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תיאטרון

גיזענוער
 הגרו- הבשורה את הבין לא שעדייו מי

 מנהלת פורת, אורנה הגברת שנושאת לה
 מישרד־החינוך־וה־ של התיאטרוךלנוער

 לבית- ילדיו את ללוות מוזמן תרבות,
 צוות הצגת בעת לומדים, הם שבו הספר

 תחת מקום אין הקרויה התיאטרון־לנוער
השמש.

לנו להקנות על־מנת נוסד זה תיאטרון
 ממומן והוא ותרבות, תיאטרון ערכי ער

 למרות מישרד־החינוד־והתרבות, על־ידי
למראית- ציבורית אגודה ניצבת שבראשו

פורת אורנה
.גרוניות אותיות . .

 של האמיתית מחשיבותו להתעלם אם עין.
 לקידום הממשית ומתרומתו זה, תיאטרון

 כי דומה הרי והתרבות, התיאטרון ערכי
 חד שירטון על הפעם כשל זה תיאטרון

 אינם שקורבנותיה ישראלית, גזענות של
בני־דודנו.
 כלול השמש תחת מקום אין בהצגה

 זבל בין שיחה המתאר אליפלנו, בשם קטע
 מתלמד. זבל לבין ותיק אשפה) (אוסף

 מיזר־ בעגה מתנהלת השניים של שיחתם
 שני הגרוניות. באותיותיה מודגשת חית

 שכונה, של ניקוייה על שקודים הזבלים
 רבינד אינם תושביה שנושאים שהשמות

 הרלינגר הילדסהיימר, ברקוביץ׳, ביץ׳,
 גיבעתי, אלוני, לא ואפילו שטרייכמן, או

 שני שיחת ומתוך פורת. או ארנון קדם,
 השכונה של תושביה כי מסתבר הזבלים

שכונתם. את ומטנפים מלוכלכים
 של בהעמדתה טרחו אשר שאלה נראה

 עומדים שהם ההנחה מתוך יצאו זו, הצגה
אוז כרותי או ערלי ילדים בפני להציגה

הנא את לשמוע מסוגלים שאינם — ניים
בה. מר

 מבקרי- לפני מוצגת אינה זו הצגה
המבק הוצגה ואילו מיקצועיים, תיאטרון

 להימנע יכולים היו לא המלומדים רים
אור גב׳ על התיאטרוני הדגש את מלשים

 החינוכי שתיאטרונה האירופית, פורת נה
 הפרימיטיוויים האוריינטאלים את מחנך

חסרי-התרבות.
 הגברת הופיעה כאשר שעבר, בשבוע

אי נציגת הסבירה רדיו, בתוכנית פורת
 מערכון כי מרתקת בצורה באוריינט רופה
 בני-הנוער את ״לחנך בכוחו אליפלט כמו

 לומר שנותר וכל שקספיר...׳׳ את לראות
 משקספיר: קטנה פאראפראזה רק הוא
 הנוער את ואהפוך אחת, פורת לי תנו

לגיזענוער.
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תרגום

טרויאני סוסעץ
היו הישראלית, בספרות מגמה קיימת

 הספרים שוק לעבר עיניה ונושאת צרת
 האחד המדד את בתגובתו ורואה העולמי

 אחד זו. מגמה של לסיפרותה והיחיד <
 היה זו מגמה של הגדולים המיתוסים

 שכמה קניוק, יורם רבות שנים במשך
בארצות־הברית. אור ראו מספריו

שה הספרותיים המניעים ברורים לא
 ראו את הארפר הספרים הוצאת את ביאו

 * סוסעץ קניוק יורם של סיפרו את לפרסם
 שבה הקטלנית לביקורת להתייחם אם —

 הניו־יורק של הספרותי במוסף זה ספר זכה
**. טיימם
 :המבקר קובע הביקורת בפתיחת כבר

 •מלהתוודות כנראה, חושב, קניוק יורם
 של לפרץ שווה־ערך הוא מטורף כדחף

האי הסיפרות קורא אם יוצרת... אנרגיה
 הנהנה הסוג מן לאדם משול היה דיאלי

 הרי שוטף, כגשם ארוכות־טווח מצעדות
לסופת־כרד...״ משול היה ש״סוסעץ״
 מוגדר הביקורת אותה של בהמשכה

