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 ונפרדו...״ נפשן להוגת סכיב

 ׳במילים להתמודד חושש אינו בחק דודו
 כאופן .ונוקשות, קשות שירה צורת עם

המנק הזבובים קינאת את לעורר העלול
 ב־ בשיריהם. לסיפירות המוספים את דים

 ״מקהלת מציג הוא אורד״ כחושד ״וזרח
 ו״כלימה״, ״יפעה״ מול דקים״ קולות

 ב־ שירה־צרופה ומעמיד ו״זכח״ ״•שילם״
 שירת על ׳המכסה אחר־כנענית, עיברית

 והוא לשוני־מיתי. 'בחיוורון אמיר אהרון
 חור־ של הללויה היתה ״פתאום :כותב
 / שם היה זבה איזה / מותר דבר / החד

 משוזר...״ ושש פוץ של / כזאת מלכות
 ברק דודו של השירית הבעתו יכולת

 זקוקה שאינה ׳עצמאית בשלות על מעידה
 בשירתנו כמקובל מיקצועיים״ ל״מכווינים

 בונה זי״נשטיין ״אמנון שית הצעירה.
 צעיר שירי בישרון על מעיד כינורות״
 להתפאר רק יכולה העיברית שהשירה

כינורות כונה ויינשטיין ״אמנון :בי
 וימשטיין אמנון של אבא / סורי מאדר
 לכנות בדי / סורי מאדר כינורות בונה

 לבנות כדי / זהב ידי צייד לא כינורות
 / כינור ושיר / ידי־כיגור צייד כינורות
 שמזדהרת זו כמו / — כינורות ונישטת
 / בצהריים. בשבת / כערות בביקעת

 בחצי אחד כעור בונה ויעשמיין אמנון
ויעשטיין אמנון של אבא / תמימה •שנה

 / תמימה שנה בחצי אחד כעור טעה
 כינו־ ותולה — מדביק ויעשטיין אמנון
 עלי / — ימים לשנתיים / לייבוש רותיו
 / והתמימים. היפים רק פיתם יאכלו כינור

 הוויולות שורות שורות סדורים באשליה
 עגמומיים ניצבים הצ׳לים / והכעורות

 יבוא — ויעשטיין ׳שאמון עד / בצד
 — הכפים / אלפיים מיתרים עליהם וימתח

 מוזיאון גם שם ויש / כאן איננו מקומם
 מ־ ידידים יש ויינשטיין לאמנת קטן...
 וחפץ / כעורותעו תלעו שם / בבל נחרי

 דויד •שגם ואומרים / ושמת ומנוחת
 תופש כל אבי יובל נם ואולי / מלכנו
 / אנב כבדרד זאת אבל / ועוגב כינור
 כעורותיו תולה ויעשטיין אמנון שהרי

 וה־ הפשוטים וגם / הציבור ליידעת נם
 / כליהם ענות לתנות יכולים פחותים

ש דויד בכינור ולזכות / מלאכתו בבית
ימיהם...״ יחד

תרבות תולעי
י*

 במחצית כירושלים הססודנטיזאלי ההווי
לתרבות הביוא ׳70ה־ שנות של הראשונה

והעוקצ הצינית הסאטירה ואת הישראליות
 (ב. וניקוי־ראש ״זוזארץ״ אנושי של נית

 ואפרים ניב קובי ומהמרי, חנוך ומיסאל,
בי .ביכורי את שפירסמו יבד/ל״׳א) סיז־ות

 הסטודנטים בדרזשבדעון החברתית קורתם
פי־האתון.
 ׳משפיעה תרבותית תופעה בל סמינהג

 פלאגיאטורים, ׳בעקבותיהם הותירו הם
 הופעות ישאר יופל מאמצי־סיגנון חקיינים,

 יורשיהם מרבית וישיכפול. ש״עת׳וק של
 התפקדו ׳נושיו, בפי־האתוך נוסחם ומאמצי

 יותר בפקידותם והצליחו פקידים והפכו
 מהם, מרפה ׳שאינו יאחד בסאטירה. ׳מאשר
 החא ״זוארץ״ אנושי ובע״קבות ושועט דוהר
 בימים שקיבץ קוץ, גידעת בשם צעיר
 החקיינית !מרנוליתו של הומורסקות ׳אלה

 בהוצאת־ספ־ יאור שראה בספר• ופירסמם
ספריהם. את ׳המחברים !מממנים שבה רים

ב קוץ אימץ שלו ההוומודסקי בזינוב
 בשעתו שהיה אישי מדור מספר, שנים משך

 בפי־האוזון רוטבליט יעקב לסאטיריקאי
 תחת בהארץ), סאט״ריקאי שהפך (קודם

לסא בניגוד אך מעמון. מסיפורי הכותרת
קוץ ניאלץ קודמיו של התוקפנית טירה

 הוצאת מעמון', ״סיפורי קוץ, גדעון •
״טרקלין״.

