
אדון זאב

המפגש עם מיכאל דרוקס

עמוד  בגודל  קולאז'  היה   1966 בפברואר  לוין" מה־20  חנוך  "דף האחוריים של 

שכלל גרבי נשים, רגליים סקסיות, ילד וייטנאמי, ושאר עניינים שהעסיקו אמנים 

במערב בשנות הששים. בכתב יד גדול של מיכאל דרוקס, נרשם שירו הזועם של 

חנוך לוין:

ּכִי ָהָרעָב וְַהָּמוֶת הֲֹלא הֵם ִרְקַמת חֵן
עַל ּגְַרּבֵי־ֶמִׁשי ֶׁשל עֹולָם ִמזְּדַּיֵן

ּוכְֶׁשּנֹופֶלֶת ַהֶּׁשֶמׁש ּבֵין ָהעְַרּבַיִם
נְִדלָק ַהּנֵאֹון ּבַחֲנֻּיֹות ַהּגְַרּבַיִם.

לזעם השמאלי הזה לא היה המשך בסאטירה הלוינית, ולדעתי הוא קיבל ביטוי 

מובהק במחזות המיתוס, שבהם צייר את העולם בכל כיעורו. ואולם, שנתיים אחרי 
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המרובע הזה, יצרו דרוקס ולוין ביחד סדרה של עבודות: דרוקס צייר ולוין כתב. לוין 

לא הכיר עבודות של ציירים מקרוב, כלומר מתוך הסדנה או הסביבה שלהם. גם 

עברו כחובב אמנות פלסטית היה דל. 

הצלחתו  סף  על  וצייר  השולית  החייל  מרמת  נער  דרוקס,  מיכאל  בשביל 

הגדולה בשדה האמנות הישראלית, חנוך לוין היה חלק מהחבורה "הפוליטית של 

הקומוניסטים האינטלקטואלים", בחור משכיל, איש ספר, "ממש כמו" בת־זוגו של 

דרוקס, יהודית רייטה, לימים יהודית דרוקס, שלמדה עם לוין בבית הספר התיכון 

וגם התרועעה איתו בסביבה של בנק"י. דרוקס ויתר על עולמו הקודם, מהשכונה, 

והמיר אותה בעולמה של בת זוגו. חלק מהעולם הזה היה חנוך לוין.

המפגש לא הוביל רק לעשיית אמנות. אצל בני הזוג דרוקס התכנסו החברים 

צעצוע",  "ישיבות  הללו  לפגישות  קראו  הם  כסף.  להרוויח  כיצד  רעיונות  והעלו 

משום שבדרך כלל נסבו סביב המאמצים להמציא צעצועים חדשים שיכבשו את 

השוק. באותה תקופה — אחרי מלחמת 1967 — הופיע האקדח המצפצף של ימי 

העצמאות, והמוני בית ישראל קנו אותו. גם החבורה הזאת — אלכס כגן, בני הזוג 

דרוקס, לוין וטרץ' — ניסו להעלות רעיונות דומים. אלא שהפגישות נשאו בעיקרן 

אופי קומי, והרעיונות היו בהתאם. המעשי מכל היה רעיונו של לוין ליצור צעצועים 

מגעילים. למשל, "הנזלת": חתיכת פלסטיק בצורת נזלת שתודבק מתחת לאף, 

או "פרונקל", גם הוא עשוי פלסטיק ונועד להדבקה על המצח. לשני צעצועים אלה 

הכין דרוקס מודלים ודוגמאות, שכנראה לא יצאו אל הפועל.

בשלב כלשהו החלו הזוג דרוקס, לוין, כגן ואחרים למכור בלונים. את הבלונים 

נחלת  רחוב  של  בחנויות  שלו  לקולאז'ים  חומרים  חיפש  כאשר  דרוקס  "גילה" 

בנימין. בחנות סיטונאית אחת הוא מצא בלונים זולים מאוד, קנה כמויות גדולות 

מהם, וחנוך, ביחד עם יהודית ואלכס, ניפחו את הבלונים בפיהם והיו יוצאים לגני 

משחקים, שם נהגו להציע את הבלונים לילדים שעל המגלשות והנדנדות, ולבקש 

מהוריהם כסף בעדם. יותר מעד אחד סיפר כמה גרוע היה לוין כסוחר. הוא נהג 

הכסף  את  השיגו  שלא  משום  בבכי  שפרצו  לילדים  הבלונים  את  בחינם  לתת 

הדרוש מהוריהם. סביר להניח גם שהבלונים הללו הם שהעניקו ללוין את הדימוי 

המרכזי ל"סוחרי גומי". 

