
 אדיר...״ לזין קליר נהפכה .אילו קפש: מהרהר
 והיא פיטמתו, את שתעסה ממנה מבקש והוא

 לך שאעשה רוצה .אתה גירוי־מיני: לו מציעה
 מעט ומגולל כשימחה, נעתר קפש בפה?־

 רוצה .אני שלו: ומהזיות־המין מהגיגיו
 לערסל מעל תשתופף הזאת הגדולה שהבחורה

 הקום בתוך■ שלי הפיטמה את ושתתקע שלי
 מעלה עליה, תתנועע ושהיא מאחור. שלה

ומטה״.״
 לגדול הגיע וקפש חדשים, כמה עוד עברו

 בארתור שמקורו משבר כשד, במשבריו
 באוניברסיטת שלו הקולג׳ דיקן שונבארן,

 פותח שד בצורת קפש שלמראה סטוני־ברוק,
 הדיקן משגר יומיים כעבור ציחקוקים. בסידרת
 לורנם של ביצועו עם תקליטים מערכת

 כל את קפש מגדיר זה בפרק להמלט. אוליביה
 מלגלג שהוא תוך האקדמית, הצביעות על שניתן
 הפרופסורים־ של אטימותם על רבתי ליגלוג

כביכול. מלמדים שהם ספרות לאותה לספרות
 את לעצמו להסביר בניסיונותיו ממשיך קפש
 כעובר מעברו זיכרונות מחפש הוא עליו. שעובר

 כך, ״אם השאלה: את אביו לעבר וזורק וכתינוק,
 אילו לי! ענה שלי? החלב הוא היכן

 הייתי חלב! מייצר הייתי שד הייתי
 חלב!וזה מרוב מתפוצץ חלב! מתמלא

 יאמין לא איש מדי! יותר מטורף רעיון
בזה!״

 קפש מעביר שאותם חודשים, 15 אחרי
 קליר, עם חושים ובתענוגות בהירהורים בערסלו,

 אותם באמצעות התרבות, עם מגעו את מתאר הוא
 בו, התאהבתי קצת אוליביה(אני לורנס תקליטי
 בכוכב מתאהבת בית־ספר שתלמידת באורח

 ואחר־כך ״כסטודנט, ומסביר: וממשיך קולנוע״)
 בהכרח שלי הספרות חווית הזדהמה כפרופסור,

 המלל; מעמסת ועל־ידי עצמית מודעות על־ידי
 השלכתי עכשיו אבל לימדתי, או למדתי תמיד
 עכשיו אחרים; דברים הרבה כמו מאחורי, זאת
 מומלץ אחרות: במילים מאזין...״ פשוט אני

 לכמה אחת ליהפך ספרות להוראת לפרופסורים
 — שלהם השבתון בשנת אולי — לשד שנים

שוב. להאזין להתחיל כדי
 אותה המטאמורפוזה את ומבהיר ממשיך קפש

 הנחשוני, הזינוק את ביצעתי אני .ובכן, עבר:
 המילה את הפכתי לסובלימאציה. מעבר אל

 קפש והלאה. מקסקא...״ קפקאי נעשיתי לבשר.
 השד: נוסח האמריקאי החלום הגשמת אל עובר
 איצטדיון למלא יכולות החיפושיות .אם

 .,אני היא: ותוכניתו יכול...״ אני גם כדורגל,
 לי יהיו ואז דולארים. אלפי מאות ארוויח

 שתים־עשרה בנות ילדות רוצה אני בחורות.
 בשלישיות, אותן רוצה אני ושלוש־עשרה.

 ובעונה בעת ושישיות חמישיות רביעיות,
 את לי תלקקנה יחד שכולן רוצה אני אחת.

 מביא שלו, הפארודי־ציני ובנוסח הפיטמה...״
 עתיק סורסו השיר את השד בסיום רות/קפש

 ריינר הגרמני המשורר מאת אפולו של
 נושא אודות כפארודיה יילקח, מאריה

הפרשנות.
 רמזים בחובו הטומן קליל, ספר הוא השד

 והאקדמיה, הספרות עולם עבר אל מדי גסים
 מאיי של תרגומו היצירה. את לסרס החותרת

 ההקדמה החסרת למעט מעולה, הוא ויזלטיר
 במילים: האחרון, לפרק והפתיח הספר שבראשית

 חודשים...״ חמישזדעשר חלפו להון, הון .מן
 מזה, חוץ חלפו...״ בינתיים, שצ״ל בעוד

 לקורא להעביר ומצליח אמין רהוט, הוא התרגום
 רות, פיליפ של המיוחד ההומור את הישראלי

