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 למשורר קבורת־כלב דמעמד־הבינוני סיפרותי ז1בד

ת משחיתויות.פרס אויב י קנ ״. ה ל ש מ מ ה ש־ א  את ,ר
הרומית הסיפרות של עולמה ★ ״ ב,ספריית־פועלים׳ ברכה מידי ספרי
תרגזם

ריקנית הצלחה
 לסופרים התוודע בישראל שהקהל אחרי
 וזי;־ בל היינריך ונראם, כגינטר גרמנים
 הנובלות בתרגום באחרונה הוחל לנץ, פריד

ולזר. מרטין של המופלאות
 וסוס הנפש עבודת ספריו תורגמו תחילה

 בית שלו הנובלה תורגמה ולאחרונה בורח,
הברבור(*).

 מתוצרי אחד צירן, גוטליב של סיפורו זה
 את שהמיר פרקליט הגרמני, הכלכלי הפלא
התיווך. במיקצוע עיסוקו
 לא־הירואי, לעולם פתח לקור פותח צירן
 מנוון לעולם מקשרו שוולזר מתווך, של עולמו

 שבה קטנה, עיירה הוא הרקע שלמה. תרבות של
 ספק טירה, ספק הברבור, בית למכירה מוצע

 מארקים מיליון 3ל־ 2 שבין במחיר בית־מידות,
 יזכה מכירתו, את יתווך אם צירן, כאשר גרמניים,

מבוטלת. לא בעמלה
 המעמד־ נוסח מהמילכוד להחלץ בניסיון

 בית מכירת עשוייה לכוד, הוא שבו הבינוני
 מתאר ולזר צירן. של חייו את לשנות הברבור

 פוסט־מארכסיסטי, בניכור וסביבתו צירן חיי את
 ערכים כל נטולת מזוייפת, שפע חברת של ניכור

המארק. של השטר צבע למעט מעמדיים, וסמלים
 אפרוריות באפרוריותו, מזכיר צירן, גוטליב

 הנוכחי הגרמני הקנצלר את הגרמני, הדומם הרוב
 צירן בישראל. באחרונה שביקר קול הלמוט

 הוא אך יהודים, להשמיר מכדי מדי, צעיר היה
תקופה. אותה את לזכור כדי ריו בוגר

 בני הסופרים חבריו לשאר בדומה ולזר,
 מהנושא להתחמק כלל מנסה אינו ,47 קבוצה
 לארצות־הברית, אותו מוליך הוא אך היהודי,

 סיפור, שלו, הנובלה של סיפור־מישנה באמצעות
 לקורא, להמחיש עשוי שלו, התיאור שבאיכויות

הסיפרותי: מכושרו מעט
 למעלה לפני לה קרה מה סיפרה ומייד

 הבלונדיות בגלל בבוסטון שנה מחמש־עשרה
 גרמניה אלא נורווגית אינה שהרי שלה, הדלה

 סרוונים יהודים, נהגי־מוניות שם היו גמורה.
 ולפי בן. אוה, יהודים... רופאי־שיניים יהודים,

 הכרח אין יבשות בכמה יהודים ידידים לה שיש
 של זה שפע מתארת היא כי שתדגיש,
 שנתיים אנטישמיים. ממניעים לא בלונדיות
בברוקליין. בבוסטון. בעלה עם ישבה ומחצית

 צבי עברית: הברבור, בית - ולזר מרטי( ח•)
 ;כריכהעמודים 139 ביתן, זמורה הוצאת ארד,

קשה).

 שיר התשע־עשרה, מהמאה שיר־לבנים בית כל
 אחוזים, ושבעים מתחמם. מתחרז, מזמזם,
 בגלל שם. לגור בעלה רצה כן ועל יהודים.
 מצויים בו, רוב הם שהיהודים במקום הילדים.

