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שיירמלודתו"נוףתבניתאלאאינו"האדםאזמרגדים';ת m'מח
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החיים.שלהואותנטי
היאוממנו.ברהמרפקבקלורגםהשירבמבנהגםמתגהרהכותבת
גםכךסגור'בפהשירי mב'אמכךם, mכאתנת mרבבשניהםהופכת

ב'קרקירת'.

הגדהרלהפוךמלביןמכביתלשהמופלאההיכלותבעיניהיארירטראחית
התוכןעלוםאתנת mבהיאמייפל'ב'סיחפלשיר.מרריקיפדיהמילונית
המילוניתההגדרהבפירוקדיכתיבה.תחומימבטלתשהיאתוךהשירי
מרגש.אישילשירלחרפנהכדיגברשללאהבתודוימויהלבתים
החיפשולאישורמכךויותראחרתלהגדהרהכמיההמתגלה ' mב'סיפ

ים". mהנלמחתרתהכניסה"אשרתאחרהאינסופי
שהיאהחיפשויםלששררתהקואראתמכיניםהללוהשירייםהטלטלוים

אוחרת.רעננהבהגשתה,חשדניתספקללא
לי.אונבלהאנגליתשיעוריהתיכןו,ימיאחרהכותבתתהרו 1ב'חיפשר
ב'חיפשרהנערים.לתלעוליכפהראחרתהרהיא ' 3רב'חיפרש ' 2ב'חיפשר

ו 5ב'חיפרשביח,דעורביםיהדויםלשהחייםטעםאחרמבקשתהיאו 4
נראהלאשסבלםהבעוריםהאודיםאחרו 6רב'חיפשרהאבדוהזמןאחר
לעין.
משלוהביםתלמידיםכיתתבפניצפדרעכביתורהשיר"ניתוח"זהכלאחרי
לעשרתהמבקשכלבפניאלאהספרותי,המבקרבפנירקהתרסהאיננו
השיר.מבשריאתלוגלותהחורותלכלפרוצהבימההשיראת
מפניחדשלהוציאאחר,באופןלקרואכדאימלביןמכביתשלשיריהאת
להישרט"להתפלשובסבך"הסלעיםבזיזי"להאחזסגור,בפניפתוחישן,

השיראללהגיע'באוויר'כמרמחשד.לופתוח . mלרללעות.להיפצע"
 •כבהדר"."בלימטען,"בליאחתפעםרק

מיטלפונקטיפה

17 
ינואר-פברואר


