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יֹום. עֹות ּבְ לֹׁש ׁשָ ּוְמֻצְחַצַחת ׁשָ

שיאו של השיר הוא בבית האחרון, שבו הדובר מכריז:
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ווַאקסן ַארַײן אין איר זַאלציקן שַארבן.

און מַײנע שטַאמלענדיקע בליקן דַאווענען

אין דַײן אויסטערלישן ּתנך פֿון פַֿארבן.
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ממנו. מסתבר שיש דברים שאפשר היה לכתוב בישראל הצעירה רק ביידיש או רק בעברית, אבל לא בשתי השפות.
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ערגעץ הויך אויף ַא ֿפעלדזיקן בַארג

ערגעץ הויף אויף ַא ֿפעלדזיקן בַארג
ליגט ַא נַאסע און רויע די ערד,

און ַא זעלנער, ֿפַאהילט אין שינעל,
טולִיעט צו צו איר לײַב זײַן געהער.

ס'איז דער זעלנער ֿפון ווײַט, גָאר ֿפון ווײַט,
ֿפון ַא לַאנד, ווּו ס'איז קעלטער די קעלט.

ס'הָאט ַא גלעטשער ֿפון אײַזיקער צײַט
ווי ַא שטיין אים געשלעּפט דורך דער וועלט.

ס'הָאט דער גלעטשער צעריבן זײַן נעסט,
און אויף ַאשן – צערונען ַאליין.

און דער ׂשריד – אין ווייען ֿפַארּפרעסט –
איז דערשווּומען ָאט דָא, צו דעם שטיין.

בײַ זײַן הַאֿפן – דעם שטיין – הַאלט ער ווַאך,
אין דער ֿפײַכטקײַט און חושך ֿפַארהילט.
ר'הָאט נָאך קיין מָאל ַאזוי נישט געֿפילט,
ווי ס'איז נַאקעט דָאס ֿפעלד און די נַאכט.

ערגעץ בילן ֿפַארהיימלָאזטע הינט
ֿפון ַא דָארף, ווָאס איז מער נישט קיין דָארף.

ערגעץ טוט זיך ַא ליכטל ווָארף,
ווי ַא שטערן ווָאס ֿפַאלט און ֿפַארשווינדט.

ערגעץ צִיען זיך, צִיען זיך מיד
ֿפלעקן אומרוִיק-נעּפלדיק גרוי...

ערגעץ נָאגט ַא ֿפַארשלָאֿפענער גליד
ַאזוי גליווערדיק, הַארבסטיק ַאזוי...

און אין טיף עּפעס מונטערט דעם גוף:
ס'קען בַאלד טָאן איבער דיר זיך ַא בויג

מיט געֿפַאר ֿפול די נַאכטיקע לוֿפט, –
און ס'וועט זיגן דָאס שַארֿפערע אויג.

טוט ַא ציטער דָאס הַארץ: ווּו איז גליק,
ַאז ֿפָארויס איז נָאר רַאנגל און ֿפלַאם? – –

נָאר דער איינציקער שטעג אויף צוריק
איז דערטרונקען אין ּתהומיקן ים...

שטעכט ער ווידער אין שטעכיקן דרָאט
זײַן ֿפַארווָאגלטן בליק... און דערשּפירט:

ם גָּבוֹּהַ ַעל ַהר ְסלִָעים ֵאי-ׁשָ

ֵאי-ׁשָם גָּבוֹהַּ עַל הַר ְסלָעִים
ֲחרוּׁשָה וְלַָחה הֲָאָדָמה.

ַחיָּל עָטוּף בְָּסגִין
ְמָקֵרב ֶאת ׁשְִמיעָתוֹ אֶל גּוּפָהּ.

הַַחיָּל בָּא ֵמָרחוֹק,
ִמּמָחוֹז בּוֹ הַקֹּר ַקר ִמקֹּר.
ַקְרחוֹן ִמּתְקוּפַת הַקֶַּרח
גַָּרר אוֹתוֹ כְֶּאבֶן בָּעוֹלָם.

ֹ הַקְַּרחוֹן ׁשַָחק ֶאת ִקנּו
וְנַָמס בְּעַצְמוֹ עַל הֵָאפֶר.

ָּחוּס כְּבִצְבָת – ִריד – ד ָ ּׂ וְהַש
הִפְלִיג עַד לְכָאן, אֶל הֶָאבֶן.

