
כמד עוד להוסיף וכדאי במינו. ומיוחד שונה

 ושלושים בעברית, תמדה שנות כארבעים אחרי
 ששת מבק הראשיז הספר הופעת מאז שנים ושלוש

 אסופי■ ריננה סוכיה פירסם כד" עד שלו השירה קבצי
 עקרונות לפי כנוייה האסופה שירתו. מכלל נרחבת
 גולדברג. לאה את נשעתו שהנחו לאלה רוסים

 של מדוקדקת בחידה ומאותר־: מוקדם’ ספרה בעריכת
 שנכתבו השירים הוספת תוך כלבד, כיותר המעולה

 בתוקף כרם, נוסף. כחלק האחרון, היחיד הק־כץ אחרי
 אופי ®בנר סיב® מל זה אחרון חלק נושא הנסיבות

נשמר אינו ובתוכם הקבצים לפי השירים סדר שירי®
 וכסה בכסה שינויים הוכנסו שבדקתי, ככל מאפייני®

 הרשימוני שבשעתו 41461*01 השני כשבז אחדים
 שלפניני כאשפה משמשים יריעתה ברוחב במיוחד

פז כהרבה קצרים אחריה לשירים גלם כחומר אך

 של עדך, שוות שונית נידסות מדכאות פעמים וכמה
ארוכים שידים כי מצאתי, כן, על יתר שיר. אותו

המקור.
 ועליה סקח־נ היה אליה גולדברג, לאה מל כמו

 של המבחר עקרונות גם משקפים מונוגרפיה כתב
 שלו: האישית הפואטיקה סאיפיוני חלק ®בנר סוביה

 מן סלידה השירי, הניסוי של מירכי לדיוק שאיפה
 תוך מתדקד^ כין וחסיסד דדדתרת"( ס״דזן )גס המיותר

 לכנות שנוהגים- ומה ותוכן וכד־( אווירה •תחושו־"
 ולהגגוד והמהסס המחר לבקשת כניגוד - (’־נושא

 שיריים וירטואוזים של וגם וידסואוזיות של לראווה
כאמת(.

והיפוכו - שוד

 ®כנר סוכיה של השירי עולמו כיסוד שנראה מה
 •עסי ־המנגנת־ סיגי, סראשסד פסלון על כשיד מופיע

 נאמד. זה כשיד חגות*. ־שמש הק־בץ מתוך 4161־154
 הקני® 16 בן הסיני החליל על פרוזאית, כלשון

 / לי. יאנג גבריי® צלילים הם שמאל מד ־הגלילים
 יין, יאנג / לי. יין נשיי® בלילים חם כימין הצלילים

 תיאור ראיתי כלשהו במקום שלימות*. הם וחושד, אור
 !הסילונאפיד" המוסיקה של הללו והסודית של גרפי

 עם הקטבים, משני אתר כל מינית: וכל( הרפואה
היפוכו. בתוך גם שוכן עצמאי, היותו

 מגופי השראתי את שיאב חזות* ־שמש הקובץ
 נגיפים המעוגנת יסידרד" הרחוק הסקנדינבי הצפון
 כין כ־עכשיי פותחת /144 יעס־ אמנינגן־ ־אגם הללו,

 ■ ייס־ ורואה / לילה יודע אני דיים נמות/ לזמן, זמן
 ובו־כזמן - שזור באותו הקייץ שמי של סדוייק תיאור

 אשי כשיר, נמשך זד סמל המשודר. בשירת יסוד סמל
 התפרסם אף־כי חבות־, ב־שמש הוא אף נכלל

 •עסי הבבעיס־ 'כן, רקרדמי® הקבצים באחד לראשונה
 / אכל סכיני® כסו / האור הבכעי® *כן. נ 167

 אל הלכז מן / לעבוד באוויר. / הגבעים ריח הבכעי®
 אל / לשוב הלבן, אל השחה־ סן לעבוד / ושוב השחור
 אני / הבכעיס ,p בין, / כאן להיות הלבן, בעין השחור

 מז השחיר ועל הל® סן הל® על / הגבעים על חולם
 לשהות / איטיות בעיניים / מבעים כל הו, / השחור

ועיוור־. הברכיים, ועל וכריב!־" / מבעים כין
 מיתי, בולם הרי ניגודו־ נתח־ ־דבר לסמל אשי

 לא אד הלבן', בתוך השחור ־אל אמנם כאן ’שמגי
 בא החשור־ אל הל® מ ־לעבוד ועוד. זאת היפו®.

