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תשדורות מלוויין ריגול

 ספתח דבר )אפרופו ברנר( / עודד כרמלי

– 

ובכן, פיחות וזילות במעמד האדם בכלל, פיחות וזילות בספרותינו העברית בפרט 

- ובמיוחד. אפלה גדולה צוללת על כל אשנבי הצוללת–חללית שלנו. ובחוץ כבר 

מיישרים את השטח לקראת ימי ביניים שניים, מיישרים את האנשים.

אבל אנחנו עדיין כאן ועדיין חיים, ועדיין חולמים ואוהבים, חולמים וחולמים 

בחלומות שאנו חולמים חלומות אחרים, חיוניים מאלה הנחלמים. ובהקיץ אנחנו 

עדיין חולמים לדייק מקצת חלומותינו על הכתב.

מה אנחנו מבקשים? אנחנו מבקשים ספרות שאומרת משהו על הקיום הבסיסי 

שלנו, שהוא מספיק קיומי כדי לערער אותנו ולכן עלינו להקדים ולערער עליו.

אנחנו מבקשים ספרות שאומרת משהו על חיי השכל ועל חיי הנפש ועל חיי הרגש 

של האדם, שהם לאין–שיעור עמוקים יותר מכל מאבק כוחות חברתי או פוליטי.

אנחנו מבקשים ספרות, לא טורי דעה במסווה של ספרות. אנחנו מבקשים 

אנושיות, לא סחטנות רגשית במסווה של אנושיות.

נושאים שאינם מייצגים אותנו, בסדר עולה ויורד: מוצא, מגדר, מעמד, פוליטיקה, 

ביוגרפיה, טראומה.

נושאים שיכולים )במיטבם( לייצג אותנו, בסדר אקראי כמו עצם חיינו: פיזיקה, 

מטאפיזיקה, פסיכדליה, מיסטיקה, זעקות שמאניות לעזרה, יללות חייתיות לאהבה, 

התבוננויות קוסמיות באומללותנו העקרונית ובאושרנו האינסופי, הבלתי מוסבר.

כתב העת שלפניכם הוא נווה במדבר רחב ידיים - היקום. שתו את המים. הם חיים.

– 

 ברנר נרצח שנית / עודד כרמלי

– 

מתוך תקנון פרס ברנר של אגודת הסופרים לשנת 2019: "אם יגיעו לשיפוט 

שני ספרים בעלי ערך אמנותי שווה, שאחד מהם הוא בעיקרו אמנותי, ובשני 

גוון חברתי ציבורי ברוחו של ברנר - היתרון לשני".

חידה מתמטית: אם ספר X הוא "בעיקרו אמנותי" וספר Y רק מקצתו אמנותי, 

 כלומר ברובו אינו אמנותי, כיצד יהיו שניהם "בעלי ערך אמנותי שווה"?

הפתרון: לשלם לאגודה את דמי החבר.

 ציפור מלשלשת על קבריהם של בנימין תמוז ויורם ברונובסקי / עודד כרמלי

– 

בני ציפר עם מותו של עמוס עוז:

"השאלה אם הוא היה סופר ענק נשארת פתוחה בינתיים"; "מת הנשיא של 

השבט הלבן".

בני ציפר כשצריך להביא קהל לפסטיבל השירה במטולה:

"השנה עומד הפסטיבל בסימן זכרו של הסופר עמוס עוז, שהלך לעולמו 

כשהוא בשיא כוחו הספרותי"; "השתקפות של הנפש הישראלית לגווניה".

– 

 עוד ממופעי פסטיבל המשוררים במטולה )לא נגענו( / עודד כרמלי

–

"המשורר אלפרד כהן והמשוררת ריטה קוגן מציינים שלוש שנות זוגיות זו עם 

זה, ובשנות חתולים: 21 שנים. האהבה שלהם היא גוף עם שני לבבות, שזה 

כוח, וכמו כל גוף הם לומדים יומיום להתהלך, לשבת, להקשיב, לראות, להריח 

ולשכב. אלפרד כהן: 'ריטה מלמדת אותי לאהוב כמו שלא ידעתי'".

– 

ם ְלַפְנַטְזיֹות שֶׁל ְמִריָצה / יונדב פרידמן ֲעָבר ֵמֲחלֹומֹות ַעל ֻסּלָ  ַעל ַהּמַ

–

ז ְלַהֲאִמין ֶשׁהּוא ָאָדם. ַעל ְיֵדי  ָעיֹות ַהּטֹוְבָעִנּיֹות ִהיא ֶשָׁהָאָדם ֶנְחּפָ ַאַחת ַהּבְ

ת  ֻעּלַ יָה ֶשׁל ּפְ ד ּכֹל ַטַעם ְלַחְתַחּתֶ ת ַהַהְזָנָקה הּוא ְמַאּבֵ ּיּום ִלְנֻקּדַ ֲהִפיַכת ַקו ַהּסִ

ָלה. ַהַהְעּפָ

– 

ּבֹוַרְנִטית / יונדב פרידמן ית ְוַהּלַ ְרּבִ ָעַית ַהּתַ  ּבְ

– 

ּיֹות ַעְצָמן? ְרּבֻ ת ֶאת ַהּתַ ּיֹות, ַאְך ִמי ְיַתְרּבֵ ְרּבֻ תֹות ּתַ ֶאת ָהָאָדם ְמַתְרּבְ



8

76

9

76

קיץ 02019 גיליון 00012

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-

 השפן והעורב: פואמה אפיסטולרית / לאון פרנקו

–

 תאריך: 1.1.2019

 מייל ממשורר צעיר אל עורך בכיר

נושא: שיר לפרסום 

עורך יקר,

לאחרונה פרסמתם קול קורא/ ובעקבותיו אליך אני פונה/ אני משורר 

חדש וצעיר/ שטרם הופיע על במה בעיר/ לאחרונה סיימתי שיר 

לרשום/ שאת כתב העת שלך יהלום:

עֹוְרִבים

 ֵשׁם ַרע הֹוֵלְך ְלָפֵנינּו

 ֲאִני ַמֲאִשׁים ֶאת ָהֳאָמנּות

אֹור שְִׁליִלי יָגה אֹוָתנּו ּבְ  ֶשִׁהּצִ

ְשַׁעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת אֹוְרִחים לֹא־ְקרּוִאים ּבִ  ּכְ

 ֶשׁאֹוְמִרים "!Nevermore" ּוְמָסְרִבים ָלֶלֶכת.

מֹו ֲעָרִבים ִדּיּוק ּכְ  ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָהעֹוְרִבים ּבְ

 ֵישׁ ָרִעים ְוֵישׁ טֹוִבים

נּו: ִרישֹׁות ֶשּלָ  ּוָמה ֵהן ַהּדְ

ַיַחד ֶסֶרט יר ֵאיזֹו עֹוֶרֶבת ְוִלְראֹות ּבְ  ְלַהּכִ

ּה ְלֵעץ ְלָקֶפה ְוַתְקִליִטים ְוַלֲעלֹות ִאּתָ

 בברכה,

משורר צעיר

 תאריך: 15.1.2019

 מייל חוזר מעורך בכיר אל משורר צעיר

נושא: שיר לפרסום 

משורר יקר,

קראתי את שירך בהנאה גלויה/ אשמח לפרסמו בגיליון הבא/ מצורף 

קובץ עם עצות עריכה/ תקן בהתאם ודרך צלחה

 בברכה,

עורך בכיר

 תאריך: 16.1.2019

 מייל חוזר ממשורר צעיר אל עורך בכיר

נושא: שיר לפרסום 

עורך יקר,

תודה על העצות/ שאותן אני מכבד/ אך אני חש ששירי כמו שהוא - 

עובד/ אנא השב לשאלתי/ האם אפשר לפרסמו בנוסח שלי?

 בברכה,

משורר צעיר

 תאריך: 20.1.2019

 מייל חוזר מעורך בכיר אל משורר צעיר

נושא: שיר לפרסום 

משורר יקר,

מבין אני את השאלה/ לצערי עלי להשיב בשלילה/ בין עורבים לערבים 

יצרת דימוי מפתיע/ שלחלק מהאנשים עלול להפריע/ שיר עם כאלה 

תכנים בוטים/ הוא כמו זריקת אבן על הקוראים/ בסך הכול הצעתי 

שינויים קלים/ כמו שינוי סוג בעל החיים/ )והאלוזיה לּפֹו, מבחינה 

מעשית/ ואם אפשר אז בלי לועזית(/ כמו כן, להחליף יהיה זה חכם/ 

את המילה "ערבים" ב"בני אדם"/ )פוליטיקת הזהויות היא עסק ביש/ 

מדוע צריך כל הזמן להדגיש/ את ההבדלים הקטנים שיש בין כולם/ 

במקום להבליט שכולנו בני אדם?(/ אני רואה בך משורר חשוב/ וממליץ 

לך לתקן ולשלוח שוב/ אז אוכל בביטחון גמור/ את קולך האותנטי 

לחשוף לציבור 

 בברכה,

עורך בכיר

 תאריך: 22.1.2019

 מייל חוזר ממשורר צעיר אל עורך בכיר

נושא: שיר לפרסום 
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 עורך יקר,

ערכתי את השינויים בעצתך/ להלן השיר לאחר עריכה:

ַאְרָנִבים

 ֵשׁם ַרע הֹוֵלְך ְלָפֵנינּו

 ֲאִני ַמֲאִשׁים ֶאת ָהֳאָמנּות

אֹור ְשִׁליִלי יָגה אֹוָתנּו ּבְ  ֶשִׁהּצִ

ה ְלַאֵחר ֲעֵלי ְנִטּיָ ְמטָֹרִפים ּבַ  ּכִ

ֵני ָאָדם מֹו ּבְ ִדּיּוק ּכְ  ֲאָבל ָאנּו ָהַאְרָנִבים ּבְ

 ֵישׁ ָרִעים ְוֵישׁ טֹוִבים

נּו: ִרישֹׁות ֶשּׁלָ  ּוָמה ֵהן ַהּדְ

ַיַחד ֶסֶרט יר ֵאיזֹו ַאְרֶנֶבת ְוִלְראֹות ּבְ  ְלַהּכִ

ִחיָלה ְלָקֶפה ְוַתְקִליִטים ְוָלֶרֶדת ַלּמְ

 בברכה,

משורר צעיר

 תאריך: 24.1.2019

 מייל חוזר מעורך בכיר אל משורר צעיר

נושא: שיר לפרסום 

 משורר יקר,

השיר המתוקן הרבה יותר מתאים/ קראנו אותו במערכת והנה הדגשים/ 

הבחירה בארנבים מאוד מעניינת/ אך רצינו להציע חיה אחרת/ כזו שלשיר 

תעלה את הרף/ )ראה בקובץ המצורף(/ ותאפשר אלוזיה ישראלית/ במקום 

ליצירה נוכרית בעליל/ )ועוד אחת שנכתבה בידי פדופיל(/ השגות יש גם 

לגבי "בני אדם"/ אחת החוזקות בשיר המקורי/ הייתה בהחלט הדמיון 

הצלילי/ שנוצר בין עורבים לערבים/ לכן אנחנו די סבורים/ שאת "בני אדם" 

צריך להמיר/ בבעל חיים עם מצלול שיזכיר/ את בעל החיים שדובר בשיר/ 

לקטורית אחת ציינה שחבל/ כי השיר לוקה בשוביניזם קל/ ועושים בו 

לנקבה "פיק–אפ" מבזה/ לא נוכל להבליג על ִמיָננוּת מסוג זה/ ונבקש שלשיר 

סוף חדש תחבר/ שאותו יהפוך לקורקטי יותר 

 בברכה,

עורך בכיר

 תאריך: 27.1.2019

 מייל חוזר ממשורר צעיר אל עורך בכיר

נושא: שיר לפרסום 

 עורך יקר,

תודה על הדגשים הנוספים/ הנה השיר בגירסתו הסופית:

ים ַפּנִ ְשׁ

 ֵשׁם ַרע הֹוֵלְך ְלָפֵנינו

 ֲאִני ַמֲאִשׁים ֶאת ָהֳאָמנּות

ַחְסֵרי ַאֲחָריּות יָגה אֹוָתנּו ּכְ  ֶשִׁהּצִ

ֶלת ֶלת ְוחֹוְטִפים ַנּזֶ  ֶשּׁשֹׁוְכִחים ִלְסּגֹר ַהּדֶ

מֹו ְשַׂפְמנּוִנים ִדּיּוק ּכְ ים ּבְ ַׁפּנִ  ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַהּשְ

 ֵישׁ ָרִעים ְוֵישׁ טֹוִבים

נּו: ְקוֹות שֶּׁלָ  ּוָמה ֵהן ַהּתִ

ּה ַמֲעֶרֶכת ַיֲחִסים ת זּוג ּוְלַנֵהל ִעּמָ יר ּבַ  ְלַהּכִ

ָמה ְמֵלָאה ַהְסּכָ ֶדת ּבְ ִשְׁויֹוִנית ּוְמַכּבֶ

 בברכה,

משורר צעיר

 תאריך: 30.1.2019

 מייל חוזר מעורך בכיר אל משורר צעיר

נושא: שיר לפרסום 

משורר יקר,

אני שמח וצוהל/ לבשר ששירך התקבל/ כפי שוודאי לך ידוע/ לכתב 

העת תקציב צנוע/ לכן תשלום לא נוכל להציע/ אך עותק חינם לביתך 

יגיע

 בברכה,

עורך בכיר
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 בחנו את עצמכם: האם אתם זכאים לפרס ספרותי? / עודד כרמלי

–

האם עליתם לישראל ממדינות חבר העמים בגיל ארבעה וחצי חודשים?

כן, לעולם לא אשכח יום אסוני. אני, בוואנזי ארנב שאינו מותאם 

לאקלים הלבנטיני, נחטפת במונית לפתח תקווה לצלילי "ג'סיקה" של 

אתניקס. אלי, היו קליפות פיצוחים במושב האחורי!

לא, אבל למדתי רוסית על בוריה במטרה לקרוא את משוררי "תור 

הכסף" בשפת המקור. מומנט ה–TAM הרוסי, ובעיקר היתוכו האלכימי–

כמעט ביצירות הקבוצה הקובופוטוריסטית, השפיע עמוקות על הלך 

רוחי, הייתי אומר: על דרך חיי.

האם כתבתם אודה אודות סלט תפוחי אדמה במיונז?

כן, סלט תפוחי אדמה במיונז הוא סיפור חיי בזעיר–פחמימה. בבית 

הספר, במקום העבודה, במערכות היחסים, נתבקשתי להטמין את סלט 

תפוחי האדמה במיונז שלי עמוק בתיק. הם מחקו את זהותי, טשטשו 

את סלטיי, שלו את סנדליי מעל גרביי ואנסוני לרקוד הורה.

לא, אני לא גורס ששירה היא הבעה, או בראש וראשונה הבעה של 

מחשבות, רגשות. שיר במובן הבסיסי ביותר הוא צורה של מילים 

שעומדות בחוץ. והשאלה אם היא מבטאת אותך או לא מבטאת אותך 

היא שאלה, אבל משנית. אדם בדרך כלל לא יודע מה בדיוק מבטא 

אותו. ברגע שעומדת בחוץ צורה מילולית שיש לה קיום, היא כאילו 

מטילה צל פנימה, ואז אתה אומר: זה מבטא אותי. אבל מה אמרת בסך 

הכול? שקלטת צל של מילים.

תוצאות:

ברכות, אתם דור 1.5! כור ההיתוך שרף את נשמתכם האותנטית, 

ההיולית, המונאדית. גשו לאסוף את פרס שרת התרבות למשוררים 

 בתחילת דרכם.

אתם השבט הלבן. חבל. נסו להיזכר: אולי קראו לכם מסריחים ביסודי? 

אם אתן נשים, האם חרזתן "מי טו" עם "אגדודו"?

 כן, וגם "לא התלוננתי" עם "אשל נתי".

לא, חרזתי "ריו דה ז'נרו בפנינים / ועני קיומי, עני ובודד ופנימי".

תוצאות:

את אמיצה, מעצימה ואנחנו מאמינים לך ולשירתך. גשי לאסוף את 

פרס ברנשטיין.

שיריך סתומים, חידתיים, ומעידים בעיקר על ניסיון מיוזע ליישר קו 

עם תכתיבי הפטריארכיה. התחברי לנשיותך מחדש והצטלמי בעירום 

חלקי עם מסרים פוליטיים קליטים על גופך. תאהבי את עצמך ואת איך 

שאת נראית!

 אם נולדתם להורים שנולדו להורים שנולדו באחת מארצות ערב, 

מה קורה ברגע זה במטבח?

 במטבח? מה קורה במטבח? אה, זה התמי4 - 

 הוא התחיל להרעיש משום מה.

 ניחוחות הז'ביב נואה של סבתא עזיזה עוד מברכים 

את אפי כרבי מאיר בעל הנס.

ומי אשם בכול?

 מה, בתמי4? לא יודע... בטח נדפק שם איזה חלק. הזמנתי טכנאי.

האשכנזים שלא התכבדו בז'ביב נואה של סבתא עזיזה בראש השנה 

תשי"ד. וכמה שהיא בכתה, יא עזיזה, כמה שהיא בכתה ככה אני בוכה 

עליה. ועם דמעותיי אני יורק על כל מפא"י, שלא היה לכבודם להתכבד 

בז'ביב נואה של עזיזה, שקדים מסוכרים כמילותיו של רבי שמעון בר יוחאי.

תוצאות:

ברכות, הנה פרס ראש הממשלה. בנוסף, ראש הממשלה מבקש לדעת 

אם תסכים לעמוד בראש ועדה ממשלתית מיוחדת, שתפעל לתיקון 

 העוול ההיסטורי של היסטוריה שהתקיימה בלעדיו.

חבל שהלבנת את פניך השחורות כדי למצוא חן בעיני הממסד. אדם 

עם רקע כמו שלך צריך לשחרר את הכבלים הספרותיים, לפרוץ את כל 

הגבולות הפואטיים ולשתות אך ורק ערק עם נענע. 

האם פרסמתם יותר מ–16 קובצי שירה, רומנים ואסופות סיפורים קצרים בשנת 

תש"פ לבדה, ולא שכחתם לשלם את דמי החבר?

 כן.

לא, אין לי כסף לשלם דמי חבר למכבי.
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תוצאות:

 ברכות, גשו לאסוף את פרס ברנר של אגודת הסופרים.

חבל, חברים זכאים להנחה של 25% על פרסום במאזניים.

האם פרסמתם משיריכם בכתב העת הליקון?

 כן, את השיר "גיגית הציפורן החודרנית" בגיליון "אני החולים".

לא, לא היה לי "סלפי בלי פילטר" למופע "סלפי בלי פילטר" בפסטיבל 

שער. אני תמיד יוצא פוזל.

תוצאות:

 ברכות, גשו לאסוף את פרס הליקון ע"ש רמי דיצני 

 למשוררים בתחילת דרכם.

 חבל, עוד לא מאוחר להירשם לקורס "מבט, חלון וראי" 

בבית הספר לכתיבה יוצרת.

