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 'וורדסוורת ויליאם

  

  

 טינטרן מנזר

  
  

 ִטיְנֶטְרן מנזר מעל קילומטרים כמה שחוברו שורות(

  )1798 ביולי 13. טיול מהלךב ואי נהר גדות בחוזר בביקור

  

  

 ,ַקִיץ ְועֹוד ַקִיץ ֲחִמָּׁשה; ָחֵמׁש ָׁשִנים ָחְלפּו

  ְוׁשּוב ֶאְׁשַמע!ָוֳחָרִפים ִּבְמלֹוא ָאְרָּכם

 ִנָּתִכים ִמַּמְעָיָנם ָּבָהר, ְסאֹון ַמִים ֵאֶּלה

 ,ְוׁשּוב. ָׁשֵקט ָוַר9, ּוִפְכּפּוָכם ַאְרִצי

 ,ַהִּנָּׂשִאים ְוַהְּתלּוִליםֲאִני צֹוֶפה ַּבְּמצּוִקים 

 ֲאֶׁשר יֹוְצִקים ַעל נֹוף ִּפְרִאי ּוְמֻבָּדד

 קֹוְׁשִרים ; ְועֹוד ְּבִדידּות ַמֲעִמיָקה ָהגּות

 .ֶאת ַהּנֹוִפים ִעם ֶׁשֶקט ַהָּׁשַמִים

 ִהִּגיַע יֹום ְוׁשּוב ֲאִני רֹוֵגַע ִלי

 ַמְׁשִקיף, ַּתַחת ַהִּׁשְקָמה ָהֲאֵפָלה, ֹּפה

 ,ִציצֹות ַהֻּבְסָּתִנים, ְּבָקתֹות ּוְׂשדֹוֵתיֶהןַעל ַה

 ,ְּכֶׁשֹּבֶסר עֹוד ַהְּפִרי, ֶׁשָּבעֹוָנה ַהֹּזאת

 ֵהן ֲעטּויֹות ָּגָון ָיֹרק ָאִחיד ּוְנפֹוגֹות

 ֵׁשִנית ֲאִני רֹוֶאה. ֵּבין ָחֳרִׁשים ִויָערֹות

 ַקִּוים ַּדִּקים, Fא, ֶאת ְמׂשּוכֹות ַהֶּיֶרק

 ,ַחּוֹות ְׁשֵלוֹות; ִמְׁשּתֹוְבִביםֶׁשל ִאיָלנֹות 

 ֵזֵרי ָעָׁשן; ֶׁשַעד ַּדְלָּתן ֵהן מֹוִריקֹות

 !ִמֵּבין ֵעִצים, ַּבָּלאט, ְׁשלּוִחים ֶאל ָעל

 ,אּוַלי, ְּבֵאיזֹו ְּתׂשּוַמת ֵלב ַקָּלה

 ,ֶׁשל ַנָּוִדים ַּבְּיָערֹות ַהּׁשֹוְמִמים ֵמִאיׁש

  ִאּׁשֹוֶׁשּמּול, אֹו ֶׁשל ָנִזיר ִּבְמָעָרה

 .יֹוֵׁשב לֹו ְלַבּדֹו
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 ,ְוַהּצּורֹות ַהְּיֵפהִפּיֹות                  

