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קיץ קריאת
אחר דבר

 מיקדו אשר אמריקאיות, סופרות של גל אחרי
 ובשאר בליבידו ספרים, מאות לא אם עשרות,

 ספריה בקריאת רבה הנאה קיימת גוף, תשמישי
 ובעלי משכנעים רומאנים שהם ,טיילו־ אן של

לשמם. ראויים ספרותיים ערכים
 ראו טיילר אן של האחרונים מספריה שניים .

 תעתועי והם לעברית, בתרגום באחרונה אור
 שני — (••) הגעגועים ומיסעדת (•) מורגן
 את הקורא לעיני לפרוש המצליחים ספרים

 מסופריה פחות לא והאמיתית, המוזרה אמריקה
ארצות־הברית. של הקלאסיים

 של ותעתועיו חייו סיפור הוא מורגן תעתועי
 לו שהביאה אמידה לאשה הנשוי יוצא־דופן, אדם
 בחנות עובד מורגן העולם. לאוויר בנות שבע

 עולמו אשתו. למישפחת השייכת בניין לצורכי
 הוא כאשר מהן, באחת נפתח והספר הזיות, מלא

 מפעילי זוג של בתם את ומיילד לרופא מתחזה
 מורגן ממשיך הלידה אחרי שולי. בובות תיאטרון

 לשולי אותם מכניס הוא הזוג. ובין בינו הקשר את
 שובר ליאון עם בעימות ונתון מישפחתו,
 בהדרגה לאמילי. הנשוי והמורד, המוסכמות

 של אמילי ובין מורגן בין אהבה של קשר נרקם
לו. הרה שהיא עד הבובות, תיאטרון

ת החוויה אלי שר הי

אב לצופיה מספקת הישראלית הטלוויזיה
 הירהור, בך להעלות עשויים שלעיתים סורדים,

תקנה. חסר ציניקן בידי מנוהלת שהיא
 הטלוויזיה הקרינה ימים חודש של בהפרש

 הסופרת של פרי־־עטה מחזות־טלוויזיה שני
 גירדימר. נאדין המעולה הדרום־אפריקאית

 נולדה יהודיים להורים בת שהיא גורדימר,
 התחילה 9 ובגיל במינזר למדה בררום־אפריקה.

 הראשון, סיפורה את פירסמה 15 בגיל לכתוב.
 כל עוסקים — היום ליצירותיה ועד שממנו
 רק הדרובדאפריקאי. האפרטהייד בכאב כתביה

 סיפרה לעברית בתרגום אור ראה באחרונה
עובד). עם כבוד(בהוצאת אורח המעולה
 בטלוויזיה שהוצגו גורדימר, של מחזותיה שני

בגירסתו הדיכוי, את מציגים הישראלית.

גורדון א־ד חלוץ
האפרטהייד קורבן

המ הקולנועיים באמצעים הדרום־אפריקאית,
 זכוכית חתיכת סרטיה, ראשון ביותר. עולים

 של סיפורה את מביא )4.6ב־ (הוצג אדומה
 המתגוררת באמג׳י, מישפחת הודית, מישפחה

הג שחוקי־ההפרדה מישפחה זוהי ביוהנסבורג.
.......................... 48 ו

 מתמשך ואמילי מורגן של יחסיהם סיפור
 ועד להריונו עד השנים, לאורך שונות ברמות
 שב ליאון לליאון. כך על מודיע מורגן שבו לרגע
 מסלקת מורגן של שאשתו בעוד הוריו, לבית
 אותו מסלקים מישפחתה ובני מביתה, אותו

היו מתהפכים מהרה עד שלהם. מבית־העסק
 אביו, של הבנקאות לעיסקי שב ליאון צרות.
ובדירתו. הבובות בתיאטרון מחליפו ומורגן

הגעגועים, מיסעדת טיילר, של השני סיפרה
 שראו״אור המעולים האמריקאים מהספרים הוא

 עלילה המוליך ספר זהו האחרונות. בשנים
 טיל, כק של כהלכה, ומשורטטת מורכבת

 שאותה אשתו להלוויית המגיע סוכן־מכירות,
 הגדירה שהאשה תקופה לכן, קודם שנה 35 נטש

 פרל, האשה, וארוכה. אחת עסקים כנסיעת
 שלושת את לגדל תקופה אותה במשך הספיקה

ועזרא. ביני קודי, ילדיה,
 של בגסיסתה נפתחת הגעגועים מיסעדת

 תמונות־עבר, של בסדרות ופותחת ,85ה־ בת פרל
 שואפת פרל טול. מישפחת סיפור את הפורשות

