
ספרים
שירה

ועוד אפסי אני,
(אנתו בשירה. בחרתי אשר את
 דויד, יונה בעריכת ישראלית, לשירה לוגיה

 של קובץ הוא ענזזרינו) 288 הדר, הוצאת
למשו המאפשר מהורוות, ושורות שירים
 כמשוררים הידועים ולכאלה ישראליים ררים

 ומה להם שיש מה את לומר ישראליים,
הישראלית. השירה בתחום לומר להם שאין
 יליד פיכמן ביעקב החל שונים, שמות 65
 ילידת ראב ואסתר >1881( בסרביה בלצי,

 חוסיין, בראשד וכלה >1899( פתח־תקוה
ילי רביקוביץ, ודליה )1936( מוסמוס יליד
 עורך על־ידי התבקשו ),1936( רמת־גן דת

האוני ובוגר רומניה יליד המשורר המאסף,
 דויד, יונה הרוח, במדעי העברית ברסיטה
 עליהם, ביותר האהוב שירם את לבחור

בו. בחרו מדוע לנמק אפשר, ואם
מקו ושורות שירים של מבול התוצאה:

 על כמעט השרים כשירים, הנראות בצות
 יצחק לוי מרבי החל — שבעולם דבר כל

 (אליהו בסרביה וערבות (שניאור) מברדיצ׳ב
 גורי) (חיים פאריס רחובות ועד מיסוס)

 מעל חוץ — קובנר) (אבא וילנה וגיטו
 עוסק ששירו היחידי ישראליים. נושאים
 המשורר דווקא הוא מודגש, ישראלי בנושא
 על השר חוסיין, ראשד שבחבורה, הערבי

 המטורף זה אלילו ש״המוות! גאזי, אחיו
 ויתייצב בא, עשרת שנים לפני פתע: הופיע
 הוא — גאז׳ וילך — לכתו ולעת בפתח.

אתו.״ — אחי
 מוזרים פחות לא אולם שירי. שעטנז

מו בקובץ, המתפרסמים השונים מהשירים
המשו מנסים בהן השונות ההנמקות זרות
 זה בשיר בחרו מדוע להסביר השונים ררים
 על מעיד אינו כידוע, הנחתום, אחר. ולא

 אינם ובחירים רבים משוררים אולם עיסתו,
לשבח באים כשהם מפיהם מילים חוסכים

 יצחק כותב למשל כך הנבחרת. שירתם את
נבחר ירושלמית, סימפוניה ששירו שלו,
 של שירה ״זהו בקובץ: שירתו את לייצג

 לי נדמה שבאהובתי... והאומללה הגדולה
ישותי את להטמיע הצלחתי זה שבשיר

 הגעתי שלא במידה ירושלים, של בישותה
אחרים.״ בשירים אליה

 בקובץ בהנמקותיה ביותר הכנה כי נראה
 ירישליס ששירה הר־אבן, שולמית היתה זה

 שלו. של לזה קרוב בנושא עוסק דרסנית,
 זה בשיר ״בחרתי בקצרה: היא נימקה
״ אהוב שהוא משום עלי..,

פרקם בספר תופס אחר מוזר מדור
 יונה למיניהם. המודמים המשוררים של

ל קובצו את להפוך כנראה שניסה דויד,
 של מאד רחבה קשת בו כלל ביותר, כללי
 של בטחון סיכת הצעירים. החדשנים דור

