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На звездах счастия сотрется позолота,
И, как от звезд падучих, мы
Едва запомним блеск мелькнувшего чего-то
Среди сует житейской тьмы.

Заглянешь в мир души, — горит в его вселенной 
Неугасимая звезда.
Она сопутствует и светит неизменно 
Тому, кто верен навсегда,

Кого не соблазнит хвала и позолота,
Кто, равный пламенной звезде,
Высоко в небесах оставит след полета,
А след падения — нигде.

Караганда — Воркута



Н о ч ь ю  т е м н о ю ,  о с е н н е й

Ночью темною, осенней 
Затворилась с лязгом дверь, 
И досуг для размышлений 
Дали мне взамен теперь,

Много я имел досуга 
За родных и за друзей; 
Мысль была моя подруга — 
Ближе всех — и всех верней.

Ш



О с ыне  у ч е н о м

О сыне ученом крылатые грезы 
Мою колыбель овевали — но их 
Не слушал я... Тяжкие мамины слезы 
Катятся за мною в скитаньях моих.

Я выслушал сердце гонимых в пустыне 
Их язвой болел, к их дыханью приник' 
А ты все горюешь о неуче-сыне...
Каких егце лекций? Каких еще книг?
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^Как ж е м ч у г ,  на  г р у д и  к р а с а в и ц ы

; Как жемчуг, на груди красавицы избранной 
Сияющий ее счастливых слез светлей,
Есть только бледный сок из незакрытой раны 
Моллюска, вечного затворника морей, —

Так мысль, добытая из глубины подводной, 
Чтоб засиять сомнением, надеждами, тоской, 
Есть светлый сок души, в которую холодный 
И острый нож вонзен безжалостной рукой.

М



П у т е в о д н а я  н и т ь

Не снес бы Тезей и десять лет 
Блужданий в лабиринте безотрадной 
И страшной мглы, когда и клубка нет, 
Подаренного доброй Ариадной.

Что ж сердцу больно так? Мы тянем нить 
Не из него ли? Кажется, довольно 
Ее, чтоб землю сотню раз обвить, —
А вьется, вьется... И так больно, больно...

(41



Че л о в е к

Тесными ордами, с камнем и палкою,
Скарб и детей привязав за спиной,
В страхе пред зверем, пред гибелью жалкою 
Предки бродили по чаще лесной.

Связан заботою нелицемерною,
Каждый за брата цеплялся в борьбе, 
Медленно, трудно, тропинкой неверною 
Из лесу нас вынося на себе.

Кончив бродить первобытными ордами, 
Страхи и камни забросив на век,
Добрыми сделались люди — и гордыми 
Званием звучным своим — «Человек».

И не младенцев таскают за спинами...
И погремушки висят не в носу...
И не с камнями в руках, не с дубинами 
Люди людей охраняют в лесу.

[5]



Б е з  к л я т в ,  б е з  с л о в

Без клятв, без слов прощаясь, обнялись мы,
Но вновь, как некогда, избрала ты меня,
Свое томление ты вкладываешь в письма 
И ждешь, свою печаль невидимо храня.

Зачем таишь ее? Письмо твое читаю 
И вижу — след размытый между строк засох.
Я помню, как трудна слеза непролитая,
Как давит грудь ни с кем неразделенный вздох.

Так лей же слезы, лей! Их в сердце соберу я 
И запечатаю — пусть крепнут, как вино,
Чтоб встречу в них омыть нам позднюю, вторую, 
Когда допраздновать и первой не дано.

И вспомнить, как рука с рукою обнялись мы, 
Надежды светлые в молчании храня...
Еще не все свои ты дописала письма,
И слез твоих не полно в сердце у меня.

Г61



С в и д а н ь е

Не сон ли я видел? Любимые руки 
Прижались к моим воспаленным губам, 
Но чуяло сердце, и близость разлуки 
Забыться на миг не позволила нам.

Пинков ожидало привычное тело...
Когда ж мы прощались у темных дверей, 
Заплакало небо, как будто хотело 
Раскрыть, что я спрятал в улыбке своей.

Проснулся. Постылые, чуждые лица, 
Гармошка, и топот, и скверная речь,
И страшно с другими тоской поделиться, 
И больно в себе ее дальше беречь.

Лишь небо нас поняло: в траур одето,
В дождях разливается с этого дня.
И снова мне снится: на юге есть где-то 
Надежда, и солнце, и свет для меня.

т



О т в е к а  г о л о д  с л у ж и т  с ы т ы м

От века голод служит сытым,
Чтоб укрепить в своих рабах 
Благоговенье пред корытом 
И друг пред другом подлый страх.

Я знаю голод. Мне случалось — 
Глодал свой хлеб, как вор, как зверь, 
И стыд, раскаянье и жалость 
Меня глодают и теперь.

Но, может, только у корыта, 
Взглянув в себя, вобрал я сил.
Найти, что было там зарыто 
И что я чуть не уронил.
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П о п а с т ь  в г о с п о д н и й  р а й  м е ч т а я

Попасть в господний рай мечтая,
Вообразить я не могу,
Как будет правда золотая 
Расти на райском берегу.

Я вижу древо, плод чудесный —
Чего же нет семян в плоде?
Иль правда на гряде небесной 
Не так родится, как везде?

Как нет без муки наслаждений,
Как без тревог нам чужд покой,
Так нет и правды без сомнений:
В них семя истины людской.

Не надо нам, чтоб дивный случай 
С ветвей Эдема правду снес;
Но здесь, чтоб рядом с грязной кучей 
Обманов, подлости и слез,

Среди обетов лицемерных 
И торжествующего зла —
Она в сердцах простых и верных,
Облитых кровью, расцвела.

[9]



Д и о г е н

Полмира, царь, ты держишь под пятою, 
А мало все. Ты мудрости моей 
Пришел купить подачкой золотою.
Нет — я, босой, богаче всех царей.

Но если оказать мне хочешь милость, — 
Уйди, прошу! Твоя большая тень 
Так широко вокруг распространилась, 
Что мне совсем закрыла ясный день.

[10]



К то же виною,  ч т о  л и с т ь я о с е н н и е

Кто же виною, что листья осенние 
Под ноги с белых берез сметены,
И не мечтать им о дне воскресения,
И не припомнить минуту весны?

Ветер не шепчется, птица не делится 
С ними, как ранее, песней своей.
Им, равнодушным к снегам и метелице, 
Только и гнить от осенних дождей.

Будут катиться, погоде покорные, 
Мокнуть, с туманом слепым примирясь, 
И, наконец, будут втоптаны в черную, 
Все хоронящую, липкую грязь.

[И]



Н е м а л о  я б и т

Немало я бит, а никак не умнею...
Исчез, словно мамонт, с земли Дон-Кихот, 
Наивно влюбленный в свою Дульцинею 
И в то, что доныне никто не найдет.

Колотит безумца лакейская палка,
Под хохот глупцов его тащат с коня.
А мне так обидно, так больно и жалко,
Как, верно, никто не болел за меня.

[12]



М о л и т в у  д е т с к у ю

Молитву детскую торжественно трубя,
Грохочет мощный хор за золоченой дверью.
Но душно, господи, как душно у тебя,
Как полно ханжества, и лжи, и лицемерья!

С амвона сладко проповедуют любовь,
А рядом делятся добычею открыто,
И средь торгующих свободою рабов.
Идет грызня за кость, за место у корыта.

А храм гремит, лишь я, неверящий, грущу 
Об оскорблении далекой мне святыни 
И больше в памяти молитву не ищу 
И к пепелищу — нет! — не обернусь отныне.

Так, с детской верою, со счастьем молодым 
Простясь, как погорелец с милым пепелищем,
В обугленной душе, сквозь горький-горький дым, 
Давно не веруя, мы все чего-то ищем.

Простосердечные молитвы детских лет 
В погасшей памяти случайно открываем,
Как бледный, стершийся, но неизменный след 
Того, кто был наш Я — и стал неузнаваем.

[13]



П у с т ь  с л а б  я, у н и ж е н  и 
к о с н о я з ы ч е н

Пусть слаб я, унижен и косноязычен,
И грозным пророкам совсем не. родня,
Пусть к правде бесстрашной давно не привычен 
Кто уши имеет, услышит меня.

И в ночь, сквозь немую тоску и усталость, 
Пронзило, как током, мне все существо: 
«Очнись! Тебе жить так немного осталось,
А ты не сказал ничего, ничего!

Отныне пусть память о юных, о милых 
Подымет тебя из тревожного сна,
Не ляжешь, пока на безвестных могилах 
Не вырежешь светлые их имена!»

[14]



П р и с л у ш а й с я  к с в о д к е  п о г о д ы

Прислушайся к сводке погоды. Ни разу 
Тебе не казалось, что голос глухой 
Вплетается вдруг в равнодушную фразу 
И имя твое называет с тоской?

Не чувствуешь разве, что я собираю 
Для этой минуты все силы души,
Чтоб зов заглушенный из дальнего края 
Могла уловить ты в бескрайной глуши?

Ты знаешь из сводки: сегодня впервые 
У нас потеплело, приблизясь к нулю.
Но скажут тебе ли слова неживые,
О чем, как о счастье твоем, я молю?

В назначенный час перекличек погоды, 
Услышав названье гробницы моей,
Не видишь ли ты через горы и воды 
Того, чья душа отразилась в твоей?

И если бы даже по целому году 
Мы не обменялись ни словом одним, —
Я верю — в любую, любую погоду 
Мы прежнюю искру в себе сохраним.

[151



Ус т а ла ,  р о д н а я ?

Устала, родная? Усни,
Я буду твой сон охранять,
Чтоб ты в нем, как в прошлые дни, 
Меня не теряла опять.

Куда уже дальше терять! 
Горой навалились снега, 
И скоро над ними опять 
Завоет слепая пурга.

Я свыкся — не страшно с пургой, 
Но воет в ушах у меня 
Назойливый голос другой,
Всю душу мою леденя.

Жужжит, точно улей, барак, 
Шумят, говорят о своем...
А с кем посижу я вот так,
В молчании тесном вдвоем?

И без опостылевших слов,
Сквозь ветер и мутную тьму,
Пойму я значение слов 
И сердце больное пойму.

Опять замирает оно...
Ты помнишь, как стукнули в дверь? 
Ведь, кажется, было давно,
А стынет оно и теперь.

[16]



Мельканье постылых картин 
И топот бесчисленных ног... 
Минуты я не был один,
Но годы я был одинок.

Что плачешь, голубка моя? 
Слезинку твою я сотру,
И вникнем, слова затая,
В круженье снегов на ветру.

Ты что-то шепнула? Одно 
Это слово сильнее всех слов. 
Его с твоих губ, как вино,
Я пить бесконечно готов.

[17]



Я не п о э т

Я не поэт, вся жизнь моя другая,
На лбу моем не светится печать,
И я к своей тетради прибегаю,
Когда совсем невмоготу молчать.

Бледны мои бескровные чернила,
Как невелик и счет моих потерь,
Но нож блеснул — ты тоже изменила: 
Мне есть куда макать перо теперь!

[18]



П р о с т о

Живи по возможности — просто. 
Трагедия нам не нужна.
Бросаться не следует с моста ״*־*־־ 
Зимою вода холодна.

Утонешь едва ль. А здоровье 
Уже не вернется к тебе.
Так ешь себе масло коровье,
Ее подражая судьбе.

Дает она счастье телятам,
Хозяйке дает молоко,
Сомнениям чужда проклятым,
И жить ей на свете легко.

Безумно люблю я сметану!
Как в ней караси хороши!
Сейчас сковородку достану —
И весело, рыбка, пляши!

Но корчиться — это напрасно,
И  пучить не надобно глаз.
Терпите! Не так все ужасно 
И только единственный раз.

Трагедия рыбы — немая, 
Притворство заметил я в ней.
Ты ешь и молчи, вынимая 
Все кости, — так будет верней.

И я не с тоской ли притворной?
Кто ж плачет, сластя себе чай?
И хлеб мой — не весь-то он черный. 
Так ты и тоску укрощай.

[19]



Вот, кстати, удобнейший случай — 
Укрыться с своей нищетой 
Под самой красивой и лучшей 
И самою модной фатой.

Улыбка от уха до уха,
Десяток затверженных слов.
Не просто ль? Приятно для слуха,
А главное — будешь здоров.

Так пусть отражается в луже 
Высоких небес глубина.
Кто ж рыться в ней станет — тем хуже! 
Воняет, как прежде, она.

В себе не копайся, не трогай —
И тешь своих малых детей.
А я тебе встречусь дорогой —
Ты звякнешь копейкой своей.

Живи себе век на здоровье,
Но только, но только — себе!
Резцом ли, чернилами, кровью —
Не пишут пускай о тебе.

К чему оно? Лучше — в покое.
Накрыто — гостей пригласи.
Что нынче? Телячье жаркое —
Иль жареные караси?

[20]



С р у л ь

Мы седые... А помнишь — весною хорошей 
Как звенят под ветрами в душе голоса?
Я их помню — виски мне покрыло порошей, 
Я их помню, как пленная птица — леса.

Уж и сын у тебя. Его сердце большое 
Всех вместит, кому тесно в неправде и зле. 
К хуторам близ Диканьки он ближе душою, 
Чем ко всем остальным хуторам на земле.

Он с Тарасом слезает с коня и Андрия 
Вопрошает, ружье доставая с плеча. 
Он бледнеет, когда отступает Мария 
От отца для Мазепы, его палача.

Ну, а Янкеля жаль — не за преданность Сечи, 
Его сестрам поровшей ножом животы.
Просто жаль. Кто же мальчика взял бы за плечи: 
«Что ты знаешь о Янкеле? Днук ему ты!

Ты читал про шинок и про вшивые пейсы.
А еще? Об индейцах прочел ты тома.
Нет, из собственной чаши, мой мальчик, напейся 
Чтобы взвесить всю тяжесть чужого ярма...»

Так он рос. Увлеченья, товарищи, грезы...
Сколько собрано в книгах высоких имен! 
Кампанелла и Гус, Уленшпигель и гезы...
Только раз был отец непонятно смущен.

[21]



— Папа, кто это Сруль? Ты теперь нам не Славка, 
Мне сказали мальчишки, — ты Сруль, сын Сруля.
— Просто имя. Знавал я — табачная лавка... 
Впрочем, мальчики дрянь. Ну, читаешь Золя?..

Плохо, брат, ты обходишь подводные скалы!
Есть теченья, где может сломаться твой руль. 
Видно, мальчику в память глубоко запало,
И он думает, думает: кто это Сруль?

Все случилось, как должно. С раскрытой душою 
Не спастись, когда ветер подует сильней.
Не сегодня, так завтра, но в сердце большое 
Угодит же какой-то из груды камней.

И восстанет в нем все, что от века до века 
В нас посеяли книга, и песнь, и гранит.
Ты не ждал? Так зачем ты растил человека?
Ты забыл, как душа под ветрами звенит?

[22]



П р о ш е д ш е е  у ш л о

Прошедшее ушло. Я вижу: день принес 
Тебе любовь, очаг, ребенка в колыбели.
Так что ж я вспомнил мать и полный тайных слез, 
Родной мне, милый взор подстреленной газели?

Под выстрел, как газель, шла первою она, 
Прикрыв дитя свое. Когда ж конец охоты?
И глубь ее очей бездомна и черна, —
Как беспредельна боль и как черны заботы.

Огня любовницы, покорности жены
Нет в наших женщинах. Лишь материнской

страстью,
Безумной и святой, мы были рождены 
К великим горестям и маленькому счастью.

Ты счастье выбрала: вести свое дитя 
На беззаботную, широкую дорогу 
И заслонить его — пусть сын живет — шутя,
Не слыша никогда охотничьего рога.

Из рук псаря другой пусть рвет зловещий рог, — 
Твой мальчик незнаком ни с бегством, ни с погоней. 
Я вижу: жмется он к обочинам дорог 
И матери в глаза глядит, как посторонний.
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Тоска

Никто не осквернит воспоминаний детства,
Не отвернет лица, завидев свою мать...
А ты? Как можешь ты отречься от наследства 
Замученных отцов? Как смеешь забывать?

Иль, может быть, они такого недостойны 
Потомка славного, и ты спешишь к себе 
Примерить чей-то плащ, присвоить чьи-то войны 
И лавры, что другой завоевал в борьбе?

Неужто нет своих? Стыдится ль кто народа, 
Тысячелетия лишенного всего,
С тех пор, как столько жертв он отдал для

свободы?
А ты? Что ты нашел, закляв свое родство?

Ты хочешь, чтоб твой сын не знал кому обязан 
Не днем рождения, но всей душой своей, —
С кем он, не ведая, нерасторжимо связан 
Страданьями отцов и кровью сыновей?

Над маленькой его судьбою непреложно 
Нависло прошлое — не смыть его черты.
А ты? Ты веришь, что за братнин счет возможно 
Не быть самим собой?.. Да разве веришь ты?

О, ты не хуже всех! Хамелеоны тоже 
Не зеленей травы и не желтей песка,
И льстит им, как тебе, когда с собой несхожи... 
Какая мне с тобой смертельная тоска!
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К р е с т я с ь  в ч у ж у ю  р е ч ь

Крестясь в чужую речь в святой купели книг,
Мы сами сделались, мой брат, с тобой чужими, 
Пока в дыму костров ты наконец постиг,
Что нет пути от тех, кому принадлежим мы.

В какую дверь стучим? Ненайденный приют 
Душе бездомной мы у чьих порогов ищем? 
Опять нам старый грош с проклятьем подают, 
Как надоедливым, низкопоклонным нищим.

Ты скажешь: я семью оставил для людей,
Даря их отнятой у матери любовью.
Поверь, им трудно знать, герой ты иль злодей,
И вправду ли для них ты истекаешь кровью.

И скучно это им. Но счастье есть тому,
Кто в чистоте и собранности строгой,
Не лебезя нигде, не должный никому,
Идет вперед своей нетоптанной дорогой.
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Не я р к о ю  п о б е д н о й  к р а с о т о ю

Не яркою победной красотою 
Ты стала мне любима и мила,
С душой простой, под внешностью простою 
Ты в черный день одна со мной была.

Ты, верная, в себе находишь силы 
Любовь ко мне, зарытому, хранить, —
Что я один? Бесчисленны могилы,
Которым я не в силах изменить.

И если тех, кому я сердце отдал,
Решился б я забыть когда-нибудь, —
Пусть для тебя! — ты, верная все годы,
С презрением сама меня забудь.

А если в путь мне заиграют трубы —
В последний раз прижми меня к груди,
В последний раз дай поцелую губы —
И без слезы проговори: «Иди!»
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С к а з к а

В тяжелых доспехах, железом окован, 
Нагнулся над спящей царевной жених.
Она не проснулась. Дворец заколдован. 
Все спит — и деревья, и птицы на них.

Добрался и юноша-раб до светлицы 
И к бледным устам поцелуем приник — 
И чудо свершилось: взмахнули ресницы, 
Раскрылись цветы, покатился родник.

Из всех, кто теснился у светлого входа, 
Никто в откровенье любви не проник!
Не раб он! Он пленник, он царского рода 
Слагателей песен, и притчей, и книг.
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В с т р е ч а

Давно нас с тобой разлучили, родная,
Но все, что ты скажешь при встрече, я знаю: 
Чего исхудал? И откуда морщины?
Ах, милая, нет ничего без причины.

Иные имеют причину такую:
Худеют, по салу и мясу тоскуя,
А мне бы не сала, не жарить картошку, — 
Мне воздуха хочется, солнца немножко.

Худею, совсем уже нет аппетита.
Во мне, загляни, все об камни избито.
Но разве в дороге тебе не сказала 
О том, что я чувствую, каждая шпала?

И не обо мне ли колеса стучали,
Катясь в этот край непогод и печали?
Куда бы уйти мне подальше, подальше 
От глупых людей, от их приторной фальши?

Но если и мест таких нет под луною,
То будь мне убежищем, сердце родное, — 
Нехитрое, ты угадаешь причины,
Без слов успокоив и сгладив морщины,

Разгонишь тягучие серые мысли,
Что серым туманом на сердце нависли,
И будешь частицей прекрасного юга,
Для встречи с которым живу я, подруга.
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Б о л ь н о й

Пурга и темень — пустяки 
В сравненьи с палочками Коха. 
На юг вам, друг мой, не с руки, 
Там вашим легким будет плохо.

А здесь микробов нет — мороз 
Очистил воздух, слава богу:
Чем сразу ) ״ ирать средь роз, 
Живите в тундре понемногу.

— Я верю, доктор, велики 
Шаги наук врачебных ныне.
Но есть микроб — микроб тоски. 
Как он зовется по-латыни?
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П л а т о к

Было — не стало... Предпраздничный вечер.
В шелковом черном старинном платке 
Молится мать на субботние свечи.
Мальчик мечтает в своем уголке.

Мамино сердце в мужчине окрепло.
Вырос, пережил, вернулся с войны.
Матери нет... Не осталось и пепла...
Свечи сгорели... Развеялись сны.

Жизнь открывает другую страницу:
Нары, бригада — и новый сосед.
Жизнь и ему — только иначе — снится:
Он־то проник до истока всех бед!

«Вот оно, влезло к нам, низкое племя!..
Ты не похож. А, из Умани ты?
Знаю, бывал... Невозвратное время...
Мать моя... Детство... Садочек... Мечты...»

Мать приезжает к соседу из дома.
Плачет, как все, отойдя в уголок.

Что ж в ней так странно, так странно знакомо? 
Чей на ней старый субботний платок?
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Д ы м

Мама, ты плачешь и плачешь об Оле.
Разве сумею словами помочь?
Может — своею поделимся болью?..
Где наша Оленька, мамина дочь?

В полнеба стелется дым Освенцима, —
В нем наша Оля была не одна.
Горсть ее пепла теперь неделима 

С тысячью тысяч таких, как она.

Сетуешь ты, что не спряталась дочка? 
Мама, ее ты не знаешь пути.
Пусть от судьбы убежит одиночка —
Всем невозможно в сторонку уйти.

Мог там и я быть. Где шесть миллионов- 
Что человек означает один?
В грохоте накрест забитых вагонов 
С ней на полу в уголочке сидим.

Едем. Куда? Не на жительство ль где-то? 
Только в глазах, в их предсмертной тоске, 
Слово другое. Ни слова про это!
Мы говорим о любом пустяке.

Стали. Выходим. Две цепи охраны.
Рупор торопит: «Вперед и скорей!
Ахтунг! Без шума! Не брать чемоданы. 
Стойте. Разденьтесь у этих дверей.
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Ахтунг! Белье и одежду развесьте. 
Женское с детским не класть заодно. 
Двигаться быстро, с мужчинами вместе. 
Ахтунг! Прощание запрещено.

Женщинам наголо стричься — и косы 
Сдать в те окошки, согласно цветам. 
Ахтунг! Быстрей! Отложите вопросы. 
Плач запрещается! Справки все там...»

Цепь автоматчиков гуще. Я знаю —
Нам открывают последнюю дверь.
Смерть наша, Оля. Не бойся, родная, 
Можно кричать это слово теперь.

Больше всего в моей жизни жалею:
Разве не мог я мгновений за пять,
Зубы вонзив в его жирную шею,
Жизнь хоть с одним из зверей разменять?

Серо я прожил. И вот умираю.
Слышу свисток паровоза вдали.
Новых везут. — Из какого вы края, 
Братья и сестры? С кем век провели?

Душно здесь. Воздуха! Рук не подымем... 
Оля погибла, чтоб жилось живым.
Если чье сердце отравлено дымом —
Не пролетит его жизнь, словно дым.
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Р и ф

Я тебя снова тревожу — прости. 
Может быть, ты и права.
Думаешь — мне это просто нести 
В сердце такие слова?

Скучно? Не ново? Слыхала давно? 
Хватит про плен и тюрьму.
Было и сплыло — и не суждено 
Вновь повториться тому.

Мы ведь н  ̂ мертвы. В такие года 
Хочется каплю любви,
Хочется жить — ты совсем молода. 
Сколько же можно крови.

Время дитя накормить. Подойди! 
Радостней нет ничего — 
Чувствовать, как из налитой груди 
Жизнь твоя льется в него.

Спит. Не буди. На улыбку твою 
Словно ответил во сне.
Тише! Я песню ему пропою,
Пусть улыбнется и мне.

Падает маленькой лампочки круг, 
Ворох шитья на столе.
Мальчика вырвать у мамы из рук -  
Кто б захотел на земле?
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Миром, надеждой, волшебной мечтой 
Детская дышит кровать.
Мамин не трогайте сон золотой!.. 
Время ребенка купать.

Знаешь, когда за Берлином я был — 
Видел, как чисто у них.
Много там разных придумано мыл, 
Детских и всяких других.

Видел я мыло, три буквы, печать:
РИФ. Словари я листал,
Что эти буквы должны означать — 
Фабрику, имя, состав?

Мне объяснили. Сказать тебе? Вот: 
«Райнес иудишес фет».
Может быть, нужен тебе перевод? 
Нужен, скажи, или нет?

Нужен словарь? Или в сердце скорей 
Ты прочитаешь ответ?
Чем же ты лучше других матерей? 
Можешь сказать или нет?
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В о з в р а щ е н и е

Катились колеса, весь мир сотрясая,
Кровавые реки текли...
Шла девушка в куртке и брюках, босая,
Густые ресницы в пыли.

— Откуда? — Вон вышки за лесом.—
Давно ли?

— Три года, а вышла вчера...
— Что знаете, люди, о муках и боли?
Скажи им, как было, сестра!

«Нас было семь тысяч, а выжило двести... 
Стреляли... Стрельба без конца:
За то, что стоишь, что не стала на месте,
Что пот утирала с лица.

Стреляли и так, для забавы по цели,
А то, засучив рукава,
Пытали при нас, чтобы мы посмотрели...
Не помню, была я мертва...

Чей завтра черед? Молодых или старых?
И чья будет пытка страшней?
Дождемся ли утра, умрем ли на нарах?
Подумай о тысяче дней...»

Как тысячу лет их пережила Эстер...
«Ты видел немало вокруг,
Ты Польшу прошел, там, припомни, есть место, 
Зовется местечко Оструг.
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Я в нем родилась. К моим братьям и маме 
Спешу я добраться сейчас.
Жила я в гробу, и не знала годами 
О людях, как люди о нас.

Все дни я рисую себе нашу встречу. 
Наверно состарилась мать...»
О Эстер, сестра моя, что я отвечу? 
Сумею ли правду сказать?

Неужто солгать, будто я там и не был? 
Ты грудь прижимаешь рукой,
Но взор твой доверчив и ясен, как небо 
Над морем печали людской.

А Эстер глядит, и ответить нет силы. 
Слова я оставил, мой друг,
У той материнской, у братской могилы, 
Где весь похоронен Оструг.

Не высказать думы, рожденной, когда я 
Стоял над могилой без слез,
Не вымолвить клятв, не крича, не рыдая: 
Я в сердце своем их принес.

А Эстер глядит мне в липо, и слезинки 
Сбегают по нежной щеке.
С чего я искать вдруг надумал ботинки? 
Я долго копаюсь в мешке.
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— Бот, Эстер, обуйся. Дорога большая, 
До дому не близко идти.
Названья местечек и сел я мешаю,
Я дом твой не видел в пути.

Прощай! Я душой полечу за тобою,— 
Но знай — не сужден нам покой...
Ушла... Только небо висит голубое 
Над озером крови людской.

Ушла... И откуда мне ветер упорный 
Знакомые звуки принес?
На мельнице смерти работает жернов 
Под гром беспощадных колес.

Над запахом тленья идет, расцветая, 
Весна в ароматах земли,
И пыль заклубилась вдали золотая,
И Эстер я вижу вдали.

Придет она. Ляжет лицом на могилу,
И в сердце застрянет слеза.
Не вырвать ее! Нет на свете той силы. 
Сухие у Эстер глаза.

И только на лбу ее прядка седая 
Расскажет безмолвно о том,
Как клятва над мертвыми, сердце снедая, 
Вернула ей братьев и дом.
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Х а м с и н

Дыханье пустыни сушило веками 
Руины растоптанной в войнах страны,
Ее освященный восстаньями камень 
И кровь у подножья священной стены.

Зачем прилетал к ней из странствий по свету 
В бурнусе из пыли пустынный хамсин? 
Казалось, всю пыль собирает он где-то,
Чтоб высыпать только у этих руин.

Не пыль, а людей, что рассеяны были, 
Упрямо искал он, все земли пройдя.
Их пепел собрал он и нес вместо пыли,
Их кровью излился он вместо дождя.

Нигде ему места земля не давала,
Горели костры, и дымилася кровь,
И гарью пропахло его покрывало,
И сам раскалился у вечных костров.

Столетья, столетья — все то же, все то же: 
Растерзанных девушек гаснущий взгляд,
И клочья с живого сдираемой кожи,
И смех палачей. Так — столетья подряд.

Столетья прошли—над пустыней людскою 
Кружится окутанный пеплом хамсин 
И здесь у стены себе ищет покоя,
И, высыпав ношу, тоскует один.
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И слушают камни: «Еще не вставало 
Так солнце багрово, как встало вчера. 
Насилу донес я свое покрывало.
Когда же конец? Отдохнуть мне пора».

У римской арены, средь уманских улиц 
Запомнил он всех, кто плясал у костра, 
Чьи руки до самых локтей окунулись 
В реку, налитую полнее Днепра.

И вот он увидел, как женщин в Тремблинке 
Нагими с отцами к сожженью вели —
Их прах он отнес до последней пылинки 
К раскрытым объятьям родимой земли.

Увидел: младенцы цеплялись руками,
Ловя материнскую мертвую грудь,—
И камню поведал. Растрескался камень.
А я — что скажу себе: Вспомни? Забудь?
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М е р т в ы х  ж е р т в  не б е р и

Мертвых жертв не бери для любви, — 
Она станет сама неживая, —
И любовью того не зови,
Что дают от себя отрывая.

То не долг, не подарок, не крест!
В летний полдень и в зимнюю стужу 
Словно червь изнутри меня ест,
Словно птица все рвется наружу.

Нет, люблю для себя самого,
И заслуга моя небольшая,
Если, горя вкусив твоего,
Плачу сам, а тебя утешаю.

Что слова? Я хотел бы, любя,
Изнывая мучительно-сладко,
Вынуть все из груди у себя 
И в твою перелить без остатка.

Раствориться мне хочется в ней, —
И не жалко ни с чем распроститься, 
Пусть она только дышит полней,
И моя не умрет в ней частица.
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С к а з о ч н ы й  п р и н ц

Не будь, как все. От детства сохрани 
Свои мечты и в жизненную слякоть 
Их не бросай. Припомни, как в те дни 
Над книгою могла ты горько плакать, 
Готовая, страдая и любя,
На подвиги. Ты помнишь ли себя?

Ты девочкой сказала раз шутя:
«Я буду ждать, я принца жду из сказки». 
А как теперь? Ты больше не дитя 
И видишь жизнь во всей красе без маски 
Есть принц иль нет? И как его узнать? 
Спроси свою страдающую мать,

Спроси ее! Не мраморный дворец,
Не тихий сад, не громкие деянья 
В своем венце принес ей твой отец, —
А долгие, большие испытанья,
И годы слез, и горестных тревог —
Вот царство все, какое дать он смог.
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Загинул он на дальнем берегу.
Чье повторял он имя, умирая,
Не знаю я. Но рассказать могу,
Как в юности рвались к родному краю, 
Какая мысль вела нас в эти дни, — 
Сумей понять, на мать свою взгляни!

Так где же принц? Удастся ли тебе 
Утешиться ничтожной малой частью 
В намеченной по прописям судьбе? 
Удастся ли отмеренное счастье 
Найти, как всем, в житейском колесе? 
И вправе ль ты такою быть, как все?

Когда в глазах задумчивых прочту 
Один вопрос, настойчивый и ясный, 
Один вопрос — не смутную мечту! — 
Поверю я, что юность не напрасно 
Мы провели в кругу друзей с отцом.
Все сбудется — владей тогда венцом!
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П о д  с е в е р н ы м  с и я н и е м  
[Читая Гете]

Ты знаешь край, где осень неживая 
Сменяется стремительной весной,
Где, саван свой по ветру развевая,
Пурга все рвет и рушит пред собой?

Ревет пурга: «Уйди, умри живое!»
И хлещет снег, как огненным бичом.
А зверь ревет. Нет отдыха от воя. 
Вздохнуть — но чем? И устоять — на чем?

Ты знаешь ночь, когда устанет ветер 
И молча смерть оглянется вокруг,
И все умрет и замолчит на свете —
Слова летят и каменеют вдруг?

И синий свет из мировой пустыни 
Колышется, как надпись в небесах:
«Еще живешь?» В груди дыханье стынет, 
Замерзла кровь. Все умерло в снегах...

Ты знаешь дом, засыпанный до крыши,
Где никогда не молкнет вой в трубе, —
Где человек назло пустыне дышит,
Живя мечтой, знакомой и тебе?
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У к а м е л ь к а

Каких наград ты ждешь себе, пурга, 
Влетая к нам то с юга, то с востока, 
Чтоб, свив кнутом колючие снега, 
Стегать по нас бессмысленно-жестоко ?

И перед кем усердствуешь, метель 
Холодной, низко стелющейся злобы, 
Ища в моем разбитом сердце щель,
Чтоб намести в него холодные сугробы?

А я весны — весны зачем-то жду,
Когда в душе набито столько снегу,
И не дозреть в ней нежному плоду,
Не дорасти зеленому побегу.

Что весны мне? Преддверье новых зим!
Как эта тундра, я едва оттаю
Под солнцем незакатным и чужим —
И нет его, и зимы вновь считаю.

Что чувства? Где? Мелки, как этот мох, 
Как карлица — полярная береза,
Спешат они побольше жалких крох 
Тепла урвать до скорого мороза.

Так это жизнь ? Не свыкнусь, не приму, 
Не дышится под небом полинялым,
Как не вздохнуть вовеки никому 
Под выцветшим тюремным одеялом.
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Опять метет, и в беспросветный день 
У камелька воспоминаний сидя,
Гляжу в огонь. Летит за тенью тень...
Ни на кого нельзя мне быть в обиде.

Несчастлив был — стерпелось и прошло. 
Был духом слаб —־ терзаюсь и жалею. 
Вы, милые, кому принес я зло, —
Как выскажу? — Вы мне еще милее.

Кто близок мне, но от меня далек,
Вам сердца жар, страдая, передам я — 
Так в камельке коптящий уголек 
Дает в пургу бескопотное пламя.



В в о з д у х е  л ь е т с я  г о р я ч а я  н е г а

В воздухе льется горячая нега,
Белую тучу роняет миндаль...
Нет, это хлопья постылого снега 
Тучей застлали унылую даль.

Легкая поступь на склоне далеком...
Рокот укрытого в роще ключа...
Нет, это катятся черным потоком 
Камни с отвала, во тьме грохоча...

С ласковым берегом шепчется море,
В томном волненьи вздыхает прибой...
Нет, то в бессвязном, назойливом споре 
Ветер бранится с печною трубой...

Спросишь: Где сна и где яви граница? 
Утро приходит, я вижу зарю.
Больше не дремлется, больше не спится — 
Глаз не смыкаю, смотрю и смотрю.

Мчится пурга над замерзшею топью,
С воем колотится в льдистую даль...
Нет, то цветов ароматные хлопья 
Знойному ветру бросает миндаль.
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Катится камень с вершины отвала —
Я не его ли во мраке искал?
Нет, то цветы мне любимая рвала 
С самой высокой тропы среди скал.

Грустной, томительной песней осенней 
Дождик нахохленным кочкам шумит... 
Нет, это мне о моем воскресенья 
Тихо поет вдалеке Шуламит.
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М о и с е й

Господи, больше с людьми не могу я!
Их ропот смертельно меня утомил.
Зачем обещал ты им землю другую,
Когда и Египет им дорог и мил?

Что рабство им? Варево лишь бы дымилось, 
И будут, о нем вспоминая, жалеть,
И станут ловить фараонову милость, 
Просясь к пирамидам, под старую плеть.

Доколе, господь? Неужели так надо,
Чтоб люди, со счастием лживым мирясь, 
Друг друга, как страхом гонимое стадо, 
Безумно толкали в кровавую грязь?

К потемкам одни, как слепцы, равнодушны, 
Бродя своей узкой, избитой тропой; 
Другие, испуганно и малодушно,
Зарылись, как страус, в песок головой.

Для нищих ли духом сады Ханаана?
Оставь их искать свой убогий уют!
Во мгле предрассветной из клубов тумана 
Другие края предо мною встают.

Кто ждет не наград, не бездушного хлеба, 
Сойдя с многолюдных и чуждых дорог 
В мучительной жажде далекого неба, —
Тем дай эту муку, как счастье, мой бог!
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К л о н д а й к

К сказочным желтым пескам Эльдорадо 
С разных концов обнищалой земли 
В поисках золота, в жажде награды, 
Люди лишенные счастия шли.

Слабые гибли. Но люди из стали,
С каменным сердцем, в снегах и стрельбе 
Вынесли все, и нашли, и достали,
И породили подобных себе.

Ты ведь слыхал о долине Клондайка: 
Труп и зола на размытом песке,
Кольт не остыл— и такая же шайка 
Счастья пытает в суровой реке...

Берег другой обнаружить мечтали 
Вечные гости несчастной земли.
Созданы были они не из стали — 
Все-таки шли они, все-таки шли.

Нет, не за золотом. В том Эльдорадо 
Тоже был камень, костер и стрельба.
Но для искателя всей и награды 
Было — вздохнуть от колодок раба.

