,

עיברי — מפני שאין יודעים עיברית .יכולים לעשות
שם פנטומימה .יכולים לעשות שם קירקס .יכולים לעשות
שם איזה צחוק — אבל אי־אפשר לעשות שם נוסח .אי־
אפשר לעשות תיאטרון כפי שאני מצפה לו ,על שפה
עיברית .נאמר  :קורניי ,דאסין .אבל משהו שנשמע אותו.
• כמה מכם קראו את ־שיריה של אמירה המלט י
היא דוגמה למהי הסיפרות העיברית .חיטטתי הרבה במה
שנקרא סיפרי־שירים .הקטעים הקצרים האלה המנוקדים.
חיפשתי ועברתי הרבה .רובם אינם ראויים לאכילת
כלב .ופעם ■מצאתי ניצוצות .מצאתי ספר של אמירה
המלט .חיפשתי מי עוד גילה אותם .הלא אי־אפשר
שאני היחידי שקראתי ונהניתי .אף אחד לא קרא אותה!
אני מחפש והולך בעיר ,בין עורכי כיתבי־העת ,סופרים,
מבקרים — אף אחד לא קרא אותה .כזאת היא הסיפרות
העיברית .אם הסיפרות לא תתם־שט באמצע העיד — איש
לא ישים אליה לב .גם אז לא ישימו אליה לב.
• אני מדבר על כאלה שכותבים היטב .אני לא
מרבד על חזקים .מה זה חזקים? אלה שנדחקו בעזרת
מרפקים לאיזשהו מקום ! חזק ,בשבילי ,זה מי שיש
לו כישרון סיפרותי — ואצלנו ,כישרון סיפרותי שווה
אפס מוחלט .יכולת־כתיבה שווה כקליפת־השום .מה
שחשוב זה ללכת ולהתבלט בצורה כלשהי .מדבר כזה לא
תצא לכם ■סיפרות בשום אופן .אנשים כשלו ונפלו בדרך.
הנה ,גירעון שימר כתב סיפרות ,סיפורים .ניפלאים .גמרו
אותו אחת ושתיים ,והוא עושה חיים טובים מאד כשחקן.
בוזי• כתב וכתב ,עד שנמאס לו .בשביל הפרוטות
המחוקות הללו בדאי לו לעמול ? והוא קם והלך — ובכלל
הוא נמצא לו בדנמרק .כך אי־אפשר .באווירה כזאת
שבה שומרים את הפירורים למיסכנים ,שצריכים להאכיל
אותם ,אי־אפשר לעשות סיפרות.
• נקודת השבר היתה עוד לפני שנולדה הסיפרות
העיברית .אני הושב שהסיפרות העיברית נולדה מתה.
יש מינימום טכני שצריכים לספק לסיפרות ,־שבלעדיו
לא תהיה סיפרות ,והמינימום הזה הולך וגדל מיום ליום.
רק בגלל התנאים הטכניים המינימום הזה איננו קיים,
הוא לא היה כל השנים האלה.
• אם אני מדפיס סיפור באיזה מקום ,אני לקחתי
* אליהו זהבי ,סופר ״הארץ״ בדנמרק.

