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דפנא אביטל
 ישראל של התרבותית במיתולוגיה

 חיבר שאותו למה? לשיר רב ערך שיים
ה ש א/ מ פנ  נכדו: עד המספר שיר ד

נר / קטן ילד הוא חמודי אודי ״זה
~בעמ שפ ■החז? ודא כןש ;א2"'דו;״-  אהוד הילד על המספר

טל, בי  למילחמת התשיעי ביום שנפל א
 פלוגת על פיקד כאשר יום־הכיפורים,

ברמת־הגולן. שיריון
אבי לעולמו הלך לשנתיים קרוב לפני

 קיבוץ איש אודי, של אביו דפנא, טל
 האחרון המעגל נסגר ובמותו מעודחיים,

 אודי ישראלית מיתולוגיה אותה של
חמודי.

 הקיבוץ־ בהוצאת אור ראה באחרונה
 אני דפנא אביטל של סיפרו המאוחד

 העצב*׳ כל את לקטול קל בקצב רוצה
 מתוך פרטים שלצידם פיזמונים, של ספר

 דפנא, משה של בנו האב, של סיפור־חייו
 במושבת עברית״ ומזמר ״מדבר מורה

 פיזמונים, אותם בצד גדרה. הבילויים
 עוד. שאיננה ישראל של סיפורה מובא

 שידבר מי נותר שלא שכימעט ישראל,
אלה. קודרים בימים בה

ביטוי הם דפנא אביטל של שיריו

רנסאנס
ה של היסטוריון ולפלין, היינריך

 תל־ שווייץ, יליד ),1946—1864( אמנות
ט, של ויורשו מידו רד א ת ק ר  נחשב בו

 הרנסנס, באמנות המומחים מגדולי לאחד
 האמנות להבנת היסוד ממניחי ולאחד

 מהדורה אור ראתה באחרונה המודרנית.
 — הקלאסית האמנות סיפרו של חדשה
עברי. בתרגום האיטלקי* לרנסנס מבוא

 של משמעותו את בסיפרו בוחן ולפלין
 כהסעודה תמונות קלאסית. אמנות הערך

 ליאו־ של ואחרות ליזה מונה האחרונה,
 כנישואי תמונות דרך דה־ויגצ׳י, גרדו

 הפלורנ־ המאדונות ;והקבורה הבתולה
ה רפאל, של הליודורום חדר מיניות;
 של והפרסקות ברתולומיאו הפרא ציורים

 בעבודות וכלה סארטו דל ה ריא אגד
 של התיקרה כציורי מיכאלאגג׳לז, של

 של והקאפילה הסיסטינית הקאפלה
עש של באמצעות חושפים — מדיצ׳י

אמ אותה של ערכיה את המחשות רות
וה ששר־החינוך ונוצרית, נודעת נות

 במערכת ושליחיו המר זבולון תרבות
 לגרוע שביכולתם בל עושים החינוך,

 אטום דור מגדלת והמערכת מחשיבותה,
ומופלאה. מרגשת אמנות לאותה

?־?הי
!דומי6

 ל-סן. ילד היא חמיך הידי ןה
ןנית־ש$. כעמק טם הךחק היא ך

;$י,3ל *,ולא תכלת לו עינים
ומיןשן. מחיך לתיק לו סד,

 ןוז5 זה למה היא; הדף בלי אל1ט
?ך־3 ריא מיןב־ר ־ ולמה יל^ה

 אביטל, ןן הוא חמודי, הודי
שאלו אניהי אה ראשונה שאלה

קטן" ילד חמודי אודי ״זה אגדת
ישראלית מיתולוגיה בעוד אחרון מעגל נסגר

 (״היה ימים לאותם למדי ונאיבי שירי
 אכלנו ושום בצל / עבודה חופר בשפע

 ים־ מחופי העובר עולם לכבודה...״),
 היה (״טרם מעוז־חיים לשדות המלח

 לד, אשיר זאת על / _ המאוורר
אזמר...״.)

