
סויפ .הליחמ .הבהא 

,םויפ ,הליחמ ,חבחא ,קרב ודוד 
1989 ,"דקע" תאצוה 

ירפכ תידוהי 

ותוישיאב ,קרב ודודב שי .ררושמה לש ינימשה ויריש רפס והז 
ימ לש ובל לא רבדמש ,ןידע ,ינפקות אל עושמ ,ותרישבו 
ףרט ילוא ותוא השועו ,תונמאבו םייחב הלא תונוכת שפחמש 

.ןהב ןייטצמ וניאו הלא תונוכת שפחמ וניאש ימל חונ 
וניאו האור" הפיה רישב רמוא אוה תיטאופ-סדא הרהצהב 

/ הרעסב אב וניא םלועמ ךא / ולשמ םיכרדב אוה" :(28)"הארנ 
םיקזח םניא ונורג ירתימ / .קוחרל עמשי אל / הריש רמאי סא םג 

."םייק אוהו תמא אוהו ןוכנ אוה ךא / סיד 
השיא" אוה םהיניבש יזכרמה .םירעש השימח ונינפלש רפסב 
יריש םבורב ,םיריש רשע-דחא קיזחמה "ךנואמ שיא תנזואמ 
תלעמל רישת אוה םהמ דחא .דואמ םיפי םהמ םידחאש ,הבהא 

.הואח 

םיליחתמה ,םלדוגב טעמכ םיווש םיתב ינש יונב רישה 
ןיב" קילאיב לש ורישמ הארנכ תולואשה)שחלה תולמב םהינש 
- םסקהו ףושיכה ןוויכל תונווכמו ("לקדיח רהנו תרפ רהנ 
רישב שיאו השיא שי .(יב תיב)'הפיה"ו (יא תיב)"הפשכמה" 

םינתשמ - 'ב תיבל 'א תיבמ תוחתפתה םהינש םירבועה ,הזה 
.הרישל ינייפואה יתריתסה ןויגהב - םינתשמ אל םג לבא 
םסק ירבד תרמוא ,"םדב תקקוש הפשכמ" איה 'א תיבב השיאה 
תוואתל יומיד - "םייכריה ןגאב טוחש ןומיר" איה ,רבגה ינזואב 
.אפרמ תכושח הלחמכ ןלהל תראותמה ,הילא הזעה רבגה 

.ןכוסמהו קשחנה דוסיב תנייפואמ הז תיבב השיאה ,רמולכ 
,ןרופיצבו הצונבו לוחכמב הכושמ ,ברעה תפי" איה ינשה תיבב 

וזיא השיאה הרבע ןאכ ."םולשה תרופיצ ,הציבה תפילק ינוגב 

בואה תלעבל רי$ה 

,תפיו 

תפיד 

,תפיוומו 

,ברעה תפשכמ ךל החיש ךפ 

י ▼- T • T - Ivlv ,םדב תקקושה השאה 

T • » • V " TT 1 VI▼ I TV▼»: •• I .םדא ףינזאב הימסק ירמא הריאשהש 

,קשוח התאן 

,הימה תרתויב השונא הלחמ איהו 

.םלכרלה ןגאב טוחש ןומו איהו 

,אפךמ ךוישה התאו 

,ךמע אשונ התא הפל הפמ תקבדמ הלחמ 

רוזמו ירצ ךל ןתל ימו 

הלחנו 
 I -I- T

?תלבו 

,תפיו 

תפיך 

,תפיוומו 

Ii TT It»- V V T .ברעה תפי ךל החיש ךפ 

י T • T - » t • I T ,לוחכמב הכושמה השאה 

,ץופצבו הצונבו 

.םולשה תרפצ — הציבה תפלק ינוגבו 

,םויה תומל הנה הזה שיאה 

- I--«- I V - - | T ?דרויה הלילה תואובמ תא ריבעלה 

י TT»" ▼ ,וישחנמ םורע 

— ויערממ ןובנ 

.רבד לכל ןימאמ יתפ 
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התע תבצועמ איהו רישה תריצי ךלהמב הנדעתה וליאכ ,הרמתה 
תמאב םאה לבא .הבש ,שפנל-טולש-איבמהו ךרה ,הפיה דוסיב 
ךלהמב רבגל הרוקש הממ ךכ לע דומלל ןתינ ?תונתשה התיה 
הלחמכ ותבהאו ותקושת תא שח ,קשוח אוה 'א תיבב .רישה 
אוושל עגעגתמו (ש"השמ "ינא הבהא תלוחש"ל ןיפיקע זמרהב) 

