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הפוליטיקה בצר
* ״----------------------־— זאכס, הארווי הד״ר מאת מיכתב קיבלתי

 מביא ואני טוסקאניני, ארתורו של הביוגראף
 נכתב. שבה השפה מאנגלית, בתרגום כאן אותו
 אלה. בימים דווקא — עניין בו שיש לי נדמה
לקחים. אי־אלה גם ממנו להפיק ניתן גם אולי

 ואני טוסקאניני, ארתורו של הביוגראף ״אני
 התערוכה כאוצר תפקידי בתוקף לר כותב

 ו:946־1 1915 בין טוסקאו׳!׳ ארתזרו התיעודית
 על באולם תיפתח אשר הפוליטיקה בצל אמנות

 28וה־ באפריל 28ה־ בין בתל־אביב מאן שם
 אמנים 35 ולעוד לך האישית הזמנתי זוהי במאי.

 להשתתף ידועים ישראליים ואינטלקטואלים
 נימוקי התערוכה. בפתיחת הקשורים באירועים
 כי טכסיים, רק אינם זו אישית הזמנה למישלוח

 על־ידי אורגנה התערוכה פוליטיים. גם אם
 שמקום אמיליה־רומאניה, הסימפונית התיזמורת

 של שבאיטליה(עיר־הולדתו פארמה בעיר מושבה
 שעבר בקיץ בפארמה נפתחה היא טוסקאניני).

 סנטר בלינקולן חודשיים־וחצי במשך מאז והוצגה
 תצוג־ איש. 100,000 אותה ראו שם שבניו־יורק,

 לתרבות המכון על-ידי אורגנה בישראל תה
איטליה.
הנוכ המשבר לעצמה לתאר יכול שאתה ״כפי

 מארגני בקרב רבה מורת־רוח עורר בישראל חי
 רק אינו התצוגה שתוכן מפני בייחוד התערוכה,

 ותעודות צילומים מיכתבים, בה כלולים אמנותי:
 של התקיפה התנגדותו על המעידות אחרות

 הסולידאריות ועל ולנאציזם לפאשיזם טוסקאניני
 המחריד ברגע היהודי העם בני עם שלו הנדיבה
בתולדותיו. ביותר

 אחרת, ארץ ככל שישראל, מבינים ״כולנו
 כמה אבל הפנימיות; בעיותיה את לפתור חייבת

 לישראל התערוכה שהבאת סברו המארגנים מן
 בישראל אנשים, בעיני להתפרש עשויה זו בשעה

 של מדיניותה עם כאות־הזדהות באיטליה, גם כמו
 היהודי בי, אפילו בישראל. הנוכחית הממשלה

 איטלקי, שאינו במיפעל היחיד והאדם היחיד
 לתבונת באשר ספקות לקנן ומוסיפים קיננו

 גם היו דומים ספקות עושים; שאנו זה מעשה
 די עמנואלה הרוזנת טוסקאניני, של נכדתו נחלת

 בעל חומר לתערוכה תרמה אשר קאסטלבארקו,
 עצמה) היא זה מישפחתה(ובכלל ואשר רב, ערר

 כלפי ביותר חזקים ידידות ריגשי תמיד הפגינה
 מודעת היא כי אף ישראל. מדינת וכלפי יהודים

 אנו שגם (כדיר המצב למורכבות לחלוטין
 סבה היה שאילו מאמינה היא לה), מודעים
 עצמו על נוטל היה לא הוא ביום בחיים
 תמיכה של הגדולה המחווה את לעשות

 שחקר כמי שנה. 50 לפני עשה אותה בישראל
לדעתה מסכים אני ביסודיות, טוסקאניני חיי את
 אנטי־קלריקאלי ארם היה טוסקאניני שכן —

 בחירויות האמין אשר הממוסדת) לדת (שמתנגד
מחיר.״ בכל לכל, אזרחיות
 הספקות כל חרף כי זאכס מודיע מכתבו בסיום
 לישראל, התערוכה את לשגר הוחלט החמורים,

