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-ניטנייאל

)קרבן ומרה.

מאת

רבינדךא־נת טאגורי

^ץתרנימיםפיוזייםמתוך

הפקוי ממגלי מתרנםים

לאננלית על־ידי המחבר

עצמו ומאננלית לעברית

לנל־ידי

יוד פרישמאן

•

א.

ןמייתני בלי אחרית ,פ• כן היה חפצך .תייק את־הבלי היצרן הזה

כפעם בפעם ותמלאנו תמיד חיים חד*ים.

את־ההליל הדל הוה העשוי אנמון נ*את על־נבעות ועל־זגמקים

וחללת בו ננינות א*ר לנצח חי*ות.

ו•־ו •ו• 1י ״V־ IV

מפני מגע *יךיך א*ר ח:י־£נד לו נתר לבי הקטן בעליצותו

מגבולותיו ו;תן ?יב לא*ר מייה אין לו.

נזלו מתנותיך באץם מיה על־כפות ;די הצרות .דיות־על־דרות

חולפים ואתה עור יוצקן עלי.יעור מקום בי להן באין.קץ.

ב.

כ׳ תצונ־ לשיר איטה 2י לןני בי י*בר מגאון .אז אביט אל־פניך

ו ־-י יי• *־* • • ~ • • I• - Xו * -י י* ?* ן

ועי{ ,תמלאנה דמעות.

ו־ * י * * י ? :

כל־הנמ^ה וכל הנעקש בחיי יתערב גי והיה לזמרה אחת ערכה•

* ״ •ו *• ו * ״ *ו• י *־ -״:י־ • ו״* ו•ו? *-1--

אז יפי* *יי תהלתי את־כנםיו כצמוד עליזה המעופפת על־פני ים•

;דעתי כי ?רדי זדה לן לךצון; .תנתי כי יק בז*1ת אב) 1לפניך:

בהיותי למלויי.

יו ׳ • ו

אפרשה בנף *ירי עד־המקום אצור אוכל ,אגע בקצה בעקב רנלך

אשי לא .קויתי מעילם להני? אליל•

*כור גילת *ירי שכחת* נפ*י ואקרא רע לאשר אדון לי.
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ג.

לא ידעתי ,ארני׳ איכה ת*יר .אך מאדן א5כי אליך בחרדת דממה.

׳־ו• • • * *•• • 1ר — ן* * • -ן •  1ויו*•; -

אור ננינחיך האיר את־הארץ* .פפה נ*31ת זמיךתך מ*םי.ם ו.עד־

שמיס וזרם טירך הקדו* הרם כל חתחתי אבן וי*תפך מהם והלאה.

״ •-וVי •*י ־** ,־ • ״ו־** -׳--••-ן  * * * -ו * •

פ-

74

רבינדראינת מאנורי

כמה לכי להתחפר אל שירך  -אך ל<8וא .יניעות קולי .דבר

חפצתי  -אך אין לדבר מבוא אל ה*דךה; אז #וקתי בצר לי .אוי לי.

ארני ,כי לכרת לכי 3ר<זתות ננינתך א*ד אי 1לה! קץ י

ד.

הו• חיי חיי; מי לתנני תמיד ושמרתי בעזרי לםןן יטהר ,כי יד?נהי

אשר רוח מנעך טוכן עלץצרי כלם.

מי יתננ• תמיד ושמרתי מחשבותי מבל־פזב ,כי ידעת• כי אתה

•ו־• ? •  - • : - ? :ו י ־ ־ ו * י • ?־ ו • . -

האמת אשר הצת פקךב רוחי את־נר תבונתי.

מי ית:ני תמיד ונישתי פל־רע מרןי־ב לב• ושמרתי אהבתי בפי־חיה,

כי ידעתי כי אתה בוננת פפאך בסתר ארון לכי.

וזה יהיה ר**< 8דרכי :אשר אמצא אותך פבל מפעלי .כי ידעתי

וי •;י ־:י ו־׳ Vו* :י ?ו •:י־ י *י  Xי

כי אתה הוא המאזרנ׳ לח למען אפעל.

־ ״ ־ו־:״• ־ ן ״ ו * ן *

עשה עטי חסד דק רנע אחד נ תנני ואש! על ידך ואת־פעל ידי

אשלים אחךי־כן.

כי ארחק מאור ט:יך לא ידע לכי מךנ?נה א• #לוה .אז :הפד לי

מפעלי לעמל אין קץ ביס עמל באין נבול.

י  • * Iו? * -וו-ו;-■ ** -וו

הנה עלה המיץ בחלוני בנכאיו ובתאניותיו  -רהדבי׳ים תהימנה

י״ ^* ־׳׳ ־י ו ־ ־ •וי* ו-ו׳•* ו-ו• ו•*יי

המית שירן בשדה חךש רענן.
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הנה באה העת כי א<8ב עמך פנים אל־פנים ואזמר את־שיר חנכת

•• -- -* *V-וו•• י •• ־ *-״ * *ן

החיים בעתרת המו־געה הזאת.

-ש

ו.

קטף לך את־הפךח הקטן היה ;.קחנו לך ,אל־תאחר; .ראתי פן

ילל ויפל אל־העפר.

•ו•

84

ניבנייאלי.

-ם

ואס-מקום א׳ךלו ?.:עטרתך׳ אל תח&ל על־עמל כפיך; כבדנו נא

ו^לח ,לקי אליו וקטפתו .יראתי כי בטךם שים לב ;.עביר היום ו.עת

הפןךפן תתלף.

ואם צבעו איננו ןנ&ק ואם ריחו עורנו רך ,אל ולןחטל מפןחתו; קיים

לבך אל־הפלח וכןטפני בעוד מועד.

ז.

*וירי התנצל את-עדיו םעליו .אל לשירי תפארת לבוש ומכלול.

• ו יי י  : V־•״ : -י• י;*• ו

 ;8לשיויתו המכלולים את־בריתי עמך ופן לפרצו ביני ובינך ושן לשכיח

שאוןם את־ךםמת שיחך.

מפניך תטונ בחרפה נאות המשורר בי .הוי משוררי ואלנ־ ,ראה הנה

לשבתי לרנליך• תנני נא ואפונן חלי ,והיו חץ נכונים ויורים כחליל האנםון

אשר תנזלאנו זמרה.

ח.

אל לילד לבש בנדי מלכות י *6יענוד שרשרת לצוארו ,פן יחדלו

:יי ו • ו - -ו ; ־ ; :- 1י יי -וו

בלי *ןןשעיו למצא חן בעיניו .לבוניו להיו לו למפנע על־כל טךךך ךנל.

כי יירא תמיד פן ישחיתם או יטנפם ,ונזהר כל־היוס צפני תבל וחרד

י • • >• ••-VI״ ו *ו-ו••־ י ־ ׳• — -־ ?ו-

תמיד למוש טטמימו.

•י•יוו

ל* טובים ,אם ,כןשרי פאי־ך ,על־מנעם אוחו מברכת יעפר
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האדמה ועל־גזלם ממנו םשפשו לבא אל־התפארת הנדולה אשר לחיי

־ז*י• ו־ ״ו* •י •וי • *-י•*י -ו* Iי ו•-י

אדם םכיב.

ט.

ה1י פתי ,כי ו&מר להנ&א על־בהפיך אשר לך אתה! הוי ?גני ,פי

ו&מד לשאל נדבה על־פתחך אשר לך אתה!

4ל יהבך על־יד אשר פ!ח לו לשאת כל־משא ,ואתה אל־תבט מאחריך

 Iי  - • Iי  •1־ ••• ו ־ ו ו־• * ־ ־  -־ 1• I

ואל יצר לך.

חפצת לכבות פרנע אחד את-אור המנורה אשר ננעה אליו רוח אפו.

•-וו; -ו*••-י ־ו*  • 1וו? •י* ־ -

חטאת היא׳ אל־תנע ביךלם טמאות במתניתיך א£ר ניאו לך .ךק־זה .ידוה

לו לרצון אשר תי&ים לו האהבה ה•והויה.

;* וI־• ?• * ־ ** ־ • •

ם־

94

יבינדרא.נוז מאנורי

־ם

^ה הדום לרגליך :ינוחו נא כמות דגליו באשר־י8ם העניים וה#טלים

 1ו*;-י $י * - -ו*ן  1 -י * * ••1ו ״ ׳ • •

והאובדים.

כי אמדתי להשתהות אליך6 ,נ תנע בךכי.עד־הטעםק׳ם אשר שם

ינוחו כפות רנליך עם־העניים והשפלים והאובדים.

6נ ;קרב לנצח ןאון לםקום־שם תהלך בלבוש .ענחזך עם־העג״ם

והמשלים והאובדים.

ו־>?יV:ו•

 *6יובל לבי לנצח למצ^ נתיב למקום־*ם התחבדת עם־חדלי

יי־ •ז י• י ו • • * ו -״ו < • • ו ״

חבר עם־הזנניים וד שמלים והאובדים.

יי י ?*י •י ; * ו • * ו• ו •

יא.

מנע פיך מימיה וטתחנה וחדל םהקציד לבונה .אל־םי אתה מתפלל

ו ~ -י ••וי יו•-1ו-- -ו * * ■Iי י  ? -י ו - -

•1ה בפנה החשבה והעזובה אשר בהיכל הזה עם־הדלתים המרות ? פקח

־ י י  • •• 1 -ו י 1י ו־ י • ״ י ־י • ״ו י ״• ־ ו* *־ ו

עיניך והבט :אין אלהיך לפניך!

הנה <8ם הוא באשר החדש חיר* את־האךמה הקשה והחוצב מנפץ

אבנים .עטם היא בשרב ובמטרות עז ובגדו כבד מאבק .פשט אדית מךשך

 . 1י •י .י!ו |־ו י •ו *־ ־ ? י י > ־ *V״ווI׳

וצא כמהו אל־השרה ואל העמד.
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ו• - * * -י ;י *״*

למה ת*נמר נאלה? איה הנאלה הז*ת למען תמצאנה? הנה העמים

אלדדם בשמחה את־על הבריאה על־נפשו ואלינו נקשר לנצח.

ו  .־ ו•?ו * י״  * • . -י ־ו וI• --ו- V * -

הנער מהניונותיך תגזב פרחיך ואת-קג&ךת לבינתך! טה־לך *Vכי

יהפכו לבושיך לבלויי סחבות? לך לקראתו ועמיה עטו יחדו את עבודתך

״י :יי •ו ״ ;• -ו * ו יי -ו•״ ״ • •Iו י  1י • X

בז.עת אפיך.

יב.

עת נדודי ארכה ודרכי אלך.

עליתי במרכבת ניצוץ האור הלאעיון׳ כוננתי דרכי ביךשממות

עולמות ואת־שרשי רנלי עזבתי אחרי בין־&בבים וםזרית.

? וי ו< * * ^ , - -ו  - -1- .ו *- . ,

םכל־נתיב רחוק הןתיב הזה -יקרוב הוא אליך ,דרך חתחתים היא-

וכד .נכ* עד לקצה הנבול אשר לזמרה הטד?דה.

* * • -וי -־ו *־  V־י ו י  -ו י

על־כל דלת נכריה יתדפק ההלך עד־יב* אל־דלתו ובין־כל

 -׳ יי י  • :י •ו--ו --יו ־ * - Vו -ו*

העולמות הקיצונים יעבר עד־יניע באחריתו אל־הקרש פזימה.

* ־■* ־  .ן • -.- - ~•>-׳־1 -:י י  -וי ו־?

ם■

05

ניפאני׳אלי

עיני תעו אנה ואנה עד־סנרתי אותן ועד־אמרתי *. :־ .אתה!•

 -־ * י ו וי; > -י יו ? • 1-י ו־ ־ו •?-יי

וגאלתי ומי־יאתי אשר שאלתי יאשר קראתי .איה אתה?״ הן נטינו

באלפי זרמי דמעות ושטפו מ *6חבל במבול אמרתך. :הנ *!•:י

•־ו—•ו-ו* ו*ו ו יי -ו111• -׳ • —

יג.

העיר אשר אמרתי לשיר  *6הושר עד־היום דוה.

 -י  1י *־ו • * • י■-*-״*-

את־ימי בליתי בזה א#זד כוננתי ושבתי וכוננתי את־מיחרי כלי <8ירי,

* ?* י• י * 1 Vי -ו י ו ־ ו • ו ־ו• • -ו -ו י

< הקולות לא הקבילו ,המלים  *6התאימו ,ורק ענות תאות םלאה

את־לבי.

יציין  61פתח ,ויק הרות הת־פח בו.

ל^ ראיתי את־פניו״לא האזנתי את־קולו ,ירק את־&ינמיךנליו *זמעתי

?חוץ לפני ?יתי.

עבר עלי כל־היום מדי הכיני מכון לו בביתי ,ורק הנזנורה ל* האירה

י*-* -־ •— י י • * -I•-: Iו-ו? • •-

ל=עבור קדם פניו בביתי.

ו  • 1-ו ? -י ו • -

בל היום קויתי כי ניעד יחדו ,יעד-היום דיה ל* נועדתי עוד,

* י • •י״ ־י* ו״  -־י •I-

יד.

רבות מ<זאלותי וקולי *ק$1ן ,אך אתה הצילני רןמיד; ?י בעזך
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ד^ויבות תמיד פני-וזה חסדך הנדול רקם בכל־ימי חיי,

רצוי תעעוני מיום אל־יום למתנותיך הטהרות והנדלות אי£זר נתת לי

ואני * *6אלתי :את־השמים האלה ואת־האור ,את־בעירי זה ואת־החייפ

-לי י•-י  V־*־• * V * -ו ׳Vו  Vי * ו  Vו  < - -׳״

ואת־הנזזמה  -ויצלתני מן־הרעה ל#אל באין מדה.

>* -ו** ו• -ו  • •-ו י* * • ׳ ו •• ו ?.

לרגעים תערנ נ6י6י באין פ:ח ,להנעים אתעורר ואעיתער ואת־בל־

• ו *• •וי ־ו• *  -ו — •**י י ו — * V:*- ;V1

נבולי אחפש*  -אך אתה באין חמלה תםתתד מפני,

ו  . .: .־*ג -י  *-ו  -ו * ו * •ו־ -י !*

רצוי לך תעעיני מיום אל־יום א<צר אובל לקדם פניך כליל ,כי לזאת

 Vו ן 1-״•י י •  Vו־ - Vו V * -I -י * • • יך

ת<זיב פ2י ^בל־יוס תמיד ותצילני מךהרעה ל<*8ל משאלות דלות ו *6נאמנות,

טו.

הנני *ה למ.ען א*1ר לד•,קדז ?ד׳ לי ?רייל.קד$י!י•

אין לי עיוךה ,בעולמך׳ ורק באסם תכלית משתפכים חי.י ?קולות

באפס תכלית.

ט־

15

רבינדראינח םאנורי

פב* הפו.עד לעבורת ,קךשך ^דממת *של היכלך בחצות הלילה׳ אז

צוני נא אלהי ואדוני ואעמד לטניןי לזמר.

—•• * ו*  • — -ו •וי ו ?י ן ו־״

בלקר פהשמע קיל־נבל הזהב על־כנפי הרוח .אז כברני נא וקרא

■ • ״ ו • י  -י ־י ־יי  -׳וי * — * י* * • -ו י*

אותי אליך•

טז.

