
הים נשאר תמיד או והמטורללים המקוללים
התרבות) בתולדות קטן (מחקר

 ״חוקר חובב, בימאי מרצה, פרופסור, יעני כבוד, הכל: כשיש לעשות מה
בעיתו צילומים בוהמה, חברה, עשיר, יורש כסף, אפילו התרבות," תולדות

 צעירות, חתיכות על רושם עושה דוו־ז׳ואן פעם סיגריה, מעשן בספרים, נות,
 לנפנף היה אפשר כשעוד ההם, הטובים בימים חשוב. לא פלגשי". ״בתי,

 להפחיד בשביל רק להרוג, בשביל לא לא, ערביים, בבתי־קפה באקדחים
 מה פחות. ואחד משורר אחד חסר, לא חברים גם הרושם. בשביל קצת,

 תקליטים עיסקת־חבילה, וילה, בית, יש: אבל שיש. מה לוקחים לעשות,
 שבא זה המה־שמו, ההוא, רק אבל אדם. מיד שבא מה כל בקיצור: ישנים.
 ומזה קיבל הכל בעצמות. חסר חסר, שזה ואיך חסר, דווקא זה מלמעלה, משם,

פיר. שלא בחיי פיר. לא אינץ׳. סנטימטר, גרם, לא אפילו כלום. לא
למבקר. והפן

 און חוץ, תוצרת מעודן״, ״באמת סגנון אלגנטיות, כאלה, קטנות רשימות
 אפריטיף. כמו מרי, יותר לא פעם אף מדי, יותר לא רעל, קצת יעני. רוקם, דה
 ארסניק'ותחרה בורג׳יה, צ׳זארה לא חלילה, להרוג לא בריאות, לקלקל רק

 מורגש יהיה שלא העיקר רעולי־פנים^ עתיקי־ימים, חשבונות קצת ישנה,
 אבל לראש, שיעלה לדעת, דווקא מוכרחים לא הרי האחרים מדי, חשוף מדי,
 לאנשים העיתון הנכון: בעיתון וגם טוב. קוניאק כמו לבטן, יירר לא

כותבים. והשלישי השני המה־שמם שגם איפה נכונים, שהם שחושבים
 ישבן לשבת. מומחה דווקא והוא במארב. לשבת זה שצריך מה כל אחר־כך

 והנה לרשת. ייכנס כבר הדג סבלנות, רק לישיבה. במיוחד מותאם גדול,
 בו שמתחככים מובן בשערים. נודע אמריקאי משורר אחד לו מגיע באמת
 בתהילה. עגנון ש״י שקבע כמו תהילה, כמו תהילה אין הכל, אחרי קצת.

 שם עומד מי — קריית־קודש של בסינמאטק שיריו את קורא וכשאמריקאי
 של המאוס השנוא, העברי בתרגום ודווקא השירים, את וקורא הבימה על

 ידידנו זה הרי אותי, מטעות לא הזקנות עיני אם בחיי, שמו. יימח המה־שמו
 שונא לתיאטרון, מהחוג המיליונר המשורר התרבות״, תולדות ״חוקר

המימסר.
 כמו שונא מה־שמו־זה, ההוא, את שונא הרי הוא הוא, פתאום מה הוא, אבל

 ההפשרה את שונא שהשלג כמו להיפן, או החום את לשנוא יכול הקור שרק
 וקורא הבימה על שם עומד הוא איך אז מזבל. שהוא העשב את שונא והחרא

 זה יודעים שאתם מה כל זה, איך זה, איך המאוסים?! שיריו־תרגומיו את
משנה! זה מה איך, איר,איך, שאלות! לשאול
 המחבר, עם קצת משוחח אוטוגראף. מקבל הספר, את סוגר לקרוא, גמר

 בסדר, הכל האם לברר לגשש, קצת מנסה והזיכרונות. היומן בשביל יעני
 לא האמריקאי המשורר לגמרי. אחרת אחרת, לתרגם היה צריך זה ביטוי אולי

