
  המסע האחרון
  

השיר . ל"אורי זאחיו שיר שנמצא בעזבונו של עם צאת יום הזיכרון שלח אלינו  ראובן שהם
מבצע "רמלה ב-על כיבוש לוד נפל בקרב, ו של אוריגילבן  ,עמוס. ל"ז מוקדש לעמוס ויגודסקי

  .במערכות ישראלמצעירי הלוחמים שנפלו , בן שמונה עשרה וחצי בלבד היה. "דני

  . השיר הזה לא ראה אור בשום מקום, למיטב ידיעתנו
, )1950(י "שראתה אור בתמוז תש" לזכר ֵרעַ "בחוברת הזיכרון העדינה 

השיר על ששת  –שיר אחר של אורי  נדפס, במלאת שנתיים לנופלו של עמוס
שאף אחד מהם איננו עוד בין , בני גבתששת הֵרעים הם שישה . הֵרעים
אורי , יוחנן כהני, יוסף פינסקי, דור-אמציה בן, גדעון יזרעאלי: החיים

לחמו יחד , התגייסו יחדהשישה . זכר כולם לברכה, שהם ועמוס ויגודסקי
בקרב יחד  ואחר כך לחמו) עמוס נפצע שם בכתפו(בקרבות עמק הירדן 

  .המר בלוד

 ,החייםהֵרעים  תחמשמתחיל בעלייה של  על ששת הֵרעים של אורישירו 
  :עולים לפקוד את קבר ֵרָעם המת בתום שנהה

  .ֵנָאֵסף ֶאל ַהֵּתל
  .ֶאְפָׁשר ַּבֻחְרָׁשה ִיְגַוע ְּכָבר ַהּיֹום ַעל ִמְפַּתן ִּדְמּדּוָמיו ַהְּקָצִרים

  ,ֵתקּוְצָבִעים ֶׁשל ִּכּסּוף ִיְתָּפְרׂשּו ֶּבָחָלל ַהּׁשוֹ 
ָהֵעֶמק ְיִהי ָאז ֶׁשָּלנּו ָּכל ָּכ  

  .ְּבֹטַהר ְוֵאֶבל ָיָמיו
  .ִנָּפֵקד

  .ִאיׁש א ֶיְחָסר
  .ָהֵרִעים הִׁשָּׁשה ְּכֻתָּמם. ִהֵּנה ָאנּו ָּכאן

  ,זֹו ָׁשָעה ֶׁשּנֹוְלָדה ִלְצִליל ַהִּמִּלים ַהְּפׁשּוטֹות
  .ַהּׁשֹוֵרק ְוַעל ָּדם ְּכִסּפּור ַעל ַּכּדּור ַהְּפׁשּוטֹות

  .ַעל ֵלילֹות ֶׁשל ְּפָחִדים ְלא ְׁשָנת ְוַעל ֶעֶצב ְּפִרידֹות
  .ִאיׁש א ֶיְחָסר

[...]  
 

 רמלההוא נפגע מצרור מקלע שנורה מגג משטרת . השיר בהמשךנסיבות מותו של עמוס נזכרות 
מעוצמת הפגיעה נפל מן . רגלו האחת כמעט נתלשה מגופו וגם השנייה נפגעה קשה. המבוצרת

, בהיותו חובש קרבי. ד בבן שמן"גדעון יזרעאלי ונאסף על ידי רכב אחר לתאג עליו פיקדש, יפ'הג
הוא : להיפך, עמוס לא צעק מעוצמת מכאוביו, לפי עדויות חברים. הבין אולי את חומרת מצבו

  . ושלח את האחות לפצועים אחרים") הכל בסדר"(הרגיע 

  .ומת כשעתיים אחרי פציעתו האנושה והובא הביתה על ידי חברי עמוס

[...]  
  .ּדֹוֶמה ֶזה ָׁשָנה א ָרִאיִתי ְּפֵניֶכם

  .ְּתֵריָסר ֳחָדִׁשים ְּכֶנַצח ָׁשחֹור
  ,ָנא ֵרַעי ֶאת ַהְּקָרב ָהַאֲחרֹון- ִזְכרּו

  ,ֶּבָעָׁשן ֶהָעֹכרעֹוד ָהִיינּו ִׁשָּׁשה 
  .ֻּכָּלנּו ַיְחָּדו, עֹוד ָהִיינּו ֻּכָּלנּו

  .ֶזה ָהָיה ָמחֹול ְמֹטָרף ֶׁשל ָּדִמים, הוֹ 
  ,ֶׁשל ִמְׂשַחק ַּכּדּוִרים ְוֶׁשל ַזַעק ִנְפָחד

  ...ְוִהְדִמים –ֶׁשל ַׁשַאג ֵמִתים ֶׁשִּנְצַוח 

  .ִצָּפְרַני ֶנֶאְחזּו ָאז ִּבְבַׂשר ַהַחִּיים
  .ִּתי ַרְגִלי ַהְּנקּוָבה ִמן ַהְּצרֹורְוָלַחצְ 

 ל"עמוס ויגודסקי ז



  ...ִלְחיֹות ַעד עֹוָלם, הוֹ ... ִּכי ִאִּויִתי ִלְחיֹות
  .ֵעת ָעַצְרִּתי ַּבָּדם ַהּפֹוֵרץ ִמן ַהחֹור

  .ֵהן ָּגַדְלנּו ַיְחָּדו ְוֵאיָכה ִנָּפֵרד
  – – –ֵהן ָעְמקּו ָׁשָרַׁשי ְּבַאְדַמת ִנְׁשַמְתֶכם 

  ר ֵאי ָלַחׁש ָלָאחֹותַוֲאִני עֹוד ֶאְזּכֹ (
  ...)  ַלּבֹוֶכה... ִּכי ִמֹּקֶדם ִּתַּגׁש ָלַאֵחר

.].[.  
  

