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חנות
 פיר- פתוחים״ ״בקלפים הכותרת תחת

 (העולם שבועות כמה לפני זה מדור סם
 ״אמנות על ויכוח של תחילתו )2253 הזה

 סוחר- שהשמיע גידופים בגין ומיסחר״
 אל יריב (שעייה) ישעיהו האמנות

 מהמבורג, תומרקין. יגאל האמן עבר
 מנחם הצייר של תגובתו הגיעה גרמניה,

 לתומרקין, בקירבה בו לחשוד שאין גפן,
 ראיית־ על־פי ולא יצירתו מבחינת לא

 גפן של תגובתו שלו. האמנותית העולם
כלשונה: כאן מובאת

 :ציורים המוכרת חנות חנות. זו גלריה
 סחורה מסויים: ל,ו לה יש חנות כל וכמו

 שהיא סחורה או למכור, רוצה שהיא
למכור. קל לה שיהיה מאמינה

 היא לציורים (גלריה) שחנות האמונה
 לאמנות, הנוגע ככל ותומים אורים מעין

 או מבין אוטומאטית הוא החנות ושבעל
נאיבית. מאוד היא — באמנות קובע

ל טובה חנות ביותר, הטוב במיקרה
 לספי- המורה מגדלור מעין היא ציורים

 של לחון* הירד את תועות נות־אספנים
מבטיחות״. ״השקעות

 מסוגלת הון, מאחריה שיש כזו, חגות
 חפצה שהיא אמן של ציורים לחפיר
 שכדי (ברור מבוקשת לסחורה ביקרו
 הון נדרש למבוקש, בישראל אמן להפיד

אמן לחפוף — נאמר — מאשר יותר קטן

גפן מנחם
ומגוחך קטנוני

 זה אז גם למבוקש). בארצות־הברית
 אין בילבד. מסויימת לתקופה ״עובד״

תח ש״ההיסטוריה רב זמן לחכות צורף
 ועוכר. חולף ומה ועומד, קיים מה ליט״

 האמנות תולדות את היטם שכוחן מי כל
 בעובדה יבחין האחרונות, השנים 150 של

כל או חדשה, תנועה כל :מעניינת
 לפרק נזקקה חדש, יחיד יוצר של הופעה

 ״לשמוע״ כדי שנים, 25ל־ 15 שכין זמן
ההיסטוריה. מישפט את

 של לסיומו עכשיו ממש עדים אנו
אמ האמריקאי, האכסטרקט :כזה מעגל

 והאמנות הסביבתית האמנות הפופ, נות
המושגית.

 ועד הקודמת המאה של האחרון ברבע
 פעל שלנו, המאה של 40ה־ שנות אמצע

 לא טביעת־עין בעל סוחר־אטנות בפאריס
 מאמנים וקנה עודד שגילה, ומעוף רגילה

פיקאסו, מאטים, גוגין, סיזאן, כרנואר,

 וולרד. אמכרוז ועוד. גראיי חואן פראק,
 באופן מטנו וקנה בגוגיו תמר וולרד
 (של לחייו האחרונות בשנים ציורים קבוע

 לאירופה לחזור גוגיו כשרצה גוגין).
 היו (לגוגין הלקוייה בבריאותו .ולטפל

 את ולצייר לספרד לנסוע תוכניות גם
 וולרד: אמברוז לו כתב מילחמות־הפרים)

 וכאירופה בפאריס לאגדה הכך ״•שמד
 השוק׳.״ את ׳תהרוס תחזור, באם כולה,
בטאהיטי. ונפטר חזר לא גוגין

. עסקים זה עסקים
חשבונות לסדר יריב שעייה של נסיונו
 (וכפי עכר שאיתם אמנים עם אישיים
 הסככה של בצילה הסתכסר) גם הנראה
 גרוע הוגן, שאינו רק לא חנותו, שמעל

ומגוחך. קטנוני חוא :מזה
חטוב האמנות סוחר :לשכוח לא ונא

 ביותר, המוצלח המוזיאון ומנהל כיותר,
הע ההבנה ובעל החריף האמנות ומבקר
 כ־ המשמשים כוהנים אלא אינם מוקה,

יצרו. שאחרים מיקדשים
גפן. דברי כאן עד

תרנום

רצח
 באיכות גם נמדד וחשוב גדול סופר
 פירסם לא שאותם ד,טכסטים של הכתיבה

קט שני למקרא עולה זו תחושה בחייו.
 שראו קאמי, אדבר חיבר אותם עים
 תחת לעברית בתירגום באחרונה אור

*. נזיתת־אושר הכותרת
 טיוטת- בוחנים למיניהם ספרות מומחי

 הנהדרת לנובלה פתיחה כגירסת זו רומן
,הזר  כתיבתו משיאי לאחד הנחשבת ,,
 גיבור הוא שמארסו עוד, מה קאמי. של

