
 תגיר, ציונה רובין, ראובן גלופה), (ראה:
 הוא היום שעד ציור — ואחרים סלדי לובין,

 המוסיאונים של האמנות למומחי לעיכול קשה
מובנת. לא בשיטתיות ממנו המתעלמים בישראל,

 תל־אביב על מדווח בן־עזר אהוד העיתונאי ^
 את שוזר שהוא תוך הסיפרות, בראי בראשיתה
 ברש, אשר עגנון, ש״י של יצירותיהם

 איש שהיפרו ואחרים, ברנר י״ח ברון, דבורה
עיר־החול. של הראשית בימי רעהו את

 חיים הלאומי המשורר הגיע 1924 בשנת
 בתל״אביב, ביתו את והקים ביאליק נחמן

 הוא התרבותי. אופייה על במעט לא בהשפיעו
 אוהל־שם הקמת את ועודד שבת עונג את ייסד
 מוסדות ושאר הבימה תיאטרון קליטת ואת

הראשונה. העברית העיר של ראשוניים תרבות
 מובאים בתל־אביב ביאליק הכותרת תחת

 חיים הצייר של סיפרו מתוך קטעים
יום־יום. ביאליק גליקסברג 1

י  בתל־אביב, עליו עברה שנערותו אחר, משורר י
 סקיצות ששש אלתרמן, נתז המשורר הוא

 אשר (וזבנייגיס מובאות שלו תל־אביביות
קומה...) ועוד קומה ילדו / הקים

 וחמש עשרים בת תל־אביב הכותרת תחת
 הראשון ראש־העירייה של סקירתו מובאת
 מהתצלומים שאחד רשימה דיזנגוף, מאיר

 של הראשון הקומותיים אוטובוס הוא לה, הנלווים
 ילידי של דימיונם את הלהיב שכה העיר,

תל־אביב. |
 הכותרת תחת מביא יורמן פנחס העיתונאי

 מתוך דלה אותה מצב, תמונת :1934 תל־אביב ־
 יליד חורגין, יעקוב הסופר התקופה. עיתוני

 לעיר, ואהבה זיכרונות צרור מביא יפו,
מילדי אחד בחולותיה. ברגליו בוסס שבנערותו

יורסנר סופרת
ס ומיכנסי האקדמיה חרב מנ

 ילד להיות הכותרת תחת זיכרונותיו שמביא
הקטנה. בתל־אביב

 מידרכון, מצוי החוברת של בסופה
 של האחרונים שרידיה בין מדריך־סיורים

 מוחקים שגורדי־השחקים הקטנה, תל־אביב
בהדרגה. אותה

תרגום
מכת־חסד

 מרגריט ,1981 בינואר הצטרפה כאשר
 לבני הראשונה כאשה ,78ה־ בת יורסנר,

 סירבו הצרפתית, האקדמיה של האלמוות
 המסורתית: בתילבושתם להופיע האקדמיה חברי
 כובע ירוקים, בעלים מעוטר ושחור כבד מעיל
 לאות־מחאה והופיעו למותניים, וחגורה נוצה

גולף. ובסוודרי ג׳ינס במיכנסי
 סיפרה לעברית, בתרגום אור, ראה באחרונה

 בשנות זה, לספר קדם אלכסיי*. / החסד מכת
 זיכרונות ביותר, הנודע סיפרה של תרגום ,50ה־

הדריאנוס.
 מעולה רגיש, ספר הוא אלכסי / החסד מכת

 ייחודה את לא־במעט המבהירים סיפורים, שני ובו
המאה־העשרים. בסיפרות יורסנר של

 בימי אומנם נפתחת החסד מכת עלילת
 אחורנית, שבה היא אך בספרד, מילחמת־האזרחים

לטר־ ובדומה מילחמת־העולם־הראשונה, לימי
 אלכסי; / החסד ספת - יזרסנר מרגריט *

 144 ביתן; ■ומורה הוצאת ;ברק אביבה עברית:
קשה). (בריבה עמודים

הסיפחתיוו העסקנות קוטג׳מריבה מי
 כתחליף רב, רחש רוחשת המדמנה בישראל. במדמנה־הסיפרותית־תרבותית דממה של רגע אץ

