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תשדורות מלוויין ריגול

 לקרוא את עמיחי בירושלים / עומר ולדמן

-

מֹו ֶשָׁרִציָת  ים ְכּ י ַחִיּ ים ִמַדּ ָתו, ּוְלָהִבין ֶשַׁרִבּ ְסּ ירּוָשַׁלִים, ַבּ יַחי ִבּ ִלְקרֹא ֶאת ַעִמּ

מּו ָלּה. ֶשָׁעַמד  נֹות ְירּוָשַׁלִים ֶשָׁדּ ה ְוַעל ְבּ ִהָלּ ָגלּוי ַעל ְתּ יַחי ָהָאהּוב ְבּ ֱאֶמת. ַעִמּ ֶבּ

נּו,  יָשׁה ִאָתּ י ֵאיְך ִהיא ַמְרִגּ ַׁאְלִתּ ֶשָׁשּ ׂיָחה ָהַאַחת ֶשָׁהְיָתה לנו ַעל ִשׁיָרה, ְכּ ִשּ ַבּ

י ַעל ָמה ִהיא  ה זֹוֵכר. ְולֹא ָיַדְעִתּ יַחי, ַאָתּ ׁיר ַההּוא ֶשׁל ַעִמּ ִשּ מֹו ַבּ ְוָעְנָתה: ֶזה ְכּ

ִמיד. מֹו ָתּ ֶרת. ְכּ ְמַדֶבּ

ְתָבה ַלֲחֵבָרּה ְלֶשָׁעַבר. "ִאם ֲאִני רֹוָצה  ב ֶשָׁכּ י ָשְׁלָחה ִלי ִמְכָתּ ִנּ ְפְרָדה ִמֶמּ ַאֲחֵרי ֶשִׁנּ

יר  י... ֲאִני ְצִריָכה ְלַהְסִבּ חּוַשׁת ָהֵאמּון ֶשׁחֹוֶזֶרת ִבּ י, ַעל ְתּ אֹון ֶשִׁלּ ָכּ ר ַעל ַהִדּ ְלַדֵבּ

נּות.  ְחָתּ ַקַדּ קֹול, ְבּ יַחי ְבּ דֹול". ִלְקרֹא ֶאת ַעִמּ ר ֹאֶשׁר ָגּ ֵתּ ל ֶזה ִמְסַתּ - ֵמֲאחֹוֵרי ָכּ

ֶׁרת. ְלהֹוִשׁיב אֹוָתּה ְלָיִדי. לֹא ַעל ָיִדי.  ה ַהְמֻאֶשּ ִהָלּ ְלַהֲאִמין ֶשֲׁאִני ּגֹוֵזר ִמּתֹוכֹו ֶאת ְתּ

י. ִנּ ֶׁרת. לֹא ַעל ָיִדי. לֹא ִמֶמּ ֶׁרת ַעל ָיִדי. לֹא ְמֻאֶשּ לֹא ְמֻאֶשּ

מֹו  ְשִׁביל ֶלֱאהֹב ְכּ יר ִבּ י ָרצֹון ְלַהְסִתּ יר ְויֹוֵתר ִמַדּ ָבִרים ְלַהְסִתּ י ְדּ ֵישׁ ִלי ְמַעט ִמַדּ

א ּבֹו ֶשִׁהְצִליַח ַלֲהפְֹך ֶאת  ים ִנְשָׂרכֹות ַאֲחֵריֶהם. ֲאִני ְמַקֵנּ ָעִסים ּוִמִלּ י ְכּ יַחי. ֵישׁ ִבּ ַעִמּ

ישׁ.  ְך ֲאִני רֹוֶצה ְלַהְרִגּ י, ָכּ ִמים ְוָאַמְרִתּ ְקָדּ ִשׁיָריו ַהֻמּ ְנעּוַרי ָקָראִתי ְבּ ֶדר ַהֶזּה. ִבּ ַהֵסּ

י ָעָליו  ַהר ַהּצֹוִפים, ָחַשְׁבִתּ אּו, ְבּ ִׁנים ֶשָׁבּ ָשּ קֹום ַהֶזּה. ַבּ ְראּו ֶאת ִרְגשֹׁוַתי. ּוַבָמּ ְך ֶשִׁיּ ָכּ

ִהיר  ַבע ַהּבֹוֶכה, ַהָבּ ֶצּ ד ַכּ ֵיּ ילֹות, ִמְסַתּ ֵלּ ְקָרה. ָרִאיִתי אֹותֹו ַמִזּיַע ַבּ ַני ַלִתּ ֶשָׁפּ חֶֹשְׁך ְכּ ַבּ

ִאּלּו ֶנֱאַמר  ֲחֵשָׁכה. ְכּ ה ַבּ ִהָלּ ִמים. ָרִאיִתי אֹותֹו שֹׁוֵמַע ְתּ ִהיר, ֶשׁל ִזְכרֹונֹות ִאּלְ ל ָבּ ִמָכּ

י ִלְשׂנֹא אֹוְתָך  ֱאֶמת, ְוִהְתַחְלִתּ ָבר ֶבּ י לֹא ָאַמְרָתּ ָדּ י אֹוְתָך ִכּ ם לֹו: "ָעַזְבִתּ ׁם ַגּ ִמָשּ

ִחיָנְתָך זֹאת ָהֱאֶמת". ְבּ י ֶשִׁמּ ֶשֵׁהַבְנִתּ ְכּ

ָשׂפֹות ֲאֵחרֹות. ִמחּוץ  ְשַׁעת ָרצֹון. ְבּ ים ִבּ ִפי ַרִבּ ָנֲעָמה לֹו ַהְיִדיָעה ֶשּׁקֹולֹו ִנְשָׁמע ְבּ

ָבַרי  יֶשׁהּו ַאֵחר יֹאַמר ֶאת ְדּ ֵעיַני. ֶשִׁמּ ֶלת ְבּ י ִנְסֶבּ ְלִתּ זֹאת ִבּ ִלירּוָשַׁלִים. ֶאְפָשׁרּות ָכּ

ָשָׂפה  ָמקֹום ַאֵחר, ְבּ יֶשׁהּו ַאֵחר, ְבּ ָבִרים ִמִמּ ְשַׁמע ֶאת ַהְדּ ה ִתּ ִהָלּ ה ַאֶחֶרת. ֶשְׁתּ ִלְתִהָלּ

ָבר ֵישׁ לֹוַמר. ה ְכּ ָמּ ְׁמָעה. ֲאִפּלּו ֶשַׁכּ ַאֶחֶרת, ִמחּוץ ְלֵביָתּה. ֲאִפּלּו ֶשָׁשּ

ֵתַפִים ֲאסּופֹות ַאַחר ִחּבּוק ְולֹא ַאַחר  דּורֹות, ִמְכּ ים ִמְמּ יַחי ֲעשּׂוִיּ ׁיִרים ֶשׁל ַעִמּ ַהִשּ

נּות ַאַחת  ְמּ ָבִרים ֲאָחִדים. ֶשָׁהְיָתה ָלֶהם ִהְזַדּ ים ִמְדּ י ֲעשּׂוִיּ ׁיִרים ֶשִׁלּ ֲחָרָדה. ַהִשּ

ָלל,  ִׁמי ְוִיְהיּו ַנֲחָלה ְלִרְגשֹׁות ַהְכּ ַנּקּו אֹוָתם ִמְשּ ֵדי ֶשְׁיּ ְלֵהָאֵמר. לֹא הֹוֵצאִתי אֹוָתם ְכּ

יַחי  ְרֶאה. ַעִמּ א ִתּ רּור ֶשׁלֹּ ֶשָׁבּ ְרֶאה. ְכּ ׁה ַאַחת ִתּ ְראּו אֹוִתי ִמּתֹוָכם. ֶשִׁאָשּ ֵדי ֶשִׁיּ א ְכּ ֶאָלּ

ֶהם.  ָרִכים ֶשָׁלּ ֶאֶלף ְדּ ֵדי ֶשֶׁאֶלף ִאישׁ ִיְקְראּו אֹוָתם ְבּ ׁה ַאַחת ְכּ ָבָריו ְלִאָשּ ֵוּן ֶאת ְדּ ִכּ

ֶרַגע ָרֲאָתה  ׁה ַאַחת, ֶשְׁלּ ֶדֶרְך ַאַחת ֶשׁל ִאָשּ ֲאִני רֹוֶצה ֶשֶׁאֶלף ִאישׁ ִיְקְראּו אֹוִתי ְבּ

רּור.  אֹוִתי ָבּ

- 

 על ראש ההיקו בוער כובע הרומנטיקן / יונדב פרידמן

- 

עּוַדת ֶזהּות  ָפר ַהּבֹוֵער/ְתּ ְכּ ֵרַח/ַבּ מדוע לא נכתב עדיין ההיקו 'ָעָשׁן ִנְמַלט ַלָיּ

ֶשֲׁאֵבָדה'? זה נראה לכם הגיוני שכבר 2019 ועדיין לא נכתב ההיקו 'ָעָשׁן ִנְמַלט 

עּוַדת ֶזהּות ֶשֲׁאֵבָדה'? באיזו מדינה אנחנו חיים? באיזו  ָפר ַהּבֹוֵער/ְתּ ְכּ ֵרַח/ַבּ ַלָיּ

ָפר ַהּבֹוֵער/ ְכּ ֵרַח/ַבּ מדינה אנחנו רוצים לחיות, שאין בה ההיקו 'ָעָשׁן ִנְמַלט ַלָיּ

עּוַדת ֶזהּות ֶשֲׁאֵבָדה'? בושה. ְתּ

- 

 זה לא היקום שקורס לתוך עצמו / יונדב פרידמן

- 

ים ִמחּוץ ְלַכּדּור ָהַאְרָצה,  בּוִנִיּ ים ְתּ ֵׁאָלה ַהִאם ֶיְשָׁנם ַחִיּ ַעל ְמָנת ְלָהִשׁיב ַעל ַהְשּ

ְהֶיה ִחּיּוִבית ּוִבְדמּוָתם  שּׁוָבה ִתּ ֵדי ֶשַׁהְתּ ֵני ָאָדם ָשְׁלחּו ָטאּוטֹולֹוְגיֹות ֶלָחָלל ְכּ ְבּ

ָבה  ל ַהְזַּמן ַהֶזּה ַעל ִסּפּוָנּה ֶשׁל ֶמְרָכּ ַמֲעֶשׂה ָחיּו ָכּ ְכְננּו ְלַגּלֹות ֶשְׁלּ ַהְינּוָקה. ֵהם לֹא ִתּ

א ֲאָדָמה. ֶשֵׁהם  ָתה ִאָמּ ְנּ ֵשׁם ַהְזּכּות ְלבּורּות ֻכּ ִביָדה, ֶשְׁבּ קֹוְסִמית, ֶשׁל ֲחָמַמת ְכּ

י, ְלָכל  י, שֹׁוֵמם ִמַדּ ְבעּו ְלַעְצָמם ַאְך ֶשַׁעְצָמם ָיתֹום ִמַדּ ָחה ָהֶעְליֹוָנה ֶשָׁתּ ַהַהְשָׁגּ

ָחה. ַהְשָׁגּ

- 

 הערה בעניין מצבו של האדם / יונדב פרידמן

- 

ה. ּקּות ַחָיּ חֹות ּוָפחֹות ַדּ ד–ַלְין, ָפּ ָהָאָדם ַנֲעֶשׂה יֹוֵתר ְויֹותר ֶדּ

ֲעֶמֶמת  ֵמרֹב כֵּנוּת ֶאֱהפֹךְ לְִמַשׁ
תהילה, במכתב
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 שימושים ציבוריים / בן לוי

- 

ים.  ָיֶפה. ָיֶפה ְמֹאד. ְיֵפהֶפה. ֵאיֶזה יִֹפי. ְמֵלא ַחִיּ

ה. ֵאֶלּ ָבִרים ָכּ  ַמְקִסים. ָקסּום. ִנְפָלא. ֻמְפָלא. ֵאין ְדּ

ֵטרּוף. ֶקַטע. ף. ַמְדִהים. ֶנֱהָדר. ֵאיכּוִתי ְבּ ף. ְמַעֵלּ  ְמַאֵלּ

ק. ָחָזק. נֹוֵגַע. ּפֹוֵצַע. ָעמֹק. ֵאין, ֵאין. שׁ. ְמֻדָיּ  ְמַרֵגּ

ים. ִלי ִמִלּ שּׁוט ְבּ י. ָפּ נֹוִטי. ֶנֱעַתְקִתּ  ְמַצְמֵרר. ְמַטְלֵטל. ִהיְפּ

יִרים - ָוואּו. ה. ֱאלִֹהים ַאִדּ ה. אֹוְך, ֶזה ַפאִקיְנג ְמֻעֶלּ ְמֻעֶלּ

- 

 אחרון הצ'יקיאנים / עודד כרמלי

- 

י. ֶזה ָשִׁנים ָבר ָנִדיר ְלַמַדּ  ֲאִני ְכּ

ה ָוָשׁם ְגֵליִתי ַרק פֹּ  ֶשִׁנּ

ים. ּגּוִפי ָהֶאְפרֹוִחי ִיּ יְנְלֻאִמּ ֶפְסִטיָבִלים ֵבּ  ְבּ

ּיֹות ְוִנְצָמד ין ַהְמשֹׁוְררֹות ָהֵאירֹוִפּ  ֻמְסֶוה ָיֶפה ֵבּ

ּה ֶשׁל ִניס. חֹוף ַיָמּ  ְלָאִמיר אֹור ְבּ

ְכָלל לֹא ָהִייִתי ַמְחִזיק ַמֲעָמד. ְרּבּות ִבּ ְתָנֵאי ַתּ  ִבּ

דֹולֹות ְלָחמֹות ַהְגּ  ֲאִני ָעֵיף. ַרק ַהִמּ

יֹון. יֹון ְלִגָלּ ָלּ עֹוד ְמָגְרשֹׁות אֹוִתי ִמִגּ

- 

 מניפסט הפופיק / עודד כרמלי

 - 

הפופיק שלי עמוק יותר, הפופיק שלי רחב יותר, הפופיק שלי אותנטי יותר 

מהפופיק שלכם. הפופיק שלי יונק מסורות, הפופיק שלי אוגר משפחות, 

הפופיק שלי בן בית כמו עץ זית. הפופיק שלי מחמם בחורף ומצל בקיץ. 

 הפופיק שלי הוא פופיק לשימור. ערך טבע מוגן.

הפופיק שלכם אומר: מה זה הפופיק שלי כזה וכזה, כולנו באנו מהמפץ הגדול 

ויצאנו מאפריקה. דברו בשם הפופיק שלכם. הפופיק שלי בא מהסבתא ויצא 

 משחקים / שגיא אלנקוה

- 

הגשר צר ובעולם משחקים תופסת ומחבואים.

- 

 קסום / שגיא אלנקוה

- 

בכל הקשור למעשים, אתה אפס מוחלט, אבל בפנטזיות אתה מאוד מוצלח. 

חבוט מכדי להיות בודהה, ובכול זאת תכלית קיומך הסירוב. נזיר פרוע וצבעוני, 

חובב כוסות תה שומר של הגן הקסום. 

- 

 מחשבות דוהרות באוטוסטרדה / יובל פלוטקין

- 

במרכז עוד מהביל. לצאת החוצה כמו לעשות אינהלציה. התנועה ברחובות 

ערה. אפשר לחשוב שמישהו מתכנן הפיכה, או לכל הפחות פרובוקציה. אין לי 

מושג למה אני מחכה. אם לעצמי אני מחכה, הרי שאני מוכרח להיות מטורף. 

כי אני זה שיושב כאן ומחכה. בינתיים שני אנשים מתיישבים על הספסל. אחד 

אומר לשני: השבוע התחלתי לעשות מדיטציה. חברו משיב: גם אני. אפילו 

הורדתי אפליקציה.

- 

 שתי התרחשויות תל אביביות / יובל פלוטקין

- 

 שני אנשים נכנסים לבית קפה אופנתי. 

 האחד שואל את השני: מה עושים פה?

 שני אנשים נכנסים לבר בקרבת מקום.

 האחד שואל את השני: למה עברנו לפה, בעצם?

 השני משיב: אני לא אוהב להתרוצץ.

 אני מעדיף לשבת במקום אחד לאורך כל הערב. 

 הראשון מביט בו בתמיהה.

השני מבאר: המקום הקודם לא אפשר את זה.

בעקבות "אחרונים" לדן פגיס
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 למה אני משיח / ג'רמי פוגל

 - 

ֶלְך ִוד ַהֶמּ  ֲאִני ֶצֱאָצא ָיִשׁיר ֶשׁל ָדּ

 ְוִגְלּגּול ִנְשָׁמתֹו ֶשׁל ְיהֹוָנָתן

מֹו ֶשֲׁאִני אֹוֵהב ֶאת ַעְצִמי  ִאם ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ַעְצִמי ְכּ

 ַוֲאִני אֹוֵהב ֶאת ַעְצִמי

ְגַלל ֶשֲׁאִני אֹוֵהב ֶאת ַעְצִמי  ֶזה לֹא ִבּ

ִוד אֹוֵהב ֶאת ְיהֹוָנָתן ְגַלל ֶשָׁדּ א ִבּ  ֶאָלּ

ִוד. הֹוָנָתן אֹוֵהב ֶאת ָדּ מֹו ֶשְׁיּ ְכּ

 - 

 בני / ג'רמי פוגל

 - 

בגיל חמש עשרה, בטיול של תנועת הנוער הציוני בארץ הקודש, אוננתי בכנרת. 

בעודי כל כולי מתחת למים, באופוריית הכחול המתוק, שפכתי את זרעי לאין. 

מאז, הולכת וגוברת בי הסברה שזרעי אמנם נשאר במקום אבל חזר בגלגלי 

הזמן דרך חור תולעת גלילי בגלי הכנרת, ובעוד היא טובלת במים הטהורים, 

חדר לרחמה התמים של אותה בתולה מרים, שכך הולידה, מבלי לדעת איש, 

 את בנה, את בננו, ישוע.

למרים אני רוצה לומר תודה. תודה לך על הלידה, תודה לך על איך שחינכת 

את הילד. כל כך מצטער שלא יכולתי להיות שם ברגעים הקשים, כשהוא 

בכה בלילות וסבל בימים וביום ההוא. אני חי בזמן אחר, אבל אני איתך בלב. 

את המזונות שלא קיבלת אני מפקיד לנשמתך. עשית עבודה יפה, מרים. אני 

 מצדיע לך, אני מצדיע לזרועותיך הענוגות.

וישוע, בני, אני רק רוצה שתדע שאני גאה בך. באת לעולם שקוע בשנאה, ונתת 

את אור אהבתך לכול. אולי בסוף לא יצא כמו שרצית, אבל למי כבר יוצא כמו 

שהוא רוצה. ואיזה כוונות היו לך, רק טוב היית, ילד שלי. אני מביט במעשיך 

ומתרגש. אתה ילד מיוחד היית. כבוד גדול לכל אבא שיהיה לו כזה בן.

מהאמא. בפופיק שלי יש פי אלף יותר אימהות מאשר בפופיק שלכם. כמו 

שאתם מוציאים מוך ככה אני מוציא אמא. את האמא של האמא אני מוציא.

אתם חושבים מהראש רק כי אין לכם אמא. אני לא חושב מהראש. אני מרגיש 

את זה בבטן. אני מגיב מהבטן, נושם מהבטן, מדבר מהבטן. אני ישן על הבטן 

ונולד מהאמא. אתם הולכים חרדים עם כל הרגע שלכם בחוץ. אני הולך שקט 

עם כל הרקע שלי בפנים. אחר כך אני נרדם עם כל האגודל שלי בפופיק, ככה 

 ישן כמו תינוק.

כי האמת היא שאתם פוחדים מהפופיק שלי. אתם פוחדים מהפופיק שלי 

כי יש בו משקעים. שמתם לב שהוא נראה כמו צלקת? אתם עשיתם את זה 

לפופיק שלי. פעם הפופיק שלי היה חלק כממרח. טבולה ראסה. אתם חתכתם 

 אותו ככה, אתם הפכתם את הפופיק שלי לפופיק פוליטי.

כן, הפופיק שלי הוא פופיק פוליטי. כל מעשה שהפופיק שלי עושה הוא 

פוליטי. הפופיק שלכם יכול, לכל היותר, לפתח מודעות פוליטית לפופיק שלי. 

אבל אתם אל תקפצו מעל הפופיק שלכם. אם אתם ממש מוכרחים להתבטא 

 באיזה נושא, אז לכל הפחות תרימו את החולצה. שכולם יראו מי אתם.

ובבקשה אל תדברו בשמי. רק הפופיק שלי יכול לדבר בשמי, לייצג אותי. 

כשאני קורא ספר שכתב פופיק כמו שלי - זה עושה לי קר בבטן וחם בלב. 

כשאתם קוראים ספר שכתב פופיק כמו שלי - זה כמו סינית בשבילכם. 

יותר גרוע, כי סינית אפשר ללמוד. פופיק כמו שלי אי אפשר ללמוד אפילו 

 בתיאוריה. כי הפופיק שלי מדבר בשפה שנקראת שפת אם.

