
ההיסיגריה.רעשיןבתארהדרגשעלשכבראה
בית·המסדררן.מןנשבהנעימהררחאךחם, I הסm המערבשבסרטיכבתי·הסרהרשיןההיר

ברזלסרוגי·עםםלהדמסרגתחיתהלדהתהפורע.
אררים mהסעםלושרחחבעדםלהביםההיראפשרעבים
מנחירותיהם.בלילהולסבולהשכניםבתאיםהאסיריםעם
עליהם,שקראבבתי·הסרהרמאשר'ותרהרבהטובהיהכאן

המהפכהאמנםרצרהר·הצצה.אטומהדלתעםבתי·סרהר
הירלאאךהסובייטית,הדרגהמעל·פיבמידת-מהעוצבה

מהיניגםלרבאינקה.אתלחקותכידהטכנייםהאמצעיםלח
עשרהפוליטייםהאסיריםירתר.סרבכאןההיאחריםסים

בסך·הכלהיהזהמעשהאםגםהחדש,המשטרנגדמשהר
על·נערכוהיר,חשאייםכיאףוהמשפטים,בפרהסיה,טינה

-גזרי·דין·מררתכשגנזורגופניים.עינרייםללאדנ,רהל,פי'
-לא·מרצדקיםרררבםלמדישכיחיםהמזל,לררעשהיו,

תה mנכאשרלנשיא.ערעורלהגשיונ.אשמיםהירשראים
מש·בביקיבלואחדים)ימיםותרןהמקרים(ברובבקשתם

ההרצאהלפניאצלםלבקחורשותכךעלהועדהםחרתיהם
להורג.
 :הלדתסורגיאלשרבוהביטהתיישב,לעשן,גמרהאסיר

יכולגדולחתוללמדי.סבירמרחקמזהזההיומרוחקים
החצר,אלשהולידהמסדרוןבקצההדלתבינדים..לעברו
הקירות,אחדלידובחצר,מסורגת,מפלהדהיאגםהיתה
לארמשררבבי·ענפים.מדולדליםצעירים,עציםשניצמחר
במרחק~מרל,ההיההואהקירבאנשים.ירוהזההקירלדי

מרוצפתלמנגנית,חיתההחצרבערך.מטריםשרמנה·עשר
ה·מחוגיבכיררןהסירלבשעת mהקיפאסירים mבאבנים,

היולהרוגהרצאהשלאחרבימיםגבם.מאחורידיהיםעשרן,
מעולםאךהקיר,תחתסימני·דםומחפשיםבחשאימציצים

נשטפווהאבניםחשר,עםברצעולהורגההרצאותמצארם.לא
הקירשעלוהסדיהסיחאבלהגופה,זעסרלקהלאחרהיסב
אשרעלוהעדיובהםפגעןשהכדוריםבמקומרתלחיםהיד

להרצאהמועמדחראאףהיהשמן·הסתםהאסיר,אירע.
מושעניםשניים,ארישןשמזרןבקרר·ךרחההררלהורג,

רגםושרבשרבלדשנגרםהנזקאתלמנועעשוייםהקיר,אל
ליעילותלצפותשאיןדיעהואאבלהנתיזים,סכנתאת

המשטר.שמתנהאםגםפיגרר·דרררת,בהששיבארץמדיית

- ,זמן.דרשולכך
ש.ישיפטאחרילהיננלסעליויהיהשאםבלינוגמרחרא

להחלטה ;לחתולהייפךממושכת,לתקרפת·מאסרארלמורת
יים nבעלי·וכהמכמהעלבכרבד·ראששחשבאחריהגיעזר

אחרמכרסםכלארעכבררחירת·בר.חירת·בית-אחרים
ואחר·חתולים,השורציםברחרברתיתר·על·המיהדיסתכן

כארבעיםשלמרחקהגנרל,רביןהעיירהשביןבשדרתכך
ליצרומדיגדולמרחקזהיתר·על·כן,קילומטרים.וחמישה

בלבד,ספוריםימיםאלאלשרותויעמחלאכל·כך.פערם
שרברללברשהגנרלאתלחצותכדיהיותר,לכלשבועיים

ררפא·האלילהזהירוכךיותר,ממרשךבפרק·זמןאדם.צררת
עליו.וישתלטהאדםמרחעלהחהיגרףישפיעהאינדיאני,

ואחריהקדומתלדמרתרלחזורקשהלדהיהיהמזמןאחרי
אתלהוציאיאילץרא mבלתי·אפשריזההיהינוסףזןמ

תישארמותרואחריונמרח,בגרףכבעל·חייםימירשארית
בעל·חיים.גרפתממגר

החתול
פרנקלזיגמונט

אםהגנרלעדהמרחקאתלערבולדיההיקלמכליותר
מפנילהישמרכדיציפרר·טרףצרדיציפור,צררתילבש
שתישלן,בכשיררן·המערףבטחלאחראאבל iערדתחידת

עצמובנוחרתופעםררפא·האלילבהדרכתםעםפעמים,
בעלי·שלזמרתלשבהאנתררפרלרגי,הסיורמןשחזראחרי
לנהרגעליושרמההפעם ;שורעלקרףארבע,עלהולכיחיים

