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"היופי הספון נגלה בחלופ -
בגוזל טווס שאבד ונמצא

באפשרויות מלאכים ססגוני כנפיים
בעצים בחולים בכדי פרחים ופרי

במהתורין חווית האש
האשח הלבנה ?זזודקה שיזצויפ העננים

הייפי נגלה כחלי! בדיגמח
יהיא אור טפתורי המניע משחק
שאיו כו רווח ואיו נו הפסד."

פן ד'פסליליים החושית שיצרה השירה העברית
נשנית הששים לא נטל גלום! את שביל האינטי.קט.
היא אינני ביחן את העילם באיזפל ד'ד'יגיין, אף
האירוניה איננה פמדותיו, האלגיה איננה דרך פלו
בשירתי, ינן היא גם באשר לתיקפנית ואליפית.
עם זאת פשהי פנל אחו פן הנייינים. אפילי אין
הם פוכז"ם, מצד בשירה זי. גלדפן היא קידם כל
צייר של מצבים, משורר של פראית בין כשחם
נשארים בגדר פורטרס, יבין כשהם נעשים משל
או סציגה בפחזה. הוא מגדיר עצמי כצופה פן הצד,
בעל .פרספקטיבה פרטית" והמלים .תפונה" ו.ציור"
נזנרית בטפורש בבואו לתאר את העשייה שהוא
עושה. גלוטן תופש את ההוויה כחישיי. !העיקר,
שנהם, כאטזר, חוש הראייה, כשהצכעים ד'ם האמצעי
האהוב עליו. המציאות שהוא יוצר -מקבלת איכות
אקזוטית וח1קד, ובכך הוא צ1עו בפפלול השיור.
הצעידה, שפיתחה לראשונה דליד, רכיקוביץ. בפסקול

זד' היא ייצר שביל פקוד יפיוחו לו בלבו.
מרדכי גלדמן שואף אל חיפה. בעולמו היופי חוא
העמוד הנושא את ־,בנין, ערך מרכזי ותכלית נכפ-
פת, איכויותיו לא בנקל עיברית בפילים, מעין
פסתורין, אף על פי כן הוא חנוח הפגיע את המשחק.
מגטאות• - היופי הנסתר, שהבאתי לפעלה, גראות
לכאורה ללא קו מקשר' שהרי אין חן מנוגדות, או
מקבילות' זו לזו, יאף אין הן טבעות זו פזו, אבל
פננת משותף לכולן'במה שהן יוצרות פרא1ת חלו-
פיים שאינם חלק פן השיגרה יהיופיופ, עשירות
בצבעים כגון צנעי הטווס, ססגוניות נננפי הפלא*

נים, העצים הכחולים, האש יהאשה הלבנה.
- היופי של גלדפן איננו העתקת הנתין בטבע בלבד,
אלא'ייחודו, בראש• וראש1נה, באיכויית פלאכותיית
שיד האדם בהן. וכך אין דברים אפורים בעץ שגדל
נטבע, אלא בשתיל שראשיתי בצנצנת יאחריתו בחצר
האחזדית: השתיל ד'קטןזד'אחז הזא יציר כ6יי של
האדם, עם זאת היא םספל את היער הגדיל מעשו.

הטבע —, ופשט הרי אף פקידי.
. הטבע נכבש, פפוסגר וםבייית. בך הוא לגבי
השתיל והוא שאירע לחיות הג'ונגל. בראשית היד,
הן נלכוית כדי להיסגר בנליבים בגן היית קטן .יערי העד יבי מקום חיות( של החיות הגדילות!
כג?ן זד. שבעירי של הדיבר. בפקום זד, נפדש לעינל
לקחו: "כחיות יפיפיות /

הצופר, היופי שפפגו גי
ובצו לפתחי מתפנקות כבוחן / כלילות שאגו שירי
יער פילדתל / כגן חיית עיתני יקטן לידי נדני."
?בתהליך פטיגימי זה• פציג החלק את השלט' המעט
והפחות את חגדול. מכאן אפשר לחעםיד כלל, אף
כי גלדפן איני אומת בפפורש, על פיו בבינוני,
בשילי ובקטן לעולם יש פן הו'דר היופי !הגדולה
שקיימים' ללא ספק בפקים אחר. לא מקדח הוא אפוא
צי בשירת גלדפן חוזרת ונשנית תפיגח הצייד
ובעקביתיו בא פעשה הםיסגור וההקפאה. ציויף
לקראת .לנצח, דוהר.אוויר מאובן,. דולק קפוא." כאן'פופ''מכונן* מטיל בירון אש לחגיגת החזית / מהר.השניים ניתן בשיר "גן אירופי": "צייד גטדץ על

מקפא הצייד בתניעתי יפינצח ב«צב זה לעד.
-איו בסקופ יאחר אידאה של צייד.-הצייד איננו צייד ממש. הוא מבת.צייר אי פי הבריחות אל הדמיון יש בהן, נין במודע ובין שלאפ( הבחינה 'הזאת כל ההפלגות אל החלופות, כלשמתחזה' 'לצייד,
במודע, התחפשות והעפדת יפנים. בכל הפקדים הרי
קיפ הראשיניים של הטבע. יכך פעיד הדיבר עלזו' עשייה פלאכיתית בפד,,שהיא הולכת כמד החי־
הפיוט שהיא כולה מעשה הטבע, בורך הצגתה ישמתחפשים לימניפ, עושים במו מעשים". אפילו נוצתעצמו: ?'"קונים נרמסים בנוסעים לטקיפ אחר,"/

פן הםלאנותי במובן שמ כל פעשה תיאטרון פלא?
כותי.

היופי בהיותו פעשד. יד האום גקשל לעתים קרו-
נות בעישר בורגני או אפילו אריסטיקואטי: פדייה,
קטיפה, 'חליפים' אבני חן ושכיות תפוח אחרים,
מלט מטאטיתת לאיטייני על ניי םלאכיתי, אבל
בעיני חויבו an טייחדם יגדרים. עילם הפיך שבי
יסתבו כי הפדייה תיא פיסגת הנוי כשנעור. פקסימח
.היחד? פפש, פתוה לרגע, שוה אמס". אם נתייחס
לפשפעות הליטראלית של פרווה אפשר לחבין כי
לרגע אחו היתו. הנערה ,פתוה, שוו. אמם" ואילו
קידם ואחו כו היתר. פחותת פהם. סיפור הנערה
הוא התרחשות אילי בת רגע שנד'פכד, לתפונר"
עיקרין זד, היא יסוד מרכזי באופן ההתבוננות של
הדובר בעולם. ההתרחשות מוקפאת וכפו פפיסגרת
בתםינה. נך לפשל בשיו ,עץ משט, בלילד.":
,חדר קטן, חדר קיטון, בפרים כצו, עיתון / תמו-
נות אחדות: איש בכסא, ציפור דו־טטדית י איש
!איבה על ביפה עגילה / תמונת זאת נראית לפגי
השינה". למעשה נל יצלדת פורטרט היא חניטת

