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 קאראמבול. אדוני. מת, אתה (מחר שט
 עמי) 238 עכשיו. הוצאת אבירן. דוד מאת
 בתיאטרון, להשתעמם מזלו שאיתרע ״מי
ה באחת לשבת מזלו נתמזל זאת ועם

 אתי לחלוק היה עשוי האחרונות, שורות
 יער של מדוקדקת סקירה משעשעת: חוויה

 חלק איזה פעם לא תהיתי שלפני. הגבות
 תיאטרונית בחוויה צופה של גבו נוטל

 הקרנה סופגים ופניו שחזהו בעת נתונה,
 הרקות את להזניח פלילי פשע זהו ישירה.

 כלשהי.״ אמנותית חוויה העברת בעת
 ארוך מבוא מתוך לקוחה זו הצהרה
תיאו כמיקדמה המחבר שמגיש ומתחכם,

 לקורא אפשרות נותנת למחזותיו, רטית
 ה־ התיאטרונית התיזה עם הכרה לעשות

חידוש. כל בה שאין שלו, חדינדושה
 הנחשב, אבידן, דויד המשורר מילוליין.

 וירטואוז, למשורר בצדק, שלא או בצדק
הוא קוריוז. למחזאי להפוך עתה מתאמץ

אבידן משורר
קוריוז

 פופולרית, במילה מחזותיו את מגדיר
 שהם בעוד ״מופשטים״, בלתי־מתחייבת:

גמורה. בפשטנות לבושים
 פרופור־ ללא לשון בפעלולי מלאים הם
 נשים? למדינת שגריר תגדיר (איך ציה.

 ש״ חבוטות בבדיחות גדושים שגליל.) —
אופטי (מהו פיות. באלפי כבר נלעסו
 שחור.) בסוף אמונה — אפריקאי? מיזם

ה ומצועצע, מצוחצח במלל־בלל מעוטרים
 אך מילולוג אולי הוא אבידן כי מוכיח
מחזאי. לא פנים בשום

הדי טבעיות. אינן במחזותיו הדמויות
 קשה מתחכם. והסימון מלאכותיים אלוגים

 על להתחיות יוכלו הן כי להניח מאד
 אותנטי. יותר אחר, מימו לקבל הבמה,

 גבו־ כולם חכמים. כולם הטיפ־סים כאי
 לא כשזה גם להבריק, יידעים כ־־ים נים.

 יודעים אפילו מהם כמה לעלילה. מתאים
 להם לחלק א^ידן, שירי את כי,-יכה לצטט

כמובן. טובים, וציונים תשבחות
 לתיאטרון מחזותיו את משייך ארידן

 לשמו ראוי כתחליף אותם מציע ״ט, ר,מוס
 יש הצער למרבה שוחר־תיאטרון. לכל

אסוצי קשר ביותר, הטוב במיקרה אולי,
 האבסטרקטי־ התיאטרון עם בלבד אטיבי

 שגיר את ומעריך שאוהב למי אבסורדי.
 הממלאים אבידן, של המילוליים נותיר

 על־ אישית שהודפסו עמודים 238 בצפיפות
 את לקרוא כדאי כתיבה, במכונת ידו

 קולנועית גירסה גם כולל הוא הספי.
 מיסמך מתוך נבחר פרק המחזות, לאחד

 ומעודכנת מלאה רשימה וכן יהודי־גרמני,
אבידן. כתבי כל של היטב
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