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חוררשירתום-

 ,מאת

יניספי.ש.

ביאייקברךתחייתהשעיהצעירה,העבריתהשירה
שי;צע'רה""משמרתהעמידההצעירה·'"שירתנובמסתר

שירהאומריייייםעדתשונים,בקר"רתמתרוננים.משוררים
 ."א .זרמשמרת-רבניםהיצירה.סרים !;'ששוברתבמע';!רת
';אבוש.חדשאורהבקיעהר';אארמהשי;שיכרים-העירה

הכר';!ותמצאבר';דההעשריםהמאהשי;הראשונותבשנותיה

סרציא-מרדהשביח,בעייתהצירנרתשיחזרן :"פניהמרבן
ומרשפיהדרריהגיטראית .עיירה';השגמה,מצפה';!יםטי • 1 

חדשהשירהית, ,rהםפררהניארדרמבטיקהבארומאידהכשהיא

דעתהתזיחיא~כן.וטשרניחובסקי;ביאייקמפינישואי
 א!;'אקומרה. ה!;'א !;'כרקי-א~ייה.הצעידההמשמרתשי;
תקרפתתמהבמעשה-בראשית.קדמהיתרש-הספקרתגם

תוכרת.מעגייפניי; yהאנושיתהקדמהבתקנתהנדארירת
שזבכרחםהמדוכאים.האנושיצריהס~קרת.תקרפתה i;'הח

' • 1 

ערי:יםסדרירי:יהחזירממארבםי;הגיחהחי;ר-חדרת nתדבר
 .י:יאחדמרדארתיה..עי;הער'ןמיתהמ'ןחמהפרצהרברהר.י:יתרהר

וסדריםמקרימותאמתרתרכמהכמהשהזימהההיא,המי:יחמה
מקרימיםואמניתשירהבערכיגםהאדםוני 1נהרגים,
בהבעתו.ה iיייפדרע-םדדיםנעשז~הביטויאמןונהרגים.

ריפייה 1ם~ןחומדיעייייטר'ןהואדרקאזה'מהכי
י:יאי:ימה l'כי:י"עיןשבתואירהפורעיםהיצרים ",רכיםיי

עצםמחרך'מישרין,ימיבעופורעופורםחשיףהראאףיהא
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י;דרדר'רמהרהרהרר-שבהקיץיזרהתשרקהרהחי;רם hהחרי
שי;האחדויות"'שי;iשרי;"הקוסייםרי;תכשיםיםםשרם-הר~י

זהנאצי;תרת i:האמ

ביניים,אנשיצעירה,משמרתי;ארתהקומר nאיכי;
יזמתממנה nניםי;י;מי;חמה.מי;חמהביןחי; nשגידרי;

"התמרדזרשירהביקשהירבתכניר.השירבצורתהונקורירת
שנוי-ערכיםבשםבישראי;,תירת•קדומים eסימשי;נמסרות

 :מחודשתאומהשי;וארפיאישיותתכרנותשי;

יסרת j2וי 1דכ /~ךם.tיזי~כ:ר /ןררער.סי,"tיזקי
-יf'ם~ור P: / ,ה+ר~~וב f~גךז:יי;א~זוני; /ז;~ים.ו.י i1יכ

~,~," -· 
חמרם- "ו, i "שירת"ינקרםפיהאנישרהכה

'יעקבה~זוב-הסייחות,בורך-האדמה,דורי-הגשם,הש_מש:
שירההע,תהרמהרוב-המזימות.ו:ובר-הםניםהנקי;ה,הגופה,

את'רארתהורצה?דרו,החייבירתהמע,רתאותןנזכרת-זרד
רחיהבי;א nשי;"גתית"'נתקביוההםבע.אי;בחרזועצמו

יtיזק.ה_זריושירה nי;קדמההגדרי;המרדשיךתאךיתירה.
בבית-הiכקרדרת"ב"צדקיהריוהקדמההיאממנה.~ו;בזהאף
םרישמןשיו,ב"במדבר"יוהקדמההיא 1בש~ו)"כרחי""גש'

הצעירה:השירהשי;ברחהנמסרותבמורי;א ..בשאר-ורח
מי;חמהשביןחסו-אמונהבדרונתמעטה"אפיקררסרת"ברח

 .י;מיוחמה.

שפתיה,ניבי;רענןארשתה,י;חדששירה.ארתהבקשה
כבורנמרצרת,חפשיתישירכצרךה,המרדבסערת'יהי~נף
 :רהחררירתהמוארתם z ~הנסערהרגע nיעי;אשר

~ךברת,וג~ין-סרף'כץ W ,ביג:~~"
f וz גרוי, 1מרפרן,, ,1;יצ-

~~ךורת,!י:1זת fוניסרנרת,נג~ח;י;
גרי;דברג)<יאה .ןחוי"זבגמר p: .......נגןך:;יים'

מעריםנראתהי;א 'מרנגוי;יתבייעייתאותהאך
8-~-

אכן.העברית.בשירהאורגנית-היאראיוהעבריבאביב

"ריברי;רצירנית",שיiרהי;צרפזיי;הכאן.ישאמתיתפזייה

םבעית.היא.אמתיתרבמרי;דתה,בארצההיא.רמיה- nשבת ..