 במשל במדורו, לפתח מיגבלותיו מפאת
 סטו* הומודסקה של ומעורב סיגנון השנים,

 של 88 גיליגיול נוסח חיוורת דניטיאליית
 קישון. אפריים של עטו פרי החוימוירסקח

 להומורסקה לקרוא שאסור ד,יא והאמת
 ש־ כך — הומורסקה ׳בשם חסרת־הומור

 שבאלה אותיות לצירופי לקרוא ׳מוסב
 יקוץ ושל אלח קוצורסקות קוצורסקה. שם0י

 הלשון של בכוחה שיש ׳מעירות ׳אכן
 בלשונות ביותר הנאנסת ■להיות הע״ברית

 וב־ ולשתוק. ׳להיאנס — עוד ומה תבל,
 כקוץ טעמון ״יקוץ לומר: הטיוב ומיקרה
שידי״.

קוץ
שדי כקוץ מעמון קוץ

תרבויות מלחמת

ציטט דויד״.
 ■■המלך• !1מל את בגי! של בפיקוד! האצ״ל צץ1פ כאשד
אובה לא אני ״אך שכתבה: רחל המשוררת את הארץ״

מאחרי מסתתר מה תבוא...״ היא מצורע מפי אם / גאולה. בשורת
והבוזזים ״הגונבים היו מי גורי? ח״ם של ״1977 המצורעים .בשורת
שנה? שלושים שהוסתרו הרכוש־הנטוש״ במארת יה□והנותנים

מצורע׳ שימחת
שקרניות מילים א.

:אלו במילים הצרעת מוגדרת ׳אבן־שושן במילון
 לבנה פריחה בולו המתכסה בעור ומידבק קשה נגע .1״

 שונים חלקי־גוף של ניוון לידי והגורם ימוגלתית
 צריה, פגע, :זול זיל ובדרך בהשאלה .2 ג). יג (ויקרא

״מג (יבמות לבעלה״ צרעת רעה ״אשה :ספחת ...(: 
 לעצמאות בארץ־ישראל היהודי הישוב מאבק במילון

 משמעות צרעת למילה נוספה הבריטי השילטון ׳בימי
 את הארץ היומון כינה ושבו כינוי והיא נוספת, אחת
 ביולי 23ה־ ביום בגין, ׳מנחם ישל בפיקודו האצ״זל ■אנושי
 חיילי על־ידי דויד המלך מלון פיצוץ למחרת ,1946

הלאומי. הצבאי האירגזן
 ארץ־ תנובת את בגין מנחם ומתואר ׳״המרד״ בסייפת

 המלך ׳מלון פיצוץ ,על האזרחי והיישוב ישראל־העובדת
 ראתה לא הקטנטונת ארצנו !׳הגינויים׳ ״והחלו :דויד

 עצמית. והלקאה עיתונאית היסטריה של כזו התפרצות
 השורות מן נשמע הדם הדברים. על לחזור צורר אין

 כי אם שקטה, כיד שנכתבו לעיל המובאות הספורות
 • ׳המשטר׳ המחתרתי. עיתוננו עמודי על עצוב, בלב
 את פירסם בלהות שראה ׳הארץ׳ למסע־השמדה. קרא
 .תבוא, לא כי מוטב אשר הגאולה, על רהל משירי אחד
לבשרה...״ עומד המצורע אם

גלופה) (ראה השיר שורות שתי אחרות: במילים
בשו אובה לא אני ״אך־ :רהל המשוררת של
 פרק הפכו תבוא...״ היא מצורע מפי אם גאולה, רת

 ביישוב ההשקפות ניגודי במסכת ומוגדר קיים שריר,
 של משמעותו המדינה. של הקמתה לקריאת בתהליך
 הארץ, שטבע סאיגטרפטציה מגולם זה ומצוטט מישפט

 להג־ העת, באותה יבד, נעזרו שרבים מטבע-לשוז שטבעה
 ראויים שאינם ״׳מצורעים״ ,בחינת סאצ״ל אנושי דרת

לארץ־יישיראי. הנאולה בשז׳רת את להביא ״היקשוזב״ בעיני
 ושהיא תוך סבני־ואדכד ההיסטוריד, משתעשעת סמינהגה

 להפוך האנשים את ומאלצת ואבסורדיים מצבים יוצרת
 כאושר נוצר !אלה ממצבים ואחד וחיפרבחרותיהם. עורם את

