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 נשיאות של שחיתות ★ לגבות היה אייכמנים כרם

 הדוד תולדות * נטרא ואז רדודוויג ממשרתי מענק * סיפרותץת
הקנ^ה מתל־אביב הצייר ★ כפר־סבא מסיבוב המשורר * סם

היסטוריה
ארצות־הברית

 מתמקדים בישראל המו״לים מרבית
 מהירים רווחים בעשיית האחרונות בשנים

 ענף של עיסוקי־העומק הזנחת כדי תוך ובהולים,
המו״לות.

העוסקים פירסומים מיעוט התוצאה:
ואומות. עמים של בהיסטוריה
באחרונה לטפח החלה ביתן זמורה הוצאת

וממשלתו וושינגטון(משמאל)
מרתק מיסמך

 שבהם הבולט כאשר היסטוריה, סיפרי של סידרה
 מאז אירופה תומסון דייוויד של סיפרו הוא

נפוליון.
 ספר־, זו בהוצאה ראה־אור אלה בימים
 הכותרת תחת כרכים, בשני חדש, היסטוריה

הם שמחבריו ארצות־הברית, של ההיסטוריה
 סטיל הנרי מוריסון, אליוט סמיואל

לכטנברג*. אי וויליאם קומאנג׳ר
 המרהיב המיסמך הינם זה ספר כרכי שני
 תולדות על הזה היום עצם עד שראה־אור ביותר

 ורוחב אורך חתכי העורך ספר זהו ארצות״הברית.
 הסוציולוגיה, דרו ארצות־הברית, תולדות של

 האמריקאית, האומה הולדת העימותים, התרבות,
וריקעה. יסודותיה הדמוקרטי, ייחודה

 בסיוע כאן מובאים ארצות־הברית תולדות
 אומה של מראשיתה מרהיבים, ותצלומים תמונות

 יסודותיה דרו האינדיאנית, התרבות מעידן זו,
 של מושבות־הבעלות וירג׳יניה, הראשונים,

 ניו־יורק, הקרוליינות, יסוד בולטימור, הלורד
 ראשית תשתית המלכות, נגד התסיסה ראשית

 הבסיסים ערכיה ויציקת — והמיסחר התעשיה
האמריקאית. אומת־העל של •

 שקדמו המהלכים תיאור יש הבאים בפרקים
 הכרזת הבריטי, במיסוי המאבק למהפכה,
 ג׳ורג׳ של המורד השילטון והקמת העצמאות

 שביססו הצבאיים והמאבקים וחבריו וושינגטון
העצמאות. את

 ימי על נרחבת יריעה פורשים הספר מחברי
 פילדלפיה ועידת דרו הרפובליקה, של הראשית
 אירגונו אל הפדראלית, החוקה ויציקת

זכויות האמריקאי, המימשל של יוצא־הדופן
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ד ג אנ מ  ההיס■ - לכטגברג אי לויליאם קו
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 הדמוקרטיה ואל המיפלגות של לידתן האזרח,
 עם השניה המילחמה והלאה: הג׳פרסונית.

 שיטת הקמת ),1815־1809( הגדולה בריטניה
 איזורי; שני היווצרות הפדראלית, הבנקאות
 המוליכים והמאבקים השילטוניים, ההשפעה

 ובעיקבות מיבחניה. על האזרחים, למילחמת
 ראשית הארץ, של שיקומה מהלכי המילחמה:
 ארצות־הברית, של תיעושה הכלכלית, המהפיכה

 בטראסטים השודדים״, ב״ברונים המאבק ראשית
ובמונופולים.

