
!הסתים םי□1הער שסרה בשדה סקולה עופרת
אקדמי מארכסיזם האריס? גברת לך יש מההארזים בארץ

שירה

* סחישירה
 הישראלית הספרות של התופעות בגן
 בסר יעקב והחרזן עסקן־הספרות מהווה
 שעלה ,1937 יליד הוא יוצאת־דופן. תופעה
התרבו שפת־אמו כאשר ,20 בגיל ארצה
 עבר מהרה עד ויידיש. פולנית היתה תית
בעב שירה לחבר והחד לשונית הסבה בסר
שאו ודימוייה לקוי שתחבירה שירה רית,
אחרים. משירת לים

המיב־ את ללמוד בסר הצליח זמנית בו
 ותוך הישראלית השירה של המימסדי נד.

 לא תרבותית, נוסחה המציא שנים כמה
 יבסקציה של תערובת המהווה מציאותית,

מבק יידיש, משוררי המקיפה ישראלית״,
 ומחברים הוותיקות המושבות מבני רים

 נוסחה, — עדות־המיזרח מבני קומוניסטים
 כתב־ של להקמתו יותר מאוחר י שהביאה
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סחי־ סחישיס, ,— (סחיש ד סחיש, •
ב לארץ שנפלו זרעים שחיס, - )— שי
 גרגרי־ והביאו צמחו הספיח, קציר עת

 העברית״ הלשון ״אוצר (מתוך תבואה...״
כנעני.) יעקב —

 של קיצור — רוסית — יבסקציה *•
 החטיבה הסקציה, — סקציה׳ ׳יברסקייה

 בברית־ הקומוניסטית במיפלגה היהודית
 בחיסול פעילה היחה היבסקציה המועצות.
האי בלשון בתי־הספר בסגירת הקהילות,

למועדו והפיכתם בתי־כנסת בהחרמת דיש,
 עד רגילים ׳יבסקים׳ בשס קומוניסטיים. נים

 הקומוניסטיים העסקנים כל את לכנות היום
 ללאומיות בהתנכרות המתמידים היהודיים,

 לשיוויון ואף בעולם היהודי לעם יהודית,
 והתרבותיות הדתיות הלאומיות, זכויותיהם

 נאמנות מתוך זאת וכל — היהודים של
 נ־ הקומוניסטי למישמר בלתי־מסוייגת

לתו לקסיקון (מתוך — ברית־המועצות...
גדון.) שמואל מאת יהודית דעה

 מ־יבהר את בסר יעקב פירסם אלה בימים
הכותרת תחת ,1981—1961 מהשנים שיריו

בהו שראה־אור קובץ ההריסות, מאחורי
ל מראה והמשמש • פועלים ספריית צאת

 של ישראלי בסים המשוללת עולמו, השקפתי
ממש.

 בסר מאמץ הריסות. הראשון, בשיר כבר
״עולב : האומרות האינטרנציונל מילות את

כסר עסקן־משורר
שירי את נחלתי מניין

 :־רול, כפוף מגן / נחריכדז היסוד עדי ישן
 היסוד. מן •״לכנות : מבשר והוא העול...״

 הוא מהרד, ועד ההריסות...״ מן / כלומר
 צנחנים ״הנאהבים על לקוראיו מפענח
 בשמים...״ עוד בהם יורה האויב לב, אמיצי
חלילה. וחוזר

תיאור את בסיפרונו מביא בסר יעקב

ההריסית! מאחורי — בסר יעקב •
 עמודים 249 הפועלים; ספריית הוצאת
רכה.) (כריכה

 הלום אל הרוסי מהקומוניזם בחרוזים חייו
 זאת מביא הוא שלו. הישראלי הקומוניזם

 שאלה, סימני המעוררות שירה, בשורות
 ודלינדלוני / הכגסיה ראש על ״וצלב :כמו

 מעי־ בתור / יילד ״אני או הפעמון...״
 / הלוהטות כידינו ו״כורכנו הזיכרונים...״

 מישגיט ושאר המיוזעים...״ גופינו את
ה לשירה כבוד מביאים שאינם שיריים,

ישראלית.
 השורשים, בסבך בסר, של שיריו מחזור

 ה״דו־ לתיאוריית פרימיטיבית גירסה הוא
 הישראלי־הונגרי, המשורר של שורש״״
הגלו כוחה בדבר יעוז־קסט, איתמר

