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תשדורות מלוויין ריגול

 תפקידים

- 

שמענו שחקנית אחת אומרת: תפקידה של האמנות לבקר את הממסד. וזה 

נשמע יפה, אפילו אמיץ, אבל זה לא נכון. זה תפקידה של העיתונות. תפקידה 

של העיתונות לבקר את הממסד. תפקידה של האמנות לבקר את האדם. כי 

הממסד זה תמיד מישהו אחר. ואילו האדם זה תמיד גם אני. יחי ההבדל הקטן, 

וההו כה אמיץ, בין ביקורת לביקורת עצמית.

 נטלי כהן וקסברג

- 

אנחנו מחרבנים על הדגל, ומחרבנים על המחרבנים על הדגל. איננו דוגלים 

בדגל ואיננו דוגלים בחרא. דגל וחרא - אותו חרא. כי חרבון הוא תוצאה של 

פעילות תקינה של המערכת המטאבולית, פטריוטיזם הוא תוצאה של פעילות 

תקינה של המערכת הסנטימנטלית וחרבון על דגלים הוא תוצאה של פעילות 

תקינה של המערכת הקפיטליסטית, שאינה יודעת לעכל אלא צואה בצאתה 

כמחאה.

 ובשביל מה?

- 

אמנים שאינם מאמינים ביצירה מקורית; חוקרים שאינם מאמינים במציאות 

חיצונית; היסטוריונים שאינם מאמינים באמת היסטורית; פעילים שאינם 

מאמינים בקידמה; מבקרים שאינם מאמינים באיכויות אובייקטיביות. אם 

הכול נרטיבים והגמוניות, הדהודים וציטוטים, התקבלות וממסדים - בשביל 

מה לקום בבוקר?

 שקיעתה של אימפריית הגמדים

- 

ההגירה המוסלמית לאירופה, שבאה בעקבות הקולוניאליזם האירופאי באסיה 

ובאפריקה, שבא בעקבות התחזקות ספרד ופורטוגל לאחר שחרורן מהכיבוש 

המוסלמי, שבא לאחר מסעות הצלב של האירופאים במזרח התיכון, שבאו 

לאחר שהמוסלמים כבשו את ביזנטיון, חושפת אמת פשוטה: כששחפית 

הקוטב גומאת בחייה מרחק הכפול ממרחק הירח מכדור הארץ, האדם, 

החכם ממנה שבעתיים, מקיף עצמו לדעת תריסר חודשים בשנה. אילו נהגה 

האבולוציה בחסד רב יותר עם שחפית הקוטב, היכן שצולחות כיום ספינות את 

הים התיכון, אוטומובילים היו שוברים את מהירות האור בדרכם להקים קנים 

במצרים הפרעונית. העיתונים מדברים על סופה של התרבות המודרנית, ואילו 

אנו שואלים: מתי נזכה לחזות בראשיתה?

 ועדיין 1

- 

ועדיין יש סוציולוגים שיושבים על גבעת אוניברסיטת תל אביב, משקיפים על 

הנעשה במזרח התיכון ואומרים זה לזה: "אתה יודע מה ישראל באמת צריכה 

לעשות? להשתלב במרחב".

 ועדיין 2

- 

ועדיין יש סוציולוגים שיושבים על גבעת אוניברסיטת תל אביב, משקיפים 

על הנעשה במזרח התיכון ואומרים זה לזה: "אתה יודע מה באמת חסר פה? 

פוליטיקה של זהויות".

 סליחה

- 

סליחה, אבל זאת לא "קריאה חתרנית" אם ככה מלמדים לקרוא בכל 

האוניברסיטאות, בכל מדינות המערב, כבר 40 שנה ככה.
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 שיר שמאלמזרחי

 )אפרופו צ'כוב(

- 

 רומזים לנו שיש שמאל אחר.

 טוב שמישהו יודע על זה.

 אם יש שמאל אחר ה

 ביאוהו לכאן ונצביע לו נ

 דבר גלויות, יש או אין.

 שכבר אנחנו עייפימאוד מ

 מפלגותינו הצמוקות וכל

 הזמן מראים לנו בסטטוסים ש

 באמת יש משהו אחר וגם א

 נחנו מרגישים שזה לא סתם

 שמאשימים את כולם בגזענות.

 ואם יש שמאל אחר ב"מרחב"

 אחר מזרחים חדשים ויודעים ל

 מה לא יביאו לכאן כמה ל

 למד את בוחרינו הימנים ואו

 לי ישכינו גם שלום כ

שאנחנו עייפים ומפסידימאוד. 

 אם אמיר גלבע היה בוגר החוגים לספרות באוניברסיטאות ישראל

- 

"שיר בבוקר בבוקר" היה הולך ככה: פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא 

נרטיב ומתחיל שיח, ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא "האחר".

 אקרובעתה

- 

לאחרונה ראתה אור "נפלאתה", אנתולוגיה שמכנסת שירים להט"ביים 

מ–3,000 השנים האחרונות. כל המשיב לחיק הציבור שירה שנשכחה, ראוי 

לברכו. 

אבל הנימוק שהמציאו עורכי האנתולוגיה לכינוסה יכול ללמד אותנו 

שיעור מאלף על אילופם של חיי הרוח בישראל. "בעת שניגשנו לערוך את 

האנתולוגיה הזאת", כותבים העורכים בפתח הדבר, "חשבנו בראש וראשונה 

על הנער או הנערה שאנו עצמנו היינו... אם קראנו שיר אהבה של אלתרמן 

או של אבידן וביקשנו לחוש הזדהות עם האוהב או עם הנאהבת, היה עלינו 

לעשות אקרובטיקה תודעתית של ממש ולהחליף בין המינים".

אקרובטיקה תודעתית של ממש! להפוך שווא נח - לפתח! ואם המרה פשוטה 

של מין דקדוקי היא אקרובטיקה תודעתית המאתגרת את כוחות העורכים 

וקוראיהם, איך אלה או אלה יתמודדו עם שירי האהבה של אלתרמן או של 

אבידן? איך אלה או אלה יתמודדו עם שירי האהבה למת של אלתרמן, עם 

שירי האהבה לאבידן של אבידן?

התשובה: הם לא. הם רק רוצים לוודא שאלה שירי אהבה עליהם. כי אם 

מגישים להם שיר נפלא הם אומרים: כן, אבל מה זה אומר עלי? כי אם זה לא 

אומר משהו עלי אז זה לא מדבר אלי, ואם זה לא מדבר עלי ולא מדבר אלי אז 

זה לא מעניין אותי. כי לא השיר נפלא, נפלאני.
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 המכתב של ג'ימי קרטר

- 

אם עולמנו יחרב עלינו מחר, אנו בני האדם נשאיר אחרינו שובל ארוך 

של אותות ואיתותים, להקות פוסט פאנק, דיווחי תנועה, תכניות בישול 

ואקטואליה רכה - אבל רק טקסט כתוב אחד: המכתב של ג'ימי קרטר.

המכתב של ג'ימי קרטר צורף ל"תקליט הזהב" שעל סיפון החלליות וויאג'ר 1 

ו–2, ששוגרו ב–1977. נכון לכתיבת שורות אלו, המכתב של קרטר נמצא מחוץ 

למערכת השמש, במרחק של 20,108,681,344 ק"מ ממירי רגב. הנה לכם 

אקרובטיקה תודעתית של ממש.

