
ליכטנבוים יוסף

לילה ?גינות

1

 דמ;ה בערבות מפרכס אלם

הבקיעה. לקב
ערבו/ אפל$1 חרף יום תעה
ןגוע. תעה
 גאלת המ;ה ?לי הערב. ;צוף

הןילת׳ סף על
אנחה, ?ך?זש ליל לו ;רד
ובער,. ;רד

משכבי, מראשותי סנפו בגפנפו
- נןי את ;פקוד
 בדמה, תתבוסס כי לליל, גששי

בצמא. תקשיב



549 לי?ח נגינות

11
 עפותיו איום לבי דלתות על

 לילה- התדפק■

 זרעותיו ב׳עחור נחת ונ?שי

מכאב. אלמת

א?לו בעותי סביבי ניץרע
קלע- ?עור
 1ל ף1 לבבי געגועים ולהוט

אחר. עמרחק

 ברוןד, קבאלת קןזמתני חיש אך

אחד ואחד
 קמגוחד, לנוף ךמם שגךתי

דוי. אלומות
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1!1
 נעלמים, ניף ,מרחב דן ערב מרפרף

 יבג?1ל1 רעפים עוד סוד טעוני נקלומות
 ?ךדמים יום ?עגיעי שביל מרבדי ןעל

התלתלים. קוצות בין ליל כנף ןרעדה

 בשפת, רן מלת בלי בלב, רן בלילי בלי
 הש^קד׳ו לנפשי הכל אהב טוב מה

 י)$ה דמדמים בשעת לנדר ב1ט לי, וטוב

חיקה. אל תם בי.לןת לי, הל?לה >קר#
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17
ערב יתע ב׳נצגו

 עלמה, פתו עךבת ?ל

 יניע אם ובחךזית

תנומה. בנישות גיא שדות

 עגמים, לב !חלומות

 כלים- מרחק לאפיקי

 דומם צפור שיר ני.יף

עלים. חשופי עצים בין

ומתעטף והולך
 שדמה, במאפל קתו ום

 תלטף לב וחלומות

דוממה. ליל נגינת
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7
ג־א3 א״ז אץ

אלי ה=, רוכ3 לי, 5
ןזרדדי- הליל ן<1ב על י2פ;ד״הע
א-'1ב *אי אין ךא.3 איש אין

רן- עליל רן, דליל
ויפן יאר3 ?ל

ר1נע ומגיהה, שגה במהי מ1ד*3
ץ־1 ?ליל ייאר ךן, !ליל יאר3

־־־ עדי :;שיף, ןף
ף3 לב• ן ל: א

- געגיעיש רן שמירת ד״תד! כ;ף על
:גשוף עם ע־׳, עשיף עש

בן-. פ׳ב בך, פיב
גת חירור ליל ןןד
 הדיש- יגבעית ;א עסק• ערית על

מן פוב ללב, ערג ;ך סוב

הליל/ ב;ף על
אל, גרוב אלי. אלי,

 זרעית הרדת כתלים ההעיבפי

הליל■ כנר על סליל, נ־ף על
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¥1

 לה ך;ה צפור
 שו?ה- עפא• בין

 לב ובעךבת
ןר-1 נער שירת

רך, ארן סחת
 ו־ממה לןלי1 בין

 ליל נג-נת צליל

המה. המרחק מן

 בי נפשי סשי,2
 עזובת, שכול טירת

 ?בר אהבתי בי

מכלובה. לה ?סה

 יום דמדומי עם
 ןתרומם לא לקשי

 אל, מקדש אלי

שומם. ככה, שימם

 ליל ,ובנדך

מרגוע, באצבעות
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 רך, שקט נוספות

תנע. לא י47עך

 לך, ארן תחת

 ךממו/ לי1ל1 בין

 ליל נגינת צליל

המה. המרחק מן

 א3 ע?ב זקרון
 רכה, יונה כנף על

 תם ומעיני
זכה. דמעה ןזשטוף



555 לילה ת ו נ י ג ג

¥11
 בקעה, ברחבי לי תעיתי היום ןעו־ב

 הסופה, ובגשב שחק אפל צעיף בעטוף

 עתיקה- גיא מתרזת בא כנף ומשק

בעופוג עלי רפרפה שחורה צפור

 קברים בןללת עלי יללה הסופה

 גב^ו/ ומורד מגיא שוממות, מקודמות

 המשברים, ללבי בה רפים היו אך

שבע פי לב בשדמות און סופת חןקד< בי

 ברעךה לו עבר שללו עם סתי הגה אך

 פאךה- מטרפי בפיו רך רףזןם

 שדה סופת להממז בי מתה הסופה

שחורה. צפור בנף עלי ך?ךפה ובזעף
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¥111

 בכות: ואנחת ליל צליל

 ענות ולהוט כאב ד!ה

 ?זער־ה, ומרדף

 אני ליל שנת שדוד

 וז־מי, זך תפלת בלי

צרה. פנה בלי

אט נ?שי נפשי, עם
 חקוא, נתיבות ר#ש אל

אלה: ואןנח

 נם, הנני מארבי
 חת לילה, סערת סחוף

אפלה. ולכוד

 רך, נעזב, וקעולל

ושח, חם ת1ךמע צרוב
,1ךת1ה באין

 ומרי: לב מכ&ב לי

לי, שקט מחבא אין
ז.1חם ראשי, כבש
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ם1ו צפית ושדוד
 החלום, בא פלאי על