 תיזה (מעין הישראלית השירה של תי
נוש משוררים שלא בשירה, אנטי־כנענית

 בסר שואף זה במחזור דיגלה.) את אים
 המצוי מהישראלי ישראלי יותר להיות

 לתמונות ניזקק הוא זאת, להמחיש וכדי
 האנטנה אצבעות ״פלד :כמו הצבא, מהווי

 ה־ צבאיזמים, ושאר ...״אומר־דופר,־דמי /
בכר. השלום רודף של חרוזיו את מרפדים

 גם לבסר מתגלה זד. שירים במחזור
ה הוא הלא בסתר, המאומץ השירי אביו

 אל מאמץ שבסר עמיחי, יהודה משורר
 מורא בלא השירית, שיטתו את חרוזיו לב
 חרוזים פולט שהוא תוך פנים, משוא או

 כי / שתדע רציתי ״בעצב, ; של בנוסח
 את פצעו לא / משפתיד שנשרו האבנים
 את שמרפדים עמיחאיזמים ועוד רגלי...״

 המחזור כותרת גם הלום. עד בסר חרוזי
 בהליכה שירים והכותרת שבירה עופרת
בל לחקירות סוכנות מצריכים אינם הזאת
 של לבית־האולפנה אותם להוביל כדי שית,

עמיחי.
 מבשר שבו הבאה, המילחמה כמו בשיר

 הבאה המילחמה ״את :עמיחי על־פי בסר
 לבין / לה הש תדר בין / מטפחים אנחנו /
 קוראיו את מוליד הוא הילדים...״ חדר /

 רדיפה של מטוטלת אותה דרך האנוסים
 תת־ דחפים בצד שלום, אחר אידיאולוגית

 של ברגעים במחזור למילחמה. הכרתיים
 במיצרפי בסר, ממשיך נמנעת בלתי נסיגה
 של במיבנים גזורים היותם שלמרות לשון,

 הוא שירה לבין בינם קשר כל שירה,
 ענן על וישב גלש (״הירח בהחלט מיקרי

ממשים...״) טשוי / מובע כמו

ת החוויה אלי שר בלבנון שחור יהיה השלגהי
 במיסעדה ישבתי שבועות כמה לפני

מאו שעת־לילד, היתד, השעה ירושלמית.
חוד סיפר מהטלוויזיה הלכי, רפיק חרת.

סימנדן סופר
בירית ממיתים
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 מצור, ממילחמת־הלבנון. שלו אישיות יות
 לזעזע כדי בהן שהיה הודות וביירות, צידון

שבציניקאים. הציני את גם
 בימאי אחר, ידיד גם ישב שולחן באותו
 עלה כאשר מייטלבאום. אמנון הסרטים

 בלבנון, צה״ל כוחות הישארות נושא לדיון
 כלאחר אמנון פלט ובא, הקרב החורף בימי

'ית שחור׳ חיה ׳השלג ״סיפור •ז ואמר יד
ז״י כוחותינו עד והפעם שם, רחש

מ אחד הינו שחור היה השלג סיפור
הצרפ הבלשים מחבר של המעולים ספריו
 מספריו שכמה סימנון, ,ג׳ורג תיים,

 הצרפתי. החדש הרומן למבשרי נחשבים
התח העולם סיפור הוא שחור־ היה השלג

סי הנאצי, הכיבוש בימי צרפת, של תון
 סדי* פראנק גיבורו רוצח שבמהלכו פור

ב אלמוני גרמני סמל קר בדם המאייר,
פט מניעים מתוך לא ואפילו צר. מבוי

ריוטיים.
כך; זאת מתאר סימנון,

 ככל הד נחרגים הרי במדים ״אנשים
 שחיו חס הפטרידמיים והארגונים שם,־ע,

 — בני־וזעח־בה ואת בצרות, מסתבכים
חיו — העדה ונכבדי מדעצת־חעיר וזכרי

 ;שחור היה השלג — סימנון ג׳ורג־ *
 196 כתר; הוצאת אמיר; אהרון עברית:
רכה.) (כריכה עמודים

לוק שהיו או כד, כשל בירייה ;.:זיתים
 על־כל־פניס !אלזהים־יודע־לאן אותם חים
מעולם...״ עליהם שומעים היו לא שום

 חייל של הריגה מתאר שחור היה השלג
 כל בלא העולם־התחתון, איש בידי גרמני

 יחד אך לשמו. רצח אידיאולוגיות. נסיבות
 אותו שחור היה בהשלג מתואר זאת, עם

 עולם ונכבשים, כובשים של אפל, עולם
חוסר־ברירה. של עימות לכדי המביא

ו בלבנון להדוף העומדים צה״ל לחיילי
ה יגיע מניין ברור לא בירתה, בניירות

המי אנשי הפלאנגיסטים, מידי אם כדור.
 כל או אל־עמל אירגון השמאל, של ליציות

 לבנון של צבאות מאותם אחר פרטי צבא
 גם להגיע יכול שהכדור או המסוכסכת.

