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ָבּרוּךְ ַהָבּא לְכַדּוּר ָהָאֶרץ

כָּל ַהיֵּׁש ֵמָהַאיִן ַהפִּלְִאי ָהאוֵֹרַח

ַהָקּרוּא

ֵמָהָאֶרץ

ל ֶשׁ

וּם-דָָּבר ַהּשׁ

ֶאל ַהלֹּא-כְלוּם ָהֱאלִֹהי

ִבְּרכַּת

ַהִתּינוֹקוֹת

ְבּרוּכִים

ַהָבִּאים

לְכַדּוּר

ָהָאֶרץ

ָהאוֵֹרַח

ַהפִּלְִאי

ֵמֵהיכָן

ַאָתּה

ָבּאָת

וּלְָאן

ַאָתּה
ְ הוֹלֵך

ַאָתּה ָבּא ֵמַהלֹּא-כְלוּם ַהפִּלְִאי

וּם-דָָּבר ָהֱאלִֹהי וְהוֹלֵךְ ֶאל ַהּשׁ

ָמה ָבּרוּךְ ַהָבּא נְָשׁ

ָמה ָבּרוּךְ ַהָבּא נְָשׁ

ָמה ָבּרוּךְ ַהָבּא נְָשׁ

ָמה ָבּרוּךְ ַהָבּא נְָשׁ

ָמה ָבּרוּךְ ַהָבּא נְָשׁ

יואב עזראברכת התינוקות
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בוֹת ה גֻּלְגֹּלֶת לְַמְחָשׁ ָחצֵר לְִשְׂמַחת יְלָדִים ַהִאם ְבֶּהכְֵרַח דְּרוָּשׁ

טירוף נפשאגדת החצר והשמחה שגיא אלנקוהיואב עזרא

ַהָמּקוֹם ְבּתוֹכִי ַעל ְתּכוּלָתוֹ,

כִֵּסּא ַהְמנֲַהלִים, ַהדְּמוּת, ֵאלְנְַקוֶּה

ֶבת בּוֹ. יּוֶֹשׁ ֶשׁ

נְִּמצָא לְָחן ֶשׁ ָטּה ַהְסּתוָּרה וְַהֻשּׁ גַּם ַהִמּ

ְבַּאנְדְֵּרלָמוְּסיָה ְקַטנָּה,

ִבּי.

ֲאנִי, אוֵֹמר, ָבִּריא.

ה לְַהלֵּךְ ַבִּמְּסדְּרוֹן, נָכוֹן, כָּל כָּךְ ָקֶשׁ

ֲאנִי רוֶֹאה ַעצְִמי ִמְרצֶפֶת ִמִמְּרצְפוֹת ַעד ֶשׁ

ַהדֶֶּרךְ. 

ְרבּוּט וְכֵן, לְִעִתּים ֲאנִי עוֹזֵב, כְּמוֹ ִשׁ

ם, לְַחן ֵבּית ֵספֶר, ֲאנִי ָשׁ גַּס ַעל ֻשׁ

ֲאָבל ְבּסוֹף כָּל ַהדְָּבִרים. 

וְּבכָל זֹאת, גַּם ִאם ֵאינֶנִּי עוֶֹשׂה

נָּה, יר ַהזֶּה לְׁשוַֹשׁ ַהִשּׁ

ר יר, ֶקֶשׁ יק ׁשוֹקוֹלָד ָעִשׁ ֲאנִי ִמילְקֵשׁ

ִבּלְִתּי ֶאְמצִָעי ִעם כָּל דָָּבר.

וְגַם ִאם ֲאנִי בּוֹדֵד כְּמוֹ כְִּבָשׂה

וֹקוֹלָד לָָבן, כִּי ַהכֹּל וְׁשוּם דָָּבר, ֲעשׂוּיָה ִמּשׁ

ַהלֵּב ַהזֶּה ּפוֵֹעם ְבּתוֹכִי וְלֹא ֲאנִי ּפוֵֹעם ֲהֵרי ֶשׁ

ְבּתוֹכוֹ. 

ֲאנִי ִמְתנַדֵּב, ר לֲַהרֹס, ֲהֵרי ֶשׁ וְִאם ֶאפְָשׁ

ן ר לְַהְחִריב ַהכֹּל ִבּי ָעָשׁ וְִאם ֶאפְָשׁ

ֲאנִי דַּק כְּמוֹתוֹ. וּם ֶשׁ וִּמּשׁ

ֲאנִי ׁשוֹלֵַח יָד, לְלֹא ַמֲאָמץ

ַעד ַהִמּזְָרָקה, ַעד ַהכּוֹכִָבים, ַעד כּוֹס ָקפֶה

ָהפוּךְ ְבֶּמְקדּוֹנַלְד ַבַּקּנְיוֹן.

ֶאלֶף סוִּסים וְסוָּסה ַאַחת.

ּ ְבּרו וְִאם ֲאנִי נָע ְבַּקצְווֹת ַהדְָּבִרים, וְנְִשׁ

ֵבר ֶעצֶם ִתָּשּׁ לִי כָּל ָהֲעצָמוֹת, ְבּלִי ֶשׁ

לִּי ַמגִּיָעה כְִּמַעט ַעד יָמה ֶשׁ ַאַחת, ֲהֵרי נְִשׁ

כוּנַת ֵבּית ֱאלִיֶעזֶר ַבֲּחדֵָרה.   ְשׁ
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ֲאנִי ְמפֵַחד

ִמגְּנֵַבת

יָרה. ִשׁ

יְִּהיֶה יוֵֹתר ֶשׁ

ָבּרוּר

ֲאנִי ְמפֵַחד

ּ יִּגְנְבו ֶשׁ

לִי 

צְלִיל

יר. ִשׁ

וְלָכֵן

ֶהְחדְַּרִתּי

ִקידוּד

יַרי ל ִשׁ ֶשׁ

ְבּתוֹךְ ְטִביַעת

ֶאצְָבִּעי.

וּלְיֶֶתר

ִבָּטּחוֹן

קוֹדַדְִתּי

ֶאת כָּל

יַרי ִשׁ

ְבּתוֹךְ כְּרוֹמוֹזוֵֹמי

ָתֵּאי גּוּפִי.

וְָאז ָתְּקפָה

ֶבת אוִֹתי ַמְחֶשׁ

גַַּעת גַּדְלוּת ְמֻשׁ

וְקוֹדַדְִתּי

ְבּתוֹךְ ֲחִריצֵי

ַהפִּּסוֹת ַהחוּמוֹת

ְבַּמצּוֹת ְרבוּעוֹת

וֲַעגֻלּוֹת

יַרי ֶאת כָּל ִשׁ

וְֶהְחֵבּאִתי

אוָֹתן

כְִּמין ֲאפִיקוָֹמן

ְבּתוֹךְ ֲחלָלִית

דְִּמיוֹנִית

ֲעִתידִית

נָָּעה ַהחוּצָה ֶשׁ

ֶמׁש, ִמַמֲּעֶרכֶת ַהֶשּׁ

ֵמַהגָּלְַקְסיָה ִבּכְלָל,

ִמּתוֹךְ ִתְּקוָה

ְבּיוֹם ֵמַהיִָּמים ֶשׁ

ימוַֹתי יִָמּצְאוּ ְרִשׁ

ַעל יְדֵי דּוֹר

ֲעִתידִי

אוֹ אוּלַי

דּוֹר ָסמוּי ֵמֶהָעָבר

יְּפְַענֵַח ֶשׁ

ֶאת סוֹדוֹת ַהַמּצּוֹת. 

ִבְּשׂפַת ְבּנֵי ָהָאדָם, ֲאנִי ִמְסכֵּן.

ע, ָסגוּר ֻמפְנָם, וְָחׁש ִמין חֶֹסר יֶַשׁ

ל ְמנוָּחה וְִשְׂמָחה. ֶהְעדֵּר ֶשׁ

ֲאנִי אוֵֹמר לְַעצְִמי,

ֲאנִי ָהמוֹן, כְּמוֹ ֲהמוֹנִים

ְמַּחכִּים לְִמי ַרִבּים, ֶשׁ

יָּבוֹא וְיְַחלֹץ ֵמֶהם ַהפְָּקק. ֶשׁ

ים יוֵֹתר ים אוֹ ָחִשׁ ָחִשׁ ֵמֶהם ֶשׁ

ַבַּמּלְכֹּדֶת.

וְיוֹן ַקיָּם ֵבּין זְכוּיוֹת ִשׁ

וֵּבין חוֹבוֹת,

רוּיוֹת לְִהָמּנַע לֹא ֵבּין ָהֶאפְָשׁ

ֵמחוֹבוֹת אוֹ לְַמֵמּׁש זְכוּיוֹת,

ַהגּוּף וְַהנֶּפֶׁש ֵהם זִיָרה

לְִמלְָחָמה ְסמוּיָה, ֲעֻקָבּה

ִמדָּם, וּלְִעִתּים ָסגִין

ֻמכְָתּם אוֹ רֹאׁש

מוֹט דֶּגֶל, ְמַבצְְבּצִים

ַטח. ַעל פְּנֵי ַהֶשּׁ

 משהו מוזר קורה במערכת
¤העצבים המרכזית של אלנקוה שגיא אלנקוהשגיא אלנקוה
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ְבּתוֹךְ ַהיָּם

ים ָאחוּז ֵמַהגּוּף לִשׁ ְשׁ

ֵאינָם יָם ֶשׁ

ְמפֲַחדִים לְִטבַֹּע.

ָאר אוְֹמִרים וְַהְשּׁ

ָתּמוּתוּ.

ֲאנְַחנוּ יָם.

ִמחוּץ לַיָּם

ֲאנִי ַמִבּיט ַעל ַהנֵָּמל ֵמַהִמְּרפֶֶּסת. 

הוּ. ְמצַפֶּה לְַמֶשּׁ

אוֵֹרַח סוֹף סוֹף ָבּא וּכְֶשׁ

ָבָּשׂר וָדָם

ֲאנִי מוִֹביל אוֹתוֹ ִמיָּד פְּנִיָמה

וְאוֵֹמר לוֹ

ִתְּרֶאה ֵאיזֶה יָם!

עמית בן עמי השתטפות
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ָמחוֹל

יב לַּמוּזִיָקה וּלְַעצְְמךָ: ַאָתּה ַמְקִשׁ ּקוֶֹרה כְֶּשׁ זֶה פָּׁשוּט ַמה ֶשּׁ

פִּירוֵּאט

וְעוֹד פִּירוֵּאט.

ַהִמּלִּים ֵהן ָהאוֹיֵב

לְּךָ. ַהִמּלִּים ֵהן לֹא ָהאוֹיֵב ֶשׁ

ִביל לְִראוֹת ֵאיךְ זֶה ַמְרגִּיׁש. ַאָתּה בּוֵֹעט ֶאת ָהֶרגֶל ִבְּשׁ

ַהִקּיְטׁש הוּא ִקיְטׁש. יֵׁש ִסָבּה ֶשׁ

ל ַהַמּיִם ַהצִּנּוֹר הוּא לֹא ָהאוֹיֵב ֶשׁ

ֲאָבל זֶה ָתּלוּי לְָאן הוּא מוִֹביל אוָֹתם.