.תיבו הלחנ,אפרמל 
יפכ) דסח לש תונתשה לכ ,הלקה לכ הלח אל ינשה תיבב 
,םויה תומי ילוא אוהש רמאנ שיאה לע .(השיאה תומדל עריאש 
לוכיבכ - ומצעל שכרש המכוחהו ,הלילה תא רובעי אל ילוא 
םיבשחנה ויערמו ("הדשה תייח לכמ םורעה") שחנהמ םורע אוה 
הרושב :המודמ המכוח אלא הניא - ונממ םינובנל ליגרב 
."רבד לכל ןימאמ יתפ"כ גצומ אוה רישה תא תמתוחה הנורחאה 
,רתוי השקל השקה ןמ איה שיאב הלחש תונתשהה ,רמולכ 
רבגב התיה אל עודמ .תוומה תמיאל הוואתהו הבהאה תמיאמ 
וז התיהש ינפמ הארנה יפכ ?השיאה לש התונתשהל תונעיה 
םיספתנ םהש יפכ ,השיאה לש היטביה ינש .המודמ תונתשה 
םה רשה תייווחב לבא ,רישב הז רחא הזב םנמא םיגצומ ,רבגל 
השק םגו האלפנ םג איהש ,תחא תוהמ לש םינפ יתשכ םימייק 

.םולשו ךור ,הבהא תאשונ םגו תוומו הלחמ האיבמ םג ,תאשמ 
ויתב ינש ןיב - (רבכ וניוצ ןקלחש)תובר תולבקה יונב רישה 
ןיב תידוגינה הלבקהה דואמ הפי .תודדוב םילמו תורוש ןיבו 
לכ לע ,"לוחכמב הכושמה השיאה" ןיבל "םדב תקקושה השיאה" 
- וזה תלובקתה יקלח ינש תא תוביכרמה םילמה לש תויצטונוקה 
תודחאב הגיצמה תלובקת יהוז .ןהיפוריצב ןהו תודיחי םילמכ ןה 
."יתונמאה" ןדועמה דוסיה תמועל יאמקה ירציה דוסיה תא תחא 
ירבא ינש תא הגיצמ הניאש ,תירישה היינבה םג תניינעמ 

אלא (לשמל ,תיכ"נתה תלובקתב לבוקמכ) הז דצב הז תלובקתה 
לש דחא רבא ןיב - תיבל תיב ןיב חוורמו תורוש חוורמ הריאשמ 
םיתבה ןיב ינבמה תומיעה תרשמ תיללכ .ינשה רבאל תלובקתה 
השיאה ןיב יאשונה תומיעה תא תוליבקמה תורושהו םיליבקמה 

.םהמ דחא לכ לש ושפנב םינושה תודוסיה ןיבו ,רבגהו 
יכ ףא ,(16)"תוומ דע ךתוא בהוא" רישב םג עיפומ הז דוגינ 

עיפומ אוה ןאכ .תיזכרמה המזןה אלו ,יאוול תניגנמ קר אוה וב 
בוש) 'תוומ דע ךתוא בהוא" תובר םימעפ רישב רזוחה ףוריצב 
ההזמה ףוריצ - ("הבהא תוומכ הזע יכ" - ש"השל ףיקע זמרה 
יצע" ןוגכ םיפוריצב וא ;תוומה םע הבהאה תא תיתיתשת דבורב 
לבא .דועו "רידנ דסח אוהש רוחש ןשוש" ,"םדמדמ ףוח לע לקד 
םיטנמלאב תשמתשמה ,תישפנ הנומת רויצ אוה רקיעה הז רישב 
והשלכ תיטסילאירוס ,הנוש הכירע ךות ,תישממה תואיצמה לש 
דע טעמכ תכשמנו הרשע-תחא הרושב הליחתמה הנומת - םהלש 

