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והשר הפיצוח הפיעמח,
11ע לעמוס אשה׳ ״לדעת בשולי

ת ע שה לד  אפשר כישרין. עתיר טופר של טוב לא ספר הוא א
 כמה בו שמנו הסיבות מן לא אבל - רע ספר שהוא לומר אפילו

 חזרות אמינות, לא דמויות שחוקה, סמליות ממבקריו.
 מסלפים, כיסוי לה שאין ויומרה ״מושיבים״ של מייגעות

 זעירה״ לילה ״מנגינת להיות היתה שעשויה מה את מגחיכים
וההעדר. החסד צער של

 עוז עמוס
 אשה לדעת

ע' 200 כתר, הוצאת

פתיח במקום
 שאחרי היא כשלנו קטנה בארץ הבעיות אחת

 כלשהו, מבקר / משורר / סופר עם היכרות שנות
 אל גם היחס יותר או פחות נקבע שבהן שנים
 קשה, יצירתו(יצירתה), אל גם (האשה), האיש
 משלו(משלה) מאמר שיר, ספר, לקרוא מאוד קשה

 מלאים שכולנו לכך רק לא הכוונה תמה. קריאה
 לכך רק אינה גם הכוונה כרימון; קדומות דעות

 ועמדה יחס לעצמנו גיבשנו השנים שבמרוצת
הכ־ ולשלילה; לחיוב — עמיתינו לכל מסויימים

קיומי מצב עוז; עמוס

 ועל הזמן שבמהלך לכך, גם השאר, בין היא, וונה
לעצ קיבענו ואף גיבשנו שקראנו היצירות סמר
 היוצרים מן אחד מכל שלנו הציפיות את מנו

לנו. המוכרים
 דמד תהיה מה בדיוק לדעת מדמים אנחנו וכך

 גם לוין(ולרוב הניד של הבאה הצגתו של תה
 הבא השיר על כלשהו מושג לנו יש טועים), איננו

 מה לשער מסוגלים ואנחנו עמיחי יהודה שיכתוב
 על או משורר־משוררת בסוגיה אבירן דוד יאמר

 לבלתי־ מרחב הרבה כלומר, המשוררים. עמיתיו
 מה של בגבולותיו — לעצמנו הותרנו לא צפוי

ול היחס, את לכך הוסף כצפוי. בעינינו שנראה
 מן אחד כל כלפי מראש השיפוט, גם עיתים

 לך והרי הנזכרות / הנזכרים היצירות / היוצרים
 בלתי־ננד כמעט אבל בלתי־בריאה, תמונת־מצב

 אני שבה תמה קריאה אותה שלנו. בתנאים נעת
 לי־ סביון של סיפרה את למשל, לקרוא, מסוגל
 ביחס בלתי־אפשרית — לי מוכרת שאינה ברכס

 אפלפלד, אהרן של העשירי או החמישי לסיפרם
אורפז. יצחק או בדנו־ יצחק שמיר, משה

המת עובדה עובדה. לעשות, מה אבל, מצער.
 תרבות קסן, מקום של מאופיו כמדומה חייבת

 הכל, את מכירים הכל שבה ומגודרת, מוגדרת
 אוהבים בהם, מתחככים הכל, את פוגשים הכל

הפו עמדתם עם מסכימים אותם, שונאים אותם,
 שאינם דברים אלה כל עליה. חולקים ליטית,

 האמנות יצירת של להערכתה ביותר רלוואנטיים
 וחי־ יש זו: וגם האחרונה. מהנקודה חוץ אולי —,

 השנ־ את דווקא מסתירים פוליטיים לוקי־דעות
 חילו־ אינם כלומר, ביותר. העזות הקנאות / אות

כלל. פוליטיים) עקרוניים(או קי־דעות
 מעט שלא לכך, הסיבה דעתי, לעניות זוהי,
 אבל ההגונים מקום מכל שלנו, המבקרים מטובי

 הביקורת. ממלאכת פרשו שבהם, החששנים גם
 לרוב, מעדיפים, פרשו שלא שאלה הסיבה זוהי

 ששם החיים, בין אינם שכבר סופרים על לכתוב
סופ על או — ייצרם, על להתגבר צריכים אינם
 שיסתבכו חשש אין שאז עליהם, מקובלים רים

מן להתעלם גם אסור ובהתכתשויות. בקטטות
"י ...................................... 26

 בלתי־מו־ משורר / סופר שבגילוי היתירה ההנאה
בא תמה תמה. קריאה קורא אתה שאותו לך, כר

שא וכמו שנים לפני קבע דרך שקראת כמו מת.
 אינך שכבר וכמו זרה בשפה יצירה קורא תה

שלו במרחק הגר שכנך דיברי את לקרוא מסוגל
 עוד גתקבעו עימו יחסיך ואשר ממך, רחובות שה

 וחמש־עש־ שלוש-אכזבות במרחק — שנים לפני
והשמצות. מארבים רה.היתקלויות",

 — כאן מצייר שאני זו מצב שתמונת מובן
 לא שאם בלבד, שלי נחלתי שהיא מאמין ואינני

סכ בחובה טומנת — אותה מעלה הייתי לא כן
 ששיבעים שבעת היא העיקרית הסכנה רבות. נות

 ה־ השבועונים, המקומונים, העיתונים, ושיבעת
באג יכו בתופיהם, יתופפו והחיגרונים פיסחונים

 להם שאין מבקרים של בשיניהם ויחרקו רופיהם
 ומעולם להם שאין לומר; מה להם היה לא ומעולם

 שאותה ליצירה אמנותית רגישות צל להם היה לא
 שהם תשלום; ותמורת מיקצועית ״מנתחים״ הם

 לראות כדי הדרושים והכלים המידע את חסרים
 שאין דבר; מתוך דבר וללמוד הקשרו בתוך דבר
כל ופיקפוקים ספקות להם היו לא ומעולם להם
 ולחשבונותיהם הקדומות לדעותיהם ביחס שהם

 קורים אלה וכל זה שכל בעת שלהם; האישיים
 ו״הפוג־ ושבוע־שבוע, יום־יום מעשה ומתרחשים,

 אדם של הקולע (בביטויו שישי" יום של רומים
 הולכת שרמתם תוך הפוגה, ללא נמשכים ברוך)

עצמם על גוזרים — האשפה פחי אל ומתדרדרת

ולידום. לשבת שבינינו המשכילים
ולעו אחד, מצד תמה, שאינה קריאה כן, אם
התר הזירה את המותירות והתנזרות שתיקה מתה

 יושר ולחסרי אישים לחידלי הפקר כשטח בותית
 השני. הצד מן אינטלקטואלי,

 יותר? רבה מי של סכנתם ובאמת,
לעניין. ועכשיו

 1פיטפוט1 שתיקתן
חרש סוכן של

 אפילו אפשר טוב. לא ספר הוא אשה לדעת
 אבל כישרון. עתיר סופר של רע ספר שהוא לומר
 איש־המוסד־בדי־ שתיאור מפני רע ספר לא הוא
רשי החטיאה כאן אמין. אינו במרכזו הנמצא מוס
 פלדמן אביגדור של האינטליגנטית השנונה, מתו
 שום ניכרת לא עוז של בסיפורו כי המטרה. את

 אליסטר או קארא לה ג׳ון עם להתמודד כוונה
 שלפנינו הספר של שאפתנותו או יומרתו מקלין.
 כבר ביטוי, לידי באה והיא יותר הרבה גדולה
 הכחולה התקופה פיקאסו, שלו: העטיפה בציור

בסיטו מעורטלים ואשה גבר העצב, תקופת —
 הגירוש סף על הדעת, תפוח אכילת שלאחר אציה

\,13ז61ת־1ז3 תינוק, בזרועה מחזיקה אשה הגן. מן

 זו. את זו ומרגיעות מתחבקות נשים שתי מאחור:
לסביות?
קיומי! מצב קיומי, מצב צועק: הכל
גי של היותו מאוד. ישראלי בנוף קיומי מצב

 גם אבל שרירותית לשעבר מוסד איש הספר בור
 סחורות הם השב״כ המוסד, ורלבאנטית. סימלית

 של הרכש סוכני בעיני שנים זה מבוקשות יצוא
 אבל בינלאומיים. בירידים זרות ספרים הוצאות

 שבוע אין אצלנו, גם מדוברים מוסד שב״כ, סוכני
 הם אבל לסירוגין. ו־זסס 10 הם בחדשות. שאינם

ומ אלופים לאותם כביכול ״טיבעי" המשך גם
 בספרות, אותם שהקדימו הבכירים צה״ל פקדי
 ה״או־ ה״אליקים", מרבית ממנה שנסתלקו לאחר
לתומם. בשדות הלכו שסתם וה״אפרימים״ ךים״

 איש וראשונה בראש כמובן הוא מוסד איש
 בשרו את הנושא איש מחריש, איש שותק,

 למיתוס טיבעי ממשיך הוא זה, בהיבט בשיניו.
 נושא הוא ושתקן... גדול ״בני לכולנו: המוכר
 הפכה אלתרמן של שתיקתו עופרת." כדור בליבו

 מורים יזהר. ס. ושל גורי חיים של ל״שתיקתם״
 היוחסין מגילת אל לאחור להצביע ידעו לספרות

 ברנר, של גיבוריו אצל והגימגום השתיקה שלה:
 האנטי־נאצי הצרפתי ורקור של הים״ ״שתיקת
 את יזכירו אף שביניהם מרחיקי־ראות הנשכח.