ל ַהַמּיִם? ַהִאם ַהצִּנּוֹר הוּא ָהאוֹיֵב ֶשׁ

ַאָתּה ְמזַנֵּק

ִביל לְִראוֹת ֵאיפֹה ִתּנְַחת ִבְּשׁ
ָ יֵׁש ִרצְפָּה, וְזֶה לֹא ָתּלוּי ְבּך

ַאָתּה לֹא צִָריךְ לְִברֹא אוָֹתּה

ֲאָבל כָּל אוֹת ִהיא ַהְחלָָטה

ָבּנִיָת ֵמֶהן ַמדְֵרגוֹת וְִטפְַּסָתּ וְִטפְַּסָתּ

ֵהן יְִתפְָּרקוּ –  וּכְֶשׁ

וְֵהן ֻמכְָרחוֹת לְִהְתפֵָּרק – 

רוּיוֹת: ֵתּי ֶאפְָשׁ יֵׁש ְשׁ

ם כָּל ַהזְַּמן,  ָהיְָתה ָשׁ ֹּל ִמגַֹּבּה ַרב וְִתְתַרֵסּק ֶאל ָהִרצְפָּה ֶשׁ ִתּפ אוֹ ֶשׁ

ָהעוֹלָם כֻּלּוֹ ֻמְרכָּב ִמַמּדְֵרגוֹת ְבָתּ ֶשׁ וְַרק ָחַשׁ

ֹּל לָנֶצַח. ֹּל וְִתפ ִתּפ אוֹ ֶשׁ

ַהִקּיְטׁש הוּא ִקיְטׁש. יֵׁש ִסָבּה ֶשׁ

לְּךָ ֵהן לֹא גְּלִיץ' וְכָל ַהָטּעוּיוֹת ֶשׁ

ַאָתּה ָחכָם נוָֹרא.

לְּךָ, יַלְדּוֹן ָאז ִתְּרקֹד ְבַּמֲעלֵה ַהַמּדְֵרגוֹת ֶשׁ

קוֹפִיף ָקָטן
ָ לְּך לֵךְ ִתְּרקֹד ֶאת ַהֲהָברוֹת ַהָבּרוֹת ֶשׁ

לֹא ָטִעיָת

ָטִּעיָת כְֶּשׁ

זֶה ָהיָה ְבּדִיּוּק ַהדָָּבר ַהנָּכוֹן לֲַעשׂוֹת.

כָּל ָהְרגָׁשוֹת ָהֵאלֶּה

ֵהם ַמָתּנָה יוֹצֵאת ִמן ַהכְּלָל

לְלֹא יוֹצֵא ִמן ַהכְּלָל.

כָּל ֶרגֶׁש וְגֶֶרׁש

פִּירוֵּאט

ֶרגֶל ְשׂמֹאל ְמׁשוּכָה לְָאחוֹר

וְַאָתּה ַאֲחֶריָה

ל ׁשוֹר. כְּמוֹ גַּל ֶשׁ
לֹא צִָריךְ לְָהִבין אוְֹתךָ

ַמְספִּיק לְִראוֹת.

שי קומרוב מחול המדרגות
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ֶעצֶב )דְִּמָעה(

ֶחְמלָה )ֶחלְמוֹן(

לֹא כְִּתיָבה – דִּבּוּר

כְִּתיָבה זֶה לְַבד. כְִּתיָבה זֶה לְַהגִּיד

לְִתּי. נִכְַשׁ

ֹּה ׁשוּם ַאיֶּלֶת. ו, וְֵאין פ לִּי ַעכְָשׁ ָהֶעצֶב ֶשׁ

ֲאנִי לֹא ַקיָּם, ְבֶּעצֶם. ֲאנִי לֹא יוֹדֵַע ִאם זֹאת ַמְסָקנָה אוֹ ַהְחלָָטה.

ֹּה – ָאז לָָמּה לִכְעֹס? נְֶחָמד פ

ֹּה – ָאז לָָמּה לִכְעֹס? ֵקט פ ָשׁ

ֶקר כַַּעס זֶה ֶעצֶב וְֶעצֶב זֶה ֶשׁ

וְּבֶעצֶם ַהכֹּל ִשְׂמָחה ַאַחת גְּדוֹלָה

ל ַאיֶּלֶת וְלָכֵן ֲאנִי נְֶחנָק ִמדְָּמעוֹת ֶשׁ

ַאיֶּלֶת ֲעצוָּבה ַאיֶּלֶת ְשֵׂמָחה

לֹא רוֹצֶה ַאיֶּלֶת, ַאיֶּלֶת לֹא רוֹצָה

ֲאנִי נְֶחנָק

יר ַבּּסוֹף ַהכֹּל קוֵֹרס וְהוֹפֵךְ לְִשׁ

ַאֲהָבה גָּרוַּע

ַאֲהָבה גְּרוָּעה

וֲַאנִי ְמוֵַתּר לְגְַמֵרי

כָּל ַהִקְּרָקס קוֵֹרס

ָהאֶֹהל ִמְתמוֵֹטט וְהוֹפֵךְ אוִֹתי

לְיַלְדָּה ְבִּשְׂמלָה גְּדוֹלָה ִמדַּי.

שי קומרובשיר פרידה 1 

לֹּא יְִהיוּ כָּאן ִאי ֲהָבנוֹת: קֹדֶם כֹּל, ֶשׁ

כַּב ִעם ָאְסנָת. ֲאנִי רוֹצֶה לְִשׁ

פְִּריׁשוּת כָּמוָֹה כְָּמוֶת

ּשׂוֹנֵא לְִרצוֹת וְֶאת זֶה ֲאנִי אוֵֹמר ְבּתוֹר ֶאָחד ֶשׁ

 שׂוֹנֵא לְִרצוֹת. לֹא סוֵֹבל ֶאת זֶה. 

לֹא רוֹצֶה לְִהיוֹת ְבִּעּמוּת ִעם ָהעוֹלָם

ְבּׁשוּם אֹפֶן.

שי קומרוב רווקות 1
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מתוך ספר בכתובים

 אמרתי אני ולא פתחו. אמרתי אני ולא 

נפתחו שערי שמיים. בעל-חלל תן לי חללך, 

בעל-חלל רק לי. בעל-חלל, אני ממציא אלים, 

מלאכים, כוכבים, מזלות, משהו שימלא לי חלל. 

אבל בקומי אני רואה שראיתי לילה. סתם לילה.

 בעל-חלל, עשה שזה לא יהיה סתם לילה. 

בעל-חלל, עשה לי יקום מלילה. בעל-חלל, 

באשר אינך, תן לי כוכב-אני אחד, דבר-אני אחד 

או מושג-אני אחד, מה זה חשוב? הוויה אחת 

שהיא אני-אני, בלי פסיכולוגיה, בלי סוציולוגיה, 

ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, הוויה אחת שהיא אני-

לוגיה, שהיא אנלוגית רק לי. אבל אתה בדיה, 

בעל-חלל. אמצעי ספרותי שבדיתי הלילה.

עודד כרמלימהירות בריחה
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 כל אחד מבני האדם עכשיו, בחיי, באשר 

אינם, כל אחד מבני האדם עכשיו, שיהיה כל אחד 

רק שיהיה, רק שלא אצטרך לבצע את הליכת 

החלל הזאת לבד, את הליכת החלל ששמה חיים, 

הליכת חלל משום מקום לכלום, ללא משימה, 

ללא כלי עבודה ולא בחלל בכלל - אבל עם כל 

האימה של הליכת חלל, עם כל הבדידות.

 אז האם אנחנו לבד ביקום? לגביכם אני 

לא יודע. אני כן.

 כשהייתי ילד ההורים קראו לי 

"אסטרונאוט" כשם גנאי. הלוואי. אני לא מרחף. 

אני סתם מנותק. ואני רואה איך אני חי. מה אני 

חושב, שאני לא רואה? אני רואה איך אני חי.

 ואפשר לנצח בבחירות בלעדיי. ואפשר 

למלא את האצטדיון בלעדיי. ואפשר להתחיל 

לאכול בלעדיי. ואני יכול להמשיך, אבל אתם 

יכולים להמשיך בלעדיי. העץ לא מעניק צל, 

הוא אוכל את השמש. ואני לא כותב ספרות, אני 

אוכל את הלב. וחבל, כי היה לי פוטנציאל. היה 

לי פוטנציאל לא לכתוב את הספר הזה. היה לי 

פוטנציאל גדול לא להיות. ולא מימשתי אותו 

כשמימשתי אותי.

 גם אני אמצעי ספרותי שבדיתי הלילה. 

אבל כשיעלה היום אני אמשיך להיות אמצעי 

ספרותי ואילו אתה תהיה חלל באמת, שלם 

באמת, בעל חוקיות מובחנת, בדידה. ואילו אני 

המקיף אותך אהיה בודד מבלי להיות לבד, אהיה 

עם עצמי אפילו מבלי שיהיה לי עצמי להיות 

איתו.

 אני שומע צל צולל בכלום ויודע: חיי הם 

אונומטופיאה ליקום.

 מה ביקשתי? להשחיל מילה משל עצמי, 

לפתוח את פי מבלי שיישפכו לי רוח ומים לא לי, 

שבחישוב הכללי, כשייחתם ספר היקום, יימצא 

שסכום כל האנרגיה לא היה אפס, שהיה אפס 

פלוס אחד קטן, או אפס מינוס אחד קטן, מה זה 

משנה? שאני הקטן, הזעיר, הוסיף אחד או גרע 

אחד, אבל שלא היה אפס, שלא היה סתם. שהיה 

אחד כזה, כרמלי. משהו כזה.

 כשפגשתי אותך האמנתי שיש לך את 

הטכנולוגיה לחלץ אותי מכאן. כל אישה שאהבתי 

האמנתי שיש לה את הטכנולוגיה לחלץ אותי 

מכאן. מה שהתברר כנכון כשנחלצת ממני, 

כשנטשת אותי במחנה העקורים כדור הארץ.
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 לא. לא היה לי זמן לנשום. לא נשמתי 

בכלל. ולהזכירך: את כל חייך לא נשמת פעם 

אחת. אני בא משושלת ארוכה של לא-נושמים. 

אנחנו לא נשמנו עוד לפני שהיו די אצות כחוליות 

בעולם כדי להפיק חמצן. אנחנו לא נשמנו עוד 

לפני שהיה זמן. הנשימה האחרונה שלנו הייתה 

גם הראשונה, וגם היא הייתה יותר מדי.

 המוות-לילה מערטל את התחבולה. 

