
 מכנה הייתי לא — אחדים יהודיים סופרים אצל עצמית
 אילו כי אף לגמרי. שונה דבר זהו שכן אנטישמיות, זאת

 זאת מכנים ספל, כלי היו כמוני, יהודיה לא אותם כתכה
 ברטוב מרכיב עלי־גפן, כקנוקנת וכאן, כינוי... כאותו
 ,הד,לקאד,־העצמית ביקורת של נושאת־הדגל על עצמו

המישפחה. זו כף. אינו זה אכל :לקוראיו ומבשר
 לעיני התפוררותה את המשחקת המפורקת, המישפחה

 נכוכי־הזמן ביניהם שמחליפים האיגרות סוג זהו העולם.
 ואולי תימן. איגרת — לא זה קצהו. ועד העולם מקצה

 לעורר נואש מאמיי רק אלא רציני, פחות. הרכה זה כל
 סופרים מציג ברטוב הניד אחרות, במילים תשומת־לב...

 העצמי, הטיוח באמנות לעסוק נוהגים שאינם יהודיים
״תשומת־לב.״ אחר המחפשים כבואשים

 טייחנים של לפיתול ברטוב מגיע הרשימה סוף לקראת
 ניתן שבעזרתו האופן בדבר ההערכה, למלוא הראוי
ממוצא אנגליים סופרים של בעיותיהם קומפלכס את לנצל

 של מאמרה כותרת :הישראליים טיוחיו לצורך יהודי,
 להתכוכם הם מוכרחים ״מדוע :היא כאנקם ריד לין

 על מודעה מתפרסמת עמוד כאותו ׳׳,עצמית? בהלקאה
 קורא אני טוב. זה אז בלונדון. היהודי׳׳ הספר ״שבוע

 דרישת־ גם מוצא ואני שכוע, כאותו ההרצאות שמות את
 פיינכרג, ענת צעירה, ישראלית סופרת הכית. מן שלום
 הסיפרות פשטה ״האם : אחד ניחוש — ? מה על — מרצה

 פשיטת־ אכל נכון־או־לא, ?׳׳. הרגל את החדשה העיכרית
 ויש כמולדת. וגם כגולה גם חדשות, תמיד עושה רגל

 מתים היו פשיטות־הרגל שאילמלא הטוענים, יהודים
 שהגיעו... לשה מגיעים היו ולא כרעב, מזמן ככר

 מעורר יהודי ממוצא אנגלי סופר כאשר אחרות, במילים
 לעורר נואש ״מאמץ זהו ד׳ברטוב אליבא הרי בעיות,

 שאלות, מקשה ישראלית סופרת וכאשר תשומת־לב,״
חדשות.״ תמיד ״לעשות זה הרי

מי ועם מה על ן הזה הבלא־בלא כל מה לשם

חדשים שירים

 בעיות כל את מגייס הוא מדוע 1 ברטוב חנוך מתפלסף
 מתעלם הוא מדוע ? באנגליה יהודי ממוצא הסופרים

 ״פשטה עימו, נמנה שהוא דור, של שלמה שסיפרות מכך
 למצוא שאין העובדה את מטייח הוא מדוע י הרגל״ את

 חברה, ערכים, זהות, של בטענות התמודדות ביצירותיו
אנג סופרים המטרידות הבעיות שאר וכל — פלסטינים

ן יהודי ממוצא ליים
 להביע, ברטוב שמנסה הזאת המישפחתית האשלייה

 בישראל התרבותית האווירה בין — שייכות של אשלייה
 סופרים של עולמם לבין החברתיות־פוליטיות, ובעיותיה

 נייר״ של ״גשר ליצור מטרתה באנגליה, יהודי ממוצא
 דרכון פעלת גויה לבין בינו ברטוב זאת שמגדיר כפי

 של ״גשר ליצור מסוגל אינו שהוא מאחר ישראלי,
 ברטוב בישראל. להתהוות המתחילה הסיפרות עם נייר״
 — היא קיימת ואם כלל. קיימת שאינה במישפחה עוסק
קיומה. בכזב

מודרנית אנתולוגיה

1
38 שיר 37 שיר 32 שיר

שצוחק ולה שבולה פה עזלמוך הר קר הךקס, קול ואלי עעיךח. חאךץ חוסה צעיר׳ לשהייתי
עותק. קהל מול לך זה ןלד!הים  ך• םב?ש לקלךך ויהוך לעאתך אן־ם

לחם לעעלוך, האךם״: לחיה 1ללד הלוזם ״על
?שקפאתי ׳הש?ך ?ששהדיתי׳ ללם• אב הך

לאליב אךה שללה לעשב תחתי׳ קלאה עלך,
ונושך קורע חלה. אח אוחז למוך בודד לחם ללד, לי לאלה לקיץ אךן׳וןה אותי, ?ם רלך
 ומועך הר ךם הלה, את

אך, צוחק הבולה, קזייאסר עד

 לאןזרוך ההאה ן9 ע?לה ללר
הלל. והוללת התגלגלת ללר

 אחלה ?שאחלתי הלי• בלף לקוע עור למו
 ?ששערי שחרוךה׳ על הלח גדולה,

לש?לח?!תי, הלך׳ התנולסו התנולס,
אך. בולה חצוחק, אהר1ש עד  לירועזלים זה הרף ביום לאן, אך