אמת, אינני דובר אותה בעצמי, אבל עליכם ללמוד את שפת האם שלי אם 

ברצונכם שנקיים איזשהו מונולוג תרבותי. כי אתם לא מכירים את העבר 

המפואר ואת העושר התרבותי של הפופיק שלי. אמת, גם אני לא ממש מכיר 

את העבר המפואר ואת העושר התרבותי של הפופיק שלי - אבל אני מחובר 

אליו בחבל הטבור. וזה חיבור שאתם לא יכולים להבין וזה חיבור שאתם 

חייבים להכיר.
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ֶמׁש ִביָרה כְּמוֹ כּוֹס זְכוּכִית ְבּאוֹר ֶשׁ לִּי ְשׁ ַהנֶּפֶׁש ֶשׁ

כֻּלִּי

ִתְּקוָה

לִיךְ ָעלַי ֶסלַע ם לֹא יְַשׁ כִּי ַהֵשּׁ

לִּי לֲַעמֹד ַבַּמֲּאָמץ ִאם לֹא ֲהתוּכַל ַהנֶּפֶׁש ֶשׁ

יואב עזרא עדותו של השבור

ֶמׁש ִביָרה כְּמוֹ כּוֹס זְכוּכִית ְבּאוֹר ֶשׁ לִּי ְשׁ ַהנֶּפֶׁש ֶשׁ

כּוֹס זְכוּכִית יְכוֹלָה לֵָשׂאת ַמֲאָמץ

ָאדָם נוֵֹשׂא ְתּפִלָּה ְבּנַפְׁשוֹ

וּכְָבר

כֵּם־ַבּבֶֹּקר ַהְשׁ

ַמיִם ְתּכֵלֶת וְאוֹר וְָרדִים נָפוֹצוּ ָשׁ

ה יִָמים לָשׁ זִיו־כְֻּחלִּים ֵמָרחוֹק ֶמְרַחק ְשׁ

רוִֹאים

ַהר

ַאדִּיר

כְּכֹל

ִמְּתָקְרִבים ֶשׁ

רוִֹאים

זֶּה ֶשׁ

ָאדָם

וּכְכֹל

ֲאנִי ֶשׁ

ִמְתָקֵרב

ֲאנִי

רוֶֹאה

זֶּה ֶשׁ

ֲאנִי

וֵּמַהָקּצֶה

נִי ַהֵשּׁ
לִיךְ ַמְשׁ

ַהֶסּלַע

ֶמׁש ַבֶּשּׁ

ֲאדָֻמּה

ָקָרה

לְִראוֹת

ֲהתוּכַל

נַפְׁשוֹ

לֵָשׂאת ַבַּמֲּאָמץ ִאם לֹא

לְפֶַתע זֶה ַהכֹּל ָהפַךְ ֱאֶמת

וֲַאנִי אוֵֹמר

ֹ ָהלו

זֶה ַרק ַאגָּדָה

ה אוֹ אוּלַי ַאְרָבָּעה לָשׁ וְקוֹל ְשׁ

זֶה נָכוֹן זֶה ַהכֹּל ַרק ַאגָּדָה

יואב עזראאגדת הכוס והסלע
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כַָּמּה נִפְלָא לְַהְתִחיל ַאגָּדָה ַבִּמּלָּה ַאגָּדָה וּלְַסיֵּם

ַאגָּדָה ַבִּמּלָּה ַאגָּדָה

ָהַאגָּדָה ַהּזוֹ לֹא ַמְתִחילָה ַבִּמּלָּה ַאגָּדָה

וֲַאפִלּוּ לֹא ִמְסַתּיֶֶּמת ַבִּמּלָּה ַאגָּדָה

זֶּה כָּכָה ה ֶשׁ ֲאָבל ַהְתּחוָּשׁ

יואב עזרא אגדה

ָחזְַרְתּ ֲאהוָּבִתי טוֹב ֶשׁ

ַאְתּ יוֹצֵאת זֶה ַמָמּׁש כֵּיף ֶשׁ

ַאְתּ חוֹזֶֶרת וְיוֵֹתר ִמכֹּל ֶשׁ
ְ לָּך ֲאנִי לֹא ׁשוֵֹטר ֶשׁ

לִּי וְַאְתּ לֹא ׁשוֶֹטֶרת ֶשׁ

ִעם

כּוַֹבע

ִמצְנֶפֶת

רוִֹקית וַּמְשׁ

ּ ֲאנְַחנו

יִּים ָחפְִשׁ

טוּיוֹת ִמְשּׁ

ל ֶשׁ

ׁשוְֹטִרים

וְגַנִָּבים

ֲאהוָּבִתי

וֲַאהוָּבִתי

וֲַאהוָּבִתי

וֲַאהוָּבִתי

וֲַאהוָּבִתי

וֲַאהוָּבִתי

ֻמָתּר לָךְ ַהכֹּל

ִאיׁש צַדִּיק ֵמת

ִאיׁש ַרע ֵמת

לְִמי ִאכְפַּת

טוּיוֹת ַחי אוֹ ֵמת ְשׁ

ַאֲהָבה ִהיא ַהחֹפֶׁש ַהגָּדוֹל

יואב עזראהחופש הגדול
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¤
לַָאֲחרוֹנָה ִהְתַחלְִתּי לְַהלְאוֹת

ל דְַּבר מוִֹתי ֶאת ֲאהוָּבִתי ַבּּסוּגְיָה ַהַמְּבִקיָעה ֶשׁ

 

ד, י ְבּכָל ָבָּשׂר וְַשׁ וְזֶה ֵהֵחל נוֹכֵַח וּמוָּחִשׁ

ה ה ְבּכָל ִאְבָחה ְבּכָל ִרגְָשׁ ְבּכָל ִמלָּה ְבּכָל ִאוְָשׁ

 

ִהְשָׂתְּרכָה נוֵֹטף ַהזְָּמן דְַּרכִּי וָָהלְָאה, כְּמוֹ ַמנְגִּינָה ֶשׁ

ת,  ת, לְִעִתּים ַמָמּׁש דּוֶֹרֶשׁ )ֲאהוָּבִתי כְָּבר ְמַבֶקֶּשׁ

לְַקצֵּר ִאִתּי ִשׂיָחה(

 

דַי ֵאלָא כְָּבר לֹא נִגְנֶֶבת ִמָשּׁ

דַי  יוֵֹתר אוֶֹמֶרת דַּי, כְָּבר לֹא דּוֶֹאגֶת לְֵשׁ

ֵאלָא יוֵֹתר אוֶֹמֶרת ַבּיי.

¤
ה ל ַאֶחֶרת. ְמִחילָה ַעל ִאָשּׁ ָרכְנָה ִבּזְרוֹעוֹת ֶשׁ ה, ַמֲחצִית ִמָטִּתי, ֶשׁ ְמִחילָה ַעל ִאָשּׁ

כְּמוֹ ָמוֶת ִאִטּי  ה ֶשׁ ֶרת, ְמִחילָה ַעל ִאָשּׁ ַמֲחצִית ֶחְביוֹנִי, ַמֲחצִית ִשְׂמָחִתי ַהּפוֶֹשׁ

מֹט. ָאְמָרה לִי, לְִשׁ ְמִטי. כְֶּשׁ ָאְמָרה לִי, ִשׁ פִיּוּת דְַּעִתּי, כְֶּשׁ ִהפְִקיָעה ַחיָּה ִמְשּׁ

נִָתי. ְבָרה ֲענָפִים נְמוּכִים ִבְּשׁ ָשּׁ ִהפִּילָה רוִּחי כְּחוֶֹמֶסת חוֹמוֹת, כְֶּשׁ כְֶּשׁ

ְמִחילָה 

ְמִחילָה 

ְמִחילָה 

ִתּי. ַעל ִאְשׁ

¤
ה? ֵאיךְ ַאְרִחיב ֶאת ְשׂפַת ַהנְִּטיָשׁ

ה ֵאיךְ ַאְרִחיב לִִבּי ֶאל ָהִאָשּׁ

נִָתי? ר ָבּגְדָה ִבּי ִבְּשׁ ֲאֶשׁ

ַמי ֲאנִי ְתּקוָּעה ְבִּריק ָשׁ

ֵאִרים אוֲֹחזִים ַחכָּה ְשּׁ ֵהיכָן ֶשׁ

ל ַהִסּיָמן. וְִּעים לִַהְתגַּלּוּת ֶשׁ וְּמַשׁ

לְֵאיזֶה ִסיָמן ֲאנִי ְמַחכָּה? 

ַסךְ כָּל ַהִסּּפוּר:

ָמה  נְָשׁ

ּפוֹצַַעת

ָמה נְָשׁ

י לִפְצַֹע ִשׁ ְבּלִי ָרצוֹן ַמָמּ

ָאז לָָמּה לֹא 

עוֵֹבר לִי.

  

 ¤
ְבָּחזִי יֵׁש

ֲאנִי ה ֶשׁ ִאָשּׁ

לֹא ַמצְלִיָחה

לְִמחֹל־לָּה.

 

ֲאנִי ה ֶשׁ ִאָשּׁ

לֹא ַמצְלִיָחה

לְִמחֹל־לָּה

נָּה ְבָּחזִי. יְֶשׁ

¤
כָּל ַהיּוֹם ֲאנִי ְמדֶַבֶּרת

לֹּא ה ֶשׁ ַעל ִאָשּׁ

ְמדֶַבֶּרת ִאִתּי.

שני פוקר מחילה
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נִי ּזוָּרה ַאַחת ָשׁ כְּחוּט ְבּזִכְרוֹנִי עוֹלָה ְשׁ

ר ַעל ֻתָּמָּתּה ֵאי־ָאז ָעַבְרִתּי ִבּלְׁשוֹנִי ֲאֶשׁ

נִי ם ֶמֶתק פֶָּחֶמיָהּ זָב ָמלוַּח, דְֻּבָשׁ ָשׁ

נִים ַמל ַרךְ ַבָּשּׁ וְלַַחׁש ֲענָנִים ָקמוּר, ַחְשׁ

ל עֹנֶג ִראׁשוֹנִי עוּר כֹּחוֹ ֶשׁ לְִמּדַנִי ְבּלִי ִשׁ

נִים ֹּף הוֶֹריָה ַהיְֵשׁ י ֶאל ת נָּטוּ חוַּשׁ ַעד ֶשׁ

נִי ל ֶרֶטט ַחיְָשׁ וּמוֹ ֶשׁ וְלֹא נְֶחַרת ָבּם ִרּשׁ

נִי ר וַדַּאי פַָּעם ֵאי־פַַּעם ְבֵּחיָקּה ַהַבּיְָשׁ ֲאֶשׁ

נִי. ּזוָּרה ְבּזִכְרוֹנִי כְּחוּט עוֹלָה ַאַחת ָשׁ ְשׁ

בן לוי כחוט בזכרוני עולה

ָהיָה צָב ַמֲעֶשׂה ְבָּאדָם ֶשׁ

וֲַחַסר ַבּיִת. נָָשׂא ַעל גַּב

לָיוֹת־ֲאָהב, פֶָּחם זֵכֶר ַאְשׁ

ַענְפֵי זַיִת. 

ִהגִּיׁשוּ לְפָנָיו  ֶאת ֶשׁ

לְלֵַחךְ ֵסַרב. 

ב  ַמְרִבּית יָָמיו ָתַּמּה ָחַשׁ

ה – ּתוֶֹעה ֵבּין אוֹר גָּדוֹל לֲַאפֵלָה ָקָשׁ

ה? ָמּא צָב יַם הוּא, אוֹ צָב יַָבָּשׁ ֶשׁ

כְּתֹם ִהְרהוָּריו 

ךְ ֵאיָבָריו ֶאל ּתוֹךְ גְַּעגּוָּעיו. ָמַשׁ

הוִֹתיר ַאֲחָריו ִעְקבוֹת צָב, ְמאָֹהב

ל דְִּבֵרי יָָמיו. ִסכּוּם נְִמָרץ ֶשׁ

בן לוימעשה באדם שהיה
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ֲאנִי כְּמוֹ ַאַחד

ַהִמְּבנִים ַהלָּלוּ,

בוּת ית ַהִהְתיְַשּׁ ֵמֵראִשׁ

ּ ָהְרסו ַבֲּחדֵָרה, ֶשׁ

כְּדֵי לְפַנּוֹת ִמגְָרׁש לַַקּנְיוֹן

ַהגָּדוֹל ְבּיוֵֹתר ָבָּאֶרץ.

נִצָּב ַעל כַּנּוֹ 

ִעי, ְמֻעצָּב לְִמְשׁ

ׁשוֵֹמם ֵעירֹם וְֶעְריָה.

ר ַמָמּׁשוּת הוּא יוֵֹתר ֵמֲאֶשׁ

ָסּפֵק ל דָָּבר ֶשׁ זִכָּרוֹן ֶשׁ

ָהיָה ָספֵק נְֶחלַם.

דְּמוּת ַבַּעל ַחיִּים אוֹ רוֹבּוֹט

ּפוֶֹעלֶת ַעל סוֹלְלָה ֶשׁ

וְנָָעה ַבֶּחדֶר.

ֲאפִלּוּ לֵָתת צוָּרה

ּתוְֹקקוּת לִַהְשׁ

ָמעוּת ַרכָּה, לְַמְשׁ

ה. ָקָשׁ

לֲַעטוֹת ֶאת ַהצּוָּרה

ַהּזוֹ - כְּמוֹ ֻחלְצַת ְטִריקוֹ

יֵּׁש לְֵהָאֵבק ָבּּה ְמַעט ֶשׁ

ּקוֶֹרה לְִעִתּים כְּפִי ֶשׁ

כְּדֵי לְַהדְָּקּה ַעל ַהגּוּף,

ְבָעַתיִם. ה ִשׁ זֶה ָקֶשׁ

ֲאנִי לֹא ִמְתלוֹנֵן,

ֵחלֶק נִכָּר ֵמַהזְַּמן

ַמיִם ַחִמּים וּנְִקיִּים ַהָשּׁ

וְכְִמַעט מוּצִָקים.

שגיא אלנקוה ¤

ים וֲַעֵקִבים, ַהיָּם ְמֻרֵבּה ָראִשׁ

וִּמֶמּנּוּ צְָמחוּ אוּלַי

ים.  יְצוִּרים ְמֻרֵבּי ָראִשׁ

כְַּחיִל ַרב, ְספְַּרָטנִי

הוּא צוֵֹעד וְיוֶֹרה ֲחנִיתוָֹתיו

וְּסלָָעיו.

ַבַּעל צַוָּאר ָעֶבה וְָחזָק

ר לֲַחנֹק.  ִאי ֶאפְָשׁ ֶשׁ

ל  דְּגִָמים ִמינִיָאטוִּריִּים ֶשׁ

ַהיָּם ַהזֶּה,

י, כּוֹס ָקפֶה ד ַהנִָּשׁ ֵהם ַהַשּׁ

ים.  אוֹ ְמַרק ֲעדִָשׁ

נָּה.  ל ׁשוַֹשׁ יָם הוּא ֵריַח ֶשׁ

ְבּסוּס דּוֵֹהר ַקְמצוּץ יָם. 

ֶמלַח הוּא ֶאֶבן ִבּנְיָן ַאַחת

ל ַהיָּם וְלָכֵן ַקל כְִּטפַּת ַטל. ֶשׁ

ַהַחיִּים ֵהם ְבּדַל יָם. 

דּוֹלֶֶקת וְָהֵאׁש ַהגְּדוֹלָה ֶשׁ

ְבּכָל ַקצְווֹת ַהיָּם. 

וְַהחוֹל ַהדַּק.

שגיא אלנקוהכיצד מילה סגורה בתוך עצמה
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וִּריּוֹת ָבּרֹאׁש ַהִקּּשׁ

ְמַּחְבּרוֹת ֶאת  ֶשׁ

ַהַמּגָּע ָהָאפֹר ָהָאפֹר

ַהזֶּה,

ְסבוּכוֹת לְַמדַּי, 

ֲאנִי אוֵֹמר לְַעצְִמי, 

כִּי ֲהֵרי

ֵאין כָּאן ֲאוִיר פְָּסגוֹת, 

ֵאין כְֵּאב ֲאִמִתּי, 

לֹּא ַמָמּׁש יֵׁש כְֵּאב ֶשׁ

גֵּר ַעצְמוֹ ַמצְלִיַח לְַשׁ

לְֶמְרַחִקּים ֲחלָלִיִּים. 

ֲאנִי אוֵֹמר, מוּצָקוּת ַהִמְּבנֶה

ָאכֵן ְסבוּכָה ַעד ְמאֹד, 

ר,  וְיֵׁש ְבּכָךְ פֵֶּשׁ

יֵׁש כָּאן זִנּוּק, 

יֵׁש כָּאן ִטּפוּס,

וּפֹארוֹת וְנוֹפֵי ִאילָנוֹת.

שגיא אלנקוה ¤

פְּנֵי דָּג,

נֱֶּאָבק ַעל ַחיָּיו,  ֶשׁ

זֶה ֲאנִי. 

וְַהַמֲּאָבק ַקל, 

כְִּמַעט כְּמוֹ כַּפִּית

ת לַפֶּה.  ֻמּגֶֶּשׁ ֶשׁ

כְּמוֹ ַסלְמוֹן.

ֵאין ְבֵּרָרה,

ֵרׁש ֶאלָּא לְַרְשׁ

ן. ָבַּרֲעָשׁ

שגיא אלנקוה¤
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ָאדָם נֱֶעצַר ְבּגִנָּה

ַבֲּעווֹן ַמֲעִשׂים ְמגֻנִּים ְבַּעצְמוֹ.

ֹּאת אוֶֹמֶרת ַמה ז

ַמֲעִשׂים ְמגֻנִּים ְבַּעצְמוֹ?

ֵאיךְ עוֶֹשׂה ַמֲעֶשׂה

ְמגֻנֶּה ְבַּעצְמוֹ?

עוֶֹשׂה ָמה רוֹצֶה ִמי ֶשׁ

ַמֲעֶשׂה ְמגֻנֶּה ְבַּעצְמוֹ

ִבְּבָשׂרוֹ,

ֹ חוֹדֵר לְַעצְמו

יוֹצֵא ֵמַעצְמוֹ

ַעצְמוֹ כְּזָר

לֹא ַהזָּר כְַּעצְמוֹ.

ַרע לְַעצְמוֹ

ֵרַע לְַעצְמוֹ

ַמה ַתֲּעֶשׂה לוֹ ַהֲחִשׂיפָה

ָהַעצְִמית לְַעצְמוֹ?

ָאדָם נֱֶעצַר ְבּגִנָּה

ַבֲּעווֹן ַמֲעִשׂים ְמגֻנִּים ְבַּעצְמוֹ,

ֹ ְמגַנֶּה ֶאת ַעצְמו

ֵמגֵן ַעל ַעצְמוֹ,

ִמי ָחצָה ֶאת ִמי ָחצָה

כְּמוֹ קוֵֹסם

ַמֲעֶשׂה ְמגֻנֶּה ְבַּעצְמוֹ.

ֹ כַב ִאּתו הוּ ָשׁ ִמיֶשׁ

ָאנַס אוֹתוֹ? ב ֶשׁ ו חוֵֹשׁ וְַעכְָשׁ

לֹא,

ו הוּ ָאנַס אוֹתוֹ וְַעכְָשׁ ִמיֶשׁ

ֹ כַב ִאּתו ָשּׁ ב ֶשׁ חוֵֹשׁ

ליאור אופיר ¤

ֹ ׁשוֹבוֹ ַבּנֶּפֶׁש ׁשוֶֹבה אוֹתו

ַעל כֵּן ֵאין לִי נֶפֶׁש
ךָ י לְנַפְְשׁ וְַאָתּה ָחפְִשׁ

ךָ לִנְּפׁש ְבּנַפְְשׁ

י לִנְּפׁש ְבּנַפְִשׁ
ךָ י ְבּנַפְְשׁ נַפְִשׁ

נֶפֶׁש ְבּנֶפֶׁש

נֹפֶׁש ְבּנֹפֶׁש

ֵתּי ֲעיָרוֹת נֹפֶשׁ  ְשׁ

מוִֹסיף נֹפֶׁש ַעל נֹפֶׁש

נֶפֶׁש ַעל נֶפֶׁש.

הוּא רוֹצֶה אוֵֹמר ֶשׁ ִמי ֶשׁ

ה  לָצֵאת לְֻחפְָשׁ

מַֹע. ְמאֹד ָעצוּב לְִשׁ

ֵאיזֶה ַחיִּים ֵהם

יּוֹצְִאים ֵמֶהם ֶשׁ

ה לְֻחפְָשׁ

ליאור אופיר¤
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ָהרוַּח ֵעיֻרָמּה לֹא נוַֹתר לֶָעלִים כֵּיוָן ֶשׁ

ֶאלָּא לְֵהָעֵתר

ִטים  נֱֶאנִָחים וִּמְתפְַּשּׁ

ֱאלִֹהים קוֵֹרא  כֵּיוָן ֶשׁ

אוָֹתם לְִאי־ֵסדֶר 

ֵאין לֶָהם ֶאלָּא לְפֵָרק פְֻּרדּוֹת 

ל וְיֵָרֵקב ַהכֹּל יְנַֻשּׁ

ָהיוּ ַחיִּים ְמפָֹאִרים

ִרים ַמֲאָמץ כִּיִמי ַאדִּיר לְִקָשׁ

וַּבּסוֹף

כְּלוּם

סוֹף

מעיין קרשן מדעי החיים

ם ָטפְפוּ ַרנֵּן וּלְטֹף  כַּנְפֵי גֶֶּשׁ

ַעפְַעפַּי כְַּחלִילִיִּים ֲאגָלִים ְבִּסְבכַת ְשָׂעִרי

ֲאֻרבּוֹת ֻהְתּרוּ ִמלְּׁשוֹנִי לְשׂוֵֹחַח

מוֹ ִעם ְשׁ

ם ֶאל ָאן ַאָתּה ָעף? ם גֶֶּשׁ גֶֶּשׁ

ֶאל ַהיָּם ַהגָּדוֹל יָם יְהֹוָה

ָמּׁש ם נְִקוִים ַהדְָּבִרים לִכְדֵי ַהַמּ ָשׁ

וְַאְתּ בּוִֹאי ִעָמּנוּ.