 קצת, מחייך שומע, הוא וכך בהמתו, נפש יודע כזה, מנוסה לא, בכלל טיפש,
 אמרו איך הלך. לא הפעם מילא, הממזר. הכל, הבין בסדר. דווקא זה לא, אומר
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התרגום על קצת משתין לעיסקת־החבילה, הביתה הולך אחר־כך

 וכמה כאן טיפות כמה הרבה. לא קצת, המקור. על קצת משתין שדיקלם,
 שהוא, זה: ובעיקר זה, וגם עסק, פה להם יש מי עם שיידעו העיקר שם, טיפות

בעד. לא פעם אף הוא, המימסד נגד — המבקר החוקר המיליונר המשורר
 ולא ו״מאורר״ ״מטורף" שם שכתוב זה בעיניו חן מצא לא שבעיקר מה

 לא ובמטורללים. במקוללים יש מסתורי קסם איזה אה, ו״מקולל". ״מטורלל״
 הימים את לו מזכיר כמעט זה והמטורפים. המאוררים אצל כמותו תמצא

 קצת רוקס, דה און מסטול קצת מטורלל, קצת היה בעצמו שהוא הטובים
 בבתי־קפה'ערביים, באקדחים מנופף הכפול, הסנטר לפני בהמה, קצת בוהמה,

פחות. קצת שוקל גם
 דיברי את קצת יקדים שכתב שמה דואג הוא לישון הולך שהוא לפני
 רוצה התקהלות, רוצה לא הוא מספיק, זה שבוע הרבה, צריך לא האחרים,

 כך בין כך בין ירושלמי. מעורב בסיגנון כזה מורה־נבוכים מורה־דרך, להיות
 המה״שמו מימות עוד ההוא־השנוא היריב, את קצת לאגף מקפיד גם הוא

 ידועים שנואים, טעמים אישיים, מטעמים לרוב, שנוא לטוב, הזכור האהוב,
המצומצם. אבל בציבור
 או שרירים, הרבה צריך לא זה בשביל יודע. הוא האיגוף מלאכת את גם
 לא זה את תירגל כבר והוא בשר. מפלי בקצת די חובטים", ״אלוף להיות
 מטעמים — תמיד אלא עץ'אחד על רק משתין שלא כלב כמו פעם.

 הטיפות את מטפטף הוא גם שניים, על לפחות — ואסטראטגיים עקרוניים
 האחד. מן השניים וטובים יזיק. לא יועיל, לא אם בימות. בשתי לפחות שלו

 הזה המקומי בשבועון וגם החושב־החשוב, ההוא בעיתון גם מופיע זה וככה
קודש. זרע זה, שמו מה מקומי, להיות רוצה כל־כך שלא

 אומר כוסית, שותה הביתה. הולך — יריביו את הקדים איגף, השתין,
 ו״מקולל״ ״מטורלל״ טוב יותר באמת זה מקנא, שאני לא זה לא, לעצמו,
 גם מרצה, גם קצת, מבולבל כבר הוא זה בשלב ו״מחורר". ״מאורר" מאשר
 זה הלך. כלום. — ופתאום התרבות" תולדות ״חוקר גם משורר, גם מבקר,
 נגד היה שתמיד לאדם כזה דבר עושים לא גבול. כל עובר פיר. לא באמת

 ישתינו אם לו איכפת מה אז הכל. לו יש כבר שם ההוא מזה, וחוץ המימסד.
 שיקח רוצה, דווקא הוא ואם גשם. שירד להגיד יוכל תמיד קצת. עליו

מיטריה.
 לא אפילו וזה הקר. הבית לעומת במימסד שם חם כמה זאת, בכל אבל,
 פיר. לא ופשוט טוב, לא באמת טוב, לא טוב, ולא עקר שזה כמו קר כל־כך
המבקר. לו ונרדם

