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ו.״ יוסף את מכיר ..מי בסיפרו גורי חיים של המוזר המסע
תרבו! תולעי

הגראפומנים
 בישראל העבריים הסופרים אגודת
 שמטרתו מאזניים, בשם ירחון מפרסמת

 את בישראל. והשירה הספרות את לייצג
 מחברת מייצגת החדשה העברית הספרות
המ יאשיגסקה, אכיאדה בשם פולניה
 כר־ יהושדע שדה, פינחס את ייצגת
 יהושוע א״כ בן־נר, יצחק יוסף,

ת. ועמוס המשוררים של מקומם את ע
רבי־ דליה זך, נתן עמיחי, יהודה

אורפז יצחק
112 בעמוד נמצא

 שפירא ממלאים רטוש ויונתן קוביץ
שבע שלום,  בו־ מאיר שריף, בת־

וורמן. ורובדט כק יורם סרן,
מחלה, שנים עשור מזה מייצג מאזניים

 במיטב למצוא ניתן לא תרופתה שאת
 מחלת — עלי־אדמות הרפואה אלמנכי

 גיבוב ו/או הכתיבה (שיגעון הגרפומניה
ממשי). תוכן כל בלא דברים

 מעידה מאזניים של הנוכחית החוברת
 אגודת ירחון שבין המוחלט הניתוק על

המת האמיתית העברית לספרות הסופרים
 (לקוראים שלום ש. החיפאי החרזן הווה.

 להעיר המקום כאן מיהו, יודעים שאינם
 בישראל״) הסופרים אגודת ״נשיא שהוא

בשירה, השנה״ כ״ניבחר במאזניים. מתואר
 שחף, מערכת על-ידי השניה״, השנה ״זו

 לחוברת שלום של תרומתו חיפה. שבועון
 גוה מעל תסיר ״בחן השורות: הן זו

 / לטינטורטו היא המנוס ואז / יתר, סות
 את הכתר...״. תט אריאנה ראשה שעל

 המו״ל־לשעבר ממשיך שלום של חרזנותו
 מזכרו־ לפרסם ששכח זמורה, ישראל

 שהוקדש מיוחד, מאזניים בגיליון נותיו
 כתבי את מנתח הוא אפרת. לישראל

הכו תחת תמוהה, מאוד ברשימה אפרת,
 כי מבהיר הוא שבה מטאמורפוזה, תרת

 הם גם אפרת ישראל של ״שירי־האהכה
השביח..״ מן ונבדלים שונים

 זמורה־את־אפרת של מהשכיח נבדלת
שכע המורה היא  המושכת שריף, בת־

 עמי־ בתרכובות־לשון שירים בחוסר־חן
 עסקני של בקונגרס כתבה אותם חאיות,
 הוא אחר מורה יוגוסלביה. בבלד, ספרות
 אלי■ ישראל הירושלמי, לספרות המורה

מחזות, כמה חיבר שחרותו שבימי רז,
ו ן ווו■ 68 -

 בדרמה ממש של רישום הותירו שלא
 הנשכחים מחזותיו עלבון את הישראלית.

הכו את הנושאת ברשימה אלירז תובע
 שמתחתיה בימים״, ובא זקן ״מלך תרת

עב מחזות בשלושה ״עיון :תת־כותרת
 השלישי המלך״. דויד הוא שגיבורם ריים

 עצמו. אלירז של מחזהו הוא אלה במחזות
מש אינם שמחזותיו הירושלמי, המורה
 בצניעות. משתבח אינו בכישרון, תבחים
:יד כלאחד כותב הוא בפתיח  ,,...ולא :

 זו יצירה של שיטתי כניתוח אשתהה
 בדויד...״ אבשלום מרד את המספרת

 שיטתו פירוש את מהקורא לחסוך ומוטב
 הקורא הוא שהרי אלירז, המורה של

עצמו. אודות רשימתו של היחידי
 קרציה־תרבותית, מעין הוא בק יורם
 אחרות. מקרציות־תרבות מזונה היונקת
 משירתה כאילו נקראות חריזתו שורות