וָּבאִתי ְרֻטָבּה ַבּיָּם ַהגָּדוֹל

ָמּׁש וְנִצְָטַרפְִתּי ִטפָּה ֶאל ִטפָּה ֶאל וְָטַבלְִתּי ַבַּמּ

ֶעְרוַת ַהדְָּבִרים לָגַַעת ַעד יוֹצְָרם 

וְכֻנַּפְִתּי לְפְַרפַּר כָּל יַָמי ַעד ַאֲחִרית לֲַעלֹס

ֶאל צוּף יְהֹוָה

מעיין קרשןכנפי גשם
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צּוְֹבטוֹת ַבּיֵָּרךְ לְזֵכֶר נְִמלוֹת ָהֵאׁש ֶשׁ

לְזֵכֶר ָהֲאפְַרְסִקים וְעוּגוֹת ַהַתּּפוִּחים     

נָּדְדוּ לְָאְרכִּי וּלְָרְחִבּי לַַמּיִם ֶשׁ

לַַתֲּאוָה וְלַחֹם ַהִמְּתנַדֵּף.

חוִּטים יְֻרִקּים ְתּלוּיִים ָבֲּאוִיר

ָבּת. ֶמׁש צוֹלֶה ֶאת ַהַשּׁ וְאֶֹבךְ ַקְרנֵי ַהֶשּׁ

ַהוִּילוֹנוֹת עוְֹמדִים. 

ת.                                  ַהּזוָּטה ִמְתיֶַבֶּשׁ

                           

ְתַבֵּקּׁש לֹא ָהיָה לָנוּ ָהאוֹר ַהִמּ

ִריִרים                 לֹא ָהיוּ לִי ַהְשּׁ

אוֹ ַהדָּם

אוֹ ַהצְּלָעוֹת.

ּ נַָּמּקו יִּים ֶשׁ לְזֵכֶר ַהדּוּ ָראִשׁ

ל פְִּריחוֹת. לְזִכְרןֹ ֶשׁ

רומי פלדי אוגוסט

נִים ַהבּוָּעה, וְכָל ַהָשּׁ

וִּמַבַּעד לַבּוָּעה ָבּבוָּאה,            

וָּבבוַּאת נְִסיכָה ְמבֶֹעֶתת

ָהֲעָמִקים ֵהם בּוָּעה ֶשׁ

וְַהנָּכוּת ִהיא בּוָּעה

וְסוְֹקָרֶטס הוּא בּוָּעה

וְַהַתּּפוִּחים וְַהְתֵּאנִים

ֶמׁש ל ֶשׁ כְּמוֹ בּוּעוֹת ְתּפוּחוֹת ֶשׁ

ֶמׁש ִהיא בּוָּעה ִבּכְלָל )ַהֶשּׁ

ל חֹם וְכִּסוּפִים( ֶשׁ

ל ֶאלֶף בּוּעוֹת ּקוּפִים ֶשׁ וְֵאין ִשׁ

ּ וּנְִחירוֹת לֹא יְפוֹצְצוּ וְלֹא יְַרִקיבו

ֶאת ַהַתּּפוּז ַהגָּדוֹל ַבִּקְּרָקס.

רומי פלדיבועות
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נִנְַעלְְתּ לִי ֲאהוָּבה.

נִנְַעלְְתּ לִי אוֹר,

נִנְַעלְְתּ לִי ֶבּכִי,

ן, ֹׁ נִנְַעלְְתּ לִי לִיש

נְִסדְּקוּ לִי ַהנִּיִמים,
ְ ִבילֵך ֲאנִי ֶאֶבן ִבְּשׁ

ֲאנִי ֶסלַע.

נְִסדְּקוּ לִי ַהנִּיִמים

נְִּסַתּם לוֹ ֶבָּחִבית. וְַאְתּ יַיִן ֶשׁ

ַמְעִתּי צְחוֹק וּנְִהי ֶבָּעָבר, וְָשׁ

ֲאָבל ֵמעוֹלָם לֹא ְבִּעְבִרית

ל אוֹר ָבּלוּם רוֵֹטט ֵבּינִי ֶשׁ

לִּי. לְֵבין ֶסלַע ַהצְּלָעוֹת ֶשׁ

וְִעְרַסלְִתּי ֶאת ַהּמוָּעָקה

ֵקָטה וְִהְמַהְמִתּי ְשׁ

וְנָדְַמנוּ ַבֶּחדֶר

וְנִנְַעלְנוּ.

רומי פלדי ¤
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ּ ְבנוּ ַבָּסּלוֹן וְצַָחְקנו יַָשׁ

לַּמוּזִיָקה ַהְמַחיָּה, לַכּוֹסוֹת ַהִמְּתַמלְּאוֹת

ַמְּחלִיפִים ִקדּוֹת ִחָבּה לֲַחֵבִרים ֶשׁ

וִּמְתגְַּבִּרים ַעל ָהְרִתיָעה ִמן ַהדִּבּוּר.

ּ ְבנוּ ַבָּסּלוֹן וְִהַבְּטנו יַָשׁ

ֶאל ָהְרחוֹב ַהנִּגְלֶה ִמן ַהִמְּרפֶֶּסת

פָּנֵָסי לַיְלָה וְאוֹרוֹת ְמֻרָחִקים

ים ְבַּמְסלוּלָם כּוֹכִָבים ֲאדִיִשׁ

נְִּסָתִּרים ֵמִאָתּנוּ כָּלִיל וְכוֹחוֹת ֶשׁ

מוֹלִיכִים אוָֹתנוּ ָהלְָאה

ֵאלָיו הוֹלְכִים ֶאל ַהכִּוּוּן ָהֶאָחד ֶשׁ

כָּל ַהדְָּבִרים.

נדב נוימן ¤

ַהַטּיֶּלֶת ׁשוֶֹטפֶת גּוּפִים ֵמַהחוֹף

יְלָדִים ַמדִּיפִים וְַהֶמּלַח

נוֵֹשׂא ָבֲּאוִיר ַהכֵָּבד ִמין ִתְּקוָה

ל ַאנְֵטנָה ּמוּר, לְכִוּוּן ֶשׁ לְִשׁ

ְתּמוּנָה ְמצֻיֶּנֶת, צְָבִעים ְבּדִיּוּק

ֶקת ֶמׁש נוֶֹשׁ ַהֶשּׁ לְַמרוֹת ֶשׁ

ּשׂוִֹחים לְֵביָתם ים ֶשׁ לַיָּם ֲאנִָשׁ

ֶקט ִבְּרחוֹבוֹת נוֲֹהִמים ֶאל ַהֶשּׁ

ּזוֶֹחלֶת ַעל ַאְרַבּע ָהִעיר ִהיא ַחיָּה ֶשׁ

ׁש אוֹ ַעל ֵמָאה ַרגְלַיִם ַעל ֵשׁ

ֶמת וְַעיִן ַתְּחֶתּיָה ָהָאֶרץ נוֶֹשׁ

ַמיִם נִפְַקַחת ַמָבּט לַָשּׁ

ךְ בּוֹלֵַע ַאף לֵיל ְמנֵַחם ַהחֶשׁ

וְחִֹרים ָבָּרִקיַע ֵהם כְּלוּם

ָתּלוּׁש ֵמָהִעיר, ֵמָהָאֶרץ לְִמי ֶשׁ

נְִּרֶאה כְּמוֹ ַתּצְלוּם ִמכּוֹכָב ֶשׁ

ֵמָרחוֹק, ִמלְַמְעלָה, ְבּדִידוּת ִהיא ַחיָּה

וְא ְמיַלֶּלֶת, נוֶֹהֶמת לַָשּׁ

ב מוּל ַהיָּם יּוֵֹשׁ ִמָקּרוֹב ִהיא ָאדָם ֶשׁ

ִבּפְנֵי זֶֶרם גּוּפִים ַעל כּוֹכָב.

נדב נוימן¤
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גָָּמל ַעל ֲאגַם

גַָּמע וְלָגַם

ְבּלִיל ַהדַַּעת 

ְבּלִי לָדַַעת

יערה שטיינר¤
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.1

ב. ֵשׁ

כּוֹכַב־ֶאֶרץ עוֵֹמד. דְַּמיֵן ֶשׁ

ִמבַּחוּץ, כֹּחוֹת ְמסֻיִָּמים יָבִיאוּ בְּךָ פְַּרנָסָה.

ו, זֶּה בָּא לְִהתְפְַּרנֵס, עַכְָשׁ ִמבַּחוּץ, לֹא יֵדְעוּ תִָּמיד ֶשׁ

ב כָּכָה. זֶּה יוֵֹשׁ כְֶּשׁ

.2

ּ ים", יָדַעְנו ַאתָּה אוֵֹמר "אֲנִָשׁ יָּדַעְנוּ פָּחוֹת אוֹ יוֹתֵר לְָמה ַאתָּה ִמתְכַּוֵּן כְֶּשׁ ִמכֵּיוָן ֶשׁ

ים" הָיָה ִמתְהַלֵּךְ לוֹ לְכָאן וּלְכָאן. - חֵלֶק ֵמהָ"אֲנִָשׁ פָּחוֹת אוֹ יוֹתֵר ֶשׁ

לֹא זָכִינוּ לִבְחֹר בַּהֲלִיכָה. -

דֵּר כָּל אוֹת. הָעֶֶרב יַָרד וְיָדֵינוּ הַתְָּמנוּנִיּוֹת פָּסְקוּ ִמלְַּשׁ כְּדֶֶרךְ אַגַּב נֶאֱנַסְנוּ בָּהּ עַד ֶשׁ

.3

אֲנַחְנוּ ְמחַכִּים־לֹא. נִדְֶמה לְךָ ֶשׁ

.4

הָיוּ נְמוּכִים, לְִקַראת ָמה הָיוּ נְמוּכִים, וְסִיְּעוּ לְִמי בְִּמלֶאכֶת־הַהִתְפְַּרנְסוּת? הַגַּפַּיִם ֶשׁ

הֶחְסִירוּ ֶאת הְַמּאוֹרוֹת־הַנַּנָּסִיּוֹת הָיוּ ֵמעַל לַגַּפַּיִם הַתַּחְתּוֹנִים, בֶַּמּה סִיְּעוּ, ֶשׁ הַגַּפַּיִם ֶשׁ

ל־פְַּרנָסָה? לְִקַראת ַקְרַקע־ֶשׁ

הַיָּדַיִם: לְִמַראֲׁשוֹתַי הֻנְּחוּ הוָֹראוֹת-הַפְעָלָה עַל-אוֹדוֹת הַתּוֹלָעִים הַלָּלוּ – הוֹגְנוֹת ְמאֹד, 

תוֹת  בְתִּי – יָדַיִם טוֹבוֹת לַעֲבוֹדָה כָּזֹאת, ֻמפְעָלוֹת בְּגָאוֹן, לֹא בְַּרחֲִמים, חַכּוֹת וְּרָשׁ חַָשׁ

נִּכְנָס  עָה ֶשׁ הוּ ֵמבִיא הַבַּיְתָה עַד הַצָּהֳַריִם, ָשׁ ִמּיֶשׁ ֹּאת פְַּרנָסָה ֶשׁ ז בְַּאְמתַּחְתָּן; הֶגְיוֹנִי ֶשׁ

לְבֵית־הַכִּסֵּא וַּמצְִהיר פְַּרנָסָת)וֹ( כָּךְ – 

פְִריֵרי־עֶלְיוֹן וּבְַמעֲַמֵקּי־הָאַיִן. "הָעוֹלָם הַזֶּה, הֵיכָן הוּא נְִמצָא?" – בְַּשׁ

הוּ־עֵינַיִם. אֵין עָלָיו כָּלְֶשׁ "וִּמי ַמעֲלִימוֹ?" – ֶשׁ

.5

יפָתוֹ הוּא עֵד. נִּתְפֵָּרד ִמנְִּשׁ י בְּעֵֶמק הַבָּכָא וְתַת־אָדֹם ֶשׁ עֲֶטֶרת־ְמנוּחָה; צְעָדִים־חֲִריִשׁ

.6

לְָמחֳָרת, 

עֲבוֹדָה זוֹ תָּבוֹא לִידֵי עֲצִיָרה פִּתְאוִֹמית.

ִמבַּחוּץ, כֹּחוֹת ְמסֻיִָּמים יְַטלְְטלוּ ֶאת הַיָּדַיִם וְהֶָאצְבָּעוֹת וְאַחַר־כָּךְ ֶאת הַכָּבֵד וְהַכְּלָיוֹת. 

לָּנוּ,  ינוּ – הָרֹאׁש הָעִסְִקי ֶשׁ לוּ ִמתּוֹךְ ָראֵשׁ תַּלְְשׁ יְִּשׁ אַחַר־כָּךְ, ִמבַּחוּץ, כֹּחוֹת ְמסֻיִָּמים ֶשׁ

הְַמדֻיָּק לְהַפְלִיא – יְחַבְּלוּ בְִּמלֶאכֶת־הִַקּיּוּם־הַּמוּבָן־ֵמאֵלָיו.

אֵיבִָרים חִיּוּנִיִּים ְמאֹד יַעַבְדוּ ִמֵמּילָא, וְלָכֵן, יָבוֹאוּ לְהִתְחַדֵּׁש בְִּמלִּים זוֹלוֹת כְּגוֹן: 

ָקּנִיתִי בְּגִיל צָעִיר יוֹתֵר, לִפְנֵי  "לְָמחֳָרת, לֹא ַקְמתִּי לָעֲבוֹדָה; אֶבְהֶה, נִדְֶמה לִי, בַּבֻּבּוֹת ֶשׁ

דַּעְתּוֹ ְשׂבֵעָה־ ל: בְֵּאיזוֹ ַקלּוּת נִתֶּנֶת דַּעְתּוֹ עַל־אוֹדוֹת כָּךְ, ֶשׁ נִים, לְָמָשׁ 13.7 ִמילְיַאְרד ָשׁ

ֵמעַצְָמהּ."

.7

יָּפוֹת, ְמֻהְקצָעוֹת, יְקוִּמיּוֹת:  יִּזְדְַּקּרוּ ְמֻשׁ ִמלִּים ֶשׁ

לֹא ִמתּוֹךְ ִקיא, לֹא ִמתּוֹךְ עְָרָמה, לֹא ִמתּוֹךְ תְּלוּׁש־ַמְשׂכֶֹּרת אוֹ לֹא ִמתּוֹךְ כְּפוֹר־ַאלְמוֹתִי. 

.8

ו: עַכְָשׁ

זֶה ִמתְנַחֵם בְּזֵעָה ָקָרה.

ו: עַכְָשׁ

עוֹת־נוֹסָפוֹת־בַּנֵּצַח. ל־בָָּשׂר־וָדָם, ְמגֻלַּף־ָשׁ זֶה ִמתְפְַּרנֵס ִמֵמּילָא, ְמֻהדַּק־אוֹתִיּוֹת־ֶשׁ

ו: עַכְָשׁ

חֲסַר סִבָּה ֶשיָּנוּעַ.  בְּדִיעֲבַד זֶה גַּם נָח, יָדַעְנוּ, ֶשׁ

.9

ים בָּא לִצְפּוֹת בְִּמקוֹר־הַכֹּל. אֲנִָשׁ

ים בָּא לְהַאֲזִין בְִּמקוֹר־הַכֹּל.  אֲנִָשׁ

יָּנִיחוּ ֵאצֶל עַגְבוֹתָיו אֶת ְמקוֹר־הַכֹּל. ים אוֵֹמר: ֶשׁ אֲנִָשׁ

ים ְמחַכֶּה בְּסַבְלָנוּת עַד ֵאין ֵקץ לָדַעַת ֶאת ְמקוֹר־הַכֹּל. אֲנִָשׁ

וֶּמה הָיְתָה הָעֲבוֹדָה? –

לָחוֹת בָּאֲוִיר עַל-יָדָהּ – הָיְתָה לָבוֹא־חִוְַּריָן אֵצֶל הַלֵּילוֹת, הָעֲבוֹדָה – ִמילְיוֹנֵי יָדַיִם נְִשׁ

ִשׂים לִבְּךָ אֵצֶל הַלֵּילוֹת -

פִיפוֹנִים, נְִהימוֹת, קוֹלוֹת־ָרפָא, צְלָלִים בַּחֲלַֻקּת־ ים ָשׂם לֵב עַתָּה: עֵצִים אֲחָדִים, ְשׁ אֲנִָשׁ

הַיּוֹם־וְהַלֵּיל;

ים, תַּנִּיחוּ לָמוֹ – ִאם הַלָּז נִלְעָג זֶה נִלְעָג בְּתוֹךְ הָעוֹלָם: ים סוֹעֵד. אֲנִָשׁ אֲנִָשׁ

תַּנִּיחַ אֶת דַּעְתֵּנוּ. ִמחוּץ לְעוֹלָם ֵאין עֲבוֹדָה ֶשׁ

נמרוד ברקו קוסמוגוניה
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ַהדָָּבר ְמצֵַער 

ּ הוּא ֵאינֶנּוּ ִאָתּנו כֵּן ֶשׁ כָּל ֶשׁ

ַמיִם הוּא ָעף ַבָּשּׁ כֵּן ֶשׁ כָּל ֶשׁ

כְּמוֹ צִּפוֹר 

חֹר כָּנָף  ְשׁ

וִיפֵה ֵעינַיִם 

ַמיִם.  ַבָּשּׁ

ַהדָָּבר ְמצֵַער ְמאֹד.

ֲהֵרי ֶשׁ

כְִּמַעט ֵאינָם נוֹגְִעים לַבֶֹּקר ַהזֶּה ים ֶשׁ ִמיַע ְרָחִשׁ ַהַחלּוֹן ַהפָּתוַּח ַמְשׁ

נָּה  לְִתכוּלָתוֹ ַהְמֻשׁ

ָבֶּאדֶן לְַתּכֵלֶת ֶשׁ

ַסף ַהדֶּלֶת ַהְסּגוָּרה. 

יּוֹפִיַע  ֵאין ִמי ֶשׁ וּם ֶשׁ ַהדָָּבר ְמצֵַער ִמּשׁ

ר ַרק לְדְַמיֵן.  כְּמוָֹתּה ֶאפְָשׁ יִפְרֹשׂ ַמפָּה לְָבנָה וִיַהנְֵהן ִבְּמִתינוּת ֶשׁ

וְֵאין ְמנִיָעה ִמן ָהֶרגֶׁש ַהִמְּתפֵָּרץ

יר  כֵנִים ָהַעלִּיזִים ַהּפוְֹתִחים ֶאת יוָֹמם ְבִּשׁ וְֵאין ְמנִיָעה ִמצְּלִיל ַהְשּׁ

ַתַּחת ַחלּוֹנִי.  כֶת ְבּצִלְלֵי ָהֵעצִים ֶשׁ וְֵאין ְמנִיָעה ֵמִהְתבּוֹנְנוּת ְמֻמֶשּׁ

רונה ברנס בוקר בחלוני

ךְ ֶשׁ גָּנְַבִתּי ֵחלֶק ִמן ַהֶמּ

ךְ ַהזֶּה ֶשׁ גָּנְַבִתּי ֵחלֶק ִמן ַהֶמּ

גָּנְַבִתּי ֵחלֶק ִמן ַהַמְּחצֶלֶת ַהחוָּמה ַהּמוֶּטלֶת לְַרגְלַי.

גָּנְַבִתּי ֵחלֶק

גָּנְַבִתּי ֶאת ַהיְּלָלָה ַבּלַּיְלָה

לָּּה. ַבּלַּיְלָה ַהזֶּה ֶשׁ

ִהיא ַהְמּׁשוֶֹרֶרת.

ֵאינֶנִּי ַמכִּיָרה אוָֹתּה.

ִהיא ֵאינֶנָּה ֻמכֶֶּרת לִי

ִמן ַהְמּקוֹמוֹת ַהלֵּילִיִּים

ֶבת ְבֻּמנִָּחים כְַּספִּיִּים ִהיא ֵאינֶנָּה חוֶֹשׁ

ל צִפִּיָּה ֶבת ְבֻּמנִָּחים ֶשׁ ִהיא ֵאינֶנָּה חוֶֹשׁ

ל ֶרוַח ֶבת ְבֻּמנִָּחים ֶשׁ ִהיא ֵאינֶנָּה חוֶֹשׁ

ל ָעִתיד ֶבת ְבֻּמנִָּחים ֶשׁ ִהיא ֵאינֶנָּה חוֶֹשׁ

ִהיא ֵאינֶנָּה ְמַקוָּה.

