
 בן־אמוץ, דן שחר, דויד הלל, ע. רטוש,
 יהודה שיף, מידד זך, נתן קינן, עמום

 דליה תמוז, בנימיו שדה, פינחס עמיחי,
 יונה עוז, עמום יהושע, א.ב. רביקוביץ,

 יותם ויזלטיר, מאיר הורביץ, יאיר וולד,
 בולטים אלה סופרים ואחרים. ראובני
 ה־ הלקט, אוספי לאספסוף מעל ברמתם
 הסיפרות של הסיפרותיות והפאה שינחה

 ובעיקבות בעיקבותיהם הנגררים העיברית
 סופרים מרבית של ייחודם יצירותיהם.

 בכך הוא השלישית, התקופה בני אלה,
ב מתמודד בדרכו־שלו, מהם, שאיש־איש

 עיברית ושפה דיבור לשון להרכיב ניסיון
ביצירותיו. תקינה

 של נוסע טוכן
ה״לבסקציה״

להת במקביל האחרון, השנים בעשור
 והחברתי, הכלכלי הניוון תהליך גברות
התש את המשחיתה עיוועים רוח מנסרת

 עמלו יציקתה שלמען התרבותית תית
התקופות. שלוש במשך ומשוררים סופרים

 הסיפרות של וההשחתה הניוון תהליך
 בשני כיום מתמקד העיבריים והשירה
 גלוי ביניהם שהקשר עיקריים, מוקדים
המוק שני את המאחד כל. לעיני ונראה

 של התת־תיקנית האיכות הוא האלה דים
 הגטו בנצח והאמונה בהם, שחברו אלה

 המובהקת ותלישותם הגלותיות, התרבותי,
 על והמרחבית הישראלית החווייה מתוך

השונים. מרכיביה
 מצויות הללו המוקדים שני בקודקודי

 כה עד הותירו שלא אפורות, דמויות שתי
 בישראל. התרבות בחיי כלשהו רישום .

 יעוז־קסט, איתמר המו״לשורר הוא האחד
 הראשון בסר. יעקב המשורר — והשני

אי סיפרותית מגמה שנה 20 לפני ייסד
 לכוד השני ואילו ״ניאו־יהודית״, שית,

 דומה ולעיתים אידישאית, סיפרות ב-קורי
 בחורש ה״יבסקציה״* של נוסע סוכן שהוא

הש לא הראשון בעוד העיברית. הסיפרות
 בסר של טעמו הרי כלשהו, בטעם תבח

עורך, שהוא בעיתון ביטויו את לרוב מוצא
 שבמהלכו נוסחתי צירוף מביא הוא שם

פן, אלכסנדר של עבודות מתפרסמות
פרג־ זיגמונד גרוסמן, לדיסלב שכטמן, עלי

מתור הראשון, מלבד שכולם, ואחרים קל _
המ ראשון הוא פן בעוד לעיברית. גמים

 כל בארץ־ישראל, הקומוניסטים שוררים
 אחרות, שפות של סופרים הם האחרים
 בחייהם אחרים או אלה אירועים שבתוקף

לישראל. להגר נאלצו

 הסלקציה קורבנות
הסיפרוונית

 לה נתלית אלה סופרים־מהגרים בצד
 פליטת בני משוררים, של שלמה קבוצה
 הסלקציה בתוקף שונים סיפרותיים דורות

 תומר בנציון כמו הטבעית, הסיפרותית
 בן־שאול משה דור, משה הפלמ״ח״, מ״דור

 שקמל סחיש בחינתי שהם ברנשטיין, ואורי יי
ברא (שפעלה ״לקראת״ קבוצת ממשוררי

 בנעוריהם כבר שעברו ׳),50ה־ שנות שית
 והפכו האישית יכולתם מיצוי גבול את

קרדי משוררים של חיווריינים אפיגונים
 רבי- דליה זך, נתן עמיחי, כיהודה נאליים
אבידן. ודויד קוביץ

 לה השתכנה זד. סיפרותי בליל בתוך
 בפורמאטים מתארים של שלישית קבוצה
 )77 (עיתון זו במה לעצמם שאיוו שונים,

 ד.סיפ־ הסלקציה שבט מפני כעיר־מיקלט
 ודימוי סיגנון בחקייני המדובר רותית.