 שבעה הזה: ההיינה זה בן־אמוץ, דן לא מגרמניה, שם ההוא אמר איך איך,
אחד. מתוסכל גראפומאן לא ורק חמור לחיי

נשאר: הוא שרק זהו, הים? לכאן שייך מה הים. נשאר כן, נשאר? מה אז
נשאר הים נשארו מה

נשאר הים תמיד
■ אומן גראןן בעיתון. שתן של טיפות וכמה —

 תרבותית, רכילות תחומם ואפילו עיתונות,
 וכך אצלנו. כן לא עשייתם. בתחום מתעניינים

 של ״הטלוויזיה במדורה בושם הדה הגב׳ מצרה
 ושולמית שיץ שדויד על )12.2.88( השבוע"

 החשיפות בהשפעת ״אולי השתתפו, אפפל
הח בחגיגת בעיתונות,״ ההמוניות־הוולגאריות

 ירון מראיינם אותם משך שאליה העצמית שיפה
האני רכילאית־התרבות מבטיחה מעתה, לונדון.

 של (בשיריה בהם אחפש ״תמיד הארץ, של נה
הביוגראפיים." היסודות את אפפל) שולמית
פמליא־של־ רק בהם חיפשה כה שעד מסתבר
וחיקו־של־אברהם־אבינו. מעלה

 ועורך, עורך. יש מתוקן בעיתון הפוך. עולם •יי־
פירושו, וערוך עריכה, מלשון נגזר אומנותו שם
 של הסופי הנוסח את הכשיר ״התקין, המילון, לפי

 דבריה את ערך מי אבל ובו'. סיפורים" מאמרים,
 כי מדור באותו בקובעה, שלנו הרכילאית של

 והאמנים הסופרים בוועד וחבריו קניוק ״יורם
 ״לעומת וכי שיגעון־רדיפה,״ כתקופי נוהגים

 אנשי־הרוח נראים אש״ף, אנשי המגורשים,
 שהללו נוסף תיקשורתי כפעלול הישראלים

בחוסר ״נוהגים אף והם ציני,״ שימוש בו עושים
 חד־צדדית מחשבתם הבנה. ובדלות רגישות *'4

 ולא מיקצועיים לתועמלנים מתאימה ומגמתית,
כמוהם.״ לאנשי־רוח

 ובכל בעולם, מתוקן מקום בכל הפוך. עולם
ברכי־ אנשי־הרוח מצליפים תרבות, של בימה
 הרכילאים יושבים אצלנו, כאן, ואילו לאים.

 רגיש מי הקובעים הם הרוח. אנשי על למישפט
 דק־הבנה מי ייקבע פיהם ועל חסר־רגישות, ומי
 הגותו ומי רב־צדדית מחשבתו מי דל־הבנה, ומי

פיקאסו. פאבלו של זה כציור חד־צדדית
נייר־ עושים שבעולם מקום בכל הפוך. עולם

מנייר־ עושים — אצלנו מסמרטוטים. עיתון
הסמר־ עושים גם: ואפשר סמרטוטים. עיתון

העיתון. את טוטרים
היה, שנים כמה לפני עד והלא העורך? והיכן

שלנו, זה להארץ עורך מטענו, אינו זיכרוננו אם
 לה שהיתה תרבות בת אסכולה חניך עורך ודווקא

 הפורענות שלפני בימים רעה לא מסורת,ידועה
הגדולה!
 מה שלנו למילון יש זה בעניין שגם אלא

 גם בעברית פירושו שלערזך מתברר לומר.
יוסיפון: בספר נאמר וכך לתנין, מינחה להגיש

 במערה יושב גדול תנין והוא אלוה לכשרים ״היה
מינחה.״ לו מזגו־כים והיו אחת,

 העיתון של עורכו אם רק היא השאלה .*־
 מתפקידיו שאחד הוא אף סבור שלפנינו

הישראלים אנשי־הרוח את לערוך הוא העיקריים

 הגברת של מסוגה ותימסחיות לתנינים מינחה
 שנעשה לנייר קל כמה עד יורע כמוהו מי בושס.

