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 מיר זיוה ש

 נתן זך  שלו שירמת  ון תעלורת צה חוט לפק
 שה" שקט בבק "רגע אחד

 
 טראומטי -שיר פוסט .א

זך (של    ינ השר שיריו  הפותח את ספהשיר "רגע אחד שקט בבקשה",   , שוניםים  שירנתן 
זכ1960 למעמד)  שי  ה  שבמכלן  נ מכו  רשל  ושל    תוירול  העבריתזך  "דור   בת  בשירה 
י נ וּפֹוליפפשוט וה, הישיו האלקו  רורבוופן צלול  נה באלראשו  עושמֹו הּבששיר    –  נה"המדי

מחּב  של  הצעיר,רֹוכאחד  המשורר  עשה  כולו  הקובץ  ובשירי  כאן  בת  .  ולדות לראשונה 
כאחד   ירעשט וו שמוס פת וברי  יומיות כביכול -מילים פשוטות ויוםית, שימוש בהעבר  הירהש

ת התודעה,  ִּכזרום  בעיטוהזורם  בתבנ ך  הקובמקצב  הסדורות  ת ויה  השירי  של  -הרוסו  הבע 
של שני יר זה ועל השפעתו על השירה העברית  ". על שרמןאלת-נסקיאסכולת שלוברית מ"ע

הא ּתִ נכתב  חרוניםהדורות  פרשנ לּתִ -לי ו  דברי  של  מתמקדי ים  שרּוּבם  בתיאורות,  סבך   ם 
רגעי לאביו ב  עייונו לסעל כשל  ןהב  הכושל ובדברי ההתנצלות של  יואב בן לשבין    םיחסי ה

זדרמ  ונולוגחים כמסו לות מנ צנ . דברי ההתלשתוחו נשמעים לכאורה דבריו של   ובו  עיר,טי 
הסבר על , הדורש/ים ממנו  וחיש-בת/בניבו מצד בן/  אדם העומד מול דברי אשמה הניטחים 

 :מה שאירע

 

בַ ט קֶ שֶׁ ֶרַגע ֶאָחד  שָׁ ּבְ   א. ֲאִני. ָאנָּ הּקָ
ַבר רֹוֶצה לֹוַמר   א ָהַלךְ וּ ָמה. ה ּדְ

ַני. ר עַ ְוָעבַ  ׁשוּ  תעַ י ָלגַ ָיֹכְלתִּ  ל ּפָ   ֵליּבְ
י. ִמי ָיכֹול ָהָיהדַּ אַ    ְרּתֹו. ֹלא ָנַגְעּתִ

יּלֹא ָידַ ָלַדַעת ַמה שֶּׁ   .ְעּתִ

בְ וֹ חהַ  ַבק ּבִ ְזָקנוֹ ל ּדָ   ָגָדיו. ּבִ
כ ּבְ נִּ  ִדים. רָ  זְ וּ ִהְסּתַ   ָלןְרֶאה ּכַ

תֶּ    ָהָיה  לוֹ י ָיכֶבן. מִ ַלְיָלה ֹקֶדם ּבַ
בְּ  ָלַדַעת   ֶיההְ ָלה יִ יְ עֹוד לַ ׁשֶ

מוֹ רֵ  מֹו ֶאֶבן.  ,ִצּפֹור יק ּכְ ה ּכְ  ָקׁשֶ

ג ּגַ
 כתב־עת לספרות 
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   נח"זך, עיבוד גרפי  נתן

י ָלדַ ֹלא ָיֹכלְ     . תוֹ אוֹ  יםֲאשִׁ י מַ נִּ ת. ֵאינֶ עַ ּתִ

  םתֹו קָ אוֹ  שׁ יִני ַמְרגִּ ִלְפָעִמים אֲ 
מֹו ָיםָנתֹו, ַסֲהרשְׁ בִּ    , אֹוֵמרידִ ף ְליָ חֹולֵ , ּוִרי ּכְ

  . ִניִלי בְּ 
ִני יעְ דַ יָ ֹלא  . ּבְ השֶׁ  ּתִ מִ ַאּתָ ידָּ , ּבְ ֹזאת, ִאּתִ  .ה ּכָ

טרויאני",   "סוס  הוא  זה  קצר  שיר  בתוכלהערכתי  סודות  המסתיר  בנקלם  נישא ו  ; מתפענחים 
רים בותיה, ספק רב הוא אם היו בוחנסיו ויבתסיבת כת יו ברחוקריו ומבק   והתעמק שיר, שאילו  

 מקצת   נח אתלפעדי  לבנו. כין אב  ּב חסים שיהאת מערכת  מתאר  שיר הכ  וךת החינכר דֹו במעללמ
ִמשלל במנותק  לָקראו  לנסות  אפוא  כדאי  בו  הטמונים  הפר  הסודות  שדההנחות  בו,   ובק שניות 

רשניו הרבים של , שפמשל, ללותמוזר לגהו.  ערשן אחד אל ר גררא ִמּפָ -פעם אגב  אשר עברו לא
, עיןכל  דקרים לים, המז ייוויאלרט -ים" וכמו"פשוטתיים  רוספ-ם חוץינני ענייחו על ששיר זה פס
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ת השיר  לפתרון חיד  היו לעורר אצלם סימני שאלה ולתת בידם קצה חוט ורמז ראשון ורים  שאמ
 ו.המסובך שלפנינך וובסה

נתן זה, מ"ספינות הדגל" של שירת    כזיומרוב  ששיר חש דה  בהאחד נכרך בעּוהעניין ה"פשוט"  
שיח  וריונע-אשתסיה,  אלמוקדש    זך, המשורר  הגייסשל  לסוע הם  בתום  דרף  ו  אחת כם  שנה 

ר  לל המשורמה טעם יגו  לקראת סופו במות הוולד. איש לא שאלהסתיים  בלבד, לאחר היריון ש
שכבר   עבר, לש -שתולא  המוקדש  בשיר   אביו הביולוגיעת של  -ל מותו בטרםת הרהוריו עמסכ  תא

ועם ִאתו  כאמורמשפחתו  איבדה קשר  בשיר  אין מדוב  ,.  ונידח בקושולר  זךיוס שירפרי  .  ו של 
האחת  , וההקדשה בת המילה שירים שונים בפתח ספרו הָּבשל יב מחברוהצ ותויר שאמדובר בש

