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נגדוו·הוובעד .

ושוקיוירכיון:י>ת .אחוריומתניד,מכתפיו,זורמתקפלים,קפליםהארג~ן.גלימת

זהבשרשרתתלויההרחבחזהועל .סגול-טורקיזבצבעטריקומכנסימהדקים

שני .וגריוןבן.דודפניבעלישןחותםספקגדולהחןאבןספקהנושאתכבדה

עצמי,כבודעלהשומרתבאלג<טיות oנושאיבכובעיהם,טווסנוצותסופרים,
-כךארוכיםטוריםבשניאחריהםנשרכיםהאקדמיהופרחיהגלימה,שוליאת

בלהות.חלום '.הרוהייס\לכלרשתההסטוריה .לאולםבאראיתיו

קרוiבואמניםסופריםשלהאלקטורלישכוחםכמוני'.בדיוקיודעפרסובמציאות
פלאטומר .!ביישלייואמניהישראלמסופרי 95%תמכוקודמותבבחירותלאפס.
 ' . ' ....קולותיותרהרבהרכששרון

( 

פרומתיאוסשללכוחושווהכוחומפכגתית,למסגרתכבולשסופריודע,פרס

האור,האש,הבאתההיסטורי,תפקידואתלמלאמסוגלשאינוול, i:~כ

שלתפקידו .בהןהנעשהאתהכליראו ·למעןהחברהשלהחשוכותסלימטאות

עילם 'יגאל(כדבר '" ...ולבעוטהאחוריותרגליושתיעל"לעמודהואהסופר

 .) 15בעמוד

אוקלףהסופרבידי~םהכל-יכול.המ~גנוןיבייהםהקלפיםכ?לאמאידך,

הנועזא-נוהרעיוןלהשמיע 'ניתןישנה,טהושוזאתהמלכות,לכסבסמוך :שניים

שיביאהגדול,שבמ'חנהלכןחשוב, .הסףעלידחהולאנורמליישמעוהואביותר,

עלהרוחאישיעמודלשלטון,זועבודהתנועתשלולשובההליכודשלהלפלתו

החשוכים.המקומותאתויאירויבעט,האחריותרגליו

כאלהמקומותיחסרולאבעתידשגםעצוב,בביטחוןלומרעלילצערי'
 !הגנד""עג:יולהיאבקלמהפ,ךהגורםהמחנהעם /להיותהסופר

יק"ב /

לעבודהחוזרים

הכריזותל-אביבשללוחות-המודעותאתשקישטולעבודה""חוזריםהמועדות
 .יוייראתבפומביולארחלעבדוהלחזורהחליטוואמניםסופרים·שלקגוצהכי

 • 1- .פרסשמעוןו.מהעבודה,מפלגת

ולממ-לושמצפותהבלתי-אפש,ווותבמשימותשיצליחפרסלמרלאחלראוי
;:יןדבריםאתלשכוחק~הבינתיי'םאך 1לטון 1J'להמערךיחזוראכןאםשלתו

 .אחרונות<ידיעותהאשליות""בשוליבמאמרוזךנתןשאמרו;זןנכוחים.הונקבים

למרכבת-המערך.להירנךםואנשי-רוחסופריםשלזולהיטותעל ) 19.12.80

הואפניושאתתי,התרומו•אנשילציבורשוציעהפוליטיקאי~י-פעםנמצא"ה~ם
 .לשלטון'שובילמען · aשביכולתככלתעשואתם =זומעיועיסקת-חבילהמחלה
מןואלהאלהלמלאעלישאקבלועדהעםקבללהתחייב~נוןמצידיאני~אילו

אליכם,בפנותי , fאנאשרערכיםאותםבשםמאיתי 6תובעישאתםהתביעות

נאותובמיליםבמצפוןואנשי-תרומותסופריםלא. ?ם bבש ·לזנךבזכותכםמכיר

ליrיסי-~יב(רנים'סוכאים, 1:גכעסקנים,שלאאין-כסף.חי(םכלומר,נקנים.הם
והגתוששות."איגרוףמועדוניבעליאו

הפ~איםרקכילדעתחייבואנשי-רוחסופריםשלתמ.וכתםשמבקשמי ,ן?=א
לוששולחיםמערך",זאת"בכלכוהנישלהארבע-שנתיבכבודמסתפקיםשבהם
שעי-האחרים .הבחירותערבומודעות-העיתוניםמסכי-הטלוויזיהמעלברכתם

