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' 
 fכיליסטי $tאינדיכידרחירתרחםשרררחרא-פיכםןיעקב,

ל•רח tjהאינדיכידרעיקייiיעללשירדובראיןאסכם,~ירים. lrLסשרררינר
שסענרלאסערלםהצבור,נגדהיחידשלהסלחםחסםערתנררא•ן
אפשראכל •הכללשלםע\לרהפניסיתנחשתחרררחרחאתגונתראר

סארחרלגסרי .חראשחפשיםנרעתהיותרהראיהה•או tשדרקא
לאםיםירהכלל,שלקירםראתתופםשא•נכוכמעטפיכסןהערל:
שארנרעםהצבור,·עםחשכרנרתשרםלראיןחרכים,לרשיתנכנס

לל nםאיננו-לגםרילרזורתהסרםר""חטפתר"ההרראהי •רהסרנר
לרחסרותדידקטיותכטירת- ,ברנהואיכרחורםאיברםחלל,ראיכנר
השירה~כסקצרעגםסקרםלהןשישסדה,נארתחראפ•לרלגםרי
הצעירה.שירתכו·בהיכלכסינרחראיחיוזהרנםונן

סאסיניםתס'דכםעטרגלרי·הלנ.צנרעח•רתרחסשררוחרא
.שנושאאף-על-פילנר,סםפרשחראםהככלשלסהאסונהאנו

סםפרחראפשרכרעלסרצעעל-הל.אבירתוהח•ז.:ררחראדבריו
חם,אסתיים'וכרירכלשכםעטספנילר,םאםיניםאברתם•ר.לכר
העדיןרחרתםרנשסתרםעםקיכרכע•םשורםספניחפםיכולרני,הצדסן
,אסתיים",תסירנםעטהםובריר ,כןעליהם.טנרעהרגשותונקרושל

אתלחוברתלהבריש,ם, tלג , tלחפריהפנים'ההכרחנרשאיןספני
כהסיתנפשיים,נגרריםש'לבםציארתםהבררןההכרחאותר--עצםר,

האוםשלוכשאיפתונוצרנוכזכ,זרוכלחוכרתםחררצצרתסתירות
עצסית,להונאהרתי•חפםינרלרגי iהארסהצורךכי·,בשאםהלהיות
הטיתאתהנגרדיםר....להשקיטאתלתרץלפעםיםיכולההיארקשהיא

"החולנית"שנפשרלםשרררנר,ונסריחראר tזהצררן-הסתירות,
הרם;ניהשרלטתחאוירייםשכרנשרתיר ,ב"חרלנ•רתהיהיאה,ונלש

חרא fאי /וב,באאשראתלהיותסערלםבקשלאחראםרחלטה.
כוכו-לר יד--,םעזםר"'גברהרםעלח"זכשכםרלהיותהתשוקהאת·רוע
לעםרדצורןלראיןפיכםן 1םיכלתרגורלרצונויןראבא~תשחרא
ההונאהאתםכשירכסרחושאיןחזה,הנפלאהכלי-הראילפכי

לגלוחכדי:חורשים•,כפניולםצראכדיכעצםר:העצםית--רלהתנונן
צררןלואיןלאסתר,לויורעפניוקלסתרםירחדים,_ק;יםכחם

סחככלרנבלטתהיאשקרפהשדםרתרספניםירחדה,בהסתכלות
ה.אווהרגם ,ראהגםעצםוחרארחש,ישסרגהרגה,שחרא

לשםירחונעשהשארלינירים,עשר•בראיצררןלר iאיכן, .
שהיחידבואי·צווןלואיןוהבלטה;גלרילשםםאשררהעלםהכסר•

ישהונים.לרשרתיוצאשה~א ,כפםויוצאהואכטרםברםסחכל
חזירנרחיiר,רחםרןצכעיבבשללרכאסן-הטכעבדולאחר-וחראראי.בך
הסשררררוגשות .חדרםם,הטבעלחייםרקושיםפיכםןשיריורב

.ערכל•כן,טבעיקשרנחםםםתנלשחראהטבעבחזיונותק~ים
חראשהופכעאפשר :רכיבםביברלהבדיליודעיםאנואיןשפעםים

הטבע,שלנהירהה 1$1~נאלאאינהשכשסתרראפשר /לכשסחרהראי
נפשרוסרתסצ~ירתהטבע'ונ;ת tחשלהרחבותניריערתיהם

