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            שימלשימלשימלשימל    הרולדהרולדהרולדהרולד

        

        

        ))))הצביהצביהצביהצבי    שירשירשירשיר((((' ' ' ' הירשהירשהירשהירש    פוןפוןפוןפון    געזַאנגגעזַאנגגעזַאנגגעזַאנג''''    מתוךמתוךמתוךמתוך    אחדיםאחדיםאחדיםאחדים    ִמקטעיםִמקטעיםִמקטעיםִמקטעים
        
        
•        

        

  ְלתֹו ְמֻׁשָּבִצים ְׁשִתָּיה ִמְקְואֹות ַאְרָּבָעה

  

  ָּכל ִעם ֶסַלע ֶנֶגד אוֹ 

  ַמִים ֶׁשֹעֶמק ַהְּמיֶֻחֶדת יתָהַאְרָקִד  ַהִּצְמִחָּיה

  ְּבֵלב ַהַּמְתִחיל ַהָּׁשִכיחַ  ֶהָעֶלה    ְמַסֵּפק

ַא ַהְּמַטְּפִסים    ְמֻחָּדד ְלָקֶצה ִמְתָאֵר  

  

  ֶיֶתר ִחֶּוֶרת ּדֹוָמה ְּבַעְלָוה ָהֲעִדיִנים

  ּוְמַקֵּנן ֶנֶגד ַטַחב ֶסְנִטיֶמֶטר ֲחִצי

  ְמַלְּקִקים יםְרִגיִׁש  ְלַחְרטֹוִמים ַא    ֶאֶבן

      ֵעִדים ָאנּו ֵאין

  

•  

  

  ּומּוָזִרים ְנִעיִמים    ַהְּמַבְלְּבִלים ָהֵריחֹות ָּכל

  ְסֻגִּלים ּכֹוָבִעים    ֲעֵבִׁשים ּוְבֹנַעם מּוְׁשִקִּיים

  

  ְמֻׁשִּנים ַאְבָקִנים    ֶקֶסם ְּבִעּגּוֵלי ּוְרִעיִלים

  ַפעְּבׁשֶ  ַמר ַיְׂשעּור    ֲחרּוִטי ַּגְמצּוץ

   ַּכָּמה ְלַהְרִּתיחוֹ  ֵיׁש ַא ָאִכיל(

  ִמְׁשַּפְחִּתית ְצֻהָּבה ָאְרָנה ֵּבין )ְּפָעִמים

  

   ָנְגעּו    ֵאֵלינּו ִהְתַקְּדמּו    ַאָּילֹות ָרִאינּו

  ָזזּו א ְּבִהָּקֲהלּות ְלִעִּתים    ִּכְמַעט
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א ַא ַיַער ָעְמֵקי ְּבַמְּצֵבי  

  ַהִאם ְסִּפיקמַ  ֹּדם ָיַׁשְבּתָ  ִאם

  

  ְלַבד ָחָנה אֹוְרַלְנדו ׂ    ְמַׁשֶּנה ָהָיה

  ׁשֹוֶתה( יֹום ֶעְׂשִרים ֶׁשל ְּבצֹומוֹ 

  ֵּכן ַּתִּנים    ָאַמר )ִמיֶנָרִלִּיים ַמִים

  ָאֹדם ׁשּוָעל )ִּגְרָסתוֹ  ְלִפי( ָצבֹועַ 

  

  ֶעְׂשִרים    ִנְׁשַאל ַּכֲאֶׁשר ַא    ַעְקַרִּבים

  ַאָּילֹות ּוְלא ְׁשֵקָטה תִהְתּבֹוְדדּו יֹום

  ֲעֵרמֹות ַא    "א ַאָּילֹות    א"

  ָאֳהלוֹ  ְסִביב ְׁשִכיִחים ְּגָלִלים

  

•  

  

  ֵעץ ְּכַמֶּצֶקת ַאְרַקְדָיה ְלתֹו ֲחָזָרה

ֵאיֶזה ֶׁשל ְצלּוִלים ַמִים ְלתֹו  

  ְלָאָדם ְיִדידּוִתי ָּגְבָהן     ֲאַגם ֶּפֶלג

  ֲחָׁשׁש     יָרָפה'גִ  אוֹ  ְּכסּוס ֶׁשא

  

