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 צביקה ניר

 

 פסח על כוכים

 

 יֹום ֶאָחד ָלֲאָדָמה

 ָלֲעֻמָקה ִמן ָפאַלאְסִטין,

 ִמן ַפאֶלְסִטיָנה הֹוְך הֹוְך,

 ֶפְלָלִחין.-ִמן ְכַנַען
 

 יֹום ֶאָחד ָלֲאָדָמה

 ַהְמֵלָאה ֶאת ַהַכִדים.

 ְוָקָשה ִהיא ּוְמָאָדָמה,

 ַחָמה ִהיא ְוִגיִדים.
 

 ֶאת ֶעְרָיָתּה ֵאיָנּה ַמֶגֶדת

 ְלרֹוְכֵבי ַעל ֲעָריֹות.

 ְוֵאיָנּה ַמֶגֶדת ְלרֹוְכֵבי

 ַעל ֲאֹתנֹות ְצחֹורֹות;
 

 ְוַעל ֵאֶלה ֶשָקְרסּו ַלֶפֶרָך

 ִעם ַצְלֶצֶלת ֹאְרחֹות,

 ַעל ֵאֶלה ֶשָעְמדּו ַבֶפֶרא

 -ָאח ְוָאחֹות כְ 
 

 ֲהֹלא ִיְשַאל ַהָלה ְלֶפְלָלחֹו.

 ַהָלה ָתִמיד ִיְדֹרש ַלֵחֶלְך.

 ָהָיה ֶזה ֹפה ַיד ַמְלָאכֹו.

 ַיד ַהָלה ְכַיד ַהֶמֶלְך.
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 -ַוְיִהי ַהָלה טֹוֵפש ָעָליו ַדֶבֶשת 

 ְוֶזה גֹוֵמל ָעָמל ַעל ַהַשֶבֶשת..

 -ֶבֶשת ָהיֹו ִיְהֶיה ֲאֶשר נֹוֵשא שַ 

 ֵיֶצר ִהיא ֶשל ֵאיֶזה ֶבעְש"ט..
 

 ֶשִהִגיָענּו ֶאל ַהחֹוף ִבְג'ַיאִניקֹולוֹ 

 -ֶוֱהִקיָמנּו ַעל ַהַסף ַסָפן ַעְרִבי 

 ֶאְזֹרעֹוָתיו ְשֻלָחִנּיֹות ְוִקְנֵצי קֹול לֹו,

 ִמֵבית ָאִבי... -ְוַהָּיַדִים 
 

 ְוִהַגְענּו, ְוָלָאֶרץ ֲעִריִרי,

 ץ ֵאין ֹפה ֵאם, ִויִהי ָמה,ְוָלָארֶ 

 ַוֹתאֶמר ַפאְטָמה "ַמֲהָרה, ַנֲעִרי,

 ֱאֹמר ָלּה 'ִאָמא."

  

 ָואֹוַמר: "ִדיָנר ִלי ֵמִאִמי ַלֲעִנֵּיי ִעיִרי.

 ָואֹוַמר. -ַאְך ָרַעְבִתי. ִכי ָעִניִתי".. 

 ַוֹתֶרד ֶאת ַכָדּה: "ְשֵתה, ַנֲעִרי.

 ְלָך הּוא ַהִדיָנר..."
 

 "ַהָזהּוב ָפַרְטִתי, ָאִבי ִמָכל ַהַחאִנים!

 ְבִדיַנר ִאִמי ָקִניִתי ִלי ְבַראְנִז'יֶנס.

 ַגן'ִים.-ִהְתַהַלְכִתי ֹפה ֵבין ָואִדּיֹות, חֹולֹות ְוָרַמת

 ִבְדֵמי ִאִמי ָקִניִתי ִלי ַסאְרִדיֶנס.
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 ?ֶהֱחָינּו ַהַסְארִדיֶנס! ִמי ִמֶכם ִדיָנר ִעָלעשֶ 

 ִמַסְארִדיֶנס ִמי עֹוֶשה ֻבָבה?!

 ָיפֹו ְוַדָּיֶגיָה! ֶשֵאין ֶרֶשת ֶאָלא ָלּה.

 ַלֹבֶקר ְוֹיאְכלּו, ְוַהִדיָנר ֻחָבם.

 

 ַאְבהּוָנא ֶשִלי, ַהֵבט ַעל ְבכֹור ַהַחאִנים.

 ְבַחְרָתִני ְבכֹור ָעִני ֵמֵאין ָכמֹוהּו עֹוד.

 ְלַמה ִנְשַתָנה? ָיִפים -שּור ַעל ַמֲעַשי 

 ַוֲאִני ִשְמָך ָקִניִתי ְלָעְבְדָך ְמֹאד."

 

 ְפֵני ָאִבינּו ָהיּו ֹפה..

