צעדים נשמעו במסדרון ,הסמל והחייל נעצור ליד לדת האת

ה רא שכב על הדרגש בתאר רעשין סיגריה .ההי
חם,

I

אך

נעימה

ררח

נשבה

מן המסדררן.

רפתחרה.

בית·

הס mר ההי שין כבתי·הסרהר שבסרטי המערב

הפורע .לדהת חיתה מסרגת םלהד עם סרוגי· ברזל

עבים ראפשר ההי להבים בעדם לושרחח עם הס  mרים אר

עם האסירים בתאים השכנים ולסבול בלילה מנחירותיהם.
כאן היה טוב הרבה 'ותר מאשר בבתי·הסרהר שקרא עליהם,
בתי·סרהר עם דלת אטומה רצרהר·הצצה .אמנם המהפכה
עוצבה במידת-מה על·פי הדרגהמ הסובייטית ,אך לא היר

לח האמצעים הטכניים כיד לחקות את לרבאינקה .גם מהיני

סים אחרים ההי כאן סרב ירתר .האסירים הפוליטיים עשר
משהר נגד המשטר החדש ,גם אם מעשה זה היה בסך·הכל
טינה בפרהסיה ,והמשפטים ,אף כי חשאיים היר ,נערכו על·
פי' דנ,רהל ,ללא עינריים גופניים .כשגנזור גזרי·דין·מררת

-

שהיו ,לררע המזל ,שכיחים למדי רררבם לא·מרצדקים
שראים היר ונ.אשמים להגשי ערעור לנשיא .כאשר נ  mתה
בקשתם )ברוב המקרים ותרן ימים אחדים( קיבלו בבי מש·
םחרתיהם הועדה על כך ורשות לבקח אצלם לפני ההרצאה
להורג.
האסיר גמר לעשן ,התיישב ,והביט שרב אל סורגי הלדת :
מרוחקים היו זה מזה מרחק סביר למדי .חתול גדול יכול
לעברו בינדים ..הדלת בקצה המסדרון שהוליד אל החצר,

היתה גם היא מפלהד מסורגת ,ובחצר ,ליד אחד הקירות,

צמחר שני עצים צעירים ,מדולדלים רמשררבבי·ענפים .לא
לדי הקיר הזה ירו באנשים .הקיר ההוא ההי ~מרל ,במרחק
שרמנה·עשר מטרים בערך .החצר חיתה למנגנית ,מרוצפת
באבניםm ,אסירים הקיפ mבשעת הסירל בכיררן מחוגי ה·
עשרן ,דיהים מאחורי גבם .בימים שלאחר הרצאה להרוג היו
מציצים בחשאי ומחפשים סימני·דם תחת הקיר ,אך מעולם
לא מצארם .ההרצאות להורג ברצעו עם חשר ,והאבנים נשטפו
היסב לאחר זעסרלקה הגופה ,אבל הסיח והסדי שעל הקיר
היד לחים במקומרת שהכדורים פגען בהם והעדיו על אשר
אירע .האסיר ,שמן·הסתם היה אף חרא מועמד להרצאה
להורג ,ההרר בקרר·ךרח שמזרן ישן אר שניים ,מושענים

אל הקיר ,עשויים למנוע את הנזק שנגרם לד שרב ושרב רגם
את סכנת הנתיזים ,אבל הוא דיע שאין לצפות ליעילות

מדיית בארץ ששי בה פיגרר·דרררת ,גם אם שמתנה המשטר.

"דמ,םקד קרוא לך אל לשכתו",
"כבר הוצאיו גזר·דין ז" הרהר הסאיר בלכתו בין שני
החיילים .ייתכן מארד .דח,קיררת נפסקו בכר לפני שכ,םייער
רבית·הדין הצבאי פעול זברן·כלל בזרזיות".
כשהוכנס ללשכה קם המפקד ממקומר .כלומר ,אין זר חקיהר.

החתול

בחקירות

זיגמונט פרנקל
יותר מכל קל יההי לד לערבו את המרחק עד הגנרל אם
ילבש צררת ציפור ,צרדי ציפרר·טרף כדי להישמר מפני
חידת ערדת  iאבל חרא לא בטח בכשיררן·המערף שלן ,שתי
פעמים ,םעם בהדרכת ררפא·האליל ופעם בנוחרת עצמו

אחרי שחזר מן הסיור האנתררפרלרגי ,לשב זמרת של בעלי·
חיים הולכי על ארבע ,קרף שורעל ; הפעם שרמה עליו לנהרג
בזהירות רלא להיזקק לגרומים בלתי·דיערים .הוא גם עדי

שהאיכרים יורים "לעתים בנדבם המזדמנים להם ,מתרד דאגה

זןמ נוסף היהי זה בלתי·אפשרי  mרא יאילץ להוציא את
שארית ימיר כבעל·חיים בגרף ונמרח ,ואחרי מותר תישאר
ממגר גרפת בעל·חיים.

 mב·הידי~ם השוא היטיב להכירו ,הגן שמקיף את החררילה
המופקעת של ידידו השופט ,שאר ברח לימאמי בימי ההמ·

על תהום וא.ימה מתקופת שהארה ,לבואר ביצירה דא,מנרתית מעיו
צמב דחש מש mרר ממורח ,מרעו

ומסבל.