 ׳.60וד שנות משוררי של שונות באיכויות *
 הדר, טניה לוי, דן נמנים זו קבוצה עם

 סומך, ורוני רייך אשר ברתנא, בנציון
השי בדימוייהם השירית תלותם שלמרות

 הם זך-עמיחי-אבידן־רביקוביץ, של ריים
 משי־ שניתזו שירה בשבבי מילים מתרגלים

 ומאיר הורביץ יאיר וולד, יונה של רתם
ויזלטיר.

 בסר, ליעקב בניגוד כי לקבוע הראוי מן
יבסקצ־ + (קומוניזם ברורות שמטרותיו

העיראקית״ ״הקבוצה + יישוביזם + יה ״

(יהו העיברית״ ״הסקציה של קיצור *
 בנזיזרח־אי־ הקומוניסטית בנויפלגה דית)

 ׳יבסקצ־ הכינוי הפך השנים, ברבות רופה.
 יהודים־קונווניסטים לגורמים לגנאי יה׳

 יהודים של הלאומי הריכוז את ששללו
בארץ־ישראל.

 אידיאי]), בקשר עימו קשורה [שאינה —
אי של התרבותית לאישיותו מסביב הרי

 והוא מסתופף, איש אין יעוז־קסט תמר
 בפעלולים שנה 20 מזה המתמיד בודד זאב
 תרבותיות־סיפ־ אידיאולוגיות המצאות של

הח היא והיחידה האחת שמטרתן רותיות,
 הניצ- לארון־הספרים מחיר בכל שמו דרת

 המשול מעשה העיברית: הסיפרות של חי
 לכהונת מוישה־ונטילאטור של למינויו

הרמטכ״ל.
בסרקסטולוגיה

 השנה ראש אחרי אחדים שבועות
 מגמתית, רשימה יעודקסט פירסם תשל״ח

 של הסיפרות במוסף מאניפסטית כמעט
 הכותרת תחת ),7.10.77( אחרונות ידיעות
 בסיפרותנו?״ דור־המדינה באמת, ״מהו,
 להפוך זו רשימה של שבכוחה ודומה
 שר־החינוך, של הסיפרותי מאמין״ ה״אני
המר. זבולון

לה ניתן זו פסקנית רשימה של מתוכנה
 וביניהם בולטים, ישראליים שסופרים בין

 עמליה קינן, עמוס יהושע, א.ב. עוז, עמום
 עמיחי, יהודה שדה, פינחס כהנא-כרמון,

 יונה אבידן, דויד רביקוביץ, דליה זך, נתן
 חנוך ויזלטיר, מאיר הורביץ, יאיר וולך,
 את — יוצרים של זו מרמה ואחרים לוין

הרוח. נשאה כולם
שברשי השמות כל של היעדרם לעומת

 הרי הישראלית, הסיפרות מן הנ״ל מה
 מושתתות יעוז־קסט של רשימתו פי על

 שלה ואנדרטת־הנצח הישראלית הסיפרות
 סנד, ואלכסנדר יונת הבאים: השמות על

 וינקלר, מנפרוד גולן, שמאי תומר, בנציון
 יעוז־ ו...איתמר ביטון ארז בן־יוסף, ראובן

 עם בהתמודדות נכבשה (שצניעותו קסט
 ועוד אנדרטת־הנצח), של המאגי הכוח
זו. מרמה רבים

האח 77 בעיתון שלו המערכת במדור
 החדשה למגמה בסר יעקב הצטרף רון׳

 יעוז־קסט. איתמר וסללל כבש נתיבה שאת
 וקובע ברשימתו, לכת מרחיק אף בסר
 היום המציין הזה, ״בתב־העת : השאר בין

אס רעיוני ביטוי כלי הוא לקיומו, שנה
 ראיית א. :יעדים לשלושה החותר תטי

 הנכתבות והיצירות העיברית הסיפרות
 — שונות כשפות יהודיים סופרים על־ידי

פירש. ולא אמר, — אחת...״ כסיפרות
 מישפט של הברורה שמשמעותו :אלא

 ורימומה גידולה ויחידה: אחת זה תצהירי
 הישראלית) (או העיברית הסיפרות של

 נור־ בלו, סול כמו בשמות ד׳בסר, אליבא
 גינסברג, אלן מלמוד, ברנרד מיילר, מאן
 וייס, פיטר צלאן, פאול ברודסקי, יוסף