מכל מקום, דרוקס היה עד מהרה לאחד האמנים הבולטים של הדור הצעיר. 

קבוצת "עשר פלוס" — שהיתה אז כבר קבוצה מבוססת, הזמינה אותו להשתתף 

"חדש  עדיין  היה  לוין  לוין.  עימו את  והוא החליט להביא  בתערוכת אמן־משורר, 

לגמרי" בזירה, ומבחינתו של דרוקס היה זה צעד של אמון, או מוטב — המשך 

הסאטירה.  את  אחדות  פעמים  אייר  שם  האחוריים",  ב"דף  המשותפת  לעבודה 
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זה,  בגיליון  דבר שמונה הדפסים שחלקם מודפסים  הוצגו בסופו של  בתערוכה 

ואחרים לא ניתנים לשחזור מוקטן בלי לפגוע באופן ממשי בעבודה. 

החל  לוין  קצרה.  היתה  דרוקס  ומיכאל  לוין  חנוך  של  המשותפת  הקריירה 

לעבוד בתיאטרון הממוסד, ודרוקס מוסיף היום בגילוי לב: לוין לא ניחן רק בכישרון 

רב, אלא גם ב"טונות של כריזמה". כבר מן ההתחלה אנשים הסתופפו בחברתו 

היה  כמוהו  אגוצנטריים  לאנשים  כי  מודה  דרוקס  עימו.  העבודה  לאתגר  ונענו 

דינמיקה אמנותית  ולמנהיג של כל  לוין, שהפך לבכיר  קשה להישאר לצדו של 

בסביבתו.

י.ל.
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סבא מינקת 

ָליֹות, ָטף ֶאל ַהּכְ ַהּמַֹח ֶנֱהָרס ְוִנׁשְ
ָפם.  רֹון ְמַצְמְצִמים ֶאת ֶהּקֵ ּכָ ִעּגּוֵלי ַהּזִ

ל ָהָרצֹון ִלְחיֹות ים ׁשֶ ים ְקַטּנִ ַעל ִאּיִ
ָפם. יָלה ׂשָ ה ַמְבׁשִ ֶרת ַרּכָ ַזּמֶ

א ֵמיֶנֶקת י ַסּבָ ְרּכַ ב ַעל ּבִ ׁשֵ
ֶקט. ׁשֶ ְזָמן ָיֶפה ְלִהְתָחֵרט ּבְ

על שפת האפסים השחורים

ָבה ֲחִצי ְנכֹוָנה ַמְחׁשָ
ים ְמַאֲחִרים ְמָצֶרֶפת ַמֲעׂשִ  

ְלָוה ַאֲחרֹוָנה ְלִרְגִעי ׁשַ   
ֹחִרים. ְ ַפת ָהֲאָפִסים ַהּשׁ ַעל ׂשְ    

ע ָעצּום ּכַֹח ֶרׁשַ     
ְתנּועֹות ִצְמצּום. רֹוֵקד ּבִ      
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]אלזי יונתן טיילור־מור[

ֶאְלִזי יֹוָנָתן ֵטילֹור־מּור
ְרחֹוִנית. ְמָלה ּפִ ה ׂשִ ָלְבׁשָ

ים יאֹודֹור דּוְגָלאס ּפִ ָרָאה אֹוָתּה ּתֵ
כֹוִנית. ַעד ַחּלֹון ַהּמְ ִמּבַ

ּנּור ּתַ ֶאְלִזי ָאְפָתה ֲחַזְרִזיר ּבַ
א ֶאת ּכֹוסֹו. ְודּוְגָלאס ִמּלֵ

ָרִחים ִליַח ִעם ֵזר ַהּפְ ָ א ַהּשׁ ּבָ ּוְכׁשֶ
ְמָצָאם ֲחבּוִקים ֶזה ִעם זֹו.

