
 ר״חייד המשותף הכיסא על אחת ואחות במיטה אחת אחות
למכוניות׳ וד״בית־קברות תשוקה״ ושמה ד,,חשמלית שחיק, האמיץ

שירה
בחרס לגרד

 קובץ אלה בימים שפירסם אמיר, אהרון
 מתורגמן, הוא חזנס*, הכותרת תחת נוסף, שירים

בתנו רטוש יונתן המשורר של מנושאי־כליו
 40ל־ קרוב זה כמעט, מסוגל שאינו הכנענית, עה

 של החזקה השפעתו את משירתו לסלק שנה,
ורבו. מורו

 החדש שיריו בקובץ היטב ניכרת זו השפעה
 כמו: הרטושיזמים, בשירבוט הממשיך אמיר, של

 וכלים / לשעון־החול ניקודים / הרגע / השעה
 החסרים רטושיזמים, ניקוו.״, / כאשר / ממנו

 אישיותו ואת רטוש של הייחודי הברק את
עצמו. אמיר של המשוררית
 מונים, עשרת בולטת אמיר על רטוש השפעת

 לסווג אם כנענים, אהבה בשירי מדובר כאשר
 ובשיר־החיקוי עצמו, בפני כז׳אנר אלה שירים

.אמיר: כותב שיר עלמות על הרטושי, .  את לו .
 או אהיה, בך הן / מת לא עוד בל / בת לי,

קורה, לבני במשכיל אמיר של בחריזה־הכנענית

אמיר משורר
והנפטלין השיכחה מתהום

 לו / בכה בכו הגירגשית: בלשונו כותב, הוא שבו
 מתום, בו אין / הבוכה גם / באבם־כוח / לגוחה
שירית. אמינות של במיבחן עומדת שאינה חריזה

 השיכחה מתהום אמיר_מוציא של קובץ־שיריו
 העברים, ארץ שירת את שלו השירי והנפטלין

 בכתב־העת 40ה־ שנות בסוף שפורסם שיר
 רטוש שגם מהסוג שיר־אידיאולוגי אלף, הכנעני

 ליצור ניסיון בבחינת שהוא שיר, לחבר, העז לא
 + הכנענית האידיאולוגיה של תמצית־שירית

 ערך בו למצוא שקשה כגעני־משיחי, פאתוס
 ארץ בשירת כותב אמיר ממש. של שירי

 ויטמאן וולט שירת של בהכלאה העברים,
 ובכתבי אליוט ,ס לת׳ בארץ־הישימון

 כותב נפל־שירי. היא התוצאה כאשר אוגרית,
 יבוא בהוד־ארגמן־ותבול זו: בפואמה אמיר

 (...) בתי־קומה / ובגאון ובתבארת־ידר־מטע
 הנבט ודיממת הניקלט הזרע דיממת ודיממתו
 / בצמיחתם. שתילים / ודיממת בניבטו
 פריו יעשה / בי ועץ יבולה תתן כי ארץ דיממת
 / אחר־דודים. ואהובה אחרי-לדת ואשה

 ונמוכת־רוח. כבושה ודיממת־קטנות־ויומיום
 מעולם... אשר הגדולות דרך / ככה הלא

 עולם רקב על ארצי נוגה נגוה יום ובסיומת:
 ואירע־ גאון־צהרי־אומה יום / נישחת.

 עבר יום הוא וארגמן. יום־תבלת / צהרי־קדם.
 גהרתי סיפו על / בא. רואהו אני / הגדול.

