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תיאטרון

מונדיבוק
 אגן־שושן, :אברהם !של חדיש במילון
 :או רעה ב״רוח ,,דקבוק״ !המילה !מהגדרת

 !שנתגלגלה יחיה או שמת, אדם גישמת
 די־ ס־ ש״נכנס ׳אדם אדם״. ■בגוף ׳ודבקה

 ״דפקה :כך מילון ■באותו מוגדר יבוק״
 שיגעון רוח אותו תקפה ירעה, רוח בו

וטירוף״.
 יוסף ׳המחזאי סימל ,רבות שינים במשך

היש בחברה נון־קונפורימית רוח סועדי
 במדור !מונדי שינתן ב״מונולוג״ ראלית.

 אמר: אף הוא )2077 הזה (העולם זה
 וכלכלית, תרבותית סכנה מהווה ״ימי
 רב־אמצ־ תיאטרון לעשות לי יתנו ואם
הציבו התיאטראות את מחסל אני עים,
 ואני כפרזיטים, מלאים שהם מפני ריים
 עד־זוכ־דם. כי יילחמו חם בודד. איש
מלמ כצורך בתיאטרון מאמין אני אכל
 התיאטרו־ המערכת את ,למעוך ושיש טה,
ה כאשר ובעיקר הנוכחית, כצורתה נית

 השיל־ בידי מפשיר הוא הקיים תיאטרון
 לתיאטרון סועדי מסר כשנה לפני טון...״

 ובאשר המשיח, !מחזהו !את הבהמה הציבורי
 גר־ שלמה הנוכחי, האמינותי המנהל סירב

 החליט הבסה, קרשי על להעלותו שביט,
תיאט ״לעשות לו שיתנו בנל־מחיר מונדי

דב־אמצעים״... רון
 שערך בהאיון ,3.6.77ב־ החל התהליך
אח ■בידיעות ביר־קדמא עמנואל העיתונאי

שנש !שסיר, !משה הטרי הח״ס עם רונות
 יוסף המחזאי את לסבסד יש האם אל:

״״כן היתד, ■שמיר ישל תשובתו י מועדי ! 
 הצורך את שמיר הוסיף ואליו ■נחרץ,

 עוד הטובה״. הלאומית היצירה ״כעידוד
 שמיר למשה טונדי ייוסף הודה ערב ■באותו

טלפונית.

המח יעל זו חיובית ׳שבאמירה מסתבר י
 רעב. דג שמיר משה לעצמו דג מונדי זאי

 תיקווה ׳בטונדי ׳הפיתה ישמיד ישל הפרתו
 ידיופדק בו !שדבק תש לא והוא גדולה,

 תתוישת את מהכרתו ידחק הוא כלשהו.
 מוינדי בחסה. !נוהג והחל — פיתיון היותו

 של הפומבית והמחווה יאת לנצל, החליט
 ״תי־ אותו ׳בעזרתו ולהשיג ■שמיר, משד,
חולם. הוא עליו רב־אמצעים״ אט־רן
 במוסף מיכתב מונדי פירסם 13.8.77ב־

 והשמצות גידופים ובו לסיסרות, הארץ
 בחלקן — ■הבימה ■של מנהלידהאמנותי על

 יבין !מוצדקות. !אינן ובחלקן ,מוצדקות,
 מונדי הדגיש שבמיכת׳בו הדברים !שיאו־

 המצוי שמיר משר, - !מאת !מחזה והזכיר
 ה־ בפיסקה ׳בתיאטרוךהלאומי. כעיון

 מונדי :משסה :מיכתבו של ,אהרונה
 כותב: והוא בהביימה, שטייר !משה ,את

 ח־ על כאחרונח נשמעו דיבורים ״חרבה
 לערכים. ובכטיחח עיפרית כתרבות צויד

 :(יקרי אנשים שאותם לחאטיו רוצה אני
חירפו אשר מהן), וגאולה ■שמיר משד,
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 בזכותם גבוהה־גבוחה ולדכר להתראיין

 דעתם את יתנו טרחיקי־לכת, שינויים של
 אם ונראה חזה כתיאטרון מנעשד, על

 ואת הטקקים את לסלק מסוגלים יודו
 בידורית בחילולה המשתוללים התולעים

ואינסופית...״
 ש״ההת־ תשתי זד, קטע קריאת אחרי

 בניסיון והתנחמתי בעיצומה. קתפות״
 לד״ר פוט־, ברכט ברטוילט את לדמיין

 את ״לסלק ומבקשו גבלס ייסף פאול
בהי המשתוללים התולעים ואת המקקים

 מתיאטראות ואינסופית...״ בידורית לולה
 יסולתי. ולא ׳.30ד־ שנות של גרמניה

 סוג־ מונד״בוק :לצעוק הוא שנותר כל
! — דיבוק ! ו צא

אמנות

 (סטערב־ סבאווארית המכוניות חבירת
 לציירים, לפנות נוהגת ב־נדוו גרמניה)

