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1. 

טחוריםשמיםעודהיוואז ,בילדותושמוהיהשפידאאליהובז~שד

 tiהקליהנימ~זגלי .מסביבאוחוהבתירוטובותחוח 1ורדאשו.על.במתחים

האפילוגבוהיםוברושאורןויערותהלכךהחולגדותעללרגליו . iאהשח·גשעו

ערניהמאז-חרים,הערביםוכאוחם •הנהירהמרחבמלאככלעיניולנגד

מלמעלהרים 11הפהכוכביםלים 1הצלחנימ~זכמימיירעדועתהרכים,גרודנא

הרחובותפניעלהiרלויההחזרהכאפלהתשוטטקרונה 1חמהמילננוליה 1

מניתבהםתר·פניםאזשבז-חבריועםהחולםוהנער ·העיר,כמורדאשר
ראשונים,רי·זהב 1הרה'ובלבבגםוירעדו-הנהר,בעבראשרהמשכילהאברך

השלום-ציצ·קרבו_באזפרחואר-ליאחרת,שירהבלבבואזהתרקמהלי 1או

השירהאותה-והשקטה,התמימהמ~פושירתבלבבוזרעהאשרהכחולים.

אלהגיעהרךוהדההאלההיר'ם.הבהמיםגדותעלנולדההיאגםאשר

 .מרחוקנזבשר"קולויחנוהצריםבבתי-המדרשהנהערישבן.אשרהנערים,

זועפיםואנשיםביותר,קודריםעורההםמיםיבהיוהגיטורחובותאך

ה iאיראש ,הרךהנעראתטובחעין:נ;זהו"א , ::tבה 1התהלנמרי-נפש 1

לגדולותנפשראתנשאראשוילדותוימימעצםמלאחומסותררומ~נטינאון

משורריםשלגאוןולעטרתהבערנפשצמאן;ואהבהליופי •בחייםרות 1נצ 1

ת·מח 1רקטנרבר-זובשנאה-בגדלו,לחיות_קרהיור·אחין.בחואשראתםריה

אמרחנגפיםלותצמחנהובטרם ,בהחיאשרהסכינה,קדמתהרת·עין 1רצר

 •חן.רןוגאוןמריראחלעולםלחכניע 1כבדרתבשלשלאות:~ותולתת

--ורוח.לב:כאכגדלנינעורימ
' : -:•• -' •" " T -

 ...רו p9~ע,ריך::זקללחר~לח
 • lישורון"("שירי

וכעורתר 1ילדרי 1תמראתהמשוררשנחאשרעדעברורביםיםו•מ

מילוד;ות 1ןהמכאיביםהפצעיםעלבקרםונעיםרךזנרונוחועורריו 1בע

 •והטהורותהחמרתדמעותדאתבעיניוויעלובלבנוופרחושברנושנות



II. 

נינתיםשפירא. 1קרבסט~נט·אםכי~שר,שמרערדהיהלאאזואולם

כ~כמלאהרירלנכרמאוראתכלילךהחשיאשרהדבר,אותרבחייונא

 .מרפאלאיוחייוימיככלרצמארו-נקםאיכה·ריקודז.רנרונרחםצורב

 •הזועמתתר·.שיטלהיהבלננו,שפיראנשאאשרהנורא,הנכאכ

מאזנחהאדוםאשהן.נךקלמשורר.אותועשתהחייושלהקשההטרגדיה

 ;tהימיבאחריתאותרפקדופקדנםואם •יב: :tמעיניוראושר . ;.כלעל

 •לרפאותעודכחעצרולאהחולהלנכראת-ני-:ב~ה, 1שפילדותתרזכר.·נ

ובאראיםוברים 15רקושמחדלולאהברזליםריסן.רירדםבטפוהישניםפצעיו

 •האחרוןיומרעדמשכנרעלבלילותלעברתו

אשרהאיש,עםאותנוםמיילשמאלהעבריי-רוחזה,עמוקצער

מתגרתסכלאשרהר·אהו·אכיתמיד,ברסערוורעות,טובותגדולות,תאוות

לעולםין!!רלאאשרהעוולעמו,הגדולעונואתממרקיםהם •אחרולאידו

ידעוולאלחמםאתבשמחהואכלובעמםיבגדובגדאשרלקטני-הנפש,

בבואלאואנחנוכים"עמוקצרעשישבמקרםהחטאיקטן •בלילותנדודי-שנה

לעצמו".אכזריהיותרהשופטשהיהזה,עםכמשפט

11. 

מולדתןמקרם • C *בנררדנא- cטבתכה'ת"רבשנתבוררשפיראאשר

ומשכנותיה~::בערךבהנזרוניםהיהודיםהייושב •עתיקהליטאית-פולניתעירהיא

בזאר,יפיםהעירסביביואן.לס •ביותרנקייםובלתיצריםברחובותצפן.פיס

אה 1תנשדותלעיניוונגלוהמנצרברחובאשרהארמוןיי·עליעמדאשרוהאיש

החור;רים,השמיםנזתחתמשחיריםויערים 1ו 5!הבימרבהרמעברדני-צבעים

וימינה iליהם·בשובטחתמידרובציםושקופ-יסלנבוביםקלים,טל-עביאשר

ומבצריםאומנותשרידיעתיקים,בביביםעיניווהרהיבויפנה,אםושמאלה

אותהאשרהעיר,היאהלא •עליהםחופףעברוימיםהודאשרן.כתי-מנזר, .

 .רביםימיםלפניפזניאr:כובםקיהמלךלולמושבאנה

ואן.לסבעיר,אשרהר~ביםמשלשתאחדהיהשפיראשלזקנואביו

כבודועלמאדכבראה,חרד,היהאשרט, 1פשחנונירקבעצמןהיהאביו

ואדםמתמרמרקנאיהיהזה •המשכילבבזידיעליחוללושלאאבותיוויחס

רישהמציאהחומר,על-פיידיעלנער:כהשפיואשרהביונר~פיה )*

נדברהרבהושהשתדלש.שיריאתלנושנזםרמיפיינין,י.א.מרבחכתו

 ( 5!פרישמי·םפקr:כזר,מ.שלזזכרונותיהםםפוריהםועל-פילאור,צאו ..ש
אורמעטלשפוךבידיערתהאםרתדה,חייבאנילהםורקפרילוצקי,וצ.

 •האלההחייםתרבתעל

III. 

