
 וסקירות, רצנזיות חיבור לראות), רוצה אתה מי
ההש זכות עצומות(כולל על וחתימה תרגומים

בהפגנות). תתפות
 מלא־כלוס. ויותר מעט כך כל לא תאמרו:

 מכל הלא״כלום. התגלמות אדרבה, לכם: אשיב
 ואם השירה. נפש רצח למשורר. הנוגע בכל מקום,
 ימי־ של מיסטיקנים של לשונם את לנקוט

 אך בדרך־כלל, עלי חביבה שאינה הביניים,
 של האפל הלילה זה, במיקרה להפליא קולעת

הנשמה.
 כדי רק אבל מדי. דרמאטי במיקצת, מגזים אני

ברצינות. מדבר שאני שתבינו

ממה? גרוע מה
 השירה פני היו באמת כיצד תוהה אני לפעמים

 אילו כיום נראות והפרוזה) (והפרוזה, העברית
 אבירן דויד רביקוביץ, ודליה עמיחי יהודה החלו

 אריה דור, ומשה הרושובסקי בנימין שדה, ופנחס
כזה. אשר באקלים כתיבתם את מטה והחתום סיון

 — ממה גרוע מה תוהה אני אחרות: במילים
 ופר גסה לפעמים עקרונית, לפעמים התנגדות,

 על עושה שאתה הרושם מחמת הבאה עליבה,
 מיל־ או בה, מעורר שאתה והבהלה סביבתן

 דווקא הניתנים ואותות־הצטיינות פרס גה,
 ״שם לא ואיש לאיש מפריע שאינן משום

 מה ועל עלין היום, שאומרים כמו קצוץ",
כותב. שאתה
 בדימינו צעיר משורר צריך חזק כמה אכן,
 ובנסיבות בתנאים ולכתוב להוסיף כדי להיות

 חזק ספק: אין המצוי! במידבר כל־כך שנשתנו
 וחצי־הדור הדור או הדורות שני מבני יותר הרבה

 הזאב ישורון, מאבות יותר אפילו חזק לו. שקדמו
 וההתעלמות הזילזול הכניעו אותו שאף הבודד,

 — עד שנים. מתריסר יותר במשך הסביבה מצד
 לקבלו. שניאותה אחרת סביבה לו שנמצאה עד

ולאהבו. לקבלו
 ישורון אבות זכה אקלים. גם משמעה סביבה,

 זו. את וגם זה את גם דבר של בסופו ומצא
 בארץ צמח גדול משורר ידועות. והתוצאות

עופרת. של עדיין אז — מנוקדות שורות הזרועה
 ״או להוסיף הייתי וצריך חזק" ״כמה אמרתי

 לטבע, בניגוד בשירה, שהרי הדיוק. למען חלש."
 החלשים. המינים בני דווקא לעיתים שורדים

 לאחת בדרך־כלל מסתפחים הם חולשתם, מחמת
 משותף מכנה בהיעדר גם הקיימות, הכנופיות

 זיקת או התלהבות מתוך לא מסתפחים, עימה.
 עשייה־ למראה נעורים של ריגשה מתוך לא הלב,

 לשנה־שנתיים, או לשעה לא מסתפחים, בצוותא.
 עם מיד להם ממריאים ופורשים, זעם", יעבור ״עד

 שמסתפחים כדרך מסתפחים הכנף. נוצות צמיחת
 שיופיע עד או החיים לכל אחת״ולתמיד, למאפיה,

 שמסתפחים כדרך מסתפחים יותר. גדול אדון
 בלא אחד יום להתקיים מסוגלים שאינם אלה

 שוטים! כולם חסידים(לא חבורת תומכת, כנופיה
הבור בלשון אומרים איד אינטרסנטים, מרביתם

 מפרנסים שאותם בחברה...), עניין בעלי סה:
 צנום, קובץ קטנה, באנתולוגיה לפעם מפעם

שבחים... של זעירה לילה מוסיקה
 לו כוחו. אבנים כוח ולא נביא אינו המשורר כי

 הזה בקול בו די אולי במידבר. הקורא בקול די אין
 רמבו ואחד הלדרלץ אחד על ובמיתוסים באגדות