 :לתמיכתםתביעות-יסוד .שתילtוציגלהםראויבראשם,ניחם

ה.מפלגכלשלעמדתהמה :שואלתבמהותה,חברתית-מוסריתוהיאהאחת,

ערבים,וחצימליוןעלתיהישראלהשליטההמשך-כגוןהגדולותבשאלות

ביהודהההתנחלויותמאדת ;ישראלשלהמוסריתדמותהאתהמשחיתה

פול-היעדר ;הדתיתלסחטנותה'המבישהכניעה ; ·והגדההגולןיספוח ;ובשומרון
החזרת ;הכלכליהנטלשליותרדקת.צוחלוקה ;ליהודי-ישראלדתיראליזם

 .בלבדבאלהנסתפק .הישראלית.במטבעהאמון

חוקאתהלכה-למעשהתמז.ןשוהאם-יותרייחודיתוהיאהשנייה,והתביעה

זכויות-היוצריםחוקאתסוף-סוףתחוקץקהאםלמשל?הציבוריות,סהפריו'ת
העבריתהתרבותשלוהמסלףהכושלייצוגהאתתפקיעוהאם ?האבהבכנסת

מדינהכבכלהטבעי,למקומוותעבירוהוהיהודיתהסוכנותמוסדותמידיבעולם
משרדבכלל,תקימו,והאםהתרבות?.משרדשיוקם,חדשלמשרד-נורמאלית

דהעבריתוהשפההתרבותשלגה Yלשיגששידאגזהמיוחד

הספרשלהרעועמעמדםאתאי-פעםלהבטיחבדעתכםישהאםועו,דזאת
ו~חקה oהוצאותיהאתהאמירההאינפלאציהשאר ,המקוריהעבריוהסופר

 ?ומגוחכיםדליםלכן 'קודםגםשהיותמלוגיהם,אתכללי

לקנותנוכדאיכי:עדייןסבורדרישותינושלאורמיחצי-מעברה.יחדכולנואנחנו
מילוי-בעיסקת-חבילה!-כ~מוראבל,למ:;וירה.עומךיםאנחנובבקשה.- .

 • .חד~גםוהמקצועיות-תרב'ותיותהמוסריות-חברתיותתביעותינוכל

כא'ע1

להעלותאנלצרנרהדפרס.חניוחמיריעלייתונלבלהעיתוןבעציובשלחןהמהרתי;םשהיונייםגבלל .
 .הבודדרג~לירן·מיחראת

 1981ינאור-פברואר

ז·.בכללוהאסינן,.ה

מתוךעצמואת"ללתושזה)(גבליוןבדבריועילםיגאליעטןאיש-הרוחעל

חנון-קונפורמיסטיהיילאייאת pול:!~עו 'הקיימתהחברתית-פוליטיתהמערכת"
1 ' / 

של-לא-מכבר,הערבמעתונישבאחדספרותיובמוסףובךשי-גל.י,באומץשלו

בהתייחסו"י'פה-נפשיי,שהביטויעל .זדנתןשלהכאובותשורותיואתקראנו

 .אירונילוואיטעםלבעלבי'מינוהפךרוח,של.לאנשים·

הכליםאלוהחבאותושתיקתוכהמוזרהאלה,שלדבריהםמשום-דווקאוהנה,

היום-אותנוסוקלכאשרלאחרונה, .לייצגאמוריםהסאותוקהל rלשכביכול,

מתארגניםשונים,מקצועייםממיגזריםואזרחיםמבישותציבוריותבפרשותיום

 . . ' ."אנשי--ייגופיםיישניהמתמיהבחסרונםביניהםבולטים"גנדיישלהתארגטת
דפדוףתוךהחסרה).;בצמידותםמקריותשאיומאד(וייתכן .והנוערהרוח"

עקרונית/אדישותשלאבמפרו~ניכרהאחרונה,התקופהשלבמוספיםמהיר
כאשרשכןאלה,שלדיבורםכושרואתמצפונםאתשיתקהעקרוניתועייפות

דגושהבקולניותהםנזעקיםמעשית,אותאורטימ ,..:_הרעה 'נוגעתבם
שזכוריםכמה(עדורוחומצפוןנפש-יפiרשלשעניינםאלאמפולפלת.וגווכחנות