היהכלמוריו,בודלמתמירמעדרוהיהלאאשרהנער,אל •מאדדעקשה

 .פנהאשרבכלצעדיואתוישמרזלילהיומםלור•ארבתמיד,מתאכזר·

להתמכריוכל-,אשמקים-סתר,לומבקשהיהלשראהנער,מתחמקהיהלשרא

מ~פ·ולמליצתאהבאשרים.רr:כרלשירי-.ילים",.ה"פסלספריולבדבכלשם·

אנידיד .ביצירההואנחראתלפעמיםרנםזתונםלבר,אתלקחהאשר

אליושבבנואתפעםוכשמצא •דחסידעהולאבמסתריםמצאתהזהקפדן

עדדעתובתקורהולארבה,מכהייפחובחמתועליוהתנפלעברי,שירוכותבןה:סרח

.שבטהספרמןשלםגלירךיוםיוםלכתבויצרחוהשלהןאלבחבליםאסרחראשר

 ." )*לשמח"הקרש jבלשרלכתבנפשרחשקהובתמיםבאמת.אם ,''ר :tובו

אתבחםרר•י"ע"פעמםהחלהההשכלהרוחאשרבעדריו,מרעי

לעתיםורקבחזקה,אותרהפרידוהחדשה,והשירההעבריתהשפהאלהאהבה
ביתאלובאהנהרבעבראשרהעירפרדואלועוברמתגנבהיהדחוקות

 .,בריצה·ובספריבמכתבי·חעתיםלקרא.המגיד"מעוזריאחדמשכילאכרך

בעצמוכךאחרשנעשהזה,היהמהםשאחד 1חבריועםמזדמןהיהשם

ש.א,·ה.יאהלא-עבר,בשפתנעימיםהיותרצחותוכותביהמליציםליאחר

 •חייוימיבכלברקשורהחיתהשפיראנפשאשרפרי.-ברג,

הוסיףאשרוככליוקשה-עורףרוח-מרהואנסהיההנערואולם

ונוהואבחראשרבכלמאסכן 1עיניםבשבעעליזולהביטליסרהרביר tז

לסביבתושה.כבןמשטמהבלבבוונד"ההלכהזככה •בקריעמוללכתהדסיי:-
הצעירשמררביםימים •נעור-ירחלומותאתותשקץמררתהואשרהקנאית,

ויעמדו·היפיםילדותוינויאתהרעילואשראלה,לכלעברתואתהנעלב

לאחרהביאוהראולירדיפותיהםאשראלחלכל 1פנהאשרבכל"וכצר
 ".נפלנחאשרהתהום,פיעכריעדימים

המשברואתילדותוימיאתשפיראלבר .מתארישודדו"מ"שיריבאחד

ביתר.לימצירםאניהאלחהמעטיםהחרוזיםפיער .בהסבאאשרהגורל,

 :'תולדותיולישהיוהאחריםהמקורותיפעלמאשרגהיר~ת

 ·יי:z;נא;גrז;ים o ·פ:.- i~יןנז.כ,~ם

 'יו'lל~~ יס\~~ p:לו;יז,כיז:רי 11;דלא
 :זך~אחי ילן;:$!~~:ךכו:וד s~;כלי~ו
 •ל~י j/ ~סי 1ז;ו~כ- י~..ע-ת{נר i ~נ;:

ז
ו

1 
t 

t 
 .ין;r.ק'?!~ר i ~נ;:לז;וrכ 'f\ע..ליז. 1

 ;כ~:ז;ים ה~ך::~ז;וינ;יןירףב:המ

• c 106צדשבי,חלקפרידברג,ש.לא.חזכרוברת""ספר .• 

1' 
{, 



IV. 

שה;ות,ילענייועכבי,שכחתי
 . . . . :ש;~םה~ת~ע.~לי- י~~;~

Q ל:f ~::ףי /f ה 1ר~:p פi לי~:יי,ךי~
 ;:י;זל;כז;דיה i71ןךי~חך(ז,כךתי 1;כע,

- ' !iע,.לי~:;בעיתע,זt~ים,:ררז:זי
 .:;זזpל;כר·י:;זזtלה.ע.ז,נקאר.;פz:יאם

אךמשורר,שלת 1הילרחייהחיים,בתוכםאצרון:;;מהגילהמון.

 •ר cוהט;החלומותימיכלוויגוןכבשת-ומהר,עליהםרבצהת 1הגלקללת

111 . 

הכפירה,ציציאתבבת-אח;דולעקורההשכלהמעולםלהטרידונוי

כסעטאשחלהשיאוהוריומהרושפ·רא,בל:שרשלהכות_הוסיפואשר

עםהנשו-א·ןבנויתבבואושפיראהיהשנ;דעשרהחמש jב •נערבעוונו

צנו·עהאשההיתiךהיא .יפיםולארביםלאהיואתהחייוימיאשראשתו,

הריבות .בדרכיוללכתהוםיףמעשיו,בכלהקיצוניוה~א, ,אלחיםויראת

אתהביאובפעםונפ:נםצעדבכללואובוהקנאים •חדלולאוהםכםו-כים

עליושבבתשעה-ב}~בפעם _ו 1:-;מצאאשועד ,משפחתובנילפנירעהובתו

נושהואביו •הרעהיו~אבלתהאז ..•לחםוכלאובגלן.י"ראשןהנימtזשפת

וחקו rה ,בדעהלוהקרוביםחבריו,·ואפילו .אביהרביתשבהואשתומביתר

שפירא ה;::ולאמכלונזווחקומנודהבזוי .ביםבוקלונוה i'שנגהרלאמכזנו

אחרתדרךלפניו

לביtזליםוטקעבד

שההנביtזליםטוק

הוא •הזאתהאפלהמעיונפשועל';המלטאםבלתי

 •בעבריתמהיראות-שעהשםויתפרנסנאדלגדוהקרובה

אחדפוטדגרtזף 1מולדתו,לעירוישבאחדיםחדשיםרק

שפיוא,ל:אתלקההאשרנזלא:תו,אתהרללמהחל הנוצריםממכויר

נוחה,חיתהלאנים" :tה"יחמשפחתובנישלדעתםאך •ראמנ;תלירפיהצמא

 •ידעוהלאאבותיהםות_שאבזו,ממלאכהגםכמובן,

 ,)*"השחר"בזנלשלמגורומקוםלווינא,ים i'המשכי

בפהי-נפש,אשפירשבמווינאגםאך •לונצרימינר

; t חבריובעצתהלךז

עלבוראייעמדאשר

הרעיוןעלהלבוועל

םים 1הרהעתוניםבאחדפעםיקראאז .פטרכן.דגהבירהבעיראשרואתלבקש

זמןבדיוקלהגביל •השבעיםשנותבראשית 'כנראההיה,זה )*

 •ליעלהלאש.שלחייוז.גאורעות

v. 
חם·שהיהושפירא,הפוטוגוtזפיה,-מלאכתאתיודעאישיבוקשכימודעה,

 •בוו-גחפטרבווהידיבמעשונמהרהמזג

-בפט'זפירא Iשלהראשוניםחייוימי שפירא ,בערפללו-טיסךג~ב 1

בימייר i'עעבראשראתרלו:::פ"ו 1ועשש~דתובימיאמנםאוהבהיהבעצמו

 ;מאדשהרריםבצבעיםעניוח"אתו-'לתארהבירהבעירהואשו:.יםנעוריו

מכירישלהםיםפו-רמתוךבזכרונינחרתואשרים,דהבוד ·יםרהקכלאך

שהיא ,;זפה 1תקדוקא .ו-בהירהשלמהלתמונהאצליפו-.הצטלאשפירא,

 ,.שבחיישנהיההכזעליכהשנויסודעל _לעמודכדיביותר,לנוהחשובה

דה, 1תעםר 1מחבורגבפטרכהיותןכילי,םפרו ' jדבמשאמןזכהכלהעט 1כנ

יזה I:!וגםלוהנחו-צחדה 1התעאתלוישלחדכימשפחתו,כניאלפנה

 ..rאמידיאנשיםהיואשרוהוריו,הז.בצר, jtנזו iצ'למחהיהאשר ,.כםףם 1םכ

לםבו'לרכיםימיםאנו-סהיהוהואף,:ככא!'ותע~דהלא ·לדשלחוו'אבער,ך

אתלצייויו;::ר .הרחוקיםהעיר·י,בפרןםיהשבזכפתתחת jדללורעבהרפת

םית-רולדברםיהאחרונח'יוכימיגםידע'לאאשרחזה,האישכיהדבר'