 לצימוד־ יותר דומים מרביתנו אבל גון־. ואן ואחד
 ישקו אם ורמבו: להלדרלין מאשר בעציצים נוי

 ליצינה ניחשף אך אם אבל נפרח. — במועד אותנו
 וגווענו— מופח לחום גם כמו — מדי רבה

עת. בטרם ומתנו
 — במידבר קורא קול נגזר כבר אם לפיכך,

 או אחד, צוות־הסרטד, לפחות אליו יתלווה לוא
 ואת צוות־הקלסה. מסכימים) אנו אין מזה (לפחות
 שאוד מומחים־לדבר לתריסר לשגר נא הקלטת

 נאטמו(יש לא עוד וליבותיהם כרויות עוד ניהם
 מחמת צעירים) אנשים דווקא הפוקד ״אוטם־לב״
• שלהם. רוע־מזלם

 תריסר לאותם קוראים — בנביא כשמדובר
הרי — במשורר כשמדובר ואילו שליחים. בשם

 בבלי הם, גם אולי אבל סתם. ציבור בחזקת הם
■ זך נתן שליחות. איזו ממלאים דעת,

חובה תיאטרון
 - הופתענו לא
שפעמו זה

 על ישבה מועצת־החכמים הדבר. נודע ובכן,
 שתימר עד לילות ושיבעה ימים שיבעה המדוכה

 לדג־ ומיכה כזוסאנו ז׳ילברטו הלבן: העשן
 סובול־ הצוות של ביורשם כמובן המחבר סרן.

כמובן, והכוונת חיפה. תיאטרון בהנהלת בסר

 באורח שייבחר אחד מהשניים, לאחד רק
 מועצת־ על־ידי מראש) צפוי דמוקרטי(כלומר,

 לה די כמובן. אחד, רק התיאטרון. של המנהלים
 לה היה אחת. דררגלית בחיה שלנו למועצה

שתיים! עם טראומטי ניסיון
 דברו לומר לו ניתן אילו ההיסטורי, הצדק

 החכמים במועצות אותו משתיקים (לרוב
 היה הוא אחרת. מורה כמובן היה והדירקטורים),

 לתפקיד מילוא םו)6ביוסף( ספק, בלא בוחר,
 סימטריה, אוהב ההיסטורי הצדק כי החדש־ישן.

 את שהקים שהאיש ההכרעה מן סימטרי לו ומה
 עליו שיסתום גם הוא בחיפה העירוני התיאטרון

הגולל. את
 ומרעיהם שרם ונסים יהב דנה ה״ה אבל

 להם יש ואולי היסטורי. לצדק חוש להם אץ —
 בהחלט די להם היסטורי. צדק להם אץ אבל חוש,

חיפאי. מקומי, בצדק
 והמנחשים והידעונים האובות אם וכר,

 אחד, כאיש כולם טועים אינם ובמלח, בקלפים
 ייפול. — נפל לא עוד ואם טופאנו, על הפור נפל

 יפה בחירה ולמראית־עין, לכאורה היא, והבחירה
 את להפקיד מאשר יותר יפה מה אכן, ומוצלחת.

 שבא אדם בידי התיאטרון של האמנותית הנהלתו
 השחקנים, בימת אנשי עם ביחד מאהבה, אליו

 פני לעיצוב הקרקע את שהכשירה שהיא
 השבועות שעד זו הנוכחית, בדמותו התיאטרון
 ישר שהוא עליו מסכימים שהכל אדם האחרונים.
 חדור עימם, להתהלך ויודע לבריות נוח ותרבותי,

 מבית־ ומוצאו ותרבות־תיאטרון, אהבת־תיאטרון
 גם הוא המעלות אלה לכל ובנוסף — אמנים

 קל הדבר יהא אל ממש. איטלקי איטלקי.
בעיניכם.

