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לפרוזה'רה W 11ב
ם•נםזו•ננקברשוב·צ•רחםם•ו nחוח·וושר 1

tllי:~ן·יש ·'א. חנ

M . קהרזהל•ו•וזהרדפשיר:יוןנוקיובאיK ד~ל~n רנ•םוומוטונדבו•מוה<הנאןוח.זסונחהואשרג'םלרתרן"אלםה.יp מא"וול•'לח)רות.j 
וא.הבהאחקודם-בלטצםו "ה•ב• . nודuבי•וצרש:רונפ:זא.ו.הוה-רש•רהאל .ב•םהומהאלהשייי'הס•חמןכיrכיצירתטוו
 l "'תכבר.םהזסנםפהפנםא tתעגמה.כ·ןכגבם-ההזאוכן(זךונ,ןבפוןזה:ינן:דאירילי;ן,אל 'ל' Dןאוזה,ונסשדות"עללצ..ליםםדו pחכונאםרי

 .ןפ, SPל rא,היזםמ Kשiר\ךר,ובחת. nאסיכפןצוערהיה:הביקוות)·ימתרשה~ורזחרסן uוזרו Dהאלנדררשיחח"'מכולאוננות.לטסוןתף oגכן("דירב",
של 1ןו oזנקרוא,. \iעל ם.:בהבמrזהאזח.ו nסוכאבלהזשבגר oנרוכירtiרלכא ..:יזוםרזoד·בשירא.וווזה o.-:י\שייו·באל "'.איבש .ןזבג.רוןזיינתי. ~. n"'wnםיון 1

ו nובי 'lיזoםי oההוגמדהתאוםיכסןיםיו.·המהאיבםיזכית,האישית,מהיהנע.ומ·קתוםנלתי·םתרוה nננוזיזוה nהיעלןסיכובשלהםווזחאתהעידףליק
 ""צעלהיויזישהוא 1-:.זבבrברבvיורלא-הדבריםיםמתז:םלשחבסאריססית.מלברתר.ו'לםווהז~ n .רעצמונעםיו·הםשררר nםכלגרועילבשירחו.
זבישוקשוגיונםלטעמיםו ,ו;זנפ K"ןרבלענין.ז:ז'יכתהנעי:שבאםביןן • nרירי ~;cה nרהצרואליזוקי. oניחרנוטש .ו nלייבווו·יאויחוו rושה Dשלו.

א. wהבו"פית'יי Uאי"Uכא"רעיטרר·לאלא it'נ K •כת·ירנתובשהיחיידזילאסיכונןהיהיוrנונעויצונבני"לןירןח,יההיסכמן
;;ואח.הסור:התקריא:ה.תאעימהנגכ-בצוזחכל"כךםש nלהששהירiסרווד ·שבהכ.ווולי'א:י~ליק.בשלשניררםסו

עבהט r ~כהאךהטבחםויצת .:חוכרו;ויבבל nהדבובסוב • nמג\הצ nר. nך 1-ב nרהכובל n:וונורכז.יתרהשיל"'שןונסכתדrומסדים.עליושחיכוחם.
 " • .rncדםשלוב~צוובלי • noשוסום.יפנאמןנשאו nהצורובכלארבםוגיםה.כוזלכווס Dכלחי·חנשלא • nסו
 • no .rנזוםאלנפשיתקירבהמתוךוחנאתוארר pה .שם-עייןשלם.זנקוכייעל"פורסtיניגוני,-הזתולקולהקשריםוrנולמ pן·הם· nכירפלויםבד

לכבאתזה nירב pהוt.תיכמן Dש :rנעושםלםיתמירבונסטרהו n ·רי oאשתחםארת nאבצאבעוליחלו kנורובנא""םריהאאולושמםשלא pבנאולי
 :נאוrו"בלאזלםזגמג~חחישםרובק .עיניים "עיגימנונולנבן.תב '!lלרבו.תלפירשלנהחיובמנוח

 l •קהשלהסהעבירת,תנספוזהתfטכלה " Dהםלוומיבגדולחלקססתוי'בי~ליק
סלו, \C \וי pהעיז:םזנ\חיובהמןסו ·םפאיה tי K , "הפיוtבשםו"חי Dלבכהו-יהיההשקדלהתושיבםא.אןלןןן,יילצברעגיןעל"כןישי.תור
 ·-חנ,וםס•קבכלך"כםלlספ:ותייעולדרוז:רעייס•סלגםשוגזברמדשןהשרק ."הםיגוריםשניןוםראנן o "נחת Kלמצותבליים, pכארשי·רפגם