נקי־אתי לב** אל־חנ העולם היה  -אז הייתי לבי־כה לכל־ימי

׳וי • * ? -יי ־*  * ••* Vוי ד !*,י י

חיי .עיני ראו ואוני £מזנו.

־* * * * ו*ד  ,״ ־*

וזה היה חלקי אשר עלה בגורלי :אשר אפרט לעת החנ דוה על־

וי יי * ו • י  ** * 1ו * • ו * 1ו - - - -י -

פי כלי שירי  -אז ז&רת־ פכל־אשר יללתי.

׳י| • .־ *־-וי ׳* * 1Vו•

ועתה רנה אשאל :ייבא באה העת אשר אבוא לראות פניך ילתת

ו -י • ג  Vו •  1י י* **י  *** \• * * 1ו*יי

לך דומם את־5ך5ת שלומי ?

..

יו.

ואני אצפה אליחסדך אשר ילל אוכל לתת נפשי ביי־ך .רנן ז*ת

* I״-1י * ■ווי * * * ־ י• -וי ;יי׳ -ו

א?ןמתי וז*ת חןזאחי ?י אחךתי ג&ד.
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הנה אנשים באים עם־הקותיהם ותורותיהם לאסרני בהל היטב,

•— 1י• יו• \ * - : *-Iו?ו* •-יו • ־

ואני אתמלפ פ׳זעם <1זעם מידם ורק אצפה אל־חכדך אשר ילל אוכל לחת

״ו• • * ו — •• ו —— ו״״ •יי ו ^ ז וד ״ * י ״ •ו ו  *Iי ״ *״ 4י

מיד הדו•

ובני האדם נחרים פי ווה אשר יקראו לי רסה ידים ־ ואני ידעת׳ כי,

ו* ? ** יויי ~ ו * ו•י •ויו •ו -י- •-ו־•*-ו• י

:נךקו כ• נחרו בי ככה.

הנה חלף יום השוק והנאקה שבתה .ואלה אשר להןס קראוני

הלכו לךךפם בחלי־אף .ואני רק א?פה אל־הכדך אשר ;כל אוכל לתת

׳?׳?•?יד• -

יד.,

עבים על־עבים נערבים והאיי? תחשך .אוי לי מחנזד עיני ,למה

< • •• * • י* יי• ו*?י * Iו^• • Iו• ״ * ? -

תתנני לחפות ;למוד מתו ץ.לדלת ז

פןת האבורה ^צהךי ייס הנני ?נם־ד^ם ,אך ?כןדר היום ?היותי

נלמוד ?יני נשואות רק אליך.

אם לא תראני את־מךא־ך ואס תדחק ממןי מז1ד ,ל}* אתנ מה ?לי

ל?נשות בעת דפיפה הארבה דו**ת.

25

נימני׳אלי

־ם

אביט לאומים דקדרים מרחוק ואשתומם ולבי בי ו*עה ולבה עם-

־ ^■ע)ו ו

הרוח הבבה.

יט.

אם תחריש ,אז אמלא לבי בדמיתך ואצפה לך .על־משמרתי

אעמד וכםו ליל לכבים אארב דומם לראש אצומדת ואט ר*שי בעניה.

* ו • ,י Vיי י  I־  :י ו -ר  •*-״

הנה לקד ;בא לנכון ,החשך :חלוף .יקולך לתך ארצה כמטר זהב

ממני לשטלס•

ודבךיך .ץקיאו על־בנפי זמרה מבל־קן אשר לצפלי וננינוחיך

תפרחנה מפל־פי־ח אשד ביערות־עידי.

־ •V -ו ״ * *״ ו־ י ו * 1-ו

אוי לי כי ביום אשר צץ הלוט תעה לבי למרחוק ועיני  *6דאו .סלי

נשאר ריק והפרח צץ באין־שם אל־לב.

וי־ק לךנעים אחזני;נון פ־זאם ואשתער מש:תי ואחוש והנה שאךית

מתוקה אשר לריח זר באה מךהדרום על־בנפי הרוח.

וימתק התעה הזה מלא לבי ינון תאות ויט בי דמיתי אשד נשמת

ה;;5ץ דפעךת היא המבקטת לה תקומה,

ואני רק ז**ח ידעתי כי קרובה היתה לי וכי בי היתה וכי הטתה

ההוא צץ ושךח במעמקי ל3י.

כא.

בא לי המועד לצאת לחתר בסירתי .אוי לי ,מה־אדבה ומה־בבדה
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העת ?נל־פני החוף;

האביב נתן את־פרחיו ויקשיחש .ואני הנני לשב פה עם־פי־חים

־•*• *-ו* ויי ־-וו■•• • •1-וי  -י■ ו• V

נויבלים אשר איז־בס חשע ונפשי בי תערנ.

ו• - *1ו• -Vןו,-י ^1-

ך^י הים ז^פ־מ ועל־עיפח המנעול הפןךר לנשים הןנלים הצהבים

ונופלים.

מה־ךבה השממה הלןפאת 6ה! האין לבך ח 0צליל קול שומם עם־

הד זמרה ךח^קה שוטף אליך מעבר החוף ה#ני?

־ט

ם-

35

רבינדרא.נת פאנווי

ם 01

כב.

במאפל צללים במטרות תמוז אתה מהלך בצעדי פתר ,דומם כמו

לילה ,ומתחמק מעין כל־*ךב.

*קר םגךת את־עיניך ורוח ה^זךח הפער הןךא לך בלה ואתה 61

£מת לב ,ויהי צןניף ?גב פרועי.על־תכלת השמים העךים נצח.

השביחו היערות רול זמרתם ודלתות בל־הבתים נפנרו .דק אתה

•ו־ •••״ • י?ו״ ו 1 * -־ ?  -ן |? -י • ?

היית ההלך האחד אשד נשארת ברחוב ה^ומם היה .הוי רעי האחד,

ר** #כל־מחגירי ,שערי ביתי פתוחים לך  -אל־נא הדד מוה כחלום

חזיון לילה.

כג.

הבחוץ אתה ,ר?ני ,בליל־םעךה זה ואתה בךךך לבפן<* אהבה? -הנה

מתיפחים השמים והיו כ,בלי תלןוה.

 *6ישנתי הלילה ,רעי .את־הדלת פתחתי מרנע אל־רנע והבטתי

*־*• •-ו* ״ • י ־י* * ״ • • —* — יי * * ו•־;•

לתוך הח<?כה.

 *6תראינה עיני דבר ונפלא נתיבך מטנ.,

׳וVן  - -י • ו  ?:ו • ז ו ־ • י

המנדות נחל ,עכור אשר כדיו *זחדים מימיו.ואם ממרחקי וקצות מנר

לדר ממעמקי ה<=8ה איטה כוננת את־צעדיך לחדד אלי ,רעי ?

ן -- 1- • -ו * ? -ו־\י ״ * •:ן* ?ו • - -- 1-

כד.
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כא£ר ירד היום והצפרים יחדלו מזטד והרוח העי,׳* יחריש,

־  1י ־— 1 -ו •  -ו  -ו > י — ו < - I- |* -י־ •

אז שרש עלי םבח חשבך העבה כאשר פישת את כשד העונה על־פני

 ,ו •• •. -־ • • ,ו ,י* יי י ו #••-־ י י ־ ו-

האדמה לכפות אותה בו ואת־עלי הלוט העיף םנרת בלאט בעלט היום.

י *ו ? וי *  *:וי -־ **?ין י־ :י ־־ ו-

ו-

הנה ההלך אשר תטה הצדה םילקוטו בטרם תו1ש דרכו וא#ר בנדיו

בלו וכבדו מאבק ואשר ^חו פש  -הסירה נא מטנו בלטה ועיני וחד< 8חייו

* וי*  -ו •ו •וי  — ¥ו•* ו • Vו•!•*!״•״ —1

ןפךח תחת כשד לילך הערב.

כה.

תנני בליל נדוךים^אתן לעיני *ןת בלי עיטן רע? ,י בך אבטח.

אל תתנני ליגע הנם את־רוחי הדשה לבעבור הכן נפשי לעבדך

 • -ו ••י •־— • י י י י■ * ו ־ 1י ״׳  -ו |ו 1ו • ו

יל.ירק•

ניפני׳אלי

)3-

ה *6אתה זה אשד־תםלע* סכת לילה על־״עי״נים.עיפית ?!{י־יום למען

חדש את־םאוךן ולמען #םוך בהן יודיה חלשה לעת הפקחן.

כו.

בא אלי וייזל לימיני יאני לא דקיצותי .אללי לי .טה־נוראה

היתה שנתי!

* *Iז * • •

בא אלי ?גם־ךממת הל;לה• בידו תפש נבלו וחלומות ,המו לקול

זמירותיו.

ו•*

אוי לי ,למה כלו ליליתי לריק כלם ? אוי לי ,למה ימנע ממגי

** י  •* - -ן ^ ז . , * .ו-׳י-

ו-

מניו  -ונשמת אפו הנה ננעה אל־שנתי ?

י• ו • ו — ״ •י* *ו*~ * ו * •

כז.

נר ,אי איפי׳ז הנר ? העלה־נא אותו בל?ת תאותי הבוגרת

הנה המנורה וניצוץ א< 8אין ?ה .זה נוךלך .לניי! אכן נבחר לך

דמות *י׳עתים!

דפק האיד על־ךלתך ובשורה בפיו :הנה אדוןך ?ד והוא קוךא לך

למועד־אהבים בח£כת הלןןיה.

השמים מרסים בעבים והמטר סחף ארצה ולא ;חדל .לא ידןנתי

נפשי  -לא;ךזןתי מה־ינייזי.
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לרנע י3קע הברק ואחריו ישיב החשך והיה עמק מבראשונה  -ולבי

**־ • י־ * ■ ?* י ו־ח * ■ Vי ו ** ^ ויו• * ו •ד

מתרפק על־דנתיכ המסתתר אשר משם תקרא לי שירת הלילה.

־*ו* *״ן -י• ״*י -זו-״  1י • * • ו ׳* • •  -־*ו*

; נד ,אי איפה הנך ? העלה־נא אותו בלבת רן*1ותי הבוןןרת! הרעם

<5אנ והס.ער יהום בןלןל .שחור הלילה כסלע שחור .אל־תתן למועד זה

לעבור בחשך .העלה־נא את־מנורת האהבה בלפיד חיך!

־ 1־־ * ו -ו * - -ד ו *־:־* • *■ •:

כח.

חזקים העלתים ,ואם אמרתי אנתקם וכאב לבי בקרבי.

י*י״ י*י • ו• * -ו •  •Iו -ו ו * •• -ו *•\ *

נאלה חפצתי וזולחהאודבר ,ואם אמוה אליה ו^פתני כלמה•

•\ י *-ו• • * * ** יו• *—  **- *Iויזו • ו • *

;דעתי כאד כי אוצךך אין ?נרוך לו וכי אתה לי הטוב מךעי ,אך ל?י

לא יעמד בי לטאטא את־בלויי הסחבות דמזהירים א<8ר מלאו את־ביתי.

—וי • ו״״ * ו • • ו * ״ וי ו•• *ו * —•

־0

ם•

55

ובינדראינת מאגורי

-ס

השמלה אשר יעטה בש־־י מלאה אבק וכזית .יתכתיה  -ובאהבה

אשטרנה עטי.

י :ויי י י

עוניתי רבים ,חטאת* נדולות ונם כלטתי מפתיה וכברה ,אך בי־

י  -־  -ו • . • . -ו • ,י - ?-:י •

אבא לבקש חסד אז אירא ט; תי׳צה תפלתי.

כט.

וה אשר בשמי אסובבנו מתיטח בטשנ־ היה .אך אני שמימי הטי*,

לבנות את־החומה הזאת מפביב ,וכא#ר תעלה החומה טיוב אל־יום הלך

* ו * •• - * -י  :־  * 1׳*־* * * • ו

והנשא השם׳מה כן תאבד לי במאפל צלליה תבנית נפשי הנאמנה.

גא אצכי עד־שיא החומה הבצויה דזאת ואני טח אותה !שיד ובח1ל

לבלתי תת לטךץ קטן לפלץ בשם הזה  -דען אשי אשק־ ןנליה כבה לכן

תאבד לי תבנית נפ#י הןאנזנה.

ל.

£אתי לבדי לדרכי למועד־ראהבים .אך טי הוא זה ההולך אחרי

בדממת הח<1כה ז

ו•-:־.-1

נוטה אצכי הצדה להתחמק מפניו  -ונימנו לא אטלט.

את־האבק הוא מעלה מעל האדמה ברב־התהללו ואת־כולו הרם

הוא מחבר אל־כל טלה היוצאת כטי.

הלא זה הוא אצבי ,זה .אצבי* הדל אשר ל־ ,והוא לא ירע בשת,
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אדוני! אולט נכלמתי מאר לבא ?ד־טתה דלתך כחברת עטו.

 ..-I. , . .,ו * • *־ ־ווי ** -

לא.

.אפיר ,הלא הניד לי :מי שם אותך ?ככלים?•

.אדוני ומושלי הוא השם אותי ככבלים״ .ענה האפיר* .דט־תי כי לא

1־ ו• ־-• 1ו•• *•*-י

י^צר מט!י לזנלות בעשר ו?לח על־כל האךם אשר על־טני האךבה׳ ול5ן

צבךח׳ כתוך בית־אוצרי אה־כל ה?סף אשי למלכי .ב:פל עלי ץןךדטח

עליתי על־הטטה אשר לאדוני,ובהמיצי והנה אצכי אסור בעצם כית־אוצרי׳.

.אט׳ר ,הלא תניד לי :טי עשה את־הנחשתיט האלה אשר לא

ישברו?״

65

גיפאניאיי

□-

.אנכי הוא העשה״ ,ענה האפיר. .אצכי הוא אשר הלמתי לי את־

הברזל היה לכבלים לעולמי עולמים .דמיתי כי לנצח לחי לא יבנע ,את־

מלא כל־האךץ י.קח ב#3י ורק אצכי לכדי הפשי אהיה באין מעצר .או

פעלתי יום ולללה את־הכבלים בלבות אש נדולות ובפטיש גדול הלפתים.

ובאשר *לןיה המלאכה והטןעותרקעו עד־בלתי השכר לעולם* ,וארא והנה

אצבי לבךי נלכד פהנה*.

לב.

אלה אצזר ׳אהביני על־פנ׳ האדמה ינפו כלם בכל־לחם ייהחןיס אותי

 * *1 * -י ו* ־־ ;׳ *י׳ י ו־ \ * ** ו ; ־  V * 1״

תחת מחפה ידם .אך לא כן אהבתך אתה :ודולה היא מאהבתם  -ואתה

נותן אותי להיות חפ<?י.על־פי רוחי.

בי לא אשכח אותם ,לכן לא;.עמד בם לבם לנט< 8אותי לבדי -

ואתה הנה יום על־יום *חלוף ופניך לא יראי׳.

גם כ•  *6אקרא אותך בתנןלותי ו *6אעיים מקום לך בלבי ,אהבתך

אותי תארב תמיד אל־אהבתי.

לג.

