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תיאטרון
*■ז׳

הגליל אצבע
ב המסובסד הבורגני הציבורי התיאטרון

 שנים תוך הצליח בישראל, הגדולות ערים
 כמעט־מוח־ וניוון איבון למיסחור, להגיע
 התיאטרון תפקיד את שהפך תוך לטים,

למבדרם. הצופים ממקדם

דנה ז׳אן
בקריית־שמונה תרבותית אי־נחת

האחרו בשנים מסתמנת שהחלה מגמה
ה לתיאטרון שהתשועה תחושה יצרה נות,

 בל־ חדשים, ממרכזי־תרבות תבוא ישראלי
צמי של בתהליך המצויים תי־ממוסחרים,

המט עלייתה אחרי טיבעיים. וצריכה חה
 של פחות לא המטאורית ונפילתה אורית
 מקומית, כלהקה שהחלה באר־שבע, להקת

 סניף להפוך בשאיפה בשורתה את וסיימה
 הגיעה הקאמרי, התיאטרון של באר־שבעי

קריית־שמונה. של שעתה
 מ־ קריית־שמונה של הגיאוגרפי ריחוקה

התיאט של ואי־יכולתם ״מרנזי־התרבות״
התר צורכי את לספק המסובסדים ראות
 למרות — השנייה״ ״ישראל של בות

 — מסובסדים הם בדיוק זו מטרה שלמען
המת ושקטה יסודית לעבודת־נמלים הביאו
ה שפריר, בקריית־שמונה, זמן מזה נהלת

אלה. בימים נראה החל ראשון
 לנוער לילדים, סדנות-תיאטרון, שלוש

 תושבי בפני החודש מעלות ולמבוגרים,
 שלוש אצבע־הגליל ויישובי קרייודשמונה

 את מעלה סדנת־הילדים תיאטרון. הצגות
 של בתרגומו גרנט, נ. מאת היער להקת

 השרוני. עמי של ובבימויו אלתרמן נתן
 יגאל מאת קזבלן את מעלה סדנת־הנוער

קי חבר אילן, ה של ובבימויו מוסינזון
 מעלה סדנת־המבוגרים ואילו מנרה בוץ

 והמירפסת המשרתות של חופשי עיבוד
 טטר, פדרו של בבימויו דנה, דאן מאת
כפר־סולד. קיבוץ חבר

 בקריית־ אלה מחזות שהעלאת ספק אין
 בעיי־ תרבותית אי־נחת על מעידה שמונה

 מאז העידה תרבותית עשייה רות־הפיתוח.
 רחוב ובתיאטראות אי־נחת, על ומתמיד
 עשייה־תר- לא וגם אי־נחת אין דיזנגוף
 הבמה קרשי על המועלה דנה, ז׳אן בותית.

הבורגניות הקומדיות לעומת בקריית־שמונה
1 56 -

 השאלה: את מעורר בתל־אביב, הדביליות
 תל- ,הראשונה״ ״ישראל בעצם, מיהי,
ה נוספת שאלה ? קריית־שמונה או אביב

 זה: חדש תרבותי מצב לאור מתעוררת
 שהמועצה־לתרבות־ולאמ- הזמן הגיע אולי
 הקאמרי בהבימה, תמיכה את תבטל נות

 ותתחיל הפראזיטים, התיאטראות ושאר
 שלה הלירות מיליוני עשרות את להשקיע

תפ עיירות־הפיתוח. של בסדנות־התיאטרון
 חלוקה לשרת תוכל שכזאת תרבותית נית

לתרבות. המוקצים משאבים של צודקת

תווים

קונצרטינה
 של הפאשלות במיסדר נוספת פאשלה

 היא והישגיה, ישראל למדינת 30ה־ חגיגות
חטי למדי. צורמים וצלילית מוסיקאלית,

 של בהנהלתה ברשות־השידור, המוסיקה בת
 השופט של (רעייתו זמורה מיכל הגברת
 סידרת בהשמעת החלה כהן), חיים העליון

המוסי ״מצלילי הכותרת תחת קונצרטים
בישראל״. קה

שנע זו, בסידרה הראשון הקונצרט על
 של מבקר־המוסיקה יצא שעבר, בשבוע רך

 תחת ברשימה בחמת־זעם, רון, חנוך דבר,
 כתב שבה האפשריות, השגיאות כל הכותרת

השאר: בין
בנו ארבעה מכין הראשון ״...הקונצרט

 תמונת היה הישראלית׳ ,המוסיקה שא
 הדמיון כעל סוריאליסט שאפילו בלהות
כדוג לצייר יכול היה לא כיותר הפתע
הבי ורמת מקצועית לא עריכה מתה...

