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מאת חנה הרציג
�םיפומה הראשון של רות קובץ
אלמוג• כולל סיפורים שונים זה
מזה• ההתפתחות בדרך הסיסיר '�
ת.תח1ת בעו- בתכנים מקבילה ל,
למה הפנימי של הגיבורה, שהיא
החוט המקשר בין כל הסיפורים.
בכל הסיפ;רים מתחבטת הגיבורה
בין עולם של ילדות שכבר אינני
לבין ההווה וקשייו, בין חייה הא-
פורים ובין חזיותיה שאינן מתנש-

מות, בין מציאות לדמיון•
� שלושת הסיפורים הראשונים, ה
סובבים בעיקר סביב דמותו של
� האב הרופא, פורשיפ עולם פאס
טוראלי של ילדות במושבה. את
העולם האידילי מפירה תמיד הת-
� נסות שיש עמה מן העימ ת ה
ראשוני והמכאיב עם עולם המ-
בוגרים: המיפור "הפלה" מגולל
התגסות בחוויה מכרעת — התמו-
טטות דמות האב כדמות מפ ארת
ורבת גדולה. הסיפור .קלארה, את
0ויה1* — דן בתוויה טראומאטית
� אהרת — הולדת האה הצעיר ות
� הושות הקיפוה ותדתיד. הבאות ב

עקבותיה.
שלושת הסיפורים מסופרים דרך
עיניה של ילדה, בלי כל פרשנות
של המספרת המבוגרת. ויש בהם
ראיה ראשונית ותמה של עולם
המבוגרים. של רקמת היהסים ב-

I בית ושל גופיה הפאססורליים של
המושבה.

שני הכיפורים הבאים נמסרים
ספי גיבורה מבוגרת יותר. שזה ן
! � �הילדות אך ע כבר נפרדה פעולם
� דיין לא הצליהה להינתק ממנו. ב
סיפור .המקל המגולף" מוסיפה ה-
גיבורה. שעולם ילדותה אבד לה.
להתחבט ביחסה המורכב אל אביה,
אשר מת מזמן, ובהתגהגותה הרעד,
� כילדה• יהסה אל האב הוא אמבי
וואלגטי ויש בו משים משיכה ור-
תיעה כאחת, חיפוש אחר חסותו
� והגנתו אך הסתייגות מעדיגותו ו
� מחולשתו. היא שקועח בדיכדוך ו
בהזגחה, רוקמת חלופות של הת-
� רפקות על דמות אביה. ומתוך אי
היגתק מעברה, יוצאת לח- יכולת ל
פש אהר ילדותה האבודה במושבה.
וכריה", גם הסיפור הבא, .אשד. נ
דן בקשרים שבין חעבר להווה.
המציג את תביעותיו ודרישותיו:
הזמן הוא זמן מלחמה? ואילו הגי-
בורה מנסה להימלט מחהווה אל
העבר. היא נוסעת אל אמה. חוזרת
להיות ילדה כשהיא לובשת .שמלת
אורגנדין וורודה, מקושרת בפרטי
קטיפה כחולים". אילם בחיפישיה
אהר העבר היא פוגשת בדמות עצ-
� מה הלבושה שהורים, השייכת ל
הווה, למלהמה ולאבל, הלועגת לה
על שמלתה הוורודה. היא קורעת
� מעליה את השמלח. לובשת שחי
רים וחוזרת להיות היא עצמת ה-
� סיפור מסתייט במשפט חמתאר מ
� ציאות אקטואלית שאין להימלט מ
מנה: .מאי שם- ממקום רחוק• בא
! קול מטוס — טרטור כבד, והולד

נוסק או נוהת — לא אדע".
את ההתפתחות בעולמה הפנימי
של הגיבורה. מלווה התפתחות ב-
דרכי הסיפור ובסגגון: הסיפוריפ
הראשונים הם ריאליסטיים ופשי�
סיפ• ואילו שני הסיפורים האחרי'
נים שהזכרנו מתרחקים מהריאליזם
� ונוטיט ללשון שירית. עטורת מ
מוייס וסמלים. למתרחש בסיפור
: האירועים וה- אין קיום מציאותי
דמויות הם ברובם השלכה ומימוש

של מציאות פסיכולוגית•
שלב נוסף בעולמה של הגיבורח
� מהווים שלושת הסיפורים על מד
�טה נטועה בתוך המ- גריטה. מרגר
� �יימית יהאפו ציאות הבוגרת, היים
רה, כשהיא במעט מגותקת מעברה
ומילדותה. הזכר היחיד לילדות הן
� הדמויות האגדתיות עליהן היד• מ
ספר לה אביה, שאותן חיא מחיה
בדמיונה. אך למושבה ילילדותה
של מרגריטה יש קיום בסיפור ב-
�הפנקסיט דמותו של פרידמן. מנהל
במקופ עבודתה ההדש מרנריסה.
המתקשה להפתנל למציאות רואה
בפרידמן את דיוניסוס. מגיבורי ה-
אגדות היווניות. הוא לוקח את
� מרנריטה לביתו הישן ותעזוב ב
� מושבה, בית הפסמל את עבדי ה
�צר מת. הסיפור מסתיים מבלי שנ
קשר בין השניים: .הדריכות בש-
� קט הזהיר שמסביב דבקה במרנ
ריטה. והיא — ערוכד. אל חסדי -
� לה"• אולם פריד- מייחלת שייעי 
: ..מאוחר — הוא מן איני שומע
בואי נחזור. מחד אמסור אומר. ,
� את ענין חבית לידי מתווד". מכי
דת בית הילמת מהווה ניתוק מער
לם החלומות. האשליות יהדמייז ו-
חזרה אל המציאות חאפורח והמ-
חייבת. הקשר לא נוצר, הפיפור

הסתיים בלא כלום.
�התגשמות הצפיות. ואמנם, אי
חוסר האפשרות לסיים את הסיפוי?
� — זהו המוטיב הדש העובר בש

* "הטרי הלילח של מרגריטה",
8צ1 עמי. הוצאת "תרמיל". תש"ל.

לושת הסיפורים הבאים, שאיגם מ-
גיעים אל סיומם. הגיבורה• המנסה
בשלב זד. לפצות את עצמה בעולם
הדמיון, לאהר שנאהזה קודם לכן
בעולם הילדות ובעבר, לאחר מכן
בעולם הדמויות האגדתיות, אינה
מצליחה עוד להשלים אפילו את
חלומותיח וסיפומ דמיונה. בסיפור
הראשון "רחל שטרן רוצח לפגוש
את פליני". חיה הגיבורה בעולס
של הזיות ודמיונות אך כשהיא נת-
קלת במציאות באפשרות ריאלית
לחגשים את מאוויר.- כשהיא פוג-
שת בגבר המושך אותה. מסתיים
הדבר בלא כלום. "הוא מחכה ל-
� אוטובוס אחר. עכשיו אפשר להת
היל םהתהלה• - מהרהרת הגיבו*
רה והוזרת שוב להזיותיה. שלעולם
לא תזכינה לסיום. למרות שהיא
: .מדוע לעולם אינני מניעה יודעת
אל הנרצה באמת, אל התכליתי. ה-
לא שום דבר אינו עוצר בעדי.
הלא האפשרות נתונה• מדוע אינני

מצליהה לסייס את הסיפור".