בחסינת שהירים בלוס התוו לגבור על ומ.צאיות ,לבטל את
גבלוות החםיי והמוות ולמזגם  .אבדחתו קיומית ללא ניגדוםי.
מוטיב מרכזי זה צמרי במרבית שירי חסינה זו אן לצורן דהוין
בחרתי דמבגם צמומצם שיספיק להארת הנשוא מהיבטיו תעי·
קריםי,

ברוב שייר "פילים בלליה" מנסה הדובר לגרבו על פיצול המצב

הקיומי

-

הסראגיn
הגרף

המפרידה ביו חיםי למורת על

ואח

הנפש.

בדצ ותפעות המצאיות דא,פריקנית יוצר המשורר במועד פלאים

הוא ביאכטה של השוטפ ,אך כירדן שלא ההי אדם אמי,ד
רגם לא פוליטיקאי ,גמר בלינו להישאר בארץ ,לעקרב אחר

בוודאי ברווחה במיאמי .האסיר אנמם הוזמן להפליג גם

וגיסים :
ואווירתם

רכן האו מנסה לגשר על·פני תהום וא.ימה

לש העבר.

היסדו

חימננסי

אהפי

רלא מעורערת ,לידי הכהר פנימית מוחלט,ת שמקץ תקופה

שאדם לבן זה ,שבא מעולם אחר ללמרד את אררחרת האינ·

המתרחש רארלי אף להציע את שירותיו למהפכה אם זר
תלך בדרך החופש והצדק .בתחילה היה נראה כאילו אמנם

דיאנים ,שפתם ,מנהגיהם ראמרנרתיהם יהיה מסרגל לכך(.

לדיקססררה ,לאינדרקרינציה ובמהדי סמריימת' לסורר .כאשר

בראש ר בראשרנה עליי לארכל :mס מארד  -כמעם לצדם .,...

מנסה המהפכה ללכת בדרך זר ,אך עד·מהרה נדירדרה

נעצר ,רק משרם שהעז לומר בגלרי את אשר עם ליבו,

באנתררפרלרגהי ובמגהי פרימיטיבית ,ראיו לשאת את המ. •n

נוחרת רגעית כשנזכר בהמ שאמר לו ררפא·האליל אחרי
שהצלחי להיות לקוף רא nר·כך לחזור וללבוש דמרת·האדם.
המעדן דיבר בהתרגשות על האפשרויות הטמונות בגלגולים
כאלה  iררפא·האליל הקשיב בשלווה לדבריו ,פניו הזקנות
חרושות קמטים עמוקים ,רא nר·כך אמר " :לא בדיוק .האפש·
ררירת רבות ,אבל אין מגהי שעשוהי לשגרת באמת את הגורל
 .שגזור האלים .לmם שנרעד לד מרות חמץ אריב לא יימלט
על·פי·כן פסו האסיר את עצמו בקלרת מתחשרת אי·הנרחרת.
גם אם ילבש צררת בעל·חיים ; חציו של הצידי שייגו" .אף·
זירע יעד י שהגררל איבר נוקשה כל·כך .תבונתו רכשררנרתיר

של אדם מסייעים לו במהדי רבה לעצב את גררלר ,אם כי
רק עד גנרל מסריים.

החלק הגרםני של ההכנה היה קל לבצירע בבית·הסרהר.

רק את המזרן הפשרס בירתו ,רלא לשערת דבר שיסיח את
דעתו מהמשימה .פרל nן·הסירם של ההשתנרת  -הלחשםי
החרשייים ,הנרסחארת ,שמרת האלים ,החזרות  -כל אלה
גם סיעיו להשקיע את המוח עמוק בתהליך הגלגרל ,לשנכע
כל·כך את האדם השוא עבל· nיים עד שאמנם יההי לעבל·
חיים.

כדי לא לעררו תשרמת·לב רשם סירסה של הבקשה על כמה
גלירנרת נייר .כשהרגשה לר אררחת·הערב ביקש מן הס mר
לחם פשוט, ,רצוי יבש ,רתח קלוש אר מים פושרים ; הוא
חש בקיבתו רררהצ להקפיד על דיtזםה ימים אחדים .הסוהר

שאל אם חרא ורצה

צררך ;

שרופא יבדרק אותר .לא ,אמר ,אין

תמיד חיתה לר קיבה עידנה ,רכעמס כל דבר ,לרברת

עצבים ,מעערר

גזר·דינר,

ארתה ;

איו פלא שחרא חש בער נירם שהרצא

אף חשרא נטרח שזאת אי·הבבד" שהנשיא ,אדם

חכם ושיר ,ישיב ארתה ברגע שיקרא את העערור השחל

לנסח א nר·הצהריים ; לכן די באידטה של ימים אחדים כדי
שקיבתו תחזרו לתקנה .לעמן אימנות הסיםרר ,ביקש רשות

לסיפור-עמשה :

חלרמר לש הדובר בשיר מתמדק בבניית חיבת·

צרף חדשה ,בתרן ליזi:רל קרן של חלום לוהפקדי אח גורלו
היסדו

כזכות
.

בשירםי

דא,לה,

מעניק

להם

דממ

אובייקטיבי .עם זאת יש בדרםנ "תפניות ליירות" כרן הומרד
אוירוניה.