הפ למצוא שאפשר כיותר הבינונית צוע
 ועצוב... עלוב למקום המוזיאון אולם את כו

 (המקהלה, הבימה על המשתתפים מיספר
עורכים, הסולנים, המנצחים, התזמורת,

זמורה מיכל
האפשריות השגיאות כל

 יותר גדול היה כימה) ועובדי טכנאים
 הערב בקונצרט כקהל... שנוכח מהקהל

 ההת- כי לכולם, לחייך העורכים דאגו
שוני... ערך הן והחנפנות לקקקות רא

 כלל, קונצרט זה היה לא ״...למעשה
 אוכליגטו מוסיקה עם ארוך מונולוג אלא

 דן הקרייייו היה המרכזי והסולן כרקע,
 זה שמבחר היתה, הכסיסית ההנחה בנר.
 ומכאן, נמוכה, אינטליגנציה כעל לקהל נועד

הידו החאלטורות נוסח קונצרט תוכנית
העלי (״התחנה השידור רשות של עות
סוף כלי פולט המתחנחן כשהקריין ?) זה׳׳

 בנר ודן רכילויות, מיני של תשפוכות
מוש כצורה הזו הקונצפציה את תאם
. למת . .

כ גרועה היתה לא ,רינת׳ ״...מקהלת
 וסולנים כאר־שכע תזמורת גם זה. ערב

 נשמעה, ,רינת׳ גרועים. היו לא אחדים
 .40ה־ משנות אותנטית כמקהלה *שוט,

 וכוסקוכיץ פוסטולסקי אנגל, של השירים
 בכינוס בית-ספר מקהלת כשירי נשמעו

מק רמה או דיוק ליטוש, ללא מקהלות,
כ זו טוטאלית נסיגה אם נאותה, צועית

כיו לטובה פעם שנחשבה המקהלה רמת
המק פרנסי את מרנינה עדיין כארץ תר

מידי האל אותה ישמור הרי וידידיה, הלה
ש זה, כערב הוכיח ספרכר סטנלי דיה.
 בנפילה המקהלה את להוריד מצליח הוא

 עם כאר־שבע תזמורת חברי חופשית...
 נראה השד. כפאם כאילו ניגנו רודן מנדי

 באר־ תזמורת את להפוך מצליח שרודן
 נוסח פרובינציאלית תזמורת לעוד שכע

 חוגגת שהבינוניות ישראל״ ״קול תזמורת
ועכ אחת, תזמורת הרסו שנים במשך כה.
 רכות שהבטיחה תזמורת הורסים גם שיו

הראשונים...״ בצעדיה

שפינתה
 ב־ התיבה מעל הוכרז 1656 ביולי 27ב־

היהו קהילת של תורה תלמוד בית-הכנסת
 נגד חרם באמסטרדם, הפורטוגזים דים

ש אספינוזה״, ״ברוך בשם צעיר מלומד
הקהילה בספר שנים. 24 אז לו מלאו טרם

:לאמור נכתב
מעלת לככוד מודיעים * המעמד ״אנשי

 דעו־ לידיעתם הגיעו מה זמן מזח כי כם,
 אספי־ דה כרוך של הרעים ומע׳טיו תיו

העקל מארחותיו להשיבו ניסו והם נוזה,
 מאחר שונות. וכהכטחות כדרכים קלות

 מדי הוא, ונהפוך בידם, עלה לא שהדבר
 נוספות ידיעות אליהם הגיעו כיומו מם
 והורה... שעולל נוראים כפירה דכדי על

 מהימנות, עדויות הרכה שבידיהם מאחר
 האדונים בנוכחות כולן והועלו שהוכאו
 כי אלה של בהסכמתם החליטו החכמים

יש מעדת וינודה יוחרם דנן אספינוזה
:לאמור אותו מחרימים הם כן ועל ראל,

גוז אנו קדישין וכמאמר עירין ״כגזירת
 כרוך על ושמתא אלה נידוי, חרם, רים
 והקהל יתברך האל כהסכמת אספינוזה, דה

