
דמות מעניינת ומורכןת, ותלבושתה ד̂ננה 3"הנ<ד«"
השחורה ב"זזנפקר", אינה מלמדת על חלוקך, סכי" ו

מאטית ופשטנית. .הכלה, העטויה מלמלה לבנה, אוזנה

תמת ורומאנטית כל עיקר, והדברים המושמים בפיה

מאנטיקה האמיתי הוא גץ ולא קשים ובוטים. הרו

אופנבאך, המכריז על עצמו "כבר אמרתי שאני

רומאנטי.""

וםי־קבע דמותה של מי היא פארודיה על כמה טיפ

אמנה בדראמה העולמית, ובמיוחד על דמות האשה הנ
(לאומרה ב"סידליו" של בטהובן, "מאדאם באטרפליי"
פונדק הרוחות" מאת אלתרמן),

של פוצ'יני, נעמי ב"

השומרת אמונים עד מוווז ואף ל,אחר המוות. מי־מימי

ינת להיפטר מן הנפטר שלה, שרוחו פוקדת עוני מ

ללא הרף את דירתה, ומכריזה על רצונה בריש

גלי ובצורה הבוטה ביותר: "הוא נפטר" לאו

 פאראדוקסאלי, היא אכן
שיתפגר!!!". ובאורח'

שומרת אמונים ל"חתן הדמים" שלה, שהפך ל"חתן

ישאה לאחר, להבדיל מאופנ־ דומה", שכן מעולם לא נ

—הרציג־-אברבנאל, המחליף את נשותיו בך—הופמן

לבקרים.

מימי גם אינה בת־דמותה של הזונה טובת־ הלב

("אירמה המתוקה"), ועל אף שמה המתקתק, היא
יבשה ופסקנית, אנטי־רומאנטית ובוטה, גם כשהיא

עטויה מלמלת לבנה וגם כשהיא בשחורים, לרגל

אזכרה לחתנה.

לפניני שני מחזות אבסורד, שאינם קומדיה ואינם

טראגדיה. יש בהם כלה (המעוררת ציפיה לכלולות

ולסוף־טוב כבקומדיות), שגורלה טראגי ואינו טראגי,

המבלה את יום כלולותיה עם פקיד נשוי, צייד לעת־

מצוא, ואת יום האזכרה עם פקיד אלמן, המוכן

מקצועה". שגי שדים לשאתה לאשה, מתוך עיוורון ל"
יתים, פקידים המצפים ליום פרישתם לגימלאות, מבוי

מדריכים אותה בדרכה ומדריכים את מנוחתה, והסוף

. הוא בכל־זאת "סוף טוב": בהימוט סידרי עולם,
בעולם שנתרוקן מדת ומאמונה, כשאין אלוהים ואין

יימת ברקע, אין אופנ- אשמדאי, כששגאה קוסמית מא

:בך חושש ומוכן לשאת את מימי לאשה, ורוחו של

ההתן הולכת לעולמה ולוקחת עימת חלק מן המטל-

טלים וממתנות החתונה.

ביקורת
KZZ
VtVtVi

המרגל הקטך » פרו של לן דייטוז על ס

מאת שולמית לפיד

לן דייטוו: המרגל הקטן; מ-

שטיין; יים גליק אנגלית : ח

וראי מעריב, הוצאת מועדון ק

זמורה, ביתן, מודן.

ך»איש הקט? ב"מרגל קטן" הלא המרגל.
י יחלפו הימים הטובים שבהם ניגן שרלוק

הולמס בכינור, מיס מארפל גידלה פרחים,

 בונד שתה "מוטון רוטשילד 53'".
ג'יימס ו

האיש שלנו בשרותים •החשאיים לא מב-

דיל, לדאבוני, בין יין מדירה ליין הבדלה.

