יובל פז  /שירה

יובל פז
סורג שפה
"שתי
שתיקות מֹלא-הפה"
(פאול צלאן)

סֹורג ַה ָּשׂ ָפה
ִמ ַּב ַעד ְל ֵ
ְמ ַצּיְ צֹות ִמ ִּלים.
ֵאּלּו ֶׁשּיַ ְח ְּמקּו ֶאל ַהח ֶֹפׁש
עֹופן.
יִ ְׁש ְּתקּו ִׁש ִירים ִּב ְמ ַ

כשנולדת התפרץ הר הגעש של הלב
רֹות ַחת
ֲא ָבל ִּב ְמקֹום ַל ָּבה ַ
זָ ְרחּו ִמ ֶּמּנּו ְׁש ֵּתי ְׁש ָמׁשֹות ֵעינֵ יָך
עֹולם.
ְל ַל ֵטף ֶאת רֹאׁש ָה ָ
ּגּופָך ּכִ ְס ִפינָ ה
ִמ ִּמ ְפ ָרץ ַה ֶּב ֶטן ִה ְפ ִליג ְ
וְ ַעל ִסּפּונָ ּה ֶח ֶבל ַטּבּור
ִל ְקׁשֹור ּבֹו ִמ ְט ָענֵ י ָא ֲה ָבה.
חֹוקָך
אֹופּנֵ י ְצ ְ
ּדֹוהר ַעל ַ
ַעכְ ָׁשו ַא ָּתה ֵ
אֹותן
ּומ ְל ִּביׁש ָ
ֹׁוטף ֶאת ַה ִּמ ְד ָרכֹות ַ
ַהּש ֵ
ּוב ִמכְ נְ ֵסי ַּתּפּוז.
ְּב ֻח ְלצֹות ִלימֹון ְ
ְמכַ ְד ֵרר ּכֹוכָ ִבים ֵּבין יָ ֵדיָך ַהּטֹובֹות  
זֹורק ְל ָׁש ַמיִ ם ְׁשח ִֹרים
ֵ
וְ ַה ַּליְ ָלה ּכָ מֹוָך ֵמ ִאיר.
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אנחנו עולים אל הגג
עֹולים ֶאל ַהּגַ ג ֶׁש ְּבתֹוכֵ נּו
ֲאנַ ְחנּו ִ
יפים ָרחֹוק
ּומ ְׁש ִק ִ
יֹוׁש ִבים ָׁשם ַ
ְ
ּכְ מֹו ְמ ַט ְּפ ֵסי ָה ִרים ֲעיֵ ִפים
ֶׁשּכָ ְבׁשּו ִּפ ְסּגָ ה.
ּכָ ל ַה ְּשׁעֹונִ ים נֶ ֱע ָצ ִרים ַעכְ ָׁשו
הֹופְך ְל ַא ְּת
ֲאנִ י ֵ
הֹופכֶ ת ְל ֲאנִ י.
וְ ַא ְּת ֶ
ּגּופנּו
זֹור ִמים ִּב ְת ָעלֹות ֵ
ַמיִ ם ְ
ַה ַחם וְ ַה ִא ִּטי
אֹורֹותיו ּכָ ִבים ֶא ָחד ֶא ָחד
ָ
וְ
ּפּוריו ַה ַּמ ְפ ִח ִידים.
ִעם ּבֹא ַה ַּליְ ָלה וְ ִס ָ
רּופת ַּד ַעת וְ ַא ֲה ָבה
רּוח ְט ַ
חֹוד ֶרת ַ
ֵמ ַה ַחּלֹון ֶ
קֹולב ַה ְּבגָ ִדים ַה ְמ ֻׁש ָּמ ִׁשים
ְמ ַקּנֶ נֶ ת ַעל ַצ ֶּמ ֶרת ָ
לֹומנּו ָה ֶא ָחד.
ְמ ַב ֶּשׂ ֶרת ֶאת ֲח ֵ
ּקֹופ ִצים ָע ֵלינּו
אֹוה ִבים ֶאת ַהּיְ ָל ִדים ֶׁש ְ
ֲאנַ ְחנּו ֲ
ּכְ ִאּלּו ָהיִ ינּו ִמ ָּטה ְּב ַּשׁ ָּבת ַּבב ֶֹקר
אֹוה ִבים ֶאת ַהּכֶ ֶלב ֶׁש ְמ ַּד ֵּבר ִמּתֹוְך ֵׁשנָ ה
ֲ
רּועים ַּבּגִ ּנָ ה.
אֹוה ִבים ֶאת ַה ְּפ ָר ִחים ַה ְׂש ִ
ֲ
ּש ֶמׁש ִּת ְצנַ ח ִּפ ְתאֹום
ְמ ַחּכִ ים ֶׁש ַה ֶ ׁ
וְ ִת ְׂשרֹף ֶאת ַהּזִ כְ רֹונֹות
ׂשֹור ִטים ַּב ֵּלב.
ֶׁש ְ
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יומני היקר
ִאם ֹלא ִּת ְׁש ַּתּנֶ ה
ּתּורד ְלכִ ָּתה א',
ַ
יֹומנִ י
ּכָ ַת ְב ְּת ְּב ָ
יתי ְּבכִ ָּתה ב'.
ּכְ ֶש ָׁהיִ ִ
רֹוצה ְל ַהּגִ יד ָלְך
ּמֹורהֲ ,אנִ י ֶ
ַה ָ
ּתֹודה.
ָ
יתי.
כּותְך ִה ְׁש ַּתּנֵ ִ
ִּבזְ ֵ
יֹומן
ּפֹות ַח ָ
כּותְךְּ ,בכָ ל ַּפ ַעם ֶש ֲׁאנִ י ֵ
ִּבזְ ֵ
יֹורים.
מּולי ּכִ ַּתת ִ
עֹומ ֶדת ִ
ֶ

