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ס חרגו

תהילה
 זו־ של ספריו הפכו האחרונות בשנים

 לוי■ יז׳י פולני ממוצא האפריקאי סופר
המ במדף־הספרים למקובלים שינסקי,
 הצבועה, הציפור אחרי לעברית. תורגמים

 הגיע עיוורת ופגישה צעדים שם, להיות
 כל בו שחברו ממנת־מישחק*, של תורו

קושינסקי. סיפרי של המאפיינים
 כוכב גודאר, הוא מכונת־מישחק גיבור

 מעיני להתבודד הבוחר אליל־זמר רוק,
ב בחווה, הפרטיים, באולפניו מעריציו.

 את מקליט הוא דרום־קליפורניה מידבר
 בשווייץ, רווחיו את אוגר גודאר שיריו.
 עלילת מיסתורין. אפופת דמות על ושומר
 תלמידת של במזימתם מתמקדת הרומן

 אנדריאה, ג׳וליארר, למוסיקה בית־ספר
 דומוסטרוי, פטריק בשם נשכח ומלחין
 זהותו. את ולחשוף גודאר את לאתר

 במסע קושינסקי ממשיך במכונת־מישחק
האנושית. האכזריות בדיקת

 רבדים בכמה מביא הוא מישחק במכונת־
 דומסט־ של הקאריירה־לשעבר סיפור את
 מעבודות כעת המתפרנס כמלחין, רוי

 של בבארים בפסנתר כמלווה מזדמנות
 אחרי חיפושיו במסע דומסטרוי, ברונקס.
 אולפני דיסקוטקים, דרך עובר גודאר.

 ג׳וליארד בית־הספר פסנתרניות הקלטה,
 לפית- פגיע שהוא עד תהילה, המחפשות

התעלומה. רון

 1 מכונת־מישחק — קושינסקי ידי' •
מם הוצאת ,הרכבי עתליה :עברית
רכה). (כריכה עמודים 295 עובד;

קושינסקי סופר
גבר אשה :פרים מילחמת

במעבי מתאהב הוא חיפושיו בראשית
 הסטיות־המיניות בעלת המטורפת, דתו

 קושינסקי, של לספריו אופיניות שכל־כך
 פסנתרנית לדונה, נצמד הוא מהרה ועד

 שופן לנגינת בתחרות דזוכה כושית,
 זהותו על תגליתו אחרי ומותש בווארשה,

 מפיק של בנו אלא שאינו גודאר, של
 תק־ את הפיק הרחוק שבעבר התקליטים,

דופסטרוי. של ליטיו
 ממסעותיו אחד עוד הוא מכונת־מישחק

האמ האלימות חלום אל קושינסקי של
 שואף הוא מהגר לכל שבדומה ריקאי,

 ש- האמריקאים על גם בתיאורו להתעלות
 במכונת־ יוצר קושינסקי אמריקה. בסופרי
 השוואה ספריו, לשאר בדומה מישוזק,

לעימות מילחמת-פרים של בסדר־גודל

 :כותב אף והוא ואשה, גבר שבין הנצחי
 שחוח, וראשו לכסוף, תשוש, חפר ״באשר

 דחוייח כאשח — הטטאדור מניף אז רק
 את — ההוגד בארוכה לנקום המבקשת

כ הפגיעה כנקודה אותה ונועץ החרב
הגכר.״ לב — כעולם יותר
 במכונת־ גודאר של דמותו כי ספק אין

 חצאים שני הצגת בבחינת היא מישחק
 עצמו. קושינסקי של אישיותו של סותרים

 הישות את אלה, חצאים שני מעמת הוא
המז הישות מול ושוקקת־החיים, הצעירה

והנפחדת. חסרת־ר,ביטחון דקנת,
 אפו* במכונת־מישחק הפועלות הנפשות

 המופיעות הנפשות לשאר בדומה פות־מין,
 תיכת• היה ש״ארונה כאנדריאה, בספריו,
 סכסואלים כלים של מובהקת תענוגות