השרותים החשאיים זקוקים לאדם אפור ו-

אדם אפור יש להם. איש שאינו נבדל בנתו־

בריות כדי שלא יבלוט ניו הפיסיים משאר ה

בשטח ויסכן את עצמו ואת המשימה שבה הוא

נוטל חלק. "האיש שלנו" בסיפור אינו שונה

בהרבה מ"יהאיש שלהם". הוא אינו עולה
עליו בפיקחותו או ברמתו המוסרית. החלוקה

מסורתית בין "טוב" ל"רע" מיטשטשת אצל ה

לן דייטון. הרשע האמיתי בסיפור הוא המע-
רכת הפוליטית המפעילה את הגיבורים, ו־

תהא זו רוסית, אנגלית או אמריקאית. ניתן

אפילו לאמר ש"האויב" בסיפור סימפטי יותר

מהמספר "שלנו".
ופפות ם צלחות מע

הסיפור מתחיל ונגמר במידבר סתרה, כא-

שר סוכן אמריקאי וסוכן בריטי יוצאים לפ־

פסור ביקוב, מדען רוסי שהחליט גוש בפרו

לערוק למערב. ביקוב הקים במדבר טלסקו-

פים ענקיים שבעזרתם הוא מקווה ליצור מגע
עם החלל החיצזן. מוסקבה מנצלת אה ה־
מצותתת בעזרתם ללווייני טלסקופים שלו ו

התיקשורת האמריקאיים ולשאר החומר הסו־

די המועבר בין אירופה לאמריקה בעזרת

לוויינים. ביקוב מוכן לספק לממשלתו את

רצונה כדי שיוכל להגשים את מטרתו המד־

עית. בשנים האחרונות החל להתעניז בצל-
חות מעופפות וכתב מאמרים על אנשים קט-

פפים בעב"מים והוציא לעצמו שם נים המעו
של מטורף. ממשלתו אינה מעונינת בעבודתו
המדעית־הטהורה. כדי "להוריד' אותי אל ה־
אדמה" היא מטילה עליו משימות שיש בהן
תועלת פוליטית ישירה. ביקוב מחליט לערוק.
מדוע מעונין המערב במדען מטורף המתרגם
מסרים של אגשים קטנים בצלחות מעופפות ?
משום שהוא אחד המומחים העולמיים למייז־
ייזרים. או שמא רים, שהם וריאציה של הל

יש סיבה נוספת י ואולי ביקוב אינו כה מטו־

רף כפי שהוא נראה י ושמא הוא "הושתל"
על־ידי הסובייטים ?

הרבה שאלות בספר נשארות ללא מענה
משמעי. ונדמה לי שזה הדבר החמור חדי

ביותר שאפשר לאמר על סיפור ריגול. אין

כאן דרמה מסורתית בין הטוב והיפה לבין
הרע והמכוער. חלפו הימים הטובים שבהם זי-
הינו את האויב על־פי עיניו האדומות והצל־

קת המכוערת על לחיו. ביקוב הוא האידיא-

ליסט היחיד בכל החבורה, האיש היחיד ה־

פיעל מתוך מניעים לא־פוליטיים. הוא איני

פיקח במיוחד, מטורף קצת, סובל מנזלת ו-

אשתו היפה — אשר הוא אוהב מאד, בוגדת
בו עם חברתו של המספד. הוא עוגה על ה-

צרכים הפטריוטיי8 של המערב כאשר •הוא

.אך בסופו של דבר הכל מרמה את ממשלתו

מרמים אותו. הרשע בסיפור נהפך לקרבן.

אין בסיפורו של לן דייטון מנצחים ומנוצ-

.תיחכוס חים. אין גם התמודדות מרתקת בין

לתיתכום. אין תבונה יתרה או רגש עמוק,

אלגנטיות או אקםצנטריות. •האמינות בסי'
כוחותינו" זוכים רק ב- פור מושגת בכך ש"
כוחותיהם". דייטון

