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באוכספררד ״העטלף״
 המשוררת הם זו לשנה הפרם חתני הצפוי. לקיצן הגיעו ברנד״ י״ח ״פרם מילחמות

 ״הרוח עבור צדקה, דן והמתאר לשירדדהעיברית, תרומתה עבור רביקוכיץ, דליה
 שלושת על־ידי פה־אחד, נתקבלה זו החלטה הבסן(?). עץ בסיפרו המפעמת הברנרית״

 ישראל המישפחה ונציג פרי, מנחם המבקר רייד, אשר המשורר הפרס, שופטי
 הסיבה: המדינה. של הוצאות־הביטחון להאמרת הסבר מצאו שירה בחוגי • ארצי

 בבית־ אור שראה אורלנד, יעקג מאת תל־פאחר, יום הכותרת תחת ספר־שירים
 בולטת שבה שירה עמודים, 150 המכיל בספר, מערכות. מישרד־הביטהון של ההוצאה

 משורר הספר על אמר השירזדהלאומנית. גלי על הקשיש הגיל בני המשוררים עליית
 — מילחמה ריח שנודף ספר כל הוא מישרד־הביטחון של הסיפרותי טעמו ״אם :ירושלמי

אותם.״- קורא אינו שאיש משוררים ולא טולסטוי, של ושלום מילחמה את שיפרסמו

החורבן מאגדות
תונת לבנה כו

 בעל שמנמן ילד המעומלנת לכותונת הביאו מעומלנת. לבנה כותונת היתר• פעם
 בשמנת־תנובה, והכותונת הילד את האכילו ההורים עשירים. והורים ורודות לחיים

 בהתחלה המעומלנת. הכותונת של רצונה גם גדל כך גדל, שהילד ככל וגדלו. גדלו והם
 ידעה מקידמת־דנא אותם. קיבל והילד גלגלים, שלושה על ואופניים סקטים רצתה היא

 שעות משד הילד את מעמידה היתד. היא לגדולות. נועד שהילד המעומלנת הכותונת
 הילד של הוריו בעיני־עגל. בארון בהה והילד אבא, בית של ארון־הספרים מול רבות
רב־ראשי, לפחות או שופט־עליון של לקאריירה עבורו שאפו הורודות הלחיים בעל
 שערה שאף מבלי זקן הילד צימח כך וכישרון. זקן עבורו ביקשה המעומלנת הכותונת אך

המעומלנת. בכותונת תיגע
 כאשר תרבות. יקרין שכישרונם המעומלנת והכותונת המזוקן הילד תלמו בצוותא

 וכאשר מישפטים. ללמוד אקדמאית לעתודה הלך הוא לצבא, הלכו הילד של חבריו
 המילחמה שתמה אחרי קצין־אספקה. יהיה שהוא הכותונת סידרה במילחמה, נפלו חבריו

 עד ריאותיהם, מלוא תרבות וספגו תרבותיים, בבתי-קפה והכותונת הילד התיישבו
הרבות. מרוב ששמנו
 המעומלנת הכותונת לחשה תרבות, להשמין יותר יכלו לא שכבר אחרי אחד, יום
 המעומלנו] הכותונת אגרו. שהם מהתרבות מיזער לעם להעניק העת שהגיעה לילד,
 מדור* בין תרבותית־לשונית תערובת שהיו כתבות בעיתונים מפרסמים התחילו והילד

עגנון. לש״י הספורט
 כישרון־ את להציג עת שהגיעה לוורוד־הלחיים המעומלנת הכותונת בישרה אחד יום

 שמנמנים לילדים ביטאונים שמחלקת למחלקה לממשלה, פנו הם שלהם. המשותף היצירה
 שכונות־העוני לילדי סיפרו שבו ביטאון, להם העניקה זו ואכן, מעומלנות. ולכותונות

 בכישרון זאת עשו השניים קייג׳. ג׳והן ועל שטוקהאוזן קרלהיינץ על אמנות־מושגית, על
 למוסיקה הדומים קולות להשמיע התחילו שכונות־העוני ילדי של שקורקבניהם עד רב, כה
שטוקהאוזן. קרלהיינץ של

 בכיש* חפצו השניים בהישגיהם. הסתפקו לא השמנמן והילד המעומלנת הכותונת אבל
 הפכו והשניים שמחלקת, הממשלתית במחלקה מחלקים לא שכישרון־יוצר אלא רון־יוצר.

