
טהלר( מיקם משה ד״ר (

#לום. ל#. ןי"3ה״ "#ירי #ל ס??!ר!ים המוכזידם
ה ח י ת פ

 לנושא להיזקק המשורר את המניעה הסיבה מהי השאלה: ונשאלת יש
 היצירה את המשורר על מכבידה תהא זו זיקה כי נותן, הדין הלא מקראי?
 אפוא ונמצאת מסויימת, לדמות ובהשתעבדו קיים למאורע מראש בהיכפתו

 לנושא כח יש כנראה, אך, מתקפחת. המשורר של היצירתי החופש מידת
 זהו :מדעת לו ולהיכפת מרצון לו להשתעבד המשורר את המושך המקראי

 הנצחית. האוירה את וגורלו האדם על המשרים המקרא של והשגב הפתוס
 משאלות את להעלות בבקשו המשורר נמשך שאליה היא היא הזו, האוירה

 בלבוש שלו האני את להלביש וברצותו יותר, נצחית לרמה האישיות לבו
 הלוחש האמנותית ההתמודדות יצר בודאי כאן פועל זה מלבד יותר. נאצל

 אמנותי ומתח גדול מאמץ כי לשכות אין היצירתי. כחו את לנסות למשורר
 להיזהר עליו שכן מקראי, נושא לעצב בבואו למשורר לו דרושים רגיל בלתי
 החום את ולא מכאן המקראי המאורע של והרוחק ההוד את לא לקפח שלא

 האוירה קסם — יחד האלה הסבות שתי מכאן. האישית החויה של והקירבה

 ש. את גם אפוא שמביאות הן הן — האמנותית ההתמודדות ויצר הנצחית
מקראי. בלבוש שלו ה״אני" את להלביש שלום

 האישים נשמתו. ותמצית לבו עיקר גנוזים המשורר של תנ״ך" ב״שירי

 הדים הם שם המתרחשים והמאורעות נשמתו, בבואות הם כאן המופיעים
 במסכת הרקומים המוטיבים כי אפוא, פלא אין ביותר. האינטימיים לנסיונותיו

 המצויים מוטיבים של מחודשת מהדורה אלא חדשה, בריאה אינם האלה השירים
 ותשרש המקור שני". ואין ללב יחיד "שיר כי לזכור, עלינו אך מכבר. בשירתו

 דמות. ובשינוי צורה בגלגול תמיד ומתגלים חוזרים שהם דינם זה — הלב של

 שהמשורר העובדה, !מנופם הוא — החוזר ו״דיבוקם״ כחם, היא — עקשותם
 כבר ידו על שנישתלו המוטיבים עיקרי את שלו תנ״ך" ב״שירי ונוטע חוזר

 במוטיבים כי עדים, כמאה מעידה זו עובדה דוקא שירתו, של אחרות בפינות
 שלום לש. תנ״ך" "שירי השירית. יצירתו של והשרשי התוכי כל גנוז האלה

 של נפשו המית כל את מתוכה תשמע קשובה שאוזן קונכיה, בחינת אפוא הם
המוטיבים של המיוחד טיבם על נעמוד להלן וסערותיה. נחשוליה על המשורר
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 הנטועים מינם בני עם אותם המחברים הצנורות ועל תנ״ך" ב״שירי הרקומים
? שירתו רחבי בכל

ה ל פ ש ת א ב

 מתוארת — לאלהים ומקרבו האדם את המהתך וכיסוד עולם כיסוד האש
 תכונה מגלה מהם אחד וכל בתים, שלשה עשוי השיר באש". "תפלה בשיר
 כל מעצמו להסיר חייב האדם :ההתערטלות מודגשת תחלה האש. של אחרת

:שבו המיותר כל את ול״התנצל" החיצוני
;שש! פז הוזנאלו
קדש בגד ?ל התנהלו

החדש... אסרו ??רמים

 את פה, שאין "את הכל, את היתוך. צריך האדם כי הרעיון, גלום השני בבית
 זוכים ה״אני" של כזה היתוך ידי על רק כי המצרפת, באש להתך צריך שיש"

:ד׳ קול את לשמוע אנו
גבה נענה ך.תוך3

אלה. עולה ??התוך

 את כאן מביע המשורר ההתלהבות. כסמל האש מצויינת השלישי בבית
:טובה אש תהא הזאת האש כי המשאלה,

 ךהב,<7 מפה ;קום ל3
;קום! ל3 &ה פז עגל

 של ההורס כחה מפני הנסתר הפחד קול מהדהד כאילו הללו הדברים מתוך
!הגיהנם אש של החטא, אש

 היא פנים רבת שלום. ש. שירי ביתר גם מוצא אתה האש מוטיב את אך
 נמשכים שאנו הסמוי, והגורל הכמוסים החיים סמל לו היא פעם הזאת. האש

מדעת: שלא אליו
 אש לפיד ער1ב $עולם בלב

 ;צאנו. עד עי1ת יו$1ובעקב
ל הגלום האור הוא  ?ש, ??
לכלנו. המוקד הוא

העולם"( )"בלב

 המהדורות בשתי הקבוע הסדר לפי זה אהר בזה באים כאן המוסברים השירים .1
 מובא עיקרו אך במאמרנו, מקום לו נתייחד לא "זכריה" השיר שלום. ש. שירי של

כבדים". משה "וידי השיר של במוטיבים הדן בפרק
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 הנוראה הגורל אש — הזאת מהאש להמלט לו אפשר אי כי מרגיש, המשורר

 הבוערת הקדומה התהום אש היא זאת נסתר. פחד מפחד הוא מפניה אשר —
:האדם של נפשו בחביון

 עדים. אין קדמות היא, להבות תהום
שפתו. את שוכח ?ה הטובע פל

למדורה"( )"סחור

 הצרבת את להשכיח עשויים אינם ליטופים ושום ההיא האש מכוות היא קשה
:הזאת האש של

 בלטיפה. תכפר לא געגועי צךבת
הגדולה. לדלקה אהעה ןעקד3

)שם(

 ובורח אליה נמשך המשורר כי עליה, אמרנו כבר — הגורל אש זאת, אש
 זו האלהית, האש מפני מפחד שהוא הפחד פחות, לא גדול, אך חליפות, מפניה

:תוכו בתוך היוקדת דת אש
 הקדחת ?ליל ;ראתי ?ה מ!ךאה
היוקד.. לאלי פתחי לעי*ס

האויב"( )"אל

:המשורר מתודה אחרת ובתפלה
 ני.3עז האור אל אשוב אז אולי

אחת... מרשפיה התמיד אש אל

)שם(

 הם קטבים שני — מכאן היוקד והאל מכאן, אחרא, הסיטרא הוא ״האויב״,
 אומר אינו הקודש אש מפני הפחד המשורר. של נפשו מתנועעת שביניהם

 לאש הזיקה ניתוק עדיין אינה רגעית והתנכרות שכחה התחמקות. או בריחה
 לבעור חדלה לא — והתהום התוהו הוא — ה״אויב״ מול בעמדו אף הקודש.

:הקדש אש זו השלהבת, בו

לשבת, השלמתי כה תמיד ?י תאמר אל
ס!י: שקט על הטלכתיך חנם פי
 שלהבת, בי בעלה דמים משמרת על

 ?צעי. עוד קרמו לא הקן־בות מעחתת
 — העצבת ילות?3 ערשי על ן?חה עת

י. לעבודת קארי ךתי3הוגג חג

)שם(
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 נובעת — מכאן בסתר ופחד מכאן געגועים — האש אל ביחסו הכפילות אותה
 של אש וגם מעלה של אש גם היא :היא דו־פרצופית זאת אש כי מההרגשה,

 בעת אך אותו, מושכת התופת אש יחד. גם הסנה ואש התפת אש היא משה,
:לברכה שבה התהום את ולהפוך ממנה להנצל הוא רוצה אחת ובעונה

 ר.אמד ?י ??ר,א
 — ך,תפת את למדד
 תלה, על להניב ו?ךי

 המרד׳ עי ע!ןו
 הקרת את ל?נות

מאלה. מך?ה ס?ה
קרב"( )«שיר

 נתפסת האש כי נתפלא, לא לעיל, שנרמז האש, של הפנים ריבוי את בזכרנו
:התאוה כאש גם למשורר, לו,

 ת^ת, אש אדירי נוזגלה, נרזלפד,
 לחול.3 ןעוריני $ךד ?רוז ויהזיר
 לגאווה, לקדושה, לזאוה. ;רי?ד.