 מטכניקת הרבה שנטל בסופר קניוק יורם
 פרדי־ לואיס הצרפתי הסופר של הכתיבה

 המקטעים תיאורים בהבאת סאלין, ינד1
 המבקר אבל גיבורו. של התחושות את

 ל־ הצדקה למצוא יהיה ״קשה :מוסיף
 אם אלא קניוק, של השכורים מישפטים

 כהם. ונבלם בוש שהוא הנחה מתוך נצא
 דום- משתמש הכלא״ מבית ב״רשימות

על־מנת מקוטעים כמישפטים טוייבסקי

ל,:יוק יורם
דבריו את היורק מישהו

כ ד את היורק מישהו של אפקט להביא
 הסיגנון לסאלין, בדומה באן, ואילו ריו.
האופ הוא הפיגנון ב״סוסעץ״ האדם. הוא
החיי פיפרותית אופנה א־לה־מוד, או נה,
כמ היהודיות ולקייטנות לעמילן יותר בת

 הסיפרו- לערבים מאשר ניו-יורק, דינת
תיים...״

 מציין זו סיפרותית קטילה של בסיכומה
 סוסעץ לידת אודות על ״הסרט :המבקר

 בחוש, אידי תיאטרון הוא אביו, ומות
 ודלילות. שמאלץ של מועשרת רקיחה

מחילה, ״ללא שזה (קניוק) אומר והוא
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 אוב־ למצבת־קבר מצפה ואני אהבה. כלא
 ו״סוס־ ,קלאסית כקשה זוהי ייקטיווית.״

 עומד המחבר באילו לעיתים נקרא עץ״
 שכזה, * נודניק היה ואילולא זאת. לעשות

מצליח.״ שהיה אף ייתכן
 על מעידה זו קטלנית שביקורת דומה

האמרי הביקורת של הסלחנות עידן תום
 ו־ מע״ברית. ספרים תרגומי כלפי קאית

 נלכד טרויה, את -לכבוש שהתעתד קניוק,
יציר־כפיו. טרויאני בסוסעץ

מומלצים ספרים

האירופי המוות
באוק שנולד גנסין :יפן אורי •

 ,1913ב־ בווארשה ונפטר 1879ב־ ראינה
 העיברית בסיפרות המודרניזם מאבות הוא

 קצרים. וסיפורים נובלות ומחבר החדשה
 בינתיים, האחרון, החלום הצדה, ביניהם:

 ילקוטי בסידרת ועוד. קטטה אצל, בטרם,
 עובד עם שבהוצאת הסיפרות פני הביקורת

 ראה ולאמנות, לסיפרות תל־אביב וקרן
יצי על מאמרים מיבחר אלה בימים אור
 רתוק. לידי של בעריכתה גנסין, של רתו

 את להכיר החפצים לכל מומלץ הספר
 ה־ בסיפרות המודרניזם שורשי ביקורת
 אור ראה פועלים בספריית • עיברית

 פיל" לידי של סיפרה לעיברית בתירגום
 של חשיבותה — והמישפחה המוות קום

 ואינפורמטיווי רגיש ספר זהו אבלות.
 המוות כאשר לבני-אדם קורה מה הבוחן
 להם הקרובים עם קישריהם את קוטע

פגי פינקוס הגברת מתארת בספר ביותר.
 מרטין פרופסור עם שערכה ושיחות שות

ומח מסעה ואת המוות, בנושא ברבר,
 • האירופאי״ ״המוות של לניתוח קרה

בכ אותנטיים תיאורים מאד מעט קיימים
 שלקה אדם על המתרגש את המתארים תב

 אלה ביצירות (הבולטת הסרטן במחלת
 סול" אלכסנדר של הסרטן אגף היא

והח זו ממארת במחלה שלקה ז׳ניצין,
 שאף אופק, אוריאל של סיפרו לים).
 הקרוי וניצל, ממארת בלוקמיה לקה הוא