והאירי-היצרייםגורמיהמצדמרצדקתמ"א,מ'(בפרוצת

מה :גזירה-שרהמעיןאי;אאינהאציברראי',!ר ;ארי;רגיים

"בי;יעי·הואדהריעוברת",סוף"מאיןפרוץאביבךאתה
ממדבר-.פרוץזטהראאף-עי;-םיאביבי,אףמרנגרי;י"' ,!,'זרפ

 n<ימ ,!,'זרם •)!<תפח-ררחרי; y,בי;יזאתבכי;הואחמסינים,
יפי-זי;מהכךיכיבאבי-אבי~!)·(השדמרנגר',!י •)!שמר

שי;י;שבחההישנה.השירהביקרהברחי;יםהם.שררשכן

מזדהה.היאמונק.ח.היאאיןכיי,!רמו,יששירהארתה

 'הראפוזי;.איבראביבנוכאן.איןזהרתכאן.ישהזדהות
 .וי~;;~מרושרוףהשוזףהנאמן.הישר.במנסרעיימיםמכ',!ה

איןיינןישרתנו.',!גברי;רתמעבר !,'אפרזי;תזרשירה.ראייי

 'נשירתהחין-ערשרכימשרבתה.חיןכי;עםבהשי;מרiר
 'ישיר:ו.'עצמה.נאמנתשהיאנשעהמשררות,ארתהשי

י;סערנפשה: 'י;רםםהוראה.בהיעימעת.השרי;אזנה

מרנגרי;ית,פרזי;תראינהעצמהי;תרךצרפההיאעתמנגינתה,

 ,:כךכשרווה
סז:יןמרךתסער p:~ויר to/4גי~י
ביךה, /oה 1;י P ~ 1:~וי'בע fגי~י

:P. זצ;זר;תוג~~י;ךןף;ן 3 ~זוייt

~נ p:סושי~י f~זיבו~תד~יזו
------ W?1~נ:הוהיא

~כערום .מיבש:גיבני 9
~חרכנייזויוים

ס?ךוה.

עווםעד~~נח;א י;~
נגי~גןמה

ס?ךוה
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אותרש"השירהע?""מדשתצאיוהאפשרזרשירה
שירהמתכנית.מדעת.השירהבהרנה .ר!:'רכדרר..;משרררים

בנגרעמאייה,המתנגנתהשירהבהמעטהומכרובת. 'מתוכנת
רנ::ו~הפררגרמה" nכ"ממנהנהתע?ם ,ת· iהצפינמןהרוחבה

נןררבר,המבורכיםמשרוויםהאחןהבה • n""אםכר"ה
מיתייiיםעינפוטרמא?יהמתנגבתשיותר .זבומיפ ..ב

ע?מכחפתוהיאזר,?שירה?ה .נכפים ..מקןנירעשויים
וישענוגכאור-ברקוקרובתשהיאיש ;העתיקהעצבתfורמרת
וכשטיiר.מרובדרך.תמימיכשיחת?תרמה.משיחהשהיא
 :שיריותצרורתעיטורינ?אשיח.מצררך

"r ז.?-יריz.i ו;~גי-אןןזזסרז:ייםi?7< .ד+ים
-שויכקת.וב!ת-~~ת~םג:~ים fi.קיח z.i qז.?

ןמי~ת~זזזג !Vדרשי·יאר~?ה
-- ' R~יז'יקרותזזמוךטרת~כוםות·

) n ניער")ח"רן
הןנםפררמשוררנושמעוההמ;גf.!ןימותהמנגינותאך

שירתועיתההרבהופוערתמ"חמרתשתיניןמעטרת:כה
משטמה"חר?יא"אוראההיאאיןשרבסחררת-הדמים.

חמושי-ראחירתיאחינדמייהיטרתםאתמעטהשוברים
ממנה:הו~ראיוניוזעםעויהשפרכהגדרי~תוגהררח·:

 ; ~וzי'ו::~י~י::וים,ס.וןף,~ת~~ין י~~י~
ים r'ן l!iJ~~ים iJו~י י~~~גו:;ישו~ה

דמו+ים i2 םן~-י~ר~~רונ re ~ו i:i ~~ ;iו
V!f 17 ~~גכה?,i ~ו:ונ;וםi? ןגכ
יז'ויחיתזזעטיג:~י !:' iוiכ~י?ף 1ךצוי Z'אי
( iJ ך~יץr-1 ·וןהl! ןי;ן~הv~!:! 1 רכיכ~יםה

וגדשות'+ים~אותרים !w:v 'Vו~~ידה
הזריז")' ... (ןימ~~יות~ידו+יםעו;~ז.ימוגי 1:1*ין
שי;ברשותותרמהאתפרמרבץשירתמ~נדתרכה

ירואהואשאףעדדורו,שי;הכאובהההוויהעםויברח
-40-

זועמי-?עדתמצטרףהואראזזעם.בשנטישיוראתי;פררע
 :המודרנייםהשיר

ם~ךוב,~ת~ישןש;ז,ן~~וב !ערוםvןי;נו iרנכ.
 .?כ iJע?ר~יי i2 ~שרכסהיאך::וגה
שירהדמימוזגיעםפרמרבץשי;ח?קראיןאך

ת iשיח-פ':!יי;אמיתית.שיותרהברק.ש?ממררטטרתנכרםרת

נ!!:זנרהויורשמתחמשרורמי;ב i~ר ijע?הברואעם ,, '

ברגנה.?אערדהנפשיתנגינתוראי?רבררנו.הזמ'ירר!;וצח

מתגעגעעדייןרהראהרשו,?אערדפרמרבץש?הנהירשיור

י?דרתרנכיוקר?ברגבו!שואנגינותיובמשאמרגישעייי· .
ארחן.גה Z'מ

 .ה~נ;י f ~~~רג שו;!~ !iJVה vtf;i:י
vo/f רי;ה~! f הf ~ 1ti הv .ראשר~ה

fVlf ' ~'?עיא םיi כ~ה. 9ז:יד-
 . rב TP ~ w ~ערד
--- .א~יא w~נוריז$ת

--ת iנכ.וכtוי i~ע f:ז$ק jן
שהקפיאהקר.הבכרשבריי?משרווים.ניתן?אראשו

iזמעמגדאשרשיים,וש.ריקודחרםנשפעניתןדמיהם.