ן הקוךחר• ר ^ ? ה ? חוב מ פל...3 ו
בלהות"( )"ליל

 כיצד נראה ברור אבל הקדושה, לתחום נכנסת התאוה כי אפוא, מרומז כאן

 כד הנה אחר. במקום הקדושה אש ובין התאוה אש בין התחומים מיטשטשים
בתאותה: האשה מתפללת

סן לי שקה  במכאוב, הבלה הגו על ?ךף את ר3ו
א במו אלה, בי, יבער בי אלל בס;־... ?בעו־

"אשד!"( )הסוניטות:

 על זרוע ואורה האדם, הדוש סמל גם למשורר, לו, משמשת הסנה אש אך

:יחד בה והאדם הארץ חזון
 נבנה, באךאנו ?היו לא ךעבים
 אחיו. איש ?בי. לא ןמים ובחרב

 בסנה׳ ??לקח האןם ן?ב
?!??יו. מלה בל אלה-ם ר3וך

"עמק"( פלא: בי )און

:הסנה כאש מצוייר הוא אף המשורר, גורל את אליו המצמיד העם גורל
לפני... ני8קו; גורלכם סנה

ליל"( וארבעים יום )"ארבעים
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 הוא נוטה חייו, קרבן ועל משמרתו על ייעודו, על לדבר המשורר משבא
:הסנה באש דוקא ולאו — בכלל האש בציור להשתמש

 ??קוד׳ נבדני3ב?» פה שואה שנות ?לשים
 — א?קד ?י ךגלם את ?אים, הם אאר
תעמד... אל לבי,

בלילה"( )"תפלות
?  אאש, על אשמר ?י קךב3 תי?3נ

 — רועש ?בר מ?עןם קעים?3 ה5ח
הןזךש.... ??עי,

)שם(
 עצמו את האדם שורף שבה מהאש, חייו קרבן את יותר הממחיש סמל לד אין

ייעודו: מזבח על כליל
 ניב, לי לתת א!י על ?לעתי

אחיו.." ן?יר אח ?י מוקדי לאור
אלמון"( )"קינת

 מזככת אש היא, טובה אש זו, אש האומה. בחזון גם ומופיע חוזר האש ציור
:הגלות של הסיגים כל ומצרפת

 אאש, לעיד ערף, ?רף,
 צלף!
 אלאה, מיון נלות, מבור
 הלאה, אשר אאים מריב
?רף! אאש, לפיד

ארונו"( )"עם
 מתכוון ביניהם, שלום ולהטיל אדם בני לאחד :האש של הטובה סגולתה אל

:מתפלל שהוא שעה .המשורר
 לאבה! קרנום דבקנו

אהבה.... ממכאוב חצב
קרב"( )"שיר

 מדומה. ח«ם ?וונו
 — מטמאה להקים אמה
ומעקד! ומוקד סןן

)שם(
 באש" ב״תפלה מתגלה שהוא כפי האש מוטיב כי אפוא, נראה לעיל מהאמור

 האלהי הטוב, הכח אחרים: בשירים גם הגלומים היסודות בו מצויים —
מכאן. וההורס השטני הרע, הכח לעומת מכאן והמצרף
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ה ל ג ה ע פ ו ר ע

 — שלטון תאבי שררה אנשי ידי על בסתר הנהרג החזון איש של גורלו
 בנסתר אחד :באן עלינו נגלה כפול רצח ערופה״. ״עגלה השיר של עיקרו הוא

 של ועריפתה בנסתר, הוא נודעו לא הורגיו שעקבות האדם רצח בנגלה. ואחד
בנגלה. רצח היא האדם הריגת על לכפר הבאה התמה העגלה

 בשם המשורר בפי הנקראת העיר יד על מתרחש בשיר המסופר המעשה
 מה כי רמז, אגב מלמדנו, הוא :בא הוא במקרה לא זה שם ״כבד״. הסמלי

 הוה שהיה, נושן ישן דבר אלא הוא, חדש דבר לא זו ובשעה עתה שמתרחש
 )א/ בקהלת הכתוב של החריף הטעם כל משומר "כבר" בשם לעולמים. ויהיה

לעולמים". זדה "?ער י(

 המובאים המקרא דברי מיוחד. באופן מובלט הערופה העגלה של טיבה

ו ר י ש א?ר בה ד3ע לא ר1״אק .ב  היא :אופיר, את מדגישים ?על" משכה לא ו

 שהזקנים שעה הזרוע. וכח האלימות של קרבן היא ז חטא מכל ונקיה תמה
:אלמת מחאה כמתוך נפשה על עומדת הריהי מגואלים, ובגדיהם אותה סוחבים

תעאן, ממקווה לזוז א?זר ו.?ש
האיתן הנחל אל בואם עד

והתלונן. הסורר ראקוה את ערפם ועד

 ובעלי אלימים בידי השדודה התמימות של עלבונה תביעת אפוא לפנינו
 למראה מזדעזע שאינו העם על קיטרוג כעין היא העגלה של ועריפתה הזרוע,

הנקי: הדם שפיכות
ורועדים עומז־ים העם ןכל

 והקול׳ התפלה את ןשומעים

 התמצית דם ?השפן ורואים
?ה. ד3ע לא אשר העגלה של

 העגלה, של הרצח למראה העם של השאננות את להבליט בחפצו המשורר
 הטומאה ובין שפתים שבדבר הקדושה בין המשווע הניגוד על מעמידנו
 התמה העגלה של הנשפך והדם מזה, והקול" "התפלה הנה ידים: שבמעשי

 המשורר בה ונותן חוזר העגלה, של תמימותה רושם את להאדיר ובכדי מזה!
א^ר בה ד3ע לא "א^ר :לעיל כבר שהוזכר המובהק הסימן את  משכה לא ו

 על — העם של הנפש ושלות רושם, עושה אינה הדמים שפיכות אך ?על״•
 שמתרחש בשעה אפילו מתערערת אינה — היציבה ואמונתו השאנן בטחונו

:הנרצח האדם של הקיטרוג דברי מתכוונים לכך האדם. רצח

קל. בשינוי •
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 — ע?י קמתם ?;?ה ו
 את שקב וןזעם

 באוהיו ואאמין
;איר. אשר המשאט ובאור

 חטאה שלא התמימה הבהמה ושל חטא שלא התמים האדם של המשותף הגורל
 נקי• דם שניהם דם כי ללמד בשיר, נאמר שותת" שניך,ם "וךם :עין לבל בולט

 ברצח ונעלמים מכוסים שהיו והחמס שהזדון אלא הרצח. בטומאת שנשפך הוא
 העגלה של עריפתה עם העגל. בעריפת ומוחשים גלויים ונעשים הולכים האדם
הקדושה. ומתחללת האמת ונקטלת חוזרת כאילו התמה

 את. כל לעין מדגימים הערופה העגלה על ידיהם את הרוחצים העיר זקני
 ודם מזה, מדומה כפים נקיון :המזעזעת בתמונה הגלומים הסתירה ואת השקר

 :העריפה טקס תם עם ומוזכרת חוזרת הרחיצה 1 מזה תמה בריה של התמצית
 את ולנער ;דקם את "לךחץ מוכרחים והזקנים ובכלים, בידים דבק הדם הנה

ן כליאם  עין מפני לסלקו אפשר הדם כתם מועילה. אינה הרחיצה אך נידם" ?
השפוך. הדם עוון לנצח נכתב מעלה של העין מפני אבל האדם,

 הוא ההרוג. האדם מדבר המתחללת הקדושה ובשם הנעדרת האמת בשם
 המדברים הם — והאמת החזון ואמתו. חזונו מתו לא אך מת, אמנם עצמו
 תרעמת ומתוך הזקנים, בפי אשר השוא שבועת את שומע ההרוג גרונו. מתוך

 הלא הרוצח. יצא ומקרבם מהם כי יודו לא למה אותם שואל הוא קיטרוג של
:חטאתם מקום הוא התחטאותם מקום

 ך!זה האיסן הנחל ךיד הן
 נןרע, ולא נעבד לא אשר
 פ?כם ע?י שתם

 לרע. בי היו ולבליכם וידיכם
 במבט, טמאתני אתה

 !ו?שד ?רצח ונתבון ;לידות שאמר
 לבלי! את המעךא אתה
אזי! על דל?ה אסי׳

עוד! ;רפא לא אשר הפצע את בי שלחת ואאה

 חזוך להם גילה שבתמימותו משום ? החזון בעל את הזקנים הרגו מה ומשום
 נגלית אפוא כאן מידיהם. השלטון את להוציא העתיד המסוכן האוצר זה לבו,

 ההקבלה מאלפת זה בענין הרוח. לאיש השררה איש של הכבושה השנאה עלינו
 בשיר הגוסס השומר של הקיטרוג ובין כאן הנרצח החזון איש של התלונה בין