האמגי,

כזררן

מיתי

שסיתבו

ריאלי.n

במיתוס לש העבר שרלםים הנס וההשגחה

וכאן לע

דא,לרהיח ;

השמורר לכרנו במעדו אח הפלא ולציור את אהדחות בחןו קיםו
אשידב את הערכםי המmלסים ואת התמימות ,לנסיון מפוקקפ

זה נלחית ' קראית

המוצא

התפכחות :

"הר חדקת

מלוהטת "1

קראיה זר

אמששות בדימוי מי הנילםר כ"שברי זהב לש אלליםי' /מנוגדת

לאלה האשיפה

לאדחות :

"אבפר דא,דום של פצעי אדביק אתור",

ההכרח להציל את החלום לובחרו בחיםי מוביל לאפשרות לש
אחזרת ,ולו גם אחזרת של שברים והדבקות.

האופזבימי

בשיר "ריקדו·עיניםי" ,יש שתי

לה nשדחרn

דמיו,m

הרקדנית והדובר .הצרןו

מתנסח בו בשמפט בעל משעמרת

פאארדוכסלית :

"במוות מלאים בו החיםי" ,אלתית למפשט :
הרקדנית מרפנויה אבעצמות עיניה בלדב ; יסדו מסונימי

"דבמיןי חיי" 1

השירים אמוכלסים מדעצים במסיכות ,ריקדוים ותפילות,

אכסוסי,n

)השרפס(,

זר יהיפך לחתול )מעסים מסרגלים לכך ,רוק לאחר היכרות
של שבוערת אחדים רופא האליל העלה בזעתר את דא,פשררת

"ארדה ליונה'/

האפראדרכס

וכמעירם הרוח המהפכנית בהרצאותוי .ששיה

בייד דנ,ילסו עד שתופעי בת·הלמן .יש כאן כמיהה להתחדשות

היצירה שפורסמה ב  1955-היא בסירו מענויי לגשר

המענה

אקצירני לפני ההמפכה ,בתעמוהל גנד ההמפכה אחרי השת·
חוללה ,באי·מניעת בריחתו של אחד מראשי אריבי·העם

פהכ .השופט הפקיד את רוב כספר בבנק שררייצי ,הוא חי

ב מאמר זה יעיהיש בסירו לבחרן מרטיב מרכזי .בחסינת

על המחיצה

אכן ,גדר·דין ומרת .האסיר הואשם בתמיהכ במשטר היד·

מעבר לקיר בית·הסרהר ,הקיר עם שני העצים ,השתרע הגן

השירםי "פילים בלילה" בפואמה של אברהם סצרקבר

את

המפקד בסל את הנייר מן המבחנה וקאר את תרכנר ~.

כהשוחזר לתאר החל הסאיר בהכברת לשבירי צררתר .ההכנה
היתה שיבליח בעקיר• עליר הלביא את עצמו  -רשלם כן
יידרשו לד ירמיים אר שלרהש ימים  -לדיי אמרנה עתז

זר הגיע אחרי שחשב בכרבד·ראש על כמה וכהמ בעלי· nיים
אחרים  -חירת·בית רחירת·בר .עכבר אר כל מכרסם אחר
יסתכן יתר·על·המיהד ברחרברת השורצים חתולים ,ואחר·
כך בשדרת שבין העיירה רבין הגנרל ,מרחק של כארבעים

אחרי זמן המ היהי לד קשה לחזור לדמרתר הקדומת ואחרי

קר-רושמי.

רעם נרבע.

הנדים.

שבה שמדען כמ  mר יוצא להרוג בדמי ימיר .הוא חש אי·

צררת אדם .בפרק·זמן ממרשך יותר ,כך הזהירו ררפא·האליל
האינדיאני ,ישפיע גרף החהי על מרח האדם וישתלט עליו.

המסמך .הוא עמד בצד וחבן את האסיר במבט עידני ,ךא

כלב לא יצליח לעברו את הקיר ,הוא מ,עד להיתפס לפני
שיצליח להסתלק מבנין בית·הסרהר ,ראף להיירות למורת
מחשש כלבת .סרב מכולם חרא חתול.

 .לתרנגולותיהם ,בלי .לעדת אילו מכרסמי-מזיקים השמידו

- ,
לכך דרשו זמן.
חרא גמר בלינו שאם יהיה עליו להיננלס אחרי ש.ישיפט
למורת אר לתקרפת·מאסר ממושכת ,הייפך לחתול ; להחלטה

שבועיים לכל היותר ,כדי לחצות את הגנרל רללברש שרב

הקצין

בכסאר

את

לשבת על הכסא שמעבר לושלחנו .זאת ;רע,ד במקרם הגיי·
רות והתיקים הרגילים היה מונח על המבחנה מסמך אחד
וחייד רעליו חותמת גדולה וחתימות אחזרת נוספות .כחדו
נכח גם אזרח לכרש בקפיהד ,שלא פשט את מעילו העלוין
ונראה כאילו בא _לכיקרו חסרף ,אולי' רק כדי להביא את

ימים ניתנו לר להגשת ערערו.
הוא חתם על הצההר המאשרת שגזר·הדיו ,דרבא לדייעןת
ושהביבר כראוי; הוא אמר שזבעתר לםנרת לנשיא ; יומיים
אר שלרשה יידרשו לר כיד לחבר את הפנהי .המפקד הסכים
ראומ שערד היום אחר-הצהריים יאדג שישילח לתאר נייר

החליט לבורח ,לנטשו את האץר ולהשמיך בעבדרתר המעדית
במקרם אחר .דעיין נותרו תחומים רבםי כל·כך שלא נחקור