 ,ש.?כארוראתמג?יםרהרא nהער?םנ"?נמרעמןש?ר

ש?א-מדעתההשתררריתניןמפר?-גחשיותרש':!רםש..גם
. . 

כ?ש?רם.שיוהתהייהשירתגדר?המדעת.השירהרבין

?פיר !:'שבעקבותיו.ותרעההםרד !:'עתוההשהואאימת

ממ~נת.ידמתחתכצאתהקרו-עברתהח?שאן 1אשד

 ,כןי,t~ : ה!:'אכ-שרררת-םרדהןתרהרתי:יחי;רמירת

~י iנ ?$ז /:;גי ir-1 ~ז$יכיהוון / .רו:;~ת iצ i+יצ /~::ונ;וו~ח
~~יןרר~זדהיא /ס~ה~~יןזוע.ק י;,א"--- "כיש-?~

 "".דע~יגוגע /יי re ~ר~פ~~יד ij_ן /+יד.
הח':!רם,א?-מקדורא?השירכאןקורבמאדמה

באין-ני.דרמזהוארומזר 'באין-הגהזעקה .היאשזעקתו
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 1-םי~!ה i ו;:ןq? "יו~~ר 1e " :כגרןאחרות.שוררת-שיריאייי
פיאי.יאאןתמהרני.הואהררשtנהר• "זי;~ן??~?וגנון
המרוות"."בנתיבהשיריםנצררומוצאאחהבזהכיוצא

 :{"בקבוצה")שןכשהמשורר

~רירים. םיו.+!:!ר:sום. fזגהרבו ש~."
 ".ב.ו'ר;נ reמ

ייעים .P 'זגק,זטי~יםr;ומ:פיiנ~ויר
 ':פ.'סיי;lה

--; t T 

-ףו!"~

 l'~י;:וים~~יו

נדמוהזכרותההיייית,הקדומה,חרריה riביעורהמיד
יי.עםרהצפיהותופעותיו,הסנעהאי;lהתמימיאנושגזעשי;

הי;lנרררגעת'מרחשה,כההיאי;י;א-א"רהיםערירים ",,ב
 :ניררשי;lים"פעמונים"המשוררבהפעיםראיייזר.שירה
iנ~צח,זג~יש~הירי / ,ם;~;מ~ i/ _ eנ~צח.קיר ו~~ י'~""

Q ~וג :אר ."םי;;מ"i די~ירf? י~גכיר /פ~מ;;ים. / .ת~~;נ~הtי~
בתכנים,כיסוישנשיר'~יהאין ."םי;;מ~~ / .ת~ןs:;רr;וJ;נוה
 ',,בה.איןמעררוי'משוה,איןמאגיוברח

להשאיןנשעההיאסחררהשלרםש.של·שיותר
זוהיאניותרהסחורהשהתפילהכשםלהדהים,כךב;ת
 :למשוררסודאותרידועאל.לה .שאין

~ה;ןה.כה;:ויאן ilי; ;r: ,יי:z?נ;Jי;נ?'~י וי~ן"."
f זג:v ז:f:I ראש ןד~!::ג1;ז~c ;;!~הן;מקז. 
מצוא"."לעתהשיריםשלרםלש.כהזרוכןעל

בן-משרורלראותוצריומם,בבילארב~ק,סיםהמשתעבדים
שחרורומבקשהארניקטנכבליהנאבקאון,נעלכוח,

הפלאיםלג_מרענרעדזהמשרורהןתגובות.שי;בסיפין
אלוהי ..לילאלמלילוהמחיריםיוםאלמיוםהמובעיtנ
ה;רהיהשירה

ז

ט, 9'י•ד~רמיiנ ";"''iנ?ביש ס;ש•"
-42,-

שר.ס.זכח".סדרןדמית י~;~יןי, ;...,.זכ~ע~י
שרחחרחבלבהלברלארכחנשמעשהוארנ~עה

כבדיםי') .משה{"וידי .משהפניהעטהכהסז;ן.דמויותיו
הסהררבשירוה;והכה ;וחרקיםלאפקיםהצופההחזרןאח

השירהידותהיישכה ;בכ;לומחוללקודחלחזרןהאהבה
הורהנוז.וין,-הגבלהכלומעליםבדם,המחקפיובזמן.
רכה ;גדולהגאית-לבשלברגעלזהזהנושקיםרעבו
האשה, 'שלחידתהחזרןשלו.בסרניםרתרבחזרןהאיר

