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 משז/ דאחדמיס, אמי ימי xjtnnhr גת; *

 מתבדות גי^ז^ז/ זיטרזי/ זמבזא< ח/גרזת קריכד/
פפפו W M4 חסאתד, תעכוץ חמאת ר *לתרסן

*

 ספרות של לעולמה יותר יפה רבד אץ לכאורה
 זעיעו לא שונים שמטעמים כחבי״יד, של מחשיפתם

 וחשוב מרכזי ביודד מדובר כאשר וחומר קל לרפות
 קדרותיו את המלווה הסקרנות אלתרסן. כנתן

 הסקרנות לעומת היא וכאפס כאץ ועלויות
 בגנוזיו נמדאו הגה כי הבשורה לשמע המתעוררת

 אך לכאוית שלמת ולא ידיעת לא קדרה של רפים
בהכרת דווקא לאו

 שכה□ סקרים מלאו העברית הספרות תולדות
 או לשעת הגיח שבתוכן ותיבות מגמדת לסופר גסדאו

 קדרת ופיסות רעיונות שכת או זנח לתמיד, גנז
 ערוכות שלמות", "ידידות ואפילו ופיתודח/ מתודי□

 בא. לא הפרסום זאת, ובכל לאור. ן להודאת ומותקגות
 התעקשותו משום אלא סו״ל של סרבנותו מחמת ולא
 נ/ של שאינו מה יתו מתחת להחדא שלא הסחבת של

 היתה המפורשת דדראתו אף לעתים וכיו״ב. ראוי נכון,
שייסדא. מה כל להשמיד

 לגמת שיטרח מבלי אף פעם ולא וטעמיו, יודר כל
 חייו כ*מ* קדרתו, רץ את לקבוע וזכותו ריודר הוא

 ומהדירית יורשים לו קגזיס שאז אלא מותו. ואחר*
 הקוראים לדיבור להעניק ומתיימרים מטען/ ועורכים

לעשותו. הסופר אכה שלא מה
 יברא לא הזאר/ השאלה סביב הניטש הוויכוח

 המקרים, כמרבית לעולם. המוחלט פתרונו אל כנראה
 שידסכרו קדרה עזבונות לאותם ראוי מקת/ מכל

 היוצרים, של בלימודם לסייע שעשוי מחקרי. לקורפוס
 נוסף כחוסר גם ואולי שלחג/ הכתיבה תהליכי כהבנת

 תרסר יימדא כי ייתכן ושם פה מחקרית. במסגרת
 רק פורסם ולא כזאו/ להתקנה הוכן או לדפוס שהותקן

 גם כץ ועל וידרעיג/ ברורים טכניים טעמים בגלל
 משמעית יש המחבר מות אחרי לפרסם להחלטה

כלבד. טכנית

מחזה ולא קטעיס
 ההוצאה עדות פי על שלפנינו. המקרה זה לא

 ער כתבה לא שאלתרמן -ידידה מרובו הספר, ועורכת
 קטעים פירסם ילא התקנתה, את השלים לא תת/

 מפרסם שהיה עגנח ש״י בשעתו שגד! )כדרך מתוכה
 המשרדי מות לאחר "בכתובים"/ מידידותיו פרקים

 בעזכונו לספל עדמו על שקיבל דורסן, מנחם זה היה
 מאורגן. ולכאורה מסודר, "תיק אלתרסז,*שמדא של
 למדי רכים פזורים דפים וגם פראגמנסארי, מחזה של

 קטעים המת דפי למחזה: אחרת או זז כדרך יקשוריס
 בפרקים לשלבם כוונה מתוך שנכתבו בודדים

 מתוך גזר שנ״א תילדמים דפיס יותר, מאוחר שייכתבו
 אחרים" מדגישים יצידניס קווים הערות וגם ספרים".