עדיגםהואבלתי·דיערים.לגרומיםלהיזקקרלאבזהירות
דאגהמתרדלהם,המזדמניםבנדבם"לעתיםיוריםשהאיכרים

השמידומכרסמי-מזיקיםאילו.לעדתבלילתרנגולותיהם,.
הנדים.
לפנילהיתפסמ,עדהואהקיר,אתלעברויצליחלאכלב

למורתלהיירותראףבית·הסרהר,מבניןלהסתלקשיצליח
חתול.חראמכולםסרבכלבת.מחשש
הגןהשתרעהעצים,שניעםהקירבית·הסרהר,לקירמעבר

m החררילהאתשמקיףהגןלהכירו,היטיבהשואב·הידי~ם
ההמ·בימילימאמיברחשארהשופט,ידידושלהמופקעת

חיהואשררייצי,בבנקכספררובאתהפקידהשופטפהכ.

גםלהפליגהוזמןאנמםהאסירבמיאמי.ברווחהבוודאי
אמי,דאדםההישלאכירדןאךהשוטפ,שלביאכטההוא
אחרלעקרבבארץ,להישארבלינוגמרפוליטיקאי,לארגם

זראםלמהפכהשירותיואתלהציעאףרארליהמתרחש
אמנםכאילונראההיהבתחילהוהצדק.החופשבדרךתלך
נדירדרהעד·מהרהאךזר,בדרךללכתהמהפכהמנסה

כאשרלסורר. 'סמריימתובמהדילאינדרקרינציהלדיקססררה,
ליבו,עםאשראתבגלרילומרשהעזמשרםרקנעצר,
המעדיתבעבדרתרולהשמיךהאץראתלנטשולבורח,החליט
נחקורשלאכל·כךרבםיתחומיםנותרודעייןאחר.במקרם

 . • nהמאתלשאתראיופרימיטיבית,ובמגהיבאנתררפרלרגהי
אי·חשהואימיר.בדמילהרוגיוצאר mכמשמדעןשבה
אחריררפא·האליללושאמרבהמכשנזכררגעיתנוחרת

דמרת·האדם.וללבושלחזורר·כך nראלקוףלהיותשהצלחי
בגלגוליםהטמונותהאפשרויותעלבהתרגשותדיברהמעדן
הזקנותפניולדבריו,בשלווההקשיבררפא·האליל iכאלה

האפש·בדיוק."לא :אמרר·כך nראעמוקים,קמטיםחרושות
הגורלאתבאמתלשגרתשעשוהימגהיאיןאבלרבות,ררירת

יימלטלאאריבחמץמרותלדשנרעדם mלהאלים.שגזור.
אי·הנרחרת.מתחשרתבקלרתעצמואתהאסירפסועל·פי·כן

אף·שייגו".הצידישלחציו ;בעל·חייםצררתילבשאםגם
רכשררנרתירתבונתוכל·כך.נוקשהאיברשהגררלייעדזירע
כיאםגררלר,אתלעצברבהבמהדילומסייעיםאדםשל
מסריים.גנרלעדרק

האתלדתלידנעצורוהחיילהסמלבמסדרון,נשמעוצעדים
רפתחרה.

לשכתו",אללךקרוא"דמ,םקד
שניביןבלכתוהסאירהרהרז"גזר·דיןהוצאיו"כבר

שכ,םייערלפניבכרנפסקודח,קיררתמארד.ייתכןהחיילים.
בזרזיות".זברן·כללפעולהצבאירבית·הדין
חקיהר.זראיןכלומר,ממקומר.המפקדקםללשכהכשהוכנס
וא.סיראתוזממיןבכסארישובהקציןהיהבחקירות

הגיי·במקרם;רע,דזאתלושלחנו.שמעברהכסאעללשבת
אחדמסמךהמבחנהעלמונחהיההרגיליםוהתיקיםרות

כחדונוספות.אחזרתוחתימותגדולהחותמתרעליווחייד
העלויןמעילואתפשטשלאבקפיהד,לכרשאזרחגםנכח

אתלהביאכדירקאולי'חסרף,לכיקרו_באכאילוונראה
ךאעידני,במבטהאסיראתוחבןבצדעמדהואהמסמך.

קר-רושמי.

 .~תרכנראתוקארהמבחנהמןהנייראתבסלהמפקד
היד·במשטרבתמיהכהואשםהאסירומרת.גדר·דיןאכן,

השת·אחריההמפכהגנדבתעמוהלההמפכה,לפניאקצירני
אריבי·העםמראשיאחדשלבריחתובאי·מניעתחוללה,

ששיהבהרצאותוי.המהפכניתהרוחוכמעירם(השרפס),

ערערו.להגשתלרניתנוימים
לדייעןת,דרבאשגזר·הדיוהמאשרתהצההרעלחתםהוא

יומיים ;לנשיאלםנרתשזבעתראמרהואכראוי;ושהביבר
הסכיםהמפקדהפנהי.אתלחברכידלריידרשושלרשהאר