– 

 מוסף הצרכנות ברקוד / זאב סמילנסקי

–

 ּוָבֶעֶרב

ֶלִויְזיֹון ּטֶ עֹוִדי ּבֹוֶהה ּבַ  ּבְ

ה ַלֲחָדשֹׁות ַעל ְמַנת  ְמַצּפֶ

ל ָהעֹוָלם  ְלּגֵ ְלָבֵרר ְלָאן ִהְתּגַ

ׁה   הֹוִפיָעה מּוִלי ִאּשָ

 ְצִעיָרה ַוֲחִביָבה

ְרקֹוד ְרָכנּות ּבַ ְנִציָגתֹו שֶׁל ּמּוַסף ַהּצַ יָגה ַעְצָמּה ּכִ  ְוִהּצִ

יָרה ֵאיְך ֶאְפָשׁר ַלֲחזֹות ְוִהְסּבִ

ְרקֹוד ְרָכנּות ּבַ ּמּוַסף ַהּצַ  ּבְ

מֹות ִמְגַון ִשׁיטֹות ִמְתַקּדְ  ּבְ

ק ֻדּיָ י ַלֲעמֹד ַעל ִטיָבן ַהְמּ ְקּתִ  ֶשּׁלֹא ִהְסּפַ

שּׁות ִהְתַרּגְ ְנָתה ֶאל ַהּצֹוִפים ּבְ  ּוְלִסּיּום ּפָ

עֹות גּובֹות ֶהָערֹות אֹו ַהּצָ ָשׁה ֶשִׁאם ֵישׁ ָלנּו ּתְ  ּוִבּקְ

ְרקֹוד ְרָכנּות ּבַ  ְלּמּוַסף ַהּצַ

עֹוֵתינּו ֲאֵליֶהם ְשַׁלח ֶאת ַהּצָ נּו ֶשּׁנִ א ֵמִאּתָ ָאּנָ

ׁה! ׁה! ִאּשָ שּׁות ִאּשָ ִהְתַרּגְ י ּבַ ד ָצַעְקּתִ  ּוִמּיָ

ִדּיּוק ׁה ֶשָׁהְיָתה ּבְ  ְוָהִאּשָ

ח ְטּבָ ּמִ  ּבֹוֶחֶשׁת ְמַרק ִקּשּׁוִאים ּבַ

הּוָלה ְוָשֲׁאָלה ַמה ָקָרה ִריָצה ּבְ ָאה ּבְ  ּבָ

ְרקֹוד ְרָכנּות ּבַ ׁה! ּמּוַסף ַהּצַ י ָלּה ִאּשָ  ְוָאַמְרּתִ

ַע לֹו, נֹוִשׁיט ָיד ַסּיֵ שׁ ֶשּׁנְ ּקֵ  ּבִ

עֹות, ַרְעיֹונֹות ישׁ לֹו ַהּצָ  ַנּגִ

צּוָקה ּמְ  ִנְרֶאה ִלי ֶשֵׁהם ָשׁם ּבִ

ו ס ֵעָצה, ַנְחשֹׁב ַיְחּדָ  ַהִבי ְנַטּכֵ

ַע א נּוַכל ְלַסּיֵ  ֶשּׁמָ

ְרקֹוד ְרָכנּות ּבַ ְלּמּוַסף ַהּצַ

ם ט ְמֻסּיָ ַמּבָ ָלה ָעַלי ּבְ ּכְ ׁה ִהְסּתַ  ֲאָבל ָהִאּשָ

ים ְוֵיאּושׁ  ֶשִׁנְמַהלּו ּבֹו ֲעַצּבִ

ה ה ַאּתָ יד ִלי ָלּמָ ּגִ  ְוָאְמָרה ּתַ

ר. ֶזה ְמַפּגֵ ּכָ

– 

 עכשיו / זאב סמילנסקי

–

ׁיט ל ַהִשּ  ָמה ַעְכָשׁו ִשׁיר ִעם ּכָ

ׁיט? ל ַהִשּ  ָמה, ַעְכָשׁו ִשׁיר? ִעם ּכָ

ׁיט ל ַהִשּ  ָמה ַעְכָשׁו, ִשׁיר, ִעם ּכָ

ׁיט? ל ַהִשּ  ָמה ַעְכָשׁו? ִשׁיר ִעם ּכָ

ׁיט? ל ַהִשּ  ָמה? ַעְכָשׁו? ִשׁיר? ִעם ּכָ

ׁיט ל ַהִשּ  ַעְכָשׁו ִשׁיר ִעם ּכָ

ׁיט ל ַהִשּ  ַעְכָשׁו, ִעם ּכָ

ִשׁיר.

 השיר / אמיר אשד–ליברמן

–

ה. תֹור ַהְתָחָלה, ְקָרא ֶאת ַהִשׁיר ַהּזֶ  ּבְ

 ְקָרא אֹותֹו ַעד ַהּסֹוף.

ֵישׁ ּבֹו ַמֶשׁהּו, ִשׂים ֵלב.
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לָּךְ  ית ָהיָה קוֹנְֵסּפְט, לְַאֲחָריו, ַהצִּיצִים ַהּקוֹפְצִים ׁשֶ בְֵּראׁשִ

ל ַהּפָנִָסים ַהְמכֻוָּנִים  ַעל בִּיַמת ַהּפוְֹמּפִידוּ. ִמּפְאוֵֹתיֶהן ָהֲענִָקיּוֹת ׁשֶ

כְּתוָֹתִחים, נִּתַז ָהאוֹר, ַעל גּוּפֵךְ ָהֵעירֹם, בְּבַֹהק ַקְטלָנִי. 

יָדַי ַהּקָרוֹת ֲאחוּזוֹת בֵּין ִבְּרכַּי ַהּפְׁשוּטוֹת.

לָּךְ? ָׂם ַעל ַהצִּיצִים ׁשֶ לָּךְ? ִמי ש ִמי חוֹׁשֵב ַעל ַהצִּיצִים ׁשֶ

לָּךְ? לָּךְ? לְִמי ִאכְּפַת ֵמַהצִּיצִים ׁשֶ ִמי רוֶֹאה ֶאת ַהצִּיצִים ׁשֶ

נֵי ִעגּוּלִים ִמְתנוֲֹעִעים בֶָּחלָל, ְרתוִּמים  ְסָתם ׁשְ

ֶאל ַהּקוֹנְֵסּפְט, ַאט ַאט חוֹדֵר ַהּקוֹנְֵסּפְט לְגוּפִי, 

והוֹפֵךְ גַּם ֶאת דִָּמי לֲַעָרפֶל, וֶּבֱאֶמת, 

יב לְַאַחר כִּבּוּי אוֹרוֹת  יֵׁש ְמִחיר לַַהפְׁשָטוֹת, ִמי יָׁשִ

דְָּבִרים לְִמקוֹרוֵֹתיֶהם? ִמי יִפְדֶּה ֶאת ַהּמוּזָר 

בֲַּחזָָרה ֶאל ַהּטְִריוְיָאלִי? וְלִי, ֶאת ְמנָת ֶחלְִקי?

יּוֹׁשֵב לְיָדִי: בַּּסוף ֲאנִי לוַֹקַחת ַאֲחָריוּת וְאוֶֹמֶרת לַּזֵָקן ׁשֶ

 

לִּי זֶה, בְּיָדִי זוֹ  ָה זוֹ, ׁשֶ ל ִאׁשּ ָחזֶה זֶה, ׁשֶ

רוּת ַהּקוֹנְֵסּפְט, ַמְחשׂוֹפוֹ וּכְׁשֶהוּא לֹא בְּׁשֵ

ּתִָמיד ֵאלַי

וְׁשָם, ּתִָמיד ֻמְרׁשֶה לִי

כָּל ִמינֵי דְָּבִרים,

יב? ֲאנִי גּוֶֹרפֶת ֶאת קוֹלִי. ַאּתָה ַמְקׁשִ

בּוֹנִי. ים ַעל ֶחׁשְ ִׂ ָאּמָנוּת קוֹנְֶסּפְטוָּאלִית לֹא עוֹש

שני פוקראמנות קונספטואלית
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יִתי בְִּמקוֹם. ִׂ בְִּמקוֹם לוַֹמר, גְֵּרָטה בּוִֹאי, ֶמה ָעש

יַע גּוּפִי ִמן ָהֶאֶבן,  בְִּמקוֹם לְהוֹׁשִ

בְִּמקוֹם לְהוֹצִיא ֶאת ָהֶאֶבן ִמגּוּף,

ָמׁשוֹת ִמּסוֹדָן, בְִּמקוֹם לְַהפְִקיַע ׁשְ

בְִּמקוֹם לְַרֵחם ַעל ְמלֶאכֶת ָהָאֶרץ: 

ַהבֶָּהלָה ִמן ַהֶחֶסר; ִמלּוּי ָהָאְבדָן. 

יִתי בְִּמקוֹם לְִקרֹא־לָּה־ּפְַרְקדָּן?( ִׂ )ֶמה ָעש

לוַֹמר ּפָׁשוּט: בּוִֹאי, גְֵּרָטה, בּוִֹאי, גְֵּרָטה, 

לְַהצִּיֵבנִי לְִרעֹד ִמּפְנֵי ִאי־ַקבָּלָה, 

לְַהצִּיֵבנִי לְִרעֹד ִמּפְנֵי ַקבָּלָה –

ּפָׁשוּט לוַֹמר, גְֵּרָטה, 

ֶׂה  לוּ ּתָבוִֹאי, ַהגּוּף יֵָעש

ֶׂה  לוּ לֹא ּתָבוִֹאי, ַהגּוּף לֹא יֵָעש

ֶׂה  וְכָךְ אוֹ כָּךְ יֵָעש

יִתי בְִּמקוֹם.  ִׂ ַרק ִמּתוֹךְ ַהּמַַעשׂ: ֶמה ָעש

שני פוקרמה עשיתי במקום

ּתֵנוּ ּפוֹנָה ֵאלֵינוּ? ֵאיךְ נֵלֵךְ  ְ ַמת־ִאׁשּ ֵאיךְ נֵלֵךְ וִּמכָּל ַאְבנִית נִׁשְ

ַׂר עוָֹרּה? ֵאיךְ נֵלֵךְ וְָהֲאוִיר ָעגֹל  וְכָל ּפָנַס־ְרחוֹב ַמזְִהיר ֶאת בְּש

כְַּחּמוֶּקיָה? ֵאיךְ נֵלֵךְ וְִהיא ָקָהל יִָחיד וְַרב? ֵאיךְ נֵלֵךְ וְגְַעגּוֵּעינוּ 

לֹא רוֹגְִעים? ֵאיךְ נֵלֵךְ וְכָל ַהַחבָּלָה ׁשֶל ָהֶעדְנָה? ֵאיךְ נֵלֵךְ וְכָל 

ַהִהְתגַּלּוּת ׁשֶל ַהבְּרוָּטלִי? ֵאיךְ נֵלֵךְ וְכָל ַהחֶֹסר־כַּּפָָרה? )כַּּפָָרה, 

י, ֲהָתבוִֹאי ַעל כַּנְפֵי זִכָּרוֹן אוֹ כַּנְפֵי ׁשִכְָחה?( ֵאיךְ  ּפֶלֶא־ֶטַבע־ֱאנוֹׁשִ

נֵלֵךְ וְעוֹד ָאנוּ ּתוֹלִים ְטלִָאים בָּאוֹר? ֵאיךְ נֵלֵךְ וְעוֹד ָאנוּ דּוֹלִים 

יּוֹדַַעת ַהּמִּטָה?  ֶ ִמבְֵּאר־ׁשָחֹר? ֵאיךְ נֵלֵךְ וְכָל ַמה ׁשּ

)הוֹ ִמּטָה, ַמלְכַּת־ַהֶחדֶר, ַאּתְ, ַהּפוֹלֶֶטת כְִּבֵאר - אוָֹתנוּ - ַהנִּדּוֹנִים 

יק ֶאת כּוֹסוֹת ַהיַּיִן, בְּיוֹם ַהדִּין,  ִ ּפָלָה, לְַהׁשּ לָחוּׁש ֶאת צְִריַבת ַהַהׁשְ

יוֹצִיאוֹ אוָֹתךְ לַּפְרוֹזְדּוֹר?(

שני פוקרלכת
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ֵאלַת זֶַרע ַמּפַלְּתוֹ  כּוֵֹתב לוֹ בִּׁשְ

ים ּפֵׁש בְִּמיֻדָָּעיו ַהֲחדָׁשִ לְפַׁשְ

רוֵֹמז ַעל יַַחס ַקר בְַּמְחבְַּרּתוֹ 

ים בְַּאֲחִריתוֹ ֵמִקים חוֹבוֹת לְַהֲאׁשִ

וְַהיִָּמים 

             לְלֹא ֶהפְֵסק   

וְַהלֵּילוֹת 

            לְלֹא ֶהפְֵסק 

 

וּבֶֹקר ָעלָה וְָעלָה בֶָּהִרים 

וְֻרדִּים ִמבֶָּהלָה בְִּסבַּת ְמכַּתְֶביךָ      

ְמֻעכִָּבים

 

*

כּוֵֹתב לוֹ  

כּוֵֹתְבלוֹוְכוֵֹתְבלוֹ וְ

כּוֵֹתב לוֹ לִפְָעִמים כְּדֵי ַאף ָרצוּי לְַהֲעלִים ַעיִן וּלְַהגִּיד 

ּתוֹדָה. לִפְָעִמים כָּל ּתוֹדָה 

ִהיא ִהְתַחכְּמוּת וּפְָעִמים       

                              צִדְַקת ָרִבים וּגְאוֹנוּת גְּדוֹלָה. 

נָּה ְטרוּפוֹת ּתֲַחָרה, בְִּהְתעוְֹררוּיוֹת ֲחבוּקוֹת ִעם ֲאֵחִרים  כּוֵֹתב לוֹ בְֻּחלְצוֹת ׁשִ

כּוֵֹתב לוֹ עוֹד וְעוֹד ַמּזִים גְִּרָסא גְִּרָסא 

י נַפְׁשוֹ, ֵאיךְ לֹא, כַּּמוָּבן כּוֵֹתב לוֹ גַּם כּוֵֹתב לוֹ בִּדְִחיפוּת   וְּבחוּׁשִ

ָּה ִמגֶ'ְקסוֹן, ִמיִסיִסיּפִי   כְּמוֹ כַּלְב

ִביעוּת ָרצוֹן נְִמצָא ּפָנִים  ְׂ כּוֵֹתב לוֹ ַחכֵּה ַחכֵּה כִּי לְכָל ש

יָפוֹת וְׁשֵם             וּכְתֶֹבת

גִיאוֹת ְמכָֹערוֹת בְִּאי דִּיּוִּקים לֹא  כּוֵֹתב לוֹ בִּׁשְ

ְמדַיֵּק גַּם   

 

נָה ָחלְפָה ָאז ֵהֵבאָת        ִמּזֶה ׁשָ

      לִי לִָראׁשוֹנָה  יִָקינְּתוֹנִים ָקָראָת 

      לִי וְגוֹ’ 

                  ֵאיךְ  

ָרָאה?                           ֶאפְׁשָר לְִהיוֹת כָּל כָּךְ ֲחַסר ַהׁשְ

ַקיִץ בְַּחדְִרי וכְָּבר ְמַעט ְמאֹד נִּתָן לוַֹמר בְִּענְיָנְךָ 

כֵּן        לֹא כָּל ׁשֶ

                    בְִּענְיָנֵנוּ. 

אייל שלום¤

 כּוֵֹתב לוֹ בְּפַזְָרנוּת, בְּגִלּוּי ּפָנִים ִמבֵּינֵינוּ 

ּתִָמיד ָהיִיָת יָפֶה, יָפֶה ִמדַּי 

ִביל קוֹנְדּוֹם. ָאן  בִּׁשְ

נֶֶעלְמוּ ִעּקְבוֶֹתיךָ? בָּאִתי בְִּעיְרךָ ג'

ְבָעה  ְמִעילִים  ּפְָעִמים, בָּאִתי בְּׁשִ

ֵּר בִּגְנוְּתךָ, ּתֹאַמר בְֵּחרוִּרי ׁשוֹפֵט  לְדַב

ַעל כְֻּרָסתוֹ בְִּהְתַרוֵַּח, ּתֹאַמר בְּצְִחקוֵּקי ָקצִין 

ּמָא בָּאִתי ֵּר )לֹא ִתְרצָח( אוֹ ׁשֶ לִפְנֵי ַהדִּב

גֵי ִמְסּפָר, בְִּהְתרוֹצְצוּיוֹת, בְַּמיִל גְֶּרָמנִי, כְָּאדָם ְ ּׂ בְֻּמש

ֵמצֵר חוּג צְָעדָיו מוּל ִמגְדָּל 

ִמּטָה וִיבוּל  ל ׁשְ אוֹ בַּּמְַחזוִֹרים ָהֵאלֶּה ׁשֶ

בָּא ַעל ּתִּקוּנוֹ בְִּטלְטוּל. בָּאִתי כְִּמי ׁשֶ
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לִּי וְאוּלַי זֶה בֱֶּאֶמת ַהגַֹּבּה ׁשֶ

וְַעל ַאף ַהכֹּל ָהיִיָת יְדִידִי ַהיִָּחיד

ׁשְמוָּעה, ּתְִקּתוּק

י ּתְׁשוּאוֹת ֵמַהבַָּטלְיוֹן ַהֲחִמיׁשִ

יחוֹת ַעל ּפוְֹרצְלָן –  ִׂ וְׁשָעוֹת ׁשֶל ש

ַמֲענַק־ִמיָתה נָחוּת

ֶאֱעבֹר לְִרׁשוּת ָהַרבִּים וּלְַחכּוֹת ׁשֶ

)לְַחכּוֹת יִָמים ַרבִּים(

לֲַעבֹר ֵאינְסוֹף ַהפְָטרוֹת

וְּביִָמים ְמֻסיִָּמים ֶאפְׁשָר לְַקּפֵל גַּם ֶחֶבל

לְַקלֵּף ֲחדִָרים לְתוֹךְ ּתְִקרוֹת

ֶלֶד. ל ַהׁשּ וְזֶה ָהיָה ִטעוּנוֹ ׁשֶ

אוּלָם ִאיׁש לֹא ָטַען אוִֹתי

לִּי וְאוּלַי זֶה בֱֶּאֶמת ָהיָה ַהגַֹּבּה ׁשֶ

ֵמוֹת ּתַָבְעּתִי ֵמָחדָׁש ֶאת ַהׁשּ כְּׁשֶ

ֵם כָּךְ ִהצְלְַחּתָ לְַהְבִעיר ֶאת ִהְתּפְַרְקדוּת ַהׁשּ

וֲַאנִי ִהְתּפַּקַדְּתִי ׁשוּב, בִּּתְַרּתִי ֲאנָחוֹת

וְלֹא ָהיָה ׁשָם ִאיׁש וְלֹא ָהיְָתה ׁשָם דְָּמָמה

וְׁשוּב ָהיְָתה ַהַהכָָּרה, ַהּמְנוָּסה לִַהְתּפַּקְרוּת.

