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א.
שי־ של רישומה ,־דרך רישומה בחינת

ש, של נעירהו שלנו רודייקדופיפ
נעשית עתה, בה מנכי□ שאגר שלום,

נהוגה שהיא האתת הנחה־כפולח, מתוך
נהו שתהא דיי שראוי והאחרת ומקובלת,

שי :והאחת הזעהה היא, גם ומקובלת גה
יסוו־סוס־ כי לח, הוא נדרך־השבע רתנו

הוזן- ושנה, שלה ■סכבת־חשתייח רה.
היא שבה כאספקלריה. לה יהי המקרא.

ריווח מתוך גם עצמה את לראות יכולה
בהינה של אפשרות שפירושו מכסימלי

שפירו סנפיסלית קירבת מתור גם ישנה.
בה :לאמור תדע, מולד של אפשלןח שה
חשבונה, על מסה את לחיות יכולה חיא

לה ואחרית. ראשית של מופלאה במזיגה
לחיית כלומר חשבונה, את עצמה, אוז יות
בי — המשולש חשבוננו על עצמנו. את

ובי! בינינו סהרה, על נפשנו ובין נינו
על ומגני ובין בינינו תידחה, על חולדתנו

נע שירתנו איך :האחרת ההנחה סביבו•
לחקר ענין הוא הנאת. באספקלריה ורת

ידי יצא לא הזה התקר אן־ ומפורט• כולל
הג התחום על עצמו יצמצם אם חובתו׳

ולא דמויות, נעייות, תימוח, — יוחד לוי
— יותר הסמוי התחוב על עצמו ירחיב

ושב לוחות 'רמיזות. סיפוחים, שילובים.
ושברי־ ויש בארון. מונחים לוחות רי

כדרך־ הפתגלגלים ניצוצי־המקרא. חזון׳
שהכמח־הנ־ הקטנה. נאותה הם־הם אגב,

לסהית, או. גדולה לראותה הורתנו פיס
עליה. ללמד יוצאת

בס ספר קורא המשורר — קטנה והרי
המשורר כשם והוא פלא, בן און : פריו

האסוציציה אך כפשוטו, ופירושו עצמי
בדרושו. פירושו את מעמידה בשם הכרוכה
:קורה עדת בראשי המולכד לשם הקירבה

בחי־ נעיין ואם מאליה. עולה פלה בן אין
שהו אחרת, באות אזזת אוח של לופה

ני נראה שם־חסמל, האחר, העם את ליך
קרוב בית־אב ורחוק. קרוב בית־אב לו יש

לחם מהפרש ראובן מבני פרת — בחקר
בית־אב־ ראובן. בן פדוא המקרא לחוקרי

הוא טשרניחובסקי ש. — בשידה קרוב
של פלא עצם בצד תפארת עצם הכותב;

ביח־אב שלישי(. שער דדהבא. )עמא 11א
שהכר בשם הז״ל — המכריע והוא דחוק

נור־ שדבריהם כמי נתפרשו והפלתי תי
בסנהדרין: להס נדרש כד ומפליאים חינז
פל לו שנעשו פלת באנינות שישב און

וסשוררנו. משואת־עדתו. ניצל שכן אות,
בו, פעלה ודאי זה. שם לעצמו שיברר

אוז מפצה שהיא ו;שם הזאה, וכהזיה האס
בת האחת מוצאה בבת ח השמוט "ו חתי

בו היה .ואחר :ביצריותו האדם מונת
ההיסק" מלוא באחוז בה ואחז פלד או!

היי עלומה: בחריזה וכדומה ),צחרים"(
ורננה ואש בגה חלד,פלא שאת מה

בבת אותה מפצח הוא כד נפשי"(. ).עורי
ביעורו: האדס בתמונת האחדת מוצאה

ס תהומי לו שתחם הדווי של הפליט ,אני
דוד הוא והדור בני"( יבא )"חג לשוטט"
המדבר.