 אלפים לא אם מאות, ועוד וסקר רנולד
 אחרים, ומחזאים משוררים סופרים, של

 שנימולו בכך הוא והיחיד האחד שחטאם
 הופכים הם וכך לחייהם. השביעי ביום
 רואה בסר שיעקב סיפרות מאותה חלק
 ב- כשותפים חבריו ואת עצמה את בה

אחת...״ סיפרות
 וחצרו בסר יעקב של שהצטרפותם דומה

ליצי הביאה היעוז־קסטית, לאידיאולוגיה
 ״בסר- לכנותה שניתן תרבותית קסטה רת

 רשומות רושמי הסתם, ומן קסטולוגיה״.
 בבוא יתנו בעתיד, העיברית הסיפרות

 יצירותיהם בין הפער על דעתם את היום
 הסגולי מישקלם לבין זו קבוצה בני של

הישראלית. בתרבות המבוצר
השיירים משוררי מגיפת

 הסיפרות ניפלי כל של התקבצותם עצם
 ״דו־שורשי״ דגל תחת הישךאלית והשירה
 מיספרית קואליציה של יצירתה וראשית
 באצבע אלא הכותבת ביד אינו שכוחה

 מחנה להיווצר עומד המצביעה, העסקנית
 לעוור בכוחו שיש גראפומאנים של רב

 הציבור, של טעמו שיירי את ולטשטש
 במשך שהושג התרבותי המעט את לדכא

 את במהירות ולהכחיד — שנים שלושים
תקו מאז שנוצקה התרבותית התשתית כל
 שעליה תשתית היום. ועד ההשכלה פת

 התרבות של מיבנה־העל לקום צריך היה
 אין שבלעדיו ערכי מיבנה הישראלית,

 ראשית עם שהחל לתהליך כלשהו טעם
הלום. עד ובא ההשכלה תקופת

 והמיידי הקרוב בעתיד יימצא לא אם
לכ עתידה הזאת המגיפה כלשהו, נסיוב

 מילה כל להשחית טובה, חלקה כל לות
 דור גם יהיה משוללי-הכישרון ומרד טובה,

 והשירה הסיפרות של האחרון הכותבים
בישראל.

מודרנית אנתולוגיה

דארל לורנס מאת

 הזאת האינסופיות פיסות מתוך לקט
 מצרים, של דיוקנה מעל שפוכה דממה

 מעשינו של בקניין נעים אנו
חולשתנו. של הנפחדים השליחים בודדים,

 נבלע הארגמני הרחוב והראיה.
 ההלמויות. להכות מתחילות ובאיטיות

 הנגר של בניו שלושת בדלת־האורווה
 אש, חיצי דורכים לשוקת מעל

 גשמיים ואינם קרביהם את מחממים
הנרות. שעת לה שנופלת שעה

לתיקרת מתחת קטנים אמגושים שלושה
הקפלה,

 כתוכנים, ומבויישים מכל אהובים
מנוהת הזהובות בדימעותיה מטרידה היא

המרומים,
 הזה, בחלון עלינו מטה גולשות והדמעות
 נמוג, הארגמני הרחוב מתלהבים, הנערים
 לצללים בינות להבה מיתרי
מנצרת. והרחק במצריים עכשיו

 ,1912 כשנת נודד דארל, לורנס
הב הדיפלומאטי כשירות שימש
״הקווארטט כזכות התפרסם ריטי.

