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פתיחה

לנושאלהיזקקהמשורראתהמניעההסיבהמהי :השאלה.ונשאלתיש
היציהראתהמשוררעלמכבידהתהאזרזיקהכינותן,הדיוהלאזמקראי

אפואונמצאתמסיוימת,לדמותובהשתעבדוקייםלמאורעמראשבהיכפתו
לנושאנחישכנרהא,אן,מתקפחת.המשוררשלהיצירתיהחופשמידת

זהר :מדעתלוולהיכפתמרצוןלולהשתעבדהמשורראתהמושךהמקראי
הנצחית.האדירהאתוגולרוהאדםלעהמשריםהמקראשלרהשגבהפתוס
משאלותאתלהעלותבנקשרהמשוררנמשןשאליההיאהיאהזר,הארירה

בלבוששלוהאניאתלהלבישוברצותויותר,נצחיתלרמההאישיותלבו
הלוחשהאמנותיתההתמודדותיצרבוראיכאןפעולזהמלבדיותר.נאצל

אמנותיומתחגדולמאמץכילשכוחאיןהיצירתי.נחראתלנסותלמשורר
להיזהרעליושכןמקראי,נושאלעצבבבראולמשוררלודרושיםרגילבלתי
החםראתולאמכאןהמקראיהמאורעשלהרררח.קההודאתלאלקפחשלא

האדירהקסם-יחדהאלההסברתשתימכאן.האישיתהיר nהשלזהקירבה

ש.אתגםאפ~אשמביאותהןהן-האמנותיתההתמדודותויצרהנצחית

מקראי.בלבוששלוה"אני"אתלהלביששלםו
וא.ישיםנשמתן.ותמציתלברעיקרגנוזיםהמשוררשלתנ"ר"ב"שירי
הדיםהםשםהמתרחשיםהומאורעותנשמתן,בנראותהםכאןהמופיעים

במסכתהרקומיםהמרטיביםכיאפךא,פלאאיןביותר.האינטימייםלנסירנותיר
המצוייםמוטיביםשלמחודשתמהדורהאלאחדשה,בריאה,א•ינםהאלההשירים
והשרשהמק~רשני",ואידללביחיד"שירכילזכרו,עלינואןמכבר.בשירתו

דמות.ובשינויצררהבגלגולתמידומתגליםחוזריםשהםדינםזה--הלבשל
שהמשוררהעובדה, !מברפםהוא-החוזרר"דיברקם",כחם,היא-עקשרתם

כברדיועלשנישתלוהמרטיביםעיקריאתשלותנ"ר"ב"שיריונוטעחוזר
במרטיביםכיעדים,כמאהמעדיהזועובדהדוקאשירתו,שלאחרותבפינות
שלרםלש. ,,,,ןנת,,שיריהשירית.יצירת.ושלוחשושיהתוכיכלגנוזהאלה
שלנפשרהמיתכלאתמתוכהתשמעקשובהשארזןקרנכיה.,בחינתאפואהם

המרטיביםשלהמיוחדטיבםעלנעמודלהלןוסערותיה.נחשוליהעלהמשורר
li7 
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חנטרג,יסמינםבניעםאותםהמחבריםהצבורותעולתנ"ך"ב"שיריהרקומים
 • 1שירתורחביבכל

באשתפלה

tמתאורת-לאלהיםומקרבוהאדםאתהמחתןוכיסודעולםכיסודהאיז
תכונהמגלחמחםאחדוכלבתים,שלשהעשויהשירבאש"."תפלהבשיר
,כלמעצמולהסירחייבהאדם :ההתערטלותמודגשתתחלההאש.שלאחרת

 :שבוהמיותרכלאתלו"חתנצל"החיצוני
i:יz;ו~ז;ל ''זגיV! ש! 

i:יz;זגי'' :g 'f קןש~ד
 ...םחןשר, 9 ~~ד~ים

ת 15פח,שאידת 1$ ,,הכל,אתחיתוך.צריךהאדםכיהרעידן,גלדםהשניבבית

זכויםה"אני"שלכזהחיתוךידיעלרקכיהמצרפת,באשלחתךצריךשיש"
 : ,,קלואתלשמועאנו

 ז:::ב;ג~~ה ן,ו-ז~:;נ

~i:יע;ךה ןדוו'!.ו~Q • 

אתכאןמביעהמשוררההתלהבות.כסמלהאשמצויינתהשלישיבבית
 :טובהאשתהאהזאתהאשכיהמשאלה,

i , וכםב,~פה:ק,ם:;

 !:ק,ם~יפח~ז ,~.ע:

של;ההורסנחהמפניהנסתרהפחדקלומחרחרכאילוחללוהדבריםמתוך

 !חגיהנםאששלהחטא,אש

היאפניםרבתשלםד.ש.שיריביתרגםמוצאאתההאשמוטיבאתאך
נמשכיםשאנו ,הסמויוהגורלהכמוסיםהחייםסמללוהיאפעםהזאת.האש
 :מדעתשלאאליו

t1 שו~יר ך,ק:;פ:;:וע;וםוב~

:זאב,.ד i:ע.י i ו-rיר Qiק,ב iי;ג

 ,ש~ ' 1i ם,, iaר i;:ואה,א

 .ו~זנו ד.ק;פו,:;הוא

העולם")(,,בלב

המהדורותבשתיהקבועהסדרלפיזהאחרבזהבאיםכאזהמוסבריםהשירים . 1
מונאעיקרואןבמאמרנו,מקוםלונתייחדלא"זכריה"השירשלרם.ש.שירישל

כבדים".משה"וידיהשירשלבמרטיביםהדןבפרק
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הנוראההגורלאש-הזאתמהאשלהמלטלואפשראיכימרגיש,המשורר
הבוערתהקדומההתהוםאשהיאזאתנסתר.פחדמפחדהואמפניהאשר-

 :האדםשלנפשרבחביון
דים. i~יןןמ,ת j2;:ויא,וtיברחז;ןהדם

 . ; n נ;i,~חשר;;יס;ז-זבזסטר~י

למדורה")(,,סחור

הצרבתאתלהשכיחעשוייםאינםליטופיםושרםההיאהאשמכרותהיאקשה
הזאת:האששל

 .הנ;~י~ו~ ר~~ו;ז.'ואג,גיעיזך~ח

;דרךה. iJה ?jוןו~ס~הד ?j ,~כ

(שם)

ובורחאליהנמשךהמשוררכיעליה,אמרנוכבר-הגורלאשזאת,אש
זוהאלהית,האשמפנימפחדשהואהפחדפחות,לאגדול,אךחליפות,מפניה
 :תוכרבתרךהיוקדתדתאש

דסת j2ם ,,,,,:ואג:יי;ז-ז ה$!ך!~

ק.ד" 1 ~ !:1ו~וי~.ז;וו:זיו~t-ןמ

האויב") לא,,(

 :המשוררמתרדהאחרתובתפלה
 .•~בז~א;ר [i ;'~ש,ב T 5! $!א,וי

 • ..~מת vי 9i~רסזיי~יד~ש~י
(שם)

הםקטביםשני-מכאןהיוקדוהאלמכאן,אחרא,הסיטראהוא"האדיב",

אומראינוהקדדשאשמפניהפחדהמשורר.שלנפשומתנועעתשביניהם
לאשהזיקהניתוקעדייןאינהרגעיתוהתנכרותשכחההתחמקות.אדבריחה

לבעורחדלהלא-והתחוםו mחתהוא-ה"אויב"מולבעמדואףהקדוש.
 :הקדשאשזוהשלהבת,בו

 ,ת:~:~וז:וי 7r;:ויז,1וכה-ס~יי~יjיףא~ר~י
 :מ!י~ם ,vנויוו~ז:וי1ז 7r ו:;ו:ז~ם~י
 .ת~יV? ?t:גי;~ךהן~ים תד~,~ ,,

~זעי.ערדךמ, ?iא r; nםק,יךב;~זקו:זג:.ןת

i סהת;~r יr 1ךזויi זען~תי'ורת.;;

 .ר~גיו~ברדח;~ויי 1:1.;:ו.ז;וגגגך
(שם)
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tt נובעת-מכאןבסתרופחדמכאןגעגועים-האשאלבחיסוהכפילותרתה
שלאשרגםמעלהשלאשגםהיא :היאדר-פרצפויתזאתאשכימההרגשה,

בעתאךאותר,מושכתהתופתאשיחד.גםהסהבראשהחפתאשהיאה, tמ

 :לברכהשבההתהוםאתלוהפוךממנהלהבצלהוארובהאחתובערבה
r כ·א ,,:מאi י

-םt-ו;ת n ,ו~זד
 .~, 1:1 ,,לט;•בי\ני'
 ,וgןד iJזיק,!ן

ןת reס n ,;גרתו

-~זו~.זןזה 9ה 71ם
) n קרב")שיל

נתפסתהאשכינתפלא,לאלעיל,שברמזהאש,שלהפניםריבויאתבזבובו
 :הttתרהכאשגםלמשורר,לו,

iיו~ת. ""יזיכי H ,ה?:גו;נ~;נ;ווגיד,
 .,; nנ,~עייניני,;ןד,יי'רינ,ןר
 ,ה;וא,,זה, j1!יד i, 7ז{!'} 1~רי,ה

