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 לפני ,20 לפני לעצמו זאת מתאר היה מי
שנים? עשור

 התחזיות בעל מקלוהן, מרשל אפילו לא,
 לא המסר"), הוא (״המימצע־המדיום הנודע

בחלקן. נתממשו שכבר בהזיותיו זאת חזה
 כזאת וברמה כזה שבהיקף היא והאמת

 אף קיימת התופעה אין דומה ובהכרחיות
לי. המוכרות התרבות מארצות באחת
 זמני שם שהוא חשיפה. המיפלצת: שם

 במיק־ שלא מושג ליחצנות, או ליחסי־ציבור,
 בלשון דווקא. האחרונות בשנים נתחדש רה

 להוציא שמתכוון מי שכל הפח תוף ציורית:
תערו במקומותינו להציג אצלנו, ספר לאור

 במופע- או בתוכנית־בידור כאן להופיע כה,
 למקומות ללכת בידיו, לקחתו חייב — זמר

 העיר, שער זה היה פעם — בהם שמתופפים
 הרדיו הטלוויזיה, העיתון, שערי הם אלה היום
 מתופף: שהוא תוך מרכולתו על ולהכריז —
אני. הנה

מר זוהי מאשר: יותר אני, הנה בדיוק:
כולתי.

שח וזמרים, סופרים של מצבם זו מבחינה
ממצ אף גרוע ואנשי־בידור משוררים קנים,

מסתפ האחרונים אלה בשוק. רוכלים של בם
המלפפו ערימות את עורמים שהם בזה קים
 התחתונים או הגרביים העגבניות, או נים

 עומדים הם היותר, לכל דוכנם. על שלהם
״קי או בשקל״ ״שניים לפעם מפעם וצועקים

 ה״בעל־הבית את מקוננים או בחמישה״ לו
המסורתי. פאנצ׳ר"

יותר. הרבה מר יוצרים אמנים של גורלם
 ההצגה, הספר, — שלהם הפרקמטיה על

 בצימ־ אלא לדבר להם מניחים אין — המופע
 עיתונים ובכמה בסלע, מילה צום־שבצימצום,

זה. לא אף ושבועונים
 בפירסו־ רצונכם להם: מודיעים זאת תחת

 אדרבה, במטותא... בשבילה, שלמו מת־חינם,
 מכנסי־ את הסירו רגליכם, מעל נעליכם שלו

 כשוטים ובתמים, באמת לנו, ספרו ועכשיו כם
 אצל באחרונה ביקרתם אימתי דבר, לכל

 זכר האם הזונה, אמכם שלום מה הפסיכיאטר,
 את מעיניכם, שינה מדיר עוד ההם הכיבשנים

 הסמים מצוקת ומהי באחרונה אנסתם מי
במעונכם. שורה שהיא מרננים שעליה הזאת

פירסומת־חינם! ייקרא ולזאת
 והמחר והמשוררים והאמנים והסופרים

 ואנשי־הצי־ כפוליטיקאים כמוהם — ללות
 ניצבים — מהאחרונים יותר אף ואולי בור
 הכפוי; מסלול־החתחתים של בראשיתו שם

 אבלים מיקצתם כלענה, מר בחיוך מיקצתם
 מלאכי־ של בהשלמה ומיקצתם וחפויי־ראש,

הינדיים. פאקירים או שרת
 בהוצאות־ באוזניהם השמיעו כך שהרי
 כך אמרגניהם, להם יעצו כן שלהם, הספרים

 באוזניהם גרסו וכך שלהם היחצנים להם הורו
 עוד שגרוע ומה ופילגשיהם, רעיותיהם גם

ליבם. גם להם אומר כך יותר,
 בכיכר־השוק, כיום עוברת להצלחה הדרך

בילתה. ואין
 שופנהאואר על לשמוע רוצים אין ובשוק
 בשוק העולם. בריאת על הגיגים או ומוצרט,
 כשהוא המלך את לראות הקונים מבקשים

 מלך עירומים. מלכים רק מבקש השוק עירום.
 או, לריו שייסע — חג מחלצות לבוש אחר,

 בית־המ־ או באקיגגהם לארמון לחילופין,
שוגעים.