הדינאמי יד'קפאתי לנצח, פיגן מכל חשתנות.
ייחודן של התמינית בעילםי של גלוטן בםה שהן
מציירית עולם זר במקומותינו. שלובים בי טבע
וומם יאדם יאיכיייתיי. תמינית שהן, לפחית, במבט
ראשון, רופגטיות כעויניתן, אקזוטיות גהורן. תמ־
נות אלד. מעוררות אפיציאציית לעילם הניצוי פשוט
התיאור החיזר ינשנה של המלאכים, אך יש גם
אס1ציאצי!ת הפולימת אל הדנית המזרח כשהתפור
ריפ מפפני הכיוונים הם צרופים כגון.חלים ערבסקי"

יאו "צבע צעיפי כנפי אלפי עיניה".
*

היופי פושג בחלום או בד'זיד, כד לעשות .חייך
חלום", כד להיות .נויה פדבר" ב־פדנר הזמן".
אפנם נקוות המוצא של היופי נתונה בפציאות אך
תכליתו להפליג פפנה. הופיון הוא הכוח הפפרד.
שבו .מימצאים" ארפינית !נערות פשווטטות פתוך
ענן. לפעפים אפנם נואר• ני היופי בא לשם עצבי
כלבו, אבל,פעסים אחרית, רבות ייתר, היא מיצג
כאידיאה יכאפשוייית לפשהי יני0ף שאימי נפרש
בהכרח .בתוך .השיר. ביוון שהיופי ייצא 'יפתנשא
מתוך הפציאות, וכייון שחוא שוגה פפנה עד כדי
הייתי ד'יפינה הגפיר, צריך לראותו כאילו היא
תחליף לה, יכך אםנט פנוירו הדיבר גהזדטנדות
שונית. בהקשו זה חלת.היא פסגרת לתפינת ד'ייפי
והוא פתח ?חלום שמוציא את האום סחופות הכיעור
והשיגרד, לראית פטני חלון, לטפחו .ולהשגיח על
השריש שתיל / ושתלתיו ליד עמוד־מתי,.וד.שקיתי,גידולי כפי שפחיאר בשיר היפה .שתיל::,'"בצנצנת
ודשנתי העשר וככר נקלט /. ובא,.שגן.ועקד כי
חשש לעטיד / שתלתי איפוא שאריתו: 8»חוד מבית,

ליד החלון. / אפרתי, אשגיח פזיויפ..."
במיטב שירתו מציג גלרפן פערנת;יחסיפ פיר־
נבת בין המציאות ו"חל1ט. ניוון שפערכתזי איננה
מנוסחת לרוב באופן איגטלקטואלי אלאהיא'נפסרוז!
באפצעות ציורים. עשוי הקורא לחוש בפתח בלא
שיתן את הדעת על זיהוי הפערכת שבתשתית התפר
גד,. ממתי לשירים עשירים ופעניניט כפו "נערת
חליפגת", .טווגית םינפטק", .שתיל", .ערי החוף"
ו"קדש". בשירים'אלד' נשזוים זד. בזד? 'סירות של
עולם החליטות עם יסודות של המציאות העכורה:
ברחובה של תל־אביב, בויזנגוף, שם נגלית לו
בחלוט הגערה. .ספוך למפעל הפיס, בית חפינפטק,
םתמגן הדובר בעיבריפ יהשביפ, ,בחוריפ כזקניפ
עונים / ,בכנדי ;דודיט ממרטייפ / שכינתיפ טנכ־
פות אמותיהם / בנעלי נופי יושבי סדרנות'/ פבפ־

דם באציל פולני(".)".
ברקע נזנריס קודאנים הטשויינים לפפעדיח חסי־
גיית יכילם .זדם הגילים בארץ ארעית". בשיד-זה;
באורח ייצא פן הכלל, פתגלר. גלדפן במיתות עצפית
פלאה, בין כשהוא פתבונן בזולתו באופרו *חמים
להחליף פציאות •גבנויפ / לעדן או-.גמ«ן0 •0ו0??ויחרפו, או ייעזבו / לגלות *חדת, / ,ל.מזל אחדבבתים שנבנו נחפוץ ובביעור י באילו. וודאי חיה
צאים או פטשייפ". ובין כשהוא פגדר, את עצפו
מולדתי היחידה, ביתי, סחפו, מפלטו'/.שחעץ בחלונו"יהייתי שט,.איש מקוטי, יעופ תקוה / שויכיןזגי
משפט זח, בין משופ שאין גלדפן, גוהג לדבר עלהוא יערו." התלבטתי חרבה בקשר. לפשפעיתי של

ימאת 'שולמית *וםוא־ויחדיבוו

עצמ באידח ישיר ומפוכח כל כך, שלרוב הוא פתאר
עצמ בתורת צופה פן הצד ותו לאו, ,?בין פטום
מחזית .שירתו מבליטה דווקא את ההדר והנוי.
יתר על כן, שירתו מציגה פריצד, מתוך המציאות
העמדה אל פחחות לפיוניים ננספ־ם ואילו כאן
פתאר הדובר את פקוםו, על בינוניותו, אג? מתוך
ידעה כי הבינוניות היא המולדת היחידה והיא
הפחסה !הפיפלט. הגדרת ד'בימניות כבית !כמפלט
פעלה בזכר1ן את שית של ביאליק-.עט דמדומי
החפה'•, שבי טוען הדיבר כי הגעגועים אל מקום
אהד הם שעשזהי נוכרי בבקומו שלו. אפשרות זי
עולה גם פן .־.הנחה של גלויפן, שהוי קשה להבין
פפני פח או טי פשפש הבית פיקלט אם לא ג"הס
את הסכנה להליכות ילגעגועים. ואכן מטקנד, זי
פחחזק"ת מתיאיר 'הנזק' שגרפו הגעגועים לבחורים

, הניידת
בעקמת פשפט זד. 'יכל הקורא לוחות עוד אירופי
לעי! לאורך, כל שירתי על גלדפן הפעיוים על
קונפליקט סמי שבין ההדר והכינוגי, בי! החלום
לבין .־,עטדת הפנים. מדעות זי ניתנת תבלין של
אירזניד, הנתון במיטב תיאוריו של גלדםן, שבהם
הוא יידע להבדיל בין יער לבין שת־ל, בין פרחני
הגיינגל לבין גן חיית קטן, בין פרחים טבעיים לפר-
חים הפקשטיט נסר פיטר, אי נראים, בבינול, בצורת
גביעי הגלידה, בין חיים אריסמקרטיים לבין אש־
ליד, של עושר נסי שמסומנת בחל! ם הבורגני עספ־
פני! פרווה, קטיפר, ותכשיטים, או הופשר, בערי חוף
ז1החת, ני! מלאביפ ממש לבין מלאכי קיטע קטנים.
בל האלמנטים שהזכרתי הם חלק פטיוח ממציאות נדי
שתהיה דומה משהו לאידיאל הנכסף. מודעות זו
לכשתפיתח וחחודד לכלל עימות טובטילי, עשייה
לתת לשירת גלדפן פרחב פחיד, רחב !עשיר יותר,
בשירים שהזכרתי, מצג, באמור, גלדמן במיטבו.
לעזפת זאת נשירים שענינם פורטרט סטאטי נבו
.עננים", .סבך עם חנגניות", .הצלצול", .איש ו-
אשד,", .הגשם" !אתרים. כשא־ן עימות •בין תנוחות,