 Fא ַנֲעׂשּו, ְּבֵעת ַרָּבה ֶׁשל ֶהְעֵּדר

 ;ִלי ְּכמֹו ַהּנֹוף ְלֵעין ָאָדם ִעֵּור

 ַּבֲהֻמַּלת, ַּבֲחָדִרים ְּבִלי ִאיׁש, ִּכי ִאם ָּתִדיר

 ֵהן ֶׁשָעַלי ִהְׁשרּו, ָעִרים ַוֲעָירֹות

 ,ְּתחּוׁשֹות ֶׁשל ְמִתיקּות, ִּבְׁשעֹות ֵלאּות

 ;ְּתחּוׁשֹות ְּבֶׁשֶטף ֵלב, ְּתחּוׁשֹות ַּבָּדם

 ְוַאף ֶאל ַמְחַׁשְבִּתי ַהְּטהֹוָרה יֹוֵתר

  ַהְרָּגׁשֹות–חֹוְזרֹות ְּבֹׁשִפי , ָעְברּו

 ,ִיָּתֵכן, ָּכֵאֶּלה; ֶׁשל ֹעֶנג Fא־ָזכּור

 ּתֹו9 ַחָּייוֶׁשחֹוָתָמן ַעל ַהֵּמיָטב ִמ

 ,ֶׁשל ָהָאָדם ַהּטֹוב ֵאינֹו ָּפעּוט ְוַדל

 ,ַהִּנְׁשָּכִחים, ַחְסֵרי ַהֵּׁשם, ַהַּמֲעִׂשים ַהְּזִעיִרים

 ,ֲאִני ֵמִניַח, ַּגם Fא. ֶׁשל ְנִדיבּות ְוַאֲהָבה

 ,ְלֵאֶּלה ֶׁשָּלֶהם ֲאִני ַחָּיב ַמָּתת נֹוֶסֶפת

 ,ָעה ְּברּוָכהִרְג; ֶׁשל ַמֶּׁשהּו ִנְׂשָּגב יֹוֵתר

 ,ֶׁשָּבּה ֻעָלּה ֶׁשל ַהִחיָדה

 ָּבּה ֹּכֶבד ִמְׁשָקלֹו ַהְּמיָֻּגע

 ,ֶׁשל ָּכל ַהֶחֶלד ַהָּסתּום ַהֶּזה

 , אֹוָתּה ִרְגָעה ְּברּוָכה–ֵיַקל 

 –ֶׁשָּבּה ִרְגֵׁשי־ִחָּבה ְּבֹר9 ַיְנחּונּו 

 ַעד ִּכי ַהְּנִׁשיָמה ִּבְכִלי ַהּגּוף ַהֶּזה

 ַעת ָּדם ָהֱאנֹוׁש ֶׁשָּבנּוְוַאף ְּתנּו

 ,ּגּוֵפנּו ָנם, עֹוד ֶרַגע ְוָעְצרּו

   ;ִלְנָׁשָמה ֵעָרה ָוֵנָעֶׂשה

 ְוָאז ְּבַעִין ׁשֹוֵקָטה ִמּכֹוַח ֹּתַאם

 ,ּוִמן ַהּכֹוַח ֶהָעֹמק ֶׁשל ַהֶחְדָוה

 .ִנְרֶאה ְלֹעֶמק ַחֵּייֶהם ֶׁשל ַהְּדָבִרים

 

 ם ְוִא                               

 –ֲעַדִין , ַא9 ֱאמּוָנה ֶׁשל ָׁשְוא ִהיא זֹו

 –ַּבֲחֵׁשָכה ּוֵבין ֲהמֹון צּורֹות 
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 ְּכֶׁשִזיַע ֲחָרָדה; אֹור־יֹום ָעגּום

 ְוַקַּדַחת ָהעֹוָלם, ֶׁשֵאין ָּבּה ֵחֶפץ

 –ָּכְבדּו ָּכל ָּכ9 ַעל ֹּדֶפק ְלָבִבי 

 ַׁשְבִּתי ִלְגָדְתK, ָּברּוַח, ֵאי9 ׁשּוב ָוׁשּוב

 ,ַהָּנע ָוָנד ַּבֹחֶרׁש! ְנַהר ַואי ַהַּיֲעִרי

 !ֵאי9 ׁשּוב ָוׁשּוב ֵאֶליK ִנְפְנָתה רּוִחי

 

