בֻּבָ ה מֻּבָ ה  /נורית זרחי

ֲאנִי אֶ בְ כֶה  /עוזי בן כנען

מֵ רֹב שֶ בָ כִ יתִ י  /רונית קָ נו

בֻּבָ ה מֻּ בָ ה בָ כְ תָ ה
כָל ִד ְמעָ ה שֶ לָּה
ְדלִ י מַ יִם הָ יְתָ ה.
וְ הַ ז ֶֶרם הָ לְַך וְ גָבַ ר,
וְ הַ ְשלּולִ ית הָ פְ כָה נָהָ ר,
וְ הוֹפִ יעָ ה מּולָּה סְ פִ ינַת ִמפְ ָרש
וְ עַ ל סִ פּונָּה מַ ל ִָחים תְ ֵריסָ ר
וְ תָ ְקעּו חֲצוֹצְ רוֹת :עֲלִ י מֻּ בָ ה! רוֹצָ ה?
ּומֻּ בָ ה ִמתוְֹך ִד ְמעוֹתֶ יהָ קָ פְ צָ ה.
הֵ ם עָ לּו גַלִ ים וְ י ְָרדּו גַלִ ים,
וְ ָראּו יַבָ שוֹת וְ אִ יִ ים ,ג'ּונְגְ לִ ים,
וְ הָ ִרים עִ ם ְשפִ יצֵ י גְ לִ ָידה וַ נִילִ ים
וְ עַ ל קַ ו הַ מַ ְשוֶ ה ְיל ִָדים סְ גֻּלִ ים.
ּומזְ ָרח
הֵ ם הִ פְ לִ יגּו לְ צַ ד מַ ע ֲָרב ִ
לְ מָ קוֹם שֶ ב ֹו ַל ְי ָלַה כְ שֶ יוֹםּ ,ומְ הֻּפָ ְך.
ּוכְ שֶ פָ סַ ק הַ נָהָ ר קָ ָרא כָל הַ צִ י:
מֻּ בָ הַ ,רק עוֹד ִמיל אֶ חָ ד הִ תְ אַ ְמצִ י!
ומֻּ בָ ה בָ כְ תָ ה,
וְ קָ ְרבּו ָאז ְשנֵי הַ ְקטָ בִ ים לִ ְק ָראתָ ּה
ּובְ ִדיּוק בִ ְקצוֹת הַ כַדּור הַ חַ ִדים
הֵ ם ָראּו אֶ ת דֻּ בֵ י הַ צָ פוֹן ְמ ַד ִדים,
וְ ע ֹולֶה ִמפִ יהֶ ם אֵ ד כָחֹ ל –
הֵ ם ָראּו אֶ ת הַ כֹ ל.
ָאז הֵ ִריעַ כָל הַ סִ פּון לִ כְ בו ָֹדּה –
כִ י אֶ ת כָל הַ י ִַמים
הִ יא בָ כְ תָ ה לְ בַ ָדּה,
סָ בִ יב לָע ֹולָם
אֶ ת ֻּכלָם
ֲשר ַדי הָ יָה לָּה בְ הַ ְרפַ תְ קוֹת
וְ ַכא ֵֶ
בֻּבָ ה מֻּ בָ ה
פָ סְ קָ ה לִ בְ כוֹת.

צָ עַ ְקתְ עָ לַי לִ פְ נֵי ֻּכלָם
ּובְ קוֹל ָרם,
שֶ ֲאנִי ֶי ֶלד ַרע ְמאֹד,
ָאדם.
ֹלא בֶ ןָ -
שֶ אֶ זָהֵ ר ,שֶ אֶ תְ בַ יֵש
וְ גַם סְ לִ יחָ ה ְשאֲבַ קֵ ש
ּוט ָרח! נָתַ תְ לִ י ָאז מַ כָה
ְ
עַ ל הַ י ְַשבָ ן.