PiJ ידיכה:o ננוי~חי??ה;זינד... 
) n בלהות")ליל

כיצדבראהבררואבלהקדשוה,לתחםונכנסתחתא~הכיאפוא,מרומזכאן

כךהבהאחר.במקרםהקדושהאשרביןהתאהדאשבידהתחומיםמיטשטשים

 . :בתארתההאשהמתפללת

Mj?f ןויu גר~f ןת:'f :ויiJ גרfiJ א;ב, 111ןה

 ... iג '1'נר~ riv,מר • a ,~זי,יי 1י~י ו,,

.אשה") n :(הסרכיטרת

עלזורעאוורההאדם,חרשוסמלגםלמשורר,לו,משמשתהסנהאשאך
 :יחדבהוהאדםהארץחזרן

 ,הג;;ךזני H1?;;ויי,א ם'ג;: iך

 .ר•ז:ו, ש-~ ,.,~,אןז,~יםtידב 1י

גה, wבו Dji!1ךz;ר,ןם ijב 1ן

 .ר•~,,וה r.~ 'f ם·ו:;ו~ידבר
עמק") u :פלאבן(ארן

 :הסנהכאשמצריירהואאףהמשורר,גורלאתאליוהמצמידהעםגורל
 ...י JF;J1זרפ~•גרכ?;םגה 9

) n ליל")וארבעיםידםארבעים
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האונוסהחייו,קרבןעולמשמרתועלייעדוו,עללדברהמשוררמשבא
 :הסהנבאשדרקאולאו-בכללהאשבציורלהשתו.:ש

 ,ד;ק~,ג~ונוr:ויפהשו,הזנות םי'''
-ז,~;כקדי P:ד.ן?םז,ת ,ם• a.ciסםיכר 9

 ... דנi~~ ,~ ,•.ס:ו
בלילה")(,,תפלות

 ·'י'' !i,, tנר fז,י P:ךב 'jiנ~,נזr:וי
- ש;;, ר;;~,זדםים iנ:jוק.ה i1 ו:;

 ....]!כש iJ .~ז,,
(שם)

עצמואתוא.דםשורףשבחמהאש,חייוקרבןאתיותרהממחישסמללךאין
 :ייעדוומזבחלעלכיל

f ל'? f:\ ותם!י ,;יtב•~ויו, 
 ....,ו:ו•ריר p: ~זחי P:ק,די 1מךא;,

אלונרן")(,,קינת

מזככתאשהיא,סובהאשזו,אשהאומה.בחזןוגםומופיעחתרהאשציור

 :הגלותשלהסיגיםכלומצרפת
 .ש~ Q,,ידף, 1 ;זכף,

 1זינף

יכד,ה,~•בן ,ת,,;ר 1 .פ:~

tיו,ה,ר f ~~ו:וים~ריב

 1זכף ,ש, Qוסיד

ארונו") םע,,(

מתכוןובינהים,שלםרולהטילאדםבנילאחד :האששלהסרנהסגלותהאל
 :מתפללהשואשעהה.משורר

i?.i1"I ניR י;הךנ;סt1ו 

q זג:;~ארבצב~sוq ה;.... 
קוב")(.שיר

~יזיוקה.!ים J!צי'ני

-מtפמאהוהיייםא"'ה '\ T 1 '\ • lf T 'f' 

 1י~~ק.ד,מדק.דסדן

(שם)

באשיב"תפלהמתגלהשהואכפיהאשמרטיבכיאפוא,נראהלעילובcהאמרר
האלה•הטוב,הכח :אחריםבשיריםגםהגלומיםהיסדוותברמצריים-

מכאן.וההורסהשטניהרע,הכחלעומתמכאןוהמצרף
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ערופהעגלה

-שלטוןתאבישררהאנשיידיעלבסתרהנהרגהחזוןאיששלגורלו
בנסתראחד :כאןעלינונגלהכפלורצחערופה"."עגלההשירשלעיקרוהוא

שלעוריפתהבנסתר,הואנדועולאהורגיושעקבותהאדםרצחבנגלה.ואחד
כבגלו"רצחהיאוא.דםהריגתעללכפרהבאההתמההעגלה

בשםהמשוררבפיהנקראתהעירידעלמתרחשבשירהמסופרהמעשה
מהכירמז,אגבמלמדבר,הוא :באהואבמקרהלאזהשם"כבר".הסמלי

ההרשהיה,בושןישןדבראלאהוא,חדשדברלאזרובשעהעתהשמתרשח
 ,'א(בקהלתהכתובשלהחריףהטעםכלמשומר"נבר"בשםלעלומים.ויהיה

לעולמים".היה:פברי>
": T TT ; T • 

המובאיםהמקראדברימיוח.דבאופןמובלטהערופההעגלהשלטיבה

היא :אופיהאתמדגישים,על"~ה f ~לאר fב~ ז:'~נדלאר ,:q ~,,בשירו•
שהזקנםישעההזרעו.ונחהאלימותשלקרבןהיא Iחטאמכלונקיהתמה

 :אלמתמחאהכמתךונפשהעלעומדתהרהיימגאולים,ובגדיהםארתהסוחבים

 ,ן~~ו;ג:ז 9ק'ו 7flו,ווזזי ,,~ן!tט

r יזס.פמו ,,נר~םדtי~ייt

יו.ינ;ו'יגן.סשרכר:ז fרא n ,זך~םןצד

ובעליאלימיםבידיהשדודההתמימותשללעבונהתביעתאפואלפנינו
למראהמזדעזעשאינוהעםעלקיטרוגנעידהיאהעגלהשלועריפתההזרוע,
 :הנקיהדםשפיכות

נזדים 1ןרע'ו7זןיםtיזם ,;ן

 ,רל pןסה l;liJ n ~ r ,ים iןזטרוק
.\'נ~זית !tדם~דן i'fיiוים 11t1ןר

r ייt1i ה?~ 'f אר,' i ז:;ד. 

העגלה,שלהרצחלמראההעםשלהשאננותאתלהבליטבחפצוהמשורר
הטומאהרביןשפתיםשבדברהקדשוהביןהמשוועהניגדועלמעמידבר
התמההעגלהשלהנשפךוהדםמזה,והקלו""התפלההבה :יריםשבמעשי

המשוררהברבותןחתרהעגלה,שלתמימותהרשוםאתלהאדירובנדי !מהז
~ה f ~לאר fב~ ז:'~נדלא רי;~,, :לעליכברשהוזכרהמובהקהסימןאת

לע-העםשלהנפששולוחרושם,עשוהאינההדמיםשפיכותאך •,על"
שמתרחשבשעהאפילומתערערתאינה-היציבהאומונתוהשאנןבםחונו

 :הנרצחהאדםשלהקיםרוגדברימתכווניםלכךהאדם.רצח
קל.בשינוי •
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-,וי ם~~ j2ךוה 1ן
 ,,, 1~תכב fןז,וזם

 רי,;;;יא~דtי~~ין
יר. a.c :~יtי ט,,~םי~ארר

חטאהשלאהתמימההבהמהשולחטאשלאהתמיםהאדםשלהמשרתףהגרול
נקי·,םשניהםדםכיללמדבשיר,נאמרםת" 1ינום vגי fןרם .. :עידלכלבלרט
ברצחובעלמיםמכרסיםשהיוהוחמסשהזדוןאלאהרצח.בטומאתשבשפןהוא

העגלה.שלעריפתהעם .העגלבעריפתומרחשיםגליויםונעשיםהלרכיםוא.רם
הקדשוה.ומתהללתהאמתונקטלתחתרתכאילוהתהמ

את.כללעיןמדגימיםהערוהפהעגלהעלידיהםאתצים mהרהעירזנקי
דוםמזה,מדרמה,כפיםבקירן :המזעזעתבתמרנההגלומיםהסתיהר.אותהשקר

 :העריפהטקסתםעםומוזכרתחוזרתהרחיצה !מזהתמהכרהילשהתמצית
 n ,יןגזרם v:די~ת"לןחץמוכרחיםוהזקניםובכלים,ניריםדבקרד,םהנה
עיגמפנילסלקואפשרהםדכתםמועילה.איבההרחיצהאדםזם".ן Qם o,ל.י

השפךן.הדםעררןלנצחנכתבמעלהשלהעידמפניאלבהאד,ם
הואההרוג.האדםמדברהמתלהלתהקדושהובשםהנעדרתוא.מתבשם

המדבריםהם-אמת mהחזןואומתו.חזונומתרלאאןמת,אמנםעצמו
תרעמתומחרךהזקנים,בפיאשרהשראשבערתאתשרמ_עההרוגגרוונ.מןות

הלאהרוצח.יצאומקרבםמהםכיידרולאלמהאותםשאולהואקיטרוגשל
 :חטאתםמקוםהאוהתחטארתםמקום

סזהז,וזי.ז;וןנםי !t י~?סן
ftS ר, ac ~ ;v. ך,בדac ,זכע;

V, ו;ם,וי~ם~

וכע.:גייי oןכ.ןו.י;םריד•~ם
ווeזט,י 4אtו P, ~,זוה

זווד 1ןורצחן~נ;יכןןת 1ךדידז~מר

כ.ןוי~ n ~דזו r ~~!זוה
B ןכ;כזוזוה;, Q זךי

 1ערדא p~ך ac ,•זיצע tם n ,בגייt!ו;וזוזוה 8ן

חזןרלהםגליהשבתמימותומשרםזהחזןובעלאתהזקניםהרגומהומשםו
נגליתאפאוכאןמידיהם.השלטוןאתלהצויאהעתירהמסוכןהאוצרהזלבר,