 מכו־ דגמי יאת עבוחד, שיעטרו ־מנת על
הראשו הציירים שני שלה. ניות־המירוץ

 ■אלכסנדר היו ב־מ־וו פנתה שאליהם נים
 החברה פנתה השונה סטלה. ופרנק קאלדר

 ליסטנ־ ירוי הנודע ספופ-ארט צייר יאל
 מכינית־ דגם את לעטר בבקשה שטיין,

.320 ב־מ־וו המיריוץ
ליכטנ של מעשה־יעיטורו המכונית,

 בסי׳גנונו ומנוקדת מנומרת הפכה שטיין,
 את משקפת ״תחתיתה :ולדבריו הרגיל,
 ח־ כנוף הירוקים. ושולי־חדרד הכביש
וב השמש כזריחת להבחין ניתן •שילדה
 מעוטר השילרה גג כאשר השמים, תכלת

 עיטוריו אם לשאלה בחשובה כעננים.״
לה יוסיפו ב־מ־וו של למכיוניתיהמירוץ

ההתמצאות

 עם יחד אכל לשעה, ק״מ שיבעה יאכד
 אצל ההתמצאות לאובדן יביא הוא זאת

היריבים.״

שירה

אלוקדם)
ביש צעיר משורר של ההצלחה טסח

 בהיכלות הסתופפות דרך עוברת ראל,
ב שהוקמו ׳ועורכים־סיפתתיים מבקרים

 בהיכלות תל־אביביים. בתי-קטד, כמה
 אלו־ יאת לעבוד הצעיר ׳המשורר על ׳אלה
 להם להעלות ,והעורכים המבקרים קיו

 להעניק מואילים שהם יעד ■שירית ׳קטורת
 תקופת ולאחר האלוהית, חסותם את לו

 אותו ומכניסים טורחים חם ארובה הניסה
 לבל ומצורף לפגתי׳אוו־יהשיירה שיריו ׳ואת

!והעורבים. דמבקרים טהיכלות היכל
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 קטורת להעלות :נוהג שאינו משורר
 ל״גרפומן״, היצירה מטבע ■הופך שיריית,

 אחרת מילה ל0י או ״׳בדרן״ ״׳פלגי,אטור״,
בה. בלולות אינן מ־יש־ו־יר־יר שהאותיות
 גפן יהונתן העיברית, השיחה בהיכלות

 הגורל צחוק אך משורר. כלל נחשב אינו
 משורר הוא גפן שיהונתן ■הוא תשירי
 בולטת שירתו מזה, ויותר זאת, למחות

ל גפן ישל ובחוסר־בישרויגו !במקוריותה
 ולחתום זרות מתרבויות ישירה העתיק

 הקטורת מעלי בין כמקובל יבשמו, עליה
השירי. הפנתיאון ותושבי השירית
מהדורה גפן יהונתן פ״רסם אלה בימים

גפן יהונתן
לרגשנות ציונות בין

 אחרי *, הראשון ספר־שיריו של שנייה
 דוכני מעל נעלמה הקודמת שמהדורתו

 ה־ של והכרתם עזרתם ימלא השיחה,
ב שחש אחד הפנתייאון. על ״ממונים״

 המסוה המשורר היד, זיו, שירה ישל ערכה
 כפיפרר ״יש :לגפן שכתב אליתרמן נתן

 כבדת כל־כך ועמוקה, שקטה ליריקה
 משהו ויש יחד, נם צעירה וכל־כד ראש,
 לעולם מניע שאינו חן, ושופע קוסם
 וטצטעצעת מיתממת התפנקות אותר לידי

 כפיפרך יש ־כר. כל רכות שדונמאותיזז
 כפועל רואים אנו שבהם רבים מקומות

 (ולא מחשכה כשהיא השידה את ממש
 המחבר)...״ של קימטי־מצחו כשהיא

 ״כמה :בהצהרה גפן פותח סיפרו את
 כמה / לעסקים. נכנס שאני לפני מילים
 חלומותי את מחליף שאני לפני טילים

 נ־ ישירים כותב הוא סטיספרי־מלפון...״
תחו ,לתרגום נזקק ואינו פשוטה, עיברית

מי לצירופי יאו לטיניות, למילים שותיו
 בין כמקובל חסרות־משטעיות עיבריות לים

 הנביאים. ׳בלשון כל־כך רבים משוררים
 נפש־פזעלת מצויד, גפן ישל בשיריו

 זה ״׳אלוק׳ :כותב הוא ׳שעליה ״אלוק״,
אינ יותר, קרוב נשמע זה ככה אלוקים.

