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קדמי יחיאל

 1 י *«•*..•
m ^סחר "קם עש,1ןע9 זתיא Hn/vn אז•, וארי 

פעמיים שתולw/.• מסיר״, ■p״ דמאת
 סבתם פיוטית שדה שנות ששם סל יבול
 ואתמול מחר or בדנועס דניאל של הקרדים כאנצפת
 בו תוססת השדה אמנות סוגיית כי וגיסו, ואייאז",

 זתרס״ח/ "הפתיחה׳ ראשוןח סידכ כסר נכבד. מסם
 תמהון עדיין כולו יניבו, סינור עודנו גפגוסח׳

 יתוש ©מדו והקיום, ההודייה חידת נוכח והשתאות
jtvpton כסר עוד*. ועשר לא אסר הסיד *סוב שאולי 

 חס רדחיסו, צחזילו חסידה אל ׳nw מתייחס אז
 סן מהרצאתו תוסס אד סניסד* בנפשו מזדמד הסיד את

 בחזקת תא הסיד עוד כל שכן, הפועל. אל מזח
 כשהוא ואילו לסגת, פתרה עדייו סמל ודי "בכוח",

 וברשת לרע, ס לסוב נחרץ כבד דינו - כתוב כבד
 הצעיר: המסודר סל וההיסהז הרתיעה מכאן !הרכים

הושר?". לא עוץ 1הס•! / מיל כוח "היעצוד
 את התיזם בסיר גם מופיעה השדה אמנות גצגיית

 לגבי מפק כי מעגל, סגירת מסוס בו סיס האסופד*
 רק לא מסודר כיתר־שאת. בו תזד הסירה סל ערכה
 גדול תסיר שבשידה לכד, עתה מודע גם אלא יודע

 שנות ששים ודף וזאת התראו/ מן ועודאות אי
 נכתבו "כמו ששריו נמיין, תא כמקרה לא התנסת.

 .’נמחקת לכתיבתם סמוך אסר / סתרים בדיו
 וסרח הגה ׳"י שמש! הסירים מיכול איסוא שנשאר מה

 סתם תודיע כתמים תא וערגה כאב מתוך כתם
 לא כזד* ואפילו הלבן". הנייד על / דמעה ־עקבות
 עקבותיו־* רק אלא לפגעו, מתייצבת עצמה הדמעה
 אס כי בסיד, מופיעה החיה ממיסות שלא ללמדך

 לתחייה יסווה לא שלעדלם כלבד, תכתוב סמלה
מוזזקרת.

 ההצסנעות. מושיב גס מתלווה מפיצת ®סיב אל
 הלכתי *לא כי מסודר, מתוודה * *הוזל! כסיד

 משאלתו בקשתי". לא והגבורות / אלוהי, בגדולות,
 חלוץ אס כי כישראל, משורו להיות היתר לא מסופה
jm חהצסגעזח לכת*. מבתי אביב סרות אס ש״על 

 טוויה בז *למשוררת', בסיד סשנודתוקף מקבלת
 עסיז*. כוח מהו סלעי!/ זו עוצמה ש״מרל מסודר,
 'כפרץ בוקעת האמיתית שהשדה היסב, חס מסחר

 יד לזזיכזזז/ בלא כנחלתה ייגע איד ותוהה הלבה־,
 הלבה*( ז״פרץ נרגשת עוצמה אותה סלע זה ראה

 שכמוהם וסשסעז/ סדר סל דפוסים לתוך נוצקת
 פרועים חברים רגשת נין וסלח* לחם *כסיית

 הריתמוס, מנויי חנזצזית ההרמוניה לבין ימתכסביס
 לבין הר׳יילי כין זו כרית באמצעדת תור׳ווי- 1 מיבלול
 ,סוגייה הם והשיר בזב*, *כל יימס והמאולף מאורגן

 *מנות לדרגת מגיע היצידד* ופרץ געש לזפע־
 כמו הסיד סן הגשלף אוד "זוז שיינפש״ז !.אחרונה

הסתד* כדי החיותר,עז כדיי רב / שלח
 מלות סל משמעית כפל נעלם לא מסודו מעיני

 וסיסאתן תומתן כאשר , כד מתעתעות שהן יש הסיד.
 דלות שהן יש ו׳ארץ־ג אחת ככפיפה לדוב ובמת

 אכל וכרוח*. "כגשם נפעמות שהן חש אהבה* *כגמגום
 או מעזות. שימוש בהו עדשים חזיונות סתגרי גע קח־ה

 מד שעות גם ישנו אד הסיד*. שעד פלאים -דד אז

 אכן, ונאמנות*. ל״גדדלות קפלים ותכנחס בז אה,והשר
האסנותית. היצירה סל מופלאה האלכימיה הי זו

■ ־*

ודמותם האשם

 משודדים, אותם עם נמנה כן־נובס דניאל
 לאה סל הקלע !כמאמרי פעמיים* שנשתלו
 מאב כמתח גתקללו * נתברכו גס ולס גולדכדגנ

