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 *דלת ®ל תוגר ־מלאה דחוסה תחושה
 הדומיננטה היא עידן, יתום הזמן

 בין המקשרת •הפואטית הרגשית
 השירים קובץ של שעריו שלישח

 אכן ־כמו פתה": ■היידיש ! שלפנינו
הנכון'(. ■הריחוק אחלמה•;

 היידיש, מוח על השער בשירי
 שגורים ומבעיב בניסויים ־משובצים

 היידיש הופכה ן.־. מתה״ודו משפה
 ולפסונימיה שחלף עבר על למטאפורה

 פיזית •כלה, הולך דיר של ־מותו ~
 ויכרון■ ■ספרי אשר :אחת, ורוחנית
 הגוויעה נשלב סממניו ־ם י':כי■

יההעלמות.
 אישית התייחסיח שזירה אלה בשירי□
 אל יבפשסיתה בישיייתה ללב ונוגעת

 ■א!" של ההווי עיקר השואה. נושא
 אפליל״ם פזרה־אירופ״ס ו״שם־

 הפעיצבים יחד, נם וביתי־פ־חמימים
 האור של דיקרניתם עם בסעופח
 ■הבהירים תיכוניים. המזרח והשמש

 ועסי לעיניי□־ •"קשים להדהים־ -;ה
 נטועה ־שפה היידיש. אובדן (.15 ,9

 געגועים־ של חייך פעלה בחלום/
 י־בורתה למשל( 24 ,11 !עט• , יכי

 נם עצובה בנוססלניח מתוארים
 פרידה העזבות. חוויות כמאפייני
 מהיסטוריה. - פרסיים •הינתקות

 - שתת מימים מהורים, מילדות.
 ■ימים הדובו על באים שבפק־פם

 האיובית־בליונית בפשמעיתם אדרים*
למשל(. ,56 זעמי

 השער את המאכלסות הדמויות
 ■הארכיון פז כצפוי. גסוליח. חראש־ן
 (:19 >עםי הדובר של הסגור■ הפנימי
 ומשוגעים. אלמנות וקנים, של דמויות

 ובאי כיחיחוליב שיכני של
 הלוויות ׳משתתפי של ,ביח־כגסח

 "המדברית■ העברית יאספית־אזכי־ה:
 ■בשה ונם דיבורית של הכפול זבמובן
 כה היידיש( לעומת עסיסית ובלתי

 היא אין נם כי עי פעילפן, שונה
 לשונו להיוח הרגשי. כמובן מסוגלת.
בשירים. -דובר של הטבעיי.

 אומרת יחד", תמיד נדבקים •ידן
 פנימית סערה על המכסה בלקוניות,

 קברה היידיש •את אשד אשה. טרגית.
 על כתשובה תכשיטיה/נגנה־ 0־.

 (.20 >עמ־ ארצה■ כאה •למה השאלה

 מונמכת, בנימה מתעדת זו תשובה
 •מפוחת■ שירי מעיצוב חלק שהיא

 תרביתית היססירית, אמת במתכייי.
 רבים לגב• אשר כוללת, ולאומית

 ■לבפים תהיות נשוכת היא בתוכנו
 בלומה, לפואסיקה אופייני היום. עד
 שיר למשל. הוא, זו, מאוד סעונה א־
 הילד את לקח ■מישהי המחזור □ן :•

 זקנות־ היו ש־שניו ילד משה־,
(.21 >עפ• כשפת
 שנגמר, עולם על הדמימה בקינה
 של וההתבוננות ההיזכרות מזווית

 נוספת. קינה שזורה חיי". בסתי• גבו
 במלחמה". שמח כן על "שבעה במחזוו

 בתוך מושחלת אבל טבעת מעין זוהי

 ויעוד תחושת את שמעבר אבל. טבעו.
 המדובר לגורל. ההופכת הכליה,
 מאימי שנמלסו להורים. נ; באובדן

 מבסיתת באת להישתל כ־■ המלחמה.
 אשר והמשכיות. יפים־ "אריכות

 ד• וה, בהקשר כהבסיתה. עומדת אינה
 למאורה, יאנביית תמציתיות בשורות

 שאמירה השונות, את לשרשס כדי
 ל״כאך, ■שם־ בין להיווצר היתה
 את •לחלב/ נבקר כארבע "לקוב מסוג:

 קרץ עם מתנגש בעברית זהי הפיות.
 במלחמה הבן סוד, י: !עמי סגור־
 יציי-ים התמונות את מחדש מעורר