כמי דומסטרוי שראה כפי וכיסכטואלים,
פליאה...״ של דה

 רומן- בבחינת גם הוא מכונת־מישחק
 מו־ ניבכי אל הקורא את המוליך בלשי,

 שקיעת לנוכח אמריקה, של סיקת־הפום
 מוסיקליים בתיאורים הקלאסית, המוסיקה

 של הנפש תוך אל מסע זהו רבי־בקיאות.
 מפולין, בן־המהגרים של ארצות־הברית,

 ספר הוא מכונת־מישחק זו. ארץ שכבש
 של הרהוט תרגומה גם לקריאה. מומלץ

 עדיין, מוכר לא שם הרככי, ?}תליה
 תרגומיו משאר יותר קריא זה ספר הופך

לעברית. קושינסקי של

עוד תי

ואש בדם
 בעריכת אדום קו הסיפרונים סידרת

המאוחד, הקיבוץ ובהוצאת רוזן גיורא

 פוליטית לסידרה השנה במהלך הפכה
 אור ראה זו בסידרה ראשונה. ממדרגה

 מחאה בין מילחמת־לבנון הקובץ החודש
*. להסכמה
 יצחק השאר בין משתתפים בקובץ

 יצחק ;ואש״) כדם (״לכגוןבן־אהרון
 מתי ;ומחירן״) מדיניות (״אשליותרכין

 ;באש״ף) ותמורות (״מגמות שטיינברג
 שעיקרה יהודית (,,מדינה הראבך אלוף
 כה (״המילחטה הורוביץ דן ; ?״) הכוח

 ואברהם הלאומי״) הקונסנזוס נשכר
מאשימים״). (״אנו בורג

למר עומק מימד מעניקים המאמרים
 כמו מילחמת-לבנון, של השונים כיביה
 מאת יוצרו על שקם הרמטכ-ל הפרק

 באש״ף ותמורות מגמות או אורן, אמיר
 של רשימתו גם שטיינברג. מתי מאת

 שעיקרה יהודית מדינה הראבן אלוף
 של מהמיתוסים כמה מפענח 7 הכוח

 1980(״ הטירור מיתוס ביניהם זו, מלחמה
 .10 כארץ: טרור מפעולות התגים —

 — 1981 434 :כתאונות־דרכים התגים
הת .8 כארץ: טרור כפעולות הרוגים

— 1982 .400כ־ :בתאונות-דרכים נים
 : ״)450 :כלבנון כמילחטה צה״ל הרוגי
ה מיצבורי מיתוס הגליל; שלום מיתוס

 מרכזיות על הפרקים גם העצומים. נשק
 ;והפליסטינים ישראל של בזהותה הכוח

 מרתקים מיפלצתית שתדמיתו חלש עם
למדי.
 בה המילחמה ברשימתו הורוביץ, דן

 את פוליו הלאומי, הקונסנזוס נשבר
 האמינות.״ וסף הקונסנזוס :אל הקורא
 אברהם של מאמרו המאמרים, אחרון
 של מעולמו מביא מאשימים, אנו בורג

הטילה־ מאז בארץ המוחים מראשי אחד

 סידרת קובץ! — לבנה מילחמת •
 177 המאוחד; הקיבוץ הוצאת אדום; קו

רכה). (כריכה עמודים

ת החוויה עוראלי סהי ו המאוזן ומיצעד־הביזמונים שואדינ
ממשלת־ישר־ של התרבותי הגועל-נפש

 עוד חדש, להישג באחרונה הגיע אל
התר רידוד של ההישגים ברשימת הישג
הפו של מי-ו־,אפסיים אל הישראלית בות

ובו בגץ מנחם של השילטוני פוליזם
 שזכו פרופסורים, של מקומם את חריו.
 הישגים עבור ישראל בפרס הרחוק בעבר

 שר־החינוך־והתרבות המיר יוצאי־דופן,
 על ההודעה בפיזמונאים. חמר, זבולון
 שמר נעמי לתמלילנים הפרס הענקת
 משה המלחין עם בשותפות חפר, וחיים

