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מזעזעת״ אף1 מרגיזה לעיתים נעימה. ב״חווייה השירה

 וצירי■ סנאטזדים ^ הממשלה׳ שיקרי את מדפיסים 1שלנ ■■החברים ^
גראפזמן והפך סופר להיות שהפך הפרופסור £ו בעירום קונגרס

)2< פלגיאט־שיר
 ניקאנדר הצ׳יליאי המשורר של שירו
 שאמרתי, כל את בחזרה נטלתי פארא,

 מודרנית״ ״אנתולוגיה בתת־מדור שפורסם
 ב־ שזכה שיר הוא ),2166 הזה (העולם

הצעירה. העברית בשירה ידוע פלגיאט*

מקור תגובות עשרות השיר עורר כמצופה,
 תגובתה היא מייוחדת תגובה המדור. אי

 (ויזלטיר) רזיאל ורדה הקוראת של
:הרצ״ב
 ה״פלגיאט״ חידת את לקרוא לי יצא
 שמאיר לכד מרמז אתה כה אשר שלד,

 אכן, אחר. ממשורר חומר גנב ויזלטיר
 של לשיר הדומה אחת מקבילה ׳טורה יימנה

 סיפרו לשריפת המתייחסת זו ויזלטיר,
 אחת שורה זוהי אולם הקהל. על־ידי
 שונה השיר של הרעיון וסלל ויחידה

 על להגן ענייו שום לי אין לחלוטין.
 סיפרו־ בגניפה האשמות מפני ויזלטיר

 קרה לאחרים) גם (וודאי לי גם אולם תית,
שו שכתבתי, רעיונות שמצאתי פעם לא

 אנשים של בכתביהם וחצאי־שורות רות
 זהות מעולם. לפן קודם בהם קראתי שלא

 חוויה לעיתים להיות יכולה כזו מיקרית
 מזעזעת. ואף מרגיזה ולעיתים נעימה,

או שקוראים לכף, הסיבות אחת בעצם
 שהירהורי היא סופרים או משוררים הבים
 משורר באמצעות הדפוס על הועלו ליבם

אחר. או זה
לצח ניתן הסיפרות שגזירת חושבת אני

הכות להנאת דם לימפוף ואף חרבות צח
למ שניתן ספק לי ואין והקוראים, בים
 חייו וכסיגנון באישיותו לרוב פגמים צוא
 במיק־ הפלגיאטורים ציד אף ויזלטיר, של
חו חושף ואפילו מגונה, לי נראה זה רה
 מצידף. ופסיכולוגית סיפרותית הכנה סר

 המנטאליות את שמבין שמי לי נדמה
זה. ככגון בו חושד היה לא ויזלטיר של

נ.ב.
 במדורד, דברי את שתפרסם מקווה אני

מגמתד. את כף כל הולם לא זה אם גם
ורדה

0\1 (ר׳ פלגיאט * 1 0,?£  — גניבה) \ו
 סיפרותית יצירה פירסום סיפרנתית; גניבה

 מישהו, על־ידי בזמנה, חלק אז אחרים, של
שלו. בשמו

ה של למיכתבה והבהרות הערות כמה
רזיאל: קוראה
הש את איבחנה רזיאל שגם משמח (א)
 הישראלי, בתעתיק הצ׳יליאי המקור פעת

 שירו את איזכר לא המדור שבעל למרות
״מק מצאה רזיאל הקוראה ויזלטיר. של

 זו ויזלטיר, של לשיר הדומה אחת בילה
הקהל...״ על־ידי סיפרו לשריפת המתייחסת

 תל־אביבית, בשכונה גדל ילד (ב)
 את מדע־פופולארי מספר והעתיק

102£ =  אם ספק איינשטיין. אלברט של \
לעי להיות יבולה כזו מיקרית ״זהות

 ואף מרגיזה ולעיתים נעימה, חוויה תים
.מזעזעת . ״ .

 זה) מדור בעל לא (ובוודאי איש (ג)
 ויזלטיר, מאיר של בדמו מעוניין אינו

 הצ׳י־ המשורר מטעם טעם לו יש אפילו
פארא. ניקאנור ליאי

הנר הפלגיאטורים״, ״ציד בעניין (ד)
 כדי עד רזיאל הקוראת בעיני מגונה אה
 הכנה ״חוסר חושף הוא שבעיניה כך,

 שכותב הרי ופסיכולוגית...״ סיפרותית
 לחפש בפניה ממליץ היה אלה שורות

 אדריאן הבריטי המשורר של שיריו אחר
0\18 בסיפרו מיטשל,  אור (ראה ?£
ה במדורו לונדון). קייפ, ג׳ונתן בהוצאת

 הנינד הקוראה עשויה זה ספר של ראשון
 מכמה ויותר מדהימים, שורשים למצוא בדה

 של שיר לעצי דומות, או מקבילות שורות
 ״אבא כמו: לשיר ובעיקר ויזלטיר, מאיר
 לבד יושבת אילנה לקולנוע, הלכו ואמא

 אלה שירים אפור״. בספר ונזעיינת בכורסה
 (ויזלטיר), רזיאל את להדהים עשויים
 ול״הבנה ליכולת חדשה גישה בה ולגלות

 שורות כותב של ופסיכולוגית״ סיפרותית
אלה.