 יש שאותה שלום, של ב״בשורה המדובר שהרי
 מכל מבקש הוא אבל העולם." ארצות לכל לשלוח
 והאינטלקטואלית האמנותית הקהילה ״חברי

במ השונות בתנועות־השלום הקשורים בישראל״
התערוכה את המלווים באירועים להשתתף דינה

החלטתנו." עם הזדהותם את ״להפגין —
(תעו דוקומנטארית שתערוכה כדי זה, וכל

 מנצח חיי על חיים!) אנשים לא צילומים, דות,
 ״תמיכה של כאקט חלילה, תתפרש, לא איטלקי,

שמיר." ראש־הממשלה של בישראל
המקו מ״אנשי־הרוח" כמה של לתשומת־לבם

שלנו! מיים

 עדיין
אבוד דא
 היינו לא אחרת בעולם, מריבות שיש טוב
 לשידור פסלה הישראלית שהטלוויזיה יודעים

 סג בשל 40ה־ חגיגות מטה של תשדיר־שרות
 סיודחם סובול, יהושע של מחזהו מתוך (!)שניות

בו. שהובאו ירושלים.
 כי לעובדה לב לשים שמלמדנו מי שיש וטוב
 היא פסילה העברית, הלשון משחיתי של בפיהם

 הוא אישור — היגיון אותו שלפי אפשר אישור.,
פסילה.
 הידועה טלוויזייתנו מנהל השיב כה שכן
מטה ראש אגמון, יעקב של טענתו על בציבור

 תשדיר־השרות פסילת על שלןבל ,40ה־ חגיגות
הטלוויזיה:" על־ידי
 שהובא התשדיר את נכון. לא זה ״גם יבין;
 את להוריד ממנו ביקשנו אבל אישרנו, לוועדה

 תקנון לפי ירושלים. סיולרום על השניות עשר
 פולמוס בבחינת שהוא נושא רשות־השידור,

 (חדשות, כתשדיר־שרות.״ שיובא אסור ציבורי
לאגמון"). עונה ״יבין ,27.4.88
 כיוון כמובן, שודר, לא ש״אושר" התשדיר וכר,
 לך והרי — ירושלים) סיודחם (בשל שנפסל

 הפאשיזציה לשון חדשה, מסתברא איפכא לשון
 א־פתפו היהודים. מדינת של ההדרגתית
טוסקאניני.

 דיברי לעומת אבוד. לא עדיין הכל אבל
 שנתפרסמו כשק האפורה והשינאה הנאצה

 הפסטיבאל", ״פורשי כנגד האחרונים בשבועות
 עבור שמיר, מיצחק כצפוי, המשתרעת, בחזית

 ה״שמאלני" ושבועונו ברנע נחום ועד הארץ דרו
 מטה החתום שמו-של את אגב, שפירסם, (שבועון

 'לשנה קרוב במשך הקבועים״ מ״משתתפינו כאחד
 גם בו פירסם לא קבע" ״משתתף אותו כי אף

 מרשה אני אצלנו), אפשרי זה גם כן, אחת! שורה
 משה הפרופסור של מיכתבו את לצטט לעצמי
 עצומת מיוזמי תל־אביב, מאוניברסיטת שוקד

 בשטחים, הממשלה מדיניות כנגד האקדמאים
 תחת חדשות של גליון באותו שהתפרסם מיכתב

שוקד; פרופ׳ כותב המחדל". ״אבות הכותרת
 20ל־ שהתרגלנו כמו לאינתיפאדה ״נתרגל

 בטכס־הזיכרון הכריז הממשלה ראש כיבוש, שנות
 אני שלום. אוהב ישראל שעם צה״ל, לחללי
 העברית לשפה אחר במילון משתמש שהוא משער

 לחילול הגס, לשקר הסתגלנו אבל לי. המוכר מזה
 ושק־ ביתא לתועבת כמו קדושינו ושאר השואה

