
 ״דמוקרטיה־אדמיניסטרטי־ ארלוזורוב: חיים של הלשון
 מה קובעים בתרבות נטולי־כישורים שפקידים כך בית׳/

המדי של תפקידה את מבליטים אלד. לא. ומה יסובסד,
 פעיל חלק לשמש התרבות על שבו נתון מצב כיוצרת נה,

 הפוליטיות־ שהבעיות תרבות קיים. סדר־חברתי בהנצחת
 האדמיניסטרטיבית לרמה בה מועתקות חברתיות־כלכליות

 של סיבסודם אביון־בשער. הופך והיוצר המדינה, של
 יתר להעניק נאלצים שהם לכך מביא יצרני־התרבות

לשילטון. לגיטימציה

ת תרבות ג. ר ח א
 הנהנים, סופרים 400מ־ פחות חיים ישראל במדינת

ישרא לירות מיליון 2.5 של שנתית מהשקעה יחדיו,
פולי במטרות ברובו המושקע מכובד, סכום זהו ליות.
 השקעה בבחינת הוא זה סכום תרבותיות. לא — טיות

בעו מקובל שסיבסוד־תרבות היות רווחים. נושאת שאינה
שנק כפי לסיבסוד, מהסייגים שנלמד מוטב המערבי, לם

שם. המועצה־לתרבות־ולאמנות על־ידי באנגליה, בעו

 פירוט- עם רשות, של תקן על היא המועצה ראשית,
 בראשה פקידים. בה יושבים לא לכל. פתוח תקציבי
 מענקי־היצירה הרוב. על המקובלת ציבורית אישיות עומדת

 שחקן, משורר, סופר, מסויים. גיל עד ליוצרים מוגבלים
 הגיעו שלא גיל, לאותו מעבר — ורקדן מחזאי במאי,

 כאשר בסיבסודם. אי־צדק של מידה יש יכולתם, למיצוי
 להוד דרך המחפש מחזאי או במאי־צעיר, למשל, בא,
 משך ופועל לעיר־שדה במענק נשלח הוא עצמו, את כיח

מדב והתוצאות להקת־חובבים, עם במשכורת, שנתיים,
מקב אינם לגיל־ההגבלה מעבר סופרים עצמן. בעד רות
שחוק. אסימון המדינה מן לים

ופרוייק אנשים למכסימום כסף חלוקת הוא העיקרון
 מישרד-החינוך־והתרבות שהשקיע הכסף למשל, טים.

 יכול תקציבו בוונציה, בביאנלה קרוואן דני של בפסל
 ברור לא שנה. במשך צעירים משוררים עשרה לפרנס
 גיל- אמיר מגד, כאהרון מבוגרים סופרים נזקקים מדוע
 הגיעו שכבר ריבנר, טוביה או גילעד זרובבל בוע,

למענק-יצירה. לחייהם, 50דד לשנות

 היא ,1976 בישראל, שהמועצה־לתרבות־ולאמנות אלא
מוג חברתיות פוליטיות מגמות בעל פוליטי, מוסד

 בגלל דווקא — ושינוי מהפכה תובע זה מוסד דרות.
 במחדלי התרבות של תלקה במדינה. התרבותית המפולת

המסוב אחר. או זה אלוף של מזה נופל אינו יום־כיפור,
מילחמה. באותה לה שחלק תרבותית אווירה יצרו סדים

 יש המועצה־לתרבות־ולאמנות. את לבטל צורך אין
״תר של מחשבתיים בסידרי־גודל לחשוב אותה. להרזות

אי בעל אדם שופט־עליון, בראשה להעמיד ענייה״. בות
 אישיות פוליטית. קליקה של שליח ולא מוסרית, כות

פקי עזרת ללא שתקבע פתוחה, ציבורית ועדה שתקים
 ועדה המועצה. תפעל לפיהם אשר הקריטריונים את דים

 שספר־התקציבים לרשות־עצמאית, המועצה את שתהפוך
 רשות- במתכונת רשות־עצמאית לכל. פתוח יהיה שלה

 לנגד ואשר המיגבלות, מן עצמה שתשחרר השידור,
בארץ. התרבות חיי אך־ורק יעמדו עיניה

 להיראות, חייב הוא גם הצדק, כמו התרבותי, הצדק
לכל. פתוח ולהיות

לנחשים! קיראו
 טיפח והוא כהן, ישראל היה עורכו הצעיר. הפועל בשם שבועון למפא״י היה פעם