וְכָךְ ּתָנוּס ׁשוּב לְִתפְֶאֶרת

ֲארוּ יוֵֹתר ְספִינוֹת ָ וִּבְמֵהָרה לֹא יִׁשּ

ׁשֵמוֹת יְִתַחלְּפוּ, יִוְָּתרוּ ַרק גִּידִים

ְרצוּעוֹת יוְּמרוּ בְּגַגּוֹת ְמיֻּתִָרים

וְַעל ַאף ַהכֹּל ָהיִיָת יְדִידִי ַהיִָּחיד

וְַעל כֵּן ַמגִּיָעה גַּם לְךָ ּתְפִלַּת ּפְַרְקדָּן ַאַחת

ּתַּטֵַח ַעל בִּצּוֵּרי ָהרוּחוֹת   לְִהׁשְ

נַָתּתָ לִי רוַּח ַאַחת בֲַּעלַת ּפָנִים ַרבּוֹת
לוְֹמךָ וְלֹא נִפנֵיִתי לִׁשְאֹל אוְֹתךָ לִׁשְ

וְלֹא ָטַענְּתִי לְִמלְמוּלֵי ֻחלִּין וְּבִריאוּת
וְלֹא בַָּחְרּתִי לְכַלּוְֹתךָ

ּתֵַחל, ַהּפַַעם ִמבַּחוּץ( כְּדֵי לִפְּתַֹח ֶאת ַהיָּד ַהּזוֹ נִצְָטֵרךְ לְִהׁשְ )ׁשֶ

ֲאָבל כָּל כָּךְ דַּלִּים ֲאנְַחנוּ כֵָּעת

דָּלַפְנוּ לְלֹא ֶמלֶל נוָֹסף

וְׁשוּב ַהֲחבוּרוֹת ָהיוּ ְמכֻוָּנוֹת

גל עזרןבין מים למים

דִים. ֵ ַאּתָה ׁשוֵֹחק לִי ֶאת ֲעלִילוֹת ַהׁשּ

כַּּמָה ֲעֵרָבה לְךָ ִהְתָעְרבוְּתךָ 

ּתִפְֶאֶרת ְמנוַּסת ַהכֹּחוֹת

ּתְנוַּמת ַהּזְֵאִבים, לֹא ֲאָריוֹת

זְָרדִים ְמאוִּסים ִמּתַַחת לַּטְַרּפֵזִים 

ּקוֶֹרה ִמּתַַחת לַּסֻלָּמוֹת ֶ וַּמה ׁשּ

וְלְַמרוֹת ַהכֹּל ָהיִיָת יְדִידִי ַהיִָּחיד
וְֵאין בָּנוּ דַּי לְכַלּוְֹתךָ

וְֵאין בָּנוּ דַּי לְַחלּוִֹתי

לִּי וְאוּלַי זֶה בֱֶּאֶמת ָהיָה ַהגַֹּבּה ׁשֶ

ָאלָה בְִּבּתוּק ַהּמִׁשְ

יפַת ָהאוֹרוֹת בְִּמנִיַעת ָהֶעזְָרה בִּנְׁשִ

ּתָפֵן. ֵמָרחוֹק כָּךְ לְִהׁשְ

פַָתיִם, נוֶֹטפֶת לִי ַהבְִּריָחה ְ ּׂ נוְֹטפוֹת לִי ַהש

זוֹלֶגֶת בִּלְּתִי־בְִּריָאה ֶאל יְגוֹנוֹת ַהחוֹב

וְלָכֵן יֵׁש בֵּינֵינוּ ַהחוָֹבה

ַעְרבוּת ֲהדָדִית לִפְעֹר נְדִידַת ְמחוֹזוֹת

לִגְלוֹת 

יךְ לִנְׁשֹךְ אוִֹתי ֶאל ַהּמִכְלָאוֹת לְַהְמׁשִ

ֶאל ִמכְלָאוֹת ַהּזָָהב וְָהֶרגֶל ָהרוֶֹטֶטת

ֶאל ֲאִחיזַת ָהֵעינַיִם וְַהּמוֹט 

י־דַַּעת ָהיִינוּ בַַּחג כִּי ְקלוּׁשֵ

בָָּראנוּ ֶאת ִקינַת כָּל ַהּמֲַעָרכוֹת

לִּי וְכֵיצַד אוּכַל לְנַצֵַּח אוְֹתךָ ִאם זֶה ָאכֵן ַהגַֹּבּה ׁשֶ

ִאם ֲאנִי ָאכֵן ִמְתַקלֶּפֶת כָּךְ וּפוַֹרַחת

נְָבגִים־נְָבגִים 

לֶד ֶ ל ַהׁשּ וְזֶה ָהיָה ִטעוּנוֹ ׁשֶ

ְמעוּ ִטעוּנִים ֲאֵחִרים וְלֹא נִׁשְ

תוּי ְִּרים זֹאת בִּלְּתִי־ּפֶה־ׁשָ ִאם ַרק ָהיוּ ְמדַב

לֶד ָאַמר ֶ ַהׁשּ ֶ זֶה ַמה ׁשּ

ִהּסִיג ִמבְִּחיַרת ַהּמִדְָרכוֹת לִפְנֵי ׁשֶ

ִמים לֵב ִמְתבַּצֵַּע בִּּקוּר ָׂ לֹּא ש וְגַם כְּׁשֶ

וְגַם ִמצְַעד ַהנְָּמלִים בֲַּחִריצִים הוּא ִהְתַרֲחׁשוּת
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ָראוּי ים ָעלַי יוֵֹתר ִמכְּפִי ׁשֶ וֲַאנְַחנוּ ִמְתַרֲחׁשִ

ם וְָראוּי ָהיָה לְַהֲענִיק ּפֵׁשֶר לַדְָּבִרים וּלְַסְרבֵּל לֶָהם ׁשֵ

לְַסנְדֵּל אוָֹתם לֲַהוָיָה בִּלְּתִי ֶאְמצִָעית

נֵי ְקָטִבים ׁשֶל ַעצְִמי לְִברֹר ֶאת ַהּקְלִּפוֹת ְ בְִּהיוִֹתי ֶאָחד ִמׁשּ

לְִהְתַעלּוֹת ֶאל ַהּמַיִם ַהגְּבִֹהים

בֹּר ֶאת ַהּתְַקִריּוֹת לִׁשְ

לְַחלֵּל ֶאת ָהַאֲהָבה  )ֵאיזוֹ ִמלָּה(

וְגַם בַּּמַיִם ָהֶעלְיוֹנִים בְּיוֵֹתר יֵׁש ַמֲחלוֹת
לֹּא לְצֶֹרךְ כַּּמָה ֲאֻרכִּים ֲאנְַחנוּ ׁשֶ

ּתְָקפוּ אוָֹתנוּ ּתְִקיפוֹת

וָּמָחר יְִהיֶה זֶה בֶֹּקר ָרגִיל ִאם יְַרׁשוּ זֹאת ָהֵראוֹת

וְאוּכַל לְִבחֹר בְָּרכוֹת בֲָּאוִיר

ִאם יְַרׁשוּ זֹאת ָהֵראוֹת

ּתְִהיֶה לִי ְמנוָּחה נְכוֹנָה.

בִּלְּתִי־ּפֶה־ׁשָתוּי ָהיִינוּ ְמַחיְּכִים נְַחׁשוֹלֵי בְִּהיּוֹת

ים ַרבִּים בְִּעצּוּמוֹ ׁשֶל דֵּצְֶמבֶּר ּפְָרחוּ ֳחדָׁשִ

ּסִגַּלְנוּ לָנוּ דְִּריכוּת ֶאְמצִָעים כְּׁשֶ

לִָטים ְ ְמֻעְרּפָלִים ָהיוּ ַהׁשּ

ֲאֻרכּוֹת ָהיוּ ַהּמַדְֵרגוֹת

ָמַעדְּתִי בֶָּהן ִמְסּפַר ּפְָעִמים

ָמַעלְּתִי בִּי ִמְסּפַר ּפְָעִמים נוָֹספוֹת

ְמעוּ בַּּסוֹף ַהּפִּתוּיִים וְֶאְתנוֹצֵץ בֵּין בְִּחילוֹת ָ אוּלַי יִׁשּ

יטוֹת ָהיִיִתי, ּפְִתֵקי רוַּח נִּתְקוּ ֵמַהיְלָלוֹת ֲהלוַּמת ּפְׁשִ

ּ עוּ בָּנו ַהיְלָלוֹת ּפָׁשְ

כְּלוַֹמר, וְזֶה ַהכְּלָל:

ֻחְמַרת ַהיְלָדִים גּוָֹאה בַּּמַנְעוּלִים

בְִּעצּוּמוֹ ׁשֶל דֵּצְֶמבֶּר

י לִיׁשִ ָהיָה לִי ּפֶַתח נְִסיגָה ׁשְ

ּפֹט ֶאת ָעצְַמת ַהּפָנִים וְלֹא ִהְתַאּמַצְּתִי לִׁשְ

ַהּסְתוּרוֹת

וְכָל ִסנְווַּרי ֵריִקים ֵהם

נוֹת ַאךְ נוֹחוֹת וְַרּקוַֹתי גַּם ֵהן יְׁשָ

י ַהּזֶה כַּּמָה ֲאנִי ּתְֵמָהה ַעל ַהּמַּמָׁשִ

קוֹדַַחת ִמבְּלִיַמת ַהיְִריקוֹת

מוִֹריָקה ַעצְִמי נְָבגִים־נְָבגִים.

ֶלֶד ל ַהׁשּ כָָּאמוּר, זֶה ָהיָה ִטעוּנוֹ ׁשֶ

הוּא לְפָחוֹת לֹא ָהיָה ַאלִּים

לֶג בֵּין ַהיְצִיִעים? יַָּרדְנוּ ָעלֵינוּ ׁשֶ זוֹכֵר ׁשֶ

ֵם?  ְרָאה לְךָ בַּּשׁ ּקָ ַהִאם זוֹ ֲאנִי ׁשֶ

ו י הוּא ָהיָה ַעכְׁשָ וְִאם ָהיָה ָהעוֹלָם ַמּמָׁשִ

כֻּלּוֹ יַיִן וִּמצְמוּצֵי ּתְפִלּוֹת

י הוּא ָהיָה בַּיִת וְִאם ָהיָה כֵָּעת ָהעוֹלָם ַמּמָׁשִ

י לְכָל ַהַהדְלָפוֹת, וְָהעוֹלָם ַמּמָׁשִ

ָחלְַמּתִי בֶַּחנְיוֹן, ָאז הוּא דָָּבר ֶאָחד ׁשֶ

ַרצְּתִי. נִדְֶמה לִי ׁשֶ

י ָאז הוּא ַחיָּב לְִהיוֹת ֲאָבל ָהעוֹלָם ַמּמָׁשִ

י, וּלְַמּמֵׁש ַעצְִמי בְֶּהְרגֵּלוֹ ַהּמַּמָׁשִ

וְלָכֵן ָעלַי לְִהיוֹת כֵָּעת

ִביִעית ְ לְִראוֹת כֵָּעת ֳחָרבוֹת ׁשֶל גַּג בַּּקוָֹמה ַהׁשּ

בּוֹ ִהפְַקְרנוּ ֶאת ַהּתְפִלּוֹת ׁשֶ

י וֲַאנִי נוֹכַַחת כָּאן.  כָּאן: ֲאָבל ָהעוֹלָם ַמּמָׁשִ

ּתֶה ַרק ֵעץ ְמֻרבָּע, כּוִֹסית ְרָחָבה, ַהזְָמנָה לְִמׁשְ

ַהבִּפְנִים ׁשֶל ַהֶחֶרק ַהּסְּפֵצִיפִי ַהּזֶה

לֹּא נְִמְסָרה ַטבַַּעת ׁשֶ

וֲַאנִי ׁשוַֹמַעת ֶאת ָהַרַעׁש ַהּזֶה

וְִאם ֲאנִי ׁשוַֹמַעת ֶאת ָהַרַעׁש ַהּזֶה

י כָּאן ֵהיכָן ָהעוֹלָם ַהּמַּמָׁשִ

כָּאן ָהעוֹלָם

וִּבְבִסיֵסנוּ ָהיִינוּ ְמיֻּתִָרים

וִּבְבִסיֵסנוּ ָהיִינוּ ְקרוִּאים

גּוֹלִים אוְֹרִחים בִּפְִעיַרת ַהּמְחוֹזוֹת, גּוֹלִים לְֵהיכָן ׁשֶ

וֲַאנִי ָהיִיִתי ַהיְִחידָה 

כָּךְ ִמְסּתַבֵּר ׁשֶ
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לֶד ָאַמר( ֶ )ַהׁשּ

בּוֹנוֹת ַהֶחׁשְ

ִאּפְַרּתִי אוָֹתם ִמּמֶנִּי 

כּוִֹרים ֵמֶהדֶף הוּא ָאַמר ּתְלוּיָה ַעל ֵעצִים ׁשִ

לְזֶה ֵאין ֵעדִים וְלָזֶה ֵאין ֵעדִים 

ִהיָּה ְ ַמפְִסידָה לָרוַּח ֶהפְֵסדִים, נְִמנַַעת ֵמַהׁשּ

עוֹלֵי ַהֶחֶסד בִּצְִביֵרי ַהכּוֹכִָבים, בְִּמׁשְ

ַהֶחֶסד לְךָ.

ּתִי ֶאת ַהּזְִעיִרים בְּיוֵֹתר לָבוֹא ִעּמָם בְַּמגָּע ְׂ ִחּפַש

ּתֶה, בְִּהנֵָּתן ׁשוּב ַהֶהכְֵרַח לְִקדָּה, לְִמׁשְ

לְִהְתַעּמֵר בַּכּוֹסוֹת

וְצִָריךְ לְִהְתַחלֵּק בַּּמַיִם 

וְצִָריךְ לְַהְבדִּיל בֵּין ַמיִם לְַמיִם

וְצִָריךְ לְִבחֹן

ּמְנַּסִים לְהוֹזִיל ֶאת ַהּסְפִירוֹת וְזֶה יָָקר יוֵֹתר כְּׁשֶ

וֲַאנִי צַָמְחּתִי ִמּתוֹךְ ַהּמִנְָסרוֹת

בֵּין גַּלְגַּלֵּי־ֵאֶבל ִהְתבַּּטַלְּתִי

ִמבַַּעד לְִריֵסי־ַקׁש צָפִיִתי בְִּהְתַרֲחׁשוּיוֹת בִּלְּתִי ְסִבירוֹת

לֹא ָהדַפְּתִי, בָּלְַמּתִי ַרק ֶאת ַהדְָּבִרים ָהְראוּיִים

ּתוֹת ַאְרּתִי לִׁשְ וְׁשוּב נִׁשְ
ָ ִתיִתי אוְֹתךָ כִּי עוֹדְךָ ֵאינְך ׁשָ

ִתיִתי אוְֹתךָ בְִּמלֹא ָהָרצוֹן ׁשָ

בוּיִים בְּפְִתיוֹן ַהנְִּעילוֹת לָגְַמּתִי אוָֹתנוּ ׁשְ
נּוּכַל לְִברֹא אוְֹתךָ כְּדֵי ׁשֶ

ְמךָ ְרֵאה ֵאיךְ ׁשוּב ִקבַּלְּתָ ֶאת ׁשִ
ְמךָ כִּי ֲאנִי קוֵֹראת לְךָ בְּׁשִ

וְַאּתָה עוֹנֶה לִי

לֶד ֶ ל ַהׁשּ וְזֶה בְּדִיּוּק ָהיָה ִטעוּנוֹ ׁשֶ

ֶענֶת ַרק יָד ַאַחת ִאם ֶאפְׁשָר נִׁשְ

חוֹפֶנֶת ֵראוֹת

לוַֹמר ׁשָלוֹם

יִּּתָכֵן לוַֹמר ׁשֶ

נּוּכַל גַּם לִׁשְהוֹת לוַֹמר ׁשֶ

וְִהנֵּה גַּּפַיִם ֲאֵחרוֹת ְמַבְקׁשוֹת ְקצָת ֶחֶסד

ִאם ּתוּכַל לְִהְתַעכֵּב ַעל ַהּתְָרנִים ּתוּכַל לְִראוֹת

גַּם ָהרוַּח בְֵּסדֶר ׁשֶ

וְתוּכַל לְַהְטִרים ֶאת ַהבְִּריחוֹת

וּלְוַּתֵר אוִֹתי

ּתוּכַל לְִמצֹא אוִֹתי ׁשוּב כְּדֵי ׁשֶ

בֵּין ַמיִם לְַמיִם

לִּי וְאוּלַי זֶה בֱֶּאֶמת ַהגַֹּבּה ׁשֶ

וְַעל ַאף ַהכֹּל ָהיִיָת יְדִידִי ַהיִָּחיד

בֵּין ַמיִם לְַמיִם.
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הנה באים האנשים עם התנועות שלהם, עם הבעות הפנים שלהם, 

עם הדיבורים שלהם, עם המכשירים האלקטרוניים הניידים שלהם, 

עם השמות שלהם, עם הגילאים שלהם, עם הצופן הגנטי שלהם, 

עם טביעות האצבעות שלהם, עם השיניaים שלהם, עם הלבנים 

הצואים שלהם, עם איברי המין שלהם, עם מחשבות הזימה שלהם, 

עם ההפרעות הנפשיות שלהם, עם טראומות הילדות שלהם, עם 

הקעקועים שלהם, עם הצלקות שלהם, עם הגדמים שלהם, עם 

הגידולים שלהם, עם המחלות שלהם, עם ההתמכרויות שלהם, עם 

הרעלים הזורמים בעורקים שלהם, עם הרפלקסים המותנים שלהם, 

עם הסטיות שלהם, עם הסודות שלהם, עם החטאים שלהם, עם 

האמונות הטפלות שלהם, עם הדעות הקדומות שלהם, עם סיפורי 

המשרתות שלהם, עם התכסיסים המלוכלכים שלהם, הנה באים 

האנשים עם הרצונות שלהם, נראה שהם רוצים ממך משהו שקשור 

לצרכים הקיומיים שלהם, לדאגות הפרנסה שלהם, לתסכולים 

המקצועיים שלהם, לפחדי הילדות שלהם, לקיבעונות האנאליים 

שלהם, לחסכים הרגשיים שלהם, למאזן האנרגיות באורגניזם שלהם, 

להתמכרויות שלהם, לדחפי ההרס העצמי שלהם, למחשבות הזימה 

שלהם, לסטיות שלהם, לסודות שלהם, לסיפורי המשרתות שלהם, 

אמוץ גלעדיהנה הם באים

לייסורי המצפון שלהם, לרגשות האשם שלהם, לתקווֹת הגאולה 

שלהם, הנה באים האנשים שאתה מתאווה לנשום את טחב החדרים 

שלהם, למשש את הקעקועים שלהם, לשמוע את סיפורי המשרתות 

שלהם, לפענח את הסודות שלהם, לפצח את הצופן הגנטי שלהם, 

להתכרבל בחום החייתי שלהם, להיחנק בשיער שלהם, למשש את 

האיברים הפנימיים שלהם, להתמוסס בגופים המיוזעים שלהם, 

להתפלש בסחי הרירי שלהם, לספוג את הנוזלים הבאושים שלהם, 

להבקיע אל גני העדן השמנוניים שלהם, הנה באים האנשים היפים, 

האיומים, צמאי הדם, שטופי הזימה, תאבי הנקם, טורפי הנבלות, 

הנה הם באים, רק לך הם מחכים, אז למה שלא תהפוך לליצן החצר 

שלהם, לשוטה הכפר שלהם, לזונת הצמרת שלהם, לאמן התענית 

שלהם, לאנטי־כריסטוס שלהם, למה שלא תתבזה בפניהם, תלקק 

את סוליות הנעליים שלהם, תפתח לעצמך את הוורידים לעיניהם, 

תיתן להם מופע חשפנות בלתי־נשכח סביב עמוד המתכת של קרון 

הרכבת התחתית, הנה הם באים לקחת אותך לחדרים הטחובים 

שלהם, למקלטים הנטושים שלהם, למרתפים המעופשים שלהם, 

לכוכים המחניקים שלהם, למאורות הנאלחות שלהם, למחילות 

החלקלקות שלהם, למנהרות המפויחות שלהם, למיטות הסדום 

המושתנות שלהם, לגיהינומים המזוינים שלהם, הנה הם באים, 

הולכים ומתקרבים, מתקרבים והולכים עד למרחק יריקה, נגיעה, 

סטירה, לטיפה, נשיקה, בעיטה, בעילה, רמיסה, דריסה, הנה הם 

באים, הולכים ומתרבים, הולכים ומצטופפים, ִמתעבּים והולכים עד 

שאתה נשרט מהזיפים שלהם, מצטמרר מהגבנוניוֹת שלהם, נחנק 

מהשיער שלהם, מתעלף מהזיעה שלהם, מתמסמס בריריוּת שלהם, 

נספג במחזור הדם שלהם.
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ים בְֵּתאוּר נָכוֹן ָמָחר יָבוֹאוּ ֲאנָׁשִ

