
 :בהדרגה שוויצריה מתעשר בינתיים
 תאריך לעצמו קובע הוא שנים, חמש ״וניד
 להתעשר. חייב אני שנים חמש תרד יעד,

 חלפה.״ ככר אחת שנה שנים. חמש עוד לא
 העולה בבנין שוויצריה מבחין אחד ערב

 הלהבות מבין הקופצת ובאשה בלהבות,
 זרועות להושיט מספיר, עוד (״שוויצריה

 מתמוטט, הוא ואז נפילתה, את ולרכף
 זו שאשה מתברר הסידרכה״). על עמה, יחד
 גל,רדי, ז׳אן־בפטיסט לש אשתו היא

אגו ויושבת־ראש הבלגי, שר־המישפטים
ה האירופי השוק של צער־בעלי־חיים דת

משותף.
 לרגל הודייה לסעודת מוזמן שוויצריה

מ מבקש הוא זו סעודה ובמהלך הצלתה,
ה לבניית הזיכיון את לקבל המכובדים

 השר רעיית קפצה שממנו הבוער, בניין
 הגבול. את חצה שוויצריה מוות. (דממת

 דרש היאותה, ההתנהגות מחסום את שכר
ה את מקבל הוא אבל בפרהסיה״). פרם
די מחלון שוויצריה רואה בינתיים פרס.
 והמשקיע חברו בין קרב־אקדחים רתו,

 הציבו (״לו גנגסטר לבין סרוסי, בעסקיו,
ה בסרוסי בוחר היה הבחירה, את לפניו

בסיו העומד הבניין, שמחצית למרות חי,
 בוחר היח הוא כן, המת, לסרוסי שייד מו,

 בשוויצריה... בו, בחרו החיים אבל בסרוסי
 פרוסי... עם ההסדר על יודע אינו איש
פרוסי״). עדן, מנוחתף תהא

 בכורו, בנו שוויצריה על לוחץ בינתיים
 שלי. הארץ לא (זו לישראל עימו לשוב

ל לאור, לסנדלים, לשמש, מתגעגע אני
 לא אני אכל שלי. לשפה הלבנים, בתים
 ארבע של עמל באדישות להשליך יכול

שנים״).
מנ להיפטר שוויצריה מצליח ביוני רק
 בבית־קפה, ביושבו הוגן. במחיר כסיו

מנ אותו ששיחררה העיסקה חתימת אחרי
 עדנה את עברו מתוך מאתר הוא כסיו,

 שטרות של עבה צרור (״בלי אכרמוב
 היא לח. לקרוא מעז היה לא בכיס, אלף

 כה חשק תמיד סמלה. של לשעבר חכרה
 אותה לוקח הוא משלה״). חשקים היו ולה

 הוא גינונים כלי במעלית, (״בכר לדירתו
 החמה. הסחורה את וממשש ידיים דוחף
ללא־תחתוניה״). מגיעה היא הדירה לתוך

 סטלה של בביתה תוקפנית סצינה אחרי
 בחזרה שוויצריה מגיע דויד, בעלה ושל

 כאן. נמצא שבכורו הידיעה עם לישראל,
 בשוטר פוגש הוא אביו בדירת בביקורו

לשווי ומתברר הדיירת, ובשיפרה חזן יונה
 שם על רשומה היתר, לא שהדירה צריה,
 ליונה מוותר הוא אמו. שם על אלא אביו,

 מרווחת. דירה ורוכש הדירה, על ולשיפרה
 בקפה שח־מת לשחק יוצא הוא צהריים מדי

 פוגש הוא שאותן הנשים על ומתלונן הנמל
 להשיג אין ניקול של ברמה זונות (,,גם

 חלומותיו. כל את הגשים שוויצריה כאן״).
 קורת־גג, אותה בו, שחפץ כל את לו יש

הספר. של בראשיתו לו חסרה שהיתה
 של בניסיונו הוא שוויצריה של חסרונו

 מימד להכניס (חתולי), שרייבר המחבר,
סיפו בפשטות פוגם שרק ספרותי, נוסף,

 של בסיפרו יש זה, לפגם מעבר אך רו.
סי של והעוצמה הכוח (חתולי) שרייבר

סאטי של ניצוצות עם יומרני, לא פור
 הקורא את מוליך הוא שבעזרתם רה,

 לסופו. ועד הספר מראשית אחד במהלך
 סוג זהו רב־חשיבות. ספר אינו שוויצריה

 תיאור לשון, בה שיש פשוטה, ספרות של
במתכ — מצליח שהמחבר עוד, מה ועניין.

