
 דימוי לאופנוע כי לחשוב מקובל
מת הזה הכלי את שרואים ער גברי,
אוגלי רחל של החטוב גופה על לבש

)23.(
 היא אופנוענית,' להיות .נולדתי

 היא בערב כולם, כמו היא ביום אומרת.
 עננים, אוספת האופנוע, על הנסיכה

 מלטפות־ עיניים והרבה רווי־שמן עשן
מלוות.
 לא הוא ¥$\,£* א1ש־א£ס יתכן
 האופנוענים חבריה ושל שלה, הסיגנון

 שהם כפי קנ״בה־דוקט׳, חבורת (או
המ החברה שם על עצמם, את מכנים
 דור־הם־ ועל האופנועים), את ייצרת
 בסיפרי־ההיס־ יקראו אולי הם רחים

 של החדשה החיה האופנוע, אבל טוריה,
חלק לממש מצליח הפרוע, המערב

 ארס העבר בשסו הרוע הסרט, *
 ־£7טיוראו ער סספר גורלו, נעיקבות

 שי- בסרט ארצותיהברית. ברחבי עעים
פוורה. פיטר חק

אוגלי רחל
המערב־הפחע של החדשה החיה

 אל הכרך מן בריחה של מגעגועים
 קבוצתית בהסתערות החופש, מחוזות

הטופחת. ברוח הנגמעים מרחבים אל
 האופנוענים הופכים לשבוע אחת

 ההופך שרי, בקפה קבועים לבליינים
 מלטפים, הם צפוף. לחניון־אופנועים

 השכן, של באופנוע מציצים מצחצחים,
מח חבר, באשת מציצים היו כאילו
נו אפשרות כל בודקים מידע, ליפים

בכלי. הטמונה ספת
בול הדוק, שחור בבגד אוגלי, רחל

 קוראים שלה לנסיך גם כולם. בין טת
 350 נפח משגע, חזק, קדבה־דיקט׳,

מהיר הכי הכלי את מלטפת היא סמ״ק.

טוס רק לה היה לכן לה(קודם שהיה
טוס).

הח מנהל את לפני מציג מישהו
 הרומאנטיקה. כל את לי הורס זה בורה•

ראו לא הם בטוחה. אני עכשיו מנהלי
 הוא פונדה ופיטר £45¥ א£חוא את
וידיאו. רק

אוג־ רחל את לפחות להם שיש טוב
 לאילת מאוד מתוכננים וטיולים לי

מהי על שלהם השיחות כי ולעין־גרי,
 וכוח־סוס הספקים גודל, אורך, רויות,

 את רק זה,'לעניין במיקרה עשויות,
 הוותיק האופנוען — פרויד זיגמונד
מכולם.

פבשבוח של שבת
 מיוחדה בתערוכה לראות אפשר בראש תומרקין ליגאל עשו וגויה שספרד מה
 — בתערוכה חזותית. לאמנות גלריה — במיסד הקרובים בימים שתיפתח במינה
תבליט. וגם פיסול גם שהן עבודות מוצגות — מכשפות של שבת

 על מדבר כשהוא הצייר. גויה על מדבר בעצם הוא ספרד על מדבר כשתומרקין
הישראלית. למציאות מתכוון הוא גויה

 כמה צייר קינטה, בכפר האחרונים, בימיו מאוד. מעריץ שאני צייר הוא ״גויה
 הצטיין שלא וגויה, .20ה־ המאה בנות כמעט שהן לגמרי, משוחררות תמונות

 האווירה את המפגר, ואת.עמך האריסטוקרטית סביבתו את שנא באהבת־אנוש,
בי. היכה וזה חשוכה. ונצרות עממיים מיתוסים על־ידי הנשלטת הרמונית

 וסביבו במרכז התייש — הישראלית במציאות כאן, ראיתי שם, שראיתי ״מה
 עוד אנחנו התחיל. לא אפילו זה אצלנו — ספרד שעברה מה כי הבנתי המכשפות.

