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הוצאת הקיבוץ המאוחד, 103"משלי בקבוקים" לבנימין תמוז
עמודים.

ביום מן הימים יידרשו מן הסתם
חוקרים בתהום הסוציוספרותי לסוגיית הש-
פעתה של הנספחות התרבותית בלונדון על
� �70. הטופ הספורת העברית של שנות ה
�ישראלי זיכה העברי היוצא מהקשרו התרבותי
לפגישה משולשת, פגישתו של ישראלי עם
היהודים ועם תרבות המערב. היתהלות
�ת של משולשת זו מעלה תמיהית ושאל

מיהות חהות•

השואה צפה .ועולה מן הפריהיסטוריה של
�ישראל ומתגלה כחלק בלתי נפרד מדינת
מן המהות הציונית. הישראלי מתבונן ב-
דיוקן עצמו, ומננד נשקף לו היהודי, ש-
אפשר שהוא בן דמותו, ואפשר שהוא טוב
ממנו. גם העולש המערבי מכה על פניו
�קיופ חדשות. איש איש ב- ומעלה חידות

התאם למזגו הספרותי ובהתאם לבעיות-
היסוד, שכל אחד מהם מרטרד בהן.

כנובילו! החדשה מעצב תמוז גיבור יהודי
בגיל-העמידה, יליד גרמניה, שהגיע ללונדון
�המשגה הכמת אותו כילד פליט. דמויות
�רעיוניים שקופים וברורים והקונפליקטים 
במידה הממיתה כל חיוניות. האידיאות אינן
ניצבות מאחורי הארועים אלא לפניהם. הרי
�חולה, שדבקה במחבר מאז ספרו זו רעה
בריות משוהחות אלא בסגנון דיסקורסיבי"יעקב". הדמויות אינן משוחחות כדרך שה-
�דברים בתוכניות "טנדו" או כדרך הרצאת
ורוח. ההרצאות מעלות הרהירים של טעם,"עימות" ושאר במות לשאלות של תרבות
דברים מעניינים ומקוריים כשלעצמם, אך
אינן מטשטשות את הרושם, שלפנינו נובילה
, מחושבת היטב על פי סכימות רעיוניות
� באופן שאינו משאיר לגיבורים כל שדה

פעולה לבד משרות קונפליקטים רעיוניים.

� �המספר מכשפחה יהו מוצאו של הגיבור
�למחצה. כשמגיע ה- �גרנינית מתבוללת דית
יתום ללונדון בנסים מאמציו היהודיים ל-
� �כפיים בהיתירם את מקצועות כוונו לכלאכת
הרוח לגויים על כנת למזוט את האנטי-
שמיות. למרות כן נדחף הנער הן כשום
כשרונותיו (יתרונות גנטיים, לפי ס.פ. טנאו)
�ההצטיינית היהודיות והן משים אמביציות
לבהור במלצוע אינטלקטואלי, כמרצה ל-
 "משלי בקבולים" איננו מגלה

אמנות. גיבור
� למתרחש בפלג הישראלי שד העש כל זיק
היהודי. הוא מייצג את היחידי הקשור לעמו
בקשר של עובדה ביולוגית בלבד• זה יהודי
בדרךיאגב, שאיננו מסיק מסקנות לאומיות.
בהתנהגותו הוא מאשר את התדמית היהודית
: אינטלקטואל מש- המקובלת כעיני הגויים
כיל מכאן וסוחר ערמומי המנסה להפוך
גרוטאות לזהב מכאן. הוא אוסף אוריגינלים

�מציאית המתגוללים בין הגרוטאות, יקרי
משהה את מכירתם בתקווה להתעשר מהם
באחד הימים. באקראי הוא נקלע למחיצתו
של יהודי גליצאי זקן, ההופך לאביו הרוחני,
�עליון. הזקן מגלה את צפונותיו, למעין אני
� חושף את נקודות הזיוף בחייו וביצירתו ו
� הופך עליו את עולפו. בניגוד לו מבקר ה
זלן בירושלים פעמיים, ואף שהוא מתגורר
�יהי יהודי כתוך בהירה. המספר בלונדון הי
הצעיר אינו בליא בעברית וביידיש והוא
נרעש כשהוא מזהה את האותיות המרובעות
בקונטרסים, שמפיץ ידידו הקשיש. אותם
קונטרסים קרואים בשם "א פאלק אין
הימעל",שם שסמליותו מדווחת לברחול ב-
� � דבר האופי השמימי' הכלתי-ארצי של 

קיום היהודי.

לגולה ואולי אף עם הפנים אל עולמ ה-"משלי בקבוקים" נכתב לדעתי עם הפנים
גויים. וזאת לא רק משום שענייגיש ה-
נהירים היטב לקורא העברי כ"ייבוש ביצות,
מלריה והורה לאור מדורות", או רימוזים
� היסטוריה יהודית מפלביוס עד דוב לפרקי�
גוב, זוכים להרחבה יתרה, אלא אף משום
� שהגובילח גולשת לעתים לימי "חכמת יש
ראל" ולתקופת האמנציפציה• הצידוק ה-
פנימי לרוח המשכילית שמשיבה הנובילה
�הקונטרםים של הישיש. היא בציטוט דברי
אולם אין המספר מסתפק במסירה עקיפה של
�הדברים אלא מעתיקם ככתבם וכלשונם. תוכן
כך מוצעת רשימת יהודים שנטלו חלק ב-
�המערב, ביניהם שמות ידועים בניית תרבות
המרוממים את האגו הלאימי שלגו כפרזיד,
איינשטיין, מרקם וישי וכחם שאין יהדותם
� נודעת כצ'רלי צ'אפלין (האמנם ז) לולומ
בום, פסיפן ספנדר (כצד אכו) ושמות מ-
תחום הכלכלה והפוליטיקה• רוצה לימר כי
את העולם החדש גילו, מימנו, לימדו ו-
הצחיקו אנשים שהם מבני ברית. כאן המקום
להעלות הרהור שתמוז לא העלה (ולא היה
: כל היהודים המצוייניס ל- חייב להעלותו)
עיל, אלו שבנו למערב את פיתום ואת רעפ�
סס נודעו לאחר שיצאו את תחומם הלאומי.
�כן הם מתפרסמים לאחר שחדלו �פל יתר
להיות יהודים, הם או צאצאיהם. איתה תמ-
�המערב �ימים לבנין תרבות כה שאנו מי
�ר ייבוש לשדנו, כלום משולמת איסוא בכח

