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הישראלית החווייה

 בידבדרים
שורשים מול

ב הישראלית הטלוויזיה החלה וכאשר
 רבים היו שנים, כעשר לפני שידוריה,

 הפוליטיקה פני את תשנה היא בי שטענו
יו השונים שהאישים מאחר הישראלית,

במערו ובמידת־מה שהם כמות בה פיעו
בתה החדשים. המלך בגדי בחינת מיהם,

 מקומה נפקד לא זה פומבי חישוף ליך
הישראלית. התרבות של

 הסוכות, בחג שעות, 24 של בהפרש
התהליך. של מדהימה הדגמה ניתנה

 לזיכרו שנערך ה״בידורי״ הערב הקרנת
ב שלו;סל,י, אברהם המשורר של

 מאפיין. סימפטום היתד- תל-אביב, צוותא,
 שירתו על ואמון בתוכנית שצפה מי כל
 היה שהמשורר לחשוב עשוי שלונסקי, של

 ותו-לא. בתי-קפה של שוטה ליצן מעין
ש רכיקוכיץ דליה המשוררת מלבד
 הסובבת, באווירה האפשר, במידת שמרה

המי הלהג והסיפרות, השפה כבוד על
 קניוק ויורם ברטוב חנוך של לולי

 הנייר) מתוך ספונטאניים דברים (שקרא
משו של בערכו טלוויזיוני לפיחות תרם

 מתחת אמות ת״ק הפומבית ולקבורתו רר
הטלוויזיה. למקלטי

 התל-אביבי הקהל של רצונו שביעות
 המנחה, כאשר פעם מדי שצחק המפוטם,

 של מניבולי-לשונו ציטט בן*אמוץ, דן
התוכ מפיקת בחילה. עוררה — שלונסקי

 להוכיח שהתאמצה גוטמן, דליה נית,
 ״פיזמונאי״ היה ששלונסקי הזה במדיום

 בתוכניתה להשמיע דאגה משורר, ולא
בתוספת גמלים... אורחת לא את פעמיים

נכון יצחק נשיא
מתרבות המתפרנסים על תרבותי יתרון

 לי...״, גוץ לי ״עוץ את שעשו ליצנים
 אפיזודה שלונסקי את להפוך שהצליחו
בידורית.
וזיכ בדיחות בירבורים, של זו תוכנית

 שנאמרו סופרים, של נטולי־ערך רונות
 על מעידים ופגומה, מגומגמת בעברית

האח בשנים הרווחת תרבותית תופעה
ועק מתקתקה נוסטאלגיה התזת רונות:

 משמעותיים לדברים כתחליף עבר, לכל רה
בערב משיאיה לאחד הגיעה זו ומוצקים.
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 בטעם פגיעה על לדבר שלא זה, אינפנטילי
 שהיה משורר, של ערכו וגימור הטוב
ליותר. ראוי

ה על היתד- תרבותית פורתא נחמה
 מיז־ בתוכנית שאחריו, בערב הקטן מסך

 לוי, יצחק של לזיכרו שהוקדשה מורים
 שלא התוכנית, פולקלור. וחוקר מלחין

 כלקוד־ ריקניות בידוריות יומרות לה היו
 לוי, של לזיכרו בדברים נפתחה מתה,

 יצחק נשיא־המדינה, על-ידי שנאמרו
לשו נשמעה הפליאה למרבית אשר נכון,

 ערב סופרי של מלשונם יותר עברית נו
 נשיא- של המילים אוצר גם שלונסקי.
 מישפטיו, את להשלים ויכולתו המדינה,

 התרבותי יתרונו על מונים כאלף העידו
 עיל- בזכות מתרבות המתפרנסים אלה על

לשונם. גות
 במיזמורים והזמרים המנחה הופעת גם

והקפי החבר׳המניים הקירטועים לעומת
 שלוג־ ערב משתתפי של התרנגוליות צות
שאפ תרבותיים שורשים על העידו סקי
הע היומרות את בעזרתם ללמד היה שר

 שלא שלונסקי, ערב מארגני של לובות
 שהיתה הקהל של היסחפותו על לדבר
מפוברקת. ולא ספונטאנית, הפעם
 שייערכו זה בנוסח מופעים כמה עוד

לה עלולים זו, במתכונת צוותא במועדון
התר של החאלטוריסטי המדור את ציג
במערומיו. הישראלית בות

ניסוחים

ך ודל יונה של
 הציג אישיות שאלות בתוכנית־הרדיו

 יונה למשוררת אגמון, יעקב המראיין,
 לעולמה הנוגעות שאלות סידרת יולד,

ה הביאה בתשובותיה והיצירתי. הפנימי
ל המוכר הסגור, מעולמה טפח משוררת
 שאר בין שיריה. מתוך אך־ורק קוראיה
וולך: יונה אמרה דבריה

 שבו הצד יש :השיר חומרי על •
 אתה •שבו והצד החומר, את מייצר אתה

 כפילות. יש בפולים. אנחנו אותו. מעריך
קו ואתה הביקורתי. והצד היצירתי הצד
 אתה במה יודע ואתה בשיר, חומרים רא

 כחפרדת־ משתמש אתה אם משתמש.
 בחומר או שלך, בביוגרפיה הרשויות,

 לכל שמשותף בחומר או עכשיו, שקורה
 כאשר אצלי? קורה זה איך אז האנשים.

