
 ומחוספס... אפל תועגדג בסחיטת שקרע והוא מחדריחן
 ל&ס־ע־ד,חיפושים ז׳אק ובנו מודאן יוצאים ך,לילד, ובמחצית

 בנו את ושולח ברגלו, לחוש מתחיל מוראן מולוי. אחר
 מתחיל שמוראן ודומד, אופניים. לו לרכוש ■המטומטם
 כואבת רגלו לנוע, לו קשה ויותר. יותר למולוי להידמות

 חיא העששית. לאור החולה בברד ...הסתכלתי :עליו
הברף. בפיקת שיחקתי נפוחה. לא אף אדומה, היתד! לא

 כלב כמו בני נשף חזה הזמן כל במשך דגדנן. מזכירה י
נדודיו, את מולוי סיים שבו יער באותו אחר־כך, ים...
 אוזל, המזון אותו. נטש שבגו אחרי לבדו, מוראן נותר

 ניצלתי אחדות. פעמים ...אכלתי : טירוף בו שאוחז ודומה
 עדי, אלוהים ורק לבדי, פוף־סוף שהייתי העובדה את

בני, של בראשו בוודאי צץ עצמו רעיון תו א• ואוננתי.
 תענוג לו גרם שזה מקווה אני לאונן. נדי התעכב והוא

משלי... יותר .רב
 יותר לו דומה הוא מולד. כמו עכשיו לבוש מוראן

לא, או מולוי, את ראה אם יודע אינו מוראן ויותר•
 פוגש ואז מולוי. של כפילו או — מולוי עצמו הוא ואם

 ועליו תמה, שליחותו כי לו ומבשר יודי, של שליחו בו
 ולעופותיו ההרוס, לביתו שב מוראן הביתה. לשוב

מתאר כשלונותיו. דו״ח את הכתב על ומעלה השחוטים,
 התופת והמתייסרים, הנכאים של העולם־ד־,תחתון את 1

 המוגלה שבריקבון, הנמק את האנושית, הביצה של
 האנשים על בשתיקה ...ואעבור :חזרתו דרך של והניוון

 את ממני למנוע שרצו הרפאים רוחות ועל הרשעים
 שבתיאורים דומה ידדי... של כמצוותו הביתה, שיבתי

 הגופני, לפאשיזם הבז גופני מיפוי בקט מעלה אלה
 גופני מיפוי וקם עילה מסורתה שעל המערבית, לתרבות

 הרוח. וחיזוק כגוף הבשר של ערכו שלילת תוך זה,
 להכין לי שאמר הוא ...זה :רו״חו את מסיים ומוראן

 חופשי יותר שאני דפר של פירושו׳ האם הדו״ח. את
 הביתה נכנסתי ואז אלמד. ימי יודע. לא אני עכשיו?
 היתה לא ב־צמשות. מצליף הגשם ח?דת. עכשיו וכתבתי.

גשם. ירד לא חצות.
בפיתה פלאפל לועט ק. יוטף ד. ,

בקט, סמיואל של אחרות ליצירות בדומה מולד,
 המאה של הערכים ריקנות על עוקצנית סאטירה מהווה

 כולה. בתרבות־ד,מערבית בלתי-חדל זילזול תוך ,20ה־
 ...האנשיב : החיים אפרוריות על יציבה דיעה יש למילוי

וצדק יופי סדר, תאכי ועירנייס, רעננים מתעוררים,

 ועד תשע עד משמונה סן, לחם. חטגיע את תובעים
 זה הצהריים לקראת אבל המסוכן. הקטע פח לצהריים,

 ושבים חם מתרצים ׳טביניהם והנוטרים הנוקטים שוכר,
 היו עשו, טובח עבודה אכיל מושלם הכל לא לבתיהם.