 ְּבַהְבָלחֹות ָהגּות ֲחִצי־ְּכבּוָיה, ַעָּתה

 ,ְמֻעְרָּפִלים, ְקלּוִׁשים,  ַהִּזְכרֹונֹותִּבְקַהל

 ,ּוְבִמָּדה ֶׁשל ַצַער ּוְמבּוָכה

 ; ָקָמה ִלְתִחָּיהְּתמּוָנה ֶׁשַּבִּדְמיֹון ׁשּוב

    Fא ַרק ַּבְּתחּוָׁשה, עֹוִדי עֹוֵמד ֹּפה

 חֹוֵׁשב ִּבְנִעימּות, ַההֹוֶוהֶׁשל ֹעֶנג 

 ֶׁשְּבֶרַגע ֶזה ְטמּוִנים ַחִּיים ְוֹחֶמר

 ,ְוָכ9 ֲאִני ֵמֵעז ִלְׁשֹאף. ְליֹום ָיבֹוא

 ַּגם ִאם ׁשֹוֶנה ֲאִני ִמְּכִפי ֶׁשָאז

 ְוַכְּצִבָּיה; ְּגָבעֹותָּבִראׁשֹוָנה ִהַּגְעִּתי ַל

 ,ְלֹאֶר9 ַהָּגָדה, ִּדַּלְגִּתי ֶּבָהִרים

 ,ְּגַדת ָנָהר ָעֹמק ּוֶפֶלג ְמֻרָחק

  ְּכמֹו ָאָדם–ְלָאן ֶׁשַרק הֹוִלי9 ַהֶּטַבע 

 ַהָּנס ִמְּפֵני ֵאיָמה ְוFא ְּכִאיׁש

 ֶׁשֵּכן ַהֶּטַבע ָאז. ַהְּמַבֵּקׁש ֶאת ֶׁשָאַהב

 עּוִרים ַהְּנחּותֹותֵהן ֲהָנאֹות ַהְּנ(

 )ְוַהַחָּיִתּיֹות ָחְלפּו ְּכFא ָהיּו

  ִנְבַצְרִּתי ִמְּלַצֵּיר–ַהֹּכל ַּבֹּכל ָהָיה לי 

 ָהֲאָׁשִדים ָהרֹוֲעִמים. ְּדמּוִתי ְּכֶׁשָהִייִתי

 ,ַהָּמצּוק ָהָרם; ְּכמֹו ְּתׁשּוָקה ָצדּוִני

 ,ַהַּיַער ַהּקֹוֵדר ָוָעב, ָהָהר

 ָהיּו ִלי ָאז, םִצְבָעם ְוצּוָרָת

 , ְּתחּוָׁשה ְוַאֲהָבה; ְלַתֲאָוה

 ֶׁשXא ָּתְבעּו ָּכל ֶקֶסם ְמֻרָחק

 Fא ַסְקָרנּות ְקנּוָיה, ְּפִרי ַמְחָׁשָבה
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ט  , ַהְּזַמן ַההּוא ָעַבר–. ַא9 ִמַּמֶּבָ

 ,ּוַמְכאֹוֵבי ָאְׁשרֹו ָהיּו ְּכFא ָהיּו

     Fא ַעל. ּוִמְׁשָּבָריו ַהְּמֻסְחָרִרים

   ִּכְׁשרֹון ַאֵחר; ַעְצִמי ֶזה ֶהָעמּום ֶאְדַאב

 ָּכֶזה ְוַעל ָאְבָדן. ִנַּתן ִלי ְּתמּוָרתֹו

 ָלְמָדה ֵעיִני, ֶׁשֵּכן. ִּפּצּוי ָּגדֹול, ִנְדֶמה

 Fא ִּכְבֵעת ְׁשאֹון־, ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבֶּטַבע

 ֶאָּלא ִלְקFט    , ְימֹות־ַהְּנעּוִרים

 ,ל ַלַחן ָהָאָדםקֹול ִּדְמַמת ּתּוָגה ֶׁש

 ֲאָבל ַעִּתיר ָעְצַמת־, Fא ַחד ְוFא צֹוֵרם

 ְוַחְׁשִּתי ָאז. ִטהּור ְוַהְׁשָקָטה

 ַמהּות ֶׁשֶהֱחִריַדְתִני ְּבֶחְדַות

 ְּתחּוָׁשה ְמרֹוָמָמה; ֲהִגיג ַׂשִּגיא

 ,ֶׁשל ַמֶּׁשהּו ֲחדּור ַעְמקּות ְלֵאין ִׁשעּור

 ,ת ׁשֹוְקעֹותֶׁשִּמְׁשָּכנֹו הּוא אֹור ְׁשָמׁשֹו

 ,ֶמְרַחב ַהָּים ְוָהֲאִויר ַהַחי

 :ּוְבֵלב ָאָדם, ְּתֹכל ָהָרִקיַע

 ַהְּמִניָעה, ִרְגָׁשה אֹו רּוַח

 ,ּוֻמָּׂשָאיו, ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר חֹוֵׁשב

   ַעל ֵּכן עֹוִדי. ַּבֹּכל ּוְמַפָּכה

 ,אֹוֵהב ֶאת ַהָּכִרים ְוַהְּיָערֹות

 ְוָכל ֶׁשֵּיָרֶאה; ְוֶהָהִרים

 עֹוָלם; ַעִין ֹּפה ָּבָאֶרץ ַהְּיֻרָּקהָּב

 , ָמה ֶׁשֵהן ּבֹוְראֹות–ָהַעִין ְוָהֹאֶזן 

 ָׂשֵמַח ְלַהִּכיר; ּוָמה ֶׁשֵהן קֹוְלטֹות

     ּוִבְלׁשֹון ָּכל ַהחּוִׁשים ַּבֶּטַבע

 ֶׁשִהיא, ֶאת ֹעֶגן ֹטַהר ַמְחַׁשְבִּתי

 , נֹוֶצֶרת ְלָבִבי, ַמְדִריָכה, ֵמיֶנֶקת

 .  ָּכל רּוִחיְוֶנֶפׁש 

 ָאְמָנם                           

 אּוַלי, ַּגם ִאּלּוֵלא ָלַמְדִּתי ֹזאת

 ַמַּתת רּוִחי ָהְיָתה ְׁשֵלָמה ִעִּמי                 



 156

 ִּכי ַאְּת ָּכאן ִעָּמִדי ַעל ְּגדֹות ָנָהר 

  *,ַאְּת ֲחֶבְרִּתי ַהְּיָקָרה ִמֹּכל; ַרב ַהֵחן, ֶזה

 ּוְבקֹוֵל9 ֶאְתֹּפס; ל ָּכ9ַהְּיָקָרה ָּכ

 ֶאְקָרא, ֶאת ְׂשַפת ִלִּבי ֲאֶׁשר ֵמָאז

 ֶאת ֶחְדוֹוַתי ִמן ֶהָעָבר ְּבִניצֹוצֹות

י9 ַהְּפרּועֹות  ִמי ִיֵּתן! הֹו. ֵעיַנִ

 ,ּוָב9 ֶאְרֶאה עֹוד ְקָצת ֶאת ָּתֳאִרי ֵמָאז

 

