
דרך ^ בדנד? חיים ■וסף על כצנלסין בדל חלם מה
ודד ל מש א ר ש י ה1ביס אשה ב י וס ר יט ועד מט  

זוז ר דו בני ידת ש קר ש י א ל ישראל ח נצ ל סינ אנסי ב ל

 בית מטעם היוצא־לאור מיגוון, בירחון
 לא־ידוע מתיק דף החודש התפרסם בדל,

שלי מימי כצנלסון, בדל של כה עד
 בהפצת עסק שבה בארצות־הברית, חותו

 אחרי מעט ,1921/2( הפועלים בנק מניות
 בגבול ברנר, חיים יום!? הסופר רצח
הע מפלגת לארכיון שנמסר התיק, יפו).
 יהודה על-ידי ברל בבית המצוי בודה
 הארכיון, מנהל על־ידי פוענח ארז,
 המיכתב: לשון וזו עז. תור־ כרוך

 לפנים כמו ברנד. את ראיתי הלילה —
 אכלים, אנחנו :אחד המראה אבא. את

והוא למת. אותו לחשוב שנתעינו משום

ברל של ממיכתכו קטע
כתיבה מכל יותר נחוץ זה

 חזר וחזר. שם היה הנהו. כאן. הלא
 ״חיים״. קוראים שאגו למה לנו, זר אחר.
 וכמה מרח, ככה למות. עכשיו רעה הוא

 עכו־ על לרמוז ניסיתי ? עכשיו לעכור לו
 ככית היו דעתו. נחה לא שונות. רות
 ארוכה שעה התנחם. לא ואורי. חוה גם

 להקל. כמה ידעתי ולא הזה, הלחץ נמשל
 שם, התחום כלוח־חעץ, כשנזכרתי ורק

הקעותי. — כחול
 להתרגל. להרגע, ככלל אפשר אי —

נתרגל. שלא וצריד
 כשבילי כזה נשא. הוא תליינו את —

הפגיע ה׳ כרנר. את תפיסתי תמצית
כולנו. אסון את כו

 ככתיבה לעסוק עניין כל לי אין —
ספרו ובהערכות בבירורים ספרותית,

 היה לא טוב, קורא חיותי כל עם תיות.
לה ככדי הספרותיים כחירהורי מעולם

מהר של ממצב אותי להוציא אותי, ניע
 לא ספרותיות הרצאות גם לעצמי. הר

 ספרות, דברי כי... אם מעודי, קראתי
 את גם אולי ידעתי ספר. קרוא ולמדתי
 לא הפנימי הצורר (מילכד לזו: הסיכה

 חוסר מעשית) כפעולה אם כי בבירורים,
 דכר אולי עוד תופם אני אם יכולת.

 אולי — זאת (וגם שלי מהותי פי על
 — לפרטיו) ולא ככללו, הדכר את רק

 יסביר אשר המסביר, הניב לי חסר הרי
שלי. את

 הזה. היחס לי אין — הפעם אכל —
 לספר הכה את כי מרגיש הייתי אילו

 קרוא ללמד כאמת, כרנר היה מה ״לדור״
ר את מ  לזה מוסר כרצון הייתי — כ

שנים.
 ״עשרת כעד אני שאין פי על ואף
 כרור, יודע שאני ואף הרכה״, ספרים

 הן — לנו שנתנו המעט אלו שנים כי
 אכל הארץ, את לכנות אחת, לפעולה רק

כבניין. חשוב הלק שזהו לי נראה
 מה גדע, שנים כמה כעוד רק אולי

ר היה מ  והעבודה. האדן בניין כשביל כ
 עצמו הוא שיטהר והכרחי, נחוץ וכמה

 אור, לראות אחד, למקום להאסף להדפם,
 יותר נחוץ זה הלא הקורא. לידי להגתן

כתיבה. מכל
 ברל של המפוענח מיכתבו כאן עד

 נחוץ ״כמה מדגיש הוא בעוד כצנלסון.
 להאסף להדפס, עצמו הוא שימהר והכרחי,
 לידי להנתן אור, לראות אחד, למקום

 שבמשך היא, המרה האמת הרי הקורא...״
הראשו לשורה חבריו העלימו דור שנות

 של יצירתו את ההיסטורית במפא״י נה
ר מ  שגדל הצעיר הדור של מעיניו ב

 ״דור של אחרים לחלומות ובדומה בארץ.
 זה ״חלומו״ בין המרחק הרי המייסדים״

 כמרחק הוא המציאות לבין ברל של
ולילה. יום שבין

שירה

הפתעה
 במשך הצליחו משוררים מאוד מעט

 שבה החיקוי, טבעת את לשבור דור שנות
 וחרזן שירה מחבר כל כימעט לכוד

 יהודה זך, נתן החלו מאז בעברית,
 ב- ואחרים רכיקוכיץ דליה עמיחי,

החמי שנות בראשית שיריהם, פירסום
 בדמם זורמת זד, דור בני שירת שים.

