
-לפטרההאסוריםוהמסעותגוריחיים

הזמןובעיתונותבשירה

המיתולוגי""הצברשלהנשגבחלומוהיההאדום""הסלעאלמסע
צעיריםשנים-עשרמותםאתמצאועשוראותובמהלךהחמישים.בשנות

החלומות.יעדאללהגיעבניסיוןוצעירות
המוזרההתופעהלגביחצויהציבורשליחסוהיהההתחלהמןכבר

התריעואמנםהעיתוניםשלהמערכתמאמריהזאת.מוכרתוהבלתי
ההרפתקנותיצראתגינוואףהאלה,במסעותהטמונותהסכנותמפני

ניתןאךהנוער'מיטבעםברובםשנמנופטרה,הולכישלוהפחזות
עיתונאים,היואליהם.שונההתייחסותשהפגינובקולותגםלהבחיןהיה

אקטכלפיהערצהשהביעוידועים,ומשורריםסופריםוגםציבוראנשי

בדרכם-1953בפלמ"חיוצאיחמישהשנהרגולאחרלפטרה.ההליכה

יונתן'נתןכמוידועיםמשורריםבידישיריםלזכרםנכתבולפטרה,
נתפסובתש"ח,כולםשנלחמוהחמישה,אלון.ואגרדשל.ויצחק

צעיריםכלות,עדהארץאוהביהמחנה,לפניההולכיםכחלוצים
 .הארץאהבתמזבחעלמנגדנפשםשהשליכו

פטרההולכימביןהראשוניםההרוגיםקבוצת-הפלמ"חיוצאיחמשת
לקחוהיותרלכללהם,אורבתמוותשסכנתדעתםעלהעלולא-

כברהסכנהאחריהםשהלכולאלה .בשבינפילהשלאפשרותבחשבון

לאלפטרהההליכהתופעתכלפיהציבוריהיחסזאת,ועםידועה.חיתה

"המוותמןוהתפעמותהתפעלותדבריגםהופיעוהגינוייםלצדהשתנה.
פטרה.מזבחעלקוונןעצמםשהעלוהצעיריםשלהאצילי"
לפטרה.במסענוספיםצעיריםארבעהמותםאתמצאו 1957בשנת

הנוערמנןלית-ונח"לאיםצנחניםנוער'תנועותבוגריהיוהארבעה
אז:כתבהזה','העולםהשבועוןעורךאבנרי'אורישנים.אותןשל

בכיריאתשנהכללוהקריבהעםאשרצמא-דם,כנעניאל"כמו

מזרחה.לערבהמעברהשגיאסלע-אדוםמתנשאמזבחו'עלהנוער
הנוערטובי-שלוקרבן-הדםאתהאדמדםהסלעתובעשנהכלכמעט

מנגדנפשםמשליכיםהסיירות,שלהנהדרבטירוףהנגועיםהישראלי'
כתבגלאיבנימיןוהעיתונאיהמשוררהאסורים".בפלאותיולחזותכדי
לנוהיו-עניותדקדוקיכולוחשבון'כולותכלית,שכולו"בדוראז:

החלום.אנשיהםעצמו.הדגלהםהדגל.נושאיהםכאלה!אשרבחורים
הםהשרים.הםשגירן-הלב.הםשגירן-הלב.ילדיהםעצמו.החלוםהם

בדרךוצעירותצעירים 12כברשנהרגולאחר , 1960בשנתהשירה".
צעירים,אנשיםהקריבואשרעולה"קוונןאלתרמן:כתבלפטרה,
ובודד".רחוקמזבחעלהזאת,הארץשלואנשי-סודהאוהביהמטובי

מעפיליםעלאלה,מעין"סיפוריםאז:כתבמגדאהווןהסופרואילו
בטיסהנשרפיםאובדרך'ונופליםכמוסהמשאת-נפשמתוךלהרים

סמליות".באגדותרקמוצאאתה-השמשאל

אתלהקריבהמוכניםצעיריםשלצלייניכמסעלפטרההמסעתפיסת
תפיסהשנים.באותןדופןיוצאתחיתהלאהארץאהבתמזבחעלחייהם

