
  נִיב

   

  יֹוַדַעת ֲאנִי ִאְמֵרי נֹוי ְלַמְכִּביר,

  ְמִליצֹות ְּבִלי סֹוף,

  ַההֹוְלכֹות ָהלֹו� ְוָטפֹוף,

  ַמָּבָטן יִָהיר.

   

  ַא� ִלִּבי ַלּנִיב ַהָּתִמים ְּכִתינֹוק

  ְוָענָו ֶּכָעָפר.

  –יַָדְעִּתי ִמִּלים ֵאין ִמְסָּפר 

  ַעל ֵּכן ֶאְׁשּתֹק.

   

  ַאף ִמּתֹו� ְׁשִתיָקה ֲהִתְק,ט ָאזְנְ(

  ח?ֶאת נִיִבי ַהּׁשַ 

  ֲהִתנְְצֵרהּו ְּכֵרַע, ְּכָאח,

  ְּכֵאם ְּבֵחיָקּה?

  

  (תרפ"ו)

  

 נְַפּתּוִלים

   

  ּגֹוֵבר ַהּיֵֶצר,   ַאְלַלי...   ַאְלַלי ִלי!

  נְִמָׁשכֹות יַָדי ֵמֲאֵליֶהן

  ֶאל ִּתְפֶאֶרת אֶֹדם ּוָבֶרֶקת,

  ֵחן.-ְּכֶאֶבןֶאל ִמִּלים נָאוֹות 

   

  ְּתַבַּצְענָה ֶאת ֲאֶׁשר זְָממּו,

  –ַמִּכירֹות ֵהן ְּבכָֹחן ִּכי ָרב 

  ָּכֲהָתה ֵעינִי ִמֶּׁשַפע זַֹהר

  ְוָאזְנִי ָּכְבָדה ִמְּצִליל זָָהב.

   

  ,א ֵאַדע ַהְבִחין ְּבאֹור ַהַּׁשַחר,

  ,א ַאְקִׁשיב ְלקֹול ְּדָמָמה ַדָּקה.

  ְׁשַּבְעִּתיַהֲאנִי זֹאת, ֱאמּונִים נִ 

  ְלִמִּלים ְּפׁשּוטֹות ִּכְצָעָקה?!

   

  תרפ"ז

  

 ֵסֶפר ִׁשיַרי

   

  ְצִריחֹות ֶׁשָּצַרְחִּתי נֹוֶאֶׁשת, ּכֹוֶאֶבת

  ִּבְׁשעֹות ְמצּוָקה ְוָאְבָדן,

  ָהיּו ְלַמֲחרֹזֶת ִמִּלים ְמַלֶּבֶבת,

  ְלֵסֶפר ִׁשיַרי ַהָּלָבן.

   

  ְלֵרַע,נִגְלּו ֶחְביֹונֹות ,א גִִּליִתי 

  נְֶחַׂשף ֶהָחתּום ִּבי ְּבֵאׁש,

  ְוֶאת ּתּוגָתֹו ֶׁשל ַהֵּלב ַהּכֹוֵרעַ 

  יַד ּכֹל ִּבְמנּוָחה ְּתַמֵּׁשׁש.

   

  ניסן, תרפ"ז

  

.  

  

.

  

  

  

 ָּפנַי-ָחְלָפה ַעל

   

      ָּפנַי נְִׁשַמת ַאְּפ(, ֱא,ִהים, ַוְּתַלֲהֵטנִי,-ָחְלָפה ַעל

  ּוְקֵצה ֶאְצָּבֲע( ֶהֱחִריד ֶרגַע ֵמיְתֵרי ְלָבִבי,

  רּוִחי;ַוֲאנִי זַָחְלִּתי ָוֶאּדֹם ָוֶאְכָלא ֶהְמיַת 

  ָׁשְטָפה ִפי:-ְּבתֹוִכי ִהְתַעֵּטף ִלִּבי ְוזְִמָרִתי ,א

  –ַהּקֶֹדׁש ְוֵאיָכָכה ִתְטַהר ְּתִפָּלִתי? -ַּבָּמה ָאבֹא ֶאל

  ּוְׂשָפִתי, ֱא,ִהים, ֻׁשְּקָצה ֻכָּלּה ַוְּתִהי ִּכְׂשַפת ִּפּגּוִלים,

  ָׁשְרָׁשּה,-נְִטְמָאה עֹוד ַעד-ּוִמָּלה ֵאין ְּבִקְרָּבּה ֲאֶׁשר ,א

  ִהְתַעְּללּו בֹו ְׂשָפַתיִם נֱֶאָלחֹות,-ְונִיב ַאיִן ֲאֶׁשר ,א

  נְִסַחב עֹוד ֶאל ֵּבית ַהָּקלֹון.-ְוֵאין ֲהגִיג ֲאֶׁשר ,א

  יֹונַי ַהּזַּכֹות, ִׁשַּלְחִּתין ְלֵעת ּבֶֹקר ָׁשַמיְָמה,

  ּתֹות,ְוִהּנָן עְֹרִבים ְמֻלְּמֵדי ַאְׁשּפַ  –ָׁשבּו ֵאַלי ְלֵעת ֶעֶרב 

  ְצָוָחה נְִתָעָבה ִּבגְרֹונָם ּוְבַׂשר נְֵבָלה ְּבִפיֶהם.