� של הטרגדיה היהודית י אין זה מטבע
דרכה שחנובילה של תמוז נכתבה מתוך
�כוונית. בכוון פזילה, פזילה כהסתכלות דו
�יהודיים, אימר המחבר, �ם האחד, לצרכים פנ
כי אומה זו העשירה ונתעשרה בהיותה ב-
גולה, שכן הגלות טבעית לה יותר מבית
�חוץ נש- לאומי בא"י. בהסתכלות לצורכי
למכור" את ה- מעים דבריו כמי שמנסה .,

יתדות והיהודים לנויים על ידי הטעמת
ההומאניזם היהודי. אליבא דתמוז "מחזיקים
היהודים בשולי הרוח'' יותר משאר האומות,
לפני שהם לבדם חיים שלושת אלפים שנים
על קו הקץ. רק מי שתאה את מותו עין
בעין משליך נכסים חומריים מהמטום (דימוי
משל המחבר) ומעמיד תרבות אמיתית. הזקן
מזכיר לידידו הצעיר את מי שהגיעו ל-
ירושלים בסוף דרכם, כאלזת לאסקר שילד,
 "המלאך''

, ובציודו של פזל קליי למשל
שמצא גאולתו בבית ירושלמי. אף הוא
שיקברו אותי שם. אבל לחיות ב-

מקווה "
ירושלים זה יותר מדי• זוהי אדמת לודש
כמש. אסיר לאבד איחה ע'�י כגע פיסי•'
נו היטב מפי '� (ע' 35). גידר, זו כוכרת 
�כלד נשכרת איץ, כב �י �,דרים בהוצה  הללו 
תי קדושתה שי ארץ ישראל בהיותה ביי
� �בם כיסקדי•. י �י �הארץ שבי מושגת• אהבת

, לקבורה 'למשיח. חלומות
ציונות" ו-

" 
�יל החינוך הארצישראלי ? ש

, ואילו תכיז כתוצאה מאותה הי- מכל וכל
� בה, �אירופח כגל תקלות מעוררת עם יהי�י

�כ'. גיון פנ ליבות והי , ע ב"ציונות" זי
� �' מטריף את כנוה כשלי בקבוקים

הזלן ב"
תו של הגיבור הצעיר שבן הוא כצייח
לפייס בין כל העולמות מבלי שתשרה סתירה
� ביניהם. גם ידיעה מופלגת באמנית האלס
שי-

�ת, גם שורשיות יהודית וגם " פרסיוניסט
וש-ג עם האנשים הס ששבו לפלשתינה ושם
� נעשו יפים שזופים ואמיצים". הצעיר חש, כ
�חיותו הוא זוחל על גחון, בעוד תוך בקשת
שם, בא"י, חיים הללי כנכרים ולא כתולעת.
� ב- אפילו התנהגותו של הנספח התרבות
שגרירות ישיאל בלונדון(!) נראית לי מת-

נשאת, גאה, מדגישה את נחיתותו.
�הכותרת ה- שני משלי בקבוקים הם גולת
� הגותית של הנובילה. הבקבוק שנועד ב

, """.
מחלת אביזרים, בלים, קופסאות, ממ*י•
וערכים. (זוכרים את םפל�הבדיל #י םבימ
ז) הוונדאליזש חטודרוי ביבות" גיטל מ"ל
כשליד את אוצרותיו כפסולת ונדמה לחמו.?

.... 
אם הבקביקיפ

" 
חיד, הוא הדבר החד�כ�עמ' הי

הפל'� אז גפ האדם "*מ•" ;ע' 77).
�בור פסיק את הפסקנות ומטיל את הג
איספי� האמנות' אל ל,יקעית התמזה בארונות
� עיפרת חתוכים. באמצעות כליון זה על תר
בות המערב הוא מנציחה, הוא מטביע אותה
על מנר. להורישה• יצירה חתומה זו תיוותר
יציבה ומתמדת בשטף המשתנה והחולף.
הכראות הנשקפים כתמינד. יישטפו והתרבות
הקבורה במעמליד. תיחשף לאהד הכליה זי
, משל י* סופית. עד כאן מעשה הבקבוקים

• נכשי
מחכה שאיפתו להיעשות להיגה�דעות מ*
דכא ב. תכיז את כשרונו הנאראטיבי הבול*
� שבא לידי ביטוי בסיפוריו הםוקדנדם, כש
הסתפק בסיפור� מעשיות. אף כאן הפרק
היפה ביותר הוא הספור החסידי הנהדר ש*
תחילתו בבעש"ט וסופו ברבי מריזין. אותו
סיפור חסידי יהזיר אולי את תמוז לאמונה
�המעשה, שכן הסיפור ואזוב בכוחו של סיפור
דרכו שהוא כוביל אחריו את הרעיון ולא
�פך. סוד שהיה גלוי למספרים החסידיים לה

� זמננו. הלדכונים ואינו כהווי? דיי לסופר

בצל
ירושה
רוחנית

מאת
ענת פיינברג

היא לא השתייכה לעדת המבקרים הספרו-
תיים המתהדרים במונהים מדעיים ; היא לא
תבניות"

בנתה בניינים פורחים באוויר מ"
מילוליות או צורניות שנמצאו לה בטקסט
; היא לא התמחתה בתקופה אחת הספרותי
או בסופר אחד ומיצתה את הנושא עד שה�
; יצירה הפכה לגל של מלים חסרות משמעות
היא שייכת לאסכולת הביקורת הנדחקת ה-
צדה במרפקיה הנסים של אחותה המתיימרת

למדעיות מירבית.