שני הסיפורים דיבאים נולשים הן
מבחינה לשונית והן מבתינה תוכ-
נית לעילם שתחומי המציאות וה-
דמיון מטושטשים בו לחלוטין. ב-
� סיפור .אפשר היה לקנות תותח ב
, עולה שוב העימות בין כסף הזה"
המציאות התובענית לבין חיי הר-
גש יהדמיון. הגיבורה מכירה ב-
עובדה שבמציאות הישראלית ה-
וקשה אין מקום לדמיונות, לסי- נ
פורים. ל"מותרות". "לא מכבר חי-
לקו אצלנו מענקי כסף לסופרים.
הלא אפשר חיה לקנות תותח בכסף
הזה. די לנו בלחם. הפטריות הן

מותרות. כמו האהבה".

ואמנם. השלב הבא בנסיונותיד.
של הגיבורה להיאהז בדברים הוא
האהבה. הסיפור האחרון, .סיפורה

[ של אנסטאסיה", הוא היחיד הדן
באהבה, אולם גפ כאן נוחלת הגי-

בורה אכזבה. באהבה נסוך המוות,?!

והיא מביאה את הגיבורה בדמיונה
או במציאות, להתאבדות. אהבתה
חסרת הפיצוי דומה ל"פרפר הלי-
לה הדור הצבעים. הצייד מסך רעל
� בגופו לשמרו מפני הרקבון. בתג
אים מסויימים זה עלול להיות מסר

כן"•
הטכניקה הסיפורית בשני הסיפר
מם האחרונים מורכבת ביותר: מ-
רובים המבנים המטאפוריים וה-
סמליים. והרצף נוצר על ידי קש-
רים אסוציאטיביים• הלשון פיוטית,
� והדברים מאבדים את קיומם האוב
� ייקטיבי משום שמוענקת להם מש
מעות סובייקטיבית לחלוטין. הק-
� שרים בין דמיון למציאות מיטש

טשים עוד יותר.
� הקובץ הפותח בסיפורים ריאלים
טיים המעוגנים במציאות, מסתיים
בסיפורים סוריאליסטיים בהם מ-
קבלים יצורי דמיון והוויות פסי-
כולוגיות המחשה וקיום מציאותי.
התפתחות סגנוגית זו משקפת את
ההתפתחות בח הגיבורה העוברת
מילדות מאושרת לנסיוגות שוגים
של בריחה ממציאות חייה ולבסוף
לעולם הזוי וחסר קיום שגם אותו
אין היא מצליחה לממש עד הסוף

בדמיונה.
הקובץ מצטיין בלשונו הייחודית
והעשירה, לשון פיוטית מיבהקת,

I ובדרך הסיפור המקורית. חמספרת
נוקטת בדימויים מעודנים המסייעים |
להמחשה' וגמנעת מאמירה ישירה

של דברים: .אבל אינגי סבורה ו
שמיכאל יעתר לי. הוא איננו צריך
! ואילו אני — כצמח טפיל — אותי
נצרכת לנשורת האורנים הטחובה,
של חחורף, כדי להיות רעל. או
� מעדן יקר מציאות. אני נזקקת ל
� צמחים ירוקים, כמו הכשית, שדר
כה לכרוך את גבעוליה על זולתה,
משום שהיא נעדרת עלים ירוקים
וכלומפיל. את מזונח היא יינקת
מן הפינדקי שלה. כך היא מרוששת
ותו מחומריו ומכלה את כוחו". ;

חסד* הלילה של מדגרמוה� "

                 
                          
                             
                          

                    
                            
                             
                           
                           
                          
                              

                             
                            

                            
                            
                            
                         
                          
                            
                            
                            
                             
                            
                          
                          
                          
                           
                          
                              
                            
                              
                            
                          
                           
                          
                             
                             

                
                        
                          
                             
                             
                             
                            
                          
                              
                            
                          
                            
                              

                          
                         

                            
                             
                          
                               

               
                          
                          
                          
                             
                              
                          
                         
                             
                              
                          
                             
                              
                              
                             
                             
                        
                              
                          
                          
                           
                            

                   
                         
                              
                            

           
                        
                               
                         
                            
                             
                          
                            
                             
                            
                           
                         
                           
                                 
                              
                           
                             
                          
                          
                           
                        
                           

       

              

                           
                              
                              
                            
                           
                             
                           

                        

                             
                           
                              
                          
                            
                          
                             
                            
                             
                           
ניו/מרחפות כחלל ראשו/תלוי ככ•
בדות/על רבוע כתפיו/נע כיו ה-
מוניפ/צחוכים משנאה/ /רה קצת/
קצת תבנה". שיר בשל ומנובש
צריו לעבור את השלב הראשוני
של הדחף לכתוב. לפני שמעלים
שיר על הנייר יש לשאול אם אמ-
נם הוא בשל ומנובש מבהינת ה-
רעיון והאמצעים האמנותיים. ולא-
חר שנכתב דרישה החםתכלות מב-
חוץ? כבר נאמר ששיר טוב נכתב
בחלקי ע"' המשורר. והקורא -
, משליט את ה- בקריאתו, בשיפוט.
שיר הכתוב. המומנט העיקרי הזה
חסר בשיריו של אורבך. מפליא
הדבר כיצד המחבר עצמו אינו חש
בשטחיות שבגישתו למלה לסי-
ואציה. יריתמוט. ולעוד אי�אלי ט
פריטים דקים חחייניים לשיר. חוש
חביקורת העצמית שלו איני מפו-
: "כעירי/דק- תח דיו אם חוא כותב
� •ימח אי שם/אלוהיפ בשמלח פר
. •יונית/חוגג על הדם" או למשל
"פריזים/כשמש חמיט/כזהב ניצציט/
בידיד ליטפים / כעיניד טורפים /
� פרחים". טורים אלה אינם מוס
ריס לגי דבר על חמיוחד שברגע
� חשירית שגרם לכתי- החשראה' .
בתם• שיריי לא עברי את .המכ-
שיל" חאלמגטרי של שבט הביקירת
: "אח :תוכה חעצמית ישוב דוגמא
/� על •יי/מכירות כל אות כגופ
רישמות פפנקטי/את הצליל ?ומת•
ז/של לשינד על נופי/את אה- עלי
בתי פייטת/לאירד מיתרי נשמתי"

פח ישם מתגלות אמנם התחלית
טובות• ניצנים של שירת אד אלה
�רוב טורים בודדים שאינם �פי על
� מתלכדים לשיר שלם יאורגאני ל
�אצור משל ילאנ• ירא מפני הגיי• 
כחומות האפ"- "א:• -א מפ:>

יכוה ראצור/במכטס שי עצ—'•
�ש בסיכומי של דבר אייי שיי
חכית '� גולמיים שמז חי* י ייד 

�ים לגמד בישי

�דוד סילכיר כן

*) "כשחור לבו" "יידיפ כהוצאת
אמניפ מאוחדים, 1369.

             

' ספרו החדש של יצחק עקביהו•).
�שירי הפשנח .0נ הנושא *ת שם�
, מזמין אף. הקורא למצי' תקשורת"
אות שכולה התנגשות פנימית, ד.ת

פורמת וחוסר קומוגי'קאציה. בב
של עקביחו ישנו טוריאדור המניף

סודר אדסדכ ופרוע מול שור מת� ן
. יש נ. כפיל עלם, מתון ומתרחק
� רוכוט - / חממשיך את חיי כר

לד הוא עיי ב-" , אולי א!5 עו '̂ גי
מקצת / כפעולות דשגרה הרבות",
ימכפיל זד. היה רוצה להימלט. וישנו אורח מיסתורי ומסוכן שייצא י
ארון הבגךיס כשהוא לבוש בבנריו.
אך לא מהזות בעתה מוצהרים דור�
כים את חושיו ומדריכיב את פני

חתר כי אם דווקא אותה חולשה
אנושית בפשטותה, בעירומה ר>קי*
דר! הויתור, הנסיגה. ?'כניעה ללא
ולו :אהד האדם תוא

" : התמרדות
דיבר / והציע עיסקד, כלפאוסט
בשעתו / ודאי לא היית• נסו:
; ' אכל זד ש:רט טל מטרוף מבטי
כרכיו / וככה בכי רב :לא קול.