47 וע׳
 של כארכיץ מדיי אכן הזה החומר שכל לדעת סוב

 על ולעמוד לחקור שיבקש מי וכל אלתרמן, מוסד
 זאת. לעשות יוכל אלתרפן. של הידידה תהליכי
 סייס לא שהיידד פריזאית עובדה אותה בזכות כעיקר

 ומשוס אותת מלסיים רחוק היה אפילו מלאכתו, את
 היה שאלתרמז ורשימות, גלם חומרי נשתמרו כך

 וסירס□ הידידה את השלים לו כהרגלו, מראת משמיד
איתת
 המקדים המבוא לחלק כפולה משמעות אפוא יש

 לתת עליז אחד מדד שלפגיגה החדשה י״ידידה" את
 Try א1שד למה הדרוש וההסבר הרקע את י*קודא
 כתיבתו/. נסיכות הידידה, ותולדות כהמשך לקרוא
 המבוא' על האחר, הדד ומן המחבר( פטירת כעת פדכה
 יכול זה צידוק לפירסת/ המוחלט הצידוק את לתת

 חשיבותה מבחינת בעיקר אך היבטים, מכמה להיות
 בכך, ודווקא המנות המחבר של וידידתו עולמו להבנת
בחסר לוקה גילרלה רבודה של המברא הדער, למרבה
 "מתבררת הגג כותרת תחת המוגש הספר חטאי אך

 החומר את המזהה בשם כבד מתחילים ר", אלתרמן
 האחרונים, אוד ימי אלתרסץ, "נתן כדלהלן: המוגש
 בקטעי רק מדובר באשר חמודת הטעייה זאת מחזה".
 או פחות )אפי. בנוסח כנראה מומים פקדתם פחח/
 נתן מזאת יתרה רסיסים. רסיסי ומקצתם יותר,

 השם את שלו המתוכנן למחזה העניק לא אלתרסן
 ידי על החומד על הולבש זה שם האחרונתר. אד "ימי

 "אף המבוא. אח ובחבה העידה שערכת גילזלד/ רבודה
 לא "א. נ שכתב במה כלשהו רמז זוז לשם שאץ פי על

 שהיא מי ושם/ החמת" בדפי ולא עדמו בטקסס
 סאי*זזכנות לפטור כדי זו כהוראה אץ אך סורר-

 השיא את לזדליך עלולות שהן משום נזדקר
בהיתולכח כיחסלאלתרסז מסוכנות למסקנות

 העקרזנייסי דרחטאים* שאר את בקדרה למנות אם
 חשובות בקביעות עמידה אי" על להצביע שאפשר הרי

 אכן אס שאב המבוא של לחללו מטילה שד׳עוויכת
 ולדרכי הכנה לתהליכי למיץ או "מאפשר החוסר
הדפיס כל אמנם ואס */ ועם* המשודר״, של ידידה

I IU/
 ״#ג של םהרוחניי *שקיו על רבות "מספרים שנמדאו

 והשכלתו" קריאתו היקף ועל התעניינותו שטחי על
 הנגיעה רבתי. אכזבה חסבוא לשרא דפוייה חנה )שם/
 לפידדטים משמה ספגה והיא נלכד, מזערית באלה

 חחדות מסוימות אמידות מייגעים. ארכיביים טכניים
 של קריא הבלתי ידו לכתב ההוזייחסות )כמו עדמן על

 כלי אך לעייפי/ מתוארת העלילה וכיד״ב/ אלתרמן
 התחום ואפילו רכרי^ ואת *תה לנתח ניסיון שייעשה

 כוללנית לחתייזזסות זוכה המחזה, הדורני״סדדזוק
למרי. ה !יקד!"

