
דייוויד ע□מונולוג
 תל-אביב במוזיאון מוצג אלה בימים

 המשותפת עבודתם פרי פרובידנס, הסרט
 (היחשימה רנה אלן הצרפתי הבמאי של

 ב־ ואשתקד נגמרה, המילחמה אהובתי,
 הבריטי והמחזאי/תסריטאי מאויינבאד)

 של הראשונה התוודעותו מרסד. דייוויד
 נערכה מארסר לדייוויד הישראלי הקהל
 לסרט בתסריטו שנים, מעשר יותר לפני

 רדגרייב ואנסה של בכיכוכבם נזורגן
ל בתסריטו יותר ומאוחר ורנד, ודייוויד

 לוץ׳. קאן הבמאי של מישפחה חיי סרט
ב הוקרנו מרסר של נוספות דראמות

 הישראלית, בטלוויזיה האחרונות שנים
 וי־ את ונרצח בוא ביניהן כשהבולטת

 מרסר של מחזותיו בכל הגיבורים וואלדי,
בו החברה, על־ידי שהובסו אנשים הם

 כיום נחשב מרסר מתוכה. יצאו או דדו
 המסר בהעברת הבולטים היוצרים אחד

הד את בן־זמננו. האדם של מצוקתו על
 לשאלות בתשובה מרסר אמר הבאים ברים
:הזה העולם מבקר

 עצמי ״חינוך
ת״ מבחינה טי פולי

 ביורק- כורים לסישפחת נולדתי :•
ה אחי בעוד כנהג־קטר. עבד אבי שייר.
 בגיל נכשלתי אני בלימודיו, הצליח בכור

 עברתי אילו גם הדיקדוק״. ב״בחינות 1
 את לממן מהורי נבצר היה הבחינות, את

 במיש־ סבלנו לא אומנם לימודי. המשך
 חב- של התיחומים אך מחרפת־רעב, פחה

 לא שאני אלא ברורים. היו רת־מעמדות
אוב היתה לאבי במיכרות. לעבוד הלכתי
יהו גישה לו היתה החינוך. בעניין ססיה
 מעמד־הפו־ של באמביציות מהולה דית

 פא- במעבדה לעבוד התחלתי לכן עלים.
הת 17 בגיל בית־חולים. של תולוגית

שהפ לפני קצת המלכותי, לצי גייסתי
 התגייסותי הירושימה. על הוטלה צצה

 עם לי, העניקה מילחמודהעולם בסוף
 התחלתי ללמוד. האפשרות את שיחרורי,

אמנות. ללמוד
 ואחר- אמנות, למדתי שנים ארבע !•

 האמנתי בפאריס. להתגורר עברתי כך
 להתגורר עלי אמן, להיות רצוני שאם

 אחדים חודשים שכעבור אלא ,בפאריס.
 בציור, לומר מה לי שאין למסקנה הגעתי

 כבר. נאמר לומר שרציתי מה כל וכי
 שישתוק. לומר, משהו למישהו אין אם
בכתי כוחי את לראשונה, ניסיתי, ואז
 במשך מוזרים, רומנים כמד. כתבתי בה.

פרי כתיבה היתד. זו ארוכה. די תקופה
 שכתבתי מה כל לגזרים קרעתי מיטיווית.

 פורמאלי חינוך שהיעדר מניח אני אז.
שלי. כתיבה אותה בעוכרי היה

במה העדפתי מקובל, חינוך במקום !•

 אמנות למדתי שבהן השנים ארבע לך
עשי הפוליטית. מהבחינה עצמי את לחנך

 ספרים בייחוד קריאה, בעזרת זאת תי
 טרוצ־ מארכס, וסוציאליסטים, מארכסיסטים

היה בעיני, לכך, הטעם וגראמאשי. קי
הבי מעמד־הפועלים ותולדות שהמארכסיזם

 נמנע כך שלי. הרקע את להבין אותי או
 העולם את בנה שהאל בכך להאמין ממני

 את מצאתי מכך וכתוצאה מעמדות, עם
 מארב־ בקו תומך לחיי 20,־ד בשנות עצמי

 הסטאלי- על אומנם ידעתי נוקשה. סיסטי
 המים־ היתד. כך ומשום וקורבנותיו, ניזם
מי מחמת בעיני מוקצה הקומוניסטית לגד,
 של הקומוניזם ביקורת זאת, עם יחד אוס.

