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ת מצב תמונ
 הישראלית, השירה שמש תחת חדש אין
 עמיחי, יהודה של המשוררים דור .1980
ך, נתן  הוא ועוד, רביקוכיץ דליה ז

 של והעיקרי הבולט הטון נותן עדיין
ש השירית המהפכה הישראלית. השירה

הח שנות בראשית ביצעו אלה משוררים
 עצם עד השירה את עיצבו הדיה מישים,

 איכות בעלי חריגים כמה למעט הזה, היום
 (בראון). כן ומנחם יילד כיונה שירית

 זיזל־ מאיר עצמם, מטעם היורשים דור
 הוא ונספחיהם, הורביץ יאיר טיר,

 מעל להתעלות כלל השכיל שלא דור
 ובעיקביות ובינוניות, חיקוי של לרמות

 ספרוני- לפלוט אנשיו ממשיכים מחרידה
 הלא שירתם, אבות את המזכירים שירה

 מבלי וזאת רביקוביץ. + זך + עמיחי הם
כלשהן. שירה' ממעלות נהנים שהיורשים

השי של ביותר הבולטות התופעות אחת
 היא ה־סל/ שנות סוף של הישראלית רה

 מחלקים שלנו שבתרבות המצערת העובדה
 להם עמדה שעקשנותם לאותם ויקר כבוד
 כלשהו ביחס שלא לכיבודים זוכים והם

או נוסח לחרזנים וכוונתי שירתם. לערך
סוצ תופעה דור. ומיצה ברנשטיין רי

 אינם השירה שמבקרי ערך, בעלת יולוגית
 הביטוי יכולת היא כראוי, להעריכה נוטים

 פיזמונאים של מעולה, לעיתים השירית,
 ששי- טהר־לב, ויורם גפן ביהונתן

 מחרר מונים עשרת לפחות ערכית רתם
 אשר ושחד, הורביץ + ויזלטיר של זיהם

 של מבית־האולפנא המשוחדת הביקורת
נייר. של כתרים להם כותרת קריאה סימן

 מן משועממות שהינן רבות, גברות
 מעולות שמשודרות הבינו טרם הסתם,
 על העלו וולך ויונה רביקוביץ כדליה

מ שהן איכויות הישראלית השירה מפת
אנו מסר ובעלות הנשיים, למכאובים עבר

 של והיגון שהיושר הרי בצידן, מקיף. שי
 שירית, איכות יצרו אתר תרצה שירת

של הפנאי בעתות המחרזות רבות שנשים
 מהן נבצר והדבר להשיג, חותרות הן

ב יכולתן ומיעוט כישרונן חוסר בשל
שירה.

שב הרי קודמות, בשנים מאשר יותר
תע לה שיגשגה ד,-אחרונה השנה מהלך
 סיפרוני־שי- של הכזבנית המו״לות שיית

 מקרי הוא לשירה ביניהם קשר שכל רה,
 של להתעשרות המביאים קבצים ;בהחלט

 במקום אשר ספרים, המפרסמים מו״לים,
 מגיעים, הספרים חנויות מדפי אל להגיע

 החייל, למען הוועד פחי אל הישר ובצדק,
מיחזור. של למטרות

שירה

והכזב האמת
 / שנה, שלושים לפני ילד, ״כשהייתי

 :ואמר / שמנה קופסא עם כערב כא אכי
 יד לגו של קוכיות / — מתנה הנה ׳ילד,

 עכדו יפניים מומחים עשרים / ראשונה.
 מהירה אוניה וכנה שב / — שנה זה על

 כס- אני — בעיות יש אם / — כפילון
 / שעה, הסתבכתי לכד, יישבתי / למי.

 כחושד / יצאה. לא אוניה שקעה, השמש
עלי ׳קוביות / :בהמייה לוחש נשארתי,

/ אוניה.י׳ תהיו זות׳ עצו שנים לי עכרו /
 וצבעים דעות לי התחלפו / דשמחות, בות

אני היכן תישאלו אם אד / וריחות.

