
שמערנוביץ ד.

שירי□

 לחלון. פגי שמתי בחלון, אילן ק9ןי

 בעב. לוטה שחק הרוח, הומה קודר

 ז האילן הלחש, מה־לי דיאילן? תז־פק׳ מה־לי
הסהו.. קרב הולך ממרחק, אחיך -בא

קרב.זו הולך אחי ךאיתי: רגע ובעוד
 השחור, עיני מבט כאחד ונוגה עז

 רגליו, על דרכים בצת לבשרו, ת:םחב בלוין

הקר. בקלוחי פניו על מצליף גשם

ועמק !שחור קר לנגדי נצב והוא
 םו1הי הגיע "בוא, נעלמות: לאט והוא
 הכזב, קסמי הלאה הקיץ, תעתעי ןרד<

התהום.' ואפלת כנה היא התוגה רק

לרע^, הבנתי אף הקשבתי לו ואני
ל\ךיד: אמר לי אך היךידה, אמרה לי אך



531 ׳זירים

 המחול, סוער עוד הן ה?ץ, לוהט עוד -הן

ז ניד בלי תעמוד למה דממת? פתאם למה

 אחי, את ;דעו לא הם אחי, את ךאו לא הם

הרב.. ?גרנו הוד נפלאים, רחמיו להט
במחולם, ?צאו המה ?.ינם, את שתו המה
הסתו,. עלאט ה5 הקשבתי דם ואף



ץ י ב ו נ י ע ם ש

וצלמות... חשך יושבי אדם בבי

ללת.2ום בוכה הרוח בחוץ
 הדלת ומבעד חשך ?חךרי

קשבת: דם אזני אמי למפלת
וצלמות." חשך יושבי אךם ,בני

 ה.כפךה". צירחת אמי, פחד,2מת

 מרה, בובה רוח שוקק, הגשם

בעצבת: הצללים לוחשים אף
וצלמות.' חשך יושבי אדם .בגי

 באתי, ומשואדת אור רבי מכרכים

 הורתי, בבית קסן רגע לניס

חדיאבת נפשי שקטה חרש אף
וצלמות." חשך .יושבי לצלילי

 מתעים, זן?ים אורות עיגי עורו גבר

 גסים. קו־ייה צלילי אזני הכבידו

:האוהבת ,אם ך,2בכ מתוק הה
וצלמות". חשך יושבי אןם .בני

 ת,1העצוב ןזמלים לי ערבות
 ת,1עזוב1 ת1ב1קר נשמית ניד שם
שבמות: השליה מן משהו שם

יצלסות". חשך יושבי אדם ,בני
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• *
*

 מלב, חזון כל נכחד הנה

 כאב. ?לי רתיק־ לאה לבב

 תם, עד העולם נאלם הנה

חלום. בלי ןריק אפור עולם

 1 עץ כל קיפא מה חדל, ומה
 זה אןזרית, זו תנומה, לא ט

 שוב, ?לי החי.ים נדו גלו,

זבוב. ןם נו? ?לי הכתל על

 ניד, ?לי בזוית יושב אני

 השיד, לבן מה הכתלים על

 ציר, על העולם סובב סובב,

ה?ןיר... עיי הזבוב שןזי ן&ם
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 אביב". או בציר אם אדע ולא

 • ארכה מענה ןזקיצותי
 מסביב ;ורמים ובעצים

עמ?!ה... צפיה ו^קויר

 י הסן־ם עולה אם קעוקע
לם..1ע על קללו ?הה ן?ה

----פךת1הע בסמי !עגורים
ע קולם ןד< ןזל1צ 1א עצוב קא

 עמדי, ונגוהות יסקעכים
 מזעיים... להם עם י.אוע ן1קפא

 י,די: על מד1ע ?י אדע ולא

----הוזיןם אולי 1א ל<מןת
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 כלילות, מתי־פחים כבדים ממים