במעט. לא בו התקשו הקודמים שמתרגמיו

שירה
 בשירה משהו מתרחש שבאחרונה ספק אין

 מאותה שונה משהו מחאתי, משהו הישראלית,
 את שנה 20ל־ קרוב זה שגדשה מילים תישפוכת

 התרחשות אותה לספרות. והמוספים השירה מדפי
 מילחמת־ אחרי״פרוץ מואץ הילוך קיבלה שירית

 המכונה גולם אותו את שחיסלה הלבנון,
 לפריצת הביא שחיסולו גולם לאומי, קונסנזוס

 שירית, התרחשות אותה אל סיכרי־השירה.
 מרים החודש הצטרפה צועקת, אך כואבת
 הגיע איתן, דב השופט שבעלה, איתן,

דומה. נושא בשל העיתונים לכותרות
 שראה־אור איתן, של שירתה ביכורי ספר
 השירה בפרס זכו ובנזין(*), יסמין החודש,
רחל הוותיקה המו״לות מישפחת על־שם

 בצלאל הוצאת ובנזין; יסמין - איתן מרים *
רכה). (כריכה עמודים 88 ציריקובר:

 הפתיחה משירי באחד כבר נידמן. ומרדכי
 חלק על פאטמה, הכותרת תחת איתן, כותבת
 העכשווית: החוויה־הישראלית של מכוער
 מדי / החאג׳ית. הביאה / ממכה בושם ״מתנת

 פועלי בראש צועדת / כבודה. על מוחלת בורך
 כשמפתח / שיטנה של חתב לנטוע / כפרה
/ בידה. ביתי  דתם כלפי כורעת / יום. בצוהת /

 יודע, ילד כל והרי וקללה,־ ברכה ובפיה /
חרוב. עץ לטעת פירוש מה חדל, מאגדות
 וכאבה, עולמה את מסתירה אינה איתן
 החברה של שאלת־השאלות את ופורשת

 שירה אפשר האם לשאלה בשיר הישראלית,
 בעיה היא .פוליטיקה כותבת: היא פוליטית.

 / גבול של עניין למשל כמו / מאוד אישית
ת והיכן  ואם / יחיו אופן ובאיזה / ילדי יגו

בכלל.״
ועולמה, נפשה את בשיריה חושפת איתן מרים

 הוויתה, ואת בגרותה את ילדותה, ואת נשיותה את
 כאב אל בשירים, הקורא את מוליכה שהיא תוך

 מדברת את .מה והמסלידים: המודרניים החיים
 הכל / זה את רואה את / במרגניות. לי

 מדי מאוחר / בטון / זכוכית / מפלסטיק
 פצצת ביד יש מניאק כשלכל / לחינוכים
אטום...״

איתן משוררת
אמת שירת

 פורשת שבקובץ האישיים הרגש משירי בכמה
 פילהמינה(״בילהמינה של דמותה את איתן

 הקורא את מנחה שהיא תוך זוועה״), חלמה
עולמה. של בלתי־מפוענחות שורות דרך

 יחסה הוא איתן מרים של בשיריה מאלף פרט
 למשוררות בניגוד כאישה. התבגרותה לתהליך

 בגיל היו כמו שירה הכותבות הגילים, כל בנות
 מנהלת איתן מרים — הבתולים אובדן גיל אחד,

 שנת בשירה בשלותה. את כאשה, התבגרותה את
 / שמיטה שנת לי .תנו כותבת: היא שמיטה

 לא / לינוק. לא / זרועה. לא אדמה להיות
מנוחה.״ שמש, גשם, קצת / להיניק.

 המדובר הפתעה. הם איתן מרים של שיריה
 בקובץ להפתיע שהצליחה בשלה, כמשוררת

באותו ומלואו עולם ולחשוף ובנזין, יסמין

סופרים קנאתמריבה מי
ה הכתבת פירסמה ביתי) 9(מעריב של סופשבוע במוסף ל  קינת הכותרת תחת תחקיר עופר תהי
 העברי, הספר בשבוע לשיאו יגיע הספרי ־עם של הגדול .המחדל עופר: מודגשות באותיות סופרים.
 הספרים, בדוכני ליד מיד שיעברו האדירים הכסף מסכומי זעיר חלק רק ימים: שלושה בעוד שייפתח

