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דיעות

□1ו ברזו׳□ עד ל א פ א
 של שירים 21

 משוררי־זעם
 יבי7 עוזרים

תורתו את להפיץ
 כתב מבחיל.״״ שיר פוליטי, ״שיר

 האחרון בדור פון־גתח. וולפגאנג המשורר
 שירים בישראל. גם זו דיעה נתקבלה

 האופנה. מן יצאו פוליטיים
צעיר הוא הזרם נגד השוחה אחד אדם

יבי
רוצחים...״ בין שכבתי ״לישון

 בשם יוצאי-קווקאז, מישפחת בן שחרחר,
 זה, שם מכירים מעטים בן־יהודה. יונה

 בראשי־התיבות יותר מוכר האיש כי
יבי. שמו: שהפכו

 בעיקר מוכר הוא עיתונים, לקוראי
 מפרסם, שהוא הפוליטיים השירים בזכות

 הארץ, עמודי מעל בתשלום, כמודעות
 לאנשים בפרוזה. הטפה דברי בתוספת

 המוקדשות פוליטיות באסיפות המבקרים
 כצעיר ידוע הוא שלום, של לרעיונות

 בקול הקורא עמוק, וקול שחור שפם בעל
 האלה האסיפות מן רבות שיריו. את רם
 כשהוא עצמו, יבי של יוזמתו פרי הן

 ועוסק הכסף ואת הנואמים את מגייס
באירגון. הכרוכה השחורה בעבודה
 או האסיפה את מארגן יבי אין כאשר

 ומוכר בפתח עומד הוא שירים, בה קורא
שלו. שיריו ספרי את

האחרו בימים הראש״. מן ״מסריח
 אסיפות של במיסדרונות יבי עומד נים

 מכיל הוא אין הפעם חדש. ספר ומוכר
יצי את אלא אחד), (מילבד משלו שירים

ה קצווי מכל משוררים 20 של רותיהם
 הרוסי מאיאקובסקי מוולאדימיר — עולם
האירי. תומאם דילן ועד

בשי השתמשו כולם :המשותף המכנה
 הפוליטיות, לדיעותיהם להטיף כדי רים

רשו השירים כל שמאל. אנשי היו וכולם
 וכולם עצמו, יבי של המוכר בכחב־ידו מים

להשמי רגע בכל יבי עומד כאילו נראים
 למען הבאה באסיפה הרועם בקולו עם

השלום.
 עלי לי שהוקצה / זמני, לו חלף ״כה

הקר בין בלעתי אכלי את / אדמות.
 / הרוצחים. בין שכבתי לישון / בות.

 הבטתי ובטבע / אגב. דרך עשיתי אהבה
שהוק / זמני לו חלף כה / סבלנות. ללא
 ברטולט כתב אדמות...״ עלי לי צה

 הגרמני הלוחם ברכט, בגרוש) (אופירה
זה. לקובץ שנבחר בשיר האנטי-נאצי,

 בירעם עקורי על בדברו זך, נתן מוסיף
:ואיקרית

 את מאשר / הגלובלי שלנו ״הטבע
 / דראסטי שינוי יש / הפיזיקלי. החוק

 מה אבל / פנטסטי. ממש יש וסיכוי
 עד סירחונו יעלה / הראש מן שמסריח

בוש.״
ה- בשביל מורעלות״. ״שיבולים

)34 בעמוד (המשך

:מאונך
 )3 עיוות; )2 ישו; של אמו מריה. )1
 !מספיק )6 ; מתווי-הינגינה )4 ;הארבה זחל

 )9 ;פרסה מפרים יונק )8 ;נראה )7
 הספק; יחידת )11 יסודי; טון במוסיקה:

 בדרך קיבוץ )21 ;צרפתי מלחין )12
 ;מעמלו שובת )23 ? לאן )22 ;לטבריה

 אולם; )28 ידידות; )26 קטן; מקל )24
 משום )34 !אדם )33 ;באדמה חפירה )31

ב עיר )37 בהמת־עבודה! )35 כך:
מ אלמתכת )40 מכשף; )49 איטליה;