 ..בשחררהארפל_בוקנת,המנתאתלהמית"הסורחתשהיא
השוקע"".עולמומברקיבאדםהנצחיםלפידולפחת

קחציגםשיוראת~חדהאהבהשלהנצחים""לפידל

שירחאתבאמריקה.הצעירההשירהממקהלתג,ירשבליז

ש.בעבריתשםשרהאלהיון,המ~:פלת.האדירה.האהבה
זראח.בהזילברש,ג.שרשבאהבההחסדשירתואתiנלקין.
"כפרחעולםהמפריחההיאמדמיה.פלאאוצרתיוצרת
 ..בליהגילוטסאתלתוכוהמקליחהשמשרת••,ונברתשטרף

בטוניםגםזיוברשלג.שלהאהבהשירהתרונן :מ~רים.
 :עממיים

כי'איצי~ז;ונו'אןנוי י~~
~ 'q? וז-ויני)דן~ידןין?נוי

ע;ף י~~(;;נויווז-ויני
ח;ף.~ו~ח;ףגאע;~ף '~7נ!

. ' 

.בודדים")("בשבייים

ומרגועחמדהרררעףרמטרללמיוערנ;ףמעיןוהיה
כלנדירשהואלזילברשלג,האהבהשירשלזרבצעירות

הראשכבדתהמהפכנית.הקפדנית,הצעירה,בשירתנוכן

זילברשלג"הזקין"הנהאןועולם.עםשלמצערוהבוער
 :החכמהצלאלהאהבהמתחרםוהאבירהואאף

--- .הק~~סו;:~צן~ה ה~~~~ש .
~סןהה f~ן:ז'ס j2 ).י;ךצןי;;ו;הךזז!יוי
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ויפ;נכיר i1'ף iJר v:ז.י iJ ::נ~ק.~יח:נ~ו~ה n~נ;ןר;נ;
v ןעיוגביQ ה!'f ג.ו~ו;נ~'$וזיף, iJ 1-~ד"iJ ך~ן
- .הו~~נ:ח .ZP'גג~ךדי 1iJ ב~;פ:~ ה$'tכ;ב iJ ה~קiJ ~tן

גג~ישור,iגדיכב יגi~~ו?תי~הדi:וירית 1\:יו v~נ:וב
---יח V/!f ~נ: ןדס~?'~ רד~~"
שלשידרכדרךבחכמה.יפעהזילברשלגכרוןמעתה

יפהפל j2המסרן.לגר .אאחר,אמריקאיעברימשורר
נתפסשרגלסוןבשעהאן-שבעמק,ח,ביבהעםשבשטח

חידתאחרזילברשלגנמשןהפילוסופית.לרפלכסיהכולו
גמלזומשיכהפריהטמיר.הכבודשלסודואחרהשירה,
 :בי,שראלהשירהגדוליעלובשירייהשירהעלכמסרחיו

שלהפלאברחשככררב-~להממריאההלרי",של"רוחו
עלהנסערותבאגפיופח f!שגביררל".בן"שלמה :השיר

 :מזיו-שכיבההשופעותפזבובותבשרףולאכס-הכבוד
בנשמתויום.יוםפרח_מזמרו-סרואשרביאליק",מרת"על

זילברשלג .בשירתהמזדמרהשקט-לרפרחרכןהמאביבר""
הואוערדסוד-היצירה,אלהחכמהומן-החכמהאלהזמרמן

הצעירה.שירתנו-שלהתבגרותהעםוהולןמבגיר
סבראותרהצעירה.השירהזרוהולכתמתבגרתכי
העלהרסתמיזזנף-שירהשרקבגוחילחר.י 1;1~ימוךמשוררים

נקבעיםלאטולאטלאישים,להחפרדמתחי~הדרכן,אל
י.ס.ק~בםייחהבהאיבדירידראלייס.קוים ·י'"~סימניבהם
בגורלוישכיאףעלינו.סאהיברהרבלבדהעבריגורלולא
עלר Wהמןוחסדחן ,בלבבולהאצילגולהמשוררשןזה

לווחןלעצמולוזכרת-לבסקישלשירואוולםהסיר.

למולדת,לבית,געגועיםללנסקי,הואגעגועיםשירמשלו.
במהותם,הללוהגעגועיםרומנטייםלאאןשלו.ל"ליטא"-

"ליטא"המשורר.ממנהשבעקרחייםלאריותערגרןאםכי
תהללהנשמה"כלבה"שחרית",געגועירקומהלבסקישל
סימניהםוסבה,ב bאהתבשקטה,ברכהשלחלומה :יה"
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הוא,כריך-קרדשא'יחרדרהרלך..רפחתכדררמשיחחבלישל /)>
מיכל.כמישקטותזמירותקודש,שב:תשלארדהבהק

כולםרעלויעקב•,>יצחקאברהם."אלוהיש?העג'יlםניגרנו
לא-אכן.אמת."משיחשלבידרולגאולה-לפדותההמ~ה
בארוהם'מבהיקיםאדהללו,התכניםמבריקיםולאחדשים . ,. 
הגיא,גרפיהחכקשלהספירותמ:~זרבשנרצובאררמירחה

 .המ~חש,הלבשלהגורליתרדאירתרמהמ~ת 'הגרלהנפשרלהiכ
לבלי-החייםמן--תללרהמחזרתר~מרגיםמסתלקיםהנהכי

מקלט-משרםאף.בהםהיאלאהימיםרת i:רבוערד,שרב

ספוגיסרנים;יהרט-הגעגרעים.הדמיוןשללפרכוסיואחיזה
שרכאלה :ב;ךםהפרידהשלכאב-היבמןכאלהעוגה

