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תיאטרון

מחזמקורי
 מעבר הוכיחה, תשל״ז התיאטרון עונת

 קיימת המקורית שהמחזאות ספק, לכל
 הישראלית. בתרבות רישומה את ׳ומותירה

המקו המחזאות את להשוות אין אומנם
 התיאטרון בבירות הנכתבת למחזאות רית

 מן להתעלם אין זאת עם יחד אד במערב,
מת המקומיים המחזאים שמרבית העובדה
 — מובהקות ישראליות בעיות עם מודדים

בהצלחה. ולעיתים
 השנה הציג מיטלפונקט הלל המחזאי

 בתת- עוסק המחזה (הבימה). תהום מי את
 של החבית בתחתית להם החיים אנשים
 תל-אביב. של בדרומה החברתי, המוצא

 השוכנות דמויות של גלריה העלה הוא
מצ חברה של קורבנות חברתית. בצחנה
 תוך אובדנן את הממיינות דמויות ליחה,

 אצבע להטיל ועוצמה כוח משוללות שהן
הישראלית. בחברה מאשימה
ורא מרכז היה שבהן שנים כמה אחרי

 נוקב, ריאליסטי תיאטרון של למגמה שית
 בקריזה סובול יהושע המחזאי השנה עסק

 עם יחד שעיצב מחזה חיפה), (תיאטרון
 בעל מחזמר של בסיגנון ויינגרטן איציק

 העדות ניגודי בנושא למדי,׳ סנסציוני רקע
 סובול יהושע של האחרון מחזהו בישראל.

תיאט־ הוא שו, ומגוג גוג תשל״ז לשנת

 בפועלי־במה העוסק תוקפני, רון־פוליטי
 כמשיח מלהתחזות אווילי זמר המונעים

 המעיד מחזה צוותא). + חיפה (תיאטרון
 התיאטרון- של לעידן-הסאטירה חזרה על

 התהפוכות על בתגובה כנראה הישראלי,
הישראלי. הרחוב על שעברו הפוליטיות

 בעונת- שחלו ותהליך כיוון למצות אם
 את המחישו אלה הרי תשל״ז, התיאטרון

 הגוון בעל המקורי המחזה של התעצמותו
 על והעידו הריאליסטי-חברתי-פוליטי,

ש הזרם־האבסורדי-חלומי של שקיעתו
 המחזאות של קודמות בשנים בכיפה שלט

 בימות על שהועלו אלה מחזות המקורית.
 עידן- תום על מעידים הציבורי התיאטרון

הפי ועל המקורית, מהדראמה ההתעלמות
 שבו למקום התיאטרון בימת של כתה

 של בליל ולא מדוברת עברית דוברים
 של מחוותיהם־ גם מיזרח־אירופיות. עגות
 בימות- על שהועלו מונדי, ויוסף רגב מתי

 של היציבה מגמתו על מעידם קטנות,
 ועל הריאליסטי־חברתי-פוליטי, המחזה
 הסימבוליס־ המגמות של סופית שקיעה

המקורית. העברית בדראמה טיות
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,אמנות

גרניקה
 חיל-האוויר הטיל 1937 באפריל 26ב־

 עיר־השוק על פצצות טון 50,000 הגרמני
 בחבל־הבאסקים השוכנת גרניקה, הקטנה
גר ההפצצה דאז. הרפובליקאית בספרד

 2000כ־ והריגת כולה העיר חורבן את מה
בני-אדם.
 אט- ריגשה לידי מייד הביא זה מעשה

 פיקאסו, פאבלו הספרדי האמן את נותית
 ראשוניות סקיצות 100מ- יותר שאחרי
 בתערוכה שהוצג גרניקה ציורו את השלים

בפא שנה אותה שנערכה הבינלאומית
 למען תרומות בגיוס לעזור ונועד ריס,

בספרד. מילחמת-האזרחים נפגעי
 במיל- פראנקו הגנראליסימו כשניצח

 את פיקאסו פאבלו הפקיד חמת־האזרחים,
 מודרנית לאמנות במוזיאון שלו גרניקה

 שאין מדוייקות הוראות עם בניו־יורק,
שת קודם ספרד לתחומי זה ציור להביא

רפובליקה. להיות זו שוב
 הכתרתו הספרדי, הרודן של מותו עם

הדמו והשבת למלך קארלום חואן של
 כיום מוסכם האיברי, לחצי־האי קרטיה

 ומיש- בספרד והמרכז השמאל אנשי בין
 לא שפיקאסו ופרקליטיה, פיקאסו פחת

 אלא מונארכיה, לעומת לרפובליקה התכוון
 ואחרי דיקטאטורה. לעומת לדמוקראטיה

 ביוני בספרד שנערכו החופשיות הבחירות
של שגרניקה הספרדים רוב ציפו השנה

בינלאומית

 התגלגלו כד לא אך לספרד. תשוב פיקאסו
העניינים.
 בניו- מודרנית לאמנות המוזיאון אוצרי