ניירלתארשישילחיאדגאחר-הצהרייםהיוםשערדראומ
נרבע.רעם

ההכנהצררתר.לשביריבהכברתהסאירהחללתארכהשוחזר
כןרשלם-עצמואתהלביאעליר •בעקירשיבליחהיתה

עתזאמרנהלדיי-ימיםשלרהשארירמייםלדיידרשו
תקופהשמקץמוחלט,תפנימיתהכהרלידימעורערת,רלא

היכרותלאחררוקלכך,מסרגלים(מעסיםלחתוליהיפךזר
דא,פשררתאתבזעתרהעלההאלילרופאאחדיםשבוערתשל

האינ·אררחרתאתללמרדאחרמעולםשבאזה,לבןשאדם
לכך).מסרגליהיהראמרנרתיהםמנהגיהםשפתם,דיאנים,
בבית·הסרהר.לבצירעקלהיהההכנהשלהגרםניהחלק
 ...,.לצדםכמעם-מארדס m:לארכלעלייבראשרנהרבראש

אתשיסיחדברלשערתרלאבירתו,הפשרסהמזרןאתרק
הלחשםי-ההשתנרתשלן·הסירם nפרלמהמשימה.דעתו

אלהכל-החזרותהאלים,שמרתהנרסחארת,החרשייים,
לשנכעהגלגרל,בתהליךעמוקהמוחאתלהשקיעסיעיוגם

לעבל·יההישאמנםעדיים nעבל·השואהאדםאתכל·כך
חיים.

כמהעלהבקשהשלסירסהרשםתשרמת·לבלעררולאכדי
ר mהסמןביקשאררחת·הערבלרכשהרגשהנייר.גלירנרת

הוא ;פושריםמיםארקלושרתחיבש,,רצויפשוט,לחם
הסוהראחדים.ימיםדיtזםהעללהקפידרררהצבקיבתוחש
איןאמר,לא,אותר.יבדרקשרופאורצהחראאםשאל
לרברתדבר,כלרכעמסעידנה,קיבהלרחיתהתמיד ;צררך

שהרצאנירםבערחששחראפלאאיו ;ארתהמעעררעצבים,
אדםשהנשיא,אי·הבבד"שזאתנטרחחשראאף ,גזר·דינר

השחלהעערוראתשיקראברגעארתהישיבושיר,חכם
כדיאחדיםימיםשלבאידטהדילכן ;ר·הצהריים nאלנסח

רשותביקשהסיםרר,אימנותלעמןלתקנה.תחזרושקיבתו

.בחסינתמרכזימרטיבלבחרןבסירויעיהישזהמאמרב
סצרקבראברהםשלבפואמהבלילה""פיליםהשירםי
ליונה'/"ארדה
לגשרמענוייבסירוהיא-1955בשפורסמההיצירה

מעיודא,מנרתיתביצירהלבוארשהארה,מתקופתוא.ימהתהוםעל
 .ומסבלמרעוממורח,רר mמשדחשצמב

אתלבטלומ.צאיות,עללגבורהתוובלוסשהיריםבחסינת
ניגדוםי.ללאקיומיתאבדחתו.ולמזגםוהמוותהחםייגבלוות
דהויןלצורןאןזוחסינהשיריבמרביתצמריזהמרכזימוטיב
תעי·מהיבטיוהנשואלהארתשיספיקצמומצםדמבגםבחרתי
קריםי,

המצבפיצולעללגרבוהדוברמנסהבלליה""פיליםשיירברוב

עללמורתחיםיביוהמפרידה nהסראגיהמחיצהעל-הקיומי
הנפש.ואחהגרףאתהמענההאפראדרכס

פלאיםבמועדהמשורריוצרדא,פריקניתהמצאיותותפעותבדצ

ותפילות,ריקדויםבמסיכות,מדעציםאמוכלסיםהשירים :וגיסים
וא.ימהתהוםעל·פנילגשרמנסההאורכן , nאכסוסיואווירתם

העבר.לש

דממלהםמעניקדא,לה,בשירםיחימננסיאהפיהיסדו
הומרדכרןליירות""תפניותבדרםנישזאתעםאובייקטיבי.

אוירוניה.

קריאותשרנות,ומסרותשונותדרכיםישהלירית"ל"תפנית

וא.ירעוים,רוצףהזמןזרםהרימתית,ךחא,דרתאתשוברותפתע

ביוהמשחקאתדמגישותתעתעוים,מחזותמנפימזהירות

לחלום,הממשות

ומ.אביהעםהעימותלאיחוי,ניתזאינוהקיומיהקרעלשהרודב
לחיםי",החזקה"המשיכהשלדא,פלכדצלמרות,פיתויגםהאו

וא.מצעיםשלזיה nסינמחייבהזאתהקיומיתהשניותעלדג.שירר
אפרי·למיתוסםיהשיכייםאמגיםי·פלוחניםידימוםיי :יםי nדא.מנר
אוניברסלי,אויהדוישמקורםפולקלוריםייסדוותולדצםקביםי

לקונקרטי.המאגיביומתמדימחשק
פשרהללאבמדועותאראכסססיתכשינחהשרקהאיההרגשה
בכוחלנסלחאפשראםספקאבלהתהוםלעלגשראפשר

