
 ספק )34( סרים קריאת אחרי לסיכום,
 למרים קרה מה כלשהו לקורא משנה אם

 ישראלי קורא אם גם וספק ,34ה־ בשנתה—
 בת למרים שיקרה בכל יתעניין כלשהו

 השרד המיניות עלילותיה במהלך ,40זד
 סמך על גם ברור לא בירושלים. פות
 הדהים ללצ׳וק ״אלן כי המו׳׳ל קובע מה

 עם רכות כשפות ם כודאי המוני והרגיז
 עשה שהוא כל )׳.״34( ,מדים סיפרו
כבבל״תצ׳וק. לכנותו ניתן זה, בספר

מקור

קוקו־הרבסט
 שבשולי מנוכשים הבלתי הגידולים בין

 נקלה על לאתר ניתן הישראלית, הספרות
 ספק־היסטוריון שהוא שביט, יעקב את

 הריוויזיוניס- התנועה בתולדות שהתמחה
 מחבר מדעי, חוסר של עורך ספק טית,
 ספרות חוקר נעים), לא (כלל ילדים ספרי

 סיפורים של רבה יופרה בעל ומחבר
קצרים.

 באחרונה אור ראה תרמיל בספריית
ש סיפור הקוקיה*, שבים של סיפורו

 הכליא ששביט ספרותי, פלא בבחינת הוא
 הרכסט, מגפרד לש דמותו את בו

 של גיבורו האקדמיה, ואיש הפרופסור
ח/ ברומן ןןגגון ש״י  הגיבורים עם שי

 בסיפוריו יהדשע א׳'כ של האקדמים
אח כלאיים ליצירות בדומה הראשונים.

 יה הקוק הסיפור של הספרותי ערכו רות, 
 גם פה שתי־וערב. בד של כערכו הוא

 הצעיר, החוקר של דמותו שלגיבוש
 סיפורי על התפור פוהת, אביגדור

הצ החוקר את גם שביט מזווג יהושע,
ל שלי מיכאל של גיבור־המישנה עיר,

עוז. עמוס
 להיבנות פורת הגיבור של נסיונותיו
 פרום׳ של ויוקרתו כתביו מהשפעתו,

 לפא- הופכים המפורסם, חותנו שור,
 אין כי לו מתברר כאשר ספרותית, רודיה

 הפרד (נכד בנו של הביולוגי אביו הוא
 הבורחת הפרופסור) (בת והאשה פסור)

 לו התברר אז ,״רק פורת מאביגדור
 ואולי בריזזד״ ארוכה, נסיעה שתימנה

 על אותה שנא הוא נטישה. אפילו
כד״.״

 מתאר שבהם הספר, ספירקי כמה רק *
 הלא לבנו פורת של יחסו את שביט

 אלא ספרותי, כוח מעט בהם יש ביולוגי,
 הולכת שתיקה על מדי תפור זה כוח שגם

 יהושע א״ב מאת משורר של ונמשכת
וחבל. —

 אין וגיבוריה, יה הקוק של הפלקטיות
 ״מיטב תרמיל: ספריית של הסיסמה בה

 ה־ טובי מאת — העולמיים הסיפורים
סי וטיסתורין; אהבה סיפורי סופרים.

 גבורה עלילות ;והרפתכות מתח פורי
ש היחידה ההרפתקה דמיון.״ ותעלולי

 שביט של הרפתקתו היא בהקוקיה נמצאת
 הרבסם מנפרד עם קוקייתו את לזווג

 ועמום יהושוע א״ב וסיפורי עגנון, של
 צריכה היתד, הקוקיה של הכותרת עוז. _

 הסידרה, עורך וצדק קוקו־הברסט, להיות
 דיברי שאר בין שכתב הר, ישראל
 חונקת העקרות ״תחושת להקוקיה התקציר

