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אמנות

 יהושוע בשם זגג בירושלים מצוי
ב יחסי־הציבור אשף שהוא נוישטיין,

 זד. מצליח הנ״ל הזגג הישראלית. אמנות
היש באמנות לתעתע שנים מעשר יותר

 של אמנותו אמיתי. כרב-שרלטן ראלית,
המיומנת. בשרלטניותו היא נוישטיין

 היה הזו השרלטניות מקורבנות אחד
עופ גירעון עיתונאי־אמנות באחרונה

 בשבח רבת־מלל רשימה שפירסם רת,
השאר בין הנ״ל. הנוישסיין של זגגותו

עופרת גדעון
נושא־כתיבתו אל בשרים אהבת

 ):16.5( בהארץ ברשימתו עופרת כתב
 מרגיש הוא ישראל, כמוזיאון ״כירושלים,

 הוא ל ייברא מוזיאון את ככיתו... נמלך
 כפה נויישטיין פרטית... כטריטוריה מגדיר
 כתערו- המכל,ר •של תת־ההכרה על עצמו
 את זוכר כשאגי זוכר אגי מי את כה...

 ל,ור־ ומקריב קורכן זוכר אני 1 נוישטיין
 נוישטיין של הגדולה הפנטכיה כנווד..
 רג׳י להיות — תשוקתו מושא את חושפת
שנכ הקוכאנית המחתרת גיבור דברה,

שהצ האמיץ, הצרפתי האינטלקטואל של,
 נידון הקוכאי, שכג׳ונגל לגיבורים טרף

 הבטיח ככולמויה, המישטר כידי למוות
 בידי ונגאל הפוליטית מהמפה להיעלם

 *... והאלמוגמת השתיקה אל מיישפחתו
 כמיתוס. תומן• •שהמסתורין נוישטיין יודע
 כמעט לכוש הוא קודם, כ־שכט כוהן כמו

עוצ בסמלי עצמו את ומקיף כלבן תמיד
 כמעט כדבקות כו מופעלת האנרגיה מה...

 מיתולוגי, כעולם ושכוי כישוכה דתית...
ההיס את העל־זמניות, על נויישטיין חי

 לעכור עלי עכשיו האמנות... של טוריה
בראשית יצירתי... של הקלאסי המימד על

 מופרת, של אחרות לכתבות בדומה *
דיי להיעדר אופיינית דוגמה זו משמשת

 קובה. של בג׳ונגליס נילחם לא דברה קנות.
 וזכה בבוליוויה למוות נידון אמנם הוא

 מישפחתו בידי ״נגאל לא אך לחנינה,
 נחשב הוא והאלמוניות...״ השתיקה אל

 היוצרים המעולים הסופרים לאחד כיוס
הצרפתית. בספרות
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 כאמריקה, צעיר כאמן ההיסטוריות דרכו
 מיהושוע שמד את להחליף נוישטיין חשב

 להשיג ג׳קסון... דאקוטה ל... נוישטיין
 גוישטיין, לפי מקרו־ירושלים, סטודיו

 לאמן... החברה של מחובתה חלק זהו
 מאס־ כספרי בשעתו הצטייד (נוישטיין)

 המין פלאי את וחקר טרס־אגד־ג׳ונסון
 לו. האופייניים וביסודיות באובססיביות

 לפיתוח התעמלויות מיני להתעמל נהג אף
תו היא בעבורו מיניות המיני... הכושר

 קיומו... היבטי רוב כמו יהודית, פעה
 יהודיה כאם אותו אימצה אורדנג... כרתה
 בולעת אמוציונאלית, שתלטנית — גדולה

 העיתונאי לו נזל הלאה וכד ומלטפת...״
 הארכי־ על המילים את והמיל עופרת,
 נוישטיין ,האמנות־ו־,ישראלית של שרלטן

 חצי־ למונחים לתרגם המנסה האמריקאי,
 של אמנותי תרבותי נוד כל ישראליים

ארצות־הבריח. אמני
 הטוב הטעם את שעברה זו, רשימה

 אהבת — ואי־דיוקים פגמים רצופה והיתה
 נושא־ אל בשרים באהבת גובלת העיתונאי

 באמנות לאיש עפעף הנידו לא — כתיבתו
לעצ גיחכו אמת של אמנים הישראלית.

 בסטודיו גיחכו אמת חצי של אמנים מם,
 את הפחיד גדולה דממה וקול שלהם,

האמ רב־הגנגסטרים מפני אמנות־ישראל
 הישראלית באמנות כיום השולט ריקאי,

 עופרת נימנה עליהם שליחיו, באמצעות
 יגאל האמן היה הבליג, שלא אחד הנ״ל.