וְַהיּוֹם

כֻּלָּם

בִָּאים בְֵּתאוּר ָעקוּם ֵאין דָָּבר יָׁשָר בְּגֵו נִכְּפָף

ַמיִם מוֹפְִתיִּים דּוֶֹמה כִּי כּוֵֹרַע בֶֶּרךְ נֹכַח צֶַהֶבת ׁשָ

בְּדוֶֹמה

ׁשַת לְַבּקָ

ַרֲחִמים

ּ הו ֵמֵאיזֶׁשֶ

ּ הו ֶ ַמׁשּ

ִעלִָּאי

ַהְרבֵּה

יוֵֹתר

ים ֵמֲאנָׁשִ

בְַּרם

ַרק

קוֵֹרא

אוֹ

ׁשוֵֹמַע

דְִּבֵרי ּתְפִלָּה וְַתֲחנוּנִים

ֶהוּ בַּדִּבּוּר כְִּאלּוּ ׁשָם ַהְרֵחק הוּ ַמׁשּ יֵׁש ֵאיזֶׁשֶ

ָעמֹק בְִּקירוֹת כְּלוּם

ּ ְמִבינִים אוָֹתנו

ַאּתָה

כָּל

ַהּזְַמן

אוֵֹמר

בְִּבְטָחה

ִמי ׁשָם

ִמי ׁשָם

ִמי ׁשָם

ִמי ׁשָם

ִמי ׁשָם

ֵמת וּכְלוּם

יואב עזרא האגדה מי שם

ִעם כָּל ָהִריצָה ַהְמטֶֹרפֶת בַּּסוֹף ִהגְַּענוּ ֲהכִי ָקרוֹב

ׁשוּם־דָָּבר

ָרחוֹק

ֶהוּ ֻמפְלָא ֱהיוֹת ָקרוֹב ֲאָבל ֲהכִי ָרחוֹק ַמׁשּ

ּ ַמיִם כְִּאלּוּ דֶּׁשֶא בָָּאחו לִּטוּף ָמתוֹק ׁשֶל יְרֶֹקת ׁשָ

ִעם

ַמְמֵטרוֹת

ֶאְתמוֹל ָרִאיִתי צִּפֳִרים ַעל ַהּמַזְגָּן בֶָּחצֵר

ֵאין כְּלוּם וְַאּתָה בְּכָל זֹאת רוֹצֶה  כַּּמָה ָעגְַמת נֶפֶׁש יֵׁש בֲַּהָבנָה ׁשֶ

יךְ וְלְִחיוֹת בַּכְּלוּם ַהּזֶה לְַהְמׁשִ

כִּי ַהכְּלוּם ַהּזֶה ֲעדַיִן ָעדִיף ַעל ַהכְּלוּם ָהֲאִמּתִי ׁשֶל ֵמת ַהכְּלוּם 

ּ ַהּמֻפְלָא יֵׁש כִּי יֹאְמרו

יואב עזרא

יואב עזרא

יואב עזרא

מטורף

כאילו

הכלום המופלא
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ים בָּעוֹלָם ּפְָרִחים ֲאנִי רוֶֹאה ֶאת כָּל ָהֲאנָׁשִ

ֵאין כְּלוּם ֵּר ּפְִתאֹם ִהְתַחלְנוּ לְָהִבין ׁשֶ ִהְתַחלְנוּ לְדַב ֲחָבל ׁשֶ

יואב עזרא

יואב עזרא

גן-עדן

האגדה מה באמת
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ָאבִי הַיָָּקר

הוּא סֵפֶר חָתוּם. 

וְכָךְ עַל ָאדָם לְִהיוֹת 

סֵפֶר נָעוּל. 

אֲנִי ְמבְָרכוֹ

ֹֻנּוֹת.  בִּבְָרכוֹת ְמש

וְהוּא ַמְמִריא גָּבֹהַּ. 

לֹא, אֵינֶנּוּ בִָּקי בְּדַף

הַגְָּמָרא הַיּוִֹמי. 

וַהֲֵרי אֲנִי בְּנוֹ, 

אֶחָד ׁשֶָראוּי כִּפְלַיִם

לְַרחֲֵמי ׁשַָמיִם. 

הוּא ְמֻרּמָז בַּגֶּׁשֶם

ֶֶמׁש,  וּבַׁשּ

בָּאֲבָנִים הַּקָׁשוֹת. 

הוּא עָשׂוּי ֵמהַחֶֹמר

הַיָּחִיד ׁשֶבְּנְִמצָא. 

וַאֲנִי ַרק ְרסִיסִים

אֲחוּזִים בְַּמְרִאית הַחֶֹמר.

עַנְנֵי ָאבָק אֲנִי ׁשוֹלֵַח

לְפְַרצוּפָיו הְַמׁשֻנִּים
ְ יִּּטְָמעוּ בְּתוֹך ׁשֶ

ִמדְבָּרוֹ הֶעָצוּם. 

גֶּׁשֶם חוֹל, נֵבֶט,

ְקלִפָּה, ֶרֶמשׂ, 

נִפְלִָאים ִמבִּינָה.

שגיא אלנקוה ¤

ִקיְקלוֹפּ.

יוֹׁשֵב

עַל הַחוֹף

וִּמתְבּוֹנֵן

בְּצִפְָּרנָיו

הַכְּסוּסוֹת

ׁשֶל אַבָּא.

רוּחוֹת וְֶקצֶף.

ְמבַּקֵׁש – כְּמוֹ

הַיָּם בַּחֲרוֹנוֹ.

נִגּוּן ִאּטִי,

חֲסַר ֶקצֶב,

חֲסַר צֶבַע.

ׁשֶצַּעֲָקתוֹ

תִּתְפּוֵֹרר

לְֵאינְסְפֹר נְֻקדּוֹת

זְעִירוֹת.

לְִקפֹּא בַּּזְַמן,

לְגַל גָּדוֹל,

ׁשֶנָּע בְּׁשַבְִריר

נִיָּה ׁשְ

כִּבְֵמאָה ֵמאוֹת ׁשֶל

יוֹבְלִים.

לְהַׁשְִקיט ְמעַט

ֶאת כַּעֲסוֹ.

שגיא אלנקוה ¤
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פּוֹתֵחַ לְנַפְׁשִי ֶאת דֶּלֶת

הַדְּבִָרים, עַתָּה נִנְעֶלֶת

עַיִן נְבוֹכָה אֶל מוּל

הַדֶּלֶת, עֲלוַּקת ַמנְעוּל

נִׁשְתֶּלֶת בְַּמְראֶה נוֹׁשָן –

הָעַיִן ִמתְפַּלֶּׁשֶת ׁשָם.

 

בַּעֲלוַּקת ַמנְעוּל, בַּתֶַּקע

ְרָטִטים כְּמוּסִים לְפֶתַע

ִמׁשְתַּחֲלִים ֶאל הַפְּתָחִים

הַּמוּבָסִים, הַחֲרוּכִים

וְַרק נוֹזֵל ִריִרי נִסְחָף

בְּנָתִיב בָּלוּם לְִקַראת הַסַּף

 

עַיִן תַּחַת עַיִן תַּחַת יֶלֶד ְמֻמגָּף. 

 

פְּתוּחָה נַפְׁשִי לְִקַראת ַמנְעוּל

ֶהוּ נוֹתַר כָּבוּל ַאךְ ַמׁשּ

בִּפְנֵי כָּל הַדְּבִָרים, אֵין־ֶמֶרד

לִפְגּׁש בָּהּ ֶאת עַצְִמי כְּיֶלֶד

ֶהוּ נוֹתַר כָּבוּל כִּי ַמׁשּ

בְִּמבוּכַת־אֲנִי נִפְתֶּלֶת,

בְִּהפָּתְחִי הִיא כְּבָר נִנְעֶלֶת

בְִּמצוָּקתָהּ ִמפְּנֵי הַגְּבוּל.

 

עַיִן תַּחַת עַיִן תַּחַת יֶלֶד ׁשוֹר בָּתוּל.

 

ִאם אֵין ַמבָּט לָתֵת הַחוּצָה

ֵָאר. אֶתֵּן ַמבָּט לְִהׁשּ

יַעַן הָאֶצְבַּע – כֹּה נָעוּץ בָּהּ –

ִאוּוּי לְדָם חָרוּץ וָעֵר.

כִּסּוּף צוֹנֵן לְֵאׁש – לָחוּץ בָּהּ –

זְִקפַּת־אֱֶמת לְִקַראת עוֹלָם

לְִהיוֹת בּוֹ יֶלֶד, ַאךְ נִבְלַם

דוד ניאו בוחבוט ¤

ָשׂוֹן – נִפְתַּע תּוֹחֶלֶת ּׂ כָּל הַש

וְנֶעֱזַב, נִזְנַח הַיֶּלֶד,  

עָקוּד לְמוּל ְרִאי ֻמׁשְלָם.

 

ִמן הַתּוֹחֶלֶת הוּא יַֹאׁש  

כִּי אָז נִבְָרא יֶלֶד חָדָׁש – 

עַיִן תַּחַת עַיִן תַּחַת יֶלֶד ְמֻרּטָׁש.

 

הָעַיִן בְּעַצְָמהּ חוֹצָה

ֶאת גְּבוּל הַדֶּלֶת, ְרצוּצָה

פּוֹתַחַת צֹהַר לְִקַראת סֹהַר

בְּבֵיתִי פְּרוּצָה, נִנְעֶלֶת;

בִּכְלוּבָהּ עֲמוּם הַּזֹהַר

ׁשֶל הָעַיִן, יְפַת־תֹּאַר

נֶפֶׁש־יֶלֶד ִמתְחַסֶּלֶת

אֲרוַּרת־ֵאינְסוֹף, ֻמבְֶטלֶת.

 

עַיִן תַּחַת עַיִן תַּחַת יֶלֶד ִמתְחַסֶּלֶת.

 

קוּם יַלְדִּי וּפְתַח הַדֶּלֶת; 

עַצְְמךָ־בִּי פְּגׁש בֶּן־חֶלֶד. 

עַצְְמךָ־בִּי פְּגׁש ֵאין־יֶלֶד.

קוּם ִרבּוֹן, עֲזֹב תּוֹחֶלֶת.
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.1

הֵָאם ַמצְחִינָה

ְכוּנָה.  בִּגְוִיָּתָהּ ֶאת הַׁשּ

זְַרזִיפֵי ֵמתָדוֹן 

וּלֵי תַּחְתּוֹנָהּ.  עֲרוּפִים ִמׁשּ

אֱמֹץ נָא לִי ַמׁשְֶקה 

ֵמחֲלִיטוּת גְּרוֹנָהּ.

 

ׁשֶתִּכְלֶה ֵאם בְּאַחַת  

עַל כִּי לֹא נִכְלְָמה.

ֵאפוֹא תִּתְסֹס בִּסְִריחַת  

גְּוִיָּתָהּ בְּעַצְָמהּ.

ֵאם תִּגְסֹס לְַרוְחַת

ְֵׂטָמה. בֶּן־ׁשִיַרת ַמש

 

 .2

ִהיא 

יַנְקוּת הַּמָוֶת לְלֹא ָמוֶת.

 

ִהיא 

ָמוֶת הַיַּנְקוּת לְלֹא יַנְקוּת.

 

 

.3

ִהיא עוֹד תָּׁשוּב )גְּוִיַּת ִאּמִי( ְמֻאפֶֶּרת 

וּזְנוּתִית, גְּוִיַּת ִאּמִי עוֹד תָּׁשוּב. 

 

ִהיא עוֹד תָּׁשוּב )בְּשׂוַֹרת דִָּמי( ְמבֻּזֶֶרת

וַאֲסוֹנִית, גְּוִיַּת ִאּמִי עוֹד תָּׁשוּב. 

 

ִהיא עוֹד תָּׁשוּב עַל בְִּרכֶּיהָ, סוֶֹרֶרת

וַחֲרוּפָה כְּמוֹ ׁשֶתֶן עָלוּב 

 

אֲׁשֶר זָב ִמגְּוִיָּה ְמחוֶֹרֶרת –

ַד הֶחָלוּב. ׁשְפְִּריץ ֵמתָדוֹן ִמן הַׁשּ

דוד ניאו בוחבוט ¤
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רוּדוֹלְף־ֵמַעיִם,

ַקאְרל־ֵמַעיִם,

ָהִסירוּ ֶאת מוְֹראוֹת־ָהעוֹפוֹת־ַהּזֶה!

ָהִסירוּ ֶאת זְמוֹרוֹת־ַהנּוֹצוֹת־ַהּזֶה!

זֶפֶק־זֶפֶק בַּּמְִקּפָָאה

מוֹךְ־ֵמַעיִם בַּּמְִקּפָָאה

ַבּּמְכָל ְרִקיִעים וְאוֹצְרוֹת־ׁשֶלֶג – רוַּח־ְקצוֹת 

ַבּּמְכָל ְרִקיִעים וַּמלְֲאכֵי־ַחלְָחלָה – ְרפָאוֹת־ְקנָאוֹת

ֶטֶרם־ַבּּמְכָל ֶטֶרם־ִהְתַהוָּה – ַהִאם ַבּּמְכָל־ֶטֶרם־ִהְתַהוָּה:

ַהִאם זֶה ַהנִּּסוּי ָהיָה? ֶהְחִטיא.

ַהִאם זֶה ַהנִּּסוּי ֻהכְלַל־ָמה? ִהְקּפִיד.

יָדַיִם־נִּסוּי ַבּ־הוַּאר־נִּסוּי – ַעל־כֵּן יָדַיִם־נִּסוּי ַבּ־הוַּבס־נִּסוּי;

ַבּּמְכָל ְרִקיִעים וְאוֹצְרוֹת־ׁשֶלֶג – רוַּח־ְקצוֹת 

זֶפֶק־זֶפֶק בַּּמְִקּפָָאה

מוֹךְ־ֵמַעיִם בַּּמְִקּפָָאה

 

בַּּתוֹר לְִמכַל־ָהְרִקיִעים בְּדְִמַמת־נְצִָחים־וּנְצִָחים ָעְמדוּ כְּפוּפֵי־גְּהוֵּרי

גַּּפַיִם־יָאׁשָה

גַּּפַיִם־ַאְבָרָהם וְגַּפַיִם־רוּדוֹלְף ֵהִטיל־ּפָנָיו־ֵריָקם 

ֲאׁשֶר לְגַּפַיִם־רוּדוֹלְף הוּא ָהיָה ָרחוֹק ִמגַּּפָיו־לֱֶאחֹז   

וְַעל־כֵּן גַּּפַיִם־יֲַעקֹב הוַּטל בְּגִיגִית בִּידֵי גַּּפַיִם־טוֹד

וְַעל־כֵּן גַּּפַיִם־גֹּדֶׁש בְּגֹדֶׁש־ׁשֵם־נְִתָעב בַּכְּפוֹר, בַּחוּץ –

זֶפֶק־זֶפֶק בַּּמְִקּפָָאה

מוֹךְ־ֵמַעיִם בַּּמְִקּפָָאה

ַבּּמְכָל ְרִקיִעים וְאוֹצְרוֹת־ׁשֶלֶג – רוַּח־ְקצוֹת 

ֵאוָה־ֵמַעיִם,

ָאלֶכְַּסנְדֶּר־ֵמַעיִם,

ד"ר ְמרוּגוְֹבְסִקי־עוֹף –

נמרוד ברקו
 עליית המלכּות: לקראת היררכיה 

של איברים פנימיים

ים בְּצֵל־ָהַעיִן ים בְּגִיגִית־כְּנָפַיִם וְַאְרכֻּבּוֹת־ְמחוֹׁשִ ַאְרכֻּבּוֹת־ְמחוֹׁשִ

י־ַעפְַעּפַיִם וְּמדוֹכֵי־ֻסּמָא לִפְנֵי־כָּל־רֹאׁש: וְַאְרכֻּבּוֹת־גִּיגִית בְִּמחוֹׁשֵ

ים בְֵּעינַיִם צְָבתוֹת? ִׂ      ַמה נֲַּעש

ים בְּגַּפַיִם צְָבתוֹת? ִׂ      ַמה נֲַּעש

ים בְּגֶזַע־ַהּמַֹח צְָבתוֹת? ִׂ      ַמה נֲַּעש

צְָבתוֹת ִמן ַהחוּץ לֵָעינַיִם וּצְָבתוֹת ֵמַעל ַהגַּּפַיִם –

צְָבתוֹת ִמן ַהחוּץ לְגֶזַע־ַהּמַֹח וּצְָבתוֹת בִּלְׁשוֹן־ָהאוּנָה־ָהָעְרּפִית –

צְִבתוֹת־זְַרָחן בְּעוֹר־זְַרָחן;

ַאְבָרָהם־ֵמַעיִם־זְַרָחן

ּתְִהלָּה־ֵמַעיִם־זְַרָחן

ַאְרכֻּבּוֹת־ַאְבָרָהם־ֵמַעיִם־זְַרָחן –

לֵךְ־זֶפֶק בַּּמְִקּפָָאה

לֵךְ־ֵמַעיִם בַּּמְִקּפָָאה

ָעְמדוּ בַּכְּפוֹר ִמנַּיִן ָעלְָתה זֲַעַקת־ָהמוּ־ֵמָעיו –

ָעְמדוּ בַּכְּפוֹר וְלֹא ָעְמדוּ בְּמוֹךְ־כָּל־ְקָרָביו –

ָעְמדוּ בַּכְּפוֹר ֵאינָם בַּכְּפוֹר ֵמָאז.
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ָּעוֹת. ָהֵאיָבַריִם  כוֹת ַעד ְקצוֹת ָהֶאצְב יוֹצְאוֹת ִמן ַהכֵָּתף וְנְִמׁשָ

ַהכּוְֹתבוֹת ׁשֶל ַהצְָּמִחים ֵאינָן כּוְֹתבוֹת 

ִעיָרה. כָּל יְִחידַת זְַמן גְּדֵלוֹת לְכִוּוּן ָהאוֹר  ְׂ יָמה ש ֵהן ֲעסוּקוֹת בִּנְׁשִ

ְרְטטוֹת ַעל דַּף ֲאוִיר ִמְבנֶה ֻמכָּר  ַׂ ְמש

ַהְמנַּסֶה לְִחיוֹת. ָהֵאיָבַריִם ִמְתדַּיְּנוֹת בְּתוֹךְ ּתֵָאיֶהן ִאם לְהוִֹסיף עוֹד 

ֲעלֵה כּוֶֹתֶרת אוֹ ָעלֶה יָרֹק 

ְמלַּטְפוֹת ּתֲַהלִיכִים בְִּתנוָּעה זוֶֹחלֶת, ְמַבּקְׁשוֹת לֲַחזוֹת בְּנִצָּן נִצָּל אוֹ 

נִדּוֹן לִכְלָיוֹת. ְמנַּסוֹת לְַהגִּיַע ֵאלֶיךָ וְָאז

ָּעוֹת. ָהֵאיָבַריִם  כוֹת ַעד ְקצוֹת ָהֶאצְב יוֹצְאוֹת ִמן ַהכֵָּתף וְנְִמׁשָ

ַהכּוְֹתבוֹת ׁשֶל ַהצְָּמִחים ֵאינָן כּוְֹתבוֹת 

ִעיָרה. כָּל יְִחידַת זְַמן גְּדֵלוֹת לְכִוּוּן ָהאוֹר  ְׂ יָמה ש ֵהן ֲעסוּקוֹת בִּנְׁשִ

ְרְטטוֹת ַעל דַּף ֲאוִיר ִמְבנֶה ֻמכָּר  ַׂ ְמש

ַהְמנַּסֶה לְִחיוֹת. ָהֵאיָבַריִם ִמְתדַּיְּנוֹת בְּתוֹךְ ּתֵָאיֶהן ִאם לְהוִֹסיף עוֹד 

ֲעלֵה כּוֶֹתֶרת אוֹ ָעלֶה יָרֹק 

ְמלַּטְפוֹת ּתֲַהלִיכִים בְִּתנוָּעה זוֶֹחלֶת, ְמַבּקְׁשוֹת לֲַחזוֹת בְּנִצָּן נִצָּל אוֹ 

נִדּוֹן לִכְלָיוֹת. ְמנַּסוֹת לְַהגִּיַע ֵאלֶיךָ וְָאז

ספיר יונס ֵאיָבַרִים

כְּמוֹ ׁשֶנִּדְֶמה לִי, אוּלַי בְּעֶצֶם סַהַר הוּא

חָתוּל הוּא

חֻצְפָּה ׁשֶל הַחׁשֶךְ,

אוּלַי נְִראֲתָה לִי סוּפְֶּרנוֹבָה,  

ֻהגְׁשְָמה לִי בַּחֲתָךְ כְּמוֹ פּוֹלִידִין,

אוּלַי דִּּמְַמתִּי יוֹתֵר ִמדַּי?