כאו בו פעלה הזה הספר שם ואם
שהיא,׳ רבת־המשמעוח. אסוציציה תה

שם הרי עצמו, למשורר כרודה כנראה.
כית־אב לו גם ננוע פלא אחר: ספר

אפילו היה לא ורמזו אפשר כי אם רחוק.
הפיצולר של המעומעמת הודעתו בגדר

קודמו. לדעת מכוון בהיגת בו ונתקיים
וקור האחד הספד פותחים אנו הנה כי

בן און אני שרשמתי ,הדברים לאמור: אים
תלא" ולא מחשכים עיני בכקוע------פלא

פותחת הזאת בחריזה כי נזכרים והריני
לני לכי גמע "פלא :האהר ספרי את גם

על ליל נישא יום על יום / הפלא גמע
נד, ־הקט בה ש כהה ומלומדים ילא' לא ליל
וגם רה ־מק דרך לראות יכולים אנו אין

הספר לשים בית־אב מבקשים אנו עתה
ר דד — מקרוב בלבד לא לנו נמצא והוא

אשר כמעין הפלא את לראות משוררים
כתו הצמא !ולעני! צמאי בי ישכור הצמא

־בד ראה החידה של פתרונה לבקשת אר
הסתם את קרא לי הצמא .רק פשוררנו:

דם — מרחוק גם אלא לבוחת"(• האטום
לא־ כפיוסיו פיוט המסיים הוא גאון האי

1 א
וגצחא נמפתמא נדמה הומה "ואהי מור:
פליאה". גיסא

• כ.
נ; ח מלמד אחת ח יה הקם של הבדיקה

כל של בבדיקתה בו מחוייבים שאנו םנחג
לראות נתפתה שלא ועיקרו אחרה. קטנה

בהי־ לראותה נטרח אלא גקישורי-סטחה
רישומו על לדבר ובבואנו בורי־עמקח.

פזורים שבדי־בתוביו ונמצא המקרא ■סל
אל שלפנינו, השירים פני עם וזרויים

בשי' נראה ואל מליצה של כשאילה נראם
השימושים אם בין היסעשזע. כדרד נחייה

דרר על הם השימושים אב וביו כדיוקם ־ם
יוחד סמוכה עתים משמעות, בני חם השינוי

יאמר; המשורר הנה יותר. מפליגה עתים
הו־ בסחר או שנן הסוסה לפני זח "היה

בסייר התיבות: שתי לדם"(. !"מעבר עזז
ובאמת הכתוב של בדיוקו מובאות הדפס
הכתום שהרי נדיוקו הן כדיוקו. אינן
בסחר אענר ואחלצך קראת בצרה הוא:

ני בדיוקו, אינן חי(; פ״א !החלים רע□
ואי ונסמד סומן הן התיבות שתי בכתוב

גפרדוח. תיבות שחי הן שלפנינו בשיר לו
שכ! בתיבת: יבדוק הפשר על המתחקה

יושב בכתובים: שכנוחה וימצא וסביבה
העז! וישכון בטרפד, ישנו! עליו!, בסתר

שראינו דיינו אנו 'אך וכדומה, במדבר
ששי־ אסוציאציד של לשאילה דוגמה

ואם עמירח־ריוק(. כדי תון נעשה נוי!
ההת את לראלת תני מעורר "את דוגמה
דוגמאות והשאול• השואל שנין נגשות
שה דוגמה. אם בין לא־כל־שבן. אחרות
:מענינת החלפה דרך על הוא בה שינוי.
שניצב רז כדור גלגל על שסובב ,גלגל

רישום מכאן — בני״( )"חנינא מלאת' על
מים אפיקי על ניונקם עיניו הכתוב:.
)שה׳״ס. ?ולאה על יושבות בהלב רוחצות