ואפשר להניח שיש לא מעט רגעים מוזרים בחייו של נשיא מעצמה, אבל ספק 

אם היה רגע מוזר יותר מאותו רגע בו הנשיא קרטר התבקש או התנדב לכתוב 

מכתב שייקרא עוד מיליארד שנה, אם אמנם ייקרא אי פעם, על ידי יצורים 

שאינם מבינים את שפתו, וספק אם יבינו את מחשבותיו ורגשותיו. וכך הוא 

כותב להם:

"אנו שולחים הודעה זאת אל הקוסמוס. היא עתידה לשרוד מיליארד שנים 

אל העתיד, כשהציוויליזציה שלנו תשתנה מן היסוד ופני הארץ עשויים 

להשתנות ללא היכר. מתוך 200 מיליארד הכוכבים בגלקסיית שביל החלב, 

בחלקם - אולי ברובם - עשויים להיות כוכבי לכת מיושבים בתרבויות חלל. 

אם ציוויליזציה אחת כזאת תיירט את וויאג'ר ותוכל להבין את התוכן המוקלט 

הזה, הנה ההודעה שלנו:

זוהי מתנה מעולם קטן ונידח, מזכרת מהצלילים שלנו, מהמדע שלנו, 

מהדימויים שלנו, מהמוזיקה שלנו, מהמחשבות שלנו ומהרגשות שלנו. אנחנו 

מנסים לשרוד את הזמן שלנו על מנת שנוכל לחיות אל תוך הזמן שלכם. 

יום אחד, אחרי שנפתור את הבעיות שעומדות בפנינו, אנו מקווים להצטרף 

לקהילה של תרבויות גלקטיות. התקליט הזה מייצג את התקווה שלנו ואת 

הנחישות שלנו, ואת הרצון הטוב שלנו ביקום ענק ומעורר יראה".

כתב העת שלפניך אינו ממוען אליך. הוא אינו פונה אליך, הוא אינו מייצג אותך, 

הוא אינו מתעניין בך. זהו כתב עת אדיש לגמרי לענייני השעה, ורק בקושי ער 

לענייני המאה. ואם הוא נראה לך מוזר, זה רק בגלל שהוא אינו מנסה למכור 

לך מוצר.

כי כתב העת שלפניך הוא שי. שי של הצלילים שלנו, המדע שלנו, הדימויים 

שלנו, המוזיקה שלנו, המחשבות שלנו והרגשות שלנו. הוא מייצג את התקווה 

שלנו ואת הנחישות שלנו לדבר מוזר בעולם קטן ומלא ברברת ברורה, ממותגת 

וממוסחרת. הוא מייצג את הרצון הטוב שלנו להיות קצת יראים ביקום ענק 

ומעורר יראה.

אנחנו כותבים שירה כי אנו מאמינים שהדרך היחידה לפרוע את הסדר הקיים 

היא לא להיות מסודר. אנחנו פורשים מהשאיפה האנושית להיות מובנים כי 

אנו מאמינים שהמצב האנושי אינו אנושי עוד, כך שלשירה מובנת, צודקת ככל 

שתהיה, אין עוד מובן אלא המשך עיקורו וסירוסו של האדם. מאמרים לעיתון 

אנחנו כותבים לעיתון, בלשון מאמרים של עיתון. שירה אנחנו כותבים בלשון 

חייזרים.

עודד כרמלי ועמנואל לוי
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וְַעָתּה ֲחדַר ַהַמּדְֵרגוֹת ַמְמִריא ֵמַהִמּגְדָּל

וְַאָתּה ְמַטפֵּס כִּי ַאָתּה

ְבִּטּפוּס ּתוֹפֵס ַאְרכִיֶטְקטוָּרה. ִטיּפוּס ֶשׁ

כְּבוֹד ָהַאדְִריכָל, ְרֵאה: ַאָתּה ָבֲּענָנִים!

ֲאָבל ַהיּוֹם ָבִּהיר ָבִּהיר בּוֵֹהק.

ֶמׁש לַָעִמּים! ָאז כְּבוֹד ָהַאדְִריכָל: ֱהיֵה לְֶשׁ

ֲאָבל ָהִעיר ָהִעיר חוָֹסה

ְבּצֵל ִמפְַעל ַהֶמּלֶט ַהגָּדוֹל.

וְִּעים ְבּקוֹל גָּדוֹל: ֶביָה ְמַשׁ ּתוָֹשׁ

ַהְמַּהנְדֵּס! ַאָתּה רוֹצֶה לְִבנוֹת

ִקְריָה לְלֹא קוֹרוֹת,

ִקְריַת ֱהיוֹת,

ַאךְ ָמה לְגֵַבּי ּפוֲֹעלֵי ִמפְַעל ַהֶמּלֶט ַהגָּדוֹל?

וְַאף ַאָתּה ֱאמֹר לֶָהם: ֵאין ְבָּעיָה.

ְבּצֶֹמת ַרְמלֹד

נִפְַתּח ְסנִיף פִּּתוַּח לִַמּין ַהְמּקוִֹמי.

ֵמֵעֶבר לַכְִּביׁש

ֲעבוּר יַלְדֵיֶהם

נִפְַתּח ַתֲּחנַת ִטפַּת ָחלָל.

)4(

יר ִקינָה לִָעיר ֵתֵּבל זֶה ִשׁ

ל ָבֶּבל גּוָֹרלָּה כְֶּשׁ ֶשׁ

לְִמצֹא לָּה ֵאל נוֶֹטה לִכְעֹס

אֹף ֵאלָיו וְָאז לְִקרֹס. לְִשׁ

יר ִקינָה ְמאוֹד ַעלִּיז. זֶה ִשׁ

יר ִקינָה לְֵאל ָרגִיז זֶה ִשׁ

כָּל ָבּלָָטה לוֹ ִהיא ֶקֶבר ֶשׁ

וְכָל ְקָבָריו ֵהם ֻסלָּמוֹת

וְִאם ַרק נְַטפֵּס ֵמֵעֶבר

לָּנוּ כָּל ָהעוֹלָמוֹת. ֶשׁ

 סער יכיןאדריכלות המין

)1(

מוּזָָרה

ל ַההוֹמוֹ ַספְּיֵנְס ָאָמּנוּת ַהדּוֹרוֹת ָהִראׁשוֹנִים ֶשׁ

וְגַם

ל ַההוֹמוֹ ַספְּיֵנְס ָאָמּנוּת ַהדּוֹרוֹת ָהַאֲחרוֹנִים ֶשׁ

מוּזָָרה.

ַבְּקּצָווֹת נְִרֶאה ֶשׁ

ָאָמּנֵי ַהִמּין ִמְתַאְמּנִים ְבּמוּזָרוּת.

נָּה ֻשׁ ַבָּקּצֶה ָהֶאָחד כִּי ַרק ָעלוּ ִמן ַהדְָּמָמה ַהְמּ

נִי כִּי. וַּבָקּצֶה ַהֵשּׁ

)2(

ְבִּסכּוּם כְִּמַעט סוֹפִי, ָהיָה יֹפִי.

ל ַחיָּה ַההוֹמוֹ ַספְּיֵנְס ָהיָה יֹפִי ֶשׁ

ל ֵרַאְקצִיָּה וְַהַחיּוֹת ָהיוּ יֹפִי ֶשׁ

ל ֶחלְִקיִקים וְָהֵרַאְקצִיּוֹת ָהיוּ יֹפִי ֶשׁ

ל ַתְּרגִּיל. וְַהֶחלְִקיִקים ָהיוּ יֹפִי ֶשׁ

ָהיָה. ֵאיזֶה יֹפִי ֶשׁ
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רעואל שועליעל כמה ציפורים בעיר

ִמי ָרָאה ֶאת ָהֲעַטלֵּפִים?