בהיות הבקר באו אל־ביתי.ו^מרו .:ךק,את־הקטן םךהחדךימ ;בחר

לנו פה.,

ויוסיפו ויאמרו עוד. :נעך־נא.עטך לעבד את אלחיך ולנו נקח

בעניה רק את־החלק הממן מחסדו״ .וילכו וישבו להם בפנה ויהיו יושבים

בלאמ יב£מלות־רוח.

אך בחשכת הלילה והם פ־צו בחיק־יד יבחיזק־מצח אל־ארון הקדש
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-ו ו*-- -.וי ו• -ו יו* *ו*׳ י ו— *1 I

אשר לי וינזלו בתאוה ממאה מךהקדבן אשר על־מובח אלני,

נ *-־י :ו ;־י* ן■ •-ו ־*׳ו •ן - *-יו 1 V -

לד.

פייתן ונשאר רק המעט ממני ,לכזנביר אולל להניד בי אתה לי נ!ל.

מי יתן ונשאר ךק דמזנט מרצוני ,לכעבור אוכל לך?ת בלבי ,כי

אתה תםןני ןןנח .ןוז אב* בקל־?? !:לק אליך יאק־יב לך את־אחביזי

??ל־יג׳נ•

75

ויבינדראינת טאנורי

-ם

מי יתן וןשאד ךק דמןט ממני ,לבעבור .יבצר ממני לנזןח

להתחבא טפניד.

מי יתן ונשאר רק המעט מבבייי ,לבעבוד אוכל להיות אשור דק

״ י  -י ו י ו ״  -י  * -ו • -ו • -״ו• * • ן * -ו

אל־ךצונןד ולכיבוד תשלט 0ח<8בי׳.ך בכל־חיי  -והיו לי כבלים רק מ.יד

ארבלד•

לה.

במקום אשד הרוה בלי מנור וד,ר>1ש נ&א למעלה;

ו * יו י

ו•*ו

במקום אשר התבונה חפשית לרוחה;

יV

במקום אישר לא התפוצצה האדמה לךםישים מבולים צךים אין

?יךהחומות;

בםקיס אשר יוצאים הדברים מןזעמקי האמת ז

י ו ן וי *  *- •1יו• •■* > — Iו* *

במקום אשר שולחת משאת הנפש את זרועותיה בלי־םעצור אל-

וי :־ - X״ —ו־  V * V -ו  * Vו, - .י— *

כל שלם;

**־

?מקום אשר טלני השכל ךזיים 6ג ׳>*בת בתהו בןמךבר החול השמם

אשד למצית אנשים מתה ומלמיה;
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יי ו • ו־ * •I־ * ) \ יי*

בםמוס א01ר אתה הוא המוליך את־דרוח למחצבות ולמעשים

אשר תמיד נעלים -

^ • *• ־ :־ י

שם ,אבי? ,שםי החנוטה האלה תן נא וקמה לי ארזן חדשה.

? ?• תו* ¥ : \ • ¥״* ״*ו דן י * ״ *י ו ** ו

לו.

הנה ז>גת תפלתי אליי ,אלני  :נתוש .נת$וו עם השרש את־רישי

• ״ ו •  • Vי• *•! ו * • ו •  *-י •י

,9קךב ליי•

תן־לי לח לשאת על־נקלה את־חדותי ואת־דאנתי.

י • I־**  -ו-ו*ו •* * Xו* • ** -

תן־לי לח להפך את־אהבתי לעשות פרי בכל־אשד תפנה.

*׳ו • -־* •?  • 1• * -־ *ו• ** Iו 1

תן־לי לח לבלתי הזניח לעולם דל ולכלתי כ61ף ברכי לפני עריץ

* • I־••? ^ | * •| -יו ־ ן • ו ׳  -7I •I׳  - * • Iו

נבה־רוח.

תן־לי לח לנשא את־רוחי מעל תעתעי יום ויום.

וחךלי לח להםגיר אל־חםןנך את־כל לחי באךב*•

35

ני*ניאלי

לז.

רעייתי 3י עש־דגבול האחרון א£ר ללחי תטו נם נדודי יללה נתיפ•

• ־י  .יי •־׳״  • ;-־  1 Vן  1ו• ־ ־י ־ו*׳ ו•

אשי ?׳•ני ושלמה הצרה אשר עטי ובאה העת לבקש לי חמות פדממת •

 * -.וז -ו  . V־ן *-י, ,־ י ־י •  -* , ,ו —י* • • ו

עיםל -

אכן דאה דגה חפצך איננו יודע.קין ב׳ .פאשר ת:יענמ המלים היונית

פתיך־מי וןכעז זמירות חופזות מ9ןךב־ל3ך; ו?ז$שר ת*?ךנה הנתיבות

היענות יהיזןלתה מראש אי׳ן חרשה.

״וז ו י • * * • יי ו יו •

לח.

כי ?דנתי אליך ,רק א־ייך לבדך  -אידזה י^שר־נא לפי וישזב

וי^שר עד־בלי ק׳ז .בל־מחטביתי אשר יבהילוני יום ולילה פ־זבות וייסית

ו ־ נ• • י י • *יו *־י ״ * • • ו ״ו * ו ו1^-

?נד־ה;ס1ד.

בלילה המסתיר בתוך-חשבו אידתאותו אל־האור ,פן פמעןו.ק• נמשי

בלי־ך.עת לןנךת רןךיאתי? :רני 7אליך׳ יק אליך ל^לד•

כשער ש**ף אל־פןצו בתוך-הךממה ודוא .עש־הךממה.נייחם .פן דית

דמךצים אשד־בי מיזשי־ץ מני אהבתך ואל״אהנןחך הוא ש^ף והוא קיא•׳

ערניזי אליך׳ רק איייוי ל5ךד•

לט.

נעת יקשה לבי ויחד ,אז ביא עלי במטר ח&לחך.

וI• -ו* י• ו־ — * • -י *י ***Iו
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בעת יאבד חסד מעם החליפ׳ אז ב*,עלי פ*ךץ זן:ךתך.

בעת ישאו את־שאונם 6עלי-היום ה2־$ךים לדךןיז אותי מטםךותי,

אז בא ,עלי אדון המנוחה עם־שלומך ועם מנוחתך.

בעת ישתוחח בפתר לבי הדל ,אז 8תח דלתיו בחוקה ,מלכי ,והולה

ו* • ו  -־ *-׳ ד — • : -:י? ו•-*•• •:^ ••:

אליו *הי־ר מלכותך.

בעת ווגינה תאיתי אודרוחי בטנירים והתרמית עיןלם ,או אתח*

כןדזשי האחד ,אתה הער ,בא אלי אתה !:ם־אוךך ו?נם־ך<נמך.

נש •

!ג

מ.

ממור דנשס הקיפ לבי היבש ימים על־ימים ,אלהי .רקיע הטמים

\ ;•  ?] **-ן* • -*-־ : * -י * ו •  - — Iו ־ •

ןנדם עד לחררה .אף זנב אחד דק לא להיה לו למכ^ה מ.עמ ,אף אות .קל

אלן לממד.קר למךחוק.

... 96

ובינדרא״נת מאנורי

סי יתן וטלחת את־םערך הזועם הפידר מני־מות והכיח בטכטי

בדקים את־הטמיפ מךתקצה אל־הקצה.

רק הטמד ,אלני ,הטמד את־הטךב האלם הלו ,העז והאכזיי׳ הלוהט

בנוראותיו כל־לב עד לאשש תקוה.

וןן לענן חסדך ויראה במבט אם טובל בדמעה ביום חרון אף האב.

מא.

למיז תעמד ,מחמד עיני ,מאחרי בל־ההמון ,מסמתר בקךב צלך ז

הנה הם הודפים אותך ועוברים על־פניך בעשר הרחוב ולב לא יטיטו אליך.

וד ו׳ו ו• ־ ויו־.־• Vו ו * -י *-י

ואני מה מחכה לך מועד ומועדים והצינותי לך את־קךבני ,ובאו העובךים

וההולכים ולקחו את־פרחי אחד אחר האחד וטנאי כמעט ריק.

ו -ו־ ו״וי • :י־ ** ־| • * * -יו• •ו - -ו

מועד הבקר חלף ונם םועד הצהךןם• בתוך צללי הערב תכברנה

עיני םטנה .הןמטים הט?ים ה?.יתה ןוכיטים ןי וטטחקים  -ואני מלאתי

כלמה .אשב בבתולה עניה ואליט פני בחיקי .והיה כי יטאלוני לחפצי

 :י ו •• * * •י•• ו? י * 5ו • • ו  •• Iיו• • ו ״ וי

ואוריד לאךק עיני ולא אענה ך^ר.

אוי לי .איך אוכל ואויד להם כי לך אני מחכה וכי אמר אמרת

לי כי תבוא? איך אוכל ואורה ?לי?ל^תי ?י את־ריטי זה הבאתי

לך למיע־ ן ראה הןה הסתרת־ את־סידי יה בנאיה בסתר לכי.

ויו• ו״ • * •וו•* י * ו  ?*-ו ׳• * • י

יוטבת אלבי על־פ ,:הדטא ועיני חודרות הטמימה ואני חולמת את־

תשאךת ב|ןך לפתע ?תז&ם .דאה המאורות *יאירי מטביב כלם׳ ןס• הזהב
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יתעופפו על־מני ן!ךןבתך .ויעמד עם רב בפאתי דךךך והןנ־ט והשתייה

וראה ברדתך מךהןןרכבה ובהךימך אותי מלל הזנפר להוטיב לימיןך

את־הן^ךה העןיה ה&ת הרועדת מכל^ה ורנאוה בם?ך־צמח ב:טב בו

רוי׳ ?!ל?•

אך הנה חון1מת זדגת וקול אוזן מייבכתך  *6י^ %0טש$ת ךככ

עובךת על־^י בהמון בךעט ו^טאון ובתרועח צמלה . .הךק אתה חפצת

לעמד מוןחרי כל־ההטון הזה ומסתתר בקרב ¥לךז הרק א;י אחכה ואבד.

טו^מה יו^ות ח$ם?

מב.

בבקר ה<)1כס התלהטנו איט ?אזני רעהו לאמר :נךד כפירת דמה

רק אני ואתה ונחתור מ\ה ,ו<־י*ו;דע איט על־^ני ןל־האךמה את־ךבר מסענו

באין ןחוז לחפצנו ובאין תכלית.

06

נימני׳אלי

על־פני ;ם זה באין חוף ,בהיות אמן׳.ק^1גת ופיך משחק6< ,ם.ישתלבו

שירי יהיו לרננוח ,חםעים כמו נלים וחפצים מבבלי מלים.

העור  *6באה העת? אס המלאכה  *6שלמה עוד? דאה הוה

;רד הלילה על־הים ובחוף• האיר הניע באות צןןךי הגזים ביןנף אל־קניהן•

פי;דע מתי ת&לנה ט?עות היקיפ ומייי י!ז?לם היי^ח ^׳יי^י׳ ?׳יי1רב

הלילה כזיק האחרון אשר למבוא השמש ז

־ ־ו * יי* י?*ו  1 1י ־* -ו*

מג.

הןה יום ה;ה א(ןר ל> 1הכינותי נפשי אליך; ו**ףןה5 ,ל?י ,פאת אל־

תוך לבי לא־קרוא והיית כאחד ה^ם העומד בחיץ א^ר  61אדזננ\ וחתמת

בטבעתך תיתם נצח על־ךגעים רבים בחיי דטתעופ^יפ וחולפים.

וכיום היה כי ;.קר מקרה ואביט את־כל ז*ת ,אז אךאה כי טתנילליפ

זכרונות חיטים האלה אךצה מתבוססים באןק יחדו עפ־יכרון תענו?,

ומכאובי אשר לח;י הדלים והנוכחים.

6ז פנית בבוז מעל שעשעי ;לדותי אשר באבק וקול הצעדים

אשר שמעתי בילדותי כחדר שעשע׳ הלא אלה ה 0אשר הד קולם הולך

מכוכב אל־בוככ.

מד.

הנח זה א<ןר ;שיטח לבי :כי אשב ואאלב אל־פאתי הדרכים ?1ת

יניפו הצללים את־האור והגשם יבא למועד תקופת המיץ.

* י  ? * •*.-ו ־ * *Vו ־ :ו־ ־ורו• ו

מלאכי בשורה הטח לי הבאים מבנה־שמ׳ם אשר ל*1־ידעתי ולפריט

.ו•,״- • *- * ,י• ׳:־׳ *־• יי *־  1ו.,
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שלום לי וממהרים לרוץ לדרכם ?זךהרחוב והלאה .לבי יעלץ בס ונשמח

הרוח העוברת מתוקה לי.

במגלות ה#חד ו.עד־אפלת הערב ^ד אשב על־״יד טערי ואני;דעתי

כי הרנן אשר לו קויתי בא יבא בפתע פתז&ס .אז אראה את־פניך.

• *י־ ** יו • • * *:״ •ו * * VIי •*ו

ועד־ב* העת ההיא אשב לי יאש^חק ואזט -לבדד .ו.עד־**י שעת ההיא

מלא הרוח אשר מסביב את־הריח הטוב אשר לוזקות.

*  - * -יי יי •*• י ן׳  -־ יי ״•׳

16

יביניואינת מאנורי

מה.

האם 6נ שמעתם את־קול מצעדיו בלאט?

הנה הוא הולך ,הולך ,תמיד הוא הולך.

בכל־ךנע ובכל־.עת .בכל־יום וננכל־לילה הוא הולך ,הולך ,תמיד

הוא הולך.

זמרות רבות זמרתי כנוח עלי הרורו אש טובה ואש ךלנה ,אך

קולותיהן קראו חטיד בלם. :הוא הולך ,הולך ,תמיד הזא הולך׳.

בימי השמי 8עם־ךיה בש&י הןיםן בינות לנתיבות היער הוא הולך,

הולך ,תמיד הוא הולך.

בלילות הנשם עמ־אפלת התטוו הנךחת במרכבת עבים ל? חזי!,

רעם הוא הולך ,הולך ,תמיד הוא הולך.

בינון ?ל־;נון לוחץ רק קול מצעדיו את־לבי  -וךק $$ע הזהב אשר

ל5ף ךנלו הוא הנותן זהר לשמחתי.

-ם

מו.

 61אדע מסטר ל?נת־ס הדחוקות אשר אתה הולך לקראתי הלך

ו״קרב .שמ?זך וכוכביך לא יוכלו להקתיר איחך ממני לנצח.

בקיים ועךבים ךבים נשפע קול צעדיך ומלאך הבחורה א*ןר לך

בא אל־תוך לבי ויקרא לי בפחד.

6נ אדע מדוע ככה נבהלו היום ^ל־ח!י ולטה־וה ךניןת חרדת ניל

ןגברה את־ל?י•

הייתי כמו בא לי המועד לכלות את־מפעלי ואני בתוך הרוח אשר

• • • ! ״ •  • • -־ י ׳זי•  , •4-ו *  .י י
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מטביב אריח את־הייח הדק אשר לקדבתך המתוקה•

מז.

הלילה כמעט נמס ואני מחכה לו לשוא .יראתי פן יב*נ פתאם אל-

 **-י|־ י־  : •1״ * ־*ו י־ י יי * י• *

דלתי בבוקר אחרי־נפלי מלב ינ;עה.ואני שוכבת וישנה .הוי ךעי ,פתחו־נא

לו את־הךלת ואל תעצרו אותו מב*נ.

