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 ״להקת היתד, רבות, ישנים לפני פעם,
 שיד נפלל הלהקה וברפרטואר הנח״ל״,

 את הלהקה ■•שרר. כאשר ©וך. 12״ בשם
 עמוק באם קול ,מבתיו באחד ׳נישמע השיר,

 טח״. 12 דיזל אותו דרס ״כי סולו: ישר
 בניו מוסינזון, אביטל של קולו זד. ד,״ד.
 סו* יגאל ד,פטנטים וממצקא ׳המחזאי של

סינון.
 הבן לטוסינזון הספיקו ׳אלד, כישורים

ירו תיאטרון מנהל !מיישרות יאת לקבל כדי
 לו המאפשר !מעמד בעלת מישחד. שלים,
 הנדקא, פטר של מחזהו שקאספר, לקבוע

 אשר ישל באוזניו שקבע כפי ״מחורבן...״
קאססר. תפקיד את המגלם צרפתי,

 אבן של גרש הוא ירושלים תיאטרון
לד,׳ש מהודר כאולם המשמש ירושלמית

 וגד מתל־אביב, המיוחמות להצגות פרד,
 ולאמנות לתרבות המועצה בעזרת ■סובסד

תיאט :אחרות במילים ועיריית־יררשלים.
״שחקנים. ללא רון

 חיאט־ מנהל ישל משכורתו יכי ׳מסתבר
 דד לחודש, ל״י 16,000 היא רון־ירושלים

 192,000 בן ישנתי סכום לכדי ׳מצטברת
 ׳ממחצית יותר הוא זה ישנתי סכום ל״י.

הירו החאן תיאטרון ׳נתמך שבז הססום
ולאמנות. לתרבות המועצה על־יד שלמי
 התיאטרון שבמת מההנחה להתעלם אם

ה דראמות את לצופים לספק ■שנועדה
 מדוע :שאלות .כמה נישאלות ושוממה, חיים

 עם וחד ולאמנות לתרבות המועצה תזמסת
 שאינו תיאטרון באולם ירושלים עיריית

 כ״יתיאטרון״ המתחזה כלשהן, הצגות ׳מפיק
להשיב- באולם־הצגות ימשמש שהוא למרות

מוסינזון אביטל
שחקנים ללא תיאטרון

הו  כירה בדש ירושלים עיריית אין ׳מדוע ו
 ובדמי־השכירות לאמרגן־פרטי, האולם את

 העיריהי הכנסות יגדלו האמרגן שישלם
,מש מוסיגזון אביטל מקבל מד, ממד על

 פעיל תיאטרון ׳מנהל של לזו זהר, כורת
הבימה? כמו
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 שימושית לאמנות האגף הציג פשיעתו
׳מעבו תערוכה בפאריס הלובר במוזיאון

 קארלמן, זאק ממארסיי הגוץ האמן דות
 בליתי־׳אפש־ ״חפצים הטתרת את הנושאת

 ׳מוצרי־ של מיגוון בתערוכה היד, ריים״.
 האמן, ושל הגרוטסקי דמיונו פרי צריכה

לאנ ׳בחצץ המטולא שעון־חול ׳וביניהם:
 מא־ קנקן־תה ולהזדקן, רוצים ״שאינם שים

ל מעל !בו קבועה שהזרבובית זיוכיסטי,
 !משני לשימוש סיאמיים ;מיספריים ידית,

 משד לכתיבה עט־מזלג כו־זימנית, הצדדים
 להר- מצרית מכונת־כתיבד, בזלילה, לבת

 50כ־ ועוד טכולאטור בלי ■או עם טומים,
נופפות. עבודות

 בפתיחת קאלרמן ז׳אק אמר אמגותו על
ני לראות יכולים ״אתם :׳תערוכה אותה

פתיגזי! מכונת
חרטומים לכתב

בי המותח אדם — כנר רצונכם אם —
 אף שהיא, חכרה כל ההכרה, על קורת

 אני הבזבזנית. חכדת־הצריכה בייחוד
וה החפצים של תוקפנותם מפני מתגונן
 אני וההומור. הלעג באמצעות מוצרים

