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 הופכת העיברית הצוות״ ן1..ת״אטד של ה״שאפה״
 הצורה א1ה - ״האימוץ בל: ה״נרץ־ של גיבור ב״מאזנ״ם״ טמאה

ישו של ואמו הקודש־ ״רוח על עיברי סיפור לאבהות...״ ותנכוגה
התרו־ במוחו אשר אחד, אלוף של דו ?ו תיאטרון

בעז מתמודד, מישרד*החינוך-ויהתירבות
 התיאטרון תרבות לקידום ״האגודה רת

 התקופה.״ ״בעיות עם ולנוער,״ לילדים
 להתמודדות החינוכי המכשיר כי מסתבר

 הצוות, תיאטרון הוא התקופה״ ״׳בעיות עם
הכו .תחת רוויו הבמה קרשי על המעלה

 וביימה כתבה שאותו נוער, איזה תרת
 של שהוצאותי׳ו אף רכבי. חגית בשם גברת

 הציבור, שכם על מוטלות זה תואטרון
 עם יחד לאיש. הובהר טרם בו הצורך

בעי שפורסמה רבת-אינצ׳ים מודעה זאת,
 נייר על שחורות באותיות הבהירה תונים

 עוד עינינו לנגד וגדל צומח שהנה לבן,
 מיותר: תרבותי מוסד

 המבוגרים, את בהומור המציגה ״הצגה
 כני־הנו־ עם בעימות והמהנבים ההורים

ה את ומעמיקה נוסטאלגיה גורמת ער,

הצוות תיאטרון
7 זה את ציריך מי

 ״עימות לראות מוזר הדורות.״ בין הבנה
ומע ״נוסטאלגיה״ הגורם הנוער״ בני עם

 לאלוהי הדורות.״ בין ״ההבנה את מיק
הפתרונים. מישרד־החינוך של התיאטרון

 מופיע זו, אבסורדית הגדרה על נוסף
 מתוך דיאלוג של קטע החינוכית״ ב״מודעה

:המחזה
גיזעי? להיות זה מה ...סליחה,

שאף. להיות כל קודם זה גיזעי :רונית
 ודי פיקח שהוא תלמיד זה גיזעי :שוקי
הלימודים... על שם לא בכלל אכל מצליח,
 מצוי ״חינוכי״ ופחות יותר משכנע הסבר
 מייסודם מדוברת לעיברית עולמי במילון

:בן־אמוץ ודן בן־יהודה נתיבה של
 משובח. מאד, טוב )1 ז׳ ת׳ כיזעי

 קפה לנו הגיש • גיזעית כמונית קנה
 עלא־כי־ בחור מ,יורם׳ ההיפן* )2 גיזעי.
עו צרות איזה תשאל אל גיזעי! פאק.
בבית. לו שים

 רכבי שחגית הוא להוסיף שנותר כל
 עד שאפה אמיתית, ״שאפה״ היא הנ״ל
 בין ההבנה ״את להעמיק שאפתנות כדי

 עם ו״עימות ״נוסטאלגיה״ בעזרת הדורות״
 אנחנו זה? את צריך מי בני־יהנוער״.

עממית״. ״דמוקראטיה לא עדיין

תרבות תולעי

גרנכת
 הסיפרות כאשר רבות, שנים לפגי פעם,

 היא שיניים, מצמיחה החלה רק העיברית
 שטיפחה עיבריים סופרים אגודת ייסדה

 מאזניים. בשם עיבדיים לסופרים ביטאון
 עם מגע הסיפרות ניתקה השנים ברבות
הסופרים ביטאון בעוד הסופרים, אגודת
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 גוססים לאור אותו המוציאה והאגודה
 רבות, שנים מזה ומסתאבת ארוכה גסיסה

 תולעי־תרבות סביבם אוספים שהם תוך
ומתרבות. רבות,

 הסיפרוח בעוד רבות, שנים לפני פעם,
 התנהל שיניים, מצמיחה החלה העיברית

 הלשון החייאת למען איתנים מאבק בארץ
 שהעיב־ ביאליק, קבע שבמהלכו העיברית,

מי ״יש :עיניו לנגד ניצבו וטובתה רית
 רבה...״ תהום מילים אל, הררי — לים

 הלשון עוצמות את להגדיר ניסה כאשר
 שיכי זה מאבק במהלך בעיברית. המצויות

 ;״התעתשות״ כמו מילים ביאליק לל
ניב (ממנה ״צדע״ ;״ממורט״ ;״זקנקן״

 הכל, *, ו...״מצלמה״ ״הצדעה״) השם נה
לועז. שבלשונות למילים להזדקק מבלי

גי מ״ו, (כרך האחרון מאזניים בגיליון
 לרגל חגיגי כגיליון אור שראה )5־6 ליון

 בעריכת ישראל״ למדינת שנה ״שלושים
 עסקונת של מאזנה מתמצה מיכלי, בנימין

 אחיזה לעצמה שקנתה העיברית, הסיפרות
 כ״הסיפרות ומתחזה זה בכתב־עת ושביתה

 יוחנן בשם אחד של במאמר העיברית״,
 מדינית ״עצמאות :הכותרת תחת גרנך,

 על המעיד מאמר תרבותית,״ והתעצמות
 אכסניית ה,עיברית׳, לשונו על כותבו,
זו. מפוקפקת אכסניה של ובעליה דבריו
 הנ״ל גרנך של מאמרו את שמייחד מה
 היא אכסנייתו שהרי שלו, העיברית הוא

