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את נעליו, קיפל את שולי מכנסיו והחל להתקדם אל עבר המים כשהמוט המאולתר 
מוכן בידו כמו קופץ בתחרות.

"הולך לבדוק את הגובה?" שאל אבנר מתוך הג'יפ. הוא התניע והדליק את הפנסים.
"כן", ענה ארז בקול שקט. רגליו כבר גיששו בתוך המים. הוא נעץ את המוט 

לפניו – מנסה לקרוא את הקרקעית. 
"שלא תיפול לי גם אתה", אמר אבנר, יצא מהג'יפ ונעמד על קו המים. 

ארז לא ענה. לרגע הזכיר לאבנר זקן־שבט שַמגלה את עצמו אל המים כדי לא 
להיות למעמסה. ארז המשיך בזהירות צעד אחרי צעד, משאיר לעצמו אפשרות נסיגה. 
הוא גישש במקל לפניו כשלפתע בתנועה מלאה אחת שקע המקל אל הבטן הרכה 
והחזקה של השיטפון ונחטף הלאה. ארז איבד את שיווי משקלו. המים הקרים נלפתו 
סביב חזהו ושאבו את רגליו. פניו ירדו אל מתחת למים. במטושטש ראה מתוכם את 
ופיו פעור לצעקה. פרט לשאון המים באוזניו לא שמע דבר. הוא  אבנר רץ לעברו 
השליך את עצמו לאחור בבהלה, חובט במים כמו כלב. ואחרי שתי תנועות חזקות מצא 

את עצמו יושב במים הרדודים. 
אבנר המבוהל הרימו חזרה על רגליו כשהוא נוטף ורועד. "אתה בסדר?" שאל. 

"אה, כן, כן", השיב ארז כעבור זמן. "המים עדיין גבוהים". 
וכפי שנהוג במקרים כאלה רעם התגלגל  נוסף הבריק.  ונבח. ברק  הכלב המשיך 
ִאתה גשם  עוז, מביאה  ביתר  נושבת  והחלה  אחריו במורד הבקעה. הרוח התחדשה 
חדש. בטני העננים נשפכו אל הנקיקים. המים הזכים זרמו וירדו, שכבה אחרי שכבה, 
מפל אחרי מפל, אוספים בדרכם זרדים ואדמה. לאט סגרו אחריהם ארז ואבנר את 
דלתות הג'יפ כשדפיקות הגשם על הזגוגית מתחזקת וזרם הנחל גובר שוב ועולה. אבנר 

דומם את המנוע וכיבה את הפנסים.

שיר יומולדת 2015
ענת לוין

ָהָיה טֹוב ְוָהָיה ַרע,
ָּכַתְבָּת ֶאת ֶזה ַּבִּׁשיר ֶׁשְּלָך

ֶהֱעַבְרנּו ֵּביֵנינּו ּכֹוסֹות, ַסִּכין ּוִמְלִחָּיה.
ַּבַּלְיָלה ָהַפְכנּו ְמכֹוַנת ְנִׁשיָמה ַעִּתיָקה

ָהַלְכנּו ָלֲעבֹודֹות. ָחַזְרנּו ְּב־63.
עֹונֹות ָחְלפּו ְׁשֵלמֹות

ַּבֲחֻנּיֹות ָקִנינּו ִמְצָרִכים:
ַּכּדּוִרים ֶנֶגד ֲחלֹומֹות, ָׁשלֹוׁש ַעְגָבִנּיֹות 

)ָּכל ָׁשָנה ֵהן יֹוֵתר ְיָקרֹות(

ֶהְחַלְטנּו ֵמרֹאׁש ֶׁשֶאת ָהֶעֶצב ְנַחֵּלק ְלִמְׁשָמרֹות:
יֹום א' ֲאִני, יֹום ב' ַאָּתה. 

יֹום א': ִהְתַיַּצְבִּתי ַּבְּזַמן ִעם ִּתְגּבֶֹרת ְּדָמעֹות
יֹום ב': ׁשּוב ִהְׁשַּתַּמְטָּת ֵמָהֲעבֹוָדה.

ַּבָּיִמים ֶׁשֲאִני ִמְׁשֶמֶרת ֶעֶצב
ּגּוְפָך ַמָּמׁש ָמקֹום.

ַּבָּיִמים ֶׁשַאָּתה
ֲאִני ֲאבּוָדה.

