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הצעירה שירתנו
 החדשה העברית בשירה דורות מילחמת

 החמישים, שנות ראשית עד לשיגרה היתה
 יהודה — דור־המדינה משוררי לעליית עד

 ודליה אכידן דויד זך, נתן עמיחי,
צמ לא הזה, היום ועד מאז רביקוביץ.

 כלשהי. משמעות בעלת שירית קבוצה חה
ה העברית בשירה מילחמת־דורות באין

 ממיל־ להתבסם הוא, שנותר כל עכשווית,
שבכו מילחמה ;ביאליק נוסח חמת־דורות,

 בלחיי גם עלבון של סומק להעלות חה
 ההורובי־ הוויזלטירים, העכשיו, משוררי

 יורשי עצמם המדמיינים ודומיהם, צים
 כתב וכך להם. שקדמו הדורות שירת
 שירתנו במאמרו ביאליל! נחמן חיים

:הצעירה
שעירים וריקוד זה מצד תנים ״יללת

כיאליק נחמן חיים
עכנאי של ארס

 יעקב (על !...עברית ספרות אין :זה מצד
עקל מלאה :סנונית כמיסת טיסתו כהן)

 לפני הוא מתחטא חן, וחן ומרי קלות
פי מתוך מתעלם יחיד׳, כ,כן כת־שירתו

 שניאור) זלמן (על יופי... מרוב וכועט נוק
 כל כן־לילה לו שגדלו צעיר, ״שימשון״

 כשחש ראחו לא איש מחלפותיו... שבע
 גם ראהו לא ואיש וצפרניו שיניו בצמיחת

 ואמיץ, עז היער, חכיון מתיר כהאכקו...
 מפרפר בשטרפו לקראתכם, פתאום זינק
 כעיניים... ניצחון ולהט החדות שיניו בין
 כתנאי מנוער היו ומגודלים שניהם) (על

 טימטום ורוח. לב מקשיחי מקופחים חיים
 — מנוולת ודלות הטעם גסות החושים,

 שיני רגש בילדותם... אומגיהם היו אלה
 של בארם בשירתם מפעפע הישן אל אתם

 הקורא ללב גם עובר והוא — עכנאי
 קורי נישרפו פיהם מהבל בו... ומשתרש
 של עיניהם ריסי את שלפלפו העכביש,

נש בלואי גבי על עדיין המתנמנמים אלו
 ותלשו מפיהם אלף־בית ולמדו מתם...

 בעקימת מזקנם... לבנה שערה דרד־אגב
 הצומק הדד את מפיהם שמטו שפתיים

 בצבא והדביקוהו ״הישן״ של והמדולדל
שנת החדשה ספרותנו של ה״עטינים״ של

. חלב בינתיים מלאו . . י  נוסח (על ח
 אלה) משוררים של הלאומית השירה

כפצח, ומפצחים התיבה לפני העומדים

 של עקומות חרבות כאקרובטים בולעים
ופול קוצץ״ ״אין של חצץ ואבני חרוזים

 להכות״, ״לפידי של עשנים אודים טים
 לצידם אחת בעין פעם בל מציצים כשהם

ה שבכותל והנכונים״ ה״חכמים סוד של
 יניקתה שעיקרי זו, צעקה שירת מזרח״.

 שמים כלפי מאונס פונה כשהיא האדן, מן
 — שוממים שערים על ומתרפקת ריקים
פע :ביחד והשטן איוב משל צערה גדול
 תובע של פרא לנהקת נהפכת שהיא מים
 ונח- נשמטת שהיא ופעמים נתבע, בלא
 שירד כבד, כקורנס כוח בלא ארצה, בטת

 ומי תחתיו... סדן מצא ולא — בחוזקה
 בידם נושאים הצעירים אלה אולי יודע?

 ;העתיק לעמם והנוער החיים סם את
 את והקיפו קומתו את יזקפו הם עוד אולי

"ותפארה בדור בענני השב ראשו . . . 
תרס״ז). כסליו (אודיסה,

לכ המתיימרים הישראלים, המשוררים
חי במדור ייסקרו שספריהם עברית, תוב

 תיקוותו לממש יזכו לא לחלוטין, ברור קוי,
 אלה אולי יודע? ומי ביאליק: ח״נ של

 החיים סם את בידם נושאים הצעירים
 יזקפו הם עוד אולי ;העתיק לעמם והנוער

..קומתו את  של וחרזנים מילים משרבטי .
 להם, נזקקת אינה כלשהי שנפש חרוזים
העב השירה של גבה על חטוטרת מהווים

