
 1 אלתרמן נתן
בפרור ?זירים ?זל#ה

א.

 פתוח, צוען, צועק, ורזפך
 העןיות, מפליא ןץר6

 ספוה, משיב סוסים, מצהיל
חביות. מבטן ןשר

 המים ןעוף הךג ר1פך
 והקולי, דהאש וסלי
 מלמים, לי יומך ןדולט
ממילים. לי ?משלף טוב

 ראיתי אותר י2עי סמו
 ה^סחות. בין ??דלר

 מיתי, אייסר מי במו
ר׳ספחות. עד המסד סן

t אמ״י o פתמר 
 הסלסה, במקרנו

 בספיר על וקרונותיס
לסה. על וסטישיך

 ערב-האמינה!- ןעךב
 מחרש, מתאהסת היא
 ומינה, הסט י?רחבמצ

ךש.3 אשר בנלנית

 הססחנחנת מעבייסר
 הדקים ומפסוקיף

 החמד בנות של לסן ין*הב

הסד?ןך?ןים. ויססיי

 קסבי-החך^ ולא הא$
 הצמוק, שירנו ולא
 הקלט לשון על זורע
והסמוק. הסמון את

 פצחת, או$ה רעו?ים!5
 סה, טרפת הקלפים עם
 רצחת, אווקנת ה^לסים על
סה. גרפת הסוסות את

 והסלוה, הזג ךור5
 והמורג, השוט ר1פך
 לעמודו בך מכ׳ל ?א לי
יל׳ג. אוסף שמע ולו

73 72

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 /אלתרמןנתן
נ~פוררשיריםשלשה

: T • • T 1 - -

א.

e צוגוז,צועק,ךןרt ,תים

i כ~יות,מ~ליאךןר:

מםףr:ז,יב ;tמםףו;נים,מכןt:י:זיל

ו;ז;•ות. ז~;~ןזקר

i כטכםןעוף:כןכךבר:

 ,לי wו:כ ש~ז;:יכ~tלי
~-ומכם,לייו~יף;רףש

~~זלים.ליכז,יזקליףטוב

ן~יr.ייאוג;,יףעיני~מר

~ i כיודליףr;::r .חות~
 ,וככיז.ייאוz;ויףם!י~מר
,\יחות. r::ע.ר:כמ~ר~ו

כנ;ו~ייף ו;נ~כ:~~נ;וה

 ,ה.; 7זכז,י~::נ;ןכף

~.זכ~ייףע.לרוכוג;וי:;ז ?jף

ל;,זף.ע.לףפ~יזייף

- tה tזכ~~י-ב w-ךן;יב

מו;זןש, תב;ז::~י:ג~::זיא

~ Q חוtה~י~:זכ~ט'ף 1כן, 

כןש.~זרככלכית

 ת;ז;r;םו;z~כזמנן~יג:ייף

זכןקיםף~;קםףן?ייף

זכr;ז~ר~כרתזל ז.;:לוךםב

ךקים. ?jזכדידןוו:ק~רף

::נz;וכי·זכlדןשןלא~נ;וה

מףק, i:כtטיוכףןלא

זכקןשלשוןנןלזרת

ז.פףק. iן:כ:ככז.פון~ת

;;פעחגףאותזףךעוכים iכ
T 1. 'ז

 ,ףז,;:~י~נ:ו:כ~ל~יםנןם
רעחגףאותזף:,שלטיםעל

a •זT a• 'ז

 .ףז,;: ו;f? J~דזכtפ~םות~ת

ן:כמלףם,נ t:כפךבר

ן:כז.פורכ,:כשוטפךבר

לשףr:ז;~יף~יכ'ל;אלף
ךל'כ.אוג;,יףזקמעןלף
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ב.

ו:זת" 1.:1 ז;:~~נ:ויה iו:ז;ך~ת 1.:! ס~,,
םיכ"ל

J:ז i .סהi .חJ:ז i .ח

ז~לל'1ריךךר cכךארtייו

i?tr? ייtגכי,נך;ה~יכ'ל

נןל. 7 ~::זנוגזtקמיו~ל

ו;ךת::ז;גקיעף rpעי;יר

::זםי.לכיו::ז;גקיעףלא

ולו;ך:~בךכותליולוtזשהףא

ונ,םי.עיריתכ

זרי1:ז';רחובות::זגז'אור

 •::זלמףד יי~~~ i:ק;גtקיר
ןרףםרקיעיםtקטף;תעיר

 •נןמףדע.מףדפה-סה 1 1ד~

 ,ז;:ףמלז::!נtוזיזשוטותע

:~בךחו;;ףול.;נמו1יי::זל~ים

למף:;ז qכה~זר::זמג:יים

חו;ם.~תבף 1כלאולע.ד

ה. i ז:Jה. tiזס~ח.