תנועתאתובראשונהבראשהחלוצי'המגזראתבעיקראפיינהזו

האישיםאחדהאלה.לחוגיםמעברגםחרגהאךהמאוחד'הקיבוץ
ביטוילהשנתןגורי'חייםהמשוררהיהזותפיסהשביטאוהבולטים

"אחדותמפלגתביטאון'למרחב',ביומוןעיתונאייםמאמריםבכמה
 .בשיריוגםוהמאוחד'הקיבוץגיוחדהעבודה"

הך-שושנהשלהרצחלאחר-1955בנכתבהאבנים"גל"תחתהמאמר
התגלוהשנייםשלגופותיהםיהודה.במדברוגמייסטרעודדוחברהציון

שבעהבמרחקאבניםלגלמתחתסעלמםלאחרמספרחודשים
נרצחושהשנייםהסתברישראליםבדואיםבסיועהגבול.מןקילומטרים

לירושלים,גדימעיןלהגיעהידוע,ככלכשניסו'ירדנים,בדואיםבידי
שושנה,שלאחיההר-ציון,מאירירדני.בשטחברובואזשעברמסלול
לכן.קודםספורותשניםזהבשטחדומהמסעערך

ביתקיבוץוחברהטבעאיששלמאמרהופיעגורישלהמאמרלצד
המאוחדהקיבוץבחוגיונחשבתמרכזיתדמותאלון'עזריההשיטה
המסעאתאלוןמגנה 11בשליחותתצעד"השורהבמאמרולהם.ומחוצה

בראש .לשוןבכלהזה
מביעהואובראשונה

לשליחים-התנגדות

"רקמטעם-עצמם:

והחובההזכות-לשליחים

ולאכזו'בדרךללכת
הואבכךעצמם",לשליחי
הנחשונותאתמייצג

הקיבוץבנוסחהממוסדת

ההיסטורי:המאוחד

לפניההולכיםהשליחים

שליחיבפירושהםהמחנה
מטעםשליחיםולאציבור
הואלכךבנוסףעצמם.
תקיפההתנגדותמביע

עקרים,גבורהלמעשי
מביאיםשאינםכאלה

חצייתממש.שלהישגים

אינהאםגםהגבול'
איננהבמוות,מסתיימת

אתדרךבשוםמקדמת

הארץחלקיהחזרת

הואכך'משוםהאבודים.

דםהיההזה"הדםקובע,

חינם",

טועןלעומתו'גורי'חיים

המאמרים

האדום"הסלע" .פטרה

גבורהביןוברורהחדההבחנהמבחיןהואחינם.בדםמדוברשאין

לביןולהיגיון","לחשבוןמעברההולכיםנפלאיםבודדיםשלאקטיבית
אתמחדשבומעליםועודד'שושנהיים,השגה"רשמי",גירןהחיאנשי
בקוונןשמדוברשאומרמילטענתו'האדום.לסלעשהלכוהחמישהזכר

תומו.עדהדיןאתממצהאינוובהרפתקנות,אחריותבחוסרשווא,

מאוד".וסמוייםארוכיםבחשבונותהנמדדיםובארץבשמיםדברים"יש

הזאת.והארץהזההעםשלתולדותיואתעוברההיגיון""חוסרהרי
וכפיממנה,ולחזורלפטרהלהגיעביכולתםספקהטילולא"החמישה"

דרךלירושליםלהגיעביכולתםספקהטילולא"השניים"גםהנראה

אלהמדבר'דרךכך'פסעלאבעולםאחרנוער"שוםיהודה.מדבר
הגדולה".לרוחוחפץ'במחוזוקסמושואבתכאבןשמשנוהרמטרות

זהבמכרהחיתהאשרנפש"שכבתלאותהביטויחנםהאלההטיולים

הארצישראלי",לנוערוברזל
שנהרגוהחמישהואתיהודהבמדברשנהרגוהשנייםאתרואהגורי

כחוליותמצטרפים"הללוממושכת:אחתמלחמהכחללילפטרהבדרך
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אחד:עדשנרצחועבריות,קבוצותאותןתעלומתשלארוכהלשלשלת