שירי. בבל״ת איזה ואשתחו.
 הוא אמיר שאהרון רטוש, יונתן שירת את
 בכמה אבסורד. לכדי מביא הוא מחקיה בכיר

 מעבותות להשתחרר אמיר הצליח הקובץ, משירי
הרטו־ לדמות״האב שלו התת־הכרתית התפיסה

ביתן; זמורה הוצאת חרס; - אמיר אהרון •
קשה). עמודים(בריבה 76

 אחיות שתי נימנים אלה שירים בין שבו. שית
 וצעירה. בכירה אחיות. שתי הן. אחיות (שתי
 ואחת מכאן אחת כיסא. על / אחת במיטה, אחת

 מה כל כמעט / לה הוציאו שכבר אחת משם.
 / לה שהוציאו ואחת מבפנים, להוציא שאפשר

 אהרון שבשירי והטוב שניים...) או אחד אבר רק
 בכנסיית רגליים רחיצת ספריו) (בכל אמיר

 ביום בלשונו מגלגל (מורודדרך הארמנים
 / ממושמעים, גרמנים לקהל ומספר / אביבי

 ,במילחמת־ / ותאבי־אינפורמציה: יגעי-חום
 ושאר התורכים שחטו / הראשונה העולם

 ברחבי / ארמנים וחצי מיליון / מוסלמים
 שאלה המעורר שיר, העות׳מאנית...־) הממלכה

 בכנעניותו אמיר אהרון רגיש מדוע ויחידה: אחת
 תוך התורכים, בידי הארמנים של השמדתם לכאב
 בין,כנען׳ יהודים, של מהשמדתם מתעלם שהוא

 הצביעות וזו העכשווית. ל,ישראל׳ הקדומה
 אמיר, אהרון שירת על המכסה האידיאולוגית,

 החיה רטוש, יונתן שירת מתגלה שמאחריה
אמיר. בשירת וקיימת

תרמם

איקדוס תסביר
 שיהיה, כפי רב־עוצמה אדיפוס תסביך יהיה
 על איקרום׳, .תסביך להמציא הראוי מן כמעט

 לאחר ומת לים שנפל האומלל הצעיר של שמו
 כותב לשמש... מדי יותר התקרב שבמעופו

 שתורגם הצלחה!♦ בסיפרו קורדה, מייקל
 השונות במשמעויות ועיסוקו לעברית, החודש

בחיים. ההצלחה של
 מילים של לפרוטות פורט קורדה של סיפרו

 הדרכים פירוט תוך ההצלחה, משמעויות את
 המראה את ממיין הוא להצלחה. להגיע השונות
נשים. על ההצלחה השפעת ההצלחה, של המתוק

 שום האימרה על שלו התזות את מבסס קורדה
 מבסס שהוא תוך ההצלחה, כמו מצליח אינו דבר
 מיליונרים של בלתי־חדלה כמעט גלריה על זאת

 על לפיסגת־העולם, להגיע שהצליחו מצליחנים,
המצליחנים. גזע של החיים הנאות כל

 שלו, להנחות נוסף נדבך מוסיף קורדה
 הקולנוע מפיק דודו, דיברי על בהתבססו
 קורדה, אלכסנדר סיר המנוח, דודי המפורסם:

 שובל שהשאיר תענוגות, רודף לווייתן היה
 שהגישה תמיד, לומר נהג הוא ליבשת. מיבשת

\
 יואש עברית: הצלחה!; - קורדה מייקל *

 עמודים 25'6 ביתן; זמורה הוצאת מייזלר;
קשה). (בריבה

 להתאוות היא להצלחה היחידה הרציונלית
 באמת אתם למה מוקדם וללמוד החיים למעדני

 היתד, להצלחה אותו שדירבן מה ׳מתאווים.
 ומקל שנהב בצבע מגפיים זוג לרכוש התשוקה

הזהב... גולת עם הליכה
 מביא המצליחנים לעולם מקורית תיאוריה

 שרק מפסידנים, של מגלריה האחיין קורדה
 למצליחנים. דבר של בסופו אותם הפכו הפסדיהם

 צ׳רצ׳יל וינסטון את מונה הוא אלה בין
 ג׳ורג׳ גראנט, יוליסס הגנרל (גאליפולי),

 בציניות, מצרף, הוא שלהם ואחרים, וושינגטון
לפיסגה! שקע האימרה את

 לכוח, השואפים לכל מומלץ ספר הוא הצלחה
 שלא בתיקווה להם, להעניק עשויה שההצלחה

מהצלחתם. ויישרפו איקרוס בתסביך יפלו

זיכרונות

במידבר ״אוהד
 חולות־ של בעבר היה ז״ל האוהל תיאטרון

 של תרבות־הפועלים מתוך שצמח תיאטרון הזהב,
 שומר של אלבומו המנדטורית. ארץ־ישראל

 תיאטרון גבאי, יהודה זה, תיאטרון מורשת
 בצילומים מביא המעשה*, סיפור ,אוהל'