 ורעמים... ברקים כלי מה־גלמודים

 כלילית סעפי כבדו ככדי

הקסמים. תעתעי כלי סלום, ?לי

 ומושכות אךכות דרכים היו

 ומצרים... גבולות כלי ומךחקים

 וץ־ממה. כלמה לילה. עתה

עכברים. מרוצת ובךממה

 בלילות- מודפחים כבךים ממים

 אז־מהז פרו2 אף ךוי2 ,איל

 *כלילות סעפי אשך, מה אל
השממה... ופרים דממה אמם

 ולילות, עכברים רוצו, רוצו,

חרדים. יניסכם ׳?שחר עד
 • החירות כלהותי ץזריד מי אך
הכבךיס? שעפי עים מי אך



ץ י ב ר נ ו ך מ ש ד. 536

זרית מקרן

 לת,8מץך עודה השמש

 מסתננת. כהה אוךה אך

 המבשלת ךממה. בב?ת

 מתרוננת. חרש במטבח

 נשקף: אני חלוני מ?עד

 קרוץה, שמלה נעה חבל על

 ?שכב, בזוית דם הכלב

 תנועה. מבלי עומד השוער

 עכור, שלג 5 דליה קר, אור

 שעה.. ןז?י שי עד חלודת

 מחר, ?דרה כה תמול, דרה פה

תכנעה... אלמה נפשי אף

11
 השיג ובנפל הדממה בדרות ויהי

 מם,1הש הבקר ובנביל

דומם. $תךרי ןאשב

 עולם של י!ו לדפיקת הקשבתי
 ן?שן, ךלוח עולם

כץשן. ג1ןןמ ההולך
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 וממטה. מרום מתאבך ןאד

 םם1תב בשלג ?בדה ?נגלה רק
הגו?ס. לם1ןזע ?דמי

 תעםיק. הךממה איבה. וה?ןגלה

השעוי מטקטק ןוךש
שאון." ?לי נו?ל ^לג



ץ י ב ו נ ו ע מ ש ד. 538

אורירים... לבנה לנגו־הות

רקיע׳ חור מוז לה,?1ק עקוף ©ה
מזהירים! התכלת שלגי <19
;ני? חך־ש רק רוח, מעב קר לא

ספירים. .עמוסי !לזלים

 ושקופי: אןרירים עננים גמחוגת

חולמת. ה?בןה עפה דם
אפופים, ארגמן !להבות קמים, דים

דוממת. נעמתי סאןי״י

?חרחרה בערמה הלבן מקברה
צום;ה: למרחק קבלה
סהרה, י1ה חושה, י1ה בועעתז למה ,הוי

ה.."זךמי במחולות ןיא4ן

קךממה ממחולות אהבתך, -מלבן
מות.. עד תורתי פתי,2ע

 ה?שמה, עורנה בי וסופה לסערה

שלהבת" ונשיקות למחולות

רקיע׳ חור מה הלילה, עקוף ה5
מןהירים.. התכלת שלגי מה
ךיעיי ןמי מה מאן", קךים1י ?!ה

אורירים.... לבנה לנגהות
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מבדה

 הדורות באבק קדומים צאלי ין1

 קדומים! צאלי ?ם ל5 גקלכתי, ןעל
 אורות עפת לי זרה קדומים באלי בין

חתומים• לי היו שמש ורמזי

 זהר שטופות שמש לנתיבות ועת

 השוממים, וזי״י גורל תתעני

 הזו׳ר י.ם בתוך שחור באי י.יתי>7

 אימים. הלך סביבי בל על ןעלי

 ה;םה, ;ה תבל אז לי התנפו־ה

 ןנ;הלו, חמד ולדי ןאוני

 ק$א שתוקן פורחות בנות שפתי על

נבלו. חן ךחי9 ובערוגות

 מךדף־פלמה מקאוב, מני ומרדף

 באפלה מפלט חשתי שנית לי

 בלימה צאלי קדומים, צאלי ת1ובינ

האבלה. גפשי שירת הןריתי

 העולמים, עלבון על לא שרתי אך

 קינה,- נשאתי דין עוות על לא אף
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 הנרדמים מאניי שפוני כל

/1ן6 מכל זוית, מכל קקיצו

 געגועים, ?שיר קול נשאו ןי_חדו

 מתנכרת, שמש על דם שותת שיר

 עתים, חן בפרחי ר1א שבילי על

ךה־סוערת.31נ ברים ןחמדוז על

 למו?י זעפו קדומים ?אלי אן

 הדורות באבק עפרו ובפני

 בגבולי, גם נכרי תעיתי, ןןר

מאורות. גם מצללים גם ןגןדו<
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ה?׳?ו וגן
וכנורות, תפיס ל1ק

המלך ?גן
רות...1א אלפי מבהיקים

*לי ?י הה־ליז

האביב וליל
 גשנץו מזיל ?לפגים

אב וכיכבי
 משמיו... לי קורצים

*לי ןי מה־לי?