המפוארת. רית
האח השנה למאזן יוקדש כולו זה מדור

 כותרות: שתי תחת העברית, בשירה רונה
 :הראשונה הכותרת תחת ומקור. חיקוי

 ה- השירה מחברי המעתיקים, הגרפומנים,
 :השנייה הכותרת תחת ;למיניה שיקרית
 את הנושאים האמת, משוררי של המיעוט

בלחש. העברית השירה גחלת

גרפומנים
מזדקנים

 הישראלית לשירה לה רבים גרפומנים
 הנה, הגיעו הם עולם קצוות ומכל החדשה,

מהמ אחד העברית. בשירה מילים לגרוף
ה מאלה דיוק, ליתר (או, האלה שוררים

 שבת־השיר מבלי משוררים, עצמם מכנים
 שם בעל הינו חוסר־כישרונם) את תעטר
שסיפ וינקלר, פרוד3מ — בולט עברי

בהו באחרונה אור ראה בעימות, עפר רו,
פועלים*. ספרית צאת

 הנ״ל, וינקלר של ושירבוטיו חרוזיו
 בסיוע מובנות בלתי מסיבות אור שראו

 חינם ולאמנות, לספרות תל־אביב קרן
 יהודה שירת של מעתיק שיחזור בבחינת

 כמו שורות הרשאתו. בלא עמיחי,
 מרחק... ובא קיחת נפלו מקום באיזשהו

 ולא לשרשים... מתחת שנולד ״לבני או
 רצונו...״ את אדע שלא כפי אותי, יכיר

 תווית ואת ,עמיחי חותם את נושאות
ב קרא הנ״ל וינקלר הגניבה־הספרותית.

 :עמיחי של שירו את בלתי־רגילר, שקדנות
 / מעליו, רכון כשאני / שלום. נודף ״ילדי

 נודף ילדי הסבון... ריח רק לא זה
 מה / לו הבטיחה אמו רחם / שלום.

"לנו להבטיח / יבול אינו שאלוהים . . .
 ״שירת מתיסמות כנראה, סובל, וינקלר

המבי הסיבה וזו בעורקיו״, זורמת עמיחי
 שירת מתוך בשיטתיות להעתיק אותו אה

משר וינקלר כאשר הזה. החשוב המשורר
/ כל את לקטוף יוכל ״מי על בט

 בעימות; עפר — וינקלר מנפרוד *
 (כריכה עמודים 71 פועלים; ספרית הוצאת
רכה).

 בפרות לשאתם / שנפל חיל של הרגעים
 וחורף — שנשרו כעלים / לסתיו כבדים

 כמו והחריזה שהמילים הרי לצידם...״
 במילחמה המתים על קינות מתוך נלקחו

 גם הקודמת, לדוגמה ובדומה עמיחי. של
משווע. כישרון בחוסר ההעתקה נעשית כאן

 לעיתים מתעוררת זה סיפרון למיקרא
עב עדיין יודע אינו מחברו כי התחושה,

 שנים כמה עוד ילמד אם יהיה ומוטב רית,
שירת את להעתיק ישוב בטרם באולפן

בסר יעקוב
ניפלט זרע ריח

מגפ העברי: בשמו עליה ולחתום עמיחי
וינקלר. רור

 היא וינקלר מגפרור של אמו שפת בעוד
 כסר יעקוב של אמו ששפת הרי רומנית,

בי נופלים שחרוזיו ודומה פולנית, היא
 והשירה העברית השירה לכיסאות נות

 משיגעון הסתם מן הסובל בסר, הפולנית.
 גרפומנים) אצל מקובלת (תכונה גדלות

 דיוקנו, את החדש סיפרו בשער מפרסם
 ספל ליד אצבעות, שתי בין סיגריה 'עם

 שם הגוהר. האדם של פנים וארשת בירה
 סיפרו לו וזה לא אס גס בסר של סיפרו

 והפך לישראל, מפולין היגר מאז העשירי
ב השירית הייבסקציה של המרכזי לחלוץ

ישראל.
 הרי וינקלר, קודמו, של למיקרה בדומה
 סיפרו את מימן המיסים משלמי שציבור

 שלמה הם: שעורכיה בסידרה הבסר של
שו וינקלר בעוד *. רבץ ועדיזר טנאי

 ששירתו הרי גבוהים, אילנות לחיקוי אף
ומר נמוכים, בשיחים מסתפקת בסר של

 משירים תפור כחיקוי עשויים שיריו בית
ה הורוביץ. ויאיר רייד אשר של

 אי,ידיעתו הוא שיריו את המאפיין סממן
 פנימי השירי וקיצבם העברית הלשון את
 רודף ״יום כותב בסר כאשר המילים. של
 שהוא הרי נאסף...״ לילה אל ולילה יום

 שנות בראשית רייך אשר שירת את מזכיר
 אדם ״הוא שלו אחר פתיח השישים.