נֵי זוּגוֹת ְשׁ

נֵי עוְֹרִבים נֵי ְמׁשוְֹרִרים וְּשׁ ְשׁ

צוֹוְִחים

ֶקט יֵּׁש ֶשׁ ָתִּמיד כְֶּשׁ

ל ַחג לְֻאִמּי ְבֶּעֶרב ֶשׁ

וָֹאה אוֹ ְבּיוֹם ַהּשׁ

אוֹ ְבּיוֹם ַהכִּּפוִּרים – ׁשוְֹמִעים אוָֹתם

ַרע, ַרע, ַרע 

 

וְַהִאם ָרִאיָת ֶאת ַהדֻּכָּס ְבִּאְבּן גִַּבּירוֹל?

הוּא ֵמִביא ֲחִתיכַת ִהְתגַּלּוּת

הוּא ֵמִעיף ֲחִתיכוֹת ָבָּשׂר וְֻרדּוֹת וְׁשוֵֹרק

ים )נַצְלָנִים( לִָטים ֵהם )ָהעוְֹרִבים( גּוֹלְׁשִ וִּמכָּל ַהְשּׁ

ֲאָבל ֵהם לֹא אוֹכְלִים נְַקנִיִקיּוֹת

זֶה לֹא ַהָבָּשׂר

זֶה ִמְשָׂחק

ִביל ִמְשָׂחק ֵהם טוְֹרפִים כָּל דָָּבר. לִכְלוּךְ ַבּכְִּביׁש, ֲעַטלֵּפִים גַּם ִבְּשׁ

ֲאָבל ָהַאֲחרוֹנִים, לְַמרוֹת מוָֹחם ָהַעכְָבִּרי, עוְֹבדִים יַַחד

לֶָּהם לֹא ִמְסַתְּבּכִים זֶה ָבּזֶה ַהצִּפְצוּפִים ֶשׁ ִבְּתנַאי ֶשׁ

עוֹד לֹא ֻהזְכַּר( ֵמִתים. נִי מוּזָר ֶשׁ וְָאז ֵהם )וְזֶה צָפוּי וִּמצַּד ֵשׁ

ָבָּאִביב ָהרוֵֹתַח

ם ַחם ַאֲחֵרי גֶֶּשׁ

נַָקּר ְמֻטְמָטם  

דּוֹפֵק ֶאת ָהרֹאׁש ָבֵּעץ ָהֵעירֹם

בוּת וְּבלִי זִָקּה מוּזִיָקלִית ְבּלִי ִהְתַחְשּׁ

ְמזֲַעזֵַע ָענָף

וּמוׂחוֹ ָעף ַעל דָּפְנוָֹתיו

 

ם ַהַחם, ָהיָה בֶֹּקר לַח לִפְנֵי ַהגֶֶּשׁ

ֲאָבל לֹא ַרק, ֶאלָּא גַּם

יוֹנָה גּוֶֹרֶרת צִפְָּרנַיִם ַעל גַּג פַּח

הוָֹמה ַבּכְָּרַעיִם, ִמְתַענֶּגֶת ַעל ַמצַּע ַקׁש ְמזָֹהם

)ִאם יֵׁש לָּה גּוֹזָל – ֱאלוִֹהים, ֵאין לוֹ דָָּבר ִמלְַּבד ָהֵאיָמה וְַהְסָּתם(

פוּךְ ַבּכִּיּוֹר ַהבֶֹּקר ַהזֶּה כְּמוֹ ֶתּה ָשׁ

ֲאָבל ִמּתוֹךְ ַמָבּט ָבֲּעצִיצִים ַהנּוֹצְצִים

זָכְַרִתּי ֶאת ַהלַּיְלָה ַהּקוֹדֵם

ֶאת ַהְבּרוֹׁש

נְִּתלוּ בּוֹ ֲעַטלֵּפִים, דָּחוּף, לְִהְסַתּדֵּר ֶשׁ

)ַמְרֶאה נוֹצְִרי, ְמַבדֵּר( – 

חֹר וְכֵָבד ֶהָענָף ָהפַךְ ָשׁ

כְִּאלּוּ פְָּקעוּ לוֹ פֵּרוֹת פְִּתאוֹם

נִּכְפַּף ְבּכִוּוּן ְמֻסכָּן וְָאז פְָּרחוּ לְכָל ֵעֶבר ַעד ֶשׁ

ָמה ַעִתּיָקה ִמֶקֶּבר ָחשׂוּף קוּף כְּמוֹ נְָשׁ כְּמוֹ פֶַּרח ָאפֹר וְָשׁ

ְמהוַּמת ַעכְָבִּרים, ֱאלוִֹהים, ְקרוִּמיִּים

ִעוְִּרים מוִֹבילִים ִעוְִּרים

ְמַחפְִּשׂים כְּנִֵסיָּה וּפֵרוֹת נוָֹספִים

)וּלְפִי ַמגְדִּיר ַהצִּּפוִֹרים

ֲעַטלֵּפִים ֵהם ִבּכְלָל לֹא ָעפִים

נּוֹלְדוּ( ַרק נוֹפְלִים ֵמֶרגַע ֶשׁ

 

לרועי כספי
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ֵמַעל פְּנֵי ָבָּמה זוֹ ֲאנִי ְמָבֵרךְ ֶאת ַהיַּפָּנִים ַעל ַהצְלָָחָתם

טוּחוֹת ַעל פְּנֵיֶהם ַהְשּׁ

ַהִאם אוּכַל לְַבֵקּׁש לְָהנִיַח ֲעלֵיֶהם דְַּבר ָמה?

ַעל פְּנֵיֶהם ַהְמּתוּחוֹת

ֲאדוֹנִי

כַח ֶאת ַמְטַּרת ִבּּקוִּרי ְשׁ

ַאָתּה ְמשׂוֵֹחַח ִעם ָאִביךָ? יב כְֶּשׁ ַהִאם אוּכַל לְַבֵקּׁש לָבוֹא לְַהְקִשׁ

וִּבכְלָל

ב ַעל ֶמלַח? ָמה ַאָתּה חוֵֹשׁ

ַהֶמּלַח לָָבן וְזִָהיר וָּבִהיר וְָקָטן

ים? ָסְרִתּיִּים אוֹ ַהֲחדִָשׁ הוּא עוֵֹמד ָבֲּעָרכִים ַהיַּפָּנִיִּים ַהָמּ ב ֶשׁ ַהִאם ַאָתּה חוֵֹשׁ

ְסלַח לִי, ֲאנִי נְִמָהר

ָרצִיִתי לוַֹמר ָמה ֶשׁ

ַהִאם ְתַּקְבּלוּ אוִֹתי?