ההקלבהמאלפתזהנעבידהרוח.לאישהשררהאיששלהכבשוההשנהאעליונ
בשירהגוססהשומרשלהקיטרוגרבידכאןהנרצחהחזרןאיששלדת.,לרנהביד

n בלליהיריהn , הצביעןנ,רלעהשקרעלמרהשקובלהאוהמתהזהבשירגם
גם-השיריםבשנישקר.מספרלוהסופדיםשולשאובכילוהבוכיםשל
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מתוךדרקאהנצחיתהאמתמדברת-בלילה"ב"יריהרגםערופה""בעגלה
אחרת.מבחיבהאףבולםהנ"להשיריםשניבידהדמיוןאךהמת.שלגרונו

הגוססהשומרחזון.אישהואהמתבלילה"ב"יריהגםכןערופה"כב"עגלה
 :ולייעדולשליחותהוקדשוחייווכלכסנה"באופל.,,לדק

י:ן;רות jJ?~עיד~~יקנןתום~.י rעווו.יים,ן eזכ,כק

 . nטא;ר;~דיר iא fiפ iJ •ג:ויד f ??ש~ש ןיו;::j1ז 1צ1

אותןכיאףידהים,אתכבקירןעתהרוחציםערופה"ב"עגלהשהצבועיםכשם
בלילה"ב"ירהיהצבועיםכךהחזרן,איששלדמיואתשפכועצמןהידים
אותםהביעולאעצמםהרחמיםאותםכיאףלגוסס,ים r.nרסימניעתהמגלים
ייהרג.שלאחיבעודולולדאג

שהםסופםהמנצחים :ערופה""עגלהבשירגנוזעמרקהשכלמוסר
ולשלטונםהחזוןאשיסולקכיהעיר,שליטינצחועתהלעתאמנם !מנרצחים

יצאהרגעישכרםבלב.דעיןלמראיתהואונם nנצאךעדו,צפויהסכנהאיד
עםמידיהם.משתמםהחזוןשלהאוצרהאמיתי,האוצר :העולמיבהפדסם

אוצרזההאוצר,עוזבהתמההעגלהשלעריפתהועםהחזרןבעלשלמותר
הוואהערופה,העגלהעלנטעןהואהחיים.ארץאתוהדעת,האמתהחכמה,
 :לה.שיבהשאידהיאגזרהלע.דמהםמסתלק

!S 1דן:P מרים.קדמי?םר~

 ...;גךה~;ןךהר 1י:;נ

בקידםשרפניהשליטיםנשאריםהחיים,מארץהנעלהואוצרוהחוזהבהסתלק
לעולמים.ומאמתמחזרןוריקיםנעורים

כבדיםמשהוידי

עולהעמלקבעמלק.המלחמההואויסודועיקרוכבדים",משה"וידיהשיר
השטןהאובעולם,הרשעותושלה.רעשלגילומוהוא :סמללדרגתכאן

רקמתםחוטיואתשונים,מוטיביםנרקמוהזההשירבמסכתובצלמו.בדמותו
מלחמתהאוהראשוןהמוטיבבדיוק.לעקוביכרליםאנוהמיוחדצביונםעל

שתיביןנחוןהואמשה.שלבנפשורהרעהטובביןהוהתנגשותהיצרים
וישראל-מכאןהמתלקחים,היצריםסמלדולק",געש"הרעמלק :רשויות
לצדנוטתמשהאיןעדייומכאן.הרוחנית,האצליותסמלאל·'עםרד"כרכב
זלעמלקידלתתשמא :לבועלהרהורעולהתחלה Iמהססכאילוהאו :ישראל

 :קולואתלהריםמתחליוהספקהתהייהיצר
-ן?ךב iן:~:~ערגי::נ.דךא jJט~ל
 1ךבה,אדק iךו
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tזיs" iJ יטt;ך;ב;תשi11 ו?רים-
ורים fךיי 1דד 1

-ךםו.קרזוי:דיה 1י ri:וך
 1וק 9 ~ן;בד

 :ישראללצדמכריעוהואהספק,הרהוריעלמבליגהואאך
-גר~, aו~?יsן •~~~ת~זא
 1 ,,,,~ן;בר

הנחשים:שלוהנבכים,התחומותשלהאפלהכחהואןעמלקאותושלטיבומה
האויבהואוארמה",כתמכלשוטנים"תליניםנקרנוהכוללהכרחהואוהיצרים.
 :בחייםאמרןוחוסרייאושברהונוסךבאדםהשוכןהנסתר",,האורבהמסוכן,

 ,ז;כגכר iaא;יננ vם 1~דנ"נר, t ~נ"
 .ד; fז,ו:;ויםש;~ז

 ,;עןפ;נת 7iןם , ר•~~ל~;חדז
 .זpמ; » 1 עצ{;:-ה~«

i7?1f ' ר.זכ~יםi י~~~ךיםr;r:םיו 
 .םיכ;:;,ו,זט ij ;,יהןא

מביאדהזחהאויבעםהתמידיהמגעהזה.השטןמולפניםאלפניםעומדמשה
 :לוכעמיתעצמואתלראות

גכז,וידtיז ן;?י, Ji7r'P « : ;;יא~ר

 ...זז,ויתtי~ינ:וי

מתנגשיםכלנראשרהפנימיותהסערות·כאישכאןעלינואפואנגלהמשה
 1עמלקגנוזתוכוונתרןהיצרים,מתרוצציםפנימהנפשרנקרב :האיתנים

ישראל.כףידיעלמוכרעתהיאלבסוףאךנפשו,במאזניערלהעמלקוכףיש
גילומו(ה~אמשהנאנקשבראחרא,הסיטראשלהשטן,שלהזההמרטיב

"אלבשירמצאנודוגמתושלרם.ש.בשירתחדשאינו-המשורר)של
האויב,חראכאןהמרכזיתהדמות :השירשלתכנועלמעידהשםעצםהאורב".

המשורר.משוחחה.ההאויבעםהאדם.שבנפשהנסתרהאויבזה

בוקעתל" f~לסג;יד; i1~ך~ל~ג;י if:זלב nזההמשורר,לבשלהדידויזעקת
תה,, a "שירשרהאורבשוחור.קדרותכולורצוףשתוכוהשיר,כתלימתרד
ח;ר" rםל.יל;ת~ת7זל.~יםרך e1י f "האיוםהנחהואחראז;~הרם", iJןם,רי

ה•זz,ונא-משהעלנשירוגםכאןגם ."ף;פ~םבת 1.{ !?~ןה J!ז,וד .vןדרר 'jiז,וד .tvירר
ופעםעמלק, :המלאבשמונקראהואפעםחם.אחדהנסתרוהאויבהמתעלם

והאכזריותהמסתורדא.-ימח,תכונותעלהמלמדיםשוניםבבינרייםמנובחהוא

שבר.
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נכוןמשההעצמית.ההקרבהמוטיבהואלהבליטו,שעלינוהשני,המוטיב
אתמסנןעמלק,הואאחרא,שהסיטראובשעהעמו,בשבילעצמולהקריב

 :משהאליואומרהעם,שלקיומו
-ו iןוזץנן i~קמ W?גנ;יtייב iז;וך~ם

 !ג~כ, י.,;:ו,רס

 ,ם~ק,, :לשטןקוראשהואשעההאורב""אלבשירהמשוררנוקטדומהלשון
שהמשוררבעדו :ובנוונהבמגמההשוניגדלובלשון,הדמיוןאףעל!"אןטרוף

מעי)~הריחפץ,בהםמוצאהואואיןבחייםלואינפתלאני,נפרט,מכריז,

שםהעם.למעןמנגדנפשואתלהשליךנכוןהואניכמנהיג,משת,ומדויע

שיריםבשניאףקרבן.שלוגבורהקדושהופההתמדודות,שלועזזינוק
הנביאמקונן"זכריה"בשירהעצמית.ההקרבהמוטיבומופיעחוזרא:חרים

 :אחיםריבעלהגוסס
~חיו, כו iאאחראיתי:פיויי 1א  •• T • •ד • •

ר, t!נשע;~דןא;~ב

;p , ו,ןנ;ימסנ~תP,1 ריבם;

צד. 11!בגזאומגג

שנוסףתפלה,הנביאשלשפתיועלנישאתבו,הנעוצההחרבאףעלאך

 :אותהמפעםההקרבה
 ,ה;~:,ךוזרי p: ן,-ז~ו,רי

-נ;:גצס~~ןןז;יי ן,-ז~ו,רי
 ,ה;ךt~ז'~חים'?,:וזזJיב

גג~.ז;ןיכוםrז•;ת

מודיעשםבני"."חנינאבשירההקרבהשלהמוטיבבלוטבהירותביתר
אתנפשואלמנווןהואהנהייעודו.עיקרהיאהתקרבהכימפורשהמשורר

טרףעצמואתנותןוהואהדור,שללפתחוכביכול,הרובצים,היצריםחיצי
 :הדורבשבילנפרהקרבןאיפואהואלזולתו.שייטבובלבדלשיניהם

ם~ת,ו fוwיון;יו?ס~ים~r;כים ijים i1ם~בו p;ת 5!ן
ד iם~קצ , p;ן~תיג:יי, l:\זזו י.,;: םי+:?' P:ם;ון~ת

W ' םז,גr ז;וחר,:~ע;ו?ןים:+י~ים~?'f םזרד,ו

וזאת.ף 9םכו,רזכז;ז.ז;יןת,~סריםי i2 ~וסצן

"קינתהשירשלהבאיםבחרוזיםמוצאיםאנועקבותיואתעצמו,מוטיבאותו
 :אלמון"

 ,~זרדו,א:;ביוה p: ~ת iן
r; א!J 7,וצי ;~~;וז:וי?:J ר'ז?וים~: 
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וים. f;נכי nכ~י .,שך,נזיי