 כאילי באוויר־, הגבעים ריח מנעים ־אבל אחר•
 השחור, אל הלבן מן בעוברה כאילו בהמשך, מדיבר
 ושחור ל® התג ולא מבעי® על־פני העין עובדת

 של עולם כסכינים׳: "אור של המשך הם בכעי® אינם
 עולם מגיכאי, עולם ההגדרה על״סי הוא לבך ־שחור

 רע ימת טוב קצת של המוסב ולכל ורע, סוב של
 רב־ הוא והריחות מבעים עילם יאילו משעמם/ •אפוד

 מוות. של עולם מול חיים של עולם גונייפלורליסטי.
 בזה זו השלובות תטיבו® משתי השיר מורכב יכעגם

'p להיות - באוויר מבעים ריח ד®7מב - מבעים 
 כל הו. - מבעים על חולם אני - מבעים .p בין, כאן

 ימגד מבעים*. רן 1 יו! לשז שטיות כעיניים מבעי®
 כריח מבעי® כין השהיה לאיטיות בניגוד שני,

 השחור אל הל® מן לעבור - כסכינים ״האח־ י®מגע
 השחור אל ישוב הלח, אל השחור מן לעבוד ושוב /

חשודי סן השתוי רעל הל® סן הל® על - חל® בעין
תרווד־• הבדכיי® ועל ובריצה -

 בו ־המנגנת*, של •*הקלאסי־• הסיני לעולם כניגוד
 העול® שלימות לכלל זה את זד משלימים וחושד אור

 ת!4מלי ®ד זה נלחמים •חושי אוי הסניכאי בעולם
 לאישיות לדי® לצבעים, מיגור עומדים חודסד"

 ®כגר טוביה של השני •ספרי החיים ביסודות ולשהייה
 כסכינים*. ־ארד האוד, 4עת־_ למבוא ־שיי־ים נקרא
 כמלחמת כביכול, ־נני־אור* של חרבותיהם הן אולי

 כגי־חושר, להיות כהם שבחרו סי נגד שלחם יקודש
 עד ,והשוער הל® קירות בת המטורפת ל׳דיגה־ מוליך
 גם מרומז המוות מוות. עד ועיוור*. הכרמים ל־על
 4166 •עסי •הסבור* - מבעים־ *כן, ליד כשיד

 ומכאן מכאן •הקירות הפותח: ממול, בעמוד המודפס
 ־משי מתה־ מדוייקת כמעט ציטטו־ ■ והולכים* ז־־יס
 חתול כה הנקלע העכבר כיכר קהקא. פרנץ מאת קטן־

למלכודת•
 נוסף בשיי מופיע החיים עולם נתון־ המרות עולם

הנגדי יקוטב של סרכזי גד נראה מ מות*, שב־שמש
 שהוא ג1«ג >עס־ ־הבולבול־ לשח־ כמתי האהבה. -

 היא האביב. של בעיצומו ל־אתה* "את* מן דר־שיח
 קפאו רככה •*פרפרים השקד פריחת את רואו.

 - הוא ואילו היד® את מסכי® הרוחש את במעופם*/
 הועלף כענן שניחם חידת את והמקרטע', •המפרפר את
 אין בולבול’ הסת: הבולבול תמונת והנה פניהם. על
 עליז ריקדו ירוקים זבובים / ננת בנו, והכיס הכיס נש

 בעפר לרוזחה פרושה אחת כנף / ניצוצות. נקמות
 1שי מיסד סשווד זי תמונה מצומצמת־. אחת יכגף

 שכלב, האביב *וכל השיר: של הסיום למילות אירוניה
 גיפורי® הססריף, האביב כל / השמת■ שכלב אמרת,

