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 1 .וקראהספראתפתח" ..ובכן

באדום"נשארת"האש·:שנקראשיר , c 14בעמלמןvל,

 •מהעלי.םןנעתקחמלךשאולרחובשלוהירוק •וצמנוסוף-
ם'יכחללוiולילה,צהוב./ ·כאווםווחצחוכנשארתוהאש

גנח/אור . ~כרבמרטיןעלמרכלתחיאפתאומי'גשםשל
החשמללחוטיומתזיתמכוניות./ופנירמזוריםשלכחז

עליהחמחשכח .עוכרתו 'גכוףהמיליםשמותחות .
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 . . \ .ריסו;כ..מטוסשלכאקרוביטקה
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 ' .בוות_לטעשאי-אפשרייחודי·גוון
גנוז.אור .אורקולטיאור.זירי.מח .מכוניותופנסירמזורים

זכרון-מראה-השקיעה .צהובוהצהובבאדוםנשארתהאש
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-האהבה"אותה
) 

האצבעות.מכיןדלתנטרקתפאתום

מעברלחמחכהגויאכותשלשירחיועדתחיא

הראשון'הרגעלגכעות.ווכנתים,מעבר •.לחדים
המדרגות.חורשלכככיחנוק .חרחוכותכחושך
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 .שראינשטייןאריקאתשךמעסומקרוניאתמשערrיאני
אליו,-מדברותאינן .ן-עצמ tvלכשהמילים.חושבתאני .

בקולו~ומקשלגובהזה:איעוצמה.איזומשהו,ישאבל
הבטיחקצתגםאולי ,אווירההמעבירהלחןישנוהזמ/רשל

H הזיכרוןי,וישנואהבנו"שמענושתמידמהאתלאהוב
 .הקונקרטי

במבחן-אמינות,אוליעומדא'נו .הזמר,ששרהשיר,

היןכ·שלחלקיקאותושיציתזהיהיההר~אבלספרותי,

שכןלשירחחשחיחכמנגנוןהמיוע;דהפתילאותורות. '
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 .קצרהשורהומדויק.מרוכזבהיקפו, pמצומזהשירגם
ההתרח·שלבדחיסותלחושאפשר .ארוכותשורותושתי

 .~ומשמעחדהואהפתאומיהזעזועמוצת.הפתילשרת.
'אילווחטן_פה,קצרההיאאותוהמתעדת .והשורהחותן.

הוסרתשכמוסמוי,אקדחימאיזהונרתחעצמההיא

כאן ".הא~בעותמביןדלתנטרקת"פתאום :שכרוול

 1981ניואר-בפרואר-

"היא :פרשנותזסל·למשפטמקוםומפנההמתחמתרפה ',

מעבר .להריםמעבררלדמחכהגריאבותשלשריחיודעת

הפרןבכיווןמתחשינוי'?בכחייםמה,ובנתיים. ".לגבעות

ע"י 'קרטעהשבה-הנקודהמןהמציאותתארוהמשך-
) . . . 

מןגם.בוישברחובשוךראה"הרגע : "·הפרשנית"הקפיצ;ך
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 "וים.אח .ממרחבים:הנמשךהריח"שלהוודאות

רפוי,-זVררה'שרוך;ממתחכמצתמתפקד "ששומעים"ישר

ר. 1לש •.צל-חיים
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 .תמרנהגם .סומק 'רו(ישלבשירתופועליםמצתים""כ

של .אלילת-מין 'וש'לאליל-נוערשלארכדטיפים~סרט,

היום.לש."קרבי"וחיילארצישראליוחלוץמערביאקדוחן

 1 'ונואיבה.וזכבעבתל-אביבוב riר

חוט-jרתבערהיות iiל· ~האלהה'מצתיםהופכים. 1°עמיtכ. pל
ומכלים.המחייםוהאלכו;דולהדםוגםוהלהבה. ,עצמו

ומת~ליםהמתחיים
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לערעור.ניתנתבלתיבמחזוריותבה.
פיסת·בוחרסומקרוני :הזאתרה'יהששלהדינ.מיקהזוהי

חרצו·שלהשולייםמןרצועות-רצועות.?חוקורעעכשיו.

