
 ב״דרוככ מסתיים תאווה מישחק פור
 אוייב בחניתו התוקף כאביר קדימה רכון
לראות...״ מסוגל לבדו הוא אימי

 ולא פורנוגראפי ספר הוא תאווה חישחק
 פופולארי, דה־סאד מארקיז מעין ספרותי.
 סוף של ארצות־הברית לתושבי המיועד

 איכויות בספר ישנן אולי העשרים. המאה
 להבחין שקשה אלא כלשהן, סיפרותיות

 המועמסות המיניות האיכויות בצל בהן,
עליו.

 בדומה קריא, ספר זהו זאת, עם יחד
 של מוזרים והפחות המוזרים ספריו לשאר

 משנה לא שקריאתו ספר קושינסקי. יז׳י
 בפלאגיאטים מדובר אם זה, כהוא לקורא

 ה־ בצל המחווירים הסופר, קושינסקי של
 ועד מראשיתו הספר את המרצפים מישגלים

לסופו.

מקור

לבד אשה
 ערך בעלת ישראלית ספרות מאוד מעם
ב פורסמה האשה, בעולם המטפלת סגולי,

ה תחת ספר ראה־אור באחרונה ישראל.
 נעמי העיתונאית מאת לבד־ אשה כותרת

 גל של עולמה את המתאר זה, ספר גל.
 הוא ילדיה, את ומגדלת בגפה החיה כאשה

 הספרו־ שהיומרות אותנטיים ערכים בעל
עליהם. מכסות אינן תיות־תרבותיות

 עולם של תמונת־מצב מביא לבד אשה
 החברתי, הלחץ כמו לכותרות מבעד זה,

 גנוב, סופשבוע השטיח, בגובה עצמי דימוי
 את לבד, גברים גס ראיתי קריירה, אשת

 רחוב הרגש, כי1 אולימפיאדת יוזמת.
(למ נשואה לא ואם נשים אהבת אחורי,

הכל). רוח
 יומרות, בלא זה עולם החושף הספר,

בתיאו־ הישראליים החיים מתוך פן מביא

ואמינה אמיתית

 ״הכרתי :כמו אמינות, כושר בעלי רים
 מבריקות ולא יפות לא שהיו נשיים אלה אי

 ובהוכ־ ביופיין במוחות היו אד במיוחד׳
 ״נכרים על ומספרת ממשיכה גל מתן...״

 טיפי כילדה להרגיש לי שנתנו שחצנייב,
 של עולם להציג חוששת אינה היא שיה.״

 מספרת גל בחירה. מתוך בדידות בדידות,
 אותם המכנה חברה ועל בודדים, גברים יעל

 חששותיה את וחושפת אוסיסטיים״ ״גברים
 שהיא אלה גברים, של ההפוך מהסוג

 ״באמצעות רצונותיה את עליהם מפעילה
 שלי.״ בכיס שנמצאות שלו הביצים

עו את גל מתארת שבה פשטות באותה
 המין צפונות את גם חושפת היא למה,
המ האשד. לנושא מתייחסת כשהיא שלה,

 לקוראיה ומזכירה והאורגזמה, שוחררת
 הגברת שבהם ״הימים תקופת לה חלפה כי

 ׳אני ליבה לבחיר אומרת היתה הקפואה
התא על מספרת גל שנהנית׳...״ •ממחה

 ביי הוצאת ;לבד אשה — גל נעמי •
רכה). (כריכה עמודים 154 תן;

!האמיתי האישי סיפורה לבד״ ..אשה
כתב ד קריא! ..סימן * ל ג נעמי שר
קרים 0 חרוזיו * ומעורר מרענן עת
ת 1 ק י 1 מו ה ות ר כ ר כ ן ער כעי

 שבו לרגע ועד מהפריחה הבויותיה,
 היא בלבד.״ עינוי ל,היות הופכת ״האהבה
 דיבוק לגירוש היא שיטותיה על ממליצה
 החיים על מקשה הוא כאשר האהבה,
 נבל־רמאי־שקרן־אידיוט כעל עליו ״חישבי
 :טוב טעם טיפת בלי אדם כעל ובעיקר
 על מספרת גל ״ אותך עזב הוא עוברה,
 שמים ועל אים, נש גברים עם רומנים
 על מספרת ת־א מתוקים. אינם גנובים

 לבד, ילדים דול שבג והחסרונות המעלות
וצפיפות. בדידות על

 שימושי, פשוט, סיפור הוא לבד אשה
 חתיכת ומציג חושף הוא בפשטותו. איכותי

 שאותה מכל.הספרות יותר אמיתית. חיים
 בעשרות כן־עזר כאהוד סופר מצופף
 גילוי הישראלית). החוויה :(ראה ספרים

