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תוך , וא דוגמה טובה לפריצת דרך מתוך שליטה בא ופני מבע מר ובים הובת האשבולבפר הש ירים  ס

 . מה שהמסורת עשויה  להעניקהקשבה דרוכ ה לכל
 
 שמותה. שירים ליםנתגוומתן שמות מבחידושים ובהפתעות ואף ב, ודרנימ-צטיין  במראה פוס טמ ספר ה

 . שם הס פר כשם ה שי ר הפותח וכמלות המפתח שבו". בובת האש בול"כך למשל , םבייח וד םימופיע
 
חברה  מגן   הילדים של  ,  ליעלי .ובת האשבו ל מש משת  סי מבול לילדות במ שפחה  בר וכת ילדים יצ ירתייםב

ואילו למשוררת   , שעיניה נעצמו ת כשמ שכיבי ם אותה, בובה, הייתה בובה  שנרכשה  בחנות, המשוררת

צמות " בובו תיה"כאשר מתפר חת האשבול קלעה ל,  שהכינה במו ידיה מ קלחי התירס, בילדותה היו בובות

 : זהובות
 

 /  ֶּקַלח ְתֵפי ַה ִּכל ַע / ִרְפ יֹון ְּבּגֹוְלִׁשים ַה / ֶאְׁשּבֹולת ָהֹוְפ ְרח ִּת ְזַהב ל ֶׁשילִ ֱע ַהחּוֵטי ֵמַלְעִּת י ָקּמֹותַצ"

 ". הָאיֵתָגִלין ְּבֹו ַמְליְגיִּפְּכ / אׁשֹוָנה ִרָנִׁשּיּותְו / ְלדּות עֶ ְדַנת ַיֶהן ָּבַפְחִּתיָנ
 



יירה עליהן  אך היא קישטה אותן בצ. כשניסתה להשכיבה, לא עצמה עיניה, מעשה ידיה, ובת האשבולב

ממנה נאלצה להיפרד בשל מותה  , כפרחי ש מלת אחותה היפה הנערצת עליה, פרחים לבנים וסגולים

 . ממחלת הסרט ן
 
 :  יפה מופיע כ מוטיב ראשי   המכונן את השיר ונכרך בת הליך ההתבגרות של הילדה הדוברת בשיר ה
 

 ְלדּוֵתְךַי / קֹוֶא, ֹוה  / ֹוקֶא ְורְ ִקיס ַנל  ֶׁשְּתׁשּוָקה ַהִציַפת  ְּבפֹו ת ָיָפִניםּו / ְׁשּבֹו לאֶ  ָּבִת ְפַרַחת ְּכּוִפי ּגָיהָה"

 ). 6' עמ, "בובת האשבול" ("ְתאֹם ִּפִהְוִריָדה ֶׁשְּמֻאֶחֶרתַה
 

הדמעה היא .  שנרכשה ע בורה  בגיל מאוחר, לתיאור מתווספת דמעה  ב עיני הזכוכית של בובת חלו ן הראווה

שם  ה.ומושלכת בתהליך של  פרויק צ יה אל עיני ה בובה, ילדותהשנזכרת בבוב ת האשבול ש ל ,  של הדוברת

אקו מופיע ב מעבר  מן המ יתוס היווני אל ההווה בתרומה לדמותה של האני ה שרה ובהתחב רות להוויה 

העיניים העצומות הן . שיצרה הילד ה הדוברת בשיר, כמו  גם גליתיאה בהקשר ל בוב ת האשבול, רגשית

התעצמות הקול תוך כדי ;  אקו מופיעה  ב רמיזה להד. גלות נבואיתבנבדל מן השגב  הפורץ  ג בולות בהת

 . וכדין הבבואה המכפילה את נרקיס ביו פיו ומכלה אותו, אובדנו במרחב
 
צו רות בספ ר   ה. פר  השי רים  שלפנינו הוא דוגמה טובה  לפריצת ד רך  מתוך שליטה  באופני מ בע  מרוביםס

, ת להג יע לשילוב  מותאם בין האני הליריכלית המשוררת. אך התכלית היא אחת, רבות ומתגוונות

המתרשם מ מראה עיניו ומשתאה מן , לסגוליות חוויותיו לבין האני המתאר, הנתון למצוקותיו, המתוודה

הזרימה היא מן האישיות רבת  . המופנם והמוחצן מתגלים  בהרמוניה של יצירה וחדוות שירה. הסובב אותו

. המעתיקות רשמים נ יידים והופכים אותם לסימנים נייחים, ים המע צבותילהמרץ וכוח ההתרשמות אל המ

 .כמיהה בלתי נלאית להפוך את החולף לחלק ממורשה  פיוטית לדורי דורות
 
הבוחרת נקודת מבט בהווה כראויה , שתפקידו דומה ביצירת ג שר בין העין, ל לחוש בהערצה לציורק

. רוני אלוני'  שצילם פרופ, ילום אמנותיבצ, ל"ברוריה מדמון ז, כך שולבה התמונה של האחות. להנצחה

וכעולה , מכ וחה של אהב ה, כמיטיב  עם השירים, הצילום כמוטיב מ שתלב ל כל אורכו של ספר  השי רים 

,   החיבור המתמיד של ליריקה. לתוך הנפש המתמזגת עם רשמים  מן החוץ, בקנה אחד עם הסתכלות פנים

סימן היכר מובהק ש ל ספר הש ירי ם החדש של   הופך ל, כהשתפכות נפש לאפיקה  הנתונה להתרחשות חוץ

בי ן   , בין מוש ג למוצ ג, ההתאמה ההרמונית בין מב ע לחו ויה: התכלית העליונה נשארת אחת. המשוררת

 .  סובייקט לאובייקט
 
התשוקה הגדולה . זרמת הלבה מתרחקת מלב  הווייתה ומתקררת, ב מבט ג בוה לאלוהי העננים, שיר  אחרב

ההתפעמות מן היפה באהבה . זולתה-לרדת מן הפסגה א ל עמק תודע ת, ראותל, לנשום, לחוש, היא לגעת

ענף יציב   , לתמונה של צמיחה, נבדלת מן האהבה כשלהבת יה וכרשפי אש וזוכה לביטוי של שלווה

סוגרים  את , נןע-יונים לבנות וכנפי, היונים כסמל ל אהבה ולשלום. רגיעת  העץ  א חרי  שלכת,  באמצע  הלב

מזמור בין  . חו פת זהב מלכ דת את האוויר בין  האוהבים. מקדשה-ים  מ ודיעין לביתהמרחק  בין  ע יר המכב

 ְלֵעי ַסת ֶאַרְּככֹות  ְמֶּׁשֶמׁש ַהְרֵניַק. "ממלא את חלל הלב שירה, צללים וצלילים, העצים מרקיד  את הכתלים

 ).22'  עמ, "רוחות ְּפנים("הגוף  המתמסר למג ען ומתנועע כזנב הכלב הנרגש ונרג ע כים  , "ּגּוףַה
 



ברית   ("יריקה מעודנת מתפשטת לתוך התיאור של הסובב  ומכתירה את ההתרחשות בכתר של  יופי ל

 ): 26'  עמ, "חדשה
 

 / ֵצלֵמד ְּכ ְלִהָּצב ֵלֶחְביֹון ְּבֶאְביֹוןְו / ַבְׁשִּתי ָלֹור אְמַלתִׂש / מֹוָהי ָּכִת ְוִנְמֵלאהָבָנְּל ַּבִהַּבְטִּתיְו"

 ".י ִּבִהְׁשַּתְּקפּותֹוְל
 
 ):31'  עמ, "החלמה("כך בהתעצמותו של האני לנוכח מראות מתחלפים מח ושך לאור ו
  

ֶקר    ֶאל ּבֹי צֹוִתי ֲִק  /ֶדרֶח ַּבּזֹוֵהר ַהַּלְיָלה ַהֹורֵמא. / ּוםְכל-ּלֹא ַהל ֶאְתּפֹוְגִגיםִמ / ּבֹון ַסבּועֹות ְּכלֹומֹותֲח

