
קאפקא להרצל. התיאטרתי המשותף המכנה

המת? ת,י1ו.ו נוכח לשיר מוס1!■! מן זה האם בדיסנילוד
תיאטרון

מסובב זה
 ודתסדי- מחזאי סופר, הוא סאותרן טרי

 אינו סאותרן בארצו. נודע אמריקאי טאי
ו כסופר לארצות־יתברית מחוץ מפורסם
 שלו המוניטין כתסריטאי. אלא מחזאי,

 אלא גלויה, בצורה לישראל הגיע לא עדיין
האחורית. הדלת מבעד
 סאותרן ■רכש כסופר שלו המוניטין את

 עם בשיתוף חיבר (שאותו קנדי בסיפרו
סי שהוא קנדי, הופנברג). מייסון הסופר

 בדמות וולטר, של קנדיד גילגולי פור
 המאה של השניה המחצית מת לוליטה

 ■כיכבו קנדי של הקולנועית (בגירסה 20ה־
 קובורן ג׳יימס ברנדו, ■מירילון השחקנים
התסרי את גם חיבר סאותרן ואחרים).

 סטריינג׳לאב דוקטור כמו לסרטים טים
 ולאהוב לפחד ■לחדול ■למדתי כיצד (ו/׳או

 הקסום הנוצרי (האטומית)׳). הפצצה את
 ,20ה־ הסאה בן ״שוע ■של פארוד״ה שהוא

 לשי- מעל ענקית צואה קדרת ד,מרתיח
 מהחיפו־ ■סטאר ריננו של (בכיכובו קאנו

שיות).
חי ובתסריטאות בפרוזה עיסוקיו מלבד

 קצרים, מחזות עשרות סאותרן טרי בר
 רבות שנים זה :המוצגים אחת, מערכה בני

 מחזותיו :ובריטניה. ■ארצותיהברית ברחבי
 בישראל, הועלו לא מעולם סאותרן של

 החוץ־ התיאטרון עם נמנים שהם מאחר
 דומה זאת, עם יחד האמריקאי. מימסדי
 השפיע סאותרן של התיאטרון שסיגנון
הישרא בדראמה 'אחד מחוז על לפחות

 המקומיים, שהדרמטורגים ■מבלי וזאת לית׳
 כתבי־העת מעורכי וכמה :מומחי־התיאטהון

לכך. ליבם שמו הסיפרותיים
 סאותרן פירסם ׳60ה־ שנות :במחצית

 מעלה הוא שבו להשכיר, דירה מחזהו את
 ופסוודו־ פסוודו-קאפקא הבטה קרשי על

 בדירתה מתנהלת המחזה עלילת פרויד.
 בדירתה חדר המשכירה קאפקא הגברת של

 בדירה :נוסף דייר פרויד. זיגמונד לד״ר
פרנץ ואלמוני, צעיר סופר בנה, הוא

פרויד + קאפקא
קאפקא '+ הרצל =

 פרויד כמישפטן. למחייתו העובד קאפקא
 בין המעוותים מערכת־היחסים אחר עוקב

 מתמודד קאפקא הרודנית. לאיטו קאפקא
 המהפכניות ■והשקפותיו פרויד זיגמונד עם

 קרשי-הבמה על נוצרת וכך בפסיכולוגיה.
מושבת־ בין ואלימה :תוקפנית התמודדות

 החלומות פשר לבין לקאמקא, העונשין
פרויד. של

 ל־ קאפקא בין הבמה על העימות אם
התיאט ולשוהר לצופה משהו אומר פרויד

 מייד לו מסתבד הרי המקורי, ברי העי רון
 התיאטרון צרכן אותו. ״סובב״ מישהו כי

העוב מן מרוטה עצמו לחוש עלול העיבדי
ש החושבים ישראלים מחזאים שיש דה

סוכר המקומי לקהל־הצופיס לתת אפשר
 כתו־ בהן ולהתהדר מתוצרת־חוץ יות

 אומרת מה השאלה נשאלת צרת־הארץ.
 = קאפקא + הרצל :ד,תיאטרונית הנוסחה
? פרויד + קאפקא

שמורת־טבע
 מהחולות יפה. ארץ־ישראל היתד. פעם
 באו שילדיה תל־אביב, בשם ■עיר צמחה
בסיפו שהונצחה :תל־אביב — הים מתוך
 ׳תל-אביב גוטמן, נחום של !ובציורים רים