וחמישה קילומטרים .יתר·על·כן ,זה מרחק גדול מדי ליצרו
פערם כל·כך .לא יעמח לשרותו אלא ימים ספורים בלבד,

היה

ישוב

וזממין

וא.סיר

זה צמדו

לעקרןו מאסמורפי מתמעט .עיני הרדקנתי הן מסנרימהי לכרליתוה

עזריאל קאופמן

ולנשירתה .בקירבה ביו "ירקדו עיניםי רבןי ע"ל שפת הנליו"ס
שי רמז למרםי

עיון בחטיבת השירים ·פילים בלילה· מתוך ה  9ואמה
·אודה ליונה" לאברהם סוצקבר•

התנ"כי,n

רנרסף על כן יש שביר רמז ל"דקרניית

לש .פץר מרקיש המגלמת את גולרו לש העם היחדרי כשברח

השארה.

קריאות

הדובר מתאור כמי 'ש'במרתר מאלים בר החיםי' /ברחן דאמ,גי לש

פתע שוברות את ךחא,דרת הרימתית ,זרם הזמן רוצף וא.ירעוים,

עיני הרקדנםי מעורר בו תרו לגברו על מגבלות הזמן רהחרםר

ל"תפנית הלירית"
מזהירות

מנפי

יש דרכים שונות ומסרות שרנות,

מחזות

תעתעוים,

דמגישות

את

המשחק

לוו במחיר הוויתור על הקיום בממד הראילי.
דוגמה לאשיפה לביטלו השניות צמרהי ב"ריקדו גשם" :

ביו

הממשות לחלום,

הישנםי לא תעיר אפילו גברזן",

הרודב לש הקרע הקיומי אינו ניתז לאיחוי ,העימות עם ומ.אביה

בניגדו לפתיחה מופעי אתרו ה"פחד השין מתחח לשבעה זרמים",

דר.יקרד חרא אמצעי מאבי לתכלית כיבשו ךא,לרהים רםרלבnע

האו גם פיתוי למרות ,כדצ דא,פל של "המשיכה החזקה לחיםי",

דא,חדרn

מושגת בתיאור עיניו דפ.קרחרת של אלחים .בסירם השיר

דג.שירר על השניות הקיומית הזאת מחייב סינ nזיה של וא.מצעים

שי איזרו ביו הקליפה של השקס החציוני רבין הפחד הדרםו

אשיפה לקירם בלע משמערת ר mנית 'ע'ל אף הדמעות' /דשמ,ררר
מנסה לכסל אח הפאדאררכס .,,.,.לע הכפלותיו הדברת דע דכי

תחת

איפוסו ,רכן לדב.בוי לקירבה מידנית לאל mים .נירכת האשיפה

דא.מנרnיםי :

דימוםיי אמגיםי·פלוחניםי השיכיים למיתוסםי אפרי·

עבומק .אבל

למארי· nעין,

האו

וא.ימה

והפדח  .רוצבםי

קביםי ולדצם יסדוות פולקלוריםי שמקורם יהדוי או אוניברסלי,

שבעה בריחים ,אופשר רק למתן אוםת בעזרת שיר העשר המאגי

מחשק מתמדי ביו המאגי לקונקרטי.
ההרגשה האי שרק כשינחה אכסססית אר במדועות ללא פשרה
אפשר

לגשר לע

התהום אבל ספק

היצירה דא,מנותית.

אם אפשר

לנסלח

בכוח

•

בשיר יבול הרחשים רכל הצלליים ישנים" האימה כלאוה במעמקים

ובעזרת התמימות הבוחסת ב"עיניו הפק mות של דא.להוים" .זה
ניסוי להרגשת הקיום של המשורר .פדח העבר לא נעלם.
הקרע ביו המצאיות החדשה וביו הזכררנות איבר ניתן לאחיוי.

להביא לכן הישאלוהים יפילו

אפשר לנסות להמצאי את השלמות אלב איו מפלס מן הספק

מתפדק כאמצעי להשגת אזחרת סוסאלית ביו הדובר לאלוהיו.

רמו דא,ימה הנתונה בתדרמה .בתמרנה ההרמונית השקטה

הצגת דהובר "כאחד שחזר מן דג•,ונגל" ,פוחחת מהלן דארמסי

המכרס9

בשיר "על חרף הנילוס" מתאור חתרן לחזור לשלימרת לואחדות

על העולם ,אכילו היקום נענה לתוו המשורר לבסחרן ולאדחות.

12

והnפילn

בזרועותיו של

הורקד .הריקדו

צרון החיםי גובר איפאו לע אפשרות המוות נול·ךיי היאחזות

כמחלה,

אלב

-

אלוהי הגשם .הירקדו ,שנעוד כביכול להודיר גםש ,גם מתנורן

מפעפעת האימה.

הניגדוים ב"אש הפצעםי".

אשליי· nאחדרn

התפתחות היחסים ביו הדובר

לאלוהים :

השיר היגר תפילה

לשנג1

דחש

רעל פני השטח פרושה מסיכה של של •mיש בר בסירו לגשר ביו
היוקם האירלי ליקםו הנפשי של הדובר .לאכורה זה מנס חשד
זו מתרחשת בצמב של שינה כדבה" .את

לביטול המושגים המקובלים על גבלרות החםיי

רהמח.n

עמניינת

כ"קדחn

לרהסת'י' ומ.שרור מרבן לנסות לדהביק את

הקםדו ,גם בסרן רגם

יש קשר ביו השיר הזה וביו השיר

בחיהמ .השיר בניו מתמרנות הצמטברות

לגשם מתחלפת ברצון להשתלט על האלוהים.