  :השיר מסתיים בהבטחה לשוב להיפגש

  ּוִבְנקֹוף עֹוד ָׁשָנה
  .ֵנָאֵסף ֶאל ַהֵּתל

  .ֶאְפָׁשר ַּבֻחְרָׁשה ִיְגַוע ְּכָבר ַהּיֹום ַעל ִמְפַּתן ִּדְמּדּוָמיו
  .ִיְתָּפְרׂשּו ֶּבָחָלל ַהּׁשֹוֵתק ּוְצָבִעים ֶׁשל ִּכּסּוף

ָהֵעֶמק ִיְהֶיה ָאז ֶׁשָּלנּו ָּכל ָּכ  
  .ְּבֹטַהר ְוֵאֶבל ָיָמיו

  .ָהֵרִעים ַהִּׁשָּׁשה ְּכֻתָּמם, ֻּכָּלנּו ָנבֹוא
  ...ֵנֵׁשב ֶאל ַהֵּתל ְּבמֹוַרד ַהִּגְבָעה

  –ְוֵרֵענּו ַהּטֹוב ֶׁשְּצרֹור ְּבַרְגלֹו 
  ...ְצחֹוק ֵמֶאְבלוֹ -נּו ַּבתָיִאיר ַעל ִׁשְׁשֵּת 

  

משמחת עניים ושירים " הזר זוכר את רעיו("של אורי ניכרת השפעתו העזה של אלתרמן זה  ובשיר
   .דהפרטים אותנטיים ומרגשים מאוכל , ועם זאת, )נוספים

  
   .כחודשיים וחצי אחרי הקרב, נכתב קודם לכן" המסע האחרון"השיר 

 המסע האחרון 
  שנפל, לעמוס שלנו

  ַאֲחרֹון ִנָּצחֹון ַמַּסע ָהָיה ֶזה
  .ַקִּלים ִנֵּׂשאנּו

  ְונֹוִפים ְרחֹובֹות ָּגְמאּו יִפים'ַהּגִ 
  . ַּגְלַּגִּלים ְּבֵמרֹוץ

  ַאֲחרֹון ִנָּצחֹון ַמַּסע ֶזה ָהָיה
  .ְוׁשֹוְתִקים ִאְּלִמים ֶׁשל

ְלִחּיּו ָסִביב ֶׁשָּזַרְעָּת  ַיְלדּוְת  
  .ְמצֹוִקים יּוְכלּו א

  ,ִנָּצחֹון ְׁשכּוֵרי, יֹום ִּבְפנֹות
  ַעְרִבית ֶטֶרם
  ָׁשאֹון ֲהלּוַמת ְׁשדּוָדה ָנְפָלה
  .ָהַעְרִבית ָהִעיר

  ַהָּנְכִרי ַהִּמְבָצר ָקַרס ּוְבֶטֶרם
  ְוָחרֹון ֵמעֹוז

  ַיְלדּוְת ִחּיּו ֶאת ,ָׁשֵקט, ָׁשַלְחָּת 
  .ַאֲחרֹון ְּכֵצל

  ַאֲחרֹון ִנָּצחֹון ַמַּסע ָהָיה ֶזה
  .םַקִּלי ִנֵּׂשאנּו
  ְמַנֵּגן, ֲעִריִרי ַרד ְּכָבר ַהַּלְיָלה
  .ֲחִליִלים ְּבַאְלֵפי

30.9.48  



ת הלוחמים אילמּו, יפים הקלים מול המבצר הנוכרי'מתאר בשיר את מירוצם של הג 19- בן האורי 
מול , נחושיםשותקים אך , נפש-זאת היא מלחמת מעטים עזי. מול שאון העיר הערבית הגדולה

שמחת הניצחון ל ת חריפהואותנטיהשיר נותן ביטוי ב .הכבד והרועש, המבוצר, האויב העצום
בא לביטוי במבעים של יופי שחודרים ש, צער על אובדן החבר הטובוגם ל והגאווה על גודל הניצחון

  . נגינת הלילה באלפי חלילים, "עמוס שלנו"של  חיוך ילדותו: לבתי השיר

ארבע  ,הקצר, המופיעה בשיר המוקדם, "ניצחון"ששת הרעים נעדרת לגמרי המילה מן השיר על 
ן אחרת בַ הּו, השתנהכנראה משהו . וֵאבל כבדעצב , נעורים את מקומה תופסים זכרונות. פעמים

   .אחרי שנה

  יפעת, מרים ויואב אהרוני
 ף"אייר תש

  