במעמקיםכלאוההאימהישנים"הצללייםרכלהרחשיםיבולבשיר •דא,מנותית.היצירה
ביולגשרבסירובריש • mשלשלמסיכהפרושההשטחפנירעל

חשדמנסזהלאכורההדובר.שלהנפשיליקםוהאירליהיוקם
ולאדחות.לבסחרןהמשוררלתוונענההיקוםאכילוהעולם,על

"אתכדבה.שינהשלבצמבמתרחשתזו n·אחדר nאשלייאלב

 .כזכות

המוצא
האופזבימי

קאופמןעזריאל
ואמה 9המתוךבלילה··פיליםהשיריםבחטיבתעיון

סוצקבר•לאברהםליונה"·אודה

גברזן",אפילותעירלאהישנםי

זרמים",לשבעהמתחחהשיןה"פחדאתרומופעילפתיחהבניגדו
השירבסירםאלחים.שלדפ.קרחרתעיניובתיאורמושגת nדא,חדר

הדרםוהפחדרביןהחציוניהשקסשלהקליפהביואיזרושי

תחתרוצבםי .והפדחוא.ימה·עין, nלמאריהאואבלעבומק.

המאגיהעשרשירבעזרתאוםתלמתןרקאופשרבריחים,שבעה

זהדא.להוים".שלות mהפקב"עיניוהבוחסתהתמימותובעזרת
נעלם.לאהעברפדחהמשורר.שלהקיוםלהרגשתניסוי
 .לאחיויניתןאיברהזכררנותוביוהחדשההמצאיותביוהקרע
הספקמןמפלסאיואלבהשלמותאתלהמצאילנסותאפשר

השקטהההרמוניתבתמרנהבתדרמה.הנתונהדא,ימהרמו 9המכרס

האימה.מפעפעת

לואחדותלשלימרתלחזורחתרןמתאורהנילוס"חרף"עלבשיר
אתלדהביקלנסותמרבןומ.שרורלרהסת'י' nכ"קדחכמחלה,

השירוביוהזההשירביוקשרישהפצעםי".ב"אשהניגדוים

הצמטברותמתמרנותבניוהשירבחיהמ.רגםבסרןגםהקםדו,

חיבת·בבנייתמתמדקבשירהדוברלשחלרמר :לסיפור-עמשה
גורלואחלוהפקדיחלוםשלקרןליז:iרלבתרןחדשה,צרף
להתחדשותכמיההכאןישבת·הלמן.שתופעיעדדנ,ילסובייד

 . nריאלישסיתבומיתיכזררןהאמגי,היסדו
לעוכאן ;דא,לרהיחוההשגחההנסשרלםיםהעברלשבמיתוס
קיםובחןואהדחותאתולציורהפלאאחבמעדולכרנוהשמורר

מפוקקפלנסיוןהתמימות,ואתלסים mהמהערכםיאתאשידב

זרקראיה " 1מלוהטתחדקת"הר :התפכחותקראית'נלחיתזה
מנוגדתאלליםי'/לשזהבכ"שבריהנילםרמיבדימויאמששות

אתור",אדביקפצעישלדא,דום"אבפר :לאדחותהאשיפהלאלה
לשלאפשרותמובילבחיםילובחרוהחלוםאתלהצילההכרח
והדבקות.שבריםשלאחזרתגםולואחזרת,

הצרןווהדובר.הרקדנית , mדמיושתייש"ריקדו·עיניםי",בשיר

 :פאארדוכסליתמשעמרתבעלבשמפטבומתנסח nשדחר nלה
 " 1חיי"דבמיןי :למפשטאלתיתהחיםי",בומלאים"במוות

צמדוזהמסונימייסדו ;בלדבעיניהאבעצמותמרפנויההרקדנית
לכרליתוהמסנרימהיהןהרדקנתיעינימתמעט.מאסמורפילעקרןו

הנליו"סשפתע"לרבןיעיניםי"ירקדוביובקירבהולנשירתה.
ל"דקרנייתרמזשבירישכןעלרנרסף , nהתנ"כילמרםירמזשי
כשברחהיחדריהעםלשגולרואתהמגלמתמרקישפץרלש.

השארה.

לשדאמ,גיברחןהחיםי'/ברמאלים'ש'במרתרכמימתאורהדובר

רהחרםרהזמןמגבלותעללגברותרובומעוררהרקדנםיעיני
הראילי.בממדהקיוםעלהוויתורבמחירלוו

 :גשם"ב"ריקדוצמרהיהשניותלביטלולאשיפהדוגמה
רםרלבnעךא,לרהיםכיבשולתכליתמאביאמצעיחראדר.יקרד

דשמ,רררהדמעות'/אף'ע'לנית mרמשמערתבלעלקירםאשיפה
דכידעהדברתהכפלותיו .,.,,.לעהפאדאררכסאחלכסלמנסה