בזה מובא האחרון בחורש המדמנה מאדודת קצר דוח גדולות. יצירות וליצירת לכתיבת
 ניצזי! היא הזד, מהסוג עיתונאית דוברים. של קומניקטים המפרסמים עיתונאים ישנם •

 מסתמכת היא ובה ספרים, פחות קורא הספר־ -עם הכותרת תחת ידיעה שפירסמה אבירם
הצי בסיפריות שנעשה סיפריות סקר על

 לבדוק, טורחת אבירם היתה אילו בוריות.
 קיצוצי־־ שבמיסגרת מהרה, עד מגלה היתד,

 הכורת ירד המר זבולון השר של התקציב
 חדלו שכמעט הציבוריות, הסיסריות על

 את מהן שמרחיק מה חדשים. ספרים לרכוש
הקוראים.

 ביקורו שבעת נודע, ישראלי משורר •
 האמריקאי הסופר של בדירתו ביקר בניו־יורק

 הפנטהאוז־ את באוזניי תיאר מיילר, נורמן
 נזכרתי זה. אמריקאי רבי־מכר מחבר של קוטג׳

 קראתי כאשר הזר* המשורר של בסיפורו
 *וגל ודבקה תומר *?־ביון ״הסופר על מיהרון

 -דיים מחברת שקלים מיליוני 6.4 תובעים
 הקבלנים בע־מ. לבגייץ׳׳ דמות• ליפשיץ

 קומדים שני ולפוגל לתומר להקים התחייבו
 18 של באיחור נגמרה העבודה בהרצליה.

בישראל חיים שסופרים אמר מי אז חודים.
ג נמוכה? נרמודחייס -  מוכרים כולם לא אבל טו

תימר. בדציון של לאלה הדומים רבי־מכר
ארצות־הברית, יליד כרמי, טשארני •

חרוזים ומפרסם בירושלים המתגורר ,1925 .
 מחזות לעיתים ומתרגם כרמי ט. השם תחת

יותר האנגלדסכסי כעולם מפרסם לעברית,

תומר סומר
שקלים מיליוני 6.4 של תביעה

 שירים קבצי שני על מדווח מוסף־סיפרותי שלו. הכתיבה לשון שהיא בעברית, מאשר קבצי־שירה
 גרינברג, צבי >מרי את ובאנגליה. בארגות״הברית באחרונה שפורסמו כדמי, טשארני של

 כמעט זן* נתן את הזמן. כל מתרגמים כרמי ט. את לאנגלית, תירגמו טרם ואחרים סן אלכסנדר
מרוע? מעניין מתרגמים. כרמי ט. את אבל תירגמו, לא

 הכבולות דמויות, שלוש בה מככבות יוונית, גדיה
 בין במישחק־נשמות סבוכה במערכת־יחסים

 הסיפור וקונרד. סופי הסיפור, גיכור אריק,
 (פאשיסט גרמני כשמתנדב בספרד, שמתחיל

 לחוויית בזיכרונותיו שב פצוע, ס־ס) ואיש
 המיזרחיים באיזודים שלו וההתבגרות הנערות

 משולש נרקם שבה בטירה, גרמניה, של (פולניים)
 משורשי כמה בוחנות, בעיניים הבודק זה, מורכב

הגרמניות.
 שאביו אחרי המילחמה, לתוך המתבגר אריק,

 צלב־הברזל), היא: ווארדן(וירושתו בקרב נפל
 תוך סופי, עם שלו המינית החניכה את גם עובר

 על מביאות המילחמות שכל השיממון פרישת
 מביא אריק של שבמיקרה שיממון, המין־האנושי.