 ניס־ על באמינותו עובר גל נעמי של הלב
 נשים מצד באחרונה שנעשו אחרים -יונות

 הנייר. על בעיותיהן את להעלות בודדות
 דוברת של האינפנטיליים הבוסר שירי ליד

ש גלעד גנני־ דכורה מישרד-הבריאות
 כמו היא גל נעמי באחרונה, פורסמו

 בעיתון־צה־ כתבזבל לעומת שייקספיד
 לא להשוואות מעבר וגם לונדוני. ריים

 היא — גנני־גלעד מול גל של אלה צודקות
 אינו לבד אשה ואמינה. אמיתית מוכשרת,

 הבלעדי, סיפורה זה אבל טהורה, ספרות
גל. נעמי של והאמין האמיתי

ת ע ״ נ ת כ

קריאה סימן
 קריאה• סימן כתב־העת של 15 חוברת

 המשורר בידי לקודמותיה, בניגוד נערכה,
סף הצעיר לשי ברובד, והוקדשה שרון יו

שירה. של ולבעיות רה
 החוברת מביאה מערכת, מאמר במקום

 בשטחים שנאסרו הספרים מרשימת חלק
 כבוד מלהעניק הרחוקה רשימה הכבושים,

 הכבושים בשטחים מייצגים שאותה לתרבות
מצ זו לרשימה צה״ל. של רימוני־העשן

 אורי והמשורר התעשיין של רשימה טרפת
הצנ את בקיצוניות המבקר ברנשטיין,

 אנחנו (״וכד התרבותית הישראלית זורה
ספ של מוקצות רשימות עבורם עורכים

 הדיבור, על אוסרים מידע, מונעים רים,
היהו אנחנו ההתכנסות... את מצמצמים

 ספרים, שריפות הרבה כך בל שעברנו דים
 אנחנו ודת, תרבות ריבויי הרבה כד כל

ספ והמחרימים והמונעים המגבילים אלה
רות...״)
 הנושאת ברשימה חושף, החוברת עורך

 שלי, רק שאינם עניינים על הכותרת את
בחל מוצקות שהן השיריות, עמדותיו את
 מתוך שיר האחר. בחלקן ומתפוררות קן

 הקשיש המשורר מאת חשבון באין סיכומים
זאת מסה ממשיך הלל,ין, שמעון

 :שאת כמות ראיתיך עתה זה רק (״הלא
 משו־ מעוכי את מגהצת ליכלוכים / כמו

 מביא קלדרון ניסיס המבקר שיד״.״)
 גלדמן, מרדכי של לשירים קליל ניתוח
 מאיר ערמון, דן יחזקאל, יוסף

שדה. פינחס מאת ושיר ויזלטיר
 יפו, הכותרת תחת מביא כהן נחום

 עיר של תרבותי נוף שירטוט של ניסיון
 של רעיונות בעקבות כטיול הנקרא זו,

 מחזור שלו. המקוריות בלא קינן, עמוס
 קונס״ המצרי-יווני המשורר מאת שירים

 שמעין לש בתרגומו קוואפי, טנטינוס
 של השירית העוצמה את מחזק הלקין,
 להבין חכר חנן מנסה לעומתו, החוברת.

מ בישראל אשתקד שהיתה הקדחת את
ברל. שפירא אניטה של לסיפרה סביב

 אוסיפ של המתורגם השירים מחזור
 החשוב, הרוסי המשורר מאנדליטטאם,

העב לגירסה מרוסית בעוצמתו עובר אינו
המתר של בנו ריקמן, עמינדכ של רית
 תרגומיו דיקמן• שלמה המעולה גם
 אבות שתרגומי כך, על מעידים עמינדב של

בתרגו יש יקהו. בנים ושיני עוצמה אכלו
באחרו־ מופיעים אשר לעברית, מרוסית מיו

לספרות; מעורב רבעון קריאה, סימן •
 ;שרון יוסף : עורך ;פרי מנחם : קבוע עורך

 עמודים; 104 המאוחר; הקיבוץ הוצאת
רכה). (כריכה חומרקין יגאל :עטיפה

 תרגומי כזב משום שונים, בעיתונים נד,
 שהשירה ליושר נועד שלא מתרגם של

ממתרגמיה. גם תובעת
 על לממונים להזכיר המקום, אולי כאן
 אה הכבושים, בשטחים הכתבים צינזור

 שיריו נשתמרו כיצד של המופלא הסיפור
 הסטאניליסטית, ברוסיה מאנדלשטאם, של

הרודן. של רדיפותיו למרות
 מת־לא־מת רדמרקין יגאל של הקטע
 גם (כך ובירעם איקרית לבעיית מתייחס

