
 נשמתו את הועיש 1011x1 שוור7שד! שיוו
״דבר־ נמעונת הסואגי-קומיסאו של

( ס ך רר; יי ובצ הזדעזע. דבר, עורר שו
 בשם שיר מונח היה לפניו כי דק. 1 ו

ה הנוראות השורות את שכלל ״החמצה״,
באות:

בן, ״יכולתי, תן לקחת כמו  לייבש אלי, או
שמלי, תנור־חימום ליד / אותך  לייבש ח
ם / אותך מו  / לך להעניק שלי, בגוף־החי
״ הדרגתי אושר . . . ן נ כ ו ת מ  ו
השי בשדה שורר חיים של דעותיו מהן

 ברור אחד דבר אך בדיוק. ידוע לא — רה
 השירה כי סבור, שורר חיים אין :לגמרי
 איך לעצמו, ידמיין שהמשורר כדי נוצרה,

 הפרטי בגוף־החימום באהובתו מטפל הוא
שלו.

את להבעיר כדי הספיק, לבדו זה דבר

שורר
וחס

 חשמלי. בתנור כמו שורר חיים של חמתו
 עובדה בגלל לנקודת־הריתחה עלה הזעם אך

 דבר, עורך לפני מונח שהיה הגליון נוספת:
 מוכן היה העמוד שלו. עתונו עמוד היה

הספרותי. במדור להדפסה
 בפנים שורר, ציווה במהרה. גלש התבשיל

 מדבר. דבר־התועבה את להוציא סמוקות:
נעשה. וכך

★ ★ ★

 קצת נזעם היה שורר שחיים ••תבן
 גוף־ בעל את היטב הכיר לולא פחות, 7

(בר דויד המזוקן המשורר השירי: החימום
.28 בן צבר אבידן, שפתיים) י3ו1ע זים

 חובה שורר ראה לכן קודם כבר ני
היה אבידן. של המוזה עם להתמודד לעצמו

 הארץ, עמודי מעל אבידן, פירסם כאשר זה,
 כמו (שהנו, בהיסטריה״ ״ניסויים השיר את

 הרביעי• מספר־שיריו חלק ״החמצה״, השיר
ה בשבועות להופיע העומד לחץ״, ״שירי

קרובים.)
 גופי־חימום היו לא אמנם שיר באותו

 שהרגיזו שורות, בו חסרו לא אך מיניים.
 השורות למשל, כמו, — השמרני שורר את

:הבאות
. ״ .  החשובה יותר, / החשובה השאלה .

ף דווקא לפתע אני, האם זו: ׳היא ביותר,  בגו
 / אני האם לטעות, מקום כל בלי ראשון, /

 או פוחד / כבר פוחד, עדיין או פוחד, כבר
״ ך... פוחד / כבר עדיין

ב ו ש ח . . . ה־ על לשקוד איפוא, מאוד, ״

שורר
ת. להחמיץ / אסור כתיבה.  הנצח הזדמנויו

 מחר מעידה. בטרם מועד, / בעוד עצמך את
 תמיד / מחר מאוחר. יה״ה / מחר תשתנה,
מאוחר.״