ברישומו ביציבה ישיבת כהחלפת י׳ב( ה׳
בתמונתו: מצד־מה קרוב אתר כתוב של

אנשי ובנות חטים טי! על נצב אנכי הנח
י״ג(. כ״ד וברא׳ מים לשאוב יוצאות העיר

שתוק של בשינויים לפרנס נובל ואם
רפדוני שכחרנות נזנזכוני כמו: דוגמאות

לי רוצה אני הניגוני צמרה ן עבר מבל
הכתום דרך על המרדים"( )"הזמר שון"

לע נוכל לא הרי השירים. בשיר הנודע
נינרה משמענתו השינוי אם כף, שות

עצ על מכרזת חיא אב שכן כל מתוכו
מלי מה ."דנן׳יאמר: אס למשל, כן, מה.

על האויב"( )"מול מאופל" מי. דה׳ לה?
יאמר: אם וניחוד מלילה. מה שוחר ר דר

ובו בני"( ),חגינא איזן על יושבי "יחמו
הארץ סן חטאים יחמו ענין: לנו יצורפי

יוש :דרך על )אולי הדי! על יושבי וענין
לנו יתאר אם או איון(. — עיון על בי

והשאלה בילדותו לו שנגלה זקן פלאי
שאלה "ניתקה והנח אמורה היחח לשמו

1 נתכן הסכם הפר אשר מפי ; נחנקת

! 1 השקט השיב — תהיה״ אשר ,אהיה
).הפלאי"(. לנרו!" שב כחרב נבלע הוא בו

מכריע. אך קטן. שינוי הוא
געשו שכבר שינויים, גם יש כי מוב!

למשל הרי מרחיבם. והמשורר במטבעות.
שני בראש הדון אם אל :המקרא מליצת

                                  
                                    

                                        

                                 
                               

                                   
                                    
                                   

                                        
                                     
                                   

                              
                     

        
              



       

(פפר ממלתר. )פרק □ י מ 1
בשירת שבנר "ו( נ נ״א, )יהד מדרכים ן
ארח,.ת אט מטבע: לה טגע1 הביניים ימי1
זיקים .גישוש :משוררנו גם נעזר ובו !
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דרך"( )"אחי חדתוב" אם על נשב לא
)"הזמר התשנה" בזו הזה חוב הו ,באם

ופת מיש נד ושבי?: .וכאם הפרדים"(
בזמן.־ המקום ׳יהתלפת נ״גרדד"( לתם"
נוטה" ושמשי ן לאה דברי היום .נאט

יחרד לא ,.מדוע ונן; תפונה"(, ;.,ללא
ושערותיו לאורות □חצרו בלנתו האדם

ובל ).,האילן"( תאהריט" באנו תסמרנה לא
אי כשעשוע בעינינו השובים היו אלה

בעילומי הדרנים נל .אס הדוגמה: לולא
האם לפנינו וניצנה אדם"( )"יה הרתוקים"
חי. כל אס • במעמד,

בש הכניסתגו ארוזות כל אם ד,דוגמת:
היא, 0ו; למקרא מעבר אסוציאציה ער

בשינוית. וגם כפשוטה 61 מצויה, כמובן•
נבר / אגכי ״ויודע דוגמת: למשל. הרי,
ימים נלב ככוכב והילדות / הנוער עשן

לעברי• שלוס ■ ושב צולל אני י; רחוקים
נדי חיקור •כ ר צריך ואין אדם"( ;..יה

הש הביטוי את עלומה כהריזה לשמוע
נשמע: אחד ובשיר לטפרי. שלוה גור:

טמוז׳ שפוני שהגלידו פצעים .תעופי
כח־ נקרא בו וגם נפשי"(. )..עורי עברך"

שהוי טפרן, נוסיני שפוני עלומה: ריזה
כי הכתוב: של האטוצ-אציזז יגהייעתנו

)דנו* חור סחור ושפוני יינקו יטיב שפע
בהול ויטחנהו וההקבלה: י״ט( ל״ג.