/ לא יכולתי לטבול".
הקונפליקט מתרחש בין שתי זהו-
יות שהן אחת. זוהי אותה שגיות
� יךןעה שבין איש הרוח לאיש ה
חומר. אך דידבריפ שקופים מדי

• .הכפיל• ו"אותו והשירים: "תאופ"
האיש" הנסבים על הנושא הזד. הם

רדודים למדי.
את תחושת חוסר ד"קומוניקאציד.
: השלטת בשיריו הוא מסכם במלים
רבוע לעצמו כצד רבוע - / וגי•"כבית עלמין בודד כל קבי / -
ניהפ שבילי חצץ, ו ומשחו לוחש
6 •01*"." המשורר חלש ד 6 מ
מבדי להבקיע את חומת החושד
("מצור"). חומה זו לא תובקע -
לא ברעש ילא בכוח פיזי. "הייתי
רוצה אדירי לחועיד - / אכל -ט
ל• די חצוצרת ילדים קטנה ו של

צלולואיד".
שידיו של עגביהו ד,ם שירים

*) "אצלי כבית", שירים כהוצאת
"עקד", 1969.

שכלתניים, אכספרסיוניסטיים• הוא
מעלה מצבי היים שבהם אחז המוות
• היב9תע, ייבש אותם והקפיאם כמו חליפה" .אצלי בביתי בשירים .
� ית. ול אווירה מחוספסת? דראמא̂נ
עיתים קרובות מאוד ספוגת סבל.
הפוגה, �ללא� י'משורר. השרוי בהרדה
מרגיש בבדידותו של האדם העומד
מול עוצמתו הכבירה של הבלתי
מודע. המוזר והמטיל אימה. קיים
איזה יסוד איראציוגאלי מאחורי
אבזרי המציאות היומיומית, שגורם
� ת. המ <זי לו להיות מוטרד ואחוז .
שורר ''עוניי! במצבו של האדם,
ילשם המחשת מצב זה הוא מסתייע
� �יצאות במספר רב של סיטואציות 
� דופן• גרוטסקיות וכן באות חלוט
עבהקיץ בגוונים עכורים ר בלהות�
מלאגכוליים שמטריד אח המשירדיס
הסוריאליפטיים, ובכללם אנרי מישו
הצרפתי שאת השפעתו אפשר לחוש
ותו היטב אצל ע"ביהו. כמו בשיר ".
. "... לא יכולתי עוד להמ• � האיש'
שיו ולהיות ו בכפיפה אחת י עפ
/ . �איש / הזר / / ואח! אותי י
כאהד הלילות / קמתי בלאט. /
•כחוזס *ד / חנקתיי" ואצל מישו

1 : .בלילה אני שפ השיר .מלכי"
-מלכי. אני מתנשא בהד� מצור על
דגה, לופת את צואת וסוחטר.
עקביהו נותן ביטוי לשגעון המשי
תולל של תקופתנו. התעניינותי מת

רכזת בבעיות קיומיות. יש שאיפה
לשפוך אוד על מעמקי נפשו תחבו�

•ים של האד".
אך פעמים חאכספרסיביות היא ב�
עובדיי של השיר. בצורה צעקנית
למדי מבקש המשורר לומר שהשיר
הוא חלק ממנו• ובכו הוא מחטיא
: .אני קורע עור• ופו� את מטרתו
� שטו מעלי / יזוהקו מטליות מט
� ליות...� השירים הטובים של עקב
יהו הם אלה שאווירת הביעותים
הסוריאליסטית שלטח בהם, ילבן
ההתפרצות האמירתית בהם סבעית
יאינה מקלקלת את השורה. כמו

. .אצלי בבית• ו"חליפד.''

�דוד פילכיה כן

ת' > ב ב י  ל צ .א ,

(גלדיח "גורדון")

� רפי לביא הוא כיום בן 33 ונס
מנותיו השונים בתהום הציור והי
הערכה רבה ב� �צמר זכו ל אנםי
חונים שונים, להשתתפות בתערוכות
בינלאומיות ולמעמד בולט בשורוח
מד. שקרוי. בצדק או שלא בצדק.
� אוואנגארד. הוא מציג הפעם .נס
יונות בפיסול ואובייקטים" וכן סקי-
צה לסרס. את הסרט לא ראיתי
לדאבוני ואוכל להתייחס רק ל-

תערוכה.
� גם המחאה האנטי�מימסמת. ה
�אסתיטית. וגם החיפוש של אגטי
דרכי התבטאות מחוץ לציור המ-
קובל• יכולים להביא לתוצאות פו-
ריות. חיפוש אחר תחומי התבטאות
, ארץ לא חדשים• חומרים חדשים
נודעת? הצמיחו במקרים רבים הי-
ם יצר ענף ג א שגים ניכרים. 
� אי אמנות הדש. התפתחותו של 
ק ה לקראת טיפול תבליטי מסוג
�יד• מותו הטראגי הדש הופסקה על

בתאונה לפני שש שנים.
בזמן האחרון היינו עדים לפיסול
הקינטי�טכנולוגי המרשים של עמי
שביט בדרך כלל מובילים הנסיי�
� נות .לצאת מן הציור• - להת
�מממת. רפי לביא עם בטאות תלת
, אינו כל רצונו לעמוד על הראש
יוצא מן הכלל. גם הוא מניע ל*
� �כי אב �מימדית• אם התבטאות תלת

סור דית.
בתערוכתו פזורים על הרצפה
באופן שרירותי ובכל מערופיהפ
צינורית מרובעים. על שקים פלאי
גבס שהוקפאו פורחים זדים של
חומד פלאסטי קפוא הדומה יקצה
של סבון לא הסריס גם גיורים
בסגנונו המקוב' של רפי יביא

המצמיח מיהבריכ מורכבים למדי
והמשתמש כדמייות אי ככתיב •יי
�כביכול יבחומריפ פרוזאיים דיתיים
ביותר כגון קטעי עתונים. מיותר
. להדגיש כי כל החומרים .מותרים"
! השאלה �יומייט ביותר גם היום
� ן היא רק מה ייעודם. החלפת היצי

רד. ב"אובייקט• — לשם מחאה או
לשם הדגשת האבסורדיות שבחייט
או באמנות איננד, חדשה. ולא רפי
לביא המציא אותה! מרסי דיושאם
(ס1מ0113ט(1) הציג .אובייק•
טים" לפני למעלה מחמישים שנה
והקדים את כל כוהני האבסורד
למיניהם. סופו שי דיישאם ידוע:
הוא נסש את הציור את הפיסול
� והרי התחיל � ואת האובייקטים 
כצייר עז ונפלא - וזה למעלה
מארבעים שנה שחוא משחק שח,
מתפרנס מהיראה שפות יעוקב כ�
הנאה אחרי הסירושיפ המופיעים
� חדשים לבקרים עי היצירות ה

אבסורדיות של צעירותו.