ָׂר חָשׂוּף? אוּלַי הַסַּהַר הַפָּעוּר כְּמוֹ בָּש

חָתוּל עוֵֹמד עַל זוּג ַרגְלַיִם

וְרוֹצֶה לָגַעַת בֶּחָלָב.

אֲבָל אֵין לוֹ ַרגְלַיִם,                   

וְגַם ֵאין חָלָב,                                

וְנִגַּר לִי פִּתְאֹם הַכְֵּאב 

לְָאן אַתָּה הוֹלֵךְ? ֶאל ִמי אַתָּה נִׁשְפָּךְ?

תִּזְחַל אֵלַי חֲתַלְתּוּל.

בּוֹא אֵלַי וְנִתְלַּטֵף.                                     

אֲבָל לְָאן אַתָּה נִׁשְפָּךְ חָתוּל?

ֶֶטף ִמתְַקצֵּף?  מוּל ִמי הַׁשּ

גּוּר עַָמד עִם הַגַּב ֶאל הַּקִיר

ֶׂר, וְסָפַר עַד עֶש

וְנָׁשַם כְּמוֹ ׁשֶָאמוּר הָיָה לִנְׁשֹם,

ָׂבַע, ֶאָכַל וְש וְָאכַל ַמה ׁשּ

ָתָה וְָרוָה,    ׁשּ ֶ וְׁשָתָה ַמה ׁשּ

וְצִנַּת הַבֵּטוֹן כָּוְתָה ֶאת הָעוֹר,

ָׂה אֶת הַ'ּמִיָּאוּ' וַעֲדַיִן עַָמד וְעָש

לְאֶֹרךְ כָּל הַלַּיְלָה.

רומי פלדי ¤
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ֶקט צָהֹב ׁשְעוֹת ַהבֶֹּקר ֵהן ׁשֶ

ֵמַעל ָהַרַעׁש ַהלָָּבן ׁשֶל ַהלַּיְלָה.

ַחר ָהעוֹלֶה ֵמֵמס עוֹלָם לְעוֹלָם ַ ַהּשׁ

ֵל ַמֲעלֶה צְַהְבַהבּוּת ֲחמוּצָה וְַהיּוֹם ַהּמְִתבַּּשׁ

ִמּתְִמּסַת ַהלֶֹּבן ַהלֵּילִי.

ְבוּת ַעל כְֻּרָסה, נָּה ִהְתיַּשׁ וַּבבֶֹּקר יֶׁשְ

וְִהְתּפְָרקוּת גִּידִים וְּסחוִּסים וֲַעצָמוֹת ִמּסְַרגֵּלִיּוּת ַהלַּיְלָה

ֲאׁשֶר מוֹדֵד ֶאת ַהּמְֶרָחק ִמיֵּׁש לְַאיִן,

בּוֹן: וַּביּוֹם ָהעוֹלֶה ֻמגָּׁש ֶחׁשְ

כָּךְ וְכָךְ ָמנָה זוֹ, כָּךְ וְכָךְ ָמנָה זוֹ.

כָּזוֹ, ָעה ֻמְקדֶֶּמת ׁשֶ ַעל ַהּטִיּפ ֵאין ִמְתוַכְִּחים בְּׁשָ

לַּם. יָדוַּע לַכֹּל ׁשֶהוּא יְׁשֻ

נָּה ְרִתיָחה ׁשֶל ַמיִם בִּכְלִי ִקבּוּל ֻמגְדָּר, וַּבבֶֹּקר יֶׁשְ

רוּת ְרִתיָחה ַרבָּּתִי, לְהוֹצִיא ִמכְּלַל ֶאפְׁשָ

וּצְלִיל ְמזִיגָה,

ַהצְּלִיל ַהיָּפֶה בְּיוֵֹתר בָּעוֹלָם בְֶּרגַע זֶה;

בֲַּהכָלַת ִהצְַטלְּלוּת כָּזוֹ ִמכְּלִי ִקבּוּל לִכְלִי ִקבּוּל, ַהּתְעוּזָה ׁשֶ

ַהִהְתַמּזְגוּת ַהּקְדוֹׁשָה בֵּין עוֹלָמוֹת,

ים ֶמֶטר ָרבוַּע. לׁשִ ֶאל ֶחדֶר ׁשְ

ֵאין זֶה יוֹצֵא ִמגֶּדֶר ָהָרגִיל.

ֶמׁש, ֶ גַּם צִיּוּץ ַהצִּּפֳִרים ִעם בּוֹא ַהּשׁ

ֶמׁש וְלֹא בַּצִּּפֳִרים, ֶ ֵאינוֹ ַקיָּם בַּּשׁ

ַרק בַּצִּיּוּץ,

ַמְרִהיב עֹז.

ַעּזוּת ַהּמֵצַח ׁשֶל ַהּקוֹל לְִהדָּמוֹת לְצִיּוּץ.

ל ַהּקָם לְִהדָּמוֹת לֵָער ַהֻחצְּפָה ׁשֶ

 ״יְִקיצָה ִהיא צְנִיָחה ֵמֲחלוֹם״
- תומס טראנסטרומר

נדב נוימן שעות הבוקר

ַאּתָה לְעוֹלָם לֹא לְַבד. לֹא בֱֶּאֶמת

ַהכֹּל חוֵֹבר

נָם דְָּבִרים יֶּׁשְ זוֹ ַהּסִבָּה ׁשֶ

לוּלִיּוֹת וְנְִטוִים בְּקוּר ּתַּקְפִים בִּׁשְ ִמׁשְ
נִדְָרכִים בְּיָרֹק ּתַַחת ַרגְלֵי ֲאהוָּבְתךָ

ִרי ִּלְּתִי ֶאפְׁשָ ּפוַֹסַעת ִמבַַּעד לַב ׁשֶ
ֶׂה אוְֹתךָ עוֹש ֶ ַהּמְֶרָחק ָהֵאינְסוֹפִי בֵּין ַמה ׁשּ

ַאּתָה

לַגּוּף ַהּמְִתָקֵרב

ְרֵאה ֶאת ַהּפֵרוּד נָמוֹג

ָהֵאיָבִרים ַהנִָּחִמים

ִרים ִמּמַַעל יְַרגָּזִים ׁשָ

ים יר ַהכּוֹכִָבים ַהּמְִתנַגְּׁשִ ֶאת ׁשִ

וְַהדְָּבִרים ַהנּוֹצִָרים

נדב נוימן שיר הכוכבים המתנגשים
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ְרחוֹבוֹת ּתֵל ָאִביב ַמזְכִּיִרים לִי ֶאת ּתֵל ָאִביב

ִּי ִּי ַמזְכִּיר לִי ֶאת ָאלֶנְב ָאלֶנְב

יְהוּדָה ַהלֵּוִי ַמזְכִּיר לִי ֶאת יְהוּדָה ַהלֵּוִי

גְֻּאלָּה ֶאת גְֻּאלָּה

בַּר יוַֹחאי ַמזְכִּיר לִי ֶאת בַּר יוַֹחאי

ֲאנִי הוֹלֵךְ בְִּרחוֹבוֹת ּתֵל ָאִביב וְנִזְכָּר בְֵּתל ָאִביב

בְּתוֹךְ ּתֵל ָאִביב ֲאנִי הוֹלֵךְ בְֵּתל ָאִביב ׁשֶ

יֵׁש ּתֵל ָאִביב

בְּתוֹךְ ּתֵל ָאִביב וְיֵׁש ּתֵל ָאִביב ׁשֶ

בְּתוֹךְ ּתֵל ָאִביב  בְֵּתל ָאִביב ׁשֶ

ַהּמַיִם ַהכְֵּבדִים ְמרוְֹמִמים ֶאת ָהרוַּח וּמוִֹרידִים לַּפְַרדֵּס

וָֹאה ִעם ֶהָעַרת ׁשוּלַיִם רוִּתים ֶאת ַהּשׁ ֵ וְָאנוּ זוֹכְרוֹת בַּׁשּ

יִץ וְׁשוּם דָָּבר לֹא כָּחֹל כְּמוֹ ַהּקַ

וְׁשוּם דָָּבר לֹא לָָבן כְּמוֹ ַהּסְָתו

נִי בַּחֶֹרף הוֹפֵךְ לְדוֹר ִראׁשוֹן בָָּאִביב וְדוֹר ׁשֵ

בְּתוֹךְ ּתֵל ָאִביב  בְֵּתל ָאִביב ׁשֶ

בְּסוֹד ּתֵל ָאִביב ּתֵל ָאִביב ׁשֶ

ֲאנִי הוֹלֵךְ בְֵּתל ָאִביב

וִּמְתגְַּעגֵַּע לְֵתל ָאִביב

בְּתוֹךְ ּתֵל ָאִביב ּתֵל ָאִביב ׁשֶ

בְּסוֹד ּתֵל ָאִביב ּתֵל ָאִביב ׁשֶ

בְּסוֹד ּתֵל ָאִביב בְֵּתל ָאִביב ׁשֶ

לֹּא נְִראוּ בַּּקַיִץ צוְֹמִחים בַּּסְָתו דַיִם ׁשֶ ׁשָ

ַעל ַסּפַת חֶֹרף כְֻּחלָּה בַּבְִּרית ׁשֶל ָאִביב

ל ּתֵל ָאִביב ֶאת ַעצְָמּה לִּי ֶאת ּתֵל ָאִביב ִהיא ִהיא ָהַאֲהָבה ׁשֶ בָּּה ָהַאֲהָבה ׁשֶ

ל ּתֵל ָאִביב אוִֹתי לִּי אוָֹתּה הוּא הוּא ַהּזִכָּרוֹן ׁשֶ וְַהּזִכָּרוֹן ׁשֶ

ֻהְקדְּׁשוּ לָּה לִּי ׁשֶ ֶאת ָהֲעָרִבים ׁשֶ

ֻהְקדְּׁשוּ לִי לָּּה ׁשֶ ָהֲעָרִבים ׁשֶ

ֶאת ָהֶרגַע בְַּבֲעלֵי ַהּמְלָאכָה

ילְד דֵרוֹת רוְֹטׁשִ ְׂ ָאסוּר לְַסּפֵר ַעל ש ֶ ֶאת ַמה ׁשּ

ֶאת ַהּסוֹדוֹת ׁשֶל ִקיׁשוֹן לֵוִינְְסִקי

לְוָתוֹ ׁשֶל בַּר יוַֹחאי ֶאת ׁשַ

כַֹּח אוָֹתךְ ּתֵל ָאִביב ָאסוּר לִׁשְ וְַהֲהָבנָה ׁשֶ

ג'רמי פוגל תל אביב

ו ּתֵל ָאִביב  ַאּתְ ַעכְׁשָ כְּמוֹ ׁשֶ

בַּנֵּצַח ׁשֶל ָהֶרגַע ַהנּוֹכְִחי

לִי ּתִָמיד ָהיִית

 גַּם ִאם לֹא ּתְִהיִי

גַּם ִאם לֹא ֶאְהיֶה
לָנֶצַח ֲאנִי בָּךְ

ָאז ּתְִהיִי גַּם ַאֲחַרי

ֶאת ְרחוֹבוַֹתיִךְ ֲאנִי ְמַבּקֵׁש

יְִּקבְּרוּ אוִֹתי בְּיָם גְֻּאלָּה ׁשֶ
בְּעוֹדֵךְ בְֵּמיָטֵבךְ

בְּעוֹד ְרחוֹבוַֹתיִךְ בְֵּמיָטָבם

ֲאנִי הוֹלֵךְ בְִּרחוֹבוֹת ּתֵל ָאִביב וִּמְתגְַּעגֵַּע לְֵתל ָאִביב

ֲאנִי הוֹלֵךְ בְֵּתל ָאִביב וְזוֹכֵר ֶאת ּתֵל ָאִביב

וְּבסוֹד ּתֵל ָאִביב ֲאנִי ְמַבּקֵׁש ִמּתֵל ָאִביב

יכִי ּתֵל ָאִביב גַּם ַאֲחַרי ּתְַמׁשִ
ְרחוֹבוַֹתיִךְ ּתֵל ָאִביב ַמזְכִּיִרים לִי אוָֹתךְ

ּתִזְכְִּרי גַּם אוִֹתי

ִּי ַאַחד ָהָעם ּפַַעם בְָּאלֶנְב

ָאַמְרּתְ לִי בָּרוּךְ ַהבָּא
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נִנּוֹחוּת ְמֻרֶחֶקת ַמְתִחילָה לְפְַעּפֵַע

בִּנְִחילֵי־ַעְקַרבִּים ְמֻהּסִָסים

ְרַקע לֶָחה ָהֲאָבנִים ָקרוֹת וְַהּקַ

וְַהיָּדַיִם ָחׁשוֹת בְּּתְַחּתִית ַהכִּיִסים

 

ֶרׁשֶת ֵקִטים וְָהִעיר ְמַרׁשְ וְַהּמַיִם ׁשְ

וְדָָבר ַעל דָָּבר כְָּבר ֻמנָּח

ְִּרים וְָהרוַּח ׁשוֶֹרֶקת וְָהֵעצִים ְמדַב
ְ ּזֶה ַעד כְּדֵי כָּך ׁשֶ

 

וָּבאֹזֶן נְִמַסך לוֹ ַאט־ַאט בְּלִי ׁשוֵֹמַע

צְִקצוּקוֹ ַהּפִָריךְ ׁשֶל ַמגָּף

ֶּׁשֶת בְַּאלְפֵי ַקְרנַּפִים ְרַקע נִכְב וְַהּקַ

וְַהּסֶכֶר קוֵֹרס וְנְִסָחף

 

וּלֵי ַהּמְִתָחם ךְ נֵָמס ִמּשׁ וְַהחׁשֶ

ָקע ְמזֻכָּך ִאיר ִמׁשְ וַּמׁשְ

בִּגְלַל אוֹ לְַמרוֹת וּלְֶרגַע נִדְֶמה ׁשֶ
ְ זֶה ַעד כְּדֵי כָּך

 

ּמִכָּאן ִאי ֶאפְׁשָר כְָּבר לִפְדּוֹת ר ׁשֶ וְֶאפְׁשָ

ֶחזְיוֹנוֹת ַעל ַמבּוּל אוֹ ַעל ֶקׁשֶת

דוֹת ָׂ וּכְֶרֶמשֹ ַהּתָר בְִּרגְׁשָה בַּּש

לֹא נוַֹתר לָנוּ ֶאלָּא לָגֶׁשֶת

 

ֲעׁשוַּע וְּבִהְתלֲַהבוּת ְמֻחדֶּׁשֶת וְּבֶחדְוַת ׁשַ

לִפְּתַֹח ֶאת כָּל ַהּתְִריִסים

וְלִצְּפוֹת בְַּעצְֵמנוּ בָּאוֹר ַהבִָּהיר

ים ִׂ וְלְִראוֹת כַּּמָה ֲאנְַחנוּ עוֹש

 

נָּגִיַח לֶָרגַע ַהבָּא וְגַם כְּׁשֶ

כַּח ַהלֵּב יְִתַרֵחב אוֹ יִׁשְ

ּזֶה זֶה כִּי זֶה זֶה וְזֶה כָּל־כָּךְ לְגְַמֵרי ׁשֶ
ְ ַעד כְּדֵי כָּך

עודד וייס עד כדי כך

לֹא ָעלַי ָהִענְיָן לְַהכְִריַע

ִמיַע וְֵאינֶנִּי יוֹצֵאת לְיַצֵּר  ָאז ֲאנִי ֵאינֶנִּי ָחׁשָה לְַהׁשְ

כֶת בִּזְַהב ֶחְמדַּת־בֶֹּקר  ּתַכְׁשֶ כִּי ִאם ִמׁשְ

י וִּמְתּפַּקְִחים ּפֹארוֹת חוּׁשַ

יָה אוֹתוֹת  לְִהּזוֹן ֵמְרָחׁשֶ

בְּנֵי־גַּלִּים וְַאדְווֹת־ֵחן

ָם ֶאל  פֶָתיָה ֵהן גְּדוֹת ַהּתְנוּפָה וִּמּשׁ ְׂ ׁשוּט יְׁשוּטוּן לִש

דְַּעּתִי יְׁשוּבוּן וֲַאנִי ְמצֶַחֶקת 

ּתַנֶּה כְּיִפְַעת־ָקלַיְדּוְֹסקוֹּפ ֵמֶרגַע ֶאל ֶרגַע  וְַהנְִּתּפָשׂ ִמׁשְ

ֵאין ֲאנִי ּתוֹפֶֶסת ֶאת ָהְרגִָעים כִּי בְּנֵי־חִֹרין 

ֵהּמָה וְשׂוֲֹחִקים ִעּמִי ַעד לְִמאוֹד 

צוֹלְלִים ְבִּמְקְסֵמי־ּפֶֶרא ֶאל ַמּטָה וְעוֹלִים 

כְּדוֹלְפִינִים ֶאל ַמְעלָה 

וְחוּץ לְֶחְמדִָּתי זוֹ ָרָחב ַהיּוֹם וֲַעטוּר

זְִמַרת־ֲחָרִקים וְלֶֹבן לְִטיפַת־עוֹלָם

ַעל לְֶחיִי כְּכוֹכַב־ַחּמָה ַאדִּיר ַהנּוֹׁשֵק

ַחּמָנִיָּה ְקַטנָּה ַאַחת – יְִחידָתוֹ 

ֲאנִי.