ם׳ )איוב יתד בטפר טמנם י״ב( ב׳ ושמות
ימ עבר — עפר :בשינוי המעיין י״ג(.
המשורר חפיסת של לביאור סמוכה צאנו

וחוית־יסו־ יסודות־תוי" של התזזית על
מכ בשינויים יעיין אב לא־כל־שכי דית.

המוטיב דבר של בסיום כגון יותר׳ ריעים
העו ובין שבינו ההזדהות בעירתו. הגדול

אדש* ).,יה אלי' ממני הלכתי .תלו לם:
המוטו גם הם אלו נולים אובע ואגב —

בדבר שימוש וה־א גמה(. טיות :לשירתו
"ואם •מלכות: בכתר בן־גנירול שלמה ר׳

ואתכסה אליך, מחו אכרה לעווני תבקש
דרך על בו נעזר יביאליק בצלך" מחמתך
בהחליפו האש, במגילת המכריע השינוי

העלם של חייו יחידת בעלמה האלה־ם את
באלפי .ואני האומר: הכינים ובהיר ררר

כל חיי ממעמקי נפשי אליך שועה קולית
ועקל־ נעלמים שבילים וברבנות הימים
משוררנו ואילו אליך" נוסך ברחה קלים
מנ־ שינוי דרך על ההיא בתמונה נעזר
אני־ של העמידה תחת שהד־ ממנו. ריע

באה אני־אח, של הענזידת ותהה אתת,
פור הכרזה ונדרך אני־אני, על העמידה
של תיאורו הוא תזה השינוי על נרמטית

הן תוכי אל ..ממני :עיניים שנולי הרחוב
שי ואגב■ הפנסים"(. ),.מדליק ניבטות"

)מניה דיבור כשיגרה מבודח. כמעט מוש
של ייחודה את מבליט ובו( וביה־ממנו
..האומנם אומר: המשורר ני הסיפיאציד,

ויגמור" המחזור יתחיל ובי התני כי
אם כי נתמה לא שעל־כן בני"(. ).תנינא

להתגבר השכמה עש גדזרש ותשלם הירא
:ממשורר לנו יאמר הבורא, לעבודת נארי

האו ),אל רנני' לטבח־ת נאו' .התגברתי
כי לאלתיי יתפלל יהשלם הירא ואם *(.,יב

ועל ישראל 1עמ על נסלנס סזנת יפרוש
ימיו ני המשורר לנו יאמר ירושלים,

יפ ניגון חנכת חיי נעל / ננשב בם "הרות
זנר מעלה הסננן והרנזז )"נעילת"( רוט"
דוד. סוכת הניגון וסוכה דוד של ננורו

היא אני — והכל הכל — אני התפיסה:
נמזזייבתם אלה לשינויים פתח המניחה
אחת אות של השינוי מסתבר ומתונה

תהיה. אוסר ארדה :שינוי־השינויים והוא
נ.

1 גם מתייבת הקטנת של הבחינה ודרך
רישומו — הגדולה של הבדיקת דרך את
המ לאמור, כנושא. כמוטיב׳ המקרא של

פחות לא לעומקו הרישום את לבדוק בקש
והבלדוח בצרותהפואיסות אותו משיכקש

הח )יספרר ווו׳ך שיר' בפירוש: הקרוי
בקטעי- ינקשנו נאילך( ע״כ עמ׳ דש

כשירים השלובים בפירודי־זנר תמונה.
המנוון, הברור, נושא־הסקדא ני אתרים.