 מקורות לחפש היוצרים רוב נאלצים 1983 של בישראל והמשוררים. הסופרים של לכיסיהם יגיעו
 בלתי משימה זו מכתיבה שלחיות מפני נאותה, חיים רמת לעצמם להבטיח כדי אחרים, פרנסה

 הכותרת תחת ואי־דיוקים, סופרלטיבים בורות, של כזו צפיפות ־ רעב... בחרפת הגובלת אפשרית
הירח. מן השמש כמרחק האמת מן רחוקה — ״תחקיר"

 אלא זעיר׳ ״חלק זה ואין סוכרים, שהם הספרים מיספר של יוצא פועל הינה הסופרים רווח ראשית:
של עותקים אלף 30 מוכר עוז כעמוס סופר אם אחרות: במילים ספריהם. של המכירות מהיקף 129,!

בן־עזר סופר גולן ירד
מספריהם! באמריקה מתפרנסים היו הם האם

1

 . 7,*רק לסופר משולמים עובד(שבה עם של לעם הספריה בסידרה שראודאור נכונה, כמנוחה ספר
 משישה ש׳(יותר 630000 סיפרו על מרוויח שהוא הרי לעותק, שקלים 300כ־ של במחיר הספח ממחיר
לירות). מיליון

 פרנסה מקורות לזמש היוצרים רוב נאלצים 1983 של .בישראל התחקיר, עורכת של אחרת טענה
 מלמדים ורובם ספרותית, מכתיבה חיים עלי־ארמות סופרים מאוד מעט שטות. היא אחרים״

 לעולם מסביב עיסוקים ושאר כעיתונאים כמורים, בבתי־הוצאה, כעורכיס עובדים באוניברסיטות,
הספרות.

 לי .אין קניוק: יורם הספרים. ייצור מענף אנשים מפי ספרות' ״פניני מעט עופר מביאה ובהמשך
 לחדל, ויצאתי מילגח .כשקיבלתי דיר: משה ״ בוכה... אינני אבל חסכונות, אין משלי, דירה

 עלי נחה ואז פובליציסטית, בכתיבה המוח תאי יבוש של הגיהינום בלי וחשבתי קראתי שוטטתי,
 האנרגיה מיטב של ביזבוז הוא בשכר דותובעוה החלטורות של -מחיה :ברטוב חנוך ״ המוזה...
יותר.״״ אכתוב ולא כתבתי לא ספרים כמה אדע לא לעולם לכתיבה. הדרושה והרוחנית הנפשית

 דה המורה על מעט להרהר שהצהירו, מה שהצהירו הנכבדים, ולאדונים עופר לתהילה מומלץ
 וגם — מופת יצירות מלכתוב אותו מנע שלא דבר דלתותיו, על מתדפקים היו שהנושים — באלזק
 ושכרו: שלהם, מהעברית יותר אמינה שבספריו העברית שלפחות — בך־&מוץ בדן להתקנא

סופרים. כשכר סכומי־עתק
 היו האם היא: הנשאלת השאלה טובה? בספרות מדובר האם אחד: ממרכיב התעלמה עופר תהילה

 מכתיבה מתפרנסים בתחקירה שרואיינו טףעזר אהוד גולן, שמאי ברטוב, חנוך תר, משה
 גם ללחם רעבים היו הם לה: להבטיח יכול אני בארצות־הברית? חיים היו אילו ספרותית

 סיפרונים מכתיבת רג בקושי להתקיים, מצליח היה הוא — קניוק ליורם באשר בארצות־הברית.
לבני־הנעוריס.
 שהסופרים מהמילגות במתכוון, שלא או במתכוון התעלמה, העברי הסופר מצב על התחקירנית

 מהרצאות רדיו, בתוכניות השתתפות מדמי וכתבי״עת, במוספי־ספרות משכר״הסופרים מקבלים,
 ממימון ודור), ברטוב בחו׳׳ל(האדונים מנספחויות־תרבות הסעהג כולל ההרצאה, שקל 3500(בקיבוצים

שלהם. מהילת־הסופר הנובעות הכנסות, ושאר מישרד־החוץ, של נסיעות
 ברחבי מסעות ומסקר כעיתונאי עובד מארקם, גראסיה גבריאל זו, לשגל נובל פרס חתן
 — כעיתונאי הוא אף עובד ירושלים, פרס חתן נאיסיל, ו.ם. כסופר. הצלחתו על בנוסף העולם,
 אלה. שני של ברמה ספרים עופר תהילה של בתחקירה שהופיעו אלה כל אצל לראות רוצה והייתי

