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במהדורה זו מובאים שני קובצי שירתו של פומרנץ — 'בשפתיים אל הסלע'
ו'חלון ביער' — כנתינתם בכינוס של נח פניאל (' .)1966בקבצים הנ"ל',
מציין פניאל' ,לא היו כותרות לשירים ,ואילו כאן ניתנו להם כותרות לפי
משפטי הפתיחה'.
במהדורה שלפנינו נוספו כותרות שניתנו לשירים בכתבי העת שבהם ראו
אור לראשונה.
כמו כן מובאים כאן לראשונה שירים משנות השלושים שלא כונסו בספר,
תרגומים חדשים ומבחר ממכתבי המשורר.
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בשפתיים אל הסלע
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* *
*

הדברים הכלולים בספר זה הם חלק נובט מדברי ימי הבחרות הקיימת,
הנעה והנבה ,שביתה על שכמה באין-מנוח ,החולמת חלום אביב בשער
בת-יחיד :רק חלק נובט — כאחת מצלעות היער הגובלת עם אור-המרחב.
הדברים לא נבחרו כולם במידת-הדין של השלמות היתרה ,כי הושם
לב גם להתאמת המחזור ולקו התאריך .סוף-סוף — אף הבורא בעצמו
לא ראה לטובה להוציא מתוך יערו את העצים הזקופים ולהשאיר את
הכפופים ,כי אם נתן אותם ביחד.
לסמל צימאון,
'בשפתיים אל הסלע' — בשם זה לא התכוונתי כלל ַ
או איזו גורליות גזעית מיוחדת כבצירוף שני עצמים קוטביים אלה ,אלא
המקיר בכוח האגרוף את המעיין.
בעיקר — :אנטיתזה ַל ַּמ ֶט הֵ ,
והנני אסיר תודה לידידיי הנכבדים והיקרים מ' לוסטרניק ,ד' סברדלוב,
א' גליקסון ונ' בנארי ,שבסיועם אופשרה ההוצאה.
ורשה20.2.35 ,
ב .פומרנץ

10
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לא על מעיין וכד
ֹלא ַעל ַמ ְעיָ ן וָ כָ ד
ִעם ֶׁש ֶמׁש ֻמגְ ָמא;
ֹלא ַעל ָק ָמה ּפֹוזְ זָ ה
ְּב ִמ ְדרֹון ּכְ ָפר;
ּתֹועפֹות ַס ַה ָרה
ַאף ֹלא ַעל ֲ
ַה ְּל ָבנֹות
ָׁש ְפכָ ה נַ ְפ ִׁשי זִ יו
ְּב ֵה ָא ְב ָקּה ִעם ִס ְב ָלּה ַהּיָ ָקרִ ,עם ּכִ ְליֹונָ ּה
ַה ָּטהֹור,
ְמט ֶֹענֶ ת ֶח ֶרבַ -א ֲה ָבה ְמ ֻס ָּת ָרה.
ּכִ י ַעל ׁשּוק
ְמ ֻט ָּלא ִמ ְד ָרכָ ה
ִעם ֶּד ֶלףְ -ס ָתו ַמ ֲא ִפיל,
ׁשֹוק ִקים
קֹופ ִאים ְ
צּופים ְ
ֵּבין ַּפ ְר ִ
ּכְ ַמ ְט ְּבעֹות ַה ִּמ ְת ַח ְּלפֹות —
ּכִ י ַעל ׁשּוק ָׁש ְפכָ ה נַ ְפ ִׁשי זִ יו
ְּב ֵה ָא ְב ָקּה — —

בשפתיים אל הסלע (11 | )1935

03/03/2021 16:05:52

Pomerantz13.indd 11

הוד חסדך! ביום חול
הֹוד ַח ְס ֶּדָך!
ּומּועב,
ָ
ְּביֹום-חׂל ְמ ֻא ָּבק
ֵעת ָׁש ְקקּו ְצ ִע ִירים ּוזְ ֵקנִ ים ִל ְב ַרק ָממֹון
ֵּבין ָּב ֵּתי ַמ ְרזֵ ַח ּוב ֶֹשת,
ֲאנִ י ִה ְת ַה ַּלכְ ִּתי ָּב ֵטל,
ׁשֹומר ַעל יְ ֵפהִּ -בנְ יָ נֶ יָך.
ַרק ֵ
ּכַ ֲחזִ יז ֵמ ָע ֶביָך
ַהּנַ ֲע ָרה יָ ְצ ָאה ִמּנִ ְבכֵ י ֶה ָהמֹון.
ִהיא ּגָ נְ ָבה וְ ִה ְצנִ ָיעה ְּב ַמ ֲע ֵטה ֻּת ָּמּה
ֵחץֶ -ק ֶסם ִל ְמחֹוזֹות נִ ְׂשּגָ ִבים.
ַאְך ִהיא ֹלא ִהּגִ ָיעהֹ ,לא ָּב ָאה ִע ִּמי
ַעד סֹוף ִמ ְד ָרכָ ה.
יה,
ֹלא יָ כ ְֹל ִּתי ְל ָח ְט ָפּה ַעל ְׁש ַלל ַמ ְר ֶא ָ
יה.
ֹלא יָ כ ְֹל ִּתי ְל ָא ְס ָפּה ַעל ּדּוְ -ר ָמזֶ ָ
ִהיא נִ ְל ְק ָחה ַעל ּגַ ב ֶּפגַ ס ּכָ בּוי
ֶׁשּיָ ָצא ֵמ ֶע ֶצם ֶה ָהמֹון ַהּש ֵֹׁוקק.
ִהיא נִ ְל ְק ָחה — וַ ְּת ִהי נְ ִציב זָ ָהב
אֹותם ַה ָּב ִּתים.
ָׁשםֵּ ,בין ָ
וַ ֲאנִ י ִה ְת ַה ַּלכְ ִּתי ָּב ֵטל,
ֹׁופ ַעת.
ַרק ְמ ַק ֵּבל ֶאת ֶע ְדנַ ת ִּב ְרכָ ְתָך ַהּש ַ

 | 12בר פומרנץ ,כל השירים
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