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תיאטרון

מחפכתדבות
 את שהקיפה התרופות״ ״מהפכת שורשי

והתה ׳,60ה־ שנות במחצית סין־העמית י:
 תרבותי ביטוי לידי הגיעו לה׳ שקדם ליך
 להקת העברי. התיאטרון במת על ממש של

 התיאטרון עם בשותפות הירושלמי, החאן
 פרי- מחזה אלה בימים מעלים הקאמרי,

 המבוסס הייר, דיוויד המחזאי של עטו
ננסן. פ היגטון וויליאם של סיפרו על ;

 האמריקאים עם נמנה העטון ויליאם
ב ואמונתם גורלם את שקשרו הבודדים

 /30ה־ ישנות בראשית עוד הסינית, מהפכה
 מאו־צה־טונג. של הגדול״ ״המסע ובימי
השו ■במהלכים רבות שנים שבילה הינטון

 ובימי ׳הסינית• השיחרור מי׳לחמת של נים
 סין־הע־ של מיסגרותיה ויצירת ביסוסה
 חווייתו את פנשן בסיפרו תיעד ממית,

 הרפורמות לביצוע כעד־ראייה האישית
 בסוף מאו־צה־טונג שערך האגראריות

וסטודנ לפרופסורים בדומה ׳.40ה־ שנות
 לכפר 1948 במארס הינטון יצא סינים טים

 את ומתאר משתתף כשהוא צ׳אנג־צ׳זאן,
מיל לגבי המילולית, שמשמעותו הפנשן

 וקרקע, רכוש משוללי סינים איכרים יוני
 בע־ ממנצליהם השתחררותם תהליך היתד״

לי־הקרקעות.
שהת־ התרבות״ ׳מ״מהפכת ■שהופתע מי

מאו־צה־טונג
רחוקה איננה סין

 את בפנשן ימצא שנים, 10כ־ לפני רוחשה
 הספר, של הנחת־היסוד התהליך. שורשי

 להכין ינפה שלא ״נד :היא מהמחזה,
 הקרקעות בעיית של והיקפה חשיפותה את

 של מהותה את להבין יובל לא כפיו,
המהפ את להכין ובלי הפינית, המהפכה

 המתרחש את להכין ניתן לא הפינית כה
בעולמנו.״ כיום

 הייר דיוויד של המומחזת גירסתו לכן,
 תיאוריות-חברתיות-כלב- מדגימה לפנשן

 החיה חברה משנות הן שבו בתהליך ליות
המאח מחצית לעבר ימי־הביניים בחשכת

 לשני- קרוב כיום המפעיל תהליך ד,עשרים-
האנושות. של שלישים
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עק במיוחד מובלט פנשן שבמחזה אלא
 היום עד המפעיל העצמית״, ״הביקורת רון
 בתהליך המדובר כולה. הסינית האומה את

 אישיים ומאבקים כרזות בווידויים, הנעזר
מדב צ׳אנג־צ׳ואן הכפר אנשי וחברתיים.

 איש מבקרים עולמם, על ומדברים רים
רע אנשים של תמציתית בלשון ידעהו את

 מילולי לשומן בלשונם נזקקים שאינם בים,
מע אינם צ׳אנג־צ׳ואן הכפר בני כלשהו.

והחב ד,אגרארית המהפכה במהלך לימים
 העסיסי הדימוי את עליהם העוברת רתית

 עץ- לנו ״יש :הסינית במורשת !הקיים
 לקטוף הזכות לטי פירות. עטום אפרסקים

 והישקו כעץ שטיפלו לאלה פירותיו, את
 ליד שלוכי־זרוע שישכו לאלה או ? אותו

?״ המטע
 מהפכה, המלווה הראשונית האלימות את

 לכפר המגיעים ציוויתי-העפודה קוטעים
 ביצועה על לפקח והפועלים צ׳אנג־צ׳ואן,

 ציוותי־העבודה האגרארית. הרפורמה של
האי של מחול־זזטירוף את באיבו בולמים

האלי ותחת בעלי-האחוזות, כנגד כרים
להת לומדים הם במהפכות המקובלת מות

בי של מראתוניים בדיונים בזר, זה מודד
עצמית. קורת

 התהליך של המחשה הוא פנשן המחזה
 המחישה אסיה, ביבשת בהדרגה העובר

 וערכים מטבעות־לשון בעזרת הנעשית
הישרא החברה אל ולדבר לומר שחדלו

והע סין האחרונות. השנים בעשרים לית
 אבל למאה עד רחוקים נראים הללו רכים

 איטלקי־ סרט של פותרת להעתיק אם
 שנים, כמה לפני בארץ שהוקרן מאואיסטי

רחוקה.״ אינה ״סין כי לזטר יש הרי

♦עת כתבי
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77 מיכליכוד
 לק־ ספוג גייר־סופג הינו נייר־הלקמוס

מ בחזרה ומכחיל מחומצד, המאדים מוס,
 כאינדיקטור משמש נייר־הלקמוס בסיס.