ויש :מרלךתרליטאשלמארירהבהיפרדומיצקביץ'פעם-
_אחוליטאימשרורכשלענוגיםצ?יליםמלברשמתמלטים

גם;כן'זן,י•ר.ממולד.תהראאףהנפרדמיכ"ל,שללוןבוים,

שמכללמרת:ההולךעםחרגתמנרגנתהטונדרה"ב"ספר
רקלבסקילמשוררגםכןלר.ודה f!השירהרקמחמדיו

צלי';יהאמת.שירתוהיאמחמדיו,מכללרשרדההשירה-

רגםלשרבה,נזדככהסיבירשלגיכלרבןהלב.ממקבתנרקרר
בנשימתה.שמרועודרהמזרחלהט

זנ'גנדת,בןמן.הצעירים,אחרמשרורנתיחדאמתב;ננת
ב.יביבועשרהן ~מולדת-שלדמיהלרחשהשומע

ערת. ?i;ז Z'ג~.אשיט .ף~ fז;ן;יג~!קי'

---;ןי~דןן~ן iJ~דוגי~יה ?j~ו;ודוiי
,מרס, ?,ק;ז~~יר ,נ~חרי~את 1 '

ןקוך~ים~ים !tי'ים l;!ך, P::פו;~ים '

-~~יז iJק.ץ~ארדי Z'איגם_~חזי

חזרןשואף .-ופ:~רמשרוו

בר .נתנסכרוצמא-הזיה.ההגשמה

יזרעאללקרקעצמודכאח.דוקלות
-, -4 

התנ"ך")("כבימי

איש-באדמה,ומעררה

כרבדהמשוררבובינרב

iדתאחזרת,בשושיהכברה



:פארתררמירברככורש.הגםהחללאתלגמרעמתנשא 'הרא
-> 

ק~להקשיבערמורתבהונות-שרשים"על :שייציוו
בהונרת-עליעמודהמשוררגםכן • • • uצפצפותוב

לראותמקץ-הימיד•מהולנחשובקשבלהקשיבשרשים
מחשבהלגוועעמוס.שלבשמירכוכב•tנשל_במחולם
המסתוריןאתלבקש-;בווכים.אבניםמהגותנעצבת

רחזון.מציאותוצרףתוכה :וניגובשלשיותררכןשבנגלה.
 :מזהלאאריובושמסתבןשקיף'?ויעםיחדטבע-אומה

ו;יןןךr:ויםהםעתיםאךשיור.בסרריוברציםסלעייםגושים
שלבכבויתמיגעשיורהשירה.כוהןשלבחשבוכאורםי
יזרעאל.בעמקהבזלתבשבילברזלכבותמכובה-הנעת
גומאויהאק, .9 ~~לאשו;בהאינרציה,בררבכנפהמשהו~עאך

וצומחחיבשמתויורכביגובבמעצרו,באיןוגבהיםמוחקים
כליון-שוי'"הוקוaן,כארתובכללשיווסגולתוזרמם.
שופךמפוחיתכשצליליזועאי"·"בשומרתשבספורהנפש

.מעיןתנומהקרועוניגוןמזמרםכליון-נפשהלילהאל
"עקש,אזעיפים,גרפיםבפרקינוסףשלשב·ב~םומצית
האשבברארקי;קצב»,בשמעלאערדגרףכגזע.קשה

-רצעו-עיןכובו-וגלהאוכלתהחרבקת.הלוחכת.

c ~ןם"r; מיש:v ז : :מז~י _~;ו~מ:ע.~ו . ;~)!קגבעף.' ' 
 .תק!~,; ,, \l ~~'גפת,זמר,~זו:רן:כוןה v:ז.י

קון~ת.,ה f' ו:;~אור ·י~!~וום ה~,ט~
iVI גו~ןת.;~ים~ויזטתןווו;.כםף ,{"~ןט

 .תן~ןt~י~ה p ןt-נכרגי <i~נבו;iים ~;Fןדוזטאים

("ז.ורזיי">
בשעהרקאךוהמאמץ.הממשמשרווהואוביבוב

נפשית-פנימית,הקונהעי-ייילפתע••,,מועףשלושהממש
 :הרדומים-הומיםמערוותקורנת,גדולה.שיותר,נעשית

שלרבקצבלנדעועובומכונף'בעשהשהמאמץבשעהרוק
 4u"--ד-

וזורחתנ;גtיתהיאשירית,אינרציהבחינתשלו. riובכו
לשבשיורמזורמיםמאמץ-שמרוב,ישהמיוחד.באורה
חמריםסחיפיגםאמתיתשנשירההזוןעם.יחדרנינרב
כ"לצרכרהמשוררעדייונצטלללאבזעלכינזדככר~שלא

מתלנה.הואעדייושירתושלובאש-נעוריה
אברהשירה,אלהחותרבלתי-פוסק.מאמץשהיאשירה

ספרי-שירשלשה · 7ענגקצחישלנספו!-שיריושומעים
עומ.דהואהראשונהתר i"נחתירעדייזערגן·הוציאכבר

