
ופרוזה שירה קטעי
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תקזרי גן מול
 להרהר, פן רצה דנים, ולא לנום

ר.55 דמי רנד ושוב ךןוי•3

ובשב־מתו נושם, זן ערב בעוד

ניד־ןבו מגל י־ג׳ל5בךקי נזרק

 צמרות, $כיפןה גופן ובעוד

קהורוה." ?קחןפוה מנשבות,

ן? ןי עודם ננעי תשר' גן סול

יצםא-עךןו" זמא־טרי ןם8ףת

 ן?כאוב, לצמוח נכון ולב,

;כף. נ, גש כעץ נופו, את לן

□

טשרניחובסקי בשירת הנוף
)ראשי־קיים(

 של כיבושיה ראש איל׳ היה הגוף
 )אפילו ההשכלה נוף ד,הדשה. השירה

אלי ריטורי, גוף היה מיכ״ל( של זה
 גט ברקת לא שממנו פגם — גורי

 שצבעיו, עם משיריו, ברבים ביאליק
 הסתכלות פרי היו לעצמם, כשהם

עצומה. טבע וחפיסת עמוקה
 טשרניהוב־ של נופו היה זו מבחינה

 כמה .“ונמשל "משל פוזות עמום סקי
 שאולי זה קו לציין לי מדמן פעמים

 משוררינו שני כין ביותר המבהיל הוא
 הנוף אה הדליק ביאליק .הגדולים:

 לספירה מיד אותו העכיר עינו, במגע
צבעי בו הטביע בי גם יותר, ריחנית

 רצפת היתר. זאת — צבעי־אמת טכע, .
 אותר■ ועקרה ההזיה על שנגעה האש

 שלטף טשרניהוכסקי, החולין. מתהומי
 כעולם אותם ראה המראות, את בעינו

 הדביק לא בראיה. שנכבש עולם מוחש,
 כשהוא הנוף מן שלמעלה ממה בהם

 חרות פרי כמובן, היו, הם אף לעצמו.
 המשורר שטרח מה כל אבל גדולות,

 בלשון אותם לדובב אלא מרת לא
 שלא כדי עצמו, את ולכבוש משלחם
 את ולמחוק יהידותם את לטשטש

להם. לא באור אודם
 נתכוין לא הוא גם אף־על־פי־כן,

 ביטול גם עצמו. את להניע אלא בגוף
 את להביע כדי אלא בא לא עצמו

 לתת כדי — אהבתו, ואת התפעלותו
 לו שאצל מופלא, אושר לאותו ניב

 כל תופעותיו. ברבבות עולם־אלהים
 יכול אינו לפעמים הוא שגס במה

 מדעת שלא ומרכיב .הרוח את לכלוא
 רעיו* ביותר המעויינים הנוף בשירי

בשי המכריע היסוד — "משלו", נוח
 אותו. להראות הוא שלו הטבע רת

 שאין גילוייו את עשדן, א£ להכלים
 האפיקן, נתגלה בזת להם. מספר

 ולוזר להראות הוא דרכו שמשיש

 את במספר להביא ולהראות: סיף
 כאילו יחד שבהצטרפם הדברים, המין

החתי זאת משנהו. בשבח אחד יספרו
 להפליג טשרניהובסקי בשירת רה

 רצון מתוך אלא נובעת אינה כעצמים4
 להסיח שלא — הרבה, להכיר
המ הקטנות. ופן הגדולות מן דעת

אלה, את אלה קיימות
 לשיר לו שעמדה היא זו מידה

 על האתרוגים, ימיו עד לשיר ולשוב
 אסר האדמה ילדותו, גוף הערבה,

 ולוטפת שבה שעינו פעם כל תהו. יי ג׳
 הן בה מגלה הוא הגדולה, הערבה את

 מקיר — כאן חדשים. צבעים הדש.
 מה כל באו — התוגה ומקור השפיל

 שירתו: את והרכין דמו את שהרנין
ואודן מרחב
 מעבר שמע קולו שאח הים, נוף

הצמי כימי בחרותו. נוף היה לערבה,
 אבל ,,בי אליו בא הראשונים חה

 ינק נוח. ינק האדירים מנליו לבבו".־
 זכר כי לו, היה הוא וגבורה. בטחון

 העברי הגבור סמל מרחוק, אותו
דו ואשר נדיב, לב לבו, אשר הקדמון.

 עורר לשמצה. שמו את עשו קטנים רות
 הים חייו. ימי כל הנינה ועורר זעם בז

 שעת של נעוריו, של הסטיכיה היה
 נעצו מדי בארץ, ובשבתו ההתגלות,

 גליד בתכלת החומדות עיניו את
 ראשו. בבלורית נשב מרחביו דרות
 כמצפה זיתי נעורים תפארת לבש

יבואו. כי לפלאות יופיע, כי לגבורו
 הוד לכתחילה אותו משך במולדת

 הטר* "הר של היגון משו הישימון,
שר: אירוניה בלי לא שים".

1ןב קמות ארץ הוי, הוי,
ןהשיח. קשןויר

.323 ם1ןת סוד יר3
עיש, בשפןס

וחול, מדבר קקדיוה

שהקת. זריע ';כיל

 צל, ע?1ס אור שד ב;ם

מ?לח.3 צל פני ועל

 הקרחה את העירום. את ירא הוא
 לבבו ההרים, אותו לבבו שעה ואיתי׳

 הנפלא, תנות אותו לבב הסלעים,
 אותו — הקדמון ישראל את שסימל

 דורות לשמור להאבק, לעמוד. בוזז
 לשעה הגדולה האמונה את ויובלות

 פהרת עד אבל לבוא. העתידה גדולה

 יתחדשו" הצמיחה רזי את תוסס הוא
 ערמות "ניחוח תתוחח", אדמה "בושם

 זבלן על רפתות והבל מזהיב* קש
 m האשרה של־נהן ובפיו וחלבן״,

 גבג בהטזזניע אשר את-,החרוזים; &ם
לבו: תזון אח

 ,gap - וישדד יעדר סקום ןד
פפה. — ויוער ץלע ו«ןר

פיכמן יעקב