הגער- חלום

ועם, עיר חומות בין
 שם, גם פוז גם §צל,

אסער. און $ין
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 חרדים ליל פנסי

 ךך,3 ךחובות עוזלל

 של־אדים דק ומסור,

נח. מבדלים ראש על

 ן1האל הכל. ן^ם
 וחתן ראש ך,ךכין כבר

 חלון ןזרכי ובין

שנת. ת1ןעקב דק סד

 המה, ממרחק צליל סד,

 ז ןביר בשממות בצליל
 לדממה, לה ה?£ה מד,

ז העיר בחלל תבך ?י

 הצפצפה, תאבל מה
 רז1שח שמלת זןטויה

 דחפה בכי אנחת ©ה

ןזןאו־ז ת1גד סל?י ין3

 גןעות כרובים ת5ן!נשמ

שירז לצלילי בו[לום



559 לילה נגינות

 בךחובות מת הלונת או

ן העיר בבר מתה ?י

 שחירים, לעטיפת העת

 ן- העת רב ולאבל
 ליל-כאברים פנסי

מת. למטת מסביב

 מאומה, אין אפס. בל

 וברך; וחוף ?בול אין

 עגמה ליל שירת רק

תפך. בכות בנגינת
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x

תבל תעט עו־םל
בדמך וקוךו־ה

 תעטוף שממתת על

ט;ד- ?לי ריק כקבר

 , ראש א^ריד עפעף ?גור
 דבר, שאל בלי ע?שי

 תתע דם חיק ושכולת

ק־ בלי מת כגחת
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קריה, חומות פין ט־ד הערב
הדל? הלב יבכה ולמה
 חרןתז שפתי על תחנון תפלת מה

ז תחל אל פני נפשי נפשי, מה

ממר כפת עוד כהת מלבינה
 אד. בערפלי טובעה ותבל
 חולה נפשי כי הרדם, לי לא

חטא. בתהומות כלה ושררה

 עללים וחבר נמה, ותבל

צף. בכנפיו קריה חומות בין
 באה לעולם מנוחה ושעת

שוא. ורגז נצח מצצבון

הרדם, לי לא הרךם, לי לא
 הדל הלב ובכה זה בליל כי

 חטאיו, רב צל תחנון בתפלת
תחל. אל פני נפשי ונפשי,
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 צ?ד, קל טללים, שקוי
 המברך עדני דביר

 בשיר- קדקתי

 נדהתי חרש אך

 בעדי וסגורים
הדביר. שערי כל

אתלבט ובדד
מענים קוצים ?ין

בדמי ואחיר
 שו?י, ?!רי הרעם בלי

 עלבוני ותלונת
פי. על תקרש

 שעשע ובסיבת
 אקל סמוי אשוטט

 ז לאן - ודרכי
 סערה נשור כפרי
 ומשלך אבק כתום

קגן• א!זךי9
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צ111

 מטרה, באין מ?בר לי אחיה .19

 ש)א, מלחמת עות הלחם מבלי
 לסערה ןאח לפיל .אני זר כי

 ןב. ערפלי כין ;ם מך הנושבה

 שדי, ושטנו אם שטנו וטלד
 חול. סלעי בין לכדי אשתעשעה

 שפה אלמת רק ליל ונשמת

ל.1ק ?ובלי נשמתי את תדוקב

 7י1ןתוח אשה ת1ןרוע באין כן. לי )טוב
 מכבר,- אלי ךה.1נ ק1כת־צח באין

 שדי ושטח .1פ ;חידי אני

צר. לא ומאום לי, ?כאב לא ומאום
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 עולה שקר ת5לנגה ף? עולם בפרס

 - ־9 ופיסי סגן .עצי כלבלבים

 חרש תבל ?זמר אז ישמע מי

זהשר? ולי הישר, ]לי

הדמת?!ים אפל עם כל ובגוע
 פךי- י3זך}1 רן ציץ עץ מני ]נושרים

 חרש תבל לה בבכות אז ןשמע מי

ז בי ונפשי בי׳ ונפשי
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 וחולות, ו?לעים רקיע. לילה. ד1ה

 לבד- )אנכי
 ?רבה בהכלת לנ?שי לה טוב מה

לעד. לסבע

 ןאויר שוקטים וחלומות או־וים

לנוף. ת1>חנר
.קלילה וייס בחיים. וןש;ה
מושב. עמדה נבר

 מרחקים ומצעים יה.זךמ ןמ;ה.

בא. כי לפלא
 ומלמל {!שרו ?ל העו״ם !שוקט

ן־" י2לשל

 עכלית ואין חוף אין ךמ;ה. ךמ;וש

זמן. ראין גבול אין
 ומקשיב חלומו על הפל קט1וש

רן. ?י לעולם

 וחולות כלבים ין3 לברי. ואנכי

 השביל- ישתלע
 ??גי, בדרך ואשר עוד גיל יש

ןגיל. אשד לש