עבד.״ מכל אותו •
 הספרים במדף להניחו ניתן זה ספר

הישראלית. הספרות של המיוחדים

| אמנות

הולצמץ
המת אלבומים של דליל המאוד בנוף
 את לברך יש ישראליים, לאמנים ייחסים

מעת המפרסמת מסדה הוצאת של סיפעלה

 הוצאת !הקוקיה — שביט יעקב *
ר; ישראל עורך: תרמיל; ספריית ה

רכה). (כריכה עמודיס 144

 ישראלי אמן של אמנותו על אלבום, לעת
אחר. או זה

 הצטרף מסדה של האלבומים לרשימת
 אלבום הולצמן*, ש׳ האלבום באחרונה

 של ועבודותיו עולמו את המציג אסתטי
המ דברי את הולצמן. שימשת האמן
וה שבא שלמה חיברו לאלבום בוא

ן משורר ת  מעניק שבא כאשר ז!*, נ
ועבודו לעולמו רטרוספקטיבה של מיסד

 עורך זך שנתן בעוד הולצמן, של תיו
 באמנות הולצסן של מיקומו לשם מסע

 ומסכם בפרט, הישראלית ובאמנות בכלל
 הולג־ של ״אמגותו :בקביעה דבריו את
 שה־ כדרד רב־אמן שהוא אמן רב־ מן,

 משתרעת ורד, שהוא ורד הוא הידוע וורד
 מיובל למעלה רוחב במלוא לפנינו עתה

באו שכמו ואדם ארץ נופי :שנותיה
או המרוככת לשון־הטראות עם לעולם

באמנות. תמיד הדבר כד והלא תם•
 בתעתיקים רצוף הולצמן של אלבומו

 של תקופה במשך עבודותיו מיטב של
 העבו־ לצד כאשר שנה, מחמישים יותר
האל יומניו. מתוך נבחרים קטעים דית
 מדף בכל שיהיה ראוי הולצמן ש׳ בום

בארץ. אמנות ספרי

שירה

מלוטשת צינה
 איכותיים צעירים משוררים מאוד מעם
 האחרון. בעשור הישראלית השירה צימחה

 אריה, בן־ יגאל הצטרף אלה למעטים
ב שזכה **, רוחות שיריצינת שקובץ

 לשנת לוריא ירוחם ע-ש ביכורים פרס
 רבות מבטיח קול בבחינת הוא תשמ״א,
הישראלית. לשירה
 חדשה, תנועה הפתיחה, בשיר כבר
 כתנועה פתחתי ״אני בן־אריה: כותב

 כעבר...״ שגורה היתה שלא / חדשה
 הוא תזעק, מקיר אבן ההמשך, ובשיר
 שהיא חדשה, תנועה אותה בפירוט מתחיל

שמס נוף־החיים עם נאותה התמודדות
 :לשירה ההופכים השירה חומרי ביבו,

 הזעקה / הלבנים בחלוקים ״הרוצחים
 / לאזוב מחייך אני / עולה. מאבנים

 על מולי מונח / הפיס מפעל בדוכן
 בן־אריה של עולמו הרצח..״ איזמל
 שהדבר כפי דופן, ויוצא אישי רגיש,

 מתים פני מעמידים בשירו משתקף
 פני מעמידים ״אנשים :כותב הוא שבו

ימיתום...״ לא למען / מתים
 בבית־ בשירו קיים בולט כנעני אלמנט

 חתך עורך הוא שבו בווייטצ׳פל, קפה
 ״כ־ המסתיים חתך הנודד, ליהודי רוחב

 מסתייכים הם כיצד / רואה אני כית־קפה
 גם חלילה.״ וחוזר / גלות לו נכר, לי /

 בן- משירי נפקד אינו הרומנטי המימד
שול שערות עטפו ״ידי :הכותב אריה,
 ידי / ידי עמסו / עטפו ידיה / מית.