על:-כן .סוגמשום-אגוצנטריתבתועלתאינם ,דינקותא)מגירסאכולנו

אלא ;פרישהאוהצטרפות-כיווןשלאינהלדעתי'עכשו'הנשאל1ואלהחש
מד~בר'בהרוחאותהמסתתרתוהיכןהאם-ועקרונוקיוםמיקוםלש

 • 'בכלל?!והאםהם,·-היכןמלחמתהאתללחוםהאמוריםוייאנשי-הרוחיי

ע"ע
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לערבית lמעבריתלעברית,מערבית

עצמועלנטליי 77שייעתרוהמשימותאחתהיהערביתה1ה~פרונ1מןהתרגוםעל
עמדקיומו'שנותארבעשמש.ךלדעת'ודאינוכחוכתב-העתקוראי .היווסדומאז

ומאמ-סקירות.בצדלעברית,מערביתופרוזהשירהתרגומיוהגישזאתבמשימה

עםקשריםלטפחגםניסנכההמערכת :הערביתהיצירהבשדההנעשהעלריס

חעבריתמהספרותמקביליםתרגומיםלמעןולעשותבארץהערבייםהסופרים

 1אנואךמשביעות-רצון;תוצאותעדייוהושגולאאמנםזהבענייו .לערבינ:ר

ויירתמוהקשייםעליתגברובערביתהספרותייםהבטאו(יםשעורכיתקווה
ביוולשיתוף-פעולהלהבנה-סרק.מלותמהרבהיותרלהוסיףשעשוילמעפל,

 . .העמיםשנימקרבאנשי-היצירה

 .האזוריבמישורגםחד-סטרייהיהלאללשוןמלשוןשהתרגוםמקוויםאנוועוד
שכתבי-לציפייה,טעםלנו 'מספקיםומצריםישראלביו oהמתפתחיהיחסים

להיכ-אמצעיהספרותכמושאיןלכך-דעתםיתנוהשכנהאב')והספרותייםהתע

ני 6.לשעריהםאתלפתוחבקריאהאליהםפוניםאנו .ים riהעביןולהבנ;וןרות
לשיתוף-פע,ולהיוזמהלכללהיענותאנומוכנים-מצידנו .העבריתהיצירה
 • .אלינושתופנה

• 

בייש ).

 14-+. 71 · _עתוןטור .,.

 " 77"עתוןהמלצת
טאני'שלמהבסר,יעקב :.עורכיםשירים,מבחרלעמל,אדם •.

וחינו,ןתרבות-עם-עובד 1צ_הו
1 

1981 . 
קריאה-סימןספרי .יגייאהשערכניסהשער :ישורוןאבות •

 / 1980המאוחד.הקיבוץ
 1980 .~ם-עוב,ד ;קנטרבריז;?יפורי :צירפופרי 1ג •
 .אפקיםעובד'עם .והדמיוןהידיעהמקורות :בסקיברונויעקב •

1980 
כתר.ויזלטיר.מאיר :מאנגליתטובות.ת iכוונ :פורסטר .א.מ •

1980 
 1980פועלים.ספרית .והאויבהזראת :אלמוגרות •

אמירבעריכתלשירה ·ףקטנה ri;ךספרי .מסדהסולו :סומקרוני •
 1980גלבע.

1 

. . f 

 198 ~ .פועליםספרית ·.מונוגרפיה .עוזעמוס :גוץ.ןנרית •

 , 1980המאוחד'הקבוץ ;שירים ;דברי :הללע. ~

זב"מ ..ביומןאברהם :מאנגליתאוהבות.נשים :לרוכס 'ד.ה. •

1980 
 1980ם,לפועל'ספרית ,·המחיר :קעביאמרים •
 1980 ;מ 11בז .ויאמואהרן :מאנגלית .ההפיכה . :אפדייקגידן •

 :.ציייבסקיפאדי •
0 

 i- 1980פועליםספרית .משתניםמצבים'

,. 5 
/. 
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האףעם .כןלהיותמוכרחלאשאתההמציאות.ארזאחרתגםלתפוסשאפשר

נעי:-"כטובשלהצגההתיאטרון.היה 'רושםעלישעשה~~חרדברהזפת.כתוך
אתלאהובודאיליעזר 'חיופיהזלינד,.רואת · i:ששוחקיפהפיהשחקניתעםנינם"