 השמח*. כלב המטריף האמב כל אמרתי, ביסודות!/
 הקתוטציות מן הניגוד הוא במיוחד חריף אגב,

 שאני תראני *אל אחד, סגד הירוק. הגבע של השונות
 שני, מגד עליי*. יכסה הירוק דידו® / שחרחורת:

 של לפיגרו מסביב ה־מרקדים* הירוקי® הזבובים
 שלישית, קונוטציה כאז ש־ש ויית® הבולבול.
*□-,השת בין המקשרת

 קיימים חגות*, *שמש את המזמינים הללו. הקודם
 המת הכולמל תמונת לגד הגד" הקבגיס. ®תר גם

 ־אין הקוד® בשבץ כלב של פגר יש הזד" כספר
 באסופה• ננו ועם־ הגמיש*, ־זד כשיד להשיב*,
 זיו/7• כאכן* •האש !.ראשון, בשבץ ככר לסעשד"

 החתול־: ־מות כשם להפליא כנו• אלגי ריססיכון מגו•
 ולא געק פעם המוות./ חנקת הזיתים כת לססד" ־שם
 בלב האימה גס 21 נ ועם־ אדם* שלש כשל פעם עוד,

 ®נניס זורעים •עוד ספר: כאותו כבר קיימת החיים
וידם רחוקים משדות טי־אדם / ועזרים עוד אוד® את

 יצירה שנות כארבעים אחרי
 קובצי ושישה בעברית

 ריבנר טוביה פרסם שירה,
 שירתו. מכלל נרחבת אסופה

 לפי בנוייה האסופה
 לאלו דומים עקרונות

 גולדברג לאה את שהנחו
 "מוקדם ספרה בעריכת
 מדוקדקת בחירה ומאוחר":

 תוך ביותר, המעולה של
 שנכתבו השירים הוספת

 האחרון הספר פרסום אחרי
 זאת עם נפרדת. כחטיבה
 הפנימי והאירגון המבחר
 מגלים והם מכך יותר צופנים

 הפואטיקה מאיפיוני כמה
המשורר. של האישית

 אימם/ באי־ עוד שבו®® תינושת סד® עוד נש־ד /
 השעון מוגה עוד / אילן. של גילו - מפתן על והגל

 העול® דומם עוד העול® דומם עוד / שאנן, שעות־י
 / דיו® עוונות / מוחל עוד חלים מליל. לילה עוד /

 זד ם• / נאלם׳ ולא שולל של ללא שכל, זי׳ מד• אד
 נדם־ וליכנו / יילל. רוח רק / מתפלל. יאק שואלי

4U •עם

מוזת סורש
 והכללי האיש• החוניית• לשורש מגיעים אנו כאן
 דימר. סוכיד של בשיי־תו התיססי־ ־הנדמה של
להשיב •אין ישבץ, בשם כיסי• לידי בא זה שורש

 *כל לו, הקח־ס השבץ של בשמו גם ומרומז <,1471 •
 כ־אש וחברי® ידידים יקירי® מות וב476ו עוזי•

 היא אד השואה. גם ,במרומז כסו®, מוזכר® כאבר
 ידאתות ההורים אובדן • האישי כתחום מוזכרת

 מוקדשים קבגי® בכסה במיוחד, רבים ?®דיס הגזריד..
 בנדוחד היסיס אחד הנד. אותת סזנדריס או לאחות

 זורם שאינני *כאורו־ כאבך: •האש ®תוך שבתיה®
 לעפר הסתסרק בא"־י־ . כאגרוף הסוגר באריד / עוד

 / עתיים אלף הקורע כאוייד / ®ללה הדק כאוויי■ /
 לשפד שפד בת המתגמד כאוות־ / חושד רואה עת יכל

 •עס האחרון• חרגע / נגח את הקסגד. אחותי חיה /
 ש" האחרד ?4שכחי למת, הרשם כא• ואילי .116

 אי־שס שאמי הכן על *,1W כסידדה האשסד״
 לסגת היה שהכול *._שא ®כנר־ שביה כתב במרחקי®

 הוא אוכל* לא’ד כאשי אוכל* לא רגע / אחריי /*/
 חזן הבנר_< על כדובר אחר־כד ובשת־ מובך •לא ק