האשיפהנירכתים. mלאלמידניתלקירבהלדב.בוירכןאיפוסו,

עמניינת . nרהמחהחםייגבלרותעלהמקובליםהמושגיםלביטול

 1לשנגתפילההיגרהשיר :לאלוהיםהדוברביוהיחסיםהתפתחות
מתנורןגםגםש,להודירכביכולשנעוד ,הירקדוהגשם.אלוהי-

הריקדוהורקד.שלבזרועותיויפילוהישאלוהיםלכןלהביא
לאלוהיו.הדוברביוסוסאליתאזחרתלהשגתכאמצעימתפדק
דארמסימהלןפוחחתדג,•ונגל",מןשחזר"כאחדדהוברהצגת

האלוהים.עללהשתלטברצוןמתחלפתלגשם nפיל nוהדחש
היאחזותנול·ךייהמוותאפשרותלעאיפאוגוברהחיםיצרון

ומצטמצםעצמואחהמבטלהאפראדכוסבעזרתעלדינה,במצאיות

בתהליכםימתעשרתהמוקטנתדהוברזמרת . nמסרנימילפיגוהר
בשחיקה.אהולוהיבתפילה,האנשויבהמיה,דא,ריהיאחהאמחדים
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ערב.נאותרפעמייםלשירותיםללכת
וביקשערערחשלהסופיתהגירסהאתכתבבכרקדלמחרת
לפנילהימלטשעליוכדררלרההיהמפקד.ללשכתשתובא
השמיהרתוגברשאחר·כןמפניהשלילית,התשוהבשתגעי
הלילה,כליראוותארדהלתלפניכסאעלישיבסרדר,לעיו,
התאדבות.ארבריחהנסירזמחשש

שנשארובשערתעיניואתעצםלשירן,לשכבהקידםחרא
סרוגי·בידהחומקכחתולעצמןאתבדמירנרלריצירער,

עמו·ברחרברתחולףהגן,אתחרהצהעץעלמטפסהברזל,
נהר,מירשותהעכבריםתופסוביערות,בשדרתערבומים,

חלומותיו.לתוךהללוהמהזיותכמהלהחדירבידרעהלאף
נח·ופהיקהתמתחאחזרתופעמיםלהזות,השמירלמחרת

ידעכברהואניטשטשר.כמרוחשריונסתחררואשרתרל.
הפעם.גםשיצליחונטרחסמרןוההיבעברזרהרגשה
בילהאחר-הצהרייםכלאתמרנן.ההיהשלישיבלילה
אחר·ישעשהרלקמלגלגלונוחרלכלשיזדקקידע ;בשינה

האורותידר.הלילה . mרנינרענןניעור,ערבלעתכן.
שקעאט·אטבמסדררז,לדקואחדותבררותרוקכרבובתאים

שלהמחחקבקצהשיבהסהורבתרדמה.בית-הסהור
ועשין.הערבעתרןאתקראקטן,שולחןלדיהמסדרון,

חספוסאתחשלאכברחמודדיםוחרשיוערנינעשהוגופר
הואטה,האפלההתערבלותיותר.חםלוהוהיהשמיכה,
נאחזרצפררנירהתמתח,בזהירות,נעהואהותציבה.נעצהר

 .אליואספזוהואבשמיכה
בבית·והקשיב.סביבהצץיהשמיכה,לקהצזחלאט·אט
התאמדמילרנוארעתהגמרו.שקטשררעדייןהסוהר
קפץהראלרצפה.מעלגברההתנשאהוהמיטהעצומים
אפרפר,חרם iעוררצבעאתובחןהמיטהתחתהסתתרלמטר"

לבבה.כעמטבהירה,ובסברכלשחר,מפוספס
המסדרון.לחרךהביטהואהתא.סרוגיביןלעבורירכלעתה

עתרנו.מעלמנמנםבצררדיתר,נראההסהור
היציאה,אל ' tהמסדררדרךחמקהדלת,סורגיבידעברחרש
הקיר,תחתרובץהפינהאתהקיףסרוגים,ביןשרבעבר

 ;בירתומערבההיהלאהחושןלחשכה.עיניושיתרגלוער
מארד.חדההיתהואייתרהעזובה.החצראתהאירמלאירח
עצי·הגז,משניאחרעלוטיפסהקיר,לדיקדיהמנעהרא

אםתההקצת,מוזנחהיהעתהכיא~שהכיור,כפישנשאר
החשדים,הפקדייםאחראוליבחררילה,דייריםישכבר
 .•הגןלחרךקפץהראריקה.ערובהשמאאר

הצעיםבידלאיטרנעהואמאחרריר.היהכברבירותהקשה

בכתפרזההופרהכלבמפניאחדצדציפורניושריטשו
שיררי·השמקלאתאיבדרהראמשקלו,כרבדבכלבזריזות
נחלשכןכדיתוךרגלוי.עלרעומשבמדיאןוהתגלגל

באוויר,הרעףהואבר.בנעצרתששינייםחשוהואערפו

הורל·מתהדקותהלסתותדאירנברחושמאלהימינהטולטל
חשהואויותר.יותרעמוקברשוקעותהושינייםכרת

ניתקו.תצווארושחוליות

• 
שניובלווייתכברלרתכירייםהפעםלשכתן,אלנכנסהמפקד
חיילים.

