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 ועכשיו אנחנו למעלה. זוהי רק התחלה. 
אני מאמין ומקווה, שההמשך יהיה מהיר. 

ואם הרוסים - בשיתוף האמריקנים - 
שואפים להיות הנוחתים הראשונים על 

מאדים, בואו נקדים אותם בצעד או שניים: 
 בואו נבנה אסטראטגיית–חלל ישראלית, 

שתהיה מושתתת כבר מלכתחילה על 
יציאה ממערכת–השמש. את היישומים 

 הטאקטיים המזרח–תיכוניים בואו נראה 
 רק כפראגמאטיקה צבאית בעדיפות 

נמוכה ומאולצת.

 אנחנו לא נחשוב אפילו למעלה )כי 
המושגים "מעלה" ו"מטה" אינם ישימים 

 מבחינה יקומית( - אנחנו נחשוב החוצה, 
אל מחוץ למערכת–הסולארית, אל מחוץ 

לאלפא–קנטאורי, אל מחוץ לביתא–קנטאורי, 
אל מחוץ לאפשרויות היקום המתכווץ–

מתרחב, אל היקומים האחרים. לא פחות 
מזה - כי משם באנו או הובאנו, ואנחנו תמיד 

רוצים לחזור הבייתה. הלוא זוהי במקורה 
הציונות, לא כן?

¤  דוד אבידן לאחר שיגור הלוויין הישראלי הראשון, "אופק-1", 1988
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ָהִריק ְמָתֵאר אוְֹתךָ ַבּצּוָּרה ֲהכִי טוָֹבה לְגְַמֵרי

ַהר נוֹפֵל ַעל כּוֹס זְכוּכִית כָּכָה ָאדָם

ָמוֶת ַמְסִבּיר פָּנִים ֵאיךְ לְִחיוֹת

ּ פְָּרִחים לְעוֹלָם לֹא יִָבינו יר ֶשׁ זֶה ִשׁ

המארח הגדול  י ה ו ה לגמרי

כל הפאר והתפארת

היא עצמה גרושה ובאה לעשות ייעוצים לזוגות

פרחים

יואב עזראיואב עזרא

יואב עזרא

יואב עזרא

יואב עזרא

ֲאנִי צִָריךְ דֶּלֶת לָָארוֹן
רוִּתים וֲַאנִי צִָריךְ דֶּלֶת לֵַשּׁ

וֲַאנִי צִָריךְ דֶּלֶת לַַמְּחָסן
ֹ וֲַאנִי צִָריךְ דֶּלֶת לָאוֹטו
וֲַאנִי צִָריךְ דֶּלֶת לֶַחדֶר

וֲַאנִי צִָריךְ דֶּלֶת לִַמְּרפֶֶּסת
וֲַאנִי צִָריךְ דֶּלֶת לַגַּג

וֲַאנִי צִָריךְ דֶּלֶת לֲַחדַר–ַהַמּדְֵרגוָת
ֵאבוֹת ְשׁ וֲַאנִי צִָריךְ דֶּלֶת לֲַחדַר-ַהַמּ
וֲַאנִי צִָריךְ דֶּלֶת לֲַחדַר-ַהְמּכוֹנוֹת

וֲַאנִי צִָריךְ דֶּלֶת לִַבּנְיָן
וֲַאנִי צִָריךְ דֶּלֶת לִַמְּשָׂרד

וֲַאנִי צִָריךְ דֶּלֶת לְֵבית-ַהכְּנֶֶסת
וֲַאנִי צִָריךְ דֶּלֶת לֲַחדַר-ַהְתּפִלָּה
וֲַאנִי צִָריךְ דֶּלֶת לְֵבית-ַהָקּפֶה

וֲַאנִי צִָריךְ דֶּלֶת
וֲַאנִי צִָריךְ דֶּלֶת
וֲַאנִי צִָריךְ דֶּלֶת

עוֹלָם
דְּלָתוֹת
וּפוֵֹתַח

ַהדְּלָתוֹת
כֵּם ַהְשׁ
ַבּבֶֹּקר

לְִבָרכָה
ל הָעוֹלָם בְּעוֹלָמוֹ ם יִתְבַָּרךְ הַמְאֵָרחַ הַגָּדוֹל ֶשׁ הֵַשּׁ

ָבּרוּךְ ַהָבּא
ָבּרוּךְ ַהָבּא
ָבּרוּךְ ַהָבּא
ָבּרוּךְ ַהָבּא

לְִבָרכָה
לְתוֹדָה

לִגְִמילוּת ֲחָסדִים
לְֵחן

לְֶחֶסד
לְַרֲחִמים

לְהוֹד
לִפְֵאר

לְִתפְֶאֶרת
לְָהדָר

פַע לְִבָרכָה כָּל ַהֶשּׁ
ר לְִבָרכָה כָּל ָהאֶשׁ
כָּל ַהּטוֹב לְִבָרכָה
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ֹ כְּדֵי לֲַחצוֹת ֲאבוָֹקדו
יֵׁש לְַהפְִעיל כַֹּח,

ַהְרֵבּה כַֹּח.
ם, ֹׁ ּתוֹת אוֹ לִנְש כְּדֵי לְִשׁ

אוֹ לְִרקֹד,
יֵׁש לְַהפְִעיל ַהְרֵבּה כַֹּח.
וֲַאנִי ִהפְַעלְִתּי ֲהמוֹן כַֹּח,

ם לֹא ָהיָה וּפֹה וָָשׁ
לִי ַמְספִּיק כַֹּח.

ם ַעד כָּאן, ֹׁ ָהיָה לִי כַֹּח לִנְש
לְִהיוֹת צָלוּל, לְָבֵרךְ,

לְַחֵסּר וּלְַחֵבּר.
ַמיִם ָהיָה לִי כַֹּח לְַהִבּיט לַָשּׁ

וְלְִראוֹת ֶאת ַהכּוֹכִָבים.
לֹא ָהיָה לִי כַֹּח לְִשׂמַֹח,

ֲאָבל ָהיָה לִי ַהכַֹּח לְִרצוֹת לְִשׂמַֹח.
כָבוֹת לֹא ָהיָה לִי כַֹּח לֲַחדֹר דֶֶּרךְ ַהְשּׁ

ל ְמצִיאוּת ַהַחיִּים, ַהְמֻעבּוֹת ֶשׁ
ַאךְ ָהיָה לִי ַהכַֹּח לְִהְתכּוֹפֵף

ם. ֹׁ וְלֲַעבֹר. וְלִנְש
נוֹ חֶֹסר וַדָּאוּת. יְֶשׁ

ֹ לְִחיוֹת פֵּרוּׁשו
לְַהפְִעיל כַֹּח.

ב, לְִהיוֹת ָעדִין, ִמְתַחֵשּׁ
פֵּרוּׁשוֹ לְַהפְִעיל כַֹּח.

לָמוּת פֵּרוּׁשוֹ
לְַהפְִעיל כַֹּח.

ַתּפְִעיל וְכַָמּה כַֹּח ֶשׁ
לֹא ַתּצְלִיַח

לְָהזִיז כְּלוּם.

שגיא אלנקוה¤

יר ֲאנִי רוֹצֶה יוֵֹתר. לֱֶאחֹז ֶאת ַמכְִשׁ
ֵאינִי אוֵֹחז ֶאת ָהֵאינוּת ַהֵטּלֵפוֹן וְלָדַַעת ֶשׁ
ְבּתוֹכִי,  ר ֶשׁ ִהיא ֲאנִי, ֶאת ֶהְעדֵּר ַהפֵֶּשׁ ֶשׁ

ל לְִהיוֹת  ל לְִהיוֹת ִבּפְנִים, ֶשׁ ֵאינִי צוֹלֵל ְבּתוֹךְ ַהיָּם ֶשׁ ֶשׁ
ְ ְמַּרכֵּז ֶאת ַהכֹּל ְבּתוֹך ֻעָבּר ְבּתוֹךְ ַהּסוְּבּיְֵקט ֶשׁ

ֵאינִי כַֹּח נֶגֶד נְֻקדָּה ְבּגֹדֶל ֶאפֶס, ֶשׁ
ל גּוּף,  ל ֶעצֶם, ֶשׁ לַנִָּקּיוֹן וְלַצַּחוּת ֶשׁ

יֵּׁש ְבּתוֹכִי ְמנִיפָה, אוֹ ֲאפִלּוּ ֶאצְַבּע כְֻּחלָּה, ׂג, ֶשׁ ל ֻמָשּ ֶשׁ
נָה יֵׁש ְבּתוֹכִי רוַּח ְקִריָרה פַַּעם ְבֵּמָאה ָשׁ ֶשׁ

יֵּׁש ְבּתוֹכִי ְבּתוֹךְ גֹּדֶׁש ַהחֹם וְָהאוֹר ַהְמַסֵמּא, ֶשׁ
נְֻקדָּה ְתּכֻלָּה.

ֲאנִי רוֹצֶה יוֵֹתר, ֲאָבל לְִרצוֹת יוֵֹתר פֵּרוּׁשוֹ לְִהיוֹת ֶעֶבד
נְִרצָע, לְִטבַֹּע ְבּיָם ָאדֹם, לֹא לְִהיוֹת.

שגיא אלנקוה¤
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יר, ֲאָבל ֲאנִי  ִמצַּד ֶאָחד יוֹם בּוֹ יֻלַּד ִשׁ
ֵקטוֹת דּוְֹקטוֹר     וֵּמַהצַּד     ַרק לֵדוֹת ְשׁ
ָהַאֵחר, ִבְּרבוֹת                 ַחלּוֹן ּפוֵֹער

                                     וּבוֹ זוְֹרחוֹת 
          

נוֹת ִספְרוּת -  - ָמאַתיִם ְשׁ
          

ל ַהְמׁשוֵֹרר.                          לְמוֹתוֹ ֶשׁ

זֶּה            ָהיָה ַהכֹּל כָּךְ ֶשׁ
ֶבֱּאֶמת ָתִּהיִתי. וְעוֹד ְתֵּהא 

ָהיִיִתי ה. ֵמָאז. כְֶּשׁ ָתּאוִּתי כְּבוָּשׁ ִהְשׁ
ׁשוּב לְכָל

            ַהפָּחוֹת וְעוֹד 
                         פָּחוֹת וְעוֹד 

נִָּטיִתי    יוֵֹתר     ַעד ֶשׁ
לְַמהוּיוֹת 

ן כְּמוֹ ָעָשׁ
       ִמן ַהפֻּלְָחן

לְָחן  ְבּגֵָאיוֹת-                ַעל ַהֻשּׁ
          

                   

הוּא נְִספַּג ַהֲהִריגָה  )כְמוֹ ֶשׁ
 ַבַּמּגָּבוֹת , ָבֲּאנִיצִים

ִתי-                         ַבְּשּׁ
ָבּכִיִתי                              וַּבֻסְּרגָּה-( כְֶּשׁ

ל ַהְמׁשוֵֹרר.                     ַעל מוֹתוֹ ֶשׁ

וָּבכִיִתי לְַמְחפִּיר כְּמוֹ ָרגִיל וְּבַאַחת וְלִפְרוְֹטרוֹט
ִעי כְּמוֹ ִרּסוּק וְלְנִיָמה וּלְדוֹרוֹת  וְָהיִיִתי לְִמְשׁ

ָבּכִיִתי  וְקֹדֶם ֶשׁ
ִרבּוֹא ָבּכִיִתי  

ִרבּוֹאוֹת וּלְַמכְִבּיר כְּמוֹ ִבּכְיָּה וִּבְמגַָמּה   כְּמוֹ ְבּכִיּוֹת.        

ֶהֶרג ַהֶהֶרג יָנֵץ ֻמְקדָּם ִעם ַהזִּּמוֹת.
ְבִתּי לוֹ ֶאת מוֹת  ל בֶֹּקר בּוֹ    ַבּבֶֹּקר בּוֹ   ִחַשּׁ כְּמוֹ ָבְּקרוֹ ֶשׁ

ָאז ָחַקר ִבּי ַמה כָּל כָּךְ דָּחוּף  לְפִי ֶשׁ
ָעִתי  ְשּׁ לְִהדָּמוֹת כְֶּשׁ

                        ַעד זָָרא
ָקּנִיִתי                                כְֶּשׁ

                                       ַמזְֵמָרה
    

ל ַהְמׁשוֵֹרר.                                                 לְמוֹתוֹ ֶשׁ

אייל שלום על מותו, ברבות
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ל ָהַאְרכִיִבּיׁשוֹף  ב ַעל ִבְּרכָּיו ֶשׁ ַהיֶּלֶד יוֵֹשׁ
ַעל ִבְּרכָּיו ַהיֶּלֶד  ב כְֶּשׁ ָהַאְרכִיִבּיׁשוֹף יוֵֹשׁ

ל ָהַאְרכִיִבּיׁשוֹף  ַהיֶּלֶד אוֵֹהב לְִהְתנַדְנֵד ַעל ִבְּרכָּיו ֶשׁ
ָהַאְרכִיִבּיׁשוֹף אוֵֹהב לְנַדְנֵד ַעל ִבְּרכָּיו ֶאת ַהיֶּלֶד 

ל ַאְרכִיִבּיׁשוֹף  ַהיֶּלֶד ְקצָת ּפוֵֹחד כְּמוֹ יֶלֶד ַעל ִבְּרכָּיו ֶשׁ
ָהַאְרכִיִבּיׁשוֹף ְקצָת ּפוֵֹחד כְּמוֹ ַאְרכִיִבּיׁשוֹף 

ַעל ִבְּרכָּיו יֶלֶד             וֵּמָעלָיו  ֶשׁ
ַהכַֹּח

      ַהִקּיּוּם
ָׂרָרה              ַהְשּ

                         ה’ 
                             ֶאָחד 

                                      וְכַדּ’

ף  ֹׁ וְִהנֵּה רוַּח פִּלְִאית ֵתֵּרד כְּיוֹנָה      וְִתְרש
ל ַאְרכִיִבּיׁשוֹף  ַעל פָּנָיו ֶשׁ

לִישוַּעת ַהיֶּלֶד ִמן ַהָסָּרה

                                              ֲאָבל ַמה
ָהרוַּח                                     ֶשּׁ

                                             רוֹצָה ִבְּתמוָּרה

אייל שלום¤
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א.
ַהדָּגִים דִַּבְּרִתּי ַעל זֶה ֶשׁ
ֵהם דָּגִים לֹא יוֹדְִעים ֶשׁ

ֵהם דָּגִים  הוּ ַחיָּב לְַהגִּיד לֶָהם ֶשׁ ִמיֶשׁ
הוּ צִָריךְ לְַספֵּר לֶָהם  נִיּוֹת ִמיֶשׁ לׁש ְשׁ כָּל ָשׁ

הוּ צִָריךְ לְַהגִּיד גַּם לוֹ ֵהם דָּגִים וִּמיֶשׁ ֶשׁ
ַמיִם  הוּ ֶאָחד וּדְָבִרים ֵבּין ָהַרגְלַיִם וֵּבין ַהָשּׁ ַמֶשּׁ

ל ַמָתּן ַעל ַהַמּיִם לְֵבינִי וֵּבין ַהצִּיפָה ֶשׁ
הוּא עוֹצֵם ֵעינַיִם ֲאנִי בּוָֹהה

יָכֹלְנוּ לְַבלּוֹת כָּל כָּך יָפֶה ְבּיַַחד
נִים  וֲַאנְַחנוּ ָתִּמיד ַרק ְמַבלִּים, ָשׁ

ֲאנְַחנוּ צְִריכִים לִנְסַֹע לְפִָּריז וּלְפְַּמפְּלוֹנָה  ֲאנִי אוֶֹמֶרת ֶשׁ
כּוֹר ַמְספִּיק כְּדֵי לְַהְסכִּים  הוּא ִשׁ ה ֶשׁ ֲאנִי ַמְרגִּיָשׁ ְבּכָל פַַּעם ֶשׁ

וְהוּא ָתִּמיד ַמְסכִּים 
וֲַאנְַחנוּ ַאף פַַּעם לֹא נוְֹסִעים.