ריה,
 בישראל המאמינים מולדתם, אוהבי ״אזרחים

 ההתקוממות ראשית מאז נזעקו ,1948 של
 בכנסים השתתפו תנועות־מחאה, הקימו בשטחים,

 האמת אר לבחירות. ייחלנו ולרגע, ובהפגנות,
 גם ואולי הרישמית, שישראל מגלה העירומה

 בהתמדה. פניהם מקשיחים גדל, ציבור־בוחרים
 כדי נוספים רמיאניוק מישפטי גם לנו יעזרו לא

 רק במראה. לנו המתגלה הפרצוף את לעדן
 כאשר כללי־המישחק את שברו המשוררים

 אשר שילטון, עם להזדהות יכולים שאינם הודיעו
 של קולה אין שמעברם האדומים, הקווים את חצה

 בדברי־ להם שיחזירו חזקה להישמע. יכול השירה
ובהתעלמות. בבוז בגידה, אודות נרגשת הטפה

 האווילות, בגבולות מקום אין לשירה רק ״לא
 יתעצמו רק שמימדיהן הדמים ושפיכות העוולות

 לאמנות לספרות, שווה גזירה הצדדים. משני
ולמדע.

 לנו יועיל ולא נחפש, לא יום־פקודה ״ובבוא
 האונים חדלי ואת המחדל אבות את נמצא אם

 את נזכור אז אולי שולחן־הממשלה. צירי שמשני
 לקרוע כדי עוז־הנפש את מצאו אשר המשוררים

 המימסד. נקמת חרדת ואת מסף־הצביעות את
 הרועמת ריקה מילה אינה אהבת־מולדת

 נוכח מתנפנפים דגלים של בצילם ומתחסדת
 זה ולא האגדה זאת לא חוזה־המדינה. של קיברו
היהודים." מדינת קמה בשמם החלום

ברזגז
המל מפני חוששת לא לברה, אחת, משוררת

 בז׳־ מאיה מעשה. ועשתה קמה והמלעיגים, עיזים
 שפנו לספרות, המדורים לעורכי השיבה ראנו
קצ — הרגילה התרומה בבקשת החג ערב אליה

 ובמועדים בחגים רק וביוצריה בשירה נזכרים תם
 ספק גילוי־דעת, ספק שיר, ספק שהוא בכתב —

 כותבת: היא שבו גלוי מיכתב
 מותי על מכריזה בז׳ראנו מאיה אני
 סיפור ולא סרט לא ציור ולא שיר יהיה לא
 מסיבה ולא קונצרט לא
 ובמדינה במקום לחיות שנשוב עד

 ופחד, ודיכוי כיבוש בה שאין
 וחופש ויופי אהבה בה שיש

רוחני
 מזה זה והשונים הרבים שיגורו עד
 זה לצד זה

 זה עם זה יגורו
פה, החיים כל של מצידם

 ישראליים, יהודים של ערביים, פלסטינים, של
 ובדווים. ודרוזים ונוצרים
 וב־ שבה ספרותית התאבדות מחוות בקיצור:

 שאננים של בארצם פה נתקלנו לא שכמותה
 ויושבי מדים וחובשי מידין על יושבי ושינאנים,

 באוויר פורחים עורכים ומדמנות, מנוחות מי על
 רבנו, משה של כפרתו או שאגאל של פרה כאותה

הריק. בחלל פורחת היא שגם
 תקווה, חסרת פאתטית, רגשנית, מחווה אמת:

החלשים. מחוות
 יש אם לצחוק, אותה מלשים קל שאין מחווה

 לצחוק מלשים קל שאין כדרך כאן. לצחוק מה על
 אדם, הומה רחוב באמצע פתאום לו הנעצר אדם

