
מנגד
 האמן שר דיוקנו

עייף כאאוטסיידר
 במקומון שנתפרסם מיכאל, סמי עם בריאיון

 התחנות את גורי חיים סוקר כלבו, החיפאי
 התל־ ילדותו שלו: בביוגראפיה העיקריות

 כדורי החקלאי בבית־הספר לימודים אביבית,
 תנועת־העבודה של האצולה״ בני של (״בית־ספר

 יצחק של לזה מתחת אחד מחזור ימים), באותם
 איני הבחינות, לפני לי עוזר היה לא רבין(״אם

 שנותיו שמונה הקיבוץ, עובר״), שהייתי בטוח
 אירופה יהדות עם הראשון המיפגש בפלמ״ח,
 הזאת (״הנסיעה 1947ב־ מילחמת־העולם שלאחר
 של ״הבשורה את הביא לה חיי״), את שינתה
 פיוטית בלשון אז שכונו מי של ותגובתם הצבר,״

הזאת. הבשורה על מאש״ מוצלים ״אודים בשם
 פיזמונים לכתוב חדל כי גורי מגלה השאר בין

 העולם חדל ״כי מילחמת־העצמאות, בעיקבות
החוויה.״ צמחה ושממנו חייתי שבו

 המשורר, אומר אלה בימים תחושותיו על
 ״לא הוא כי מאוד״, ״מאוד עייף הוא כי המגלה
 העובדה חרף לגולה,״ לגיטימציה לתת מסוגל

 במדינת חיה אינה היהודי העם של שמרביתו
 אי״פעם פיה תחיה אם הוא גדול וספק ישראל

 מסוגל לא ״אני הגדולים. הירידה ממדי וחרף
 עכשיו. דפוק אני לכן לגולה. לגיטימציה לתת
 שעה מחמיץ ישראל שעם נוראה בחרדה חי אני

 חי שאני הזוועה מן חלק זה בהיסטוריה. נפלאה
בה.״

 עכשיו לשלום אקטואלי כרמז שנשמע במה
 ״אני מוסיף: הוא שלו, ה״יוניים״ הפלוגתה ולבני

 על שלוחם עם לכל שכמו שלמה, באמונה מאמין
יודע ואני עצמנו. על להגן כוח יש לנו גם אדמתו,

דפוק מרגיש גורי: חיים

 למישפחת להתקבל מוכרחים אנחנו המחיר. את
אטו שואה היא האלטרנטיבה השמיים. העמים

 היסטורית. סבלנות פיתחתי סבלנות. לי יש מית.
ועכשיו׳.״ זה,אני ביותר עליי השנוא הדבר

 בריאיון המעניין זו, מבודדת להתייחסות פרט
 שנויים לנושאים התייחסות שום בו: שאין מה הוא

 לכותרות שעלו לאלה לא ובייחוד במחלוקת,
 אחדות ממשלות לא האחרונות, בשנים העיתונות
 לא השב״ב, פרשת לא אמונים, גוש לא ורוטציה,

 ״בגידת לא הישראלי, בשמאל המרים הוויכוחים
 למחנה שהצטרפו גורי של ריעיו מקרב הכוהנים״

 שמר הנעמיות: או הנעמים (שתי הפאשיסטי
 ארץ־ בערכי הגדול השבר לא וכו׳), ופרנקל,
התחנך. שעליהם העובדת ישראל

 ואולי עייף, איש באמת נשמע 1(>86גורי־נוסוד
 בין כאן שקורא למי נדמה האם יותר. מתון אף

 ההתנחלות בפרשת שתיווך שהאיש השורות,
 לגוש שסייע רק לא ובכך בקרום, הבלתי־חוקית

 הראשון הגדול הישגו את להשיג המשוקץ
 מעמדו לעירעור תרם גם אלא ושומרון״, ב״יהודה

 (כך בראשות־הממשלה רבץ יצחק חברו של
 שלמר, איש הוא בבחינות?), עזרה על גומלים

 אשליות, חסר מפוכח, הניסיון: מן זאת, בכל
 אשר במלאכה להמשיך ומשתוקק פחות פאתטי

 האנרגיה מרבית את הקדיש הכל, אחרי לה,
 השירה הצלחה: של מידה בלי ולא שלו, היוצרת

והפרוזה.
הוא שבה ״הזוועה של העיקרי החלק זהז אולי
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 להקדיש נאלץ כמותו שאדם והוא, חיים״, (אנחנו)
 ת1למלאכ כל־כך רבים ונפשיים גופניים משאבים

 בנקל היו עשויים בהרבה ממנו פחותים שגם
 שנים במשך פעל וכי לבצע), שלא (או לבצע
 בחלקן — שאולי מטרות למען כל־כך רבות

 מקום, מכל עצמו: אותו גם הכזיבו — לפחות
 וכמה שהוא הגדולות הציפיות את הצדיקו שלא

בהן. תלו יותר הכנים מעמיתיו
 הסופר כי לפנינו, לרשום מעניין מקום, מכל
 ה״תמיד וסיסמת דורו עם מזוהה היה מכל שיותר
 שעליו מאמין" ״אני היום משמיע שלו, אנחנו״

 באמנות. האינדיווידואליסטים רבי חותמים היו
 אאוט־ הוא ״האינטלקטואל גורי: של בלשונו
 נביא אין מסקנה: באנגלית. ועוד — סיידר״
בעירו.