במצאיות עלדינה ,בעזרת האפראדכוס המבטל אח עצמו ומצטמצם

לפיגוהר

מסרנימי.n

זמרת דהובר המוקטנת מתעשרת בתהליכםי

האמחדים אח דא,ריהי בהמיה ,האנשוי בתפילה ,אהולוהי בשחיקה.

שריטשו ציפורניו צד אחד מפני הכלב הופר זה בכתפר
בזריזות בכל כרבד משקלו ,רהרא איבד את שיררי·השמקל
והתגלגל אן מדי שב רעומ על רגלוי .תוך כדי כן נחלש

וגופר נעשה ערני וחרשיו חמודדים כבר לא חש את חספוס
השמיכה ,הוהי לו חם יותר .התערבלות האפלה הואטה,

ללכת לשירותים פעמיים נאותר ערב.

למחרת בכרקד כתב את הגירסה הסופית של ערערח וביקש

שתובא ללשכת המפקד .ההי לר כדרר שעליו להימלט לפני

נעצהר הותציבה .הוא נע בזהירות ,התמתח ,צפררניר נאחזר

בשמיכה והוא אספז אליו.

שתגעי התשוהב השלילית ,מפני שאחר·כן תוגבר השמיהר

לעיו ,סרדר ,ישיב על כסא לפני דהלת ותאר יראו כל הלילה,
מחשש נסירז בריחה אר התאדבות.

חרא הקידם לשכב לשירן ,עצם את עיניו ובשערת שנשאר

ער ,יציר לר בדמירנר את עצמן כחתול החומק ביד סרוגי·
הברזל ,מטפס על העץ חרהצ את הגן ,חולף ברחרברת עמו·
מים ,ערבו בשדרת וביערות ,תופס עכברים רשותה מי נהר,

ערפו והוא

ששיניים

הוא הרעף

אט·אט זחל לקהצ השמיכה ,הצץי סביב והקשיב .בבית·

טולטל ימינה ושמאלה נברח דאיר הלסתות מתהדקות הורל·

הסוהר עדיין שרר שקט גמרו .עתה נואר לר מדמי התא
עצומים והמיטה התנשאה גברה מעל לרצפה .הרא קפץ
למטר" הסתתר תחת המיטה ובחן את צבע עורר  iחרם אפרפר,
מפוספס כלשחר ,ובסבר בהירה ,כעמט לבבה.
עתה ירכל לעבור בין סרוגי התא .הוא הביט לחרך המסדרון.
הסהור נראה בצררדיתר ,מנמנם מעל עתרנו.

חש

אף עהל בידר להחדיר כמה המהזיות הללו לתוך חלומותיו.
למחרת השמיר להזות ,ופעמים אחזרת התמתח ופהיק נח·

חרש עבר ביד סורגי הדלת ,חמק דרך המסדרר  ' tאל היציאה,

תרל .ואשר נסתחרר וחשריו כמר ניטשטשר .הוא כבר ידע

עבר שרב בין סרוגים ,הקיף את הפינה רובץ תחת הקיר,

הרגשה זר בעבר וההי סמרן ונטרח שיצליח גם הפעם.
בלילה השלישי ההי מרנן .את כל אחר-הצהריים בילה
בשינה ; ידע שיזדקק לכל נוחר לגלגלו רלקמ ישעשה אחר·
כן .לעת ערב ניעור ,רענן רנינ .mהלילה ידר .האורות
בתאים כרבו רוק בררות אחדות לדקו במסדררז ,אט·אט שקע
בית-הסהור בתרדמה .הסהור שיב בקצה המחחק של
המסדרון ,לדי שולחן קטן ,קרא את עתרן הערב ועשין.

חש

בנעצרת

בר.

באוויר,

כרת

הושיניים

בר

שוקעות

יותר

עמוק

ויותר.

הוא

שחוליות צווארו ניתקו.ת

•

המפקד נכנס אל לשכתן ,הפעם כיריים כברלרת ובלוויית שני
חיילים.
"צר לי מאור ,אן דהז"ח של הפסיכיאטר קובע שאתה שפרי
לגמרי המפקד" אמר הפקיר שנכח במתן פסק-הדין ,רעתה
ישב אמחורי המבחנה" .עלי הלחרת שחיבבתיד מאר,ד
וחזיתי לן עתרי מבטיח בשירות המהפכה ,אבל עלי להוסיף

ער שיתרגלו עיניו לחשכה .החושן לא היה מערבה בירתו ;
ירח מלא האיר את החצר העזובה .ואייתר היתה חדה מארד.
הרא נע קדיהמ לדי  ,הקיר וטיפס על אחר משני עצי·הגז,

שנשאר כפי שהכיור ,א~ כי עתה היה מוזנח קצת ,תהה אם

שמצבן נראה חסר·תקנiד .שני רבדים מתעב הנשיא בכל
נפשר  :קצינים הנוטלים את החרק לדיהים רסאדיזם .אצלן

אר שמא ערובה ריקה .הרא קפץ לחרך הגן•.
הקשה בירות כבר היה מאחרריר .הוא נע לאיטר ביד הצעים