.רישה ףוס 

ןהב שיש) החיתפה תורוש רשעב רצקל היה בטומש ןכתיי 
ירישה דגיהל תמרות הניאש תינושל תומכחתה לש המינ 
ליחתמו תוירובידל ףרוע הנופ ררושמהש עגרמ ;(ירקיעה 
לשו הארמ לש תונומת - םישוחה לכמ תונומת "לוחכמב רייצל" 

ןוכנה רדסה בוברע ךותמ - הניגנו םעט לשו הקיזומ לש ,חיר 
,רחאה םרדס תא אוצמל ידכ ,תואיצמב םהש יפכ םירבדה לש 
אולמל הכוזו רישה אירממ הז עגרמ - תישפנה תואיצמל ןוכנה 
שוח אוה רישבש ,הזה "ישישה שוחה" תאירבל ,ויפויו ותמצוע 

.הבהאה 

זוחא יפורט םוריע ,םי ילג / יחור יניעב תוארל לוכי ינא ..." 
ינא / .לגוסח יניא הזמ רתויל / ,םרמרמ ףוח לע לקד יצע / ,שמש 
/ ,סירפע רתסאל ,לאירבג רטיפל / ,סמהרבל ןזוא תוטהל לוכי 

אוהש רוחש ןשוש ילוא / ,ותעב בלחס ילוא ,דקש יחרפ םושנל 
/ ,תימלח םועטל לוכי ינא / .לגוסמ יניא הזמ רתויל / ,רידנ דסח 
לוכי ינא / ,זוגא אוה המדא-חופתש ןימאהל םידחוימ םיאנתב 
/ .לגוסמ יניא הזמ רתויל / ,ךרוע עגמ הזש תווקלו / רכב תעגל 
תא קיזחמה טעמה הזו / תוומ דע ךתוא בהוא ינא ישישה שוחב קר 

".הבורמה 

יריש העבראל שדקומה ,"השורי" רעשה אוה ףסונ הפי רעש 
הלאימע) רברפ הימעל דחא ,הדלז תררושמל םיינש :ןורכיז 
ליגב םיכרד תנואתב הגרהנש החפשמה ידידי לש תב ,רברפ 

.תומחלמה ילפונל דחאו ,(הרשע-עשת 
ץובישב אלפנ שומיש םישוע "הדלז תמשנל" םירישה ינש 
לש היריש ךותמ חוקל םהלש ירישה רמוחהמ רכינ קלח .יריש 
חתפמ תולמ ץובישב םאו ,תומלש תורוש ץובישב םא - הדלז 
לש םיריש םה םתומלשב םירישה ,תאז לכבו .יוהיזל דואמ תולק 
ץרענ םדא לש ורכז חיצנהל בלל תעגונ ךרד יהוז .קרב ודוד 
תקנעה ידי-לע - ררושמל הדלז קפס אלל התיהש יפכ - רקיו 
ובתכנש םירישב היתולמלו היתורושל לוכיבכ "םיינש םייח" 

.הרכזל 

לש "היתובקע" תא תוהזל רשפא "השורי" ןושארה רישב 
'ב הרושבש "םירה" הלמב ,'א הרושבש "םיהלא" הלמב הדלז 
"שא" הלמב ,(הברה דועו ,"יאנפ" / "ןשיה תיבה" רישה ךותמ) 
הלמב ,(הברה דועו ,"שא לש םוקמ" רפסה ךותמ) 'ג הרושבש 
רפסב / "הנטקה תספרמה יחבש" רישל תזמורה) "תספרמ" 
החוקל "ןנעב היולתה םילשורי" הרושה :("קחרמ לכמ ולדבנש" 
ומפ"ו ;"יאנפ" הרפסבש "םילשוריב יתדמע" רישהמ התומלשב 
תוטומפ" רישב החיתפה תרושמ תורישי םיחוקל "השוריה תוט 
- "השוריה תוהוגנ ,ףסכה תוטומפ" :"יאנפ" רפסבש "ףסכה 
ןיידע הז ןיאו .ומש תא םג קרב .ד לש רישל הקינעהש הרוש 