י דל הפירטרט הסטאטי בהישגיו.
זאת ועוד נאשר המשחק הליגי, אי הפעהק האירוני,
הפי בסיס השיר ולא תבליגו, עופד גלוטן בטמא
חולשתו. ניונתי לשיר .לא שיר לא דת־" הבנוי
בפתנונת כמ־זכית. שירים אחרים המשתתים על
טחשמת הדיבר כמ .ידידות" י.על פות '.קפקאי'
לוקים בפשטנות יתירה או בהתחנפות יתירד,. כניס!־
תי1 של הו'רגון הישראלי לשירתו על איכותו האלי־
פה והבוטח, איננה תואמת את אופיר, של שירת
אדישות" או "ובשכילי חול הבו' הנמיגייב בירוק •/-גלוטן. מונחי לציתפיט "פמצו כעצמ ,־"•פיט

'•
;,ישי,טניאקיפ העושים סבוכים". בעיני אלה םשפ־
.:טיפ.צ1רפיפ ומקלקלים שלא לג1רך.' גלדפן יכול
ליצור קיגטרפט בין הפציאות לבין ייטויד, גם בציודם
 נפי "אלים

מעודנים !אין הוא נזקק לתחליף וולגארי
חתיכיפ ונדיבים" בתיאור פונרי הגלידה. לעוםח
?זאת נינו נלדמן כטריט1ריה שלו נאשר הוא פעדן
'את האיריגיח נציתף כפו .אבי איננו צדק לשפחתי
/ יונך אכלנו ביפות הקיצוב שור הבר". נס־וניתיו
של גלד&ן לחרוג מתחומו לא זו בלבד שאינם פעלים

, אלא אף מכשילים.
ההשפעות ד,גלוי!ת של שידת ז!לת! אף הן נראות
לי לגפרי מיותרות, מפין זד, ה1א השיר .תות הנלב
הדני" המשתת על .הנמר" של ויליאם כל"ק או
של יעקב פי«!ן 1נך הוא גם לגב? קשרים פובהקים.פרש נ1דד" הט1שתח על "פי *ני פיפרש מדד"

יותר עם שירתה של דליה רביקוביץ.
פנל האפור משתמע כי גלדפן הוא בראש וראשונה
פשורר־צייו. תפישת עולמו עופות בתשתית הציר
וים שהוא םעפיד, אף ני כליו אינם כלי האינטלקט.
בהתאם לכך נוח ,לאירוניה .שתהא נשזרת כאורח
מעידן בתיך ציידי, אבל כשהיא םנסד, להיות 6וליס־

טית היא מכשילה את השיר כילי. .
חסריגי של גלדמן נתזן, לועתי, נחיפר המדעית
העצמית שלו כאמן, והיא שאיננה מאפשרת לי•
לנפות את המיותר, בין נשהדכדם אמירים נצרי־
מת קלית, יבין שדברים אמרים בשירים שלטים.
פעבר לכל ר'הסתייגויות :שהעליתי,'גלדמן מציג
י זאת ?!עוד, איכוי1ח של קוגפליקט חצפוגים מ עשויות'עולם תיפאטי פקידי, ממסר ביכולת.תיאיד.מעילה.
לחמשיר ולהשביח את שידתו, בתנאי שלעתיד לבוא

           לאי ישתפט דיפשורר מאותה התפידויח.

מאת ירון &זלןבובת חרסינה

רות אלמוג, את הזר והאויב, דו"ח על חסימה,
"ספריית פועלים", 128 עט/ 1980

פלא מבוכה והתפעפות התוודעתי לניבלד. הח-
דשה והמרתקת של תת אלמוג. נובלה ישראלית
נוגעת ללב איננה מן הדבריפ שאגי פשופעים בהפ
וזו שלפניננ היא, עד כה, המענייגת מאלי שהד
פיעי חטנה. דווקא פשופ שחנושא של אשר' הפד-
חיקה את כיסופי אהבתה הפגועה ימנסה להתאבד
גדש לפדי ביצירות םפריתיית מרמות שוגות, ד
דויקא פשוט שביצירה טפרותית יש בנובלה הרבה
מיגבלית מרימות וממשיות שבמקצתן אגע 'בחפשו
— הופתעתי ממידת ההטעמה שעוררה בי הניבלה.
פי אינו מביר את שפע ר'חישופים היומרג"ם, הג־
דשים עד לזרא דחפים עצמיים מחטי דמעות על
חופר ההבנה, הסבל והאלימת שהן חלק פעולפן של
נשים ז הפער בין המציאות העלובה לבין הכיסו-
פים הרומנטיים, או המרחק בין ,בובות החרסינה"
לבין החברח המנוכרת איננח נחלתה הבלעדית של
ספרות נשים המעוררת עודף הזדהות מוקדמת — אך

זאח עשתה בה שימוש מכר ולא חמיד חביב.
אלא שהסיפור חבאנאלי שלפנינו לא רק שהוא
מתיימר להיות מעין משל המלטתו, לעתים בפשט-
נות, לקח־ם כלליים, אלא שהוא גדוש תיקבולות
פעניינות הממונות את ההתרהשות ופעלים פתחים
מעניינים. למעשה מרנבת הניבלר, ב"סיפוריט ב-
ת1ך טיפור", כחם של הגימור" ננ!ן הפרנמנטים
הם הטרי זיקה ישירה לעלילה, אך מאירים א1חחבפרק האזוטרי "כאב חלף על פני" !פחם כאלו ש-
באור איתני (בפיוהד הקטע על הקופאית. אנדה
החסרה את פודעוהה חטגיעה של, אלישבע 'לכאב
ואח ד'סוואיחיה בשירה סינחטיח). העוותיד. של
חפספרת גושאות, לעתים, אופי איתני;המחייב, כטו
רבים פמושאי געגועיה של הגיבורה : ההזויה על
כורסא מתנדנדת (יבפייחד ספרים וסופיקה), הקשבה

',; י ? ? למחרחש פתחח לפני השטח. ?:' י
בניגוד לסיפורי נשים מתקתקים ופחוגחנים הפ־
גוללים קורית .גיבורה" הסובלת שקימת חברתי,
או מקשיים בפילופ דרכיי האישית־פקציוןית — ה-
גובלת שלפנינו משקפת מעולמה הפגוע. של אשת
שיותר משיש בה איכויות יוצרות (פ«שוררת),מקצר
עית (היותה ספרנית נתפסת גם על, ידה־,ינתח*
ליף לחיים ינפאמץ לשמור על שפיית), או צי־
פיות מקובלות מאשת (למשל: אין לח חלים לילדם
משלח וניו"ב) יש בד, רגישות טעוצפת לכאבים
אלימיט, י שפאראדוקפלית היא מביא•, אותט על

