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י. לביא.

"לפני השער האפל"
(שירים, דוד פוגל)

.בלילות הםתו

נישל ביעדים עלה לא-נראה

ושוכב דוממ לארץ•

(עט' 44).

אין כאן חרוזים מצלצלים, סימני

, אין ע ו מ ש ל הקריאה מעטים, ואין 

ב בדממה, כי י ש ק ה ל , צריך  א ו ר ק ל

בחשאי ידבר כאן המשורר, הקול חלש,

עמום, חולני, כהדים רפים רחוקים בתוך

אסלולית�דמדומים, לעצמו ישיח בחשאי,

ונם ככל שמסביב הוא רואה ושומע את

החרישי וההשאי, כי הוא רק ,יתע אטי עם

הצללים החשאים, הרזים', לאטו ילך ויתע,

כי ,רגלינו כבדו מן היום ואין בן המחול

עודי. אבל גם צלילי המחול, מחול האביב—

ד,ם נתכים
" 

לא את הסער שבהם הוא תופס

ב א י ן�ש מ ע מעברים", כי עדין חלש הוא

האיש. ועל כל עדין, וחדיש* יתרסק,

כהתרפק ילד חור נונה על אפו הנוגה

והשותקת, וכל .רגעי היפי הרבים' המשכרים

�ם בא
" 

ומסעירים את האחרים—אליו הפ

הרישים/ גם התאוה איגד, סועדת ועזה אצלו

—.הרש גתאו'',

ותוכו אסלי, נוגה, נוגה הוא המשורר ,

אהד הוא מאלה בני האדם ,אשר לא שכנה

השמחה בלבם, ונצה ישמעו צעדי אין�שמע,

�יגון חשאי יעבור כחיים אחריהם ינועו', כבד

—סף השער האפל, .על נוו הרועד אט

יטפס הלילה, גם יזחל בין קמט* פניו',

לפני עיניו ,ארונות שחורים לרבבות ריקיפ

יחכו על פני הארץ•? ובלילות;

,קרבה אל החלון אצבע ארוכה ורזה

ודופקה בחשאי"...

דופקת האצבע, קוראת ומזמינה לאחד

הארונות הריקים וםתכים...

האוזן גטויה ומקשיבה תמיד לצעד

�פהד א"ךשמע אורבים, העין קפוא ת טבט

השאי, ואין קול, אין שאגה, אין הדבר

בפד..

אכן אנו האלמים .

� '? מה נאמר איש אל רעהו

והוא רק לוחש נכאים חשאיים, ועמום

הלחש ובהגיעו לאזנינו והיה כמו .עלה לא

נראה הנוסל כלילות סתו ושוכב דומם לארץ".

מ,ילדות אשר מסכה בלבב ינון עסק ועיב*

� נשכח ורחוק" מ,אב גונה ושוחק' מ"כם

דדך כרך מעיף ו"דממה שחורה" חרש יצעד

וילך לקראת השער האסל, והן

כלגו שחוחים גלך

ובחשאי

עד הנענו

אל השער האפל, הגדול.

כילדים גבערים

שם נעמד בחרדה

תצפה

לפגי הסתה

השער האפל, הגדול. (עמי 69) .

,שירים' - אבל בעצם הרי הם כשיר

אהד. וקול מוגוטוגי אהד מלוה את כלם,

אבל גכאה, גסשית מונוטוגיות זו ולא

משעממת, היא מעידה על הלך�גפש עצמי,

מיוהד. כזאת היא גפשו של המשורר תה

בטויה. יש כאן אמת גפשית ולכן אפשר

להקשיב להגיגה כמו שהוא.

יש גם התאמה בין ג ש ם ת הדברים

. ם ת ר ו צ ו

� שלמון לנוסחי בשירתנו העברית,אש

עדיין מעיק עליה ושטרם מחתה מפניה את
י

כהל המליצח העקרה, ופה ושם בעקב

החביבי, ובעקב
> 

האביב" עוד נסרה
"

התאוה" - ספרו של פוגל הוא ,האהבה' - .

לגו בבשורת השתהררות טשלטק הטסה.
י
, ההשתחירות שקטה, אבל היא מעידה דיה

על שטירת בטוי עצמי וצורה עצמית, אץ

כאן גובה ומרהב, אבל לפוגל אין םרטגסיות

לאלו, גאמן הוא לעצמו וגאמגים הם ,שנה)

גגיגתו העצובה הגוגעים הרש אף כ ו ש י ם*?

ואליהם יקשיב כל ,הלך עיף" ואולי גם

,רעד יעבור את כשרו".
לפגעו ספד ש י ד ה של מ ש ו ר ר?