 מה מורה. אני לפעמים, משוחד אני גם כן,
וצאצאיהם. מהפולנים לי נמאס לעשות,
 לא לטובתו, משוחד שאני מפני דווקא אבל

 טופאנו ז׳ילברטו של בנעליו להיות רוצה הייתי
 נאמני הפוליטרוקים לו יבשרו שבו ביום

מצבים יש לפעמים פסק־דינם. על התיאטרון

מועמד טופאנו: ז׳ילברטו

 אתה — בהם תעשה שלא שמה בחיים, כאלה
 מוקש־ — קדימה הססנית רגל תושיט בצרה.

 לבור. נופל אתה - לאחור תיסוג לך. מחכה נעל
 לימין לזה. מחכים רק אויביך — לשמאל תפנה

 שאולה, ביגון אותך תוריד המזמרת המקהלה —
 לא — נוע ללא במקומך תשב הבימה. מן או

לקום. לך ייתנו לא כלומר, תקומה, לך תהיה
 על־ידי שנבחר מנהל־תיאטרון דבר: ועוד

 החיפאי, הסוג מן פוליטרוקים ועוד פוליטרוקים,
 למשל, המוסלמי, או התל״אביבי הזן מן להבדיל
 — כאחד ואוייביו ידידיו — לו יזכירו לעולם

 מאותה משמץ אף ייהנה לא לעולם הוא חובו. את
 הפורשים־ ,קודמיו לשני שהיתה יחסית עצמאות

 הגיע הפוליטרוקים של בחסדם שהרי המודחים.
אליו. שהגיע למקום

 כדי שבידיהם כל אלה יעשו בתחילה ודאי,
 על הריבית בגובה למעט הגלולה, את להמתיק

 לאיטלקי־ הנח ז׳ילברטו. בתחילה, רק אבל החוב,
 איטלקי אותך, ללמד שכמותי, למחצה־לשעבר,

שלנו. המציאות מלקחי מעט דבר, לכל גמור
 אם כך, ובצרורות. הבעיות, תבואנה אחר־כך

 סובול של מחזה עוד להעלות לך יתחשק חלילה
 להם, בדומה מישהו אפילו או מונדי של או

 מונדי ואת סובול את להעלות בשביל לך: יאמרו
דווקא? טופאנו לנו היה נחוץ להם ובדומה

 הספיקו מונדי ואת סובול את להעלות בשביל
 הרבה גרוע עוד יהיה אז גורלך ובסר. סובול לנו

 הכהנא־ יטענו שכלפיד מפני •קודמיך. מגורל 1
 בא הזה האיטלקי הגר מה למיניהם: בידובים ן

כך? גם אנחנו שמאלנים' החסרי ללמדנו,
 לא זה יקירי, ז׳ילברטו שלנו, והכהנאבידובים

 הוותיקאן או איטליה של הדמוקרטים־הנוצרים
 יותר הרבה קרובים שלנו הכהנאבידובים יש״ו.

שלכם. האדומות" ל״בריגדות ברוחם
 מכל ותיסוג רוורס תיקח חלילה אם אבל
 שהן נטען אשר ת1הפוליטיות־מעורב המגמות

 את איפיינו ובאמת חיפה, תיאטרון את מאפיינות
 נולה ימי מאז ביותר הגדולות מהצלחותיו כמה

 אליד יבואו — ידידיך קוטלר ועודד צ׳לטון
 אלה שלנו, הצדיקים והמבקרונים המבקרים כל

 לכהנא־ בדבריהם סייעו תמול־שלשום שעוד
בער בגידה געוואלד, ויצעקו: למיניהם, בידובים

 שעד ריאקציונר ישראל, עליר ריאקציונר כים,
ממוסחר. תיאטרון בראש מד

 לא זה שלנו השמאל ז׳ילברטו, לרעת, זאת כי
 הדמר זה שלנו השמאל האדומות". ״הבריגדות

שלכם! והוותיקאן הנוצרים קרטים
 יאמרו מה אוזנך את לגלות מהין לא כבר אני

 לסיראנדלו, לפנות לך, בצר חלילה, תעז, אם
 השם מוראביה. או סיליסו דה אדוארדו

ישמור.
 ברכט שקססיר, לדי! נשאר מה ואז

 גולד־ של האירי(אולי.המכשפה־ והתיאטרון
 ה״ה כן אם אלא לחיפה). מתאימה באמת סאדן

 בעצם עסוקים כבר שרם ונסים יהב יונה נוראל,
 לתיאט־ מתאימים מחזות בקילמוס אלה ימים
רונם.

