
נייר של נמר
)79 מעמוד (המשך
 השירית המוגבלות את לקוראים ממחיש

 תופעות ושאר למיניהם, הברנשטיינים של
בהווה. הישראלית השירה של הלוואי

 נקיה שירה היא עמיחי יהודה של שירתו
 שירתו חומרי וצורמים. מזוייפים מצלילים

 בפתיחה ומתברר שב זה דבר החיים. הם
 לשכוח / כמו הוא אדם לשכוח סיפרו של

 מיד שב והוא כחצר... האור את לכבות
 במימד והפעם האב, דמות אל כמינהגו

 לפני / ,1947 אוקטובר היה הזמן :חדש
 / הראשונות. והיריות הגורליים הימים

 / תש״ח׳ ׳דור שאקרא אז ידענו ולא
 תש״ח־מט...״ אבי, עם שחמט ושיחקתי

 ניתן בעדן אישיות, מיון במערכות וכמו
הרי עליה, והעובר שלימה חברה לבחון

עמיחי יהודה
במשוררים החשוב

 דור של זה קונדסי ניסוח לאחר שמיד
 מאז: הנהדר בשירו עמיחי כותב תש״ח

השח במילחמת / באשדוד כקרב ״נפלתי
 / וצער כאב מרוב מת אבי ומאז רור...
 לילדיהם וקראו / התחתנו אחיותי ומאז

 — וקברי קברי, הוא ביתי ומאז / בשמי,
 / החיוורים כחולות נפלתי כי / ביתי.

/ אשדוד של  וכל הברושים כל ומאז /
 / מרדכי יד ובין נגבה בין / הפרדסים עצי

 כל ומאז / איטי, אכל כמצעד הולכים
 / ושכולים יתומים הם / אכותי וכל ילדי
 יחדיו הולכים / אכותי וכל ילדי כל ומאז

/ המוות. נגד בהפגנה / ידיים שלובי
 הרכים כחולות / כמילחמה נפלתי כי

 שירה של ׳וחשיבותה ערכה אשדוד...״ ׳טל
 ניב- היא כאשר מונים, עשרת בולטים זו

 (ראה: הברנשטיינית הרדידות ליד חנת
 שירד, של מוזרות מילים עם והכזב) האמת

״ביקבוק״. ״ליבוטה״, כמו: עברית
בן־נביא, ולא נביא אינו עמיחי יהודה

 פשוט עולם בשיר ומתעד מתאר רק הוא
 מאמיתות, שיריו חוסך אינו הוא ואמיתי.

 שכלות תורפה אנחנו, חגים כוכי :בנוסח
 ערוכה בני תקווה, נגועי / אבן, כל על
 רוח מועפי / והיסטוריה, ממשלות של

מע של מביקורת קדוש... אכק ושואבי
 עמיחי, של שירתו עוברת היסטוריים שים

 :יומיום מעשי אל ובבהירותה, בפשטותה
 מן / שנה עשרים מלפני עיתון ״מצאתי
 כתוב / היה הכל ניפרדנו. שבו השבוע

המשו עובר מהאישי הפרידה... מלכד בו,
 כנפי ״משק :כמו ובחזרה, להיסטורי, רר

 / אשר אז, שאמרו כפי ההיסטוריה׳
 / לה הפיח בקרבות, אותי הרג כמעט

/ הבטוח כמקומה פגיה על נעימה רוח / 
/ לשים לי אמרו המילחמה ובחובמת

 / הלב, מקום על האישית התחבושת את
 / אותה אהב שעדיין הטיפש הלב על

שישכח... החכם הלב ועל
 ועולמו מביתו עמיחי חורג לפעמים

 האישי מעולמו המתרחקות שורות אל
אבסור בחלומות זאת עושה והוא והישיר,

 בחלומי, חלום: חלמתי של בנוסח דיים,
 עלו בשר וטובות שמנות / נערות שבע
 ואחריהן באחו. אותן ואהבתי / לאחו

 / קדים ושזופות רזות נערות שבע עלו
 אלא רעבות... בירכיים השמנות את ובלעו

 הישראלי, הכאב אל חוזר זה שיר שגם
 ועד אשדוד קרב מאז המילחמות כאב

 שאחריה ״ובאביב :כותב ועמיחי היום,
ספרי ואת / בשדה הפרחים את החליפו ,*י

/ השמות. עם הטלפונים  שאחריה וכ׳טנים /
 עוד אחלום שלא וידעתי / מילחמה פרצה

חלומות.
 השירה ומפברקי מייצרי מרבית בעוד

ורא השבעים שנות סוף של הישראלית
 תלים תלי בין עצמם סיבכו השמונים שית
 ויחס משמעות חסרי ובימבומיט מילים, של

פולי היא עמיחי של ששירתו הרי פוליטי,
 נסיון שירו כמו בהיר, ניסוח בעלת טית,

 מתאר הוא בו ההיסטוריה, את לעצור
 גברות קבוצת של ניסיון משורר במילות
 שאירגן ההפרדה להסכמי בשעתו להתנגד

 המלד טלון ״ליד :קיסינג׳ר ד,נרי ד״ר
שוכ / מכובדות נשים עשר ראיתי דויד
 את / לעצור הכבי׳ט לתחב הגב על כות
הגו לבית המלון מבית כדרכו השר רכב
 המו, נירגשות, כיונים צווחו הן / רל.

 שלא שמלותיהן את ומשכו / המו, המו,
 שכמי מהן. אחת הכרתי / בשרן. יתגלה

 את מה / :פניה ליד הכבדים סלי את
 מכובדת אשר הכביש, על כאן שוככת

מאו שוכבת את מה הגרושין. / בתהליך
 שולים שמימיים, / ותלתליך הגב על שרת

 הקשה / לזמן וקישוטים לגורל מרוקמים
? ההיסטוריה את לעצור חושבת את ? הזה

של ותשובות שאלות :גדולה שלווה
 הגדולה ההבשלה על מעיד עמיחי יהודה

 בעברית, הכותבים במשוררים החשוב של
לקור מעניק שהוא והתשובות השאלות על

 שנימכרו העותקים שאלפי ודומה אים,
הו מאז שבועות כמה במהלך זה מספר
 אוהבי שקהל כך על מעידים לאור, צאתו

היש השירה מהי יודע הישראלית השירה
מקב הקוראים והאמיתית. הטובה ראלית

הנח לשאלות התשובות את הם גם לים
בנבכיהם. באות

נשים

צפנת
 בת רק היתה לא המנוחה אתר תרצה
ן המשורר אביה של ביולוגית ת  אלי" נ
 גם ובמותה בחייה היתה אלא תרמו׳
 בקובץ המכונסים בשיריה לאביה. בת־שיר

מהדורות בשתי אור שראה ♦, הירח עיר

 אתר, תרצה של עולמה מצוי שנה, תוך
 דרך צפנת, הראשון שיריה מקובץ החל
 עד הנשייה וארצות סתיו לבין סוף בין

 האישי, הרקע בשל האחרונים. לשיריה
 שמרבית ספק אין חייה, של והטראגי
 באחרית שזורים אתר תרצה של השירים

 מעוררים אפילו והם לה, שהיתה המרה
 סילביה המשוררת של מהטרגדיות הד

פלאט.
 לנגד מעלים אתר תרצה של שיריה

 אלתרמן נתן אביה לה שכתב את עינינו
 שהשירים אני, יודע : 18 לגיל בהגיעה

 הפנאי. לשעת מותרות כבחינת לך אינם
 אשה של עולם היה אתר של עולמה
:וכותבת עולמה ממיגבלות להחלץ המנסה

 הוצאת הירח; עיר — אתר תרצה ♦
 (כריכה עמודים 237 המאוחד; הקיבוץ

רכה).

 / גופי, אמצעית אל נקוות רבות שעות
/ כאת / כאילו שעה. השעה. הגיעה / 

 עובר / ומתרוצץ קרוב והוא לו מותניים
 דור לעומת תמיד... בי ושקט / כשאון

 שירי מתוך ושכונות בתים גנבי של שלם
הצ כמו אתר שתרצה הרי אלתרמן, נתן

ושורו חייה אישיותה דרך להמשיך ליחה
בתח לה הקדיש שאביה השורות את תיך,
 ממשיכים כמו ושיריה חייה, של שונות נות
אחרות. היבט מנקודות שיריו את

 תרצה של שירתה דפי את מרפד המוות
 בניסוחים עולמה את ממפה היא אתר.

נפת / חנשיה ארצות ישר. ימינה. :כמו
 ששכחתי... / דברים י׳ט כהיסוס. חות

 מוות כולו שלה האחרון השירים מחזור
 :ארבעה־עשר שער היא הכותרת ושכול.
עי המתים. שקטים :אתר וכותבת יזכור,
 כבטרם רועדות שפתיהם / יפות. בה ניהם

 ומלטפם, לים מעל עומד ענן / לכתם.
 אינם ובח כה כין הם אך / ומלטפם...

ול / לדמעות שמעכר כל הם / בוכים.
 טרגית, דמות היא אתר תרצה עולם...
 המוזר במותה הפכה והיא טרגיים, שיריה
 אגדה העברית, השירה של אגדה לעוד

ועוד. עוד אותה מלבים ששיריה
במש משוררת היתד, אתר תרצה בעוד

 משוררת זה, מונח של העמוקה מעות
 שהמציאות הרי בעטה, בלבה שהשירה

 צמיחה קרקע יצרה ישראל של התרבותית
 בשירה העוסקות משועממות, מיני לכל

ש מבלי עימהן, השמורים מניעים מתוך
 הקרוי והרגשות, המילים י חיבור תהליך
 בכתביהן. אחרת או זו בצורר, מצוי שירה,
 לשם העונה הגברת היא שכזאת גברת

 שפירסמה מוסד־אלעזרזכ יהודית
ומט משקפיים כפפות, הכותרת תחת קובץ
 כבר עצמה, את מתארת היא בו *, ריה

 עם שסוע פרצוץ כבעלת הפתיחה, בשיר
 אתר, לתרצה בניגוד במצח. איום כתם

 תל-אביב, רחובות את מרצפים ששיריה
 כדרך היא מוסל־אלעזרוב שהגברת הרי

 עימד, השמורות שמסיבות או לריצ׳מונד...
לאר ארצישראליים נופים מתרגמת היא
לאו בשפלה בנוסח כאנגליה, אחרות, צות
 טוב ברכבת... לנסוע אפשר / התמזה רך

 ל־ הירקון נחל את מסיטה אינה שהיא
הית. האמפסטד
 אינה מוסל־אלעזרוב הגב׳ כי מסתבר

 אלא המיני, עולמה את מהקורא חוסכת
התייחדות כסוד הדבר נעשה שאצלה

 במידור ממירה היא המשיח את המשיח.
השי מהבחינה הדוחה לניסוח בהמשך זה,

 מארמונו / להימלט יכולתי לא של רית,
הח הקיסר של או / הפרסי השאח של

 זה עונג חסכה שהיא מצער וכמה בשי...
 הקלפים. וממלך ערב־הסעודית, ממלך

 עצמה חושפת מוסלא-אלעזרוב הגברת אבל
 היא כאשר במפתיע, השיריים ורצונותיה

הש הגדול הכלב יטל זכרותו את מתארת
 אבל חללים... / ובגופי / מזדקפת / חור
 שחור וכלב הזדקפות גוף, שחללים, כפי

 כבר הבחין שהקורא הרי מין, עושים אינו
שיר. גם עושים אינם שאלה בוודאי,

 ברשימת למנותה שניתן נוספת, גברת
הוא שירה לבין בינן קשר שכל הגברות,

 כפפות, — מוסל־אלעזרוב יהודית *
 62 מסדה; הוצאת ומטריה; משקפיים

קטנה). (כריכה עמודים

מאיר, מירד! הגברת היא בהחלט, מקרי
באח אור ראה * למרחקים ארכה שקובצה

לגב ביחס מאיר הגברת של מעלתה רונה.
 מנושא בהתרחקותה היא מוסל־אלעזרוב רת

 עצמה גודרת והיא בשיריה, הבתולים
 לעומת אבל מקצוע... הזכות׳ במילים,

 להבין אם הזימזום, מן סובלת היא זאת
 / כי צומח האחר המקום :הבהרתד, את

 חייתי / המילחמה כמו המטום בזימזום
 האוסמוסד, בתוכי... אותו להטמיע יכולה

 ובין מאיר, הגברת אצל חוזר מוטיב היא
 בלהות, חלום לה יש לאוסמוסה אוסמוסה

 שתי את למישהו להזכיר מנסה והיא
גלזגו... ליד / הגשר על הרכבות
 עלמה, עוד אינה מאיר והגברת מאחר

 שיריה מתוך מחוקה כמו שהתבגרותה הרי
 ודומה — שירים המכונות השורות או
 שאלות מעוררת כמו אלה פסים מחיקת כי

 בולטת שאינה האמינות בדבר נוקבות
 ההו־ שהביאה והפירסומת אלה. בשירים

מבו שירה הספר עטיפת על צאה־לאור
 טדוייק כביטוי מאופיינת ומעודנת, גרת
הרג ברדידות כלשהו כיסוי חסרת ונקי
 הגברת של בעטה מובעים שאלד, כפי שות

מאיר.

הדור שירת
 שירד, של רמות משלוש דגימות רצ״ב

 שנות סוף של ישראל תוצרת גרפומנית,
 ראשון השמונים. שנות וראשית השבעים

 הוא זה, שבהרכב והבולט הגרפומנים,
 אדמיאל כפר־סבא, של הלאומי משוררה
 ביכוריו בקובץ אמיתי), (שם קוסמן

 אור שראה * השיר מעשה סוריות ואחרי
 עיריית ובסיוע גלכוע אמיר בעריכת

 אותי מסגירים פני תווי בשירו כפר־סבא.
 :קוסמן כותב ;שירתו איכות כל מצוייר,

 כתווי שלא / אותי. מסגירים פני תווי
 / השיער. אדום המהפכן, אבי של פניו
 שקיבלתי / מהעיניים שזה חושב אני

 מעודו קרא לא בוודאי קוסמן מסבי...
העמיחי יהודה של שירו את א ר  רב- :(

 אבי ניסה חייו ימי כל :שכתב מכר)
 קשות פגים לי שיהיו לגבר, אותי לעשות

 גנראלים במו / וכרז׳נייב, קוסיגין כמו
 עכשיו :(מתוך בורסה... ואנשי ואדמירלים

 קוסמן את להאשים אץ ).1968 ברעש,
 זאת עם יחד אך עמיחי, בחיקוי הנ״ל

ספר. לפרסם כדי עילה בכך אין
 הטבע כי הסתם מן חשב גלגוע גידי

 יותם של הכישרונות בכל אותו בירך
 שירים קובץ פירסם הוא ולכן ראוכני,

 ב־׳זין׳, נגמר עליז הכותרת תחת מוזר,
 בית בקריאת הסתפק אלה שורות שכותב
 בשיר מבשר אשר שלו, הראשץ השירה
 התחת את / אחים חלילה :הזונה האשה

 מים עם / וויסקי של כוס נלגום / נרים
 יותיר גלבוע גידי מר אם ספק קרים...
הצעירה. בשירתנו כלשהו רישום

 שהביאו התרבותיות הסיבות ברורות לא
 של שירותיו את לשכור מישרד־החוץ את

שנ במשך לכהן דור, ׳משה העיתונאי
 התוצאה בלונדון. תרבות כנמזפח תיים

 ראתה זו ניספחות של ביותר הבולטת
 בהספסטד עפיפונים בקובץ באחרונה אור
 כי מתברר הפתיחה משיר וכבר *. הית

 בהית, מרחף אינו דור, מר הניספח־לשעבר,
 ראיטי אל מסמרת / הנוראה וארצי מאחר

לוהט... ברזל / כתר
 את איבד לשעבר שהניספח כנראה

 אין אחרת ניספחותו, ימי במשך לשונו
 אפר ערש : בנוסח שירית לפתיחה הסבר
 רוויי ניצנים בפקוע קלות נעה ענוגה
 כל אין תרזה... בדי על מתוקה לחות
 לבין זה תמוה מילים צירוף בין קשר

לדורותיה. העברית השירה
שי ספר הוא הית בהמפסטד עפיפונים

 מהלשון המנותק מוות, עד משעמם רים
 סס- הוצאת מצאה מה ברור לא העברית.

במת זה דל קובץ לפרסם רית־פועלים
אלבומית. חצי כונת

הו ;למרחקים ארבה — מאיר טירה *
 (כריכה עמודים 50 פועלים; ספרית צאת

רכה).
 מוראות ואחרי — קוסמן אדמיאל *

 עמודים 59 מסדה; הוצאת השיר; מעשה
רכה). (כריכה

 עפיפונים — (קלינוף) דור משה *
 פועלים; ספרית הוצאת הית; בהמפסטד

רכה). (כריכה עמודים 57
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