 עוד יסוש שלא רנע - אוכל ולא הבוער לשה רמז
לעול®

 •®פי® כאבי־ ־האש סתור - האלה ®®ריס
 הראשונה לתשפד עדיין שייכים מאח־( עד כשלעגס®

 קרובים הם ®כנר. טיבי־ של העברית כשירתו
 יסודית סכמה הסתיי: אשי־ שסי־או® א.ל. של לשידת•

 שקירכיד־ גולדברג, וללאה הסודרג־סס־־ת, השידה של
 יינדים לזעקיד נמוגה מנעה לא לשסראוס

 ®בנר שבת־ של המעבד שכהקי® מודרניסטי־ס
 במשקלים ששלה לא גם יתכופרת מחורזת. לא לשדה

 העברית נשירה שהתיחש לסד מקביל שי®•®
 יאיכאניות על בישית נמתחה ® כתיליד ככללד-

 כשירה הראשון הדור של ובמקצב בחריזה
 הלכה הקדי® ריבנו־ טוביה העברית. הסודרניססיח

 אגסי־ נססגרת אד הזאת. הכיקח־ת את למעשי"
 יד7ב "קלסית", סמד• סכמתח סודדניססית,

 המוסתים ועם לסיממלתם קרובה ודתה שלמעשה
 אברהם גם נמנה פגי® ה לדרד וחברו ת־ת־ז ושל שלו,

 נתן 116611 עת' למגוא *שידים כספר כריגחקיג
 שסראיס של ל־קלסיגייס־ כדיתות גט ®כגר טוביה

 לשם ש רו ,נח רווקא לאו זאת, הסודדניז® אל ופגה
 תחושה מתוך אלא חדשו® אפשרויות כחיפוש חידוש,

 בין •השלמה ערד את ®ים אנו כי שבעולם קיומית,
 ע® לראות ואת ־ הסינית כתרבות כמו ואור־ חושד

 ודן ®בנר טוב®. זנחו ®־ מדומה. או אמיתית שלמות
 המסורתיות הגורות של השיש־ ־ארמונות את פגים

 ®בגר סוב®. בערד, שהתבטא, •כפי האירופית כשירד
כאשפה(. נכלל שלא עת־, לסגוא שכ׳שידים בשנס

 משיימת לסירה הלשון את המשורר דן זה כשלב
 כותב שהוא כפי ל־ליסלום* תבניות, 0®’0 של

 עת* למגוא ב־שיי־יס הראשון השיר את פעמים. מספר
 חסרות הנרות כשורת פותח הוא <74 עסי כאן •'ים',
 וכלתי־ בלתי־מוגח־ 0®־*r של מילמולו פשר,

 - גורה ולובש מתהומות נחלץ לאישו שאד מושל®
 לברא□ ויש שאבדו וולח״־ם( לאמנות ללשה, משל

 ®כנר טוב®. של לשינו נעשית כסועי מחדש.
 ניתן אס ־פראינטיליסטית*, וראולי כביכול מגומגמת

 סלי® של קטנות וקבוגות סלים כ׳נ^ת* לכנות
הוא שנוגד סד כדוד/ תחכי® קשי בתיהן שאין

 וסגייים כ־אולי', מלים מ שיכים ריחוף. מיץ אוויר®
 מטעים ינאי־ות עם ־חד והיפוס, דכד אחת לא בז

 הדרכים אחת הגכזדס*/ *הו, כשיר וכסי במתכות
 סלד אחתד ייחוס הוא הקורא על אי־ביסחון להשראת

 לכך סיכהקת ®גמה יסנת®® ש־נ־ם ו־השר־ם לשני
 המופלא־ הלוס נו שהושלך ־־־ם נשיי סיגאים אנו

 / בכף ופג• כסיף אפר אלא ה® לא אולי •_ •:m •עם־
 הוא כמובאה הראשי• הסוד המופלא*. בלובן הקלה ®ך

 השנ־ וכזה ככף*. לפגים כסת•־ *אפר - שדד מלי
 הפוך: גירוף ®•׳נרות לסלים האחרת הביטי■• מתקשר