 על "
עליונות מיזערית

מתאר עולם מציאותי, יומיומי, שבו אנשים

גיבור שלו רגילים נוהגים בצורה רגילה. ה

כבר עשה הכל וראה הכל ואינו ־מתרגש משוס

בלשי דבר, העצמה והזרות שאפיינו בסיפור ה
המסורתי את "הרעים" מואצלת באן על ה-

וממים. תחנת התמסורת האלקטרונית יה* ד

ממוקמת בתור מבצר עתיק במדבר סהרה,

חווה נידחת באירלנד, ביקתה בצרפת, רכב-

דיונות, לנדרוברים... הסוכן משתמש בהם,

נמצא בהם, רואה אותם אך יכול היה באותה
מידה גם להיות בדרכו למכולת. חלף עידן

הסוכן האינדיוידואליסט.,

לו דייטון

ם סוכן באפור

שנים אני מתגעגעת לאותם מרגלים מיו

שהיו מניחים שערה בחריץ המזוודה כדי לג-

לות אם מישהו •פתת אותה בהעדרם. אגי מו-

כנה אפילו להתפשר עם מרגל 'מקומט ו-

עייף ינמיך, אם הוא מסוגל בשעת צרה לא-

מנות. זור חיל כארי ולהטיח ביריבו מכות נא

הסופר האנגלי קינגםלי אימים כתב מעם,

שהמשיכה שלנו? אל דמותו של הסוכן החשאי

נובעת מהיותו דומה כל־כך לאדם רגיל.

דמיוננו יכול תמיד ללחוש לנו: הנה, מתחת
למסיבה המתוחכמת של פקיד הבנק הזה

מסתתר המרגל הנורא 00999. אד פירוש ה-

דבר הוא, כי בסופו של• דבר לא נוכל לזהות
את 00999 משוב שאיננו אדפ רגיל.

הבעייה עם הז'אנר החדש בספרות הריגול

איננו יכולים לזהות את 00999, כי־ היא לא ש

אם שאיננו מעונינים בכך כלל.

לאו נעלם המרגל?
תה מלאך' הבפ* הבי על ספרו של תומם וולף, "

מאת
גלבוע נגולד־  שולמית גי

:

תומאס וולף: הבט הביתה מל-

אך. תרגם: אהרון אמיר ; ספ-

לים, 542 עמ'. רית הפוע

.»וא טמן עצמו באלף ואחד גבורי

1&פר, ונותן היה לאהובי נפשו ארכת !##
הייס מעבר לספריהם, נושא את דגליהם

אפורים של חיי הממש, ורואה למקומות ה

עצמו עתה בחינת איש הדת הצעיר הלוחם,

שבמלחמתו על התנאים במשכנות העוני הוא

יצב 1גד כל -האיבה עתירת ההון של כנס- נ

ייתו החדורח... ונוחל לבסוף נצחון לאלוהים,

לעניים ולעצמו".

תומם וולף, המתאר בשורות אלה את

עצמו כנער, עשה בבגרותו מעשה הפוך:

את עצמו ואת משפחתו הנציח בספריו, ובכך

משיות חיים היקנה לדמויות החולפות והמ

שהם מעבר למציאות.

אוטוביו־ מבקריו, שטענו כנגד כתיבתו ה ,

בספריו האחרונים אוהו לכך ש גרפית, הבי

מיטווה תזםלע" ו"אין לשוב עוד הביתה", "ה

ניפה לכתוב מתוך ריחוק וניתוק. מוציאו
לאור וידידו, מ.א. פרקיגם, חאדס, שבםיועו

ובעצתו כתב וולף את "הבט הביתה מלאך",

מגדיר את !םיונו של וולף בעיקום, שהוא,

למעשה, שגיאה איומה. ואכן, אי־יכולתו של
וולף לכתוב "דבר כלשהו באופן אובייקטי-
בי, מתוך ריחוק הדעת" — היא תנאי הכרחי

ליצירת התחושות האותנטיות המלוות את

הקורא. 0ה עוד, שמתוך החוויה האותנטית,

שככל חוויה היא בהכרח םוביקטיבית, מצ-
ליח וולף להחיות בקורא — המרוחק, שה-

קירבה האוטוביוגרפיה ממנו והלאה — חוו-

# מקבילות, משלימות, או זהות, ובכך

כבר גישר למעשה על הפער הרגיל שבין

בייקטיבי לסובייקטיבי. האו

וייס וויטמן ? ג'