 על עבר אשר את מתאר דם, תמונת
 של גורליות שנים שלוש במשך מחברו

בהו אור שראה אופק, של סיפורו חייו.
 הלא־ מיחסו מעט מביא רשפים, צאת

 הלוקים כלפי בישראל הציבור של מבוגר
 אודותיה רב מידע הבאת תוך זו, במחלה
ועניינית. פופולארית בצורה
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המגיפה
ה ופא שיפחה לקט,

סיפרותיות
היש התרבות על מאיימת סכנה־רבה

 סכנה זו אין ושירתה. סיפרותה על ראלית,
בחו הנושאת ונושמת, חיה אלא דוממת

 להכרית בכוחה שיש מגיפה נגיפי בה
 — הישראלית בתרבות שהושג המעט את

הסופית. הכחדתה לידי ולהביא

ב כך מופיעה ״נודניק״ המילה *
מקור.

מת תרבות כל של בהיכלה המסתופפים
 יוצר, — האחד מישורים. לשני חלקים

 אותה של בתולדותיה רישומו את המותיר
 תרבות עסקני — השני המישור התרבות.
 היצירה, בסולם השלבים מתחתית ויוצרים

 ובעובדת נטולי־כישרון בהיותם הבולטים
שו באיכויות תרבות כמעתיקי התפלגותם

ל מתחת מישכנם את קובעים הם נות.

יעוז־קסט איתמר
ניאו־יהדות

מלק שהם תוך היוצרים, אילן של גיזעו
 משליכים שהמצרים ופירורים שיירים טים

לעפאיו. מבעד
 קשר נרקם ,1977 שנת סוף של בישראל

 מזימה היוצרים. אילן של גיזעו לכריתת
 ולה־ הישראלים והשירה הסיפרות לרצח
באפיגונים. מרתם
 העיב־ הסיפרות תולדות את לחלק אם
 תקופות־יסוד, לשלוש החדשה בעת רית

 המגיפה שורשי את חושפת זו חלוקה
עליה. המאיימים
 ההשכלה תקופת היא הראשונה התקופה

 ב- לרוב עיבריות, יצירות נכתבו שבה
 שהתמודדו סופרים על־ידי אירופה, מיזרח

 היתד, שלא העיברית הלשון של חייה על
והצליחו. אמם, שפת

 הסיפרות אותה היא השנייה התקופה
 , לתחומי מחוץ שנולדו אנשים ביד שנוצרה

 של תחייתה את והגשימו ארץ־ישראל,
אר בעלייתם וסיפרותה העיברית הלשון

 ברנר, י״ח נמנים: אלה סופרים עם צה.
 יהודה טשרניחובסקי, שאול ביאליק, ח״נ

 יעקב ברש, אשר עגנון, ש״י בורלא,
 אברהם שטרן, נוח פוגל, דויד שטיינברג,

אחרים. ורבים שלונסקי
 סיפ־ היא זה למניין השלישית התקופה

 עיב־ אמם ששפת הארץ ילידי של רותם
 ארצה שעלו ומשוררים סופרים או רית,
הב תהליך את בארץ ועברו צעיר בגיל

נמ אלה סופרים עם התרבותית. שלתם
יונתן אלתרמן, נתן השאר*: בין נים,

 המתמודדת זו, בקטגוריה לכלול אין *
 ״דור בני מופרים הישראלית, המציאות עם

יז ם. שמיר, משה שחם, כנתן הפלמ״ח״
 ברטוב, חנוך מגד, אהרון גורי, חיים הר,

 מוסינזון יגאל קובנר, אבא גלאי, בנימין
 התמודדותם ביכולת גס שנכשלו ואחרים,

 עיצובה את שקיבלה העיברית הלשון עם
׳.60ה־ בשנות


