
47 IV*TBD fWp* :*TUB ft

 סוסי מי על עוכרת השלישי הכית חורבן אל הדרך
 "מגדל והרדמת הבבלי המיתוס דדך מאדי, לבית כהן

 ועדכן על הספד שיר היא שלו השומרית הקינה כבל".
 חרכן קינת האלף,/ כמרחק תעברי "איכה שכדרך.

 והתקומה, השראה היהודי, העם של גודלו (7 )עם׳ את״
תקרת עמד שכד /4כמקוכ נותר עפר כ״תל משתקפים

 האלים לשדות / אדם nr וסמנה / האדמה מן עפר /
 / נודעו לא ״כמותם השטן של קינותיו 47 )עס׳ כשומר

 השתקפות אלא אינן 410 )עם׳ ושומר״ אכד ארץ ככל
 קיבוץ" היהודי. העם שירע ולשמר לפרעות מיתית

 של הסוחמבת המיתית האדפביד. הוא הגלויות
 ויהי / הכתב פתשגן ״וייתן החורבן: מגודל השתחררות

 מלאכת ודברים'אחדים"־ישסו. אחת/ שפה העם כל
 בניית לשם הלבנים בשריפת נתחלפה כגיידהארץ

 עיד / לנו נכנה ״הכה המשותף: והסכנה הזיקת־ת;
ושם(. כשמים וראשי ומגדל

 - המספר הוא הספר, כשם ששסו זד, כשיר הדובר
 הדגש כאן אולם, הבבליים. המיתוסים ללשון כאופייני

 של בדמויות התמקדות ואין קולקטיבי גיבור על מושם
 היהודית זיקתו מתחזקת סופו לקראת מיתיים. גיבורים

 משתנה המספר לשון כאשר השיר. של והעכשווית
 "ארבעים היהודית: האגדה וסיפורי המשנה ללשון

 נפתחות דלתותיו דדו הזיקודת./ חח־כן קרם / שגה
 מפני היכל,/ היכל, ואסר:/ כהן שגער עד מאליהן./

 לחרב־ שסיפר אני יודע / עבמדי את מבעית אתה מה
4)שם

 השמעת על מארי שוקד שיריו, פרסום ראשית מאז
 תשמ״ב" זחלתא "עין שידי שלו. האזהרה אותות
 העת ככתב שנתפרסם 4לכנון למלחמת )הנוגע

 מירון• ודן זך נתז כעריכת ,1084 ו, ומס' "אגרא"
הנדון. כספר גם מופיע

 הבוכרים שכונת יליד מארי,
 שהיתר הקרושה בעיר כשירו משוסה כירושלים,

 שורשיו את סובא הוא כר אביו. של חלומו משאת
 הלשוניים. רק ולא 416 עס׳ בארמית״, שורשי >״אני

 ההבדלה נוסח ממושגים מבטרפיס מקורותיו עבורו,
 )אבי המקשרת: החולית־ הוא אביו הכוהנים. וברכת

 קערת* אל גיע כיום־הכפורים / ברית־כהניס ידע
 את נטלו ידיו משנטל / לויים שגי ואחריו / המיס

 יאמינו / הסיחס מן שישתו לחולים סגולה / הקערה
 אל ופינה חילוני, הוא הכותב ואת, עם 4ג5 ויבריאו",

השידה. שרות מתור בית־הכנסת כאי

 מוקדש שלו. "גילי*" בחזקת היה שמארי זך, לנתז
 "כגיל WH >עס' עניים״ של לשכת ״מתכונים השיר

 של שי׳יים קרא לד / הגדול הכהן / לי אסר אהבעיס
 / שירד. כותב שאינני / פנים העזתי לא / אחרים

 שרשי אני / כטבעיות מלי מהדהדת אינה לסינית
 דווקא ומחפש מתקומם מארי 456 )עס־ בארמית״

 כינור אפילו לשבת: כהכנות עניים, של בירושלים
 הירח השמש, / בסמרטוטים מעולף / אבלם מבאתי

 ממתינה והלבנה / יוסף ת1לחלימ חזרו / והכוכבים
שם! )עס׳ בשני־ פעמים שתי״עשרד־ / לתפקידה
 השיר לטעמי, הוא. בשבץ ביותר המעניין השיר
 עמודים!. שמונה זהיקפר מאוד עד הארוך הפואמתי

 אינו סארי בשיר, מדבר". "מתי של מסעם כדבר
 כידיד אוחז הוא העמיס. מן ישיאל כהבדלת מסתפק

 שאביו הגאולה חלום שורשיו: אל ימו ומרחף הירח את
 על בעלייה המתממש 4*4 עם* וראה במשי רקם

 גלשו ובתינו / ארץ כין האופל כקסם ״הבדלנו הקרקע:
 וריחות // להבדלה מובילים ״.אנחנו / המובילים מן

 בכוס לפיד לא / אכי אבי / בהבדלה ילדים של כאב
 כמו 414״15 )ענד כשמים" כעדי הרכה לא / היין

 הכרזה נושא השיר סוף כאן גם שומרית", כ״קינה
 בסדק ונשיב הזמנים בסדק "באנו אפוקליפטית:

418 )עכד הזמנים
 ודוח האב המיתוס, וקסם סארי של השלחת נולשו

 אלא אפקטיביות. שילד שורדת יסיובר היהדות,
 היא השירים, סו העולה הכוללת, שתמונת״העולס

 סותרות; מגסות של פנימי נגל"גדל״"ס מעיז
 אל געגועים - עליו הפועלים הכיתות בין הקישורים

 כית-זזמסת. פולחן אל חססופוסמי. ערש־התרכות
 אחת לא חס - ול״משיחיות״ לבימות ביו,א לבית

 רע: משוס נזה אין כשלעמו, סחזריס ואף סנובים
 איש־ מטלת את וליבש הסשירד בא כאשד אלא

במערבולת מפכה תמעד ישלו הבשורה,