עצמח בקשריה «ט הסובבים אותה שאינם יורדיפ
לעופק חרדותיה? הפתברת המיוצגת על־יד פספרת
כל יותת פזדהה עפ שיגעין אחביתיד. חמיוסרות
ועם נםיוניתיד. לפרח את הדחקיתיד' ומנסה לתאר
את מעת החסיטו' הנפשית ד'מבילה אותה לנס־
יוגות התאבדות ואת מחאותיה כלפי !עסיונות ה־
רפואייפ ליישרה לפי הקו. בפילים אחרות —
פיפורה של אלישבע גרץ הוא מעין אפולוגטיקה
לשגעין, איתר. פתת־אלהים שאפלטון שיבה ב־
.פיידתפ" בקטע שהוא wis לנובלה לירית זאת.
ואולם, מיצוי ד'נובלח כפחאה על מצבה של האשה
הפגיעה מ1ל מרות והאוימת הנשקפות אליה ב-
פראה !ביחסה עם תכ סובביה, או כד1"ח על הפת־
דים והכאבים כסקור ליסיריס וליצירה כאחד, או
כמשקף את המחיר הנפשי שנגבה על הסתגלות
למציאות שמיה כביכול ואת אלימת הטיפול הרפו-

אי — מחטיא חלק ניכר מפתחיו.
פעמ לסיפור .הבאנאלי והסנטיפנטאלי על אשד, ,
עקדה העוזבת את נעלה. פתאחבת בבן דמתה
ללא 'סירים? יבאיש שעולפו שונה ואינו פשיב לה
אהבה ושאהבתד. אליו מביאת אותה לחסימת נפשית
ולגסיוגות התאבדות — ע1לד' יכולתח של המחברת
להעלית תמגות קטגית יפרוכזות המאירות את
געגועיה לאהבה גיאלת יבלתי־אלימה יאת פסעת
אל עברה ברגעי התסיסה. לפניגו ל* רק דוות
פעודד הזדהות על אשד. אחת' וארבע אהמתיד.
הסוגעית אלא, נניתדת המשגה לגיבלה. דיווח
פרשני על גפיבות היווצרות חפיפה ריגשית נתר
לדד. מאהבת כתבת! על חתמוטמתד. ועל חוסר
הימלת של. הרמאח לרפא פ.שיגעון" אישי טבעי
כל כדיישל התאהבות וטציאת .משפעות" לחיים על
ידי הרמוניה הפרת אליפות. הזיותיה הפתווטיות
של ה,,משוררה•,י התקופמותה כלפי דרכי דמיה
ונירמלה ־י מאירות , תיפכולים נפשייפ יוחד כאשר
תיסנולים אירוטייפ; אך דפד' שאלו קשורים זר?
לזה" הם פעוובביפ בדברי הגיבורה ההוזה על
כורסא פתנדנדת ד- המהווה ממב מעניין בפיפוו;
על עברה הרדוף געגועים לאהבה חסרתי'מכאוב

וערגת למות.

השגעון הגואל והכמיהה לאהבה

בניגוד לנובלה ד'פוקדפת שלה .ארץ גזירת" גמ־
נעת חפתברת פווימי ישיר וחושפני ושופטת *ת
הגיבורה באפצעות מספרת כל יותת, שלעתים
מתכוננת בה בהתנשאות אירונית ופנסד. להציגה
לא כפקרד' פרטי, אלא כדי"ח על כמהה לאהנה
יהיפגעות מאשליית האהבה ופדרכי הדמי של מי
שניטה לשלוח יד בנפשו. לא אחת נקרא שיפוט זה
כמסנם, מגדיר ופפכותי םד. תת אלםוג פפפרח
ייתר פאשר טפחישה את זיקותיד, חשונות של אשת
פגועה ואת חסבל הפיסי והנפשי הגגרט לה בשל
פגיעותיה ובשל התקוטפותה כלפי אופן דפד הסבל
באפצעיט אלימיט, היוצריפ סבל נורא אחר. הסס-
פרת תוט6ת r.s אלישבע גדין ננער. בין שפיות
מדופה לבין כפיתה שיגעונית לביטול הפחפומיט
התיקשודתייפ. גםיוגות ההתאבדות והחסימח שלח
נתפסים על י 'זד, כמבב !פמבב אך לעתים ד'0
נקראים כמעורפלים יעממט, כפאתטיים ומגוחכים
כאחד. לעתים חסר הקירא פרטים שייציאי את ה־
המחברת נך, לסשל' אץ חפחשד, פפפקת לסער־"גימדה" מססנת ד'קשרים הנפייתית שנפתח עליה
כת היחסים בין אלישבע גדן לבין הוריד. הגע•
דרים פ.חזית• ההתרחשות• חוסר זח פעציפ את
בדדותה ותלישותה, אך גס גודם לכך שד'יא פצ־

טיירת פהות פד מרכבת ומציאותית
כפטראוטיפים גראים לי ר'דמת של תנרהה פרים
יחפשת ד'גבדים בחיי הפשודדת הספרנית (בעלה,
חפבקר חנן זקס, התפא. נדב גליקפת בן דמתה
שבו התאהבה, האיש חסר השם שהכירה בספריה
ובנינו ניפתח להתאבד !הרופא). חמחברת פחותת
דיס בהם, לא רק בזיקה ל.גימרד'". התיאורים •?על דממת אלו יותר פשהי'א ממזיעה קוויס.ייז1ד
האירוטיים עצמם סתמיים, והתיםכוליפ הסיניים שלה

י פושרים לפדי.
אט ביקשח. הפחבדת לחפחיש זיקה בין דמיית

חיוווות ופג1חמת באמצעים קאויקמריסטייס הצל• י

חתז! רבה יותר בתיאור חגן זקס, או מדם פתיאות
של גרב גליקסון או האיש שהכירה בספריה, אך
גם אלו נשארים כצללים. הדבר נכת לגבי הדמיות
וגבת גם לגבי העלילה והאווירה, שבה יש חללים
פתיפיפ שאיגפ ממהשים אלא מדחחיפ בשכלתנות.
כר פסע ה.נקפה« ההזייתית של .מימרה" במבקר
שפעשיו מצטיירים. כתיקמלת אימנית שקיפח, בן
בד'זיותיה האזיפויות על עין־גניט של ימי ילדותה
זזכד חוזיות אחרית, יכך בפטירת ר'תפתתיתר. ה-
נפשית בעקבית ו'טימל הרפואי האליפ. מי שיר•
חיק לכת בדרישותיו עלול, לפשל, לגלית כי החח'
זריש הרובים פד«עבר נקטעים במלאכותיות על־
יד המספרת המעורבת פדי והעדוחיד, מובאות נפ
בפקומת שראוי היה להשאיר יותר לדפיונם של
ד.ק1ראי0. לעתיט פתיר יצירת פתח סימרי פשטני
הנובע חן ממסירת מידע תמציתי וחישוף חלקו
בהפשך והן פהלשון הפסוגננת עד .ספרותיות"
יחרד- ד̂,ט«־ותיות" מלטת לא רק מכרי הפקפי
טיס הספרותיים חרבים פדי ביחס לפרכיביפ אתריפ
הפצודנים, הנקיים והפנטיפנטאלייפ. בכל אופן. בגובעריפה של ה"גיבידה", אלא גס בדמויים ובתיאודיפ
דפו"ם ליריים חד־פעפיים ופדויקים נמצאים גפ
דימויים שכלתניים יבשים, ישירים וממרשים למדי
(לפשל: .עיריסך כמ ספל, כפי פהאה", ע' 22).
לעתים הס פיסרים בפאתיס עציר את הלך־הנטש
בםקום לגלותו נצימה מהדברים. בכל איפן, המג-
בלה העיקרית נראית לי היופרנית של הפססרת
בשיפיט הגיבורה ובהשגות החלקיות פד על בעיות