את החלק שמישהו אחר היה יכול להתפרנס ממנו .לי,
למשל ,לעולם לא יתנו פרס סיפרותי .מפני שהם צריכים
את זה כולם .לצרכים אין גבול .אם יש לו לאיזה סופר
וילה באפקה ,או שתי זילות באפקה ,ויש לו גם בית
בעיר־העתיקה בירושלים — אז הוא יגיד לך שזה הצזרך
המינימלי ־שלו .יכול להיות שזה נכון — ואינני חושב
שזה לא נכון .איש איש וצרכיו .אני הורגלתי בתנאים
שיש לי ,וזה מספיק לי.
• בתנאים הקיימים ־של הסיפרות העיברית אני לא
רואה שהיא התחילה .למשל  :אשר ברש .אני קראתי
את אשר ברש .לא יגידו לי שאשר ברש זה מונומנט
של סיפרות .חיים הזז .מיסכן הזז ,מיסכן שבז לנו כולנו.
מי שכתב עיברית שאף אחד לא היה יכול להבין אותה.
בכוונה .לא היה איכפת לו אם יקראו אותו או לא .מי
קורא אותו עכשיו? אינני חושב שיכולה להיות סיפרות
עיברית .אנחנו יכולים רק לקוות ,או ליצור תנאים
כאלה שיתנו אפשרות לסיפרוח־עיברית לצמוח .נשכח
מה שהיה .ניכשלנו ,כשלנו .נפתח דף חדש .סוף כל סוף
אפשר לפתוח דף חדש אם אנחנו רוצים להתקיים כעם.
אבל בלי שפה לא תהיו קיימים כעם .צריך ללמוד את
השפה ,לדעת את השפה ,ואז תהיה ■סיפרות עיברית —
ויהיה תיאטרון שניתן לשמוע אותו■ ,תהיה שירה שכדאי
לכתוב — זו הדרך היחידה .ניסים פה לא יקרו .אי־אפשר
לעשות דבר כזה .ברור שמירר ־שיף לא יכתוב ולא
ירצה לכתוב .עד שמזמינים אצלו סיפור ,תצא נישמתו.
אז הוא יישב ויכתוב באנגלית .מה ,אני לא יכול לאכול
חזיר? כל חרא בארץ הזאת יכול לשבת ולאכול חזיר
כך שהשומן ייטוף על זקנו ,ואני לא? מה ,שאני אחכה
לחסדי אגודת־הסופרים ? אני אוהב לחיות בילעדיהם.

אצבע המורא
• מה שהיה ,זה שאני רציתי לעשות סיפרזת עיברית.
נתתי על הסיפרות העיברית הזאת הרבה מאד .גם מכספי,
גם מזמני ,מעצבי ומידידי .ע־שית הרבה מאד .אבל
אישית ,איש אינו יכול לעשות סיפרות אם לא יהיו
קוראים •.ואיני מדבר על הכתיבה שלי ,ואפילו הייתי
הגאון שבסופרים .אני כותב עיברית ,ואמר על זה דוב
\

אני אצביע ללבור*
מ א ת:

אנתולוגיה מודרנית

כריס טופר לוג

אני אצביע ללייבור
אני אצביע ללייבור
אני אצביע ללייבור
אני אצביע ללייבור
אני"אצביע ללייבור
אני אצביע ללייבור
אני אצביע ללייבור
על כן:
אני אצביע ללייבור
אני אצביע ללייבור
אגי אצביע ללייבור
אני אצביע לליייבור

מפני שאלוהים מצביע ללייבור.
בתיקווה להגן על המוסד המקודש של המישפחה.
מפני שאני כלב.
מפני שהלייבור סובלני עם הבוגד איאן סמית.
מפני שרינגו מצביע ללייבור.
מפני שתשואות המעמד״השליש מרגיזות אותי במיסעדות״יוקרה.
מפני שאם לא אני אז מישהו אחר יצביע :
מפני
מפני
מפני
מפני

שאם מישהו עושה זאת הכל יחפצו לעשות זאת.
שבעלי דומה לטוני וודג׳ווד בן.
שאני מסור.
שאם לא אצביע ללייבור ינשרו לי הביצים.