 1ני v3.דק~וייםזvיר~תונידקייי ."הר• :משרועחראועדיין

:;i ; זויפותtיםזמ~יםtבעיניהשירערןגדיי .""ז~ן~ו;ןנ;וג~ז
ם!וי?נ;ורוז /בו;צאובוקור rp"ו;יהבוי;·:"עיויfרא 1הערגן.
ע~יג j!ושיוראתדקכי;י;נםהואז.ירן".ת 1ס p: גו)~)ת, 1וןמ
שיור_·ערדוםדקיראתר.יפרת 5חערדאךהשיר.י 5כאתמאד

הגדריוה.ההשראהי;רגעומצפהבמבראירמתדפק
_שיורומתנגן-.לו.שניראיזקחויידלדאחדשיר

הייתי"געגועים»-שרנות.בנעימות .ומשתרוווחרזומאליוזה
~;.ואתהאהבהופעמיםהאביבנושארפעמיםזה.לשיורקרוא
 :נציהב~רלחלוםגעגועייהופכיםךב rעםעוברנו.גליעל
לחסדותפלהילדותחזונותמתע-ורריםזיקנו-.תחושתעם

פרוץכיהמשורר,עליווחוזר--הוא~אחדשיורזהנעורים.
כיהשיר,בקוברם 11תוכיהשיר,מקובר

ו;יק.ם. i~ים 11ז-ווךם ?ifכיםרוזיט.י"וייות
 ,iכבדו:ייג~צר~'?רפי WרJומי F;1ינ;ו
-~:זזיון ~i: ז~!:!'םי
 ."'ר:zי7t~~י wר rוז.י~וזtינת;ינת i1כמ

("חזירן")

כצל,מאפילוישכטלשקוףישורקח.שלשיורר,נג
שלו.שיר-היחדיזהכצלעצובגםויש

ולרחוק.לקרובשירלורבים.ונדלפינחסשלשיריו
מאירותועיניו,וב"הרינהכלשרנוךי. 1ההולרגעקדמוןלעבר
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עלזרארץחראחרבקעולם.מלואלחברקפררשרתריריר
 י;: Q ~~~~אג:יי :מררבr.~ברדמרתה pבערריה.רעלקדמותה

_ V! !:!זייף:ץוי-ו:;וךש / ךר:y. א;ןך/ W ו~יו~גי~גו~
~ן;רדן".ןד*יוס~ה tוtי~דיםה Rג:יי o/:\1 ן~~ t W- .םי~~

~גר vוג _ /iבזק):~ןיםקב t ~;:ז:יי v"יי1וג :מברבבתוהושחורת
i] .ןא.ז:יי /צ;גןi? יסןiJ "!~ז:וג;ןו;גן":ץסויי / םי.א..::... --

האהבהשיואתבר.הונינה~רץ-נבראהשי;סגרי;תהסוד
 1הנסעריםהשוקקים.הדמיםשיו ,"ו~ג"בהסמוקה.הקררמ;י:ו.

 iו 5'ה"תפאתנגו .הרניןאוץ"הצמיחהשי;י;טרםיהריקוד
וזבןךנ;~ז-ן / .ק?!אכ: ם_,;ן~: .y:ג;ןעזה Q~ה ?j"דק : " iiי;שקמ
הוגערגם--- "ק?!ר~ wכד~נג;ף ס~ו:: i:כא.יfה.:ץ~ג;~גי

 .עצמואתוגד'?יםהזמן.בכףבעררוהמתעי;םהזע.האחרון.-
ךןיים, Qמפזזים.בטוביםמזורז.בקצ;בי;נדו.שי;בשיור
פתוחכיהזמן.שי;בכפרהוגעכהתעי;םרמתעימים.ורגעים

וענן.ומקוררהמשוררי;בדרשי;י;נן
וביםשטחים-שלעפרםמהצבות~ולמרברבהיש
בפינההשטח_יםכלקיפולמתוך·עולמוקרבהוישוברחבים

סדיווב .אלוקבה ..ומצומצםמקופלכזה.עולםאחת.
חרוג. .אינוקטבהמר?דתמתחרםחרא,קטן bערלכשידיר.
היאנכביתרמרי;דתהוריתן,עיקרהןרילדרת Aראמהראבהות
שכמחוזיו.הרחוק

ע;דם.~וזי'אה rQ ??ויוrs.ות-"ו.וי
 . .ם)~~ [iווזז::וא.~י 7dןינ~י

---~ז 7d 'ןם reQוsר~י'ת Q ??זל
לאאםהשירהשלהגדולותהבעיותדרךמהכי
אורביםבהזר.היאאורכהדרךןהאדםגאולתאל.החתירה

 .כיבבנות-השירה.'הכשי;הגדר?ים'משרוויםהמכשןי;ם
דובריהיוך.בגדר'ורת?אבורידס"בםי?ים."ר'והירתהבה.סוברת
~גי"י;ןנובטרשים.קרבותרביואבדוייםשסביםב'ואקצרה.
ךצם;ת 1וני~הא.ו.םצער .y:ו~ס;:זן /חריו;ת, iים 1מ 1 יו!:!~ו~ת
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הקטנות"מראהברדיוסשיבאזבירמשג:vמהדדיםפעמי

"האדםש" .שיוראתשרהואאדם.קטבישי;היומיומיות
החסדכהשתתפותדומעת.כרצינותדובר..עי;~םיהקטן"

יוריםי; yשיריוובריהואמקר;ךי;אכראב.שבי;בהאנושי
שיריiו.אקסםררספקציהשי;זרהיאבי;תי-אמצעירת'?דית. zר

הקטנים.אי;ממנומתמשכיםוחסדרחמיםשי;שפעצינורות

רזן.וישרפשרםניבו.כןוכנפשוהחיים..עי;רביחסוי-הישע.

