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שירה
ה ד ך חו ר א ב ע ה
שי 64 זמיר, דוב (מאת בסתיו הלך

 חלל למלא בא )1960 לדורי, הוצאת ריס,
 החדישה: הישראלית בשירה כלל קיים שאינו

 הדבקות־עד־ המציאותי־עד־כלות, התאור חלל
 ברחשי־האהבה היפים, ברגשות בנוף, הסוף

עיתונאית. בנאמנות לתארן שיש כבחוויות,
 בפיוטם בארץ פושה שעדיין זה, סיגנון

 מצא לא ואחרים, מייטוס א. שלום, ש. של
ה ישראל משוררי בין כלשהם מחקים לו

 כמה ואולי בניעץ אליעזר מלבד — חדשים
 משגת אינה ידן אשר מינוריות משוררות

והסימבולית. האסוציאטיבית הכתיבה את
ש ספר לנו ומגיש זמיר דוב בא עתה

 דפוס־ כולו מראש, מוכנה גלופת־ביטוי כולו
 בסתיו בהלך השירים את אחד. גדול מילולי

שי סגולות וראשונה, בראש מאפיינות, אין
 הם — אחרות או אלו אסתטיות או ריות

 אלה שירים חסרי־גזזן. ניטראליים, פשוט
אי ביותר, הקלה בדרך תמיד נוקטים פשוט

 בדרך להגיד הזדמנות פעם אף מאבדים נם
 התאמץ לו להגיד, היה שאפשר מה נדושה

 בחן יותר, מעט מקורית בצורה המחבר,
 פוסעים הם והמקוריות. הנעורים החידוש,

והשדוף. הישן של הדרוך במישעול בעיקשות
 לכן קלאסי. כמעטה פיזמוגאות

ב לנו המוגש המוגמר שהמוצר פלא אין
 בטיבו. מצטיין אינו והירקרק הקטן כרך
 שירי־אהבה, של ומאולץ מוקפד אוסף זהו

ב המתעלים, ושירי־הגות־כביכול, שירי־טבע
 של חיח־רים חיקויים לדרגת שבמקרים, טוב

בש מערב־אירופה, של הרומאנטית השירה
 — הרע ובמקרה הקודמת; המאה סוף נות

 נדושי־ פיזמונים בגדר נשארים — והממוצע
 במישקלם קרובות לעתים ומשובשים חרוז

כביכול.* הקלאסי
 יש־ הזאת: המוסווה הפיזמונאות דוגמת

 כל ניפרוץ / ניסתחרר. / סוער במחול
 בוקר בוקר, או: ).6 (ע׳ שוק בלהט / חוק
מת / הטל, עס בוקר בוקר, 7 השחר עם

 סיכל/ הצאן רועת של / המיטפחת נופפת
. . מי / מטולטל כורד ריחנית / מיכל .
 / מיכל / זלזל על כמסר חיננית / כל

 כ־ צלולה / סיכל / גל על כקצף קלילה
).30 (ע׳ כחלחל רקיע

 והיפים התמימים הפיזמונים אף התוצאה:
 רציני־ ספר־שירה במיסגרת הופכים, ביותר

מאב עצמם, של לקאריקאטורה זה, לכאורה
 בהם, הטמונה ממידת־החן ניכר חלק דים

ובשיגרתי. בנדוש לשימוש מתחת
ה השירים אצל גם ניכר מקביל תהליך

 הק־ המיקצב מקללת במידת־מה משוחררים
 ),26 (ע׳ בירוק אשה השיר לאסי־כביכול.

 שורות בארבע לדחוס מצליח משל, דרך
 שחוקות: מטבעות־שירה מחמש פחות לא

 ארגמן / ערביים. בין שעת / בירוק אשה
 / בנסיגה. החוף / שערותיה. בזהב שקיעה
מפרשיה. במלוא / המים על הספינה

שו מאות משך — הלאה וכן הלאה, וכן
 עצמי, ערך מכל וריקות נאות קצרות, רות

 שה־ יתכן הספר. עמודי 94 על המשתרעות
 זה, בספר־ביכורים עדיין נמצא בסתיו הלן־

 שירת זוהי להפליא: לתוכנו מתאים ששמו
מילו בשידפון המהלך טוב, רצון בעל אדם

 מעליו נטול והנעים היפה כל בו ורגשי, לי
 של וההולכים המקריחים ומענפיו הנושרים

הכלח. עבר כבר עליו סיגנון

סאטירה
ל ו ח כ מ מגמת■ ב

שרק... כחל ללא  (קאריקאסורות ו
 תל־אביב) ניב, הוצאת אדרי, יהושע מאת
 ההד של השלישי ספר־הקאריקאטורות הינו