ול iהגהנסיךשלהחצר""פוטוגרtזףהיה ,בזארגרו.עהבהכרהאםב,תי

לכשרונוהורדתרקמחשכתלמלאכתה;~קרמיהופוt:נוגר~ףאלכסנדרו:י·ןזיו.ולדי

באמתהיהההם .:tבימיראישפשלמצבוכי ,ר:;הך.ןבךן .הגדולהאמנותי

וגדולשרמפורסם,משוררלהיותס i'חרז~·אהו-א, .ראוניאוששלנוצב

כעירו~דנעהיההאצילים,םפרדשוררי tבשל·הם·צלהנזיוצאיאחדבעמו,

 cהרחובותשלגאתמנקהה•העתיםכגדולבקדשינ:היתואתמוצאהגדולה,

עליואה 1השנמולדתורעיו•שיבו·הו~מפטרכ~רגהר-יגרשו jפמיד r ,ומהירא

ויהכך'וכיתירה,בחכההענייםהעורכיםקכ'לולאכןגםשיריואת .כל-:ך

 'היהשכזהז, 1ק 1ודקדהלשוןידיעת jחםרו-שבהןוהחשוכהת,י,שוגםבות

נראהולאתקדח,בלארכיםימים .חיוככהו'זך;פרםוכימיגםמצטייןאמנם

 •ראוהנממצבומוצאנ;יזהדיכעתוגםנהרהגם

חלהשר l-\ { tנה:כ"ריה,העיףנרהוכותשפירא "התהלך,·נאומב 1עז
נקראתהיאשכיוסהעיר,בקצהאשרהחצרותכאחתאין"אדניםויפלפעם

עלחמרהא 1הההכיתמיושנינוצריתכוכםת .טורונא" 6-גםקאיא,"פטרכוכשם

אשרעדמחלתואתכלכלההצעירהכתה-וכיתהאלותאםפהוהצעירהיהודי

אשרנערהדלת-העם,מבנותפשוטהרוסיתנערהחיתהזאת 'לאיתנושב

היהאשרר,רשו iהנולככמוה;אין tנטובת-לבחיתהורק ,-;,כמאומ-חצטינהלא

לכערההכהא iיענזוחוםרחשינמלאיו' 1נויבאהבהידעולאונעז:גלמוד

וככה •לוכדאגתהכאחותלוונ:והיחליוערשערםמכתהואשרהבנויה,

האישצורריו,אתשנאוכהעומאתאהבכהאשרהאישכיהוכר, _קרה
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VII. 

[ ''1 . 

נםואר-לסהמקוריות,מןנםלי 1ואהאציליתהנדיבותמןבאפיוהיהשהרבה

הוא •ביורתולא-נעימהנסחבצור-הברמתגליםשהיופעמים~לויפיםקוים

סובלוכליוס·קשהכל r .א •טוברבדולכללצדקהכסףהרכהמפזרהיה
מעטיםלאעבריםולסופריםוחכה,נירתומךהיה.אליו,פונהשהיהמחסוד,

לאנשיםוהחקויה"פוזה" :בפנםהדקהוגשההיובכל·זאת •דחקםבשעת.עמד

בסתר",.מתן~רבצדקהאפילוועולותמנצנצותהיוהאיפיקטואהבתבדולים

ת·באחרממנופרשו 1הלכוכראשונה,אליו,ה:-קרכואשרהאנשים,מןורכים

 •מ·ם·ה

השזנמןמעליביותרשם·גגאיירעלא ,)'מניריו'כלשלעדר-תםלפיאשר,

חייוימיכל- lכמנארת-כןלוהיהאשרמעשה,כעצמועשה-משומד","

 •נוראים'וכ-םר 1ומח iיי·ר 1ענרמקרר

היותרהפוטרגר~פיותאחתבעלשפיראהיהכנוהשמרניםבשנות

 ·ערכמעטלרם-,המלאכתאתהריםהוא .-נווג.בפטאשרו-מפורסמותינרת 1מצ

 ·ז::ובית-מלאכתוהוציאאשרהגדוליםרוםיאסופריגות 1תמ-ות, 1אמנלמעלת

 .פוטוגר~פיה ;כנו<יגיןצרור-ישראלשלומצדגםתחלהלהכות 1גדולם-לפרסו

 ·כעיראשררביםסבחוגלמפורו::םאוחרועשתהנעליהאתהעשירהזו

-סופריםגס .נית-םלא::תוממבקריהיוורני-הממשלהנסיכות 1ונסיכיםהבירה,

היוו"כלי-קדש"ונניסואפילומנאי-ניתר,געשורכיםמפורסמיםעברים

-פה 1התקהתהילה :בקצרה ".הרחבהידואתבדעתםברצדן,לפתחומשכימים

 •המשוררבחיייפההיותר

ראשונהממדרגהעברימשודרבתורגםשפיראנתפרסםההםבימים

השבעים,שנותבסוףעודעבריםעתים·כמכחבישיריםמפרסםהתחילאמנםהז-א

במיתריבהזקהראשונהנגעוהשמוניםשנותשבתחלתהפרעותרקואולם

בשבועולאאשרזוער,ת 1מריר 1עוזמל~·נפלאיםקולותממנוויוציאוכגורן

ממלא-מקומןאתבוראוככררבים •ההםשבימיםהעבריתנשירהכמזהם

 •כרצוןאליוהתיהסכפרישמ~ווקשהמחמירמבקרואפילוגורזן,ל. ·'של

השיריםכתיבת .ם iנדפפרסםמזהפחותןעזדמעטאךכתבשפ•ראואולם

מלאכתממנו,זי.שקראכחכי-ה•ופיעללשפוטשישכפילשפירא,חיתהלא

לאככל-זאתוגיל,וגאוןא·~ךמקדרלוחיתהכירתוכיי~ף ;ניותרקלה

סימניםהרבההשירהכל~בדהתמידיהכהן •מעזרן"חובב-שירה"מכלליצא

הבאההעמוקה,הלשוןידיעת-הואשבהםוהראשוןוהראשבו,ישמובהקים

לשוןידיעת •בני-ארסלשארהטבעיתהדנו-ולשוןכידיעתמאריה,כמעטלד

 •הפן~טיתותו 1שנצבדולהיותוהפנסגנרלוזהרימיו,כלחסךשפיואהיהכזו

 .שפיראשלבחייוטוניסהיותרהימיםבכללחיוניםרהשמשגרת

וצמאונעלבנרדףימיוכלשהיהוחרא, . 1 :;בףוססוףיות,וחנצוהגדולדת

"מחזיונותהפואימה iישרדו""שיריאחשפרסםלאחוהתחיל,תהרה,-ולפוסום.