האוויר מעולם לא היה לנשימה. כל הזמן הזה 

הוא היה חלל. סתם חלל כחול.

 חבר שואל: מה רע? מה יש? יש שמש יש 

ירח יש צחוקים, ותמיד יש אחת שרוצה, כי תמיד 

יש תמיד, ותמיד יש יש, יש יש יש! ורק לי לא 

טוב? ורק לי לא בא? לא הולך? לא חבל?

 חבל, אבל רק לי.

 ואבא שואל: ואיך אתה עם כסף? אתה 

מסתדר עם כסף? אתה בסדר עם כסף עכשיו? 

ומוסיף: לא, כי אתה כבר לא ילד.

 כתבתי שירים, אבל כדור הארץ היה 

משקולת נייר.

 ואמא שואלת: ולא קר לך ככה בחלל?

 קר. ומוטב היה לו נשארתי בבטן אמי. 

ולפני כן מוטב היה לו נשארתי בבטן כוכבי. 

ולפני כן מוטב היה לו נשארתי מפוזר ומעורפל 

בערפיליתי, לא פוגע ובלתי פגיע, ובתוך כך נוגע 

בחיים רבים יותר מכפי שאי פעם אגע בצורתי 

הצרה, הצרורה.

 וסבתא ז"ל שואלת: לחלל כן, אבל להרים 

טלפון לא היה לך זמן?
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ַהּקוֹלִיְבִּרי וְַהצּוּפִית בּוֲֹהִקים ְבּטוְּרִקיז

יוֹנְִקים צוּף ְבַּמּקוֹר ְמֻאנְָקל,

וְּמפְַרפְִּרים כְּמוֹ ֶחֶרק

הוּא נִפְָרד. לֹּא יוֹדֵַע ֶשׁ ֶשׁ

ּ ֲאנְַחנוּ זִִהינוּ זֶה ָבּזוֹ ֶאת ַעצְֵמנו

וְִהַסְּקנוּ ִמכָּךְ נֵצַח.

פֶּלֶא הוֹצִיא ֵמִאָתּנוּ קוֹלוֹת זִֵהים

נִפְנַפְנוּ ְבֵּאיָבֵרינוּ ְבֵּתאוּם

וְֵהַרְחנוּ ֶאת ַהגּוּף כְֶּאָחד.

ָאנוּ ְבּנֵי אוֹתוֹ ַהּסוּג. ב ֶשׁ ֹׁ ָטִעינוּ לֲַחש

ּזוֹ ֵאבוֹלוּצְיָה ִמְתכַּנֶֶּסת. לֹא ֵהַבנּוּ ֶשׁ

ה ַעד ַהיּוֹם עוֹלִים לַיַָּבָּשׁ יֵׁש דָּגִים ֶשׁ

וִּמְתַהלְּכִים לְפֹה, לְׁשָם.

ַחד ֵהם ב ֶשׁ ֹׁ ר לֲַחש ֶאפְָשׁ

ת ְתַבֶּקֶּשׁ ַאךְ ַהַמְּסָקנָה ַהִמּ

ֵהם זְקוִּקים ִהיא דַּוְָקא ֶשׁ

לְִסִביַבת ִמְחיָה ַאֶחֶרת.

נדב נוימןאבולוציה מתכנסת

ֹ ַהִבּיִטי ַבַּחְרצִית ַהּזו

ְבִריִרית ֵבּינוֹת ָהרוַּח ַהַשּׁ

ל ָאדָם יְִרמֹס כָּל צַַעד ֶשׁ

דֹּד ִמֶמּנָּה ֶאת כָֹּחּה יְִשׁ

כָּאן מוּלֵנוּ ִמן ַהנֵּצַח; ֶשׁ

נֱֶּהָרס. ֵאין ָבּּה כְּלוּם ֶשׁ

ֶבר אוֹר וְחֶֹמר ָבּּה כָּל ֶשׁ

ָאצוּר ֵמָאז ֵהנֵצָּה

חוֶֹקֶרת ֶאת ַעצְָמּה. ָהַעיִן ֶשׁ

ְבִּהנֵָּתן ָאדָם יִדְרֹס

ָתּגוּר ִעּמוֹ ְבּכַף ָהֶרגֶל

ֵאם ַהנֵּצַח ְבַּעצְָמּה

ִבּצְהוֹב ֲעלֵי כּוֶֹתֶרת

בֹּץ לֹא זָר לוֹ; וַּמגָּף ֶשׁ

ֶאלֶף ְרֵעִבים יֹאכְלוּ ָאז

ל ַהיֵּׁש ִמיְקרוְֹסקוֹפְּיָה ֶשׁ

ֶקט ַתַּחת וְיִָטְּמנוּ ְבֶּשׁ

זֶַרע ֶבּן ָעלִים ַאֵחר.

ַהִבּיִטי ַבַּחְרצִית ַהּזוֹ

ִהיא נְֶחֶטפֶת לִפְנֵי ֶשׁ

ֶאל ָמקוֹם ַאֵחר ַבּזְַּמן

לֹּא הוֹלֵך לְׁשוּם ָמקוֹם; ֶשׁ

גַּם ֲאֲנְַחנוּ נֵָחֵטף וְנִָטֵּמן ָבּּה

ְבַּמגָּף וּבֹץ-ּתוֹלָע

וְנִזְַרח ִבּצְהוֹב כּוֶֹתֶרת

ל ָהַעיִן ַהגְּדוֹלָה. ֶשׁ

נדב נוימן החרצית
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ַתּפְנִי ֶאת ַהגַּב וְלִֹעי  ָמה ֶאֱעֶשׂה כְֶּשׁ

עוֹד ׁשוֵֹאג כֲַּאִרי ְמאָֹהב 

דְָרֵתךְ ְבּכֻלּוֹ ַהֻמְּרָעב  ַבֲּעִסיס ִשׁ

זִּכְרוֹן ַהְבָּשִׂרים ִמְתַענֵּן בּוֹ נְִרָקב כְֶּשׁ

ֵתּצְִאי  כְַּקְבּצָן לְזָָהב וְָאצָן ֶאל ַהַקּו כְֶּשׁ

נִים כָּב? ָשׁ וְַתצִּיִעי ִעָמּךְ ַהִמְּשׁ

נַּי ֶאל ַהחוּץ  ָהאוֹצָר ָטמוּן ְבִּבְטנִי ַאךְ ִשׁ

לְָהנִיב ַמְטמוֹנִים וֵּבינוֹת ֲאָבנִים

ָבּאת פַנִּים ַעד ֶשׁ ַרק קֹר וְּשׁ

וִּמלֵּאת לִי יָדַיִם פְּנִינִים

נְָהב. ַעד נְֶחלַצְְתּ וְנַָעצְְתּ ִבּי ֶשׁ

ו? ָמה ֶאֱעֶשׂה ֵמַעכְָשׁ

שירי ללושמעכשיו

דּוַֹתיִךְ ַבְּרָקנִים מֹר ַעל יֲַחפוּת וְַאְשׁ ֵאיךְ לְִשׁ

ַמלְָתּעוֹת ַמכְִבּיר גִּילֵךְ ֶאל ֲעֵקַבי ַהנְּכוֹנִים 

חוּן ד הוּא ָשׁ פַע ַטל ֲהגַם ָהֶאֶשׁ לְִהָסֵּחף ְבֶּשׁ

וְלֹא לִנְעֹל ַמַסּד ַרגְלַי ְבּנֲַעלַיִם, ֵאיך לָזוּן 

לֵם  ֵאִריּוֹת וְעוֹד לִנְגַֹּהּ אוֹר ָשׁ ְשׁ

כַּף יָדֵךְ כּוָֹסה ָעלָיו כְָּתי״ו ַעל ָאלֶ״ף ִמְתקוֵֹמם כְֶּשׁ

כַּב כְּפֶגֶר, נֶגֶב ַקיִץ ְבֵּעירֹם ָאדֹם ָרפֶה לְִשׁ

וַָריִךְ ֶשיִּדְַהר וִיַספֶּה כְִּמנוֹפֵף לְצִי ְשׁ

שירי ללוש איך לשמור על יחפות
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כַָּמּה ֲאנְַחנוּ ְמנָֻמִּסים.

כַָּמּה לֹא יָכֹלְנוּ לְדַלְדֵּל ֶאת ַהזְַּמן.

ֲאנִי נְִספֶּגֶת ִמחוּץ לְַעצְִמי.

לִּי. ׁש ֶשׁ ָעה ֵשׁ לְּךָ נְִמצִָאים ְבָּשׁ ים ֶשׁ ַהנְָּחִשׁ

יִרים. יר ִשׁ ָרצִיִתי לִָשׁ

לְכֻלָּם ִמלְַּבדִּי יֵׁש לְפָחוֹת ִמְרפֶֶּסת ַאַחת.

ׂדֶה ִבּלְַבד ׂדֶה, וְּבתוֵּתי ַהָשּ נִזְכְַּרִתּי ְבּתוֵּתי ַהָשּ

ל ָמַרת ַאלְטוֹן. ֶשׁ

ִקּלַּפְִתּי ֵמַעצְִמי ָהיוּ כְִּתֵמי ׁשוֹקוֹלָד. ַמה ֶשּׁ

ֵאינִי זוֹכֶֶרת ָמַתי ֵהם נְִקְרׁשוּ ַעל עוִֹרי.

נִי. ל יוֹם ֵשׁ ֲאנִי ְמַחֶבֶּבת ֶאת ֶמזֶג ָהֲאוִיר ֶשׁ

לִּי? עוּל כְּמוֹ ֶשׁ לָָמּה לֲַאֵחִרים ֵאין ִשׁ

גל עזרןשים לב

ֶמׁש לְפָנַי, לִפְנֵי ַהכְִּריָעה פַָּרְשִׂתּי ֶאת ַהֶשּׁ

ֲאָבל ַאָתּה ֵאינְךָ סוֹפֵר ֶאת ָהרוּחוֹת

ל צֶַבע נָכוֹן,  ִביב ֶשׁ יב ְשׁ  ֲאנִי ִמְתַאֶמּצֶת לְנַּסוֹת לְָהִשׁ

נַגִּיד, יָרֹק וּוָרֹד, נַגִּיד

לֹּא ָהיָה לָנוּ ְבּאוֹתוֹ ַהיּוֹם. וְָהאוֹפַנַּיִם. ָהיוּ לָנוּ ַבּפַּאְרק ֶשׁ ַהַמּיִם ֶשׁ

ָהיִיִתי ְמסוָּרה לָאוֹרוֹת.