שוהם. מתתיהו את להציג תוכל תמיד מובן,
 יש לי, תאמין באיטליה? עליו שמעת לא אתה
סיבה. לזה

 לאיש אותה הנח הזאת? הצרה כל לך למה אז
 מיכה הנה ממך. יותר לה זקוק או לה הראוי

 ואצלנו להדרכה. זקוק צעיר, איש לוינסון,
הקשה. בדרך רק לומדים
 לדברים ראוי ז׳ילברטו, ידידי אתה, אבל
 ובן־ אתה איטלקי איש הלא לגמרי. אחרים
 חסרים גוראל ואריה מרגלית ארנולד רק תרבות.

 האידיש על (סליחה פלייצעס רי אויף לך
הפולנית)?

 הכרמלי. החורף מן ותיהנה צא שטויות. עזוב
עכשיו. יפה יותר לא נאבונה בפיאצה אפילו

 וקרא הספר את פתח תנ״ך, תרצה דווקא ואם
 (הב־ לנביאי־הבעל הכרמלי אליהו שעשה מה

׳\*6, 831,:)/י ¥316 על־בית).
טופתך, שוחר

■ טלקי נ.ז.

תרבוטק
ונזרכזי־הקניות העשב

 אין כי ספק, לכל מעל כמעט משהוברר עכשיו,
 לעצור להשפיע, אמצעי־התיקשורת של ביכולתם
בענ במיוחד במרינה, דברים ולהזיז תהליכים

 החורבן רקע על ובפרט בשבילנו הרי־גורל יינים
 התיקשור־ המעצמה משנדרשת עכשיו, בשטחים:

 את הפועל אל ולהוציא יכולתה, את לממש תית
 בתודעת אצור שהיה האדיר פוטנציאל-ההרתעה

 כמילחמה קבוע איום שהיווה פוטנציאל כולם,
 הפוליטית: המערכת ובין' התיקשורת בין זו קרה

 אלא אינו זה גרעיני נשק כי משנסתבר עכשיו,
 שנכתבו אף — מלים מלים מלים של טונות

 לבטח אשר וחיבורים, נאומים מאמרים, באחרונה
 הער ברחבי לעיתונאות בבתי-הספר נלמדים יהיו
 במלוא הללו האמצעים משנחשפו עכשיו, לם:

להפ שנועדו כדחלילי־גינה ונתגלו מערומיהם
 עורות־ של זה בעידן במיוחד בלבד, ציפורים חיד

 אלה, כל לנוכח עכשיו, ובכן הפוליטיים: הפיל
 אחדים אצל פנימי שינוי חל כי נדמה!) נדמה(רק
 קצהו אי־שם, אי־פה להסתמן, ומתחיל מאיתנו,

 מדיבור המעבר הוא הלוא המיוחל: המיפנה של
למעשה.

 בגיס־ מיפנה: של קצהו באפס מדובר אומנם,
 משאיות כמו חלושות, בהתחלות בחובבנות, גום,

 האמנים קבוצת כמו ארז, במחסום שנעצרו המזץ
 שבר־ מחנות־הפליטים אל ונסעה יוזמה שנטלה

 כמו אישי, באופן המתרחש את לחוות כדי צועה
הפ כמו אגרסיבית, במחאה הצורך על הדיבורים

 ועוד. ועוד במחנודהשלום האינטנסיבית עילות
 טמפרמנט בעלי מצד אקראיות יוזמות הן אלו אך
 חובבניות תהיינה אלה, פעולות ואולם מוחים. של

 להוליד, עשויות יחד, בהצטרפן שתהיינה, ככל
ההתנגדות של כדור־השלג את לקוות, מותר אם

 שרוולים׳׳ ״הפשלת אל ולהוביל בארץ הציבורית
במדינה. ואזרח אזרח כל מצד כללית

 בעלת תיקשורת באין מובילה, אופוזיציה באין
 לא ציבורית, תודעת־התנגדות ובאין השפעה
 האינד הדומם, שהרוב ועד ההידרדרות, תיבלם
 יבוא רע, כל שתחת הרי מריבצו, ייעור לא בצילי,