 שאמר מי והיה יוצר, כישרון לו שהיה מי כל את השמיצו הם מתוסכלים. של צמד
 שמאלן, מגלומאן, גראפומאן, לו קוראים היו בתקופתם, כותב היד. ביאליק אם כי עליהם,

החורבן. עד השמנמן והילד המעומלנת הכותונת חיו וכך וכר. זבלן

ת תונ כו ם - פסי
 לו קנו הם לכן מעומלנת. כותונת לו לקנות כסף היד. לא שלהוריו ילד היה פעם

 רזה, חלב שותה לבן, אוכל היה ילד אותו סוף־העונה. במכירת מקומטת כותונת־פסים
 ונתגלה בספרייה, ספרים החליף הילד אבל גלגלים. שלושה על אופניים לו קנו ולא

 שם לשיריון. הוא גם הלך לצבא, הלכו ילד אותו של החברים כאשר כישרון־יוצר. בו
 במקום האחרות. המילחמות נגד מחזות ליצור התחיל ואחריה אחת, מילחמה עבר הוא

 נכנם קאפקא שבהם מחזות ליצור העדיף הוא שמחלקת, הממשלתית למחלקה לפנות
קאפקא. של במושבת־ד,עונשין נכלא החוזה ואילו הרצל, של למדינת־היהודים

1 ■—יי■ 1 ־ ........................................ —י—י— 34 —

 כך, כדי עד הכלים מן כותונת־עמילן את הוציא כותוית־פסים של כוח־היצירר.
:וכתב המעומלנים, שרווליו את הפשיל שהוא

 כמעט איש אחרים, בזמנים רגילות, בנסיבות זעיר. כישרון בעל הוא ״כותונת־פסים
 וכותונת־פסים בתוקף. אינן הרגילות הנסיבות בישראל, אבל קיומו. על יודע היה לא

 העיקרון את תפס כותונת־פסים מוצגים. או מתפרסמים. ואלה מחזות־אשפה, כותב
 יימצאו כי זבל, כאן לייצר אפשר חופש־הדימר בשם חופש״הדיבור. מאוד: הפשוט

 חופש־הדיבור, של הקדושה החסות תחת להיכנס כדי בחירוק־שיניים. זה על שיגנו אלה
 :חם הכי הנושא הוא הניצחי הנושא הכי־חם. הנושא על טרמפ לתפוס צריך אתה

 פליטים. כיבוש, ירשת, וגם הרצחת המת, על החי בנינו, דם שטחים, יהודים, ערבים,
 שיתקיף. מי למדי. פשוט העסק ואילך, מכאן כישרון... כל מצריך ואינו מוכן התבשיל

 סניל, פקיד, מהנדס, גראפומאן, דמאגוג, פאשיסט, הוא כותונת־פסים את יבקר או
בזה...״ להתכבד מתחשק לא אחד לאף ז׳דאנוב.

ם עין״ ״קשר קו מ שכל ב מוסר-ה
 גסות ?ה ברמיזות מונדי יוסף את תקף ברוך אדם מדוע לו ברור לא שעדיין מי

 בקאמרי, שהוצג יריחו מושל את כתב מונדי :הבא לקשר־עין מוזמן אחרונות, בידיעות
 להורדת שתרמה המועצה־לתרבות־ולאמנות, יו״ר פורת, לאה של זעמה את ועורר

 מונדי את משמיצים י עושים מה להיעלם. העומד כתב־עת יש ברוך לאדם המחזה.
 מילחמה תפרוץ שלא מתפללים וביום־כיפור פורת, לאה בעיני חן מוצאים וחבריו.
כתב־העת. את ותציל שתגיע, הממשלתית לסובסידיה ומקווים הקוראים, את ותהרוג

