
בסוף הופכת 50ה־ משנות קיש!! של קומדיהטראגי־

תיאטרון

חוזר פחיצ׳קין
 תיאטרון העלה בדיוק שנים 24 לפני
 הולך שמו בשם טראגי־קומדיה הבימה
 בשם אלמוני מחבר של פרי-עטו לפניו,

בה המרכזי התפקיד את קישון. אפריים
 בר- שלמה שיחק פרוצ׳קין, צבי צגה,

סא באיזמל חתך לפניו הולך שמו שביט.
בשנו ישראל של אורחות־החיים את טירי
 כמעט לגיחוך עד והביא הראשונות, תיה

וה הפרוטקציוניזם ניגעי את אבסורדי
שבדרך. המדינה של ביורוקרטיה

הפ קישון אפרים של הטראגי-קומדיה
 מחברה את והוציאה העונה, הצגת כה
 היה שבה חדש עולה של האלמוניות מן

 אפרים את הביא לפניו הולך שמו מצוי.
 הזה העולם בגיליון השער לסיפור קישון

 לא איש המחזה, של הצלחתו למרות .827
ה התיאטרון בתולדות ציון־דרו בו ראה

 שתאמה שלו, הרבה החיוניות למרות עברי,
ימים. אותם

 התיאטרון של העכשווי האמנותי מנהלו
 לפניו הולך שמו וכוכב הבימה, הלאומי
 החליט בר־שביט, שלמה ,1953 בגירסת
בהצ 1977/8 עונת־התיאטרון את לפתוח
 והעלה העבר, מן הגדולה הבימתית לחתו

 עבור הלאומית קרשי־הבמה על המחזה את
 ה־ שיקוליו הנוכחי. התרבות צרכני קהל

 המנהל-האמנותי של אמנותיים־אישיים
 שהטראגי-קומדיה העובדה מן מתעלמים
 סוף לקהל נראית קישון של המיושנת

לסאטירה בינתיים שהורגל ה־סד, שנות

לפניו״ הולך ו״שמו קישון
לאומי לתיאטרון נכסים כונס

 ראש וניקוי הארץ 200 ציפור־הנפש, של
ועקרה. תפלה כבדיחה —

 תת־כותרת היא למדי מסקרנת עובדה
 ״טראגי-קומדיה״ 1953ב- שהיתר. המחזה,
 סתם. ל״קומדיה״ הפכה העכשווי ובנוסח
 יותר במהלך כי מבשר שכמו תמוה, שינוי

 הישראליים החיים איבדו שנים מעשרים
 מסתפקים והם שבהם, ה״טראגיות״ את

בלבד. ב״קומדיה״ כיום
 שנוטל לאומי תיאטרון פנים, כל על
התיאט לעונת ככרטים־ביקור שכזה מחזה

 רפר- פשיטת־רגל על מעיד החדשה, רון
 אצל מקומם פושטי-רגל וכידוע, טוארית

צריכה שבהם באולמות ולא כונם־הנכסים
- 4 ו .........■■י■ 11■ 11■..... 6 ו ו ■

 רפרטוארית פשיטת־רגל תרבות. להיווצר
 ורעיון מחשבה מגמה, היעדר על מעידה זו

 מצב הלאומי, התיאטרון בהנהלת כלשהם
 הקודם האמנותי למנהלו געגועים המעורר

יזרעאלי. יוסי התיאטרון, של

אמנות

שירציוד
 מ. ג׳ולי בגלריה מוצגת אלה בימים

המשו משל תקרינים תערוכת בתל־אביב
 בהצגת עוסקים התקרינים אבידן. דויד רר

 קוויים, ו״שידורים״ ״סימונים״ ״צופנים״,
חזו ״סמיוטיקה הצגת של ניסיון המהווים

 שמגדיר כפי אחרות, במילים או, תית״
 מערכת־הסימו־ ״הרחבת אבידן דויד זאת
החזותית־לשונית״. נים