בר"י;כרבסת"שיור'יכנרגעיםרבים.ש-זזברברתבקשניי

גי;ג::ויק zך,~יו z ~י P:1 "- :כאי;הזכיםחורזיםמזרגים
1:p .גים;ri ;כמ;מי~~הציz;קים.~ןחl~iJ i גנ~~ןנ;ו~יק;ת;
נ~ורית"-~יק'~ז-ו p:נ~יערת,iגכקtןזפרג p: /:כוינ;ו. .ו;נם~~זי
 .ת~רג;נiJ 7i"וזt~י :נ.עי;ים""י;מצחצחהשירחורזיאר--

ויזpף".ק,י;דןךצררב~ג~י~זת /i7יזpסה J;ו;גכק
אדםאהבתאןבררידס.בשירי~פע-ניבןי;אמעוףי;א

ענדה.זבחןמרבעת,היאדקהדממהרבקרי;מי;בר.שופעתרבה

ןר.שמשגם·נתנסה-הרמאנית.סוציאי;ית.בשירה

רי;אהאדןם""האוטוי;אנתעצם.בזהי;אברחואן .."צומ
נעימהאותהאי;אזברתו,אתי;משוורהקנוהזאת"העיר"אזרח

ברןי;נגןי;חזרורצי;ןי;,ישןככבררי;ןשבמצאהי;בבית-עממית

מגופה" "ה'כמרהקור::~.העברזמןקדםמניושיחרתאגדות

זרנעימהר.ערד.רהבעש"ט""דרברשזרשא",ו'שי;"ויקודו

בה.?העי;רתמ?צריודעחדש.יםתכניםגםאןהיא.עתיקה
ה;,מגידים~'אבותינועושיםשהירכדרךבניגון,י;ס~יהואיודע-

ב"פסרק"נתי;ים 1ואמרי-השפרהמ~ויםהסיפורים,וג)~יגי
סיי;סרי;מiררןהשכי;ובמוסרהמעשהבסיפורעיייר~ג:יים
הכשרהזרדרךבעינינו;זרי;הזרשיריתדרךתהאראי;ניגוני.

שי;מהקצב'משהרכהשנסוךהמקורית,העבריתי;בי;;דהכה
גר"ה,כגרוי;נוגההיא,שג';!רתיתשאף-עי;-פיהיהודית,הנשמה
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רטוברהבטחרן.התקרהבזוהרהזוהרתהדמעהגםבהמבהיקה
"הימצאבה,יתקדםהמשורר,מיצרזר,בדרןבה.שייר

עדשיורשמיטב"אחרקר;,עייהם'נטרתחדשיםשטחים
 ·~י'בבית,נאה.נעימהבא.הואהעממיתהאגדהמןכה

ותחדשי:~מען.י i':Iדרו~הגויי י@'~ההחומררעודמיצר,
 .זסיררויתרענן

י;א ..הצעירההעבריתהשירהרמההזדוםי:lגיםפיגים
"שי;התפשטותהכיאיה.פיגיםש'עמקותם"דיJרתקשה
שדרתפניעיהשתרעהבשטח,שעהיJפיגזיהזרשירה
העמיקה"אעדייןאןנוח~ת.חיים""קרתהשקג:ןהובים,
:שקייייאי:וtדד~יJאוחביםאיהשפחיםאפיקיה.אתבירתו

מידהיJאאחד.בדברויוערכוריJאאחתהתבוננותכריתוך
Jשירהש"עינהשירה.שעריבאמידתיכריעוב"ברומשקי

ישהם.נשמתהעיקרהדיה,צייייה.גווניה,רבב•גווניהזר,'
באמנות-גםא"אהעין.באמנותרקיJאריJתרגהדןה nיצבעים

זן. i'הא

 .עב~~ wו~;נויםזה iך.שה. 1 ·~~'נודה ש~"
 1~וציי;:זוכע~דןtיסיי.ד:נ~ר!יין i-!ה

 1ו:נ~יי;; i:נזפוב:ק,ןא ןד~;;ו. i:נש;:נ~םג~ן-!ה

 • yןבן?ז-ו,,ויי~ןiקת?ז-ו ::נ~זוtהו;נ~:נג~ן
חשבון("השיר,"ין-פטרשעהישררכןו_ראהכן
נוספיםגרובים"הפיק,א"אשעה.יפיבא,"אושיורהנפש"-)

עררהגנוזוגיייי.נוסףמתוןהבצעים,ומןהצייייםמן
הקשת."ש"עיגר"הכשכברתהאותיות,בכף-בית.בציזיים,

ישכיהשירה.בארשתיכריעוביבררציייגררןיאגם ..
רהחר"ף,הק"ביבר.הוא"מירה.הביתי-נתפסהניצוץוהניצוץ,

 .מנהירב"בדזהניצוץוהריהשיר.אתוהמנעיםהמנןניגהוא
 :שיי "ת~;ש"הכשירי_ם,לבנב כן...-יןמביבכמשרוודסירי

:כעויJות:נ•ר;תנ:ךא /ןב. i ~ i;גזביו .vו;נ• "גן,.""
 1-ודדו~מיסותיות f ~נ:ךא /נ:זvג.:וחי· /.- '"~כ:ו;נן