ןמןר;,.מב~ק,ר ם~ו::::וגה

כיכאן,נעמדלאוהנער""הנביאבשירהגלוםהעצמיתההקרבהרעיוןעל
אחר.במקוםהדיבוראתנייחדעליו

עם.העם,שלהגואלהמנהיגמשה,הבדידות.מוטיבהואהשלישיהמוטיב

הואהוא.בדודאישתוכובתןרהריבשבילו,עצמואתלהקריבמכוןהיותו
בדידותובהיכלתדרןזררגלכירוצהואינושלו.היחידרשותעלשומר

שאתרעמלק,זהה"שר",מלוניצבהואבדד :היאנעלהבדידותוהגדלוה.
 :ובדודיחידיאדםשלנצחונואפואהיא-זוהכרעההכריע.ושאותונאבק

-מסיןד:;בג;יר,ע;ת;ן nגזי:;גכצש
 !,דימ~יחי~י

-י;;ם f:jl:גי fי; f:;ביא iJ ~ J דק~~;:
 !לם 4ריבן ?tjו~י

 ,»ד~«מ ם;~:ךו:וידי P1 ~~ה e י;~

 ...ד g7?Jלא ם~ן~~

שקו:עכולוישראלמחנהשכלבשעהאלוהים.מולגםמשהניצבבודדויחדיי
 :הגדולהבודדמשה,הואאח,דרקערבשינה,

ובז;ה,אכק ,ה[!:;ד vה wמ

ו:~ור.שדוגצ

 ;,~~תא ,vנ;ה,א;ים Wך iJת iגןפצו
 . דן~:;~נ ,,,,~

;ערוםךו:וידיוגר 1שה,א ·~ו
w ע;תi , זזע;ת

? J הW' וג;יאם.F~וqיn ,ה, rf ם-
 ! ת;א., י;ר~,

למשל.לנו,מזדמןהואאחרים.בשיריםומופיעחוזרהבדידותמוטיב
המשרורשנוחלהמרההאכזבההואהזהשכשירהבדידותטעם , Nב"סליקו

הבדוד,אתמבזהשהואההמוןשלדרכוזונתבדתה.להמוןשארב.תואחרי
העם,עלעצמוומוסרמתערלטהחחהאםהאישי.קרבנוקדושתאתומלחל

 ...,,סוגדיםלהיותלהםנוחה.המוןאנשיכלום.ולאההמוןבעינינחשבראר,אין
 :לאולתולהשתחוותהמשורר,שלבזריואתלקטו" ...לפלמונים

~ n ;, ,י,~ים~וי~t.tv ,נ?ת

מךק,ם, ם;~:וזז:וי i r1~ו 1 ''זו
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-םדות!ד ,,כיק •;יו-f r;:זזבוה
 .ם,, p:;ז-וiוiגהוזיןגאנ:ו•, vנ~ז•

החוצץהגבההטרוהכרחי.מרחקהאוההמוןרבידהמשוררשביד mה·המוחק

וnחק nלכומרחמשהגםאומיתו.חזונושבחלוהאכזבהמתךוצמח:~יביהם
 :כךעלחתלפאלבלתימהםדרושהוואמ:העם

 ,יר«;ז?זי~ף ן•~~:יר,חרת '• 1 •
-רי 1i? ac ,,ף

 :כ, ,,ןג.cינ:ו•~ה ,,, 1,1:1;1 ,, ' 5'
'3iJ ךf כח! 

-פהיבי 3 'ב" :~כ:גיבזיבקןעז,יבק
 ...בר 1 ,., ·~~

זהמעיןאןלמשה.אפאוהואהבדידותהו-הזהבשיוהנזכר-בבוזtר

עלאלאשםמדרנוויחידאחדהולעלאאךב"סילוק".אףמוצאיםאבו
" Q השיריםשבשניהשרההצדירחועודמובלטזרובדרןם~~לים•·םזדיןי

 :הבדידותמוטיבב.עיצוב
 ' ?li:1;:זךוננה f .א~פ~?אז, iנ;ו 1:1.~י

זים, rJ:PiJ;ןד iJ~ככי~ולת

 , יו:r;וז:; ,,"'י 'ii 'נ:ונ;ועזיי~ל
ע•וים. iJ ~ 1ת i1זז1ם i'וiיזו

ב;~זwית, ה~ז?=~ו ,,ע~~ ,~;עיי

iןס, ל,< 1 ~עיי· 1 ~ ~בוש. ' 1'11
-ת fi ''י ז;, ,,יו ji'iJןזה
ב!ן?רש.:פוךנ.;ום iוf pה,א •~ן

החוזיםכיללמד,הבאיםהאחרוןהחרוזדבריהםכאחדוסמלייםבוטים:כמה
פגבטובתםשלאוצרי.איברדמםקרבןאןשלהם,התמציתדםאתמוסרים

אלובידהמבדליקירברחו.בעלנרצוההקדשומציבתהיוק,דדמם·להט
לקבלו.וממאניםלקונןשבזיםאלו rרבעצמםאתשמקריבים
עלינונגליתכאן"הקדשה".בשירחבדזדותלמרטיבישאחריםפנים
הקשריםכלביתוקהדורשתקודשעבדותהיאהשירהפרישות.של.דבידות

והמטליהשירו,ללאכולוהאדםכלאתהתובעתעליונהנזירותהיאהעולם.·עם
n-מוצרן.וותרועצמושעבודשלקדוש,שלבדידותליר

-ביכוד~ו:ז•ד,יכדו•ה,א,~סא
Q 5',תיז:ו 9יב ,,, t דימר:· 
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r ו~ם.~בלי~סא~ f ו~?יה-
י?כןי.די~רנר.זבךz:יי

המשורר·בנפשהיוקדתהאש :"בעילה"כשירנמצאבדידותשלאחרטעם
 :הזחהיקדרכלחסלחישוףהעלולהאדם,אתלעזבלרגורמת

ii ז;נש,םס~ןם.:;גז:ייw י~

i ו:;גלס.~גבן א;י,;ה 1;1,וכ~ן 1ר
 .י~;:ו~לק.ר:;גז:ויר f ~וב ,;

 .ם;,~;מ;ת iעו ' ?i:'1ע;ד p:רף f'ג

מאדלהדומיםוהנה-לם" i1](קךיבי ל~,,משהשלקריאתועדייןלנרזכורה
 :"נעילה"כשירתפתהאשאכולהמשוררמפיהיוצאיםהאזהרהזכרי

ג:;גי ? iז;ןי 9 ;,~ס f 1 ו;5ז;

 • :t ,!]ז;ןק,רב " i :ךז.וע p:יכרזת

הגבורהמפישנשמעותוורמוראדברישלקולכתמעידככשרההזאתכאזהרת
הנגלהח"אני"ולקולהנצחלקולההקשבהמשח.באזניהבוערהסבהמתוך
הזאתחכורנהבדידות.דורשתהיאאףהמשורר.שלכנפשוזרמיהמתוך

 :מהחרוזיםנשמעת
ב /l' ~ן i! .,i;ןם. 1$ס~rו:;גז:יי

i 1ן~וןדt ורז:מיגיr~
זז;ני. iJחזטע,

(שם)

שלהסבירןכשבילעצמו,כתרךלהתכנסהצורךגםחראבדידותשלחשובסעם
 :הבאיםהחרוזיםמתוךערולהבוקעתבדידותשלזרנעימההפנימי.ח"אני"

רדן i1$ךךה 1iJה fIה f'ז;ו~

?; r יי:zונ;י~!ןךם ,ןק;rWf ף

יי· 1$ס ר~~וzr:ייב .1\:1 ,,,,
:.i ; ג~reiJ רזרi צ,ר:piJ ~ב. 

~?רןזנאריע,גr-ןזקיםחזם

ב. 11;ן:~ןוי ר~:י f ~ w,ז;נ
n ם-;ךין:p ד;דI עוiJ ~ ip ןרן~ן~-
 .ף~ iנ?ו;וךיע',ךם ' Wיס Qזך

פרישוחמרתצלאשראלמון"."קינתכשיררואיםאנובדידותשלאחרגוןו
פורוטהואלוכןחיה,לש;אעמובשבילחייוקרבןנירואה,המשוררעליה.

 :ביחידותלמותכדימהקהל
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f ים~יןt?1K ג:ןיב,~כדוי~
 , Kן f t'א!י, 1נ~ז!יןזז/!כr:יי
ודזב, ,;~ו:פזיו:יי rזכ

:נ~יב.ני oם ?iיביע;וםיזrיא

ז~~כיפעדד~ניד,פדא~ה ,,

 ,,י K?'f ~ fן:גיר,,וםךוי
~ו;ניד.~גר:נר 1ז 1:פס,גת

הבדידות.רקעעלהיאאףהמצריירתאחרתרנה i'תפניעלגםמרחףהמותצ:ל
החרבהיא :האחרונהחייולמזכרתעיניואתהמשוררנושאהזאתב.תמרנה
דגלאתהרביםלמעןהניףהואוהאכזבה.הייאשומפנינופלהואשעליה
עצמועלחסשלאפיעלואףהאור,רביןהחשךביןהנטשוהבמלחמהה:ארו
 :ובדודעתהעזובשהאוסופרנפשר,אתו:סיכן

;ןד.ב~~י :ן~יג:ייאם ,;r. ו,1

~יכד~ףן,ין ,ק;אז:;:תרם

די,. nנןו;ני.סרנק ...~tזניה;ודן

זסץ';י,~ו;,זהאדיג:~י, iזוס~ם

זובט fז iסדג'fכר 7r ~י?r.ני
 ! , s ,~י,ו!דן ,סךזי , '!!]