 את ומגשימים בחברה מצליחים ילדיה את לראות
 או״ש לאיש הופך קודי בנה האמריקאי. החלום

 במיפעלים עצומים רווחים העושה בתעשייה,
 לרופאת הופכת ג׳ני, הבת מארגן. הוא שאותם
 את מוצאת השלישיים בנישואיה שרק ילדים,
הקודמים. מנישואיו וילדיו בעלה עם האושר

 שאיפותיו שכל עזרא, הוא הסיפור מוקד
 הגעגועים ובמיסעדת במיסעדנות, התמקדו
עזרא של משאיפותיו אחת מנהל. הוא שאותה

 בני כל את אחת, לארוחה אף ולו לכנס, היא
 סעודה שום הספר כל לאורך כאשר מישפחתו,

 מהסעודות אחת וכל לתומה, מגיעה אינה
 בין אחר. או זה מישפחתי משבר גלי על מתנפצת

 חוטף קודי כאשר קינאה, שוררת האחים שני
 יותר, מאוחר ושנים רו'ת, ארושתו את מעזרא

 יותר כאילו זה ״לפעמים לרות: קודי אומר
שלי!״ מאשר עזרא של הילד

 לדודו יוצאת־דופן במשיכה חש לוק, הבן,
 אל מגיע ובטרמפים מהבית, נמלט אף והוא עזרא,
 מביא כולו הסיפור הגעגועים. ומיסעדת דודו
 ספרותי עודף בלי האמריקאים, מהחייים נתח

 כשהמחברת מילולי, שומן של שכבות ושאר
 כתיבתה של במיקרוסקופ להגדיל מצליחה
 מהחיים מעולה נתח והמעולה הפשוטה

האמריקאיים.
 והתיסכולים השינאות החשבונות, כל

 הלווית הסיום, פרק לקראת מתמקדים למיניהם
 ומול האב. של המפתיעה והופעתו האם,

 בעת נטישתם על אביו, כלפי קודי של ההאשמות
 התישה ״היא בפשטות: האב משיב ילדותם,

 חושב: אני היה, שזה מה תבץ אותי...
 של אפרוריות האפרוריות: היתה זאת

 הכל נכון. לא וחצי נכון הכל דכרים:
 מושלם לא בבר מעורבב, ממוזג, סכוך,
 אדוני, בן, אני. לא אבל יכלה, אמך יותר.

אמך...״ לזכות להגיד צריך אני זה
 שני הם מורגן ותעתועי הגעגועים מיסעדת

לקריאה ומומלצים מעולים, אמריקאים רומאנים

מראה ארץ זעקי

גורדימר סופרת
האפרטהייד כאב

 מתנגדת באמג׳י שהגברת אלא עלית חלים זעיים
בקו המטפלת בוועדה פעילה היא לאפלייה.

 הטיפול עול את ומותירה נאסרת האפלייה, רבנות
לבעלה. בילדים

 )2.7ב־ (הוקרן אהבים, פרשת השני המחזה
 גרמני גיאולוג בין דופן יוצאת אהבה על מספר

 אפריקה, בררום המוגדרת צעירה לאיבון,
 ביוהנסבורג. בסופרמרקט הסוכרת ״צבעונית',

 כאשר מסתיימת, זו ויפה תמימה פרשת־אהבים
 של לדירתו פורצת המוסר שוטרי־מיפלג

 הגופני, מגעם עובדת את וחוקרת הגיאולוג,
 הצגת תוך הדרוס-אפריקאי, לחוק בהתאם האסור

 באמצעים מחטט לבן, רופא (כאשר הבריקה
 מעט לתפוס כדי איבון, של בגופה גינקולוגיים

 המעוררת הלבן), הגיאולוג של האסור מזרעו
כל. לעיני וכלימה, בושה

 טלוויזיה סרטי לשני להתייחס מגיע הייתי לא
 פרשה אותה אלמלא זה, במדור אלה, מעולים

 פרשה קרני, יואב העיתונאי בידי שנחשפה
 א־ד על־שם בית־הספר פרשת לכנותה שניתן

 את הזמינה זה חינוכי מוסד כשמנהלת גורדון.
 בישראל, הדדום־אפריקאית השגרירות נציגי

 חעוכי, כאקט דרונדאפריקה הישגי את והציגה
 בהתאם להתחנך שנועדו תלמידים לפני

גורדון. א״ד של למורשתו
 של בהידרדרותו לעסוק המקום כאן לא

 גוררת, א״ד על־שם עובדים לילדי בית־החינוך
 לא זה. מוסד מנהלי של המוסריודחינוכית והרמה