 ההיסטורית ומפא״י נקפו, שנים אוטיקר. מרדכי בשם מבטיח סיפרותי כישרון לצידו
 ),3036 הזה י (העולם אגודת־הסופרים כנשיא כהן ישראל את ומינתה שבועונה את סגרה

האגודה. למזכיר אוטיקר מרדכי את מינה וזה
 התרבות על ודיעותיו לאות־יקר, לעיברית, שמו את בינתיים המיר אוטיקר מרדכי

 ״קיראו הכותרת תחת ,1949 שנת יולי מחודש הצעיר בהפועל מרשימותיו באחת מצויות
:לנחשים״

לכל התפרצו נפשנו, חדרי בכל היטב בלוש בלשו ערמות, ערמו אלומות, ״אלמו
 על פסוח תפסחו אל והחולין, הקדושה
 את לאחת, אחת צרפו וקטנות, גדולות

 היטב וחפשו וחשפו ערטלו והטפל, הכזב
 המתנשא מיגדל־פאר, לנו והקימו מום כל

ל אותו ובניתם מעלה־מעלה. והמטפס
ו ישלכם, הקיטרוג מיגדל את תפארת,
 הקש הטיט, לבני — לבנים לכם לקחתם
ה הגורל מלבטי חיינו, מקשיי — והמוץ

ל־ שיכשר כל ודליתם והקטנים, גדולים
הוסי הסאה, נגדשה לא עדיין ואם צרכיכם.

ו השמאל ברית כרתו ובחוש, גרוד פו
וטוב׳, בחור ,כל גייסו חיל, הגבירו הימין,
מרה, זרקו נבואות, התנבאו שירים, שירו

לנחשים׳! ,קראו
ה שעת הגיעה, שעתכם הבינו, ״הבן

: דעת לכם וזאת השפתים. ופושקי מקטרגים
 היחפזו במלאכתכם, אוצו קצב, הגבירו
 יתיישרו שאם העתים. במערבולת עשות
מיגדלכם... כל ויתמוטט — ההדורים חלילה

ה מקלעת את לקלוע בדרככם ״הוסיפו
המסוב חייכם בדרכי המתפתל לבירינט,

 מזהירים מה עקלתונים. עקלתונים כות,
 גדולה באה עד שותפות של בזוהר שלכם) בכתובים (כמתואר ומחשבותיכם מעשיכם
 שותפות כל ומפני חיינו קשיי מכל חמוק תתחמקו מה אך לטנא, נופלים נצחון של ופירות
 שהיא גופכם -שעל השריון בכתונת בביטחון להלוך הוסיפו ודרדר! קוצים של בדרך

 היותכם׳, עצם ש,תפארתכם חסידיכם, לנערי לספר הוסיפו בדרך. לשמרכם לכם כקמיע
 גדולת המחשבה, כשרון יחסר המעשים, גדולת תחסר התפארת, תחסר — שתחסרו וככל

 בכם כי בעצמכם, מתפארים והוו לבבכם. על העולים באלה, וכיוצא המעשה טוהר החזון,
 על ובשמחה בגאון עצמכם על שיטלתם הכבירה המעמסה על וה,מחר׳ ד״היום׳ יתגאה

 הכלל את והשכיחו שכחו והפסילה. הקיטרוג מלאכת את והעמסתם הדלות, כתפיכם
 ויהיו רעל, של בממסך החצים את היטב מרחו פוסל׳. במומו הפוסל ,־שכל מזוקן. הבלה

 בכם ולא אהבה, מתוך תעשו הכל הלא כליותיכם, מוסר ייסרכם אל ומענים. פוגעים
 חץ ואותו והיה איבתכם. זו לבין אהבתכם זו בין גבול איזה יודע איש שאין הא-שמה

 האומר לכל אוזן תטו אל לבבכם, ירך אל יעריכם. בלבות נקלע מאשפתות ששלחתם
 יחזור אם גם הוא׳. מקרה ,אך להגות: בבטחונכם הוסיפו הקליעה׳; כלי המה ,פגומים

 את ושלחו עמדו המצפה על ;לרגע אף תטשו, אל הקודש מלאכת את וכהנה. כהנה
לתפארת.״ הקימו הקטרוג חומת ואת — והמוץ הקש הטיט, לבני — הלבנים עשו החצים,

 בוועידת שנים, 27 לפני שכתב הדברים את לשאת יוכל אות־יקר שמרדכי דומה
 המתרודש את מייצגים אינם שנים שמזה חבריה, כל בפני בפסח, -שתיערך אגודת־הסופרים

 הולכים שאינם אותם בגנות -שייאמרו לדבריו כפיים ימחאו ואלה העיברית, בסיפרות
האגודה. של הסיפרותי בתלם

