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ם  ֹּה וְָשׁ ִאירוּ אוָֹתךְ פ כֵּן, זֹאת ַאְתּ. ַהצֳָּהַריִם ַהְבִּהיִרים ִהְשׁ

ָמעוִּתיִּים לְַקּלָאִסיקוֹת. ֲאָבל ָהיְָתה לָךְ ָתּכְנִית, וְִחכִּית  ְבּחוֹבוֹת לֹא ַמְשׁ

עוֹת ַבְּסּטוּדְיוֹ לִַבּּקוִּרים ָהֲאֻרכִּים, לַָקּפֶה,  ָשׁ

ְשָׂתְּרכִים יָפֶה ַבּוִּילוֹנוֹת ָהֲאפִֹרים –  לֲָעצִיצִים ַהִמּ

ה.  ֵהם ְמַרכְּכִים ֶאת ָהאוֹר ַהָקֶּשׁ

לוִּמים ָאז ָהיוּ לֹא גְּבִֹהים. ָהֵרזִידֶנְִסי ְבּוֵנֵצְיָה ִהגִּיַע ַמֵהר –  ַהַתְּשׁ

וְָהלַךְ. ָהיָה אוֹ לֹא ָהיָה לָךְ ָחֵבר וִּבגְלַל 

ֵאיזֶה ַחג לֹא ִהְספְַּקֶתּם לְִמיכֶּאלְַאנְגֶ'לוֹ. 

נָה: ִהיא ׁשוַֹקַעת – ֶסנְִטיֶמֶטר כָּל ָשׁ וְאוְֹמִרים ֶשׁ

נִיָּה; רוּת ַהְשּׁ ַאְתּ ַמֲעדִיפָה ֶאת זֶה ַעל ָהֶאפְָשׁ

לִצְלֹל ְבַּבת ַאַחת, לְַאֵבּד ַהכֹּל לְֶאָחד ָרזֶה

יִַּקּח אוָֹתךְ לְָקלִיפוְֹרנִיָּה, ִעם ְשֵׂרפוֹת ָהֲענָק ֶשׁ

לָּּה. וְָאְמנָם ֲהגִיָרה וְָהָאָמּנוּת ַהִקּינִֵטית ֶשׁ

ִבילֵךְ ֲאָבל גַּם  ם ִבְּשׁ ָתִּמיד ָהיְָתה ָשׁ

 – "Perpetuum Mobile" ;ּתוּף ָקָהל ֵמיצַב ִשׁ

ֵחץ נוֵֹקב ֶאל לֵב ַהכַּלְכָּלָה.

ה ֵהיֵטב וְתוֹךְ כְּדֵי ְתּנוָּעה  נִים ִבְּתמוּנוֹת, לְבוָּשׁ ָרִאיִתי אוָֹתךְ ָשׁ

יָרה, ִמְשָׂחק. לַָמדְְתּ לֲַעשׂוֹת ַהכֹּל; צִלּוּם, ִשׁ

רוֹן ְמֻסיָּם; בּוֹ ַהכֹּל יְִקֶרה ְבַּבת ַאַחת. יֵׁש לָךְ כִָּשּׁ ִקוִּית לְִמצֹא ֶאת ַהָמּקוֹם ֶשׁ

ים ָבּאוּ ֵאלַיִךְ – וְִהְרוִיחוּ ֶאת ַעצְָמם. ִשׂיָחה ִאָתּךְ ָהפְכָה ֵמֵעין צִלּוּם ַהזְַּמן;  ֲאנִָשׁ

ים, ָבה ְבּלִי ַהְתָחלָה, ִחבּוִּרים ֲחדִָשׁ ַמְחָשׁ

ָאַספְְתּ, וְַרְעיוֹן פִילוֹסוֹפִי, ָהַאֲחרוֹן ֶשׁ
ְ לָּך ְבְתּ כְֶּשׁ ֵמּעוֹלָם לֹא ֶהְחַשׁ יֵׁש בּוֹ ְקִריָאה לְוִּתוּר ַעל דָָּבר ֶשׁ

ה וְרוַֹמנְִטיָקה – ָעלֶיָה ַאְתּ ְמנַָסּה לְכַּסוֹת ִמּתוֹךְ ֵאיזוֹ בּוָּשׁ

ֲאָבל ִהיא חוֹזֶֶרת וּמוֹפִיָעה; 

ָתִּמיד ַמגִּיַע לְיְַעדּוֹ. כְּמוֹ ִמכְָתּב ֶשׁ

לָּּה ֵבּינְַתיִם ֵתּל-ָאִביב ָעְבָרה ַעל פָּנַיִךְ, וְַהֶקֶּסם ֶשׁ

ְמעוֵֹרר ִהְתַרגְּׁשוּת ְבּלִי מוֹצָא. יֵׁש לָךְ ֶהָערוֹת מוּכָנוֹת 

ה  ַעל ָהְרחוֹבוֹת ַהְמּלִֵאים, ַעל ָבֵּתּי-ָקפֶה וְּסָרִטים. וְּתלוּנָה כְּבוָּשׁ

ְתּ. ֵהם לֹא ָהיוּ טוִֹבים ִמֵמּךְ ְבּׁשוּם מוָּבן.  פָּגְַשׁ ַעל ַהגְָּבִרים ֶשׁ

ָהיִית זְִהיָרה; כָּל ִמינֵי ָבּאוּ  ר לְַהגִּיד ֶשׁ וְִאי-ֶאפְָשׁ

וְלְָקחוּ ִמֵמּךְ ֶאת ַהלֶַּקח ַהזֶּה

ֶמׁש נַָּתְתּ אוֹתוֹ כְִּמַעט ְבּלִי ְתּמוָּרה. וְֵהם ָבּנוּ ַחיִּים ְמלֵֵאי-ֶשׁ אוֹ ֶשׁ

ר לְִראוֹת דְַּרכָּם, ֲאָבל ׁשוּם-דָָּבר לֹא ֶבֱּאֶמת ִמְתגַּלֶּה. ֶאפְָשׁ נִּדְֶמה ֶשׁ ֶשׁ

נִים ַאְתּ ַתַּעְמדִי ְבּתוֹךְ ַהַמּזְכָּרוֹת;  ִעם ַהָשּׁ

ַבע  ל ַבּת-ֶשׁ ט ְמאֹד, ַהזְָמנָה לִפְִּריְמיֵָרה ֶשׁ צִיּוּר ֶאָחד ֻמפְָשׁ

ִהדְַבְּקְתּ לַַמְּרָאה;  וְַתצְלוּם ְבִּסגְנוֹן ּפוֹלָארוֹיְד ֶשׁ

ל ֶחדֶר לֹא ֻמכָּר; ַאְתּ, ְמֻקפֶּלֶת ַבּפִּנָּה ֶשׁ

ֶבת? ָמה ַאְתּ חוֶֹשׁ

?Whose room is it

 ?Who comes and goes

ִמי ֶבֱּאֶמת ָהיָה רוֵֹמיאוֹ?

גּוּף  ִהי ֶשׁ וְַאְתּ ִמיֶשׁ

לָּּה ָהיָה ַהנּוֵֹשׂא ֶשׁ

וְכָל זֶה נִגְַמר

ָהיָה. וְזֶה כָּל ַמה ֶשּׁ

רעואל שועליתמונות של מ.
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ִהיא ֲאֻרכָּה. ָאְרכָּּה לֹא יָדַע ֶאת פְָּרֶטיָה. 1. ֶשׁ

ה. פְָּרֶטיָה לֹא יוֹדְִעים זֶה ַעל זֶה. ִהיא ַמִתּיָשׁ 2. ֶשׁ

ִריקוֹת לֹא-ִאכְפַּת, קוֹץ כָּבוּׁש, ֶרֶטט קוֹל ְמפֵַקּד, ִהיא ְמלֵָאה ִבְּשׁ 3. ֶשׁ

ׂדֶה.   י. אוּלַי ַרק צִנּוֹר ְמפַכֶּה ַעל ַאדְַמת ַהָשּ וַּמיִם. ְבּקִשׁ

ָבֶּעֶרב כָּל ֵאלֶּה דִֵּהים ָבּזֶה ַאַחר זֶה. 4. ֶשׁ

י ַהגְָּבעוֹת ַמְחזִיִקים אוֹר יוֵֹתר ֵמַהוָּאדִי  5. וְָראֵשׁ

ם ֵריקוֹת. ַאךְ ַאְבנֵי-ַהֵתּל ָשׁ

ֲעמוּם, ָהאוֹיֵב  6. וְֶאפֶס ָמאוּס. ִשׁ

ל ֲעפַר ְמדוּרוֹת. לּוֹ ֶשׁ וְָהֵריַח ֶשׁ

7. וְָהאֹפֶק ָתִּמיד ַקו ֶאל ַקו כְּמוֹ ָאב ְמלַוֶּה.

כְָּבר ָרצִיָת לֵָתת ֶאת ַהכֹּל ַעל ַהכְּלִי, ַהָמּנוַֹע כָָּבה  8. וּכְֶשׁ

וְּקִרירוּת עוֹלָה ֵמָהֲעָשִׂבים.

ֵהם עוְֹמדִים לְַבדָּם כָּל ַהלַּיְלָה.

9. ֶאת כָּל ֵאלֶּה ַאָתּה ְמלֵַמּד.

וְּספֶָריךָ ִהגִּיעוּ ֵאלַי ִמּתוֹךְ ִעזָּבוֹן אוֹ ִמְקֶרה,

ה. ְבּלִי ַאף פֶֶּתק אוֹ ַהְקדָָּשׁ

ַמגָָּעם נִדְָמה לִי יֵָבׁש כְּמוֹ ַמְחֶבֶּרת, כְּלוַֹמר, 

כְִּמַעט ְמצַוֶּה.  הוּ ֶשׁ ַמֶשּׁ

וְָאז עוֹד ָהיְָתה לִי ְמַעט רוַּח ֶמֶרד 

וְנִכְפֵּיִתי לְִקרֹא ְבֵּעינַיִם ֵקהוֹת

וְַאֲחֶריךָ לֹא ָרצִיִתי ׁשוּם ֶמֶרד, לֶַמֶּרד יֵׁש רוַּח ְמאֹד ְמֻבגֶֶּרת. 

ל נְִסיָעה  ָקָראִתי ְבּךָ כְּמוֹ ִמּתוֹךְ ְבִּחילָה ֶשׁ

ִרים )ְבּאוֹטוֹבּוּס כִָּתִּתי, ָשׁ

ִתּי אוְֹתךָ,  יֵרי מוֹלֶדֶת(, וְנַָטְשׁ יִרים גִַּסּים ַעל ִשׁ ִשׁ

אוּלַי ִהְתיֵָראִתי לְִראוֹת ֶאת ַחיַּי ַהפְּנִיִמיִּים כְּנוֹף;

ָרִאיִתי – לֹא יָכֹלְִתּי עוֹד; ַמה ֶשּׁ

בוּיִים, ֵאין לִּמוּדֵי חוּץ ֵאין גְָּבעוֹת, ַחיָּלִים אוֹ ְשׁ

ַרק ְקלִפָּה – ְבּתוֹכָּה ַאָתּה ֶמלֶךְ ַעל ֶמְרָחב לְלֹא סוֹף.

"your water is a sore" 

- Hamlet ,ִָבים ְבּכִָתְּתך ֲאנִי ֵמִבין אוְֹתךָ ְסִמילַנְְסִקי, ֲאנִי ֵמַהיּוְֹשׁ

ֲאָבל ֵאין לְךָ יוֵֹרׁש. יוֵֹתר לֹא יְִהיֶה. 

ֲעבוִּרי אוּלַי זֶה ָהיָה ֻמְקדָּם

וְאוּלַי ֵמָאז וֵּמעוֹלָם ַחי ְבּתוֹכִי ִמין ַחיָּל-עוֵֹבד-ֲאדָָמה 

זִָּהה ֶאצְלְךָ ֶאת אוֹתוֹ ַהַמָּבּט  ֶשׁ

ֶקפֶת ֲהפוּכָה, פְִּתאֹם ַמִבּיט ִמַבַּעד לְִמְשׁ כְִּמי ֶשׁ

ְבּכָל ֲהלִיכָה רוֶֹאה ֲאָבנִים  ֶשׁ

כְּמוֹ ּפוֵֹעל כְּפִיָּה 

לּוֹ(; ְמּלַאכְּתוֹ ֵאינָּה ֶשׁ )אוֹ כָּל ִמי ֶשׁ

וְרוֶֹאה ָבּרוּחוֹת נֲַעָרה ִמְתַרֶחֶקת 

כְּמוֹ לְתוֹךְ נָָהר ַקר.

וְָאְמנָם ָבֲּעבוֹדָה ָהְרגִילָה לֹא ָרִאיִתי אוְֹתךָ 

דֹּפֶן ַהבּוֹר ַמְחלִיָקה ִבְּטפִיָחה, ַרק כְֶּשׁ

ּפוֶֹרֶקת ַהגָּדֵר ֶאת ְמִתיָחָתּה  כְֶּשׁ

ָחָתה, ַהזְַּמן ַהֵמּת, ַהַהְמָתּנָה  וְַהכַַּעס ַעל ַהַהְשׁ

ְקִתּי אוֹכְלוֹת ֲאדָָמה( נִַּשּׁ ׂפַָתיִם ֶשׁ )כָּאן ַהְשּ

וְֵהַרְמִתּי ֶאת ַהַמָּבּט כְִּמַחפֵּשׂ   

ִמּתוֹךְ ָרצוֹן ָחזָק לִנְָקָמה ַבּנּוֹף ַהכְּלוִּמי, ָהָרָחב וְַהֶבָּהלָה

ָבה כּוֹלֶלֶת  ֵאין ַאף נְָקָמה – ֵמָאז ְבּכָל ַמְחָשׁ ֶשׁ
יּוּר ִמְמּךָ ֲאנִי ַמְבִחין ְבֵּאיזֶה ִשׁ

ֵמָּעלָיו ֵאין דָָּבר. י ֶשׁ וְרוֶֹאה נוֹף ֱאנוִֹשׁ

ׁשוֵֹמם ֵמרֹב גֲַּאוָה.