ָהפְכוּ לְִבִריּוֹת ְמָתּ ֲעצִָמים ֶשׁ ַאָתּה נַָשׁ

ָאסוּר וֲַאנִי ִשַׂחְקִתּי ַבֲּעצָמוֹת. לִַטּפְִתּי לְַמרוֹת ֶשׁ

ֵהם לֹא ִמְסַתּכְּלִים ֵהן ָהיוּ ֲחדָׁשוֹת, ָבּדְַקִתּי ֶשׁ

נַּיִם ִמֵמּאוֹת ֲאֵחרוֹת,   ֲאָבל ֵהם ֵהִביאוּ לִי ְמנָחוֹת, ִשׁ

עֹדֶף לֹא נָכוֹן לְַמְטְבּעוֹת 

ַאָתּה יוֹדֵַע ִמּקוּם ְמדֻיָּק ל ָהאוֹצָרוֹת ָאַמְרָתּ ֶשׁ וַּמה דִּינָם ֶשׁ

ָאר ַהדְָּבִרים לֹא ָהיְָתה לְךָ ְרׁשוּת( )לְִשׁ

ים. נּוְֹתרוּ ַרק נְָחִשׁ וֲַאנִי ִמצְַטֶעֶרת ֶשׁ

יְִּתַקיְּמוּ. ָאסוּר ֶשׁ ֲאנִי ְמבֶֹעֶתת ִמַמָּבִּטים ֶשׁ

עוֹד לֹא נִפְגְּעוּ. ֲאנִי שׂוֶֹרפֶת צְדָפִים ֶשׁ

ֲאנִי לֹא ְמָעֶרֶבת הוִֹרים.

ים. ֵאלוֹת ֶאת ָהֲאנִָשׁ ֲאנִי לֹא ׁשוֶֹאלֶת ְשׁ

ֲאנְַחנוּ לֹא פְַּחָמן זֵֶהה.

ֶמׁש ֲאֵחרוֹת  ית ֵבּין ַמַעְרכוֹת ֶשׁ לִיִשׁ ְבִתּי ַעל ַמֲעָרכָה ְשׁ  ָחַשׁ

וְִהצְלְַחִתּי

לְִהְתַבּּזוֹת.

ַהָתָּרה. ַהכָָּרה. ֲהפָָרה. ֶהפְֵקרוּת.

גל עזרן מיטה חולה
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סוֹגִי בּוֹטוֹם בּוֹי לֹא ָהיָה מוּכָן לְזֶה. 

ִׂאית. הוּא ְבּתוֹךְ ַמָשּ ַבּלַּיְלָה ָחלַם ֶשׁ

ֹ ם. זֶה ִהְבִהיל אוֹתו הוּא לֹא יָדַע ֵאיךְ ִהגִּיַע לְָשׁ

נִּפְְתָּחה ַהדֶּלֶת הוּא ְמאֹד. כְֶּשׁ

ים ִמְסִּביבוֹ הוּ. כָּל ָהֲאנִָשׁ זִנֵּק ַהחוּצָה וּפָגַע ְבִּמיֶשׁ

ּ יטוּ יָד דְִּבּרוּ ֵבּינֵיֶהם נִּסו הוִֹשׁ

לְַהְרגִּיַע, הוּא ָאַמר לֶָהם

ִתּפְגְּעוּ ִבּי.  ֲאנִי לֹא ִהְתכַּוַּנְִתּי. וֲַאנִי ְמפֵַחד ֶשׁ

ֵתּי ַרגְלַיִם וּצְָהלוֹת.   הוּא ָאַמר ֶאת זֶה ַבֲּעִמידָה ַעל ְשׁ

זֶה גַָּרם לֶָהם לַָקַחת ֶחֶבל. זֶה גַָּרם לְסוֹגִי בּוֹטוֹם בּוֹי

ִבְּשׂפָָתם כָּכָה ֵהם ְמנִַסּים לְִהָבֵּהל עוֹד יוֵֹתר. הוּא לֹא ֵהִבין ֶשׁ

לֲַעזֹר לוֹ. סוֹגִי בּוֹטוֹם בּוֹי

כְָּבר ָבַּרח. הוּא דַָּהר וְדַָהר וְלֹא ָעצַר ַעד ֶשׁ

ֹ לּו ב ַעל כְּלוּם וְֶהְרגִּיׁש ֶאת ַהגּוּף ֶשׁ לֹא ָחַשׁ

ֶהְרגִּיׁש ׁשוּב נְִרפֶּה. ַעד ֶשׁ

ָבּטוַּח. 

ַאַחר כָּךְ ֵהִעירוּ אוֹתוֹ, הוּא ָאמוּר לָרוּץ ַהיּוֹם. 

ַמע אוָֹתם אוְֹמִרים,  הוּא ָשׁ

הוּא זֶה, לוֵֹקַח לוֹ זְַמן ַעד ֶשׁ

נִכְנָס לִָענְיָנִים וְָאז הוּא

עוֵֹקף ֶאת כֻּלָּם. הוּא ָרצָה לְַהגִּיד לֶָהם

ָהֲאדָָמה ְרֻטָבּה. לִּי ׁשוְֹקעוֹת כְֶּשׁ ם יַָרד, וְַהפְָּרסוֹת ֶשׁ גֶֶּשׁ

ֶאְתמוֹל ַבּלַּיְלָה לֹא ִהפְַסְקִתּי לְִברַֹח, וִּבכְלָל, זֶה לֹא זְַמן טוֹב

ים. לְִריצוֹת וֲַאנִָשׁ

רוני בהט פורטרט

ִמְּתַהפֵּךְ לְָאחוֹר ָתִּמיד ַרק ֶאָחד ֵמִאָתּנוּ ְמנַצֵַּח כְֶּשׁ

ִבּזְכוּת ַהַמֲּחלוֹת ַהנֲַּעלוֹת יֵׁש גַּם לְךָ אוָֹתן גַּם לִי

ֵהם ְמִריִחים אוָֹתנוּ ֵבּין ַהוִּילוֹנוֹת.

רֹב ַהדְָּבִרים ֵאינָם ׁשוֹנִים וְּבכָל זֹאת

יב ֲאנִי ׁשוֶֹאלֶת ַעל ְקלָאוּס ׁשוּב ֵאינְךָ ֵמִשׁ כְֶּשׁ

ֶבת זָוִיּוֹת, ַאָתּה חוֵֹתךְ ֲחָתכֵי זָָהב ֲאנִי ְמַחֶשּׁ

חוֹכֵךְ ַבְּטַּרפֵּזִים

וֲַאנְַחנוּ ַרק ַעל ֶרגֶל ַאַחת

 ְתּׁשוּאוֹת, יְִריָקה ַבּיָּצִיַע, ֵאין ְבֵּרָרה, ֵהם ַמֲעִריצִים אוָֹתנו, 

ָתּקֹד ִאִתּי ִקדָּה

ִהְתַאַמּנּו,  לִּי, ָתּקֹד יַַחד ִאִתּי כְּמוֹ ֶשׁ  ַבּגַּבֹּה ֶשׁ

ל וְצָדְַקִתּי ְתּפֵַשּׁ ָאַמְרִתּי לְךָ ֶשׁ

ֹּוֵבל ְמאֹד  ס  וְַאָתּה ַמצְִבּיַע, ִתְּרִאי, יֵׁש כָּאן ַאְריֵה ֶשׁ

וְּבכַוָּנָה ַמפְנֶה ֶאת ַהָקָּהל

לְַמּקוֹמוֹת ַהלֹּא נְכוֹנִים.

גל עזרןהיינו נוכחים בקרקס 





36

56

37

56

חורף 02017-8 גיליון 00009

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-

לְִהְתַרֵסּק ִעם ָמטוֹס יוֵֹתר כּוֵֹאב לְִהְתַרֵסּק

ְבּלִי ָמטוֹס ֲאָבל ֶבֱּאֶמת ֲהכִי כּוֵֹאב לְִהְתַרֵסּק

ְבּלִי ֲאדָָמה ַרק ַטיָּס ְמיָֻמּן ְבּיוֵֹתר יָכוֹל לְִהְתַרֵסּק

ֵאר ַבַּחיִּים ְבּלִי ָמטוֹס וְּבלִי ֲאדָָמה וֲַעדַיִן לֹא לְִהָשּׁ

ׁשוּם דָָּבר כְָּבר לֹא יֲַעצֹר אוֹתוֹ ִאם הוּא רוֹצֶה לְִהְתַרֵסּק

ל חוֹל כִּי ִהְתַרְסּקוּת הוּא יְִתַרֵסּק גַּם ַעל פָּחוֹת ִמגְַּרגֵּר ֶשׁ

ִהיא כְָּבר ְתּפִלָּה ֲעבוּרוֹ 

נח אנגלהרד¤

לאמי  

ִאם לֹא ֵתּלְכִי ׁשוּב ֲאנִי אוֵֹמר לָךְ ֶשׁ

ׁשוּם דָָּבר כְָּבר לֹא יוּכַל לָלֶכֶת

ִאיׁש לֹא יֵצֵא ֵמַהדֶּלֶת

ַחיּוֹת ַהֶטֶּרף יְַבְקּׁשוּ לְִהְתַבּיֵּת

הוּ ַאֵחר יְִהיֶה ְתּנוָּעה ַמֶשּׁ

יָמה אוּלַי-צִלְצוּל, אוֹ ֶרֶטט-נְִשׁ
ֲאָבל ׁשוּם דָָּבר כְָּבר לֹא יֵלֵךְ

יִצְַעד-ַבּדֶֶּרךְ-ַהנְִּמַתַּחת

ִאם לֹא ָתּׁשוִּבי ֲאנִי אוֵֹמר לָךְ ֶשׁ

ׁשוּם דָָּבר כְָּבר לֹא יוּכַל לָׁשוּב

ַהַקְּרַקע נִפְֶרֶמת כְּמוֹ חוָֹמה

ָהַרַעׁש נְִבזֶה, ַהְתּאוָּרה מוּזָָרה

הוּ ְמנֶַסּה וְׁשוּב מוֵֹעד ַמֶשּׁ

כִּי ׁשוּם דָָּבר כְָּבר לֹא ָחׁשוּב

ִאם לֹא ְתּנִַסּי-ְבַּעצְֵמךְ 

ַחר-פְִּעיָמה ֹּה-לְַבדֵּךְ-ְבַּשׁ ֲאִרי-פ ִאם-ִתָּשּׁ

ִאם לֹא לָךְ  ֲאנִי אוֵֹמר לָךְ ֶשׁ

ִאיׁש לֹא יוּכַל לוַֹמר עוֹד דָָּבר

נח אנגלהרד ¤
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כָּל ֶאָחד יֵׁש לוֹ ַתּפְִקיד ָבּעוֹלָם ַהזֶּה

ִמלְַּבד ַהַתַּחׁש.

ַהַתַּחׁש ֵאין לוֹ ַתּפְִקיד ָבּעוֹלָם ַהזֶּה.

הוּא – כָּל ַתּפְִקידוֹ לְִהיוֹת ְבַּתפְִקיד.

ָאסוּר לֱֶאכֹל ַתַּחׁש ְבִּאיֵּי ַאנְדָָּמן ָהיָה חֹק ֶשׁ

לָָמּה חוְֹקקוּ?