 ת אֶ ָהִניַעְל / ֶדרֶח ָּבַהֵּלְךיִ ם ְלַּבַק ַּבַחְזִּתיָא / ּיֹום ֶאת ַהַחּמֵ ַׂש ְלֹותר ֵנְדַלְקִּתיִה. / ָנןָע-ַרתַחְׁש ְּב  / ׁשּוְךָח

 .ְּקָׁשִיים ַהמּו ְרָּפ יִ ָחרָמ.  // ִׁשים ָקחּוִטים ְּב ְּתפּוָרהַה / ךְ ֶר ַלֶּבְמָצן ַחִריםְזַהְל / ְּכֵאבַה
 
בלשון יחיד המתחלפת , גותיה-הוא פותח בשיר אלגי. מוקדש ברובו לשירי אבל" לזכרם"שער השני  ה

יחד ע מו נמצא הזמן  ". ֶקר   ּבְֹיִהי ַוֶרב  ֶעְיִהיַו: "הזמן הכרונולוגי בניגודיו ק יים משעת  בר אשית.  בלשון רבים

תחנות זמן באיכות רגשית   , עבר  ועתיד בע ציר ות פתאומיות, יווניתכ-מערבול ת נפש  רב , קצב  הלב, האנושי

מחזור העונות חדל מלהיות משענת ". ַּקִיץ ַהתֹוְך ְל ֹוֵפץק "החורף. ימי חסד ומצולות עצב, נסערת

ה ווה ויהיה , היה: בסוד הנצח, מתגלית מהותו של זמן א לוהי. להתמצאות בחילופי מועדי ם מחזוריים

 . המקודש' הכלולים בהוויה ובשם ה
 
 יהיו מקור ש ל   ערבובי זמן. שוב לא יהיה צורך בזמן המאורגן, אם נביט מבט למ רום: שיר נחתם בנחמהה

שע מה באה ההתוודעות לכל , זוהי שעת החלוף). 33' עמ, "זמן"  ("ֶּנַצח ַּבָוָיֵתנּו ֲהִאחּוד  ְלדַע"שמחה  

 .הזמנים
 
הליצן בבית ה חולים . שר  שירי  אבל מספ רים  את סיפור מ חלתה ופטירתה של האחות ברוריהע-מונהש

שקשה לה לרא ות את , החולה –ש עשע   בתפקידו להצחיק ול, מקום שממנו הרוב לא שבי ם, האיטלקי

הקהל מקיף את   . דואגת לעודדם ולהצחיקם, היא זו שבמקום הקודר האפוף מוות סביב, אוהביה עצובים

ך מבק שת  מאוהביה כ-ואחר , והיא אכן נשארת לתקופה קצרה, "ָּתנּו ִאָּׁשֲאִריִה: "מיטתה אהבה ותחינה

 . ללכת ושלא ייעצבו בלכתה
 
שב אה לאסוף , חופת המוות, חופת  האינסוף: בניגודי מציא ות מקצה אל קצה, ררתאני הלירי של המשוה

 ֶעֶצב ָהְּמצ ּולֹותִמ:  "דמעות חנוקות בגוף ש טוף אור. ובאותה עת חופת האושר ש ל נישואי הבן, את האחות

,   "ֶּׁשֶמׁש ַהת ֶאֹוַרַעת קֵאֶבל ָההּוַמתְמ",  "ְחָּדו ַיאֶֹׁשר ָהַהר ְוֶעֶצב ָהרַמ", ֹור'זָמ-דֹו ְּבאֶֹׁשר ָהיא ִׂשל ֶאינֹורִמ-דֹוְּב

אין מנוס . שחו רה קרועה כ מנהג האבלים וחולצה, בןהצעיף  לבן תח ת חופת ,  שבר  מר סק  ר געי  בשורה