 ,מניריומפיששמעתיךבןת,אביקדוטרת •נעצמומיוחדכבודנוהגבת-עמי"'

ומ-שונות,זרותמדדתונעלמאדמסופקתהש:פלהבעלהאישהיהכימעידים,

 ,ספקאין ".הצלרים 1בי 1האדרותניןר 1הננאתבהןלמצאהיהשקשה

ולהטו 1עליחדגםזרהן~שקדשt:זשאיפואיש,שפ·ואהיהככלל

המרביאדםושרפיטןשלתאוותבעלאישהיהזה •והחולניהקשהבאפיו

שומרהיהלבקז::שאיפתו-ולעולניושנאתוזאתעלב:~'לנוחהיההא •כאחד

יומןעד .לועהקלהבכיעהבובנעאשרלמבקר,לוואויוכיס,•מיםבלבבו

נרחיתההעצבניים,האנשיםכרוב •עלבונו·אתשפ•ואלומחללאהאחרון

אהבתו·גם .אחו•ההנאההפתאודכחזתקרוות- rהמן 1היגנניחת 1ההתלהבמן

דגםח 1ת:-הו 1מנדלגםהיהאלהתין.וגשי 1ו-נגלל, 1גב•דעולאשנאחררגם

 ."חה 1מקטג
לכךהגיעושלאכשםשפירא,הג•עלאנסוו-איגטל•גנ~פשללמעלתו

הגיטרילד•האלההאנשיםעודהיומדי•ותו •הגוזלברובםהודרא~חרבב•

(/ 

 •"בית-המדרש"וחניכי

הודר:שר 1הלאעודשלמהאצירות-שלרליזפישלמהלגאו-לח-ו~ת

 •הדורזכהרלא

.v. 

 . 1911הזמן","הרכ"ץ,ב.מאח ·משומד•ם"שרשהעיין )*

שלןיצ•רתוחו-וויבחיטו~גיזהרו•ופישרקרים•שובכל-זאת

 .:tהמעט•בש•ריויוזחהמזהןחועל,הדםטבו-לותהנפראותהש~וותאותן •שפירא

 •חייוימיבכלהא·ששסבלכביורת,קות-בפש 1מצ .עלדותימעשפ•וא,של

 ?ע•אלהיס 1ובנמעו-גהלאאסהנאמן,הל•ויהמשוררככללא 1המה 1

מחוך •ה•צ•רחנחותהארסח 1נרררים•מחעהצערומתוןהשפעמחזן

 •גדות•העלםיעובו•והםבנשמהאשרהאוניםת ~ Q ~מתפוצהחגהההר

כפןרחחתעלעברםובמקוםהוחב•ם,המלא•ם,החייםאתשוטפ•םהגל•ם

בעלבונהבחנקתמה rכשהגוהגדו,רהצעררגש , הו•~:רהה~פוסשירת

אוחםמוצאוהואמעצמו,ךוחךשמכקשלעצמו, 11קתמכקשובטומאתה,

בעשההצער .מכtזנרמעצמו,האדםמשתחררה•צ•רהנכח •הליריתג•צ•רה

צרעמחיותפוסקהואהל•ו-יס,בצליל•ם-משחפךא 1כשה •זיה 1שנאילברלד

הנצחי'"העזלמ•,הצערמן pל nנעשההוא :הזמנ•הפרטי,וא.דם

 )ז
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VIII. 

שפיראנשאאשרה:מוס, jבו l:'והעהכאבשפירא'שלהגדולצ:גרו

גםאמנסיפיס.היותרשיריואתשהולידו .:tההם ,ודות l:'ייזינצםעמבבו i':ב

שלורפהרחוקהדרקשומעיםאנחנושפיראשכתבציםזרהכי-גנםיבשיר

D שישאי,ן.נכהר,יהכבהסגנוןאתעורחסרהיההואה•ולהגדשןנפרתע

וכלושותת,חםרסנטףנומלהכלאשרחיה,ת"טכעידגrנת:סךגםבו

יעהנלכליהיהנוק lאשרהו::גנוןן'ת, Lר-ה,ירוכפרפהנשנזהקת l ·צ-ניב

מןכחזקהתפרץמההלהב • :לבבעל~עיקהאשרהמרירות,עוצםנראת

ר,רדשה~זש':יהדלהםגנדןצר~ו;בלב"שלומ:קשוורועדרפרפמהיהבלה

מעט·ם, 1-;םיירשה :t ·ות t 'גםלםודאמצא;לאנאשר ,ו, ::tלאו:בהרועךרחיה

היאוש .:tבתהובלהאתיריםרנזח 1ולהגד-ו.צע .:tניב-שפתימצאבהםרע;~;

 'הבהאהבגלי ,ללומאהלעמוהחמלהבהמוןהנורא,תוהברירגשכרשכחם,

 .ונזצכוגורלועלגובהגילנכואחועוברים::יםש;טשחיונאחר,הנפשטירשא

בורריםטוייםנםגאםני 'שבהםוח .רהינזשררותכזים,רש'יס 1ישרקלא

ם·יי,לויםסיבמו ,ררהמשולבאחושמלאדחשובים.רכיםיבים·ט.מעלם··דימע

 .שי,-חואתבראשונהו :.rפעשיענ:ים, 1ודקים

 ;מנוחת-נפשדורשתבקפאינם,הישריםם•הקוטביעת .היקהפר~םט

עורנח~רשחרשבעתים,המזוקקהרגשי·כטו-·רה.ה ::tההאמתית,יקה iהלי

-המתפרץהרגשבערורצעלהרוח,אתשוככל •נעלהיותראדיר,יותר

'i צור.חתi1 כאחר •מורכזבעורוהטתולנזתכתשטףלצליליםשלונטוי

 :ראישפקוראזעמוי· 1משי

~ l ר:י• i ליfרב'j דח~מ;קךיהcקt, 
 !נ:ע.ךה~~רית-מרהzנ,אד'רם 9 ~

 .ת.-יח Yקגםוליאבלבבו'היוגפריתרדיאשדיהיא•שואתלתפ

ה l:'אאת-פל~םטיתבלתימעטת,ירישמנוחהמעט •כחוחיופי 5'מראי

תוגתלדורותר tםלמען.ו,נפשמחשכיאתגה~פלרותנב-,;:הלמעןחסר,היה

 •ויפים t"Lררמובכלחייווחזוןייוח

 .פיראשא.שלשירתולהבותויה 5'הגרווהזעסדולהגההבההא

אתקנאמעורוהוא 1 )כת-עמי"משורריאל"(םיהראשונונזשיריחר tזב

 ,"-קרח:לנציחיתה"בינתואשר ,:עהעל r ~הבו 5'ריט::מוה i'ההשבקנאת

הנזשורראלקוראהואובאפוזעם-א~היםנזלאכלוהואותוואםירו:רונהנ

ילים".-אקרקר"ימח·ן-וכילא·בינות"עם"ראשעלורו:::יןיכ ,ריהעב

 :ורתיכש

,, 

כרכ;ןן,גשם 1תער•פ- 1זפיפ :'i.אל

--ך;ם 1 ;;:; : ש.-~~ל~ ·~~~~ך

IX. 