מאפייןוהמשען'חחיקףנקורותאתנוטלחראהאלחערת
חהת·ושלעצמיותושלכחותםאותןומtככיע~ותן'.ומחור .

 .משמעותשלזמןלכריכחןחמתעכחות tvרח
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כטבורטנור'
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 ) 30 .עמ ,"("נגיעה

םושיר .?שגורל.מוסתרמוי. qאקדח,.ות'ירשהם.שירים
מבחינה ._שאוביםהםממנוהרקעעלבחומריהם. ;צפויים

-י'ששקובע.מהוזהאבל.השרוול"..מןיצאו~.~:ו bכהםזו
 .ניתןבלתיסמוי,האקדחמשורר.שלעצמיחותםבהם

אחרתידעל,מולבשאחרשרוולמחודש,:צורווללהעiרקה
 ..;תפעולטעינה 'אחסוןמקוםלולשמשיוכללא

 .ליווי?.כלי.לו v..iיאם'ה "סולו-שרסוז,נק 'רוני

המקהלה, ,:ייiליוויכליחראסומק,רונישל 'הקוראאתה,
 •.חזחהצעירוסולוהמסוגנןחר-חנרשוכ:חהתזמורת,
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הצימצרםבסודהואשירהשל .וחהcבכ.
יודעיםהמשורריםכלשלאאלאוהאיפוק.כ

כלשלא·כשם .למעשה·~הלכהזהסוד

 .:ילן.תמללביןמשוררביןמכחינים ..הקוראים .
העולהית·בזיבורשלכ;השירהספריזz..וק~משופעכןמשום

 . ', . . .העידית.על

להם.נהיראינוצום pהצישסוד , qייי iהצהמשורריםבין'
ךם i?שינוסף .'חמצן"'םספרובנ~יפרץאתגםלראותיש
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העברומןהמו~אבארץהרחוקהעברמןהנוסטלגייiב

אהבהבשיריגםהקוץבi.נשופ.ע .בארץנעוריםשלקרוב.ה
קיו·מצבים.המתארד~בשירי-עכשיווכן.גווניה .קשתעל

בקובץוהנושאיםהישריםיבוירש .ספקאיןשונים. "מיים

בןםהכותבהחמיראילו .ולרמתולגיבושותורםנויאזה
יוצאהיהיותר.וסלקטיביצנוםקוץבמוציאוהיהעצמו

כמורבות.שורות-כוסופזורותהספרכללאורן·נ~כר.
אותהבןיוק 1אהבהגוועתשבההקלות"מידת . :למשל

קבענו.לאכי tשובנתראהולא tאהבהפורחתבההמידה
עם_פ"מדי :אחר.ובמקום .. ) 50 '(עמהאחרונה".בפעם

שאת tא'tירים·בדברים'עסקתי ·~אני .!/ג-נון;בשעוןהסתכלת
(עמ''ענן".כמופרחוחיינוככהאז tעניןבהםמצאתלא

4l (. לחפותבאה'שכאילוחרזנות,רביםבשיריםרווחתכן
"גם :ת mהבהשורותכדוגמת ,אחרמימושלחסרונו.על
 ,הקוכאשר 1הטלפוןת nבשיאזכמו 1הסוף.לפניאסייםכאן
כשכבר .) 47 '(עמ' .אסימון"עודהיהלאפתאום/ולינותק

המלח"ים :בהתחכמותגובלהואהריכלשהו,מאמץני=!י

אין tעליזדיגרשתותיךאסוף .בעולס tהנמוכההשיאנקודת.
חלקיבין.והמעברהקשרולעיתים .) 27 '(עמדגים".כ~ן

