
בךױסף ראובן

שלום שירי

א
 בלילות ישקרונו לא השלום מלאכי

 ?מלאכים, להאמין חדלנו כי
 לגלות א?שר המלא באור אך

 עולות כנפים עול חלום אותו
הנדחים. הךחובות מעל

 רע מכל הגואלנו המטוס הןה זה
 במטוסים, מאמינים היינו לו

 ועזמיךה, צלום לגיחת היוצא
 המכורה בגבולות שלום העושה

עושים. שכך מאמינים היינו לו

 סלומות ?אותם מאמינים היינו לו
 ?אמונה, צרך עור הןה לא

 שלומות רק אדם לבני שולחים והיינו
מות על חולמים היינו לא ולעולם

משנה. מיתה אדם ?ני

ב
בקיר, הכניסה, ל_יד התנ״כי, החיות בגן
 בעיר, המלחמה מימי ושלט שבר .יש

 חיים. בעלי והקלו הך?ה, נפלו פגז, נפל שם
בנאים. של כחלום ג׳ירף מקתובב ממול ע?שו

 אדם. מחנות לשני מחלקת העיר היתה אז
 ?אחוךם לךאות באים החיות לגן עכשו

 כפןה, ?לי או עם עך?ים ענק, כו?עי עם יהודים
מופיע. חי ת?״ך שבו שלום ?חזיון חוזים וקרנם
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 הטגריסים, מתא קזאגות מקנשיאות כרגע
 מתעלסים. זוג מגלה שם היושב ישיבה ובחור
 בתנ״ף, דולק לו אין הטגך־יס האמת למען
נאנח. ישיבה ובחור קוממיות מוליד הוא אבל

 אסלם ןלךי רצים הסוך־גים של שני מצד
 מפעלם. להרזפעל קופים, בכלוב להסתכל

 במקו־א, חלק אין למקזלמים האמת למען
הקורה. על קופץ קוף אל ס.ךגש בוהים הם אבל

 אגוז, שובר אבא גור, חוסקת קוף אמא
 נגוז לולא הןה היכן הטף האמת, ולמען

 הטפילים הקדש כתבי משמי אחרון פגז
פילים? עפעפי על תכלת של תרדמה כ.רגע

ג
 הנךחבים בעזרות שומע אני הזמן כל

 שנעלמו היהודים של שיריהם שומע
 הלמו הכחעזה של לשון שסעים אשר שיריהם

 ימתהוים חוזרים הבר פרחי כמו הזמן כל
הנךדובים. בשדות

 תעקר לא שךמותם לאלה ןצאו שיריהם
 זמרה ועלבונם עפר שצלמם לאלה

 נקרא כזב בלשון להם ןקיר עזבן עלבונם
 הפקר סגדולי דברים קרועי ןצאו שיריהם

תעקר. לא עזךמותם

 וג׳יד וײד ןהוד אתה שפרושו עלבונם
 בגון שאין זמן כל התלשות הוא עזפרושו

 הגון מענה להם הןה שנףמסו זמן כל
 הגיד בשיר ןקיר ולבן הןה שלומם עלבונם

וג׳יד. וײד ןהוד אתה

 אחד עד ןשובו עוד שומע שאני ץמן כל
 קולם שלומות שבעים פתוחים בשרות שומע

 עולם קצות עד רואה בהם שהעומר בשדות
 נסחד שלא הלום עמו עומד שאני זמן כל

אחד. עד ןשובו עוד
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ד
הנשיא בשדרות שלום

ןרושלים ?לב מערים ך־גל הוא
הנשיא בשררות שלום

לחיים בוסיתנו נשיאת הוא
 ןהךת הדין איש ?בוא
סאו־את. הנשיא בבוא

בסוף הופיע הערק
?אפק שוקעת שהשמש ?מו

בסוף הופיע הערק
ויפי ערק של חלומנו וחדש
וצרי מכה איש בבוא
המצךי. השליט ?בוא

כתוב פךעה, אל בא ?י
מקדם עור נכתב עלינו ?אלו

כתוב פךעה, אל בא ?י
לרדת הוא הואיל הפעם ואלו

 כמספר לשלח
המדבר. לב אל אותנו

ה
 בלב שלום לי דרה הליי יהודה ר?י

 העולם לב הם היהוךים עמנו על שכתב והוא
 העולם לב הם היהוךים עמנו על שכתב ישראל
 פזכלם ?ריאות רב והוא כלב באמות ישךאל

 ואולם חלוים, רב גם—והמשורר הךב ואום
 בלב שלום עם

 שלו אחןה
לנבולם. בנים ושבו

 בלב חלום לו הןה הלוי יהוךה _ר?י
 ערב ?כבל ?עודו ציונה חלומו ונמשך

 ךב ןה?ה יונק וכל אמר, נביאים, נהיה שם
ךקךב האדם גבול ואל הפרא מן .יצא רק אם
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בלב שלום עם
 שלו יהיה
 ישתלב וחיש

ו־ב. למלך בקןץה

 בלב חלום לו היה הלוי יהודה רבי
 לחונן עפרה את לירושלים נפשו נכספה
 כונן בןם ןךךכו התפלה בית את שכח כמעט

 התרונן בו חלומו קרוב מכל רחוק כי ואף
 בלב שלום עם
 שלו הןה כי

 נשתלב וכבר
להעלב ואין

תשאלי? הלא ציון, לשאל: רק

ו
 יושבים ואנחנו שלום שבת כשתבוא

 הנרות, לשלחן סביב שבת מדי
 חושבים ואנךזנו לעינינו, פךשה ספרי

—ה?ארות הףךכים, ױעקב, ויצחק אברהם

 העם, עם במדבר ומוץם ואהרן ומשה
 אנכי, תמיד: חק שקבל אדני קהל

נעלם בקבר הנגמרת והפרשה
—תנ״כי בגן כאן ?ךנה חיים ?עודנו

 דווים ועודנו שלום שבת כשתבוא
 ו?ןבךך, שלום שבת לשיר: שאפשר במקום

 הבאים, ןמים על שע?רו, ןמים על נקרא
יז_רח. מעשנו שיום עד לחלם ונשכב
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