 של מסתו ועד הגרמני מנובאליס — הרומנטיקה
הדיבור. פני על השתיקה יתרון דבר על מטרלינק

 אחראית, עיקשת, קשה, שתיקה שתקו, כולם
 לרגל עלו כולם חסרת־שחר. לירית, ממלכתית,

 שומעים כשהם האלתרמני, הדומיות״ ״הר אל
 ארצות והרבה / אגמים הרבה של דומייה ״מסביב

 שייקספיר: יש תמיד שייקספיר. גם והיה בהירות."
8116066 18 8.681 7116.
 בלי פיטפטו ופיטפטו... — כולם שתקו וכך

 של והצירוף ותכלית. תיכלה בלי גבול, בלי קץ,
 המפטפט הגיבור את הוליד והפיטפוט השתיקה
 שאין מונולוג — ובפגים מבחוץ שתיקה פנימה.

 שתיקה לייצג ייטיב ומי סוף. לו ואין התחלה לו
 שתיקתו הרי לשעבר. מוסד כאיש כזאת פטפטנית

לש אותו מחייב שתפקידו משום גם פנים: כפולת
 עם לו אין ולכן בדימום יצא שכבר מפני וגם תוק
 (סמל, מצוא לעת חולת־נופלים ובתו, לדבר. מי

 כשהיא אבל שבשתקנית. שתקנית היא אף סמל!),
 לא מהשוק יאכנע שום — פיה את פותחת כבר

לה. תשווה
בהמשך. כך על אבל

הישראלי הקשר
 זו מבחינה השתיקה. היתה בראשית ובכן,

הב הקצין על אפילו המוסד איש כמדומה, עדיף,
 קניוק יורם של הוא) אף בדימוס מיל׳(כלומר, כיר

הקשר, מחפשים כבר אם ואגב, .1בת שלו, ברומאן

 — עוז של לסיפרו ובשר שאר־רוח השראה, מקור ,
הוש שממנו ספר קניוק, של זה לבתו ללכת מוטב

קארא. לה לג׳ון מאשר ספק, ללא פע
 ולאו אחד, מאפיין רק כמובן היא השתיקה אבל
 של הנפש ובמפח הנפש במפת המרכזי, דווקא
 הפי־ השני, המאפיין גם מעניין, סיפורנו. גיבור
 כאן. שלנו ה״בדימוס" של במיקצועו קשור ענוח,
 משכיל מורה כל — ו׳פיענוח׳, ,שתיקה׳ והרי

 בכל מושגי־מפתח הם — זאת לכם יאמר לספרות
שקד הרומנטית בזו וגם סימבוליסטית, פואטיקה

 בעבר שיוחס שמה בזה, רק הוא החידוש לה. מה
 ביצירה, הסופר או המשורר לדמות לרוב
 * ״נש- והוא והרחקה עידכון תהליך עתה עבר
 חקלאי־שב״כי כפל״משמעות כאן גם - תל״

 חי שניהם, חשאי. סוכן של נפשו בקרקע -
 מפענחים ומפענחים, שותקים והסוכן, משורר

שה פלא מה כמובן. — פנימה והכל ושותקים.
 ״סיפור־ כתיבת של באפשרות מהרהר שלנו סוכן

).30(לפנסיה" ייצא כאשר קטן מרגלים
 ונג־ ונרדפיה שהיא לי נדמה לפיענוח, אשר
נש אל בספר. ביותר הנפוצות המילים הן זרותיה

 של קיומה צופן, של קיומו את מניח פיענוח כח,
 ולפעמים — צריך שאותו מיסתורין של חידה,

לפצח. — ניתן לא
 משייכים אנו כי ונגזרותיה, נרדפיה אמרנו

 * ולהגדרה להבנה והניסיון התהייה את גם לכאן
ולזי ולהשגה ולידיעה ולתפיסה ולאיבחון

 של הזה הסמאנטי־סימלי לשדה שייך הכל הוי.
סי גיבור הוא — יואל ״מתעמק״ וכך הפיענוח.

 1 חלון בעד מוטל כלשהי(אור ב״תבנית" — פורנו
״להג מצליח לא אבל הדשא) על ונופל חצר אל

 צ־ ביצירות ״תעלומות" מגלה והוא ),26( דירה"
 ״סימנים מקום בכל מזהה והוא ),30(ובאלזאק כוב
 )32(לתפוס" מצליח לא ״שאני(הוא) סדר" של

 הנרי את קרא עוז — הטאפט גבי (על ומזהה
̂  וחושד סדירה״ תבנית של איים ״מין ג׳יימס)
נועדת לא אבל דבר איזה יש ש״אולי לעצמו

למזלן סימן :13 ספר

 לכל ״אפשר תעתוע." רק יש ואולי לפענח(אותו),
 את מסכם שלנו והסוכן־בדימוס לנחש.״ היותר
 יותר זאת, בכל האופיינית, במסקנה חייו ניסיון

 ממולח חרש לסוכן מאשר מעט מבולבל למשורר
 שנים וכמה ארבעים כאן שהייתי ״יוצא ומפוכח:

 כאן." הולך מה לתפוס אפילו התחלתי לא ועדיין
 הולך (״מה ישראלי וכמה — פילוסופי כמה

 במידה קיומי״ ״מצב לא זאת בכל אולי כאן").
 לוועדת למחשבה חומר אפילו ואולי — כזאת

 המוסד של האחרונים כישלונותיהם על חקירה
שלנו. והשב״ב

אובידיוס) של (״המטמורפוזות" אשה לדעת רודין: אוגיסס
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נוס מובאות תריסר בציטוט להמשיך יכולנו
 סופם שכולם — ופיענוחים פיצוחים של פות

 לרעת שגיבור דברים כמה גם יש נכון, תוהו.
 בקלות ״מפענח הוא כך ״לפענח״. מצליח אשה
 עמוד הדירות, המתווך״(מתווך לו שיקר כמה
לי ודהר מכוניתו אל שקפץ ״כמעט והוא ),196

 כל שנייה, כל דקה, כל לפענח ״כדי רושלים"
 להקשיב עליו וניטל )120(ההוא" בבוקר תנועה
 ״לאתר(בה) כדי מאדריגאל לנגינת עליון בריכוז

 הוא דבר של בעיקרו אבל ).133(מזוייף" אחד קול
 תפענח ושלא סדר, ״שיש העובדה עט משלים
 תשובה למציאת יספיקו לא ״כוחותיו וכי אותו".

 או לנסח. בידו עלה לא בעצם שאותה שאלה על
 כה, עד פיענח לא מאומה כן ומפני להבין. אף

).101(פעם״ אף יפענח שלא וכנראה
 כי למחשבה כל־כך נחרד הוא כך משום אולי

 צפנים אם כי אחד צופן ״לא שקיימים ייתכן
 האיש הוא, וכי ),72(שלו" והצופן איש איש רבים?
לפ הצליח כאשר המישרד כל את ״הדהים אשר
מקו העיוור איל־הקפה את הניע באמת מה ענח

 החשאי השרות את שלו ביוזמתו לחפש לומביה
 את לפענח / לפצח יצליח לא — )72(היהודי"

להבחין ילמד לא ואף אדם, כל של האישי הצופן
 בין לצ׳לו, גיטרה ״בין — באמת! קשה בעייה —

 בין לגעגועים. מחלה בין חשמל. להפסקת קצר
).72(ביזאנטיני." לצלוב ברדלס

קאתנל״ם מישקפ״ס
 שלנו, השתקן היואל אמיתי, אשכולות איש

 אילי־קפה בין הזמן כל נעה שלו ההגדרה שתאוות
הסו ביזנטי ״ציור־צליבה לבין דרום־אמריקניים

 מדריגא־ — וכמובן ).131(הישר" השכל את תר
 מזכירים ממש לב!) מישקפיו(שימו ואשר לים,

 לו ״משווים והם קאתולי״ אינטלקטואל ״מישקפי
 ).118( סגפנית" ולמדנות פרישות של ארשת
 המוסד אנשי שאר לכל אופיינית ארשת כאותה