 הצביעות ועל השקר על מרה שקובל הוא המת הזה בשיר גם בלילה". "ידיה
גם — השירים בשני שקר. מספד לו הסופדים ושל שוא בכי לו הבוכים של



מיקם משה ד״ר74

 מתוך דוקא הנצחית האמת מדברת — בלילה״ ב״יריה וגם ערופה״ ״בעגלה
 אחרת. מבחינה אף בולט הנ״ל השירים שני בין הדמיון אך המת. של גרונו

 הגוסס השומר חזון. איש הוא המת בלילה" ב״יריה גם כן ערופה" כב״עגלה
:ולייעוד לשליחות הוקדשו חייו וכל כסנה״ באופל ״דלק

ת ?ז?ןןני, עו?מים מצפון רק ^ןנו  הדורות ?יעוד נ
ש שושבין ^ ע ו7? הנו#א לעוזיד׳ ? י לאורות. ן

 אותן כי אף ידיהם, את בנקיון עתה רוחצים ערופה" ב״עגלה שהצבועים כשם
 בלילה" ב״יריה הצבועים כך החזון, איש של דמיו את שפכו עצמן הידים
 אותם הניעו לא עצמם הרחמים אותם כי אף לגוסס, רחמים סימני עתה מגלים
ייהרג. שלא חי בעודו לו לדאג

 שהם סופם המנצחים ערופה": "עגלה בשיר גנוז עמוק השכל מוסר
 ולשלטונם החזון איש סולק כי העיר, שליטי נצחו עתה לעת אמנם !מנוצחים

 יצא הרגעי שכרם בלבד. עין למראית הוא נצחונם אך עוד, צפויה סכנה אין
 עם מידיהם. משתמט החזון של האוצר האמיתי, האוצר העולמי: בהפסדם

 אוצר זה האוצר, עוזב התמה העגלה של עריפתה ועם החזון בעל של מותו
 והוא הערופה, העגלה על נטען הוא החיים. ארץ את והדעת, האמת החכמה,
:להשיבה שאין היא גזרה לעד. מהם מסתלק

 אחרים, קדמותם פ^ר אך
?זרה... נ?ןךה ו?;ר

 נקי דם שופכי השליטים נשארים החיים, מארץ הנעלה ואוצרו החוזה בהסתלק
לעולמים. ומאמת מחזון וריקים נעורים

י ד י ה ו ש ם מ י ד ב כ
 עולה עמלק בעמלק. המלחמה הוא ויסודו עיקרו כבדים", משה "וידי השיר

 השטן הוא בעולם, הרשעות ושל הרע של גילומו הוא סמל: לדרגת כאן
 רקמתם חוטי ואת שונים, מוטיבים נרקמו הזה השיר במסכת ובצלמו. בדמותו

 מלחמת הוא הראשון המוטיב בדיוק. לעקוב יכולים אנו המיוחד צביונם על
 שתי בין נתון הוא משה. של בנפשו והרע הטוב בין וההתנגשות היצרים
 וישראל — מכאן המתלקחים, היצרים סמל דולק״, געש ״הר עמלק :רשויות

 לצד נוטה משה אין עדיין מכאן. הרוחנית, האצילות סמל אל־׳ עם רד "כוכב
 ז לעמלק יד לתת שמא :לבו על הרהור עולה תחלה !מהסס כאילו הוא :ישראל

קולו: את להרים מתחיל והספק התהייה יצר

— ועקרב צפעוני הבורא האל

ב? הוא ו?צדק ר



ד5שלום לש. וננ״ך" "שירי של העיקריים המוטיבים

 — ?עקרים ת1ךבב השוקט האל
?שרים? וךךעיו

— ?סלק וש?ל ?די תךפיןה
ן3ן? ’קז??5ר

:ישראל לצד מכריע והוא הספק, הרהורי על מבליג הוא אך
י — ל הגו* ?@?אן פי3 את אשא

?זןראל! ר3ןן

 הנחשים• של והנבכים, התהומות של האפל הכח הוא ? עמלק אותו של טיבו מה
 האויב הוא ואומה", כת מכל ושטנים "תלינים בקרבו הכולל הכוח הוא והיצרים.

 ז בחיים אמון וחוסר ייאוש בו והנוסך באדם השוכן הנסתר" "האורב המסוכן,
 העסקר, האורב ?רום בל ר,3?ע ל3

מעבר. בי השוכן
 עמו, והעות י$פףו, פעחון

«3»מה־ע שמו. עז
 ?ש?חים באברים ךתמים ?רמצי

מנבכים. לוהט הוא

 מביאר הזה האויב עם התמידי המגע הזה. השטן מול פנים אל פנים עומד משה
:לו כעמית עצמו את לראות

 תמיד הן ?ף "שמעני, לו: אמר
עמית... ה?יתי

 מתנגשים בלבו אשר הפנימיות הסערות כאיש כאן עלינו אפוא נגלה משה
 עמלקו גנוז תוכו ובתוך היצרים, מתרוצצים פנימה נפשו בקרב האיתנים:

 ישראל. כף ידי על מוכרעת היא לבסוף אך נפשו, במאזני עולה עמלק וכף יש
 גילומר )הוא משה נאבק שבו אחרא, הסיטרא של השטן, של הזה המוטיב

 "אל בשיר מצאנו דוגמתו שלום. ש. בשירת חדש אינו — המשורר( של
 האויב, הוא כאן המרכזית הדמות :השיר של תכנו על מעיד השם עצם האורב״.

המשורר. משוחח ה.ה האויב עם האדם. שבנפש הנסתר האויב זה
 בוקעת על" אל !יחתרו קזנתגךטל "הלב זה המשורר, לב של הוידוי זעקת

 "התהו׳ שיר שר האורב ושחור. קדרות כולו רצוף שתוכו השיר, כתלי מתוך
 השחור.. לילות את מלאים ו "׳משול האיום הכח הוא הוא והתהום". קמךי

 השונא — משה על בשיר וגם כאן גם הסיף"• לזעות מתאוה ורועד מקר הרועד

 ופעם עמלק, :המלא בשמו נקרא הוא פעם הם. אחד הנסתר והאויב המתעלם
 והאכזריות המסתור האימה, תכונות על המלמדים שונים בכינויים מכונה הוא

שבו.
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 נכון משה העצמית. ההקרבה מוטיב הוא להבליטו, שעלינו השני, המוטיב
 את מסכן עמלק, הוא אחרא, שהסיטרא ובשעה עמו, בשביל עצמו להקריב

:משה אליו אומר העם, של •קיומו
 — ולשכול ש^מון ,לנתון תרעב אם

ואכל! לבי פרס

 "קום, :לשטן קורא שהוא שעה האורב״ ״אל בשיר המשורר נוקט דומה לשון
 שהמשורר בעוד :ובכוונה במגמה השוני גדול בלשון, הדמיון אף על אד טרוף!״
 מעיד הרי חפץ, בהם מוצא הוא ואין בחיים לו איכפת לא כי כפרט, מכריז,
 שם העם. למען מנגד נפשו את להשליך נכון הוא כי כמנהיג, משה, !ומודיע

 שירים בשני אף קרבן. של וגבורה קדושה ופה התמודדות, של ועז זינוק
 הנביא מקונן "זכריה" בשיר העצמית. ההקרבה מוטיב ומופיע חוזר אחרים
:אחים ריב על הגוסס

אחיו, אוכל $ח ראיתי כי לי אוי
שער.3 עומד ואהב

 ?ריב מתמוטט ת?3ה ?ל
סער.3 נשא והגג

 שכוסף תפלה, הנביא של שפתיו על נישאת בו, הנעוצה החרב אף על אד
:אותה מפעם ההקרבה

ללהבה, ?שרי ?תן מי
— נובע מעןן דמי ?תן מי

 ?אהבה, אחים להשיב
גוע. ווזון להחיות

 מודיע שם בני". "חנינא בשיר ההקרבה של המוטיב בולט בהירות ביתר
 את נפשו אל מכוון הוא הנה ייעודו. עיקר היא ההקרבה כי מפורש המשורר

 טרף עצמו את נותן והוא הדור, של לפתחו כביכול, הרובצים, היצרים חיצי
:הדור בשביל כפרה קרבן איפוא הוא לזולתו. שייטב ובלבד לשיניהם

 המת, של “לשלדו ותסכים העטים הטבועים ?ל ואת
 ה?!צור ?ל ואת שסיתי, בי הכלבים ?ל ואת
 הדור, של לפתחיו העותדים הלביאים זוג של

לצאת. הכסף מאותרת לאקרים ן.קל למען

 "קינת השיר של הבאים בחרוזים מוצאים אנו עקבותיו את עצמו, מוטיב אותו
:אלמון״

תזור, ללא לבי הכה ועת
המערבלים: פצעי על חסתי לא
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 כלים. כחותי כי ירשו, ?לו
והדרור. הבקר הגם הגה