ב.
ַאְתּ ְמפֶַחדֶת דִַּבְּרְתּ ַעל זֶה ֶשׁ

ַמיִם  ַאְתּ לֹא ַמְבדִּילָה ֵבּין ַמיִם לְָשׁ וְֶשׁ
ה אוָֹתם  ָמּלֵא דָּגִים ְקַטנִּים ַאְתּ ַמְרגִּיָשׁ וְֶשׁ

ַאְתּ ְמפֶַחדֶת. לְַמָטּה וְֶשׁ

ל ֶהְרגֵּלִים ְמגֻנִּים ֶתּדֶר נָמוּך ֶשׁ
ל ַחיּוֹת טוְֹרפוֹת, ֶהְרגֵּלִים ֶשׁ

פוּכוֹת יַיִן ַעל ֲעצִָמים  טוְֹרפוֹת ְבּנֵי ָאדָם, ְשׁ
רוִּתים כָּל כַָּמּה פְִּעימוֹת,  וּצְִריכוֹת לֵַשּׁ

ֲאנִי וְּבֶּרט ַהַקְּרפָּדוֹת ַמְחִריׁשוֹת ֶאת ְתִּסיָסֵתנוּ 
יָמה ָבּרוַּח נִנְזָפוֹת ַעל יְדֵי ַהִמּדְָרכָה ַהַמֲּאִשׁ

וְלֹא ַעל יְדֵי ַהנְָּעִרים ִעם ָהֲענִיבוֹת.

ַהִמּדְָרכָה ְמֻבלְגֶּנֶת וֲַאדָֻמּה. ְרֻטָבּה.
ַקר ַהיּוֹם וְִהיא לֹא ִתְּתַאדֶּה. 

ֶאֱחצֶה ֶאת ַהכְִּביׁש ְבָּקפֶה ֵסלְֶקט ָהיוּ ַמֲעדִיפִים ֶשׁ
וְֶאְתנַדֵּף לְִמְסֶעדֶת לָה קוֹּפוֹל. 

ֲאָבל ֲאנִי רוֹצָה עוֹד ְקצָת נֵאוֹן וַּבְרזֶל, 
כִּוּוּצֵי ֵעינַיִם וְַהְחָמצוֹת פָּנִים

וְעוֹד ַהְחָמצוֹת, וְנִצְנוּצִים ֵמַהִמּדְָרכָה
ֶמׁש, ל ַהֶשּׁ ִהכְַתְּמִתּי לְלֹא ֶעזְָרָתּה ֶשׁ ֶשׁ

ֲאנִי ִמְסַתּכֶּלֶת ָעלֶיָה וְִהיא עוָֹשׂה לִי בּוּׁשוֹת.

נֵי ַקוִּים וִּבים וּלְדַיֵּק בּוָּעה זוֶֹהֶרת ֵבּין ְשׁ ב ִחּשׁ ָעלַי לְַחֵשּׁ
)בּוּׁשוֹת גַּם ְבֵּעינֵי כָּל ָהאוְֹרִחים(

נוֹת פָה לְנֲַעלַיִם יְָשׁ לְפַלֵּס לְַעצְִמי ַאְבנֵי ָשׁ
ֲאנִי ָחָבה לֶָהן ֶאת כָּל ַהנְּפָׁשוֹת וְֶאת כָּל ַהְבִּהיּוֹת ָהֲעצוּבוֹת

ְבֶּטֶרם ֲאַבֵקּׁש "ְסקוּזֶה ְמוּוָאה" ֵמֲענִיבוֹת ַהגְָּבִרים
ֹּל וְַאְחלִיק וְֶאפ

גל עזרןגל עזרן פרטיטורה של אמנות ֲהפּוָגה )קפה סלקט מול לה קופול( בים בתוך הלילה
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ְמּנֵַחם אוִֹתי יוֵֹתר ִמּכֹּל ַמה ֶשּׁ
יוֵֹתר ֵמִחבּוּק ִאָמִּהי אוֹ ַהיְקוּם ַהגָּדוֹל

לִּי ָתּף ֶשׁ הוּא ַהגֲַּעגוַּע ַהְמֻשׁ
הוֹלֵךְ ִמּמוּלִי ל ָהִאיׁש ֶשׁ וְֶשׁ

ֶאל ִבְּעבּוַּע ַחם וְָסִמיך ַבְּתִּחלָּה
צְמוּדִים זֶה לָזֶה ְבּתוֹך ְמִחלָּה
ם ֵאין לָּה דְּפָנוֹת וְֵאין לָּה ֵשׁ ֶשׁ
וְלֹא ָהיוּ לָנוּ ֵאלֶיָה כָּל ְטָענוֹת
ף ם וְנוֵֹשׁ נּוֵֹשׁ ָהיִינוּ זִיק ֶאָחד ֶשׁ

ף ַאך ַהזִּיק ָהלַךְ וְָהלַךְ וְרוֵֹשׁ
וְּשֵׂרפָה גְּדוֹלָה ִשְׂרְטָטה ֶאת ַהגְּבוּל

ם. וּכִבּוּי הוּא לֵָתת לָזֶה ֵשׁ
ָהִאיׁש ִמּמוּלִי וְֵאינֶנִּי יוֹדֵַע

מוֹ. גֲַּעגוַּע כָּזֶה ְמנֵַחם ֶאת ְשׁ
לָּכֶם?( )ַהגֲַּעגוַּע ַהזֶּה הוּא גַּם ֶשׁ

ֹ גַם ָהְרחוֹב ִמְתגְַּעגֵַּע כֻּלּו
ל ַקיִץ ֶאל ִחבּוּק גָּדוֹל ֶשׁ

ִבּלְִתּי נִגְָמר לְלֹא ַחיִץ, לָכֵן
כֵן ל ַהָשּׁ מוֹ ֶשׁ ֵאינֶנִּי ׁשוֵֹאל לְִשׁ

ֶאלָּא ְמַבְעֵבּע ֶאל ָהְרחוֹב ְבִּתְקוָה
הוּ יְִמצָא ֶאת זֶה ְמנֵַחם. ִמּיֶשׁ ֶשׁ

ִאם לֹא, ָאז ֶאגְוַע. גַּם זֶה ְמנֵַחם.

נדב נוימןנחמה

לְַחן כְִּתיָבה ְבּגַֹבּה ֵאיָבַרי ַהפְּנִיִמיִּים ֶאל מוּל ֻשׁ
ָרה ֵאינָּה יְָשׁ ָרכַנְִתּי ְבּזָוִית ֶשׁ

ָבַּרְרִתּי ְסלִָעים ֶאל מוּל ַאצּוֹת
ֶאל ּתוֹך ַהַסּל. ֲאנִי וְָהַרכִּיכוֹת עוֹד ָהיִינוּ ַבַּחיִּים. 

לְָחן ַבֻּשּׁ לֹא ֻמְחָבּאוֹת ַבְּמּקוֹמוֹת ַהְמֻסיִָּמים ֶשׁ
ף ַעל ַהחוֹל. ֹׁ ֶטֶרם ִהְספְַּקִתּי לִנְש

לָה. נִּכְְשׁ ֲאנִי זוֹכֶֶרת ֶאת ַהכֹּל. ַהְמִּשׂיָמה ֶשׁ
ֶעְשִׂרים וְַאְרַבּע אוֹ ֶעְשִׂרים וְָחֵמׁש צְדָפוֹת

ה ֶמׁש ַהֲחדָָשׁ ִהְתָקְררוּ לְאוֹר ַהפְלוֹרוֶֹסנְט, ַהֶשּׁ ֶשׁ
כְָּחה נְִּשׁ וּזְרוַֹע ַאַחת ַסְרָטנִית ֶשׁ

ַתּלְָּטה ַעל ֲאזוִֹרים ַבּגַּפַּיִם ָבְּרָחה ִמֶמּנִּי וְִהְשׁ
ךְ לֹא יָכֹלְִתּי לְִראוֹת. ַבּחֶשׁ ֶשׁ

נַּיִם פַָּרְקִתּי ַרגְלַיִם. ִאפְַסנְִתּי ִשׁ
לׁש דְּלָתוֹת ְמעוּ ְבָּשׁ ים נְִשׁ ה ִקְרקוִּשׁ לָשׁ ְשׁ

ל יוֹם ִראׁשוֹן. וְלֹא ִהצְלְַחנוּ לֲַחזוֹר לְיֵָרַח ֶשׁ

גל עזרן ¤
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ים. ר אוִֹתי ֶאל ֲאנִָשׁ ֶהָחלָל הוּא ַהדָָּבר ַהיִָּחיד ׁשקוֵֹשׁ
ר לָנוַּע, לְנוֹפֵף, כָּל עוֹד הוּא ִמְתַרֵחב ֶאפְָשׁ

מַֹע ַבִּמְּרפֶֶּסת צִיּוּצֵי ַקנִָּריוֹת ר לְִשׁ ֶאפְָשׁ
ה: וִּמַבַּעד לֶָהן ִאיׁש אוֵֹמר לְִאָשּׁ

ֲאנִי אוֵֹהב אוָֹתךְ,
ַמיִם וְרוָֹאה ֲאנִי ַמִבּיט ָבּךְ ַמִבּיָטה ֶאל ַהָשּׁ

דְָּבִרים ִמְתּפוֹצְצִים.
ַהכֹּל הוֹלֵך ָהלְָאה וּכְלַפֵּי חוּץ, וִיְטָמן ָאַמר ֶשׁ

ַאך ְשׂפָתוֹ ַמְבדִּילה ֵבּין ֶאְקְסּפלוֹאוּד וְִאיְמפְּלוֹאוּד.
ֵבּינְַתיִם ֵאין לְךָ דָָּבר ִמְתמוֵֹטט, ַאךְ

כְּׁשַהיְקוּם יַפְִסיק לְִהְתַרֵחב לֹא נוּכַל לָזוּז עוֹד
וְלֹא ִתְּהיֶה לָזֶה ִמלָּה.

ַמיִם וְרוָֹאה ֲאנִי ַאִבּיט ָבּךְ ָקפוּא ַמִבּיָטה ֶאל ַהָשּׁ
חִֹרים קוְֹרִסים. ֲענָנִים ְשׁ

זֶה יְִהיֶה יָפֶה, ֲאָבל ֲאנִי ַמֲעדִיף ְתּנוָּעה ַהחוּצָה
ֶאל ַהנִּצְנוּצִים ַהִמְּתנַפְִּחים ֵמֵאל ַהָקָּרֵמל ַהִמְּתָקֵרר

ּקוֵֹרס ֶאל ּתוֹךְ ַעצְמוֹ. כְּמוֹ ִמכְֶרה ֶשׁ
ַהלֵּב הוּא ַקנִָּרית

וְהוּא עוֹד לֹא ֶהְחלִיט
לְִהְתכַּוֵּץ

לְִהְתַרֵחב.

נדב נוימןהלב הוא קנרית
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חלמתי ששולחים את הכהן הגדול לחלל, מתוך חישוב שהוא יזכה להגיע 
למהירות האור, אל אלוקים. כי הרי, אומרים החכמים, כשהמהירות גדלה 

הוא מזדקן יותר ויותר בקצב הצב, ויחד עם ההתפתחות הטכנולוגית בדורות 
מאז השיגור, שתשודר כל הזמן מהארץ, החללית תוכל לשדרג את עצמה 

עוד ועוד, להתקרב למהירות האור עוד ועוד, ועוד בחייו – הוא יספיק. אבל 
פתאום אחרי הרבה דורות, כשהוא כבר זקן מאוד, הוא מתחיל לקבל ידיעות 

שהכול בכדו"א קורס, והוא קולט שכל הזמן הוא נסע בכיוון הלא נכון, 
ושהשליחות שלו היא דווקא לחזור, לחזור כמה שיותר מהר, שהוא המשיח, 
האיש האחרון מהדורות העתיקים, מהנפילים מימי קדם, היחיד שעוד חי את 
מה שהיה, שמבין כמה הכול השתבש. אבל ככל שהוא חוזר הוא מקבל עוד 

ידיעות – אין כבר למה לחזור. ובסוף גם התשדורות האחרונות פוסקות, 
והאדם האחרון מכבה את האור – הוא נוסע אל החלל השחור.

חלמתי שאני רוצח את אשתי, רוצח אותה בטעות. ואני בורח מגואל הדם בכל 
העולם, לעיר מקלט רחוקה – לקהילה יהודית בחלל. כי הגאולה היא על דם 

שנשפך על הארץ. וגם היהודים כבר יודעים שאסור לשים את כל הביצים 
בכדור אחד. והכוכב ההוא מסתובב ל-א-ט, ומתפללים שחרית פעם כמו 

בשבעה שבועות שלנו, ושבת רק יש פעם בשנה והיא נמשכת כמעט חודשיים, 
ואנשים חוגגים רק ראש שנה אחד בכל החיים, ופסח אחד וכו', ופעם בשבעה 

דורות יש דור של שמיטה. ובאותה תקופה כל כדו"א מתייבש, ואין מקווה, 
כי מפסיק לרדת גשם, והיהודים נכחדים. ואפילו כשמביאים להם צינור דק, 
שיזרים מים מהחלל לשמיים, הם אומרים שזה כלים, מים שאובים. ונשים 
נוסעות לכוכבים רחוקים כדי לטבול, אבל לא מספיקות לחזור. אבל כולם 

חושבים שהבחורים הכי טובים נמצאים בכדור הארץ, הישיבות הכי טובות, 
השידוכים הכי הכי. והבת הגדולה מתעוררת בלילה, ונכנסת למיטה שלנו, כי 
הנה אשתי נמצאת לידי בחלל, ולא השתנה כלום. זו סתם הייתה טעות. והבת 
בוכה, היא חושבת שהארוס שלה שלח לה מייל בשבת מכדור הארץ, כי איך 

האור הספיק להגיע בחושך. מייל? לא נפגשתם כבר שנים. למה את בכלל 
מחכה לו? ואשתי כל הזמן עצובה, ולא מוכנה להגיד למה. ואני שואל מה 

עשיתי לך? והיא רק אומרת: אתה לא אוהב אותי. אולי פעם אהבת אותי, אני 
לא יודעת. ולא ברור אם אהבת אי פעם. ואני שואל אבל מה עשיתי לך? והיא 

רק אומרת: לא עשית כלום. ולילה אחד, אחרי הרבה שנים, אשתי פותחת 
בפניי את הלב, ואני רואה בתוכו סכין.

החתול חולם: ידיים שלא נגעו בם זרים. מה שחסר זה דירוג. שלא הולך לפי 
פופולאריות. כלומר שכל לייק. שווה לכל לייק. לייק מפרופסור צריך להיות 

פי 100. מלייק מאינסטלטור. הבעיה ברשת החברתית. שהיא דמוקרטית.
ואז הכול זבל. כולל הזהב. האלפיזיקה מסוגלת. להפוך זהב לזבל. 

האלביולוגיה מסוגלת. להפוך מחשב לבנאדם. האלמתמטיקה מסוגלת. להפוך 
משוואה לבנאדם. והאלגוריתמיקה מסוגלת. להפוך את האינטרנט. לתורה.
חתולים וחדשות יותר חשובים מספרות. ראיונות יותר מעניינים מרעיונות. 

היה צריך רשת שבה לאדם יש דירוג חשיבות. ואז גם לתוכן הייתה חשיבות. 
בקיצור צריך רשת חברתית חדשה.

המצב הנוכחי לא יישאר לנצח. כי לאנשים יש צורך בנצח. ובתרבות גבוהה. 
זה צורך אמיתי ולא המצאה חברתית. ומה שחסר זה לא היוצרים, אלא 

העורכים, פונקציית ההערכה. הרשת החברתית היא כמו הרשת העולמית 
לפני גוגל. עם תוצאות חיפוש חתול חתול חתול, האינטרנט נראתה כמו 

המזבלה הגדולה שבסוף העולם, ובראש הר הזבל, הנביא – חתול. וגוגל 
נתנה היררכיה, שמאוד דומה לעולם האמיתי. כיום זו כמעט כפירה להאמין. 
שיש אנשים חשובים יותר וחשובים פחות. אבל מה לעשות יש אנשים שהם 
זבל ויש אנשים שהם זהב. בקיצור, פייג'ראנק לאנשים – פרסוןראנק. אם 

חסר סרגל – העולם משתגע.
ומשה אומר: עם ישראל אוהב ג'אנק. והחתול: תורה היא אלגוריתם שמדרג 

את אלה שמעדיפים ג'אנק כג'אנק בעצמם. כמו שדירגו את האתרים על 
סקאלה לוגריתמית, לדרג את האנשים על סקאלה לוגריתמית. ואז כל 

הדיבורים על שקיעת התרבות יהפכו לזריחת התרבות. ומשה: קצת נאצי 
לדרג אנשים, לא? והחתול: האינטרנט זה מקום פאשיסטי. אפילו בגרמניה 

הנאצית להמון לא היה כזה כוח. טוטליטאריזם זה דירוג של אנשים לפי 
כוח. הומניזם זה דירוג של אנשים לפי רוח. יש פתרון מתמטי. מתישהו, 

מישהו, יעשה בו שימוש חברתי. כל מי שימליץ על דברים מוצלחים ראשון 
– יעלה בדירוג. הסינפסות ממנו יתחזקו – כמו במוח. כדי שהחברה תהפוך 

למוח – צריך אלגוריתם על בניאדם.