 את המשרת בועד־התלמידים, לעסוק המקום כאן
 בכלי-התיקשורת בשמה ונאבק ההנהלה צורכי

זד״ חינוכי למוסד שנטפלו הנוראיים
 בית־החינוך למנהלי שמומלץ ספק, אין אבל
 את לשכור בתל־אביב. גוררת א׳׳ר על־שם

 נאדין של אלה סרטים שני של הווידיאו קאסטות
 שטופי־ התלמידים לעיני ולהקרינם גורדיסר,

 כדי אפריקה, דרום־ ממשלת של בתעמולה המוח
 של כנכדיהם בהיותם רק ולו האמת, את שידעו
השואה. ניצולי

 שכר המקבלים למחנכים מומלץ זו בהזדמנות
 נועדו הם כי לזכור, המיסים משלם של מכיסו
 על־שם בית־החינוך המוח. את לשטוף ולא לחנך
 עוד, שאינם ערכים של בשמם שנוסד גוררת, א״ד

גודרת', ה״א׳ד את משמו שיסלק
 מעניין דרום־אפריקאי, ענית בעוד לסיים ואם

 הסופר של סיפרו אם לבדוק, מהמורים מי טרח אם
 אהובה ארץ זעקי סטין אלן הדרונדאפריקאי

 א׳ד על־שם בית־החינוך בספריית עדיין מצוי
 לפני להביא מורה אותו טרח אם כן, ואם גורדון,

 האמת את היוצר, ביד כחומר שהינם התלמידים,
 הולכת ארצנו כי שדומה אמת הדרום־אפריקאית.

 את מחמשת רק לא ישראל מדינת בעיקבותיה.
 סממנים גם ממנה נוטלת היא דרום־אפריקה, צבא

מובהקים. גזעניים
 של להוריהם קרה מה נוסף: אחד פרט

 האם גורדון. א״ד על־שם כבית־החינוך התלמידים
 זה שבית־ספר כך על מעידה וחנפנותם שתיקתם

 למסורת בהתאם תלמידה, את בקרוב ילמד
אפריקאית? הדרום־ החינוך שיטת של המפוארת

 את בתוכם מאכלסים הם שהרי הקיץ, חום למרות
 כל־כך הישראלית שהסיפורת חיים, חתיכת אותה

 היא וכאשר יצירותיה, לתוך להכניס פוחדת
בספרותיות־יתר. זאת סותמת היא מכניסה,
 האחת הערות: שתי להעיר המקום כאן

 שני מתרגמת קדם, שלומית של לתרגומה
 ומחמיצים וחפוזים, רשלניים שתרגומיה הספרים,

 האותיות השנייה: טיילר. של לשונה יפי את
 המסדרה של הלא־קריאות האלקטרוניות

 לחלוטין. בלתי־קריאות הן אלה ספרים שסידרה
 עברית: מורגן; תעתועי - טיילר אן (י)

 עמודים 286 לדורי; הוצאת קדם; שלומית
רכה). (כריכה

טיילר מוסרת
יוצאת־דופן כתיבה

 עברית: הגעגועים; מיסעדת - טיילר אן (**)
 עמודים 284 לדורי; הוצאת קדם; שלומית
רכה). (כריכה

:______________________

אחר מעולם
 רשימת הכותרת תחת צנוע סטנסיל פירסום

 למנהלי הצעה - מודרניים גרמניים מחזות
 שראה (*),בישראל תיאטרון ואנשי תיאטרון

 בבחינת הוא גתה, מכון בהוצאת בעברית אור
 מחזות, תקצירי 55 של מהמם פרוספקט

 להוות עשוייה בישראל הבימה על שהעלאתם
אחר. מעולם תיאטרון של תצוגה

 לא חושף אלה מחזות תקצירי 55ב־ עיון
 המנהלים של הציבורית ערוותם את במעט

 בארץ הציבוריים בתיאטראות האמנותיים
 תיאטרון חיפה, תיאטרון הקאמרי, (הבימה,

 ופרוייקט הירושלמי החאן להקת באר־שבע,
המק תיאטראות, בנווה־צדק). התיאטרון

 המשאבים עיקר את האחרונות ב£נים דישים
 הצי ,אינפנטיליות קומדיות בהעלאת שלהם

 של מעמדו לרידוד התורמים ומיצגים גות־ראווה
 תקצירי 55 בת זו רשימה בישראל. התיאטרון

 ועדות לכל תחליף להוות בכוחה מחזות,
 הציבוריים התיאטראות ששת של הרפרטואר

בארץ.

שימת  —מודרניים גרמניים מחזות לר
תיא ואנשי תיאטרון למנהלי הצעה

 מכון הוצאת קיינר, גד עברית: בישראל, טרון
גתה,


