
מבוססות התל־אביבית הסיפרותית הקלחת בתוך ועויגויות ,חברויות
אוהב זאד נ ני או ... החיים מן חשובה ותר יו שהסיפדות מוטעה ן רעיון על

שעשו מה אוהב לא מאד אוי ולשפה. שלה לנוף שוד ק הזאת, הארץ את
בחוץ..." י שאג ההרגשה את שלי. הזרות את שמגביר מה הזאת, לארץ

עצמאות שמשמעותה בדידות
התאהבות המוטיבאציה:

 חוזר זה מבחוץ. כאדם עצמי את רואה אני •
 שהערכים בבית גדלתי בעצם שלי. המוקדמות לשנים

 העובדה עצם הסביבה. של הערכים מן שונים היו שלו
 מוקדם, בגיל למוצרט להקשיב אותי לימדה שלי שאמא

 התרבות ביטויי שכל מאחר שלנו לחברה זר אותי עשה
 הפטוודו־ החברה של הערכים מבחינת פסולים היו הגבוהה

 מסויימת, מבחינה הם, שלי החיים כל סוציאליסטית.
 שלי. הדברים עם — החברה אל מבחוץ כאלה גיחות
 לנוף קשור הזאת, הארץ את אוהב ,מאד אני למשל,

 לארץ שעשו מה אוהב לא מאד אני ולשפה. שלה
 שאני ההרגשה את שלי. הזרות את שמגביר מה הזאת,
בחוץ.
 המילחמות ארבע מתוך בשלוש׳ אש תחת הייתי •

 דומה זה ואולי פנימה. מהחוץ כזאת גיחה מין זו וגם —
 אני אם למשל: שלי. אחרות לגיחות צורה באיזושהי

 מתוך כן גם זה ספר, מפרסם או כלשהי, הצגה עושה
 לי שיש מה את אנשים עם לחלק וניסיון חיצונית עמדה
שלי. הזרה בזהות
 מכנים שהם מה את כל־כך מבינים לא אנשים •

 להם נדמה אותם. מבלבל שאני נראה שלי. ה״תדמית״
 שאם אוהבים אנשים אחידים. שאינם בכיוונים הולד שאני

 אחר־כך, אותו. למסגר יוכלו אחד, דבר עושה מישהו
מתבלב הם לתדמית, מתאים שאינו בכיוון הולד הוא אם

 לקטגוריה ייכנס שאמן רוצים הם עויינים. ולפעמים לים,
 מנקודת־ ״חוקר״. או ״משורר״, תיאטרון״, ״במאי של

 השונות הפעילויות בין כלשהו הבדל קיים לא שלי, המבט
 :למשל התאהבות. :אחת היא שהמוטיבאציח מאחר האלה,
 באמריקה, שראה־אור ג׳ונסון, סמיואל על ספר כתבתי
 של שנים חמש מייצג הספר עיברי. בנוסח לצאת ועומד
חכם. איש אותו של המחשבה עם עמוקה והזדהות אהבה
 המניע ימי־הביניים, תיאטרון של הצגות כשעשיתי •

 לתרבות למחול, למוסיקה, לציור, אהבה שוב היה למעשה
 את לעשות ורצון תקופה, באותה אירופה של הזאת השלמה

 עצמי את מצאתי סיבה מאותה הבמה. על אובייקטיבי זה
 שקוראים שירה, של ארכאית בצורה בקירוב שנה לפני

 חודשיים, במשך סונטות כחמישים כתבתי סונטות. לה
 תירגםתי ובמקביל שלי, האפשרויות את למצות בניסיון

 הקדחת הצרפתית. הסימבוליסטית מהמסורת סונטות הרבה
 כל זה, עם יחד אהבה. של מעשה גם-בן היתר. הזאת

 ושל אחרות, מתרבויות תכנים וגם צורות של העלאה
 והסטריליות הכיעור נגד אישית מחאה היא בכלל, העבר

 היחידי החלק הישראלית. רק ולא הישראלית, התרבות של
 כרם- הוא בבית, בו מרגיש שאני למשל, תל־אביב, של