 הם היהודים וילדי המעולים. בתי־הספר
 להשפיע רק יכול והדבר ביותר, השאפתניים

 אחת פעם אבל השפיע. ואך ילדינו. על לטובה
 בשימשה יודית של אצבעה נצבטה

 לא — שלנו תשווי׳ של הניסגרת־אוטומטית
 ביום עמה ונסעתי — בבית: לכך רגילים היינו

 על מיד יודית לבית־החולים, הראשון
 אבל בראשה, מחזיקה היא שולחן־הניתוחים,

 חמים פרצו הציפורן, את עוקר כשהרופא
התלתלים בעל היפה, הרופא והוא, מעיניה,

 הפסיקי, שלו: רובינשטיין בראש השחורים
 בלל. ייללתם לא בגאזים ילדינו את כשהרעלתם

ממש... להתייפח התחילה אז אבל
 בהדרגה צירן נגמל העלילה, התפתחות עם

 במציאות עצמו ומחתל מחלומותיו/הזיותיו
 המיל־ שאחרי גרמניה של הסכרינית־מתקתקה

 עצמה, בתוך וטובעת מרוצה בורגנית, — חמה
 אנוש ותחושות יצרי מכל התעלמות תוך

 הגרמנים. של הבהמיים ביצרים ודבקות עילאיים,
 האחת האמת את צירן מגלה בתבוסתו, ובסיום,

 אשתו, חום של האמת והיא ומפלותיו, חייו של
עלי־אדמות. שלו• האחרונה המיגננה שהוא

 ספריו שני כמו מעולה ולזר של זה סיפרו
 תרגומו למרות לעברית, שתורגמו הקודמים

 ארד. צבי של חסר״ההשראה
לקריאה. ביותר מומלץ ספר

שירה
אמת משורר

 אנדריי הסובייטי דיקטאטור־התרבות
במיסדרונות וקיים חי הוא מת. לא זידאנוב

 סיפריית הקיבוץ־הארצי של הוצאת־הספרים
 בבית־הוצאה פקידה־שכירה של בדמותה פועלים
 ברכה, בשם עירונית פקידה זה, קיבוצי

שכרה. את מממנים שהקיבוצניקים
 הממונים את שיכנעה ברכה בשם פקידה אותה

 את לשלוח שלא יונתן) נתן רענן, (צביעליה
 לביקורת פועלים, סיפריית הוצאת סיפרי

הזה. בהעולם
 הזה העולם על לכפות ניסיון הסיבה:
 של בנוסח זו הוצאה סיפרי על ״חיוביות״ ביקורות

ומשוא־פנים. מורא
סיפרי את לסקר חדל זה, מדור התוצאה:

 ומשוררים, שסופרים אלא פועלים. סיפריית
 פועלים, בסיפריית מסיפריהם המפרסמים

 זה, למדור סיפריהם את על־חשבונם, שולחים
בית־ההוצאה. לרצון בניגוד

 אנדד המשורר אלי טילפן שבתות כמה לפני
 אם ושאל שבנגב, בארי קיבוץ חבר אלדן,

 אתו, עתה החדש שיריו קובץ את קיבלתי
 אישרתי פועלים(*). בסיפריית שראה־אור

 או ההוצאה אם ושאלתי הספר, קבלת את לאנדד
 היתה, אגרד של תשובתו הספר. את שיגרו הוא

בנוסח:
 את לשלוח סירבה ברכה, ההוצאה, פקידת דן,
 מכספי, הוצאתי שאני כך חזה׳, ל,העולם סיפרי

 אינו הזח הסימון שקיבלת, העותק על שילמתי
 טוב, או רע לכתוב מבקר של זכותו לי. נראה
 ועל המבקר, של זכותו זו וטוב, רע עלי כתבו

זאת. למרות ספרים לו לשלוח ההוצאה
 והוא לצטטו, יכול אני אם אנדד את שאלתי

המסתתרים: מאלה איני לי: השיב
 אלדן, אנדד של סיפרו על לביקורת זו הקדמה

 הקיבוץ־הארצי, שקיבוצי בתיקווה כאן, הובאה
פועלים, סיפריית הוצאת את המסבסדים

 אלדן משורר
תרבותי אומץ־לב

 מידרדרת היא שלה הנוכחי הכושל שבניהול
 גובה אף כשהיא הישראלית, המו״לות למעמקי

 לממן כדי הרביעית, הליגה בני מיוצרים כספים
 הוצאה מנהלי את יחליפו — סיפריהם הוצאת את
 לכל בדומה בעלי־מיקצוע, במקומם ויביאו זו,

הארצי. הקיבוץ של אחר ריווחי כלכלי מיפעל
 תוך לביקורת, ראוי אלדן אנדד של סיפרו

שלו. מהמו״לים התעלמות
 בשיר כבר יוצא־דופן. משורר הוא אלדן
 שירתו סיגנון את לאתר ניתן בקובץ הראשון
 בעיניו / ניכפל הנרות אור והמורכב: האישי
 גוני לו ניגנה ילדותו / יפול? הצל צליל וגובר.
רבים... גבורה
 שהיא אלדן, של שירתו ונמשכת הולכת וכך