אפשר כמוב! לראות כרפי לביא
ובפולחן המגוחד שמקימים סביבו
רק מקרה של .בגדי חמלך". אך
יש כאן יותר מזה. •שני צייר כש-
רוני (הוא הוכיח זאת) הרוצה לא
רק להפתיע בכל מחיר, נם את
עצמו אלא גם להפש דרכי ביטוי
.אחרות• לשם מהאה מספיק שק
מלא אחד עם כתר שי קצף מוקפא
וורוד יאין צורך בגדוד שלם של
שקים כאלה. איל• אלה דייקנאות
�סמליים של האמן חיש רוחנייס
הומור ?ש לו ללא שמץ של ספק.
וגם חוש לאבסורד! אד אין זד.
� מספיק. ההדשנות איננה ערד אמ
. ההליכה על הראש נות' בלעדי
איננה עקריז מקודש. האבסורדיית
לשמר איננח .שיחדור" כי אם
� פשוט הםגזח ברוטאלית בתחום ה
דוחני 'ש כרפי לביא משחי מ"רוח
. אחדימ מאגשי דאדא הציגו � דאדא'
המצאות דומות לפני למעלה מחמי-
שים שנה אלא שחיל מאנשי דאדא
פנה לכיוונים קינסטריקטיכיים. אח�
ר' שחפניזי את תחוס .חאמנייות
היפות• הדרד של רפי לביא היא
דרך ילא מוצא •יתכן יהוא עצמי
יודע זאת ומכאן מאמציו הנוא-
שים להפתיע את עצמו• יאגב כד
� ל"הפן• ל"פרה קדושד." אוואנגאר

דית.

תערוכת רפ< לב<א
� דרך ללא מוצא

 "דוגית")
(גלריה

� זו תערוכת בכורה טובה של אמ
נית צעירח שיש לה חוש קולו*
מסטי מפותח. טעם. עירנות. ר
כושר קומפוזיציוני. יש לה נם
התחלה של ניב אישי. הפאסטלים
של חוה שילה מאוכלסיס עד <פס
מקום, אך לא דחוסים. קווים שח!�
רים מודנשים? לעתים עם שרידי
� תיאור צומחים כבטחון בין מיש
טחי צבע קונטראסטיים אך לא
� צורמניים — אדום. ירוק. חום. כ
חול. יש גס האדמוניות צבעונ"ית
, למשל :תום. עט דומינאנטד. אחת
� �חיים ועליצות ב יש קצב• חדוות
ציור זה, שיש בו. אולי. השפעה
. המיבנה האדמוני קלה של מירי
בדרך כלל. והצבעוניות מפתיעה
ברעננותה. יש בציור זה גם מש�
מעת פנימית, תופעה נדירה בין

אמנינו הצעירים.

�פאסג\ל צ<ור<
- חוה ש<לה

(גלמה ע"ש צ'מרינסקי)
שדה וידר מציגה זה שנים וערכה
גם תעמכות�יחיד. היא מציגה ה-
פעם ציורי שמן וגואש וציורי בא�
� טיק. האמנית מנסה את כוחה ב
� אלגוריות• בדמויות סמליות, בחי
אור דמויות ונוף• בקומפוזיציות
חופשיות - אך בציור זה בכל גיל�
גוליו יש משהו מלאכותי לחלוטין
.תחליף כעין .תחליף לנוף" או"
לדמות סמלית". הרכבי הצבעים
�חיים. וההגדרה שרירותיים וחסרי
המעורפלת איגה מצילה את ה'
סיבנה המקרי הסמליות שקופה,
� שיגרתית ופדובינציאלית, והססילי
זאציה חסרת טעם• מתקתקת או נר
�כביכול. בכלל אין כאז אלא עזת
�כביכיל. תחליף לציור של ציור
ממש. זח חבל כי לציירת זו •ש
� יסודות טכניים מסויימים. שאפח
נותר. רבה — ותוצאות שאפתנות

זו — דלות למדי.

ת כ ו ר ע ת
דד > ו ה  ר ש

<ם טלתערוכות בתל"אביב ר מ

(ביתן הלנה רובינשטיין) ן

. בסיפוק רב יבצער רב יוצאים
I � מתערוכה זו, המקיפה מאות יצי

: 90 ציורי שמז ואקריליק, ובן רות
ציורי גואש- צבעי מים, הדפסיס ן

רבים וכלים קדמיים. סיפוק על
שכהנא היד, צייר כה תוסס. כה
כשרוני. כה עירגי, כה צעיר במשך
כל ימי חייו! צעד על שהמוות
שם קץ לפעילותו האמנותית, והוא
רק בז 62, צעיר בדוחו, ועסוק
כל כולו בפיתוח שלב חדש ורענן

להפליא ביצירתו.
�קוסמו� כהנא היד. אדט מערבי
� פוליטי. שהיה "בבית" בכל הזר
! אך דווקא הוא מים המודרניסטיים
חיפש שורשים בעבר ההיסטורי של
: בתנ"ך, בארכיאולר עם ישראל
גיד., במיתוס. הוא היה צייר בכל
! אך חיפושיו מהותו, בכל נפשו
� בשנים האחרונות של חייו הובי
לוהו לתבליט• לקולאג'. ליצירות
• הוא אהב "סינתטיות" ברוח -פופ"
� את הארץ והוא אהב את החייט ח
אמנותיים המפוארים והמגדיט של
, פאריס. אד תמיד היה ער מחפש
עובר גלגולים שינים, מחדש נעו-
ריו. חיפושים אלד, לא חיו אופ-
נתיים ובוודאי שלא חיח בחם שמץ
של מסחריות או הליכה בתלם. ה-
, חוסר השלווה. הסקרנות חיפוש
� �ההי האינטלקטואלית היו מסימני
כר שי האיש• שהיה לי הכבוד
! אך דווקא איש זה יצר, להכירו
בתקופה מסויימת של חייו. ציור
� �מפואר. מחמיר וקפוא- ש סטאטי

חוא בעל כוח שכנוע רב.
� כהנא נולד בשטוטגרט שבנר
מניה, לפני 65 שנה- אך אישיותו
� �רוחנית רחוקה מן ה האמנותית
� זרמים חאמנותיים שצמחו בגדמנ
�ידי בני יה וטופחו בחלקם על
עמנו, הוא קרוב לציור הצרפתי
והאמריקגי — ויש בו גפ ממ

כיבים יהודיים חזקים.
אהרן כהנא, שבתחילת דרכו נק�
� רא הרמן כאהן. היה נעד�סלא י
הציג בגיל 16. הוא למד בעיר
מולדתו. בברלין ובפאריס. בתחילת
דרכו הגיע כמעט עד לציור מופ-
� שט: אחרי עלייתו ארצה היה זמן
� מח נאסורליסט. בעת מלחמת ה
� עולם השניה חזר לציור מסוגנן
�גן והיה קיצוני. הוא חי ברמת
פעיל גם כיוצר קראמיקה מקורית
� �קיר קראמיים. א ססגונית. וקישוםי
חדי מלחמת העולם השניה היחה
� הצלחתו רבה. הוא ערך תריסר ת
� �יחיד• מד,ז בלונדוז יבפא ערוכות
ריס, בגלריות חשובות, השתתף
ב"םרקלין חודש מאי" של פאריס.
לא פחות מארבע פעפים, בביאנא�
לה של ווגציה שלוש פעמיפ יבזו
�פאולו םעמייפ. הוא הציג של כאו
ברחבי עולם בתערוכות ישראליות
�1960 בפרס ובינלאומיות. זכר. ב
הביגלאומי .גוגגהיים"• וגם בפרסיפ
ישראליים שונים. יצירותיי נרכשו
�ידי מוזיאונים חשובים, כגון על
ה-סטדלייק' באמססרדאם וחמוזי�
און לאמנות חדשה בפאריס. הוא
ביצע כידוע קירות קראמייס נדר
לים, בין היתר באיניבדסיטה ה-
עברית בירושלים בבית�םוקולוב
(תוך שימוש באות העברית כאל-
� �הכנסת הגדול ברמת מנט), בבית