 לעצמם שארש וזו בה סנולדו זו ו!נ מולו שתי של
 שידת ממלאת נס לכו אידיאית. בודדה סל באקס

 את ומולדת( והקרובים והגולה( החשקים הגופים
 נוף סירי הכיל. לכלי עד אלה משודדים סל רוחם

 ניסה נפולי מ אין אי התיאח״י, באופיים ניכרים
לעין הגלריה מוחשות עסה נם מובהקת לידית

 שנות שישים של יבול
 באסופת מכונס יצירה
 בן־נחום. דניאל של השירים

 משוררים דור מאותו הוא
 כדברי פעמיים, שנשתלו

 גם ולכן גולדברג, לאה
 במתח נתקללו או נתברכו

המולדות. שתי של הכאב
 מבע עם משודד התייחדות גלומה גם לרוב שלחם

מניסי. טבעו סל חשיפתו תוך החיצוני
 ילדות !כדון עולים יו<44> ליטא' מכנף’ במחזור

 גוף ותמונת השלג* מזעזעת לתזחמ *שעשית סל
 הזכדמות גרווד. סדדכללים כסוסים *לכנים סל עפתי

 אך ועסוקים. עזים חם הילדות מנוף כאז מובאים
 סל גופו את קתסרהפונקע מעיז מולע מעיב משודד

 נעל מזוהר*. ורוטט הזוך "כאח" השטוף הירדן, עמק
 מוצגת ליטא, שסי סל האפרודיינדעגמומיס הערפלים

 הכנרת לכל ומעבר ומעל צחרזע״ת*, טון ועי *פסגת
 איסחג כד, האדמות". פגי על היקר "כל שהיא

 א־סימסרית. סימסדיה מעיז הנוף בשירי מתקבלת
העליונה. על מגרת כסיד

 בסירים מתוארת הילדה/ ימות של הרחוקה, ליטא
 סרח הסד האני חורג/ כאם ונם חשסה כאם אלה

 אידשכיל' למכובי אידחקר *געגועי של באכססאזה
 מחסרת. תוצשתו את מולם מציג אך שניערותיד-

 בלתי־ וכאודזז כזד מדגיש הוא לי*. לא יכסך ש״עזף
 כ״נזוף מעיד׳ הוא כן יעל תלדתו, כארץ רעיי

 סיב היהודית בליטא נס חטא*. בלא בנרדף שטסתי,
 "נדם מסומר. כיין ותוסס חי שהיה מסה דבד נותר לא

 כתי־סדדש ו״דממו עתיק* לעם תחנות / עדיך מון
 קינד* מעין מבקעת אלה סודות כתעדיד*. שעודם

 ילדותו למוזח התנכרותו על התרסה מתלווה אליה
 / מיעללת כשעה ריזזקתיכם ״איך היוצר"/

האחרון."". בדגעכם שכחתיכם

 לנו את מפעמת אשם סל ®ע" ומיוסד עסוק רגש
 לחיות עוד תוכל ולא שאין היסב חיודע המשודר, סל

 בית סל והשכחה חריזעק לחסא ומזילה סורח עילם 1י
 כפרד מושיע. בלא חככשניס באס העולה ישראל,
 בתחייתו פורתא גחמה סלי, jr אך «יז, ומחילה

 לא ששב יקר* העת במולדתו העם של מחדש יכנגייתו
 פורתא נחמה בסיסן העם*. תקלת אחרוןת עוד *תכזב

 ליטא* "בכנף סל ה״אי^זד את לסייס משדד יכול יו
 ליטא את לעד, מורשתך "תחי הפתטית: מיסה

 "נערשתך* חתיכה מסגירה הפתוס חרף אך העכריתז*.
 חיה עברית שילה עוד אין שמעתה העובדד* את

 אלא אינה ולשמר־ לזמרה שניתז מה - ותוססת
 העברי/ ליטא סל מפוארת הרוחנית מורשתה

עוד. ואיננה שהיתר.

כד־נתים דניאל

 בשירתו נכבד מיזם תוססים מבע תקעדי ובכן,
 והסל** הגדיל מסודר אד בדגחוס- דניאל של

 עומד הוא תרעש נפעם נגב*. "סתםות במחזוי־ לעשת
 ומכתש־/ הקניינים ניש של האדירים ציקיי נוכח בו

 כי לחית. יספליא הצחיתד- הערגה לעבר הגולשים
 את באמצעותה לכסא כדי מתסה כצורת דווקא בתר

 בצדי־* נחסכו/ הנענסה זת מנוף התפעמותו עוצמת
 כתתג סל מאד הריק ממה בתוך יסגוד חמור לדאגר
 בתבנית בבחירה לעצמו, הציב י שמשו ברור, ומכאן

 המראות מן ורר־תתחתיט משכך אמנות־ אתגר זו,
 היזלחת־שכסרס־בדיאד* בוקעת לתארם נא שהוא
 לדסגס סמנו תובעת לבטאם כתר בה שהצורה כעוד