זה. תיאטרון של המיוחד סיפורו את ובכיתובים
 בהצגת ז,926בתרפ״ו־ נפתח האוהל סיפור

 במיסגרת ),1926 במאי 19(פרץ נשפי של בכורה
 המרכזית התרבות ועדת של הדרמתית הסטודיה

 קולקטיב של ייסודו דרך ההסתדרות, של
 גבאי, יהודה השאר: בין חברו שבו תיאטרוני,

 אברהם שלונסקי, לוסיה ברבן, זאב
 ח״כ יותר (מאוחר מיקוניס שמואל חלפי,
 מרגלית, מאיר קסטלנץ, דבורה מק״י),

 שמות ועוד דגנית לאה צחובל, שמחה
העברי. התיאטרון של כותל־המיזרח על החרוטים

ב המלווים תצלומים, של מרהיבה בסידרה
 תמוז בנימין פורשים ותמציתי, ענייני כיתוב

 האוהל, של המעשה סיפור את טנאי ושלמה
 ירמיהו, ורחל, כיעקוב הצגות פירוט תוך

 המילה את לעולם שהביא (המחזה ר־או־ר
 החייל בגרוש, אופרה בשפל, שאפי, רובוט),
 הקמצן, אשכנזי, האחים שווייק, האמיץ
 המלך החושך, שילטון החיגר, פישקה סדום,

 תמר המכשפה, העליזות, וינדזור נשי ליר,
 ג׳וני הטבק, דרך והכושי, הנערה ער, אשת

הרעב ויקטור, באצילים, הוא גם בלינדה,

 עורך: המעשה; סיפור ,אוהלי תיאטרון •
 167וחינוך; תרבות מפעלי הוצאת נבאי; יהודה

תצלומים). + אלבומית עמודים(תבנית

 להצגה ועד תשוקה ושמה חשמלית והצמא,
לאראבל. למכוניות בית־קברות האחרונה

 את שליווה מי גבאי, יהודה של זיכרונותיו
 הייחוד את פורשים שנותיו, כל במשך האוהל

 מיסמכים ועוד ישראל פועלי לתיאטרון שהיה
 מהייחודיים תיאטרון של מתקופה וביקורות

הזאת. בארץ שהיו
 המעשה, סיפור ,אוהל תיאטרון האלבום

 באותיות שאפשר כמה עד בחובו, טומן
 התרבות מחוויות אחת ריכוז את ובתצלומים,

הזאת. הארץ של הייחודיות

מומלץ

וינאי שניצלו
 הטלוויזיה הקרינה אחדות שנים לפני

 הבי־בי־סי, על־ידי שהופקה סידרה הישראלית
 ארתור הווינאי־יהודי הסופר של סיפוריו על־פי

 .1900 וינה הכותרת תחת שניצלה,
המאה סוף וינה, של סופרה הוא שניצלר

שניצלר סופר
ארסית סנטימנטליות

 של סיפורים קובץ .20ה־ המאה וראשית שעברה
 קזנובה*. של שובו הכותרת תחת שניצלר,
 עולם• אותו את פורש הקובץ באחרונה. ראה־אור
בסיפוריו. להנציחו השכיל ששניצלר מופלא,

 של עולם פורשים שניצלר ארתור סיפורי
 על מסופר שבו למות, בסיפור החל אבסורדים,

 הקרוב, מותו על מתבשר הגבר כאשר זוג, בני שני
 וכאשר אהובתו, עם ביחד למקום־נופש יוצא והוא

 את לו שבישר הרופא כי מתברר לווינה, שבים הם
 ללב ונוגע פאתטי סיפור לעולמו. הלך הבשורה

 מספר שבו קזנובה, של שובו סיפור־הכותרת הוא
 לעירו בררך והמרוט, הזקן קזנובה על שניצלר

