
 של סיפורו מתוך קטע במיכתבו מצטט
 נאמר שם ההבראה, בבית המבריא הסד׳

 כ״נדטפט כמוך לרעך ואהבת הפסוק על
 משפט, פעם, אי שנאמר כיותר, הנכון
ה ככרית גם נמצא הפלא למרכה אשר
 מאשתו מבקש הקשיש הסה (תנ׳׳ד.״) ישנה

 הזקן, היהודי צדק אכן כי ומגלה לבדוק, י
 ״כתבתי רשימתו את מסיים שהוא תוך
בניו־יורק, יצירותי לקורא קצר מכתב לכן

 הודעה שלחתי כן מבוקשו. את שמילאתי ;
 את מחדש ידפיס שאם שלי, לאור למוציא

 עליו — ההבראה׳ כבית ,המכריא ספרי
 מעמוד הפלא׳ ,למרבה הביטוי את להוציא
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עו לספרות ספרייה הנהדרת ברשימתו

 של היסוד מאגר את הסופר מביא למית
ספריית על ממליץ הוא העולמית. הספרות

 יוכל מתוכה הספרים, לאוהב קלאסית יסוד .
המש העולם״, ספרות את ״להכיר הקורא ן

 רשימה קורא. כל של לטעמו בהתאם תנה
 תומית־לימודית, בל על עדיפה זו נהדרת

 ויש מדינה, בכל חינוך, מישרד כל של
 מקריאתה הצעיר הקורא את לגרות בכוחה

ב אותו לגרות העולמית, הסיפורת של
 בדרך ולא האהובה כדרך ״לצעוד : קריאתו
 את הסה מקיף זו ברשימה י״ החובה

צ־ של שיחותיו גילגמש, עלילות ! פו ג  קו
 דקאמרון ולילה, לילה אלף התנ״ך, יום,
 של הקלסיקה ממדפי ספרים מאות ועוד

ב זו רשימה מסיים הוא הספרויות. כל
יו האמנותיות שהיצירות ״לפני : טביעה

 חייבים במבחן, לפנינו עצמן את כיחו
במבחן.״ לפניחן עצמנו את להוכיח אנו

 עורך חסר־תקדים ספרותי חשבון־נפש
אן המשורר עם הסה ה ג יו אנ פג ל  !נית! וו

 פותח הוא שאותה לגיתה, תודה ברשימתו
 אני גרמניה משוררי בל ״מבין :בקביעה

 העסיק הוא לגיתה. תודה. מכל יותר חייב
 והכריח עודד הציק, מכולם, יותר אותי
 לו...״ להתנגד א־ בעקבותיו להמשיך אותי

 שוטח גיתה ונגד בעד נימוקיו כל את
 טפח המבהירה יזו, נהדרת ברשימה הסה

 הגרמנית בתרבות גיתה של -מחשיבותו
 :עצמו את הסה מסביר לדוגמה, והעולמית.

 גבי על שנים גיתה עם התעניתי ״כך
 לחוסר־השקט הגורם היה הוא בך שנים.
מל לולא ! וניטשה הוא הרוחניים. כחיי
 מעלה עדיין הייתי הראשונה העולם חמת

 שתי על ופוסח המחשבות איתן את בליבי
 ועם והיתח, באה המלחמה אולם הסעיפים.

 בעייה אותה שוב עיני לנגד הופיעה בואה
 כלומר, הגרמגי, הסופר בדבר נושנה ישנה
 בחיי המילה ושל הדוח של הטראגי גורלן

 אי־ מאשר יותר לי שהכאיבו הגרמנים,
 גיתה, יותר אותי העסיק לא בעת פעם..;

 ולאחד אותי. שהעסיקה היא המלחמה אלא
 אירופה זאת היתה הסתיימה, ־שהמלחמה
אותי...״ שהעסיקה

מענ בקביעה הסר, מסיים רשימתו את
״בהס : לקלאסיקה בהתייחסות למדי, יינת
 למסקנה, אני מגיע שונים, רמזים על תמך

 את עוד מכיר אינו כמעט הגרמני שהנוער
 הצליחו שהמורים לוודאי, קרוב גיתה.
 שבקריאת הסבל את מתלמידיהם להסיר
 או בית-ספר, לנחל צייד הייתי לו גיתה.