ִתְּהיֶה ִסָבּה. כִּי ַאף ֶאָחד לֹא ָאכַל ַתַּחׁש ְבּלָאו ָהכֵי, וְָרצוּ ֶשׁ

ַאל אוֹתוֹ, אוּלַי יֵׁש לוֹ ַתּפְִקיד ָבּעוֹלָם ַהָבּא. נְִשׁ

ַתַּחׁש, יֵׁש לְךָ ַתּפְִקיד ָבּעוֹלָם ַהָבּא?

ַהַתַּחׁש עוֹנֶה: ִמיָּד ֲאנִי ָבּא!

ַמִהי ּתוָֹרה?

ָהיָה ֶאָחד ְבּלִי ַתּפְִקיד, ָעשׂוּ לוֹ ַתּפְִקיד.

ַמִהי ַאֲהָבה?

נַיִם ְבּלִי ַתּפְִקיד, ָעשׂוּ לֶָהם ַתּפְִקיד. ָהיוּ ְשׁ

ְברוֹן לֵב? ַמהוּ ִשׁ

ה ְבּלִי ַתּפְִקיד, ָעשׂוּ לֶָהם ַתּפְִקיד. לָשׁ ָהיוּ ְשׁ

ַמהוּ עוֹלָם ַהָבּא?

ָהיָה ׁשוּם דָָּבר וְָהפְכוּ אוֹתוֹ לְַתַחׁש.

 

ָהלַךְ לְֵבית ַהכְּנֶֶסת. ַמֲעֶשׂה ְבַּתַחׁש ֶשׁ

ָאלוּהוּ: ַתַּחׁש, ַמה לְּךָ וּלְֵבית ַהכְּנֶֶסת? ְשׁ

ר. לֹּא נַָתן לִי אֶשׁ ָענָה: מוֹדֶה ֲאנִי לֵאלִֹהים ֶשׁ

ָאלוּהוּ: ַתַּחׁש, ֵאיזוֹ ּתוֹדָה ִהיא זוֹ? ְשׁ

ר. ַחיָּב ֲאנִי לְִהיוֹת ְמֻאָשּׁ ָאז ָהיוּ ְמחוְֹקִקים ֶשׁ ָענָה: ֶשׁ

עמנואל יצחק לויהתחש
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 חשוב לי שתיקחי בחשבון את האפשרות 

שבעוד 14 מיליארד שנה, כשימות היקום, כל 

החלקיקים המפוררים באנטרופיה מוחלטת 

יקפצו ויסתובבו וירקדו ויתהוו לכדי אינסוף 

אפשרויות, וכל הרגעים שלנו יקומו לרגע שוב, 

וכל הרגעים שלא היו לרגע יקומו, ואת יודעת 

שיכול להיות שגם הרגע, כרגע, הוא רק רגע 

כזה של סוף היקום. אז חשוב לי שתדעי שכל 

הרגעים שהיו לרגע יהיו שוב, ואלה שלא היו 

יהיו, לרגע, ויהיה שוב את ואני, ואותו רגע שהיה 

שלנו וכל הרגעים שלא היו לנו, יהיו, הכול יהיה, 

ויהיה מרגש. אני רק רוצה שתדעי, שהחלקיקים 

יפגישו בינינו שוב, שיהיה מפגש חלקיקי במרק 

האנטרופיה האינסופית של קץ היקום, ויהיה שוב 

קיץ כמו שהיה לנו, ואני רוצה שתדעי שגם אם 

לא רצית אותי אלף פעם בקיץ ההוא, יהיה קיץ 

לתל אביב בריקוד החלקיקים בו תאהבי אותי 

ג'רמי פוגל הקיץ שלנו בקץ היקום

כמו שאני אוהב אותך, ונהיה מאוהבים כל הקיץ 

הזה, ויהיה אוקייני ונשגב ושקט וטוב, ובכלל, 

את יודעת, חשוב לי שתדעי שיהיו דברים קשים 

בקץ היקום, יהיו רגעים הזויים, אבל יהיו גם 

דברים מדהימים, ותל אביב תתעלס עם עצמה 

באופן אבסולוטי כשהחלקיקים ישדכו את כולם 

לכולם, וכולם סוף סוף יהיו עם כולם בו בזמן, ותל 

אביב תמומש סופית, הקיץ שלה יהפוך לאידאה, 

והיא תאהב את עצמה באהבת הכול לכול, וחוף 

גאולה ירקוד את קץ הימים. זה יהיה מדהים. 

אבל בעיקר, את יודעת, בעיקר יהיה לנו רגע, 

רגע שלנו, וזה יהיה רגע אחרון ודי לכל הרגעים 

שיכולים אפילו להיות. אז זה בסדר שאת לא 

רוצה לראות אותי באלנבי בחמישי. פשוט נקבע 

במקום להתראות בעוד 14 מיליארד שנה.
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 על כל תו שאתה מנגן יש תו שאתה 

לא מנגן, וכל מנגינה מתנגנת במקום כל שאר 

המנגינות; על כן אתה לא מנגן, גם כשאתה מנגן. 

על כל מילה שאתה אומר יש מילה שלא אמרת; 

על כן אתה לא מדבר גם כשאתה מדבר. על כל 

משפט שאתה כותב יש משפט שלא נכתב; על 

כן אתה לא משורר גם כשאתה משורר. וכדי לא 

להרוס כשאתה יוצר, אתה לא יוצר גם כשאתה 

יוצר; על כן אתה יוצר באי-יצירה. על כל חיים 

שאתה חי יש את החיים שלא חיית; על כן אינך 

קיים בעודך חי. אומרים שאתה חכם, אבל אם 

היית חכם היית גם טיפש. אין בעצם הרבה מה 

לומר עליך. אולי רק שלפעמים אתה מאוד מזכיר 

את עצם היש.

ג'רמי פוגל לגואו שיאנג
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ָהַאֲהָבה,  ֲאנִי

                  ַמצָּב

ָטה, צוַּרת דָּגָה       ל ַהפְָשׁ                            ֲאסוֹנִי    ֶשׁ

     ַהְמֻחיֶֶּבת לִַמְתָאר, פַּס 

                              כָּחֹל      

ל ֵהָריוֹן     וְגַּס                                   ָאְמָרה.  ֶשׁ

זֶּה ָהיָה צִָריךְ לְִקרוֹת      ֶשׁ

לוֹת         ְמֻרָשּׁ

ָהיָה יֵָּעֵתר, ֶשׁ                  ִבּכְדֵי ֶשׁ

                                            צִָריךְ יוֵֹתר

יִּזְדְָּרחוּ בּוֹ ִרבּוֹאוֹת                                      ִבּכְדֵי ֶשׁ

                                               שזֶּה

                                         ָהיָה צִָריךְ לְִהגֵָּרר

ִביל                                        כְּמוֹ גְַּרזֶן לְאֶֹרךְ ְשׁ

                                              ְבּצֳָהֵרי

                                                            

                                                           אוֹ לְפָחוֹת 

                                                            

יְּדְַבּרוּ ֵאלָיו ֶשׁ

ַעד ַהבֶֹּקר.

                           

              וּלְַחיֵּי ָהַאֲהָבה ָאְמָרה     ָהַאֲהָבה ְבּמוּדָעוּת 

   ֲחֵסָרה לְַמצָָּבּה,  וּלְַחיֵּי גְּזָרוֹת כְּמוֹ ִעְבִרית ְבּרוָּרה

ָבּּה ִבְּמֵהָרה נְַחדֵּׁש ִהְתמוְֹטטוֵּתנוּ 

                                     נֹכַח ִמכְָתּב ָחדָׁש.

ָאט         ָאְמָרה  ָהַאֲהָבה,      יֵׁש  ֵאיזֶה ְשׁ

ַהגּוּף עוֵֹבר      כְֶּשׁ

                ֵמאוֹר  ַעד אוֹר     נְִמָסר כְּאוֹר 

ִמנֵּר לְנֵר                       וְיֵׁש

ה  כָּל כָּךְ ֲהמוֹן ִמין             וּנְִטיָשׁ

דְִּבָּרה ְבִּהְתפְָּרָקה ְסָאה   

ה;    נִּגְדְָּשׁ ֶשׁ

זֶּה ָהיָה צִָריךְ יוֵֹתר     ָאְמָרה     ֶשׁ

                                     ַהְרֵבּה יוֵֹתר  

                                                 גְָּבִרים     וַדִָּאיִּים-

                            ִעם ַהיָּדַיִם 

                                      וְַרגְלַיִם

ֵהן יוֵֹתר וַדִָּאיּוֹת, יוֵֹתר                                                  ֶשׁ

ל בֶֹּקר        ִעם ָהרֹאׁש                    ִהְתעוְֹררוּיוֹת  ֲחבוּקוֹת ֶשׁ

הוּא ָחֵסר         ָטרוּק ַעל ֶהָחזֶה כְֶּשׁ

ְבּמוּדָעוּת לְַמצָּבוֹ,  כִּי דַּוְָקא ָאז 

                                   ֲאנִי

ִהְתעוַֹרְרִתּי ְבִּאבּוֹ                                             ֶשׁ

ה   ְבַּמֲעַמד ַהנְִּטיָשׁ

ֵאיזוֹ יָד    ֻמצְדֶֶּקת                  ְתּנוּדוֹת לְִעְרסוּלַי ֲאנִי זוֹכֶֶרת, כְֶּשׁ

כָה       נְִמְשׁ

         ַתַּחת ַהכַּר                                                                                                     

כָּךְ     נָכוֹן לְַהנְצִיחוֹ? ( זֶּה יָפֶה? ֶשׁ                ) ַאָתּה מוֹצֵא ֶשׁ

                           

                                                           

                "ַהגְַּעגּוַּע צָף     

                              ִבּי 

                                  כְּמוֹ גּוּפָה ִמּתוֹךְ נָָהר"   ָאְמָרה 

אייל שלום ¤
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ת דּוְֹקטור ְבִּעְקּׁשוִּתי  ֲאנִי כָּל כָּךְ ִמְתַבּיֶֶּשׁ

נֶֶּאצְלָה  ֹּאת ַהִסּפְרוִּתית ֶשׁ ַהז

ִתי פְִּתאֹם  לְִתחוָּשׁ

צֲַעדִי ָהפַךְ ָמדוּד ַבּלַּיְלָה ָהָאִביב 

ָבֲּערוּגוֹת ָמתוַּח          וְִסְמלִי   

וְזֶה כְָּבר לֹא לְגִילִי

דּוְֹקטוֹר     

לַָּאֲחרוֹנָה ַהִמּין ֶשׁ

ֵמי ַאַחר  ט, כְּמוֹ ְשׁ ָהפַךְ    כָּל כָּךְ ֻמפְָשׁ

צֳָהַריִם  

ע  ִעים וֵָתַשׁ         ֻמְקדִָּמים?    ָבֶּהם ִתְּשׁ

                                      ֲאדִֻמּים

ָטה. ל ַהפְָשׁ                                          ְבַּמצָּב כָּחֹל    ֶשׁ

                                                                 

ֶאְתמוֹל, 

ִהדְַּקִתּי ְבּגְַרזֶן ֶאת ַמְסְמרוֹת דַּלְִתּי 

ֶאְתמוֹל, 

ל ַמהוִּתי                   לְטוֹנָּה ֶשׁ כִּי ָהיִיִתי כָּל כָּךְ ֲאיָֻמּה וֲַחֵרדָה ִמִשּׁ

ַהלִּינְגְּוִינִיְסִטית

ֲאָבל 

ֲאנִי ִחכִּיִתי לָּה 

ִהיא ָתּבוֹא לְַעְרְסלֵנִי ַבּחֹם ֶשׁ

ְתַּהלֵּךְ ָעלַי ֵאיִמים וְּתלְַמּדֵנִי  ֶשׁ

ָמה ַהלֶַּקח קֹדֶם 

יֵבנִי ְבּלִי  כִּיֵבנִי ּתוִֹשׁ ַתְּשׁ ֶשׁ

קוֹנְדוֹם וְַתֲעִמיד 

אוִֹתי 

        ַעל ָטעוּיוַֹתי ַהָקּׁשוֹת.