 מוותיקי חרות, היומון של הקבוע מוריסטן
 בחזית שהשתתף הרביזיוניסטית, המפלגה

 אורי בעריכת ׳,30ה־ בשנות שהופיע העס,
גרינברג. צבי

ה משימתו מדיני. סאטיריקון הינו אדרי
ב שוטפים מאורעות על להגיב — מוצהרת

 כדי תוך טהורה. מגמתית רוח מסויימת, רוח
 האופייני חופש־התימרון את הוא מאבד כך

 דוש כגון באמת, גדולים לקאריקאטוריסטים
 ד,־ הרבלוק אף או הבריטי לאו הישראלי,

 לעתים נמנעו, שלא — אמריקאי־דמוקראטי
 האישיים, אליליהם את גם מלתקוף קרובות,

כזאת. התקפה הצריכה שהמציאות במידה
 לעומת נמנע, יותר, השמרני ),46( אדרי

 שאינו כיוון בכל חיציו את מלהפנות זאת,
נושאיו אותו. המפרסמת למיפלגה רצוי

 במקצועו, בנק פקיד הנתנייתי, המחבר *
 להלחנת הטכסטים את להכין באמת נוהג

 זמרים על־ידי לעתים המושרים פיזמונים
ישראליים.

 הסכנה הערבית, הסכנה ושאבלוניים: אחידים
 על מפא״י של המוחלטת שליטתה הרוסית,
 ולאחרונה המיסים, הקואליציוניים, שותפיה

המתחדשת. הנאצית הסכנה גם —
נמ לטיפול אדרי בידי זוכים אלה נושאים

לתקי דומה אינה שלו הסאטירה למדי. רץ
 היא — סיכה לעקיצת או סכין־ניתוח עת

קהה. מכשיר למהלומת משולה
אש לוי נראה אופייני, בציור למשל, כך,

הכ את שנושאת מכונת־מיץ המפעיל כול
 והמום־ הנמחצת האשכוליה האוצר; תובת
ב מיזוזדות... שתי בידיה מחזיקה תעת
 ה־ מן הלקוחה מובאה, באה העמוד ראש

 עומד שר־האוצר כי והמסבירה עתונות,
לחוץ־לארץ. נסיעות על מס־מוגדל להטיל

 ה־ עבודת־הסאטירה של הפנימית חולשתה
 מתחת להוציא מסוגל אינו הצייר אדרית:

תמו המהווה אחד ציור לא אף כמעט לידיו
 ולחי־ להסברים תמיד זקוק עצמה, בפני נה

העיתונות. מן ולמובאות מילולי פוי
 אשר הספר, הבלים. ללא ׳׳ ״הגלית

 מנהיג בגין, מנחם מאת הקדמה באה בשערו
ניכר האיומה. רצינותו בגלל בולט חרות,*

מילים...״ כמה ״רק
 ש־ לאחר ארצות־הברית, ףייבאלטימור,

הפתי ישיבת בעת נוכח להיות _אוליז1
 גורדון הובל מאור, ברין המיכללה של חה

 מפירוק סובל כשהוא לבית־החולים, שקלי
 וגדול ממושך פיהוק על־ידי שנגרם הלסת,

מדי.
★ ★ ★

עממי איגלו
 אס־ קבוצת זכתה קנדה, אלסמיר, אי ף*

כת הנושאים ארגזים במספר ^*קימוסים
 היכולת כמיטב להרכיב ניסו באנגלית, בות
 שבארגזים, המוכנים־מראש הבתים חלקי את

 הבתים חמשת במקום ששה בטעות הרכיבו
החלקים. נועדו להם

★ ★ ★

אתה עירום בי
טד, ך* ס מ  וולטר פוטר ארצות־הברית, הד

 ״התנהגות בעודן המקומי, הדוור ,*סטיילס,1
ש־ לאחר ממשלתי,״ פקיד הולמת שאינה

אדרי של מסתובבת״ השנאה ״וטחנת
קהה ומכשיר חד ציור

 היה המקורי שבמיקצועו שהצייר־המחבר,
 כאל העט אל מתייחם סרטים, עוזר־לבמאי

 מלאכת־קו־ כאל מלאכתו אל שלח־מלחמות,
 פנוי הוא אין כדי־כך תוך פוליטית. דש

מסי של כזו מידה על תמיד שומר להבלים,
הקורא. משפתי החיוך נעלם אחת שלא רות,

 לא חלקים לחמישה מחולק ושרק כחל ללא
 אזרחי מר עלילות הצנע; בימי ויהי שווים:

 — והבאי הוי בהם; ובכרוך במיסים הדן —
ופ מוזרויות הביקורת שבט תחת המעביר

 אזרחי (כל התנ׳׳כי החידון מן החל גמים,
 נעליים במצחצח החל בתנ״ך, מחזיקים העיר
 בינינו הירקון; לצחנת ועד בנהגים) וכלה
 האנסי־מפא״יי הפוליטי החלק — עצמנו לבין

 — ויפת ותם שם ובין הספר; של ביותר
ובינלאומית. מרחבית בפוליטיקה הדן

 ציוריו מיטב גם כונסו זה אחרון בחלק
שלאח יתכן הסיבה: אדרי. של הסאטיריים

 של מחידושי־העידון חלק הצייר קלם רונה
 את רואה התל הבינלאומית, הקאריקאטורה

 והגרוטסקי־מגו־ האבסורדי מאחורי המסתתר
 אלו תכונות לתאר במקום שבחדשות, חך

למדי. גסים בקווים בעצמן,
 את הנושא טיל של ציור דוגמאות: שתי
 בעלת שמש סביב החג מיקויאן, של ראשו
 הסובייטי ״הקליע (הכתובת: אייק של פניו

);לשמש מסביב למסלול ניכנס ״ . . ותמו .
 למיניסטריון לעוץ הבא גולדמן ד״ר של נתו

נת באנטישמיות, לטפל כיצד הגרמני החוץ
 חומות על צלבי־קרם המציירים בנאצים קל

 ״ה־ האומר: גרמני ובשר־חוץ בית־כנסת
 היום של הגרמנים צודק: שלכם פרמייר
לק שתוכלו דואגים כבר הם טובים. באמת

חדשים.״ שילומים בל
ה אם רק אך — מבדח ספר בסיכום:

 הקריקא־ השקפות עם בדיעבד מזדהה קורא
 עם 'אותו משווים אם — מאכזב טוריסט;

 בחלק וגם — בעולם הסאטירי הציור הישגי
העברית. מהעתונות

 הלועזי המונח את לעברת המציע *
חבלים. מלשון להבלית, קאריקאסורר,

הנו של הכללי בכתב־העת הופיעה תמונתו
האמריקאיים. דיסטים

^ ^ ^
בעגבניות זאת אמוד

 רי־ זכתה ארצות־הברית, סיגסינאטי, ך*
ל שהסבירה לאחר לגט, אדאמם _טד,1

 אליה דיבר לא שבעלה־לשעבר ר,משפטבית
 מעשים ב״ביצוע הסתפק כלולותיך״ מיום

בפני.״ עגבניות מיץ התזת כגון משונים,
לזקן מוען/ הגידו★ ★ ★

 המרכזי לבית־הדואר הגיע **תל־אכיב,
 ״מערכת אל המופנה מצרפת, *מכתב1

ל נמסר דבר״, בן־גוריון, מר של עתונו
 מקבלי* טענות אף על — הנכונה כתובת
 לאיש. שייך אינו עתונם כי המכתב

★ ★ ★
משפחה באין

שלים,  נו- אשר ותיק, תושב עיין לירו
ד ל ^  לבקשת בטופס־הרישום ,1908 בשנת ,

מש ״מצב הסעיף את בו מצא שינוי־שם,
״יתום״. רשם רגע, הירד,ר פחתי״,

שקדך טכסים★ ★ ★
• בגד במתנה שקיבלה לאחר כת־ים, ך

ם י אבי התפלאה אמריקאי, מידיד הדש י
 לדעת נוכחה סביבה, התקהלות על לוי בה

 שקוף נעשה בגד־הים של שהניילון במאוחר
ה כהות, אותיות משאיר ההרטבד״ לאחר

 0004. 0004 למלים:״! מצטרפות
★ ★ ★

התחלקלקות שפת
ב, ף* כי א ל״  פסולת, על תושב התחלק ת

 המדרכה את כיסה ראווה, חלון £*שבר
עירו שלם םמוך מעץ תלש בשברי־זכוכית,

 נקיון על לשמור ״נא הכרזה: את הנושא ני
עירך.״

1160 הזר, העזלט