שחרא-חראזה,·ריכוכוובהיר.שקטיגוןםוארהכשהיאהםשררר,של
הםכתיתהעצבותארתחאינוכקרבו,ירצדוהציתאשר.נר•חתסיד,י

לרגלירםאררערת,סקריםוכתרןאדםשלבלנוקןלהשםצאח
לבסריכזכעופחםררתפיכםןשלכשיותררםשכרים.חתננשירת
יודעחראאין 1והטפרם~העפלההחח~רצרת,הרינםיקה,התנועה,

נפילה.םתרןהכאההנכוחהעצבותגםלרזרהולכןהעליות,אזו
םזהrו'ןץ,,םןרואהפניםםןכאחעצנו.תו ;לוורזחואורשלויברבר

םםקריניזרניתאינהעצבותוהחיצוני.ההיקףםןרלא·הנפשיחסוכז
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ראשוני,םקררםתוך~לנים-פלגיםנרנעזt iהי:אלאוחלאות'ייחם,החיים
סתרךוםתפרנם"חr:ויצ;נידת"ל•טכנותמתחת ciחםירחדיחייואחהחי

רוח--העולםלתפ•סתהראשייםםרסרר•ושבי-ואוניוע'ניו .עצםר
האניותאתוראהחראעל~·רחשקיע~~.שרויההפרוד 1י:ושל

את. ;וק nלםרנרא'םותרניהןהפליגישכנראחרירקהצחר,·רת
,נהפזרו ,המחולליםוזונות jשנהרוקלאחררקאחרוחרא jחםרק?י

כי . jהנ:רלקיםjןוךקולםהואעצמםהצליליםאתולאעכר,לכל
השמשכלעקבותלחםויפעהשחודהעגומים,~ריחםת t :אם

מקהלותל ll1ליזח 11חשירתןאתלאהשמים.יריעתעלהאחרונים
ש'י .חיר.וםחסיתתהאתאלאשרובע,הואוחוםקיץנימיהצפרים

וחברותיהחוםכלח ,]'יקעברכ•נ•טםו, t: 'הבצירנגנינוודהצפ;ר
אדםנא·בלאדרסה,רחוקות.לארצותעפו•םסוהעזובההצפורשל
לנפשוולהצילעזובכנורשללרע•ךך,ןינ llלהקיכדיאלאלעולם,זה
-העירומיםהעץמנדיהפרידהכרנהאת

זללה,קי~הוכ.דו-יר f!!:כארגלא"רעד
~ז;יקו'קירייי~~ר--::זr:כלום.ךקםלאעוד
 ·!להי tע,ח 9רדכ;נר _ןחוק-~ילי:זך'ףלאעור

וקשובותרות i.fאזכיר .אותוהסובבבכלרואההואהפרודואת
פקוחותעיניוהפרידח,ברכתשלהחוריםצליליהאתלקלוטכל·כך

כהן-חששהואעדהשקיעה,פזקרניאחלתפוסכל·:ךריזרה rו
 jשעדיינש·~חארמסנווחוקית 1שי·נשעהקיעה-נם llונ'כפרידה

הוא.הרכותניריוריחח, rרחדוהצעיפיומעולפותמקושטותחן
המכסההמנוסרהצעיףאח"צעיף·הכל",אתהאביבמעלגםםפש•ט
 1הכליוגר:;יניאת 1ההריו;זונחל-!tיפנימיותהבעומקרואהוחראעליו'

כתrבים,כהמיםמנצנץהצמיחהלירקמתחהלהתגלות.העתידים
הניחוחריחסתרךחשלנהריחאתמריחחדקרחרשרהכמישהוחב
האביבדמדומיאי~רחיים.אורההשקרייםוהדשאים ~:cהציצישל

שעהאו.רהשהריהחיים,זררםחתקרהרו~לעליולנסוך•כולים
כשםגיע ;כרוסיה"אובד"שירתהעולםנחללמרחפתכנרכופה.
כשנאהורך";נעלםנצע 1 ~~העולםרחנ;כלארר--"ומלאו llהחר
םיוחחוגת·םש"איזההוא, l!ח'וח,ורולהצמיחהחרכתויגללירי

חםרענו.מים""כרודיםהראשוניםליל•-אנינהבריאה";עלשפר:.:ה
זנ v"ר~ו,;נחרקח 1רר:חראהנחים,שמים iערהשחורההאדמה·ים~