ו ֵמֵאיזֶה ֶמְרָחק ֶעְקרוֹנִי ׁשוּב ֲאנִי  וְַעכְָשׁ

ַאְרָתּ ַאֲחֶריךָ;  ִהְשׁ לִים ְמלָאכָה ֶשׁ ַאְשׁ ַאָתּה רוֹצֶה ֶשׁ ְמדֶַמּה ֶשׁ

הוּ ַעל ָהְרדִיפָה ָהֲאֻרכָּה )ַאָתּה דּוֵֹרׁש לְדַיֵּק  לְַּמרוֹת ַהכֹּל ַאגִּיד ַמֶשּׁ ֶשׁ

ים.  ְבִּמדַּת ָהַאֲהָבה(. וְַרִבּים ֲאֵחִרים גַּם כֵּן ְמַבְקִּשׁ

ֵאינִי יוֹדֵַע לָָמּה ֲאנִי צוֵֹחק דַּוְָקא לְךָ.

ה  אוּלַי ֵאין לְךָ דְִּריָשׁ

לְּךָ. ִתיָקה ֶשׁ נוֹת ַהְשּׁ לֹא ִעם ְשׁ

ֵאלָה לִַבּיּוֹגְָרפִים.  ֲאָבל זֹאת ְשׁ

רעואל שועלילס. יזהר
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ו  10. ִבְּמקוְֹמךָ ַעכְָשׁ

ֵאינוֹ ְבּגַן ֵעדֶן  ֶשׁ

ֲאָבל ָמקוֹם טוֹב וְהוֹגֵן 

ֶמׁש ַאָתּה ְבָּשׂדֶה לָָבן נֱֶאפָד ְבֵּאׁש ֶשׁ

ִקיעוֹת יוִֹמיּוֹת ַתַּחת זְִריחוֹת וְּשׁ

ַמיִם גִֵּאים וּגְבִֹהים.  וְָשׁ

ִמין לִיר נְטוּל ְסָערוֹת.
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ְבֶּחֶסד ֶטכְנוֹלוֹגִי נִלְכְּדָה ָהַאְטמוְֹספֶָרה ַבּגָּוֶן ַהֲחלִָבי

ִעִמּי,  ם ָאנִי נִצֶֶּבת, ִמנְֻּקדַּת ַהַמָּבּט, ְמַעט לִפְנֵי זוֹ ֶשׁ ָשׁ

ל זְַמנִּי,  בוֹת ָבֲּאגָם ַהָקּפוּא, ִבּזְנָבוֹ ֶשׁ ֲאנְַחנוּ יוְֹשׁ

ה ַעל ְבָּשִׂרי: ֵאין דֵּי עֶֹמק וֻּמגְָבּלוּת ַהְתּמוּנָה ִמְתַקָשּׁ

לָלֶכֶת ָאחוָֹרה, 

ֹּר כַָּמּה סוּגֵי ֲאנִי ה לְִתפ יר ֶאָחד ָקֶשׁ וְּבִשׁ

אַֹמר ְבִּקצּוּר:  וֲַאנִי, )זוֹ ַהּפוֶֹעֶמת(, מוָּטב ֶשׁ

ל ַבְּרבּוּר. טוֹת ְבִּסיָרה ְבּצוָּרה ֶשׁ ִאָמּא וַּבת ָשׁ

בּוֹן ִעם ַהדְָּבִרים:  ַאָתּה ְמנֶַסּה לֲַעמֹד ַעל ַעצְְמךָ דֶֶּרךְ ֶחְשׁ

נִית ְתּגַלֶּה ָמה עוֹלֶה גַּם ִבּלְָעדֶיךָ.  ית ֶתְּחַסר ִמְמּךָ, ֵשׁ ֵראִשׁ
ְ ֵאין ָספֵק, ַאָתּה מוֹצֵא, )כְִּאלּוּ לֹא יָדְַעָתּ(, ָהֵאין סוֹף כָּרוּך

ל ֶחְסרוֹנְךָ. ַאךְ לֱֶאמֹד ֶאת גַֹּבּה ָהָאדָם ַבּדְִּמיוּן ֶשׁ

ִמּתוֹךְ ְמאוַּרת עוֹרוֹ, זֶה ַרק ֵחלֶק ָקָטן, ַאָתּה עוֹד צִָריךְ לְִהכָּנֵס

ָאר ַהְבּרוִּאים, לְִהיוֹת רוּח צוֹנֵן   ל ְשׁ ֶאל ּתוֹךְ גּוּפָם ֶשׁ

ל ַהַתּלְיָן לְּךָ, וּמַֹח ְבּתוֹךְ ַהלֵּב ֶשׁ ב ַעל ָהעֶֹרף ֶשׁ ָשּׁ ֶשׁ

ִקיף דֶֶּרךְ ֲאֻרבּוֹת ָהֵעינַיִם ַעל ֶעדְנַת ַהנִּדּוֹן, כְּדֵי לוַֹמר:  ַמְשׁ

ָאנִי דָּן

ִמי ָעלַי לְִהיוֹת?

שני פוקרשני פוקר פגיסתמונה
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אוּל ה ֶבּן-ָשׁ מֶשׁ

אוּל ה ֶבּן-ָשׁ מֶשׁ

אוּל ה ֶבּן-ָשׁ מֶשׁ

אוּל ה ֶבּן-ָשׁ מֶשׁ

אוּל ה ֶבּן-ָשׁ מֶשׁ

לִּי ָהיָה ָחֵבר ֶשׁ

לִּי ָהיָה יָדִיד ֶשׁ

לִּי ָהיָה ִאיׁש ִשׂיָחה ֶשׁ

לִּי ָהיָה ִאיׁש נִָעים ֶשׁ

לִּי ָהיָה ִאיׁש צְחוֹק ֶשׁ

לִּי ָהיָה ִאיׁש ְמַטיֵּל ֶשׁ

לִּי ָהיָה ִאיׁש ָקפֶה ֶשׁ

ַמֲאפֶה

ֶסנְדְּוִיץ'

ִעּתוֹן

ֵספֶר
ְ ִחיּוּך

נַֹעם

ֲהלִיכוֹת

ָהיָה

ָהיָה

ָהיָה

ָהיָה

ָהיָה

ָהיָה

ִאיׁש

ִאיׁש

ִאיׁש

ִאיׁש

גְַּעגּוַּע

נִכְָמר

ִבּפְרוַּסת לֶֶחם

יואב עזראבית-קפה

ב ַעל ָחִבית ֵריָקה ֵאיךְ פְִּתאֹם ַהכֹּל נִגְָמר ָאדָם יוֵֹשׁ

ל כְּלוּם ֶשׁ

ּ וְזֶהו

יֵׁש

וְַהכֹּל נִגְָמר
ַהכְּלוּם ִמְתּפוֹצֵץ ַעל פָּנֶיךָ

ִאם ִבְּרצוֹנְךָ לְָתֵאר ֶאת ֲעָבְרךָ ָעלֶיךָ לְִהְתַאֵמּץ לְָתֵאר כְּלוּם נְִמָחק

ים ֲאָבל לֹא לְַהְחיוֹת ֵמִתים ָאדָם יָכוֹל לֲַהרֹג ֲאנִָשׁ

ַמיִם ָמה כְּצֵאת ַחָמּה לְפֵָאר ְתּכֵלֶת ְבּעוֹלָָמּה ָשׁ ֵהן ֵתּצְִאי לְִקָראִתי נְָשׁ

כאילו

כלום נמחק

אבל

הנשמה והשמים

יואב עזרא

יואב עזרא

יואב עזרא

יואב עזרא
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ֵאלְנְַקוֶּה דּוֵֹאג

לְַעצְמוֹ

ֵאינוֹ ְבּכָךְ ֶשׁ

נָע

ְבּתוֹךְ ְספִינַת

ָהִאי ְתּנוָּעה

נָָּעה ֶשׁ

ִעם ַהזֶֶּרם

ַהַמְּעגָּלִי.

ֵאלְנְַקוֶּה

ֵמת
ְ ְבּתוֹך

ָהָארוֹן

חֹר ַהָשּׁ

הוּא ֶשׁ

ַחיָּיו

הוּא ֶשׁ

ֵאלְנְַקוֶּה

ַעצְמוֹ.

וְִאם יְִתעוֵֹרר

לְַחיִּים

יְִתנַפֵּץ

ָהָארוֹן

כָה. לְתוֹךְ ַהֲחֵשׁ

שגיא אלנקוה¤
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לָיָה ַמה ּזוֹ ָהַאְשׁ

ׂגִּיא ַשּ ַהּזוֹ ֶשׁ

יוֹצֵר ִבּפְנֵי קוְֹרָאיו

יּוּתוֹ ֱאנוִֹשׁ ֶשׁ

ַמֲענִיָקה

לוֹ ְסגֻלָּה

פְּנִיִמית,

הוּא יוֵֹתר ֶשׁ

יר ִמַמּכְִשׁ

ֹ ַתּפְִקידו ֶשׁ

ֶאָחד

לְָהנִיַע ֶאת גּוּפוֹ

ְבּאֹפֶן מוּזָר

לֹא לְַהפְִעיל ַמֲאַמצִּים

ׂגַת ְבִּעָקּר לְַהָשּ

ָמזוֹן וַּמֲחֶסה

ֶאלָּא לְִהיוֹת ֶקַטע

לָב ְתּנוָּעִתי ִמִמְּשׁ

ְמֻעְרפָּל.

כְֵּחלֶק ִמכָּךְ,

ַשׂגִּיא ְמיֵַחס

לְַעצְמוֹ פְּנִיִמיּוּת

ְמֻעְרפֶּלֶת.

גְּעוּ ִבּי הוּא

ְמַבֵקּׁש

כְִּמי 

יּוֵֹתר ִמדְָּחפִים ֶשׁ

ֲעצִַבּיִּים לָנוַּע.

ְבָּמקוֹם ַאֵחר כְִּמי ֶשׁ

ָהיָה ָעלוּל

ָמּא ָעשׂוּי אוֹ ֶשׁ

לְִהיוֹת ִעוֵּר 

אוֹ ֵחֵרׁש

ָתּק, אוֹ ְמֻשׁ

ְמַּקיֵּם כְִּמי ֶשׁ

ַרק

ל ַעצְמוֹ. ְבּדָל ֶשׁ

ר לָגַַעת. אוּלַי ֶאפְָשׁ

ר לִדְאֹג. אוּלַי ֶאפְָשׁ

ַשׂגִּיא הוּא ַחיָּה

לֹּא יְָרדָה לְִתהוֹמוֶֹתיָה ֶשׁ

ׂ ֵאינוֹ ֶרֶמש ם ֶשׁ כְֵּשׁ

הוּא ֶרֶמשׂ,

ל דָָּבר ְקלִפָּה ֶשׁ

ר יוֵֹתר ֵמֲאֶשׁ

דָָּבר.

ֵאין בּוֹ פְּנִים

הוּא ְתּנוָּעה דּוֶֹמֶמת

ל ֵחפֶץ ֶשׁ

ְקּרוּיָה ַחיִּים. ֶשׁ

ֲאָבל זוֹ ְתּנוָּעה

מוִּסיָקלִית

וָּמה ֲאנִי ֵמִבין

ְבּמוִּסיָקה.

ַהדּוֵֹמם מוִּסיָקלִי.

ַהדּוֵֹמם ְמגֻוָּן

ְבּתוֹךְ ַעצְמוֹ.

ִמגְדַּל ַאיְפֶל

לִּי. הוּא ִחּקוּי ֶשׁ

שגיא אלנקוהפיגור שכלי
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ֹ ֲאנִי הוֹלֵךְ ֲאנִי כְּמו כְֶּשׁ

בּוֵֹעט ְבִּעיטוֹת ְקַטנּוֹת ַבִּמּדְָרכָה.

ֶמה ָעְשָׂתה לִי ַהִמּדְָרכָה?

ֲהֵרי יֵׁש ַרק ַאַחת כָּזוֹ, ִמדְָרכָה,

ְרחוֹב יִָחיד כָּזֶה, ַבּיְקוּם ַהיָּדוַּע,

וְַרק ִהזְדְַּמּנוּיוֹת ְמַעּטוֹת ְמאֹד,

לְַהדֵּק לְכְִבַרת ַהדֶֶּרךְ ַהְקַּטנָּה ַהּזוֹ

ֶאת כַּּפוֹת ַרגְלַי וְנֲַעלַי.

ָמה עוֶֹשׂה ֶאת ַהֶמְּרָחב לְִהיוֹת 

ךְ גָּדוֹל? ְבּתוֹךְ חֶשׁ

ךְ? וְֵאיךְ ְמנַצְִּחים ֶאת ַהחֶשׁ

ר לִפְגּׁש ָאדָם, לֹא כְֶּמֱחוַת ֵאיךְ ֶאפְָשׁ

כֶת, ֶאלָּא ְבּלִי לֲַעצֹם פְֵּרדָה ִמְתַמֶשּׁ

ֶאת ָהֵעינַיִם ָחזָק. 

ֲאנִי נוֹגֵַע ַבּדְָּבִרים ְבִּמין ְתּנוַּעת גֵּרוּד,

ֲאנִי ֵהם נְִהיִים לְבֹץ ֵריק ַבּד ְבַּבד ֶשׁ

נְִהיֶה ָבֶּהם. 

ֹּף, הוּ ָחלוּל כְּמוֹ ת ַהַחיִּים ֵהם ַמֶשּׁ

ֲאנְַחנוּ ַהֶהדֶף ִמּתוֹךְ ַעצְֵמנוּ. 

כָּל ְרצוֹנוֹ לוִּמיֵאל, ֶשׁ ֲאנִי לֵצָן ְשׁ
ְ לָּהוּט לְכָךְ כָּל כָּך לְפַזֵּר ִשְׂמָחה, וֵּמרֹב ֶשׁ

יוֹדֵַע ַרק לְפַזֵּר ֶאת ִהזְדְַּקּקוּתוֹ, ֶאת ִעצְבוֹנוֹ

לְכָל ֵעֶבר.