מרבמת, בגון הטיפול הרמאי בחילים.
אט בכל זאת גרעשתי מפיטפך טפרותי זה, ה"
דבר גובע — בראש ונראשוגר, — םנך שמשתקפת
טמנו חדירה בלתי מצועצעת ופתקתקד. לעולם מאב
.ומפשי וגסית פעגיין לחרוג מגילויים נרקיסיםסיים
בלבד. .הדו"ח על החפיפה" — כשהביטוי .חפיפה•
מא דוגמא לדמי .פלהיב" ולא לחלוטין בהיר —
גוגע בעצבים כמסים • במשפטים רגישים המעלים
פמוטי חפציאות ללא אימו. פיות הקירבה של
הפחברת מקלה, אפילו פד, על ההזדהות עם בוי'
דוחה של אשח הגפצאת הרחק מחאיתעיפ החבר־
תייס הנמלים בארצנו, שרק מיעוטם נרמזיפ כנד

טיניפיות לפצבד. הנפשי.של "הגיבודה".
פסעה הלילי של אלישבע גדין. על פחדה ועי
ליבותה, זרותה לעצפה, תיפנוליה, בדיחותיח אל
הקריאח. ונפיוגת לשמר על .סירופת" שיש בו
גפ יסודות קופייס, פרגש למדות חוסר המרחק
המספיק מנד' לבין המספרת, זאת איננה דמת
הד־מפדת ילעתיפ יהס"ה עפ זולתח זהשקמתיהס
עליה מסגירים אחדס פהקוויס האגוצנטריים אך
האגושיים באישיותה. פעבר לזה, צירופי הסקרים
הבאנאליים כביכול והחדירה לדחפים תת־הנרתיים,
בלתי־חגיונייפ לכאורה, פחדדיפ את רגישותגו. מב-
חינה אסתמת גפצא מעודגות ולעתים גפ יופי
בתיאורים רמס וקיימת התטתתות תמציתית המד?
מלה אל העיקר, אל החפיפה הנפשית, בעקמת
ההתאהבות מושלת וחפעוררת. פבחינד. זאת יש
הפתעות באופן שבו שתרה המזכרת את ממר

.הגיבורה" ובזיקתה אליד"
זה אינו סיפור איתטי־וולגרי. האירומות מרופ־
זת או םדתיתת בחפבגות ופעלה פחלך־הרוח של
.ד'גיבירח". אף מבחינה זאת לפניגי ספד ליד
וסולידי שוודאי לא יזעזע את הנאבקים במוני•
גרפית במסווה ספרותי. או של חנאבקים בפלודרא־
̂ת הרוויה מולגריזציה סנסאציוני!̂ הטעונה פט

"צוגייח שקופח.
.סייע איני יכולה לתשתתף בזה בלי אהבח.
פדיע יש לגמיפ הימלת הצירך הזה בלי כל קשר
עפ האהבה ואולי גפ אני נו. יהדי אני אחרת"
(ע' 29), קיבלת עם הסין רחמים עצמים. כעורדי
חפלה והזדהות, אלישבע גרץ הפש1ררת הפפרגית,
בת,דמתה של המחברת. .בלי כל קשר עם ד'אחבד."
 לי "לצמט" אותה ולבקשת באופפיפיות

התחשק
פפדיגת שיעטה לקתת. את סבלה בפחות מבד
ראש. אלא שמ הסחט אואשפ, כאחד פבני הפץ
הגמ־י ד&שע&ם והפשטני במגביות. אולי אסכים
גם לנו. אף, בכל איפן. נברמר שחור ולבן כאחד
תי העצוב והאמין הזד,,'עלי, לפחות, להודות שהתרגשתי פהפיספך הספרר

שימל מאתהדולד

.jma שער כניפת שעד יציאה — — שיריפ
אגות ישורמ. 144 עמ/ פפמ פימ קריאה

ו!י»<ת ח̂יבמ המאוחר. 1981. ,

א. זעותדדהבא'
לא צריביפ" להגיד;את זד. בגדול, אבל צריניפ
לטאפא את אבק' פרסאות הפריס שדהרו כאז, ולשפ־
שף קצת אח העיניים. נער השעשיעים של קיצוני־
אוהבי. חשירר, אצלגי, האבגגרדטס־פהמה נשתנה,
הפו בןיעשיו לקלסיקין כבד־משקל. חמ חדיבי־
וים, נופה לי, על הקיגוס־להוגיז. חיים רואים
!בביתר (לא גמוו) את הקו םתהלות־ווו ווך הנ־
.גיד (שואד, את עצפו כבן פיבד'ק של תהילים) ו־
דוד הגביו הקטן (חגביוול ביידיש) לביאליק, ל־
אצ"ג 1עד ל.אב1ת הקטן" (.הבצק עם המפיק מכוסה
בסדין —") ישורון. אני מדבר על .המסורת דג־
דולר.". בשירה. העברית כפו שנהנינו לדבר על תיר־

הזהב בשירת ספרד.
ילא-מזפן. "חהיליפ פלך

כאשר אבות .ישורון.כתב.
העולם" הוא התנוון ?לכך. מה זאת קלאסיקה, אפ
, לא הפראות הני־חצופח רתומר. ליכולת ביטוי בשפת
.ברורה יבהירה. הקצב מנפניט מא נשיקת המוזה
יזה אפשר, לבדוק בכל בית ופסיק. להעתיק קצב
אלגי, מתון וטנובד ולהלביש עליו חנמת ודעת־
עצבות־העגלם ומילים מהמילים שלגו אפשר ואפשר,
אבל המצרך יהא פריק כמגלה לא־חט-וטרי. אצל
פשוררי הקו המכריע שצייגתי לעיל קצב המשפט
זהת לקצב הפיסיקה. הקצב חוא פוחלט, בטוח, ש:
,לגו טד'גרון הבטן והמעיים, כפו שאמר דוד שורר.
כל זח אבות ישורון מצהיר בספרו החדש בצנוע.
היא איפר: ביאליק נתן את חפרס, וצודק ועיפד
בצל טרפיו של אחדאהוב, אצ"ג, שקיבל קודם
, ,אוחו,פרם. וגט מידו חתנווגיות של ביאליק. אבות
ישורון מזכיר את כל השמת אשר תחת דגלי פזז־
ניהם היא משתרע. ואפ אני אומר אבות ובה —
'בנשיפה אגי אומר אצ"ג, יגידי לי משיגע, יתנה
*צ"ג כחרמן מושלג נותן את כתוליו על כל ה-
.עטעס", — הגדיל של ישירין. אופן ההבעה הוא
אחד ואחיד. כמ־כן מזרות ידחיפית החחביד:

מיש הכזלת לחיד ובחיר מינורפ ושן 8שד סניד כחוץ
נוש נגרי אנזר רובין גבנד כרעיו — —

(.פה שאין להשיג", 3039)
אין ראיה של פת בכר אצל ישורון, אין דב-
רים קלי-ערך או לא חשובים. הגושאים הטרנז"ם
, ביותר צצים אצלו בפיגות גדחות ולא־זמרות• שפיץ
אבן גלוי פגפץ את הפחרשר. חעדיגח. האפר הוא
טוב לשות־הלפת שלו. לב ספרו הוא ביסודו,
הארכיאולוגיה של ים — תל אביב — על שכבו-
תיה של זמניות חילונית־סתמית. קוציו, יוניי, שכ-
נותיי הגבירות שחוא טכגיען עט טוב־ליבו בעין
הנץ. בנינים משולטיט עט נשיקת חברה לפיתוח
מתגלגלים על צירם ושוקעיט ללא־טרומפלדור־תד
פיפ־וחצוצתוג בכתיבת ההיסטוריה שלו יש עדי-
פות לכםותי, לדברים שאפשר לפדדם, לפבנים !ל-
הבניות מתמידות וטידרתיות. הוא פאלף את הם-
• אירע כד לתת לו את משקלו המדויק. וכך הוא
מצא את ווכו לתאיט חקטניט חמיוחדימ של התב-
דה. יש לו אף אייר ועל־כו לא מתבייש כפו
שפמניניס המיישבים •את תעליח־חמיס. הוא יודע
פתי לתת' אית לכמת עצים ילפנית אופות. סיג
של כישוף עירוני פשתילל מבין טוובעיו, יכשהיא
רועם ומתרעם קופצים הדברים. יש היתר ליוני
המשורר לגקר גרגירים פחצרי השכנים, ובאשר
זה עובר את פערנת כלי העמל של הצפודים זה
מוחזר נזמל •מעיל לעציציו החרושים. חעץ שלו
0ש1טטת כאזהב־לטיני כי בחירה היא ממן לחיבח.
ד<א,!ןשלח בלומם לחזימניפ, פועה !קש להיות
mאחרות, ושכר תמחים טדי לפציעת במפשעה....

קיים איזה פתח בדא בלשונו בין פד. שהית —
האשכנזית — לבין מת שקיים — הםפרוית.. יאיך
יתנן שלא יהיה מיו: •של האשכנזית העשירה של
ביאליק בשפתנו החרשת ז — יא יתכן• את תמונתו
של מאנגער שטייל איתי על דמעי הטדרכות על
שת, היח מוציא פכים פמסיו בלב דיוגגוף. הקרנה
הפעילד. חזאת פזבירה את חאשח שלאחר פיזור
הפלווים 'צאר, מאחורי עץ מעצי בית־עולט לפתוח

ולשפוך בקבוק דוד על קבר פשורר.
אין שום דבר סתמ במבנה שיריי ואל יבלבלו
אתנם כל התאריכים הללו האופרים — כאילו .יו-
כן!" חאומרים נאילו הנתגולוגיח םציגת את טח
שנפל־לז עם הזמן ו לא ולא. החאדניט הללו פםפ־
נים יפי ושמעי ענידה, גס פלט שופכים. אבל
טפסן יידע את השלד מי בגה, יהקיר לובש את
דפוס איתי שלד עד מף ימיי. אמת ישיתן הוא
אופן ר'"בית" הגמל ביותר הנותב באותיות עב-

אבות יעווריו

דיות היוט — ה.בית" אצלו, בשני המבניט של
הפלח: ייחוט אבות יננין, .טריוויאליות", כמ שה־
מלופדט אומריט ברצינות מזופתת, לא תמצא כאן.
ובתו־הוא־ונתו־שמ, לא תפצא גס שום דבר
(P :רלוונטי" כסו שהיום מוקים את העולם.
שברא הבורא .רלווגטי'', ופר. שיצר היוצר בחוסר,
חט וחלילה, .רלוונטיות". יש כל־כך הרבה יחידות
טהורה שמגיעה עדגמל העמוק־והטוב שבאוטיםטי.
לפעטיט מיביר של בקט (נרילגים הגמלים) הוא
מלביש פדר על העילט בחעבירו אבן מכים לכיס.
פכים לפה, מפה לכיס. אי בסמן ההילך בכיםיי של
בלום בספרו של »יפ. לא צריך שים מלין לקרוא
את אבות ישירין. התנועה פפביוו. כהגדרה הצבע־
'תית מאפא לילד. 1אס אינך פרגיש לפה הוא

פתכוון, הטילון לא יודע.
.אף אץ־יש רוח בפיהם" כותב נעל־התהילים על
אלהיט לי־טוב". .ובי יש להם לב נמו צב בשר•פסל אלילים, יעל 'חפי! עפ אלוהיו, "ואני קרבת

יונו" (שלא יבעו). מתב אציע.

ב אבות אבות
מה שטאחד את משיררי .הפטירת הגדילה" הוא
הקול שבדבור. על הגיתית, או על השפיגית, קול
המשודר עיבר. הוא אינו פזפר פרקי שירה. הוא
חיצב פילים שבפניפ. ו'דטרנ הכרחי שד'דיניר
ייצא נקי ומנצח. .כל היום קודר הלכתי" איפר
מד, בודק את עצםי, .יאוו־עיני גם־חס אין אתי"
 יא). .גפ־הם אץ"' "אף אידיש" — הם

(לח. ז,
הישיתגיזם של תקיפת מלכית מד. שום מור,
ממלכתי לא תיקן לו את הד'גיי ו .יעיד מעט יאיך
דוד כותב, ושפתו בפיו ושפתו הולכת לפניו. הפו•
ליטיקר' הילדותית של התאהבויות̂ ואופי שיריו —
תאופים! היא פגזים, היא קיפץ על הכוונה שבמובן
עד שמבינים. .הפין רשעיפ רבים* היא אוטר• נטג־
קים מצריים בציור ילי באפמ שנית השבעים, או,
..כלו בעשן כלוי. הוא צריו, להניד? *ת זח •פלאי!

עדהמף. חשפת נתיאטרין זעיר להבנת הדברים.
'.היוכל אל לצרך שלחן במדבר" (עח. יט), הוא
שואל את עצמ. לפעסים הכימיים הטדכזיים בהי-
גדם רצים ושבים בין הדורות עד שקשה להגיד
אפ מד הפלך לא חיקה אתי אצ־ג בביטוי בפו
.דור לא־הכיו למ". כד אמת •שורון מפנה
אותנו לשורה חאחרוגד. של אגקראון — בעוד שקלס־
תר פניו שלו, הוא חוא בראי — בסיומ של .הפצ-

ור. רקודיל" :
.tks .שני נצחים נתת.אלתי רק פתק שלש אתיו.־

ר.י לי אחד לחייט.
(דף 123)
גינטלמן ימל בםופו־עול־דבר לתמר פיראט אפילו
בקנה־פידד, הקטן הזד, מבלי לאבד את ככומ. גם
זוית הראיה בסורר, כגון, .בכל, באזור תגע, יש
חוד חרב ויש בליטות" (אנקראון, דף פא) היא בזי-

רת העין של פש1ררנו. הד ההברה האשכנזית פעל
למלה .בליטות" פעביר אותר' ישר לפפת ישורון של
סוף שנות השבעים. אבל ־זה לא כל־בך ענץ של
מלוני פילים כמ כמת חאוייר שבין הרצף החד
של המשפט. לאבות ואצ"ג א1תי מישוש תישני
בטוח בפילים הנדבקות בשורותיה! כמו דבק רג-

בים. איי נפי.ש איטר את זד. ברור ישורון:
יוצר קרפ יצירת

ד\כ להתאהב עב ד'וובר.
(.בתיה לישנסקי". זך• 42)
יט מחדות יחידת העין הבלוה אר. חכשפט בדונו.
אתן דוגמאות פפה שעומד על השולחן, ואהיה אי־
לי הראשון לציין אותן לפי .רשימת קנל" של

יוחנן ארנין:
(2936J •טן חגן הנטוש טבל שנאו.־פו בריב ומפרים '2992ימשירת פרף אילן נדח נטוש באי ־-•דר. בתו (נ•*2)לעת פכפוך בדל גל '8:חלק ונא בין ?ני בו,־
האיש חלו יק־טינ כאל נרד לי (כלי עד עירפ ירח קי1 '001ט
פתחו לו לדופכ ומלו שחור באלו עורמב על ראשי *י"י י5023)ואני איני אוהב כיד. ואנוס א:י לו בגין באמ-נימפ י3023,)מנד, נוי שהוא כמר, הזילד" ;רני,־. רקמת החשכח. . (30°3>

ד יחיתרו אלף: ראד, משך התנועה ואדוות קיי-
מות על בל העדרן.

