
אשמר י1ר של הפיחותתורעי־תו־בות
 ראש מטעם עבריים לסופרים יצירה לפרסי חקרן

ל אשכול לוי של מייסודו זממשלח,  לשנה משנה הופכת ר
ת לפארודיה ש עד  את המנוול אשבול לד של שמו את מ

 ואת מכבודה) לגרד עוד ניתן מאוד (שמעט ישראל ממשלת
יצירה. העברית המילה

 ליטדדן, רעה בשם גברת היא זה פרס/מענק מכלות אהת
ו מתורגמנית ני עו  בה עד תירגמה אותן אשר שהיצירות ב

תרגומי־הנצח. לפגתיאון מלהימס רחוקות
 דוגמה היא מקור), אלירז(ראה: ישראל כמו ליטווין, רינה

 ודי של ביותר הקיצוניים מהשוליים דמות עשויה כיצד לכן־
 לדבר שתהא מבלי הזירה, מרכז אל להידחק בישראל התרבות
כלשהי. הצדקה

 לא דגול וחוקר — הדגול הסופר ובראשם זר״ פרס מחלקי
מישמואלי אפרים פרופסור — פחות  — אודותיו ששמע (

 העניקו זה), למדור חזה העולם למערכת לפנות מתבקש
 זה וגם מתרגמת, אלא יוצרת שאינה ליטוויז, לרינה זה פרס/מענק

בספק. המוטלת באיכות
 היצירה זדי של הנוראי הפיחות על מעידה זו תופעה

השמונים. שנות של במדיגודישראל
 לימודן מתרגמת

הנצח מפנתיאון הרחק

 שהיא האם, סיפור את מביאים קורד/בלו
 הקומוניסטים פני את לקדם יצאו המנוח ובעלה
 כיצד וראו המילחמה־העולמית־השנייה בתום

 תיאור כדי תוך למדינת״מישטרה. ארצם הופכת
 מחזיר גופתה, ושריפת לוויתה מותה, האם, מחלת

 הותיר שאותו למצב בהבזקים קורד את בלו
 ועם הקולג' עם יחסיו את עירער קורד בשיקאגו.
 עמדה שנקט מכיוון האמריקאית, העיתונות

 שחור בריון של מאסרם בעניין בלתי־מקובלת
 של לבן בוגר ברצח שנאשמו שחורה, ופרוצה
הקולג'.
 בלתי־שיגרתית מאמרים סידרת פירסם קודד

 ניוונה תהליך את הציג שבה מכיתבי־העת, באחד
 של השתלטותה ואת החברה־המערבית, של

 רמיסת תוך ארצות־הברית, על השחורה האימה
 שיקאגו נגד יוצא הוא הלבן. המעמד־הבינוני

האלקטרונית־ממוחשבת.
 הבירה את קורד/בלו מעמיד שיקאגו מול

 ששעון־ ,הקומוניזם בידי הלכודה האירופית
 העבר את משמרת והיא איטי, הוא בה ההיסטוריה

 לכוד ושבלו המתקתקה הנוסטלגיה ואת
בקסמיה.
 הסמוי, המאבק הוא הספר משיאי אחד

 הרדוף מנוער, ידירו ובין קורד בין המעמדי,
 זה עימות של שיאו לקורד. המעמדית בקינאתו

 ורעייתו קורד של שובם אחרי כאשר מגיע,
 על רשימה בעיתונו ספנגלר מפרסם לשיקאגו
 מעט מורח־לא הוא בה בכתבה קורד. עם פגישתו
מנוער. חברו על ותת־הכרתית, הכרתית טינופת,

 סיפרותי. אבסורד הוא הדקאן של דצמבר
 המיקצועית המיומנות זה בספר בולטת אחד מצד
 סיפרותיים, תפרים לתפור היודע בלו, סול של