 כי כאן, געמד לא והנער" "הנביא בשיר הגלום העצמית ההקרבה רעיון על
אחר. במקום הדיבור את נייחד עליו

 עם. העם, של הגואל המנהיג משה, הבדידות. מוטיב הוא השלישי המוטיב
 הוא הוא. בודד איש תוכו בתוך הרי בשבילו, עצמו את להקריב מוכן היותו
 בדידותו בהיכל תדרך זר רגל כי רוצה ואינו שלו, היחיד רשות על שומר

 שאתו עמלק, זה ה״שר", מול ניצב הוא בדד :היא נעלה בדידותו הגדולה.
 נ ובודד יחידי אדם של נצחונו אפוא היא — זו הכרעה הכריע. ושאותו נאבק

— ההיןד בתרועות נאחון יברעש
עדד! הגיחוני

— עשלום שבי כל וזמצביא בפקד
הלם! תקריבו אל

 ה»קןר«, עם ןדויךי נאעק פה אני
נמסר... לא ביז־כם

 שקוע כולו ישראל מחנה שכל בשעה אלוהים. מול גם משה ניצב ובודד יחידי
:הגדול הבודד משה, הוא אחד, רק ער בשינה,

 לבדו הוא רק הרועה, משה
וער. שומע

ח־ו את נושא הוא הישנים גופיות על
בוער. ?לפיד

 עעולם ?ווידי שומר הוא למי
 ז שעות על שעות

 — כלם שכחוהו שפתאם לזה
ת! לאד?י או ??

 למשל, לנו, מזדמן הוא אחרים. בשירים ומופיע חוזר הבדידות מוטיב
 המשורר שגוחל המרה האכזבה הוא הזה שבשיר הבדידות טעם ב״סילוק".

 הבודד, את מבזה שהוא ההמון של דרכו זו נתבדתה. להמון שאהבתו אחרי
 העם, על עצמו ומוסר מתערטל החוזה אם האישי. קרבנו קדושת את ומחלל

 "סוגדים... להיות להם נוח ההמון אנשי כלום. ולא ההמון בעיני נחשב הוא אין
:לאולת ולהשתחוות המשורר, של בזויו את לקטו״ לפלמונים...

האולת, אל פנים אלי, אחור
הןקום, עם עלצתי נפלה אל זיו
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תוןי כה ^  — הדלת ?ד על ריק ה
כלום. ?ה שוה ןאין הבאתי, נאשי

 החוצץ הגבה הטור הכרחי. מרחק הוא ההמון ובין המשורר שבין הזה ־המרחק
 להתרחק מוכרח משה גם ואמיתו. חזונו שנחלו האכזבה מתוך צמח .ביניהם
:כך על התפלא לבלתי מהם דורש והוא :מהעם

?זכרי, על אף אין ארוחות ואעל
- קארי לא אף
 כך: על לאיתי אה תשאלו, אל אז

?שכחן הכל
 - פה איני אני :הבינו לק דעו, לק
נבו... על .י א

 זה מעין אך למשה. אפוא הוא הבדידות הר — הזה בשיר הנזכר — נבו הר
 על אלא שם מדובר ויחיד אחד הר על לא אך ב״סילוק". אף מוצאים אנו

 השירים שבשני השוה הצד יותר עוד מובלט זו ובדרך הפחלים"• העדי .,ארי

הבדידות: מוטיב .בעיצוב
 הלסקתי שכה אפ־א. תרן§?או. אל

 ןז?א?ים, העלד הלי עהלת
 הצ?תי, אשר ?קיר תתע_רו אל

המנעולים. שאעת עם לשער

 נכבשת, ואכןאה מנעול מנעול,
 אנוש. ותעתועי מנעול מנעול,

 - עשת ושל אאן של הקיר וזה
ן?קרש. בו שמעלתם היא ,ל?

 החוזים כי ללמד, הבאים האחרון החרוז דברי הם כאחד וסמליים בוטים :כמה
 פג בטובתם שלא רצוי. אינו דמם קרבן אך שלהם, התמצית דם את מוסרים

 אלו בין המבדיל קיר כרחו בעל נוצר ההקדש ומצינת היוקד, דמם להט
לקבלו. וממאנים לקרבן שבזים אלו ובין עצמם את שמקריבים
 עלינו נגלית כאן "הקדשה". בשיר הבדידות למוטיב יש אחרים פנים

 הקשרים כל ניתוק הדורשת קודש עבודת היא השירה פרישות. של .בדידות
 והמטילה שיור, ללא כולו האדם כל את התובעת עליונה נזירות היא העולם. ■עם

מרצון. וותור עצמו שעבוד של קודש, של בדידות עליו

 _ חלד3 ?דויד אאד לי הוא ש?הא
?ך? 1עמ אשרי את אלסתי
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 — ןילד אשה )אם, אב לי שיהא

ילבדי. רי ער נותרתי

 המשורר בנפש היוקדת האש "נעילה": בשיר נמצא בדידות של אחר טעם
: הזה היקוד בלהט להישרף העלול האדם, את לעזב לו גורמת

 ש?י משום האלם, עז?תי
??לם. נתן שלא אפתה ערוך

 לבי, אל קר?תי אשי ?ב ?ל
ד נשרף חלום. עוגמות ו עי;• ?עו

 מאד לה דומים והיה — ך.לם" תקריבו ״אל משה של קריאתו עדיין לנו זכורה

 "נעילה": בשיר תפתה אש אכול המשורר מפי היוצאים האזהרה דברי
 גבי על ^העמסתי ?אבן
הלם. תקלב על ?דמע: ארות

 הגבורה מפי שנשמעו והוד מורא דברי של קול בת מעין כבושה הזאת באזהרה
 הנגלה ה״אני" ולקול הנצח לקול ההקשבה משה. באזני הבוער הסנה מתוך
 הזאת הכוונה בדידות. דורשת היא אף המשורר, של בנפשו דומיה מתוך

:מהחרוזים נשמעת
א#ב כן על האלם, אה?תי

י ד  אח.לז ?®י ןא?מגי ?
הדמי. חוט על

)שם(

 של הסכיון בשביל עצמו, בתוך להתכנס הצורך גם הוא בדידות של חשוב טעם
 :הבאים החרוזים מתוך ועולה בוקעת בדידות של זו נעימה הפנימי. ה״אני״

 אעלך ה?ן?ה זכה תפלה
 תתעטף ?טרם לנשמתי,

 האלך, הנכר יב1ב;ו לעלל
ה?אב. ועצור הקשר פג בו

 אכלך עוארי על נתוקים חוט
ועכב. לי ;קר אשר מ?ל

 — אדלך המ?תן על ה?דוד! — חולין
נוטף. להוי על אלם של ולמיס

 פרוש המות צל אשר אלמון", "קינת בשיר רואים אנו בדידות של אחד גוון
 פורש הוא ולכן היה, לשיא עמו בשביל חייו קרבן כי רואה, המשורר עליה.

ביחידות: למות כדי מהקהל
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 ןתיב, ד3א לי 1א להם פי אך
 ׳?וא, אזן על גפקזי רז שסתי

 וך?ב, ונכר בוז קיכעוגי
השיב. פני ריקם עו?ם ומלא

קהלז3 עוד אנוד אפוא <1p על
 ח?ל, שלא ךביר ?אלם ילי

וןמיד. ?נר זוהר בו ה?ות

 הבדידות. רקע על היא אף המצויירת אחרת תמונה פני על גם מרחף המות :צל
 החרב היא :האחרונה חייו למזכרת עיניו את המשורר נושא הזאת .בתמונה
 דגל את הרבים למען הניף הוא והאכזבה. הייאוש מפני נופל הוא •שעליה

 עצמו על חס שלא פי על ואף האור, ובין החשך בין הנטושה במלחמה :האור
:ובודד עתה עזוב שהוא סופו נפשו, את :וסיכן

בןד. ואני לאיתי: פתאם
 אחד אף ואין הא?ק׳ ;תום
חול.3 דמי תו לק אן!לי... הולך

תי, האם  ז הקול התעה או $?י
 ^גקזמט? הדגל אמסר ולמי
אפל! ?י ???ך סלבי, דן?י,

די בשיר הרביעי •המוטיב  נפש והפחותים. לריקנים הבוז הוא כבדים" משה "וי
 המחנה בסוף ההולכים והתרמית השקר אנשי למראה בצער מתעטפת ■המשורר
 הם ותרמית". שואה להמיט "שולחו אשר עמלק" "מרגלי בחינת הם כמאסף.
:הרוח מבשרי ואת הרוח את השונאים ■ריקנים