ָמִעיִּים יֵּׁש לִי ֲחלוֹמוֹת דּוּ־ַמְשׁ ֲאנִי ֶשׁ

ל צִיּוּר ֵבּין כֹּה וָכֹה ְמֻּחלָּק ְבּאוִֹתיּוֹת ֶשׁ ֲאנִי ֶשׁ

ִבי יְִהיֶה ְבּפוּגִ'י? וְִאם כֵּן, ַהִאם מוָֹשׁ

ֵאינֶנִּי ָרגִיל לְִרִעידוֹת ָהֲאדָָמה

ֲאָבל ִאם ַהַבּיִת ָעשׂוּי ַבְּמבּוּק

רוּת לְַרֵסּן ֶאת ַהֲחָרדָה ֲאנִי ַמֲאִמין ָבֶּאפְָשׁ

אוֹ לְפָחוֹת לָדוּן ְבּכָךְ ִעם ִאינְגִּ'ינֵר ְמקוִֹמי

ּתוֹדָה

ל זֶה ֲעבוִּרי ָמעוּת ֶשׁ ְשׁ ֵאינְךָ יוֹדֵַע ָמה ַהַמּ

ו. ֲאנִי נְִרגָּׁש, נְִרגָּׁש ְמאוֹד ַעכְָשׁ

נדב נוימןפרחים צבעונייםרעואל שועלימטרת ביקורי

פְָּרִחים כְִּאלּוּ לֹא ִמּתוֹךְ ֲאפֵלָה

גְִּבעוֹלֵי ָבָּשׂר צִנּוֹרוֹת ַמיִם ֶשׁ

ַחיִּים, ֶרֶטט ֱאלוִֹהים,

לֹא. פְָּרִחים לָגַַעת

לְִמרַֹח ַבּיָּדַיִם ְבַּשׂר

ֲעלֵי כּוֶֹתֶרת,

ֵריַח פֶַּרח ָקדוּם, ִראׁשוֹנִי.

צְָבִעים כְִּאלּוּ לֹא ִמּתוֹךְ ְתּהוֹם

פֶת רוַּח ֱאלוִֹהים נוֶֹשׁ ֶשׁ

ַחיִּים, ֵעינַיִם ִרּקוּדִים,

לֹא. צְָבִעים לָרוּץ

לִפְלׁש פָּנִים ְבּעוֹלָם ַחי

פֶּכֶת, פָּלֵָטה נְִשׁ

ְשֵׂרפַת אוֹר ַאלִּיָמה.

ה כְִּאלּוּ לֹא ִמּתוֹךְ צֶלַע ִאָשּׁ

ֵעזֶר כְּנֶגְדִּי ַחיַּי וְָאְבדָנִי ֶשׁ

ָתִּמיד, לְעוֹלָם לֹא,

ם ֹׁ ה לִנְש לֹא. ִאָשּׁ
לְכַף יָד דְּבוַּקת יֵָרךְ

לְֵסְרחוֹן ַהגּוּף ַהּטוֹב,

ַטַעם פֶַּרח צְִבעוֹנִי.
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 השירה מוזרה. זה סימן ההיכר שלה. שיר 
שאינו מוזר דיו אומרים עליו שהוא שיר פרוזאי. 
ושיר שאינו מוזר בכלל אומרים עליו שהוא שיר 

בפרוזה. שיר שירי, כלומר שיר בשירה, שומה 
עליו שיהיה טקסט שונה ומשונה מכל שאר 

הטקסטים - מהרומן ומהעיתון ומהשמפו.

 כמובן, יכול להיות שהשירה מוזרה כי 
אנחנו קוראים אותה בצורה מוזרה. יכול להיות 

שאם נקרא, למשל, תוויות שמפו בהקפדה 
וברצינות ובהתרגשות, או מול קהל עם ספוט 

ומיקרופון, נגלה שיר על כל שמפו. אבל ניסיונות 
אוונגרדיים לקרוא תוויות כשירים נעשים לפחות 

מאז ראשית המאה שעברה - ובינתיים השמפו 
נשאר שמפו והשירה נשארת שירה. מעטים, אם 

בכלל, מתבלבלים ביניהם. כי אין בכלל ספק שכל 
היקום הוא שיר אחד גדול, אלא שלא כולו כתוב 

ככה.

 ואפשר גם לטעון את אותה טענה 
סוציולוגית מהכיוון ההפוך: השירה מוזרה 

כמוסכמה חברתית של משוררים, שכותבים מוזר 
על מנת שיקראו אותם כמשוררים. גם זה קורה, 
כמובן, אבל למשורר שכזה נקרא משורר מאולץ 

או מלאכותי, כלומר משורר גרוע. כי מוזרות 
הטקסט היא אולי תנאי הכרחי לשירה, אבל 

היא בהחלט אינה תנאי מספיק לשירה טובה. 
על המוזרות השירית להיות אינהרנטית לטקסט, 

להיות איכשהו מוצדקת.

 כפי שיודע כל סטודנט לספרות, הבלשן 
רומאן יאקובסון הגדיר את המוזרות האינהרנטית–
מוצדקת הזאת כ"הטלת עיקרון שוויון הערך מציר 

הברירה לציר הצירוף". ובמילים אחרות: ברירת 
המילים לפי תכונותיהן האסתטיות–פנימיות, 

בנוסף או במקום משמעותן המילולית–חיצונית, 
וצירופן זו לזו עד שמתקבל שוויון ערך מסוים - 

כגון מצלול, חרוז ומשקל.

 הנה, לדוגמא, שורותיו החרוזות, השקולות 
ַעי, ְסָבַבְתנּו  והמוזרות של רבנו שמואל הנגיד: "ְמֻיָדּ

ּנּו  ִריָצה / ְוִהֶנּ ם ְפּ ים ֲאֶשׁר ֵאין ָבּ ִלּ ה / ְוַגְלַגּ ְמִחָצּ
ֵביָצה".  יָצה, ְוָהעֹוָלם ְכּ תֹוְך ֵבּ מֹו ֹאֶדם ְולֶֹבן / ְבּ ְכּ

עודד כרמלילמה השירה מוזרה?
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ברור ששמואל הנגיד בורר כאן את מילותיו גם, 
או בעיקר, לפי תכונותיהן האסתטיות–פנימיות. 

המילה "מחיצה", למשל, דומה מאוד למילה 
"חיץ" מבחינת המשמעות, אבל אם נחליף את 

המילה "מחיצה" במילה הנרדפת "חיץ" נפר את 
שוויון ערך המצלול, החרוז והמשקל - והטקסט 

שנקבל יהיה קצת פחות מוזר, כלומר קצת פחות 
פואטי וקצת יותר פרוזאי.

 עד כאן הכול טוב, ובעיקר יפה. אבל מה 
נגיד על שורות מוזרות לא פחות, שאינן מסודרות 

על ציר הצירוף אלא על ציר הברירה? מה נגיד 
על שירה שמתעלמת, הרבה יותר מטקסטים 
"רגילים", מהתכונות האסתטיות–פנימיות של 

המילים לטובת משמעותן המילולית–חיצונית? 
מה נגיד, למשל, על "אודת ניצחון" של אלוורו דה 

קמפוש, הטרונים של פרננדו פסואה, שמסתיימת 
ל ֵמַעל  ג ִעם ַהכֹּ בשורות המוזרות לעילא: "ְלַדֵלּ

ל! הּוּפ-ָלה! // הּוּפ ָלה, הּוּפ ָלה, הּוּפ-ָלה-הֹו,  ַלכֹּ
הּוּפ-ָלה! / ֵהי-ָהה! ֵהי-הֹו! הֹו-ֹו-ֹו-ֹו-ֹו! // ְז-ְז-ְז-ְז-

ל ָהֲאָנִשׁים ְוָכל  ְז-ְז-ְז-ְז-ְז-ְז-ְז-ְז // ֲאבֹוי ִלי ֶשֵׁאיִני ָכּ
קֹומֹות!" ַהְמּ

 בעיניי לפחות, שתי הדוגמאות הללו 
משונות בצורה שונה אך במידה שווה - וזאת 

למרות שהדוגמא השנייה אינה עושה כל 
שימוש ב"פונקציה הפואטית" של יאקובסון. 