דארל לורנס
מנצרת והרחק במצריים

 (״ג׳וסטין״, שדו האלכסנדרוני״
 ״קליאה״) ״מונטליב״, ״כדתאזר״,

 כאלכסנדריה החיים את המתאר
 השנייה. מילחמת־העודם כמהלך
 ״הלבירינט :שלו אחרים ספרים

 ״הספר :מרים״ ״לימונים ;הכהה״
ו״טונק״. השחור״

הישראלית החווייה

קולקטיוד אונס
 את שהביאו המניעים כל ברורים לא

 הטלוויזיה של והדראמה התרבות אדריכלי
 בקופסה הצופים לקהל להעניק הישראלית

 טלוויזיה במחזות עצמו שהרגיל המרצדת,
 בשיעתוק הבריטי, הכורסא תיאטרון נוסת

ה ״תיאטרון התואר לו שיאה ישראלי,
אסלה״.

מצו בגירסה 72 בסילווסטר המדובר
ספק מחזדדטלוויזיה, ספק שהיתה למת,

ש דיקלומים של בלתי־חדל מצולם רצף
 עיצור יכולת חסרי שחקנים מפי הושמעו
 וקורצים מחייכים כרובוטים שנעו והגאים,
 לעבר משמעות מלאות נפיחות ונופחים

במאו פשעו שלא האלקטרוניות המצלמות
 יומרותיו על ביומרותיהם והעפילו מה,
סובול. יהושע המחזאי, של

 הגרוע, במישחקו לאחרים מעל התעלה
 בסר, גדליה הבימתית אישיותו ובחוסר
 אמור היה הוא יואש. תפקיד את שגילם
 של האבוד״ ״הדור את בדמותו לגלם

 העולם לאוויר שהביא הנפל את הבנים,
 בדיקציה זאת עשה בסר המייסדים״. ״דור

 בליעת תוך גרגרנית, מיזרח-אירופית
בעיברית. שלמים מישפטים

 הכל שבה מצולמת חווייה זו היתד.
 של בלתי-לאה מטר תוך הכל, את שפטו

 מילחמת של- במהלכה חלולות חוכמות
 למושב־ מושב־זקנים בין פנים־אל־פנים

 כאמצעי- נשמע העלילה של תוכנה לצים.
 מעין הישראלית, בתרבות משומש מניעה
 א.ב. של במאי מלילה הסבה שעבר נוסח

 רז אברהם של ממחזותיו וכמה יהושע
אח ישראלים סיפורים ותריסר המנוח,

 מתה הזה הטלוויזיוני שבנוסח אלא רים.
הצברית. חוכמת־החיים גם לה

למלא כשיר-הלל נשמע 72 סילווסטר
ה על בבית־חוזר מלווים ולזיוף, כותיות

 ומשבר־הדורות האידיאולוגית משמעות
 לשון לנקוט אם היהודיות, הביצים של

המחזה.
 במהלך לשאול שרצו הטלוויזיה צופי

 ,ז המחזאי רוצה ׳מה השאלה את ההקרנה
 שהצופים ועד כלום. :אחת לתשובה זכאים

 קולק־ אונס בבחינת הדבר היה זאת, גילו
טיווי.

פי־טן־פי
 גרינ■■ צכיי אורי המשורר כי מסתבר

 בהתקף־לב שעבר בשבוע שלקה כרג,
ש למרות המוצהר. מגילו מבוגר חמור,

 לגבורות הגיעו את אשתקד חגגה הכנסת
 במהלך הקשיש המשורר הפחית שנה) 80(

ל כיום והוא מגילו, שנים שש השנים
 מציגים לוי שרה בגלריה • 87 בן מעשה

ניקל, לאה אכרמסון, לארי האמנים

שמיר משה
שירה ביקורת

 ד קופפרמן משה קדישמן, מנשה
״ניי הקרויה תערוכה קלאפיש ליליאן

 מקובלים אינם אלה ניירות שוליים״, רות
 יוצאת-דופן והתערוכה בציור, לשימוש

 עמדות כי נראה • וברעיונה. במתכונתה
ה ביקורת כושר את משמשות פוליטיות

 שביקר שמיר, משה ״ב ח של שירה
 של החדש ספר־השירים את שעבר 'בשבוע

יהו ארץ־ישראל-השלמה, לתנועת חברו
 בשם יותר הידוע טן־פי, טן־פי. שע

סופ אחדות שנים שימש טירה, יהושע
 שמו מקור הארץ. של הפרלמנטארי רו

 פי- במילה ההברות היפוך הוא טן־פי של
• (משורר) טן

ס)

! ר