~rבחהואבערריויגוןאת ;"תכrניםלילי 1"ינולםדi . ,אי~חחרריםי
אלא·כלום,ולאהאמתית,חהריההואשהואוהסתיו,האביבנין

 .•.לרלאבצעיפיםומחיפהמתקשטהאביב,שהוא,

 iאיחראגםנשלו.אשרוהעצמההנחערבתאיננוהקיץגם
והקבוע,החזקאתלארואההואנונםל, 1 ד~ז:;השל~חשליפיו rונו
::זדהאתכנרחשחראהאיתנהובנשימתווהנשמט,הנראת ם~:כי

חרשואבלקגנרע,ערמולהתדארתמשתדלהכלהשל,:~ח.אנחתשל
הדבריםאתרואהוהואההובבזה iמלחנצללועומרהמשוררשלהער
 :העצב" ....נור"ערל ,j 'שרריה "יאשחה"הפרודאת--חםכהוי

ח. 9~גד--~זגויזfח חנ;ן:;~"וע;ודךה '
 ,;.:·דנו;זלא~~יא:ב~;ךח:י:קוךה·

 ,ח~י· o/Q ~ • ~ 1-fד 1;נר,קם 1ל !:tןי 1
 ." 1!נ-€!רי 1 ~~ב:הנ\ןר,נ:ח~tן,קףכ:ל

הצמחים ;השתקנית"הכבעח t;ערבתאלאאינוהקיץאף
יגון-נרהמלאותנ-1;1ושנלילסבולשכמםאתנוטיםים tהעי

 .••ריבואמעטעוד ,ל?נ;,tלמחכותהן , jנקרנמרט~כנרהפרוד
 iוקפאהוןיולכהחרדרקנורואהשחראהחרוף,מלנד

כ.לברזלו,דפיקתואחנשימתוהולםאחתופסואינוחלט·וחוב
ונקיץכאביבאחרונים.ת iננזiפרוד,רנקרפרחלוהןחשכהתקופות

םדrריריםים e.צעיחמרןזמערלףבמעמקיהםחכו• 1הפרודהואגסת-:

. ·' 
הבריאה,שלהישי1גלריהאחלראותאפשרנסתיררוקומקושטים,

היאהכמישהערבתהאםתית,ומרתואתכולוחיקיםמבלהאזרק
שהראי,,נםו:ערלם ,עירומייבחעוiכםאתלברהמראההיחידה
 .הטבעהשנהימות'כלצעיף.מכלםעירםלםםרה,מכלמשוחרר
 '"'".ארחהסתירורק 1'ושאולמלאכותיכלכוששלו'נחשאינחנא;.םהחדר

 .~וג:.נiחהסתיורק •.הטנע·חיבצווחה 1ה"לאובתיחהויהאתנליטהוב
היאזר-השרמםיםביערותהשלכהחסיתםע~שה,"פוזה"לואיז

לרנעשהוהסתירהעולם,שלהנלתי•םוויפת"האםהית',:זו;;כל;ריה
רגשותיו,היקףכלעלרוחהאתהשופכתמרכזית,נקווהלפיכמן
 .•העולםובזוקולטתופסשהואמהכללהרךםאליוהנכנםיסודיצנ-ע
שכינתשל vהיכלהיא "tג Vעזלםשל"נר.:צחוקולות c •עםהסתיר

נעשיםפניהוהקיץהאביבלעוברתגולהוכשהשכינהולם, i(ה'
הארםהבעביקברקע,האםתיםפניהאתנרכשת"היא Jמטושטt:יים

גםרעולהברקעז:ךנריעחהפרודהדאבללהקונה,מחכההיאושם
חיקים.כל\פניעלאובםפורשהזיוםרעדנהמrבעמקיםשם

הואשנרדף 'הרגשאותר-המשוררשלאהבתוגם
השקיעה~ה iננעליה,םנרעהסתיר-וחחםוצמיחהליקיצהל~~ינדח,

םניזלאהמשוררלחשהראשוןודרי-אהבתואתמרארה.היא
נחבערלאהובאפשרכלום-האביב'כריחש.ריחם.רעננים,רשאים

שחם /הצהבהביםהשלכתבלימני~אםכי-ז.הםז~ייפת'נה llה'
 :לאהבתווהטבעיההכרח•המצעהם

" p נ,::לt;יכ' r; ח;חנ~~;זך;נהח·~ p ף
רי?ריםין tt-?1י:זדכלה. fן~דוכה

רא~ון;יכננו~נז:.י?נ~ללcוצז:יי
 .••~!ריםי f'רלZJול.יון lZIכ~~ק

עיניםאשרהלוהט,הקיץאשתלאהקשינהוללחש-רחשו
שכאח , 1רהצנרעהנדנההערני"מלנחאםנילה,וצמאותועכרת
וכלחצר"עצנ•םחריםי.ככנפחוהני~חצלליםיצבאות"עםאליו