 הדברים את זה למדור ששלח תומרקין,
: הבאים
יהו על במאמרו עופרת( למר לו תיוד

 במאי) 16 ״הארץ״, מוסף נוישטיין, שוע
 סופר־ הסופר־אמנותי צירו את ליי שהאיר

 אפרת־נוישטייו־גן. האמן של סכסואלי
 ש־ ודטכתי זה מאיר מאמר שקראתי עד

 של הבננות מכופף הגמד זה נוישטיין
נייתת... לקרוע שהתחיל אינשטיין אריק

תדנלרקין יגאל

והרוצחים לאה
 בבית־החולים נפטרה 1970 בינואר 15ב־

 לאה הרגישה המשוררת בירושלים הדסה
 כדת בבית־הקברות ונקברה גולדברג,

המ נרצחה שעבר בחודש וישראל. משה
 מנהל בידי בשנית והומתר, המנוחה שוררת

 לאה בספר ריבנר, טוביה עזבונה,
ב שראה־אור *, מונוגרפיה — גולדברג

 ועוזי שקד גרשון שבעריכת ננו,
 זה בנשף־רוצחים נוספת דמות שביט♦

 הזה הספר את שהביא רכין, עוזר הוא
לדפוס.

 שביט (שקד, לפשע ושותפיו ריבנר
 יצור־כלאיים לאור להוציא הצליחו ורבין)

 אנטי־משוררי, אנטי-שירי, אנטי־ספרותי,
 הצליחו הם כלשהו. מימד ומשולל סטרילי
ל כאנטי־תיזה גולדברג לאה את לתאר

 גולדברג לאה השירים, של גולדברג לאה
 גולדברג לאה והנעזבת, האוהבת האשד,
 לאה גבר, מידי הפרייה מחפש שגופה

 ידעו שהכל הנכזבות האהבות של גולדברג
אודותיהן.

ספרו לתועבות בית־דין קיים היה אם
 מובאים היו ושותפיו שריבנר הרי תיות,
 עיוות, סירוס, בעוון אשמים, ויוצאים אליו

הנה המשוררת של וחייה דמותה וליקוק
 אינו שכזה שבית־דין אלא הזאת. דרת

חופשיים. מסתובבים והארבעה בנמצא,

 — גולדברג לאה — ריבנר טוביה *
וספ המאוחד הקיבוץ הוצאות ! מונוגרפיה

 קשה). (כריכה עמודים 240 פועלים, ריית
בזמ־ עברייס יוצרים מונוגרפיות סידרה

 הספר של הפתיחה בעמודי כותרת מתוך
 עלולים מהם שניים לפחות כי מסתבר,
מו הסידרה במיסגרת בפשעיהם, להמשיך

בזמננו. עבריים יוצרים נוגרפיות
 אומנם מביאה זו יומרנית מונוגרפיה

 מיכתביה מתוך ציטוטים של קפדני רצף
 הרצף מלקטי אך המשוררת, של וכתביה

המשו את שליוו וחום אנושיות משוללים
 שביכולתם כל עושים והם בחייה, ררת

 ולהפוך זה אנושי חום להקפיא על־מנת
 אנושי, קרח לגלד המנוחה המשוררת את

 ושות׳ ריבנר לפי כזה. דבר שקיים במידה
המשו של חייה שנות 59 שבמהלך הרי

 שיריה, מכל כמעט מפכה שהאהבה ררת,
 גבר, עם שכבה לא גבר, אהבה לא היא
רגשו כלשהם. מיכתבי־אהבה החליפה לא

 הזו, המעליבה במונוגרפיה המובאים תיה
 המימד כאשר חשובים, לא לדברים נוגעים

בהם. מועדף הפוסטרי
 מביא עמו, השמורות מסיבות ריבנר מר

 גולדכרג ״לאח על הסיפור את פעמיים
 ציריו פחוצות כמוה. מאיו אשת־עין היתה

 לפניח (איש קטנות מטבעות־כסף מצאח
 צי־ בחוצות מטבעות־כסף מצא לא

 כפול לסיפור זקוק מי באמת, ריר!)...
 קובע מה סמך על ומעניין סיפור, אותו של
 מצא לא עוד לפניה ש״איש ריבנר, מר

 זוכה וזה ציריך..״ בחוצות מטבעות־כסף
 שכר המקבל שקד, פרום׳ של לאישורו

 לבקר או שכאלה, שגיאות כדי־למנוע
זה. מסוג טעויות

 חברו שלהתקנתה זו, מונוגרפיה לעומת
ש הרי ריבנר־שקד-שביט־רבין, האדונים

במשוררת שעוסקים אחרים קבצים שני

גולדברג דאה
זיכרון למחוק יצליח ריבנו

הש אשר את לתקן בכוחם יש המנוחה,
 חניד של ספרו הוא הראשון זו. חיתה
 מחקר שהוא *, ססגונית ציפור <קנר) גיא

 המשוררת שירת את לבחון המנסה מקיף,
 את ממיין גיא חנוך פרספקטיבה. מתוך

 המשוררת. שביצירת והתימה הסימבול
 בפרק מתמקד שגיא הרי לריבנר, בניגוד

המשו את הבוחן ואכזבתה, אהבה המסקרן
 המאושרת, לאהבה מבעד ושירתה ררת

 וזרות האהבה מות המאושר, הגיהינום
הקורא את מוליך גיא של ספרו האוהבים.