כמובן. והשב״כ,
 — לתהות עשוי אדם — בעצם איך אבל
קאתולי"? אינטלקטואל ״מישקפי נראים
 הפרוש המפענח של היחידה שבתו פלא מה
 שנייה מושתלת אותה בישראל, שמה נטע שלנו,

 של תמונתו את חדרה קיר על תולה שברומאן,
 לא שטיינברג... יעקב — עליה האהוב המשורר

עי עלא בן־אמוץ: דן אמר איך יותר! ולא פחות
ני״״

 יותר וזהיר חסכוני שבשימוש מה הפך וכך
לפ — ונדוש חבוט פיוטי סמל להיות היה עשוי
 לכמה אחת ושוב, שוב הסופר, בנו מכה שבו טיש

 או אורלוגין, של פעמונו היינו משל עמודים,
 לא ואף נכד שאינו והקורא גמורים. מטומטמים

 סחרחר הולך שבסיפורנו, זה פענח״ ל״צפנת נין
 ותעתועים, פיענוחים שבין המיכשולים במסלול

 כאן לה מרחפת כשבתווך ופיענוחים, תעתועים
 מואילה וגסת־רוח־ולשון(כשהיא שתקנית צברית
 יפים דווקא נפוחים(אלה הרמון במיכנסי לדבר),

נעל חידה איזו כאן לייצג היא אף האמורה לה!),
פסיכואנ לא הוא יוצרה שהרי באין־פותר. מה

לתיאבון. מיסטיקן אם כי בעל־כורחו ליטיקן

 קאתולי" ״אינטלקטואל אותו אביה, ואילו
 להבחין במאמציו הנכשל בלע״ז, שפיון בדימוס,

ביזנטיני צלוב לבין ברדלס בין לצ׳לו, גיטרה בין
בתו את מתאר כשהוא לעצמו בהחלט נאמן —
 כ״בן־אצולה(כך!) — עליו הטובה הפייט כיד —

ומש בנשף־מסכות המופיע אחרת ממאה שחפני
).65(בו״. תעמם
 אפילו זה, בשלב לעצמו, אומר — תמה מה
 לקריאה מסוגל שעודו זה הבלתי־מרושע, הקורא
שח בת־אצילים מאותה זוכה שגיבורנו — תמה,
וה הישן בנוסח היחיד, למענה ומשועממת פנית
).66(שלה" הבעייה מה ״אז לו: ראוי שהוא טוב׳

 לבין אב־מרגל בין דומה, ברוח דומה, ושיחה
 באורח כאן, תחזור שפיונית, לא בהחלט שהיא בת

 כמה פעמים!), ארבע לפחות כאן חוזר צפוי(הכל
יותר. מאוחר עמודים עשרות

המ האב של עמוקה בהערה מתחילה השיחה
 לא ״את דמוי־האינטלקטואל־הקאתולי: עמיק

מתפרקת?" הזאת שהמדינה חושבת'נטע
המול נחלת לא שהם במדווים ממשיכה והיא

בלבד: דת
 שהפטרון מתי לי שאמרת מה את זוכר ״אתה

 שתסכים עליך לחץ נ״ז) — השפיונים של (הבוס
המולדת?" את להציל ימים לכמה לנסוע

 שירדה שאמרתי לי נדמה כן. משהו. ״אמרתי
 שייך זה מה אבל כזה. משהו להתרכז. היכולת לי

לעניין?"

 בסיג- המזכירה ניצחת תשובה באה כך שעל
 וכך הליכוד. של הבחירות הצהרות את נונה

 האוהב לאביה רגישה־כאובה בת כאן משמיעה
 אתה מה שלך? הקטע מה יואל, ״תגיד, המתייסר:

 אני אם לך משנה כל״כך מה שמיניות? מתפתל
).135(לא." או מתגייסת

 והוא לפענח. מה שלנו לצפנת אין לפחות, כאן,
).67(השתתק". ושוב בו אכן.חזר

 שבין הקשר על זאת, בהזדמנות חשב, אולי
 ימינו. של המדוברת בעברית ו״לפצח" ״לפענח"

 עצמו הוא הדירות, מתווך ידידו קראנץ, אריק הרי
העו הבלונדית המתנדבת מן ירפה שלא נדר נדר
 יפצח אשר ״עד בית־חולים באותו עימו יחד בדת

 ובאלכסון למטה, מלמעלה לשמאל, מימין אותה
).129(גם".

 הספר עטיפת על כך — יותר״ סמוי ״ברובד
 המנסה אדם־מרגל של ספר הוא אשה .לדעת —.

 של מדוקדק רישום זהו החיים. חידת את לפענח
אותנו.״ האופפת בחשיכה נלאית בלתי תצפית

 אותנו האופפת באפילה — ולפצח לפענח
 לשמאל, ״מימין — דברני פיוט של המלא ובאורו ;

גם." ובאלכסון למטה, מלמעלה
יבוא) (המשך

בתל־אביב ערבים
ערב

משוררת עם
 האולם בחלל נחה שלו שיעמום של אווירה

סופ כמה התאספו כאשר הסופר בית של הגדול
אס המשוררת של זכרה את לכבד כדי וקהל רים
 איזה ועם הזה הערב אל איתנו' הבאנו מה ראב. תר

 אישור קיבלנו מכל יותר ממנו? שבנו מיטען
 מפי שנים. זה עימנו נושאים שאנו אמיתות לכמה

 אדם — שהיוצר לנו נודע שפרה ש. המשוררת
 הוא הרי נולד, שבו במקום חי אם גם הוא. בודד
 הכרה חוסר עם׳ להשלים שנידון פנימי מהגר

 הקשה, הזאת, הבדידות כאב את בבטאה והערכה.
 קשר ראב, אסתר אל שלה הקשר את שפרה חשפה

 להנחות גם הוטל שפרה על ואהבה. הזדהות של
 נרגש סמכותי, בטון זאת עשתה והיא הערב את

 מבוגר שקהל האולם, הפך משים בלי ודידקטי.
בית־ספר. לכיתת בשקט, על'ספסליו ישב ברובו

 חמדה, בלי לא ממנה, נפרדנו רב לא זמן כעבור
 המרצה אוניברסיטאיס. כיסאות על והתיישבנו

 הוא השיעור. את היטב הכין מירון, דן פרופ׳ הבא,
 הספרותי־היס־ התהליך בתוך המשוררת את מיקם
שי שכתבה הראשונה כאשה אותה הכתיר טורי,

 בערפל חידות כמה ופתר העברית, בשפה רים
 המשוררת של שהשימוש הראה כאשר שירתה
שמי אלא לזמנה. וחדשני לא־מקובל היה בלשון

 בפתק הקהל צפה וכבר בדבריו מאוד האריך רון
 של הארוך בשולחן ליד מיד והועבר שנרשם גדול

 של לידיו שנמסר וכמעט המכובדים היושבים
 חש שכמו מירון, הודיע האחרון ברגע המרצה.
 ספורות מילים שעוד לימינו, הנרקמת בקנוניה

 הן. אף התארכו הספורות מילותיו מסיים. והוא
 בין השוואה לערוך והחל בפיתוי עמד לא מירון
המ זמנה, בת אחרת משוררת לבין ראב אסתר

 היה נדמה ארוכות דקות במשך רחל. שוררת
 ואנו, לרחל אהבתו מרוב אסתר את זנח שמירון

 שירתה בנו שנסכה המתיקות את לרחל הזוכרים
לרגע. שמחנו וסובלים, צעירים שהיינו בימים

 בשבילי אותנו הובילו אחריו שבאו הדוברים
המת בשפתו סיפר אפיח!! עורך הפרטי. זיכרונם

 בשעה עצמך על לדבר הנטייה ילדותו. על נגנת
אד מגונה. דבר איננה המת על לספר בא שאתה

 היתה ביטון ארז של והענוגה השירית שפתו רבא,
 הייתי ברצון חמסין. ביום אביבית רוח כמשב

 משלו, בשיר שחתם אחרי רב. זמן עוד לו מאזינה
 דיבורו דרך גם חג. ועטוף רציני כיסאו, אל חזר
 ומשובבת היתה נעימה דור משה המשורר של

 אסתר עם מפגישתו זיכרונות העלה דור נפש.
 הירוקות עיניה את תיאר הוא ביתה. בחצר ראב

 באולם היושבים מן איש נזעק אפורות(״כחולות!״,
 הצופים שהותירו האדיש הרושם את באחת והפר

 הגרועים השירים את שנשכח וביקש אז) עד
 של שעצתו בן־עזר, אהוד המשוררת. שכתבה

 את לפנינו תאר באיחור, אליו הגיעה דור משה
 להוציא הצליח וכיצד הבלתי־נלאים, מאמציו

הקהל את הזמין אחר־כך שיריה. מיכלול את לאור

 באישיותה. הקשורים סודות לכמה שותף להיות
העו כלפי היתירה החשדנות על התעכב בייחוד

בש אצלה שהתפתחה מפא״י, כלפי ובעיקר לם,
האחרונות. נותיה

 זה היה ספרותי, ערב זה משהיה יותר ובאמת,
 של מחייה טפח לחשוף שניסו יוצרים מיפגש

עצ על משהו גילו כך כדי ותוך זנוחה משוררת
 כשעמד נבוך קצת נראה צלקה דן הסופר מם.