 ברגליים כמו: להישגים ומגיעה למדי, ייחודית
 / ומגביה; מנמיך בהילוך / קרב, הזמן רבות

 ידיו נושא / גלית בתנועה השוטף והצליל
 של ארץ־ישראל ממפה אלדן הפרי... מניפות

 היא / זאת רועשת ארץ ומנסחה: מכאובים,
 או פעמים... שלוש כבר / בצאתו אמר אלוהיו

 הזאת... הקטנה האדמה / מחברת בני גוף את
לבית. לי עשיתי לילו חורבת את או

 כותב הוא האהבה. על מדלג אלדן אין בשיריו
קטנות התפוצצויות בי מדליקה את השאר: בין

 הוצאת שירים; אתו, עתה - אלדן אנדד (*)
רבה). עמודים(בריבה 66 בועלים; סיפריית

פלסטיני ודלילה* ל״שימשון וקוויאםהחול מסך
 ליוצרים חיות חברות של ביחס נעוץ תרבותית לקטנות־רוח מדד

 הניצבת חברה היא מתים, סופרים של ממילים החוששת חיה, חברה מתים.
פחת. פי עברי על

 והמחזאי הסופר בלונדון, מהתקף־לב נפטר שבועות כמה לפני
 אצל השתדלה בתל־אביב, מצריים שגרירות בסיסו. מועין הפלסטיני

 עזה. בעיר־הולדתו בסיסו של קבורתו את לאפשר הישראלי. מישרד־החוץ
ריקם. הושבה הבקשה
בעזה׳ מקבורתו פוחד הישראלי שמישרו״הוזוץ בסיסו, מועיז מיהו

 אגדה אותה שמשון, באגדת בטיפולו פירסומו עיקר את עשה בסיסו י
 זאב הרוויזיוניסטית התנועה למייסד אחרת, השראה שהעניקה תנ״כית

זיבוטינסקי. ולאדימיד
 לשעבד שבא כובש־זר היה שימשון כי בסיסו, טען עזה יומן בסיפרו

 לאומית גיבורה היא שדלילה בעוד פלסטינים) הפלישתים(בלשונו: את
 אל את המיר בסיסו עמה. את להציל כרי שמשון, את להכניע שניסתה

 (תנועת־ אל־מוקאוומוז חדש, פלסטיני באל דגון. הפלישתים.
ההתנגדות).
 ודלילה. שמשון השירי מחזהו את בסיסו כתב זו, טענה על בהתבססו

ומחלפותיו עצו* גוף בעל גבר ישראלי: קצין במדי שמשון מופיע במחזה

 מורכב המחזה ריס. היא מולו שיוצאת הדלילה כתפיו... על גולשות
 מתוארים הראשונה״ במערכה מערכות. לשתי ומתחלק תמונות, משש

 לנגיסותיהם נתונים שנוסעיה בדרך, שנתקעה במכונית מוסעים הפליטים
הריק. המיכל את למלא כדי דמם, את המוצצים והגונד״ הנהג של

 על לחתום מנוסעיה ודורש התקועה המכונית מול מופיע שמשון
 מחברת־זיכרדנות. לנו יש ואומרת: מולו יוצאת רים ואז כתב־כניעה,

 לבנה תחבושת על עכשיו חותמים אגו / אחר. מיסמך / שימשון
 ודבריה האדמה... את מכסה הלבנה התחבושת / הפצע. את העוטפת
 מקיפים הישראליים החיילים אבל בכיבוש. המילחמה ראשית את מסמלים

בשבי. ריס את ולוקחים בשיריונים המכונית את
 בשבי נתפס עצאם שאחיה עד ריס של לביתה עובהת המחזה עלילת

 מנסה רחל רחל. החיילת ופילגשו, שמשון של מידיאם מהתעללות וסובל
 ואומרת מכחישה רים אך דלילה, שהיא בכך הודאה רים של מפיה להוציא

 סביב הוג / התותח, סביב חוג סביבת• וחג בתותח האוחז שמשון. מול
שמשון״. חוג / בטחנה.

 מפחיד בעזה, הפלסטיני ודלילה שמשון מחבר את לקבור שפוחד מי
נותרות. והמילים מתים, ומחזאיס משוררים שהרי, שלו. בשמשון פחות לא

ולדר סופר
זעיר־בורגני ניכור