האסיר נצמהא בגן

כבר יש דיירים בחררילה ,אולי אחר הפקדיים החשדים,

כנראה חברו שני הדברים יחד .ער שלא תיתן הסבר משכנע
באמת

אין

חייו שורים פורטה .גרפת

החררילה שהוקצתה לן אחיר ההמפכה .הפצעים בערפו
רבכתפיר בעשר במכשיר גורל רחר ,אן לא מושחז מארד .אין

לשער שכלבן עשה זאת ,שבז מדמי הפצעים גדולים מכפי
שסמוגלת לגדרם חהי לגרף אדם ,אם איד זה סרס בעל שיני
כלב אר זאב ,רחהי כזאת הרי איד ,ההסבר ההגיוני היחיד
הוא שאתה הרצאת את האסיר מתאר בלילה ,הפשטת אותר
מבגיזר ורצחת אותר בגז",

"אבל הסהור ששמר באותו הלהלי •·" .
"כבר נעצר ,הרא שיתף פעולה ,אר בםרר .הדרמת אותר

בכלרררפררם .אר השפעת עליו שישמור את כל העניין בסור.
בכררנתנר לגלות מה קהר באמת ,ובינתיים אני ורצה להזכיר

וך שרב השנשיא סולד מכל הפרשה ,ראם לא יעלה בידן
להביא הוחכה חותכת לחפותן צפרי לן סוף מר מארד" •
מאנגלית  :פרנסיו שניצר

חיתוך עץ

-

שלוחנן רכסאר עמח מאונכים למסדררז והוא שלא צפה בר
כל הזמן .אליו ראה חתול חולף כמסרחו ודאי ההי תוהה
כציד הגעי לכאז ,אן לא היה שולף את אק  mר וירהד בר.
האסיר פשט את בגדיו העליונםי ,נכנס תחת השמיכה ,רשם .
הסיר גם את נגדיר התחתונים .השמיכה חיתה חמוספסת

רלא נקהי וההי לו קר קצת לשכב עירום ,אבל הוא לא
רצה לטרוח אחר·כן על הגרמי של התחתונים רעם כתפירת
הגרפהי .בבית·הסרהר שרר שקט רוק נחירות קלרת 1בשעמן
בקשרי מאחד התאים.

הוא שמן את השמיכה על ארש -,ועצם את עיניו .לחששוים

חרשייים זומר באפלה הכפולה ,אפלת התא ואפלת השמיכה,
ובחרך זירמתם הקצובה הקטיז מרחו את הכל למידות עולמו

 ,אורציוז ברתנא

זיגמרנט פרנקל,

ראחר·כן חצה שטח גדול של עורגות פרחים ,אל העבר
האחר.

את הצללית המוארכת שניתהק בדמהמ מקיר הבית לא ארה.
הוא הכחיד הב רק לאחר שעבהר את מחצית המרחק בינהים,
מתקדמת בהמירות ,וגממתה לא לתת לו להגיע אל העצים
שבקצה הגז ,חרא נשף והחל לרוץ .ההי זה כלב·צידי גדול,
שאולף לא לנבוח ולא לנהרם .ערד מעט ציטלבו דרכיהם.
היהי קשה להגיע אל העצים ,אד איד לו ביררה אם ישנה
את הגירוז ייאלץ להאט את מרוצתו ולאבר זמן .אם הרודף
שייגו יפנה אליו ריתקפנר בציפררנרי ,בשיניו ,בקלור וברירו,
בתקורה להרחקיו ולהגיע אל העצים.
כשההי במ mק כשערה מטרים מז העצים שמע את קרל
צדעיו של הכלב משמ מאחוריו  mש בנשימתו על ערפו .הוא

של יצור זעיר ונחשר בעזתר .הזמז חלף ; הוא לא ידע כהמ
זןמ .שהע קלה ההי מס mרר ,וכאשר חלף טשטרש·ה nשרים

קפץ הצדיה בגלגול .גרף ,פלט צווחה מחרדיה ותקף; ברגע

היסר ר"קיוד םיגמיאםי" אבילו נעוד להיות אנסיתיזה ל"ריקדר

שחרר" ,ולפני מרתו ~יבד הפיל שנהב בנהר :השנהב הציל את

גשם"

והאהר

אירונית

של

השקת שבענן ,מנשיקת הקשת היה השנהב לאבי  .דא,דם ,לכן

תרכנו•

נמתחת בר ביקורת על המאגיה ומודגשת יכלרתר הלבתי מוגבלת

דא,דם שחרר כפיל ולמא צבעים כקשת בענן,.

לש הלאהוים .על גברת הםיבמאיים הרוקדות מנצחת הסכלות,

זtהיסס ממיתוס הבריאה התנ"כי מבליס את יסדו המקריות שהבר·

הן מנסרת לרקדו נקמה נגד הגבהים ,לקרעו אותם ,רכן נחשפת

סמל

פעת האדם ביקםר.

רביד הארד הוא

המיזוג ביד דא,רםל

מורכב ,המתיחיס גם למשרור לרציירתר ,לוכן יש למירס הזה

אפסיוםת לש שהאפתנים להשיג את האלהוים.

