
הפנטזיות במטע
פרידמן פאר

 לילד, גרבי לגרוב חשבתי שחורי, דפנה
עמי 72 עכשיו,

 את להבין לי קשר. בפשטות: זאת ומד 1
 ,35זד בת המשוררת שחורי. דפנה

 ספרה את אחותה עם ביחר שפרסמה
 עליהן פרש עת עשורים, כשני לפני הראשון
 להפתיע ממשיכה חסותו, אז מוקד גבריאל
 אל יררתי כי לומר אהין שלא דימויים, בעולם

 המרכיב את הספר בגב מציין עצמו מוקד סופו.
 נוח זה יהיה בשיריה. הבולט הסוריאליסטי

 דוגמת סוריאליסטים לאמנים אותה להשוות
 הגדרתם, מעצם הסוריאליסטים, וראלי. מאגרים

 לא לעולם לוגיים. בהקשרים מחויבים אינם
 מחוקי התעלמות על חשבה עמם לבוא נוכל

 הם כי נגדם לטעון נוכל לא הגרביטציה.
 את לפטור עוול זה יהיה אולם, מעורפלים.

 המפתח הוא שהסוריאליזם כמשוררת שחורי
 למען כך. זה אין דבר של בסופו כי ליצירתה,

 מורכב, כה הוא שלה הדימויים עולם האמת,
 אל לרדת כדי חוזרת והפיכה הפיכה שנדרשות

 פירות של שלם עולם מלאה ודעתה דעתה. סוף
 הגיון של ובימים באגמים השוחים חיים, ובעלי
פנטסטי. פנימי

 מן לכאורה. רק פשוטים שחורי של שיריה
 הקורא נעטף האחרון השיר ועד הראשון השיר

 בצעדים השורות ביו לצעוד שעליו בתחושה
 והפרשנויות הרמזים תהום אל ייפול פן מדודים,

 תמימות בין נעים עצמם השירים שביניהן.
 חצאית לבושה לחצר/ )"יצאתי ילדותית

 באו - לבנה/ פירמה וחולצת ורודה קרועה
 (13 עמ׳ בכפר', מאי ׳חורש ירים״, תותים לפי

 ריוויד של מסרט לקוחה שכמו לגרוטסקה,
שכלולים/ ערימת על הסיד )"נשפך לינץ'
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 שקופים משושים - - - בלבן/ נטמע והלבן
 גופות מובעות/ מצולקות קרניים חותרים

 ׳נשפך בסמיכות, מוצא מחפשים ורזים/ רכים
 אינה הפסטורלית התמונה גם (.15 עמ׳ הסיד',

 ראשונה: בקריאה נדמית שהיא כפי פסטורלית,
 העשביה מתלכלכות, האצבעות קרועה, השמלה
 דומות תמונות רקובים. כמעט התותים צהובה,

הספר. שירי כל את מלוות אי״שקט של
 הדימויים עולם כאמור, נמצא, אלה כל מעל
 דימויים לעולם להשוות נוח אותו שגם המיוחד,

 שקשר הנפלא המשורר אבירן, דור של זה - מוכר
 בניו־יורק נישאו )הם האחרונות שנותיו את עימה

 ילדים(. ספר ביחד כתבו ואף 1993 בינואר
 בעלי של עולם לזהות אפשר שניהם של ביצירות

 נקרא שחורי של בספרה השני השער חיים:
 שמציבים משירים מורכב והוא לצב', ־כשדמיתי

צב. - וכמובן עורבים, קופים, חמור, סוס, במרכזם
 את אכל והראם, הנמר מוכרים אניח אצל

 שחורי אבירן, שביצירת והחזיונות הדמיונות כל
 של המחתות אל קדימה, נוסף צעד לוקחת

 אותו והניחו חסום את "חתכו כך הסוריאליזם.
 ממנו/ וטעם המשרת ניגש השולחן/ על

 ממשחק/ סמוקים הקטנים הילדים ניגשו
 שנית הסוס הופיע פתאוס מבשרו/ וקרעו

 )'ללא ממול" המגולפת במראה בשלמותו/
 כי הדעת, על מתקבל לכן (.26 עמי כותרת',
 התמסטלו/ חשיש/ הרבה שדפקו "קופים

(.30 עמ׳ )שם, הפנטזיות״ במטע התפרקדו
 השירים, עם מלהיסחף להימנע קשה

 בסקרנות די לפעמים להבין. לרצות להסוזקרן,
 של וספרה הקורא, את ולספק להזין כדי לבדה
 ובלתי מיוחד הוא חוזרות. קריאות דורש שחורי

ומפתה. הזוי מתפענח,
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