וה האדם תמונות את גם מביא הספר
 הכותרת תחת שיר בצד כאשר תקופה,

 אביטל תצלום הילודה, בראש אנו כי
 ניה־ כ״וככה ושורות בידיו, ואודי דפנא
 מעלה ולא / כשרשרת חוליה שרת

 המשק, מהווי אחרים ושירים חלודה...״
 לבני המוקדש ניס, ש י׳׳ב השיר כמו

 אביטל כותב שבו לצבא, היוצאים המשק
 / חתכים עם עתה ״נלד :השורות את

הלום...״ נשוב שלמים
 אינם דפנא אביסל של שיריו־פיזמוניו

 שמשר אותנטיות, בהם קיימת אך קלים,
 למרות בה להתקנא עשויים קלי־עט דרים

המוק ורוח נשיאים השיר כמו פשטותה,
 בירושלים אל־סאדאת לביקור דש

 / :וחד חלל, לזכור יש ״אד :כתב שבו
 רחשים ולשלום / אחד מםפיק למילחמה

 לירושלים!״ הבא פריד / — השניים
 שורות מול בשלמותה הניצבת אמת

 רכב כני, ״כני, החלל: לבנו המוקדשות
מדוע —ופרשיו ישראל תכבו?״ בושש /

 הכתר ארץ־ישראל חתיכת שמחפש מי
 בשד מדעיות, ולא פשוטות במילים בה

 ונאיביות, אהבה הרבה עם בינוניות, רות
 בקצב רוצה באני אלה כל את ימצא

 אביטל של העצב כל את לקטול קל
 בחייו שהפך חמודי, אודי של אביו דפנא,

לאגדה. ובמותו

 בקצב רוצה אני — דפנא אביטל *
 הקיבוץ הוצאת העצב! כל את לקטול קל

רכה). (כריכה עמודים 93 המאוחד;

 לשמש עשוי ולפלין של זה סיפרו
 כמה בהבנת אמנות, שוחר לכל כסדנה
 באמצעות האמנות, של היסוד מערכי

והביאו מהציורים בה. המתבוננת העין
 רנסנס ימי אותם על ללמוד ניתן רים

 בנייתו נופיו, הנאות, נשותיו מוקדם,
שה התרבותיים, הנעורים כוחות ושאר
באיטליה. העולם לתרבות חדש שחר ביאו

 הוא ולפלין של הקלאסית האמנות
לכל. מומלץ ספר

סנדרסון
 דגי נחשב שנים 10מ־ יותר במשך

 בזמר חסרת־תקדים לתופעה סגדרסון
 ד גזוז כוורת, להקות דרך הישראלי,

בהו סנדרסון, פירסם אלה בימים דורה.
 וציורים, שירים אלבום עובד, עם צאת
 — כוורת — סנדרסון דני הכותרת תחת
 מאלבומי־ אחד שהוא **, דודה — גזוז

 למרות בארץ, שראו־אור היפים הזמר
 שירי של מסויים אלבום מזכיר שהוא

החיפושיות.
 במדור נפתח סנדרסון של אלבומו

 אחד היה שסגדרסון להקה אותה כוורת,
בזמר למהפכה שהביאה להקה ממייסדיה,

הקלא האמנות — ולפלין היינריך *
 הוצאת האיטלקי! לרנסנס מבוא — סית

עמו 170 הר־הצופים; פירסומי מגנם;
קשה). (כריכה אמנות תעתיקי 130 + דים

 — גזוז — כוורת — סנדרסון דני **
 עובד עם הוצאת עמודים; 128 דודה!

אלבומי). פורמאט + קשה (כריכה

ת .,ותהילה׳ הספר בחנויו

ת קומהדורה רי ב ל,.יומנה הע ם 1 * הספדי

ת * י־ ר ד שו שמה מ בטין ו ב של וילסון ג
 מן ידוע לא האחרונה, בשנה בישראל המתעורר דורנאליזם הניו לקוראי ■

