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קבראיה אושתה ,קארתי את שייר בית בחיק הלהלי תכפליה ,או לחש,

הפלעוים הישיר לע אלה מערו ומעיררום בו הירם נשכחים לש קשורה .קר
בקאירתו סונפתו החלצתי חלבר מילים לתחשותוי ,וגם תעה אני חש יכ חקלים

חרנבים מן הספר עונח שיהלאר לבתי מפעונחים לע דיי המערותו .כתפילתו
ברתו ,ספוגה גם שי mבלכ במלאשת חשיבה -
"גז~ו נחןנ;ח קד ~י~ה ~ל  j?.'biJף "~ )עמ'  23שי ~לכ עסוקת שביבה
לא לשחם ,לא המארה לא הלא ,אן חמmק ,שהבר ,האפהל
הופחד נכוחים בה לב העת .באופן עמררו שהאתתו ,החשכה
"לבט ננרלiו שבים" געמ' (, 21
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שהובר אינם נקתרו מאצו ממנה היא מקבשת את קברתם

חם

חמאו mלש שהמים ,אלא חלק לבתי נפדר מהתלהך -
מתוכםי הז הזב.

מכרותוב זו באח לידי באפון בלוט בידמיוי ארו-חשון יוום-
להלי ,בחם עשוה ~לכ שימשו בר .פעמים ברתו מופעיים

הארו הויםו בשממעתום החיבוית הומתרכו ,אן
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קים

במיחוד תאיירו ההתכה יבן ההפכים ,בחם חופנת האפהל

מרכיב לבתי נפדר מן ההתקברתו לא הארו .חלגמח il]" -
iJלp~ P,יר ~iJל ל P,ירז~ ir.חףזק ל~ן ירז1": ~~~ ir.
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חכזק.;.ך נ~ן~ים ןiJ~iן~ כ,מ; נ~לת ~~בסי ח~י~י;o/ iחחן;".
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;זו משמעותן· חסיiנבלוית- ,מביעה· ~כל באמעצות חצ~פורים גם את השבר
הוכאב המחווים חלק בלתי נפדר מן התנעוה אל הנשגב " -הנעזב שנן
רע;;.ך ף~~ o/בוחן ~ 1.ז;ר ~ 9ח ~;גף ~ר1י צפ;ר ~ל :rזל;נ;ת 9גורים~)',עמ' (;18
לךא י;נים ~לא ש ?.~iתד,tכ~~ ?.קיך;ת" )עמ' " (; 24ובקר; .לר;ת קט.נ;ת ~פ;ת
כ,צ~ךי;ם יo/דרי;ם ~o/רי;ם ~ 9רים )עמ' " (; 45ז;ים .ריק;ת ל~io/.ם שוב
צפ;ך" )עמ' ~" (; 66ני י~את מרגוזרי ~פ;ך רז ~r:צפ;;ר מ~קש.ת ~זת
~גןת.קת;
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 11~~;6קלו;ת פ;~מים" געiנ' (. 69
שהיר 'שאמתרו בריעית' )עמ'  (, 73ממנו לקחו שמו לש הספה עוסק באתום
התהליכים ומופיעים בו חציפהו הארו הוחשון .שהרי נפתח שבהרו "זה ליהל.

עמק מ mם ,אפל ''.םי'ו'מ תלהך שחיבה ,לי mלשחם ,בנית חבית  ~-מת nיל
קווןא·במעמ'קי ..חחזVכח חמטאפזיית תוחומתו האין " -אני נחז iלי בית בחיק

לחiJ;iל ~~זין ~ית ו1.חי: ~:ננז; iךירק לזק ~iJרחיתiJ ,חזקן-האו ~~~,;,יו~ ן,ןכ~ךח
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)עמ'  (; 24ח.ט~" ני א~לt.?iJ ,ח לי ".ט' )עמ' ~" (; 33ש,חן ~ ~~iJת ;ך;א~