! איננה"האחות . ב"אוקסימורונים וכיו,  צירופים קוטביים, מטפורות, מזעקת האבל בלי  תיווך ש ל ניגודים

 ). 44' עמ, "איכה!" ("יֶנִּניֵא!  ִּנייֶנֵא: "יחד עמה זעקת הכאב"! איננה
 
, הרחצה בח דר הטהרה, קריעת  הבגד , תיאורי האבל עולות תמונות מהמתחייב בט קסי הק בורה והאבלב

 : שבעת י מי האבל והתחושות המתלוות אליהן
 



"   ִריסֹוַתי  ֲהיןֵּב  ִמַצַּוַחת ְמּפֹורִצ", )48' עמ,  "בתום השבעה" ("צּולֹוַתי ְמל ֶאְקוּו ִנּכֹוָכִבים ַהלָּכ"

יקי צה " ("ְּמבָֹהל הַ ּגּוף ַהתֹוְך  ְּבֵיָפה ֲע / ָכאן ְל ם  ָׁשין ֵּבַּטְלֶטֶלתִמ", )49' עמ, "עצרתי  את  היום("

 ).51' עמ, "ממצולות החלום
 
האחות שהלכה לעולמה .  במעב ר מסוג ה של יגון לסוגה של שבח, סיום בנחמה כמו בקינות המסורתיותה

זרמה , הנביטה דש א ומיני פרחי ם יפים, חיים במע שי ה ובמה שהותירה אחריההצמיחה ִׂשמ חה באדמת ה

  ְכָבה  ָׁשְחֶּתיָהּתַ  /  ֵחן ְּבְּלָכה ִהֲאָדָמה ָהלעַ :  "לחלחל לכל  מבוך  בטוהר המבוע , כנהר לשטוף  כתמי הזמן

הדפדוף נימת הנחמה באה לידי ביטוי בעת הכנת סרט על חי יה ו). 52' עמ, "תחת עץ המנגוליה" ("נּוַחָל

י דוד ברבי והוקלט כסינגל   "השיר שהולחן ע, "עכ שיו כולם רואים"התמונות בשיר  שוב ושוב בא לבומי

 ): 54' עמ (,שצורף ל ספר   בביצועה  של  המשוררת ובנה המוכשר שנ יחן אף הוא בקול צלול
... 

 ֹוֵחנּו מל ֶאעֹוֶלהן ָהְּזָמ ַהת ֶאֹוְבִעים צָנִניםֲע
 .ְך ָערּוְלִּתי ִּבֶסֶרטְּכ
 ַאְלּבֹום ָהן ִמהּוְצאּו ֶׁשמּונֹוַתִיְך ְּתָכלה ְּבֹוָפ צִניֲא
 .ְךָּבֵט ַמתּוַגת ְּבֹוִתי אםה ַּגרֹוָאְו
 ַּמַעל ִמנּויֵל ָערּוׂש ָּפְך ַרָנןָע
 נּויֵנ ָּפְסֵּתרה ֶהְרֶא ִיִמיּו
 ְּמַבְעֵּבַע ַהֵּלב ֶאת ַהְרֶאה ִיִמיּו
 ?יֶמנּו ֵהֹוֵרץ ּפֵּגְיֵזר ַהֵאיןְּב

 
... 
הנאגר במי צרי המילים  " שחרור  קילוחי הכאב"המתאר את , )53' עמ" (בעליי ת הגג של נצ ח הזמן" בשיר ו

 . ורות של מ יליםש-בכאב שנחשף  בשור ות, שעולות מן המחילות אל פני האדמה, כנמלים
 
  מתרחבים, בגבולות של ביוגר אפיה אישית, וחכ-בשירה אלגית רבת, יריקה ואפיקה בזרימה הדדיתל

שירת היח יד  . את הצפוי לכל   בשר  ודם בת עתועי הזמן, ומחזיקים בת וכם את ההכרה בתהפוכות הגורל

