
 זזדשות קיומיות בעיות בפניה וחשפה שוב, בישראל בית
 על בצער דרוויש מציין והשמש בהשושנה שנוצרו.

 טוקאן, שרואה שכם, בת המשוררת מוכרת שלישדאלים
 החיים ערבים משוררים מכירים ״אינם שהם למרות

 וצינית...״ מכאיבה שאלה זו שנה. 21מ־ למעלה זה בישראל
 בכותרת שיר דרוויש מחמוד פירסם המילחמה אחרי

 הוא שבו לבנה, חבצלת על החולם חייל עס דו־שיח
 ממילחמת־ טאוכזב ששב ישראלי חייל עם שיחה מנהל
 לוגם בשיר האנושית. שייכותו את בה ואיבד היות יוני,

 שיחה מנהלים והשניים כוסיות, ארבע המשורר עם זחייל
 שיר הקונפליקט. צל ללא הראשונה, האהבה על החיים, ל
 של מצידה תגובוודזעם פירסומו, עם מייד עורר, זה

 בעניין בגידה זו בגישה שראו ערב, במדינות הביקורת
המשותף.
 אל־נקאש, ראגא המצרי מבקר־הסיפרות שחיבר בספר

 מפהמוד ללמוד צריכים הערביים ״הסופרים כותב: הוא
 אומרת, זאת הבעייה. את להבין כיצד וקבריו דרוויש
 מבקר היהודים...״ ישראל תושבי עם להבנה להגיע שניתן
 האלה המשוררים של ש״נקודת־המוצא טוען נוסף מצרי
 !בפלסטין לחיות •והערבים היהודים בזכות הכרה :היא
 שנקרא נכון על־כן, ישראל. של קיומה בזכות מכירים הם

והאופוזיציה...״ המחאה משוררי להם:
 על פנימיות השלכות היו בישראל הערבית לשירה

 כתב: צעיר מצרי ומשורר במדינות־עדב, חיי-הספרות
 השולטות חבורות אותן בידי תכסיס אלא אינה זאת ״הצגה
 את אחרים כישרונות בעד והמונעות הספרות בעולם

 מהללות שהן בעוד ולהוצאה־לאור, לפירמום ההזדמנות
מר,ארמה הצעירים והמשוררים הסופרים את ומעודדות

 המשתווה מקומית ספרות קיימת ולא כאילו הכבושה,
לספרותם״.״

 ובחר ישראל, את דרוויש המשורר עזב כאשד ואכן,
 הומחש שם. התגמדה שתחילתו הרי במדינות־ערב, לחיות

ובע המקומיים הערביים בסשוררים להתמודד שעליו לו
 בחירתו נחמה עת אותה כלשהי. פריבילגיה ללא יותיהם,

 ברחוב רק לא רב לכעס בארצות־ערב דרוויש של זו
בישראל. הערביים המשוררים חבריו, בין גם אלא היהודי,

ר ערבי משורר ד. ת ת ס יהודי בבית מ
 הקרע אח העמיקה יום־הכיפורים שמילחמת דומה

בישראל. הערביים המשוררים בלב
 סמיח שכתב אוטוביוגרפי, בשיר קיים ללבטיהם תיאור
 אל להימלט נאלץ הוא שבה המילחמה, על אל־קאסם

 עם מתגורר הוא ושבמהלכה בחיפה, יהודי ידיד של דידה
 באחיו ויורה •במילחמה, לוחם שזה שעה הידיד, אשת

 זה שיר ברמת־הגולן. או בסיני, המשורר •של הערביים
 הערבי הקיום מוחלטות של העצבים קצות את פותח

בישראל.
 של שירים ממחזור קטעים פורסמו עכשיו בכתב־העת

 הדו־ המשורר בתרגום קינות, בכותרת אל־קאסם סמיח
שמאס: אנטון לשוני

חיפו / החיים כגפן גורלי, מר את מבכה ״...הנני
 האומות כדלתות דופק הנני / סערה. או הפוכה שית

 מתכווץ הנני / מאוחדות). שאינן (או / המאוחדות
 רוחות לבל מתפשט הנני / הנטושות. הכיכרות בכפור

״ ה... מ ד א ה

 ראשית מסמל אל־קאסם סמיח של זה מחזור־שיריו
 העברית- השירה למגמות התקרבות תוך שירתו, התעדנות
בת־זמננו. ישראלית
 משוררים שני של בשיריהם יותר בולטת זו מגמה
 בעברית. שפורסמו שמאס, ואגמון דאוד סיהאם צעירים,

שירה־ערבית־ישראלית. של שלישי דור מייצגים שניחם
 שאינם בכף משתבחים דאוד סיהאם של שיריה

 ׳ בשירת שפגמו סי׳סמות למען השירית, העדנה על מוותרים
כותבת: היא השיר את אבכה ■סעיתים קודמיה.