האנ לכל שמשותף בחומר משתמשת אני
 •שאני ושיווי־מישקל, איזון בזה יש שים,

 עושה אני מה יותר, או פחות יודעת,
ההיס ההערכה של המרחק מהו לגביו.
דב בודקת אני בדרך־בלל שלי? טורית

 פרפפצידת. פנימיות, התרחשויות של רים
לקט כרגע אותם מכניסה שאני דברים
 חושבת ואני — פארה־פסיכולוגית גוריה
 לא גם זה מזה. רחב יותר הרבה שזה
 אני אם בעצם. שלי, הצרכים על עונה

 ממדים, על היסטורי, מרחב על מדברת
 שאני הפנימי החומר בל על שינויים, על

 בן־אדם. זה מה להכין בעזרתו מנסה
 ולפתח ? שומע הוא איך ? רואה הוא איך
 המיב־ כל את המובנים. בכל החושים את
 יותר בו להשתמש -שאוכל כדי שלי, נה

 מבלי מאוחר יותר טוב, יותר מאוחר,
 דרך זוהי בשמם. לדברים ולקרוא להבין,

 או מסויימים, חומרים ניצול של מסויימת
מבוקר. באופן לקרות לדברים לתת
 חם שלנו הניסוחים ז מילים על •

 כל נפשיות. תנועות שמחוללים ניסוחים
 מדעית... התרחשות גורם כזה ניסוח

מפ שאנחנו פעולה... כוח בה י-ט אמירה
מילים, היו לא אם מילים. על־ידי עילים

 היה לא התרחשויות של המנגנון כל אז
דם... הופכים ־חיינו קורה...

תקו לי היתה :התבודדות על •
 פגשתי שלא שבמעט שנים, חמש של פה
 שלחתי טלפונים, ניתקתי חיה. נפיש בה

 שלמדתי, מה כל גסי־רוח... מיבתבים
עכ עושה -שאני מה זמן. באותו למדתי

 ניסיתי שלמדתי. מה את לפתח זה שיו
להי להם שנתתי דברים מיני כל להבין
עליהם. שילטון לי היה שלא דברים פתח,

וולך יונה
חיה נפש פגשתי שלא כימעט שנים 5

 החזק העולם כל על להשתלט ממדים. כמו
 עצמי. את למשטר לנסות הוויזיות. של

 ל־ שיקרה... מה את קובעת שאני לדעת
הדברים... את מקצע
ל צריך :וחשיפה שירים על •

 (שלי). שירים של קבוצות כמה בין הבדיל
 לכל להיכנס מסויים כישרון לי יש אחת,
 ולהסביר לאנשים להיכנס מצבים. מיני
 לחצים. להם ולשחרר שקורה, מה להם
 באמת, קולניים, יותר שהם שירים ויש

 או עולם, לתוך נכנסת או יוצרת ׳שאני
 אני אלימות. של או מסויים, טירוף של

 כאלה. שירים שכותבים טוב שזה חושבת
 הם טסויימת תקופח עד שנכתבו השירים
הרו לרוח קרובים כל־כך נקיים, כל-בך

 שכל ממנה. להשתחרר שמנסים מנטיקה
 לחשוף ממנה. להשתחרר מנסח המודרניזם

 כי בהם... להתבייש ולא — הדברים את
מטפ לפחות הדברים... את מוציאים אם
בהם... לים

 אם : שירה בתיבת מצבי על •
 מצב- שי־ש מובן מצבים, יוצרים אנחנו

 יכול זה רע. של מצב־רוח כאב. של רוח
 שעה, רבע לקרות יכול וזה תע, לקרות

 שירים ויש לקרות. לא בכלל יכול וזה
 פתאום אז חומר. לגלות מתחיל שאתה

נע ואתה אחרים, דברים אצלך נפתחים
 טסו־ שחומר מאמינה אני שמח. יותר שה
 חייתי ־ לא לשכוח. רוצה הייתי לא יים

 זה מה או שינאה, זה מה לשכוח רוצה
 השינאה זו לשנוא, שהנאת ואני נקמה.