 .בהתרוממות מן החוויה הפרטית ליציאה  לרשות הרבים 
 
השער   . בין אם לבנה  בעת ההתמודדות עם האובדן, ירי  האבל נ דרשו לר גשו ת שבין  אחות לאחותש

.  מנקודת מבט אי שית, בתמרורי הדר ך האוניברסאליונפתח  אל הכלל , "ס טינו מעץ  הדעת:  " השלישי

בשיר  אחר בנ י לוי ודוד המלך מזדמנים יחד בבוקר   . דרשותיו של  ישו מהדהדות מן הכנסייה בהר האושר

לפואנטה מתלווה נימה . בעת ובעונה אחת נראים גם בני י שמעאל המאזינים למואזין. ירושלמי בהר  הבית

השיר  פותח  . נשמע רק  קולם ש ל הכוהנים בבית המקדש, לעבר  הקדוםבפתיחת השיר המ תייחסת : אירונית

מנצ ח ברמה בהר  " המשכימים  לקודש"קולם של בני ישמעאל  , אך כיום קולו של המואזין, בתיאור זמרתם

מחבר ב קפיצ ות דרך בין תמרור לתמרור רחוק ממנו , המבע הפיוטי  הוא סינופטי. בכך נחתם השיר, הבית

  ):63' עמ, "ם בין  פסח ל שבועותסימני("בזמן ובמקום 
 

 ֹוְללֹות סל ָּכת ֶאְטִעיןמַ /   ַמֲעָרב יׁשּוֵל ְּבםִדיֲאַמ  / פַ ְרַּפר  ֲאִקיַעַחל ָרכְֹּב/ זַֹהר -ְסַעַרת  ִּבָרִקים ְּבֹולְמח"...

 / ּבֹוֵער ַהְּסֶנה  ַהֶכֶתם ְּביּוִחר ֹוֶחֶצתר / ֹוִדיִעין מְב עֹות ִּגלַע  / ַּמְלקֹוׁש  ַּבְתַקֶּדֶׁשתִמ. // יָמןִס. / ְּנָׁשָמהַה



 ת ֶאַקֵּבל ְלַדית ָיֹוֶרֶׂשּפ / ַמְדִּתי ָעם ּדְֹךַא / ַּׁשְלִּתי ִהא לְֹּסּפֹוְרטֵלי ַהֲע ַנתֶא. // םִקיּו ְסמָנִנים ֲעיןֵּב

 ."רְ ִסי ִסים ִלָּׁשְברּו ִיאלֹ / ִּמְתַחֶּדֶׁשת ַהּתֹוָבָנה ַהּוחֹותל. / ּתֹוָרהַה
 
בהעדפה ברורה  ומתמשכת ,  בהתמדה את כוח הרגש על ציר הת נועה בין קוטב לקוטבאני הלירי מציבה

הלב המלא את האהוב עד . שלא יכריע ל עולם את הלב הסדוק שקם  מן ההריסות, הסבל. של קוטב הא הבה

 :אהבה בוטחת כובשת את חכמת הלב. אפס מקום
  

 ). 66' עמ, "ת היחסותתור" ( "ִאיׁש ָוָּׁשה ִאֲהַבתַא / א לֹם ִאְּזָמן ַהָמהּו"
 

, לחיצה על   המתג הנכון בנפש ת שיב   אור תבונות. כנשר יע יר  קנו מקוננת אהבה ונחתמת בהבטחת אמונים

 ).72' ע מ,  "סוגסטיה( "אזני הנפש יצללו במ ח שבה בהירה . רצון וחסד, תפתח שע רי ד יצה
 
-י קורת באנלוגיה ניגודיתובה בעת אינו  חוסך ש בט  ב, אני הלאומי יודע את העם העתיק  שנאב ק לש רודה
 . )78' עמ(כשם  השיר " יושבי  אוהלים ויושבי מסכים"בין , ירונית בין דור האבות לדור הצאצאיםא
 