 עצמנו) (בעיני למלכים כולנו הפכנו וכך
 הנגע את שהופך מי אפילו ונמצא עירומים.

 למר־ ואם ובתמים באמת אם למשאת־נפש.
בלבד. אית־עין

וכמעט דק לזה זה בין הגבול ולפעמים
30 —

 בן־אמוץ, רן של מיקרהו וראה מוחש. שאינו
עדן. מנוחתו

 אחד דור ובימי — ונהיה זה כל קם כיצד
בלבד?

 עד ומסובכת מורכבת התשובה ובכן,
 למלאך־המוות כמו עיניים. אלף ולה מאוד.

שלנו. במקורות
 להשפיל או להישיר שננסה לפני אבל

 רק לא א׳. פרק סיכום הרי — מהן בכמה מבט
 ואלישבע, רחל פוגל, ודויד בן־יצחק אברהם
 אפילו שטיינברג. ויעקב גנסין שופמן, ברנר,

 וחנה הנדלר דויד מסקין, ואהרון אלתרמן נתן
 אמיר טסלר, ואליהו רטוש יונתן רובינא,
 מעדיפים היו — גולדברג ולאה גלבוע
 יצטרכו שלא ובלבד בטהרה נשמתם שתצא
 ספר כל של לאור צאתו ערב ולספר, לחזור
 באחרונה, אנסו/נאנסו אימתי עטם, פרי חדש
 מולידם, אביהם של זרועו מנחת סבלו כמה

 זקנות בתולות או חשוכי־ילדים הם מדוע
 ותחושת־ רגש־הנחיתות להם מציקים וכמה

שלהם. האפסות

והשוק התחרות
כבני־ הראשונים כל היו באמת האם מדוע?

 לחמורים אבות חמורים כולנו אנו ואילו ארם
 ואילו נפילים, אלה כל היו האם אתונות?! או

שבננסים?! ננסים — כולנו אנחנו ■
 אי־ התשובה את שהרי היפותטית. שאלה

בוודאות. לקבוע כמובן אפשר
 לנו קרה והאופנה העיתים שינוי מפני האם

הזה? הנורא הדבר
 עלינו שבא במעל, שלנו ידינו גם ושמא
 ״עיתונות מעט לעצמנו להכין שלנו מרצוננו

 שנואי־נפשנו ה״מבקרים" שיבואו טרם טובה״
 במקומנו הרווח בסיגנון זעמם את בנו לכלות

הזה? כיום
 — המארכסיסטים כמאמר — ואולי
 ההיצע את זה, במיקרה שהוליד, הוא הביקוש

ההכרח. את הוליד בתורו, וזה,
 הרבה כך כל בישראל היו לא מעולם נכון,
 ומקומונים וירחונים ושבועונים עיתונים

 זועקים שכולם וגלים וערוצים ושמוקומונים
הב! הב — עלוקות כאותן —

 בין כזאת תחרות היתה לא מעולם זה: וגם
 מנחש־באוב בין לזמר, סופר ובין לסופר סופר

 ידעונית. או למכשפה, שחקנית בין למשורר,
 של ותשומת־לבו והוקרתו כספו על תחרות

קהל־הלקוחות.
 השמיים כנפי תחת באיצטדיון, — והכל

 ובאיצטדיון ובכיכר־השוק. השכינה!) לא (אבל
 רמה שציווחתו מי כל — בכיכר־השוק או

 — גימיק וכל יותר. נשמע — חברו משל
 צופים/ לקהל ומגיע שזוכה מי וכל מגמק.

יותר. מאושר — יותר גדול קוראים
 שלו והמו״ל/האמרגן יותר מאושר הוא

 מרוצות והפילגש והחותנת יותר מאושרים
 אם אפילו פחות. אותו ומקנטרות יותר ממנו

בעב לומר שצריך עתה־זה(כפי או זה־עתה
 לחשיפה נושא שימשו הם־עצמם אללי!) רית,
 את וגילה עמד אשר שלנו המאושר הזוכה של

 את או שלהם, קלונם/קלקלתם/הפרוורסיה
 כאן פירושו ו״כל״ כל. לעיני קיומם, עצם
מלאך־המוות. של עיניים אלף מאותן חלק

 שלפניה בברירה עין(אחת) נעיף עכשיו
 ובכן, שלנו. הסופר/המשורר/האמן עומד

 כמאמר להטות, רבים אחרי שיבחר לו אפשר
 — כך על בטענות אליו יבוא ומי הפיתגם.