שגיא אלנקוהאבינו

ן ֹׁ ִהיא לֹא הוֹלֶכֶת לִיש

ַאֲחרוֹן ַהיְלָדִים יֵָרדֵם. ַעד ֶשׁ

וְַאֲחרוֹן ַהיְלָדִים לֹא נְִרדָּם

ן.  ֹׁ ֵתּלֵךְ לִיש ַעד ֶשׁ

שגיא אלנקוה¤
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 האבא פוחד מהמשורר כי האבא משורר 

בעצמו. שאפסו עותקיו ואבד מקורו ושירו האחד 

משורר בעצמו. כל אחד משורר לאחר וחולם 

משורר בעצמו.

 אבי שבאבי, בנך שבבנך נלחם בנורות 

ופוחד מהחושך. אבי שבאבי, אתה גש אל בנך 

הבלתי נגיש, אתה תן לו ירח בין לבין, אתה 

תגולל את בלילת–לילו ותייצבה עמדו לנחם. אבי 

שבאבי, זה רק אתה. אין מלבדך. ההוא בשלו.

 אבי חשוך צל, אבי שבאבי. אבי חשוך צל 

ואני בנו צילי נמתח עד לילי. אבי שבאבי, ככה זה 

לא ילך. ככה זה ילך - בלי שנדע זה על זה, שני 

אורכי גל שונים בתכלית, לא מתאבכים בכלל.

 אבי שבאבי, אתה שצלך באורך היקום, 

עשה שילך הצל. עשה שילך הצל, הלילה הקטן, 

ויבוא האבא.

יקום מלילה

מתוך ספר בכתובים

עודד כרמלי
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 אבי שבאבי, עשיתי מיפוי גנטי אישי, 

גנאולוגיה של מאתיים אלף שנה, ולא מצאתי 

אבא.

 אבי שבאבי, הדרך את בנך שבך, את אבי 

שבי, בדרך היד. דרך היד עוברת דרך החיים. אבל 

החיים יעברו יפה מאוד גם על יד. 

 אבי שבאבי, אל תיתן לי לעבור על ידך 

כפי שעברתי על ידי. כפי שעברתי עלינו לסדר 

היום, הוא סדר יומך הרצחני, מעשה ידיך. ובכן גם 

אני מעשה ידיך. 

 אבי שבאבי. מה לעשות עם הידיעה 

האומללה הזאת, שאין לבטלה בהינף יד, שאני 

מעשה ידיך המבטלות? אבי שבאבי, נפנף ידך 

על דרך השלילה, ואני אנפנף את ידי על דרך 

הרוח, והדרך תנדף את שנינו, כדרכה. ואני 

אתנדף לשלה ואתה תסתגף בשלך. אתה תמיד 

מוגף בשלך. ידך היא מגף. שלושת קווי ידיי הם 

עקומות מהירות הבריחה מכדור הארץ, ממערכת 

השמש ומהיקום כולו, בהתאמה. בהתאמה לך. כי 

הכלום אינו חמור כמחי ידיך. כי החומר אינו כה 

מחמיר לידך.

 אבי שבאבי. ידיך הקוטלות יכולות לבטל 

את היקום במחי. בכך אתה אלוהים. ורק אותי 

מעשה ידיך אין בידך למחות. ובכך גם אני הזעיר 

מעין אלוהים. 

 אבי שבאבי, לחץ את ידי על הדרך, בוא 

ניפרד כאלוהים.

 אבי שבאבי, בוא נשורר:

 עולם בית  חללית אם  ואב טיפוס

עולם בית  חללית אם  אב טיפוס  וכפר סבא

 אמי שמאחורי אבי, אבי שמאחורי

 עצמו, אני שמאחורי החללית, החללית

שמאחורי הערפילית, הערפילית אינה מסתירה 

דבר. 

 אמי שמאחורי אבי. אמי שמאחורי העץ, 

ביתי שהרבה אחרי עולמי, אני עייף. מה פשר 

משחק המחבואים השטני? אני עייף. צאו כולכם 

לקראתי. בואו לקראתי, אני עייף. אני כאן. מה 

עוד אתם רוצים? אני כאן, בחוץ, נוכח. אינני יודע 

איך להיות יותר נוכח מכך. זה מה יש. וכולכם 

אינכם.
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 אבי שבאבי, מחל לי, בנך האינסופי, האני 

שבאני, האבי שבאבי, בנך האמתי נפל ואין בכוחו 

לקום ביקום. אבי הרוחני, מחל לאבי הגשמי, 

לאבי הסתמי. כי אתה שאינך, ומעולם לא היית, 

רק אתה היית נוכח בחיי.

 ואבי שבאבי, מחל גם לאבי על בנו.

 אבי שבאבי, מחל לאבי על בנו, מחל לו 

על משך קצרים רבים, מחל לו על שמיים וארץ 

משייטים בכיוונים הפוכים, על רוח הופכת 

עצמה ואינה מפיחת חיים, על רוח מפיחה 

ומפזרת ואינה מכילה חזרה, על רוח מכלה 

ומתכלה ואיננה מחילה כדרך הרוח. 

 אתה מחל לו כדרך הרוח, אני אמחל 

לו על דרך הכלום. בעיני רוחי כל מה שהיה 

מבחינתי כלא היה. וזו אינה סליחה גדולה, אלא 

אמת קטנה: מבחינתי באמת לא היה כלום. 

אותיר לאבי שבאבי לנהל את השיחה. אתיר 

אותי ללא היה. 

 אבי שבאבי, אני בוכה עליך. אני בוכה על 

עצמי. אני בוכה עד שאינני זוכר על מה אני בוכה. 

אבי שבאבי, הרי מה בסך הכול קרה? כל שאמרנו 

זה לזה היה מילים. ידיים לא הרמנו. בקושי 

קולות. אלא שעל זה אני בוכה: 

 אפילו ידיים לא הרמנו. אפילו קולות.

  אבי שבאבי, פתח פה לקולות משפחתי.

אבי שבאבי, הכבד ידיהן של כל המשפחות 

הקלות מאוויר ולכן נחנקות. אבי שבאבי, הקל 

על רוחן של כל המשפחות הקלות מאוויר וכבדות 

מיקום. 

  אבי שבאבי, הטבלה המחזורית צריכה 

להתחיל מזהב. פחות מזהב אין טעם להתחיל 

לריב, להקים משפחה, לחיות.

 אבל האבא פוחד מיסודות כבדים.

אבל האבא פוחד מעצמו המשורר.
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ַער ֵאׁש ׁשוּב ַשׁ

ְבַּעד ֵמאוֹת קוֹדְמוֹת

תוּל ַעל ְבּהוֹנוֹת  ַאָתּה נִצָּב ָשׁ

ל ֲאפִיַסת ַהכֹּחוֹת – – לְחוֹפָּה ַהְמֻרגָּׁש ֶשׁ

ָתֵּאר לְךָ.

לַיְלָה ָחלְַמָתּ לָָבן

נוִּקים ְבִּטיַח ֵבּין ִקירוֹת ְשׁ

ִמְתעוֵֹרר

לְִהְתּפוֵֹרר

כִיַח טוּׁש ַהָשּׁ ַבִּטְּשׁ

נֱֶהָרג לְתוֹךְ ָהֶרצֶף 

ְבֶּאצְַבְּעַמַחט ְמנָֻסּה 

קוֹלוֹת ִמּתוֹךְ ַמְשׂכִּית דְּרוָּסה

לְָחן  זְִמזוֵּמכָאנִי כְּמוֹ ֻשׁ

כְּמוֹ נִּתוַּח כְּמוֹ פְִּתיָחה

לֲַעשׂוֹת ְבּךָ ַשִׂקּית

לְִרִביָּה ַעצְִמית

אוּלַי ַתּנְִבּיט

ל ִאינְוָלִידִים זַן ָחדָׁש ֶשׁ

ֲחשׂוּכֵי ֵעינַיִם

ְרסוֵּקי ָחזֶה

ָבֲּאוִיר ַהזֶּה עוֹד

יְִהיֶה – –

יְִהיֶה לָנוּ.

יַָּרדְָתּ לֶָעֶרב לִלְקֹק ֶאת ַהצְּלָלִים ָאז כְֶּשׁ ֶשׁ

חֶֹשךְ וְגַנִּים פְּלוִּחים כְּכוִּבים חֶֹרְשׁ ָאז כְֶּשׁ ֶשׁ

ָמקוֹם נֵלֵךְ לְִהְתַבֵּטַּח

ַבּלַּיְלָה ָהרוֵֹתַח

ַבַּחיִּים ַהנְּהוּגִים ָהֵהם

ָהיִיָת כְֶּשׁ

לְגְַמֵרי לְַבדִּי

כּור אסיף רחמיםְבּ

וְִקְרֵעי ַהפָָּרג דְִּמּמוּ ִבּנְִחיֶריךָ
וְגִלְדֵי ָהֵעצִים דְָּבקוּ ִבּצְָעדֶיךָ

יט ֶאת יָדֶיךָ ם הוִֹשׁ ֵאין לוֹ ֵשׁ הוּ ֶשׁ וַּמֶשּׁ

ִבְּרִמיזָה ֶאל ִתּפְֶאֶרת ַהַמֲּעָמק.

לוּגִים וֵּמָאז ְבּתוֹךְ ָהאֹזֶן ַהכְּרוּיָה ְבּלֵילוֹת ְשׁ

אוֹ ִבּימוֹת ְטִביָעה

ַמיִם בּוֲֹעִרים נֵד חוֹצֵב ָשׁ

ִרים בוִּרים ָשׁ וְקוֹלוֹת ִמגְּרוֹנוֹת ְשׁ

ּ וְּמַעּטוֹת ַהפְָּעִמים ָהיִינו

כָּכָה בּוֹדְדִים – –

עוֹד יְִהיֶה לָנוּ.

ם[ ָסמוּךְ ַעל ִשׂפְתוֵּתי-ַהלַּיְלָה עוֹד יְִהיֶה לָנוּ ]ֵשׁ

רוֹגֵַע כְָּרדוּם ְבּצַד ַהַמְּעגָּל   

ּ יָדַיִם עוֹד יְִהיו

ֲאחוּזוֹת ַבַּמַּחט

עוֹשׂוֹת ַבְּמּלָאכָה ְבִּהלּוּךְ נְִרפֶּה

ּתוֹפְרוֹת לְךָ ְשׂפַָתיִם ִבְּמקוֹם ַעפְַעפַּיִם

ַעפְַעף ִבְּמקוֹם

פֶּה

הוּ כַֻּתּר ַבְּקָּטִבים ַהֲהפוּכִים וַּמֶשּׁ

ַעל ַקְרָקִעית ַהיָּם

ְבַּמֲעַטר ָהֲעָשִׂבים

יִפַָּקח
יְַמצְֵמץ ְבֵּעינֶיךָ

ר יְדֵַבּר ֶאפְָשׁ

ֵאלֶיךָ – – ר ֶשׁ ֶאפְָשׁ

עוֹד יְִהיֶה.

* * *  
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לוּ פַַּעם ַאדְִהיר ֶאת ֲעצַָמי

ַמל וַּמיִם ַעת ַחְשׁ ִבְּשׁ

ֵבּין רוֹכְֵבי-ַעל-ֶתּדֶר ְרעוּדִים

פְּצוּלֵי-ַקְרנַיִם

לוּ פַַּעם עוֹד ֵאדַע

ל ַהפָּנִים  לֹא לֵָתת ֶאת ָהַאֵחר ֶשׁ

ֶאל ַהַמְּבִעית

ּתוֹת ֶאת ָהֵאיָמה ֲאָבל לְִשׁ

ְבַּעיִן פְּעוָּרה

ִבּדְֵבקוּת

ִקיָקה ִבְּשׁ

פַָּחדְנוּ ַבּחוּץ וַּמה ֶשּׁ

יֵצֵא לְִהְתנוֹצֵץ ַעל פְּנֵי ַהַמּיִם

כָה ׁשוֵֹטט ֲחֵשׁ

ַמיִם רוֹכֵב-ָשׁ

ַבּנֶֶּתז ַהלֵּילִי ַהְמפֻלָּׁש

ַהפָּנִים ִמְתַקפְּלִים ַעל ַעצְָמם כְֶּשׁ

וֵּמָחדָׁש

ה ְמָשׁ נַּיִם ְקפוּאוֹת ַעל ִשׁ ְבִּשׁ

ְבִּשׂפְֵתי גּוֵֹסס ְמֻעָקּמוֹת

י  דְָּמָמה נְׁשוָּמה-ְבּקִשׁ כְֶּשׁ

ִמְתַאגְֶרפֶת ָבֵּראוֹת – –

ם ָמצוּי הוּ ֵאי-ָשׁ לוּ ִמיֶשׁ

ֵמֵעֶבר לְִרגְֵעי ָהִענּוּי

ולוֹ פֶּה

ולוֹ אֹזֶן

וְלֹא יְֶחדַּל לְִתהוֹת.

