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 )27 מעמוד (המשך
 השרויים שדגים להביו מסוגל אינו

 לסכנותיו, לזרמיו, מחוץ לים, מחוץ
 כשהדגים מתים. דגים הם למרחביו,

 הוא שרויים הם שבתוכו הים חיים,
 ממימדיה. מימד מחיותם, פנימי חלק

 ללא חברתי רומאן לכתוב אי־אפשר
 דקה הבנה וללא בחברה אמיתי עניין

 הווי איננה חברה החיה. מהותה של
 תרבות, מוצא, תנאי של לקט ואיננה
 הזורמת חיה, הוויה היא וכוי. כלכלה

וב האינדיבידואליות לתודעות מחוץ
 סוף־סוף שקנז היה, נדמה לשעה תוכן.
 על ועלה אותה הפנים זאת, אמת הבין
ריא סיפורית אמנות של המלך דרך

 נת־ בהמשך אבל רבת־תנופה. ליסטית
 ואמנות הראשונית, ההבנה עמעמה
 אל המרכז מן חזרה קנז של הסיפור

 עד שתימצא לה ראוי שבו הפריפריה,
 ומרחיקת־לכת עקיבה נוספת, לפריצה

יחי בהתגנבות שנעשתה מזו יותר
דים.

תרבוטק
הספרים שנת
 סיפ־ ״תרבות של פיתאומי בולמוס

 החברה את אלה בימים שוטף רותית"
של הקטנה חברת־השפע הישראלית,

 זו העליונים, העשירונים במיוחד נו,
 הבא החומרי בחיידק היטב הנגועה
 וחפתי־שר־ בנעלי־פרווה החל לביטוי

 עגילי־היה־ בנידנוד וכלה מוזהבים וול
 תרבות של הירהורים אשר זו לומים:
 והלאה. ממנה כלל בדיד הם רוחנית

 הסתלקות ותוך מוקדמת התראה בלא
 בחיי ההתעניינות תחומי משאר נחפזת

 עץ־מהגו־ ארונות־מיטבח כמו היומיום,
 מכוניות, ומחירי צרפתית חרסינה ני,

 בלי ולא עתה, עוסקים הכל כי דומה
 חנויות בפתיחת בספרים: היסטריה,

 לספרים, בתי־קפה בפתיחת ספרים,
 בפיטפוט לספרים, בוטיקים בפתיחת

מסו כזה שגל וככל וכוי. ספרים על
 אמצעי־התיקשורת, דרך להשתקף גל
 מסוגלים שאמצעי־התיקשורת ככל או

 יקשה כן ממש, של מציאות לשקף
 להיזכר מבלי לכך, הסיבות על לעמוד
 בקול״ להרהר ומבלי הפיצריות, בעונת

 אחת היא זו שיטחית סקרנות שמא רם,
הריקנות. של מצורותיה

 חטטנות של זה גל שגואה וככל
 של ההדפסה בולמוס גדל כן סיפרותית,

 היפה, הסיפרות בתחום חדשים ספרים
 שנוצר עד השירה, בתחום במיוחד

 פיסת־שטח במציאת ממ(צ של קושי
 נועדו, אשר במוספי־הסיפרות, מתאים

 לסקר, האחרים, מתפקידיהם לבד
 מאיים זה ספרים שפע ולבקר. לדווח
במו המתקיים העדין האיזון את להפר

 דקים מוספונים אותם הסיפרות, ספי
 ״כיבשות קבע דרך המשמשים

 רבי־ ,העיתון בעלי אצל שחורות"
 אמצעי־התיקשורת, של החובלים
 ומאתרים המערכת סיפון על הניצבים

 התעניינות של חדשות יבשות
 בלא שמאיימים בעלים אותם ציבורית,

 תוך אל פירסום עמודי בהחדרת הרף
 אל הדחקתם כדי היכלי־הסיפרות,

 לשם וראה, שולשולי־השוליים.
 הכרס, עבי מוספי־הספורט את השוואה,

 את רחבי־הממדים, מוספי־הכלכלה את
 מוסף את או הציבעוניים מוספי־הבידור

 הלוא המוספים, בתחום האחרונה ■המילה
 מדריך החדש, הלוח מוסף הוא

 שוק־הפישפשים השבועי, הטלפונים
 קח־ תן־וקח, ומכור, קניה שישבת: של
 זו פיתאומית סיפרות כצפוי, וכוי. ותן

המ את מדפי־הספרים, את השוטפת
 ואת הכולבו חנויות של הנעות דרגות

 ספרים עונת למיניהם, טרקליני־הרוח
 עונות כשאר לחלוף דינה זו, מעין

 גם בו ליום מחכים הכל כי אף •השנה,
 לסקטור ייהפכו ומשוררים סופרים

 הציבור את האוחז מיקצועי־מיליטאנטי
 של תרבות דרישות. ומשמיע בגרונו

 ככל חולף, עניין היא, כן כשמה — רוח
 הרחב״. ״הציבור של במונחים שמדובר
 ועונה אופנה של זה ארעי אופי לפיכך,
 של מהותו להיות הנראה, ככל יוסיף,