  ֲאָפפּונִי ִמִּלים ּתֹוֵפפֹות, ַּכֲעַדת ְקֵדׁשֹות ִּכְּתרּונִי,

  נֹוְצצֹות ַּבֲעָדיֵי ָׁשְוא ּוִמְתיְַפיְפֹות ְּבֵחן ְרִמּיָה,

  ן,ַחְכִלילּות ַהּפּו� ְּבֵעינֵיֶהן ּוְרַקב ַהּזִָּמה ְּבַעְצמֹותָ 

  ּוְבַכנְֵפיֶהן יְַלֵדי נֲַאפּוִפים, ַמְמזְֵרי ֵעט ְוַרְעיֹון,

  ָעָתק ָוַׁשַחץ ֻּכָּלם, ְלׁשֹון ַרַהב ְוֵלב נָבּוב,

  ַהחֹוַח יְִפרּו ְוֵאין ִמְּפנֵיֶהם ָמנֹוס.-ַהִּקימֹוׁש ְוִעם-ִעם

  יֹום יֹום, ִעם ְּגרֹף ַהִּביִבים ְוִעם ְׁשפֹ� ָהֲעִביִטים,

  נְִסָּגר ְּבַחְדרֹו ְוׁשֹוֵפ� ִלּבֹו,-ַאף ָּכל-ְאָׁשם ַעדיְַבִקיַע ּבָ 

  ְלַטֵּמא ָעָליו ֶהֶבל ִּפיו ּוְלַהְׁשִּבית רּוחֹו ִמָּטֳהרֹו.

  ָאנָה ֵאֵל� ֵמֵריָחם? ְוָאנָה ֵמֲהמֹונָם ֶאָּסֵתר?

  יַגְִעיל ִּפי ְּבִרְצַּפת ִאּׁשֹו?-הּוא ַהָּׂשָרף ֲאֶׁשר-ּוִמי

  ה ֵאֵצא, ַהְמַצְפְצפֹות ִלְפנֹות ּבֶֹקר,ֶאל ִצֳּפֵרי ַהָּׂשדֶ 

  ַהיְָלִדים, ַהְמַׂשֲחִקים ְלֻתָּמם ַּבָּׁשַער,- ִּלי ֶאל-אֹו ָאקּוָמה ֵאְלָכה

  –ָאבֹא ֶאְתָעֵרב ִּבְקָהָלם, ֶאְאַלף ִׂשיָחם ְוַלֲהגָם 

  ְוָטַהְרִּתי ֵמרּוַח ִּפיֶהם ּוְבנְִקיֹונָם ֶאְרַחץ ְׂשָפָתי.

   

  ניסן, תרע"ו.

  

  

 ַהְכנִיִסינִי ַּתַחת ְּכנֵָפ�

   

  ַהְכנִיִסינִי ַּתַחת ְּכנֵָפ�,

  ַוֲהיִי ִלי ֵאם ְוָאחֹות,

  ִויִהי ֵחיֵק� ִמְקַלט רֹאִׁשי,

  ְּתִפּלֹוַתי ַהּנִָּדחֹות.-ַקן

   

  ַהְּׁשָמׁשֹות,-ְבֵעת ַרֲחִמים, ֵּביןּו

  ְׁשִחי ַוֲאגַל ָל� סֹוד יִּסּוָרי:

  –   נְעּוִרים אֹוְמִרים, יֵׁש ָּבעֹוָלם

  ֵהיָכן נְעּוָרי?

   

  ְועֹוד ָרז ֶאָחד ָל� ֶאְתַוֶּדה:

  נְַפִׁשי נְִׂשְרָפה ְבַלֲהָבּה;

  –יֵׁש ָּבעֹוָלם  ַאֲהָבה  אֹוְמִרים,

  ּזֹאת ַאֲהָבה?-ַמה

   

  ַהּכֹוָכִבים ִרּמּו אֹוִתי,

  ַא� ַּגם הּוא ָעָבר; –ָהיָה ֲחלֹום 

  –ַעָּתה ֵאין ִלי ְכלּום ָּבעֹוָלם 

  ֵאין ִלי ָדָבר.

   

  ַהְכנִיִסינִי ַּתַחת ְּכנֵָפ�,

  ַוֲהיִי ִלי ֵאם ְוָאחֹות,

  ִויִהי ֵחיֵק� ִמְקַלט רֹאִׁשי,

  ְּתִפּלֹוַתי ַהּנִָּדחֹות.-ַקן

   

  י"ב אדר, תרס"ה.

