
 תמיד שלא השירה צרכי ועם צרכיו עם בו עושה
 המוטה הספר גם הוא אחד. בקנה יחד עולים

 אינו הארוך השירים ורצף מטה יש בספר ביותר:
 "ילידיים" מקומיים נופים סתמי: או מקרי

 צפוניים זרים, טופים בהדרגה בהם מתחלפים
 מארד אירוטית אהבה צומחת מתוכם יותר;

 בשיריו תקדים ללא ונואש חריף כאן שביטוייה
 סמלי מול אהבה אותה עומדת אז או ;הקודמים

 ארבע פותח. הספר שבהם הארץ־ישראלי הנוף
 מזה. דה לגמרי מופרדים אינם ששיריהן חטיבות

 ממנו. להתעלם שאין סיפור מספרות הן יחד
ף, המעתק  הפרק אל הישראלי הפרק מן טו
 וכעזרת הרומנטיקה בעזרת נעשה האחר,

 הישן, הרומנטי הסיפור זהו יחד. גם ההיסטוריה
 למקומות העופות של נדודים יצר אותם כמו

 ביטח לו נתן אברמוביץ׳ ש״י כבר אשר חמים,
מין כ׳מסעות קומי־טראגי  בתיאור השלישי־ טי

 ביאליק וכבר שלו, טימק אצל עוף־הנדוד תכונת
 להתגעגע החמה" דמדומי "עם החלון מול עמד

 לגהינום". חיינו את ש״עשו ההן הארצות אל
 בכמה הרומנטי הדחף את מדגיש דור זה בספר
 הנוף. לשינד ההטה את המבטאים מעבר" "שירי

 "העיר :מהם אחד של וסופו תחילתו למשל הנה
 ולמה יושב...// אני שבה העיר היא/ נולדתי שבה

תמלאני כזאת ערגה — איפוא.../
 אשב לא ובהן נולדתי לא שבהן ערים אל/

 הרהורים היא ההיסטוריה (.27 )״עיר״, לעולם?״
 זו והתייחסות מקום. בכל אחד שהוא הזמן. על
 נוף על רק לא דומה כתיבה המאפשרת הנוף, אל

 מעשור. למעלה לפני דור שירת יצרה ישראלי,
 בעירומו שנשאר לפרט הנוף אומר מקום בכל

 מן דור, של בשיריו הנרפים סיבח. אין לך הפרטי:
 בהמסתד ׳עפיפונים שבספרו האעליים הנופים

 מלמדים שאת, ביתר עוד וכאן הנה, ועד הית׳,
 של הקשה הבשורה אח — חחר אחד דבר

 לבין בינו השירים באחד משווה הדובר :החלוף
 טומן שזה כשם מטהו(: הוא קטן" )"אח סנאי

 את הדובר טמן כן הצפוני, האלק בחורי בלוטיו
 אחרים" "עצים ב״חורי" לשמר לשווא שניסה מה
 לשמר הניסיק שלו. המולדת נוף בתמונת —

מקום. ככל לכל זהים ומפח־הנפש

תותר כנפך" תחת "הכניסיני
 הנוף מפת אל האהבה. הוא השלישי הפרק

 הזמן אשר ניל־העמידה כן נמלט שלה האינטימי
 הילידי טוף המוחלטת תלותו את אותו שמלמד

 כי גם אותו מלמד שלו, הארצישראלי טוף שלו,
 דור שירת עושה וכך הזמן. בעד העוצר נוף אין
 ׳בראש הקודם, שספרו שלה, הבא המהלך את

 הזמן, תוגת ברורה. בצורה מבשר ככר השונית׳,
 הלאומית, התודעה כי מראה הגיל, תוגת

ף, בעיקר אצלו שהתממשה  משמשת אינה טו
 בהגנה צורן יש האישית. החרדה מפני מעצור
 בשנים שעוברת הדרך מדווחת יותר, חזקה