1

עיגול שחור הוא שם העט של סופר חרדי, מחבר הספרים "ספר עלטה" )רסלינג, 2014( ו"צורת עתיד" )רסלינג, 2017(   1

מהירות החושך

רוצח בשוגג

סרטון של חתול יותר פופולארי מתורת משה
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פוְֹספֶרוֹס הוֹלְכִים
ִמכְָּרכִים ְמפְַרפְֵּרי-בֵּין-אֶצְבָּעוֹת

ַבֶּתּדֶר ַהגָּלְַקִטי
ַאנְֶטנוֹת
וּגְוִיּוֹת

ְטבוֵּעי-לַיְלָה
לֹא

רוִֹאים
נְהוָֹרא לְַאדְַמת ַהכָּבוּל

ם זְֵקנָה ַהבּוֹג ָשׁ
נֶת ְמַעֶשּׁ

ָקנִים ָבֲּעָרפֶל
ִתְּהיֶה(  וָּעל לְַבד )צִָריךְ ֶשׁ ֵאּשׁ

נוֶֹהֶרת;
ׁשוּב לֹא עוֹד צִלִּים עוֹד

לֹא דְּמוּת וְלֹא
צֵל-דְּמוּת

ַרק
ַאיִן-ֶאלֶף-ַעיִן

ְמֻעוָּר
הוֹד ַמלְכוּתוֹ ָהַאְבּסוְּרד

רֹאׁש ִמגְדָּל
פָּחוּם

ָבֲּאפֵלָה
פוְֹספֶרוֹס 

נְהוָֹרא
ִתְּבלַע; צִָריךְ ֶשׁ

לֵם עוֹלָם ָשׁ
ֻהַתּךְ

ָהיָה לְַרַעׁש 
קוּע-ַמיִם ִמַבַּעד לְַעּמוּד ָהֶאֶבן ְשׁ

ְמצָֹרח

ּפוּלְס ֵאלְֶקְטרוַֹמגְנִֵטי
דֹּפֶק ָחדָׁש ִבְּמֵעי ָהעוֹלָם
גִּיַח ָעלֵינוּ פַַּעם ִמי ִהְשׁ

ּ גִּיַח ָבּנו לֹא ַמְשׁ
ִמזְַּמן

ְטבוַּע -
לַיְלָה

ְמפֻלָּׁש
ָבֶּרֶטט

ָהַאנְֶטנִי
פָּחוּם

ַבֲּאפֵלָה;

פוְֹספֶרוֹס 
נְהוָֹרא
וָּעל ֵאּשׁ

צִָריךְ ֶשׁ

ִתְּבלַע.

ָבּרוַּח
בוּרוֹת מוּל דַּלְתוֹת ֲחלוֹם ְשׁ

ִמַבַּעד – ְמַקְרֵקר
ְמנוַֹע

ַהזְַּמנִּים;

מַֹח, כּוֹכָב ֵבּין כּוֹכִָבים;
לוַּחת-חוִּטים; מַֹח, ַתֲּחנָה ְשׁ

מַֹח, צָף כְּמוֹ דַּג-גֶּ'לִי
ל ֵאזוֹר ַהִבּעוִּתים ַבָּקּצֶה ַהִחיצוֹן ֶשׁ

ֶמׁש )ֶשׁ
ְבּרוּגָה

נְֶחלֶדֶת ֵמַעצְָמּה
ְבֵּחרוּק

פְּצוּצָה לֲַחלִָקים
ֵמַהחֹר זוֹלֶגֶת

כָה ֲחֵשׁ
ַאֲחֶריָה

כִּים(; ַמְחַשׁ

יִרים. לֹּא נְִקלָט ַבַּמּכְִשׁ ֵאין דָָּבר ֶשׁ

אסיף רחמיםאסיף רחמים 'ָנטֹופֹורֹוס עָתּ מטריקס, ְמֻבָקּ
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ִקיָעה ָבּאֹפֶק ַהפָּתוַּח ְבָּשׂדוֹת פְִּריכִים ְמגְֻבֲעלֵי-צָהֹב ֵמִריק-ְשׁ
ן נוֵֹסר; ִטְרטוּר ָעֵשׁ

ַעכְַבּר-דֶֶּמה ְתּלָת-ָמנוַֹע ִמְתַחֵתּר
ׁשוֵֹעט ָבֵּעֶשׂב ַהכָּסוַּח.

פִּינְג
טוַּח ָרץ לוַּח ַעל ִמְשָטָחלָק ָשׁ       ָשׁ

לְלֹא ֶהְחזֵר;
הוּ-ְסָתם, אוּלַי ָאדָם,              ַמֶשּׁ

                  נְִקַרׁש ַבֶּהְעדֵּר.

אסיף רחמים ריאליה אנומליה

נִבְַקע ִמּתוֹךְ עוֹלָם ְמֻרָקּן לְַהפְלִיא
ר פָּגַע י דָּמוּם ֲאֶשׁ חֶלְִקיק נַפְִשׁ

ֶמׁש.  בֶַּשּׁ

ָהיָה זֶה יוֹם
ר נִבְַקע מוִּמי בְִּמיֻחָד כֲַּאֶשׁ גְַּשׁ

ִמּתוֹךְ עוֹלָם ְמֻרָקּן לְַהפְלִיא
ר פָּגַע י דָּמוּם, ֲאֶשׁ חֶלְִקיק נַפְִשׁ

ֶמׁש.  בֶַּשּׁ

ֶמׁש ַהחֶלְִקיק ִמּתוֹךְ ַהֶשּׁ
נִַתּז כְּחֶלְִקיק, ָהפַךְ לֹא חֶלְִקיק, 

ָהפַךְ ִמלָּה ְמחֻלֶֶּקת. 

בְּאוָֹתהּ ַהִמּדָּה, יָכְלָה לְִהיוֹת יֵָרַח
בְֵרי ֵריחַ חֲֻמִקּים, אוֹ ִתְּקוָה אוֹ ִשׁ

ל אוֹר  ְקַטנָּה ֶשׁ
ָמרוּחַ ַעל פְּנֵי ַהלְּבָנָה. 

בְּאוָֹתהּ ַהִמּדָּה, יָכוֹל ָהיָה
ֶקט אוֹ  לְִהבַָּקע ֶשׁ

לְִהנֵָּתן ָאסוֹן ִמּתוֹךְ 
ל ִמפְלֶצֶת. ַאךְ לֹא,  פֹּת ֶשׁ
לֹא בַּלַּיְלָה ַהזֶּה, לֵאמֹר:

נִבְַקע ִמּתוֹךְ עוֹלָם ְמרוָֹקן לְַהפְלִיא
ר פָּגַע י דָּמוּם ֲאֶשׁ חֶלְִקיק נַפְִשׁ

ֶמׁש.  בֶַּשּׁ

הוּא נִַתּז כַּנֱֶּאָמר בְַּהָתּזָה 
וְנְִתחַלֵּק ִמּתוֹךְ ַעצְמוֹ כְּמוֹ ַמחְלֶֹקת. 

נֱֶּאַמר, כְִּמַעט נְִרגָּע.  ָהיָה זֶה ֶרגַע, ֶשׁ
ר הוֹלֵךְ לְִהפָּגַע כְּדֶֶרךְ  יר ֲאֶשׁ כְּדֶֶרךְ ִשׁ
ךְ.  ִׂאית בִּלְִתּי נְִרֵאית, לְִמחֹץ בַּחֶשׁ ַמָשּ

ְתּבוּנַת ַמבָּט ַעל ָהעוֹלָם ִמגֹּבַהּ ַרב, 
לַחְמֹק ֵמָעלָיו לֹא בְּלִי לִדְרֹס. זֹאת ְתּנוַּעת 

ַהבָּרוּר ֵמֵאלָיו. זֹאת ְתּנוַּעת ַהבָּרוּר כְּמוֹ
ֶמׁש נִֶתּזֶת בִּצְרוֹרוֹת  ֶשׁ
ְמחֻלֶֶּקת לְִמלִּים בְֶּקצֶב 
ֶקט.  ל דִּבּוּר לְלֹא ֶשׁ ֶשׁ

ַהִמּלָּה נִֶתֶּקת.  כָּכָה כְּמוֹ ֶשׁ

דוד ניאו בוחבוט  ככה כמו שהמילה ניתקת
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ק ֶאת ָהֵעץ ַעד נֵפֶל כָּל חַי. ְקֵשׁ ַשׁ

ק ֶאת ָהֵעץ. ְקֵשׁ ַעד נֵפֶל כָּל חַי ַשׁ
פַּלֵּס דְַּרכְּךָ בֶָּהמוֹן ַהכּוֵֹעס.

ָ צַדִּיק ֶהָהמוֹן ְמפַלֵּס דְַּרכְּך
ק ֶאת ָהֵעץ ְקֵשׁ ְמַשׁ

סֶק.  ַעד לְֶמֶתק ַהֶשּׁ

סֶק.  ק ֵעץ ַהֶשּׁ ְקֵשׁ ק ְמַשׁ בְּכַַעס חוֵֹשׁ
סֶק. ק ֵעץ ַהֶשּׁ ְקֵשׁ בְּכַַעס ׁשוֵֹקק ְמַשׁ
סֶק ק ֵעץ ַהֶשּׁ ְקֵשׁ בְּכַַעס ׁשוֵֹתק ְמַשׁ

ַעד נֵפֶל כָּל חַי.

יָָּרה ַהזָּנָב ִמְתנוֹפֵף. בְּסוֹף ַשׁ

יָָּרה ַהזָּנָב ִמְתנוֹפֵף. בְּסוֹף ַשׁ

זֶה הוּא ַהנָּבָל ְמגַדֵּל ַהזָּנָב )!( 
זָֹהה ַהנָּבָל ְמגַדֵּל ַהזָּנָב )!(

ַקצֵּץ ֶאת זְנָבוֹ בְֶּהנֵּף חֲנִית )!(
ּפַּזֵּר ֶאת זְנָבוֹ לְִרסִיסִים ַעל ַאדְַמת

ַהדֶֶּרךְ לְַמַען יְִרֶאה ֶהָהמוֹן.

ִקיַעת ַהּמוּסָר ְתּרוַּעת ָהעוְֹמדִים בְִּשׁ
עוְֹמדִים ַההוֹלְכִים בְַּמצְפּוּן ְמוֻסָּת.

ֵעינֵיֶהם גֵּאוֹת וְלִבָּם ְמיֻסָּר.
ִקיַעת ַהּמוּסָר. הוֹלְכִים ָהעוְֹמדִים בְִּשׁ

יָָּרה כְָּרתוּ ֵהם זָנָב! בְִּקצֵה ַשׁ
יבוּהוּ ִמיָּד ---- לְבֵית חֲָטָאיו. ֲהִשׁ

סֶק ַעד נֵפֶל כָּל חַי. ק ֵעץ ַהֶשּׁ ְקֵשׁ ְמַשׁ
ַעד נֵפֶל כָּל חַי

ַעד נֵפֶל כָּל
חַי.

דוד ניאו בוחבוט  ¤¤

בְּבֶֹקר ַקר וּמוָּאר
סָמוּךְ לַחֲנוּת ַהסְּפִָרים

ב בְּנוֹ ַהְמבֻגָּר, ַהַתּפּוּזִי יַָשׁ
ל ָאבִיו ֶשׁ

ֹ לֹּא ָהיְָתה לוֹ ִתְּקוָה לִבְנו ֶשׁ
יִּלְַמד לְִקרֹא. ֶשׁ

ב ְמכוֹפָף    הוּא יַָשׁ
ן סוֹגֵר סִדּוּר חוּם יָָשׁ

ַעל ֶאצְבָּעוֹ.
בְּנוֹ ִהבִּיט בְָּרחוֹב ַהְמזֻגָּג

ִמחוּץ לַחֲנוּת
נֲַעָרה 

ְמסֶָרֶקת בְִּשַׂער חֲבְֶרָתּּה
ַהבֵּן ָתַּמּה

לֵּב ֶאת זְרוֹעוָֹתיו ִשׁ
ַעל בְִּטנוֹ ָהָרָמה

רֹאׁשוֹ ַהנְַּקבּוּבִי בַָּהק
ְשָׂערוֹ נְִמלָא בָָּרק

כְִּתֵמי אוֹר
לֹּא ָרָאה ָהָאב ֶשׁ
ָאַהב. בִּגְלַל ֶשׁ

רעואל שועלי
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עצי הדקל בכו, שכן הואיל וזה סיפור יתכן שגם עצי דקל יבכווו. הווילון 
בגון עש ברוח נתבדר וצללי הברוש התבדרו, עורבים ואור דילגו בינות 

ענפיו כמו הצביעו בעליזות אכזרית על רצפת החדר, כאילו צחקווו עליו. 
ובמשב רוח חד, החלטי וזריז, תושייתו עולה על רוח אנושית טיפוסית, 

הוסט הווילון וחשף עץ דקל ירוק שבכה מאוווד. אף על פי שאור צהריים 
נעים הזהיב קווצותיו כעדיי זהב הנשמטים מצוואר ענוג אל קרקעית היום, 
ומרובעי הבוהק של עיניי החלונות חלמו את לוהט חלומם על פני הרצפה, 
בכה הדקל, הרבה-בכככה. כ-כ-כ. נכון, אולי מפני שאין לו עבודה, אבל 

האם לא די להיות עץ דקל. די, די. נמשיך. הרקיע תכול כאילו מרמז, 
בשפת-ענפים, על יופי נאצל. את/ה רוצה לשאול: מה כוונתך בנאצל: 
האם תוכל/י לשוות בדמיונך את כוכבי-המרום כשאגם הרקיע שוקט, 

שקוף כמשטחי בדולח. או, פרח דמיון כחול, נדיר במיוחד, כמו היתכנות 
של תקווה, בעמק מושלג אליו יצאה משלחת-מחקר, וחנו בכפר והתאהבו 

במקומיות. ככה. מרדוֹק קם אל החלון ודקה קצרה כאילו היה מהרהר, עצר 
נשימתו ונשף, בעודו מדמיין איך הוא מדגדג את שיערות הדקל. משהו 

מפריע לך מרדוק, מה מפריע לך, שאל את עצמו, אבל תשובה לא בחלה 
מעצמה לבוא. מר-לי. מר-לוֹ-ק, צריכים היו לקרוא לך. טבול אצבע 

ביוגורט ולקק אותה ]לא אכלת כבר, כמה, כמה ימים לא אכלת – אבל 
יוגורט? מרדוק, יוגורט?! אפשר לנקות איתך את הרצפה, אבל עם חלב 
מרדוק? הוא לא נורמלי אני אומר לך, קורא/ת יקר/ה.[ תראו את אפו, 

אדום כשל לי-צן. יש לך חשק הבוקר, זרוק עגבנייה על הברוש השחצן, 
ראה את הרסס שלה, מדמם בטמטום מנצץ מטה. את כל הפחדים של 

העולם הוא אכל, אבל לא עיכל טוב.     
    