 בשנות אור ראה זה בשבועון הפרטית. העין בשם בריטי סאטירי שבועון על הסתם
 סאטירי מדור הבריטית, כראש־הממשלה וילסזן הדולר של שילטונו בימי השישים,
 אינגראם ריצ׳ארד הסופרים צמד מאת וילסון, גב׳ של יומניה השם תחת מתוחכם
 לראות ניתן אלה בימים ספר. בצורת אור המדור ראה יותר מאוחר וולס. וג׳והן
 סידרת שהוא וילסון, הגב׳ של ליומניה הישראלי הממזר את מהשבועונים באחד

 הציבור את והמחנכים ישראל, ממשלת משרי אחד אשת אל הממוענים מיכתבים
דורנאליזם. הניו במקוריות

 כתל-אכיכ הספרים מחנויות ״לאחת :הבא הסיפור את לי סיפר מידידי אחד ■
ה את וביקשה תיכון, תלמידת נכנסה

 למדף ניגשה המוכרת ,תהילה׳. ספר
 ישנה מהדורה והוציאה סיפרי־הלימוד,

 עגנון ש״י מאת ,תהילה׳ הסיפור של
 התלמידה לתלמידת-התיכון. אותה ומסרה

 כו עילעלה בתדהמה, כפיפרון התכוננה
 ואמרה: הסיפרון, את השיכה קלה, שניה

 לספר התכוונתי הזה. לספר התכוונתי ,לא
בטלוויז שהוקרנה ,תהילה׳ הסידרה על

 שלו. וה״תהילה״ דור דור אבן, יה׳!״
מהעולם. התהילה עוברת כך

 פעילותו של רבות שנים במשך ■
 והמשורר המתורגמן של הבלתי־חדלה

 הקשר בנושא אמיר, אהרון הכנעני
 הצידונית־ הלאומנות ובין ישראל בין

 בטרקליני לאיש ברור היה לא לבנונית,
 אמיר. את מריץ מה הישראלית הספרות
 בצורת הפיתרון, נמצא שעבר בשבוע
בעיתו הכרוניקה במדורי קצרה ידיעה

 בטין ישראלית, משוררת של ״שיר : נות
 נדפס כמקורו, צרפתית כתוב אמיר,

העיתון של בינואר 24ה- כגליון בהבלטה

כיטץ משורר
ישן׳׳ ל״ענזוד קטע

 של הנוכחי נשיאה ג׳מייל, אמין של שככעלותו ,לה־רוויי׳, הצרפתי הביירותי
 הישראלית, השירה על ג׳מייל לבנון נשיא של השכלתו כי ספק אין לכנזן...״

 אמיר, אהרון לבעלה, ובאשר אודותיה. שמע טרם בישראל שאיש ממשוררת תבוא
 השירה פירסום בנושא גם לגבר״ קודמת ״האישה של בדרך נהג כי שברור הרי
ומתמשכת. כנענית בח׳ לחי, כה בלבנון. אמיר פישפחת של

 אדולף של עלייתו לרגל הטלוויזיה חגיגות בשבוע האחרון האקורד את ■
 יומן — בהשבוע בכתבה אחימאיו, יעקוב הביא בגרמניה, לשילטון זזיטלר
 ביטון ארז המיזרחי הפולקלור פיזמונאי בין טלוויזיוני דיאלוג שהציגה אירועים,

 מחרידה, קואליציה בבחינת שהיה זה, דיאלוג קצובר. בגי אמונים גוש לאיש
 ? ישראל ארץ (״למה שמיר יצחק שר־החוץ שהמציא הקונזנזוס של בציניות שהתמקדה

 טלוויזיה לסידרת מצולם תיעודי חומר בבחינת היד, זה מעוות מיפגש ככה!״). —
 עבור אחרי לופין, יגאל של צאצאיו בעתיד, אי־פעם ייצרו, אותה העשן, עמוד בשם
וטירוף. זעם

 בשירים ,70דד שנות ראשית של הישראלי
 / אותה, זוכר ״אני המכולת: שיר כמו
 זוכר אני / מהמכולת, אותה זוכר אני

 שם קונה אותה זוכר אני / אותה,
 / לה להחזיק לי נתנה והיא / סולת.