ִהיא ַהְמּׁשוֶֹרֶרת.

ִהיא אוֶֹמֶרת:

גָּנְַבִתּי ֶאת ַהֵחלֶק

גָּנְַבִתּי ֶאת ַהֵחלֶק ַהזֶּה

ִמן ַהַמְּחצֶלֶת ַהחוָּמה ַהּמוֶּטלֶת לְַרגְלַי.

רונה ברנסהיא המשוררת
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נִים נָה ֶאְמנֶה ָחֵמׁש ָשׁ ְבּעוֹד ָשׁ

ת ָהַאֲחרוֹן. לְִספִיַרת ַאְרגַּז ַהַתְּחמֶשׁ

ּ לֹא ִהצְַהְרִתּי ַעל טוִּבין. ַהַטּנְִקים יְָרדו

ְמלִֵאים ְבַּעצְָמם וְָחזְרוּ ֵריִקים

ַאְרִתּי ַרק ִעם ַהגְּדֵרוֹת. וֲַאנִי נְִשׁ

ִהְבַהְרִתּי ִמְספַּר פְָּעִמים:

ֻמָתּר לְהוִֹריד, ָאסוּר לְהוִֹסיף, ָאסוּר לְַהְחזִיר

וְֵהם לֹא ׁשוְֹמִעים לִי

ֲעסוִּקים ִבְּבִחיַרת ַהַהצְָהרוֹת וְִקּפוּלָן

כְָּבר נִַתְּקִתּי ֶאת כָּל ַהפְּנִיּוֹת ֵהם לֹא יוֹדְִעים ֶשׁ

ַהפָּנִים ִהְתַעְקּמוּ לִי ִהְתַעַקְּמִתּי ִעם ַהפָּנִים, ֶשׁ

נָכְחוּ ְמאֹד בֵּין ַהְתּפִלּוֹת

מוֹת וְָהיָה לִי ָחׁשוּב לֵָתת לַגְָּבִהים ֵשׁ

ֲאָבל רֹב ַמֲעַשׂי ָהיוּ ְמֻקלְָקלִים

וְלֹא ִהגְַּעִתּי לְִהְתנוֹצְצוּת ַהדְָּבִרים

וְלֹא ִהצְלְַחִתּי לְגֵָרד ֶאת ַהזְַּמן ִמְמּקוֹמוֹ.

הוּא ָרחוֹק. ַעל כָּל פָּנִים יָדְַעִתּי ֶשׁ

ּתוְֹסִסים ִתּי לְִהְתַבּצֵּר ַבּדְָּבִרים ֶשׁ נְִתַבַּקְּשׁ

לְַאלְֵתּר ֶאת ָהִרצְפָּה, לֹא לְָהפִיץ

וֲַאנְַחנוּ כֶָּרגַע ַבּיֵָּרַח, וְֵאין לָנוּ ֲאוִיר

וְגַם ָהעוְֹבדִים אוֹתוֹ לֹא ְבּדִיּוּק ִמְתַהלְּכִים

לֹא הוֹפְכִים לִי ְמנוָּחה.

י ִשּׁ ַמּגִּיַע יוֹם ִשׁ נִים לְִספִיַרת ַהִמְּטָענִים לִפְנֵי ֶשׁ ַבע ָשׁ ָספְַרִתּי ֶשׁ

זֶּה ָעָשׂה לִי לִזְרוַֹע ְשׂמֹאל וְּרִאיֶתם ַמה ֶשּׁ

ל ָהעֶֹרף ׂמֹאל ָהֲאחוִֹרי ֶשׁ לְַשּ

לַָּמדְִתּי לְַהפְִריד ֶאת ָהֶאצְָבּעוֹת. ַעד ֶשׁ

ֹ וְָהאוּכְלוִּסיָּה ּפוֹנָה כֵָּעת נֶגְדִּי, לֹא נֶגְדּו

ְענוּ ְבּאוָֹתם ַהדְָּבִרים.  וּפַָשׁ

זֶה לֹא נָכוֹן

ט ֲאֵחִרים  ֹׁ ְעִתּי לְַבד וְנִִסּיִתי לִפְש פַָּשׁ

ָקל ָהיְָתה זֵָהה ְשׁ ְתּׁשוַּבת ַהִמּ

ְבּתוֹךְ ַהְסָתָּרה ִבְּבִחינַת ַהְסָתָּרה ֶשׁ ִתְּסמֹנֶת ֲהָמָרה ֶשׁ

וְלֹא נִִסּיִתי לְַהְסִתּיר, נִִסּיִתי לְַהְסִבּיר:

ֻמָתּר לְהוִֹריד, ָאסוּר לְהוִֹסיף, ָאסוּר לְַהְחזִיר.

ל ַהפְּצָצוֹת. נִים כֵָּעת לְִספִיַרת ַהזְּנָבוֹת ֶשׁ ַאְרַבּע ָשׁ

נִיּוֹת כְּדֵי לְִהָמּלֵט גַּם ִמזֶּה ים ְשׁ לִשׁ נַָתִתּי לְַעצְִמי ְשׁ

לְִהְתַקפֵּל לְָאחוֹר, לְַהפְִקיר ֲעָמדוֹת.

מוֹת. זֶה לֹא נָכוֹן. נַָתִתּי גַּם לְַעצְִמי ֵשׁ

מוֹת. לֹא נַָתִתּי לְַעצְִמי ֶאת ֵאלּוּ ַהֵשּׁ

ו, יוֵֹתר ִמֶמּנִּי וְהוּא כָּל כָּךְ ְמֻרכָּז ַעכְָשׁ

יָּפֶה לִי ָאדֹם עוֹת ֵהַבנּוּ ֶשׁ ַרק לִפְנֵי ִמְספַּר ָשׁ

ֵהַבנּוּ ֶאת זֶה ַהיּוֹם

ֲאָבל לֹא ָעִשׂינוּ ִעם זֶה דָָּבר.

נִים לְִספִיַרת ְקלִיֵעי ָהִרּמוֹן לׁש ַהָשּׁ ֶאְתמוֹל ָהיוּ ְשׁ

ו ֲאנִי נֱֶאלֶצֶת לָלֶכֶת כִּי הוּא ָאַמר.  וְַעכְָשׁ

לְֶרגַע ָטִעיִתי ְבַּעצְִמי – 

ל ַמָתּן נָה לְִספִיַרת ֵהָעדְרוּתוֹ ֶשׁ ָשׁ

נָה לְִספִיַרת ֵהָעדְרוִּתי. ָשׁ

גל עזרן מותר להוריד, אסור להוסיף, אסור להחזיר
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ַבּר ַהּקוֹרוֹת יֵׁש לְַקלֵּף ֶאת ִמְשׁ

ל ְבָּרכָה לְַתֵעל ֵהָעדְָרּה ֶשׁ

ׂדֵָרה ָבּּה ָהלַכְִתּי ַבְּשּ ֶאְתמוֹל ָהיִיִתי ְבּטוָּחה ֶשׁ

נִִסּיִתי ַהיּוֹם. ׂדֵָרה ֶשׁ ָהיְָתה ַהְשּ

ים ַהּמוּכָנִים ְבּיוֵֹתר ל ָהֲאנִָשׁ ַהפִיזְיוֹלוֹגְיָה ֶשׁ

ִהי ַמֲחלָה ָרה לִי לְַסגֵּל ֵאיזוֶֹשׁ ִאפְְשׁ

ִרית ִמְמּדוֹר ַהְקּלִּפוֹת ֵאיזוֹ ְבִּריָחה ֶאפְָשׁ

וְָהֲאוִיר נְֶעַתּק לִי ֵמָהעֶֹרף

יִָּעידוּ ַעל ַהָבּאוֹת ים ֶשׁ לֹא צִפִּיִתי לְכֵָאלֶּה ְרָעִשׁ

לְִתּי ִעם כָּל ַהַמֲּחלוֹת. ֵהן זְָרקוּ אוִֹתי ַעל ֲאֵחִרים פִַשּׁ

לֹּא יָכְלוּ לְִהְתלוֹנֵן ַעל ַהְתּפִיסוֹת ֶשׁ

זֶה כַָּאב לֶָהם ַבַּמְּרפְִּקים ָהְרגִילִים וְלִי זֶה גֵֵּרד ַבּנִּיִמים

וְֵהם כְָּבר יוֹדְִעים

ם ַמדְֵרגוֹת ֵאין ָשׁ צִָריךְ לְהוֹצִיא אוִֹתי ַהחוּצָה וּלְַקוּוֹת ֶשׁ

ים וְֵהם ֲעדַיִן ַמְרִעיִשׁ

ּתוֹת דְָּבִרים לֹא נְכוֹנִים ּתוֹת. נוְֹתנִים לִי לְִשׁ לֹא נוְֹתנִים לִי לְִשׁ

אוֹל־ַתְּחִתּיּוֹת, לְִהְתַבּצֵּר ַבֲּחדַר־ָהאוְֹרִחים הוֹת ִבְּשׁ נוְֹתנִים לִי לְִשׁ

לְַבֵקּׁש ַמָתּנוֹת. וְׁשוּב ָעלַי לְַבֵקּׁש ַרֲחִמים כְּדֵי לְִהנָּצֵל גַּם ִמזֶּה.

נָה. לֹא נַָסְעִתּי ָבַּרכֶֶּבת לְַסנְט־פֵֶּטְרבּוְּרג ַהָשּׁ

ִתּי ַחם. לֹא ָהיָה לִי ַקר. לֹא ִהְתלַַבְּשׁ

לֹא נַָסְעִתּי ָבַּרכָּבוֹת. ָרצִיִתי לִנְסַֹע.

לֹא ֶאַסּע יוֵֹתר ְבַּרכָּבוֹת לְעוֹלָם.

גל עזרן אקלים
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ִרים ָעָליו. ֶזה ָמֶשהּו   ֶזה ָמֶשהּו ֶשלֹא ֶמָדְבּ
ר. ֶזה  שּוט ָלבֹוא ֶוֶלָהְתִחיל ֶלָסֶפּ ֶשִאי ֶאְפָשר ָפּ

ָמֶשהּו ֶשָאף ֶאָחד ָגם לֹא רֹוֶצה ָלָדָעת ֶמָהִסיבּוִבים 
ָהָמְחִריִשים שֹוְלִחים ָגִלים ֶשל ָהָיֶרח, ֶמָהָמּכֹות ֶשל 
ְתנּוָעה ֶשֶיש  ל, ֶזה גּוף ֶבּ ָהָיֶרח הּוא הֹוֶלך ָשם ָעל ָהכֹּ

ל ָהְזָמן הֹוֶלך ֶוִמְתָקֶרב.  לֹו גֹוֶדל ִמְפָלְצִתי ֶוֶשהּוא כֹּ
דּור ֶשל ָהָאֶרץ. ָהָחְמָצן הּוא  ה ָעל ָכּ ָמָכּ יֹוֶרד ֶבּ

תֹוך ָהָאִוויר. ָאָנִשים ֶנְחָנִקים ֶונֹוְפִלים  ִנְשָֹרף ָשם ֶבּ
ֶשֶהם ֶמִתים. ָהֶעִצים עֹוִשֹים ָשֶלֶכת ֶשעֹוָלה ָאָבל  ְכּ

ֶלָמעָלה. ֶמִשיָכה ֶשִהיא רֹוָצָחת ֶאת ָהּכֹוח ֶשל 
ָאִוויר. ָשָיירֹות  ְרֶזִלים ֶוְסָלִעים ֶמָרָחִפים ָבּ ִביָדה. ָבּ ְכּ
ֶשֶהן  מֹו ּבּוּבֹות ְסָמְרטּוִטים ְכּ ֶשל גּופֹות ֶהן ִנְראֹות ְכּ

ִסיּוִטים ָלֶמִשיכֹות ֶשל ָהָיֶרח.  ָעפֹות ָבּ

אְרק.  לּוָנה ָפּ ָעם ָבּ מֹו ָהִמְתָקן ֶשָהָיה ָפּ  ֶזה ְכּ
ָאִני לֹא יֹוֶדָע ִאם ָהייֶתם אֹו ָאֶתם זֹוְכִרים ֶאיך ֶזה 

ל ָהָאָנִשים ִנְכָנִסים ֶלאּוָלם ִריקּוִדים ִעם  ָהָיה. כֹּ
אּוָלם ָהֶזה ֶזה לֹא  ִקירֹות ָעגּוִלים. ָאָבל ָמה ֶשֶיש ָבּ
ְדיּוק ִריקּוִדים. ָהְדָלתֹות ִנְסָגרֹות. ֶוּכּוָלם עֹוְמִדים  ִבּ

ִלים ָעל ָהִקירֹות ֶוֶיש ִסְדָרה ֶשל ָמְקֶרִנים  ֶוִמְסָתְכּ
ֶשָמְקִריִנים ָשם ִסְרטֹוִנים ֶשל ָקָיאִקים ֶשיֹוְרִדים 

ָנָהר. ָהִמְתָקן הּוא לֹא ֶמִזיז ָשם ָאִפילּו ִאיש  ָבּ
מֹו ָהִמְתָקִנים ָהָאֶחִרים. ֶאין  ֶאָחד. הּוא ָמָמש לֹא ְכּ

אן ִציִרים. ֶאין ָגְלָגֶלי ִשיָניים. ָמה ֶשָהָאָנִשים  ָכּ
טֹון. ֶאין שּום  ה ֶיצּוָקה ֶשל ֶבּ עֹוְמִדים ָעָליו ֶזה ִרְצָפּ
ִלים ָעל  עֹוָלם ֶשָיִזיז אֹוָתה. ָאָבל ֶהם ִמְסָתְכּ ָדָבר ָבּ
ֶאיכּות ְגרּוָעה ֶשל ָהָקָיאִקים ֶשָהָמְקֶרן  ָהְסָרִטים ֶבּ

ֶשל ְשנֹות ָהִתְשִעים ָמְקִרין עֹוד יֹוֶתר ָגרּוָע ָעל 
ָהִקירֹות ָהָעגּוִלים ֶוֶאין ָשם שּום ָדָבר ֶשֶמִזיז אֹוָתם 

י ָהמֹוח  ָעְצָמם ִכּ ָאָבל ָהגּוִפים ֶשָלֶהם ָזִזים ָשם ֶבּ
ל  ל ָעל ָהְתזּוזֹות ֶשל ָהָקָיאק ֶוגֹוֶרם ֶלכֹּ הּוא ִמְסָתֶכּ

ָיָחד. ָהגּוִפים ֶשל ָאָנִשים ָלנּוָע ָשם ֶבּ

ית ָהְנֶסן ֶבּ ֶבּ מֹוח אופק קהילהָהָיָער לֹא ָירֹוק ָאָבל ָבּ אופק קהילה
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ְגֶדרֹות,  אּוִסיְשִקין, עֹוִלים ָשם ָבּ  ִנְכָנִסים ֶבּ
סֹות  ִניָמה ֶלתֹוך ָהִמְרָפּ צֹוְמִחים ָעל ָהִקירֹות ֶוָלְפּ

ֶשִנְגָמר  ִמְדָרָכה ֶוְכּ ִתים ָהֶנמּוִכים, עֹוְבִרים ָבּ ֶשל ָהָבּ
ָלֶהם ָהָמקֹום ֶהם שֹוְלִחים ָשם ָעָנִפים ֶוהֹוְלִכים 

ָנִסים ֶולֹוְקִחים  ִחים ֶוָפּ ִביש, עֹוְקִרים ָפּ ָגם ָעל ָהְכּ
לּוֶבי ִמיְחזּור  אֹוָתם ִאיָתם, ָסְפָסִלים ֶוָמְזָגִנים, ְכּ

י  ָלְסִטיק, ֶיִציאֹות ֶצהּוּבֹות ָלֶמָכֶבּ ְקּבּוִקים ִמְפּ ֶשל ָבּ
ל  טֹון ֶודֹוְחִפים ָהכֹּ ֶאש ֶשֶהם שֹוְלִפים ָיָשר ֶמָהֶבּ

ֶשָהְשָֹרִכים ֶהם  ִאיָתם ֶוֶזה לֹא ִנְגָמר ָהָדָבר ָהֶזה ְכּ
ֶרחֹובֹות ָהְצָדִדיים  ִכים ִעם ָהָעִלים ֶוִצְמִחָיה ָבּ ִנְשָפּ
ְצִלים ֶמאּוִסיְשִקין, ֶהם עֹוִשֹים ָשם ֶיִריָדה  ֶשִמְתָפּ

ֶתהֹומֹות  ָלְשכּונֹות ָהָחשּוכֹות ָמָמש ֶשִמְסָתיימֹות ֶבּ
ָעם, הֹוְלִכים  ֶשל ָהָחָלל אֹו ֶשֶהן לֹא ִנְגָמרֹות ָאף ָפּ

מֹו ִעיְווִרים ֶשהֹוְלִכים ִעם ָהָיָדיים  ִעם ָעָנִפים ְכּ
ָקִדיָמה ֶלָיד ָהִגיָנה ָהְקָטָנה ֶשל ָהאֹורֹות ָהֶלָבִנים 

מֹו ִסיבּוב ֶשל ּכֹוָכִבים ֶוָהָלָבן  ה ְכּ ֶשִנְרִאים ָעל ָהִרְצָפּ
ֶשהּוא רֹוֶעד הּוא הֹוֶרס ֶאת ָהֶעיָניים, מֹוְשִכים  ְכּ
ה יֹוֶתר ָצִרים ֶשל ָהֶרחֹוב, ְצָלִלים  ֶלְקָטִעים ָהְרֶבּ

ִניסֹות ָחשּוכֹות ֶלָחֶצרֹות  ֶשל ָהֶעִצים ָעל ִמְדָרכֹות, ְכּ
ְתאֹום ָלָבן ֶמָעֶוור ֶשל ָמּכֹוֶלת  ִתים, אֹור ִפּ ֶשל ָהָבּ

ל ִמְתָמֶלא  ך ֶשעֹוְבִרים אֹותֹו ִהיא חֹוֶזֶרת ָהכֹּ ֶוָאָחר ָכּ

ִתים ֶלֶמקֹומֹות,  ִניסֹות ָעִתיקֹות ֶמֶאֶבן ֶלָבּ ָחֶשָכה, ְכּ ֶבּ
ָהִתיכֹון ָהָעצּום עֹוֶבר ִמְשֹמֹאל ִעם ָהְגֶדרֹות 

רֹוִשים ֶוָסְפָסִלים ִמָיִמין  יָנה ֶשל ְבּ ָהְגבֹוהֹות ֶשלֹו, ִפּ
ֶהם חֹוְתִכים ֶאת ָהֶרחֹוב ֶוָמְמִשיִכים ִעם אּוִסיְשִקין 

ְתִלים ָעל ָהֶדֶרך ָעל ָהֶשֶלט ֶשל ֶרָחְבָיה  ֶוִמְתָפּ
ִריָחה ֶשָלֶהם.  ֶועֹוִשֹים לֹו ִסיבּוִבים ֶונֹוְתִנים ֶאת ָהְפּ

ֶזה ָהָשָלב ֶשאּוִסיְשִקין הֹוֶפך ָלֶמָעָרה ָהְשחֹוָרה 
ָנִסים לֹא ֶמִאיִרים,  ָליָלה, ָהָפּ ֶשחֹוְצִבים ָאָבל ָבּ
מֹו ֶלָהבֹות ֶשל  ֶמְרָחק ְכּ ֶהם רֹוְקִדים ֶוִנְגָמִרים ָבּ
יצֹות. ִלְפָעִמים ֶאְפָשר  ָאָדָמה ֶשל ָהִבּ ֶרָפִאים ֶבּ

ִלְראֹות ִהְשָתְקפּויֹות ֶשל ָהאֹור ָהָחָלש ָעל ָזִוויֹות 
ָנִסים  תּוָחה, ְשֶני ָפּ ֶשל ֶמכֹוִניֹות חֹונֹות. ָחֶצר ֶחִצי ְפּ
ֶנֶסת, ְגֶדרֹות ֶשל ָעָצמֹות ָאָדם ֶהן  ית ְכּ ֶלָבִנים ֶשל ֶבּ

ָחֶשָכה ֶאת ָהזֹוָהר ָהחֹוֶלה ֶשָלֶהן ֶוֶמִקיפֹות  זֹוָהרֹות ָבּ
ָחֶצרֹות אֹו מֹוִבילֹות ֶלָחְדֶרי ָמְדֶרגֹות ֶמזּוָיִפים 

ֶשִנְפָתִחים ָאָבל לֹא עֹוִלים ֶלשּום ִדיָרה.

