
של נמר
הישראלית החווייה

 הפומבית הנוסטלגיה
■ של דיווים ■ול

ת גשום, היה 1969 סתיו  גלאי יגאל מא
עמודים 109 ״תמוז״ הוצאת
 סיפרותיים, גיבורים המייצרים סופרים, של חדש דור

 הסיפרות של חומת־האלמוות בהבקעת לאחרונה טרוד
 הפאט־ הגיבור דייוויס, יולי העלמה היא כזאת העברית.

גלאי. יגאל של פאטאלית
בהתרפקות לישחזר, גלאי מתאמץ דייוויס יולי בעזרת

 נלקחו נמו דוגמניות-הקולניוע,.הנראות עולם מתוך שלמות
 והושתלו סוזן, ז׳קלין של הבובות עמק מתוך היישר

 המופתע, לקורא גם מתברר, ואז אולפני־הרצליה. בלב
הסילון״. ב״עידן חי אבישי אותו כי

 סרטוני־ בתעשיית ומהירה קצרה קאריירה אחרי
 מיכחול־ את יולי הניחה שלמענה כשחקנית, הפירסומת
 פחות לא ומהירה קצרה בקאריירה פותחת היא הציירים,

 מצליח אינו גלאי יגאל כאשר הישראלי, השמאל בעולם
 ומכונית, כסף דירה, לה שיש דייווים, יולי ׳מדוע להסביר

 ובשלב והמהפכנים. השמאל פגמי את לתקן מצליחה אינה
 וגומרת ברנד י.ח. את יולי מגלה ריקניים הגיגים של זה
 גלאי, מפזר כיצד לראות כואב בהגיגיה. דמותו על

 אותה את כתיבתו, פסיגנון ניכרת אינה בתר שמשמעות
 דייוויס. יולי של הכפולה המיטה תוך אל ברנדית אבקה

 ישלו הבתר גם שמאל, אינו גלאי של שהשמאל כמו
בתר. אינו

 יולי אצל גם זה, בסיגנון סכריני רומן בכל כמו
 את למלא מחליטה היא שבה הנקודה מגיעה דייוויס

 נוסעת היא גירושיה ולאחר ולהתגרש. תום, עד התסריט
 מחוללה־יוצדה עליה מדביק שם לחוצלארץ, שנים לכמה

 והשמאל־ ההיפים סיפרות מתוך שאריות של ■פירורים
 ומחליפה יולי מחלקת שעימם השישים, שנות ״של החדש

 תוך נעשים אלה בנאליים תיאורים הדור. חוויות את
 בגושי־סנטימנטאליות אפופים מיכאניים, מהלכי־חיים הצגת
כבדה.

 דייוויס יולי של ומתייסרת הסובלת גלותה במהלך
 וד.צנ־ געוריה גיבור עם אווילית התכתבות מנהלת היא

 מפירורים ביותר המושפעת התכתבות וייסמן, אבישי חנים,
 לעברית, קלוקל לתידגום שזנו זרם־התודעה, של רקובים
גלאי. יגאל של הסיפרותית לעיסתו דרכם את ומצאו

 הבנאליות בחוצלארץ'מכריעה יולי של עלילותיה בפרקי
 יולי שבה במטה־קסם כמו ואז ,גלאי, של ספרו את

 בשלה. ציירת המחבר, לתיאור בהתאם כשהיא, ארצה,
 לבושה קלות, ״מאופרת תערוכתה לפתיחת באה היא ואז

 בעלה־ עם יוצאת התערוכה ולאחר פרחונית,״ שימלה
 ,אנחנו יורם, חייך ׳,״ייתכן...׳ :לה האומר יורם, לשעבר,
 העבר, על התרפקות החמישים. משנות לסרט הולכים

 את קלטנו זה בקטע כי ודומה זקנים.׳״ כמו לאי
 דור בני תיאור והיא ,69 סתיו של הגורלית המשימה

 דור ובני החמישים, שנות על המתרפקים השישים שנות
 לשנות זה ספר בעזרת להתרפק העלולים השבעים, שנות

דייוויס. יולי של החלולות ואולי הריקניות השישים
 עמודי את לעייף זכו שכבר מציאויות, ■שילוב גם

 ״העיתונים כמו: העברית, הסיפרות דוכני ואת העיתונות
 שמות ספק ללא נשמעים ברדיו תקריות־אש. על מדווחים

 בונים הירדן. וליד הסואץ בגדות מתבצרים ההרוגים.
 הספר את מושיעים אינם אלה שתיאורים הרי מעוזים...״

הסיפרותי. מכליונו
 נעבור נהרג ובעלה שוב, יולי מתחתנת סיום לקראת

 שכאן וברור מידרדרת, משאית של בתאונה עמודים כמה
וייסמן, אבישי שבה ,טראגדיד,-ישראלית לה מתפתחת

גרינ צבי אורי וביניהם תעלוליו, לאחר זנחוהו אשר
 ניסה, המשורר ואחרים. מוקד גבריאל זך, נתן ברג,
 המשולש הסיכסוך את להחריף ציפורי־שיר, כמה לדעת