כימית. לריאקציה
 לאור היוצא לסיפרות ירחון מאזניים,

 מזכיר העברים•, הסופרים אגודת על־ידי
נייר־הלקמום. פעולת את החדש בגיליונו
 במשך שימש ׳מיכלי, ב.י. מאזניים, עורך

 של סיפרותי פמכשיר־שליטה רבות שנים
 חח־ מאזניים בחוברת המפא״יי. המ״שיטר

 שגם להוכיח מיכלי בי. מצליח דשה
 לתפקד בכוחם ובטאונה, אגודת־הסופרים

 את לשרת בן־לילה ולהתחיל כנייר־לקמום,
החדשים. הפריצים

 סיפור של מתעיתיק־מציולם להתעלם !אם
 פירקי בכותרת הקרוי כה, עד בלתי-ידוע

 נובל פרס חתן עגנון, ש״י מאת דרך
 בחתימה ** בהאחדות שהופיע לסיפרות,

 כמיני רצופה, מאזניים חוברת הרי ״ע-ך,
יחי נמו שיטות בגלריית שנים, מזיח הגה
 ורטה, יורם שנהב, חיה נצר, אלי חזק, אל
 אנדה לנדר, ם. אוברבך, דוד בן־עזר, א.

שתרו עקרוני, ואביב הדומי לאד, עמיר,
ל הובהרה טרם לסיפרות־ד,עברית מתם
 לרוב נפקדים ששמותיהן דמויות איש.

 בארץ, הפעילים הסיפרותיים מכ״תבי־העת
 שב־ והחשובים הבולטים מפרסמים שביהם

הישראליים. סופרים
 מקודמותיה בולטת זו מאזניים חוברת

מפרס *סם היום״ ״מעייני שבמדור בנך,
ועורך שמואלי, אפרים הפרופסור מים

 תשל״ז, תמוז מה, כרך ,2 גיליון *
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תרע״א. חשוון, ••

 ואהדתם סגירתם את מיכלי, ב.י. החוברת
 ש־ שטואלי, הפרופסור ל״מישטר-החדש״.

 עדיין לפיפרות־העברית ותרומתו ׳מעמדו
 ששב ״מי : כותב די־הצורך, נהירים אינם

 העדרות, שנות כמד לאחר כמוני, ארצה,
 הכחי- לפני הפוליטית שהטפה מיד מכיר

ת  האנושי, הנוף ואילו ;עמדה בעינה ת
השל על הנאבקים של במערכותיהם גם

וה הפיסי הנוף — לומר צורך ואין טון,
הפיסי בנוף מאוד...״ נשתנו כולו הכרתי

עגנון ״י ש
ידוע בלתי סיפור

 קיימת שמואלי הפרופסור של והחברתי
 מוב־ ״סופר :אותו. שמרשימה אחת דמות

 (שהרי מיקצועו כטיב לפקפק שאין הק,
 הוא הרבה), לדוחות פתץ סופר הכינוי

 שלבי בל את מכיר איני שמיר. משה
וב מקתב האחתנות בשנים התפתחותו
שפרו למרות ׳אחרות, ׳במילים פרטות...״

 ״לאחר מסויים מידע הסר י שמואל פסור
 להבחין, קל הרי המזוזות״ שנות כמה
 ליה מונחת היכן המזזוייק המידע לו שיש

הצלחת.
 ומוות חיים יסאלת ד,יא צלחת אותה

 המגדיר מאזניים, עורך מיכלי, ב.י. לגבי
 מפרי מאמר בכותרת ומגמתו ׳מטרתו את

 עמוס של הרטוריים ״שירבוטיו עטו:
 למלחמת־חורמה יוצא מיכלי ב.י. עוז״.