יקר אות־ מרדכי
מאשפתות חץ

הישראלית החווייה׳76 ציוני, מאניפסט
 המתורגמת הכותרת זוהי — הקיבוצית״ התנועה של סיפרותי דייג׳סט — ״שדמות

 סידרה עם והנמנה האנגלית, בשפה בשנה, פעמים ארבע אור הרואה סיפרותי כתב־עת של
 העיברית הסיפרות •של קרנה את להכפיש שמטרתם מטעם, אחרים כיתבי-עת של שלימה

 בסיפרות ולמתרחש לנעשה יצגני מלהיות מאד רחוק בשדמות הסיפרותי החומר בגויים. ^
כלשהי. זרה לשפה מתורגמות להיות הראויות יצירות בה מועטות שבלאו־הכי העיברית, י

 מצויות -שאגאל, מארק בשם חבר־קיבוץ -של בציוריו המעוטרת ,1976 — 5 בחוברת
בנז׳מין. ולטר אבידן, דויד קניוק, יורם ואתד׳ כמוחמד חברי־קיבוצים של נוספות יצירות

 המוצג -שנקמן, יגאל הוא בתל־אביב, והמתגורר בחוברת, שמפרסם מחברי־הקיבוצים אחד
 בחשובי הופיעו עבודותיו ומתרגם... מרצה מבקר־סיפרות, כ״משורר, המערכת על־ידי

 בחוברת ...״,1974־5 חורף בשדמות הופיע ובתוכו׳ ,איתו ושירו בישראל, העיתונים
 על מעידים זה משיר קטעים כמה כי נדמה ציוני״. ״אגי־מאמין שירו מתפרסם ,1976 — 5

 העיתונים בחשובי הופיעו •ש״עבודותיו משורר על־ידי העיברית השירה מיוצגת שבו האופן
:בישראל.״״

/ ליהודים מולדת / ציונית, מדינה / — להיות שנועדה כפי / היא ״...ישראל

 אין הציונות נפשן... את להציל ברצונך אס / לאומי בסיס על לחיות / עליך בו בעולם
 יבואו העולם יהודי שכל / לכך זקוקים איננו בעצם / עצמה. למען / תעמולה משמעה

/ לכאן.  לחוש / מקום בכל היהודים את שהפכה עובדה / כאן קיימת עובדה אנחנו /
 הפחדים והיהודים / ישראל מדינת בין / מיוחד קשד היא הציונות יותר... בטוחים עצמם

 / או-להגנה, לעזרה הנזקק יהודי כל / לקלוט / ישראלית מחוייבות עם / מקום, בכל
 לישראל לעזור על־מנת / שביכולתם כל לעשות / מקום בכל הפזורים היהודים ומחוייבות

 ללמוד שיצאו / ישראלים יהיו תמיד הללו... המשימות את למלא / מסוגלת להפוך
 ללמוד שיבואו / יהודים יהיו תמיד // שם. יתיישבו ולעיתים / בחוצלארץ ולעבוד
כאן...״ יתיישבו ולעיתים / פה ולעבוד

 עלינו ״...איכשהו :בשירו לנקודת־חשיא מגיע שנקמן יגאל של הציוני׳ מאמין ה,אני
 תמיכה מוראל, תעניק / יכולתה ככל תתן / מקום בכל הפזורה שהיהדות / להבטיח
וכספית...״ פוליטית
 שואל -שהוא תוך עצמו, לבין המשורר בין דיון קיים הללו החלולות לסיסמות ובין

 חדשה תשובה נותן שהשיר מבלי לא, או הכבושים, לשטחים זקוקים אנחנו אם עצמו את
 שיהדות / יהודית מדינה להיות ישראל ״...על :המשורר מוסיף סיום, ולקראת לשאלה.
 שמחים שיהיו / האחרים העמים / עם קשורה שתהא / בה וגאה מאושרת תהא / הפזורה

העמים...״ קהיליית על נמנית (ישראל) שהיא על / ואסירי־תודה
 ההיררור עולה באנגלית, הישראלית, ה־שירה -של הללו הייצגניות השורות למיקרא

 על־ידי נכר / גולה / בפזורה מייוצגת להיות תמשיך העיברית שהשירה מוטב כי שייתכן
 ציוני׳ ,אני־מאמין לחבר בעדם עוצרת שצניעותם רוקח, ודויד כרמי ט. כמו משוררים

כלשהי. בצורה להועיל או להזיק יכולה אינה ושירתם כלשהו,

בחטףסאפלמנט פרוטקשן
 ולרשום פינקסים, לשאת הסיפרות־העיברית, של קריית־ספר לבלרי בין נקוט מינהג