 בשוויצריה להביא — במתכות שלא או וון
היש בחברה שפשה הניוון מתיאורי מעט

ראלית.

ס רגו ת

בומל
 סופר הוא נ׳רדם, קלאפקה ג׳רום

ו הסאטירי סיפרו בזכות בעולם שנודע

 הכלב מלבד אזזת בסירה שלושה הנהדר
 אידיליה של תערובת שהוא ספר ),1889(

ה המעמדית החברה ביקורת עם רומנטית
גרוטס בנסיבות מוליך זה ספר בריטית.

 גדום. המחבר של כפל־האישיות את קיות
ל נועדו שלו ההבחנה שדקויות זה ספר

 ילדים, לספר השנים ברבות הפך מבוגרים,
דקויותיו. כל את לקלוט מהם שנבצר

 ספר לעברית בתרגום אור ראה באחרונה
 מסעם סיפור בבומל־. שלושה הכותרת תחת

וה האריס (כ׳ורג־, שלושה אותם של
 ג׳רום הפעם המיר הסירה שאת אלא מחבר).

 כותרת גרמניה. הוא יעדם כאשר באופניים,
 או טיול, בגרמנית משמעה בומל הספר

 לשמה. הנאה או הנאה, לשם שוטטות
האופיי בשנינותו גדום מוליד זה בספר

הגר האומה על לביקורת הקורא את נית
 בגרמניה. שונות חברתיות ותופעות מנית,
ו הראשון בסיפרו שהופנו חיצים אותם

ב ננעצים הבריטית, החברה כלפי הידוע
הגרמנית. בחברה זה ספר

ה צרות בתיאור נפתח בבומל שלושה
 לשינוי. הזקוקים גיבוריו, של נישואים

 זה. למסע נשותיהם שיכנוע ואופן
תס היא ומים, יוזל כתר תרצה איטה (״אם
 הוצאות את לחסוך היא ׳טהמטרול לך ביר

 הם קשה, שיכנוע מלאכת אחרי הכובע״).
שיחו ואת אופניהם מתקינים מצטיידים,

 הסבר שבעזרת שתושב מי (״כל : תיהם
וב כגרמניה טיול לעשות יוכל הוא הזה
 לאיבוד שילך לוודאי קרוב השחור, יער
התמזה״). לשפך שיגיע לפני עוד

ומ להמבורג באוניה מגיעים השלושה
 גרמניה, ברחבי המטורף מסעם את תחילים

 התהומות את לפענח מתחילים שהם תוך
(״גר השונים הגרמניים הדיאלקטים שבין
 אנשים עם לשוחח שרוצים טפוזן מנים

 תכופות די לעיתים צריכים טווירטטכורג
מ רשמיהם אנגלית״). או צרפתית לדבר

 המפורסם ״הרחוב :של בנוסח הם גרמניה,
 לינת, ח אונטי ברלין), (של שלה היחיד
 אוכספורד רחוב את למזג ניסיון שהוא

 מרשים כלתי אליזה, שאנז עם (בלונדון)
 מדי רחב שהוא מכידון מיוחד, כאופן
 הוורסאי ש״פוטסדאם, כך לגודלו...״ ביחס

 השלושה של מסקנותיהם וכר. ברלין״ של
 בגרמניה ״למה :של בנוסח הם מגרמניה,

 בראש המיכתכים תיבת את לשים מינהג יש
 לדלת אותה מחברים לא חם לשה העץ?

 הייתי אני עושים? •טאנחנו כמו הכניסה
 המיכ־ את לקחת כדי עץ על לטפס שונא
 ״אלה :אל המוליכה שיחה שלי...״ תביס

צי של קינים אלה מיכתבים, תיבות לא
 הזה. העם את להבץ מוכרח אתה פורים.
 אוהב הוא אבל ציפורים, אוהב הגרמני