 נתן של שלם בלתי מחזה
 בכתובים נמצא אלתרמן

 רקע וחומר הערות בלווית
 עבודתו. לצורך שאסף

 המרתקים מן נושאו
 דת - והאקטואליים

 חברה כהונה, מדינה,
 על הנבחנים ואמונה, מיתוס
 אור ממלכת של הרקע

 לדפוס התקנתו העתיקה.
 על עונים לא לאור והוצאתו

 שהנושא הציפיות כל
 הקריאה זאת עם מעורר,

 בניחוחות אותנו מטעימה
 משכרים, אלתרמניים

 לשונית בווירטואוזיות
תיאטרלי. ובעושר

 75 מתיך הזה, לנושא מייתרת שהיא וחדי עמירים
 המבנים את מנתחת איעה היא המבוא, עמודי

 יפסתפיץז חסרונותיהם, או מעלותיהם את הדרמטית/
 היא אץ נכוחה, אמת הן מאסילו קביעות, בשורת
 זי. ברמה ממחקר •ידפוק מנית: כפי י*בססז טירחת
 המבוא את מסכמת היא נאמר המבוכה רבה כך, ממום

 המחזר. מל התיאסרדניית "סגולותיו בי הקובע כפשפס
 הקדרות מל מל אלה על עולות האחתניס* אוד "ימי

 שאץ רק לא 47* וענד נ״א" מכתב האחרות הדרמטיות
 ואגב, תיאסדוניית סגולות על כרודה אמירה במבוא

 ניתוח ואץ הביטוי/ על המדויק לפשרו הסבר גם אץ
 "פונדק דאחרים. המחזות של אלה לבין בינן ממורד

 עוסק הוא בהם מגס כינרת", ו״כינרת, הרוחות"
 אפילו אץ הנוכחי. במחזה כמו מיתיות כשאלות

 פיתגויס". "ממפה עם לדקה המש מל התייחסות
ות למחזה זרז בסמיכות כנראה שנכתב

ומדינה דת - המחזה
 מחזר להיות כנראה היה אפוד האחרונים" אדר "ימי

 לעסוק אלתדמז נתן ביקש שבו תמתח/ שבע בז
 כ*ד® שאת וכיתר המדיני/ לוד* אקטואלית בסוגיה

 "כיום האמתר- התערערות דיוק ליתר ומדינה. דת
 שהכזיב... אל איזה *רדת על דר מכל שופע אתר

 נגר והמלחמה */5 )עם' העל." כנץ כמעט מתערער
 על במחזה המירדגת המדיגו/ על ובתיה הדת שלטון

 *גגי שהכריז המלכים ראשון "תא *דנאסו המלך ידי
 של בשרירותם כופר *רנאמו *תו 4100 אל_ץעם׳

ומועדד- אססת־עס למדינה קבע ואף האלים,
 לענייני השמורה זו רק איננה אלתרןץ, אדל דת,
 אמרנה שתובע מה כל אלא רוחנית. אמונה

 ימהינה תברתי׳ת. מוסרית, מרעיד/ תי*לוגיי/
 ®פשטה זו היא העתיקה, שומר כסו לגביו, חילונית

 א. חנאקנות ובחידויזת ביכד״^ו ביחיד, הדגש את
*דנאמו: הילך השיגו את מיג וכד

ימי, יי*פ< **ם

איש כססת גבת חשיף,
בתג. של שירית ן״ףז •יתר. ולא

’ שלעץיחןחיסשוסןף/
שכזאת אכז ןת1ם ראשונה ןעם זי

•’<

 שב שאלתרמן כם* לכישלון, נדון הזה שהמרד אלא
 כץ העדרם הפער כגלל הדברים. כמהלך ומדגיש

 מסוגלים שאינם הכלליו/ והחכרה היחיד, האת/
 "אס והרגלים, מנהגים כגלל אס חתחליד, את להשלים

 איפה לעברת/ משפחתו את למכור יכול אינו איש
 מוצאת איננה מ״החברה בגלל אס /10* ועם' החרפשז"

 ופרשות (10* ועם׳ אחד״ לגוף אותה המלכד המלט את
 התמסרות, התחסדות, כמו שליליות תופעות כה

