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החדשה בסיפרותנו המסורס הגיבור ברנד ביתבי של חדשה

כסל עלי פימה
 ממוצא יהודי צייר רויטנברג, אפרים

 כאשר נמלט ממנה בסין, נולד רוסי,
ליש והגיע לשילטון, הגיע טונג מארצה

 ועבר שנה 12 התגורר הוא בארץ ראל.
 ציוריו על חותם כשהוא בפאריס, לחיות
״פימה״. בשם

 רויטג־ פימה נשא הסוערים חייו במהלך
 מבקרת־ של בתה רמה, את לאשה ברג

 ל- שילדה טל, מרים הירושלמית האמנות
 רמה נכדתה. את ולמבקרת בת, פימה

 לא זמן נפטרה טל) (מקודם רויטנברג
מיסתוריות. בנסיבות הלידה, אחרי רב

 הוסיפו והמבקרת האמן שקישרי אלא
 של תערוכה כל למדי. משפחתיים להיות

 מייד זוכה בארץ, רויטנברג פימה של
 כמו טל, מרים של מטעמה אוהדת ביקורת

 הגלריות באחת אלה בימים הנערכת זו
 כתבה שעליה ירושלים, של המיסחריות

 בין )23.6( אחרונות בידיעות המבקרת
:השאר

המיו בקסם הנוכחית התצוגה ״בולטת
ו הרטניות הממזגת ובאווירתה שכה חד

 התפיסה... ועומק במגע קלילות מדיטציה,
 לתיאור מופשט־הגותי מציור עובר האמן

 פרחים... או דומם, עירום, של מלהיב
 — ביותר מודגש אישי פיגנון לפימה

מ בתכלית שונה דן* בל מאניירה. ולא
 רישום או ציור כל דף, ובל — קודמו
 מצא־ אמן של הברור החותם את נושא
 זרם ■ כעין השנים במשך שהפר דופן,

 לפי מהפכני להיות יודע הוא עצמאי...
והודיה הנאה למסתכל ולהעניק דרכו,

רויטנברג פימה
ומדיטציה חושניות

 רוחנית- וגם חושנית־אופטית גם שהיא
נפשית...״
ל להתייחס אם ומילים, מילים מילים,
 הממזגת ׳אווירתה כמו מישפחתיות הגדרות

ש יוצא־דופן אמן ומדיטציה... חושניות
 עצמאי...׳. זרם כעין השנים במשך הפך

מעו הזה האוהד המישפחתי המילים גיבוב
 פניו ביפה ״כי :התגכ״י הדימוי את רר

פסל...״ עלי פימה ויעש בהלכו
 קישרי־משפחה ונטולת יותר, עניינית
 מבקרת-האמנות היתד, כלשהם, אמנותיים

 על שכתבה לוויטה, דורית הארץ, של
״פימה :רויטנברג של הנ״ל תערוכתו

 לעיתים אולם רכים. בצבעים משתמש
ה לעבר מהדקורטיווי חריגה יש קרובות
 אחד בקנה עולות הטובות העבודות קיטש.

המ הישראלי הבורגני של טעמו עם
מוצע...״
עצ כ״זרם אמן מהגדרת המרחק ואכן,

 בקנה ׳עולות שעבודותיו להגדרה מאי״
 הישראלי הבורגני של טעמו עם אחד

המק האתיקה שבין כמרחק הוא הממוצע׳
 טל מרים הגב׳ שנוקטת לנפוטיזם, צועית

נכדתה. אבי על בכתיבתה

 הקונגרס בירושלים נערך שעבר בחודש
 ספרד יהדות לחקר הראשון הבינלאומי

 ור- צודקות שמטרותיו קונגרס והמיזרח,
 הישראליים. ובתרבות בחברה בות־טעם

 נערכה זה קונגרס מפינות שבאחת אלא
מוב גזעניות נטיות בעלת מכוערת, הצגה
 עליה לקחו שוליים מושכי-עט שכמה הקות׳
להח עד עליו לנסוע עתידים והם טרמפ,

 הנוצרת הישראלית התרבות אושיות רבת
בארץ.
 ש- זה לקונגרס מהערות להתעלם אם

העיתו הארץ של במוסף־הסיפרות פירסם
 והבלתי- המסית בנוסח בצלאל, יצחק נאי

 להם אין הלא-אשכנזים ״היהודים מדוייק
 אידיש...״, דוגמת אחת, משותפת שפה
 בלתי־קרוא, אורח קפץ הזירה למרכז הרי