 : "ָּדרשני!". תמראו –יה" "לאס –
-סר קורת יכול בדמות נווד חן כבכא  וארהמתשל זך,    ביואקשור לדיוקן    ניין "הפשוט" השניעה
שבגג הזָקנ,  זרדי בתסו  והנהכו  תמונם.  מאלבו ,  המשו  האישי  ומות  ששּוּבצשל  בסרטונרר         י ו 
וכן תמונת האב בתעודת ההתאז טי-יּו  מדינה ה  ןוארכירחות שלו השמורה בּוּב המופצים ברשת, 

השם   בוגב  לותגמ  ", "Norbert Seitelbachתחת  לא   ניושּפָ   מראה,ל -רגניר  וכלל  מלאות 
זָ   ימ.  יע משוחות ללגולחייו   מסוגפות  א היהמיאני להום ב יחיח  ַר ואוניהל    תיושנו  ָקן רובשגידל 
 ".ךז נתן  טלבך, הידוע בשם "אבי המשורר, אלא דווקא בנו היחיד הארי זיי נוח זייטלבך,-נורברט

לא עם ר, ושורהמ  חד עם דמות אבקנה  ולה  י עהשנ  תהנווד המתוארת בבי  אחרות, דמותבמילים  
 . דמות אביו

ה אתהזָקן  חסרהנ  ינפ  עוטר  המתוהקֵ   ווד  בביתן  גהש  אר  מ  םרני  זה על  תב  שּכָ   ,רוןילדן  שיר 
לים דמג  םֵקני(האם רק ז  הזֵקן"   באריכות, שיַכנה את דמותו החידתית של הנווד בכינוי "הקּבצן

ובנשי אחת  ָזָקן?),  גם    זיההמה  יֵ מותו  ד-בן  תאבה  מבלי לששל  שלסת  לב  שיםּו,  שתי  ין  ּבֵ ירה 
ה והגיונב סם  אה:  פרשניותההשערות  לדמלהעני  ייר  עטורתק  שקָ הז   ותו  יר צעה  ר"הנג-"בן  לן 
0"קּבצן זֵקן"? למבקר הפתרונים. את הכינוי 33שנצלב בגיל 

1
F 

את ,  27בן  ר כ רולמו בעת שהיה המששהלך לעוזך,    ו של נתןאבי  ר עלאיך ניתן לומ  זאת:ואף  
 ת ניחלוף, בח-ןד ובמוע-קצרהבן קשר  ן  לבי  בהאבין   ַבר ַעל ָּפַני" כאילו היהְועָ  ַל�ם "הּוא הָ מיליה

או   ַיֲח�ף"  יָּפנַ -לעַ ַח  ּו"ְור טו),  ד,  ְויַ   (איוב  ֶאְרֶאה  ְולֹא  ָעַלי  ַיֲעֹבר  לֹוָאִבי-ְולֹא ֲח�ף"ֵהן  ( ן  ט,   שם " 
הא  יא)? פשר  המזכיר ומה  סיפודרת  עלוקד  ירה  וא  ם,נזירי  מים  איך  נשינביאים  בדיוק    רוח? 

הא מוטיב  ע מתיישב  האבש  ותומד ם  דרת  ם הקיו  צורכי  תאלמשפחתו    שסיפק לוגי  יוהב  ל 
מעחומרי ה העשייה",  בים  ב"עולם  גמורודותיו  נורברט  בריחוק  האצילּות"?   נוח -מ"עולם 

אביו לגמרי מ  זך, ן  תנשל    זייטלבך,  מנותק  את א התחיל  הו  בנו:משך  נעולם הרוח שאליו  היה 
1Fק.בשּו כןדוהחזיק א  הו ויסק יסת ע בניין, ולאחר קר-קבלןבעבודות של רץ דרכו בא

2 
ין את השיר שלפנינו אחרת ממה שהבינוהו פרשניו עד  י להבשראו ותדמלמ תאחרוו  הלתמיהות א

ים ּבהנסַ  מקורות הקדומיםם לסיפורים מן הפה ברמזיייעלעד   קיצורו הוא עמּוס כה, מה גם שחרף
כולה יה, שיס ה אשונארה  שתומקרה הקדיש נתן זך את שירו לאא בשל . דומהתמד יליב  לם סבכו

 
ֶקט: מסע החן  מירודן  ל  ש ו  מר או מאר  1  רות אפש-גי ו[אי]טמולו יפוש האפיס"רגע אחד, ׁשֶֹ

בשיהנבו  שהמו רתו  אה  ז קדמת  ל-כתב   ;מכאן  ,ך"ל  והת עת  הספרות  היהודית רבחקר  ות 
 81–13 ), עמ'2014מארס ( יד  כרך  ,אלית שרוהי 

 ). 579.11.192י"ח ( כסלו תשו' ב ביום ול שאקריית בבר  נקייטלבך וח זנ-ורברטנ 2
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לַזּכותֹו  ייה שאי  עאיר  אאלמל  ןבבתה  2Fרע.מה 

האירוע    3 ב על  שמת  העּוּבר  בסוף  של  ִאמו  בטן 
ון ת ימקיף בע   איוןבראיונות אחדים, ביניהם ר  ר ּפו לסַ ר לעצמ את מה שהתי  סיפר נתן זךההיריון  

  .דו העמוק והֵּכן על ָאבדן הוולצעראת הביע  ֹוּבש  נות",אחרו דיעות"י

מצה  ז הרמ כבר  ראשון  הראשונה  בוי  "יל במי  מת ייתסמ השורה  אמירה ֲאִניא.  ָאּנָ ם  לפנינו   ."
השלכת   חריעקב, לאשל    בכורברי ראובן, בנו הדל  –  לשון"-על-נופל-הֹומֹופונית, מעשה "לשון

הצע אֶ ׁשָ ּיָ וַ "לּבֹור:    יראחיו  ֹ אֶ -לב  ַוּי ֵאיֶנּנּולֶ ּיֶ הַ אַמר  ָחיו  לז,("  אבָ -יֲאנִ  ָאָנה ַוֲאִני   ד  3Fל).  בראשית 

4 
", ְּבִני ְּבִני. ) "geminatioבסוף השיר באמירה הכפולה (  מצוי בד  ת היבורת  ק כ  ו רמז נוסף שעבי
(שמ"ב יט, א).   "ִניִני בְ ּבְ ם  ֹו ַאְבָׁשלֲאִני ַתְחֶּתי� מּוִתי ןּתֵ יִ -ימִ "  ודם בבירור דברי דשממנה מהדהדי 