גן ועוד.
התערוכה הנוכחית מתחילה ב-
טרדת יצירות�נעוריט ברוה טזאן.
�גוך, עט הת� לעתיט גם בדוח וואן
� חלה של ניב אישי. מרתקים ו
רעגנים הם הדיוקנאות של רעיית
הצייר, מידה כהנא, קדרית טובה
�במה בנ בזכות עצמה ושחקנית

עוריה. אלה הם דיוקנאות מודרניים
מצויינים מלאי רגש מאופק וצב-
עוניות מעודנת. ציור הענק .מל-
� חמה ושלום" מושפע כמובן מן ח
.גרניקה" של פיקאסו. אך הוא ציור

מרשים.
בשגות החמישים התגבש סננוגו
�קפוא של כהנא. �מסוגנן הארכאי
� שהיה לדעתי - מבלי לגרוע מ
חשיבותה ורעננותה של תקופת ד>�
.פופ• שלו - שיא ביצירתו. דיה
� זה סננון מחמיר וחגיני? פתים
, מלא הארמוניה צו� צת, סטאטי
� דנית פלאסטיות רבה. צורות פרו
כזות מרשימות. באותה התקיפה
� גוצרו יצירות מופת שלו כנוו .עק
דת יצחק" .הביקור" .המשפחה",
.תהיית המתים" ועוד סילפ הצ-
בעים של כהנא היה באותה זנת
�מה, אך 'עיתים דיסקרסי במידת
אינטנסיבי מאוד. עם זיווני *חור

וירוק למשל.
מאוחר *ותר פנה כהנא להפשטח
�  וחלטת. לדמוח הסמלית חמופש
. לצורית �למחצה של "המעונה"   
� �סמליית מתומצ  ודדות מופשםות
�  ות• להפשטת לידית רגישית י
�  וטוביאוגראסית. הוא ניסה את בו
�  ו אפילו בציור מופשט תבליט•

 עט.
בשנים האחרונות לחייו. אחיי
 יקורים אחדים בפארים — שם

ישב תקופות די ממושכות ושם
�לב בימי מלחמת ש- נפטר מהתקף
שת הימיפ, אחוז דאגה לנעשה
במולדת — חל שיגוי מוחלט בציו-
רו של כהנא. ציורו הפך עליז• מת-
פרץ, הומומכטי, אירוני� אמטי
(ציורו היד. תמיד חושני לדדי !ו
או אחרת, אפילו בתקופה האגדית'
ארכאית). מישטהי הצבע נעשו הל-
� קים, הצבעים אינטנסיביים וקונ
סראסטיים מאוד. הדמויות. ובמיי-
� חד העירום. עברו תהליך של הפ
שטה כמעט מוחלטת, אך נשארו
ארוטייט. כהנא השתמש בקטעי
נייר ובד (בהצלחה רבה ובדרך
מרעננת בטפטים, בציור הידוע
"חדר במלון"). הוא הניע לצורה
תבליטית של עירום מתומצת ע�

שרה בחומר פלאסטי רך.
� טעמו המעולה של כהנא, אי
שיותו המקורית, סקרנותו האינט-
לקטואלית המתמדת' הצילו אותו
� �אבםודדי• משום ש מ"פופ'' הדסני
כחנא עם כל תחושתי לטראגיות
�חיים. צמא שבחיים, היה אדם צמא
חוויות. אוהב את החיים בכל ני�
לוייהם. ה"פופ" של כחנא חוא

.פופ" מאג'ורי מאוד ואישי מאוד.
! ההתהדשות, אין זו תפנית חדה
�חיכר לכחנא. הנעורים, היו םימן
ובגיל שישים היד. בפירוש .צייר
צעיר". בכל גילגוליו. היתד. הטכ-
ניקה שלו מעולה, ובעצם מיותר
� הדגיש זאת. אלמגט ההפתעה. ש ל
לא הפך לעקרון, קיים תמיד אצל
כהנא? ובמיוחד בגילגולו האחרין
— משום שהוא היה אדם רענן
להפליא. הוא לא חיפש את ההפ'
תעה — והוא הפתיע תמיד. הוא
� חי את ההומר, את הצבע, את ה
צורה, וכמעט בכל גלגוליו. היה
צייר שהגדיר את העצמים ואת ה-
דמויות עד תום. בדרך כלל היי
בסגנוניו השוגים הגיון ובהירות
, יהתקופה הקצרה בה .'מערביים*
�צורה" לא הביאה לו צייר כ"נטול

ברכה רבה.
כהנא. שהשפיע השפעה רבה על
� הציור הישראלי היד. אחד מאמני
! ציודו ימשיך ל- חצמרח שלנו
� התקיים. מעריציו רבים גס ב

ארץ וגס מחוצח לח.
התערוכה מראח אותו בכל שי-

עור קומתו.

תערוכת זכרון לאהרן כהנא

תערוכה של בתריאל עפרוני
�אכיכ) ("כית יד לכנים" תל

כתריאל עפרוני הוא חבר קיבוץ
נשר הוא ניפה - ויש לשבחו על
� כך — לתרגם ישפח הציור הבל
� �פיגורא �כי מעט �ריאליסטי. אם תי
� טיבי. את החוויה האלימה, המזע
זעת, של ילדים במקלט. הוא ניסה
להעביר לצופה את הניגוד הקוט-
בי, הטראגי שקיים בין עצם מהותו
של חילד, חרשאי לחיות ולהתפתח
� בעולם חילמת, לבין חחיים חמ
� צומצמים והמקוטעים במקלטים. ב

אימת הפגזות האוייב.
ייתכן ואסור לגשת לציור זה
�מידה אמנותי גרידא מתוך קנה
אין גם לפקפק בכנותו הסובייק-
, המור- טיבית של כתדיאל עפרוגי
גשת בכל ציור. החסרונות של צייר
זה הם בפער שבין הכוונת לבין

הביצוע.
חצבע האדומ הוא הצבע הדו-
מינאנטי. הוא בולט יזועק בכל
� מקום! יש בכך כמובן סמליות ש
קופה. עפרוני עיצב את דמויות
� הילדים לעיתים ללא פנים. היוד
? הוא תיאר דים במדרגות המקלט
את הצפיפות ואת המחק שבמקלט,
עיצב ילדה סודרת ומבוהלת האר
! צייר ילדים עם חזת בובה בידה

! צייר פרחים — על סף המקלט
�אדם בדרכיט, שמש לוהטת המון
מול אפלולית המקלט- תוהו וביהו
� לוהב ואימתני של הפגזה. "סטי
ליזאציה די קיצונית - ודי פש-
טנית. אלמגטיס פגנוגיים שונים
שאולים מציירים ישראליים שונים
בני�זמננו. הצבעוניות מודגשת ול-
עיתים צורמת. אך כאמור, אל ציור
זה — שהוא פרי המציאות ההופכת
� את 'לדי�הססר לאסיריט קטנים? כ
� שהמבוגרים עושים מאמץ נואש לש
�חיים על עולם ה- מור גם בסכגת
ילדות - ייתכן יאיז לגשת מתיד
�ראות חמתבקשח נוכח אותח נקודת
� ציור אחר. לפי נקודת ראות .ר
גילה" אין זו תערוכה טובה. אך
חצייר חצליח בכל זאת להעביר
הדריכה לנו משהו מן החוויה ש

אותו.