אש  *6ןעיךני קול םצעךיו ,אמצא-נא חן בזניניכם ואל־תנטו לעורךןי

נם אתם6 .נ־חפצתי כי יעוררני קיל־^קהלות הצפרים המצמצמות אי קול

 .--׳-ו•יוו-־  Iד>׳  - •?: • - 1ו I- , , 8

26

גיפני׳אלי

התח ד,סו.עד לקראת חנ אור ה£קר .תניני ואישן בלי מזגצור בךנע אשר

;נש אל־דלתי פיזאם אדוני ומושלי.

הוי שנתי ,שנתי הערבה ,המחכה דק למע אשד ינע בי אדוני

ו • Xו*• י - 1י ־:־*  *1 -•?•-י־ י

וטושלי למען תחלף .הוי עיני המנורות ,אשר תפתחנה את־עפיןפ־הן

רק לאור קולו בדי!קו ,פ:אשר;.ענ*ד לפני ?נמו חלום העלה פתאים מתהום

חשכת חשנה.

.

י•־—•-

תנו־נא דגלה אדוני ומושלי לנוכח פני להיות לי ראשין מכל־אוד

; ו ו־ י י ו׳ • ו• |־ ו ־ י ו • • י • *

ומכל־דםות .תנו־נא ויהי קול תרועת הנ־ל הראשון הנעור בנשמחי יליד

מ?ט ?נינו .תנו-נא^שבה אלי נפשי ךק זנה־שובי אליו:

מח.

בקעו נלי זמרת הצפנים את־י.ם דממת ה£קר ,הפרחים אשר בפאתי

הדרכים עלזו ועתר הזהב פרין מבין בקיעי העבים  -ואנתנו הלבנו כלנו

 -ו * • י*- :״־ *-ו • -ד • -ן ו ין״ *• • -י-ו  ^ Vו-ו

ועינינו  *6נתנו מם לכל־מראה בדרך.

* - -:ו ־ ;י ־וי *-יי

 61שרנו בשירים עליזים ו *6השתעשענו *6 ,ירדנו אל־הכפרי■

־׳ ו••  • • ■5ו יו1-־ו *-ו ■ Vו*י

לעשות קנין ותמורה 61 ,דברנו דבר ולא שחקנו ו6ו פנרנו בלכתנו .הלבנו

י ידי- • ?| Iו י י ו •־:ו Iי ־ו ו*  :־ י  -ו
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הלוך והחיהו ארדצעדינו והעת עברה.

י• י  :י • י ו 1״  • -? :יו

השט*ןנלתה עד־חצי הדקי? והיונים הנו בתוך הצל; .גלים יב<?ים

רקדו ויחולו לחם הצהרים .הנער הלעה נם ויישן בצל תחת התאנה,

*וי ־״י ו ־ !ו**• ^--״ יי״ -._ ,׳-״ -־ * - : -

ונם אני כרעתי ארצה על־שפת המים וארביץ את־יצרי העיפים על־פני

ו־  1י •־ ו • ־וי -י ו •  -:ו  : -י :ך• * -י •-־י ו -

ירק המודה.

יו?  - Vד*

ואלה אשר ארחו לי בדךך עיחקו.י.יל^ענו לי .את־ר^ים,נשאו לם׳זלה

והם אצים לדרכם .לא הביטו על־םביביהם רנע ול*נ ישבו לנוח ,ויעלמו

ו -י• ו-ו* •י ־^ ו י  -י י״ * ו *—- -י ז

בת3לת העךפל למרחוק;.ישוטו.על־פני כרים ו^כעותי^עברו מחוזותךח׳קיםי

וןדחים .יהי אלהים ע$ך* ,ךחת ?בורי* .על־דךכך אשר.קץ אין לה!

בלעג ובתוכחה האיצו בי לקום ,ולבי  *6היה עמי*) .בדת היתה נפשי

ו ־ ־^ • ** ־• *נ ו • ~ *י•• • * *ו * -ו •

בתהוים משמעת עליזה  -בתוך הצל אשר לחדוה קדרת.

והמנוחה העמקה אשר על־פני ירק השדה מעשה ידי רקםת השמע

• ״ ו * **^* ן 1י — ו* -י ן -יי  *•:-ו• -ו ״ 7 * -

רחבה ונםבה בעצלתים על־לבי .שכחתי את־הדבר אשר ׳על־אדותיו אני

י ו־ * ** ו י ־ 1־ ו ־ — •• *־וי י •** *י -י י  •Iי

הולכת והםנךתי נפשי בלי.דעת אל־נתיבות תעתזני הצללים והזמירות.

ואחר־בן ?הלךצי מתנומתי ובפתחי את־?י.נץאךא והנה אתה עומד עלי

-ם

ם-
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־ם

ואת־יןנתי ת<!נ4ף מלנלי ןקוחקך .מהריךאתי כי אי־כה תה;ה דרכי ו?י ןךפה

?בהה^לל־&אליך!

מם,

!<-<-.

ידדת מעל־כפא מ־־כותך ועמדת בפתח סכתי.

^3די 19ךתי ונסתר פ^ה ונניןתי באה עד־זןזניך; .י׳ךין ועטךת

בקתח מכתי.

חי־שי זמרה דב־ם לך בהיכלי וזמירות יזטרו לך בכל־עת .אך זמי־ת

י*•••ו* -י וי ו־ וו ו ו־ ו־ו *י ו * י!י •!-ו-

התודה הדלה אשר לצעירת הנערות ה*ת עוררה את־אהבחך .בייב-עניה

עי־ב לבה להתקרב בזמרה הגדולה אשר על־פני הארז׳ ואתה באת ופרח

* *• -ו • ו ד -י־ ו* יי * *׳י ־ >־ י *י < *  X * V * -־

הכאת לי לשבר והחייבת במתח סכתי.

 ? • -** - -ו• ו-יו* וי־ \ * •

ג.

הללתי מ?.ית אל־3ית בךךך העולה הכפרה לקנלץ .על־;ד-ו3ןרכבת

הןהב אשר קיך נראתה פת&ש {!רחוק והיא דומה לחלוש חזיון נגה .אז

נמלאתי מ&ד למראה מלך הטלכיט!

•ו -ן** •ו*ו ו -ו*•

תנןותי נשאו ר**ש ואני ךט־תי כי ימי הךעים׳ תטו .אז עשךתי וחביתי

לנדבות אשד  *6שאלתי ולמטמוניט אשר יזרו לעפר טפביב.

במק\פ אשר עמדתי8< ,ט התיצכח המרכבה .מבט עינך דבק אלי
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־ו~ *• * * ־ו • • •ו־וי • יו ו < —׳ ■^** ו ־ ו — -

ואתה ידדת אלי ושחוק על־ש־ך :אז ידעתי כי נאלת חיי באה לי הפעם .אך

!** *• ו ן ~ •• ד־ ■י ד י1-י ו ^ *י —*י • 1- -?-

מהאם שלחת אלי את־יפינך ואמרת. :מה־לך את לחת לי ?״

^י ו ז* * •• *ו ו • ו> * ו * -ו I -ו -ו *־

מה־עצום הוד המלכות אשר הרא־ת *ניד ידך זה פצולחך את־?פך

* <״ •-ו  IVי ו ״ ו * ן ו* • ו * ־ *^ 1 I V 1וו

לשאל נרבה מאת <**5לח נדבות! נבהלה הייתי ועמדתי ו 16ידעתי מה-

• ״ *ו״ ** * ^ -ו• ?| * *׳• ו״ו ־ * |־ ל•

?!?נעיית ,ואחר־כן הוצאתי ?1תוך .יןיקי.טי כ*לאט 1ךגר ד,נן מ7נ 0ודל

ונךןתיו לך.

אןד טה־נפלאתי בערב בהריקי את־שיק־ אך$ה והנה גרןר,זהב מעט

ודל ביךצרורות *עניי .אז בכיתי טךה וא#אל בלבי לאנ4רו מי ןי:ןוהיה ע=־

נפשי לתת לך את־בל אשר לי באין מעצור I

־ו• *.ד ו* ו • * * • I־ - Iו

נא.

ה^ילה רןךר ו&על יומנו שלט .חשבנו כי ה*רח לאחיון ח?ה

זה בא בטרט יב* הלילה ודלתות כל־הבתיס אשר ככפר נשנרו כלן.

* ** * * :־*-ו ו -ו * ־** •ו 7ו• 1וו \*ו

-ם

3־
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אז י*מר האהד. :עור המלך יב^* .ואנחנו שחקנו ואמרנו. :היוד

ל* :היה!*

ח#בנו כי איצו דפק על־הךלת ואמרנו :איךזה כי־אם הדוח .פבינו

את־המנורות וטכבנו לישון .אז יאמר האחד. :הנה המבשר!י ואנחנו שחקנו

י ־ :ו * ** • י׳ ־ •יי • -־ו——  - I-ו י I •-

ואמרנו. :איךזה כי־אש הרוח!י

ובדממת הלןלה נשמע קול רע .#חשבנו בינתנו כי הוא הרעם

מרחוק .התרועזנה האךץ ,התמוטטו החומות רבהילונו משנתנו .אז יאמר

האחד, :הנה זה קול רע< 8אופן!• ואנחנו אחוזי שנה ודברנו ולא ידענו, :רק

י * י ־  * -י  -־ * י ־ : • 1ו־  * - -ו׳ * - Iו ?-ו ו

איךזה פי־אם £און העבים בגלגל!*

עוד חשבת הלילה רבצה על־האךץ בהשםע קול התף .דהי קול

כ|ךא. :התעוךרו אל תתםהמהו!״ אז לחצנו את־פפינו אל־לבבותינו וחררנו

מיראה .והאחד אמר. :ראו הנה רנל המלך!• ואנחנו עמרנו על־רנלינו

•״ו• ו י י י י — ו י* -י ־Vייו -^1-ו *י-ו  - -ו -

בקראנו. :אין לנו מועד להתמהמה עור!*

המלך בא  -אך אי נרות ,אי עטרות פךחים ? אי הכסא להושיבו

עליו? הוי בלטה ,הוי כלמתעולם! איה ההיכל ואיה מכלולי הפאר?-

* י ו י י ד  • -ו ־•• ־־יו—־ -.־ > ״

אך האחד אמר. :מה־לכם תצעקו והיא ל> 1תיעיל ז ברכוהו לעילום ב־רים

-ו**ו *־  * ■:1I,• • 1 -ו :וו וו•-

ריקות .הביאוהו אל־החדךים הצךים !״

פתחו את־הדלתות ,הריעו׳׳ בצלצלי קינכות! בחנוכת הלילה בא

Generated for Joseph Galron (The Ohio State University) on 2013-07-24 18:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4214195
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

־ :י :-י Vי - Iו•:ו; ו*ו- -־וי I

המרד אל־ביחנו הפ]דר יחדל .הרעם ש*ג ב#מיס .מפני הכיה יסרב הח^ןד

 * -י | י ״־ ־ו•• ו״־י I׳׳־ ׳-.י י;״-׳ן* — י?Iו

לאהור .הוצא את־בלויי הפחבות א<8ר למחצלתך הקרועה והצע אותם בחצר.

Vו י•* -־1 >:י :־ו־::׳ ־:י י•־־ ו * י ״

עם־הסעי־ה בא פי־&ש מלבנו! מלך הלילה הנויא.

•*^ ״•יו ו •; ־;־ ייו -־וי ־*

פ-

נב.

ח^בתי ולא ערבתי לבי לשאל מעמך את־מקלעת השושנים א£ר

^  • . -י <״ -ו• • ־ • ו | י ־ ו י ■ | ו *  - -י• >־ י

על־ןךגרותיך .אז חביתי עד־הבקר עד־צאתך לדרך ,למען אמצא שארית

מעט ממנה על־הטטה .כמו.עני הפןבץ על־:ד בקעןתי לפנות שחד מפל

ןנלה אחד או שנ:ש.

ךף לי! מה־מצאת־ ומה־נשאדלי מאהבתך? ל6 #ךח ול^ ריח ניחוח

ו *6כלי עם־מי לעים כי־אמ חרבך העצומה הנוצצת כלכת א< 8וכבךה

כמטיל רעם .אור הלקר הרך בא בעד הא£נב ף^מורד על־מ^חך .צפור

הבקר צפצפה ות0זאל. :הוי אשה ,מה-וה נתן לך?׳ $ *6 -ךח י *6ריח

ניחוח ו *6כלי עם־מי נג&ם ,כי־אם חרבך הנוראה.
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יו<זבת אני וחושבת לדעת מה־ייאת לי מתנתך .אין לי מקום להצפינה.

** \ I V ^ Iי ן*  -|.ן*•|- ^ - •-ו ו  -ו י V

ב?יתי לחנור אותה.ואני אשה חל£זה ,ואש אלחצנה אל־שךי והכאיבה לי,

ובכל־ז*ת א&א בלכי את־בבור נמל ;נין* :את־הטתנה אשר נתת לי.

מךהלם היה ומעלה  61יהיה עור פחד לננד עיני על־םני האדמה,

*ן, -י י• -- *: • ?:ו* * -^• Xוי *יו *

כי ידך תעז לי פכל־טלחטותי .אתה נתת את־הטות לחבר לי ואני אעטי־נו

?|י * • ו* • * 1:־ * י ־ * *- Vי ו*.- • -־• *ו••י

חיי .חרכך עטי למען אנדע אידבבלי ול* יהיה עוד פחד ל:נד עיני על-

י *:ני ו 1 I^ -־״ י וו -ו •וי ^ —־ ו** ■ - -

פני האדמה.

ו ? •* * -י •

מךהיום הזה ומעלה אשליך מעלי את־בל צעצעי תפארתי הריקים.

•ו -־* ?־:״ ־:יי ־ י־ * • •יי \ •• •  • I- :י • -ו

׳ עתה אדוני אדון לכי!לא אוםיף עור לחפות ולבבות בסתר פנה ויל** אוסיף

עוד להתהלך בעניה ובנעיםיח .את־חדבך נתת לי להיות לי לפאר ול>

~ | •  :־  -ו ־ 1ו• ילי י ־ו ו < י * -י •ו • • | ־ ו

יהיו לי ציגצעי תפארת אחרים!

ם-

נג.

;פה הצמיד עלץךך המשבץ כוכבים וממלא אבני הפץ מעשה ח*ב

עם־רפ** רבבות הצבעים .אך יפה ממנו שבעתים חרבך העקבה עם־להט

־ ־ ו  • • : -־ י יי ־ * ־ ו י־ ׳ ־ו • י •ו  * 1י ~ -י
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בי־קה ,אשר דמיונה כבנו* אלהי וי0נו הפרועיה בעת תקפ את־מארנמן

:י י< *י • ן י • ו־ו וי ״•ו ־ו • • * .ן י * ״ו *• ו

הבער למועד מבוא השמש.

^ -י ו  - -י י

ו/עךת היא ?צליל קול החי.ים האחרון תחת ןנצמת המכאובים בתת

הטית את־מפתו האחרונה; נויצצת היא כשלהבת ההיים הטהורה האוכלת

 -די * -י י״ו״י ** • ו * ; י * ־-י י ; * * יו *

בזעם לכמה את־כל הבא מךהעפר.