 זו מיומנות מול דמויות. ולהרכיב לתאר היודע
 מכל כמעט הצועקת תוכנית, ריקנות ניצבת
 לומר, מה אין בלו לסול זה: בספר ועמוד עמוד
 שעליו מפני אומר הוא אומר, שהוא מה ואת

 בצמרת מקומו על לשמור כדי רומן, עוד לפרסם
האמריקאית. הסיפרות
 את הביא מה מפני מסביר אינו זה נימוק
 לעברית, לתרגומו לדאוג הישראליים המו׳׳לים

 אך מעולה, איזק חיים של שהתרגום למרות
לבינוני. מתחת ספר על מבוזבז

 של ספרותי חפיף הוא הדקאן של דצמבר
 מומלץ אינו הספר לא. ותו נובל, פרס חתן

 זה היה אילו לא וגם זה, חמים בחורף לקריאה
 פליטת פשוט הוא הדקאן של דצמבר קר. חורף

 היה העברי הספרים שמדף סיפרותית, קולמוס
בלעדיה. לחיות יכול
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הגולם חלום
 את שפירסמה שלונסקי יד עשתה מיצווה

 שלונסקי אברהם המשורר של תרגומיו
 תיאטרון של בהא־הידיעה המחזאי של למחזותיו

לייוויק. ה׳ היידיש
 בקירבת בעיירה ו888ב־ שנולד לייוויק,

 בימי בסיביר, וגולה אסיר למהפכן, היה מינסק,
 שם לארצות־הברית, נתגלגל הוא הצארית. רוסיה

 בבתיהם טפטים מהדבקת רבות שנים התפרנס
 יצירותיו, את יוצר שהוא תוך עשירים, של

היידיש. תרבות של הקלאסיקה עם הנמנות
 של מחזות תרגומי בסידרד, הרביעי הקובץ

 מהנודעים לשלושה מוקדש שלונסקי אברהם
 הגולם חלום סדום, לייוויק, ה׳ שבמחזות
 המעיין לכל הלם־תרבותי הגורמים — 1ושאפ(*

בהם.
 לייוויק של המתורגמים מחזותיו שלושת

 להצגת בהקדמה השלושים. בשנות בארץ הוצגו
 כי ועטורה סדום זעקת ...שלונסקי: כתב סדום

 נא ארדה — מאוד, כבדה כי וחטאתם רבה
 לא ואם כלה! — עשו, אלי הבצעקתה ואראה:

 מוטו — מפרשת.ויראי זה פסוק — אדעה!׳ —
 לה. אשר החומשי.פדום׳ למחזה ומבוא הוא

 ודמויות■ תרבות־קדומים של רקע על לייוויק.
 שבנפש תמידי פולמוס אותו שוב — קתמים

 ועונשו; החטא ורשעתו; האדם המשורר:
 של ונפדית באש כרוכה תמיד היורדת הגאולה

ועינויים. כיליון
 הוא לייוויק, של מחזותיו לשאר בדומה סדום,

 84 ישראל של בסדום שגם ודומה עת. לכל מחזה
 תיאטרון קרשי על זה מחזה להעלאת מקום יש

שלמענם לייוויק, מחזות לשאר בדומה הבימה,

ת תרגומי - שלונסקי אברהם (י)  זי, מחזו
 ושאב; הגולם הלום סדום, - לייוויק מחזות
 הוצאת אחרוני; אריה לביתיהדפוס: המביא

רבה). עמודים(בריבה 293 שלונסקי״ ,יד

 לקיומו כלשהי הצדקה יש רומים מחזות ולמען
לאומי. תיאטרון של

 הרי סדום, של העבר־המיקראי לעומת
 ימי של עתידי, בזמן הוא הגולם שחלום

 במחזה, שיחקו 1935 בשנת ביאת־המשיח.
 בהבימה. לינדברג ליאופולד של בבימויו
 יהושוע רובינא, חנה ,מפקין אהרון

