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ברזל צאן
(

חג של יבולו
 מן לארץ שהועתק עתיק־יומין מינהג

 סופרים מביא המזרח־אירופיות, התרבויות
הקור קהל בפני להתנבא ומבקדי־ספרות

 העיברית. בעיתונות מוספי־החג של אים
 30,־ד ליום־העצמאות שהוקדשו בעיתונים

 ויותר זה, מנהג נחסך לא למדינת־ישראל
 תיחרו לחג מוספי־הספרות כי דומה מכך

 על־מנת ומבקרים, סופרים בגיוס ביניהם
 ה־ קומתו את יזקוף בציון היושב שהעם

 לעם כראוי בגאווה, תרבותית־סיפרותית
 מ־ מעט ומבקרי־הסיפרות. הסופר הספר,
רצ״ב: זה חג של יבולו

 לאומיים באדן החיים 5 מגד אהרון
 הרחוב לאומי, חבית לאומי. הבל מאד.

ה לאומי, האבל לאומיים, החגים לאומי,
לאו הקולנוע לאומיים, והטלוויזיה רדיו
לאו הוויכוחים לאומיות, הפגישות מי,

 אפילו לאומית. הדת לאומי, החינוד מיים,
 אכבצנטרית אופנה מבחוץ בשחודרת
 המדיטאציה גם המדיטאציה, במו מסויימת,

לאומית. נעשית
 אין בארץ. לאומי הבל במה לשער אין

 מסתור אין הזאת, הלאומיות מן מיפלט
ממנה.

 מכיר אינני אישית, אני, :גורי חיים
 שלושים כתוך בי ׳,48ב־ שניחשו רכים
 מילחמות ארבע עוד ישראל תערוך שנה

 ״המיל־ כחינת קרבות מאות ועוד גדולות
ל יגיע שצה״ל המילחמות״. שבין חמה

 ישובים שיהיו ולליטני, אל־שייך שארם
ש הירדן, ולאורך כרמת־הגולן עיבריים
 ישראל, כבירת תוכרז המאוחדת ירושלים

 דו״ח שיחובר תיהרס, ״הרצליה״ שגימנסיה
שימ ועדת דו״ח שיפורסם אגרנט, ועדת

!כישראל מאורגן פשע על תן !  שיעלו !
 כך־וכך, ממנה ושיירדו ובך וכך לאדן
ת״א ומכבי נוכל בפרס יזכה עגנון שש״י

תרבויות מלחמת

אמרת!״ ״אתה
לתפ המר זבולון שר־החינוך מונה כאשר

 פלוראליזם במילה ונעזר שב הוא קידו,
כל באמצעי־תיקשורת שערך ראיון בכל

 של לרגישותו מודע שהיה מאחר שהו,
 שר- של מינויו לעצם החילוני, הציבור

 נשמטה זמן כעבור דתית. ממיפלגה חינוך
 השר, של מהלכסיקון ״פלוראליזם״ המילה

 רב לא זמן לפני עימו שנערך ובראיון
 המראיין שאל קלעים הטלוויזיה בתוכנית

במח מתמיכה יימנע מישרדו אם השר, את
 השר תשובת מונדי. יוסף המחזאי של זותיו
!״אמרת ״אתה :היתר,

 המר, זבולון זאת אמר שעבר בחודש
 זוטרית פקידה של בעזרתה מקורית, בדרך

יבניאלי. אורה במישרד־החינוך־והתרבזת,
 חודש בראשית היה. כך שהיה, ומעשה

 בקלעים, המר שהעניק הראיון אחרי מארס,
 ספורט לענייני יועצו אל מונדי יוסף פנה

 נוסף פירוט וביקש ורמוס, דני ותרבות
 ביקש מיכתבו בהמשך השר. של לדבריו

 מחזהו בהעלאת המישרד תמיכת את מונדי
 13וד ביום בי. חלק — נוכחות יומן־

 :למונדי ורמוס השיב 1978 במארס
 פורת, לאה לגב׳ מיכתכך את ״העברנו

 לבדיקה — ולאמנות לתרבות האגף ראש
והתייחסות.״

בהת ניסן, ג׳ (או 1978 באפריל 10ב־
דיתה בשם גברת כתבה החדש) ללוח אם

 ה־ את יכבוש בהן ויזהר אירופה כגביע
.ארוויזיון . .

 וספר טוב ספר יש בעיני נ יזהר ס.
 מה על נתחבר, מתי היינו־היך לא־טוב,
 מי... ולשם מה לשם חיברו, מי נתחבר,
 הזה הספר אחד, ספר היא סיפרות כעיני,
לא כסיפרות אין בך, משום בלבד. שלפני

גלאי בנימין
ידוע נא להווה־ לי, יש נחלאות

תפ ולא זרמים לא נסיגה, ולא התקדמות
 הסיפ־ על־פי החברה לחוקרי אלא ניות,
 שיקוף היא הסיפרות שבעיניו מי רות.