אליהם! לחזור מסמרטוטים
 א חושבים. לאנשים קטנה מחשבה עוד

געדאנק!
 מתפתה אתה דווקא. לאו קטנה?! 'מחשבה

ערוך! לאין גדולה מחשבה לומר:
 לרכילאי־תרבות מניחים שבו מקום שהרי

 (״תקופי תלמידי־חכמים של בכבודם כך לזלזל
 שכל מקום רק לא הוא וכו׳) שיגעון־הרדיפה"

 מעט־ עוד שהנה מקום גם הוא ממנו. גלה כבוד
 לפרסם רכילאים־סמרטוטרים לאותם בו יניחו קט
ספרים. על ביקורות בו

ולאו הלצה, ואולי: הגזמת. הפעם תאמרו:

 ואם הוזהרתם. ראו לכם: אשיב מוצלחת. דווקא
געדאנק. א אזהרה: לא

געדאנק. א רק מכובדי. שוקן מר געדאנק, א
■ עייד ע.

תרבוטק
הפינקסים ,קורע

 בתום עתה, כי הרושם מתקבל ויותר יותר
 הלוא למרינה, 40ה־ שנת של הדראקוני הינואר

 תחושת והולכת מסתלקת האופוריה, שנת היא
 העצמות חזון נוכח מקומה, ואת החגיגיות,
לא אמנם, ריקנות. תחושת תופסת בשטחים,

 רקע על מתרחשים, עדיין שכן מוחלטת, ריקנות
 סימלית, משמעות בעלי אירועים הריק, החלל

 בסר וגדליה סובול יהושע של סילוקם כמו
 מעץ אלות אלפים 10 והזמנת חיפה מתיאטרון

 ישראל לפרופסור ביאליק פרס הענקת כמו בוק;
 למשל; לייבוביץ, ישעיהו לפרופסור ולא אלדד,

 כמו עמירב, משה של פינקס־החבר קריעת כמו
 ועוד אחרים פינקסים״ ״קורעי של ההתארגנויות

 של מוסרית צריבה כדי המועקה, תחושת אך ועוד.
רבים. בלב השוררת היא היא ממש,

 גלגליו שתחת לצפות רשאי אינו טנק שום
 שילטון ושום עדינים, יסמין פרחי ויצמחו יואילו
 שילטון־נרקומן במיוחד וברוטאלי, נוקשה אטום,
 שבלב לצפות יכול אינו לסם־הכיבוש, המכור
 טיקים שימחת־מולדת. של פולסים ירצדו אזרחיו

 כן, — עוויתות התקפי כן, — עצבנות של
 יום־ של רטטים אך כן, — עצבים התרופפות
 המונחתת זו עצמה, האלה האם לא. — העצמאות

 של באפה טיק של אינה״סוג וגולגלות, גבים על
הנוכחית? המדיניות
 מחולות פאטריוטית, השראה ברורות: ייאמר

הנדר כאלה וריקודי־מכורה, אהבת־מולדת של
 זקוקים ,40ה־ חגיגות את להזין בשביל עתה שים

 למיש־ לא ממש, של ולהומאניות מוסרי למרחב
 אינו שלנו וזה שיהיה. ככל נאור יהיה טר־כיבוש,

וכלל! כלל נאור
 במים־ פוליטי גורם אף בו זה, עניינים במצב

 העוז את בעצמו מוצא אינו השילטון דרונות
 לעשור (ודחייתו40ה־ חגיגות ביטול על להכריז

 במחדל שמודה כמי ייחשף פן מהחשש אחר)
אמי הכרעות־התרה הדורש שהסבו הרי החמור,

 ונעשה כולנו של המצפון פיתחי אל מושלך צות
 מצד התגובות ואמנם, הפרטית. ליוזמה ״הפקר"