אופק קהילהָהְצָמִחים ִנְכָנִסים ֶלֶרָחְבָיה
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ָעְכָשיו ָאָתה ָחָזְרָת ָלִתיכֹון ָהָיָשן ֶשְלָך. ֶזה 
ָאָדָמה. ֶלָיד ָהִמְגָרש  ָליָלה. ָהֶגֶשם ּפֹוֶתח ּבֹורֹות ָבּ

ִלי ֶרֶשת, ֶלָמעָלה ָגֶדר  ָהָיָשן ִעם ֶשָעִרים ִעם ְבּ
ָרִטיים ֶוִוילֹות ֶשל ָרָמת ֶחן ֶוָהְסִביָבה,  ִתים ְפּ ֶלָבּ

ּבֹוץ ֶשל ָמים ֶשל ָהֶגֶשם ֶשיֹוֶרד  ָהָרְגָליים ִנְתָקעֹות ֶבּ
ִנָיה  ָעם. ָאָתר ְבּ ִלי ֶלָהְפִסיק ָאף ָפּ ֶמָהָשָמיים ָאָבל ְבּ
טֹון ָרטּוב ֶוְקָרִשים ִעם ָמְסֶמִרים.  ִמָתָחת ָלִסְפִרָיה. ֶבּ

טֹון הּוא  ְרֶזל ֶוָהֶבּ ֶיסֹודֹות ֶשל ָהָבּ ים ָבּ ָהָמים ֶהם ָמִכּ
ִמְתּפֹוֶרר ָלָאָדָמה. ִעיָסה ֶרטּוָבה ֶשל ָאדֹום ֶוָאפֹור. 
ין  תֹוך ֶבּ ִקירֹות ֶשָרק ָיְצקּו ֶשֶהם נֹוְפִלים ֶוֶנֶמִסים. ֶבּ
ָמים. צּוָרה ֶשל  נּויים ֶשִמְתָמְלִאים ֶבּ ָחָדִרים ֶחִצי ְבּ

ִלי ִהָגיֹון, יֹוְצִאים ִמתֹוך ֶדֶלת נֹוְפִלים  ָשלֹוש קֹומֹות ְבּ
חֹוֶשך ֶלעֹוָלם. ְגָשִרים מּוָזִרים ִמקֹוָמה ֶלקֹוָמה.  ָבּ
צּוָרה ָהזֹאת.  נּו אֹותֹו ָבּ ִאי ֶאְפָשר ָלְחשֹוב ָלָמה ָבּ

ָרק ֶוָאז חֹוֶזר ֶלתֹוך  ל מּוָאר ִעם ָבּ ְתאֹום ָהכֹּ ָמקֹום ֶשִפּ
ין ֶשל  ין ֶלֶבּ תֹוך ֶוֶבּ ָהחֹוֶשך ֶוִטיּפֹות. ֶלתֹוך ֶשל ָהֶבּ
ֶאֶמת שּום ָדָבר. ָהִקירֹות ֶהם  אן ֶבּ ָחָדִרים. ֶאין ָכּ

ֶנֶמִסים ֶוִמְתָגלֹות ָהָעָצמֹות ֶוָהָרְגָליים ֶהם הֹוְלכֹות 
ית ָהָיָשן ֶשל ָהְצָמִחים.  ָבּ ֶוִנְתָקעֹות. ָעְכָשיו ָאָתה ָבּ
ל ָזז ֶוִמְתנֹוֶעָע חּוץ ִמְמָך.  ל נֹוֶשם ֶוָהכֹּ ל ָחי ֶוָהכֹּ ָהכֹּ

ָחלֹונֹות  ה ָהָאדּוָמה. נֹוֶצִצים ָבּ תֹוך ָהָסָפּ ָעמֹוק ֶבּ

ְקּבּוִקים ֶירּוִקים. ָרָעש ָרחֹוק ֶשל ֶרחֹוב. ִמיָלה  ָבּ
ד ָעל שּוְלָחן ָיָשן.  ה ָדָקה ֶשל ָבּ ָשָֹפה ָאֶחֶרת. ָמָפּ ֶבּ
ִסים. ֶהם יֹוְרִקים  ֶמָטְפּ ֶתל ֶבּ ית הּוא ָקבּור ֶוִמְתָפּ ָהָבּ
ֶרחֹוב ֶשל  ָרִחים. ֶבּ ָשם ָעָנִפים. ֶהם ּפֹוְתִחים ֶאת ָהְפּ

ָצָמרֹות ֶמאֹוָהבֹות ִעם ָהָשָמיים ֶוִמְדָרכֹות ֶשל ָאָבִנים 
ִשיטֹו. ָקָבּ ֶבּ

אופק קהילהָחלֹומֹות לֹא ִנְגָמִרים
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דְִּעי לָךְ ָהיוּ לִי ַבַּחיִּים

ל ִריִבים לִֵמים ֶשׁ לֵילוֹת ְשׁ

נָה ִעם ַהַחלּוֹן ַבֲּחדַר ַהֵשּׁ

ְבּדִיּוּק ַעל ַהנּוֵֹשׂא ַהזֶּה

ֹ וְלֹא ָסגְַרנוּ אוֹתו

עמנואל יצחק לוי החלון

לְָחן יֵׁש ַרגְלַיִם לַֻּשּׁ ֵאיךְ יִָתּכֵן ֶשׁ

ִאם הוּא לֹא הוֹלֵךְ לְׁשוּם ָמקוֹם?

לְָחן נָכֶה? ר לְִקרֹא לְֻשׁ ַהִאם ֶאפְָשׁ

ַהִאם הוּא זָקוּק לְכִֵסּא

גַּלְגַּלִּים?

כָּל ַהֲחפָצִים ָהֵאלֶּה

ַבָּמּה ֵהם ֲחפֵצִים?

ַמה ִהְתכַּוַּנְִתּי לוַֹמר?

ָאּה כֵּן
ְ לָּך ְקִחי כְָּבר ֶאת ַהדְָּבִרים ֶשׁ

עמנואל יצחק לויחפצים
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ֵאין לְךָ ַמְספִּיק פְּנַאי

ִהיא דּוֶֹאגֶת

ֵאין לְךָ ַמְספִּיק ֶשׁ
פְּנַאי ְבַּחיֶּיךָ

ַהְקּצִָרים, וְלָכֵן

ִהיא דּוֶֹאגֶת לְִהפֵָּרד

ַרק ָאז יֵׁש לְךָ פְּנַאי 

לֱֶאהֹב אוָֹתּה לִפְָעִמים

וְלָּה ֵאין דַּי ַתֲּעסוָּקה

ַאָתּה ַמְתִחיל לִדְאֹג 

לָּּה ֵאין דַּי ֶשׁ

ַתֲּעסוָּקה ְבַּחיֶּיָה

ַהנְִּסָבּלִים, וְלָכֵן

ִהיא צְִריכָה לְִהפֵָּרד

ֲאָבל ַאָתּה דּוֵֹאג 

לְַהכְִריז ַאֲהָבה

כְּדֵי לְַהֲעִסיק אוָֹתּה 

עוֹת ַהפְּנַאי ַהָקִּרים ִבְּשׁ

ַאךְ ֵאין ַמְספִּיק ִמין

כֵנִים  דּוֲֹאגִים ַהְשּׁ

ֵאין לְךָ ַמְספִּיק ֶשׁ

ִמין־ֲחַסר־ַמֲעצוִֹרים

ָבִּעּסוּק ַהזֶּה ַבֲּאָהִבים, וְלָכֵן

ֵהם ַמְתִחילִים לִגְנַֹח 

ֶאת ַהִקּירוֹת 

לְִרצַֹח זֶה ֶאת זֶה

לֹא נוְֹתנִים ָמנוַֹח ִמדְָּאגָה

ר ִמין  לְַאפְֵשׁ

ְבִּרגְׁשוֹת ָהַאֲהָבה ַהְקּצִָרים

ָקִעים וְגַם ְבֶּעצֶם ֵאין ִמְשׁ

ַהכֹּל ָבֲּאוִיר, דּוֵֹאג ִמְשַׂרד ָהאוֹצָר 

ֵאין ַמְספִּיק, ָאז ֵהם דּוֲֹאגִים  ֵאין ַמְספִּיק ֶשׁ ֶשׁ

לְהוִֹסיף חוֹבוֹת ַרק ִמדְָּאגָה, ַרק כִּי ֵהם דּוֲֹאגִים

לְּךָ  לְַהְחזִיר אוְֹתךָ ֵמַחיֵּי ַהִמּין ֶשׁ

ֲחזָָרה ֶאל ַהַחיִּים

וְַהֵמִּתים דּוֲֹאגִים 

ֵאין לְךָ ַמְספִּיק דְָּאגוֹת ֶשׁ

ֵאין לְךָ ַמְספִּיק ֶשׁ

כְּדֵי לֹא לְָהִבין

לָמוּת וְלֹא ְקצָת

וְּקצָת לֹא לָמוּת

ים לָכֵן ֵהם לוְֹקִחים ִמְמּךָ ֲאנִָשׁ

ר לְךָ דְָּאגָה  לְַאפְֵשׁ

ְבּתוֹךְ ְסַבךְ ַהַחיִּים 

ים ִביל זֶה ֵאין לְךָ ַמְספִּיק ֲאנִָשׁ ַאךְ ִבְּשׁ
ַמְתִחיל לִדְאֹג ָאִביךָ

ֵאין לְךָ ַמְספִּיק וְַהפְִּסיכוֹלוֹג גַּם ֶשׁ

ר דָּם ְבַּחיֶּיךָ  ֶקֶשׁ

ִרים וְַהכֹּל זֶה ַרק ְקָשׁ

ים ֵאיךְ ִתְּתַקדֵּם ְבּלִי ֲאנִָשׁ

ֵאיךְ ַתֲּהפֹךְ לְַאָבּא, אוֵֹמר ָאִביךָ, וְלָכֵן
הוּא ַמְעדִּיף לֹא לְדֵַבּר ִאְתּךָ

ֲאָבל ֶבֱּאֶמת ַרק ִמדְָּאגָה

ִתּלְַמד ַעד ֶשׁ

ים כֵּיצַד ְמדְַבִּרים ִעם ֲאנִָשׁ

נח אנגלהרד אבל באמת רק מדאגה
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ְבּתוּלוֹת יָם ַתַּאוְָתנִיּוֹת ְמַחכְּכוֹת ִבְּטנָן ְבַּקצְווֹת ַהְסּלִָעים

ֵאין גֵּרוּי ְמגֶָרה ֵמֵאין גֵּרוּי ְמגֶָרה

ק ּפוָֹרה  ק ּפוֶֹרה ֵמֵאין ֵחֶשׁ וְֵאין ֵחֶשׁ

ָקנִיּוֹת ְמַאְבּדוֹת ַעצְָמן לַדַַּעת ְבִּמְרדָּף ְבּתוּלוֹת יָם ַחְשׁ

ַאַחר ֵאֶבר ִמינָן ָהָאבוּד, ַהָתּלוּי ִמַמַּעל

ָהָרִקיַע  פָּקוַּח, בּוֹלֵַע ֶאת ָהעוֹלָם כֻּלּוֹ 

ק ְבֵּאין אוֹנוֹ ַהַמְּטִריף, ְמַחֵשּׁ

ֵתּק ֶאת ַהְתּׁשוָּקה ְבַּמְעגַּל ְקָסִמים, ְמַשׁ

ְמבוֹאוֹת ְסמוּיִים לְִהפְָּרדוּת, חוֵֹסם

ֵׂף ִריִּים לְִהְתגַּלּוּת, חוֹש ְמבוֹאוֹת ֶאפְָשׁ

ְבּתוּלוֹת יָם ַתַּאוְָתנִיּוֹת ְבִּחכּוּךְ ֵאין ִמינָן

דְִּמיוֹנִי לֹא ֻמיַּן לְלֹא ִמינָן, ַבּר ִמנָּן, דְִּמיוֹנָן, ֶשׁ

ָקן ַבּר ִמנָּן, דְִּמיוֹנָן לֹא נָמוֹג ְבַּעצְִמי ַהַחְשׁ

ְבִּהְתַעצְּבוּת ֲאנִי ַהְמַחכֵּךְ ִבְּטנִי ְבַּקצְווֹת ַהְסּלִָעים וְֵהן
ְ ְמַחפְּשׂוֹת, ְמַחפְּשׂוֹת, ְמַחפְּשׂוֹת כָּל כָּך

אוִֹתי, לָצוּד ֶאת גְַּבִריּוִּתי, לֵָתת ֵאיָבר ְבַּעצְָמן, לֵָתת

ַמָמּׁש, לְַהכּוֹת ֵהדִים ִבּגְבוּלוֹת ַהיָּם, לֱֶאזֹר

ל ְבּתוּלֵי יָם ּפוִֹרים זְָרִעים כְֵּבדִים ִמצְּדָפוֹת ֶשׁ

זְָרִעים כְֵּבדִים ִמצְּדָפוֹת, זְָרִעים נְצוִּרים.

דוד ניאו בוחבוט ¤

ַאְתּ ׁשוַֹמַעת, גְּרוֹיְֶסע?

ְמַּחכֶּה לָנוּ. זֶה נֵצַח ַמה ֶשּׁ

ֲאנִי נוֵֹשׂא לָךְ ֵמַהַמּכֹּלֶת. זֶה נֵצַח ֶשׁ

ָתִּריִמי גַּם ַאְתּ ְקצָת ַבּדֶֶּרךְ ַהַבּיְָתה.

ֲאנִי נוֵֹשׂא לָךְ ֵמַהַמּכֹּלֶת. זֶה נֵצַח ֶשׁ

ְ בּוִֹאי, ְקִחי ְקצָת ִמֶמּנִּי, ֲאפַזֵּר לָך

ֵמָעל וִּמַתַּחת וּלְיָד 

ֻמכְָרִחים לֲַעשׂוֹת ֶאת זֶה יַַחד

ֵמָעל וִּמַתַּחת וּלְיָד 

ֲאפַזֵּר לָךְ ַבּדֶֶּרךְ ַהַבּיְָתה

ָתִּריִמי גַּם ַאְתּ 

ְקצָת. 

י.  כִּי ֲאנִי ִבּלְָעדַיִךְ ֶרֶסק נַפְִשׁ

ה. י ִבּלְָעדַיִךְ ִאָשּׁ ֲאנִי ֶרֶסק נַפְִשׁ

י ִמַתְּחַתּיִךְ, ֲעִשׂי  ַרְסִּקי ֶאת נַפְִשׁ

ה. ים כְִּאָשּׁ ֶאת ַחיַּי יָפִים וְָקִשׁ

י ֲעִשׂי ֶאת ַחיַּי ֶרֶסק נַפְִשׁ

ה. לָבוֹא ִמּתוֹכִי ֵאלַיִךְ ִאָשּׁ

דוד ניאו בוחבוט¤
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ָאַמר ַהַבּדְָרן ַהכִָּריזְָמִטי  כְֶּשׁ

וִיץ  ל ַהּסוֹפֵר ֵמַאוְְשׁ ִמּכְָתָּביו ֶשׁ ֶשׁ

עוֹלָה ְתּמוּנַת ָהָאדָם

ל ְבִּריָּה ֶאְמפִָּטית –  כְּתוֹלְדוֶֹתיָה ֶשׁ

                                    הוֹלֶכֶת וְנִפְַתַּחת – 

ַאדְמוִּמיּוּת ָעלְָתה ִבּלְָחיֵי ַהָקָּהל ַהזֶּה

]ָהמוֹן הוּא ַחיָּה ֵאירוִֹטית; 

ִעם ִמצְַעד ֶהָעלִים 

ַעל ַאְבנֵי ָהְרחוֹב   

וקוֹל  

ַמְקֵהלַת יְלָדִים –   

                     

ְמזְַמִּרים ַבַּחלּוֹן –

הוּ בּוֹ כְָּבר ָמצוּי ִבְּתנוָּעה  ַמֶשּׁ

ַער. ְבֵּעינָיו כְָּבר עוְֹמדִים ַעל ַהַשּׁ

הוּא ַמִבּיט ֶבָּחלָל ַהֻמּכָּר         

ִהְמִעיט                       הוּא ֵמִבין ֶשׁ

נַָּתן. ַבִּסּיָמנִים ֶשׁ

כַָּמּה פְָּעִמים 

כָּאן ָעַמד 

וְָאַמר?

וּפְִתאֹם צְִבֵעי ֶהָעלִים

הוּ נִפְָתּח ְבּקוֹלוֹת ַהיְלָדִים. וַּמֶשּׁ

  

ו הוּא אוֵֹרז ַקל ַעכְָשׁ

פָּנָיו ַחְסֵרי ַהָבָּעה

וְּקטוּפִים  

)ָאפֹר 

ל זְִהיִרים;                            הוּא ִמפְלָָטם ֶשׁ

                                                    

וְֵהם חוְֹמִקים

ַטח ַהפָּתוַּח,                כְַּמְטּרוֹת נְיָר ַבֶּשּׁ

לְאֶֹרךְ ַהְתָּעלוֹת ַהֲחרוּצוֹת;

 

ה  ים בּוָּשׁ כּוְֹבִשׁ

ה קוֹדֶֶמת ְבּבוָּשׁ

הוּ לַח כְּמוֹ ַמֶשּׁ

ת[. ֶמֶּשׁ ְבִּמְטפַַּחת ְמֻשׁ

ַאַחר־כָּךְ ֻהְקַרן ֶסֶרט

ת ָהִעלָּפוֹן ַהְמפְֻרֶסֶמת  פָָּרַשׁ

ִעם ָהִעְבִרית ַהלְּהוָּטה ִמדַּי 

כֵנִים־דּוֹפְִקים־ַעל־דֶּלֶת כְּמוֹ ְשׁ

ן בּוֹן יָָשׁ ב ֶחְשׁ לְיֵַשּׁ

וֶּבֱאֶמת כָּל כָּךְ ַהְרֵבּה דְָּבִרים חוֹלִים 

ָקרוּ ִעם ָהִעְבִרית ֵמָאז   

ַהָקָּהל לֹא יָדַע

ֵאיךְ ִהיא ִהגִּיָעה לְָאזְנָיו

ֲאָבל ָרִאיִתי ֶאת לְׁשוֹנוֹ 

נָּיו  ָרצָה ִמפַַּחד ִשׁ

פְִּתאֹם הוּא ָקם 

     וְַהדָּם 

            דָּפַק ַעל פָּנָיו. 

                

 ֲאָבל לֹא ַעל פָּנַי.

רעואל שועלי
כשאמר הבדרן הכריזמטי שמכתביו 

של הסופר מאושוויץ
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ִבּנְעוָּריו ֵמת יִצְָחק ְבּנִי 

ְבּדֶֶרךְ לֹא ִטְבִעית

ֶאת ַהִסּּפוִּרים ַהְמַעִטּים ֵאינִי 

יוֹדֵַע ִמי כַָּתב ֲאנִי 

זוֹכֵר יִָמים  

ל חוֹל ׁשוֵֹרק ָבַּעּמוּדִים  ֶשׁ

נִפְנוּף ַבּדִּים 

ֲאנִי זוֹכֵר לֵיל ֲחִריגִים

נֱֶּאַבק ִעִמּי   וְִאיׁש ֶשׁ

ֵבּר ַחיִּים לְִבנִי  לְַשׁ

ֲאָבל ַחיִּים 

כָּל כָּךְ דּוִֹמים – 

לֹא זֹאת ָהיְָתה כַּוָּנִָתי

 
ְ ֲאִבי־ֶמלֶך

ֲאנִי זוֹכֵר ֶאת פָּנָיו 

ׁשוּב נוֹפְלִים ְבּצֲַעִרי 

כְִּאלּוּ ְבּרוּחוֹ 

ָרָאה ֶאת גְּוִיִָּתי.

ַמָבּטוֹ ָאַמר 

לֹא זֹאת ָהיְָתה כַּוָּנִָתי,  

כְּלוַֹמר, ֵאינִי יוֹדֵַע ִמי   

וּפִיו לַָחׁש 

ֲהלֹא ָעְבָרה ְבּךָ ָהרוַּח

)וִּמין רוַּח ֵריָקנִית 

ָאכֵן ִשֲׂחָקה ָבַּעּמוּדִים( 

פְִּתאֹם ָאַמר

נִַתּן לְךָ דָָּבר

ִאם כָּךְ ַמדּוַּע 

ָאַמְרָתּ ֲאחוִֹתי?