הוּא עוֵֹמד עַל ִמְקלַט ַחיָּיו,
,ְ ך ָאפוּף בְּלַחוּת וּבַחֹׁשֶ

ֵמעוֹלָם עוֹד לֹא ָחׁש כַּּמָה
ֶָדה וְהַלַּיְלָה. ּׂ עֲֻרִמים הַש

ֵאי-ׁשָם נוֹבְִחים כְּלָבִים ַחְסֵרי-בַּיִת
ֵאינֶנּוּ עוֹד כְּפָר. ִמכְּפָר ׁשֶ
ֵאי-ׁשָם נֵר נִזְָרק וְצוֹנֵַח

כְּמוֹ כּוֹכָב הַנּוֹפֵל וְנֶעֱלָם.

ֵאי-ׁשָם נְִמׁשָכִים עֲיֵפִים
כְִּתֵמי עֲָרפֶל בְּלִי ַמְרגּוֹעַ...

ַּם וַּמטְִריד, נְִּרד ֵאיבָר ׁשֶ
...ְ ַמגְלִיד וְּסָתוִי כָּל כָּך

ֵאי עׇמֹק ְמעוֵֹדד ֶאת הַגּוּף:
הֲָאוִיר הַלֵּילִי כְּמוֹ ֶקׁשֶת.

ָרצוּף ַסכָּנוֹת ֵמעָלֶיךָ;
נַצַּח. ָּה יוֵֹתר – ּתְ וְהָעַיִן הַַחד

וְהַלֵּב רוֹעֵד: ֵאיפֹה הָאֹׁשֶר,



די ֿפון הינטן ֿפַארטײַעטע שטָאט
הָאט זײַן הָאריקן אומרו ֿפַארֿפירט.

– – קלַאמערט מער זיך דער זעלנער צום בַארג,
ס'ווערט אים נעענטער די גליטשיקע ערד,

גלעט זײַן ָאטעם איר ֿפעלדזיקן קַארק,
און ֿפַארטרויט איר זײַן הַארץ – זײַן געהער…

ישראלמחנה–1948סעּפטעמבערנטיף,ביתפלמ"ח,
1949ַאּפריל

כְּׁשֶלְּפָנֵינוּ ַרק ַמֲאבָק וְלֶהָבוֹת.
ְבִיל הַיִָּחיד ֲחזָָרה, ַאךְ הַׁשּ

טָבַע בְּיָם ּתְהוִֹמי...

ׁשוּב ַמבָּטוֹ הַּתוֹעֶה...
יִל, וְָחׁש: דּוֵֹקר בְּגֶֶדר הַּתַ
ֵמָאחוֹר, הָעִיר הָאוֶֹרבֶת

ָׂעִיר. הִטְעֲָתה בּוֹ ִאי ׁשֶֶקט ש

הַַחיָּל נֱֶאַחז בָּהָר,
הֲָאָדָמה הֲַחלְַקלַקָּה ְקֵרבָה,

יָמתוֹ ְמלַּטֶפֶת ֶאת עְָרּפָה הַּסַלְעִי נְׁשִ
וּמוֶֹסֶרת ֶאת לִבּוֹ – ׁשְִמיעָתוֹ...

1949אפרילישראל,מחנה–1948ספטמברנטיף,ביתפלמ"ח,



תמונתקופפרמן.משהלבנה,בחולצהמתחתיולמעלה.לבנה,בחולצההרשבבנימין),1947(ינואר-יוליהצעירהחלוץ-דרורשלהעולמיהסמינרסיום
משפחה.



ּפנים-אל-ּפנים מיטן ַאלמעכטיקן

אויֿפן דער ֿפון וועלט שטייען מיר ביידע:
איך – און דו אין ַא נעּפל ֿפון ּפײַער.

אויף מײַן ָאטעם – ַא בַארג אומגעהײַער
ֿפון ֿפעלדזן היץ. קָאן איך ניט ריידן...

דו – ַא מעכטיק שטומען. אויף שטָאלצן ֿפון גרַאניט
שּפרײַזט דײַן טויטער קול אין זַאלציקע זַאמדן ֿפון מידבר

און הײַבט מיט זײַן ּפָאלע זײַלן ָאּפשרײַ. כֿבוד דײַנע בָארוועסטע טריט.
דער עכָא ֿפון דײַן טרוקענעם ָאטעם קיניגט ווײַט איבער די רַאנדן ֿפון מידבר.