המשורר והמבקר האנגלי מתיו ארנולד
כותב במסתו הנודעת על "תפקיד הביקורת
נםיון אובייקטיבי

" 
בהווה", כי ביקורת היא

ללמד ולהפיץ את המיטב הידוע והגהגה
ביקורת פפרןתית פוריה ומשובחת

בעולם"."
'מפרד. את הקרקע בה ינבטו ויצמחו יצירות
ספתת הדשות. על המבקר מוטלת, איפוא,
כפולה, שהרי הוא מספק מזון רוחני אחריות • ,
הן לקורא והן לסופר. ירושתה הרוחנית של
המבקרת גיטה אבינור שנפטרה לא מכבר
בדמי ימיה, שייכת למיטב שעליו היו מוסבים
דבריו של ארנולד. שלושת כרכי הביקורת
אחורה י שכתבה במרוצת חייה — "השקף
בעצב", "הפורטת על הפסנתר • הכחול'' ו*
"בצל הזכרונות'' — הם בבואה לעולם
� �ריגשי עשיר ביותר, עדות לאהבת רדחני

ספר אמיתית ולהבנה ספרותית מעודנת.

במשך שנים רבות נתפרסמו מאמריה של
ניטה אבינור בבמות הספרותיות השונות.
המבקרת הגיבה בעירנות ונחושים מבורכים
על הנעשה בעולם הספרות בארץ ובעולם.
אך עתונות היא חבית ללא תחתית: מאמרים
� ; רק עתה, כש נדפסים, מאמרים נשכחים
מונהימ לפני שלושת הכרכים יתדיו, אני
עומדת על רוחב היריעה הספרותית של ה-
מבקרת. את ספרה הראשון, "השקף אחורה
בעצב", היא מייחדת לעיונים בספרות ה-
עברית: היא דנה ביצירותיהם של שופמן,
בורלא, מגד, ברטוב, יהושע, עוז, גולן
וקניוק. הדיון מתמקד תמיד בטקסט הספרותי
הספציפי, אך אינו מתעלם מהשפעות סיציו*
היסטוריות על היצירה הספרותית (כך,
למשל, מייחדת גיטה אבינור מאמר מיוחד
לדיון ב"סופרים ישראליים בצל השואה").
�ידי בדיקה הבדיקה התמאטית מושלמת על
�סגנונית של הטקסט, וכל זאת תוך צורנית

מסירות מופלאה וענווה.

. כאן נקבצו המאמרים ה-"הפורטת על הפסנתר הכחול" הוא כרך . המסות השני
עוסקים בספרות העולם. מה רחבה הידיעה
! לא סופר אחד, לא ספרות ומה רב הידע
אומה אחת, נם לא תקופה ספציפית, כי אם
עניין ואהבה בקשת רחבה של יצירות, למן
מחזותיו של שקספיר, מולייר, דה סאד והחדנ
�םטאל, ועד לספרות הספרותי של מאדאם דה
גרמניה בת ימינו. שליטתה במספר שפות
(גם זו תכונה שאינה אופיינית למבקרינו
הצעירים) איפשרה לה גישה ישירה אל

יצירות מופת אירופאיות.

בצל הזכרונות" הביך השלישי והאחרון, "
�דווי. כאן מנסו נהתם כשהיתה כבר על ערש
� מאמרים הדנים בספרות הארץ ובספרות ה
עולם, כהד לשני הכרכים הקודמים. המבקרת
, עוסקת, בין היתר, בשירתם של יהודה עמיתי
דויד אבידן ונתן זך, ושומרת יפה על האיזון
(בביקורת) שבין ה"כלי" ל"תוכן". מסה
אחת מיוחדת לאידיליות של טשרגיחובסקי
ואחרת ל"שירת המסתורין" של ש. שלום.
בספרות העולם — שוב קשת רחבה —
ומאמרים מקישים יותר כדוגמת "אגדה ו-"הקוורטס האלכסנדרוני'' של לורנס דארל,"ד"ר ז'יוואגו", יצירותיו של מאקס פריש,
מיתולוגיה", העוסק בגילגולים של מיתוסים

וסאנות בספרות העבר ובספרות המודרנית• ן

בספר זה כללה המחברת מאמר אחד שאין,|
I לו קשר ישיר לטקסט ספרותי כלשהו. אך
הוא חושף בפני הקורא את עולמה הפנימי $
של המבקרת. יתר על כן, ההרהורים על 9
הגברת פאולה אינולד, בתו של איש הספרית $
ד"ר ארנולד, נצר לתרבות אירופה ה"טובה",!
ההולכת ונעלמת מן הנוף שלנו, הם מעין |
סקיצה אוטוביוגראפית של המחברת עצמה. §
%. פאולה ארגולד היא סמל לתרבות שלמה,
| � לרוחניות ולאהבת ספר, וגם — לאהבת ה
טבע, הצומח והחי, ולאהבת הבריות. ראיית- §
ילדות מבשילה ברבות הימים לראייה בוגרת, 31
והרשימה הקצרה מסתיימת במשפט, שעתה |
י- עם הסתלקותה של המבקרת — יש בה 1
: "עתה, כשאני מתבוננת 1. לא מעט אירוניה
בעצב אין קץ בקברים הנפתחים סביב לי, 8
אני מתחילה לחוש בנטל הזכרונות המצטב' ך
רים, נטל שיילך ויכחד, כך אני יודעת, משנה £
ן* לשנה". (שם, 113).