כיתה חטא
ַה ִּצ ְלצּול ָהיָ ה ַּד ְחּפֹור
יבה ֻס ְּדרּו
וְ ֻש ְׁל ֲחנֹות ַהּכְ ִת ָ
ְּבׁשּורֹות יְ ָשׁרֹות ּכְ מֹו ְק ָב ִרים ְט ִרּיִ ים
ְּבסֹוף עֹוד יֹום ֶשׁל ִמ ְל ָח ָמה.
יתי ַל ֲחפֹר ֶאת ֵּבית ַה ֵּס ֶפר
ָר ִצ ִ
ְל ַש ְׁח ֵרר ֶאת ַהיְ ָל ִדים ֶשּׁנִ ְר ְּדמּו
וְ נָ ְפלּו ֵמ ַה ֻּש ְׁל ָחנֹות ַה ִּמ ַּט ְל ְט ִלים.
ֲא ָבל ַה ִּבנְ יָ ן ָהיָ ה נָ עּול
וַ ֲאנִ י יָ ַש ְׁב ִּתי ַעל ּכִ ֵּסא ְּפ ַל ְס ִטיק
ְּבתֹוְך ַמ ְח ֶּב ֶרת ֶח ְׁשּבֹון
יה נִ ְסּגְ רּו ָע ַלי ְּבכָ ל ַּפ ַעם
תֹות ָ
ֶש ַּׁד ְל ֶ
יתי ַל ְחׁשֹב ַעל ח ֶֹפׁש.
ֶשּׁנִ ִּס ִ
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עתידות
לתלמידי י"ב ,1
כפר הנוער אלוני יצחק  2015 ,

ֲחלֹומֹות ְּבנֵ י ְׁש ַבע ֶע ְׂש ֵרה
ְּתלּויִ ים ַעל ִקיר ַהּכִ ָּתה.
ָא ָסף יִ ְהיֶ ה ִאיׁש ֲע ָס ִקים ְמנַ ֵּצ ַח ְּבכָ ל ְמ ִחיר
רֹופא ַּב ַעל ּגּוף ְמ ֻפ ָּתח וְ ָחטּוב
יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ְהיֶ ה ֵ
רֹופ ָאה
ׂשּואה ְּפלּוס ֶא ָחד אֹו ְׁשנַ יִ ם וְ גַ ם ְ
אֹופק ִּת ְהיֶ ה נְ ָ
ֶ
מֹורה אֹו ְּפ ִסיכֹולֹוגִ ית וְ ִת ְהיֶ ה ָלּה ְמכֹונִ ית נֶ ְח ָמ ָדה
אֹו ָ
רֹונִ י יָ טּוס ֶל ָח ָלל וִ יגַ ֶּלה ֶש ֲׁאנַ ְחנּו ֹלא ְל ַבד
נֹוח ְּבכָ ל ָמקֹום
ַאּלֹון יִ ְרקֹד ָּב ְרחֹובֹות וְ יַ ְרּגִ יׁש ַ
ּׁולים
ּובּש ִ
סֹוציֹולֹוגְ יָ ה וְ יִ ְהיּו ָלּה ַּביִ ת ִמ ְׁש ָּפ ָחה ִ
ִלינָ ה ִּת ְל ַמד ְ
יליי יִ ְר ֶעה צֹאן אֹו יִ ְהיֶ ה ְמ ַפ ֵּקד ַאכְ זָ ר
ִא ַ
ּפֹורט יָ ָפה
ּומכֹונִ ית ְס ְ
נִ יב יִ ְהיֶ ה ְּב ֶק ַבע נָ ׂשּוי ִעם יְ ָל ִדים ְ
ּות ַטּיֵ ל ְּב ַא ְרצֹות ַהּקׂר
נֹוע ְ
קֹול ַ
ַמאי ִּתיצֹר ְ
אֹוס ְט ַר ְליָ ה
יֹואל יַ ֲעבֹד ְּב ִמ ְׂש ָרה ְמ ֵל ָאה ָּבר ַֹבע ַה ִפינַ נְ ִסי ַה ְמ ֻפ ְר ָסם ְּב ְ
ֵ
'ילה
ּנֹוע ְּב ִצ ֶ
אֹופ ַ
ִאיגֹור יִ ְרּכַ ב ַעל ַ
נֶ ְק ַטר ָּתׁשּוט ָח ְפ ִׁשּיָ ה ְּב ִס ָירה
תֹופף ְּב ַל ֲה ַקת רֹוק
ַאנְ ְד ֵריי יְ ֵ
לֹומי יִ ְהיֶ ה ַחּיָ ל ַא ִּמיץ ִּב ְצ ָבא ַה ַּמ ְה ֵּפכָ ה (ּדֹור ַה ֶה ְמ ֵשְׁך)
ְׁש ִ
ּפֹור ַח ֶשׁל ַא ֲה ָבה
יּוליָ ה ַּתּגִ ַיע ָרחֹוק ְּבכַ ּדּור ֵ
ְ
וַ ֲאנִ י ַא ְמ ִׁשיְך ְל ִה ְתּבֹונֵ ן ָּבכֶ ם
ְרכּונִ ים ַעל ֻש ְׁל ָחנֹות ְמ ֻק ְׁש ָק ִׁשים
לֹומֹותיכֶ ם ְמ ַט ְפ ְט ִפים
ֵ
וַ ֲח
יסה ְׁשנִ ְׁשּכְ ָחה ַּבּגֶ ֶשׁם.
ּכְ מֹו ּכְ ִב ָ
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