להבין קביעה זו אפשר לנסות לצרף , כדי

תאור ג'ויסי טיפוסי לפרטנות הריתמית של

ויטמן. זרם התודעה, שעיקרו סובייקטיביזם

מובהק, מתלווה למנייה ולקיטלוג הויטמני

שעיקרם הכללה, ובכך יוצר סובייקטיביות

שיש בה הכל, וממילא ימצא בה אף הזולת

 יש מ־
'
את עצמו. ואכן, בכתיבתו של וולף

הממניהם של שגי ענקי םפרות אלה. מן

הראשון לקח את יכולת ההטמעה של הסבי־
בה החיצונית ומן השני את חחתייחסות הש-

קולה אל פרטים וערכים. כג'ויס, חוא מתאר

את החוץ מתור הפנים, וכוויטמן הוא שר את

גדולת העשב, אישון החתול או גוף האשד,. אך
שלא כמותם, הוא נפתל, מתייסר, פורץ
וחוזר בו. שלא כמותם, הוא תמים ומתוחכם
בעת ובעונה אחת, ושלא כמותם, יש בו
תחושות מוסריות חריפות ואהבת חיים ברי-

אה גם יחד.

 יצא "הבט הביתה מלאך" לאור,
ב־1929

בהיותו בז 29 (המחזה "מלאך האבן" עובד
לפיו) וב־1938 נפטר וולף. השנים שבהן

עסק בכתיבה לא רבות היו, (לאחר ספרו

הראשון, נחרד מהצלחתו, שקע בשתיקה ש-
מיררה את חייו) אך פוריותו היוגה בלתי

רגילה. היו ימים שבהם היה מסוגל לכתוב

כעשרת אלפים מלים ביום. מ. פרקינס מתאר

את האופן בו היה חייב לעבור על כתביו

כדי לערכם ולתמצתם. גם בתבניתו העכש-

ווית עדיין מצויים בספר קטעים שאפשר

טמנית היה בלעדיהם. ניכרת הרחבות הוי

שבה נהרות המילים משעבדים את העט

לזירמם, אף ששטף זה, בצד מגרעותיו, יוצר
ים תוסס, חי, שבמשבריו חיים דגים ובני

דגים באלפי גוונים.

תומם וולף, הלוא הוא יוג'ין גאנט, מתאר
את הוריו, אחיו ואחיותיו על רקע שדותיה

 אמריקה. "הדרך למצוא את
ואנשים של

אמריקה", כתב "הוא למצוא אותה בליבו
של האדם, כזכרונו וברוחו". ואכן, את
"הבט הביתה מלאך" החל בלונדון בגיל
 ואת "הזמן והנהר" בפאריס.

עשרים ושש

מטולטל, מתחבט, הוא מבקש להגיע אל
סודם של הדברים, עד, שמביז הזכרונות

(מעוגנים בחומר־ הם בני קיימא, כל עוד

ושאם קיים) הוא מגלה את סוד הקיום. נ

והנה אין זה אלא האופן שבו הופכת ה-

מציאות לתאור. המילה היא המנציחה. הפרי

יבשיל וירקיב, העלה ישור והאדם יגוע —

אד הספרות תנציח את ההבשלה והרקבוז,

את האביב כמו את הסתיו ובבד תתגבר

על החלופיות.

במכתב לאמו, עוד בימי למודיי בהר-
: "הכתיבה היא בשבילי

ווארד, כתב וולף
מנעו כורח בלתי נמנע. ורק מות או אסון י

אותי מלעסוק בה". ואכן, רק מתוך אובססיה
כפייתית כזאת אפשר לכתוב כסי שכתב.