והפכו 1977כ־ לושילטון עלו 1946 שנת של ״המצורעים״

חמישנדר״. ״על מפ״ס, יומון של הקודם שמו

מצורע בשורת
פתח סצורעיס היו ים אנו* ׳־בעוז א ו

ו----------השער ר מ א י אל אי׳* ו
בשי יום הזח חיים----------:רעתו

 כץ—ג ז׳, בי, (מלכים חוא רה
 הנורא האויב הימים בשכבר

 1 במצור הביא שומרון את
 בשורה, בישרו לה מצורעים ארבעה

הדרור. בשורת בישרו לה

 בולה הארץ כל — במצור בשומרון
 מנשוא. הרעב וכבד

 גאולה, בשורת אובה לא אני אר
תבוא. היא מצורע מפי אם

 הטהור, וגאל יבשר הטהור
 — לגאול תמצא לא ידו ואם

 המצור ממצוקת לנפול לי נבחר אז
הגדול. בשורה ליום אור

1927 רחל,

 לרודפי או למוקנטים, הימים משופבר ׳מקנ״טיחם את
ווגושםעדםות. לחם־חסד

ש ופוליטרוקים־לח־שיכיר סופרי־תוש״ח של ושלם דוד
 לעיתונאים, הסיפרותי, ׳כחשר־ריכוזם ירידת ׳מפאת הפכו,

 תנועת־ד,עבודה שילטון !את רבהת שנים !סששך ושימשו
 מעיין עם ומגעם את איובדו אלה יכל — הושווניים ׳פלגיה על

שסה יוד,שרירה הסמכות סמיסדרונות המפכה סובות־ההגואה

 החלו אלה עטים־ולד־,ושכיר של מרביתם ׳שמהם. היטיבו
 צירוע־וטרצון של תהליך האחרונים בחדשים עוברים

 את ולהוכיח על-מבת להשקפת־עיחלמם, וניתוח־פלאסטי
!מאתמול. ״המצורעים״ שילטון עם הזדהותם
 ״הצ־ לטעון יסוליים הלבנים, הצווארונים ושבעלי שעה

 שפרנסתם אלה הרי וחיסל, היטושטר־החדש״ עבור בעתי
 !משימת העיבריות, האותיות ימן רבות כר, שנים יבאה

 ומאס־ ביתביהם ששרת־ומונים. עליהם קשה הצירוע-מרצון'
 מייספר יגם נגדם. פתוחה עדות ׳מהווים ישנים !במשך יריד,ם

 סיפרות־ חסד את להם זוכר !והולד הצטמצם קוראיהם
 לבצע ׳כיצד הוא שבעייתם כך והשקפותיהם, נעוריהם
 ומאידך אחד, מצד ומגוחך ייראה ושלא אידיאולוגי ״מהפך״
 ניתן שבו והאופן מצודת־זאב, במרומי יישמע שקולם

מאתמול. ״׳המצורעים״ למחנה מילים !בעזרת ■להסתפח
 לעשות ניתן וחלולות שקרניות !טיולים ושבעזרת ■מסתבר

 !מלאכת של המיבניזם ■לפעולת ומוחושית דגימה הפל.
 נורי, חיים המשודר !מביא האידיואחלוגית־סי&רותות יהד,סבר,

״השי הפותרת תחת שפורסם המצורעים בשורת במאמרו
.2.9.77 מיום במעריב והזמן״ רה

דיאלקטי תרגיל ב♦
המשו של ישירה בהצגת גורי חיים יפותח ׳רשימתו את

 עוסק, ״אינו :ולדבריו ,1927ב־ יעוד שנכתב רחל, ררת
אלא ההן בשנים מסויים במאורע דווקא לשער, יש
פשרה...״ יודע שאינו אנושי בחזון או בעתיד. דן

 הידלדלו שבד, התקופה, יאת כלל תואם ׳שאינו ניסוח
 ששורשיח, ורחל, )1927( ׳ארץ־יישיראל פועלי מחניה זמנית
 שחיים ׳אלא ■מחניה. אותו של כעסה אבן חיוו ומותה חייה
רחל, של לשירה שליו האיינטרפטציה את מציג גורי,

 בפירושה המצורעים בשורת על חושב ״אני :וכותב
 מפיהם הבאה אפשרית גאולה כל מראש המונע חרחלי,

ונענשים...״ טמאים היותם בשל
 בישל — ניתנות שאינן רחל, של שורותיה ■מול אל

 את גורי מרכך דו־צדית, להבנה — ובהירותו פשטותן
 בני־דורו על מחיל הוא שאותה רבים, ׳בלשון משמעותן

 הטוב... את לבשר המנסה הרע את ראינו ,,ואנחנו : כולם
בשורת־ את נשאי בקירכנו, בגו, גם וטובים רכים