הניגר הקרוב הארת ענינו אם ביהוד
נקר- הפוצק הרחוק של לאורו כחידושו

הב־ ביחוד זמננו. בת זתבע׳יה יש מזוזד׳
מתפרשת משהיא שתר יזאקפואלית, עייה

לתוכו נררשת היא חקזיופים רקע מתוך
נערעורה יראת־הרוטמות של וערעורה

נזה לערעור )ודוגמה מתיתות־האטגות של
פעמים ני נמצא כבדים"(. משה "וידי הוא

נש־ מבהיקים משהם יותר אורי־הקדומיש
מב הם לעצמו׳ בנושא באה חטיבת־זכרס

לנו כפסלבד. נאים ם ־זכר ,פירור נש היקים
לשמ מיוחד שיד לפנינו הרי אחר. שא

).בבית רב־רישום שיר והוא שו!,
הוא, לו אקטואלי רקע ואם הריחיים"(

האקטו הרי ).הטורה*( אוזר שיו־ כנראה.
נשארה חקדמונה והתמונה נמהקה אליות

העי העגק של דמותו עם־זאת בעינה.
בגילויי־ רתירה כבליטות לנו נגלית וור

תגידו .ואל אתרים: בשירים שלה האגב
/ עוד בדלילה תאמיני־־' זאל / עוד בשחק

בו. ובגדחם — הדופי פן / מעין ובחסדי
האחרון* יילד 7 לי ואכרתם תעוררו סן

המשורר גצעוד או האחרון"(, ).הילל
אחריד עוד קפאו! "סיסדכט :הגדול בכרך

וללא צליל ללא רחובות — כשמשון
הרהורי 1א כרך*(, של ).סימפוניה גד"

של עמודים אלפות בי יש ,אז :התאבדות
אם־ / לסוגר אלחץ גופי ובכובד י, גבוה

המולך אל נצחי בטרם / הפעם חזקני ני צ
; מקרב אז עונה לי לעגך קול אד / יוגר

תצחקנה / אשוור עולי את טך1ש ולהנף
בנות תעלזנד, / הערב כל פלשתים בנות

הצי בדיקת האויב"(. ).אל לעיוור" ערלים
היא שאול( על דוד כקינת )השימושי רופים

של הוזכלסה חשובת לנו אך לעצמה׳ עני]
לחפים־ גאמן המשורר ה:1ש אחת. מלה

תשובתו אך לאלהיס, היא ד׳תפילה :תו
מקרב. היא

על מיוחדה פואיקה מתנאים אנו וכן
והר הקרוב נמזגו רבה והנער אלישע

עלינו מצליף הנושא של רישומו אד חוק.
שירח אחרוני בשירה מפתיענו כשהוא

בתיך בולטת שהיא ביהוד לאשה• קנאה
אזור הלז, השיער ,וכבעל :הגערות שפעת
— עברך פגר על אגתר / במתניו העור
מוי* מול ומרי אגרוף מול אגרוף / עברי

של הקונפדונטציד, קמרה"(. ).מגילת
הנביא — מגמתם הפך יצל השירים שני

הנקפד אביב־תייס אח להחיות מבקש
מבקש לאשתו המקבא ואילו באבו

מחרי — וסיאוב סופאה כל זכר להחיות
מעלה כשהוא הדין והוא השיבוש• את פה

רתל או דבורה. זכר הזאת נשירת-הקנאה
עדי בל פזרו ,טורו הרי המגמה, בהיפך
למעל אנכי / נקם וזפררו עורו — הרפיה

אני האלהים .את והדי: אשירה/ אנכי
י / זז1מארחי־הי שגנבתי אלגי את / נותן

הוועות ליל את היה ללא גא ועשי
)שם(. הלזה"

כש השילובים, את להדגיש ראוי ביהוד
סמלים שני !עיקרם סמל, כדי מתעלים הם

כם־׳ הופיעו ואף הדוד של כספליו שנראו
משוררי־ של בשירתם הדור של סליי

פרן 3ד (5 בעמוד )סוף



□ ' מ 1 1 ק 
חי בשמיטת הוא מכריע אך הקטן ,שינו ן
לא. התיבה: היא ומכרעת קטנה בה )
י 1
עש כקרבן כמותו זאת׳ בראייה הסנה, !