 סיגריות מעשן הוא בצימצום. חי אבל מכתיבתו, החי שדה, פנחס של דרכו אחרת, דרך גס וקיימת
 של מצבו על מתלונן ואינו — במיסעדות־פאר אוכל אינו האחרון, מהדגם במכונית נוסע אינו זולות,

הסופר.
 אלף 20 שנה מדי המוכר סופר עופר, תהילה של התחקיר קריאת לאחר נודע סופר לי אמר איך

ה לא .העבודה עותקים: ע רי  יומרות, כעלי ישנם תמיד אבל טוב. ספר לכתוב סופד לאף מ
 ספד לכתוב הכישרון את — לחם העניק לא שהטבע את לחם יעניקו ציבור כספי כי המאמינים,

טובד

 שיש אחד, פרט שירת־אמת. שהוא תימצות
 שאינו חסר, מנוקד בכתיב דבקותה הוא להעיר,
 שיריה לזה, מעבר אך השירים. לקריאות מוסיף

 שראו־אור השירים ממיטב הינם איתן מרים של
האחרונה. בשנה

אמנות
 מישרד־החינוך־ כאשר אלה, קדורים בימים
 שמחצית באמנות, בחינות־בגרות עורך והתרבות
 יהודית אמנות של בנושא משוקללים ציוניהם

 להתייחס הראוי מן — ואיננה שכמעט —
 מסדה, בהוצאת שראה־אור מהודר, לאלבום

 שבהם היחידים האמנות משטחי לאחד המתייחס
דורות. עשרות במשך יהודים עסקו

 נושא פרנקל, גיזה של מחקרה פרי האלבום,
 יהודית אמנות - נייר מימרות הכותרת את

 בשדה חוקרת פרנקל, גיזה ד״ר עממית*.
אחרי כיהנה רבות, שנים היהודית האתנולוגיה

 שליד המוסיאון כאוצרת העולמית המילחמה
 פרנקל ד*ר בווארשה. היהודי ההיסטורי המכון
 לאתנולוגיה המוסיאון עם בשיתוף כיום עובדת

בחיפה. ולפולקלור
 את פרנקל גיזה ד״ר מביאה בסיפרה/אלבומה

 ובקלף, בנייר והחיתוך הגזירה אמנות סיפור
 של ומרהיבות צבעוניות דוגמות באמצעות
 19ה־ המאה דרך ,18וד המאה מן החל מיגזרות,

 שחוסלה עממית, אמנות ,20ה־ במאה וכלה
השנייה. העולם במילחמת

 78 בסיפרה/אלבומה מביאה פרנקל גיזה ד״ר
 מתארת היא הקדמתה, בדברי מרהיבות. מיגזרות

 .המוטיבים האופייני: המיגזרת מיבנה את
 ענפי לכל אופייניים המיגזרות את המעטרים

 השימושית והאמנות המחשבת מלאכת
 ממתכת, מעץ, עבודות גם הכוללים היהודית,
 מופיעים, חמיגזרת במרכז ומנייר. מריקמה

 הברית לוחות קנים, שבעה בעלת מנורה לרוב,
 תורה, בכתר מלמעלה המעוטרים תורה, ספר או

נשר.״ או מגן־דויד

 התרבותי ההווי מן חלק שהיוו המיגזרות, סוגי
 אותן מיגזרות בהמיזרח, בעיקר התמקדו היהודי,

 על ובבתי־הכנסת היהודים בבתי לקבוע נהגו
 !הן מיגזרות של אחר טיפוס המיזרח. כותל

 ששימשו! מיגזרות רויזעלע, או שבועותיל
בחג־השבועות. חלונות לקישוט

 שבאלבום( הצבעוניות המיגזרות 78 בין
 בקשת( — ממש של אמנות שהינן כאלה מצויות

 המורכבת! האורנמנטיקה שבהם, הצבעים
המילולית. ובטיפוגרפיה

 את! השוחרים אותם לכל מומלץ זה אלבום
 האמנות״( את ולא העממית, היהודית האמנות
 הבגרות בחינות של המפוברקת היהודית

 אחד עוד החושף מופלא, אלבום זהו הממשלתיות.
 יהודי תרבות של נהדרים פרקים מאותם

עוד. ואינה שנכחדה תרבות מיזרח־אירופה,

 אומנות - נייר מיגזרות - פרנקל •גיזה
 עמ 150 מסדה; הוצאת עממית; יהודית
אלבומית). תבנית קשה, (כריכה

/ ו9 ד א !