 בתל- המשוררת עם היחידה פגישתו על וסיפר
 במיק־ מעורפלים שנשארו הפגישה פירטי אביב.

המ בין הדדית סימפטיה של רושם הותירו צת
 בני היה משיריה שקרא מי לסופר. הזקנה שוררת
 היחילי הסייג בארץ. השירה קרייני מטובי הנדל,

 על לכפות נטייתו הוא כנגדו להעלות שאפשר
כקו מעלותיו אולם ״הנדלי". קריאה נוסח השיר

 הסתיים הערב זו. בודדת חולשה על מחפות רא
 שלפעמים, כדי השירים ספר את לרכוש בהחלטה
 אותו שחשה כפי הארץ מניחוח להתבשם כשנרצה

כמו: שורות לקרוא נוכל ראב, אסתר
 פורחים ופרדסים סמדר ריח ...

 השקיתי; אם חלב עם
 רגלים כפות
 כידים רכות
 ממששות; לוהט בחול

 פרועים ואקליפטוסים
 ודבורים צרעות סעתי

■ כץ שרד! דובבו... לי ערש שיר

אוסרה
הדרך אמצע

האופ לאוהבי באחרונה היתה ממש של חגייגה
 הצגת נערכה ביפו ה1ע של המחודש באולם רה.

 מגובש, צוות ורדי. של טחויאטה ללה הבכורה
 מיק־ בשירה הקהל את הרשים ברובו, ישראלי

 שמושר ממה באיכותה נופלת שאיננה צועית
הצלי אמיתי איילת העולם. ברחבי אופרה בבתי

 ויולטה, של התובעני בתפקיד בכבוד לעמוד חה
 והרבה גבוהים טונים הרבה בו שיש תפקיד

 (אלפרדו) שדה גבי של שירתו גם קולראטורה.
 מקיסמו. שהפחיתה בלי מתמיד, בוגרת נשמעה
 הרושם, את השלימו קמרן וזמרי האופרה מקהלת

טובים. כוחות בארץ לנו שיש
הא הבריטון זמר היה הערב כוכב זאת, ובכל
 האב. ג׳רמונט את שגילם קלרק ריצ׳רד מריקאני

 בכך צורך כשהיה ואוהב כשנדרש אכזרי היה הוא
 ושבתה האולם את מילאה ודמותו וגוער ומנחם

זאת? עושה הוא איך ליבותינו. את
 מקהלת מזמרי אחד לי עונה טכניקה," ״הכל
 גופו, מתפקד איך מכולנו טוב יודע ״הוא האופרה,

 האוויר הרגיסטרים, בכל ה,תנועות׳ על שולט
 טכניקה?, רק מושלם.״ באופן מפיו ויוצא נכנס
 כל ״זה המקומי, זמרנו לי עונה ״כן,״ תמהה. אני

הסוד."
 קיטעי את התיזמורת ניגנה שבהם ברגעים

 ניסרו הקשת כלי חולשתה. נחשפה שלה הסולו
לל צריך שהיה ובמקומות באדישות האוויר את

 על שהיתה ההתרגשות בלבד. ״פיאנו״ ניגנו חוש,
 לשני פרט התיזמורת אל עברה לא הבימה

 מהם אחד כל האבוב, ונגן הקלרינט נגן מיקרים:
 נגינה לחבריהם והדגימו קטן נס חוללו בתורו,
מהי. מעולה

 כי אם סביר, היה והבמה התילבושות עיצוב
 של הרעיון הדרך. אמצע עד רק הליכה היתה
 בוצע לא אך טוב, הוא מהודרים שחור־לבן ציבעי

ביי שהתברר דבר תקציב?), של תום(בעיות עד
 הקלעים מאחורי נעלמה שהמקהלה ברגעים חוד

מערומיה. בכל הבמה את והותירה
 בדרך־כלל. טוב שהיה לבימוי קרה דומה דבר
 לפי הכל לסירוגין, ונשתתקה חיים שקקה הבמה
 הבימאי על אולם הליברית. שהכתיב הרוח מצב
 בסיפור הגיחוך אל לגלוש מאוד קל להיזהר. היה

 זו היתה שמא הבימאי(או דמעות. סוחט אופראי
 בסצינת פעמיים: זאת עשו התנועה?) מעצבת

 בין מביך דרקרב מעין כשנערך הספרדי, הנשף
 הלחי" ״סטירות — אחר־כך ומיד לנשים הגברים

 לוותר היה מוטב לאלפרדו. הבאתן שמעניק
עליהן.

 עליה? לשמור נוכל האם אופרה. לגו יש ובכן, .
 יברחו לא הטובים שזמרינו כדי לעשות עלינו מה

 תמורה להם להעניק יש ברורה: התשובה החוצה?
 המקהלה שזמרי לאזני גונבה שמועה הולמת.

 של מאלה טובים תנאים מקבלים ה״מיובאים"
■ ש.כ. מדוע? פה. שצמחו עמיתיהם

מוכשרים היותר מבין עוזרי: יגאל

אמנות

במיטב עוזרי, יגאל
הישראלית המסורת

 הצעירים האמנים מבין אחד הוא עוזרי יגאל
בי במקומותינו. כיום הפועלים מוכשרים היותר

 התל- בינט בגלריה תערוכתו מוצגת אלה מים
 שבתערוכה והכיסאות הבניינים רישומי אביבית.
 שהופכים מיבנים של זרימה בתרשימי עשויים
 חיוניות לעבודות ומקנים אורגאני, יותר למשהו

 בצורה בהם הטיפול כמו לפרטים, לב שימת רבה.
 העשויות והאנינות הארוכות והמשיכות אישית,

 הראשוני המגע את לשמר מצליחים חופשית, ביד
שמתבו פעם שבכל כך העבודות, של ורעננותן

להב לחיים. שוב מתעוררות הן מחדש, בהן ננים
 כמעט אין ופנימיים חיצוניים חללים שבין דלים

 של אינטגרציה מעין ליצור מנסה עוזרי משמעות.
 אם לדעת אין שלר־גע כך הציור, שטח בכל האור

 שמתוך או האור את שמקרינים הם האובייקטים
כו התמונה מוארת שברקע השקיפויות מישחקי

לה.
ולעי ואדמדם חום בגוני השלטת, הציבעוניות

 העבודות, את ״מחממת" ובאוקר, בצהוב גם תים
במחיצתן. השהייה את ומנעימה
 הישראלי המופשט מאמני הרבה הושפע עוזרי

 דרכו, בתחילת עוד מאירוביץ׳ ואפילו זריצקי כמו
 ביצירותיו. השפעותיהם על לעמוד ניתן ועדיין

שלו. כולה — שלו הלירית הנגיעה אבל
■ הר־ירדק נעמי

שירה
השירה שבוע

 והוצאת לסין בית עם בשיתוף בוגרשוב, גלריה
 בתל־אביב, שירה אירועי של שבוע יזמה כתר,

 עם משוררים מיפגשי קריאה, ערבי הכוללים
 עורך שירה. ותירגום שירה בנושאי רב־שיח קהל,

 איש לסקלי, חזי והמבקר המשורר הוא ה״שבוע"
העיר.

הס חנות במרתף קריאה בערב נפתח השבוע
 השתתפו שבו בדיזנגוף, כתר של החדשה פרים
 מיפגשים אבירן. ודויד לאור יצחק ישורון, אבות

 ובגלריה כתר בחנות נערכו משוררים עם נוספים
 יתקיים באפריל, 5וד רביעי יום הערב, בוגרשוב.