 בקבו... ממני ביקשה דגם / הקרמכו, את
 טמפו...״ של קיס /

 לאחד שנחשב כוורת, משירי אחר שיר
 יום־הכיפורים, מילהמת של מהלהיטים

 קונים (״נעלים ברוך של המגפיים הוא
 מגפיים אף / חסר. לא וגרביים / מהר,

 / קומפלט, קונים שתמיד / ומכנפיים
 נגני / כעת. אותם להשיג מאוד קשה
 אחד לשיר מוליך הוא גיטרה...״) נגני

 קבור פה להקה, אותה של ובלתי־נשכח
 זה לא / העניין, עצם (״...זהו הכלב
 סוב! / מזמן, מת הכלב ׳כל הכלב, עצם

 את לשכוח ושלא העניין...״) עצם זה
 חיי לה נתתי המצחיק־פטריוטי השיר
 ההיסטוריה של הראשונים כימים (״עוד

 כתיאוריה.״״) רק קיים היה /כשהעולם
 הלשוני התיחכום מצוי אחרים בשירים

 הבלדה כמו בפשטותו, סנדרסון דני נוסח
 צבע (״מי המחירון שיר ודרצ׳י, ארי על

 מי / כשנה? פעם רק / הקירות את
 בחדר• הנכיאים / מאות שלוש הם

 ככל / כמזומן ליתת במה / שינה?
 שוטרת (״לא מהיר תכי והאיש דירה...״)

 לא / מנעול לא רכבת לא / חתול, לא
 המוכשר...״) את להכשיל יצליחו

 להקת משירי השני, השירים מחזור
 לא היא דרך בכיכר, בתשע נפתח גזוז,
 אותה אוהב / אותה, אוהב (״שאני תדע

לאמ (״טילפכתי גוביינא חיי...״), כל
 לי ענתה / אנגלית, קצת לשמוע ריקה

 המשגע קולה / מרכזנית. אחת מנומסת
רימו פ ה״ציפי כבש...״), לבי את

 ולשבת. מלקום לה שגמאם / (״מחולון,
 / סילון על היא עלתה אחד שיום עד /

 את עזבה / המוזהבת• ליבשת טסה והיא
 הכית את עזבה / והמישפחה האמא

וה לקליפורניה...״) נסעה / והמלתחה,
 (״הלכו ודני אמא מאוד השובבי שיר
 קפץ דגי / בלוויתן. פגשו פתע / לים
 / כטנו• בוזוך ניבלע תיכף / לשונו על

 וחייט פוליטיקאי / זקן, נביא פגש בבטן
 סחרחורת, עושה כתה ושירים מיסכן...״)

 חול ליום הימנון תיכון, ים כחול
 / עולה, המדחום (״שוב יפות ומילים

אשתנה...״). לא אני
 של השירים במחזורי והאחרון השלישי

 ב־ הנפתח דודה, מחזור הוא סנדרסץ
 / חטובה ניילון (״תל הלוהטת לידיה

 שקט שקט, אל הדוושה...״), אל מצמידה
 כמויות / הולכים ברחוב (״אגשים

 המנדלי •אבן שמכים...״), אלפי של
 אכן את וזרקה / פני על לי (״נשקה

 הוא הלא מהשיאים, ואחד המנדלי״)
 לכברת יצליחו (״לא כבאים אלף השיר

 שירים ועוד ועוד ועוד אותי...״)
 שיש שירים, העברי. שבזמר מהנר,דרים

 משוררים מעט בלא קינאה לעורר בכוחם
 שולחנות על המנקדים תארים, בעלי

 לא שלעולם שירים, בתל־אביב בתי־קפה
איש. של בליבו ייגעו ולא יגיעו

 בשיתוף בחלקם סנדרסון, דני של שיריו
 נהדרת, חוויה הם הלהקות, לשלוש חבריו

 של ומרתקים פרועים ברישומים המלווה
 וולד, תרצה הירש, יוסי ח, אלעד

 סירה כץ, אבגר ורכין, ליאורה
 רוביג־ אמי שילר, איריס פרידמן,

 בצירוף ההופכים אחרים, רבים ועוד גר
 סנדרטוו של סיפרו את השירים, תווי

כשיריו. מטריפה, לחוויה

/ ־ ד ד / / / *