 ';;נ.רת;ע .ב~רזל:;בע.טץק·רי;כם 1:;כתכ
 ••. 1ךט 9 ~ ם,?:' ?,tע. ת;,;;;·פבכ;ךרב

ר tאךככלאחריםמרגשותהלבהבזהכברישרוך"'יןי .;i ·"נואולם

·תר,בירךנעשהלוהק ).זעמהב 5'וכבהלךהכןוג:מוק,דךלחהצערךלה

 :בדזבמהבוותרועוו~התחיחרישיותןרמעות

 'ר.נזשררךכידישראלדהכך;נפ
• T T T ; • ·• : --< •• 

--ג;ןרים· ?,I~ל·ום~ /l,?oדרא~רני
 'י~~ 1א.ך ·כ;:~לה 1 ד::פ;ך:;:י::
 ••• • 1כ;;כז,כיסך•ו~לחים ר~~

פתאז:יר i>י ל:;~;הוהלה: .ו r1ל;~מעםהמצבתאררהמשויביןאז

 :וזב 1קיםוראתלפנ•ך

:p י~s ל~,ץר 1צר.-ני,א.רור; Q ~ם·' 
 ;ךמ;ה j ,~;.יק ה;ז;:לי ת~ז~י::::;כי
-ע;לז,ביםזכ:י ה.:ךr~ ·~ת 1~מלא
 .כוכ;ה ·~~~ז:זי' 'א.להג,:ל

 "כהנזשירר,יבכה .:tעל•הרלאוהנוריםהקשיםהחייםלאהםוראיםנ

אתלמרקנכחורקאשיהמות,נחמת-~;אחרונההנחנזההעדרעלאם

הרוביצתהגדולההקללההכרתככרהיוז •רם 1וכעד.-אי-כבשליםיהחחסא

הראשונההצרבתך!ת:?-ימות"לאמותגםיחיה, .לאהיהנם"אשר ,העם 5'ע

 •••חייוןיבעלאתבה::ירוהלבהרגישאשרהיא,

שלרענן~ליל . rהעכיי~בםפר"תנדוררושםאזעשו " j'ו 1יש"שירי

ת.-פ•מחרלאאמנםבהםהיהלא •האלההקטניםיםרהשייעו 1השנהרשהירהש

זיקות 1הממןלאאףיח, iשברנזנטיות j :;'הפ jומגרררןל.י·שלהעשירה iהלשו

שלששתים •ביותרעביההיתהשון 5'ה •הל~ונזייםקייצ 5'דושבשיריהרבה

שלו 5'צלצרקולאך •שירבכלנמעטרו iוה '.הלבתבוררוומליםצותלימ

ם,יהחרשהאחריםוהבטוי·םםיהמ'( "'-.מבש 5'קר ,בהםנשמערחוקין.פענו

ם,·מוםתרגש~תאיזועלהעירובהם,:ו zוג·חזרואשרכחדשים,שנראואר

בש·רים .הרףבל:>גליו~ותדפקיוללבארבוארוב 'שראונוציקים,':\וחטים

וריות i'"המי 5'שרחוקהרלפעמיםבהםרגשומשאמנםהאלה,הקטנים

שלרוח •קים:חלירייםיםילצלשלצחזרםראשונהעב·ן,~רולבהעבריות"

 ". :tרשפהבהםהאדימןרםועקבותמתוכםעלהרעל

 •בת-עמ","מחזיונותריתליהמהיהפואעשתהגדולרתויעוררושם

תהוםעלרבצואשושטזבה,והנשריריכלאתוהריחווש~!:והלכוהזזבןגלי

רביםוזכרונותים,ימהכשכבררדפוהואשראלהל:להמשוררשללכבו

היהמהידעואזעשהאשר r ,אזכראז ,ובלבנ·טוהריכלה:נצחו·יפי];
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x. --
לנל•נפלבואשרהנורא,היוםזכרבלבבומאזנע~ץם~נךאשנשפ~ד •לו

 :עודקום

 ,~:;לז;וי 'ר'דi~ב~ת~ך.רז ·~?בזfךאל

 .גז~לז;ו'ת iל-(חר iז,בז י~?'לזpךא
 ...;ר R ד:: בוג·~$!עד 1;ךז;יחדמי

העבר,!כרוניתבחיקמפלטלומבקשהואהנוראהצפוןמקרח

החולה.המשוררלבעלונחוקדומיםנזנזרחקייבואוזהב,אורותחמים,ואורות

 ,היפותומעשיותיועםי.הזה"דבי"ואתוהחביבהצרה"חדר"אתיזנואז

 :היה""כמולפניותעמודהקטנה,הרב'כתצפורה,הנחמדהוiר•לדה

 • 1ב:;ביט יב;::ד iעת iל i ד~ז:::עי~י~

- 1ז;.יט 1iי שר~:~לי ז~~ כ~\~ך::;ניט

 ••. ת!!.~ל ·ר~ iברח f',ק .ךח fR'י5ך
נ!כנזרריוציאילדותו,ימישלוהטוהרההודסמלהקטנה,צפורהזכר

 :האלהוהנפלאיםהרכיםהקולן,("'את

 /ק~;ח תל~נ;.~ ' ·:::~ז ץי:,;: / ר:.~
 'ע~ר;ח~רחס i:פ •ך 9i:פז,נ;תמח 1

-- ?ים ?r ~~,נך i~מ;לד:ר~ם'ל~י

 / ה;.;;;;נת )1-~לג:ל .ר~~י~ף p: / ך~. 15
 /:ח iד?ת 1בלדךח /קרם ' IJבך . דז:::
 : חך((-;גןל~ךךשו Kם iר lfז,נ~ה

 ,ךלי 1ג~ר iמ p:~רילו ר~כ:ז::

 ,גו~לי ,נזל:ךטדב~ל למ~;~ iא

זרח R :ז:::;.:פלח •זזח 1ד גז~~~;ן~ר 1

שפירארדףלולאתמימותם. i~ברנחמימותםעממייםכמעטם,יפשוטחרוזים

 Jנtנבלאמונחהיהשלאונרכ,ןכלרונות 'iלפעמיםהמליצהלהטיאחרי

לנוהמיתאחריתמידנמשךל~הלשוך,.:זתידועותיובגדרולאכשרונו

העםברוחהמצויןהראשוך Jלהליריקהיהאזכילים,.הצרןגייהואחרי

 •החדשהשנשירתנו

VI. 

 uאינת tרננל·זזשפירא,מתאטו-היוםלמך::רךעשביסכעשררק
היסטורית.פרספקטיבהמתוךאםבלתייצירותיוע·ךאתלהעריךכבריכולים

למרותהיה/אפשרכנר-התשעיםנשברת-בחיירשגםאלאעוד,ולא

בהתאםרקעליובאמךמשפטרציא :iללו,אשר'נים·המצוהמעט•םהשירים

 •נהםחיאשרוהתקופה,;הזמן

- ~~ -

Xl. 

