
היזדעאלי נבותמריבה מי
 לדרך בעזרתה להגיע כדי לתאוצד״ זקוק מתחיל סופר שכאשר הוא, רבות בסיפרויות נקום כלל

 בכל ומשמיגו טרמפ■ עליו עולה סיפורתייס, הישגים שגבר סופר של ספר נוטל הוא הספרותית, המלך
עצמו, את לקדם במטרה אפשרית, דיר

 נכות, אמנון מעריב של הצעיר למבקר זה ,פטנט* סיפר אחר, או זה תל־אביבי בבית־קפה מישהו,
 במעריב שבועות כמה לפגי אור שראתה הבול, וחזות היסטורי חזיון לדשימתו אחר, הסבר אין שהרי

אוגוסט}. 12(
 על מתגלח שהוא תור מעריב, של הספרות מדור קוראי של חשבונם על נהג גבות, שאמנון אלא

ח הצהרת לקוראי להבהיר מבלי כן־נר, יצחק של גבו ת  ו/או בו־נר, של סיפרו עוסק במה כירידת מ
זד״ מהעולם לספר ענייני ניתוח

 בלי עקרוני לדיון טורים ארבעה הקדיש גבות
 כשהוא הישראלית בספרות מגמות על דוגמות
 לזכות בן־נר, יצחק של לפרוטוקול מאפשר
 ־המישגד״בכותרות אפילו השמצה בכיבודי

 י; עכשוויז ברצף מפתיעה .דוססדיבסקאיות
עדי־. ביקורת' הפרוטוקול
 על מעידים היזדעאלי, נבות סורי ארבעת
 ספרות בקריאת מעריב מביש־ של מוגבלותו
 בלגו־ את להבת מיסיונותיו זמנית. בו והבנתה

ערום. המלך עצמה על מכריז כמו הוא
 נמת, של ביקורתו רמת את להמחיש כדי

 פרוטוקול: על .מסתו' סיומת מתוך קטע אביא
 הלשוניים השימושים סוג בילוי שעם לי, .נדמה

 ברנד, של הלשון בתבניות בךנר שעשה
 מינימאלית מחייבות במלל ,ספרדתר הופקעה
 אפשד העברית. לספרות ואמגותית מוסרית

 בספרות והמילים מילים, אלא אלה שאין
פחות.״״ שוות ודפודמאמיבית רגרסיבית

 מעריה קוראי של מהעברית להתעלם אם
 ובעיקר ,ספרותי מבקר של בעטו המובאת
 נכות הרי ודפורמאטיבית״, רגרסיבית .ספרות

 שלא ברשימתו, לשכנע הסתה מן מצליח, אינו
 עונת את לקרוא וכתחליף פרוטוקול את לקרוא

 שראודאוו עצמו, גבות של בתולין ספר המלכים,
 הפקעות הלשוניים, השימושים (על באחרונה

 ואמגותיות מוסריות מינימאליות ומחוייבויות
הקרובים). מהמדורים באחד

 את ומקדיש מקור) (ראה:המאירי כישראל צעיר מסופר לומד היה אילו לנבות, לו היה מוטב
 שהוא ברגר, ליצחק הביצים את לבלבל כדי ולא ליצור כדי לו), יש והכישרון(אם המאמצים כל

הישראלית הסיפורת שידעה מהמעולים
באושים, כרם הוא היזדעאלי נמת אמנון של כרמו הרי בן־נר, לעומת

סוכרבדנר
 ודפורמטיבי רגרסיבי

• גבות של חמלכים בעתת העברית לספרות

 ערבי, מורה אותו עם מילים מחליף איזי בעוד
 בורחים שהם חוזרים. שהם (.אומרים שברח

 והערבי מ״כוחותינו' צרור ניתך לחזור־), על־מנת
 החיילים מגיעים כאשר לעברו. רץ ואיזי נפגע,

 הדלת אל החיילים ראשון .כשכיוון הבית אל
 עמד ואמי מבפנים. הדלת נפתחה מכודן, רובה

 המוכתמים השרוולים פרושות, ידיו — בפתח
 החיילים. יתר גם קפא. שמולו החייל מתנפנפים.

