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ובציציזת בכיפה טח־קמאד! רבי
ל ולעיני הבימה על כאלה הגרים לעשות  — מו

פרטי.״ באופן זאת לעשות יאזור מדוע
 לפסול' גם.חשש מצא הגדול האיגקוויזיטוד

תון  •פורנוגרפיה של בתצלום במחנה, מ
מן כתב-העת של מקומו נפקד ולא מגועלת״,  סי
פורנוגרפית*. שפירסם.פואמה קריאה,

 והאשים המשיך דרוקמן האינקוויזיטוד
 בטלוויזיה, ה״מתיתות* את אחת בנשימה

ובעיתונות. בתיאטרון
 כיסאו על היושב הגדול האינקוויזיטור

 עדיף שתוק־תודה למרות - שבכנסת הדמוקרטי
מה שהוא חוק־המדינה, על בעיניו  מקרנותיה, נ

מ המזינות שו  לא - תלמידיו־סאמיניו אז רב ב
 החתונה תועבת על בימת־המסת מעל דיבר

 ח*כ לאמונה, חברו של בתו של הפריצית
 של בגניבה משעתו על או שפירא, אברהם

אבו־חצירה. אהית ח״כ לאמונה, אחר חבר

 ממזכירות־ גבה שזה האש׳ל על לדבר שלא
בכלא. ישב במן הימים עבור הכנסת

 זה בנאומו שנכנס דרוקמן, חבר־הכגסת
 סגנית של הצנזוראלית האיפריון למיטת

או״־תעסה, מרים שר־הוזינוך־והתרכות  ג
 של קיומה להמשך הגדולה הסכנה את המתיש
למדינודהלכד״ להפכה שבכוונתו ישראל, ממנת

 יהודית רבנות לאותה נאמן נצר הוא דרוקמן
 שבמאמר רבנות שנים, אלף בת שחורה

 טוב כל רמסה סמולנסקין פרץ סופר־ההשבלה
 של זה מאיים בנוסח נוספים דיבורים שביהדות.

 על שואה להמיט עשויים דרוקמן האינקוויזיטור
 בכיפה זה טורקמאדו שרבי המדינה, חילוניי

 מולדת להם לחפש להביאם עלול וכציציות
 בלא וליצור, לחשוב ליהודים ניתן שבה אחרת,
 חאיג־ של והמכזבת השיקרית הדת כיבלי

 ובין בינה קשר שכל דת - דרוקמן קוויזיטור
בהחלט. מיקרי הוא והאמיתית, הטהורה היהדות

 דדדקמן דדב
מגועל דגל

 ממחיש גורדימר של הלאקוני תיאורה
 הלבנים, בני״הזוג של האישית החוויה באמצעות

 ההופכים המדכאים של עולמם השתנות את
 יולי, של לשעבר מעבידו בם, למדוכאים.

 כי אם הכפרי, המינהגים בעולם מהרה עד משתלב
 למהדורות לעת מעת עדיין מאזינים ואשתו הוא

 האנארכיה את המתארות ברדיו, החדשות
 סביב עזים קרבות הגדולות: בערים המשתוללת

 שקט שרר אמש סמאטם־; -יאן נמל־התעופד
 אך הצבאי, המישטר בחסות העיר, במרכז
 סותרים דיווחים ונתקבלו מרגמות הדי נשמעו

 והצפוני. המיזרחי ברבעים כבדים קרבות על
ד,גאז מיפעלי תרומות־דם. מבקש האדום הצלב

גודדימר סופרת
ישראלית קינאה

 דליקה פרצה ההתפוצצויות ומן הותקפו,
סמוכים... לבתים שהתפשטה
 הכפרית, האווירה בתרדמת משתלבים הלבנים
 את הבוקר תפסתי כמו: שיחות לנהל ומתחילים

 טוב גו, באבן; שלו הישבן את מנגב רוים
 חושבת, את זמן, לכמה הטכניקה. את שרכש
 זה והלאה: שלך? נייר־הטואלט גלילי יספיקו

 סוג - בשנתם משתעלים הילדים כשעתיים
שחורים... ילדים אצל תמיד ששומעים השיעול

 הכיפתור את הלבנים מאבדים בהדרגה
 באותו להשתלב ולומדים שלהם, הלבן העירוני

 הופך יולי מיטיבם כאשר שונה, עולם־ערכים
 על בהדרגה משתלט הוא אדונם. להיות בהדרגה

 להחזיק צריך שאני אוהבים לא אתם מכוניתם:•
 הזמן כל לראות יכול אני מה? המפתחות, את

 שלכם. הבוי אני זה... את אוהבים לא שאתם
 שלכם. הבית של המפתחות אצלי יש אני תמיד

 אצלי האלה המפתחות את לוקח אני לילה כל
 זה הבל... לנעול אני בחופש שאני מתי בחדר,

 הדברים בל בשביל מפתח אצלי שיש אני
לא? שלכם,

 צד בם כאשר מתרחש הרומן משיאי אחד
 עם ביחד צולים הם שאותו חזיר־בר, ברובהו

 בשר בי בדעתם העלו לא מעולם השחורים:
 כלי־הרכב אותם שנשא מדם לשכר... בכוחו

הדעת על להעלות אץ התעלסו. לא לדרכם,

 גזעני סמלים עולם יצירת של שבר בארץ,
ושתלטני.