אשיית :

ההתמדדוות עם אלהוים האי בלתי-אפשרית ,האו גברה מגבהים

גם משמעות

רכו nרת האמגיה אינם שרלסים בר ,ערף·על·םי·כן איד השמורר

עירן בשיר "פילים בלילה" מאפשר נזלקרב אחר עציוב הנואש

מדפה מן העריח לאחד את ךמ;,פלא םע ומ.צאיותי ,חףר דיעיתו
דשרב הז אפשרי רק אבשלהי אר בדרן דא.מנרת.
אשהיפה

להתחדשות

בחיםי.

דא,מרנה

היצירה

השצוג

במאמר

"וכרמ האםד הראשון כזה גם אנ'י'.

בשיר

זה.

מדוגש

זה

המשורר .האו מוגדר כשיר ציד

ו nון אלדח ערב אמ,יםי עם הורה היססררי חשד מחזק את
דא.מנרתית

האי

מנסה

ריקניםי

)

השמורר לבחרן

להתקיםי בעלרם עם זכררנרת

עיגער ליד( ,בשירים האפ·

מחדש

העבר,

התפקדי

ךא,קסיבי של

את

לחיות

מהרצון

ומ.שתעמ

וליצור אמנות מתרד

מזוערת לאפארדרכס הסארגי שאיבר ניתן לגישור.

הסמוגלת להלעות מאשילה זר לניסוי רונחי עליון.
המכילים גם יסודות הגותיים ,ערלה

השמורר מבקש אצמעי לאחד את קרסב זכררן השאוה עם קרסב

נסיןר להעניק הסבר שדח למשמעות החיםי בהורה .שביר "מאסרר

הנס

זרד

מכדבר קאלדר'.י' מזרים מסאירר רן את זמר הכוכבי אל תרד

רבארתר ממד

המלים דג,ררמרת לש המשורר .דמ,סאירר מרגיש בפעם הראשונה

השיר משזתת על עקרון ארכיסיפי ,בתרכנר וא.פי הוא מעדי אגדת·

משירים אלה לש

סוצקרבר,

את חםר האםד ,ארלר וא.םד  uגע לארשונה באבריו של רוח.

בגפהשי זר מבתסל דג,בול ביד אבן דאלם ,ביד המשמי

לידים

של

התקומה

הלאומית,

היססריר,

ששנהים

מתאדעים

אנותר

באמה העשרים.

םע "סרף·סרב",

מלדרה בנימת עצבות,

ותאצת הפגשיה

לפלאי .

ממכת אצעב השמורר אבבן מתקרבים שני נולרמרת ,הוהמתזגות

תי ,הסרב ומ.גתלה מאבד את הקסם - ,השאו אגתר להמתדודות

'או'שי איבר קיםי יתור בתוןר" .בשיר זר איד ס!)קנרת

הפילים מתאורים כ"ר mרת כרב;ת" הנאשוות מסיכות.

מלשותמ :

לרםעינר•n

אכצבעו לש דהובר ,ממסלת את אהח.חת.
םג בשיר "אואזיס" שי התמזגות לש הממשי עם

:

הכנעתו של הממשי ליסוד הפלאי• מתאורת את שצעיה הם עלרה

לש חלומות ,בן הבאנסר ומ.ת מתואר

צבעים ,השאםד איבר ראוי להם .עופרת הפלא ברשאים את בן
הבאנםו לחתןנה ,למקרם

אחר•

ה?~  o/נqiי~? 1אז ;:pר חךק.רים ? 7אה
הןם ~נ:וים ~רוב ~וי.

ל';~ tזןי'לרן t o/זם ,שרי דגרם ~ךץ tזם
מרמה,
ההי
כשהאור
:• - :
TT
T :• :

~ :pר ן~ד ~ת tזנב~ק.יד
מרמה.
עצמו
ועכשו ה,א
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חמייבים להוצאי מסקנות פסימיות.

לגישה זן יש ניסוי בשיר

"בית·קבררn

של פילים" ,הקרוב בשמ·

מעותר לתחרם מסריים ב"הזקן הוים" של המינגרירי ,כרררנתי לה-ב
דלי גשיות לצמיאות ביד סנסייגר הזקן רבדי הדייגים העצירים,

אוף המתיחיס לתאצוה המעשית ממעס ההמתדדוות לש סנסייגר
עם הדג הגולר

:

נותר

ממ u

הלשד בלדב .בשירו של סצרקבר

הפילים הלוכים בעצמם אל מקרם מוםת איש איבר מילוך אוםת
אליו .הם צועדים יחדיםי חדושים שדנים דךר "יעחת בכרים"

"ורגלי הפיל מתופפות את אבק שנותיר הקמרסרת" ,מנרגז לתאיור

הצבעו דמ,נרמר ,יסררף את "יעני · דת,יגקר" של הפיל )מנסיר ה·
שנהב צמפים למרתו(.

איד בשיר הסבר ,זמער מתים הם•לים כן ,סימנים מעסים סמפרים
על כן בשפת פילים חכהמ אבל בלתי מפעונחת .אורח חהיים

בלתי·מובן ,רבו סרר עדנתם ,יופיםי ר nרכמתם .את העצר שבחיי
איםי

רררגע.

הפליים

קירם

מזמגםי

ראילי עם איכרת

אצילית ובלתי·מרסברת .מאתחדים בדם ,שני ארמני קירם ,אירלי
ומופלא .השמורר שמתלד לחסןו בתאיןרים ישירים ומרבה ניסר·

דרת פארסיםי נתח רמים הפיגררסיב; והריתמי,

בבחיתנ דיברר

הדברים בעד עצמם.