משולב מ   פור בסי דִוד  בן  אבשלום  גם  ות  ָיַדעְ " לים  ימ הות  הרא  "ִּתילֹא  הבית  של   ןוששבסוף 
האמתההת  לדברישרות  הנק ר,  ישה את  לספר  החושש  אחימעץ  של  המבקש    חמקות  דִוד  למלך 

ֹ " ( ה עלה בגורל בנולדעת מ  .  " שמ"ב יח, כט)ָמה יַדְעּתִ יָ   אְול

א ו  סף ו יסיפור   אסיפור  הקדובשלום  סיפורי  שלפנינו ה  מים ינם  בשיר  המשולבים  יחידים 
ם גם במוטיב האדרת, שרי נק  מתים ילדים עלם רי ופשבוהו כמת. סיח שו ילד מת, א ילד זםכר במש

ו  הרומז  הנביא לאלישע תלמידו  אליהו  כדי שלאדרת שנתן  באמצע וחליוכל  בנו הרוחני  ותה לל 
ואכן, אל ושית  ר דעשה באישע  ִנסים.  ילדים מת  יםהק מוש  ֵישּו ו  ים,לתחייה שני  גם  נהג  כמוהו 

 הללו,   וריםהסיפמן    אחד  ל ע.  יםמת  םוכמה ילדי  כמה   חייהלת  קיםרת, שהדהא  וא   העטור הגלימ
ביסס    ,םיּפטי נגליונים הסינאֹוווסיפור שבמרכזו החייאתה של ילדה מתה המסופר בשלושה מן האֶ 

               ."י"טליתא קומנתן זך את שירו הידוע 

 כאן  מצויים  –ר החוחית  וציפו  םי וצהק ת  ֶר טֶ עֲ   –צרית  נואפשר שמוטיבים מתוך האיקונוגרפיה ה
הדימ   יםהזרדאור  בתי  במרומז  ובמילות  ִצּפֹושבָזָקן  ְּכמֹו  "ֵריק  תבן וי  אניצי  על  לא  (שהרי  ר" 

 הקוצים   אולי לנזר  ים ומז ר  להוא,  ּהניפור את קִ נה הציבו  הם מש  רדים,אלא על ז בשיר      בר מדו
כי  עינ     הנוצרי).הסיפור    מןולציפור החוחית    רמיזות המ  בחלק אמנם  הבחינו    חדים א  ים פרשנר 
אלה   הללו.  ותיז רמ בין ה  תנרקמה  הק יַלז   תםענתנו דאך לא    לפנינו,ש  רת בשינוהמקראיות הטמו

 ות.  ת שונמזוויו אירוע מותו של הבןה את יגצמ, הונארגות למסכת אחת נקשרות זו לזו

  

 
ו תלפריש  עד ךנתן זד  לימ  ּהטה שּבָ וניברסית חיפה, האפלוס" של עובדי אוניברסיט  גלן "ס טאוביב  3

ה ריו מופיעבכמה משי  יודע  איני"  :18.11.2020ביום  ה  ג לפסיכולוגימהחותב דוד נבון  כ  ,אּותלגמל
 ואה, שה בשם אסיחמודה  בחורה  ל  –  ישה"]  בקשב   ד, שקטח ע ארג["   הזה  בשיר בכל אופן,    .קדשהה

ת ו לאחר מן קצר  זמ  תידיעדו למיטב י הם נפר   ).1958מבר  פה קצרה, ואף נישא לה (בדצקו תה ת אִ   חי
שּבהעּו ברחמאס ר  נשאה  להכירםי   ה.יה  לי  לאחרק  צא  בנערותי,  שנ   צתק  ואולי(  צת  ישאו. לפני) 
והמאוהצעי כשהזוג   – נהראשום הבפע  הור בבי  עבר)  לפחות  ז(א  שר ר  בעיןת  ב   יי  לטהוד  יול  דרכו 

הכמרול  יגלר נבון,    ל"רמם  ישרחתן  ו יטוס  אמר -פרופסור(דוד  בנפרס  הוא  שאל,  ייר הצל  ו 
אריי ריקטורוהק נבוסט  לפרופ   ן. ה  ניתודתי  על  '  דב  בן  פלוס" פני הה צה  ל"סגל  בואכן  . )ה  תון  יע , 
מיום"הצ שנ  11.12.1958  ופה"  זנרשם  רורבנו  בןייטלבך  תן  עםביב, הא-לק מתורט,  אסיה   תחתן 

 . דרהה מח וקו ר א,בבת אהוכברג  
 .21-34'  עמ   2009אביב  -ל , ת בשירת נתן זך פסיכותיאולוגיה   הרהורים על בלום,  -ראו, למשל: רות קרטון  4
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    ךלנתן ז םגר שמת של הילד טראומטי ה רה מקהמה שוד
    ה" ו"שיר ערב" קשבב טד, שק חאגע "ר ריםשיי השנ ל את לכלו 

     ) שנכתב 1960( םשוני  םשירייו בכפיפה אחת, בראש ספר שיר 
 ו. גירושיצר לאחר וראה אור זמן ק 

 

 

. הדובר בשירו של זך ןקי  ו שלסיפוררמז ל-חוטי םג  םי שייכ  ת"הֵּבן המ"של מוטיב    מסכתתה  לאו
 , למשל,ךכתבן.    לש  ֵרמהעל ע  לילההאת  אה  כנר  להיב ש  נווד  שלמתאר בבית השני את דמותו  

ַע, ׁשֹוקֵ   הּוא  / .הבָ טֹו   ֲעֵרָמה ֶׁשל ַׁשַחת ִמְזַּדֶּמֶנת לֹו /    מתואר קין הנווד בשירו של דן פגיס "אחים": 
/  עִנְבלַ   "םאלוהיזך ופגיס תיאר ביאליק בשירו "לא הראני    ילפנן". שנים  ָיׁשֵ ן  ַקיִ   ס,הַ  ח.נָ   ָּבּה, 

ּוְפִליט ִמְׁשָּפָחה, / ְּבתֹו� ִמְכָלא ָנטּוׁש,  ְׂשנּוא ֶחֶברם, / ְוָאדָ  םיאלוהם ּועזְ  ץ,ּוְמֹנאָ  ָבזּויי קין "מודווד נ
   .ין)י ק וד, מצאצאנוה ר הקיניבֶ חֶ ליק לביא רו שליש רומזת ב  ר"ה "ֶחבֶ המיל" (ןת ֶּתבֶ ַעל ֲאֻלּמַ 

