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יובל פז

יהודה המכבי 60

ְּכִאּלּו ָנַפל ֶׁשֶבר ֶסַלע
ִמּכֹוָכב ַאֵחר

ִנְׁשָּתל ַּבֲאָדָמה ְוִהְצִמיַח
ַאְטַלס ָאְרִכיֶטְקטֹוִני

ַרְגלֹו ָהַאַחת קֹוְנִּדיטֹוְרָיה
ִנָּיה — ֲחנּות ְּפָרִחים ְוַהּׁשְ

ַמִים ְוהּוא נֹוֵׂשא ַעל ְּכֵתָפיו ֶאת ַהּׁשָ
ֶׁשָהיּו ַהַּבִית ֶׁשִּלי.

ָיֹכְלִּתי ְלִהְׂשָּתֵרַע ַעל ָהִרְצָּפה ַהְּקִריָרה
ְּבֶחֶדר ַהַּמְדֵרגֹות ְוִלְנֹׁשם

ֶאת ֵריָחּה ַהָּמתֹוק ֶׁשל ַהַהְמָּתָנה
ְלִאָּמא ֶׁשֵּתֶכף ַּתֲחֹזר.

ַהּיֹום ַהִּמְרֶּפֶסת ְמַפֶהֶקת ֶאת ַהְּזַמן
ִזיִפים ַהָּנִדיב  ּוֵמֵעץ ַהּׁשְ

נֹוְתָרה ִּפַּסת ַמֲאָבק ַעל ַחִנָּיה 
ְלָּלקֹוחֹות ַהִּמְסָּפָרה ֶׁשִּנְפְּתָחה ִמּמּול.

ְּכֶׁשֲאִני ַמִּביט ְלַמֲעָלה
ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ַהַּבִית 

ָּכפּוף ַעל ַמֵּקל 
ִזְכרֹונֹוַתי.
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מנוחת צהריים בבנימינה

ַער ָיָצאִתי ֵמַהּׁשַ
ָחִציִתי ֶאת ַהְּכִביׁש
ִטַּפְסִּתי ַעל ַהחֹוָמה

ְוָקַפְצִּתי ְלתֹוְך ֵּבית ַהְּקָברֹות.

ְמַחֵּפׂש ֵּבין ָּבֵּתי ָהֶאֶבן ַהְּקַטִּנים
ּוְׁשמֹות ַהַּדָּיִרים ְּבאֹוִתּיֹות ְמֻהָּדרֹות חֹוְלִפים ִּבי

ְּכִאּלּו ָהיּו ְרִׁשיַמת ַׂשְחָקִנים ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה 
ֶׁשַּמְקִריא ַּבֲאִדיׁשּות ָּכרֹוז ָּבִאְצַטְדיֹון.

ִביִלים ָרִאיִתי אֹותֹו  ְּבֶקֶרן ַאַחד ַהּׁשְ
ְּבִּתְפֶאֶרת ַּפֵסי ַהּבֹוְרדֹו-ָּכֹחל 
ֲעזּוב ְּכמֹו ֶיֶלד ֶׁשּנֹוַתר ַאֲחרֹון 

ּוְמַחֶּכה ְּבֹקֶצר רּוַח ְלֵהָאֵסף ֶאל ֵּביתֹו.

ַהִאם ַהֵּמִתים ׁשֹוְמִעים
ְנִקיַשת ַּכּדּוֶרֶגל ּתֹוֶעה ַעל ַּגג ֵּביָתם?

ַהִאם ְמנּוָחָתם מּוֶפֶרת ְלֶרַגע
ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֶאָחד? 

ִהְתָקַרְבִּתי ַלחֹוָמה ָהֲאֹפָרה
ּוְבְּבִעיָטה ְמדּוֶיֶקת

ֻהְנֲחָתה ַּבְרֶצלֹוָנה ַּבֲחָזָרה ֶאל ַהֶּדֶׁשא
ְלקֹול ְצֲהלֹות ַהִׂשְמָחה ֶׁשל ַהְּיָלִדים.
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ייבוש באגמון החולה: שיר העגלה
לתלמידי כיתות י"ב

כפר הנוער אלוני יצחק
מרץ 2016

ִאם ִּתְסַּתְּכלּו ָיִמיָנה 
ְּבָׁשָעה 2 ֶׁשָּלֶכם
ֶזה ֹלא ַׂשְקַנִאים
ֶזה ֹלא ֲחִסידֹות
ֶזה ֹלא ֲאַנפֹות

ְפָלִמיְנּגֹו, ִמי ָאַמר?
ָּכל ַהָּכבֹוד

ֶרַגע
רֹוִאים ֲחִזיר ָּבר?