ויש אינספור דוגמאות מוזרות אחרות, כי מוזרות 
השירה חוצה סגנונות, תרבויות ודורות. משמואל 

הנגיד ועד פרננדו פסואה, מהייקו ועד סונטה, 
מעלילות גילגמש ועד יואב עזרא - בידינו כמעט 
4,000 שנות שירה מכל רוחות העולם, וכל כולה 

מוזרה.

 לכאורה, השאלה "למה השירה מוזרה?" 
זהה לשאלה "מהי שירה?". אולם לשאלה 

הראשונה יש משמעות נוספת, שאין לשאלה 
האחרת. כי להבדיל מהשאלה הקלאסית "מהי 

שירה?", שהיא שאלה של הגדרה, לשאלה "למה 
השירה מוזרה?" תיתכן יותר מתשובה אפשרית 

אחת. שכן לאותה מוזרות ממש אפשר להגיע 
באמצעות מיקסום התכונות הפנימיות של השפה 

על חשבון התכונות החיצוניות - ואפשר להפך: 
באמצעות מיקסום התכונות החיצוניות של 

השפה על חשבון הפנימיות.
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 התוצאה תהיה מוזרה - כלומר שירה - 
במידה שווה. לאנשי רוח יש נטייה מוזרה להגדיר 

הגדרות כך שיוציאו את יריביהם מכל גדרות 
המחנה. אני לא מסכים עם הגדרת ההגדרה 

הזאת. אני לא חושב שיש דרך אחת לכתוב שירה, 
כך שכל השירה הנכתבת בדרך האחרת היא 

בהכרח לא–שירה. למעשה, אני חושב שהנטייה 
לפסול כן–שירים כלא–שירים במקום להתעמת 

איתם מפספסת את כל העניין בשירה, שהוא 
העימות עצמו.

 כי העימות עצמו הוא מה שהופך את 
השירה לעקרונית כל כך מבחינה רוחנית, הרבה 

מעל ומעבר לסך קוראיה וכותביה, הרבה מעל 
ומעבר לסך השפעותיה הישירות על התרבות 
והחברה. כי השאלה מה עלי לקרוא ואיך עלי 
לכתוב הופכת בשירה לשאלה פילוסופית מן 
המעלה הראשונה. כל אימת שאדם קורא או 
כותב שיר הוא נדרש להכריע בשורה ארוכה 

של שאלות יסוד כמו יחסי הצורה והתוכן, 
השפה והמחשבה, הגוף והנפש, החומר והרוח. 
ויתכן שיום אחד תהיה לנו תשובה או תשובות, 

פילוסופיות או מדעיות, לכל השאלות הללו. אבל 
עד שנגיע, אם אי פעם נגיע, לעמק שיהיה שווה 

להגיע אליו, לפנינו עומדת בחירה - ועם הבחירה 
גם האחריות המוסרית לבחירה.

 לכן השאלה שעומדת לפנינו איננה שאלה 
אונטולוגית, היא שאלה אתית: כיצד עלינו להזר 

את חיינו? האם עלינו לשרוק את יופי העולם 
או להשתנק ממנו? האם למצמץ נוכח השמש, 
או האם לקרוץ לה? הלא לאותה המיה מוזרה 
אפשר להגיע בבכי ואפשר בצחוק - אבל מה 

ראוי לעשות? מה מצדיק דיבור מוזר? מה מצדיק 
תקשורת, שהיא בכוונת תחילה פחות מתקשרת? 
מה מצדיק פרישה מהשאיפה האנושית, המובנת 

כל כך, להיות מובן?
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ל  ה ֶשׁ ב, ֵמזִיַע ְמַעט. ְתּחוָּשׁ ב מוּל ַהַמְּחֵשׁ כַָּמּה ֲאנִי נְִמצָא? ֲאנִי יוֵֹשׁ

ְמַּמלֵּא ֶאת ֶהָחלָל. ַמהוּ כֶֹּבד? ַמהוּ חֹם?  כֶֹּבד, ֶהֶבל ַחם וְָסִמיךְ ֶשׁ

כֵּיצַד ֶעצֶם יָכוֹל לָחוּׁש חֹם? 

ֲאנִי ֵאינֶנִּי ֶאלָּא כְּמוֹ  ִהנְּנִי – ֵהיכָן ֶשׁ ל ַהדָָּבר ֶשׁ ֲאנִי נוֹגֵַע ַבְּקּצָווֹת ֶשׁ

ָׂאּה,  גַּפְרוּר ְבּתוֹךְ ֻקפְַסת גַּפְרוִּרים, ֵאינֶנִּי נוֵֹשׂא ַהְבֵּעָרה ֶאלָּא ֻמָשּ

נִּדְלָק. ִמְּתַמלֵּא ַבֲּחִמימוּת, ֶשׁ ִמְּתַעכֵּל, ֶשׁ נְֶּחָרךְ, ֶשׁ דָָּבר ֶשׁ

נּוֹגֵַע ְבֵּרֵעהוּ, ַהָסּמוּךְ  ל ַעצְִמי כְּמוֹ גְַּרגִּיר חוֹל ֶשׁ ֲאנִי נוֹגֵַע ַבְּקּצָווֹת ֶשׁ

נּוֹגֵַע ְבֵּרֵעהוּ ֵאינוֹ נְִבדָּל, ִמְבִּחינַת ַעצְמוֹ, ִמגְַּרגִּיר  לוֹ, גְַּרגִּיר חוֹל ֶשׁ

ָמּצוּי ִמילְיוֹנֵי ִמילִין ִמגְַּרגִּיר חוֹל זוּלָתוֹ. חוֹל ֶשׁ

 ֲאנִי ֵאינִי ֶאלָּא דָָּבר ַאֵחר, לֹא ֻמכָּר, 

נֶּה ֲעבוִּרי. וְָהעוֹלָם ַעצְמוֹ ִהנּוֹ דָָּבר לֹא ֻמכָּר, ׁשוֹנֶה וְּמֻשׁ

ּמוִֹתיָרה חוָֹתם ַעל כַּף יָד,   ֲאנִי בֶֹּהן ְמכֶֻסּה ִבּדְיוֹ ְסגַלְגַּלָּה ֶשׁ

אוֹ ִמפְַרק יָד, אוֹ פִַּסּת נְיָר אוֹ ֶאֶבן אוֹ ִקיר.

ל דְָּבִרים,   ֵאינֶנִּי דָָּבר ֶאָחד, ֶאלָּא ַתֲּערֶֹבת ֶשׁ

וֹנִים ֵאלֶּה ֵמֵאלֶּה, ִהְתַהוּוּת. ּשׁ ֶשׁ

ם. ֶאָקֵּרא ְבֵּשׁ ֵאינֶנִּי ָקרוּי, לֹא יִָתּכֵן ֶשׁ

ר ְסִביבוֹ,  נְִּבדָּל ֵמֲאֶשׁ ם לְָמקוֹם ָסגוּר פָּתוַּח, ֶשׁ  ֵשׁ

ַאךְ ַהכֹּל ִמְתרוֵֹקן פְּנִיָמה, ֵאלָיו.

ָבֶּהם ֲאנִי נוֹגֵַע, לַַמֲּעָבר ִמֶמּנִּי ַהחוּצָה. ם לְַקּצָווֹת ֶשׁ ֵשׁ

ֲאנִי ִבּלְִתּי־ְמֻתיָּג, לֹא ְמכֻנֶּה.