אייל שלוםשירה מודרנית
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ם לְּלֵי-ָשׁ ְבּׁשוּלַיִם ְמֻשׁ

ֶעְמדַּת ַהִבְּטָחה ָהַאֲחרוֹנָה

ַעיִן ִמְתכַּוֶּנֶת – –

נְֻקדָּה.

נְֻקדָּה ָבַּאְקַראי

ִרירוּת ַמֲעֵשׂה-ַרַמּאי ֻהנְָּחה ִבְּשׁ

ֵבּין  ְבֶּהֶרף ָהַעיִן ֶשׁ

ִהְתַקפְּלוּת ַאַחת לְַאֶחֶרת

ַבַּמּפָּה ַהַמְּמֶאֶרת

ל ָהֵאין.  ֶשׁ

דָָּבר ָעדִין נְֻקדָּה

דָָּבר נִגְָמר;

ַהֵקּף אוָֹתּה

לֵַטּף אוָֹתּה

ק ְבִּמלִּים ַחֵשּׁ

ִביִרים מֹר ֶאת ִרצּוּד ַחיֶּיָה ַהְשּׁ לְִשׁ

ַתֵּחק לֹּא יְִבלֶה וְיְִשׁ ֶשׁ

ֶבָּחלָל ַהִמְּתַחנֵּק.

כָּךְ נְֻקדָּה

ָסִביב לָּה ַמְעגַּל ַהִמּלָּה

ְסִביבוֹ – ַהלַּיְלָה.

ִמצְמוּץ ָבַּאיִן –

נֶֶעלְָמה.

ם לְּלֵי-ָשׁ ְבּׁשוּלַיִם ְמֻשׁ

לֹּא ֻמפָּה ל ֵאזוֹר ֶשׁ ַבַּמְּעגָּל ַהָמּחוּק ֶשׁ

הוּ –  ֻהנַּח פַַּעם ַמֶשּׁ

נְֻקדָּה.

ו הוּא ֶאת ֶרגַע ַהַהנָָּחה נִָּתּן לְַסֵמּן ַעכְָשׁ וְכָל ֶשׁ

הוּ ָבִּריק זָע בּוֹ ַמֶשּׁ נִיָּה ֶשׁ ְבִריר ַהְשּׁ ֶאת ַשׁ

ַקע פָּג וְָשׁ ֶרגַע לִפְנֵי ֶשׁ

ַבֲּחזָָרה

ַבּלֹּא-כְלוּם

לְעוֹלָם.

אסיף רחמיםקיצור תולדות הנצח

ד ַהזֶּה ְבּתוֹךְ ָהרֹאׁש ִמי ִבֵּקּׁש ִמי ִבֵּקּׁש ֶאת ַהֵשּׁ

ד ַהזֶּה ַהַמּר ֵמאֹפֶל לֵיל ַבּבֶֹּקר יֵׁש ֶאת ַהֵשּׁ

ד ַהזֶּה ִמי ִבּכְלָל ִבֵּקּׁש ל פַַּחד ֵמַהֵשּׁ זְנָבוֹת ֶשׁ

י יְדֵי ַבְּרזֶל לְָהִטיַח ְבּנַפְִשׁ

ִמי ִבּכְלָל ִבֵּקּׁש לְִהְתכְַּרֵבּל ִאּתוֹ ָבּרוַּח.

 

ל ַהלַּיְלָה ד ַהזֶּה ָהָארוּר ַהזֶּה ֶשׁ ַהֵשּׁ

ל ִמי ִבּכְלָל ִבֵּקּׁש ד ַהזֶּה ֶשׁ וְַהחֶֹרף. ַהֵשּׁ

אוֹתוֹ לְִהְתנַדְנֵד ַעל ָהָאזְנַיִם

ֲחדוּר ִהדְהוּדֵי

ָמוֶת ָמתוַּח פָּרוּט לְִאּטוֹ ִמצְַטלְצֵל

ַעד זוֹב זְַמן עוֹר ְקָמִטים,

י יְדֵי ַבְּרזֶל. לְָהִטיַח ְבּנַפְִשׁ

 

ִׂקּית, ֹּלֶת ַהנּוֶֹתֶרת ַבַּשּ זוֹלֵל ֶאת ִרְקבון ַהס

ח ַבַּסּפָּה, לוֵֹקק ֶאת ִרְקבוֹן ַהַתְּרִסיס ַהנְִּמָשׁ

נוֵֹטל ֶאת ִרְקבוֹן גְּלוּלוֹת ַהִמּלִּים.

יר. ָׂער ַהנִָּשׁ ִרְקבוֹן ַהָבָּשׂר, ַהֵשּ

ֵמן, צֵלוּלִיט ַעד ַאגָּן. ָבן ַהָשּׁ ַהיְַּשׁ

גָּע. ל יָתוֹם ְמֻשׁ ִרָקּבוֹן ֲאסוּפִי ֶשׁ

בּוֹ גַּם( ִרְקבוֹן ָהָאדָם )ָהֵאינְסוֹף ֶשׁ

כֹּה ָרקוּב הוּא, ָרקוּב וַּמפְלִיא. 

דוד ניאו בוחבוט של מי השד הזה
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ִריץ  ַמְשׁ

ֲעַטלֵּפַי 

ַחק ִמן ַהַשּׁ

ָאִקיץ לְִרחֹץ

ְבּזִכְְרךָ 

ַחר ִעם ַשׁ

ְמַעךְ ְבַּמגָּפֶיךָ 

ַהגְּבִֹהים ֶאת ִסיּוַּטי.

כִּים  ַבֲּאָבנֶיךָ ַאְשׁ

לְַבֵתּק פְּצִָעים 

ְבּזְִרתוֹת כּוֹכֶָביךָ 

ֲחָטִאים לְָמֵרק 

ְבּאוָֹרם לְַהִתּיךְ 

ֶקֶמט-ֶקֶמט.

הוֹ, לַיְלָה 

ל לִי  קוּם ַבֵּשּׁ

ֶמׁש.  ֶאת ְקדֵַרת ַהֶשּׁ

דוד ניאו בוחבוט הו, לילה
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ֶמסוּדִָרים ֶבָּחצִי ָמָעגָל, ִמְבנֶה ָעִתיק לִֶאְחסוּן ִחיָטה ֶבּתוֹך ָהָאדָָמה, 

ֶעצִים וִֶשֹיִחים גְדֶלִים ָבָּאדָָמה ֶבּתוֹך ָהָאדָָמה וְֶשנֶי ֶעצִים ֶשל זָית ִעם 

צֶָמֶרת ֶשִהְתָחְבָּרה פְִּתאוֹם גָם ֶהם נְִרִאים כְּמוֹ ּפוְֹרָטל לֶָאחוּזָה ֶשל 

ָעצָמוֹת לֶָבנוֹת ִמָתָחת לָלוֶֹבן ָהָקר ֶשל ָהיֶָרח, ִתְראוּ ֶאיך ָהיֶָרח ֶמָרצֶד 

ָעל ָהֶעצִים ֶמָהֶעֶבר ָהָאֶחר ֶשל ָהּפוְֹרָטל, ֶאיך ֶשנִכְנִָסים ָהגָן נֶֶעלָם 

ֶבָּהדְָרגָה וֶָהגְזִָעים ֶהם ִמְתפְָּתלִים כְּמוֹ נָָחִשים ֶשל פְּלָדָה נוֹזְלִית, כֹּל 

כָּך לֶָאט, ָעד ֶשָהָשָער נְִסגָר וֶכֹּל ָמה ֶשנְִשָאר לָָעשֹוֹת זֶה לָלֶכֶת כֹּל 

כָּך ָקֶשה וֶָרע ֶבּין ִקירוֹת ֶמשוּלָדִים וֶלִֶהָקֶרס ָבָּאחוּזָה כֶֶּשָהבּוּם ֶשל 

ָהיֶָרח כְּמוֹ גוּפָה ֶשל כּוֹכָב ִהיא ִמְתנָדְנֶדֶת וְֶתלוּיָה ֶמָהָשָמיים... ֶאיך 

ָהכֹּל ָהפָך לֶָאחוּזָה ֶשל ָהְשלָדִים... ָהכֹּל לָָבן ִמֶעצֶם, ָהִקירוֹת ָהיָדִית 

ֶשל ָהכְּנִיָסה, ִהיא נִפְָתָחת לֶאוּלָמוֹת נוֹצֶצִים ֶשל ָעצָמוֹת ָאדָם, 

נְִבָרשוֹת ֶמשוּיָפוֹת, ִמְסגָרוֹת ְשלוּדוֹת ֶשל ְתמוּנוֹת ֶשל ָהָמוֶות, ָחדְֶרי 

כְּנִָסים ָענִָקיים ֶבּגוּלְגָלוֹת, ָרָחבוֹת ִריקוּדִים, ָהכֹּל נוֹצֶץ וֶֶמפוָֹאר, 

ָהיֶָרח מוִֹריד ֶאת ָהחוֶֹמר ָהלָָבן דֶֶרך זְכוּכִית ָהָעכִָּביש ֶשל ָהִתְקרוֹת. 

