
שגיד ל^יזה
 עזדה*/ סקיד ידדיה דדכדט, זכיבנייכ *

הפשוס הקיום בשבח4m קס •פ: פחעל□. ספחת וייעוד, רדד 4תתמ
 כזעיר "דד׳ח מרע, ק׳ זביגגייב של שידיו ספר

 חד של והקלח מההר כתרגוסו המדכא גצדרדד,
 הגרלה הפולני המשודר שכתב שיחס סלל ריינפלד,

 האפשרות את סגק׳דס הספר שידי 4*74*1*5* כשנים
 לזולתו, אדם בין הכרחי קידכד מעב החאלדגית

 דרך ברות להת לזולת לקרוא היכולת את ומבטאים
 את עושנו אותה המייחדים והקודים שמבניה השיח/
תר.1 גם והססאפיסי הפיסי לתוצס׳י מפולש המפגש

 המשורטטות שתמונות מלמדי□ הזה הספר שידי
 הכרעות בדבר מורכבת אמידה להביל עשותת במלים

 כתבנית־ מונחות בהיותן היחיד. של קיומיות נפשיות
 לא תשובה כאלה הכרעות מספקת אד□ כל של נפשו

 את לנסח היכולת את שוס לנד גם אלא למשורר, רק
 כמלים מדעקחזיו ואת חוויותיו את עולמו, תמונת

 על" האמירה מושגת אלה כשידיים ועשירות. סדדייקת
 סן השאולות אדכיסיפיזד/ יסדר בתבניות שימוש יח

 אלת־הגצחרן, מידסניקה כמו היוונית, המיתולוגיה
 מרבר השיר אחרות פעמים ועוד. המופלא הנגן אריון

 בציטוט או לשבע בסורר היזכרות באמצעות הזולת עם
 תשתיות על הישענות כדי תוך או חסי, מהגר רבד•

 בחירת ועדר. יפניות סיניות, רוסיות, אגדות של
 עושר ספתיע. שידי מירקם כתוך ושיבוצם החומרים

 אלא מאוד, ידם למרת רק לא חרבדס זכיגגייב שידי את
אלת. להתחבר יכול שהקורא קיומי, למשל כעיקר

 "אני", במושג להשתמש ממעש הרברס זביעייב
 הוא תכופות לעתים הלירית. רה כש כר כל הרווח
 של גרונם דדך או קרגיטי, כד של גחנו דרך מדבר

 אלים ואפילו מיתרלוגייס מלכים עמכח□ מספרים
 *האני" של הסבה נקודת מתרחבת זה כאופן גורב ומפל
 "האני של האגוצנטריות סן עצמה ומפקיעה השר*

 כל העומרים קצרי□ סיפורים כעין הם שידיו הלירי".
 עילם תפיסת מראה השירים מכלול אכל לעצמו, אחד

 מתוך בעילם הסתבינן משודר, הוא הרבדט רחבת
 לעולם רגשותיו ואת רשמת את ומעבד מעורכות.

 להאזיז אותו ומאלץ לזולת פתחת הפותח שירתי,
לדכח□

הכשטזת ואהבת החיים אמיתות

 ככמה בן קורא שאתה תמונות, מצויירות שיי בכל
 אכל כן. שיקע הם הסילוסצפי ההיבט כשל קריאה, רכדי

 כדי עד לגבהים מתרוממת אינה הפילוסופית האמירה
 המשוכה העלילז/ צד על כמקביל שומרת אלא נתק

 השיי בגד כזה כאופן השיר. פגי על כוצט־של״כסף
 4**7 )עם' סירס• המלך על *מישר הספר, את הפותח

 הזהב צבי / שנת ערכה סח כל *סח כ• אומד, השיד
 על שעיז ייאשם הבד/ 1,!1שע ושנת // היער בקדחת

 המלד לציד. יוצא אינו שוב מידם שהמלך ספני אכן",
 אחר צייר כמסע קרבנו - הסילז תשובת כי תדע, כבר

הדרך ה״יא "אתו לשאלתו הסחייקת הת^כה אינה -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 שכאורח כך עם כד־כבד 47) האחד א שיסד ישרה
 צורך אין שוב למלך כיותר. חסדוייקת היא פרדוכסלי