"אנא התעסק, אם אפשר, בעניינים שלך. אנחנו לא זקוקים לך פה," 
אמרו הצללים. – "אבל בכל זאת באתם." – "אני פשוט הבטתי לי לתומי 
דרך החלון, ואתם אלה שפתחתם בדברים איתי...  נדמה לי שאתם באתם 
דווקא אליי." – "מרדוק," –  "כן, זה הוא שמי." – "שם משונה נתנו 
לך, יש לו בכלל משמעות?" – "אם אפשר, בבקשה מכם, לא להפריע 
לי, כפי שאתם רואים, אני ישן. וכשאני ישן, אני עצבני. אני בטח זז 
עכשיו בחוסר-נחת במיטה." לא רחוק היה בדברים אלה מן המציאות, 

שכן נושא החלום שכב במיטה כדוגית המשיטה את נוסעיה בימות ורודים, 
בין כלבי-ים מצחיקים, ואורות שחר ססגוניים מבהיקים בגון-קשת על 
לבנותה הבתולית, אל האי האהוב )אבל מי משיט את הסירה. צב בעל 

שריון אצטרובלים משובץ אבני-חן, שפתותיו שושנת עמקים, זנבו החמוד 
ארטישוק, אלא מה.( ואולי דווקא הוטל מורדם על מיטת-ניתוחים כשאזמל 

חותך בבשרו. כמו חיה פצועה, מרדוק. לא רק, גם לאיש הוציאו צלע כדי 
שתהיה לו אישה: יהיה אשר יהיה, יום אחד זה ייראה יפה.

כיתה של ילדים – מלאכי-חבלה קטנים – או עכבישים, או היו אלה כנפי-
עטלפים, שהתרוצצו סמוך לתקרה התקרה. "מרדוק, מרדוק," קראו. – 

"מה, מה אתם רוצים. ומי פתח לכם את הדלת... אבל אם אתם כבר כאן", 
אמר מרדוק, והפתיע בכך אפילו את עצמו, "מדוע שלא תשבו לכם." 
– "נשב." מרדוק ניגש אל השולחן, תפס אגס בידו מצלוחית הפירות, 
בימנית אחז באולר וקילף את ציפתו הזהובה מתוקה על עילפון, וחתך 

בבשר האגס, רוחש הנוזל, למספר חתיכות. – "יאמ. טעים." –"ילדים 
קטנים," אמר מרדוק, ולפתע יכול היה לדמותם, כצלליות תחת למנורת 

שולחן, נופלות כמו אופניים מזווית אלכסונית של מדרכה, ומהלכת צלליות 
כגורי חתלתולים על חפצים. "אתם ממש ילדים קטנים," צחק מרדוק בקול 

גדול. – ]"אנחנו רוצים לשחק משחק."[ אבל מי יכול להעלות על דעתו 
צללים שאוכלים אגסים. – "רק רגע, אמר מרדוק וגירד עם ידו השמאלית 
את ראשו. ניגש אל החלון והסיט את הווילון. העננים נכנסו כולם לחדר, 

והסתודדו תחת התקרה )בלאו הכי הייתה נזילה, כפי שפלך יורד מקצה הר 
המגרד בציפורן את הרקיע, וקלפו.( – "עכשיו קצת מים, אמר. הצללים 

לגמו מן המים: הברקים הספיקו להרתיחם. לאחר מכן סחט מרדוק את 
העננים אל ספלונים. הצללים נרדמו בן-רגע. הכול כל-כך משונה, היה 
חושב לעצמו, לו רק אפשר היה לחשוב בחלום. – "כשארצה מכם דבר 

מה, אטלפן." – "על מה אתה מדבר?" – "כן, כשארצה דבר מה, פשוט 
תטלפן? עכשיו אני מתעורר," אמר מרדוק.

רועי כספי לבבות דקל
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יֵּׁש לֲַעשׂוֹת: דְָּבִרים ֶשׁ
ַמְעָבּדָה ִמדְָבִּרית לְַאֲהָבה

ר לֲַעשׂוֹת: ִאי ֶאפְָשׁ דְָּבִרים ֶשׁ
ֵתּי ָהֵעינַיִם יַַחד ר לְִהְתבּוֹנֵן ִבְּשׁ ִאי ֶאפְָשׁ

ַהדָָּבר ַהנָּכוֹן לֲַעשׂוֹת:
לְָהֵאט לִכְדֵי ִמְספָּר לֹא ְמכָֻמּת

דְָּבִרים לְִהְתבּוֹנֵן ָבֶּהם:
ל ֵעינֶיךָ ׂחֹר ֶשׁ ה ַהְקַּטנָּה ַבָּשּ ָהִאָשּׁ

יֵּׁש לִזְכֹּר: דְָּבִרים ֶשׁ

כַֹּח: דְָּבִרים לְִשׁ
ֵאיךְ לְִהָמּנַע ִמָטּעוּיוֹת

ר: דְָּבִרים ְבּלִי ֶקֶשׁ
צֵל ָענָן וְצֵל ִבּנְיָן

דְָּבִרים ְקׁשוִּרים:
ָ לֶךְ לְך

ֵהם נִִסּים: דְָּבִרים ֶשׁ
נֵס הוּא ַהְתָחלָה וְסוֹף כְֶּאָחד

ֵאין לֶָהם ֵהפֶךְ: דְָּבִרים ֶשׁ
ְ לַָאֲהָבה ֵאין ֵהפֶך

שירה חֹרש )ניסים שהם דברים(

ֵעץ
ם ֵעץ ַתֲּעמֹד ָשׁ

ה בְּבַָקָּשׁ
ם ַתֲּעמֹד ָשׁ

ֵעץ
ֵעץ

ֵאיָתן
ֵעץ

ַתֲּעמֹד
ֵעץ
ֵעץ

ה בְּבַָקָּשׁ
ֵעץ

ּתוֹדָה ַרבָּה ֵעץ
ָ ּתוֹדָה לְך

ֵעץ
ֵעץ

ַמלְכוֹת ַהיֹּפִי צָדְקוּ כִּכְלוֹת ַהכֹּל
לוֹם עוֹלִָמי ֵאין ַעל ָשׁ

ג'רמי פוגל

ג'רמי פוגל

¤

¤
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אלה מאתנו, שהפסידו את מלחמת ששת הימים, שתקו כל השנה 
הזאת. קיץ חלף, היה סתיו, נקף חורף, בא אביב, שוב קיץ הגיע. שנת 
בצורת, שנה שחונה מאין כמוה; כלומר, לאלה מאתנו שהפסידו את 
המלחמה. יתר על כן, חלומות פרעה מבעיתים מדי לילה כמעט, חלומות 
מייגעים וממררי יום - עדרים אינסופיים של פרות רזות הבולעות את 

כל הנקרה על דרכן, ולא נודע כי בא אל קרבן.

אי–אלה סופרים עבריים הפסידו את מלחמת ששת הימים.

למרגלותיה של במת כבוד דמיונית, שתאכלס במרומיה את דברני 
אגודת הסופרים, את משוררי שלמות הארץ, את מגוללי ההמשכיות 
ההיסטורית, את קושרי הכתרים לגבורת דור חדש של כובשי כנען 
בסופה, את המקהלות המגוונות המרננות בחדווה של קדושה, מוזמנים 
הננו לעמוד בידיים מורמות, כשסמרטוט לבן משתלשל מאגרופנו הימני.

אנחנו עדה כבושה ומוכנעת, נתינים מוחזקים.

יחזירנו לחודשיה  מי  בזויה מקננת בלבנו:  נוסטלגיית קשישים 
הראשונים, הברוכים, של שנת 1967.

אנחנו נכים פוליטיים: הוויכוח 'סיפוח כן - סיפוח לא' מעורר בנו תימהון.

לכל אחד מאתנו אוסף של גוויות במגירתו.

במגירה אחרת, עור. עור שלם, מכף רגל ועד ראש, עורנו של מאי 1967. 
גם בו מתבוננים אנו בעצב ובתימהון. עורנו החדש מעלה צחנה איומה.

בחדרינו אגרטלים, ובהם צמחיה נבולה. לא החלפנו את הפרחים, זה 
שלושה עשר חודש.

לעומת הלואטים במעולף 'היינו כחולמים', היינו רוצים לצעוק: 'הלוואי'.

אנחנו רוצים בחזרה את הבצלים הדשנים ואת השומים הנינוחים, 
שהנחנו אחד לאחד במזווה שלנו. לא נשאר מזה כלום.

אנחנו בסך הכול סופרים. עגלת הספרות העברית שבה ושוקעת אל 
תוך בוצו הדביק של טמטום החושים הלאומי. בדיוק כשנדמה היה, 

מאיר ויזלטיר1 איך הפסדנו את מלחמת ששת הימים?
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מאופק עד אופק משתרע הקיום הלאומי, חי וקיים. כמו השעון המדבר 
של שירות הטלפונים, הוא חוזר ואומר 24 שעות ביממה: אני קיים, אני 
קיים, אני קיים. אינך צריך אפילו להרים את השפופרת כדי שתשמע 
אותו. הוא קיים, והוא יחזור על עובדה זו ללא לאות, אין סיכוי שיתייגע 
משינון הפלא הזה, או שיתפנה למשהו אחר. הוא מפנה אליך את פיו 

ויורה את קיומו. כופף את הראש. כך טוב יותר.

במצב כזה, אפילו אהבה הופכת קוריוז. במצב כזה, אהבה דורשת 
תמימות בלתי מרוסנת. אימהות משננות מתוך ספרי ילדים נשכחים: 

עם המגן או על המגן.

אד חם עולה מתוך העם.

אנשים משלמים בעד כרטיס קולנוע ומסתכלים על הרצפה.

אנשים מפתחים להם מנוד ראש עילג על כל דבר שבעולם.

אנשים שואלים כל אורח: הלנו אתה, אם לצרינו?

רק מכוניות הניקיון של העירייה, העושות את דרכן העצלה לפנות 
בוקר יודעות שעה צלולה, מפוכחת, של השתהות.

לצדן, יכולים אנו לפסוע ולדמות לעצמנו, שעודנו נושמים מלוא הריאה. 
כמימים ימימה, לפנות בוקר.

1 ב-5 ביוני 2017 מלאו 50 שנה בדיוק לפריצתה של מלחמת ששת הימים ב-5 ביוני 1967. מה שאירע 

בפועל ב-6 ימי הלחימה ההם ידוע לכל מאן דבעי. אחר כך פרצה האופוריה עם אלבומי הניצחון 

והשיכרון הלאומי. בקושי היה ניתן לשמוע קולות אחרים מתוך התרועה הגדולה שהפילה את חומות 

התבונה המדינית. בקושי גם ניתן להם מקום. אני מצרף כאן טקסט קצר שפרסמתי ב"תרבות וספרות" 

של הארץ )שערך אז בנימין תמוז( באוגוסט 1968, שנה וחודשיים אחרי המלחמה. בעצם נכתב ביוני 

68', אך פרסומו בעיתון התמהמה עקב חטיפת מטוס אל על לאלג'יר, שהשפיעה על העורך לעכב 

את הפרסום עד יעבור זעם. הוא גם הוסיף את צירוף המלים "איש ודעתו" כדי להרחיק עצמו מן 

העמדה המובעת כאן. לכאורה הטקסט הוא מאמר קצר – אבל כשאני קורא אותו היום, הוא נראה לי 

שיר פוליטי בפרוזה. - מ"ו, מאי 2017

שהנה היא הולכת ונהפכת לנגד עינינו למכונית–מרוץ אמיתית, שבה 
ונתגלתה בכל עציותה, על היצול ועל ארבעת האופנים המחושקים 

פח. דוגמה חיה ומדכאה לגלגול נשמות.

הקורא העברי, שלא הצטיין מעולם בפתיחות חושית ושכלתנית 
מלהיבה, מדדה עתה לעינינו אנה ואנה בארשת פנים עייפה ובוהה, 
שרוף שמש משירות מילואים ממושך, מרודף זיכרונות מלחמה צורבים, 
מותסס על ידי הסתה לאומי פרועה, כשהגיונו ויושר ליבו רמוסים 
מכוחן של דילמות פוליטיות אלימות. לכל היותר, מחייך הוא אלינו 

בהתנצלות: אני לא בכושר. לא, לא עכשיו, בבקשה.

אי–שם זורמת לה, במלוא חירותה הקיומית, מוסיקה יפהפייה.

אבל בהקשר זה של חירות, של מוסיקה, של מאמץ ישר, עלינו לזכור 
)אין לנו ברירה, אנחנו זוכרים(: אנחנו הפסדנו את המלחמה. אנחנו 
בידיים מורמות. השמש סוטרת לנו ישר בפרצופנו. אנחנו צריכים 
להיות אסירי תודה למתת של מים ושל סיגריה, זהו מצבנו, במחילה 

מכבודנו. תודה.

הגבול רחוק עתה מתל אביב יותר מאי–פעם. היש בדיחה גרועה מזו. 
הגבול מוטבע עתה בכתובת קעקע על בשר כל איש, אין שואלים 
אותך אם אתה זקנה בת שישים או ילד הנכנס בשעריו של גן הילדים. 
אתה מושיט את הזרוע ועושים לך את זה. הגברות הקוקטיות ביותר 

מקבלות את זה על התחת. זה לא יורד.

ככל אלה הנתונים בתנאים ללא נשוא, רשאים אף אנו להזות על מחר 
טוב מזה. אנו רשאים לבדות לנו תהליכים אפשריים, שסופם טוב. 
אבל כל אדם נבון יודע, ששנותיו קצובות ושעלומיו בסכנה מתמדת. 
אדם יודע, שאם ישקע היום בחובות, יצטרך לשלמם שנים ארוכות, 
וזה כמובן במקרה הטוב - שיהיה לו במה. אדם נבון יודע, וזה מפריע 

להזיות משככות כאב.

אלה מאתנו, שהפסידו את המלחמה, מפסידים אותה כל יום מחדש.
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Though nothing, will keep us together
  We could steal time, just for one day

      - David Bowie 

ְתַּמנּוּן ְבּׁשוִּבי ָהיִיִתי ָמִריר כְּפִי ֶשׁ
ם גֶֶּשׁ טֹף כְּפִי ֶשׁ ָרצִיִתי לְִשׁ ְתַּמנּוּנִים ְמִריִרים לְַמרוֹת ֶשׁ כְּפִי ֶשׁ

יֶּלֶד ִמים ׁשוֲֹאפִים וְנִִסּיִתי ֲאָבל פָּצְַעִתּי כְּפִי ֶשׁ גְָּשׁ כְּפִי ֶשׁ
לַּיְלָה יְּלָדִים נִפְצִָעים ָאז ָאַמְרְתּ לִי ָתּנוַּח כְּפִי ֶשׁ כְּפִי ֶשׁ
נַָּתָתּ ב לִי ַאֲהָבה כְּפִי ֶשׁ לֵּילוֹת נְבוֹכִים ֲאָבל ָהֵשׁ כְּפִי ֶשׁ

ִאיׁש  ם כְּפִי ֶשׁ ֹׁ כַּח לִנְש ַמְּתנִים ֲאָהִבים גַּם ַאל ִתְּשׁ כְּפִי ֶשׁ
ָבּאָת  ים ַרק ַתְּבִטיַח ַאל ָתּבוֹא כְּפִי ֶשׁ ים נוָֹאִשׁ ֲאנִָשׁ כְּפִי ֶשׁ

ָבִּאים וְהוֹלְכִים כְּפִי ֶשׁ

ִביל לְִהיוֹת צָלוּב ִבְּשׁ
דַּי לְַהזְִמין צַיָּר קוִּבּיְסט
וְלֲַעמֹד ַעל כִֵּסּא ַמְספִּיק
גָּבַֹהּ ִעם ְתּאוָּרה ֻמצְלֶלֶת
ךְ כַּב ַבּחֶשׁ גַּם ְסָתם לְִשׁ
ְבַּקוִּים ַחדִּים-כְּלָלִיִּים

ְ ל ִרכּוּז ַהצְּלָב הוֹפֵך ְבֶּרגַע ֶשׁ
לַל זְבוִּבים לְפָנַס ְרחוֹב ְשׁ

ַקדִּים לְךָ ְבּׁשוָּבם

נח אנגלהרד

נח אנגלהרד

¤

¤

לִּי ַהַחיִּים ֶשׁ
ׂק ָחתוּל ַבַּשּ

וֲַאנִי
ַשׂק.