רגשותיו. לגוויעת
 ההתמודדות פרק נחשף זה, עולם פרישת תוך

 מעמדותיה בין המילחמה, במהלך אירופה, של
 ממיזרח, המאיימים הבולשביקים ובין השליטים

 אריק מגיע הסיפור, של סופו לקראת כאשר
 האחר בצד גורלה הקושרת סופי, עם גלוי לעימות

 את המוציא־להורג הוא שבסופו המאבק, של
סופי:

 כפתורי את להתיר החלה מהורהרת בתנועה
 את לנעוץ עמדתי כאילו העליונים. מקטרונה

 שמחשכותי לומר מוכרח אני בלבד. האקדח
 החם, החי, הזה, לגוף נתונות היו המעטות

 רבה בקירבה חיינו כן שעל ידיד, כמו לי המוכר
 על אבסורדי צער כמץ לפות חשתי זו; לצד זה

 ושהיו לעולם להביא יכלה זו שאשה הילדים
 (...) עיניה ואת לבה אומץ את ממנה יורשים

 נתליתי ואני מדי מהר קצת נשמה היא
 ושזה קונרד, את לחסל שרציתי במחשבה
 ילד כמו כמעט מוסב, בראש יריתי היינו־הך.

 חג־המולד. בליל אקדדדנפץ שמפעיל מסוחר
 עולם ועד חלקת־סנים לרעה הראשונה הירייה

המוות... מול אל סוסי לבשה חזות מה אדע לא
 הזה, בהמיבתב נפתח אלכסי, השני, הסיפור

 אינה הכתיבה מאוד. אתך יהיה יקרה, ידידה
 אומרים שקראתי ספרים במיוחד. עלי חביבה

 כתובות, ומילים במחשבה, בוגדות שהמילים
וכמה.... כמה אחת על לי, כמדומה

 וארוך אחד מיכתב המביא סיפור, הוא אלכסי
 והחליט בארון נעול שהיה הומוסכסואל של

 שעבר כל את מסביר שהוא תוך מתוכו, לצאת
לאשתו. לידתו, מאז עליו,

 כנה סיפרותית אנאטומיה הוא אלכסי
 שורשי את לשחזר המנסה גבר, של ומשכנעת,

 הוא זה מיכתב שלו: המינית הבחירה ואת חייו,
איני כתב־הגנה. שיהיה רוצה הייתי לא ההסבר.

 אפילו גושפנקאות; לי לבקש חלילה מתיימר
 דרישה תהיה זו שיצדיקוני; מבקש איני

לרעי... שיבינו היא תשוקתי כל מופלגת.
 מנשים חייו עלילת את אלכסי מוליך וכך

 כמישפחה בן־זקוניס הייתי אותי. גידלו
 אמי לי; היה חולני טבע ברוכת־ילדים*•;

 לפנימיה והלאה רב... אושר ידעו לא ואחיותי
 ואפור, גמל קיר עיניי לנגד רואה אני למד: שבה

 בצינה בורך עם יקיצה מיטות, של קודרת שורה
 בעליבותו... חש כשהבשר היום, ראשית של

 לטוהר כמעט חולנית חשיבות ייחסתי ואל:
ייחסתי דעת שבבלי מפני כנראה הגוף.

 המתרגמת השתמשה מדוע ברור, לא **
 המפד״לי במטבעיהלשון בשימוש ובשלה

,ברובת-ילדים״.

לבשר... גם רבה חשיבות
שלו, והבשר הנפש ייסורי את מתאר אלכסי

 בתקופה שנראו כפי והתמודדויותיו, מאבקיו את
 החברה על־ידי נרדפו הומוסכסואליים שחריגים
 את פורשת המיכתב עלילת אותם. הסובבת

 זדו אותנו קירבה שלא דניאל ולידת נישואיהם
 הוא (אלכסי בפסנתר נעזר שהוא תוך לזה...