מעיורקה,לחתהרקהיאשפיראשלששירתוכ,ןמתוךבאזה

שבאפרי,היאחסרונותיהכלעםגרדוךשירת •אחריההבאלדברהקדמה

אישיותאךלא,ראםאברמושגנולפילירייטךפרוךגרהיהאם .~שולולכנור

שלמותלידיהביאסגנונהאתשירתו,סוגאת •אופךנבלהיהושלמהבירה.נ

-אנומושגנויפי-בוהטהטעםננגדהשירה,ננגדחטארביםחטאים .מצריבה

האידיאלי,~נטויההתקופהבם נ;~מהיההוא .חטאלאעצמוכבגדאך

וגםהקטניםגםהבציר,מימי :בשירתוושלםצלולבהיר,כההכל,לכ;

שלזםורקהיאשפיראשירת .ושקופי~::נהיר•םתמידהגם ,הגדולים

רהרגשותההרהוריםואולםכלנכות,ריפרחועלואשרחדשים,רוגשותריםוהרה

 .להםהאלימנט~ריהםגבוךגםעודהיהרלא /למדיסתומיםעודהידהאלה

האדוםהשקיעהויגוךעליהעודנפללאצהריםשמש •יתומה""שירהזוהי

השחרבנהותשל iהרומךהחךמנלפעמיםנברבהישאך ;בהנגעלא

 .היוםנואאתהמבשריםרים,והח

בשנותלבזקמואשרהמשוררים,שלהקטנההעדהבךחראשפירא

קמושרשתם-מ~נהרוליצקי,שפירא, .ויחדלו-·שירתםאתשדוהשמונים,

אתהביאאחדכל •שירתנותהיתשלהראשוניםדמדומי-השחרעם

החמיםה;יםגעגועיאתהניעדוליצקי .בדממהויצא-השירהלהיכלמנחתו

כשידירויקדםהאביבבשורתאתראשונההעבירמ~נה ;העתיקהלארצו

 •הנמסהשלגמתחתהציצואשרהחורים,פרחי-ניסןאתוהחמימיםהקרים

כרוכיםעם iהרנזרירותהחלומרת iי .משביהםמורכבמשניהם,עמוקשפירא

 :שחורהואשלבנהאשבאותיותחורתנברדגרהעל •בשירתויחד

 !ן~~~ז:;רהתיאש

אין·חרוןבהםאמנםירג•ששפירא,שרישררו""שיריאתהקוראכל

חדשהחמתך""שפרך.שירת .התפרצםבעצםבחבקיםקולותישמעאונים,

 •שומעיםאנוחזקיםודדים::צליליםרקואולםלנו,לשירשפיראחפץ

מתוךאלינועלתהעמרמהחריקת-שניםורקנשמעה,לאהנדווההקללה

להקשיבנאtניךאשר'שהאלה,השיריםאתבקראנואך .המקוטעיםםיהחרוז

 ?לני~ליקש'רת-הזעםאתמבשרקרוזההאין .רחוקרעםהד

עדייך jגם-כוהוקזתנח-עמי"//מחז'ונותהליריותהפואימןתשתי

נסלהביעוחדסר~ינורתדבריםגנובומליצותךוהמיש •אמנותיתמשלמות

 'ונטלמצאהצליחבהםאשרמותובמקאך ;םגנוךמאפספשוטיםרגשרת

.ורכותהבקררוחותשרהקלמגעךאתכברמרגישיםאנולבבולהמית

הגיל jהמואתבלבומעוררבאזניבולהועמזדקקהליריקהשלוצליל-הזהב

 .שחרםנדערלאעלינווינראכףמםאשר ,והעצב

יער·העממית,האגדהשליער-הבתולהיחידראשונהבכנםשפ·רא

י
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XII. נחרחמיםקסמיםאיזוניאנחנו,ויאיםעממית~לשירהרקבאמתדיוחנז

אשרליםוד.ןחדייםגהאבוריםגה .האגדהבמיתרישנגעפעם,בכלעליו
עלהביטואשרההשכלה,קופת iמנזשוררינורגלבודרכהשלאזה,קםכזים

-דות 5!ל 5!נ :iנכון,ירחו--בהפואימות •לתתא':עילא"מהעממיתצירהיה

לדברי·חווהנהפשוטהקל,הסגנוןאוחו , jנבזובעור, jאיבת·עמ"'"מחז·ונות

דותוליסהורותקי!' 5!וביקי :rברדיטצנפרץ,בימינולהםסגלואשראגדה,

שהיוהדליםהסגנוןבאנזצעיגםאך·ננו,,לשוך r ,לשנכנסוהחרשיםהסגנון

·א 1הנזקסגנון r .אצונולרלכ'ףשבשיריורביםמיתרכמקלועלהשפיראביידי

הנו-גחתמו-נתח •ביותרשירתועלביםביחהיוורחל,דורת,יהעברתונספר

-השאמנורחלשלוהזכה "בשומותוהש'רוטוהר,קדושהשלחועליותה 1

יש •שפירארתשב;טייפההיותרהליריתהמרגליתאמנםהוא 'להם'-בית

זה,בשירמקומות

דברישל

 :tרושעושיםהםובכל·זההמקראבשפתנכתבושכלם

rואבלבודרהנזצבה 1הזה,הנהנזרבשיריךi>ירלחם,-ביתכשרכזותקבר-קרומים

והכרחהגולההעם~םישראל't:זםתערה-לילה iהגובשעתורקתמיד'עליו

 :מרליםוהאבניהעלדומםלהתפללו, r ,מאדנז

 '~~ךת·;צםף)נךז.יורו;יח.:ירiר~ל

 ;צ;ב?:חם 91ד!,כי-קךשגלי ל\;!

י;ךךתדזדנ~ח ח~;ז::ז,;ע.י;ח /.

 . ה;~ 1דזד~:;כיםקך'זt-~י~לי~ל

ב;.ךלת'ז.י;שד, r. ?'דtזcזי(ר~ע,ח
 ;~~דףת iך~עף-~~ו;יחי יג;:נ;: j~י

כ~לת'ל:.ךרןדז;נע,ח רז:~~ע,ה ?.1דד
 • 1 רד;:?:iםפף' /o : ם:~ר Q נ:;~כ 1

ידעהולא 1כזווטוהרעצבלדממתאזהסכינהלאהעבריתהשירה

הלבינההשחרתוגת •הזאתהנהקטכשירהנעלמותדמעותצת,רהמנגינהעוד

רעדלחיים,מעברהנסתרתהשמש,שלהכישניתהבשורהוהדבדממה,בה

 •.•ר...:שדבהבה

 .ו-

הקבועיםציוריוהטוןעם

ולבר~המאוחרים)העם

לציורי:פרלנוחשאינובר·.כונ'ותקדנזמת~ופות

ית.טהפשמןנדשישר,ךדיאגצלצולרפעמים

פר·בס(בן-ציוןש.ציאוכשהו jטבעיתשכשירה.ותמימהציה 5!הגרמן 1העממית

האגדהאתנת·עמי"שכ"חז•ונותרותהיתתוהנזליצמתוך"בין-עמי")המק-.א

חיתהאשריפות,ותרהיז:דו ttל 5!הבאחתצרהבדור,המלךקברעל·דבר

 .ענויתומטיה ::tםריהכללפאררביםימיםעורותהיה

תהיחנמהועדהענזמיתהשירהשפיראעלחנינההיתהכמהעד

ןננוהםתוחסרונשלמרותית",,הנך"ברכתהיפהיר t:ה'גםדייעלרוחו,קרובה

לנושאיר.שדהכזעטה,ז 1הםפרותיבירושההכ·-נעימותצירותיהאחתהואשבו

כמהלנו 'ויראהעממית,השירהרוחתאשפיראהביןנמהעד •שפירא

 :ד r .אקט·;הנה .וטבע'יםעמנז·יםתחנה

;:זרףחית'~ל:רי 'זו~;;וייף ·;~~ף
 ,ת;ח 1חנזנידםלככ;ךמצרהכריתילעז:::
 .- . .:ז •... ···.·:·

 ח?= /o~ףנ;:ע.ינ.יך '"ה(~ןt"זאת '.ר ryו

lJ:p ~ךll ת;~~ג , ~ =f לזכים~ע~' Q=j זנח-. 
if} ו;יח 1:;זךמ:ךר '::ז:;כך;כחלכףלח' 

 •ז;זח 1בזו;ג'ן ח(ז:: ת:~~ '.ך~ס

 ,ם·;ז.ירארלד 1ז;י ,י w-~לייףא;ךשלח
Q ף~ים~דיקע.ינ.·;חו;נתך~חא... 