 לב בשם בארצות־הברית ישראלי יורד
 הרצל התאומים של קרוב (אינו חקק

 במיפגש מילולית שהתפרע חקק), ובלפור
 ב־ שנערך המזרח, עדות יוצאי סופרים

בירושלים. בית־הסופר
 ספר משנה יותר לפני פירסם חקק לב
 זה במדור נכתבה שעליו האסופים בשם

 מארץ־הקו- גזעניים ״זיכרונות הרשימה
שהתפר דומה ).2072 הזה, (העולם דש״
 באיז־ הצורך את מעלה המילולית, צותו
ספרו: על כאן שנכתב ממד, מעט כור

 ויותר, יותר הופכת, סיפורו ״...נימת
 בתכלכי של סיפרותם את המזכירה כזו

 צביעות של מחול תוד הגרמני, גכלם יחף
 אינו הרומן מעוררי־פלידה... והתחסדות

 בנוצות ומתהדרת מסורבלת לשונו קריא,
כבו אין שבו החולנית הגזענות לא־לה,

 מלמדת היא זאת עס ויחד לחנות, הה
 בעלת סיפרות שכצמיחת האפשרות על

 שיג־ של סיפרות גזעניים, מסממנים יותר
 סל לכרות שבכוחה פיפרות ועיוורת, אה

 העברית, בסיפרות שקיים טוב, של שיור
 סיפרי־ את למנות זה טוב עם ניתן כאשר

 (שהם) מיכאל... וסמי כלם שמעון של הם
וכ הבעה יכולת תיאורית, עוצמה בעלי
 והחולניות, המרירות את המשוללים נות,

 לב של כפיפת ועמוד עמוד כל הממלאה
חקק...״

 קובצו על שנכתבה זו, ביקורת אמכור
 בא חקק, של חסיפרותי הערך משולל

ה בבית שנערך שבכינוס־הסופרים היות
 בן־פלוגתא האסופים מחבר היה סופר

 של בגנותה שטען מיכאל, לסמי צעקני
המעו (בסיגנונו העדתיודגזענית הצווחה

 הסופר של שתפקידו בבהירות וקבע דן),
 בחווה, עוולות לגבי ״זעקה״ לזעוק הוא
 שבין הברור הגבול את מדגיש שהוא תוך

ויוצרת״. פעילה ״סיפרות לבין ״פולקלור״
 חקק, של טיעוניו להצגת דמסייע תנא

ב מדור־הספיורת עורך ממלא־מקום נתן

 והבי- חקק, את שריאיין נגיד, חיים מעריב
 קולמוסים ״כמה :׳בנוסח לאמירות יאו

יצירו על נכתבו, מהקרים כמה נשברו,
 כל לא והרי וארטר*? פרל של תיהם

 חיבת־ציון שירת כל או ההשכלה ספרות
 האסתטי ערבה שום על ומתועדת נחקרת

תשו הוקדשה אילו שמח הייתי הגבוה...

חקק לב
ועיוורון שינאה של סיפרות

יה של הסיפרותית למורשת דומה מת־לב
המחרה...״ דות

 צ׳כוס־ שיהדות לקבוע המקום כאן לא
במ היא הסיפרותית שמורשתה לובקיה,

 מכמות בעשירית זכתה לא עולמיים, מדים
 האחרון בעשור שהושקעה סימני־הדפוס

 אשר בבל, יהדות של הסיפרותית במורשת
 המקום כאן אך חקק. אותו חרד לעברה
 שלו הדמאגוגיה אם לדעת שקשה לקבוע,

ההתעל פנים, כל על איוולתו. על עולה
 מהתפקיד זינ״ל חקק של המכוונת מות

 במז־ העברית הסיפרות להתחדשות ,שהיה
 ומחלקם מילחמת־הלשוניות, רת־אירופה,

 מדינת־ישר־ של בתקומתה חסר־התקדים
 לב לה. דומה שאין איוולת היא — אל

 טרמפ שלקח תרבותי, טפיל הוא חקק
שהבי התרבותיים־חברתיים השינויים על
 כ־ נוהג והוא השחורים״, ״הפנתרים או

 הפיסי שריחוקו עוד מה אפור. פנתר
 עיוורון־צב־ לו העניק בארץ, מהמתרחש

 בעשור בארץ התרבותית לעשייה עים
 ללא קונקרטית, שהיא עשייה האחרון,
מוצא. ארצות של גבולות