און אין הַארץ ֿפון דײַן מלכות – ַא ים ביטערקײַט,
ַאן ַאשבַארג ֿפון שּפיגלען ביז צו שטויב צעשּפליטערטע,

ווָאס אויף זײַן גרָאען שוים הָאט זיך קיין בילד ֿפון דײַנע ַאקסלען ניט בַאוויזן.
ווּולקַאנען הַארבקײַט – ֿפַארקנייטשט אין זײַנע קַארבן,

און שטָאט זײַנע שומרים (דײַנע בַארגיקע ריזן) –
אור-אוריקע ווָארצלען ֿפון געזַאלצענע ֿפַארבן.

איך שטיי בײַ דײַן זַאלץ געשליֿפענער הימלווַאנט ֿפון ווּונדער.
אויף איר בורשטיניק געשּפיזלטער קרוין ריזלען דײַנע קווַאליקסטע ליכטער.

דָא צוֿפוסנס, אין ַא ווינקעלע, שָאטנט שוין דער ֿפוֿפציקסטער יָארהונדערט
מײַן גַאנצע ֿפַארצײַטיקע געשיכטע.

און איך מיט מײַן קינדערטרוים – מײַן גָאלדענער ּפַאווע –
ווַאקסן ַארײַן אין איר זַאלציקן שַארבן.

און מײַנע שטַאמלענדיקע בליקן דַאווענען

אין דײַן אויסטערלישן ּתנך ֿפון ֿפַארבן.
1949זומערסדום,

ּפָנִים ֶאל ּפָנִים ִעם ַהכֹּל-יָכוֹל

נֵינוּ: בְַּתְחּתִית הָעוֹלָם, ֲאנְַחנוּ עוְֹמִדים ׁשְ
ֲאנִי – וְַאּתָה בַּעֲָרפֶל ׁשֶל ֵאׁש.

יָמִתי – ִמפְלֶצֶת-הַר עַל נְׁשִ
ׁשֶל ַסלְעֵי לַהַט. לֹא אוּכַל לְַדבֵּר...

יר. עַל ַקבַּיִם ׁשֶל גְָּרנִיט ִּ ַאּתָה – אֵלֶם ַאד
קוֹלְךָ הַּמֵת צוֹעֵד בַּחוֹלוֹת כְֶּמלַח ׁשֶל הַּמְִדבָּר

וֵּמִרים בְּׁשוּלָיו עַּמוֵּדי הַעֲָרצָה. כָּבוֹד לִצְעֶָדיךָ הַיְֵּחפִים.
יָמְתךָ הַיְּבֵׁשָה מוּלֵךְ הְַרֵחק ֵמעֵבֶר לְׁשוּלֵי הַּמְִדבָּר. הֵד נְׁשִ

וּבְלֵב ַמלְכוְּתךָ – יָם ׁשֶל ְמִרירוּת,
הֵָרי-ֵאפֶר ׁשֶל ַמְראוֹת כְּתוּׁשוֹת עַד ָאבָק,

ׁשֶעַל ִקצְּפוֹ הׇָאפֹר ׁשוּם ּתְמוּנָה ׁשֶל ׁשִכְמוֶֹתיךָ לֹא הוֹפִיעָה.
הֵָרי גַּעַׁש ׁשֶל ֻחְמָרה ְמֻקּפָלִים בְִּקפָלָיו,

ים ַקְדמוֹנִיִּים ׁשֶל צְבָעִים ְמלוִּחים. ָרׁשִ וּבְִמקוֹם ׁשוְֹמָריו – הֵָרי הָעֲנָק – ׁשָ

ַמיִם ׁשֶל ּפֶלֶא ְמלֻּטׇׁש בְֶּמלַח. ֲאנִי עוֵֹמד בִּפְנֵי חוַֹמת-ׁשָ
עַל כֶֶּתר ֲחנִיתוֹת עִנְבָּר ְמבַעְבְּעִים ַמעְיָנוֹת ׁשֶל אוֹר.

ים ִ לְַמְרגְּלוָֹתיו, בְֶּקֶרן זָוִית, ַמּפִילָה ֶאת צִלָּהּ זוֹ הַּמֵָאה הֲַחִמׁשּ
יָקה ׁשֶלִּי. כָּל הַהִיְסטוְֹריָה הָעַּתִ

ֶלֶד הַּמָלוַּח. וֲַאנִי עִם ֲחלוֹם יַלְדוִּתי – טַוַּס הַזָּהָב – צוְֹמִחים אֶל ּתוֹךְ הַׁשּ
וַּמבָּטַי הַּמְגְַמגְִּמים ִמְתּפַלְּלִים

.ָ נָ"ךְ הַּמֻפְלׇא ׁשֶל צְבָעֶיך בַּּתָ
1949קיץסדום,


