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השבועי !1הלש משחית
בתקרית שנפגע העני
 (הימח- במקום שרר רג ״מתח

 נק־ השבוע בתחילת חלמיש). לות
 ההתנחלות מתושבי שניים לעו

 נתקלו הם עבוד. בכפר להפגנה
 המתנחלים אחד אבנים, במחנוום

בבו אתמול ערבים. שני והרג ירח
 לביתו. וחזר בערבות שוחרר קר

 בתקרית, שנפגע השני המתנחל
 של המזכיר גם שהוא בן־בסט, רפי

 של המארח אתמול היה חלמיש,
שקד, רוני שרוו."

פרס״, עם התחשבן״ ״שרון
שעות״ 24.מוסף ,1.3.88 ומ.1אחח ידיעות

 זה: וגם בכך'. רציתי אילו בישראל, רב להיות
 במישור כאן ונותר היה הדראמטי המוקד

 בעיצוב ההעמקה למרות החברתי־פוליטי,
 וויליאמס טנסי של במחזות להיזכר רי הדמויות.

 על לעמוד כדי בונואל לואיס של בסרטים או
 תופשת האחרון אצל הזה. המשמעותי ההבדל
 רחוקה שאינה — המובהקת הקאתולית הנטייה
 לחצות או לחלק — מאיתנו רב כה מרחק כנראה

 טומאה/ של כפולות למערכות הסובב העולם את
 מקום — בזה וכיוצא מצוות/חטאים טהרה,
 בסימון בונואל, אצל זאת, עם יחד ביותר. מרכזי

 — ההתפקדות למשבר כולו □המידבר(המוקדש
 בונואל של אם כי — הנוצרי הקדוש של לא

 המוקד אפלה, בתשוקה הצמרת, ביצאנית עצמו),
 הזירה ואילו עצמו, האדם תמיד הוא הדראמטי
 יצאנית גיבורת שבו האופן לו. משנית החברתית

 של רכיבים ״בראשה״, ומפרידה, מפצגית הצמרת
 עשירה בפאנטסיה ותשוקה גסות אלימות,
 עבורה, הנותרת, בעלה מדמות — ומפורטת

 הוא לא־מושכת, מנוטרלת, ובהכרח תמה טהורה,
 המציאות חיצוי של כדוגמא זו מבחינה אופייני

 גיבור אצל גם כך סמא/טהור. לטרף/כשר,
 הנערה את ומבתר החוצה מתיאו, אפלה, תשוקה

 תופש כלומר דמויות, לשתי פוגש הוא שבה
 ועקרה־ צחה אחת סותרות: מהויות כשתי אותה

 בשני ומשוקצת. חושנית והשניה סטרילית,
 הרגשי־ השסע איחוי הדראמה, הסרטים,

 מוטיב שהגמד(עוד מה באמצעות אינטלקטואלי
 מגדיר הממזרי הפאלי הזמיר) עת את המזכיר
 או בתחום נרקמת פרטי״, כ״שיעור מתיאו באוזני

 במידה (הגאולה, אחד אדם של הנפש בגבולות
הציבור). את לא היחיד, את פוקדת באה, והיא

 אמונה בין ההתלבטות רקע ועל זה, בהקשר
 אולי אפשר הזמיר, עת במרכז שהיא וחופש

 הוא שהאדם הגורסת כתפישה חילוניות להגדיר
 הדימיון הרגש, חיי שלחוויותיו, סובייקט, נושא,

 ניתן גם מכאן ותוקף. ישות יש שלו והמחשבה
 הדתי של התהומי, העמוק, היאוש את להבין

 המונחת הסרוגה, הכיפה בעל המתפקר־למחצה,
 כמושא מקומו את איבד אשר בכיס, לעיתים
 משמעות נטענים שחייו מי מסורת, של מתוכנת
 אחר או זה פולחן מקיים והוא במידה רק וחיוניות

 החילוני, לחיי החרדים שמיחסים הריקנות (מכאן
 כחסרי- ,נאיבית בכנות בעיניהם, הניתפשים
 של הדו־משמעי באווירה ואשר משמעות.),

 שהוטל כבעל־זימים חש הוא החילונית התרבות
החוף. אל

 ההתפקדות משבר את תופש באר חיים
 הפיקודי ברב מדובר כאשר שמא, או בציציותיו,

בקרניו. שלו,

שירה
 מצבא עריק

הנוסטאלגיה
סומק רוצי

 הירקון פלא על שורות 7
 רורברגר מיכאל צילומים:

עט׳ 106 אופטובסקי. הוצאת
 שורות בשבע למצות אפשר איך ובאמת, —

 כי מצליח, סומק שרוני מסתבר הירקון. פלא את
 סירה ״רק שבו הירקון פלא משהוא יותר הפלא,

 גם המתמלא השיר פלא הוא עוברת״, אחת
מחולייתו.

