•♦♦ ♦

אחד-אחד ובאיךראד■

אחד־$חד וב*יךראה .ככבבים לפנות !#ר,

כבו ל^פוני מאדי ויקלו ב;נון דומם,

*ך עוד האחרון כמוס עמי ,והוא נחמת כל ח:י,

לאנחרישנח חמוךיום וכל־&טן לא.יבחיךנה,

א#ד איטב־נא עוד בעי.ני אלחים ולמי ןטות יימי,

אם בהקיץ ואם בחלום ,אך לו סוד ??ס אחת״

אהד״ לו אך הפעם ,ולו רק סד אךניסה,

^ןןהי־ןא אלי ככלץקדו חזון קדמת:לדותי

וב#ך מי -י2בדד ה&ל** ?תהו הראיון,

אמנם ?גאלי• עתח ח״י ואחלל כמו־יזיי דאש־נןרי,

?כחתי ה׳מםלות לאלהי ושערי רחמיו לא אךפק,

$ני אטומות לקריאותיו ועיני עצומות לרמזי ¥קדשו״

ןזוף היןתי ל<ןמיו ומנךה לכוכבי־אורם,

לא.יכירני עוד ציץ־הבר ו?ז*לת $ךה לא תבךמי,

ןזרו מןזלי חןיונותי לרוחי התנכרה לי;

ואולם באחד המקומות בחיק־תבל ובאוצר־עולם,

 1־?  — :־*י .ו• ? .

במקום לא .יכחד מאום ולא.ימחו עקבות ךלר,

הלא ?זמוךח עד חיום ?עיןה ובע^ם ת^ח,

כחותם על למין עליון ,ךמות.ילדותי הקדומה,

ומחוץ לחליפות עתים ,ל*־ן$9ת ןל*־ן?$$ת,
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אייי־אז׳ד יאידיואח.

?אילת ה#חר במתם ,סוד תזרח אלי מפ??51נוןד״

צ$ה קליכיתי ?זמךחק !?ל־צסדי תספר,

לי.יףסד.ספעפה;:סלי ?ך!ת,זהךזי!;

ןנוף־מכרותי הדחוק׳ ןאית.ילדיתי מזמרסי;

^9י ?יר?זי׳ מןגיז דיחי׳ 3מים ^י? ,ומיידי,

פנת.יקדת״לי סל־פגי סגל וארומת ?פרות ןךץ,

אץ רןונן לי מיךק ד?זאי!*ין $תוק לי מתכלת $¥־ו,

זברי ?צלן הטוב לא ;פוג לסד הךי:י

יבל?- ,יל?ין גצח וף ?זלגו הראיון- ,

נוף־מולךתי ,ילין.דאייתי וראש מךאח 5י?י,

ס3ל #אנן ובודד$ ,נוס ביפ?ת?,לו$יו,

קופוץ הרים ויסךים ו$נסיר סזמןם ואךץ• ,

?!?זלד! ?וביליו בסדקים ובעליו בך!מות זהב

וחךז דומם :מים ולילות ,מוצאי ברך וסךב- ,

$לא !ם הוא ,בא^ר הוא ?ים? .ל־פגי סבל־אךץ,

ולקל פתוחיו:חד ובןו^ם ךוו הראעיון,

כ*ןר ד!רתו $אז בנ?#י א¥3ע אלהים גללםה

ו#<£ר א?ואגי בלבי 5ד יום אחרון ולקצה אךץ,

?נונ־אביב אי בהיר־״קלץ ,נעה-סתו או.סז־הרף- ,

מדיי :?£ים׳ליייו1׳ קי?א אל יקימי 95יב,

*זוגןט אל זהךיו יומם ואל ךזי־ךזיי לןלה,

ניצר דוח אפי הטהור ועימר חרדת פןךצזי

בחיר ,כל־אלן דומם יבםוזר ?ל־פןה ןןמו?!ה״
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?ד?ד סלה 3ךף י?צל־יןטךטבים ?מונן

עיד ?ל,יזךי ?ל משמרותם ,ארנים צלליקם חוךי,

לא גפ.קד כ^ם.זלזל ואחת טך?זתותם לא נקדסה,

החבואיה,ם ?ןלאים עוד §זןדי לכבי חפ:תוקים.־
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ח .נ .כי**?זי<ן.