 מאמר :• נגיד חיים עם וס/קריאה עכשיו כיתבי־העת בין
 תיאטרון לענייני הפרטי יועצו חקלאי, אורי שפיר,סם

 הדראמה הספר על עופר, אורי הקאמרי מנהל •של
גד ד״ר מאת הישראלית

 גיחוך עורר עופרת, עון
 שלהם המחזאים כל בין

 על פרק עופרת ד״ר הקדיש
 עמוס את מילבד יצירתם,

הגי מונדי. ויוסף קינן
 חקלאי של סקירתו על חוך

 על בדיברי־הפתיחה מקורי
:לקינן המוקדש הפרק

 אינה הישראלית ״הביקורת
 כמחזאי... קינן את מקבלת

 היא מסתבר, פוליטיקה,
ש מכדי מדי רציני דבר

במי- בה יעסוק המחזאי
הבי סבורה כך — שדין

העו תיאטרון • קורת...״
 ולא לכותרות, לעלות מד

האמנותי, כושרו בזכות
 של שעבודתה חידו עם הירושלמי החאן הוא

 ידלין, אהרון שר-החינוך־והתרבות, ייאלץ הכנסת,
שעניינה אלוני, שולמית ח״כ של לשאילתה לענות

 האם יש, ואם י לחאן אמנותי מנהל יש האם :בשאלה
 י קריטריונים אילו על-פי כן, ואם י במינרז מונה הוא

 מייקל הבמאי החאן, של הקודם האמנותי מנהלו כידוע,
 שעה בלונדון, לשנתיים קרוב כבר שוהה אלפרדס,

 שלם. דני החאן, של איש־המינהלה מנהל מקומו שאת
 מישרת באיוש שהתעניין ישראלי, מחזאי השבוע אמר

 מפרסם הזה הקטן ״התיאטרון :החאן של האמנותי המנהל
מנהלים שני לו יש כאילו בעיתונות, גדולות מודעות

 היושב פרי, מנחם של מכוונתו כתוצאה אגב, •1 קורת...״
 להעניקו ברנד, י״ח פרס של בוועדת־השופטים

 שראה ספד־שירים עבור ויזלטיר מאיר למשורר
 השבוע, נתגלה עצמו, פרי שבעריכת בסידרה אור

 אלוף גילה צבאית לסיפרות שדה יצחק בפרס כי
 יותר מקובד סיגנון זאבי (״גאנדי״) רחבעם (מיל.)

 חבר שהיה זאבי, הסיפרותיים. הפרסים ממפריסי
 לכסיקון את פסל שדה, יצחק פרס של הוועדה
 חיבר עצמו שהוא היות הפרס, מקבלת ישראל ביטחזן

 ביקורת • זה בלכסיקון ערכים כמה שמו!) תחת (לא
 בביקורת האחרונות בשנים היתד. לא שכדוגמתה קטלנית,

 מבקר־התיאטרון עכרון, סועז על־ידי הוטחה התיאטרון,
 הגדולה ״הפאשלה הכותרת תחת אחרונות. ידיעות של

 איחוד של הצעירה החטיבה על וליגלג בז הוא בתבל״
 מישהו. להצגת אותו שהזמינו והקבוצות, הקיפוצים
ליצירה מייוחד־במינו ״ניסיון :כתוב היה שעליה ההזמנה,

גנרי
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 צעירים של וההתבגרות הנעורים חוויית את מתקתקה,
 גבהות-לב תוך השישים. שנות של הרחוקה בישראל

דמויותיו. של החלולים בנבכים המחבר מחטט משעממת
 יולי, של בתיאורה נפתח גשום, היה 1969 סתיו
 צנחן (שהיה וייסמן אבישי נעוריה, אהוב מקבר הנפרדת

 בעוד כמובן), — מוקש על ריכפו בעלות ושנהרג גיבור,
 ובסיגנון שם.״ נותרו ברכיה ״טביעות הקבר אדמת על

 חזרה דרכה את יולי מתחילה זרם-התודעה, של קליישאות
נעו־ לעבר מביודהקברות ־~

ושקיעתה. זיכרונותיה ריה,
השרו הגיגיה תיאור תוך
 סיפור־אה- יולי מעלה פים
המת ובנאלי, ישראלי בה

 והנמשך בבית־הספר, חיל
 מאבדת שבו בטקס־חניכה

 בתוך בתוליה את הגיבורה
 תוך אילת, בחוף שק־שינה

עצמה: את מכנה היא
 לא־אופייגית מאד ״דמות

בעיצו הצייצניות לקטינות
המי ההתפתחות של מה

נית.״
 רבות נשיות גיבורות כמו

 בז׳אנר דייווים ליולי שקדמו
 נישאת זה מתחנחן סיפרותי

 מצליח לאדריכל היא גם
 מתחילה שהיא תוך וחוסר־הדאגה), העושר את (מסמל
 מסע- בהמשך ציירת. של חיצונית חזות לעצמה לפתח
 לאווירה מתנכרת היא כי הקוראים למדים ״ולי של הסבל

 כי מגלה שהיא כך עצמה, את שתלה שבה החדשה
 בעוד לא־במרה.״ אימה עליה הטילו הריקים ״הרחובות

 תוהה המרובעים, חיייו את חי האדריכל, בעלה יורם,
 שתוכל זיזים אחר מחפשת כשהיא בעולמה, יולי ובוהה

בהם. להיתלות
 גיבור־צנחנים, שהפך נעוריה, אהוב וייסמן, אבישי

היש לתעשיית-הקולנוע הצבא מן השיחרור לאחר נכנם
פינות לשרטט אלה בקטעים מצליח הספר מחבר ראלית.