מעיין קרשן¤
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כֵּיצַד צוֹלְִחים ֶאת ַהנָָּהר

ֶקת ַאּתָה כְָּבר ַעל ַהגָּדָה ַהנְֶּחׁשֶ כְּׁשֶ

ּתֵי גְּדוָֹתיו וְַאּתָה כְָּבר ׁשְ

וְגַם ַהצְּלִיָחה ַעצְָמּה?

ְּךָ? ְּךָ לְלִב כֵּיצַד ּתְִתלֶה גֶּׁשֶר בֵּין לִב

ַחְרטוָֹמּה הוּא ַאּתָה יק ַמְעבֶֹּרת ׁשֶ ִ ֵאיךְ ּתַׁשּ

וְַאף יְַרכֶָתיָה ַאּתָה וְִסּפוּנָּה, וְַאף

ַמיִם ֵמָעלֶיָה וְצִּפוֹר וְּמעוּפָּה וְזְִמָרָתּה ָ ַהׁשּ
ּתַפְלִיג ִעם ָהרוּחוֹת בְִּקְרבְּךָ יר כְּׁשֶ אוָֹתּה ּתָׁשִ

בְּאוְֹקיָנוֹס ָקָטן ִמדְִּמָעה, ׁשֶאוָֹתּה ָהרוַּח נִּקְזָה,

ֵׂא גָּדָה ַעל ַקְרָקִעיתוֹ ּתְבוֵֹסס, בְַּאְמּתְַחּתְךָ נוֹש ׁשֶ
נְָּהְרךָ פְּתָ כְּׁשֶ ַׂ נְֶּחש נִיָּה, ׁשֶ ְ ּתְׁשוָּרה לַגָּדָה ַהׁשּ

ךָ ִמְתַקּפֵל כְּמוֹ ַהּפְִתיל ׁשֶל נַפְׁשְ
זוּר בְִּסלִיל ַעצְְמךָ ֻהְטבַּל בְַּסָעָרה וְכָָבה, ׁשָ ׁשֶ

ֵט ֶאת ַמּתְנְָתךָ, בּוֹ ַאּתָה נָעוּץ ּסִלְַסלְּתָ כְֶּסֶרט לְַקׁשּ ׁשֶ

כְּכְַרִטיס בְָּרכָה, וְּבשׂוָֹרְתךָ:

ֶאל ַהנָָּהר יַָרדְּתִי לֲַחצוֹת ֶאת ַהּמַיִם ַהּטוִֹבים

ְמּתִי וְֻהְחיֵיִתי ֶאת כָּל ַהחוֹפִים יִתי וְֻהנְׁשַ וְנְִסַחפְּתִי וְנְִמׁשֵ

לְִּמְבַטָחם ָטַבְעּתִי, ׁשֶ

ֶאת ְמצוּלוֵֹתיֶהם צָלְַחּתִי, ׁשֶ

ּתִי לֲַחצוֹת – ׁשְ בִּּקַ וֲַאנִי ַהּזֶֶרם ׁשֶ

נָָהר ֲחַסר גָּדוֹת, לְלֹא ַמיִם וּלְלֹא ְמִחצּוֹת.

סער יכין ¤

ְ ֶאְהיֶה ָקרוֹב ֵאלַיִך ר ׁשֶ ַהִאם ֶאפְׁשָ

ֲאנִי ָקרוֹב לְֶבכִי ֶ יוֵֹתר ִמׁשּ

ַהּזַּמָר ׁשָר וְּבכָל זֹאת כְּׁשֶ

ַאּתְ ִמְסּתַכֶּלֶת בְֵּעינַי

כְִּאלּוּ ֵהן ְמקוֹר ַהּמוּזִיָקה.

ֵעינַיִךְ ֲעצוּמוֹת וְַאף ׁשֶ

ֵמֵאיַמת ַהּסוּפָה ַהּמְֻקֶרנֶת, ֲעדַיִן גּוֹנֵי ַהּסֶֶרט ְמלַּטְפִים ֶאת

ּפָנַיִךְ בְֶּהְבזֵֵקי אוֹרוֹת
ָ לְּך לּוֹ ִהיא ַהנַּיָּחוּת ׁשֶ וְִריצַת ָהאוֹר ׁשֶ

אוָֹתּה ְמִהירוּת ַעצְָמּה

בְּכָל זֹאת ַאּתֶם נוֹגְִעים זֶה לָזֶה.

ַהנְָּחלִים ַהּזוְֹרִמים ֵמַחְרצֻבּוֹת ַהּמָָסךְ
ְ לָּך ֶאל ֵעינֵי יַַער ַהגֶּׁשֶם ׁשֶ

ִּי ֶאל לִב

וְׁשָם נֱֶאצִָרים כְֵּמי ּתְהוֹם

בְּלִי יָם לְַקוּוֹת ֵאלָיו.

ְ וֵּמַהצַּד ַהּמוָּאר ׁשֶל ַעפְַעּפֵך
ְ לָּך ֲאנִי כֵָּמּהַ ֶאל ָהֲעלָָטה ׁשֶ

ֵעינַיִם ֲעצוּמוֹת יָפוֹת כָּל כָּךְ. ֵאיךְ יִּתָכֵן ׁשֶ

עמנואל יצחק לוי

עמנואל יצחק לוי

קצוות

בין האור ובין האור
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ֵאין ֲאוִיר ָרצִיִתי לְַהגִּיד 

                     ֲאָבל ֵאין ֲאוִיר ֲאנִי רוֵֹעד 

ֵאיךְ ּתִָמיד ָרצִיִתי לְַהְתִמיד 

                     ֲאָבל ֵאיךְ ּתִָמיד ֲאנִי ָחֵרד 

בְּתוֹךְ יָם ָרצִיִתי לְַהפְִחיד 

                     ֲאָבל בְּתוֹךְ יָם ֲאנִי גַּם אוֵֹבד

כְּלוַֹמר בְּיָדַיִךְ לְַהְרִקיד

                      כְּלוַֹמר בְּיָדַיִךְ ֲאנִי לוֹכֵד

ַרק ֲאהוָּבִתי ָרצִיִתי לְַהְטִריד 

                     ֲאָבל ַרק לְַעצְִמי ֲאנִי מוֵֹקד

ֱאלִֹהים ֲאנִי ּפֵָתִטי לְַהְחִריד

                      ֵאיךְ ֱאלַֹהי עוֹדֶנִּי עוֵֹמד

ְבּתִי ַהבַּיְָתה לְַהְקּפִיד ַ ׁשּ וּכְׁשֶ

ְבּתִי ַהבַּיְָתה ֲאנִי מוֵֹעד ַ ׁשּ                        ֵאיךְ כְּׁשֶ

ֲאפִלּוּ בִּלְִחיׁשָה לֹא לְַהגִּיד

                       ֵאיךְ ֲאפִלּוּ בִּלְִחיׁשָה ֲאנִי נוֹגֵד

וֲַעדַיִן ֵאינֵךְ ׁשָם לֶָעִתיד

                        וֲַעדַיִן ֵאינֵךְ ׁשָם ֲאנִי אוֵֹהב

וֲַעדַיִן ֵריַח גּוּפֵךְ לְָתִמיד

                        וֲַעדַיִן ֵריַח גּוּפֵךְ ֲאנִי עוֹנֵד

וֲַעדַיִן ָהִראׁשוֹנָה לְָהִעיד

                        וֲַעדַיִן ָהִראׁשוֹנָה ֲאנִי כּוֵֹאב

יב וֲַעדַיִן ִהּטֲַהרוָּתּה לְָהׁשִ

                        וֲַעדַיִן ִהּטֲַהרוָּתּה ֲאנִי צֵָרד

נח אנגלהרד ועדיין הראשונה להעיד

ו ֲאהוָּבִתי, ֲאנִי עוֹצֵר בִּכְִתיָבִתי ַעכְׁשָ

יךְ בְַּחיַּי. כְּדֵי לְַהְמׁשִ

נח אנגלהרד עכשיו אהובתי,

פַָתיִם  ְ ּׂ ַהש צִָריךְ ָהיָה ׁשֶ

פַָתיִם ְ ּׂ יְִתּפַלְּלוּ ֶאל ַהש

יְִּתּפַלְּלוּ ֲעלֵיֶהן ׁשֶ

פַָתיִם ְ ּׂ ַהש צִָריךְ ָהיָה ׁשֶ

פַָתיִם ְ ּׂ יְִתּפַלְּלוּ ַעל ַהש

יְִּתּפַלְּלוּ אוָֹתן ׁשֶ

פַָתיִם ְ ּׂ ַהש צִָריךְ ָהיָה ׁשֶ

פַָתיִם ְ ּׂ יְִתּפַלְּלוּ ֵמַהש

יְִּתּפַלְּלוּ ָבֶּהן ׁשֶ

לֹּא ּתִּפֵָסק ָהרוַּח  ׁשֶ

ִמּמַַעְבֵרי ַהגּוּף 

יערי שלם שפתפילה
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ָהיָה לוֹ ָחׁשוּב לְַהגִּיד לִי:

נֱֶּאֶמֶרת בְּכָל ִמלָּה ׁשֶ

ִהיא בֱֶּאֶמת יֵׁש עוֹד ִמלָּה ְטמוּנָה בְּתוֹכָּה, ׁשֶ

נֱֶּאֶמֶרת ַהּמִלָּה ׁשֶ

ִהיא בֱֶּאֶמת  וְּבכָל ִמלָּה ׁשֶ

נֱֶּאֶמֶרת ַהּמִלָּה ׁשֶ

ִהיא  יֵׁש עוֹד ִמלָּה ְטמוּנָה בְּתוֹכָּה, ׁשֶ

לֹּא נֱֶאֶמֶרת ַהּמִלָּה ׁשֶ

ֲאָבל נֱֶאֶמֶרת בֱֶּאֶמת

נֱֶּאֶמֶרת. בְּכָל ִמלָּה ׁשֶ

וֲַאנִי ִהְסּתַכַּלְּתִי ָעלָיו

וְלֹא יָדְַעּתִי ַמה לְַּהגִּיד

ַתְקּתִי ָאז ׁשָ

לֹּא נֱֶאֶמֶרת ֶאת ַהּמִלָּה ׁשֶ

ֲאָבל הוּא לֹא ֵהִבין

ַאל וְהוּא ׁשָ

ֵהַבנְּתָ?

וְָאַמְרּתִי:

כֵּן.

אמיר אשד-ליברמן המילה שלא נאמרת
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ַאּתָה הוֹלֵךְ לְִמִסבָּה.

ַהדִּיָרה גְּדוֹלָה וְיֵׁש בָּּה ַהְרבֵּה ֲחדִָרים.

ַקֲעַרת ַהּפוּנְץ' בַּּמְֶרכָּז. 

ַקֲעַרת ַהּפוּנְץ' ִהיא ֱאלִֹהים.

בְֶּחדֶר צְדָדִי ַהבַּחוִּרים ְמשׂוֲֹחִחים, 

ֵהם לֹא ַמְסכִּיִמים ֲאָבל לֹא יְכוֹלִים 

ֵׂא ַאֵחר.  לְדְַמיֵן נוֹש

וֲַחבוָּרה ְקַטנָּה ׁשֶל צַיִָּרים –

ַאּתָה לֹא ַמכִּיר,  הוּ יָפֶה ׁשֶ ֵּר ִאּתָם ִמיׁשֶ ְמדַב

הוּא גַּם יָפֶה וְגַם אוֹפֶה. הוּא לֹא לוֵֹבׁש ֻחלְצָה

יר וְיֵׁש לוֹ קוֹל ָעׁשִ

)זֶה בַַּעל ַהדִּיָרה? הוּא ָקׁשוּר בְֵּאיזוֹ צוָּרה(.

ִּיַע ַעל צִיּוִּרים גְּדוֹלִים. הוּא אוֵֹמר  הוּא ַמצְב

ָרצִיִתי לֲַעשׂוֹת אוָֹתם גְּדוֹלִים – ַהצִּיּוִּרים נוְֹתנִים...

ַהַהְרגָּׁשָה... 

ָמה ַאּתָה חוֹׁשֵב ַעל צִיּוִּרים גְּדוֹלִים? 

ַהצִּיּוִּרים נוְֹתנִים לְךָ ּתְחוּׁשָה.

ַאּתָה הוֹלֵךְ לְַמלֵּא ֶאת ַהכּוֹס וְחוֹזֵר.

ַהּסֵפֶל ַחם. ַאּתָה ְמָקֵרר,

נוֹׁשֵף וּפְִתאֹם ַמבִּיט, 

נָה ְ ַמצְִחיק, ַהּמֱֶחוָה ִהְתיַׁשּ

ַהּקוֹלְנוַֹע לַָמד  נִים ַרבּוֹת בְּרוָֹמנִים, ַעד ׁשֶ ׁשָ

לֱֶאהֹב ֶאת ַהּסְלַּפְְסִטיק,

ּמִּמֵילָא – ִמצַּד ָהֱאֶמת – ַהּזְַמן כְִּמַעט עוֵֹמד כְּׁשֶ

כְּלוַֹמר ַהּזְַמן ֵמֵאט 

ָהיִיָת יֶלֶד־ַמבִּיט  כְּמוֹ ׁשֶ

בִּגְלִידֵי־ַהּקֶַרח ַעל ָהֲענָפִים 

פִים. וְָהאוֹטוֹבּוִּסים קוֹפְצִים וְנוֹׁשְ

ֵאיָבר ֵמֵאיָבֶריךָ – ַהּזְַמן 

וְַהכֹּל ָהיָה ָאז ָחִמים 

לִֵמים, בַַּחלּוֹן  ית, יִָמים ׁשְ אוֹ ַמנְגִּינָה ִטּפְׁשִ

לֶג נְיוּ יוְֹרק ְמכֻּסָה ׁשֶ

ים  צְִמיגֵי־ְמכוֹנִיּוֹת ְמפַלְּׁשִ

רעואל שועלי לפרנק אוהרה במסיבה

ים כְֵּבדִים כְּמוֹ בַּלָּׁשִ

פִים ֵעדוּיוֹת בַּלֶֹּבן ֶהָחדָׁש; ְׂ חוֹש

ֲהמוֹן ָעלִים ֵמִתים 

צָהֹב, ׁשָחֹר, ָאדֹם ִחוֵּר 

כָּל צְִבֵעי ָהֵעץ בַּּסְָתו 

נְִרָקִבים לְַאט בֶָּרפֶׁש ַהּקַר 

ְרדוִּמים כְּמוֹ ַחיּוֹת נְדִירוֹת 

בְּצִנְצָנוֹת ׁשֶל נוֹזֵל יְַרְקַרק

וְּבֵחלֶק ַאֵחר ׁשֶל ַהּפַאְרק 

ים ַמלְָאכִים ִׂ יְלָדִים עוֹש

ּפִיּוֹת ַאְרגָָּמן ּפְעוִּרים. ּתְִראוּ אוִֹתי. עוֹלִים ֵמֶהם ֵאדִים. 

ֵהם צוֲֹעִקים. ֵאלּוּ ַרק ֵאדִים. בֲָּאוִיר ַמצְלִיפִים וְׁשוְֹרִקים 

יֵּׁש בֶָּהם ֶאֶבן.  לֶג ׁשֶ כַּדּוֵּרי ׁשֶ

הוּ ִמְתַחבֵּא. וִּמיׁשֶהוּ ְמדַּמֵם.  וִּמיׁשֶ

עוֹלִים ֵאדִים.

י:  זֶה ַרק ַהחֹם ָהֱאנוֹׁשִ

ַהיְלָדִים ַאּתָה חוֹׁשֵב ׁשֶ

ּמָצָאָת ֵאצֶל ָהרוִּסים  ֶ ֵהם ַמה ׁשּ

ֵהם ָהֻאּמָה ַהּקְדוֹׁשָה בֱֶּאֶמת

כְּמוֹ ַהצַּיִָּרים.
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אם אתם שואלים אותי הרוצח הוא מנקה הרחובות. אני שמעתי את 

הנרצחת בפתחו של הבניין, שמעתי את רוח חייה ניתזת יחד עם 

קילוחי דמה מחזּה כשנרצחה וצליל עמום של ראש חובט באבן, השכם 

בבוקר, בשש עשרים וארבע – מי רוצח בשעת בוקר מוקדמת, רק 

אדם שער היה כל הלילה, או זה שבין כה וכה נמצא בזירת הפשע? 

מנקה הרחובות, לו פרצוף תמים של ילד אותו הברישו בשערות 

מטאטא יבש, פרצוף מחורץ אשמה, אני אומר לכם, לכן הוא מנקה 

רחובות. אבל החוקר הראשי יטען שזה לא מנקה הרחובות שרצח, 

הוא בכלל לא יעלה על דעתו את האפשרות שמנקה הרחובות הוא 

הרוצח )אני משתדל להישאר מעודכן עד כמה שאני יכול בפרטי 

הפרשה, אני אמנם ניזון משמועות, נכון, כמו כולם, רכילויות 

המגיעות אלי מכל עבר(, שמטאטא כל בוקר את המדרכה הסמוכה 

לבניין דירתה של הנרצחת, בווסט ירוק זרחני עם הסמל הצהוב 

הבוהק של העירייה. אבל אתם לא שואלים אותי. אני סופר שאף 

אחד לא קורא, לא יודע למה, אולי מחוסר עניין, שגובל בחוסר עניין 

ציבורי, אולי כי תקופת החסד שלי חלפה. מאז הביקורת האחרונה 

של אחד המשוררים הבינוניים, הרשו לי, שהדור שלנו מלא בהם, 

שהגיעה אלי דרך גורם שלישי, אם אתם שואלים אותי, זו הייתה 

רועי כספי מנקה הרחובות הוא הרוצח 

שחיטה, שחטו אותי, כלומר – במופגן התעלמו ממני, עד עתה. 