Выстрел раздастся — от брата до брата 
Передается немой уговор:
Младшей сестре остается лопата, 
Младшему брату с винтовкой в дозор.
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Кто побоялся лопаты и риска,
Тот золотого не моет песка.
В каждом Клондайке ли небо так низко? 
Всюду нужна ли с когтями рука?

Иль не слыхал? Под простреленной крышей. 
Новое что-то рождая в душе,
Малый и жалкий становится выше 
И забывает о грязном гроше.

Гордость моя, кто любовно и смело 
Ищет с лопатой, теченьям назло!
Чистое золото, видишь, осело,
Серую муть со струей унесло.
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Я з н а ю  е д и н о е  с л о в о

Я знаю единое слово —
В нем радость моя и печаль,
Да ветра не знаю такого,
Чтоб мог унести его в даль.

У рек Вавилонских на ивах 
Висят наши арфы давно,
С тех дней, как из песен счастливых 
Осталось нам слово одно.

Те реки давно измельчали,
Те царства песок позанес,
А слово любви и печали 
Разлилось полнее от слез.

И ветер ласкается к ивам 
И, арфы касаясь крылом,
Звенит мне о крае счастливом,
О слове бессмертном одном.

Мне ветры с востока, и с юга,
И с запада — не по пути.
Дуй с севера, мутная вьюга,
И слово мое подхвати.
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П е с н ь  П е с н е й  С о л о м о н а

«...Прекрасна, как месяц, светла, точно солнце, 
Как войско под знаменем боя грозна».
О ком этот стих? Вспоминаю оконце,
В котором бывало сидела она...

«Любимый придет — я узнаю по стуку,
Во мне вся душа начинает звучать.
Как перстень, меня он положит на руку, 
Положит на сердце свое, как печать.

Весна! Время пенья пришло, мой любимый,
И горлицы голос над нашей страной 
Зовет меня с силою неодолимой,—
Возьми мою руку и выйди со мной.

Пойдем по садам: виноград, расцветая,
Над вешней долиной пролил аромат,
Зовет нас смоковницы зелень густая,
Ковер из цветов нам рассыпал гранат.

Пока убегают туманные тени 
И дышит, рождаясь прохладою, день,
Спеши, мой любимый! Долина в цветеньи. 
Укрой нас, садов расцветающих тень!..»

Над песней любви наклонясь, улетаю 
В былое, и вновь надо мною шумит 
Листва того сада, листва золотая,
Где виделся я со своей Шуламит:
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За школьным двором, на траве невысокой 
Сидели мы рядом у тихой реки.
Вставала луна над прибрежной осокой, 
Мерцали, как звезды, в траве светляки.

Светились две звездочки. Трепетный голос 
Я слушал, не слыша незначащих слов,
И сердце, стыдясь и страдая, боролось,
И был я, как маленький, плакать готов.

Сказать ей? Не смею. И плакать напрасно... 
Укрылась, смеясь, голубая луна...
«...Светла, точно солнце, как месяц прекрасна, 
Как войско под знаменем боя грозна...»

Замолкнувший сад погружается в думу,
С вербы что-то с плеском упало в реку.
Душа отвечает молчанью и шуму,
Звезде в небесах и в траве светляку.

Я в горсть их набрал и, едва прикасаясь,
Ей в косы вплетаю алмазный венок. 
«Прекрасна, как месяц...»—Какой из красавиц 
Такую любовь положил я у ног?

От сада до дома большая дорога,
А нам коротка. И от самой реки 
На каждом крыльце мы сидим понемногу...
Не смею коснуться до нежной руки.

А звезды смеются, дразня и мигая: 
«Признайся!» — Не здесь, на соседнем крыльце.. 
И снова скамейка — минута, другая...
Две звездочки светят на милом лице...
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И годы прошли. Но несказанным словом 
Душа и сейчас, как в тот вечер, полна. 
Извечное — вечно останется новым:
«Твои поцелуи мне слаще вина...»

Ушел я — с тех пор много песен пропето. 
Гляжу в свое сердце до самого дна:
От солнца блестя, в нем сияли планеты,
Но светит и греет, как солнце, одна.

И в странствиях дальних осталась близка мне, 
И, словно заря, для меня молода.
На льдистом далеком, безжизненном камне 
Воскрес я и вспомнил. Уходят года.

Но мы не забудем, что с детства любимо:
«И горлицы голос над нашей страной 
Зовет меня с силою неодолимой...»
Сады расцветают, встречаясь с весной.

От солнца бегут предрассветные тени, 
Ликующий день над землею шумит, —
То новая юность в извечном цветеньи 
Идет по полям со своей Шуламит.

Горам и долинам, молчанью и звуку 
Вовек не устанет их песнь отвечать:
«Тебя положу я, как перстень, на руку,
На сердце свое положу, как печать».
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П о ч т о в а я  м а р к а

Мы лжем себе, спеша нетерпеливо 
Открыть письмо: плоха, добра ли весть, 
Родился ль кто, влюбился ли счастливо — 
Забудем в миг, едва успев прочесть.

И для себя того же мы заслужим,
И весть о нас не тронет никого:
Как жизнь провел, кому в ней был ты нужен, 
И, наконец, скончался от чего.

А где та весть, чтоб осветила ярко 
Нам эту ночь, ее снега и льды?
Сумей прочесть пять древних букв: вот марка, 
Почтовый знак и имя: «Сын Звезды»...

Трепещет мир в когтях железных Рима,
Давно ли в нем свобода умерла?
Восставшим — казнь. Кресты — неумолимы. 
Пощады нет от хищного орла.

Но есть страна, за морем, на востоке,
В ней, маленькой, народ неукротим.
Пусть Рим силен и казни пусть жестоки — 
Мятеж горит: «Долой проклятый Рим!»

Не верится упрямому народу 
В победу зла и в силы торжество —
Он верует — и, веруя в свободу,
Не признает господства ничьего.

Войска идут из Рима, словно тучи,
Но вся страна в ответ встает на бой —
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Так бьет волна, и чем преграда круче,
Тем яростней вздымается прибой.

Пока в стране есть хоть один, кто может 
Оружье взять, — все так же видит Рим 
Огни в горах и слышит эхо то же:
«К восстанию! Свободу отстоим!»

Последние пришли, когда костер свой Симон 
Зажег в горах, и он их не спросил —
Что лучше: жить в ярме невыносимом 
Иль восставать, пока достанет сил.

Спроси реку — стоять иль течь ей надо? 
Пусть от нее останется ручей,
Но льется он, но бьется о преграду...
Сто лет в стране не молкнет звон мечей.

Детей и жен не отдавали плену,
И, падая на собственный свой меч,
Не падали пред Римом на колени:
Свободным жить — свободным в землю лечь.

И пламя тех костров светило ярко 
Во тьме веков, сквозь их снега и льды.
Нам новый свет с простой почтовой маркой 
Внес почтальон: Бар-Кохба, Сын Звезды,

Прислал нам весть. Горит она живая 
И жить зовет — она не просто весть,
Какую ждем мы, письма открывая,
И забываем, не успев прочесть.
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Х а н у к а

В знак завершения странствия дальнего, 
В знак окончанья невзгод,
Больше друзей у огня ханукального 
Мы соберем через год.

Сколько пожаров огромных погашено, 
Сколько веков протекло —
От огонька невеликого нашего 
Нам и доныне светло.

Пусть для других остается загадкою, 
Как мы в убийственной мгле 
Шли и пришли со своею лампадкою 
К жданной, к желанной земле.

Нам не покажется чудом и тайною — 
Иначе быть не должно:
В нашей лампадке не пламя случайное. 
Чьей-то рукой зажжено.

Дух не угас — и изгнанники дальние 
К отчему дому сошлись.
Снова горят огоньки ханукальные 
Там, где впервые зажглись.

Люди высокого духа и пламени,
Люди мечты голубой,
Первыми встав к обновленному знамени, 
Светоч прикрыли собой.
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В память о них не свеча поминальная 
Теплится у алтаря —
Всюду зажглись огоньки ханукальные, 
Ярче и ярче горя.

Пламя высокое, чистое, строгое, 
Каждому сердцу свети,
Чтобы никто не ошибся дорогою,
Не отклонился с пути.

Чтоб через год к огоньку ханукальному 
Больше и больше пришло,
Чтобы и страннику самому дальнему 
Стало тепло и светло.



Ш ул а м и т  
(Восточная песня)

Сказали мне: «Забудь о Шул амит!» 
Красавиц знал я в странствиях немало — 
Как сердце мне при виде их сжимало!
Я признаюсь: меня сильней томит 
При виде их тоска о Шуламит.

От Шуламит свезен на край земли,
Я не нашел забвенья и покоя,
И ей машу, и знак даю рукою,
Завидя тень желанную вдали.
До самых плеч мне руки отсекли.

Я начал петь. Я пел, как лес шумит,
Маня к себе лететь свободной птицей,
Как дуб растет, как ласточка гнездится.
Я пел и звал родную Шуламит.
Средь песен был мне рот смолой залит.

Язык мой мертв. Но тяжкая слеза,
Катясь из глаз, горит неугасимо.
В ней видится лицо моей любимой,
И свет надежд, и темная гроза.
Я слезы лил — мне вырвали глаза.

Осталась мысль — пусть сердце мне полнит1 
Ей нет границ. — Она тревог безмолвней, 
Полнее рек, быстрей и ярче молний.
Убьют меня? Из гроба загремит 
Она одна навстречу Шуламит.
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С а р о н с к а я  д о л и н а

Не видел я Саронскую долину.
Как некогда, цветет нарцисс ли в ней,
Иль, может быть, сажают апельсины,
Иль в отсвете неоновых огней 
В ней создают волшебные машины, —
Я не скажу: иначе, как во сне,
Я не летал в Саронскую долину.

Бывало так, наверно, и с тобою:
Средь легкого, как паутинка, сна 
Взлетаешь вдруг в пространство голубое, — 
Вся грудь одним дыханием полна.
И нипочем препятствие любое,
И верится, уже не первый раз,—
Ты видишь то, что грезится сейчас...
Ты жил, ты спал — так не было с тобою?

И та любовь, какую, изнывая,
Ты ждал всю жизнь, к тебе приходит вдруг, 
Она вот тут, вся трепетно-живая.
Ты чувствуешь пожатье милых рук,
И сердце им навстречу раскрывая,
И весь светясь в сердцах любимых глаз,
Ты сам живешь, быть может, в первый раз 
С тех пор, как ждешь, тоскливо изнывая.

Не может нам невиденное сниться:
Как свет небес не грезится кроту,
Так и рабу, рожденному в темнице,
Одним умом нельзя постичь мечту.
Нельзя прочесть закрытую страницу,
Пока ее не видел он хоть раз, —
Но, увидав, не отвернет уж глаз,—
Она одна, желанная, и снится...
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Да, я видал Саронскую долину!
В ее цветах я пас свои стада,
И та, которую я больше не покину, 
Была со мной, и с ней я был тогда.
В мечте о ней я расправляю спину — 
Зовет она, всех ближе и нежней,—
И я лечу, как было прежде, с ней 
В знакомую Саронскую долину.

Как высоко я, невесомый, рею!
И как хочу спуститься до земли,
Чтоб след ноги твоей найти скорее 
И целовать его в родной пыли,
Где вьется зной, где золотится, зрея, 
Дождем крови политый апельсин,
Где слышен гул неведомых машин. 
Зачем же я вверху пушинкой рею?

К земле хочу, где я любим и нужен! 
Вздохнет ли вольно вновь когда-нибудь 
Среди садов, в тени зеленых кружев, 
Замерзшая, придавленная грудь?
Но если мне иной конец присужен, 
Пишите так: «Любовь к тебе, Сарон, 
Очистила его, и умер он,
Зовя тот край, где он любим и нужен».
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К ак  г л у п о  ж и з н ь  п р о ш л а

Как глупо жизнь прошла! Не послужил добру, 
На поле правды был не безупречный воин. 
Неужто так же вот бессмысленно умру,
Ничьей слезы, ничьей улыбки недостоин?

Как всем страдальцам, мне сужден покой в раю, 
Но я готов и в ад, чтоб там дождаться вздоха, 
С которым скажешь ты, закрыв тетрадь мою: 
«Он кончил хорошо, хотя и начал плохо».
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П р о щ а й ,  м о й  д р у г !

Прощай, мой друг! Забудь зловещий вой 
Снежной пурги, и пусть вовек не снится 
Свинцовый свод над самой головой — 
Переверни проклятую страницу, —

Переверни, и сбудется вослед 
Давнишнее желанье: сестры, братья 
Тебя обнимут после долгих лет... 
Рассыплется мертвящее заклятье!

Зачем же руку жмешь так грустно мне?
О чем задумался? С тобой, я верю,
Мы встретимся в желанной стороне,
За морем слез, за долгожданной дверью.

Единственный тогда наступит час! 
Исполнится последнее желанье — 
Обнимешь ты последнего из нас, 
Оставленных тобой в краю страданья...

— Не оттого, друзья, моя печаль:
Что небо мне? Что тундра неживая?
Но уезжая в радостную даль,
Из сердца словно что-то вырываю.

В родном, единственно родном саду, 
Среди обласканных мечтою пашен 
Спокойствия себе я не найду.
Как позабыть о всем пути, о нашем!
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Ему я отдал молодость свою,
Я жил страдая, и, забыв усталость,
В кругу друзей я знал: я здесь стою 
Затем, чтоб все задуманное сталось.

В том жизнь и есть! Й с нею ни покой, 
Ни ложь благополучья не сравнится. 
Забуду ли, уехав, о такой 
Суровой, полной счастия странице?

Но не перевернуть ее мне жаль: 
Готовясь к встрече с сказочною былью, 
Я льдам не покажу свою печаль,
И боль свою среди камней не вылью.

Туда, в родные рощи и поля,
Снесу я грусть и думу расставанья —
И там поможет мне сама земля 
Собрать плоды заветного желанья.
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М А Т Ь

П о э м а
Ч а с т ь  п е р в а я

1
Я прожил жизнь. Не сладкая она 
Была — та жизнь. За несколько улыбок 
С меня взята безмерная цена 
Обдуманных на старости ошибок.

Хорошего, казалось бы, и дня 
Я не нашел. Сплошные неудачи!
А вновь начни я — верно у меня 
Нисколько не получится иначе.

Меняться — чем? И с кем? — И отрясти 
От ног всю пыль неконченной дороги?
Я не искал паркетного пути,
И не бежал от горя и тревоги.

2
Нет, мне не нужен милосердный грош!
Я знаю: бьются в сердце неуемном 
У матери мучительная дрожь 
И горестная память о бездомном,

Кто, мальчиком в кипящий дымный мир 
Уйдя из-под родительского крова, 
Сменил казенных без числа квартир,
Ища себе пристанища родного.

Он для нее всегда был сын, всегда. 
Печальней стал, поднялся ростом выше,
И колется седая борода —
А все такой — каким из дому вышел.
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Он больше всех виновен перед ней.
Навряд ли он других детей дороже.
Но — дальше всех, но — сердцу всех больней. 
Оно дрожит неудержимой дрожью.

Сын — неслух, сын — мечтатель, сын — шальной. 
И мать, в тоске о нем изнемогая,
Забыла, что сама тому виной,—
Она сама ведь не была другая.

Не ею ли он выучен тому,
Что грань между спокойствием и счастьем 
Лежит как раз в том маленьком дому,
К которому он был так безучастен?

И сердце, позабыв подсчет потерь,
Болит у матери о блудном сыне.
А сын... А сын... Куда идти теперь 
Из долгого скитанья по пустыне?

3
Как я искал, как долго я искал!
Я весь свой путь оглядываю строго,
И на обломках выветренных скал 
Рисую знак: «Здесь к матери дорога».

Я окропил свой каждый шаг на ней.
Есть серая скала на перепутьи,
Где между острых, как ножи, камней 
Еще висят кровавые лоскутья
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Истерзанной души. Как ты сюда 
Попала? Помнишь — матери не веря,
Ты рвалась в мир? Как больно от стыда1 
Не настоялась под холодной дверью?

Там снились сны — несбыточные! Пусть! 
Гони пустую, душную дремоту, —
Ты переборешь медленную грусть, 
Понятную, когда теряешь что-то.

А «что-то» ведь немалое оно:
В нем отразилось сердце молодое,
Оно тобой в пути погребено, —
Так за какой теперь пойдешь звездою?

Назад? Лежат там идолов куски.
Ты в струпьях вся. До кости стерты ноги 
В глазах темно, и кровь стучит в виски... 
Неужто здесь и есть конец дороги?

4
Неужто отдых стал тебе милей 
Забот и мук? Ты с детства их встречала, 
Так к ним иди опять и не жалей,
Что начала, по-новому, с начала.

И не ища в забвении покой,
Идешь опять своей дорогой длинной, 
Не той, что прежде, но опять такой 
Мучительной, и крестной, и пустынной.
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Не разменяй же крест свой на гроши,
Еще не сброшен груз твоих исканий.
Бери перо, душа, и запиши,
И спрячь в камнях листки воспоминаний.

Припомни, как ты добралась сюда 
По той засыпанной теперь дороге,
Где твоего не видно и следа...
И вновь иди! Ты только на пороге.

5
Иди и вспомни — век прошел иль день? 
Ты чуть бредешь... Пустыня обгорела,
И, кажется, сгорает даже тень,
Сжимаясь до последнего предела.

И все молчит... Кремнистый, мертвый путь 
По временам переползают змеи...
А ты стоишь, боясь вперед шагнуть 
И отодвинуться назад не смея.

Да ящерица тронет пыль хвостом,
Да скорпион покажется. Нагая
Даль молчит... В безжизненном, пустом
И скудном небе, все внизу сжигая,

Катится солнце и, до скал дойдя,
Без сумерек скрывается за ними.
Здесь не бывает ни слезы дождя,
Ни капли рос... А ночь тебя обнимет
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Холодным, жестким, как змея, кольцом. 
От холода и страха в тихом стоне 
Ты изошла, ты спряталась лицом 
В исколотые, вспухшие ладони.

Нет, не уйти! Напрасно с головой 
Зарылась ты в клочки своей одежды. 
Ночную тьму потряс звериный вой, 
Звериный страх потряс твои надежды.

Не суждены тебе покой и тишь,
Но счастье где, какого ты искала?
В бессоннице во мрак ночей глядишь 
И слушаешь голодный вой шакала.

6
Приходит день — в дымящейся пыли 
Над раскаленным желтым океаном 
Встает виденье. Зыблется вдали, 
Подернутый серебряным туманом,

Оазис непогашенной мечты.
На дальней переливчатой границе 
Плывет дворец, качаются цветы, 
Блестит вода. Не грезится, не снится, —

Но глубоко, как глубоко бежит 
Она под скалами! Изнемогая,
Ты падаешь. Твой рот песком набит.
Как глубоко! Перед тобой нагая,
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Сожженная безрадостная ширь,
Песок, да кости мертвые, да скалы...
Вот он, душа, порог в чудесный мир, 
Какого ты от юности искала!

7
Все? Нет! И лихорадка суждена 
Еще тебе, и гнойные болота.
Натянутой ты будешь, как струна,
Звуча одним: работа и работа.

Пока не сможешь и поднять руки,
Вгрызайся в неподатливые скалы,
Канавы рой, останови пески.
Нашла ли ты, душа, чего искала?

И выстрелы в ночи из темноты,
И комары грызут живое тело,
И — крышей небо, и стеной — кусты... 
Добилась ли, душа, чего хотела?

И бодрствовать, когда тебя гнетет 
Прилечь на миг безумная усталость.
Но нет мгновений — все наперечет...
Сбылось ли то, о чем тебе мечталось?

Всю жизнь, всю жизнь тяжелый, серый труд, 
И каждый куст берется только с бою,
Но все ж берется! Значит, разберут,
Какая сила двигала тобою.
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Поймут: достигнет заревой мечты,
Кто веря мыслит. Пусть он не однажды 
Рвет тело о колючие кусты 
И умирает от тоски и жажды,

Но он пройдет пустыню сотню раз,
И, боль сомнений сотню раз изведав, 
Полуживой, почти лишенный глаз,
Чтоб увидать, как выглядит победа,—

Он свой обет исполнит наконец,
Омыв его последней каплей крови.
На землю с неба снимет он дворец — 
И мать обнимет под заветной кровлей.

9
Ныне, верно, не поймут его.
Коснуться мыслью миражей не смея, 
Они не видят, как их божество 
День ото дня линяет все сильнее.

Не им, душа, а тем, в ком что-то есть 
Свое, неистребимое под плетью, 
Достойное, чтоб охранять его и несть, 
Не расплескав и два тысячелетья,—

Им ясно будет. Строки древних книг 
И скрытые в камнях воспоминанья 
Сольют в один живительный родник,
В единое правдивое сказанье.

8
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Ч а с т ь  в т о р а я

Пусть разные песни нам матери пели —
В одной мы крестились кровавой купели,
И — может — гоненья, костры и распятья 
И были нам жизнью — мы живы, мы братья.

Пусть наших могил не видать из крапивы, 
Пусть пепел развеян — мы братья, мы живы... 
Как волны, держава идет за державой,
Земля обливается кровью и славой,

И волны, покрыв половину вселенной,
Опять распадаются грязною пеной.
У Нила, Евфрата, у Тибра и Тахо 
Спросил я о царствах величья и страха:

Откуда их гибель, откуда та сила,
Что сильных сметала, а слабых хранила? 
Возмездье ли божье, судьба ли такая —
Иль может не в шутку есть правда людская?

2
И Нил мне открыл в глубине своей зыбкой: 
Среди истуканов с их вечной улыбкой,
Среди пирамид и дворцовых ступеней 
Снуют изможденные голые тени.

Сковали им шеи, согнули им спины,
Бичами загнали размешивать глину,
Каналы копать и обтесывать камень,
Чтоб царское имя гремело веками.

1
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Давно ли прошло легендарное время — 
Пасло свое стадо их вольное племя.
В холмах Ханаана, под радостным небом,
Где скован от века никто еще не был, —

Зачем перешли они к рабскому Нилу?
Здесь ждала их цепь — и она полонила 
Свободное племя. Забудь свое имя,
Ты раб — все забудь, будь чужим со своими.

Пусть душу задавит и выест усталость,
Чтоб в ней — ничего своего не осталось, 
Вдень шею в ярмо, а на душу — второе, 
Обманное зданье величия строя.

3

Но чаша полна. Из продымленных хижин 
Поднялся, кто был бесконечно унижен,
И люди в порыве, приписанном богу, 
Собрались из рабства в большую дорогу,

Туда, где когда-то палатки Рахили,
Их матери, землю свою сторожили,
Нет торной дороги: бесстрастно покоясь, 
Сжимает пустыню безжалостный пояс

Базальтовых скал, и пустыня нагая 
Белеет костями, и, землю сжигая,
Катится безжалостный шар и за скалы 
Без сумерек падает. Воют шакалы,
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А люди идут. Неотрывны их взоры.
Не видно ли отблесков? Скоро ли, скоро?

4
Не в силах пророк вдохновенною речью 
Направить, как хочет, реку человечью,
И кары господни ничтожны и слабы,
И ярче из ярких мечта не могла бы

Творить невозможное. Скромность народа 
Создала героев, пророков свободы,
И им приписала свои же деянья 
В светящем, как факел, бессмертном сказаньи.

Ты помнишь ли, Нил, — твои воды качали 
Ребенка в корзине? Рабыней в печали 
Рожденный, он вырос в дворцовом покое, 
Чужой своим братьям. Но что в нем такое

Проснулось при виде замученных теней, 
Запряженных в камни для царских ступеней? 
Был час испытаний. Исполнились сроки.
В такие минуты родятся пророки.

5
Поднялись рабы, и повел их в пустыню 
Вернувшийся к матери, к бедной рабыне, 
Воспитанник царский. По слову пророка 
Сердца укрепились, и люди широко
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И вольно ступают к свободе в объятья.
Но все ж е—не скоро сотрется проклятье 
Насиженных хижин, горшка с чечевицей, —
А в землю свободы ты должен явиться,

Пройдя искушенья и страхи пустыни,
Пройдя миражи и пустые святыни,
Узнав и отвергнув тельца золотого, —
Тогда лишь поймешь вдохновенное слово,

Тогда только матери будешь достоин, 
Омытый от рабства строитель и воин.

6
Не скоро нашли они землю Рахили. 
Рожденных рабами в песке схоронили... 
Исполнил пророк свой обет, до границы 
Довел их... Река наяву, а не снится,

Дворец на земле, за плечами невзгоды,
И умер у ног материнских, у входа...
Не видно могил наших, прах наш рассеян, — 
Какой же закон был добыт Моисеем

С вершины Синая, что живы доныне
Мы с ним в бесконечной враждебной пустыне?
Какое над нами сказал он заклятье,
Что столько веков во всем мире мы братья?
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Покинул я Нил, и страницы листаю —
В них сила незримая, сила простая.
Хранит она слабого столько столетий, 
Сметая державы бесправья и плети.

Листаю страницы: над Тибром распятья, 
Висят на крестах непокорные братья,
И кровью дымится песок Колизея,
И чернь рукоплещет, на казни глазея...

Что пленнику смерть! Он от зверя, от черни 
Далек в своих мыслях. В лучах предвечерней 
Восточной звезды, среди вешнего сада 
Он видит себя. И слова из «Хаггады»

Любимец-малыш, так забавно картавя, 
Склоняет: «Мы были рабами». Бесправья 
Довольно! Довольно нам римского ига!
Будь нашим свидетелем, древняя книга.

Мы были когда-то рабами в Египте,
Но больше не будем. Разбейте, рассыпьте 
Проклятую статую грязного Рима!
Наш бог в нашем сердце. Свобода незрима,

Ее не ваяют, — но мы в завещанье 
Ее получили — гори же, восстанье!
И если иметь хоть сто жизней я мог бы,
Я б с ними явился под знамя Бар-Кохбы,

7
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И сто сыновей я привел бы с собою,
И их бы напутствовал к смертному бою.
Так детям напомни и внукам поведай —
На эту арену я вышел с победой.

8
Арена у Тибра... Арена у Тахо:
Гремит над кострами молитва монаха,
Толпа расступилась — ведут осужденных, 
Изломанных пыткой, худых, изможденных...

Что пытка, что смерть престарелому равви?
Все стойки, все равны! — Кто ж первый? Кто

вправе
Быть первым из первых? Мой внук, будешь

твердым,
Будь смелым, будь гордым, будь смелым и

гордым:

Ты избран до дна осушить эту чашу 
За братскую верность, за веру за нашу.
И юноша, свиток к груди прижимая,
Идет — и вся площадь застыла, немая...

От тихих шагов содрогаются камни.
Огнем озаренный, он обнял руками 
Свой свиток, как мать обнимают. О, с нею 
Не будет так страшно. Дай, мама, сильнее

Прижаться к тебе. . .  Нет . . .  Не страшно...
Не больно.. •

Мой мальчик, все знаю... Все знаю... довольно.. 
И небо укрылось за дымом. Нет силы 
Смотреть на того, кто прошел все могилы,
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Кто с каждым из братьев, и с сыном, и с
внуком

Горел в их кострах. Вот конец его мукам.
Он входит последним. Высокое пламя 
Само будто вынесло над головами:

«Внимай, мой народ, наш господь есть единый!» 
Ты вник ли в значенье молитвы старинной, 
Творимой в высокие наши мгновенья,
В часы испытаний и в день всепрощенья?

9

«Внимай, мой народ!»— не ко господу с зовом,
А к братьям своим обращается с словом 
Идущий на смерть, прижимая свой свиток. . .
И в небе ли был изготовлен напиток

Той веры, которая зрела и крепла 
На грудах горячего братского пепла,
Добыл ли пророк на вершине Синая 
Ее для людей — она только земная.

10

Не видно и солнца за дымом над Тахо,
И места нет в царстве безумья и страха 
Для новых костров. И еще раз — который? — 
Изгнанник собрался с котомкой и Торой

В свой путь непроторенный, путь каменистый, 
Но так, как и прежние,—крестный, тернистый,
И всем непонятный, и чуждый, как прежде. 
Зачем ты упорствуешь в древней надежде,
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Казнимый и изгнанный снова и снова,
Когда так легко отказаться от слова 
И крест, до крови натирающий плечи, 
Повесить на грудь?.. И задуть свои свечи...

Но мать разве слово? Не видно чужому,
Что в свитке записана мука по дому.

12

Не меряна мука твоих ожиданий...
Я вновь открываю страницы сказанья:
Не даст ли ответа долина Евфрата:
Всех более царств в ней сменилось когда-то.

Вздымаясь, как волны, сшибая друг друга 
И выйти не в силах из тесного круга 
Цепей и насилья, исчезли державы.
Что их погубило? Не тяжесть ли славы,

Вскормленной на трупах, но вечно голодной 
И ищущей чьей-либо шеи свободной?
И тяжесть цепей для грядущих походов?
И дров для костра, и крестов для народов?

И тяжесть их храмов и царственных статуй,
И арок победных и плети хвостатой?
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У рек вавилонских, над мутным Евфратом 
Сидели мы, плача, с изгнанником-братом. 
Хотят принудить нас к веселью и песням — 
Нет! — Петься не будет, пока не воскреснем,

Пока на порог свой ногою не встанем.
Навек пусть прилипнет язык мой к гортани, 
Когда я забуду долину и горы,
Где ждет меня мать в неисплаканном горе.

И арфы у рек вавилонских на ивах 
Повесили мы — не до песен счастливых... 
Пустынны те царства, засыпаны ивы,
Где арфы висели. Мы братья, мы живы.

Как Тигр у владенья сошелся с Евфратом,
Так мы непреложно встречаемся с братом, 
Идя по безрадостной, чуждой пустыне,
Где будет всегда, как и было доныне:

И участь Евфрата, и Тибра, и Тахо 
Постигнет все царства насилья и страха.

13
Доколе же будут кровавые реки 
Решать все загадки о том человеке,
Чья шея узнала все плахи на свете?
И много ли правды в их страшном ответе?

12
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Есть малая речка, она всех короче;
На ней проводила бессонные ночи 
Далекая мать у твоей колыбели, 
Извечный скиталец, — и вечно скорбели

О речке, о малой, бездомные дети...
Ее ты спроси! В ее тихом ответе 
И будет разгадка. Напрасно авгуры 
Гадают по виду желудка и шкуры, —

Авгуры солгали. Есть тайное тайных; 
Оно недоступно для взоров случайных 
И чуждых прохожих — но ясно и зримо 
Тому, чья душа пополам неделима,

Кто вместе с раздетым на холоде стынет, 
Чьи ноги опухли в песчаной пустыне. 
Ему эта речка напомнит про скалы, 
Какие долбил он, как веру искал он

И как он добыл ее, изнемогая.. .
И как отступала пустыня нагая...
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Ч а с т ь  т р е т ь я

1
Не поблекнет в песенном раздольи 
Золотых полей и синих рек 
Образ твой, до края полный болью, 
Всем чужой, родной мне человек.

Знаешь, кто на нас направит злобу 
Озверелых в жадности людей?
Видишь, кто позвал червей из гроба 
Вновь весь мир грязнить слюной своей?

Было время — о тебе забыл я,
Как про сердце забывал порой,
Но усталый, весь покрытый пылью,
Я его услышал под рукой.

Вот оно стучит, напоминая:
«Жизнь прошла не так, не так, не так...» 
Сын вернулся — узнаешь, родная,
Чей венец на лбу оставил знак?

Мать, припомни! Многим ли понятно, 
Как в себе мы можем совмещать 
Долгим пленом выжженные пятна 
И древнейшей вольности печать?

Долгим пленом выжженные пятна 
Ты одна не ставишь мне в укор. 
Слабости мои тебе понятны —
Робкий шаг и безответный взор.
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Сын, влюбленный в косы Лорелеи, 
Матери кивнул издалека,
А она, печаль в душе лелея,
Прячет слезы в кончиках платка

И дает для фей светловолосых 
Остальных подросших сыновей,
Чтоб они забыли старый посох, 
Перейдя порог чужих дверей:

«Вот вам, люди! Я в детей вложила 
Всю надежду, душу всю мою. 
Лучшую, немерянную силу 
Вместе с ними вам я отдаю».

К Лорелее он простер ладони...  
Вздрогнет скрипка, осень зашумит — 
Разве то не арфы в Вавилоне,
Разве то не песня Шуламит?

3
Я люблю тебя. Я не прощаю 
Мелочных привычек торгаша,
Но люблю. Согрей меня, большая, 
Светлая и темная душа,

Полная, как я, противоречий 
И живая жаждою одной, —
Ищущая в правде человечьей 
Вечной правды для себя самой.

2
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Чья душа звенит в тонах полотен,
В плаче струн, в раздумье страстных строк? 
Сможет ли холодный оборотень 
Говорить, как пламенный пророк?

Все ли помнят юношей, кто жизни 
Не жалел для счастия людей?
Им венок — лишь в злобной укоризне 
Вылезших из леса дикарей.

Нет, не вспомнят юношей, чьи жизни 
Словно шпалы вдоль больших дорог. 
Говорят, пророка нет в отчизне —
Для чужбины стал ли ты пророк?

Всем ли знать, с какой священной жаждой 
Мы стремились к чистым рекам книг?
Ведь когда у нас учился каждый,
Даже принц не знал азов у них.

Что они? Склонись благоговейно 
У пустынных каменных могил,
Может — не один грядущий Гейне 
В них свой лавр несвязанным сложил.

4
Боль веков печалит эту осень,
Тень веков склонилась над листом...
В однозвучном шуме чуждых сосен 
Странник слышит материнский стон:
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Что ж, идите! Братьев своих бросьте, 
Отрекнитесь сотню раз подряд,
Измените душу, тело, кости, —
Все равно, швырнут в вас злобный взгляд

«Почему так много вас? Не лезьте!..»
.. .Нет, не надо тостов в нашу честь.
Не найдется благородней чести,
Чем глупцов завистливая месть.

Вот моя где гордость! Не в сияньи 
Отданных чужой земле имен,
Не в добытом кровью подаяньи 
И не в том, что кто-то был умен.

Не в веках, которые я прожил,—
Можно век не сеять ничего ...
Есть экзамен — всех других он строже; 
Славлю тех, кто выдержал его.

Побежденный должен был склониться,
И его помиловать могли б, —
Он, не дописав свою страницу,
Так бы на коленях и погиб.

Но ему единственная слава:
Не простить чужого ничего.
Пусть сожгут — он не вступает в сплавы, 
В сотнях вод не растворят его.
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Но чтоб жить в высокой стройной башне 
Завтрашних необычайных лет,
Глубже рой фундамент во вчерашней 
Грязной, окровавленной земле.

Каждому свое — и по заслугам 
Жалким нищим жалкий их покой, — 
Разве им пахать пустыню плугом, 
Выкованным собственной рукой?

Ничего! Пришло свершенье сроков,
Час, когда душа идет в полет,
И певцов, героев и пророков 
В этот час она и создает.

Почерк — свой! И в книге — не чернила... 
Миллионы маленьких имен,
Славлю вас, кого не изменило 
Действие безжалостных времен!

Не двоюсь, терзаясь, кто милее.
В зорях, золотящих полотно,
Образ Шуламит и Лорелеи 
В первый раз сливается в одно.

К матерям Спинозы и Эйнштайна,
К веренице маленьких могил 
Я приду, — они раскроют тайну,
Где родится столько скрытых сил.
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Сил, рассеянных, но слитых вместе, 
Вынесших невидимый напор.
Кто ж не снес... Не надо большей чести, 
Чем трусами брошенный укор.

Так вернись к своим истокам жизни, 
Отраженный в блеске тех имен,
Мой родник, и с новой силой брызни 
Арфа, пой! Я счастлив, я влюблен.
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З а б ы т ь ,  к а к  л ю б я т ?

Забыть, как любят? Но я молод. 
Найти другую? Постарел.
И я б остыл, да частый молот 
Вновь докрасна меня нагрел.
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С о н е т

«Малах амовет» — ангел смерти —
За мной, мне снилось, прилетел 
И подал господу в конверте 
Большую пачку грешных дел.

И бог нахмурил брови строже:
 !Что ж делал ты? Не разберусь —־
Одна любовь, любовь да грусть... 
Ответь, бездельник, чем ты прожил?

— Страданьем, бог! Пока в крови 
Топор и рук пока мы не опустим,— 
До той поры я буду грустен, 
Страдая от своей любви.

А тем, что вы зовете делом,
Займу червей над мертвым телом.
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Г р е м и т  з а м о к

Гремит замок. Суют нам щетку, 
Суконку, воск: «Натрите пол,
Помойте стекла и рещетку,
Пока начальник не пришел.

Не то — у вас отнимут право 
Купить табак, в подвал запрут».
Он прав, наш сторож. Трудясь на славу, 
Получим мы за честный труд...
Сквозь прутья вижу: суетится 
Воробышек у своего гнезда.

Последняя дрянная птица 
Не чистит клетку никогда.

Не птица я — и почему-то 
Я рад и этому труду.
Займусь и — может — на минуту 
От дум, сверлящих мозг, уйду.

А вот начальник: «Мойте чище!
Не мне, а вам же, вам самим 
Приятней в прибранном жилище...»
Он славит труд, а мы молчим.
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С годами прошлое поблекло,
Не все и помню я теперь...
Вставляя в доме милой стекла,
В сарае починяя дверь,

Я вник, откуда в нас охота 
Творить совсем не для себя:
Ничьих наград не ждет работа. 
Какую я дарю, любя.

Пускай ханжа святит лопату 
В чужих руках. Я сам возьму 
Ее навек — но строить брату 
И воздвигать гнездо ему.

А для себя — кусок попроще,
Да раз вздохнуть в родной стране, 
В благоуханной юной роще,
Где каждый плод назначен мне.