נפשהופחותים.לריקניםוב.רזהאוכבדים"משה"וידיבשירה.רביעיהמרטיב
המחנהבסוףההולכיםרה.תרמיתהשקראנשילמראהבצערמתעטפתזמ.שורר

::t ,ןתרמיתשראהלהמיט"שולחןאשרעלמק""מרגליבחינתהםמאסףn , הם
 : mהרמבשריואתהרוחאתה,שרנאיםויקבים

'בף f! !גן ,,,-ן 1כ,י~ין,מיכם

 !ב f1ןחהדגה ;י~

דמים.לשפיכותתוכםנתוןומתאריםוצדק,שלםורדופיפנימעמידיםה:ם
 :המובהקיםהתמחסדיםה:ם

-ן i1נזןיי;~ט?יתם:יפי;ר,~כ:זי
י;ן, f ו,!,םל,ם

עםלהםמלחהמולכןהשפלים,יצריהםעלמכסים-הבזוייםהרמאים-זם.
 :והאמתהחזוןאיש

נ;ו:זירים:ןם~תש;וו:זים:נם~חג

זירים. nיבי q,נו
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 ,; aa.c: ,ן 1~א ,,קים 11חם v;:וגה
,, r-, וב,,ם .9ר,; . 

 .םיז.aי~? P:~ג;ת 1ז/;ן,;בות~זמרת

~יa.זים. 1ים iו.יז:זזז

היסדוהםהראמת,החזרןרוחשלהמובהקיםהאויביםהםהללוהריקנים
חוזר-לריקניםהברז-חזההמוטיבהאומר"כבשמתהמסתתרהעמלקי
המקריבמשוררדמותלפנינובצבתהזהבשירבלילה"."יריחבשירגםומופיע

משמרתו.עלבעמדולחייוקץשמהבלילההכדורירית .הכלללמעןעצמוא:ת
בבכיוממרריםמת,הואלמענםכיפתאםהמרגישיםהאנשיםבאיםעתה

 :לאמו·וג.וססהדשמרמתרעםעליהםהאלה,הצבועיםאךו:במספ.ר

ך;:וי:tי~ה-1יקי;ים i 'iJ נ,F?וצי ez;ir:iנו~ה
 » ! יו:;~גצח ,.,יוכז~ךתק.ת 1מ Iלוכ~גני~תא 1«ה

 1~י 9םtי~וב'ת f 1כ 9ו:ז Iזה 9םן:טזיי Iז~ר
 1 ת.,~ י;~ו;ם'לאו;ם.ל·אייו:זי:~יעודל iז:וי v.~זpג

ריקנותםקלוןאתובגלותופנהים,מעלהמסרהאתקורעהואבאכזריות
 :מתהואלמענםלאכימדוה,:זאו

;ךים. 9 ;ךוה;ןו;ב;ךכיק.~•ם,ז C.\;IIS~הזם 11;\.

ם,;ריםת 1ס JIי, r?~ים 'iכן,ךרות. 1 ת;.נ,~וו.י.ז;ןכזpזים

-ונ7יג;,זיניי ~:rדכדם~ךם,טרז:וי 1ו~ם,א
 !וrןגרםיכןבי ~:r ז,ןt~םגג,ז:זזר;יויו.י

עמלק.עלההתגברותהואנכדים"משה"וידיבשירהחמישיהמוטיב
צררהה.לובשהרעשלגילומואחרא,הסיטרא-לנרכזכור-הואעמלק
בדמותמתעטףהואופעםואכזריותרצחצורתלובשהואפעםצוהר.זפושט

המנצלהגדולהמכשילהאועלמקזרה.לעבדוההעםלבאתהמצמידההתרמית
עמלקהמבוקש.האדייאלאלבדרךשלוהנפילהרגעיאתהאדם,ופירזא:ת
עמלקלבבד.לרגעיהסגיהדאלאאיברבוחרכלכיהנצחי,שלשלילתוחרא
בעמלקהמלחמהמאורעהאדם.לבאתהמכרסםהוספקהקרהכפחןוחאר

nלבזיתמדיית nאוער nלהבהפךהשיר,נודסושעילושמהבימישאירע
הטבעוההאומהרוחידיעלבשטןהנצחיתהמלחמהלסמלומתעלהפוסקת,
לשעהצולאאפואהואעמלק"זכר"למחרתהצרהנביאים.אזרןשלבחותמו

 :לדורותצואלא

 1ף iםשא iע;ךם iו.ק 9 ~ן 1וזילט

 1י:יה ?7 ~וזדו;
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 !:11tf1ןהןא iJ ~ n•Qה,א •~
 ...ופ; tiיןב ijן

ן 9ק.~ודtיר;ןסןה,א

 ... 1~:יפ n~זררע;

זרזב;ני~תה iם~נזןה,א

 ...וים i ,,ם vדר,
ף. 9 ~~,ים 1;::בזךרף reזןה,א

 ...לים !f tגב 111נ:

סוקמןדן ,;ן .ק~ Q ·,-;ןםךסק

דרו.יי 1י
~~וק iז;נ?יכ~ה:ז-זס iנןי,:ד:;וי

 » ...ר r 1=יז;ני=ז;,

רחנוינתרנושררישמו,עמלקאשרהומדיח,המסיתכיהיטבמרגישמשה
ולהבליגלהתגברלוהמגידהואבלנואשראלחיםקולאןפנימה,נפשרנקרב

זההניצניםכוחותשניביומתחמעיךנוצרהזר"הפנימיהו:סיתעל
מורגשתהזרהשניות !מזההשטניוהנחמזה,האלהיהנח :נפשרנקרבזהמול
 :אומרהואשכךרנה,בנהירותלמשד"לו,

f ~ if גי1;ים~תאpד ·~~ןז,ניז~t ר-
i;1~~זר~הגוךי 

שלגרפונתוןגםאלאנמצא,הואעצמומשהנתוןרקלאהעמלקיהיסדואן
של;שליחיוחםהםהרוח,ברזיהתרמיתואנשיהכבדורודפיהריקנים,העם.

 :עצמואתמשהשואלהאנשיםאותםלמראהעמלק.
/ru 7'כt ~ 7t ו.קCi] , חן(~? y ז;ניט

 ?רתרמ·תש;אה
T i - i • 

 :כפלוהשהיאברחהעל-השטןהוא-בעמלקהמלחמהכלכיאפוא,ברור,
המסיתונאותרפנימה,בנבכינוהלוחשנאותרמלחמהומכפנים,מבחוץמלחז.ה
למהותורמזיח.דגםהרביםוברשותהיחידברשותלנומחוצההו:זדמך

 :"התעוררות"בשירמוצאיםאנוהשטןשלהזאתהכפולה
םtפוף,נזדדך:;גין~ת 7~ה Jl;SWךצדןויהי

,;ךחוב.גוב r~w;כית ijת iוג1 ע~,~ן,א

הקרוישירתולסמליבהסברהמשוררגםמתנורןהשטן,לעמלק,כיונראה
ברכת.את,,מונע-שםדבריולפי-הנסתרהאויבהמחבר"."התנצלות
ייעדוו"עםהעולםשלגאלותו,עםישראלשלעצמו,עםהאדםשלהפגישה
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במדורלהאבקאותר,לשחףאותר,לבקששיואיוב"ישכימדגישהמשררר
 aהאו,.,בתוכנוהאויבכיאנומוצאיםאוליאזה:אוי.ב

לעזאזלשעיר
-להתערערנוחההמקדושיםחיינוויציבותרובץהשטןנפשנולפתח

rזרדבשרמיוחדבאופן •הנ"להשירשלביסדוושהונחהעיקריהרעיןוזהר
n התמורות.בכלועומדיםהקיימיםשבחיים,והיציבותהקבעהחזבשירחלה

מהלןשלהמקדושהדסראתמזעזעאינומותראן ,הגדולהכהןמתהנה
להימשךמכורחיםהחייםכיללמדןבשיר,נאמרבמקומרהסגןובא ...החיים

המסתמכיםהדבריםמתןומהדהדתלצבורתקלהלגרםשלאדאגה mכמקדם,
 :הסגןאלמכררנים mחמשנהעל

 ,~.ז;ן~ךתרtי~רידןן;א
 .,,ןין!~ת ת•ז~ו:; acןי,

בדאגההמובהקביטויהלידיבאבמחשריתקפחשלאהמקודשלמנהגו:ח,רדח
לשאלודואגיםהוא,מהכהונההאושאףהזה,העתיהאישלעתי.המעלוה
מפנילרכ.טיחרסללוהבדרןאותומעביריםהנההפתחע.שרםלותקהר'

אונומים.מזרןשבדרןסרכהבכלהעתי,ל.אישלו,מכיניםזהמלבדהטרדנים.
תתערערשלאהקבעוההסדריםלמערכתמערלהחרדהשולטתכיאפואללאים

במשהו.

הבלתיבארההקפחד,הזהירותאףעלהדאגה,בואףעל :כןפיעלאוף
הניתוקמתרחשכלראשיתפהים.עלהסדריםכלאתההופךוהמפתיעצ:פיו

והאומהעולםחעתיכאילומתנתקהכל,עלמכסהשהלילהבשעההזקרע.
,ןםר.ק .. :לבדרהשעירעםנותרהואהחיים.שלהקבועהמהשלשלתמתקוע
השעיר.עכשיוהאוהאמיתיהשליטכיבזה,הרומזהשיראומר~ןבד•זז~יר

השעיר,אלאהעתילאהואהמצודה :מוחלפיםתפקידים mהפוכיםה:סדרים
העתי.אלאהשעירלאעכשיולהשילחחייבהעזאזלשלהנוראהרשותוואל

אברשמתכוו"איים",בשירכברלבומרומזיםהשעירשלוטבעוטיבו
 :בכלבעוטשיהאלכן,וא.דםאתהמביאהממרי.דהיסודהואכילמדםי

יבךת,,ק•רr:ו~זטערד .