מֵ ֹרב שֶ בָ כִ יתִ י הָ פַ כְ תִ י לְ ָים,
וְ צָ עַ ְקתִ י הַ צִ ילּו וְ הִ גִ יעּו ֻּכ ָלם,
וְ ִנסּו לְ ַיבֵ ש א ֹותִ י בְ בַ ִדים,
ּומָ ְשכּו לִ י בַ ְשעָ ר ֹות ,בָ אֶ צְ בָ ע ֹות ,בַ בְ ָג ִדים
וְ נִסּו לְ הַ ְחזִ יר אוֹתִ י לְ מָ ה שֶ הָ יִיתִ י,
לִ פְ נֵי שֶ צָ עַ ְקתִ י וְ לִ פְ נֵי שֶ בָ כִ יתִ י.
אֲבָ ל ֲא ִני כְ בָ ר הָ ִייתִ י ָים ֲענָק,
הִ תְ מַ לֵאתִ י ַגלִ ים וְ ח ֹול ּומֶ ְרחָ ק

וְ ֹלא חָ שַ בְ תְ עָ לַי בִ כְ לָל,
גַם ֹלא ִטפָ ה,
כְ שֶ נ ְִשפַ ְך לִ י כָל הַ ִמיץ
עַ ל הַ סַ פָ ה.
ָאז מָ ה קָ ָרה אִ ם הַ כִ סּוי
ָדבִ יק ִטפֹ נֶת וְ ָדהּוי?
אַ ְך תִ ְש ְמעִ י מָ ה אֶ עֱשֶ ה בִ גְ לַל מַ כָה!

וְ הִ תְ ִחילּו ָדגִ ים לִ ְשח ֹות בִ י אֲפִ לּו
וְ לִ וְ יָתָ ן וְ ד ֹולְ פִ י ִנים ּוכְ שֶ הַ שָ מַ ִים הִ כְ ִחילּו
ּושקֵ טָ ה
הָ פַ כְ תִ י כְ חֻּ ָלה בְ עַ צְ ִמי ְ
וְ שָ כ ְַחתִ י שֶ הָ ִייתִ י ַילְ ָדה שֶ בָ כְ תָ ה
וְ שָ כ ְַחתִ י ָלמָ ה בָ כִ יתִ י בִ כְ לָל,
הָ יִיתִ י ַרק מַ ִים וְ קֶ צֶ ף וְ גַל.

בתוך פס על כל העיר
כתבה נורית זרחי
ציירה רות צרפתי
מסדה 1975

ֲאנִי אֶ בְ כֶה!
ֲאנִי אֶ בְ כֶה!
ֲאנִי אֶ בְ כֶה לִ י כָל הַ יוֹם,
ֲאנִי אֶ בְ כֶה!
אֶ בְ כֶה חָ זָק כְ מ ֹו תוֹתָ ח,
אֶ צְ וַח ִמכָאן עַ ד הַ ִמ ְטבָ ח,
אֶ בְ כֶה ,אֶ צְ ַרח לִ י ע ֹוד וָ עוֹד
כֵן ,עַ ד שֶ תִ תְ נַצְ לִ י ְמאֹד,
ֲאנִי אֶ בְ כֶה.

ּוכְ שֶ נ ְִשפַ כְ תִ י לָעֹ מֶ ק ּולְ כָל הַ צְ ָד ִדים
שָ חּו בִ י ָכל ִמינֵי ְיל ִָדים
וְ שָ מַ ְחתִ י אִ תָ ם עַ ד כְ ֵדי ָכְך
שֶ פִ תְ אֹ ם הִ תְ יַבֵ ש ָכל הַ ָים ּובָ ַרח
ָאז חָ ַז ְרתִ י לִ הְ יוֹת ֲאנִי ָכל ֻּכלִ י
וְ הָ ַלכְ תִ י הַ בַ ְיתָ ה לְ אִ מָ א שֶ לִ י.

ּובִ ְדמָ עוֹת בְ גֹ ֶדל דּוד,
אֶ ְשטֹף אֶ ת הַ ִמיץ מֵ הָ ִרפּוד,
ַאמ ִשיְך לִ בְ כוֹת בְ קוֹל
אֲבָ ל ְ
ַאטבִ יעַ אֶ ת הַ כֹל,
וְ כְָך ְ
ֲאנִי אֶ בְ כֶה!

בתוך מה שבלב
כתב עוזי בן-כנען
רכגולד 1987

מתוך הסוס המעופף
כתבה :רונית קנו
הליקון  ,111סתיו 2015

הדרמה שבבכי
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ָאדםְ ]...[ .
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