 ^מעתי, ק1שח ל1ק

קולפה... שקקה
 שמעתי, שחיק ל1ק

וגותלקה... שקקה
*לי מי *ןת־לי

 מספן! שלפה

ואיגנה... שקקה



ץ 'ג ו 11 ? 0 0 ד. *42

 מןזכן! קולמזז

יחבקגה... אשמדאי
ןין מי מה־ליז

אביון נןלן הוי
 מלכים.. מחלצות לי1

 העמיק, הלילה

הפרחים. *רזימו
ז לי מי ה־ןי?9
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מצבה

 ןריחני וטלול רך ל?לה

 1משי ?אברות צח ריס מעיב

 ממרחקים האדמה, נמה

 ונרפים; רפים הדים זןפים

 חלוני מול האילנות עןפי

 באפלה, זעים ?לא זעים

 לכוכבים קרים ?סף קיי

 העפאים. רעת ?עד קורצים

 השייחן, אל יושב אני דמם

 החרישות. שורותי את רושם

 מנגינותי, ׳?ל הגל על כתבת
:ח?י קבר צבת5 ?ל ת1פת

 שהתעוהו אדם, בן פה ,נטמן

 הזמנים במךברות אלהיו

 הק;ם, לדור שב עבר מני

 חךו. ממקור אלפים שנות מהלך

 ?ראה, ובל עימם גלוי תעה

 ?שמע, ובל אזן פקוח תעה

 ה,דגשי שנות סתרי את רק ראה
 גזו: דורות צלילי את רק שמע
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 קברים, פרחי - חלומותיו היו

 מתים, זבח-1לחש להם ה;ה

 חלד שכיחת רפאים ובשפת

 הערירים.." חיע שירת הערה

 וריחני ומלול רץ לילה

 משל, באבולת זח ריס משיב

 ,1מןשימת ך.ד.5 גרי כבה

 רענן.. חשך עליתי לאד.9

 יךי,ז מתוך גוצתי נש?!טה

 השלחן, על ןמם צנח ראשי

 כבים1לכ קרים ?סף קיי

 העפאים. ךשת ב?י ןןךרו

 וחדישים, י2ח ?מו ןרים
 ונעלמים ןזי.י כמו קרים

 החרישית, ד.בתבת את קראו

וכרחיךים... העתיקים ךאי1ק
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אהבה

 קויתי, וליל ם1י קויתי, אני

פלא... יך.יה עי
ריקה קרה, נהמה החרף בנהם

רבה, ארץ על
ץיף, שחור, קלוק דם, שתת עת

רצוץ, מלבי
 המסאב, הבר אל נהדק וראשי

מפלט, במבקש
 קויתי, ןליל יום קויתי, גי ו!

פלא... ןיה1י. עי

ריקה קרה, נקמה קחרף ענהם
דבה, ארץ על
 עיף, שחור, קלוח דם, שקת עת

רצוץ, מלבי
 המסאב קבר אל נקדק וראשי

מפלט, במבקש
 חז־ש עסים זרמת גנבה לי דם אז

דמי, ברהטי
 פלאי ?ןשוג כמוס׳ לבלוב ואבחן

—מעמקי בדמי
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?מעמקיו ש;שג ומה לבלב ה5
;דעתי.. ןל אף
 ז במעמדי התרחש מה רחש, מה
;דע?ני... בל אף
 ולולה יום הקשבתי רב קשב אן

פלאי, לרחש
 ולילה ם1י הקשבתי רב .קשב אן

אמות, מ.ךם
אביב ;בוא טרם אמות, וטרם
הפלא... בא

 א1;ב ךם9 אביב. א1;ב טרם ד1ע
גמל... ופרתי
ואביבים קיצים א?םי.ם מפל
עהרו אלי

 גמל, אשר עךחי, מזיו ליהנות

פלאי, ןךח
 נפשי ו־וזבי כל מלא טו־פיו ומטות

עולם. לחבי
 פרחי, תבוא עולם פתחי הנעואו

פלאי... פרח

ושרים: ראש נושאים עולם ופתחי
אהבה!" "אהבה׳
:ושרים שוחקים ואביבים וקיצים
אהבה•••" "אהבה׳



547 פיריס

 מעק .קל מלבי דם קלות

 ,"אהבו־"." ע:9ןיפץ

 פךדוי טךפי מבין מציץ ןזמ!ת

 ז" ,אן?בה ותוך.די:
 >וע• ושר דם שותת ולבבי

לא..."9 פלא,