הקטןהמסך"עלבשירכמוכ~ייןמלאכותיהואהשיר
 .) 64(עמ' "'אק,קוז

בנאי.שלל"ארס-פואטיקה" ,המתייחסהשירים. ~באחד

עצמווהשיר .לשיר" ·כדיחומרים"הכל :המשפטחוזר

"קומ· :זה 9למ;ל~ול~הלל:החומריםפירוטאלאאינ~
'על ·תלויבתיהשלציור tשנשברהירקרקהחרסינה 6קו

 .לשיר~'כדיחומריםהכל tריכהצנצנתיבש,פרח tהקיר

למעלהולאהללוהחומריםט 1יר Qאלא /אינועצiנווהשיר
בתיהשלציור tשנשברהירקרקהחרסינה"קומקום :מזה

 .לשיר"כד'יחומרי-םהכל tךיבהצנצנת .יבשפרח 1יר Rהעל

עלהנחתוםהעידאמתאכןמסו'ימת.מבחיפה .) 59 'מ7ב(

חושבולט(כיחודלמדיחושייםשיריםאלה ;עיסתן

הבחינהמןאבלוהסיפור,ריאותהעלהנעשניםהראיה)
זואכילס.ו~קב_ ..העומקמימוזהיר wבנער:האמנותית

אתרקעוראזכירהשירים. .מן :רביםשלנחלתםהיא'
בשעוןקפואר'ומן tכאןלאשאתהידיעה"כאב :השורה

נשאראינוע;רכלבשירסיפוריאלמנטלפסול .אין .רותח''
מצליח 'איניבנאי'פרץאבל .גרידארי 1יפ 6 . 'גרעיןגבדר

נשארוכן ,השיריתלמטרתו .לנצלומפשוטו,להוציאו
למשלכמובודדים dשיריזהמכלליוצאיםרופס.השיר

גגמשטחל_ו"ע ) 34 ·(עמ'הבלויים"מחמדיהזקנה ."גברת

 .) 32(עמ'חיוו"

החסכנותהעדר 'עלבז?קצתלחפותשמצליחיםהשירים\ .
l עלנסובים-השיריםאותםחםיזהבקובץוההןיקות

ניצנץרנהםלראות'איןאמנם.בסוריה.הרחוקההילדות
שאינםהת'אורפרטילפחותאבלביטון..ארזלאחדוחדש
 'תוםאיזה"בהסמשמריםבמקום .ולאבזמן·לאמכאב

 ',דמויותעלבשיריםנפתחהספר .וברק-חיותצבעראשוני.

בשירהמוצ~.. ,באךץותוסס.עשירחייםלהוריהקשורות

ידועה.בי~ליקאיתאסוציאציהה?נעוור , 12בעמ'"סבתא"

שרווליה"מרוחבשדמות .צבעוניתבפלסטיותמתוארת

חיתה/כוהנים'בת ·כוחנת tועל~ .העולםעל tממתקיםיתפזרר
הואוהזכרון .התוגה"צוה;אהזכרון: :ליאמרהפעם

נפגשותובע!כרבחשאי~' :זובדמותהמסתמלתהשורשיות
השרוף/לנכדןערגתןאת 1זר~סצבאותוגליתחת lוrיי-סבת

קודרצל·מעיב'היפהחעברעל !'~השחורהלרוח tהןשחות

מאובן" .אסיריםביתשלשותקת;"חומתובו.כשנשקפת-

הברגה-הליריתוהנימה .מכאן' .המעברהושרידימשם )

עמ-יתחזור"ה :הישריםאחדשל iיומ qבבפשטותהכובשת
הרןוהשב~לאנו 1בחשיכהניבלעבטרם 1ה~טניםלבינתו

 16ע' "!הצה.בהב?

הםהיל,,תחייייתיעלהעברעלהשיריםנאמרו.אבו. .
שיריםבקובץטובהחלקהכלהשוטף.המללתבוךם_איי
 •וr:זבל.-זה
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