ו*- ,^-י * *  *-י??*I

;פה הצמיד ?ל־יךך המשבץ כל־כוכבי םנלה; אך חךבך אדוני ,אדון

הך?ם ,ממלאה.יפ?ת בל־לפ^ה אשר תחרד בל־נפ<* מהביט ןליה וא<מר

יבצר מאדם מהנות ?ה.

 .י§- -י 1 V-

נד.

דגר  *6שאלתי רעמזי ו^םי לא קראת• באזניך .דומם הייתי בדפידך

*י *-ו•  • • -י ו׳ י•* י ו * *:י * •• • נ י  *9ו <

טעלי .נצבתי על־שסת הבאר עזובה .וצללי העץ ירדו עליה עקלקלות,

-די ..ו• -ו־ ־ -:ויי ו•ו* -״ז יו * * י .1וI -,

והנערות *בו הכיתה עם־פדי החרע) דאדמדטות הטלאות עד לשפתן .אז

ו ־:י * — -וי • - --י* ** -ו־ ־ו* — - • ;¥ו י

קראו לי ,צעקו לי ור&טרנה. :לכי עטנו ,הנה חלף הלקד ויהי צהרים• .אך

**ו • יו•-י ״ ־ו ¥ו••״ •  -ו< - 1-ו -ו• יווי • I-

לפי נמונ כי יאעמוד תחתי יאצלול התהום מח*בות ומה לא ידעתי.

••• •י*• ***•|- %:ו  * ? 1 -ייו •

לא שמעתי את־קול צןנךיך פב*1ך .עיניך מלאו,ינון פךבקן פי וקולך

היה ינע בדברך .אז הבית אלי בדממה. :איש הלך אלכי יצמא•  -ואני

יי י-־ ;־*י• י • ־ו ? •ויי • -יו י• -?,׳י״י
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־ם

ם־

ה־1עוירתי מחלומי ?המיז ואעיד מצפחתי מיס אל־בפות ידיו המצמדוח.

הץלים רפשי ממעל <^נו ,הקיק וןזר ?ןזחבא־ם אשר לא נראו וריח ■דחי

ה ב כ ל ה נזל ממורדות הרי־ך.

״ * ו * *׳ • ו** -ו

?בדת לשון וכםוית כלמה עמדתי בשאלך לי לשמי .כי מה עקייתי

^יו־ * י ו • ו • י *־ו• *ו?ו׳ • •ו• • י ?יי י

למענך אשר זכי־ תזכרני? ורק אשר לזו נבצרה מפני לתת לך מים לצמאןי

ו ־ * ו ן ו־• * יוו •-ו• ^• ו• * •ו ?ו • •• י| -י • • ־וי1י

הנה זה  *6י$ח עוד מלב• לנצח וזה ימלא את־חיי בנעימות תמיד .הנד עת

דלקר חלפה ,מת הצפרים רפתה ,עלי הנים רעשים ממעל לי ואני

? •V-ו* • * -״תי * ~ * ו., * - -%׳״ -. .־״ • . -־ .

יושבת וחולמת בהקיץ.

נה.

?צלית לבצת ?ל־ל5ך וב?ינ:ך עור תלדה חןנוטה.

האם לא באה השמעה אליך כ׳־הנה זה מלך הפרח בתפארתו בין־

*י• **  •- - ~*\ * -ן • • *י י י-ו -י -וי- .-:ן

התוהים ? התעוררי נא ,קומי נא! אל־נא תתני לעת לעבור חנם!

*י • •וו• * ׳■ו • * •ו• * — — ו^■ • *

בקצה משעול האבנים אשר בארץ שממות עולמים יושב רע• נלםור

 ? . .ו ~ -ו  1י • ו־ י ו** ו ׳ • * I״ •-־ו

ונעזב .אל־נא תשלי אותו .התעוררי נא ,קומי נא!
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ויוייי* *-־ו• •וו•? י • *

מה־לך כי השמים נוט ינוסו ורעדו בשרב מצהרי שמ<ז 9 -דדלך

~ ■ו•• ־* * •-ו? 1׳ * -י ו יו י־ * * ^ * •

כי החול הלהט לשטח לו את־א.ררת הצמאון -

האין אפוא ניל במעמפןי לןך ? האם ?ל־כל מךךך כף רנלך לגו

יריע נבל־ךרכך בנעימות זםרת מכאוביך?

*• * * * -ו • • \• I-ו- -ו *יו

נו.

הנה ככה נדלה עימחהך בי .הנה ירד ירדת אלי .הוי אלהי כל־£מי

י יי ** *\ * •ו*ו׳ •״יו ?-וי•* וי־ ׳ו ו-

רשמים ! ?ה ה?תה כל־אהכתך אשר לך לולא הייתי אצכי 6הז

עשיתןי לחבר לך לחלק עטי את־כל אוצרותיך .בלבי הקימות לך

*י־־י ; • • *י * ־• • י י י י  :יי :־• וי י• * • \

י^שיעש*עיך ם?זפן אשר־6וץמך .בתוך חי, .יצר לו רצונך את־צלמו.

ולנל־&ת,עמית תפארת כל־הויד ,אתה מלך המלכים׳ לבעבוד ללד

את־לכי ב;פ,יך. .ו.על־*ת תטם אהבתך בתיך אהבת אהבך למען.ידאו אותך

בהתחברך עמו התחברות שלמה וכפלת אותך לשנים.

זיו־יוי • •ו־ו  .-:ו•־:״ וי •די•

נז

הוי אורי ,אורי! האור אשר מלאה ממני כל־הארץ ,האור הנושק

לןנירם ,האור המתוק ללב;

76

רבינדלא.גיז שאווי•

הנה מרקד האור בלב־־!״׳ חמיך ;,רנה ר?ד לאיי על־מיתרי

אהבתי׳ חמיך׳ .ה#מים ננןתחים• הרוח סעד בחזקה והדחוק עובר ?ל־

^.־ ה*־.מה.

צמ־י הקיץ 6רשות את־מפרשיהן בים אור .חבצלות׳ ויםמינים ינאו

־ י י •--׳ וו• * ון**•ו:־ 1״• *־|•• •ו

בנשוא האור את־נליו.

האור יהלק והיה לזהב על־פני כל־עב ,חמודי׳ ויזרע אבני חפץ ללב.

העיטהה תפרוץ מ׳גלה לעלה׳ חסודי ,והיה ניל אשר .*6״5לד .ןחלי

הגושים עברו אתיגדותיהם ושבן* החדוה פ!־ץ החוצה.

— •״• ׳ו • ו  • • .וייו  -יו * ד— ו * -

-ט

נח.

תני והתערבו צלילי השמחה כלם בשירי האחרון  -היא ה&מחה,

ו :•:ו :ו • ; * , - -י י־ י1-ו • -י;?

הדמיית לאי־םה ונתנה את״להרו בשערוית ע* בקדכ צמח כר־ידמ ,היא

? יו* ?י־*ו ו י * * :י ו V: 1-׳* י־ **4ו

העןםחה דפ;קךת 5ל־תאומי האחים ,על־החי׳ם והמות׳ וחוללו באין מעצור

לרחב כל־האי־ץ ,היא דעימחה ח&־צח עם־רוהות הסערות וסערת ומעוררת

:־ י י י י י ־•;י  -י * —  :י V:י ו * י

את־בל־חי בזיהוק קולה ,היא השמחה העלה תמס ב#טף דמעותיה עיי־

 - V Vי| ויי י ־•ו* *? V• .־[ ■;.־,,.

הלוט הדל האדם והפתוח והיא ר.ע*!:חה אשר תיזכין לעפר את־כל אשר

** ו״? — | • ־ י נ * 1״  V * V -ו י ו * • *1
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לה ודבר לא תדע.

נט.

אמנם ידעתי .אהוב לבי ,כי רק אהבתך היא ת*מה באיר הטזהב

*י׳־ ,וי • •-י-ו־ ,.ו • ־ו- . .ד

המייקד ?נל־פלי העלים וךדא הנשמה בןנבימ העצלים השטים בשמיש והיא

הושמה נם ברוח הצחה אשר תשות בקדתה על־פני מצחי.

•- * - * * :־-י ** י ־וי י*? י ו • -ו • י

אור הלקד <ץטף את־עיני  -בשךתי היא אשר שלחת אל־לב* .את־

פניך הןז־ת ממרום? ,ניניך הביטו לתוך ע־ןי ,אז:י:ע לבי ?״?פות רגליך•

ס.

על־עיפת הים א£ר לעולמות איךיןץ מתקבצים ןלךימ .ה*מים ממעל

אשד אין להם חקר לא ינועו והמים מתחת א£ר אין להם מנוחה יםערו.

על־&פת היש איןר קיעילמות איךקץ מתקבצים ילדים בתרועות נדואת

ובמחולות.

86

נימני׳אלי

-מ

בתים הם בונים להם מךהחול והם משןשעים פקלפות רןינכי1ת

ריקות .מךד^לים הנוכלים הם םעיךנים להם את־אניותיהם ומאחים

אותן פקול שמהה ?גל־פני תהומות רתוקות .הילדים מיןזג^זנים ?נל־שפת

ה;ם אשר לעולמות.

אין הטה יודעים לעיחות .אין הטה יודעים להשליך חבות .דיני

-].י ו י •ו  -ו  -ן : •:־;־• ־ ־י־

פנינים צוללים לתהומות למען םניניהם ,רוכלים שטים פאניותיהם ,ודק

; • י ; ־ י  Iו ; |-י • * ו• * י וו?•  -י זי ■

ילדים מלקטים חלוקי חצץ ושבים וזרים אותם לרוח .אין המה מבקשים

מטמונים נחבאים ,אין המה יוך^ים להקיליך חפות.

 1היש סער בתרועת נילו והולך הלך ונאה והחטים מזהירים בזהד

*חוק ינע .הולים זרעי המות מזמרים באזני הילדים זמרות בלי מחשבה

ו י י״־^ ־*• ״ ־ ״ ?י ו׳־•׳ :ו:־ ־:׳־ ו׳ ו׳ *יי׳

והיו כאם המטלטלת את־עוללה פערע) .הים משעשע את־הילדים והחפויש

 * :י ־  -ו — ו י י ״ * ? ו* - V״ ו ־י׳ ־ ־ ״ ־ו * י  I־ * •

מזהירים בזהר £חוק ינן.

?ל־עיפת הים אשר לעולטית איך.קץ מתקבצים ללךים .רוחות

המעךה פולטות על־ךקיע השטלם באין נתיב ,אניות נשברות וצוללות

במ;ם ואובדות ,המות מהלך סביב סביב  -והילדים מישעשעים? .יל־קיפת

הים אשר לעולמות אין־קק נקבצים יליים לקכצה.

םא.

השנה הנופלת ?ל־עיני עולל  -היש אי?ז יורע אי מזה באה ז דגה
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שמעה תשמע לאמר :מעון לה בכפרי הפלאות בתוך צללי !עדות־עד

המוארים באור ת)לעי האש הכהה אשר £ם שני ציצים ךוי כןןם .משם

,היא באה למען נשק את־עיני העולל.

השחוק הר?ד על־שפתי העולל מךי;שנו  -היש איש יוך? אי אי&ה

נולד!? הןה צוטעה תשמע לאנ&ד :קרן צע־רה וחורה אשר לחרמש הירח

דבקה ?:קצה ענן מתו נוע ובחלום ב!קר טבול טל נולד פטר רחם  -זה

העיתוק הד?נד.על־שפתי העולל מדי ישנו.

ץ הטל המחוק והצח הלבץ ?ןל־יצרי עולל  -הי< 8איש יוך.ע אילוה

התיופא ?ד־6־ ,ז הנה בעור היתה אמו ןלןךה צןניךה חלף את־לבה פתעלטות

לחש אהבה עננה  -זה הטל המתוק והצה הדבק על־יצרי העולל.

־•1 *1׳ * ״י ׳ו־ * ״ י ••— * I

סב.

כי אביא לך צ?נצ?ים צבו?• צבזנים שונים ,פני ,א 1תבין נפשי את־

מ*זפט צנה הצבעים הנפלאים אשר ?ל־העבים ואטד על־המים ומדוידוה

96

ובינדיאינמ גגאנורי

-נ:

נהךךים ככה הפ־חים ?שלל צבעיהם האונים 3 -י אביא לך צ^צעים :ןבי?ייי

ןןב7ם סונים׳ בני.

כ• אשיר לך את־שירי ל?עבור וךק״ךך׳ אז תדע נפשי מאד מדיזנ־

זה תזרום זמרה בתיך העלים ומדוע ישלחו הנלים את־צלילי קולותיהם

י־ו יוי * ו *• • •וו -־• * - 1-., V

אל־לב האדמה הקשבת  -כי אש׳ר לך את־שיךי לביעבור הךקיך־•

כי אשים לך ממתקים על״טות ;דיך החומדות ,אז תדע נפ<8־ טיז*ש

לפ־י־זה .יהיה הךב 0בכוש דפךח ועל־מה זה ימלא כל־פייי ןםים צופים

?שתר  -כי א&ים לך ממתקים על־בפות ידיך החומדות.

כי אשק את־לח־יך לנטוע שתוק בשפתיך ,חמודי ,אז אבין היטב

• *-ן* ו •י ן יו  -ן ו ■ ו * • ן I * • 1־?-

מד־משפט החךוה הזרמת מךהשמים ?נם־אור ה^קר ו^ה־ךבר הנעימות אשר

יד.ן רוח הקיז לב&רי  -כ־ אשק את־לח״ך לנטוע שתוק בשפתיך.

סג.

זשיתני מודע לרעים אשר ל* ידעתי .שמת לי מושב פכתים אשר

 <6לי .את־הרחוק ממני הקרבת אלי ואת־הנכרי עשית לי לאח.

* * •* ו•*• • וו  • - -ו -ו •  * • % •|<-י *:

כי יהיה זנלי לעזוב את.-מח?וי הנאמן ורע הדבר כעיני אכן אש?ח

כי שבן הישן בקךב החדש וכי אתה ש.בן בלל.

?יךלךה ומות ,בעולם־זה או בעולמות אחרים׳ ככל מקום אשר אתת

םביא אותי שמה ,שם אתה לי החבר האחד לחיי לעד ולעולם אשר תקשר

את־לבי בעבתות הךות אל־כל זך.
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וזח אשר ידע אותך ,אין־דבר זד לו ואין־דלת מנודה לפניו.

אנא רצה את־תפלתי ואל י^בדו ממני לנצח נןנימות מני! האחד מפני

*ןזעשעי הרבים.

סד.

במורד הנתל י*$ם ביךטךפי החציר הנשא יןזאלת• אותה לאפ!ד:

{, ,ערה ,לאן *ת הולכת ואת־םנורתך אשר בידך את מכפה באדרתךז ראי

י ו ?1׳״•  * § * ¥ו *  ^ * -״ *?* I־ו ו־* ו  -־ •  -ו ו •

הנה ביתי אפל כלו ונעזב  -השאיליני את־נרך .,אז נשואה את־עיניה

!*יורות רנע אחד ותבט אל-פני מן־העדפל ות*וםר. :הנה באתי אל־הנחל

להציף בזךמ׳זו את ה^נןךה כאשר יךד אור היום לנטות מערבת*• ואני לבדי

עמדתי ביךטדפי החציר הנ&א ואתבונן אל־הלהבה הכהה אשר למנויה

* ־| י ן —| י • ? -י• • * * | ״ו * ״ * * • ״* * *— 1וי

מןןה ללא־הועיל על־פני הזיס.