 סימנים כמה למעט הזר. וגיבור הטיוטה
 הוא שמיתת־אושר הרי חיצוניים. מאוד

 ויש מהזר לחלוטין שונה יצירה בבחינת
ככזו. אותה לבחון
 את לאתר ניתן הפתיחה בקטע כבר
 של והמעולה המיוחד הכתיבה חיתוך
 ופאט־ ככוקר עשר היתח ״חשעח :קאמי

 אל קצובים בצעדים חלד מארסו ריס
 של הפתיחה מן זגריאוס... של חווילתו

 לשזר קאמי של ניסיונו בולט הספר
פילוסו והגיגים קטעי־יומן פרקי־עלילה,

 ספק־ הספק־אכזיסטנציאליזם (של פיים
 המאוד כתיבתו בנוסח שלו), נהיליזם

אישי.
 השמש, בוהק עם החזק, הימתיכוני הנוף

 הפעילים הספרותיים הגיבורים אחד הוא
 כפי אושר במיתת מצוי והוא ביותר,
 קאמי. של אחרות ביצירות מצוי שהוא

 השמיים חיו לגגות ״מעל כמו קטעים
 שבו הערב רדת עם והולכים. מאדימים
ה חזרו. המטיילים והתעוררו. הרחובות

 נגררים או כוכים היו העייפים ילדים
 בתי־חקול* היו שעה אותה הוריהם. בידי
 צופים של אשד מזרימים השכונה של נוע
 חמסין אותו את מתארים הרחוב...״ אל

 העיקרי. מייצגו הוא שקאמי ימתיכוני,
 הנוף להיות היה חייב זה ימתיכוני נוף

הישראלית. בספרות השליט הספרותי
 אל־ חופי של הקשיחים הנופים לצד

 קאמי של שהנפשות־הפועלות הרי ג׳יר,
 ניתן זו קשיחות פחות. לא קשוחות

 לי תקראי ״אל כמו בקביעות לייצג
 זאת.״ לד אמרתי ככר בבקשה. ׳יקירי׳,
 זגריאוס מצוי הנכאה ורוחו מארסו בצד
ש אלא לבסוף. רוצחו שמארסו הנכה,
יחסי את מארסו מנסח לרצח קודם

 עברית: ;מיתת״אושר — קאמי אלבר *
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רכה). (כריכה עט׳
 :עברית !הזר — קאמי אלבר •*

 עם׳ 71 מסדה; הוצאת אמיר; אהרון
רכה). (כריכה

 זמנד. את תבטלי ״אל :ומרתה זגריאוס
 לו אין שבבר בברנש לקנא יכול איני

 שניכם, על בכלל חושב אני אם רגליים.
 עליד. שמנח תולעת כמו אותו רואה אני
 תטרחי, אל מבינה. את אותי, מצחיק זה

שלי...״ מלאך
 אכזיסטנ־ פליטות־לשון של עולם זה

 הנכה זגריאוס מתגרה בו ציאליסטיות,
מבאן מארסו. עני, ״אתה :במארסו

ועל שלד. תחושת־הגועל למחצית חסכר

קאמי אלגר
היסטוריה אין מאושרים לעמים

 להשלמה תודה אתה חכ השניה המחצית
העוני.״ עם שהשלמת האבסורדית

המו לאני־מאמין הישיר המעבר ומכאן
 לי ״עוזרים :הטוען זגריאום, של זר

 אותי רוחצים ואחר־כד צרכי. את לעשות
 אני יותר, שגרוע ומה אותי. ומנגבים

 תדע, אכל זה. כשביל למישחו משלם
 לקצר כדי מעשה שום אעשה לא לעולם

 כל־פד. מאמין אני שבהם החיים את
 גרוע מצב עם גם להשלים מוכן הייתי

 מה כל אילם, עדור, להיות יותר, עוד
 בטני בתוך שארגיש וכילבד שתרצח,
 אני, שהיא והלוהטת חאפלה הזאת בלהבה

 תעו־ בבחינת שהיא השקפה החי..״ אני
 ותיאטרון האבסורד ספרות של דת־היכר
בשיאם. האבסורד
 במהלך פולטים מיתת־אושר גיבורי

 ספק־פליטות־לשון, ספק־הגיגים הספר
 השפלות כל מארסו, מבין ״אתה :כמו

מסתכ שלנו שכציוויליזציה והאכזריות
האו מטופש, מושכל־ראשון באותו מות
היס להם אין מאושרים שעמים מר

טוריה...״
 מות רעיון את לפתח קאמי מתחיל כאן

 העלילה למרכז ההופך מארסו, של אמו
 מביע כאן הזר. יותר הנודע בסיפרו

 המוות את ומעביר לאמו, אהבתו את
 מתאר אותו זגריאום, רצח אל המנוכר

 הרג ״למחרת :הלאקוני בנוסח קאמי
 כל וישן חביתה חזר זגריאוס, את מארסו
לצר יורד והוא אחר־הצהריים...״ שעות