 כעולם החיים סוקר זה ותרי הקלה־. ®ך ככף ־יפני
 ככף* *פנים הכיסוי אגב. ®בנר. שביה של שירתו
 במל•®׳ מסתיימת *14־וא הסידדר כאן. רק לא מופיע

 רע ®®א לא / כעיני סמוי מחבוא מגא שאבד״. 'בגי
פניי*. על ®יי /

 שיד®^ מוסיקה של פסחים אופי להגד® ניתן אס
 גשאר ®כנר שכיה של במודרניזם שגם לגייז. יש הרי

 השישש שטראו® שירת של אחד מוסיקל־ ישד בעינו
 בתשפד לשתג על נופל ולשת כאלייסרגיה התכוף

 עוד־ 'כל כספרים כעיקר התרשמות־, לפי - מסתימת
 מוסיקלית ®רשת של m לישד נוסף - להשיב* ו־אין

 ופסוקים שרים כת •אי״חפיפד פסיחה כין שיליב גס •י
 פחות גיכד הדבר אד פגיסית. חריזה לנין (םישיקר־ ו

 השילוב כולם שנהם השירי® שדוב מאחר כאשפד"
 מאפיינת ד שגורה מסגי אולי ואי/ בד" נכללו לא הזד"

 השי® הסודרנחס של השני כדוד אחרים משוד®®
 שדזזישת להדגיש, הראוי מן זאת, עם העב®.

 איני לעולם ®בנר שב® כשיי־ת מוסיקל־ת
משמעות. לשק® גסת® אלא מק®® או *מזדמנת־

 לשיתם סיזזדח תחשיבו שתנדר בז אשר עוד*, *לא
 אף 4ר0גדלד לאה ז, •1!".*ו •/!.1!,עט לססירזת מסביב

 שהיו, ש של לוזחת על שירים גס ש שראיס אגו
 המהווים ושידים המשודר, של קיכיגז חברי כנראד"

 ישי לב יקיריו. את ששכל מי של הקיומי לסגנו ניסוי
 הפן הוא אחד המשודר. של בשירתו פגים כמה המוות

 כסו ®ים כעל• לגני דק לא מונע והוא ־דייגו®*.
 על ננ-אד® לגני • רחמים ללא ־ גם אלא הבולבול,

 עינ® על ®קו *עפר נאסר: גולדברג לאה של קנוי־תר.
 כלהבה הרכה ®מותה / גרונה על אבנים / ועוזלוו/

 כסו / לכנים מכייך יסכועד קטן גוף עשו / איטית
 שסת הדוד על <104 •עס־ מס®* שגר® ציפור

 לא קל משהו /־/ אחר־כד / שנותר מה '״. ייאמר:
 איזה / מגורר לכן מאובן זעיר משהו / קל כסה סובן
 / ממש אכן יהיה מת• /־/ יעינ־־ס כשבי־ זיע כלי סח־
 עמי רזיורי־, עובדת* רקה אש / כד /־/.אחר של מתי

 mu iwne- הכלל להפרת גס נוגע הרחמים שסר 4155
De nwiuu mi* כאש גוי/ג 10 דק לדבר יש מתים ועל

 up ■ww'.•).* היתד. פטרת שדג נאמד, הלוויות •אודי מת
 כ® נדחקים הללו כליויה: למשתתפים כאשר נם כד,

 לחילופין או הסספ®•® י־כ® את ולשסוע לראות
 ג מש תיאורים יסתיימו. עוזינזחס ר® נשגר מגפים

 הריאליסטית הלווי®. תמונת את אחת לא ם מזכיר זה
 שדר משם אך שרבה. הצרפתי הגי®־ של מאוד

 יותר פיוס• תיאור אל למשי. כמו. פגימה, המשורר
 הזה העי־נ ®ד. ־הערב :46 שבעמוד ,כבשיי האיסה של
 במשס ארון / שילש מיסד״ ארון. מרז /*/ אני /*/

