
#מערנובת זי.

?ךדים
1

 רך־עצב! מןר הוי הקיץ, בקר י1ה

 מענן, השחק נןנשבות, הרוחות

 הרוחות! }שיבת וקלה והבושה

ינוע. הןךךים שיח לק

 פ?3_קך אקית ות^לף שחר עם

 עיני, על )חמות ת1הזהיר

 השקר ה3ןה ואיקץ.

 מעעים, מעעים ופוזות,

אלץ. מךחבי על נשפכים

 מועקה, ובלבי השכם כפוף הה,

 אתירותיף זהב השחר, וכבד,

 הלאות, כתפי על משאתו

 וארדט, בכר פני את ואלט

עופרת... מועקת ובלבי

 קסמו, לי בשנתי קוסמים־חלומות אך

ימי, את לפני העבירו
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הבשמים. הרי ?ם מדברי

 פרת, ע׳ נטל לא ואי,קץ-ובלבי

 העצור, היגון עךנת רק

 חי_י... שממת את המ?רה

 כבד־זהב, בקר לא ואיקץ-והנה

 ?פמבי, אוצרותיו המונה

 אי־צנועה, פזרנית מבהיקה, שמש לא

 לראוה, עשרה את מציגה

 ומעבן- חךישי רך־עצב, בקר אך

הרוחות... בשיבת וקלת ו?בושה

II

 קרה בקעה באפלת

 שישן, אדם ?דעך יהוד,

 אהבה באפס החן בנות

 נ ראשן ישח חזן, י.ש_קע

 ומפרפר חי טרף מבלי

 לביא: שבי תקהינה אף

אנוח, עת ארגע, עת

לבבי... נר הרש ??בה

 נעוריו, נשר ?חדש לא

 ן אברותיו נמרטו כבר אם

 לביא, ?כרן מות לקראת

 מתלעותיו. נתעו כבר אם

נפץ, לסלע גל אם אך
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שבילו- ;רוץ על־״ז שנית

רבת ארץ ובגדודי

גילו. ;מצא שנית לבי

III

באמה, אני ושוכב בחלומי

ץמים; ארחות הרצה

צפופים עומדים אף יושבים לי מסביב

ונדמים. עעים אנשים

 עתיק ו;שיש אשכב, איכה אך

לשבת? מקום לי5 עומד שם

 מעיק לבי ועל אקום, איכה אך

כמות? אפל ;גון

לגשר מתחת האפל? מאץ

כנשר... הספינה עפה

שמ;ם?.. ונגלו ;כלה מתי תוי,

לגשר! אין קצת אך

 הספינה תקרת רק גישר, לא אבן:

 פלאי: שחק ובין ביני

 בדרכי. אעשה כל־עור ואבן:

כלאי. גם עמי אשא
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IV

 העצים. ירק עמוק־כהה

 זיון, כבשו שחקים ערבות

 החלון מן נשקף ואני

סיון. גשמי ריח ואספוג

 גשמים, ריח אספוג מדי

 הרגזן בי רוחי ישקוט

 אביב, בקר ריח ארח

ארכיפלגום: ;ם ךיח

נשם רק זה האביב אז

ד״ךאשונהן ;שימתו

 מלכותו עוד התגלתה לא

ובןאונה, בןפעתה

קלים,. צירים ;?או כבר אך

האביבים: בשורת נשאו

 אורם כובשי ׳שחקים מני

ךביבים. ט?כזפו זכים

 עך?ל בקסות ;ם הצפין

 סלעים, אײ ןכחול סם

ױרזאפק נעצר הכל

באים, ;מים ?פעת לקראת
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להתאפק יללה לא רק

 במעופה, בוךךה צפור

 כחול ערפל ומתוך

צפצופה. את בחנה אזני

גדותיו כל על לבי סחף

הבודד, ןה הצפצוף, זה

נדה ?מים צפור ןעם

הנודד, אני, גם שךתי

V

 הרף בלי הדולפים הגשמים ■אהבתי

עתה. עד הקײן מבקר

 הערב, זוחל כבר .קיץ, יום פנה כבר

נבטה. למרחק ועיני

 גשמים, ?קךאו לי למרחק! למרחק!