  –להאֵ   תלשאל  שהרי  ון,שראית הף הב בסו ש   "ְעִּתילֹא ָידַ נקשרות המילים "  ו של קיןגם לסיפור
(בראשית "  לֹא ָיַדְעִּתיעונה קין, בנסותו להוליך שולל את אלוהים, במילים "   –"ל ָאִחי�ֵאי ֶהבֶ "

ו של קין הנווד ונתלתמ  ֵזכרלו  הערית לא  העב  האגדהרותיה של  וק חיפושיי בספרי מם  אמנ  ט).  ד,
 , ית כלשהיר רת נוצוס מת על מבוסס  ו, ז ן  כעי  , או זו  נהוכן שתמ תתבן באסם, אך ייעֵרמת  ן על  היׁשֵ 
 דרש בדרשות ניתן לגלות ששמו של קין נשל הכנסייה הנוצרית לפלגיָה  באתרים לא מעטים    שֵּכן

 For this reason he was"  ם:שני הדר  ברי וכד  קש",-"ְקנה(  "הנֶ קָ נגזר מלשון "לו  כאי  נותוש
traws ftalk osnamed Cain, the Hebrew word for  ("5  ת התבן  ומ ער  סם עםת האָ נתמו

 של תינוק. תוגם לסיפור על הּולדת ֵישּו, המעלה ֶאבֹוקטיבית תמונ בןרת כמו קשנ

 

 ורר כפיתום ב. המש
אלקר  אפואנסו   אוא  "רגע  השיר  בבקשה"  דחת  שלרדנולוג  כמו   לא  שקט   בוגר, משורר    מטי 

וק ניתהל  נולוג שכמו  ראֹולקָ נסו  ן.  סוא  וןהמ  ךבתו  מול מאשימיו, או השיג קשב לדבריומבקש לה
ולקום   , המשורר-של אביו "הנביא"  , או בשולי אדרתו  , ת בכנף מעילולגע  בידו  א עלהשל  תהמ

רו של (כבשי  וראת דב  ושאנה  ואהילד המת ה  כזאת, שָּבּה  תגרתילא שכת ומהופ  לתחייה. קריאה
"ילד  [  "ichtspr inds Kotet inEי זק"ש "או בשירה של נל  1946האסופי" משנת  "  לתרמןא

ְמדַ  האופפות ע ת  ) 1947  ת משנ ]"רּבֵ מת  החידות  מן  רבות  להבהיר  שבכוחו  קוהרנטי  שיר  מיד 
קר לפי  הדובר אותו.  כזאת  ׂש שוהמ-ו שאביהילד,  -יאה  אתם  רר  בפיו ה  כמובן  נן לקו  די כ  דברים 

 
5 u/~dash/cain.htmldpitt.ewww.//https:  רשת. מופיעים ב ם ה י ר בים אח ובספרים ר 

 

https://www.pitt.edu/%7Edash/cain.html
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ר תייסהמ בהאך יאחש הילד המת  פר על תחושותיו:, מסַ רלוגו-על מרו קוראין לפני קיפיי עדרכב
". הוא, הילד ְּבִני ְּבִני. "  בקולו:   קורא לואף   ,ָים"  מֹו ִרי ּכְ ֲהרּו"סַ   בחדרו   דדוונממיטתו    ילהלב  קם

 , יובייסור  המתנודדהנודד ו  ,ויאב, ומרגיש ש ")ֹואֹות  יםי ַמֲאׁשִ ֶנּנִ "ֵאי(  מנקה את האב מאשמה  מת,ה
עולרק  אל  ומתקרב  הולך  קרי,  מן המשוער;  אליו  ואֹום השוב  זכוהנמט ֹו  ת שּבהשחל  בטרם  ה ו 
 ת אורו.לם ואר העווויאת את וארל

  אביו עם    וג בין הבן לאביו הביולוגי, גם "התכתבות"דיאל  אחדים מהפרשנים ראו בשיר זה בצד
הוא    הרוחני, במר  ֹון, שּבן אלתרמתנהלא  זך  מכרה להוט מד  מעל וליסאו  רידו  הסיר את הכתר 

זך   ימיו ביקש  וסליחראשו. בסוף  המת: רר  והמשל  א  בתכ  ובין השאר,  ןמראלת  מנתןלה  מחיה 
יְר� ַעל  ׁשִ   תִתי אֶ י ָקָרא.] / ּכִ   ...[ ק ָּכַתְבִּתי ַעל ַאַחד ַהְּתאֹוִמים.] / ַּדע, ַר ...  ִאם ָחִליָלה ָּפַגְעִּתי ְּב� ["
ְוהַ סּואֲ , הָ םאֵ הָ  / ׁשֶ מְ   ָאָנאֵּנר./  ִפי  ּוִמָּלה  ִמָּלה  ָּכל  ִמְּדָבַרי  ַּגם  ּולַ ְוא  י�ּתִ ַעְר צִ   ןהֶ ּבָ ַחק  י  ּכִ   /.י מִ צְ עַ   תאֶ י 

ְוגַ ַהְּמֻדּבָ   / ַּבֲאסּוִפים  ַהֹּכל,  ַאֲחֵרי  ָיבִ ר,  לֹא  ֵרַעי  אֹו  ֵמֵרֶעי�  ִאיׁש  ִאם  ֻמבְ ם   / ִאיׁש  ְׁשנֵ   ִּכי  ְטַחִני ין  ינּו, 
מְ בֹואֵ כְ ּו א." שבספרו  שירו  (ראו    "ִביִנים,  "לנתן  זך  היינשל  לא   קום המ  ו אלמן המקום שבו 

לאשב אלהמכז  מרזך  נתן    .)2013אביב  -תל,  היהנ  ו  בדבריו  אלתרמן    ובן  משירי   –לשניים 
) בחוץכוכ"איגרת"  ( בים  ו"האסופי"  היונה)  מתים   ים מתואר  שבשניהם   –)  עיר  בנים 

ִהּפילה אותו והשאירה אותו ליד הגדר, ו  שִאמ  ָּפנים-ר קמוטּוּבָ ל עו ש יבררים דהאסופי" מתוא"(ב
 .  )ופני כ טוומ ק  הינאחר שּפָ ה, לימי ברו בע םגה אליזר א חוך הוא

בינו לבין אב  זך מצא כביכול את המשותף  מן נתן  יו הרוחני שּבֹו מרד תוך היאחזות במוטיבים 
ניות, רמות וגת אנגליים מבלדואובהש  לה,אכ  ן מת. מוטיביםו בב ו על ש  סמגוריותדות הפנטהאג

 ת א  1959-ב   יאמן הוצ שאלתרזה    ר קשבהר  כיז . נתיהוקופולת  משולבים ביצירת אלתרמן, לסוֶגיהָ 
וסקוטלנד  ורספ אנגליה  זמר של  ושירי  ישנות  ה  ֹו שּב   ,בלדות  וזך   החי-מתהבן  חוזר  לביתו, 

של הלילה"  -רלדה "ׂשַ ּבלַ מז  והרעץ מיכאל",  סוס ה  לות בא או "המואת שיר  השנאותה  פרסם ב
   מת. דילשל  רוו פסייב  סב  םי ּבששניהם נסַ  –בת יפתח המקראי על ולסיפור ה גת

ש  ז ק בי  שארה  ןיּבֵ דומה  דידו    כאן  לומר  ךש  בעדיין  שלגבי  פסיכוַמכיה א  לא  אותה  על  הקץ 
וממושכת שהתחולפנימית(מלחמה   אָ   –  לה בקרבו) עמוקה  יחשאיבד א  בבנפשו של  . וידת בנו 

  א אף הו רד. משּבֹון חיים ו"לסגור חשבון" עם האב הנבגד, מאזַ  יווף ימ ערוך בסה אמנם לניסוא ה
דומה   כן,-פי-על-אף  אֹותֹו", ַמֲאִׁשים"ֵאיֶנִּני  לים המנחמות  ימת האלו  בד  אש  ןם בפי הּבֵ שיל  הסינ

 ו.  ותילליבסיוטיו כל ימיו ו אותו יף לפקודדן, שהוסשהוא לא הצליח להתנער מצער הָאב

 בו ולא    ר,בשיבר  ודה-האניניה כאובה וטרגית על כך שּבנֹו המת הוא  רואית בלהתוודוהאם ביקש  
ניצבת ּבּוּבתכשל עבודתור  חדב  ויומ  וברעב לם  ת שהצט, בעבלבד ילד -ִצדו  העץ הטיפוסית של 

ילד חסר ר  –המַלווה את הפיתום   מזיפ ה-המשורר  שדבריחיים  -וחּבּוּבה של  איתום, שאינו   ת ז 
יתיושפ מו,  גרוצאים  להמשילחנּה?  תוך  שעליהם  למבקריו  לרמוז  ביקש  האם  ללופין,  חפש ך 

לַהֵּפך את נקודת התצפית, לזהות אור חדש,  בן  תואא  ורלק   ,םילידעתם למ   תתל  ,ויוז אי חר בובמח 
ָּפנים -בתר ווכה  ישיות סב? לגבי אאת דמות הדובר ולשאול את השאלה הקלסית: "מי אמר למי" 

 . בזו וקלועות בשירתו כבכפיפה אחתמשולבות זו   ותפשרוי ששתי הא, ייתכן זךן תנל שתו  כאישיו
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 ם יושר יגעל ו שוריג לער שי –ב"  ער רי"ש לוג:יּפִ אֶ ג. 
הבעייתית היחסים  בת  מערכת  ההקדשהה  הזוג,-עם  מתוך  ל  נרמזת  זך המוצמדת  נתן  של  שירו 

י והפרוזאקצרצר  היר  הש  מן  םם גמשי -יובוקעת כבל  ה, עולה כמדומ"קט בבקשה"רגע אחד, ש
   : ) 9, עמ'  1960,  ם ני שו ים  ר י ש (   שורר המ   הוא מּוצב בפתח ספר שיריו השני של   ערב", שגם ר  "שי 

 

 ֶרב עֶ ּבָ 
 ָאְמָרה ִלי ַנֲעָרִתי ׁשֶ ּכְ 

 ֵל�
 ָיַרְדִּתי ָלְרחֹוב ְלִהְתַהֵּל� 

 ֵּב� ְוָהִייִתי הֹוֵל� ּוִמְסּתַ 
 ֵּב�  � ּוִמְסּתַ לֵ הֹו

 ֵּב�  ִּוִמְסּתַ ֵל�הֹווְ   ְוהֹוֵל�
 

באתי  כשקר ללמד  כשהתחלתי  הראשונה,  בפעם  זה  "ורק ה  תא  1971-שיר  ה" השיר  ותיסודס 
כה   אהו  ,יבבא-תל  תיטאוניברסב שאמירה  העּובדה  לנוכח  נדהמתי  בתדהמה.  אותי  השאיר 

המ פיוטי,  סממן  כל  נטולת  ובנאלית,  עלפרוזאית  שבע   שתרעת  סימן קצר  תשורו  פני  ללא  ות, 
 שיר. עשרה מילים בלבד, עשויה להיחשב  -מחזיקה שש  להכל כופּה), וף לא בסו(א  אחדוק  ספי
י, ואני אז טרם הבנתי מה אּוכל לומר על ז כמר  רורמש כ   ודעמת אז את מנולק   ליתחבר הך כן ז נת

 ושו. שירו הקצרצר שנכלל במקראה שליוותה את הקורס ותבע את פיר

, ולמעשה הוא  יוויאלשיר טריהמתחפש ל  ה,הז  שירהת  תרון חידחוט" לפ   הצט מצאתי "ק לא  לאט
� לֵ הֹו"הו  רבויגמ  תלא פחֹוסתבך  ומ   ומעצ ביב  ך סנכר  ואד שהצובר מרגע לרגע נפח ומשמעות, ע

ה ז ר  חוזרות של שי  אותיר". בק ַּתֵּב�ִּוִמסְ   ְוהֹוֵל� ְוהֹוֵל�  /   הֹוֵל� ּוִמְסַּתֵּב�  /  הֹוֵל� ּוִמְסַּתֵּב�  /  ּוִמְסַּתֵּב�
לפתחנ קשתה  של  ססגוני  פניי  ררעת  ושל  אקזיסטנציאליסטיים  מקראייםיונות  ההמזים  ים  ופכ , 

 עניין.  מ וכב  ר מו לשיר "ית ו"בנאל לית"וויאיטר רה "אמי

הסמנטי  לשדה  שייכת  "קשר"  שהמילה  ולהזכיר  לזכור  ראוי  זה  ובהקשר  חוט",  "קצה  אמרתי 
שלו    שונה הרא   ה תח השור השיר ובפ רת כותשב "רבפילו המילה "עֶ שא  ןייתכ וחבלים.  נו חוטיםשעניי