תשריה ערמומי לש הצידי.

מדוגש מומנס ה.זניה ,שמשמערתן כפולה  :א .הצייד זע לאקס
הסרת דמ,סכרת .ב .הוא זךכה אשיית בנערה בלי מסיכה.
הצידי מצטייר כעבל בסירן של נרכדחת

 ,נבאי בית אחד מהשיר "זכררנרת איש

זלרר" :

 . : . ,,שעפטער ,אויף עדו עפל וער אגפעשונדענער
איו

שטילב

ה!!:בו מיו אזרי געלובט זי,ז

-

אז דעו טויטער לייב

במסאמררפוזרת :

האו רואה

איז לעעבוי;;כ עגוו!!:ור און מיט  :iיידן אויןפ קאקר

וסתכ,ודר מבחין ~אכורה ביד תחום המרות לתחנכו הפלא ולכן

למשל "כרכבים ההופכים לאנסילרפים' '.שי אכד רמיזה

אירונית ;

אנטל!!:פן איו וער יפנצטערניש א פייעחיק צעהיצטער

האו ממזג אותם לאדחות תאיורית .השכת הנחש הופכת את בן

חשיפת המרפלא וקיררנו אל המשמי גורמת להתמנזסרת .המופלא.

iדאכנםר למרנרמנס ,רמרתר האו חתנת·מעבר ,שממנה שיאר אותר
עופרת-הפלא

לאת

דחהש

לש

יפוי•

היסוד האמגי של דמ,סםר שבע

נפגp

מפני שהצידי קרעו  ,מתרכר

את האחת ,שבה זכה .הפלאי שנחשי נהפך לאשזר אצרי מוכר,

למכהיה ליפה רלביסלר הניגודים יש ניסוי בחומרים האמנותיים

פנימית

אתניים ,שיניםי ,אפים ארוכים ,ומגתלות

ללא מסיכה•.הצידי נושא ארתה לאשה .החשיפה מתאור כמעשה·

כישן ,

•ד:

של השגת וא.דחות ביד עבר האמןיםי רבןי ההוהר דמ.םתה לחיות.

על·דיי

לשיטה לע קורבנו .לאת זר אבים פתאום עופרת של חג עשירי·

ד-:-

צידי הלילות אורב לשבעה פילים לדי החףר .לדי הנהר מסירים
שעב נעדרת .הצידי נרסל מסיכה אחת ונעהר אחת נורתת חשופה,

דרומה שאיד לובררת

ממג.,
:פא
שאני
ריח-אהבה
'להריח
••••
T
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שהיר האב מחזיר ארתנר אל וא.דם כנקדות מאצו לכל דא.שםררירת

הפילים את המסיכות

הפאלי,

~~ o/ר ז  v,שות ~ז ק;~נ :דות .סג?ו?::

הפילים שמליד המשורר על "היערות דב,רכים~ .עמוגן והריתמוס

ביד הפאלי רביד הריאלי ,עם םעינרח הפלאי נהרס הסידו אהלשיי·

וtר איחנהי .האקס היצירתי אמדח את שבי העולמות הומכה אבבן,

ז כ רו1

פשרס ובעל חום אנשזי אמיתי .כידיד זה איבר שלילי אלא

 ,די פורי ט!!:ה מיד עגביסן  :האלט מיד שטארק
און ס'דאטר זין מיו ,אז  .אויןפ לייב מיר רייטן ) 11$ניז

איצטער ·" ..

ריאלי, .

המעצבים את השיר הזה .בלוס השימוש בפיגרררת  -שמקור.ן עממ'י,

עם השחיפה נכלים היסדוות האנושיים ,הקרסב הגנדי לחדיתי

המופלא רהריאלי·ממשי חזוירם אל נקדות·המצרא .אלה תרםערת

"מכרבנים את הכינורות",

רלמסיסי .הצידי מגשר בין שני הקסבים הללו .האו אחה את

שמקורן אבדם ,הן מחתילות בר ומסתיימות בר ,רהרא סוגר את

הפלא רגם חושף אותר רזרבה גבלגלרר לצמאיות אנושית.

-

 .מעגלן .נושא השיר הוא אה  :iה ,האיררסי רהגתלמרירתיר המיססירת
וא.פשריות .מנוחר של סידו זה חוזר לחיםי וא.ריה שרק הערר

ידס בה

נורת ממגר .יתהר מזר ,וא.ריה מתגלגל באש ,הרכובה עליו היא

דיאלי מצוג דכרב שמאתרע
"עופות של םרי·סרב",

מקורב :

"מסנוורים

בצבעים

שאדם

איבר ראוי

להם" .היסדו האפארדןכסאלי שבמצאיות מתחלף בסרב של אר·

'םופזים מסתבר m ,לא מתקבל לע העדת עשוי להיות לצמיאות.
השיר "בארשית" שםסר בתוכנן ואפויר

מיתי :

בראשית ההי פיל

הנסירן מסתיים בזניה

m

צידי

-

האמן המשורר אר האמנות,

עודמ מול דמ,צאירת ,השיא אלרי פחות פנסססית אן

סיכיוים לחמימות לרתקררה .מדמיה האפלים לש המציאות אינם

!):עלן'ה איד סופית ,תהליך ממתדי ,מפתעי ,המיר רמרiכי~.
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