 חקק לב כמו תופעות של הסתננות
המתוס למראה קבס, מעלה זה, לקונגרס

 על ציפורניים, בקצות המטפסים כלים
ביש החברתיים המיבנים שבירת מרכבת

 את להפגין מנסים הם כאשר וגם ראל.
 שוכחים הם וההווה, העבר בדבר בקיאותם

 בורלא, כיהודה- שסופרים העובדה את
 ואחרים, מיכאל סמי יהושע, א.ב. שמי,

ש מבלי גם כסופרים והצליחו מצליחים
 ״קיפוח״ של בהבלים דרכם את ריצפו

 הישראלית התרבות תרבותי״. ״פער או
 הנצמדות לעלוקות זקוקה אינה החדשה

שלה. האמת כאבי על

 מצו־ כזו קולמוסים לשבירת המחשה ♦
״הסי שקד גרשון פרופ׳ של בסיפרו ייה

 ואר־ ״פרל מוזכרים שם העברית״, פורת
בהערת־אגב. אחת, פעם טר״

תיאטרון

 טוב ילד
ירושלים

ה והמחזאי הסופר פירסם 1966 בשנת
 הפלבאים בשם מחזה גראס גינטר גרמני

ל קרא הוא בהתקוממות. חזרה עורכים
 גרמנית. טרגדיה בכותרת־המישנה, מחזה,

 ביוני 17ב־ הוא עלילתו שמועד המחזה,
 מתרחש אנסמבל, הברלינר במת על ,1953

 מתנהלת התיאטרון לאולם מחוץ כאשר
 ויחי- גרמנים פועלים של התקוממות

 ויחי- גרמנים כוחות־מישטרה בידי אים
ה בתוך השחקנים סובייטיות. דות־צבא

 ברטולד של בהדרכתו עורכים, אולם
 למחזה הדרמאתי עיבודו על חזרה ברכט

 על־פי שקספיר, ויליאם מאת קוריולאנוס
הת שעניינו מחזה ופלוטארכוס, ליוויוס
מדוכאים. קוממות

ל שצירף הארוכה ובהקדמה במחזהו,
 את בבהירות גראם גינטר מתאר מחזה׳

 מנהל מחזאי, של למדי השקוף המכאניזם
וב אותו הסובב מכל המתעלם תיאטרון,

 אירוע הקרשים על מעלה רב עיקרון
 במילים לאולם. מחוץ בו־זמנית המתרחש

 הוא בברכט, כאן שמדובר למרות אחרות,
הצגותיו. את שמממן למי מרצונו משועבד

 מנהל- יש הירושלמי החאן לתיאטרון
 שיומרותיו רונן, אילן ושמו ינוקא אמנותי

 הצנוע מאולמו הרחק מגיעות האמנותיות
 את ממחיז הוא אחד בוקר החאן. של

 22 מילכוד את קודם שבוע דוסטוייבסקי,
 (ולא בית״ר קדימה את שעבר ובשבוע

 ׳הכוח׳ על לדבר שלא ׳הפועל׳, ולא ׳מכבי׳
 לאיזה יודע שהוא מתוך יהודה׳) ׳בני או

 לפני הבית״רית. המנורה דולקת כיוון
 אמר קלעים, בתוכנית־הטלוויזיה שבועיים,

 השירות כאיש בעזות־מצח, רונן, אילן
 נושבת כיוון לאיזה היודע המטאורולוגי

בתיאט להמחיז בכוונתו שיש הרוח, לה
 רקע בעלי מחזות הבאות בעונות החאן רון

 הנעלם את לחשוף בכוונתו יש וכי יהודי,
 יעלה לא שהוא ברור שבמסורתנו. והעלום
 מלך אדוניצדק אודות על תנכ״יים מחזות

 וכר, היהודים מילחמות עתליה, ירושלים,
 החאן ריצפת על יעלה שהוא ספק אין

 של ההקצבות מיכסת את שיעלו מחזות
 משהו, הימהם גם רונן אילן המר. זבולון

 קלעים בתוכנית הבלתי-גמורים במישפטיו
ההקצבות׳. ׳בהגדלת הצורך על

 חוסר- רונן׳ של המתחנחנות מילותיו
 האמנותיים רצונותיו את להגדיר היכולת

 של למחדלו געגועים בי העלו השאר, וכל
 פיסגת על כניצב המשקיף בברלין, ברכט

 המשתחץ רונן אילן לעבר האוורסט הר
 ברטולד אינו רונן אילן ים־המלח. בביקעת

 החאן ולהקת רונן, ברטולד לא גם ברכט,
 להקה, סתם אלא הברלינאי האנסמבל אינה

 מספקת בוודאי היתד. קוריולאנוס שבימי
 את צריד מי הרעבים. להמונים שעשועים

זה?

טרנרי טריפ
פור בידי ביפו, נרצח 1921 במאי 1ב־
בסופ והזועק הכואב הלוהט, ערבים, עים
 הזמנים, בכל בארץ־ישראל העיבריים רים

ומאודו לבו בכל שכפר ברנר, חיים יוסף

*