 חלום ואחרים. פינקל שמעון ברטונוב,
 את הבוחנת דרמאתית, פואימה הוא הגולם

 משיח החולם, הגולם באמצעות ימות־המשיח
 המהר״ל נצר בן־יוסןז, משיח בן־דויד,
 הניצחי, ההווה נביא ארמילום, מפראג,

ואחרים. הנביא אליהו
 דבורית, בפי מובא הגולם אגדת סיפור
 לבנו מאב יסופר כה האומרת: המהר״ל, מצאצאי

 יצרו כי לדור, מדור היא מסורת במשפחתנו,
 נשמד״ בו מפח מחומר קרץ מאבותינו, אחד

 ובאין מים ולשאוב עליו פקד עצים לחטוב
 השיבו וצער בכיסופים קשים, בניסיונות תאה,

 תר כל תם, כאבן ישכב לתר מדור וכה לחומר.
יטלטלהו... גג אל מגג ודור

 כל דרך במסע הגולם, חלום לו מיתנהל וכך
 השונות, במציאויות ועימותם ימות־משיח סימלי

 שמעו, אחי, אחי, יוסי: בידי הנאמר למשא עד
 חלום החזונות, חזון — נימשך, המעשה

א חלום המעירנו; והוא החלומות,  שלגוף, ת
ממני... הלך אשר

 יין הגאולה, יץ לעומתו: עונה העם ואז
א דמינו בתוך הגאולה  הרימו, הכום נבלע. ת

 ממערב, קול ממזרח, קול הרעימו, קולי־קולות
 ועבר, צד מכל קולות — מדתם, קול מצפון, קול
הקבר. מן מתים יקימו —

מחזה שאס, הוא הקובץ במחזות השלישי

 לייוויק מחזאי
בנפש תמידי פולמוס

 היהודיים הפועלים מחיי מערכות, בארבע
 האוהל בימת על שהועלה מחזה באמריקה.

 שימחה היו: השחקנים בין כאשר ,1932 בשנת
 מאיר חלפי, אברהם גבאי, יהודה צחובל,

ואחרים. דגנית לאה מרגלית,
 את פרש בגדים) לתפירת בשאפ(בית־מלאכה

 בארצות־הברית, היהודי הפרולטריון של עולמו
 הוא שאפ וחלומותיו. רעבונו מכאוביו, על

 ליפמן של כמאמרו אידיאולוגי, מחזה־מעמדי
 בחרפתנו? במי? — לתלחם האומר: התפר,

א הרי א הניצת. כישלוננו ת  תמיד לנו יהיה ת
 אנו נהיה ותמיד שלנו לביטול עוון, למזכרת
א פניו על לא החולה מצפוננו המוכים.  מטפח, ת

 לשעבר, המהפכנים מן רבים — פנינו על אלא
 נו, תלניים. רגזנים, לבוסים נהפכו כמוהו,

אט... עובדים
 של בסופו ליוויק מוליך המעמדי המתח את

 היידיש, תרבות של מופלאת מזיגה לאותה דבר
 כאשר למקורות־היהדות, הסוציאליזם בין

 המחזה: תום לקראת ומספר אומר שלמה־חיים
 בתפרנו מעשה תה. כך שהיה מעשה ובכן

ה תפר — המעשה חה הקתש.  תט, בארץ ת
ת משמי־השמים ומשמים,  התפר, על עליו, גז

 דהיינו, המשיח. את ויביא שילך לברכה, זיכרונו
 וכך כך תופר שיהא הפשטות. בתכלית כיצד?