 ·חטחבבשהםדברביא s ו-o:גשהזא pזס oיםרהדבאתמפושאלא .הקדזכנסצילשונ·והיםםוגליפבירחודקי"ש.םיעה ·יכפליצירתיקב~לשליחסרהנושא.
 ,בפ,ובסחןר Uל 1יאהיוםרענע.א~שהתעניןלו.נראיםשהםיבפ.כפרו;ןו,יהר-םעפכרלוטעוםרעtזםואלאלר.טהוי nסםרן Oיהמן,

s ניo • שש"רר.םבררבסטסלהוו)(ואןורנםיבפלהמוזז:אוהבירקיתיתרשיהננכמבסה, "רם.כרחלאגדלוחברוובשלn·n םבעw ב "ההזוכלהסומרילc 
ון .rזבזבf.גםוuהבה.ס wשןבים nה Kל'ממיויםסא 11הכךראוהב:וב\:)'שהקו-כעלימשנייכ'"'שלשוחההי ,המי .ןשלי~הלכתבכ

יםבל k .ז'הסבע;עםנלתי·~מצעיכב~ל"ןמ;שג.סור\ח nצ:ןרר~הביקלכי~
ספדקר"ב1י ,רהסםסחש;ןעתשב·חומים n ·וכבר;אהבולא nווכtנט nומ

ן"רכניפים vהמזגס~וריי:זירם.הספ iיא wל:.רנבי,~שםס nה~ירמןהםתייג
 nיהsירנסוותהסאבו, nרםרם.לאדבםוםבשר-רןוגי,יסודגםלו

ובעקבו~'~=--ביזsלקי,!לערתהחרשהייאואסלין(ןף"בסו"הוסוראחרגס
וסא.נלן.קהוב ,ןה:גלש .ם)אחוגם jא.ר-רשידא . nווחסםגדול'של

 nנובו 1ס n ·רבר. mאיש·חמ.םםר.תוין, n ' 'אד-תשיכראםוש~אופווויה
;פי-~קבילינסונ.·ההש&ערת,ן lאתים.יכלאלאך K;אזינרשוית
 • 1אסט o .והשירום ? l-רככתשחובהוא.תךנכולותימרתילרש;ה Dהדוג

רו:אשרתת cלאיםהיא.טלקיראלייםחליליו.שירגםןן,:שיגעציניtיל s~ני
והורלפי .רנהבוסיכמסי. oםב.רכי-נמוצק , oמזשליר wהיה 'ר, nניורהקב

שלעבהםת,צלובעל ,עםרםר ""בזב nיך nשבלותיו,ו:סגבליטלתן.יוא.
 nרזגרק'"רבגבין.הראשוניםה~כיליובזהורד.םשונה.ראקראיהלnארןרו

וםבע.עםיווגעגהטבסאהבתשו-מנכשמרווהיחה nשולתירהסיפו
האי-סיכםןארונר-מ~סורחי"ש , n ,תעליל • nם• oריאלינית~ייענהוזרמ

סבע.העלע•ם 1רב.עג nש•ום"כלקרואיו· nשל nר"!דצירת t1סכלי .מרתחת
ד nבה Kנ .הותהכהעתותה.ראז.ועלו·םוכ Dחיטוסיםכלי ~לשמם·סעב;ן

שכמנעהבידד•תולקיירסןזבהאלדבונבלרנוהגשהיהי oכ(ארלוגיים
של"כלרםקןל.•ומחלר Dדקכו" <t'כרם.פס• :לס\ומ.l!זגרהלבלרן

שם•רר«ה•ה"ל nונרלםןןא • iהה.כזםעל noם nהילוגיים"').וסיכ oספיכו·
ו~ור oעךןהיזחייםהוחרחרוהכידיקזרהתםיצתהייטבעדהסש•טהיט~יכה

אלוינועאתבטאpיךד 1לםרקליזרודשלושובדקסם .המקראיהםיםרושל
ההי jהכה'ש'לוםרלס1מ.עכרמשםה.א" 1כיחה- •ריןבלרוקישא"."ןמלים 1
.ביrיו·רםהגסי.ם"צ'ם\ונ cדtנ, U\V-םנושיארר Kתורניש-אומוילק.