תבגרותו של הספר, המתאר את ילדותו !ה
יוג'ין, משלב שתי פרספקטיבות. האחת —

של הילד המתפתח, והשניה — של המבוגר

השופט ממרחק הזמן. משילובם של השבים

נוצר תיאור מר־מתוק של משפחה מיוחדת

במינה: האב, אוליבר, סתת מצבות במק-

צועו, שבעיניו רעב מתמיד וברגליו מקנן
דרך קבע הצורך להימלט, חי עם האם, אשת
עסקים ממולחה, קמצנית, עמלה עד מות

בעלת הומור של סוחרים. ו

המלאך, אותו פסל אבן שנועד לעטר קבר,
עומד בפתח "משרדו" של האב, ובעיניו
הסומות ובפניו החתומים הוא מביע יותר

מכל אורח חיים חסר מנוח, את תסכולו של

האב מאי־יכולתו לבטא את עצמו .ביטוי

אמנותי־יצירתי של ממש.

דמותו של האב המגדף, המצטט את מו-

נולוגיו של שקספיר, החי עם זונות והבא

אל אשתו מתוך קשר סאדו־מזוכיםטי, מעו-

ררת בילד סלידת והערכה גם יחד. הדמות

תומס זולף
(C) רישום: דוד לויו

הרחוקה, השנואה, המייסרת את האם, מתו-

ארת בכה הרבה הבנה והזדהות, עד שב-
שלב מםויים מוצא בה הסופר את עצמו.

 "האובד דרך", אומר יוג'ין גאנט במקומות
>

שונים, ופעם הוא התכוון לאביו ופעם ל-

עצמו.

? הטבע כגיבור

ואילו האם, הטורחת, המטפלת בילדי־., •

המבקשת להעשירם — הופכת מבלי משים

צייקנית, שתלטנית, מביאה בחוסי רגישו- ל

תה למות אחד הבנים ולמחלתו של האחר.

"אבל אנו הרי 'סך הכל של כל רגעי חיינו;
כל שהוא שלנו מצוי בהם", כותב,, תומס,

•: וולף בדבריו אל הקורא. וקביעתן אקסים־

אמינות
טנציאליסטית זו מוסיפה לדמויותיו"'

שחייהם הממשיים — על מחשבותיהם ו-

שאיפותיהם — חסרו אותה.

־אף הטבע, הודות לאופן בו מתארו וולף,

שואב קיום משלו, לא רק כבבואה לעולמם
הפנימי של הגיבורים אלא כגיבור בזכות

עצמו (שוב, אפשר לדבר על שילוב ג'ויםי
הכיכר רוחצת באור הבוקר ה-

וויטמני). "

והיה קשקוש של של
פנימי, הצעיר"; "

מריאים ב- גלגלים כחושים"; "הרכסים המ

מרחק". ניטשטשו התחומים •בין האנשה

כאמצעי למציאות טבעית. תיאור אחר תי-

אור מפתיע בצירופיו העזים, הבלתי שגר־

תיים והחיים כל כך.

אך מעבר לכל מפעפעת מוזרות. החיים,

הרפתקה קטנה" ותו לא.
על יפעתם, הם "

עצב זה, המצוי אף בתיאור הססגוני ביותר,
מביע את שהתרחש למעשה במישור העלי-

לתי ובהתפתחות הדמויות. כשם שהחערצה

אינה משוחררת מסלידה, כפי שהאהבה (ל-
הורים או לאשר.) אינה משוחררת מבגידה

ומאבזבה מכאיבה — כך אף החיות — כל

חיותה נובעת רק משום היותה משועבדת

למוות.

? ילד מתפתח

מורכבות זו היא למעשה תמציתו של
"הבט הביתה מלאך". המלאך — אבן, עי-
ניו םומות, והבית — אי מקומו ? אך האבן

המפוםלת מביעה חיים. המציאות האמיתית
אינה זקוקה לעיני חומר, והבית — מצוי

ברגליו הבצקיות של הנודד המחפשו.