עיפו.״ / ידי
מלוט שירים הינם רוחות צינת שירי

 שהרצינות חדש, משורר של מאוד שים
 את מזכירות בשיריו המושקעות והבגרות
 עדיין חיבר כאשר במיטבו, כן מנחם
 הנפתח שמועות, שירו ולראיה, שירים.
 כרחובות / למחצה מרושע הולך !ב״איש
 הומה, הבגד בדש פרח / קל־קרים ריקים,

 עגלה / מחריש מחניק, מר, שיעול /
 רוצצת קק״ל בשררות / חלב כדי עמוסה

ראש...״
 בדבר מאוד מסקרנים רוחות צינת שירי
זה. חדש משורר של דרכו המשך

 מאת מבוא דברי — הולצמן ש. *
 מסדה הוצאת ;זך ונתן שבא שלמה

אלבומית). תבנית קשה, (כריכה
 !רוחות צינת — בן־אריה יגאל **

בד; עם הוצאת  (כריכה עמודים 38 עו
רכה).

ומריבה מי ר״ז ל בג כאל סמי ש מי

תנאי' על ה״תיזמורת * וה״אשכנאצים־

ל ב ש י י ר ר ג ד ר * ר ב ו י ד ט ס י נ ו ר כ א נ א
 הכותרת תחת חותם, בשבועון מיכאל, סמי הסופר עם שנערך בדיון ■
 עלי מעדות־המיוזרח. שונים דוברים מפי באחרונה המובעות גזעניים, היבטים בעלות

 נימות חסות רב־המכר מחבר ביקר ספרדי,״ זה מה ידעתי לא לארץ שעליתי ״עד
 ״הוא :בעיראק עליו עברו ובחרותו שילדותו מיכאל, אמר יקים, מוני מאלה, אחד

 על גזענות!״ זו אשכנזים. לשינאת מטיף אבל האשכנזים, של הגזענות על מדבר
פרם■ לד ״מגיע :מיכאל הוסיף יקים, טבע שאותה אשכנאצים, םטבע־הלשון הטבעת

 שונא שהוא כרגע כי לשינאה! ישראל
 הוא עצמו. את •שונא הדא אשכנזים,

החלו את מקבל לא אני עמו. את שונא
אחד, עם אנחנו והאשכנזי, אני הזו. קה
 לבניית חלקו את לתרום צריך אחד ופל

 על היהודי...״ העם של והמורשת התרבות
עדות־ בני סופרים של ניסיון־התארגנות

לפני ״ניסינו :מיכאל סיפר המיזרח,
 אמנון גורן, יצחק אני, להיפגש, שנתיים
 ועוד כר שלמה ביטון, ארז שמדש,

 בסיס על התפוצץ שזה היא, האמת כמה.
 מידת על נס — לומר ואפשר פוליטי,

 האמנון אני הרגשנו, פתאום הקיצוניות.
ש עוד מה הזו• בקבוצה זרים שמוש,
 הפוליטי המצב את ניצלה תמ״י, הקמת

 מקורית דיעה מפוקפקים...״ להישגים
 מיכאל סמי צייו העדתי, בנושא אחרת

מ צמחו השחודיס ״הפנתרים :כשאמר
 או המצרים מקרב לא המרוקאים. קרב

ה:אשכ־ סיסמאות מציירי כל העיראקים•
 והסורים הלבנונים בקרב כאו לא נאצים

 מהשיכבבה כלומר המרוקאים, מקרם אלא
יש כמדינת כיותר והמקופחת הנחשלת
ראל״.״

מיכאל, סמי של שדבריו ספק אין
במילחמת חדש סרק לפתוח עשויים ,

ד ס אד מ סו בין לא והפעם הישראלית, התרבויות כ
אירופה, ויוצאים ארצות־המיזרח יוצאי עדתית גיזענות נגד

מרוקו. ויוצאי עיראק יוצאי בין אלא
■ אח בידיעות שפורסמה ־ריעה !
 :בישרה 1983 בינואר 16טד,- רונות