 אוזן. במקום /שילש שולחן כסשם מיסה /מיסד"
 /*/ דם של רגליים הח לשמש /־/ ־ מחדק

 מזיז / אתן פותח נדסה /'סוגר מיסה ארוז^תח שגר
 / דם של ״ם יו ד® של רגליים /*/ הזה בעדב שילש

 / למגוחייכי נפש• שובי /*/ רם של בסן ד® של פגים
עלייכי*. גמל ה* מ

 המראות סאיסח מוליכה נוספת פיוטית הפנמה או־
 גס שהיא הנטורליסטי. התיאוי־ וסאכזריוות ®•גוריים
 בחם ®פיס שאחד הספד. לשי® עצמית התאכזרות

 במתכונת הסאפייי גולדברג. לאה על זה הוא
 על לודקה גרסיה יש v פ• של הספ® את המזכירה

 כאדם המשודרת של דדכה את דשווי-ס לוחם ®ידו
 מקר לפנות / לעולמה נפטרה מקר •לפנות יכאמן:

 •יעד נפשה / אלוהים /•/ מקר לפנות / לילד החל
 גס® איד / ראיתי כיעד פעם /־/ חרישיים ®ליפים
 הדוח שיחק איך /־/ אצבעות® כין דשחוריס הגרגמס
 את !■(/פרקה כך“אחו /*/ בגופה הגשם איך / כשפת®

 סידוכד" /את תשוקתה חוכסתר" את וגאוותו־" / יגלה
41 ז 1 ועם־ מקר* לפנות /פג® את

 היה סמנו כד נפרד ®כנר שטוב® האחרון האדם
 פתיל את קיפדה אכזרית שמחלה פגי® ® המשודר

 *אני כלול הללי הפרידה מש®• כאוד־ עת. כסי־ם ®יי
ש המשותפת. ®רכס מניחם !-הידית לגני מאמת־

 הלמו ־שנינו עצמו: ®כנר סוב® של ®־מ לגני גס
 / הלשון. מ® וחיינו מוועו / לדרכו. אחר כל כיתד

 ועס חלל* ניפול / לב אל נדמ־ לא אם כליננה אמרנו
 של מאישיותי חלק רק אינה 0®* כיסח־ דלשח ג<.4ו

מזה •יתר אלא סשיי־ד־אסת, כל של כסו ®בנר, סימה
 כש״ר הנד" לכך. מעבר יאול• קיימי. •ס® ®א
 / כאז א®!־ לא אדבר לא *אם נאמר: •41 ועס־ ־ייתם־

 לא / כאי העץ !הקט• נצל נח / עפר אל כעפר מהלך
 איבר לא אם לכן... קטז. / לח עץ / אימי־ לא אם ®יה

 בגח® יאזר־, לא ייאד" לא / כאן ישסע לא איש
 הבאות. נשורות סמל® השפה גואלת אחרת

 אתר ע® *כל עוד־: *כל לקובץ ישם את שהעניקו
 אני / אימי־ מישהו /.״ ייתר אין כ• סוף. מ / שסר
 מיש® יש טיב". כי ר® ב• מיש®, של שלי את שיסע

 דדר לא פחד *לא יכשיר •46 •עמי עכשיי' ישם ג אשי־
 רע שמרים עיי־ כל / רע מכל רע ־אין 477 •ער׳ פחד־
 מיגע לשת*. ®ז מי / דממה של במקום רע. מכל

 *עוד המשודר: שמר שכד הקיומי והכורח *כתיבה
 ־ שימי פיכח עמל אתה יכבי־ ׳־, שהוי־ עוד 4לנ הדף
 הרעים־. החלומות על / לגב® סימנים כו לתת

4w יעם׳ ואשד־ שש / לאפר •®פכי *לבל יבהסשך:
 ניכר חלבן. ,ה® שי מדהד כציון כאז. כנר

 אחד מגי־ הלשין. אל המשודר בגישת המו׳ י^ידוקם
®א r®* שניתנות הן ®כתובית הנאנשית המלים

 שני. סגד ידימה. את לדברם דעניש־ת ש׳ שא עיד
 על / רכון *.״ נאסרה וכהמשך ־.’ס® r® חלש הדף רק

 לתת / עמל •אתי! סה®, לא /■/ ישוער ההולך הדף
 ®בז® מפגי באזורה גדיל ®®ש שז שלי סימנים*.