 כיווץ הכנף, וציפורי הכר חיות אחר מרדש-ציד לנחל
 "לחיות צוהלת: כתשובה שאלתו על א משיב שהסילן

אין/למות",
 שכפי האמת לנוכח מתפוגגת הצייד תהילת ,p אם

 הצייד, מתשוקת מייד מתפרק מה בסוכן הקדכץ.
 פילדכצפיות. שאלות כר מעודדת שהשיחה משוס

 לשני כלב מייבב "מדוע בגוד כאכסחיד, הגובלות
 כל / מעצמות שייעדס ההר/ גובה יהא מה מותי/
מחשכתו ואילך מכאן פעם*. אי שהיו והאנשים החיות

 ושביצום החומרים בחירת
 מפתיע, שירי מרקם בתוך

 זבגנייב שירי את עושה
 למרתקים רק לא הרברט

 למשל בעיקר ביותר,אלא
2___________________קיומי

 האגרטלים, צייד התיאורית כתחום לשאלות מוסכת
 של שועדה "בנוצה המצייר האמן, את כשיד המייצג

 כי א, אומר וסדדפיציר", תהלוכות חתונות שא/
 האמן, רקיוטר. של קר« ריטע "הקלות רק היא האמנות
 האסתטית, התחייה את אמגיחו ככל* ללכוד המבקש

 לקריית כסות רק היא האריות ערל□ לתקן יכול אינו
 וניצבת החיים משמעות עם כיותר המדייקת האמת

 קיום□ כחיוב הטמונה האמת, ווה• אחר. עדך כל מעל
 סנדל "המתקנים האד□ בגי של והמורכב !.פשוט

 סרחון1׳ כתכלית ואולי כל, קדם אך קחי, כלי ויד•
 תהומית ברצינות / בארסה ״שומנים חם לקיומם,

 ס, מ הנה 4* )עם׳ עשרה״ ואוספים / אחר גרעין
 פתוחה שהיא מידה באחזה בעינה, נוחרת השאלה
פענוח. של לאפשרות כמקודם
 כשידי איז כירפין, המפתיעות המטפורית חרף

 לשוניים כמבנים להתמדת נסייר. חדבדט זכיגגייב
 דבחסה אמד מבקש שהוא בשעה מורכנים, כריקייס

 כאובייקטים המשודר היאחזות הנקראות. אורית על
 השונים נדסדיה את להכלים מסייעת א חיצוניים

 או תמים שנראה סד. המציאות- של רהמודככיס
 המתבוננת. העיז מד- כהכרח אינו רב־דצד, לחילופין

 השיר. למושאי משמעות המעניקה היא עולם, הבוראת
 הסיכה מהססת". אשר "ניקה בשיר למשל, כך,

 כמרים מימת אלת״הנצחרן. ניקר של ידה לתנועת
 סכל יפה "היא לגמרה חדואיזז ודא האבר, מדרגות

 שעונד / פקודה כסו יפה ימינה זרוע / היסוסה / כרגע
 שירא מפגי // מרעידות כנפיה אכל / האודר על

 מרכבות של / ארוך בשביל מהלך / בודד עלם / רואה
 עז /.« קצר זמן כתוך חלל יפול עלם אחזו /_ מלחמה

 אלא // מצח עלי לגשש / לגשת / ניקה של רצונה
 מתק את / מעולם ירע לא אקר הוא פן / היא שפיתדת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 כסו / זו ממערכה לגוס עלול / לכשימתה / הלישוף
 דבר של ונמש / מהססת ניקה p על // האחרים
 / הפסלים וזו uzTo / בתנוחה שאו 1לה / מחלישה

411״1• )עם׳ תתרגשית" של זח רגע מיז מאח* בושה

האמנות תכלית
 הרכרס זנגנייב גס סכקע לסניו, דרס כממוח־יס

 שהיא הזריז הרזון ואתר האמות של תכליתה אתר
 מא שוב כאן האמן. של הססוער בעולמו מחוללת

שירתו. איכויות את לנסח כר• מיתית לדמות נדרש

הרבדם זבגנייב

 ההלני העולם של "קרוזו לדבריו שהוא "אריק". בשיר
 כמו ערד •קר / העתיק העולם של הראשון הכנר /