"החמישה"אמנם,"השניים",,,""החמישה"." "."ה"לה" "."ב"כה"
בכךאיןאךלגבול,מעבראלאחדאףידיעלנשלחולאו"השניים"

מרצונם.עצמםעלנטלואשרהלאומיתהמשימהמגודללהפחיתכדי
בדרכםגיבוריםמותשמתוהל"הכמוממשהלאוםגיבוריהםבעיניו

באחדיושעבביבמצודתנפלואשרהכ"בוכמו ,הנצורעצירןגושאל

תש"ח.שלמדםהעקוביםהקרבות
הל"ה,נפילתלאחרמידגופותינו'מוטלות'הנהאתשכתבהמשורר

שהלכווהנערותהנעריםאתאוסףתש"ח,נופלישללדוברםשהיהמי
"העדהאללירושלים,גדימעיןשהלכווהנערההנערואתלפטרה,

 ,אלוןלעזריהבניגודהארצישראלי",הנוערפרחימתיו:שלהגדולה
נסעלמעלהגוריחייםהריהממוסדת,הנחשונותאתרקלקבלהמוכן
מסכיםהיהלאאלוןשעזריהספקאיןעצמם.מטעםהנחשוניםאת

העדהבתוך"השניים"ואת"החמישה"אתלכלולואופןפניםבשום
 ,הארץכיבושעלנפשםשנתנוהארצישראליהנוערפרחישלהגדולה
הכ"ב.אוהל"הלביןביניהםמהשוואהמתנערהיהובוודאי
אוליהמהווהתבוסה,שלאפוסמעיןכאןמטפחגוריחייםלמעשה,
גופותינו',מוטלות'הנה-הל"הנפילתאתהמתארלשירוישירהמשך
אתנסעלמעלהגוריתש"ח.שלביותרהגדולהתבוסהאפוסאולי

-הקייםאתלשנותוהניסיוןבגורלהמרדעצםהגבורה,מעשהעצם
למרודניסו"השניים",כמו"החמישה",יפה.עולהאינוזהאםגם

תבוסהעםלהשליםמוכןשאינו ,אלוןלעזריהובניגוד ,בגורל-בבו

כמקורהתבוסהאתלפארמוכןוהואהמרדעצםאתמעריץגוריעקרה,
ומופת.השראה

לפטרה,בדרךמותהאתמצאההארבעהשקבוצתלאחר , 1957בשנת
אלהאסורים.מסעותלאותםהנוגעיםנוספיםמאמריםשניגוריכתב

אךנוספים,בנותקורפטרהגבתהבינתיים ,יותרמתוניםמאמריםהם

מבקשהמכושף""הסלעבמאמרהשתנתה.לאהבסיסיתהתייחסותו

להםאומרואףל~טרה!"תלכואל"בינתיםהצעיריםמןגוריאמנם
בתש"חהשני",וב"סיבובהראשון"ב"סיבובעצמםאתהוכיחושכבר

של"בסופוהמשפט:גםמופיעאלההפצרותלצדאך ,סיניובמלחמת
הסייריםודםהארץאהבתבריתדםוזהלשואהנשפךדםאיןדבר

והנחשונים",

נבר""הרהספרביתבעלוןהופיעהארבעהקבוצתשלהאסוןבעקבות
שאחדהארבעה,אתשהוקיע ,אלונידוד ,המנהלשלמאמראביבבתל

מןהתאבדותלקפיצתגבורתםאתוהשווה ,הספרביתבוגרהיהמהם

שאיןאףכיטעןהמנהללב.אומץהיאאףהדורשתהשביעית,הקומה
לעומתםובעפרקללהאחריהם"נשלחהפעם-המתיםעלרעותמדברים
לביקורתזכהצנוע,ספריביתבעלוןשהתפרסםזה,מאמרבעפר",