ָאַמְרִתּי ֲאִבי־ֶמלֶךְ 

לֹא זֹאת ָהיְָתה כַּוָּנִָתי

י  וְזֶה ָענְִשׁ

יִּוֵָּתר ַאֲחַרי  ַמה ֶשּׁ

כְּלוַֹמר ַאֲחִריִתי

רעואל שועלי סיפורי יצחק

ַֹּח ְמֻקֶמֶּטת ְקפָלִים ְקלִפַּת ַהמ

ַטח גֻּלְגֹּלֶת ְקַטנָּה ָעלָיו כְּדֵי לְנַצֵּל ֶשׁ

גַּם הוּא כֻּלּוֹ ְקפָלִים ִאם נְִתָקֵרב לְֵקפֶל נְִרֶאה ֶשׁ

גַּם הוּא כֻּלּוֹ ְקפָלִים        ִאם נְִתָקֵרב לְֵקפֶל נְִרֶאה ֶשׁ

כְּפוּלוֹת ְקפָלִים

כֻּלּוֹ כְּפוּלוֹת ְקפָלִים

כְּפוּלוֹת כְּפוּלוֹת כְּפוּלוֹת 

ְקפָלִים

מַֹח צָפוּף נִפְָרשׂ ַבּדְִּמיוֹן כְּמוֹ ְשִׂמיכָה ְבּגֹדֶל ֲאגַם

ְבּגֹדֶל יָם

ְבּגֹדֶל אוְֹקיָנוֹס 

ֵטִתיס

פַַּעם ַהכֹּל ָהיָה ֲאנִי

ַֹּח נָעוּץ בֶָּהם גֶּזַע ַהמ ל ֵאבוֹלוּצְיָה ֶשׁ וִּמּתוֹכִי צָצוּ זִיִקים ֶשׁ

ב מַֹח ְמגֻדָּל וְּמֻקָמּט  חוֵֹשׁ

ְקלִפַּת ְקפָלִים

וֵֹמר אוֹתוֹ ַחי ב ֵמֵעֶבר לַגְּבוּל ַהּשׁ חוֵֹשׁ

וֵֹמר אוֹתוֹ ַחי ׁשוֵֹמר אוֹתוֹ ַחי ב ֵמֵעֶבר לַגְּבוּל ַהּשׁ ֹׁ לְַחש

לִגְדֹּל לְֵעֶבר גְּבוּל גֻּלְגֹּלֶת

לְגֹדֶל בּוֹלְדֶּר

לְגֹדֶל ַהר

לְגֹדֶל עוֹלָם ָמלֵא

כְּפוּלוֹת ְקפָלִים

ׁשוֵֹמר אוֹתוֹ ַחי

עמית בן עמימּונדו־מיינד
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ד       ָערוּךְ כְּדָָבר ַהנּוֹצֵץ ְמצֻיָּן ל X ָקדוַּח ַעד לֶֶשׁ זֶַרע ַמפָּלָתוֹ ֶשׁ

ד         זֶַרע ַמפָּלָתוֹ  לְמֹץ ְתִּחיָּתוֹ ִמּתוֹךְ ִאלּוַּח ְבֶּאֶשׁ

X ל ֶשׁ

                  ָקלוַּח

                              כְָּערוּךְ וּמוּכָן. 

             

לַח ֳחָטִרים ְטִריִּים  ִמְשׁ

ַֹּח  ֶאל ַתְּמצִית ַהמ

ַֹּח ַהְמחוֹנָן          צִפֳִּרים  ֶאל ַתְּמצִית ַהמ

ְבּנוֹצוֵֹתיֶהן ַהיְֻּקָרִתיּוֹת לֹא ַתּגְַּענָה ָרחוֹק 

ֲאנִי יוֹדֵַע  כִּי ֲאנִי ָטַמנְִתּי 

ךְ ַאְרגָָּמן ֹׁ י לְִמש זֶַרע ֶמִשׁ

ל X נוֹצֵץ וְיַצִּיב  ַאךְ זֶַרע ַמפָּלָתוֹ ֶשׁ

ְבּדֶַמע חוֹנַנְִתּיו

—לָָבן

—לָָבן

—לָָבן

                      כִּי כָּךְ יָצָא לִי .

*

)ִמּתוֹךְ ָהַאיִן ַהִמּיתוֹלוֹגִי ָקם

ַהיֵּׁש,  ַהִמּיתוֹלוֹגִי עוֹד יוֵֹתר(  וְּמדֵַבּר

"אוּלַי 'ָתּה יוֹדֵַע , אוּלַי 'ָתּה זוֹכֵר"

כֵָּאלֶּה?                  טוּפִים  ֶשׁ ַמה ּקוֶֹרה ֶאת X ְבּיִָמים ְשׁ

כֵָּאלֶּה?                ַמה ּקוֶֹרה ֶאת X ְבּלֵילוֹת ְטרוּפִים ֶשׁ

כֵָּאלֶּה?  ַמה ּקוֶֹרה ֶאת X ְבּדִָּמים            ֶשׁ

נִים לְלֹא ַהפְֵסק          אוֹ        כְָּבר כַָּמּה זְַמן?  ֶאלֶף ָשׁ

ךְ ַבָּקּצֶה הוּא ָערוּךְ וּמוּכָן וּמוֵֹשׁ ֶשׁ

                                            לְַהְסלָָמה

דֵַּבּר,

?X ַמה ּקוֶֹרה ִעם

ָמּא זֶַרע ַמפָּלָתוֹ                     ֲהָתפַח כְָּבר לְִתקוָּמה? ֶשׁ

*

כְָּבר כַָּמּה זְַמן; כְָּבר כַָּמּה זְַמן;

נְִקַבּץ לְֵהָעוֵץ ַהחוּג ַהנְִּרצָע

"כְָּבר כַָּמּה זְַמן?"   "כְָּבר כַָּמּה זְַמן?"

)לְנֵָאץ כְִּקבוּצָה(

הוּא ֵמת וְנְִטַמן?" וֵּבךְ ֶשׁ "ַהִאם לְִחּשׁ

"ַהִאם ִהְרַחְקנוּ לֶכֶת?"

 דַּי והוֵֹתר.

אייל שלום נוצץ ויציב
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צִּפוֹר ַמֲעִמידָה פְּנֵי בֶֹּקר ְבּצִיּוּצָּה, ַאךְ ֵאלּוּ כְָּבר צֳָהַריִם יוֹדְֵעי 

ל עוֶֹבדֶת ְשׂכִיָרה.  ַחָמּה, וְַאְתּ ְמגַלֶֶּמת דְּמוּת ְמֻאלֶּצֶת, ַמזִּיָעה, ֶשׁ

ָׂמאלִית כְּמוֹ ִמְתַמֶחה לְִרפוָּאה,  כְֵּאב יְֻמָרנִי ִמְתַמְקצֵַע ְבּצַלְֵעךְ ַהְשּ

יַבת צֶוֶת ֲעגוָּמה. ַאְתּ ְמַקֶבּלֶת ֶאת פְּגִיעוֵּתךְ ְבּדְִמָעה  עוֵֹרךְ ָבּּה יְִשׁ

לוּפָה, ְבִּחיּוּךְ ָסִמיךְ כְִּשָׂרף צַפְצָפָה, רוָֹאה אוָֹתּה כְַּהפְָרכָה ֲעצִַבּית,  ְשׁ

ִרגְִעית, ַחדָּה, לְִהיוֵֹתךְ ְמזוֹן ָמַסכִּים, עוֹד ְרכוּׁש ֶחְבָרה. ַהפְָסַקת 

יּוּת  אֹכֶל ְמַטאֵטאת ִמן ַהִמְּשָׂרד כָּל זֵכֶר לְִשׂיחוֹת דִּיָאֵטִטיּוֹת, לֱֶאנוִֹשׁ

ל גַּלַּאי פְִּטָמה,  ָמע, ֶשׁ ל ַמזְגָן ְמֻמְשׁ ְמִחיָקה, ַמְמלִיכָה ֶאת ַאנְחוָֹתיו ֶשׁ

רוּיוֹת נִָבּטוֹת ֵאלַיִךְ  ל ְרכִילוּת ָרזָה. ָחֵמׁש ֶאפְָשׁ לְיוְֹרׁשוֹת הֶעצֶר ֶשׁ

סוָּעה, לִכְבוֹד יוֹם ֻהלַּדְָתּּה  ַע כְָּשׂפָה ְשׁ ְעֵשׁ ִמּתוֹךְ ֶסֶקר לֵצָנִי, ְמַשׁ

ִתְּהיִי  וִָקים וְִתכְנוּן ֲחדִיָרה. 'כְֶּשׁ ל ַמְחלֶֶקת פִּּשׂוּק ְשׁ ים ֶשׁ לִשׁ ַהְשּׁ

גְּדוֹלָה ִתְּרצִי לְִהיוֹת: א( ֶחְבַרת ַבּת ְמסוָּרה ב( ַספָּק ִחיצוֹנִי ִעם 

פַַּחת ַאלְגּוִֹריְתִמים ִעם  פָָּעה ָעָבה ג( ֶאְקזִיט לוֵֹהט כֲַּחנִינָה ד( ִמְשׁ ַהְשׁ

ֶהְתֵקפֵי זְלִילָה ה( ֲחִבילַת פִּצּוּיִים נְפִיצָה'. לְַטֲעֵמךְ, זֹאת ִאי־ֲהָבנָה 

ַאְתּ לֹא ֲהרוּגָה,  י ַהְקִּריֵאיִטיב ְמדִַמּים לְַעצְָמם ֶשׁ ְמַתְקַתָּקּה. ַאנְֵשׁ

ל ִמיָתה. לְמוּדַת  ֵאינֵךְ ָקְרָבּן לְִסגְנוֹן ְטִביָעה, לְָענָף ְסּפוְֹרִטיִבי ֶשׁ ֶשׁ

ית כְִּקלְקוּל ֵקָבה, וּמוֹצִיָאה  נְִעילָה כְּפוּלָה, ַאְתּ ּפוַֹקַחת ְמגֵָרה, ִאיִשׁ

ִמּתוֹכָּה פֶֶּתק יָתוֹם, ְמפֻיָּח ִמנְִּסיוֹנוֹת כְִּתיָבה. הוּא ׁשוֵֹתק מוּלֵךְ 

ְבִּמלִּים 'ֵאין ַהנֶּפֶׁש ֶאלָּא ֲהגִיָרה'. 

ים ְבֻּחלְצְָתךָ כְּמוֹ  ְבַּמָסֲּעךָ לְַחלּוֹן ְתּצוּגָה – גְַּרִעינֵי ַעגְָבנִיָּה ִמְתַעְקִּשׁ

ילִים ֶאת ַהְסלַָמת ִקיּוְּמךָ לְכֶֶתם דָּהוּי  פְּרוֹזָה ְספְַּרָטנִית, לַָחה, ַמְמִשׁ

גְָרה ְמלֶֻמּדֶת, ַמְבִריָקה,  בוֹת ְמלֻכְלָכוֹת ַעל ִשׁ כְּפַס ֶהָאָטה. ַמְחָשׁ

ךָ, חוֹפְפוֹת אוֹתוֹ ְבֵּמיַטב ַהָקָּטלוֹגִים לְַאגְַרן  ְמַקְרצְפוֹת ֶאת רֹאְשׁ

נִי, ְבּאוִֹתיּוֹת  ְקִריָאה. ִסיֵרנוֹת נְיָר לוֹפְתוֹת ֶאת ַסְקָרנוְּתךָ ִבּדְפוּס חוָּשׁ

ה ִספְרוֹנֵי  לָשׁ ָמה, לְִשׁ וֵי ַהגְָשׁ יְנִיָקה, בּוֹצְעוֹת ֶאת ַתֲּאוְָתךָ לְִמְקָטִעים ְשׁ

בּוֹגֶדֶת  ית ִסדְָרִתית ֶשׁ כִּיס ִאלְִּמים כְּחֶֹמר ִסיכָה: רוָֹמן פִינִי ַעל ַבּלִָּשׁ

ל  נִּפְַטר ִמְמּנָת יֶֶתר ֶשׁ ְבַּעְמלָה, ַתְּרגּוּם ִבּכּוִּרים לְִמיְסִטיָקן ַעְרִבי ֶשׁ

יָרה ּפוֹזֶלֶת, ְסמוּיָה.  ֶהָאָרה וְּטַרנְְסּפוֵֹאִטיָקה – ָמגָזִין צִָעיר לְִשׁ

ִבְּהיוְֹתךָ ִאינְֵטלְֶקטוָּאל ַבּר, ֲחמוּם ְקנִיָּה, לְַאפְּךָ ֵאין ׁשוּם נְגִיָעה 

לֶּכֶת ְבּלוּיָה, ַהכַָּאת דָּגִים וּדְלִיפַת  ל ַשׁ ְבּנִיחוֹחוֹת ְרחוֹב ַטְרָחנִיִּים ֶשׁ

ל זֵר  ל דַּף ְבּתוּלִין, ֶשׁ נוֹ ַרק ֵריַח ֲעִתידִי ֶשׁ סוֹיָה נְפוֹצָה, ֲעבוְּרךָ יְֶשׁ

ָרֶאיךָ ְבֻּקפָּה פְִּעילָה, זִכָּרוֹן  ּתוֹדָָעה. ָמאַתיִם ֶמְטִרים לִפְנֵי ַהְקָרַבת ַאְשׁ

ִמְתנַפֵּל ָעלֶיךָ ְבּדוֶֹמה לְִסְמָטה ֲחׁשוּכָה. ֶאְתמוֹל ִהפְַרכְָתּ ֶאת ִאְמּךָ 

ל לֵדָה, נוֹצְַרָתּ  ְבּקוֹל גָּזוּל, נָעוּל כְּנִצְָרה, ִהְסַבְּרָתּ לָה כִּי לֲַאִמָתּּה ֶשׁ

אוּב  ָשּׁ ֵמָאפוִֹריזְם ֵאגוִֹאיְסִטי וְנוֵֹבלָה ְסגוָּרה, גּוּפְךָ ַרְעיוֹן חוֹלָנִי ֶשׁ

ּסוּ  ִמַמּדָּע ִבּדְיוֹנִי דַּל ִתְּקוָה. ֵמַעל כֶֶּרס בּוּדְָהִאית, ֲעָקָרה, ֵעינֶיךָ ִשׁ

ל דְָּמעוֹת  וְא ֶאת ִהְתַחְבּרוָּתן ֶשׁ ַמָבּט נוֹזְלִי ְבּפְַרצוּפָּה, נִּסוּ לְַתֵעד לַָשּׁ

ִאילָה לְךָ צִּטוּט ֵמעוֹלָָמּה,  ה, ִהיא ִהְשׁ ל ְרכִיָשׁ ְבּלְֶחיָּה. ְבּטוֹן צִָחיַח ֶשׁ

ִאְמַרת כָּנָף כְּרוָּתה. הוִֹרים, לֹא כְּמוֹ ִספְִריָּה.  

ר ּוֵמֶאֶרץ מֹוָצא, ֶשׁל ַמְחֶלֶקת ִנהּול  ְגָדּ ָעָבר, ְוַכּיֹום ַמְחֵשׁב, ָחִסין ִמִמּ נֹו ֶשׁל ַחָיּט ָעִני ֶבּ 1 ְבּ

ִשְׁבָעה ָאחּוִזים ִמן ַההֹון ַהִפיַנְנִסי ָהעֹוָלִמי,  ַנֵהל יֹוָמם ָוַלְיָלה ְכּ ֶחְבַרת ַהְשָׁקָעה, ֶשְׁמּ ִסּכּוִנים ְבּ

ְקצֹוִעית  ָטמֹוְרפֹוָזה ַהִמּ ַמֲהַלְך ַהֵמּ ה ֶשׁהֹוֶפֶכת אֹותֹו ַלֵיּשּׁות ֲהִכי ֵעָרה ֵמָאז ּבּוְדָהה. ְבּ ֻעָלּ ְפּ

נּו ִהיא ֲהִגיָרה. נּוָעָתּה ַהּיסֹוִדית ֶשׁל ּתֹוַדְעֵתּ י ְתּ ּנּו ַהֲהָבָנה ִכּ ָחה ִמֶמּ ְכּ ִנְשַׁתּ

Aladdin1 Your independent book store destinyיונדב פרידמן יונדב פרידמן
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א.

ֵעינִי ָבּךְ נַָתִתּי וּפְַרְשִׂתּיךְ לְֶמְרַחק ַמֲעָרב

ָבֲּאוִיר ַהכֵָּבד ֵמֲאוִיר

ָבֲּאוִיר ֶהָעֶבה ִמנִּי ָעב –  –

ֵקט. –  – ַהכֹּל ָשׁ

ָטָחלָק כְּמוֹ ִמפַַּעם ִקפְלֵי ָהֶרֶטב ַהִחיצוֹן ּתוָֹעה לְלֹא ֵאי־ ׁשוּב ִמְשׁ

ַתְּבּרוּת ָהאוֹר ּתוָֹעה ְרִסיס  כָה לְִהְשׁ פַַּעם ְתּלְָתָרנִית שוֶֹטֶטת ֲחֵשׁ

בוָּרה  ו ְשׁ נְִּסַתְּתָּמה ַעכְָשׁ ָאז לִפְנֵי ֶשׁ לֵם כְּמוֹ ֶשׁ אוּלַי ִתְּקוָה לְאוְֹרָשׁ

כָה ֵאינְאוֹנֶיָה נוְֹרֵאי־ַמבּוּל ְבֶּהפְֵקרוּת ִקפְלֵי  בוָּרה ַבֲּחֵשׁ כָה. ְשׁ ַבֲּחֵשׁ

ָאז  ַתְּבּרוּת כְּמוֹ ֶשׁ ָטָחלָק־ֵאין־גְּבוּל לְאוֹר אוּלַי ְרִסיס ַרק ֵאיזוֹ ִהְשׁ ִמְשׁ

ָטָחלָק לְלֹא ֵאי־פַַּעם  ו ִמְשׁ פַַּעם פְַּקק־עוֹלָם נָצוּר ֵאיָתן ַעכְָשׁ לִפְנֵי ֶשׁ

כָה ַמלְָאכֶיָה נְִרדְּמוּ כֻּלָּם כָּךְ־ָתִּמיד־וּלְעוֹלָם חוּץ  ַרק ּתוָֹעה ַרק ֲחֵשׁ

ַמיִם בּוֲֹהִרים יִָמים ְקלוִּעים  ֵקט. ׁשוּב לֹא עוֹד ַבּחוֹל ָשׁ ִמזֶּה ַהכֹּל ָשׁ

ֶמׁש ֵריַח ֲעָשִׂבים  ְבַּטַעם ַמיִם ֶרֶסס ְטהוִֹרים זַכּוֹת ְבֵּרכוֹת צְרוּבוֹת ַבֶּשּׁ

ֶמׁש ִבּנְדֹד ְקפָלִים ְבִּעוְרוֹן עוֹפֶֶרת  ָטָחלָק ְבּרַֹחק־ֶשׁ ו ַרק ִריק ִמְשׁ ַעכְָשׁ

ֵקט  ֵקט. ַהכֹּל ָשׁ אוּלַי ְרִסיס לוּ ַרק ִתְּקוָה נְִשֶׂטֶמת חוּץ ִמזֶּה ַהכֹּל ָשׁ

ָאז עוֹלָם וְחֹם  ַבע ֶשׁ וִּמי יוּכַל וִּמי יוּכַל לוַֹמר וִּמי ַאֶחֶרת ֵאיךְ לְִהָשּׁ

ָטָחלָק ֶשִאם ָהיָה ַאֶחֶרת לֹא ָהיָה כִּי ֵאיךְ ַאֶחֶרת ַרק  ֶמׁש לִפְנֵי ִמְשׁ וְֶשׁ

ָטָחלָק ַבֵּקּפֶל ַהִחיצוֹן כָּךְ־ָתִּמיד־לְלֹא־ַאֶחֶרת ֶרגַע ִמְתָבֵּרק  ו ִמְשׁ ַעכְָשׁ

ַבְּמּצוּלָה ַחיַּת אוּלַי ַתּת־יָם אוֹ ֶרֶמשׂ ּתוֹלַַעת ַרק לַָחה זוֶֹהֶרת ֵבּין 

ָטָחלָק ְבָּעַקת ַהְמּצוּלָה ַרק ֲחלוֹם זֶה ַרק לְֶרגַע ַמלְָאכֶיָה  ִקפְלֵי ִמְשׁ

נְִרדְּמוּ כֻּלָּם. כָּךְ־ָתִּמיד ַבֵּקּפֶל ַהִחיצוֹן ְתּלְָתָרנִית עוֹד יִָמּצֵא לָּה ַתֲּעגֹן 

ִטיָּה  ַער ַהִחיצוֹן לִפְנֵי ְשׁ ָאז לִפְנֵי־פָּנִים־ִמֶקּדֶם דֶֶּרךְ חוּץ ֶאל ַשׁ כְּמוֹ ֶשׁ

ָטָחלָק ְבִּעוְרוֹן עוֹפֶֶרת  וְֶשצֶף נַַחל ֵאין־פְִּתרוֹן ְבֶּטֶרם רַֹחק־גְּבוּל־ִמְשׁ

כָה כָּךְ־ָתִּמיד־וּלְעוֹלָם  ַקט ַהכֹּל וְנְִסַתְּתָּמה לִפְנֵי נִגַּף ַבֲּחֵשׁ לִפְנֵי ָשׁ

ֶטף ֵמָאז וֵּמעוֹלָם ִאם עוֹד יָבוֹא  ִטיָּה וְֶשׁ ֵמָאז ְבּלוָּעה ַבְּמּצוּלָה ֵמָאז ְשׁ

לֵם ִאם ׁשוּב יְִהיֶה לָּה ִבּיקֹד־ַהַמֲּעָמק ַעיִן ַרק  ִאם יִָמּצֵא לָּה אוְֹרָשׁ

כְּמוֹ־ִמפַַּעם ִמְתַאוָּה ַבַּמֲּחנָק.

ֵקט. חוּץ ִמזֶּה ַהכֹּל ָשׁ

ב.