 פעולותיו הגדרת את להרחיב בניסיון
:ואומר אבידן מוסיף השירבוט בממד

אבירן דויד
המילה״ של הרחב במובן משרבט ״אני

 לא אידיאלית נקודת־מוצא היא ״השירה
 דכר. לכל אלא אחרת, אמנות לכל רק

 אין — פלסטית לאמנות משירה להגיע
 יוצר איני אחת... מהירה תנועה אלא זו

 להיווצר, אותם מסית אני — תקרינים
 משרבט אני מאד... המסויימת בהתערבותי

 את משרבט — המילה של הרחב במובן
 אל אותו מטיל :כלומר התהליך, עצם

המשורבט...״ החלל
 של האמנותית עבודתו לאופן המחשה

 מולטיוויזיה בתוכנית ביצע שאותה אבידן,
 ניתן ידני־אלקטרוני, בתהליך האחרונה

בתע המוצגות מעבודותיו בכמה למצוא
 האמנו- השקפתו את המאפיינת זו, רוכה
המשורר. של תית

הישראלית: :ההודיה

פז״ח
כל כלכלית לתוכנית כותרת אינו פז״ח

מהבנ אחד של חסכון למיבצע או שהי,
לפסטיבל ראשי-התיבות הם פז״ח קים.

 אחת כפורענות המתחולל החסידי, הזמר
 קשר שכל ולמרות בהיכל־התרבות, לשנה

 דואגת בהחלט, מקרי הוא תרבות לבין בינו
 בכל אותו לביית הישראלית הטלוויזיה

בישראל. ובית בית
 שלה ברפרטואר המייצגת במה הוא פז״ח

 שזמרים בכך הדתית, אי-הסובלנות את
 מעל כיפות בה לחבוש נאלצים חילונים
התו שלהם. החילוניות השיער לרעמות

להב ניתן שבו דתי, ייסורים מחזה צאה:
 וג׳ימי אס צביקה פיק, כצביקה בזמרים חין

 רוחמה, ובזמרות כיפות, החובשים לויד
 הקהל לנוכח המתייצבות ולוחמה נוחמה

ארוך. בשרוול
לי מצליח פז״ח של השירים רפרטואר

שי לרמת והכוונה לא־ייאמן־תרבותי, צור
 הזמר פסטיבל משל נחותים וביצוע רה

 אלה והלא-מיזרחי. הלא־חסידי הישראלי
 הלקוחים ממישפטים הגזורים שירים הם

 החסידות לבין בינם קשך שכל מהמסורה,
 הבעל את להביא ובכוחם בהחלט, מיקרי

בקברי להתנער אחרים וחסידים שם־טוב
 לא- כמו: שירים כותרות יש בפז״ח הם.

באכזב לא ישב הוא השן: כואבת דושם
 ארץ בכותל! פתק להיות רוצה אני תו!

 וכהנה כהנה תמלילים ועוד לאומים, אלפי
 רוק של שיגרתיים מיקצבים על המורכבים

 הרוק של במראה־מעוות שעובד ישראלי.
האמריקאי.

 טיפוסית מאפיינת היא הפז״ח תופעת
התר של וההידרדרות השקיעה לתהליך

 מגמת על מעידה והיא הישראלית, בות
 היהודית- תרבות־החול של השתלטותה

 הסבה שעברה מזרח־אירופה, של גלותית
תקו של מוסיקאליים לתווים מקצועית,

פתנו.
והאר השלושים שבשנות לחשוב אם
 תשתית ליצירת נסיונות בארץ נעשו בעים

מקו משמעויות בעלי זמר־ישראלי של
 הרי הארציאשראליים, לנופים וקשר מיות,
מצ פז״ח, של זה הכלאה־תרבותי נסיון
 הנסיונות על כמצבודקבר באזניים טלצל

הישראלי. הזמר בשדה שנעשו
 זה תת-תרבותי מאירוע בהיעדרם בלטו
 האלוהי הבדרן הבעש״ט, החסידות מייסד
 הגדול. הכוהן בירכת ונפקדה זוהר, אורי