עוד. יכול אינני וזועק: קולו מרים
— חי — חח — חח — חח עוד! יכול לא הוא

עוד! יכול לא הוא חי... — חי
 או לאמבולנס שיקראו ואפשר יאמרו משוגע,

קדו בימים פעם, נאמר איש־הרוח על גם לשוטר.
 משוגע. שהוא מים,

עוד. יכול לא הוא גם כאשר
 אנשי אמרו בספרים: זה אף זאת? אמר ומי

 אמר ההמוניים, האנשים הלא־לב, אנשי הלא־רוח,
שעה. ובכל מקום בכל המצוי זה המצוי, המטומטם
 שיבוא עד זמן של שאלה רק זו היתה לפיכך,

 שירה־מינשרה־זעקתה את לצחוק וישים מישהו
 ניתן ארצנו. היא קטנה ארץ בז׳ראנו. מאיה של
הרא האבן את יטילו ומי מי לנחש אפילו היה

זאת. יעשו במות או במה ובאיזו שונה,

ט ק ב
ד ר הס*ךי ע מ ה

 ב״משוו- מאמינה אינה שבסוף ער קבוצת
 כביכול,״ נאורים, ומתווכי-תרבות קי־תרבות

 אשר ואנשי־אקדמיה״ ב״אנשי־תיקשורת או
 אחרי בריצת־אמוק כושרם את ״בוחנים
 הלאומיים." המאורעות של החם הקורקבן

 של בטכסטים מאמינה היא זאת, לעומת
 בד הגדוע ב״אדם שעוסקים בקט סמואל
 למצבי־לחץ אטימותו או ברגישותו זמננו,

 ערבים, יהודים, ״בלי במחזות וכן קיצוניים,״
 וגברים מסרסות נשים חילוניים, דתיים,

מדוכאים."
 עצמו שבקט בטוח לא וגס יומרני די נשמע

 הזדמנות להם לתת צריך אבל חותם, היה
דורשים. נאה רק לא שהם להוכיח

 עד בשם בהצגה המדובר שכחנו. כן, להם?
 של מאוחרות יצירות על המבוססת שבסוף

 ויפה בן־צוד פיצ׳ו שור, רחל שחקנים: בקט,
גירש. רני (במאי?): ״בימה" הירש.

תל־אביב בצוותא נערכה הצגת־הבכורה

 מיודענו המיצווה־השליחות את מילא הפעם
 שס1ב אסכולת של בי־מידרשה יוצא ציפר, בני

 שהוא מרכזי ימין שהוא השמאל המפורסמת,
 מתון ליבראלי ימין היותו לאחר ביקורתי שמאל

 שמאליות הנחות ומיושב ביקורתי באורח המקבל
 בפרסה רשימות ומפרסם ומחבר — מפוכחות
לפרנסתו.

כלו לעצמו, לשוות כוונה מתוך וגם לפרנסתו
זהות. של מראית־עין הזהות, לחסר מר,

 מזדהה לא שאני מפני זהה אני שאומרת: זהות
 כמו עצמי, זה ועצמי עצמי. את בעיקר מזהה. אלא

מזה. יותר לא גם אבל פחות לא אני. הוא שאני
 איני ממנה ליותר בזהותי. כלומר, בזה, די ולי
 שלא צרה כל על וקובע, מוסיף גם אני לכן שואף.
קיים. אינו מזה יותר תבוא:

 הוא ממני שיותר ומה ממני. יותר אין כלומר,
עלי. להערים ניסיון או אגדה

אתן. לא עלי ולהערים מאמין אינני ובאגדות
 הוא היותר, שזה, — שלישית אפשרות — או

 הוא גם בנמצא. אינו שמאלן גם הרי אבל שמאלן.
מי? עלי. להערים מנסים שבעזרתה אגדה רק

האגדות. ובעלי כמובן. השמאלנים,
 מאיה המשוררת של מצפונה צו על הגיב וכה

 מוסף־ של עורך־במיקרה ציפר, בני אחד בז׳ראנו
 של ובלעדיהם גמור מיקרה שהיא בארץ במיקרה