 שאלה מבלי רבים, וחרזנים משוררים של
 מעטים לה. להתנגד או למרוד יוכלו

 וולד, יונה היו זו בהתנגדות שהצליחו
 בשעותיו כן, ומנחם בכך, המתמידה

כמשורר. היפות
 דן שמחברו צנום, שירה סיפרון

 שראה גנרב♦, תמורת וכותרתו מינסטר,
 ע״ש ביכורים בפרס זכה אלה, בימים אור

 הפתעה זוהי תשל״ט; לוריא, ירוחם
 רבות שנים מזה העברית לשירה נעימה

שירי. שידפון של
 בין שנכתבו שירים המחזיק הסיפרון,

 תעודת־זהות בבחינת הוא ,1978ל־ 1968
מהת ומשוחררת אישית פשוטה, שירית

ש השני, בשיר כבר שיריות. חייבויות
מוש שהיה כפיזמון רבים לקוראים מוכר

 בלילות בשם צה״ל בגלי רבים לילות מע
 ייחודו: את המחבר ממחיש החמים, הקיץ

אינו דכר שום / חחמים חקיין ״כלילות

 הוצאת ערב! תמורת — מינסטר דן *
רכה). (כריכה עמודים 83 ;עובד עם

/ קורה.  לחלון מבעד נגוז כוכב אולי /
 אד / הרחק נשמע צרצר אולי / פתוח

/ מתקתק. לא השעון אפילו  לעץ מתחת /
 קוראים / ומדכרים. יושבים / ככפר התות
 עיניים עוצמים / ישן ריח כעל בספר

 / קורה אינו אחר דכר שום / ושותקים.
זכתה לא מזמן החמים״. הקיץ כלילות

מינסטר דן
הקיץ...״ בלילות קורה, אינו דבר ״ושום

 כך כל לחריזה הצעירה העברית השירה
אינו אחר דבר ״שום :כמו פשוטה

 שורה !החמים״ הקיץ בלילות / קורה
 הימתי- האווירה את הקורא על שמשרה

 חרזנים הרבה כך כל המסרסרת כונית,
הש אדרת עצמם על העוטים ומשוררים,

להשראה. כתחליף ראה,
 אוהבים קולות השיר של הפתיחה קטע
 / לחדרים חדר צהוב ״נחש על מספר

 / מהפנים דם כמו / מתוכם אזל והשקט
 שירית, רגישות זו מבדון...״ אוויר כמו

 אחר, בשיר ובעוצמתה. בפשטותה שכוחה
 זיכרונות, בי מעורר דבר כל שכותרתו

 משלו מקורית גירסה מינסטר מציג
הסוריא לאט״ ממריאים ל״רחובות

 אבידן, דויד של והאירופי ליסטי
בנו ,50ה־ שנות מראשית המורד הצעיר

 / זיכרונות כי מעורר דכר ״כל :זה סח
 / שיכורה העונות ציפור השכיר. היופי

הכב הרחובות / מניחים ואין במעופה
 כיין השותקות. המילים / שרכיים, דים,

מתנגנים...״ בוורידים
 המשוררת ידו כי מוכיח מינסטר דן

 המודרני השירי התיחכום על גם אמונה
 שנים במאה זאת ממחיש והוא ביותר,
 שנים ב״מאה פותח הוא אותו אחרי,
 / חול ושל קלפים של ארמונות / אחרי
 אף / כית לא אף עוד, ארמונות אינם

 מדגים לחישה, אחר, בשיר מעון...״ לא
הקט ואבידן עמיחי חקאי בפגי מינסטר

מולי כיצד סומק, דוגי בנוסח נים,
 ״בבית־ :כותב והוא קולנוע, סמלי כים

 / קזבלנקה. של פלקט כשכונה הקולנוע
סי מזיעים. מדשבי־עץ מלנכולי. כוגרט
 באדמות רוכב ויין ג׳ון עשן. / גריות.