Ее творец, не знаясь с платой, 
Копал и верил: соберут.
Свободен ты один, крылатый,
Наград не ждущий скромный труд!

С г о д а м и  п р о ш л о е  п о б л е к л о
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П р е т и т  м н е  в и д е т ь . . .

Претит мне видеть, как бесстыдный лжец 
Гордится тем, чем не ^1адел отроду,
И честь берется защищать подлец,
И пьяница выхваливает воду.

Но если раб, кто был всю жизнь гоним, 
Поднимет голову и скажет слово, — 
Ликую я, ликую вместе с ним,
Душа растет и выпрыгнуть готова.

Сберечь свой дух. Подняться самому. 
Очистить грязь, налипшую от века.
Как не гордиться, радуясь тому,
Что только и достойно человека?

ад



З а  Е в и н  г р е х

За Евин грех людей карая, 
Господь их выгнал вон из рая. 
Я знаю кару вдвое строже:
Не гнать, а запереть их, боже.
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Д в а  к о л ь ц а

Свет мой, радость моя нежная,
Не проси моей любви,
Но сперва через безбрежное 
Море слез переплыви.

Мы с тобой по обе стороны,
Нам друг друга не найти,
И хоть есть там путь проторенный 
Не хочу того пути.

Хватит! Если братьев брошу я, 
Если я забуду мать,
Ты сама, моя хорошая,
Знаешь, как это назвать.

Есть на свете что-то лучшее,
Чем довольство и покой.
Своему благополучию 
Не пожертвую собой.

Вот мой крест. Ты не обязана 
Несть его — ты не сестра.
С той — мы вечной цепью связаны 
Нас спаял огонь костра.

Тонки два кольца из золота,
И объятия слабы.
Наше счастье в пыль размолото 
Под колесами судьбы,
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Потому что оно малое:
Страсть — не та, слова — не те. 
Хочешь, я тебя пожалую 
Целым царством — на кресте?

С высоты его расстелется 
Пред тобой другая даль —
Будет греть тебя метелица,
Станет радостью печаль.

Счастье мне далось не дешево, — 
Свежи раны, боль остра.
Хочешь — и себе найдешь его? 
Только будь мне как сестра.

Брось, сестра, кольцо из золота, 
Брось дурманящий уют!
Слышишь гром большого молота? 
Нам кольцо любви куют.

Но кольцо стальное, черное,
Как гонение черно,
И как страсть моя упорная,
Будет тяжко и оно.

Где тебе? Через мятежное 
Море слез, а не любви.
Ты утонешь, моя нежная.
Не хочу твоей любви!
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В в о с п е т о м  п о э т а м и

В воспетом поэтами радужном мае,
В пургу, в снегопад, ты была рождена 
На мерзлом болоте, и я понимаю,
Как трудно понять тебе слово «весна».

Весна для тебя — это грязи, и лужи,
И  в талых сугробах — отбросы, зола. 
А если б могла ты не только снаружи 
Увидеть людей... Ты, на счастье, мала.

Весною — экзамен. Пятерку за карту 
Заслужишь — ты знаешь названья земель, 
И что было в древности в царстве Урарту, 
И где у народов была колыбель.

А наша? Ты знаешь ли? Где-то, когда-то, 
Среди осажденных, разрушенных стен,
Все женщины города Иотапата 
Убили себя, но не отдались в плен.

Ты знаешь, как братьев от рук Олоферна 
Спасла наша девушка, наша Юдит.
Сама ты украдкой мечтаешь, наверно,
Что имя твое кто-нибудь затвердит.

И скажет: ты с нами, родная Наташа,
Ты не побоялась кровавой руки...
Но чья ты? Кому ты действительно наша? 
Листай свою полку — о нас ни строки.
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Смешно дожидаться признанья чьего-то, 
Когда мы признаться себе не хотим.
Как камни, скатясь в ледяное болото,
Мы вмерзли, и свыклись, и миримся с ним.

Но в камень ударят зазубренной сталью 
И высекут искру, — тогда мы поймем, 
Какие мы были, какие мы стали...
Мы только в несчастьи себя познаем.
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С ы н у

Не счастлив ты в житейской лоторее.
В деньгах и мне — сознаться — не везло,
Ревела мгла, и, день за днем зверея,
Мела пурга. Я выжил ей назло.

Мела пурга. И разгорелось снова 
От искорки, затоптанной в золе,
То старое, некупленное слово,
Которое не знает о рубле.

Но ты — ты рос в безветренной теплице,
Ты чужд всего, чем с детства я дышал.
Так отчего могла зашевелиться 
Далекая сыновняя душа?

Что спрашивать? Есть нить от дедов к внукам. 
Пусть разны мы, и разны времена,
Пусть мир пришел к бесчисленным наукам,
Но честность есть и будет лишь одна.

Высокий дух идет один на свете 
В ревущей мгле наперерез волнам,
И им полны, как прежде, наши дети...
Вот счастие, завещанное нам!
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К р о т к и й

Мне чужих сожалений не надо.
Я не нищий — и сам подарю,
И мои драгоценные клады 
Не приснятся во сне и царю.

Там в горячих кровавых рубинах 
Отблеск старых и новых костров,
И к жемчужным слезам о невинных 
Что ни день прибавляется вновь.

Мне и клячу побитую жалко: 
Бессловесное ты существо!
Кто побил тебя? Эту бы палку 
Обломать об него самого.

Но приниженность кроткую нашу 
Не жалею нисколько, ничуть.
Пить веками проклятую чашу 
И об камни ее не швырнуть?

Слава людям без пятен и страха, 
Обновителям душ и земли!
Их рукою ты поднят из праха,
Ты, веками склоненный в пыли.

Ты, кто был так безмерно ничтожен, 
Подчиняясь покорно другим, 
Убедился ли? Можем мы, можем, 
Если полной душой захотим!
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Кто пред зверской оскаленной мордой 
Совладать не сумеет с собой,
Тот не сможет с улыбкою гордой 
Овладеть и бездушной судьбой.

Сколько стало над Стеною Плача 
Новых, гордых, сияющих крыш!
Только ты, бессловесная кляча,
Все на месте понурясь стоишь.

Где конец вашей кротости жалкой, 
Нажитой на несчастном гроше?
О, проклятие! Палкою, палкой 
Г10 горбатой, понурой душе!

Что я сделал? Избитых до кости... 
Это ж братья, и сестры, и дочь...
Я любил их — и мучусь от злости,
Что не в силах любовь превозмочь.
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Пи с ь мо

Ты просишь каплю радости и ласки: 
Иметь работу, узкую кровать,
Кормить дитя и нежно-нежно в глазки, 
В сияющие глазки целовать.

Моя родная, выслушай. Живу я,
Быть может, только для того, чтоб ты 
До дна допила радость поцелуя 
И добралась до берега мечты.

Чтоб после многих, многих поколений 
Изгнанников, умерших на кострах,
Ты первой усадила на колени 
Дитя, не обреченное на страх.

Он хуже смерти — будь же он неведом 
Ребенку твоему. Пока живу,
Я не забуду, как перед соседом 
Твой дед молил спасения в хлеву.

И мы спаслись, нам подарили жалость, 
Нам подарили жизнь среди смертей. 
Отдам ее, чтоб ты не унижалась 
И по хлевам не прятали детей!

Но мы рождаем — не слыхала разве? — 
Других детей, с походкою иной;
Они не знают выпрошенной грязи, 
Чужих имен и смеха за спиной.
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И счастье материнства не обманет 
Лишь ту, чей верный, непреклонный сын 
За честь ее униженную встанет 
Бесстрашно, против тысячи один.

Допьешь ли ты в его любви и гневе — 
Свой поцелуй —ты, внучка, дочь и мать? 
Найдешь ли сил не умолять о хлеве? 
Найдешь ли страсти сыну передать?



С н и л о с ь :  к м и л о й  я с л ю б о в ь ю

Снилось: к милой я с любовью 
Лег в колени головой.
Я проснулся — в изголовьи 
Камень серый, неживой.

Нет, нельзя смыкать ресницы. 
Полным сердцем я живу.
Все, что неотступно снится,
Я вижу наяву.
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Тиг е ль

В чьем сердце только и хранится 
Тот след подкованных сапог,
Кто в полной ужаса странице 
Прочесть пророчества не смог,
Чья злоба так обыкновенна,
А мысль о будущем пуста,
В том нет кипенья— только пена 
Кипит и брызжет изо рта.

Но ты, храня под слоем шлака 
В душе расплавленный металл, 
Сочти опять, кого оплакал,
И снова взвесь, о чем мечтал,
И выплавь слиток — слиток стали 
Для тех, чьи нервы и умы 
Не размягчились, не устали 
От бессловесной душной тьмы.

Ты знаешь, — тигель, выгорая, 
Собой обогащает сталь,
Так если полон ты до края 
И есть что дать — отдай, не жаль. 
Пусть станет сталь тверда и годна 
Рубить оковы и замки,
Чтоб твой народ дышал свободно, 
А тигель — бейся на куски!
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Ты в д р у г  з а м о л к

Ты вдруг замолк на полуслове...
Ты улыбнулся... Я узнал:
То сердце трепетное ловит 
Другим неведомый сигнал.

Во тьме пространств, над морем дыма, 
На неизмеренной волне 
Передается мысль любимой...
Она мечтает обо мне.

Слова из писем не читай мне —
Я их, наверно, не пойму.
Оставим в несказанной тайне,
Что назначалось одному.

И не видав ее портрета,
Я верю: краше всех она.
Я сам люблю. Душа согрета 
И дальних отзвуков полна.

[105]



С н е г а  с о ш л и

Снега сошли, и прилетели птицы 
Растить своих птенцов.

Что их зовет из теплых мест пуститься —
Из родины отцов?

И если даже половину стаи
К земле грозой прибьет —

Живым их цель, как жизнь, как смерть, просга* 
Подняться — и в  полет.

И если на пути подранят птицу, —
Всю зиму ей тогда 

В чужих лесах среди снегов ютиться.
Она не вьет гнезда.

И будет ждать, и вскрикнет, улетая 
В заветные края.

Гляжу ей вслед. Летит за стаей стая.
Придет весна моя!
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С л о в о

Зачем пытаюсь я холодным языком 
Сказать, что жжет меня? Застряло, словно ком,

В груди ненайденное слово.
А найденное — так старо!
И в приступе бессилья злого 
Ломаю ржавое перо.

Но смутно помнится... Как я давно отвык!
Я сам не доглядел, где кинул свой язык,

Язык наследственной надежды,
Язык сбывающихся снов.
Родной ты мой, далекий, где ж ты? 
Хочу тебя услышать вновь!

Достоин буду ли идти к тебе служить?
Я знаю, для тебя другим я должен быть —

Ты не прикован цепью к тачкам,
Ты низкой клятвою в любви, 
Внушенной страхом, не запачкан. 
Очисть меня и оживи!

Влей гордость мне, язык повстанческих времен 
С тобой, кто духом рабства не был осквернен,

С тобой найду в листах былого 
Сегодняшнюю красоту,
И обжигающее слово 
В раскрытом сердце обрету.
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Е щ е  з и м а  п р о ш л а

Еще зима прошла. Не от тебя ли 
Живые ветры к нам принесены?
На их прозрачных крыльях не увяли 
В полете дальнем запахи весны.

А путь далек. И каждый год так долог,
И лед пространств так беспощадно пуст!
В клочки разорван мутный снежный полог, 
И я вдохнул дыханье твоих уст.

Твой сад растет, а я — я каменею.
Но с каждым новым деревом в саду 
Мне и на льдине дышится полнее.
Я исцелюсь, я встану, я приду!
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Т р и  б о г а т с т в а

Если б совсем оказались пустыми 
Недра любимой земли, —
Есть у нас руки. Они золотые.
Нам они дом возвели.

Что нам алмазы? В невидимых недрах 
Мудрость народа не счесть.
Черпай из россыпей, полных и щедрых! 
Было в них, будет и есть.

Беден наш край и железной рудою. 
Что ж? Как железо, крепка 
Вера, с которой свое молодое 
Счастье мы ждали века.
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К  с а  б  р  е

Ты вырос не в чаду притворства, 
Корыстной верности и низменных похвал, 
Твой хлеб расчетливо и черство 
Слезой сирот и вдов никто не поливал.

Полит он собственною кровью 
От первой борозды до нынешнего дня — 
То хлеб любви без пустословья,
Без лицемерных клятв и ложного огня.

Там хлеб другой и зреть не может,
Где песнь восстания поет земля сама, — 
Кто молча ухо к ней приложит,
Услышит звон мечей по дереву ярма.

От той земли ты выпил сока,
Играл в ее траве и ел ее плоды.
В отравленном чаду высоко
Протянут тонкий луч от сердца до звезды.

Как жду, как жажду я, чтоб саброй 
Родился у меня хоть младший из внучат,
С душой прозрачной, гордой, храброй, 
Перед которой ненавистники молчат!
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Б е й т а р  в  р а з в а л и н а х

Бейтар в развалинах. Затих последний гром,
В полях — растоптанные всходы... 

Казалось, Рим навек кровавым топором 
Покончил с деревом свободы, 

оно свалилось. Крест был сделан из него.
Века безумием объяты,

И было на кресте не чье-то божество,
Но человечество распято.

А пень стал плахою. Что день, то горячей,
Что год — то шире и упорней 

Лился под старый пень дымящийся ручей.
И напились сухие корни.

И соки медленно и тайно в них брели.
Столетья глухо пали в небыль,

Пока из досыта напитанной земли
От пня родился свежий стебель. 

Воскресло дерево! Летит пушистый цвет,
Но зрелый плод наш — плод не ранний. 

Свобода молода — а сколько тысяч лет 
Ее корням в земле восстаний?
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Ч а с о в о й

Ни скудному письму, ни мутному эфиру 
Не поручу нести мои слова к тому,
Кто стал на пост за всех рассеянных по миру,

Один в единственном дому.

Там празднуют весну. А здесь — снега до крыши.
Я вверю свой привет предпраздничной звезде. 
Всех крыш и всех антенн она родней и выше, 

Светя от века нам везде.

Ты с нами шла со дня исхода из Мицраим.
Иди ж, звезда, туда, где встал мой часовой,
Скажи ему, как мы живем и умираем,

В снега зарывшись головой.

Он поднял голову навстречу темной тени.
Звенит в руках затвор. Свети ему, звезда!
Не филистимляне столпились ли в смятеньи 

У тех ворот, как в те года?

Ты помнишь их? Свети — за острым лунным краем,. 
В кремнистой осыпи, облитой синевой,
Сидит на задних лапах каменный Мицраим...

С поста не сходит часовой.

Но перед ним теперь граница шире, шире...
Он охраняет дом, он охраняет честь 
Своей большой семьи во всех чужбинах в мире. 

Свети: ее нам надо счесть.
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Повсюду обойду. Вот наше пепелище.
Подняв к тебе глаза от дымных очагов,
Мы станем празднично возвышенней и чище 

И вникнем в мерный звук шагов.

И мы поймем, зачем живем и умираем.
В потерянных сердцах проснется часовой...
За тусклой пеленой, за синим льдистым краем 

В снега не лягу головой!
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В е н о к

В твой венок из белых лилий 
Незабудки вплетены.
Мы сердца и судьбы .слили —
Сын изгнанья, дочь весны.

Голос лилий мне понятен:
Чистым будь, как мы чисты, 
Береги себя от пятен 
Лицемерной суеты.

Сокровенным острым смыслом 
Эти лилии полны.
Цвет их — снег. Снегами выстлан 
Путь мой к дочери весны.

Но недаром голубое 
Ты вплетаешь в свой венок.
То — надежда. Да, с тобою 
Час свиданья недалек.

Незабудка голубая 
Значит верность. Сердце, верь. 
Слышу, рук не покладая 
Милая стучится в дверь.
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ת ו ר ע ם ה י ר י ש ל

שלג. סופת ־- ה ג ר ו פ :ט״ז עמוד
 בולבזד׳, ״טאראס גוגול, של הנודע סיפורו גיבור — ס ר ט : כ״א עמוד

 בנו את ידיו במו הרג בפולנים. שנלחם הקוזקים מפקד
 האויב לשורות ועבר אביו במחנה שבגד על אנדריי הצעיר
פולנית. ביפהפיה שהתאהב לאחר

 מושל ״פולטבה״, פושקץ של הפואמה גיבור - ה ם ז מ ; כ״א עמוד
 עם אהבים והתנה הגדול פטר בצאר שבגד אוקראינה,

 הנאמן קוצ׳וביי, בעל-ד,אחוזה היה בנפש אויבו הפולנים.
 אביה בית את נטשה מריה, קוצ׳וביי, של בתו לפטר.
מזפה. של אשת־חיקו להיות

הקוזקים. מחנה — ץ׳ ס ; כ״א עמוד
סיביר. בצפון ובצות יערות שטח — ה ר ד נ ו ט : כ״ט עמוד

לו : עמודמ״ט ק ק י י ד משנת קנדה; של בצפון־מערבה מחוז — נ
 אליו נהרו עפרוי־זהב, הקודמת המאה בסוף בו גלו

 בהולים וארחי־פרחי, הרפתקאות שוחרי ומרחוק מקרוב
להתעשר.

־ : ע״ב עמוד ר ב י רומא. העיר את החוצה הנהר ט
- : ע״ב עמוד ו ב א ופורטוגל. ספרד של הגדול הנהר ט
 בנהר עצמה שהטביעה בערה של אגדית דמות ־־ י י ל ר ו ל : פ״ג עמוד

 דייגים המפתה לסירנה והפכה נכזבת אהבה עקב ריין
היינה. של נודע בשיר הונצחה לאבדון.

[קיט]



ו18 ש0ר א מ ל רוסטוב. בעיר חקלאיות למכונות בית־חדושת - א
ה ר, ג י ל ■א 19 ת י ר ג ר  המדובר יהודיה. סובייטית, משוררת - מ

 ״זנאמייה״, בירחון שנתפרסמה ״נצחוני״ שלה המפורסמת בפואמה
1945.

די 20 דו ג ־ ם צי ב רו ד  בנדרוב; היה שמפקדם אוקראינים, לאומנים בנ
ביהודים. פרעו וגם בסובייטים נלחמו השניה מלחמת־העולם בשלהי

י צו 21 ת ל ש מ  גמר עם ברית־המועצות ממשלת להכרזת הכוונה - מ
 לחזור לחוץ־לארץ גלו אשר הרוסים לכל שקראת מלחמת־העולם

חסינות. להם והבטיחה למולדתם,
י22 צ נ א ׳ צ ש א ר ב ז ו  לברית־המועצות שחזרו רוסיים גולים - ו

.1945 שנת אחרי
 והבעיה ״הסוציאליזם סטאלין של לחיבורו כינוי - ן ו י ל ג נ ב א 23

הלאומית״.
 ובעיית ״המרכסיזם סטאלין של לחיבורו רמז - ת ו נ ש ל ב ה 24

הלשונות״.
 מות שלאחר הקולקטיבית״ ״ההנהגה לחברי רמז - ם י ל ו ט ם 1 פ א 25

ססאלין.

[קיח]



ת ו ר ע א ה ו ב מ ל

 למחנה הכוונה הנהר. מחנה לאגר, רצ׳נוי המלים קיצור ־־ ג א ל צ' ר 1
 הצפוני בחלקה וורקוטה, חבל של באזור־הפחם מיוחד משטר בעל
 בראשי״תיבות המסומנות הסובייטיות הקהליות אחת מי,1ק של

קארסק. ים מחוף ק״מ 80 במרחק אבטונומית), ־ (א׳ אסס״ר
ל 2 ר נ ־ ג ו ק נ א י ב א ר א רצ׳לאג. מחנה מפקד ד
ת 3 ו מ מ מ ו ק ת ם ה י ר ו כ  של הגדולה בשביתה מדובר — ה

 האזור כל את והקיפה 1953ב־ שפרצה כורים־עצירים 25,000כ״
 ונס״ ימים כחודש ארכה השביתה וורקוטה. אגךהפחם של הצפוני
 להורג 29 מס׳ המכרה אנשי של הסיטונית הוצאתם עם תיימה

 שבא מאסלניקוב, הגנרל ניצח ה״התקוממות״ חיסול על ביריות.
ממוסקבה. במיוחד

ש 4 ו ב י י ג מ ו א  בני נכללו העצירים רבבות שבקרב כיון - ל
אחד. במחנה חבריה לריכוז לאומית קבוצה כל חתרה שונים, לאומים

ם 5 י ע צ ב מ ה ף ג  המדינית מהימנותם על להתחקות היה מענינו - א
העצירים. של והחברתית

ה 6 ר כ מ  אזור״המגורים וורקוטה? אגן של הצפוני במחוז - 6 מס׳ ה
עצירים. 4000 ובו עצמו, המכרה מן אחד קילומטר מרוחק היה

ה 7 ר כ מ  ובאזור״ ליממה פחם טונות 3000 תפוקתו -1 ,מס ה
איש. 5500 מגוריו

ת 8 ו ר כ מ ם ה י ר י ע ז  לאזור״ הסמוך באזור״מגוריהם, ־10־9ה
עצירים. 3500 היו ,1 מס׳ המכרה של המגורים

 נדון מעצרו תקופת כתום אשר פוליטי, עציר - ק י נ ר ו ט ב ו פ 9
 מקץ שחרורו(לעתים לאחר אשר או נוספת, לתקופה מינהלי באורח
שנית. ונאסר עוון באותו מחדש נאשם שנים) מספר

ו 10 ל ד ל ח כ  ספר לדגטי, האלוהית״ ״הקומדיה מתוך - !ה ו ק ת מ
״התופת״.

ה 11 י פ ו ר ט ס י ת ד י ר א ט נ מ י ל תזונה. מחוסר כוחות אפיסת - א
ה 12 ד א ג א ר א ופחם. נחושת שתפוקתו קאזאכסתן, ממחנות אחד - ק
 על״פני המפיזר מחנות מכלול נקרא זה נהר שם על - ה מ י ל ו ק 13

חאבארובסק. ואזור היאקוטית אסס״ר של המזרחי חלקה
 הנהר חופי שלאורך המחנות נקראים זו עיר שם על - ק ס ל י ר 1 נ 14

התחתי. יניסיי
ש טי 15  הצפוני״ שבחלקו המחנות נקראים זו עיר שם על ־י ט א י

אירקוטסק. מחוז של מזרחי
ג 16 א ל פ ט הערבה. מחנה לאגר, סטפנוי המלים קיצור - ס
 להרתחת גדולים מדים המכיל מבנה - ״קיפיאטילקה״ - ה ח ת ר מ 17

מים.

[קיז]



ר הז

 שבצנו חבצלות זר
 חביב. ציץ — כזכריני

: * т т •• • - :אמצנו, ברית־גורל־ולב
אביב. ובת גולה בן

 הוא: מובן קול־חבצלות
הזב! מדבר ״הזהר

• Т •י־ : • ״- т Т

 אנו, הן זכות צחרות, הה
רבב״. מכל השמר

Т : Т • ־• Т ־

 חבצלת של זך לבן
 הנתיב, את מרפד

 המתפתלת ךך?י זו
בת־אביב. אל שלגים, בין

 הכלת גון כי הוא שוא לא אך
 כזרך. קולעת את

 — מסמלת היא תוחלתי
אךאך! פנים מעט עוד

 לי אמונה — תכול־זכךיני
 ך?ןתי• קרובה כי

 לי, עונה הנה בת־אביב
דלתי. על מתדפקת

[קטז]



 חייגו. עיי אפרות הנד, בצל. אסב
 ך,חרבות. עשן מתוך נאפה ?ך

 מקהננו רמים טהורים, חגיגיים,
הקצובות. לפסיעוסיך נדרה

 אנחנו. ומתים עוד חלים מה על נבין
 קול. בלי זקיף לקום אובדים לבות בתוך

 כפורים־נדחו, בכחול מועב, ךחק9 בקצות
אפל. לא שלג אפלם

[קטו]



ף י ק ז ה

 ז־אח, גל־אלחוט לא עלוב, בדל־טכתב לא
 שקם־עמד זה אל ץ־ברי לשאת אפקיד
לרוח הפזורים של משמרתם את לשמר

• : I • V : ־ V Т ־ т • : ׳

- • Т V Тהאחד. בבית יחיד  -  • Т

 שלג. בא גגות עד — פה אביב. חוגגים שם
ערב־חג. של כוכב בידי ברכה אפקיד

т •י נ “  v v  v  т  -  • т  Т1

 ותמי־פלד, מגג ןנשא הוא קרוב
נךלק. הוא עלינו לעד

 הוא. ארח ים, בקענו יום למן עמנו,
 במךחקים. שוטרי אל עד כוכב, לך, לך,

 אנחנו, מתים ואיך סוים, איך לו, ספר
!שלגים. ראשינו כו!שי

שנעה. צללית מול אל נשא ראשו את הוא
Т Т V • Т : V Т Т

 ליל. לו האר כוכב, .т! בריחו צלצל
 השער, אותו מול אל פלשתים, המון לא אם

ומתקהלן רוגש באז

 ירח, חד תחת שם, !האר ז התזכרם
 מציף, אותה הכחול אשר בנסרת־צר,

 — !רעיה על ת מלחו! מצרים־שאבנה
זקיף. נע לא משמךתו על

 טשמרת.., לל,ם שהוא גבולות רחבו אך
 !בוךה ומשמר הנהו ביתה טשמר

 ארץ.״ על קצות־נכר כל פזורת טשפחה של
ה !כוכב האר, מ !אותה נ

קיי]1



 קז־רו ?סלו והעבים
גלית, היד, אימה ומלא

Т $ У т т  т  *• :

 גןרו, אונים י3בקך אך
חת. לא לבי תחי, עצמה

т  ; т ־ * * ־

 קמץ, — ואנו הרבים הם
 לאחרית בתקוה אך

 ואמץ אונים גאון, נקואב
דוד. זכךך, מרוח

 למלקית, תוכל והבלטה
 המר. בקרב תעמד היא

 ת מות? גורל דורות, גורל
הצר. החוף בזה ערע

 עקעת, בת זזנחנו, מרי עם
 ןןה... הצר עלם ביום
 בן־פלעת ענק גדת מעל
וזרועה הנער נצב

קיג ]1



ד ת דו י ל ג ו
Т : Т : • Т

 מתגעישת, בי דורות שואת
 ?ופר, אין סופות מו1ךז לי

 בן־פלשת ענק זאת: אך אזכר
גבור. צעיר בידי הכרע

היינו, וחלשים כושלים
• Т • Т ־ : ״ :

 שנים, אלפי זה ברמקזנו
 יבינו ולא ןבוא, יום אך

אונים. ךרד שאב היכן

צנוע, נחבא, צעיר, גבור
• т ד  Т 1 v ־־

יונים. עיניו עז־כפיר, עזו
Т •• * : \

 ז מדוע כיצד, — אחקר לשוא
צופנים. סתרים נפשו נבכי

 אכירך, הן דואב... לבי
 אשרי. — נכרי אני אין כי
 מיתריך ?ליל אחלל לא

מלי רחבי ?תקל

 נגנה, נעים־זמירות, רועי,
 בחי. עביר יוקד מזמור

 השרה־נא, עלי שירתך רום
רוחי. עז אשאבה ממך

 בשצף שוב וכשנצבתי
 בגל;ת, בו, להלחם

 ע?ב כל התרונן, בי שריר כל
רטם. השראתך מזיו

[קיב]



י ע א ב ה ת ל ע ר ת י ב ת ד ו צ מ
J T S т ־־ ;  т ••

אימים, באקז עלתה ביתר מצודת גם
• •• : Т : Т Т ״ :

 משתוללת. דולב בלהט אעלה
דמים כורת עלה הלעולם

Т- . Т Т Г Т : -

 ז ומהללת שסועה חרות עץ על

— הצלב חטב נעקר מגזע 4 -*VSV - ־ : Т
 מדעת, נבער דל, דור רוחש סביבו

 — עליו המוקע הוא בן־אל ולא
בלעה גוסס האדם רוח כי

 סולר, לכל עץ שליד הפך ועקדה
 במבוע, קולח הקדושים דם

 וגובר, רותח מאלים, חלם
גדוע. אילן שלשי מלוה

 תוסס. והוא חי הוא לחם, נס לא ולאה:
 — ןשיח מר פחד לק לדור דור עוד
 בנס המיתמר השלת־ פתע אך

מצמיח! ענגה יונקת

 לרום, נופו ?שא צעיר חרות ועץ
 צמלת, במלבא זה הוא אפיל עלי אך
 בתהום שלשו חותר שנים אלפי זה כי

המלד. ממעון יונק חלים ומי

אז [קי



ר אל ב צ ה

 גדלת, כוזבים בעדת לא
 {קלים. חנפים כת — מתחסדים בין ולא
 — אכלת ענלים לחם לא
שכולים. בךמע כזפוגה חרבה, פת

יך5ך רותח קמתך כי
התלים, חבור ושדה חורש עלה מאז

•• т т Т •• : ־ ״ :

לחמך, אזזבה לחם כי
.הבלי־מלים. צביעות, נדרי־כזב, ללא .  . .  J -  • : т т • I

 שורךת ך,אךמה הסכת!
 על. המנוזצת החרב עיר את

 המרד מזמור לקלח לבקע,
לגדל. יוכל ךג?ך רק בה מאדמה,

 בדשאיה, השתזגשעת
 יבולה. שבעת לשדה, מצית

 כוכביה אל קךני־אורה
האפלה. מבור מפה, לבי יסדה

 לו אתאוה מה אצפה, מה
 שבנינים. צעיר ולו צבר, לילוד

 לו תהא זקופה קומה תם־לב,
משנאים. ידמו שבפניו ועז,

Т Т : V Т • ״־־ ; - : ♦

[קי]



ה ע ל ת ע ו ר צ ו א
Т Т :

 המולדת, מעבי ריקים גם אם
 היקךה, ה#בי ארץ
העובדת, יד־זהב — אוצר לנו т т ־ v т т т т

במכורה. בנתה ב?ת

 העץ מן סמוץם הן ספירים? מה
חכמת־עם. גנזי לנו

Т -  : Т • • :  Т

 חפנןם מלוא שאב זה, ממכרה טל
• : тלעולם! יתם לא הוא

 מצאנו, לא #הדים במל אם גם
 מבךזל מוצקה הן

בנו היא באשרנו, האמונה
Т : Т V: Т : ״• • Т

יובל. על יובל ענות זה

וקט]



גז ז^רף ע^ד

 הם שלך ולא גז. חרף עוד הנה
 לכאן? עד שבאו רוחות־חיים,

 שצחו מפנפיוזן התנךפו לא
ניחוחם. וטהר אביב ריחות

 פושלת. נפשי להם. קץ אין ןמים
 האךאך? נשמו. מךחק קךחי

 השלג׳ מסך נקרע לגזרים אך
אוירך. שאפתי קרבי ןאל

 פורה, גנך תה — קופא אני
 בלבלובו חדש עץ פל עם אך
 פמתרוח. נשמי בפפור, פה, גם

ןאבוא. אקומה אהלים, אני

[קח]



ה ל מ ה
т  —

 לבי ד1יק לשיק אנסה למה הוי,
 קךבי שנועצה מלה בשפודקרהז

— אחלצנה לא אחשפה. לא
 — מכבר בלטה *שבפי זו

איננה, כי על בקצף־שוא,
וזר. חלוד עטי, אשבר

 עדן. זה נגמלתי אזכר... במע^עם רק
היכן. אדע ןלא לשוני נטעתי

שפת־התוחלת, מורשה, שפת
שנתגשמה. החזות שפת

ממזלת, אך ךחוקה׳ את
אשמע? שוב צליליך מתי

 ז שרת אותך ראוי האהיה שפתי!
 הולד! הן חדש עלי ןבולך לבוא

 נכבלת אינך באזיקים
לאהבה זול ובנדר

־ ־־ : V״ 1 : T

מגעלת. את אין — פחד תוך
תקוה. כלי הטהר בך

 מךדות! מעךכות שפת גאון, בי צקי
 עבדות, בסחי נטמאת שלא אתך,

עברו ימים דפי בינות
T T * T ־

אגלה. ןמינו ?אר
יבעחי, כאש חזון, לברי
אדלה. בי פתוח מלב

קז]1



ג ל ש ד. ר י ש פ ד.

 אלינו צפרים השלג. הכשיר
 עבית. קנן לבנות

 למעננו לנטש צון זד. מי
ארץ־האבות? את

 הצלת, מנץ חצי מחציתן, אפילו
— בגוף בקעךה

 כמלת פשוטה דךכן נותרו, אשר
לעוף. — לכחלים

 בך.ךך׳ צפור שתפצע ולש
 — בצנה בהרף,
 בקרח, בכפור, תשב, זר בלער

קנה. תבנה ללא

 לה נכלה הנה תמריא, תקרא, תמתין,
נבו. מהר הנוף
 מלמעלה. חולפות להקות בה. אביט

!לבוא אביבי גם

[קיז



jע ת ! ? ת מ ל א

 שפתיך על ?תע... גאל?!ת
 ואךגיש: הופיע... קל שחוק

 — סתריך גלו לבי מיתרי
אדיש. מלב סמולים אותות

 בתיבת תבל ובחלל
 ם1בר נשא סתרים גל על

 האוהבת, של לבה הגיג
תחלם. עלי ךעותי... על

 ממכויביך חבה מלות
 לעד. האפן ויגלה. אל
 לבך, סודות אבין לא הן
בלבד. לך נועדו הם т ן • I ; :־

 אאמינה, אך זר, לי צלמה
 בנשים. היא ד\פה כי
 התינה, בשוקה לבי את אף

נפשי. תקלט זולת רגשות

נקדי!



ר ו כ ה

 השתירו לא בלבו מי
 מגף־זדון, עקבות אלא

 סמרו שער בדפים מי
 אותות־חזון, פענח לא
 הוא פוקזר רגיל, זעמו מי

 — יחזה ריק ובעתיד
 יסערו לא לבבו הוא,

יזד- קצפו פיו רק ךמיו,

2
 יקוד־הפלד נפשך אך

 לסיגים. מתחת תנצר
 ןזלום־תוסלת, בלב חדש
 הרוגים, של זכרם ופקד
 לאחינו, ?לד גוש וצק

ובינתם שעצביהם
V ״ : -Т Т • V е

 התנונו לא התמעו, לא
חשכתם. של מהמחנק

3
— יחרכו כי הכור דפנות

" Т "  -  : Т

 משבח; בו יהא פלדו
 גדותיך על מלאת אם כך,

 חשך. בלא ותן אצל
 הפלד, ועז מוצק להא

 ישבר. בדיוזים כבלים,
 — בחלד לך_וח לעמך אז

תפורר! פור הכור ואת

1

[קד]



י ת מ ל • 1 ־ тח

- т : • ; т * 1שפתי, נושקות לה חלמתי:  Т ־־

שומט. לאשי ברכה עלי ״ • T t • •• :־
תי והקיצותי: או  מר

מת. סלע של אפרורית אך

 אעצם! לא שמורותי לא,
 הכיל. אין עד מלא לבי

 אן־זלם הרף עלי אשר
בעליל! עוד אךאה אשור

והגז



מפלה חשול שבנה האם אשרי
т т » v •• т -

 הכזיבה« לא שבנה האם אשרי
 משפלת, היא עת כבודה לגאל יקום
ךבבה. מול אחד נצב והוא

 לנ?ר יקוד ערות תחני האם
 ז ובת אחות, אם, אה, — בנשיקתך

 הסער, לפרץ שוב אם תךעי, האם
ז הזולת מן חמלה לבקש לא

[קב]



ה ך ;א

 משתוקקת, את וגיל דובה למעט
 דל, יצוע תבקשי, לך מחיה
 נועקת היות תאבי, ילדך היניק
העולל. על הזוהרות עיניו

־ - Т ״ : Г Т V

 בחלד, אני חי הן ןקירתי,
 התשוקה ווךף לא בלבך למען
 הלום־תוהלת. חופי אל הגיע
חדות־הנשיקה. הם עד מצות

 אלפים שנים מקץ עאת, ?די
 — מוקד על שספו נינת־גולים, —

 הבךכלם, על עוללך תושיבי
יחרד. לא הקט ולבבו

 שבעתים, ממות החיל רע בי
 הליו. כל מ־ענו לא לואי
 בךתת־שפתים סבך היאך אזכר
כפיו. שטח בדיר, שקנו, לפני

 הקד, ;מלונו כך נצלנו. וכך
 מתים. רבבות בין מתת־חיים

 מתרפסת בך אחזה בל אך אמות,
בךפתים. בניך ומחביאה

 הוא, ?!לא־עז חךש, דור לנו חדעת:
 בהלוכם, וזמירי־קומה בנים

 יבוזו, לשפלות אף לתחנונים,
גבם. מאחורי ללעיג לא איש

[קא]



 קר־רוח על שמר לא אשר מי
 !זקופות. מלתעות אימת מול
 הקשוח, לגורל יוכל לא
סופות. על בחיוך עבר לא

 לקיר־בכה מסביב רבים מה
 הוד! רבי נשאים, בנינים

 גבך, את מךכין עוד אתה רק
תעמד. ועגום אלם, סוס

 — מגעת זו שפלותכם אן עדי
 עלומת? פרוטות קל נבאש פרי
 הנכנעת הזאת הנ?ש על
т לחבט! במקל אשלח

 עצם עד כבר מכים עשיתי? סד,
 בת. וגם־ אחות הם, אחי הן

 קצף, ןגם — בלבי אהבה
עמד. לא לכבשה כחי כי

-  т  Т : Т :

[ק]



י ל ? £ ח ל ו ר ה

 :צרך. לי אין זולתי ברחמי
 אחסר. לא מקמונים איני, רש

 קרח, אוצרות־ מכמני, אפזד
קיסר. גם יחלם לא זגליהם

 נשקפת לי אךם־ךם באבני
 חדשים־ישנים. מוקדים אש
 עוד לתוסף חפים על הנהי עם

הפנינים. לנאד ןמע יום־יום

 ארחמה, חבוטה סוסה גם
אמלה. דמומה, כה זו, בהמה т : т •• J ד •• т

 המה? מי שהכוה, הזדים
האלה! באותה אןקרם

 המנולת רוחו שפל על אך
 אחמל. לא לעולם — עמי על
 מקבעת־תךעלת דורות זה

יכל. לא ונפצה — שתה הוא т ד : - : т  т

 פחד׳ אין דור — לבנים הלל שיר
 מחדש, ואךצו נפשו את
 המנצחת בןדו מרים עם

התפלש. נולד בו מעפר,
•• T T • • ־

גחנת, כעבד הן זר לפני
- • T : י •• T ״ : *  T v  v

 כמוץ, ונדפת עמי, הוי
 הבנת, פרם האם ועתה,

נו!פץז לב בכל אם נוכל, ?י

[צם]



ן לב

 זכית, לא הארץ במנעמי
 ננ!תה. לא העשר לספי גם

 הלחיתה, רחמים ילי1 מחשך. זלל
אותה. ואבלה — סופה שצפה

 בוזסד !התלקחה סופה. שצפה
 קר, באקר הכפש קטן, ניצוץ
 בכסף, תשקל לא זו, קדומה מלה

- • : Гт : Т Т Vיקר. כל בה ישוה לא לנצח  V Т

גדלה, בחממה אתה הן אך
“ Т I :י־ “ Т ־ י ־״ י ־־־ T Y Т

 אני. 1ב נשמתי לאשר זר
 התחלחלתי פי סוד של פשר! מה אז

? בני בו, זע מה — ו־חק שכה לכך

 1 לנ?ד סב נין חוט !ש !מלשאל הם
 מזה. זה שנינו עתים, שנו
 מך.ךכת, תעל חכמ!ת שעעים אלי
לשנה. ולא אחד כר־הלב אך

 צועןת היא רק הגבוהה הרוח
 גל. של זד!נ! אף על ליל, כשאג

 במקדם. בנינו תפעם היא
מעל. לנו עותה הברכה, זאת

[צח]



 — נשאלה מה אותד, המח^ת לצור
 נתכחש. אליו כלנו אנו הן

 הוטלה, י2לךפ? דמינו, לאבן
העבש. הקפוא, בעבטיט שקעה

 פלד של רמה חד בד, וימחץ לס יש
 נבין לקתע אז — ינתזו גצים

 בחלד. טקומנו ומה אנו מי
ד,ךין. יום בבוא רק נכיר עצמנו

[גז]



מ ך ל י י83 נ א

 הירח זד. נשא מה — במאי לךת1נ
 — זיו ןלה בתקופה פיטנים, בפי
 קפואות־קרח, ובצות ?פלגים סער בין
האביב. משמעות ללבך זרה

 בעיניך אביב זה — עבטיט־שלוליות
מפשירה. בבצה זהמה שיור т т:т : ״ Т ־־־ : * т

 מבטיך אנשים לבות אל ולו
צעירה. עודך :אשריך הדרו...