שללושרביםאף .החינוךממשרדנזיפהספגואלוניחריפה,ציבורית

ודאית,הכמעטהמוותסכנתבגללבעיקרלפטרה,האסוריםהמסעותאת

המסכניםהארץכאוהביובראשונהבראשפטרההולכינתפסועדיין

ההשוואהאתלקבלמוכןהיהלאהציבוררובאהבתה.מזבחעלחייהםאת
במאמרמהם.אחדהיהגורילפטרה.מסעלביןהתאבדותקפיצתבין

כ"פסוקיםהספרביתמנהלדבריאתמכנההואאדום"וסלענבר"הר
לעולםאך-תלכו!!!''אלאליהם:צעקההארץכותב:הואמפלצתיים",

"אוהבת ,לדבריו ,הארץלעפר',ו'לעפרם'לבזותם','לקללם',תוכללא
נוראה".אהבהאותם

הפעם-הארבעהאתלצרףמציעאינוגוריהאחרוניםהמאמריםבשני
ספקאיןזאת,ועםהכ"ב.ואלהל"האל-כפולותמונאותללא

מסמל:שהואמהכלעלפטרהשלה"מיתוס"מכוחמוקסםהואשעדיין

ומכושףקסוםמקוםהואיעדואשר ,באופיוצלייני ,מסוכןמדברימסע
שב.אינוכמעטאישממנואשר
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השירים

רביםלאשיריםגוריחייםכתבהענפה,שירתולמכלוליחסיבאופן

ניתןהדרךכללאורךזאת,ועםלפטרה.האסוריםבמסעותהנוגעים
אשרמדבריים,מסעותמהםרביםבמסעות,העוסקיםשיריםלמצוא

אולהניח,ניתןהמסע,יעדאלברורההתייחסותבהםאיןאםגם
העיסוקפטרה.מסעותאליחסואתבהםמבטאשהמשורר ,לשערלפחות
המאוחרים,מספריובאחדדווקאמופיעבהםביותרוהמעמיקהרחב

המסע.יעדפניםלשתימשתמעשאינובאופןנרמזגםושם
דווקאכזה,מסעמתואר ) 1954 (חותםהקובץשירימן'אפרקדן'בשיר

נולדכאילועצמואתהכותברואהשבוחבורה,שלולאיחידמסע
מחדשנולדישראלשעםכשםממש ,במדברהמסעבמהלךמחדש

כמו /.ףמ~~רשונכתנולדאתה"שףבהיעודה:הארץאלמסעובמהלך
הביתהאלוiדים".ו~דהצ~א;ןצ;קביןהמד;ר;אלהף~חאשרעמף

שמדוברמפורשתקביעהשוםבואיןהזה.המסעיעדאתמתארהאחרון

מד;רית,בךךךבודדמקןש".~שנוהיעד:שזהולהניחסביראךב~טרה,
ועל ;ן~~ ryוס~שחייואלף;אףא;~יו;אל~דעאשרהולךאשרי /

הנ;ירים",~דחוסןםראשו

מתואר ) 1973 (גיחזימראותהקובץמןהבזלת''מזבחותבמחזורגם

בדרךלאאפילוהראשיות,הדרכיםמןהרחקהנערךמדברימסע
ההולךאשרומסוכנתקשהכהבדרךאלאהאיילות,בדרךאוהמבריחים

ונאצל:הרואייהיההמוותהבזלת.מזבחותעלדברשלבסופויי;ירףבה

ר owהש~ע,לה"עדכאבןשםמוטליהיההוא:כלוומימיושלחמולאחר
העפראתיחרוךוגופוהאפורים,הסלעיםאתתסדוקאהבתוב~דום",

 .מק,אורהיהכאילו-סביבו
נכתבאך-1985מאלולמחברותבקובץשנכלל'נוסטלגיה',בשירגם
 ,הציבוריהיוםסדרבמרכזעמדולפטרההמסעותשבההשנה ,-1958ב

הריקההשחקלחף~תמתחתכלולותכטקסהמתואר ,מדברימסעמתואר

הקניוניםביןמהופנטהולךהואוהצימאון.השמשהאבנים,עםכלולות-
"קברותלידמשכבואתלהציעגמורהבנכונותהאדם,שונאיהשבורים,