זלל cכ:;רכ~ם::ז•ום~י

גכי,נך~ח,~יכ'לזק~tיי

 •,לסל~.ציליודולקים~יו
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 ,וערז::זיר ,כ::נ;רחו;חחףא
:;זוב.מךכף;;ףם;~~

צכד בל;.נ;.רמיסחףא

tקיןיר.ת iעןזב~תכזזלז~כים

~!ינכף :;,לים Qרן,וים iוא

+ף Qיווכוס~י~נף1נ

כיניכףלוך::זליוז:;זוע~ה

יו,;;נף.~י;הך~ז l ז::

~ג;ו--ס~ח.ח. tiז

 •רכ v. ,.;נזלזק~~,יחף
:;ז~סתב~ג:ייןjןאליוהףא ל;~

ךךר. cכtקמיוסירתל~ניעור

כ

l צונןן,רצנןק,ךךרf ,תףו:ז

 .םי~ל~ז::ס:ייףגלגל
tc וםpכזt; ,כמפף1:ז,גןט

ףכ~לו~ים.ת iלומ qב

i.t נגיויכףשא~ךנףת  ,ז 1 ...י: , ...

:~בץב,זםות, ,כ,~ cזק~ת

כ~כף,;אבה tqובח,

tq י;יירו~הךrp .רוט
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ן;סרשר~לם 1tז;ז ק~;

~ r; זרים.~םףכףר;:~

לזורמת,כ~לח,ת cל

זכור,

.טירים. 1וכ~רא tזוכר

דייף, i~שףבשובעור~כי

 •נ~~ליףtקי~יףלדאות
~תוכוג;וייף,ש o~םוער

 .ח;ףל~ז::~תם,tטי~מר

 ,ףכ~ךו;t.ז-ווr;כיףלאבבוף~יום

 .ם~~ז;:;כףלא-:;זכז

הףכאכף,~סרקום 1t~ל;י

 .ם;ז~חוזריםזr~יזו;קום

דףאלף .מי
הספיצהעל

ררמזי·העררת)(הערות

K 

ולומרלהוסיףישלשוננו,בשימושהנהוגיםיםכליתהה"כנגד

"פרקיםבמאמרוןמנייסשא.כותב- ,,םיגדלימאוםיציפקת

ל~שרדוגמאות,מה.וככמהמביאוהוא ) 4343גל'דבר", w ("דילוגים"ממסכת

ה~קסו~ליוח,מןבהןשישאלו,בולסותהדוגמאותבכללהזה.המשפסאתולקיים

כצדהואסכסוכם,אושילובםשבמאורעותיהם,ההפתעהצדאלהימינושכן

הביאאילוסטרציותמהבראותי,אןכתכונת-קבע.כמעסביותר,ומצויגלוי

שמסגרת-מתוןכןשעשהאפשרבלבד.לרעהורישומהשפעולתהמתחום-הקפיצה,

כןשעשהאפשרלכן,הנחיצתוהאקסואלית,בשעהבעיקרההנתונהדיונו,

כימשערני,כאפשרות.ואםכמציאותאםאחרת,קפיצהרואהשאינוסתור

דוגמאותיולבורראהמהעלתמהתיהדילוגים,תפיסתשללאישושההסופר

שאידהזה,הגידורעללתמרהלייורשהכןואםראשונהסברהיותרנכונה

להגדילשלאהבלסת-האוררח,אתגםמחייבתשהבלסת-הצלליםזו,כשעהלן

תקוה.לקפחושלאיאוש
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הקפיצהכיובהסברה,בהודעהחייבהמידלגיםבתפיסתלדברהבאלאמור

לצדפתוחההיאהשלילה,לצדפתוחהמשהיא-פחותלאלמצער,-פחותלא

ולאבדן,לרעהכססיית-פתאוםהנראיתקפיצהשישכשם :בירורביתרהחיוב.

כשם :אחרבנוסחאו,ולישועה.לסרכהכססיית-פתאוםהנראיתקפיצהישכן

לעקוב-קפיצת-המישורישכןמישור-ההתפתחות,לתוךקפיצת-העקובשיש

ההתפתחות.

ב.

מעגל-כןלה.וצדדי-גילוייםגילוייםוכמהשכמהלקפיצת-החס,דהכוונה

היחידהכאפשרות-ההתגברותמ~פס-מרצא,הפרדוכסיכמוצאשהםוהפלא,הנס

מפתיע,כמתן-פשרמעגל-ההתגלותוכןהקיצרנה.המבוכהרעלהקיצוןהמיצרעל
אפילת-ביןוארץ-החוק,ארץ-רג,זירהשביןוהתעייהבדרן-החתחתיםומנהיר,וחרנ

מעגל-הפלאלחפיסתדיוקן-ראשיתידענומספר-הספריםואור-החירות.הכורח
והואמעגל-ההתגלות,לתפיסתדיוקן-ראשיתשידענוכשםסוף,יםקריעתוהיא
בכללראותלנוניתןבספר-הספריםלראותלנושניתןמהאולםסיני,הרמעמן
 .ואדםעולםקורותשלוספרספך

לרעה,לססיית-פתאוםרקפתוחהוהיאהקפיצהבתורתהמלמדנוואכן,

בפרס.ולנחמת-אמת,לאמת-נחמההמשוועולזמננו,בכלללזמניםצערגורם.

דד