 .ךק;ד,שז;ו•ית iנךסדד
ושי~ת. ר•~, .ף~;ו~

וךקד.!זאיירים ifס

מכלהאדםאתהמבתקהוא :פנימההאדםבשמתבקרבאיפארשרכןזrשעיר
ההפיכהלעולם.המשרכואר mיציב,ומשטרשלרהקבע,חיישלהתחומים

 :העתיאישאלהשעירידבררכה~זאו.ל".ס~ריית.דיגת f',לדהמרי
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iJ ןו;םj2 ,מו~~ז;ןיף;~,, 

ל~יכיף,נi;ןד,ת {i ת;או~;:~ב;ו

-דת it7?iJים v:םך;ו;ב,~ת
 ! !;'גאז~ו!ךד,ת iJוו?דיגת

 ,"ת~;~ופ:ם"ם~iרםושלהמשמעתשלהקבועהמהמסגרתאותרמוציאהשעיר
"סופתלמפקידוהוא :בקיצורולמסורתו.לצבורמהשיעברדמפקיערוהוא

 "!ב~םלז;יי {Vi ד~ו,ז~ב,, :ונופלמנוצחשהעתיהפיתוישלוסופרהקוראת"

בדברהעוסקאדםהואהנופלכירושם,שתעשהברחהעלהזאתהנפילה
וסימןסמלאפואהיאהעתישלהנפילהמצרה.שליחהואהוניזוקקדושה,של.

השעירהתהום.לתוךולהתגלגלליפלעלולואדםאדםכלניללמ,דהבאים
 !רובץ"חטאת,,לפתח :ומעלוםמאזהיאעתיקהואזהרהתמיד,עלינומאיים

השטןגםמתכווןהנפילהשלהזאתהמוסריתהמשמעותאלכיוייתכן
 :הבאיםהדבריםאתמשמיעשהואשעה"נחש"בשירהמופיע

~;~ןגי

 .ר~גiiJ :jךיא

 ;rק; !tהוא
ו;בו.ןה,

- !;'פי:ו.~י
 ...ז:וןע~ז

מוצאיםאנושחוריםבמיםטביעהשלציורבגלגוללתהומותנפילהארתה

 :"הצילו"בשירגם
-נ~ת tiזג~;כשדא;;ןת, {iג~;כשו
,;ןצח. P1 !:!~כר~ה ir.Wויא

ס;כנןת,iךיאענ;והצ;וךת,iךיאענ;וה

 :ם~צח ,, nקרי~-ס V ~ i'l:סרס~ת
 . »ן;י•~ם«

בכלרושםערשההזהר.הכשלרןבדרנו,ננשלהוא :העתיאלנשובעכשיו

המקובלהמנהגשוורתהמקדושת,היציבותבתערערההחיים.מערכת
 :בתקלקלה

 !;'וד~נוסן ,,·יz;ו~ותו

 ,תו;:;זו;zב;ו

 :rז~ג.cין ת?: ?1t!7ה v; ,מpז,
 » ..יר {Vy ,, 'T;l:Vi:ר tiי«יא

הקדושהשלהרשויות :כאחתומחרידהמפליאהתופעהקיימתכיאפואראינו
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האלההרשיוותקרבתביניהן.מבדילביותרדקוקרהןמצרבבותהזטרמאה
ביובתרןבתיותושהאדםמפניביניהן,שורהתמידימתחשיהאלהןג.ורמת

זכרמעיותהומות.לתהומילפלואושמים,לשמילעלותיכלורקיע,תהםו
 :המשוררשלבשאלתו,מוצאאתההזהלדברו:רמז

?גזרגגיגי \ב;~רא i::a.c 1:'ם
~ r;~ ןקיה;ם?i , 1~וק~ח~,וא -

האויב") לא,,(

~ל nבשירגםמצריוסומאהקדשוהשלהתחומיםקרבתשלהזההמוטיב
משתלביםכאילוהקיצונייםהניגדויםכיבשמעהזההשירמתןו .•ר~ז\

הגבולותנעלמיםביניהם.להבחיןעדואפשרשאיעדהדדית,ונושקיםיחד
ביוהילל, .וביובצחזמרתביוהפאר,וביוהכיעורביו :הויפוכודברביו

מתוארתבובלהות","לילבשירומופיעחוזרה,זההמוטיבהמרת.וביוהחיים
התפתואשההתעלות :הניגדויםמשתלביםכאןאףבלילה.המאיויםתהום
בזר.זרקשורותוקדשוהתארהאחת,בכפיפהזרות

ההתנגשות,אתגםרואיםאברבלהות""לילבשירדי.לאבזהאך
ביגודםשלהחריפותבמלואזחמלוזההניצביםעולמותשביבידהדרמטית

עלוםםויל",ד~י i2י7ז ז:1ל'~~לנ;י.רי i"חוהאבותהקדשוהעולםמכאן :הנצחי
והתהומותהתאחרעלוםומכאןהמשורר,שלבלבולתחיההקמיםמתיםשל

 :כאןישבפילהזכראפילוכולו.האדםנחאתיזב.ולעות
 1ר;ר~ית ?j~ך;:גיזנזק~י 1סי 1~י

~, ~ v, ם~;דייםre ז~חיירים

ומצרהקדשוה.שליחחעתי,שםמה :לעיזגלויההשיריםשניביוההקבלה

קדושיםלאבותבןכאןאףהתהום,לתוךומתגלגלוכ.פוריםביוםנופל
השטן.שלהמלכדותשהיאהתאהד,לתהוםנופל

"מגלתבשירגםניסוילידיבאוהסומאההקדשוה,ביוהביגדויםשילוב
ה fן k'nשלהמליםמשחקהואכאןהמרטיבשלהמוסדוהיסדו-קנאות"

\ k' ןf ה": 
 :-אז-ן,

 ,י iוא;ךךת 7rםה fי:ז '!iם
-ונ!יע;ך~;נת
ליq;י~ן!,ךוה Jים !Vך ?jקךש

ה~,שורראיןכאן :"מצבה"בשירהאלההתחומיםםישםרשמגיעולשיאו

הואשכןהשטן,שלקולרואיזהובנשמתוהאלהיםקלואיזהואפילוידוע
 :עצמועלמעיד

 i;יי:ז~י ...
a.c וים ,;קם:iויאר~ייי~!f זקן. 



מיקםמשחד"ר 86

הרחיםבבית

השואףדא,דםשלהרוחביתהנפילההואהזההשירשלהעיקריהמרטיב
השכיבה,לסילוקסמלהאוקמח,הטוחןהעוררהגבורשמשון,המרומים.אל

זתפזמון- "ח;~~ז;ןי tן~ם ןא~;;~ןז;ןי f~י •.החייםברכתולקץהחסדלסוף

כאןנעשיתהטחינהשבטחינה.הומשמיםהתפלכלאתמשקףבשירר iהחו

עלוחוזרתהנשביתלפעולהסלמותכלית,טעםנטרלתריקה,לעשייהסמל
הטחינהבעורןתדיר.מקרםנאותרנצחיתופסיעהדשדושמעיןתמי,דעצמה

קפאויםכאילוהחייםמתפתח,ארינועצמובתךוומקופלקרושכאילוהזמן
החיים.בתרןהוחדלןוהמיתההיאהטחינהמתרחשים.ואינםבתוכםודמרמים

אחרבשירגלוםהואהמשורר.עםחדשאינוהעורר""הטרחןמרטיב
בסימטההעומדעוררערבידמותקבועהשבמרכזוהעורר"),הקפה(,,טרחן

 ,.,בדמתוךעומדאתההזההשירשלכוונתועלקפה.וטרחןבירשולים
שבירתבאסרןהרע,,נסתלק :המחבר"ב"התנצלרתעצמוהמשוררשלההסבר

"תאשורבב, iשנתכסהקרובשהיתוהפתרוןזאת",יכליו"שלאהכלים

בניר ,ו:7;ע:י:ר v •הכל.היהשוארבכןהערר".תקהפ"טרחן :בינים"
עםהאדםשלהפגישהברכתאתשמונעמהאפואיש ...סרtין"tין, iטtין, iט

שללשרנוכאןעדיעורר".עםה.עולםשלגאלתן,עםישראלשלעצמו,

שלורתיעההפסקהבינים","תאהיאאלה,דבריולפיהטחיהנ,המשורר.

והטרחןהעוררהערביכיאפואנמצאהעליונה.השלמותאלבדרכוהאדם
הרחיים".ב"ביתקמחהוטרחןהעוררשמשןרשלספרםאובדוגמההואקפה
המשוררמטילהערוד,הערבישבטחינתהשממרןרושםאתולהאדירלחזקכדי

שחדר".חלוק"עוטההערביאתמציגהוא :הדמותבפרטימיוחדיםסימנים
,,וקפה :הידיםשבתנעותהחייםהעדראתמבליטהואהשחורהצנעמלנד

שליריםלאממש.יריםלאאיפואלפנינו !ירים"גליליבשניטוחןהוא
חיים.רוחבלימלאכתםאתהעשויםמתיםעצמיםגלילים,אלאחי,אדםבן

ים", 9דךט ~ .P ; 11~יייו uךם 11 " :הטחוןהקפהשלזרימהרחשמתארהמשורר
שלתוכםונתרןמבפניםכיבלב,דעיןולמראיתהיאמנחוץזרזרימהאן

בליהטוחןהעוררתמרנתעומד.והזמןבהםקפואהכל :זרימהאיןהחיים
 :מבעיתוסיוטבלהותתמונתלמשורר,לו,היאהרף

 :ן? iן;ן~זעןלאגב~ס. 9ז;ו;ך y::גי!זך
1i רy ;~, ס;סן ,ט;סז ,ט;סןננ,ך... 