שפרישאתהקובעהפסיכיאטרשלדהז"חאןמאור,לי"צר
רעתהפסק-הדין,במתןשנכחהפקיראמרהמפקד"לגמרי
מאר,דשחיבבתידהלחרת"עליהמבחנה.אמחוריישב

להוסיףעליאבלהמהפכה,בשירותמבטיחעתרילןוחזיתי
בכלהנשיאמתעברבדיםשניחסר·תקנiד.נראהשמצבן
אצלןרסאדיזם.לדיהיםהחרקאתהנוטליםקצינים :נפשר

משכנעהסברתיתןשלאעריחד.הדבריםשניחברוכנראה
בגןנצמהאהאסירגרפתפורטה.שוריםחייואיןבאמת

בערפוהפצעיםההמפכה.אחירלןשהוקצתההחררילה
איןמארד.מושחזלאאןרחר,גורלבמכשירבעשררבכתפיר
מכפיגדוליםהפצעיםמדמישבזזאת,עשהשכלבןלשער

שיניבעלסרסזהאידאםאדם,לגרףחהילגדרםשסמוגלת
היחידההגיוניההסבראיד,הריכזאתרחהיזאב,ארכלב
אותרהפשטתבלילה,מתארהאסיראתהרצאתשאתההוא

בגז",אותרורצחתמבגיזר

 "· •.הלהליבאותוששמרהסהור"אבל
אותרהדרמתבםרר.ארפעולה,שיתףהראנעצר,"כבר

בסור.הענייןכלאתשישמורעליוהשפעתארבכלרררפררם.
להזכירורצהאניובינתייםבאמת,קהרמהלגלותבכררנתנר

בידןיעלהלאראםהפרשה,מכלסולדהשנשיאשרבוך
 •מארד"מרסוףלןצפרילחפותןחותכתהוחכהלהביא

שניצרפרנסיו :מאנגלית

ברתנאאורציוז,פרנקל,זיגמרנט-עץחיתוך

ברצפהשלאוהואלמסדררזמאונכיםעמחרכסארשלוחנן
תוההההיודאיכמסרחוחולףחתולראהאליוהזמן.כל

בר.וירהדר mאקאתשולףהיהלאאןלכאז,הגעיכציד
 .רשםהשמיכה,תחתנכנסהעליונםי,בגדיואתפשטהאסיר
חמוספסתחיתההשמיכההתחתונים.נגדיראתגםהסיר

לאהואאבלעירום,לשכבקצתקרלווההינקהירלא
כתפירתרעםהתחתוניםשלהגרמיעלאחר·כןלטרוחרצה

בשעמן 1קלרתנחירותרוקשקטשררבבית·הסרהרהגרפהי.
התאים.מאחדבקשרי

לחששויםעיניו.אתועצםארש,-עלהשמיכהאתשמןהוא
השמיכה,ואפלתהתאאפלתהכפולה,באפלהזומרחרשייים

עולמולמידותהכלאתמרחוהקטיזהקצובהזירמתםובחרך
כהמידעלאהוא ;חלףהזמזבעזתר.ונחשרזעיריצורשל
שרים nטשטרש·החלףוכאשררר, mמסההיקלהשהעזןמ.

העבראלפרחים,עורגותשלגדולשטחחצהראחר·כן
האחר.

ארה.לאהביתמקירבדמהמשניתהקהמוארכתהצלליתאת
בינהים,המרחקמחציתאתשעבהרלאחררקהבהכחידהוא

העציםאללהגיעלולתתלאוגממתהבהמירות,מתקדמת
גדול,כלב·צידיזהההילרוץ.והחלנשףחראהגז,שבקצה
דרכיהם.ציטלבומעטערדלנהרם.ולאלנבוחלאשאולף

ישנהאםביררהלואידאדהעצים,אללהגיעקשההיהי
הרודףאםזמן.ולאברמרוצתואתלהאטייאלץהגירוזאת

וברירו,בקלורבשיניו,בציפררנרי,ריתקפנראליויפנהשייגו
העצים.אלולהגיעלהרחקיובתקורה
קרלאתשמעהעציםמזמטריםכשערהק mבמכשההי
הואערפו.עלבנשימתוש mמאחוריומשמהכלבשלצדעיו
ברגעותקף;מחרדיהצווחהפלטגרף,.בגלגולהצדיהקפץ
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ל"ריקדראנסיתיזהלהיותנעודאבילוםיגמיאםי"ר"קיודהיסר
 •תרכנושלאירוניתוהאהרגשם"

מוגבלתהלבתייכלרתרומודגשתהמאגיהעלביקורתברנמתחת

הסכלות,מנצחתהרוקדותהםיבמאייםגברתעלהלאהוים.לש
נחשפתרכןאותם,לקרעוהגבהים,נגדנקמהלרקדומנסרתהן

האלהוים.אתלהשיגשהאפתניםלשאפסיוםת

מגבהיםגברההאובלתי-אפשרית,האיאלהויםעםההתמדדוות

השמורראידערף·על·םי·כןבר,שרלסיםאינםהאמגיהרת nרכו
דיעיתוחףרומ.צאיותי,םעךמ,;פלאאתלאחדהעריחמןמדפה