ויקו / הגזוזטראות, את הגעגועים יניפו כן ״...על
 את תאצורנה אשר / והאהבה, מיטפחות-הדמע על ננו

 עם ירקדו והגעגועים / האוהבת, ערוות של התולעים
"והאזיקים הלבוש את ויכרסמו / האטיר, . . .

 בשירו ובעברית, בערבית שירים כותב שמאס אנטון
כותב: הוא לי תיארתי לא

זרים, היינו לא / אחרי. מתנשף אותך ״...ושמעתי
 / בך, בגרתי לא לבן ידידים, ולא / לך, שרתי לא לבן
 לא גם — ומובן / אותך, הרגתי לא לכן אחים, ולא

.אוהבים . ״ .
 של תהליך עוברת בישראל הערבית שהשירה דומה

 כשוות- תיפסע היא שבסופו וגיבוש, מערכות שידוד
 שיריים. קווי־דמיון גיבוש תוך לשירד,־העברית, זכויות
 משוררים של עמוקה השפעה בולט׳ת השירים מן בכמה

 מגמד, רביקוביץ׳. ודליה זך נתן עמיחי, כיהודה עבריים
 השושנה •במאמרו שהסביר דרוויש, מחמור על־ידי שנובאה
 עמיחי, יהודר. של ברעש לטכשיר הרגשותיו את והשמש
משודרים. כמר, ולעוד

שיר רצח
 הסיפרווד עורכו ברונובסקי, יורם

שירים
 בעיתונו לפעם מפעם ולפרסם לתרגם נוהג

 מפליא ).1863—1933( קאוואפי ימיו—
בידי היווני,״ המקור על־פי .—׳
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רבות זכויות בעלי דף־םיפרותי, ועורך כתב־עת עורך חברו כיצד . .. מפלי״

העברית. בלשון להירצח ראוי שאינו שיר לרצח בתרגום,

מוח שטיפת המעופף חפוליטרוק
 הארצות רוב ארצות־תבל. ממרבית סופרים מאוגדים בו אשר אירגון הוא קלוב פא״ן
 ומועדוני ארצם, סיפרות של ההווה את המייצגים סופרים על־ידי קלוב בפא״ן מיוצגות

לסופרים. רחבה כמיסגרת ארצות־המערב במרבית משמשים פא״ן
 של הבילעדית לשליטתה נתון הוא בילבד. פיקטיבי באורח זה אירגון קיים בישראל

 ואת אליו, ההצטרפות נוהלי את מכירים אינם בארץ רבים וסופרים אגודת־הסופרים,
האירגון. של נוסח־התקנון

 על־ידי העולמי קלוב בפא״ן מיוצגת הישראלית הסיפרות היתד, רבות שנים במשך
 בשליחות לנסיעות שתיאבונו מגד, אהרון הישראלי הסניף על השתלט לאחרונה תורן. חיים

 בלונדון. ישראל בשגרירות כניספח־תרבות שימש מאז הסתם מן התפתח לחוץ־לארץ
 ואחרים, רביקוביץ׳ דליה זך. נתן עוז, עמוס יהושע, א״ב כמו שיוצרים ללמוד מפליא

פא״ן, של בקונגרסים עצמם את לייצג נשלחים אינם הסיפרותי, ההווה את המייצגים

הישראלי. הסניף מטעם ולא הנשיאות, של כאורחי־כבוד מוזמנים עמיחי כיהודה ואישים
 סופרי של כגציג־מטעם העולמי, אירגון־ד,סופרים בכנסי לאחרונה מגד התביית כך

גולן. שמאי בירושלים, בית־הסופר״ ״מנהל לצידו, משמש לעיתים כאשר ישראל,
 בשעת־ דיפלומאס גם אלא ועסקן־סיפרותי, בדבר בעל־טור סופר, רק אינו מגד אהרון

 את מנע כאשר בוינה, פא״ן בקונגרס השגה בינואר שלו זו תכונה הוכיח הוא הצורך.
 קרייסקי, גרונו אוסטריה, ראש־ממשלת שערך בקוקטייל מלהשתתף הישראלית המישלחת

קונגתדהסופרים. באי לכבוד
 האירגון, של ל׳סנס־ביניים׳ סופרי־ישראל בשליחות מגד המריא שוב שעבר, בשבוע

משתנה״. פא׳ץ — משתנה ״עולם בנושא ודן הולנד, בהאג, הפעם שנערך
 מקפיד שהוא תוך זה, בכינום־ביניים פעליו על לשולחיו מגד מדווח שבדבר בטורו
 בספק המעמידה (עמדה העולמי בפא״ן הרווחת השמאלית־ליברלית המגמה את להשמיץ

 בורות לעיתים מגד מוכיח ברשמיו העכשווית). הסיפרות־העברית של דברה היותו את
 מישטרו ״...תקופת :וקובע צ׳ילה, סופרי של בגורלם דן הוא בד, ברשימה כמו מדהימה,

 אהרון הצליח צבא באיזה מעניין וזרבותי״. רנסאנס של תקופה היתד, איינדד, גנרל של
הגנרל. דרגת את — במיקצועו רופא שהיה — לאיינדה להעניק מגד