 והרמוניה מדד של בסד srrvo בעל כאילו ולכולאנג
לתפארת. ערוכים

 דיונות של מדבר לא המרבי, משמש לתיאח־ כדקע
 דז/ טרשת/ מדבר אלא' אינסתדות. רכה/ וצל

 תבנידת־ מש׳רד שאב לתארו, כדי וסוזתיס מעקשים
 כסותו שזרז הקרדמד* מקרא שידת ט ארכאיות לשוז

מדבר: של ׳.,ייקשיז והקש״ית הפראי ושגור־ להבעת

 חל^ד, ןחד. ^ד* "צלך
 מסקמד-* שסועת האור נחניתית

 הכאיס■ בסורים עור מתעצמת זו תסוגה
 חי ־ n? *יקה
 נגי?ג־ כפזע •י׳ת־כ פשוקת

 כדי כאן מופעלים שתים אמגותייס אמצעים
 עצמים סל ההאנשה ווזקסיזת. ועצר אסקס את להסיג

 פצע פחתח/ פשקת משספת שצער* - מבע סן
 סל רלעידונה לריכוכה כאן נועדה לא - ועוד טופח

 חדפודקצןה להבלטת להישכוע דווקא אס כי תסונד*
 גזר - הארס שבגוף וחסיססדיזת הסליסות סל

 גם נועדו זה אפקס להשגת וכריסתז. בעיוותו הבריאה
 * 41 ת 4נ J ס - האוזן את הצורמים העיצורים
 מן >צלות סל זחיקד אונוססופיאי מצלול שוערים

 סל והקשיחות הצודקת חסם את מארק־ 4מבע
■A המתוארת. הגוף חטיבת

 גם מצטיינים כד־נוצס דניאל סל הנוף תיאורי
 והשאלת מסתימיה דדך על עזר- אירוסית נגיסה
 אחר! עצם באמצעותה להגדיד כדי אחר מעצם תכונה
 ועזם* ללכבה מעל ליחס ו״בסדד, סמלה האדמה עוסה

 והשתוקקה/ תאווה מרוב כמיוחסת מתנהגת האדמה
 ותפשיקנת מאתה סרעד׳קרעה מי -ר תהייה ס*י תוך

 מסת/ רוחסי*. שלא עדרים הןף/ מקדה עד /
 מתן עם כהקשר גמדים אלה שדברים jrr יהמרניז

התהום* ניקב י״דיז ודע סוב רעת מ שש תורד-

"היחד"' נמסאל היחיד סביל
 כחית ואדרתו קיבוץ, חכר הוא נדנחוס דניאל

 להדגיש יש השיתופי!/ החברה כחזון שדרה כולם
 השמונים נשנות נכתבו לא שויו בי זד* כהקשר
 הקיבוצית. לתנועה ומשכר מסי־ שנות שהן ז/ מאוחו

 על קיבוץ חבר סל גאויתי את בם למצוא ניתן לכז,
 ועל הלוהט( הירדן שבעסק ודע )בית קיבוצו/יתו

אתרים. קיבוצים
 י־שי־ מיותר ענית מעודד י*קיבוץ* ׳הדרן כמחזיי■
 לתכליתו. מכוון משמעות היפוך כז שש *הקדשה*,

 לרגע בשפתי*. רצפתר *מעה כיצד מספר, משרד
 בשפתיי שנגעה האס שגחלת להאמין, חקח־א נפתה

 ו־פז ישעית ועם"־ נבואית לשיחות ייייעדי אסורה
 לקה נסלקחיס רצפי, ובידו השרפים סן אוד אל־ ייעף
 היפוך אשג רשף ■ יצפד פי*; על ויגע מזכה מעל

 גסת׳ י בו משתמש ויי .טשי שי בכך. ממון משמעות
 הס־סד- לעבודת אלא לנבואת לתתקרש כדי לא האש

 וגס קיץ• בצחי׳ / העמק על וריסס הצת היתום "כזצס
 מסרח כן על חתלתר. ילהשגות רעשם "לסבל כדי

השד*. /שת• צער סל בניסת־מד משחיר
 הקיבדצי ל־יחר־ תודלה בשד נשא לייסד' *הדדז
 החברים את ינזלווד, בבוקר הסכם משטס משודי־
 רצצלין ליזם / והחי חמוסש *י^זמר עמל, אלי היוצאים

 יא•' יאיי זיז יזע* ספונת עגווי■ בחולצת / האפוי־
 TTf יזאסר, חרוזה משדי־ סל לבו את הממלא

 ש□ ט י והלול חרפת אל מיסך מז עובדת משדד
 נתי־ יאל חדד־השבל אל הכגגוי/ ולמסע לפרדס

 במעת - ככל מצדית־ העמל רינת ואל סיילדיי
 יצודקת שזייייתית ולתרבותידריס להווי אסותיאחה

 כסיססוגת־ כעיגיז כגצסיייי שקיבוץ תימד* איפוא אין
 הוא *מתי*, בסיר חבת/ הקיבוץ. הזמר* "מאחרת

 *כגשסד נם יהדא מער*, את חנצבל ’ סלוזה 'נוי
תדונעת*. לבקעה עסוקה