 את, ך,כךת הן עמים קימות באביב. בחינות
 ״טוב־מאד״. תקבלי מפות. ד־עת
 האוללטו, במלכות ארע מה תלעי

אמות. של מוצאן נכון אל ומה

 — כור־המחאבת, זה ז מוצאנו ומה
 אי-#ם, אי־פעם, ןזתכילי?.. אותו
 ונחלבת, וצולה יולפת, עיר ?שי

נפשן. את ומסרו נפלו לא בשבי

 הצילה אחינו הולופלנש מידי
 ןהולית. ושמה מבנותינו, אחת
 לך, תחלמי בהסתר לעתים ודאי

בעתיד. מאן־להוא ישנן שמך כי

 אתנו, את הלי ״נטשה, הוא: יאמר
 באיום, #הונפה ןד־דמים, מפני

 #לנוז״ את האם את? מי #ל אך תת! לא
כלום. לא — עלינו בספריך, עיני

[צו]



 — הקשר ה;ה מצער כי
 אין־און. וניב להט־שוא

 תשר לך אגיש — רצונך
בגיא־מון. כנדמלכות

ישתרע אז ממרומיו - т : • т т ג ״

 אחר. מךחב סוף אין עד
שופע, 1חמ בפור־סופה : Ч т '• *־

גובר. ששון עצבך על

 הוא: מהפקר לא אשרי, זה
 הכאב. חד בו, פצעי דם
 הוא זוהר לך גם — א?שך אם

-בלב. היית ואחות  . т  Т :

 זךקי־נא, טבעת־פז זו
 שלוה. וזוי אחותי,

 — הטי־נא להלמות אזן
אהבה. אות נו־קע שם

הטבעת תהא מפלדה
• ; ТТ : יי־ •־-------

 כמצוקה, ל׳יא ושהרה
 כעצם־להט עקשנית

כתשוקה. היא וכבךה

 — צלח ןם־דמע לך לא אך
 עתתך רך נגרש. הוא

 שכח לי גזרה וקבע. בו
אהבתך. חסדי את

נצה!



<יעות9 שתי

 — אה ששון־לבי אור־חיי,
 תבקשי. אל אהבה

 את החצי לא ו«ע #ל ים
נפשי. אל להגיע

 מנגד, ואת — אני פה
 נמצא. עוד לא זו את זה
— לסגת בבוש שביל יש אם

V V Т Т * 1 •

אפסע. לא בו ??אסתיו,

 אתנכרה, אם לאם הן
 אבגד, באחים אם או
 הקרע וחריד אותך גם

לסלד. הטוב ולבך

 החלד בזה נשגב יש
וממנוחה. משבע

• Т Т ״ : Т

 גחלת חיי אמיר לא
מחה. של בטמטום

 חבל מנת אה. לי אחות לא
 לשאת. לך לא — ?לי זו

 כבל קושרני אתם רק
מוקד. באש שרתק

 דקו, מה זהב טבעות שתי
 אפסו, ןזלא חבוקים
 הוא, כאבק ואשרנו

רמסו. גורל אופני

[צד!



 ואדם חוה על אלהים גפקד
щ טרדם. מעלן עץ־הךעת, חטא 
 עלעתום: חמור ענש אדע אני
5 היושב־בשמים לכלא, כי !טרד אל



ה א ז ו ב מ ל ב ז כ
Т Т ״ * * : ־ ־

 המתהדר, ל?ןכזב אבוזה
 ה־הןףנלם,3? בשוא, המתפאר

 לתלמר הוא אנוש כבוד על הגן
מים. על לברך הוא וכשכור

חייו, כל שרדפוהו עבד, אך
Т -  Т Т : V V I -

 כו*מר, תקזגה והיא קומה לזקף
 לךחב לבי נפשי, תצהל עמו
אמר. לביע קולו, לךעים לעת

 !הויאש בה51ןד. הרוח נצר
 הרפש, נער דורות, טמאת טהר
 !לב־אנוש אלפלם. שנות זה דבק
̂פש. בקזגב גאה הלה שלן

[צב]



ה ח כ ת הלקה הש ל ט ו נ

 מטלת, חלקה השכחה
 וגז... דהה עבר זכרון

 דלת או חלון ?תקני אך
אז או האהובה, בבית т т ;־ т ג

 מנץ, זה חשקנו אבין,
 להבנות. פדי לא לפעל

 מ־ום, גמול תבקשנה לא
נותנות. מאזזבה אקר

 ויקלקגו, לצבוע תן
 — !לא־לו ב?ד המכוש את
 אאמצנו, לנצח אני

לברא. קן־מבטחים לאח

 לי, קטן בקב דיי — ולי
 המכוךה בארץ אך לו

 לי, יתן ךוךשה עדנת לשאף
נברא. לי אך ?די פל שבה

 לבצע עינו שאת בלי — יוצרה
 !.?ש־יום־אסיף :עדר־בטח

 קצה, אין עד פה אתה ח?שי
יכזיבן לא צנוע עמל

• » -  -  T T T

וצאז



ם ע ו ל ר ו ע נ מ

 תולז?ת ויד מנעול רועם
 וקומךטוט: מכרשת דונג,

 מךצ?ת, מרק ש?ןשה, ״נקות
ו הפקחות בוא ?טרם

 לנזרו, העשון על — ולא
 וחמר״. מאסרכם ןדין
 הוא לזכר עת שומרנו. צדק

נשכר... הוא חרוץ־כפלם

 מבעד אךאה — קנו ללד
 אנקור. מתרוצץ — לסרג

 פעם אף ?לובו עקה לא
??ני־צפור. ןזךל־עופות

 טעם מאיזה אני. עוף לא
 הואת, ל?ולאכה גם א&מח

 !עת הסח כדי אך ולו
טורדות. מחשבות מכרך

 !צחצח ״היטב הפקח: בא
 לנעם״. לעצנזכם לי, לא
 טשבח, הוא העמל את

נ.אלם. פינו — ןאנו

[צ]



ה ט י נ 1 ס
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 מלאך־המות בחלומי:
 לטול, נשמתי את הבהל
 ואון עוון הארור ומלוא
כביכול. לאל, הגיש

Т -  : •• Т

 אכעס: גבותיו אל זקף
 כלו פעלף, לי חידה

 לא. ותו ואהב, עצבות
ז ממעש דל עסקת, במה

 ה;ד עוד כל !אל בס?ל,
 — ךף1ו לא מחרב־הדמים

 טךף לעצב אהי אז עד
מצמד. אך,בי ולסבל

 — תקראו מעטה לו ואטר
הוא. לרמה עסק בקבר

1[סט



ז ה ן ה א ח צ ו ע ל

 {?ר. עודי אך ז אהבה לשבח
 מלבגד. ז^תי ז תחליף ל?ואא
 פעם הלם לולא הוצ;תי, וכבר
לז!ס. עד וחממני חזר

[פח]



 יחד, גם אגודים אך ?זורים, צח
 חת... לבלי בלחץ שעמדו

 התוכחת מן גדול כבוד אין
בעט. אשר מוג־לב שהפליט

 חייך, מקורות אל אפוא, שוב,
 דרך. ראשך על גם לנגדים
 מימיך! ?עז הקר מעמי.

שזרח! לאשר בגור, שיר,
- т  V V Т



ч
 גבה במגדל לשבת תחפץ אם אך

 מצל, המפליאים לימות־מחר אשר
 לשקע ׳?יעמיק יסוד ספר

אתמול. שבאךמת ובז־ם בטיט

 מנוח עלוב — חלקו ומנת איש־איש
 רב. לא שפעלו מי בו יזכה

 לפלח מן־בר־שממה יצא הוא לא
ידיו. חקולו אשר במחרשה

 הפלא, מועד בא פי דבר! אין
 בךננים, הנפש עלוי עת
 פאלה בשעות יוצרת היא

ופיטנים. חוזים גבווים,

 ספר... ?ל ךיו לא שלך! כתב־ת־ך
 בת־שירי, ושבח, פבוד תני

 לאפר, היו שלא לרבים־רבים,
האכזרי. הזמן שנם לא

 נא! תתמה בלבטים אל עדיף? מי
 בדי, המץהיבים בשחרים,

תופענה לראשונה דממת שתי : : \ т •Т ־ : т

ולורלי. שולמית וסד:

 ושפינוזה אינשטין של אמם אל
קברים הרבה ולעוד אבוא, בוא

Т : ־ : • • :т  I *

יעזו, איכה רז: לי ויגלו
Т Т Т ־ ־

ז נותרים פה פחות עברו

[פו]



 הסתירו, אחים, נטעו אפוא! לכו,
 עיניכם, וטוחו התנכרו,

 — המירו, ?פעכם את גופכם, את
בפניכם: יטיחו אז גם הן

״הרף בלי תפרצו אן אפם, רפים ״מה ! 
 יךכד״1 כוס לכבודנו אל ״.לא,

 מסרף עליון כבוד אין לנו
פך. לתהןנא כי ונקמתו, כסיל

 הזהר הלת לא היא !גאותי הנה
 זרים! נחלת הפן אער עם על
 מהר, קניתיה בדם צדקה, ולא
לרים. נס על הזר פלוני, חכמת ולא

 מעפר כבר עהמה דורי־דותת ולא
 כלל!) לזרע עלא דור שנות לתכן (הן
 ל?פר, כבוד וחנו — חמור מבחן לע כי

נפל. ולא גא בו עמד אשר

לכרע, היה חיב המנצח הן - S • т т Т \ - י ••  т ־־

רב... לחסד זוכה היה ואז
“  V V J V Т Т  Т I

 מגוע, עצמו בהצילו וכך,
ברכיו. על כורע אובד, היה т т ״ - - • : Т

 לנצח: תהלתו היא פלבד זו אך
 נכרים! מלד דבר לבקע לא

 לנתך, לחלה לא אך — לשרף הוא
?הרים. באלף למס ולא



 שוקקת, כשלל־גונים מי נ?ש כי
 ל לוהט בניב־פסוקים מיתר, בככי
 ושקר ןזפכים איש יוכל האם

כנביא־אמתל באש ןברו לחצב

 שפעם לנערים, זכר יש וכלום
 ל עולם תקנת על מסרו נפשם את
 בחמת־הזעם רק — לרם יד

בניהם. פךאי־היער של

 !אלן לזכר — נפלו הנערים
 למחר... הגשר היו הם

 עדלן, נביא קם לא בעירו
במקום־נכרל נביא התהלה

 בלהט, ספרים אל איך לדע, מי
 מעולם, שאפנו כלבאר

 דעת, אצלנו למדו הכל איך
אצלם. הלה בור — מלך גם עת

 שנשמה מצ?ת מול המל מי
 ותאמר: בךהילו וכרע לך

 כמה!) יודע מי (הה, זריהם
הינה״של־מחר. הטמינו שם

4
 השלכת, את מדאיב מרות יןו
 יורד.״ העלים על מרות צל

 הוכר ארני של באושה
הנודד, שומע אם של נהי

[פד]



 צמותיה, את יאהב, אללי* את
 לאע. יניע לאם מרחוק
דמעותיה לה, בצר והאם, » T ־• ----- T V  : • т

תכבש. מטפחתה של בקצוות

 מועדת בהירות־שער לפיות היא
: Гт ; • : Т Т V т тלפרקם. באו בניה, עאר

 — סוגלת עליהם הדלת עם
אבותם. עבט את יעלהו

 עתלתי בבני !נא קחום הו, —״
 ויחול. סבר בל לבי, כל

אצלתי לכם יחדו עמלם * V т ז 1 ״ т v т - : •

,נבול״. לו עאין כחי מיטב את

 כפים... הושיט הנה לורלי אלי
 — !רטיט והכנור וסאן סתו
ז שמים קול הוא, כנול־בבל לא

v  Т ו т - •

 שולמית? על הרן עירה לא

3
 סלוח אעלה לא הו, אהבתיך.

 לכלה. על קטנות גנוני
 וצח, אש אזליני אהבתיך.

ואפלה, נוהרה נפש
- :Т ־1־ •• Т

 רוחעת, נגולים היא עכמותי
 אחד, לק בה יוקד צמאון

 מבקעת היא באלת־אנוש
לעד. תכון אער אמתה

2

[פג]



ק ך שי ן י ל ש

1
 הזמר בקךחבי יועם לא
 הכחול. ונהרי זהב שדות של
 אין־כמר, במכאובי צלמך זד.
לצל. זר לי, ;קר אדם בן

 עבר מכל בנו מי ןזתדעי,
חיתו־אדמז יצרי ישלח

I-------- • ־: т  т

 מקבר תולעים מי התךאי,
ד העולם את זהם לקרא שוב

 זכו־תי, ולא שכחתיך לשנים
 לבי, גם שכחתי כאשר

 ןעןךתי, עלפתי לעת אך
בקךבי. שמעתו ידי עזוב

 הוא: בקרבי הלם־פעם זה עזוב
 כך.״״ לא כך, לא חלפו ״החלים

 התכיריהו: אמי, — הבן עזב
למח. ולא — לו מצח על אות

 לחזימו רבים כה הן !זכרי אם,
 כתאומים: שנשא שנלם

 הוא, עךנים זה השבי, מכות גם
קדומים. מימי חרות חותם גם

 נצרכתי שבה השבי מכות זו
ידעת לי, סולחת בלבד את

- : • S ־ ----- • T־ « i

 — ונטרפתי לקיתי שבו כל
המבט. כהו צעד, מרך

[שב)



 קט, נחל צר׳ נוזל אחה נחל רק יש
ללא־שנת בליאת יעבה שט האף על т ? : м : т ־־ “ : ▼  т  I

 הךחוקה, אמן א «ה. זגלש ליד אם
?מקה, ?שמה — נע־ונד גולה הו,

 ?תמות... מנכר הנחל אל בכספה
 השקוט בקולו דשיב! שאל אנא,

 ןפענח לשוא אן חלום. של פתרונו
הפורח. עוף לפי עתידות הא?גור

 סוד, מכל וךי0 יש !האבגור שקר בי
 הפו־גוד. אחורי תךאה לא אקראי עין
 וגלוי ברור הוא — עובר־ארח, ?בין לא
חצוי. לא בקךבו שלבו למי רק

 בקרה, עירם עם קזקופא למי
 — בוערה בשממה ?פוחוח שרגליו

 הסלע, את יזכיר הנחל זה לו רק
ה?לא, את בבקשו אמונה. חצב בו

 כחותיו, כליון עם השיגה ואין
ה?ןצלהג המן־בר נסוג אז וכיצד



 הדלוח, הפרת על נהר־בעל, עלי
 הרוח. אחינו עם ונען ישבנו שם
 — האל, שיר נשיר כי נשמח, כי זדו הם
נגאל. נקום, עד נשמח, לא נקיר, לא

 תללכי. מפתן על כף־לנלי, אקר עד
 לחכי. לשוני ןתלבק יתן מי
 הגיא, הע?ק, ך,ךר?ןי, אשכח אם
אללי. בוכי׳ לי, מחכה אמי שם

 בתוכה, ערבים נהר־בעל׳ חוף על
שמחה... עת לא כי תלינו, בם כמר
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 חוחים, שדות — אפרים ממלכות, חלבו
בלית־אחים. חןד> אן כנור, תלינו בם

 — הפלת אל נצמד החדקל וכמו
 יושט־ןד לאחיו, יעלג אח כן

 שאןה, אלמתו במדבר׳ בנודם
כקדרה. זעום־פנים ישאר שתמיד

 ןהטאכו הפרת הטיער, קל גוללם
פחד. וקל לכוי קל מלכות כל הילק

13
 לם נחלי נהלי מתי, עד מתי, עד

 אדם, של חילתו בפתרון תעסקו
 גללפז לו קצה עד מקצה קתבל
האיסז פתרונם אמתי האמנם

[פ]



 הבלה בתקות־הקדומים האמין
 ז במלה ל?גד בו נקל כה בעולם

 צלב, תחת ש??ןך תתן מדוע
ויועב... כבה נר — ךמים זב יןו1ןג

 הזר. זאת לבין לא מלה. לא — האם אך
נגזר. בבר בתוךה לכסף הביתה כי

11
 לה. ומז־ה חק אין — כסופיך ?נות

 הלאה. אני מעין בנויל־הקדומים
 עמק־ה?ךת: קול לענני אולי
ונכרת. צמח בו ממלכות המון

 ולשקע לעלות עליהן נ;זר
 כח־זרוע. סופת של גל רודף בגל
 ז הימים במרוצת קץ להן שם מה
ל תהלת־הז־מים של נקלה כבד לא

 — שוחךת־לטלף זו, ךעבה תהלה
 בלי־הרף. ?!בקשת בן־חווין צואר
 השתלם: כת?יה על המשא כבד

לנחשתלם. ובךזל למוקד עצים

“ S •• Т V Тהיכלי־פלחנות, בניה על כבדו  t Т ״ \ : т

שערי־נצחונות. פסלי־שליטים,

[עט]



 ןנין, כד5 כל עם בן, כל עם ןנשרף
 דדגונין. קץ הנה למוקדם. ועלה
 מתרוממת ןד.אש אחרון. נכנס הוא

רועמת: היא דבלה את לראשים ומעל

 ו״ הוא אחד אלהינו j ישלאל שמע ״הוי,
 — הוא, לעד זה, דבור של לעמקו התרד
נשגבה, בשעה שנולדה זו תפלה

T T : т  т  : T : V T • :

ז ותשובה מסה עת בבוא נשמיענה ״ : -s t v •• ־ т  1 т

9
 כמכול. על אל לא — ״1 עמי הוי ושמע, ״שמע

 כל אל כי מננים, שןעת מתפרצת
לבערה הנדון ואחד אחד

t v : t v ־ T ״ י » •• T

 התוךה. גוילי את לבו אל בחכקו

הלוהט באפרם שחשלה אמונה
:т : V : т  : \  V т  V י* ־

 — ?מוקד לקךשה העולים אחים של
 החוזה, הורידה מסיני האמנם

ז זה עולם ונחלת בני־אדם דת היא או
- • T ד T : ־ : ־ V T

10
 נסתרת, השמש גם העשן בתימרות
 מסתתלת, בינה של טרוף, של במלכות

 ז האמנם יש, העוד ? למוקדים מקום עוד
עולם עד הנודד ותורה תךמיל עם

 הנדחת, דךכו אל פעמיו ןשים שוב
 ופחד. היא עקדות עקרבים, שכלה
 עולמית מקלל לא־מובן, $כךי,

תתמיד עוד האמנם לגלות, נדון הו,

[עח]



יחד באו כלם — לי מאה לו בנים т 4 • т •• • т ו•

 פחד. לבלי נפעם את לחרף עמי
 אחרון: דור עד נכד כל ידע־נא

גצחון. עטור לצאתי זה לקרב

8
 :טאכו חוף על זירה טיבר... חוף על זירה

 שככו. לא מוקדים סביב נזירים תפלות
 הנדונים: מובלים — ההמון נחצה

ומענים. ךצוצים ותשושים, ךוולים

 הישיש? לרב ענוי־מלת מה אך
איש מי — פה ושוים איתנים הכל

т *״ “  : * Т • . •

 התחזק׳ נכדי׳ קרב, לבכורה? זכאי
וחזק, גא היה ןחזק, גא היה

 — עליונה למצוד. היום נבחךת כי
 אמונה. לקלם השם, את לקדש
 חזהו אל המגלה ולחץ ןדיעלם
למךאהו. שקפאה בככר ויפסע

 לאנקו. אבנים השקטים מצעדיו
 הוא, חובק בלדים נגדדאש מואר
 התורה. נוילי את אמו, בן כתבק

המורא. לתפוגג מעט־קט עמה הן

 כאב. ואין מורא אין כחזקה. יגפפה
 תוסף. אל נעלי. אדע, כבר הצל את

 כלגור כעשן׳ כסה להשחק
ובור, קבר כל על בעובר להכיט

[עז]



 מדפדפת ידי נילוס. את עזבתי
 נקלפת: קאיננה מסכת־דורות

 לךפה־און מגן הוא הסמוי לחה
דראון. ממלכות האוכל ןסם

 בשךשרת, עומדים הטיער על ...צלבים
 גבור־מלד, קנאי צלב כל על תלוי

 מאדים. מדם וחול־קוליסאום
ןהודים... לצליבת מוחא־כף המון

 דעת הוא מסיח ? לשבוי־חרב קץ מה
 מתפרעת. חלת־אספסוף מרעש
 בערב־אביב הוא עצמו את רואה

החביב ןללדו עגן־נחלתו...

 — הוא ועדין רך כה עוד וקולו — קולא
 הלינו...״ שם ״עבדים דכרי־הגדה:

 על־משעבד! קלון שבענו דלנו!
!עד לנו קלה ימי־קךם, צליל הו,

 — כמצרים עבדים אי־אז היינו
 לדלם. נפאנה, !עוד נהלה לא אולם
 !הארור סמלה תמא, לצל הפסל
השחרור. אל הוא עלבנו. — האל

 סורקת. רוח היא — שלש לא היא חרות
 !הנואשת המדידה בעלי, דלקי,

 — בעולם נתנו לי חלים אלף לו
1 כלם הביאותי בר־כוכבא נס אל

- ! 1 Т4 • • ־ Т
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מלב־עבד ישכח מיד לא אולם
Т • Т • Т - • ״ V V

 מישבת. בקתה זו הבשר, סיר זד,
 — העבדות קללת תמחה חיש לא
לארץ־הפדות. בא בן־חווין רק אך

 בעז־רוח ןגבר קנסה מי רק
 ומדוח, מקסם על מך?ר, פחד על
— בעגל־זהב כבר שבחל מי רק

Т Т V ”  ! Т : - T V  • I -

אלהיו. ון־בר חזון־קלש יבין

 זכאי הוא מעבדות שטהר מי רק
ובנאי. ?לוחם אמו אל לשוב

6
 הדרך, עוד רחקה ארץ־רחל עד

 הפרך. בית יליד דור נקבר כבר בחול
 הלם: עד נתקים נביא של נךרו
חלום. לא בהקיץ׳ — הנהר הנה

 ושבע־צער, מיגע הגבול, עד נחם
 בשער... אמא, של לרגליה ומת

 חי אך — תמו מאז דורות על דורות
מסיני. משה של תורתו משפט

 מקומנו שעודו מאורו, סוד מה
 במךבר־של־ימינוז אויבים ?קרב
 ךרכים שאלף השביענו, במה

ז האחים ברית את מהשכיח קצרו
I -  t IT • ־־ т  * : V - •



 צועלת. ןהלגל התנים בוכים
ז המולדת הקרובה תלהט: עץ על

4

 הנמרצת בלשונו !?!ה לא {?יא
 הנחלצת. מדלכו אנושי {הר

 פלאות, יצמיחו לא ענשי־אלהים
נמנעות. יפעל לא החלום מיטב

נאצלת, ענוה העטור העם,
T V  T T ־ : V V v: V Т Т

 — הגואלת החרות גבולי יוצר
לתמיד פעליו תולה הוא ובם

• T I T T : V ▼

?לפיד. המאיר בגויל־אגדה

 מנלנלת ילל נילוס: אתה, זוכר
 משעבדת, אם ילוד סלן בתוף תינוק

— לאחיו, נכרי הוא, בארמון גדל
т  - T י : ־ T 1 * ן т v

ז הכוכב בלבו זרח פתע איך

 שהסיעו הצללים למלאה חש מה
? אחיהו הוא צל וכל — אבני־בית־מלכות • T •• т  S : -  .. . . . .

 כזה בלגע שעת־בחן. זו היתד.
החוזה. ונולד הנבואה נגלית

V -  T i т  : -  •
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 ןשימו{ה הוליכם עם־עבלים. קם
 האךמו{ד.< שב שלא פלעה, של חניך
 למולת־המרור, אמו אל שב הוא
הלרור. אל בדלכם אחיו לב חזק

[עד]



 לען: אותם תאכיל תמיד לא ךל1ג
 ?נען, פני על צאנם את רעו קדם הם

 שמי־תכול, מתחת הקש הרי־ במחוז
ןד.על. השוט טמאוהו לא אשר

למה? אותם, פתה הנילוס למה ,1ה
Т т * Т Т Т Т ״ ־

 שמה. להם אויבו והכבל השבי
 שמך. את ושכח בן־שבי, ?רך, כרע

־ אי™ ע?שו ד־ ? לעמך. וזי ע

 עיע־הפךך, הנפש !כךיע
 ךח.3 כל בה 0לךמ תש, כל בה לחנק

 צואר: על כעל רוח על גם על יש
המשטר. עצמת של בנץ־ךמןה

3
 הקבעת. נ?לאה העת. באה אך
 משועת השפלה מתהום קמו הם

 — צדאל שלמוהו בסער־נפשם,
הגואל. לנתיבם מעבדות לצאת

 אהליה מחנה בו עמד לחבל
 לבניה הקוראת תזל, אמא של
 הסגור המלבר סלולה: דרך אין

חגור הבזלת סלעי של אזור

 בינתןם הלבין הוא, אבק־של־סלעים
 וגלגל־השמים עצמות. מרב

 רחמים ללא הארץ את שורף
ךמדימים. באין שוקע ופתע

[עג]



ק שני פר

 מאמא, עזשמענו הזמירות שונות
 אאדימה. מדם ךרך־כלנו אך

הרוצחים וצלבי מוקדים ושמא :т : •I: t v ״ т : •

ז האחיב בבלית שחשלונו הם־הם

 — והשית הקוץ בקברינו עלו
 לת.3קני־בלי* אחים עוד, חיים אנו אך

 ממלכת, גורפת מקלקת ךאו־נא:
נשפכת! הארץ על תהלת־הדמים

 מחצית־העולם שכסו גלים
 לגבולם. ההדים דלוח בקצף

 ןטאכויי טיקר את נילוס, את שאלתי
והפחד: העצמה ממלכות קץ על

 כח־סתךים אותו לצמה מנין
 ד ושובר־אדידים שומר־חלשים
 — אושעת־כער גורל׳ הוא, הגמול־אלהים

1 וישר צךק גם הוא שוא לא שמא או

2
 עוד: הכחיד לא קתריו ממני ונילוס
 פירמיתת. נגלות לי מימיו ?עמק

 וארמון חיוכו, נתאבן קסיל, בין
בהמון. צלי־איש ערמים נעים

 עקד. כל #ל גבו ׳?ח צוארו, כבול
 — ^בט עליו מצוד, ללוש בחקר
 לוןפר, העלות אבנים, סתת
לדור־תר. הוד־פךעה ;רום למען

1

[עב]



 בלבד המאמין כי ןבינו, הצל
 — זורחת נפשו משאת ת1לךא יז?ה

 נשרט, הקוצים מן דם עד גופו ןלו
קופחת, רוחו מכת־צמא ןלו

 יהלך, תהו בו מךבר, חוצה והוא
 טורפת, לבו יום־יום זגנות־ספק

 דועך, עיניו מאור קמת, ךהוא
זוקפת. גוו הנצחון תקות אבל

 הועיד, שגורלו נךרו, ןקים ךהוא
 קולח דמו וקר במחיר וגם

 יוריד האךמון אךצה שמים ממרום
בוטח. קורה בצל אמו דחבק

9
 מהבין לב עךלי אחרים׳ יש ודאי,
 מנגד. ועסדו הם — רוחו הגות
 יהין, לא איש לחלם חזון, מהם נסתם
סגד. יוסיפו זיוו פנה לאל

 לוז־עצמות על שש?ורו אלה אך הם, לא
 — השבט עליו הניף נוגש, אף על

 גלות, שנות אלפים לחו נס לא ןכך
— נחשבת להם וקךה מוך#ת

 קךמון מקרא פךקי זאת. היא בשורה להם
 נטמנו אבנים בין זכרונות עם

 באון, משתפך למבוע וקרו
הוא. נאמן כי ןחיד, לן־בר־עדות

8



תכלה, ללא עירם צרוב, מרחב
Т 1 • t  •• T T :

 וסלע-חררים... וחול, מתים, ?צמות
 הסגלה, ארץ אל הסף חזה

!מנעורים אליה נכספת א$ר

7
 קדחת, עוד נכונו !לא הו, ו הכל

 ברך, עד עמק ןטיט רקב, ?צות
 נמתחת מיתר, כמו היות, לך עוד

פרך! פרך, פרך, רק אחד: בצליל

 תפל, לא כאפס־כח היד עוד בל
 בשן־הסלע׳ דם עד התכךסמי

 החול... גבעות עצרי תעלות, כרי
ז אלה כל בקשת האם נפשי? ?צאת,

 הךממה פולח דרי ךקלל
 יאכלו, החי בגוף ויתושים

 חומה. לך השיח צל־קורה, — שמים
לאלו? קוית חכי נפשי? מצאת,

 עגעת לאות בעוד לחיות, ןער
 קט. רגע לו לנום, מכריעתך

 מתעעת. לנכש מנוחה רגעי אין אך
נתת? חלים עליו זה, הוא חחלומך

 נוח, ?לי אסר עמל חלדך למי ןכל
 בקרב, כמו נכבשת קוצים חלקת ןכל
 ?ח מה יובן אז !נכבקת היא אך

דחף. אותך ולו׳על בך פעם

[ע]



 ילפת. גוך נחש, כמו צונן
 דם, עד פחדים קפואת נאנחה,
 כפות שתי קקרב פגים כבש!?