 !אמור )45 ;עגור )42 ;ההלוגנים קבוצת
 (ש״מ); צ׳יצ׳ של מסגניו )48 זאת! )47
 חיבור )51 לילי; חי )50 שתיים! )49

 באפריקה! גהר )53 !לידה )52 !גיזרי־יאריג
 ;מקפיא קור )60 !נישא )57 ;דרגש )54
 !בספורט הימורים )63 ;פרו בירת )61
 יפני! מטבע )70 דתית! )68 כד! )65
 )74 !אפל־ילמחצה )72 !)מילת־בקשה71

 הראשונה אשתו )76 לדור! מדור עוברת
 מין )79 !מקובל )77 ;אחשוורוש של

 !בליל )87 ;הקטנים ילדיהם )84 !תולעת
 דן. שוקל, )91 בת־קול! )89

:מאוזן
)11 דיצה! )10 שחם! )5 מסלול; )1!

 בלעדיו )14 !נמלטו )13 !ראש ללא זוג
 ארטיסט! )16 פקודה! )15 שובת; הכל

 הלילה! את מבלה )18 בשבילו! )17
 אריג )22 ;מת ולד )20 !קריאת־יגון )19

 כינויו )25 !הארוחה ממנות )24 !מובחר
 בירית; )27 בוושינגטון; צה״ל נספה של
 בצבא ראש־לישכה )30 ;תזוזה )29

 (ארכאית)! להם )34 כוח! )32 (ר״ת)!
 ראש־ ממינהגי )38 חשמל; יחידת )36

 !המגילות מן )43 !זרות )41 ;השנה
מלמע בוא )46 < גדולה יחידת־מישקל )44
 שולי )49 העינב! קרום )47 למטה! לה

 )56 שירה! )55 מכתש! )52 המיגבעת!
 יישוב )60 !תג )59 !ל־ סמור )58 !ירבו

 )63 שימחה! או צער קריאת )62 בארץ!
)66 ;בלע״ז עיסקה, )64 ;עיקר לא

 )69 מרק; להגשת קערה )67 התקיימו!
 ;מחריד )76 ;הורתו )73 ;קינה )71 ;רענן

 )81 ;אזרח כל חייב בו )80 !לילה )78
 ליצלן רחמנא ).82 (ר״ת): גדודי שוטר

 )87 נבט! )85 (ר״ת); חג )83 (ר״ת)!
)88 !בנזיד־עדשים בכורתו את מכר

ב שד )91 פטנטי! מנעול )90 עצל!
 אינרציה; )92 •הסקנדינבית! מיתולוגיה

פראי. )93

שת שק 1956 ק
 למצוא ונסה דימיונך את הפעל

 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר

 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,״

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

שת שק 1954 ק

הישראלי. המשק עקומת !•
 ,40 קוק הרב ׳רח ערער, אמנון

נתניה
 ביישן של ליבו פעימות רישום !•

 בחורה. מזמין כשהוא
 ,121 חברון דרך כרופר, יחזקאל

ירושלים
הס קיבל ממצדה שביל-הנחש •

נעות. למדרגות ויהפוך מיקצועית, בה
יהישלום, שאול

פתח־תיקווה ,7 אורלנסקי רח׳
 ,1966 מיתון סיני, מילחמת •

 —1974 מיתון יום־כיפור, ששת־הימים,
 הגאולה. אל בדרך הייסורים
,469ב/ גד יובל דירות משה, דניאל

 אשקלון אפרידר,
 עם גורודיש של א.ק.ג. רישום !•

אגרנט. דו״ח פירסום
 ,43 תחכמוני רח׳ נוטמן, אלה

ירושלים

ת ו נ ו ט י ס ב
חריון שמלות •
הריון מפגשי •
הריון טוניקות •
הריון חליפות •

ן ה ד ב ד ו מ
 ,4 בנימין נחלת רח׳ תל-אביב,

 החצר דרך ב/ קומה
 בערב 7 עד פתוח
)2—4 בשעות (סגור

ת״א ,50344 טל. סוגן: ע״י להזמנות

11 1956 הזה העולם