ו׳ןנןי־חלמותי ט#לבים תחת אהד ה^־םים.

3ם הרריו כי$ם עוד ?ל ?נם הראשון.יסמדו,

עטים כל מךבךיהם׳ ףקימי ציצים ומסלפי רסיסים,

חותם פעמי עליך,ם וטקבותי בהם נודעו,

זהר־ה! ,לףאעון עוןנו שפוך על־פניהם,

?ין חעיהם;לין עד־עתה הד תרועת ^שי

לרוחי עודנה תוסה <ןזם בתמהוןה ו?אלם שפתה...

ונוה־הורי הדל ,יןן מ?טחי ן&דןל ?זלוטי,

טעון אור פני אם ,מה?א ב;פה וצלד״,

אי*ר ?שמי ?שיקור1יה ומצפון ריח היקה— ,

הלא נם הוא ,בא#ד הוא שם ,בכפר ^ךחקים,

על ראש נכעתו הק^נה בצל ערמון עבת,

עודנו נטוע ?מקומו ומראהו כימי יזךסג

מצןןר ,לבן:ו;לזמד ,שפל־$נ וןפיר־אשנ?ים,

ךןיו ףפודים אזוב ומבקיןיו;ציץ החציר,

מים עטרים לו ם?יב ומגרשות מנךלי־פרלנ״

דומם ,סם אךחות העבים!? ,ןהדןה לפניו הסתים,

?הוא נצכ סל תלו הרןטין ,נצכ יומם ולללה,

צו$ה לנתיבות עולם וחולם קלי מדחיק-

הנה:ך$.ה בי תמיד י?תליו £3טו לי חימם,

ז?די ?מלא צפיניו וצל ח!י חתום בקוראיו*.

;דעתי כי רק אחת י<ןזת האךם ?!טס היןע

וחזון זיו מהר לא ;קום לאיש פעןדם;
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5י מראה הכלת ״יש לךקיס ועין.ילק ליישא

ואור מר למלא הכל,וןיו־פנים לכל־^עשי ןול^ךס׳

א^ד רק אחת חזכה לןזם 3י ן ןזןלד  -ןל*ן ייסי׳ף{
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אחד־אחד ובאין־רואח.

יאולם ?ךכת־פתאם לאלהים ,לנאמן ?עיניו לי$נה׳

לא תשור עין צנוריה וחזה לא יניד מועדה,

דומם אעךך־לה.ואצ§ה ,יומם ןלןלה *(.יחלה׳

יכבנור־ ערוך־מיתרים רוחי ןכון ליןראתה.

לא אדע איפה ון:תי וןןךם אבי! איזה הדרך

ומי :הי המלאך ,אשר ;היא אלי ה?ךקה —

אחת ינ?א לי לבי׳ ונפשי יודעת מאד,

כי פקד .יפכןדני החזון ויקר מאי ,:ישיגני.

ובבא הרגע הנאדר ,ודדה ?ניד עפעף הנצח

?הציצו עלי פח&ם ??ד צהר .נקרע במרום,

ונפקחו עיני וארו ,וזכו ?עיני ה;לד׳

ומראות ילדותי כלם על צבא חליפותם יחד

.ןגם כל יקומם סביב ;.נהרו דוממ רדיך נפשי,

;סלו ןלי ארחות .זהרם כסלמות ?קר בהירים,

הרחקות תקר?נה פרגאם; ,קיצו קולות ;חרמו,

וגונים וריחות נשכחים יקומו שנית לתחיה .י

י?•  -:׳?:־ ־ ?I״־ ׳*•:

רק ךגע .יתמהמה החזון ,ושטפני גל מתקו

ואת ^ל ?סים ל! ,,.,עד תמציתו: ,נמיאני ?אחת.

ושוב אעמד נפעם לפןי עולם פלאי כטהרו,

Vי▼ •* : •? V *;• ?:י* י

נן נעול וחתום ,זרוע חידות ופלאים,

-ד Iו * י*י• ו ? •
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לא חלה בהם יד ולא נפח אליהם דבר־קיפתים,

?* * : ? Vי*  -I״ -7: - : V״׳

לבבי.ימלא המון ותמהון אלהים על־^ני

ב;עיני תזרח הדמןגה ובנפשי וזרועה ןאלן!ד.

חשון ,תוע״ו.
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