 וכל ממומלץ, יותר הוא יולי של המישפחה
 הסיוט בהם ידבק שלא לקוראיו, לאחל לי שנותר

 מומלץ קריאתו. במהלך בי שדבק הפלסטיני
 במהלך במעט והפוגם הלא־אחיד הכתיב למרות

הקריאה.

 בתוך הילדים שלושת עם וישנים כשחיים
 בו משמשת שיריעת־שק מקום הביקתה.

 לא התשוקה... את קטל הםרטיות העדר כדלת.
 שדבק והבשר השומן ריח מהם נעלם

 בלי ליפול שלא קשה היה באצבעותיהם.
הו מרסקים שכופסו מי  של לפניו סמוך ידיים ו
 לעצמו איש שתפסו המרחב בגבולות בן־הזוג,

 התעלסו, הם המשותפים. המכונית מושבי על
 שהסתננה עמוקה בהתאמה יחד מתאבקים

 עליהם המקיפים ילדיהם במחיצת גוף, אל מגוף
 מקקים, של הלילית והאינטימיות בנשימתם,

 בחשכת הגוששים ועכברים צרצרים
 תעתוע־ של רגע לו היה בבוקר הביקתה...

 עד - אברו על החזיר דם את כשראה אימים
דמה... זהו כי שהבץ
 השבט, לראש העלילה בהמשך מוזמן בם

 יותר מאוחר ברובה. להשתמש ללמדו לו ומבטיח
 מהעיר שהביאו החפצים כשאר ממנו, נגנב הרובה

הגדולה.
 כתוב מהמם, סיפור הוא יולי של המישפחה

 ספר זה כיום. הכותבות מהמעולות סופרת בידי
 מחריד, בריאליזם הכתוב עתידני, אימים

 את המחדדים קטנים, פרטים על המתבסס
 ואת השחור, לעומת הלבן החיים באורח העימות
 הלבנה האדנות, ממועקת ההשתחררות תהליך

השחורה. העבדות על
 כמה של טלוויזיוניים שעיבודים גורדימר,

היש בטלוויזיה באחרונה הוקרנו מסיפוריה
 מה אין - רבה קינאה בעיניי מעוררת ראלית,
 הסיפורת של לאפסותה אותה להשוות

 עצמה, של בקיא עדיין רבוצה אשר הישראלית,
כאן המתרחש השבר לנוכח עצומות כשעיניה

ספרותיים״ ״מאניפסטים עטיפת
מופלאה מהפיכה

מאניפסטים
 המשוכפלת החוברת נראית עין למראית

 כחוברת־לימוד ספרותיים(*) מאניפסטיים
 כחוכרת־ ייעודה שלמרות בעוד אוניברסיטאית,

 של ביותר המרגשים המיסמכים אחד היא לימוד,
האחרונות. השנים במאה העברית הסיפרות

 130כ־ של צילומים כוללת החוכרת
 בפתח שהופיעו כפי סיפרותיים, מאניפסטים

 שבו ובתב־עת מאניפסט לכל שונים. כיתבי־עת
 ומפתחות. ביבליוגרפי מידע מצורף פורסם
 הרפתקה אותה את נאמנה מייצגת זו חוברת

 החדשה העברית הסיפרות של יוצאת־דופן
ומעלותיה. מילחמותיה לדורותיה,
 תסקיר גוברין נורית מביאה דבר בפתח

 עבריים, הסיפרותיים המאניפסטים של ממצה
 1821מ־ בעברית יצירה שנות ממאה יותר במהלך

 האנאטומיה את משרטטת גוברין .1981 ל־ ועד
 של חשיבותם בדבר הגדרות תוך סיפרותנו, של

 ולהתמודדויות לתופעות כמאפיינים מאניפסטים,
 את המאפיינות התמודדויות, בסיפרות, הקיימות

הסיפרות. את המקיפים המעגלים,
 דרך מרוסיה, - העברית הסיפרות מבירות

 לנגד עוברים - בארץ־ישראל וכלה אירופה מרכז
 ותקופה, תקופה כל בלשון בצימצום, הקורא, עיני
 (שראודאור העתים, ביכורי מכתב־העת החל