 ינאי מאיר על־ידי אוהבי־הסיפרות לקהל הוענקה -שנה לפני רק סופרים. מפי אימרות
 בספר שטיינמן, אליעזר של מפיו -שנאמרו כפי סיפרותיות, השמצות -של אנתולוגיה

 שכיהן ברוידס, אכרהם -של מטעמו דומה בספר נתברכנו החודש שטיינמן. אמר כד
 מצויים הדור סופרי עם ודברים פגישות בספר אגודת-הסופרים. כמזכיר שנות־דור במשך

 דכורה הסופרת את המטרידים ההוצאה־לפועל אנשי את המתאר זה כמו סיפורים,
 וגילה ירושלימה, עלה כיצד הוא, בלשונו מתאר, ברוידס העלמת־מס־הפנסה. על בארץ

 נציב־מס־ את אליו הזעיק וזה שפרינצק, יוסף דאז, הכנסת יו״ר של לאוזנו הדבר את
 אביגדור את מתאר אחר סיפור לסופרת. להניח לו והורה ארגוב, ב״צ דאז הכנסה

 אח לפרסם זכאי אני ,רבותי, ומכריז: אגודת־הסופרים ועד לישיבת מתפרץ המאירי,
 ודג־מלוח! לחם לקנות תוכל שאשתי כדי שכר־סופרים לקבל ורשאי במאזניים דברי
 במאזניים. חלק לי גם -שירי. על חרם ומטיל אותי מחה איתנו, פה היושב העורך, ואילו

 הקערה!•• מן הראשי הנהנתן שהוא פיכמן, יעקב של הפרטי קניינו אינו הירחון
 המאירי ואביגדור -שפיכמן היתד, התוצאה
אפולו במעין מהלומות. ביניהם החליפו
 לו -ששח דברים על ברוידס מציין גטיקה,
 לא טרור ״שום הביתה: בדרכם המאירי
ו בענייני־שירה,״ דעתי לשנות יכריחני

 המאירי: ואמר הוסיף אחרת בהזדמנות
 אולי אותי.. ופוסלים מרחיקים חי, ״בעודי

 בטוח. לא זה גם לטובה. יזכרוני מותי אחרי
 במקום להסתלק.׳ מתכוון אינני שעה ולפי
 •שיגר כיצד ברוידס, מספר בסיפרו אחר

 לשאת וביקשו בן־גוריץ לדויד מיכתב
 בו־ ואילו אגודת־הסופרים. בוועידת דברים
 ״אבל :שאל סירובו ובמיכתב סירב, גוריון

 ן״ המאוגד כלל־הסופרים •של תפקידו מהו
 ליטר־ טייטס הבריטי -שבועון־הסיפרות 9

 מגיליו־ אחד להקדיש עומד סאפלמנט ארי
 אלא העיברית. לסיפרות הקרובים נותיו

 ב־ הנעשה את כלל ייצג לא זה שגיליון
 ממוצא ישראלי משורר העיברית. סיפרות

ה עם נימנה לא שמעולם אנגלו־סכסי,
 באנתו־ ונתפרסם העיברית, בשירה בולטים
 לרוב -שנועדו זו, שירה על שערך לוגיות
 שוהה בניכר, שירתו את ולפאר לרומם
ישראל ציפורי־שיר בלונדון. אלה בימים

 מדווחות האנגלית, בבירה השוכנות יות-
 מעצותיו הדים הבריטי. ,־שבועוןד לעורכי השירי מטעמו זה ממליץ שבה השרירות על

 שורה פירסם לא שמעודו כיום, היוצרים העיבריים במשוררים הבולט כא-שר ארצה, הגיעו
 ברחוב.השירי הדיעה כלשהו. ספר־שירים על ביקורת לתרום נתבקש ביקורת, של אחת

 חוברות את באופיו יזכיר סאפלמנט ליטרארי של המיוחד שהגיליון היא, הישראלי
 יהיה ביניהם היחידי ההבדל מישרד־החוץ. •של קשרי־התרבות מחלקת שמפרסמת אריאל,

 הסופר בארץ מבקר אלה בימים • הישראלי נייר־הכרום לעומת הבריטי, נייר־העיתון
 הרוסיים הגולים ביטאון כסגן־עורך בפאריס המשמש נקראסוס, ויקטור הגולה הרוסי

 מרים הקשישה סופרת־הילדים עם התכתבות שנים במשך ניהל נקראסוב קונטיננט.
ילן־שטקרים.
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