הספרורים,תלתליהאתוכנשקולנראלהערב",.םלכחאתאותה,
.ככרועיניולפניו,עומו.תהיא .ג~~י:ע :פרידהשפתירדרבנוכנר

דרסו"ה,בבאישוכחעלומתנענעותהנארים'נ"מרחקיםנעוצות
הקיץולחבהאביביתהתסיסהכוראתהחלהעכרהשאהבתו

ככרכשהיאלחםעוןלנראתכקשהאח:ר-כךורק ,ליהצמחר
ח.עכלא.תרומתנענעתשלרה,שקוף,'ואריוטהרהכולהמורקקה,
הבוניםחזכררכותאםניעצמ;:ן,האהבהאיכההאהבהשלהבליחה
חחנליליםהארדהשמש-עקבותזריחתשלתכליתה 'ה ,וחאהנאים
ש~שיריםהיתומים,והצמיחה-העליםהנר~לתכליתחשק"~,ה,לאחר
 :תשר•אילני

 ה~·קt~ע;ךרק •..::זםז ןו~~.

 ... 'וו~~?~ה R ~לי ::r-;iש~ל.r:יח
ה 11שםרוהקרירה,ר.אריריח /הכירrראההנשיקהוארתח

שלl(ינליתחאחיהואנהיר,כצירנירםחדיםתכלתכמראה
 'עצמה.האהבההריחשלחאחנה,

שחניאנרי.יעליושנכרךהעולם,חואוראויכדאיזאתובכל
הנררדח,כשמונתוהעולםהואיפה :וקסםחורמלאמרחביש '

חסתינכראשיתהנראיםםנכי•השדחלחנחומין,הנדידןחהיא~ונח
נולוהעולםהואסתר.ביתנריחחלנ."אתםרשכיםשנתיתםרכילדים

כיפיהלהסתכלהארץ,ברחבימלהתהלךטרננז·אדם,לך,ואין
לתפלתולהקשיבהעדיניםהכובישחויחו.דאתלשאוףהעגום,

יוכלהוארקיר r :-ורחרח ק~~היקום,פניכלעלהסוחפתהערנית
וכרבשםותכורקלהיכלה,הנשםחאתיר 1 .-,םהוארקולנחם,להרגיע
יפיםהםנפפת,העצבותומהרקההיאנעימההאםתיח.בצורתוהנצח

 .חדיחםיפיםירהר,רעודלעילם,יבוארושלאנאדשלאהחלומותחם
 ' .הםלזאישהשקטיםוהנענועיםהברגיםחזכררנותהחלרםות,



 )ר. n(&יעיט•כן,רלב
~ 

 itה

שהיאספניסי-אם,נחרישכהרקהענוגההתרנה·ה.רםיםתילכת
"שסא":שלשםץכליהנוי,הקבוע,הנצחהיא

 . .קו;jrיבi~ל י~~~~ח~ית wן
 /ה ~זב ~ו;ניןןהנ[~נר~ה !;tיiנכ:~ל

~ v. הtח ~ ~ן ;ח ב\~- ~ר?!~י.לז• / 
חםשרתףה•תטרתרגששלהםירחדהטתיקרתראתארהנרפיכםן

נ.~:פלי•תרםקrפןחלקעצםראתלראותהואארהבההריה.לכל
רלנרח rההגשםנוטעותנערני-סתיולהסתכלהיתרם,והבוראהגדול

לו f:;ועולם ם!!:.לזכרועזרנ•ם,נבארת.ק•ץ'תיריל~~לד~שמשרח,:טל
~ q "נעצבותולהתנחםלהתעצברעצנים',.מתוקיםנעוריםובררנותד

רםנרךואשראתםרכיןהואשקיעת=נציר:שלתה י.e,רקר.ננרפה
עצמההעצבותהחדרה,עלסנוביםשאחריםכשםהעצבות,על

שלםשקrפ.בנוחרתהנפשאתחםםלאח ,נעלםחיחדרה.סיןלנעשית
חרא.צסא"אחרת,טסנודורשהואואיןשנשסיםאלהיועםחרא
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