 תאוצה לצבור מתחילות יחידים, אנשי־מצפון
צעדים. לנקיטת אט־אט, ולהיתרגם,

 משבוע המתגלות הספונטאניות ההתגייסויות
 מהוות ובדרכים, בצמתים הארץ, בפינות לשבוע

 אותה מפתיעה, ואף חיובית תפנית כשלעצמן
 פינקסו ביותר, המיקרי באופן לסמל, היטיב
 לא בוודאי אשר איש — עמירב משה של הקרוע
 וולוו ובמכונית בווילה זה, צעדו בזכות יזכה,

לאיומים ״זכו" כבר ובני־מישפחתו הוא (להיפך,

 לכאורה, הקטן, שצעדו אפשר חייהם). על ישירים
 וכאשר אם החשוב, המיפנה את היום בבוא יסמל

 של מהלכים לכדי זו ספוראדית פעילות תתרחב
ב נודעו אשר אזרחים אותם כך, או כך תכלית.

 כקורעי עתה מתגלים המיזוודות, כאורזי עבר
 הנובעות נפשיות ועמדות התפתחות הפינקסים,

קואלי מקודמותיהן. שונה מוסרית הכרעה מתוך
 מתחילים שונים בעלי־מלאכה של והרכבים ציות

 חלק לקחת כדי מלוכדים, כגופים יחד, לפעול
 איש־איש עתה קמים הם הדברים: פני בשינוי

הפינקס. את וקורעים
 שפרס על בגלוי, להצטער ראוי זה, ובעניין

 לשני הפעם הוענק לא לחוכמת־ישראל ביאליק
 לחזות כדי רק ולו יחד, לשניהם — הנ״ל האישים

 היה לבטח אשר לייבוביץ, ישעיהו בפרופסור
 לא וכי כל. לעיני הפרס תעודת את וקורע ניגש
 האם האחרונות? השנים 20 במשך כן ועשה עמד
 למציאות השתייכותו פינקס את קרע לא

 השלמה ארץ־ישראל אשליית על הפוליטית
 המשחית? הכיבוש מפני התריע לא האם שבה?

 הגיע כשהמצב הכיבוש, שנות 20 בתום עכשיו,
 על לדבר שלא חולנית, התמכרות שלב לידי

 שביתה כל עם הנחשפת הכלכלית האפילפסיה
 טיפול־ מפני הפחד הערבי, במיגזר ושביתה
 בכאבים כרוך יהא לבטח אשר ובא, הקרב הגמילה
מקבלי־ההחלטות. של דמם את מקפיא איומים,

 המוני בשטח נראים לא זו, עכורה באווירה
 לא, אהבת־מולדת. של במחולות ייצאו אשר העם
 אל והמבט המדינה ברחבי מנשבת אחרת רוח

 עצומתם האם בכאב. כבר כרוך הוא אף העתיד,
 של אקט אינה בריאות־הנפש אנשי 500 של

 את וקרעו הללו קמו לא האם פינקסים? קריעת
 שאינו האדיש, הדומם, לרוב השתייכותם פינקס
 נגרים, 500 מחר יקומו לא האם יוזם? ואינו מגיב
 חלק לקחת כדי אופים, 500ו־ סנדלרים 500

 ובאכיפת מקבלי־ההחלטות של אישפוזם בתהליך
טיפול־הגמילה?

 ישראלי, וויטמן וולט יקום אם כך, או כך
 ישראל את ישמע הוא הארץ, בסדנאות ויסייר
 אתר בכל אזרחיה זימרת את ישמע הוא שרה,
 פינק־ בקריעת העוסקים אלה של זימרתם ואתר,

תעודה. אחרי תעודה פינקס, אחרי פינקם סים:
■ צמרת שמעון

 רובין. כרמלה אוצרת: ראובן. בבית אודסה", ״זכרונות דורין, מי תערוכת שבחים קוצרת
והאמן. אורלנד יעקב בתמונה: לגוגול. שאגאל של איוריו את המזכירים נפלאים רישומים