הגוף, על ?!חלשים ע:לים :הוןכים שלה
?ששקעתי1 ״קהה ?שקלתי׳ ילחהה׳
אחי. לשקע התחילה

68 שיר לאחלה. הלך והללעה: במן חזה, לדיח, עלמות זה• הלל ולח־ אך על׳לזו
ההךה.קהךז ?עזם.3 את ודקה קהך הגשם. הלך עלי מק עדין עורי אך בו:לש, שהדלק כלדלק

לקיץ לאלק ןה0ק יסןזךה להסות אז, אללה עוד אם הדלעוסי, לאחת אך עאהי. לתוך והתגלגל לתק
ךלה, בקזגך לצעה. ולו־היסי ̂זו חיוךדים לאלה חהים הן יהך ה׳?זהים. על

רליון והחוח: שטוח חף ?עור לא קלדנית ק5?׳ ואיתי לה זהן ללך
צות.3 ילש החליץ׳ ללך, שלישי. ר1ד שוחט ערק, 1למ ןקן, עם הךקס קרל ךוד. ללצוךת שוקה ח?שלךה לתןמרת

הלאח אח ןי.3 חלה הלעה ?קהת וכדין, ךת3 לשךה, שתהיה הלטוךך של ובודק לוים :שקהים ולך ללן שערו
עלעים• ?שלל וללעבע טולעך ן1ש?ע  לי לעשות חלוך לח־ ךה1מנ שלרוי ראה׳

ןהן׳3 דיךה שכר ?׳שלם אך אור, של שהח
 :חידה שך אולה ,1946 של
מוךאות ?׳לרלמות שוים לין

אהבות תאללי עכעזו? תעשי והה עלאות הך שהאחיו־יו חקה -לוי ך גם ילגילתו, גדולה תקך הללד ללום קךה לא שלה
לא ואיש לפוליס לך יעז בולים. כמו אחרון קרב ורעם, ?זילים עם אויב :רישלים. בלילות געךה עם שקט לחדר ושלילה

ך-וקים. לך ויש אתך יחליף אחדו. שאין ראשון ולוות חתקך אך האז, אותו ךאיתי לא
מוך. לעוף לידך. ריבעת אמך קללת חזי׳ את ל׳להלת אהולתי ךאה, חיום. עד ללך, ללקה לא יותר טוב לעולם
דיההילה. ואת רלשוסי• של חשעיר חצי שהוא  לשר לא נקויק לי ק?יתי לך אחר

ביתי. אל והללתי לעלים ישך
ן בו הציעים לילה ולל ריק. חדרך רוך לאח הקזלה הרקס, .קרל לערב״ חךשות את עוד שהעתי

 ז ם1גיהג ע?ש זה ק?זתך. את
 לה, ;עזן ללי להיות :הללזה עול
ן ארורים.. קיץ שסי למי כתם, בלי קמט, בלי

דהעה. רןהיד היא  הלוסי על ושכלתי אכלתי
 אלי לא ראשוך אחלה וזלר

שך. לקרם ??ילה לתחושת

ראו לא עדיין ״הזמן״ שירי ״שוקן״. בהוצאת בקרוב אור לדאות העומד עמיחי ליהודה ״הזמן״ השירים מחזור מתוך לקוחים אלה שירים ארבעה

)₪£9 שיר־ערך־מוסף .
 הוצאות־ספרים הקמת עקב כבדים הפסדים סובלות בארצות־ערב הוצאות־ד,ספרים

 ערביים סופרים של פרי־עטם ספרים בארץ מדפיסים החלו באחרונה בישראל. מתחרות
 האיסלאם. של בהיסטוריה העוסקים וספרים ואחרים, חבים אל־ תופיק כמו מפורסמים

 ספרים של העיקריים הקניינים מרוכזים שם למיזרח־הרחוק, אלה ספרים מייצאת ישראל
 עורכי לבין זקם אריה המשורר בין נתגלעה כספית מחלוקת • האיסלאם תרבות על

שפירסם שירים עבור שכר־סופרים למשורר מלשלם עצמם המונעים ס/קריאה, כתב־העת

 בתל־אביב, ביאליק בבית להיערך העומדת ערב־שירד, על !• בתב־העת בכרכי
 ועדנה מתתיהו מרגלית אסיה, אכיאל, אילנה הצעירות המשוררות בהשתתפות

 שיריה את מחברת מיטווך, עדנה המשוררות, בין האחרונה כי שמועה מהלכת מיטווך,
 לציין מכובד משורר טרח ואף נזיטווך, חברת על־ידי המופצות מכונות־ד,חישוב בעזרת

 שהתפרסם תל־אביבי, עמלן משורר • מם־ערך־מוסף״ מוסיפה היא שיר כל ״בסוף כי
 קרשי על הועלו לא שמעולם לאופרות תמלילים כתיבת עבור מענקים קבלת על בזמנו
 ואנשי- משוררים מתרכזים שם דיזנגוף, ברחוב בתי־הקפה, בגוש באחרונה משוטט הבמה,
 עורכי של הפרסונאלי בהרכב לבצע עומד שהוא מערכת־שינויים על ומבשר ספר,

העברית. בעיתונות המוספיכדהסיפרותיים