עמנואל יצחק לוי יצא המרצע
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ל מוֹת  יבְָתךָ ִעם נִיחוֹח ֶשׁ ל יָם בִָּאים בְּלִבְּךָ, ְמַטגְּנִים ֶאת חֲִשׁ גִּהוִּקים ְמלוּחִים ֶשׁ
חֲסִילוֹנִים בְּחְֶמָאה. חְַמצָן ִמְתבַּדֵּר בְִּראוֶֹתיךָ כְּמוֹ דֶּגֶל ַמֲעצָָמה זָָרה, ִמְתכְַּרבֵּל 

יךְ לְגוּף בֵּינַיִם ַאחֵר, לְָרָעב לֹא נוֹדָע. ְמגָֹרד בִּפְִרידָה, ֲאנָחוֹת  יְַּמִשׁ בְּדְָמךָ לִפְנֵי ֶשׁ
ל דְָּמָמה  יְבֵׁשוֹת ִמְתַקלְּפוֹת ֵמַעל לְִשׂפֶָתיךָ כְִּמגִלָּה גְּנוּזָה, נְַמסּוֹת בְּבַלּוּטוֶֹתיָה ֶשׁ
ְמּנַסִּים חֲצִָאית ִעפָּרוֹן חַדָּה  בְּסִיסִית, נְפוֹצָה. ֶעְרגָּה צְִעיָרה מוֹדֶדֶת אוְֹתךָ כְּפִי ֶשׁ

לוּלִית  ה, עוֶֹרֶמת פְִּעימוֹת לְַהחְלָפָה ַעל וַו דְִּמָעה. לְַמְרֵאה ִתּיָקן צָף בְִּשׁ בְָּתא ַהלְבָָּשׁ
לִימוֹת ֶאת כָּל  ל ִאדְרוֹת ֶקבַע וְּקלִפּוֹת חַָמּנִיָּה, ָרׁשוּיוֹת פָּנֶיךָ ַמְשׁ חֲׁשוּכָה לְצִדָּן ֶשׁ
רוּת לְַהֲאָרכָה. ְמפָֻטּרוֹת ִמַמּבָָּטּה, ֵעינֶיךָ ְמצַנְזְרוֹת  ַהֲהכָנוֹת לְבֶכִי ָמלֵא ִעם ֶאפְָשׁ

ל ְקִרינַת יֵָרחַ ִמסְָתֶּרֶקת בְִּמפְַשְׂעָתּּה, ְמָטאְטאוֹת ְרסִיס ְמחָָאִתי בּוֹ  סְצֶנָה צְִמיגִית ֶשׁ
ִתּיקוֹת ֶאת ָתֵּאי  יָה ַמפְגִּינִים ִעם זֵָעה חוּלִיגָנִית כְּנֶגֶד ַהַמּכְֵתּׁש בְַּטבּוָּרּה, ַמְשׁ נְָמֶשׁ

ל נֵָמל סִעוּדִי, גּוֹסֵס ֵמֲעזוּבָה. חָבוּט  ל זִכְָרּה דֶֶּרךְ ִהצְָּמדוּת לִפְצָָעיו ֶשׁ ַהַמּחְֶתֶּרת ֶשׁ
ל ְתּׁשוָּקה, ַאָתּה הוֹלֵךְ וִּמְתכַּדֵּר לִכְדֵי  טוָּתּה ָהֵאינְסוֹפִית ֶשׁ כְֵּתאוְֹריָה בִּדְבַר ִהְתפְַּשּׁ

בְרוֹן יְחָסִים וְּרִטיבוּת בְַּאכְזָבָה.  ל ִשׁ גְַּרגִּיר גְַּעגּוַּע ַעל ְשׂפַת ַתֲּאוָה, יְקוּם ַאפְסַיִם ֶשׁ
בְִריר חוֹל ַמְמִתּין לְִטפַּת אוְֹקיָנוֹס בְּגֵאוֹת נוָֹרָאה. וּבְכָל זֹאת ֻמפְלָא, כֵּיצַד ַשׁ

ַאיִן ִמלָּה ֶאלָּא ִמילָה. ַאְתּ ְמָסֶרֶקת ֶאת ָבְּרוָזֵי עוֵֹרךְ ְבֶּאצְָבּעוֹת ַאנְקוֹלִיּוֹת, 
לֹּא  ֵמנָה, ִבְּרִמיזוֹת לְַקְריֵָרה פְַּסנְְתָּרנִית ֶשׁ ל ֶתּזָה ְשׁ ֻמפְלָגוֹת כְִּביְבּלִיוֹגְַרפְיָה ֶשׁ
ֹּר ַבֲּחִמימוּת ֲעצֵלָה, ִאִטּית  לְטוֹן ַהק נִי אוֹגֵף ֶאת ִשׁ ה. ַרדְיָאטוֹר ַעְקָשׁ ִהְתַמְמָּשׁ

ָראוּת ְמזִינָה. ַאְתּ  ל ָמכוּר לְַהְשׁ כְּדִיָאלִיזָה, חוֹפֵן ֶאת ֲחלָצָיו ִמּתוֹךְ לַַהט ַחְתָרנִי ֶשׁ
ן ֲחדוּר צִפִּיָּה ֵאלְֶקְטרוֹנִית  ל גַּלַּאי ָעָשׁ ַמִבּיָטה ֶאל ְקִריצָה פָָּרנוִֹאידִית, ֲאדָֻמּה, ֶשׁ

פָָּחה,  לְֵאׁש פְִּריִמיִטיִבית, ַעִתּיָקה. הוֹדָָעה צַפְצְפָנִית, טוְֹרדָנִית כְִּקרוֵֹבי ִמְשׁ
ת ֶאת ִרכּוּזֵךְ  ל דְִּריכוּת וֲַחָרדָה, ּתוֹלֶֶשׁ קוַֹטַעת ֶאת ִהְתַמְקּדוֵּתךְ ִבְּטַרנְס ֵמכָנִי ֶשׁ

ֶאלֶת 'ָמַתי ַמגִּיָעה?' ִבְּתׁשוָּקה  ְבֶּרֶטט ּתוְֹבָענִי, ְבָּמָסךְ קוֵֹרן לְַמגָּע. ַאְתּ נְִשׁ
ל ָהיִית  גְּזוּזָה, ְבִּהְתכֲַּחׁשוּת ַתַּאוְָתנִית לְִבדִידוּת ַתֲּעִשׂיִָּתית וְַהַסַּחר ְבִּקְרָבה, ָמָשׁ

רוּת דְַּחיָנִית כְִּשׂיָחה ַמְמִתּינָה. ַאְתּ ַמֲאזִינָה  ַקו אוֹטוֹבּוּס ַאְרכָנִי אוֹ מוֹנִית ֵשׁ
ל  קוּף ִמיְֻּמָרה, כֵּיצַד ֵהן ְמַחְטּטוֹת ַבּלֹּא מוּדָע ֶשׁ ם צִָעיר, ָשׁ ל גֶֶּשׁ לְַהְקלָדוָֹתיו ֶשׁ
ַמְרזְִבים ַאגְָרנִים, ְמלֵֵאי ָעלִים ֲחסוּיִים וְַתְחבּוֹׁשוֹת ֲהגַנָּה, כִּפְִּסיכוָֹאנָלִיִטיָקִאיּוֹת 
דֵָּתךְ ְבּפָּנִיָקה  יכָה. ִמְסרוֹן נוָֹסף רוֵֹעד ַעל ִשׁ ְמֻרָחקוֹת, ֲחַמְקַמּקוֹת ְבּדוֶֹמה לְִמִשׁ

ֵאלָה גַּלְמוּד, ִעם ֶהָעַרת נְזִיפָה.  לְדָּּה ִעם ִסיַמן ְשׁ אוֹטוָֹמִטית, ֵעָרה, ְמצְַמֵרר ֶאת ִשׁ
יָה, אוֹ לוּלְיָנִית  נּוֹלְדָה לְִהיוֹת ְמַרגֶּלֶת ִמְקָרִאית ְבֶּרּפוְּבּלִיַקת ָבּוְַריָה ֶהָחפְִשׁ כְִּמי ֶשׁ
ל גֶֶּבר  יָבה לְַתִקּיפוּתוֹ ַהגֶּנִֶרית ֶשׁ ַחד אוֹפַן ְבַּמְהפֵּכַת ַהַחְמצָן ַהגְּדוֹלָה, ַאְתּ לֹא ְמִשׁ

ָעשׂוּי ִמזְִּקפָּה. יֵׁש עוֹד זְַמן לְִעדָּנֵךְ, וְֵעינֵךְ ֲעצוָּמה.  

יונדב פרידמןיונדב פרידמן ְלַבד( ים ִבּ יִתִיּ   ְוָהָיה ִאם ִמיָלה1ֵשֶׁפל )ַמְתּכֹון ָחָדשׁ, ֵמְרִכיִבים ֵבּ

ִפיַסת ִמיָלה רֹוַוַחת, יֹוֵתר  ף ְתּ ר אֹוָתּה", ְמַשֵׁקּ סּוק ט, "ְוִאם ֵעיְנָך ַתְכִשׁיְלָך, ַנֵקּ ֶרק י"ח, ָפּ י, ֶפּ ַמַתּ תּוב ְבּ 1 ַהָכּ

ה ְוזֹו ַמְכִשׁיָלה אֹוְתָך  ִמָדּ יָנה, ְבּ ִפי ֶשּׁתֹוְלִשׁים ֵשׁן ִבּ ֲעקֹר את ֵעיְנָך ְכּ ָנכֹון, ַמֲחַלת ִמין ְנפֹוָצה, ּוְלִפיָה, ָעִדיף ֶשַׁתּ

ינֹות  ִקּ י ֵעיַנִים, ַתּ ֲעֵליֶהן ֶהָחרּוִצים ֶשׁל ְשֵׁתּ ִעים ָלרֹב ַעל ְיֵדי ַבּ ים )ֲאֶשׁר ִנְקָבּ ִריֶטְריֹוִנים ָהָאְפָנִתִיּ ְלִפי ֵמיַטב ַהְקּ

ִדיָבה ַהזֹּאת ַעד סֹוָפּה, ּתּוְכִלי ִלְבחֹר  ית ַהְנּ ירּוְרִגּ ָעה ַהִכּ ִעי ֶאת ַהַהָצּ ַבְצּ ִלְרָוָחה( ְלָמה ְמַהֶוּה 'ַהְכָשָׁלה'. ִאם ְתּ

ְך, ֵמעֹוָלם לֹא ֶאת  ֶלת, ֲאהּוָבה ְוֵכן ָהְלָאה, ַאְך לֹא ֶאת ֶשָׁלּ ֶגּ ִסיכֹוָאָנִליִטית, ִמְסַתּ ָלְך ַעִין ֲחָדָשׁה, נֹוְצִרית, ְפּ

ָדִאי ִלְשׁמֹר ַעל ַעִין ֲעצּוָמה, ֲעצּוָמה ַוֲעצּוָמה. זֹאת, ְכּ ְמִציאּות ֶשָׁכּ ה. ִבּ ַאְשָׁפּ ן, אֹוָתּה ֵישׁ ְלַהְצִניַע ְבּ ְך, ֶשֵׁכּ ֶשָׁלּ



עולמה של השירה הרומנית העכשווית הינו 

מגוון ססגוני של דורות, קולות ונקודות מבט 

פואטיים, עד כדי כך שגם חמישה כרכים 

שלמים לא ימצו את הנושא במלואו. 

האנתולוגיה הנוכחית, אשר נערכה יחד עם 

המשוררת והעורכת סבטלנה קארסטאן, 

מנסה להציג  מבחר מאוזן של קולות 

ושל נושאים שנשמעים בשירה הרומנית 

העכשווית: משיר וידוי אישי של אנג'לה 

מארינסקו )"עכשיו, כשאת אינך, הרגשת 

חוסר ערך טורפת אותי, / כמו כלב אני 

יושבת / על הקבר שלך / וצורחת לירח יותר 

ויותר חלש"( ועד לשיר פוליטי של אלנה 

וולדאראנו על הקשרים האנושיים ברומניה 

הקומוניסטית )"היום אנו מגלים שאנשים / 

שהאמנו בהם / הלכו מתוך רצונם / ודיווחו 

על חבריהם למשטר"(, ממשוררים מוכרים 

וותיקים כמו אדלה גרצ'אנו ועד למשוררים 

חדשים, מתהווים, כמו ראדו ניצסקו. 

המשותף לכל המשוררים באנתולוגיה 

שלפניכם היא האמונה בכוחה הפואטי של 

הפשטות. בפנייה ישירה, ללא קישוטים 

לשוניים מיותרים, המשוררים הללו מציירים 

תמונה חזקה ואותנטית של עצמם בפרט 

ושל החברה הרומנית בכלל.

אנתולוגיה 
לשירה רומנית 

עכשווית
ערכו: אנדראה סוארה וסבטלנה קארסטאן

תרגמה מהרומנית: גבריאלה שטפן

 ¤ אנדראה סוארה,
   המכון הרומני לתרבות בתל אביב



46
72

47
72

שנה 02017 גיליון 00008

-

ה
ב

ה 

ל
ה
ב
א

-

יָמֵתךְ ְבָּעְרפִּי. ה ֶאת נְִשׁ ִאָמּא, ֲאנִי ַמְרגִּיָשׁ
ֲאנִי, כְִּביָכוֹל, יְצִיָרֵתךְ. 

ֲאנִי, ְבֶּעצֶם, ֵמָאה ָאחוּז, יְצִיָרֵתךְ. 
ָהיִית חוּצָנִית

ר גְָּרָמה לִי לְִהיוֹת ַאְרצִית.  ֲאֶשׁ
ָחדְַרִתּי, ְבּכָל כִֹּחי, ֶאת ַהכֹּל. 

יָרה ַהֶטּכְנִית, וְֹבָבנִית, ַהִשּׁ יָרה ַהּשׁ יָרה ַהּפוְֹסט מוֹדְֶרנִית, ַהִשּׁ ַהִשּׁ
יָרה ָהֲעֻמָקּה  יָרה ַהְקִּטיפִָתית וְַהִשּׁ גָּל, ַהִשּׁ יָרה ַהּפוְֹסט ִמְשׁ ַהִשּׁ

ֹּחוֹת ַהגְּדוֹלִים ַהְמפוֹצָצִים ְבֵּמידָע ַאְבְּסְטַרְקִטי  ל ַהמ ֶשׁ
ל גַּלִּים ְרִעילִים וְַרדְיוֹ-ַאְקִטיִביִּים ְבּצוָּרה ֶשׁ

ֵמֵאזוֹר ַהדְִּמדּוִּמים, 
ה, גּוֵֹרם לִי לְִהיוֹת ֲאדִיָשׁ

כִּי ֲאנִי נָכָה,
כָּמוֹךְ. 

ָהיִיִתי ִמכְׁשוֹל 
ְמֻתכְנָן ַעל יָדֵךְ, ִאָמּא.

ְעמוּם וְֶאת ַהזַַּעם.  ֶהֱעַמדְְתּ ְבִּמְבָחן ֶאת ַהִשּׁ
ר ִקַבּלְִתּי אוֹתוֹ כְּגֶֶבר ֶאת ַהגֶּבר ַהיִָּחיד ֲאֶשׁ

ָהיָה ָאלֶכְּס,
כִּי ָעִשׂיִתי אוֹתוֹ יַַחד ִאָתּךְ, ִאָמּא,
ל ַהיָּם.  חֹר כַּזֶּפֶת ֶשׁ ֵמַהֶקּצֶף ַהָשּׁ

יָרִתי וְלָכֵן ָהיִית ָתִּמיד ִעִמּי וְִשׁ
ִהְתַאְמּצוּ לְגַלּוֹת, ְבּלֵילוַֹתי  ֵאלּוּ ֶשׁ

יָרִתי ֵמֶאֶבן, כְּיַלְדָּה חוֹלָה, דְִּמעוֹת ֶאֶבן ְבּתוֹךְ ִשׁ
לֹא ָמצְאוּ כְּלוּם. 

ָאַהְבִתּי אוָֹתךְ, ֶאת ַאף ֶאָחד לֹא ָאַהְבִתּי כְּמוֹ ֶשׁ
רוּת כִּי ַאף ֶאָחד לֹא נַָתן לִי ֶאת ָהֶאפְָשׁ

לְִמצֹץ ָחלָב ֵמזִין,
ָמּצַצְִתּי ִמֵמּךְ, כְּמוֹ ֶשׁ

יׁשוּת.  ַעד ְתִּשׁ
ִקּלַּלְִתּי אוָֹתךְ, ֶאת ַאף ֶאָחד לֹא ִקלַּלְִתּי כְּמוֹ ֶשׁ
ְקלָלוֹת נְִמָרצוֹת. ִהְתוַכְַּחִתּי ַרק ִאָתּךְ, ִאָמּא. 
כַָּמּה ווּלְגִָרית ָהיִיִתי ִאָתּךְ וְַרק ִאָתּךְ, ִאָמּא.