 שהיתה וזו שישנה זו לתל־אביב, געגועים ספר
 להתגעגע אוהבת אני מעולם. היתד, שלא וזו

של עיניו בעד ב״פלאיה״ לחזות ואף לתל־אביב

 עטו את שאילף רגיש רומאנטיקן — סומק רוני
 דווקא ביותר החזקות היפות, שורותיו את לגדל

 שירי לכאורה, השווא. של הרמייה בערוגות
 זמנה, סומק של הנוסטאלגיה אבל נוסטאלגיה,

והאפרוריות. האפר ציבעי וצבעיה הווה זמן לרוב,
 זו אבל חבל. הזאת.״ בעיר קירקס שאין ״חבל
 סומק של עירו בעד מונע שאינו מה עובדה.

 להטוטן־קירקסים של אקדח" ״כמו מלהישלף
מנוסה.
 הירקון, פלא בתחומי עומדים עדיין אנחנו כן,
 סומק אוהב אותה הלא־מפליאה. תל־אביב פילאי
 לה כשזוכרים באתה, אחרי אשה שאוהבים כדרך

 84 ״בינואר ישובו: שלא והחסד העדנה ימי את גם
 / או ממטרה גם / אטרקציה הוא פרדס גם

 כאן גרה לא ישראל ארץ לעשות, מה אין קילשון,
יותר...״

 ברחבת אותן לחקוק הראוי שמן חזקות שורות
כמובן. המטאפורי — למוסיאון־הארץ הכניסה

 לא תל־אביב, שירי 25 מכיל שלפנינו הספר
 קצרים, מרביתם אבל שורות, שבע בני כולם

 סולו. סומק: רוני של הקודמים בספריו שהופיעו
 תל־ ספר והוא מסדה). (הוצאת אספלט נולה,

 בשל רק לא יסודותיו, יסודי עד עירוני אביבי,
 כאן שקלטה האמנותית והמצלמה השירים נושאי

 של תל־אביב של מאלבום־הצילומים תמונות
 מתפוררים בתים מתקלף, טיח של חתונות,

ושווארמה.
 מפיו המתפצחיס לבנים גרעינים קלפות

 ונציאנית שלולית על כגונדולות
למדרכה הכביש שבין ברוח
 ״לחיילת השורק מקומי" ״מאצ׳יסטה של —

 של מקומה את החליפה אחת ארץ־ישראל חיב״ה."
 שהיה אפשר הרועים שחליל אחרת, ארץ־ישראל

שלה.״ החלוט ״קצה
 של להגנתה סומק יוצא שבאגדות, זה כאביר !

 הוא כישרונו שלו. מעט הבלה הדולציניאה
 פשוטים מראות לקחת הנדיר, המיוחד, הכישרון

 כאלה — טריוויאליים שיאמר: מי יימצא —
 האוטובוס, חלון כולל בעיר, חלון מכל הנשקפים
 המתחוללת בדראמה ראשיים לגיבורים ולהופכם

עינינו. לנגד כאן

החלום קצה סומק: רוני

 דראמה היא הדראמה ספק: כל לנו יהיה ושלא
 והיא מלכת־הלילה. היא זמרת־החתונות וגם

 גברת אני / עצמי עם טובה ״כשאני זאת: יורעת
מיקרופונים..." זונת / אני רעה וכשאני כזאת

 סומק רוני של שירתו שמרה מראשיתה
 זאת עושה והיא כמעט, קבועה לתימטיקה אמונים

 המוקד את להדגיש נועד שאף שלפנינו בספר גם
 לא מתבטאת העיקביות אבל התל״אביבי. התימטי

 רחוב המוכרים: בגיבורים רק ולא בתימטיקה רק
 מוגרו, מרילין דילן, בוב קינג־ג׳ורג', פרישמן,

 מגילגוליו באחד טרזן — וייסמילר ג׳וני
 הוא אף הסומקי השיר וכר. וכו׳ — הקולנועיים

 של פיוטיות שליפות ומוכרת: בולטת זהות בעל
 וסגירותה־ קולח דיבורי ריתמוס מנוסה, אקדוחן
 יש שאולי סגירות השירית, השורה של לעצמה

 עצמאות באשר לפגם, טעם גם לפעמים בה
 שירו זה: וגם שבשלם. הרופף על מעידה החלק

 מוטב, או, לנקודה, מנקודה מתקדם סומק של
 צומח, אינו אך לקטע, קטע לנקודה, נקודה מצרף
 לקטע, מקטע לנקודה, מנקודה מתפתח אינו

שלו. בדינאמיקה לא בסטאטיות, ועיקרו
 משורר לפנינו להדגיש: ממהרת אני זאת, ועם

 אצבעות טביעת בעל משלו, מובהק כתב־יד בעל
 הכל: ועל תלמידים. העמידה וכבר לה דומה שאין