פולחן־האדם. הפאגניזם, למילחמת־אזרחים, — לזה ניכנס
 בסביבתה העוסקת אמנות ומנהיגיו. רוח־העם את מגלם גויה של ״התייש

בפרח*״ שראיתי מה זה — התקופה של מאוד אישי בתיאור
 ואולי מיקרה בדרך ״אולי .1988 מאי במימד, תומרקין .1808 מאי בפרח, גויה

 אני מכשפות. של שבת היא והתגובה ישראל של הפאשיזציה בתקופת חי אני לא,
 ׳אתה של הסוג מן לפולחנים וכניסה התבהמות נגד כמו מילחמות, נגד לא

עצמה. בתערוכה ראו העיקר את גויה. על תומרקין על תומרקין דברי בחרתנו׳.״
בסרריר האסוות סוסיאון * מז־דיך

לשיפור
הביצוע

בחי ידוע וההיפוכונדר הטוב ידידי
 אימת וכל לאמבולנסים, הרבה בתו

נמ לטיפול הניידת ביתו ליד שחולפת
מאושר. ומתמוגג לרווחה נושם הוא רץ

השימחה? מה על
בהת אומר הוא עובדים,' ״החבר׳ה

הדו מהירות את למדוד וממהר רגשות
המד־חום. את ולנעוץ פק

 להמציא איש דאג לא עתה ■עד כי
 ספרות הטוב ידידי של מסוגו לאנשים

 ריקארר שבא עד כלשהי. מיקצועית
 בכתיבה גם החוטא שוודי, רופא פוקס,
 וכתב בפרט, סאטירית ובכתיבה בכלל
 להיפר המדריך את ההיפוכונדרים לכל

 הוצאת ח!לה אתה ספר. אין — כונדר
 משעשעים באיורים המלווה מסדה),

קרמן. דני של
 זהו כי המסדיים כתבו הספר גב על
להיפו בעולם והיחיד הראשון ״הספר

 ה־ הביצועים לשיפור המיועד כונדרים,
 למד אדם בספר מעיון היפוכונדריים."

 להכיר עליו ביצועיו את לשפר שכדי
 הרופא את ואף הרופאים טיפוסי כל את

 במצב הזמן מרבית העסוק ההיפוכונדר,
בריאותו.

הא טיפוסי את להכיר יש במיוחד
 הצעירה האימהית, המירשעת, — חיות

יש פוקס, אומר האחרונה, מזו והסכסית.

 שח־ להיות רצתה ודאי היא להיזהר.
במח לעבוד תעדיף לכן קנית־קולנוע.

 את מודדת וכשהיא הגברים, לקת
אחוזים. 40ב־ עולה הוא הדופק

 היא זה במיקרה פוקס של הצעתו
 אחר, משהו על קלה, לשעה לחשוב,

המחלות. מלבד
 פוקס, פסח לא ההיפוכונדרית על גם
 גברים כי ההשערה את מפריך והוא

 מנשים. יותר להיפוכונדריה נוטים
 ההי־ של תור־הזהב היא ההריון תקופת

 בגן־ שרויה היא זו בתקופה פוכונדרית.
 וכל והפרעות, סימפטומים של עדן

בחגיגה. משתתפים אברי־הגוף
 להי־ עצות כמה מעניק גם פוקס
 הנשוי. ולהיפוכונדר בגפו החי פוכונדר

 את המתאר בפרק מסיים הוא הספר את
ההיפוכונדר. של חיי־האהבה

ערו לפניו עומדת הגברת ״סוף־סוף
 אוי, בחוזקה. דופק יורם של והלב מה,

 מי הלב. הלב, לא־נורמלי. שלי הדופק
 עכשיו בלב. פגם איזה לי אין אם יודע
אפודה, חולצה, חליפה, מתפשט: הוא

קצ תחתונים ארוכים, תחתונים גופיה,
וכד. וכו׳ רים

 נעצר. הוא לגרביים מגיע ״כשהוא
 חמות, להישאר צריכות שלי הרגליים

להצ אפשר אחרת לגברת, מסביר הוא
 ערומה. היא למיטה. נכנסים הם טנן.
 ברגע־ מתעלסים. הם בגרביים. הוא

 מה מאוד, מעניין יורם: תוהה השיא
 עכשיו?״ שלי לחץ־הדם

 בלבד. להיפוכונדרים המיועד ספר
 היפוכונדרית, הייתי לא מעולם עובדה,

 הרגשתי פירקי־קריאה כמה אחרי אבל
 גופי וכל עולה שלי לחץ־הדם איך

 הזאת שהמחלה לי תספרו אל אז כואב.
מדבקת. גם

•0םתס ניתוח
ערכם ושלום

 אריה המתרגם את שהמציאו מזל
תמימו ברוב היינו, כן אילמלא אהרוני.