 ָאז ָהִיינּו ֹעד ָבִנים..

 ַעָתה ָאִבינּו ְבַמֲחפֹוא.

 ֵאיְך ְנַקֵבל ָפִנים?

 

 -ַמְלָאכֹו -ֲהֹלא ִתְשֲאִלי ְלַעְמָך

 ְוהּוא ָהַלְך ָפאַלאְסִטין.

 ה ֶאל כּוכֹו,הּוא ָהַלְך פֹ 

 ֶאל ַהְפֵלִתי..

 

 ְוַעל ָכְך ְוַעל ַדְרכוֹ 

 -ָכל ַמֲעֵשהּו ַבכּוִכים 

 ֲהֹלא, שֹוַשַנת ַיֲעֹקב,

 ִתְשֲאִלי ֶאת ַהחֹוִחים.
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 ִתְשֲאִלי ֹפה ַבְפָרִצים

 ַעל ַקְבַצן ַהֻסְליֹות,

 ַעל ִקבּוץ ַהִקבּוִצים

 ְוַעל ִקבּוץ ַהָגֻלּיֹות;

 

 -ַוִתְשֲאִלי ֶאל ֵנס

 ִצּיֹון-ִחַבת-ְתנּוַעת

 ֶאת ַעְרִבֵּיי ַהֵנס

 ֶשָנסּו ְבָלצֹון; 

 

 -ְוִתְשֲאִלי ֶאת ִפי 

 ַעל ְשַתִים הּוא ַהִדין:

 ַצר ִלי ַעל ַטִפי

 ְוַצר ַעל ִדין ָוִדין;

 

 -ְוִתְשֲאִלי ֶאל ֵנס

 ִשיָחה-ֹחְבֵבי-ְתנּוַעת

 ַעל ַעְרִבֵּיי ַהֵנס

 ֲאֶשר "ָקְברּו ְבִדיָחה".

 

 ַעד ֲהִקיצוֹ  -ָקְברּו 

 ֶשל ַכד ַהַמְטְבעֹות.

 ְיַצְלְצלּו, ְלֵעת ְמצֹוא,

 ָיִמים, ָשִנים, ֵמאֹות..
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 ַעד ָעֹמד ַיֲעֹמד ַהָלה

 –ְוַסב הּוא ְבִאישֹון 

 ְוֲאָדָמה ַכָלּה

 שֹוֶאֶגת יֹום ִראשֹון..

 

 ַבֲעָמַקִיְך, שֹוַשַנת,

 לו שֹוַשָנה ְלֶפְלָלִחים;

 ְולֹו ַעל ִמַנַעת -ִמי שֹוַשָנה 

 ֶפַסע ֶאל כּוִכים.

 

 ַבְדִוין, ָהָאבֹות,-ֶפְלָלִחין

 -ְכדֹור ִמְדָבר ְלדֹור יֹוֵרש  -

 ִצּוּונּו ִפָתה ֶלֱאפֹות.

 ָנֵשם ַלְחָמם ְלֻחְך ָהֵאש.

 

 ִאָמא, ִמן ַמְלֹקח,-ְוַאָבא

 -ַרָבא ִמְלָקח ַרבְ -ֵאל-ֵאש -

 ִצּוּונּו ַיַהְנֶדס ֹלא ִלְשֹכחַ 

 ְוַעל פֹויִלין ֹלא ִלְשָכח.

 

 ֲאָדָמה ִהיא ַבת ְבִלַּיַעל.

 -ַגם ַאְבָרָהם ַגם ִאיְבָרִהים 

 ָשָרה ִעמֹו ַהַנַער

ָרה ִמן ַהִמְצִרים..  ְוֹשָ
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 ְוָהֲאָדָמה ְוָהֲאָדָמה

 ְמַבְלָעה ֶאת ַהַכִדים.

 -יא ַחָמה, ִהיא ְמָאָדָמה הִ 

 ְוִהיא ִגיִדים ַלַמִגיִדים.

 

 ִהיא ַחָמה ּוְמָאָדָמה

 ְכִפְתָחּה ֶשל ַהּיֹוֶלֶדת.

 ְמֵלָאה ָלּה ֶאֶרץ ֲאָדָמה

 ְוֹלא נֹוֶעֶדת.
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 נוית בראל
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 צדוק עלון

 

 ֲעֹבַדת ַהִזְכֹרֹנת 

 

 ִמי ַיֲעֶשה ֶאת ֲעֹבַדת ַהִזְכֹרֹנת?

 ִמי ָיֵאר ְמֻצָקה ּוְמֻצָגה,

 ִמי ַיֵצג ַהָלֻל ַבַלְיָלה,

 ִמי ָיֹכל?

 

 ִמי ָיֹכל ְלַהְפִסיק ָכֻאב?

 ִבְכָלל,

 ִמי ָיֹכל

 ַלֲעֹזב?

