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וחדש צבעוני קול־שירה יי •יי* ז
 משמחת ניכר שחלק סאד. אפשר
 מהנאת־הקריאה. כחיה יש הביקורת
 ספר־שיריו הופעת לאהר שנתגלו

 ה• הסוספים דפי פעל וסיר"( של
 לאו נבע וכתבי־העת. ספרותיים

 ובפרו• בדימויים מהתעמקות דווקא
 מתחושת ששים אלא שלו, זודיה

ש הדש• קול שבשמיעת רעננות
 השירה מהשגי כמה למזג הגלית

 אסוציאטיבי נוף עם המודרנית
 היה ועליז. צבעוני־מזרחי אחר.

נין פואטי סיזוג־גלויות כעין זה

 ל« מה עד שבו. האחווה ועל שם־
מ בארץ עדות־המזרח לנו הקימו
אצל ידועה לא •אף רציני, שורר

 פיוט משקל בעלת ערבית שירה נו
 ש. של שירתו באה והבה עצמאי.

 נדו• ליריים חרוזים יבסקום זמיר.
 העמידה יסיושנים, מתוקים שים,

 יאינטואסי־ חריפה תחושת־דימוי
 זד צבע־ינוף תמונות המעלה בית,

ו צלול חדפעסי. בשרטוט נתפסות
 קווי• הכבישים. רקע על רענן.

והש* מזג-האוויד ואיבכות הטיסה

מז זמר־עם ובק משורר-מודרניסס
 ה- המטבעות מסורת שמאחוריו רחי•

 אלמוניות של האורינטליות, יצוקות.
עלהקולוריס המונוטוני נוסזדוזניגון

 ש, מאת לענף, מבעד הקול "(
.1960 פועלים, ספרית היצאת זמיר.

 השירות של הכארומטריים קעים
 אס־ ועד מבאן - הססראולוגי

ש מספת-הילדים, ואינדונזיה סרחן
 ססעי-עפרון לערוד עתה יכול בד,

 של הבהול הצבע על-פגי מסעירים
הכספי. והים ההודי האוקינוס

כ• שורות בעיקר לקורא קסמו

לע די 7 — נמוך, כה .הרקיע
 לפשוט / הרגלים, בהונות על מוד

 / בירח. ולהדליקה קש חבילת
כרי / ברוח. שחה השיטים שורת

 ענפי וכין / לנום. עומד עפעף סי
פור הכחולות הציסירים / העצים.

 רפי־ מול / מגדולינות על טות
 עובר־ה• לכבוד / ערוכים תווים

 כה הסגולים כ״השמים או אורח*.
 בהונות על העולה ילד, / נמוכים,

מ סימחטה / לתלוש יכול רגליו,
לכו ומחכה אני יושב / סגול. ענן

שיזרחו". כבים
 כמה מדגימות אלו מעין שורות

 מזר• קילוריס בין מיסודית-המיזוג
ל הדומה ים-תיכוני אף או רחי,

 די• בין לורקה••(. של לזה עתים
אי הם שאף פשוטים, מויי־אחווה

ה בעת כידיע, ביותר. רווחים נם
מו כשירה שמקובל בסד. אחרונה

 בהד על העולה ).ילד דרניסטית
 ערוכים .דפי־תווים רגליו...-. נות

 .יושב גם או עובר־האורח-. לכבוד
ו שיזרחו"(, לכוכבים ומחכה אני
 לאמיתו, סיוטי, סוריאליזם כעין בין

 ובעצם הדימויים בטכניקת המשתקף
 המצב של והקומבינציוח תהנחות
וזרי השיר ומבנה היסודי הפיוטי

 השירסוס שבקו זה סוריאליזם מתו.
 חלומית, בצבעוניות הריטס החינני.

 כ.על בבתים מתגלה ועליזה, עדינה4
 סת- כנרות / כבים, חושי הדשא...

 ואחר־לזדכלום / ודועכים, קצרים
 / ראשון. לא-כלום על נופל שני

 נושאית / כחולות סנוניות ובאופק
 או מהשרוכיס*. במקוריהן. נעלי

ג / הרמה. על צועדות ״הפרות
 / נעים. כבתים גבוהות. כה בוהות,

 כרחוב זו אהר בזי צועדות הן
פר באופק המהווה / בתים, של
שממול*. הרחוב עם דרכים שת

 שתי של המודגשת הסרוזאיות
כל רק נבדלת האחרונות השורות

ש הצבעתי מהסוריאליזם חת פי
 עולה זמיר. של אחרות בשורות

 לפרוור, השוואה של הד איזה כאן
 לא דרכו. בתהילות לנרודה או

במ מושפע אף או מחקה שזמיר
 סוריאליזם בין המיזוג אד יוחד.

 אח• של פרוזאית ופשטות צבעוני
ההתרש את כאן מקרב וות-חולין

לע מבעד ב״הקול מהדימויים מות
 סורי• פיוטיים מרכיבים לזכדון נף-

הם. באשר אליסטייס-פרוזאיים
 נוססות הפז... .שלוליות לכן

 היבש שם, בלי ברח׳ סתם ברח׳",
כ הלקוח הזה, .ברח*. אך והמשרדי.