 זך נתן שראה לבנה ציפור או דור משה
 בשירו ראשונה המתים ועננים שחור, בלילה

 מהנושאים מעטים רק הם עמיחי, יהודה של
 וטובים יותר טובים מופשטים, לשירים

 נוחה לא אחת, בכפיפה הנמצאים פחות,
גרינ צבי אורי של ציון שירי עם ביותר,

פן. אלכסנדר של המהפכה שירי או ברג,

מקור
ים3בה«ש קליעה
ת, ש ף. VJ1D ק ״ ש  לספרות, (רבעון ת

 בהוצאת אמיר, אהרן בעריכת ובקורת, עיון
 ישיר המשך מהודה עמודים) 194 הספר, עם

 של למטרה הקודמות הקליעות לארבע
 ואינו כמעט אמיר, הכנעני־לשעבר המשורר

הקודמים. ארבעת לגבי מאומה מחדש
 נתן של תמהוניים מערכונים שני מלבד

 הסורי־ המחזות בנוסח קינן, ועמום זך
בר מסיימים ושות׳, אונסקו של אליסטים

 לוי פאול קבועים, משתתפים שני בעון
 של גשמייתה סדרותיהם, את כהנוב וז׳קלין

אביג אחד, צייר הלבנמינים. ודור המוסיקה
 של פילוסופיים באספקטים דן אריכה, דור

 דן, וזילר, גרשון אחר, ופילוסוף אמונתו
האדם. בזכויות דומה׳ ראות מנקודת

מ אחת על סימפוזיון — הרבעון ציר
 עדות ישראל, של התרבותיות היסוד בעיות

מקצ חוגים שמונה בהשתתפות אומה, או
 מאליעזר הישראלית, החברה של שונים וות

 אף מהווה — צפרוני גבריאל ועד ליבנה
 לא אם מאד, מעט המוחץ. כשלונו את

 מחוץ לומר אלה לאישים יש כמעט־כלום,
המקובלת. לפראזיולוגיה

ב מקרא ברבעון: היחידי המעורר המבצע
 יונתן מאת שלונסקי, של הנפילים שער

כמ הישראלי לקורא המוכר רטוש, רטוש.
 של שירתו את מציג בעיקר, לוחם שורר

 לחלוטין, חדשה ראות מנקודת שלונסקי
ידועות. בלתי סמויות, נקודות בה מגלה

1153 הזה העולם

אסנות
תיאטרון

ירוק בבצל מטוגן שקספיר
ה (התיאטרון השנים־עשי הלילה

 ששקספיר רומנטית קומדיה אותה קאמרי)
ה במובן קליל בידור לצורך אותה כתב

 הבמאי את העמידה המלה, של מובהק
 שק- להציג כיצד בעייה: בפני בונים שמואל

 לשמור זה עם ויחד ומשעשע, חי רענן׳ פיר
 מאות למחזה,זה שהעניקו הדרת־הפנים על

 בפתרון הצליח הוא עלי־אדמות. חייו שנות
 התמונות באותן — בלבד חלקי באופן הבעיה

 השקספירי, המלל של בכוחו אמון נתן בהן
 טיפול תוך עצמו, בעד לדבר לו הניח
התמונה. במעמד נאות
 כנראה נבהל בהן תמונות, גם היו אך

 צורך וראה המלל של מאריכותו הבמאי
 לקוחות חזותיות בדיחות על־ידי להחיותו
 החזותיות הבדיחות ירוק. בצל של מעולמו

 של מישורה לחלוטין, אתר מישור על הן
וה הליצנות מישור ואילו הזעירה, הבמה
לקלטן. מסוגל אינו שקספיר של פיוט

 של אחר, ליקוי נוסף זה חלקי לפגם
 התיאט־ טירוני בידי מהתפקידים חלק ביצוע

 רציני: חסרון יש שקספיר של למלים רון.
 להקנות מסוגלים שאינם שחקנים של בפיהם

מצל הן וברק, אישיות רקע, עושר, להן
פח. על המידרדרות יבשות כאפונים צלות

 הוטל כאשר זה דבר הורגש שאת ביתר
 זלמן בצד להופיע השחקנים־הצוערים על

 ההפרזות כל את להפוך שהשכיל לביוש,
 את שהרחיב ידיו, יוסף למתקבלות־על־הדעת,

 חדשה מלבבת דמות ביצירת עצמו תחומי
 השקם־ שהטקסט מרון, חנה בשבילו, לגמרי

 שובבותה, בגלי גמורה בטבעיות נבלע פירי
 מבלי גם חיננית שהיתר. פורת, ואורנה
שיאיה. על לעלות
במידת־מה, מקטינים אלה כתמי־שמש שני

 ה־ האמנותי ההישג את מחסלים, אינם אך
בה הקאמרי התיאטרון שכבש החדש וודאי
 אריה תרם לה השנייה, השקספירית צגתו
 שהיתר. מאד, מוצלחת תפאורת־קבע נבון
 עליה במת־הקבע של מודרנית גירסה מעין

 בתיאטרון שקספיר מחזות בשעתם הוצגו
 — ההצגה מרהיבות־עין. ותלבושות גלוב,

לרגע. אף משעממת אינה — הכל ככלות

דור בי
העתיקות בית־מימכר

ד מו ש על ע א ר  אותה היא (סמבטיון) ה
 רב זמן עליה, הכריזו שמחולליה תוכנית
הסא לחריפות כמוה תהיה לא כי מראש׳

 את לגלות חוששים הם כי הפוליטית, טירה
 מפלגות של התנגדותן מחשש מראש תוכנה

 הוא לקראתה שהוכן החומר וכי מעוניינות,
המחצית. את לברור נחוץ כי עד רב, כה

 להצגה הרי אלה, בהכרזות אמת היתה אם
 של בסופו כנראה, נבחרה, הקהל בפני
 כמעט והנקייה ביותר הגרועה המחצית דבר,

