
מיישום אליהו

?זירים
הךניםטר על

I

 הו)ךן, נס נ?נוף צרוד, צךןנה ן$זום

 ב$זר?ם, טה?הב לוהט, ײס ןךפרוף

 גרן, ריס הביא באפנו

מים. אזו־ב וטסב מנת ?בעת בשם

 צפרן, פךפרי זןןר מס?ת על

 נוגעים,- ןאינם נוגעים לבנים, פןיןים,

 התירן, .נם קרןזף זוהר מסכת ?ל

נציגים... קצף" ןתלי מסחת ?ל ןקשקוש

11

 רוח, מזחגזע לבן, מךבד

 הךים, שך בין ?מתח

 תחוח, רך, ?סף אבקת

מעברים. צצה11
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הסלע הררי ?ושני

צונחות ^בגים

 פלא מלכת לפני ?אלו

עתה. נ?£לו אפןם

 האבלים: בין זוג צלצול

 גולש, כבשים עדר

 פנים ושחום קטןז עה1ר

חולש. עליו ̂מטה

 המןם: ?גי ךובל בוקע

 רפסודה. את דוגית מושכה

 ןךינ^ נוגסות בחמה

בעבוןה. עוןזקות ןןשר

 מפהק, ד;ג סלע לרגלי

 חכה" השליך בטל, הולך

 מגהק, יושב, החצץ ועל

מסכה.., ב?אור ך. ץ?ךכום

IV

מעלף זקוף סר מעבר

 .יגיע: המסתת גך.ץן ל1ק

 מסתים מתבודד נןיר שם

יסיע. סלע הל,ר מסיק



*55 שירים

 חזק! קול: ר׳הד מהגוי

 המגךה; חריקת בךממה-הד

 החוף מורד עד ואבן

במהרה מתגלגלת ;תקה,

בהר, הכילף והוצב

— ברה, 1ל האדם והוצב
הצור: לבו את ף1ץזש1

הדוהר אדם בן בי, חסה ,בא,

הסקית דבק ההר וזזה אל

שאננים, סנוניות ?לני

 בצור, ארבות ונפתחו

גנים. ועין זגרוג׳ות וסביב

v

החלום לנוף שטה ך«אני

היום; בנטות

נפך, אךם, יוצע מתחתיו

שופך והשמש

צונן זהר לבנה .עננה מבעד

ומחונן, רך

0ש ןביךי כךכוד, טירות מלמעלה

אש, אחוזי

והשלהבות דראור, ?מי נבטים

כבות; במ?ם
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 □ערן לשם ס?יר נתיבות ןעל

 נוקר, ןהנהר

 הזזלום נוף אל זע מתפתל,

היום... כנטות

ף- סבלן צפור... צריחת הם!  צ

עף ופסע

- קולו, ןנאלם המים, פני על

מקזעולו תו לק

 הלומות, אחוזות עיני, תרו אז

 הומות וצךעות

 שחור צללי מהר... תלחפנה

 היאור עין את

 - השרפה, כשוך דומם יכסו

 עיפה תפש

 צונן ?אויר חולשה, בחביון

 תתלונן,- בדמי

 צף, במ?ם שוב והטבלן,

ועף... תשא

VI

 מתסת; ככבים ממעל, כוכבים

 בנחת־, וקורנות קורצות לי זןיױם

 ןשורה נשקפות... בתהומות ההומות

 השחורה; הקופאת, ה?דולה, □דממה

 ,,מלמטה וירשלש מתנודד אפל וש1

ןאימים.* בנפש וסבוכה העלומות...
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 ממים1ש סנפירים... וקשקוש חש1ר גל

 הץקופים, ההרים ןדוממים החפים

 ושקופים בא:ל, מתמדד יתום אור

ה<ניה. לפני הנדים קמ?ם

 — בדומןתן והלדיבים ךמשים רומשים שט

מחוךשת. נשא אלי פוס ?ללת ל1ק

חוךשה?.. מת והךממה הצפור? תקרא ®ה

 חךה.3 קול נרדמו. בעלטה. האני

 מאחדת דמות־אשה בצללים. המלקה

והגה. ;שימה בזוית בסולם, יוךןת

 ההגה,• גלגל יט ױמין שמאל ה.זחךי;

המלח? ןיךכנו, נשים לאן נפליג, לאן

ױתהלך רובץ, הן לפתח קנצח

 הרוחות מלאך לתהום תהום בין זה בליל

-ןזפוכות מראות בין אותנו ןיטלטל ; 

מתחת, מכבים ממעל, כוכבים

בנחת... ןקוךנוית עינ?ם )נוצצות

וחשכה, דמי סבתי ןבית1

ריחה, גם ולה צבעה לה .אשר

העכביש, רגלי רגליה

 זוית. כל ןאל תזחל קירות מול

 ךךגש גב על הכירים בין

 ארגיש תה’א אורה. שכינת

 לוקשת לי אשמע; )אותה

הרוחשת. המנורה מאור



טום מיי ליחד א es

 ן בוער לשם יר?5 נתיבות ןעל

נוהר, ןהנהר

 כ׳וזלום בז־ף אל זע מתפתל,

היום... כנטיות

ף- סבלן צפור... צריחת סם!  צ

עף ופתע

 - קולו, ןנאלם המים, פני על

משעולו תו רק

 הלומות, אחוזות עיני, תרו אז

הומות וצרעות

ר1שח צללי מהר... תרחפנה

היאור עין את

 - השרפה, ?שוך דומם יכסו

זציפה ונפש

 צונן באויר חוךשה, בזזביוץ

 תתלונן;- בדמי

 צף, במים שוב ,והטבל!