 נכבדה חבורה זך נתן מארח שבו ערב לסין בבית
 חביבי, אמיל המשתתפים: בץ ערביים. יוצרים של

 העממי המשורר נאטור, וסלמאן דאוד סיהאם
 משר זקן סאלפית, הכפר בן אל־סאלפיתי, ראג׳יד

 הזמרת מנצרת, חדד מישל הערבים, ישראל ררי
 דאו סלים בכרי, מוחמר השחקנים מורקוס, אמל

 שירי של האנתולוגיה מן (שיקרא שילוח ויוסף
 20 בת ערבית תיזמורת וכן שלו), הערביים הגלות
אליאס. תייסיר של בניצוחו נגנים,
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!הכפפות - המחרה נגיפי
אשוד ״לדעת שז עמוס של סיפרו בשולי

 בגיל גבר של ב״תצפיות״ לעטוק מתיימר אשה״ ״לדעת
שים בחיים; בעולם; - העמידה בו. אשר באנ א מה אבל סבי  הו

אל רואה, בעצם ם כאן! שלפנינו זה יו ת ״הצופה א  ישראל״ לבי
ת של ת העברית הספרו רו ם בדו מי ד קו  גיבורו מדי, יותר ראה ה

 מלבד כלום; רואה אינו עוז עמוס של המנוכר המבודד;
ת רגישויותיו מו ת העמו טראטיו הלי ם התוצאה: שלו. ו סיז פ לי  סו
ת (התיאוריה ד ועולם נפשי קיים) האני שרק הגורס  מפחי

תו תו. בריקנו ם ובעקרו א ת משקף אשה״ ״לדעת ה  של עולמה א
ת שראלית הספרו ת הי שנים ב תז ה האחרונו

שני) (חלק
 צעיפי ומהם האמת מהי תעתוע? או מציאות

 או ההודית, המיסתורין בדת המאיה של האשלייה
 של הכלא מערת כותל על הלא״ריאליים הצללים
 לקוות? רשאים אנו למה לנו?״ יש ״מה אפלטון?

 בשכבות ומצועפת ״עמומה — דעת אותה מהי
לגי ניתן שבה — )198(והסתייגות״ אחריות של
 אובדנה במחיר אפילו לזכות, עוז של סיפרו בור
הוא? אובדנו במחיר אפילו ואולי בתו אשתו, של

 השאלות מן אולי כולן. נכבדות שאלות —
 להציג. ספרות של שבכוחה ביותר הנכבדות

 מן כאן. משכנעות בלתי כל־כד הן כך, אם מדוע,
 נשאלות, הן שבה הרצינות מדוע ולחוץ. השפה

 שאינו זה יואל על־ידי פעם, אחר פעם ושוב, שוב
וב בעיניו אותו ״לחקור בלי בדבר לגעת מסוגל

 עצמה, את מכחישה כמו — )5 (ע׳ אצבעותיו"
מא על לפארסה עצמה, של לקריקאטורה נהפכת

 הספר מדוע זה: וגם למשמעות? אדם של בקו
כזה? שיממון מהלך

שהע השאלות על התשובות שמיספר דומה
חשו מהן יש אבל הספר. עמודי כמיספר הוא לינו
פחות. חשובות ויש יותר בות

 אחד פן רק נבדוק הבה למשל. זה, יואל את קחו
הע במהלך לעינינו מתגלה שהוא כפי באישיותו

מו לעומת תצפית עשייה, לעומת סבילות לילה:
תצפית. אותה של שאיה

פנסיו כלומר, בדימוס״, חשאי ״סוכן הוא נכון,
 ולנצורות. לגדולות ממנו לצפות לנו אל ולכן נר,

 לפנינו המוצג הוא מעשה(לשעבר) איש הרי אבל
 הגימ־ משבר בחייו. משבר לעת מעשה איש כאן.

 משבר כאן מתואר באמת שהרי תרצו. אם לאות,
 סתם של מזה יותר הרבה קשה מבוי־סתום או

בדימוס. יציאה
 שלנו איש־מעשודלשעבר אותו עושה ומה
 הוא ומי מה ואת הספר עמודי 200 כל לאורך
וב כל־כך? לו החשובות ב״תצפיות״ רואה בעצם

 חוקר הוא זאת, אמרנו כבר וראשונה, בראש כן,
 הוא הספר של הראשון בעמודו כבר מבין. ואינו

 שהוא קטן" ״פסל פדאנטית בדקדקנות ״חוקר"
 ״היכן יודע אינו אבל יפה", עלה ״לא כי בו מרגיש
לג יואל הצליח לא הטעות היתה ״מה הפגם"?

 משולחן־הקפה ״מרים הוא הספר באמצע ).6( לות"
 ״בחן הוא כצפוי, ציפי". של העוגה עם הצלחת את

ומכ ועמקים הרים ״ראה(בה) ואף מקרוב" אותה
 לו הזכירה מה תנחשו לא לעולם אבל תשים״.
 המקדש ״גן את — ציפי של העוגה עם הצלחת

 ולא פחות לא ).95(שנים" שלוש לפני בבאנגקוק
יותר.

נחבהק צבע
עיו ״במבט עוקב שוב הוא הספר סוף לקראת

 לא שיואל אחת ציפור של מעופה ״אחר (״) ני״
ה הכחול מציבעה הוקסם אבל שמה מה ידע

 אולי חדש. דף ״שאין למסקנה מגיע והוא מובהק״,
 ולהיפרד היפרדות היא ולידה מתמשכת, לידה רק

 הסוף." עד להיפרד יכול בכלל ומי קשה,
).170־169(

 לו יש בכלל המובהק״. הכחול מציבעה ״הוקסם
 הזאת, המילה עם בעייה שלנו החשאי לסוכן

 אחרות מילים עם בעייה לו שיש כפי ״מובהק",
 שותה הוא (כך מילים של המרתק קיסמן ועם

במח שהעלה השם, צליל ״בגלל דיבונא ליקר
 מישפט־מפתח ועם ),83 ע׳ — דובים" שבותיו

 מי כי להניח שיש חזרה פעם אחר פעם פה החוזר
 ״הים פיוטית: שהיא יחשוב מהו פיוט יודע שאינו

בורח". לא
 החוקר סוכן־חשאי־בדימוס אותו מיהו אבל
 עם ומתעסק מבין ולא ומפענח וצופה ותוהה
 לכל ואורב מישמרתו על ו״עומד ״מובהק" המילה
 ולסמן לתפוס כדי דקים, סימנים לרבות סימן,

 השנה עונות של ההתחלפות״ נקודת את לעצמו
 ״לסירוגין המשתמשת זיקית אותה מיהי ).107(

 רו־ ובמישקפי הקאתולי האינטלקטואל במישקפי
 זה פילוסוף־בדימוס מיהו )? 109(פא־המישפחה״

 שום ״שאין — יודע! שהוא כמה הו, — שיודע
)?!151(לדעת" דרך

הפי להירהוריו שפרט זה מיסתורין איש מיהו
עם ולוויעודים בבית קלים לשיפוצים לוסופיים,
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 כלום עושה שאינו כמעט מזדמן, דירות מתווך
 200 במשך חשיבות בעל דבר שום רואה ואינו

הספר?! עמודי
 עיניו את פוקח גם והוא קצת. זוכר הוא נכון.

 לכתוב לשבת הזמן הגיע באמת ש״אולי וחושב
ובינ )50(חשמל" להמציא או פושקין שירי את

 )42(בסלון״ הספה על לרבוץ... ״ממשיך הוא תיים
 האחיות בסיפרי קורא והוא אובלומוב כאותו

 המשומרת הבתולה אחותו, עם ושוכב בחנטה
 גוף חובש ״כמו רק זה גם שכנו(אבל של היטב׳;
 ילדה מרפא כמו רצוצה נפש משקיט כמו נכאב

 טוב״. ״שומרוני כמין כלומר, ).88(מסיבלותיה״
 במיבצע מרפא שהוא לעצמו שמדמה כמי ואולי

 אמרנו כבר — היא הלא שלו, החולה בתו את זה
קניוק. יורם של הספרותית ״בתו" בת — זאת

 ציניקנים׳ אלה? כל את ויעשה יטרח מדוע וכי
 איכשהו. למלא חייבים ריק ספר שגם מפני יאמרו:

 את עושה הוא זכות. צד לו למצוא מבקש אני אבל
 עמוס אם כי יואל שאינו מפני דווקא אלה כל

 לו רק אשר לסופר מדברת מסיכה כלומר, (עוז).
וס ותהיות הסתכלויות אותן כל יאות ולשכמותו

פיענו־ אותם הולמים אותו ורק והיסוסים פקות

 לזכר וריגושים־לא־ריגושים חים־לא־פיענוחים
בורח". לא ״הים

 אינה שלה סודה את את אבל מדברת. מסיכה
 של ״סודו״ את לגלות חייבת היתה אז כי מסגירה,

 העובדה את לחשוף או מאחוריה: המסתתר הסופר
 חיצונות מכאן: עצמה. משל תוך שום לה שאין
 שכן זה. רומאן של גיבוריו שאר" כל כמו תוך. בלא

 אפילו לפנינו כאן להעמיד הצליח לא עוז עמוס
 עצמה, של החיים רוח את תנשום אשר אחת דמות

יוצ של המתפייט הקלוש, הדליל, אווירו את ולא
 אחת נשית דמות כאן אין — ?? אשה לדעת רה.

