
ומראות צבעים גודש
 יפייס "הה שיירים יזיע'; רדה׳

 המאויזר. הקינית הוצאה ואירים",
עמי. גזו תימל״ה,

 קיבץ הוא י ואחרים ימיים "תה
 הלפי. רהל עי היאסון מידיה
 סירה־ים הוא הראשוני הרועם
ה אולם ופראות, נעים צ גדיעת

 סוריא- התיאורים רום של ז'א
 "• של נדנמיתח םי-סיתיימי.5י־
 תסובי׳יק־ ראייהה פולטת, עוררת &

 החיות, לתאורי סתלי־ה סיבית
החיות בגאומי פנויים נוהם שנמר•
jaw

 מתגל-ם חהת־יבייס נשירים
 לחפום העתידים מוטיבים כמת

ה המחזירים בשירי ניכר •פרום
ה האחיוה, נטולי החיים באים;
 מההי־ם, כלתי-נפי-ד כחלק אשליה

 אל לפרוץ האבסורדית התשוקה
"מגיר. העצמי הליום למעגל מחיץ

 פשלוו־ שתדשש ביש "מתבונן
 דגיתהב", שם יגל .כאילו תו.

 ה■ "החיה מתנלה במעמקיי אולם
 הטעידר. הכרקודח, אינטליו״תית",

 מלל ל« טורשת שהיא עצמר על
 כנלל קרב', אלי צמאה ,.אני רעב:

 ״אני1 בקרבים" תנעים הדגדוג
מש ילצ-דה (,51 עם' הברקוד"-

 היוצאת אאירליה. המדוזה ייטת
 הרפתקאות, במסע לנזוף סהמגולות

 בהייה. לה העילה גורלית טעות
 תלשי רחל מעבירה אהר-ם בשירים

 ו־ האעלית שלבי דרך הקורא את
 את הפיתהית בשורות ההתפכהית.

ה מתקבל (64 >עמ׳ הפסל' ״הדג
 בשים השפל" ,.הדג שהיי רושם

 משלמת: אהבה אידיליית הם וזפ
 פקב־ והמים / במים מפשל ״ומי

 /״, בשלה אשד. במו איתי לים
ה מתבררת מופו לקראת אילם

 רועה / נסים לעד, ״דירי אשליה;
 עוטפים וחמים / אהבה להקפיא

 "וווחקה בסיר /״. האהבה את
 ספק- מתוארת (65 )עט׳ קטופה׳

 עצמה "שמטילה ספק-אשה לערה
ודומה /״ — במים ט«ח / לתדר

 ,.טי־ע פנידהה: את מצאה שם כי
 ל' וזייו ן שניר בשרירי עמוק

 שזה מתברר השיר פוף לקראת
שרי נתין "עמי? אירוני; היוו
 בשני ; ציחק ה השרה צחוק / ריה

קוטפו
 בין אתיז", בהם שאי! ועזייס

התמי ההעמדה למציאות, טירוף
 המרכזי המוטיב ה1 בניסיון דית

 "ז׳בצלת־ הפיתה. המחזור בשירי
 מגבי• מתארי. חלשי רחל זעמי".

 ושמית הדיפשטעיים, שאיים קיים
 "שיר :בך על מעידים השירים

 ןעםי ,.פחריריס" לי. )עט׳ אמפיבי"■
 ד־לירפ "מסירי המחריזת ופן (,13

 באלה ניצבים (.26 )עני' הפשורמח"
 אך אלוג-ים, מעבריש פצדיקיש

 לעתיש גורמים האלה המעברים
וערסיל. גיבוב ש.' לרושם

 והבדידות שורשי קיום היפר
 תפהאר אהד שיד את בקובץ )אין

מע שירים ורק ,קיימים יהםים
 מפב-רים האהבה( אובר; על טים
 אל החוצה לפרוץ הבפיחה אח

 בכיה להינחי "רוצה אחר: ק-זמ
 מסד לצאת צועק / שגור דבר /
 127 עמוד )״שקעו.■׳ אסור״ אוויר /