ֹחר? ָׁשם ָׁשם רֹוִאים ֶאת ַהֶּכֶתם ַהּׁשָ
ִמְׁשַּתֵעל ַהְּטַרְקטֹור

ְוֶזה ַהִסיְקַסק ְׁשֹחר ֶהָחֶזה
ִנּזֹון ֵמֲחָרִקים ְותֹוַלִעים

ְּבַבָּקָׁשה ֹלא ֶלֱאֹכל ַּבֲעָגָלה
ְלַידֹו ָׁשם ְלַּמַּטה ַהנּוְטִרָּיה

ִהֵּנה ַאַחת ַּבַּמִים ּוְׁשַּתִים ַּבָגדֹות 
ִמי ָרָאה? ֹלא ָצִריְך ִלְצֹעק

ֶעְפרֹוִני ְמֻצָּיץ ּוְלָידֹו ַּבְרָוז ְמׁשּוָיש
ֶקט ֶרַגע ּבֹואּו ִנְהֶיה ְּבּׁשֶ

רֹוֵטן ַהְּטַרְקטֹור
ְואּוַלי ִנְרֶאה ֶאת ָצב ַהִּבּצֹות

ַּבֹחֶרף ָהָיה ֹּפה ַנֲחִליֵאִלי ָצֹהב
ְּבַבָּקָׁשה ֹלא ָלַעּמֹוד ִּכי ֲעלּוִלים ִלֹּפל

ַמָּטס ָׁשֵקט ֶׁשל ָעגּוִרים
ַלַהק ּדֹוֶאה ִלְקַראת ַהַּלְיָלה

ִמְתּכֹוֵנן ִלְנֹחת ֶיֶלד
ֵרד ָׁשם ֵמָהאֹוַפַּנִים ְוַתְחִזיר ִמָּיד ַלָּמקֹום

נֹוֵזף ָצרּוד ַהְּטַרְקטֹור 
ְוַהִּמִּלים ֶׁשלֹו ֲעֵיפֹות ְּכָבר ֹלא ָעפֹות 
ְּכמֹו ַלֲהַקת ַּדּיֹות ְׁשֹחרֹות ְמֻׁשְעָממֹות

ְׁשְמָסְרבֹות ִלְנֹּדד
ׁשֹוְקעֹות ְלִאָּטן ַּבַּמִים

ְמַכּסֹות ֶאת ֲאַגמֹון ֹמִחי
ַהְמַׁשֵוע ִלְמנּוָחה

ַהִּמְתַיֵּבׁש
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מבחן בהיסטוריה
                                           

"ְּכֵדי ְלַהְצִליַח ַּבְּבִחיָנה
ֲעֵליֶכם ַלֲענֹות ְּתׁשּובֹות ְרָחבֹות ּוֻמְסָּברֹות

ֵאָלה ַוֲחָלֶקיָה ַהּׁשֹוִנים" ָּתִמיד ַעל-ִּפי ִמְבֶנה ַהּׁשְ

ְׁשמֹוֶנה-ֶעְׂשֶרה ָׁשִנים
ַהִהיְסטֹוְרָיה ֶׁשַלְך ִנְמֶׁשֶכת —

ְנֻקָּדה ִּבְלִּתי-ִנְרֵאית ַעל ַמַּפת ַהֶּנַצח

ּוֵמָאז ֲאִני ּכֹוֵתב ֶאת ִמְבָחן ַחַּיִיְך
ְמַנֶּסה ַלֲענֹות ְּבֵפרּוט ּוְבַהְרָחָבה

ְלַנֵּמק ָּתִמיד ָלָּמה ָּכְך ְוֹלא ַאֶחֶרת

ְוֵאיְך ֶּכֶתם ֶאָחד ַעל ִׂשְמַלת ַנְפֵׁשְך
הּוא ֹחר ָׁשֹחר ֲעָנק ֶׁשּבֹוֵלַע 

ֶאת ָּכּדֹור ָהָאֶרץ ֻּכּלֹו

ְוֵאיְך ׁשּוב ִמְסַּתֵּים ַהְּזַמן 
ְוַהִהיְסטֹוְרָיה ְלעֹוָלם 
ְלעֹוָלם ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת
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כדור פורח בחדר לידה

ְּכמֹו ָּפִליט ִמֶּבֶטן ָהֲאָדָמה
ָּתׁשּוׁש ִמֶּדֶרְך ְספּוַגת ַמִים ְוָדם

ַמָּבְטָך מּוָטח ֶאל ַקְרָקִעית ַהַחִּיים
ְוַדְעְּתָך ָנָחה ַעל ַעּמּוד ֶטְרִמיָקה ַחִּמים.

קֹוְלָך ְמַצֵּיץ — ֲאִני ָּכאן
ְּבֵעיֶניָך ֲחרּוָטה ּתֹוָבָנה
ֶׁשל ִמי ֶׁשָהָיה ֹּפה ְּכָבר

ְוָחַזר ְלִּגְלּגּול נֹוַסף.

ְמַמֵּלא ֶאת ָהֲאִויר ִּבְנִׁשימֹות רֹוְשפֹות
ַאָּתה ַּכּדּור ּפֹוֵרַח ַּבֲחַדר ֵלָדה

ֵאָלה  ַּכּדּור ּפֹוֵלַח ִּבּׁשְ
ָלָּמה?