ת חֶֹסר ֵעֶרךְ טוֶֹרפֶת אוִֹתי, ַאְתּ ֵאינֵךְ, ַהְרגַָּשׁ ו, כְֶּשׁ ַעכְָשׁ
ֶבת כְּמוֹ כֶּלֶב ֲאנִי יוֶֹשׁ

ְ לָּך ַעל ַהֶקֶּבר ֶשׁ
וְצוַֹרַחת לַיֵָּרַח יוֵֹתר וְיוֵֹתר ַחלָּׁש. 

השירה התחתית ביותר

מתוך קובץ השירה "נושאים אישיים" )2009( ַאְנֶג'ָלה ָמאִריֶנְסקּו

Poemul cel mai de jos

Angela Marinescu Din volumul Probleme personale (2009)

mamă, simt respiraţia ta, în ceafă.
sunt, într-un anumit fel, creaţia ta.
sunt, de fapt, sută la sută, creaţia ta.
ai fost o extraterestră
ce m-ai determinat să fiu o intraterestră.
am penetrat, cu toată forţa, orice.
poezia postmodernă, poezia ludică, poezia tehnică,
poezia postcoitum, poezia catifelată şi poezia absconsă
a marilor minţi îndopate cu informaţii abstracte
venite sub formă de raze toxice şi radioactive
din zona crepusculară,
mă lasă rece
pentru că sunt handicapată,
ca tine.
am fost un obstacol
programat de tine, mamă.
mi-ai pus la încercare plictiseala şi furia.
singurul bărbat pe care l-am acceptat ca bărbat
a fost Alex,
pentru că l-am făcut cu tine, mamă,
din spuma mării neagră ca smoala.
ai stat mereu între mine şi poezia mea şi de aceea
cei ce mi-au căutat cu lumânarea, în nopţile mele
de fată bolnavă, lacrimi de piatră în poezia mea de piatră,
nu au găsit nimic.
pe nimeni nu am iubit aşa cum te-am iubit pe tine,
pentru că nimeni nu mi-a dat posibilitatea
să sug lapte hrănitor,
aşa cum am supt de la tine,
până la epuizare.
pe nimeni nu am înjurat aşa cum te-am înjurat pe tine,
ca la uşa cortului. m-am certat numai cu tine, mamă.
cât de vulgară am putut fi cu tine şi numai cu tine, mamă.
acum, că nu mai eşti, sentimentul inutilităţii îmi dă târcoale,
ca un câine stau pe
mormântul tău
şi urlu la lună din ce în ce mai stins.
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ה.  רוֹן לְִהיוֹת ִאָשּׁ ָחֵסר לִי ְבֶּהְחלֵט ַהכִָּשּׁ
ֲאנִי פְּרוִֹבינְצִיָּאלִית לְגֵַבּי ַאֲהָבה.

ל ֲאֵחִרים ת ְבִּמלִּים ֶשׁ ַתֶּמֶּשׁ כְִּמַעט ָתִּמיד ֲאנִי ִמְשׁ
ֲאנִי צְִריכָה לְדֵַבּר.  כְֶּשׁ

ֲאנִי פְּרוִֹבינְצִיָּאלִית לְגֵַבּי ָשׂפָה. 
ֵאר ְבּדִיָרִתי ַבּת 18 מ"ר  ְבּדֶֶרךְ כְּלָל ֲאנִי ַמֲעדִיפָה לְִהָשּׁ

וּלְִהְסַתּכֵּל ֵמַהַחלּוֹן ִמּקוָֹמה 8.
ֲאנִי לֹא ַחיֶֶּבת לְַספֵּר ָמה ֲאנִי רוָֹאה טוֹב ֶשׁ

ֶבת. וָּמה ֲאנִי חוֶֹשׁ
ִאם ָהיוּ ִמְסַתּכְּלִים ֵאלַי ֵמָאחוָֹרה,

ה אוֹ יַלְדָּה, ל ִאָשּׁ ָהיוּ רוִֹאים גַּב ֶשׁ
ָעלָיו ְתּלוּיָה צַָמּה חוָּמה. ֶשׁ

ֵבּין ַהִבּנְיָן לְֵבית ֶהָעלְִמין, ַבִּסְּמָטה ֶשׁ
ים ַעל אוֹפַנַּיִם. ה ֲאנִָשׁ ָשּׁ ה, ִשׁ פְִּתאֹם עוְֹבִרים ַאְרָבָּעה, ֲחִמָשּׁ

ֶמׁש. ְמִהירוּת. ֶשׁ
מוֹנָה.  ְבָעה, ְשׁ ִשׁ

ְבֵּבית ֶהָעלְִמין פְָּרחוּ ָהַעְרמוֹנִים.
ְבּתוֹכִי רוָֹאה ֶאת ַהכֹּל, ַהפְּרוִֹבינְצִיָּאלִית ֶשׁ

יְִּסַתּכֵּל ֵאלֶיָה ֵמָאחוָֹרה, ֲאָבל ֵאין ַאף ֶאָחד ֶשׁ
ה אוֹ יַלְדָּה, ל ִאָשּׁ ם, ִעם גַּב ֶשׁ ֶבת ָשׁ ִהיא יוֶֹשׁ ֵאיךְ ֶשׁ

וְלֹא זָזָה.

הפרובינציאלית

ֵרֵצ'ָאנּו  ָאֵדָלה ְגּ

Provinciala

Adela Greceanu 

Îmi lipsește cu desăvârșire talentul de a fi femeie.
Sînt o provincială vizavi de dragoste.
Folosesc mai mereu cuvintele altora
când trebuie să vorbesc.
Sînt o provincială vizavi de limbaj.
De obicei prefer să stau în garsoniera mea de 18 mp și
să mă uit pe geam de la etajul opt.
E bine că nu sunt nevoită să spun ce văd și
ce gândesc.
Dacă m-ar privi cineva din spate,
ar vedea o spinare de femeie sau de fetiţă,
pe care atârnă o coamă de păr brun.
Pe străduţa care desparte blocul de cimitir,
trec dintr-odată patru, cinci, șase oameni pe biciclete.
Viteză. Soare.
Șapte, opt.
În cimitir au înflorit castanii.
Provinciala de mine vede toate astea,
dar nu-i nimeni acolo să o privească din spate,
cum stă acolo, cu spinarea ei de femeie sau de fetiţă,
nemișcată.
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ים בוַּע יֵׁש ְבָּקִרים ֲחדִָשׁ כַָּמּה פְָּעִמים ְבָּשׁ
ר דּוִֹמים טוֹב-טוֹב לֲַאֵחִרים ְבָּקִרים ֲאֶשׁ

ל ֶמֶטר ֵהם לֹא יוֵֹתר ִמגַֹּבּה ֶשׁ ֶאלָּא ַרק ֶשׁ

נָה ל ֻקִבּיּוֹת ִחנּוּכִיּוֹת ֲעבוּר יְלָדִים ַעד גִּיל ָשׁ סוּג ֶשׁ

כָּאן ֵאין ָמקוֹם לְָקפֶה
ַהַטָּבּק לֹא יוֹצֵא ֵמַהפֶּה

ּ וְַאֲהָבֵתנוּ עוֶֹמדֶת כְּמוֹ פָָּרה ֵבּינֵינו
וְּמפַזֶֶּרת ֵשָׂער. 

ֹּה ִמְסּתוֶֹבֶבת ָמָרה ַהִתּינֶֹקת פ
ִעם כָּל ִמינֵי גּוּפִים ְקַטנִּים

ֲעבוָּרם ָהֲאוִיר הוּא ַרק צֲַעצוַּע לְַהכְנִיס ַמֵהר-ַמֵהר לַָאף ֶשׁ

ים ֵאלּוּ ַהְבָּקִרים ַהֲחדִָשׁ
וּלְָאְרכָּם ִמְתגַּלְגֶּלֶת ַאְבַקת ֶהָחלָב

ֹ ֶמׁש צִ'יקו וּלְָרְחָבּם ְמַטְקֶטֶקת לְלֹא ַהפְָסָקה ַהֶשּׁ

ים ֵאלּוּ ַהְבָּקִרים ַהֲחדִָשׁ

ֶמֶטר ֵמֲעלֵיֶהם
גּוּפֵינוּ ַהגְּדוֹלִים צָפִים כְָּבר ִעם ַהֶבֶּטן לְַמְעלָה

הבקרים החדשים

ן קֹוָמאן  ָדּ

Noile dimineţi

Dan Coman

de cîteva ori pe săptămînă sunt nişte dimineţi noi 
dimineţi care seamănă bine de tot cu oricare altele 
doar că nu depăşesc un metru înălţime 

un fel de cuburi educative pentru copiii de pînă la un an 

aici nu mai încape cafeaua 
tutunul nu mai iese din gură iar 
dragostea noastră stă ca o vacă-ntre noi 
şi ne umple de păr 

pe aici se plimbă mara 
şi pe aici plimbă ea tot soiul de corpuleţe 
pentru care aerul e doar o jucărie de băgat iute-iute în nas 

acestea sunt dimineţile noi 
şi de-a lungul lor se rostogoleşte laptele praf 
şi de-a latul lor ticăie neîncetat soarele chicco 

acestea sunt dimineţile noi 

la un metru deasupra lor 
trupurile noastre mari plutesc deja cu burţile-n sus 

Din volumul dicţionarul maraמתוך קובץ השירה "המילון של מרה התינוקת" )2009( 
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ים ַהּטוִֹבים סוֹף סוֹף ֲאנִי ַמכִּיָרה ֶאת ַאכְזִָריּוּת ָהֲאנִָשׁ
ים ָהֵאלּוּ ִעם ַהיָּדַיִם ָהְרֻטבּוֹת  ֲאנִי ַמכִּיָרה ֶאת ָהֲאנִָשׁ

וְָהֲעגֻלּוֹת, ַהּמוּכָנִים לְלֵַטּף ֶאת כָּל ֶאָחד

ָבֶּהם נָם יִָמים ֶשׁ יְֶשׁ
כָּל ֶאָחד ֵמִאָתּנוּ 

יָכוֹל לְִהיוֹת סוֵֹתר וְַקְטנוּנִי. 
ַהְחלָָטה ִהיא לֹא לָמוּת

ֶאלָּא לְַהְחזִיק ַמֲעָמד
ִהְתַקְבּלָה גַּם ַעל יָדֵינוּ,

יַלְדֵי ָהֲעלִיבוּת, 
ִמים ְבּלֵדָָתם ָהֲאֵשׁ

נִים ֵבּין ֵמאוֹת ֶעְשׂרוֹת ָשׁ
ֵבּין ּתוֹר לַָבָּשׂר

לְֵבין ּתוֹר לֵַבּיצִים.
ְבַּחג ַהּמוֹלָד ֶהְראוּ לָנוּ 
דּוּר ַחי ים ְבִּשׁ ִחּסוּל ֲאנִָשׁ

גָּדַלְנוּ ְבֶּבֶטן ַהכֶּלֶב
ְבּאוֹתוֹ לַיְלָה  ֶשׁ

זָלַל מַֹח ָטִרי
ים ֲאנִָשׁ ַהיּוֹם ָאנוּ ְמגַלֶּים ֶשׁ

ֶהֱאַמנּוּ לֶָהם  ֶשׁ
ָהלְכוּ ִמּתוֹךְ ְרצוֹנָם

ָטר ְשׁ וְדִוְּחוּ ַעל ַחְבֵריֶהם לִַמּ
ַהְבּגִידָה ָבָּאה לְִהיוֹת לָנוּ כְּדֻגְָמא

ִהיא ְמלֶַמּדֶת אוָֹתנוּ ִהְתנֲַהגוּת טוָֹבה:
ַאל ַתֲּעשׂוּ ֶסְקס ַאל ִתְּקחוּ ַסִמּים

ַאל ִתּכְְתּבוּ ִמלִּים גַּּסוֹת
ִתְּהיוּ ֵמָטאפִיזִיִּים

ּ ַאל ִתְּתַאְבּדו
ַאל ַתַּהְרגוּ ֶאת הוֵֹריכֶם

ֶקט  ְמַחכִּים ְבֶּשׁ
ּ ַחיֵּינו ֶשׁ

יכוּ ַעל ַהנְּיָר  יְַמִשׁ

רומניה. Fin de siècle )פרגמנט( 

ֵאֵלָנה ְוָלדָאֵרָאנֹו

România. fin de siècle (fragment) 

Elena Vlădăreanu 

cunosc în sfîrşit ticăloşia oamenilor blînzi
cunosc aceşti oameni cu mîini umede şi
rotunde, gata să mîngîie pe fiecare

sînt zile în care
oricare dintre noi
poate fi inconsecvent şi meschin.
hotărîrea de a nu muri
de a rezista
am luat-o şi noi
copiii mizeriei
vinovaţi de a ne fi născut
între două secole
între o coadă la carne
şi una la ouă
de crăciun nouă ni s-au arătat
oameni făcuţi zob în direct
am crescut în burta cîinelui
care în noaptea aia
s-a îndopat cu creier proaspăt
astăzi aflăm că oameni
în care am crezut
au mers de bunăvoie
şi şi-au dat prietenii pe mîna securităţii
trădarea vrea să devină modelul nostru
ne dă lecţii de bună purtare:
nu faceţi sex nu vă drogaţi
nu scrieţi cuvinte porcoase
fiţi metafizici
nu vă sinucideţi
nu vă ucideţi părinţii

aşteptăm cuminţi
ca viaţa noastră
să ia drumul hîrtiei

Din volumul europa.zece cîntece funerare (2005)כמתוך קובץ השירה "אירופה. 10 שירי לוויה" )2005(  
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הכאב הוא שפה זרה

ה ַראְזָבן צּוָפּ

Durerea e o limbă străină

Răzvan Ţupa 

ָאז הוּא לֹא  לֹּא לְִבחֹר נְִרֶאה לוֹ ֶשׁ ַהכְֵּאב הוּא ָשׂפָה זָָרה גּוּף רוָֹמנִי יוֹדֵַע ֶשׁ
ב כָּאן ַאָתּה ְמַאֵחר ִעם כָּל  ָהיָה יָכוֹל לְִסלַֹח ַעל ַהכְֵּאִבים ַהנּוִֹחים לָכֵן ַאָתּה יוֵֹשׁ

לְּךָ ַאָתּה יָכוֹל לְִהיוֹת ַמְחזִיק ַמפְְתּחוֹת אוֹ ַמְדֵבָּקה וְיוֹם ֶאָחד כָּל מוּזִיַקת  ַהגּוּף ֶשׁ
ֶקט  יָמה ֵתָּעלֵם ְבּכַֹח ַעצְָמּה אוֹ לְֵהפֶךְ ִעם ַהיַָּדיִם ַהּמוּכָנוֹת לְַקֵבּל ֶאת ַהֶשּׁ ַהנְִּשׁ
ל  כְִּמַעט ָבּכִיִתי לֲָאוִיר ָהיָה ַטַעם ֶשׁ ְבִתּי ַבַּתֲּחנָה ַהֶמְּרכָּזִית ַעד ֶשׁ כְּמוֹ כִָּריךְ יַָשׁ
ָאר לִי ַרק לְִהְסַתּכֵּל  ים ָהיוּ ִבְּמקוָֹמם נְִשׁ ָעלִים ְטִריִּים ֵהכַנְִתּי ֶאת ַהכֹּל; ָהֲאנִָשׁ
בוּ ַעל ֵאיזֶה ֵחלֶק ִמֶמּנִּי לֱֶאכֹל קֹדֶם ֲאפִלּוּ  ל ָהֶעֶרב ָחְשׁ לְַקּבוּצוֹת ַהְמִּהירוֹת ֶשׁ
לִּי כְּמוֹ  ַקְּמִתּי ִבּצְָעדִים ְרגוִּעים כְֵּדי לֲַחזֹר לְֵעינַי ִבְּשׂפַת ָהֵאם ֶשׁ בוּ כְֶּשׁ לֹא ָחְשׁ