 של המחזות את לקרוא ממשיכים תנו,
 י.ד. של הקלוקל בתרגומו עליכם שלום

 שלום את ״לתקן" שדאג ברקוביץ,
 על ולשפוך האירוניה את לעדן עליכם,

סנטימנט מלל שבסיפוריו הגרוטסקה
 כתב שבו לטון המנוגד מתקתק לי

מחזותיו. את עליכם שלום
 של ותיק שועל אהרוני, אריה אבל

 טרח רבות ושנים ויתר, לא תרגומים,
 עליכמי, השלום הכבוד את להשיב כדי

ה של המשובח מטעמה לגרוע מבלי
שלו. המופלאה אירוניה
 עליכם, שלום על כשמדברים היום,

האיש אהרוני, לאריה גם מתכוונים

 של שכתביו הצעירים לקוראים שגילה
 שידעו מה מכל מרובים עליכם שלום

 את שהשיב האיש גם הוא כה. עד
 למקומן, עליכם שלום של ״שגיאותיו״

 הסירוסים את כל לפני חשף לכל, ומעל
 י.ד. לו שעשה הפלאסטיים והניתוחים
ברקוביץ.

 של להובביו אהרוני העניק באחרונה
 עב־כרס קובץ פנינה: עוד עליכם שלום

ה הפעם זו ומערכונים. מחזות ובו
 יצירתו לקורא מוגשת שבה ראשונה

 במלוא עליכם שלום של הדראמתית
 ה־ בין למקור. נאמן ובתרגום היקפה

 את למצוא אפשר והמחזות, מערכונים
הנחלה. והזכייה החלבן, טנביה הגט,

האשה
ב שהציגה למודליסטית קורה מה
 פסלים לפני חמודותיה את שנים משך

 היא שגם מגלה היא אחד יום וציירים?
כמותם. ולצייר לפסל יכולה

רוברטס רינה יוצאת אלה בימים

 הפסלים משלה. בתערוכת־פסלים )72(
 ומור־ צבועים משי, נייר פיסות עשויים

 מחוטי־ (שלח ארמטורה גבי על בקים
ב השולט הנושא היא האשה תייל.

 במוסיאון בקרוב הפיסוליות. יצירותיה
רמת־גן. י

ביקעת
השפות

 מודיעין באיזור המכבים קברות ליד
 לשואה, אתר־הנצחה באחרונה הוקם

 פדר מרילה הפסלים בידי שעוצב
 פדר) נפתלי ח״כ״לשעבר של (אשתו

 וביקעת־ זכור — הפסל חוף. ודוב
 של שטח על־פני המשתרע — השמנת

 אלמנטים, מכמה מורכב דונם־אדמה,
 עתיקות מצבות בהשראת נבנו שחלקם
נחר שחורים גרניט לוחות על בפולין.

בשו שניספו יהודים של שמותיהם טו
אה.

 פסל השניים הקימו שנים כמה לפני
להנצחת הוא אף בניו־יורק, דומה

 אוננשת שחי
חצרכיו

 הנפוץ השיר לידי הגיע אלה בימים
 ,4 בכלא הסדירים החיילים בין ביותר

 שאף מקייטן, אריאב על״ידי שנכתב
 שם. הכלואים בין הוא

 — אחר לאסיר השיר את מקדיש מייטן
 עשרות בסיסמות שריסס מי קלר, אדם

 ע? כאות־מחאה צבאיים .כלי״רכב
הכיבוש. מדיניות

 מקיימן, לאריאב ראשון פירסום
:4 בכלא אסיר הזמר, של קרובו

 אני / מצריפין אצבעות שתי
 רק תיוס כיו / סורגים ביו יושב

 וזי' / למפקדים וקשבים / מיסדרים
 עריקות על / יושבים רובם אסירים

וסמים. שוד
 עצות / מהלב רחוק מהבית רחוק

 חופש על חושב / כואב וזה אותי
 לפני (עציר על״מ חיל / המון

בדיכאון. מישפס)
 מיזרן / מצריפין אצבעות שתי

 ״האגף' אל / הקפיצים על קשו
 שי לשימצה הידוע (אגף־הבידוד,

 ומכוח / לוקחים אותי )4 כלא
שמש חבר רואה / נותנים הם לי

 שתי / יישאר פה ואחר / תחרר
 נורא הביקורים / מצריפין אצבעות

 מזיי / מדוכאים וההורים / קצרים
 ל׳ לקחו הם כי /,ליבי בתיד דימעה

כבודי. את
 עצרו / מהלב רחוק מהבית רחוק

 חופש על חושב / כואב וזה אותי
בדיכאון. עצור חייל / המון

 לוחות משישה הפסל-מורכב השואה.
חצוי. מגן־דוד ועליהם

החולב״ ב״טוביה ברטונוב ויהושע רובינא חנה
עליכם שלנם של האיחניה במקום מתקתק סנטימנטלי מלל