ת קשר  ר ת ל ה ע   יר ש   ו נ י נ לפ רב"). י ועֵ ("שת  זה נטי סמ   דה ש ל  ן לשו -על -נופל -משתייכת בעקיפין, מעשה לשון 
בני  האני  הגיעה  שאהבתם   זוג   בין  של  הסתבכותו  על  המגורש, -לִקצּה;  הגבר  הוא  הלוא  הדובר, 

בפקעהנ סבוכה  תון  רגת  ווש של  שמעשיםת  לאחר  חוטיה,  ילההחברה  תהו,  ה חבלי  ונתפרדו 
 ליה. וכב

" פירוש  ּומה  האם�ִמְסַּתּבֵ הֹוֵל�  כלנ  בוכתתסב  ברדומ  "?  בתסבוכת  -ס ו בדפת?  ילכפשית? 
 את זאת אין השיר הקצרצר  ? אל מבוי סתום  תהאו ךוהולי תּווגיבז  גםשּפָ  הגבר תי שלת בעייוגנההת
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ם, כתלי ארבעהן י, בתמובד' א  רחשתרמה מתדה - סּורדהאּב  אטרוןיבתכמו 
של    ֶהרואית-גירסה מצומקת ואנטי –וש והגירושים  רגיעים הגי מופּהובס
 . בו ומתהלךל הרחוב א ורדרש יוהמגבר גה העדן.-יתולוגי מגןמרוש ההגי

 

 

וף השיר הזה,  ס ב   לֹו. תוֶכן מש למלאו ב  רורשאך" שכל אחד מהם יוכל שלפנינו מָפרט. הוא מציג לפני קוראיו "כתם  
נקודהאפש  , ום י ס חסר ה  א  ילו  לוסופית  שאף  ,ין  שבת-על-מתברר  את -פי  כביכול  "חתכה"   הזוג 
ב  הקשר פנ  הירשגו  גּהזו-ןעם  מעל  להשאפ-אי,  היאותו  שנוצר יתר  היחסים  סבך  את  בקלות  ר 

 ו מיק, ואילומע  הולך  –ש  הגבר המגור  –שנוצר בחייו של הדובר    ה"ְּפלֹונטר")(ביניהם. הסבך  
ומתרחק   הפתרון הרושתעומו.  ממנ  הולך  שמדובררר  קשהבעניי  ם  "בבחינת   ן  בבחינת  שהוא 

 .ן"תקֹומעּוות לא יוכל ל

זמן קצר לשנכ  ,ב"רע יר  ש "  את שירותוח  ך לפז   רבח  1960-ב אחר גירושיו מאסיה הרמתי תב 
ל יכו   אוגם ללא רצה    הוא כבר  "נערתו" (כנראה שבשלב זה של חייו  (הוכברג), בסיפור קצר על

ב   היה במיתי"אש  להימלהשתמש  או  "אהוב"  של המ תי").  לה  קשר  על  מרמזת  "נערתי"  ילה 
במשתמע    וארת כאןן מתכוא   .לוםשב  חייהםוח את  לצל  ועדיא  של  ,יםוסמנ ולא  אנשים צעירים  

לסיומה.  והגיעה  לחלוטין  השתבשה  שלהם  היחסים  שמערכת  צעיר  זוג  של  המרומזת    תמונתו 
הב לראה  נכתחילה  עיות שהפקעת  עוד  ה  ושגירהי  נפלהיטוות  ככל  בכסתכבר  במידה הנראה  ה 

באותּה  עטולק וא  פא  אפשר היה להתירּה. נדרש-כזו, שכבר אי  ה ליט חה  רד. כךולהיפאחת  -תב 
 החליטה וביצעה באחת.  שה,יהא

ו"מאטרון האּבסּורד (כבמחזותיו האקזיסטנציאליסטיים של הרולד פינטר "היכמו בת נהל  חדר" 
 –הגירוש והגירושים  ם  עימגי  ובסופּה  ה כתלים,בעאר  בין  ,תרחשת בד' אמותה מ מר") הדהבית

ד אל הרחוב יור  שגור המ  רבגהדן.  הע-מגן  לוגי ותיהמ   ירוש הגל  ש  ואיתֶהר-גירסה מצומקת ואנטי
ל קֹו-ֶאת  ַוִּיְׁשְמעּואכן מזכירה את סיפור גן העדן בספר בראשית ("  המילה "מתהלך"  בו.  ומתהלך

ג האוהבים שִהצדיק את הגירוש מגן  זוקרה ל  מה בדיוק   ג, ח).  שיתברא  ";ןַּבּגָ ְתַהֵּל�  מִ  םאלוהי  ה'
זא את  אינם  חיניסו  ךאה,  מגל  השיראין  ת  העדן?  סר ימותו  בני  רשק ה  ק:פים  הגיע -בין  הזוג 

" שהמילה  ייתכן  תקנה.  וחסרת  רצוצה  שלהם  היחסים  ומערכת  רומַנֲעָרִתילסופו,  לכ "  ך זת 
יש עדיילדוש כלפירגשות אה  ןבר  כ  אךו,  זוג-תב  בה  אינה  היא  אותו אואוהבת  בר  ומגרשת  תו 

 . ות שר פ -וחסר ט  מוחל מעל ָּפניָה גירוש סופי, 

מ יוצ   ר בשי   דובר ה -י האנ  קן   –  מי י ט ינ א   ום ק מ א  ומגונן   מתוך    –כביכול שָּבנו האוהבים לעצמם  -קטן 
(תרתי  במדרגו -ויורד  ממשית  ירידה  יורד  הבית,  משמע:  יורד  ת  ה   ית רוחנ   ירידה אף  מקום    י מונ אל 

חש  מתר   ירוש . הג ים והלא נודע שגורם לו סחרחורת וָאבדן כיוּונ   ּכר המנּו ,  אן חב הסו אל המר   ) שוט ופ 
ו ר ע ב  ס מס ב,  את  ערוב   א הו   ב ר הע   הבה. א ה וף  מל  לסיומּה.  -גם  שהגיעה  היחסים  מערכת  של  יומה 