בביצועיה. הפליאה הגח״ל להקת
*

עדות

1 שואה
 לצנוח פלגי יואל גויים 1943 בדצמבר

 במטרה הנאצים, בידי הכבושה באירופה
 הונגריה, יהודי הנהגת עם קשר ליצור

 ליחי- השתייך פלגי הצלתה. למען ולפעול
 32 נימנו שעמה ארצישראלית, דת־עלית

פל של זיכרונותיו ספר נוספים. צנחנים
 חנה וביניהם דמויות גלריית המתאר *, גי

הצנ מחבריו ואחרים סירני אנצו סנש,
ליו מעל צניחתו סיפור את מביא חנים,

 את וייצר להונגריה חדר משם גוסלביה,
 קסטנר, ישראל רודולף ד״ר עם הקשר
 הציע הנאצית החיפושים טבעת הידוק שעם

ה של לידיהם להתמסר ולחבריו לפלגי
גרמנים.
ב ובלתי-שלם אישי פרק הינו הספר
 המכאניזם את המתאר השואה, תולדות
 כפי הונגריה יהדות השמדת של העצמאי

 שהיה פלגי, יואל של בעיניו שהשתקף
 שיתפו בהם מהשלבים לכמה עד־ראייה

 עם פעולה הונגריה וציונות יהדות מנהיגי
בהשמדתם. הנאצים

ספ עמודים, 251 באה״, גדולה ״רוח •
עובד״. ״עם הוצאת ״אופקים״, ריית

 במהדורתו יצא-לאור באה גדולה רוח
 הכסוי הוא בו כשרב ,1946ב־ הראשונה

ומע מתאר הוא רבים ובפרקים הגלוי. על
 סרט ומזכיר והתרחשויות, אירועים לים

 לפני הישראלית הטלוויזיה שהציגה תיעודי
 סרט הונגריה, יהדות השמדת על שנתיים
 יוסף העיתונאי׳ של תסריט על-פי שנעשה

 הפרשה מאיזכור להתחמק שהעדיף לפיד
קסטנר״. ״פרשת המכונה

 הספר של החדשה שלמהדורה למרות
 פלגי מתאר שבה אחרית־דבר, מצורפת

 של מעשיו את להסתיר מנימוקיו מעט
 היתד, החדשה המהדורה הרי קסטנר, ד״ר

פרוטו כמה לה סיפח אילו יותר אמינה
 נגד קסטנר ישראל מישפט מתוך קולים

 שנות בראשית שפילג גרינוואלד, מלכיאל
 להפלת והביא ישראל, מדינת את ׳50ד,-

 הלוי בנימין שהשופט אחרי הממשלה,
 את מבר ״קסטנר כי בגזר־דינו קבע

לשטף׳. נישמתו
 כושר ניחן הספר של מגרעותיו מלבד
 תיאורית, ביכולת פלגי יואל של תיאורו

 מאירופה אותנטית חיים תמונת המביאה
ב שיש בכושר הנאציזם, בשבי הלכודה

רבים. סופרים של קינאתם לעורר כוחו

שירה

ם שני ף אל
מש בעל לשוני ביטוי הוא שנים אלף
ב חד־מובנית. פוליטית־תרבותית מעות

ה וגרמניה הפאשיסטית, איטליה תרבות
 ניסיון זה ביטוי הטבעת בניסיון היה נאצית,

 ומעורר- ורוד עתידי מיתוס יצירת של
שלמה. לאומה תיקווה
 בגרמניה השלישי הרייך מפלת אחרי

 את ברכט ברוטלד והמשורר המחזאי כתב
הבאות: המילים

מלחמות שלוש ניהלת הגדולה ״קרתגו
גדולות.

עוצמה, רבת היתה עדיין הראשונה אחרי
לחיות היה אפשר עדיין השניה אחרי

בה,
מצאוה.״ לא יותר השלישית אחרי

גילבוע אמיר
״ צעירות שנים ״אלף ו... פני ל

 שאגדת הוכיחה עקובת־דמים היסטוריה
 המציאות במיבחן עמדה לא השנים אלף
.20ה־ במאה החיים עמים לגבי

קצ ההיסטוריים וההבנה שהלקח אלא
באר רבים, ומשוררים ומטשטשים רים
ל- חיים בדימויים משתמשים שונות, צות