ֶזה ִעם זֹו ֵהם ָהיּו ֲחבּוִקים.
ים  יאֹודֹור דּוְגָלאס ּפִ ּתֵ

ְוֶאְלִזי יֹוָנָתן ֵטילֹור־מּור
ּנּור. ּתַ ָאְפָתה ֲחַזְרִזיר ּבַ ׁשֶ

שמעון ולוי אחים

ֵאב ל ִעם ַהּכְ ַחד ְמַטּיֵ ה ַהּפַ ִהּנֵ
ָידֹו ִלְצָעָקה ְיֵגָעה, ְמַנְפֵנף ּבְ

ק ִעם ָהָאדֹון ְזֵאב ֵעת ְלִהְתַחּבֵ
ֵחיק ָרֵחל ּתֹוֵלָעה יׂש ּבְ ְוָלׂשִ

ים ּנִ ַע, ּכִ ם, ְצַפְרּדֵ ּדָ
ְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים. ׁשִ
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הזמרת אודרי מספריים

ַרִים ֶרת אֹוְדִרי ִמְסּפָ ּמֶ יר ַהּזַ ׁשִ ָאז ּתָ
ם ָהל ׁשֹוְתתֹות ּדָ ְוָאְזֵני ַהּקָ

ְדָרן ֶאְפַרִים ה ְוַהּסַ ְדָרן ֹמׁשֶ ַהּסַ
ָלתֹות ְלעֹוָלם חּו ֶאת ַהּדְ ֹלא ִיְפּתְ

ה ּפָ אי ֶנֱאַסף ֶאל ַהּקֻ ּפַ ם ַהּקֻ ּגַ
ה. עֹוָתיו ֵמֹעֶנג ְוֶחְרּפָ ַמְרִעיד ֶאְצּבְ

נסיעה טובה

ְהֶיה מֹוֶדה ְועֹוֵזב ָבר ּתִ ָמַתי ּכְ
ַע. ֶכֶלב ּוְצַפְרּדֵ ים ֶאת ֱהיֹוְתָך ּבְ ְוַתְגׁשִ

ָך ְלֵהָחֵרב ת ִלּבְ ְוֵתֵלְך ַאַחר ְנִטּיַ
ֶדיָה. ה ַאַחר ׁשָ ָ ְתַנֶהֶלת ִאּשׁ ּמִ מֹו ׁשֶ ּכְ

ד: ּמָ ְתָך ִיְקָרא ּגַ ּוֵמָעְפרֹות ֻחְלׁשָ
ד. ְנִסיָעה טֹוָבה, ָאדֹון ִנְכּבָ
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על ברכי הכאב

ם צֹוֲעִקים ְמנּוָחה, ַהּמַֹח ְוַהּדָ
ִנים, ו ְוַהּכֹל ְיׁשֵ י ַלְיָלה ַעְכׁשָ ּכִ

ֶפׁש ַהּפֹוְסִעים ַעל ּכֲֹחָך ַאְך ּכֹחֹות ַהּנֶ
ים. ים ְקַטּנִ ּלִ ְלּתַ ְתָך ּתַ ים ֶאת ֶחְרּפָ עֹוׂשִ

ב ֹאף, ֵעת ְלַיּבֵ י ִלׁשְ ָבר ּדַ ּכְ
ֵאב. י ַהּכְ ְרּכֵ ִנְמנּוֵמי ֶקֶסם ַעל ּבִ ּבְ

]שובו אלי עולמות מאז[

ׁשּובּו ֵאַלי עֹוָלמֹות ֵמָאז
ְזזּו ֶאת ֹמִחי ים ּבָ י ֲחלֹומֹות ָקׁשִ ּכִ

ז ֻרּגָ הּוא ּכֹה ָיָקר ְלִקּיּוִמי ַהּמְ ׁשֶ
ִכי. ָעָקה ְוַלְבּ מּות ַלּצְ ְוַהּנֹוֵתן ּדְ

ׁשּובּו ֵאַלי עֹוָלמֹות ֵמָאז
ַמן ָזז. ֲהֵריִני ׁשֹוֵקַע ְוַהּזְ


