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 את מביא המנחם ד,עיר. של במערבה
לח מתחת תיאורי בשימור המובא הישן

 שלהבתם הלוקס, ״פנסי : והמתפתח דש
 תישוכ כמו ונדלק ככה אורם פגומה,
שהת החשמל, ופנסי סערה, רוח ועליהם

 מסורגים, העיר של הכריטי מושלה קין
?מרם״.״ לחמום יד שתבוא מדשש

 הוא שלדעתי בקובץ, המעולה הסיפור
בעב שחוברו הקצרים הסיפורים ממיטב

 לודביג של המפרים מחסן הוא רית,
 עלילתו שנושא מעולה, סיפור — מאיר

 מחנויות אחת של מהסנה הוא החיצונית
 (והקיימת ירושלים של הוותיקות הספרים

 הוא עלילתו ופנים הזה), היום עצם עד
 עדות מבני צעיר של ההשכלה ביצר

המיזרח.
 מגיע בבנק, כשליח העובד המספר,

ו המילחמה, בימי שנסגר מחסן, לאותו
 את ולמלא הספרים, בין לנבור מתחיל

 החינוך לו שהותיר תרבות חללי אותם כל
 כאשר הספרדי. (חדר) ,תאבבכו הדתי

 הבנק, הנהלת מחליטה המילחמה בעקבות
 לודגיג של הספרים פיקדון את להעביר
 הוא הנער/המספר העיר, למערב מאייר

 מבטא שהוא תוך מיונם, על המופקד זה
הספרים: מתוך המתפתחת אהבתו את

המנחם סופר
אחת בעת שונים ממאכלות טועם

המרו העבריים הספרים נזדקרו ״כנגדם
 קונטרסים, חוברות, קטנים, גדולים, בים,

 ישנים. גם חדשים מעוטפים, או מכורכים
 שטיבל, ספרי הכרתים, הראשונה בהצצה
 כן־אכיג־ ראם, והאחים האלמנה תושיה,

 ש־ לי מיודעים מהם כאלה, וכיוצא דור
 לקוראם שנשתוקקתי מהם מכבר, קראתים

 חדשים, ומהם בהישג־ידי, היו לא אולם
 ׳שנטלתי יש דמיוני... שהלהיבו זרים
 כאומר כרפי על והחזקתיו מהם אחד
 החזקתי לפעמים קרב. תורד חכה חכה

 מדלג כולם, פתוחים ספרים שניים־שלושה
 שטועם כמי ופה, פה קורא זה, אל מזה

אחת...״ ובעונה כעת שונים ממאכלות
 מעולה ספר הוא מירושלים סיפורים

ה בנוף למדי אלמוני שמחברו ומעודן,
 ספרותית שמבחינה למרות שלנו, ספרותי
 מעל מונים וכמה כמה יצירתו עומדת

כתי מיבחן ונודעים. אחרים של ליצירתם
ה ביכולתו הוא המנחם עזרא של בתו

 מזה נשמר סיפוריו של טעמם לשונית.
 מר,מנחם, צעירים בעוד שנים, עשרות

 חנוך שמיר, משה מגד, האחים כמו
ם טו ר  שלונסקאית בעברית שכתבו — כ

 — שלהם העצמאות מילחמת יצירות את
 קבר־האחים במעמקי נעלמה כמו לשונם

העברית. הספרות של
 יפה מעודן, ספר הוא המנחם של סיפרו

לקו להעניק בעמודיו ויש כהלכה, וכתוב
ירושלים. של קיסמה את רא

לשון

השפה שיפור
 מזה מהלכת ומחרידה דקדקנית אטימות

 הלשון־ של בשדות־המירעה שנים כסה
בלשון משניות דמויות כאשר העברית,

בן־יוסף - שמיר תיסמונרו
 שהתחיל שמיר, משה לשעבר ח״כ
 השומר של הפוליטרוקים כבכיר דרכו