לה אותה, ״לדעת״ מתחיל שלי מיכאל שמחבר
משלה. ופרצוף ״עולם" לה עניק

סרח הים
בורח״?! לא ״הים

מטפ לא כאשר איך! ועוד — בורח הוא טעות.
 משהו, עוד שמסמל כמשהו אם כי כבים, בו לים

סודי" ש״הכל מפני לפענח, ניתן לא כבר שאותו
)71.(

החומ כל ואכן לשירה. אפילו לשיר, נושאים
 האלגי, הטון הסמלים, כאן: כבר הפיוטיים רים

ה פאסיבי' כצופה המשורר של דיוקנו האווירה,
 בבעיות ופיסיים מיטאפיסיים חיבוטים מתחבט

 יותר הרבה מתאים שלו בורח״ לא ״הים גם לשון.
 על מוחלים בשירה שהרי לרומאן. מאשר לשיר

מעלות. בהם הרואים אפילו ויש זה ממין חטאים
הד בל של זה ״מובהק" אמינות לחוסר הוסף

 הפרוטא- של רק ולא הכלל, מן יוצא בלי מויות,
של שהביוגראפיה המדברת, המסיבה — גוניסט

 גס נגרים בדבק בדיעבד לה הודבקה חשאי״ ״סוכן
 של איפור היתה משל ומתקלפת, הולכת והיא

 הוסף זיעה; אגלי על־ידי הנשטף תיאטרון שחקן
 מוסד לאיש המתחזה סופר של זה אמינות לחוסר

 רגישויות של ומוקד לפילוסוף בתורו, המתחזה,
 לגעגועים", מחלה ״בין הגבול באיזור המתקיים
 ובכן, ):72 (ע׳ להבחין" ממנו ״נבצר שביניהם

לג בדברים, לגעת הפחד את אלה לכל הוסף
להס המבקש פחד במשהו. לגעת באנשים, עת

 מפני חשש של הלא־מוצלח למסווה מתחת תתר
 חשד מחלה של בנגיפים לו נראו ״שקרים השקר:

מו מעבדת־מחקר כותלי בין שאפילו מרפא כת
לג וזהירות. עמוקה רצינות בהם לנהוג ראוי גנת
 וקיבלת אלה כל את צרף ).33(בכפפות" רק עת

ספ מחלה של וסימפטום לכישלון בדוק מירשם
רותית.

 לא מלאכותית, מזוייפת, שרצינותו ספר כי
ודמויו תצפיות לא ש״תצפיותיו" ספר משכנעת:

של נגיף בבחינת הוא אף — דמויות לא תיו

אי המחלה יתירה: בדרמטיזציה צורך אין מחלה.
 לעניות צריך, — ואדרבה ״חשוכת־מרפא״ נה

כפפות. בלי ודווקא בה, גם לגעת דעתי,
כמובן. להחלים, רוצים אם

ומדוייח עדיו מישגל
לשי נקרא מחלה, בשם לא אם שם, באיזה כי
 עושה מחונן שסופר הבלתי־נסבל הדוחה, מוש
בא מה שמות־תואר. של ובשלשות בצמדים כאן
שבל באלה וכיוצא אלה ״כפפות" על נאמר מת

 באובייקט אף לגעת מסוגל עוז עמוס אין עדיהן
 אחת, בתצפית אחת, בתמונה לא אף אחד,

שבעולם. אחד בדבר
 של זה בעולם בעולם, עבר תארים בולמוס

 אחריו הותיר לא ארבה נחיל וכאותו אשה, לדעת
 הסיפור גיבור של בתו וכך, חרוכה. אדמה אלא
באכז גזוזות שערותיה צנומה, ״מחודדת, היא

 לסבתה דקיקה.״ ״זוויתית, גם אחר ובמקום ריות״
מפי דודתה פני נעלבת״(תמיד?). ״קשה. ארשת

 פשרות". וחסר נמרץ ״טוב־לב הרף?) (ללא קים
 מוסיקליות". ״עדינות, גיבורנו של אצבעותיו
 ה״פט־ של מראהו שקטות". ״שמרניות עניבותיו

 ביואל פגע והוא וציבילי״ ״שמנמן — (הבוס) רון"
אכ ואילו צורבות״, מיקצועיות ״פגיעות שלנו

לעו יואל, של אשתו רכה״. ״מנומנת, — זריותו
 (זה הים ובטעם״. ״באיפוק מתאפרת זאת, מת

כמ סמיך, ״ירקרק־אפור, — בורח) אינו שלעולם
 את הפוקדת ההכרה ברח!). כבר (והנה דייסתי" עט

כימי בעירת מסנוורת". ״חריפה, בדימוס הסוכן
אחוות ואילו מורעל", ״חולני, צבע מפיקה קלים

 ומעל ומדוייקת". ״עדינה היא ואשה גבר בין גוף
ועמוק״. ״דייקן רוע פועל בכל לכל:

 דיריש יש אפשר: דוגמאות? עוד להביא צריך
 למשל, כמו, באנאליים". שגורים, ״פשוטים, שהם

 גיסו של בפראות״ המנומשות ״הוורודות, כפותיו
 ידיו כפות ואילו המנוחה. אשתו אחי הגיבור, של
 קודם שהיו ידיים כפות אותן ממש עצמו, יואל של

 ומכוערות ״רחבות הן הנה מוסיקליות״, ״עדינות
לחם". כמו חום וציבען
 הפתעה לצרף ניסיון והלאה. והלאה הלאה וכך
 שכולו דיוק עם בפראות") ״מנומשות ידיים (כפות

 ה־ שס״התואר אחר החיפוש שהרי אחיזת־עיניים.
 ' דבר בתיאור לדייק בא משהוא יותר בלתי־נדוש,

מט בו, החיים אדם בבני או שבעולם, הדברים מן
 הכותב, של הכותב; של אנינותו את להפגין רתו

 היא אף זה מסוג שאנינות הגיבור של לא — ושוב
אותו. להלום עשוייה אינה

 שמות שעושה אמיתי חולי מחלה, לפנינו והרי
 ה־ ה״צופן", ה״תבנית״, שהוא חולי הספר. בכל

 צריך יוצרו) מוטב: שגיבורנו(או היחידים ״סדר״
הח אובייקט־לתצפית כאן. אליהם לב לשים היה
 ״טורף אותו של מפיסלו יותר אלף־מונים שוב

 לאורך כאן, הוא אף העובר החתוליים" ממישפחת
כפיוני. חזרה במיקצב הספר, כל

 י כאיש סיפרו גיבור את לתאר הוא אחד דבר כי
 של הפנימיים בחדרים עמוק מחופר קשה, ״מרוכז,

— )7( פזור־דעת״ גם אבל עקשן, עצמו,

 הגדול הבן של זאת, ראינו כבר האידיאליזציה,
 את לסתור ואחר־כך — הפלמ״ח דור של והשתקן

 יתירה, וספרותיות סנטימנטליות מחמת עצמך,
 חומר את גם (וכך וסגולות תכונות לו ביחסך

 להלום היו שעשויים ההסתכלות) והרגלי הקריאה
שופנהאואר. את או גתה את

 שבידך אלה ב״כפפות״ ולחבוט ללכת אבל
 כי ולהניח בסביבה, מצוי או מזדמן אובייקט בכל

 מן כחלק תמימים קוראים ידי על יתפרש זה גם
 כמו הספר של באווירו כאן המרחפת ה״רגישות"

 פגימה לפנינו כאן — מים חלקת גבי על צף נפט
יותר. הרבה עוד חמורה

פוש־ ביזאנטיים, וצלובים מדריגאלים זה: וגם
וסיפו רומאנסקיות חורבות ברונטה, והאחיות קין
 ה- התרבותי מטענו דל מה מדהים — ריגול רי

 זה גם האם הרומאן. של ישראלי־העברי־היהודי
 או כאן המוצג הישראלי" ״המצב של ממאפייניו

 גם השאר בין המיועד ספר של מסממניו שהוא
ליצוא?!

)1987 (שמן, אינטימיות רוט: ליאו



ניקאסו מהם שיעשו לפני נלד: שוו
 האינתיפאדה לעשות, מה אבל החרירים, מכל לכם יצא כבר הזה שהנושא יודע אני

 תרגיל לא אפילו עוזר. לא כלום ושום בוערות האבנים מתעופפים, הצמיגים נמשכת,
 תיפתח ש״מצפון נכון סוריה. עם אפשרית מילחמה על הדיבורים של הידוע ההסחה
 תחזיות זורק מהאפסנאות תת־קמב״ץ כשכל לעכשיו, נכון אבל הפסוק, כדבר הרעה",

 לקרב ייצאו מדמשק שהזדים מזה להבין רק אפשר המשוער, האקשן מועד לגבי
הציוני. השק״ם מטכ״ל צמרת עם מראש שיתואם בתאריך

 אם הכבושות. בקולוניות המהומות של המבאס לעניין ונחזור סוריה נעזוב אז
 לא אורט, לא העתיד. מיקצוע להיות הולכת האינתיפאדולוגיה אותי, תשאלו

 כבוד דוקטור תואר לקראת ליאות ללא החותר הנאמן, עבדכם בטיח. ולא טכנולוגיה
 מוח של והפעלולים החידושים אחר זקורת־עפעפיים בפליאה עוקב הנ״ל, בתחום
 לארגן המהפכנית בהצעה וכלה ובזיפזיפית, באספלטית בחצצית, החל היהודי, החאקי

 ההרדמה שיטת את מאמצים שלא וחבל מינהליים. לעצירים אולימפיאדה 92 באנצאר
 מפני מחשש סופית, הוחלט ש״בצה״ל מזמן לא בהארץ לקרוא הצטערתי המקומית.