;ססגונית ציפור — (קנר) גיא חנוך •
 של בשירתה ובסימבוליס בתימות מחקר
 160 צ׳ריקובר; הוצאת גולדברג; לאה

רכה). (כריכה עמודים

לב עד שירתה, רסיסי דרך אמונה, בדרך
 שאלה כפי המשוררת, של והמוות דידות

בשירתה. משתקפים
גולד לאה ביצירות המתעמק נוסף ספר

 של מעליבה מגמה מאותה ומתרחק ברג
 גולדברג לאה הקובץ הוא שירתה, רוצחי

 יצירתה*• על ביקורת מאמרי מבחר —
 בעזרת הצליח, הוא יפה♦ א.ג. שבעריכת

 למיין שונות, עמדות בעלי מאמרי־ביקורת
 המשוררת של השונים היצירה רבדי את

של מאמריהם בעזרת וזאת המנוחה,
 זך, נתן זוסמן, עזרא פיכמן, יעקב
 רבינוכיץ ישעיהו שטראום, א.ל.

 בין הבולטים שהם כרוידא, ואפרים
בקובץ. המובאים
 של לדעתו נודע משורר שאלתי כאשר

 נוהג ריבנר שטוביה בעל־הבית, מינהג
 לי, השיב גולדברג, לאה של בעזבונה

 ב־ שכאלה מעשים של ישנים כמה שעוד
 למחוק יצליח ריבנר שטוביה הרי עזבון,

המשוררת. של זיכרה את לחלוטין

י-״רגו□

לניוטון אתגר
 שילטונות .שללו 1979 אוקטובר במחצית

הנו הסופר של אזרחותו את צ׳כוסלובקיה
 שנה לאוסטריה שהגיע קוהוט, פאוול דע

 צ׳כוסלובקי דרכון כשברשותו לכן קודם
שהו במהלך לשנה. תוקף בעלת אשרה עם
 הצהרות מלהצהיר נמנע הוא באוסטריה תו

 של מחזהו ובביום בכתיבה ועסק פוליטיות
 עם קוהוט נימנה בעבר רביזור. גוגדל
באלכ שתמכו הצ׳כים הסופרים ראשי

רא בין היה 1977וב־ דוכצ׳ק, סנדר
 מישרד־הם־ .77 אמנה על החותמים שוני
 מונע והוא אזרחותו, את שלל הצ׳כי נים

מכורתו. לארץ לשוב ממנו
 ספר בעברית אור ראה אלה בימים
 ספר קוהוט של עטו פרי ראשון מתורגם

 הספר כאחד. ומחריד מצחיק שהוא *, לבן
ה ויראצ׳לן, אדם בשם גאון על מספר

 כוח בדבר חוק־ניוטון כי להוכיח מצליח
 זאת מדגים ויראצ׳ק תקף. אינו המשיכה
 בביתו התיקרה אל מפתח שהוא בטיסות
בוהמיה. שבחבל
 של ומרתק ציני משל הוא לבן ספר
גיבו בפראג. 1968 אביב על קוהוט פאוול

 דוב- אלכסנדר את מזכיר ויראצ׳ק אדם רו
 הקומוניסטית המפלגה כראש שניסה, צ׳ק

אנו פרצוף עם סוציאליזם לייסד בצ׳כיה,
שי.

 תכונותיה הן ויראצ׳ק אדם של תכונותיו
 תכונות שיש במידה הצ׳כית, האומה של

 שד!צ׳- תכונות — ולעם לאומה משותפות
 שהועלה הוס, יאן ימי מאז להן טוענים כים
ביכול מתבטאות אלה תכונות המוקד. על
 של מהכבידה להשתחרר ויראצ׳ק של תו

 מה־ זו הימלטות שחרף אלא כדור־הארץ.
 בידיהם נלכד הוא ומחוקי־ניוטון כבידה

 מוליכים אשר מפחידים, ביורוקראטים של
 לחולי־ בתי־חולים של מבוכים דרך אותו
 שב והוא סופית נשטף שמוחו עד רוח,

הכבידה. לחוקי לציית
 שטכ־ הרי הספרותי, המיבנה מבחינת

וירא של מקרהו את מציגה הכתיבה ניקת

 — גולדברג לאה — יפה ב. א. •*
 הוצאת 1 יצירתה על ביקורת מאמרי מבחר

 ולאמנות; לספרות תל־אביב וקרן עובד עם
רכה). (כריכה עמודים, 250
 עברית לבן! ספר — קוהוט פאוזל •
הו פורת; אמציה בעריכת קווסטלר, דוב

 188 עובד, עם — לעס הספריה צאת
75רכה). (כריכה עמודים