■ סוקר נ.

הגינזך מן
המטאטאים עד
 או פחות קבוע אנושי סוג ובעולם בקירבנו יש
 יהודים של בעיתונותנו אותם אני מכיר יותר.

 שהם ויש ם. י א ט א ט מ שנה: שלושים זה וגויים
 בהם, פועלים וגירויי־נוער כשרון, בעלי דווקא

 חושבים שהם ומתוך בימים, באים כבר שהנם ויש
 ורע טוב כל לעקור נכונים הם הרי לנגזלים עצמם

 זמן במטאטא מחזיקים האלה האנשים לרוב, יחד.
 במטאטא אותו מחליפים או אותו, ומשליכים ידוע
 בספרות סיפוקם ומוצאים נשקטים שהם יש אחר.

 בא ירושה, פי על כמו תיכף, ואז לה. מחוצה או
 שנשמט המטאטא את ומרים אורח, צעיר, חדש,
מיד.

 רצויה. רוב פי על כוונתם האלה והאנשים
 בשדה קמשונים ושם פה עלו כי הם רואים

 הולך כי אותם. לבער אומרים והם הספרות,
 אינם — לקוץ בינתיים ונהפך עצמו המבער

, עצמם הם רואים רואים. , ם י ד י ח  להם ונדמה י
 ובזרוע בצד הודפים והם בהם, מודים אין כי

 היפה ואת המכוער את מסביבם, המקום את לפנות
 אילן רק יישאר למען ואילן, עץ כל לעקור כאחד,

 אורחות עוברי וכל במידבר, וצילו אחד ענק
מי. עליו שיסתיר מבלי יראוהו
 קודם גם היו פה במחננו לדורנו. גם עלה וכך
 ועוליה; שנה שנה הבאים. מן עליהם ונוספו כאלה

 לא כי פתאום נזכר בארץ שנתישן עולה שגם ויש
 החסיר. אשר את למלא וחש במטאטא עוד החזיק

 ועוברים אבק, ומעלה מתעופף והמטאטא
 לאיש גם גודל הבו כף: מוחאים גם ויש מתרגזים
 אלה, שלרוב אלא שבידו! למטאטא וגם המטאטא

 כלל עוברים אינם לטאטא מתכוונים שאותם
כלל. בהם פוגע אינו והמטאטא שעה באותה

כבני־אדם הראשונים
בחתי במקורה שהופיעה זו, רשימה

 רביכוביץ יעקב בידי נכתבה רף־רף, מת
 התל־ בכתב־העת לראשונה ופורסמה

 ויעקב ברש אשר שבעריכת הדים, אביבי
.1929 בשנת רבינוביץ,
 נחלקים רף־רף, קובע דבר, של בסופו

 החוטאים אלה סוגים: לשני בני־האדם
מוצל לא או מוצלחים ליצור, בניסיונות

שבידם. במטאטא המנופפים ואלה חים,
 מעלים אנו הראשונים אלה של למענם

 הגניזה/הגינזך. מתהום זו נפלאה רשימה
 כבני* הראשונים ״אם פעם, אמרו איך

כחמורים." אנחנו אדם

 היה הנה בפרישמן. להיאחז המטאטאים ורגילים
 ושכחו וסדר. נקיון היה בימיו שטאטא. אדם

 פרץ את פרישמן טאטא שלמות שנים האנשים:
 להילחם במקום והלוואי שלו. את עשה ופרץ —
 לא פרישמן ואם לשפתנו. ומקשרו מקרבו היה בו

שיצליח? המטאטא מי — הצליח
 כזה בדרך הולך המטאטא של ההגיון ולרוב

 לטאטא אני חפץ הינה שלו): הגיון יש (למטאטא
 באלמוני נאחזים הם ואך ואלמוני, פלוני את

 וכך לו. הקרוב ברעהו ומישהו במישהו, ואלמוני
 אלמוני על עוברת היא ומפלוני השינאה פושה

 רואים, סוף וסוף מודע. וכל קרוב כל על ומעליו
 נקי המטאטא רק ועכור. ומאוס וחוטא רע הכל כי

 לשלוח בעיניו ״וייבז של רגע ובא וצדיק. וטהור
 — כל״ את להשמיד ויבקש — לבדו במרדכי יד

 אפילו הכל, על המטאטא את להניף נכונים ואז
 וגם להכניסהו, נכונים עמיתם של קודשו לחביוני

 אינם הדורות כל פארי בפני הקודש, ארון בפני
 נהיה והמטאטא מתעוררת הגבורה נרתעים.