/oיכזר~1ח 1miJים ~ע,ישם ל~ני1ם ~~o/.אך " געמ'  (, 35או "קךלו 9~ iJנ;יר האו

"התקן תוך נפשי"
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;ב~זiנו נק:ד ~rזנו סי~ני;ם ~לו ל;Jiהל  iJגגזן~ ,iגף.יום Q?.ו~ ~/.א;ך  iJוpנ;חן
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פני;;ך פ mים נפקחי;ם חשכה" געמ' (. 72

ש;בח הןתקmבר מחשרות לא חלשם ןרו מגע עם חמחחק הושברו מעבות גם
באמעצתו ידמייום נוספים ,ביניהם לסע מוים " -שכאת ל;מ mלשת mמכ;;ס
~ני מציiי~ח לד ן,ןים מ;ן ~ iJעל ~iJכ,ח ?o/.י )עמ' " (,'-2lלח;" ני .קלו ~חמ~ח.
,םיק~~~ pצכ ן,ןים מן iJוm. ~/.ב; ח~ך~~ "ח~ק~ )עמ'  (; 22או חנכי -

"~ני

א~תך נ~יי כנ;ופל ; זץ.פתיק~;חי~ לזק.א ~ע,נ;ו ~ל tכף ?/יתקי;ם מל"Qח~ געמ'
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" (, 16שווב א-יל ,מנכי ,רע חרל1י אתה עלוה ני חי כא;דו מחבר " געמ' (. 36
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ציפירום כונפי יצפירום מופיעתו בתעשה-שער משירי הספר .כיר להבין

עלומקו את משמעתו סמל הציפרו אלצ ~לכ .השיוותי אתוו למשעמתוו
חאתיבלסרית בברתתו האשונית .מן הפסרפקטיבה לש הגיהש חיגתאינית,
סימלוביקה אתיבסרלית החהצו תקופתו ברתויותו ,עשהיו הלצעיב לע קיומה
לש שנבח קלוקטיבית אלב מערו האנשוי .הנתתבתו בסמל היצפרו שעיוה
לשפךו ארו לע האפון בו נצורים סמלים אתיבסרליםי  -נתלהך מתמךש

נצוm

שבו מיברבי המאיצתו חחציתית מההררים חיווה פנימית חס mמילים,
זיקה תעדותית בין המסמן חחציתי למסמון הפנימי .לאןרו עשתור אלפי שנתו
תברתו אשונית יכלותן לש ציפירום לנעו ב שהמים לאץר חפנה אתון לסלמ
האצור בותכו את משמעתוה חחחנית הופסיכלווגית לש התנעוה הוחיברו בין
האצרי לנשגב .לע פי מיתסו ביראה אינדיאני ,חלגמח ,לצהל ציפרו מים מן
השמים לא קעקרית האקויינסו לעהותה ממנו רחנ בץר ממנו להכה הוגתשבה
היהשב  -הציפרו היא החלויה חמקש mשאפשהר את תחתלי תלהך ביראת
עהלום .בתנ"ה שי צויפרוםי מחתוו ידמיו אלל ,חלגמח " -כצפירם עפ  -כן
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ן~~ ~ה; א~~." ,mם~;-זגל )-יעשיהו ל"א'(. ,ה חגמח נסופת ניז1ן לארm
בתחירטים אלכימיים בחם הציפרו מיציתג מעכרותו שמימית ,לע-טעבית,
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ב; ~ת .י~~ 1."1ז; ~מתן ך;:ניגוית .זןינק; חך;מי1ם אז;ןח גורתה ו;נ mוך ~ת
קיתה ~iJךiת ו;נ~~תה ~ףל ה~iח; ~ת ~בלונiyיו ".בהשמכו לש שהיר מופעיה
שוב הציפרו כמייצגת את הכמיהה אל חלשם "ו~~זין pל;מ~ mזיר נ;.ובא; ח.~iש
~זיר ו~ :ם;ב;~,כ לנ;ר~לזרי ".השיר מסתיים בבית המחהוו חגמח נפהאל לתחלך
חתכת הארו הוחשון " -עיך; העt.ר ;וק ~ 1."1.,כ,נכב ;די ~ק מן ;.ן~זtל ~ני
~לז?י~ח כ,ס~ים לזק א;ך; ~ו;נלת  iJחtקן" )עמ' (. 74