 את יעזוב הציור כי חפצים שאינם יורק,
ב שהוא טוענים ארצות־הברית, תחומי

 מעמד להחזיק מסוגל ואינו רעוע מצב
ב חבל־הבאסקים נציגי אחרים. בתנאים

מא להם שייכת ניקה שהגר טוענים ספרד
 העיר במוזיאון להציגה בכוונתם שיש חר

והעדו המיסמכים כל את האוצר גרניקה,
 של פרקליטיו בהפצצתה. הקשורים יות

 האמן של בצוואתו כי טוענים פיקאסו
 הגרניקה של הספרדי מישבנה כי צויין
 מלך כך במאדריד. הפואדו במוזיאון יהיה

 פי- של הנודע ציורו על המאבק והקצין
 בין בינלאומית מילחמת־זוטא והפך קאסו,

לספרד. ארצות־הברית
 שהוצעה בלתי־צפוייה, נוסחת־פשרה

 ושמטרתה ספרדיים אישים כמר, על־ידי
 ואת הספרדים ואת האמריקאים את לספק

שה מציעה פיקאסו, של כני־מישפחתו
 אך ספרד ממשלת לבעלות יועבר ציור
מועצת־הביט־ באולם לתצוגת־קבע יוצב

אי אותם בניו־יורק. האו״ם במרכז חון
 אינה ״׳גרניקה׳ :טוענים ספרדיים שים

 בספרד מילחמת־האזרחים את מייצגת
 מחאה זוהי מזה. יותר מייצגת היא בלבד.

 — הן באשר ומילחמה אלימות בל נגד
והש הראשונה העולם ממילחמות החל

 ביאפרה.״ ועד וייט־נאם דרף נייה,
 תתקבל זו שנוסחת־פשרה להניח סביר

 הלא- בעתיד וכי הצדדים, כל דעת על
ובי מועצת-הביטחון, דיוני יתנהלו רחוק
 המיזרח־התיכון, משברי על הדיונים ניהם

הגרניקה. תמונת של בצילה

שירה

החיצפון קוטב
/ מוזיקגטים, מלא הבית ״...מוחמד,

 קראם- בשטטיל כצינורות מנגנים הם
 פאר- כפארבוגן, תווים מבריגים / ניטוו
 / אמר בך / מאמע. את ומעייפים כוגט

המצ בן / פאהמי איסמעיל / הגר. בן
 וכשל, / דיקלה, מאמע אחרי וחיזר / רית,

לאי געגאנגן פרלוירן לד הלכת / ואמר
 / יהודו־פוילנית בלונדית כולד / בוד

 הלכתי אני גם / הערבים אחי ועל-כן
 ועדיין / שנים אלף של פלסטין מפוילין

 הפלפות ומדברת לפ חפ שלי העיכרית
ממ אתם ׳למה :שאלתי ולבן / ושטויות

 צריכים גאייף. ׳מידארף :ענו / ?׳ הרים
מ שירית (דגימה מן־הון...״ רוח ללסת.