לעולם: באה היתה לא מיקריים אגדה בעלי
 פארארוכס אל המישיבנו מעניין שתיקה ״שיר

 ראוי אינו שהעולם החש המשורר עתיק־יומין:
 שישנה עד ישתוק ואילך שמעתה מחליט לפניניו
כולם." על ומכריז,ברוגז׳ מהלכו את העולם
 או באלסקה האם וטיפשות־לב. קהות־רוח איזו

 וכלום בז׳ראנו, מאיה של שירה נכתב בגרנלנד
 באמת מקורו האם אותו? שגרם הוא הריק החלל

 ושמא מהלכו"? את ישנה ״שהעולם בדרישה
מסו וב״מהלכים" מאוד מסוים ב״עולם" המדובר

יותר?! עוד ימים
 הגיעה לא וכמו מעולם. ביתא היתה לא כמו

 או ילד של נערה, או נער של מוות שוועת שום
 העורך של הערלות־מרוב־אנינות לאוזניו ילדה,
שלנו.

 קיום הקיום, בעיות רק מטרידות אותו שהרי
צרו אכזיסטנציאליסטים של קיומם גדולה, בקוף
 ייחת כמוהו איש לא שלהם. באכזיסטנציה פים

 ופצועים הרוגים מאות כמה כגון חולין מטרדות
 כשעת של במרחק גז ונגועי גפיים ומרוסקי

ביתו. או מישרדו מחלון נסיעה
 מניח, הוא הדברים, נגעו לא שאליו ומפני

 אדם שום של לליבו שגם מאליו, המובן כדבר
לגעת. עשויים היו ולא נגעו לא נגעו. לא אחר

 וזולל ליטראטים מוקף ליטראט שהוא, ומכיוון
 אינו ליטראטים, של וליטראטורה ליטראטים

 על ליטראטים מחאת לעצמו לתאר אלא מסוגל
 מחאתה־ שגם מניח הוא שבליטראטורה, דברים
 ספרות. ״פניני" עניינה בז׳ראנו מאיה של זעקתה

 שבצר משוררת, ללעג לשים לעצמו מתיר והוא
 אחרת דרך־מחאה שום ידעה שלא וכיוון לה

מע ועשתה קמה מילים״, מילים ״מילים שאינה
כמובן. מילולי, מעשה שה.

 ככל אבסורדי חסר־תוחלת, חסר־שחר, מעשה
שיהיה.
 מה מכל יותר, יפה מונים אלף יותר, יפה אבל

 שלנו והמלגלגים המלעיגים של מסוגם שאנשים
 או ארמות עלי חלדם ימי בכל לעשות עשויים

במערכות־העיתונים. סתם
 כולנו: למען ואנא, תודה. בז׳ראנו: ולמאיה

נידרך. את התירי
 ני־ ויהיו — כעת נחריש כולנו שאם מפני
 ככל וכואבים נואשים או ויפים טובים מוקינו
 קולס רק עולמנו, העולם, בחלל ינסר — שיהיו
למיניהם. והצופרים הציפרים של הצורם

 — וצופרים צפירות ציפרים, שכולו ובעולם
עוד. יישמע לא שיר ציפורת שום של קולה

■ זד נתן

 השנים שבעים
הראשונות

 רק כי מגלה טלפוני מישאל שבהם בימים
 של השני ממשלתה ראש היה מי זוכרים מעטים
 לא איש אם ייפלא לא שרת, משה ישראל, מדינת

 בימאי־התיאט־ מגדולי ריינהארט, שמאקס יידע
 שואבת ״הבימה כי 1926ב־ כתב אירופה, של רון

אטת יוצרת והיא) ישראל, עם של ה,אני' מנבכי
ומלהיב.״ עצמאי מקורי, רון

 מחסידי כמה אפילו אם ייפלא לא יתר־על־כן,
 כי יסכימו לא שלנו ימינו של זה הבימה תיאטרון

להז שלא ומלהיב.״ עצמאי מקורי, ״תיאטרון הוא
ישראל... עם של האני מניבכי השאיבה את כיר
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