� <לד<ם ומקלט<ם"

�חומן. �המועצות - מאת כן מה קורה שם, סיפורו של יהודי מברית
. הוצאת "עם עובד" ספריית אופקים. 1970. 225 עמי

100 שנה מקוה ישראל - מאת יוסף שסירא. 468 עמי• הוצאת
"תרבות יחינוד" 1970•

העובד כישראל - מאת אהרון פקר. 568 עמי (מסידרת כתבים
בשאלות ההסתדרות). הוצאת .תרבות וחינוך", תש"ל•

משירת ערב, תרגומים ורשימות - מאת אשד גורן. 143 עמי.

הוצאת המכון ללימודי אסיה ואפריקה' האוניברסיטה העברית בירושלים.
.1970

ספרעו שנתקבלו במערכת

ה ק י ס ו מ

מאת ג. הרי

חיפה כמעט שאינה מפגרת אחרי
�אביב במספר הגופים העופקיפ תל
במוסיקה רציגית י'פועלים בה. יש
בה תזמורו. סימפונית (בהנהלתו של
, תזמורת ( י ק ס ב ו ר ס ס ו א  � ב א
יה דל קאמרית (בהנהלתה של 
, מקהלה .גדולה' (לאחרד ( ס ל ט א
- ד ף פ ר י  ס ו י גד בהדרכתו של 
ל נ ד) ילהקת .זמר* המדריגאל'
(בניצוחה ובהדרכתה של ע ו ז י ת
ז ד ר ו ב י ץ). המשלימה את הרי-
בוע בהיותה נוף קולי קאמרי. כל
הגופים האלה פועליס כמעט באופן
מוחלט בהיפר.. והופעותיהם מחיצה
לה גרידות ביותר חבל אפוא שה-
מזל לא חאיר פגים להופעת זמרי
המדריגאל כאולם "בית צייני א-
: מבין שמונת �אביב מריקה" נתל
זמרי הלהקה נעדרו שני גברים מ-
סיבות שב"כוח עליון", ילא •היה
זה הוגן להעריך את הופעת הל-
הקה בתנאים אלה. אתרכז אפוא
בהערות על קטעי סולו שהושמעו

בערב זה.
תגלית הערב היתד. בשבילי הד
ה מ ל ש �ההלילית  פעתו של נגן
ר ;נינתו היתה נקיה מפגמים ה ד ת
טכנייפ צלילו ערב יתפיסתי את
היצירות משכנעת. הפיסוק והובלת
הפראזות נעשו בחן ובטעם רב. של-
� מד- תדהי הוא ללא ספק אחד מנגני
החלילית הבילטיס שלנו. חבל יק
שבחירת היצירות לא שיכנעד' בי
אותה מידה כביצוע הדברים אמו-
� �קר בסינאטה הקלישה יח רים בע

. ל ד נ ה �ההשראה של  סרת
רושם ממה. וביתר שאת. הש-

ל מ אן. ט אירה הקאנטאטה של 
� ע מ י שהושרה בפי ח ד ו ה ב ן 
(מצו סופראן), חברת הלהקה, כא-
שר שלמה תדהר מנגן תפקיד של
חלילית אובליגאטו. שוב ושוב אפ-
שר היה להיווכח למשמע יצירה
זו כי לא כל החי בתקופתו שי
גאון (במקרה זד. - באך) הופך לה-
יות נאון בעצמו• ישוב נוכהגו. כי
רבים מבני תקופת הבארוק נהנים
בתודעת הציבור, שלא בצדק. מ-
תהילתו של באך. רוב יצירותיהם
ניתנו בכמה מעלות: הן עריבות
�מזיקות' ו"מזכירות לאוזן ו"בלתי
את באך"? הצרה היא שהן גם הפ-

לית ומשעממות.

בביצוע הקאנטאטה מאת טלמאן
�עמי כזמרת ב- נתגלתה חדוה בן
עלת קול גדול למדי ינעיס למדי
היתד. מידח *תירה של נוקשות
ברוח זמרתה, ואי�תיאום בספירה
� ובריתמוס ביגה לבין שלמח תד
ד,ר העיד על מספד זעום של חז-
רות (דבר זה מסביר? מן הסתם, גם
� �פרסוס שם היצירה בתוכ את אי
: יש לחניח• כ' בזמן הדפסתה ניה
לא ידעי עדיין האמנים מה בדע-
תם לבצע) בסיכום. היח זה בי-
ציע סביר אך נוקשה ממ ומיכן
�סוסברת• ליצירה ש- בחופזה בלתי
מיטב לה להישאר באוספים של
תווים עתיקים ילא לנזול מזמנם

של סאזינ* קונצרטים•

נקווה שיזדמן לני בקרוב להא-
זין להופעח שלמה ומלאה של לה-

קת זמרי המדרינאל מחיפה.

הופעות�סולו בקונצרט
"זמר< המדריגאל"

תערוכות ב<רוע\ל<ם

("בית האצנים" ירושלים) ן
� זו היא תערוכה מעניינת ויוצאת
דופז בשל אישיותו של הפכל? בשל
הנושא ובשל הטכניקח, או ליתר
דיוק הטכניקות בהן משתמש האמן.
� דן ר. לוין בן 44? הוא יליד תל
אביב ורופא במקצועו. המפטל ב-

שעות הפנאי. אין זה המקרה הרא�
�אמן אבי דן ר? לרן שון של רופא
הגיע לרמה מקצועית גבוהה, למ-
קוריות רבה וגפ לשיטתיות בפיסולו.
� הוא עסק בציור? בצילום ובתב
�יחיד מאז ליט. עדך מספר תערוכות
� �אביב. כן הש 1960• בהיפה ובתל

� ו תתף בתערוכות שוגות בחו"ל. ב

ו
עיקר בטורינו ובבארצלונה. בה זכה
: תערוכתו למדאליות. פרט מעניין
האחרונה של די לוין נועדה להי-
פתח ביום שני. 5 ביוני 1967.
�אביב. בגלריה .משכית שש• בתל
� באותו יום היינו כולנו עסוקים בד
בדים אחרים לגמרי. כידוע, אולם
� התערוכה נפתחה מיד עם תום ה

�12 ביוני. קרבות, ב
�ההשראד. לפסליו של ח מקור
לרן הוא העיר. לא עיר זו או
אחרת' אלא עיר שהיא סיכום כל
הערים: .הרשמים הנשארים חרוטים
בזכרוננו ממראות הרחוב, השכונה,
העיר: חזיתות הבתים. חלונות. מר�
זבים, כבסים תלרים ברוח, אנטנות•
— כפי שאומר האמו עצמו ?סליי
� בנריפ עי חוויות ישרות והפ מצ
� טיינים בתמציתיות גיאומטרית, ב
� חומדת? ובנקיוז הצורה. יש נקודית
בוק' מנע ביז לוין לביז הדני *
שווארץ. אד די לויז שונה מהם.
יש לו רעיון מרכזי אחד - עם
ואריאציות רבות. ילמעשה הוא אינו
חוזר על עצמו אלא מתבטא כאר-

בעה כימנים עיקריים.
� פסלי הברונזה שלו נאים. מדוכ
זים ומחוספסים, רומזים על עי-
ריקה מאדם ואולי הרוסה. פסלי
העץ נלרים ועליזים, ולא פחות
זוויתיים ומתומצתים העץ חלק ו-
�כתום למשל פסלי הזכוכית. עט מישסחים בצבעים שי-צבוע, בצהוב
�י0י נים, קלילים וקרירים. כעלי 
אציל• מחפיר ומואר. הנאים בייתד
�.פליז והפלאטטייפ ביותר הס פסלי 
המצופים כרום. הט מלוטשים מב-
ריקים, ומעצבים עיר דמיינית, עיר
חלומות - נוצצת. חדשה ורעננה.
נקיח וקרירה. האמן מצמצם בהכרה
את הערכים הפלאסטיים העומדים
לרשותו• להשגת •תר ריכוז ויתד
תמציתיות. תוך פיתוח רעיון פלאס-
טי אחד באמצעים טכניים שוגים.