* מיפלגת העבודה.
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איתן :״השתנת על חומה ביום חמסין — שום דבר
לא ייצא מזה!״ זה ברור ,שאם אין שפה פוריה ,אז כל
הדברים האלה אין להם שום ערך ,ואני לא חושב שאני
יכול לשבת ולבכות על זה .מה זה איכפת לי? אדם אחד
חי את חייו לשווא .הרבה אנשים חיו את חייהם לשווא.
אין לנו לעשות חשבון .השאלה היא מה יהיה להבא.
ולהבא לא יהיה אם לא תעשו ,וקודם כל מני הבסיס:
ידיעת עיברית ,הנאה מן השפה העיברית — אז יהיו
לכם סופרים ,אז תהיה לכם סיפרות .זה יבוא ,בלי ספק
זה יבוא .אבל צריכים לתת להם את התנאים לכך.
• אני יודע שאין לנו דף חלק ביחס לסיפדות
העיברית .אבל אני חושב שהכל כל־כך קטן ,כל־כך עלוב,
לעומת הפוטנציאל שפשוט לא כדאי להפסיד עליו זמן.
יושבים כרגע בישראל שלושה וחצי מיליון — מהם
קוראים עיברית לא יותר מאשר חצי מיליון ,זאת אומרת
שביעית אחת מכל האוכלוסיה קוראת עיברית ,וגם זה לא
קריאה ממשית .יש.הקוראים בקושי את הכותרות בעיתון.
קוראים ממש יש אולי מאה אלף .עכשיו ,על מאה אלף
לא כדאי לריב ,בעוד שהפוטנציאל הוא שלושה וחצי
מיליונים .מאה אלף אלה יקראו אנגלית ,ולא ייהנו בכלל
מסיפרות עיברית .מה איכפת לי? צריך לחנך דור חדש
שכן ירצה לקרוא עיברית ,שירצה לקרוא עיברית יפה,
שייהנה מקריאה בעיבדית .לאנשים האלה אני מוכן
לתת ■סיפרוודעיברית ,סיפרוית הגונה שתצלצל באוזניהם,
שתהיה כחלק מההווי האסתטי שלהם ,שתהיה חלק מהדמות
הקיומית שלהם .בשביל מאה אלף לא כדאי לי לבטל את
זמני .אני לא אלך לריב עלי המאה אלף עם דור של
סופרים שהיה ■ואיננו.
• כל דור זכאי לאידיאלים משלו ,ואינו חייב לשאת
בנטל האידיאלים של דורות קודמים .יתר על כן ,חובתו
לעצמו לבקר את האידיאלים שציוו לו דורות קודמים.
מה שבחר כל דור ללמוד מניסיונם של דורות קודמים
גם זו זכותו .זאת אומרת שאם היום יחליט הדור הצעיר
לחסל את כל מה שעשו פה בישראל עד כה — זו זכותו.
באיזו דרך ? אצבע זו על מה מורה  :זרת ,קמיצה,
אמה ,מורה .מורה אפשר לכתוב באל״ף ,ואפשר בה״א,
■וזו האצבע אומנם ־שינתה מישטרים ,אך לא שהושטה
מאונכת — כלפי מעלה להצדעה .ולא ,שהשוטה מאוזנת
לפנים — בהאשמה .אלא רק שנכפפה.

בחטף

סערה בכוס מים עכורים עוררח שמועה ברווזית עיקשת ,שטענה כי המשורר ה
סובייטי הכותב באידיש ,אהרון ורגלים ,עורך כתב־העת סובייטיש היימלאנד )המו
לדת הסובייטית — באידיש( עומד לבקר
בישראל לרגל חגיגות ה־ 1במאי .אגב,
בגיליון האחרון של הסובייטיש היימלאנד,
שהוקדש בחלקו לשירה ישראלית מתור
גמת לאידיש ,נתגלו סירוסים של משמעו
יות פוליטיות ,שנעשו מן הסתם במתכוון
בכמה מן השירים הישראליים המתור
גמים • חינגה קלה לאוהבי הסיפרות
העיברית ,ולאיכות התרגומים הסיפרותיים
לעיברית ערך הסופר משה שמיר ברשי
מתו חובבנים ומיקצזענים ,שבה ניסה
להעמיד את מיקצוענותו שלו מול חו־
בבנותו של מבקר־התיאטרון בדבר השבוע,
מיכאל הנדלזלץ ,שפירסם מאמר״בי-
קורת על מחכים לגרדו מאת סמיואל
בקט .שמיר אינו חוסך מעצמו ענווה ב
רשימתו התוקפנית ,וטורח להזכיר את תר־
גומדשלו למחזר,ו של בקט ,תוך שהוא
תולה עצמו באילנות גבוהים משל ג'יימס
ג'וים ואחרים ,והכל על־מנת להמחיש
לאה פורת
דעתו שלו על ניחושיו השוקקים של איש
מי במקדם ?

