
 פורש כשהוא הייחודית, כתיבתו את מייצג -
 וכל הראשונה, מילחמת־העולם של מאימיה *

אחרת. מילחמה
 ספרות של הקלסיקה עם נמנה הקטועה היד

 מאת חדש, כל אין מבמערב פחות לא המילחמה,
 והמתים הערומים או רימארק, מריה אריק

 במסםרים נפתח הספר מאיילר. נורמן של
 לנוע רכבות שולחת הראשית שהמיסקדה

 חבושים** את להטעות כדי הקווים, מאחרי
 מילחמת־העולם סיפור את מביא סנדראר ממול...

 עצמו, סנדראר של לעיניו מבעד הראשונה
 חבריו ואת עצמו את הלוחמים. וחבריו רב־טוראי,
במילים: מתאר הוא הלוחמים

 בחוריהם הצנופים אנשיי, על בחושבי
 לכינים בעיניי מידמים אנחנו טיולואה, בגיזרת
 בשיעמום מתנו שם? מעשינו היו מה בראש.

 מה פיסופים כינים היודעות לנשים. ונכססנו
 על לנו ידוע מה אך הן• אנוכיים יצורים הם?

 כסי בזכוכית־מגדלת, אותה כשבוחנים הכינה?
 בשוחתו, איש־איש חבריי, את היום אני שרואה
 וחסרת־תנועה. מגושמת כינה בל נראית
 על צלב־ברזל ולהן למחצה, שקופות אחדות

הגרמניות. הכינים אלה — הגב

 אלה לנשק, חבריו דיוקן את מתאר סנדראר
 על הזיותיהם את המילחמה, במהלך נהרגו שרובם
 עולם והתענוגות. המין עולם שבעורף, העולם

אלימים, ופטרולים נוראה מילחמת־חפירות של
 כל ללוחמי המשותף עגת־לוחמים, של עולם

הדגלים: וכל הצבאות

 מלהיות אותי מונעת אינה איש־מישטרה היותי
 את כולכם, את מכיר אני על,ערבי־פאריס׳. מנוי

 המוריש קצין־מישטרה, דאקוב... מקם אפולינר,
 בעוד שהתאבד, אחרי רכושו את לסנדראר
 המילחמה מימי באחד נכרתת, ידו סנדראר

האחרונים.
ה מהחשבונות אחד הוא הקטועה היד

 המילחמה, נושא עם ביותר הנוקבים ריאליסטיים
 הריאליזם שבין בגבול זוועותיה את הפורש רומן

 יודע, ממש של קרב שעבר מי וכל לסוריאליזם,
 אודות האמת היא סנדראר בלייז של ראייתו כי

המילחמה.
 המילחמה מסיפרי הוא הקטועה היד לסיכום,

 שאי״יומרתו ספר אי־פעם, שראו־אור הנהדרים
 המילחמה השתקפות סיפור אלא אפוס, לתאר
 אביטל של תרגומו גם גדולתו. הוא יחיד, בעיני

 פוגם אינו שלו, קודמים תרגומים לעומת ענבר,
סנדראר. בלייז של הספרותי ביופי

 שהמילחמה בארץ לכל, מומלץ הקטועה היד
חוקה. לחם היא

שירה
זוסמן

 נתן של בדורם הכלים אל ונחבא צנוע משורר
המשורר היה שלונסקי, ואברהם אלתרמן

אלדו יוסי תא׳׳ל של לעניי[! עודאחרית־דבר
 )23.5.84 הזה, (העולם נייר של בנמר

 אלדר. תת־אלוף של התרבות הכותרת תחת
 קצין־תרבות־ של להוראתו ביקורת פורסמה

 סידרת של פירסומה את לעצור לצה״ל ראשי
 ייטראל המשורר שבעריכת תרמיל, סיפרוני

 מהאואזיסים לאחד שהיתה סידרה הר,
 שנות במשך צה׳׳ל, של היחידים התרבותיים

דור.
 מאת טלפון קיבלתי זו. לרשימה בתגובה

 כי לי שסיפר נגבה, קיבוץ איש שי, הקורא
 וכי זו, רשימה שקרא מאז לישון יכול אינו

 לו השבתי אלדר. יוס לתא״ל עוול עשיתי
 כאשר צה״ל, לחיילי עוול עושה אלדר שתא״ל

 ישן איני ושאני תרמיל, סידרת את מבטל הוא
 שבנגבה, מפני המליצה) (לתיפארת בלילות
 פסול הרואה שי, מצוי לסמל, פעם שהיתה

צה״ל. בידי תרמיל סידרת בפירסום

 מנגבה, שי הוסיף השיחה, סיום לקראת
 מה בצה״ל, קציךחינוך שהוא פה, בחצי והודה

 מפקדו, על הבהולה הגנתו את לי שהסביר
אלדר. תא״ל

 התברר מנגבת שי של דעתו את לפייס כדי
 באחרונה שהוקרן צה־ל, חידון כי ׳בינתיים, לי

 המיליטריזם מגילויי לאחד והיה בטלוויזיה
 במירקע, אי־פעם ששודרו המחרידים החזותי
 בסכום, ראשי וקצין־חינוך צה׳ל במימון נעשה

 יום מרי שנה. במשך לפרסם, היה ניתן שבו
תרמיל. בהוצאת סיפרון ביומו,

אלדד קצין־חינוך
מחריד חידון מימון

 זה, את שהחליף הסגן היה נאד־נפוח
 מגענו לאחר מתפקידו לסילוקו שדאגתי
 שמעיד כפי נראה הוא בחפירות. עימו הראשון

 מן היו, עשויים פיתולי־מוחו אך כינויו, עליו
 סגן היה נאד־נפוח טהור. נקניק־דס הסתם,

 הפיתגם על מלגלג הוא והלאה במילואים...
 במיטותיהם, מתים גנראלים האומר הקנדי

 מילחמת־ לאותה מבעד הקורא את בהוליכו
לה. היתה לא שדומה חפירות

 לכל השווה נוספת, אמת מגלה סנדראר
 נעדר אלוהים של האמת את המילחמות,

 ראיית של קביעות מציג הוא משדות־הקרב.
 בתוך כמו בהגדרות שדה־הקרב, של האחר הצד

 הגנרלים, על ומלגלג חיה... מנמנמת גרמני בל
 כאריות, לחמו הם של בנוסח אשגרים המפרסמים

 כל את המאפיינים פטריוטיים, תמלילים ושאר
המילחמות. בכל הצבאות

 עלילה סנדראר מגלגל סיפרו סיום לקראת
 אליו המגיע קצין־מישטרה אודות מופלאה
 המעריץ קצין־מישטרה לחקרו, כדי מפאריס

 אני דגול, משורר אתה לו המגלה משוררים,
אותך? אכיר שלא מדוע היטב... אותך מביר

לגרמנים. כינלי **

 השירה בעולם שמעמדו משורר, זוסמן, עזרא
 אחרים, משוררים הילת בשל במעט לא נפגם
 לאורך השירה במיבחן עמדה תמיד שלא הילה,
הזמן.

 אישית, שירה היא זוסמן עזרא של שירתו
 הזמן. במיבחן העומדת ערך, ובעלת גבישית

 עזרא יחדיו בהוצאת ראה־אור אלה, בימים
 שירים 38 ובו שירים*, ילקוט - זוסמן

וביבליוגרפיה. הערות הסברים, בצירוף מפרי־עטו
 רדוד הגורני, אברהם שחיבר המבוא, בעוד

 הרי השירה, במשמעויות הבנת־אמת כל ונטול
 כפי וייחודית, מרגשת זוסמן עזרא ששירת
 ביום השיר של בבית־הפתיחה כבר בולט שהדבר

 / האהבות וכל יום יבוא האהבות: תיפגשנה בו
 אי־שם / תיפגשנה / למטה כאן ההולכות

 מינורי, משורר הוא זוסמן השחק... באפסי
 בזיכוך תמונות המתאר היחיד, חוויית של משורר