תרבות תולעי)2(והקומיסאר היוגי
 והקומיסאר״ ״היוגי הכותרת תחת רשימה פורסמה )3034 הזה (העולם נייר״ של ב״נמר

 ד״ר מסבסדו, בזכות אחרונות בידיעות גור ישראל שפירסם מרתק, בבתב־הגנד, שעסקה
 המועצה־ את שביקרה תוכנית־טלוויזיה בעיקבות המועצה־לתרבות־ולאמנות מן מלקמן

נכתב: היתר בין לתרבות־ולאמנות.
 למדד (צמודות ל״י אלף 60 בסך שנתי במענק זוכה גור של לתיאטרון ״המוזיאון
 המחלקה מנהל על־ידי המוענק סכוס ולאמנות. לתרבות המועצה מטעם יוקר־המחייה)

 נוספים, בתקציבי־ציבור גם זוכה גור (ישראל מלקמן... ד״ר המועצה, של לאמנות
הפרטיות)״. דיעותיו לרוב, מובעות, שבו במה, שלו, הפרטי כתב־העת עבור חלקם

 מורשו מרגלית, אמיר עו״ד של מיכתבו הזה העולם למערכת הגיע זה לקטע בהקשר
:הבאות הטענות את המציג גור, ישראל של

 הינו הכתבה, הנראה, ככל מתייחסת, אליו אשר לתיאטרון״ ומוזיאון ה״ארכיון .1
 אנשי־ציבור, על־ידי המאויישת הנהלה לה אשר עותומנית, אגודה המהווה ציבורי מוסד

 בתפקיד זה, מוסד של בשכר עובד הינו גור מר קול. משה השר כבוד עומד ובראשה
בכתבה. כנאמר גור״ ״של זה מוסד אין פנים ובשום מנהל,
 הנהלה לה אשר עותומנית, אגודה המהווה ציבורי מוסד הינה במה״ ״אגודת .2

דינור. שלמה מר בראשה עומד ובפועל אנשי־ציבור, על־ידי המאויישת
 עובד־ הינו גור ומר ״במה״, בשם רבעון הוצאת חינה זה מוסד של פעילותו עיקר

כתב־העת. של עורכו בתפקיד זה, מוסד של בשכר
בכתבה. שנאמר כפי שלו,״ הפרטי ״כתב־העת הינו ״במה״ כי לומר אין פנים בשום

 מישרד־החינוך־ של לתרבות האגף על־ידי נתמך לתיאטרון״ ומוזיאון ה״ארכיון .3
 על־ידי שהוקם המוזיאון נמצא בתחומה אשר ירושלים, עיריית על־ידי גם וכן והתרבות,

פרטיים. וגורמים אנשים של תרומות על־ידי וכן זו, אגודה
 עיריית של זעירה והקצבה מישרד־החינוך־והתרבות על־ידי נתמכת במה״ ״אגודת

הריבעון. וקוראי מנויי על־ידי וכן תל־אביב,
 עבור חלקם נוספים, בתקציבי־ציבור גם זוכה גור ״ישראל :המוסגר המישפט מן .4

 זה ממישפט הפרטיות,״ דיעותיו לרוב, מובעות, שבו ״במה״, שלו הפרטי כתב־העת
:גור מר כי עולה
;כלשהם בתקציבי־ציבור זוכה א.
 עבור ותקציבי־ציבור המועצה־לתרבות־ולאמנות מטעם ל״י 60,000.— מהסך לבד ב.

בהם.■ זוכה גור מר אשר נוספים תקציבי־ציבור יש ״במה״ כתב־העת
 עותומניות אגודות הם במה״ ו״אגודת לתיאטרון״ ומוזיאון ״הארכיון כי כבר הובהר

 התמיכה ובכספי הנ״ל השנתי ובמענק גור, למר שהיא צורה בכל שייכות אינן אשר
וכלל. כלל גור, מר איפוא, זוכה, אין לעיל 3 בסעיף הנזכרים