ארח... בם אוקעוס ריח את

 הימים, וחולפים הלילות חולפים הה,

ארך... מה ארך, מה ןכלאי

 פלשתים, גם עבךים גם דךכי את חסמו הה,
כךלילה... כשולמית ותהי

בפשתים, אסרוני במשי, אסרוני

הגילה... ?דודי קרובים אך
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 שב־זועם, אוק;נוס ברוך, לי נא היה

שירי... עם חלומי לגאונך

 זועף־נוהם, גל כל חדרה לי וברוך

עריך־... סלע כל משבר, כל

 גשמים, הם־ם על אהבתי מה לתעות

 j נחשולים יהמו יסערו, עת

 !ךחבי־ימים עת לבבי ?רחב מה

עולים... אף שוקעים אף בנאקה

 ענקים, משברים שבעה פי ?גאו לו

ךננות: פוךחות בי מזעמם

 השחקים,. ראשי על כלילה ?ד״יו לו

אוקעוס!.. למחולות אחג מה

 נאלחים, בתי־_י?ן היו וברוכים

החפים! לאךך הץרועים

 מלחים .יצאו כי במחולות אהבתי

וחפים... כנורות לתרועת

 חצופות מנגינות עליזות, מנגינות

ת.’ובתול. מלחים ?שירו

 מגופות. תעפנה כוסות, מצלצלות

הכחולות... העשן תמרות בין
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 »הלבנות שניך הכושי, מה־תחשוף,

בהמה? הבריטי, תנהם, מה

ת, אין רו!-לפני כי ̂ז שי  הצנצנות י

המה... מתנוךךים חבוקים

 ?.ין־?לדות, ינוצץ יהמיו, הגלים

השכר. מנגינות תצהלנה

מולדות תפרחנה הײן אדי בין

בנכר... קרותז? שבעה פי

נקבצו, י_חד פוז הארץ ות’כןפ כל

 וסערה, שירה עם ארץ כל

 ירבצו חד2 פוז לבן דב נבי, כפיר

צפן-סהרה. _קךחי $בול על

 נפרדות תשךנה חבוקות, גם אם אך

המכוךה... שירת את ארץ כל

 מולדות תפרחנה הײן אדי בין

ושהוךה... ךחוקה כי־לדות

 רועךת, נפש כל ?לדות טל לריח

 5 ?זקף עיף כפוף׳ גב כל

 שירת־מולדת בלי לבדי רק אני

אשקף... האפל למרחק
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ה מ  הגידה לנו נא בודד, אךצף, -"

?לוגי? אתה, עם מזה ןאי

 החידה, - ומךהק הךזים - עךפל -

ויגוני... גילי שם אך־צי, שם

 ועננוח רוחות הם בני־עמי ואחי

מסתוךין... וציות חמים

 אוקעום, ובורא מךבר בורא ואל

חורין... בנות בנגינות אײבד לו

VI

ל א " ?מים אפסי -

- !״ רחוקים ואי\ם

הצמרות לי קראות

ברוח, בנוען

 מענן השחק עת

 ן הסער ובא וממשמש

הצמרות לי קראות

החלונות... ?עד

ל א ?מים אפסי -

ם- וא?ים רחוקי

צללים ומש?עת

הכתלים, ומאפילים הולכים

הריק*־ חךךי של כחולים כתלים
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 עךשי אל כמךתק ע:ף

 הצמרות, בנוד אביט

רומה; ?שאפן

 העפאים, להמות אקשיב

 הירוק, דמם להמות

 שבעה, פי שהוריק

 אפל הפך עד

 קרובה, סערה מךךךת

קרובה... קערה מחךות

 הפתוחים, החלונות מבעד

עליתי ממרום

 הצמרות... רק אראה

 לקרקע מהברים עוד לא

 הימים, עתיקי העצים

 שרש: ולא להם גזע לא

צמרות... רק .י.ש

 קילה, את סופת ובתת

 על אל צמרות תמו־אנה

 ענקים, צפרים כעדת

 מרומים באין־סוף תרעשנה

 הירוקות כנפיךין קמטות

 הךצוץ, העיף, ואותי,

קנתקנת, תי מתגרש
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 תשאנה עמהן :חד

 :מים אפסי אל

ךחוק־ם... ואי.ים

VII

 וגלױם סוף לאין עמקים

כהי_י

 שמים, נגלו לי

 במדבר, ל:לה שמי

 מצנה פתאם עת

 עיני... את פ.קחתי

 הצןה, מושכת מה

 עי.פות! בנלי מה

 הארץ על וטל

 הכיכבים וברק

 ענן,;ר מה טלול, מה

 רוטט ומה חי מה

הי- בשחק הצן

 ו^לױם סוף לאין עמקים

ק כשה

 חי_י לי נגלו

 במךבר, בלילה,

 מצנה פתאם עת

עיני. את פקחתי
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 מצנה האמנם

 גוי כה מרטט

 נ^שי, ומרקטה

 מרנה, אולי או

 רגשים נ?ךנת

 ישױם־חךשים,

 רננים מסערת

 עמקים, חבוים,

 רתוקים שהיו

 שיים, ריב ימים, רב

 חוךין בני פרצו עד

 השממה, למךחב

הדממה?! סוף לאין

 האנחה? ...ה?חוק?