 בדמוק־ התרבותיים הקומיסארים כל כמו
 משירה שורר חיים סולד — עממיות ראטיות

המודר מציוריו סולד שהוא כשם מודרנית,
 מכנסי־ זוג שהדביק תומרקין, יגאל של ניים

מיצירותיו. לאחת עבודה
מ והעלה — לשורר שורר ישב כן על
הבאה: היצירה את ידו תחת

 אבידן דוד של הקודמים ספריו שלושת •
ם הם: ת ),1954( שפתיים״ ערופי ״ברזי  ״בעיו

ת״ שיו ם )1957( אי ם״ ו״סיכו ).1961( ביניי

אבירן חד סאת / החמצה

אגידן דויד
הרגיז גוף־החימום

ן י י נ ע ה . . . ט ״ שו  / ברור כבר מאוד: פ
 כבר / נראים הם שכבר לפחד, יש שכבר

ם ניראים הם ם / וחיוורים עירומי שי  וכחו
 וכל מעם ועוד / ודלים־עלובים, וריקים

ת ילד צו  הלא בתור, הוי, / יקרא: בחו
 / לתערוכה, בחור, רוץ, / אתה! עירום

שה, תמונה בתוך שם,  תלוי / חדישה־מרעי
 וכסה לתוכם קפוץ / מכנסי־עבודה, זוג

״ עצמן!
 במלחמה בנוח שלא הרגיש אחד אדם רק

 זוסמן, עזרא זה היה והמשורר. שורר בין
של הספרותי במדור השירי החלק עורך

להדפסה. אבירן של שירו את שקיבל דבר,•♦
 גלו־ הנעלב המשורר אל להריץ מיהר הוא

 המלצתי בעיני. סוב היה ״שירך יית־דואר:
 בעצם, בכך, לסידור. אותו ומסרתי עליו
הענ לשאר אחראי אני אין תפקידי. נגמר
" יינים . . .

 ליתר הקומיסאר. אחראי העניינים לשאר
הטראגי־קומיסאר. דיוק:

 ש־ שאנן, אברהם הוא עצמו העורך ♦*
סמן לטקס הנוגע בכל העזרא־כנגדו הוא זו

מנוקדים. טים

 י3ל ז סלולה אל לגד
 לגד ז הזה מיטב הלולה אל
 מקרו?ה מכ?ר עד הזה? ממסתים הלללה אל

 אסר־?ך !למודות. ?סיעות מאה ת?סעי
 כבולים, ?אורות ארע, מךצוני אליך אצקן־ף

 כןנות ?לי צופר, ?לי
 ?לי טובות,

אתותים.
 משקים רמזוירים. קזמו;ה ולק צומחים הזה המתגהר בלער

משירים עצבני. ??שם
 ?ש?נים ?שלים. כו?צי־?שטךה האדיב לקלאת

 מלינידים ומסיתות, שקופות צפרי־בקר
 אי! קטנה, ןזתולה אך! מתולה, אך! הנורות. קצב את

 מעך??ת גבהים, סלונות אל שא?ל,ים על טסה וךטבה, קטנה ?כשפה
 ?מלמלת צ?עונ*ות, לסככות מתזזת ו?בקש מתוק לעל

 זוכרת חרישית, בשפת־מנועים מקסימים סרוגים
הפרעון. יום את

 אותך ללבש אלי, אותך לקסת מי?ן,5 ןכלתי,
 אותך ללבש סשמלי, תנור־חמום ללד

 לך להעניק שלי, ?גוף־החמום
 עד ?ך?יו ל?ל ו?ו!?גן הךך!תי אשר

 ןויסת עד נ?ןע, הבלתי־ הבקר הבקר,
 מ?קל?ת והבוטסת, מלצילה השמש

 משער, סמלטפים. עלומיהם את הג?רים ראשי מעל
?טעות, ?אלי נודד. מראשיהם, אחד יום שנעלם

 אןד.ךה ?מו מהמלה, ?מי מגשים, אל
 אותו ?גיסות הן ת.1ה?א אל ל?אים ל?אות,

 הוא אך ??בומיהן, ל?דו שלא י?סש?עות, ?לאשים
 תיגע החוצה, ?ל?ב אלעננות, ?תפינו את אבל למרות שורט
 מזעיר עצמית, מגילה ןכות

 בלח את י־פהלךת,5ן את
מתמורות.

 ?ךחיפות. דרוש שדרוש, להודות׳ סימן הגיע
 דרוש בו, לצעק ודלתי־מפרע נוס ?קום
 דרוש בו, וללבב לצעק ?קום

?יגמלם ?קום.
 ןעולים הסךשה, סטוןה ?תוך ??ר אנחנו

 ?ךריכות ?צפים ?גד, ?ימח אמושים בהירים, רומיים סןדלים
 של מצלול לז?זום ממסנור, לאור

 סןר ?ע0ה של ד׳סריף לכאב ?עו??ת, צלמת
 לגד שלנו. מ?א?צים ?מך?זי־המס

 לגד הצקר? אל
 לגד מזה? מ;?ש מבקר אל
 מקרוב הערב עד מזה! מגוללי מבקר אל

 אחר־?ך *ות.1ס?רוו ?סיעות אלף א?סע
 וךחוקים, ?לאים ?אורות מטוב, מךצונך אלי מצטךפי

 ?כןנות ?צלדת מצופרים, כל עם
 ועם ?החלט ?גנות

 ששוב ,ימך מ?ךים אתותים
לפעגאם. אדע לא