רבים). שירים תוף
ב התבלט ולא התגורר ׳40ד,־ בשנות

 בתל- העבריים המשוררים קהיליית קרב
 ש־ פרלמוטר, יחיאל בשם משורר אביב

דר חוכמת ״על הקרוי דק קובץ פירסם
 קום עם מעריצים. מעט לו קנה ואף כים״

 לאבות שמו את פרלמוטר הסב המדינה
מר בקרב לבלוט שלא והמשיך ישורון,

 שלו המוניטין עיקר את המשוררים. עיו
ש בכד פרלמוטר/ישורון מצא כמשורר

 הקפדה תוך שיריו, את ומתעד ממיין היה
בתח והלועזיים העבריים התאריכים על

תיתם.
 פרלמוטר/ישו־ של שיריו את המאפיין

 לא רק — הכל שהם העובדה הוא רון
 מילולית תירכובת זוהי בעברית. שירה

מ אידיש־פולנית, של בליל המשעטנזת
 בהיותה הבולטת ערביות, במילים הולה

 מזלו כלשהי. שירית משמעות משוללת
 ועל עליו שפר לא פרלמוטר/ישורון של

 איש ולמעשה רבות, שנים במשך שירתו
במיוחד. החשיבם לא

 ממעמקי נס. לו אירע אחד שיום אלא
דל העברית השירה של הנשייה תהומות

 מילותיו את צעירים משוררים קבוצת תה
 רוממה שירים, של במתכונת המחוברות

אמ קרטון של כתר לראשו וכתרה אותו,
הפ כך מהודר*. בפורמאט יקר ריקאי

הצעירים. המשוררים בחצר לליצן כוהו
המסתו פרלמוטר/ישורון, של מרוממיו

 מתעלמים ס/קריאה, כתב־העת סביב פפים
 ששירתו מכך במתכוון ודי במודע די

גרינ אורי־צבי של שירתם מסייגי נצרפה
 שעל מיצקביץ׳, ואדם רטוש יונתן ברג,

 של דורם בני אחרון מקים שאריותיהם
 שיכוני פן ואלכסנדר שלונסקי אלתרמן,

לאו רעפים גגות בעלי עממיים, שירה
בטיעו ד,משתבחת שירה — ביותר מיים
 שיריים. לא וגם פוליטיים שאינם נים

 פרלמוטר/ של הלאומית־שירית הריגשה
 השיר בעזרת להמחשה ניתנת ישורון
אוקטובר בין שחובר החרמון״, ״מוצב

 ישורון, אבות מאת קולות״ ״קפלה *
עמודים. 116 קריאה״, ״סימן סיפרי

 מול ״גבעה : 1974 בינואר 19ל־ 1973
 / גולן. מול נד / סלע. מול סלע / גבעה.

 / הגולני מתחיל. / גולני נד. מול נד
 על הדגל את העלו / הגולני מתחיל.
 / רכה״ ״תודה — / :לנו אמרו / המוצב.

מה״״.״. בעד ״אין —
 את פעם חיבר גרינברג אורי־צבי אם

שירה, של לגבהים והגיע העיצבון״ ״קוטב

ישורון אבות
וערבית פולנית אידיש,

 מצויים פרלמוטר/ישורון של בשירתו הרי
 שנות 30ב־ העברית השירה ניגעי כל

 זה קובץ שירי מרבית כי ודומה המדינה,
החיצפוך. ״קוטב לכותרת ראויים

הישראלית החווייה

קלמן
לה בכוחם לוחמים, לזכר סיפרי־זיכרון

 כאשר ובעיקר למאד, עד דוחה דבר יות
 על־אנושית. דמות בהרכבת עוסקים הם

 שנפטר מגן, קלמן לאלוף ספר־הזיכרון
סי הוא ,1974 במארס מהתקף־לב בסיני

 של אנטי־גיבור, של בן־אדם, של פור
 מיקמו הזה העם שמד,לכי אנושי בולדוזר

וב בו יפגע שהדבר מבלי בצה״ל אותו
זה. כהוא אישיותו

 של אופיינית דמות אינו מגן* קלמן
 סיפור אינו וסיפורו בצה״ל, בכיר קצין

 בווינה, נולד הוא בני־דורו. של מאפיין
ל ובהגיעו מנגל, קורט בשם אוסטריה,
 ״קורט הגננת: אמרת (א״י), פלסטינה

 קלמן קלטן.״ לד נקרא - עברי שם אינו
 ליואב, שמו את שנים כעבור הפך לא

 איכויותיו מסיפור חלק וזה יורם, או בועז
 עליו הסיפורים מתוך אשר אלוף, של

בן־אדם. של דמות לה מתבהרת
 על תיאורים של גלריה הוא הספר
 והפיקוד השדה קציני מיטב מפי דמותו,

וה החוזרים שאחד תיאורים צד,״ל, של
 היה מגן שקלמן העובדה הוא בהם נשנים

כת אחריו גרר שלא בצה״ל בכיר קצין

 לנדאו, אלי בעריכת מגן״, ״קלמן *
 שם ציון ללא תדמור, וישעיהו שיף זאב

ההוצאה־לאור.

גרגיר,ה
מילחמת־זונוא