האהוביםהמדברייםהסממניםמופיעיםלוהסמוך'שחר'בשירגםהזמן".
ולבלתילראשונילנשגב,סמלהנשרים","צריחתובראשם ,גוריעל

"הריםביןהמסתתרהיעדהיאהו:נזןח"~ר yךו:נזבחות";ג.זלתמושג.
 ,"את wו:נועצומיםגדולים
שוב ) 1994 (אחריהבאבקובץנמשכת''מקומיותהשיריםבמחזור

אורביםבדרךבזלת.דרךסלעים,אבנים,ביןניווטבמדבר:מסעמתואר

משכנותשלמובהקיםמאפיינים-עשןריח,גללים,צרודכלבאויבים:

הנחמהחוזרים.לאהזההמסעמןכייודעיםההולכים .במדברהבדואים

האבנים,/ביןי;כ"יטנף 1 ~לפחות ;ם:~י;הבמדבריות~דנו 't ם~"היחידה:
לשךא",הלכנולא

המדברייםבמסעותלעסוקגוריחוזר ) 2002 (מאוחריםשיריםבכרך

ישנההשיריםובאחד ,ביותרוהמורכבהשלםבאופןנעוריוימישל

מדוברשאכןפנים,לשתימשתמעתשאינהברורה,עדותלראשונה
לפטרה.במסע

גורימבטאהפלמ"ח,פירוקלאחרשנהכחמישיםשנכתבזה,בכרך

המדבר.ואלההריםאלובמיוחדהמסע,אלישראליתנהייהאותה
שלאדברים"נראים ,והצימאוןהצוםיחדתמידחובריםשם ,במדבר

הצמאיםוצימאון'.'צוםבשירכותבהואאחר",במקוםכן;לפנינודעו
צוםשלבריתעלכתבוהמשוררים"גםאלוהים.אתשבראואלההם

מתגליםשלאדבריםמתגליםבמדבר ,"ש~הר~י.מע.עלוצימאון,/
 .אחרמקוםבשום
המעייןאוזלים.ומיםשרבשלקשהמדברימסעמתואר'ההרים'בשיר
שמעברבכךטמוןהמסעשלהעיקריהקושיאולם,הכזיב.לושציפו



לכבוש:שישחדשותגבוהותפסגותהזמןכלמסתתרותהגבוהיםלהרים

למעלהאיןעד ,עודשםל~~ס /~עים,להיותנו~רנול~ך"שהרי
הלאומי"הספורטלהיותנהפך ,המשוררקובע ,האינסופיהמסעעוד".

איננוהאינסופיהמפרךהמסעכיטוענתהופמןחיההמבקרתשלנו".
נועזהסברמספקגוריואילו ,מבחוץשנכפההאכזרילמאבקדימוירק

עלמדברגורישני;לטבענהפכהסוףלושאיןבמסעההליכהבהרבה:
 .רומנטידחףעל ,מצ'ואיסטיפסיכולוגיצורך

האבן''הריבשירהמציאות.מןבריחהגםאוליהיאבהריםההליכה

אני ;סרים. ryאל~י~יא wנוב, /o"אניימיו:בערובהמשוררמתוודה
ףמש~בי.מפלטי"שםהמתקרב:הסוףלקראתגם:כחם".ההריםאלשב
 ל;:כל ל;:~לראותהלילה;אותוכלוצעדנובנו /oשםראשיתי.;שם
המסע,חגיגיים".להיות .;:ףד~כ:עםם·~דלהתךאות /העול,ה.השםר~ת

 ,שנילטבענהפךגבוה,הרעלטיפוסכללבדרךהיאמטרתואשר
לחידתהתשובהאתבושמחפשיםלמקוםגםנהפךהמסעמפלט.למקום
תשו;ה",הםכאילורים; ryryאלעיניהםנושאיםאנשים"פ·ההחיים.

צרורה'.'רבתבשירכותבהוא

ומסוכניםקשיםהללושהמסעותלכךרמזיםגםמופיעים'ההרים'בשיר
~עונולאאךקשה;יהיהשהמסע"ידענומהם.חוזריםתמידולא-

המסעותבכלשהכרנומאלהיותרפנים;מעמידייהיוההםשההרים

המסעותמןיותר,מפרךכןאם'ההרים',בשירהמתוארהמסעהיגעים".