באחרונה. ניתנה — וידנסקי
מל שהוא וילנסקי, משה שלגבי בעוד

 רבות מוסיקאליות איכויות בעל מחונן, חין
לתר ביותר משמעותית תרומה שהעניקו

 הצדקת־מה יש בישראל, המוסיקה בות
 של שזכייתם הרי ישראל, בפרס בזכייתו

 אותו על מעידה זה בפרס וחפר שמר
 ראשית של ממשלת־ישראל של פופוליזם

.80ה־ שנות
 לביגמיסטית השנה שהפכה שמר, נעמי

 ש־ (כפי ״שירתה״ על כלת־פרסים של
 תמליליה) את סכנות וועדות־השופטים

 דבו־ בפרס כחודשיים לפני זכתה כאשר
 בשני זכתה ישראל, בפרס ועכשיו טינסקי
 כתמלילנית, תרומתה בשל לא אלה פרסים

 הניציות- הפוליטיות עמדותיה בשל אלא
 מן לאחת אותה שהפכו עמדות קיצוניות,
 התומכים הרוח״ ״אנשי שבין הבודדות

עימה (בחברותא הנוכחית בממשלת־ישראל
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 מרדכי עו״ד בעלה, זו ברשימה מצוי
 הפרעושים). קירקס מחבר הורוביץ

םישרד־החינוך־והתר־ שאמרכלי מאחר

שמר תמלילנית
פרסים של ביגמיסטית

 בנושאי הציבורית לרגישות מודעים בות
תרבו כיבודים בשאלת ובעיקר תרבות,

להע החליטו הם ישראל, פרם כמו תיים

 חיים לתמלילן במקביל הפרם את ניק
 העדין״ ד,״איזון על לשמור על-מנת חפר,

 הפיזמונים מיצעד במהלך ימין־ושמאל, בין
העצ ביום ישראל, פרס הענקת טקס של

הקרוב. מאות
 בזוי פחות' לא בו. לחפור קרדום

 התרבות ברידוד ומחלקה שמר, מנעמי
את שהפך חפר, חיים הוא הישראלית
 גיבורי הנוסטאלגיה, הפלמ״ח, הפינג׳אן,

 את (ומצא) מחפש הפלמ״חניק תש״ח,
 אלון יגאל של עט־להשכיר המחר,
 — להשכיר פוליטית פיזמונאות המנוח,

ישראלית. לתרבות
 לעשות, אלה שורות לכותב שנותר כל
 מיוני חפר של המקאמה מתוך לצטט הוא
 ״חזק, הימים: ששת מילחמת על ,1967
זה ״אלגאנטי :אלגאנטי ובאופן מהר,

 המם- הנקיים, שמטוסיו * חיל-האוויר
 בכנפיהם מסתירים + והמצוחצחים ריקים

 על בדייקנות והם + ותותחים רקיטות
 כסכין כמו בו וחותכים * נחים האוייב

 אייר, של אחד שככוקר * מנתחים
 כוחות את יצאו הם * אור טרם

 כלי אצילים, וכדרף * לשבור האוייב
 לו כחר טייס כל + ושיג שיח שום

 סתם או * מיג או סוחוי או מופולוב,
ר תותח או טנק איזה  פגיעה וכל * כיי
 תקדים והם + בעת־ פגיעה ולא כול היא
 ורכת־ דמשק כשמי * מזהיר אווירי כלט
הקשה המילחמה ובאמצע * וקהיר עמון

חפר תמלילן
להשכיר פיזמונאי

 ו- ,סליחה׳ ,תוחל׳, אומרים עוד הס +
,כבקשה׳...״

המ כמאמר אלוהים, מוסר זה גם אכן,
 לעמוד חפר חיים התמלילן וראוי שורר,

 מיצעד בטקס שפר, נעמי של כבן־זוגד,
תשמ״ג. ישראל פרס של המאוזן הפיזמונים


