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המחזות, 55 לכל זה במדור אתייחס לא
בישראל, התיאטראות מנהלי את לעניין שנועדו

 קסאבר פראנץ של מחזהו מהם. בקומץ רק אלא
 עולמו את מביא ,מאייר(גולם־איש) מנש קרץ
 מסתכמת שעבודתו פועל, מאייר, אוטו של

 המכוניות ממיפעלי באחד ברגים, 16 בהברגת
 לעולם מהמציאות נמלטים ואשתו מאייר ב־מ־וו.

 העולם באליפות וזכייה הטלוויזיה של הריצודים
 אובדן הוא גרמני מאוד טיסנים. בדיגמי

 המישגל" (״מלאכת מאייר של כוח־הגברא
כדורי, עט מגורל מוטרדותו בשל המחזאי) כלשון

המיפעל. ממנהלי לאחד השאיל אותו
אחר, מחזה

 - ברנד יואל הוא קיפהוט, היינר מאת
 אחת על דוקומנטרי, מחזה עיסקה, של סיפורה

 בימי קסטנר פרשת של מתת־פרשיותיה
 משאיות פרשת השנייה, מילחמת־העולם

 לא זה שמחזה הוא, הגורל צחוק דם״. תמורת
 טמונה זה בנושא כי ישראלי, מחזאי בידי חובר —1

 בחברה שהיכו המוסריות הדילמות אחת
 מממשלות אחת להפלת גם וגרמו הישראלית,

 מתהדר הבימה תיאטרון אם בן־גוריון. דויד
 שהעלאת הרי הלאומי", ״התיאטרון בכותרת

זו. כותרת להצדיק עשוייה קרשיו על זה מחזה
 מרטין המחזאי מאת ואנגורה אלון המחזה ,

 וסוס הנפש עבודת המעולים שספריו ולזר,
 זמורה עברי(בהוצאת בתרגום ראו־אור בורח
 הגרמני, הלאומי האופי תכונות את מנתח ביתן),

פשיסטיות. תופעות לצמיחת נוחה קרקע המהוות
 של צביעותה על ללמוד ניתן זה מחזה מתוך

 כל קורבו הוא שגיבורה שאחרי־היטלר, גרמניה
 הנאצים בידי נשלח הוא האידיאולוגיות. —

 ויוצא מחדש" .לחינוך כקומוניסט־לשעבר
 שפני־אנגורה המגדל מסורס, ממחנה־הריכוז

 מצויים הגיבור של בצירו יהודיים. שמות בעלי
 ודמויות המטורפים המדענים המתרברב, החייל

 של המכובדת חזרתה את המתארות אחרות,
החימוש. למירוץ גרמניה

שטראוס, בותו מאת קולדוויי הפארסה
 בשקיעת העוסקת אליגורית טרגדיה היא

 כל והתפוררות הסתאבות תוך האנושית, התרבות
 באים שיגיונות מוקיעה זו פארסה הערכים.
אל המוליכים המערבית, התרבות של וחולפים

האידיאולוגיות כל של הקורבנות
 ותחושות יחסים מערכת נפרשת ובמחזה אותו, של הנאצי הכיבוש בימי קוותלינג, ממשלת עם

— ונעורים זיקנה וכניעה, מרד של דופן, יוצאת שבו בבית־אבות, המתרחשת המחזה עלילת ארצו.
המסון. של לעולמו הצצות של סידרה החושפים החוקרת הוועדה על־ידי הקשיש הסופר ניכלא

 מחזה הוא השליחות - במהפיכה היזכרות
 סיסמה באמצעות המומחש מילר, היינו* מאת

 הוא .המוות בו המופיעה ברכטיאנית
 בימי העוסק מחזה המהסיכה״. של המסיכה

לימינו. מהפכני מסר עם נאפוליאון,
 גירסה הוא ורב־וזשיבות, אחרון מחזה

 (מחברוייס סיטר הנודע המחזאי של משוחררת
 כפי מארה, פול זיאן של ורציחתו רדיפתו

 בית־ של שחקנים להקת ידי על מוצגת שהיא
 של בהדרכתו בשארנטון, לחולי־רוח המחסה
 המקוצר בשמו יותר המוכר דה״סאד המרקיז

 וטרוצקי החקירה והמחזות מארה/סאד;
בגלות).