 ואיש איש כל מסוכנים, אינם הם אכל ניצולים, כמה
 לא עליו שהממונים על מרוצה מולוי עסבריו... את מונה

 ...שכן :ידועי־שם אנגליים בתי־אולפנה כדרך אילפוהו
 וכמה כמה יהסהרבפ מפניו שאני טרם לי מאפשר היה זה

 חיטוט כגון, הגוף, מהנאות ורק אך הנובעים הרגלים
.בהליכה והשתנה בשרוול קינוח י בביצים גירוד באף, . .

 לחיציו מטרה ■מהווים בה, הכרוך וכל ״התרבות״
 באסטרונומיה. התעניינתי שפעם ...רואים :השנונים

 חתיכת לי העבירה הגיאולוגיה כך אחר מכחיש. לא אני
 בביצים, קצת לי פלבלה האנתרופולוגיה כך אחר זמן.

 בה ברוכות שבן הפסיכיאטרית, כגון אחרות ותורות
 האחרונות. התגליות לפי הכל כרוכות׳ ושוב כרוכות ולא
 שלה, השלילה עוצמת היתה באנתרופולוגיה שאהבתי מה

 דרך על האלוהים, כהגדרת האדם, את להגדיר להיטוטה
 זהה, ״התרבות״ על מוראן של השקפתו השלילה...

 מספר היד, שזה לכם ...אמרתי :בנו על מספר והוא
 שקונדדם למדתי טפיו ובגיאוגרפיה. בהיסטוריה חזק

 הזילזול מצוי לתרבות, ומעבר הבאים... נדות על שוכנת
 תוקעות סוציאליות כשעובדות :הנוצריים בערכי־החסד

 זה לדידן בסף, אין חינם תתפגרו, שלא כדי משהו לבם
 ממילא שתרצ. במה לבם ■להירתע יכולים ואתם אובססיה,

 ביד. הקאה סם עם האדמה, בטן עד אתכם ירדפו הן
 בפני העומד דבר ■אין לא, מהן. טוב אינו הישע חיל

 הראש, את מטים ידיעתי. מיטב לפי חסדים, גמילות
 תודה תודה, ואומרים וטפרפסות רוטטות ידיים זוג פושטים

טובה... גברת תורה גברת,
 ברורה מטרה הנם והתרפות־המערבית, הנצרות ערכי

 בעיני ,20ה־ המאה בן של הבדידות תופת מאשר יותר
 את הרפתקותיו, בתום השואל, מוראן וגיבורו בקט,

 התיאוריה של ערכה ...מה :שלו האיוביות השאלות
 מגידול אלא אדם, של מצלעו יצאה לא חווה כי הטוענת
 גחונו, על זוחל הנחש האם ? ?) (תחת הרגל בשומן

 הרתה. מריה׳ האם זקוף? הלך קוטפטור, שקבע כפי או
 ?... ואדובאר הקדוש אוגוסטין של כטענתם האוזן, בדרך

 ימין בשיה הנאמרת האירים, של שבדעתם על לחשוב מה
הזברות?... אבר על שמאל ויד הקדושים שרידי על מונחת

 הסנדלר עם להסכים יש האם ?... שבת שזימר הטבע האם
 את צלב עצמו, את שפרס שלאחר לזבא, האיטלקי

?... עצמו
 ומתואמת בקט, של האינסוף בשולי ד,היות הדמויות

 תכלית הצגת הן כולה, האנושות נושאת שאותן פנמיות
 על מלגלגים בקט גיבורי וסאטירית. צינית סיפרותית

 מקומיות ביקורות במכאוביהם. ומתגרדים רציניות, שיחות
 של שקידה על העידו בעיתונות, מולד על שפורסמו
 עולם, של בהווייתו בקיאותם את להוכיח זוטרים מבקרים

 להתרחש, לצריך או למתרחש, אטימותם הדגשת תוך
הסאטי עקרונות כי שדומה עד החדשה, העברית ביסיפרות

 המאה של השנייה המחצית סיפרות של וד,סרקאזם רה
 מבלי כקרני־ונשגן, אלה למבקרים מבעד חודרת 20,-ד