07

גי&ני׳א;,׳

־ם

בדממת הלילה א*ר־;ךד *אלתי א1תה לאמ. :-מןרה ,נרוויך ולעלי

כלם  -לאן אפוא את הולכת עם־מנורהך י דאי הנה ביתי אפל כלו ונעזב-

;־ * :יI־  -ו יי ^ ו י ־ן י •  -־ י \ -וו**V

ה*איליני את־נרך׳ .אז נעיאה את־עיניה ה*חדות אל־פני ותע&ד רנע

אתר כפשחת לןל־הפעפים ואתד אמךה. :הגה באתי הלום להקךיש

את־מנורתי קד* ל*מיםי .ואני עמדתי ואתבונן אל־גי־ה בהיותו׳ אפל ל־ *ר

י וי• Iי  -י ״• •*•1־;•?•ו  *- I*-ו * י ו

הוזדל בתהו.

בחשכת תצות לילה באין צ!ה ,יריו *אלתי אותה לאמר. :מנךה׳

למה־יה לך אח> את-הטנוךה קרוב אל־לבךי דאי הגה ביתי אפל כלוי

ונעזב  -ה*איליני את־נךך״• אז התיצכה רנ.ע אחד ותח*ב מח*בות

ותהמה ותבט אל־פני מךהעךשל ותאמר. :הנה הבאתי את נרי ,למען שים

חלקי אף אני כחנ יעב :-דמנורותי .ןנהדיגי ואתבונן אל־םנורתה הפןטןה

האדךת ללא־הו.עיל ביךקןדות.

סה.

מה ,אלה׳ ,ך*.קוי הןבחר אשר ח:0ןי :םכופ ח *.,ז>*ת הגןלאה

ן,ד ל*6תה י

משךךי! ד*מת ת*$ח להביט £ל־$י ?ניני את־בךיאתך אשר

בךאת ולעניי לנל־פחחי אזני לבעבור די׳*:יב על־פיהן ?דממה לקול צלילי

זםירותיך נצח?

עולמך בךא מלים בתוך רוחי וחךותך מוםישה עליהן את־ה;$ינות

אשר להן .ממיר אתה את־רוחך אלי באדץה ובי אתה מוצא את־כל מחקך
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?*,יי לד•

סו.

זאת אשר התלוננה תמיד במעמקי נפשי בדו ערפל וינהות ,ז>*ת

אשר לא הסירה מעודה את־צעיפיה מעליה בהיות דג!קר — ,תהי נא ז>*ת

ו־* -י* ־ ? י ו־**  * *-ד  .ו -יו • *

מתנתי האחרונה אליך ,אלהי״ מעלפת אחרית זמרתי.

—׳? י• * ־  1י ••*ן וי־ ו \ י י ־ו־• • ו* •

מלים ערנו אליה והחטיאו מלמצאה; תחנונים *פותו אליה לשיא

י י ^ו י•י * ו יויי •ו?ויי -ו־׳ -יי*-יו

את־כפיהז החומדות.

*־-יו*-

ו#ה הייתי ממדינה למדינה ואותה *מרת׳ בלבי; מפכיב לה עלו

י י • • •~• * י ו • ? ו י -Vו•  • 1׳ • י י י י■

ויךד? חיי במעלות ובטוךדות.

במת*בותי ובמעשי ,בחזיונותי ובחלומותי היתה היא דטו*לת ,ורק

א*ד ?מד ןנמיה תמיד מרחוק בךךה,־

ס-

גל

רבינדרא־נמ טאנורי

רבים ךמקי ?נל־דלי:״ וישאלו לד*! .יזובי.על־ע.ק2ם 6ב* חמדה.

 *6היה איש בכל־הארץ אשר דאה אותה פנים־אל־טנים ,והיא

יו • * ? ?: V * V־ ״ * * *• * ? • וי

נשארה בדרה ומחכה ער־תב* ותבקש אוחה.

-ם

סו.

אתה ה#מןפ ואתה נם הקן.

הוי אתה הנחמד ,אשר אהבתך .מקננת בשטים יעטה את 5ל לנ#הה

צבעים וצלילי קול וריחות.

דיה בא ד&קר עם טנא זהבו .צסיא מכלול יפי לעטר כו דומם את־

האדמה.

י רו י

אחר בא ה?נךב ?ל־■ ,:קריש בדדים העזובים דני עךךים ובינות

למשעולים לא־ךרוכים הוא צשא ?בד זהבו קזלום מים הפניהה הנדזל

בט7נךב.

ושם ב*שר השמים! פרושים באין חקר לנוכח הלנומה ,והיא ערנת

ו*  •-?- *-. -ו • -:ו* -ן ו  - -ו • * ו• **

לעוף אל־תוכם ,שם ימעזול הזהר הלבן באין ?זמץ כתם .עם אין יום ואין

לילה ,אי; דמות ואין צבע ואין מלה אף אהת.

-ו * -וו |-ו -Iו-ן I•* -וו

פח.

קו ה?ןמ< 8אשר לך ירד אלי לנל־פני האךמה וזרועותיו פרושות ,והוא

עומד ?ל־יד פתחי כל־היום לבעבורקחת ןטו ולבעבור הרב׳ץ לרנליך את-
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ה ׳נביט אשר ׳צדו לך ךמעותי ואנחות ,וזמירותי.

בהוללות שמחה תעטה על־לבך טבול המכבים את־אדרת העבים

הקדרים ושום ת&ים לה מראות שונים ותכפול לה מכפלות באי! נ׳םטד

ותתן לה צבעים א<8ר יתחלפו באין מעציר,

ו• *I-ני•  : • * 1״ ו -Iו —י

קלה היא מאד ונמונה .עננה ורות דמעה ונידרת ,על־כן אהבת

•י* • ו ו• י ו־ ;ו • • -וו - **I :י -* I-ו *

אותה׳ אתה הטהור והצח .ווה הדבר אשר לא יבבד ממני לכפית את

*  -״ ־? ד ־ ו ו* ־* י י * •;~ י ו י |* -

אורך הלבן והנהדר כצלליה האדירים.

ו י ־ ? Iו ו -י ו* • ו *** * -י •

םט.

*ת זרמת־הךיים השוטפת יום ול;לה בתוך גיךי היא ה$ווט2ת בתוך

היקום ומחוללת אידםחולותיהיבקצב וב?!דה.

ם-

27

נימני׳אלי

והם ןס החיים הדופקים בעליצות ניל בקרב עשר האדמה בתוך

ו  -״ י ~ ו*׳ י* י י  *:יי 1־ *  1* Vו ו

טרפי עעיב אין מספר ומשתטכים בהמון ולים םיעךים בתיך ?גלים וםךחים.

והם נם התיים המטלטלים בערש הים הנדול אשר ללדה וא*8ר

ו  -־ ־ -׳ —ו::״• ו* * ־<״ -י 7 *- *- - V 1

לפות ,אשר במורדות הים ואעיר במעלות הים.

ואני;דעתי מ&ד בי נם יצרי ימלאו זיו ננה פלס בהיותם ננןים אל־

צבא החיים הזה ,הנה זאת בל־נאות־ בי דפק החיים אשר מעולם מפי :נם

ו* --י ־ * •— יו 1-י • •**ן* •--־ י ״ ^ * ו-

בקרב דמי ברנע הזה.

וי ן* ? • *י *- -

ע.

היפלא מטך לעלוץ עםללגליצות הפךר הזה אשר מעולם? אם יבצר

מטך לפזז ולכרבר ולנוע עם־שפלת החךוה האלמה היאת?

כל־היקים סער ולא יעמוד ,אין מביט לאחור ,אין לח אשד יעצור

* ־ :י *- | -י  ; ..I-י -ו *1-״;

אותו להעמידו מפערתו.

ו *-״ ־ • -י־ *

י.חד עפ־הזמךה הנחפזה והפיעדת הזאת באים הזמנים במחול1ת־ך.ם

וחולפים  -צבעים וצלילים וריחות מ<2תטביס זימרת זרמות באין קק

בעתי־מ חייה אשי תחלוף ותנוע ותמות בבל־רנע.

• 1יי י;? - *1ו־ ו ; ־  1 -:י ;י •־

עא.
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טוב לי ב• אםלסל את־נפט׳ ואהפכנה לכל־רוח ,למען אשר תשליך

• ^  - 1ו  -י  • :-יייו*ו ו• ־ ו  -י ן *• * ־י ו • ו

צללי צבעים על־פני הדר זיוך  -זה המיה אשר לך.

זו״ ו••  -ו -1- • :ו * ־־ו ׳־* * י

אתה ב^צם ;ךך שמת נבול בקרב נפ0וך וקראת לחלקי נפ<8ך

הנפרדים רב^ רבבות שמות .וז^ת נפשך הנשררה היתה בחרבי לעצם

•-ו*י • י - 1ו ״וו•—י;*• •ו* ו•? • ויי

מעצמי.

שיךי דטר נתן את־הד קולו בשמי בל־השמים בתוך המון צב?י

דמעות ושמחות ,דעות ותקות; נלים עלים ויורךיפ .חלומות נמונים ונבי־אים,

ובקרב נ ?שי הנה נם תכוסתך אשד הכינות לך אתה בעצם ידך.

הקיר אשר הקימות לך צבוע תמונות עד־בלי מספר עעיויות

־ • < ו־ י י• י  Iי ני ־•־ו  -ו• • .ו > י*

בםצבוע הלילה והיום ומאחריו הנה נס הפטא אשר לך וחקסים עליו אותות

םתךים רבים ,מאקלים ונפלאים, ,ואין בם אף.קו אחד ;<8ד.

התפארת הנתלה אשר לך ואשר לי יחדו בפתה את־פני השטים•

-־י** -ו י *י I-1:־״ • ־וי ־ * *:ו•**- -

בל־הרוח אשר מסביב ירעד לקולות הצלילים אשר לך ואשר לי יהדו,

ם-

37

רבעז־וא״נוז סאנורי

ורוירות על־דורות יעבדו עלינו ככה בדעלמנו ובהיותנו שנינו  -אהה

ואני יחדו.

הנה הוא ,האחד הפנימי ,הטעיר את־נפעיי ב*נע ידיו הנשתרות

• - - . . , - *Vי  V־:׳ -.־** -־ו •

והנהבאות.

ו־*ו*

הנה הוא המפיל את־קפםיו על־עיני ומנגן פתאוה על־מיתרי לבי

־ ־ י  :י* * -׳•״״* ו-־ ו  :־ י! ־ ״ ו-

מדי א#ר יחליף בי את־התענונות יאת־הטבאובים פעם כה ומעש לה.

הנה הוא הארג את־אךנ ה;8ה אשד לו בחליפות צבע• הוהב

והכסף ,התכלת והירק ,ומבעד למכפלות ה&מלה הוא *גולח את־כפות

 I־ *•ו  * - : -ו >*-י-־׳ *י׳ : . - :י * --

רגליו אשר אם א3ע אליהן ושכחתי את־נםש־.

 *:-י־ יי י י־ ו־  -יי ו  • * -ו  * -ו •

ימים 3אימ ורורות חולמים והיא הטניע תמיד את־לבי באלפי שמותיו

השונים ובמראות שונים ובסערות ניל וראבון טינית.

עג.

לא באמרי נואש ל^ל אראה נאלה ל:פ£׳ .בתוך אלפי כבלי

ו*ו־ ״ ־ י* י .־ • ו־:־  <.־ו - -ו ״

תענונים מוצא אני את־החפ<8ה חיבקת אותי.

־ו־ י * -י• *-וו י* ן •

תמיד אתה מיסך לי את־ממך ?נך הנבחד עם־צב^יו וי׳יחיתיו

האונים ואת־בים החרעי אטד לי תמלא עד־עופתי.
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 • -וי ־י Vיי• • ו־ - -ו•.

בלבת אטף׳ יעלה עולמי את־מאות מנורותיו ה#ונות ויעמיד אותן

 * - — :ו י  •• * *-י  -ו  .־ ו-וי ־ ?י

למנ* דפזכי! א?יד ליידלר•

את־<5ער• חוידי א<5ר בי לא אםנור עד־נצח .תעננית מראה עיני

*י ־ ־:״״ V • V1-ו ■י״ *  -־י*־\ ;-־ • -

ומשמע אזני ומנע *יךי יהיו מקור לחלננוניך.

כל־חךוניהי יהיו לשלהבת תעננות וכל־מי6אלותי יב£־לו 6ךי

| * Iי * •ו ו  -ו י •  \%-ו* יו - I׳*־!־ז ו•

אהבה.

עד.

היום חלף ,הציללים יךדו ?ל־פני האךנןה• הנה באה העת ל.צאת

הט־מה ל?לא את־כדי•

רוח הערב צעיא את־רנת ד$־ם הכברה .הנה היא כיראח לי לצאת

*-י*  -• • -־^״ י יו -. ▼-ו -״ * -

אל־תוך הח#כה• :בךחיב הברד אין עברים והולל־ם עוד .רוח צח ;פות

ןה^ים מי/קדים על־פני לנחל•

7־1

ני8ני אז׳י

-ם

לא אדע אס אשוב הןיתה .לא אדע את־מי אפגוש 5ךךך• שם ?שפח

הןחל לאני ?ר*,קלןה יו£ב איש זר לי ומננן פכנורו.

עה.

מתנותיך אשר נחת לנו בני הג׳תה סטלאות את־בל צרכינו -ובכל•׳

^ו * ו  ) < 1־ < • ו״־•ו * ו! י י ;י־ ו.

זה אנחנו עבים אליך בפעם בפעם ומשאלותינו לא מ.עמו.

הנהר ע£ה את־משלחתו דבר יום ביומו וממחר לידן ארחי ביז-

וו • י •ו־ו ו־ • :־ * -ו *ו ״ן

ע1דות וכפרים  -ובכל־זה נחפז זרמו אשר אין מק לו להניע למקום־שם

* :״• ***:ו*•; יי* י־ ו I -ו *־יי•ו׳ *

חךחץ את־בפות רגליך•

בריח הניחוח אשר לו.ימתיק ה^ךח את־הרוח  -ובכל־זה פןץלו

דאחרין יז/יה לחיות לך לקרב; פלו.

ל* חדל הארץ בהיותה עובדת לך.

איחיבךי המשורר ;כין איש איש ?ל־פי דרנו  -ובכל־זה חנות כלש

האחרונה *ה רק אליך.

?**I- * **-ו

עו.

ה׳ום ?ל־יום ,אדון חיי ,שומה עלי לןםור לפניך ■נים אל־פנים ?

אם בנ*זנל 3פ:ם שוטה ?גלי ,אתה אדון בל־הןולמות ,ל^מור לפניך פנים

אל־פנים ?

התחת שמיך הנבהים על• להתיצכ דומם ונלמוד ובלב ענוה שומה
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ו, --״ן* --,..., ..-ו-ו ו־ י־ *? 7־

ןגלי ל?נמור לפניך פנים אל־פדם ?