לֶּכֶת ָהֵראוֹת נִדְָרסוֹת כְּמוֹ ָעלֶה-נִדְַרךְ-ַשׁ כְֶּשׁ

ּ עוֹד יְִהיֶה לָנו  

עוֹלָם ֵמעוֹלָמוֹ נוֹדֵד כְֶּשׁ

  יְִהיֶה

ל ת ֶשׁ ִמַּבַּעד לֲַחִריָקה ָהרוֶֹעֶשׁ כְֶּשׁ

ת ֶאל  נְִסיגָה ִעֶקֶּשׁ

נְֻקדַּת ַהִהנָּגְפוּת              

ּ   יְִהיֶה לָנו

ַאָתּה ַמכִּיר לְאוֹר ַהלְָּבנָה ֶאת

צַַער ַהּסוִּסים ַהכֵָּבד

מַֹע, וְָהאֹזֶן, ֲחדֵלָה-ִמְשּׁ

ִמיָעה ַמְשׁ

וְַהיָּדַיִם ְמַקְבּלוֹת

ֶאת ָהאוֹתוֹת

ְבַּהכְנָָעה – –

ּ יְִהיֶה לָנו

עוֹלָם

ַהְמַסיֵּם לִגְוַֹע

נִי. ּפוֵֹתַח ְבַּמְחזוֹר ֵשׁ
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ָמה ֶשָמפְִחיד בִָּמְשָֹחִקים ֶשל ָהָמְחֶשב זֶה לֹא ִמפְלָצוֹת וֶָהדְָבִרים ֶשֶמנִָסים 

לָָהרוֹג אוְֹתךָ. ֶהם לֹא יָָהְרגוּ אוְֹתךָ לֶעוֹלָם. ָאָתה ִמחוּץ לִָמְשָֹחק. ִבְּשִביל 

זֶה יֶש לֶךָ דְמוּת ֶשָתמוּת ִבְּשִבילְךָ לָנֶצָח. ָהדָָבר ָהָמְטִריד זֶה ֶשָאָתה 

נְִמצָא ָשם ֶבִּבּנְיָין שוֶֹמם, אוּלָי ֶבֶּאיזֶה ֶבּית ֶספֶר יָָשן ֶשל ִמְשָֹחק ֶאיָמה 

ָתאילָנְדִי וֶָאָתה יוֹדֶָע ָאָבל ָהדְמוּת ִהיא לֹא יוֹדָָעת ִבְּשִבילְךָ ֶשִמחוּץ 

לָָחלוֹנוֹת ָהְשחוִֹרים ֶשל ָהִמְסדָרוֹן ָהֶאלֶה ֶאין ָשם שוּם דָָבר ֶשָקיָים 

ָבֶּמצִיאוּת. ָהדְמוּת ִהיא לֹא יוֹדָָעת ָאָבל ָאָתה ֶאין לֶךָ דֶֶרך לְִברוֹח 

ֶמָהיֶדִיָעה ֶשָהָחלוֹנוֹת ָהְשחוִֹרים ֶהם לֹא ּפוְֹתִחים ָשם לָלָילָה, זֶה לֹא 

ֶשָהיָה ֶאפְָשר לָצֶאת ֶמָהֶבּית ֶספֶר ֶשל ָהִמְשָֹחק וֶלָרוּץ ֶבּתוֹך ָהעוֶֹמק 

ֶשל ָשֹדוֹת, אוּלָי ָאפִילוּ לֶָבִּתים ָבֶּאיזוֹר, אוּלָי ָאפִילוּ לְָחזוֹר ָהָבּיָתה, 

ָאָבל ֶשֶמֶעֶבר לָָחלוֹנוֹת ָהְשחוִֹרים ָהֶאלֶה ֶאין לָילָה וֶֶאין ֶאיזוֹר וֶֶאין ָבּית 

וֶֶאין כְּלוּם וֶָמה ֶשֶהם זֶה דִיְקט ָשחוֹר ֶשֶמָסֶמן ֶאת ָהסוֹף ֶשל ָהעוֹלָם 

ָהיָדוָּע, ֶאת ָהגְבוּל ָהמוְּחלָט ֶשל ָמה ֶשיֶש ָשם ָבִּקיוּם, ֶאת ָהָמוֶות ֶשל 

ָהכְּלוּם ֶשִמְסתוֶֹבב ֶבָּמָעגָלִים כְּמוֹ ָחיָה ֶרֶעָבה ִמָסִביב לָָחיים וֶֶמָחפֶּשֹ 

ֶאת ָהפְִּרצָה לִֶהכָּנֶס. 

אופק קהילה ָמה ֶשָמְפִחיד

יֵּׁש לִי ה ַהְמַמֶקּדֶת ַהֲחזָָקה ְבּיוֵֹתר ֶשׁ ַתֵּמּׁש ָבֲּעדָָשׁ ֲאנִי ִמְשׁ

ִמְּתפֵָּרק כְּמוֹ ְמִחצַּת נְיָר יַפָּנִית. וְחוֵֹרךְ ְבַּמָבִּטי ֶאת ָהעוֹלָם, ֶשׁ

לִּי מוֵֹחאת כַּפַּיִם, וֲַאנְַחנוּ לוֲֹחצִים יָדַיִם, ַהִמּפְלֶצֶת ַהפְָּרִטית ֶשׁ

ו? ְמֻספִָּקים. ֲעבוֹדָה טוָֹבה! ֲעבוֹדָה טוָֹבה. ַמה נֲַּעֶשׂה ַעכְָשׁ

וְּבכֵן,

ר לְִהיוֹת ְמאֹד ְבּרוִּרים ר לָלֶכֶת לֲָעבוֹדָה כָּל בֶֹּקר. ֶאפְָשׁ ֶאפְָשׁ

אוְֹמִרים, לְִהיוֹת ְמאֹד ְבּרוִּרים, ר לְַהְסִבּיר כָּל דָָּבר ֶשׁ ֶאפְָשׁ

ר לְפֵַחד ְמאֹד. ִאיר ָמקוֹם לְִאי ֲהָבנוֹת. ֶאפְָשׁ לֹא לְַהְשׁ

ֶֹּרת, לֹאלֹא, וְכָל זֶה לֹא נֱֶאָמר כְִּבק

כָּל זֶה נֱֶאָמר ַאךְ וְַרק ְבֶּחזְַקת ַהַקּו ַהְמֻקוְָקו ַעל ַמפַּת ָהאוֹצָר

ְחזֵר ֶאת ַהַמּפָּה ַהִהיא, ִקְעַקְעִתּי ַעל ַעצְִמי ַקו ְמֻקוְָקו וְּבנִָסּיוֹן לְַשׁ

ו כֻּלִּי ִקוְקוּוִים וְַעכְָשׁ

ֲאנִי ִמפְלֶצֶת ְמֻקוְֶקוֶת, יֵׁש לִי ֲהמוֹן ַקְרנַיִם.

לֹּא יָדְַעִתּי. ֲאנִי יוֹדֵַע כָּל ִמינֵי דְָּבִרים ֶשׁ

לְַּמִתּי ְמִחיִרים, ִהְשׂכַּלְִתּי ַהְשׂכָּלָה, ִשׁ

ַקלְִתּי וָּבַחנְִתּי וָּמדַדְִתּי וָּבדְַקִתּי ִמכָּל ַהזָּוִיּוֹת ָשׁ

וָאוֹת ֹּאזְנַיִם וְָעַרכְִתּי ַהְשׁ ִהנְַּחִתּי כָּל ִמינֵי דְָּבִרים ַעל כַּּפוֹת ַהמ

ֵהן  בּוְֹקעוֹת ִמֶמּנִּי כַּּפוֹת מֹאזְנַיִם כְּמוֹ כְּנָפַיִם ֶשׁ ַעד כְּדֵי כָּךְ ֶשׁ

קוֹלוֹת ִמְשׁ

ֲאנִי נוֹפֵל ַהְרֵבּה פְָּעִמים

ל ֶאֶבן ְתַרֶסֶּקת ַעל ֶאֶבן, ֲאנִי ִמפְלֶצֶת ֶשׁ ִמּ ֲאנִי ֶאֶבן ֶשׁ

ֲאנִי ִמְרצֶפֶת ְרחוֹב

וְָהְרחוֹב סוֵֹאן

וְכָל נַַעל ִהיא לִּטוּף ַעל ַהלִֶּחי

ֲאנִי נְִסדָּק וְלִפְָעִמים ֲאנִי כָּל כָּךְ כּוֵֹעס ֶשׁ

וְׁשוּב נְִסדָּק

וַּבּסוֹף עוְֹבדֵי ִעיִריָּה צְִריכִים לָבוֹא

וּלְַהְחלִיף אוִֹתי

שי קומרובמפלצת של אבן 
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.3

ם ַהנֲַּעָרה לֹא יֵָאֵמר, לֹא  ֵשׁ

ַמע צְָעָקה ִמן ַהְבֵּאר, רֹאׁש ָהָהר  ִתָּשּׁ

לֹא יְדֵַבּר, כִּנּוּי לֹא יִדֵָּבק, יְִקְראוּ 

יָרה ֵבּין ֲהָבָרה לֲַהָבָרה. ִשׁ

ׂיָחה ַתֲּעבֹר ֶאל גּוֵֹבה ַהחוֹבוֹת. ַהִשּ

וֵּמי  לֹא יְגַלּוּ ִמי ָחתוּם ַעל ִרּשׁ

לָּּה  וִּמים לֹא ֶשׁ ַהגּוּף, ָהִרּשׁ

יָּכוּת. ֲאָבל ַבּגּוּף יֵׁש ַשׁ

לַַחץ ַאְטמוְֹספִֵרי ַבּפְִּסגָּה

זֶה ֲאוִיר ָבּעוֹלָם

ְבּתוֹכו ִהיא ַמִסּיגָה גְּבוּלוֹת לְִמצֹא ֶשׁ

ִמְסּתוֹר ִמַתַּחת לָָאֶרץ.

.4

זוֹ לֹא ּתוַֹרת נְִסָתּר ֲאָבל 

זֶה לֹא ִענְיָן לְדִיּוּן צִבּוִּרי.

כֵּן. ים ֶשׁ ַבּיּוֹם ָהִראׁשוֹן ַמְרגִּיִשׁ

חֹם ַהִסּיְמפְּטוֹם ְמַמלֵּא ֶאת כְּלֵי ַהדָּם

לָפִים כְּלֵי ְמדִידָה נְִשׁ

ֵבּין ְקרוֵּמי ַהָבָּרק 

ָבֵּעינַיִם ַהחוֹלוֹת יֵׁש ְתּדִָרים וְּקצִָרים

ָתּפוּת גּוָֹרל ַאֲחֵרי ַהכֹּל וְֻשׁ

ֲאָבל ַהצִּבּוּר לֹא ָקדַם לַגְּבוּל

ַהגְּבוּל ָקדַם לַצִּבּוּר

ָהֵאֶבל ָקדַם לַצִּבּוּר

וְלֵב ָחֵרד ָקדַם.

ֶמׁש ְרַעב ָהעוֹר לְלַַהב ֶשׁ

ָקדַם לְֵאֶבל ַעל ָאדָם.

יֵּצֵא. גּוָֹרלוֹ ֶשׁ

ָקָטן. גּוָֹרלוֹ ִמפְָתּן.

.1

ָאדָם יָצָא גְּבוּל גּוָֹרלוֹ ַאךְ לֹא 

ֶמׁש  נִכְנְָסה ִבְּמקוֹמוֹ ֶשׁ

ִבְּמקוֹמוֹ לִֹעים 

נַּיִם, ָרמוֹת חֹפֶש ִמְתגַּלִּים: גַּלְגַּלֵּי ִשׁ

וֲַהֵרי יֶלֶד פְּנִיִמי וְעוֹד יֶלֶד פְּנִיִמי 

יְלָדִים פְּנִיִמיִּים ַמְמצִיִאים

ִמְשָׂחק לְַהְתִאים 

ן  נִּי ֶאל ֵשׁ ֶרוַח ֵבּין ִשׁ

כָּל ָהֲעָרִבים ַהגְּׁשוִּמים 

לִיצֹר מוֶֹמנְט וּלְַהֲעִביר.

ַההוֶֹרה לֹא יָׁשוּב 

לֹא יְסוֵֹבב ַמפְֵתַּח ְבּחֹר ַהַמּנְעוּל 

וְיְִרֶאה ַעל ָהָאֶרץ

ֶאת כָּל ְתּמוּנַת ַהנֱֶּעזָבוּת. 

פָּׁשוּט ִתּצְָטֵרךְ לְִהְתַבּצֵַּע גְּדִילָה.

לִים ֶאת ִסיבוּבוֹ. פָּׁשוּט ַהכַּדּוּר יְַשׁ

ַעד ָאז גּוָֹרל

ָחתוּךְ ַעל צַוָּארוֹ לִפְנֵי 

בּוֹ צוֵֹמַח רֹאׁש ַהָמּקוֹם ֶשׁ

ל ֵמַעל ַהֶהפֶךְ ִמֻמּפְָשׁ

גּוּף ְבּלִי גּוָֹרל.

.2

הוּא ֵמִביא  ב ֶשׁ ָאדָם ָחַשׁ

ָאדָם ַאֵחר ֶאל גְּבוּל ָקדְׁשוֹ

ל ַמיִם ֲאָבל לְקֹדֶׁש ֲאחוּזִים ֶהכְֵרִחיִּים ֶשׁ

גַּם ַבֵּסּפֶר

ל נֲַעָרה לִצְחֹק ִאם ִענְיָנָּה ֶשׁ

ֵען ַעל ְשׂפַת ְבֵּאר. ִהיא ִתָּשּׁ

תמר רפאל3.2.2018
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חוֹף גְֻּאלָּה

ֵתּל ָאִביב

גַּם ַהיֲַּהדוּת ַבּּסוֹף ָתּמוּת

גַּם ַהכּוֹכָב

ָהֵאלִים

ו, ֲאָבל, ַחיִּים ַעכְָשׁ

ה יִָמים לָשׁ ַהֵבּט ַבּּסוּס ְשׁ

צַיֵּר ֶאת ַהּסוּס ְבֶּרגַע

ֵהם אוְֹמִרים ַאל ִתּיָרא ִמַמּה ֶשּׁ

ִאם ֵהם לֹא ְמִבינִים

ֶאת ַמֲעַבר ַהזְַּמן

ֶאְתמוֹל ָהֵאל ָהיָה לִי ַעל ַהכֵָּתף

ָרה ַהיּוֹם ֲאנִי ְמַחפֵּשׂ ְמִסלָּה יְָשׁ

ים

כמו צייר סיני

ג'רמי פוגל

ג'רמי פוגל

ג'רמי פוגלקיבוץ גלויות

ִקבּוּץ גָּלוּיוֹת ַמכִּיר?

ַמכִּיר

ִקבּוּץ גָּלוּיוֹת יוֹדֵַע?

יוֹדֵַע

ִקבּוּץ גָּלוּיוֹת ֵמִבין?

ֵמִבין ִקבּוּץ גָּלוּיוֹת 

יוֹדֵַע ִקבּוּץ גָּלוּיוֹת

זוֹכֵר ִקבּוּץ גָּלוּיוֹת 

ָהיִיִתי 

ִקבּוּץ גָּלוּיוֹת 

ַמכִּיר ִקבּוּץ גָּלוּיוֹת?

רוֶֹאה 

ִקבּוּץ גָּלוּיוֹת?