 ״להוציא :האחת ישראל. סופרי בשם הצעות שתי מגד העלה בהאג בכינוס־הביניים
 דתית...״ או גזעית איבד, של הפצה בו שיש חומר המפרסמים הברים פא״ן משורות

 המטיף שמיר, משה הסלמ״ח, דור סופר לשותפו, נועדה מגד של הצעתו אם מעניין
השלמה. ארץ־ישראל למען המטיפים ולאחרים גיזעית, לאיבר, חוצות בראש

 על להאבק המדינות בכל הפא״ז מרכזי את לחייב היתד, מגד של השניה הצעתו
 הגבלות״. שום ללא ובפומבי, סרטי באופן שפה כל וללמד ללמוד לכתוב, לקרוא, ״החופש
 כמה לפגי רק הדי היתממות. או צביעות של עליונה לדרגה מגר הגיע זו בהצעה

 סבית, רווני בן־המיעוטים, המשורר כי טות, את מפרסם הוא שבו בעיתון, פורסם שבועות
 כיצד לדעת מסקרן בפומבי. וקרא שכתב, שירים בעוון לחקירה נעצר רמה, מהכפר

פא״ן. של ,כגם־ד,ביניים׳ על־ירי שאושרו הצעותיו, את -שובו, עם ליישם, מגד עומד
 קדחתנית פעילות בארץ מתנהלת אלה בימים :משתנה* פא״ן — משתנה ״עולם ובעניין

 שהחברות נוסף, ישראלי פא״ן סניף לייסד בכוונתם שיש וערבים, יהודים סופרים של
לכל. פתוחים יהיו בו והייצוג

בחטףוההפרשות המבקרת
1׳

ת רימועצה לתקציבי לאחרונה שנע-שר, תלקי פירסום תרבו  העובדה את השף ולאמנות ל
 זו עובדה זו). בשנה ל״י 33,900( הזז חיים כיתבי לפירסום רב־שנתי תקציב שקיים

 זה? סכום נקבע קריטריונים לאילו בהתאם השאלה: את בחוגים־סיפרותיים העלתה
 או גרינברג צבי אורי כיתבי כל לפרסום מוצא לו, דומה או זה, סכום אין ומדוע
ב, יונתן ד ט  • בחייו) פעמים מיספר קובצו הזז (כיתבי במקובץ אור ראו שטרם ר

 יחסם על מבקרים לחמישה שנערך מישאל השבוע נתפרסם במעריב בדף־לסיפרות
 לי, ״...נדמה שקבעה: הרצל בן־ אוריין יהודית היתד, הנשאלות אחת לרצנזיה.

 מן נמלט (וכשהמבקר) דידאקטי... או סרסורי תפקיד בכל בנוח שלא נחדש שכרצנזנטים
 למבקר לו דרוש רישעות של קב כי ייתכן סיפרותית... להערכה האורבת הרפיסות
 •שאם לי ודאי הבושם... לניחוח דרושה הבואש של שהפרשתו כעןם לתיבול, הרצנזנט

 נוספת מבקרת הסתם...״ מן אתאכזב שאהבתי, טרזן סיפרי בסידרת לקרוא אחזור
 החיים רבים, הספרים קצרה, ״.״היריעה קבעה: לפיד, שולמית מעריב, מאסכולת

 וכהרקולס עוז, לאזור המבקר כ״חייב זו מלאכה רואה באר היום המבקר חולפים...״.
 זו הזדמנות ניצל נגיד חיים הזדהמה...״ את ולהדיח הנהר מי את להטות בשעתו

 טוען: והוא בושם, הדה של בדמותה המתגלמת מסויימת, מבקרת אגפית לתקוף כדי
 ש,מטורפת כשם הטוטו. רצנזיית בשם גם אולי לכנותה אפשר — האלימה ״...הרצנזיה

 מעשיה את נימקה אך מיקריים, ושבים עוברים של באחוריהם לירות •נהגה הטוטו׳
 תוך תמימי־דרך, קורבנות לה לבחור רצנזיית־הטוטו גם נוהגת כך ,גויים׳, שהם בטענה

 ניזונות מספרים והתרשמויותיה ומסורבל, גם סיגגונה וסותרים. מעורפלים נימוקים השמעת
 המשועמם לקהל נותנת היא כזאת)... אתת מכיר אני (כן, בלתי־נירליס שינאה ממעייני

 מבולבלת מסורבלת, שהיא ככל מקום, מכל מפוברקות. מהומות ומחוללת ,אקשן׳, קצת
 :התנצלות • רבות...״ בידוריות הנאות ממנה להפיק ניתן כך — יותר וחסרת-שחר

 של במענק־היצירה זכה טרם שהמשורר נמסר גורי חיים המשורר של ממקורביו
עליו. חלה אינה זה, במדור -סד,וזכרה זו, שאשמה כך ראש־הממשלה.
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