 ואפשר מיליון שני או מיליון, דהיינו מיכנסיים
 — יפה עולה המיספר שיהא מיליון, שלושה
 יתקע — הנכון המיספר אל מגיע ושיזכה
ת המשיח, דבוא גתל בשופר  תופר התפר ד
 אלא תפר ולא תיו, ימי כל ותופר, תופר ותופר,

 נפטר ולפתע מיכנסיים, זוגות אלפים כעשרת
זיכרו הקדוש התפר וכששמע לעולמו... והלך

 וחזר מקיבת עלה העולם, של בכד את עלינו יגן
 העבודה ועל המכונה על ישב שלו, השאם אל

 וכשקרא נתפת. שלא המיבנסיים את ותפר
ר הגבר ר השני בלילה וגם הקבר. בור אל ת  ת

א הדם עד בלילה לילה מדי וכן השאם אל  קם ת
 ותופר ותופר ותופר השאם אל ובא מקיבת

 לא משמים עלד שניגזר המיכנסיים ולמיספר
עדיין... הגיע

 התיאטרון אודות המחשבה מתסכלת
 שתי זה בחורף המעלה המסובסד, הישראלי

 בצד מתבטל שהוא תוך המלט, של גירסות
 אין המחליאה. וברודווי העולם תיאטרוני
 תיאטרון, של שורשים הרבה הישראלית לתרבות

 לייוויק, ה' של מחזותיו כמו השורשים, מעט אבל
 התיאטרונים בידי ולהיגאל לשוב להם הראוי מן

 של בחשבונות לנהוג להם שאסור הציבוריים,
 והפסד ברווח אלא כספיים, והפסד רווח

תרבותיים.
 קרשי על לייוויק של מחזותיו אי־העלאת

 את גדול שאלה בסימן מעמיד הבימה תיאטרון
זה. לאומי תיאטרון של זכות־הקיום

שימושי ספר
המחשב

 את סופרים יחברו שבו היום יירחק לא
בארצות־ ביתיים. מחשבים באמצעות סיפריהם

 בעתיד כך. העושים מחברים מצויים כבר הברית
 של כיתבי־היד את סופרים ימסרו רחוק הלא

 יקראו והמו״לים בדיסקטים, למו״לים סיפריהם
הצג. על כיתבי־היד את

של ג׳ונגל יצרה הביתי המחשב מהפיכת

 את תואמים כולם שלא אלקטרוניים, היצעים
 ראה־אור אלה בימים הרוכשים. של צרכיהם
 דונה מאת מחשב לרכישת מעשי מדריך

 שתקנה לפני עצור! הכותרת תחת מיילאך,
 להגדרת מדריך מעין שהוא ספר מחשב(*),

זה. ומתוחכם מורכב בענף הצרכים

 את בו המעיין לפני פורש זה ספר
 דרך המחשב, בנושא הראשונים שיעורי־הבית

 למתחילים, הבסיסית הטכניקה שימושיו, פירוט
 מיון שלו, ההיקפיות היחידות אודות :ביאורים

 ניסיון לרכישת האופנים לסוגיהם, המחשבים
 הכלכלי והעולם המחשבים מחירי מעשי,1
 לפני המציגים גורמים, ושאר לעניין שמסביב ,

 לרוב (שהרי סביר בעידכון זה עולם הקורא
 למיושן מידע־האתמול את הופכת זו מהפיכה

היום).

 כצרכן עצמו הרואה אלה, שורות כותב
 למאגר והן לכתיבה הן למחשב, פוטנציאלי

 המצוי הבסיסי המידע כי מוצא המורכב, ארכיונו
 עוד, מה הספר. רכישת את מצדיק אכן זה בספר

 יותר היא המחשבים בנושא הקיימת שהסיפרות
 כנדרש פשוטה, ולא וטכנולוגית, מיקצועית

המחשבים־הביתיים. לרוכשי

 חדירת את לזרז עשוי זה שספר ספק אין
 מאשר תועלת, וביתר בתים, לעוד המחשבים

 יותר שהתמקדה — הראשון בשלב החדירה
וידיאו. מילחמות במחשבי

 את למחשב למעוניינים ביותר מומלץ ספר
מעוניינים. שאינם לאותם וגם בתיהם,

 לרכישת מעשי מדריך - מיילאך דונה ר)
 דליה הוצאת מילוא; יוסי עברית: מחשב;

רישומים). + רבה (בריבה עמודים 223 פלד;