?שרף פן ועל — ר?יון אין במאם
ןחו#ב! הו?ה ?ל

 דמים. לשפיכות תוכם בתוך ומתאוים וצדק, שלום רודפי פני מעמידים הם
:המובהקים המתחסדים הם

 — השויון ובטלית המו?ר ?מדי
פגיון. ?ם ל?ם

 עם להם מלחמה ולכן השפלים, יצריהם על מכסים — הבזויים הרמאים — הם
והאמת: החזון איש

ם הם הנה וי ו חיךים33 ?לס את שו
סזירים• ?נוחלי
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עאכו, $0א ?ל חונקים הם ה3ה
כלבו. תוסס ?ל

ת ?שמות בו  פלביאים. שואגות נ^ן
נביאים. סזדעזעים

 היסוד הם והאמת, החזון רוח של המובהקים האויבים הם הללו הריקנים
 חוזר — לריקנים הבוז — הזה המוטיב האומה. בנשמת המסתתר העמלקי
 המקריב משורר דמות לפנינו נצבת הזה בשיר בלילה". "יריה בשיר גם ומופיע

 משמרתו. על בעמדו לחייו קץ שמה בלילה הכדור ירית הכלל. למען עצמו את
 בבכי וממררים מת, הוא למענם כי פתאם המרגישים האנשים באים עתה

:לאמר הגוסס השומר מתרעם עליהם האלה, הצבועים אך ובמספד.
ןהי: ועהגה עקינים ?פעעי תתפלצו עתה
 ןהי!« נצח !?ל ומזכרת פת1מ למעננו! מת »הוא
 ההספד! עמל את חסכו הדמעה! עערו קוקר!

מת! אני לעם לא לכם, לא רוחי: כי עוד על נשבעתי

 ריקנותם קלון את ובגלותו פניהם, מעל המסוה את קורע הוא באכזריות
:מת הוא למענם לא כי מודה, הוא

 ג??רים, ולהון ל?בוד ריקנים, אתם? ?!ה אתם?
 הפןרים עצמיות על פעלבים ושררות. לפלגות מתלששים

 — ב^גור עיני דלכתי הפרם, ;סרתי לעם לא
לחגר! החרב נחלצתי הגוע חזוני לילל

 עמלק. על ההתגברות הוא כבדים" משה "וידי בשיר החמישי המוטיב
 צורה הלובש הרע של גילומו אחרא, הסיטרא — לנו כזכור — הוא עמלק

 בדמות מתעטף הוא ופעם ואכזריות רצח צורת לובש הוא פעם צורה. ופושט
 המנצל הגדול המכשיל הוא עמלק זרה. לעבודה העם לב את המצמידה התרמית

 עמלק המבוקש. האידיאל אל בדרך שלו הנפילה רגעי את האדם, רפיון את
 עמלק בלבד. לרגעי הסגידה אלא אינו כוחו כל כי הנצחי, של שלילתו הוא
 בעמלק המלחמה מאורע האדם. לב את המכרסם והספק הקר הפכחון הוא

 ובלתי תמידית להתארעות נהפך השיר, נוסד ושעליו משה בימי שאירע
 הטבועה האומה רוח ידי על בשטן הנצחית המלחמה לסמל ומתעלה פוסקת,
 לשעה צו לא אפוא הוא עמלק" זכר "למחות הצו הנביאים. אדון של בחותמו

:לדורות צו אלא
הסוף! בא עעולם ען!לק לשלטון

אמחה! וזכרו
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ה^?זן והוא המסית הוא ?י
?מו... והאויב

י הרוצס והוא ? ק?זן :
...1אמ עות1ןר3

?ך?ב ?ני את המענה ןהוא
??א?ים... לן־אאם

̂רף והוא ??ס?ף, ךך?ים3 יש
נאשלים... עזנב

סלק מרך וכל ??ק, ?ל והךסק
ר. וגדר ?י

ע?לק3 מלא?ה ;ה כס על ;ד ?י
דור...« מדור

 וחבוי בתוכו שרוי שמו, עמלק אשר והמדיח, המסית כי היטב מרגיש משה
 ולהבליג להתגבר לו המגיד הוא בלבו אשר אלהיט קול אך פנימה, נפשו בקרב

 זה הניצבים כוחות שני בין מתח מעין נוצר הזוג הפנימי המסית על
 מורגשת הזו השניות !מזה השטני והכח מזה, האלהי הבח :נפשו בקרב זה מול
:אומר הוא שכן רבה, בבהירות למשה, לו,

מי שנ״הם את שאשא  — נ?זר ?י ?ן
אכןר! מה גורל

 של גופו בתוך גם אלא נמצא, הוא עצמו משה בתוך רק לא העמלקי היסוד אך
 של שליחיו הם הם הרוח, בוזי התרמית ואנשי הכבוד רודפי הריקנים, העם.

עצמו: את משה שואל האנשים אותם למראה עמלק.
?הסיט שלחו הס, ?מ?ק ,המלג?
ותךמ-תז שואת

 נ כפולה שהיא כרחה על — השטן הוא — בעמלק המלחמה כל כי אפוא, ברור,
 המסית ובאותו פנימה, בנבכינו הלוחש באותו מלחמה ומבפנים, מבחוץ מלחמה
 למהותו רמז יחד. גם הרבים וברשות היחיד ברשות לנו מחוצה המזדמן
:״התעוררות״ בשיר מוצאים אנו השטן של הזאת הכפולה

הי  הסוף, עד דך?י ?לכת ■קואןפה רצון וי
ו?ךחוב. ^כ?ב המסית ?§עת אשמע ולא

 הקרוי שירתו לסמלי בהסבר המשורר גם מתכוון השטן, לעמלק, כי ונראה
 ברכת את "מונע — שם דבריו לפי — הנסתר האויב המחבר״. ״התנצלות

עודו" עם העולם של גאולתו, עם ישראל של עצמו, עם האדם של הפגישה יי
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 במדור למאבק אותו, לחשף אותו, לבקש ויש אויב "יש כי מדגיש ממשורר
הוא."" בתוכנו האויב כי אנו מוצאים אולי אז האויב.

ר עי ל ש אז עז ל
 — להתערער נוחה המקודשים חייגו ויציבות רובץ השטן נפשנו לפתח

 הודגשו מיוחד באופן הנ״ל. השיר של ביסודו שהונח העיקרי הרעיון זהו
 התמורות. בכל ועומדים הקיימים שבחיים, והיציבות הקבע הזה בשיר תחלה

 מהלך של המקודש הסדר את מזעזע אינו מותו אך הגדול, הכהן מת הנה
 להימשך מוכרחים החיים כי ללמדך בשיר, נאמר במקומו" הסגן "ובא החיים.

 המסתמכים הדברים מתוך מהדהדת לצבור תקלה לגרם שלא והדאגה במקדם,
:הסגן אל והמכוונים המשנה על

 ,1ת?9בונ האריך ולא
?ק!ךאל. את ה?עית ולא

 בדאגה המובהק ביטויה לידי בא במשהו יתקפח שלא המקודש למנהג בחרדה
 שלא לו דואגים הוא, מהכהונה הוא שאף הזה, העתי האיש לעתי. המעולה

 מפני להבטיחו סלולה בדרך אותו מעבירים הנה הפתעה. שום לו תקרה
 אנו ומים. מזון שבדרך סוכה בכל העתי, לאיש לו, מכינים זה מלבד הטרדנים.

