
מאזנים | חשון תשע״ז | אוקטובר 2016 | 89 | מאזנים | חשון תשע״ז | אוקטובר 2016

שירים בנוגע לדבר
לולו עומר

משק אוטרקי באופן פרוביזורי

ַלְמרֹות ֶׁשֵאין ְלַזְלֵזל
ְּבֹכֶבד ָהרֹאׁש

ֶׁשַּבַהְמָּתָנה
ַעל ָמה ָרִציִתי ְלַדֵּבר?

ִאי ֶאְפָׁשר ָּכָכה
ֲאִני ַאְתִחיל ׁשּוב

ָאז ֲאִני ַמְתִחיָלה ׁשּוב
ּוַמְתִחיָלה ׁשּוב

ֵאין סֹוף ַלַהְתָחלֹות
ֲאָבל ֵיׁש ַּגם ֶהְמֵׁשְך

ׁשּוב ֶהְמֵׁשְך ְוׁשּוב ֶהְמֵׁשְך
ֵאין סֹוף ַּגם ַלֶהְמֵׁשִכים
ַעל ָמה ָרִציִתי ְלַדֵּבר?

ָצִריְך ְּבָכל זֹאת ִלְחיֹות ִמַּמֶּׁשהּו
ִאם ָּכְך, נֹוַתר ַרק ַהּסֹוף

ֲאָבל ֲהֵרי ָאַמְרנּו ֶׁשֵאין סֹוף
לֹא, ִאי ֶאְפָׁשר ָּכָכה
ֲאִני ַמְתִחיָלה ׁשּוב

לֹא, ִלְפֵני ֵכן ְּבָכל זֹאת ַאְמִּתין ְקָצת
לֹא ֶאְקּפֹץ ׁשּוב ָיָׁשר ַלַהְתָחָלה, ֵאין ְלַזְלֵזל

ְּבֹכֶבד רֹאׁש ַאְמִּתין
ַלּסֹוף

ָאז ִיְהֶיה ִלי ָּדָבר ָּגמּור ִעם ַהְתָחָלה, ֶאְמַצע ְוסֹוף – מּוָצר
ְוָאז ֶאְמֹּכר אֹותֹו ַּבּׁשּוק ַהָחְפִׁשי

ְוִעם ַהֶּכֶסף אּוַכל ִלְחיֹות ְוַלֲעׂשֹות ָאָּמנּות
ְוׁשּוב ִלְמֹּכר ְוׁשּוב ִלְחיֹות ְוׁשּוב ַלֲעׂשֹות ָאָּמנּות

ְּבִלי סֹוף

ִעם ְקָצת ַמָּזל, ַאְצִליַח ִלְמֹּכר אֹותֹו
אּוַלי ֶאְצָטֵרְך ְלַהְמִּתין ְקָצת ַעד ֶׁשִּמיֶׁשהּו ִיְקֶנה

ָאז ַאְמִּתין
ְוִאם

ַהַהְמָּתָנה ַּתְכִּביד
ּוְכָבר לֹא ֵאַדע ַעל ָמה ָרִציִתי ְלַדֵּבר

ְוִאי ֶאְפָׁשר ִיְהֶיה יֹוֵתר ָּכָכה
ָאז ֵּביְנַתִים

ְּבֹאֶפן ְּפרֹוִביזֹוִרי
ַאְתִחיל

מתכון

ְּתנּו ִלי נֹוֵׂשא
ֲאִני, ִּתְהֶיה ִלי ֵּדָעה ָעָליו

ְמֻלָּוה ְּבֶרֶגׁש
ָעֹמק ּוֻמְרָּכב

ֶזה ַיְנֶחה אֹוִתי ִּבְכִתיַבת ַהּמּוִזיָקה
ְּבַהְלָחַנת ַהִּמִּלים

ֶזה ִיְהֶיה ְמֻדָּיק, ְמקֹוִרי
ֶּבֱאֶמת ֻמְצָלח

ֶאְפָׁשר ִיְהֶיה לֹוַמר – ָאָּמנּות

טֹוב, ָאז נּו, ְּתנּו ִלי נֹוֵׂשא
ְּתנּו ִלי נֹוֵׂשא
ְּתנּו ִלי נֹוֵׂשא

לֹא, לֹא ֶאת ֶזה
ַאֵחר
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קהל גדול ורב

ָקָהל ָּגדֹול ְוַרב ְמׁשֹוֵטט לֹו ְּבַחְדִרי
ַּגם ַעל ַהִּתְקָרה

ַּגם ֵמֲאחֹוֵרי ַהְּפַסְנֵּתר
ְּבנֹוָסף ְלָכְך, הּוא ַמִּגיַע ִמְּתקּופֹות ׁשֹונֹות

ֵאין לֹו סֹוף, ַלָּקָהל

ִעֵּור, הּוא לֹא רֹוֶאה ְולֹא יֹוֵדַע ֶׁשֲאִני ּכֹוֶתֶבת ָעָליו
ֲאִני, סֹוֶכֶנת ֲחָׁשִאית, ְוהּוא – ֶּפִתי!