 מוסיף ׳הוא עליו ולועזי...״ יותר טימי
 אבל כאלוהים מאמינים ״איננו :ואומר

 מאמינים איננו / בנוכחותו, מאמינים
(בבי / כביאתו, מאמינים אבל כמשיח

 קיימות / בימינו). בביאתו במהרה, אתו
הנוראה האפשרות / :אפשרויות כמה

אלו שישנו האפשחת / אלוהים, שאין
 יהרוס והוא העולם את ברא הוא הים,

 השלישית האפשרות / לנחוץ. כשימצא
 בינלאומי, אובייקטיבי, אלוהים •שישנו
 הרביעית האפשרות / מעוניין. לא עייף,
 שמיטיבה נוכחות איוו יישנה שתמיד היא
כולנו...״ עם

 הוצאת מילים, כמה גפן, יהונתן *
עמודים. 75 ומודן, ביתן זמורה,
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שי סאלוק, גפן של הדיסרטציה למרות

 כמו: ניוהילייזם של באלמנטים עמוסה רתו
 לשכב מאשר יותר אדירה תשוקה לי ״אין

 ולא אבותי עם לא ההוא. בטחב איתר
 הסובב את מתרגם ■הוא אחרי...״ כני עם

 בצמר־גפן־שירי: זאת לעטוף מסלי אותו,
כ חפוזות פגישות לעצמה קובעת ״העיר
 ל־ ידועים קפה כבתי־ / רחוכות. פינות

 חלק / מובחרים נוכלים מתכננים •שימצה
 מחר...״ של מהשקרים ניכר

 נגועים אינם גפן יהונתן של שיריו
 ה־ בשיירה שאחזה חהצטעצעות במחלת
 טובה שיירה כותב ׳הוא היום. ■של עוברית
מחוס ציניות בין ליד, הנמתחת ואמינה,

השו בהברה שמקורה רגשנות ילבין פסת
״כ בשירו כמו לעיי־מפולת, מתחת כנת

] :״המלחמה מן שחזרתי
 ] ונטייה האוייב של פעם שהיתה ״חרם

 כמו בכת־אחת, מתו לא הם / להשמין.
 — חלקים־חלקים אלא / הקולנוע בפירטי

 על מונחת יד / ביעותים. כחלום במו
 כסלע, מכה קפוץ אגרוף דוקרני, שיח
 עץ / רימון. עץ גזע על מהופך ראש

 הדרך / אלוק! הו, / ריחו. נתן הרימון
 קטועים באפרים רצופה שלך לגן־עדן
 עד מגיע / מהם איזה / נדע לא ולעולם

אליד״.״

תרגום

(יוכני)
 ששמעתי כיותר העצוב הסיפור ״זה

 מא־ פורד של סיפרו נפתח כך מעודי...״
 הטוב*. החייל )1873—1939( פהדד דוחס

 כמד, בין ,מיליחמת־התשה מתנהלת בסיפור
וה החזקים בה מיליחמד, פועלות, נפשות
 גבורה סיפור זהו בחיים. נותרים סוסים

 שהובל גבר מתאר שבמהלכו חייל, ללא
 הקורות את :אשתו, ביד באף ■שנים ■תשע
פרו חומצה בעזרת להתאבדותה עד ואותו
סית.

החלפת של סיפור הוא הטוב חחייל
* בחס- הדנה קפדנית כתיבה יחוד זהויות,

ותחושות. מינהגים מואי־מקומיות, צים,
 המאה ישל סיפורי־אהבד, על פארודיה זוהי

 שביו ומעולה ׳סייפור־אהבה־עצוב ,19ה־
בחיים. נותרים והמתטסרים האוהבים ׳מתים

 !מעודי ■שקראתי ביותר העצוב הסיפור
 של בסופו מצוי הע״ברית חסיסרות על

 מאת פורד״ לסטלה ב״!מיכתב הטוב. החייל
 !מד, משום המופיע סורד, מאדוכיס טורד

 טורח הספר, בפתיחת המקורית ׳במהדורה
 קטע, בסוגריים להביא הסיפור .מתרגם
 בעל והופך משמעות מכך כתוצאה המשנה

1 ״נפרדתי :מקומית סיפרותית משמעות
מעל רשמית פרידה הסיפרות מן איפוא

מי הוא, (גם 7111:11511 כתב־העת דפי  יו
 אחר־ טאמץ). מרוב מת שרטותו, מסכן

 הטו־ לידידינו מקום לפנות התבוננתי כך
ד — כים  אל־ ,(פאונד) עזרא וידידי יייי
הסופ ושאר ה.ד., לואיס, וינדהאם מט,
 הדלת...״ על אז שהתדפקו הצעירים רים
המ המסר-הס״פרותי !את הבין שלא יומי

 היא הסוגריים בסגירת הכוונה הרי קומי,
 המשורר פידסם שמימנו יוכני לכתביהעת

 את ופינה מאמץ״ מרוב ש״ימת זך. ׳נתן
* ד,״ש־ אלקוט ולחם. פאונד לעזרא הדרך

 שפיינה זך, נתן !אחרות: במילים דאליים.
 שהתדפקו הצעירים למשוררים .מקומו את
ש הצעירים, שהמשוררים אלא הדלת. על

 וב־ ס/קויאיה בהוצאת אור ראד, זה ספר
 את ומהללת המפרסמת שלד, בתב־העת
 אגדי עוף הוא היוכני כי שכחו שיריהם,

אחת ״פעם :■בתלמוד הנזכר ,מאד גדול

עמודים. 207 סימן־קריאה, סיפרי י

שלי ״הדגם :■ליכטנשטיין השיב מהירות,

ליכטנשטיין שד 320 כ־נדוו
אובדן