 / חמצב. כאותו :לכם אגיד / עכשיו,
 יהודי / ומטורף, ערירי החוף, על יושב

קו מיליון / ונרדף. ערירי שלושים כן
 שקיעה ועדיין / מסביב, זרוקות ביות
 / :השניה גכי על אחת לגו / מרכיב ואני

 קטע אוניה!׳...״ תהיו עלובות, ׳קוביות
 החיים, לכל מתנה השיר של זה, פתיחה
 גפן, י יהונתן של שירתו את מאפיין
כואב*. אבל פחות בסיפרו

אמי שירה היא גפן יהונתן של שירתו
 בלי עשיר, ישראלי עולם המייצגת נה,

והתבו חיקוי רצופי תרבותיים סיכסוכים
 בארץ רבים משוררים של כנוסחם ללות,
 עברית שירה היא גפן של שירתו הזאת.

 המעיין עם מגע ובעלת ישירה, פשוטה,
 האינטלקטואליות ההתחכמויות במקום בה.

 של מסוגו אירופית שירה חקאי אשר
שי את בהן מרצפים ברנשטיין אורי
 מעדיף, שגפן הרי המשך) (ראה: ריהם

 הצברית המילולית ההתחכמות את ובצדק,
 משיריו, אחד כותרת של בנוסח הפשוטה,

 צברי למילול נוספת דוגמה הגדול. הנסיך
 בו חקלאי חלום בשיר קיים זה, שירי
 / מרחפת אלוקים ״רוח :גפן כותב

 שתי / כרוכים שני אוחזים / קדוש כספר
 פטרוזיליה / עגבניות קילו חצי / כרוכיות
 / קדוש בספר / מרחף בצל / שמימית

מלפפונים...״ שני אוחזים
 יהונתן •הוא שלושים בגיל גפן יהונתן

קולק עצב הוא שלו והעצב עצוב, גפן
 הזה ״העדלם :כי מתגלה בו עצב טיבי,
 פעם היה היה / בטוח מקום אינו בבר

 בריחים... עמוסות דלתות בעת / פתוח
 / בטוח מקום אינו ככר הזה העולם
 עומד / בתשובה חוזרים שעומדים כמקום

 גפן יהונתן ביטוח...״ סובן עם אמבולנס
 קוסמופוליטי, יותר יצור הוא המשורר,

 בקוסמופולי־ שירתו את אונס אינו והוא
 ״הגיטא־ :בשיר כותב הוא כאשר טיות
 לעצמו תקע / שיקגו להקת של ריסט
המשי אחת בשולי בשיקגו / בראש כדור
 / טעון אינו שחאקדח אמר הוא / כות

 יריח / נשמעה העיתונים כתבו ולפתע
 שיקגו להקת של / והגיטאריסט אמיתית

המי בחושי גפן מזונתן אבל לנגן...״ חדל
 התאבדותו כי מבין שלו, השיריים שוש

 היא שיקגו להקת של הגיטאריסט של
 יום־ מילחמת כמו לפחות ישראלית, חוויה

 הכיסאות, בין נפל הוא שסה הכיפורים
 מרכיבי ושאר העשרים מליל פחות ולא

החדשה. הישראלית התרבות
 של שסיפרו הרי שירים, דילול קצת עם

בוגר. במשורר מטרותיו את משיג היה גפן
 טהר־לב יורם עשה שמו .שאת למרות

 שיריו בקובץ שכבר הרי מצליח, כפיזמונאי
 משק הספר ״רציני״, כמשורר הראשון

 לפרחי- להוכיח בידו עלה טיוטה, יגור
(שהת שבתאי כאהרון יומרניים שירה
 הפואמות מן באחת הקיבוץ את לתאר יימר

 אי- שנכתבו ביותר והמשעממות הארוכות
 שלו העצום הפוטנציאל את בארץ) פים

המשו של הראשונה מהדרגה כמשורר
 פרק את בשירתם למיין השואפים ררים,

הארצישראלית. הילדות
 הראשונה״ הנשיקה החדש שידיו בקובץ
 שהוא תוך זו, במגמה טהר־לב יורם ממשיך