בית: שים לב לפלח חחד־הברתית היחידה כשו-
גיפל: כושר ההטצאד. בביטוי .פריט ומפרים" !ט-רד" !להצבעה הממיקת במלח "באי".

ריות! המגרה.
דלת: .הלז" — יש לו אופי אישי. .נהר לי

(בלי...") — עושה את אצ"ג בן־תהיליט מגהק.
אבל תוכן המדכאות פולו צבע טרי.

ד,ד,: ואד. עד כמד, חירפת יחידות! של .«י" לקו־
לי1ת, !היטיו פדר החחביר המדהים שבםייט.

וו: תוי מזיקד, בשחור על לבן שהפילים מכ-
תיבות.

זיו: לו, ל.. לו.. לו והעברת צבע־חקול לגוף־

הצפור.
אפ את קרבהו לאצ"ג ?מצהיר. הצהיר. ויצחיר
אבות ישורון עצמו, הייתי אני רוצה לקחת את ידו
.־לשים אותת בתוך כף יד הפח של חגגיד. בכלל
השלשלת ארכילמום, הנגיד, ישורון חי>1 שלשלת

של גדולי־מצני רוח. לכולם .יש חוד חרב ויש־
בליטות". כמו שמואל בן יוסף, אבות מגיד את מל־
!תורד. להתהלך עלי כל־העיו עד הירקןן. מה הו-הטותיי ומדע קרביו החדשים, כאילי תיק עלי רגלו.
לם את ישורון יותר מהתאור שבמלים הקצרות
בשורות שניהם וחחיחוך של אותודםה עושים ־אוחפשל הנגיד — "כויד, בגב לבו" ז ההחיאד, המלאה
אחים למקצוע. אני מצטט סמר, שיש לי — הנרך

השני בהוצאת .תושיד." נערינת נראד:
זח שיר הה •ג"ר — אד לחורף לא אדמז הם צח , (ר1 100)
ואתפד אתישפת טדכר כטדנד י (דף 118)ולא ידעו אנשיב מ־-נלימ (דף־106)מיו לי דפי עיני כביתי ללחם (יי גי")
(W) ? בל מלה נצורה נאשר לא /גמרתיה אני אינה נמרה / יי י
? (דף ז18) ופהד / נעוף ירכב כנף דוה (דף 129)והרה לי, מרה לאלהיב / ואמ מ נאש נשק וחרה: ,,;.,

בין דיואן לספר, האלגיות הזעירות היפות ביותר
בעברית. ופח יש לבחור ואיך נבחר בין השיר .הלן"
(פלצרית הלילה שמאן פ-חפץ") וקיגת הנגיד —
.וראשי הגבירים באדמה / תאנים נפנרו .אלף
בגרה". אני שרקדתי רקוד ילד־רץ־לסני־סומא ("המ־
שידר כסוס", פשא, 1.4.1975) פנד, על חטא, ומעמד
חצי כיית כאן לפבנה הסולידי (לקלאסיקד.) שמאחורי

יילינית סשתילליפ בריח.

ג. פדקי־אבות

מילים יכולות לחמך לפרים כד, פראיים עד כי
תצטרך שבעד, גברים להתגבר עליהן, או לפרות
תועות נפלטות מיער המסתערות ברתוב ראשי והופ־

אי. כבר דיזנגוף היחידה, הערימ ה:
עיקר פעולת אוזן משורר בשמיעה 'היא. בדי
לספר את הנל נמו שהוא צרינים קודם לשמוע את
הנל נמ שהוא. .יאני שפת דברנות", נותנ ישו-
רון על עצפו, ,הטנע האנושי חזק מן הלשון."
ובפפת החוש פרבר, ימתן נציטטית — ציטטית
ציטטות. אלו ואלו, עם ובלי טוכא1ח. לפעמם דייקא

. הפיןיןוית.בין פד' שנאמר.!?מה,שמצוטט, זר' פול, זה, ,

יות את מנן חריכל על פחירתי. כנה לפשל בשיר
הראשון של.התחלפות":

עופר על מעקה דאניה, יניאפ
אל הים, והים מלקק את הפה אחר

צה שאנל. בי הים תמר. •
אובל. אפ בעט לא ניתז לאבל.

(דף 64)
ועוד (.כצד שני פנת דזנגוף הפלו ג'ורנ'

לאורד / גדר קרשים"):
... לאהר ".'נעלמו צריפים ונעארי החתולים

קפצו היות הבית קפיצות פרא.
(דף 0!?)כאלו מעולם לא להם מ,־..

או בשיר הקטן .מנאן ילאחר טנא!" ני דוחק
הליגון מחפרץ בריקוד עצמאי. וח־רס הפציי הוא

עם ריס דמעת והה:
:ריפו החריבו והעבירו (דר 38)
זהי לתוך זה, הופכת את השורד, לגשחו חד, עוק-

צי וקוצי:

השמים גבוהים ער השמם.ילי קטן אמר בטילים אהדו,־.

M. .(דיי«» ., ,.,"'," ,,,.,. ,.,

או, בתמנד. נדרה. בזד. שאגחנו רואים את.
המשורר בםשך עמדתו:

חלבתי לים.
מעתו לא נורמלי.

אך זד, באתי, אני שוטע:
(דף 112)"הוא פתח עלי זרג• עינים".

רואים בו גם את הדוק בשימש הניב שכבר
נקלס (שורד, 2), ואת פזלו של המחפש הצריו־על־
שאכן מקבל (שורד. 4). גם דוד הפלך םדגיש אפת
אימ קשר חי לשמעה ראשונית באומרו (פד,
שמיעת דברי החזאי ברדיו מקדם בבקדיוילי נזכ-ב) ,". באזגינו שפענו / אבותינו ספרו־לגו".

. • י רת לאחר־זפן ברצונו לחתפשט: .
הם חפ פגגדיפ. היו דטכסומרומ אשר היו

(רף 24)נורות לעונת זו.
גט ב.שיר ליריקני" שאפר לנשיא יש צורך לצטט
כד להעביר על־חם את תוכן העגייגים שבו הנשיא

אולי אינו בקי — דו־שיח שנין דיזנגופי:
— ליד'בל שלחן

אתה איטר איזת דרקלה"
(דף14)
אבל. ממדות מייתרת טמנת בישורון לציטוט

עיזרות־בית ושכגות בעלות בית למיניהן:
כחזרה פגשתי אשד.