חובשי הכומתות ופרחי הק צונה כבניה של   , המבחינה  בבנים זקופי  הקומה, ם כאן מנצח ת הרוח הטוב הג

את אלה שמסרו נפשם  , וב מהצבא שלא זכו לש, המשוררת יודע ת להעריך ולהוקיר את אלה. המשוררת

 20("ב נים השבים ל גבולם , כמו גם את אלה הממשיכים את  שיר  הרעות  מדור לדור, ושבו אל האדמה

 .)84'  עמ, "לרעות
 
, שירי חוויה  בהתעכבות. מעוררות התפעלות התובעת את המבע , "חצי  עולם: ש ער  רביעי "חנות במסע  בת

, ש מקורה במ ראות גדולים, כדינה של  התרגשות,  החדש השתאות ובהשתהות ליד נופי ברא שית  בעולם

המציאות .  שבעים  שע רי ם נפתחים ללב המתפעם.  מנו תבת לשיח  ש ל התרשמות  מלב אל לב, עמייםפ-חד

בעידן , מסייע ל עין הרואה להגיע לקדמת   העדן, הזמן משנה כיוון אל נפלאות הבריאה. מתעלה לאגדה

 Blue " (לע-ולבו צלול אל, ששורשי ו באדמה", ה הענקלהידמות לעץ הסקווי, שבו שלטה  שם האהבה
Lake U.S.A ,94' עמ.( 

 
שרוי  בשי ר ה סמוך לשיר   , בתוך היקום ומחוצה לו, בס מיכות לאלוהות הנצחית, הסופי, אדם המוגבלה

הש ג ב העליון מת חלף ב ביטול  . ויש  בו הסת ר פנים, שאין ב ו אות ממעל,  ב מסע" בדר ך הביתה"הקודם 

פרץ הלבה , מודע של  האדםה-סלע כבתתה-úתכונות עלומות בתחתי:  בשירים נוספים.גבולות תחתון

נשארו הגייזרי ם בקילוחים  חוזרים ונשנים והמדמנה . ש פרץ  את  קליפת הסלע   ונחת למטה, מתוך הר הגע ש

אלא מוסיף טעם לחוויה , היפה בהיצמדו לנשגב אינו סותר או ממעיט. משוש  התיירים, הרותחת ומבעבעת

 : )102' עמ,  "שוב הקשת. ("יתהאנוש
 

 - ֹותֹותאָל  ַה ִּנ ְפ  עָ  ר  ֹו ת ֵעיֵנינּולְ  /  ָליו ָעְׁש ְּפָכה ִנת ֶקֶׁשְו /  ּמֻ ְׁש ָלג ָהָהר ַהל  ַעהיָ ְקָד /  ִפית יֹּבַ  רַ ִקיָעהְׁש"...

-  - 
 
, החזן, אבי ה של  המשו ררת: וויה אסתטית מופיעה  ב כמיהה לחוויה מיסטית  מ תחברת לחוויה דתיתח

בקשה  מרי בון העולמים בטק ס  של   , וידיו פר ושות לשמים, עיניו ירוקות כים ש קט, ידתו בת פילהבעמ



קשת כראי הנפש  , הקשת הופכת לדימוי מפתח ח וצה זמנים ונופים. קשת לאחר המבול ועוד, תשליך

ק שת נשקפת ב מפלי מים   . כמו אל הנפשות בשיר, הנרגשת מתאימה גם להנצחה במצלמה  ונגמעת אליה

'  עמ, "מפלה-קשת ("הלב כמו ירח מזדהר במילואו ומושך את המים אל החוף . משמ יעה מנגינות, םאדירי

106(. 
 