רוֶֹאה ִקבּוּץ גָּלוּיוֹת

יוֹדֵַע ִקבּוּץ גָּלוּיוֹת
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ְ לֹא ַעל פִּי ַתּכְלִית, ַעל ַאפָּּה ָהָארֹך

ק לַדְָּבִרים ִבּגְלָלָם ב וְֶאַשּׁ ֵאֵשׁ

פִּיָה גּוֵֹער וְקוֹלָּה ִמְתָחֶרה ִבּי, ַעל ַאפָּּה ַאף ֶשׁ

ָקפִים ִרכְֵסי הוֹד נֱֶאלָם נְִשׁ

יְּדֵַבּר ִבּי קוֹלָם, כִּי ָעֵשׂה ֶשׁ

טוֹן ַהַתּכְלִית ַמצְִמית וְרוֹצֵַע

ה ת ַעל גַּב יְֵבָשׁ ִמְתַהלֶּכֶת ֵחֶרֶשׁ

ה, נַַחל ַבּיּוֹם בּוֹ גַָּבּּה יִָסּדֵק ְבּבוָּשׁ

ַהיִָּמים יְפַכֶּה וְיִזְרֹם: יְִתַמלֵּא וְיִדּוֹם

פִּי ַהַתּכְלִית 

ִבְּתכוֹל ַאף ִמֶמּנּוּ, נַַחל נַכְלוּלִי

אוּכַל ָאז סוֹף סוֹף לְדֵַבּר ְבּקוֹלִי

ן ֹׁ אוּכַל ָאז לָלֶכֶת לִיש

שירי ללושעל פי, על אף, על גב

ִאם פָּגְעוּ ִבּי ִהדְפֵי ְסָעָרה

וְנְִקַרְעִתּי לֹא פַַּעם ֵמֵעצִי ֶהָערוּם 

ו ְמזַת ָרָעב גַּם ָאְרָבה לִי ַעכְָשׁ

אוֶֹספֶת אוִֹתי ֶאל ָמְתנֵי ַהִקּיּוּם

ְתּ זֶה ִמכְָּבר ַרק ַאְתּ ֲאחוִֹתי נְִתלְַשׁ

פְרוּ לָךְ ַהַמּיִם ִהנִּיחוּךְ לְפָנַי ָשׁ

ּ נו ֲאפִלּוּ ָהדְפָה ִבּי ָתּדִיר וְנִפְגְַּשׁ

לוּבוֹת ֲעלָווֹת ָהיָה לִי ָבּךְ דַּי ְשׁ

לֹא עוֹד ָקדְקֹד בּוֹדֵד ַבּיַַּער

לֹא צֵלָע זָָרה ַבּזָּוִית ַהֵקָּהה

לְִרצוֹת לְִהָתּלוֹת ַעד כְּלוֹת ּתוִֹרי 

ְבִּסנְּתוּז אוֹרוֹת

וְעוֵֹרךְ ָמַתי

שירי ללושאהבת עלת הכותרת
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*

איזה קטע זה, רק לי קורה? כשאני חושב שרק לי קורה, שכשאני 

עובר ליד חתול, נראה כאילו מריצים אותו בהילוך מהיר, או שלא 

רק לי קורה? וכשאני שואל מה זה כל הדאדא הזה ממש כמו 

שדאנטה שאל, כשחלק מהעולם בהילוך מהיר וחלק בהילוך איטי 

יותר? בכלל, אני חושב שאני בקצב של הים, בקצב של, בקצב של 

גרם המדרגות, לפעמים אני מועד כי אני לא חושב בחשכה שנותרה 

עוד מדרגה, רק לי קורה כשאני מרגיש בקצב של גרם המדרגות? 

אבל לא בקצב של המדרגות הנעות? רק לי קורה כשאני רוצה 

לחזור רגע לחתולים, רק לי קורה שכשאני עובר ליד חתול, נראה 

כאילו מריצים אותו בהילוך מהיר, או שלא רק לי קורה?

*

מספר צללים לאדם, שהולכים ומסתובבים כמו גלגלי מרכבה. כל צל 

לפניו יפנה, וכל צל יוצא משורש מציאות אחד, כשחמה – טבעת 

נוצצת בשמש סביב לראשו של המציאות האחד. ויש צללים הנפרשים 

מן ההרים המושלגים לעמק, וצללי עופות בשמים, על הארץ, וצללי 

רמשים, וצמחים, וצללי אלמוגים בתוך המים, ויש צללי אדם וחווה, 

שהם צללים בתוך הצללים: צללי עץ החיים וצללי עץ הדעת, צללי 

נפש, ויש צללים נפשיים, וצללי דמיון, וצללי מחשבה. אך מציאות 

אחת, לכל הצללים, שאדם פוגש לרוב בצללי ימיו.

*

יצאה המשפחה אל היער, איזו פתיחה מפחידה, ועשו קמפינג בסמוך 

לאגם. עכשיו נרגעתי. הילדים שכשכו רגליים במים, ההורים – 

איפה היו ההורים? כאן מתחיל המתח, האגם כמו התקף לב, אל 

תחשוש לכתוב, נפל כאבן באוהל. הילדים שמעו צעקה, של מי, 

של מי הייתה הצעקה? אולי של חיה, ממין נקבה. היא הייתה על 

הברכיים, בד האוהל מסנן את האור, אם לא היית מכיר היסטוריה, 

היה זה צילום על קיר כנסיה של דת חדשה.

רועי כספי שלושה פרגמנטים

ָמע ִרפְרוּף כַּנְפֵי צִּפוֹר. ַבּלַּיְלָה ַהזֶּה נְִשׁ

קוֹת אוֹ נוְֹסקוֹת. פְָּעלִים ֵאלֶּה ֵהן ֵאינָן נוְֹשׁ

יָּכִים לְעוֹלָם ַאֵחר. ִמְתָבֵּרר ַשׁ

צִּּפוֹר ִהיא דָָּבר ַרךְ יוֵֹתר. לִפְָעִמים. ֶשׁ

ַעל כָּל פָּנִים, ֵאינֶנִּי ְמדַיֵּק.

ָמע סוֹף סוֹף לֵב דּוֹפֵק ֹׁ ַבּלַּיְלָה ַהזֶּה נְִש

ִמְּתגַּנְּבוֹת ַבֲּחַרכִּים ְבַּרכּוּת כַּנְפֵי צִּפוֹר ֶשׁ

ֶאל ֵבּית ֶאֶבן ֻמָסּק, ָבּנוּי ַעל צֶלַע ַהר.

ַמיִם ַעל ִמדְָבּר מוּזָר ֵאיךְ פְּנֵי ָשׁ

ְמלַוִּים ַהלַּיְלָה ֶאת ַהפַַּחד ַבּדְָּרכִים

ם הוּא נֱֶעצַר. ַעד ַסף ַהדֶּלֶת, ָשׁ

ַֹּח ו ַאָתּה ִתְּבַחר: לִפְת ַעכְָשׁ

ל קֹר ַעל ַהפָּנִים. ֵאר ִעם ָמָסךְ נָסוּךְ ֶשׁ אוֹ לְִהָשּׁ

ֲאנִי ֵאינִי ֵמִבין ְבּכֵָאלֶּה ִענְיָנִים. ֲאנִי ֵמִבין

ְבִּהזְדֲַּחלוּת, ִהְתגַּלְּמוּת וְִהְתפֲָּארוּת ְבּזוּג כְּנָפַיִם

ֶקט, ְבֵּאיָמה, ְמנַפְנְפוֹת ְבֶּשׁ

ַהלַּיְלָה סוֹף כָּל סוֹף

ָמע. ךְ לֵב נְִשׁ ַבּחֶשׁ

נדב נוימןסוף סוף לב
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ַבּלַּיְלָה, ֵבּין ַהְסּדִינִים, ִהצְלְַחִתּי לְִראוֹת

עוֶֹשׂה אוָֹתךְ ַאְתּ ְבֵּעינַי; ִמַבַּעד לְכָל ַמה ֶשּׁ

ִריַריִךְ, ָרִאיִתי ֶאת עוֵֹרךְ, ְבָּשֵׂרךְ, ְשׁ

ַעל כָּל ַהְמנָֻקּד, נָקוּב, ְמחָֹרץ וְַחם ָבֶּהם.

ִתּי ָׂער ֶהָעדִין ַעל פָּנַיִךְ וְִהְרגְַּשׁ ָרִאיִתי ֶאת ַהֵשּ

ֶאת ַהגּוּף ַמכְנִיס וּמוֹצִיא ֲאוִיר ַמְהִבּיל

לְַטְתּ ָבּזֶה. ְבֵּמכָנִיּוּת ֶהכְֵרִחית. לֹא ָשׁ

ָבּּה ָרִאיִתי ֶאת ַעצְִמי ָהיִית קוֹף נְֶהדָּר. ָהיִית ַמְרָאה ֶשׁ

ל ַמְחסוֹר ֻמְחלָט ִמַבַּעד לְַעצְִמי, וְזֶה ָהיָה ֶרגַע ַמְבִעית ֶשׁ

הוּא ֶבֱּאֶמת: ַתֵּקּף ְבַּעצְמוֹ וְנְִרָאה כְּמוֹ ַמה ֶשּׁ ִבְּסיָגִים. ַהכֹּל ִהְשׁ

רוּיוֹת וָּבַחְרִתּי ֵתּי ֶאפְָשׁ ם וְַחי וְָרטֹב. ָהיוּ ְבּפָנַי ְשׁ ִקיּוּם נוֵֹשׁ

ַבּלֹּא ַאלִּיָמה; כָּךְ אוֹ כָּךְ לֹא ָהיְָתה לִי ְבֵּרָרה,

ַתְּקּפוּת ֵאינְסוֹפִית גַּם ְבִּמיׁשוֹר ַהֶמְּרָחק ִמן ַהגּוּף -- ַהִהְשׁ

ֹ בּו ָאנוּ ֶהָענָף ָהַאֲחרוֹן בּוֹ זֵֶהה ְבּכָל ָמקוֹם ֶשׁ ֵעץ ַהַחיִּים ֶשׁ

נִָּתּן לוַֹמר ִמְסַתּכְּלִים. ָאנוּ צוָּרה פְַרְקָטלִית וְזֶה כָּל ַמה ֶשּׁ

ִמְבּלִי לְִהְסַתּכֵּן.

נדב נוימןצורה פרקטלית

ִבילִים ַעל ַהִמָּטּה ַבּלֵּילוֹת ָאנוּ ׁשוֹכְִבים כְּמוֹ ְשׁ

ִריִרים ָהרוֲֹעדִים. ים ְבּיָד נְִקפֶּצֶת, ַבְּשּׁ נִפְגִָּשׁ

ַאְתּ רוֶֹעדֶת לִי ְבּמוְֹרס דְִּהיָרֵתךְ ִעם ָהרוּחוֹת,

ִביל ךְ ַאְתּ זוֶֹהֶרת וֲַאנִי עוֹדִי ַבְּשּׁ ֶאל ּתוֹךְ ַהחֶשׁ

ְמנֶַסּה לְִקרֹא ָבּאֹפֶל ֶהָהִביל ֶאת ַהגְּלוּיָה

ִביל ַמְקִבּיל ַמיִם וְדוֵֹהר ִבְּשׁ וְנִלְָקח ֶאל ַהָשּׁ

ל ְבּנֵי ֲחלוֹם ֵמֶהן נִָתּק ַבֲּעלָָטה ֵבּין לְָהקוֹת ֶשׁ

ֶרת ְבָּעָתה. ְרֶשׁ וְׁשוּב חוֹזֵר ֲאדֹם ֵעינַיִם, ִמין ַשׁ

ל ֲאָרצוֹת ֵבּין אוֲֹהִבים פִּילִים דּוְֹבִרים ֶמְרָחק ֶשׁ

הוּא ַהגּוּף; ִבְּרִקיָעה וְּבִתיפוּף ָבִּעפָּרוֹן ֶשׁ

ָאז ִאם כַּדּוּר ָהָאֶרץ הוּא ִמכְָתּב ֲעבוּר פִּילִים

יר ֻמדְפָּס ַבּכּוֹכִָבים ַבֲּחלוֹם ֲאנִי כּוֵֹתב לָךְ ִשׁ

ַאְתּ רוֶֹעדֶת, ַאךְ ִעם אוֹר ְמֻסדִָּרים ַבּּמוְֹרס ֶשׁ

ְמִּביָאה ִעָמּּה ַחָמּה ָבַּעְרפִלִּים ִראׁשוֹן ֶשׁ

ִראׁשוֹנִים לְִהְסַתֵּתּר ֵהם ְבּנֵי יֵָרַח וֲַאנִי

לֹּא יוֹצֵאת ֵמַהִמְּסּתוֹר. נוָֹתר ִעם ְשׂפַת ֲחלוֹם ֶשׁ

נדב נוימןמורס
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ְטרוּפוֹת ְטרוּפוֹת דְִּמעוַֹתיִךְ ְבּכִיּוֹר ָאָבק

וֹפְכִין עוֹל ֶאל ֵמי ַהּשׁ נְִמֶחה ַבִּמְּשׁ

וִּבנְזִיד ַהדְָּמעוֹת ַהָמּתוֹק, שׂוִֹחים

ַמכְאוַֹביִךְ ְבֶּמלַח ָמהוּל ְבָּאָבק

ְטרוּפוֹת ְטרוּפוֹת דְִּמעוַֹתיִךְ ְבֶּמלַח ָאָבק.

ָאָבק ְבֵּעינַיִךְ ֲאַבק ְמצוָּקה דַָּבק ְבָּאזְנַיִךְ ֲאַבק ֲעלוָּקה 

דַיִךְ ֲאַבק ְתּׁשוָּקה. ָמַתק ְבָּשׁ

ְטרוּפוֹת ְטרוּפוֹת דְִּמעוַֹתיִךְ ְבֶּמֶתק ָאָבק.  

הוֹ כָּנְִסי כָּנְִסי יַלְדַּת-זְַמן ֲעׁשוָּקה ֶאל ַחיֵּי ַהפְּרוּצִים ְבּדֶלֶת ְטרוָּקה

כִּי ַאְתּ לִי ַאְתּ גּוּף 

ָמה ַהפְּרוָּקה. לַנְָּשׁ

ְטרוּפוֹת ְטרוּפוֹת דְִּמעוַֹתיִךְ ְבֵּעין יַנּוָּקא. 