 יחד נושמים כגרמניה מסודרות... ציפורים
 התינוקות כגרמניה לסדר, אהבה האיויר עם

הגר שלהם... בקשקשנים כקצב מקישים
 בתנאי פראי, מנוף אפילו סולד לא מני

 הוא־ לדעתו אם אכל מדי. פראי לא שהוא
 לתרבת כדי לבעול ניגש הוא מדי, פראי

 להתנהג צריך המבע בגרמיה אותו...
לילדים...״ רעה דוגמה לשמש ולא יפה,

 ומפ־ לפראג השלושה מגיעים מברלין
ש ״אומרים : קז׳לסבד דרך לנירנברג ראג

 ל־ מגיעים מתים, כשדם טובים, גרמנים
 מגיעים טובים שאמריקאים במו קרלסבד,

השלו מגיעים המסע, בהמשך לפריס...״
 אסדר ״כגרמניה : של בנוסח למסקנות שה
 ברחובות ברחוב... בתחפושת ללכת לך

כ וקשות.. כחץ לירות לד אסור גרמניה
 בחבורות לשוטט לך אסור הגרמניות ערים
מכב הכלבים ו...אפילו ...שידחשמ אחרי

 לא גרמני כלב שום הגרמני. הדטא את דים
 עסקינן ואם רגל...״ עליו להציב יחלום

 מעודד לא ״הגרמני :הרי גרמניים, בכלבים
לר אוהב הוא חי. יצור שום אצל עצלנות

 הגרמני והכלב עובד, שלו הכלב את אות
לעבוד...״ אוהב

 חושף שאותן הגרמניות, מהתכונות עוד
 שום ״אין :של בנוסח הן ג׳רום ק׳ ג׳רום
אכז מהגרמנים. יותר טוב־לב כעם צורך
 שכמעט דבר היא לילדים או לחידת ריות

 הוא לגביהם השוט הזאת. כארץ ידוע לא
מהבוקר נשמע הצלפתו קול מוסיקאלי. בלי

 1 בבומול שלושה — ג׳ווס ק׳ ג׳וום *
176 (רוחבאוס); רוזן גבריאל תירגם:
רכה). (כריכה גמיר הוצאת ;עמודים

 פעם שראיתי איטלקי עגלון אבל הלילה, עד
ונע כימעט דרזדן, כרחובות בו משתמש

הזו ההמון על־ידי לינץ׳ משפט בו שה
ה לקולינריה הגרמנית מהמוסיקה עם...״

 הגשמה את מאוד שמרגיז ,,מה : גרמנית
האינסטינקט זה הנעלה, האנגלו־סכסית

כתב־ סיסעדה לקבוע הגרמנים את המניע
 הסופית: למסקנה ועד טיול...״ בל של לית

 הוא והשוטר חייל, הוא הגרמני ״האזרח,
 איפה אותו מדייר השוטר שלו. הקצין
 ועל ללכת...״ מהר וכמה ברחוב, ללכת

הח הצגת לה באה הגרמנים, מעלות כל
 :הבריטים בעיני מכולם, הגדול סרון

לאומי.״ פשע הוא שלהם הטבק ״אכל
 ל- עד מצחיק ספר הוא בבומל שלושה
 נופל שאינו עדין, הומור זד, התפקעות.

 בסירה שלושה של הומור מאותו באיכותו
 מצחיק ההומור נושא שהפעם אלא אחת,

 מובאת הספר, של בסופו מונים. עשרת
 של לנוחיותו גרמנית־טברית מילים רשימת
רו גבריאל של תרגומו הצוחק. הקורא

 מצליח והוא מפגמים, נקי (.רוזנבאום) זן
המעו ההומור את קולחת לעברית לתרגם

ג׳רום. ק׳ ג׳רום של דן

ר ק ח מ

 לרבי־ ■להפוך סיכוי חסרי ספרים ישנם
ומעבר מעל היא שחשיבותם ספרים מחקר,

פרידלנדר חוקר
ל״הפטרידט* הדרך

סיפרו הוא כזה ספר המקובל. לרב־מכר
 בסאטירה פרקים פרידלנדר יהודה של

ספר בגרמניה-, הי-ח המאה בשלהי העברית

בסא פרקים — פרידלנדר יהודה •
בגר הי״ח המאה בשלהי העברית טירה

(כרי־ עמודיס 207 פפירוס; הוצאת מניה!

