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הקבלות

בן־יוסף ראובן
זפת. על פח, על אהבתיך

נבובים. קרעים על חבקתיך, .קרטון על

 טיף, טיף המשרךים, מקומות זמזום
אפור. הנוטף גופך לטפתי

מעל מתרוממות הפגם, בבועות אהבתיך
הרחוב.

זו אל זה זחלנו ועטוחים נקועים

 עקור, זהב על עקור, חמר על
נתלש. שער על

פצצה, מהאעפה, ןללות
וצפים הדופים אהבנו

חלמנו. אער דשא על
בא. מחעך ריחם אער פרחים על

ב

בים, אדתנו
 - חול גלי על אברהם על אפריון
עליות.

צבעוניות. מודעות כתבת מאחורינו
עצום אורירי, צו מאחוריו

 רפאים, מעברת עננה המעמיס
מות. חלקיקי המעלח

 טלפים לקצב אברהם ממן
האף־פעם. קולות

וחול, גל וגל, חול
ואב, אנו

ועולים. מבליחים

ג

 בה: אילן ואין אילן הארץ כל
 ברוח, מחוירה קלפה העמק, גזע

ההר׳ אפיקי על חעופים בדים

סלים כנועאי עןפנו
עמע. סלי

 נמעך, יפךך כי לך אומר אני
 באד מחפעת הקוצים, על מתכופפת

בה־ןך, סדוקות צלחות

 אעכולות כנועאי ערנו
טללים. אעכולות

 טרעים: סבוכת מתמדת בקעה
תכל. בצל עקופים נעכבנו,

ד

 נרוצה, אחריך מעכני
אור. ללא כפר על מאיר ירח

 בטל, פורחות נגהות
הנחל. אבי

 הגער, ניחוח על העוברים מי
הסמדר, מאדי מסמדר, עולים

 רועים, הקיר עברי על
כוכבים? בטירת

גרוצה, אחריך מעכני
ירח, עם עפות עינינו יוני

 מר, חבצלת, תפוח,
וידענים. אובות
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ה
בעמק: מצויים רבים ממינים אילנות

אלה, אזדרכת,
דלב, ברוש, ארן,

 חכך, #חור של חריף נקיון חרוב,
ושפתי, #רך רמון,

 סגלות, ןרקות, תאנים,
הערבןם, בין לדדןך טעם

תות, תפוז, תפוח,
 פי, אל אספתיך תותים
 לאלונים, חסידות השיב ולןלה
נודדות, כנפןם ךממת

בעמקנו. מצרים -

ו
נובטים, הרים
 בה: אגם בבואת בקעה

אלי. תעורי בררה לא

 היד, מתקלפת #רשים תשזרת על
עפר. בשזף נבללת

 הלבנים. העלעלים #ם את בקשתי
נגהו. המזלות ה#מ#, שקעה

 עקרב. מאזרם, בתולה,
הצער. מתקהל צרצרים בקני

 בשומים, צללים
 בה: מלקוש רסיסי כותרת,

עמי. תנומי בררה לא

ז
חול, נושאי רצים
י:2בךל כבדות מלים

לשלום. ברכוני הןלדים

וציפ׳, וטלי ועלי יוסי
 ־ החלק החיף בכביש האחרון הגרגר
!הים את נביא

כדם, נושאי רצים
אפיקי: שוטפות מלים

לשמי. #אלוני הילךים

בתהום, נקישה
 - נ#ךה גבהים מג#ר האחרונה הלבנה
ואיכס. ורוברט ראובן

ח
 חרמון, הר את התוחם התןל עד
יותר. ולא החרם עד

 נמרים, אריות, אוירת
נזכר. בסוגר ענקים חולמים עוד

 את, אומרת לשוב, ואפשר
חוף. תחת חוף ןפג# הר מעל הר

 עקבותי, עריסת שלג, מראה
מאז. נוזל קרח כדרו קט דרי

 את, אומרת לגשר, ואפשר
בעננה. שלג אל משלג

 החרמון, לרגלי המתאבק ה#מ# עד
יותר. ולא הק#ב עד

ט
הלבן, פרחי נבלו

 עלוה, בסתר מתעברות הפארות
אחר בשדה #מ# לחפש הדבורים הלכו
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 - בשמים העין כבדה
!דבשך כסי ארץ,

 כקניך, מכחיל עתוק, זקוף, העי
זהב. אני קדים, בא צפון, בא

 - הארץ בקש, נעטפה
אישונכם! גלו עמדם,

 חלב, שביל לסלל הפרפרים לסובו
 באפל, מחוללים ופרי גופך

לבן. בעמלות

 עדה, בפאת שבלת אמרה
רמתי! כמגדל לו

 מסוית. מתכת יורדים המןם
מקר. קורן הלהב

 ספיחים, מעל כצריח לו
מחר. אל חלונות גרעיני

 נדף. לטף עולים המןם
נתאבנתי! כחומה לו

 לוחש, ואין חרש סלע
הלהב: אגדת לא

 זהב, שבלת
שדה. בפאת בשלה

יא

רהיה, מחר ונאמר ;היה
 חמצן, באדות תצוף מששה שמש
נקרא. בעמן בחרע, וחגלה ארנבת, ותצא