!5 �רוכ ' רשימותיה של גיטה אבינור היו על-פי
קשורות בטבורו אל ה"אירוע" שבחדשות, $
והמבקרת היתד? מודעת לכך, וגם התייחסה 2
לקך באירוניה — אך יחד עם זאת, דומה 3
שייצלה תמיד את ההזדמנות שניתנה לה 1
כדי לרדת לעומקם של דברים. באשר כתבה }>
על הספר ההדש, חקרה ודרשה מה קדם ן?'
לו, וניסתה לעמוד על מקומו כבנין הספרותי $
ו! השלם.

דבריה, כפי שכבר רמזתי, אינם אקדמיים, ?
ואינם מתהדרים במונחים הידועים אך ורק י
לאנשי מקצוע. הם זורמים בלא מכשולים *נ
י• מינותיים מתוך כוונה, כנראה, לקרב את
הספרות לא רק ל"עלית" המקורבת אליה י]
ממילא, כי אם לפתוח צוהר לכל מי שספר [י,
וספרות מעניינים אותו. לסופר הכותב אכן 14
משמשים המאמרים הללו קרקע פוריה בנוסח 3
ארגולד, לקורא — צוהר אל הידוע והנהגה 0
בעולם שלנו. ולשניהם כיחד — אם יורשה 3
לי לשאול מאמר של המשורר האנגלי פיליפ |
סידני ולהעבירו לתחום ביקורת הספרות —8
מקור של דעת והנאה. ף

!? אבדה לנו לא רק מבקרת מסורה ומבינה,

כי אם גם אוהבת ספר מן "הדור הישן"!
בעלת רגישות וטעם מעודן. מ

נעורים
בצל

המוות
מרדכי אבישי

נעורים בשלכת" מאת מרים עקביא,
"127 , הוצאת "תמוז" תל�אביב, 1975

עמי.

בצד הספרות התיעודית, הזכרוגות והיומנים
על השואה ומוראותיה, צמחה והתפתחה ספ-
רות המבקשת לערוך התמודדות בלטריסטית
רצינית עם השואה. נציגיה הבולטים הם
אלי ויזל, אהרן אפלפלד וישעיהו שפיגל,
ו .ירתם יש בה השלכות פסיכולוגיות של
�השואה יותר מאשר תיאורים ישירים גיהנום
של אותו גיהנים ואינטרפרטציה סיפורית
של עובדות יותר מאשר תיאור הזוועות

עצמן.
של מרים עקביא — יש מכוחו של סיפירב"נעורים בשלכת" — שהיא ספרה הראשון
ומרוחו ואווירתו של םיפיר, אך גם מן
� האותנטיות שבזכרונות, העלאת עובדות ומאו
רעות כהווייתם, בלא עיבוד ספרותי. על כן
יקשה לסווג במדוייק את "נעורים בשלכת"

השואה. אל אחד מענפי םפרות-
זהו סיפור פשוט מאוד במהותו ובצורתו,
על חודש בחייו של נער יהודי מקראקיב,
בימי מלחמת העולם השניה• בחמישה פרקים
קצרים ותמציתיים הוא מספר, בגיף ראשון,
על עצמו ועל בני משפחתו, על סביבתו
הקרובה, על מעשים, כחשבות ורגשות הפוק-
דים אותו. הוא נאבק נואשות על חייו, לאחר
שאביו שולח אותו מקראקוב ללבוב, מצוייר
בתעודות מזויפות, כדי להעלים את זהותי
היהודית. מרים עקביא אינה טירהת להסתיר
את היסוד האוטוביוגרפי שבסיפור — מעידה
� , התייה מעודבוחד,'' האישית במסופר

על כך "
פותה הרגשית ואהבתה לגיבור.

למעלה משלושים שנה עברו מאז התרחשו
הדברים, וייתכן שכיווה הזמן אי&שר לה
� מסוימת, לראות את המאורעות כפרספקטיב

כמשתתפת פעילה וכמשקיפה גם יחד.
מעלתו הבילטת של "נעירים בשלכת" היא
יש-י?",

ביכולתה של המספרת לתת ביטוי "

                                   
� �משפחתו של האני המספר — ועל בין בני
� ידי כך להציג משפתה יהודית רגילה באצי
לותה הרוחנית. האב הדואג והמוכן לכל
למען משפחתו, האם האהובה על הילדים,
הבן המספר את הסיפור ושתי אחיותיו —
נימים דקות של אהבה ומסירות מקשרות
� �השמ �המוות וםבנת ביניהם, בימים שמועקת
� דה מאיימות על הכל. רגישות אנושית
�בך, אוהבת זו, הנמסרת בכלים פשוטים כל
בעולם של קדרות אימתנית, דומה לפרח
מופלא, הצומח במדבר של אכזריות ואבדן

�החזרה-| צלם�האדם. יפים במיוחד קםעי
לאחור, בהם מנסה הגיבור הצעיר להימלט
מן הבדידות והביעותים של ההווה אל חיק
�האושר בקן החמים של הזכרונות על חיי

המשפחה בטרם שואה. "דלי, אניד. ואנין
עומדים על מרפסת ביתנו ביום אביב נפלא,:
' � יום ראשין, שבתון מעבודה ומלימודים", נז
כר הוא. "מעלינו שכיס בחולים, ועננים
קטנים, לבנים כקצף גלי הים, שטים להם
במרחבי השמים במשבי רוח קלילה. אני כבן

שמונה, ובבוקר הייתי עם אבא אצל הספר!
�גארסין' לשביעות �לה שעשה לי תספיית ,א
רצונה של אמא• סביב המרפסת שלנו מילאה
אמא תבניות באדמה שחורה, דשנה, ושתלה

בהן אמנון ותמר".