ראים יצי- בימים אלה, כשהנייר יקר והקו
רות ספרות יפה של אמת, יקרי מציאות
ספרית הפועלים" לשבח על ש-

— ראויה "

הוציאה לאיר ספי עב'כרים זה, שודאי שלא

יהיה לרב־מכר. מה שחבל שהדבר נעשה
יק עתה.

מלאד בשר ודם

המשורר יעקב דוד למזון, שנפטר ביום

ב' השבוע ח־ במשך 30. שנה מ־73 שנות

שלים, ועל עירו זי כתב כמעט חייו בירו

ידושליס" בכל שיריו, איתם כינס:בספרי ,,

(תש"י).

הוא ?נולד בליטא ב־1907, אך בהיותי

בן 12 עבר לגרמניה, שם החל מפרסם
משיריו בשנית ה־20 בכתבי"העת ה*

עבריים.
עם בואו ארצה ב־1926, נשתקע בירו-

מאמצע שנית ה־ שלים, עירו האהובה, ו

50 ישב במגדל־אשקלון.

יעקב דוד קמזון נודע גם בשיריו ל-

ילדים ובפזמוניו, שהמוכר והמושר •בהם

הוא "ומשה היכה על סלע".

מעצ־לכתל המערבי
' T ־ ־־ י־ ;־- ~

מעל לכתל המערבי מעויפפית יונים,

T ־י ־ : TTהאחת לבנה.

שים, עטופ.י אמונים: לה#י לי ישי

; * rהשכינה.

מעלה כל היו־ם הצנוף צנפה,

־עוף .ישיב ברום ז

השמש ־עיפה מעלה עם שקיעת •

'נהם... תעמד וו

רה ושל<ם של ש< <ר

הנפטר מתפרע" הכלה וצייד הפרפרים', ו" על שני מחזותיו של נסים אלוני "

וה שמיר מאת זי

הכלה וצייד הפר- ניסימ אלוני: "

הנפטר מתפרע". מהזה בש- פרים'' ; "
ני הלקים שונים. ספרי סימן קריאה,

הוצאת הקיבוץ המאוחד, תש"ם, 106

עמי.

ןל^חהו!9ןסי?ה?ןךלגת

אץ מסע חמה. אור ?קיצה

fs הבריק. מצלמה על הלת־ךגל

t«:t ־•• 8 זז •.•» 1 ?ד!קחה עץ למ2ך ?מיה

 הובלת "
מלמה הכל"

IV.- ־ ד - T : \ז

ע!?מ"ם עדויות ניד.
• t •?י • *

נתן אלתרמן, מתוך "עיר הגירוש", משירי
"עיר וזיתה"

m עמיימ הועלה על הבמה מחזהו הקצר של גיסים

אלוני "הכלה וצייד הפרפרים": ב"1967 בתיאט- *"

השנה בתי- בימות", בליוויית מחזה מתורגם, ו רון "
אטרון "בית ליסין", בצירוף מחזהו החדש של אלוני
,<זע*טר מתפרע". חלקו השני של המחזה, העומד גם
וני עצמו, מציג את הכלה ש"נתאלמנה" ערב ג

הופתה, מקץ עשר שנות בדידות, כזונה בדירה מו-

'דרנית, המצויירת באביזרי אלקטרוניקה חדישים.

 ותםאורתו ל"הכלה וצייד
ציוריו של יוסל ברגנר

רפרים", שהיו לחלק אינטגראלי ממחזהו של אלוני, הפ

היו גס הפעם כמעט עילה לכתיבת המחזת "הנפטר י

מנורות נפט מעו-  של ברגנר "
נודע מתפרע" (ציורו ה

פפות" משמש סמל מרכזי במחזה החדש), ודומה שאף

אישיותם של השחקנים גילה אלמגור ויוסי בנא*

הובאה בחשבון בין שיקולי העיצוב של הדמויות

במחזה "הנפטר מתפרע".
# הגן געול למי הכלה

את הכלת, הנושאת את השם המוסיקאלי והחידתי

"מי", אנו פוגשים בהינומה לבנה ובבגדי כלולות
על רקע גן רומאנטי, שהוא צירוף של טבע (מעין

יידים) ושל מעשה ידי •יער, שבו מסתובבים מעין צ

אדם (הרמקול מודיע הודעות כמו-רשמיות לאזרחים

שומדי־חוק וסדר). מי, המצפה עם זר כלולותיה לחתן

חשבתי על המתבושש, מגלה באוזני גץ הצייד: "
הרגזג שבו יש לאשה פתאום שם חדש... משומש!".