ָקָהל ָּגדֹול ְוַרב ְמׁשֹוֵטט לֹו ְּבַחְדִרי
ַּגם ִמַּתַחת ַלָּׁשִטיַח

ַּגם ִמַּבַעד ַלִּקיר
ְּבנֹוָסף ְלָכְך, הּוא ֵמִביא ֶאת ַהְּיָלִדים, ַהְּנָכִדים

ֵאין לֹו סֹוף ַלָּקָהל

ִעֵּור, הּוא לֹא רֹוֶאה ְולֹא יֹוֵדַע ֶׁשֲאִני ּכֹוֶתֶבת ָעָליו
ֲאִני, סֹוֶכֶנת ֲחָׁשִאית, ְוהּוא – ֶּפִתי!

ָּכל ַהָּקָהל ֻּכּלֹו ֵיֵרד ִאִּתי ְלִקְבִרי
ְוהּוא לֹא יֹוֵדַע

ִטֵּפׁש.

אחד ועוד אחד

ְּבנֹוֵגַע ִליִציַרת ְקָׁשִרים ֲאִני ִמְׁשַּתֶּפֶרת
ֶזה ָהַפְך ִּכְמַעט ְלָדָבר ִטְבִעי

ֶחְלָקם ְּכָבר ִמְתַעְנְיִנים ִּבי ְוַגם
אּוַלי, רֹוִצים ַמֶּׁשהּו

ְמַקִּוים

ַהֵּׁשם ֶׁשִּלי, ְללֹא ָסֵפק, ִמְתַנֵהל לֹו ִּבְלָעַדי
ֵמִפיץ אֹוִתי ְּבַרִּבים ְּכָדָבר ֶׁשֵאין ָעָליו עֹוְרִרין

סּוג ֶׁשל ֱאֶמת

ָּכל ֶזה ְמַׁשֵּקף ַמָּצב ִקּיּוִמי לֹא ַרע
ֲאִפּלּו יֹוֵתר ִמֹּזאת, ַמָּמׁש

ֶאת ָהֻעְבָּדה ַהּזֹו ֲאִני ְמַאֶּמֶצת ְלִלִּבי
ְּבִחּבּוק ּדֹב

ַּבֲחִגיַגת ִנָּצחֹון
ִּביִציָרה

ְּבִאי ְרִאַּית ַהּזּוַלת
ַהָּבא ֶאל ִקְרִּבי

אֹו ַהּיֹוֵצא ִמֶּמּנּו

ִּתְרִאי, ְׁשַּתִים ְועֹוד ְׁשַּתִים ֶזה ִּכְמַעט ַאְרַּבע
אֹו, ַּגם, ֶאָחד ְועֹוד ֶאָחד ֶזה ְׁשַּתִי 

ְּבִלי ִחּבּוק ּדֹב
ְּבִלי ִחּבּוק ִּבְכָלל

ֶזה ָּפׁשּוט, ְּכֶׁשְּלַעְצמֹו
ָהֱאֶמ 
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מפח נפש

ִמֶּפה ָלֹאֶזן
ֵמַהּיֹום ְלָמָחר

ִמן ַהַּפח ֶאל ַהַּפַחת
ִמֶּדִחי ְלֶדִחי

ִמְלָחָמה ְלָׁשלֹום

ַעל ָּכל ַצַעד ְוַׁשַעל
ְּבֵׁשן ָוַעִין
ַּתַחת ַעִין

ִמֶּפה ָלֹאֶזן
ֵמַהּיֹום ְלָמָחר

ִמן ַהַּפח ֶאל ַהַּפַחת
ִמֶּדִחי ְלֶדִחי

ִמְלָחָמה ְלָׁשלֹום

ַעל ָּכל ַצַעד ְוַׁשַעל
ְּבֵׁשן ָוַעִין
ַּתַחת ַעִין

ָׁשלֹום ָׁשלֹום
ָׁשלֹום ּוְבָרָכה
ָהָבה ָנִגיָלה

ְוִנְׂשְמָחה

Déprime
 
De bouche à oreille
Du jour au lendemain
De mal en pis
De pire en pire
De la guerre à la paix