 "□שדן ®פה נשי® כתד" ששלונסקי מי־ מפגי •תר,
 ®א אחר עניין כבר אד ®יתרת*. *חן וזר*, בראש
 / המלים מעסות מד *- ®כגר טוב® כותב כאשי
 •סחיית 4«7 עמי י־גשס*. •לפגת כחי®* צדק* שאדם
 הליריקה ®ר־ נגזר־ם. חם ®תר וכל סע׳טע חם החיים

רעיקו־ על רק מדברת האסית®

הלמון ועוצמת המוות כוח

 כל גחפכה ר.»־ם־. ־ד-סתר ניכה המוות, נוסח ש
 סוגד*. *לא לדבר כתיבת כל שכן ,כל ילא אסרדד"

 לאלם ליסמד" שלטת לתת רשי נם pל לכשדד-
 סעדם ולי ש״אפשר, לדבר לא גם אבל .®שת־קד"
 ודחי אך ®בוד, של בסביבה רק ניכרת ששתיקה

 גס הבא פנים*, •הסחר אלד. שודות כיתב של מסקנה
 להיעדד חנכת חכינוי בדיוק ®א ®סיבג בביסחיס

 להיעדד החושך. בתוך האוד השחור, נתון־ הלמ
 ®כנר־ סוביד אצל ®פיכו* נתת־ שנ׳דבד ההדדית

בתוך יישקייסו •אך אפשרי חייב לשתו יש־־־־ •־!־סח-

. י־»ו מם® ותמשך



קריס! מסיי־ ומקחמלים

 עח־דת, עתי על בעת־ רליגיוזי. היא העלילה
ע־ היא עק', למביא ב״עידיס  אותך, רואה ־איני □ז

תי, תראה האם  44♦ ועם׳ תאתתי־ כל נגח־ אדוני, / ע
ר התפילה עת־ תרלו בי ח *1 מ ס  עזבתגי־ ־לסד ע
 לא / הלא כלעדיי׳ תאסר זרעה / *t» הסתרת לפר

 כיז ימשתבי־ / וכלו־ אני כעשר בזח, בתולעת, די
 / הכללים ביז עסדי איע איז בסד / פוחת תלד כיליי
 אני בלעדיך / כסלים מסתבך אני העקיע־ ספני אירא
ק תאה  / הנופלות אי מעאת כבדות והן / ידי את י
 וכדנס שניר"־ אבקע האע את כנר / עתיד סכלי

 כסי׳י / האחזו כעב׳־ העולם תוך אל יו־ עלות1״- חייכה
ל כגרגר לגעת לי תן אריגת. מ  בכל / עלה על ו
סל המואר כל הניעם  חלל". / אכבע כל וקבר דיי מ

ארק תסגיד נא "אל בבזלת! סשחי׳יסק ריאת התפילה
ה אג׳י לבי, כתרי / 44• >עם׳ יד". על

ת על רע־א־ש באת־ ד  —ומדש ־פסל בק־כז ,,ע
 מכקק 4’תכית "עסע על כחלקים ככד מלסעער

ר סימה מ מך ץליחהל ת  על מקעד־ידה המלים", מ״
 תעונית ־כ אחר על לל^נם הירקקת על־ידי הלעק,
ת אתרית. ז  בחור כיססרת ועיכדץ תרגום על־ידי י
 לעין על עיניס מגיב יו—כע בגיא תא כך עידיו.