 סרנץ של סיפרו עיבוד אינו החדש המישפט
 במיסגרות רעיון אותו אלא מחדש, קסקא

 והשמונים השבעים שנות את התואמות חדשות,
 הגב׳ של הפנסיון כאשר העשרים, למאה

 שליט שהוא ענק, לקונצרן שייך גרובאך
 עליו מעדיף ק׳ עולמי. מקארטל חלק אימתני,

 אותו. שופט והקארטל משפחתו, ענייני את
 במתכונת תמונות, 33 בן הוא החדש המישפט

 החושפים — דאנטה של האלוהית הקומדיה
 הקפיטליטית החברה כפיית את הצופים לעיני

בת־זמננו.
 הינם ברשימה מופיעים שתקציריהם המחזות

 מעלה והעיוןברשימה אחר, מעולם תיאטרון
 התיאטרון של ריקנותו על רבות תמיהות

 מהמחזות חלק העלאת עצם שעל־ידי הישראלי,
 לחיי יותר עמוק מימד להכניס עשוי היה הללו,

בישראל. התרבות

וייס מחזאי־סוסר
עולמי בקרטל מאבק

 הפארסה בהמשך ורק והטרגדיה, האהבה מות
 שמי/עוצר הוא קולדוויי הגיבור: מופיע —

זרעי...״ את בהכנעה ■
הוכהוט, רול(? המקום ממלא מחבר

 והוא מישפטנים, במחזהו זה בפירסום מיוצג
 האיטלקי המדינאי של להורג הוצאתם בצד עוסק
 מרטין גרמניה תעשייני ונשיא מורו אלדו

הגרמני: העבר מן שהושכחה בפרשייה שלייר,
 על מוות גיזרי״דין אלף 30 של הוצאתם פרשת
 בידי מילחמת־העולם, בימי גרמניים חיילים

 ממשלתית תמיכה על העקיצות נוסח שופטים.
 בצנזורה צוק* אין (״בגרמניהבתיאטרון

 ובמדיניות מאחר התיאטרון, על
 השילטון מביא שלו, הנדיבה התמיכה

 יימנעו התיאטרון שמנהלי לכך,
 אותב...״) המפרנסת היד את מלנשוך

 התיאטרון של הייסוד בעיית את המזכיר
צלום־ בבחינת הוא הוכהוט, של מחזה הישראלי.

 המילחמה מפרוץ גרמניה, תולדות של פנים
ושרק. כחל ובלא הזה, היום עצם ועד העולמית
 הקרח תקופת דורסט טאנקרד של מחזהו

 הנורווגי הסופר של בגידתו לתקופת מתייחס ־־1
פעולה ששיתח נובל. פרס חתן המסה קנוט

 יגאל שירו'של גם היה?״). חושבת את
 בכאבו, שירה אושיות מרעיד הודאה בךאריה

 שנות ראשית של ישראל את המציג כאב
 / מודה ״אני ערכיה: ועקרות בניוונה השמונים

 אמין לאידי נשק מכרתי מודה, אני
ולסומוזה...״

בה על  אלא השחיטה. ועל הערי
 מן חפצו ולהרג לקרבות תיכלה ואין שעורכי

 מינים ודחסו העולמות, מכל ליהנות הסתם
 אברהס אחר של משית החל במינם, שאינם

 של הניבספה (״להופעה תעתר לא הוס
 עם בשעתו שבב אשר / הרוצח של בנו

 אוריה? ולאשת לשמיטה מה אוריה־׳). אשת
 תרגילים פגים ח פרופסור של שית גם

 משיעוריו טוב פחות נקרא שימושית, בעברית
 החרוז בתורת השישים בשנות זה פרופסור של

והבית.
 הכניסות הקובץ שעורכי אחר, פרופסור

 טריינץ, אבנר פרופסור תא לאנתולוגיה,
 אמונים, גוש של האגו את אחד בשיר לא שליטף
 מסירת תאריך את מעוות המצב מה ובשירו

 30מוד סמואל, חרברט לידי אהת פלסטינה
 רוני של הבתולים איבוד גם ביולי. 1ל־ ביוני

 מילחמה, של נימה בו אין בבתולים, סומק,
 אשר העורכים כתנת תהא או לבנון, פוליטיקה,

. _ _ תהא.
 ולהרג, לקרבות תיכלה ואין בעיית
 על פוליטית שירח שלו המישנה שכותרת
 פורסמו מהשירים שהלק היא לבנון, מילחמת

 מעורר זה מילחמת״הלבגון. פרצה בטרם עוד
 עורכי של השחיטה ועל העריכה על שאלות

 במדורי האנתולוגיה סיום גם האנתולוגיה.
 ראיתי חובה; צד לשונך; כלמד עיתונים
 למעיין מבהירים משוחרר, ושטח שמעתי;

 ובלא וערב כשתי שנעשתה זו באנתולוגיה
 של מחרוזיו כמה בה חסרים כי אמת, מחשבת

 שבחלקם הארץ, של 2 בעמוד מדור, מאותו יבי,
 מנוקדות שותת מהרבה מונים עשרת מעולים
 שלום על ולשמור שמות לדוג שנועד זד. בקובץ

 אחרות או אלה דמויות ובין הקובץ, עורכי בין
ובשוליו. הישראלית השירה בעולם

 הקובץ את לרכוש מומלץ אלד. השגות למרות
 כריכתו, את לפרק ולהרג לקרבות תיכלה ואין

 של האמיתיים מילחמודלבנון שרי את למיץ
 דיצני; רמי גפן; יהונתן בן־אדיה; יגאל
 מאיר דביקוביץ; דליה עצמון; צבי

 סיוון, ואריה לאוד יצחק זך; נתן ויזלטיר;
 אלה. שירים ולהפוך האחדים, השירים להשמיט

 לשירת ואמיתית שימושית לאנתולוגיה
מילחמת־הלבנון.