הו רדנרייב ונפה הבריטית ״השתקנית
 להפיק בדעתה כי השבוע, כסוף דיעה

היש ״הפלישה על תיעודי פרט כקרוב
 ביירות״ על ״המצור ללבנון״, ראלית

 כעם הציוניות הכנופיות שעשו ו״הטבח
 ו־ צברה הפליטים כמחנות הפלשתינאי

 שערפה עיתונאים כמסיבת שאתילא״•
 הפלסטינית החדשות סוכנות במישרדי
 היא כי רדגרייב אמרה כדמשק ״וואפא״
 גם תיעודי סרט כקרוב להכין מתנוונת

 והפא־ הציוכות כין הפעולה שיתוף על
 המאה של 40וה־ 30ה־ כשנות שיזם

 באשר הידיעה. לשון כאן עד הנוכחית.״
 תיקווה אני בבירות, הטבח על לסרט

 למינד תגיע הישראלית שוועדת־החקירה
 לא רדגרייב של שסירטה כך צאי־אסת,

כמידבר. קורא קול בבחינת יהיה
 שיתוף על השני לסירטה באשר אבל

 בשנות והפאשיזם הציונות בין הפעולה
 הייתי הנוכחית, המאה של 40וה־ 30ה־

 בקטעים להשתמש רדגרייב לוונסד, מציע
 היא שבו על־תנאי, תיזמורת סירטה מתוך

 יהודית תיזמורת מנגניות כאחת מככבת
 עשויים אלד, קטעים נאצי. במחנה־ריכוז

אב פעולה שיתוף אותו את להמחיש
 ביקורתה רדגרייב. מדברת שעליו סורדי

 ושאתילא בצברד, הטבח על רדגרייב של
 בין פעולה שיתוף על שטויות מצדיק אינו

 היד, מוטב כבר, ואם והפאשיזם. הציונות
 את מפעילה היתה רדגרייב הגברת לו

 גוויל על סרטים בעשיית כישרונותיה
 בידי מחנות-הריכוז אי־חפצצת על או עת, באותה ארצה ראש־ממשלת צ׳מברליין,
השניה. מילחמת-חעולם במהלך בעלות־הברית

■  בינואר 12וד אחרונות, (ידיעות הבורסה בדור לעבודה חינוך הכותרת תחת !
 הישראלית החברה את כהן ישראל מישרד־ד,חינוך-וד,תרבות דובר האשים )1982
 בהמשך לעבודה. לחינוך כתחליף הבורסה, לעבודת בחינוך המורים אירגוני ואת

 לשר שיר־הלל כהן שר ואפולוגטי, אנאכרוניסטי מלל של תערובת שהוא המאמר,
 בארצנו מטפחים שאין בכך המורים את ומאשים המר, זבולון משרת, הוא שאותו

 מסתבר, זה מאמר מתוך לעבודה. חינוך של ערכים המניות״ משערי ״המפוחררת
 ודוברו המר שהשר הממשלה, ולא הבורסה׳ של הזהב בעגל האשמים הם המורים כי

 של (פיטפוט+שטות) הפיסשטות לכושר גבול גם יש החינוך. בשטח דובריה הם כהן
מישרד־חינוך־והתרבות. דובר

■ רז, רבקה העיתונאית סיפרה דקות ב־סו לתל־אביב מניו־יווק הכותרת תחת |
 ארצה לשוב עומד שוורץ, בוקי בהווה וניו־יורקי לשעבר התל-אביבי שהאמן על

 שוורץ של ״ירידתו״ על בעבר ליגלג זד, שמדור מאחר בניו־יורק. שנים תריסר אחרי
 את להביא הוא כאן, שנותר שכל הרי הישראלית, לאמנות והתגברותו מהארץ

בתל־אביב. פוריה אמנותית יצירה שוורץ לבוקי ולאחל המחבר״, ״התנצלות

שוורץ פסל
פורייה ליצירה איחולים
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