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הסימניםעוקבות.רמזיםבסימנים,מלאקדריאודיהשלהנהרדשידיהספד
פנימית,נוספת,מציאתואלקארויה,אתאויחההשמתדדו,אתמבוילים
אתוועםמתמידבקשרנמצאתקדריכידומהחיה.היאשבהלזומקבילה

לילהאויםכיעד,אפללויסדוי,מרומז,נתורככלוודובוזאת,ובלכעלום,
השירים.מןבחלקאותוהמיציגים

איןהספר.משידיברביםהמופיעההילהדהיאעלוםאתוושלבלוטתנציגה
ממנו,עלוההנסת;ובעלוםהחיהילדהאםכיבלבד,הביוגרפיבמובןילהדזו

מפנהעיני;םתכלתעש;רשחתר"ילהד-לקיומונוסףכרמזלעברוומצביעה
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הדלצעלעצידי;םלשמעהרהיית;יכמרקדומי;םאותתובגופ;ימציד;זעה
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 .) 55עמ' , 36(שיד

העלוםאלעדיןגיששובעיניהיאקדריאדויהלשה mשי
הכתיבהבומעשהבעקבותברמזים,בו.החיההילדהאולההאו,
אויחוימפגשלומשאלתמתמידלחיפשוביטוידאוהאניצעמו

אליומשוךהנסתרהעלום .שםשללקדריכאןשלקדריבין
גםמסתתריםבאפללויותו-בולעטתואיןאךבקסמיו,ומפתה
ומותו.לארותםשאיןדבריםאיום,
אחרבזהבספרמופיעיםמהםשנייםשירים,בלששוהנעיין

מאופייניםשולשותםהורמזהסימןמטויבמרכזיבשלשותםזה.
קדרי.שלה mשביהמומילאפלה,קסםביןהטעוןבשילוב

מסמניםזה;במטיליפזוריםהיע;ר"לאדן : 20מס'שיד

ת ?j~תיא.ל1ה ipל"~דצה J~~הך ./o?הך 2ש.לiה fכרא.ת
(עמ'פניה"לוחםהמ;דריחנהנת;הגבדיקבורי;םיומי;ן

 mבאוויהטעונה•בים-מחהדמז~ם T rn "בעקב •הליכה•כאמ;רו :) 33
ביןעדואינהשהילהדלכךדעותלמציאתמובילהעם,אגדתשלמסתרוין
שהיאישהילהד,אלקדרימתקרבתכאשדנוספים,כבשיריםזה,בשירהחיים.
מת.פנימיכמקוםנחווית

לש"בגנזיה :) 62(עמ' 42מס'כשידלדאותניתןתחשוהלאתוהנוספתדוגמה
ך;בjילכ~~גל 9 ~מפימוע,בגילים ך;~~~טיק 9מ~ל~ז;זךק 9 ~;י~את ?7דות;י 72
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אלרמזיםבעקבותהליכהעלהשירמבוססכקדומו,לילית".להיותבמקום
שבוהר-אפלהונרמזתהמותונרמזבוגםאךהילדות,שלהתמימתומחחתו
קדריבתךוהחיההילדהכיהתחשוה mנצושובהחותמת.ובשדוההפותחת

חיה.ילהד mבהכאינה

;~רינו;ת~~זי~ה~ני~א;ך"~סו~ההנשוא:אתמפתח ,) 34(עמ' 21מס'שיד

~תם ryז,נ~ה J ~~~ני;יאזזi~~לאתה ?7~וש~~ה .;;:וק~ניםג~ה ijלי p:~ת
החצראתשמכסה ;הפתאומיתהדלעת .;חלהדתחתםומגלההאדמ;הפרודי

6 ~ n י,ר;,; T גבלורת_קי~~תo דמששר~םo ;קij ~ 6 ז,נא.ל.~ס ת~.?ימ_ ה~~ .1ביאים
מבנהומדנ:rיי". 7 קו~,~סו;ם~מקברוה fלו~לתוiה ?7~ך fלחפד~דות 9ס~
ומבנהושרוות 12שבירמתייחס.אנישאליוהמטויבאתמדגישזהשידשל

גילויהשישיתושבוהדבקסם,מלאחיפשומתאחתשרוותחמש-סימטרי
חלדוה,למציאתמובילוסקתותשמחהמלאחיפשוהארשו.ןבחציע.ימפת

איןלתחשותי,קבר.אלמובילהותחשדתוחיתומלאחיפשוהשניבוחצי
להבחיןישהעת.לכבההכרויקבראםכיהכתובת,שלהעתידיקבהרזה

שביןהצמידותמןלעדתי,הנועבת,הוחם,עהמקוהקברלשהמשוכתבאיכתוו
 .לחיקהופךהמתוומסוימותבנסיבותכיייתכן-הילדתולחווייתהמותוחוויית