דא.מנרת.בדרןאראבשלהירקאפשריהזדשרב

אתמחזקחשדהיססרריהורהעםאמ,יםיערבאלדחון nו
האידא.מנרתיתהיצירהבחיםי.דא,מרנהלהתחדשותאשהיפה

עליון.רונחילניסויזרמאשילהלהלעותהסמוגלת
ערלההגותיים,יסודותגםהמכילים ,סוצקרברלשאלהמשירים

"מאסררשבירבהורה.החיםילמשמעותשדחהסברלהעניקנסיןר

תרדאלהכוכביזמראתרןמסאיררמזריםקאלדר.'י'מכדבר
הראשונהבפעםמרגישדמ,סאיררהמשורר.לשדג,ררמרתהמלים

רוח.שלבאבריולארשונהגע uוא.םדארלרהאםד,חםראת
 .לפלאיהמשמיבידדאלם,אבןבידדג,בולמבתסלזרבגפהשי
הוהמתזגותנולרמרת,שנימתקרביםאבבןהשמורראצעבממכת

ס!(קנרתאידזרבשירבתוןר".יתורקיםיאיבר'או'שי :מלשותמ

אבבן,הומכההעולמותשביאתאמדחהיצירתיהאקסאיחנהי.וtר

חת..אהחאתממסלתדהובר,לשאכצבעו

על·דיי ,הפאליעםהממשילשהתמזגותשי"אואזיס"בשירםג

עלרההםשצעיהאתמתאורת •הפלאיליסודהממשישלהכנעתו
לובררתשאידדרומה ,כישןמתוארומ.תהבאנסרבןחלומות,לש

עשירי·חגשלעופרתפתאוםאביםזרלאתקורבנו.לעלשיטה

בןאתברשאיםהפלאעופרתלהם.ראויאיברהשאםדצבעים,

 •אחרלמקרםלחתןנה,הבאנםו
ולכןהפלאלתחנכוהמרותתחוםביד~אכורהמבחיןוסתכ,ודר

בןאתהופכתהנחשהשכתתאיורית.לאדחותאותםממזגהאו
אותרשיארשממנהחתנת·מעבר,האורמרתרלמרנרמנס,iדאכנםר

 •יפוילשדחהשלאתעופרת-הפלא
האמנותייםבחומריםניסויישהניגודיםרלביסלרליפהלמכהיה

עממ'י,שמקור.ן-בפיגרררתהשימושבלוסהזה.השיראתהמעצבים
הכינורות",את"מכרבנים :מקורבשמאתרעדכרבמצוגדיאלי

ראויאיברשאדםבצבעים"מסנווריםםרי·סרב",של"עופות

אר·שלבסרבמתחלףשבמצאיותהאפארדןכסאליהיסדולהם".
לצמיאות.להיותעשויהעדתלעמתקבללא mמסתבר,םופזים'

פילההיבראשית :מיתיואפוירבתוכנןשםסר"בארשית"השיר

אתהצילהשנהבבנהר:שנהבהפיל~יבדמרתוולפנישחרר",
לכןדא,דם,.לאביהשנהבהיההקשתמנשיקתשבענן,השקת

 ,בענן.כקשתצבעיםולמאכפילשחררדא,דם

שהבר·המקריותיסדואתמבליסהתנ"כיהבריאהממיתוסזtהיסס

סמלהואהארדרבידדא,רםלבידהמיזוגביקםר.האדםפעת

הזהלמירסישלוכןלרציירתר,למשרורגםהמתיחיסמורכב,
אנ'י.'גםכזההראשוןהאםד"וכרמ :אשייתמשמעותגם

הנואשעציובאחרנזלקרבמאפשרבלילה""פיליםבשירעירן

שלךא,קסיביהתפקדימדוגשזהבשירזה.במאמרהשצוג

האפ·בשיריםליד),עיגער (צידכשירמוגדרהאוהמשורר.

מהרצוןומ.שתעמאתמחדשלבחרןהשמוררמנסהריקניםי

מתרדאמנותוליצורלחיות ,העברזכררנרתעםבעלרםלהתקיםי

לגישור.ניתןשאיברהסארגילאפארדרכסמזוערת

קרסבעםהשאוהזכררןקרסבאתלאחדאצמעימבקשהשמורר

זרדאנותרמתאדעיםששנהיםהלאומית,התקומהשלהנס

העשרים.באמה ,היססרירממדרבארתר

אגדת·מעדיהואוא.פיבתרכנר ,ארכיסיפיעקרוןעלמשזתתהשיר

הפגשיהותאצתעצבות,בנימתמלדרה"סרף·סרב",םעלידים

אהלשיי·הסידונהרסהפלאיםעינרחעםהריאלי,רבידהפאליביד

להמתדודותאגתרהשאו-הקסם,אתמאבדומ.גתלההסרבתי,

מסיכות.הנאשוותכרב;ת"רת mכ"רמתאוריםהפילים • nלרםעינר
מסיריםהנהרלדיהחףר.לדיפיליםלשבעהאורבהלילותצידי

