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עודד מנדה-לוי
וְ ַעכְ ָׁשו,
ֵמ ֵע ֶבר ְלכָ ל ַהּזְ ַמּנִ ים,
רּוע ַעל ִמ ָּט ִתי,
ֲאנִ י יֶ ֶלד ָׂש ַ
ּגּופי,
ְמ ַעּגֵ ל ֶאת ִ
ְמ ָק ֵרב ֶאת ִּב ְרּכַ י ֶאל ִּב ְטנִ י
קֹורא ֵס ֶפר.
וְ ֵ
יה
יטה ֶאת ּכַ ּפֹות יָ ֶד ָ
ָס ְב ָתא ִא ָּדה ַמ ְל ִה ָ
ְלנֹכַ ח ַּתּנּור ַהּנֵ ְפט ַהּיָ ָׁשן
רֹוח ֶׁשת ִמ ִּלים נֶ ֱע ָלמֹות ֶׁשל קֹונְ ֵסזָ 'ה
וְ ֶ
ּובת ֶמ ֶלְך.
ַעל נַ ַער נִ ְר ַּדם ַ
ילה ַה ְּפ ַת ְל ֻּת ָּלה
ֲאנִ י נָ תּון ּכֻ ִּלי ָּב ֲע ִל ָ
נִ ְל ַחץ ֶאל ַה ֵּס ֶפר,
יח ְּב ִת ָּמהֹון ֶאת ַּד ָּפיו,
ֵמ ִר ַ
נּוחת ַה ְּק ִר ָיאה.
ּומ ַת ֵּקן ְמ ַעט ֶאת ְּת ַ
ְ
ֲא ָבל ַה ֵּס ֶפר ֹלא נִ ְׁש ַמע ִלי,
נֹופל ֵמ ַהּיָ ַדיִ ם וְ נִ ְסּגַ ר ַעל ָה ִר ְצ ָּפה.
הּוא ֵ
ּומנַ ֶּסה ִל ְמצֹא
ֲאנִ י ְמ ַד ְפ ֵּדף ִּב ְמ ִהירּות ְ
ֶאת ַה ָּמקֹום ָה ָאבּוד,
חֹולף ִּב ְמ ִהירּות ַעל ְּפנֵ י ַה ַּד ִּפים,
ֵ
יהם,
צֹות ֶ
לֹוטף ֶאת ְק ֵ
ֵ
קֹורא.
ּתֹוהה ְּב ַא ַחד ַה ְּמקֹומֹות ,וְ ֵ
ִמ ְת ַעּכֵ בֶ ,
עֹולה ִמן ַה ִּמ ִּלים,
ּוב ְל ִּתי ֻמּכָ ר ֶ
עֹולם זָ ר ִ
ָ
אֹומרֹות ִלי ָּד ָבר
ֵהן ֹלא ְ
ִמ ְּל ַבד ֵהד ָקלּוׁש ֶׁשל ֵׁשם
אֹו ַׁש ְב ִריר ֶׁשל ִסּפּור ֻמּכָ ר.
קֹורא ְמ ַעט.
חֹורה וְ ֵ
ֲאנִ י ְמ ַד ְפ ֵּדף ָא ָ
ַה ִּמ ִּלים ּכֹה ְמ ֻׁש ָּמׁשֹות ַעכְ ָׁשו,
ֻמּכָ רֹות ִמ ַּדי.
*
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דּוע,
עֹולם יָ ַ
עֹולה ִּפ ְתאֹום ָ
ֵמ ַה ִּסּפּור ֶ
ָקרֹוב ּכָ ל ּכָ ְך.
ֲאנִ י ְמכַ ּוֵן ֶאת ֵעינַ י
ֵּבין ַמה ֶּשּׁכְ ָבר נִ ְק ָרא,
חֹוקה.
ְל ֵבין ַמה ֶּשּׁנִ ְד ֶמה ָל ָא ֶרץ ְר ָ
ּומ ֻה ֶּס ֶסת.
נּועה ִא ִּטית ְ
ַה ְּת ָ
ַּב ֲע ִדינּות ֲאנִ י נֹוגֵ ַע ְּב ִמ ָּלה
ּובעֹוד ִמ ָּלה,
ְ
ימ ָתּה,
ַקּשּׁוב ִלנְ ִׁש ָ
יח ָלׁשּוב ִל ְּמחֹוזֹות
ּומ ְצ ִל ַ
ַ
ֶׁשּנֶ ֶע ְלמּו ִּב ְט ִר ַיקת ֵס ֶפר ַא ַחת.
ַהּכֹל ָׁשב ִל ְמקֹומֹו,
ִמ ְתיַ ֵּצב ַעד ַל ִּמ ָּלה
ַהּנְ כֹונָ ה.
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