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טשרדחובסקי של הנוף שירת
להולדתו( שנהוחמש )שבעים

 עצמיותו ואה שיט את בודקים אנו
 — שביצירתו הנוף לאור המשורר של
 גם להגדיר ביתן פיו שעל זה, אפי קו
 ליריקנים. יש שלו. הליריקה מהות את

 בוב בעיקר -- גדולים מספרים ואפילו
 עניינם מטבע איני שהנוף — ליסטים

 צ׳א־ של ,.הערבה" אבל והסתכלותם;
 גדולה! שירת-נוף בעיקר היא ח)ב

 כור,ם שלבו והסיפור השירה וגדולי
הנוף. תיאורי עם והולך גדול

 של כיבושיה ראש אולי היה הגוף
 )אפילו ההשכלה נוף החדשה. השירה

 נוף בעיקר היה ומיכ״ל( מאפו של זה
 יסוד — אליגורי הרוב ועל ריטורי,
 ברביס ביאליק גם נשתחרר לא שממנו

 היו לעצמם כשהם שצבעיו עם משיריו.
 טבע ותפיסת עמוקה הסתכלות פרי

החו ב״שידי ואפילו )...הבריכה" עצומה
רף"(.

 ששדניהוב־ של נופו היה זו מבחינה
 וכמה אליגורי, תוכן פחית עמוס סקי

 שאולי זה, קו לצייו לי נזדמן פעמים
 מ־סוררינו שני בין ביותר המבדיל הוא

 הנוף את הדלי? ביאליק הגדילים.
 לספירה מיי־ איתו העביר עינו, כמגע

 צבעי־ בו הטביע כי גם יותר, רוחנית
 רצפת היתה זאת — צבעי־ממשות טבע,

 אוהד, ועקרה בהייה שנגעה החוזה
 גדולה כאן המציאות החולין. מתהומי

 מתחומיה. חורגת -- המציאות מן
המר את בעינו שליטף טשרניחובסקי

 יותר, שקטה ראיה אותם ראה אות,
 משהו בחב הדביק לא יותר. מתונה

 אף לעצמו. כשהיא הנוף מן שלמעלה
 וגם גדולות חויות פרי במובן, היו, הם

 הט־ שטרוז מה כל אבל גרדליט, סמלים
 בלשון אותם לדובב אלא טרח לא שורר

 שלא כדי עצמו, את ולכבוש משלהם
עצמם. עניני על עצמם, קסמי על לכסות

 בנוף נתכוץ לא הוא גם אף־על־פי״בן
 ביטול גט עצמו, את להביע אלא

הת אה להביע כדי אלא בא לא עצמו
 אושר לאותו ניב לתת כדי פעלותו,
 ברבבות עולם־אלוהים לו שאצל מופלא,

 לפעמים הוא שגם כמה כל תופעותיו.
 ומרכיב עצמו את לכבוש יכול אינו

 רעיונות ביותר המצוינים הנוף כשירי
הט בשירת המכריע היסוד — ״משלד״

 להבליט אותו, להראות הוא שלו בע
 להם. מספד שאין גילוייו את עשרו, את

 הוא טבעו משוש אשר האפיקן, נתגלה
להר — ולהראות ולהוסיף להראות

 פלא־גלוי באור וידוע הגלוי את אות
 במספר להביא — והעיקר ולא־ידוע,

 יחד שבהצטרפם הדברים, המון את
 זאת משנהו. בשבת אהד יספרו באילו

 להפליג טשרניחובסקי בשירת החתירה
 מתוך אלא נובעת אינה הדברים בפירוט

 להסיח שלא — הרבה להכיר רצון
 שאין הקטנות. ומן הגדולות מן דעת

ביניהן. להבדיל

 ילשיב לשיר לו שעמדה היא זו מידה
 ה. הערב על האחרונים ימיו עד לשיר

 כל גידלתו. אשר האדמה ילדותו, נוף
 הערבה את ולוטפת שבה שעינו פעם

 הוא חורין", כת היא ש״אך הגדולה,
 כאן חדשים, צבעים חדש, חן בה מגלה

 כאן — התוגה ומקור השפע מקור —
שי את והרנין דמו את שהדנין מה כל

ואור! מרחב רתו;
ורא בראש הוא אדם של נפשו גוף

 ביאליק של עינו ילדותו. נוף וגה ש
 וכל יבשרוור. בכפר דבקה ימיו כל היתה

 בעירים חתומים וגעגועיה נפשו אור
 ו״סרידה". רואה" ובאין ב״אחד־אחד

העי טשרניחובסקיהיה של נפשו נוף

 הנפלא שידו את אולי יסר עליה בה.
 ארץ קרקע אלא איבו "האדם ביותר

 רננה מלא שיר של חרוז מכל קטנה"...
 — חייו שורש שבאן ניכר זה ועץ

שיר צמחה זו וסורית גלויה שמאדמה
 גורל על הייו, על סיפר זה בעיר תו.