מהם. אין עד $בו שנז־קרו,

 קודח נמלט לשןא !מנוס אין לא,
 הקרוע. הבגד בלואי לבין לאשך

 פולח, ליל עלטת ודה של קול
הרוח. עם נטרקת ותקותך

 ושקט מנוחות י9 מנו לך לא
 ו אן הוא, נעלם אי אשרך, — בקשת אשר

 מבטת, ליל באפל עינך טרופת־שנה
התן. דללת שומעת אונך

6
 אבק, תימרות בתוך — עולה ןיום

 לחוב, חול צהב של מאוקעוס
 וממךחק, עולה. חזיון־שרב

עטוף, כסף־ערפל אןלת

 חן־לו. שלא חלומות בן נוח,
 לקסמו, גוביר אשר בגבול הרחק,
יזלו, ריחות־פרחים נשא, אךמון

 לזרם עקקו מה עד עמקו, הן כי
 — הוא הלום לא הו, ל?צצו. ומלם
 אפלם כחך, בקלות הצוקים! בין

 יסתם... פיך את החול את. צונחת
— העינים לוכח !עמקו מה עד

[סט]



 באסימון צלב תמיד נא אל
 דופושלך. נטל עדץ נפרק לא הן

 גליון על רשמי נפשי׳ עט, טלי
זכרונותןך. דפי טמני סלעים ובין

 הנה הגעת איכה להזכר, נסי
 עכשו, שנתעו־מה זו, בדרך

 איננה. ו?בר שקעה פסיעתך בה
סף. על נצבת רק את !לכי ןשוב

5
 חלף? דור או היום ןהזכרי: לכי
 הישימון. הוא חרוך ז־מז־מת... הנה
 נשרף הצל גם כי ה,5נך עדי

האחרון. נבול עד ומתכוץ

 חלמיש. שביל־מות. בצל... דממה
 דחמק. יו־תיע ונחש .יש

 המיש רגלך יראת — דומם קפאת
הסוג. העזת לא וגם קדימה,

 בחול, תקיש זנבה ולטאה .יש
 זיע.. אין עירם מרחק יופע. עקךב

 בל, שוך?ת לוהטת־נחלים,
רקיע בשךפון איך תךאי פתאם

 כף עד ובהגיעה מנסךה, הש?ש
 עךבים. בלי נעלמת לפתע

 רועף, לא הגשם דמעותיו פה
בנחשתןם, לילה רק טל... אגל אין

[סח]



 גלגלת איכה נתלו. עם קרעיה
 כצער שרדה אם ךבר הזכרי: קן ו הלם

 — נפלת העולם. אל פרצת מא$ת.
השער. סף על — !לחךפה י1א

 כן. יהי־נא !עוא אך ז חזית חלום
 מעעת. ענת־בהו ממך גךשי
 — הבן ללא אשר ;גון, אותו נצחי
דעת. בלי דבר־מה יאבד כן אם אלא T V * י • Т ־ S ־ " -------------ן

 הוא: מצער עבין לא הן ״ךבר־מה״ אותו
 נשקף, כבבואה צעיר לב בו

 — הוא, נקבר הנה עכשו בנתיב־הנדודים
המכבד איזהו תורד תוסיפי

בגרוטאות. אלילים שם לעובד T : • • • V: т ד

 מכאוב. כלך עותתות. רגליך
 הרקות... על מןה ךם עיניך. חשכו
ד הסוף זה ד הדרך קץ הזהו

4
 מהכל, לך תיקר שלוה עתה הכי

 !רעיך מולדות הם ד מךאגה מצער,
 קבול, ואל לכי אליהם, נא לכי
פעמיך. לדרך הועמו עוב פי

 מנוח, בנש;ה בקע ובלי
 ארכה, בךלך ?!ילך התחלת

 בדךך־חוח, עוב אך בקוךמה, לא
מדכאה. אמרת׳ ;שימונית,



אחיו. מכל יותר פשע בה הוא
T V  т •• -  T T

 במיה. הוא מקיר אם ספק
נכאב, — מכלם אך נדה, — מכלם אך

י T • T 4 • י “ - • 4 T t * T

מה. חלל 1וכמ תךעד נפשו

 והוזה, פרוע בנה, הוא סורר
 מתמסרת, לו בעךגתה והיא,

 זה, הוא חטאה אך כי שכהה הן
אחרת. היתד, לא הן היא אף היא כי

 מנעוךיו, למדתו היא לא האם
 למךגוע אשר בין ובדיל תחום כי

ת אי שם דןקא הוא  נצב, קט מ
בקלע. נקעה נ?שו עמעליו

 האבדות, חשבון עשכח אמא, לב
 פצוע. עתה .ימר אובד בן על

 לפנות יוכל לאן הבן... והוא...
ן לנוע ד,ךבה עבו המךבר, מן

3
 !חפושי לי אךכו מה רבו, מה

 אשימה, קביבותי על חמרה עיני
 ידי במו סלעים שברי ועל

אמא״. אל הנתיב ״פה ציון: אציב

שפוכים. עליו דמי — בו שעל כל
• : T T -  T -----  T

 כמאכלת חדות אבנים על
 דרכים פו״שת על אפר צוק של

ם נפשי׳ רטשה מגאלת. היא מ

[סו]



ם א ה
פואימה

ק ר ן 112? א ך פ

 בחוחים הגוהו — חיי ?תיב
ישערו לא דמים דמי. זוב עד

Т : • Т • Т -

 החיוכים, מעט של המחיר היה
הכהרו. מחגיהם כל זקנה לעת

 ששון, יום נחלתי לא כי דומה
 !שרשרת אכזבות רק אחד. לא אף
 נכון, אל ןדעתי אתחיל, הדש אם אך
אחרת. דךכי תהא לא אז גם אז כי

 האנער — מיו עם במה? — להתחלף
 איך?מרז נתיבת של אבק ך;לי מעל

 מתנכר הזיתי לד־רך־מסלולים
ו?מר. מפחדים ברחתי ולא

2
 ! מעולם בקשתי לא הקד של פרוטה
 כסער הומה לא־נחם, :ן־עתי

 ןנעגם השח אמי, לבב
בצער, הנודד את תזצר לעת

 עשנה, רותחת, תבל לתוך ןמים, שעול
 בית־אבא, קורת צל את נוטש הךחיק׳

 שכנה תמיד נפשו זרים במעון ושם
בה. מצא ולא — תר וקן־מךגוע

!בנה הוא היה, תמיד בנה הוא
т  : т т  т т  :

 כהנה, ועצמתו ?!עט, גבה כי אף
 — בלבנה קךת1ד זקנו ופאת
 ממנה. לכתו בעת כאז, עודו אבל

[סה]

1



 תם, עד מאז ימי לה מסךתי
 כל*נה וכנטשי סכל, רויתי
 דם, אעמךה ידעתי רעים בחוג

כמה! נכמה אליו דבר, יתגשם עד

 לשו ולא !חלים תנוצית בזאת
 השקט. עולוה, וכזב לה מרגוע

 הדף זה את אשכח בנסעי כלום
ז רוטט כה אשר מלא האכזרי,

 הזה: הדף הפוף צר לא לי אף
 פלאים, נוף עם פגישה לקראת נכון
 אךאה, לקךחים לא עצעתי את
הסלעים. בין סבלי אשפף ןלא

 אשא לחדשות מולדת, לשדות
 המכאוב, זה הפריךה, זו לגון
 עצמה האדמה תעזר לי ושם
לאסף. משא־הןפש לבול

[סד]



! ד י ד ן ם, ו ל עו ה ו ז ן

הרע ילל שכח !ידיד שלום, היד, • : т ••v:

 תשור עוד נא ואל סער־השלגים, של
 — מגבה כפת־עופרת בחלומך
הארור. זה הדף את הפך־נא

 אחריו דתגעזם נא, הפכהו
 ואחיות אחים משכבר: הכסף
 רב... כה זמן לאחר אותך עפפו

!עוד אימה גלמודים מות ןקללת

 כצער, ןדי תלחץ זה ולמה
 ךו1ןו אתך תעוקען במחשבות מה על

 השער, ופתח ?י ךמעות, ןם מעבר
אקו. להפגש נכספה בארץ

 המיחד, הרגע ןבוא בוא אז
 — האחרון הכסף יתג#ם כי

 אחד, כל תחבקנה ידיך
ה;גון... כאךץ תטלז אשר

 דואבה: כה נפשי זה בגלל לא —
 ן בת־כפור זו טונךרה מה לי, שחק מה
 חךוה מךחקי אל בנסעי אך

אזנקר. כאלו מלב ךבר־מה

 יחידי־קרוב, כה קרוב, בגן
 מנוח חלום, לטוף ניר זה בתוך

 לבסוף, לי למצא אוכל לא הן
1 שכוח אוכל איך דו־כנו את אך

[סג]



י ק חי י ך ל ו פ ל ח

טובים, מעשים בלא לריק, חלפו חיי — 1 I • т i t ־־ : • •

 אינני. האמת על חת בלי לרחם ואף
 !עלובים, דלים ח!י, ככלות האם
מכני? לא בדמעה או בחיוך איש

 לסורי, כל בזכות מנת־דןלקי גן־עךן
האשר יבטח לי אם ארד, עיאול גם אך - 1 4' •• •• : - I־ V T

 שירי: קריאת חם עם א!חתך, לקמע
v т : тוישר! בחם סופו — ברע תחלתו ״רק : т • 1 Г -

[סב]



 !אראנה ראה השרון! ארץ הוי,
 זנאךמתה! עדרי ךעיתי

 אעזךנה. לא !!לעולם וזו,
 אתה. — ואנכי עמי׳ היתה
 אזכךנה. עת קומתי את אזקף
 :מלא־עךנים בקול אלי תקרא
 לפנים. כמו ואז, — !״ אלי קרב ״בוא,
!אראנה ךאה אךמתי, אל אדאה

 כנף־הרווז, על נשא ללא־משקל,
 ולהךבילוך• אחפז לרךת

 לשוח אךצי ?נוף אתאוה מה
 !רגלך עקבות את שם ולנשק
 תפוח, חהיב שם, הלהט עשב

 דם. של קללים ךווי ןהוא לבשיל,
 נדם. לא המנוע רעש שם
ברוחן כמוץ אנשא למה הוי,

 ואך׳בוני, בו לנוף לבוא אשאף
 שבע־מועקה. לבי אדרש. שם

 לקיפוני עת שם, לו לך_וח האם
 לרקה? עטרת צלי־גנים,

 זכרו־נא — מר קץ עלי נגזר אם אך
 נשמתי. את זכך השרון כי

 מותי לעת ואשוע אזעק
!יאהבוני בו עמק־השרון, אל

[סא]



ק מ רון ? המז

 אכילנו. לא נוף ך׳ השרון! הוי,
 ל נלקיסים בו פולחים אז, ?מו האם,

 אכרינוז בו יטעו עץ־הלר או
 פנסים של לאור־נאון אולי
 יוצרינוו לבנו ממנות־פלאים שם
 בחלום־נסים רק השתן! הוי,

אפילנו. לא בנוף שם, דחפתי

 מלמיך, הלגשת ודאי כזאת
 קליל־מני־קולים בחלום עת

 מסבילף. התכלת ללהב תלאה.
 צפלילים, זך תשאף הלאות מלא
 לעכבך לא במעופך דבר

 תחלים, אשר את כי ותאמין
 היום. לאור אחת לא חזית
י מלמיך חשת לא כזאת האם

 תופיע אהובת־לכך לפתע
 לתוגה. נלספת שנים לה זו

 תשפיע, חיות כל־כלה !הנהי
 הענגה לדה לך תושיט

 לגיה. חמים זיו ־עיניה ריר
 1 בעלגה אליה יצא לבך
 בתוגה, נוגאוית לה מאז
הופיע. סוף־סוף שלך יולך הנה

 לאינוהו. לא נוף על נחלם לא הן
 אור־שחקים, על לתלם לא הלד כן
 ללדוהו, שבכלא ע?ד, כך

 האפקים. משיג אינו שכלו
 קלאנוהו, בקלט חתום, דף כך
 נפתח־נקרא, אם אך מאום, בו אין

 נגרע, לא ממנו שוב עינינו
לאינוהו. מלגע נלגה בו

[ם]



ת י מ ל ו ע  
מזרחי] [שיר

 ״j עולמית את ״עכח :עלי גזרו
 — הכךתי נולי בעת נאוות הזיבה

 נסעךתי. למךאיהן עמק־לב עד
 תמיד או־אן, מדי :אודה אבל

עולמית. אל אכסף שאת ביתר

 אל־שדי, מעליה. הגליתי
 !ולךגע לעבה אוכל איכה
 בנה, ,v ובמעל צלה׳ אךאה

 — די אין עד בכסף ת̂א ן5א
ידי. את שכם עד כרתו והם

: Т: ־־ Т V V V-

 והמית, !ער על שיר: פצחתי
 קנו!ציע, עוף, על אלון, שוא על

 קראתיה. אלי לבוא כעוף־כנף
 !עולמית עובי, :שרתי קראתי,

הצמית. עדי פי את סתמו הם אך

 ךמעותן אך אין־לעון. ה!יתי
 צורבת, כאש והן עיני, זלגו
 הנאתבת, הדמות אךאה בהן
 הענן. ןא?ל תקוות, חיו

אותן. נקרו והם ־־ זלגו עיני

 !בנר־תמיד — בלב הךהור עוד אך
 מסער, עצום והוא גבולות, אין לו

 ביער, מחזיזים נהר, מגאות
 קבלי!ךטיט מבור — אךצח כי

העולמית. לקראת לבדו היא

[נם]



מהבהבת, פתילה לא — להם זכר Т * : V Т ! ־ V Y I

תרעד. ארון־קךש מול
 משתלהבת ךחב5ב חנפה אש

עד. עדי תקרין זהר

 נאצלת, למרום, מתנשאת אש
 — תו־עיף נקש לכל אור

 הגואלת, דךכו לו תאבד בל איש
הנתיב. יכזב לא

 נן־ליקה, עת האורים שנה, ובעוד
מתר. עוד העם ירב

 ורחיקו, אם ושאבו, נךחים גם
הנר. מן ואורה הם

[נח]



חנכו?

 לגדודינו, קץ בא כי עתן אות
המצוקה. חלפה כי אות тхт ־ : It

 אורנו אל שעהר העם ירב
חנכה. התקדש עם

 בדו־כנו עכבו שרפות רבו
האחרון. הזיק תם עד

 הוא, קורן זץן5ן הן קטן זה נר
היום. גם יאיר לנו т .ץ . _ _

 דתמהו יתהו ארץ געי כל
 השחור ליל דורות כל איך

הנחהו עד גרו, עם נדד זה עם T ־ • - . ; T

לחזר. ?מכורתו

 נפערת לא פליאה 1א דבר־נס זה אין
גזר. גורלנו ואת

- T  ** T

 נסערת הךליקה לא סנכה אור
המוזר. המקרה לד

 להרחיקו וגולים — כבה לא הוא
 אבותם. לבית שבו

 והבהיקו האורים נךלקו שוב
ראשיתם. באשר שם,

 תכלת כלו חלום הפז ראשונים דור
הכניפם. גבורה רוח

 תוחלת, בלהט הניפו ך?ל
?גופם. גו?נו נר

[בז!



 — לא5ב לשים נפשו גיסית, זילמים
גדיל. לקרב דרוך כלי הוא אך

 — כסלע ותקל אם הגל, בזנלית כן
נדושיל. יסתער במשנה־זעם

 שילפי־חלב, קמץ בארץ ניתר עיד כל
הרים כלאש הרומאים יךאו ראה

הערב ביא עם המשואות עילית
זזירין* בני אנחנו הד־קיל: וישמעו

ביעלת, מדורה אל אוורינים ובאו
שאלם לא והוא בהר, שמעין הדליק

ממארת, עכדות דדי — יבחרו מה
הדם. זירם בעירקים עיד כל מרד, אי т т : ד. •• •י~

 ייסף־שנוף, אי חנמד אם נהר, שאל
— יותר ממנו עיד פלג אם ולק

 בחלף. יפיץ ומעציר וזרם זרים
נסר. חלבם צלצול מאה שנית כן

לשבי, הסגיר סלבו וטף נשים
— לסדות חלבי עלי איש־איש ובנסלם

 צבי אלץ יני1 כלעו. לא בלך לרומא
למות. חפשים לחיית, חפשים נילדו

T I : ״ • * T : ״ T

 הגיהה אורה בברק המדורות אלו אש
כפיר. לעל שלג על מאז, חשכת־דירית

הביאה ביתי לתוך הדור т אותה
בן־איר. בר-כיכבא, :דאר של פשוט תו עם

 מתלקחת היא חיה הכשולה. הגיעה
אגלת־סתם, זי אין קילאת. ולחיים

 משתכחת היא וכבר ביעף נקלא אותה
תמם. עד לבליה יקלטו בטלם

[נו]
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לקתח תחפז מכתב משים מבלי
:רע או טוב בו יש אם תךאה ובחטף

 — לפרח עלה מי קל שקע, מי קל אשרו
תקרא. סופו עת בן־ךגע, תשכח

 נכר, קל מךה אותה תנחל אתה וגם
— יחרד לא לב־רע ק?ך למשמע גם

 זכה לך שרד ןאם חלפו, איך חייך
נקפד. פתילך פךענות ובאיזו

 כובקת שפעת־אות — מכתב & אך
שלגיו, ועל קךחו על ליל־אקל

 ןזמשת קדומים תגים לקרא תדע רק אם
בן־כוכב. קדש: קם — בול ועלי

 רומא קל בךזל בצפו־ני פךפר עולם
?קבר. בו החפש עדן ןזה

 ירומו צלבים בכל למות. — ממרה ןל דין
האכזר. ד<נקר מידי מציל ואין

 — שוכנת מקךם־ןם יש, ארץ אך
חת. לא העם, סורר בקטנה, בה,

 גוחנת, קומתו אין — אדירה רומא תהי
הצת. מרדו על־עויצים לפרק

 בצח־זחע כופר זה קקה־ערף עם כי
ןאמין. לא ובנצחון־רקעה

 גבה, ת־ים דגלה יךבק׳ בחרות רק
יהין. לקום קליט ןל ונגד

[נה]
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 ממלאות. נפשי את ?תה פן כאז

 הוא לעד יין...זמ דדיך טבו ...מה
לדורות. וחדש — העתיק השיר

 פענח. אנסה לבבי צפונות
 ?<עמ, לא פזמונים אז מני הושרו

 וירח, כוכבים עלבי קךנו
!בלבד היא כחמה — כחמה היא אך

 הימנה. אין קרובה אך נדד, רחקתי
 כאביב־החיים. לי, היא כשחר

 אזכרנו הרחוק, בצפון כה, אף
הקפואים. לטרשים בינות אעורר,

 נעורינו. אך,בת נשכח לא לעד
 התור... קול נשמע עאךצנו אכן...
גנינו, שוב יפרחו האביב, יבוא

Т Т Т • • : : • ״ •

!ר...1עד־איךג !עצמו האביב ...קולות

 זורחת, והשמש הצללים חוחקים
 שנולד. היום חלד עלי עולז

 פורחת, מתחדדת, נצת־שחרות
עדי־עד. עיולמית בשדות תצעד

 בוקעת, מתרועת, שירת־נעווים
 עולם. עד תהךהד ובגיא בהר

 כטבעת, ידי על אותך ...אשימה
כחותם... כעדי, לבי על אתנך

[נד]



 בית־ספרנו שליד שפרדהנהר על
 לשובים. בךשא־גדות היינו
 מקביבנו וצדו הירח, עלה

כגשמי־כוכבים. הגחליליות,

 הבחנתי. לא במלים צליל־קולה, רתת
 מלבלק. פסקו לא עיניה־זקים

 !־,אזנתי. ?אבק. הנכלם לבי
?תינוק. התופחות סף על הייתי

 הירח. הסתתר ?חיוך, חמק
 פחמה... וברה כלבנה ...יפה

 אודפח, ולשוא אעז לא הגד
אימה? נתלות כצבא היא... האין

 המום, אל זלזל־עךבה לו צנח
 הךהורים. רוד. הךגוע הגן

 לשמוט, שיחה את תשפך ה??ש
עשבי־הכףים. בין לגחליליות

 וברעד ?לוא־חפני מהן אם?תי
 צמתה. בזר־אבני־חן שבצתי

 עוד ההיתה נאוה, מה כלבנה... ...לפה
כמותה? לבי את שלקחה אחת

 מגורינו, ל?!קום הדרך היא רבה
 נמתין, צעד מדי תקצר. לנו אך

 ?דךכנו. נשתזזה סף, כל על נשב
אהין. לא החזק הרכה לדה

 :כוכבי־השמים הלעיגו, לי, קרצו
 לגלות״. לבך הרגע ?הו ״הן
 דקותים... דקה, עוד ספסל... עוד סף, עוד

אהובות. פנים על זקים שני ״.בורקים

[נג]



ר ם £י רי י ב לשלנ?ד. אשר ס

 נשקפת to ךמותה זד. החלון, אזכר
פחמה... וברה כלבנה ...יפה

TT T T : “  T T ־־־״־•ו

 הנקספת? אותה, הוא היפאר זה, שיר
אןמה... נזעלות כצבא היא... הנה

 :יאהבני דודי כי התרונן, ...נפשי
 אכירו. ומלד — דלתי על יך&ק
 לשימני, לבו על כחותם דודי
זרועו... על ועדה כחותם אותי

 באךצנו, ולמשל אביב ...הגי??
 התור. קול ונשמע ??ת־הזמיר בא

 לנצא־נא, אהובי, בידי, החזק
גבר... אין עד איתנים האביב קולות

 פורחת, ה?פן שם לכךמים, נשכים
 ריחו. את הסמדר נותן ב??מק
 מארחת, תאנה צל לנו לקרא
שטיחו... את יפרש פה בפרחיו למון

 דפוח ??ךפלים, צלי ...ינוסו
 !?מהר אהובי, שנולד. היום
 לשוח, נצאה בוא, מלבלב. הגלא
נסתתר... הפורחים הגנים בחיק

 — ארכינה ??ת שירת־אהבה על ראשי
 בקךבי תהךהד לעבר... אדאה

 המתינה בו הגן, של אושת־עלעליו
שולמית־של־לבי. עלמת־נעורי,

[נב]
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אדעה, זו המלה אחת Т Т •י т • — י־ ״־

 נשמתי. ויגון היא אשרי
- т т : Vאמצאה, הרוח את איכה  Т V Т ••

ז מלתי ךחק9ל תשא

 כנורינו בבבל כבר זה
 הגדה! עךבי על הלווים

. Т V :אערנו של השירים מכל . . .  Т •

בולדה. מלה אך נותרה

יבשה, עם נהרות שפעת т ; ־ : •  т  т  т  Т

 בישימון! ממלכות שקעו
 גבעה, מדמע זו מלה
דגון. אהבה מרב

 מלע?ת ךבה5ן ?זבי
 תו־טיט. הנבל הרוח!
 נכ?בת ארץ על לי תעיר

הנצחית. המלה ן?ל

 הרוח לי תנעב לעוא
 ממזרח. מןם, מוזב,

 הךלוח, סער־צפון רק
וצלח! £א מלתי אתה

נבא!



 האחו בור לעדר שירא מי כל כי
לחהר. שפת־גחל על זהב אל יתחיל אל ־ ־ ТТ ־ ! - ־ 1־ — :

 מכו צח העמלם גיא־אופיר ?כל לא
החצר. ?צ<ךן עובד ?ד כל ולא

 רשת, ?עין כדורים הנקוב גג תחת
 בלבם, מווו־ש ךבר־מה הלדת ך1ת

 מתאוששת רוחם וךפי־כח הועחים
לעולם. לכחד הנקלה ןלצרם

 לצאה בעז־רוח לאיש השבח כל
 און. ב?ולא וחפר העמיק מעדר

 משתקע, הטהור הפז כבר וךאה, קום
ו־מךרון. מסתחף האפר ןהבץ

[נ]
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 אלדורדו, קסמי אל רחוקים, חולות אל
ב׳ »19 ד׳איץ ?ל מקצוי ח  ל

 נדדו, שכולי־א#ר בני־בלי־שם, נתקבצו
לזהב. צמאים בצע, אלי שואפים

• !V • • V- : •־ * : T T

עזי־נפש, גברים אך נספה. שם החלש ----т : • T T ־» : V -  т •

כפלדה, ורצונם חלמיש שלבם
Т • V ־ TT : • т : • г

 — וברקתי בשלגים ביריות, נתחשלו
נולדה. תשחרת גם להם והגיעו! V Т • • I ־ • Т : V S

 שמעת גיא־קלוןדיק על למכביר ץ־ברים הן
 חם. רמץ וגלי פגר־איש חוף עלי

 ששתה היא מזל שוחרת כת עשן... קולט
ןנזעם. חמךמר יאור #ל קופתו על

 — אחרת כת נכקפה לגלות אחר חוף
תלאובות! אךמת על אנשי־נוד מעולם

 נס־המךד, נשאו אך קךצו, מפלד לא
לצעד. הוסיפו הם — מעדו אם ןגם

 ארץ־פלא אותה גם !הזהב לשם לא
באלמות. במדורות, בטר#ים, נתברכה * 1 т ; * т : т : ג ־־ : *

 אלה קסם חופי אל חותר קול עוברו אך
עבדות. סד #שבר זה אלא הןה לא

 וא.ך#ת קול בלי אז — ירןה נתפאחה
 נמסר: אלם ברית צו אחיו אל אח מני

 יוךשת. תהי מעדר הצעירה האחות
!למשמר רובה עם — הצעיר והאח

[מט]
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 המרד: את לשאת עוד אוכל לא אלי,
 הפכפך. המון מלכן נלאיתי

 אחרת׳ אלץ לו הבטחת למה הו,
ז כל־כך לו יקךה מצרים ארץ אם

 —עוד המיד יהביל לו? העכדות קלון מה
 סירי־הבשר, את הזוכר והוא,
 פיךמידות, הבונה פךעה אל ישוב

ןהצר. הנוגש מגלב תחת אל

 פרוע, כה עמך יהא מתי עד אלי,
 — כוזב אשר אחרי מסנור רודף
 תעתוע המכים צאן לבני לךמה
ז זד, את זה דוחפים הדמים ולבץ

 העלט אל הךגלו כעןוים, קצתם,
 הנדוש; בשבילם נגךוים והם

 מבהלת בתנועה היען, קצתם,
הלאע. את יכבשו בחול־המךבר

 גני־כנען? ןיךשו דלי־רוח האם
 הבזוי! טובם את לחפש עלחם
b עךפליו מסוד f ן השחר?  לי!

הזוי. מחה־חפןץ חדש, אפק הד

 קוחק, להם הסתיר לא שלחמם למי
 התעום, לא הנכר קדךכי למי

 ־־ לשמי־רחק הצמא דודי לאלה
!הרחום אלי כאשר, זה ךוי תן

[מה]



 — ן1המךר ממרום גולשת אבן
 אפל... בלילה אחפ^נה שןא
 לדורון ק?!פה לי שושן פי לא,

מתפתל. שביל מיאש אהובתי

בבכיה סתוי עצבת של שיר “ т  : v  v ־ : * ״ т

 לשוקק... סומר לבבע גשם
 קומי־לתחיה זמר את כי לא,

הךחק. לי שולמית תשיר חרש

[מז]
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 באויר, חמימה ?ךנה על גל
 השקד... ישיר פד. לבנבן עב
 יפזר, פתיו השלג כי לא,

תתפשט. תוגתו למךחקים

 ךחוק... שפוע על קליל פסע
 תמלמל... בדוךשה נחבאת עץ
 יחרג שחר כאשד כי לא,

יתגלגל. במחשןי אבנים ברד

 הלטיף, החוף עם מתלחש ןם
 לתפעם... ?רגשה דכי נשם
 ןויב פה התנור עשן עם לא,
ןזועם. טרחני ליל של רוח

 ז לחלום הקיץ בין גבול אי שאל־נא
 הנץ. והשוזר אתא בקר

 — לע:ום עיני אל לנום, לי אל
ןנעץ. מבטי באפרורית

 — שקפא הבץ על סופה דהר
 ביבב... היא נשאת קרח אפסי עד
 הועפה פרחים של השרה כי לא,
השרב. ברוחות השקד מן

[מו]



 אפל ביום שוב... הסער עשב
 אשפילה, לאשי לגחלים מעל

 הצל... יזחל בזקרונות. אשקע
חלילה. לאיש, טינה בלבי אין

 הכאב. פג השלמתי, — נפשי עגמה
 ואתלסרה• אךאב — רוחי ך?תה
 קשוח־לב, הייתי לכם רעי!

? אספרה ואת כיצד מחמדי, הוי

 וךחוקים, — לבבי אל קרובים
 בצער. אמסר לבי יקוד לכם
 זיקים, לפיץ מאש מצל אוד כך

הסער. תוך אל שלהבת־זך לשלח

[מה]



ללדהגחלימהלוסשות

 לגמול, התצפי שלגים, סופת
 בזעם מדרום או ממזךח עת

 אין־גבול, אכזרית כנו, תצליפי
וטעם? חמלה לכלי כבעקרבים,

 תךאי, חריצותך מי ובפני
 כשרץ? לזחל ה?ןר זזנפך עת

 חאמרי שלגים גלי הלעלם
ן פרץ בו ותבקשי רצוץ לב אל

 תערג, כה נפשי לאביב הן
 וקרח. שלגים מלאה ןדויא

 לרק, נצן כל בה לשגשג לא
פרח. בה לפרח לא אף תבשיל, לא פרי

 ז קר להרף סף ז לי אביבים מה
 — אפשיףה במקצת אך זו כטונדךה

 כבר, איננה הנה בל־תשקע ןשמש
האירו. לא קרניה חרפי, עונות אמנה

שות  כםחבים, הם דלים לבי? ח
 — ארץ־קקב של ננס כעץ־לבנה

 הכלובים חמה פרורי הם אצים
כחתף. הכפור בא לא עוד כל לספג

V • Т : • 1לחיות אתרגל לא גורלי? זה

 אלה. דהי שמי בצל אנשם ולא
 ראות במלוא ישאף אדם, הלש

כלא? של המסאב באוירו

[מד]
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גיתה] [למקרא

גווע סתו בה שממד״ תדעי האם
T I T T ־ - T J ־־ ״

 <1ב עוד נפשו לנוס, פורץ אביב מפגי
 מתפרע׳ ברוח תכו־יכה צחור
חךבו? שוולף בנפיל בל, שם תקרע סופה

 מנגד, חי כל !צמית סופה וזדון
האדמה. פני על שלגים וצליף

1*1 : т • ־ : т ־•ד: т

 שואגת. חלה מקול מנוס ךאין
ז מה על — ולזנמד ? במה — לנשם

 נואשת? עקה שעת תךעי הכי
מהשתולל, נלאו רוחות פריצי

♦. 1 • •• ן ״ •״ ״ :

כובשת, כלה תבל כבדה דממה
: т  т : 4 ••■ד V V T

 מליל. צופה דם שר־המות לק

החלד משממות כהל יאור
V v  -  : • • T t

 בשמי־על: כבת?ת לו מבליח
 גחלת. כבתה בלב — ?״ תחלה ״העוד

וחלל. ושלג, קופא. הז־ם

 ^שלגת, גג עד בקתה, והתז־עי
 בארבה? הללל לדם לא בה
 עורגת נפשי הלשימון חרף שם
בה. חיינו שסוד הזיה, אל

S־ V TT • T ־•

[מג]



 ז נשכח האמנם י כךהמלך ןאיהו
 חו׳ל?ןת׳ גוךל !ד לך זעומה מנת־אער

 ז ?שפך ך,ךןזשך ז לה את נה1ה;כ
 כש^טז יומר יךעך, עךגתך ך,להט

 ז בבושה ב?סלה משך3 תמאס לא איך
ירשה. לך נהנו חלומות־מלכות הן

 אבחין, הנוגות בעיניך עת
 ןרוןשת, נפעמת ךרכוז, מו־דות עז כי

 הדין, ןחתך הנה לבי: ןדע
 ףורשת גואלת נגלתה כי

 קוךווים. באש־תמיד לאסירי־חזון
1 כתר־המלפים לך בת־מלכה, הא,

[מב]
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 ??מלי מצל. נפלית ב:לדות עוד
 הסער. לבך חלום ושא לבל
 זכרי, רכה ולדר, רחשי קול
 מצער, בכית ספרים למקךא עת

 אבירי׳ בעלל ללחם נדךוג
??מרי. נדרך ולאהב. לשאת

 בנדךה: אי־פעם אמךת — זזתזצריל
 לי״ ;איר ימי חלין אגדי מלך ״בך —

 ומורא, אכל שנות מאז ע?רו הנה
 תכירי. כחל־ושרק בלי ח;ים ופני

 מצל? ??נה ובמה מיהול בן־מלך
ל??אלו אמך פי את הקובלת האם

 הפלטין, בשש לא תגלה: לך האם
 תפארת בהלת לא גנים, ?סביון לא

 — הנ??ואין בחג אביך איותה קדש
 אחרת: מלכות ?סוד ה?יאה הוא
 אין־תכלה אמן הוד אלם, ;גון הדר
בגיורלה. עלו עזה אהבה עם

Т Т ;־־ -  ! Т Т -  Т

 ?ארץ־המךה. נפל ??דוד א?יך
 ל הגיע קצו לעת לבו ז2רח? מי ??ם

 המכורה חזון ??נעוריו, השוב,
עו בצז, הךעיד נ?שו נימי  הני
 לסכלו בדומ;ה רוחו אמץ ומי

הצל. לך ;??יח אמך עיני מבט



ת על ו ח ב ז ך מ ת ב ה א
•1 I •• т :־־ ־ 1

 מת, קךבן לך ירצה אל אהבתך מזבחות על
 לגווע. חיש־קל תתם הסוף, עאמה היא פן
 — אמת של חסד אך עמי עשי — בשמה תכני אל
בצח. נקרע לעד, נתלש שךלדל, את

 עקךה. לא פךעון־חוב׳ לא !האהבה מתת־שי לא>
 קצה, לאין ליל־חרף בכפור קיצי, בחם
 ענלכדה וקצפור מתלעת, בי, מכרסמת היא

מתרוצצת. החוצה ולהמלט צווחה
: г • : т •׳ - т • ז ••• v

 למעני. נוצךה לי, — היא אהבתי ! לא לא,
 הדמע. אזיל אם היא מצעךה זכות

 כוסץגונים, עלך, ממדורות קבעת אשתה כי עת
אנחמה. מצער ואותך לי אבכה

 המרבים, עוית־לבי כענוגי !מלים מה אך
 ולאקת כך לזנמד הייתי רוצה

שבחבי, ניד־חיים כל עצומי, כל כל־כלי, את
т  • • т  • % т • ־ • ч  : V •

!לסגת ולעם — £לך הולתך לתוך

 נימה, כלה נפשי במלוא עוד לי אין כי בה, נא אמוג
 ושבע, שבעים לנתקה, לי היה שצר

 נשימה, תעמיקי כי רוחך, תרחב־תנהר אך לו
בה. לבלה לא רוחי שאר אך ןלו



 תאזנה: אבנים — יספר ןכך
 אךם־אע. החמה אתמול ״הזריחה

— הנה עד השתרכתי רוחי בי עוד בל
T S • • • г - : • ו•■ ־־

״אנפש מתי י,1ה ז לנדודי קץ אי !

 הצדיילו, קול ?דורות סביבי איך הוא חבר
 רומים. על בזירה בךחוב, באומן,

 הטבילו. בךמי־טהר ק6מך עד ?דם
נהר־הז־מים. רחב־מני־ךניפר

הוא, מצא בטרבלינקה ואבות נעים
т  1 • г 1: י V י :т  т  It

לתאי־הבערה. ערמים הובלו
I \ ־ Т- : ־־ •• т : ־ ד

 אספהו, עד־אבקיק אפרם, את לקט
לחיק־מכורה. הסיעהו עמו

 הוא, ראה עד אוחזות ידי־תינוקות
 ןנבל. מת ןד,וא — ?לפתו שד־אם

 התבקעו. אבנים — החמסין סח בה
ז האוכל האעכחז לבי: הגין־ה,

[לט]
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 נקיבות דורות זה חמת־לקזימון
 ךמוסת־הקרבות, ארץ־צבי חךבות
 ?(קדקית, במרידות אבן־צור, תצרב
עקבות. מדם קיר־הע?ה, אבני

 עלי־המפלת, אל החמסין לעוט
 באז הוא הכונל אל דןקא למה אך

 מקצות־חלד לאסף אבק כי נךמה,
החרבה. ליד רק לזרותו כדי

* Г ׳ :  S : ־ ־ т « т

 ז ויחבשנו שלתור אבק, זה היהא
 J כרחבי־העולם יבקש עני־איש

 ישאנו בכנפיו עפךם, ללקט
דם. של כגשם יורידנו, ושם

לנוח. לו יתן בו ימצא, לא מפלט
• : Ч т 1 * Т י ־ т

 הדמים. ועשנו מדורות ךלקו
 הרוח, עם יתנקזאו ריחות־חריכה

ממדוחת־עולמים. כל־עצמו ילהט
• Т : • J -  Т -  t •

 הוא, אחרית ללא — זה בעות־נצחים
 קזגופות בתולות של מבט־הגסיסה

יפשיטו עת צהלת־תלינים וקול 1 т: т I ־ - :т • .. _ ; .

«ךצופות מאות כך אדם... של עורו

 מטרח ;לא לא הוא כן־מךבר... חמסין
 לסובב. מךבר עב־קל־אפר, עוטה

 מנוח, 1ל יבקש קיר־הנהי ליד
וכואב. ערירי משאו, לפלק

[לח]



 אלו, את נעלי־נא אסתר, לך, ״דנה
 דךכך. הבית עד רבה

 התבלבלו, במחי ספרים של עימות
ביתך. את איבר לא ודאי

ז ירגיע נפשנו ימי !אסתר לד, עילום v •т  т : •• • ־ ! ־ • ־

\״ ילווך הגיגי ז־עי,  
 תכלת־רקיע רק מהתרעת הלכה...

שפוך. דם אגמי מעל

 יגיע הרוח, עם אי־משם, הלכה...
מכרים. צלילים של קולם

т י  \  * • : V T •

 תניע גלגליה טחנת־אבדון
תךעים. ואבן־רחים

 ריחותיה מפיצה האביב אךמת
 המק. של לבאעי מעל

 עקבותיה, נעלמו אסתר׳ לה הלכה
במךחק. מתמר אבק

 אפים. הקבר על ותפל תבוא
 לתקע בלב הדמע
 עפעפים. לבשו כי העקר, לבלי
נעתקה. מלה מפיה

 תלתליה המכסיף חוט־השיבה רק
 חרישית לספר לעיד,
 חלליה קברות על ךבר־שבועה כיצד
באחריות ביתה לה השיב •• • т •• т : ־ * •



 עירבן, אל אחפז, ואחים אם אל
 אדע. לא עליהם מאום
 חיינו, שנות שלש בקבר בלינו
נודע. לא דבר עלינו

“  т  т  •• Т

 אתארה, יום בל פגישתנו ??עת
 הורתי״. בודאי זקנה
 אספרהו אגלה, ךבר־אמת האם
!אחותי אוכל, לא ואת לא,

 א??מיעו ךבר*??קר באז?יה האם
 בעו־גה. תלחץ חזה
 ברקיע מבטה, מלא־אמון זך, בה

— т : т : Тותוגה. דמעות ים מעל

 עיניה. את אשא לא בחי. בי בשל
 נשארו מלותי בל הן

אחיד* עזם אמה, שם שדה־קברות. ליד
t: : ־ : v -  т  т * т  т I

נקברו. אוסטרוג בני כל שם
I: • : : : т  т :

o כאקזר ??נולד הגיג f עמךתי — 
 ז בכי בלא אבטאו איכה

 ספךתי, עת למתים אנקת־עזבועתי,
בהבי. הלם נשאתי

 מרקנןת, לודה על זעירה דמעה
 אלי. מסתכלת אסתר
 םחטקתז בתךמיל ןדי מדוע

?עלי... אחפש רב זמן

[לו]
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 רועדת. הארץ פל גלגלים, נעים
 הדמים. נןזלי שוטפים

צועדת, גבר בלבוש יחפה עלמה
v ; ־־  v v  . » • т  : т

קתומים. אבק ריסיה

 ז ה!ער את ןזתו־אה !״משם — ?״ ״מאון
 צאתי. לחפש אמש אך

 צער״. מהו תדע לא ענוי. שנות שלש
״1 אחותי הפל, ״ספרי־נא —

* ־ : т - ־ : •

 שרדנו. ומאתים — אלפים ״שבעת
פברד, ירי בנו. ירו

t t  x : т т

 עמךנו, מלכת שכשלנו, שום על
ביד. מחינו יזע או

T : • T

 נו,3 עךכו מטרה תו־גילי ו!ש
 — שךוול שהפשילו щ או

 כלנו, של קךבן מתוכנו, אחד
גבול. בלי לעינינו ענו

ילד או סב ו למחר בתור ומיהו V V т т т : ־*

האיטז לענוי יובל
— « v vהמחצלת על או בקר, אור היעל  -  к• ------ :

יום...״ אלף י.. נמות בלולה

 אלה. היו לאסתר שנים <ןאלף
 ״אמר, תשאלני: עתה

 — תלא ולא פולין כל ודאי, עבךת,
? התזפר $ךה, אוסטרוג,

[לה]



 ןצועו. !?טה קסם־תקוה
 נךךמד>. האם #קט...

 רחצו, שעת הגיעה גם אם
»סלומה מהטריד הס

— לפנים היה זה — בברלין אז, i v г т * י т 1 т т v •

״נקיות בריות אילו ! 
 סבונים, מבחר המציאו עם הם
סבוני־תינוקות. גם

 סבון של דגמה ראיתי פעם
 אותיות״. שלש רק — ״ריף״

 — במלון לשוא ך?דפתי — ז זה מה
ז ואת היא תךב?ת או שם?