. המתהפכת. החרב ללהט

 פעם חלם כי המטאטא, מניף שוכח לאט ולאט
 והוא ליצירה, והתכוון ליצור ניסה וגם יצירה על

 בידי מונף למטאטא לכלי, מאדם ונעשה הולך
 ובוחרים היצירה את מזניחים המטאטאים אחרים.

 ז׳ור־ וקלות. נקיות לא או נקיות במלאכות
 טהורה הכוונה אם בייחוד חטא, אינה נאליסטיקה

 אוכל כששגעוךגדלות אך לבנות. רצון ויש
 בקינאה נאכל והלב צרה והעין נוקרים והשדים

 נהפכת הז׳ורנאליסטית העבודה אז — פוריה לא
 היא הז׳ורנאליסטיקה ואז — ולצינית לעקרה

 רבים דווקא. ולאלמוני לפלוני מתכוון איני חטא.
 קשות בשעות לנו. ומחוצה אצלנו החוטאים

 דוחף המחסור מעמד. להחזיק קשה ליצירה
בחדריך״ בוא עמי ו״לך לישון. נותן אינו והכבוד

 מקום כשניפנה וכך וקורבן. כבדה מידה היא
 בראשית ואני מקום. ממלא בא תיכף מטאטא

 חוטאים: כולנו אדם. סוגי שני עתה רואה השנה
 או מוצלחים ליצור, בנסיונות חוטא שהאחד אלא
 מנופף והשני — בינונים או טובים מוצלחים, לא

המטאטא.
 את הקרובות בשנים יקבל מי שואל: ואני

 עתה מחזיקיו על סוף סוף שיימאס המטאטא
 אי הזה. הבא על צר כבר וליבי מידיהם? ויישמט

 מטאטא. ובלי ביצירה חוטא בלי לעולם אפשר
 ונסלח עליהם נרחם מטאטא. שאומנותו למי אוי

 לא סוף סוף הרי לטאטאנו. כיוונו גם אם להם,
 באוויר. תלוי נשאר ומטאטאם בנו, לנגוע הגיעו

 מהיות אלי שומרני שפתי: על אחת תפילה ורק
 וכגבעול צמחים תוך כצמח נא אהיה בעיני, יחיד
אקלל. ולא ארגז לא דשאים. בין דשא

רבינו־ביץ) רף־רף(יעקב
תרפ״ט תל״אביב, ג', חוברת ו', כרך הדים,

לן ןטוב/רע סח־יאריסט
סוריאליסטי. צייר גילדור. יעקב להכיר. נא
 !ביפו נעורים שואה. ניצולי להורים 1948 יליד
 בדור הבולטים אחד בית־קפה. לאביו היה שבה

 מבעלי עורך־דין, הישראלי. הציור של ההמשך
 יועצה וכמובן. מצא הפומביות המכירות חברת

 אלא — חובב אספן הפלאסטית. האמנות בתחומי
 האוסף מן תמונה למכור מתפתה גם לעיתים מה? -

 של כדרכם יותר, טוב במשהו להמירה כדי
 להימכר הם אף מתחילים שלו ציוריו אספנים.
 (הוטל בצרפת בגרמניה, — פומביות במכירות

 גם וכמובן גורדון (גלריה ובישראל דרואו)
 — ומצא(ת) יגעת בקיצור: מצא). במכירות

תאמין.
זה? כל התחיל איך אז טוב,

 עצמי, בכוחות התחלתי מילדות. מצייר אני
 הכיוון אוטודידאקט. שנקרא מה עצמי. לימוד

 נתקלתי אחד יום ״סוריאליסטי״. אז כבר היה
 הווינאי הפנטאסטי הריאליזם צייר של בתמונות

 תל־אביב). במוסיאון (בתערוכה פוקס ארנסט
 לחבורה להצטרף אותי הזמין והוא לו כתבתי

 שבאוסטריה.' ברייכנאו שלו בסטודיו הלומדת
 זו היתה קיץ. של סמסטרים שני שם למדתי

 יכתוב בינינו(פוקס עמוקה ידידות של ראשיתה
 גילדור של לתערוכה ההקדמה את אחר־כך
).1980 במינכן

לפנטאסטין נעשית ושם
 עצמם את המגדירים אמנים רק לא שם למדו

 באסכולה הדבקים כאלה או כסוריאליסטים
 (הונ־ הפנטאסטי הריאליזם של הווינאית

 וילה המחזיק הווינאי בראואר אריק דרטוואסר,
הקניית על היה הדגש פוקס). וארנסט בעין־הוד

 ציור :העתיקים המאייסטרים של הטכניקה
 בציבעי־שמן זיגוג(גלאזורה) בתוספת בטמפרה,
 ללימוד סמינאר בעצם היה זה כלומר, רגילים.