כָָּמה ֶאפְָשר ָחיים ֶשל יֶָרח! דֶֶרך ָהקוִּרים ָהדִָקים ָהדִָקים ֶשל אוֹר 

ָהלָָבן נְִשפָּך ִמלֶָמעלָה ִריר ֶשל קוִּרים ָרגְלָיים ֶשִֹעירוֹת יוְֹרדוֹת ִעם 

גוּף ָשחוֹר לָָאדָָמה. פֶּה ָשחוֹר ֶמזִיל ִמִריר ָעל ְשָבע ֶעְשֶֹרה ָרגְלָיים 

ְשחוֹרוֹת. ִחיוּך ָשחוֹר ָמגְִעיל ֶאת ָהלָילָה. ֶאין ָמקוֹם לְִברוֹח ֶבָּאחוּזָה 

ֶשל ָהְשלָדִים. ֶאין ָחלוֹן ָהחוּצָה, ֶאין ָמקוֹם לְִברוֹח, ָהִחיוּך ָהָשחוֹר 

עוֶֹשֹה ִשינָיים ָאדוִּמים וֶֶמדֶָמם וִֶמְתָקֶרב וִֶמְתָקֶרב... ִטיפָּה ָאָחת 

נוֹפֶלֶת לָָקְרָקע. ָהָאדָָמה ֶמִקיָאה ִמכֶֶּאִבים. ָהפֶּה ָהָשחוֹר אוֶֹמר ָאנִי 

אוֹכֶל אוְֹתךָ וֶעוֹלֶה ֶבָּחזָָרה, כֹּל כָּך לֶָאט ָבּקוִּרים ָהלֶָבנִים, ֶמָעל 

גְָבעוֹת ְשחוֹרוֹת וֶָאחוּזוֹת ֶשל ָהְשלָדִים, ֶמָעל עוֹלָם ָעצוּר וֶשוֶֹמם ֶשל 

ָעצָמוֹת ָבּקוִּרים ָהלֶָבנִים ֶאל ָהיֶָרח.

יָד ָעל יָדִית נוּן ָהפוּכָה ֶשל ָמֶתכֶת ִהיא ּפוָֹתָחת ֶאת ָהדֶלֶת לָפִּיצוּץ 

ֶשֶל ָהפְָּרִחים, ֶהם ָאדוִּמים וֶָבּפָּנִים וֶָבּלֶָמעלָה ָהְשָֹרכִים ֶשָעפִים ִעם 

ָהרוּח, ֶהם כְָּתִמים ֶשל ָהדִָמים ָשם ָבֶּבּתוֹך ֶשל ָהיָרוֹק, וֶָהיָרוֹק זֶה 

גָם ְשָֹרכִים ֶשעוֹלִים ָבּסוָֹרגִים וִֶמְתלְָבִּשים גָם ָעל ָהגֶֶשר ֶשל ָהֶעץ 

וֶָאָחָריו ֶהם ֶמדָלְגִים ָעל ָהִקירוֹת, ֶהם זוְֹרִקים ָעל ָעמוּדִים וֶֶמגִיִעים 

גָם לָגָגוֹת, וֶָאְחֶרי ָשלוֹש ְשנִיוֹת ֶששוּב ִמְסָתכְּלִים ֶהם ָבּדֶֶרך כְָּבר 

לֶָרִבּין וֶלֶרוְֹטֶבְּרג... ָהיָרוֹק זֶה גָם ָהָרָחש ָהָעמוֹק ֶשל ָהִשֹיִחים 

ֶשֶמָחכְּכִים ָעלִים ֶבֶּחֶשך ָחֶשכָה. ָהיָרוֹק זֶה גָם ָהיָָער ֶשסוֹגֶר וֶּפוֶֹתח 

ְשִבילִים, ֶשֶבּין ָהָענָפִים עוֹד ֶאפְָשר לְִראוֹת ָבּחוּץ ֶאת ָהָבִּתים וֶאוֹרוֹת 

נוֹצֶצִים ָבֶּמְרָחק ָאָבל ֶשָעכְָשיו יֶש לוֹ ָרק פְּנִיָמה ֶשל ָהלָילָה. ָהיָָער 

ּפוֶֹתח יִָמינָה לְֶשִביל לָָבן ֶשל ָאָבנִים, ֶעֶשֹב נָמוּך, ָעלִים וֶָבּלוִּטים, 

חוֹל וֶָאדָָמה, שוָּרה ֶשל נֶָמלִים קוֶֹשֶרת ָעל ָהגֶזָע וֶעוֹלָה ֶבִּסיבוִּבים 

ֶמָהשוֶֹרש ָעד לֶָאן ֶשכֹּל ָהָענָפִים ֶשל ָהֶעצִים ִמְתָאְרגֶנִים לֶצֶָמֶרת 

ָאָחת ָעצוָּמה וֶצְפוּפָה ֶשָענָפִים ָשם נִכְנִָסים ֶאָחד ֶבּתוֹך ֶשל ָהֶשנִי 

וֶנְִסָחפִים כּוּלָם ֶבּיָָחד וֶָבּרוּח. ְקצָת ֶמָהגְזִָעים, ִאם עוֹלִים ָבָּמדְֶרגוֹת 

ֶשל ָעלִים וֶֶמָחִטים, ֶאפְָשר לְִראוֹת ֶבּין ָהִשֹיִחים ֶבֶּאר ָעִתיָקה. עוֹד 

לֶתוֹך ָהְסָבך ָהגָן ּפוֶֹתח ָבְּשִבילִים ֶשִמְסָתייִמים לִפְָעִמים ֶבּפִּינָת 

יִֶשיָבה אוֹ פָּשוּט נִגְָמִרים וֶָאז צִָריך לְָחזוֹר ָאחוָֹרה אוֹ לֶָהִעיז 

לִֶהכָּנֶס לָָמקוֹם ֶשל ָהֶעצִים ָהצְפוּפִים וֶלִֶהלֶָחם ֶבּנֶָחִשים ֶשל ָאב ָשָֹרך 

וֶלִֶהָבלָע... ָאָבל ָהיָָער לֹא סוֹגֶר, הוּא ָרק ּפוֶֹתח ָבְּשִבילִים, ִשְבָעה 

ְשִבילִים כְּמוֹ יָדָיים ָבִּשֹיִחים ֶשֶמָחפְּשֹוֹת וֶלֹא מוֹצְאוֹת אוֹ כֶּן מוִֹבילוֹת 

ָאָבל לֶשוּם דָָבר, ְשִביל ְשִמינִי יוֹצֶא פְִּתאוֹם ֶבֶּאְמצָע ָקָבִּשיטוֹ 

לָכְּנִיָסה ֶשל ָהְשכוּנָה ֶשל ָהָבִּתים ָהְקָטנִים כְּמוֹ ָבִּתים ֶשל בּוּבּוֹת 

ָאָבל זֹאת ְשכוּנָה ֶשל ֶבּית ְקָברוֹת ָהעוֶֹבדֶת ֶשל ָהָקֶרפוּר מוֹצִיָאה 

ֶאת ָהרֹאש ֶמָהָחלוֹן וֶאוֶֹמֶרת, כּוּלָנוּ ָבְּקָברוֹת כָּאן וִֶהיא מוֹצִיָאה 

עוֹד ֶאת ָהרֹאש וֶּפוָֹתָחת כָּפְתוִֹרים ָבּחוּלְצָה וֶָמְרָאה ָשם ֶאת ָהִחיבּוּר 

ֶשל ָהצָוָואר ֶשל ָהפְּלְָסִטיק לָגוּף וֶָהֶהְתֶקף ֶשל כֹּל ָהֶבּכִי וֶכֶֶּאב. 

עוֹד ְשִביל שוּב מוֹצִיא לֶָקפִּיָטל פֶדֶָרל ָאָבל ָהפָָּעם ָבִּמיְקרוֶֹסנְְטרוֹ 

מוּל דוּכָן ָקָטן ֶשל ָמְסִטיִקים וִֶסיגְָריוֹת ֶשל ֶעֶשֹר ֶבּקוּפְָסא, ְשִביל 

ָאֶחר מוִֹביל ֶבּין ָשָֹרך וֶָעלִים לָָמדְֶרגוֹת ֶשֶמִביאוֹת לֶדֶֶשא רוּח, 

ְשִביל ָאָחרוֹן ָמְחזִיר לִָשֹיִחים ֶששוִֹתים ָעל ָהֶבֶּאר, לָָשֹפָה ֶשל 

ָאָבנִים ָעִתיקוֹת וֶלָיֶרוֶֹקת ֶשגְדֶלָה ָבָּחָרכִים ֶשל ָהִקירוֹת, יֶרוֶֹקת ָעל 

יָרוֹק ֶשל ָענָפִים ֶשל ָעצֶי ֶתֶאנָה ֶשגְדֶלִים ָשם ָבֶּבֶּאר ֶבּכֹּל ָהלָילָה. 

ֹּה וֶָשם אוֹרוֹת ֶרפִָאים  ִהְסָתְחפוּת ֶבּין ָהֶעצִים וֶָתִמיד ָבְּשִבילִים. פ

ֶמלִָבּים ָבִּשֹיִחים ֶבּיָרוֹק. ְשָאר ָהזְָמן זֶה לָילָה ָשחוֹר ָעל חוָֹרִשים, 

לִפְָעִמים ָהגָן ָמְרגִיש כְּמוֹ גָן ֶבּתוֹך ָהָאדָָמה, ְשלוָֹשה ָספְָסלִים 

אופק קהילההחיוך השחור עושה שיניים
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ל ֻסכָּר לָָבן ׁשוֵֹקַע ִבְּמִהירוֹת ַמכְִמיָרה לְתוֹךְ פְּנִיִמיּוּתוֹ  ֶבל ַבְּרבּוִּרי ֶשׁ ֹׁ ש

ל ֶתּה ַבּלְִטי, ָחׁשוּךְ כְִּעיר לְַאַחר ַהפְגָּזָה. כְּפוּפָה  ַהּקוֹדֶֶרת ֶשׁ

ת ֲאפֵלָה קוֹדַַחת,  ָקפָה ַמַתּכְִתּית, צְרוַּבת יְִקיצָה, יָדֵךְ בּוֶֹחֶשׁ לְַהְשׁ

ל כּוֹס זְכוּכִית לְכִידָה. אוֹר ֵעָרנִי  ַמְמִריצָה, ַבֲּאדִיׁשוָּתּה ַהּמוּצָָקה ֶשׁ

טוּפָה, ַמְבִעיר אוָֹתּה ְבֻּּרגְזָה  ל כַּפִּית גִֶּבּנֶת, ְשׁ ּה ֶשׁ ַמצִּית ֶאת רֹאָשׁ

עוֹלֵי  ֶמׁש ְמנְַמנֶֶמת ְבִּמְשׁ ל נְִביא ַחָמּה. ְקוֻצַּת ֶשׁ ֵאלְֶקְטרוַֹמגְנִֶטית ֶשׁ

ָמּן  ל ֻשׁ ה פִַּסּים ִחוְִרים ֶשׁ לָשׁ ַעל ׁשוֵֹקךְ ָהְרפוּיָה, עוֹגֶנֶת ִבְּשׁ צֵלוּלִיט ֶשׁ