משנת החל אותי משכה הטרוציקיסטים
1955.
 כתיבתי של הראשונים בשלבים !•

מעמד־הפו- ממצב למאד עד הושפעתי
ימים, באותם ניסה, ואסקר ארנולד עלים.
 את ייסד הוא להמונים״. ״תרבות לייבא
 קיננה שלי שבתת־ההכרה אלא .42 מרכז

למע משתייכת, הזאת שהתרבות תחושה
לי וניסיון הבורגני, למעמד בילעדית שה,
תר של במיסגרות פועלים״ ״תרבות צור
 מטופש. מעשה היא המעמד־ד,בורגני בות

 הוא להיעשות הניתן והיחידי האחד הדבר
ש נוסף פרט הקיים. המישטר על ביקורת

השח ד,סנטימנטליות היה לו ער הייתי
 והאינטלקטואלי השמאל־ד,פוליטי של צנית
 כאלה שמסקנות אלא הפועלים. מעמד כלפי

פו תכנים לעבר התפתחותי את מנעו לא
 הבורגנות. ביקורת תוך שמאליים, ליטיים

 ודד הקומוניזם על דיעותי השתנו בינתיים
חמו כד, עדויות כיום. לנו יש טרוצקיזם.

המד,פ בעיקבות שהתרחש מה כל על רות
 עלינו מוטל כי ספק לי שאין כר,־הרוסית,

 עד ולחכות הסוציאל-דמוקרטיה על להגן
 המיליטאנטי והימין הדוגמאטי שהשמאל

ימוגרו.
 וסופרים למחזאים בדומה ,"בינתיים • "

 לגיל- הגעתי מעמד־הפועלים, בני אחרים
 מצליח אתה שכאשר היא, הצרה העמידה.
 אותך משייכים מייד ״בורגניים״, במונחים

 עצמך. את לחשוף עליך ואז ל״בורגנות״,
האור השמאל אשנשי לכך הביאו הצלחותי
 במעמד־הפועלים. שבגדתי טוענים תודוכסי

 בכתיבה חלק ליטול מסוגל שאיני מהדגם
 הבריטי. מעמד־הפועלים על האופנתית

 העמסת- הרצופה פטישיסטית, כתיבה זוהי
 היות שונים. פרולטאריים אקטים של יתר

 — כמטרה הסבל את לראות לי שקשר,
 נראה — להצליח גם נהנה אני מזה, ויותר

המע את ולראות לתאר לחלוטין טיבעי לי
 בעיות את עוד מתאר איני האחרים. מדות

 גם לעצמם. לדאוג עליהם מעמד־הפועלים.
 לייצג או לתארם, כלשהי זכות לי אין

אותם. שעזבתי אחרי שנה 20 אותם
הפרטית מלכודת־העכברים זוהי אולי #

ר ס ר מ
 במעמד־ תייר של בתחושה חי אני שלי.

 מעמד־הפו- של מרגל של או הבורגני,
באו אחרת. בארץ רבות שנים החי עלים

 לי יש מתייר, אני שבה אחרת, ארץ תה
 אשה נשאתי שנים כמה לפני יפה. בית

 ישראלית־ שהיא בת לנו ויש ישראלית,
 ומאד מכובדים, חיים כיום חי אני למחצה.

מהכ לי שנותר מה כל ממותרות. נהנה
 האחד בתים, שני הוא שהרווחתי ספים
אבי. עבור שקניתי בית והשני שלי,