ןעף... ונשא

VI

מתקת; ככבים ממעל, ?וכבים

 בנחת; וקורנות קורצות לי ?ימם

 ושורה נשקפות... ברנהומות מהומות

 השחורה; הקופאת, הגדולה, קךממה

מלמטה; ויךשךש מתנודד אפל וש1

ץאימים.- בנפש וסבוכה #עלומות...
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 מנךם1ס מנפיךים... ו,סקוש תש1ר ןל

 חןקופיג/ ההרים ןדיממים ן״־זפים

 וסקופים באנל, מתב׳ךד ם1ית אי־ר

ה.ז77 לפ;י הןךים חלים י :

 — ן בדומיה זהכהבים ךמסים ר.י־מסים סם

מהורשה. נסא אלי כום ?ללת ל1ק

 חורשה?" מה ןהךממה ור?2הצ הקךא מה

 נהךה. קי־ל נךךמ״י. בעלמה. ?׳אני

 מאחרה דמות־אסד. בצללים. חמככה

 ןחגה. ;סימה בזוית בדולם, סךךת

 ההגה,- גלגל יט וימין סמאל ה.זך.ךי

המלח? דךכנו, נסים לאן נ?;יג, לאן

ױוןהלך רובץ׳ הן לפתה הנצח

 הרוחות מלאך לתהום תהום בין זה בליל

 -;הפוכות מךאות בין תנו1א )־ימלמל

 מההת, ככבים ממעל, כוכבים

בנחת... וקוךנות עינ־כ ונוצצות

 וחסכה, דמי כבתי בבית

 ריחה, גם ולה צבעה לה אסר

 העכביש, רגלי ר;ליח

 זוית. כל ואל חל ת• קירות מול

 דךגש גב על הכיר?ם בין

 אךגיש תי<:א אוךה. שכינת

 לוחשת לי *ועמע; ראותה

הרוחשת. המנורה מאייר

 

 

 

 

 

 



חו טים מיי אלי

 .יבריס ?גי ?זגורות• ת1הךלת

 - ? ה״שקצים״ קל את

שירו. שירו,

 והזהירו טובות, דודות הה,

 ת1נגוז בשלל לי ?ניני שוב

 באות, ת1בשור ,ממרחקים

 האגךת״... שלח לף־ האב

 עמדו קצי□"זה״ש נד. המסך

 חסדו לצון הה, הבד. גב על

---------הפירים צללי בערב

דרח־ם. טוות וטוות,

הכריזבטמות בגן
 והשתעשענו;- ךעינו הקריזנטמות בגן

 אבלו, דרכיו, נשמו הכךקנטמו־ת ןגן

נבלו: טרפים לגדישי משטח שביליו ןאלמוג

 בנו: נעורים ולהב הןתה חמדה משובת כי

 הבציר, חם עם הטחב לבנו סלוא ונשאף

קציר.ז לאחר ל1ניח הניחוח, ועברנו

 בעןל, אפךםק גניה, לחי עךנה שמש נהסלסל

 קוראה... מגרה, ושפתה שניה ?רק ויבהק

מ־ורא. עזובה, .בגן מלנשק! הס גניה, הה,
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 ןשל עלה ?דממת אשר קו*ש מחלל ?חוקה אך

ה מ -ןלעזובה לנר -,  בדמינו, קןץ ירזש?

נעורינו!"... כוס וךויה חשכירגו התמה

 נעצ^ת, היא במה כריזנטמה-הה שורי, הה,

 עינה, האדמה אל תשפיל צמה יפזורת

יינה.. קטרת ףג_קטר אסיף ציצי געררגת

 נדבת, שמש שמשיו תקרא: באזני והיא

 שערנו לא נ?טמונים נפוץ, זהב לעינינו

וצבךנר!״... קרמה דוד, חפמט, מלוא זיופי

 עולים ב?יר במת על רוקדים, שעירים ואנו,

 נפן, באשר ו?חוה בזהב, מתגוללים

גפן... ענבר בעץ קלה, חסונה, כ;לנו

 הגבעולים, עשאו צונן, רוח עבור;_י וכי

 זקופות, גו>ת שתי פני על העלים ::נערו

חצופות. ובאקבתן בנפתוליהן עיפות

* *

 הכךיזנטמות בין ראשך החביאי

 דם,- והאלמי לבך וסגרי

 ם,1הי אני הךממה אל קרא ?י

השוממות... בנפשותינו אשליך הם



מייטום אליהוגס

 גוע, שמשה3 ,אורך קו אףרון ?י

 אףרון ם1ית״ פנור של אקוךד

 עת, באה לדום צפו־וג ון־עי,

בנוה.. סתיו צעדי אשמע ?י

 ת,1ה?ריז?טמ בין ראשך הךוביאי

 ש2 עוד ואם: כרעי, הארץ ועל

 האש, את כבי רשף, בעינך

הדוממות!... ןך?ך אז ןחןרו

 נובל. נובל, הקוץ ת’פ?ל. הפךי

 החג, פס בשלכת, שממון

 הגג ועל דלף ?ךלוף בחלון

קובל... והביב וקרא, הע/ךב

 הכךי_זנטמות בין ראשך החביאי

 הלב, מת עךבןם בין בךקדומי

 ה?אב, ופג שאי בשרך בשנ?ף

הדוממות!" בשעות דם סאלמי