ציפור עומדת בשמים

ֲאִני אֹוֵמר ָלְך ֶׁשֵאין ְּכלּום.
ַמִים ַהִּצּפֹור עֹוֶמֶדת ַּבּׁשָ

אֹוֶרֶבת ִלְרִסיס ֶלֶחם
עֹוֶרֶגת ְלָעָנף ֵעץ.

 
ׁשּום ָדַבר ֹלא ִהְׁשַּתָּנה.

ֲאַנְחנּו ְׁשתּוִלים ַּבֲאָדָמה
ב ֶׁשֶמׁש ָטִרי אֹוְרִבים ְלַמּׁשָ

אֹוְרִגים ֶאת ַהְּכֵאב ְּבַאֲהָבֵתנּו.
 

14.2.2016
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עודד מנדה-לוי

ח"ן
ִאיׁש ֹלא ֶהֱעָלה ַעל ַהַּדַעת ֶאת ַהּסֹוף. ֵהֵחּלּו ְלַהִּתיר ֶהֵּתִרים. הּוא ִקֵּבל ַהֹּכל ְּבֶרֶגׁש 
ּתֹוָדה ַיְלדּוִתי, ְּבִחּיּוְך ֶׁשל ֵחן. ִּבֵּקׁש ֹלא ְלַאֵּבד ְזַמן. ְלַסֵּים ֶאת ְיֵמי ַהחֹול ֶׁשל ַהַּמֲחָלה, 
ְוָלׁשּוב ַהַּבְיָתה ֶאל ֻׁשְלַחן ָהֲעבֹוָדה. ְלֵתל-ָאִביב. ָעְברּו ַהָּיִמים ַהָּקִׁשים, ַהֹחם ָחַלף, 
ֵּבית  ַּבַעל  ַהָּסמּוְך.  ַּבַּגן  ְלַטֵּיל  ֵּתֵצא  ֶׁשַּמְנָיה  ִּבֵּקׁש  ַהּגּוף.  ֶאל  ָּבאּו  ֲחָדִׁשים  ְוכֹוחֹות 
ַהֲחֹרֶׁשת ְלֶמִׁשי ְּכָבר ִׁשְחֵרר ֶאת ֲאִחיַזת ָידֹו ִמַּמֲעֵקה ַהַּבְרֶזל ֶׁשְּלַצד ַהִּמָּטה. ֲאָנִׁשים 
ָלַחׁש.  ִלי",  נֹוְתִנים  ֹלא  ִּביִחידּות  ַלֲחלֹות  "ֲאִפּלּו  ְּבֵעיַני.  אֹוָתם  ִלִּויִתי  ְוָהְלכּו.  ָּבאּו 
ַלְיָלה ֶׁשל  ַהְּיִדיעֹות. ִמיֶׁשהּו ִסֵּפר לֹו ַעל  ַנֲעָׂשה ָׁשם, ָמה אֹוְמרֹות  ָרָצה ְלַדַעת ָמה 
ִּפְגיֹונֹות ֲאֻרִּכים, ַעל ִמְׁשָּפִטים ְמִהיִרים. ַהְּמׁשֹוֵרר ִהְקִׁשיב ְוָׁשַתק. ְלֶרַגע ִנְדֶמה ָהָיה 
ֶׁשִהֵּנה הּוא ִמְתַרֵחק, ֲאָבל קֹולֹו ִצְלֵצל ִצְלצּול ֹּכה ָיֶפה, ְּכִאּלּו ִּדֵּבר ִמַּבַעד ְלָצִעיף ַּדק. 
"ַהֶּצֶדק ֶזהּו ַהּסֹוף", ָאַמר, "ַהּסֹוף ַהֵּמִאיר, הּוא ָיבֹוא ִּבְׁשִביל ֻּכָּלם, הּוא ִׁשּוּוי ַהִּמְׁשָקל 
ֶׁשל ָהעֹוָלם". ֵזָעה ִהְתַאְגָּלה ַעל ַהֵּמַצח. הּוא ָיַדע. ַרק ָהרּוַח ִנְצִחי. ֵראִׁשית ְוַאֲחִרית. 
ָהֶעֶרב ֶהְחִׁשיְך ְוֶהֱאִפיל יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ֹראׁשֹו ַהָּגדֹול ֶׁשל ַהְּמׁשֹוֵרר ָנח ָצֹהב ַעל ַּגֵּבי ַהַּכר 
ַהָּלָבן. ָהֵעיַנִים ֶנֶעְצמּו. ַּבֹּכל ָהָיה ִזיו ַרְך ּוָבִהיר. הּוא ִהְרִּגיׁש ַעְצמֹו ַקל ִמן ַהָּקֶצה ְוַעד 

ַהָּקֶצה. ּוְבתֹוכֹו ְרָוָחה, ְּכִאּלּו ָּיְצָאה ִּפְתאֹום ִמִּסְמָטה ִלְרָחָבה ְּגדֹוָלה.
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