הערפיח. בעידן השקועה ■לעיר שקדמה
 אהרוג־ מבלה 20ה־ שנות ראשית !מאז

 עיתותיו את בר־יאל) (אהרון המציל צ׳יק
למע־ הצלת ■תוך תל-אביב, של בחוף־ימה

אד בר־ אהרונצ׳יק
זקופים״ מתים ״אלונים

 בוחן וממוות, מטביעה אנשים מ־סססל לה
הים הוף ליד ■שצמחה העיר חטוטרת את

שלו.
 אהרונצ׳יק החל 70ה־ לשנת-הייו בהגיעו

החו ופ״רסם קיבץ שאותם שירים, מחבר
 שנכחד ■לדור כמראה המשמש * בספר דש

 שהביאה הסיבה על עידו. ורחובות מחופי
 ״כאשר : כותב הוא שירים לחבר אותו
 עצוב, נעשה והוא / לגימלאות פורש אדם
 / ואות ראשון סימן וזה / סיפוק ללא

 שיריו לעיסוי,...״ — ל׳הובי׳ זקוק שהוא
בכנו ומתעלים נאיביים׳ אהרוגצ׳יק של
המקו ת־התיחכום1שי על ובפשטותם תם

 אופק, סירות, ים, על כותב הוא בלת.
 ודם סכם ״וריח בחול שרועים גופות
אלו הו, המושלם... ליופי מעיל / צעיר

 ״שירי (אהרונצ׳יק) בר־אל אהרון *
 הוצאת לחיים״, אהבה שירי — לים אהבה
עמודים. 36 .אל״ף,

 / וכושר. תכונה וקצת / כוחות לי תן הים,
 מתשוקתי / לוט, כמו ׳טיכור ממש אני

לאושר...״
 מספר הצמרת״, ״נשות משיריו, באחד

 צמרת ״נשות על באירוניה אהרונצ׳יק
 ״להחזיר שמטרתו ועד הבוחרות החכרה״

 לרחוב״ שהידדדרה בחורה כל למוטב
 האומרות פרוצות שלוש עם מפגישן והוא

 בזה, לנו תעזורנה אם / במוכן, לכן ״נודה
 מתאר הוא אחר בשיר חינם״. תתנה שלא
 ייטבו הרופא׳ ׳אסף של ״באורולוגית איך

משי ביניהם במתינות בנחת, / חולים,
שב הטוב מהו :נסבה השיחה / חים.

מאו להיות לאנשים שיאפשר / חיים,
 מוסיף השיר, סיום ולקראת שרים...״

אחד, חולה אמר ״ידידי, :אהרונצ׳יק
 שב־ טוב הכי תדעו, / :המתין שלתורו

״הטו ובשיח להשתין.״ היבולת — עולם
 טובעת, יפה נערה מתאר הוא בעת״

 עד לפה מפה בהנשמה מצילה שהמציל
מוק פולו / ארוכות,״ בה הסתכל ש״הוא

!עיניים פנים, איזה סם,  את פקחה אז / !
 :לו אמרה רוטט ובקול / התכולות עיניה
ידיים׳.״ ׳כלי

 של בנו מהתקף־לב נפטר כשנה לפני
 ומבקר־האמנות הצייר המציל, אהרונצ׳יק

 :במיילים מספידו והאב בר־אל, יואב
 הבטחנו הרי / אבכה, לא כני, דאגה, ״אל

 נתנהג / דם שותת כשהלב גם / לזה, זה
 שזה / כסוד לד אספי אד / אדם. כבני

 לא ששוב ■לחשוב / מאד, קשה קשה,
 / באש. חיים להישרף כמו זה / ניפגש,
וחוכ הומור והקרנת / אתד לדבר אהבתי

 טפיחה עם / כ׳כף׳ ממד ולהיפרד / מה
/ הכתף. על  לכל / מעולה טעם לד היה /

ומנגי פיסול ציור, / יפה, נשגב, דבר
/ האחרונה. שעתך עד נה,  הפרידה גם /

 כמו / ונאה, הולמת היתה / האחרונה
זקו מתים אלונים כי / בחיים, שנהגת
פים...״

פופיפרוזה
האוס :רה,מחזאי הסופר ■הנדקא, פטר .