 תתערער שלא הקבועה הסדרים למערכת מעולה חרדה שולטת כי אפוא רואים
במשהו.
 הבלתי בא וההקפדה, הזהירות אף על הדאגה, כל אף על :כן פי על ואף

 הניתוק מתרחש כל ראשית פיהם. על הסדרים כל את ההופך והמפתיע :צפוי
 והוא מהעולם העתי כאילו מתנתק הכל, על מכסה שהלילה בשעה ■והקרע.
 אדם "רק :לבדו השעיר עם נותר הוא החיים. של הקבועה מהשלשלת מתקרע
 השעיר. עכשיו הוא האמיתי השליט כי בזה, הרומז השיר אומר בלבי" ושעיר

 השעיר, אלא העתי לא הוא המצווה :מוחלפים והתפקידים הפוכים הסדרים
העתי. אלא השעיר לא עכשיו להישלח חייב העזאזל של הנוראה רשותו ואל

 אנו שמתוכו "איים", בשיר כבר לנו מרומזים השעיר של וטבעו טיבו
:בכל בועט שיהא לכך, האדם את המביא הממריד, היסוד הוא כי למדים

 ת,?3י ?קיר ת?עט עוד
 ?קוד. תטיל דות1ס?3

 )ש?ת, ^מיר ?ל??ך,
ם עירי לךקד. ן?או הז

 מכל האדם את המנתק הוא :פנימה האדם נשמת בקרב איפוא שוכן השעיר
 ההפיכה לעולם המושכו והוא יציב, ומשטר שלוה קבע, חיי של התחומים

העתי: איש אל השעיר ידבר וכה עזאזל". המרדות "למךינת והמרי
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 אלמוני, לקחתיף, היום
 י^אאיף, העבדות ממכלאות

 — המבצרת ד׳ךנעים מ?את
$זאזל! המרדות למדינת

 /,הכופת "המתם ושל המשמעת של הקבועה מהמסגרת אותו מוציא השעיר
 ל״סופה מפקירו הוא : בקיצור ולמסורתו. לצבור מהשיעבוד מפקיעו והוא

 הפל!" העתי "וימעד ונופל: מנוצח שהעתי הפיתוי של וסופו הקוראת"
 בדבר העוסק אדם הוא הנופל כי רושם, שתעשה ברחה על הזאת הנפילה

 וסימן סמל אפוא היא העתי של הנפילה מצוה. שליח הוא והניזוק קדושה, של
 השעיר התהום. לתוך ולהתגלגל ליפל עלול ואדם אדם כל כי ללמד, הבאים
 1 רובץ״ חטאת ״לפתח :ומעולם מאז היא עתיקה ואזהרה תמיד, עלינו מאיים
 השטן גם מתכוון הנפילה של הזאת המוסרית המשמעות אל כי וייתכן

:הבאים הדברים את משמיע שהוא שעה ״נחש״ בשיר המופיע
א?ץני

הבאר, היא

הקול הוא
 מלדה,

 — תפל פי
תןע... אז

 מוצאים אנו שחורים במים טביעה של ציור בגלגול לתהומות נפילה אותה
"הצילו": בשיר גם

— הגועת נפשו האובדת, נפשו
 ו;ךצח. במחנק ?קראה היא
new טובעת, היא עתה צוללת, היא 

 הנצח: אל קריאתה עאה סיס^ת
»הצילו«.

 בכל רושם עושה הזה והכשלון בדרכו, נכשל הוא העתי: אל נשוב עכשיו
 המקובל המנהג ושורת המקודשת, היציבות נתערערה החיים. מערכת

:נתקלקלה
ל ואפלתו ןדול כהן ?

מתעכבת,
חשאין: מהל?ת ושמועה

«אעיר.. אל העוזי אזר »לא

הקדושה של הרשויות :כאחת ומחרידה מפליאה תופעה קיימת כי אפוא ראינו

 



85שלום לש. תנ״ך" "שירי של העיקריים המוטיבים

 האלה הרשויות קרבת ביניהן. מבדיל ביותר דק וקו הן מצר בנות והטומאה
 בין נתון בהיותו שהאדם מפני ביניהן, שורה תמידי מתח שיהא להן גורמת
 זכר מעין תהומות. לתהומי לפול או שמים, לשמי לעלות יכל ורקיע, תהום
:המשורר של בשאלתו מוצא אתה הזה לדבר ורמז

 ל?^ר גויני ו־תכנו לא האש
— נמתח? בפלא ?רקיע, מתהום

האויב"( )"אל
 ,׳אל בשיר גם מצוי וטומאה קדושה של התחומים קרבת של הזה המוטיב
 משתלבים כאילו הקיצוניים הניגודים כי נשמע הזה השיר מתוך ושאר"•

 הגבולות נעלמים ביניהם. להבחין עוד אפשר שאי עד הדדית, ונושקים יחד
 בין הילל, ובין נצח זמרת בין הפאר, ובין הכיעור בין והיפוכו: דבר בין

 מתוארת בו בלהות", "ליל בשיר ומופיע חוזר הזה המוטיב המות. ובין החיים
 התפת ואש ההתעלות הניגודים: משתלבים כאן אף בלילה. המאויים תהום
בזו. זו קשורות וקדושה תאוה אחת, בכפיפה דרות

 ההתנגשות את גם רואים אנו בלהות" "ליל בשיר די. לא בזה אך
 ניגודם של החריפות במלוא זה מול זה הניצבים עולמות שני בין הדרמטית

 עולם הליל"׳ ובקדשי אלה אל "חותרי והאבות הקדושה עולם מכאן :הנצחי
 והתהומות התאוה עולם ומכאן המשורר, של בלבו לתחיה הקמים מתים של

:כאן יש נפילה זכר אפילו כולו. האדם כח את הבולעות
קדולנית? בלבבי זעק מי נפל? מי
בחול? הקרים א^ךיו פשט מי

 ומצוה קדושה שליח העתי, שם מה לעין: גלויה השירים שני בין ההקבלה
 קדושים לאבות בן כאן אף התהום, לתוך ומתגלגל הכפורים ביום נופל
השטן. של המלכודת שהיא התאוה, לתהום נופל

 "מגלת בשיר גם ביטוי לידי בא והטומאה הקדושה בין הניגודים שילוב
 "קןשה של המלים משחק הוא כאן המוטיב של המוסד והיסוד — קנאות״

וקדשה":
את׳ ’ ׳

 ועד, ה?!אוךךת הקדשה
 — חיי עוךפת

לקזנןך! ו.לןלה קךשים קדש
 המשורר אין כאן :״מצבה״ בשיר האלה התחומים טישטוש מגיע ולשיאו

 הוא שכן השטן, של קולו ואיזהו בנשמתו האלהים קול איזהו אפילו ■יודע
עצמו: על מעיד

יודע ...מי
שטן. מ?ל איו בי אלהים קול אם
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ת י ב ם ב חי ר ה
 השואף האדם של הרוחנית הנפילה הוא הזה השיר של העיקרי המוטיב

 השכינה, לסילוק סמל הוא קמח, הטוחן העוור הגבור שמשון, המרומים, אל

פי החיים. ברכת ולקץ החסד לסוף  זה פזמון — .קמח״ וטחנתי פאן עמדתי ,
 כאן נעשית הטחינה שבטחינה. והמשמים התפל כל את משקף בשיר החוזר

 על וחוזרת הנשנית לפעולה סמל ותכלית, טעם נטולת ריקה, לעשייה סמל

 הטחינה בעוון תדיר. מקום באותו נצחית ופסיעה דשדוש מעין תמיד, עצמה
 קפואים כאילו החיים מתפתח, ואינו עצמו בתוך ומקופל קרוש כאילו הזמן

החיים. בתוך והחדלון המיתה היא הטחינה מתרחשים. ואינם בתוכם ודמומים
 אחר בשיר גלום הוא המשורר. עם חדש אינו העוור" "הטוחן מוטיב

 בסימטה העומד עוור ערבי דמות קבועה שבמרכזו העוור"(, הקפה )"טוחן
 דברי מתור עומד אתה הזה השיר של כוונתו על קפה. וטוחן בירושלים

 שבירת באסון הרע "נסתלק :המחבר״ ב״התנצלות עצמו המשורר של ההסבר
 "תא ושוב שוב, נתכסה קרוב שהיה והפתרון זאת", יכילו "שלא הכלים

עור הכל. היה שוא ובכן העור". הקפה "טוחן בינים":  בפוך עומד ,
 עם האדם של הפגישה ברכת את שמונע מה אפוא 'יש—טוחן״ טוחן, טז׳סן,

 של לשונו כאן עד יעודו". עם העולם של גאלתו, עם ישראל של עצמו,
 של ורתיעה הפסקה בינים", "תא היא אלה, דבריו לפי הטחינה, המשורר.