 הא§ת. כל את הסבירו לי כן...
 אמר? כי התחפצי

 ןט״ יודיעם ״רמס מין... זהו
מיתר. והתרגום

 מלון לא בלבך... השם פ#ר
 ו?תר. ספקותינו את

 מאסון ודולצת כי זכותך, מהי
לאין־קפורז אמהות של

[לד]
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 מבהילים. בז־בוים אטלידך שוב
!סלחי נא האשם. בי

* % • Т Т Т Т

 מלים של זה סוג כי התדמי
בתוכי? לשאת לי קל

 עצוב? שמעת? כבר חדש? כל אין
 j די הוי, ו?לא... עבי
 ;שוב, לא חלף, זה קרה, זה כן,
ודאי. עוד ישנה לא

אהבה, לקרטוב כמהים אנו
14 J * ; т: ־ ־: т

דמים? שבענו הלא
• т : ־־- т :־*

 מתאוה, לחיים נפש־פדולים
ללמים. צעירה את

!לדו את להיניק העת !בואי
 לשוה, 1ז לחמה מה
 לשותו׳ הספוג מלא, שד עת
!ירלד, התינוק את

 לרך־חיוכך הוא. י#ן ן הסי
 החזיר. חלומו שחוק

 לחיך׳ לי גם !תעיו־יהו אל
בשיר. אלשנהו עת

 מ?ךם, גל־תפירה השלחן על
 עגל. בו המנורה אור

 הנם הללד את מהוךתו
? לגזל בחלד זה י9

נלג]



 תשימו אל בגדי־ילדים אכטו?ג!
 בעורה, הנעים! מלבושי עם

 !?!דימה חיש׳ !ונשים גברים יחד,
!אסורה ה?דידה !ד׳סכת !אכטונג

 לגלח׳ ראעירן הנשים על
 — השער גון לפי הצמות, את

 ז מתוכה מי !הסו !לאענבים
נאסר!״ הבכי שם... — השאלות

 :ח־עתי אז צותי־קלעים. עטו
אחתנודהדלתות. פותחים לנו

Т : ־ - « - - : т

 !תחתי אל ?קרה, אחות אולןה,
ואת. מלה תזדעק עתה מות...

 הו*הו! לתנני מי — חיי מקו
 אעמזג עוד צפיר־קטר היום עד אך

 תבואו, עוד מזה אי מובלים. צאן
?לימה? על דדיקם ואחות, אח

!לנו הבו אויר פה, המחנק רב -----!I t •־: т т

לחיות. אחרים אבדה אוליד,
« т  : т  T ־ : •• • : -

 — הךעלנו לבנו את בעשן אם
מלהיות. כעשן נכלה אל־נא

[לב]
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 ליד.ו1א את און לבכות מךבה אמא,
 ! לנוומך מלים £ל בצחן אין

 אסלה... לסורלך ?על וז?ל
אלך? בת־טפוחינו, אולינ׳קה,

 הוא... מחריד ברקיע... עשן אושביץ...
רבות. עוד היו אוליה כמות עזם т т : s т

 לפחדו לא לעולם אפרה קמץ
ךבבות. עקירות #ל מאפריהם

 מתיפחת תךעי. לא אבתה נתיב
 מקלט. לה מצאה לא בתך כי את,
 מבור־שחת. ננילטו מעטים רק

מפלט. אין מהגזר לרבים דעי,

 המליונים ששה בין אני גם הן
 לפךטז ערך מה לצלתי. עם מות
 היא הקרון במחנק הרצפה, על

בלאט. עם לעובים ןאנכי...

 ז בריח עלי סגורים יובילונו, אן
 מלא־תוגה במבט מגורים? אל

 נשיח לא כך על אך לשכון. מות
הא. ועל ךא על רק !מלה לא אף

 נמתחת, המעמרת יועאים. באנו.
 ״מהרו! מזרז: והרמקול
 לקחתי אין מאום רעש! אל אכטונג!

עצרו! הדלת! זו תתפשטו! &ה

[לא]
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החג. התקדש ליל היה כלא היה т т ג s * ** т т ••־י т  v

כפיה האם פורשה סודר־משיה בשחור
T V -  T T : T :

- Iרתק, ולזויתו עזבת. נרות קוני על  \  • т : т -  . . . . .

שוקע. בהזיון־רוחו הנער

 שגדל, בגבר נתחזק עמו לב־אם
הקטל. מגיא חזר תלאה, ידע בגר,

T ־ T*־ : т  т  т ~ • •• ־ :V F

 אכל, תם עד נר כל אפרה... ולא אם לא
מתה. נפוגה, הזית־ילדות וכל

« v T ־ : - : т ” T T

 נוסף, דף לו פותחים הופכים, זדי־הבלו
 מופיע. ושכן גדוד־ןרך, קורת־משכב,

 חשף הנה הוא אך לבו, חקרי שונים
:הגיע חקרה סוף עד — פךענות של שךשה

 !שפל־אדם זרע לו, ובא נךחק ״הרי,
 ? באת מאומן האם תמה. אינך אמנם
 אינם. — ןמיס יו?י Щ חייתי מכיר.
״ידעת אלו גן־פרי. ילדות. חלום אמי. !

י S ־ *־ - • : • T I - T

 אשד, כל וכךרך אמה הנה אחד ויום
 מודפחת• בבכי בקיר, פנים כובשה

!*אשה1 על זה סודר מכר מוזר, מה אך
T - V T  т  \  т - 1 -

ז המטפחת זו מי של ך שבת של זה סודר למי

[ל]
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הבלים — ואפל פורגה
: V T T ־ : T •

 אחא. בך, מוחץ נבג*קוך מול
 אקלים תמצא. בדרום לא

לראותיך. ייטיב אשר

 טהר הכפור טוב: מה — פה אך
 פוגע. הידק מכל אויר

 פתזי־פאר, בין למות במקום
.חג בטונדרה״׳ לחיות מוטב

 הפלאים דוקטור, הם, ;דולים —
 המדיצינית. החכמה על
 גזגגועים. חידק... יש אך
ן בלטינית לו קוךאים שם &ה

[בם]
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 חמודה, ממך, הפו־ידוני כבר זה
 :אדע תגידי, מה נפגעו, עת אך
 הק?ט? ומנין 1 הרזון מה על

ןלדת־חמד. סבה, בלי דבר אין אכן

 שיחסר משום אך £ןךזה מי יש
 ןסיר־הבשר. הספל מלא שמן
 — מט?נת מנה לי אחמד לא אני

קוךנת. ולשמש לאויר אכסף

 תשוקה. בי לסעדה ואין כחשתי
 ךם?ןה. האבן אל — נפשי ראי־נא

 אדן כל בדרך לך ספר לא וכלום
ז סדן עלי בפטיש גורלי הלמות

 אופנים, שקעוקו עלי לא וכלום
 ויגונים? קר לנוף בהתגלגלם

 לקבת ואךחיקה אברח אנה הה,
1 הנתעבת מךמתם בני־איש, מסכל

 — שלו לי אעולן 1ב מקום אין ואם
 אוהב! לב מקלט, לי אתה היה־נא

 זיע, לכל תבין הן רגשך בתם
תחניע. אמר ובלי הקמטים תחליק

 הקודרים, ע!רעפי ערפלי תפיץ
 אפרים. כעבים ראשי על נתלו
 פלא׳ ארץ דרום. #ל כקךטב ותהא
אתפללה. לחזות רעיה, אותה,

т ־ ־ :T ־־ 1 ... ־ •• т

[כת]



ה ד ג — Т Гא

 הוא״ ושח בא החתן, בשךיון ?בול
הנמה. בת־המלכה מול כורע ־ • • - -----: т т -  т

 הוא. ?!כשף האךמון העירה. ולא
תךדמה. אחוזי צפור כל עץ, כל

 עדיה העלם־העכד גם בא אז
 בנסיקה. נגע ו?תם־ש?תוהיה

 ריסיה, זעו־נעו נתהולל: הנס
מזרקה. ותפכה נפתחו, ןךחים

 בית־המלף מ?תן על הצובאים ומן
 ז יפתור מי אהבת־הנצחים סוד את
 לןי9 בן הוא, שבוי העלם! ע?ד לא

ומזמור. אגךה יוצרי מזרע

[פז]
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 מנצחת בתפאךת־יפי לא
 למאור. לי ותהי לבי כב?ית

 גם*!חד׳ ובצורתך בנשמתך פעוטה
שחור. ביום עמי היית לבדך את

 הבה בלב מצאת עלי, נאמנה
 החי... ה?ןבור לי, אהבתך לעמר

 לשכה אוכל וכי:ז יחיד אני מי אך
אחיד ?•בורים בהם מ?פר, לאין ?!ברים

 זג?ם מרב אי*פעם אשכח ואם
 — גנוז בסגור־לבי עאורם אלה את
 אלופת־האמן, אה, — למענך! גם לו
בבוז. זכרי מחי בעצמך את

 הצוארת, לי ת?ןךא למךחקים ואם
 לבך, אל אמציגי אחרונה ?פעם
 נעילןת־מז?לת תני אחרונה בפעם
״לך!״ :הרע לי א?!רי למעה ובלי

[בו]
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 אחי, לועז, ולעפת הטבלנו לשמד
נדמינו« לזרים שתינו, ממימיהם

• •Т : • т  v  ...............

 המתאבכים המדורות עשני תוף רק
ממוצאנו. מנוס אין — הבנת סוף־סוף

 המפלט, אי ? נקיש בה הןלת למי
ז לנוח היגעה הנפע תבוא עדיו

V v  -  т  т т ־ т Т -

 יושט לנו בבוז שחוק אסימון שוב
ונכה־רוח. שפל־ברף טךדן, ?לאביון

 לגודם נטעת. מ?בר ביתף תאמר:
 שללת. מאמף זו תתן, אהבתף

 לסטים, אף או הנף גמר יז־עו, כיצד
T S “ • 1הזלת. דמף למענם בתם־לבב ואם s t  Т : т •• : • :

 אדם אשרי תקוט. נפשם כף וכף
 ברף, לכרע ןדע ולא לתרפס לא
 ותם, לבו טהור איתן, רוחו אם ?י

זיווד• סלולה לא אם גם קדימה, לצעד
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 נקךקח זכרוןללדות יחלל לא איש שום
 ןאתהז לאמא. עו־פו לכזה ולא

 חמורות לקדש לבוז תוכל יצד3
ד צואתה לדמם ז מעני־אמת קל

Т •• 4  : V ־: -т т Т

 פוחח כל־פך לחום לאה לא קמא או
נחפז אתה לכן ז מהלל כה לנין т I V Т ־ י •• т Т % : י • 5

 זר־הכזצח, או פלוני, מדי לשאת
נועז. במאבק כבש שפלמוני

 ז אלן ?בר ומקלו ז זרים זרי תמיד
 דרור, ?ל מוסר־זכקו עתיק, בעם בוק מי

 ז קלן כל דמו שפך שנות־נוד שבאלפי
ז דור־דור עזבון ב?!קום לבך מצא ומה

 ה״כתם״ בזך מעין להעלים תך?ה
 לכיר־פנים לבל כור־מחצב־נפשו, של
 ן9מ? נקשר נקקור קבל׳ם אלה, את

ו טובי־בנים ובדם ביסורי־אבות

 — ממעל עבר חופף הקט גורלו ?ל
 נמחה. שלא כשם למחה, לא רקמו

 המעל ידי על כי תאמין קמא או
אלם־עצמךז את למחק תוכל — באח

 ךאה־נא, ו׳זקיות׳ מכל. רע לא אתה
 מעץ. לרקות לא מחול, צהבות אינן
 תחזינה... כמוך עורן להפך עת
י קממון־אידקץ רק מעיר אתה בי הו,

[כד]
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 — לשוליה עד מלאה כוקזך היום :רואה אני עבר־חלף. אשר
בעריסה. עולל פנת־יקר, האהבה, חסדי - т ־ ־: T IT т Гг : -  • т

 קולח... דמעה באמי, ונזכךתי שבתי מה־זה על
בהדךסה. בצועה צביה כשל יקר, פה לי עינה מבט

 פסעה. הפל בראש פאילה, לירי־אש, מבעד
 י הזידון הדד לתם מתי גו!לדה. על הפתה
 נודעה. לא לה אחרית שחורה, תהום — עיניה עמקי
;גון. ובקדרות קץ לו שאין פכאב

 אש־פרא... דודים, אש לא לבעלה. אשה הכנעת לא
 באהבה. האם לב ולהט הדה אלא להן אין נשינו

 נמסרת, אם של וברוח־תזזיתה שבקד־שה בצנעה נולתו
חךוה. מזער למעט ואך ענות לרב

 בדיו למישרין, אותו, הולכת למענו. בחךת קט באשר
 בנעמץד. עליו סכות סביבו. גיךת ושלוה. נךחכת
 פיק־ברך, עיד ״ואל ד>ךהךת׳ בעולמו״, חלים ״לךאה

שלציד״. קךנו בהשמע

 תריע. איד הקרן, אחר לגזל — הכלבים על אשי הלז מידי
 אכזרי• מצלד במנוסה לא בךדיפה׳ לא מךגל אינו ללדך

 מרתיע, םיךךכ לצדי לו, מצטנף כמו אותי רואה אני
?כרי. כאיש מביט אמו ובעין

[פג]



 סלב״, לא ״אמד, שחל? זה מי אבא, אמר־נא,
 ן הוא שמיו שחל בן שחל ״בי הנערים, אומדים

 אליו... תשעה אל־גא חנות־טבק... שם... ״סתם
הוא״. זולא זה: ם?ד קרא קם... מנפת

 עקף. צולה סלעי תשכיל לא אחא, לא,
 ן הגה בם תצת אשר עךצלות יש לב, שים
 ברחוב: פרחחים דבר לבו חךרי ירד

רגע. בל יהךהר ? מיהו־מהו שחל

 ?ך;ה, אך מ־לחקש, שבעולם: נוהג
 סער. !ח?מנו עת עורו, ומלט לא
ד מי.פה אי מחר — היום לא אם בן!  א

הנער. לב אל תלי־חוצות מתוך

 בחלמיש אשר כל בו .י.עור אז או
 בבלוח, בנו חרת דור־דור, חקק ובשיר
 ז איש גדלת מה על ? תשתומם למה הספר.
הרוח? משב עם צליל־הנקש שפחת



fer ל י ר

 תזכר, הן צח, אביב לעת קוער־שיבה...
 תעל כמו בנפשך רוחות, למשו־קי

 מצחור, ?דעי.נצטחרו צלילים... המית
יער! נוף — כלוא כעוף זכךתים, אך

 !אולם פוגחי — נפזבו !לך בן איזה ךאה
 נגזלת. מנת־חןים כל צוקה, לכל יוצאת
 עולם, ?רחבי ?ירות, מאלף

לו. הוזה הוא דיקנקה חצרות עלי

 חוקר סוסו. מעל טרם* עם לו יורד
 נפערת נפעזו נשקו. חולץ אנדרי. בנו את

 תתנכר, לאביה מריה בעת
בוחרת. לה רע מזפה* תלינו את

- :T V -  т •• ־־ V V т

 אמן־לב על לא אבל יענקלה! על צר כן,‘
 ■־ במאכלת... רטשה אחיותיו עת לסץ׳*,

 כתף: ויטלמליו מי;קום הה, צר! ?תם
הילד! זקנך, הוא הן ן תדע מה ;ענקל ״על

 כנים, עזוךצות פאות על קךאת, מךזחו על
 בלעת. רבים כרכים אךמי־עור כל על
 בני, לוגמיך, מלוא שתה שלך מכוסך ז בצע מה

כרעת״. תחתיו זרים, על כבד כל חוש למען
S т V т *• ־ * Т I - Т  Т

 !לברכה כך גדל קםמי־לבב... רעים,
 בגוילי־צחרז ה?ביהו*עוף רבות מלים
 אחת רק פעם גזים... אולנשפיגל, הוס,
שחר. כל ללא האב פתאם נבוך

Т י • * Т I Т Т ------
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 ומלם, פת אינו הן וחזוני
תפתה. אל התעצב ולכן

 מצלחת עת־כשר זו ואגב,
 זר מעין דלותך להסתיר

 משבחת, הנומה בכסוי
ויקר. תפארת כליל אפנתה

 אזן עד אזן מני החיוך
 שגרה, של ניבים ועשרת
 — לעלזו בל אזני לשמעם

רע. זה אין לבריאות וגם

 לשתקף־נא בשלולית ולכן
 עליון. רקיע #ל עמקו כל

 תקפנה — בה למחטט ואבוי
וסךחון. צחנה רק אותו

 — ערך ללא תתלבט אל־נא
 האהל. ללךך לב את

 בן.ךך, לך אזדמן ואם
תצלצל. בפרוטה לקראתי

 — למיך כל בטוב חיה־נא
 האדם. לעצמו קרוב
 מעשיך רושמים עוד אין ואם

— כדם או בדיו בחרט,

 תנוח כי מוטב אקזריך!
 לשלחן. לדירים ותזמין

 לארוח היום הצלי־עגל
מטגןז שבוט שמא או

t v * ' ז \ ו
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השכילה, אם בפשטות חיה
Т ♦ : ־■ * : ־ : :־•*

 למותר. אך היא קךגץ־לה
 חלילה! — הגער מן לקפץ
נהר. מי קרים בחרף

 קדחת אך תטבע, אם ספק
 מעתה — שתחטף ודאי

 בנחת זלל פרה על חטאה
כמותה. שלו ותהי־נא

т  : •• Т Т * 1

 עגליה, תעיק בעפע
תותיר. לילד גם חלב

Т Т ־־ ״־־V V •

 — עליה לכבידו לא ספקות
ובהיר. עולמה קל מה

 שטנת, אהבתי מה — ואני
 להקביל. מטגן עבוט בה
 הרוננת האש על ז מקבת אי

?גיל. אז הדגים יךקדו

ועינים תתפתלו, לחנם
: • 1• т1־ • ־ ־ • ־ »

 לעןא. הוציאו אל מחורים
 ענלם, או לרגע אך םבל?ם
רב. כה איננו והסבל

אלמת, הן דג על הטרגדיה
V V ־ י - Т V Т ; V ־ -

— כלה היא רמיה להטי
Т 4 • Т • :

 מתעלטת בשתיקה בשרו עבע
תבלע. אל אךרתו ורק

 t עךן מראית אינו כלום עצבי גם
ז התה כוס למתיק עת לבכה מי

[יט]
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 אחרת, מהות — דדי פיסן. איני
 זכה. ?זירה אות אין מצחי ןעל
 במחפךת, אוחזת אז רק ידי
השתיקה. את ל?זאת אוכל לא עת

 ורעל: דם פלי ?זלי, ויך חורת
 רב. איננו אבדותי חשבון

 מעל, בי מעלת את גם - ברק־סכין אך
1 עכ^ן עטי אטבל במה אדע

וי№



 מךאות־תהו־וכז־י, דמדום
 במצעד.״ אין־ספר רגלים

 די,3ל אני רגע לא
לבדד. הנני שנים

 ז יום יונת תבכי, מדוע
 המרה דםעתך אמחה

 דם נקשיב אלמי־פה, וכך,
בסערה. השלגים למחול

 אהד רק דבור מה? לחשת
 כנ?דו? המלים מה אך

 לעד׳ מקזפתיך, לו הה,
תו.1א נא אגמע כיין

И
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 ל^ני. לו ? לקירה ע_יפק,
 מעמר, לך בשנתך אני

 ענית בה תאבדי לבל
מעכבר. נכלמים אותי

 ו הבלים י נאבד עוד היכן
 הר. על הר עורם העלג

 ליליל מעלינו קט עוד
המסנור. הפוךגהי מעוף

 ?לי אין מה. הסכנתי
 אחר קול הפוךגה. אימת
 באזני, וטורד סואן
ומסמר. מקפיא הוא נפשי

 :בורות כזמזום — האדיף
 ושעה. העד־ה קולות

 ואשקט אשב עוד מי עם
ך,דוקהד שתיקה בכפל

 התפלים, הקולות כלא איך,
 יום, מחשיך עכור סער עת

 המלים, משמע את אכין
כחליוי לכי את אכין

 איך א? זוקרת הוא... חת עוב
 בליל? הדלת על דפקו

 הלב אך מקבר, זה הלה
מתחלחל. עודו ןקךם

[פז]



מעי ת״ קו חזי ה ״

 פעם אף העדין ״תחזית״. שמעי,
 ודועך, מע?ןעם קול איזה חשת לא

 לנסח־אין־טעם הוא נקנס #?תע
ו בשמך לך קורא הוא ובכסף־אין־קץ

 רגע אותו לקראת כי הךגקזת, לא האם
 נפשי, כח כל ברטט אספתי

 העומת נשמתך עתוכל כדי
ן חרישי קול הדי מרחוק לקלט

 :תרומת את מקשיבה לסקירות ודאי,
 חם. זה אצלנו — ״אפס״ כבר פה היום
האלמת, שפתי לך התרמז אולם

Т ־ : * : V V • т  • т  : • т

ן אחלם מה על פה, אתפלל למה

 בלוח, הקבוע ״תחזית״ בזמן
 הנדח, קברי שם ה?ןךין בקרא
 בעין־רוח תךאי לא חדירים בעד כלום

בשלך? השתקפה ענפקזו זה את

 מןחלת פגישה כי נגזר אם ואף
מלבוא, תמנע שנים־על־שנים

т  • • Т -  • т ־ • Т

 ??בחלד ?וזג־אויר ?כל אדע:
במלוא־הבהובו. ניצוצנו ?מר1?

[סו]
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שפה, עלג משפל, אני, רפה־אונים כי ויהי
־ • •• : т : \ ־ :  т  * т

 אינני! מאז התוכחה לנביאי ?כד כי
 מא?ת*עד־עיפה, נגמלתי כבר כי ויהי
!ל^מעני — לשמע לו אזנלם אשר

 בןמי־ליל, ליגע, לתוגת־נפשי, מבעד
 קומה. ״קום־נא, :בי .ישותי כל נתחשמלה

עומלל הוא לבי — לך׳ נותרה רבה עת לא
י Т ז Т ־ . V • • ז . .

כל־מאומה! אמו־ת, לא עוד ״ומאום

 חךדת־לבב משנת תקיץ כי היא גזרה
 תפארת, ובני ימים עולי כל לזכר

 מופכב תעלה אם קונם נספדו. לא
למזכרת״. קבר על תחרת שמם בטרם

[יד]
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 תךעים בעזוז חוגגת ילדות תפלת
 ךלת־הזהב, מעבר המקהלה

 אלהיט, הוי, מחנק, ?היכלך רב אך
הכזב. החנף, ההתחסדות, רבים

 נלהבת בךרשה יטיפו לאהבה
 סביב, השלל :הלקו ?גלוי אך

 עבד על ?הרותו המתגרים ובין
ריב. השקת, ל:ד מקום על ??ם, על נטוש

 אבל אני ןרק סואן, וההיכל
 אכפרה. 1ב הקדש עלבון עלי
 התל זה אל פני את עוד אשא ולא

אזכרה. עוד לא מאז וז־בר־תפלה

 נעורים, ?אשר :לדות, ?אמון כן
 ?אש, עלה כמבית־אם ?הפךדנו

מריר, עשן מבעד חרוכה, בנפש : v v ־: т * : ־ т т י т •

לפשפש. עוד נוסיף מכבר, האמין ?לי

 שבלב, תם תפלות :לחת, של תם תפלות
 פתאם, ?גלה :ש דועך ?זכרון

 חולף, ?לתי אבל שחוק, חור, כאות
כיום. הכיר ל?לי — אז ללשותנו

ניג]



ת ו ב ר י ת י כ ך.

 חסרידע״• עודי אך רבות הכיתי
 בעולם. דון־קיחוט חדל בממותה

 דולצינאה גבךתו את לתמו אהב הוא’
למצאם. זכה לא איש אשר ודברים

T J Т * Т Т • V -2 * Т :

 הע?ד, שוט משתולל התם קל גבו על
 מאכף, ישמט כסילים קל לצחול,ם

 »לבת. ונפשי מודסר, ואני
כאב. לא ודאי, איש, מכאובי כל את כך

Т י Т ־ ; ---- Т Т

[יד׳



ם מי ש א י כי י ל ת ע כ ל ש ח

 השלכת עלי כי יאשם, מי
 הלב^הז מבדי נשרו אלצה

עתם־מכרכת, עוד תשוב לא עזוב
Т ׳ V V : Т

הנאה. אביבם לימי זכר

 בשיךיד* צפור ד1ע תרנינם לא
תלאט. הרוח רזיה עוד לא

Т Т V Т ־ • : -

ושלגיה, לסופה אדישים כד, I t - т v - • • ן  т : т

אט. אט יךקיבו הדלף בוא עם

 נערת, כמו בסגו־יר ינשאו הם
העור, יכנעו לערפל

T ▼־: T : T • V • ״

 בשחרת ףמקו ירמסו עד
י?ןבר. הכל בו ד־ביק, לפש

1גיא



ם ב ג 1 י ד

 לזגקביך׳ מרמס — חצי־עולם 1 עליט
 רוכל כאל אלי לך. די אין ד1ןע

 ?מטבעות־זהבך. חכמה לקנות תבוא
מועל. מכל עשיר מזף, אנכי, — לא

 חסד, לי לגמל תו־צה באמנה אם אולם
 מקום מדי יותר !בבקעה כלך,

 תופסת צלת־גופך אמותי בךלת
-אור־היום. ממני ומסתירה  • V • Т • I “

וי]



ם ל ו ח # י כ נ ה על א ל * ן ד ע

 בנחת אני במחולם
 הלב: יתמה — עזץ־יה על

 נצחת אמת תוכל איכה
ז ללבלב בגן־העדן

 — מרהיב־עינים פדי רואני
 מוזר! מה בו, זךעון אין אך

 עץ־שמלם על א?ת האם
אתר! בכל כמו לא תצמח

Т :־• Т : : ־* 5 ״

 רוגע, לב אין חדד בלי כמו
 — מת ענג גם ענוי ובלי
 ספקיהז־ע: בלי נכוחה אין

האמת. זרע הוא ספק

 חוננת לד כי נתפלל לא
 מעץ־כלאות. תא? תשיר
 מדמנת בסחי פה, כי נך?ה

ודמעות, עול שבר, של
Т : «Т

 צבוע מוסר נךרי בין כי
 — החוגג הלשע וגיל
 ן?ןרוע תמים־אמן מלב
ותשגשג. תצמח אמת

[ם]



מ ך ק ם1מ י נ

 נוטע רעב מקךמונים
 הנךצע העבד עלב

 רע, על איש של אימת־נבל
הערצה. — ולאבום

 כדעה בזאב ברעבי,
 כגנב, כךם?ותי, לחמי

 וצער כלמה וחרטה,
עכשו. גם יכךסמוני

 ראיתי האבוס עם רק אך
 לפני־ופנים, עצמי ןמות את

 זכיתי כחי ועמאזר
אלם־אלהים. את למצא

1[ח



ן ו אי ר

 ת3נאד׳ יד פף ז חלמתי לא האם
< הדלוקות לשפתי נצמדה פתאם  

 ת3ןאוך הקרבה הפדיז־ח צל אך
וחזות. ד.כל משלה מנענו

 בעט... לספג חכח שוב ד.מךגל הגוף
 חשוך, בפתח שנפךךנו ובעת

 לדעת ך,ם בקשו :השמים בכו
בחיוך. עמי שכמסתי הסוד

 ע?ר, מכל מאוסים פני־זר הקצתי.
 ונבול. מפוחית דשדוש־׳נקבים,

 — כסף־איךם?ר עמם מלחלק אים
הנעול. בלבי לשמרו ומר

 שחור־אןל הוא עוקח לי: ד.בין עחק רק
 ממרום. משתפך ומטר־תמרווים
 אסיר־קןל, לי, גם ושבתי־חלמתי:

בדרום. אי־שם ושמש נחם יש

[ז]



1 ז ת א זה ו נ ק ב וו

 אמר בלי פרידה, לעת זו, את זה חבקנו
 אני. בחילו באז, ןשוב, שבועה. ובלי

 כמכתביך־אמן נסכת נ?שך כלות את
מונים. צו?נת בחכה, את ןכך

 האגרת, את אקרא עאבך? תכןזךי מה
 עטף. השורות את בתם־עיבש בה

 נגרת, אינה אשר דמעה בבןד> אזבר:
ואין־עתף. אין־אח אנחת תשבר ןלב

 קבעת בבמו לב3 דמעך. שפכי פן על
 למועד. כלין יחזק אותו, אוותם

 ומתמהמהת, שנןה פגיעה גךחץ ובו
עת. במךם הפסק ד׳ראעונה חג אם

 מלם, חבוקי ןמךנו ביצר נזצר
 אלם. והפה נוגהת, תקוה צופני
 מכתביך, את לבתב בלית לא אדין
מלא. אינו עוד מךמעותלך לבי

זיז



ם ל א ד ?

 בהמון, ?פופים ובאבן, במקל
לגב, וכלי־בית ילדים בקשרם : т :  т : nr״ ״ • —

 אבדון׳ ,ומך זזיות־טרף יראים
עב. על־פניייער האבות תעו כן

Т י •• Т  Т - ׳י

 נפשם, על לעמד בזה זה אחוזים
 הלבב, בחךדת לזה זה שתפים
 ?לם3 ובנתיב ולאט ביגיעה

למן־חב. ןערות ך3מ? הוציאונו

 הקךמון, כמדווה פתעות חדלו ןעת
 לעולם, ופחדים אבנים נטוש

 הגאון ובמלא טוב־לבם נתעלה
״בן־אדם״. רם־הצליל שם להם אוו v т ־־ т נ ־ • т т I V

 הגב על יכתבו ילדים עוד ולא
 קו־קעים. ישאו עוד באפם לא ואף
 בכף, אלות בלי אבנים, בלי

אנשים, זה על זה ביערות ישמרו
• : 1 - v  т j ־־ т v •

1[ד׳



ט ו ח זה ה המבו

 במבו׳ך־אימים, נדד ל יצל לא תזאוס
 תךעתה לב כל נימי במחלותיו אשר

 פקעת־ך,קסמים, צלי — מפחד־השכה,
אריאדנה. לו נתנד, שבנדיבות־לבה

т т • • :  • v ן т ־ * ־ : т

 הנשמה? תךוה כל־כך ולמה״זר,
 מקרב? החוט, נמשך מתוכה לא האם

 — כדור־האדמה להקיף בו אפשר
וכאבאין־הרן. וכאב, נמשך... נמשך, והוא

[ד]



ת ?#ם י ל ן מך #

 בת־חן־וקסם׳ לב על שמו־גלית ?שם
 אשרה, מדמעות יתר רב המזהירה

 הסם בלי ?דם הזב חור, נוזל רק וזיא
— מסגרה בת־ים — רכיכה מפצע

• V - ־ • ТТ ч : Т “  Т

ממצולת־הרוח דלויה מחשבה ?ן • ז ר ־ ו ־ י " : т -  : •  т ־

 וצסף־עד תקוות ספק, תוך לנגה
פלוח, מלב נוזל רב־אור עסיס הנה • т т • •״ • ־• т •

ד סד. להב בו תקעה א?זןץה $

[ג]



ערעוי על

 ממריאים חלומות חזמו עךשי על
 ןאזני בתורה. הגדול הבן על

אמי bp הכבדה דמעתה אטומות... • : т  т - : ■מ ••ז . .

נדודי. בדךכי אותי כ?רךפת

 במןבר לךדופים אזני כריתי כי
 — הבלם ונשמתי חלןם וחליתי

ז הנבער הבן על תאבלי עוד למה I V V T T • - - - י - • : T

וירכסו ך,יוסיף דלמדז למוד אי

M



ת ט ל נ ז ל ן י ו ל ת ? ה

 הךלת הוגפה בנקוש
 הסתו, ליל בזגלטת
 באין־תוחלת ולהגות

רב. #פע לי נתן ?נאי

 לי. דרה עכשו פנאי קפע
 ובשכול, בנ?ר פה,

 — לי ?רזניה הגותי
מצל. י;י גא?נת

[א]





 — האקר ?לז-לות קל פזם יועם

 נזכר ולא כמעט' כוכב, ?נפל ו?מו

 חחקך בךמי ??ל חולף נ?גיץ

אפר. יום־חלין של ה?ליו;ב גז או

 ?ניץח. קל לעוולה תציץ אם אך

 ^זלם, לא זיו־כו^ב ןה דולק תמןא

 קךי^ח לךכו ןלי7 — נגהו שופך

קלם. בלב אמון שו^ר ?ל קל

 לפתנו לא זןזב צפוי אקר

 ?לסם, ^רום בשמי כו^ב, ובאותו

 תשוןנו עלן ןל מקלול יחרת

לעד. ?כבה ולא ?&ל ןלא

וומןוטה—י(רנגדה

[43]





 בשרירות־לב המנותקים מיליונים שלושה אותם של לגורלם
היהודי. העם מן ברחם ועל

 לביניהם, בינינו החוצה הנעולה, לדלת מבעד כי מדמה, אני
 איננו אנו גם כי מאמינים, שם הם אף עקשנית. נקישה נשמעת
:דלת באותה לדפוק חדלים

לי, עונה הנה בת־אביב
- Т * • ״ Т •

דלתי. על מתדפקת

ז הדבר כן האומנם
ב י. ד נ

תעכ״ב תשרי אביב, תל

[41]



 דו?ל מנת את. לי אחות לא
לשאת. לד לא — ?לי 1ז

 כ?ל קושרגי אתם רק
מוקד. באש שרתק

התחפחז עמת ללכת היא התוכל

— צלח ים־דהע לן לא אך
 ?מתך רף נגךש, הוא
 שכח לי גזרה וטבע. בו

אהבתך. חסדי את

 עצור, עדייו הוא הדמיון. מגבולות חורג אינו זה כל כמובן,
 ז עליהם להתגבר היוכל רבת־מכשולים. תהיה שלפניו והדרך
ז וידע חכם מי י בידו יסייעו אשר ידידים, זו בדרכו הימצא
 יש טוב. בכי הכל יסתיים דבר של בסופו כי מאמין, הוא

 בלבד זו ולא אותו. משחררים הימים באחד זו. לאמונה יסוד
 לו ומחזירים עוון מכל אותו מטהרים אלא דרור, לו שקוראים

 זה הן ז לסרב היעז !הגורל צחוק !במפלגה זכויותיו כל את
טירוף! יהיה

 לפני ס. העיר מן מכתב מקבל אני רבים חדשים כעבור
המתרח המאורעות בשל מודאג הוא היטב. לי המוכר כתב־היד

התיכון. במזרח שים

#עד,. צללית מול אל נשא ראשו את הוא
ליל. לו האר כוכב, ביד. כריחו צלצל

השער, אותו מול אל פלשתים, ך,מון לא אם
ומתקהלז רוגש כאז

 שכתב השירים את לידידו שלח הוא כי לי, נודע מהמכתב
האחרונה. הידיעה היתה זו וחם. טוב היה המכתב האחרון. בזמן

 שנכתבו השירים כל מונחים לפני מאז. חלפו אחדות שנים
אדישים שאינם אלד, לכל להראותם חובתי כי ידעתי, ד. בידי

[40]



 מד, — זאת לעומת אך הזהירות, במלוא בחשאי, לעשות
אלו! פגישות היו חשובות
 בעיר. אותו חגגנו מחג־החנוכה. נשאר נשכח בלתי רושם

 וטף. נשים גברים, — מכרים שאינם ואף רבים מכרים נאספו
 כשבלב יין שתו ובאידיש. •ברוסית להופעות האזינו רקדו, שרו,
:אחת תפילה כולם

נדליקה, עת האורים שנה, ובעוד
*T • : -  -  т  т  т  :

יותר. עוד העם ירב
יךחיקו, אם ישאבו, נדחים גם

הנר. מן ואורה חם

 בשיריו. שתוארה לזו כלל דומה היא אין אשתו. באה ד. אל
 איו אותה אופק. וצרת בתכלית פשוטה אך טובת־לב, אשה

 כמובן, הוא, מנוח. לו נותנים שאינם והלבטים הספקות מטרידים
היחיד... מפלטו היא היתה לכן קודם אם זאת. יודע

 לשבת ןאךחיקה אברח אנה הה,
 ז הנתע?ת מךמתם בני־איש, מסקל

— שלו לי אשכן בו מקום אין ןאם
אוהב! לב מקלט, לי אתה היה־נא

זיע, לכל תבין הן דגשך בתם
תועיע. אמר ובלי הקמטים תווליק

 חשוב לא מלא. רוחני תוכן בעלי חיים חי הוא עתה הרי ....
 לו די כך לשם להשראתו« מקור עוד משמשת אינה אשתו כי

 הוא חייו. את הממלאים העניינים ובשפע ידידים עם בפגישות
 וזה עתידו את לעצמו לתאר ויותר יותר תכופות לעתים מנסה

:שולמית של בארצה תמיד בדמיונו מצטייר

באךצנו, ולמשל אביב ...הגיע
התור. קול ןנשמע עת־הזמיר בא

ןנצא־נא, אהובי, בלדי, החזק
גבר... אין עד איתנים האביב קולות

ז לידו אותה מוצא הוא אין החזיונות, אותם בכל זה, מדוע

[39]



 ספקות, ידעו לא ד,ם בצוותא. ידידיו עם לפעול ברצונו
כוחו. את חוא אף מרגיש ולידם

 פחה אין דור — לבנים הלל שיר
מחדש, ןאו־צו נפשו את
 המנצחת כלדו מרים עם

התפלש. נולד בו מעפה
•• Т Т *־ : • ־־־* ••

 ותלאות בודדים כשלונות דרכו. את יודע כבר הוא עתה
 יהיו אשר יהיו הושג. אשר על צל להטיל יוכלו לא משפחתו

 :בלבד זאת אך יודע הוא עליהם, להתגבר עליו אשר המעצורים
 שאף ימוודחייו כל והרי המשותף. לעניין מצטרפת תרומתו אף

לטוב.

לסורי, כל בזכות סלקי מנת גן־עדן
האשר יבטח לי אם ארה שאול גם אך

- I - : ” ׳ \ t ־ V т

שירי: קריאת תם עם אנחתך, לשמע
״וישר בתם סופו — ברע 1תחלת ״רק !