דוד ניאו בוחבוט¤

ָתּסוּר ַעָתּה ַהֲחָרדָה

ר ֵמֵעֶבר  ֲאֶשׁ

לִי 

ֲאנִי.

י  כִּי גְּבוּל נַפְִשׁ

נִי ָהפַךְ ִמְשׁ

ְבִּהפָּגֵׁש 

ִעם ְבַּשׂר סוֹדָּה.

דוד ניאו בוחבוט¤
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ְטָענוֹת ׁשוֹנוֹת ֻהפְנוּ כְּלַפַּי ְבִּענְיַן ַאֲהָבִתי

ל וִיְסִקי ֶתּפֶת ְבּתוֹךְ כּוִֹסית ֶשׁ ִׂחיָּה ַהְמֻשׁ ִהְבַחנְִתּי כִּי ַתָּמּה ַהְשּ

ִעם ְמצוֹפֵי ּתוִּתים

ִהְבַחנְִתּי כִּי ֲאנְַחנוּ כְָּבר לֹא ְמדְַבִּרים

לֹא ָעלֶיָה, לֹא ִאָתּּה, לֹא נוֹפְלִים ִמֶמּנָּה ֵבּין ֲחִריצֵי ִמדְָרכוֹת

)לֹא נוֹפְלִים ֵמַאֲהָבה(

וְַהיּוֹם ֲאנִי סוֶֹחֶטת לִימוֹנִים.

כָּל יוֹם, כָּל ַהיּוֹם, סוֶֹחֶטת לִימוֹנִים

לֹּא יָכֹלְִתּי לִזְכֹּר ַעד ֶשׁ

ל ַהצִּּפוֹר ֶאת ְסִחיַטת ַהלֵּב, ְסִחיָטָתּה ֶשׁ

ְטָּענוֹת ׁשוֹנוֹת ֻהפְנוּ כְּלַפַּי ֵמָאחוֹר ְבִּענְיַן ַאֲהָבִתי ְבּעוֹד ֶשׁ

לִּי ְבִּענְיַן ַאֲהָבִתי ל ַהַמּיְנָה ַהְמּצוּיָה ֶשׁ ְבּגִין ִקְרקוָּרּה ֶשׁ

ֲאנִי קוֵֹראת לָּה גֵ'יְמס

)ִהְבַחנְִתּי כִּי ֲאנְַחנוּ כְָּבר לֹא ְמדְַבִּרים(

גל עזרן בעניין אהָבתי לכוסות קוקטייל
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יֲַּחזֹר, הוּא אוֵֹמר זֶה לֹא יוֹם ֶשׁ

וִּבְטרוֹם יְצִיָאה ִמְתַעֵקּׁש לְַהְסנִיף כּוֹכִָבים

ֵאינֶנּוּ ַמגִּיִעים ֲאלֵיֶהם ֶשׁ

גַּם לֹא ַעל ְקצוֹת ָהֶאצְָבּעוֹת

לֹּא נוֹגֵַע נֶּה. ַמה ֶשּׁ זֶה לֹא ְמַשׁ

נֶּה דָָּבר ַאֵחר ַשׁ ְמּ לֹא ְמַהוֶּה דָָּבר ֶשׁ

ל ַהפְָּרִחים ִאם ָהיָה ַמצְלִיַח לְַהְבִחין ַבּגָּוֶן ַהְמדֻיָּק ֶשׁ

ךְ לְחוֹל ַהַהפְָרדָה ֲחׁשוָּבה ֵבּין חֶשׁ ָהיָה יוֹדֵַע ֶשׁ

ה גְּוָנִים ׁשוֹנִים ַהוְָּרדִים וְֻרדִּים ַבֲּחִמָשּׁ ֶשׁ

ֲאנִי לֹא ַאגִּיַע לְלוֹנְדוֹן ֶשׁ

ָבה. ֲחָשׁ גַּם לֹא ַבַּמּ

נִים ְבּגָדִים ׁשוֹנִים ָאַמְרנוּ ְספִָרים   ָחֵמׁש ָשׁ

ּ ְרנוּ ְספִָרים דִַּבְּרנוּ ֲעלֵיֶהם וְָעלֵינו ַשׁ

אְבּלִי נְִשְׂרפוּ ַהכְָּרִמים וְּמִחיֵרי ַהיַּיִן ָעלוּ, ְבַּשׁ

ָעְבָרה נָה ֶשׁ נְִשְׂרפוּ גַּם ֲאֵחִרים ַבָּשּׁ

גל עזרן גם לא על קצות האצבעות 

ְבַּסֲעַרת ַהכְַּרִטיִסיּוֹת ַהנּוֹכְִחית ֵהם ַמְחִתּיִמים.

ו יוְֹרדִים. ַבֲּאֻרבּוֹת ָהאוֹר  ַעכְָשׁ

נְַטפֵּס ַעל ֵעצִים ְמחוָֹרִרים 

יָּפִים ֵהיֵטב וְּבלִי ַמָטּרוֹת ְמֻשׁ

נִנְטֹף ִעם ַהִמּגְלָׁשוֹת.

ְבּצוֹת ֵבּינִי לְֵבינָם וְלִפְָרִקים יֵׁש ִמְשׁ

עוֹן. מַֹע ָשׁ ֲאנְַחנוּ ַמצְלִיחוֹת לְִשׁ

ָאְמָרה ָהיִינוּ יְכוֹלוֹת לְִהזְדַּהוֹת ִעם כֹּל ֶשׁ

ֲאלָה,  ֲאלָה, ִהיא כֵּן ָשׁ ִהיא ָשׁ ַעד ֶשׁ

ָמה ִאם ֶבֱּאֶמת נִָתּפֵס, נִַמּס לְתוֹךְ צִפֳִּרים  

בוּיוֹת, כְַּספִּיּוֹת ִמְתּפוְֹררוֹת   נְַטנֵּף וּנְַטפְֵטף ַעצְֵמנוּ ְבּכָל ַהדְָּרכִים ַהְשּׁ

נִכְנָסוֹת ֻמְתָאמוֹת לְַאְרַבּע ְתּׁשוּבוֹת נְכוֹנוֹת

ל ַאֵחר. ְבִּמְשָׂחק ֶשׁ

נִי עוֹן ֶאָחד, ִמְשׁ ַמיִם וֲַאנִי ׁשוַֹמַעת ָשׁ ְבּצוֹת ַבָּשּׁ יֵׁש ִמְשׁ

וֲַאנִי לֹא יוֹדַַעת ִאם זוֹ ַאְתּ

גִיאוֹת. ָהיוּ ֲאמוִּרים לְנֵַסַּח אוָֹתנוּ ִבְּשׁ רוּ כָּל ַהִסּיָמנִים ַהְמזִַהים ֶשׁ נְָשׁ

ְׂמלָה. גַּם לִי ֵאין. וְֵאין לָךְ ֶאת אוָֹתּה ַהִשּ

נִיָּה. לָּךְ ְקרוֹבוֹת יוֵֹתר ַאַחת לְַשּׁ ָהֵעינַיִם ֶשׁ

ֲאנִי ְרֵעָבה וְַאְתּ לֹא.

וְכָל ְסחוֵּסי ַהֲחלוֹם –

פַַּעם יָדְַעִתּי כֵּיצַד לְַספֵּר לָךְ ֶאת כָּל זֶה.

גל עזרן וכל סחוסי החלום 
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ָמה. וְכָל ַהזְַּמן ַאְשׁ

ַהַמּיִם נוֹגְִעים ֶמׁש. גַּם כְֶּשׁ ַהֶשּׁ גַּם כְֶּשׁ

ַבָּבָּשׂר.

ַהַמּיִם, ִבּגְלַל ֶמׁש. ִבּגְלַל ֶשׁ ַהֶשּׁ ִבּגְלַל ֶשׁ

ַהָבָּשׂר

ָמה. כָּל ַהזְַּמן ַאְשׁ

ֹּה. הוּ ַאֵחר יָכוֹל ָהיָה לְִהיוֹת פ ִמיֶשׁ

ִבְּמקוִֹמי

ֶמׁש לְַהְרגִּיׁש ֶאת ַהֶשּׁ

לָדַַעת כֵּיצַד. צִָריךְ לֱֶאהֹב

הוּ טוֹב ִמֶמּנִּי. ִמיֶשׁ

אודיה רוזנקוכל הזמן אשמה

ו ָבּאוְֹקיָנוֹס ַחיִּים ַעכְָשׁ

ֵהם ַחיִּים וְדוּ ַחיִּים וְַאצּוֹת וְסוּסוֹנֵי יָם וְלְַמרוֹת ֶשׁ

ֹּר ים ֶאת ַהק ו ָבּאוְֹקיָנוֹס ֵהם לֹא ַמְרגִּיִשׁ ַעכְָשׁ

ה.  ֲאנִי ַמְרגִּיָשׁ ֶשׁ

ֹּל ֶאצְלְךָ ֲאִסימוֹן יִּפ ֲאנִי ְמַחכָּה ֶשׁ

נֶת ִסיגְַריָה. ֲאנִי ְמַעֶשּׁ

אודיה רוזנקסוסון ים שלי
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ֵמַעל גַֹּבּה פְּנֵי ַהיָּם 

ֲאנִי ַמִבּיט ַבֲּאהוָּבִתי

ֵתּדַע ֶשׁ וְקוֵֹרץ לָּה ֶשׁ

ֲאנִי ַמִבּיט ָבּּה ֵמַעל 

גַֹּבּה פְּנֵי ַהיָּם וֲַאנִי

קוֵֹרץ לָּה פַַּעם נוֶֹספֶת 

יֵּׁש גַּם ִמַתַּחת  ֵתּדַע ֶשׁ ֶשׁ

ֵתּדַע לְגַֹבּה פְּנֵי ַהיָּם ֶשׁ

נח אנגלהרד¤

ִאלּוּלֵא ָהיִיָת טוֹב ִעם ִאָמּהוֹת 

כַּנְִּרֶאה לֹא ָהיִיָת טוֹב ִעם ְבּנוֵֹתיֶהן 

כֵּן ִאלּוּלֵא ָהיִיָת טוֹב  ֶשׁ

ִעם ִאָמּהוֹת, ָהיִיָת אוֵֹמר טוֹב, 

לְפָחוֹת יֵׁש ִאָמּא.

ם וְַעד לְַהגִּיַע  וִּמָשּׁ

ֶאל ְבּנוֵֹתיֶהן 

יֵׁש ִמְסדְּרוֹן וְ

רוִּתים וְ ֵשׁ

ְ ֶחדֶר ֵארוַּח ו

ֶחדֶר הוִֹרים וְ

יֵׁש ִאָמּא.

ֲאָבל, ָמה ִאָתּךְ?
ְ כֵּן, ָמַתי לָך

יְִהיֶה ֶחדֶר? ַאָתּה

ׁשוֵֹאל טוֹב ְמאֹד

ֲאפִלּוּ ְמצֻיָּן

ׂפָה ַאָתּה ׁשוֹלֵט ַבָּשּ

ׁשוֹלֵט ַבִּסּיטוַּאצְיָה

נִכְנָס ֶאל ַהֶחדֶר וְאוֵֹמר טוֹב

יָרן, ל ִשׁ ָאז ַאְתּ ִאָמּא ֶשׁ

לָּּה ַאְתּ ִאָמּא ֶשׁ טוֹב ֶשׁ
כֵּן, ְמצֻיָּן, ֲאָבל ַמה יֵּׁש לָךְ

יָרן,  ל ִשׁ לְַהצִּיַע? ַמה יֵּׁש לָךְ, ִאָמּא ֶשׁ

יָרן,  ל ִשׁ יָרן? ָהעוֹלָם הוּא ִאָמּא ֶשׁ ֵמֵעֶבר לְִשׁ

יָרן. וְַאֶתּם ִשׁ

נח אנגלהרד¤
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ִאם לְִבגֹּד

ַרק כָּכָה

כָּל ְבּגִידָה ְמַאֵחל ֶשׁ

ֹּאת ִתְּהיֶה כְּמוֹ ַהְבּגִידָה ַהז

יֵָתר ַעל כֵּן

כָּל ַמַעְרכוֹת ַהיְָחִסים ֶשׁ

ֹּאת יְִהיוּ כְּמוֹ ַהְבּגִידָה ַהז

בּוֹגֵד כָּל כָּך יָפֶה ִמי ֶשׁ

הוּא בּוֹגֵד בּוֹ לְִבגִידָה הוֹפֵךְ ֶאת ַמה ֶשּׁ

ִהיא גַּם כֵּן יָפָה ֶשׁ

ֲאָבל פָּחוֹת

לּוֹ. ִהיא ֶשׁ וְַרק ִמפְּנֵי ֶשׁ

וְלָָמּה ִהיא כָּל כָּךְ יָפָה

ָהיְָתה ָבּּה ַאֲהָבה קֹדֶם כֹּל ִמפְּנֵי ֶשׁ

וַּמה יּוֵֹתר יָפֶה ֵמַאֲהָבה?

ִבֵּקּׁש ְסלִיָחה נִית ִמפְּנֵי ֶשׁ ֵשׁ

וַּמה יּוֵֹתר ָטהוֹר ִמְסּלִיָחה

ְסלִיָחה!

לֹּא ָבּגַד ָבּגַד ִמֶשּׁ יוֵֹתר טוֹב ֶשׁ

ֵהִביא לָעוֹלָם ַהְרֵבּה ַאֲהָבה ֶשׁ

וְַהְרֵבּה ְסלִיָחה.

ָבּגַד ּתוֹדָה ַרָבּה לוֹ ֶשׁ

בּוֹכָה וִּמי ֶשׁ

בּוֹכָה כְּפוּיַת טוָֹבה ִמי ֶשׁ

בּוֹגֶדֶת

בּוֹגֶדֶת ְבֶּעְקרוֹנוֹת ַהּמוָּסר

ְבֶּעְקרוֹנוֹת ַהיֹּפִי

ָבַּאֲהָבה וַּבְסּלִיָחה

כְָחה כְָּבר ָשׁ

ַמה זֶּה נֱֶאָמנוּת

ל ָאדָם ָאהוּב.  לַֻחלְׁשוֹת ֶשׁ

עמנואל לויהחבר הנאמן
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ר לְִבכּוֹת ַעל ֵחזִי. ו ֶאפְָשׁ ַעכְָשׁ

ָהֵאפֶר לֹא נֲַעֶשׂה פָּחוֹת ָרטֹב ַבַּקּיִץ.