 שופר לא אם לשמש, האמור מאזניים,
 זו. לשפה בת־קול לפחות הרי לעיברית,

 ״משמעות המאמר של פרק־הפתיחה אחרי
יש מדינת לכינון אוניברסלית היסטורית

 הפרק תור בא בכותרתו, שתוכנו ראל״
 :הטהורה הגרנכית בעיברית השני,

כ,סינתזה׳ — ואידיאליזם ״פראגנדאטיזם

כיאדיק נחמן חיים
 הפוליטולוגית הקונפיגוראציה
האידיאולוגית והדיפרנציאציה

 אמונים שאינם מהקוראים (לאלה גואלת״
 צריכה הפרק כותרת הגרנכית, העגה על

גואל. כמיחבר — ואמונה מגמתיות :להיות
העניי מהבחינה גרנו, של מאמרו מגמת

 :ה,מקורית׳ בקביעתו לציטוט ניתנת נית,
העצ השלישי׳ ,הבית תקומת :לכל ״מעל
 מאבק־ בסימן עומדת עם־ישראל של מאי

 מיצעדו את המאפיין לחירות־הרוח עולם
המיו עמנו של הבלתי־נלאה ההיסטולי

 נתעלם אם לעשות שנטיב אלא סר...״.
 עמנו של הבלתי־נלאה ההיסטורי מ״מצעדו

 שמעניק בייסורים ונתמקד המיוסר...״
: דא כגון בצפיפויות לעיברית, גרנו

לא-מבוטלת ציבורית עוצמה ״לכיוון

 חידושי ״מילון מתוך נלקחו המילים *
 אבי־ יצחק המנוח הבלשן (מאת ביאליק״

 ״בחודש 1935 בשנת אור שראה נרי),
המשורר״. למות העשירי

אינ עוצמה דמוקראטיזציה... של לאפיקים
 נורמאטיווית... תודעה טלקטואלית...
תחו הרחבת צר־אופקים... פראלמאטיזם

 להגיע הקיברנטית... הציוויליזציה של לתה
 מייוחד רקע התהוות של המומנט אל

סימ אל מוליכה גואלת... סינתזה ליצירת
ואידיאלי פראגמאטיזם בין פוריה ביוזה
 .של הפוליטולוגית הקונפיגוראציה זם...

 קיומה עצם על הנאבקת ישראל מדינת
האידיאו הדיפרנציאציה על־ידי מושפעת
ובר. וכר, לוגית...״

 היו כאשר רבות, שנים לפני פעם,
 הילכה למאזניים, שנזקקו עיבריים סופרים

 אגודת בהיכלי בגאון העיבדית הסיפרות
והמשו כותבים, הסופרים כיום, הסופרים.

 משרבטות ותולעי־התרביות משוררים, ררים
 הפולי־ ״הקונפיגוראציה אודות על מילים

 על הנאבקת ישראל מדינת של טולוגית
הדיפרנצי על־ידי מושפעת קיומה, עצם

האידיאולוגית...״ אציה
 שלא אשריך אתה. שמת אשריך ביאליק,

 שלשונן בתולעי־התרבות לראות זכית
 הלשון בהיכל ומכרסמים מטמאים גרנכת

הזאת. בארץ שהקמת

תרגום

ירי שדה
 בן פימל היינריך בהיות ,1908 בשנת

 המינזר בניין את והקים תיכנן הוא ,29
 הקוסה, שבעמק הקדוש אנטואן על-שם

 רוברט יבינו בהיות ,1945 בשנת גרמניה.
 המינזר, בניין את פוצץ הוא ,29 בן פימל
לפ על-ימנת תוכניותיו, את שהכיר מתוך
 האחרונים הקרבות לאחד יריד,״ ״שדה תוח
 פימל, יוסף השנייה. מילחמתשזעולם של

 לחייו, 20ד,־ שנות בראשית צעיר מהנדס
 לגרמניה סמל והופכו הבניין את משחזר

 מיבנה הריסותיה. מתוך ועולה המיתמרת
 החיצונית המיסגרת את מהווה זה תיאורי
 וחצי, בתשע בירה בל היינריך של לסיפרו
אלה*. בימים בעיברית אור שראה

 עולמו היא הסיפור של השנייה הרמה
ש עולם פימל, רוברט ד״ר של ההרמטי

 בשעה בוקר, מדי וקבוע. מוסדר בו הכל
 לאכסדרת פימל הד״ר נכנס וחצי, תשע
 חדר מפתח את נוטל היינריך, הנסיך מלון

 את מבלה הוא שבו מקום הביליארד,
שבמקום. השרת בחברת 11 לשעה עד זמנו

 מתרחשת אלה קטעי-־סיפור שני בין
העו ומפורטת מעמיקה סיפרותית עלילה

 פי- במישפחת דורות שלושה באיפיון סקת
 תמו- לתאר בל משכיל שבאמצעותם מל,

 50 במשך הגרמנית החברה של נת־מצב
שנה.