 אריק". שר מה מדות "על המשורר שואל רביד*,
 אח לעילם משיב שהוא מכל "חשיכ כי: ועמד-

 האש / האדמה את בעדינות מערסל הים / הוזרמוניד.
 הקססשר של כצילו / שיגאה כלא המיס עס משיתר•

 על נרדם חלד / חוגה גץ ואיילה מכים / רזבזחס אחר
 הכוח היא האמנות 41: )עם׳ כבעדיסה״ / אד• רעמת
 של סוג היא דרכה פי שעל לסי 4הדכריג את המאזן
 הטעם לאנתי שייכת אינה היא אך חדשת בריאה
 / הבדים ולסחזר• הים ״למשברי שד אדיון כלבד.

 כמוכן היותה, למרות 4)שס הפרדות" ולגהגי לעריצים
 באמנות יש זאת ככל החייננ של דימוי רק אפלטוני,

 ומתחי ודתיות מתוך בעילם נוגעת שהיא מפני נוחם,
 מן מתבדלת גם היא אולם, הרמונית. התכוונות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מדי, יסתסית בהיותה הנסוכת הממשית המצמית
 הממשות. מן מנותקים מצריה ואף תוצריה ולפיכך

 מרוחקים גס אך געגחר□ מושא תמיד יזרז כך וכשל
 / אחדו וצא •סה ״מה מתנשאת: לבדידות מידוניס
 של זד עם / לבדד היסח בחפליגו / * הנערות זימחזז
413 )עם׳ לראשו״ אופקים

 לפענח צורך מתוך כעולם מתכונן הרכדש זכיגגייב
 של נדרך לכחחי עליז מצווים המציאות מראות אותו.

 שוס )ורכריס עמק. מראה פענוח הדורש תיאור,
 חסיקסן, אל המכס חר״-עול□ בהכרח אמם בחם פוגש

 כלל טפל שאמו תוקף לו מעניק כמעש, הכלתי״סדחש
 פגי את ריטשניס גחלים, מאורעות של מזה

ההיסטוריה.

 מעיר "ח״ח כמו תכניס עמוס בספר הקריאה
 כדי כו שיש משפס, מ לאתר רצוץ מעודדת נצורה"
 כי לי, גרמה כולו. הספר על השודד חרזה סיכום

 4:4) הכלא• בית לקיר מתחת חיים להעכיר ״הכשלת
 משודר של שירתו סוככת סכיכז סמוי ציר אותו הוא

 שחס המדמים אלד- לא חמך המעמרים מיהם זד- חכם
 אנמרת* של ככוחה או יסית מלים ככוח לחיים קשורים

 כריחה כעת הנאחזים אלו/ חוק® אלא מתנשאת. טעם
 לפקד כדי לא החחסחז •אל שבים או בורשט כבקבוק

 ברזל תגרד של צמוד למצוא כח אלא / הסתים את
 / הראש על לסוכר דיים1 ״שתי לחם שיש אלד- קסןק
 / לחם להביא כישרדן / למנוסה קלות רגליים רשתי

 לקיד מתחת ודיס J.1W10 j 1 / לנשום כישרדן
 -שלא לא אלד- של מ״שתם בשים ושם(. -בל^ בית

 לשמו הרברסי זכיגנייב שידת של הלשוני סיכעה
 חדקא נעוצה ודממתה דימויי□ ועמוסת גבוהה אמה

 כיכולתר כוחה רשיררי□ אל גס לפגות כיכדלתה
 ולהפגישו הנשגבת השידה מקן המשורר את להוריד

 אמיתות את בתוכה המחזיקה מסוכה המציאות עם
הח-ס.