 למיניהם, ציד ורובי מישטרתיים ציד כלבי לשימוש להכניס לא קשות, אסוציאציות
 יש״ע את להפוך לא למה אז אחר.״ ציד אמצעי כל או הרדמה חיצי היורים כאלה כולל

הפלישתיסו את ולהרדים לסאפארי
 לזיהוי ישמשו ״הכדורים צבע. כדורי הוא לעיל ציטטתי ממנו במאמר מוצע שכן מה
 מיוחד רובה מתוך יירו המפגינים נגד הצבע כמוסות את בהפגנות. משתתפים של ודאי
 ביותר." הטוב הקליעה כושר בעל החייל או הסיור מפקד לרשות שיועמד אקדח ו/או

 מינמול תוך מהומות פיזור היא זה חדש ציבעוני גימיק מאחורי המוצהרת המגמה
 עובדה, שלנו. הצלפים על לסמוך שקשה היא הבעייה אבל והפצועים. ההרוגים מיספר

 אולי אז לראש. מעל או לרגליים ירי במהלך מותם את מצאו המהומות מהרוגי 98.1355
 של הממוצע גובהם לעזאזל, מהו, לנו ויסביר אינתיפאדולוג איזה סוף סוף יקום

הערלים*
 האיג־ הקושיה את לפצח צריך פיקאסו", מהם ״יעשו שהחיילים לפני אז טוב,

 העבר. גאוני עם ולהתייעץ ללכת טוב הכי ואולי ולתמיד. אחת תיפאדולוגית
קודם. אחת עוצר שעת ויפה האלמוני. החז״ל קבר על להשתטח

 בשל, ולא בוסרי הכל כאן, מפוברק הכל ואכן,
 יממה למעלה (כלומר, המידה על יתר עצוב הכל

 מסתגר אנינות־יתר, אנין הכל מצדיק), שהסיפור
 אך וזהיר מסוייג להפליא, פטפטני אבל ושותק

 ו״עקשך ״קשה״ במילים, לשימוש אחריות חסר
נות עדיין ש״אם פלא מה ומתמרח. רכרוכי אבל

 או להבין, משהו, לפענח תיקווה לו(ליואל) רה
 לצאת עליו בבהירות, השאלה את לנסח לפחות
 מחיר בכל להתעורר הזה. העמוק הערפל מתוך

 במכת וינפץ משהו שיבוא באסון. ולו מתרדמתו.
 מכל עליו הסוגר הרך השמנוני הקרום את פיגיון

).361(רחם" כמו אותו וחונק עבר

רך שממני קרום
— עוז עמוס של אמת ״תצפית" שינוי: לשם

כמו לגיבורו־לא־גיבורו, ביחס לא לעצמו, ביחס
 מישקפיים לסירוגין המרכיב לזה ביחס לא בן.

המישפחה. רופא של ומישקפיים קאתוליים
בדי המידה על יתר דרמאתי תמיד עוז אבל

 או אסון כדי עד לכת להרחיק צורך שום אין מוייו.
 הסוגר הרך השמנוני הקרום את אבל פיגיון. מכת
 הוא — רחם כמו אותו וחונק עבר מכל עליו

מחיר. בכל לנפץ. חייב באמת
רגיל. בן־תמותה כמו לכתוב יתחיל אז אולי

 או האליל רופא המכשף, השבט, נביא כמו לא
 משא תחת חליפות, שכורע, כמי לא שלו. המתופף
 עליו שנגזר כמי לא המדומה. והאחריות הייאוש
דמו באמצעות קוהלת שאלות את מחדש לשאול

הדי מתווך או נטע אביגיל, יואל, כמו קרטון יות
 ועמקותו העמוקה שרצינותו כמי לא שבכאן. רות

 אותו מחייבים ומוניטיו גילו מעמדו, וכן הרצינית, .
ותיכ־ וגבול קץ אין עד וחשאי וסודי עמוק למשהו

ודם, בשר אדם״סופר, כסתם אם כי ותכלית. לה
 אמרתי כבר — אפילו, וירטואוזי מוכשר, אדם
 לכפות שלו למאנייריזמים מניח שאינו — זאת

 תצפיות בין מחליף ואינו ״תצפיותיו" על עצמם
למאנייריזמים.

 המצפה ביותר, החשוב היחיד, הסוד בעצם זהו
 אם לפתור באמת עליו ניטל זו ״חידה״ לפותר. פה

העמוק" ״הערפל מתוך סוף סוף לצאת רצונו
 השמנוני ״הקרום מן ולהיחלץ בו שרוי שהוא
כמיכסה. עליו המכסה הרך"

לד־ אחרי קראתי מיקרה שבדרך כיוון ולסיום:
ה שאשא ליאונארדו של סיפוריו את אשה עת י1

 עמנואל (מאיטלקית: הלילית של מה1י איטלקי,
עזות־ גם לעצמי ארשה רפופורט), מירון בארי,
אדרבה, המלצה. בדמות עזות־מצח קטנה, מצח

 דווקא שאשא. של סיפוריו את קרא עוז, עמוס
 נאמן סופר כיצד לפענח ״לפענח": ניסיון מתוך
 לא אבל השבט דבר תרצה: ולמקומו(אם לזמנו
 דמויות מצייר הוא כיצד כותב, שלו) הקוסם
 כיצד ממש, עינינו לנגד חיים רוח בהן ומפיח
— אמיתיים ובתימצות בדיוק המעוניין סופר

 (את ארץ ״מתמצת״ הוא כיצד ומתמצת: מדייק ״
אהבה־רתיעה־השלמה, של לדימוי סיציליה) ארצו
וזאת, ולוויתור. ולפיכחון לאכזבה — אהבתו ואת

 אלו של ומרצינותם ממוחשיותם לגרוע מבלי
 היה אמור עוז של שיואל כמו ממש כן, ואלו.

לעשות.
ההבדל: את וראה וצא

 הקרויים סיפורים לכתוב חייבים הכל לא אמת:
סו אבל זאת. יודע עוז כעמוס מי ״ריאליסטיים".

 על ריאליסטי, סיפור לכתוב אומר גמר שכבר פר
 והאלגוריות והליריות האישיות ההשלכות כל

 לז׳אנר להיות שעשויות והדימיוניות והסימליות
סי אצל קצת יילך אם יעשה טוב — בימינו זה

שאשא. ליאונארדו של אלה כגון פורים
 די שלא כשם כי וללמוד, לחזור כדי רק ולוא

 כדי ״מדוייק" התואר על פעמים תריסר לחזור
 על לדבר בספרות, רי, אין כך מדוייק, להיות

ותו אהדה ותוקף, רחמים של מדוייקת ״תערובת
 ״מדוייקת* תערובת להמחיש כדי — וסמכות" גה

כזאת. ומסובכת
 די לא כאן בספרות. הדברים קורים כך לא לא,
כדי ושוב שוב עליו ולחזור דבר על לדבר
 כי לתחייה. אותו להקים או לעולם, אותו להביא
לגרועה, לא טובה, לספרות והכוונה — ספרות
דעת, של נימה ב״איזו מסתפקת אינה — כמובן,

והס אחריות של בשכבות ומצועפת עמומה אכן
תייגות." י

ולהיש המבט את למקד צורך ״יש באמת ואם
 במשך ואף וימים, שעות במשך בתצפית אר

 כאשר זאת לעשות רק כדאי — )199(שנים״
 שרק הגורסת (התורה סוליפסיזם אינה התוצאה

המ ״עמומים" עצמיים ורחמים נפשי קיים) האני
והסתייגות." אחריות של ב״שכבות צועפים
סו בעולם. וחזק״) סודי(״סודי הכל לא לא,

 די ולא שווים, אינם בני־האדם כל של דותיהם
 כדי ״רפואיים" או קאתוליים קריאה במישקפי
דבר־מה״. עכשיו ״לפענח

ספרים
וסיבום נפש חשבון

 בלו סול
 הגדול הפה

 זיגגר משה מאנגלית:
ביתן זמורה,
חמי של אסופה מאשר יותר הוא הגדול הפה

 הנובל פרס חתן בידי שנכתבו קצרים סיפורים שה
 וסיכום נפש חשבון זהו .1984ל־ 1974 השנים בין
 סביבו. רואה שהוא התמורות על מזדקן אדם של
 ימיו רוב אך.חי 1915 בשנת בקנדה נולד בלו סול

 היהודי הסופר בוחן חייו של בדצמבר בשיקגו.
 בארצות־הבדית, שחלו השינויים את האמריקני

האח השנים בחמישים אמריקה, ביהדות ובפרט
רונות.