הפעלוהשללסיוטמיוחדטעםנותבת"טרחן"המליהעלזומשולשתחזרה

סוף.בליעצמהעלוהחוזרתקץ,בליהנמשכתהשוממה
מיתהאפואגלומהבכ,,העומדוהטוחן,העוררהערבישלבדמותו

סגורמעגלהאוכימת.הזמןיח.דגםהועתידהמקוםהזמן,מיתת :משולשת
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 1הדלהכוךשלבשטחנצטמצםהואכימת,המקום . 1חוזרתפעולהשל

שלפניה.אתרואהאינההעוררתהעידכימת,העתיד

הרחים".ב"ביתמוצאאתההחייםושממןוקפאוןשלעצמוצביוןאותו
שנסתלקהאלחיםנזירהאוהועוררשנפל,רוחניגבורהואכאןשהטוחןאלא
שמשון,אתמבישהסחיבההקרויההזאתהשוממתהפעולההשכינה.ממנו
אחדכלמבליםהזההקלוןרגששלהשוניםהגווניםאתלו.היאקלוןואות

מיוחד.באופןהשירשלהבתיםזנארבעת
האוהונהתמצת,אתלצנןכדיהמתכופףשמשןואתנראההראשוןבבית

 . nןזזטיiסולי,ליף 1:!~נ;ןאם,לי vז:ופלם 1~ר;~ים 1נד zן :בשוםמ,כה
המכאובלעומתוכאפסכאיןהואייסוריהעוצםכלעםההצלפהמכאובאן

 :הטחינהקלןושלהנפשי

 nו~צ~ן:פר,א~םדויוה,ש~ר;תוסי ,ע:;ינi ' ~;• ~y~ז
;אן,~דז:וי~י

ז:וי 1!נ 9ן
~~ n . 

השרסקשהלהשתכח.ניתןבזיונהואיןהגבור,אתאפואמבזההטחינה

המביישת.הסחיבהיותרקשהאןהמייסר,

שמשון.שלהניתוקצערואתהעוורוןצעראתהמשוררמתארהשניבבית

שרוישיהאכן,לידישהביאהוואלהכלזכרוןאתלבועלמעלתהגבור
בדמותליליתזובדלילה,בפלישתים,מהרהרהואובחושך.בבדידותעתה
אלהכלעצמו.שלובאשמהבעמומההררהואכוחותיו.אתשדלדלהאשה
המכריעהעיקריהגורםאךמהעולם,לניתוקוהםחשוביםגורמיםדואייחד
 :הטחינהבעיניוהיאכלוםאת

-גזרין lוערו~יםיבינלz;ום ·~·~נדם,ר 1iנ~גי
;אן,~דז:וי ·~

םוr;וי 9ן

~~ n . 

העולם,ובידבינוהגשראתשהורסתהיאהיאהנפשאתהמרוקנתהטחינה

ולאמבחץולאהעולםאתלראותולאכדם""עורלהיותלוהגורמתוהיא
מבפנים.

 ;בשמשוןעדייןברשנשתמרההגופניתהגבורהאתמבליםהשלישיהבית
לאאךסד". zי;וריסת 1ן.,,ךת :כתפיועלולשאתאריותלכבשוידועהוא
בעיניונחשבאינוהגוףכחלוכןאלהי,גבוראםכישמשון,החאגבורסתם

 :האלהיהאורממנוכשביטל
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-?פונת~דעיואה, Q;f ינ;ש•~; , iJ?V! ~ r1: nא,ךם
~· ;v אןוכן.ו;וי;

ם;.ו;וי 9ך

ק,ןגח.

הפנימי:,מאורואתשכיבתההיאהיא-שמשוןמעידכך-המשמימההטחינה

השכינה.אתמעליושסלקההיאוהיא

המהבהבהתקרהניצוץאתלנומגלה-האחרוןהוא-הרביעיהבית
אתילפתידיוובמוגבורתואליוותשובייתכן :לעתידשמשוןשלבלבו

מהםניטלברוחו,לוהחזיויםהאהלהנצחונותכלאך,וזת", םזיו~,~,,
 :מלכתחלהתהלתםוזהרקדושתםטעם

-ת wוכ;, ה?ו:;ר;rו;יק,ודש!ק;ינא:ו~יוכראזט י~~זז~דז
:,אןוכן.ו;וי v:י 4 ~

.ו;וי tם 9ן

~וכח.

זוהרגםמתחללת,הגבורהקדשותגם :הכלאפואלוקההסחיבהבשל

מחשיך.התחלה

בטליםשלעומתםוקלוןקללההיאהמשמימההטחיהנ :דברשלסיכומו
הנפשייםחויסוריםהמכאוביםהאחרים.והקלונותהקללותכלומבוטלים
מכאוב.מפני :האחריםוחיסוריםהמכאוביםכלאתמכריעיםשבסחיבה

הנגרםהביתוקוקשההשוט,שלההצלפהמכאובגםנשכחשבטחינתוהקלון
יוכלולאהטעםונטולתהתפלההסחיבהבפניהעוורון.שלמניתוקויהדעל

ומכלה.מכנחהיאשניחםאתכיהתקהר,אורולאהפנשאורלאלעמוד
החיים.שלוהשלילהוא.יןהיאהטחינה

והנערהנביא

-המשוררתפקידו.ומהמשורר,מהובעליללבומראהחזההשיר
ההתלהבותאשבעלהוא-אלישעהנביאשלבדמותוזהבשירנוה.מופיע
ואמנוות.מסירותואהבתו,נכחרודושלהקפואותהנפשותאתהמעורר
הנערהואהדורנציגהדור.למעןנשמתואתה.מקריבהשליחהאוהמשורר

 :שכנחלזהרורהמשוררדממההמתחנשמתוואת-חמת
ג~קף~ן?קר 1ז1ךר nב; 1 ~

~; Q ה~ f בוכתii בו?~ןגת,גןרi

 ,כביכול ,הבוחרהואעצמוהאדםכיעצמו,האדםבידיאלאבאהמותאיד
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אלשאיפתוהתרופפהכןםאאלאהאםו,בנשמתשרלסהמרתאיןבמרת.
יםמתכורנלוכךהחיים,מפניונסיגהרתיעההיאהזאתההתרופפותהמטרה.

 :הנביאשלהתלונהדברי

tייכןז1,ר 1םיזזוה, 1

-;ר n ~~ת 9ו~םךזו~י•ה
ז רדi~;ונ,נת

שרר.אשעהפנימיתמיתהמתהיחידניתוק.שלתולדההואהזההמרת
שלהתעוררותאביןהאדםשלנשמתווהמייעדו.מהזולתמתבל,מתנתק
לפניו"ניצביםוייעורמטרהובאיןאליהחרורהחיםיקולבאיןבקרבה,אההב

לקולה mפתלתבל,קשוהרשהיאשעהזחיההיאואימתימתה.בשמהה'יא
החיים ! "ה~!:!?'בל 0 ,, :לעלוםאחראיהאדם !העתרילקראתלנברנההזולת
 :בארוויראירםמשממרבםארחםריפדהשיבארלאםרמחכים

-ה 99זז~גערלד?יף, ת!:! !:1- ~
ה. 9~ןה 1זקםי

ה, ?iמדו?אוחדת םי~.;פ:ז;ןס:~נים

.e ז;ןם;הבי... 

הזיקה ..מחכההאדםאלאמחכה,תבלרקלאכילזלותו,גםאחראיהאדם
 :בהלבגדאוסורחרבה,היאלדאם

םגזר:'"גיכ!?םש
 ,ה,ך«

-ת act~יךtוה v~ין i?ס
r~ ג:ו;~גדז
Q ה!l 

Vf! ':P ק.ןםזוזגינ,,סיע;ד-
האדם!

T T T 

היאבצלםשבבארהאדםשלחאידיאה :לוג.ידהמשוררכאןבקשבאילו
ה.,אני"עלהגוזרתאי mשבאדם"אבי"להקרומתהיא Iוראשוניתראשונה

 nהיתםןל"ןררהנשמהה,חזרתבשבויה"האו",לכפיאוחריותחרבהשלזיקה

המשוררבכןרומ.תחדורבשבילשירו.בליעצמואתלהקריבהמשוררבכךר
אתפרחחהאולמעברלדבר.קלוראותלשאתידואתלראות,עיניואתלחת

ת 4ם,ר P "אתממנולהסירכדיאהבתו.חםאתמוסרהאולמעברעורקיו,
, r .יל",לומענר 1?1ו:פtובלבדכולועצמואותהאחרוןניצוצואתנותןהואםן

לתחחי.שיקםר
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 ןור!:!' Qגיצ;~י ;,-סן iנ ,~ ~«;:זגה

~ב,זות

יז;ר;ן.