 שהביאו המהלכים את ומתאר ממשיך הספר
 תנועת של לאידיאל ארצות־הברית להפיכת

 והופעת הספר, של מחיקתו תוך עולמית, הגירה
 תהליכי־הפיתוח של לסמל ההופכת הרכבת

האמריקאיים.
 החקלאי, של במאבקו נפתח השני הכרך

 את האמריקאית החקלאות הפכה ממנו שכתוצאה
 נפקד לא העולם. של המזון לאסם ארצות־הברית

 על שעברה, במאה האמריקאיים חיי־הרוח תיאור
 זו גדולה מדינה שהפכו המהלכים תיאור ייחודם,

 הכלכליים המשברים ותיאור עולמית למעצמה
 שמהם העולם, מילחמות שתי שבין הגדולים

 של הכלכלית בשיטה ארצות־הברית נחלצה
 לדגם־ שהפכה רוזוולט, וקואליציית הניו־דיל

 כארצות־ הפרגמטית הפוליטיקה ערכי של האב
הברית.

 האחרון החלק מובא האחרונים בפרקים
 דרו האמריקאית, ההיסטוריה של (בינתיים)
 ארצות־הברית והפיכת השניה העולם מילחמת

 בין המילחמה־הקרה מנהיגת למעצמת־העל,
 של הטרגדיה קנדי, פ׳ ג׳ון של החלום הגושים,
הניקסונית. למלודראמה ועד וייט־נאם מילחמת

 של ההיסטוריה כרכי שני לסיכום,
 תולדות של מרתק מיסמך הם ארצות־הברית

 ענק מדינת של והחולשות העוצמות על סם, הדוד
 מומלץ ספר נדירים. תצלומים של ליווי תוו זו,

ביותר.

מקור
האביונים עונת

 בסיפורת נוהג אמיתי) (שם נכות אמנון
 בעלי מורים של הלא־מוכשר כתלמיד הישראלית

 לאכסדרת לכניסתו קודם מוגבל. כישרון
 והגיע שלה, כללי־המישחק אחרי עקב הסיפורת
 עליו סיפרותי לפירסום־בתולים שקודם למסקנה

 לקנות כדי כמבקר־סיפרותי, מעמדו לבצר
 בשלבים קידומו לשם עמדת־כוח לעצמו

המאוחרים...
 מקורביו) בפי — נבות(״היזרעאלי״ החל כך

 שבמהלכן וריקניות, שטוחות רצנזיות לפרסם
 ואת קינן עמוס את בן־נר, יצחק את קטל

 ספרותי כישרון נטולי אותם כינה עוז, עמום
כתיבתם. של הבסיסית הערכיות עם והתפלמס
 לחיים פריצה של הזה,' הבדוק הפטנט למרות

 הסופרים דור וקטילת ברוח־סערה הספרותיים
 הרצנזיות למקרא עפעף הניד לא איש הקודם,

 על גיחוך עוררו האלימות מיתקפותיו נבות. של
נכות?" ״מיהו ששאלו: מותקפיו, שפתי

 רומן. כתיבת היה בתולדותיו השני הפרק
 לידי כתב־היד את נבות מסר מתנשא בלהט

 הוחזר קצר זמן כעבור פועלים. סיפריית הוצאת
 ״אץ של הנימוסית ההערה עם לידיו, כתב־היד

סיפרו״.״ לסרסם באפשרותנו
 רבה, סיפרותית תושיה הוכיח שנבות אלא

 הוחלף שבה כתר, להוצאת כתב־היד עם וניגש
שהת לא־מיקצועי, בעורך מיקצועי עורך־סידרה

 הזכות לו שנתגלגלה המחשבה לעצם רגש
הזועם. המבקר של רומן לפרסם

ת אמנון * בו  הפשל קו או - המלפיס עונת - נ
ת הסוסיס; של א צ ם 209 בתר; הו די מו  ע

ה1 ב ברי רבה). (

 עונת הכותרת תחת אור ראה הזה כתב־היד
הסוסים*. הכשל-של או - המלכים
 של מבטיח הפחות הרומן לתואר: ראוי זה רומן

 הגרוע וגם השמונים, בשנות הישראלית הסיפורת
האחרונות. בשנים שנדפסו ברומנים
 של מוזרה, מזיגה הוא המלכים עונת

 ותיקי בשיכון בלתי־אמינות מילחמות־ילדים
 התפעמות עם ביחד בבני־ברק, ההסתדרות

 תוך ואייכמן, היטלו* האוולפים, שני מדמויות
 ניצולי־השואה בשארית והתגרות חוסר־רגישות

בארץ. החיים
 נבות מתחיל שלו הפאשיסטית הסאגה את

 לא המלך לסגן סיפרו: של הראשון בעמוד כבר
 המלך: את הספק עינה בטרם עוד ספקות היו

 במקום יושב בכלל והוא מגרמניה ברח היטלר
בבני־ברק, לחפשו: הדעת על עולה לא שבו

נכות סופר
סיפרותי אושוויץ

 איזו — ...34 מספר אנילביץ מרדכי ברחוב
הפתיחה! בעמוד כבר אטימות,

 שזורים האדולפים שני בשבחי הרהורים
 נהוג כזה זיווג מיניות. בהזיות הספר בעמודי
שבת בשם הסיפרותית־ישראלית בעגה לכנות
 של הנוסטאלגי הכתיבה בנוסח דבקות קרי: אות,

 של הכתיבה לשון אולם המנוח. שבתאי יעקב
 לשון מזכירה שבתאי, ורבו למורו בהשוואה נבות,

מילון. ליד אנאלפבית של
 ״והפרש אנאלפביתית: שבתאות של דוגמה
 צעק החמור, אלא הוכה הוא לא כאילו המלכותי,

 יהרגו שככה הלוואי אותו הורג בכלל אתה
 באושוויץ. באושוויץ. באושוויץ. אותך

 היה החלבן שבתאי ענה(כי לא החלבן ושבתאי
 החמור, אל השוט את הסב אלא אילם) בכלל

 אגרוף וקמץ הוכה הוא באילו התעוות וגבריאל
אייכמנים עוד יש כן, אייכמן...״ אייכמן. וצעק

ת החוויה אלי שר החיים לכל נשיאהי
 החיפאי שמשורר״החצר לי, נודע אגורת־חסופריס בהנהלת לשעבר מרכזי פעיל של מפיו

 במינוי אגודת־הסופרים נשיא מישרת את ממלא ישראל״) מדינת לפקיד (־שירשלום ש(םירא)
חייו. לכל

 שהרי נורא. אינו ישראל סופרי של נשיאם משמש שלישית ברמה שחרזן המחשבה
עמום בישראל(ביניהם: והמשוררים הסופרים מחשובי כמה של חסרתם בולט באגודת־הסופריס

יורם קינן, עמוס שדה, פינחס עוז,
בסר רע  נ שאין כך וטובים). רבים ועוד קניוק

האגודה. כנשיא מכהן שלבלר־חריזה
 זכה לא שבו מינוי היא, חייו לכל נשיאות

 כי מעיד והדבר ביאליק, נחמן חיים אפילו
 אונו בשנות שלום ש׳ היה סיפרותית בעסקנות

 עגנון מש״י ביאליק, מח״נ עשרת־מונים טוב
ואחרים.

 יש חייו לכל כנשיא שלום של במעמדו
כולה: אגורודהסופרים של למצבה סמל משום

 מעניקה מהסתיידות־עורקים, סובלת היא
 משחיקת מתעלמת אך טובות־הנאה, לעסקניה

 והחוקר המתרגם המשורר, הסופר, של מעמדו
בחברודהישראלית.

 חייו לכל כנשיא אדם למינוי הרעיון עצם
 של טעם בו יש ציבוריים באגודה או באירגון

 לאגודת מתאים כזה רעיון טוטאליטאריות.
 צריך שהיה לאירגץ ולא סובייטית, סופרים
ישראל. סופרי של המיקצועי איגודם להיות

 הרי מיקצועי, באיגוד עוסקים אם אגב. דרך
 אפילו כי האגודה לחברן להזכיר כדאי

 בהסתדרות משל ירוחם של מזכ״לותו
לאגודה. גם טוב להסתדרות, שטוב ומה אלה. בימים לקיצה להגיע עומדת
 של מעמדו יהא באגודת־הסופרים, חייהם יפי לכל נשיאים שלום ש׳ כמו אנשים יהיו עוד כל
הסנדלר. של ממעמדו נחות בישראל הסופר

שלום נשיא
זבה לא ביאליק אפילו