 זה מכלל פוליטית. סאטירה מכל לחלוטין
 גמזו יוסי של פזמונו רק אולי, יוצא,

 הפוליטיים החיים את המציג הכסאווז, משחק
כמשמעו. פשוטו ילדים, כמשחק בישראל
 משאריות לרוב מורכבת התוכנית שאר
 ישנות. להצלחות חדשים ומחיקויים ישנות
נכללים: זה בסוג
 אל- דן—שפר (אבידן מורגאנה פאטה 9

 פחות מבריקה נוסחה אלא שאיננו מגור>
הקטנה. תל־אביב הלילה מועדון תוכנית של

 הביקורת איכפת ולמי נוסע זלמן •
 לא שמחברם שני.מערכונים קישון), (אפרים

 עיתונים, הקורא הציבור מעיני כלל הסתירם
 של בתוכניותיהן והמתבונן לרדיו המאזין
האחרונות. בשנים השונות הלהקות

 פזמון מוד.ר> (יחיאל גאנה תופי ®
 לאותו אחרת מילולית מסגרת אלא שאינו
 באחת באפריקה, שנאכל ישראלי, שליח

ירוק. בצל של הקודמות התוכניות
 היי־ (יוסף תל־אביב לא זה ניו־יורק •

 בניו־ הישראליים האמנים על דיאלוג בלום>
 מבריקה בצורה נושא באותו הדש יורק׳
 וה־ המערכונים תריסר בו משדשו פחות

האחרונות. בשנים בו שעסקו פארודיות
 שהוצג ד,ייבלופ> (יוסף היופי מלכת •
 בלי־לה־ שינוי כל ללא כמעט — פעם כבר
לטובה. ייזכר לו,

 כבית־ כולה התוכנית נראתה זה, בהרכב
 תערוכת נראית שלעומתו עתיקות, מימכר

 אמנות של כתערוכה הצור חפירות מימצאי
 כמה קירטעו הגרוטאות גל בתוך מודרנית.
 לראותם חבל שהיה מוכשרים, שחקנים

זה. מביש במצב
 סמבטיון להקת של החדשה תוכניתה

 אין רגליים כי הראש, על לעמוד מוכרחה
כלל. לה

171 r r rא : ה ז

מים בחימום ונוחיות חסכון
לתתכו\ גורם אמי׳טראנז, טול התית תתתת אסקוט,
גבול, ללא חתית סוים טופט תאפטור הגא בהוצאות.

 טוהרבר כפי הרור לתיתות טר להתתי\ אגרך וללא
 בדורית אתרות. טויתות באתצטות תית בתיתות
ר כל את לתתת הצרכ\ תייב אתר תתיפות  ולרוב הוג

ת כא\ תתוו. בתל!\ 5ר להטותתטו תו  לתתת האפטורות וי
 ופתיחת הגג הדל!ןת טת זיר1 הררוטוה. הכתות את 5ר

צורך. לפי תתית תית וורתית תתית ברג
 הגן טתזכטירי תאתר תתכגגי. הגא אסקוס תיתגת

 ן 2 הגא ההתפ!ן וריתת״התית. טת 5ור אך פגטלית
 אתבתיה תתתלאת ןןת1ד a—3 גתגך ר!ןה.1 תית ליתר

 צגרך תית תלאה אתבתיה ןתיתגת תתית. תית טול
פרי. ג40 טותתירג לטרך, גג גרת 200כ־

 ל!ןיות תרתגחטותלי תגירה כתגגגג\ תצגייד אסקוט
הכיגלאגתי. התתגררר לפי ת!ןתיתליית כתיתגת תגאי
 לאתבתיה :.כבית תןורה לכל לתיבגר וית.\ גהגא

גכןי. כביתה לתכגגגת לתתבת, ולתסלתת,
 250.—כ־ טולה אמישראגז לצרכ\ האסקוט תתיר

 ההטיטטה את גגת והרכבות. תתית כולל איוו י. ל״
 הדבר תטותלת גדולה, צת5 היוה הראטוווה־היתודית

 תיתות טול בהוצאות התתבו\ טל־ורי ןצרה1 בת!ןופה
יותר. ותתכווי וול תית

הוא
- הצדק למען לחם

 שחרדו
 אותו

1 ממאסר

□ ”י י״נ־יעי

צפון־אפריקה עולי ליכוד