 מאיתנו, אהד לכל המוכרים כחפצים עוסק
 — צורתם את מעוות אני הפטיש. כגון

 להגיב מיטיבים זעזוע. מקבלות והבריות
האינטלק באים ואחריהם הילדים, מכולם

טואלים...״
 הגדיר קאלרמן ז׳אק של יצירותיו את

 ״עיוות :הלובר ממנהלי קארא, פרנסואה
 משקף קאלרמן של מחאתו מעשה החפצים

 המציאות, לבין השירה בין ההבדל את
 ב־ הטמון ההומור את חושף שהוא תוף

רווחים.״ שבעשיית אווילות
 תערוכה להביא טרח ישראל מוזיאון

 ז׳אק של מעבודותיו זו ומרגשת מעולה
שהנ אלא מבקריו. קהל עבור קאלירמן

 המוצגים מן הסתחררד, ,המוזיאון הלת
 בציבור, זו תערוכה שעוררה הרב והעניין
 ערכי לנטוש על־מנת זו הזדמנות וניצלה
הכ המוזיאון יחסי־ציבור. בעבור אמנות

 לעשיית פומבית תחרות על ברבים ריז
הרחיב. לקהל בלתי־אפשיריים״ ״חפצים

 ממאה יותר טרחו מאולפים תוכים במו
 לתחרות ושלחו המוזיאון ממבקרי אזרחים
 של רעיונותיו על־פי תעתיקיות עבודות

 :העיקרון על ׳התבססות תוך קאלרמן,
 אתה לא מרוע — יכול קאלרמן ״אם
 ״חבר־שופ־ גם היה זיו לתחרות ?״ ואני
 בפרס שזכו חפצים, 13ב־ שבחר טים״

 המוזיאון כותלי בין מוצגים להיות הנכסף
קאלרמן. של עבודותיו ״ליד״

מסמנת, זו מיסחרית־פירסזמית גישה
 האמנו־ והמאפיינים המגמה את הסתם, מן

 ישראל. מוזיאון הנהלת של הבאים תיים
 של לפופולאריות זו ״חדשנית״ גישה

מחו להצגה הסתם מן תביא .המוזיאון
 תומרקין, יגאל של המפורסם לציורו דשת

(ציור מיכנסיים זוג האמן ׳הדביק ׳שעליו

 ולערוך ציבורית) סערה בזמנו שע׳ירר
 מיב־ הדבקת של תערוכה המבקרים בין

 מדוע — יכול יגאל ״אם ציורים על נסיים
 תהיה נוספת אפשרות ואני?״ אתה לא

מנ של התלויה הכביסה תערוכת חידוש
 תערוכה על הכרזה תוך קדישמן, שה

עקרות־הבית. בין כביסה לתליית

עיון
ו

שחורה חזות
לה הישראלית הדמוקרטיה עלולה האם

 טוטא־ דמוקרטיד, הימים מן ביום פוך
? ליטארית

 אברהם בעקיפין משיב זו שאלה על
 ב־ חיפה באוניברסיטת מרצה וולפנזון,

חב למחקר הריבעון ועורך ,מדעי־החבחה
שורו שבין ספר* באחרונד, שפירסם רתי
 מעט למצוא ניתן ההיסטוריות ודוגמיותיו תיו
 ססר לנו. הממתינה השחורה החזיות מן
 המהלכים להבנת ׳מפרט ׳מדריד חינו זד,

 והאידיאולוגיים המחשבתיים הפוליטיים,
המודרניית. המדינה •של

עדו־ אנתולוגיה הוא וולפנזיון ישל סיפרו
 במניעי העוסקת מדינית, מתשובה של סד,

 ובגילגולד, הדמוקרטיה של התפוררותה
 הטוטאלימארית״. ״הדמוקרטיה למתכונת

 מרוסיד, דוגמותיו ׳מרבית את נוטל המחבר
 וגרמניה הפאשיסטית איטליה הסובייטית,

 ברקע שניצבו והאידיאולוגיות — הנאצית
 מעשית דוגימד, אלה. ׳מחברות אחת כל של

 ו׳ולפג- מביא חברתיים וגישה דרך להבדלי
 הוא הכלכלה. בעיות פייתרון משטח דון

 ישלו ׳וש׳ר־הכספים היטלר שאדולף ׳מדגיש
 המשבר־הבלכלי את פתרו שאכט היילמאר

 הקמת על־ידי ׳30ה־ בשנות גרמניה של
 שעד, ומשוכללת, ענפח ׳מ״לחימתית תעשייה

 תעסוקה יצר רוזוולט דלאנו שפריניק־לין
 מיפעלי־פיתוח באמצעות פארצות־הבירית

טנסי״. עמק ״רישות דוגמת
 המיש־ לעליית מוקדשת הספר כמחצית

 ה־ של ולתפקידה הטוטאליטאריים, טרים
 לכפייה ובמנגנון במכשיר־דינוי מדינה

 ובנא- בפאשיזם העוסק בפרק ׳חברתית.
 משר־המיש־ ציטוט וולפנזיון ׳מביא ציזם
 :רוקו אלפרדו מוסוליני, בניטו של פטים