שא גם־כן שהם משום ורחוב־הירקון. והטיילת התימנים,
 שדות־תעופה היום אנרשיים. שחלפו, דברים של ריות
 של החווייה לכן, דומים, והמלונות לזה, זה דומים מאד
 הם אנשים של מסעות נדידה. היא פעם, שהיתר. מסע

 הן תל-אביב של והפינות הטלוויזיה. מסד מול עכשיו
 מקומות של הייחוד אותך. שמגרה ייחוד בעלי מקומות

 כל בה. חיים שאנו מזו אחידה 'פחות בתרבות קשור
 ניסיון הם בה, בוחר שאני צודת־חיים או ספר, או הצגה

 של העקרות תוך אל הזה העשיר הישן העולם את להביא
בהווה. שלנו סיגנון־החיים
״משוררים־ירושלמיים״ של קופטח

 היא מהולים, כלפיה שלי שהרגשות ירושלים, @
 כן, מבקר-סיפרות זאת, למרות שהזכרתי. במובן עדיין
 של ,קופסה לתוך אותי הכנים במיוחד, נבון לא אבל

מדב וציטט הרחיק-לכת ואפילו ״משוררים־ירושלמיים״,
 והציגם שלי, חברים שכתבו דברים עם יחד שכתבתי רים

 שיחיי־הסיפרות רושם לי יש ״. אחד אדם אותם כתב כאילו
את לאבד לאנשים שגורמת בצורה מתנהלים בתל־אביב

ס אריה ק  גן־חיים. בפרדס גדל ),44( ז
באוניבר למד הפלמ״ח. של 5ה״ בגדוד שירת

ת  ו־ סורבון הארוורד, חופקינס, ג׳והנס : סיטו
התיאט לתולדות החוג כראש מכהן קמברידג׳.

 וכמרצה בירושלים, העברית באוניברסיטה רון
אנגלית. לסיפרות
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 ״ריקנות :הדפוס מכבש תחת ).1976 המאוחד,
 חלץ״ ״שקיעת ;״מגנס״) (הוצאת החיים"

ה פועלים), (סיפריית ם שירי :ובהתקנ  של החלו
ה הדברים את יומני-מסע. ושישה ברימן, ג׳ון

קס אריה אמר באים  ״העולם לשאלות בתשובה ז
:הזה״

ב־ שפווסס קלדרון, ניסינו של 1דמאח~ הכוונה

 ה* הקלחת בתוך ועוינויות חברויות חוש־הפרופורציה.
 שהד מוטעה רעיון על מבוססות התל-אביבית סיפרותית

 הקרובים שהחברים נכון החיים. מן יותר חשובה סיפרות
 שלי חקירבד. אבל ׳משוררים, הם בירושלים שלי ביותר

אוה ששנינו כך על יותר הרבה מבוססת שימל להרולד
 החולצות, את ולהסיר בקיץ בשמש אדום יין לשתות בים

•* סילק לדנים הקירבה ״סלון־סיפרותי״. של מישחק מאשר

 סול ,1976 ״נובל״ פרס חתן מתייחס זו לאווירה *•
את מזכיר הוא שם ובחזרה״, ״לירושלים בסיפרו בלו,

 חלק כמובן הן שיצירותיו לאדם, חזקה אהבה על מבוססת
 ביקורתיים לשיפוטים קשורה ואינה מעצמו, בלתי־נפרד
 יותר כבר קרוב ידיד שהוא עמיחי, יהודה עם סיפרותיים.

 מקשיבים אנחנו מוצרט. לשמוע אוהב אני — שנה 20מ־
 :לקביעה מסכים היה בוודאי יהודה אחד. גל על למוסיקה
 כי אם ונכשל. מוצרט להיות שניסה אחד הוא אלוהים

 ה־ בלשון השתמש ״בראשית״ ספר מחבר שני, מצד
ב מוצרט השתמש ישבה לצורה מקביל באופן עיברית
צלילים.

המציאות של המכוערים הקרביים
 משנוהגים יותר הרבה חשוב מקום מגיע לסאטירה •
 צירוף היא סאטירה החדישה. העיברית בסיפרות לה לתת
 לסאטירה, ״מדעית״ הגדרה לי אין ופנטסיה. חישיפה של

 הסאטיריקון של במישפט מתמצה שמהותה חושב אני אבל
ש אשד, ראיתי ״אתמול :סוויפט יונתן ביותר, הגדול
 לה קילקל שזה כמה תאמינו ולא העור, את ממנה פשטו

 המכוערים הקרביים את חושף הסאטיריקון הצורה.״ את
 בדייה באמצעות זה את עושה הוא אבל המציאות, של

 פנטסיה באמצעות כלומר: שירית, המצאה בעצם שהיא
ל בכוחה הסאטירה רק הנוכחי שבמצבנו ייתכן ודמיון.