.לכה 

ריע ,ןוגכ "חתפמ תולמ"ב בוש םילקתנ ונא "הדלז" רישב 
,"לא ימחר" ,"רנכ ןוגינו" ,ןוגכ םיפוריצבו ,רהו ןליא ,שאו 

.רישה תא םישועה ,םירחאו 

לש הנונגס תא תוקחל םיסנמ םניא םירישה ינש ,תאז םעו 
םיפי םהינשב .ררושמל םידחוימ םה .הירישל םימוד םניאו ,הדלז 

:ףוסהמ תישימחה הרושה תזרחנ ןושארה רישב .םימויסה דואמ 
איהש הנורחאה הרושב ,"התיב ןנע לע היולתה םילשורי תאו" 
,הקזח המיתח יהוז ."התומו" :הילע ףיסוהל ןיאש תחא הלמ 
הלמ היונב התויה ידי-לע :םימעפ שולש תמצעתמה ,דואמ תיפוס 

ידי-לעו ;וז הלמ לש תיפוסה התועמשמ ירי-לע ;דוע אלו תחא 
תורוש שמח רובעכ קר ונקרופ תא אצומש הזה ההשומה זורחה 

,תלובקתה ירבא ינש ןיב חוורמה תא ריכזמה יתונמא יעצמא) 
.(ןכל םדוק וילע ונדמעש 

רקיעב ,רומאכ ,םייונבה םיתב השולש ירחא - ינשה רישב 
:םייסמה יעיברה תיבה עתפל עיפומ ,הדלז לש "יריש רמוח"מ 
/ ,בלחה שיא המל ,ודוד ,ודוד / :תרמוא התוא עמוש דוע ינאו" 
ימל םג םידה תואלמ ,תועיתפמ תורוש ."?רשבה שיא המל 
,רשבה שיא" אוה קרב .ר לש ןושארה ורפס םש יכ עדוי וניאש 
הלא תורוש .הדלז םע וילע חחוש קרב ודודשו "בלחה שיא 
לש תויעב םהל תופתושמש ,םיררושמה ינש תא תיטמת תורחאמ 
דוגינב םייחו ,"רשבה"מ תוררחתשהל ,תוינחורל הקושת ,הנומא 

.חורהו רשבה ןיבש 
■ .הזה רפסה תא שוגפל יתחמש 

עגזאפ 86 

This content downloaded from 140.254.87.149 on Fri, 07 Jun 2019 17:47:28 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms


	Contents
	p. 86

	Issue Table of Contents
	מאזניםⰠ噯氮 דⰠ乯⸠ㄯ㈠⠅퀅�픅�תשמ∅�שרי ןⰠספטמברⴅ퀅픅�턅ㄹ㠹⤠灰⸠ㄭ㤶
	שער 팅��
	מאזן⁛灰⸠㈭㉝
	ס✠יזהר†ጠהסיפור �퀠נדפס⁛灰⸠㌭㙝
	מאזנים†ጠסגירות 퀅픠פתיחות㼠⠅퐅�팅픅בשנות 퐅�⁛灰⸠㘭�
	הדגולה 턅픅⠅휅�픅�חויתי 턅�הימים⤠孰瀮‱ㄭㄱ�
	ארובות 퐅�孰瀮‱㈭㈰�
	פרסום 퀅픅�
	嬅픠שזה ��צריך �휅픅��שנוי崠孰瀮′ㄭ㈱�
	嬅퀅��יש �퐅��חשמליות崠孰瀮′ㄭ㈱�
	嬅퐅턅רירי 픅�אין ��פלו �לבכות崠孰瀮′ㄭ㈱�

	זכרון 퐅�孰瀮′㈭㈴�
	הנח℠⼠ﻟﹶﻴﹾﺲﹶ⁛灰⸠㈵ⴲ㕝
	þÿ�þ�ÿ���þ���ÿ�������Þ�������ä�������è�������é������� �������Ô�������â�������Ù�������à�������Õ�������Ù������� �������Ô�������ç�������è�������Ñ������� �������/������� ���þ���·���þ���®���þ�������þ���É������� ���þ�������þ���ß���þ���Ì���þ���¬���þ�������þ����������� ���þ�������þ���ß���þ���Ø���þ�������þ���©���þ���á������� �������[�������p�������p�������.������� �������2�������5�������-�������2�������5�������]
	התענוגים 퐅퀅�퐠הקסומים⁛灰⸠㈶ⴲ㝝
	הפואטיקה �ח⸅ 턅��� �픅퐠וקבע⁛灰⸠㈸ⴳ㙝
	∅팅턅 �턅���— 퐅��픅 퐅퀅픅팅� 퐅퀅�퀅��孰瀮″㘭㐰�
	שיר 퀅퐅턅픠⠅�툅턅��מוקד⤠孰瀮‴ㄭ㐱�
	איוב⁛灰⸠㐱ⴴㅝ
	יצירה⁛灰⸠㐲ⴴ㉝
	בגדים 휅팅של 툧לאל 퀅�דין 픅��瀮‴㈭㐲�
	שיר 퐅�픅�孰瀮‴㈭㐲�
	שיר 퀅퐅턅퐠לילדה⁛灰⸠㐲ⴴ㉝
	נוסע ���בעקבות 퀅턅�אל 턅�瀮‴㌭㐳�
	דינה⁛灰⸠㐴ⴴ㕝
	שיר 퀅휅�נה⁛灰⸠㐶ⴴ㙝
	אלחנן⁛灰⸠㐶ⴴ㙝
	המדור 퐅���
	נתקבלו 턅��孰瀮‴㜭㐹�
	ארועי 孰瀮‴㤭㐹�

	מסע 퐅퐅�픅של 퀅��퐺 퀅퐅�אפלפלדⰠקאטרינהⰠכתרⰠㄹ㠹Ⱐㄳ㈠עמ✠孰瀮‵〭㔳�
	הערכת �픠בⴲ㔰ⰰ〰 픅孰瀮‵㐭㘳�
	בתמוז 팅�הזמיר㨠עם �픅픠של 턅תמוז⁛灰⸠㘴ⴶ㙝
	כעבור‵〠שנה㨠המכשולים 턅��퐠על 퐅픅퀅퐠孰瀮‶㘭㘹�
	∅픅�מן 퐅퀅팅�퐢⁛灰⸠㜰ⴷそ
	גלות⁛灰⸠㜱ⴷㅝ
	嬅�קורי 퐅턅מצאתי שער崠孰瀮‷ㄭ㜱�
	嬅휅���איני 픅퐠עוד崠孰瀮‷ㄭ㜱�
	ארסⴅ픅퀅�퐠בשירת �צבי 픅� �מהדורה 휅팅퐠של �턅휅שיריו⁛灰⸠㜲ⴷ㕝
	מפוליטיקה 픅팠שירה⁛灰⸠㜶ⴷ㡝
	ביקורת 퐅턅�픅 퐅퐅픅על �턅퐠העגום �ביקורת 퐅�퐠孰瀮‷㤭㠲�
	פליט �턅ים⁛灰⸠㠲ⴸ㍝
	שירים 孰瀮‸㌭㠴�
	אהבהⰠמחילהⰠפיוס⁛灰⸠㠵ⴸ㙝
	∅픅퀠גם 퀅픅퐅턮⸮∠孰瀮‸㜭㠹�
	משורר 픅�אלמוני㨠שני 퐅픅孰瀮‹〭㤰�
	פרידריך 퐅�팅� 픅픅החיים⁛灰⸠㤰ⴹそ
	פרידריך 퐅�팅� � �턠בשנות 툅픅픠孰瀮‹〭㤰�
	הטורקי פרק �픅�ובלה 턅�픅턅⁛灰⸠㤱ⴹ㕝
	מדור 팅픅�
	חוזרים 픅턅퀅孰瀮‹㘭㤶�

	שער 퀅휅픅�





