
 שלהם מהשאלות אבל שאלו. רק
התשובות. את הבנתי

 שקיבלו מאלה הייתי לא אני אבל
 כבר ידעתי בשיבתדלב. הדברים את

 שזה טוב המצב. מה תיאורטית בצורה
 זה שהגעתי. למה שהגעתי טוב קרה.

 של אחר סוג שאני כך, אצלי התנסח
 ואני ראשי־ביצה, עם עסק לו שיש אדם
 גדול יותר עוד ראש־ביצה להיות צריך
אותם. לשבור כדי

 בתנועה אותי שלימדו זוכר אני
 שווים, האנשים שכל חלוצית־שמאלית

 דברים ושאין זכויות, יש אדם ושלכל
 בקיבוץ, הייתי עדתי. מוצא כמו כאלה,
 לי באים פיתאום מה אז בצנחנים, הייתי

הצרות כל את לי ועושים עכשיו

 העסקנים של ההתנפחויות כל יעזרו
 — שאומרים המיקצועיים הספרדים

 תרמנו וכמה בסדר, אנחנו כמה תראו
 שאמצעי־הייצור היא הבעיה למדינה.

 ' לא אמצעי־התורעה וגם אצלם, לא
אצלם.

בקיבוץ. שנה חצי הייתי הצבא אחרי
 נסעתי המיזוודה, את ארזתי אחד יום

נסע ומשם לקריית־שמונה, מהקיבוץ
 לירושלים, נסעתי מחיפה לחיפה. תי

 לא אבל בבצלאל, ללמוד ונרשמתי
 גב שום לי היה לא מעמד. החזקתי
 תקופה אז היתה לחיפה. חזרתי כלכלי.

 זזים לא שדברים ראיתי קשה. מאוד
 שלי כשהחברים בייחוד שחשבתי. כמו

והולידו חיל, ועשו התחתנו בקיבוץ

 צייר שאני עלי ומרים
 זוהי אומר? מי ד£ספררי־מיקצועי?

 אחד, מצד ההשפלה. של ;פילוסופיה
 לזה, מתייחס לא שאני אומר :שאני
 הוא כן, — אומרים המוצא, של 'ענייז
 אומר כשאני אז, לאשכנזים. ?תחגף

 הוא — אומרים במארוקו, סנולרתי
מיקצועי. :פרדי
 יש ההשפלה. של הפילוסופיה זוהי
 השפלה ויש ספרדית זשפלה

 לו ואומרים למישהו באים זשבנזית.
 הדבר ואותו נאצי. מחורבן, יקה —

 באבון. — ואומרים באים השני, ?הצר
 הוא בעצמו. באבון הוא באבון? ?ה

בבוקר? בראי זסתכל
 מקנס בעיר מגן־דוד ברחוב נולדתי

 ,1942 בנובמבר 3ב־ היה זה טבמארוקו.
 בעלות־הברית צבא נכנס שבו זיום

;יעיר.
 עסק הוא סוחר. היה שלי אבא
 הוא בארץ, אחר־כך, ובייצוא. :ייבוא

במס־ההכנסה. פקיד דה
 באוניה פעם פעמיים. עלינו לארץ

 בפעם גלילה. באוניה ופעם זדמה,
 בעיר היינו השטח. את בדקנו זראשונה
 כמו זה את זוכר אני בחיפה. ־תחתית

 של מישפחות כמה פליני. של זרט
 הנטוש, ברכוש מסתובבות ?הגרים
 הכל נטושים, הם נטושים, זבתים
:טוש.

 זה מה מערבית. בסביבה גדלתי
 היה זה סופר־מערבית. ?ערבית?
 יהודים אותה הקימו ביאליק. :קריית

 מהנדסים היו הם מגרמניה. סבאו
 בבית־ בטכניון. מורים או :ריפיינרים,

 עדות. של בעיות היו לא העממי זספר
 בכלל, בני־אדם. קצת היו האנשים אז,
 כמו בעיות של מאסות כאלה היו ;יא

היום. שיש

 לי היה לצייר. אהבתי בבית־הספר
 המורה תמה. ובכתיבה בציור טוב־מאוד

 זה, את אהבתי אני תערוכות. לי עשה
 יצאתי תערוכות, כשעשיתי כי

 לא שלי ההורים למדתי. ולא מהכיתה
 נראה לא ציור כל־כך. זה את אהבו
להם.

מדע
אמון שהוא^"

 בקן בשומר־הצעיר, ייתי ^
 גם שם הייתי האיצטדיון. שליד1 (

 הגרעין עם יצאתי ואחר־כן־ מדרין,
 להבות־הבשן. לקיבוץ לנח׳׳ל, שלי

 שלנו הגרעין הגרעין. מזכיר הייתי
 כשמלאו ,1961 בשנת מרדני. נחשב
 לנו הקריאו סיני למיבצע שנים חמש

 אמרתי אני הרמטכ׳׳ל. של פקודת״יום
 היתה הזאת שהמילחמה הגרעין, בשם

 בהפרת אותי האשימו פוליטית. טעות
 ,57 או 56 סעיף לפי הצבאי, הסדר

 6 כלא היה זה .6 לכלא אותי והכניסו
 מכות הרבה עם ,60ה־ שנות של

 צריך שהייתי לפני אחד, יום ואלימות.
 פיקוד־ מאלוף חנינה קיבלתי •לגמור,
 להתחלת להגיע שאספיק כדי המרכז,
 הנח״ל של 50 בגדוד שלנו האימון

 על שמחתי שמאוד זוכר אני המוצנח.
 היה בשבילי הצבא אבל הזאת. החנינה
טובה. לא תקופה
אסוני. של למדע התוודעתי גם אז

 שאני חברה לי היתה לזה. קורא אני כך
 היא לה. קוראים איך זוכר לא כבר

 שלנו אחת חברה של חברה ודתה
 מבוסס אחד ממושב ודתה היא בגרעין.

 לא אני שמו את שגם פתח־תקווד* ליד
שלה ההורים אל באתי אחד יום זוכר.

ביוושלים סטודיו
במאות גדושים שלידו והמחסן

שב שלו בסטודיו ציוריו בין כהן־גו
 הסטודיו בירושלים. בקעה שכונת
תערוכות. בעשרות שהוצגו ציוריו,

 יופי, יופי, — לי אמרו הם אז במושב.
 ההורים ומאיפה אתה? מאיפה אבל

 ומאיפה שלך? האחיות עם ומה שלך?
דבר, שום אמרו לא הם זה? עם ומה זה?

 טוב פחות אני אומרת? זאת מה האלה?
מאחרים?
 צרות עשיתי לא הבית. חזרתי טוב.

 לסורבון. נסעתי לא הצגות. עשיתי ולא
 ולהיות לגמור לשם, לנסוע יכולתי
 בצרפת. שלי בני־הדודים כמו רופא,

 ולהיות אשכנזיה עם להתחתן יכולתי
 ולהיות בקיבוץ להשאר יכולתי כנוע.
 — שאומרים האלה המפ״מניקים אחד
 יושבים הם יודע, אתה בסיידר. הכל

 איזה שיוויון. יש — ואומרים בקיבוץ
 לא חבר־כנסת להיות אתה יש? שיוויון
תוכל.

 קר. יותר ניתוח לי היה אחר־כך אבל
 היה הרצל המדינה. על הכריז הרצל

 את שתפסו אלה באו אחר־כך אשכנזי.
 ואחר־כך אשכנזים. היו הם האדמות.

 האריסים. להיות צריכים שהיו אלה באו
ולא בולשיט. הרבה כלי המצב. זה

ירושלים—ניו־יורק—מקנס
 ה.גן" את כהן, כפנחס 1942ב- במארוקו נולד כהן־גן פינחס

 לו אחרים. בחנים ובין בינו להבחין יהיה שאפשר כדי לשמו הוסיף
למיקצוע. שייך השם צייר. הוא כי חשוב, זה

 יש במיקרה רק באילו שנראית בירושלים, בדירה מתגורר הוא
 עבודות, ציורים, עריסות גדושה הדירה ומיסבח. מיסה גם בתוכה

 בסטודיו וגם הזאת בדירה גם מצייד הוא ושירבוסים. רשימות
קרוב. מיסחרי במרכז ששכר

 בישראל. מאשר יותר בגיו״יורק כנראה, מפורסם, בהן־גן פנחס
מפורסמת. בגלריה קבוע באופן שם מציג הוא

 הרף ללא מחפש הוא בבצלאל. לאמנות מורה הוא בירושלים
הסברים. להם מצרף וגם ביצירתו, חדשים כיוונים

 אחדים בישראל. ומבקרי־אמנות אמנים מעט לא מרגיז בהן־גן
 העדה בן היותו את מנצל שהוא מפני כל״כך, מצליח שהוא טוענים

 אמן אלא ישראלי, אמן לא כלל שהוא האומרים יש המרוקאית.
ניו״יורקי.

 ניו-יורק של בגלריות תערוכות-יחיד עשרות שערך גן, בוץ
 שומע כשהוא מאוד מתרגז עדיין בישראל, המוסיאונים ובמיטב

 במיכתבים למבקריו להשיב טורח הוא האלה. הדברים את
 תרבותיים אירועים על דעתו אוו ומביע בעיתונים, נזעמים

בישראל. וחברתיים
 הוא במיוחד. בוטה בנוסח הגיב תל־חי של האמנותי האירוע על
מסתיים הוא מדוע הסביר שבו מיכתב כתב

 והפעם כנען, של החדש המיתוס את מבטא זה שאירוע •משום־
 שהמיתוס משום פאשיסטי. אבל ישראלי, שמאל הוא דיגלו נושא

 הוא אחר״בך האדמה, של המיתולוגיה עם מתחיל כנען של החדש
 משום העור. בצבע עוסק הוא ולבסוף הדם בסוג לדיון עובר

 משום הקיבוצית. התנועה של התייפייפות הוא תל־חי שאירוע
 חלק על״ידי המועלות והפוליטיות האמנותיות שההצהרות

ועקרות." בדלניות הן תל״חי של מהאמנים

 משברים שום להם היו ולא ילדים
כלכליים.
 למרתי שנתיים. עוד חייתי בחיפה

 לפני היה זה — האוניברסיטאי במכון
 שם למדתי אוניברסיטה. שהיתה
ומדע״המדינה. סוציולוגיה — שנתיים

 לירושלים. אומץ עם חזרתי 65נ־
 במישרד התבואות במחלקת עבדתי

ולאוני לבצלאל ונרשמתי החקלאות,
ברסיטה.

 מישטד
חדש

 לנסוע מילגה, קיבלתי 70־ ^
ה לי ג אנ ל  דבר היה זה להשתלמות. ו

 מה הבנתי באנגליה שלי. בחיים גדול
 המערב. לגבי המידל־איסט זה

 הביאו שאליו במעון בבוקר התעוררתי
 תלבושות מיני כל סביבי וראיתי אותי,

 ואני שבטים, מיני מכל אפריקאיות
 אחד עם ביחד למידל־איסט, שייך

 ואני מאבו־דאכי, אחד ועם מקטאר
מפלסטינה. אחד

 סיפור לי היה בלונדון כשלמדתי
 דודו בת שהיא צ׳מברליין, קליר עם
 ראש־ שהיה צ׳מברליין נוויל של

 כשאני צוחק אני עכשיו ממשלה.
 הייתי צחקתי. לא אז אבל זה, על חושב
 מה צ׳מברליין... מיסיס צעיר. יותר

 לא איתה להתחתן לעשות? יכולתי
 לביקור, לישראל באה היא יכולתי.

בשבילה. היה לא זה אבל
 בבצלאל. לעבור התחלתי אחר־כך

 במוסיאון תערוכה לי היתה 1974ב־
ישראל.

באוניבר ללמוד נסעתי 1975כ־
 כשהגעתי בניריורק. קולומביה סיטת

 ,68ב־ הראשונה, בפעם לארצות־הברית
 רמוקראטית, תפיסה יש ששם חשבתי

 שזה בציציות, לך בודקים לא ששם
 חושב לא כבר אני היום חרש. מישטר

 סופר־פוליטיים הם הדברים נכון. שזה
בארצות״הברית. ובמיוחד מקום, בכל

 פיטורין מיכתב קיבלתי בינתיים,
 חריפה תלונה הגשתי מבצלאל.

 בעניץ שלו הטיפול למבקר־המדינה.
 אותי החזירו ובסוף שנים, שלוש נמשך

 הסביר בי שטיפל עורך־הדין לעבודה.
 או חוקי יש צדק. לחפש מה שאץ לי
חוקי. לא

 העניץ מכאיב, מרי יותר סיפור זה
 שיש חושב צעיר אדם הפיטורין. של

ומכיוון דמוקרטית ושיש צדק

! חשבו! ש פ כהן־גן פינחס נ

 נשו תו1י ״אני
״ בגוש מעוני
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