 לך ״רק :ועתידותיו לדורו הבוער של מי'
באן דלקתי ללבב צופה בעים דור -----

 נא- ו־משורר בלילה"( ).,יריח בסגר." פד !
 יבער כי תאלהים או! קורא לתטיםתו |'מן

 נמו אלוה" בי, ובער בי "צלול באדם: בו, (
 כראיית וכאן. )"אשה"(. בבווז" שבקרה׳

 לסמל המעבר תחוש טזקדגת־עצמו הם;ה
 בכמה ■מהלך שהדו פמל־העקדה, האתר.
 ;בהכרזת החיבור ונקודת שירים׳ וכמת
 )"נתיבות כה" ה הל לקראת דודי "לכה

. אדב״(. לנשכה
מל ,שלאתר הדור של כמוטיב הסקידה

 של נהה שב היא הראשונה העולם הטת
 ,ושיר בשירתנו, מצויה היא שגם העו־יפה

כבני שלא ׳בהוא, אלא בכללם, מש־רונו
 הע־ של רישומה נבקש ואם המעיט, גילו,
 עליו נקרא ׳ששמה בשיר בנוצא״ז קדת׳
 לשירים קרוב שלו ׳שהמוטיב שיר והוא

 ונאמר הקשה"( "טותן )"המודה", אחרים
 7 נמשך עמל כיל; שוקעים ״ימים בו;

 בובת / — דובו,? אדנו מיטב אנוש ארם י
 על פיפור ולאחר מלאך" ניהה דא יעו־ ח1

 שאלה: נשאלה מנות יוזן לא אשר חללם
 אילי ן ן הרוח נושב לאן תדע "אולי
 ואני עיף אני / ן האות יותן כאשר הקרא

 רחראשהז" ;עשב טדי אדיח" / ל:יה רוצה 1
)"עקדה"(■ !'
 נרמז כי יראה האחרונה בפיסקה המעיין |
 שהאלם נשם בי נזבל, לפנים שמל בת י.
 יונת בפיות שנדרשה כדרך ליצהק מרמז !

 לעולה, השח על מרמז העשיב כך אלם
במ רמזו והצלב חעק-ה כין תהיבור ואם

 משהו הריהו קלוש, אך זח וס ק
 ערה "נשבעתי :אתר בטקים יוהד ברור

אחכה רנסלד ן------דבשו׳ הנזדויה כה
אל הצרהק ישגב ואם / הגדולה לנתיבה

*גור*
 גם ולימים נמ:זנעור. שנעשי עד מדוד,

 הוא תאחד הפמל שימוע/ מרוב נשתתקו
 העקדה. — הא ח/תר תסמל הסנה; —

בש ,משנמצא; יוונד הפנה לענין והנר.
 נמצאנו לפשה המיוחדות ימות הסוה תי

 ראיית תהי אחי־-ם. בשירי□ 1>טפ:יזרי
 המדבר: דור בן ת י־ בו! בלבד לא עצמו
 השל-ו בנשי / לגורים ,קרע.'! ״דרבי

מנ בהינת אלא ן.נעילת"{ תמך ובנדבת
 התז־ בשה, בתייר■ ההוא, הדור של 1ה"

 ניכרת שהיא כשם הזאת הנועזת דהוח
 אני רעים "חתן כגון: ים בר *ד □ביתומי

ההת אש "היא :או )״מחול״{ רב״■ לי ויש
 על היותי. לנפש / מכבר המחכה גלות
בו .היא כך האורב"(. )"אל ההר־ פסגת
 הוא נמת טירת "כלת :מדמזי־דבדי□ לשת
 בסנף הדומה נשית מדמות ! הטלווני זכר