י'•'נ :X \זiרוו.שמוכולההיםןsפוורארבמשסספאשרותרי 'לב·nמיר 1 I רמרvo שo ןכםורr תיורוומורזבומזוה:דבערכמשתפשפננוnK אסר
 • oשקוהלונאההילאןא:ה .תוש vללוקשרו nהמלונייינrנו... :הדגשהליתר

תיההלאר nור .לדוכןםעול'ן 'צים "תהםדוןsייההרלווק rעוכרחדי-ענננ
תוווטככלכהיהאכלת.סלם mר 1בככהתייפחאוהו • mמכשאיך~זת e ·וג 1

n "מרתגםנכיההזנשטס(את!(ו'ווי'נHomo No\•us . ס 1הרגזי~נ~שיא-
וו >tוחייו.זזורחיהשהששמארב • 1גרהרגשהר nילחגיגית,ו<ןיחולנםן

הית:דומ~סתושי-- .ר nריליצןיאח aהאממוית-מ. nזרובפאף .קית) oט
תיושסתיהתבכדיההחייבשוית ·עןקחריף.שנון. ,יינונעליק tsביהיה
הרוזםחארב.כהסעכ א\Jבםהאגרהיי" Dרגשגדתמכלרחרק •מלומויo •צני

 . ·וכיאכ nאשה rלא .ויש oלהי K:דעשכהל-וו;ה Dחרי-ו\רה Dב M .םנ\ח.
חסvכםחי-יר.בבוי lt'הןוורדפה.תלנחה. 1

K נקוה !ב!כיחוקי,•בוl-םעןות
-כש;חואגי&י :יכזכן D ( •ףד pלתניתן

 .ר) )t(!!בכאברה.
ןן·כג•וםשררו<ם '<iנא'ושו ! D'ח

-רתוי'לבנו·ןתלמידייברונם-יי
ןם rוני.בםרמכיםי'לירישאבםיח

כש··במארמ<ם, .ה"פבעלרככחבלזמן
ותרבאגבהטםדים.'1נ"נוכה. >11בנ- nות

היחןא,ן .ד nוו.יבקו nובל rענ,חןא-

סחסדברים'י\מ Kאל . nמהגזםר.הרנז
בםנםי. oבשאלאוץ.ו nרלה aהזמ

מסעםיחגיגיתוח pהnתמתרוהתתםק
שההיח(גוםמםןיזמוםיםרכונקסס 11Sס

ובבנק·"ונרפרים nועיר uוכמישנור
של«וגו"והריכגוןיים). nרrנסרם 10
D לכולכוןעןגיןלo • להנ;וןיואיני" 

עיןו.עסררג-- '"'ובסניוחכשיכלגיד

(iזכי· nוהשיוי • n1םויאד"היןנמכ
ובהשתמשקישיבאלי.וגרל nיהפניוי

"שיהו"שלותוח •בלבובםי rפכפה
שביאליקהאחרון.הודרשלמסוייםיlב)

של;ו nנזנרת.ושרניןחורםנזכהמגת
התללםליארה.םליארחבזישניבכהמ

"nMנר "'ידה Pהצומ,..שויתנ O -לא
)I גבילוכ•(אםרו"י1בה••כו<ןלל

 .)אוסלנצעווים roהץשישיוםההי
נfובים oכםה:ביאליקהזכירהז. nלעום

םיכוכזאת nואנגחשעברפה· oכדנרי

-הום nהםטר.אםחבוות". oם"הנעל
הו.ם .ךההiוניםכגכןאת .ם~נרפדי nחרר
ןכא .רש·הצינריאןךוהער .םירולפרה

•םהiזיביאליקיכ ,:שילהדגדיוא
זאשוהרה nר oהז:פדשללי"\המ
 .וכירה"(הרצאתאות"ו"נבפיכzבןשו
רהמשורםיכסןא.ת .)ס"תרעידהס.וא

העון<-ד1אחרבכס oלר nום-
 .ולשה;וו Dכקארדקבי~לו
 " Dהאת.םקר'םהה'ה U'הזרז.tכגל

ולי" Kןתבאגו .לשיריו tכםיםשלה tור
ההישבוזיליקבזמן .( J.4 ., 1()9מורכ

 '"'ח 1שלנ"ההיםהזתוהםםלק nןועו
הוא )ג' Dע!ב'כוך'באל•ק.רתו(אג

שירים Kבשלה ,•ה"בשiב :ומבקש
כאחד.םשגוהם.ישיר~רזהרם ,,ר rוסוו

 ·שאררהציאחמ" "י·יייןח , ,כר
מב·ןבזה .שנהעשףבוכעכורמוח".

שה,ואוכאושההש , f"נם Oאתקש

רי""כע(ח" o"כגלמאי~סזבסהווהלשל
שמחיננה..,-ח)"תרפלחרבו• . IIהכ
 ·"כנל'שכגדברלוחלשהבםהתךעל

בוטמאזברנסתןסתרצןויויה •"וrם

ואנ tיאווב.ורונו•שהשיר .נא.הר
n סו" D ב.ורת '"'ם~כוטםמאסריאאו<'). 