 או כזה, לטפל בישביל אבל שלי. היחידה
 אתה — באנושיות להשתלם או להבין,

הי מה לדעת צריך ז
מתאמצת, אני אם ג הזיכרון על •
 סרט בל להגיד. יבולה לא שאני דבר אין
 ספר, בל הסוף. עד ההתחלה מן זוכרת אני
פנומנאלי. זיכרון ממש לי יש שורה. בל

 אם :ולאום דת יהדות, על •
 אסון־טבע, בתור היהדות את לוקח אתה

 פסיכולוגית מבחינה לעצמך, אומר ואתה
היהודים. זה — רע לי ׳שקורה מה בל

 יקרה תמיד אז רע. משהו לי יקרה תמיד
 שזה סיכויים יש אכל רע, משחו ליהודים
 שקרח, מה כל היסטורית מבחינה משתנה.

 זה פאישיזם, פחות מדתות, חשיחרור
 הגיע, חדת סוף הגיעי הדת סוף טוב...

 לקיום כמו התחלה, יש דברים להרבה אז
 אלא גזע, בתור קיימים לא אנחנו הגזע.
 להתקיים מתחילים אנחנו ואם דת. בתור
 : בעולם זה את מקבלים אז גזע, בתור
 חושבת אני שישנו. גזע לכל קיום שיש־

 מאד אני דבר... איזשהו של התחלה •שזו
 שלום... שיחיה חושבת אני אופטימית.

 הלאום התחלת זו שלנו. הגזע התחלת זו
 ולדעת, מדת, משוחררים ולהיות שלנו,

 אחראים מספיק שאנחנו תרבותי נכס שזה
 ב׳שכיל צריכים לא טוב. בו לטפל כדי
 כזה מישמר־כבוד דתי, מישמר איזה זח

 כדי — האנגלית המלכה מישמר במו
דב של התחלה שזו חושבת אני לשמור.

 חושבת אני אז — דת אין ואם רים•
 הדבר זה שדת חושבת אני שלום. שיהיה

העמים.... בין להיות שיבול רע הבי

החול מסך

בשמש״ ״גברים
 של והריקנית הרעבתנית ההתבוננות

 כל לעבר הישראלי, הסיפרות מעולם חלק
ואמריקה אירופה בסיפרויות שנעשה מה
 משכיחה — לאגותו העתקה למטרות —

 הבית סף על הניכתבת הסיפרות את ממנה
הזאת. בארץ היהודי הלאומי

 ראשון ספר אור ראה אלה בימים
 כנפאני, רסאן של לעברית מתורגם

 בגדר שהוא *, בשמש גברים הכותרת תחת
 עם מחודש סיפרותי למגע ראשונה סנונית
 רסאן הזאת. בארץ החיה השנייה האומה

 ה-סד, שנות בראשית שימש, כנפאני*״
פלסטין לשיחרור העממית החזית כדובר

 כאשר בחייו, כך על ושילם בביירות, —
 הישראליים הביטחון שירותי על־ידי נהרג

במכוניתו. שאירע בפיצוץ
 שתי מכיל כנפאני של זה מתורגם ספר

 לכס. שנותר ומה בשמש גבריס נובלות,
עו את כנפאני מתאר הראשונה בנובלה

 תעו־ חסר פלסטיני פליט של וגורלו למו
 של המתים אוניית נוסח משהו דת־זהות,

כש בארצות־ערב ונד הנע טראוון, ב.
ולמש לו שתביא עבודה, אחר מחפש הוא

 הסיפור של עיקרו כלשהי. רווחה פחתו
שו המשלמים פלסטינים פליטים שלושה

פלסטיני הוא (אף מיכליודמים לנהג חד
 על- הפלסטינית), ההנהגה את המייצג —

 מנסיכויות־הנפט אחת אל שיובילם מנת
ערב. בחצי-האי
 מסתתרים הפלסטינים הפליטים ושלושת

 הם תופת. חום בתוכו שורר הריק. במיכל
הראשו תחנת־הגבול את בשלום עוברים

 בתחנת־הגבול אך העיראקית התחנה נה,
 המיבלית נהג התעכבות בשל השנייה,

 על אותו שחוקרים שומרי־הגבול אצל
ב שנפגע (למרות בבגדאד שלו חיי־המין

 השלושה מתים — ׳)48 במילחמת אשכיו
בחום.

מצנד לכס, שנותר מה השנייה, הנובלה

תיר בשמש״, ״גברים כנפאני, רסאן *
 דמיא־ ויאני ברפמן דניאלה : לעברית גמו
 הו־ ״מ״פרש׳ בלס, שמעון ד״ר ערך נוס,

 ד״ר בעריכת ספרים סידרת — צאה־לאור״
 דן פרופ׳ לס, צבי פרוס׳ בלס, שמעון
 שאלתיאל. אלי עמית, דניאל פרוס׳ מירון,

רכה). (כריכה עמודים 141
 היא הראשונה האות ע׳סאן, :בכתיב **

הגרונית. הערבית הרי״ש