 תעלה׳ המטלל מהגזע ;דך
 בכפינו, נסים ;תנפנפו, עלעלים
טפה. טפה נספר הדים הטריש בשרשי

 חג, ותאמרי חגב ואמר חצב ותאמרי
 ;דמו, לבן כלונסאות על ומאדים שבתאי

לסוכך. לבנה תרום החנקן ממשיכת

 נלך, ותאמרי לילך ואמר ל;לה ותאמרי
 ;לך, צירו על עולם
ביפי. תאמרי בפה, אמר בפה, ואנו

יב
 מעריב, שלחן על תערכי סלים

עוקעת. בצלחת אשכולות

ישנים זוג על נספר זקנים,
אבק. בזהרורי והקמט הלוך

 הנם. בהינומה, תצלומך מול
לאט. בחבלים תרד השמש געת: אל

לנו, אמר כיצד נזכר
ובאנו. בה הבטנו

 מרעיפות, אפלולית גפני ;עלו
סברם. השבורה, הכום עם דמותי מול

כקולו, ;קהיל וקולי
;פנימו. פרך

יג
 וארגמן, תכלת ;ריעות אברהם קשר כאשר

חומה. בחצץ וציפ׳ יוסי בנו
ארכים: בטורים וחשבתי מעדו, הנמלים

 בחול, להמחות עקבות ארחת ;צאה כאשר
ךטוטים. סלם על ולוי עמעון טפסו

תרמילם מלאו קטיפה אחר קטיפה
בריתות.
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 - מעיניך נמס השלג עתה? נאמר מה
פותרות על תטפפנה דבורים כאשר

 קורתך׳
ותחמד, א?טל בצל שרה תשכב

 דורותיו, חול, חפן אברהם דרים
רוחף, רך אל בזנוקו פזורים
הננעלים. ריסןך רגע אשק כאשר

יד
אלה. עלים לא
בלבד. אילנות לא

 הטרשים, בטבעות טולצ׳ין מישור על
המעקה, מקלעת על בגרנדה

ברומי, השער מול ערוול פרומת
בקמיעות, ת5נחבל רגלך

נדרתי: אז הולכת, ךאיתיך
מלים. לא

ומפולות, מגדלים בליל מתוך
הכספית, ם*מ

 שר־תי: אז עולה, ראיתיך
בלבד. תנועתך

טו

 נזקף, נרקיס בבקעה, עקט
 ה#מ#, נלזימת לנעם עולה חלד
בענים. עונים עתאחד שמש

 המאפיר, הקקן צי חולף בנחל
 עינינו, ממתין, האויר העטף, נתפנה
עטות. עגן, נמעה רחוק מחוף

 מימן, ביקוד תתנפח והעמע
 בדעיכתה, הלכת כוכבי להתיך תאדים

אחד. - ועם כאן לא ואת, אני לא

 עקוף, גל מעל שפירית מרחפת
 עפר, קן אל עבות עתיקה כנפי
יום. בזרח עתרע עפר

תשכ״ז כברי,

השיר בשולי
 ישראל. לאדמת ועולה הרחוקה הגלות מארץ היוצא יהודי של קורותיו את מספר זה שיר : המחבר אמר

 תרבות ובלי לשון בלי לארץ בעלותי שנים, כשמונה לפני אני, הייתי כזה כי אוטוביוגרפית, היא העלילה

עברית.
 לידי אותו מביאה הראשונית התלהבותו בה. קליטתו ומתחילה לארץ מגיע העולה הראשונים בפרקים

 בפני מתבטלת כאילו בגולה, שנעזבו העבר חוויות טעונת ואישיותו, ;החדש הנוף עם מוחלטת הזדהות

החדשה. החוויה עצמת
 אם גם הראשונה. להתלהבות נגדית תגובה הבא, הקליטה שלב את מתארים השיר של האמצעיים פרקיו

 חדש בנוף הנתונה העולה, בתודעת אכן עברו. את לשכוח האדם בידי יעלה לא מאודו, בכל בזאת ירצה
 שהרי בהווה, שלימות אין העבר. לזכרונות ההווה רשמי בין התנגשות מתחוללת ידועה, לא ובלשון
 לעולה מורים והויתור הכאב לחזור. חפץ אין לעבר ואילו החדשה, בהוויה כולו לחיות למד לא עוד העולה

 המעשה, שעת בתוך בעמדה ועתה, רחוק מעבר שיצאה אישיות בהווה, אישיותו את למצוא כיצד
העתיד. אל היא צופה

 — המקבילים הקווים לכל מפגש מעין כאחדות, השיר של האחרונים בפרקים מצטייר זה עתיד
 הימים לקראת בהתקדמו זו. בשעה עולמנו נבואת שהוא החדיש המדע חזון לפי וזאת — ה״הקבלות״

בה. להקלט זכה סוף סוף אשר הצומחת, בארצו העולה פועל הבאים