 שבה בעולם, מדינה עוד מכיר לא ״אני ממנו. רע
 לאחרונה שמתרחשים אלה כמו דברים מתרחשים

בב לשבת מוסיפים אזרחיה זאת ולמרות אצלנו
 שלו, הצר לאינטרס אחד כל לדאוג תיהם,

ם ו ק מ ת ב א צ ל ל ט ל ט ל ה את ו נ י ד מ  ה
' ה ל ו  בן יצחק מוחה ש.צ.), שלי (ההדגשה כ

 אזרחים אבל דבר. לעיתון שהעניק בראיון אהרון
 כדבריו, בבתיהם", לשבת ״מוסיפים אינם אלה
 ברבי־הנד הפזורים בתי״הקפה את ממלאים אלא
 אלה אזרחים למיניהם. ובקו־אופים בהיפרים כר,

 דיזנגוף־סנטר, של במרכזי־הקניות מצטופפים
 אתרי המדינה, כיכר ושל מיני־סטורס לונדון של

 הממוקמים התל־אביביות היום שעות של הבילוי
בלא ממחנות־הפליטים מדמיע וגז אלה במרחק

וג׳באליה. שאטי טה,
 ביציאה הסרגל בכביש כשנסעתי מה, זמן לפני

 עמוסת־כבשים, משאית לפתע התהפכה מעפולה,
והת־ היסטריה פאניקה, נוצרו מייד לפני. שנסעה

בחיפה תערוכה מיפלצות: בין שמשי ציונה

 לא אותי שהדהים הדבר אבל קהלות־סביבתית.
 הצווחות לא אף שנהרגו, הכבשים מחזה היה

 ללא הוצא שנפצעו(הנהג הכבשים של המזעזעות
 השלוות, השלמות, הכבשים מראה אלא פגע),
 רב, ובמרץ החלו, ואשר בתאונה נפגעו שלא אלה

 חברו- גוויות סביב ועשב צמחים שיחים, לכרסם
תיהן.
 בחלקים והולכת הפושה הנורמה זוהי אכן אם

 של התנהגות הישראלי, הציבור של מסויימים
 אם פרימיטיבית, משפיות הנובעת ושתה" ״אכול

 לאחר הצומחת המוסרית הרגישות זוהי אכן
 הת־ ארץ של ההיסטוריים בגניה שנים, אלפיים

 שפיות זה, בקפא״פ להציב, אלא נותר לא נ״ך,
ובל שונה אגרסיבית,'אחרת, שפיות שפיות, מול
ושתישמע. שתיראה בד

 הקריאות אץ־אונים, תחושת של זה רקע על
 בן יצחק כמו יחידים אנשי־מצפון מצד הנרגשות

 אל המופנות ואחרים, סמילנסקי יזהר אהרון,
 הן שתהיינה, ככל נאיוויות תהיינה הרחב, הציבור

הוז בעבר אם כי מדי. מאוחר לא אך מדי, מעט
 הנפילה מתרחשת שעתה הרי התהום, מפני הרנו

אחר. בזמן ולא החגיגות בשנת עכשיו, עצמה,
 את לדחות איפוא, ראוי זו, כמו באווירת־חורבן

 ולכנס אחר) בעשור (לקיימם 40ה־ שנת ארועי
 כמוה להפגנת־המונים במדינה השפויים כל את
 סממנים נעדרת שתהייה הפגנה הארץ. ידעה לא
 מתענית־שתיקה. נובעת ושתהייה קרנבל של

ולי ימים שתימשך עצרת־דומיה שתהייה הפגנה
 פרוג׳ק־ בלי רמקולים, בלי מיקרופונים, בלי לות:

סיס בלי פלקאטים, בלי חברי־כנסת, בלי טורים,
 בלי זמרים, בלי שירה, בלי נאומים, בלי מות,
 האטימות שתיבקע עד כך, תקליטים. בלי רדיו,
שפויות. הכרעות שיתקבלו ועד
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