 הסאטירה של האבות־ד,מייסדים את המתאר
 ז״ל לניקוי־ראש עד דרכם שסללו העברית

 ספר זהו ארוכים. לחיים ייבדל והפטריוט
 הסאטירה, של ההתחלה סיפור את המביא
 וכעס. כתרבות מקיומנו עצם שהיא

ה הסאטירות שלוש את מביא זה ספר

 אוריה בן משולם איגרות הנודעות עבריות
 יושר כתב אייכל, יצחק מאת האשתמועי

 בארץ ושיחה, לוין״כדלין שאול מאת
 אלה כאשר וולפסץ. אהרון מאת החיים
אסת היסטוריים, פרשנות בדברי מלווים

 האגף העברית, (״הסאטירה וריקעיים טיים
 היא העברית, ההשכלה כמחנה המיליטנטי

 עויין בעולם הנוצרת מספרות נכבד חלק
ומחוץ...״). מבית

 אוריה׳ בן משולם לאיגרות הנוגע הפרק
ה לפני מציג אייכל, ליצחק האשתמועי

 מבאי שהיה המחבר, של עולמו את קורא
 שהואשם ועל מנרלפזן, משה של ביתו

 ״התגאל שהרי בפומבי, חופשית בהתנהגות
 אף והואשם אסורות״ במאכלות בפרהסיא

 המחבר משתמש באיגרות חזיר. באכילת
 ברחוב למשכיל כמשל האנוסים בתיאור
 פי על בגלוי לחיות ממנו שנבצר היהודי,
 שמוסכמותיו תרבותי, גיטו באותו אמונתו

 נטילת כלי לחם האוכל ״בל :בנוסח היו
 שנאמר זונה אישה על בא כאילו ידיים

האיג לחם.״ ביכר עד זונה אייטה כעד כי
 ליוורגו, יהודי אל מה בקינאת מוליכות רות

מ ש״רוכם משוחררים משכילים איטליה,
 ב־ הבדל אין השיער, ומתולתלי זקן גולחי

מדב והם הארץ, עם למלבושי טלבדטם
ומצוחצח.״ צח לשון־העם רים

 ר׳ של עטו פרי היא השניה הסאטירה
 שפורסמה יושר, כתב לוין־ברלין שאול
הידעו ,הללבן עפרון הפסבדונים תחת
 ריטורית, בתמונה שנפתחת סאטירה ני,

 יום־ אימת שבאימה, שגב מלאת חגיגית,
 היהדות עולם מובא זו, בסאטירה הדין.

ה ״סיבוב על המושתת אבסורדי, כעולם
 הטן ובהבאת כיפורים, יום כערב כפרות

(כר כר״ה להשתין ושלא בפורים... בעץ
 נילחם לוין־ברלין כשבת...״ הרכים) שות

 הרבנית, ביהדות שלו הסאטירה בעזרת
 במאר־ מאשים הוא ושאותה יצא, שממנה

 זו ראייה הצגת תוך לשמה, טירולוגיה
 לוין־ של סיגנונו על בהתגלמותה. בפגניות

 של ״בסאטירה :פרידלנדר מעיר ברלין,
ה מאמצעי מעם לא לוין־ברלין שאול
 כתיבתו את המאפיינים הסאטיריים הבעה

 (,,איבריה שלו הפלסתר בכתבי וולטר של
קכיון״). חמשת בת בחמת יוחנן דר׳

אה מאת החיים בארץ שיחה בסאטירה
הרגי כיצד פרידלנדר מתאר וולפסון, רון
 זו סאטירה המתונים. המשכילים את אף זה

נוט שבה אליגורית־דרמאתית, שיחה היא
 ובחלקה פלוני, ואיש הרמב״ם חלק לים

 מגדל- משה של נשמתו מצטרפת השני
 ומופיע הרמב״ם מנצח בסיום כאשר סון,

 כי למנדלסון המבשר מיכאל, המלאך
 את ליקבל לצאת מתכוננים העם קדושי כל

 בעלי פולין ברבני מזלזל גם וולפסון פניו.
ב חברו את איש ולפאר לשבח הנטייה

לספריהם. מליציות הסכמות
 לטענת הם, וולפסון לוין־ברלין אייכל,

 המיסגרת את שפרצו השלושה פרידלנדר,
הח העברית לסאטירה הדרך את והיתוו
 שהסאטי- אלה, ששלושה ספק אין דשה.
 הם זה, בספר במלואן מובאות שלהם רות

ה העברית הסאטירה של הרוחניים האבות
 לוין הנוך קינן, עמוס בנוסח חדשה

לשונותי שוט בכוח המאמינים והאחרים,
המ המציאויות את לבקר ובתפקידם הם,

 מי לכל לקריאה מומלץ זה ספר עוותות.
 החלולים לדבריו בטלוויזיה והאזין שצפה

סר לביקורת המועצה (ראש הצנזור של
 חנוך מאת הפטריוט על ומחזות) טים

לוין. רכה). כה
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