  ת חוש אך גם מת   ?), כה י א איך?  הקינה (   גם מיסוד המַלווה את הליכתו, יש בו    ], EXהמצלול החוזר [ 
ם  שובי ו הח רי יאליסטי ומשמשת כותרת של אחד מחיבו האקזיסטנצ  רם נית לז יא אופיי שאף ה  ה, יל ח הב 
ַבטא עצב ובחילה, מַלווה כהד גם את צעדי ההליכה  המ ,  זה ל ו מצל   . ) La Nausée( טר  אר ול ס פ   ן ז'   של 
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ן  ג י מ גירוש המיתולוג ה   ל אית ש סה הפרוז י הגיר ר ח שבמילים "הולך", "מתהלך", "הולך ומסתבך". א 
 בגירוש נוסף ובקללת הנדודים. והבל, המסתיימת    ין פרשת ק מתרחשת    חריו א , ו עדן ה 

של ב ער   שיר " ב  והגי ה חרי  א   , זך   "  והשוטטות    ההליכה   נדודים: ה   של ם  תוָר יע  ג מ   רוש חטא  במרחב 
משול -חסרת  הל"ך  השורש  ופשר.  נחמה  חסר  אּבסּורדי,  בעולם  ה   ב התכלית  שלפנינו  קצר  בשיר 

ההוראה השנייה    בהוראת "הסתלק";  " � לֵ לה " ת מן המי נובע   אחת ה ה ורא ה : ה ות שונות וש הורא ל ש ב 
המ  מן  " יל נובעת  ב ך תהל ה ל ה  וה "לשו   ת א הור "  " במי ת  גנ עו מ ת  י שליש ה   ראה הו טט";  הולך  לים 

  נוסף את  של הסתבכות". יתר על כן, מתברר שנתן זך סיבך סיבוך   בתהליך " בהוראת "שרוי  ומסתבך 
בו גם בשני סגנונות   מש וא השת רש זה, ה ל שו ש יו מוש שי  ת לוש ֵעבר לש הל"ך, ושמ  ימוש בשורש הש 

או  שונים,    שונים,  ה הלש   של רבדים  ו ו ה "   ת: עברי ון  ללשון    י נ י פי ו הא   לשון   ש ימו (ש מסתבך"  לך 
לשון  (שימוש  והולך"  ו"מסתבך  חז"ל).   המקרא)  ללשון  ש   6האופייני  תיאור  לפנינו  כך,  או    ל כך 

/    ִמְסַּתֵּב� ְוהֹוֵל� /    ֵּב� ְסּתַ � ּומִ י הֹולֵ ְוָהִייתִ (" יר  ש ה   ל ש מילותיו  את מחצית    ת ושכת, התופס ממ פעולה  
 תמצית במילה אחת קצרה: "ֵל�!".  צרה של הגירוש מ ה הק ל עו פ ה ד ש ו ע ב "),  � ּבֵ ְסּתַ מִ ּוִ �  הֹולֵ וְ   ֵל� ְוהֹו 

נזכרת   מילה "ֵל�"היר כי  ב ולהזכדאי לשו כ]  LEX[  ואם הזכרנו את המילה "ֵל�" ואת צליליה
בתנ"ךשורא ה  עםפב שמשמיעְל�-ֶל�"  בציוּוי   נה  א  "  יב,  (בראשית  אברהם  באוזני   לע ו   ),ה' 

יז)ְר אָ לְ   ץֶר ָּבאָ   � ִהְתַהּלֵ   ּום"ק   :רמאנהן    אברהם יג,  ּוְלָרְחָּבּה" (בראשית  . על כך כתבה פרופ' ָּכּה 
   מאיה פרוכטמן:

 

על  ל פיצוי  ר בשיר כ ב דו ל   אין   ן קשר אירוני, שּכ ר ב י ש צאת ב ץ"] נמ  ָּבָאֶר � ["קּום ִהְתַהּלֵ   אמירה זו " 
ר  קש   ף א   אולי יש כאן   .] ...  [   . ברהם ה לא תנ ני חה ש רתו. זאת ָאלּוְזָיה מקראית, הרומזת להבט נע י  דבר 

יותר בהשפעתו, במיל ברהם לא   ף ס נו  המחזיר אותנו אפילו לסיפור העקדה    – "להסתבך"   ה , וחזק 
פוא  מקבלים א . אנחנו יצחק  קום מ ב ב בקרניו בסבך ומוקר  ך ב סת יל אחד מ ֶשָּבה א , שבפרשת "וַיָרא" 

  ם י שר הל"ך וק   ועל על הפ  ש ָר דְ  מעין  ת ו ע צ באמ מבט אירוני על המצב הקיים בחייו של הדובר  יר בש 
ואפילו    רהם, אבי האומה, לאב   ל ביכו כ  וַלָּפָרשֹות, שבהן אברהם התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, 

 
הנז"ֵלְך"   מילה ה   6 ב כר ,  בתנ"ך  שו הרא  פעםת  ב   משמיעש  "ְלךָ -ךְ לֶ "  וי ציוב נה  ני  אוזה' 
ו  יעֹקב "   –  ליקביא  של  רים גנוז ונעשיר    של  סיוםה  משורות  תובוקע ה עול,  ברהםא  –  "וֵעׂשָ

ו LEX[ים  צלולמִ ה  שּבוֹ   [-]LEXA[  ,הן  מרמז "ֵלָכה!")("  הגירוש  ל עים  ע ו  ֵלְך!",   ל הן 
: ")לדוֹ גָּ   ָך, ְלגֹוי שְׂ ְוֶאעֶ ]  ....  [  ר ַאְרֶאךָּ שֶׁ ץ אֲ ָהָארֶ -ל אֶ   .]..  .[  ְלךָ -ֶלךְ " ( לבוא  חה לעתידט ההב 

ֶכם ַעל  ְלקּוטיַ  ַקח " ְצָקה  אל / ֶחםְללֶ  דֹודֵ נ ךְ לֵ  / ׁשֶ ךָ מַ  םלֵ שָׁ  דעו / ,ְלךָ ַרגְ  ּבָ   ". ?ֵלָכהאֵ  ָאָנה  ךְ אַ  ּטֶ
יר ל עִ אֶ ְלָך  ְך  קּום לֵ ("  ההרגה"  גדול בעירה   ו יר בפתח שפניָה שולבה גם  -יאה זו בכפל קר
יק ביאל   י" הנודע של בשירו ה"קנונם  ג  צוייםוצליליה, מה  עי ", משמ "ֵלךְ   המילה   "). ֵרָגה ַההֲ 
שבּ   רי ו הִהר " "ֵלְך"ֹו  לילה",  בגלו   הקריאה  ובמפנשמעת  והדור י    פעמים עולה    ה יל צלי  ש 