 1 '"רי.:זיכזוקועל .נ'" Oע.ם'ך,ןכר
ב nכו )"ארnע( • aל•וגכע.ןם'כםשל

עuבד 'כתוראג(ףב.רכאגביאליק
ן nש<רעל .זעח<.את :כ•א)ק

ר pםכששירךיה nע .כברמ uוו~אהת

אחיקנעןראוובחאד. Dרבונק Oיכז
הנםשיפוןת. oנלךהזכיוהוםוצופר
תיםבו nרש\וגםויש ,םצזייגיםזסיריכ

p 19םיש 1ל iאבל .ו,,,, nמט·דףרבאר
 .לשיוחןקרהמיותרהריחאוה 1לס

םשיייי·כמהעללהעירילההרהרבה
לחזוצל vnמואני ,'במלציא'עחה

 ."'אחר.וזןם

ןכתכן nרירה,םם- nעוברחינהמגחי
 ..להסרהרןקמיפווכח'לסלר• nרובםנ

 1אל Pכיסושי .א•םל•הרםפודמשרוף
יל.תופשלחורכניו . uפמפחות

 ) 6כעםרדהמוסך(

ועצוכחירהכיצהםזבהב.

זפיכמהיהוירםיהגריסרןהםשכן

 nאח n1שירהרומזגרד .ריימבור
חחסבםאהרו s:החיפוישתוךה.ויעני
פיו.ת:יזונתצרררים~ש·ה nונריותוארח
אף-על·פו·מעיד .זtנשהחי~נכלעם
הש'ומן- )רא<"ס<סןק nו pססל 111כ
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לפרוזהרהישבין

 ·ולפרשריהכין oיהחתו.ם- כ:.ההפ
להיקראויארןקאיזור s;ריזאו 1הז

 1ל Kותלששא .םפקאין-זווומש
 rכויודגדותו .ןינונ oתארירוסה
 • n1וגיםינא.מריגיבש .זהלפרןהריש

-ןה ,צראוהי nנינ~סםווכן oנןכ(ריס

ש~ככ .) 1951הגכאוחן,רזכהקיצאת

חארידלהסהנימ 'זוחזסל·~יהר rב"
ישו . nירפהסיונסוזניביווימםחהת
 nורברי·וג.רקלאהאליםראמפב

ילואפו .ותדרג.וי oקול ,םלע~ססנאי
גרחשההבחרלגםיתולןפאהמיענויעכ

עי·נו . nופרםבה rוזסנרעלשמעוגשה

ליישיה '"ווןכעיזה.:זיהקר
 . ·ססשאו 1עליlגצנןם'ע 1םכים
ו :וירכומ Oעיסקוהרי .דוי • n·n • 1ו 111·וו n ·11111אוננ 

 i ·נקפךזה.ורפורהש'י\בוהדג•ו
זה. 11כהוווומט• nהתדח rnחזנ
 · , nור 9סה mו nבב $t • 1י 1בשiונעש
י · .uרדכדה·ר n·nn ~- 11ווקבנ 1
j 'רכונ;ור.קשהוו, ~ורזח- .(ה

הבחרה'ל Dוהוס'קךם'זוי~שגכמה

 ·מכ~ת"iדג ,הרצ•"ה "(ןדהבנתו

 .כהר«·השוזנשסויד"גסן nזהדש
 · 11והבףס tJטרת n ·שוא 1חטמד
-·שזוvגבם•שלםאמר•םהםחבאוא!וחופד u-·גםו •שנשביןמוזצ
 nשייו·דןעיכלאאםג,שא .רוז;ן oו.ו:ווכ unט·ע n .חו"כאהבדל·גם
ןכז.ברכסותורמפ ·יעצסםעונהמתשל '"אג 1ד·ת 1נח..,עי\כזהורהפ.רשחענ

הואהסינוסןאירה.השתמעלוגכנוטוש "וךנמן"ממהר•צרנולס
חווג-בה·הישו.יאהש .זהוו 9הצולאחדן•קאךח gסוא ,"זשש"מרק"ענ
 • nבלבא • nוד~פולשחבוגה· nרנקז~הזי-והח.ראחהערהכלכהזורד~

החהו:ב"י Oלהיהתזוהווושפנאייבחווןזרזהסחיתא Ulינiודלבא
יכמז D,אכמוומ~כאלוםןמןכ .רהשי .רו

 :ועמקלייאבשלשrזיהךומת ·•הוהחפ"סהוומחנכ ~זר onי
 \iו"זrליובמד~ \1 ~םגיב'לכ" · nרא•היד"חהי nוגסור- .ד"ח

 "םסרץכז" rסדומםנו .זהווולסבן .זהורפדייעו·השיירהז1אקז
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