 העיריה של כלשוע מפיסמך אילו
אל בשיכוךעפידר כאילו המצוי
הפ לנוף מעבירנו אינו כלל מוני,
 הוא נוף־גרוטסקה. לאיזה או שטה
ש שלו, •בפרוזאיות מפחידנו אינו

 במרפסותיו גם כי אנו, יודעים כן
 בסגר• סהרוריות "חמש תימצאנה

או .חופני ייזרו באווירו וגם לים",
ותפוחים*. רז

ה הסוריאליזם יוצר לעתים רק
ב המנותק נוף. זמיר של פרוזאי

 סססתבר־לעין הדמיונית הפשטתו
 "השמים של עקיפה מראיה דימויי,

 העולה ילד / נמוכים, כה הסגולים
 באולר / לדקור יכול ענף*עץ על
א ספורים במקרים האלהים*. את
מ שיריים למראות אנו עדים לה

 ,ליד השיר )למשל. בייחודם גובשים
 אוכלות ן עוברות. "הפרות האגם׳:

 קבוצת / דונם! אחר דונם האדמה,
 שחורים / מעלים, ירוקים עצים,

 את סכערים מאבק, חומים / מצל,
 / נראו היקום גלי ועל / הנוף.
 ומשחקים נשים וחצאי גברים חצאי

ק אמנם כזאת שירית תמונה יחד"(.
 נכי-המלח- ,שיד של לתמונה רובה

 שלרש מאיתנו שניים ).לכל מה׳
 שמונה — חמישה לכל / עיניים,

ש בין ההבדל גם ברור אד ידיים"(׳
 דימוי לפניני האחד במקרה תיהן.

 הפלגה השני במקרה ריאליה, של
 מחופי* יותר רחוקה סוריאליסטית

(13 בעמוד )הסוף

 .זד סגול", מענן .מימחטה ••(
 מג* על הכחולוומדרטות ציפורים

 ב* הירח הדלקת אף או דלינות".
נסרך. רקיע
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ומדש צבעתי שירה קול
 . ’ ‘ H0 •now )סוף

 >אן שיי כמובן, ודאי, הריאליה.
 פוםשסה שידה זו אץ כאן ולא

דווקא.
 אס וסיר לשירת עוול זה יהא
 וסר* דיסויי־גוף כשירת רק נראות

 בעלי סוריאליסטיים׳ צבעוניים אות
 סד• אורנאמנסאליות של טבעי בורן

 “אינמנסי וארתה עוסק אותר רחית.
 ,האגם כ,ליד שיר של שלפה כירת

 אוד רבתים בשררות גם פררגשים
 דימוי על כלי מבוססים שאינם דים,

 .ש• ,שיר )לפשל. כישהר תורתי
אפ התערערה׳(. .הסוף או זוייף׳,

 שירים איה שאץ אולי, יופר, שר
 הסודיא• החזותיים כשיריו סובים

 החווייתי היסוד • כלי אך ליסטיים.
 לדיפוייו גם קיום היה לא שבחם

 שדווקא לי, נראה כן וסיר. שי
 י" סתת לשפש יכויים אלה שירים
 זסיר בשידת ולהתפתחות חידוש
 יהשאר ירעה שלא בפידד. בעתיד
 ספרד לנוף יתר־על־הסידה צפוד

הראשון.
 .ביתי• שירים כי לא שני. פער ,

 הרפה על מצויים איה חזותיים'
 עירית׳, ,כשפתה כסו שיר הנאותה ן

 סד היותו כל ועם כנותו כל עם !
 הפוחשי, הפצב עפת לגבי נססיבי '
בקובץ. השירים לרוב להשוותו אץ •

וב כ,ליליסועז׳, בשיר הדין הוא
 ההוסאניס־ הצכעוגירת אחדים. עוד

 נון* ככל לגיסיפית ופיר של פית
 מר־ שתיזהר בתנאי בשירה, אחר

 בבירור, להודית עלינו אך דידות.
ב יהתפיה עד פעלה זו שידידות

ל פבעד .הקול להיות לב שים
 ול• זפיר שי הראשון הקובץ ענף-

 ד תכנה סי שעל שלו. תפאפיקה
 סכנות הרף בלי יה אורבות צורתה

 והקר הצבעים סולם השפחת שי
יוה

ל נוגעת שאינה יבהערת-שוליים■
 שוב המתעוררת אד השירה, עצם

ב וחזותית גראפית סבחינה ושוב
 החסר הלקוי. הניקוד הקריאה: עת

 ברבים לאחרונה הפונהג דגשים.
 בלתי• רושם משאיר שירה, מסמרי

 מבחינה שים“יא משהו של נעים
ב ההגיון פה להבין אין לשונית. י
זה. פעין כלאיים ניקוד ,
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