"~,ע~ד iJגעמ'  (, 39קויימתו ערו חגמאתו ברתו לרוב .ההתכה ב הארו חלשון
מאפש mהתקברתו מחשרות לא לשחם ,יוש חל חלק תבהליך שחיבה " -א~י
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בתלהיכםי המתאורים .יש להניח כי מחשר ההיסטירוה התשרמו בני האםו
מתכתתן הייחדוית לש הציפרוים  -רגע חן חלוקתו עמנו את ציתוו לש הגףו
למגלבתו הכביהר ,בורגע שאחירו חן פחרותו אל השמים תלעמתו .בהורגה,
נצוהר זיקה תעדותית בין יצפירום ליבן מה שנחהוו כהיבט אשיננו פיזי לש
החוויה האנשוית  -הנשמה .במצירם עהתיקה ,לחגמח ,ייצגה ח'בח'  -רמתו
ציפרו ששארה אנשוי את נשמת האםו ,וציביתור אמנתו רבתו היא נארית עהלו
מן הגףו עבת המתוו או חח mלבקח קברב.
צליפורים המופיעות בשירתה של ~כל משמעות סמלית דומה  -חן קרובות
אל הקיום הפיזי ,אל המציאות ,אן מצויות בזיקה שואיפה אל מה שמעבר
לח ,לדוגמה " -חח שיiזר עד נ;ר ,צפ;ך מאפר נבארה" ) " (; 91 ' 79עכשו
;~געוים לן,ר~לח ~~;.,ןמ קט ·;,פ~ ק;תת ;,ם~~~,ע )עמ' ~" (; 36ני ~ח
את פני המפכי;ם צפ;ך פזiחת בעינ;י; חלילה א;ך נערנו" )עמ'  (. 60חיות
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שגית ארבל-אלןו :מחוץ למעגל ,הוצאת כרמל  89 ,2013עמ'
שהיר הארשןו בספר ביכירוה לש אלבר-ןולא

מסתיים שבהרו " -חך; ן;ד,tכ~ ל~כ ו;נ~~ שיןח"
)עמ'
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חב שירי הספר השתתוים מןות החרו,

עוסקים בניסיןו ליצרו קשר ,מגע ,קברה ומשמעתו
אל מלו מmק ,כאב חולדיןו  -עם בני משפחתה,
מטופלתויה בואחר שהיירם אף עם חפא פלסטיני
עמית .רבים משייר הספר חנם שייר אהבה לגבר,
תינו כי אף באמעצתו האהבה האי מבשקת למלא
את החהד לאחתו את הפ,עצ לרפא לוחלויו חיים,
אן כגלרו הצןרו באהבה מפראת שמו ,גלרו הכאב

הבןח בה  -אתה חי ובע;ט נת;כי כבר שנים /
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~מרדן ~~זלי/ו;ז jק~;:נ;ו ~ת ~ף ~; לiJ ~Try iז;ונו;ך

~~לף :ני~ינו ר~ש;ת; 1ס;~ר לנ;וקופ;ת ~רכ ~ארך ?שי~זר1י ~ת ~~ 9קת
:rז•ות ;:iז "tגעמ'  (, 44או "ארך י~1ז r:כjl,רב ל~ף מא;:ח;ב 1ז.ףב1ח ~ז,רי  9פוירם"
)עמ' (. 82
הביט מרפא מוחיה הז לש האהבה ,מסויף אל חמימר חrב אישי חיוח תשקוה,
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הנוכח אף האו בברים מן הישירם ,גם מימו פנימי הותפתחתוי
חשוניתו רוגש,
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"~יר9נךטך•  ,כ,מ; ryנ;וקן תן; ~~שי ; ~נ;יח נ;יקגזן ת~~ לנ;י ח;ךר ~מק
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יmר יו;mך עם לכ /

חתכצוות לש חלב" געמ'  (. 55שביר הז בכברים משייר

האהבה בספה תנעותה העמתררו לז Vהאהבה מתאו mכתנעוה פנימית .תנעות