ְסֶקטְבּוְֹרד

הוּ ַאֵחר ִמלְַּבד ְתּשׂוֶּמת ַהלֵּב ַאךְ זֶה ַהֵתּרוּץ  ַמּגִּיַע לֶָהם ַמֶשּׁ ִמלִּים כַָּמּה  דְָּבִרים ֶשׁ
ר צִָריךְ  מֹר ֶמְרָחק כְּדֵי לְַהְמצִיא ְבּדִיּוּק ֶאת ַהַהלֵּל ֲאֶשׁ יֵּׁש לְִשׁ ַהּטוֹב ְבּיוֵֹתר כְֶּשׁ
יךְ לֲַעשׂוֹת כְּמוֹ ַהפְָסָקה  ֲאנִי ַמְמִשׁ לֹּא נְדֵַבּר יוֵֹתר ָעלַיִךְ וְַעל ַהדְָּבִרים ֶשׁ כְּדֵי ֶשׁ
ל ָהעוֹלָם ְבַּהפְגָּנַת ָהֲאִדיׁשוּת ַבּפֶּה ַהְדָּבִרים ֲאֶשר  כֶת ֶשׁ ְתַמֶשּׁ ֵמַהִהְתנַגְּדוּת ַהִמּ
לֹא בּוֹלְִעים ׁשוּם ָדָּבר ֶאלָּא ַרק ׁשוְֹתִקים וְזֶה ָהיָה ַמְספִּיק ֲאָבל ֵהם הוֹפְכִים 

לְפֶצַע לְלֹא גְּבוּלוֹת ִמלְַּבד ִמְסִביֵבךְ וְלִפְָעִמים ַהפֶּצַע  ַמְתִחיל לְִהֵמּס ְבּתוֹכֵךְ וְַאְתּ 
קוֵֹראת לָזֶה ַאֲהָבה  

DUREREA E O LIMBĂ STRĂINĂ un corp românesc ştie să nu aleagă i 
se pare că atunci n-ar putea să-şi mai scuze durerile comode pentru 
asta stai aici întârzie cu tot corpul tău poţi să fii un breloc sau 
un abţibild şi într-o zi toată muzica respiraţiei o să dispară de la 
sine sau invers cu mâinile pregătite să primească liniştea ca pe un 
sandviş am stat în autogară până mi-a venit să plâng aerul avea 
gustul frunzelor proaspete pregătisem tot; oamenii erau la locul lor 
nu aveam decît să privesc hoardele ultra-rapide ale serii se gândeau 
ce bucată din mine să consume mai întâi nici nu credeau când m-am 
ridicat cu paşi liniştiţi să-mi văd de treabă în limba mea maternă 
ca pe un skateboard 

CUVINTE câte lucruri care să merite altceva decât atenţia iar asta 
este chiar scuza cea mai bună pentru a păstra distanţa pentru a 
inventa exact spaţiul de care este nevoie ca să nu mai fie vorba 
despre tine şi despre lucrurile pe care le fac în continuare ca o pauză 
în protestul continuu al lumii în greva inerţiei în gura lucrurilor care 
nu înghit nimic doar tac şi ar fi suficient dar devin o rană care 
nu are margini decât în jurul tău şi uneori rana asta începe să se 
topească în tine şi îi spui dragoste 



56
72

57
72

שנה 02017 גיליון 00008

-

ה
ב

ה 

ל
ה
ב
א

-



58
72

59
72

שנה 02017 גיליון 00008

-

ה
ב

ה 

ל
ה
ב
א

-

לוֹן ִאיפִָתי הוּא ַהכִָּשּׁ ְשׁ

ֲאנִי ִמְתַקדֶֶּמת ֵבּין נִצְחוֹנוֹת ָהֲאֵחִרים
כְּמוֹ ֵבּין ְקבוּצַת ֵמדוּזוֹת 

ׁשוּם דָָּבר לֹא ְמַסנְוֵר 
וְהוֵֹרס אוִֹתי

ֲאנִי ְמֻתכְנֶנֶת לְִבחֹר ַרק ֶאת ַהְתּׁשוּבוֹת ַהלֹּא נְכוֹנוֹת
וֲַאנִי ְמסוֶֹבֶבת ֶאת ַהגַּב

לְַרֲחִמים וּלְאוֲֹהדֶיָה

ֲאנִי בּוֶֹחֶרת ַמָטָּרה ָאנוֹנִיִמית
ִבְּתנוָּעה

יוֵֹתר וְיוֵֹתר ַאכְזִָרית
יוֵֹתר וְיוֵֹתר סוָֹטה

ַתֵּמּׁש ְבּגוּפִי ִתְּשׁ
ף ָעלַי ֲאוִיר ַחם  ֹׁ ִתּנְש

¤
רּוֵמָאה ּדֹוְמִניָקה ְדּ

¤
Domnica Drumea

Ambiţia mea e eșecul

Înaintez printre victoriile celorlalţi
ca printr-o colonie de meduze

nimic care să mă orbească
și să mă distrugă

programată să bifez doar răspunsurile greșite
întorc spatele
milei și adepţilor ei

îmi fixez o ţintă anonimă
în mișcare
tot mai crudă
și mai deviantă

folosește-mi corpul
suflă aer cald peste mine

din volumul Vocea (2014)מתוך קובץ השירים "הקול" )2014(
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ֲאנִי ַחיֶֶּבת ְסִביָבה עוֹיֶנֶת
כְּדֵי לְִהְתפֵַּתַּח

ֲאנִי ְמַחפֶֶּשׂת קוֹל 
בּוֹגֵר וּמוִֹעיל 

ׂיַח ַהְקִּריִטי ַמגְִעיל אוִֹתי ַהִשּ

ַעד ֵאין-סוֹף ֲאנִי נִכְנַַעת 
לְאוָֹתּה ַהֲחִקיָרה

ָטָרה ְשׁ ֵאיךְ לְִהְתגֵַּבּר ַעל כֹּחוֹת ַהִמּ
ֵאיךְ לְִהְתַאֵבּל יוֵֹתר ָחזָק

¤
רּוֵמָאה ּדֹוְמִניָקה ְדּ

¤
Domnica Drumea

am nevoie de un mediu ostil
ca să mă dezvolt
caut o voce
matură și eficientă

discursul critic îmi face greaţă

mă supun la nesfîrșit
aceluiași interogatoriu

cum să trec de forţele de ordine
cum să mă lamentez mai tare

din volumul Vocea (2014)מתוך קובץ השירים "הקול" )2014(
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טוּ ֶאת  ְבּעוּ וְַהְמפְַקּדוֹת ִקְשּׁ ְבַּקיִץ 1989, ַהָבּנוֹת ֵמַהפָקוּלְָטה לְפִילוֹלוֹגְיָה נְִשׁ
ֵקיֶהן ִבּפְָרִחים. נְִשׁ

ְבַּקיִץ 1989, יִָריִתי לִָראׁשוֹנָה, ַאךְ ֲהכִי פַָּחדְִתּי ֵמָהֶרַתע.
ַתּזַּפְִתּי ִבְּשׂדֵה ַהְקָּרב, ֵבּין ְקצֵה ַהִמּכְנַָסיִם לְֵבין ְקצֵה ַמגְּפֵי  ְבַּקיִץ 1989, ִהְשׁ

ם ָהיָה לִי ַקֲעקוַּע ִמְבּרוֹנְזָה.  ַהצָָּבא ָשׁ
ה, ֵבּין 16 לְ-28 ְבּדֶצְֶמֶבּר ָקָראִתי ֶאת ַהְסּפִָרים  ְבּחֶֹרף 1989, ָהיִיִתי ְבֻּחפְָשׁ
"גַּם ֶאְתמוֹל יְִהיֶה יוֹם" ֵמֵאת ִמיְרצֵ'ָאה נֶדֶלְצִ'יּוֹ וְ-"ַהֲחלוֹם" ֵמֵאת ִמיְרצֵ'ָאה 

ַקאְרָטאֶרְסקוּ.
לִּי  ְבּחֶֹרף 1990, ִבּ-18 לְפְֶבּרוָּאר, ָחגַגְִתּי ֶאת יוֹם ֻהלֶּדֶת ָה-21 ֶשׁ

לִּי ֲעבוּר ָמגָזִין ַהָסּאִטיָרה  ְבּכִכַּר ַהנִּצָּחוֹן, ָעִשׂיִתי ֶאת ָהֵרָאיוֹן ָהִראׁשוֹן ֶשׁ
"ָקאצָאֶבנְקוּ", ַאךְ ָהֵרָאיוֹן לֹא יָצָא לָאוֹר ַאף פַַּעם.

ִמ-18 לְפְֶבּרוָּאר ַעד 2 לְנוֶֹבְמֶבּר 2015 ָהיִיִתי ְבַּהפְגָּנוֹת יוֵֹתר ֵמ-20 פַַּעם 
ְבּכִכַּר ַהנִּצָּחוֹן.

ֵמ-20 לְַמאי 1990 ַעד 16 ְבּנוֶֹבְמֶבּר 2014 ָהיִיִתי ִבְּבִחירוֹת יוֵֹתר ֵמ-10 
פְָּעִמים. 

ְבַּקיִץ 2012 ָרִאיִתי אוְֹתךָ לִָראׁשוֹנָה. ָהיָה ְמאֹד ַקר.

ְבַּקיִץ 2012
ָרִאיִתי אוֹתוֹ לַָאֲחרוֹנָה. 

ָהיָה ֵבּין פְָּרִחים
ִטיַח צְִבעוֹנִי ִמבּוּקוִֹבינָה.  ַעל ָשׁ

דיווח

ְסֵבְטַלָנה ַקאְרְסֶטָאן

Raport

Svetlana Cârstean

În vara anului 1989, fetele de la Litere au depus jurămîntul și 
doamnele căpitănese le-au împodobit puștile cu garoafe.

În vara anului 1989, am tras pentru prima dată cu pușca, dar cel mai 
tare mi-a fost frică de recul.

În vara anului 1989, m-am bronzat pe cîmpul de luptă, între 
tivul pantalonilor kaki și marginea bocancului aveam un tatuaj 
permanent din bronz.

În iarna anului 1989 eram plecată în vacanţă, între 16 și 28 
decembrie am citit cărţile Și ieri va fi o zi de Mircea Nedelciu și Visul 
de Mircea Cărtărescu.

În iarna anului 1990, pe 18 februarie, împlineam 21 de ani în Piaţa 
Victoriei, făceam primul reportaj pentru revista Caţavencu. 
Reportajul nu a fost publicat niciodată. 

Din 18 februarie 1990 pînă în 2 noiembrie 2015 am manifestat de 
peste 20 de ori în Piaţa Victoriei. 

Din 20 mai 1990 pînă în 16 noiembrie 2014 am votat de peste 10 ori. 

În primăvara anului 2012 te-am văzut pe tine pentru prima oară. Era 
foarte frig. 

În primăvara anului 2012 
l-am văzut pe el 
pentru ultima oară.
Era printre flori 
pe un covor colorat din Bucovina.
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מוּר ַטח ַהָשּׁ ַתְּחזְִרי ֵמַהֶשּׁ כְֶּשׁ
ט ִעם ַהצְִּמיָחה ַהְקּצוּצָה וְַהַחם ַהְמֻקָשּׁ

ִשׂיִמי לֵב לְדֶֶרךְ לְלֹא ַתְּמרוִּרים
רוִֹאים ַבּנּוֹף לֹא אוְֹמִרים לָךְ ַהְרֵבּה  ָהֵעצִים ֶשׁ

ם ַרק ַאְתּ וְַהַסְּרָבּל ָשׁ

ר ְמזַיְּפִים ַעלִּיזוּת ְקָרנִים ֲאֶשׁ ֲחֵבָריו ַהַשּׁ
ִמְתבּוֹנְנִים ָבּךְ ֵמָרחוֹק 

ִתְּתנֲַהגִי כְִּאלּוּ ַאְתּ לֹא רוָֹאה אוָֹתם
ַאֲחֵרי כַָּמּה זְַמן ֵהם יְוְַתּרוּ 
ְתַּמֲהִרי וְִשׂיִמי לֵב לִַסּיָמנִים

ַהכְּלִָבים ֵהִביאוּ כְָּבר ֵחלֶק ֵמַההוֹכָחוֹת כָּאן 

ַעל ַהַקְּרחוֹן ָעְטפוּ אוִֹתי 
ַתּגִּיִעי לְכָאן ִתּפְְתִּחי ֶאת דֶּלֶת ִטיַח ַהִמְּשָׂרד כְֶּשׁ ִבְּשׁ
ֹּךְ זָרוּק ַעל ָהִרצְפָּה יֵּׁש לְַחת הוּ ֶשׁ ַבַּמְּחָסן ִתְּרִאי ַמֶשּׁ
לֶג ַתְּחְתּכִי ֶאת ַהחוּט וְתוֹצִיִאי אוִֹתי ַהחוּצָה ֶאל ַהֶשּׁ

ו רוּצִי ַמֵהר לַַתֲּחנָה וְַתצִּילִי ֶאת ַעצְֵמךְ ַעכְָשׁ

כשאר החפצים נופלים, הם מתרבים

ָואִסיֶלה ֵלָאק

Atunci când cad obiectele se înmulţesc 

Vasile Leac

când te întorci din teritoriul protejat
și călduros decorat cu vegetaţia tunsă
fii atentă la drumul lipsit de marcaje
arborii din decor nu-ţi spun mare lucru
ești numai tu acolo și haina de protecţie

prietenii lui mincinoși care simulează
jovialitatea te urmăresc de la distanţă  tu
prefă-te că nu-i observi după un timp vor
renunţa grăbește-te și fii atentă la semnale
câinii au adus deja o parte din probe aici pe 

gheţar pe mine m-au înfășurat în mocheta
corporaţiei când ajungi aici deschide ușa
magaziei vezi tu ceva de tăiat aruncat pe 
jos taie sfoara și scoate-mă afara pe zăpadă
acum fugi repede la staţie și te salvează 
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ָאְמרוּ ַעל ַהבֶֹּקר ַההוּא ַאל ַתֲּאִמינוּ לְַמה ֶשּׁ
ַֹּח ֶאת ַהוִּילוֹנוֹת  ֲאנִי ֶבֱּאֶמת ָרצִיִתי לִפְת

חוֹדֵר פְּנִיָמה, ַחד וְרוֵֹעׁש, ִעם אוֹר ֶשׁ
נָה נְִהיָה דַּק וּפַָרץ ר ְקרוּם ַהֵשּׁ כֲַּאֶשׁ

ָהיִיִתי צִָריךְ ִמזְוָדָה כְּדֵי לֱֶאסֹף ֶאת ַעצְִמי 
ִמֵבּין ַהַמּצִָּעים ַהְמֻקָמִּטים; 

ל ּפוֵֹעל ף ִעם ֶמלַח ְבֶּאגְרוֹפוֹ ֶשׁ פְָשׁ צַָרְחִתּי כְּמוֹ ָבּצָל ְמֻשׁ
ַמְרּתוֹ. ר ְמַחכֶּה לְִמְשׁ ֲאֶשׁ

ַאר לִי? נִי? ַמה נְִּשׁ ַמה ִחכָּה לִי ַבּצַּד ַהֵשּׁ
ַהיֹּפִי ֵמַהָקָּטלוֹגִים, גֲַּאוַת ַאלְבּוֵֹמי 

ל דֵּעוֹת ְקדוּמוֹת ַהּפוְֹרנוֹ ָהַרךְ, ַהכֹּל ְבַּמלְכֹּדֶת ֶשׁ
וּפְָרווֹת ִסינְֶתִּטיּוֹת? ַהזִּכָּרוֹן ִעם ָהַאזְָעָקה 

ֹּר? קוֵּרי ַעכִָּביׁש? ָהֶאְסֵתִּטיָקה? ִמִמּפְַעל ַהק
ּ ָאְמרוּ ַעל ַהְבָּקִרים ָהֵאלּו ַאל ַתֲּאִמינוּ לְַמה ֶשּׁ

וְַעל ַהּפוֲֹעלִים ַהְקּׁשוִּחים 
ִריִריִּים – כָּל זֶה ָהלַךְ. וְַהְשּׁ

ְקָלאּוְדיּו קֹוַמְרִטין

Să nu credeţi 

Claudiu Komartin

Să nu credeţi ce s-a spus despre acea dimineaţă
eu chiar am vrut să dau la o parte perdelele
împunse de lumina ascuţită și foșnitoare
când pojghiţa de somn s-a subţiat și-a plesnit
mi-ar fi trebuit o valiză să mă adun
dintre așternuturile boţite scânceam ca o ceapă
frecată cu multă sare într-un pumn
de salahor ce așteaptă intrarea în schimb.