 פדביע מאלה, פתת לא האמונה. ואובדן הפקרות
 שבידי הרב והיידע האגושית, התפתחות על אלתרמץ

 "אנחנו בחיינו: הגדול לנתק מכריעות כנסיבות האדם,
 אנחנו מדי, יותר השגנו אנחנו מרי, ייתר יודעים
 אלתרמז אמנם גסו/ )עם׳ תעדיה" משרש* ניתקנו

 האנושית לתכונה חשיב כיסי* הזאת כהתקדמות רואה
 שבץ לכך מודע הוא גס אך האזת/ מל היוצרת ולרוחו
 לא אדם "כני כ• היא מפתיעה הלא התוצאה השאר,

 שמלאים העיקר רשחקת/ שריקיס חוששים
(104 השווקים.״ועם׳

 אלתרמז מדיג הזה והמורכב הגדול הנושא את
 קדומים, וממלכות מיתוסים אל חזרה באמדעות

עלילות ובראשם גדולת/ אפוסים אל נסמך כשהוא

 מתרבויות מידע פיסת כל כמעט ומגדל גלגמש,
 יאכד. שיפר ממלכות קדה ועד חודן ממדדים המזרז/

 האחריז כשייב אוי. במלכות מדיב הוא העלילה את
ומתקדמת. חילונית כחברה לקיומו/

תיאטרלי עופו
 מורכבות יותר( או ופחות השלמות התמונות

 מעמדים או הפותחת( וכתמונה ראויה מתמונות
 שי*א יסיים ותמונת רביעית/ ותמונה אינטימיים

 למדי. שאפתני בימתי-דרססי תכנה מדיגד הושלמה
 מתחום הגעות משנה. ועלילות עלילות שיפע המחזה
 משתלבת מדינית עלילה הפרש. לתחום ועד הכלל

 נוספת, בעלילה סמתלכיס ואלה אהבת בסיפור
 הדגה כורך תיאסרץ, להקת באפדעית המועברת

 כולל המחזה את המאכלס הדמויות שפע הדגד- בתוך
 רוזנים רח/ אנשי פשוסי״עג/ אדם. ובג* אלים

יאבגייגיס
 פעלולים מגייס אלתדסז תיאטרלית, מבחינה

 אפקטים מדברו/ מקהלה הקמת. גבעי מכל ורעיונות
 ומנוסר. כבקי רת*רז/ תפאורות וחזותית/ שלייס

 עם הקרובה היכרותו ספק אין הגיפה. באמנות
 משרתת כמחזאי. כך ואחר כמתרגם תחילה חתיאסרזק

 כמעשים לא בונו/ ודא מלו הרדמה נדבכי ואת אותו,
 מסגרת כתוך אלא גרידא, מילוליים רעיונות *

ברזדי- דדסטית״תיאטרלית
 . וסמלים זוכה היה אילו מלו, המחזה את סדיב ודא

 הקחיפת/ במחזותיו שהמיג ביסתית רמה באותה מתו,
 כתיבתו. תמה מלא זה מחזר, כי בוודאות לומר אפשר

 "*נהק כ* מסמנו התער לבית מובהק מודד ודא
 כבחינת לא אך ו״פיתגורס", כינרת" "כינת/ הרזתת",

מעניינת כהתפתחות אלא הושג. מכבר מה על חידה

לפזנית מועואוזיווו
 כאדמת* עמוק נסיע המחזה כי ספק אץ בעיקר! אד

 נלשיז למעות אי־׳אפשר אלתרמן. מל הכתיבה
 ובגידולה כת המשועשע במימוש ובדימוייה,

 כטלז/ שיחה מל פמוטות למטרות רק לא הוירטואוזי,
עמוקים. רעיונות הבעת מל לדרכים גם אלא

 העברית, ישסה דופק אח חש אלתרפן כתמיד,
 חידוש, כל ומגדל האורגנית, להתפתחותה ומתייחס