V T : T : T • S * “

 הגיעו כבר אשר מהם יש הנוסעים. הידידים והולכים רבים
 הנשארים מצפים קוצר־רוח באיזה שכחו. לא הם התוחלת, לחוף

 מעטפה למראה השמחה רבה מה !מהם ביותר הפעוטה לבשורה
 בין למצוא החשק רב מה ״משם״. בול־־דואר למראה רגילה,

 המקשרים החוטים כי שיוכיח, דבר — מיוחד משהו השיטין
 יום אותו זכור וקרבה. הולכת הפגישה שעת כי המה, איתנים

 לאין בידיים שעבר לאחר הרחוק, לצפון שהגיע שעה גדול,
היוקד... הדרום מן הראשון בול־הדואר ספור,

 מתלקחת היא חלה הבשורה. הגיעה
אגרת־סתם, זו אין קוראת. ולחיים

 משתכחת היא וכבר ביעף נקרא אותה
תמם. עד ז־בךיה לקלטו בקךם

 תעודת• לקבל לנו איפשר הדבר השחרור. מועד והולך קרב
 ידידים עם להיפגש ידנו לאל היה לתנועה־ללא־ליווי. מעבר

ההכרח מן זאת כל אמנם, בעיר. לבקר גם אחרות, ממחלקות
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 רבות, שנים עוד ילווחי כנראה, הם, ז העבר מסיוטי ישתחרר
הצנוע. אשרו את ובהקדירם בהאפילם

 מלא בבטהון ידידו את לעה הוא הועבר. כבר משיריו חלק
 העם יוכל שלא כמו לשכחו, יוכל לא — ישכחנו לא זה כי

הגאולה. לשעת והמצפים פה החיים אלה כל את לשכוח כולו

ד׳מיחד, הרגע יבוא בוא אז
Т 4 Г -  - V T  т  Т

— האחרון הכ?ף יתגשם כי
כל־אחד, תחבקנה יךיןז

היגון... בארץ תשאיר אשר

 את בה לתאר מתאווה הוא מאד. התקשה הפואמה בכתיבת
 לו מפריע והמחשבות הרגשות שפע אולם שעבר, הדרך כל

 להפריד אפשר אי המעשה. סיפור של המרכזי החוט על לשמור
 כחטיבה נראה זה כי עד הכל, השתלב כה והכללי. האישי בין

 מלים אותן לכתוב אפשר האם־המולדת ועל שלו אמו על אחת.
כולו. הדור מגישושי נבדלים אינם שלו גישושיו עצמן.

 ז ותקוותיו ספקותיו כל שואל מקסמי אחר רדיפותיו היובנו
 את לבסוף מצא ובה תעה בה דרך, אותה לאחרים אף הנהירה

ל עצמו
 לאם לאמא־מולדתז מובילות הדרכים כל כי ברור, זה האין

 ויהיו יהיה אשר שנות־תעייתם מספר יהי הילדים. כל יקרו
 תמיד יהיו, כאשר תעייתם תוך לריק איבדו אשר הכוחות
 התועות, הנשמות הם, אף המכורה. אדמת על בשמחה יתקבלו

האם. של חיקה חמימות אל תמיד יערגו

כדות,8ד׳ חשבון ששכח אמא׳ לב
פצוע. עתה ימר אובד בן על

ל?נות יוכל לאן הבן... והוא...
לנועל ד.ךבה שבו המץ־בר׳ מן

 להדביק כדי ולהתקדם, להיחפז יש העבר, סיכום עריכת לאהד
 השחר״, ״עמוד עד להגיע כדי ממנו. נותר מעט שכה הזמן, את
לעשות. עת
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 במשמעות רקתו סביב באצבעו סובב הוא במקצת.״ מבולבל
 עורף. לי ופנה ברורה,

 שלי. על עמדתי ״אף־על־פי־כו?״
 כי לשכוח, לך היה ״אסור מתרגז, החל ידידי,״ ״שמע־נא,

 מוסקבה את להמיר שביקשנו משום דווקא הנה אותנו שילחו
 חבר פה לך ״יש מולו, היושב אל קרא מישקה!״ בנגב.

 !״הלאומית רגעיה על דרשה לו הרבץ בבעיה, המתקשה
 תעלול. איזה להפגין ברורות התכוון מישקה מיד!״ ״דרשהו

 2'־,באבנגליון :כן אם !מתבשלת כבר היא ? קצרת־ממדים י ״איזו
 חברים. זאת, מלבד עם. אינו — מדינה ללא עם כי נאמר, שלנו

 יסוד...״ כי מוכיחה, 24הבלשנות !השפה
 קריאות: נישאו צד מכל בכוח. הושיבוהו כללי, צחוק תוך

 תקפו!״ בוטל שלך ״ה׳אבנגליון׳
 הנבחר!״ לעם התכחשו 25״ה׳אפוסטולים׳

 !״בבירוביג׳אן לך מצפה ״המדינה
!״לנאצר — המובטחת ״הארץ
 רוצים אינכם ז אלי נטפלים אתם ״מה מישקה. צעק !״״הצילו

 !״בזוהמתכם הימקו ? ׳לאום׳ להיות
 בעליצות. חייך מקום, בקרבת ישב אשר ד.,

 אתחיל אני רעיון. במוחי צץ ״כרגע כלפי, נרכן ״התדע?״
פואמה.״ בכתיבת
 התפזרנו ממקומותינו. אותנו עקר בוקר לקימת עמום צלצול

 לעמדת־המשמר. פנינו בגדינו, שחילפנו ולאחר לצריפינו בחפזה
במכרה. לעבודה ללכת מנת על

 לדרך סיכום לערוך חפץ הוא פואמה. לכתוב החליט ד. ובכן,
 הגיע היכן עד לעצמו להבהיר נפשי צורך לו היה בה. שעבר

 עודד והדיר לרצון עולים שיריו כי ידע, כבר הוא לו. צפוי ומה
 בתועלת והכיר לעצמו עמדה רכש כי הרגיש, הוא רוחו. את

 л המשותף. לעניין מביא שהוא
 מעיק עודנו העבר נטל רגליו. על איתן עמד לא עדיין אמנם,

 אשר הדרך בנכונות ספק שהטיל ולא לאחור. וגוררו עליו
כיצד אך היסוסים. לו היו לא זה בעניין לא, לפניו. נגלתה
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 כאן, אלינו, מתכוון ״ואני לאטו, השולחן אל חזר הוא שלנו,״
 התקופה, אותה יהודי את לעצמכם תארו אחד. יסודי הבדל קיים

 תקוה כל והחסרים תשוער לא בעקשנות אמונתם על המגינים
 ו עצמם הקריבו מה קידוש על ז כוחם מקור ^מהו !ממש של

 למען אנו! למעננו ורק אך לאו! ז השם קידוש על תאמרו
 ויחזירוהו השבי מן כולו העם את ישחררו אשר הדורות, אותם

 היה זה אמונתם, היתד, זו ודווקא זו הנצחית. ירושלים אלי
 אחת היא האמת אולם שתרצו, ככל לפרש תוכלו אלהיהם.

 בכל הדורות כל ואומרים חוזרים היו מקרה דרך לא הרי בלבד.
 כי ידעו, לא האם בירושלים!׳ הבאה ׳לשנה הגלות: תקופות

 אשר לסמל, להם זה היה ידעו! ידוע ז זה ליום יזכו לא
 לא לעולם בירושה. לנו ומסרוהו ביתר נפילת ביום קיבלוהו

 להבדיל כולנו, אנו מורשת! אותה על רוסיה יהודי יוותרו
 מהלך של הסופי בשלב נמצאים המרוחקים, הזמנים מאותם

 בראש מתכוון, הנני כוסי, את עכשיו ובהרימי ההיסטוריה.
חברים!״ בירושלים, הבאה לשנה לעצמנו: לנו וראשונה,

 וכדי מעשה־ידינו, היין ספל את אחת בגמיעה לגם הוא
כשאצבעו סיגריה, להצית החל הגלויה התרגשותו על להתגבר

רועדות. תיו
 לאשורם. דבריו את הבינו הצעירים כל אם בידי היה ספק

 ביותר, חשוב פסיכולוגי גורם פעל כאן כביר. היה הרושם אך
משלהם. אחד היה הדובר כי

 הלצות סיפורים, ערות, שיחות המולה. קמה לשולחן סביב
 חשבון על העליזות וההערות הכפות בנקישת התמזגו וויכוחים

 מנגינות אחת רגל על למד כאקורדיון המנגן שהוכנו. המטעמים
השומר. את להחליף יצא מישהו עממיות. יהודיות
 כבר לא זה אלינו הגיע אשר מוסקבאי, צעיר ישב לידי

מהכלא. במשלוח
 פה נמצאים בהיותנו ״כי אליו, פניתי להבין,״ יקשה ״לא

 בחולות. לחפור לנגב ללכת מאתנו אחד כל יסכים צפון, בירכתי
ז״ אז מה למוסקבה, תחזור כי נניח, אך

מופתע. בי הסתכל הוא
״אתה בלעג, השיב המרה,״ בטיפה עינך תתן לחינם ״לא

[35]



 כולם אחד. שולחן אל יחדיו חסכו כולם ורוסיה. לטביה ליטא,
 את לקיים דרוכי־החלטה עצמו, דבר אותו על חלמו כאחד

 באותה הרהרתי הכל. אף על המשותפת הלאומית ישותם
 רביעית היו זו, קטנה בקבוצה לה, שהודות מופלאה, מקריות

 הקשיבו מתרופפת בלתי לב בתשומת רוסיה. יהודי הנאספים
 במינו יחיד רושם נאמו. עצמם הם אף לדברי־הנואמים. הללו
 אחד לשעבר, המפלגה וחבר צבא־הקבע קצין צעיר, בחור עורר

שבינינו. הפעילים
 נאמר אשר מכל ״לסטות ממקומו, בקומו פתח לי,״ ״הרשו־נא

 חג־ של הלאומית וביחוד הדתית, ההיסטורית, משמעותו פה.
 אך מעט. לא פה נאמר כך על ספק. ללא היא רבה הפסח,

 במיוחד זה חג שמבטא לדבר תשומת־לבכם את להפנות ברצוני
 מבטיכם הפנו פה. שלנו מציאותנו כיום, מציאותנו רקע על

 למחצה!״ הפתוחה דלת לאותה
 חרקה שם שבחדר, המרוחקת הפינה כלפי ידו הושיט הוא
 רוח משבי גם כי הבחנתי עתה רק הרוח. הדף מחמת הדלת
 תחילה בכוונה כי ברור, היה לסגרה. בכוחם אין ביותר חזקים

זה. במצב חיזקוה
 גלויה. סקרנות תוך בדובר הביטו הכל

 היטב לכם ״הידועים המשיך, הרחוקים,״ הימים ״באותם
 חג־ את ספרד יהודי חגגו בספרד, האינקוויזיציה מתולדות

 מסתתרים היו היום, כמותנו הם, אף בחשאי. עתה, כמונו הפסח,
 יציאת על ולספר תפילות לומר מנת על במקומות־מחבוא,

 אלו יהיו שנאספו, מקום ובכל לחירות. מעבדות היציאה מצרים,
 תמיד משאירים היו אחר, מקום כל או נטושות קאטאקומבות

 כדי הכרחי, זה היה היום. כמונו למחצה, פתוחה הדלת את
 פתע ביקור מפני הנאספים על השומרים בתצפית, שהעומרים

 הפתוחה לדלת מבעד להאזין יוכלו האינקוויזיציה, סוכני של
 עם.״ של שחרורו על המספרת פרשה לאותה
 :שאל הדלת, אל ובהתקרבו לשולחן מעבר אל יצא הוא

 ז״ אותנו אתה השומע ״ליונקה,
 האפלה. מן קול הגיע !״״שומע

לתקופתנו התקופה אותה שבדמיון הפאראדוכסליות כל ״עם
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 ובסקחו נשימתו את בעצרו שהתלבש, שעד, התרגשותו ודאי
 ז עתה מחשבותיו הן ומה צד? לכל עין

 שונים, משירים קטעים שני שיריו. מתוך בתים בשני נזכרתי
 מעין סופודשלגים המתארים בהם, אף שונים. בזמנים שנכתבו

 התמורה של מהותה כל נשתקפה עתה, בה חוצים שאנו זו,
:כתב הוא כבר לא זה בקרבו. המתחוללת

מעד, חי כל !צמית סופה זדון
האישה. פני על שלגים וצליף

שואגת. התז מקול מנוס ואין
ז מה על — ולעמד ז בסד, — לגשם

 ז מעמד התחזיק ? נשען הוא שעליה התמורה היא יציבה האם
:החדש בשירו קראתי אתמול אך

 — שקפא הבץ על סו^ה דהר
 ביבב.. היא נשאת קרח אקסי עד
 הועפה פרחים של חשךד> כי לא,
השרב. ברוחות השקד מן

 אף כי ייתכן, שיבואו? ובימים מחרתיים מחר, יכתוב מה
? לבדו לו הנהיר לחן הסופה ביללת אזנו קולטת עתה

 החלו בואנו ועם התאספו כבר הכל רעש. שרר המפגש במעון
 היה נקיים, סדינים מכוסה הערוך, השולחן לשולחן. מסיבים

 נרות גדולים, נרות שני דלקו בקצהו למיניהם. מטעמים עמוס
 נשען כשהוא היחיד, הכסא על ישב הטקס על המנצח ממש. של

 גבי על ישובים היו היתר כל גדולה! לא כרית על במפגין
המעמד. חגיגיות את הדגיש הנוכחים של לבוש־החג ספסלים.

 קמו הכל ״התקוה״. את שניגן אקורדיון צלילי נשמעו
 שירתם בקעה הראשונים, המיקצבים אחרי וכבר ממקומותיהם

המלוכדת.
יללת־הסופד. קול נישא למחצה הפתוחה לדלת מבעד
גרמניה, צ׳כיה, הונגריה, פולין, רומניה, יהודי לפני ראיתי

[33]



 הבאס־ על סמכנו ולא להשלון כלשהו מחשש להתרחק ביקשנו
כן. לפני ניצלנו שרותיו את אשר הישיש, טיסט
 במקום ליממה תורנות במרתחד, לקבוע קושי כל היה לא

 כחודש נעשה זה ושינוי היות שעות. 12 של הנהוגה התורנות
 נמצא הדרוש וברגע חשדות כל עורר לא הוא חג־הפסח, לפני

ההכרחיות. ההכנות בשביל מספיק זמן לרשותנו
 האפל שבצריף שעה בערב, אחת־עשרה בשעה שנקבע, ביום
 היגעים ישנים, אסירים של רבת־קולות נחירה נשמעה למחצה

 אסיר־תורן מיצועי. חרש התרוממתי במכרה, תמים יום מעבודת
 חפצים מיטתי גבי על הנחתי למחצה. הכבוי התנור ליד נימנם

 אותם וכיסיתי גוף־אדם של דמות ליצירת שונים מחפצים
 על נתקבל ולא מכוסה כשראשם ישנו רבים אסירים בשמיכה.

ומיטה. מיטה כל לבדוק יתחיל מישהו כי הדעת,
 לבית־השימוש. ופניתי מהצריף יצאתי שהתלבשתי, אחר

 שתופעה הרי הלילה, בשעות לצרכיהם תכופות יוצאים האסירים
 שייקרה מישהו תשומת־לב למשוך חייבת היתר. לא זו שכיחה

השומרים. אחד זה היה אפילו בדרכי, לי
 כבר הוא ד. עם להיפגש עלי היה זה במינו מיוחד במקום

אומר. בלי הלאה דרכנו אחזנו ואנו לי ציפה
 היציאה אחרי תמרון אותו לעשות היה הנאספים כל על

מצריפיהם.
 סופת* התחוללה הערב בראשית בידינו. סייע האויר מזג
 שוקעים כשאנו הלכנו, כבר. זה שלג כוסתה והדרך שלגים
 עזה רוח הכיוון. את נחטיא לבל ראייתנו, את ומאמצים בשלג

 נישאו ענני־שלג נשימתנו. את ועצרה פנינו על הצליפה
 ניתן שלא במעטה עבר מכל והקיפונו תשוער לא במהירות

דבר. בעדו להבחין
 הרגשות הם מה לצדי. הפוסע בחבר והרהרתי צעדתי

 יותר בשבילו, הרי חג־הפסח? שולחן אל בדרכו אותו המסעירים
 רגיל חג בבחינת אינו חג־הפסח זולתו, מישהו בשביל מאשר

 חגו האישית, תחייתו חג זהו לאומית. לתחיה סמל רק בו ואין
 העליון יצועו על שוכב הוא כיצד לעצמי לתאר ניסיתי שלו.

היתד. רבה מד. הכל. שיירדמו עד ומצפה למחצה לבוש בצריפו,
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 חבל לקחת שנועדו אלה, של רובם כך על ידעו שלא כשם
להיערך. שעמדה במסיבה

 בכובד־ראש. נדונה היתה זה או זה חבר הזמנת של הבעיה
 הומר־ או רישול כל כי עד מסוכנת, כה היתה כולה התבנית
בנפשנו. היו שבקלים הקל זהירות

 החג, תכנית כל את מכין היה אשר המקומי, הפעיל הגרעץ
 בחירת היתד, ביותר הקשה הבעיה ומורכבת. רבה עבודה עשה

 ממש של אפשרות כל אין העבודה בצריף כי ברור, היה המקום.
 מתגוררים בו בצריף, זו מטרה לשם בחרנו לא אף להתאסף,

 הכרחי היה אשר תורני־לילה, לשני מחוץ משמרת־הלילה. עובדי
 מספר צריף בכל תמיד נמצאו העניינים, מהלך בסוד להביאם
 גילוי כי ספק, כל היה לא מעבודה. ששוחררו חולים, אנשים

 הלשנה, בשל אם בלבד, יהודים שלושים של אפילו אסיפת־־לילה
 המחנה מינהל אסון. הרה היה המשמר, של פתע ביקור בשל או

 אסיפות לגבי מאוד רגישים היו שלו, המבצעים מחלקת ובפרט
 אסירים של אסיפות אלו היו אם ביחוד למיניהן, חשאיות
יהודים.

 בית־הדין לפני להופיע הסיכוי אחרי כלל להוטים היינו לא
 לוצ־1בורגני־ציוני*קונטררב קשר ״קשירת באשמת המחנה של
והסחה״. חבלה מעשי לשם יוני

 כוונותינו. על לנתר בדעתנו אפילו עלה לא זאת, עם יחד
 רעיוננו של חיוניותו בדיקת לכוחותינו, מבחן זה היה בשבילנו
 פעם לא אשר כאלה, בינינו היו במינן. המיוחדות אלו, בנסיבות

 יותר. צנוע בקנה־מידה כי אם המחנה, בתנאי הגיס ערכו אחת
 הראשונה הפעם זו היו חייבים אשר כאלה, אף היו אולם

למאויי־הכלל. מסירותם את בפועל־ממש להוכיח
 במרתחה. להתאסף הוחלט המקום. בעיית אף נפתרה לבסוף
 ממנה לראות ואפשר המגורים מצריפי רחוקה היא ראשית,

 סרים היו המשמר אנשי שגית, אליה. הקרב כל את מועד בעוד
 את לבקר שנחפזו כיון הלילה, בשעות רחוקות לעתים אך אליה

 ולחטוף לעמדת־השמירה במהרה לחזור כדי המרובים, הצריפים
קלה. תנומה שם

במרתחה. כעובד מחברינו אחד לסדר הצלחנו יתר־על*כן,
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עלג־שפד״ משפל, אני, אונים רפה ני ויהי
״ т т •־ • т : Ч • ד־ ־ - : * • •

אינני, מאז התוכחה לנביאי נקד ני
מאסת־עד־זדפה, נגמלתי כבר כי ויהי
ן לשמעני — לשמע לו אזנים א׳ןר

 בכתג־יד הועתקו אשר שיריו, את כי עדיין, יודע אינו הוא
באזור... בעיר, שונים במקומות קוראים טפסים, בעשרות

וקרב. הלך חג־הפסח
 אחד, הונגרי יהודי בתוכנו היה המדויק. תאריכו את ידענו

 את העברי. הלוח לפי שנת־הירח, בסודות היטב התמצא אשר
 היינו לפרטי־פרטיהם, מדויקים מעשה־ידיו, השנה, לוהות

שונים. למקומות בשנה שנה מדי מעבירים
 אופי נשאו אשר החגים, אותם רק מציינים היינו במחנה

 בטוב עצמם ירגישו שבה אוירה ליצור שאפנו מובהק. לאומי
 גרידא. דתיים ומנהגים מסורות להם היו זרים אשר אלה, אף

 ותוך רבה בהקפדה הוכן הוא !הקלים מן היה לא כולו המבצע
אמצעי־הזהירות. כל נקיטת

 מקבלי רב. זמן עצמנו מתקינים היינו חג־הפסח לקראת
 שהגיעום המצרכים מיטב את לשולחךהכלל הקדישו חבילות
 שמורים היו ודגים בשר שימורי סוכריות, דברי־מאפה, מהבית.

 השגנו טריים. תפוחים אף נזדמנו שבועות. על שבועות היטב
 במים אותו שמהלנו אחר t כוהל מעט בית־המרקחת עובדי אצל

 הוכנה המסורתי. לקידוש הועדנוהו פירות, מיץ עליו והוספנו
 ״תוצרת — ידינו מעשה ובחלקה ממש של מצה בחלקה מצה,

עצמית״.
 הלאומיים החגים ראשון ובא הממשמש החג היה ד. בשביל
 אף אלא במחנה, רק לא כי לחוג. עמד אותו אשר היהודיים,

 לאומית מסורת שומרי יהודים בחברת בא לא ״חפשי״ בהיותו
 חש לא אולם כאלה, חוגים קיימים כי ידע, הוא דתית. או

אחריהם. לחפש צורך מעולם
 היתד. אי־סבלנותו המתקרב. ליום גלוי בקוצר־רוח ציפה עתה
ההכנות, מהלך על דבר ידע שלא משום דווקא ביותר, מובנת
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ז קל־מןינו במךבר* אויבים ןןןךב
 ךרכים שאלף השביענו, במה

ד האחים ברית את מהשפיח קארו

 כי יודע, הוא והחדש. הישן בין קו למתוח הוא חסר־אונים
 העבר, אל לחזור דרך אין אמת, זאת. לעשות ישכיל לא לעולם

 שתחת העול, בבשרו. זה עבר צרב אשר הכתמים יימחו לא אך
 אור השופע כל על צלו מטיל חייו, ימי כל קומתו שחה כבדו

נכסף. הוא אליו תקוות, והמעורר

תשר לך אגיש — רצונך
בגיא־יגון. כס־מלכות

-ישתרע אז ממרומיו  Т : • т т  : •

אחר. מךחב סוף אין עד
שופע, חמו כפור־סופה

גובר. ששון עצבן על

 ביתר אליו מושכו אין־סוף״ עד ה״משתרע אחר״ ״מרחב
 עדיין מנסה, הוא כאחד. והווה עבר על לכתוב מרבה הוא •שאת.

 אותם כל העתיד. בחובו צופן אשר אל להציץ פחד, בלי לא
 הנימה ביצירותיו. חליפות ומשתקפים מתערבבים הנושאים
הנפשי. במצבו תלויה ויצירה יצירה כל של הגוברת
 לראות יזכו שיריו כי בטוח, הוא t בספק מוטל אינו אחד דבר

 ועליו בלהות מחלום להקיץ איחר הוא נקראים. יהיו כי אור,
להיחפז...

בךמי*ליל, ליגע, לתוגת־נפשי, עד3מ
קומה, נא, ״קום בי: כל.ישותי נתחשמלה

— שמלל הוא לבי — לך״ נותךה רבה עת לא
!״כל־מאומה אמרת, לא עוד ״ומאום

; т ־: T 1 T T

 עם לחלוק שאיפה אף זוהי להתבטא. הרצון רק זה אין
 בתוהדלא־דרך. התעיה את מהם לחסוך נסיונו, את האחרים
סעד. להם להושיט
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 עצמו הוא הרחוק. הקדום, העבר הוט ניתק לא כי ידע, הוא
 1 ממנו חזק החוט כי התברר אך זה, חוט לקרוע פעם לא ניסה
 הוא יסוריו« עומס כל תחת הזה, החוט מעמד, החזיק הוא

תקוותו. את לו להשיב כדי נשתמר
!אכד סב בין חוט יע !מלעאל הם

מזה. זה ענינו עתים, קונו
— מךך?ת, תבל חכמות שבעים אלי
ישנה. ולא אחד הלב בר אך

ספק. כל נותר לא בזאת חשבונותיו. את סיים — עברו עם
בלב התפלה את אחפש ולא
המוקד. אל כיום —!לא הה, — אפנה ןלא

 בחיים, מקומו את למצוא בלבו, הנולדת החדשה התקוה
 שיחות אגב ומתחזקת הולכת זו תקוה למיניהן. תגובות מעוררת

 החיצון. העולם מן המסתננות לידיעות והודות ידידים, עם
 והולכים נבנים הרחוק בדרום אי־שם כיצד מספרות, אלו ידיעות

 לכל מקלט והולך מוקם !עתיק־יומין עם של חדשים חיים
 שווה־הזכויות מקומם את מצאו בה חברה, מתגבשת !הנרדפים

 רצון יש ובלשונם. בתרבותם עורם, בצבע מזה זה שונים אנשים
ההתרחשויות. של לעמקן לרדת להבין,

מאמא, ששמענו הזמירות עונות
- : • т  V - ; ״ . Т

 1 האדימה מדם ךרך־כלנו אך
 הרוצחים וצלובי מוקדים ועמא

האחים. בברית עחעלונו הם־הם

 היסוסים מלעורר פוסקות אינן אשר אלו, כאובות בעיות
 את לגלות מנסה הוא בשיריו. ויותר יותר מקומן ניכר וספקות,

 בתוך חש הוא גאותו את אשר לתחיה, הקם הכוח אותו מקוד
תוכו.

 חי אך — תמו מאז דורות על דורות
מסיני. מעה על תורתו מאור

מקימנו שעודו ?(אורו, סוד מה

[28]



גהלת. כבתה בלב — ?״ תחיה ״העוד
וחלל. ושלג, קופא. הדם

 עדי מקוטב ההד יינשא למען בקולי־קולות, לזעוק התאוויתי
ומצפים!״ חיים אנו! ״חיים קוטב:

 את הנייר על להעלות נחפז הוא בכתיבה. שוב החל ד.
 שיריו כי שוא, עמל זה אין כי האמין, הוא וזעיותיו. זכרונותיו

 שהנו יחיד, של גורלו על כל באזני וישפרו עולם אור יראו עוד
רבים. של גורלם
 עגמה וכאב, תוגה רוויי היו זה זמן בפרק שנכתבו שיריו כל

 נתיב על היחידה, בתו על או אשתו על שכתב בין וכיסופים.
 את ראה ובכל תמיד אותו, הסובב הטבע על או שחלפו חייו
 האישי, לעולמו היה הימורים עולם המאורעות. של המוצל צדם
 ביקש כאילו הגלידו, שטרם הנושנים בפצעיו חיטט והוא

פתרונים: לה שאין שאלה על מענה ביסוריו
מקומי? ומה אנוכי היכן
 את שלקחו חדשים בנושאים מתעניין התחיל כי הבחין, הוא

 רבות, שאלות על השיבו אשר נושאים נחת־רוח, לו והסבו לבו
 והדי חייו. ימי 1כי כמעט מצאה ולא תשובה חיפש עליהן

 עוד בלבו נולדה היא למדי. לו מוכרת היתה זו התעניינות
 והנרפשת הקטנה בעיירה דעתו, על עמד כשרק חייו, בשחר

 בהיותו עורף לה הפנה עצמו הוא זמן באותו המושב״. ב״תחום
 כליל להתמסר וחובה כלח, עליה אבד זו ״יהדות״ כי סבור,

ל״אנושות״.
 אינו אלפי־השניש, בני שרשיו קוצצו אשר צמח, כי ידע, עתה
 לא הוא ועוין. זר בקרקע מלאכותיים נבטים להצמיח מסוגל
 הזיעה, גם יהיו לשוא שהוא. שיקוי בכל ישקוהו אפילו יגדל,

הדמע. גם הדם, גם

 לגורים נטשת. מכבר ביתך תאמר:
שללת. מאסף זו תתן, אהבונף

לסטים, אף או ה?ף גבור .יז־עו, כיצד
הזלת. דסף למענם בתם־לבב ואם
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 המופתע. המהנדס אל זינק מהתרגשות, סמוק כולו
 המהנדס. דברי על יתואר לא בלעג חזר נכון.....״ ״ברור....

 זה מתווכח הרוחות, לכל אתה, למה אז וברור, נכון הכל ״אם
 טפו...״ !דיאלקטיקן כן גם ו רצופות שעתיים

 בדלת. וטרק יצא חדה פניה ובפנותו רקק, הוא
 לרגע. שהשתררה הדממה את הפסיק הנוכחים של רם צחוק

 לשלוח החלו המהנדס, את ובהקיפם ממקומותיהם, קפצו כולם
חיצי־לעג: בו

 ז״ מה מנתך, את קיבלת !״דיאלקטיקן
אותך!״ סידר ״כהוגן

 ה׳וו׳זבראשצ׳אנ־ כל את העבירו הממשלתי׳ ל׳צו ״בהתאם
 למחנות!״ שלך 22צים׳(חוזרים)

 ?״ דעתך מה בישראל, זה מעין צו להוציא היה ״כדאי
 !״הדיאלקטי ההגיון לפי זה אין הרי יסע, לא הוא ״אה,

 !״אנטי־יהודית׳ ׳תעמולה בעד במחנה שם אותו ״יושיבו
 סובלת אינה שלהם החרות׳ ׳מימאפיסיקת יושיבו! ״לא
!״מחנות

 צעדנו צריפיו. אל ופנינו בנו שישגיחו בלא ד. עם יצאתי
במחשבותיו. איש איש שקועים בדממה,
 עצמו להקריב המסוגל כוחות, שופע נפלא, נוער באותו הגיתי

 דמגוגיה של מעגל־הקסמים את לפרוץ השואף הרעיון, למען
גסה. אלימות ושל מרדימה

 שלושה חיים בה המציאות, את ידיעתנו מועטת מה הרהרתי,
 כולו, העם עם קשדם על ידיעותינו קלושות מה !יהודים מיליוני

 שתיקה, אותה פושעת, צודקת, בלתי מה עד בל־יינתק« קשר
אלה. מיליונים כלפי החפשי העולם של אפס־מעשה, אותו

 הנערים של תוחלתם את שיצדיק יום היבוא עצמי, שאלתי
 ז התנתן לה, מצפים שהם עזרה אוהד. «הללו

 האפלה כיפרדהשמים פני על רגלינו. תחת חרק השלג
הצפוני. הזוהר של אור אלומות התנוצצו

 הףלד מ׳ןזסמות כהל יאור
בשמי״על: ככתבת לן מבליח

Т ־* J * V S • ־־ • : -
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 שיר באזניכם 'לקרוא ממקומי, אני קמתי לי,״ ״הרשו־נא
אחד:

העזה רוחם על צרפתים, שגינת על
־ - • : T J T* ־־ т  -  т т

 ואולם — ידידי ספר לי
שהזה, הדה ספר לא מעולם
שחלם. סלום שום ספר לא

 בלזק של אוירו כן־פדיס. היה הוא
כאם. לו וצרפת — נשם הוא

,,׳רוסק של כלשהו סמן פו היה לא
הקודם. שמו הלנו׳ — משמו חוץ

 ה׳ממך: שנתה שמו ל׳פול׳ מ׳פול׳ פי
הוא. יפה־צליל יותר ׳פול׳ — לאזנה

Т : Т :

— פמובן דבר, ברוסיה הוא השאיר לא
• Т : т  т  т  : : • : •

אפילו. בה נולד לא שהרי

 מסוגו לאדם זר הלה רוסי נוף
ממנה! הוא רסק — ושפת־רוסיה

 ובהוגו ב?לובר היה בן־בית אף
סנה. חוף על דירתו כבחדרי

כדרך־אגב, זאת ספר הוא — ופוזאם
בחיוך־מבוכה: בקצור,

לכליו... ביתו הסנה, את נטש הוא
ן״ ה?רוכה מוסקבה לך, ו׳בונז׳ור׳

 ׳צו אפילו ״קיים המהנדס. ממקומו התרומם ונכון,״ מובן ״זה
 הקשר...״ מה אך כך, על ,1ממשלתי׳

 הכל המשפט. באמצע הפסיקו נופל שרפרף של נקישת־פתאום
 העשירית הכיתה תלמיד צעיר, בחור זה היה ראשיהם. הפנו

 הפואמה של כתב־יד טפסי הפצת בשל בזמנו שנאסר בחרקוב,
שנים. 10ל־ כך על ונידון אליגר למרגריתה ״נצחונך״
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 וההפליה האנטישמיות אותנו מאחדת לדבר. עליכם ״כך
מאחדים״.׳׳ המחנה, של גדרי־התיל אותנו מאחדים לרעה.
 ב־1הבנדר עם מתאחד אינך ״מדוע מישהו, שיסעו כן,״ ״אם

 אף אזור, אותו בתוך נמצאים הם גם הן ן הגרמנים עם ,2צים״
ז״ גדר־תיל מאחורי הם

 ברצינות. מדבר אני לדמגוגיה, ״הניחו הנואם. המשיך ״חדל,״
 המחשבה הישגי על גאוותכם את להבין עוד מסוגל הייתי

 — העולמיים ולמדע לתרבות היהודים תרומת על היהודית,
 לעניין מה אך — מאחרים גרועים אנו אין כי ההכרה, את לפחות

 היהודי׳(״דאס ׳הזיק עם אלה לכל יש קשר איזה ז ולזה קול־הדם
 ולחבר זה לעניין מה ו להסבירו אפשר וכיצד איד״) פינטעלע

 נהר־ אשר פושקין, של שפתו היא שפת־אמו אשר הקומסומול,
 סמל־ בעיניו הוא סובורוב אשר לו, הוא נהר־אם הוולגה

חיפהו״ עם או שלכם ירושלים עם לו משותף מה הגבורה?
 ובר־כוכבא, ״והמכבים, שנית. הפסיקוהו ״וביאליקז״

?״ וטרומפלדור
 אפשר זאת על מספר. שעות זה כנראה, נמשך, כבר הוויכוח

העצ התגובות ומן והמיוזעות הנרגשות הפנים מן לעמוד היה
עבר. מכל שנשמעו בניות
 נייר, פיסת על דבר־מה רושם התחיל לידי, ישב אשר ד.,
 תועה היה מבטו אך המדבר, לדברי פעם מדי מאזין היה

 שבמבטי, בשאלה משהשגיח לבסוף, לנייר. וחוזר במרחקים
כלפי. והושיטו כתב המכוסה הגליון על מבטו העביר חייך,

במקום. בו שאולתר שיר, זה היה
:הרפה לא המהנדס הוויכוח. נמשך בינתיים

 היהודי מהנוער ומי טרומפלדור! אומרים, אתם ״ביאליק,
 ומלבד ז ביאליק את הקראתם עצמכם, ואתם ? דבר עליהם יודע
 ההיסטוריה את הלאומית, תרבותו את האדם משמכיר זאת:

 עט לו משותף שדבר חש הוא כי למדי, טבעי שלו, והמסורת
 נער לראות רוצה הייתי אך נכון. זה דיאלקטית מבחינה עמו.

 שלכם, זה לטרומפלדור להיזקק בלי זו, בשותפות חש יחידי
 דיאלקטי־ אכן דוגלים... אתם בו בלבד, ׳זיק׳ אותו בכוח אלא
בלעג. סיים !״אתם מופלגים קנים
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 ולפגיעות לעלבונות הפליגו ואף לזה זה עוינים כאילו הצדדים
 כיון לסיבוכים, גורמות היו לא כאלו התלקחויות אישיות.

 נעוץ שהיה העצבנות, של האמיתי שרשה על עמדו שהכל
במינן. המיוחדות חייהם בנסיבות

 זו היתה המפגשים. לאחד ,л.עם אני הגענו, אחד ערב
 הבאפטיס־ מכת נכה ישיש קלושות. ומוארת נרחבת 17ימרתחה״

 חמרית. הנאה טובת מאתנו לו היתה המיתקן, על הממונה טים,
 לשם בלילות המתאספים דתיים, יהודים אנו כי סבור, היה הוא

 עלינו בסמכו בצריפו, לישון מסתלק היה העת בבוא תפילה.
 הבוקר. לקראת כתיקנו הכל יהא למען הדוודים על נשגיח כי

 היום את להקדיש הלילה, שנת לאחר לו, מאפשר היה זה סדר
 מאמיני עם ולוויכוחי־דת לאמונה אחיו עם לפגישות כולו

 היה הוא כי הדבר, טבעי במחנות. מרובים שהיו אחרות, כיתות
טובים. הדדיים יחסים על לשמור מאתנו פחות לא מעוניין

 שהגיחה בדמות־אדם, השגחנו המקום, אל שקרבנו בשעה
 זו היתה שהופיעה. כשם במפתיע ונעלמה מהאפלולית

 הזקיפים. של ביקורם סכנת בפני הנאספים על שחיפתה ״משמרת״
 המשולהבים ופניהם חברים, כשמונה ישבו המרתחה בתוך

 בלי ישבנו מהרגילים. לא ויכוח ביניהם מתפתח כי העידו
 התעניינותי אלינו. לבו שם לא איש אוזן. והטינו הגה להפליט

 כולם — שבחבורה הצעירים התאספו כי הבחנתי, כאשר גברה,
קומסומול. חברי שהיו מי

 לשעבר, 18״רוסאלמאש״ מהנדס צעיר, בחור לדברי הקשבתי
רב. עצמי בבטחון דיבר אשר

 ״הפאטריוטיות מתנגדיו, על הרעים !״המיטאפיזיקים ״אתם
 האידיאליסטים! לזרועות ישר אתכם דוחפת שלכם היהודית

 אשר את מלהוכיח פוסקים אינכם אם אתם, מטריאליסטים איזה
 יטה אשר יהודי חבר־קומסומול היימצא ז להוכחה ניתן לא

 על לזה, זה היהודים כל קרבת על שלכם הבל לדברי אוזן
:1,אליגר צודקת 1 קול־הדם ועל הדם אחדות

 — אךעה לא לדם, קול .לקו אם
לדם. צבע לש כי אדע רק
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 עולמו את החריבו וכל, מכל נישלוהו אשר אלה, למען לשמה
חייו. יסודות את לאל ושמו

 את מלשאת כוחותיו כשלו ביגונו? ישתף מי את יספר, למי
 את להקל עליו חלמיש.״ ״שביל־מלת. הדרך: תלאות כל

 עבר...״ מכל מאוסים ״פני־זר סביבו אולם הנאנק, לבו מעמסת
הראשונים. שיריו את כותב הוא וכך

 לסחוט יש אדם מכל מקומו. יכירנו לא בעלי־המקצוע במחנה
 עם להשלים מוכן העציר אין ובאם האפשרי שיא־המאמץ את

 אף פחם. בהפקת לעמול ילך־נא במחנה, בונה של היי־שובע
למדינה. דרוש פחם

 הוי, מכרות. של ודממה־מות סופת־שלגים יללת וורקוטה.
 צללי־אדם הרוחשים אלה, כוכי־קברים ומבעיתים עמוקים מה

 בלתי בשטף זורם השחור הזהב ושוב. הלוך חומקים כשהם
 פחם, פחם, :ויחידה אחת מלה הרף בלי מהדהדת סביב פוסק.
פחם.