 שבני־ חברה ״עממית״; כולה שהיא בחברה
 עולם מניכסיהם, מכבר ירדו שבה הטובים
קונים של אחד גדול רוכלים שוק שכולו

 דחופים ומימכר מיקח של קחתן, של ומוכרים,
 עד אפילו וסבלנות סובלנות בלא ובהולים,

נמות.... בהם אשר ומחרתיים, מחר יום
 בכך מסתכן כמובן הוא האחר בעבר
 היחצן באמצעות לו, יאמר שלו שהמו״ל
 חביבי. שמע, תא זה: ממין דברים על הממונה

 מי שהרי לך. כירוע לי, אין לפירסום כסף אני
(אבל הכספי מצבי את ומכיר יודע כמוך

 שאותה הווילה רבר על הכל יודע גם הסופר
 ואם שלו). ה״נזילות״ בכספי מו״ל אותו בונה

לך. מי — לך אתה אין

הגשמיות התפשטות
על אגב, כבדרך לכם, השבתי כבר והנה

 לא מדוע אתכם), לא המטרידה(אותי, השאלה
שנים. מזה חרש ספר שום הוצאתי

 ולספר לחזור רוצה אינני פשוט אבהיר:
 שתום־ טטרי קצין־פרשים — אבי היה כיצד

 בבית־המרזח באחותי ומתעמר עומד — עין
 רקדנית־ אמי, של הקמות לעיניה המישפחתי,

 באהיה. של התמחוי בבית לשעבר
בית־ ימי על אפילו אני זה. רק ולא לא,

 של הכסף ועירן הילדות של הזהב ותור הספר
 של הארד או הפליז וימי שלונסקי־אלתרמן

 לנפשי עוללה שזו ומה שלי חבורת־הרחוב
לספר. חשק לי אין זה כל על אפילו — הרכה

 ״התפשטות מסע האם השאלה, נשאלת
 שנדמה כפי הכרחי, באמת הזה הגשמיות״
בעיתות — עצמנו לנו ואפילו ליחצנינו,

 או: ותרגום. מקור חשיפה:
ובבשר באבן — •צירות שת•
 ניימן יהודה האמן של תערוכתו אלה בימים נפתחה בתסן הפתוח במוסיאון

 קולאזיים, פסלים, קינן} עמוס (אוצר: בתערוכה בפאריס. דרך־קבע המתגורר
 השולס האמן של אטנותיים תצלומים וכן מתכות, על והדפסים תחריטים
 רססאני, פייר הצרפתי האמנות מבקר של בהקדמתו־לקטלוג רבות. בטכניקות

 האמנות ין,160ב־זז^- כיום המובילים האמנים באחד נייטן יהודה מתואר
 של לשיחזורה מיכאניות בשיטות בלעדי ״שימוש על המושתתת המיכאנית
 ימינו; של הגדול האירוטי בצייר מוקירו אני היסוס ״ללא ובהמשך: התמונה."

 עור על שבקלות קלה אדווה ו״כל אהבה״ נהיה הבשר שביצירתו״. האיש
 כותב: הוא קטלוג, באותו קינן, עמוס של במבוא האבן. אל מועתק הדוגמנית"
 אינך אם סרדין, להיות וקשה לווייתן להיות קשה והצריכה, השפע ״בתקופת

 מי ביחסי־ציבור. אגרסיווי, בשיווק חדשה, בטכנולוגיה מתחריך את מקדים
 עליו אומרים באמן, מדובר ואם נשכח. מאחור, נותר ללא-הרף, משתנה שאינו

 הגדולים, האמנות מרכזי של הנוראה במטחנת־הבשר זמנו. שעבר תקוע, שנשאר
 מרוכז כמזון נמכרים והם וסרדינים, לווייתנים ותולעים, אריות ביחד נטחנים

 בשרן ואת פרוות לגידול בחוות ציינצ׳ילות להאכלת נוי, לדגי בכלוב, לציפורים
הרעבות." ביבשות לרעבים מעליהן, הופשטה שפרוותן ילות ינצ הצ של הטחון