תיאטרון

ממצור פועלים
 מנכ״ל לשעבר, חבר־כנסת בדר, מנחם

ת״, שנים במשך מישרד־הפיתוח  היה רבו
 ראה אלה בימים עשייה. של כאיש ידוע
השלושים״״, משנות מחזות סיפרו אור

 בדר מנחם של עדותו על דיווח ראה *
 25 לפני ״השבוע במדור קסטנר, במישפט

זה. בגיליון שנה״,
השלושים! משנות מחזות בדר, מנחם **

(כרי עמודים 190 פועלים; ספרית הוצאת
רכה). כה

 תגלית בבחינת שהינם מחזות, של קובץ
 שתעניין הראוי מן אשר מדהימה, תרבותית

ה הבימה, הלאומי התיאטרון הנהלת את
 ״מחזות למצוא כדי באחרונה מתפתלת
מחיר. בכל מקוריים״
 מנחם של עטו פרי מחזות שישה בקובץ

 להציג המצליחה אחת, מסכת ההופכים בדר,
 שנות וראשית ׳30ה־ שנות של עמוק מיפוי

 אחר ישראלי מחזאי שאף מסכת ׳.40ה־
 משכנע בעומק כה, עד לעצב הצליח לא

 פועלים הוא במחזות הראשון שכזה.
 שעלילתו ),1934( דרמטי ניסיון — במצור

 (ברלין, ובארץ במרכז־אירופה מתרחשת
 בו עולם זה ארצישראלי). וקיבוץ וינה

מכו בה יבשת השוקעת, אירופה מתוארת
 שבו עולם שביתה״, ״מפירי אנשים נים

 עד ״חבה בתו, על לחברו, אומר פועל
 תקציב את כגופה ותאזן לרחוב שתצא

 על משוחחים המנהלים בעוד ביתד״.״
 לויקרם־ קניתי עלו... סקודה ״מניות

פו בין עימות של עולם ארמסטרונג...״
התעשיי משוחחים שבו לתעשיינים, עלים

שביט. בומה של הגסה בלשונו נים
 ב־ עוסק במצור פועלים של ניכר חלק

 למיל־ לצאת המעדיפים מחוסרי־עבודה
 הגעת... ״לכד :לבעיותיהם כמוצא חמה,

 להיטרף, טרף־תותחים, להיות שמשתוקק
 כעל־מום...״ לשוב ■המוטב לבל או להחנק

 מע־ של הפשיזציה תהליך את מתאר בדר
 שנות ראשית של באירופה מד־הפועלים

ב כותרות־עיתונים כשמופיעות ׳,30ה־
 זוממים היהודים ״הבולשביקים : נוסח

ועיתו הנוצרית...״ אוסטריה את להרוס
העו ״מצפון :ציני בלחש אומרים נאים

 משלמים לנו, שמשלמים והכסף ישן, לם
״כמנוחה לישון לו שנניח בדי . . . 

 מתרחשת המחזה של הרביעית המערכה
אי פלא, ״איזה : שרים החלוצים בקיבוץ.

"כאלה לילות ישנס אם פלא זה . .  ואיש .
 שאם הנולד. את ״שנראה לחברו: אומר

 אותנו. גם הפשיזם נחשול יצייף בו לא
 ראשו... את אצלנו גם זוקף החום הנחש

 או ?... הפחירוד ״ הביתר תמרוני ההה...
כ לב לו שם מי הזה. הנובה. הכלבלב

 ״חסרי :היא המיידית והתשובה יישוב...״
ולמ למכור ומובנים תיקוות, וחסרי עבודה

ד שמבטיח לבל עצמם את סור  קלה...״ די
 אר־ ברצח מסתיים במצור פועלים המחזה

 הקביעה כאשר תל־אביב, בתוף לוזורוב
הפו בלב שירה ״מי :היא שלו המסכמת

 את נדע לא ואולי לפגוע... התכוון עלים
 הפועלים אנחנו נדע... זה את הרוצח...
 וינה, ברלין, מצור... כארץ גם במצור...