, , על רקע חרדת�השואה זכרונות�ילדות אלח
המיתו העכשוית של הצעיר הכספר, יוצרים
: בזעקה עצורה באפילה. אפקט סיפורי מיוהד
אך אם מעלתו של "נעורים בשלכת" היא,

' � כאמור, המבע הפשוט ותחםכוני הניתן ל
; ריקמח היחסים העדינה במשפחתו של הגי�
! � ביר, שאין אף בצל המוות הקרב כדי לטש
טשה, הנה הולשתו בלשון, או ברמות ה-
שונות של הלשון הסיפורית. "לא הייתי

הדייר היחיד בחדר. בנוסף למיטתי היו בוי
י עוד שתי מיטות וביחד שלוש" — משפט
כוה איני יחיד בספר• הוא הדין בפתיחת
; פרק, שיש בה יותר מקורטוב של פשטנות
כך עברו ימים, שבועות, הידשים. המועקה

1הלכה וגברה. ניצוצות האופטימיות, התחזיות" על מלחמת בזק, :םיגו זה מכבר. אירופה
;� בילה חבוקה בביביש האכזר. מיק�י ההתגג
!, דות מדוכאים באכזריות. מדינות נופלות
ממשלות מתמוטטית, נהרות דם נשפכים.
בתים וגשרים נהרסים : רבוש ציבורי ופרטי
בזז. כוחית השחור השפלים, האפלים עולים נ
וצפים על הכל, ומתחת רעב, חולי ומלכודת

מוות. היהודים לכודים ללא מוצא".
!� הי

איני יידע, אפשר שלשון כזו, ברמת "
בור", מספקת לכתיבת זכרונות אי פרקים!
! תיעידיים, אך בוודאי שהיא פוגמת בסיפור,
, חסר יוכרה. והלא במעט' אף אם היא צנוע
כאמץ והקפדה נוספת אפשר היה לקיים רפת!
!, לשון וסגנון מתוקנים לאויך הפיפיר כולו

לבעיו מהיספוסים.

? האם תצ*ל ס<ן את התיאטרון הפאד<סא<

ז ד י ל א ל  א ר ש י

א. לחפש כיום נסיונות תיאטרוניים או
דרמתורגיים חדשים בפאריס, הרי זה לחפש
הלומות באספמיה• המבקר הזר מופתע מן
� �נות האבאנגאר הדלות המדהימה של הנםיז
דיים, שבמידה שהם קיימים הרי ברובם הס

.(1634 VII בחינת
�קש , אוםף פאריס מציעה כיום, כמו אתמול
של מחזות בולוואר המצחיקים את הצרפתים
בלבד. בפעם האלף בוגד הוא בה, או בו-
גדת היא בו ואחד משניהם, כמובן, איננו
�סבתא זה כמה יודע על כך• הוסיפו לתבשיל
קמצוצים של מתח בלשי ויותר מקמצוץ של
פרמיסיביות אירוטית והרי לכם קופה מוב-
טחת. ואיני בז ממש לתוצרת הפאריסאית
הזאת. בסוג זה של מסחר ידם על העליונה.

ו... ינסרו להם כלבבם.

�תמיד, לבד מן הבולוואר יזדמנו לזר, כמו
מספר מחזות קלאסיים למדי — לאביש,
מיראבו, פה ושם אחד קלודל ושניים ז'ירודו
, אחד אנואי חדש וכך כל עונה, גם העונה
("המאסר") ולהשלים את התבשיל מחזה אחד
או שניים מעבר לתעלה ("ליר" לבונד —
הרולד ומוד"

כשלון מונומנטאלי, "בולים'' ו"
— הצלחות מסחריות) ואל נשכח להוסיף
את סטרינדברנ שבלעדיו אין עונה — וזהו.

, על אף הכל, איך נסיים פתיחה זו אם לא
.'! הלואי עלינו ,

ב. לארוז את המזוודות ולחזור הביתה י
כמעט ואתה מתפתה לענית בחיוב, אך לא
לפני שראית את הצגתה החדשה של אדיאן ו
תקופת הזהב" ואת המהזה החדש

ןמנושקין "
!!של נאטאלי טארוט "זה יפה" בתיאטרונם של
'מדלן רנו וז'אן לואי בארו. וראויים מהזות

?אלה לציון נפרד ומפורט.

האם דלל מעיינה של המחזאות הצרפתית
�ימינו י עובדה היא כי אין ביום על ה- בת
במה מחזות חדשים משל זינה, *ונסקו, בלט, י
אדאמוב. העונה גם אין מעלים מחזות חד-
שים משל מחזאים מסקרנים מאוד מעונות
קודמת — כפראנסיא ביידו, רומאן ויינגארטן
הקיץ" ב"הבימה" " 

(מישהו זוכר עדיין את
� לפני כמה שנים בבימויו של תיאודיר תו
מא ?) או שחדה. אין לדעת אם שתיקתם
מעידה על משבר בדרכם המיוחדת של מצ-
ירים חשובים אלה, או פרי תנאיו הכלכליים
של התיאטרון הצרפתי הרודף כיום אחרי ,

!קומדיות כעכבר אחרי גבינה.