ומגתלותארוכים,אפיםשיניםי,אתניים, :המסיכותאתהפילים
חשופה,נורתתאחתונעהראחתמסיכהנרסלהצידינעדרת.שעב

כמעשה·מתאורהחשיפהלאשה.ארתהנושאהצידי .•מסיכהללא
הצידי.לשערמומיתשריה

לאקסזעהציידא. :כפולהשמשמערתןה.זניה,מומנסמדוגש
מסיכה.בליבנערהאשייתזךכההואב.דמ,סכרת.הסרת
רואההאו :במסאמררפוזרתנרכדחתשלבסירןכעבלמצטיירהצידי

 ;אירוניתרמיזהאכדשילאנסילרפים'.'ההופכים"כרכביםלמשל
המופלא.להתמנזסרת.גורמתהמשמיאלוקיררנוהמרפלאחשיפת

מתרכר ,קרעושהצידימפני pנפגשבעדמ,סםרשלהאמגיהיסוד

מוכר,אצרילאשזרנהפךשנחשיהפלאיזכה.שבההאחת,את

 ,ריאלי.אלאשליליאיברזהכידידאמיתי.אנשזיחוםובעלפשרס
לחדיתיהגנדיהקרסבהאנושיים,היסדוותנכליםהשחיפהעם

אתאחההאוהללו.הקסביםשניביןמגשרהצידירלמסיסי.

אנושית.לצמאיותגבלגלרררזרבהאותרחושףרגםהפלא

-האמנות,ארהמשוררהאמן-צידי mבזניהמסתייםהנסירן
בהידסאןפנסססיתפחותאלריהשיאדמ,צאירת,מולעודמ

אינםהמציאותלשהאפליםמדמיהלרתקררה.לחמימותסיכיוים

פסימיות.מסקנותלהוצאיחמייבים

בשמ·הקרובפילים",של n"בית·קבררבשירניסויישזןלגישה
לה-בכרררנתיהמינגרירי,שלהוים"ב"הזקןמסרייםלתחרםמעותר

העצירים,הדייגיםרבדיהזקןסנסייגרבידלצמיאותגשיותדלי

סנסייגרלשההמתדדוותממעסהמעשיתלתאצוההמתיחיסאוף

סצרקברשלבשירובלדב.הלשד uממנותר :הגולרהדגעם

אוםתמילוךאיבראישמוםתמקרםאלבעצמםהלוכיםהפילים

בכרים""יעחתדךרשדניםחדושיםיחדיםיצועדיםהםאליו.

לתאיורמנרגז ,הקמרסרת"שנותיראבקאתמתופפותהפיל"ורגלי

ה·(מנסירהפילשלדת,יגקר"·"יעניאתיסררףדמ,נרמר,הצבעו

למרתו.)צמפיםשנהב

סמפריםמעסיםסימניםכן,הם•ליםמתיםזמערהסבר,בשיראיד
חהייםאורחמפעונחת.בלתיאבלחכהמפיליםבשפתכןעל

שבחייהעצראתרכמתם. nריופיםיעדנתם,סרררבובלתי·מובן,
והריתמוסעמוגןדב,רכים~."היערותעלהמשוררשמלידהפילים

פנימיתאיכרתעםראיליקירםמזמגםיהפלייםרררגע.איםי

אירליקירם,ארמנישניבדם,מאתחדיםובלתי·מרסברת.אצילית
ניסר·ומרבהישיריםבתאיןריםלחסןושמתלדהשמוררומופלא.

דיבררבבחיתנ ,והריתמיהפיגררסיב;רמיםנתחפארסיםידרת
עצמם.בעדהדברים

דא.שםררירתלכלמאצוכנקדותוא.דםאלארתנרמחזירהאבשהיר
לחיות.דמ.םתהההוהררבןיהאמןיםיעברבידוא.דחותהשגתשל

 :זלרר"איש"זכררנרתמהשיראחדביתנבאי,

אגפעשונדענערוערעפלעדואויףשעפטער, . : . ,,
שטילבאיו

לייבטויטערדעואז-זי,זגעלובטאזרימיוה!:!בו

קאקראויןפיידן i:מיטאוןעגוו!:!ורלעעבוי;;כאיז

צעהיצטערפייעחיקאיפנצטערנישועראיואנטל!:!פן
שטארקמידהאלט :עגביסןמיד ט!:!הפורידי,

ניז 11$ (רייטןמירלייבאויןפ .אזמיו,זיןס'דאטראון
 "· ..איצטער

תרםערתאלהנקדות·המצרא.אלחזוירםרהריאלי·ממשיהמופלא
אתסוגררהראבר,ומסתיימותברמחתילותהןאבדם,שמקורן

המיססירתרהגתלמרירתירהאיררסיה, i:אההואהשירנושאמעגלן..
העררשרקוא.ריהלחיםיחוזרזהסידושלמנוחרוא.פשריות.

היאעליוהרכובהבאש,מתגלגלוא.ריהמזר,יתהרממגר.נורת
 •רמרiכי~.המירמפתעי, ,ממתדיתהליךסופית,אידה'!(:עלן

13 