לִּי ֶאת ַעצְִמי, ַאךְ גַּם  ֲאנִי ַקיָּם ֵמֵעֶבר לַיְּדִיָעה ֶשׁ וּם ֶשׁ ֲאנִי ָמצוּי, ִמּשׁ

ְסִּביבוֹ ִמְתַאְסּפִים ַהדְָּבִרים וֲַעדַיִן ׁשוֵֹמר  ֵאינִי ָמצוּי כִּי ֲאנִי גַּלְִעין ֶשׁ

ַעל ִהָבּדְלוּת ֵמֶהם.

שגיא אלנקוה¤

ְבּתוֹךְ ַהגָּרוֹן,

יֵׁש לִי לָׁשוֹן,

לִּי. לֹא ֶשׁ
ְ לָׁשוֹן ְבּתוֹך

ַהגָּרוֹן.

ֵאיךְ מוֲֹחִקים
ְ לָׁשוֹן ִמּתוֹך

ַהגָּרוֹן?

ָבן, ְבּתוֹךְ ַהיְַּשׁ

יֵׁש לִי צוָֹאה

לִּי. לֹא ֶשׁ

ֵאיךְ מוֲֹחִקים

צוָֹאה זָָרה

ָבן? ִמּתוֹךְ ַהיְַּשׁ

ִחי ְבֵּבית ַהֶשּׁ

ַמּדִּיף לִּי, ֶשׁ ֶשׁ

לִּי, בֶֹּשׂם ֶשׁ

ֵסְרחוֹן זֵָעה

לִּי. לֹא ֶשׁ

ׂם, ֶאְתַבֵּשּ כְּכָל ֶשׁ

ֶאְתנֶַקּה, כְּכָל ֶשׁ

לִּי ַהֵסָּרחוֹן לֹא ֶשׁ

לִּי. ִחי ֶשׁ ְבֵּבית ַהֶשּׁ

ֹּת גְּדוֹלָה, ֵבּין ַרגְלַי פ

לִּי. לֹא ֶשׁ

לִּי. ֹּת לֹא ֶשׁ פ

ְמדֶַמֶּמת לְלֹא ֶהפְֵסק.

י ַמכְִתּיָמה ְמבוַּשׁ

ְבּדָם.

שגיא אלנקוה¤
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ְבּתוֹךְ ַהגּוּף חֶֹשךְ,

וְּרָקמוֹת ׁשוֹנוֹת,

ָתִּאים וְִתְרכּוֹבוֹת אוְֹרגָּנִיּוֹת

וְלֹא אוְֹרגָּנִיּוֹת וִיסוֹדוֹת.

ל ַהִקּיּוּם ְבֵּמַמד ַאֵחר ֶשׁ

נוֹ ֲאפְַרֵסק ִמחוּץ לַגּוּף יְֶשׁ

ָרם ֲחוָיַת וְַהַחיִּים פְִּשׁ

ַהִהְתַענְּגוּת ָהאוָֹרלִית

ֵאין לוֹ סוֹף. ֵמֲאפְַרֵסק ֶשׁ

נָּה ָשׂפָה ַבֵּמַּמד ַהנּוֹכְִחי יְֶשׁ

נוֹ ֶמְרָחב בּוֹ ְמצוּיָה וְיְֶשׁ

ׂפָה. ַהָשּ

נוֹ דִּבּוּר פְּנִיִמי, יְֶשׁ

ִרי לוֹ לִלְבֹּש ִבּלְִתּי ֶאפְָשׁ ֶשׁ

ל צְלִיל. צוָּרה ֶשׁ

ֲאנִי ְמנֵַהל מוֹנוֹלוֹג 

ִבּלְִתּי ֻמְבָחן,

כְּלַפֵּי חוּץ ֲאנִי נוֵֹהם

ֵקטוֹת, נְָהמוֹת ְשׁ

כְּגְִרגּוּר אוֹ נְָאָקה אוֹ יְלָלָה

אוֹ נְִביָחה ְמֻהָסּה.

כְּלַפֵּי חוּץ ֲאנִי ְמשׂוֵֹחַח,

ְמדֵַבּר,

ִמְתַבֵּטּא,

ִמְתַאְרגֵּן ִמלּוּלִית,

סוֹגֵר ְקצָווֹת,

ִמְתַמיֵּן,

ִמְתַמֵקּד,

ִמְתַבּיֵּת,

וּלְַמֲעֶשׂה ֲאנִי נוֵֹהם

כְַּחיָּה פְּצוָּעה.

ֲאנִי צוֹלְלָן ָאָמּן,

ַבַּעל ַאְספַָּקת ַחְמצָן

ִבּלְִתּי נִדְלֵית.

שגיא אלנקוה¤
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ְׁטפּו ֶאת ָהְרחֹובֹות? ִים ֶשָׁשּ ּוָמה ִעם ַהַמּ

בוַֹתי ֶאת ַהַמּיִם עוֹדַדְִתּי ִמּתוֹךְ ַמְחְשׁ

ָעַקְבִתּי ַאֲחֵריֶהם ְבּמוַֹרד ַהכְִּביׁש

ִהגִּיעוּ ֶאל ַהגַּן ַהצִּבּוִּרי וּכְֶשׁ

ּמוִֹבילָה ֶאל ַהַמּכֹּלֶת. פָּנִיִתי ֶאל ַהִסְּמָטה ֶשׁ

ְוַהּיֹוִנים?

ֶאת ַהיּוֹנִים ֵהנְַחִתּי לֲַעמֹד ַעל חוּט ַהַתּיִל.

ם. ָמה ַטַעם יֵׁש לְִהְתָעֵרב? גַּם כָּךְ ֵהן עוְֹמדוֹת ָשׁ

יָטָרה ָמה ָעִשׂית? ְוִעם ֵמיְתֵרי ַהִגּ

זֶה דַּוְָקא יָפֶה. כִּי ֵמיְתֵרי ַהגִּיָטָרה ִהְתָאְרכוּ לִכְבוֹדִי.

לְִעִתּים גַּם ַהדְִּמיוֹן ַמְספִּיק.

ּוָמה ָעִשׂית ִעם ֲאהּוֵבְך?

ִעם ֲאהוִּבי, 

ִעם ֲאהוִּבי לֹא יָדְַעִתּי ֲעשׂוֹת דָָּבר.

ים? ִדּ ּוָמה ָעִשׂית ִעם ַהַכּ

ֶאת ַהכַּדִּים ָאַספְִתּי ֶאָחד ֶאָחד

ָטַמנְִתּי ֶחצְיָם ַבּחוֹל

יְָּבׁשוּ ִמָסִּביב לִָעיר ַקְעִתּי ִבְּבֵרכוֹת ַהנּוֹי ֶשׁ נִי ִהְשׁ ֶאת ַהֵחצִי ַהֵשּׁ

ֶאָחד לְיַד ַהחוֹמוֹת

ֶאָחד ַבּכִּכָּר ָהרוִֹמית

וְעוֹד ֶאָחד ִמַתַּחת לְֵביִתי ְבּצַד ַהַקְּקטוּס.