 סאטיריים כישדונות בארץ יש .חיינו. סיגנון עם התמודד
 ״ניקזי-ראש״. וכותבי לווין חנוך קינן, עמוס מעולים:

 ה- אחרי מייד ,1968ב־ אותי. ומשמחים מצחיקים הם
 השלום את בבמת־השחקניס העליתי מילחמה־הטראגית,

 הדגשתי, סאטירה. בעיקרו שהוא אריסטופאנס, על־פי
ש האבסורדיות הפוליטיות האשליות את למחזה, בעיבוד

תקופה. באותה בישראל נחלת־הכלל להיות החלו
 ביקורו בתקופת רבות איתו ששוחחתי ברוק, פיטר •
 בקט גרוטובסקי. וידי בקט סמיואל את ציטט בארץ,

 בים הטובע לאדם לקהל השחקן בין היחס את ד,ישווה
 לים. הצופים גבוהים צוקים בראש ניצבים אנשים כאשר

 יכולים היו לא אותו, ולהציל להסתכן מוכנים היו אילו גם
 אותו תיאר גרוטובוסקי הצוקים. גובה בגלל זאת לעשות

 ניצב השחקן אחר: בדימוי לצופה) השחקנים (בין היחס
 השורף בודהיסטי נזיר כמו עצמו את ומצית גיבעה, בראש

 לגיבעה, מסביב פזורים הצופים לאות־מחאה. עצמו את
 הזאת. באש מוארים והם השחקן אל מופנים מבטיהם

 ״יותר- תיאטרון כאיש עצמו אח ותיאר המשיך ברוק פיטר
 היחס את תיאר הוא וגרוטובוסקי. בקט מאשר מעשי״

 על מעגלים שני יש :שלישי בדימוי לקהל המבצע בין
 ומעגל פנימי, מעגל וצוקים. גבעות לא אחד, מישור
 ״ד,חיצוני, ׳המעגל את וממלאים אנשים באים חיצוני.

ה המעגל את שתמלא אחרת אנשים לקבוצת וממתינים
ש אחד, רק ן הקבוצות שתי בין ההבדל ומהו פנימי.
ו הפנימי המעגל ממלאי נ י כ ם. את ה מ צ  ולמה ע
 הקרקע לפני מעל קצת ולהרים לנסות ? עצמם את הכינו

 כן גם החיצוני שהמעגל כזו בצורה הפנימי המעגל את
 קצת. רק הרבה, לא הקרקע. לפני מעל מעט יתרומם

 מתרחש שהכישוף־התיאטרוני אתי הסכים ברוק פיטר
 הארץ את ברוק עזב מאז מאד. רחוקות לעיתים בימינו

ב התיאטרון אפשרויות בדבר פסימי יותר עוד נעשיתי
ב תלוי שהכישוף-התיאטרוני היא האמת שלנו. חברה
 ויומיומית. נורמלית היא בה שהחווייה־הקהילתית חברה

 בתוך או שלו, מסד־הטלוויזיד, מול מבודד פרט כל אצלנו,
 ;לו זרה החווייה־ר,קהילתית צמיגי־גומי. על קופםת־פח

 להתייחס שאי-אפשר כימעט כזאת בחברה ויותר. יותר
לתיאטרון. ברצינות

׳ דשים נביאי-תרבות
 בעיקר פורה רוחני במצב עצמי את ■מוצא אני •
 מסע כלומר ממשי, מסע של התענוגות אחד מסע. בשעת

 ניהלתי יומן. ניהול הוא מוכרים, ולא שונים למקומות
 ספר. לכלל אותם צירפתי וכעת כאלה, יומנים כמה

 ככתב-צבאי מסע עם )1968( לסיאם מסע יאחד הספר
סיפרוידהמסעות ).1973( המימנדדהימי עם עיד6דט-10ל