הבחי מאז במאמריו שמגדיר עוז, בעמוס
שיע פאשיזציה לתהליך הסיכוי את רות
 נגד בניסוחיו הישראלית. החברה על בור

 עלולים כמה עד מיכלי מדגים עוז עמוס
 ״זז־ את לשמש ה״ז׳דאנוביסטיים״ כישוריו

 ״הפאתום, :כותב והוא מישטר־החדש״,
אותו נותן פרוץ, ולעיתים פכוש לעיתים

 ומבקרים קוראים יש עוז. כסיפורי תיו
 פו המוצאים כאלה ויש אחריו הכרוכים

 אינם האחרונים אפילו אך לפגם. טעם
 לאחר הטוטאלית...״ פסילתו לידי באים

מאמ מיכלי ב.י. שולף שכזו ׳נאורות׳
 של קביעתו את הז׳דאטזביסטית תחתי
 אחרי אור שראה ׳בשיח־דוחמים, עוז עמוס

 ״חולון :ומצטטו ששת־ה׳ימים, מילחמת
 למה? כך ובל מירושלים. לליפו קרובה

 הנביאים כעיר ולא — החולות בעיר כי
 נערתו...״ את לראשונה נשק — והחוזים

 נזכר מאדנייס עורך טיכלי) ב.י. של (נוסחו
 ה׳אנטי-הרד ,מד המיג מן עכשיו ׳להירתע׳

 ומיכלי עוז. עמוס ומאמרי שבסיפורי איית׳
לוחמי־נופלי של דינם ״מה :שואלו
 וכפלון, כטלון, יוצאי כירושלים, מש״ח

ומנו ויהופיץ.״״ בתריאלכקה, וקכציאל,
 מיכלי ב.י. שבכוונת מסתבר ׳השאלח סח

 מיתולוגיות ערים אותן יוצאי את לרצות
המקומיים. יורשיהם ואת הגלות, של

 ה׳מוגבלת׳ הסיפחותית ליכולתו מעבר
 טוען מינלי, ב.י. בעיני עוז עמוס של

הביע לא ״כמאמרו :כלפיו מאזניים עורך

 של״י. למחנה הנימהרת קפיצתו על חרטה
 ירוחם׳...״ — ועדזפם ׳מודה כגדר אינו לכן
 מאזניים של האח־הנדול זאת, למרות אך

 עוז לעמוס יועץ תמיד, פקוחה שעינו
 ! להשיבו שמגמתן פומביות, עצות כמה

:הישר דרך אל
 אנא, :עוז לעמום לומר הראוי ״מן

 האמנות של בתחומה לכית־היוצר! שוב
 המתלע־ טעטך צפויה ממשית סכנה אין
 משגיך את יפטרו ומפקדים קוראים לע.

 אותם ייחסו או־אולי סלחנית. ככת־שחוק
 מצויים שכידוע גיבוריך, של לפיוטיהם

 ככתיכתך אולם *. הכלה מלאכי ביניהם
 יציאה יותר• להיזהר עליך הפובליציסטית

 המתגלגל הפאתטי הסלסול הכלים, מן זו
 העולה וקול־השנאה־וההסתה בהיסטריה

 שאתה המומים את בך מגלים — מתוכם
עמומה ׳שבטיות :ריכך לאנשי אומר

ם---------- רי צ שיב נוסכות וסיסמאות וי
י---------- תן כו החזיונות בשם השכל די

המסעירים׳.״

פרוזה

עירונית שקיעה
 באפריל, כאהד מת גולדמן של ״אביו

 בינואר...״ כאחד התאבד גולדמן ואילו
 ••, שבתאי יעקב של סיפרו נפתח כך

 המתעלם בגיל־יהביניים, ומחבר מחזאי
מפ היתד, לא שד״סיפרות־ד,עברית מכד

 היה הבן גולדמן !אם יצירת־מופת סידה
על וחוסר אביו, של מותו ביום מתאבד

 המילים 111,672 קריאת את ליק־דא כך ימ
פתי פרקים, ללא אחד ברצף המקובצות

לשמו. ראוי וסיפור־עלילה חות
נולד־ ״ואריאציות זה ספר לפנות ניתן

ליי מתאמצים וחבריו יהנ״ל וחבריו״. מן
 מזיויי- דמויות של בלתי־יחדלה גלריה צג

 אמינות, של כלשהו שיור נט־לות פות,
 איז־ פירחי מלא ב״אוויר לרוב המחליטת

פול שחם תוך הרדופים...״ ופירחי הרפת
 של בסיגגון ותיפלות הבל דיברי טים

״איני או העולם״ את טורף הייתי ״שמע,

 לגיבורת מתייחסת מיכלי ב.י. כוונת •
ער אודות הזיות לה שיש שלי״, ״מיכאל

בים.
 שבתאי, יעקב מאת דברים״, ״זכרון ••
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שכתאי יעקב
שינחה מלחמת