ֲאָבל ַמה יְִּהיֶה ִבְּתִחיַּת ַהֵמִּתים?

ִהְתַרגַּלְְתּ לָָאְבדָן

ֹ לַָמדְְתּ לְִחיוֹת ִאּתו

וְּביוֹם ָבִּהיר ֶאָחד – ָהָאְבדָן הוֹלֵךְ וְלֹא יָׁשוּב.

ָבִּאינְֶטְרקוֹם ְמצַלְצֵל

ַמלְָאךְ ִעם ַסְרקוֹפָג

ִמי יוֹצֵא ֵמַהֻקּפְָסה? ֵאיזֶה לֵצָן ְמֻאפָּר.

זָּכְַרְתּ לֹא ַהדִּּמוּי ֶשׁ

ּ ִסּכְַּמנו לֹא ָהַאנְּתוֹלוֹגְיָה ֶשׁ

ֲחפְַרפֶֶּרת.

ְ ִעם ַהַחיִּים, ַהֵמּת גָּדֵל ָעלַיִך

ַאְתּ לוֶֹמדֶת לִזְכֹּר ֶאת זִכְרוֹנוָֹתיו

ן ִאָתּךְ, ַבּּסוֹף יָָקר לָךְ ֵמֲחלוֹם. יָּׁשֵ ִמי ֶשׁ

יוֹם ֶאָחד – ַהפְָתָּעה!

גַּם לְָרגָׁשוֹת יֵׁש ְתִּחיַּת ַהֵמִּתים!

לָּךְ ָקם ֵמַהֶקֶּבר! ָהָאְבדָן ֶשׁ

ת ָהָאְבדָן, ִעם ַהזִּכְרוֹנוֹת וְָהִעדּוּנִים – ְתּחוַּשׁ

ֵחזִי ָחזַר! ָהיָה, לִפְנֵי ֶשׁ ַמָמּׁש כְּמוֹ ֶשׁ

זָּכְַרְתּ אוֹתוֹ. ֲאָבל גַּם ַהזִּכָּרוֹן לֹא ֵאיךְ ֶשׁ

זָּכְַרְתּ יוֵֹתר ָקרוֹב ְבְתּ ֶשׁ ָחַשׁ

פָּחוֹת ִחזָּיוֹן

יוֵֹתר ֵחזִי.

עמנואל לויחזי

ר ל אֶשׁ יֵׁש ְקוַאְרִקים ֶשׁ

ְמַעט ְקַטנִּים יוֵֹתר ִמְקּוַאְרִקים ֲאֵחִרים

ְמַעט ִאִטּיִּים יוֵֹתר

ְמַעט ַקיִָּמים פָּחוֹת

ֲאָבל ַאָתּה לֹא ַמְחלִיט ִמָמּה ָעשׂוּי ַהיְקוּם.

עמנואל לויהאלמנטרי
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חלומו של איש הנדל״ן

ֶאְמצָא ֶאת ַהַבּחוָּרה

ֲהכִי ַמגְנִיָבה

ִתּכָּנֵס ֵאלֶיָה כָּל דִּיָרה ֶשׁ

ֲאנִי ֶאְקנֶה ֶאת ַהִבּנְיָן

חלומה של הבחורה

ֲאנִי ֶאְמצָא ֶאת ַהָבּר

ָהֶאָחד

לֹּא יְִתַקלְֵקל לְעוֹלָם ֶשׁ

וְֶאֱחזֹר ֵאלָיו

חלומו של הבר

ים  יוֵֹתר ֲאנִָשׁ

יְנַּקוּ ֲאָסלוֹת

ּ ר יְלַכְלְכו ֵמֲאֶשׁ

חלומו של הלכלוך

ל כָּל ַהָבִּתּים כָּל ַהִקּירוֹת ֶשׁ

ּ יִפְּלו

וְלֹא יְִהיֶה לִי עוֹד ָמקוֹם

ֹ לְִהצְַטֵבּר בּו

חלומם של הבתים החרבים

יָד ַרכָּה

ל ַאְרכֵאוֹלוֹג ֶשׁ

נִים ְתּלֵַטּף ֵמָעלֵינוּ ֶאת ַהָשּׁ

עמית בן עמיחלומות )תחת השפעה של חזי לסקלי(

חלומו של הארכאולוג

כְּמוֹ ָהֲאָבנִים וְָהֲאדָָמה

גַּם ַהַמּיִם 

ָהיָה יְִשׂאוּ ִסיָמנִים לָעוֹלָם ֶשׁ

חלומם של המים

ִתּפֵָּסק ַהַהפְָרדָה ֵבּין ַמיִם לְַמיִם

ַמיִם יְִהיוּ ֶאָחד

ַמע ָעלָיו יְִקְראוּ ְקִריַאת ְשׁ

חלומו של הקורא

יַגִּיַע ְשׂכִָרי

ֵאצֵא לֲַעבֹד ִמְבּלִי ֶשׁ

עוַֹתי לִנְִחיצוּיוֹת ׁשוֹנוֹת ָאֵסב ְשׁ

ְקִריָאה ֲאָבל לֹא ַרק

חלומה של העבודה

לְִהְתַבֵּטּל

חלומה של מילה אחת

ֹּל ַבּיַַּער ֲאנִי ֶאפ

וְכָל ָהֵעצִים ָהַרִבּים

יְַהדְֲהדוּ ֶאת נְפִילִָתי

ַאגִּיַע ַעד ֶשׁ
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חלומו של היער

ַהדֶֶּרךְ ָהֲאֻרכָּה

ַהֶקּצֶב ָהִאִטּי

כָּל זֶה ְבֵּסדֶר

י ָרַשׁ ַאךְ לְַבּסוֹף יַגִּיעוּ ָשׁ

ֶאל ְמקוֹר ַהֲחִמימוּת ַהפְּנִיִמית

חלומה של ליבת כדור הארץ

ֵאצֵא ִמכָּל ַהחִֹרים

חלומם של כל החורים

נִפֵָּער וְנִפֵָּער

וְנְִתַאֶחה לְחֹר ֶאָחד גָּדוֹל
יךְ וְנְַמִשׁ

נֱֶּחצֶה ֶאת ַהַמֲּעֶטפֶת ָהַאֲחרוֹנָה ַעד ֶשׁ

וְנֵָעלֵם

חלומה של המעטפת האחרונה
לֹּא צִָריךְ ֲאפִלּוּ ֶשׁ

ּ הו ךְ כָּלְֶשׁ יְִהיֶה ֶהְמֵשׁ

גַּם ַאֲחַרי



66

72

67

72

קיץ 02018 גיליון 00010

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-

ֲאנִי רוָֹאה ֶאת ַהכּוֹכִָבים

ֲאנִי רוָֹאה אוָֹתם

ֲאנִי ָרִאיִתי ֶאת ַהכּוֹכִָבים

ְקִתּי כּוֹכָב פַַּעם, וְָהיְָתה לִי לָׁשוֹן ִמזָָּהב ֲאנִי נִַשּׁ

ְקִתּי ֶאת כּוֹכַב ַהלֶּכֶת וְַחגְִתּי כְּמוֹ ַהַטַּבַּעת ֲאנִי נִַשּׁ

ֲאנִי ָרִאיִתי ֶאת ַהַטָּבּעוֹת 

ָׂטן נַּיִם ֵמַהָשּ ְקִתּי פַַּעם ֶאת ַהַטָּבּעוֹת ִעם ִשׁ נִַשּׁ

ֲאנִי ָהיִיִתי ְבּחוּץ-לֶָחלָל וָּבדְקוּ לִי ֶאת ַהלָּׁשוֹן

ם  ֹׁ יט וְלִפְרֹשׂ וְלִנְש ָאְמרוּ לִי לְהוִֹשׁ

ַתַּחת לַלָּׁשוֹן  ִמּ דְָּקרוּ לִי ֶאת ַהנִּיִמים ַהדִַּקּים ֶשׁ

)וֵּמַעל ַהֲחנִיכַיִם(

ִחְספְּסוּ לִי ֶאת ֵבּית ַהְבּלִיָעה

ְמּדָֻבּר ְבּדַלֶֶּקת ַטַבְּעִתּית – וְָקְבעוּ ֶשׁ

ִהדְלִיקוּ אוִֹתי. ֲארוּרוֹת ַהַטָּבּעוֹת ֶשׁ

רומי פלדי¤

גַּם ֲאנִי ָחָטאִתי מוֹדָה ֲאנִי ֶשׁ

ָרִאיִתי ֵאינְסוֹפִים ִמְתגְַּמּדִים לְֻעָמִּתי

לְפָחוֹת כָּךְ דִִּמּיִתי אוָֹתם,

ל חֶֹמץ ָבֲּאוִיר. בּוּעוֹת ְקַטנּוֹת ֶשׁ

ָרצִיִתי לְַקלֵּף ֶאת ִקירוֹת ַהַבּיִת

ל דָָּבר ַהַבּיִת ִהְתנֵַקּז לְיָדַי, ְבּסוֹפוֹ ֶשׁ

ל ִסיד וֶּמלֶט פֵּרוִּרים-פֵּרוִּרים ֶשׁ

ָמצָאִתי ֶאת ַעצְִמי אוֶֹחזֶת

וַּמה לִּי וְלָזֶה?

ַמדְִתּי ָחַרצְִתּי ֶאת דִּינוֹ, לֹּא ִהְשׁ ַמה ֶשּׁ

כוֹל, ָהיִיִתי ַהֵקּיָסר וְַהַתּלְיָן וְַהְשּׁ

ִתּי ָרכְַשׁ ֵאין בּוּז גָּדוֹל ִמזֶּה ֶשׁ

ל ֲאֵחִרים. לְֻחלְׁשוֹת ֶשׁ

וַּמה לִּי וְלָזֶה? ֲאנִי ַהפְּגוָּמה ִמכֻּלָּם,

ֵאין ִתּּקוּן ָבּעוֹלָם,  ֲאנִי ַההוֹכָָחה ֶשׁ

ל ֻחְמצָה גָּפְָרִתית, בּוָּעה ְקַטנָּה ֶשׁ

וַּמה לִּי וּלְפֵרוִּרים-פֵּרוִּרים?

רומי פלדי¤
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*

לַָאֲחרוֹנָה ִהְרִחיָבה יְדִיעוֶֹתיָה ַבּחוּג 

וּלְאוֹר ָהִענְיָן ַהגּוֵֹבר ְבִּאנּוָּסּה 

ֵטנִֵסי דּוְֹקטוַֹרנְִטית לְפִיּוּט ִמְתבּוְֹסָסה  

ה  ַעל ַקו ַהפָָּרָשׁ

             כִּי ֲעדַיִן לֹא גְָּמָרה לָמוּת 

ְבָּאֳהלָּה

ֵאלָה:  ַהִאם… ל ְשׁ          ֶשׁ

                                    ִספְרוּת…

*

וּכְָבר ְמֻאָחר ְמאֹד לְַהְשׂכָּלָה

ַמֶקּפֶת וְּבגִילָּה 

ֵטנִֵסי ְבּעוּלַת ֶבָּהלָה וְרוֹצָה לֲַחזֹר 
ַאךְ

ַמה יּוִֹעיל ַהִמּיׁשוֹר 

                          לַּטוֵֹבַע ַבַּמּיִם

*

ְקלָה ָשּׁ ֲארוַּחת ַהבֶֹּקר ָטְרפָה. ָחְטָאה ְבָּחרוּז כְֶּשׁ

גֵּר וְָעיְפָה. ַעָתּה ַמֲעָטפוֹת נְִטָרפוֹת ִבְּמגֵָרָתּה לְַשׁ

גְִּרָסה גְִּרָסה; ְמגֵרוֶֹתיָה ַמכְִבּירוֹת 

                                         ַמנְעוּל ַעל צִיר לְַקֵבּר——-

               .-—

          ——————- ַעד ֵאלֶיךָ ——————-     

                                                                                             

                           ִמכְָתֶּביָה ׁשוִֹעים

ִריָקה         ִבְּשׁ

                            ִמֶבֶּטן       

ְחֵרר.    ְספִינוֹת ֲעָבדִים; לְַשׁ

אייל שלוםשירים לטנסי 

*

ָמַּרת ֵטנִֵסי כָּל כָּךְ לָנֶצַח  ו ֶשׁ ַעכְָשׁ

לַפְנוּ  וִיָקָרה, ָשׁ

גְַּרזֶן לְזִכְָרּה דָּפְַקנוּ 

ַמנְעוּלֶיָה ָקָראנוּ 

ַאלְנוּ  ִמכְָתֶּביָה ְבִּחיל   ָשׁ

יָרה ?   ִשׁ

יָרה?                           ִשׁ

יָרה?            ִשׁ

צָלְַחנוּ    כָּל כָּךְ ַהְרֵבּה ֶרצַח 

ׁשוָּרה 

ַאַחר ׁשוָּרה.