 דרך חפץ לכל בעתים הנפתח ),1821 בשנת בוינה
).1860(והכרמל )1856(המגיד דרך הרקיע,

 ומאניפסטים כיתבי־עת שישנם למרות
 דפים הראשון, זו(קו בחוברת נפקד שמקומם
 ביותר, מאלפת החוברת וקילטרטון), צהובים
 על המספרת עומק, תמונת בה למעיין ומעניקה

 העברית הסיפרות של מופלאה מהפיכה אותה
 לאוהבים ביותר מומלצת חוברת שנה. 150 במשד

זו. סיפרות של לגורלה ולהרדים
 טרית ערכה: סיסרותייס•, סאניססטיס (*)

 חנה בסיוע הופמן חיה לדפוס: הביאה גוברין;
 החוג תל-אביב, אוניברסיטת הוצאת לוק;

רכה). (כריכה עמודים 141 עברית; לסיפרות

ספרותיים מאגיפסטים
 עברייג ועיתונים נתכי״עת של מאגיפסטים צבזזר

)19*1-1*11(תקע״א״תשמיא כשנים

גובוין נורית *י־י,:
הופמן חיה < לד*ס יני*ה

לוד חנה כסיוע:

 תל־אכיב ■אוניברסיטת
עברית לספרות מזוג

הישראלית החוויה
ה של מייסדה די־מורקמאדו, טומאס
 וקיים הי הוא מת. לא הספרדית, אינקוויזיציה

 משכורת ומקבל ,1984 ראשית של בישראל
כחבד־כנסת.

 את להפוך מבקש דרוקמן חיים חבר־הכנסת
 בארצם. לאנוסים החילוניים תושבי־ישראל רוב

 היסוד כערכי •פגיעה מושא פרלמנטרי בדיון
 תיאטרון״, בהצגות והמדינה העם היהדות, של

 זה, הרים דרוקמן, ח*כ של ביתמתו שגערך
 המגועל האינקוויזיציה רגל את באולם־המליאה,

 את באמצעותו וגיעל רביע תמימים של בדמם
יושב. הוא שבו הדסוקראמי המוסד

 פרס מתן היה להתקפותיו הראשון הנושא
ד למחזאי ולאמנות לתרבות המועצה מי  ו

 דרוקמן האינקוויזיטור בינה מחזותיו שאת לווין,
 הנוער... של בנפשו הפוגעת פורנוגרפיה

ם הרצה, מעשי מ  הם החיילות, ורצח קטינות ז
מיתר אם ולסורנוגרפיה... למתירנות התוצאה

ד ו ע י ת

ה מי ב י ר מ

 האינטלקט *ז המעליבות הכותרות לארכיון
 שעסקה כותרת, שעבר החודש בראשית הצטרפה

 ממוצא הצרפתי החוקר של מהעולם בהסתלקותו
מון יהודי ארון. ריי

 של הסיפרותי במוסף שראתזדאור הכותרת,
 של במעריב ש״נפגשו לקוראים סיפרה מעריב,

 .חאינ־ אלוף ארון: ריימונד צ9.12.1983(ר״, יום
טלקטואליס.

ב חתום היה שעליו זד. מאמר • ר ד ״ני  בו
 אדון, ריימון של בחשיבותו במעט לא הגזים

 אך בצרפת ידוע איש״פולמוסים היה שאומנם
 למדי, מוגבלת העולמית למחשבה תרומתו

הצרפתית. התרבות של בסימדים גם ומוגבלת
 של זו בכותרת ועצב לצחוק אותי שעורר מה
 ־ אעטלקטואל שהעניק הדרגה היתה כד־ניר
אלוף. דרגת הצהרת: של החומוס

 והלבנון יום־הכיפוריס שמילהמות מסתבר
 אינטלקטואלים של הצבאיות יצר את היקהו טרם

רופסים.
 סולס־דדגות בר־ניר לדב להציע אולי, כדאי,
 אלוף הנא: הסדר לפי ברשימותיו, לשימוש

 המלומדים; תודאלוף האינטלקטואלים;
 סרן המסאים; רב־סרן השנינות; סגן־אלוף
 סגן־ המוזירים; הכותבים סגן יפי־הנפש;

 רב־ החגיגניס; סמל המלומדים־, מישנה
האיוולת וטוראי מחשבות של טוראי
ה לכי לני ש מ ל, ל או ש  הקודר־ בך

 שאינו עדני, משורר שהוא מעריב של הסיפרותי
 למתים הראשונה השורה מן מספידנים מוצא

במיד המשורר: כמאמר אבל בתרבות־העולמית.
פרח. הוא הקוץ גס בר,

דאון אינטלקטואל
מוגבלת תרומה