מ נושאיה את היונקת שריף, הגב׳ של
העי של סיפורה כמוזכר. עמיחי, שירת

 יאשינסקה, אגיאדה הפולניה תונאית
 פאקיסו של לפאלומה גברתי, דומה, את

 פולני סיפור אינו עברי, סיפור אינו
 משעמם צירוף הוא בכלל. סיפור ואינו

דבר. בו שאין אותיות, של
 של ״כישרונו״ נפקד לא זו בחוברת

 שהוא מיכלי, בנימין המהולל הסופר
 ״העל- הכותרת תחת מאזניים. עורך גם

 הוא אורפז״ יצחק של המיסתורית מותו
 גי־ פינחס אחד עם מילולית מתגושש

 מתוכנית- כי היכנשהו, שכתב נוסד,
המ הושמט מישרד־החינוך של הלימודים

 מייסר מאזניים עורך אורפז. יצחק חבר
 ו- ובעקרבים, בשוטים גינוסר אותו את

 באותה מוזכר הנ״ל אורפז כי לו ״מוכיח״
 לציין ששוכח מה .112 בעמי תוכנית

עוב את הוא ירחוךאגודת־הסופרים עורך
 יוסף מיכה הסופר של היעדרותו דת

 בשל מתוכניות־הלימודים, ברדיצ׳בסקי
 ברדי- בכלל ומיהו האתאיסטית. כתיבתו
נוכח אורפז, של גדולתו בצל צ׳בסקי,

בישראל הסופרים אגודת שמש בוהק
? 1980 של

 את מביא מאזניים של הביקורת מדור
 מקיבוץ גורפיין־אוכמני רבקה גב׳

 הגב׳ של שירתה את לשבח עין־שמר,
 הידד נחשון. מקיבוץ י מאיד מידה
הז׳ור־ סיפרו את מכנה הדתי וייס

 :נוצות הדתי באר חיים של נאליסטי
 הומוסבסו־ יחפים של מתח רוויה יצירה
ואחד כמפורש...״ נהגים כלתי אליים

 מאן, לתומם הניבחר על כותב לוי דן
 הופיע ׳הנבחר׳ ״ניכור :וולגרי בנוסח

יוצרו...״ מות לפני שנים ארבע ,1951ב״
 לעם־ מבשרת האחרון הרגע של שורה

 של החדש הוועד כי בישראל, קני־הספרות
הראשו ישיבתו את קיים הישראלי פא״ן

 — מגד אהרון נבחרו: אחד פה נה.
למזכירו. — הורן וחיים האירגון, לנשיא

קלסיקה

המשוררים
 המשורר כותב שלו עבריות במנגינות

 דיינה, היינדיך יהוךי׳ ממוצא הגרמני
 :הדוי יהודה למשורר שלו בשיר־ההלל

 מתור־ לשמות / תשאלנה אם — אהה ״אך
 היהודית־ / אסבולת־הפייטנים / של הפז

/ ערכית־ספרדית,  המאורות לשלושת אם /
 אם לגכירול / להלוי, הגדולים, / הן

/ — עזרא מכני ולמשה / תשאלנה / 
 תשאלנה...״ / הן אם כאלה לשמות

וג רבים בעיני כוהן). יעקב (בתירגום

 החול שירת שירת־הזהב, נחשבת דולים
 השירה משיאי לאחד בספרד העברית

 לכתוב היינה את שהביא שיא העולמית!
כתב. אשר את

 שראו והמחקרים הספרים מאות אל
 בספרד, העברית החול שירת בבחינת אור

 לוין ישראל של סיפרו־מחקרו הצטרף
 שירת של השונים הסוגים — תשבץ מעיל
 מבוא מעין זהו • בספרד העברית החול

 לסוגיה, זו שירה של עולמה לתיאור
 שהיה השיר הקצירה, על פרק המכיל
 שירי־המילחמה על ופרק לערבים, מופת

 אחרים פרקים הנגיד. שמואל של
 שירי את ומבהירים מבארים זה בספר

ההת התוכחה, התלונה, התפארת, השבח,
 אותו חושפים שהם תוך והנאצה, נצלות
 המיזוג נקודת של מופלא, שירי מארג
 בין בספרד שהתקיימה התקדים חסרת

הערבית. לאחותה העברית השירה
 שירת של הליכתה :לוין של הנחת־יסוד

ה השירה של בעקבותיה העברית החול
הער המישקל מסוגי רבים ואימוץ ערבית,

הבסיסיים המישקלים 16 ובעיקר ביים,

 הוצאת !תשבץ מעיל — לוין ישראל *
 הספרות לחקר המכון + המאוחד הקיבוץ

 334 תל־אביב; באוניברסיטת העברית,
רכה). (כריכה עמודים

 ניתוח בסיפרדמחקרו עורך לוין (ימיים).
 הנושאים, כותרות לפי שירים, של שיכבתי

 — מהמשוררים הנושאים הפרדת תוך
 שירי ההתפארות, שירי דרך השבח משירי

 ההתנצלות שירי התוכחת, שיר התלונה,
 :בנוסח עזרא אבן תוכחת הנאצה. ושיר

 נפיטך ומצור / חרושה לבה לך ״המסלע
 ערפד לכד ברזל וגיד / ? וקשה עזה

נחושה?...״ ומצחך הפך כני / בחברת
 הנגיד, בשמואל פוגע אכן־גכירול

החר שלגי לקור שירתו קור את בדמותו
 התנצלות מיד מולידה זו השמצה מון.