של קטעיו ושאר )15 קריאה סימן שער

מנדלשטאם משורר
השטחים לשירת רוסי חשל

 קלד־ ניסים של עיבודיו חמשת זה. אמן
 הם לואל, רוברט תמא לשירים רון

 פרי- שירה להצמיח עקר. מבקר של נסיון
 העורך, של שיריו אמת. משוררי של זרעם
 מאשר יותר ואיכותיים אמינים שרון, יוסף

 מאיר של האחרון שיריו לספר ביקורתו
 שבה השורה כמו הים), אל (מוצא ויזלטיר

 אפשר איד / אתה לי ״אמור : אומר הוא
 ?״ אהד עם לשירת אהכה לחלוק

 קיים האחרונה. עכשיו לחוברת בדומה
 במסירת ומרענן ■מעורר מאוד דבר־מה

 עורכים של לידיהם ממוסדים -כתבי־עת
 במלאכתו. הצליח שרון ויוסף אורחים,

פו מימד גם להביא בידו שעלה עוד, מה
ערך. שאותה לחוברת חזק עכשווי ליטי

עיון

כפירה
ב חדשה דמות אינו אריאלי אריאל

 שנות באמצע הישראליים. ובכלכלה משק
 של כעסם את שעורר ספר פירסם ׳60,־ר

 המפא״יניקים, והמשק הכלכלה קברניטי
בשי העובדים מבכירי אחד היותו למרות

 המדינה הכנסות על (ממונה הציבור רות
 כלכלה). לענייני השרים ועדת ומזכיר
תחת ספר אריאלי פירסם שעבר בחודש

תפ — קלה בשפה כבדות בעיות הכותרת
 קורא הוא שבו במשקי, הממשלה קיד
הישראלי. המשק של ניהולו אופן על תגר

הכל מדע של בקיומו הכופר זה, ספר
 המחלקות לבוגרי המוענקת ובעוצמה כלה

 ובעיצובו בניהולו באוניברסיטאות, לכלכלה
ב איורים עם מובא המשק־הישראלי, של

 כדי בהם שיש מנוסי, דידי מאת חרוזים
 מתיסבו־ מעט לא הקורא בעיני להבהיר

בכלל. והכלכלה הישראלית, הכלכלה כות
הגדו המעורבות שכותרתו הפרק למשל,

בהבה נפתח המשק בחיי הממשלה של לה
 אחוז 51 לי תיתן ׳אם —״ :מנוסי נוסח רה

ולהל / לקיזוז תזכה הממשלה) (אמרה /
 מיפ־ ותהיה / הישאר ולכל מועדפות וואות

/ מאושר. באמת על  51 לי תיתן לא ׳אם /
 / לזוז תוכל לא הממשלה) (אמרה / אחוז
 / לצמוח תוכל ולא להרוויח תוכל ולא

/ ומוח״ כושר לד ״ש א= אפילו  ״אז /
 המשקיע (אמר / אחוז 51 לממשלה נתתי
ו תעשיין להיות ובמקום / ובזוז) מוכה
 החצר...״ מאנשי לפקיד הפכתי / יוצר

 בעזרת אריאלי, מכה שכזה, פתיח אחרי
 שמתרחש כל את הכלכלה, של הנחותיה

הישראלי. במשק
ה הסבך את אריאלי מפענח בסיפורו

ל בעלות בין ההבדל את מבהיר רעיוני,
 של הגדולה המעורבות את שולל שליטה,

 וה- המה את שואל המשק, בחיי הממשלה
 הצעות מציעי הכלכלית, במדיניות איך

 וכופר שב שהוא תוך לפיתרון, מהפכניות
 את כיום. בו מאמינים ,כלכלניםשד בכל

 לחרוזיו, מנוסי מתרגם אריאלי של תורתו
 על מתנודד / משקי תיכנת ״כל ;וכותב
 :והרב העז / סיפור את מזכיר / כרעיו

/  / ועכשיו — לבניין / הוכנסה שתחילה /
/ תדשביו ל׳שיטזת / יוצאת טמנו היא /

אריאלי מודד־כלכלי
הכלכלנים כזב נגד

 לא / מתחרז, שיפה / כנמשל מה, אלא
 כל ולכן, העז״ אנחנו / — הבית אנחנו

 מומלץ הישראלי, המשק לגורל שחרד מי
 העיקר בכל הכופר הספר, את לרכוש לו

 חיינו, מבוססים שעליו והמשקי, הכלכלי
דור. שנות מזה

 כבדות בעיות — אריאלי אריאל •
 במשק הממשלה תפקיד — קלה בשפה

 מנוסי; דירי מאת בחרוזים איורים +
מינו; הוצאת קשה). (כריכה עמודים 151 דו