הלבנוני. התחתון העולם מאיש
 להיות חדלה כבר מזמן בלבנון. המילחמה

 מיל- זוהי צבאות. בין המתנהלת סילחגזה
 שבה תמונה, ליום מיום המבהירה חמה

 מילה־ הראשית, למטרד. להיות הופר צה״ל
 זו כיוון. מכל להגיע עשויים שכדוריה מד.

 שדון, אריק ששר־ד,ביטחון, מילחמה.
 היה אם שספק מילחמה צה״ל, את בה סיבר

מ צד,״ל את לחלץ נאפוליאון של בכוחו
 ישראלי חייל כל שבה מילחמה תוצאותיה,

 את ובא, הקרב החורף במהלד לקבל, יכול
 מילחמה אחר. או זה צר במבוי הכדור
 יהיה שהשלג לכך. תביא שהיא ספק שאין
בביירות. שחור

 סקולה, שדה מכנהו שבסר נוסף, מחזור
 של לעברית מעובדת באנתולוגיה נקרא

 ^ משו־ שירת מתוך שיריים, ודימויים שירים
 שאחרי התקופה בני מזרח־אירופאיים, ררים

 להכתים טעם (ואין השניה העולם מילחמת
 זו.) ברשימה אלה משוררים של שמותיהם

ה, דמויות על בסר כותב כאן ג פי טד־  כגי
 הארוכות, לשורות כאשר ואחרים, אוריקה

 • בסר מאמץ שירה, לא וגם פרוזה שאינן
 אכידן, דויד נוסח המילים תיצרופת את

 ״איגרות״ ב״סופסוף״, מרבד, שהוא תוך
 אל הטיבעית בנפילתו מהרד, עד ושב

הפולנים. מלך הגדול״ ״קז׳ימז׳
ה בעיני נקראת בסר יעקב של שירתו

באנ זו, מדכאת חוויה לעבור המוכן קורא,
 הישראלית השירה פגמי כל של תולוגיה
שי אמינות זו באנתולוגיה חסרה החדשה.

 החזק החלק היא השירית אי־ד,אחידות רית.
 המשומשים השיריים הדימויים זו, בשירה

 כושר ולרוחבה, לאורכה זו שירה מרצפים
 משירה רחוק השירה לב שהוא התימצות

► מארץ. ירח כמרחק זו
 אנטיאז־ השיר הוא זה קובץ משיאי אחד

 כי מצהיר המשורר כאשר טופורטרט,
 תוך ואבית״.״ בלסת מהמראה כי ״הביט
 בו שהביט מי כי כך, על לכסות שניסר,

 במילים שועלית. לסת בעל היה מהמראה,
 היה אנטי־אוטו־פורטרט לחבר כדי אחרות,

ש כדי אבל לאוטו־פורטרט. בסר מר זקוק
 זקוק אוטו־פורטרט, למישהו יהא בשירה

 שבעל מידה באותה לשירה, גם אדם אותו
 וב־ בבנק, לכסף גם זקוק שיקים, חשבון
 ששירתו אלא לאשראי. ביותר הרע מיקרה

האש כל שלמרות כך, על מעידה בסר של
 לו שהעניקה השאר וכל הסיבסודים ראי,

 שירה בלא נותר הוא הישראלית, התרבות
י.1שי אשראי ובלא

 שיריו. קובץ של האחרונים בפרקים
 הפעם האב חדש. אבא בסר יעקב מגלה

מת שבסר ויזלטיר, מאיר המשורר הוא
ו כותרות שיריות, בצורות לחקותו אמץ

וכדורים שדג בגדי

שמת הז־י סימנון, ג׳ורג׳ את לצטט אם
ה מדם שחור יהיה שהשלג אחרי כי ברר

 את וימית שיאסור מי גם יהיה חיילים,
״אלדהים־ידדע־ או אותם, יכלא הנכבדים,

י״ לא,־
ל יכולים צד,״ל של חיל־ד,אספקה אנשי

 שלהם וגשדירי־השירות את בטלוויזיה הציג
ל מנפקים שהם והשלג החורף ביגדי על

 שתהיה מבלי הכבושה, בלבנון צה״ל חיילי
 במבוי אלמונית יריד, לאותה תשובה, להם
ב השלג את בשחור שתצבע יריד, צר,

ביירות.