ר'ם i1 ~י:: 'לילוך ry1 ;~ 1ך;ךא חל(}'
 : םירi.;ז'?,זת;לףז ך•י;-י;- i:;בה ם~' .Ji ר~ז;::

ו םוtrז~·~~ח:י.לל ry 1 ה~-~~:רי"ו i .:; ~.~ך~
 .ז;ן:ז;בז;וםר•א'ר iנ.כז;:;נת i .ז:הד:;ככר 1

VJI. 

לשפירא.הקצרה'צירחותדררושהעוהמנוחהימ·היו :tהשמונישנות

ה.עהשקיוה·רידהתקדפת-נזעציכהה•ותרהתקופהמתחילההתשע•םשנותמראשית

האכ•נלימיתוארק •כשורהרק 'ו:כאטה•תה,בבללהשפיראת·,ש•

המנשרנדם-הראשוניםיובצגאו-:ח,.ועצמוביהאבוכשנא •ובא•םהממשמשים

 .השניהחלק ,נדפםהתשעיםשנותבאמצעעודאמנם •קולועודנשמעולא

ום"•הבערוב_"את iיעל·פוניףענבר,הה~מיםינאך ,"י·עמנת.נדתו• 1"מח

םייק~ליםנזווההרענניםוש·ד•ווברפםהלךככרו"המתמיד"'קל 5!לב•"בשדה" 1

םיכציצהקטניםת-יםרוהםפהמאספיםמתוךהציצונכרטשרניחובסקישל

מiדפנהנעשתהמועטותשניםבמשך .הלבןהקצירשדהמתוךהאדומים

חה,ובד-העברית,רה•בשרנז

להחזיקהשמונ•ז::שנדתלמשוררי

לח.תרת rחפ·היהלא .החדש

הקטנחהמשפחהואפילו .רות 1הטהלשונות-הלהבככרשעלזבשעה ,::ז•ממךה:נ

אפשרותנוה•תהשלאוז::גנונה,ותה-צר

הקוראלבאתעודולמשוךמעמדעור

הניצוצותאתלגלותכדיהמל•צהבאפר

וניילש:בזאזמהיחסיםהיושבוז,-בוהיחםכלאתרוכלזצריך

אתלהעריךכדי , 1 ·יםטרבבת-שרהשהא 11השלתהיצירר·ת,-ר irיהל"ת'לבה"

 •הלא ::זופשו-ט•לבביי~:הרו-זי>:שלער:פם

 ·מבנירחוקישבאשר'רר,והמt:ישלהטר~גיגורלוידכזהההחית

א iשפישלכשרונוהיהאו ·ו,דותיל r .בו·,ז:רשל c•ה;;נתדמותלויצנזאעמו

..... 

" 
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XIV . 

והעצבוניתיהצהמליצהעםהתשעיםשנותבראשיתשבאוהמשוררים,של

מקימהאתן'להניחאחורלסבתלאט'לאטחת·,מוכחיתהנtזדםון,לtזtזחמימי

אחרים.כביםוכתחתכברשנולדולאלה,

כשרוןמעטשהביאוההם,רריםוהמשמןהיו .עצבמחזההיהזה

החדשיםהמשורריםלידינפלהמעטרכוש~:.ואולם jרעננותמעט 1סגנון;זעט 1

 "פהי.הרגק"מבשרישלגורלםהואזה ~ידעלאואישראה ~~לואישבלי·משים,

הירקעשביביוהז:ציצים .:tהלבניהפרחים :tכאותהםעולים :ומעולםמאז

יאבדוהראשוןהאביברעם l ;:כיילרי·הכפר,·ו,יאמש•;ליהםהראשונים,

אתעשה"הכזש' :להםם 1ך.שאונמאלח,היהלאשפיראואולם ".ונעלמו

"המהלךבי;ליעלירה·~ט.םלכתבאזברהזא'לבפשו".חפשיהכושי-שליחותו

והמבקריםהאנגליים"הנtזרריםעל-ביירוןכתבאשרכסtזט'רה "החרש

tזטירה cה .ללא·הועילעמלהרבהבוהשקיעאשררבו-השוטלtזנרייס"

החרש".המהלךמבעלי.אישהיהלאאזגםראתה,יאילו 1אור,ראתהלא

 •עיקר·כלצורבתחיתהל~איה .בגחלתהנ::וה

מפלרים ::tבאכהדפיםאמנםואותהשפירא,כתבאחתה· 1י tםtזועוד

מאורעעלשרמזהרום", 'L "לה~:ואימהאני~ו.מ; •מכריוניןו•חלקה .:~·ט;ימו

עקיבאכתבהזאתהפואימהעל •רבכשרוןבלאכןגםושנכתבהר"~ייפום

 .;קתצואךזועמת,נקרת rכהןיעקבהמשוררשלירובים ::tכהפייבררוביץ

 •ממנו'להר~:איכו'ללאאשרש, 1אנפצעשפיראאתפצעההזאתהנקות

לם:אשר .האחרוניםוימיאתהזאתהנקותמררהמכריו,שלעדותםלפי

עדייןאזהיהכהן •נוראעצביםומרפיוןקשהלבממחלתזהבלאגם :tבה

אתוישלח , :rמאליה .rהנופלי r .אםימפילאיןניהבי~.לאהוא •ד t 'מצעיר

בראכבתהאמנםיצירתו~שאשרהזקן,ירו.המששלהח;רהללבל·;גוחצי

 .הימיםנשכנולההיורחוםאורנםןא;לסעתה,

מג:טאתבזבזועליהשפיראשלחרהחמיווחולשתה•תהtזטירה cה

גםיצירתוונחמחלתוגברהאשרככל •כשרונוושאריתהיציריונחוזמנו

ועליחיתהרעהורוחששונוואבדפניואורכבה jכורפה,הלוךהלךהוא

הבאה ,"רדיפהש'ל"נזtזניהומיןלבנו,עלהבכירהמובוש:המילנבוליה 1

רש tי.כריו, tונידידיוביןאישעורהיהולאנו,גםרבקהכזה,במצביר;ת:

 ~ושנשארמשיריו,ברבים •נסתררעהעליויחרושיכחשד,קועריומתחלא

ןנזויאתשופךהואבאחרים •הזההחולניהחשואתמ:יראניתב·יך,.נו

תג.נומתמרמר.הואמתאונןמשהואיותררם.ואועולניו,עלומתאונןשיחו

חוה::טאותוחסרהואמרייותר •חה i'הצובלא-"אויביו"ער"םtזטירןת"

עלבו;כלעלהאדםרוח~תהנרוומםוהחזקהזךהשכלאותוהעליז,הפנימי

הואםר'יורתמרירות,מלאבעצמוהואמרייורת •ן p·רי·םtזטלהיותכרי

xv. 
 •ישנהולאאחתמכה?יו\אואתבזת.לה' ·;~.כ'''. :בעליבעצמו

לם 1ואהיי:.ה,אתוחקהידע .הוא d ;מ.ינורםהםtזטירה ·כשר~ןהזהלאיש
 •םtזטיריקןלהיותהאום 'אתעור·ת.:שזנאיבההיינהקריאת