מ;ברהנסיך-הגולהכאשרהשנייה,שבמערכהך :S:משהתרשמתיזוכראני ·שקספיר.
מטרדותחופשייםאנחנושיו.עבהכה :אומרהואאמיין'או )jז'אמאנשיו,אחדעם

וספרים . Qבעצי 'הלשונותאתשומעיםואנחנובטבע,פהנמצאיםואנחנוהציבור,
שאתהאשריך :·;אומרז'אק.אואמייןלו,עונהואז-- ;•-כע_מכענחלתבוך
 . .כזהומתוקשליולסגנוןהגורלעקשןתאתלתרגםיכול
אלא .הנסיךמצדהסתכלתילאאחרת.הדבריםאזiלסדרשאפשרהרגשתיואני

האלה,הציירים .שלהראיהמזוויתוארשהעלשחשבתיכמושקספיר.שלמצידו
אתרואיםלאהם-רוציםהםואם·לראותה.יכוליםהםשכן .ונורכליןבלוטו

שרצומהראוהםאזגםאבלחורבות,היולאז sה- .במאהאמנםהחורכות.
 '.הזההפולניהנוףבתרן .-איטליהאוצרפתת.אשרצו.מהבציורועשולראות,

מןשלבדהסגורה,היה;דיתמהחברהת'לצא-הרצוןהיהעלישהשפיענוסף.דבר . . 
מרחבשוםליהניחה.ולאומעיקהמאודצפופהגםהיתהשכה,והסימפטיההחום

לעצמי.אותה'יצרiויתרבות,אחר,למשהוחזקיםגעגועיםמתוןוכך. .כרלהתבטא
דברשכלתהודותמלאעולםכמו-דתי.עולםמסוימת·כמידההואהתרבותי .העולם

ביתךשהואמפני·,הדתיהעולםעלעדיףשהואחושבאניאחר.למשהוהד 'הואבו
עכלם .הדתיכעולt;כאפשרישאינודברולביקורת.lועידכוןניתןמסויים.לתיקון

יותרחלשלהרס,נ'תןיותר,גפיעגםהואיותר,פתוחהיותו•מעצםהאמנות,
לעולםלהיכנסמתחילכשאתה ..ן-סופיות.איתהודותמלאהואאכלרבה,ה.כמ·ד '

אתהספריםאילוחשובולא .מתאפשרהכלאט-לאט.לאליו,?כןתגעגעשאתההזה,
ואיזו .·לערן)עשרה'שתים-בגילליום,ספריםשישה-שבעהקוראהייתי(ואניקורא

יכולואתחיותר,ברורנעשהמתעשר,שלן ,העולt;נלאט-לאט ;שומעאתהמוסיקה
ליצור'המוטיכאציה.הואחשובהכיהדברהתרבותבעולםכיבתוכו.דרךלמצוא
 • .פסיביקורכןרקלהיותולאבו,ולשלוטבולחיותיכולשאתהעולם

. ;. , 
1 • • 
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ןן~ i ו~~ .~דר ....
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 \ . !סים·'לפר Jסרטו .."יום

 ;מתרגמים )!(ר;געה }"lזכותל-אביב,עיריתמטעםלתרגום,ט~רניחובסקיברפס
השווהסכוtכ !ם,רגילמתשקל 750-ארבעתם;ניוחולק,שקל, 3000וסכומו'

 ' !אחדגליון-דפוסעבורלמתרגם-מעולההמשולםלזהבערך.
 .\. ידיל.:.....המגוחךהסכוםאתובצדק,הח~יר,הי'פרסיי,ממקבליאחדאמיר,אהרן
 • J •נותניו

י-,פרסאת 'ה~קש\כיםהנכבדיםהשןנותלכלכיוםערךאין.-בפירוש .לומריש
פרסאת ·כוללסכומיהם,אתכלילשחקההאינפלאציהבישראל.הספרות
 ·ארבעהאלאיצירהשנתכיוםמאפשרשאינוראש-הממשלהמעטםהיצירה
 .הענקתו,קצבפי .עלשנה, 'רבע.מדיאחדבקושי'חודשים

עדשלושיםשלגורל ·בסדרחדשיםספרותייםפרסיםויקבע'היוםשיקוםהגוף
למעניקת-אחת'בבייהפך ._ .לפצלואפשרותוללאלפרס,שקליםאלףארבעים'

 'שסופריםהמעציבההתופעה ·גם.תיפסקאוליואז- !העבריגונקוריייפירס
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