 .ם~-ם,

;רן

אבד-~גי .י~~ ~ב;~
 !ה~זr,,זוה

בלילה"."ידיהבשירגםמוצאיםאנוהבאהדורלמעןהקרבןמרטיבאת
כיעצמולעמכריזהאושיבוא"."הדורבשבליחללנופלהגוססהשומר
הניעההדורות"לייעודו"באמנותלמשמרתואותושלחעולמים""מצפון

 :למעשהואותר

ןן?ר,א:די , .vף 91 ~א. iיw:במדדויי;מען

 ·יי~~ rד~ביומח i1 .ה~ 1ם 1:1כנ:וי 9י 1;1 ~~נ:יי~~ת
 : 5~י iJה jק;ו•~ת~ןיאמrזש:;וים ·~~~נ,ז .,.,~

 ,,~ךו,ז?ז~י iJ;נ?ז:יי, 1ז,וךו,מ;tי•ף fנז'

לציידכדיהמשוררברשמשתמשלעתיד""שושביןהביטויהואוממצהקולע
 :הבאהדורלמעןעצמוהמקריבשלתפקידואת

ארררת. Q רין:~;:א f?.'1ם.פ ד·ו:נ~~ןשי~ש~ין fשן

אידיאההיאהכלללטובתהיחידקרבןשלחאידיאהכיאפוארואיםאנו
שלום.ש.שלבשירתוקבועה

איהבתרצפה

שלביסדוושהונחהרעיוןזהו-ישקרלאנאמנהאםשלהאהבהנצח
הזמן.שלהתמורותכלבפניהעומדקבועזכרוןפירושהנאו:נות,הזה.השיר

הבליטהזאת,הנאמנותאתלהמחישברצותוהמשוררכיאפוא,פלאאין
ממנו.זזהראינהתדיראחדבמקוםהאםיושבתהנה :הו:קוםקביעותאת

הזמןהשפעתשאידהאםשלהקבעוהזכרוןעלללמדבאהזחהקבועהמקום
עליו.חלה

שלהזכרןואךמושחת,לשלדה.בניםשלהגרףאתאמנםהופךהזמן
שלהתאויפיעל-הזמןשלהאוכלתהשןלמרות-שומרהנאמנההאם

ן,ןמר~•;כיבקת 9 ,, :בשירהקבועהלחןמכאןכמקודם.בנפשההחייםהבנים

שלהתואריפיזכראןתלועים,-העיניםשלה-הגוףי;ךם". .v!:!מיד.י
החיבזיחיץמקיםשהואהטבעשלדרכו !עומדלעולםאםבלבהבנים

 :המתרביד
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 ,ד, Q:עוןהת 1 ע.ק,~

ק•ר,

ם!ץ

 .ת~ !tי:גיןםי !tו•ן

 ...,ווגר~ינו~,:עוךם

לחוקיאיןהאוהבתהאםשלנפשהבתחוםכיאוהבת,אםשלנפשהכןלאאך
ובזכותאהבה,כולההיאבלבה.חיץאוידבנפשה,קיראין :שלטוןהטבע
עינילפניהחייםבניהעםהראשונהכנתינתוהעולםעומדהזאתהאהבה
 :לידיהוביןהאםביןלהפרידיכלויםאינםקירשווםחיץשוםרוחה.

אהבתשלהחוקיםלפיהםחיים.אךהטבע,חוקילפיהםמתיםהאלההילדים
הנצחית.אם

הקבעו.ולזכרונהלנאמנותהםנוסףסימןהאםשלוהקפאוןהדממה
המוקעיםהגופות :מתחלףמקומםאיןשניםורקמתחלפות,העתיםזורם,הזמן

m אידהמוקעים,הגופותאתמסירהמלךשצבאשעהאפילו !הדמומהאם
שרידילומקוםעיניהלמראהומרותקתצמדוהנשאתרהיאממקומה.זזההאם

הזעקהשלהרושםאתיותרעדומגבירהאםשלהגדולה~לםשמחתה.
ביטוילכלמעלנעלהצערה ;לצערהוביטויסימןאיןהשכולה.שלהפנימית
 :בניהגופותבהילקחתפלה,ולאקללהלאמשמיעההיאאיןלכןחיצוני,

: f ה;Q ~ם. 

 ,ה: 1גתרז,ה:ז;ה

 .ה:כ:,אפהן;ר~מר

-םגון,וכר ה?? ?i,א
יו" i2 י;1ז,יי~ת
- ,,~יז-ו 1י i ה~, 1,א
יל f ~ו;ז.ר:rז,יי~י

מצבהאבןלמעיןלשרי,דהופכתעצמההיאלהיות,חדלהעצמההייא
הדברםיהםובוטיםחזקיםוכמהלעולם.פוסקתשאינהונאמנותאהבהשל

אלהצמדוההאםשלהעידאתמתארשהואבשעההמשורר,שלהכבושים

 :האהוביםהגופות
 .ק. y ו:z,אז.י~ג.דב f.סאן;:ו

l 1ן 'i י~הז-וtססןרי,אוג,, 
 ,,סו;ניר ~,.
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גים fv!~יק.ף f י.:!ב
- : . :.ו . , nתש:פרי;אתז:פר:פי

 ,םי~; vגי /o~טם~י

o/ י;;גי ij .. , 

קבועהאוהבתהאםשלחזכרוןמרותק.חזכרוןכךמרותקת,שהעיןוכשם
 :חולףואינו

 ijי~י Vi1:3בז:ון:פר
זאת:כק

v נ~םfדיo/v לf 9ב~ה ,, , 
י tז vדזם ivןה
-tיר 13v ,vז~יזי
 !א;ת ijגה

סיכום

עלאותםנעמידלעיל,המפורטיםהמוטיביםאתולמצותלסכםבבואנו
מתגרההואהשטן.מוטיבתופםתנ"ך"ב"שיריבראשמקום :עיקרייםחמשה

המסיתהואעמלק,הואהשטן,שערה.מלחמהלומשיבוהאדםכאדם,ולוחם
מתגלסוהכינויהשםשלתמורותמיניבכל-והשעירחתןהואהומדיח,
אחתתשובהמטה.ומורידהותדירהמכשילהובאדםבוהטמוןהתהומיהיסוד

התהוםשלהמשיכהנחעלהתגברות :השטןעםבמלחמתולאדםלוויחידה
שרייהואותהבתהוםמלחמהאותהלובטים.ייסוריםמתוךהנפשוהזדככות
גםהאדם.של.העיקריתפקידוהואשבנפשוה,,,שעיר"ה"תן"עםתמידית
בשירכיהואמקרהלאשאולה.האדםאתלמשוךיכלואשהבצורתהשטן
אתדולדלההאלחיםנזיראתשהכשילהזו,ליליתנקראתהרח.ים""בבית

אדםואפילוישהשטןשלהמפתהנחומפנישאול"."דלילתבשםכוחותיו,
"שעירהשירמלמדנוזאתניזק.והואלעמדהיכלואינומצרה.שליחשחרא

וסומאה.קדושהשלהתחומיםביןהמפרידהצרהשבילעלהמזהירנולעזאזל"
התהום.תוךאלהעתיהאישנופלשממנוהשבילהוא

החוזה,הושפלים.החנפיםבידיהזכאישלמיתתוהואהשניהמוטיב
העשירה,נשמתםאוצרות.את.דורםלבנילהעניקהבאיםוהשליחהמבשר

השיריםמוקדשיםהזה,המוטיבלעיצובנרצחים.שהםוגמולםשכרםזה
והמשוררשהחוזההחייםקרבןהואהשלישיהמוטיבו"זכריה".ערופה""עגלה

הדורנפשותחיהחוזהנפש,,תמותהחדש.הדורשלמזבחועלמקריבים
המוטיבהונער"."הנבאיבשירהגלומההאידיאהכביכול,זאת,-העולה"
הבנים,שלהמנוולתמיתתםאףעל :לבניהאםאהבתנצחהואהרביעי



 93שלוםלש.תנ"ר""שידישלהעיקרייםהמוטיבים

האהובת.האםשלהחיבזכרוןכמקודםומזהיריםיפיםועומדיםהםקיימים

הונח-החמישיהוא-האשמוטיבאיה".בת"רצפהמדגימהזואהבה

מטהשלהאשמפנילהזהרחייבהאדם :באש""תפלההשירשלביסודו
האדם.בשמתאתוהמזקקתהמצרפתהאשזומעלה,שלהאשאתלוזכר

הואשבהםהשהרהצד-שלוםלש.תנ"ד"ב"שיריהמופיעיםהאישים
האלהיםאישמשהחייעלשורהטרגיות.חייהם.עלהנטויהטרגיהקו

הנאלח.ההמוןשפלותובידהאלתיתהתביעהרוממותבידהתהוםאתהרואה
הייעדוואורמכאןהיצריםאופל :פנימהנפשובקרבאףהטרגיהמתחגדול

גבורממעלתהנופלאלחים,נזירשמשון,שלגורלוהואטרגי !מכאןהנעלה
משמימהבמלאכההעוסקטוחן,אסירשלהמדרגהסתראלהחסדעטור

שלהופעתועלגםשורהוהמרתהחייםבידהטרגיהמתחהנפש.אתומרוקנת
הזאת.הטרגיותשלהסמויהשרשזהו-חייםבעדחיים :אלישעהנביא
אדםחיי :הנביאשלחדלונוידיעלרקתמורהלוישהנערשלחדלונו

אחר.אדםחיישיקומוכדילחדלמוכרחיםאחד
 :שלוםלש.תנ"ד""שירימרביתעלחופףגדלואחדרעיוןכינראה,

אהבהידיעלהמותאתמבלההאדםהאדם.שלקרבנוידיעלחמותכיבוש
הנצח.אתובוחלאל-מותבןנעשההואזוואמונתואהבותובזכותואמונה,