/ השני. כקולנוע הגדולות / הדרומיות / 
 / שיחה קולות ברדיו. ישן נ׳רול רוק

 / הצי׳קוק. של פסיכו מהשכנים. עולים
 / אוטומובילים. צהובה. פורד׳ מכונית

לקפה...״ פירסומת

הנפש מצוקת של מקומה נפקד לא

 בשירתם כך כל החסרה מינסטר, של
 מתאר הוא השירה. חקאי דור בני של

 הנפתח סהרורי לאני בשיר זו מצוקה
אד ־ משורר להיות תכנן ״הוא : כך

 מצוקה / לו. נענות היו / לא המילים
 שיר־אהבד, בדידות...״ וגם / לו כאח קשה

 הנפתח וחלום ליאורה הוא מיוחד
 מתוק. שמש / ירוק. שדה על־פני ב״רצח

ח  מניעה. / כווילון צפון רוח / טובה. ק
/ ליאורה.  שדה / המחשבה. טסה טסה /
 / -יפה. לסלע מתחת / רקפת פתוחה.
/ ליאורה. קוטפת שימ שיר לה שרה /
 איזה יופי. ואיזה פשטות איזו חה..״

באח שפשה הרומנטי מהזיוף שיחרור
למיניהם. נשים בסדרי בשוק, רונה

 של כתיבתו את המאפיין אחד שיר
המ בשיקגו, אורי עכשיו הוא מינסטר

 נשוי ככר בשיקגו אורי ״עכשיו : ספר
 או מנגן עוד ילדה, או / לילד ומחכה

 שנת את ישן או אמריקאי / כסרט יושב
 עוד רותי לאשתו. קוראים / רותי הערב.
 זו גם זמן־מה, היה מאדטר / רוצה.
 שר ויוני / חזר ככר ומושה / לטוב

 כמישפט / אפילו להיזכר קשה עדיין.
 קשה / אותו לומר קשה פשוט, אחד

 בתל־ ואיתמר / הרגשה למען לו לומר
 כמו מר / או כחדר ודאי יושב אכיב

 מהחלון ומסתכל / כחדר עומד יער
 / כשרון משק יש למיקי יער. כמו אלים

 מלאת־ חצר ועם פרות מדכי עצים עם
 / וסוס. אווז תרנגולות, כלבים, / חיים

 ולא / פתר ולא התעשר לא אחד אף
ב נפטר ולא כמילחמה נפטר ת  יאוש...״ מ

 הנוף את מינסטר מאתר זה שירו ובהמשך
 שאף כפי השבעים, שנות של הישראלי

 השכיל לא האחרונות בשנים משורר
 מתעורר כבוקר, ״בוקר, זאת: לתמצת

 שם עומדת. זכרית תשוקה / וכו הגוף
 / כמחצית הראשון. בחורף / כבוקר

 של מקלחות / מהרקיע נופלות היום
 כתוך מתכנסים הם השיכונים / חם. גשם

 של קוצים / כמעין ומתכסים עצמם
 מאז / רכים ימים שזה למרות עזובה.
 הקייצים ומד,נופים האהדה...״ השרב
 ארוך שיר של בהמשכו מינסטר עובר

 הזה הגשם את לכתוב לי ל״בא זה
/ הקור. ותחושת  / ארץ וככר וחורף /
 אספלט ודרכי לכנים ומישורים גשומה

 כחלון והגשם / רכבות ופסי / רטוב
מבהי והדרך / שהטף שוטף המכונית

 :מוכרת תופעה מתאר ובהמשך קה...״
 כמו / שוטפים המים מהגבול / ״כדרום.

 המדבר..״ כחצותם / נודדים שבטים עדרי
 ״חובות :האנושי הנוף אל הטבע ומנוף
 ערמת חוזרות. המחאות מכובדים. אינם

/ גדלה. החשבונות  דירה ומים. חשמל /
/ תחבורה. בריאות. עיתונים. / ומזון. / 
 / צל מטיל גופה בלילה. ישנה נערתי
 גופה / חסרת־דאגות. נשימתה בסדין.

 מתי כסידרו...״ פועם הלב / מכשיל.
 ״נערתי כמו יפה שורה בארץ משורר כתב

צל...״ מטיל גופה בלילה. ישנה
 בלשון אישית ביוגרפיה מציג מינסטר

 לצאת ממשיך ״אני :ומייצגת פשוטה
 מהלך את ללמוד / רפי. של אחותו עם

 השמש דוד תחת להשתזף / ההיסטוריה.
 טכונת־הכתיבה...״ על לדפוק / המחליד.

/ כזה. אחד יש דור ככל :והלאה
 מישפ־ ככל / אחר. מתופף לקצב שצועד

 מוזר. רצון לו שיש / זר, אחד יש חה
/ הפוך. זכרון  ליד יושב מהחלון. מביט /

 הבנקים / לרדיו. מקשיב השח־מת. לוח
 חממשלה כלכליים. צעדים על מדווחים

נופלת...״
 ומעולות רבות שורות עוד לצטט אפשר
 אתמול עד שהיה מינסטר, של משירתו
באמ ושהפך העברית, בשירה אלמוני

ולהפ גדולה לתיקווה אחד קובץ צעות
מרתקת. שירית תעה
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