מחזה  מדינה על ״
ת טי ס אלי צי  כובשת סו

" מדינה ת אליסטי צי סו
 לי הבהירו המהפכניות השקפותי •

 אני בלתי־תלוי. להיות הסופר שעל מזמן,
 פוליטיות, בפעילויות לעיתים משתתף

 נגד במאבק־הציבורי פעיל אני ובאחרונה
 וד,אנ־ הפרו־נאציים האלמנטים של שיגשוגם

 שנים עשר לפני באנגליה. טי־ציבעוניים
 ד,טרוצ־ על-ידי נוצלתי יותר. פוליטי הייתי

 היו באירגון בהם. האמנתי וגם קיסטים,
 להם שהיו אלא המנהיגים, בין פועלים כמה

 סטאליניסטים. קומוניסטים של גינונים
 שחיים פאנאטיים, אנשים שאלה הבנתי
 הביל־ האמת צו לפי המוכתב סגור בעולם
 בלתי־נס־ כאלד, אנשים שלהם. הצרה עדית
 אחד, בוקר קראתי, כאשר בעיני. בלים

ה ללוחמי־החופש ברכות התנועה בעיתון
 לוד, בנמל־התעופה גבורתם על פלסטינים

איתם. מגע כל וניתקתי בחילה נתקפתי
 הוא לפעול מרצה אני שבו המדיום #

 מחזות־טל- 26( בטלוויזיה דראמות של זה
 לשרטט מגסה אני במחזותי כה). עד וויזיד,

 המי־ את לתאר הבורגנות, של אנאטומיה
הבור המחשבה הבורגני. התא של כאניזם

מעניי מאחריה שמסתתר מד, וכל גנית
ה בחברה מצוי הזה המכאניזם אותי. נים

שהת אומר הייתי לא כיום. אותי סובבת
 בגידה מהווים עכשיו אותי הסובבים נאים

ה חברי שלי. באמונה או באידיאולוגיה
 את להבין מתאמצים אינם מהעבר מהפכנים

 לו למצוא שקשה עולם מסביבם, העולם
מיידיות. מהפכניות נוסחות

 האחרות הנוסחות את מכיר אני י•
 במיזרח־אירופה. לבקר הרביתי מקרוב.

הפלי אחרי ׳.67 של באביב בפראג הייתי
 לסידרת הוזמנתי לצ׳כיה הסובייטית שה

 לנסוע :דילמה לי היתה במוסקווה. הרצאות
 להרצאות לנסוע החלטתי לנסוע? לא או

 התמלא שהאולם אחדי גורקי. במכון האלה
הבע על מדבר התחלתי ננעלו, ודלתותיו

 מדינה על מחזה כתיבת תוך הנוצרות יות
סוציאליס מדינה שכובשת סוציאליסטית

 היפותטית. דראמה על דיברתי אחרת. טית
שווייקי. אולי היה זה אמיץ. היה לא זה

מרפד דייוויד
מהפכניות נוסחות לו למצוא שקשה עולם

 שהפכתי ידעתי למערב, כשחזרתי אבל
 הקומוניסטיות. בארצות פרסונודנון-גראטה

 היא משם, עבורי, שנותרה האחת הנחמה
 על שומרים ובבודאפסט בפראג שאנשים

 להפוך מסוגלים הם שלהם. חוש־ההומור
מדינית. להצהרד, חביתה טיגון

 החליפה המהפכני ניפנוף־הדגלים את •1
 של השקפתו של האמנותית הבחינה אצלי
 פיע- האנטי-פסיכיאטריה. על לאינג ר.ד.
 הפשוטה וקביעתו הסכיזופרניה, את נוחו
 של תוויות לו מדביקה שהחברה מה שכל

 של ציפיותיה אי-מילוי אלא אינו שיגעון
 אין מהפרט. התא־המישפתתי, או החברה,

ביו הדוקה זיקה אלה שלאיבחונים ספק לי
 לגבי בה. הפועלים ולכוחות לפוליטיקה תר

ב נוסף פיענוח לאינג של תורתו מהווה
 למורגן שלי בתפריט בעצם, החם. תשבץ
 אינו ומי נורמאלי מיהו של בנושא עסקתי

 שבויים מישפחה, לחיי בתסריט גם נורמאלי.
 נערה עם להתמודד ניסיתי לץ/ קאן בידי

סכיזופרניה. אצלה שאיבהנו
יצי במהלך רנה אלן עם בעבודתי •1
 ב־ אלה בימים המוצג פרובידנם, הסרט רת

 העומד יצירה קשר בינינו נוצר תל־אביב,
 צרפתים לראות מקובל זה אין להימשך.
 רנה אלן אך בריטים, עם פעולה משתפים

 ויש רגיש, אסתטיקאי הוא שונים. ואני
מס זאת עם יחד לניואנם. עמוק חוש לו

 של נימה מצוייה האנגלית שבשפה תבר
אס לא מאד וסאטירה, עוצמה חיספום,
 שני שמיזוג הוא שלי הרושם אבל תטיים.