ג
 יום הרגיל. במטלולם התנהלו האסירים של אפורים ימי־חול

 של העמום המעטה תחת חודש. רודף חודש בא, ויום הולך
 ולילות ערבים שלגו! ולילה ערב חיי הוסתרו החולף הזמן

 מהם אך רגיל, הבלתי מן כלום ולא בהם היה לא שלכאורה
ימי־היגע. את לשאת כוח שאבנו

 האזין ענייניהם, לחוג הדר בחורינו, את בהדרגה הכיר ד.
 בתשומת־ הסוערים. וויכוחיהם הערות שיחותיהם אל חרישית

 מחוץ קודם חיו אשר אלה, של לסיפוריהם הקשיב מיוחדת לב
 על זכרונות היהודי, הנוער מחיי סיפורים — לברית־המועצות

 הערכות האנטישמיות, גילויי על ציבורית, יהודית פעילות
 וכשלונותיהם. הישגיהם מאבקיהם, תיאורי שונים, לאישים

 ארוכה שעה לשבת נשאר היה מתפזרים, היו שהכל לאחר
 שלא דברים של לעומקם לרדת ומבקש ודורש חוקר כשהוא

בעיניו. תמוהים היו אף או לו נהירים היו
 יש זה לעומת מופשט. פילוסופי אופי השיז״ית לבשו לעתים

שנעשו עד והחריף, שהלך סוער, לוויכוח נהפכה שקטה ששיחה
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 האידית, והעתונות היהודי התיאטרון סגירת האנטי־פאשיסטי,
 את עודדה ממעל״ ״ההשראה היהודים. המוני את חרדה אפפה
 כמופקדים היהודים את ראו רבים ביותר. האפלים היצרים בעלי

 החמישי״ ״הסעיף עלבונם. תובע אין כי שנוכחו כיון לתעלוליהם,
 כל לעיני אותותיו נתן הלאומיות, את המפרש הזהות, שבתעודת

 אלימות מעשי תכפו ברחוב עבודה. ובמקומות באוניברסיטאות
ביהודים. ישירה

ן לך נוגע הדבר אין כאילו עורף, לפנות היה ,זאפשר
האנער — מיד עם במה? — להתחלף

איךג?ר? ?תיבת קל אבק ך?לי מעל
מתנכר הייתי לדרך־מסלולים

וממר. מפחדים ברחתי ולא
: Т- : • ־ : V V • Т

? מעצמך לברוח תוכל וכי לברוח. לאן היה לא
 הוא כי השניה. הפעם זו לקחתו, באו הסתיו מלילות באחד

 פעמים שלוש נפצע הוא כי ביותר, הקלה העבירה את עבר לא
 ששה יקיבל באותות־כבוד פעמיים הוכתר הוא כי בחזית,

 במה אלה כל — המולדת״ בעד ב״מלחמה אותות־הצטיינות
 בית־דין הגדירו בפניו שלא העמידוהו. לא למשפט אך ? נחשבו

במחנה־עבודה. שנים עשר לו ופסקו כ״פובטורניק״ ״מיוחד״
ידע, זאת רק לו. אירע מה תפס לא בהקיץ. כישן היה הוא

בקרבו. מת כאילו לבו תקנה. לו שאין דבר נפל כי

 איך את זוכרת הוא... חת שוב
בליל? הךלת על דפקו

 הלב אך מקבר, זה יהזה
מתחלחל. עודו כקךם

 לו הציעו ההקירות. בשעת ייסרוהו ולא עינוהו לא הפעם
 למד שכן ומענות, טענות ללא חתם והוא פסק־הדין על לחתום

הועיל. ללא היא התנגדות כל כי המר מנסיונו
 של הבניין במשרד עבודה מקום לו מצאו כמהנדם־בניין,

ראויה עבודה לעשות מסוגל היה לא הוא אך .1‘״סטפלאג״
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 התקפת־ במהלך ישותו. כל את שכבשו נוקבות שאלות של
 הכללית התמונה והתבהרה הלכה הסובייטיים הצבאות של הנגד

 גם ובתוכם אירופה יהודי על שהתחוללה האימים שואת של
 הקטנים, ילדיו ושני אשתו לשלום החרדה רוסיה. יהודי על

 ליום. מיום גברה המלחמה, תחילת עם הגרמנים בידי שנתפסו
 וקברי־ ההרוסות הערים השרופים, והכפרים העיירות מראה

 ששרדו העם אסון עדי של הראשונות ההופעות עם האחים,
היסוד. עד נפשו את זעזעו — לפליטה

הוא, ראה שד אוחזות ידי־תינוקות т т :־* I * נ••

ל.3ונ מת ןהוא — ?לפתו שד־אם
התבקעו. אבנים — החמסין סח צד.

ז האוכל האשכח? לבי: הגידה,

 ילדיו אשתו, אבדן על הידיעה השיגתו ברלין במבואות
 עליו ירדה הכלל. יגון עם התמזג האישי יגונו ואחותו. הקטנים
 הגדולים בניו בחיים נותרו עדיין אך מנשוא. כבדה מועקה
 חזר שיבה, כולו ורצוץ, דווי הישישה. אמו אי־שם עדיין וחיתה

מבראשית. הכל להתחיל כדי ההרוסה ללנינגראד
 החלה כי היה, דומה — הטרף חית הכרעת עם — ושוב
 בלהות. חלום אלא היה לא עבר אשר כל כי חדשה, תקופה

 בלטיפת בית, של בחמימותו לחוש לכאב עד רצונו היה עז
לדאגתו. היו זקוקים עוד הגדולים ילדיו ילדים. בשמחת אשה,

 גזלה ממנה אף ולבבית. טובה אשה היתה השניה אשתו
 הקיפתם היא עליה, נתחבבו בניו לה. הקרובים כל את המלחמה
 להם היתד. דרושה כה אשר נוחה, אוירת־בית יצרה בטיפולה,

לכולם.
 ודרוש. אהוב הנך כי חש, כשאתה משפחה, בחוג להימצא טוב
 יעלה אולי עליו. שעברו הנוראות מחץ יפוג הזמן במרוצת אולי
 סיבוכים ההרות נסיבות אותן מכל ולהתרחק להירגע בידו

הצנוע. באורח־חייו עכשו, גם לו שארבו

 —חדשות רוחות לו. ניתן לא החיצון העולם מן כליל להיבדל
היהודי הועד חיסול אחר הארץ. פני על נשבו — רעות רוחות
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 להבינה. שנבצר הנאה — הרשע של ההרסני מבודד הנאה תוך
 אכזריות ספור, אין עלבונות לילה, מדי הקירות כך, ואחר

 בהאשמות הודה הכל! על חתם הוא וזוהמה. רעב ואלימות,
 לכל זה יהא משם. הימלט למען רק — ביותר ווסרוודהשחר

הללו. האנשים מן .הרהק — ובלבד יהיה, אשר מקום

 הללת הוגפה בנקוש
הטתו, ליל בעלטת
 באין־תוהלת ולהגות

רב. שפע לי נתן פנאי

 בשל רק לא מוחץ. חריף, כאב מעורבים היו ההרהורים
 בשל חי, אביהם בעוד שנתייתמו הילדים בשל שחובלו, החיים
 אנשים ואלפי מאות בראותו התענה לבו כאלמנה. שכמוה האשד,

 המפרך מעמל־כפיה נאנקים חרמה, עד נרדפים כמוהו פשוטים
 אשד אנשים, גמורה! כוחות לאפיסת מגיעים דכא! עד

 להבין שנלאו זה, גורל אותם פקד מה בשל ידעו לא כמוהו
 משאת־ חורבן היה מכל והאיום אסונם. דרוש ולמי מה לשם
 אמונתו בכוח נוצר אשר הזוהר, מלא העולם הכחדת — נפשו
וביעורו. באדם
 לתוך פרצה אשר זו, שואה של פשרה על לעמוד השתדל הוא
 פיהן על והפכה עקרונותיו כל את השורש מן עקרה עולמו,

לנצח. בל־יימוטו כיסודות לו שנראו האמיתות כל את
 האסיר, גורל גורלו, השליכו אשר בכל השנים, אותן כל

 נהר על — ישב שבתוכם האנשים של לצערם להבין התאמץ
 12—10 אחרי ובקאזאכסתן. ’׳,בטיישאט ,1‘ובנורילסק 1’קולימה

 ביער, עצים בכריתת או פחם במכרה מפרכת עבודה של שעות
 עמם עדיין נפשו בעמקי אחרים. למען וכוח פנאי מוצא היה
הצדק. של ובכוחו האדם בנפש האמונה זיק

 משפחתו את לבקר לו שיתירו ובלי שחררוהו, 1942 בשנת
החזית. אל ומשם גיוס למחנה משלוח בקבוצת העבירוהו

 אח ואירועיה החזית חיי בזכרונו טשטשו מפתיעה במהירות
שלמה שורה עולמו ברום והציבו לפני־כן עליו עבר אשר כל
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 היוצר ובכוחה המנהיגים של דרכם בנכונות הנעלות, במידותיו
ז המפלגה של

 היה זר הנוקשים, העקרונות תורת זרה היתה הנלהב לאפיו
 הפלגים ניגודי ושל מפלגתיים ריבות של הפוליטי הרקע

 בהם הכרוכים האישיים והסכסוכים הדעות חילוקי כל השונים.
 של הזון־האדירים לעומת מה־־בכך של לדברים בעיניו דמו

כל. המקיף אידיאל
 אחיו של לפתע־פתאום, היעלמו, עם בא הראשון הזעזוע

 ולשוא הלילות, באחד נאסר האח לבו. בכל אהב אותו הבכור,
גורלו. על להיוודע המאמצים כל היו

 בארגון פעיל היה הבכור כשאחיו הילדות, ימי בזכרונו עלו
 כנחבא הוא ישב בהם הערבים, נזכרו היהודי. הנוער של ציוני

 שקראו הנלהבים, אחיו לנאומי בהתפעלות והאזין בפינתו
 לאחים חדשים חיים שם לבנות כדי לפלשתינה, לעלות לחברים

 אל הבכור אחיו את אף סחפה שפרצה המהפכה חסרי־בית.
 כל למען — פה החדשים החיים את לבנות החליט הוא אפיקה.
 כל את עליהם ומסר אלה חדשים בחיים אמון נתן הוא האדם.

 וילדה יגון, רצוצת אשה נשארה עוד... איננו עתה כוחותיו.
פעוטה.

 בארץ־הגזרה נפל שדוד אביך
 י הגיע קצו לעת לבו, רחש מי שם

 המכורה חזון כבנעוריו, השוב,
 ן הניע בעז, הךעיד לבו נימי
 ז לסבל בדונרה רוחו אמץ ומי

הצל. לך ןשיח אמך עיני ט2מ

.1937 שנת הגורלית, השנה ובאה קרבה

 עצמו לסלט משתדל הוא בלילה. לקחו אחיו, כאת אותו, גם
אחריו... רודף זכרם אשר ביעותים, ליל אותו ממראות

 מארונות, שהושלכו מקומטים חפצים סתורים, ...מצעי־מיטה
 וילדים בבכי הממררת אשתו פרומה, ספה קרועים, ספרים

השגרתית מלאכתם את עושים במדי־השרד, ואלה, מבוהלים.
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 מהפכת־ של בתקופה קשורים היו בזכרונו שנחרתו הראשונים
 היהודית׳ העיירה בחיי שידוד־מערכות חוללה אשר פברואר,

 רוסיה יהודי המוני לפני ופתחה ״תחום־המושב״ את מחתה
וזעזועים. מאורעות סואן לעולם שער

 ספג הוא הרחב. לעולם כמהה בהיר־העיניים הנער של נפשו
 דרך שהתוו מסיסמאות התלהב הדרור, משבי את קרבו אל

 שווים. בין לשווים נהפכים אחיו את ראה מזהיר, לעתיד
הזאת. לאמונה מאודו בכל התמסר והאמין, משראה
 נגר של כשוליה עובד והתחיל המחוז לעיר נסע הימים באחד
ערב. של בביודספר ומבקר

 חילות האזרחים. מלחמת ובעקבותיהם אוקטובר* ״ימי באו
 עשו הגרמני הצבא וכן פטלורה, ושל מאכנו של ״הלבנים״,

ובכפרים. בערים שמות
 שראו אלה בסכנה. נתון היה לעולם בא זה אך אשר החופש
להגנתה. קמו האדם, לכל צופן־אושר לעתיד ערובה במהפכה

 השחוחה, קומתו את האדם זקף בהם גדולים, ימים אלה היו
 יתר עצמו וראה ליאות, ללא למד למחצה, רעב עבד יחף, נלחם
קדימה. ההיסטוריה את מצעיד חדשים, חיים
 בפגישות־שבתון ובסדנה, בקומסומול מאושר. היה ד.

 מקום בכל וברחוב, בבית ובעצרות־עם, באסיפות ובכינוסים,
 בכוחותיו בטוח והיה ומועיל דתש עצמו את הרגיש ומקום

ובצדקתו.
 שנשא האשה בזה הפריעוהו ולא בצמאון, ולמד קרא הוא

 עם קרא, אשר ספר כל עם כי חש, הוא להם. שנולדו והילדים
 כוחותיו, מתחזקים אפקו, מתרחב בייצור, שנחל הצלחה כל

 בני־האדם. כל של ובאשרם שלו באשרו חדוותו וגדלה והולכת
 באותו הדברים את רואים כמוהו, חשים הכל כי דימה, הוא
 שהתחבבה לנינגראד העיר משאת־נפש. לאותה שואפים אור,
 עולם סביבו יצרו וילדיו אשתו אחיותיו, אחיו, הוריו, עליו,
 מרחבי־ של הקודרת המציאות על חיפה אשר עולם חמדה, מלא

 אז יכול מה וכי עם. פשוטי מיליוני של המר גורלם ועל הארץ
באדם, נפשו בכל שהאמין מי שהיא כמות המציאות על לדעת
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 ממעלית נפל האפשר, ככל בהקדם המכרה את לנטוש וברצותו
 לה שאיו אבדה לנו היה מותו והתרסק. הבונקר לתוך הפחם

לנו על השרה האסון תקנה« דכאון... כו

שנת תקיץ כי היא גזרה  דוח־ת־לבב מ
כני ימים עולי כל לזכר תפארת, ו

שכב תעלה אם קונם נספרו. לא  מ
למזכרת. ק?ר על תחרת שמם בטךם

 זקוקים היו שכנינו הפירצה. את למלא עלינו היתד, שומה
ת עזר  הדרכים בכל אליהם העברתי את לסדר הוחלט ל

תי הכרח היה לא אז עד נמצאתי בו במכרה האפשריות. חו  בנוכ
שכתי זאת מלבד הקבועה. תר נמ  עם קרובה להיכרות שאת בי

הסגולה. איש ד.,
 את שאספתי לאחר הימים, באחד בהצלחה. הוכתרו מאמצינו

 כשידידי החדש, מגורי מקום אל פעמי שמתי ״מטלטלי״, כל
ת אותי מלווים מזה  בשמחה. פני מקבלים מזה וידידי בחמימו

ת עניין. מלאות היו החדשות וההכרויות הפגישות  בל־ עקבו
כרוני נחרתו יימחו  מתקיימות היו אשר ד., עם משיחותי בז

שבתי רבים ערבים לילה. מדי  אשר רבים מני אחד לסיפור, הק
ש אשר באדם, מעשה אז. עד למישהו נודעו אם ספק  צדק ביק
תקל אמת חיפש לכפיה, קרבן ונפל שקר, ונ  לחירות שאף ב

עבדות. לתוך והוטל

ב
ח לפני שנים מספר קטנה, יהודית בעיירה נולד ד. ר  מלחמת פ

 המדכאה בחומה מוסגר ומחניק, דחוק עולם בתוך רוסיה־יפן,
ת משפחה בקרב גדל הוא ״תחום־המושב״. של שו  של רבת־נפ

עני. יהודי בעל־מלאכה

 שירגיש בלי עליו עברו תקופה אותה של סוערים מאורעות
 הראשונה המהפכה יפן, עם המלחמה זכרונות כמעט. בהם

 תוך זמן, לאחר אך לנחלה לו היו היהודים על והפוגרומים
 היה עצמו הוא מבוגרים. של המאוחרים סיפוריהם שמיעת
האישיים הרשמים המתרחש. את מלהבין צעיר מעשה בשעת
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ם מאמצים לאחר ם, ד. הוכנס מרובי  הקיפוהו בו לבית־החולי
מת־לב שם שעבדו האסירים שו  החמימות דאגה. מלא ובטיפול בת

 סייעה היא אף המבקרים, החברים לו העניקו אותה הידידותית,
שותו המהירה. להתאוש

רנו על ידע הוא קו ת לנו וציפה העתיד בי  אשר המרפאה, בגינ
שאני פעמי, שמתי אליה  ומסיפור* הרעים עם מהשיחה נרגש כ

שמעתי. עתה זה אשר המעשה

מו זה היה השנה. מחצית חלפה  בחיי .1954 חורף של בעיצו
שו המחנה ת שבאו משמעות, רבי מאורעות אז התרח עקבו  ב

אי וורקוטה. אסירי של ה״התקוממות״ שתפרו החיים תנ  והלכו. ה
ה ניטלה הלחם בעיית ת פו רי ת להבל ההכרח בטל ח חבולו  כדי ת
ת להשיג ת פ ספ ם למען נו  אנשים, למחצה. והרעבים הרעבי

ת עד שהגיעו בהדרגה. התחזקו כוחם, כלו
שונים מקרים על נודע  ועל מועד בטרם שחרור של רא
ת לבקרה תכניות שונה התיקים. של המוני  המחנה בחיי לרא

ם אסירים של טיי ת הופיעו פולי שיונו תנועה־ללא־ליווי. ר
שרויות הרת היתה שנוצרה האוירה  שדה* להרחבת אפ
תנו חם פעילו קשרינו. של וחיזוקם ולפיתו

 השירים כל את לידי קיבלתי ד. עם מגעי נמשך זמן אותו
תו. שהיו שו ם לא בר תבו וכולם היו, רבי ת נכ שנ  במחנה 1951 ב

שתמרו הם .12קאראגאנדה  המחבר ידי על מוסתרים כשהם בנס, נ
ת באחת  מחמת חיזוק. קורת מאחורי המכרה, שבמעמקי המחילו
תנו שלא כמעט הפחם ואבק הטחב  עלה רב במאמץ לקריאה. ני
ח בידנו שורות את לפענ שטשות ה שיב למחצה המטו  את ולה
תו. תכנן לקדמו

שימת להיכלל שזכו המעטים האסירים ב׳־ן  המיועדים בר
 השכן. מהמכרה הסטודנט ידידי נמצא המועד לפני להשתחרר

ת להיות היה עתיד שונה הסנוני  אפשרות לה שהיתה שלנו, הרא
 אחרת. גזר הגורל אך החפשי. העולם חופי אל להגיע ממש של
 פנים לו שהאיר המזל, בעבודה. עדיין נמצא שחרורו לפני יום
שקלו כנראה הוציאו הוממת, כה אפתעה תוך שיווי־מ  הנפשי. מ

סביבתו את שכח כאילו הפעם אך ושקול. זהיר היד, כרגיל
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ק ואילצם מנוחתם גזל מה להם? היה מה שולים אל לזנ  הנח
ומאבק? לבטים של הסוערים

 שלפניהם. המטרה את וידעו חדות־חיים מלאים היו כולם
שנידונו  את איבדו לא שנים, וחמש עשרים עד למאסר מ

ם גם בצדקתם האמונה אי תר הקשים בתנ  המחנה. חיי של ביו
 היהודי לעם קשר־מה לו שהיה דבר כל ולהבין לדעת תשוקתם
 עצמם ראו הגדול ברובם גבול. ידעה לא היהודית, ולמדינה

ה כתושביה, לבוא לעתיד ה בני עי מג  קמה אשר המולדת של ו
לתחיה.

שה נשמעה וילון המכוסה החלון מאחורי  זה היה מכופלת. נקי
ת כי מוסכם, אות  ודברים אומד בלי לסיומה. קרבה התחרו

החלפנו ממקומנו קמנו ם לחיצות ו  כי הוברר אמיצות. עיי
 גובה על עומדים המקום, פעילי ועד את המהווים אלה, שלושה
ה ההנהגה אומר, הווה ועודם) תונ ת. בידיים נ רנו נאמנו  התפז

אחד־אחד.

ד. עם הפגישה הפרק על עמדה נפרדנו בטרם
 אחד, יום אותו. מצא כיצד לי סיפר המקומיים החברים אהד

ך לאזנו הגיע הכורים, לצריף נכים עת תו ת ההמולה ב  הכללי
הו של מפיו שנפלט משפט אךד  בקרוב יגיע זה זקן ״יהודון :מ
ת־ החבר גילה קצרים חיפושים לאחר חשבון״. של לסופו  בפינ
דיו שוכב איש ואפלה מרוחקת צריף  היצועים אחד על בבג

שם לראשו מעל מכוסה העליונים,  שישב הבחור בלה. במעיל־ג
תיו בתיקון עסק למטה תלו  ועקב במבקר משהבחין ההדורות. חו
ר הניע העליון, היצוע כלפי במבטו אחריו ת בידו הבחו  כי לאו
 לצדו שישב אחר אדם ״דועך״. :קצרות ופלט תקוה כל אפסה

ש הסביר  מפשע. חף כמוהו. מאין טוב־לב ״אדם חפצה: בנפ
 בגלל והכל — קברו סף אל שהביאוהו עד הרף בלי אותו רדפו

הזה!״ הארור הפוזם
ת, דיאגנוזה קבע שהוזעק רופא  הכל את המסבירה פסקני

ת סירב זה עם .”אלימנטארית״ ״דיסטרופיה :כל מכל  את להפנו
 הוכרזה אלימנטארית״ ״דיסטרופיה שכן המרפאה, אל החולה
שרית וכבלתי קיימת כבלתי אי אפ תנ הסובייטית. המציאות ב
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שבת ביום שון־ב  השכנים אצל להתקיים עמדה הקרוב הרא
כדורגל. תחרות
שמוני 1 למכרה בואי עם מיד  מעשה סוף מתוך ידידי, ר

שבה  תפקיד הכדורגל. לקבוצת כאיש־מילואים תחילה, במח
אי של שעתיים לי העניק ״שחקן־המילואים״  ביקורת. ללא פנ

ך משך הכדורגל משחק  ואת ה״הנהלד.״ את הצופים קהל לתו
 האנשים עם להיפגש היה אפשר זד, זמן במשך הסוהרים. סגל

 תוך הקיימים. את ולהרחיב שנותקו קשרים לאהות הדרושים,
דנו עולה היה הצפוני הקיץ של החדשים 3—2  מספר לבקר בי

רבה. בהצלחה נוצל זה תכסיס מכרות. של רב
קור על ההקלה למרבה  בטל השכנים, אצל המקווה הבי

ה ההכרח תחבור מעולה. ובשמירה ב
 קבוצה פעילי בראש יהודים. כארבעים נמצאו 10—9 במכרה

שעבר מתלמד עמד זו אד, הפדגוגי המכון של ל  אשר בלנינגר
ת נידון ד עבודה ב״מחנות שנים 25 לבלו מידוו קון־ תי  על ו

שתייכותו ת זו, קבוצה ציונית. סטודנטים לקבוצת ה  אחרות כרבו
שונות בערים אחת ובעונה בעת שהתארגנו ת־ של ה  ברי
שפעת צצה המועצות, ת של תקומתה בה  ומלחמת ישראל מדינ
ת ועקב 1948—49 שנות של העצמאות  האנטישמיות הגבר

שיסטי הועד חיסול לאחר בברית־ד,מועצות היהודי. האנטי־פא
 שמעולם אף־על־פי מספר, שנים זה רעהו את איש הכרנו

 קשרים משותפים, עניינים לנו היו זה. את זה ראינו לא
ת משותפים שותפות. ודאגו  לראשונה עמו להיפגש עמדתי מ

פנים. אל פנים

שתוקקתי השנים אותן כל  של לעמקו לרדת מאודי בכל ה
 של היהודי הנוער בקרב והולך מתרחש שהיה המופלא התהליך

ת. כנו אשר החפשי, העולם יהודי אנו, ברית־המועצו ח חונ  ברו
כנו ספגנו אשר ילדותנו, משחר לאומית תו ת נכסי את ל  התרבו

מרצת תמורה להבין מאתנו נבצר העברית,  שהתחוללה זו נ
שו תו של בנפ נוער. או

חונכו שנולדו אלה, צעירים  את שמעו שלא המהפכה, לאחר ו
 מההיסטוריה מאד דל מושג אלא להם היה שלא העברית, השפה

ת שתייכו אשר היהודית, והתרבו — לקומסומול, ככולם רובם ה
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ה כי לימים, צעיר עוד אינו ד. כי צוין, המצופנת בפתק  נמנ
 מן מתרחק הוא כי ,0(מועדים) ה״פובטורניקים״ עם הוא

תב בדחקות שרוי הבריות, ת שני צורפו לפתק שירים. וכו  גליונו
תב מכוסים נפרדים, מאבק־פחם. ושחורים ממועכים — זעיר כ

 במכרה עבדתי ההם בימים זה. לילה לשכוח אוכל לא לעולם
סי את הצבתי מרוחקת, במחילה בהסתתרי כמודד־גאז.  על פנ

שבתי פחם, גוש גבי ת פס על התי ת־הקרוניו  והחילותי רכב
בקריאה.

מק במינן. יחידות היו הנסיבות  מתחת מטר 300 של בעו
 ליד מצרים, חושך בה שרר אשר במחילה האדמה, לפני

 של שיעור ללא העצום לחצו תחת שחרקו המעוקמות, הקורות
 הנוטפים, מי־המכרה של הקצוב שקשוקם לקול סלע־בראשית,

שת לאזגי הגיעה לפרקים דממת־קבר. אפוף ישבתי ם נקי  הגלגלי
במרחק. אי־שם העובר חשמלי קטר של

ת רבה, כה תוגה שפעה המזוהמים, הקטנים, מהדפים  עצבו
 ״ארץ הזאת, הארץ לאימי שהורגלתי אני, כי עד עמוקה, כד.

 גופי. בכל צמרמורת חשתי אדם״, בפי ומקוללת שכודות־אל
ת־ הגיחה מתוכה אשר זו, מאפלה להימלט הרצון התעורר  דמו

 מעליו הסף, את שחצה כמי ורצוץ, שפוף אדם של רפאים
ת: הכתובת התנוססה רלי הגו

161 תקוה מכל חז־לו

הו מיהו ז אלוהים בחסד זה משורר מיהו  הדובר יהודי או
תז של בשפתו ל ה ע מדוע קו מנ  לדם אחיו עם מהיפגש הוא נ

 מוסיף והוא תקוה, כל ממנו אבדה אשר זה אדם ולצרה?
תו גורף ולאן חייו דרך מה — בלא־יודעים, לקוות  הזרם או

והדלוח? הנסער
ה בקעה שמתוכה זו מדממת־חדלון להיחלץ ביקשתי בלנ  הקו

החרישית...
ר דנקואר הם י סגו נערת, כמו ב

העור, וכנער ל9לעך
 בקזחרת וימקו יךמסו עד

לק?ר. הכל בו ךכיק, רפש
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א ו ב מ

ה היה ו ז תי ס מי .1953 ב חו ת »גי ב ל צ׳ ל ר ט ש נ בי מ קו ה
ט־אוגול  העצירים. של הגדול״ ״המיון התנהל לו ומחוצה וורקו

קו הגנרל אנ אראבי חפז 2ד חונו את לבצר נ צ  על העקוב־מדם נ
שלטונות מגן. חסרי אסירים ת כי הבינו, ה  הבורים התקוממו

 מאליה. פרצה לא 5וודקוטד, של הפחם אגן של שלם באזור
ת המשמעת ם שגילו המופתי רי מ  הממושך הזמן השובתים, ה

שטותה ומהירות השביתה שארכה  המבודדים המכרות בין התפ
ת עדות שימשו מזה זה בו ניצח טי  הארגון. של המעולה ל

שובתים פעילי את בשלחה תגלו ה  סגורים לבתי־סוהר שי
ם ובהעבירה ת רבי  ליטול ההנהלה קיוותה אחרים, למכרו
הפנימיים. קשריהם את ולחסל הנהגתם את מההמונים

 בגדר היתה לא 4לאומי לגיבוש רצ׳לאג אסירי של שאיפתם
שביל סוד  רב זמן כי יד־נז, לא הם אך .5המבצעים אגף פקידי ב

 המחתרת תנועת פעילי שקדו כבר ה״התקוממות״ לפני
 כיצד שלמה שיטה עובדה מאסרם. מקום את לזמן מזמן להחליף

ה אל ואף אחר מכרה אל ״להישלח״  מרוץ לקראת אחר. מחי
 שהספיקו אסירים, של ניכר מספר הצטבר ה״התקוממות״

מרבית לשהות ת ב ם היטב והתמצאו הרצ׳לאג של המכרו אי  בתנ
אחד. כל של המקומיים

תו כי מובן, ממילא  ידי על שתוכנן הגדול״, ״המיון או
שלטונות  תוצאה לו היתה המכרות, בין לקשרים קץ לשים כדי ה

הפוכה.
ה עמו אשר *,6 מם׳ המכרה של היהודים הפעילים חבר  נמנ

תב  מספר לכוון ספטמבר בחודש החליט האלה, הדברים כו
ת אותן לחיזוק אנשים ת גילו שבהן הקבוצו שלטונו  מחברי כמה ה

ך בפעילים. מחסור בהן הורגש ולכן השביתה ועדי תו  רבים ב
 ״קאפיטאלנאיה״. ,ז1 מם׳ המכרה אל אנוכי גם ״הלכתי״ אחרים

 מס׳ הזעירים״ ״המכרות באזור גובל זה מכרה של המחנה אזור
אנו קצרה הקופה תוך *.10-4(  מהם אשר שכנינו, עם במגע ב

שונה שמעתי ד. על לרא
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מד זמירי] [ז. הלוחשות הגחלים ליד
מו ליכטנבום] [י. לוהט עדן
מח רייכמן] [ח. משה
מט שרת] [מ. קלונדייק
נא זמירי] [ז. אדעה זו המלה אהת
ג נ זמירי] [ז. לשלמה אשר השירים שיר
גד, שרת] [מ. דואר בול
נז שרת] [מ. חנוכה
נט שלוגסקי] [א. שולמית

0 זמירי] [ז. השרון עמק
סב זמירי] [ז. לריק חלפו חיי
ג ס . י ליכטנבום] [ ידיד שלום היה
סד, תומר] [ב״צ 9—1 השירים ראשון, פרק :האם

עב רייכמן] [ח, 1 ,7—1 שירים שני, סרק 1

עז תומר] [ב״צ 1—8 שירים שני, פרק 0, 1 2, 1 3

סב תומר] [ב״צ 5—1 שירים שלישי, סרק
ח פ פרסמן] [אליהו אהבה לשכוח
ט ס פרסמן] [א. סוניטה

צ פרסמן] [א. מנעול חורק
א צ פרסמן] [א. נוטלת הלקה השיכחה
צב זמירי] [ז. למכזב אבוזה
צג פרסמן] [א. אלוהים בפקוד
צד שרת] [מ. טבעות שתי
צו זמירי] [ז. במאי נולדת
צח פרסמן] [א. לבו
ם צ זמירי] [ז. הרוח לשפלי
קא זמירי] [ז. אגרת
קג תומר] [ב״צ חלמתי
קד זמירי] [ז. הכור
קת זמירי] [ז. פתע נאלמת
קו גולדברג] [לאה השלג הפשיר
קז זמירי] [ז. המלה
קח שלובסקי] [א. גז חורף עוד
קט זמירי] [ז. אוצרות שלושה
קי זמירי] [ז. הצבר אל

קיא ]л [ת. באש עלתה ביתר מצודת
קיב זמירי] [ז. וגלית דוד
קיד אלתרמן] [נ. הזקיף
קטז זמירי] [ז. הזר
קיז למבוא הערות
קיט לשירים הערות



תיכן
בסוגריים] מצוין המתרגם [שם

מבוא
 • מזלות של פזם יועם

 הסתיו ליל בעלטת
 ערשי על

 שמרגלית כשם
 המנחה החוט

אדם בן
 זו את זה חבקנו
 ראית

מקדמונים
 עדן־יה על אני כשהולם

גנס1די
 השלכת עלי כי יאשם מי

 רבות הוכיתי
 ילדות תפילת

 אני רפה־אונים כי ייהי
 תחזית שמעי
 יקירה עייפת

 פייטן איני
 פשוט
שרול
 חלף עבר אשר

שממון
 הוטבלנו לשמד

 יוסי בתפארת לא
 אגדה

 פגישה
חולה

 הישן הסודר
 העשן

 ריף
 השיבה
חמסין

 אהבתך מזבח על
 אגדי בךמלד
הקוטב בזוהר

11 זמירי] וז. [א.
4 3 ב.] [יקותיאל
א שלונסקי] [אברהס
ב ארד] [צבי
ג רייכמן] [חנניה
ד רייכמן] [ח.
ה ליכטנבום] [יוסף
ו אלתרמן] [נתן
ז רייכמן] [ח.
ח שלונסקי] [א.
ט רייכמן] [ח.
י רייכמן] [ח.

יא זמירי] [זאב
יב ארד] [צ.
יג ליכטנבום] [י.
יד ב.) [יקותיאל
טו רייכמן] [ח.
טז אלתרמן] [נ.
יח גולדברג] [לאה
יט שרת] [משה
כא ב.) [יקותיאל
כג ב.| [יקותיאל
כד רייכמן] [ח.
כה זמירי] [ז.
כו רייכמן] [ח.
כז גולדברג] [לאה
כח ליכטנבום] [י.
כט רייכמן] [ח.
ל ב.] [יקותיאל

לא זמירי] [ז.
לג זמירי] [ז.
לה זמירי] [ז.
לד! זמירי] [ז.
מ ב.] [יקותיאל

מא ]л [ת.
מג ]л [ת.





ת מתברכת עובד״ ״עם הוצאת  לאור להוציא בחלקה שנפלה בזכו
.,מחילות׳ ״גלגול בדרך לידיד, שהגיע זה אוסף־שירים

 הריכוז ממחנות באחד ימינו, של הרוסית שבגולה הגולה בתוך
 שירים נתחברו המועצות, ברית של צפונה שבירכתי הפרך ועבודת

 והפורענויות התהפוכות כל עליו שעברו יהודי, אסיר בידי רוסית אלה
 רוחות של קל משב עיירה, של הוי בתוך מסורתי חינוך דורו: של

התמכ המהפכה, שעוררה האדיר ההתלהבות נחשול הלאומית, החחיה
 ה״טיהורים* מחץ לאדם, גאולה המבשר החדש למשטר ונפש בלב רות

 גיוס לשם שחרור וגלות, מאסר השלטת, המפלגה בתוך והרדיפות
 שקצרה השואה לזוועות עדוודראייה העולמית, המלחמה למערכות

 הסתגרות תוך החיים הריסות להקמת מאמץ המשפחה, בתוך דמים קציר
 התרבות שרידי נגד הדיכוי מסע עקב וגלות מאסר שוב אמות, ,בד

 במרחקי אור שביב התלקחות היסורים נתיב של ובסופו היהודית,
 זכרונות יקיצת ובעקבותיה ישראל, עצמאות בשורת עם המאפליה
 למחצבתו, התועה הבן ושיבת עמומים רחשי-לב הצטללות קדומים,

חדשים. לחיים שהתעוררה נפשו בתוך
 שנכתב המבוא, העברי. ובתרגומם הרוסי במקורם ניתנים השירים

 פרשת את להאיר בא מקרוב, והכירו לכלא אח למחבר שהיה מי בידי
 מעל הלוט את לגול סביבתו תיאור ומתוך השראתו, ומקורות חייו

 הסד בגולה היהודי הצעיר הדור בקרב רבים של הרוח חיי מסתרי
לציון. הכיסופים ולהט לעמם מחודשת נאמנות מפעמים שבלבם בייטית,
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