 טהר- שירה. של מעולים להישגים מגיע
 ולעיתים רגישה אוזן בעל משורר הוא לב

 הוא הישראלית. בשירה תקדים חסרת
 הרגישה, אוזנו של מיזכר הקלטות הופך

מצ הוא הארצישראלית; הילדות מאותה
 אותה של מטבעות־הלשון את למיין ליח

פשו תיאורים רצוף סיפרו אבודה. ילדות
 של הפינה של ״מהפינה :בנוסח טים

מהפינה / מבטה את רואה אני / העין

 כואב; אבל פחות — גפן יהונתן *
קשה). (כריכה עמודים 60 שוקן; הוצאת

 הראשונה: הנשיקה — טהר־לב יורם ״
רכה). (כריכה

פיטמתח״. את רואה אני / לזרוע שמתחת
 שיטתי תיאור הם טהר־לב של שיריו

 ממיין הוא הארצישראלית. ההתבגרות של
 הארץ ילידי של המינית ■ההתבגרות את

 ״אסתר :נוסטאלגיה מעט של בתוספת
 / השבוע׳ וכ׳דבר / חלוק עם ויליאמס

 כ־ אבל / פצוע. טלה מלטף כן־גוריון
 עונה / הינריד הדפה ד״ר / ׳איתנים׳

בפעי לעסוק / מאוננים. של שאלות על
 / קרות. מקלחות לעשות / גופנית. לות

חס־ כל הדסח, ד״ר / בלימודים. להתרכז

גפן יהונתן
סוכן־ביטוח עם אוטובוס

 להשוות׳...״ יבולה את איד אכל / כור,
 יוצא־ בחוש־הומור נתברך טהר־לב יורם
 אשר מזווית החיים את רואה הוא דופן.

 פרקים מביא הוא רבים. דברים מגחכת
 מזוויות הארצישראלית ההיסטוריה של

 מחזור בשירו כמו כמעט־אבסורדיות,
 שמות במיון המתחיל שיר בטבע, הבנות

 ז׳ניה ■/ מוניה זושקה סוסיה מ״פסיה
גי דוחקי דכורקה ״עופרזז דרך הניח...״

 שרית ל״אורית ועד יעל...״ נירה / לה
דלית...״ שיטרית פזית / ליאת גלית

 אינם ״הרציניים״ שהמשורים חבל כמה
 בשורותיו שלהם שיעורי־הבית את עושים

 בשדות־ לרעות והולכים טהר־לב, יורם של
 ורעיונות שורות מעתיקים הם משם זרים,

 בינם ויושר כנות של קשר שכל שיריים,
בהחלט. מקרי הוא הישראלית לשירה

 אשר לעת־מצוא, משורר שהוא תעשיין
 הוא זרים, בשדות לרעות מרבים שיריו
 עמק שיריו שקובץ ברנשטיין, אורי
 ברנשטיין באחרונה. אור ראה * השווה
 החל כאשר הזיקית. את בשיריו מזכיר

החמי שנות אלה היו חרוזיו, את לפרסם
והת כתב וברנשטיין וזך, עמיחי של שים
 השישים, בשנות השירי. בסיגנונם נבא

 זך, את עמיחי חקאי הבמה על עלו כאשר
 הרי הורביץ, את ויזלטיר, העט מושכי

בש חיקוייהם. בלשון התנבא שברנשטיין
 היקף את ברנשטיין הרחיב האחרונות נים

 ולהרעיף זרים בשדות לרעות ועבר חיקויו
הוא. בשורותיו שדות־הזרים תוצרת את

 את ברנשטיין על הביא זה שירים קובץ
לה על־מנת וזאת ברשנטיין, ת.ס. הכינוי

 כמינ־ אליוט. ת.ס. שירת חיקוי את ציג
שברנשטיין הרי שיריים, אניני־נפש הג

;השווה עמק — ברנשטיין אורי *
 הוצאת + קריאה סימן ספרי עמודים; 50

רכה). (כריכה המאוחד, הקיבוץ

ק־ של הבנאלי במוטו סיפרו את פותח ד  א
ביוו שם״, שהיו לאלה שייך ״הזכרון מן

 לפרימטיבים בעברית תירגום עם נית,
 ברנשטיין, של שירתו שורות המקומיים.