 ליצור אותנו הביא פרובידנס בסרט אלה
ליצור. רצינו ששנינו מה

 כתב־יד מילר אותו בידי נתגלה רב לא
בראשון. הכתוב את שאימת נוסף,

 ואושרו האדם אלוהים, על קצר מאמר
 שפינוזה, של ביותר הקדום חיבורו הוא
עי את — פשוט בסיגנון — מכיל והוא
 בחיבוריו שפורסמו כפי רעיונותיו קרי

שהק בן־שלמה, יוסף הפרופסור האחרים.
 בפירושים אותו וליווה מבוא לספר דים

הפי של אחרים לחיבורים בדומה מציג,
 את מאמסטרדם, והמנודה המוחרם לוסוף
שלו. הרוח 'גדולת

 אך זה, ספר של מהקשרו החורג עניין
שפי של ומשקפתו אופיו במהות נשאר
 למציאות השקפותיו תירגום הוא נתה,

 המקום אולי וכאן הזה. בהווה הישראלית
 את לחבר אותו שהביאה שהסיבה להזכיר,
 שלו, המפורסם * הוזיאולוגי־מדיני המאמר

 נגד האספסוף מצד אלימה התפרצות היתד,
אנג שהנחילה תבוסה אחרי הדה־ויטים,

 שדה־ויט טען האספסוף ההולנדי. לצי ליה
 סובלנותו בשל הולנד על זה אסון הביא
 שפינו- והאתיאיזם. חופש-ד־,מחשבה כלפי

 התיאולוגי־מדיני המאמר בחיבור החל זה
 וכיוון האספסוף, מפני דה־ויט על כהגנה

 ה־ מתוך השקפותיו את שאב שדה־ויט
 זה, במאמרו להראות ביקש שפינתה תנ״ך.
 לאלימות יסוד להוות יכול התנ״ך שאין

 על- הוקע זה פירסום גם ולחוסר־סובלנות.
עוד. זוכרם אינו שאיש תיאולוגים ידי

 של התיאולוגי־מדיני״ ה״מאמר גס **
מגנם״. ב״הוצאת אור ראה שפינתה

תבנו.. לשאלת בתשובה ״חוזר בחטף״ כ
בקונ הגדיר קדלק, טדי ירושלים, שראש־עיריית אחרי <•

המלחין את ביום־העצמאות, בירושלים, שנערך הקונכיה צרט
 נזכר הישראלים...״ המלחינים כל של כ״אביהם כן־היים פאול

המוזי פתיחת עם כיצד, ישראל במוזיאון העובדים מבכירי אחד
 את המוזיאון, מנהל אז שהיה קולק, אירח ,1965 בשנת און

בשלו לטריפטיכון(תמונה שניהם הגיעו כאשר כן־גוריון. דויד
 לבן- קולק אמר רדון, א מרדכי האמן מעשה־ידי חלקים) שה

ברא • חלקים...״ בשלושה ארדון של טריפטיכון לך ״הנה גוריון:
 צאת עם השבוע, לדבר קישון אפרים ההומוריסטאי שהעניק יון

 סוף־ ״בכל סיפר: האקרנים, אל התרנגולות בלול השועל סירטו
 וחותם. שעות כמה יושב חנניות־ספריס, לשלוש הולך אני שנה

בבר הייתי השנה אנשים, אלפי ובאים מראש, כך על מודיעים
 דרך עבר התור ביותר. העתיקות מחנויות־הספרים באחת לין

 כולם הרחוב. לפינת מעבר ונעלם המידרכה לאוחך נמשך הדלת,
 כעין זאת בלתי־מובן. וגם נוגע־ללב, זה וחייכו. בשקט עמדו

בגר עליו עברה שילדותו משורר, זו אמירה על הגיב מסורת...״
 אתה אומר: הוא קישון, אל הגרמנים מגיעים ״וכאשר מניה:

 כעין זאת בלתי־מובן. וגם נוגע־ללב, זה ימינה... ואתה שמאלה
 היה רוטכליט, יעקוב הפיזמונאי-זמר-סטיריקאי !• מסורת...״

 לרגל וייזר דודו בעריכת שעת־שידור תוכניות־הרדיו אורח
 של משאלותיו כל על ירושלים. את שיחררתי כך תקליטו יציאת

בתשו בתקליטו. שר שהוא בשירים להשיב רוטבליט העדיף וייזר
 רוטבליט: השיב הזאת?״ בארץ עושים אנחנו ״מה לשאלה בה

 הופך הוא גם אם לשאלה ובתשובה בארצו...״ לעם חוזר ״שידור
 # כתבנו...״ לשאלת בתשובה ״חוזר :ענה בתשובה׳, ,חוזר

 התרבות הישגי על שפירסם ברשימה ברונובסקי, יורם המבקר
 שבהן תמוהות קביעות כמה ציין עצמאות שנה 30 במשך בארץ
 ״מפרופסור :כתב השאר בין התרבותיות. העדפותיו את נימק

תיקן הוא שבו זה, ומיכתב מיכתב. פעם קיבלתי שלוט גרשום

 הכבוד היה אודותיו, על מרשימותי באחת שטעיתי מסויימת טעות
 שלמה חלדי... בימי אי־פעס אנחל ספק ובלי שנחלתי, ביותר

 שהכרתיו, המעטות בשנים חסד כמדומני, לי, נטה גרודזנסקי
 גלט־ יעקב של במסתו בהערת־אגב ,ידידי׳ בתואר זיכני ואף

 זה, אמן־ידידות של עטו מתחת שיצאה האחרונה שהיא שטיין,
 מר של שיצירתו בטוח אני לסימפוזיון־של־מעלה... שנתבקש קודם
 אילו שגם אף ביותר, הטובה היא ״טוקטה״ אברכאיה עידו

 •מן בה, מבין הייתי לא לצערי), לי, נזדמן שלא (מה שמעתיה
 מן אחד במקרה הוא אברבאיה עידו מר ובכן, דבר... הסתם,

 של זו היא הגיבורים בגלריית נוספת דמות שבידידי...״ הטובים
 בלשון־עיבריח, השנה ישראל פרס חתן רוזן, חיים הפרופסור

 אישית, מכיר אני רוזן הפרופסור את ״גם :ברונובסקי כתב שעליו
 אחרת לכנותו להעז אתיימר ולא להתיימר אעז לא פנים בשום אבל

 • המילה...״ של ביותר והנשגב הרחב במובן ורבי, מורי מאשר
 מורו־ורבו רוזן חיים את לכנות התיימר או העז שלא נוסף אדם
 ישראל פרס חתן הפרופסור על שכתב צמח, שלמה הסופר היה
 קס ״אילו וערב: שתי בסיפרו בפרס, זכה שעבודו הספר ועל

שהש הוצאת־הספרים עוסקת במה וראה ז״ל כצנלסון ברל מקיברו
 ביגון וחוזר בתכריכיו קורע היה קריעה ודאי כוחותיו, כל בה קיע

 על־ האוניברסיטה, בעניין כן לא — קיברו. אל ובבושת־פנים
 העיברית הלשון לחקר שלה המחלקה הדיבור. את שאאריך כורחי

 מהרה שעד הסכנה וגדולה בה, והולכים פוחתים תלמידי־חכמים
 ומה שם, בן־יחיד אינו רוזן חיים לעם־הארצות. ומרכז מירבץ תהא

 היא...״ רבים גישת ,גישתו/ בשם המלומדים בפי שמכונה
 גושן, משה של דבריו את צמח שלמה מצטט דבריו בהמשך
 לראות ״ורחמנות ):22.2.56( בהארץ רוזן של סיפרו על שכתב
לכאו בעיניו, נקי שאינו דבר לטהר ומשתדל המבקר מתייגע כיצד

 מזהיר ואפילו זה... ספר־נפל של כשלונותיו כל את הוא סגלה רה
רוזן.״ של הענייניות׳ ,השגיאות מפני הקורא את גושן