 והיא הבריחה ־פלילית היעדית מ;
 מוצקה הפנימית, הוודאוח אח מחזק

 המוסיקלי ■הגביע כ־ מיצא. יחסית
האחרון־. הגביש הוא/ הפנימי
 שגס בהכרה. ברוכה זו, •דאות

 ביס—ק לאיתור וסיורים ביקורים
 שירשים, חיפיש ;:נוסח מתים. ח-ים

ת--------בשכונה אי בוו״שה. . בלודז
 ־עובדה, את ישנו לא לונדון. של

 -זד :■ טיטלי. נפשי למצב ההופכת
 שרפו/ הוכרונות כי את נגמר

 כ י■ חדש. אמיל מצפי בכבשנים
 יעה׳ רחוק" ריח איזה נודף/ "הכל

 את המספיד החזן גם הרי ;111
 :זשיבב גרץ בגולדרס ה־קוזעך

ג□ מכאן אנגליות... מלים להספדו

 לעצמו זרותו

 מעצמו, וריחוקו
 השסע מהויות
 העצב הפנימי,

 הקרקעית. חסר
 העלבון הבדידות,

 מושלכים והיתמוח.
 דמות על כולם

האהובה

 רמיזה משתמעת שממנה האמירה,
 :אפן מתגלגלת "הלשון איסיפיאטית:

 לתבנית , נפתר איני כבר והפה אחר/
<.1נ ועסי י הקודמת

 אחת פעם בקובץ הנזכר המשורר.
 "•ויסלה, שמי של הי־דיח בגירסה

 טועקתה מליא על יונגעלע־. גיטע
 השער את חותם הדומעת הרגשית
 נהריפית־ביסויי, חריג נשיר הראשון
 ס-ף ■ף פ שהעזה ׳נעקה כמעין המעוצב

 הכובז־ת, התוגה בלימת את לפרוץ
 "האקציה הפותחות נשוייתיו השקפה

 :כי נסתימה/ אביב כתל הראשונה
 ממוקמת טוב" בכי כמעט טוב.

 עכשייית אביבית", היתל "ההוויה
 •מרקם בתוך ׳:אחת, •אפוקליפטית

 מראות באותם הנעוץ ופואסי חווייתי
 מקום את לעוקרם: שאין וקולור.

 המוות מחנה של הקלסית־ ־התזמורת
 חשמלית•, קצב •להקת כאן ממלאח

 "מקצבים משפיעה היא נס אך
 נר־ח כפולה(/ ובמשמעות אחרונים"

.116 •דם• הזמן׳
 קידמו אח פמשיך השני השער

 עימד הוא אולם ותמסית, תית—או
 ־השתכללות התכנסות יתר של רחימן
 עצמו את המייער האני. תחומי בתוך

 כמו הכאב א". "להכיל ׳מכירח נ״־צון
 להכיל בבי... אוגרת אחלמה אבן

 יים כל יום כל עולב לסגר המראות.
. ס! ׳/•ד לרגע• ״יא ללכת

 כמהות טבוע דחחוב עולם זהו
 בהעדר הכול. הץ שלאחר ה־דממד־

 שריף", "דם של יבסמליב רחמים
 ריסב המוכרים •עשן". •אשי

 הפלנטה יוצא• משורריב ש־ מיצירתם
 ואף יאילך השישיב משנית יא-רת,

לכן. מקידם
 הנשכח־ מ־חימר להשתחרר היכולת א־

 ־אחים־ של יעינים־ "פנים הופכת
 מעמקים לצורות יעיגיים, פנים הסר•

 ועם• נמחקית יכלתי אינטנסיביות
 טבע חוק מעין בבחינת ,141־42

 משקל יעל נוזל־ "הכל מחרש: הסיגדר
 "גיף זיים"( הכל היוונית־ הנוסחה

 בחמר גשמה והכל/ כנפש נוזל
 ל״הכל בדומה .144 ועמי סוגר...״
 .19 >עם• גופניים־ לדברים מתקשר
 הופכת לנפש גיף בין -הדדית הזרימה