מרים טל

� פסל<ם אורבאנ<ום 
של דן ר. לו*ו

ע. ברעםאיגרת מאדוז"ג

� למעלה מעשר שנים תיכנן כאד
� מן יפלכו את העלאת המחזה .ע
� לייתד' ונפילתה של העיר מאהא
: ק- גוני• על הבמה האמריקנית
שיים בהשגת הזכויות 'קשיים ב-
� מימון נערמו בדרכו. משהצליח ל
התגבר על אלה. החלה סידרת ד-
חיות מסוג אחר הודשים ארוכים
נמשכו הצגות ההרצה בתיאטרון
�יורקי שנישבר עבור ההפקה. ועיי
שוב ישוב נדחתה הצגת הבכורה.
בדיעבד אפשר שהיתה זו מדי-
� : אלפי צופים (ואני בי ניות :בונה
גיהם), חזי מן הסתם בהצגה בטרם
בכורה הקאריירה שלאהר הבכו-
: שמונה הר רה מתה קצרה יותר

, והמחזה ירד מן הבמה. פעות
? חלקן. מה חיי הסיבות לבשלון
מסתיר נעוץ בביציע. האספקטים
�ווקאליים של היצירה המוסיקאליים
! קפלבו יא טרח הוזנחו במיוחד
לשלב בצוות זמרים מקצועיים. ר
ד ל ו ט ד ב חתייחס לפרי עמלם של 
ב ר כ ט יק ו ר ט י י י ל לא כאל
"חאופרה החשובה ביותר שנוצרח
במאה חעשריפ• (כפי שהגדירה מב�
קר מוסיקאלי נלהב) אלא כאל
מחזמר. מבחינה זו, נזכרתי שוב
ושוב בגעגועים, בביצוע .המאהא•
גוני הקטן" באגסמבל הקאמרי ב-

ישראל.
אבל סנ5ק אט זהו הגורט העיקרי
לכשלון, גורם חשוב נוסף היה •חסם
העויין של רוב מבקרי התיאטרין.
אמנם מבקרים רציניים, פעל דפי
ה"ניו יורק טיימס• או ת"ווילג'
ווים", נקטו בנימה אוהדת כצד
הסתייגות מאסםקםים שונים בלי-
הוק, בבימוי ובמשחק. אילם ברוב
העיתונים האהרים, ה"עממיים• יר
תר. זכה .מאהאגוני' למקלחת של
צוננים. ריב המבקרים התעלמו כליל
מן הערך ההיסטורי של היצירה —
תגובתם של ברכט ווייל על המשבר
בגרמניה ערב עליית הנאציזם —
� ממקומח בחתסתחותו של ברכט כ
� מחזאי מסגולותיה חאמנותיות ומ
ערכיה החברתיים. חלקם. מסתבר.
ציפו ל"אופרח בגרוש" שניח —
ונתאכזבו ממיעוט הפיזמוניפ הקליפ

לקליטה ולהימהום...
אכן, יש בו ב"מאהאגוני' קושי
בסיסי עבור קהל אממקאגי: העיר

מאהאגוני אמורה לשכון בארה"ב
! אבל מתיאורה של ימי המתיישבים
ברור שאין היא אלא בבואה של
הרפובליקה הויימארית בגרמניה.
�1931 היה עבור הקהל הברלינאי ב
זה משל מרוחק! הקהל הניריודקי
של 1970 מתקשה להשלים עם העדר
דממו ספציפי למציאות האמריקאנית,
שהיתה זרה לחלוטין לברכס בעת
, שנם הצגת הכתיבה. סביר לנחש
"הנפש הםיובה מסצ'ואן' בסין של
�אלה בעיית. היום היתה מעוררת אי

� זה גם היים אבל מעבר לקוש
.מאהאנוני" הוא רלבנטי יטעון חר
מר נפץ חברתי עם כל ליקוייה,
שיקפה הצנתו שי קפבלו אקטר
אליות זו. העיר מאהאגוני. שבה
� נסלהים כל הפשעים פרט לאי
יכולתו של אדם לשלם את חובותיו ו
� שבה הזלילה. הגיאוף. המלחמה ו
השתיה הם מוקדי החיים - לא
נעלמה סן המפה הסוציולוגית אולי
לכן ניתן עמין לייחס את כשלון
ההצנה, ילי בחלקו, לאותח סיבח
� . ב ן י ו א לד' מייחס ם ר ד ר י ק 
� ספרי על ברכט, את התגוביח ה
• ..מא� 1931� עדינות על בכרתה ב
האגוני היתה הראי שהעמידי ברכט
יזוייל בפני קליבן המדעי —

יקליבן לא שבע נחת".

� ¥?

חקירה" - מקהילה
כוח הכוח""

"
אמריקאנית ל

- ר ב כאשר העלה אשתקד ג' י ל 
� ו על הבמה הישדא ג א  פ ו ט ו ט 
�ת את משפטם של י י ל י ו ס ד ל
ג, נשמעו בעיתו- ר ב נ ז רו ל  ת א
� נות דברי מחאה על .אופיה האנטי
ב ק ע י י הצגח  אמריקאגי' של ה
ן הורידה בחפזון מן הבמה ו מ ג א
(מסתבר שלא לאורך ימים ניתן —
אם לצטט את סילבי קשת —

.לחשוב בשמאל ולחיות בימין").
� אותו משפט עצמי חוא עתה מוק
- י דה של הצגה ניריורקית: . ח ק 
ד ה ", פרי עטי של ד ו נ א ל ד
ד (נירפח קודמת של מחזהו י ר פ
� זה הועלתה בראשית 1969 בקליב
לאנד, וכמדומני ששימשה מקור
השראה לטופאנו). גפ בעיתונות ה�
אמריקאנית נשמעו קולות מחאה.
דוגמה מיבהקת היתד. הביקורת ב-
� שבועון .טיים", שכללה רמזיט אג
� טישמיים מובהקיט בדבר .נכיון ל
�הם של יהומ ניר שהק ברגשות
יורק כמ להצדיק בגידה במולדתי.
אך ביקורות אחדות היו אוהדות
ם נ ר א ב ב  י י ל ק ) הרבה מתר 
�הכוח מן ה.טיימם• היומי היה דב
הבולט במשבחים), המפיקים לא
נבהלו, וההצגה בבימויו של א ל ן

ר מוםיפה לרתק קהל. ד י י נ ש

את ההצנה עצמה טרם ראיתי.
� ועל כן ל* אוכל להשוותה לתאו
מתה הישראלית. על פי הביקורות
מסתברים שני הבדלים עיקריים:
בניגוד לטופאנו. לא ניסו פריד
� ושניידר להרחיב את היריעה לפר
שיות מקבילות, והסתפקו במשפט
�50 המוקדמות הריגול של שנות ה
�גלפ יחיד! ובגיגוד ל.כח כחוסר
הכחי. .חקירה• הוא מחזה ריא-
ליסטי בעיקרו, תוך עיצוב קפדני
של דמויות, ודגשיפ פסיכולונייפ.