 תל־אביבית הכתובים אלה שירים של קיסמם
 בהיקפם מצטמצמים כשהם גם וסוחף. כובש

היפאני: ההאיקו בסיגנון מיניאטורות למעין
חורף עיד

 שטות ורד צבועות סירות הלןרוב בנהר
אחר, בענין

בשרוולים חרף עוד עובר הסירות משכיר
מקפלים

 ההולנדית עם ״מה לשאל יכול הוא ותמיד
חזרתן״ שלך,

 העברית לפרט, תשומת־לב הסתכלות, כוח
 אחר״), בעניין (״שטות האידיומאטית המדוברת

 המשורר של שליה״אני״ המינימאלית ההתערבות
דב למסור לאובייקטיביות, המישאלה בתמונה,

כהווייתם. רים
 משורר כמובן כאן מורגש ואף־על־פי־כן

 שבכאן. התמונות מן אחת כל של הקלעים מאחורי
 מפותח דימית בעל ילד כמו עומד סומק ורוני

 וגיל, דור של עניין משותפים, הקשרים של ועולם
 ומקשיב רואה עיניו, לפני הנגול במחזה וצופה

 היא פתאומי, גשם של בחללים ״הלילה, איך
רחוב של ש״הירוק שעה בובר,״ מרטין על מדברת

הפ את לאבד ומבלי אלה, בימים נראה שהדבר
 נחשפים שהם כפי הנ״ל, הגילויים רופורציה,

 קבו־ (!)30כ־ של בדבריהם/שלטיהם/עצומותיהם
 ברחבי־הארץ, כיום הנשמעים הם הם צות־מחאה,
 הנפש את המייצג ברור לקול יחד בהצטרפם

 זו, ואוכלוסיה ארץ־ישראל, של השלמה
 היא היא קבוצות, אותן על״ידי המיוצגת

השלמה. ארץ־ישראל
 חדל השפוי, המוסר של זו בזירה ואגב,
 הטלפון: לאיומי כמובן, פרט הימין, קול להישמע

 ברור כבר כיום ואולם להישמע. קולו חדל לא שם
 נאצות קללות, הכוללים טלפוניים, איומים כי

 מול ״כף״ אנשי קומץ של נוכחותם או וגידופים,
 שהפכה תנועה עכשיו, שלום של הענק הפגנות
 בכוחם אין השפויה, ארץ־ישראל תנועת להיות

 משעה שכן הבקבוק, אל המוסרי השד את להחזיר
שתי־ עד שבא, כלעומת ישוב החוצה,'לא שפרץ

סומק רוני של ספרו מתוך רורברגר, מיכאל צילם כיסא, עם תל־אביבית מירפסת

 גנוז ״אור של קסם מהעלים.״ מועתק המלך שאול
 שאין קוסם, ״שאין(בה) בעיר רמזורים,״ של כזה

 גן־החיות את שהעתיקו ומאז דרקון.״ שאין פילים,
 לשמוע צריר שאגה לחפש ״בשביל — ממקומו

 בעצים עוברת רוח כאשר אבל אחרת." עיר
 לא הבל הוא היופי ״הבל — יחידים״ ״בהתגנבות

 היא הזאת" ו״הסביבה מכאן זאת ובכל מכאן״
הראשונה." המלה של הבאליסטי ״המסלול

■ שחרור ציפי לא?! ׳יפה

תרבוטק
 מוסרי רפלקס

וחומייניזם
 עתה ניכרת בשטחים ההתקוממות מול אל

 אמנם היבטיה. כל על יהודית התקוממות״מוסרית
 כנה אך ומבולבלת, איטית חובבנית, התעוררות

 חסרת־ לא גם כה, עד הנראה וככל וספונטאנית
 עדיין שאיננה ואף נטולת־השפעה. ולא תכלית
 הכל, להפתעת נחשפת, הריהי כולו, הציבור נחלת
 מעודדות היותר החברתיות התופעות כאחת
 ספק, ללא שהיה, האחרון, בעשור אצלנו שקרו
 ומדובר ורפיסות. ריפיון התקרנפות, של עשור

 תוך נאורה, אזרחית תרבות של מרגשים בגילויים
אנו גילויי פרימיטיביים, יצרים על התגברות

 התאפקות איפוק, בצורת ביטוי, לידי הבאים שיות
 המצ־ חריגים) חיילינו(להוציא אצל גם והבלגה,

 העומדות נוראות פקודות למלא אחת לא טווים
המוסרית. להכרתם מוחלטת בסתירה
המיתרס, עברי משני אלה, התקוממויות שתי