 מעגל בתיך היא הק־־ב זרום
 על זד, דצין בא לא כן יגל שגיר•

 מפקעת י. לתינער .נמש :סיפיקו
 i קשירה קשורה קעורה עצביו
לה שאי; / אחיי להתירה שאין
 שבה ן באהבה לא אף / תירה
/״. אחרה
 עתים. מ ליריים ירים ע גס יש

 איבדן הוא כהת .הוצא־ שהמוטיב
 הים־ לה שאיו "עייפ-ת :האהבה

 )מ■ נלות׳ ";ולה (,12 )ע;;׳ ,כיז׳
<st.) ש־ י;,4 ועפ־ קצרה" אהבה" 

 האחרון (.32 )עם־ כלפיו״ תיניתי
ה שבעצב השאי־אדוקס אה מתאר

 כל מיחש' הינע לעתיד: ציפייה
מת הוא וכאשר מקווה, שהוא פן ז

 בעירים לש'נהר:. נדון הוא ממש
 במיפנה, חלפי רחל מתגלה אלת

 ל־ פנימיה חיוידי להסיר ביבולה
 דיס- א: קונקרטי.-ב״דבדיט משהו

31 w) הדג־ אשה מהארת היא 
 "טלא-ם אהבתה; קרעי אר. דגת

 בימתי פנסה ; זכרו; עשתה
 אירגת ; דמו; ערב את ן הקו׳־ה

 נלומיה מקשטת ן קירעיח
 שימצ-פת הכאב אה למשש עזשי־

 בדברינו / פנס ״רש ההטלאה
/״.I אבודים

 הם■ עירוב -לפי לרחל אופייני
 "• הנטאפורי־רמיוני, עס גיאיתי

ב כסיוהד עזים, נצבעים צכיע
 ,.אחכה המהמו- ינשידי היש שירי

 ס־ שאילות ירו־ כמאט ה אלימה".
בעי לבינה. שבינו חטים חי תמים

אלימים. יהפי-מין קר
מ !M )עס׳ .עפיפיך השיי

 "נזישגל עפיפון הגועה תאר
 בזנבו מכה ו-ותד "יותר ;,שמים

 באוויר־ / נרזניה ומלה פכה /
 בזעם / נשחט דג ן אדריה

 / — בבשר אדמות ש ביה
המת המישגל. מוטיב //• המי□
 “ל־ב וכלי־, בליעת להצעות קשר

 ,.ענךתנין :ומשונות שיגות צוריה
 תי- או (,4« )עם׳ ענן-ענן׳ בלע
 •ה יהמו ש״מ-־ענל הפרוז" אוי-

 איד "ר" יהדי;: עליה בעיט
 סביב נ׳־שתחררת לאיהנת. המדוזה,

ה כידוני •ך א השמש, כידוני /
 כחד" יין ו ממת גיפעים על®

 / א־ר משיקת.־.. משתכרים הס איד
 בזיק־ ב" ו־-־הנדס השמש בידיני

 אותה חונק האוויר א-ף /; ־.0
ה ,-"'פתקה ;כריך נהינ-סה,"

(.M-53 עט׳ אאוי־ליה- מדוזה
 וחפי־ הדיפו"ם ריב-י אף על

 ה־ הישיר-ב מעפים היפים. תי-יט
 בכעס ד׳ אמנש. בקיבץ. שדמ-ט
 הוצאתו. את להצדיק טונים שירים

ש היס־ם באהד אסיים כ; ועל
 (,44 »עמ- ס־נחח״ ,.ירח - בהם
 איהב לנבד "ירה פדומה שבי

לירו מנחה המביא רהטים, ומלא
 !־,- שני למידה-המלתמות. שלים

 ודמטאסורי המציאותי — ההומים
 זה, לתיד זד, ביון, גזלשים —

 1 ז11םי ״ירח יפים: נמיצלילים
 מלי* מלא i יר-סל־ם מעל נפון
עי ; לרגליה פינחת לאח אות
 פעליה שפיה / מיתח מושלם גול

/׳•. בשלוש שלימה / נעגילז־ת
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