 קריאת על אוסר הייתי גבוה, כית־ספר
 ביותר הגבוה כפרס רק אותה ומתיר גיתה

 ביותר הבשלים ביותר, הטובים לתלמידים
בתד מגלים, הוו אלה כיותר. והראויים

 הוא אמצעית בלתי צורה באיזו המה,
ה השאלה את זמננו כן לקורא מציג

 ברוח אירופה. בעיית :ימינו של גדולה
 לשרת ובנכונות אותנו, להציל שתוכל זאת,

 מאי־ שיידרש קורבן בכל הזאת הרוח את
 טוב יותר וחבר מנהיג ימצא לא — תנו

מגיתה.״
 לאחד הסד, מתייחס הלדרלין על במסתו

ד הגרמנית, שבשירה המופלאים רי ד רי פ  ל
ן לי ר ד ל  בחיר הנדטורר של ״אב־טיפוס :ה

 נודע שלא משורר הגורל,״ ומוכה האלוהים
 מן שעבר לאחר שנים ונתגלה בחייו

 כתיבתו ועוצמת סיפורו באמצעות העולם.
 הנצחי כוחה את הסה מציג הלדרלין של
 אחת מצטט הסה הכתובה. המילה של

ל היפה ציטוט הלדרלין, של ממסותיו
תלוי ״הכל ׳:80ה־ שנות של ישראל

 את מקורבם ידחו לא שהטצטיינים בכך
 יותר ידחו לא ויפי־הנפש ;מהם הנחות

 להזדהות להם אל אולם הברבארי. את מדי
 בהחלט להכיר עליהם אלא מדי, יותר עמם
 ומתוך ביניהם, הקיים במרחק קנאות, ולא

 יתבדלו אם והיה ולפעול. לסבול זאת הכרה
 לאיבוד ללכת השפעתם עלולה טדי, יותר
בבדידותם.״ יהרסו והם

ר פ קי סו ס כ י י טו ס דו
האירופית ברוח לכרסם

דור הסה מקדיש מאמרים שני  לפיו
, קי ס כ י טו ס  והשני לאידיוט הראשון דו

 אירופה. של שקיעתה או קרמזוב להאחים
 הקונפליקט את בוחן הוא ׳השניה ברשימה

ובמ דוסטויבסקי ביצירות אירופה־אסיה
אי הקרטזוכים, של ״האידיאל : ציאות
 נעשה ימים, עתיק !מסתורי אסייתי דיאל

 לזלזל ומתחיל אירופי, לאידיאל כהדרגה
 מבונה זה דבר האירופית. ברוח ולכרסם

 זאת שקיעה אירופה׳. של ,שקיעתה בפי
 הזרה זוהי אמא. אל הזרה מעין היא

 ,האמהות׳ יאל למקורות, חזרה האם, לאסיה
 מאיליו, כמוכן להוביל, האמורה הפאוסטית,

 מוות כל של כדרכו מחודשת, לידה אל
אדמות...״ עלי

 ומיון פירוט חינו ספר של קסמו לסיכום,
 ספרותית, מעבדה של מגוון, עולם של

 חבל הסה. כהרמן מעולה סופר ייצר שבה
 בצלאל ד״ר של לעברית שהתרגום רק

מת לשוני חוש חסר גולמני, הוא וכסלו*
 הערות אין שכמעט מצער, כן כמו אים.

 הקורא את המאלץ דבר בספר, מרחיבות
 קריאתו במהלך ולחטט ללכת בן־זמננו

ובלקסיקונים. באנציקלופדיות בספר

הו של זוטא סיפרוני שבסידרת אחרי
 הקובץ ראה־אור המאוחד הקיבוץ צאת

 בעריכתם א' — תל־אביב שירי המעולה
ה לש עוזר ,הרץ דלי ן, ו י ג  ראה-אור ר

 ב/ — תל־אביב שירי הקובץ באחרונה
ם בעריכת ד חיי גי ם נ חיי ״, ו ח ס  ובו פ

 של פרי־עטם תל־אביב, שירי של מיקבץ
 תל-אביב שהעיר עכשוויים, משוררים

ד,נופי. המימד את לשיריהם העניקה
 של מצריים יציאת הראשון, השיר כבר

ן רו ה אי, א ת ב ברא העיר את מתאר ש
 פרישמן רחוב ״במעלה :40ד,־ שנות שית

 / במגרש וזובחים שרים הים, / עבר אל
 ,בית הכנסת / ובית עובדים׳ ,מעונות בין

 משורר של מעולה תל־אביבי שיר אל׳...״
ד של שירו הוא ירושלמי, ל רו מל ח  שי

 בין כותב הוא שבו מאיר, שלום מגדל
באו פרסומות עם בשוק ״...נראו : השאר
 היית איפה׳ מיאיר, ושלום עבריות. / תיות
 מצפה עם מיגדל לו בנד / מאיד שלום
שחקים...״ שוכן