 על נשקוני / השלג שפתי השחר, שפתי שירי
עיני... בבת

שאחד קולנועי, מימד קיים זוסמן של בשיריו

ם; ילקוט - וסמןז עזרא * רי  ליקט שי
 יחדיו; הוצאת הגורני; אברהם מבוא והקדים

רבה). (בריבה עמודים 87

הישראלית החזויה
 את עכשיו כתב־העת לחגוג עומד אלה נימים

 חגיגי אירוע שהיא חגיגה לקיומו, 25ה־ השנה
הישראליים. ולשירה לסיפורת
 החוברת ראתה־אור כאשר שנה, 23 לפני

 העיתונאי־סופר כתב עכשיו, של הראשונה
 את במשא מגד אהדו* הפלמ״ח דור ועסקן

 ומאום סחי של בזה גודש הבאים: הדברים
 דפי על מעולם אור כמוהו ראה לא שעדיין
כלשהו... עברי ספרותי ביטאון

 הלך ישראלית יצירה של שנה 25 במשך
 עכשיו חוברות בעוד מגד, אהרון של שמו ונשכח
 יהידד! של מיצירותיהם הישראלי לקורא הביאו

 רביקוכיץ, דליה אפלפלד, אהרון עמיחי,
 וולך יונה הורביץ, יאיר ויזלטיר, ׳מאיר
 משוררים עשרות ועוד גן מנחם הרץ, דליה

 היו אם ספק עכשיו חוברות שאלמלא וסופרים,
 הפלמ׳׳ח דור של הספרותי המצור בימי מוצאים

שלהם. הביכורים יצירות את לפרסם אפשרות
 של דמותו ניצבת עכשיו כתב־העת מאחרי

 בקידום לעסוק שבמקום מוקד, גבריאל ד״ר
 אחרי שנה טורח, שלו, האקדמית הקאריירה

 יוצרים של כתבי־יד ואלפי מאות לקרוא שנה,
 של השמות את ביניהם לגלות במטרה צעירים,

הישראלית. ובשירה בסיפורת מחר
 מוקד פירסם לעיתים שנה, 25 של במאזן

 חוברת ולעיתים עכשיו של יותר טובה חוברת
 המתמיד הקו את שאיפיין מה אך טובה, פחות

הבלתי־ הניסיון הוא עכשיו, של נכנע והבלתי

25 א ״עכשיו״

מוקד עודך
מחר של השמות

מחר. של השמות את לפרסם חדל
 שלא אי־אפשר עכשיו, שנות 25 של במאזן

 העוסק מוקד, גבריאל בפני הכובע את להסיר
 שהניעו ומרץ, להט באותו זוג כתב־עת בעריכת

שנה. 25 לפני אותו

 המביא שיר בגשם, טבריה השיר הוא משיאיו
 בכוח מלאות תעודיות, כמעט תמונות־תמונות

 מתאר המשורר נישמת לניבכי מסע תיאורי. שירי
 בדאגה לו חיכו המשורר: הופעת בשירו זוסמן,
 נשימחי/ כבד חורפי, הליו. מפאת / ופחד

 הופיע / מיטפחת, עטוף גרונו עבה, במעיל
 אוטוביוגרפי, מסע של שיר או הבמה..., על ועלה
 או יפו, של לים טריאסט של מים כמו

המשורר. של אביו למות שיר־אשכבה
 עם הוא זוסמן לשירת נוסף מאפיין שיר
 מספר שבו אגדה, של שיר העיוור, המלך

 ופגום. טועה שלח / ורגום, חוטא מלך המשורר:
 קרעת, לקרעים מדיך או החרב... בבכי נמסה /
לאפלה... בחלונות /

 מבקר כמבקר־תיאטרון, שנים ששימש זוסמן,
 באחד מתייחס בעיתונות, ובוגר בונה רציני,

 ליל הכותרת תחת הבמה, לעולם גם משיריו
 ברזל מסך רדת בעם פותח הוא שבו התיאטרון,

 / כפיים מחיאות סערת שוך עם / הבמה על
 עברו תקופות / כמה היורד. השלג קול נשמע

 / התיאטרון מערת אל נכנסנו // מהצהריים.
 השארנו הכל / החורף, של פריך אור השארנו
לערבון... מבחוץ

היורד השלג קול

 צנועה, שירה היא זוסמן עזרא של שירתו
 הוא שבו צוואה בשירו מתגלה שצניעותה שירה
 שמתו / ההן היפות המילים השאר: בין כותב

 בעליו על ולא / לקונן עליהן האם / עמו בגרונו
עצמו?...