יותר מאשר בשנים קודמות, מסתבר לי
מתוך שיחות עם אנשי תיאטרון כאן, כי
העלאתו של מחזה "נסיוני" הוא כמעט מעשה
� מגונה שלא ייעשה• וכך, לבד ממעט קפה
תיאטרונים המעלים את מחוותיהם הקצרים
, של הבמאי או השהקנים, או של ידידיהם
הצגות שאינן זוכות, מטבע ברייתן, להצלחה
גדולה — הרי שאין לך כמעט תיאטרון
מסחרי (כמובן הטוב והרע של המלה) המוכן
כיום להסתכן בהעלאתו של מחזאי צרפתי
צעיר שעדיין לא עשה את שמו מחוץ ל-

בירה•
� אמנם ישנם כיום תיאטרונים מחוץ לפא
ריס ב"מרכזים הקהילתיים", אך גם הם נוטים
ברובם אל עבר הקלסילה הצרפתית או העול-
מית, אל הקומדיה או אל המחזה הפוליטי
, מכסיקו, האינדיאנים , (ציה גווארה, צ'ילי
וכוי), שהרי רוב הקהל התיאטרוני שלהם
הוא קהל פועלים סוציאליסטי או קומוניסטי.

�בימתית של התי- אפשר והדלות הסגנונית
אטרון כאן כיום הוא גם משום העדרם של
במאים צעירים בעלי מעוף אמיתי• אלא דומה
שחלק מן הבמאים הכשרוניים (ביאטרים שרו,
םורל, שאנטאל, קתרין דאסטה) נקלע לתוך
�תיאטרונית מורכבת למדי. מצוקה רוחנית
מחד, משיכה אידיאולוגית חזקה מאוד אל
הרלוואנטי", המ-

" 
עבר המחזה הריאליסטי,

יועד לקהל צרכנים המבקש לראות את בע-
�היכולת ה- יות השעה הבוערות, ומאידך, אי
� �מה בעל חשיבות מת סגנונית לחדש דבר
קדמת בתיך מסגרת המחזה הפוליטי הריא-

ליסטי.

ג. נראה לי, שזו אולי אחת הסיבות ה-
מרכזיות לפנייתם של מספר במאים אל עבר
� המחזאות הסינית דווקא, יש כאן בשנתיים
שלוש האחרונות פריחה מעניינת של מחזות

סיניים.
מחוה חשוב ("הביתן שעל גדות הנהר"),
� הבמאי סורל, היא � ע" העומד להיות מועל
מן המאה ה�13, מאת המחזאי הסיני המ-
פורסם ביותר בתולדות הדרמטורגיה הסינית
הקלאסית — קוואן האז צ'ין. המחזה, בסגנון
הנאיבי", מספר על נישואיה של טאן " 

הסיני
לפקיד סאיי ועל תחבולותיה השונות להצלת
 "הביתן שעל

בעלה מקנאתו של האציל יאנג.
זבה להצלחה בפסטיבל אביניון "

גדות הנהר
בקיץ האחרון והוא יחודש בקרוב בפאריס.
אין זו הפעם הראשונה שקוואן האן צ'ין
מועלה על בימה פאריסאית• שניים ממחזותיו

האחרים — "השלג באמצע הקיץ" ו"החלום
של השופט פאר' — בבד הועלו בעבר הקרוב
על ידי פאטריס שארו וז'אק לאסאל, שניהם

מתקדמים'.
 ו"

במאים צעירים

ודאי, אם מנסים, לא קשה למצוא במהזות
אלה, הכתובים כולם בסגנון ומטורת התיאט-
רון הסיני, משקעים אידיאיים חברתיים, ש-
ניתן להבליטם ולהופכם בכך ל"רלוונטיים"
לתקופתנו. אך צודקת קאתרין דאסטה בהס-
� בירה מדוע בחרה להעלות עם להקתה ("לה
קת התפוח הירוק") מהזה נוסף — "חלום
הפרפר" של אותו סיני מפורסם, ששמו נהפך

בסינית לשם נרדף לדרמטורג:

: בהירות הסיפור, העדרם של"התיאטרון המזרחי כובש אותי בעיקר מ- שום צורתו
הנאטוראליזם והפםיכולוגיזס, הכפילות ה-
דיאלקטית בין הקול השר והקול המדבר,
המוסיקה המתערבת עם הדיבור התיאטראלי
ההופך גם הוא למוסיקה, מקומו המוסכם של
הצופה, הניכור הנוצר על ידי השחקן היוצא
אני הוא פלוני". כל האל-

מדמותו ואומר "
מנטים האלה עונים על הצורך שלי לחפש
�בפה השונה מזו של התי- כיום אחר לשון
אטרון הבורגני בלא ליפול בפח האזוטריית".

ובכן, זהו• בחיפוש אחרי דרכי הבעה
תיאטרוניית חדשות מנפים עכשיו במאים
אלה למצוא שוב את התיאטרון הסיני, נסיון
לא הדש, אגב, שהרי כבר דאק קופו, לפני
הרבה שנים, העלה מחזות "גו" ב"מיהקולומ�
ביה" ומי איננו יודע על מהקריו של ברטולד
ברכט בתיאטרון המזרח הרהוק ועל מידת
� השפעתם של מחזותיו ,הסיניים' על הדרמ
טורגיה במערב אירופה ובצרפת (מתלמידיו
: ארמאנד גאטי ופלאנשון). המובהקים כאן

האם יעלה בידי דור צעיר זה של במאים
להוציא מתיך טגנון התיאטרון המזרחי
� משהו' בעל משמעות גם בשביל האמן ה ,
�אירופי, בלא שיהיה בנסיון זה רק מערב
משום חיקוי חיצוני אקזוטי י ימים יגידו.
�ונות המע- מכל מלום, אלה הם כמח מן הנס
� טים והרציניים בחיפושי דרך ליציאה ממפח
� הנפש הבימתי שבו שקועה כיום הבמה התי