להצטרף!"המזמינהר;התהוםסף"עלבמוות:שיסתייםמסעהקודמים,
בכךהסתיימההשמשולמכרותלקוציםלאבנים,לאויב,ההתמכרות

המסעמשתתפישהוקרב.הקורבןמןהעולההעשן-עשן"יו~א"שהיה
עללהיותנועדנוכמופגינו./אתהמקדמתהז:cשגת"לחגיהולכים

 ."תיח~~~למ~כלתההם;הסלעים
 .כקוונןעצמםמעליםהיינו''כאשרבשירהצעיריםהמסעמשתתפיגם

ועיווריםהחוקיםמןמתעלמיםהםמרחקים,ואוהבילהוטים,חזקים,
שעירים;"היינועצמם.שלבלהטונחרכיםהסוףעדהולכיםהםלסכנות

שמשתתפילכךרמזיםשניכאןיש-בסבך"האחוזותמחלפותכבדי

הנאחזוהאיל ,כקוונןלעזאזלהנשלחהשעירכקוונן:עוליםהמסע
יצחק.במקוםכקוונןועולהבסבך

 ,ברמזולאבמפורשלאנזכרת,אינהפטרהכהעדשהוזכרובשירים
אבלאליה.המסעותשלהמובהקיםהמאפייניםנמצאיםבכולםכיאם
במפורשעוסקמאוחריםבכרךההריםמסעותשירימביןאחדשיר

אופטרהאתבומזכיראינוהמשוררלעזא".'בדרךלפטרה:במסעות
השורהההולכים.מטרתשזאתבבירורנרמזאךהאדום,הסלעאת

ברורבאופןמתכתבתמזרחה"ולמדברלהריםמעברהולכים,אנו"וכך

"מעברבמיליםהפותחהאדום','הסלעחפרחייםשלהידועשירועם
מקום".ישנוהאגדותאומרותולמדברלהרים

מסעאלא ,אישימסעלאזהרבים.בלשוןכתובלעזא"'בדרךהשיר
השורהלעזא'","הלכנומדועמסביראינוהמשוררבגוף-ראשון-רבים.

ללכתעלינו"היההשנייה:בשורהמידקובעאלא ,השירפותחשבה
גדולה,סכנהלקראתהולכיםשהםבבירוריודעיםההולכיםלשם".
 /ברךה.לנו"איןמהם:חזקלהמשיךהדחףאךהדין",יום"לעבר
גרוע;פחותלסוף~נוי ,לעזאזלך:ום,;אםמקרוב,אישית,לבראעלינו

חדה".;~פףך

ליעדמתקשרתהשירבסיוםהמשוררמשתמששבהעזאזלהמילה
אותהמהיהראשונה.ובשףרתוהשירבכותרתהמוזכר ,'א t:zההליכה,

ה.בצורהשםאתמאייתהמשוררשהריעזה,העירזואיןבוודאיעזא'?

והיא ,עזאזלשלקיצורהיאעזא'מילים:משחקכאןשישדומהשונה.

הרוחות,לכללךשלבמובן-לעזא'""לךהצבריהסלנגשלעזא'אותה
כאשרעזאזל;המושגאתמסל.דהצבריהביטויחעלם. ,מכאןהתנדף
מתכווניםאיןהרילעזאזל","לךאולעזא'","לךלמישהואומרים

ממנוהמדברגבולעלסלעצוקהמקורית:הדתיתבמשמעותולעזאזל
הצבריובקיצורועזאזלבמונחמשתמשהמשוררכקוונן.השעירשףלח

נוספתמשמעותלומוענקתאךהחילונית,במשמעותוכביכולעזא'
ביוםשמעליםהקורבןהואהשעירהמקורית:המשמעותמןהלקוחה

היהודית.במסורתביותרהקדושהיוםהכיפורים,

הם .בןהקוריהיועצמםהם .קוונןלהעלותהולכיםלעזא'ההולכים
מקרוב, ,אישיבאופןלוודאחייביםהםכיכקוונןעצמםלהעלותנכונים