 בכה? מי שחק? מי

 לחש? מי שאג? מי

 נחשו הוי, אך־ה! הוי,

 הצלילים ותועים

 הנלאים הכמוסים,

 לשממה, מנפשי

 לנשמה... משממה

דמיה...

 השממה על וטל:

 הנשמה על ןטל

הכוכבים וברק
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 רענן, מה רטוב, מה

 רוטט רמה חי מה

הציה... ןשחק1

VEI

 אט^רז איך אעזהר? איך

 - - אדע לא

 אנקה ארחץ, איך

 הימים, מחלאת

 נטמאתי." כיה ואני

 הימים! חלאת הוי,

 לחיצת־ידו כל עם

 ומודע חבר של

 החלאה••• בי, דבקת

 וזכ׳ת רות וטה

 לוהטות בנשיקות

 חלאתן אצלו לי

חללו... וטהרי

אטהר/ איך אטהר? איך

 לךוחה פתחתי

 אולמי, קלונות

ללןלוז ואקרא
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 והאפל: הקר

הוי  לה לץ ה בואה, -

 והאפל, הקר

 נ?שי את לי ושטף

 הרענן׳ החשכך

 משחקים המפכה

 ממהומות, וזורם

 דבקה לא בו ומאום

הץמים... מחלאת

אטהר? איך אפהר? איך

 החוצה ךל?תי

 האפל, לל?לה

 לרוחות ואקרא

והומות: הקרות

הוי  הרוחות, באו, -

 סערו, ופערו,

 נ?שי, את ןצנפו

 שאות ןשאוה,

 חושיות, אברות על

 רחוקות אברות על

 וחפות ו?זהורות

הימים... מחלאת

הר?1אכ איך אכזהר? איך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ץ י ב ו : י ■ ר ש ד. a»

 ךחוףץגון וארוץ

 האוקעום, שפת אל

 ולחום־צמאון־טהר

 צללתי.. בנבכיו

 שטפני הליל

 הרענן, גחשכי

 נשאו: הרוחות

 רח!'קות, אברות על

 איתנים וגלים

 מהפוני שטפת/

 הרחוק לרחב

הימים... מחלאת

ואטהר.

IX

 כסא־הברזל ברוך, לי זדה

 הגדול הכרך מן

 שוקיו השואות עם

 ךחובותױ ןצהלת

 אליך, שנית שבתי

 תמוך, רעוע &ך,ל

הבודד אהלי

>שןה.
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ל1ד?ה ®כרך

 מפארים באולמים ;שבתי

 רכים, משי כלאות על

 חכמתי לרגע ומרגע

 עמקות תורות למשמע

 נעלים, חלמה וךברי

 מלאתי כי עד

 חלמה,

 נחליתי לי עד

 מחלמה,

 נפשי, על ואברח ואקום

נפשי... בי עוד וכל

 1 הברזל כסא לי, ךךה ברוך

 ספר לאין עד רבות הן

 הבודד: אהלי חמדות

 גגו פרצי מבעד

 שמ?ם, תכלת אראה

 כתליו חרכי מבעד

 שדות; וזבי מך לי קפיםז־ש4

 שטוחים 1קךקע על

 רענן ותבן אלמות

 כחולים ךגן ופךחי

יער.ז ןךשאי

 עפאים ירק לבנה

כעלם ומתלתל זקוף
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 ספו, את #ומר

 מרחפים ובחללה

 כנסים, רקומי פךפרים

 החוצה ופרץ רחף

 ההוזלה, שגית ושוב

 ?ךידות, זמזום מתוך

 הימים, מכבר כבני־בןת

 וחביבים... פיםזי רעים

 ספור לאין עד רבות

 הבודד, אהלי חמדות

 לו קן בנה סיס גם

 דלתו, כרכב על

 ומךנין עליז שכן

 וערב, בקר מוצאי

 ןשעשעוני הרבה ןם

 ולבנה הרסה קוי

 הסךקים מבעד הפוךצים

 יוקדים־עלפים בצהרןם

 טלולים־ריחנים.. ובלילות

 החמדות מכל אך

 אתה, לי ן_קרת

ברזלי! כסא

 הבודד השדה ב&ך,ל

 הברזל, כסא עומד

הביאהו. מי אדע ולא
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 נחבא, הוא זוית בקרן

 ממנו, נושבת וקרה

 עליו, שבתי ומדי

 והקשה, הצר

 לי אז מוזרים זרים, מה

 הרבים המשי כסאות

 מפארים... מכלול באולמי

 התענג לי לא פי אזכר, אז

 ועדנים רך לי ולא

 וסלסולים, לטופים לי ולא

 לדרך׳ לצאת לי וכי

 וארכה גדולה דרך

 ולןךד׳ ןקשה

כבךןל...