אטרונית האבאנגארדית כאן•

דרך מעניינת לא פחות, אשר יש עמה ל-
דעתי ברכה אמיתית וטבעית יותר, היא
פנייתה של אריאן מנושקין אל עבר המקו-
רות האיטלקיים של הקומדיה דל'ארטה ו-
נסיה מעניי! ביותר של עיצוב מחדש של

סרוטוטיפים וסגנונות משחק אגב העתקתם
�העשריפ של צרפת• אל תוך המי? המאה

הסינית' הגדולה של ה- ד. אך ההצלחה ,
עונה המתחילה עכשיו להיכנס לתאוצתה, הוא
עיבוד סיפורו של הסופר הסיני המפורסם
לו צ'ין (1936—1881) "הה קיו" על ידי ז'אן

ז'ורדייס וברנארד שארטרה.
פוליטי ברור המספר על חייו של קלושאר"חה קיר' הוא מחזה בעל אופי חברת*
סיני בשפ הה קיו ועל העובר עליו ועל
המעמדות הנמוכים והעליונים הסובבים אותו
לפני ואחרי פרוץ מהפכת 1911 עם הכרזת
הרפובליקה הסינית• המחזה מעלה בצורה
קונבנציונאלית למדי, ללא כל נסמן להת-
מודד עם התיאטרון הסיני המסורתי ואמצעיו

המגוונים.
�סיני קרוב לשוויק ול• אה קיו הריהו אח
אצדק הברכטי וזהי נסיון לכתוב טרגדיה,
מודרנית של גיבור עממי מאוד, כמעט גפ
ופרימיטיבי, משהו במסורת ווייצק של ביכנר.
הצגה זו, המועלית לא בלב פאריס הבור•
גאנית אלא באיזור מגסאן שמחוצה לה,
�סינית מובהקת, שהיא מלווה בתערוכה סרו
בחינת אכסדרה נלהבת המובילה אל המחזה*

 "תיאטרון האקוואריום", החיים
חברי לההת

�ם מובהקים, לא הצליחו ל- חיים קומונארי
דעתי, לתת למחזה זה תנופה חברתית מע-
מיקה והחמיצו את ההזדמנות לחקור את האפ*
שרויות השונות שיכול סגנון התיאטרון
הסיני לחציע כיום לפני השחקן המערבי.
לבד מפנים מצויירים וכמה גינוני התנהגות
בימתית, היינו עדים להצגה קונוונציונאלית
במעט שניתן היה בקלות רבה להעתיקה אל
האיטלקיים' של הגדה הימנית. תיאטרוגיה ,

ה. נמצאנו למדים ששתי נטיות רווחות

כיום בלהקות התיאטרון הפאריסאיות הפונות
: העיקרית — פנייה למ- לתיאטרון הפיני

קורות עתיקים של מרחבי מחיה בימתיים

�מגת להזרים סגנון חדש לתור וורידיו של על
; והשניה — '(מ- התיאטרון הבורגני המנוון
שום אופיים של הבמאים והשחקנים הנימגים

כמעט כולם על השמאל הצרפתי הקיצוני)
ההיפוש המתמיד אחר ריאליזם םוציאליספי
אקזוטי שלא יהיה מיליטאנסי מדי ומהפבנותו

השמאלנית תהיה מסוגננת.
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  דושים
  קר

ראל   
ן מאת אריה מנצ'ר
� |    רים בתולדות עם�ישראל וארץ
8    אל, כרך שלישי, העורכים: ב'
4    ד, א' רפפורט, ע' שוחט, י' שצ�
ן    ר, בהוצאת אוניברסיטת חיפה,
מ!   ל"ה, 314 עמ' + !!XX עמי תק*

%   ים אנגליים.
**     דה ראוייה לשבח שוקדת המחלקה
ג        יה של עם ישראל באוניברסיטת
$       ל פירפום קבצי מחקרים, מרביתם
$       ם של אנשי המחלקה. מונח לפנינו
ן?'       שלישי ובו 19 עבודות בהן נידונים,
$      הדברים, נושאים עיקריים ושוליים
ו.       המדעית אינה אחידה. הס מגוונים
"       ואינם סובבים סביב נושא מרכזי
צ       דבר שעשוי לעניין קוראים שונים.
*<       ם ערוכים לפי סדר כרונולוגי, בלו-
ן-       י קדם ועד ימינו. הדגש הושם על
*ז        הלקותים מתולדות עמנו, אך כלולות
"       עבודות קצרות הנוגעות לארצות

.       3
מ     ל הלצר מסביר את "עניין הבעלות
מ      מות המרעה באונרית", חנוך רביב
"אנשי עיר"

ן|       את המושגים "זקן'' ו
�ישראל, בוסתנאי עודד מתאר £'        ובארץ
|      יבותן של "ערי פיניקית ואשור בימי
$       ן ואשורבניפל". במאמרו הפולמוסי
ן'         של סינון על •קרב סניאון" עומד
�כוכבא על בעיית המלחמה האח- ין       בר
!       ין התלמיים והסלבקיפ לפני ניבוש

�ידי המלך הסלבקי. ?ן       ראל על

אוריאל רפפורט מסביר את משמעות "חבר�
היהודים" בימי ההשמונאיפ והוא מגיע לידי
מסקנה שאין הכוונה למועצה שבראש העם,
המגלם את י "גוף