ֶטן   שורותיו   ין ִמבּ   אחדות  ּבֶ ן סְ מִ  ֵאל  י ִהְקַננִ  "ּבַ ן  /  , ָכה לֵ חֵ  ,ּכֵ ּתֶ   .] ...  [ /  ֵלָכה!  :ִלי  אֶמר יֹּ וַ  ל ַמקֵּ  י לִ   ַוּיִ
ָתחִ -ל עַ  ב סֹ  ֵלךְ  ת -ַעל  ֵחה ּושְׁ  ים יבִ דִ נְ  י חֵ ִפתְ  א ּבֹ  / , ֶכם שָׁ -ַעל  ַיְלקּוט בְּ  ים ַהּפְ י למדת זאת  את    ). " ָלֶחם  ּפַ

זך   נתןשל  ה על "שיר ערב"  ת הרצאקציר  את תתי  ה קיבל שממנוכטמן,  ר פ   ה י' מאמפרופ 
 . 19.11.2020ום רוני מימכתב אלקט ב 
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אך " ָרא ויַ " ת  רש בפ לסיפור העקדה ש  הי ו ע ב   ;  יש  ט ו ע שמ ד שאצל אברהם  לצו הא א וט ת  לוהי,  לית 
על לניסיונו   אותו ילה  וב שמ  מתגבר  בחייו, שהוא  קשים  י ת  בשירו  יהם,  של    אירוני מבט    ך ז של  ש 
 7פו. בג ו והאישי ומאבד את עולמו, ואף נשאר לבדו  הגירוש הארצי  ו  של צ   וחו מכ   ך ל ההו 

אבינו:  ם  רה ב א   ור שלוש רמיזות לסיפ   גם   "ך, אלא ועל הל שים בפ ו מ לא רק שלושה שי לפנינו  ואם כן,  
;  " ְל� -ֶל� " (   ם הי לאברה לו ּוי הא " המהפכת את הנימה ואת המשמעות של הציו � לֵ "   אה הקרי היא  האחת  
המהפכת אף היא את הנימה    ָּבָאֶרץ (בראשית יג, יז)   ִהְתַהֵּל� "קּום  היא הקריאה    ייה השנ   ; א)   יב,   ת בראשי 

ניו  בקר   בסבך האיל שנאחז  של  רו  ו פ י ס ב   שלישית נקשרת ; וה ם ה י לאבר י האלוה הציוּו   ל ואת המשמעות ש 
   ל מן העקדה. הבן שניצַ   במקום ד  עק ונ 

על יחסי אב    ר מרומז וֶאליּפטי ו פ סי   א גם ל , א ינו נ פ "הוא והיא" ל   י יחס   ל ע   רק סיפור   א פוא של מתברר א 
. ובל  ו ר יגומיו הוס " פ ערב שיר  " בשיר    ואילו   , שבשיר "רגע אחד, שקט בבקשה" נזכר במפורש   ובנו, 

;  תה ואת בנּה שהוא גם בנו, יוצא חלציו ר, או הִמדּב   ָמתו ושילח אותה אל א   את   ש ר גי כח: אברהם  נש 
י ו  ואיל  הד א ר נ כ ש  כאן,  טרגי  ל   ה  הדו   זוגו -בת   : מטי ראו ט ו אירוע  אותה  של  תחת  התגורר  שִאתּה  בר, 

חת  במילה א   . ב לשוטט ברחו  תו לחת או ו ש ן הבית ו (עד לָאבדן ילדם המשותף), מגרשת אותו מ   גג -קורת 
  ות פיזי   –ג, הנתון בתוך סבך של בעיות קיומיות  ורת הג חסר ק   תו לגורל של נווד, או   דנה   א הי ויחידה  

 . ות ונפשי 

ל ג הם  אבר   י ונה שּבֹו ח אמ ה   לם ו ע  מו י ו ש רם  ַקָנאּותֹו הדתית היה  קרבן למען אמונתו.    כן להקריב כל 
הִאם    תו. מאש   ו ל   אף לא על בנו שנולד   , ו מאמת נולד לו  בנו ש   ל ע רמה לו שלא ירֵחם לא  חסרת הפשרות ג 

  לושת ש   ן י מב ראשון  ה   האב   של שאבד לבני הזוג הוא שהעלה את סיפורו  הילד    מטי של המקרה הטראו 
לד שמת גרם לנתן זך לכלול את שני השירים "רגע  י זה של הי ט אומ ה טר ר שמק מה  ו ד בות האומה?  א 

  תב כ נ ש )  1960(   שירים שונים   ו י ספר שיר   בראש   אחת,   ה פ י בכפ   8ה" ו"שיר ערב" אחד, שקט בבקש 
  , אשתו יה אס ל   קדשה ניהם רשם ה מור, בפתח הראשון מבין ש יו. כא גירוש   זמן קצר לאחר   ראה אור ו 
 .  הילד   ת ר מו ח לא   ר קצ   ן ה ממנו זמ רד נפ ש   בר ע ש ל 

בספר   השיר  של  מיקומו  שגם  שונים דומה  המש שירים  הרמיזה  גם  לסיפור  ,  בו  הכלולה  ולשת 
דה  יב העק ומזת התכופה של מוט המר תה  ע פ הו בות האומה, גם  א בין    ראשון אברהם, ה ות של  ר ז ההתאכ 

  ר צ ק ן  זמ ס  ר ונה   שנוצר   עיר הצ   תי ח פ ש מ התא ה   מן   רוש שהגי כל אלה מחזקים את האפשרות    –רת זך  בשי 
, שאינו פשוט כלל וכלל  מֹות הילד, הוא שהוליד את השיר הקצר והֶאבֹוקטיבי הזה ירוע של  הא חר  לא 

 טנית. וטה והפש תו הפש ו ז חרף ח 

 

 

 
 . לעיל 2רה הע או ר 7
  המת ד  יל ה ברי,  ש".  י "שיר ער הציּון הז'נר   את מזכיר    "שיר ערב"   וף הציר וכטמן,  פר   דברי מאיה ל   8

וע שירי  יזכה לשמ   א ל   ר ) כב ממנו   ים ובוקע פרשה עולים  בשיר, אך הדי ה זכר  (שאינו נ 
  יא ה ומב ת זוג, מסבך או ן בני ה שנרקמה בי   ם חסי רכת הי ותו סותם כאן את הגולל על מע מ   ערש. 
   יומה. לס 