יש לי כמה קוראים שהיו נאמנים, אני לא טוען שהיו משוחחים על 

הספרות שלי כך סתם על קפה או משקה, אבל הם הפנו לי עורף, 

ממש – אני לא יודע למה, הפנו לי עורף, אבל לא שואלים אותי, 

אולי זה אני שפנה ראשון, שהלך לאן שהלך, שחתך בסכין את כל 

החוטים. אמרו שניתק את כל הקשרים, ששרף את כל הקצוות, 

טענו שאני מסוכסך עם עצמי, האשימו אותי שאני הפניתי עורף, 

המליצו שכדאי לי ללכת ולהתגורר באיזה מנזר כציפור כחולה 

מעל לאגם, שאני מסתובב כתימהוני ברחובות העיר, שאיבדתי את 

דרכי. אבל אני פשוט רציתי להתרכז, להיות מעט אנונימי כדי 

שאוכל לשוב לכתוב. האם היה עלי לעבור לעיר אחרת, להתרענן, 

כן? חשבתי לעזוב. כתבתי סיפור אחד על סופר שנוסע לטבריה, 

לבית מלון מוזנח, בשביל לכתוב, סיפור קצר באמת, שלוש דקות 

מסתבר לוקח לקרוא אותו, כך ציינו. כתבתי אותו במעט יותר זמן 

מזה. ובאמת שבהתחלה שקלתי את זה, אבל נולדתי כאן בעיר הזו, 

גדלתי כאן, מדוע שאני אעזוב, והמשטרה, המשטרה לא באה לקחת 

אותי, אפילו לא לעדות, אני עובר ברחוב ולא מסתכלים עלי, מה 

כבר צריך לעשות בעיר הזאת כדי שישימו לב אליך? אני אפילו לא 

מדבר בצורה תקנית שלא לדבר על לכתוב, אז אין להם כל עניין 

בדעתו של אחד כמוני, לא אחת אמרו לי שאני חי שלא בעולם הזה, 

אבל אם אתה שואלים אותי? מנקה הרחובות הוא שרצח. אבל אם 

תתנו לי רגע להוכיח לכם מדוע אני כן ראוי להיחקר, לתת עדות, 

זה לא חייב להיות בחדר חקירות אפלולי, מינימליסטי, מאיים, זה 

יכול להיות כך סתם בבית־קפה, בבוקר, למרות שלא טוב להיראות 

כך בציבור עם שוטר, שלא יחשבו אלו ממכריי, חס וחלילה, שאני 

מעורב במשהו. יכול להיות שבעצם זה דבר טוב, אני מתכוון, מועיל 

לספרות – אראה בעיניהם לאדם מסתורי, כמו חידה מהלכת על 

שתיים, תרגיל שאין לו פתרון, כזה שלא משנה כמה תשברו עליו 

את הראש, יחשבו שאני מעורב בשערורייה, וישאלו, אתה מעורב 
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בשערורייה? לא, לא – שערוריות היום הן הדבר האחרון שאני 

צריך, קהל הקוראים נהיה כפוי־טובה ומוסרני שכל רבב שדבק בך 

עלול לפגוע בשמך הטוב, הוא הרבב, הוא, כמו סכין שנפלה על 

הארץ שכל אחד יכול להרים אותה ולדקור אותך ואת היצירה שלך 

על סמך האופי הבזוי שלהם. לכתוב היום ספרות זה כמו לדפוק 

את הראש בקיר, או להישען מיואש על זגוגית חלון. אולי כדאי 

בכל־זאת להימנע מישיבה עם חוקר משטרתי במקום ציבורי, שלא 

יטילו בך דופי, אהיה קשה כברזל שאי אפשר לכופף, אציג כמה 

צדודיות בי, כמו יהלום. אני מדמיין איך החוקרים, תמיד צמד, 

נוקשים בדלת, וכמובן שאני לא מופתע כי חיכיתי לכם כל היום וכל 

הלילה, אך אני אעשה עצמי כמופתע כדי שלא יחשדו בי, אראה 

תמים, אני שכבר הכנתי את חדר השינה שייראה כחדר חקירה, 

גררתי את השולחן למרכז החדר ופיניתי את הרהיטים למרפסת, 

רהיטים עתיקים שירשתי אחרי שאימא מתה. שנים לקח לה למות 

מאז השיעול המחשיד, אני זוכר את השיעול המחשיד של הסרטן – 

הרוצח השקט, כמה שהיא צווחה –, עד שירקה דם, מהריאות, היא 

לא עישנה ובכל־זאת. גם את המיטה העברתי החוצה )ראוי לציין 

שלא נתתי מנוחה לעיניי מזה מספר ימים(, וחלפו כבר כמה ימים 

כמו מכונית שסטתה מהכביש והפנסים עוד דולקים והנהג שבתוכה 

לא מראה סימני חיים, התנגש בגזע, והדו"ח הפתולוגי מעיד על 

התקף לב, כמו הסופר ההוא שהיה מועמד לפרס נובל. אולי זה יקדם 

אותי, אזכה בפרסים, והנקישה לא באה, כך אני מרגיש, אבל אם 

יבואו, התפאורה מוכנה, ואני מוכן למלא כל תפקיד אפשרי בחקירה. 

אולי הם ימצאו אותי מעניין מספיק כדי לחשוד בי. מפני שאין לי 

כל קשר למנקה הרחובות ולא לרצח, אין סיבה לחשוד בי ולכן יהיה 

זה מבחינתי הישג בל יתואר לו תעלה על דעתם האפשרות שאולי 

אני? אחד כמוני? מסוגל לבצע פשע מבעית ונוראי כזה? לרצוח? 

אך כיוון שאין להם הוכחות אני אוכל להיות מרוצה לו רק יבקשו 

לדבר איתי מפני שאני מתגורר בקרבה לנרצחת, יכולתי לראות אותה 

מבעד לחלון דירתי, לא התגלחתי מספר ימים בשביל החקירה, כדי 

להראות סהרורי, והשקיות תחת לעיניים שלי טפחו כירחים שהשמש 

הולכת לבקע אותם מבפנים, באלימות, אבל במצבי יהיה זה הישג 

אם בכלל יביעו בי עניין כנחקר, כי בינתיים הימים חולפים ואני 

כסהרורי, אני נשאר ערני אני מתחיל להרגיש את התשישות, אני 

עייף כבר, ובן כמה אני? וכבר כל כך תשוש! אבל האדרנלין מחזיק 

אותי ער, לא כל יום אדם עומד קרוב כל כך לפרשיה מסקרנת כל 

כך, רצח ברחוב ראשי של עיר. גם יהיה טוב לשבת עם שוטר, 

לראות איך שוטר מתנהג, יעשה את כל העניינים הפסיכולוגיים 

שלו שיביאו אותי עד לבכי, זמן רב לא בכיתי, אני רוצה ליילל, 

אולי אפילו לצחוק צחוק בלתי נשלט, כן, אני אבכה ואצחק, אגיד 

להם שאולי זה בגלל הירח המלא שכל הנוזלים בגוף שלי בזרימה 

לא נכונה, שיחשבו אותי למשוגע, אבל לא למשוגע מדי. אני חייב 

שיהיה לי תכנון, שאני אשמע שבכל־זאת אני מדבר בהיגיון, אולי 

אפילו אתוודה בפניהם, אני לא מצליח לישון, שברתם אותי, כך 

אני אומר להם, ואז אחזור בי, כאשר העניין שלהם בי יתגבר, אני 

לא מכיר עורכי־דין. אני אפילו לא יכול לשתות מהברז, לכן אני 

יורד לבית הקפה כל בוקר, כי הכיור מלא מקקים, יש כאן מלא 

מקקים, ועכברים על העץ מטפסים על חוטי החשמל, הם מצייצים 

בלילה, אני לא צוחק, הם מצייצים לי באוזן כל הלילה, יש כאן 

מלא עכברים ומקקים, הם מטפסים עלי בלילה ועל האוכל, אני לא 

יכול ככה, אני אמחץ את החדר הזה ברגל, אני אדרוך על החדר 

הזה, אני אהרוג את המקקים עם העכברים עם בני האדם שבכל 

הקומה, אולי רק כדאי לפנות את הרהיטים החוצה לפני כן. אבל 

הלילות חומקים כמו ג'וקים על רצפת היום, לילה ועוד לילה של 

נדודי שינה מטרידים, לילה מטפס על הקיר, לילה, תחת למיטה, 

לילה, בחדר השירותים, בפינה, לילות על לילות ובני לילות ועוד 

לילות ועוד לילות היו משריצים ומנסרים על רצפת היום. אני 

מתגורר בבניין מנגד, בצידו האחר של הכביש, למול דירתה של 
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הנרצחת. הייתי רואה אותה יוצאת מהמרפסת, תולה בגדים או סתם 

רוחצת לה באור, נאה כמו בת־שבע בזמן שהגדודים במלחמה, אבל 

אני לא דוד וזאת לא ירושלים, אך אני עדיין יכול להביט מהחלון 

על בת־שבע. באותו בוקר של יום רביעי יצאתי אל הרחוב, אני 

משתדל, כאשר אני בדעה צלולה ומפוכח מספיק, להשכים קום 

ולרדת לבית הקפה שבקרן הרחובות תחת למרפסתי, ובאותו יום 

דעתי הייתה צלולה – לא שתיתי דבר בלילה שקדם לרצח, טיפה לא 

באה לגרוני. בדרך כלל השכנה שנרצחה מתעוררת בשעות האלה, 

אני לא מכיר אותה ולא יצא לנו להחליף מילה, למעט פעם אחת 

שהכלב שלה, אותו אני שונא – מתעב, נבח עלי. יכולתי לבעוט 

בו, הייתי בועט בו, הכלב שלה מאיים כך סתם על דרי הרחוב, 

אני לא אתפלא אם מנקה הרחובות הוא שרצח אותה ובגלל אותו 

כלב שהיה נובח עליו כל בוקר כשהיה עושה את עבודתו. מנקה 

הרחובות הוא אדם די עלוב, מעבר לווסט הירוק שהוא עוטה על 

עצמו עם הסמל של העירייה אין בו שום דבר המעיד על אופי כזה 

או אחר, אבל אם אתם שואלים אותי הרוצח הוא מנקה הרחובות.
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ִעְמדוּ כֻּלְּכֶם! ִהְתיַצְּבוּ!

ׁשוּרוּ, ַהבִּיטוּ וְּראוּ!

ַמה גָּדוֹל ַהיּוֹם ַהּזֶה

ֵסדֶר עוֹלִָמי ָחדָׁש!

ָּׁש! ֵסדֶר! נִכְב

יטוִּטים לֹא ֻמגְדִָּרים בְֶּמְרָחִבים ֻמְרכִָּבים! לֹא עוֹד ׁשִ

לֹא עוֹד ַמְעגָּלִים, גְּדוֹלִים וְּקַטנִּים!

וֶה! בּוּז לְַקו ַהּמַׁשְ

יְִחי ַקוֵּי ָהרַֹחב!

רוֹת אֶֹרךְ! יְִחי ַאְקסיוֹמוֹת יְָקרוֹת ַהְמַאפְׁשְ

ִרים ֵמַעּתָה, בְּטוִּרים יְׁשָ

ֵּר ֱאלִֹקים! זֶה כְּנֶגֶד זֶה דִּב

ִרים  ָ ׁשוַּרת ַהְמֻאׁשּ

מוּל 

ׁשוַּרת ָהֻאְמלָלִים

לוֹם ָ ׁשוַּרת ׁשוֲֹחֵרי ַהׁשּ

מוּל 

ׁשוַּרת ַהְמסָֹרִסים

ׁשוַּרת ֲחרוֵּמי ָהַאף

מוּל

ׁשוַּרת ַהְמַאנְּפְפִים

ׁשוַּרת כְּרוֵּתי ָהרֹאׁש

מוּל 

ׁשוַּרת כְּרוֵּתי ַהלֵּב

ׁשוַּרת ְמַהלְּכֵי יֵָרַח

ךְ וְצַלְָמוֶת וְׁשוַּרת ְמַהלְּכֵי חׁשֶ

ְמעוּ! ׁשוּרוּ! וְׁשִ

ַמע ֵמָרחוֹק ּתְִקּתוּק נִׁשְ

ַמצְלֵמוֹת? ַמְרגֵּמוֹת?

ִמי ַאּתָה חוְֹרֶחה לוִּאיס בּוְֹרֶחס?

ִמי ַאּתָה ַקפְָקא?

ֲאנִי קוֵֹרא ֶאְתכֶם לְֵסדֶר!

ׁשוָּרה! דֶּגֶל!

רעיה כהן קריאה לסדר

ַהּקוֹלְֶקִטיִביְסִטים וְָהִאינְדִּיִבידוָּאלִיְסִטים

ָהֶאְקְסטרוֶֹבְרִטים וְָהִאינְְטרוֶֹבְרִטים

ְקוּפִים וְָהֲאטוִּמים ַהׁשּ

ֵם וְַחְסֵרי ַהּפָנִים בֲַּעלֵי ַהׁשּ

אוֲֹהֵבי ַאְמבָּט וְׁשוֲֹחֵרי ִמְקלָחוֹת!

ׁשוּרוֹת ׁשוּרוֹת בְַּמְחבֶֶּרת ַהַחיִּים נִכְּתָבוֹת

לֹּא יְכוֹלִים לְִראוֹת ֵר ֶאת ֵאלֶּה ׁשֶ ַסְרגֵּל ַהּמְַחׁשָבוֹת יְיַׁשּ

ַאב ִמכֶּם ַמְחׁשָבוֹת ְמיֻּתָרוֹת ֵאַבת ַהּמְַחׁשָבוֹת ּתִׁשְ ַמׁשְ

ֵּׁש ַהּמְַחׁשָבוֹת יְפְַענֵַח ֲעבוְּרכֶם ַמְחׁשָבוֹת נְִסּתָרוֹת ַמכְב

קוּמוּ! ִהְתיַצְּבוּ!

ֵּר ֱאלִֹקים! ֵמַעּתָה, ַאַחת! יְדַב

ַמע! ַאַחת ֲאׁשֶר נִׁשְ

ָׂפָה ַאַחת! דָָּבר ֶאָחד! ש

ְּטוּיוֹת! לֹא עוֹד ּתְִהיּוֹת וְִהְתלַב

לֹא עוֹד ְרגָׁשוֹת ִהיּוּלִיּוֹת וְּמַרֲחפוֹת!

ְבּתִי ֵאין סוֹפִי! ִמיׁשוֹר ַמְחׁשַ

חִֹרים מוּל לְָבנִים ׁשְ

ְטֵמִאים מוּל ְטהוִֹרים

ִעיִרים ְׂ בֲַּעלֵי ָקָרחוֹת מוּל ש

ְמֻקּפְלֵי ַמדָּף וִּמְתנוְֹסֵסי קוֹלִָבים

ׁשוָּרה ַאַחת בִּלְַבד

ֵסדֶר עוֹלִָמי ָחדָׁש!

ֵסדֶר

עוֹלִָמי

ָחדָׁש.
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I. ַהְבכָָּרה

כּוֹכָב נִּתַז. בַָּעיִן ִהְתגַדְּלָה לֶַהֶבת.

אוֹר ִהזְִהיר

ָּּה כְּבוּיָה. בְּתוֹךְ לִב

בְַּעְרפִלִּית־ָחלָב נוֹדֶדֶת

כְּמוֹ ַמאגְָמה נֱֶעכֶֶרת

ְמַעט־ְמַעט

ֶמְרָחק

נְִסגָּר.

אוֹתוֹת ְמפְַרּפְִרים ַעל ּפִי ּתְהוֹם –

ִהגִּיַע יוֹם!

ִהגִּיַע יוֹם!

בַָּעְקמוִּמית ַהיְקוִּמית

בַָּרַעד ַהּמַצְִמית

ית כַת־ֵראׁשִ אְֹרַחת ֶחׁשְ

ְקֵרָבה

ין בּוּׁשִ ַמל וְׁשִ ֵמֲחַקל ַחְשׁ

ֹ ַעל גַּלֵּי ַרדְיו

ין ַעּתִיִקין ַקדִּיׁשִ

ָאפוּף בְֵּאד לְַהְבכָָּרה 

מוָּבל –

ְסּפֵצִיפוּס!

ְסּפֵצִיפוּס!

ְסּפֵצִיפוּס

ָמל! ְמֻחׁשְ

II. מטריקס, מבוקע

בָּרוַּח

בוּרוֹת. מוּל דַּלְתוֹת ֲחלוֹם ׁשְ

ִמבַַּעד – ְמַקְרֵקר

ְמנוַֹע

ַהּזְַמנִּים;

מַֹח, כּוֹכָב בֵּין כּוֹכִָבים!

לוַּחת־חוִּטים! מַֹח, ּתֲַחנָה ׁשְ

אסיף רחמים ִציפּוס, מחושמל ְסּפֶ

מַֹח, צָף כְּמוֹ דַּג־גֵ'לִי

בַּּקָצֶה ַהִחיצוֹן ׁשֶל ֵאזוֹר ַהבִּעוִּתים!

ֶמׁש )ׁשֶ

בְּרוּגָה

נְֶחלֶדֶת ֵמַעצְָמּה

בְֵּחרוּק

ּפְצוּצָה לֲַחלִָקים

ֵמַהחֹר זוֹלֶגֶת

כָה ֲחׁשֵ

ַאֲחֶריָה

כִּים(; ַמְחׁשַ

יִרים. לֹּא נְִקלָט בַּּמַכְׁשִ ֵאין דָָּבר ׁשֶ

III. ַהְרָעׁשָה

לַנְִטי? דּוֵֹהר בַּּזַֹהר ָהַאֵחר, נוֹנְׁשָ ִמי זֶה ׁשֶ

ֵמי ַהלַּיְלָה ַהבְּרוִּקים, מוַּטנְִטי? ִמי זֶה ֻמכֵּה־זֶֶרם בִּׁשְ

בֶּן ֶאלֶף ּפְרוּדוֹת

נִצְַרר לֲַאלֻּמוֹת

ֶחלְִקיִקי וְזָר

גַּלִּי וְּמפֻּזָר –

ְסּפֵצִיפוּס

נְִסיךְ ַהְמיֻּתָר.

ֵאיזֶה צְִביר ּפְַחָמן גָּח ּפֶַתע

כּוֹר בְֶּרַתע דּוֵֹהר ּפָרוַּע כְּמוֹ ׁשִ

נֱֶהדָף ִמּתוֹךְ ַהחֶֹמר ָהָאפֵל 

נֱֶהדָף כְּמוֹ כַּדּוּר בְַּרזֶל

בֲַּחַסר־צוָּרה

בֲַּחדַל־זְַמנִּים

פוּכִים – ִמּקַצְוֵיְקוּם ּפְרוּצִים־ׁשְ

ְסּפֵצִיפוּס

ַאלּוּף ָהְרִקיִעים.

ַאנְִטי־חֶֹמר

ִמְתַעוֵּת

אֹפֶק ֵארוִּעים נִדְָחס

ֵת וִּמְתַקׁשּ
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וִּמְתּפָ-

ֵרק

וּ 

    ִמ 

         ְת 

              ּפַ 

 ֵ                   ׁשּ

                       ט.