 במחיצת לילה לבלות כדי משלם, אשר ונציה,
בחסדיה. חשקה שנפשו אשה

 שניצלר בבחינת הם שניצלר של סיפוריו
 של וביצה קמח בעיסת המצופה בשרי, סיפרותי

 בשניצל לשיאה המגיעה ארסית, סנטימנטליות
 מסופר שבו שחקן, של חגו הסיפור של הווינאי

 החולם ז׳, חייל בתפקידי שהתמחה שחקן על
 זוממת ציניקנים שחבורת הבימה, כוכב להיות

 תפקיד־המישנה על ותשואות מחיאות־כפיים לו
 שהכוכבת לפני לא להתאבדותו, שמביא מה שלו,

בו. מתאהבת ההצגה של האמיתית
 שמבין מרתק, ספר הוא קזנובה של שובו
 וינה של תמונת־העולם לה מתייצבת שורותיו

 של כלא־העמים בירת שימשה כאשר שיאה, בימי
אירופה.
ביותר. מומלץ ספר

 עברית: קזנובה; של שובו - שניצלר ארתור •
קשה). ביתן(בריבה זמורה הוצאת ארד; צבי

שמד דן

הליכוד של בהאג׳ יוויס וליאוןמריבה מי
 הוליוודיים, סכריניים סופרים אותם עם נמנה אכסודוס, רומך־המתיקה מחבר יורים, ליא,ץ
 משתמש כשהוא וכהנה), בהגה ועור איריס לאומיים(יהודים, מאבקים של צמתות אחרי הנגררים

קיטש. והרבה יצרים אלימות, אהבה, של ספרותי בשיקוי-בתיבה
 הכותרת תחת יורים, של פרי־עטו נוסף ספרותי דלילוז בארצוודהברית ראודאור באחרונה

 הקונפליקט, של בלבד אחד צד נקיטת תוך הישראלי־־פלסטיגי, הקונפליקט הוא שגיבורו ,,החאג
הליכוד. של תשדיו״שירות של בנוסח

 צפונית ביצת מייבשים יהודים חלוצים של קבוצה כאשר ,1929 בשנת סיפח את פותח יורים
 הוא יוחס של הרומן גיבור טאבת. בשם ערבי כפר של לצידו חקלאי, ישוב ומייסדים לירושלים

ם הי א בר קרי אי שו  עד מנהיגו ונותר הכפר, כמוכתאר אביו תפקיד את היורש אל־ועבי, אל־
המערבית. בגדה פלסטיני במחגודפליטים מותו עם ,1956 לשנת

 של מצבו על מעטים לא פרקים למדה האחרונות שבשנים בארצות־זזברית, הספרותית הביקורת
 הביקורת יוריס. של כתיבתו חורבות על בהשמצות חגגה הכבושים ובשטחים בישראל הערבי
 באור הפלסטיני הכפר חיי בשירטוט יוחס את האשימה מבולבלת ככתיבה כתיבתו את תיארה
ושלילית. רעה כתרבות האיסלאם הצגת תוך שלילי,

ח יוחס, פורש החאג׳ עמודי 600ב״ ב ח  דלילה, כתיבה של דייסה האמריקאית הביקורת ל
ב מחעות רחוקות שאינן עמדות הצגת תוך וגיחס. עור קורסות שאינן דמויות של גלריה ר  ה

א. מ אן הסופר סי ר, אוו ט אנ  טיימס, ניו־יורק של לספרות במוסף יוחס של סיפח את שביקר ה
ת בתיקח־ה הרוגשת, סלסטץ את בספר לחקור מנסה יוחס .סד השאר: בץ המחבר כנגד קבל ח  א
ת באיזור והדתי הפוליטי הס,תו* המבוי על אוד מעט  הריקות צל מוטל זה אור על אולם ז

 של אובייקטיבי ובסיפור כדומן ומהימנותו כוחו את מאבד הנמר כי עד מחברו. של המשוחדות
מן אינו .החאג״״ (...)סתום מבוי אותו מן איננו אפילו הוא גחל. ח טוב... ח