 בלסת מהמראה בי הביט / מנוחה חסר
 יאיר של שירתו את מזכיר זאכית...״
 משוררי על נמנה שזה בתקופה הורוביץ,

עקד. קבוצת
 מזדקנים גרפומנים של נוסף סימפטום

 של הצורך הוא בסר, של בשירתו הבולט
מוז שבו שיר לכתוב תל־אביבי משורר

 ״בית על משרבט הוא לכן ירושלים. כרת
 בתוך לירושלים. ממעל גג הר. על קפה
לבסר לו יש צרה...״ חצר / אבנים כתר

 הוצאת לא! אם גם — בסר יעקוב *
(כרי עסודיןז 66 ;הסופרים אגודת ;יחדיו

רכה). כה

 ״רשת כמו תמוהות, שיריות מילים גם
 בפילוסופיה וניסיונות כאמור...״ טלולה

 אוזל בהם ניקוז ״ערוצי :כמו למתחילים,
"המשמעות זמן . . .

מ חרוזיו, את להבין אם סובל, בסר
 ״שיר כותב הוא ולכן סריסית, עצירות

 ניפלט...״ זרע ריח באוויר / נזילות על
פר בכותונת אשתו ״גוף גם כי מסתבר
 ולכן אותו לעורר מסוגל אינו חים...״

 / נואשת כאהבה שנטמן / הנשמה ״זרע
 שלא / אשה מרחם מזדקר בגבעול שעלה

 שיר־ את הופך עלים...״ להצמיח נבט
 תעתיק למעין הנ״ל בסר של חרוזיו בוטי
 ויזלטיר, מאיר שירי של כישרון נטול

 כישרון מעט עם תעתיק בבחינת שהיגם
זך. ונתן אכידן דויד של משירתם

 המקום הוא חרזנים של זה מישור
 כן■ אברהם של שורותיו את למקם

 שירות, פינקס מחבר של חתנו ארצי,
 בסיפרון שורותיו שפירסם רבץ, יצחק
חא בצבע נייר על המודפס צבאי, אקלים

 הינן בן־ארצי של ששורותיו למרות * קי.
 בולט שכישרננו הרי טהורה, גרפומניה

 ויג- של כישרונם חוסר ליד מונים עשרת
 לא הנ״ל בן־ארצי שאם ברור ובסר. קלר
 מתפתח היה לצבא, שנותיו מקדיש היה

ובסר. מווינקלר שניבצר דבר למשורר,
 גילה ״אביתר על בן־ארצי כותב כאשר

בי בגן משקולות מרים / אלוהים. את
 / — שרירים ברוב בחבל תופס / תו,

/ גוו. כופף סמיכה לשכיבות  המלאך /
 קפיצים מותח / התעמלות ששנא גבריאל

אמי אלה ששורות הרי הצהריים...״ לפני
 בסר של משירתם יותר מונים עשרת נות

ווינקלר.
 נחשב בלתי־ברודות שמסיבות משורר,

 פירסם מקורי, למשורר רבות שנים במשך
ש הכוונה זו. הנחה המכחיש סיפרון לי

 פירסמו קריאה סימן שספרי פינקס, ראל
 למתחזי בדומה **.* הבית בתזך סיפרו את

 פינקם של ששורותיו הרי רבים, שירה
ביש- אי־שורשים מתיסמונת סובלות הנ״ל

פינקס ישראל
דזרטה ׳אראביה

 14 הראשון סיפרו את שלח לכן ראל.
 עגן ואחר־כך בים־התיכוו, להפליג שירים

להז נוטה שירתו בפררה. ערב לסעודת
 לשונו הרחוקה. באיטליה אי־שם לה דווג
את מהמאפיין סובלת והיא סינתטית, היא

 צבאי: אקלים — בן־ארצי אברהם ♦
רכה). (כריכה עמודים 38 ;טרקלין הוצאת

 ספרי הבית; בתוך — פינקס ישראל **
המאוחד; הקיבוץ הוצאת קריאה; סימן

רכה). (כריכה הערות + 145 ,