כָּפוּי, ָאיֹם כְִּטּפוּלֵי ֲהָמָרה. ְבּנִגּוּד לְִרצוֹנֵךְ, יְֵרכַיִךְ ַהְתִּמימוֹת ִהְתִחילוּ 

לְשׂוֵֹחַח ִעם זְִקנָה ְמצוּיָה, ָמָסְרִתּית כְִּקלְקוּל ֵקָבה, לְַהזְִמין אוָֹתּה 

נֶת, ְרעוּלָה. ַאְתּ ְמַעָסּה  נָה ְמיֶֻשּׁ ַאְתּ ְמֻמְסֶמֶרת לְֵשׁ לְִבָשֵׂרךְ ְבֵּעת ֶשׁ

ל ְשׂפְַמנוּן נְׁשוּךְ ַחכָּה, ֶאת  ְבָּחרוֹן ְרפוִּאי, לַח כְֵּעינוֹ ַהְמפְַרפֶֶּרת ֶשׁ

ל עוֵֹרךְ ְבּנִצְִחיּוֵּתךְ ָהֲעֻמָקּה. ָרצוֹן נְפִילִי ִמְתלֵַקַּח ִבְּבֵארוֹת  ְבּגִידָתוֹ ֶשׁ

י  דֵָּמךְ, ַמצְלִיף ֶאת פְִּעימוַֹתיִךְ לִדְָהָרה, קוֹצֵף ָעלַיִךְ לְֵהָעֵקר לַָחפְִשׁ

ל ֵחרוּת ֲענָק ְמזִינָה, ַהְרֵחק  ָתֵּרׁש ְבּלִָבּּה ֶשׁ ן ְרקוָּבה, לְִהְשׁ כְּמוֹ ֵשׁ

פֵלָה כְִּסיָמנֵי ְמִתיָחה.  ל ְקִמילָה ַקְטנוּנִית, ְשׁ ֵמִחּזוֶּריָה ַהַקְּרָתּנִים ֶשׁ

ל ֲחלִיָטה כֵָּהה, כְּנָפָיו  דָנִי ִמְתַקֵבַּע ַעל ְשׂפָָתּה ַהַמְּהִבּילָה ֶשׁ זְבוּב ַחְשׁ

ֵתךְ ַהדְּלִיָקה כִּי גּוּפֵךְ לֹא ַמגִּיַע לְִקיּוֵּמךְ, וְֵאין ָבּךְ  ִמְתַחכְּכוֹת ִבְּתחוָּשׁ

דֵּי סוְֹרגִים ַעל ְמנָת לְִהיוֹת ֲאִסיַרת ּתוֹדָה.

ָלֶצְנָטה ָאְקֶרָטה ִריָאה, ְפּ י ְלַהִאם ַאְתּ ְבּ ַוְּנִתּ  לֹא ִהְתַכּ
ִריָאה י ְלַהִאם ַאְתּ ְבּ ַוְּנִתּ ִהְתַכּ
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חֹם גֲַּחָמנִי ְמקוֹנֵן ְבּׁשוַֹבךְ ְשׂפַָתיִךְ כְּיוֹנָה ְבּעוֹנַת ַהֲהָטלָה, דּוֹגֵר ַעל 

ל ְקִרינָה. ִמּתוֹךְ ִאינְֶרצְיָה ֲעצִַבּית,  ַאְרגְָּמנָן ְבַּסְבלָנוּת ְמַסנְוֶֶרת ֶשׁ

ַמְתִמיָרה, ֵעינַיִךְ בּוֹזְזוֹת כְּקוֹנְִקיְסָטאדוֹר ֶאת ַהנִּגְלָה, ִמפְּגִיַעת 

ל יַלְדָּה ְמֻביֶֶּתת, נְאוָֹתה,  נֵּי ַהְמכְַרֵסם ֶשׁ ֶמׁש ַתִּקּיפָה ְבִּשׁ ל ֶשׁ ֲחנִיָתּה ֶשׁ

ל ַקְבּצָנִית ְבּלוּיָה. ִאֵמּךְ זְִמּנָה ֶאת גּוּפֵךְ  וְַעד לְבַֹהק ָמעוֶֹתיָה ֶשׁ

לֲַארוַּחת צֳָהַריִם ֲחִריגָה, יְדִידוִּתית כְִּטִבילַת יָדַיִם ְבּלָָבה פְִּעילָה, 

נָה כְּפִי  ִהיא עוֹד ִתְּבַקע ִמֵמּךְ ְבּעוֹד ֶעְשִׂרים ָשׁ ׂר לָךְ ֶשׁ ַעל ְמנָת לְַבֵשּ

ל נְִמלַת ָקצִיר נְגוָּעה. ַמצְִבּיָעה ַעל ַאפֵּךְ  ּה ֶשׁ פְִּטִריָּה ְמנִצָּה ֵמרֹאָשׁ ֶשׁ

כְַּעל זִיַרת ֶרצַח פְּחוָּסה, ִהיא נְָקָבה ְבֶּסנְִטיֶמְטִרים ֲאלֵיֶהם יִנְסֹק 

לְֵעת ְקִמילָה, צִיְּנָה ְבּפֵרוּט נֶֶהנְָתנִי כֵּיצַד ְתֻּקלְּפִי ַעל-יְדֵי ְטפֶָריָה 

פְכָה,  ְתנִית ֵמַהָשּׁ דַיִם, ִהְתפְָּרצוּת ִשׁ ֹּלֶת ָשׁ ל זְִקנָה. ַמפ ים ֶשׁ ָהֲאדִיִשׁ

ֶטף  ל ַהְקָרָחה: מוֹלִידֵָתךְ ֵתֲּאָרה ְבֶּשׁ ָׂער וֲַעלִיָָּתּה ַהַבְּרָבִּרית ֶשׁ ֻחְרַבּן ַהֵשּ

ילוּ ִמֵמּךְ ֶאת ֲעלוַּמיִךְ, יְַחְבּׁשוּ  ִסיְמפְּטוָֹמטוֹלוֹגִי כֵּיצַד הוְֹרמוֹנִים יַפְִשׁ

ל ִאֵמּךְ  ּה ֶשׁ ה. ְמֻחלֶּלֶת ְבִּקצֵּךְ, ַאְתּ אוֶֹחזֶת ְבּרֹאָשׁ יָשׁ אוָֹתךְ ְבּצֶלֶם ְקִשׁ

פִּיִרית ְבּגִיָרה,  ל ַשׁ ַהיְִחידָה, חוֶֹבֶטת אוֹתוֹ ַעל ֶרֶסס ַחָמּה ִבּכְנָפֶיָה ֶשׁ

ל  ל ְבֵּרכַת ְשִׂחיָּה. דִּנְדּוּן  צִלָּּה ֶשׁ ַעל ּתוֹפֶֶסת אוֹר ְבִּבְטנָּה ַהְמַרצֶּדֶת ֶשׁ

צְִרָעה ְמֻרֶחֶקת, ֲענָוָה, ְמַרֵחף ְבּלֵאוּת ֲאפֵלָה ַעל לֶֶסת ִמדְָרכָה פְּנוּיָה, 

ָאלָה ָאלְֶרגֶּנִית, ְתּפוָּחה, לֹא לְִהיוֹת ְבִּריָאה ֶאלָּא  נוֵֹעץ ִבּפְִעיָמֵתךְ ִמְשׁ

לְִהיוֹת ְבִּריָאה.
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ַהֵקּר ָהְרִביִעי ֲאפֹר ֵעינַיִם ָקם ְבּלֵב זְֵאב 

ְבּלֵב זְֵאב ֲאפֹר ֵעינַיִם ָקם ַהֵקּר ָהְרִביִעי

ַהֵקּר ָהְרִביִעי ֲאפֹר ֵעינַיִם

ְבּלֵב זְֵאב ֲאפֹר ֵעינַיִם

ָקם 

חוֹר ַהבֶֹּקר יְִתפֵָּרׁש ִראׁשוֹן ָהֲענָק ַהָבּא ִבְּשׁ

חוֹר ַהבֶֹּקר ָהֲענָק ַהָבּא  יְִתפֵָּרׁש ִראׁשוֹן ִבְּשׁ

חוֹר ַהבֶֹּקר יְִתפֵָּרׁש ִבְּשׁ

חוֹר ַהבֶֹּקר ָהֲענָק ִבְּשׁ

ָבּא וְנֱֶעלַם

ה ַרגְלַיִם ים ַעזִּים ַבּיָּם יַצִּיתוּ ֲחִמָשּׁ ֲאנִָשׁ    

ים ַעזִּים ַבּיָּם ה ַרגְלַיִם יַצִּיתוּ ֲאנִָשׁ ֲחִמָשּׁ    

ה ַרגְלַיִם יִָקיצוּ ֲחִמָשּׁ    

ים ַעזִּים ַבּיָּם יַצִּיתוּ ֲאנִָשׁ    

וְַהיָּם נָם    

לָּׁש ל ְמֻשׁ ֵאל אוֹכֵל ָאדָם ַמצְִמיַח צֵל ֶשׁ

לָּׁש ַמצְִמיַח ֵאל אוֹכֵל ָאדָם ל ְמֻשׁ צֵל ֶשׁ

ַמצְִמיַח ֵאל אוֹכֵל

ל צֵל לָּׁש ֶשׁ ַמצְִמיַח ְמֻשׁ

ָאדָם

*

חוֹר ָהְרִביִעי ֲאכוּל צְָמִחים ֲאפֹר ַרגְלַיִם ְמפָֹרׁש  ָהֲענָק ַהנָּם יִָקיץ ַבְּשּׁ

לָּׁש ַבּצֵּל ָהַעז וְיַצִּית ֶאת ַהְמֻשׁ

*

ים  ֶמלֶךְ ְמַחיֵּךְ ַחלָּׁש יִָביא ֵעינַיִם ִבּזְֵאב ַהיָּם ְבּבֶֹקר ּפוֶֹקר פָָּרִשׁ

ים ְבּלִי רֹאׁש ִעם נֱֶעלִָמים וֲַאנִָשׁ

*

לָּׁש הוּא ֶמלֶךְ  וְרוֹׁש! אוֹכֵלי ָאדָם ַבּצֵּל ַהזָּע וֵאלֵֹהי ַהְמֻשׁ לְָבבוֹת ֲאַחְשׁ

לּוּׁש ַהָמּׁש ַהָקּם ַהכֵּר בּוֹ בּוֹא ַהכֵּר בּוֹ הוּא ַהֵקּר  ְמַחיֵּךְ ַחלָּׁש הוּא ַהִשּׁ

ַהכֵּר! הוּא ֶקַרח ֶקֶרב ֶקֶרס ֶקֶרׁש ֶקַרע ֶקִרי וֲַחַמת ַהֶקִּרי הוּא ַהֵקּר! 

חוֹר ָהְרִביִעי ֲאפֹר ֵעינַיִם הוּא יַכֶּה ַבְּשּׁ

מיכאל בן זאבהֵקר הרביעי