החתונה אינה מתרחשת, ומי הכלה אינה מקבלת

חדש... משומש" של חתנח, אך משנה את "
את שמו ה

מימי", שם םאכאריני, היאה למקצועת שמה הפרסי ל"

, החדש. עתה, היא לבושה שחורים (עורכת אזכרת־בזק

במלאת עשר שנים למות חתנה), מצפה ללקוח ותיק,

רבאניםטיה המתבושש לבוא, על רקע תפאורה או

רומאנטית. מחלון דירתה משתקפים חלונות י ואנטיי

הגית שממול, ועל שולחנה מונח מין לוח בקרח דמוי

, ~ ־ - ־ " — ~ — ̂—

הנפטר מתפרע" סים אלוני " יוסי בנאי וגילה אלמגור בהצגתו של נ

טרנזיסטור עם מתגים.

אלא שחישן מתערב בחדש: כשם שבגן הרומאנ-

טי של "הכלה" מצויים אבזרי אלקטרוניקה חדישים.

צויים פמוט מודרנית של מימי מ כך בדירתה האולטרא־

עתיק עם ארבעה נרות קטורת וקולב מן הנוסח הישן.

מתעורר אף הצורך במתנות החתונה הישנות, שלא

מילאו את תפקידן ער כה, משחוזר העולם לכאוס ודר

הנושנות של ברגנר מוצתות ומאי- עששיות הטובות ו

רות את החשכה.

עשר שנים חלפו מן החתונה, שלא •נערכה, ומימי

הזונה מבטיחה לרוחו המת של אהובה: "זהו, יקירי!
...ואני מבטיחה לך: כל שנה אזכרה — אם תהיה כן

אדם!". ביום חתונח שוחחה ארוכות עם גץ, פקיד
חברת הביטוח, היוצא כל יום ד' לציד פרפרים. עתה,

במלאת עשר שנים למות חתנה, נקלע אל דירתה.

במקומו של הלקוח, אופנבך פקיד חברת החשמל,

הממלא את תפקידו תוך שהוא ממהר לנשף מסכות

(במלאות עשר שנים לקופת הגימלאות המאוחדת),

בתחפושת של שד:
החלפתי את שמי..."

" •

החלפתי את שמי, נכון, ולא פעם, בהחלט, "

ומתוך מניעים נעלים, תאמיני לי, מאדאם, אבל!

מניעים נעלים לחוד ושיגרה אנושית לחוד...

לכל מדור קזראים לי בשם אחר".

הפרפרים, המצוייר בםנדויץ' הג־ גם גץ, צייד־

החרוצה, הוא בינה, שמכינה לו אשתו י הנאמנה ו

מוטאציה קומית, בנוסח הפארסה, של האביר הירוק

הרומאנםי, ואף של השטן בעל השפם המושחז, המצמיד

בסיכות את נשמותיהם של המכורים לו לצמיתות

ונוגאמי ומאולף, בויית, מ כפרפרים. אך לפנינו שטן מ

שטרם צד פרפר מימיו, השואל לא בלי שמינית של

גאווה: "אני נראה כמו צייד פרפרים ?". אופנבך,

פקיד חברת החשמל, המכריז כשטן־זוטא וכהיפוכי

 "יהיה חושך", שואל, ספק בגאווה
של האל הבורא

ספק בחוסר ביטחון: "היית אומרת שאני נראה כמו

שד?". במקום ליל ואלפורגיס, שבו מיאה מפיסטו־
פלס לפאוסט (באופרה של גונו,' •המבוססת על מחזהו