 זוסמן, עזרא של שירתו מיבחר עם זה, בסיפרון
 למרות איכויותיה, על שירתו, תמצית מצויה
של פרשנותו בדיברי במעט, לא נפגמת שהיא

 לא המבוא שדיברי וחבל הגורני, אברהם
 ביותר חשוב ספר שפירסם לינק, לברוך נמסרו

זוסמן. בשירת

ר ג ת

משלי פתגמי
 הישראלית התרבות של מהאבסורדים אחד

 ילידי בידי מוזנחת ספרות יצירת התנ״ך היות הוא
 את בחובו טומן שהוא למרות וזאת הארץ,

 דימוייה העברית, השפה של ועוצמותיה שורשיה
שלה. הביטוי ואפשרויות

 מאיר מאת סיפרון ראה־אור באחרונה
 שבספר הפתגמים הכותרת תחת רוטנברג,

 ובו פתגמים*, לששים חדש פירוש - משלי
למחצה. נשכחים אוצרות־ספרות מא;תם מעט

 התחביר לכללי ניתוח בסיפרו פורש רוטנברג
 החל משלי, שבספר קשים בפתגמים הנעלמים

 פתגם אמו... תוגת כסיל ובן אב, ישמח חכם מבן
 וצדקה רשע, אוצרות יועילו לא הוא אחר נודע
 איכויות חבויות שבו פתגם ממוות, תציל

 בני־זמננו משוררים להותיר העשויות שיריות,
פעורי־פה.

 קורץ בפיתגם מצוייה נוספת איכותית שירה
 ביש או ילבט שפתים ואוויל עצבת, יתן עין

 ובלחכם־לב רב והון מתרושש כל, ואץ מתעשר
 בדברי וגם לקח יוסיף שפתיים ומתוק נבון, יקרא
ת והם כמתלהמים, נירגן בטן. חדרי יר

 60ל־ רוטנברג מאיר של ניתוחו־פירושו
 של השפה עוצמות על מעידים משלי, מפיתגמי

 לשוניות עוצמות התנ״ך, סיפרי ושאר זה, ספר
 עלי־אדמות אחרת שפה כל להציג העשויות
 בעברית ניתנים הפיתגמים פירושי בעניותה.
ומשכנעת. עניינית עכשווית,
 הניתוח הוא רוטנברג של לניתוחיו דוגמה
 כבריח ומתנים עוז, קריית עם נפש לפיתגם
 היא ורק שהיא כ״נפש״ מפרש הוא אותו ארמון,

 בעור עוד, ״קריית שהיא העם, חיי על השומרת
 המילחמה, מחרחרי המדון, אנשי של שהקריה

 רוטנברג מסכם ניתוחו את ארמון״. כ״בריח היא
 מה העם, של חייו את המסכנים דעת קלי בגנות
 דתיים, פריקים אותם כל של ללימודם שראוי
 ונושאים בו לחפור קררום התורה את שהפכו

 לעצם סכנה והתאגדויותיהם מעשיהם באיוולת
 אמונים גוש בני אותם כל קרי: בארץ. קיומנו

 שם את הנושאים הדתיות־לאומניות, והמחתרות
לשווא. הדת

 אלה לכל לעיון, מומלץ רוטנברג של סיפרו
 הדתיים בשפריצים קלה אתנחתא למצוא החפצים

 הדתית הלאומנות דגל נושאי של הבלתי־חדלים
בארץ.

ם - ריטגברג •מאיר מי משלי; שבספר הפתג
רבה). עמודים(בריבה 119 רשפים; הוצאת