 ציירים גם שם למדו המיקצוע. של הטכני הצד
 ציירים הרוב היו הטבע מדרך אבל מופשטים,

 היא האמת הסוריאליסטית. לתפישה שנטו
 אינסוף מקנה שם לעצמי שרכשתי שהטכניקה
 צבע, ריבוד בצבע, שימוש של אפשרויות
 צבע של והשתקפויות השתקפויות שקיפויות,

בצבע.
 על לא במקורות: נאמר כבר הרי אבל

האמן... יחיה לבדה הטכניקה
 היא הטכניקה להדגיש: גם חייב ואני נכון.
כמה ממש, עתיקה לא (כלומר, עתיקה אומנם

 את בהחלט משקפים התכנים אבל שנים) מאות
 אחרי זה: וגם בן־זמננו. אדם של החווייתי עולמו

 להתחיל חייב אתה הטכנית, המיומנות את שקנית
 שאין לאפקטים אחריה להיגרר לא בה, להילחם

 טכניקה לשום להניח אסור בכלל, כיסוי. להם
 לאמצעי־ לעבור גם אפשר אז עליך. שתשתלט

 הרבה באחרונה עוסק למשל אני אחרים. ביטוי
 על דו־לשוני ספר גם יצא וכבר בחיתוכי״עץ,
 להיתפס שלא הוא העיקר שלי. חיתוכי־העץ
למאנייריזם.

 שמכונה מה האם הבעיה. בדיוק וזו
ם ו י  מחסו- (להבדיל סוריאליזם בשם כ

 הגדול בעולם העשרים), שנות של ריאליזם
 הקטנה בארץ וכמה כמה אחת ועל

 בגדר איננו שלנו, והרגישה־לאופנות
 לעצמו מפתח אמן כל שבו עקר, מאנייריזם

 עד אחר״כך חוזר הוא שעליהן נוסחות כמה
לזראי
 להרשות יכול שאינני כמעט שבישראל נכון
 ברצוני אם סוריאליסט, של עצמית הגדרה לעצמי
 בזמנו מבשרי. למדתי כבר כאמן. כאן לשרוד

 שמנתה משושה, בשם בקבוצה כאן התארגנו
 אשר למדן, אריה אלרון, (ברוך אמנים חמישה

 מצרפים והיינו ואנוכי) שועלי יואב רודניצקי,
 אפולו. בתיה כמו אמנים־אורחים לפעם מפעם
 כולם זאת ובכל קטלנית. היתה העיתונות תגובת

 להיפך כיוון. שינה לא אחד אף לצייר, מוסיפים
 על יותר עוד מתעקשים שכולם לי נדמה —

להם. שנראית בדרך לבחור זכותם
 כלל בדרך שמזהים הזיהוי על תאמר מה

הג גורפי״הכסף עם הסוריאליסטים את
 החוש בעלי האנשים באמנות, דולים

ביותרן המפותח ה״ריאליסטי"
 הסוריאליסטי בכיוון שיש מאמין בהחלט אני

 בכל מאשר אמנותית ומצפוניות כנות פחות לא
 ברעב יגווע שאמן הכרח כל אין גם אחרת. מגמה

 בזמן ואמינותו. כנותו את שיוכיח כדי
 רק לא הכל, קנו בארץ הגדול הפרוספריטי
 פונה שהסוריאליזם הוא, שנכון מה סוריאליזם.

 של האסתטית ברגישות נמוך למכנה־משותף
 המכוונת אליטיסטית תורה אינו הוא בני-האדם.

 האמנות כמו יחידי־סנובה, או ליחידי־סגולה
 את גם קנו אנשים המושגית. או המופשטת
 — ה״סיפור״ את גם אבל להם שנראתה הטכניקה

 אמנים והאם כך? עשו לא ברנסאנס בזה? רע ומה
 הציורים את מלווים לא וחצי־מופשטים מופשטים

 למכור כדי ב״ריפוד״ או ב״סיפורים״ שלהם
 צייר חבריי מבין שמישהו מאמין אינני אותם.

 את למכור לו עזר שזה מפני רק זה בסיגנון
 ולא קונים לא כבר היום עובדה: עבודותיו.

 נכון אבל כך. לצייר ממשיכים והם מוכרים
 רבה במידה נובעת לסוריאליזם שההתנגדות

זהב עושים שהסוריאליסטים חושבים שהכל מכך,

בדו עשו לא ברנסאנס גילדור: יעקב