 לרגע אף נוטש אינו ׳40ה־ בשנות הצעיר
התפ למרות פוליטרוקיותו, הדר את קט

 מהאגף שהוליכוהו שלו, הפוליטיות ניות
 לקצה עד הישראלית, בחברה השמאלי

שלה. ביותר הימני
 שינאה שונא שמיר הקיצוני ד,לאומן

 מאז בארץ הנוצרת השירה את עמוקה
 על הפוליטרוקי שילטונו רסן ממנו ניטל

 שינאה והמרכז. השמאל של חיי-הרוח
 מעבירה העכשווית לשירה שמיר של זו

הספרו דעתו על שנים כמה מזה אותו
 התבזות, של בדרך אותו ומוליכה תית,
 בדור שלנו התרבות בחיי לה דומה שאין

האחרון.
בת להתמודד יוכל שמיר שמשה כדי
 בישראל, הנכתבת המודרנית השירה נופת
לחלו אלמונית דמות לעצמו ואימץ מצא
 בן־יוסף• ראוכן את השירה, בעולם טין
 בכל אותו מהלל הוא אחדות שנים מזה

 תוך ומעולה, חשוב כמשורר הזדמנות
 השירה את להשמיץ מנת על מנצלו שהוא

 אינו ששמיר שירה בעברית, הנוצרת
לשאתה. יכול

 .במפה״. ניו־יורק שבעשן, ״ציון
 שמעניק שטחי־הדפוס את למדוד אם

 שירי את שמיר של לביקורותיו מעריב
 בהחלטת מדובר כי להניח, סביר בן־יוסף,
 כראש בן־יוסף את המעמידה מערכת,
 הטבעי יורשו ישראל, למשוררי וראשון

ביאדיק. גחמן חיים של
 )9.6.78( במעריב שפורסמה ברשימה

 עושה צהריים באור אהבה הכותרת תחת
 בשורה שירי ולא פוליטי שימוש שמיר

 מתוך הלקוחה בן־יוסף, של פוסטרית
 ניו־יורק שבעשן, ״ציון משיריו אחד

 בלתי־ צאצא בבחינת שהיא שורד, במפה״
 האמריקאית בשירה שורות להרבה חוקי

זה שירי ממזר מטהר שמיר בת־זמננו.

 נס מעין הוא הזה ״המחזור :בהערכה
 מינשר הסתר־פנים, ללא בו יש ספרותי.

 ציוני. קול־קורא בו יש אידיאולוגי־רוחני.
 קלה־שבקלות...״ צרימה בו אין אבל

 מתבל שאותו מילולי־אידיאולוגי, שומן
 ובין בינה קשר שבל בחוות־דעת, שמיר

 בהחלט: מיקרי הוא צרופה שירה ביקורת
 התרגום טפסי כל היו שאלוני ״אילו

 מחזור על עטים שלנו והחינוד וההסברה
בתר הטוב את לו ונותנים הזה השירים

 ול־ לצרפתית לאנגלית האפשריים, גומים
 בחשובים שיידפס לכך ודואגים ספרדית,

שחזקה כעולם, הספרותיים כבתבי־העת

שמיר לאומן פוליטרוק־
.מתערטל ״שחין . . מפגרת ינקות . . ״ .

 בעלי־החזקה היו כמו בה נוהגים ־,עברית
 מילחמות־ מנהלות אלה דמויות עליה.
 כל כאשר לשונית, רגישות חסרות מאסף
 דגל נושאת היתה כמו נוהגת דמות

 אהד מצד בלעדי. באופן העברית הלשון
 של המבדחת הלהקה אנשי כך נוהגים

ר של בראשותו העברית הלשון קרן ״  ד
 אביו לזכר המוקדשת קרן אתר, משה

 אטינגר. העברי השם בעל הראש, של
 במוסף לרוב בשפה, שנוהג אחר משה

 משה אחרונות ידיעות של הספרות
 לעיתים, שדומה עד — ־הנעמי זינגר

 לא (זינגר) משה ועד (אתד) ממשה כי
כמשה. עוד קם

 מאפיינות אלה מילחמות־מיעוט אבל
המת בין המפלגת לשונית, תמונת־מצב

 בלשון. וד,מחדשים היוצרים ובין ווכחים
 שלמה אקדמיה לה ניצבת המשה שני מול

 עשרות — העברית בלשון שעעיסוקד,
מתר מאות באוניברסיטות, לשון חוקרי
 בתחום אחד כל לעברית, המעניקים גמים,

 ולשיב־ לפיתוחה מעט תרומת עשייתו,
 נזקקת אינה העברית שהלשון כך לולה.