 והטוחן העוור הערבי כי אפוא נמצא העליונה. השלמות אל בדרכו האדם
 הרחיים". ב״בית קמח והטוחן העוור שמשון של טפוס ואב דוגמה הוא קפה
 המשורר מטיל העוור, הערבי שבטחינת השממון רושם את ולהאדיר לחזק כדי

 שחור". חלוק "עוטה הערבי את מציג הוא הדמות: בפרטי מיוחדים סימנים
 "וקפה :הידים שבתנועת החיים העדר את מבליט הוא השחור הצבע מלבד

 של ידים לא ממש, ידים לא איפוא לפנינו ידים"! גלילי בשני טוחן הוא
 חיים. רוח בלי מלאכתם את העושים מתים עצמים גלילים, אלא חי, אדם בן

ע ןזטהון "וזרם הטחון: הקפה של זרימה רחש מתאר המשורר פ  לךהטים", עו

 של תוכם ובתוך מבפנים כי בלבד, עין ולמראית היא מבחוץ זו זרימה אך
 בלי הטוחן העוור תמונת עומד. והזמן בהם קפוא הכל זרימה: אין החיים

מבעית: וסיוט בלהות תמונת למשורר, לו, היא הרף

 ן:?3מ אדע .ולא מסתיט, עוד בי אך
טוסן... טוחן, טוחן, פוך3 עומד עור

 הפעולה של לסיוט מיוחד טעם נותנת "טוחן" המלה על זו משולשת חזרה
סוף. בלי עצמה על והחוזרת קץ, בלי הנמשכת השוממה

 מיתה אפוא גלומה בפוך העומד והטוחן, העוור הערבי של בדמותו
סגור מעגל הוא כי מת, הזמן יחד. גם והעתיד המקום הזמן, מיתת :משולשת
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 ז הדל הכוך של בשטח נצטמצם הוא כי מת, המקום חוזרת! פעולה של
שלפניה. את רואה אינה העוורת העין כי מת, העתיד

 הרחים". ב״בית מוצא אתה החיים ושממון קפאון של עצמו צביון אותו
 שנסתלקה אלהים נזיר הוא והעוור שנפל, רוחני גבור הוא כאן שהטוחן אלא

 שמשון, את מבישה טחינה הקרויה הזאת השוממת הפעולה השכינה. ממנו
 אחד כל מבליט הזה הקלון רגש של השונים הגוונים את לו. היא קלון ואות

מיוחד. באופן השיר של הבתים מארבעת
 הוא והנה המצח, את לצנן כדי המתכופף שמשון את נראה הראשון בבית

 רצח. שייט עלי תעליף ?תאם, עלי ת&ל מרום נוגשים ו!ד :בשוט מוכה
 המכאוב לעומת וכאפס כאין הוא ייסוריה עוצם כל עם ההצלפה מכאוב אך

:הטחינה קלון של הנפשי

 ??אח אן?ר לא אם ך?י?ה, שזןרות רקי ?ש?ע, ;י א י3 אז
?אן עמז־תי ?י

ובחנתי
קמח.

 השוט קשה להשתכח. ניתן בזיונה ואין הגבור, את אפוא מבזה הטחינה
המביישת. הטחינה יותר קשה אך המייסר,

 שמשון. של הניתוק צער ואת העוורון צער את המשורר מתאר השני בבית
 שרוי שיהא כך, לידי שהביאוהו אלה כל זכרון את לבו על מעלה הגבור

 בדמות לילית זו בדלילה, בפלישתים, מהרהר הוא ובחושך. בבדידות עתה
 אלה כל עצמו. של ובאשמה בעמו מהרהר הוא כוחותיו. את שדלדלה אשה
 המכריע העיקרי הגורם אך מהעולם, לניתוקו הם חשובים גורמים ודאי יחד
הטחינה: בעיניו היא כולם את

?׳?ר אין מים?1?ע ר^ינלתם בי?י כןם, עור ואני
?אן עמדתי פי

 ונןח?תי
קמח.

 העולם, ובין בינו הגשר את שהורסת היא היא הנפש את המרוקנת הטחינה
 ולא מבחוץ לא העולם את לראות ולא כדם" "עור להיות לו הגורמת והיא

מבפנים.

 :בשמשון עדיין בו שנשתמרה הגופנית הגבורה את מבליט השלישי הבית
 לא אך !חי"• ובריח ,"דלתות :כתפיו על ולשאת אריות לכבוש יודע הוא
 בעיניו נחשב אינו הגוף כח ולכן אלהי, גבור אם כי שמשון, הוא גבור סתם

:האלהי האור ממנו כשניטל
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 — לפחת אדע לא ??תה, ?אימוני :ה׳ ש?ך,?ת אולם
 ?אן ?מןתי ?י

וטסנתי
קמח.

 הפנימי" מאורו את שכיבתה היא היא — שמשון מעיד כך — המשמימה הטחינה
השכינה. את מעליו שסלקה היא והיא

 המהבהב התקוה ניצוץ את לנו מגלה — האחרון הוא — הרביעי הבית
 את ילפת ידיו ובמו גבורתו אליו ותשוב ייתכן לעתיד: שמשון של בלבו

 מהם ניטל ברוחו, לו החזויים האלה הנצחונות כל אך ?לשת", עם "משג?י
מלכתחלה: תהלתם וזהר קדושתם טעם

 — מבאשת ל?לתהלה ש!1קד קורא: ל?ל מראש אני ?ז אך
?אן ?סךתי אני

 ישסנתי
קמח.

 זוהר גם מתחללת, הגבורה קדושת גם הכל: אפוא לוקה הטחינה בשל
מחשיך. התחלה

 בטליס שלעומתם וקלון קללה היא המשמימה הטחינה :דבר של סיכומו
 הנפשיים והימורים המכאובים האחרים. והקלתות הקללות כל ומבוטלים
 מכאוב. מפני האחרים: וחיסורים המכאובים כל את מכריעים שבטחינה

 הנגרם הניתוק וקשה השוט, של ההצלפה מכאוב גם נשכח שבטחינה והקלון
 יוכלר לא הטעם ונטולת התפלה הטחינה בפני העוורון. של מניתוקו ידה על

 ומכלה" מכבה היא שניהם את כי התקוה, אור ולא הנפש אור לא לעמוד
החיים. של והשלילה האין היא הטחינה

א י ב נ ר ה ע נ ה ו

 — המשורר תפקידו. ומה משורר, מהו בעליל לנו מראה הזה השיר
 ההתלהבות אש בעל הוא — אלישע הנביא של בדמותו זה בשירנו המופיע
 ואמנותו" מסירותו אהבתו, בכח דורו של הקפואות הנפשות את המעורר
 הנער הוא הדור נציג הדור. למען נשמתו את המקריב השליח הוא המשורר

:שכבה לזהרור המשורר מדמה המתה נשמתו ואת — המת
שף33 נן?ק זוןרור ת1??ב

המעדןת. הנער נשמת ??תה

כביכול. הבוחר, הוא עצמו האדם כי עצמו, האדם בידי אלא בא המות אין
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 אל שאיפתו התרופפה כן אם אלא האדם, בנשמת שולט המות אין במות.
 מתכוונים ולכך החיים, מפני ונסיגה רתיעה היא הזאת ההתרופפות המטרה.

:הנביא של התלונה דברי

החןש, ך.דור אתה,
—אחור ?ס?ת מהךת אי;ה

ל?חרז ות?3

 שהוא שעה פנימית מיתה מת היחיד ניתוק. של תולדה הוא הזה המות
 של התעוררות באין האדם של נשמתו ומהייעוד. מהזולת מתבל, מתנתק
 לפניה, ניצבים וייעוד מטרה ובאין אליה חודר החיים קול באין בקרבה, אהבה

 לקול פתוחה לתבל, קשורה שהיא שעה ? חיה היא ואימתי מתה. נשמה היא
 החיים "תבלמחכה"! לעולם: אחראי האדם העתיד! לקראת ונכונה הזולת
:באורו ויאירם משממונם אותם ויפרה שיבוא לאדם מחכים

— לשממה עד3מ לגליך, מתחת
אן?ןה. טמוןה
 קך?קה, לאותות כואבים מס?ים

מס?ה... ל50

 הזיקה מחכה. האדם אלא מחכה, תבל רק לא כי לזולתו, גם אחראי האדם
:בה לבגד ואסור חובה, היא לאדם

הנער: ?אזני וזלסש
»ךאה,
- ?ל היתר׳ למענף ת א ז

הת?גד?
ח?ה!

— קדם שלשנינו אחד עוד ?ש ?י
ד.אןם!