והבן","האבהפואימההיאלב,ז.מ.לחשוהראריההםtזטירות,מןאחת

היאוהנן""האבהפואימהנירו.עלתהלאהיאגםואולםיפה,רעיוןבהיש

ונוקם•,"קנואכמובן,הוא, ''ה.אב •היהדותאלבהקבלההנצרותעלם~ט·רה

מכתבייאפיזודותשלשלמהשורהמביאושפיראוחנון",רחום"אל-דה"נן"
כמהרעדנאמתה"אב"ואכזרברואכמהעד:יח·להוההיסטוריה,ומןהקדש

המשורראתמנחםהיההזאתהיצירהעלהרעיון •••ה"בן"ורב·חםדז 1כל

רוםיאאתכשיעזבלארץ,·בחוץלהדפיסהאמרהוא •האחרוניםבימיומללרהא

יחוסןאתעמדכב'כרנגדלהוכיחארמבה •ואמונתועמןאלושבלעולם

 •וחולשת-רוחיאו·שבשעתבמסותהבאאשרהחדשה,בה 1רהאמזי 1האמ

ניןממנהנשארורבותונוסחאותבפעם,כפעםבה"טפלשביתירהבחנה

דרשההזאתהפןאימה •אחתגסאיןלגמרימוצ"חתואולםשלו,כתני·היר

 •לגמרימשוללשפוראהיהארכ•טקtכ~ני jוכשרומעשהיאמן,ןביבכלקודם

היהלאוגם

 •למריבת·עמי"·"מחזי;נותגםיעידוזהעל

חייםשלשמחהבלאשפיראשלה~חרונותחייושנותעברוזכך
המרת •אחריםאגשיםכברהופיעוהתשעיםבימי •יצירהשר jתנחומידבלא

נעשתהבחיים, f'!נ·;ימ·לא,,אפיזודה"רקהשמוניםדורבניבעינישהיתההרת,

שפירא •לכתם-עולםנורא,ואנושילארמירחrפאהחדשהרוובניבעיני
דוחואתמררהכיחוד •מכלונש:חובזרינעזבעצמואתוראההתחיל

 •נסתרברכתואתלווהשיבוציו(","חובבילטובתגרבהשנדבברה, 1הע

מתארנכתב"יר,שבשארומשיריו,באחר •שפ"רעםלושהיההפולמם,ידוע

 •הצגiידיםעליושפכואשרהברז,למראההבורארוחןמצבאתררוהמש

לבב•ושרלתחיה,שקמהירושלים,ברחובותעומרוהגומספר,הואבחלומו,
אתיכתירוירושליםובבותבתרועהפניואתמקדםהעם •ציוןמשיריעמו

צעיר•קרר- ·?ורבולך"מה :ח-.רותקולוהגהפתאם .פרחיםבזררא•זtו
 ".אותוורמסוועברוראזqומ·~להפרחיםזראתישליכואשר.היא,ציון

 •~ומןמהמתעוררומלל 1:1הוהמשורר

עלבלילהויבעתוהוהאחרוניםבימיומארלוהציקוהרעיםהחלומות
סוחבים·הכמריםכילו,נרמה :ניותרהחרירהואחרחזיוז-בלד~ת ..משנכו

מתעוררהיהוהואהפעמונים,צרצוללקוללנוצריםאשרלבית-הקברותאותו

 ".היוו::כלכצרכךאחרויתהלךקרה,זעהשטוף ·.משנת
חפשיתדנהירהעשהכילהאם'(,שפיראעןךיכןללאהימיםתוברב



XVI. 

-העבירוזריםנחותאיזואשר 1האנוסיםכאחדבעיניוויהיעשה,אשראת

 189l- (בשנת •העולמיתהחרפהאת'עליווימיiפודעתו ר.;·אחדיוםותו.ז

המנועתשמךבלאה-תא 1/ :לפרירנרגממכתביובאחדכותב·א,ה

נגרכשנרולגדקינותספרהואהאנוסלב !ך .rכזזרההאנוסיםרוחןלב
 tה~ש·כלולקרואלפתה;-;וב·דךעלתהולו , tוחח~ום r .ס·נות·קספרעמי,

ההיא~."הנוראהלקריאהיחדגםעמךשמיםרגזואזכי-ואשבדם ו::

 _וניםימיםזה •האחרונותחייושנותאתשפ·ראחיהועריריבודד

נוכללהתרחקץ .rהתאהוא .אחתבדירההנוצריתו rאש.עםישבלאאשר
בקרבתנמצאתשחיתהדירתו,אתגםועקרהמיוחד,בוצנואתירהו:שהזכזה

-הפכיעצום,'כסףבז::וםלושערהדנו ~ארמיגיתפלה·בית ההוזהאתיע 1

צלצולקולאתישמעשראנשכילוהכלמרו::ים,קנםונוילשלםעליוויהי
פFזרים".·חלונזותעליוויהלךרעהרוחברירות,כיחודעליו,גז•טרהשהיההפ:נבזונים,

הואגםהיה .כימבזנו, rהלגדדלקרהאשראחד,בןלונדלומאש/:\ו
 •נכזבהזותקרתוואולםיים, .:tרונ::תני-עתשיריםנוספוגם םס-..::ויוטי·פכשרוןנעל

אתהנiפיחלאעודכלובנואשתואתלעזובשפיראיכוללאזאת-בכל

ריחמרכושלהם"להשאיררקהיההאחרוניםחייובימיעמ'לווכלקיומם,
 .האחרוניםימיולכלכלתידועכסף ::rםכועצמובשבילן<ולקבמספיק

בכלעמואלולשוברוסיאאתלעזוב-וי r ~חלומומנחוהיהזה

לארץ-נסיעתועל-דנומדברחדללאמדתולפניימיםכחדשעוד •ונפשולבו
תקרתואתגם.וה::זיבלבואהקדיםהבזותאך ;לעמו-שיבתודנווע'לישראר

ארץלישובהונוכלאתהקדיששנה ,חא;:גםהשאירהוא .האחרונה

- •לפעולותיצאהלאפורמליותמסבותאךישראל,

מותרלאחרהשרישיוביוםתר"ס,ב'אדרכ"אכיוסמתשפיראא.

םיסטוד'נiפמספרהעברים,הסופריםמןאחדיםאספו r ,הבורמעאל .לקברותהובל
ע'דרקלווהו;נם •האחרוןהכבודאתלולחרקהמנוחשלכשרונוומוקירי

מקוםםטרילנה,לכפרעדארונועםנסעומועטיםסiפודנtפיםורקה:הינות,·בית

 •נקברשםאשראשתו,שלמולדתו

הקרובהפיניהמפרץמן .מרץ"לחדשהאחרוניםהימיםמןאחדהיה

 ,ראשוניiבאביברוחותרפרפוכברהאפלים'הגליםפניועלהים,ןשאוהגיע

טודנiפים'סשלקטנהחבורההיםשפתשעלהקברותבניתעמדהשעהתה.ובאו

גויתאתהורידווכרמה,כ~כתודמעניהם,יעעלובדמעותצעיריםעברים

 .והבנויההקרהבארץאשרהזר'הקבראלמשוררם

 • 1911יולי,
 .פיכמ~כןיעקב

"''""';'!l 

~ 

~ ij כת·נן~יןיונות. . . 
א.
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