. בתורת השירה ובחוקיותה, נועל את ספר השי רים בהשקפה  פואטית" בתלמי יצירה: " שער החמי שיה

פית א-יוריתשירה לירי ת וצ. יגושית  גם  למצבים חב ר תיים ולאומייםר-עיקרי ה שיר נ יתנים במתכונת אישית

,   הן במישור האישי והן כמוטו לחיי התא המשפחתי,  האהבה היא מוטיב ראשי. כדין ספר הש ירים כולו

 . התא החברתי והתא הלאומי
 
אבל השי רה  . מחצבים  של אהבה ה תחמקו ממ ש א המילים. גיגים ורע יונות קפאו על  מדפים בס פרי ותה

מעלים ריחו של בית י שן ופורצים   ,  התודעהמאחר ושורשי המילים  מסתעפים מק רקעית, לעולם נמשכת

לשירה נכונה יש עדנה כאוזן כרויה לקלוט את שפת . השי ר ממריא ב מ עלה הסולם. כלבה מתוך הר גע ש

 .המפרות את רוח האדם, זו של המילים הנכונות, בשפה  מיוחדת, הלב
 
ולכן המשוררת חותמת , פחד ודאגות, כאב, כ די להתגבר  ע ל אנחה ב רכה מלמעלהלעדיין זקוקה השירה ו

  ):128' עמ" (ב רכנו רב  גשם ו שפ ע זכרון: "את ספרה בת פילה
 

 ֲענֹותַל / ָּצֵמא ַהִדְמַעת ְלַהֲאִזיןְל / ַהָּכָרה  ַהקַ ְרָקִעית ְּב / אֹור ָהִּיְבעַ ר ֶׁשד ַעְּזָמן ַהְנעּוֵלי ַמְפרֹץִל"...

 /  יָרהִׁש ֲהֵני ּכֹֹוֶרֶׁש ת מֵׁשבָה / לֹום ָׁשֻסַּכתְּב / ֶּזה ִמה ֶזְרָחִבים ּוֶזה ְלה ֶזֵרִביםֲע / ָרֶפה ָהְקִריַאתִל

 " .ְרֵכנּוָּב. // ְליֹו ָנה ֶעֹוַׁשָּנה ׁשטַֹהרְומֹוִדיִעין ְל
 
 .שגם בלע דיה לא תיכון שירה, כות קדימה לשליחות מוסר יתז
 
ועים אה מכוחה של שירה או תנטית הנתלית באירב " בובת האשבול" ספר ה שירים בזרימה המתמדת ה

חמ שת ה שערים  נפתחים למסעות   . אישיים בתמו רות בחיי  המשפחה והחב רה ובהתרשמ ויות מן הסובב

ציר  מרכזי ומסב יבו מעגלים  . אינו תלוי בחלוקה לשערים, המבנה הבסיסי הוא קונצנטרי. פנים וחוץ

, וררתכקוטב  שעליו ניצ בת  המש, ס מוך לאהבה. במרכז  נמצאת האהבה כמוטיב  רא שי. מתרחבים והולכים

 .ושר ה מערך המילוני המתחבר אלי הענמצא 
 
, הזיכרונות מן הבית. מות האחות, בסימן של נופים מופלאים ולידו עולם של אבל ומספד, "חצי עולם"

התרשמות מן היפה הנתון בגבולות ומן , דמות אב ואם בהתחברות לדמויות קרובות ובחיים הנמשכים

ה בהסתכלות לנבכי הנפש ביחד ע ם אפיקה שפ ניה למראות ליריק. רום ותהום, מגבי ה וצולל, הנשגב

מודיעין , ץ קדומהרבאוהלים וא" ארץ  מחאה", מולדת קרובה בטוב ובמ צוקה; קרובים ולאופקים רחוקים 

בהרמוניה , בהתבוננות מפוכחת ובתום, ולמות חוברים יחדיו בשירה הנכתבת באהבהע... ושירת כוהנים

 . ובהימנעות מריב וממחלוק ת
 
ל צד עולם מודרני בעמידה  , המנחיל מור שת מצוינת מ שירת תימן ופ יוטי קודש, צאים בשיר תה עולם ישןומ

 . ודרניזם המתיר פרי צֹות דרך אישיות לחלוטין ומקוריות מפתיעהמ-על כתפי ענקי ם ועמם פוסט 
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