אני
אני
אני
אני
אני
אני
אני
אני
אני
אני
אני
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אצביע
אצביע

ללייבור
ללייבור
ללייבור
ללייבור
ללייבור
ללייבור
ללייבור
ללייבור
ללייבור
ללייבור
ללייבור

מפני
מפני
מפני
מפני
מפני
מפני
מפני
מפני
מפני
מפני
מפני

שמיספר כה מועט של מכוניות נע בכבישים.
שגברת וילסון הבטיחה לי  5לי״ש אם אצביע.
שאני אוהב סרטים מן החיים.
שאני בעל־מניות וינסריאני.
שבגיל שלוש רציתי להיות מיליונר אמרקאי.
שהלייבור ייסד בתי־כלא בטוחים יותר.
שאני חפץ להתבונן בנורייב ופונטיין רוקדים.
שאני רוצה לאנוס דיילות.
שאני ספר־צמרת.
שאוסף־הבולים של המלכה הוא הטוב שבעולם.
שעמוק בליבי אני שמרן.

כריסטופר לוג ) ,(51משורר בריטי נודע ,העוסק ברכים משיריו במיצוי
האפשרויות הקיימות כשירה בעלת גוון סאטירי .לוג התפרסם כאנגליה
באמצעות טורו האישי ,המתפרסם כדו־השבועון הסאטירי ״העיר
הפרטית״ ,התוקף את המימסד הבריטי.

הפרובינציה הנדלזץ .משורר בן־גילו של
שמיר הגיב למיקרא דבריו באומרו :״אם
משה שמיר היה מבין את מחכים לגודו,
או לפחות ,יודע את הלשון העיברית ,היה
מתרגם את כותרת מחזה זה ל,עד שיבוא
אליהו׳ — אבל איך אמר על כאלה ויליאם
שקספיר ^ 118." :ו"£)£^£)^ £11 ^ 8 8£1/
• בחוגי נתמכי התרבות והאמנות בארץ
נפתח בימים אלה ״טוטופוליטרוק״ .הסיבה,
פיטוריהם הקרבים־והבאים של מנהלת המו־
עצה־לתרבות־ולאמנות ,הקריינית ל א ה
פורת וסגנה ד״ר ג׳וזף מיכמן־מלק־
מן ,שזכו בחודשים האחרונים בביקורת
קטלנית על אופן ניהולם את המועצה מטעם
ועדת־החינוך־והתרבות של הכנסת .פיטו־
ריחם של השניים ,ששימשו בשנים האח 
רונות כפוליטרוקים בילעדיים על כל המת
משה שמיר
רחש בתרבות הישראלית ,גרר לגל גואה
מי יותר טוב?
של ניחושים על אודות המועמדים לניהול
מישרה זו ,החולשת על סכום שנתי של
 170מיליון לירות ישראליות ,וכן על מג
מות התפתחותה של התרבות בארץ .שני הבולטים במועמדים הם ,הד״ר דן רונן,
יועץ שר־החינוך-והתרבות ,המשמש גם כמועמד השר למישרה זו .נגיעתו של רונן ,שהוא
פקיד ,למתרחש בתרבות הישראלית ,עדיין לא הובהרה לאיש מן העוסקים בה בארץ.
המועמד השני הוא משורר בשם בן־ ציון תומר ,שהתפרסם ביותר בתקופת היות
יגאל אלון שר־החינוך־והתרבות ,במילוי מישרת ״יועץ השר לענייני תרבות״ • סידרת-
מתח חדשה מתורגמת לעיברית ,בעריכת ארנון הדר ,החלה רואה אור בהוצאת תמוז.
~—י׳£