 את המשלם קשיש אדם מתאר הראשון הסיפור
 להבריק שלו הדחף שלו: הגדול״ ״הפה מחיר

 לו היה שמוטב אנשים המעליבות שפר באימרות
 לוותר נדחף הוא חייו כל הטוב. רצונם את לקנות

 השפעה בעלי אנשים של קירבתם ועל ידידים על
 יפה אשה מרגיע כשהוא כך, לו. לעזור שיכלו

 הערב, במשך לדבר שהירבתה זה על המתנצלת
 כשהוא או כלום". אמרת לא — דבר ״אין במילים

עו שהיא לו המספרת עשירה פילנטרופית שואל
 מתכוונת את ״האם אוטוביוגראפיה: לכתוב מדת

 כתיבה?". במכונת או חישוב במכונת להשתמש
 פיו את לפתוח לעצמו נוטל הוא שאותה החרות
 שנטל הזכות מן פחות לא ויקרה מקבילה הגדול
 שהניעו וזילזול בוז לכסף; לבוז חייו כל לעצמו

 נוכל מישפחה קרוב בידי ממונו את להפקיד אותו
בפלילים. אותו המסבך
בחו עוסק אופי״ עד מפי ״זטלנד: הסיפור גם

 הצעיר לגאון מאפשרת החדשה המתירנות פש.
 וחיי הספרות לטובת שיקגו ואת המדע את לזנוח

 מתאר לך״ היה יום מין ״איזה יורק. בניו בוהמה
 הביקורת ענק דגולה, אישיות של מזדקנת דמות

 ו״רגילה״ קרתנית אשה עם וקשריו האמנותית,
הפי חולשתו למרות אותו, קושרת האשה מאוד.
 וכוודחיות עדנה יונק הוא וממנה החיים אל סית,

גראנדיוזית. באנוכיות
 של בחייו התמורה את בלן בורק כסף" ב״כלי

 אמריקני עסקים לאיש והפיכתו מהגרים בן נער
הי הנוכל לאביו, אהבתו בין קרוע האיש מצליח.

ורא שהתנצרה הצידקגית אמו לבין הזעיר, הודי
הכנסייה. לחיי נתונים ורובה שה

 ביותר האישי אולי הסיכום, הוא דודים" ״בני
 בארצות־ עצום מתח רואה בלו סול זה. בספר

 לבין המודרני המתירני הניהיליזם בין הברית
 הזה המתח גדל. שבו העולם של המוסרי הסדר
״הת כולו. החברתי המיבנה התמוטטות את גורם
ומע מיגבלות נפתחים... ההיסטוריה של פרים

המהג דור ונעלמים." הולכים דורות של צורים
לא ליהפך כוחם בכל שניסו ובניהם, היהודי רים

האינ ואולם בדרך־כלל. בכך הצליחו מריקנים,
 תוך נמוכה, רמה על מתבטאת שלהם טגראציה

המסורת כולל והמוסרי, הרוחני מיטענם אובדן

ה בזרם להיסחף שסרב מי ביניהם נמצא אם
המק המונית נהג הגאון, שולם כמו — אופנתי

 לא בכתביו, היקום בעיות לפיתרון חייו את דיש
 של ביותר המאווה תכליתו שהיא בהצלחה יזכה

 מעולם זה שולם של כתביו האמריקני״: ״החלום
אוטומאטית, כמעט נחשב, האיש אור. ראו לא

בי שיעיין מישהו שיימצא סיכוי ואין למטורף
ברצינות. צירתו
בת היהודית התרבות מן דבר עוד נותר 'אם
 דודים״, ״בני המישפחה. קישרי הם הרי אלה, נאים

 שעוזרים קרובים עדיין הם הקר, להיגיון בניגוד
 ואפילו משונים זרים, הם אפילו בהם, ונעזרים

 הולך זה אחרון קשר גם אבל בעיניך. שליליים
ונעלם.

 דורו מוכרים. הדברים ייראו הישראלי לקורא
לב ביחס דומה ניכור מרגיש בארץ בלו סול של
הי הערכים על־פי לנהוג המסרבים ולנכדים נים

 ״ציונות". הזילזול, דרך על כיום, הנקראים שנים
המתו בתרבות שרואה מי בארצות־הברית, כמו
 קריקאטורה רק ב״שושלת" או ב״דאלאם" ארת

 — מפחידים פלאסטיק חיי של ודוחה מגוחכת
זמנו. שעבר כ״פראייר״ רבים בעיני נחשב

■ אחינעמי אמנון

אמנות
 מושינזון: ישראל

והאנושי המחושב
מושינזון ישראל של הפסלים עושים לכאורה,

למ לכאורה. רק אבל משהו. ומגושם כבד רושם
 בחומריותם, בצורניותם, מזה זה שונים הם עשה,
במ (רק לזה זה חדירתם ובדרך עיבודם, בדרך

 מקנים אלה כל לכך). אותם יעד שהאמן קומות
 אך המחושב, ההגיוני, הקל, אופיים את לפסלים

האנושי. זאת עם יחד

 עץ, כמו שונים מחומרים עשויים היותם אף על
 על לשמור מושינזון מצליח אלומיניום, או ברזל
 שדומה עד לגוף. גוף שבין במעברים עדין איזון

 במקומות הקונסטרוקציה, קווי הוא שנשאר מה כי
 שכך ובמקומות ביצירתם, האמן התערב שבהם
 החלל מעטפת גם נותרת מראש. ערוכים מצאם

 בתוך מצוייה היא שלפעמים החיצוני(הנגטיבי)
מיבנהו. על־פי לו, מחוצה ולפעמים הפסל,

בג מפסליו 2 מושינזון הציג כחודשיים לפני
הנוכ בתערוכה בתל־אביב. אוסמן טובה לריית

הג בית־הספר מיבנה קלישר(בתוך בגלרייה חית
 שמותיר גדול בחלל ),5 קלישר ברחוב לציור, בוה

 מושינ־ ישראל מציג לפסלים, יפה נשימה מירווח
עבודות. שש זון

 של עבודתו קיבלה האחרונות, השנים בשלוש
 האישי, חשיפת בתהליכי רבה, תאוצה מושינזון
שבפסליו. המשמעות וטעון הייחודי

■ הר־ירוק נעמי

תערוכות
 דרברשטיץ: שרה
הצבי ארץ

 מילות נכתבו לתערוכה הנלווה הקטן בדף
סו בארמית, מקורו — צבי מונחים: לשני הסבר
 אהבה חשק, רצון, ופירושו: ואשורית ערבית רית,

 לארץ- כינוי חמדה; ארץ — הצבי ארץ וחמדה.
ישראל.

 של תמיהה הקורא לפני מוצגת הדף בתחתית
הצבין ארץ הציירת:
 ״זה זילברשטיין, שרה מספרת הציורים,״ ״אחד

 לאחר נעשה הכניסה, שמול הקיר על התלוי
 הכעס הזעם, כל הבחירות. תוצאות לי שנודעו

 אנו הציור." במעשה התרכזו האונים אין ותחושת
פו תערוכה מחאה, לתערוכת כן, אם מוזמנים,

ליטית.
 מלבטא התמונות רחוקות המזל, למרבה אולם,
 ליהנות אפשר ופשטניות. פלקאטיות סיסמות
ששימ לאירועים או לנושאן קשר כל בלי מיופיין

 צבאים נראים הציורים במרבית ״השראה". להן שו
 מעניקים עצבניים קווקווים שמאות נוף רקע על
 כהה לכתם בהדרגה המשתנה מעודנת רכות לו

ול לאורכו המשוטטים הצבאים מאחורי ומעיק.
 זאבים. של צלליות מסתתרות הנייר של רוחבו.

 עקבות חיפשתי מרומזות. — הסכנות המהומה,
 לזו הדומה הרגשה כאב. ומצאתי בציורים זעם של

 טבולים מהציורים חלק שיר. בקריאת הקיימת
 ניצל פרחים שדה של ציור כישוף. של בסוג

עמומה. חרדה ומקרין מתקתק מגורל
מש היא שבהם בחומרים שולטת זילברשטיין

 של גוונים מאתיים אולי בבית לי (״יש תמשת
 מגלה) היא קושי,״ של שונות בדרגות פסטל גירי

 ביקור להפוך רב, זמן מזה לראשונה ומצליחה,
אמנותי. לאירוע התל־אביבי האמנים״ ב״בית

■ כץ שרה

היהודית.

ואנושי מחושב מושינזון: ישראל
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