הבעולםך אשר שם ע:בלים כל־היום׳ בקרב הטון נהפז ובעורי מ&ען

עבורה ומלחמה ,שומה עלי לעמור לפניך פנים אל־פנים ז

ואם פעלי ןר*ם.על־פני האךן:ה הזאת ,האם בדד ובאין לשין תה•ה

שומה עלי ,אתה מלך המלכים ,לעמד לפניך פנים אל־פנים ?

עז.

ידעתיך פ• אתה אלהי׳ £ל־מ אע*־ מרחוק  -אך ל* ידעתיך כ•

אתת קרובי לבןבור אוכל להתחבר אליך .ידעתיך כ׳ אתה א?י? ,ל־כן

א־יע ׳£־{ל״ך  -אך  *6אחפש ב;ךך בתפוש ןדד רע.

ס־

••יי״••■••**.

■;11• 0״ ו ,ו

57

ריינדרא״נו! טאנורי

לא אע&ד באשד תרד אלי ובאזור תאמר לי כי לי אתה ,לבעכור

*:י ־ 1י יי־  *- • •• V1- --ו־,־

אצמיד איתך אל־ל3י לעשותך ליעי לי.

אח אתה לי ביךאחי  -אך אני לא אתבונן אליהם ולא אחלק עמם

את־שמ־י ,כי את־כל אשר לי אחצה ךק ביני ובינך.

בטוב לי וברע לי לא עמדתי עם־בני אדם כי־אס עמך עמדתי ,יראתי

מ;אש את־חיי.ול?ן  *6א^13ול.נפט׳ בים החיים הנרול.

עה.

אז בהיות תבל חדשה עור והכבבים הזהירו כלם בזיום הראשין ,ויקבצו

׳ ו ״ ־ 1״ ? ׳  ~ -־ ו י י < • ? י־ י ״?׳ ׳

האלהים ויבאו וישבו יחדו וישירו לאמר. :י־אח ,האח ,שלם החזון עד-

״:׳ -י  ••-ו *- ** -י  ? V - > ? * % * -ו-

תכלית! האח ,האח׳היתה המומחה בלי שמז דמי!*

״ו• * * *י ׳ו*  :~ -ו וי **ו

ושהאש ויקרא האחד, :ראה אצכי כמו פרץ נפל בקיר המאורות

־ו ־•וי? *י? * *י * :י!.־ ; ■ ן ־ו

ואחד מךהכנבים א;ד*.

ומ־תר הוהב אשר לנבלם נתק ,שיךט חדל ,רחררו כלם חי׳ךה נדולת

וןקדאו. :אמנם בן ,הלכב האבד היה הטוב מכל־הפ!כבים ,ציץ־התפארת

אשר לכל־השטים!*

ו־ ״ ו - ,יז•

וםךהיום ההוא ;בקש הבכב האבד בלי מעצ־ר ומפה למה ת?נבוד

ה*?עה כ* באלד הככב אבד לתבל שעשןגה האחד.
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ורק בהיות הדממה עמקה בלילה ושחקו הלככים והתלחשו איט

ו•I-ו ־ו י י י**• ־ *ו י ו י ו  • * 1ו • ו — 1

באזני אחיו ואמרו• :לש,־א הם מבקשים! שלם החזון בבל ,לא יחסר דבר!״

?:ו־ יי ויו י - : • -ו  -ו י ־ * -״ *  * ^ Iו ^ * *

עט.

אם־זה נוךלי לבלתי מצוא אותך בחיים האלה ,כי־.עתה תךנא ואדע

תמיד בנפשי כי נםתרה ממני חזות פניך  -תן־נא ולא אשבח את־ואת לרנע

*• .־ו•י׳ויי  1יי ו  -ן י ו * ו — * ו* -

ואעא את־מכאוב דאגתי זה כקרב חלומותי ובהקיץ.

וי• י -ו ־ו־ .י וי Iי ד־ *! -ייו

אם חולטים *ימי בשוקיט םלאי עם בעולם זה מדי זןמוםות מ&א

בצעי דבר יום ביומו ,בי־עתה תן־נא ואדע תמיד בנפשי כי דבר לא רכשיד-

.,.ו• -־- .ן-,,־ • ־ :־•׳ ו• * - * ,

תךנא ולא אשכח אוז־זאת לרנע ואעיא את־מבאיב דאנתי זה בקרב

•• ו *  I * Iי וי|-יו־י  ; -׳**• * ו*י*

חלומותי ובהקיץ.

-1ו*•וו

כי אשב בפאתי הדרך עןף ןנאנח מעמל ,כי אציע לי משכב על־פני

עשר האדמה׳ כ״עתה תךנא ואדע תמיד בנששי כי עור רב לפ.:י הךךך ־

תן־נא ולא אשכת את־זאת לרנע ואשא את־מכאוב דאנתי זה בקרב

■* ן • ן ״ו -י ו* -י ו? ו * ״ I־ *••1ו Vיי

חלומות־ ובהקיץ.

 • 1ו *** *

67

גיםני׳אלי

אם לב#י חדרי את־עך;ם ןהחלילים מךיןנים בקול והעוחוק הולך

ונדול .כי־עתה תךנא ואדע תמיד בנפשי כ* לך לא לקראתי לביא אל־ביתי -

תךנא 6ו* אשכח את־&ת לךנע ואשא את־מכאיפ ךאנתי זה בקרב

חלוםותי ו?הק*׳4

פ.

אוי שמשי א2ר לנצח יזהיר! דמיתי לפליטת ענן סחו הי׳געה

בשמים ל *6הועיל .מנע חמך  61הפיץ עוד את־אדי למען שימני ?נם־

אורך להיות כאחד ,ואני פה ספר את־החדשים ואת־השנים המבדילים

פין• ובינך.

אש־זה חפצך ואם־זה לך <5עשע ,כי עתה .קח את־נפ^י הריקה

והשמה הי>*ת ,משה אותה בצכןנים׳ שים עליה והב ,ורה אותה על־פני הרוח

הפוחז וזרעת אותה לנפלאות שונות.

־ ו•־ ו י * |־ו?

ואחר־כן כי יהיה חפצך לכלות את־שעשעך לה בלילה ,תךנא ואטש

;*־  -י י י:;V *:׳ ו־ י ־ד־ V ,*,־-ן• -ו* ;  ,.־

ואבד בחשך או בשחוק כקרך הלבן כקי־ה זכה וטהורה.

פא.

ב;טים אשר שבת־ רכל־מלאכה התעצבתי אל־לבי ןל־דבר העת

הז&בךת חנם .אך הזנת לא אבךה לי ,אלני! אתה שטת את־כל־ךנע מךנעי

ח!י אל תחת ;דך.

בכתר לב־היקזס הפבת אתה את־כליזרע מזריע ונשיתי לצמח׳ ציץ

הפכת לםךח וטךפ׳ פרחים היו לעצי פרי ללב.

ואני בהיותי עיף ואשכב על־כטתי בעצלתים ואחשוב כי י8בת כל־
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־ 1־ י•. ,יו .Vן -׳  ..זי ״ ו ־ ־  •*Vו -ו

מפעל .אך בבקר הקיצותי ואראה והנה ננ• מלא פלאי פרחים.

׳ * * -ו ־יו )*■ ו י** • ; *:״ • י— • •:ו ? •

פב.

?;!־ך ,אדני ,תהיה ה?נת בלי.קץ .אין םופר לכפיר את־ךנןנ׳ך.

ימים ולילות חולפים ,דורות צצים ונובלים כמו פרחים .אכן אתה

הוא היודע להכות!

שנוח־מאה אחר *ונורדםאה הולכות ואתה יושב ומאלים פרח

קטן במדבר.

* • I*I־ < •

לנו אין ?נח להאכידה חנם ,ובאין לנו עת־ממהךים אנחנו לחטוף ?ל-

ימין ולנזור על־שטאל .עניים אנחנו עד־ב־איד לבלתי ירא מלאחר.

77
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■ם

וככה עובדת עתי ואני נותן אותי! לכל־נקטה ולבל־פר נפט הבא

*Iו יי -ייי ־ ״ י י  Iי יויי ;?  -׳*י *-י■

לבפןע  -ומזבחך ךיק כליל מבל־;קךבן.

וכרבות הימים כן אחפז ,כ־;ךאתי פן סגור יה\ה שעךך  -אך ראה

הנה פה ה.עת גדולה וןןרכה.

פג.

אמי! אעךה־נא.על־גךגרווזיך שךשךת פנינים לל;ט דמעות עצב.,

רך *,הכוכבים את־צמידיהם מךהאור לעדות אותם ?לירנ,ללד׳ [א־י

פה אקשר־לך את־<נך.יי ?ל־לבך׳

יקד ושם־תפארת ממך לי .את תהנים ואת תשובי ולקחתם .אך זה

עצבי לי הוא לןדי ,ואם הקרבתיו לך לקרבן ונמלת לי את את־חסדך תחתיו.

יוי • ו*• ו • • וי׳ ו ■ *י וייI* :וו*ו ו ׳  -ו י ־•״* -ו •

פד.

זה המכאיב בהפדד איש מאודו הוא דפריש על־מלוא כל־האדמה.

*  - -ו ו •* • * •• • -־ י י ו * **י *

ומזגמו היא ׳*ומה לצורות באין מספר פשמים ^לי לףן.

זה המכאוב בהשרר איש מאחיו הוא ד?!ביט בדמדת כל־לילה י

* ־^״ : • Iו -י — * י  ^-־ ו•;- * -ו •*

$בוכב אל־כוכב ונותן הד זמירותיו בשאין ר<נש העלים בח#ךת הגשם

אשר פלילי־ת&יוז.

וי י ו-

וה המכאוב הפרוע! ?נל־כל הוא ההדר אל־ץל אהןה ואל־כל חפץ.
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אל־בל 9כאוב ואל־בל תענוג אשר במשכנות האדם ,והוא אשר יפוג ואשד

* * * ו  :י ׳ו ־י־  *1ו•*ו **י ו  1י י * 1-

יעטוף באלפי קולות זמרה בקרב לב משרדי.

•ד ו  -Iוי 1ו• *| 1י*  -ו ו •

פה.

בי ;צאו נבוךי הולחמה ב?עם הראטונה נןהיכל נשיאם  -אי*ז

היתה גבורתם ? איפה היה נשקס וחליצחם?

*ו* ;** * -־ו י ו* ן • ף י **

היו פנידם בפני דלים ותדלי ישועה והחצים נתבו עליהם כפו ניעם

? * — * • ו• • י •:ו-ו * ו-יי •ו ו׳י• ?  .״־־^

ביום אשר־יצאו מהיכל נשיאם.

ו * * ״ו  - - -ו ־ *

וכי שבו נבורי המלחמה אל־היכל נעיאם  -איפה היתה גבורתם ?

וי * ״??•--ו י  -־ ויי  -ו? * ***

הסירו מעליהם את־חיבם ,הסירו מעליהם את־קשתם ואת־חציהם.

- •-ו- -י * - •- * \-וי *-י ״יו* *-. * ,

שאם היה חדות על־מאחם ואת־פרי חייהם עזבו מאחריהם ביום אשר־שכו

* ** * ־ •ו*ו* ד•**--ו --ו—* ו י• י *

אל־הי5ל נקןיאם.

•ם

■

87
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פו.

המות זה־עבדך עומד על־פתחי? .בד אךחותץם 6דנורע ויבא את־

לןדיאתך אל־ביתי.

הל;לה אפל ולבי מלא חךךה  -ובכלתה אקח את־המנוךה ,אפתח

את־שערי ואשתחוה לפניו לשלום .הלא מלאכי׳ הוא העומד על־פתחי.

י ;* V1-;*:-ו * י ׳י *• ״ו• •:י ־  -יוי

אכדע לו במעל כפים ובדמעות .אביע לו ואשים לטני־רנליו את-

*ו -ו=• ־־י •:י י? •:ו־ •ו•• ••-י

אוצי לבי.

אז י<8וב מעלי אחרי מלאו את־מ#לחרע וצל עבד יעזוב אחדיו

* ?  * -*--•-־י • > ־ ו ;  -י• ־- 1י*

על־פני במרי  -ובכיתי העזוב ישאד יק נוי הדל והיה זה קרבני

• - .ו -• * Xו •ו י״- -ו .-״״ :יי * Iו* :׳

האחרון לך.

פז.

נואש מתלןוה אני הולך לבקשה בכל־פ2ות משכני ו *6אמצאנה.

? *■ווו ו־• -י ;״וו• • • * .וייו יו ו ? * י

ביתי קטן וזה אשר חלף משם ךנע אחד  *6ן<זוב ולא ימצא עור.

אך מעונך׳ אלני ,גדול עד־בלי.קץ ,ובב^י לבכןשר .ואב* עד־פתחך.

ןנמךתי תחת־חפת הוהב אשר לשמי עךבך ונשאתי את־?ניני הרעבות

אל־פניך.

באתי עד־גבול חי־זעד אשר #ם לא י*1כד דבר  *6 -תקוה ו*6

ברכת טוב יא* פני איש אשר נראו מבין דמעות.
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ארה׳ טבל את־חיי הר:קים בים זה ,ש&ף אותם במעמקי תהוימי .וזך

נא ותחוש נפ#י את־הטתק האובד אשר למנעי עם־צבא כל־היקום.

פח.

אלמי המקריש א<4ר *טס! מיתרי וינה הגתקים ל *$יומרו לך עור

ו*  -׳יו ן• ו־ * ?- -ו״ • *  •* • -ו ו־׳ ו ן

את־תהלתך .פוטוני הערב לא יבעירו עוד את־מולנד ^בוךת הקייש .הרוח

אשר על־םביביך דומם ומחריש,

*־ י * ויי׳ • 1 -י

בזבולך העזוב נ<6ב רוח האביב ,ברכת שלום הוא נ*}£מאת הפרהים-

הם הפרחים א^ר ל* יויסיטו עוד להיות לקרכז על־מז&נחזר.

וזה המקריב לך מעודו ,ר?1נה ?תה בארץ ,ש^ל נדבות והן  *6נתונות

לו .ולעת ערב כא#ר יתערבו ניצוצות וצללים בחשכת האז־מה״ אז יב*

*״ יי  1י־ ׳יו*ו ;יי ••*׳ * *Iו * ?

כו#ל וינע אל־טקו׳שך אשר *מם ובליץ רעב,

 -וי״I*■ *-ווו ך־ * •י׳ :י ?י

•3
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ימי חניט רבים יעברו עליך ,אלו־ד המקד £אשר שמם ,והיתה רק

ו -־־ ־י —ו *יי ו*•• ־ • :ן• נ• י * • • ׳ * -Iו

דממה .לילות תפלה רבים יחלמו ו !6יעלו לזד נרות.

•י*  -ו־* ־• ־׳־; ; ^ :ו —

עצבים חדשים ורבים נעעו ביד חריגים אמנים ואחר צללו בזרם־

הנשיה הקרוש 3ב* 5עתם.

רק אלהי הטמדש אשד שמם נשאר לבדו עד־נצח באין עובד ובאין

שם אל־לב.

פט.

אל לי עוד דבר ךמים ובקול שאון  -בי בכה חפץ אדוני .מהיום

ודלאה אהפך־לי קול מלחשים .שפת לבי תהפך להמ־ת עיר בדממה.