מילחמותיה. של הדגל לנושאי כלל
 הוא הלשון בשדה לעשייה דוגמה

 - עברית קשתן מרדכי של סיפרו
 שראה־ רב־גונית בשיטה הלשון שיפור

*. אלה בימים אור
 היא זה ספר של הראשונה מעלתו

וכוש העברית, הלשון את מחברו באהבת
 — הזולת שגיאות את בסבלנות לבחון רו

 מילחמות־ מנהלי את מאפיין שאינו דבר
 הוא הספר העברית. הלשון של המיעוט

 הלשון של ושיכלול עצמי, ללימוד ספר
 של במתכונת הבנוי ספר — העברית
שו וניסוחים פירוטים תשובות, שאלות,

 מורכבת, ובלתי ברורה בלשון — נים
בהד ללמוד יכולת בו למעיין המעניקה

 מקורות את עצמית, בקרה תוך רגה,
ולתקנם. לשונו של השיגוי

 אמריקאית, דפוס במתכונת בנוי עברית
שגיאו את לאתר בו למעיין המאפשרת

שונים אותיות גדלי ניצול תוך תיו,

שיפור — עברית :קשתן מרדכי •
 מסדה; הוצאת רב־גונית; בשיטה הלשון

קשה). (כריכה ענוודיס 395

 התיקון אופן את ללמוד כדי רקע, וצבעי
הלשוני.

 עליו להכביר שחבל ספר הוא עברית
 למבקר שנותר כל מילים. מעלותיו ועל
 על- אותו, לרכוש לקוראים להמליץ הוא

 נשכרים ויצאו לשונם, את שיבחנו מנת
זה.־ ספר של נדלות הבלתי ממעלותיו

 אי-שם שכנה רבות, שנים לפני פעם
 למרות אשר דימוקרטית, מדינה במרחב

 תושביה, שעברו והמילחמות הקשיים
 הומור. ביקורת, לסאטירה, פתוחה היתד,

 לשבועיים אחת שודרה מדינה באותה
 ניקוי שנקראה סאטירית תוכנית בטלוויזיה

 מדור־שבועי גם החזיקו שמחבריה ראש,
ל שיכללו שאותו מדור בשבועון־נפוץ,

? זו ארץ זו הכותרת תחת שראה־אור ספר
 זרמו טובים ימים אותם שמאז אלא

 הפכו העיתונים כותרות בירדן. רבים מים
בטל החדשות מהדורות למדורי־סאטירה.

וה — ראש ניקוי לתוכנית הפכו וויזיה
 ערכו את בהדרגה איבד שבסאטירד, כאב

היומיום. חיי של המתיש הכאב לעומת
ה חדשה בהדפסה ראה,-אור באחרונה

 בעריכתם * ? זו ארץ זו הסאטירי קובץ
.מר חנוך מיכאל, כ. :של וכתיבתם

ו סידון אפרים ניב, קובי מרי,
גבע. דודו

 זו? ארץ זו של החדשה המהדורה
 קובץ, היסטורי, ערך בעל לספר משולה

 המדובר כי בו למעיין נדמה שלעיתים
 ספר, זה מעודו. הכיר לא שהוא במדינה

 קובץ מיקצועי. ולא צעיר בו שההומור
 פילץ: קפה תל־אביב ,1948 בסתיו המתחיל
 עישגו לשולחן, סביב מלגו ״ישכנו

המוקמת המדינה והסתכלנו,על ,מטוסיאן׳

ניב, קובי מרמרי, חנוך מיכאל, ב.
 ו זו ארץ זו — גבע ודודו סידון אפרים
מינו; הוצאת  רישומים + רכה (כריכה דו