IV. התזה הטבעית

זֶה ִמְסּתַיֵּד ַעל ָמַסכֵּי ּתֲַחנוֹת ַהּמַכָּ"ם – – – זֶה ַמכְּתִים ֶאת צִלּוֵּמי 

ִאיר ֲעֵקבוֹת בְִּסְרֵטי ַהַהְקלָָטה – – – זֶה  ַהלַּוְיָנִים – – – זֶה ַמׁשְ

דּוֹלֵף ִמּמְַקלְֵטי ַרדְיוֹ כְּבוּיִים – – – 

ֵקט וְַהכֹּל ׁשָ

ָרגוַּע

וְכֻלָּם ׁשוֹכְִבים לִיׁשֹן

בָּקוַּע זֶה ַרק ָהעוֹלָם ׁשֶ

לְוָה בֲָּאוִיר ַ ֶאפְׁשָר לִלְמֹד ֶאת זֶה ֵמַהּשׁ

לֶג ִמחוּץ לַַחלּוֹן. ֶ אוֹ ִמנִּצְנוּץ ַהּשׁ

 V. לְִספֵּצִיפוּס ברעדה,

עם ִהשבר חוּגת הזַמן )בפתח האלף השלישי(

ֵעירֹם בְִּמְבצַַעת ַהצֶּדֶף

עוִּרין נִפְכָּח לְׁשִ

ַמְחלִיק לָׁשוֹן

ּתְפוָּחה כְּמוֹ ְספוֹגִית

דְָרה ַהּסְלִילִית. ִ ַעל ַהּשׁ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ּתָפְרוּ ֶאת ַהיּוְֹמיוֹם  ֵמֵעֶבר לְִמּסוּךְ ַהּפִיַח וְלִגְנִיַחת ָהְרחוֹבוֹת ׁשֶ

לְִמדּוֶֹתיךָ ַהצְּנוּמוֹת;

ּמְַעגְּלִים בִּלְִטיפָה ִהנְהוּן ָקפוּא ׁשֶל  ֵמֵעֶבר לְַעְרפִלֵּי ָהַאלְכּוֹהוֹל ׁשֶ

ַהְסכָָּמה וֶּמֱחווֹת ְמֻתכְנָתוֹת;

ּקַָרצְנוּ זֶה לָזֶה בַּּמְִרוִָחים ַהֲחנוִּקים  ֵמֵעֶבר לְכָל אוָֹתן וַדָּאוּיוֹת ְקַטנּוֹת ׁשֶ

בֵּין ִהְתּפְָרקוּת־ַחיִּים ַאַחת לְַאֶחֶרת;

ּתַגְּלִים וִּמְתַעלִּים וִּמְתּפַגְּלִים  ּמְִתגַּלִּים וִּמׁשְ ֲאגוֹת ָהֲעדִָרים ׁשֶ ֵמֵעֶבר לְׁשַ

בַּדֶֶּרךְ ַהבּוֶֹעֶרת 

יֵׁש

הוּ ַאֵחר ֶ ַמּשׁ

רוֵֹטט בְּלִי ֶהְסבֵּר ׁשֶ

בַּּקֵפֶל ַהלֵּילִי ׁשֶל ַהִחיצוֹן.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

בְַּביִת ֶאָחד ַמּמָׁש לֹא ַהְרֵחק

ּתָלוּי ׁשָעוֹן ַעל ִקיר

ּתָלוּי בְֶּחדֶר ֵריק

וְּמַתְקּתֵק

וְּמַתְקּתֵק

VI. ַהפְָרכָה

ַמל ַהגֻּלְגָּלְּתִית ֵאינִי יוֹדֵַע ִאם ְבִּמְקלַַעת ַהַחׁשְ

אוֹ בְִּמְסֶעפֶת ַהנּוֹיְרוֹנִים ׁשֶל ְקוָאזִָרים בּוֲֹעֵרי־לְעוֹלָם

ֵאלָה ְ נִצְָּתה ַהׁשּ

נֶֶּאְרגָה לְתוֹךְ ְקִרינַת ָהֶרַקע ׁשֶ

נֶֶּאלְָמה לְתוֹךְ ַהבֶַּקע ׁשֶ

חֹר ָ ַהׁשּ

ִמבְּלִי לֲַחזֹר

ִמבְּלִי לֲַחזֹר

וְַרק ַהְמיֻּתָר

רוֵֹטט ַקלּוֹת בִָּריק ַהְמחוָֹרר

נוַֹתר

וְָאז

ָרפָה ַהכֹּל

וְָאז

נִגְַמר.
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VII. אורפאוס, לבן )או: אפילוג(

ֲעטוּר ַעפְַעּפַיִם נִזְַקְרּתָ

לָנוּד ַאַחר לִּקוּי ַהלְָּבנָה.

בֲַּחדַל־זְַמנִּים

בֲַּאפִיַסת כֹּחוֹת

ֵמֲאחוֵֹרי ֵעינֶיךָ ַהכְּווּיוֹת

ּ נִצְּתו

ֵעינַיִם ֲאֵחרוֹת

ּתָ נִּּטַׁשְ כְּׁשֶ

בַּּסִנְווּר ָהָאפֵל

ַעל ִסּפוֹ ׁשֶל ַהְמֻקדָּׁש.

ׁשָם

ִמּתוֹךְ ַמּטַח ַהלַּיְלָה
ךְ ֵאלֶיךָ ּפֶַרח ְקדוַּח־חֹׁשֶ

ּפְָרָחה
ָ קוֵֹראת לְך

ֵמֵעֶבר

לְךָ.

אוְֹרפֵאוּס לָָבן

ֵהד ׁשוֵֹטט־ֲחׁשֵכָה – 

ָם ִאם ֵאי־ּפַַעם יָצָאָת ִמׁשּ

לֹא יָצָאָת

ִאּתְךָ.

ָקׁשֶה לְַקלֵּף ְקלֵֶמנְִטינוֹת בַּחֶֹרף

רוֹכִים, וְיֵָבׁש בַָּאּפַיִם ְ ּׂ כּוֵֹאב בַּש

ָעצוּב בְִּמיָֻחד לַגַּּפַיִם בַּבֶֹּקר

צוֵֹרב וֵּמִעיק בְּגַּפֵי ַהגַּּפַיִם:

ְרנִי ַהנְִּקָרע ִמן ָהֶעצֶם –  ָהעוֹר ַהּקַ

ְקצוָֹתיו ַהחוְֹרגִים ׁשֶל ַהגּוּף ָהאוְֹרגָנִי

גְּבוּלוֹת ַהּסְִטיָּה ׁשֶל ַהגּוּף ַהּפוֹלִיִטי –

ָהעוֹר ַהּקָרוַּע ׁשֶל בְִּסיס ַהצִּּפֶֹרן..

ַאךְ ֵאין זְַמן ַאֵחר לְִקלּוּף ְקלֵֶמנְִטינוֹת!

ַהכּוּ בּוֹ,

ף          יַּסְרוּ ֶאת ַהּסֶַרח בְּלִי ֶהֶרֶ

ֶמן                       ַמגְּרוּהוּ בְִּקֵרִמים ׁשוֹנִים וְּבׁשֶ

ְָּרזִיל – גַּן ָהֵעדֶן ַהּטְרוֹפִּי אוֹ ְסעוּ לִב

ׁשְמוַּרת ַהְבָרָאה לַּתִכְלָה ַהנִּפְגֶֶּמת 

ִאכְלוּ פַייז'וָּאדָה, 

ֲחקוּ פוּזִ'י־בּוֹלִי ַׂ ש

ִעם קוֹף, 

           ָקאָקאדוּ 

                     וְַטּפִיר בַַּעל־חֶֹטם,

ֱהיוּ מוּזִָרים וּבוֹלְִטים בְַּמפְגִּיַע –

גְּלִָמים כְִּבדֵי גּוּף 

              וְִחוְִּרים כְּמוֹ ַהּמָוֶת

ְרֵבי ֲחבוָּרה ְמיֶֻחפֶת                     זְקוִּרים ִמּקִ

ֵמַח ָׂ                                           ׁשֶל ַטף יְלִידִי סוּגָנִי וְש

וְִעם נֲַעָרה ְמקוִֹמית ַעל ָהָרָמה
                                  ּפַדְּלוּ בֶָּעפָר ָהעוֹלֶה ְמַהדֶֶּרךְ

ַקלְּפוּ ְקלֵֶמנְִטינוֹת ִמבֶֹּקר ַעד ֶעֶרב

                              ַהּתִיזוּ ֻחְמצַת ֲהדִָרים לְכָל ֵעֶבר

ַהצְִמיחוּ עוֹרוֹת ַקְרנִיִּים לְִתפְֶאֶרת

                               בַּחֶֹרף ׁשֶל ּפֹה

ּמָה! ל ׁשָ יִץ ׁשֶ                                            וַּבּקַ

טינו מושקוביץ קלמנטינות
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ָׂפָה.  ָׂפָה לֹא ּתַצִּיל אוָֹתךְ ֵמַהיּוֹם בּוֹ לֹא ּתִּמָצֵא לָךְ עוֹד ש ַאף ש

ךְ כְַּמְרֵאה  ִביִטי ׁשֶל ָמיוֹנֵז גּוֹלֵד בְִּמכְנְֵסי ִאיׁשֵ ָחרוּץ בְּלִיָּה, כֶֶּתם ׁשְ

כָיו כְִּרכְֵסי  ּמְקוֹמוֹ ׁשוֵֹאף לְֵתֵבל וְּתהוָֹמּה, גּוֵֹבר לְִקַראת ֲאׁשָ ָמקוֹם ׁשֶ

ַקצֶּפֶת בְַּמֲעלוֶֹתיָה ׁשֶל עוּגַת ֲחֻתנָּה ֲאסוּפָה. ְמַתְקּתְקוֹת ִמּמְַתְקּתַּקוּת 

ֵקה ֵאנְֶרגְּיָה אוֹגְפוֹת ֶאת נֲַעלָיו  ָאצָה ֶאל ַאֲחִריָתּה, ּפִַחיּוֹת ׁשֶל ַמְשׁ ׁשֶ

וִֹטים  רוֹכָיו ַהּשׁ ְׂ בְִּמּתוּג עוֹדֵף וִּבלְׁשוֹנִית ֲעקוָּרה, ִמצְטוֹפְפוֹת ְסִביב ש

כְַּחְברוֶֹתיָה ׁשֶל כַּת ִקיְקלוֹּפִית ַהּמֲַאִמינָה כִּי ַהּמַּתֶכֶת ּתְִתגַּלֶּה בְּתוֹר 

ַהּסוּגָה ָהַאֲחרוֹנָה. ַמּטִיפָה ֶאת ֵאדֶיָה בְּווּלְָקנִיּוּת קוְּמקוִּמית־ָסִריָסה, 

ךְ כְּכַדּוּר  ָּּה ָקפֶה וּכְוִיָּה ְמַקנַַּחת ֶאת ֻחּמָּה בֵּין יְֵרכֵי ִאיׁשֵ לִּב כּוֹס ׁשֶ

לְֶהֶבת  יּוֹנֵק ֶאת ַהבָּאוֹת ִמּמְַחשׂוֹפָּה ׁשֶל ַמגֶּדֶת ֲעִתידָּה, ְמׁשַ בְּדֹלַח ׁשֶ

ּתַּקְפוָּתּה ׁשֶל פָאם פָאָטאל ְמצֻיֶֶּרת ַהנֱֶּאֶבֶקת  ֶאת ַאְבזַם ֲחגוָֹרתוֹ בְִּהׁשְ

ִטיַח  ךְ ְמנָֹער ִמּזִהוּרוֹ כְּמוֹ ׁשְ בֲַּחגוַֹרת צְנִיעוָּתּה. ּפוֹׁשֵט נְעוִּרים, ִאיׁשֵ

ְמבוָֹאה בְֶּמְרָחץ ׁשֶל נִגּוּב וְּטִריָקה, ִמְתַקלֵּף ֵמַחגּוֹ כְַּמֲחרֹזֶת נוּרוֹת 

ּמְַטּפֶֶסת ַעל ֻחְרבָּה,  ַמל ָמל ֶאת אוָֹרּה. כְִּקנוֶֹקנֶת ׁשֶ ַחׁשְ צְִבעוֹנִיּוֹת ׁשֶ

בְֵּעינוֹ  ְבֵרי ַהּזְכוּכִית ַהיְֻרּקָה ׁשֶ ֲעכִירוֹת ֵאג־נוֹגִית ְמנַּתֶצֶת ֶאת ׁשִ

פוּת  ְׂ בְֵּהָחש ּתִיתוֹ כְַּאזְָהָרה ִמּפְנֵי ַהּסַכָּנוֹת ׁשֶ ּתַּטַַחת ַעל ַקׁשְ ָהֲעצֵלָה, ִמׁשְ

ךְ  גְָרה. ִמגֵּו ַעד גּוֹ, ֶהְרגֵּלִים אוֹנְִסים ֶאת ִאיׁשֵ בִּלְּתִי ְמֻבּקֶֶרת לְׁשִ

בַּזְיָָרם נוָֹרה לַּמָוֶת  ּתֵף ִעּמָם צוָּרה, לוֲֹעִסים ֶאת ּפָנָיו כְּמוֹ בַּּזִים ׁשֶ לְׁשַ

לֹּא  ּמָא ּתוֹפִיַע ִהְתַעלּוּת ׁשֶ ָאר רוּחוֹ ׁשֶ בִּידֵי לֵדָה, קוֹצְִרים ֶאת ׁשְ

ג ָעְבׁשוֹ, ּתִכְּפֵךְ גּוֵֹרר אוָֹתךְ  ֵׂ בְִּמיׁשוָֹרּה. ְמַהדֶֶּקת ֶאת ִמיָּדֵךְ ַהְרֵחק ֵמֶהּש

לֹּא לְכַלּוֹת ֶאת דִּיּוֵּקךְ  ֵמֲאסוֹנָּה ׁשֶל ָהֱאֶמת לֲַאִמּתָּה, ַמְתֶרה בָּךְ ׁשֶ

יֵּׁש  ֶ ּה ִמּפְנֵי ֶהכֵָּרּה. כָּל ַמה ׁשּ ַעל דְּיוָֹקנָּה ׁשֶל ְמנוָּסה ַהנָָּסה ַעל נַפְׁשָ

ָׂפָה. לָדַַעת ַעל ַעצְֵמנוּ כְָּבר נוֹדַע לַיֶּלֶד ׁשֶהוָֹריו עוְֹבִרים ש

ִניָסה ִויִציָאה ִנְמְצָאה ְראּוָיה ְלֵאל ּדֹו־ ֶלת ְמַאְפשֶֶׁרת ּכְ ה שֶׁאֹוָתּה ּדֶ יָקה, ָהֻעְבּדָ ָיָון ָהַעּתִ 1 ּבְ

ת  ּסַ אֹוָתּה ּפִ ְרִצים ְוִנְקָרשִׁים ּבְ עּוִרים ְוִזְקָנה ִמְתּפָ חֹות ֵמַהְיִדיָעה שֶּׁנְ ּה, לֹא ּפָ ְרצּוִפי ִמּשֶּׁלָ ּפַ

ה ָהְרפּוִאית נֹוָטה ְלַהְזִניַח ֶאת  יְקִצּיָ יֶסְקִצית ַהֲחָדשָׁה, ַהּדִ ֵעת ַהּדִ ת זֹאת, ּבָ מּוָתה. ְלֻעּמַ ּתְ

צּוָלה. ִריא ִמן ַהּמְ ישֹׁור ּבָ ָכְך שֶַׁהּמִ ִלית ּבְ ַקְרִצינֹוֵגן ַהּשְִׁגָרה ִמּתֹוְך ֱאמּוָנה ַסְרּגֵ
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נּוֹגֶֶסת  ֵמעוֹלָם לֹא ָהיָה לְעוֹלָם לְעוֹלָם, וְגַם זֶה גַּם ִמדַּי כְִּטּפָה ׁשֶ

ךְ ָקרוּס ַעל ֶהגֶה ְמכוֹנִיתוֹ כְֻּבבַּת  בְִּטּפָה. ַאף ּפֲַעִמי, רֹאׁשוֹ ׁשֶל ִאיׁשֵ

ּמַפְִעילָָתּה נְָטׁשָה, בּוֹלֵם ֶאת גֻּלְגָּלְּתוֹ ַעל ִסּפָּה ׁשֶל צְפִיָרה  ּפִיתוֹם ׁשֶ

ּסוֹפוֹ נְִתּפַס בַַּהְתָחלָה. ָקלוַּע בְִּסַבךְ  ּתַּתֵף בְִּמְבַחן ִרּסוּק ׁשֶ כְִּאלּוּ ִהׁשְ

ית בְַּרּקָתוֹ כְּמוֹ ּתְפִָרים בְּכַדּוּר בֶּיְְסבּוֹל  יָמה, וְִריד ַמְקׁשִ ׁשֶל דִָּמים וּנְׁשִ

נִי  וֵֹמר ַעל ַעצְמוֹ ַעד לֲַחִתיָמה, ִמצְַטיֵּן בְּעוֹרוֹ ַעל יְרוֹקוֹ ַהַחיְׁשָ ּשׁ ׁשֶ

ֶרת  נּוֹפַַחת ֶאת ִמְתָאָרּה. ַסגְִריִרית, דְִּמָעה זַלְגָנִית נְִקׁשֶ וּנְפִיחוּתוֹ ׁשֶ

ְמָרנִי אוֹ ַהּפָלָה יְֵתָרה,  בְּלְֶחיוֹ כְִּמגִיָחה ִמּתוֹךְ ּפְִרסֶֹמת ַעל דִּכָּאוֹן ׁשַ

ֶמת ֶאת ְמִסלָָּתּה ַעד לְלְִסּתוֹ בְּכֵנוָּתּה ָהַעל־ְרצוֹנִית ׁשֶל ַהפְָרׁשָה.  רוֹׁשֶ

ךְ  מוֹצֶצֶת ֶאת ֲהצָצֵָתךְ ִמבַַּעד לְַחלּוֹן צְדָדִי כִּפְזִילָה, ַאּתְ בּוָֹהה בְִּאיֵשׁ

ךְ לְלֹא לְלֹא, בְִּתהוֹם גְּמוָּרה, ׁשוֵֹתת ִמּמֵַעל לַכֹּל כְּפִי  ִמְתַקלֵּף ֵמִאיֵשׁ

ַאת  ְׂ דוֹנִי ׁשֶל יֶלֶד בְִּמִסבַּת כִּּתָה. בְַּמש ֵ ֶהלְיוּם ִמְתנַדֵּף ִמּקוֹלוֹ ַהּשׁ ׁשֶ

ל  ׁשוֹת ַאַחר מוֹצָא צְלִילָיו ׁשֶ ְ ךְ ְמגַּשׁ ְּעוָֹתיו ׁשֶל ִאיׁשֵ ּפְִקיָקה, ֶאצְב

ל  לִיט ְמִתיָקה, ְמַאחוֹת ֶאת לְַמרוֹתוֹ ִעם כַּּמוָּבנָם ׁשֶ ַרדְיוֹ ֻסכְַּרּתִי, ַמׁשְ

לֵמוּת צְלֵָחה, ֲאָהבוֹת ֲאהוּבוֹת וְֵאלַת ָהִאּמָא. ֲחֵרדָה  יִרים ַעל ׁשְ ׁשִ

ךְ, לְַמגְָמתוֹ ׁשֶעוֹד לֹא ִהְסּתַלְָּעה בִּגְֵרידָא, ַאּתְ  לְפְִתחוֹנוֹ ׁשֶל בַּל־ִאיׁשֵ

סוֹכָה בְִּחיּוּכוֹ ַהדְִּבִקי אוֵֹטם ֶאת ּפְִתֵחי ַהּמִלּוּט ׁשֶל כָּל מוֹצָא, ַמכְלִיב 

כּוֹפָה ֶאת ַמְסּפִיָקּה ַעל ַהּפוֵֹער בְּתוֹכָּה. זֶה  ַסע בְַּעלִּיזוּת ׁשֶ נִּׁשְ ֶאת ׁשֶ

ַרק זֶה ַרק ִאם זֶה לֹא זֶה נוָֹרה.

ב ְסָרקֹו  ֵדי ַלֲעלֹות ַעל ּגַ ַעשׁ־ּגּוָפאֹו ּכְ ּה ֶאת ּגַ  2 ִמשְֶׁוֶרת ִעּנּוִיים שֶָׁהרֹוֵכב שָׂם ּבָ

ּנּו ְלעֹוְלֵמי ָעְלָמא. ְולֹא ָלֶרֶדת ִמּמֶ
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