ָנָׂשאִתי אֹוְתָך ַעל ַּגִּבי: ָרִציִתי ִּבְׁשִביְלָך

ָנָׂשאָת אֹוִתי ַעל ַּגְּבָך: ָהִייִתי ְּכֵבָדה
ְּכמֹו ֻּדָּבה ַעְקָׁשִנית ְוָהִייִתי ֶׁשְּלָך
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ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאלֵֹהי ָהַאֲהָבה, ֲאֶׁשר ָיַצר אֹוְתָך 
ְוִצֵּיר ִלי ַמָּפה לֹא ֻמְׁשֶלֶמת, ַּדי טֹוָבה, ִמִּלִּבי ֶאל ִלְּבָך

"ִאם ָּתמּות ְלָפַני, ֲאִני ָאמּות"
"ְׁשֻטּיֹות. ִּתְמְצִאי ֶּגֶבר ָחָדׁש ּתֹוְך ְׁשִנּיֹות"

"ִאם ֲאִני ָאמּות ִלְפֵני, ִּתְתַחֵּתן ִעם ת',
ִהיא ֲהִכי ַמְתִאיָמה ְלָך ִמָּכל ַהְּמׁשֹוְררֹות"

"טֹוב"

לֹא ָהיּו ָלנּו ְיָלִדים ְולֹא ִּפְתרֹונֹות,
ִּגַּדְלנּו ִצָּפְרַנִים ְוֵׂשָער ְוָאָבק ַּבִּפּנֹות.

"ָמה טֹוב?!
ֻחְצָּפן!"

ָחַׁשְבִּתי ֶׁשֲאִני ְּדפּוָקה
ָחַׁשְבָּת ֶׁשֲאִני ָיָפה, 

ָחַׁשְבָּת ֶׁשַאָּתה ַּפְחָדן
ָחַׁשְבִּתי ֶׁשַאָּתה ַמְלָאְך 

ִּבְדמּות ָאָדם
ְוָהִיינּו ַּגם ֶאת ֶזה ְוַגם

ֲאִני ָהִייִתי מֹוָרה ְוַאָּתה ָהִייָת ָּפִקיד
ַּגְרנּו ַיַחד ְּבִדיָרה ִמְסָּפר ָחֵמׁש,

ְׁשֵני ֲחָדִרים ִּבְרחֹוב ַּכָּלִנית

ָקָראָת ִלי ּתּות, ַּבָּׁשעֹות ַהְּקַטּנֹות – ּתּוִתית
ָקָראִתי ְלָך ְּבֵׁשמֹות יֹוֵתר ְויֹוֵתר ִטְּפִׁשִּיים

ְלָמָׁשל, ּבֹוְנּבֹון ּבּוִדיּבֹון ַהֵּׁשִני.

ִלְפָעִמים ָּפׁשּוט ָרַקְדנּו ַּבִּדיָרה ַהְּזַמִּנית, לֹא ָהיּו ָלנּו ִסּבֹות
חּוץ ִמֶּזה ֶׁשָּבַרְדיֹו ִנְּגנּו יֹום יֹום ֲאִני ֶׁשל ֹזַהר ַאְרּגֹוב.

 

ַרח ְּדַבׁש ִּבְצַפת ָהִיינּו ְרֵעִבים ְמֹאד, ַּבֶיּ
ַאַחר ָּכְך ָקרּו ְּדָבִרים יֹוֵתר ְּגרּוִעים:
ִאַּבְדנּו ִמְזָודֹות ְוִתינֹוקֹות ַוֲחֵבִרים.

ַהִּמְלָחמֹות ָּפְרצּו ַּבַּקִיץ.
ַּבְּסָתו ָנְׁשרּו ָעִלים ַעל ְקָבִרים ְטִרִּיים.

ַאַחר ָּכְך ָּבא ַהחֶֹרף ְוַהֹּכל הּוַצף

ָּבָאִביב ָעַבר ֵאיֶזה ְמֻׁשָּגע ְוָצַעק: 
ֻּכָּלם ָלֵצאת, ִהְתִחילּו ַהַחִּיים!

ֲאִני ְּבַסְך ַהֹּכל רֹוָצה ֶלֱאֹכל ִאְּתָך ְּגִליָדה ָאֶמִריָקִאית
ְּכמֹו ְּב'מֹוְנָטָנה' ַאֲחֵרי ַהִּפיְקִניק, ְּכֶׁשָהִיינּו ְיָלִדים:

ַקֶּצֶפת, ֻּדְבְּדָבן, ֱאגֹוִזים, ּבֹוא ִנְׁשּתֹוֵלל, ַאְרָּבָעה ַּכּדּוִרים.

ָחַׁשְבנּו ֶׁשֵאין ָלנּו ְּכלּום ְוֶזה ָּכל ָמה ֶׁשָהָיה:
ְׂשִמיַכת ּפּוְך, ּפֹוְתָחן, ִלְּבָך, ִלִּבי ְסַמְרטּוט ָרֹטב.

ֲאִני ְמַדֶּבֶרת ִאְּתָך ַעל ָהאֶֹׁשר ֹּפה:
ָהֶעֶצב, ָהָחָרא, ַהֶחֶסד, ָהַרע ְוַהּטֹוב.