מלא). באורך וסינורומן רבים וציורים

קבי טובי־קוראיהם...״ שהם היהודים על
העובדה, של בסופה מתעלם ששמיר עה

 גם טובי־קוראיהס שהם יהודים שאותם
 המייסדים האבות את בקלי־קלות יזהו
מדובר. שבו השירי הממזר של

 בניצול שמיר, המשיך שעבר בחודש
 על- בן־יוסף, של הרצוץ השירי הקנה
 דיגלו אלונטיות את עליו לתלות מנת

 העברית בשירה מילחמתו דגל — הקרוע
 נודף התרבותי הניוון שריח העכשווית,

 בן־ של נוסף קובץ על בביקורת ממנה.
 כתב המדבר סף על הכותרת תחת יוסף

 רשימה )1982 פברואר 19( במעריב שמיר
 המשיך ובאמצעותה ויופי, לחם זרעי בשם

:במילחמתו
 אגו זוז הפרזה שיל הבאושים פרי ״את

 וגיוון, נכאי־רוח במקהלות היום מקבלים
 כי ייתכן, המתערטל. השחין בתצוגות
 אין כי להוכיח, אפשר קלינית כבדיקה

 לנו המוגשות הנכות תעודות בכל זיוף
האחרו כשנים ובתיאטרונינו בספרותנו

 היא המחלה התפשטות כי אף — נות
 — ומתייחדת צולחת אופנה בסימן כולה
 אומץ לאזור השעה הגיעה כך אם אכל

 שיווי־המשקל למען הכף את שוב ולהטות
 להתקומם השעה הגיעה הדעת, ושפיון

 אחריו המותיר אמין׳ אמנותי ,עולם נגד
 שלילת עצמית, שינאה ניוון, של עקבות
מפ ינקות בדמדומי ושקיעה־לנצח החיים

 מציע שמיר משד, אחרות, במילים גרת...״
 מחבר בן־יוסף, את ליטול מעריב לקוראי

מומלץ כתחליף אמריקאיים, ממזרי-שירה
 פינחס זך, ,נתן עמיחי, ליהודה

 ואחרים לוין חנוך קינן, עמום שדה,
 ערך כל משוללת בשירה ולהמירם —
בן־יוסף. ראובן של

 התלויים ודגליו, שמיר משה תיסמונת
 בו־יוסף, ראובן ששמו המדולדל המוט על

 מגוחכת הנראית העובדה, על מעידים
פוליטחק — פעם פוליטרוק : 1982ב־

!תמיד

 מלכיאל ד״ר אמר פתאום עינינו. לנגד
 להקים הזמן הגיע ,חבר׳ה, :ז״ל זוארץ
* משלנו׳. עיתון
עמו מאויירים, עמודים מאות פני על

 שנות ראשית של הסאטירה במיטב סים
 הסאטירי ההיסטוריה ספר מובא השבעים,

 סחבק בקטע המסתיים תקופה, אותה של
 שבו קובי), מיכאל, כ. חנוך, סידון,

 :וכותבים עצמם את המחברים מספידים
 למד. סחבק כגן. סחבק נולד. ״סחבק
 אכל. סחבק אהב. סדבק הר. על סחבק
 בקרב. סחבק חייל. סחבק בתג. סחבק
יפול.,.״. סחבק נפל. סחבק

 קולקטיב של ספר הוא זו? ארץ זו
לדר- איש-איש נפרדו שמחבריו מחברים,

מיכאל כ. סאטיריקן
שימצא עת הגיע

ש מעולה, לסאטיריקן הפך הראשון כו.
 הספרותי האפיק את שימצא עת הגיעה

 השלישי עיתון, לעורך הפך השני שלו.
 קומיקס־סטריפס למחברי הפכו והחמישי
 זו? ארץ זו ספרי־ילדים. למחבר והרביעי

 — קישון אפרים של הומורסקה אינו
זיכ מעורר מעולה, סאטירי ספר אלא

 בשעתו, אותו רכש שלא מי כל רונות.
 עכשיו ולרכוש לחנויות לרוץ לו כדאי

שלו. החדשה המהדורה את