Maintes et maintes fois
Avec perte et fracas
Œuil pour œuil

De bouche à oreille
Du jour au lendemain
De mal en pis
De pire en pire
De la guerre à la paix

Maintes et maintes fois
Avec perte et fracas
Œuil pour œuil
Shalom Shalom
Shalom u’Vracha
Hava nagila
Ve’nismecha
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לא מתרגמת

ְלדֹוְבֵרי ִעְבִרית ִּבְלַבד
ָׂשָרה ָׁשָרה ִׁשיר ָׂשֵמַח

ָׂשָרה ָׁשָרה ִׁשיר
ָׂשֵמַח. לֹא,

לֹא ָּפׁשּוט ַרק ְלדֹוְבֵרי ִעְבִרית
ֶאָּלא ְלֵאֶּלה ֶׁשּדֹוְבִרים ַרק ִעְבִרית

ָׁשָרה ָׂשָרה.

ְלֶיֶתר ִּבָּטחֹון
ֲהֵרי ַאְלַּפִים ְׁשנֹות
ּוְתפּוצֹות ּוְלׁשֹונֹות

ֶזה ְּכֵדי ִלְמֹנַע ַהְׁשָואֹות
ֶזה ְּכֵדי ֶׁשִּנָּׁשֵאר ָּבִעְנָין

ְּכֵדי ֶׁשִּנָּׁשֵאר ֵּביֵנינּו
ְּכֵדי ֶׁשִּנָּׁשֵאר

ָׂשָרה ָׁשָרה ִׁשיר ָׂשֵמַח
ֹנַגּה

ָׁשָרה ִׁשיר 
נּוֶגה

שאלה

ִמי ֵמת?
ֲאִני?

לֹא ְמִביָנה ְּכלּום ְוֵאין ִלי ָמה לֹוַמר
ֶזה ְּכָבר ָקָרה ִלי, ֲאִני זֹוֶכֶרת, ְּכֶׁשָהִייִתי ִטְּפָׁשה

ְוִהֵּנה, אֹוי, ַעְכָׁשו ֲאִני ֲחָכָמה
אֹוי, ָאז

ּבֹוִאי ֹנאַמר ֶׁשֶּזה ַיֲעבֹר
ְלִמי, ְלִמי ִּדַּבְרְּת?

ּוִמי ַאְּת?
ּבֹוִאי לֹא ָנִריב

ָאַמְרנּו ֶׁשֶּזה ַיֲעבֹר
ְּכמֹו ַהַּיְלדּות, ַהְּנעּוִרים, ַהִּציִרים

ַהֹּכל עֹוֵבר

יִֹפי

ָאַמְרנּו ֶׁשֶּזה ַיֲעבֹר
ְּכמֹו ַהַּיְלדּות, ַהְּנעּוִרים, ַהִּציִרים

ָלה ָלה ָלה, ָלה ָלה ָלה ָלה
ַהֹּכל עֹוֵבר

יִֹפי
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התקדמות

ָצִריְך ִלְתֹּפׂש ֶאת ְקֵצה ָקֵצהּו ֶׁשל ַהחּוט
זֹו ְנֻקָּדה

ֵאיְנסֹוִפית, ְּכמֹו ָּכל ַהְּנֻקּדֹות
ָלֵכן ִנְדָרׁש ַמָּסע ָארְֹך ְמֹאד

ֵאיְנסֹוִפי, ְלַמֲעֶׂשה, ְלִפי ֻחֵּקי ַהָּמֶתָמִטיָקה

ְלַמְרֵּבה ַהַּצַער, נֹוַלְדנּו ְּבֶרַגע ְמֻסָּים ֶאָחד ְוִנְחֶיה ַעד ֶרַגע ְמֻסָּים ַאֵחר, ְקָצת ָהְלָאה
ֵאין ָלנּו ַהְרֵּבה ֵמָהֵאיְנסֹוף

ְוִאם ְּבנֹוָסף, ֲאַנְחנּו ַּגם טֹוִעים
ֶזה ֲהֵרי ֱאנֹוִׁשי ִלְטעֹות

ֻּכָּלם טֹוִעים
ָלֵכן, ַחָּיִבים ֶאת ְקֵצה ָקֵצהּו ֶׁשל ַהחּוט

ַחָּיִבים ֶאת ַהְּנֻקָּדה
ַחָּיִבים ֵאיְנסֹוף

ַחָּיִבים
ַחָּיִבים

ִהֵּנה ֲאִני ִמְתַקֶּדֶמת!

