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            ויץויץויץויץווווהורהורהורהור    אישאישאישאיש    הלויהלויהלויהלוי    בערושבערושבערושבערוש    ישכרישכרישכרישכר

        

        

        למשורריםלמשורריםלמשורריםלמשוררים
        

        שאינם קרואים לשירה וישירושאינם קרואים לשירה וישירושאינם קרואים לשירה וישירושאינם קרואים לשירה וישירו

        .... ונבערים מדעת חוקי שפתנו וסגולותיה ויזמרו בה ונבערים מדעת חוקי שפתנו וסגולותיה ויזמרו בה ונבערים מדעת חוקי שפתנו וסגולותיה ויזמרו בה ונבערים מדעת חוקי שפתנו וסגולותיה ויזמרו בה
  

  "הוא אומר שירה, לא כל האומר שירה"                                                           
  

  )ח" מזמור י,ט"מדרש שוח(           
  
  

  ,ִנְסֶּתֶרת ִמֶּכם ַהִּׁשיָרה רּוחַ  ִאם

  ,ַּתְׂשִּכילּו ֶטֶרם ַהִּׁשיָרה ּוִבְׂשַפת

  !?ִנְמֶהֶרת רּוֲחֶכם ַּבִּׁשיר ָלֵצאת ָלָמה

  !יֹוִעילּו א ֵלב ירעִ לָ  ִׁשיֵריֶכם ֵהן

  !ֵּתָאֵסף חּקַ ּתֻ  ִמחּוץ א ַהִּׁשיָרה

  – ֶּכֶסף ַרב ִּבְמִחיר הנֶ ּקָ תִ  א ַּגם

  

  ,הָאצָ יָ  ָיּה ִמּסֹוד ָּבֱאנֹוׁש ִהיא רּוחַ 

  ,ֱאּהַ  ארֵ קֹ  ַלְּׂשִריִדים ִהיא ַמָּתת

  ,ָּבָאה ִהיא ִמַּנְפָׁשּה ִלְבָעֶליהָ  ִאם

  !ִלְנֹּגּהַ  ִיְפֹרׂש אֹור ,ֹקֶדׁש ַזְרָעּה ָאז

  ,הָ ּנֶ עַ ּיְ וַ  ָּבא ִּכי ָלּה ָקרּוא א ִאיׁש

  .ָּבֶניהָ  ָּכל לוֹ  מּום ֻמֵּכי ַמְמֵזִרים

  

  רֶד הֶ  לוֹ  ִיְּתנּו ַּבִּׁשיר ַהֲחרּוִזים ַּגם

  – ַמְחֶׁשֶבת ִּכְמֶלאֶכת ָהֳאַמן ַיֲעֵׂשם ִאם

  ,רֶד סֵ וָ  ֶר עֶ  ּוַבִּמְׁשָקל ַּבִּמָּדה

  !ִנְׂשֶּגֶבת ְלִׁשיָרה ֹיִפי ִמְׁשֶנה ֵהם

  

  ,דּומָ לָ  ַהְּמׁשֹוְרִרים ַהָּׂשָפה ֻחֵּקי לּו

  .דּובָ ָא ָּבְטלּו ִׁשיָרם ֲחרּוֵזי ָאז



 752752 

  ַאִּביעַ  ְלֵאֶּלה ַּבְּכתּוִבים ּוְכָבר

  !ִויִגיעַ  למָ עָ  ָלמוֹ  יֹוִעיל א ִּכי

  ָמַעל ַוֲעָמלוֹ  ִאיׁש עיגָ יִ  ָלִׁשיר ָׁשְוא

  !ִמַּמַעל ִנְּתָנה, ַהִּׁשיָרה לוֹ  א ִאם

  

  ּבֹוֶחֶנת ֹאֶזן – א, לוֹ  ֵאין ָּבּה ִּביָנה

  .ֶנתחֹונֶ  ִּפיהּו א ַהִּׁשיָרה ּוְׂשַפת

  ,ְיַעֵּדר ֵמרּוחוֹ  טׁשֶ קֹ  ִהָּגיֹון

  – רֶד חָ מֵ  ָּבַרְעיֹון, ֵמחּוץ ַּבָּׂשָפה

  

  ,ַיְׁשִמיעַ  ַרב ֵעֶרב קֹולֹות – ִׁשירוֹ  ָאז

  .ָיִריעַ  ִאם ַּגם, ּבוֹ  ֵאין ִזְמָרה קֹול

  ַּכַּמְרֵצעַ  ִיְרַצע, עֹוְרִבים קֹול – ִׁשירוֹ 

  .ֵרעַ קוֹ  ָּבּה ּהּפָ ּתֻ , ַיְכִּביד ֹאֶזן ָּכל

  

  ,ּוּקׁשֹ יָ  ַוֲחרּוִלים, ִסיִרים קֹול – ִׁשירוֹ 

  .קּורֹ ִׁש יִ  ַוֲעָדִרים, ִּתְגֶעיָנה ֹצאן קֹול

  ,רּוחַ  ּוְרעּות ִריק ִאְמֵרי הּגֶ הְ יֶ  ִׁשירוֹ 

  – ּוַמּפּוחַ  ֵאׁש ַּגם, ּוםּגהְ יֶ  א ִסיָגיו

  

  ,ֶחֶרט – ּוְלָגְלמוֹ , ּבוֹ  ֵאין ַחִּיים רּוחַ 

  !!טֶר ׂשֶ  ַלֶּנֶפׁש, רּוחַ לָ  הּוא ַּכֲחִריץ

  ,ַּבֵּסֶפר ָּכתּוב ִאם ַּגם ִנְמֶחה ּוְׁשמוֹ 

  !ֵאֶפר ִׁשיֵרי ָּכל ִעם, ֹיאַבד ַּבֹּתהּו

  

  

  

  

  
  

  .1895, ווארשה,                  ישכר בערוש הלוי        

               .12.6.1899 ,'הצפירה': מתוך* 