 היא בצלם שנברא האדם של האידיאה להגיד: המשורר כאן בקש כאילו
 ה.,אני" על הגוזרת והיא שבאדם ל״אני" הקודמת היא וראשונית! ראשונה

 היתום" ל״דור הנשמה החזרת בשביל ה״הוא". כלפי ואחריות חובה של זיקה
 המשורר נכון המת הדור בשביל שיור. בלי עצמו את להקריב המשורר נכון
 את פותח הוא למענו לדבר. קולו ואת לשאת ידו את לראות, עיניו את לתת

 המות "קר את ממנו להסיר כדי אהבתו, חם את מוסר הוא למענו עורקיו,
 ובלבד כולו עצמו ואת האחרון ניצוצו את נותן הוא ולמענו מחלחל"׳ 1?קךב

לתחיה. שיקום
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האחרון ?יצוצי ?ף נ־ותן ;י א ה3»זן
מוןת

דורון.
אט־אט,

?ין
—&כד אוי אוי. אונע
חיה! אוןה

 בלילה". "יריה בשיר גם מוצאים אנו הבא הדור למען הקרבן מוטיב את
 כי עצמו על מכריז הוא שיבוא". "הדור בשביל חלל נופל הגוסס השומר
 הניעה הדורות" לייעוד ו״נאמנות למשמרתו אותו שלח עולמים" "מצפון

למעשהו: אותו

 וקרוא :די על בכסף #;ברא. הד־ור ולמען
 #נגרו, ךמי ךתח3 האטומה, גסיסתי בתפלת

 הליל: זה קו?י את אשא מןזש?ים י5מו? אליו,
ןשךאל! הצבי נפלתי׳ א?ל׳ במותיך על

 לציין כדי המשורר בו שמשתמש לעתיד" "שושבין הביטוי הוא וממצה קולע
:הבא הדור למען עצמו המקריב של תפקידו את

האורות. יי,ךיו1 הנושא לעת־ד לשמש שושבין

 אידיאה היא הכלל לטובת היחיד קרבן של האידיאה כי אפוא רואים אנו
שלום. ש. של בשירתו קבועה

ה פ צ ת ר ה ב אי
 של ביסודו שהונח הרעיון זהו — ישקר לא נאמנה אם של האהבה נצח

 הזמן. של התמורות כל בפני העומד קבוע זכרון פירושה נאמנות, הזה. השיר
 הבליט הזאת, הנאמנות את להמחיש ברצותו המשורר כי אפוא, פלא אין
 ממנו. זזה ואינה תדיר אחד במקום האם יושבת הנה המקום: קביעות את

 הזמן השפעת שאין האם של הקבוע הזכרון על ללמד בא הזה הקבוע המקום
עליו. חלה

 של הזכרון אד מושחת׳ לשלד הבנים של הגוף את אמנם הופך הזמן
 של התאר יפי על — הזמן של האוכלת השן למרות — שומר הנאמנה האם

 ואךמוגי "מפיב#ת :בשיר הקבוע הלחן מכאן כמקודם. בנפשה החיים הבנים
 של התואר יפי זכר אך תולעים, — העינים שלד, — הגוף עימם". המידי
 החי בין חיץ מקים שהוא הטבע של דרכו עומד! לעולם אם בלב הבנים

המת: ובין
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האד, לה1ע ת1מ?קע
קיר׳
סדץ
 המת, ין3ו הסי בין

עו?ןד... אינו העולם

 לחוקי אין האוהבת האם של נפשה בתחום כי אוהבת, אם של נפשה כן לא אך
 ובזכות אהבה, כולה היא בלבה. חיץ ואין בנפשה, קיר אין שלטון: הטבע

 עיני לפני החיים בניה עם הראשונה כנתינתו העולם עומד הזאת האהבה
 ילדיה: ובין האם בין להפריד יכולים אינם קיר ושום חיץ שום רוחה.

 אהבת של החוקים לפי הם חיים אך הטבע, חוקי לפי הם מתים האלה הילדים
הנצחית. אם

 הקבוע. ולזכרונה לנאמנות הם נוסף סימן האם של והקפאון הדממה
 המוקעים הגופות :מתחלף מקומם אין שנים ורק מתחלפות, העתים זורם, הזמן
 אין המוקעים, הגופות את מסיר המלך שצבא שעה אפילו הדמומהג והאם
 שרידי ולמקום עיניה למראה ומרותקת צמודה נשארת היא ממקומה. זזה האם

 הזעקה של הרושם את יותר עוד מגביר האם של הגדול האלם שמחתה.
 ביטוי לכל מעל נעלה צערה ן לצערה וביטוי סימן אין השכולה. של הפנימית

בניה: גופות בהילקח תפלה, ולא קללה לא משמיעה היא אין לכן חיצוני,

האם, :שבה
א;ה, בת ך?פה ףןז;ה

ה;ה. לא פה ך;ר ?מו
 — ךל1סג מר קץ?•־• לא
 תקץלז מי את
ה לא א - אל עיןה ^ ל  ע
לז?5תוז מי אל

 מצבה אבן למעין לשריד, הופכת עצמה היא להיות, חדלה עצמה היא
 הדברים הם ובוטים חזקים וכמה לעולם. פוסקת שאינה ונאמנות אהבה של

 אל הצמודה האם של העין את מתאר שהוא בשעה המשורר, של הכבושים
:האהובים הגופות

 תןעק, לא מנ?ד, תשב א וה
 תסור, לא ה1מה? עץה אך
ססיר, לא
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 הפנים אל ותשקף
 תשבח, רל«» תןלר כי
 הכנים, שני מהם מי

בןידי- שני

 קבוע האוהבת האם של הזכרון מרותק. הזכרון כך מרותקת, שהעין וכשם
:חולף ואינו

!יענוייה ותזבר
את:1 רק

 מס§ר,3 והשלשה השנים
 וה^שר האצם זה

 — תר1הנ ^ניה, קול
האות! זה

ם כו סי
 על אותם נעמיד לעיל, המפורטים המוטיבים את ולמצות לסכם בבואנו

 מתגרה הוא השטן. מוטיב תופס תנ״ך" ב״שירי בראש מקום :עיקריים חמשה
 המסית הוא עמלק, הוא השטן, שערה. מלחמה לו משיב והאדם באדם, ולוחם

 מתגלם והכינוי השם של תמורות מיני בכל — והשעיר התן הוא והמדיח,
 אחת תשובה מטה. ומורידהו תדיר המכשילהו באדם בו הטמון התהומי היסוד

 התהום של המשיכה כח על התגברות :השטן עם במלחמתו לאדם לו ויחידה
 שרייה ואותה בתהום מלחמה אותה ולבטים. ייסורים מתוך הנפש והזדככות

 גם האדם. של העיקרי תפקידו הוא שבנפש וה״שעיר" ה״תן" עם תמידית
 בשיר כי הוא מקרה לא שאולה. האדם את למשוך יכול אשה בצורת השטן

 את ודלדלה האלהים נזיר את שהכשילה זו, לילית נקראת הרחים" "בבית
 אדם ואפילו יש השטן של המפתה כחו מפני שאול". "דלילת בשם כוחותיו,

 "שעיר השיר מלמדנו זאת ניזק. והוא לעמוד, יכול אינו מצוה שליח שהוא
 וטומאה. קדושה של התחומים בין המפריד הצר השביל על המזהירנו לעזאזל"

התהום. תוך אל העתי האיש נופל שממנו השביל הוא
 החוזה, והשפלים. החנפים בידי הזכאי של מיתתו הוא השני המוטיב

 העשירה, נשמתם אוצרות את דורם לבני להעניק הבאים והשליח המבשר
 השירים מוקדשים הזה המוטיב לעיצוב נרצחים. שהם וגמולם שכרם זה

 והמשורר שהחוזה החיים קרבן הוא השלישי המוטיב ו״זכריה". ערופה" "עגלה
 הדור נפש ותחי החוזה נפש "תמות החדש. חדור של מזבחו על מקריבים

 המוטיב והנער". "הנביא בשיר הגלומה האידיאה כביבול, זאת, — העולה״
הבנים, של המנוולת מיתתם אף על לבניה: אם אהבת נצח הוא הרביעי
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 האוהבת. האם של החי בזכרון כמקודם ומזהירים יפים ועומדים הם קיימים

 הונח — החמישי הוא — האש מוטיב איה״. בת ״רצפה מדגימה זו אהבה
 מטה של האש מפני להזהר חייב האדם באש": "תפלה השיר של ביסודו
האדם. נשמת את והמזקקת המצרפת האש זו מעלה, של האש את ולזכר

 הוא שבהם השוה הצד — שלום לש. תנ״ך״ ב״שירי המופיעים האישים
 האלהים איש משה חיי על שורה טרגיות חייהם. על הנטוי הטרגי הקו

 הנאלח. ההמון שפלות ובין האלהית התביעה רוממות בין התהום את הרואה
 הייעוד ואור מכאן היצרים אופל :פנימה נפשו בקרב אף הטרגי המתח גדול

 גבור ממעלת הנופל אלהים, נזיר שמשון, של גורלו הוא טרגי !מכאן הנעלה
 משמימה במלאכה העוסק טוחן, אסיר של המדרגה סתר אל החסד עטור

 של הופעתו על גם שורה והמות החיים בין הטרגי המתח הנפש. את ומרוקנת
 הזאת. הטרגיות של הסמוי השרש זהו — חיים בעד חיים אלישע: הנביא

 אדם חיי הנביא: של חדלונו ידי על רק תמורה לו יש הנער של חדלונו
אחר. אדם חיי שיקומו כדי לחדל מוכרחים אחד

 שלום: לש. תנ״ך" "שירי מרבית על חופף גדול אחד רעיון כי נראה,
 אהבה ידי על המות את מבלה האדם האדם. של קרבנו ידי על המות כיבוש

הנצח. את ונוחל אל־מות בן נעשה הוא זו ואמונתו אהבתו ובזכות ואמונה,