כלשהם. רשמים או עיקבות בהם להותיר
 לעקוב יהיה ניתן בעיברית, מולד הופעת עם עכשיו,

 בקס מיואל ס של השפעתו אחר אובייקטיביות בעיניים
 קאפקא שאי־הבנת כפי ■כאן. התרבותית הפרובינציה על

 ו״ריוד־ ״דור־הפלמ״ח״, מסופרי חלק ביצא־ות בולטת
 לובש ונפיתה, פלאפל לועס ק. יוסף של בנוסחה המדינה״

 לסול הרצח; של מכתביו כמו טמבל. וכובע מיכנסי־תאקי
 פצעי־ שהותירו סאמלר מר של הלכת מכוכב ותמונות בלו,
 למאמץ תיקרזב נזכה ודאי ■העיברית, ■בסיפרות עמוקים ראי

 כל־ ליצור סיפרותנו, של מצידה בלתי-נלאה, קולקטיבי
 טהורים, יהיו אלד, שגם אלא ■מקומיים, ״■מולואים״ מיני
 מצנזו־ יסבלו שלהם המין בעיות תזדתיקנית, עיברית ללא

 כמו ייראה וה׳תוצד-הסופי המחברים, ישל דד,־עצמית
■טאנק. על רוכב הגולם־מפראג

 וראשית החמישים בשנות כי לציין, המקום כאן
 סיפרות בתיבת של ניסיונות כמה בארץ ■נעשו השישים

קדו פרו׳ת שחייטת תוך ואבסורדית, אירונית סאטירית,
 ממיימסד־ז־,סיפרו־ על-ידי דוכאו אלד, שניסיונות אלא שות.

 באני- הביא בי שייתכן ואנין־הטעם, ד,״אינטלקטואלי״ ■תי
 במיסגרות ולהישארותה בארץ, הסיפרות לשחיקת נותו

 ״אינטללן- לסופרים הפלח. עליה שאבד ■סייפרות של מנוונות
 ומתחילים מולד, על בלילות״שבת גירד, המעלים טואלים״

 לצטט אלא ׳■נותר לא המקומי, דיוקנו את ליצור בשבת
 מגולה הייתי עוד ...כאשר :האומר מוראן, של מדבריו
אינטלק של ורכות לבנות ידיים ליי והיו ומבושם, למשעי
ומבו למשעי מגולחת עודנה הסיפרות־העיברית טואל...

אינטלקטואלית. לא אפילו והיא ורכות, לבנות וידיה שמת,

 מצפה הוועדה ומענקים. תמיכות יחולקו לפיהם ברורים קריטריונים לקבוע והתרבות!£55תיססחיו דור דור
בדיוק. חודשים ארבעה בעוד המלצותיה את בפניה יניח שמשרד־החינוך

 עומד לחוברת) עותקים 7500( קריים יוסי של בעריכתו פרוזה ירחון־הסיפרות
הירחון, של 12 גליון עיתונות-הסיפרות-ד,עברית. בתולדות חסר־תקדים מבצע לערוך

 יונה שיןן, מידד מונדי, יוסןן של טכסטים ובו הבא, בחודש להתפרסם העומד ן
 אלפי עשרות בת במהדורה יופץ ואחרים, קינן עמום גן־שאול, משה וולך,

 • וקיבוצים עיירות-פיתוח אוניברסיטאות, צד,״ל, יחידות במפעלי־תעשיה, עותקים,
 האחרונים מגליונותיו אחד את הקדיש סאפלאמנט ליטרארי טיימס הבריטי הסיפרות מוסף

 אנגלי נוסח מלבד )2040 הזה העולם תחזית: (ראה הסיפרות־העברית על נרחב למדור
 מנחם קריאה. סימן כתב־העת עורכי שערכו יהושע א.כ. עם ראיון של מקוצר