 להעתיק מפליא הוא בדרכו. הנקרה מושגי, או למוני
 האסידיאדירת ועולם לאחרו/ אחת מרמה כיסויים

 או המאזין מל זה את מרחיב אדלו. כנהוג יודד, מהוא
הקורא.
 שיספיק במחזה תמונה ככל כמעה עושה הוא ואת

 משתמש הוא דלא־שלמיס. בקטעים וגס להשלימו/
 הרעיוני למבנה כבסיס אלא כפשוטו. לא כבל כמגדל
 אכרם של הפסילים וניפוץ תרח פרשת את וגם ויחדש,
 *תה. המלים מלא הסית/ כתמונת לחמים התכוון

 אכרם כנו של המוזר הרעיה את תרח מתאר יכך
 ויש <207 וענד ברא״•״ מי לו שאמר לסעז חדל ש״אינו

שגעון": "הרהור• לו

 הטקסט שי* שידיי/ ראוי ואף מקיף, מחקר דרוש
 ייקר מלוא את לחשוף כדי הזה האלתרסני

 יאח והפרוזאיור/ הפיוטיות חלמוניות, ההתרחמויית
 מדיבר כ* אף אליה. מגיע מהוא הרעיוני הביסו• רמת

 נקלה על למדוא יהיה ניתן כ• דומה בדודתו, כמחזה
 מל דרמטיות לא לידידות יותר המובהק שייוכו את

 לתל״אגיב. מייחד פרקים לאותם וכעיקר אלתרמץ.
קיץ". "חגיגת כמו

 הגבול את הבקיע מ• יודע אגי אץ כתר/ *דנאמו:
הדק

 לפתע •תאם אס הדד- לבץ ןבר שבץ
 ונסדק החיץ הלד אם * הדבר. גא

 הפתח נפער שפתאם ער רבות,’שנים
 שחר זה מה יידעת את ר!ידי, פתאס" חדש והעולם
פקוח. דיפה, מוכן, עימד כשהכל
 פחד גם הוא והאשר קשב' היא הדמןזה

 תמוה יכה חדש כד הוא והנעורים החיית ורג¥
 מלכדת, •י אץ כאמת אס תוהה כמז 'התבל כי עד

יפחת... פח
פתוח... והכל *7 אמת אם
ייקבע *ל• ייתור לפיו אשי הזמן וזה
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 קדר• על גגקמי נגרי שהם אלז/ *־בריס מל בסופם
 הפרסים ממס ההסתייגות, למרות כי לומר יש המזלג,

 ׳מאיתי וגס פרסומה, ומדרך מושלמת. לא קדרה מל
 מחזיר האחרזניס* אור "•מי אליי מגלמה אריך מבוא

 הספרותי מהנוף שנע**מו יסעמיס נמדתות החי זכרץ1•
 האד״ד לא מאלתרסז חבל אכן, מ. חסרים יחס מלגו
לקדדתו. הרעב את ולהשביע מלאכתי, לזתזליס ימים

 מתפוררת התחילה הלשין "*לי
 ”חולית". שמלים* מפגי יחולה
 אס כי המלים. לא ר*ל•

 *מרת/ אתם איך
 תישגים." עדמס- העדינים

 אץ." תוך סשמעזת... יין נתריקגו- המאם

 מתיכז התמים ברת כי
 הכלוב*□." מן ידית כמי

 הגילים התבן. יכל•
קלפת/. כגגתי מתסוסטית

LJ v
 כעת רואים ו שאג מה ואולי
 נך>‘אס כי התפוררות. אינה

 חא^^ס *זך* רידפות הגילים
התוך. אז ולהשיב ולהשיג לראי
 ודדיער ריעה כר• ותוך

 יסתערמת." מקום משוות ת
11*3*4 יעכר בריאה.-״ סת^ה אס ד ןה ואץ