מע1 פרוזאית  ללעוז כ״קתסראפינקם" w איתני ברי
ד ■&יר"^1 עז־ כ  א חסעסעת עזרת, אמנות על "ל

 המאכלס*. הסלססית, ימסג־יז יגיזיית כאספקלריה.
מי את  וכ־אעון. העיד כבי ווככוד- העבד כי ח ת

 על בגיעא מעמיד. (17♦ עם־ !באסשי־ —"הנפיל
ל זה איקרוח  □תמני־ הו־דססית המערבולת את זח מ

ל כתקני" "העולם ואת שאגאי־ פרק על  בדז׳יכל; מ
- ^ - איקאחס נועל )עאליו אש גבו י־יעח "  4ר

 כי בחריעי, ממעיד ודכד / כעמיש כבפלא בעץ סביה
ן י  / היוזם ומרתת איכה על מעכבינה / להעתמס י

קרובה*. תזעיבה נימת כבד קעמע / כיי איקריסי
 רקימע כיתקים הרייי׳פח מחתת הוה בספר

 עקרי, לסיקכב בחלקם תחרים ים עיר ר וה״ליסלים",
ס המלאכים ריעיסי על אלה כל 'בעיקר ומקבת□

 עולם בתת גם אי התזת אל עבים אפילי קד* מאיל '
ם זר מעודד  כם7 כל קד□ היעניע הסדסיבים מי

 עיס׳־ית נכת נועכית עכאיא האמות ידי־זק
 עינית על תנועח על מערכות עתי כתת למעער
 רגעים מכיתות עתכיתת העבר, על תרים תנועת
 היבסיתם כל על וככוה חיי על והתנועה ממנת

,יעו!הג עם "רדעיזד ולרבות  עלו וכז־יש" ־עתם יעס ,
 על־כך, tztz זה ומלחמתיח בעייתה עם

ק עהאספקלריה  אד במי־ייח הפרדוקס את ככיכר י
 מייד - וכדים כחוד המיית והגי־ אתו. מכסלת אינה
 הכעיזק וכלכייז על העגרידיס תמונת על העני, כע־ז־
 כסוד כבד עם נאסר הגולגולת", ידא העיקר "חדי

ד אימה מעדה גולגולת ומתה העני.  הגברים עני א
 מיחזדת ראיה סייו־־ת רק בה להבחין עניתן ההדורים,

 בעיייש כתרע מפיעיס והסכר הסביר ע•* המיסיכיס
 כדדישל אכל סגדל־בבל על העינית הגיי־מת על

מו, היפר מאתוס, ולעיסת ע  כ״האע "קשר" על כעל
 ארגמן,/—אפח• הסמאד, כ״וכא המסהי׳־ב באכד.

 xt יעמר / ישישי"־ יכזעס - ריש לעמע יקרא
 חמוגכח המנכה המביא על מפו יתפחס", עד עידוח
 האבק את מנגב המוזיאח עעימר וססיכד', 'בפסל
מליבו.

 האחרות הלעונות אספקלריית על )הזמני( מתרח
 איכיז על העידיס סידרת ב״ואיו", ייז־מ־נדש נעבד

 סידרה כסדוסגי, האלכג גבול על —הי מבע ע־־יא הבז
 "עסע מתח־ "העז" הסידי־ה במתכונת —כנו זו

 קכדכריס עידים ועני יחסית ארוך עיי־ עריא חכות־,
 סעחדעו. ענעקר עז אח־ות על י־אקנית, כעפר.

 /־/ ב־וסה/זוח ומסתיימת עא־ ב״זה מתחת הסידדה
ו חסידיה עז אדם". היה זה •י  ריא במלואה אביא ’"!

עכסח בעד מדברת
 תדע חקיסע ערוול /־/ חלל / בית לא / בית (1

 סמק דמית. רק אינה דמות /•/ בו. עודה / רככש את
 □רוח מכב קל/ כעץ. מדוזת אע /־/ עקבות. סותיד

 היד עהכול חרא /־/ יכבד- גיפגרע די*־, / משב תלד
לא־איכל' רגע / אחריו, /•/ לפניי
 אגי / נועם אני / עימע אני / להביז סה / לתביז נ<
עתייש על יכלו־
ול«*ה ייק בין מבחין עכייי/ / גבין מה וו
י אני / - לדבר / לדבר (4 x / ומפר ז r עם 
מתועד עפר
ת סלים (5  אבד / הלך א־סרות / המוות אתר־ / זנו

איויד אד. כעכים, רוח קיז, וכדך, / הסתלק /
סמי / מזכוא מכא / עב / ז׳קני בן / עאכד מי (6

W  5L 2 a■ ל דג׳כעעסר .ע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