· 0-'-

1 
1 
( 

זכי.יע' /.דק.ךה.ת i~ח fםש~ת הס.~ז.;; /---נ~;ןן
 /---ם~ף.נןtננ,ברתת iגז~י "ת!~~ /~~+ורהןמזוז-ו ?jם~ז:וים

 1 ~;;ן;א~ק.ז f1'נ~גיצרץ~זנ~.זזךה /ינ~ם. r ~נז:ושקvז~תvזtיה-ז~

---ךה" iה ?~fי;וך~הה fIז-זרסךת
הואקצב. .א 55בר'המיהרקאשרבשירתנושירויש

 ..הוצרוביבההוצרןרקק~~יישירויש 1נשיותפי,ה,
 1ככתורכתרראיונאדם.המשררושארנימיום'כיישיר'

אדם.'גאר'תבבוחרואיןהשיר,ונישא
-~ז 9יו;ננו~י~בק.fכן~די 11~גvוירי' ,גtוו.גי

---מאדאיתי 5נ:פי .. :•• . : 

---מ.זזוימי~מי v.~י
ריבייהשירהעםהנאנקסקי,מחיבדיקייימחנוכן

אייה.הבקיעא i.'ערדאןהשיר,בכייהשיר.נצררתכבר'ה
 1ת iה;אבחזרו'הנפת'ונפשה.אתעדייוכבשריואתרבה.א'

"החרףש'המפריסהוהרורבהיצקהאהבה.משבכההשיב
דחףגד'כי .זאתאיואה. 5רהמנרמ jהנצחררדרעהאחו"'
הנהכייברא.ברארהראישיר. ,,נעגנהנפשרנר;השיר
טוניםסתרם. 7ערגר :נואראתיבשויוצאיםראשוניםצירים

 lמנרננביגרוש'ואשיתרמארפקי.ם.
הנדר,רתהתקררת'דרוש'נפשרהשתפכותזררובה

עוניםש'.מרועדתקרקעע'ש;;.זעמדדרוהרבים,רהאםרנרת
נםפררתנרהיצירהורברנתקפיוהש. iאנבתרבותיא-יציבים

;כעדקטוע.קצר.נניד-יננוק-גיייי·ש'בעפעופונוגע.
 .כי.רד,ה,דעייומעטהה~פית•רהvוירהנשיר.-םויוי
מתאחזיםשרשיםנםר'תרערדהמהאדמהשיותנוערדוחרקה

מוקיעיםרדמרירתיהציוויההצעירהשיותנוורבערד 1בה
המעדרים.שנהם.המרשרשיםדאפיייהאידיארת.מורמיא'
המשורריםראפייי 1עמרם"ש'"שמידעם'הםושיגשיחערד

אשוק.יםבש.·המכגרזהתעוות.עיבשיריהםהמכריזים
 :שרהראמרחקיו"ם i"נ;:וד
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בגזסןת.ןם. 1וג~דםזרות.-אן 1"ך
 1ס~ו;~יםב;ן rf iפ~י-ס~סן-~קים ,_ןפוו

~ןד.ויזבהא~ץ~ה :~~יייtיוים
 ,"י~;יאן 1ך .י~~-אן 1ך

.-המרחקים'במקום"מרומים"האתהשיריי·מוצאהוי
א"נשר~רתעיניורמסה.ממנוערדהםוהמעמקים ,,מ 11ש

יכרדמב.אחר'משוררי+שיר .הא"הית"ה"תכ"תא"ההרים,
רקהרירהשתי"ה, ,,,ק~-הרהג:יי;יםשיר ,"ה bה"שיואת

עצמוהשירראיי;ןבשיר,ההתערותדברמשמיעהמשורר
 :זאתמשמיעאיבר

ש;ש~ה iJז:י~כחע;~ןתך~ד ש~_"
ו~ר.~ך~הץ iב~בף

:v םf " ו~ן~ה~~כע~סע
f יכד"ו;;ויות~+ראשית~. 
היאתופסתכיזר,שירהמדיודעתניתפקחיתכי

הידיעה ..ישירההאידיאהבהרקומההתבונה,מיכפנימררנה
כ?עםאחת,בבתאחד",יהירת"כבבראשית-י;תחרשה:

ממש,"כבבראשית"אחד,אתהונהיהי;אןמהנכרענסע
חריושהאחדים".דרדרתב"חייעשביםתחייהשיעייביי
 "_;יכ viרי;'כנרתברררחשאיןפרחז.עצבני.ידורזרהיא
בחיקרחביםבסיסים'הם-?סי!'ג:י'תמיסודם,חייםישירתחי'ם
רהייריקהבשחקים,עי;ירתייברנה-והריהוה. pמרצאדמה
רגםכרצונה,והרקיעיםההריםעימתרפקתהכי-יכר"ה, ,ר",ש

ריוסבע.'אדם'נר,יותתממנהיבצריא n~~רוtשי /o~זגיית
ר i:יתגודאישירה..אומר"דור-ביביםזרהיאחר"שה

בדורתוססיםהםאףבריאיםחייםמיציכיעייה,
רחשרומז,סרר , ciרתראמתרערשר,בהחןשר Kובשירתו,

הממשות,חרשגעגועים,טוהרביב,ריפעתאהבהאסרוסס,
רצרן-חיים :ר pרבעי'עתיד.רמיזמררעבר-נעימתועברה,חסד
ישיר.ובזמיריחיה,ובזמירדמים;כדררהחיצעירייירעז
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