רא פעם ב״זו החל קובצו, של מהפתיח
 פועל אינו שזמן / לאחרונה, ורק שונה,

 המבשרת האחרונה לשורה ועד כשורה״,
 ״תראו בעברית אליוט ת.ס. שוחרי לקהל
המטש ואור / שלמה וצחות מופתי עמק
 חסרת מילולית עיסה הן העראי״, את טש
שירי. ערך כל

ה בשירה ברנשטיין אורי של מעלתו
 קיומו את מוכיח שהוא בכך, היא עברית

 עבריים. למשוררים חוק־פרקינסון של
ברנ של והתבגרותו הדורות התמעטות

לבו אותו הופכים גילית מבחינה שטיין
 השירית שהאורנה הרי בליטה ומרוב לט,

 מתנתק זה תהליך תוך למוחו. עלתה
 מחבר הוא התקנית. מהעברית ברנשטיין

 העברי, אלייוט ת.ס. לשון את לעצמו
כאדר חליפים ״פרטים :כמו בנוסחים

 כליכוטה יש זאת ועם / פניות. החסר
 לצאת מתבקש ברנשטיין מר החטוף...״

 הרחוב, אל לרדת שלו, המנהלים מסוויטת
 לחזר או בבנק, חליפים״ ״פרטים ולבקש

 ״ליבוטד, בעזרת שירה מעריצת אחרי
החטוף״.

 ;בנוסח נוספים לשוניים מירכבים גם
 בהו־ למעשינו... מפורשים שוליים ״מקנים

 הנדות, האבוקות ראווה... גידולי פיעם,
 חסוכי לעדנים האנושי... הכיקכוק של

 מחמת המלקוח... על שמרי ההמשד...
 שעצרתי הדעת, בחולשת שחטאתי חטא

 עיון מתוך ואכן, כלום..״ במטחוי בעלמא,
 של מתוכן המרוקנות השיר בשורות מייגע
 עצרתי לומר לו ראוי שהקורא הרי הנ״ל,

כלום... במטחוי בעלמא,
 המילים של המשעממת במוזאיקה עיון

 וטהר- גפן של שירתם לאחר הברנשטייניות
 הצביעות מישחק של מודל מהווה לב,

 במערכות אנשים יושבים בארץ. הספרותי
 רבת בשרירות־לב וקובעים סיפרותיות,

 משורר, הוא ברנשטיין אורי כי אטימות
 אבל פיזמונאים. הינם וטהר־לב שגפן בעוד

לשי הבריאים האינסטינקטים בעל הקורא
 בידיים. מצביע הוא האמת• את מכיר רה׳

 ליד מיד עוברים וטהר־לב גפן של הספרים
 בעוד מהדורה, אחר מהדורה ונמכרים

אוג ודומיו הנ״ל ברנשטיין של שספריהם
ויוצ בתי־ההוצאה־לאור, במחסני אבק רים
 שה־ מם־מלאי, של תשלומים מחזור רים

 אפילו ממנו, יתפטרו לא לעולם מו״לים
העברי. הספר בשבוע לא

מכר רב

אמת משורר
 בטרקליני מתגנדר אינו עמיחי יהודה

 כטווס מתנפח ואינו תל־אביביים, שירה
 שלא רבים פירחי־שירה כמינהג משוררי,

 יהודה כלשהם. אבקנים לעולם יצמיחו
 החשוב הישראלי המשורר הוא עמיחי
 שהוא למרות וזאת כיום, היוצר ביותר

היומו של השירה מבקרי בקרב אהוד אינו
 להמחיש (הגדיל למיניהם והצהרונים נים

 ידיעות של הספרות מדור זו אי־אהדה
גדו שלווה על ביקורת שפירסם אחרונות,

 מבלי עמיחי, של ותשובות שאלות : לה
 מתוך אחת שירה שורת גם ולו לצטט

 שיריו ספר אור ראה אלה בימים הספר).
 שלווה הכותרת תחת עמיחי, של החדש

אשר ספר, ותשובות♦ שאלות גדולה:

שא :גדולה שלווה — עמיחי יהודה *
 שוקן, הוצאת עמודים; 103 אישיות; לות

רכה). (כריכה
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