 השלילה, דרך על הפאשיזם את ״המגדיר
 השוללת תנועה הוא הפאשיזם :כלומר

 וסוציא־ ליבראליים־דמוקראטיים מושגים
 :וקובע מוסיף ׳רוקו אלפרדו ליסטיים.״
 להרשות שיש היא, החרות את ״תפיסתנו

המדי לטובת אישיותו את לפתח ליחיד
ול לאזרח החופש מגיע כך משום נה...

מפ שהם בתנאי רק אזרחים של מעמדות
 החברה של האינטרס את כתובו עילים

בשלמות.״
 ידועה, וולפנזון של מקביעותיו אחת
 הטוטא־ המישטרים ״כל : בנקודה ועוסקת

תינו ליטאריים  מישטרים מתוך צמחו ב
 מסך־ערפל של בחפות לרוב דמדקראטיים,

 המבטיחה סוציאלית דמאנוניה של רעיוני
 הפוליטי לעולם באשנב אחד.״ לבל הכל

 ורעיונות, עובדות של תילי־תילים ■מצויים
 התיי״הה כיום ישראלי כיל להזין שבכוחם
 ומתקשה מסביבו, המתרחש על ׳ומתבונן

 החברה על העוברת התמוירה :את לעכל
הישראלית.

 רבים, בציטוטים נעזר וולפנזון אברהם
כפי ״פאשיזם״ הערך הוא מהם שאחד

 מסדה, הוצאת הפוליטי, לעולם אשנב *
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מוסוליני בניטו
)1937 (לוב, האיסלם״ ״חוב את מניף

 (מה־ האיטלקית באנציקלופדיה שפורסם
 בניטו בידי... שחובר ערך ),1932 דורת

 הנוטות ״מדינות נאמר: ובו מוסוליני,
 הפאשיזם רוח אין ותרניות... הן לט־ת
 * הבינלאומיות הליגות כל את לקבל יכולה
 ייתכן — ההיסטוריה שתוכיח בפי — איטר

 לאומי רגש בהתעורר תה לכל שתפוזרגה
 או אידיאליסטיים ריגשיים, מטעמים חזק

מעשיים..״
 הטוטאליטא- המיישטרים על הפרק את
כפרק ״הסתפקנו :המחבר מסכם ריים

והאידיאו האירגונית דרכם בהתוויית רק
החו בחשיפת :אחרות במילים ; לוגית
 של בחיקם שהצמיחה, החברתית קיות

ה היפוכם את דמוקראטיים, מייטטרים
— מאורגנים מישטרי־עריצות : גמור
(ה על־מדינתי אידיאל של כשמו אשר

 משליטים הגזע) או האימפריה מעמד,
 ה־ (׳מזכיר אחד ומנהיג אחת מיפלגה
 ה־ על ׳פיהרר׳) או ׳רוצה׳ או מיפלגה׳

 חירזיות־הפרט את ומבטלים כולה, הבריז
זכויות־האדם.״ ואת

 בכוח׳ו ישייש כספר־ליטוד מומלץ הספר
 !ולשמש בייום־״ום, ישונים !מעמדים לד,בר,׳יד

 חמוק- של ,התפוררותו• תהליך אחר ׳מעקב
 מתוך הטוטאליטאריות שיל וצמיחתה חאטיד,

חורבותיה.

♦עת כתבי

תותי־סיפררתי
 נועדה עיתון־סיפרותי ישל לאור הוציאה

 טעם או !מגמה זרם, לשרת ברייתה ;מטבע
 בפירסוימים ׳מקובל כך כלשהם. סיפרותי

 ועכשיו. פרוזה ס/קריאה, כסו סיפדותיים
 משרת אינו 77 עיתון עורך ׳בסר, יעקב
 — ■כלשהם טעם־־סייפרותי או !מגמה זרם,

 כולל שלו הסיפרותי שהמיבחר למרות
 סים- ערך נטול ,מלל בצד מעולות, יצירות

כלשהו. רותי

 בין שהתקיים לחבר־הלאומים הכוונה *
ה לאומות וקדם מילוזמות־העולס, שתי

מאוחדות.