 ,זושורהלהביןישהאםהזה".בסיפורגרועפחותלסוף"סיכויישאם
לפטרהבדרךנהרגורביםשצעיריםאחריהאםכפשוטה? ,השירשבסיום
גםולו-לשםלהגיעמסוגליםשהםלעצמםלהוכיחההולכיםחייבים

החיים?במחיר

הצבריבאתוסזהבשירעוסקהמשורר .יותררחבהשהמשמעותדומה

החיים.במחירגםלהסתכןהנכונות-ההר"אתלכבושאו"למותשל
הואמאוחריםבכרךהאחריםהמדברמסעותובשיריזהבשירהאם

הלאומיהספורטלהיותלדבריושנהפךהזה,האתוסעלביקורתמותח
עמושהזדההכפיהזההאתוסעםמזדההעדייןהואאוליאושלנו?
המלאות ,הביטויעזותרשימותיואתכתבשבמהלכןהחמישים,בשנות

פטרה?להולכיהערצה
מסעותשירילאורךוערבשתייחדיוטוויותהללוהתחושותשתיכנראה

בתוךחישהואאחתלאהצהירגוריחייםמאוחרים.בספרההרים
הרוחותשושנתבקובץהמוקדמים,משיריואחדסתירות.שלמערכת

המשקיףהמשורראזרחים'.מלחמת'אניהכותרתאתנושאכבר ,-1960מ
אתוגיבששעיצבהדורהפלמ"ח,דור ,דורוונעורינעוריועללאחור

אותושהפעימוהצליינייםשהמסעותיודע ,הארצישראליהמסעמסורת
להתמכרות, ,לאומילספורטנהפכולפטרה,המסעובראשם ,חבריוואת

גםהואשנותיוממרומיהחיים.תלאותעםמהתמודדותלמפלטוגם
הגדולותלשאלותתשובהלספקיכוליםאינםשההריםהסתם,מןיודע
להינתקיכולואינוההרים,אלעיניונושאהואזאת,ועםהחיים.של

האורבותהסכנותלמרותאליהם,להעפילהתשוקהומןהכמיההמן
ללאוחייםהחיים,טעםשזהמפניאוליהשיבה.ודאותוחוסרבדרך
לראותשאפשרהשחראור ,"ם: ~r. ~ב~"אורללא ,אליהןלהעפילפסגות

לחיות.·:·רוצההיהגוריחייםשהמשוררחייםאינםההרים,מפסגותרק

מקורות:

 9.10.1953המשמר''עללנער",מות"עליונתן,נתן

 95עמ' ' 1955ירושליםענות,קולשלו'יצחק

 569עמ' ' 1954מאי'מבפנים'האבן",לדרך"רעיאלון'אנוד

 29.3.1957'מעריב'האחרונה","דרכםגלאי>,<בנימיןבנימיןג.

 16.9.1960'דבר'וטעמו","סייגאלתרמן,נתן

 16.9.1960'למרחב'אחרא","הסיטרהמגד,אהוון

 27.3.1957 ) 1015 (הזה''העולםהנהדר","הטירוףאבנרי,אורי

 25 • 2 • 1955'למרחב',בשליחות",תצעד"השורהאלון,עזריה

 25.2.1955'למרחב'האבנים",גל"תחתגורי>,<חייםחגי

 25.3.1957'למרחב'המכושף","הסלע

 4.4.1957'למרחב',אדום",וסלענבר""הר

 17-16עמ' ,) 1954 (חותםשיריגורי,חיים

 45-41עמ' ,) 1973 (גיחזימראות

 37-36עמ' ,) 1985 (אלולמחברות

 42-39עמ' ,) 1994 (אחריהבא

 62-43עמ' ,) 2002 (מאוחרים

 11.8.2002אחרונות','ידיעותמנוח",חסר"משוררהופמן'חיה

 2010אוקטובר-נובמבר
29 


	99995019-350 27
	99995019-350 28
	99995019-350 29