(דף 16)— "פר אמת ישות! םה עושה פה ד'
ציטטה שהיא גס לב פועם של אותו שיר עליז
ליצגי. .תגו לי לדמ" פבקש ד'פשורר את רש1ת
הדבור ני לשונו אינה דק אבר שדד בפה, אלא
כלי למגע. הפשורר פגיב והעולם פגיב כגגמ:
תנו לי לדמ? אינני מתאבל למן מ, ומתי

? גטי שאני עלול אני הנני טיצד
גלי ללמד זהעולפ מונמר
לתתגמג תגמד העניו.

, (דף«ל)
סיים שבביתי ד'אחרין שיםעים ד%בר, גביתל. לפע-
מם הספימת שבין ציטטה לציטטה. היא היא

שי1צרתאתד.די־ר.רושפ:
וכאן, כאשר גדלתי שערי

איטריפ לי עינייש ושביט:
(דף 06!)"הו, איינשמין 1'' ,וכאשר קצצתי שערי

איפר לי ילד: ,אתה לא עובד באו 1"
חריף יותר, הוא הצלם הפאבד *ת סבלנותו

ו.פרק" מרבת למשורר:,
אתה צריך לראות עצמו

בפי שאחדט רואיפ אומד
(דףמ1)
ובלי אתן הפשורר פי ישמר לנו את כל התוסס
התופת •והמשתגד. חוה, כי בהגדוף עשן תנדףו

ספר חדש של אמת. ישורון הוא תמיד כמעין
גניזה — גנתת פוםטפ הנשללת טתוכנה — או? סל
שהביא עמו (ש""ארזה פאמע ריקלח / דב-
רים חסים לארצות חם.«) ושאתו העם mn מסתובב
.לאוסף". לפה• אין באדץ גלויות •עט תטוגית סופ-
רים כפי שפעם היו מורשח. באודיסח. לסד.ז והגה
בספרו התשפ"א של ישורון גלריה של דמיות אהד
כות — תגשכחית יהגוכרות — מרש"י גיאליק
אווי צבי יאלתופן יעד אליעזר איולגד יפר, ימלל

שמת־בית מ.שפ":
הס קראו: ישראל ערואל.
, יקותיאל קמל. י ישעיהו שעיע.
יחזקאל הפקיל< ירחנדאל רחמיל.

יששבי שבו. וגן חיל.
(וף ז»)
זלטח את צייר אוצישואלי גפי שפעם היה ב«•
זיאץ חישן שם בשדרית דיטשילרז והגה אל*

גיד. קטנה לציוד שהיה ואיני עיר:
... סן אותו ים םמך, שמטנו

''?:':י"8»ו אניות עפ עשןילכזישלימיעמ טובה. •":-":
, v V f " : /.' .י -" :-(דף59) '
<זפישלס •על שחיי שורותיו8 ורישיסיייפשיבלל

גשנה עפרה חגית פלאה (ריקה) מד,
ניפח גלוקיפ ומחטי קזוארינה על הארץ.

.,, (דף 88)
או שרטוט כפלה,

האקלפפת
... (דף40)
רש"י, הפתיק הגמל, אמר את זר. בפטמת
ישורוגית: .עיר ־שהיא נוף יפה לשון ניף של
אילד. ומספת־אמת על פירוש רש"י היא הכני

טת היקיץ" סבין עצי הארץ.
ר'עדתת ונוכחות הן נושאו העמק של ישורון
של, שנות השפוניט, הנוכחות הנעורת היא מר-
קיז":כז מפחיותו, כחיה המיסטית הקייטת לעד נ.שיר

פעם, מלתת, היה מת.
י יעל יר.המת מטתן עצים

אפל. בסיי. .־או שפ חיה עובדת.
.מאז, המד, הטטמת שפ.

(דף 68)
זאת לא חעתקת ד'זכרון שהיא נגטיב של מצי,־
אות, זאת בריאה. ופתאום, כמו תיאוריה. חדשת
הבאה לפתטטיקאי צעיר בנקר חשנפ, צציפ דב'
ויפ גמליפ שאף־אחד עד בה לא אפר אותם:

הנפ אחר הגדולים עפ'הבתנ העפר•
שהבאנו מתהיפמריה» הקדופ. העקום, המעוגל.
הגתכ המרובע. . תחת ערטת הדורות, .
מה הייני עושים שהיא עצמד. עגילה ז

(דפים 66—67)
ואיזח ביולוג י אצלנו יכול להתחרות עם תאור

היונים המקומיית:
... דיני קאינאואל,מחזיקות
בסודיות אקירמון גשחין...

(דף יי)
ואפילו פרליכ לא תפס בפצלפתו עורב סעורבי

האת במשקיו הדאש1נים עזזב ענף תעד:
... פרש את הכשר הקר והיבש,

ח* חש את הטרחנ,
דש דש את האייר, ונעלט.

(דף 83)
נכללות כאן אלגעת קטנות של אבדן קטן, ואל-
מות העופמת מל מ1ת עפ סנטר מצק, מצת
למצח, כתרגיל, האהבה של התיישים. ישורץ עוקב
אחר בל שלב שבין קוטב לקוטב־וטציבם בין שתי
קורית זקימת לסולם חדש. הדרך פתיניקות אל
אישיות עצפאית קרובה 3אד לגירסת! של יירדס־

מרת!
בי תדעה להתעלם חדרת
עט הבר הילד את אטו.
בי עד אז הוא חלד ילד.

ועפ הבר את אמ, הוא הולד אל עצמו.
(דף 101)
. נוכחות והעורות חן עיבוד גופף של חיים
ומות. במרובע קטן יחיו פני*. ישירת הסמויה
מזורזת של הציונות. נחנה פטזצא עט שמלה אחת
בין ד'שופרים (תרס"ח) — היא היתד. רזתצת נע-
רב, מלה, ושוטר עובר היה היפו לצד־שפש. בך

שמלח ינשה פצאח חנה עם יבקר:
שפלה על הגדר תלוי

עד ?דשא מ
השפלה מעליה וישאיר

את הגדר ערפת.
(דף 114)
הקצב שבו הדברים פתרתשיפ — נמדד אצלו
בשיר.יאלגיה' קטגה לגברותו העולה הופכת את

האין ליש:
שט* היויללכתי ער קר.

בנית חוליט ריפד. שפשפת בספירט
אחות את חזי, שעוד

לא היתח עלי! שערה אחת.
(דף 61»
פכיוון שהכניס לי אבות ישירון את דש"1 בואש
אפיים בציטיט על פפיק בעייתי, .נעו ו'"תי גפ•
זקנתי / ולא ראיתי צדיק נעזב...". רש"י פםיר
את פשקלו האכזר של הפסיק פאחריותי של
ניצר עילפ־פשירר:משירד? *עיר בכתבו: "פסיק זה שר העילפ", וכן

... והיא, העבד. במלים
שטות. בלב כלי*

,.. ..."., (יי"נ•) .. : .

טר ממים תלי ה'
«?" י • י «, • , —" • • • •
• • • • , • ?

ברית רה הע המכריע בשי או מקו '