 הצגת לרגל בארץ באחרונה שביקר טרי
בפא שנים ■מזה :וד״מתגורר קאספר ■מחזהו

 תחושת של רגע סיפרו את פירסס ריס.
 זה בספר גם לאנגלית. בתרגום * אמת
 הלשון, ׳וימשסעויות ערכי את הנדקא תוקף
 ילדותו נוף את מחליף הוא שהפעם אלא

 בשמת פאריס ■של ■בגופה האוסטרו־גרמני
 הופכת שבה קרתנית עיר שהפכה ה־סד/
ה של לברזיוודהפירסומת האתמול שירת
הווה.

גר הנדקא, של בסיפרו הנפש־הפועלת
 מיראבו גשר על־פני חולף קאושינג, גיר

 אפו־ גיום של בשורותיו ונזכר בפאריס
/ הסיינה תזרום מיראפו גשר ״תחת : נר י ל  

 אד / אזכרנה פי עלי השומה / ואהבותי
/ תבאנה השמחות הייסורים כתום  הלילה /
 נפשי הימים חולפים / מזמרת היטעה הולד

פוס רואה הנפש־הפועלת נשארת...״.״
 מי־ מג׳טר ״המראה בתי־מגורים ובו טר

 שיר של מהרקע שיר.״ היא פאריס ראכו,
 פרנץ של ״המטאמורפוזיס״ וסיפור זה,

 — סארטר פול ז׳אן של והבחילה קאפקא,
 המנוכר גיבור המעמת הנדקא פטר יוצר

 היפני- של כ״אסיר בפאריס וחש לחברה,
מעורבות שבה כנפש־פועלת הנראה לנד״,
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 דוסטוייבסקי, פיודור של מיצירות נפשות
 אחרון וטאנגו חצות של קאובוי קאפקא,

בפאריס.
 של מארג בסיפרו ״וצר הנדקא פטר

 את הופך הוא שבמהלכו פופיסיפחתי,
 סאמסא) יגרגור מקאפקא המעורב גיבורו

אוס לאזרח מהבחילה) (רוקונטין וסארטר
 בשגרירות העובי ■לילה יואב ׳נשוי טרי

קבלת־פנים במהלך ■ואשר בפאריס ארצו

הנדקא פטר
לשון מטבעות נגד

 אורח, אוסטרי לסופר שגריר,ותו שעורכת
 את וסולח בגדיו את מעליו :מסיר הוא
 גרגור הנפש־הפועלת, !בשר. ברוטב פניו

 תוך אלימות של מהזיות טובל קאושינג,
כל משמעות לחיים אין כי מגלה שהוא
 מטאמודפוזה־רד עובר הוא ועל־כן שהי,
לש ביכולתך :קובע הוא שבמהלכה חנית
 אתה שיבה קלות באותה ■רוחך את בור
רגל. לעצמך לשבור יכול

 פארודיה של קשוח אלמנט קיים בספר
 של גיבורו ייעודיה. ועל סיפרות על

להיות רוצה לא ״אני :קובע הנדקא
 הפרצוף אינו ״זה בסיפור״, נפש־פועלת

דבר״. מביעות אינן ״מילים שלי״,
 הנדקא, פטר של האחרים בספריו כמו

 גרמניים סופרים של נוספים י ובספרים
 את להציג מצליח שהוא דומה בני־דורו,
 בכניעת חסיפרות של העיקרית מילחמתה
 שלא ריקניות, למטבעות־לשון האנושות

 ספר לשעבדו. אלא האדם את לקדם נועדו
הת פיגורה את נוספת בפעם ממחיש זד,

 העכשווית, הסיפרות־העיברית של הומי
ה הדריסה עם להתמודד אי־אונה ואת

 טובה חלקה כל על המשתלטת לשונית
העיברית. הסיפרות את הסובבת בחברה

תרגום,

ציואניג־טםה
 רגליה היו־ עז, שהיא העז ידעה ״אילו

 שהוא הדג ידע אילו בזו. זו מסתכמת
עו פגוש הנהר למעמקי שוקע היה דג,

עצ יודעים והנהר ההר הדג, העז, פרת.
 האדם רק יודעת. שאינה כידיעה מם

 כן על היודעת. כידיעה ל׳דעת׳ מנסה
 שהעז כשם אדם להיות מצליח האדם אין
 הר, הוא ההר דג, הוא הדג עז, היא

נהר.״ — והנהר
 צ׳ואנג־טסד, הסיני המלומד כתב כך
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