ה מביא תל־אביבית תמונת־עבר רי  א
 בתנובה / יושב שהיה ״הג׳ינג׳י :סיוון

/פרישמן־הירקון שבקרן  שחרית של קפה :
 הי, ישראל בעם / חלב סיבוב תום עם

 / לסאל. פרדינאנד הקיימת, הקרן שדרות
 קולנוע אין בשיר איננה...״ כבר התנובה
ן כותב שדרות רו ה ג א מו ל לא ״מזמן :א

עור אנתולוגיה; (ב), תל-אביב שירי *
 סידרת ;פסח וחיים נגיד חיים : כים
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קשה). כריכה קטן, (פורמאט עמודים

 עורכי- ילדים. / רוטיטילד בשדרות שיחקו
 קשוחה...״ ברצינות החיים את מנהלים דין

ה ש ל מ או ש ־  על ואריאציה בשיר בן
 / בנימין בנחלת הייתי ״לא : כותב זכרון

 אבל / בנימין בנחלת לעשות ליי ימה
 מכונות״ של ככפר / בי הולכת / הנתלה

ם של שירו תפירה...״ י רי חי  מלו, גו
 ״אני־ — העיר של החול מזכרונות מעלה

 לוקחתי כי מלך, רבע הייתי כמעט עקיבא
 השמש ומן הקיקיון ומן הכורכר מן /

הצבעים...״ שודדת
ר אי ר מ טי ל  : כותב אלנבי בשירו ויז

 דיזנ־ לרחוב מקביל אבן־גבירול ״רחוב
לרחוב בחלקו מקביל דיזנגוף ורחוב / גוף,

תן ך נ ז
ישורון לאבות שפתח

 עזובים / מיתרים שלושה כמו / בן־יהוידה.
רז דויד...״ בנבל ששרדו טון א  במיק־ י,בי

 תיסכולי מלעלע תקציר־שיחה, חרוזיו בץ
 השירית לבגרות תואמים שאינם שירה,

 ״מה :ומסביר הקובץ, משתתפי רוב של
 דיזנגוף באמצע לרוץ / אותנטי, להיות זה

 אל- מן ,אנא מרוקית, ביהודית ולצעוק
 האטלס מהרי (אני אלמגרב מן אנא מגרב

ה שעורכי וחבל האטלס)...״ מהרי אני
ושירה. פולקלור בין הבחינו לא קובץ

 תל־אביבי, אקלים של חושים חידוד
ן מביא ת ך נ תר מיון תוך לאן, בשירו ז

 אני ״בינתיים העיר של בתי־הקפה בות
 / הרדיו תשבץ. ופותר בקפה / יושב
 בשיר או מקפץ...״ משהו מרן ועל מנגן.
 שבו ישורון, לאבות שפתח שלו, אחר

 :התל־אביבית מר,טופוגרפיה זך מביא
 :הישר כספר כולם ההם הטיולים ״וכל

 צינה לשעבר כיכר עד / מברדיצ׳בסקי
 הספסל את להט לד שלקח (עד ומהספסל

 המצית) את נחושה, !מצח הרצון וכוח /
 היא יפה, שירה שורת ירמיהו...״ עד

ר של שורתו טי ל ז  :מזג־אוויר בשירו וי
 אימוץ• הזאת, העיר עם חסד נא ״עשו
אליה.״ חמה: מילה

 תרומתו, התורם נוסף, ירושלמי משורר׳
ה הוא ד הו חי י מי  הנמל סגירת בשירו ע

 / ביפו. הנמל את סגרו ב״הם הנפתח ביפו,
 שיר־ !...״הים דלתות את סיגרי אהובתי,

ס של שירו הוא מעולה ח נ ה פי ד  בגז ש
 :כותב הוא שבו הטורקית, הקונסוליה

 / זו, היתה טורקית / טריטוריה כי ״דומה
 שלהם?...״ / הקונסוליה גן כתל־אביב,

 התיכון, הים שלו, אחר בשיר זך, נתן
 זורע ״והים :הים של נוסף מימד מביא

 אחר ובשיר החוף״, על גידולה עצבות
תח ״רוח על כותב הוא שרב, ליל שלו,
 גמיש גוף / ירדה. לא עוד אם — לים

 של מפה מאתמול. אשה / הדם. את יהשק
לאדם...״ אדם / 'חול.