בני אדם נחפזים לשוק המלך .בל־הקונים וד מוכרים הנה נקבצו שטה.

ו־• , • . . V .י ־ *י י ן , -ן• ;־ ,י • -יוו; .7

רק לי נתנה ךופשה בהצות היום בטרם מועד בעוד ה^נבוךה רבה.

יציצו נא אפ* 1הפיתים בתיד נני אף אם־עתש ל *4באה עור .תנ&נה

וי * •י ־וי• *׳-־-ו• י * * * * *

נא נם הדבקים בצהרים וענו אחריהם את־המ־תן הינעה.

ימים רבים עכרו לי במלחמת הטוב והרע .ועתה הנה היה דכר עם-

״י -י • • :ו • ו י י  -ו** ו -י י־ י* * Vיי

בךשעשעי אשר היה לי בימי העצלות לבקש ממני להצמיד את־לבי

יי * *  *1 - :יי ״ י•• *יו ו * • I--י • • * • : — :

אליו *.ואני לא ידעתי למה־וה לי־עתה הקריאה ה&־ :אשר נרךאתי לדבר

-י ־*י *־וי *• י י  * -־ו * •I־ ןו• * -1י ו* ?
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איך&ו^יל 1ואיךחמץ בו!

צ.

ביום ד&ק הטיח על־דלתך ,מה־ר&מר לתת־לו מנהה ?

 :ו ו • וי ״ וויו ־ ־ ? י •נ*

הגה אני שם לפני אידחי את־כום חיי המלאה  -לן* אתךלו לעבור

•  • -. -י ••• וי י ־--ו I * * *-־וי

בידים ריקות.

את־כל מתק בצירי אשר לימי סתוי ולילות קיצי ,את־בל הקציר

 * * * Vז • • י * •*. • Iו — —* * ■ו -עו*

וכל־הלקט אשר לעמל חיי אשים לפניו באחרית ימ• ידטק המות על־דלתי.

צא.

הוי אתה הנטול האחרון אשר לסד׳ אתה הטית ,אתה מותי״ ב*1

ילחש לי את־ךברך באזני!

מיום אל־יום צפיתי אליך; למ.ענך געאתי את־מנעמי החיים ואת־

מצקותיהם.

08

גי*נייא^י

1 ./

־ס

כל־אשר הנני ואשר־לי ואשר קייתי ואשר אההת - ,הנה ??טף כל-

זה תמיד אליך אל־תוך מעמק־ סתריך .זך .מבט עינך האחרון וזו ח?י יהיו

אחריש אתה לנצח.

היו הציצים למקלעת ,נכונה עטרת הפרחים לחתן .הנה תעזוב

הכלה את־ביתד ,אחי־י החתנה ותקדם פני אדונה יחידה בדממת הלילה.

־  * • -־י -ד•• ״•י *Vו״ו -ו־יו־ י ; י ? ו•;•• *;*-

צב.

;קגתי כי;נ £יום וןסתרי טנ.י האדמה הזאת מננך עינ• וןזבו אותי

חיי ממש וירד המשך האחרון על־^יןי.

רק ה!9כבים ל?מדו ?נל־משמךתש בלילה והאיור .י״עלה כבראשונה

והימים יסערו בםו נלי־ים וישאו עטהם עיטחות ומצמית.

כי אעלה ?נל־לבי את־כףן רנעי זה וסד מננד ?ניני הגבול אשר

לרנעיש .אז אב׳ט לאור הטות את־עולמך עש אוצרותיו באין דאנה ,נבחר

בו כל־םו^ב דל ,נבחר בו כל־חלק־חץם ,קטן!

וזה אשר שאפתי אליו ל<8וא וזה אשר ה&נתי  -בל־וה .ייעבר•

נא ויחלוף .רק תךלי את־זה אשר בזיתי תמיד ואשר  *6עי&תי אליו לב.

* ;-ו־ ו  I -י ו * * * * * י•י  •I־י * ־;״ -ו

צג.

עתה הנני הולך .אמרו לי שלום ,אח•! הנה אצבי משתחוה לכם

ואצכי יוצא לדרך.

ו ו י  ?- -י ו
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6ה אצבי מ<8־ב את־המשתחות אשר לדלתי  -ואצבי משמיט ידי

מכל־משפט אשר אל־הבית הזה .רק ךבךים אחדים טובים אצכי ש*1ל

מעטכם באחרית,,

-יו * ו ־• •1

• *בנים היינו ימים רבים ,ואני הנה קבלתי *בעתים מאשר יללתי תת.

עתה הנה עלה השחר והמנורה אשר האירה לי את־פנתי החשכה הנה

כלתה .באה אלי קריאה בטעם המלבות ואצכי נכון לדרך.

צד.

?י אצא לדרך ,ונתתם לי את־ברכתכמ ,רעי! ה&זםיש טוידרים באור

השהר ודרכי נחמד.

 ---ו -ו• יו.

אל־נא ת<ןואלו מה־יה >ןצכי לו״קיו ?נטי .ןלננן יוצא לדרך ?ןוץם ריקות

ו?לכ ?לא חיסי^ת.

־—־ ם

18

ובינדראינת טאנורי

את־עמרת דפרחים אשר ליום חתנתי אעים ברא*־ .אל לאי*ז

יי ו־ •י ־ו*י  *1ו  * • * \1י ; י ־ • I

כמוני האדרת האדמדמת א^ר לעוברי ארח ונם אם חתחתים בדרך ורעות

ו * ־י י * 1״ וי* י*  —:״ ;־ • — •—:־יי׳ :י

רבות  -לא אדע יראה בנ8*1י.

. — .ן !־ ׳ך• ן ׳׳ו

כוכב הלילה יעלה כא<8ד תתם דרבי וקינות תמרורים א<£1ר לזמירות

העלטה תשמענה בשערי חצרות המלך.

ס-

צה.

ל* אזכור הרנע א#ד צעררןי בפעם הראשונה על־םפתן החי׳ם.

*ו -- **- ,., ,-,I־ *• ו • -->->- -

בפה נדל לחם כי *תחת־ בתוך הרדדה הגדולה הואת כצי? היעד

בחצי לילה?

כי ראיתי את־האור ב£קר וידעתי םח&ם כי ?** נכרי אני על־פני

האדמה הזאת וכי דבר א<8ר ל*נ ירעתי מה הוא ולא ידעתי *םו ול* ידעתי

*1״ י ו • ״ . V׳ י י -ויי•  -ו ו • ?-ו ו *• \ -

דמות לוי לקחני אל־בין זרועותיו  -הלא זה אמי.

\xו ו -*•-ו• • 1 * * I

ונם במותי ןכואני דבר א<8ר ל**;תנת־ ויהי לי נוךע .ויןנךכי ןוהבר1י

את־החיים האלה ,לכל ידעתי כי ככה אהב נם את־המות.

* - * V - 7 --.ו? -ו * י ** ־  * -־* *

הנה בכה הילד בהלמחו מעם־ה#ד הימני אעיר לאמו ,אפס בעור
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• * - ? -י * •7ו ו  •-־ ״ ־ ו*  * 1ו•  *Vו

רנע ונחש ב#ד השמאלי,

צו.

כי אצא ןוזה ,תהי נא מ^רדה^שורים האהרונך .א<ןר לי לאנ)ר:

כל־א#ר ראיתי פה אץ טוב מטנו.

^עםתי מךהמתק ן־נםתר אשד ללוט היה הןפחן על־פני י.ם האור

ובדכתיו  -תהי נא ז^ת מלת־חפטוךיס ה^חרוןה א<5ד לי.

בבית שעשעים זה עם־רבוא רבכות צורותיו היי *עשעים נם לי.

ו -־ ו. -י • * ^ I - * * • • • 1־ •

*ה ראיתי את־פני־זה א<8ר אין לו צורה.

כל־בשדי ויצרי חרדו מפני מנע־וה אי>ר נעייה םבל־מנע ,ואם י<ז־

וי *׳ •ו• ו* *-־ -־• V״* —*? •ו ? •* -״

כמ אז יכ* נא  -תהי נא ז>1ת מיית־הפטורים האחרונה אשר לי.

?? **-ו ו•* י -־ו • י ״ו״ י ו־ *

צו.

בי 0מ*עווי.עטך ל* ?זאלתי מעוך :מי אתה? ל*;למתי *נצור יל*

ידעתי פחד וחיי הלכו בסערה.

*־ו ־ ^■  -ו • — ו יו.ו

28

גי&ני׳אלי

כפ1גןר ח*זכס עוךךתני משנתי כמו׳ חבר נאמן והו3לתלי משנןחה

אל־שמחה.

לא חקךתי ב;םים ההם לדעת את־הניון השיךים אשר שךת לי.

חי׳ד קולי לקראת צליליהם ולבי רקד בי לשמעם.

עתה הנה חלטה עת־ה<8ע<8עים  -ומה חחזון אשר בא ללי פהאש י

הנה העולם ועיניו תלויות אל־רנליך והוא עומד לפניי׳ ב״־אה עם־כל

* *  -:י ו •־:״י :־ וויי ו יו % • 9

כוכביו המחרישים.

צח.

אעדך נשמי ועטרות 0רחי ,כי היו לך לשלל בהבנעי 61 .כחי הוא

• ו ו ן • ו• Iו — ו וי״ י • ו• ו** ו י *ו י •

לרמלט מ?־ אשר ןכור ממנן.

;דעתי היטב כי נאותי תבנע .כבלי חיי ישברו במבאובות לא־ןפ6רו

ולבי הריק עתק בזמיךתי כמו קנה נבוב ,עד־כי ת?ם אבן בדמעיח.

;לעתי היטב כי מאות טך •6הלוט  *6לנצח יהיו מנורים ושור דבשי

הנםתר לגלה.

מתכלת השמי.ם תביט עלי ?ין ו^קךא לי בדממה .לא .ישאר לי ךבר,

לא דבר ,ורק המות יקרני לרנלך.

* ? ו -ו ־ •* •ו ן -י ו־ ו י •

צט.

כי א$ח את־הטשוט מידי ,ידעתי כי תבוא לך העת לקחתו אתה .את

״ * ־י יי• י  -ו י > ו ו * ~ *—ד ו ו י —

אשד לעשות  -יעשה .אל־חנם הולחמה.
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%־ - \- 9׳•׳ו * • • ־~ I *I

ואתה לבי ,הרף ידך ובדממה עיא את־דבד הבנעך ,שמח בחלקך

ו ־ י •• י* ו ?ו ן •ו** י * • •• -וי ן ו• ;*•וי•

הטוב כי תנוח דיןזם באשר נתן לך מקום.

םנורותי תכבינה לכל־רוח קל אשר ישב בהן ואם אנפה לשוב

ו  -י וי? -- *Iו ^ 9* - • Vו<• *־ * *

ולהעלוחן ושבחתי את־כל א#ר מ^ביב לי.

אך ה$עם ה?*ת חבטתי ואח^ה בחשך ואת־מחצלתי אציע לי ?ל-

■ני האדמה .ואתה אש יהיה עם־לבבך ,אדיני ,ובאת דומם וכוננת בוה

את־מושבך.

ק.

אצלול־נא כמע!5קי.ים חצורות ,כי .קויתי למצוא <8ם את־מבחר

הטנינים א*ר לחדל כל־צורה-

I

38

רבינדוא.נת טאגורי

אל לי לשוט עור מחף אל־חיף בפיךתי הטםעךה .הגה חלפו הימים

אשר זה ה;ה כל־משושי להיות מוטל מגל אל־נל•

עתה הנה צמאה נפשי למות בינות ל&י איךמית.

בהיכל שאול ?נמקה אשר שס תד?ש הומי׳ה על־פי מיתרים אלמים.

שם אעיד את־נבל חיי.

* * י• י • - *V

אכוננהו ואכינהי ??1וירי עד ,ובהשמע קול נאכןת הצליל האחרין

ואןח את־נבלי בדממה לרנלי־זה אשר לו הדממה.

ו ״* י * 1י •ויי ;״*• * - *1וי*

קא.

בזמירות־ במותיך כל־חיי .הן הנה אשי נהנוני מדלת אל־

דלת יעל־פיה) ידעתי את־אשר םפביכ לי מדי בקשי את־עולמי ומדי

*ו— •Vו  -*Vו•  - -- • ••• V IVו ו ״ * ? • • -

ננלני אליו.

שירי הם אשר פתחו לי את־אזני לכל־לטורי אשר למדתי מעויךי;

הם נתנוני להביט את־נתיבוית הפחדים והם גלו לננד רוחי כוכבים רבים

.י־ ו־־ י וי ־ •*.ו .,; -ין. - .

בךק/ע לבי.

הם הוליכוני כל־היום ביךתעלוםות ארצות התחננות והמצקית -

אז• מה־טשנןט שעדי ההיכל אשר הביאוני שמה בערב בקץ דרבי ?

קב.

התהללתי באזני בני אךפ כי;תנתיך .בכל מפ^לי ראו את־תמונות־ך

ויב&ו וישאלוני. :מי הוא ?י ואני  *6ידעתי מה אענם .אז אמר. :חי אני אס
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ידעתי להניד* והם ינאצוני וילכו ממני וילענו לי  -ואתה יושב ומשחק.

״ ו • | ־ ־ ו■ • — • 1״  •Vו ־•|י • •־ V־ ־ ~ -

אשיחה תמיד בשירי את־שיךו• על־&דות״ך .מלבי תשתפך התעללה.

והס יבאו וישאלוני, :דנד־נא לנו אה־ההנות הצפונה בהם׳ .ואני <6

 * -Iוי • - • 1י? ? י יי ־  :י ו V־•1

ידעתי מה אענם .אז *מר. :הוי ,מי יודע את־הנותם!* והם ילענו לי דלכו

״ : -־ ו *ו*׳״ *  -־8־  V--י* • • • ו ~ •ו -ו

להם  -ןאזןה יושב ימשחק.

קג.

?נם־בךקתי האחת ,בךפת שלים אליך אלמי ,תךנא;ו.ירומו 1ל-חו#י

בי וננעו אל־העולם אשר לרנליך.

• ;|-# V • * IV ^ :1יו

ם

46

גיפנ״א?׳

־0

כעב מטר ממיז ה##״ לנאףז עם־םבל מימיו אשר א* #פבו בן יט

■ :ן .. . - .ו <_.י  ,-״ י ,־* .־ו  -ו —

$א נם רוחי בי למטה אל־שערך עם־בךבת־העילום האחת אליך.

מי יתז ואספו יחד כל־זמירות׳ את־צליליהז העיונים והיו לשטף אחד

• • 1יו  * - - ? V:ו־  * -ו •  -י ו  -י ו* ו**• * I

ויזטפו לתוך ים הדממה עש־בךבת־ה<8לום האחוז אליו•

 .כעדת זנניי־ימ <!זז*פים הביתה א£ר .יםעו לילה ,ויום לעוף אל־נלניהן

בהרים ,כן תךנא ושאפו בל־היי לבוא אל־בית הנצח אשר להם עם־ברבת

יי?• יו זרו ״ ? זו ו - - * * --ו1 -י • Vי •;-

ד<2לום האחת אליזי,

---**-יו

ו

ן

״X׳״!

ימ־
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