הגשראתלשברולאכדיאלוינלחשת,ממשלעתיםעדינה,קדרילשה mשי
מדימהדלהעידלאכדיאלויהעלומתו,שניביןלבנתומבקשתשהיאהעדין
 •מותה.מתדרמתבההנמההילדהאת
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העמבראתהמתאדיםשלושלבספרהשיריםמכמהאחדהנו'בקור'השיר
תנעותהמרוכבתואתמייצגיםאלהשיריםללילה;יוםביןאוליוםלילהבין
היוםמלמכתביןונדהנעהלשיהחיצתית.המציאותלביןהפנימיעלומהבין

התנגדתולנקדוותהופכיםשהמעבדיםיושלאו;רחשוךוביןהלילהלממלכת
ההתנגדותאולבעלום,לפגשושלאהצרןוניכרלמשל, ,'בקור'בשירקערים.או

אלום .הפנימיהעלוםאתהמיציגהלצעתובכלובהילבעתונלוויתהיוםלאדו
ביציאההנדןושהקשוילכךלבלשיםיש
עלשלושלמהתדפקתונועבאינוהחץואל

מתחלולתהנכןו, .11הרההפךהפנימי,עלומה
ה 9 ?~ש.זק.:pק.ט"ל;ילות,-סעדהבתוכה

(מתךובחדדי"נובחיםזבוביםהא;ץראת

העמוקהשמשאלתהדומה .) 31עמ' ;;בלילתו;
העלומתו,ביןיותרהרמוניתלתנעוההנה

"לו-למשלבתוכה,ש mהמתאתשתאזן
בתכיםלליל;היוםהתופ;רהחוטאתאפרם

'התפר',(מתוךן" ?7סיי~ת.ז-/- 1f _י __צפו!;(ים
לתדר ;אורבתאניים m"בדאו .) 14עמ'

(מתךו "ש.פ~ iJקמר~ 7;:וז;יבו~ה:ני;ן ס~?;~.ש
שעצומתישעו;רוזאת .) 16עמ''תדר',

להשתלטתוומובילההפנימיעבלוםהפעילתו
בוקעים";:ו~אדות-למשלהמציאתו,דגליאתקת mדהויאהשמתדדו,על
רךקה, ?7תו pוiק~הז:יפודים~~ים 9 ~~ ת.שpז~~~ני ] ... [ .ס~רפייםדךים pז,נ;:ו
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 .) 19עמ'

השיר:מתךו .) 12(עמ''קלותו'האווםיללילהביןבעמבדעהוסקנוסףשיד

 oליי ,;לרם pח~ה ה~~ P ~ ; ,1ה ?7יוא.תשרק.ךתצופית ,;ל~לה .mסר;"ע,דות
אינוהלילהכאזגם ".~שך ע~~ ~ת oק~ ה;~ו~~?גי~ה 11,1~ארחי tiקלו

מפגשמתאפשרשהפעםדומהאךלעיו, rnהתרפקכלאויןה, mמנשלמקום
לא;רו mהדוביןהחלוםלביןהמחשבהבין-החץולביןהפניםביןיותרהדמוני
כבעלחלומהאתשלומתארתזהבשירלהתחשדות.בתקהוומסתייםהושיר
גםמופיעההחלוםאלהתייחסתותוכנו.אללהתייחסמלביחאתפיזית,איכות

'תפילה'(מתךולקלע"סלדם~בו;רבזד:נל"יקזקרו-למלשנוספים,שבירים
שאיכתוםדומה .) 14 ;עמ'התפר',(מתךו . "ה?~.סאדו";םלומותאו ) 49עמ'

כמרחבמשמשיםהם :שלועבדותפקידםאתמדגישהחלומותיהשלהפזיית
החלוםלשהפלסטיתאיכתוולחץו.הפניםוביןללילההיוםביןהפרשומעבדי

לאדותניתןלכך mנהדדוגמההעלומתו.בשני mלנכלומאפשרתהמופשט
בוהמחברותהאנקורקריאתוהאם .) 15עמ' , mכתוכללאנוסףמעבדבשיר

האנקורהחיצון?העלוםמןהשינהאלחדורותשהןאוהחלום,בתךומופיעות
אוהחיצתייםשלויואלההאם-פיזידימוישוב-החלוםבשלוינמצא

מדגישהודבראלולשאלותהתשובתואתבמתכוןומערפלתשלוהפנימיים?
באופןשייךאינוהאנק;ווכמוהחלום,-החלוםשלהמעבדיתאיכותואת

המפגשלהתקייםעשויבולוכן,העלום,למציאתואוהפנימילעלוםעלבדי
המחשבה ;זנבתואתמשלדאנקרוהחלו;ם"בשלויהשיר:חה .הממדיםבין
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