נִּצְַבּר ָתִּמיד ַאֲחֵרי ַהחֶֹרף ַהכַּדִּים יֶֶאְספוּ ֶאת ֶהָעפָר ֶשׁ

לִיךְ ֲעלֵיֶהם ַבַּקּיִץ יֶֶאגְרוּ ְבּתוֹכָם ֶאת ָהָאָבק, וְַהְסָּתו יְַשׁ

וּב יִַמּּקוּ ִעם ַהַמּיִם. ּשׁ ִמצְַּמּרוָֹתיו ַהצְֻּהבּוֹת, ֶשׁ

ָבָּאִביב ֵאצֵא לֱֶאסֹף ֶאת ַהכַּדִּים ֶאָחד ֶאָחד ִמְסִּביב ָהִעיר

ַאר. נְִּשׁ וֲַאלֵַקּט ִמּתוֹכָם ֶאת ָמה ֶשׁ

ֶׁמשׁ? ּוָמה ָעִשׂית ִעם ַהֶשּ

ְבּתוֹךְ ָהֲענָנִים. ֶמׁש לֹא יָדְַעִתּי ֵמעוֹלָם. ַרק ֶאת ִחוְרוֹנָּה ֶשׁ ֶאת ַהֶשּׁ

]ֵאין ֱאֶמת ַבְּסָּבָרה כִּי ַתּפְִקיד ַהְמּׁשוְֹרִרים הוּא לְפַזֵּר טוּב ָבּעוֹלָם[

ְוַהִוּילֹון? 

ל פַָּסּיו ֶאת ַהוִּילוֹן גָּזְַרִתּי לִגְזִיֵרי ַהיָּרֹק ֶשׁ

וְִהְתַעַטּפְִתּי ָבֶּהם כְִּבַתכְִריךְ.

ָהיָה נִָעים.

ה? ָנּ ִגּ א ֶשַׁבּ ְרֵפּ ִצְמֵחי ַהַמּ ּוָמה ָעִשׂית ְבּ

לְָחנִי ֶאת צְִמֵחי ַהַמְּרפֵּא לַָקְחִתּי ֵאלַי ֱאלֵי ֻשׁ

דָּה. ֵמַּעל ַהִשּׁ וִּמיַּנְִתּי אוָֹתם ְבּצִנְצְנוֹת ַהַחְרִסינָה ֶשׁ

ַעָתּה ֻרפְָּאה ִמכְּנִימוֶֹתיָה, וְגַם ַהִסְּרפָּדִים. יַבּא ֶשׁ ַהַמְּרוָה, ַהִשּׁ

רונה ברנסמן הזכרון
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ָעִשׂיִתי ָענָן לְגַדֵּל בּוֹ ֵעינַיִם

ִטיַח ַהלָָּבן   יט אוָֹתם ְבַּבְּרוָזִים ַעל ַהָשּׁ ָאִשׁ

אוִֹתי ְמַעט רוִֹאים 

ַמי  נֵּי זָָהב ְבָּשׁ כְּמוֹ ִשׁ

לִּי יֵׁש כֶֹּבד ְבֶּמְרָחק ַאֵחר לַיָּד ֶשׁ

ֶאצְלִי ׁשוֹפֵַע ַהְרֵבּה יוֵֹתר ִמדַּי

לֹא רוֶֹאה דְַּבר ֵעינַיִם וְֵאינִי ׁשוֵֹמַע   

לִּי כְּמוֹ ִעם ָענָן ְמדֵַבּר ִעם ֶהָענָן ֶשׁ

ים נִפְְרדוּ ְבַּאלְפֵי דְָּרכִים ׁשוֹנוֹת ֲאנִָשׁ

ִבים לְִראוֹת ָרחוֹק ים ֵמַהֶמְּרָחק חוְֹשׁ ֲאנִָשׁ

גַּם אוָֹתם ֵאינִי רוֶֹאה ב ֶשׁ ֲאנִי חוֵֹשׁ

ִמי, ְבֵּחרוִּתי ַהלְּׁשוֹנִית ָעַבְרִתּי   עוֵֹרב ָעַבר ִבְּשׁ

ַהַקָּבּ"ה ְמַחלֵּק ַאְרצוֹת ַהְבִּרית

לְפִי ַהלְּׁשוֹנוֹת

ׁש כַּּפוֹת ַרגְלַיִם ְבּתוֹךְ ָהֲאדָָמה    ָמֵהם ֵשׁ

ר ֵמַעל פָּנַי ַמיִם ֲאֶשׁ ַבע ַהָשּׁ ָמֵהם ֶשׁ

אמיר מנשהוף

ה דָּלִיּוֹת פֲַּעמוֹנִים ָבֲּאוִיר ָהָרקוּם ַהנְֻּקֶשׁ

ם לַיִם ְמֻחְמֶסנֶת וֲַאנִי ֵאינִי נוֵֹשׁ יְרוָּשׁ

ֶבת בּוֹדֵדָה ְבֶשׁ וִּמְסַתֵּבּךְ ְבַּשְׂרַעפֵּי ַשׁ

ל ָאח דּוֵֹקר ֶאת ִאָמּא ׁשוֵֹמַע דְִּמיוֹנוֹת ֶשׁ

ה זֶה־ ָבּא ַהֶמּלֶט ַהגָּדוֹל וְִהְתַקָשּׁ

ל ַרַעל זְַמן־ָמה ְבֶּחזְיוֹנוֹת טוִֹבים ֶשׁ

לְגְִבַעת ָהֳאָרנִים ֵאינִי צִָריךְ לִפְסַֹע

ּ לָּּה ְבּיוְּטיוּב לֵמוֹת ֶשׁ יֵׁש לִי ְרצוּעוֹת ְשׁ

ן ָבֵּראוֹת וְבּוֹ ַאנְלֹא נוֹגֵַע ָהָעָשׁ

דָּלִיּוֹת פֲַּעמוֹנִים וְַרק ֲאוִיר וְזַֹהר 

ְבּרוֹׁש וְאֶֹרן ִמְתַעְרְבִּבים ְבַּחלּוֹנִי 

לִּי לִּי ְבּתוֹךְ ְסדִינִים ֶשׁ ֲענָנִים ֶשׁ

ֶקט ַמְרגִּיַע ֶאת ָהַרַעׁש ַהֶשּׁ

ֵקִטים וְָהַרַעׁש לֹא ַמְרגִּיַע לְַשּׁ

ֶאת ַהפִּזְמוֹן ַהָבּא יְנֵַקּד ָהַרַעם

ּ כְָּבר ִהְבִהיקו לְִבָרִקים ֶשׁ

Cypress Hill / IllusionsCypress Hill / Illusions אמיר מנשהוף

Illusions השיר נכתב בעקבות השיר

Cypress Hill (1995) של הרכב ההיפ־הופ

Illusions השיר נכתב בעקבות השיר

Cypress Hill (1995) של הרכב ההיפ־הופ



כָּל ָהֶעצֶב ָספוּג ְבֶּעצֶב 

כָּל ָהֶעצֶב ֻמכֵּה ָאסוֹן

ְמהוּמוֹת ְבּעֶֹרף ַרָבִּתי

ָעה ַקִבּין  ַעל ֶהָחזֶה ִתְּשׁ

נִנְָעצִים ַבֲּאלַכְסוֹן 

ִהְתנַגַּדְִתּי לְעוִֹרי  כְֶּשׁ

טוּ ְבֶּקצֶב   כְָּתִמים פְָּשׁ

ָסֲאנוּ ִבְּשֹדֵָרִתי

כִּי ָרצוּ לְִהדַּּמוֹת

כָּל יְמוֹת־  

יֵׁש ִבּי ֶעצֶב

ֻמכֶּה ְבֶּעצֶב 

יֵׁש ִבּי ָרצוֹן לְִמהוּמוֹת. 