המזוט הקיום נסנח

 גדורים במסרים שיריז את מטעין הרכדס ב—זכיגג
 אין מחל כשרונו שבכוח אלא אידאוליגייס. ובתכנים

 נתפסת ס—האידאולזג המסרים בעלת הקדרה
 435 )עם׳ *פרגמנט״ כשיד כשסחית. או כסלקסית

 המסתמים תדיליי. אגססגון את בו לזהות שאספר־
 אומר -1U|! לטל הספינות את שתשיט הגואלת, לרוח

 י טרי של האב! זר ®ה "ל® המתפלל*□ מפי המשורר
 נשים תהילה טצת לא / אדמגו ממך אגו מבקשים

 א□ ישב כתם בהן שמסל לפגים אבל / וזהב לכנות
 / הפשטות את כידינו ותן הלב נדיבות את / בכוחך יש

 שירו את המשורר מטעין כך הברזל". את שנתת בשם
 ומבטלים התקפות כל אח החמים מיסריי□ בתכנים

העדות. הרחקת של המיתית הכסות את
 כשבה המדבר שיח□ ספי* הוא נצורה* מעיד "דר״ח

 מאיראית המתרחק הפשוט. וייחוס כשבה החיי□
 יותר ילעוית לשבש כדי כהן יש שתבדסרת נשגבות.

 פיתוי על מספר עגיט "מר בשיר למעיל. מאשר
 שפמיזה "ברוך על תרבדט מדבר <42 )עם' שפינתה״

 // האלוהים את להשיג )שורשתוקק / סאסססרדס
 אלוהים אכל יארס". טבע כדבר / שאלות הציג מא

 כאמת". / מחלים ״העגימיס אל זיתו הסב כעצמו
 מליטוש הסתעוודות עמיד אל הפצועות. ידיי אל

 / חרש בית ״קנה לד. חיסר הלקח, מזונו אל העדשות.
 את מעתיקת שהן על / תרונציאנירז למראחז סלח
 השמטחס לזמר / שכשעי לסרחיס סלח // ישטח פגי

 / אשר על / חשיב // ארסמיס כסו עחס חד. .« /
444 ועכו •לד* לד שתלד

 רב־גומי עשיר, שייטיט חא הספר של השני חלק
 של בדדסותי שהוא קניסו, מר של מתפשר— יכלת

 כאן אדם*. "כל גם שוצא מידה כאחזד המשודר,
 במעשר להפליא חמפלד th המתרגם המשיך
 ועדרים קגיטו "מר הקדם. בספח החל אותו תרגי□
 נפרשת חקדא לפגי 4הסאוחד הקמוץ והוצאת אחרים*

 דכתחפוכותיד- בריססח־יה הכצזבסי אד□ של דסצתו
קיס*. למשל כדצעקדע הוזפן משחק, באמצעות

 משמעית המחפש אד□ כל קח־ס הוא קגיטו* "סר
 / נחמות את רומי־ mr xrriBr jcrrnvn לחיה

 למעלר- מלמטה בסבס דרסי. פי על 451 )ענד המדע״
 הכיעור. העיוות. האנוכיות. הרקע, את רדאר הוא

 את תרסיס קרא ההיפוך דרך על והצביעות. השקר
 לשליטי□ מרצון הכניעה כנגר ומטיף למרד, קחמדז

 הארס את מוקיע הוא p כסו עיניי□ ם1 הטעתו־
 סתגלגתזו את מתרץ חוא למרוד שכמקס תפשו□

 קצבו*. על בחשאי ומוחה בסבלנות, להתאזר בצורר
 לאחח־ ראשי מסד וצא ראשח שבידם בעוד המזון,

ישיתד-

 עול□ הקרא מני פותחת קגיסר "סד של דמותו
 שלעתים לקחו. גם אלא לסשודד, רק ש-ד שאיט
 ם—מק הרכרס זכיגגייב ומורחק חכו• הסגימי עולמו

 וכד הרח□ של חמרסס הפצע כדבר חאלוג קראיז עם
 איני חסוי. של לראשיתו כלים חחחם נותן הוא

 הסוצזב גקדת וצא העדרי "האני מ אסר, ם• ווטית
אנ אך האתר". אכלאיזוצאבאליחגסרללאהאני

 הקרא על הרכדס של שירתו עילת פו כד כ* חש□
 ססולג״ת התרגום מלאכת זרכרדתיד- עם הסתסרדר

 הזדיסד הבודדות. נפלאד- ששיט היא ו״נפלד דוד של
 שיחס מ לחשוב. ויתד מפתים הלשונית ותדעגגות

 איני גם כעזר כ• גדמד- בעברית. במקח״ם נכתבו אלה
סכך. ליותר זקק