 אלה כי לו וברור למילואים, יוצא יולי, של אליל-נעוריה
 ואכן, ליהרג. עומד שהוא כיוון שלו, האחרונים המילואים

 ומניח גלאי, ליגאל האוייב עוזר ערמומי, בתסריט כמו
 ומגשים אבישי של חייו את המקפד הגורלי המוקש את
חש־שותיו. את

יוון1 של אנאטומיה
 היה בקט, םמוא!ל האירי לסיפרות, נובל פרס חתן

 עובדה ממחזותיו. אחד את בה ולביים לישראל לבוא נכון
 ערן השחקן שניהל חליפת־מיכתבים מתוך מתבררת זו

 עם הקשר את יצר בניאל בלונדון. השוהה בניאל,
 ארצה לבוא נכונותו את באוזניו שהביע בקט, סמואל
 בקט של הצעתו את והיפנה הזדרז בניאל זו. למטרה

 התיאטרון של האמנותי מנהלו י,יזרעאל יוסי אל
 לאחרונה שהפך הלאומי, שהתיאטרון אלא הבימה. הלאומי

 האיטלקי, הקש כמבע מחזות המציג בולווארי תיאטרון
 מיפנה לגורו. מחכים מחפר של פניו את ריקם השיב

 תל-אביב, של במילחמות-הסיפרות לאחרונה חל דרמאתי
 אלים לסיגנון ומוספי־הסיפרות מבתי-הקפה עברו והן

 אנונימיות, ושיחות־טלפון מזוייפים מיכתבי-איום של יותר
 לפני מישטרת־ישראל. של לשירותה נזקקים שהם תוך
 מוקד, גסריאל עכשיו, ועורך המבקר נדהם ימים כמה

 סגן שהגיש תלונה ביגלל לתחנת־המישטרה, הוזמן כאשר
 להורים, אורים ועורך במעריב הדף־הסיפרותי עורך

 במישלוח מוקד את האשים זה נגיד♦ חיים העיתונאי
 מאוחרות, בשעות־לילה בטלפון בשימוש מיכתב-איום,

 העלתה המישטרתית הבדיקה חייו. על איומים ובהשמעת
 הבקיאים אנשים, אך מזוייף. היה מיכתב-האיום כי

 בלא מצביעים בתל־אביב, סיפרות אנשי של במינהגיהם
 לסכסכנות, בולטת נטייה בעל צעיר, משורר על היסוס כל

שונים אישי-סיפרות של בן־חסות הרחוק בעבר שהיה

 בפועל להשתתף לחברים אפשרות מתן תוך אמנותית
 יומרתה ומבחינת זה, מסוג אוניברסלית תרבותית בחוויית

 כולה.״ בארץ ורע אח לה אין בה, המושקעים והמאמצים
 המוסר מחזה היא מישהו הקרויה זו, שהצגה מסתבר

 שנים כמה לפני שהוצגה אוורימן, מימי־הביניים הדתי
 הכותרת ללא זקס, אריה זפרופ של בבימויו בירושלים

כו בארץ ורע אח לה ״אין
ה על ביקורתו את לה.״
 במילים: עברון סיים מחזה

 הוא־ זה שמיפגן ״חוששני
 של האמיתי פרצופו הוא
הקיבו מהתנועה גדול חלק
 ריק עשיר, בימינו: צית
 ממוכן־טכנולו־ תרבות, מכל

 כליל מנותק גי־אלקטרוני,
והכל החברתית מהמציאות

 הארץ, של האמיתית כלית
רי אנינות של יומרות עם
 לראוותנות. מכור . קה,

 מדושנת־עו־ מערכת ובתוך
 הצעירים נאבקים — זו נג

 לראוד לכספים, לשילטון,
 על אף שתאפיל תנות־יתר

 טילטלו כך לשם הוריהם.
 של חסוד איזכור (תוך המסכן כלאדם את מקברו והוציאו
 חזרה והשליכוהו פעמים שלוש בעצמותיו ניפנפו המתים),

הבור. אל

1- מריבה מי

ש*רה* 11 גם
 חוננו בהן במידות מסתפקים שאינם בני־אדם ישנם

הפיז־ הוא כזה מתיאבונם. גדולות ועיניהם הטבע, על־ידי

*

ז

*

1

1