בראיון מרתק שהתפרספ ביפים
אלה מתפלמס פריד עם אותם טבק-
�צדדיות-, ר ! יס שהאשימוהו ב"חד
טוען שהם אינם מבחינים ביו השק-
פות לבין דעות קדומות אין הוא
מכחיש שהמחזה בנוי מעיקרו על
�הזוג אמונח בחפותם מפשע של בני
היהודיים הוא מזכיר כי מחזה םוק�
דם יותר באותו נושא. פרי עטם
של ט י י פ ו ל וכ ה ן, נקט בעמדה
הפוכה - יעל כך לא מחה איש.
אך בצד נקיפת עמדה ברורה. מחזהו
בגוי ברובו הגדיל על ציטוט מילולי
של פרטיכל המשפט. הקפעיט ה-
יחידים החורגים מכלל זה הם תמר
נות שי שיחות אישיות בין בנ•
הזוג - תמונות אלה. שאינן נוגעות
כלל לבעיית האשמה. מוגדרות ע"י

פריד כ"משוחזרית'
�1953, כשהוצאו המזגברגים ל- ב
הורג — במח שמוגדר היום ע"י
היסטוריונים רבים בשיאה של תקר

�קארתיזם - היה פריד בן פת המק
21. על המחזה שקד במשך 10 שנים,
תוך עבודתו כמרצה בקולנ'ים שר
: פילוסופיה, בלש- נים בתחומיפ
נות, אנתמפולוניה ופסיכולוגיה. 'ב�
אחרונה היה המחזאי היהודי מעורב
בפעילות ציבורית להגנת אנשי .ה-
, ופעם אף נעצר, פנתרים השחורים"
אך שוחרר ללא תביעה משפםית.
בעיניי יש סמיכות פרשיות בין תוכן
מחזהו יבין פעילותו הנוכחית: אז
כעכשיו, הוא סבור, נוצלה המערכת
המשפטית של ארה"ב לשפ דיכוי
השקפות פוליטיות סוטות. .הפנת-
רים - הוא אומר — הם הם המזג�

ברגים של ימינו".

גול ןןצמי" לעירומ
"? בתיאטרון

.חייך והחזק מעמד• היא הצגה
שלא חחזיקה מעמד על הבמה הניר
יורקית! וזאת, למדות המתה הצנה
ראשונה בברודוויי בעירום מלא.

•לכאורה - הימור בפות. ?

�1928, יהונדרה אז היא נכתבה ב
כ"בלתי ניתנת לביצוע". היא בוצ-
עה, אמנם, פעמים רבות - אך
בימ להקות חובבים במחנות נר
, ג ג י ש ו ק תום  דיסטיים. מחברה. 
היה בעצמו נודיםט מושבע — והוא
מספר בה אודות משפהת נודיסטים
�נודיסט מאושרת, אודות צעיר בלתי
�המשפהה, ואודות ה� המתאהב בבת
יסורים העוברים עליו מן הרגע שבו
הוא סגלה את .האמת הנוראה• ועד
שהוא משתכנע לפשוט את בגדיו
ולהצטרף להיים הטבעיים של אהד

בתו וקרוביה. י
העלילה התפיםה. בעלת הגוון
� התועמלני הברור. תרמה כגדאה ל
כשלון ההצגה. אך גודם נוסף היה,
ללא ספק, הליהוק שלא התהשב
בנתונים גופנייס חיוניים: מסתבר
שעם חלוף גל העירום הראשון שוב
אין די בעצם ההופעה החשו*'. כדי
להלהיב את הקהל. אחד המבקרים
קבע בגלוי, כי השחקניות הצעירות
�ל", בעוד �אפ אינן מצטיינות ב"סקם
שמערומיד. של המשרתת השמנת
. בצאתי . עוררו בו כמעט בחילה.
סן ההצגה, נאלצתי להסכים עיסו,

בצער.

בחוץ חילקו שני צעירים הובדות
תעמולה מצולמות של .האגודה ה-
� אמריקאנית לאמבטיות שמש". ה
ש שוב ושוב כי הנומזם טכסט מד̂ג
�פשפחה ברי- הוא .מוםרי, יוצר חיי
אים', ואין בו שום יסוד של גירר
אירוטי. ההצגה הדגימה זאת בהצל-
חה! מבחילה קופתית — ודאי ב-

הצלחה מופרזת...

¥
"אין מקופ להיות מישהו"

.פרס פוליצר• לדראפה ניתן ה-
שנה לפהזאי שתור צעיר, צ'רלם
ג ו ד ד ו ן, עבור מחזהו .אין מקום

להיות מישהו'.

כשראיתיו. באפריל, הגיע כבר
המחזה לשנת ההצגות השניה שלו.
ובכל זאת, לא איבד מכוחו. ועיקר
� קיפפו אינו בעלילה - הנוטד. ב
חלקים רבים לפיבוך יתר ולפלד
דראמאטיות - כי אם בעיצוב זד
�הבאר דפרות. השחורים — בעל
הנוקשה יהציני. מלד העולס התח-
תון שירד מגדולתו! הפרוצה שהצ-

ליחה לפלס לה דדד"מוצא ולהינש*"
�מצלה, אולי בך לרופא! האמן הלא
דמותו של המחזאי - מהווים קשת
�עולפ עשירה של נישות והשקםות
בתוך קבוצת המיעוט. הלבנים —
הצעירה המתאהבת בגיבור מתוך
מהפכנות רגשנית ושאיפה ל.אחוות
נזעיפ', אביה הפרקליט התככן, איש
המאפיה האכזרי - משקפים לקט,
�הרוב לא סימפאטי במתר• של בני
כפי שהם משתקפיפ מנקודת ראותו

של המיעוט.
הדות ראייה פסיכולוגית מצטרפת
� לתסיסה אכזמת ונוקבת של התפת
חרות חברתיות ביהסי הנזעים. ה-
תוצאה מסעירה לעתיס, ולכי משד
ההצגה - מעניינת. וגם הלשון
� העסיסית מוסיפה לריאליזם ולאמי

נות של הפהזה.

מאהאגונ<' לברכס נכשל "

�ו  � ד��01- 
I יוסל בירשטיין I
!סיעתו הוא¤ש של וולידו ן ן

ן י י ט ש ר י ב י וי.  נ ו ל א ט  י ס ג מיידיש: 
גג ד | רישומים: י ו סל ב ד 

�אדם, �שבתות, אוכלי �של �חלומות, נבימם .עולם מלא• של מקבצי
�אלוהים' זונות. נוודים, מהגרים, ובמרכז, שלוש דמדות מחפשי

I שכל , ר ד י ל ו ר  , ן י ב ו ד � ל ש � ו י ח א גר.  ו �מנוח:  I חכרות
�הקלע בין �הפוגות מאי אל אי. כף �הדרך ללא חייהן מעין קפיצת

ילוו בישראל וזרויות אוסטראליה,

מהדורות הדשות:
י. ז'ימיאן

. מוכרי הסיגריות מכיכר שלושת הצלבים ו
י שירי לאה גולדברג ז"ל: ?

ן מוקדם ומאותר; עם הלילה הזה ן
, אבא קובנר: מכל האהבות

י כוש: שמוליקיפוד
ן ש. שבא: שבט הנועזים

ה ו 3 י 11
?מדע לנוער המתבגר

כד/1ת
ן מס' 3 ו י גל

ובו: מהן כוויות שמש, חידושים במחקר האס-
�ימיות, טרונומי, מים יקרים מפז, סערות תת
בקיצור, משחקים מתמטיים, מאדים דומח

לעצמו, חידה.

מחיר גליון בודד 50 אג/

מנוי עד סוף שנת הלימודים הגאה —
תשל"א (13 גלימות) 50י4 ל"י.

לפנות אל: "לדעת" ת"ד 7550 ירושלים, כצירוף דמי מנוי.
חובמת ניתן להשיג כמוסד ייצמן לפרסומיפ, רח' המלד

ג'ורנ' 33 ירושלים