 

 ַהַחִּיים ִיְשְכֻח. ַהֵמִתים ִיְזְכֻר.

 ֲאָבל ַהִזְכֹרֹנת ָצִריְך ִמיֶשהֻ 

 ֶשִּיָשא ֹאָתם ְכֹקל ָהֹמה

 ַהֹקְנִכָּיה. ָשם ֵאין ֶשֶקט.

 ָשם ַרק ְשֹמַע.

 

 ָיֵאֻר ָלֶכם ָפִנים.

 ָיֵשֻמ ָלֶכם ָשְכָחה.

 ְיַשְפֻת ָלֶכם ְשָפַתי.

 ְיַשְלֻו ָלֶכם ֲעֻמָקה.

 ְיַתְשְלֻכ ָלֶכם ְשֹנת ֹאר

 ַלֲעֹנק ֵאַלי.
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 רן יגיל

 

 ֲאֹדן ְמנָֻחה

 

 ֵאין ֲאִני ָבא ְלַסֵפר ֶאֶלף ַלְיָלה.

 ַעל ֹאר ָוֶשֶמש ִמְבַעד ְתִריֵסי ַלְיָלה.

 ָהִייִתי ְבָמֹקם ְוָהֹאר ָבא ֵאַלי

 ִמְבַעד ֹאְרֶשֶמש ַלְיָלה.

 

 ְבמֹו ֵעיַני ָרִאיִתי ָכֶכֶבת ֹכָכִבים

 ֹאֶכֶלת ֹכָכב. ָהַעל ֶטַבע

 ַמֶשֻה ֻחץ

 ה ֶאת ַלֲהֹבֶתיָה, ֶאת ִנְקְלֹפֶתיָה.ִלבָ 

 

 ֲאֹדן ְמֻנָחה

 ִמַקְצֵוי ְיֻקם,

 ַהִאם ֶזה ֹבֶקר

 אֹו "ְגַלאט" ֹבֶקר.

 

 ֲאֹדן ְמֻנָחה

 ַמְקִלי ֶאַקח.

 ַהִאם ֶזה ֹבֶקר

 אֹו ֶטְמֶבל ֹבֶקר.
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 ֲאֹדן ְמֻנָחה

 ֶאַקח ַמְקִלי

 ַרק ָנַטְלִתי,

 ֹלא ָיַדְעִתי

 

 ְמֻנָחה. ִהְסֹתֵבב

 ִהְתַגְלֵגל ַהַמֵקל

 ַעל ֶבֶטן

 ֵעץ ֶשלֹו.

 

 ֶזה ָהָיה

 ִחֻלל ְמֻנָחה.

 ָיַדע ַמה

 ֶזה ְמֻנָחה

 

 ֲאֹדן ְמֻנָחה

 ִמן ַהֹחֶשְך,

 ַהִאם ֶזה ְשֹטק ַלְיָלה

 אֹו ְשֹמק ַלְיָלה.

 

 ֲאֹדן ְמֻנָחה

 ִמן ַהַלְיָלה,

 ַהִאם ֶזה ַלְיָלה

 אֹו ְדֶרק ַלְיָלה.
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 ֲאֹדן ְמֻנָחה

 ְשַבן ַלְיָלה,ִמּיַ 

 ַהִאם ֶזה ַתְחֹתן ַלְיָלה

 אֹו ַזִין ֶשל ַלְיָלה.

 

 ֲאֹדן ְמֻנָחה

 ִמְשַואְנץ ַלְיָלה,

 ַהִאם ֶזה ֻתִחס ַלְיָלה

 אֹו ַזִין ַזִין.

 

 ֲאֹדן ְמֻנָחה

 ִמן ַהָפאִניָקה,

 ַהִאם ֲאִני ֶאְחַדל ִלְפֹעם

 אֹו ֲאִני ֹאְתָך ֶאְבֹלם.

 

 ֲאֹדן ְמֻנָחה

 ַמְחָמל. ֶחְבֹין.

 ַמְסִריִחי ַלְיָלה

 אֹו ְשִטיְנֶקר ַלְיָלה.

 

 ֲאֹדן ְמֻנָחה ַמְחָמל. ֲאֹדן ְמֻנָחה ֵמֶחְבֹין ֹחֶשְך,

 ֲאני ֹשֵטַח ְלָפֶניָך

 ֲחִניָנה

 ַעל ִטֵפש ַלְיָלה ֶשֻהא ֶרֶפש ַלְיָלה.
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 ֲאֹדן ְמֻנָחה

 ֶאְתַקֶקה

 ְוֶאְתַקֵנחְ 

 ְוֶאְתַנֶקה

 חְ ְוֶאְתַגלֵ 

 ְוֶאְתַקֵלחְ 

 ְוֵאֵלְך ִאְתָך.
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