שיטפון 
רעואל שועלי

היום ירד במהירות ועננים כבדים עדיין כיסו את השמים. אור חיוור הסתנן בעדם וצבע 
באפור את האדמה המדברית. על אף הגשמים שירדו בשעות האחרונות השתרכה עננת 
אבק קטנה מאחורי הג'יפ שחצה בנסיעה מהירה את שדה צין; מישור מאובק ורחב, 
זרוע שיחים עקשניים שאין בו אף סימן זיהוי מלבד מסלול הטיסה הישן )שם נחתו 
המסוקים ביום בן־גוריון ובמקרי חירום(. במושב הנהג ישב אבנר, פקח רשות שמורות 
הטבע, ולצדו ארז, מדריך בפנימייה. בין הספסלים האחוריים עמד כלב רועים גדול, 
מנהל את רגליו כנגד טלטלות הג'יפ, ממורמר על כך שמקומו במושב הקדמי נגזל. הם 
אימצו את עיניהם באור שנלכד בין פנסי הג'יפ והדמדומים למרות שידעו – לא כאן 
ימצאו את מה שהם מחפשים. הגי'פ שקשק, חוצה את המרחב בדחיפות. כשעלה על 
אספלט המסלול התיישר והאיץ – בולע את הדרך בטיסה. הם הביטו הלאה, אל קצה 

טווח הראייה, אל סוף המסלול, למטה אל הבקעה שבה שטף הנחל. 
"מה יהיה עם הילדים האלה?" אמר ארז בקול שנשמע בבירור בחלל הג'יפ. ראשו 
היה מופנה החוצה. "השכבה הזאת... זה מוקדם מדי... זאת אומרת, מה שבצבא... 
אבל עכשיו..." הוא הרים את ידו בתנועה של חוסר אונים והפנה את מבטו אל אבנר 
אך מיד חזר בו. "טוב, עוד אפשר להגיע... ננסה לראות..." הוסיף מיד כדי לרכך 
את הרושם שאולי עשו דבריו. הג'יפ עזב את האספלט הנוח בקפיצה. גלגליו צפו 
להרף עין באוויר ונחבטו חזרה באדמה הקשה. אבנר ידע במה מדובר. הוא שמע את 
הסיפור בכמה הזדמנויות; כיצד לפני שנתיים הוביל ארז טיול בהרי אילת – אז הם 
היו בכיתה י' – כשביום השני התייבש החייל המלווה, נפל באמצע הדרך ולא קם 
עוד. עכשיו היו הנערות והנערים בי"ב. אבנר הנהן, "כן, זה יותר מדי..." מבקש לנחם 
על מה שרק החל להיערך לקראתם. למען האמת מלבד פעמים בודדות וחטופות 
לא שוחחו הוא וארז מעולם. רק מכורח החיים המשותפים ביישוב הכירו זה את זה. 
ארבע  על  לארבע  העביר  אבנר  בבלימה.  הג'יפ  נעצר  התלולה  הירידה  סף  על 
כשלפניהם התעקלה הדרך ופנתה בחדות מטה. הפנסים האירו לתוך החושך שבתוכו 
נפערה הבקעה כמו לוע עצום – מוכנה לבלוע את הג'יפ על יושביו. בלי דברים נוספים 

המשיכו כלפי מטה. 
מוזר ועיקש החליק הג'יפ ונסע מוקף צוקים וגשם, מגשש בפנסיו כמו בעזרת מקל 
נחייה. אבנר נשך את שפתיו. ההגה סחב לכאן ולכאן. המגבים חרקו על הזגוגית והרוח 
חבטה את יריעות הברזנט על מסגרת הג'יפ. שעה ארוכה עברה כך עד שלפתע בלם שוב. 
הכלב איבד את שיווי משקלו וייבב כשבאלומה התגלה הנחל שעלה על גדותיו – שטף 
אפור ודלוח, אטום כמו חלב מהול. ארז פתח את דלת הג'יפ ושרבב את ראשו החוצה. 

הרוח עברה על פניו קרה ונקייה. 