 בדממה, ואז, מסודר.' הכל לידות. ,לא אמר: הוא
 ביקש כמו :מתה, הזדקף, הוא ירייה. קול נשמע
 כמו אחר החד, לקו מעבר משהו לראות

נרתע״.־
 ישראל של זה סיפורים שקובץ ספק, אין

 הסיפורת של מ״תקווה׳ אותו העביר המאירי,
 סיפורי ארבעת רב־זזשיבות. לסופר הישראלית,

 יכולת התיאורית, העוצמה על מעידים הקובץ,
 בסיפורת כמוהן שמעטות ורגישות, הבחנה

העכשווית. הישראלית
סיפורת, לאוהבי ביותר מומלץ בקוצים אש

עברית. סיפורת רק לא

שירה
מריה חיי

 עם הנמנים מקובצי־השירה מאוד מעטים
 האחרון, בעשור אור רואים העולמית, הקלסיקה

 שראה מעולה, קובץ לעברית. לשמו ראוי בתרגום
 ריינה מאת מריה חיי הקובץ הוא החודש. אור

 משה של המעולה בתרגומו רילקה, מריה
ס. הנעמי־זינגר

תינוקת, הקדושה, הבתולה מרים, .כשהיתה

 רילקה סופר
תחרים לא שגלזר־תעשה

 קודש־הקודשים בתוך לה מתרוצצת היתה
 מידי מאכלה את ומקבלת שבביית־המיקדש,

 בתודעה הקיימים לו, ודומים זה סיפור מלאך.
 מריה ריינר הגרמני המשורר את משמש הנוצרית,

 אם של לדמותה שהעניק השירי, בתיאור רילקה
ע. שו י

 את מעניק במיקדש מוצגת מריה השיר
 .והיא זו: לאגדה רילקה של השירית ההמחשה

 / לבחון לראות, הישר, מבטה את / נשאה
 וכשעלתה / נשים), כץ קטנטונת ילדה (ילדה,

 הזוהר אחור נסוג / בביטחון, שלווה,
המרשים״־
 מריה חיי מחזור־שיריו את שחיבר רילקה,

 שירה ליצור זה, במחזור הצליח ,1913 בשנת
 לא נסוך אלה שירים על בפשטותה. שעוצמתה

 התרבות מתוך היונק פרימיטיוויזם, מעט
 אלה, שירים ימי־הביניים. של העממית הנוצרית

 שגם העולמית, השירה של נכס־צאן־ברזל הם
ממנה. להתפעל עשוי יההודי, הישראלי, הקורא
 ב.לא רילקה פותח למריה הבשורה את

 הלא אותה. הבהיל / ודע) (הבן נכנס שמלאך
 אור פיתאום / שיחדור בעת אדם כל / בהרתע

 הפתיח את השמש״.־ / אור או חדרו, אל סהר
/ .אולם כמעט: שמימי זיווג לאותו ממשיר הוא

 נוסח מדיד,/ חיי - רילקה מריה ריינר ;*)
 68 אדם; הוצאת הנעמי-זינגר; מסה עברי:

).קשה עמודים(בריבה

 כל־כך, סמוכים / שם שהופיעו נער, פני פניו,
 בהיפגשם, הלמו נצמדו, כה / שניהם מבטי עד

להם״.־ מחוץ הכול התרוקן עד /
 מבקרת פיו שעל הנוצרי, המסורתי הסיפור גם
 המטביל יוחנן של אמו אלישבע, את מרים

 הרות, שתיהן כאשר ירושלים, בפרברי בעין־כרם,
 א; אמו(לוקס בבטן משימתה לו רוקד ויוחנן

 של ביקורה רילקה של בשירו מומחש ),44
 בטן על / לשים ידה פשטה בורחה .כבעל מריה:

 רבנה אחת וכל / היה גדול / שהריונה שארתה,
 מלאה אחת וכל ומלבושים.// בשיער לנגוע /

 הן / רעותה. על ברוך וגוננה / קדושתה את
 רגלו — המטביל אך / הגואל, עוד היה רך פרח
והתהולל״. קיפץ משימחה, / בעטה בבר

 יוסף, של חשדו גם רילקה משירי נפקד לא
 עד אשתו, מריה להריון פשר מוצא שאינו

 אל / עיניו וכשנשא .הבין. הוא: שלבסוף
 לאט הסיר / נבלע. נמוג, כבר הוא — המלאך

תהילה.־ בזמר ופתח / העב כובעו את
 רילקה פותח ישוע הולדת הכותרת תחת
 שליל / אירע דבר ובך היית, .תמימה ומשורר:

 בא / חרה אפו שבעמים אל / בנגוהות: הציף זה
 זה, אחרי ומעט פעוט״.־ רך, — בך העולם אל

 כוכבים חוזי .והנה — הורדוס למלך נודע כאשר
 המלך איה לאמור: ירושלימה קדם מארץ באו

 ישוע עם מריה נמלטה — ליהודים.״־ הנולד
 במנוסה רגיעה בשיר כך ועל למצרים.
 שעצם .היתבן רילקה: כתב שבו למצרים,

 / כך, כדי עד עולם מוסדות הרגיז / הילוכם
 רק והתינוק / — מכוחם נבוכו עצמם שהם
/ נח. בשקט הוא,  ביקשו זאת, כל בשל ואז, /

 הרם העץ / כיצד ראה אבל אילן. בצל / לשבת
עמד קרב להב וסמוך / כעבד עצמו צימצם

 כנה בכפר שנערכה בכנה, החתונה גם
 מופיעה ליין המים את ישוע הפך ובה שבגליל,

 לפגיה שם עתך שולחן ״אל רילקה: של בשיריו
 ידעה: ולא שמחה, / כולם עם וירק בפרי עמום /

לדם.־ נהפכו היין עם / עיניה דמעות
רילקה, מריה ריינר ומוליך ממשיך הלאה, כך

 צרופה בשירה פשוטים, בחרוזים הקורא, את
 ספק, אין וישוע. מריה של סיפורם את לשמה,

 הנעמי־זינגר, משה של והפשוט הבהיר שתרגומו
 עד בעברית רילקה שבתרגומי מהמעולים הוא
 אלי של במיקצת הנאיביים רישומיו וגם כו״

 לעשות הקורא ייטיב לקובץ. תורמים אלטרץ,
 הברית־ את יקרא הקובץ, לקריאת קודם אם

 כלול שאיננו הסיפור, על אמון שיהא כך החדשה,
המר. זבולון של בתוכנית־הלימודיס

 יוצאת־דופן שירית חוויה הוא מריה, חיי
 העולמית. השירה של והחשובות ומהבולטות

 שר־החינוךוהתרבות שסגנית היא, תקוותי
 לחנויות תורה לא גלזר־תעסה, מרים

למדפים. מעל זו יצירה.נוצרית' לסלק הספרים,

תרגום
בגרוש רומן

 אחד הוא ברכט שברטולד ספק, היום אין
 התרבות על מכל יותר שהשפיעו מהדמויות

 באוגסבורג, שנולד ברכט העשרים. במאה
 הולביין הצייר של מולדתו עיר — בוואריה

 כסטודנט דרכו את החל ,1895 בשנת —
 מילחמת־העולם בשל הופסקו לימודיו לרפואה.

 להכריז החליט ממנה שב וכאשר הראשונה,
והשקרים. הטובים, הנימוסים תרבות על מילחמה
 תופים במחזהו לראשונה התפרסם הוא
 פרס בפרס־היוקרתי אותו שזיכה ),1922(בלילה

 אחד ברכט, ברטולד הפך מהרה, עד קלייסט.
 שעמד השנים, אלף בן הרייך על מהמאיימים

שלו. השנים תריסר בן הפרק את להתחיל
 ברכט של לידיו הגיע 20ה־ שנות במחצית

 בן המחבר מאת הקבצנים אופרת של עותק
 לאופרה אותו עיבד ברכט גיי. ג׳ון ,18ה־ המאה

 בשנת הבימה, על לראשונה שהועלתה בגרוש,
 20ה־ שנות בסוף החומר את עיבד במקביל .1928

 באחרונה אור שראה (•)בגרוש רומן בשם לרומן,
לעברית. בתרגום

 ראתה בגרוש רומן של הראשונה המהדורה
 ברכם,מגרמניה של המשוררים בגלות כבר אור

באמסטרדאם. ,1934 בשנת ההיטלראית,
זו, מהדורה שפירסם הישראלי, שהמרל דומה

 המתאר בגרוש, רומן של לאקטואליות ער
 מסויים מסוג ועסקים מילחמה של אווירה

הדמויות את מקיף הרומן סרקסטית. כסאטירה
 עברית: בגרוש; רוסן - ברבט ברטולד (•)