 למרבה עתה, מתקבלות בארץ, והן בשטחים הן
 העמים, שני בין דיאלוג של כסוג גם הגיחוך,

 בתנאים המתנהלת גמגמנית הידברות של כסוג
הפו של לראשיהם מעל מילחמה" ״כמעט של

 והומא- המדיניות. קובעי המיקצועיים, ליטיקאים
 של ההתארגנויות בכל לביטוי שבא כפי זה, ניזם

הא הקפיטאל הוא הוא בארץ, קבוצות־המחאה
 הישראלית, התודעה בכספות החבוי מיתי

מוסרי. רפלקס בדמות עתה והמשתחרר
ומ טראומאטית קשוחה, הישרדות ובתודעת

 כיצד לראות מרגש היהודי, העם של כזו סובכת,
 שייפגע בלא תסביכים, בלא זה רפלקס נשמר
 כלשהו. חומייניסטי באיידס נגוע שיהא ובלא

 על הטראנספר, דיוני כיצד לגלות, גם מפתיע
 הכוהנת כהן, גאולה של ההיסטריות הרקע צווחות
מצ אינם המוסרי, הדאון תסמונת של הגדולה

 המוסר את ולהעמיק העם רוח אל לחדור ליחים
ככל להיפר, הציבור. בתודעת המונגולואידי

 ברבות כי להאמין ומותר הופעתו. סיבת עלם
 איומה קומוניקציה תיהפך הסערה, בשוך הימים,

 חיים של לבסיס הפלסטינים, ובין בינינו זו,
בארץ. העמים שני בין משותפים

המזסרי הערפאת
 נולד כבר הפלסטינית בחברה הנראה, ככל
 מהלכי את עכשיו המנהל זה חדש, ערפאת ופועל

 שגיאות. ובלא בתקיפות בסמכותיות, המהומות
 של מסובך תיזמור על המנצח זה, חדש ערפאת
חנו שווקים, מחנות־פליטים, תיקשורת, שטחים,

 וכנראה נחשף שטרם ערפאת הוא ומיסגדים, יות
 הערפאת זהו שכן אישי, באופן ייחשף לא גם

 אוכלוסיה הפלסטינית, האוכלוסיה של המוסרי
 לגלותו מנת על שנה 20כ־ לה נדרשו אשר

ומחנה. מחנה כל בחוצות מתגלגל
 שמנהל מי כי להודות מוכרחים זה ובעניין

 מהלכי- כה עד מנהל השטחים, מתוך זו מערכה
בתול לראשונה חסרי־תקדים. מחוכמים, שחמט

 שלו ובדרכו הצליח, אף ישראל־ערב סיכסוך דות
 טנקי את לשתק יקר), מחיר־דמים בלי (לא

 עוצמתה ואת ז,6האפ־ מטוסי את המרכבה,
 כללי- כולם על בכפותו ישראל, של הגרעינית

 בזירת־האי־ הוצבו לראשונה חדשים. מישחק
 מול אישית תעוזה נשק, מול אי־לוחמה רועים:

 מול ונערים נשים מיליטאריסטית, עליונות
 המודרניות. הטכנולוגיות בכל המצויירים חיילים

המ גוליית מסכי־העולם על לפתע נגלה וכך
 כל את להסיר כורחו, על שנדרש, כמי נע סורבל
וחני רמחים מגינים, קשקשים, השיריון: אבזרי
 זריזים. זאטוטים אחרי ריקות בידיים ולרדוף תות,
 כאשר ,20ה״ המאה של בסיומה עתה, דווקא והנה

 בצל הגרעיני, האיום בצל חיה העולם אוכלוסיית
 האנושי המין כלל רצח כלומר, היומניסייד,

 בארץ־הקו־ כאן, מתנהלת טכנולוגיים, באמצעים
 אלות באמצעות מגוחכת, מילחמת־בראשית דש,

 נשים, נהרגים, ואף חלק, נוטלים שבה ואבנים,
וטף. זקנים
 משתמש שבה האלה כי מודה אתה כורחך על

 חכמה היא הכבושים, בשטחים הערבי הציבור
 החדשה האלה צה״ל. כוחות של מזו שיעור לאין
 מצלמה אך המצלמה. היא הפלסטיני העם של

 מסוכנת, פומבית, אלה להיות הפכה זו תמימה
 על רחם ללא המונחתת ורבת־השפעה, מכאיבה
 חמורים, נזקים בו בהותירה המדיני, המימסד

הפיכים. בלתי
 שתתאחה עליה חזקה — שנשברה זרוע שכן
 כזו מתוכן, ריקה מדיניות אבל חודש. כעבור

 שום בידי תתאחה לא כל, לעיני עתה הנחשפת
משוכ ותהא שבעולם, הסברתית גבסים מערכת

שתהא. ככל וכזבים ורבת־מלל ללת
■ צמרת שמעון


