
החיים למען נועדה השירהקוניץ סטנלי
 האמריקנית השירה גדולי עם נמנה ואחת, מאה בן והוא לעולמו אלה בימים שהלך קוניץ, סטנלי

 המדינה של השירה" "שר שהיה מי ארה״ב, פייטני זקן בשנתו, נשיקה, מיתת מת הוא המודרנית.
 יהודית למשפחה שנולד קוניץ, היה דרכו בראשית שלה. הנחשבים הספרות פרסי בכל והוכתר
 והחל והמשקל החריזה עול את שבר כאשר רק אך פורמאליסט, מאסאצ׳וסטס, שבמדינת בווסטר
 שירת הארווארד, אוניברסיטת בוגר רחב. קוראים קהל אל אחת בבת פרץ חופשי, בנוסח לכתוב
 אוניברסיטאות וכמה בכמה הורה וכשהשתחרר השנייה, העולם במלחמת האמריקני בצבא קוניץ
 פרש לבסוף והרעיונית; האישית חירותו את בקפדנות וקיים האקדמיה לכללי נשתעבד לא אך

 שאותה גינה מוקף בבית מאסאצ׳וסטס, בפרובינסטאון, הציירת אשתו עם השתקע מההוראה, בכלל
 כזה. מופלג ימים אורך לו שהקנתה היא בה העבודה ולדבריו האחרון, יומו עד באהבה טיפח

 הבזה וטכנולוגית, מתועשת בחברה האדם צלם שמירת על למאבק האנושי, לקיום נדרש ביצירתו
 קוניץ של אביו אכן, הנישואים. חיי של הטרגיים להיבטים מזה פחות ולא בה, ולעוסקים לשירה
 את ביערה זה, מעשה על לבעלה מעודה סלחה שלא והאם, העולם, לאוויר בנו יצא בטרם התאבד
 חוק על בעברו הילד ממנה שספג הלחי )סטירת אביו שם את להעלות בנה על ואסרה ממעונה זכרו

בשירתו(. נחקק הזה הברזל
 "השיר יצירתו: על אמר בירושלים, שאננים" "משכנות כאורח בישראל רעייתו עם שביקר קוניץ,
 בימי לנסחו ניסיתי כך - המחשבה׳ את ואופפת הפורצת נשמה עליית ׳כמו ■ ברכה בדמות מופיע

 ניתנת ובלתי והזנה חיות מקור היא לחיים השירה של זו שמתנה נוכחתי השנים במרוצת בחרותי.

למען נועדה השירה הנכון: הוא ההפך דווקא, לאו השירה? למען אפוא חי אדם האם לצפייה.
החיים."

ט.ד.

שקטים הבלתי הדיוקן

קשה חזות יום

ובאים. ממשמשים גדולים ארועים
נוד צפרי ראיתי

 תקדים חסרי במספרים
 החוף, מישור על יורדות

 השולים. את למשעי מנקרות
 באהלן משפחה הן עצמותי

 קטנה מדורה ליד מצטופפות
 הלא־ודאי לאות ממתינות

הארך. המצעד את לחדש

המריבה

 בכעס שהגיתי המלה
 הפטרוזיליה, מגרעין פחות כבדה

 נתיב נמתח דרכה אך
לקברי, המוביל

 שלמה, ותמורתה שנרכשה, זו חלקה
בטרורו רוח מרססת גבעה על
 ננסיים ארנים שם

 המפרץ. על משקיפים
 דיי, מת כבר אני הדרך במחצית

 שלי מטבעי הלאה תועה
החיים. את העזה ומלפיתתי

 בכיתי, אז כי לבכות, יכלתי אלו
 להיות מכדי קשיש אני אך

מישהו. של .ילדו
061161160

 לריב עלי מי עם
 אהבה, של שרף בלחישת זולת
חורגת? אכזרית, שלהבת אותה

 לאבי מעודה סלחה לא אמי
 שהתאבד, על־שום

 לא-נוח כה בזמן ביחוד
 צבוךי, ובגן

 ההוא באביב
 להולד. כשהמתנתי

 שמו את נעלה היא
 ביותר העמקה בשידתה

 לצאת, לו להניח אבתה רלא
 באגרופיו. הולם אותו לשמע ;כלתי כי אף

 מעאת־הגג כשירדתי
 הפסטל דיוקן ובידי

 שפתים ארך■ נכרי של
נהדר שפם בעל

 מאזנות, חומות עמקות ועינים
 לגזרים אותו קךעה
 ויחידה אחת מלה בלא

בחזקה. לי וסטרה
 וארבע הששים בשנתי

שלחיי חש אני
צורבת. עדין

בגרמנית אהובה - 6ו66<±8ח

אבדתי שנים לפני
שניהם. של הורי, שני כתובות את

שוכבים ואמא אבא
 הזנוחות, בעריסותיהם

 כחפרפרות, כמוסים
בקור. חשוכי

 להזעיקם• צריך איני
האור את בכבותי

 באי־נחת זעים אותם שומע אני
 הנפרךים, במקומותיהם

בחיים כמו
 מזה, זה ךחוקים

 דברים מחליפים אינם
 המשתף בתחום זולת

בנם. מחשבת של
 צרים חרכים בעד חומקים הם

 מגביהה, דוס פתאים בהם ובנפח
 שלי, הרפאים מערת לתוך גולשים
 לא אך קרואים, לא אורחים

 אפלים שליחים אהובים, בלתי
הפנים. כפול האל של

דור משה מאנגלית:

14
311 גליו!


	txu-oclc-4202480-311-014