 לאנגלית המתורגמים עמיחי יהודה מאת שירים וארבעה קלדרון, וניטים פרי
 העברית הסיפרות מוצגת יוז, מד החשוב הבריטי המשורר עם ביחד המשורר ע״י

 מתעלמים סאפלאמנט ליטרארי הטייטס של היועצים־ד,ישראליים פלאקאטית. בשריפות
 ביקורתית, ברשימה בולטת זו בלמית מגמד, האחרונות. השנה 20ב־ בארץ מהמתרחש

 השירה ״מורשת בכותרת כרמי ט(שרני) עסקן־סיפרות-הפלמ״ח של ורדודה, יומרנית
 המשורר גלכוע. באמיר ומסתיימת ביאליק בח״נ המתחילה מורשת העברית״,
 שמעודו משורר עבור מתמיהה ייצוג עצמו, כרמי ט. הוא בגליון, המיוצג השני הישראלי

 ניפקד מדוע מסבירה זו בחירה העברית. השירה של הגבוהות הליגות עם נימנה לא
ואחרים רכיקוכיץ, דליה זך, נתן רטוש, כיונתן יוצרים של מקומם זה בגליון

 מוטל אינו העברית השירה■ על שוזותמם
 באותיות מופיע ששמו אחר משורר •1 בספק

 המוזכר דור, ,משה הוא בגליון קטנות
 הראשון השבוע במשך בי כרוניקה בידיעת
״חייג־ אגודת במסגרת ׳,76 ■נובמבר לחודש
 לטלפון למחייגים משיריו יקרא הוא שיר״*

 אותה לונדון. חיוג איזור ,01־387—4028
 מכהן דור משר, כי מציינת אינה ידיעה

וב באנגליה, ישראל של סניספח־ד־,תרבות
 למג- דואג הוא זו, במישרה לקודמיו דומה
הסיפרות־ של למניותיד, ולא הוא יותיו

 מטעם הערה זו ■נוסף, מרגש פרט העיברית.
 לראיון הניספחת הישראליים, יועצי־ד,עריכה

 ■שמוטב הערר, יהושע, א,כ. עם המתורגם
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 למחדלי ערה הכנסת של החינוד־והתרבות
 של בהנהלתה ולאמנות״ לתרבות ״המועצה

 קווים לקבוע ומתחילה פרדת לאה הגב׳
 מדיניות תתגבש שבעקבותיהם והמלצות,

התרבותית־אמנו- לפעילות ביחס מוגדרת .יו,ושע3א.
ממשרד־ר,חינוך־ תובעת הוועדה הנתמכת. תית בט.ל.ס. ראיון

מ קוראים ומשוררים טלפונית מחייגים ובו העולם, בירות ברוב הקייס שירות *
שיריהם.

שלנד החאן־טאדיש תרבות תולעיהירו

 שעברה במאה האידיוט סיפרו את חיבר אלמוני, רוסי סופר דוסטוייבסקי, פיודר
 היום את רוחו בעיני ראה סיפרו, של עלי־חהגחד, על שטרח שעד, הצארית. ברוסיה

 אילן המהולל הישראלי המחזאי על־ידי בירושלים, הלא־נודעת יצירתו תיגאל שבו
 שאף דוסטוייבסקי *.22 מילכוד ונשכח הלא־נודע הספר את לעבד כבר שזכר, רונן,

הירושלמי. החאן להקת קרשי על זו המחזה לראות
 במה על שבועות כמד, מזה מתגשמת דוסטוייבסקי, של זו ■משאת־נפש ואכה
 מדי־ החאן להקת שחקני של עלייתם זה. מחזה עבור במייוחד שהוקמה מסתובבת,

 כדור־ של המשיכה חוקי דחיית קיימת שבירושלים מוכיחה המסתובבת, הבמה על ערב
 והצגת החאן, של ד,במד,־המסתובבת על חל אינו ד,צנטריפוגאלי שהכושר כך הארץ,

המסתובבת. הבמה של ר,צנטריפוגאלי הסיבוב לתחום מחוץ אל מעופפת אינה האידיוט
 של יומרותיה אילמלא זו, להצגה מתוודע היד, לא ובתל־אביב העם־היושב־בציון
 האירועים ב״יומן שישי יום מדי חצי־האגרה למשלמי להביא ,הטלוויזיד,־הישראלית

בהצי־תרבות. הדן כלשהו קטע השבועי״,
שנות־אור. של מרחק קיים תרבות, לבין רונן אילן של האידיוט גירסת שבין אלא

 חכתבד, בגוף צילומים וגם תרבות, היא שההצגה טען .לא הכתבה, את שהכין הכתב גם
 מנהל־הלהקה, את הזריז הכתב הביא תרבות במקום אך תרבות. של בשמץ בלטו לא

 משלמי־ ציבור על בחוסר־תרבות לאיים להם ואיפשר דוסטוייבסקי, של ממחיזו ואת
 להקתם את יסבסדו לא אם וכד, תקציבים קיצוץ של אלה בימים כי ולבשר, המיסים

אותה. יפרקו הם לירות) אלפי מאות בבמה כבר (המסובסדת
 ו־,תיאטרון־ד־,ישראליי, במיסגרות אפילו חסרת־תקדים ביריונית, פנייה הייתה זו

 היתד, אלה ביריוני־תרבות של טענת־היסוד שלו. מסימני־ההיכר אחת היא שהביריונות
 דומה רפרטואר המעלה לתיאטרון (הכוונה לתיאטרון־רפרטוארי ראוייר, ירושלים , כי

 ירושלים לא, ואם להם) בדומה וסובסידיות הפסדים וסופג והקאמרי הבימה של לזה
 משלם־ כספי על המופקד מנהל-הלהקה, המסובסדים. התיאטראות מפת על תהיה לא

 להקת משאבי כל את האידיוט בהצגת השקיע הוא כי בעזות־מצח הודיע המיסים,
 התיאטרון־ למפת ירושלים הכנסת של הקדושה המטרד, להשגת כאמצעי־לחץ החאן,

ר,רפרטוארי־ר,מסובסד.
 או במתכוון העובדות־האמנותיות, את לבדוק כלל טרח לא הזריז כתב־ד,טלוויזיה

 באחרונה עלד, החאן להקת של ששמה ציין לא הוא המטרה. את והחטיא במתכוון, שלא
 שאלות על **. מנהל־אמנותי למישרת מיכרז אי־פירסום על הכנסת, של בוועדת־החינוך

 בעיתונות זו להקה שמפרסמת המודעות כמות לפשר אנשי־תיאטרון מטעם הנשאלות
 מפרסמת משותפות, במודעות הצגות מפרסמים התיאטרונים שגדולי (שעד, היומית

 והשאלה גם־יחד). התיאטראות כל של זד, על בהיקפו העולה בשטח מודעות החאן להקת
זו. להקה של הדליל הרפרטואר היא: ביותר התשובה

פשוטה: היא והשיטה לשיטה, מודעים הירושלמי, החאן שמנהלי הוא, הגורל צחוק
מאיימים. שהם מפני יקבלו, והם — מקבל אתה — ומאיים צועק אתה אם

 נוספת גירסה מצוייה ,22 למילכוד רונן אילן של המקורית גירסתו מילבד *
 את הפצצנו ״אנו הקרוייה הלר, ג׳וזף 22 מילכוד מחבר של פרי־עטו לתיאטרון,

הגיהנוט״החדש.״
 שהועזב אלפרדם, מייקל הבמאי היה בעל־הבישורים האחרון המנהל־האמנותי **

 שם את התיאטרוניים, רעיונותיו בעזרת שהעלה, זה היה אלפרדם הארץ. מן וירד
מחיוניותה. זו איבדה הלהקה מן העזבתו ומאז לכותרות, החאן להקת
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