Ce mă aștepta dincolo? Ce mai era pentru mine?
Frumuseţile din cataloage, mândria albumelor
softporn, prinse în carapacea lor de prejudecăţi
și blănuri sintetice? Amintirea sirenei de la
uzina de frig? Funigeii? Estetica?
Să nu credeţi nimic din ce se spune despre dimineţi
și despre muncitorii vânjoși cu piepturile numai
ochi și urechi: toate astea s-au dus.

אל תאמינו 
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נֵי סוּגִים: ְבּתוֹךְ ַהגְּבוּלוֹת וִּמחוּצָה לֶָהם. יִָתּכֵן  ָסּעוֹת ֵהם, ְבּדֶֶרךְ כְּלָל, ִמְשּׁ ַהַמּ
הוּ יְִרצֶה לְַבצֵַּע ַמָסּע ְבּתוֹךְ ַהגְּבוּלוֹת – לְָאְרכָּן וּלְָרְחָבּן. ַאךְ לְצֶֹרךְ זֶה  ִמּיֶשׁ ֶשׁ

ק, לִלְבּׁש ַמדִּים ְמיָֻחדִים וְלְִקרֹא לְַעצְְמךָ "ׁשוֵֹמר  ַחיִָּבים ְבִּעָקּרוֹן לֵָשׂאת נֶֶשׁ
גְּבוּל". ׁשוְֹמֵרי ַהגְּבוּל ְמַסיְִּרים ִבּגְבוּל ֶאָחד ִבּלְַבד – ֶקַטע יִָחיד, ְבּדֶֶרךְ כְּלָל. 

ִרי, ִאם סוְֹמכִים ָעלֶיךָ, לְַסיֵּר כַָּמּה  יְִּהיֶה ֶאפְָשׁ וִּרים ְמֻסיִָּמים, נָנִיַח ֶשׁ ִעם ִאּשׁ
נָן כֵָּאלּוּ ַבֲּעלוֹת  גְּבוּלוֹת ְבֶּרצֶף. ֲאָבל ֵאין ַהְרֵבּה ַמה לְִּראוֹת ַבּגְּבוּל. אוְֹמִרים, יְֶשׁ
ים ִעם ַחיִּים ְמַענְיְנִים: ַמְבִריִחים  יבוּת ַאְסְטָרֵטגִית. לִפְָעִמים נִָתּן לִפְגּׁש ֲאנִָשׁ ֲחִשׁ

אוֹ ַמדְִריכִים. 

כָּל ֶרגַע הוּא ַתֲּענוּג ָחדָׁש )לֹא ָחׁשוּב ַמה ּקוֶֹרה בּוֹ(. ָעצְַמת ַהַתֲּענוּג עוֹלָה ְבּאֹפֶן 
ַהזְַּמן יֵָעצֵר, ַהַתֲּענוּג ָהיָה  נִי, ֲאפִלּוּ ֶשׁ עוֵֹבר. וִּמצַּד ֵשׁ ָמעוִּתי ְבּכָל ֶרגַע ֶשׁ ַמְשׁ

הוּ לֲַעלוֹת. לֹא יִָתּכֵן ֲאָבל זֶה ֲאִמִתּי.  יךְ ֵאיכְֶשׁ ַמְמִשׁ
ַתְּחלִיף ֶאת ַהַתֲּענוּג ִעם ַהפַַּחד:

עוֵֹבר. וֲַאפִלּוּ  ָמעוִּתי ְבּכָל ֶרגַע ֶשׁ כָּל ֶרגַע, פַַּחד ָחדָׁש. ַהפַַּחד ִמְתַחזֵּק ְבּאֹפֶן ַמְשׁ
ַער,  ֹׁ הוּ לֲַעלוֹת, ַבּל יְש יךְ ֵאיכְֶשׁ נִי, ַהזְַּמן יֵָעצֵר, ַהפַַּחד ָהיָה ַמְמִשׁ ִאם, ִמצַּד ֵשׁ

ֲאָבל צָהֹב וַּבל יְתַֹאר וֲַאִמִתּי. 

ֵאינֶנִּי ְמכָֹער אוֹ ִטפֵּׁש
ֶאלָּא ַרק ֻמָתּׁש ְתִּמידִית

ן ֲאָבל ֲאנִי יֵָשׁ
ֶאְתעוֵֹרר וּכְֶשׁ

ֲאדֵַבּר ֱאֶמת 
וְֶאת ַהְרֵבּה ַאדְִהים. 

No Man’s Land Art

כל רגע תענוג חדש – כלומר פחד

Obo Rex

ְרּגּוץ סֹוִרין ֶגּ

No Man’s Land Art

Clipă de clipă o nouă plăcere respectiv spaimă 

Obo Rex

Sorin Gherguţ 

Călătoriile sînt, în general, de două feluri: în interiorul graniţelor şi 
în afara lor. Cineva poate, totuşi, dori să călătorească pe graniţe, 
de-a lungul lor. Dar pentru asta trebuie, în principiu, să porţi armă, o 
uniformă specială şi să te numeşti grănicer. Grănicerii circulă însă pe 
o singură graniţă – o singură secţiune, de regulă. Cu anumite aprobări, 
presupunem că ar fi posibil, dacă eşti de încredere, să parcurgi mai 
multe graniţe, la rînd. Dar nu sînt multe lucruri de văzut pe o graniţă. 
Sînt unele care prezintă, se spune, o importanţă strategică. Uneori poţi 
întîlni oameni cu o viaţă interesantă: contrabandişti, călăuze.

Fiecare clipă e o nouă plăcere (indiferent ce se-ntîmplă în ea). 
Intensitatea plăcerii creşte exponenţial cu fiece clipă ce trece. Şi – pe 
de altă parte – chiar dacă timpul s-ar opri în loc,  plăcerea ar continua, 
cumva, inimaginabil dar adevărat, să crească. Înlocuieşte plăcerea cu 
frica: Fiecare clipă, o nouă spaimă. Frica sporeşte exponenţial cu  fiece 
clipă ce trece. Şi chiar dacă, pe de altă parte, timpul s-ar opri, în loc, 
frica ar continua cumva să crească, de negrăit dar galbenă şi indicibilă 
şi reală.

nu sînt nici urît, nici tîmpi
sînt doar permanent obosit

dar voi dormi
şi cînd mă voi trezi

adevăr grăiesc
pe mulţi am să uimesc 
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ֲאנִי ַמְקִריא לָךְ וְכָל כָּךְ יָפֶה, כְּמוֹ צְלָלִית ַמְבִריָקה, 
גָּעוֹן. זוֵֹהר ְבֵּעינַיִךְ ַהִשּׁ

ַהַקּיִץ ָעַבר, כְּמוֹ ְשׂדוֹת ִתּיָרס חוֹלְפוֹת ִמְמִּהירוּת ָהאוֹטוֹ
ֶמׁש, ַהיּוֹם ָעַבר, כְּמוֹ זְבוּב ְמֻסְחָרר ֵמַהֶשּׁ

ל ַאְרֶבּה, ַהַסִּמּים ֵמָהאג נָה ֶשׁ ָשׁ
לֶט, ְבַּקלְָמר ְבּצוַּרת פָָּרה, ַהֶשּׁ

ַאנְּתוֹלוֹגְיַת ַהְמׁשוְֹרִרים ֵמָהִאיִּים ַהָקּנִָריִּים
Hermano mar, he vuelto – וְִאם לֹא

וְִאם לֹא ְתַּטיְּלִי ְבַּסנְָטה ְקרוּס דֶּה לָה פַּלְָמה
ַתְּחזְִרי ַהַבּיְָתה ְקִחי ֶאֶבן ְקַטנָּה ַאף פַַּעם,  כְֶּשׁ

פַע  ִמָמּקוֹם ְמֻסכָּן, ָהִעיר ְבֶּשׁ
וְאוּלַי יֵׁש ִשְׂמָחה ָבּזֶה. 

ְ ֲאנִי ַמְקִריא לָךְ וְכָל כָּךְ יָפֶה זוֵֹהר ְבֵּעינַיִך
גָּעוֹן. יָדַיִךְ ַעל ַהִבְּרכַּיִם, ָהיִיִתי רוֹצֶה ַהִשּׁ

ׂפַת ַהנָָּהר, לְִראוֹת אוָֹתךְ אוֶֹספֶת ַסְרָטנֵי ַבּר ִמְשּ
ָרחוֹק יוֵֹתר ֵמַהפַּאְרִקים כָּאן,

ָבֶּהם, לְִקַראת ַהבֶֹּקר, ָהֶעצֶם ּפוֵֹרַח ַעל ַהַסּפְָסל ַהָקָּטן, ֶשׁ
הוֹפֵךְ אוָֹתנוּ לְִקַטנִּים יוֵֹתר וַּמצְִמיד אוָֹתנוּ.

ֵאיזֶה ִמין דָָּבר זֶה לִגְדֹּל וּלְַהֲעִמיס פְּנִיָמה
לְתוֹךְ ָהֵראוֹת וְַהלֵּב,

ר ִבְּמטוֹס 747 נִּכְנָס יוֵֹתר ֵמֲאֶשׁ לְגַלּוֹת ֶשׁ
&

ֵאיזֶה ִמין דָָּבר זֶה, לֹא לָדַַעת ַהִאם ָהֲעָרפֶל
ָבּא ִמלּוֹנְדוֹן אוֹ ִמִבּפְנִים,

כֵן, ֲאדוֹן פְֶּטרוּס, אֹל ֶאת ַהָשּׁ לְִשׁ
"ַתּגִּיד לִי, יֵׁש ֲעָרפֶל ַבּחוּץ?"

וְִאם יֵׁש – לְִשׂמַֹח,
וְִאם ֵאין – לְִשׂמַֹח עוֹד יוֵֹתר.  

ָראדּו ִניֶצְסקּו

Mică nebună

Radu Niţescu

Îţi citesc şi atît de frumos, ca un fard glossy, 
îţi sclipeşte la ochi nebunia. A trecut vara, 
ca lanul de porumb văzut din maşină,
a trecut ziua, ca musca ameţită de soare,

un somn de lăcustă, drogurile din Haga
în penarul-văcuţă, telecomanda,
antologia poeţilor din Insulele Canare
Hermano mar, he vuelto – şi dacă prin 

Santa Cruz de La Palma n-o să te plimbi
niciodată, cînd vii acasă culege o pietricică 
dintr-un loc de primejdie, oraşul abundă   
şi poate că e bucurie în asta.

Îţi citesc şi atît de frumos îţi sclipeşte la ochi 
nebunia. Ţii mîinile pe genunchi, aş vrea 
să te văd adunînd racii sălbatici din răgălie, 
cît mai departe de parcurile de-aici, 

unde spre ziuă îmboboceşte la băncuţă tristeţea, 
ne face mici şi ne înghesuie unul în altul.

Ce treabă şi asta, să creşti îndesînd
în plămîn şi în inimă, să descoperi că
încape mai mult ca-ntr-un 747
&
ce treabă şi asta, să nu ştii dacă ceaţa
vine din Londra sau dinăuntru, 
să-ţi întrebi vecinul, nea Petrică, 
spune-mi şi mie, afară e ceaţă?  
Și dacă e, să te bucuri, 
şi dacă nu, să te bucuri mai tare.

משוגעת קטנה
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ַמלִּי ַהגָּדוֹל. ים ַאֲחֵרי ַהֶקּצֶר ַהַחְשׁ ים נוֹלְדוּ 9 ֳחדִָשׁ ַהיְלָדִים ַהֲחדִָשׁ
ָׂער ַבּלַּיְלָה. ים ֶאת ַהֵשּ ִאיִרים אוֹר דָּלוּק לְַמֲענָם וְּמיְַבִּשׁ ְשׁ ַמּ ים ֶשׁ נָם ֲאנִָשׁ יְֶשׁ

)ויקטור יוהנסון(

ָחזִיָת, פָָּחה, ֲאנִי נְִהיֵיִתי ְבּדִיּוּק ֶאת ַמה ֶשּׁ ְשׁ וָָאה לְִקרוֵֹבי ַהִמּ ְבַּהְשׁ
ֲחפְַרפֶֶּרת רוָּחנִית

ְרֵתּף ִעם ֲחָרִקים ַבֲּעלַת ַהפְִּריִבילֶגְיָה לְִהָמּלֵט לַַמּ

ר  ו ׁשוְֹמִעים ֶאת ַהַהזְָעָקה ֲאֶשׁ זֶּה נְִרֶאה ְמַענְיֵן, ֲאָבל ֶאצְלֵנוּ גַּם ַעכְָשׁ יִָתּכֵן ֶשׁ
ָהיְָתה ַמזְִהיָרה

ַמע ְבַּרְמקוֹלִים גְּדוֹלִים ְבַּרֲחֵבי ָהִעיר, ּה נְִשׁ ַרֲעָשׁ ֶאת ַהיַָּמִּאים ִמְסָּעָרה ֲענִָקית  ֶשׁ
ָעה י ָהִראׁשוֹן, ְבּאוָֹתּה ַהָשּׁ לִיִשׁ כָּל חֹדֶׁש, ְבּיוֹם ַהְשּׁ

בּוֹכֶה, כְּמוֹ לִוְיָָתן ִמפְלַצְִתּי ֶשׁ
ל זוֵֹרק ַהלְָּהִבים: קוֹלוֹ ֶשׁ

ו ִתְּתכּוֹנְנִי לָמוּת!" "נוֹלַדְְתּ, ַעכְָשׁ

ֹּר: ָמה ֶאֱעֶשׂה? ֲאנִי סוֹגֶֶרת ֶאת כָּל ַהַחלּוֹנוֹת וַּמְתִחילָה לְִספ

בוּר וְדָם ָבַּאף, ִריִרי ִעם רֹאׁש ָשׁ ֹּאת ֲאנִי גֶֶּבר ָחזָק וְּשׁ ָבִּעיר ַהז
ל ֵבּית ָמלוֹן,  ָמּצָא ִמְקלָט ִבּפְרוֹזְדוֹר ֶשׁ ֶשׁ

ֲאנִי ַתּלְִמיד לֹא ִמצְַטיֵּן מוּכָן לְַהפְִחיד ֶאת ַהּמוָֹרה,
ַרגְלָיו ַעל דּוּכַן ַהַבְּסָטה, נָּח כְֶּשׁ ֲאנִי מוֹכֵר ּתוִּתים ֶשׁ

ֵמנָה דּוֶֹבֶרת ָשׂפָה ְסלָאִבית וַּמזִּיָעה ַהְרֵבּה ה ְשׁ ֲאנִי ִאָשּׁ
לְצַד ַאְחיוֶֹתיָה ּתוֹךְ כְּדֵי ִרּקוּד ַהּזוְּמָבּה

י ֶאְפִטיִמֶיּה ִבּ ַגּ

Nordul e o stare de spirit

Gabi Eftimie

Copiii Noi s-au născut la nouă luni după Marea Pană de Curent.
Există oameni care stau cu lumina stinsă de dragul lor și-și usucă 
părul peste noapte.
(Viktor Johansson)

în raport cu cei de acasă, am devenit exact ce ai prezis,
o cîrtiţă intelectuală
și am marele privilegiu de a mă fi putut retrage în beciul cu molii

probabil că o să ţi se pară spectaculos, dar la noi sună și acum 
sirena care îi avertiza
pe marinari de o furtună imensă și vuietul se aude din boxe mari prin 
tot orașul
în fiecare lună, în prima zi de marţi, la aceeași oră
e o balenă monstruoasă care plînge, 
e vocea aruncătorului de flăcări:
“te-ai născut, acum pregătește-te să mori!”

ce pot să fac, închid toate ferestrele și încep să număr:

în orașul ăsta sînt un bărbat mușchiulos cu capul spart și nasul plin 
de sînge,
refugiat în holul unui hotel,
un elev de nota patru, urcat pe grindă ca să-și sperie profesorul
un vînzător de căpșuni care-și dezmorţește picioarele pe tarabă
o tipă grasă care vorbește o limbă slavă și transpiră de zor pe
coreografie alături de suratele ei de la zumba

הצפון הוא מצב הרוח 
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