 הברזל! ברוך, לי היה

 שקר רך מו.ת עד לי בזוי

 החלשה׳ עדנת לי ותבל

 מאוסה, לי הרפיון והתפנקות

 קרב^ת- מבלי נןיחונות אקבל ולא

 ץקערו כי אהב, הים ןאת

סערו! ומים, סערו,

 גבכם, על אדא עוד אןכה, ואם

?אחד; ועבךכם שליטקם
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 שיךי תשמעו עוד תזכו, ואם

ורעמים! גלים ?חד בךן

 יומי בלא אכבה גם אם אך

 הבוךד,- שךי באהל

 הנלאה ראשי חינה אז

 ברזלי כסא משען על

 ואחרונה עמקה בהומה

 והעזים, הקרים לכם,

 והאמתים, החסונים לעם,

 בנחת חולות חלקקו אשר

צורים... תפיךרו ובזעמעם

X

 צמרות נןפךעסות זה על?לה

 מרה: ובתלונה ?סורים עעאון

 העעךה, עבר קרובה אפל, השחק

מחברות. לגזע והן

 עבים, גיסות נשאים .זה עלילה

 אורים כבויות הטסות קרב ?ספינות

 ושחורים דוממים שחקים עךבות על

וכוכבים. סהר נגה בלי

 פתוחות. ביתי דלתות כל זה עלילה

ע- לאח לא אחכה? ולמי ר  ו

ע- לא לבי אצפה? ולמי ד  יו

הרוחות... בנשוב !ה, בלילה
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XI

אוכל, לא כי אדע עתה

 ;3התמהמ אוכל עוד לא

רפות הולכות קופא, דמי

העע, י3ל דפיקות

התמהמה אוכל עוד לא

וטהור. צח נופל שלג

 הולך אני אתמהמה! לא

קךים, זכים, השדות, אל

 מולך... שמה אחי־חרף

הולך! אני היערים אל

שחוךתיו תךאוני אל

ץערין ישיב שנית כחי

קדךתי:זש תראוני אל

 צערי. ימוג במרחב שם

יערי! ישיב שנית כחי

ככדת־כנף, נשמתי פזז

 מעופה: יהי קל שמה

קהורים שלגים מרבדי על

 הסופה, עם תתעופף חיש

מעופה! יהי קל חסון,
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רפה, נוגה, הטיתי פוז

 טרף, שאגת אשאג שמה

.קרח עך־בות על בליל עת

 ערב, זאבי עם עז, אדא,

טרף! שאגת אשאג שמת

-הולך אני - אחרתי הה, !

ע- הנני זאת, אין  גי

רפות הולכות קופא, דמי

ע- לבי דפיקות ע  ה

גוען העי זאת, אין

חלונות! קרע הדלתות, פתח

 משכבי׳ על השלג, רד,

לבן, חךף לי, שקה מהר

דוד־לבבי, סער, לי, שיר

משכבי! על השלג, רד,

פעער? מה סער! סער,

מתגעגע,. לבי מה 1ל

מצןה? מה משדה? מה

גוע... אני חיש! ספר

!3התמהמ אוכל עוד לא
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XII

 ימי, נושרים ח?י מאילן

 נךאים אינם ידאו ברוח

 וארחות, שבילים וירפדו

הערירים," שירי שךתי בם

 וארחות שבילים יירפדו

ומישורים, בקעות בהרים,

 נדי מטה דומם נקש ןם

ושחרי־אורים.. בלילות־שחור

 נושרים! ימים נובלים, עלים הוי

נ?זךוזם? לא ברוח אל־אן

 צפון ערבות .קרח אכלכם

חמךמךהםי להב ובציות

 ששים, אביב פלגי ?חפוכם

 ג• בבדים גלי־בציר סחבו?ם

 קלים נשאתם זיו בנגוזות

באדים. שביל, אובדי ותתעו,

 נושרים! עלים נובלים, עדם הוי

ם?5ץהב כמישת תחןה עץ אי

דשן? מלשךכם ניר איה אף

מךקב?םז שצץ ציץ איה אף
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 ימי, נושךים ס»_י ?אילן

 נךאים, אינם ?ךאו ברוח

 חרש אבחן רשרושם את רק

העךיךים. שירי ךפי בין

1917

 

 

 