 של שירו הוא מעולה תל־אביבי שיר
ד רן דוי בי  לאט, ממריאים הרחובות א
 בכבדות יתגשמו ״אנשים : כותב הוא שבו
 חגורת־הבטון / עתיקה. דהרה בתום כמו
הקי / הדוקה. בהחלט ההדוקה. העיר של
 בשתי־ ונופלים משהו מבינים הכבדים רות
/ קה.  צונח בחוץ הגוססת העיר על /

כו בתל־אביב במוות מוחלט...״ אורשטש
אל תב שר ר י  ריקים ״הרחובות ז ה

נכנס אני / בכים. פנסי־הרחוב מאדם.

 את מכבה׳ נעלמה יד — האור למעגל
ם נוסף, משורר האור...״ ח  בקטע כן, מנ

 העיר את מתאר בל.ס.ד., אחד מסע מתוך
 / כשחרית ״תל־אביב של מרגשת בחוויה
 מקורקפת, •טהורה, יגוארים כלהקת נראית
 איזו אכל / נפלאים מיגרשים / מוקפת
 עירומה איזו / !בפנים / אנושית עזובה

אנושית...״
ם הקובץ עורך מדוע ברור לא  חיי
ד גי  כראויות הוא שורותיו את מצא נ

 שניתן עוד מה זה, בקובץ להתפרסם
 אחרים בשירים שורותיו אבות את למצוא
משו של עטם מפרי ערך, שהוא בקובץ

אחרים. ררים
 של שירו שמותיר המריר, הטעם את
ר במעט משפר נגיד, חיים טי ל ז  בשירו וי

״במו כותב הוא שם ועוג חשמל כתובת
 מטוס עלה / תשל״ב יום־יהעצטאות צאי
 גחונו ועל / ערב תל־אביב בשמי / קטן

 לבריאות / :נעה חשמל כתובת / הריץ
 בול ארוחה בל / עוף בשר אכול ולהנאה

/ הלול מעדני עם  / קטן בבית־קפה /
 בניין ובין / נורדאו שדרות בין בדיזנגוף
 שבעת־ עוד (שכולו / הצפון משטרת

 אנשים ישבו / נורות) של וסוללות הקנים
 שיר טלוויזיה...״ בתוכנית וצפו / כמניין

 האנתולוגיה את המסיים ויזלטיר, של זה
 עיר / הגדולה, תל־אביב ב״הו, מסתיים
 מיל- של משונה חג / חוגגת במו חשוכה

 הו / טלוויזיה, הו / :עילג אנשים מול
יהודים.״ הו / מוניות, הו / אוטובוסים,

דור של חתך מביאה זו אנתולוגיה

ם ח בן מנ
שחורה יגוארים להקת

 עיר תל־אביב, את המתארים משוררים,
 בחול, לה שוקעת היא כי דומה שלעיתים

ס של בדימויו להשתמש יאם מו  קינן ע
 מומלצת זו אנתולוגיה .2 שואה ובסיפרו

תל-אביב. ואוהבי השירה שוחרי לכל

*0_____
ניסוחים

חדשה מפה
 לא ישראל מדינת של המדידות אגף

ה של הגבול שינויי על הסתם מן שמע
 בארץ־ ההתיישבות מפת הראייה: מדינה.

 המדידות אגף על־ידי שהודפסה ישראל*
 הסוכנות של ההתיישבות מחלקת עבור

ה ישראל מגבולות מתעלמת היהודית,
 חצי החזרת לאחר שעודכנו כפי חדשים,

 שהודפסה המפה, מצריים. לידי סיני האי
 עוד, שאינה ישראל מציגה ,1982 באפריל
 שלמה, מרחב ימית, העיר עם ישראל
 באגף מישהו ימית. חבל ויישובי ואופירה

 מאזין אינו ישראל, מדינת של המדידות
בטלוויזיה. צופה או לרדיו,

בהו בארץ־ישראל, ההתיישבות מפת *
 ;לארץ־ישראל היהודית הסוכנות צאת

 אפריל המדידות, אגף :והדפסה ביצוע
1982.