 הד״.״ היינו תל־אכיב...
 מהווה הנשף, בדר, של השני המחזה

שב הבעיות ולמיכלול לעולם ישיר המשך
 ״דולפום :כמו בקטעים במצור, פועלים

 בכפר־ המישמרת נאסרה פועלים... תולה
 שמחזותיו הרי המיבנה, מבחינת סבא...״

 שנכתבו ־ביותר המשוכללים הינם בדר של
 של בהקרנות נעזר והוא בזמנו, בעברית

 קטעים ובהעתקת הבמה על שיקופיות
 פועלים הראשון, מחזהו מתוך שלמים
 קטעי רצוף זה מעמדי מיכלול במצור.

 ולפנות ? נחוג ״איכה : בנוסח מונולוגים,
 פתאום מתגלגלים הפועלים גלגלות בוקר
 את ומאדים פורץ, דם וזרם ניתזות, לסל,

 ואת החולד היום את ומאדים הגרדום...
ושי •מובע כשנות שהחוויר •מלנו הדגל
. בחה . ״ .

 הוא בדר של במחזותיו והחדיש המודרני
ברצי הכל שקיבל באיש מעשה השלישי,

 בבית־חולים קודח שגיבורו מחזה נות.
דב וקובע ועולמו חייו מאזן את ועורך

 חלוקת ״ישנה :בנוסח הזיותיו, מתוך רים
כנראה מתפקידי כן, אס בעולם... תפקידים

 של המפורסמים למיצעדיהם הכוונה *
 ',30ה־ שנות של בתל־אביב בית״ר חברי

וסמליהם. תגיהם על

 היה כיאליק של תפקידו חולה... להיות
 הפר־ של ותפקידו לאומי... משורר להיות

 העברי... הפועל את להחרים היהודי דסן
מז הארבה היבול... את אבלו העבכרים

 מאה כעמק... טיפוס ביצים... ומטיל דווג
 של מולדתם מזכה על יהודים קדדמים
 במעין וכמו כתל־אביב...״ עור פושטי
 קודח /70ה־ לשנות אפוקליפטית נבואה
 :הסברת ״והרי :ואומר בדר של גיבורו

 ורוכלים וסוחרים ועורבי־דין כרופאים
 ורק העברי, לעם לו די ומוזגי־רפואה

 לעם ייהפך שלא זמן וכד לו. אין פועלים
 תמיד וצפוי נידון יהיה העם פועלים... של

. בזוייה לכליה . ״ .
מהאח פלקטי יותר הינו הרביעי, המחזה

עלי ב׳. עליה עליו מעידה וכותרתו רים׳
 סא־ בנמל מעפילים, בקרב מתרחשת לתו

המכו בחופי מאסרם ובעת בים, לוניקי,
 תוך שלהם, המולדת בחוויית חיים הם רה•

 עם מתמיד בדו־שיח עצמם מעמידים שהם
 מנסה הסרסורים אחד למיניהם; סרסורים
חלו של ארץ־ישראל מאמיתות להדיחם
 כאלה. בשטויות תאמיני ״אל : מותיהם
 של ריח כאשר ויהודי בסף. שם צוברים

וכי כעדו...״ תעצרי לא באפו, יעלה כסף
י30ה־ שנות של בארץ־אבות התעשרו צד  ׳

 שנולד, כתינוק נקי שפא כיהודי ״מעשה
יהו חפץ כמשכון ונתן הלד פרוטה. בלי

ובלי לראשו, מתחת כדו את לו, שהיה די
החי- כקופת חכר נעשה שקיבל האחת דה

)1ע54( כדר מנחם
הישן״ העולם ״מצפון

 חבר נעשה וכסבומה הלוואה קיבל סבון.
 תשע קיבל חיסכון. קופות בתשע

ב עוסק החמישי המחזה גם הלוואות...״.
 - שאותה הגולה, לבין החלוץ שבין עימות
 מיכתב היא המחזה כותרת בעורף. הותיר

מק קולות, למקהלת בנוי והוא אמא; אל
המו את המסמלת האם מול החלוצים הלת
 קוראת השיא מקטעי באחד וכר. רשת

 לעבר השואה) לפני נכתב (המחזה המקהלה
 ארצות ככל תבל, ארצות ״ככל :האם
למפו שולל הוליכה הוליכה, תמיד תבל,

.לשואה לת, . ״ .

 בדר, של במחזותיו והאחרון השישי
לחו הראשונה — ״לתל־עמל מוקדש חיים
 צעיר הוא המחזה גיבור ומיגדל״. מה

 היה בעבר להווה. העבר בין המטלטל
 המחזה חיים. — הקיבוצי בהווה ארנסט,

העבר מן תמונות של צפופה רשת מתאר
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