 כך ירים איטר זה ״מי התקופה: ברוח
 / שמניך? יבאיש זבוב זה אי / ידו?
 בני כיטני / יד כמרים — ידו כד מרים
 כני לכם, לא ודשיר / קציניד. עמרם

!..״מתחכמוניד לבד ולד / לוי׳
 של ששי בשער גם עוסק לוין, ישראל

 בו אלחריזי, ליהודה תחכמוני ספר
 האשה על הנודע הסאטירה שיר מצוי

 של גיבורו בפי מושם השיר המכוערת.
 :(ראה תיאורה את המביא הקיני, אלהריזי,
 של תערובת המעוררת דמות :גלופה))

 דוחה, המדהים שכיעורה ומיאוס, זוועה
 מצליחים שיעור לאין המעוותים ואבריה
שנים. מאות של למרחק מעבר להבחיל

לקו תשבץ מעיל לוין של ספרו כותרת
:עזרא כן־א משה לש משורתו חה

יו ה׳אוערהשיסי
המארח אלהיט בך ישלח ׳ גזורה אח וויקים המשיחם

הבטיח לך אבל לך לאחים וטבחית• זעם אכי טל כאלו
גזירה נמלטתמארץ ואיך עזזאל כשעיר תארך כאלו
וזשורח לה שלחך ומאהבה * בלילית חשק הזם! כאלו

לעזךה מוח מלאכי אל תהי ־ למען י׳גרךרר, לא ףו׳גרך
רת)אמךעל תהי וטי;תן כלרהך טת לו יולדך ואשרי

מערת במוך אבל:ר,בר ופיך שורים• שפתי שפתיסכיב!
קעיה כמלוא וריר ׳גואה ובם • זהובות רוב כשני ושמך

טהרה 1ב לאךאך יתן וטי י גבוהה הטן כעץ זקוםתך
בעברה בואם בעת אסזעם מל־ כםו:לי חשבתיו ואך ב וליל

בקורה נתלח ביום הטן במו ׳ כוך בי_ס טבע אשר ליל ?פרעת
המקרה בעל:ת ?עגלון • אעל ברח אשר עת ככיכךא

שחורה במולך תודתך • פוחה:נ גור בבטן בטן ולך
בכירה אורים 1?מ מפוחמות • לעירות הקוף ירי וידיך
 סערה חדו 1?מ פיך ששה מ * ליל בח׳גות כרעש ניבך וקול
נזרורח בטנך בתוך דשובו * למאבלךיומשקך קבר ופיך

בארה העם נסעו■ ומשם * במכתש הכיל תכתשי בבטנך
 ועטורה קרומה כמהפכת • בשחת ראשך יהפיך אלהיס

קבורה קרבם בתוך לך ויקים • אריות בטנך ישו ןתכריכך

מיונ׳ ניד• ייבא לא בשירי ראית• שייהי השלתת׳ ונאשי  העכיר לי) ומיני־,* ינזני יסור ל<) ונ
 נשתלה פיה והשמה• לילה כתנות וקינה׳ כיפי שננויס שלשה ולקסהי נ<)פ• קתה׳ ועלהה יונתה•
 נופה על והונאה׳ מעליה בשדה וקיעהינל לנה 07 כיה על •נא על עלובה השבטים נל וכנות•

ס ואהבה• לסנהיליה  העיר הן ה״ה• השחי עלות ונטרה ועתסהיקנלעלבהמהי אה׳ נלהננזי
 שונג ניעייב היית* היום וכל •נק תעני יזי, ועברה• הבוק והבוק שאיה אינה ועונה׳ יאק ו

ואתית• משל• נשאה׳ או ננלהי נ* ואתנה׳ נתלעי,׳ ני •דעה* על ויונב נוסע ובלילה

נטלני חסר וברחמיו ־. ךני1אשריום׳גרנ;:בחך
גאלני בחטלתו ׳גור אך ז מכירני סכלי ביד יערי • - רי ; ▼ ; : י י־ ; ? ; • '5

מבוערת אשה עד סאטירה
)1540( אלחריזי ליהודה תחכמוני ספר של הראשונה המודפסת המהדורה מתוך דף