וועות השאול ומוראותיה של מרגריטה, של גתה) את ז

אבולית, מדובר .על מתרחשת כאן הפסקת חשמל די

פצצות ועל אבק קוסמי, ומדורי חברת החשמל מת-

והופכים לחדרי שאול עצמים, חורגים ממסגרותיהם •
ושחת. יי

הנפטר" הופך ניסים אלוני
"
גם ב"הכלה" וגם ב

כמת מן הקונבנציות התיאטראליות המקובלות על

פיהן, מגחיך אותן ומביאן־ "אד אבםודום". ואין הדב-
רים אמורים אך ורק בקונבנציות. מן הדראמה המי-

באלה מן הדראמה הםימבוליםטית,
מטית, אלא אף '

סוריאליסטית. במיוחד נוטה ניסים הפאנטאסטית וח

בקונבנציות מן
 ̂
אלוני לערוך שימוש פארודי

סיפורי  שאופנבך ו"
.opdra bouffe האופרה והן ה־

הופמן" שלו הם ממייצגיה המובהקים• אופנבך—
הרצוג—אברבנאל, פקיד חברת־החשמל המחו- הופמן—

פש לשד, משבה את שמו כל אימת שהוא נושא לו
אשד, חדשת. בקלות יתירה הוא מאמץ בכל פעם אל

חיקו אשד, חדשה ומאמץ לעצמו את שמה, ועתה הוא
נישואים חדשים. אורת חייו מוצג כבר מוכן ומזומן ל

מתוך ניגוד גמור לאורח חייה של מי־מימי, שלא

נישאה מעולם, ובניגוד לגץ, שנשא אשה אחת ודבק

בה, למרות גיתותיו השבועיות להרפתקה פרפרית

שרלוטה! שרלוטה, פרפרית פרועה!", הוא מוכיח ")
את הפרפר כמאהב, כמעין וורתר מיוסר, השוגה
באהבתו לאהובה, שלעולם לא ישיגה). שמו האבירי

הגיבור האבירי ממהזהו של צייד הפרפרים "גץ" — •

הראשון של גתה) מעיד על גישה רומאנטית אל

המציאות, על ,אורח־חיים שיש בו סדר ומשמעת ועל

אהבה חצרוגיה ואבירית, שלעולם לא תתממש.

ן—הרצוג—אברבנאל, לעומתו, אינו אופגבך—הופמ

מן המתבוששים. אף שכבר התאלמן, ככחול־הזקן

השטני, ארבע פעמים, ואף שדיבורי־הרקע מעלים

אפשרות של שואה קוסמית, אין הוא נרתע מן הרצון

סיפורי לשאת אשה נוספת, בניגוד להופמן באופרה "
הופמן" מאת אופגבך, הגרתע מאהבה חדשה, עקב

סופן הטראגי של אהבותיו בעבר. גץ חםד־הביטחון

. .והתמים־כביכול הוא ה"איירון", דמות־קבע בקומדיה

הקלאסית, היודע את האמת, חוזה את האירועים מראש

ומבין את הדברים לאשורם ("אני לא תמים, והחתן

פומפוזי וחבטות בעצמו שלך לא יבוא."), אופנבך, ד"

יעותיו, הוא ה"אלאזון", אף הוא מדמויות־הקבע וביד

הקומיות, העיוור לאמת לאשורה, והמאמין כי מימי

אמנית", בעלת חדר־שינה מלכותי. במקום תזונה היא "

דמותו הקלאסית של הרווק הזקן מן הקומדיות האופ־

לפנינו אלמן מזדקן, ראיות ("דון פאסקואלת" ואחרות), ;

נישואין לכלה־הזונה, פקיד בחברתיהחשמל, המציע '

התאלמנה" קודם שנישאה. ש"

דשה # הקדישה-הלן

דמותה החצויה של מי־מימי, הכלה־הזונה, היא

גד* שהורים נומת כלה וב ה<