ְ ִאם ֵתּלֵך

ִאם ֵתּלֵךְ ֶאל ַהָמּקוֹם

ִאם ֵתּצֵא ְבִּעבּוֵּרי ַהיּוֹם

נְִשָׂרךְ ַאֲחֵרי ֶהְמיַת ַהְמיָֻתּר

ִבּנְִתיֵבי־ֲחלוֹם פְּלוִּחים

כוִּחים מוָּבל ִבּידֵי אוֹתוֹת ְשׁ

ִאם ַתּגְִבּיַהּ ְמֻאנְָקל

ֹ בּו ָבֲּאוִיר ַהכְַּחלְַחל ֶשׁ

ִמים ְתִּחלָּה נוְֹשׁ

ִבּכְֵבדוּת

עוֹת יָמה ְבּעוֵֹרק ַהָשּׁ ִאם ַתּנִּיַח נְִשׁ

ַבִּטּפְטוּף ֶהָעמֹק

ְבִּמפְגַּׁש ַהפְִּעימוֹת

יב יִׁש ַהָטּהוֹר ַתְּקִשׁ וִּמַבַּעד לְַאְבנֵי ַשׁ

לְקוֹל ַהַמּיִם ָבִּאים־הוֹלְכִים

ֶרֶטט־קוֹל ִאלּוַּח ַמיִם

ַמיִם הוֹלֵךְ ִטפִּין אוֹכֵל ָשׁ

ִאם ִתּגְדַּל לְַהֲאזִין

ְמִתּין ַבֶּבּלַע ַהַמּ

עוֹת ר ַתְּבִחין ְבּעוֵֹרק ַהָשּׁ ֶאפְָשׁ

נָה ֵעת גְּוִיַעת ַהלֶָּהבוֹת ַבּפְִּקיָעה ָהֲעֵשׁ

לְָחן ָבּעוֹלָם ַהפְּנִיִמי ֵמֵסב לַֻשּׁ

ְבּיָדָיו פְּכוּרוֹת

ִבּזְָקנוֹ אוֹרוֹת

ְבּפִיו ָמלֵא ְבּיָם;

כָּל ָהעוֹלָם

ֹ ָהעוֹלָם כֻּלּו

כָּל ָהעוֹלָם ֶחזְַקת סוִּמין

ָבּא ַעד ֶשׁ

ָבּא ָהִאיׁש –  – ַעד ֶשׁ

אסיף רחמים אורשלם
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ֲאנִי ָבּא ֹּה ֶשׁ ַמה זֶּה פ

ֵאיפֹה זֶה נְִמצֵאִתי

הוּ ָמקוֹם כָּזֶה כָּאנְֶשׁ

פֶַּתח צַר אוּלַי

פָּחוֹת ִמזֶּה

ָהלַכְִתּי לְֶאצְלוֹ ַמה זֶּה ֶשׁ

ְבֵּאין יוֹדֵַע

ֹּה וְֵאין רוֶֹאה ֵאיךְ זֶה ָבּאִתי פ

וְֵאין ׁשוֵֹמַע ַרק

ֹ דָָּבר כָּזֶה ִמין ַרַחׁש־כְּמו

ר דְֻּמיַן ִהְמהוּם ָחלוּׁש ֶאפְָשׁ

לַַחׁש ָבּא ִמלֹּא־ִמכָּאן

ַֹּח לְלֵַחׁש ְבּיְַרכְֵּתי ַהמ

ֵטׁש לִי לְכֵַחׁש לִי לְַמֵחׁש לִי לְַטְשׁ

ֶאת ַהכַֹּח

זְִמזוָּמתוֹק זוֵֹמם

חוֵֹרץ ֶאת ַהנְִּחיַריִם

ֵמִעְמֵקי ָרָקב ָעלָה אוֹ ֶשׁ

ַמיִם יַָּרד ֵמַהָשּׁ

ַמּצְלִיף לִי ָבֵּעינַיִם  –  – ַמה זֶּה ֶשׁ

הוֹלֵךְ כָּאן ִמי זֶה ֶשׁ

לְצִדִּי

ַבּצְִּחצוַּח ֶהָעמֹק ְמָשֵׂרךְ 

ֶאת צְָעדִים ַבֲּאוִיִרים גְּבִֹהים

ַבֲּאפִיֵקי ַמֶתּכֶת

ֵאיזוֹ ָבּבוָּאה הוֹלֶכֶת

ּזוֵֹחל ִמי זֶה ֶשׁ

ָמׁשוֹת  כְּמוֹ זִָחיל־ֵבּין־ַהְשּׁ

מוֹצֵץ יֵָרַח ְבּאוֹר ַעְמַעם

ַמְחלִיק ִמצֵּל ֶאל ַמֲחצִית ַהצֵּל

ְבַּסֲעפֵי ַהְמִּחלָּה

נָּה נִּפְַרשׂ כְּמוֹ ׁשוַֹשׁ ְבּלַיְלָה ֶשׁ

לְִהיוֹת לְאוֹר־

לֵם ָבֲּאפֵלָה ָשׁ

ִמי זֶה ֲאנִי ָבּא –  –

ְסתוִּמים וֲַחתוִּמים ַהדְָּבִרים

וּפְנֵי ַהדְָּבִרים

וְּבנֵי ַהדְָּבִרים כֻּלָּם

ְסתוִּמים לְעוֹלָם.

ג.

]טרופיזמים[

ֶמׁש ׁשוּב אוָֹתּה ֶשׁ

ׁשוּב יָדַיִם

ֵאיךְ אוְֹמִרים ֶאת זֶה

ֶמׁש ֲאָבל לֹא ֶשׁ

אוּב כְּמוֹ  אוֹר ְמֻעְרָבּל ָשׁ

פֵּךְ וְיָדַיִם  ִמּתוֹךְ ַמְשׁ

ׁשוּב כְּמוֹ צִנּוֹרוֹת כְּמוֹ 

נַיִם ַאֲחֵרי בוִּרים לְִשׁ ְשׁ

ָהאוֹר ַהזֶּה 

לוּחוֹת לֹא ְשׁ

ְבּדִיּוּק אוֹר־ַהזֶּה ֲאָבל

ַמֲעֶטפֶת ֲעכוָּרה

דְּחוָּסה כְּמוֹ עוֹפֶֶרת אוֹ

ֵאיךְ קוְֹרִאים לָזֶה וְ

הוּ  יָדַיִם ַמֶשּׁ

ךְ לְַמְעלָה לֹא מוֵֹשׁ

לְַמְעלָה ֲאָבל כְּמוֹ

נֶּה ֲאָבל ַמגְנֵט אוּלַי אוֹ ַמה זֶּה ְמַשׁ

הוּ כְּמוֹ ְבּכָל זֹאת ַמֶשּׁ

זְַרקוֹר מוּצָף

ם ָעכוּר ִמבֹּץ וְגֶֶשׁ

בוָּרה אוֹ כְּמוֹ ם זְכוּכִית ְשׁ וְגֶֶשׁ

ֵעינַיִם

ְמֻסְרָטנוֹת כְָּבר ְבּלִי 

ָמּה נוֲֹעדוּ כִּי ֵאין לָדַַעת לְֵשׁ

ִביל עוֹד ִבְּשׁ

ָמה נוֲֹעדוּ לֹא ָהיָה לְָמה
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נֶּה ַרק ׁשוּב זֶה ְמַשׁ

לוּחוֹת ְשׁ

ֹ ִמּתוֹךְ ַהַמֲּחנָק או

ָרכִים ֲאָבל כְּמוֹ ְשׁ

ָבֶּאְמצַע

ֵאיךְ אוְֹמִרים ֶאת זֶה

הוּ כְּמוֹ חֹר אוּלַי ַמֶשּׁ

פֵּךְ פָּתוַּח  ַמְשׁ

לְנִּקוּז אוּלַי

ר חֹר ֶאפְָשׁ קוֹדֵַח ַבָּשּׁ

ר לְִקרֹא לָזֶה כְּמוֹ־חֹר ֶאפְָשׁ

אוּלַי לְִקרֹא ֲאָבל גַּם 

לֹא־ַמָמּׁש־לְגְַמֵרי וְגַם

אוֹר גָּרוּס ָבּלוַּע

ָבֲּאוִיר ַהְמדֻלָּק ַהזֶּה ַה

ְסַתּיֵּד ֲאָבל זֶה כָּל זֶה ִמּ

ֵאיךְ אוְֹמִרים ֶאת  לֹא ָחׁשוּב כִּי ׁשוּב ֶשׁ

זֶה אוֹתוֹ ָהאוֹר אוּלַי

ֶמׁש אוּלַי ִמלֹּא־  וְַרק ֶשׁ ִמֶשּׁ

ר עוֹד לְַהגִּיד ֶאת  ִאי ֶאפְָשׁ

זֶה וְׁשוּב זֶה ַרק

יָדַיִם

ִמּתוֹךְ ַהַמֲּחנָק

פְּׁשוּטוֹת 

ְבּכַֹח לֹא ְבּכַֹח ֲאָבל

ה וְגַם־כֵּן־ׁשוּב  ִמכַֹּח ַהֻחלְָשׁ

כְָּבר לֹא

ַמָמּׁש יָדַיִם

ר עוֹד לְַהגִּיד ֶאת זֶה ֵאיךְ ֶאפְָשׁ

ֵאין עוֹד פְּתוּחוֹת לְַמרוֹת ֶשׁ

טוֹת ַבּ –  מוָּשׁ

לֹּא־ֲאוִיר־לֹא־אוֹר־לֹא־עוֹלָם 
ְ ַהזֶּה וְׁשוּב־ָתִּמיד ְבּתוֹך

אוֹתוֹ ָהאוֹר־ֲאוִיר־עוֹלָם ַה

זֶּה וְ

ׁשוּב־ָתִּמיד לְַמרוֹת ַהכֹּל

ם וְגֶֶשׁ

ּ אוֹר ָחפוּר ַמְמִאיר ַב

ַמֲּחנָק אוֹ

ֵאיךְ אוְֹמִרים ֶאת זֶה

פְּׁשוּטוֹת אוּלַי

נֶּה ַרק ֶשׁ וְ וַּמה זֶּה ְמַשׁ

ׁשוּב

ּ ו

ַמה

נֶּה זֶּה ְמַשׁ

ד.

ֵעינִי ָבּךְ נַָתִתּי וּפְַרְשִׂתּיךְ לְֶמְרַחק ַמֲעָרב

ָבֲּאוִיר ַהכֵָּבד ֵמֲאוִיר

ָבֲּאוִיר ֶהָעֶבה ִמנִּי ָעב

ַמיִם וְַעצְמוֹת ֶאְרֶאלִּים ָרֲחפוּ ַבָּשּׁ

וְָהֶעֶרב ִהנֵּה זֶה ָקַרב;

ַרַבּת ַעִתּיַרת יָם

ַרָבּה ַמְעִתּיָרת ַמיִם

נְִחינִי ִבְּתהוֹמוֹת יָם   

ָקְרִבינִי לְפֲַאֵתי ַמיִם;

ֵעינִי ָבּךְ נַָתִתּי וְָהֶעֶרב ִהנֵּה זֶה ָקַרב 

ּ כו וַּמיִם ַעל ַמיִם נְִמָשׁ

וַּמיִם ָעלוּ ַבּצָָּרב

ַמיִם וְֶאְברוֹת ֶאְרֶאלִּים נֶֶאפְרוּ ַבָּשּׁ

נִּגַּף ִעם ָהאוֹר ֶשׁ

ְבֶּמְרַחק ַמֲעָרב –  –

–  – ִאם ִהגְַּעָתּ

ִאם ִהגְַּעָתּ לַָמּקוֹם

ֵאִרית ַהיּוֹם ם נְִרֶקֶבת ְשׁ ָשׁ

ִאם ָחצִיָת ֶאת ַהְמִּחצָּה

נְִרֶאה־לְֶמֱחצָה ָבּאוֹר ַהְמֻחפָּר



76

84

77

84

חורף 02018-9 גיליון 00011

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-

ל ַהִחיצוֹן ֶשׁ

וָֹטה וַדַּאי ָרִאיָת ְסִביב ָהֶאֶבן ַהּשׁ

ְבּגַֹבּה ַהֵהיכָל

ִמְרַבּץ ְשׂרוּפֵי־עוֹלָם ִמְרַבַּעת                            

ַמלְֲאכֵי־ֵריָקם

ֵמַעל לְנֶֶקב הוֹן ַהַמּיִם

ַמיִם כֵי־ָשׁ י ַהגַּג חוְֹשׁ ֵבּין ְמִריֵשׁ

ְבּיַַעף ֲאוִיִרים גְּבִֹהים נִצָּב 

ַמלְָאךְ ָעֵשׂב וְָרׁש

פִּצְֵעי־ֲחלוֹם זִָבים ִמיֵרכָיו

מוֹת יְִשָׂרֵאל ַהֲחלָלוֹת וִּמנְִּשׁ

נוֹת הוּא קוֹלֵַע ַהכֶּלֶב, ַהָקּדוֹׁש, ְבּיָדַיִם ֲעֵשׁ

קוֹלֵַע לְקוֹנוֹ

עוֹת ְבּעוֵֹרק ַהָשּׁ

ֶחֶבלּוּלָאוֹת.

ה.

לֵם  ָטָחלָק עוֹד ַתֲּעגֹן ִהיא עוֹד ַתּגִּיַע אוְֹרָשׁ –  – יוֹם ֶאָחד לְִקצֵה ִמְשׁ

ֵמֵאינְָמקוֹם יָבוֹא הוּא עוֹד יְַבִקיַע גְַּרגִּיִרי יְִבַהק יַזְִהיר עוֹד יִָמּצֵא לָּה 

ית־ַחָמּה כְּמוֹ יֵׁש לְָמה עוֹד יְִהיֶה לָּה  חוִּחים ֵראִשׁ ְרַחֵקּי ֲחלוֹם ְשׁ ִמֶמּ

ים ַבַּמֲּחנָק וְַעיִן  ֹּד ַהַמֲּעָמק ׁשוּב לֹא גְּרוֹנוֹת ְמנֲַחִשׁ ׁשוּב לֹא עוֹד יִק

כָה ַאֲחֵרי שוֶֹטֶטת ַאֲחֵרי  ֲאסוָּרה ְבֶּמלַח ְתּנַצְנֵץ עוֹד ִתָּקַּרע ִמּתוֹךְ ַהֲחֵשׁ

ּתוָֹעה ַאֲחֵרי ָהֶרֶטב ַהִחיצוֹן וְנְִסַתְּתָּמה ַאֲחַרי ְבּלוָּעה ַבְּמּצוּלָה אוֹר 

לֵם הוּא עוֹד יָבוֹא לָּה יְִקַרב עוֹד לְִהיוֹת לָּה ׁשוּב לֹא  עוֹד יְִהיֶה ָשׁ

עוֹד ָבֲּאפֵלָה –  –

ֵקט. חוּץ ִמזֶּה ַהכֹּל ָשׁ
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על שולחן הניתוחים

 נחיתת–לא–אונס1

 ַהיֵָּרַח נַָחת נַַחת נַַחת
 וְָהיָה לוֹ כִּוּוּנְִחיָתה ֶאָחד

ָחת ֵאין ֻמְשׁ  וְכֻלָּם ָאְמרוּ לוֹ ֶשׁ
ַמיִם  ִמֶמּנּוּ ַבָּשּׁ

 ֲאָבל הוּא ִהְתַעלֵּם ִהְתַעלֵּם ִהְתַעלֵּם
 ַמָמּׁש כְּמוֹ ָאז ַבּיִָּמים ָהֵהם
ָהיָה ֲעדַיִן גָּדוֹל וְּמַחֵמּם  כְֶּשׁ

נַיִם  פִּי ְשׁ
ּ  ֲאָבל ֵהם גִּנּוּ גִּנּוּ גִּנּו

ּ דּוָּריו ִמיְּנוּ ִמיְּנו  וְֶאת ִשׁ
ּ לֹּא יֵָענו  וְהוֹדִיעוּ ְבּתֶֹקף ֶשׁ

 לְִרצוֹנוֹ לִנְחֹת
 וְלָכֵן הוּא ָחזַר ָחזַר ָחזַר

ֹּדֶם ַמזָּר מוּזָר  לְִהיוֹת כְִּמק
 ֶחצְיוֹ לֹא ֻמכָּר וְֶחצְיוֹ ַקר

וְכֻלּוֹ ֲאנָחוֹת

בהערת שוליים למאמרו "מעגלים נחתכים", מנחם פרי כותב על 

"נחיתת–לא–אונס": "כשראה השיר אור עדיין לא היו לוויינים מאויישים 

בנמצא. השיר פורסם בחוברת 'עכשיו' הראשונה - מס' 4–3 )אביב, 

1959(, וכל החלליות ששוגרו עד לתאריך זה היו בלתי מאויישות. עד 

לכתיבת השיר גם לא פגע בירח שום גוף מלאכותי שנשלח מכדור 

הארץ. החללית הראשונה )סובייטית( שפגעה בירח עשתה זאת רק 

ב–13.9.59, לאחר שכבר הופיעה חוברת 'עכשיו' ובה שירו של אבידן. 

היותו של הירח בשיר 'מושחת' אין פירושו איפוא שהירח ה א מ י 

ת י זוהם ע"י האנושות - תופעה זו עדיין אינה קיימת בעולם שבו 
נכתב השיר".2

פרי הוא מגדולי קוראי הספרות בזמננו, והקריאה שלו בשיר של אבידן 

היא גם מומלצת וגם ממצה. אבל יש נקודה אחת שפרי פספס: השיר 

"נחיתת–לא–אונס" אכן מתייחס לחללית ממשית, אבל לא לזו שפגעה 
בירח ב–13.9.1959 - אלא לזו שפספסה אותו ב–4.1.1959. 3

פחות משנה לאחר שיגור ספוטניק, הלוויין הראשון בהיסטוריה, 

ושבעה חודשים בלבד לאחר שיגורו של הלוויין האמריקני הראשון, 

ארה"ב ניסתה לשגר חללית שתכנס למסלול סביב הירח. החללית, 

פיוניר 0, התפוצצה על הארץ. חודש לאחר מכן, ברה"מ ניסתה לשגר 

חללית שתפגע בירח עצמו. אז עוד לא דובר על נחיתה רכה, אלא 

על התרסקות מכוונת. במילים אחרות, אבידניות יותר: אונס–נחיתת, 

לא נחיתת–אונס.

שלוש החלליות הסובייטיות הראשונות התפוצצו בזו אחר זו. החללית 

הרביעית, שזכתה לאחר מעשה לשם לונה 1, הצליחה ב–2.1.1959 

להשתחרר מבאר הכבידה של כדור הארץ - אולם עקב תזמון שגוי 

של הבערת השלב האחרון במשגר, היא פספסה את הירח בכ–6,000 

קילומטרים.

קורא בן זמננו יתקשה לתפוס את התדהמה השלמה שהכתה לונה 1, 

או "לוניק" כפי שכונתה בחיבה, בלבבות בני האדם. "כאשר ה'לוניק' 

הסובייטי חלף ליד הירח והשתחרר מכדור הארץ", נכתב ב"על המשמר" 

ב–16.1, "היה זה יותר מנצחון למדענים ולמתכננים שלו. זה היה גם ציון 

לנקודת–המיפנה בתולדות מיליארדי השנים של מערכת–השמש. אחד 

מכוכבי–הלכת של השמש פיתח סוף–סוף יצור חי, המסוגל לשבור את 

אזיקי שדה הכבידה של מקום–מישכנו. בעוד כמה רגעים... החיים 

עלי–אדמות לא יוגבלו עוד אלי–אדמות".

למעשה, היה זה דווקא כישלונה של הלוניק לפגוע בירח וכניסתה 

למסלול סביב השמש, אי שם בין מסלולי הארץ ומאדים, שהפך את 

החללית לסנסציה בתקשורת העולמית והמקומית. "הקליע הקוסמי 

הסובייטי עבר היום את הירח והוסיף להתקדם לכיוון השמש... וייהפך 

ע"י כך לכוכב–הלכת הראשון, שנוצר ע"י אדם", דיווח "על המשמר" 

ב–5.9. "הטיל הסובייטי הפך לכוכב הלכת העשירי", הכריז "חרות" 

ב–6.1. ואילו ב–18.1 טרח "למרחב" לעדכן את קוראיו כי "קיץ שורר 

עתה על 'לוניק', כוכב–הלכת המלאכותי של ברה"מ".

מאירת עיניים במיוחד לענייננו היא הקריאה הנרגשת שפרסם ב–16.1 

יעקב רבי ב"על המשמר". תחת הכותרת "על לוניק ועל מסע אל 

הבראשית", התלונן רבי כי "לא שמענו שנכתב שיר על הפלאניטה 

החדשה. כן, כל הכבוד לנתן א., כל הכבוד ליוסי גמזו, אבל אנו מתכוונים 

 כדור הארץ

 לדוד אבידן

/ עודד כרמלי

 1 

"סיכום ביניים", עכשיו 

1960. בתוך: כל השירים 

1, הקיבוץ המאוחד 2009, 

עמ' 105.

 2 

"סימן קריאה" 1, ספרי סימן 

קריאה 1972, עמ' 269.

3 

משיחה שערכתי עם עורך 

"עכשיו" גבריאל מוקד, 

עולה שאבידן כתב את 

השיר במיוחד לכתב העת 

החדש, והגיש אותו למערכת 

בחורף 1959, כלומר 

במהלך ההרפתקה הגדולה 

והמתוקשרת של לונה 1. 

החוברת אכן נשלחה לדפוס 

באביב 1959.
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לשיר ממש, שמעז להיות רציני ואינו מתעטף בתפאורות של פזמון. 

והלא לפני זמן לא רב כל–כך היו סוגדים לשמש והיו קושרים לה 

כתרי–שירה". נו, זאת כבר הזמנה פתוחה, ממש קריאת תיגר על 

אבידן הצעיר.