 נוף את להמיר אי־אפשר דור. שירת האחרונות
 גם מדווחת — מספיק אינו הוא אבל המולדת,

 וכך, וחבל. בדורנו. ישראלית שירה ככל דור שירת
 הגוף. טוף המולדת נוף מתחלף כמשמעו, פשוטו
 ומפורשת ברורה בצורה כתוב זה מהלך גם ושוב,

 בעצמות, חקוקה/ המולדת "מפת בשיריו:
לי השמש, ככתמי/ באישונים, ד  ומה העור. טו

 הרכות, הגבעות/ האחדת? כתיבת־הארץ על/
 העמקים סער, בהלום/ מתקשות שפסגותיהן

 המפה האפלים?/ והחרשים הרוחם,/ המתוקים,
 בה מתעטפים אנחנו משורטטת./ איעה הזאת
 רוהות באצבעות/ מחליקים נפחדים, ילדים כשני/

 לבטא לומדים כור ובפה ופיתוליה/ קמטיה על
 (.74 )״מפות״, החבויים.״ אתריה גחלי כל את/
 ;חדשה ארץ להיות הופכים הטף ממדי כך,

 דבר המציא לא דור חדש. מקום־חסות כלומר
 ולאה משלונסקי והולכת שמושכת שירתו, חדש.

 יחס על חחרת הקבוצה, מטי ואחרים גולדברג
 אופיו. על־פי משורר משורר יצרו, כבר שהם לגוף
 ובסביבה טוף שימוש של המשולב המודל ולכן,

 רומנטי תיאור לצורך רגם זהות תיאור לצורך גם
 זאת, למרות שלו. חידוש איננו אירוטי, ואפילו
 כחל ללא בטות, לדווח כמשורר שלו הצורך
 עד אותה ולמפות תחושה לחשוף ושרק,

 שלו האלה השירים את הופך עצמית, התאכזרות
 כאלה הלשונית. ובבהירותם בקיצוניותם לחדשים

 ממחישה דוגמא להביא ריש אצלנו. מעטים יש
 כותרת היא טוזרתו שגם "ממדים", השיר —

 מטת יש/ מארחי לי שנתנו "בחדר :ממחישה
 על בטן בשום־שכל, ונצטמצם/ נצמד אם יחיד,
 אולי/ חוי, על שדייך ירכיים, על ירכיים/ בטן,
 (.90) שיר״ נהיה אולי/ חדש, גורל נהיה
 הנואשים האהבה שירי את לכרוך שלא יכול אינך

 בהשתנות שירי־לעת־ערב, שירי־זמן, האלה,
 נובעות שורש מאותו כי ולומר דור כשירת הנופים

 האהבה טוף מקלט שמחפש מי התופעות: שתי
 התופעה הארץ. טוף מקלט מצא שלא מי הוא
 כבר קיימת לנוף במקביל האהבה העמדת של

 בביטחק בא הוא ששם אלא הראשונים. בשיריו
 הרא וכאן יחד. גם האהבה ואל הנוף אל צעיר

 נדמה טוף מצא שלא ומה כשניהם, מקלט מחפש
באהבה. שמצא לו

 דבר זה חילוף־חיפוש מאחורי מסתתר ואולי
 הם דור של האהבה שידי נם החילוניות. :נוסף

 גרף זה ראם שיש; מה הוא הגוף חילוניים.
 באחד כותב שהוא כשם יד־שנייה, גוף משומש,
 לעשרת מה אבל בכך. להסתפק יש הרי השירים,
 הכוח ? הגוף מממדי גדולים והפחד שהתוגה

 שבהם, כפאתום בלשונם, לשירים מתגנב האחר
 מגיע כאן עד במישרין. ט להודות מסרב דור אבל

 לתקופתנו, שייך הוא בזה שלו. ההודאה" "כוח
 ולהסיק להמשיך לו מספיקים לא שכוחותיו וחבל