מאשתו. להתרחק כדי פסנתרן),
 עדינים, יורסנר מרגריט של סיפוריה שני
 המצליחה אשה, בידי בכתיבתם ונדירים רגישים
של תרגומה גם הגבריים. לנבכים ולחדור להיכנס

 אור שראו שבתרגומים, מהמעולים ברק, אביבה
ביותר. מומלץ ספר בעברית. באחרונה

עיון

ותעמולה קולנוע
 ואלה בעברית קולנוע סיפרי כמעט אין

 ממשי, חסרי״עניין או גרוע, מתורגמים הקיימים
 באמצעי־תיקשורת המצויות לעוצמות בהקשר

זה.
 תחת מדהים, עיוני ספר אור ראה אלה בימים
הנאצי .הסרט - ותעמולה קולנוע הכותרת

 בחוג מרצה גיטליס, ברוך מאת * האנטישמי
תל״אביב. באוניברסיטת לקולנוע

 עוצמות את מדגים ותעמולה קולנוע
 תוך הנאצים, בידי שנוצל כפי הזה, האמצעי

 הגרמנית ההיסטוריה שבין הקשר לבחינת ניסיון
הנאציזם. של החזותי כמשקף הנאצי, והקולנוע
 האנטישמי הנאצי הסרט בספר השני החלק

 האנטישמיים, הנאצים הסרטים קטלוג את מביא
 מאירלנד לבנים דרך וברטראם, ברוברט החל

 היהודי של דמותו לראשונה מופיעה זח (בסרט
כמסוכן...). אף אלא כגרוטבקי, רק לא

 קאמפף המיין - הניצחי היהודי בתת־פרק
 סיפורו מובא האנטישמי, הנאצי הקולנוע של
 סירטי־התעודה של מודל־אב הנחשב סרט, של

 כל של השינאח סרט שכונה סרט הנאציים,
 אחרי מייד צולמו שתמונותיו סרט הזמנים,
 של בגטאות )1939( לפולין הנאצים פלישת

 פריץ בידי ולובלין, קראקוב וארשה, לורד,
 הרייך של לישכת־הסרטים ראש היפלר,
 עם יהודים, בתצלומי עמוס סרט השלישי,
 בץ מזיווג כתוצאה בנוסח הגדרות

 זח... יהודי נוצר וחבושי, חאוריינטאלי־אסיאתי
 של (תקריב) קלוזאפ בתצלומי עמוס הסרט

 קומית, בהופעה מעוותים, בפרצופים יהודים
 הם הסרט, של בפס־הקול אשר גרוטסקית,

 וגרמנית יידיש של לשוני בבליל מדברים
ובחוסר־היגיינה. בזוהמה וחיים מעוותת
 היהודי הוא התעמולתי הנאצי הקולנוע שיא

 היהודי שהסופר ,18ה־ מהמאה סיפור שהוא זיס,
 רומן של מיסגרת לו העניק פויכטוונגר ליון

 היהודים, של הטרגדיה את החושף מעולה,
 השניה, העולם למילחמת סמוך האנושי. במובנה

 של סיפרו על־פי אנטי־נאצי, בריטי, סרט הופק
 כדי זה, בנושא גבלס יוזף בחר ולכן פויכטוונגר,

אפיים. אחת מכה להשיב
 על־ירי מגולם הנאצית, בגירסה ,זיס היהודי

 בגילום שהתמחה מריאן, פרדיננד השחקן
 נשפט הארק, הסרט, בימאי נבלים. תפקידי

 שבהם במישפטי־נירנברג, המילחמה אחרי
 לשטירמר הסרט את הישווה גבלם כי סיפר,

 תשלילי כל את להשמיד והתחייב דרמטי...
עשה. לא שהוא מה הסרט,

 בכל להיות החייב מדהים, ספר זה לסיכום,
 מתהליך החושש ישראלי, אזרח של מדף

 ערכי־האנוש ואובדן הוולגאריות ההתבהמות,
 ספר זה לכך, ובנוסף הישראלית, בחברה הייסורים
 בכלל, התעמולה תולדות על תמציתי

 מאחד להתעלם רצוי כי אם בפרט, והקולנועית
 להוכיח, מנסה המחבר שבהם הסיום, מפירקי
 כיום השוררת הנאציות על הצלחה, בחוסר

הגרמנית. בתרבות
 תסרס - ותעמולה קולנוע - גיטליס ברוך *

 270 רביבים; הוצאת האנטישמי; הנאצי
רבים). ותצלומים קשה עמודים(בריבה

בבלוב־התלייה נפשו על מתחנן זיס״ ״היהודי
והכושי האוריינטאל־אסיאתי בין מזיווג תוצאה