כדי להבין את השפעת הפספוס של לונה 1 על אבידן, יש לחזור לספרו 

הראשון, "ברזים ערופי שפתיים" מ–1954.

בספרון הזה, שמחזיק 21 שירים בסך הכול, המילה "שמש" חוזרת על 

עצמה 16 פעמים. השמש המשנה את פניה עומדת במרכז מערכת 

ה ּוְבִהיָרה  ֶׁמשׁ", כותב אבידן, "ִהיא ַאְשָׁלָיה ַחָמּ השירים האבידנית. "ַהֶשּ

ִמיד  ִקים ָתּ ִעים / ַהְמֻדָיּ ָדּ ָׁאר ִקּיּום ָחְמִרי. ַהַמּ ין–ַהְשּ שׁ ָלּה ֵבּ ַוֲעָנִקית, ֶשֵׁיּ

ר"  א / ֶשֶׁזּה לֹא ָהִעָקּ ְבֵרי–ָחְכָמה ַעל ַהּנֹוֵשׂא. ֶאָלּ ה ִדּ ָמּ יֹוְדִעים לֹוַמר / ַכּ

)"שנאה ארוכטווח", כל השירים 1, עמ' 45(.

העיקר, לדידו של אבידן, הוא המאבק בין קיומה החומרי של השמש 

מֹו ִקיר  ְהֶיה ְלָבָנה ְכּ ֶׁמשׁ ִתּ לקיומה הרוחני של השמש, והחשש שמא "ַהֶשּ

מֹוהּו" )"מות המשורר", עמ' 22(. ועניין עקרוני זה  ֶלת ָכּ / ּוְקפּוָאה ּוֻמְגֶבּ

אינו בלעדי לשמש. אבידן ראה בשנות החמישים כיצד הופך כל צבא 

י  ִבּ השמים את אורו, לפני שהוא, אבידן, יספיק להפוך את עורו: "ִמַגּ

חּוץ ַמְדִליִקים ָרֵקטֹות" )"האסיר", עמ' 16(. ילֹות ַההֹוִזים, / ַאְך ַבּ ִנְקְלפּו ַהֵלּ

אבידן פחד ממצב ביניים, שבו מדעי הטבע יעקרו אותנו ממקומנו 

במרכז היקום, מבלי שתהיה לנו את הטכנולוגיה המעשית, ואת התנופה 

הרגשית, לתור את היקום ממש, כך שאנו נישאר תלויים בין שמים 

חּוַסת–ַחְמָצן  תֹוְך / ַאְטמֹוְסֵפָרה ְדּ נּוָפה ְורַֹחְבֵלב ְבּ וארץ, "ְיצּוִרים ַחְסֵרי ְתּ

ְמֹאד" )"שנאה ארוכטווח", עמ' 46(.

יצורים חסרי תנופה בתוך אטמוספרה דחוסה

כעת אפשר לגשת לקריאה מחודשת ב"נחיתת–לא–אונס". הירח בשיר 

אינו הירח הטבעי של הארץ, אלא הירח המלאכותי לונה 1. למעשה, 

המילה "לוויין" היא חידוש לשוני של משה שרת, שטבע אותה בעקבות 

שיגור ספוטניק, והיא טרם השתרשה ב–1959. ואילו מילים מדויקות 

יותר לתיאור מהותה של לונה 1, כמו "גשושית", כלל לא היו בנמצא - 

כפי שיעידו העיתונים, שכינו אותה בשמות שונים ומשונים כמו "קליע 

קוסמי" או "טיל קוסמי" )לפני החטאת הירח( ו"ירח מלאכותי" או 

"כוכב לכת מלאכותי" )אחרי הכניסה למסלול סביב השמש(.

לכן לא מדובר בירח שלנו המתעד לנחות על הארץ, אלא בירח מלאכותי 

משלנו המתעד לנחות על הירח. אבידן משים עצמו אפוא בתפקיד 

הלוניק: יש לו תפקיד אחד, כיוונחיתה אחד, אבל הוא מסרב לנחות 

בתנאים הנחותים שמציע לו מרכז הבקרה במוסקבה. לו, לאבידן 1, 

יש תכניות נחיתה אחרות, אבל הם מגנים את שיריו, ממיינים את 

שידוריו, קוראים לו "מושחת" ומודיעים בתוקף שלא יענו לרצונו 

לנחות "נחיתת–לא–אונס". וכמו הלוניק הסורר ש"סירב" להתרסק על 

הירח ו"העדיף" להמשיך בדרכו - כך אבידן מעדיף לנסות את מזלו 

בין כוכבים, לדון עצמו לחיים של בדידות מזהרת, מאשר לתקשר עם 

האנשים האלה, עם אותם "יצורים חסרי תנופה / בתוך אטמוספרה 

דחוסה".

לפנינו משא ומתן בין שני צדדים: אבידן והאנושות. הירח )הטבעי( הוא 

סמלו של הגאון הרומנטי, דמותו של אבידן כמובן. כבר אין לו, למשורר 

ִמים ָהֵהם  ָיּ כמו אבידן, מקום של כבוד בדמיון ההמון, כפי שהיה "ָאז ַבּ

י ְשַׁנִים". אז הוא היה פשוט מתעלם  ם / ִפּ דֹול ּוְמַחֵמּ ֶשָׁהָיה ֲעַדִין ָגּ / ְכּ

מתעלם מתעלם מהם. היום זה כבר לא כל כך פשוט. לכן הוא מנסה 

להשתחרר מכבידתם, שהפכה מכבידה, ולהפוך לירח מלאכותי. אלא 

שדווקא עכשיו הוא זקוק לאישורם. וכשהם לא מאשרים לו מעמד 

מיוחד, אוטונומי, אבידן מבכר לשוב ולהיות משורר רומנטי - להפוך 

חזרה לירח הטבעי - ובלבד שלא יאלץ להתברגן, להתערבב עם כל 

ֶדם ַמָזּר מּוָזר  ִמקֹּ המגנים והממיינים: "ְוָלֵכן הּוא ָחַזר ָחַזר ָחַזר / ִלְהיֹות ְכּ
ר ְוֶחְציֹו ַקר / ְוֻכּלֹו ֲאָנחֹות".4 / ֶחְציֹו לֹא ֻמָכּ

השיר מתאר מצב ביניים טרגי. מצד אחד אנושות שעוד אינה יכולה 

לנחות על הירח, ומצד שני ירח שכבר אינו מאיר ומחמם את לילות 

האנשים. מצד אחד האנשים כבר זנחו את הירח הרומנטי כמגדלור 

החולמים והאוהבים, הסהרוריים ומוכי הירח, ומצד שני הם טרם 

אימצו את אורח החיים המלאכותי, המהיר והעוצמתי, של הלוויינים. 

זהו עולם שכבר יש בו שידורים, אבל עדיין יש בו גינויים.

4 

ה"אנחות", כפי שמציין פרי 

)עמ' 281(, הן מטונימיות 

לאנחות הנאהבים: "הירח, 

הנחקר והמוכר, או ירח 

שהוא 'תוצר אנושי' - נכנע 

ושב להיות מזר מוזר, 

רומנאטי, שהנאהבים 

נאנחים לאורו בלילות־ירח־

רומאנטיים )ועל כן - באופן 

מיטונימי - הוא עצמו 'כולו 

אנחות'(".
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ובאמצע, בין פטיש האדם המפספס לסדן היקום המפוספס, ישנו 

אבידן: משורר רומנטי בישראל הקטנה של שנות החמישים. אדם 

שבא לעולם בטרם עת ומאוחר מדי.

ֶׁמשׁ", הוא כותב בשיר מאותה תקופה,  ֶשּ ה ַמֲאִמין ַבּ "ְשַׁכח אֹוִתי / ִאם ַאָתּ

י, / ֲעמּוס  ק ִמַדּ י ֶאְלּתֹוְך עֹוָלם ְמֻתָיּ "מרחק בטוח" )עמ' 108(. "נֹוַלְדִתּ

ׁים ָשָׁנה קֶֹדְמָלֵכן, /  י ֲחִמִשּ בּויֹות ֵאיְנְספֹר. / ִאּלּו נֹוַלְדִתּ ִשּׁקּוִלים ְוִהְתַחְיּ

ה יֹוֵתר / ִעם  ְנִסּבֹות ֲחִגיִגּיֹות ַהְרֵבּ ַע ֶאל ַעְצִמי / ִבּ ֵכן ֶשָׁהִייִתי ִמְתַוֵדּ ִיָתּ

ָיר ָעֶבה / ְואֹוִתּיֹות ּגֹוטּיֹות". עּוַדת–ֵלָדה ַאֶחֶרת / ִמְנּ ְתּ

אַמִים, יֹוֵתר / ֶשֶׁמשׁ  עֹוָלם יֹוֵתר ַמִים ִמלֹּ ל ְזַמן / ֶשֵׁיּשׁ ָבּ ויחד עם זאת, "ָכּ

ֶשֶׁקט ּוִמּתֹוְך ְרָוָחה ַיֲחִסית ַלּדֹור /  ר ֲעַדִין / ְלִהְתּכֹוֵנן ְבּ אֶשֶׁמׁש, ֻמָתּ ִמלֹּ

ַע ֶאת / ַהְיִציָאה  אן ָוָהְלָאה, ְלַבֵצּ א. ַעְכָשׁו / ִמיֶשׁהּו ֻמְכָרח ָלנּוַע ִמָכּ ַהָבּ

שּׁות" )"קיץ 1962",  נּות ְוֵאין ִהְתַחְדּ ְלָעֶדיָה / ֵאין ָאָמּ יִנְמַנַעת, ֶשִׁבּ ְלִתּ ַהִבּ

עמ' 127-126(.
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 קפלה קולות

 ַהַבּיִת ָמלֵא מוּזִיַקאנְִטים.
 ָאִבי ִאִמּי ַאִחים ָאחוֹת.
 כָּל ֶאָחד ָקם ִמְמּקוֹרוֹ.

ירוֹ.  כָּל ֶאָחד אוֵֹחז כִּנּוֹרוֹ וְִשׁ

 גְָּמרוּ ַהלֵּל – כָּל ֶאָחד
ב לְִמקוֹרוֹ ְרחוֹקוֹ.  ָשׁ

ירוֹ.  כִּנּוֹרוֹ לְִמקוֹמוֹ וְִשׁ
א. ַרק ָהֲאדָָמה ׁשוַֹמַעת ַשׁ

מצד אחד, "קפלה קולות", השיר שפותח את הספר בעל אותו שם,1 

הוא שיר אבות ישורוני טיפוסי, לפחות מצד חומרי הליבה שלו; גם 

הוא, כרבים כמותו, אינו אלא וריאציה על אותו נושא–יסוד שעל גבו 

צמח עולמו השירי המאוחר של המשורר: האבל על אובדן המשפחה 

והצורך הבוער בבן הבכור מוכה–האשם להנציח את זכרה דרך המדיום 

השירי. מצד שני, בולט שיר זה כחריג בנוף הישורוני: הוא מציג חיזיון 

תיאטרלי פנטסטי לא שכיח, שבמסגרתו מתגלגלים בני המשפחה 

המתים בנגניה של תזמורת כלייזמרים המגיעה להופיע בפני הבן 

החי בביתו, בנגינה ובשיר.   

המלה הראשונה בכותרת השיר, "קפלה", מפנה אל היידיש, שפת האם 

הזנוחה: קפלה = תזמורת רב–קולית, ובפרט של כלייזמרים.2 קפלה, 

כידוע, היא גם בית תפילה קטן שנבנה לזכרם של קדושים, מלכים, 

אצילים או תורמים שהכנסייה הייתה חפצה ביקרם, ושלרוב נקברו 

בתוך המבנה עצמו. שלא כבתי התפילה הציבוריים הגדולים, הקפלה 

אפשרה למתפלל לקיים פולחן אישי ואינטימי לצורך התייחדות עם 

המתים. בצירוף המלה "קולות", ה"קפלה" מספרת את הסיפור כולו: 

המרחב הריטואלי של זיכרון ואזכרה הופך לאולם אירועים והחלל 

הקר שמיועד להנצחת המתים מתמלא בצלילי חייה של המשפחה–

תזמורת )בעצמה קפלה, כאמור( שהושבה לחיים. בלילת המרחבים 

גולשת אל תוך השורה הראשונה ומוליכה מהאינטימי לאינטימי–יותר: 

הקפלה, מתברר, היא לא אחרת מאשר הבית; בימת החזיונות שורצת 

המוזיקאנטים היא מקדשו הפרטי ביותר של הבן. זהו המרחב הטקסי 
שבו תיעשה "עבודת הזכרונות".3

ל ֶאָחד",  ל - ָכּ ְמרּו ַהֵלּ ולא די בכך. השורה הראשונה של הבית השני, "ָגּ

מפנה למסכת "פסחים" העוסקת, בין השאר, בסדר הקרבת קרבן פסח 

ת ְשִׁנָיּה. ָיְצָתה ְשִׁנָיּה, ִנְכְנָסה  ת ִראשֹׁוָנה ְוִנְכְנָסה ַכּ בבית המקדש: "ָיְצָתה ַכּ

ִׁליִשׁית. ָקְראּו ֶאת  ה ְוַהְשּ ִׁנָיּ ְך ַמֲעֵשׂה ַהְשּ ַמֲעֵשׂה ָהִראשֹׁוָנה ָכּ ְשִׁליִשׁית. ְכּ
שּׁו ִמיֵמיֶהם".4  א ִשְׁלּ י ֶשׁלֹּ שּׁו, ַאף ַעל ִפּ ְמרּו ָשׁנּו, ְוִאם ָשׁנּו ִשֵׁלּ ל. ִאם ָגּ  ַהַהֵלּ

רמיזה זו למסכת התלמודית כורכת את החיזיון הפנטסטי בנשגב 

ובנורא: בנשגב, משום שהיא מחברת את החינגה הפוליפונית העממית 

לבית המקדש, שם שרו הלויים בעת טקסי הקרבת הקורבנות. הלהקה 

הגלותית קלילת–הקשת מתגלגלת בלהקה דתית חמורת–סבר המשרתת 

בקודש; שירת–החולין - בשירי הלל; הקפלה–בית - בקודש הקודשים 

היהודי. המוסיקה היא הדבק והמוליך, ומה שחיבר בין הדובר למשפחתו 

מחבר בתורו את המשפחה אל צור מחצבתה. ורמיזה זו כרוכה כאמור גם 

בנורא, משום שהיא קושרת את נגינת המשפחה הרצוחה, זו שהועלתה 

על המזבח כרבות אחרות כמותה, לטקס הקרבת הקורבנות במקדש, 

הוא זבח פסח. ועד הקדושים הוא ועד הנרצחים. אלה השרים הלל 

למקריבים - הועלו בעצמם על המוקד. אקורד של קדושה בלולה 

בקטסטרופה צונח באחת על הרוח הקלילה שהביאה איתה התזמורת 

עת עולה השאלה הבלתי–נמנעת, האם אפשר שהמוזיקאנטים 
השרופים מלווים בנגינתם את הקרבתם שלהם.5

עם שגמרו את ההלל - ולא שנו - נעלמים המנגנים על כליהם ושיריהם. 

קֹורֹו" שב עתה "ִלְמקֹורֹו ְרחֹוקֹו", אי–שם בממלכת  כל מי ש"ָקם ִמְמּ

הרוחות. הקולות משתתקים כולם, זולת צליל אחד שנותר להתנגן: "ַרק 

ָהֲאָדָמה שֹׁוַמַעת ַשׁא". שוב היידיש, שלה שמורה זכות המלה האחרונה 

כשם ששמורה לה זכות המלה הראשונה. "שא" ביידיש משמעותה 

הס, שקט. מהיכן נלחש ההס הפרדוקסלי הזה, צלילה של הדממה, 

ומדוע רק האדמה יכולה לשמוע אותו? זו הפעם הראשונה בשיר שעניין 

השמיעה מוזכר - רגע לפני הסוף ודווקא אחרי שהמוסיקה גוועה, 

דווקא אחרי שלא נותר עוד בעצם מה לשמוע. הרגע הזה חושף את 

האמת הנוראה ששירת ישורון מתעמתת איתה פעם אחר פעם: כל 

מה שנשאר מצלילי העולם שאבד - מאינספור הקולות שאכלסו אותו 

 הבית מלא "ַשׁא"

/ אסיף רחמים

1 

ראו אבות ישורון "קפלה 

קולות", 1977.

2 

 II ראו כל כתבי אבות ישורון

1997, עמוד 269.

3 

ראו "עבודת הזכרונות" 

בתוך: "אדון מנוחה" 1990, 

 עמוד 137. 

4 

פסחים ה' משנה ז'. וראו 

גם תוספתא מסכת פסחים 

רֹוב ֵאֶצל  ֵהן ַהָקּ הלכה י"א:" כֹּ

ַח שֹׁוְפכֹו ְשִׁפיָכה ַאַחת  ְזֵבּ ַהִמּ

א  ֶנֶגד ַהְיּסֹוד. ִאם ְשָׁפכֹו ֶשׁלֹּ ְכּ

ם  סּול. ַהְלִוִיּ ֶנֶגד ַהְיּסֹוד, ָפּ ְכּ

ל  עֹוְמִדין ַעל ּדּוָכָנן ְוגֹוְמִרין ַהֵלּ

ְמרּו, ָשׁנּו, ְוִאם  ּשּׁוָרה. ִאם ָגּ ַבּ

א  י ֶשׁלֹּ שּׁו, ְוַאף ַעל ִפּ ָשׁנּו, ִשֵלּ

שּׁו ִמיֵמיֶהן" )כתב־יד  ִשְלּ

 וינה, פירוש ליברמן(.

5 

עולה על הדעת מכת 

בכורות, אם כי בשינוי אחד 

מהותי: בשיר שלפנינו 

דווקא הבן הבכור הוא 

שנותר בחיים והוא זה 

שאמון על שמירת הזכר של 

שאר בני־הבית ההרוגים. 

מנקודת מבט ישורונית, זוהי 

מכת הבכורות האמיתית.
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ומאינספור האנשים ששרו בו את שירת חייהם - הוא קולו של השקט, 

המשייט, עקר וחלול, על פני האדמה. ההברה הפתוחה שחותמת את 

השיר מאפשרת לצליל הזה להימשך לבדו באין מפריע, שר א–קפלה.

הפער בין המוסיקה שפתחה את השיר לבין קולה של הדממה שחותם 

אותו הוא הפער הבלתי נסבל בין מה שיכול היה להיות לולא אבד 

לבין מה שישנו. הוא מומחש דרך הסימטריה המעוותת שהשיר מייצר, 

ושמוכמנת בתוך המבנה המהודק של שני בתים בני ארבע שורות כל 

אחד: השורה השנייה של הבית הראשון עומדת כנגד השורה הראשונה 

של הבית השני; השורה השלישית של הבית הראשון - כנגד השורה 

השנייה של הבית השני; והשורה הרביעית של הבית הראשון - כנגד 

השורה השלישית של הבית השני. אנו נשארים אפוא עם הצמד 

האחרון, זה שמורכב מהשורה הראשונה בבית הראשון ומהרביעית 

ִית ָמֵלא מּוִזיַקאְנִטים" ו"ַרק ָהֲאָדָמה שֹׁוַמַעת  והאחרונה בבית השני: "ַהַבּ

ַשׁא". העימות של שתי השורות הללו מביא את הדיסוננס, שהצמדים 

הקודמים החלו בבנייתו, לשיאו. האוטופיה שאיתה פתחנו מסתיימת 

במפח נפש. מה שראשיתו בתנופה גדולה, בְמלאּות ויטאלית ושמחה, 

אחריתו בחבטה מהדהדת אל קרקע המציאות, אל האדמה שבה 
קבורים המוזיקאנטים ששוב לא ישמיעו צליל לעולם.6

בסופו, השיר מותיר אותנו עם ה"מנגינה" היחידה שאיננה תולדה של 

זיכרון והיזכרות, שאיננה מעשה דמיון אלא מה שנמצא כאן ועכשיו, 

על כל כובד משקלו. זה גם הרגע שבו הקירות המגוננים מתפוגגים 

והמרחב נפרץ ומאבד את מובחנותו: לא עוד קפלה, לא מקדש ולא 

בית אלא אדמה - קרה, רחבת–ידיים, שוממה.

הפרלמוטרים לא ילוהקו יותר בשירת ישורון לשיר ולנגן בפני הבן, 

אבל הם יוסיפו להופיע פעם אחר פעם, באינספור מחזות אבסורדיים 

ֻני ַעל  ֲׁאִני ֹאֵמר ָבּ ל ַמה ֶשּ אחרים, דובבים מגרונו של זה שנשאר: "ָכּ
י ְוָאִבי ְוֲאחִֹתי / ְוֶאָחי".7 ָׁחֵסר ִלי ֻהא ִאִמּ ל ַמה ֶשּ י ָכּ ֻסְרד. / ִכּ ַאְבּ

6 

ים / ֶזה ֲאָדָמה. / ֻחץ  "סֹף ַהַחִיּ

ִמֶזּה / ֵאין סֹף". ראו "נראה 

לי להתנתק מהחבר'ה", 

בתוך: "אדון מנוחה" 1990, 

עמ' 65.

7 

ראו "להתעטף בהם", שם, 

עמ' 155.
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