 ועגומים, מאירים רחבים. בניבים חייו
 ■האכזבות הפלאים על אדם יספר כאשר

 בין המפריד הקו זה כתומם. עד,דביקותו
 קיים אינן לאכזבה, פלא בין לינץ. עצב

 הוא אף הגדול העיז בשירה. כמעט
 הערבה. גם כוח. בכלל — פלא ככלל

 "ו ע ביתר כפעם פעט שב הוא שאליה
 רוחב בשל עליו הביבה געגועים, וביתר
 שכרון, עליו מסבים ושדותיה יגונה,

 גבורתם בשפעת נשיכתו אר. מרחיבים
 ולהתחדש׳ להתעודד בכוהם הנסתרת.

בפעם; פעם

חדשים הכה*" וזגרולח! הערבה הוי.

 ת*ססים בך

 ן בשכרו וקודחים עלומיהם באלן

׳■ והמשובה העןןה

 אלקה" של נתה תי ב,,ה שד הוא ושוב
..המר על ההומיר ורבה המראות טובת

בער חשפונה העצמה ועל הגדול" חב
 ית־ שוב בה ביובל יזבל .,מדי אשר כה,

 הקשים".,. הפראים בוהות איומים נערו
 עב״מתי הנרדם" "וזכות מן כאן משהו

 תחושת־היהוד ג□ זוהי ואולם מדבר",
 בנירו את אשר טשרניחזבסקי, של

 וחורך הגדל הכיח, הכרח תמיד עוררו
המח הנעלם. בקוסמי המגע במסתרים,

התגלותו. לרגע תמיד כה
«

 בער־ להסתבל להתאפק, היודע הוא.
 לשמיר יודע הקדמון, האדם של מומיתו
 אבל כוחי, את בקרבו ארוכות בחכמה

 מגע עם תמיד התעירדות לידי בא
שבט הענקים התפרצות עם האיתנים,

 למשירד אותי פשתה זו סגולה בע.
החדשה. בעיירתנו הראשון ם י ה

לער מעבר ישמע קזלו יצאת הים, נוף
 הצמיחה בימי בחרותו. נרף חית בה.

 לבבו"; אכל ,,כי אליו בא הראשונים
 בטחון ינק כוח, ינק האדירים מגליו

 אותו זכר כי לו, שהיה והוא וגבורה.
 הקדמץ, העברי הגבור סמל מרחוק,

 עשו קטנים שדורות נדיב, לב לבו, אשר
 ועורר זעם בו עורר לשמצה, שמו את

 הים הים"(. )"לנובח חייו ימי כל חנינה
הגי ימי של נעוריו, של הסטיכיה היה
 את נעצו מדי בארץ. ובשבתו דול,

 המולדת, ים בתכלת החומדות עיניו
 לבש ראשו, בבלורית נשב הים ורוח

 לגבורו במצפה ויהיה נעורים תפארת
 על ובעמדו יבואו. כי לפלאות יופיע, כי

 עם יחד זוכר שוב הוא יפו, ים שפת
 הקדומים, גבורת את היפות יון אלילית

 של האון פלא כנען". כובשי -אל את
 מאמונה את בו מחזק הגדול המים מרחב

ישובו; אשר אל" אדמת ב״פלאי

 :ונבנית נ?נך עוד לן, אגוזנו עיר כל

 י^רסי בועה בחץ.׳ בונת. ^ד,

!הנס רחרחש בנס. אך אפשר ואם

 בכוח, המאמין כמשורר, עוד מי
בבס! גם מאמין
 איתני בכוח אותו משכו בארץ אכן

 אותו ליבב הסלעים, ליבבו ההרים,
הקד ישראל את שסימל הנפלא, הכוח

 להאבק, לעמוד, כוח אותו — מון
 האמונה את זיובלים דורות לשמור
לבוא העתידה הגדולה לשעה הגדולה

 ירושלים ב., בהרודי־סלע שהביע מה —
הגזית": עיר

 שקיעת זןמש עם למולך אור בגגה

 )קדים,’? גות5 אןניך, כל ואדם!

 בו־גיורה, בי, פסל ג^ו דמי לא האמנם

ורדים! וכ?א3בר־ דם יכום, מכי דמי

 לקום, כוח לגבורת. אלא צמא לא כאן
 — צחיחה״ גיאיות בדמים ״להשתית

נדו "רוות בוז, רוות מהזיה לחדול א'
דים".