כי אם לעם• כולו, היינו ל
�עממית בכלל"• ניסיון הריבונות הלאזמית
�י חיפוש �יז החבר' על לעמוד על משמעות ,
מונתים יווניים מקבילים, אין בו תועלת..."
ונימוקיו עמו. אריה כשר מוכית כי עלילת
המצורעים בפי מאנתוז המצרי "לא היתד.
אלא פועל (ספרותי) מצא מהמסורת ההיס-
� טורית על פלישת ההיקסום למצרים". המ
הבר מתזק את הדעה, כי מאנתון התכוון
למתקפה תעמולתית ננד היהודים "בתקמה
לתקן את העוול שנגרם למצרים בעטיו של
� תירגום התורה ליוונית". באן ניכרת תיק
בולת מסויימת ומוזרה, לדעתם של אלו
שסברו כי יום תירגומה של התורה ליוונית
"קשה היה לישראל כמם שנעיד. בו העגל".
� פיל:םופים ואנשי

דברי מנחם שטרן על "
מדע יהודיים זשומרוניים ב,חיי איםידורוס'
לדאמסקמם" (שגת 526 לספירה) מלמדים
על דעתו השקולה של ההוגה הנוצרי בדבר
תרומתם של בני עמנו לענפיה השונים של
� ליפשיץ מתאר התרבות ההלניסטית. ברון
�טבריה" ומ� בית�הכנםת העתיק בחמת

את "
פענח את הכתובת היוונית ומזהה את הדמות

המרכזית של הפסיפס המקומי.
אריה גראבויס מוכיח בדברמ המעניינים,
�דני שליד כי בעיגי סיז'ד" אבי המגזר םן
פאריס, נחשבת היהדות "כיורשת, אמנם ב-
�החםד ה- מעמד נחות יותר, של בשורת

אלוהי", ומכאן יחסו האוהד אל עמנו•
� יוסף שצמילר מתאר את שלבי המשא
ומתן בין אבא מארי ודשב"א שקדם לחרם
שהוטל בברסלונה על חחכמות החיצוניות
ולומדיהן. ג'רר נכון מקדיש דבריו לפעולו-
�ישראל בקהילות תיהם של "שליחי ארץ
�מערב צרפת במאות הפורטוגזיות של דרופ
הי''ז והי"ח". הודות לפעולתם שבו אנוסים
� רבים ליהדות ונוצר קשר ישיר בין ארץ
ישראל וקבוצות האנוסים. מאמר זה הוא
תוספת נכבדת לפירםומים קודמים שנתפר-
סמו בנושא הנדון. עזריאל שוחט דן ביחס
�הקודש" הזלזלני שהיה מנת חלקם של "כלי
בקהילות גרמניה בימים שקדמו ל"השכלד.
הברלינית". הוא מבסס את דבריו על מכתב
שהגיע לידיי ומאה בו "עדות על מידה

�צדק) הגובלת באכזריות כל8י מו"צ (מודה
�תפילה בקהילה פולדא". ששימש גם בעל
�קסטנברג םוםרת פרסים מע- רות גלדשטיין
ניינים על שיר "התקווה" מיוחד במינו ש-
נכתב בבהומיה, אך לא הושר ולא נקרא
בציבור מעולם. מחברו, ר' יצחק שפיץ, שח*
במאה הי"ח בקולין, שיבץ בשירו אח הבי-
� טויים "אלפיים שנה" ואף "תקוות עם" במק
ביל לתקוות העם הציבי. בגיגוד לנ"ה אימבר
� נעדרת משירו של שפיץ התייחסות אל ארץ
�ציון, ועם זאת "...מעניין הוא ישראל ושיבת
כשלעצמו, והוא תשוב בתולדות המחשבה
הלאומית בישראל — לכשתיכתב". מיכאל,
פרץ הוקר את פעולותיהם של בנקאים יהד
דיים בימי הדיסטזראציד. והמלכות בצרפת
ובבלגיה ואת מידת הזיקה ביניהם, וברא-
שם ג'יימם דה רוטשילד, לבין השלטון.
� מחקר זה מוסיף פרטים לידיעותינו על הכל

כלה הצרפתית במאה הי"ט.
זאב רבינוביץ' מפרסם בקובץ "שלושת
� מכתבים מאת הצדיק ר' אהרן השני מקאר
לין" הרצופים הערות אישיות ומשפחתימו

לרוב המעידות על גדולתו של הצדיק.
לאחר כינוס הרבנים המתקנים בגרמגימ
במאה הקודמת נתכנפו במחציתה השנייה
של המאה בלייפציג ובאוגםבורג "סיגאודים"
("יחדיר') בהשתתפותם של רבנים, נציג?
חכמת ישראלי' והקהילות, כדי לדון בענייני

"� �ציון לא נדונה בה מ דת ומצוות (שיבת
עולם}, מיכאל מאיר מקדיש לנושא זה מסקר
המעורר שאלות נוקבות. םינאודים ראשון '
נכשלו הן בשל העדר מנהיגות רבנית צעירה
והן בשל דעיכת הליברליזם בגרמניה, וב-
מיוחד מחמת החשש מפגי הרחבת הפער הדתי
בין הליברלים לחרדים שהביא לפרישתם
המוחלטת של החרדים מן הקהילה המאוחדת.
אלכס כרמל מוסיף קצת מקורות הדשים
על מחקריו הידועים, העוסקת במושבת ה*
טמפלריפ בחיפה, שהיא "מראשיתה פרי
עמלו של הארדג". יעקב גולדשטייז ח במא*
מדו "ראשיתה של אופוזיציה במפא"י" בנושא
החריג לחלוטין מנושאי המחקרים המדעיים.
הקובץ מעשיר את ידיעותיגו בשטחים
היסטוריימ שונים, אולם עריכתו לפי נושאים
או ההתרחשות הגיאוגרפית, ואפילו לפי סדרם
הא"ב של שמות המחברים, היתה נוחה

ייתר.