 הדחוקות הפיזיות ההתנסויות את
 נפש לתבנית כרונולוגית. נ-הי

 כאב ההפוך: בכיו•; וכן לצמיתות,
 הבשר, כאב נם בהכרח הוא הרוח

 ב״רקמה המושתל הלב־ "נוגס
.146 ■עמי הפנימית״

 שניב־ "בעיי כי החזות. אי הציפיה,
 לכן בירושה י־ גנטי־ •מסען יעביר

 כשיו וביה, מיניה עצמה, את מבטלת
.148 >עמי השער את המסיים

 מתווספת האחרון השירים במעגל
 המזוהה •חיק. אשר דמור, של נוכחותה

 עם שבשירים מהיפים ככמה מטאפורית
 עמי ולמשל: ורחובותיה "העיר■

(.69־68
 מוקרן ונשמתי נופה עם הדיאליג

 של ובעייתייתו ספייכביתו ונכווח
 הדחוק/ אל ־המתאוה הדיבר, האני

 רד,?כסף גופותיהם. ביו■ אשד הנבון
 תולדת שהיא כלשינו. ד,"זרות־. אל

הנגיעה". ■אי
 מהויות סעצפי. וריחוקו לעצמו זרותו

 .הקרקעית חסר העצב הפנימי, השסע
 ■היתמות, העלבון הבדידית,

 האהובה, דמות על כילם מ-שלכ-ם
 נם כ׳ •עננתה קרבתה כמידת אשר

 חש שהוא והניכור, הניתוק מידת
 בין החוצץ הערפלי־ "הרחש כלפיה.
 ד,"המיה• של השיא נרגע :□ שניהם

 את ומסרפי •תום ע־ חיבור מונע
 לבינה שבינו המצפן־ "הסוד גילוי
(.75 :64־60 ;54 עמי )עיין

 שהולך המאיים. הפנימי־ ■השהם

 המהופנט האני, כממלכת ימשתרי
 בכליונו■ "הזמו שעון תקתוק ■יד■ על

 ש״ימים העובדה. ם■ נם מוזן !17 זע■-•׳
 אל עתה הבאי□ שקם עיטי אחריב
 את אכזרי בטפטוף ממנו ניטלים ביתו.

 נפשו■ ׳■■ערגת עילם• ותאומי כפיליי
.166 ,56 >עמ׳

 הוא דורו בני ידידיי של מווזס
 עם שלו צילו• ־הסגרות התחלת

הוא. מיתו ראשית עצמי,
 הכלול עיניך־ ב־שפע ביטוי לכן

 התגלות, חוויית דמוי אחבר בשיר
 האשה של המרעיף מבטה את שמתאר

 ־בעל על כאלוזיה מהדהד הנחשקת,
.159 ועמי העיגים״ אלף

 ו־מצטנף־ עילמו את •ההוזה־ האני
 ■למציא הרצון בין נחבט בפינתי, לבד־

 171 .65 ועמי הפשוט■ בקיום ״טעם
 האהובה האשה עם שבקשר זב״פיוב־

 עם ההשלמה לנין (,70 זעם,
 יודע ש־זכרונו הגוף. של אי־הרגיעה

 נכון אף הוא שהיו"; הימים/ ניעם את
 חסרון ועם הבדידות עם להסכין
 זעס׳ התשוקה של המשכר■ "המריץ

 הקובץ את החותמים בשירים (.71
 ההתמכרות ׳מתחזקת מתגבשת
 המזכירות הדמדומים׳, ל־שעוח

 ב: שדבקה־ הנשמה "סוד את לדובר
 שהיתה וו״אש־. הבהובי זכי את פעם.
 בי שכבתה תמיד", "אש/ חלקו, מנח
.174 עמי1 מאז

 שאינה שהיו", ל׳ימיב י• כמי'־
 היא לנדושה, להפוך לעולם יכולה

 דחף ביסוד העומדת אפוא.
 כלשונו, או המאוחרת, ההתערטלות

 "נאה/ אשר •הבושה־. מז בהחשפות
 עתה". עד ההסתר/ הבדידות עצב על

 מהפיכת ■המוצא התחליף היא הכתיבה
 רגע .175־74 יעט• הכאב ל״טרף• האני

 שמתוקפו תפנימי, לנתק המודעות
 הוא הגוף. על ,,"לעגוב חדלי. הנפש
 את להשמיע האני יוצא כ הרגע

 לחשוף נשמעה־. ־לא שעדייו צעקתו.
 מתוכו הזורמים ייסוריו עריית את

סגור. במעגל ■אליי
 ו״שחיקותם־ מיכרותם למרוח

 ענוות הרי הנישאים. של לכאורה
 התמונות וחד־פעפיות השירי המבע

 יוסי של לשיריו משוות והאמירות
 ׳לפנינו ׳ראשוניות. אמינות הדר

 יעם כצביונד. מאור פרטית •ליריקה
 השורשים שאלות לסבך נוגעת זאת

׳כחברה. ם........כ קיומני של והזהית
■

;לזמן לאד.

־95 פכחאר