*

כָּל כָּךְ ֲהמוֹן בּוֹר        לְדִכּוּי ַהפֶֶּרץ 

ַאָתּה יָפֶה  כְּמוֹ לֲַעמֹד ַבּבּוֹר       ַרק              ִבּגְלַל  ֶשׁ

י      וְלִיִרי      אוֹ נִדְָהם לְֵאין ֵקץ  וְּקצָת נִָשׁ

                                                         ִמכָּל כָּךְ 

ָהמוֹן 

לֹּא יָכֹלְנוּ ִמלְַּבד ָהָרצוֹן.   ֶשׁ

 

*

ו בּוֹר כְּמוֹ ַמצָּב  ַעכְָשׁ

           ָעגֹל 

ל ַהְסלָָמה                      ֶשׁ

   ֲאדָָמה 

          ַאַחר ֲאדָָמה;  וּלְלֹא ַמֲעצוֹר             

יָטה אוֹ   יָכֹלְִתּי לְָקדְחוֹ ְבִּשׁ

לְַסְבּכוֹ ַמְקלוֹת 

דִּינִָמיט וּ 
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            לְַהֵסּס אוֹ 

ֵאיךְ לֲַעשׂוֹתוֹ בּוֹר טוֹב  

ָעמֹק        

נָּה         כְּׁשוַֹשׁ

ׁשוָֹעה לְִהפַָּתח

                      ַתְּחַתּי נִפְַתַּחת 

לְצוָּרה 

ל ֲאדָָמה. ֶשׁ

ֹּה ֲאדָָמה ִעם ֶחֶבל.        ָמה? ַמְעִתּי ַאֶתּם יוֹדְִעים לֲַעבֹד פ ָשׁ

ֹּה ֶקֶבר.             ַמְעִתּי ְמצֻיָּן ַאֶתּם יוֹדְִעים לְָקֵרב פ ָשׁ

ַמְעִתּי  ְבִּקְרַבת ְקָבִרים ָשׁ

ֶאת ַאַחי חוֹפְִרים

ֶבר.  ד וֶָשׁ ֹׁ לְַאט.                 ָאה.           ש

ַמְעִתּי ֶאת ַאַחי ְקֵרִבים.   ַבֲּחלוִֹמי ָשׁ

                                   ַאַחי ָקְרבוּ ִמדַּי אוֹ ִמי 

ָמִתי  הוּ דַָּחף.  וַדַּאי. אוֹ ַאְשׁ ֶשׁ

פְִּתאֹם ַה

כֹּל 

ּ           ו

ה כְּמוֹ ַמצָּב                ִבגְלִיָשׁ

ל חוֹל     ֶשׁ

           דֵֶּמנְִטי וְִאִטּי .

 

 *

פַּס פַּס פַָּרְמִתּי 

ל כָֻּתּנְִתּי לְחֹר לְטוֹנָּה ֶשׁ ִשׁ

ל ָטעוִּתי        לְִבדֹּק  ָבּּה ִמדָּה ֶשׁ

ֲחזָָקה ָעלַי כְִּסגְנוֹן, ְמצֶַעֶרת כְּגְִסיָסה       

ַאל יוֵֹתר ִמכֹּל ַבֲּחלוִֹמי        ַאךְ ִאם ִתְּשׁ

*                               

                          ֵהם    ָבִּאים  

                               

         ֶאלֶף           לַיְלָה ְבּלַיְלָה      ֶאל ַהבּוֹר

ִרים ִמן ַהצָּפוֹן            ֵהם ָבִּאים  ים ַהיְָשׁ כֲָּאנִָשׁ

לֵם                    יוֵֹתר ְבֵּסדֶר        גְּלוּי פָּנִים, ְבּלֵב ָשׁ

ִמְבֵּסדֶר, יְהוּדִים                          יוְֹרדִים כַּדִּין                    

כְּדְִמָעה.          כְִּרִסיס נֱֶאָמן . 

ֵהם ָבִּאים                              ֵהם ָבִּאים                      וּכְֶשׁ

ַבּזְַּמן, כְֶּחֶבר 

זוֹנוֹת הּפוֹלְׁשוֹת לְַהפָּלַת                 ַהחוָֹמה

וָּבִאים 

ָבִּאים לְַהגִּיד 

          ָבִּאים לְיֵַעץ

                 ָבִּאים לֲַעשׂוֹת          לְֵביָתם ְמהוָּמה 

יּוֹדֵַע  וְיוֵֹסף ֶאָחד ֶשׁ

ִאלְָמלֵא ָבִּאים   

         ָאז 

               ַבָּמּה ַהנֶָּחָמה 
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פוֹת ִמְתַבְּקּׁשוֹת ְסִביב  ָעִבים ׁשוֲֹחֵרי ַהנְזָלָה ִמְתַאגְּדִים ָבּאֹפֶק כְִּמכֵַשּׁ

ם נְִמֶרצֶת, ֻמפְֶקֶרת לֲָאדָָמה.  ְקדֵָרה, ִמצְטוֹפְפִים יְַחדָּו לְַהְקָרַאת גֶֶּשׁ

ִמיָעֵתךְ צִיּוּצֵי ַאזְָהָרה,  צִפֳִּרים גְּלוּיוֹת רֹאׁש ַמִטּילוֹת לְתוֹךְ ְשׁ

ַתְּרִחיִקי ֵמֶהן ֶאת יְׁשוֵּתךְ ַהְמלֻפֶּפֶת ַעל ַהְבָטָחה קוֹדֶֶרת  ִמְתַחנְּנוֹת ֶשׁ

ה ִטפָּה ְמגֻדֶּלֶת, ַעל ַסף ַהַמּפְִתּיָעה,  לֲַהָמָתה. ְבּמוֹ עוֵֹרךְ ַאְתּ ָחָשׁ

ל יְִריָקה פְַּחדָנִית, נִכְֶספֶת לְַהנְצָָחה.  זוֶֹחלֶת ֵמָעְרפֵּךְ לְֵעֶבר זִכָּרוֹן ֶשׁ

ל פְִּרידָה מוְֹטָטה ֶאת ַהָבּעוֹת פָּנָיו לִכְדֵי  ִהְתפְָּרקוְּתכֶם לִפְרוּדוֹת ֶשׁ

ת וְּמצוָּקה ַמפְצִיָעה.  ֶטֶשׁ ל ֵאיָמה ְמֻטְשׁ ִעָסּה זָָרה, לְִבלִיל ְמֻרכָּז ֶשׁ

ף, ָחִסין ֵמֲחָרָטה, גּוֵֹעׁש ֵמְרצוֹנֵךְ  ַהְחלָָטֵתךְ ָהיְָתה כַֹּח ֶטַבע רוֵֹשׁ

ה, ַהנְּגוָּעה ְבִּשׂיחוֹת ַקְטלָנִיּוֹת  ל ִחָבּה ֲאנוָּשׁ לֲַערֹךְ נִּסוּי ְבַּהְקפָָּאָתּה ֶשׁ

ִהפְִטיר  רוּת לְַהְחלָָמה. לִפְנֵי ֶשׁ ַעל ִסדְרוֹת ֵטלֵוִיזְיָה גּוֹלוֹת כְֶּאפְָשׁ

ֹּלֶת  לָךְ לְַחלוִּחית חוֶֹתֶמת, ִריר צְלֵָחה, פְַּרצוּפוֹ ָהיָה נִדְֶמה לֵךְ כְַּמפ

מוָּרה ִאינְדִּיָּאנִית דְּלִילָה ַהיְדוַּעה ְבַּאלְכּוֹהוֹלִיזְם ֲחלוּצִי  בֹּץ ִבְּשׁ

ה,  ה. ִטּפוֹת ַמלְקוֹת ֶאת ַקְרַקפְֵתּךְ ַהיְֵבָשׁ וְַהְרכַָּבת יֵאוּׁש לְפִי דְִּריָשׁ

תוּם ַמָטָּרה, מוֹׁשוֹת  ְממוְֹססוֹת ֶאת ֵחְטא ִהְתפַּלְּׁשוֵּתךְ ְבָּעָבר נְִבגִּי, ְשׁ

ל ְקִריּוֹנִיָקה גְַּרגְָּרנִית כְַּאֲהָבה. ֲאפִלּוּ  פוֵּתךְ ִמַמּלְְתּעוֶֹתיָה ֶשׁ ֶאת ִהְתנְַשּׁ

ֵאין ֶאֶטב ְבּנְִמצָא, ִמְמָטִרים כּוְֹבִסים ֶאת דְּמוֵּתךְ לְלֹא ְרִטינָה,  ֶשׁ

דְּכִים ֶאת  ל ִהְתַעְבּרוּת וְַהפָּלָה, ְמׁשַ נְִספָּגִים וְנִדְִחים ָבּךְ ְבַּמְעגָּל נִצִּי ֶשׁ

גּוָֹרלָם לְִבָשֵׂרךְ ִבּפְִריָמה גּוֶֹבֶרת, גּוָֹעה. ַרק נְדִידַת ָחְרָמה מוֹנַַעת ִמן 

ָהֶרֶחם לְֵהָהפֵך לֲַאַתר ְקבוָּרה.

חּוִחים ְוִסיֵבי  ים ּוָמְוָתה, ִזְכרֹונֹות ְתּ ֲעֵלי ַחִיּ ֵני ֲאָדָמה, ַבּ ָרטּוָרה ְנמּוָכה ֶשׁל ְבּ ֶטְמֵפּ 1 ְשִׁמיָרה ְבּ

ה ְלַהְפָשָׁרה. ִסָבּ ָעִתיד אּוַלי יּוְכלּו ִלְזּכֹות ְבּ הֹוִשׁיַע, ַעל ְמַנת ֶשֶׁבּ ה, ֶשָׁהְרפּוָאה ּגּוָצה ִמְלּ ִחָבּ

יונדב פרידמןְקִרּיֹוִניָקה1

ִבְּמרוּצַת ְבּדִידוְּתךָ – קֹר הוֹפֵךְ לְֻעְבדַּת גּוּף, ֲאיָֻמּה כְַּמגֵּפָה. ַמיִם 

יָמְתךָ, ֵהם יְדִידוּת ִמּסוּג ַאֵחר,  לֹּא יוֹדְִעים ּפוְֹסט ִמְתָחִרים ִבּנְִשׁ ֶשׁ

ֲחִרים לְחוֹף נִָעים ְבִּקיּוְּמךָ, עוְֹקפִים אוֹתוֹ ִבּפְָראוּת  צְלוּלָה. גַּלִּים ְמַשׁ

לִילִית, ֵמָאְבדַן ְבִּעיָרה. ַעל  ִמְּתַרֲחִקים ִמְתּׁשוָּבה ְשׁ ְמלוָּחה כְִּמי ֶשׁ

ת יֵׁש – כְִּסאוֹת ַרְחצָה ֵעיֻרִמּים נְעוּצִים ָבֲּאדָָמה, ַמֲחלִיפִים ִעָמּּה  יֶַבֶּשׁ

ת פְּלְַסִטיק, ַעזַּת כְּפִיפָה. ֵאינְךָ זוֹכֵר ָמַתי ָטַבְעָתּ, אוֹ  דְָּמָמה ְקַשׁ

ִהְסַתּיְַּמָתּ ְבּצוָּרה ִמְתַקדֶֶּמת  ה, ַרק ֶשׁ ֵאיךְ ַמגְדִּיִרים ִמיָתה ָבֵּעת ַהֲחדָָשׁ

ר לְִקבוָּרה, ַאָתּה ְמָסֵרק ֶאת ֲעָבְרךָ  ִמדַּי לְִתעוּדַת פְִּטיָרה. ִבּלְִתּי ְמֻאָשּׁ

יִתית,  ִבְּקפִידָה צוֶֹרֶבת, ֲעצוָּבה, ּפוֹלֶה ִמּתוֹכוֹ ַתֲּחרוּת ְשִׂחיָּה ְבֵּראִשׁ

ָהָרה. ְסִביבוֶֹתיךָ נְָעִרים ַמֲעלֵי ֶעְרוָה, ְמַבְעְבִּעים ִמפִּצְעוֹנִים, ִחוְִרים 

כְּזְִרָמה, ְמתוִּחים כְּמוֹ ָשׂפָה נְׁשוּכָה ֵמַעל ַמְקפֵּצַת ֵבּטוֹן ַתִּקּינָה. 

ִריָקה – ָרִאיָת אוָֹתם נוִֹרים כְִּחצִּים ְרִעילִים לְתוֹךְ ְבֵּרכָה  ְבָּהנֵץ ְשׁ

ׂגִית, ַהנְדַָּסת ַהְחנָָקה, מוֹלַדְָתּם ִהיא  יָמה ֶהֵשּ ֲעצֵלָה, ֵהם לְָמדוּ נְִשׁ

ֵמדַלְיָה ֻמצְלַַחת, זְֻהַבּת ַמָבּע. נָטוַּע ִבְּמקוְֹמךָ, נֵצֶר לְִבִחילָה ְמֻסיֶּגֶת 

לוֹנְךָ ְבּתוֹר ֶהָעַרת  ל כְּלוֹר ְמנַצֵַּח נִצְָמד לְכְִשׁ וְּקֵרם ֲהגַנָּה, נִיחוַֹח ֶשׁ

נִיָּה, נְִחיֶריךָ  ב לְצֳָהֵרי ֵאינְךָ לְלֹא גָּדָה ְשׁ ׁשוּלַיִם כְּעוָּרה. ַאָתּה ָשׁ

ַעת ִמלְָחָמה.  לוֹם, ֲאָבל זוֹ ְשׁ ְמַחְרֲחִרים לְָשׁ

ְתִדירּות ְנמּוָכה, ֶשַׁרק ֵחֶלק ִמן  יב ִבּ ּוּוִחים נֹוָאִשׁים ַעל ַרַעשׁ ּפֹוְלָשִׁני ְוַיִצּ 2 ּתֹוָפָעה ֶשׁל ִדּ

ָיּאָנה,  ִאיְנִדּ יֶזל ַאְשַׁמאי ְבּ ֵנָרטֹור ִדּ ה: ֵגּ ְרָדּ עּו ַלִטּ ין ַהּגֹוְרִמים ֶשֻׁהְצּ ל ִלְשׁמַֹע. ֵבּ ָהֱאנֹושּׁות ְמֻסָגּ

ֵקָבה, ִטיִניטּוס  ִעיָלה, ְקִריַאת ִחּזּור ֶשׁל ְזַכר ַהmidshipman ַלְנּ ִיחּוָמּה ֶשׁל ַמְשֵׁאַבת ָוקּום ְפּ

ִרים ֶשׁל ַהְבָטַחת ִמְסּתֹוִרין,  נּו ֶהְסֵבּ ֲהָפָקה ַעְצִמית ֶשׁל ֹאֶזן ֲחשּׂוָפה. לֹא ִנְתּ ָלְחָמִני ּוְצִליִלים ַבּ

ִזיָמה. ַחת ְגּ ִניִמי ַתּ יָפה ּוִפְרּפּוָריֹו ֶשׁל עֹוָלם ְפּ ַבּדּות ַמִקּ ָחה ִמְלּ נֹון ַהָסּ ַמְנְגּ
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