דוקו או החיים על תעודה או המציאות
 לחוקרים — המתהווה המציאות מן מנט

 פוריות להיות יכולות השאלות האלה
.ומעניינות . .
במזג ההבדלים את :שמיר משה
הייתי ותשל״ח תש״ח סיפרות כין ובמגמה

 ליוסף ולאמנות לתרבות האגף מן קרמר
 התיאטרו- ״פעילותד :הלשון בזו מונדי

 מטעם במענק פעם מדי אותר מזכה נית
 היענות לנו נראית זה וכשלב — המועצה

 דיתה של שכישוריה מאחר מספקת...״ זו
 לידיעת הגיעו טרם בתיאטרון הנ״ל קרמר

 כלי־ שימשה שהיא להניח סביר הרבים,
שבי כל העושה פורת, הגברת בידי שרת

 השר של אמרת״ ה״אתה את לספק כולתה
עליה. הממונה

 נוספת גברת שלחה 1978 באפריל 12ב־
ה מיליון 200 על המופקדות הגברות מן

לתי שנה מדי מעניקה שהמדינה לירות,
 מיכתב נוספים, ולמוסדות הישראלי אטרון
 יב־ אורה זו ■היתד, הפעם מונדי. ליוסף
 בענייני שלה והמוניטין שכישוריה ניאלי,

קוד של מאלה נופלים אינם תיאטרון
הפרוייק ״ועדת יבניאלי: כתבה מתה.
 בפנייתך דנה התיאטרון מדור של טים

 חלק — נוכחות ״יומן כהפקת לתמיכה
 ב״ולצערי־ (שגיאת־הכתיב ולצערינו ב״,
 התרבותיים בכישוריה פוגמת אינה נו״

 אפשרות מצאה לא יבניאלי) של האחרים
לבקשתך.״ להיענות

 מטיעוניה שוכנע יא1/ מונדי שיוסף אלא
 היא ומה מי ובדק חקר והוא יבניאלי, של

 לדבריו: וגילה, הנ״ל הפרוייקטים״ ״ועדת
ה ועדה לעצמם. בסף המעניקים ״אנשים
המסוב תרבותיים גופים מנציגי מורכבת

 אשרוב מישה את במדינה. כיותר סדים
 ״אדיפוס״, כמו האמנותיים, ששיגיונותיו

 לירות, אלפי מאות למשלם־המיסים עלו
לי מיליון 12( ״הבימה״ את מייצג אשר
את המייצג ניצן, עמרי את כשנה). רות

 עם שחלקי כהכרח מלמדת זו הגדרה אין
 את להטיל מוכן שאני או המתאכזכים,

אובייקטי יישות מין על האכזבה אשמת
 החכרה העם, המדינה, במו סתמית בית
 בעיקר היא שהאכזבה מאד ייתכן ובו׳.

היש ואיש־הרוח האמן של עצמית אכזבה
ושו פנימי כוח כלא כי למד אשר ראלי,
 לפרוכינציאליות נידון הוא עצמיים רשים

 סיפרות מקום, מכל ומתסכלת. קטנונית
 שנקטה כשעה גם עצמה, ראתה תש״ח
ללי כמסייעת כיותר, ביקורתית עמדה

 הקורא ואילו חדשה. תקופה של דתה
 בספרותנו האחרונות השנים כיצירות
 של כמלאנכוליה מוצף ובפרוזה) (כשירה

.מספידים עדת . .
 אחר, מצד :שקד גרשון פרופסור

 העיכרית לסיפרות עוול שגרמנו לי ברור
 אף תכלת, שכולה טלית היא אין בארץ.

 מסיפרויות יותר גרועה או יותר יפה אינה
 אותה כשכיטלנו בקרתנות, חטאנו אחרות.
 להי־ הגיעה לא אולי היא ביטול. תכלית

ה כראשית העיכרית הסיפרות של שגיה
 משלה מסורת כבר יצרה היא אכל מאה,
 מתקבלים להישגים הגיעו מיוצריה וכמה

שלו אלה היו מקום, מכל הדעת... על
 ״המו שכהן ועליזות, שמחות שנה שים
 ייכתב השאר וכל גלגלים״, בררן גלים

.הישר ספר על כוודאי . .
מ קלאסי מיקרה נ מוקד גבריאל

 ויזל־ מאיר של מיקרהו היה הנ״ל הסוג
 משורר כיום גם לי נראה ויזלטיר טיר.

 כמידת־ * מינורי אם־בי כיסודו, מוכשר
 שנות של הבולטים מהמשוררים אחד : מה

 של ברמתם לא כוודאי אם־כי השישים,
כ אולם גלדמן... ומרדכי שבתאי אהרון

 ויזל־ של שירתו התפתחה לא הזמן משק
 ואבי־ זד השפעות ברור. כיוון בשום טיר

 לא 2ג הוא באמת. אצלו נקלטו לא דן
ה הסירכול את משירתו לנפות השכיל

. זועק . .
 ממש :יודע אני מגוחד. ג דור משה
השנים שלושים כל השנים, בל מצחיק.