 שירה ולהרג, לקרבות תיבלה ואין ס
 חנן עורכים — לבנון במילחמת פוליטית

 קריאה: סימן + אדום קו סדרות רון: ומשה חבר
 (כריכה עמודים 138 המאוחד: הקיבוץ הוצאת
רכה).

 שהתייחס הראשון היה זה שמדור דומה
 על המשוררים מחאת של לתופעה בהרחבה

 לנושא שהוקדש שלם, במדור מילחמת־הלבנץ,
 הספרותי המוסף משא, עורך פדהצור, (דויד זה

 מאסיבי בפירסום שהתל הראשון היה דבר, של
שירת־מחאה). אותה של

 תחת אנתולוגיה, אור ראתה אלה בימים
 עם ולהרג(•ג לקרבות תיכלה ואין הכותרת

 במילחמת פוליטית שירה כותרודהמישנה
רון. ומשה חבר חנן בעריכת לבנון

 כאן מדובר כי לציין רצוי בפתיחת כבר
 המנסה אנתולוגיה קרי: מתפתלת. באנתולוגיה

 תוך שונים למשוררים בינות עורכיה, את לנווט
הספרות בעולם והקשרים קשרים של מילכוד

 של שידו גם במערומיה. זו מילחמה המעמיד ציני,
 (״אחי אומר הוא מה רשע לאור יצחק

 יש למילחמתם״), תלך אל אליהו הצעיר
 פותח יזכור, בשירו עצמון, צבי ובה. בגרות בו

 קם ישראל ״בארץ העצמאות: מגילת בדיבדי
 לדם עד תולדותיו, את ומילד היהודי..." העם
 בלבב עוד .בל מ ומסיים ערבים ילדים

נאשם!״ נסשזאני פנימה

טריינץ פרופסור
אמונים־ -גוש של האגו ליטוף

 הפלישה חיפח:ערב זך נתן של שירו
 שכמו קודרת לנבואה השירה את הופך ללבנון,

 ישורון: אבות של שיריו במחזור מתממשת
 / הפנים על לוהטים שפריצים ״רסיסים

 1בואי / מלבנון אתי ו״כלה הטנק...״, מן
 / מלוכלכה, מעבודה אני / מלבנון. אתי
 לאור יצחק גם לבנים...״. מכבסים והם

 מעט לא מציג הטיפש החייל על בבלדה
 בפרט זו ומילחמה מילחמה של מהטרגיות

 לרקה, פתאום שנורה לכדור ״...עד
 בערפל, / צועק מישהו נפלה, גניחה,

 זיקפה שמינית בחלה, העיניים, על דוק
 אנושי מימד די״. תהו מוזר צמא משונה,

 לא בתינוק רביקוביץ דליה מביאה מזוויע
 זעקתה מביעה היא שבו שיר פעמיים, הורגים
 ״על ושאתילא: בצברה הטבח לאחרי השירית

שתלה בסברה שופכין שלוליות  שם / ו
 / בני־אדם של כמתות העברתם
 לעולם החי מעולם / להתכבד הראתות
האמת.״

 רמי של שית הוא ממש של שיו־מחאה
 והילד הילד; (״אניהאר־פי־ג׳י ילדי דיצני
כמה בז / הזלדה את לנו שהרים ההוא

יב״י נגד־מלחמה משורר
קשקשנים מפרופסורים עדיף

 מוסיף שאינו מה — הישראליים והשירה
לאימתה.

 ועניינית משופרת בעריכה זו, אנתולוגיה
 עצום תרבותי אפקט להשיג יכולה היתד, יותר,

 תום עד ומיצו ביזבזו שעורכיה אפקט
 מעלים, אנטי־לבנון שית מצויים זו באנתולוגיה

 הראוי ומן טיפוסים מקומית גראפומניה בצד
האנתולוגיה. של החיובי לצד כל קודם להתייחם

 ותלמיד מאיד של הפתיחה שיר כבר
 של המשכה היא (״המילחמהיבוא המשך

 של המשכו הלבנון ודרום / המדיניות,
 שמדינה טבעי אך כן על / העליון: הגליל

שיר הוא בלבנון...״) מילחמה תערוך /

ומזדנבים משוררים ע□ אנתולוגיהמריבה מי
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