 אשר ירה הלהט היי בנתייג ! אבל ילדות
 לתיהומי־איך הבליונוח טי.א!ר / תחשני

 : ים דבר י־ מפירוש אם נמה״(, ),.עירה ■אל״
 תעשן מטיבי שעלה הקול ששמעתי "ואני

 מ* הלוחות □שנד; אה ביד ,שחצבת ואני /
 תבין בי אין כי תהושו בבר הלא / הבור
 נדכל להנל תאחד מהנה / שיעצור הקטן
 רבוארתי בששים כן על / החתן דאתו'

 ־1רב נבששיב : אעבור המדבר ט1בי עוד
"--------אחין הישועה לטעינות לבני אות

בני"(. )"הנינא
 נישאת והללו הזאת באויר׳ההזרהות

 אילן "בד משל; נדר־ בין השנה, שלהבת
 בת )"תיבת פורקן" ושואף נסנת בוער

 בלי האדשות חנקתי, "האנוז.ת שרה״ן
בס כדיון נדבר ביערות חן בשיו / ששר

 אי עצבה :ממש בודו בין )״הוא״(, נה
ועי כחול"[. )"ענבי הגלזש" סנה מאוד□

 כיה, בהינת האדם הוא הפטל של קרו
מע ערב "ימית :לדורו אור להיות הדולק

ולה ׳, כסנה יחיד דודן להיזו, / זה צב
 במע- / ־ז־ס סד אונך אובל, אוכל, יות '

זה איש״(. )״וישנו בעדב־יןם" רד כ בהי 1

(3 מעמוד )המשך

פד;

 בנתיבה מוקע נא אחיה / השאיפה פפגת
למדורה"(, י״פהור העולה"
 הרוד שירח ,מסמל הוא גם — והשה

 המשו־ בבוא ביתוד לפנינו, הוא גם יבוא
 כיה "כאד השיבה; חרון את לתאר ודר

 וברחחתו מבשרו שיצרו זה אל ישוב נידח
 שבשקי־לב־ הצער נתחי את יאכוף גחדיס

 דמינו '!■נבלם הווו וחצר )"האילן"(. בו"
השי שיד אל הזאת השיבה או; נשוה אם

 ומפשר לאמו ובא 1ב שהזר הבן של בה !
 אלון. ;פניו את שקידמו שלושה על לה (

 נקודת־חיבור הישיר של ופיוטו וגדי. פלע
 בג,סח כלוב. אמר לא ,,נשרי ופנה; גדי בין
 הסנה" באפלולית ערירי רבץ / והמיס שד

 הסבך, נם בעקדה, ה!״:לה ונם )"חזרה"(.
 "ישי השיר: צח1 על לחפ״לח ענין נעשה

כאר /' כבסבך אוחז בי אהד, רק הרהור
 זה שיהיה ! — ההלל באיטית עקות, ון

 עולם בי בכבות ; יישכח שלא עירי
הבליניח"(. )"מצפרני הגולל" בהפתם
של אל הוליכני שהפנה במם אודם

של אל מוליכתנו -,עקדה כך לעקדה פניו
 לקראת ילך כי לרוד הקריאה — פניה

 לקריאת ילך כי כקריאה היא ו!דחבה,
 ו־11ז חרב יש מובע לא הרם "יש הלהב;
 האשנב" עבר אל הקץ מקריבי על ; הלכה

 הקץ מקריבי תפלים: וצט~ נמה"( )"טירה
 התקרבה, את גם הקירוב את ג□ □:וי!

 הנידן אח וראה ישיב "למען הבאים
 שיבתרני לכרוב נתתי / הנעורים אדם

שה טפתריו ואת ׳, ההיא תחרב בלהס
 לא ולמען / הצבי קרן על ,קשירה צלתי

 י; קודש לא ובנוי שבע" עורק ,ב יך !
 את ב׳ ,יערב,זי החד סל מאחי אוז עקדיזי
 דמע על ;שאתי הנזאנלת ואת / המוקר
ב;>״< )"הנינא ורתת" וגותם

שיבה־השיבות. השיבה, לשם
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