 ,ְוָכ9 ֶאָׂשא ְּתִפָּלה! ָאחֹות לי ְיָקָרה

 Fא ִּתְבֹּגד, ֹזאת ָיַדְעִּתי, ַבעִּכי ִאָּמא־ֶט

 :ֹזאת ְזכּוָתּה; ְּבִמי ֶׁשֲאָהבּוָה

 ְלהֹוִלי9, ָּכל ְׁשנֹות ַחֵּיינּו ֵאֶּלה

 ֹּכה ַרב ּכֹוָחּה ִלְפֹעל ; ִמִּגיל ֶאל ִּגיל

 ָּבּה ִלְרֹׁשם, ַּבַּדַעת ֶׁשְּבִקְרֵּבנּו

 ּוְלָהִזין ָּבּה, ַּגם ֶׁשֶקט ַּגם ִיְפָעה

 , ֶׁשְּלׁשֹונֹות ָרעֹות–ת הֹוד ָהגּו

 ,ּבּוז ְּבִרּיֹות ָאנֹוִכּיֹות, ִּבֹּקֶרת

     ְוָכל, ְנִדיבּות ְּבָרָכה ֶׁשֵאין ָּבּה

 –ַהֶהֶבל ַהַּמְׁשִמים ֶׁשל ַהּיֹוְמיֹום 

 Fא ְימֹוְטטּו , Fא ְיַנְצחּונּו

 –ִׂשְמַחת ָהֱאמּוָנה ִּכי ָּכל ַמְרֶאה 

 ,ִאם ֵּכן, ְּלָבָנהְּתִני ַל. ָמֵלא ְּבָרָכה הּוא

 ;ִלְזֹהר ָעַלִי9 ֵעת ֵּתְלִכי ָּבָדד

 ּוְלרּוַח ֶהָהִרים ָהַעְרִפִּלית ִלְנֹׁשב 

 ,ּוְבָיִמים ָיבֹואּו: ָּב9 ָחְפִׁשָּיה

 ְּכֶׁשַּלַהט ֶּפֶרא ֶזה ַיְבִׁשיל ְוֵיָעֶׂשה

 ָׁשָעה ֶׁשַּדְעֵּת9; ְלַתֲענּוג ָמתּון

 ,ָיָפהִּתְהֶיה ָמעֹון ְלָכל צּוָרה 

 ֵֹנ9 ִיְהֶיה ְמקֹום ִמְׁשָּכן ְּכֶׁשִּזְכרו

 ָאז! הֹו; ְלֶמֶתק ֶׁשל ְצִליִלים ּוְתָאִמים

 ,ְּבִדידּות, אֹו ְּכֵאב, ַצַער, ִאם ַּפַחד

 ֵאי9 ְּבִהְרהּור רֹוֵפא, ִיְּפלּו ָל9 ֵחֶלק

 .'דורותי וורדסוורת, מופנות לאחותו של המשורראלו שורות * 
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 ,ֶׁשל ֹעֶנג ַר9 אֹו־ָאז ִּבי ִּתָּזְכִרי

 –ם ָחִליָלה אֹו ִא! ּוְבִאְמֵרי ְׂשָפַתי

 ֶאְהֶיה ֲאִני ִאי Fא ֶאְׁשַמע קֹוֵל9

 ּוֵמֵעיַנִי9 ָהרֹוְׁשפֹות Fא ַיִּגיֵעִני ִזיק־

  ֲהִתְׁשְּכִחי אֹו־ָאז–ְימֹות־ָעָבר 

 ִּכי ַעל ְּגדֹוָתיו ֶׁשל ֶזה ַהַּנַחל ַהְּמַלֵּבב

 ֶׁשְּזַמן ֹּכה ַרב, ַוֲאִני; ָעַמְדנּו ַיַחד

 ,אִתי ַעד ֲהלֹוםָּב, ָסַגְדִּתי ַלֶּטַבע

 ,ַאְּדַרָּבה, Fא ִּכי; ִמֻּפְלָחִני Fא ַסְרִּתי

  ִּבְדֵבקּות ַעָּזה–ְּבֶיֶתר ַלַהט ָּבאִתי 

 ,ַאף Fא ִּתְׁשְּכִחי. ֶׁשל ַאֲהָבה ַּבת־ֹקֶדׁש

 ,ְּבָרֲחִקי ָׁשִנים, ִּכי ִּבְנדּוִדים ַמה־ַרּבּו

 ,ּוְמרֹוֵמי צּוִקים, ַהַּיַער ְּתלּול ַהֶּגַבע

  ֵאֶּלה ִלי ָיְקרּו–ְטבּול ֶיֶרק , נֹוף ָהרֹוִעים

   !ֵה ם ָיְקרּו ִלי ּוִבְזכּוֵת9 ָיְקרּו, ִּכְפַלִים
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