 על אות הזמ�

בטוי פשוט,    אות הזמן באמנות השירה היא פשטות הביטוי.   ברור לי:
פרפוריה הראשונים של האמוציה הלירית, בטוי מידי, בטרם  בטוי   לאמר:

בטוי הנקי מספרותיּות,    הספיקה לכסות על עריָתה במחלצות משי ועדיי זהב;
הנוגע ללב באִמתו האנושית, המשובב נפש ברעננותו; אשר יש בכוחות להחרת 

 יום ולרון מתוכנו לפתע.-בזכרון, ללוותנו בחיי יום

הזו, או למצער החתירה אליה, מציינת את רוב  האין פשטות הבטוי
זמננו, את הרוסים (בלוק, אכמטובה, יסנין), את -היצירות השיריות בני

עד כי בעיטה בחרוז וב"בית"    הצרפתים (ז'אם, פוללפור, שארל ויללדראק).
  הקדושים עד כדי יראה מריתמוס מוסיקלי שגור?

הדים") כשדפדפתי בספר שיריו של בס ("אדם", הוצאת "
תלישות מקרקע   איכה הצליח להתחמק מאות הזמן?   "אל אלהים!  חשבתי:

לא נוח לנו ברחבי הנצח, פינה נבקש   בזמן תגונה כתלישות מקרקע המקום.
  לנו להתגדר בה.

נוף מצוירים ביד - יש לו לבס סונטות מרודדות, מראות
  עשירת צבעים הפאליטרה שלו, רק "צבע הזמן" חסרה היא.  בטוחה;

ולטמקין ("נטפים", הוצאת "כתובים") שבילו הוא, דמותו עולה מבין 
השמשות, של רחמי -דפי ספרו, דמות איש של צדי הדרך, של תוגת בין

אף צליל אחד מזויף לא יצרום את האוזן, ואולם גם הוא, אם כי פחות    אח.
  מאשר בס, מתנכר לאות הזמן.

אמא", הוצאת -אאמא" (שלונסקי, "לאב- ואז אתה נוטל את "לאבא
"כתובים") ואתה קורא, וחוזר וקורא, ונכון "לסלוח" לו לשלונסקי את 

  תעתועיו, בגלל כשרונו להיות כל כך בן לתקופתו.

פשטות הביטוי ומבול דמויות    דומה עלי, כי אין פה מקום לקושיה:
כי כן יכולות ההשָאלות (ולא רק בלהטי הלשון של   הא כיצד? –והשָאלות 
רצנו הדברים אמורים) יכולות ההשאלות להיות תוצאה בלתי א- חרטומי

העין ערוכה כך ולא אחרת,    עולם שירית, לאמור:- אמצעית של ראית
מזל", הנולדים -דוגמת ילדים "בני   והאמוציה מגיחה מרחם בלבושה זה.

  בכתונת.

פשטות הביטוי לא תמיד מזּווגה עם יכולת הביטוי, הגם שהיא תמיד 
ואף היכולת יש אשר    היכולת (למשל, בשירי אלישבע). מכפרת על מיעוט

מכאן   אמנם קשה דרכה של פשטות.   וזה לא יכופר.   תיכשל באי פשטות.
הופכת היא את כל השגותינו הרגילות    גנדרנות. –אורבת לה פרוזאיּות ומכאן 

הפתעה בעקבות -הכרת צדקתה באה לנו בלי אמצעי, מתוך קריאת  על פיהן.
  "אכן, יש תפארת בטוי חדשה במקום הזה ואנכי לא ידעתי!".  :יעקב אבינו

 תרפ"ז 

 
 ִמְכָּתב ָקָטן ִלי ָכָתָבה

[...]   

  זֶה, ּדֹוִדי,-ָהּה! ַהֻאְמנָם ָּכל

  ַוֲחלֹום? ָהיָה ִמְקַסם ָׁשְוא

[...]   

  זַָּכה ַאְּת ִמְהיֹות ִלי ֲחֶבֶרת,

  ְקדֹוָׁשה ַאְּת ִמֶּׁשֶבת ִעִּמי;

  ַאְּת ֲהיִי ִלי ֵאל ּוַמְלָא�,

  ָל� ֶאְתַּפֵּלל ְוֶאֶעְבֵד�;

  ַאּת ֲהיִי ִלי זְִכרֹון קֶֹדׁש;

  זְִרִחי ִלי ְּבאֹור ַהַחָּמה,

  ִרְמזִי ִלי ִמּכֹוַכב ָמרֹום,

  ֵמַהְלמּות ִלִּביִקְרִאי ִלי 

  –ּוִבְרִסיס ִּדְמָעִתי ְרָעִדי 

  ,א! ְלָעְבֵד� ֵאל ְּבָרָאנִי!

  ִּדְמַעת ֵליִלי, רֹאׁש ַאנְחֹוַתי,

  ַהְלמּות ִלִּבי, נְִׁשַמת ַאִּפי,

  –ַּגם ָהַאֲחרֹון ַּבֲח,מֹוַתי 

  ֵאֶּלה יְִהיּו ָקְרְּבנֹוַתי

  ָל� ַאְקִריָבה ַעד ּבֹא יֹוִמי.

   

  תרנ"ז.