 השרת את בהדרגה מאמץ פימל ד״ר
ל מספר הוא בחירה. מתוך בנו להיות
 :חייו על בלתי־ידועות עובדות צעיר
 בעצם מהנדס. להיות שלמדתי אתה ״יודע
 מעולם אולם בתים. לבנות הייתי צריך

 בפיצוץ עסקתי תמיד אלא בית, בניתי לא
ה הקאריירה גם ובהריסתם...״ בתים

 :האזרחית לזו דומה פימל ד״ר של צבאית
מע כנסיות, וכתי־מנורים, גשרים ״פוצצתי

קי וצמתי־דרכים. הווילות רבבות, ברי
 פיצוצים כשביל אותות־הצטיינות בלתי
 סגן־מיש־ מדרגת בדרגה. והועליתי אלה

חופ וקיבלתי לסרן. ומסנן סגן, לדרגת נה
ש מפני וציונים־לשכח, מייוחדות שות

 ולהרוס. לפוצץ כיצד טוב כל־כד ידעתי
פי תחת עמדתי המילחמה סוף לקראת

 וחצי״, בתשע ״בירה בד, היינריך *
בי ״זמורה, הוצאת וכסלר, בצלאל :תרגום

רכה). (כריכה עמודים 250 מורן״, תן

 ,שדה — ויחידה אחת מילה רק צצה
ירי׳...״

 המאומץ־לעתיד, בנו אל דבריו בהמשך
 :ירי׳ ,שדה מהו פימל הד״ר מסביר

בדר עמד איטר כל והרסנו פוצצנו ״ואנחנו
 משהו היה שפוצץ האחרון הדבר כנו.

 של שלמה מערבת :באמת ומפואר גדול,
 (המערכת) עצומים... כנסייתיים מיבנים
 הגרמני :המחנות שני כין בדיוק עמדה

ה שלמחנה לכד דאגתי אני והאמריקאי.
פנוי...״ שדה־ירי יהיה גרמני

.

כל היינריף
 העם עתיד על האחרון הקרב

הגרמנית והתרבות ■

הקוד הימים אלה ,1958 בשנת עלילה,
 האב, של 80ה־ יום־הולדתו למסיבת מים

 המהנדסים. שושלת מייסד פימל, היינריך
במפ מתברר, אלה ימים של במהלכם

 וחלקו־ פימל הד״ר של מניעיו כי תיע,
 יוצ־ מניעים מתוך נובעים בפיצוץ שלו

הלו הטרום־מילחמתית, לגרמניה אי־דופן
 ״...במשד :המילחמה שלאחר וזו חמת,
 ־• רוברט ציפה המילחמה שנות והצי המיט

 המינזר יפול שבו לרגע בכיליודעיניים
 להעמיד ביקש זה במעשהו לידיו. בביזה

 לזיבדם ועפר, תילי־חורבות עשוייה יד,
היס מצבות־זיברון להם היו שלא אלה של

 לחוס... צורר היה לא עליהם ואיטר טוריות,
 :אחת אפשרות רק היתה רוברט של כידו

 ובהומר־נפץ, אחדות בנוסחות להשתמש
מצבות...״ להם להעמיד ברי

 ד״ר של בנו מבחין השיחזור במהלך
פו שאביו כך על המעידים בסימנים פימל

 אביו, אף יותר, ומאוחר המינזר את צץ
 בכך. חש המינזר, של ומציבו מייסדו

 לד״ר כלל משנות אינן ובנו אביו תחושות
 המחודש החנוכה לטכס ובסמיכות פימל,

מח הקדוש אנטואן שם על המינזר של
 המיס־ על הצעיר השרת את הוא תים

 בנו־ להפוך עתיד הוא שבעזרתם מכים
 הדם׳ ״,קול :קובע שהוא תוך מאומצו,

 הוא — ,האימוץ׳ ורק מוחלט שקר הוא
 פי- ד״ר : אחרות במילים הנכונה.״ הצורה

 הגרמנית, מהמסורת עצמו את דוחה מל
ממנה. שמתחייב מה כל על

 טוען האחרים, לספריו בדומה זה, בספר
 גרמניה כלפי טענותיו את בל ׳היינריך
השנייה כאשר החדשה, וגרמניה הישנה