  ְּבָכְלֹזאת ַא ְּגלּוָיה ְּפֻלְגָּתא ְלא

  ִּתְקֹרֶבת ָיד ִמַּכף ְמַקֶּבֶלת ֵאיָנּה

  ַעְצָמִאית    ְּבָאְפָיּה ׁשֹוָנה    ָצִעיר ַּכֲחמֹור

  

•  

  

  ֵּבין ַהֶּמְרַחִּקים א     ֲחַבְרּבּוָרם     ִצְבָעם

  ֲהָוָיָתם ֶעֶצם ֶאָּלא ִמְתַקֶּדֶמת ְּדִהיָרה

  ִמַּקְדַמת ֶהְרֵּגֵלי     ְּפָׁשָרה ְלא     ִּכְצִבי

  ֶזה ֵאי     ִׁשְבָטם ֶׁשל ֶקֶדם

  

  ָהֹראׁש ִצֵּדי ִּבְׁשֵני ֵעיַנִים ִעם
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•  

  

  ַרַעׁש      ְיִדיָעה ָּבא ִצּפֹור ִמּקֹול

  ָּבָאְזַנִים הְמרּוקָ  ַׁשֲעָוה     ּבֹוְדִקים ָלָבן

  ְּבֵרַכת ֵמי לׁשֶ  ְקַטָּנה ִצְנֶצֶנת

  ִמי(     ֹראָׁשִנים ָּבּה ִיְהיּו      ְצִבי

   

  ַטַחב ּגּוׁש      ָאִביב  ְּבבֹוא)יֹוֵדעַ 

  ְׁשֹחִרים־ְׁשֹחִרים ְּגָלִלים     ֵהיֵטב ְמֻצָּיץ

  ְמֻדְבָלִלים ִעִּזים ִמְּגָלֵלי ִּפי־ְׁשַנִים ְקַטִּנים

  

•  

  

  ִמַּתַחת ְלַמה ָּכבֹוד ְּבִיְרַאת ִמָּסִביב

  ׁשֹוֶנה ְּבַהְרֵּבה א     ָאָדם ֹׁשֶרׁש

  ּפֹוֶרה ְלִזּיּון ְראּוֵבן ּדּוָדֵאי     יְנֶסְנג'ִמגִ 

  ְּפִעיִלים ּגּוִפים ְׁשֵני ָהרּוחֹות ֵמַאְרַּבע

  

  ֶיֶלד ִיְצַמח     ַעְצָמם ֶאל ִנְמָׁשִכים

  ִלְנֹעץ ִלְמקֹוָמם ָהיּו ִנְדָּבִקים ִאם

  חֹוֵׁשב ִייתָ הָ  ְלֵעיְנ ָיָׁשר ַמָּבט

  ֵּבין ַאֵחר ֵאיֶזה אוֹ      ַאָּבא

  

  ַאֲחָריּות ֵאיזוֹ  ְל ְלַהְזִּכיר ַהֵּמִתים

  ְיֵבׁשֹות ִּפְטִרּיֹות     ֻהְזְנחּו ְׁשִביִלים     ֶחְטאֹון

  יֹום ָעָׂשר ִּכְׁשָׁשה ְלַאַחר ַהֹּבֶקר

 ְלַאַחר ַּתְחְזרּו ַהִאם     ֶּגֶׁשם ְלא

  

  ֵליל ִּבְׁשָבט ּו"ט ֶּגֶׁשם ִנחּוׁש

  ֶעֶרב ִלְקַראת ַקל ֶּגֶׁשם     ָמָחר

  ִנְמָׁש     ְלָמֳחָרת ַקל יֹוֵתר עֹוד

 ְּכלּום ַא     נֹוָסף ֶאָחד ְלאּוַלי

  

להרולד 'הירש פון געזאנג' הפואמה *

במהלך אור לראות עתידה ,שימל

 .'חושן אבן' בהוצאת הקרובה השנה