 נתקף לליון בואו ״למחרת :ומשם פת,
 שפניה לרכבת וזינק עז חום פתאום

 את שקרא מי כל והרי לפראג...״
 אחרי במיזרונו מצא מארסו כי זוכר הזר
 גזר־ אותו את בכלא, בשהותו אמו, מות

 ששב האובד הבן על המספר עיתון
 לאחד בסיס גם ששימש (סיפור לפראג

קאמי). של ממחזותיו
ה ומלאי הימתיכוניים והגורל המוות

בנופים מתחלפים מיתת־אושר של הזיות

 של השני במדור יותר וקודרים אחרים
 מעלילתו קטעים בהכרה. מיתה הספר

הסו ״שאר :במרכז־אירופה מתנהלים
 וח־ החומח הבירה מן שותים היו עדים

 ״גם או: צ׳כוסלובקיה...״ של מתקתקה
 הזה. לריח מבעד ראה המוזיאונים את

 חתע־ ואת השפע את הכין לו ומבעד
 על שהעתיר הבארוקי הגניוס של לומה
 האור תפארתו. ואת זהבו את פראג

 המזבחות על ברכות נוגה שחיה הזהוב
 כאילו עליו היה חמה האפלולית כעומק

 ערפילים העושויים משמי־הנחושת ניטל
פראג...״ מעל כל־כד השכיחים דטמש,

 ספר שאלות. של ספר הוא מיתת־אושר
 מיצוי עם להתמודד קאמי התכוון שבו

 הרגש. בחיי והשליטה המוות נושא
 לסופרים, מומלץ ספר הוא מיתת־אושר

 בו שיש ספר אמיתיים. לאוהבי־ספרות
הגי שלא יצירת־מופת של המחשה משום

גיבוש. לכדי עה
 אמיר שאהרון ספר הוא מיתת־אושר

 לשם — הדעת את מניחה בצורה תירגם
 אחרים שבתירגומים חבל כמה שינוי.

 הקפדה אותה את משקיע אמיר אין שלו,
זה. בתירגום שהשקיע ואהבה

שיעמום
 מוזרה תופעה הוא אופלן אוריאל

 בבחינת הוא הישראלית. בתרבות ותמוהה
 שהצליח גרפומאן, לכנותו שניתן מה

 סבוטאז׳ בעזרת שלו זו תכונה להסוות
 אופק של לכושרו מידה אמת מתוחכם.

 פירסם שאותו בשיר מצויה כגרפומאן
 ,1959( מאזניים בחוברת רבות שנים לפני

 כ־ נקראת שכותרתו קפ״א־קפ״ב). חוברת
 , גם נעלם שבדרך אלא מעמיחי, גנובה

 בשדה, נותר פצוע לשיר כוונתי הכישרון.
 :השירה לכבוד שאינו ב״תיאור״ הנפתח

 וחיזה / השחור בשדה יחידי נותר ״דוא
 לחשו כוכבים אישוני / ואביב. תלתלים
 דמעות את שמע הוא / הגבוה. סיפורים

 הסכין... / מסביב. רועמים ותופים לבבו
 / לגווע... הצונח ולבו / בבשרו... החותד

 רעיו כל / ומדיו? גופו על שותת מה
 מייל־ על שיר ידיו...״ על ועפר רחקו;

 ,במשורר והנחות שהגרוע תש״ח, חמת
 שמו את למצוא ונכלם בוש היה תש״ח
עליו. חתום

הבי את אופק לאוריאל העניקו השנים
 התרבותית. האישיות ואת העצמי טחון
 ספרות־הילדים, בתולדות התמחה הוא
 לקר־ זה ידע והפך דוקטוראט, עשה בהם
 עצמו מעמיד שהוא תוך בו, לחפור דום

 של סיפורי־הילדים ממזרי שבין כבכיר
 להגיע, הצליח אף אופק גוטמן. נחום

 והביורוקראטיה הוותק חוקי במיסגרת
 מקבל של למעמד העברית, הספרות של

 ראש־הממשלה״, מטעם יצירה ״מענק
כשנתיים. לפני

 התוצאה את למצוא ניתן אלה בימים
 את הנושא ספר בצורת המענק, של

 לבני רוסן — לגימנסיה בדרך הכותרת
ותו כהר יומרות בעל ספר *, הנעורים

 משבץ שאופק ברור כביקעה. — צאות
 הנוער של שירים בקטעי זח ספר ומשנץ

 ועוד הבריטי, המנדט בימי הארצישראלי
 של מימד לו מוסיפים שאינם פכי־הווי,
המ מאמצי מתוך להבין אפשר אמינות.

 אוטוביוגרפי. אופי בעל ספר זהו כי חבר,
 בשכונת הוריו של הרפת ליד גדל גיבורו

 הפועלים שכונת את נוטש והוא בורוכוב,
 חולות את ומגלה הרצליה גימנסיה אל

הרא האהבה את — תל-אביב של הזהב

 רומן לגימנסיה, בדרך אופק, אוריאל י
 פועלים, ספרית הוצאת הנעורים, לבני
קשה). (כריכה עמודים 188