זוטר. *

 לשנה) ל״י מיליון 6( הקאמרי התיאטרון
 בית־הספר את המייצג ברגמן, דויד ואת

 כור כבחינת שהוא כרמת־גן, לתיאטרון
 כ״ועדת נוסף הכר ללא־תחתית. מסובסד

מח המביים לוי, תום הוא הפרוייקטים״
כאר־שכע...״ כלהקת כולוואריים זות

מונדי יוסף
שר־החינוך של מיזבחו על

 לא אבל דעתי. את כד על נתתי לא הללו,
 אברר יימשך, זה אם ברירה. לי תהיה

 קיים, עודו ההגנה״ חברי ״אירגון אם
 שתרומתו מי של צניעותו הצניעות, ובכל

 בשישים, בטלה מחדש ישראל לתקומת
 למען פשוט להצטרף. אפשר אם אשאל

.האישית הזהות למען ,פשוט הרקורד. . .
עשו לשלושה מעבר ז גלאי ""לניימין

 בנשימה להיזכר שלא יבול אינך רים
 אין־ כמסעות שנשמת הראשונה הארוכה
 ימי לפני הרבה הארץ! פני על מעצור

 השעה, גרוטאות בגל אני, מוצא קדט
 :״הפריץ״ כאן לה שקראתי רשימה
 השבוע אף לי יצאתי שבוע כל ״כבסוף
 יש נחלאות !בנחלותי ותיור עיור למסעי

 ומיש־ ימים מיפרצי !ידוע נא להווה לי,
 ופרדסים, כרמים ובקעות, הרים כנות־ציד,

 י שלי עתה בולם !וכתי־קציר כתי־זרע
 שלי ' כסולמה־של־צור שלי כגינוסר, ׳טלי

וככר בשפלה בשומרון, ביהודה, כשרון,
 מה !הגלילים בשני שלי בנגב, שלי ! מל

 יהודה? לכנותו שאפשר אז, לנו היה
 גם אולי כית־שמש, ירושלים, מחצית

 לנו, היתה ההיסטורית משומרון לכיש...
 תמצי ואם כית-שאן ביקעת רב, כדוחק
.מגידו לומר, . .

מומלצים ספרים
 זה במדור תתפרסם הבא כשבוע
 מומלצים״ ״ספרים שד רשימה

 שבוע פתיחת לרגל
העברי. הספר

 המובחרים את תקיף זו רשימה
 בעיברית אור שראו בספרים

האחרונות. כשנתיים

 ממנו וביקש לוי, לתום התקשר מונדי
 אפשרות מצאה ״לא שהוועדה לכך פירוש

 תום של תשובתו לבקשתו. להיענות...״
חי שום מביא ״אינך : היתה בטלפון לוי

 הדגיש מונדי העברי...״ לתיאטרון דוש
 מחברי המוליך הסמוי הקשר את באוזני
 יבניאלי אורה דרך הפרוייקטים״ '״ועדת
 לשר ועד פורת לאה אל קרמר, ודיתה
 האנשים יילכו קיומם ״למען ואמר: המר,
.הראש על כיפה עם מהר הללו . ״ .

 פיר־ שנתיים לפני ז דבר אחרית
 לתיאטרו־ להקצבות לוינסקי ״ועדת סמר,

 פורת, לאה על־ידי שהוקמה נים״,
 דין- המועצה־לתרבות־ולאמנות, מנכ״לית

 סכו־ את לפירטי־פרטים עד שפרט וחשבון
 הישראלי, בתיאטרון המושקעים מי־דיעתק

 השאר בין תרבותיים. פידות שיישאו מבלי
 חיוביים תמריצים להעניק הדו״ח מציע

 מובס זו בנקודה גם ריווחיות. להצגות
 א׳ חלק — נוכחות יומן שהצגתו מונדי,

 מסתובב זה ומחזהו פעם, 170 הועלתה
 העיקרון על־פי פעם. 600מ־ יותר הועלה

״המו קופות את מרוקו מונדי היה הזה
ולאמנות״. לתרבות עצה

 המיטבח את מציגה הבימה בינתיים,
 גיאורג של וויצק ואת וואסקר לארנולד

 ואת לצוד יצא צייד את הקאמרי ביכנר:
?; עם עושים מה  חיפה בתיאטרון ג׳ני

 את בחאן למות; הולך מאלון את מציגים
 שבע באר ובלהקת וגילדנשטרן, רוזנקרנץ

 ויוליה, רומיאו ואת אנדורה ומור, הרולד את
 מונדי יוסף את מעלה פורת לאה בעוד

 ואולי שד־החינוך, של מיזבחו על לעולה
ואי אמרת!״ אתה ״אבל לו: אומרת היא

 בלחיו ידו מחכך מחייך, השר כבוד לו
!״״פלוראליזם ואומר המגולחת,

לאכזבה. אמונה ביו :מילים כשתי מגדיר