המסקנות. את

האחרונה התחנה
של חוזרת העמדה היא בספר האחרונה התחנה

שפר הפי

הלויתן את
 הרוח על הכחיל הלתתן את

הפת על השועל ואת
הזכרון ואת
 הפקךתי העינים על

לראות העתים ואת

והמת הגדולה החה כי
 ראוי עתים. מלא ?חל ושועל
 חדה בסכין מאתט שןסירו

סשןה את

פלב יש
 ?והם אצלי כלב ?ש

צודח. שהוא שנים
בי. מתחכך

 לתה, נפךדים ?שחלונות בלילה.
 כלב־הרחם ןללת עולה

 הצהרות, עוךבי את ומבהילה
 ששש — לו אומרת ואני
ששש — לו עושה אני
 אותו משששה אני נרגע שהוא עד
נרגע. שהוא עד

 ארץ־ נוף אותו מול שלה הזה הנוף ושל האהבה
 לכותב מנוס ואין כאחד, ואישי היסטורי ישראלי

 בכותב. בחר מזמן כבר הוא כי ט, לבחור אלא
 קשים" "מים הוא הקובץ בשירי היפים אחר

 "שלנו", הקשות והנשים הקשה הטף בין שמשווה
 הרכות והנשים הרך הטף לבין הישראליים,

 הנאבק יעקב של הסמלי הרקע על "שלכם",
 כמעט הוא "... כשיר: מסתיים דה כך במלאך;

 מתנשם קטוע, בקול המלאך,/ בתאר נוצח
 מורדות ראת/ הרבים רחל שדי את מעייפות,/

 שהניח/ האטים התקבצו אז בטנה./ של הדבש
 הוא כנען, שבטרם/ ההכנה בלילות למראשותיו

 האחרון, למאמץ מתקשה/ גופו כיצד חש
 לא מלאכים/ בידי נקרעה כף־ירך ששום/ המכריע,

 ־91) הקשה.״ המבטחת, לארץ/ בהגיעו תסכלו
 לאורך ,כאמור שאפשר, הנהר, את המעבר (.92

 סיום, לקראת מוסט שונות, כדרכים להכינו הספר
 הזאת: באוץ בהישארות ובאחרים, זה בשיר

 אבל זאת, ערשה דור שירת ובזהותה. ברגשותיה
 "להטת דרך, לפרוץ שיומרותיה שירה אישי. בטון

 לעשות מאי־פעם יותר היום צריכה אלטרנטיבה",
ר יותר. הרבה מאז׳ורי בטק זאת  זה שספר לי טו

 במשך בהן התחבט שדדר הבעיות כל את ממקד
 והמרשים היפה והוא כתיבה, של רבות שנים

 ראה ניסיון באן שיש ספק לי אין בספריו.
 כל למרות הישראלית, בשירה זרם ליצור להערכה
 והשירים גרמן, שהזמן והנפש הגוף חולשות
 אכזריות שעד פיוטי באומץ עליהן מדווחים
 חוזר שדור הילידידת, זאת, עם רב. וביופי עצמית.

 רבים פקפוקים לאחר זה בספר בה וטחר
 החוהה תיאור להיות יכולה אינה רכים, והיסוסים

 ההיטמנות ועד אחד מרחם הפרטית היציאה שמן
 עפר־הארץ. של בודדות אמות בארבע הפרטית

 הכל לידת חדשה, כללית לידה להיות חייבת היא
■ החדש־ישן. הארץ בטף מחדש

ברתנא אורציון

מלכים גופת
תה כפני במכתש

ל ?סלק ה ל מ י9אך ?
 :המוארים ה?נים סן פודה ערכנו
 הקקזה ?חול חלים תושט

 — לחוץ הצבנו ובקבוק
ההר". לפס?ת ה?ץט "הנה

 ש□, תרם לנו וזד קומות מרבה בנןן
 גופנו ?חבור שעשינו הצזךה אכל

 פיסודותת ?)לכיס גופת כמו ת^גט
 רתה־ך?אים בו תהלך או

?לא. באוד
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