 וארור כיום יהיה ארור הזה... הקדוש
 כקומו, וארור בשופכו יהיה ארור כלילה,

יר לא וה׳ ;כבואו וארור כצאתו ארור
 ויב־ יכלוהו, וקנאתו ה. וחרון ככפרתו צה

ויר השמים פני מתחת שמו את ה׳ דית
 אלות ככל ישראל שבטי מכל ה׳ חיקהו

 ואתם הזה. התורה כספר הכתובות השמים
היום. כולכם חיים אלוהיכם בה׳ הדבקים

 עימו יכוא לא שאיש מזהירים ״והרינו
 עימו לעשות ואין וככתב, בעל־פה בדברים

 תחת במחיצתו לשחות ולא כלשהו, הפד
 אמותמ, כד׳ לפוא ולא אחד, גג קורת

 או שנעשה כלשהו בחיכור לקרוא ולא
ידיו.״ על נכתב

 קהילת ועסקני רבני שהטילו החרם
שפי על באמסטרדם הפורטוגזים היהודים

 איש ההיסטוריה, כמינהג תקף. עודנו נתה
 ועסקנים. רבנים אותם עוד זוכר אינו

 נחגג משנה יותר קצת לפני שרק שפינתה,
 והדר כבוד ברוב למותו 300ה־ השנה יום

ש ׳ולמרות לכל. זכור ,עדיין כולו בעולם
 מרבית בוטל, טרם עליו הרבני החרם
 וישראלים לעיברית, כבר תורגמו ספריו
כל ב״חיבור קוראים יהודי ממוצא רבים
 בימים ידיו...״. על נכתב או שנעשה שהו
 חיבור עיברי, בתירגום אור, ראה אלה
הב שהרבנים ולמרות שפינתה, של נוסף

 האלוהים של בשמו החרם בכתב טיחו
 נזאנזר זה, בספר הרי שמו״, את ה׳ ״ויכרית

 אין ואושרו** האדם אלוהים, על קצר
 הקלריקאליות בהשקפות מתחשב שפינוזה

 את להבנתו נפתחו שלא בני־דורו, של
 , בני־דו־ לאחיהם בדומה האלוהות רעיון
 לאלוהות הגדרות מערכת ומציג רנו,

 לתיאולוגיה הבסיס את היום עד המהווה
רציונאלית.

 ,1851 בשנת באקראי שנתגלה זה, ספר
 פרידריך בשם מלומד מוכר־ספרים אצל

 פנים כתובים דפים אחד־עשר מקיף מילר,
,< זמן כעבור שפינוזה. של בכתב־ידו ואחור

ואוש האדם אלוהים, על קצר ״מאמר *
 מבוא, הקדים ערך, / שפינתה ברוך / רו״

 לפי בן־שלמה, יוסף הערות והוסיף פירש
 הולנדר־שטיינ־ רחל של מהולנדיח תרגומה

 הטיב־ האוניברסיטה מגנס״, ״הוצאת / גרט
קשה). (כריכה עמודים 366 רית,

ציטוטון
<?
ם שלמות על הי אלו ה

 של ההכרחית פעילותו ״על בפרק
 בסיפרו שפינתה ברוך כותב אלוהים״
ואוש האדם אלוהים, על קצר ״מאמר

ה הדברים את ספרים) :(דאה רו״
: באים

 השאלה מתעוררת שוב עתה 0 0
 כפי שלם היה אלוהים אם 0| ■
 כל אם אף עכשיו, שהוא ז ז

 באופן ידו על נבראים היו הדברים
 מעולם ונגזרים נערכים שהיו או אחר,

 על התשובה עכשיו. שהם מכפי אחרת
נצ מנצח הטוב נברא שאילו• היא, בך

 עתה, שהוא מכפי אחר באופן חים
 של דעתם לפי בהכרח, נובע היה הרי

 ושכל, רצון לאל ׳המייחסים אלה
אח ושכל רצון בעל היה שאלוהים

 את עושה היה מכך וכתוצאה רים,
 בהכרח נובע ומכאן אחרת. הדברים

 אז אחרת תכונה לו היתה שאלוהים
 לו שיש והתכונה עכשיו, לו שיש מזו

 כך אז, לו שהיתה מזו שונה עכשיו
 בתכלית שלם עכשיו שהוא שבהניחנו
ש נאמר כורחנו בעל הרי השלימות

 אחרת. הכל ברא אילו כזה היה לא
גלו זרויות יש שבהם דברים אלה כל

 פנים בשום לחול יכולים הם ואין יות,
 הווה היה, שהוא אלוהים על

 בלתי נצחים לנצח ויהיה
משתנה.

שפינוזה ברוך
והרבנים. הפרנסים*

 לאלימות יסוד להוות יכול החנ״ך איך
ולחוסר־סובלנות