המשוררים, עונת המדובר: הבולמוס

 בחנויות הסיפרותיות המסיבות עונת
 כיתבי־ של העשורים עונת הספרים,

 היא הלא המכשפה, עונת ואפילו העת
הצנזורה. תבוסת

 מלאכת הוא זו תופעה של אחר פן
המ הסוקרים, הרצנזנטים, המבקרים,

 ועוד המעלעלים המרפרפים, עיינים,
 הדובדבן על העטים לרוב, זבובים

 שקד קנז יהושע אם היצירה. שבעוגת
 יחידים התגנבות סיפרו כתיבת על

 שכדי ברור הרי שנה, כשתיים־עשרה
 מירשם־דפדפני או קצרה רצנזיה לכתוב

 פנוי ערב במציאת די עלעלני, רצפט או
 בשיאו החיפזון רב, העומס שכן אחד,

 (כפי הביקורת ואם מתחייב. וההספק
 סיפרותי), מוסף של זה אגף שמכונה
 מוסיפה השיטחית, ובגישתה בחפזונה
 הרי חשבונות, ולחשבן לשגות לחטוא,
 של התעוררויות ושם פה ניכרות לפחות

 כגון זה, בתחום רגישים איכפתניקים
 הקמים ואחרים, בן מנחם מירסקי, נילי

 עיוות, בעיניהם שנראה מה על להגיב
 מבקרים מצד ואי־צדק רופסת אבחנה

 נילי כותבת לי" ״נרמה היוצר. כלפי
 קריאה לקרוא בנסותה בהארץ, מירסקי

 גם קנז(ראה יהושע של בספרו אחרת
 ״שזה זה), במדור מירון דן של מאמרו
 שהביקורת ספר, אצלנו הופיע לא שנים

 קוצר־יד כלפיו גילתה המיקצועית
 קנז יהושע של סיפרו כמו כל־כך מצער

 לכישלון כוונתי יחידים... התגנבות
 בעצם,הבנת המבקרים שנכשלו התמוה

לק לי שנזדמן הביקורות כל הנקרא׳.
 השטח... פני שעל בטפל טיפלו רוא

 הפנימי המירקם מן העיקר, מן והתעלמו
היצירה." של והסבוך העדין
 הביקורת גל נגד נחרץ פחות לא

 עמוס של סיפרו את שפקד השלילית
 כי בדבר הטוען בן, מנחם הוא עוז,

 גאוני מעשה הוא שחורה קופסה
הסיפרות. במלאכת

 הקרבה המלפפונים עונת עד וכך,
 במלוא עכשיו, אצלנו מתקיימת ובאה,
הספרים. עונת עוזה,

■ צמרת שמעול

גלעדי ן1אהר
 אחת כנף אעזרות

שתיים ולפעמי□
 כאוואנ־ נראית שלי הציור שיטת

ברוורס. גארד
י " •

שה מפני תמונות, מזכר אינני אני
 שייכות הן לי. שייכות אינן תמונות

שנה. 400כ־ בעוד — הלובר למוסיאון

 תמונה, לרכוש קונה אליי בא כאשר
 לצאת הוא עושה שאני הראשון הדבר

 שלו. המכונית טיב את ולראות החוצה
המחיר. את קובע אני זה לפי

 יפה, תמונתך לי: אומרים כאשר
 חלבית. בסכין אותי שוחטים כאילו
יפות. לא טובות, תמונות לצייר כוונתי

 — מוכר לא אני טובות תמונות
לי. אין וגרועות

ה המבשלת ביקשה הרחוק בעבר
 המהנדס את עין־חרוד בקיבוץ ראשית
 שיקבע החדש חדר״האוכל את המתכנן

 את לראות שתוכל כדי במיטבח, חלון
 ואז מהרכבת היורד האחרון האורח
מהמרק. המים ברז את לסגור

 דיזנגוף־גורדון הרחובות בפינת
 לפתע אדום. באור הכביש את חציתי

 לי: ואמרה תנועה שוטרת הופיעה
 מה ידעתי לא באדום." עברת ״אדוני,
 צבעים." עיוור ״אני ואמרתי: לה להגיד
 מבינה אני עכשיו השוטרת: לי ענתה

גלעדי. אהרון ציורי את

 הרוכבת לילדה אמרה קטנה ילדה
 לרכוב לי ותני גבר ״תהיי אופניים: על .

שלך." האופניים על קצת

האח תערוכתו של האורחים בספר
 כאן לכתוב אבקש גלעדי: כתב רונה

הגב. מאחורי עליי אומרים שאתם מה
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