 עמודים 282 ביתן; זמורה הוצאת ארד; צבי
קשה). (בריבה

 של הבימתיות ההופעות מתוך לקוראים המוכרות
אם ביניהן בגרוש, אופרה  מלך — סיצ׳

האהבה. חולת בתו — וסולי הקבצנים
 גיורג׳ ושמו ב״חייל נפתח בגרוש רומן

 הבורים, במילחמת ברגלו נורה סיוקומבי
 לקטוע נאלצו בקייפטאון בית־החולים ורופאי

 של פיצויים וקיבל ללונדון שב הוא שוקו. את
 קטנה במיסבאה השקיע (אותן) ליש־ט... 75

 החזיק חודשים ארבעה כמעט בניו־גייט...
ך רב זמו שביזבז ולאחר במיסבאה, בחיפוש מ

ברכט מחזאי־סופר
תמיד! קורבן - פעם קורבן

 פרוטה.״־ בלא לרחוב יצא הקודמים, הבעלים
 מהרה עד הופך סיוקומבי ג׳ורג׳

לקבץ לו שאסור המגלה, גידם, מקבץ־נדבות

 הרשאה לקבל לונדון,מבלי ברחובות נדבות
 לטפל אותו השוכר הקבצנים, מלך מפיצ׳אם
בכלביו.

 אופרה שירי מופיעים הפרקים, בפתיתי
 יצאו .והנה כמו אחרים, ושירים בגרוש

 ומייד / הרגישו בכדורים ומחסור / למילחמה
 / החישו. בדודים ולהם / טובים אנשים נמצאו

 | בני: תקבל, ,הכול / מילחמה.׳ אץ תחמושת ,בלי
 / נכין.' לכם תחמושת / לקרב יצאתם למעננו /

 עוד] להם וחברה / רבה תחמושת והבינו
 | וטרחו / טובים אנשים נמצאו ומייד / מילחמה,
 /] לקרב! וצא קום בני, ,קום, / ותבוא. שתפרוץ
 ; / ואחיות עם למען וצא קום / בסכנה: המולדת
 ,אינו מהקוראים מישהו אם ובס־מלכות!״ ומיזבח

 את מכיר בבוודאי הוא הזה, השיר את מכיר
 אלינו .רד - לבנון ממילחמת הבית־החוזר

אווירון־.
 מילחמה׳ עסקי מתאר בגרוש־ .רומן

 משיגים שבו באופן המתמקדים מפוקפקים,
 רקובות; אוניות לאספקת ממשלתיים' .מיכרזיס
 חושף כך, כדי תוך למילחמה. החיילים להובלת
 את והבנקאות, עולם־העסקים את ברכט ברטולד
 הוא אלה, בתיאורים והשוחד. העמלות התככים,

 לעקרות־בית,: בגרוש' אהבה .סיפור גם משלב
 והוא פיצ׳אם, של בתו פולי, היא שגיבורתו

הלונדוני העולם־התחתון רקע על מתרחש
 את גיבוריו, את מוליך ברכט ברטולד

 | המילחמה, לונדון, את השקפת־עולמו,
 עשיריה] גנביה, את שלה, עסקי־המילחמה

 אחד רק משלם שבסופה עלילה, דרך ובנקאיה,
המחיר: את

 סיוקומבי. החייל נאסר אחדים ימים .כעבור
 ;נגזר סוויאר. מרי רצח על נשפט הרב לתמהונו

 לעיני תשואות, תוך נתלה, והוא דין־מוזת עליו
 נכים חיילים תופרות, חנוונים, של רב המון

וקבצנים־.
קורבן. תמיד — קורבן פעם אחרות, במילים

 רומן עמודי 282 קריאת במהלך מה, משום
 שכוונו מדימויים להתעלם יכולתי לא בגרוש,
 של הטייקונים הישראליים, סוחרי־הנשק למעמד

 אלה, — ולהבדיל בארץ, הביטחוניות התעשיות
 מריעים שלעומתם הקורבנות, תמיד שהם

והקבצנים. הנכים החיילים, התופרות, החנוונים,
לקריאה. ביותר מומלץ בגרוש רומן