ַהַקּלּוּת ַהִבּלְִתּי נְִסֶבּלֶת 

ָבּּה ָהרֹאׁש נִָתּק ִמן ֶהָחזֶה  ֶשׁ

ֵתּדַע, ֶשׁ

נִי לָזֶה  ֵאין ֵשׁ

ִ ׂא ֵבּינוֹת ַהֵקּץ ל ךָ נִָשּ רֹאְשׁ כְֶּשׁ

בּוֹ הוּנַח  יִקיצָה וַּבָמּקוֹם ֶשׁ

כְּמוֹ ַחָבּלָה ָקָרה ַעל ֶהָחזֶה 

ְבֻּחלְצְָתךָ ִמְתרוֹצְצָה 

נְָתּ   כְֶּשׁ ַאָתּה יַָשׁ

צּוּרוֹת ַרבּוֹת לֲַאסוֹנְךָ ִהגִּיעוּ ְבִּאגֶֶּרת 

ְקׁשוָּטה וָּבּה נִכְַתּב:

           ָהיָה ֻמְקדָּם ִמכְּדֵי

ְבנוּ לְַהפְִריַע,                      לֹא ָחַשׁ

ִהכְִחיל כָּעוֵֹרק ִבְּרִקיָעיו  וְַהבֶֹּקר ֶשׁ

יַּפְצִיַע  ָאנָּא כְּתֹב וְּבֶהְקדֵּם     לִכְֶשׁ

ו לְִרגְׁשוֶֹתיךָ – ֵאיךְ ַעכְָשׁ

ו?               ֵאיךְ ַעכְָשׁ

¤ אייל שלוםהקלות הבלתי נסבלת אייל שלום

-

ה
ב

ה 

ל
ה
ב
א

-

שנה 02016 גיליון 00006

37

72

36

72



38

72

39

72

שנה 02016 גיליון 00006

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-

ם ל ָהָאָשׁ 2. ַעל ַהפּוֵֹאטִיָקה ֶשׁ

ֶרׁש אש"ם ִמְתנֵַהג ְבּאֹפֶן  ֹּׁ ם". ַהש ָאַמְרִתּי: "ֲאדוֹנִי ֲאנִי ָאׁשוּם / כִּי ָעגַב ָעלַי ָאָשׁ

לּוֹ  ֶרׁש שב"ר, ֶשׁ ֹּׁ וֶה אוֹתוֹ לַש ַרב־ַמֲעָמדִי ִבּנְִטיּוָֹתיו ַהְסִּבילוֹת ְבִּעְבִרית. נְַשׁ

ִביר" )ָסִביל ִמְבִּחינַת ַהְתּכוּנָה:  ֵתּי צוּרוֹת ְסִבילוֹת ְמֻקָבּלוֹת וֻּמְבָחנוֹת: "ָשׁ ְשׁ

ים, זֶה  ִבירוּתוֹ. לְגֵַבּי ֲאנִַָשׁ רוּת לְִבחֹר ֶאת ְשׁ כְּמוֹ ָקִריא, ָאכִיל. ֵאין לֵַחפֶץ ֶאפְָשׁ

ִביָרה כְָּבר  בוּר ַהְשּׁ ִביָרה, וְִאלּוּ ַבָּשּׁ ִביר הוּא מוָּעד לְִשׁ בוּר". ָשׁ ִענְיָן ַאֵחר( וְ"ָשׁ

ֲעדַיִן ְמנֶַסּה  ם", ֶשׁ "ָעגַב ָעלָיו ָאָשׁ לְָמה. לְֻעַמּת זֹאת, דָָּבר ָאׁשוּם הוּא דָָּבר ֶשׁ נְִשׁ

ם כְָּבר  ם, נֱֶאָבק ַבּנִָּסּיוֹן לְַהכְִריַע ֶאת נְִקיוֹן כַּפָּיו. ָהָאָשׁ לְִהְתמוֹדֵד מוּל ָהָאָשׁ

ר לְַהְרִחיק לְגְַמֵרי  ִאי־ֶאפְָשׁ ַקיָּם בּוֹ וֲַעדַיִן ֻמְרָחק. זֶה ַמֲאָבק ִסיזִיפִי ִמכֵּיוָן ֶשׁ

ר לְגַלְגֵּל אוֹתוֹ ַעד ַהָקּצֶה ַהָקּלוּׁש ְבּיוֵֹתר  ם ִמן ַהּתוֹדָָעה. ֶאפְָשׁ ֶרׁש ָהָאָשׁ ֹׁ ֶאת ש

ר לְִהְתנַּקוֹת ִמֶמּנּוּ ְבַּתכְלִית. ַהֶהְבדֵּל ַהיִָּחיד ְבָּתֳאֵרי  ל ַהנְּגִיָעה, ֲאָבל ִאי־ֶאפְָשׁ ֶשׁ

ם: ָהָאׁשוּם ְמנֶַסּה לִָשׂים ַחיִץ ֵבּינוֹ לְֵבין  ם נָעוּץ ְבִּמדַּת ַהִהזְדַּהוּת ִעם ָהָאָשׁ ָהָאָשׁ

ם ְמזֶֹהה  ם )לִפְָעִמים ִמפַַּחד וְלִפְָעִמים ִמִטּיזִינְג, וְלִפְָעִמים גַּם וְגַם(; ַהנֱֶּאָשׁ ָהָאָשׁ

פָָּעה ְבּרוָּרה ַעל ֲהלִיכוָֹתיו  ם ַהְשׁ ם ְבִּמדָּה ַרָבּה יוֵֹתר, וְּבֶהכְֵרַח יֵׁש לָָאָשׁ ִעם ָהָאָשׁ

ָעה, ְבִּמדָּה  ַתּלֵּט ָעלָיו, לְפִי ָשׁ ם ִהְשׁ ָהָאָשׁ ם הוּא ָאדָם ֶשׁ כְּלַפֵּי חוּץ, וְִאלּוּ ָאֵשׁ

ְמלֵָאה. לְַהְבָחנָה זוֹ וְלַַהצְָהָרה ֵמַהֶקַּטע ַהּקוֹדֵם )"ֲאדוֹנִי ֲאנִי ָאׁשוּם"( ָעלַי 

נוּת ַמְטָעה: לוֹׁש ַהְבָהרוֹת נֶגֶד פְַּרָשׁ לְהוִֹסיף עוֹד ָשׁ

ָמִעית. גַּם ִבּגְלַל ִהדַּּמוּת ַהצְּלִילִים  ה. ַחד־ַמְשׁ ם" ְבִּמְקֶרה זֶה הוּא ִאָשּׁ 1. ָה"ָאָשׁ

ָמִעיּוּת )ֲאָבל  ל ַחד־ַמְשׁ וְגַם ִבּגְלַל ָהָרצוֹן ַהּמוֹלִיךְ כֶָּרגַע ֶאת ַחיַּי לְַמְרִאית ַעיִן ֶשׁ

ם"?(. לָָמה לְִקרֹא לָּה כָּכָה? ָמה עוֹד נִכְלָל ִמלְַּבדָּּה ְבּנֶֶטל ַהִמּלָּה "ָאָשׁ

ַֹּאר "ָאׁשוּם" – כִּי ָמה  ם ַהזֶּה ַמְסִבּיר גַּם ֶאת ַהְבִּחיָרה ַבּת 2. פֵּרוּׁש ָהָאָשׁ

ם, ִבּידִיַעת נוֹפָיו? ָאז ָעגַב ָעלַי, ָאז ִהגְדִּיר אוִֹתי ְבִּמדַּת  ֲאנִי ְבּתוֹלְדוֹת ָהָאָשׁ

לִּי. ָמָחר אוּלַי יֲַעגֹב ַעל ֲאֵחִרים וְלֹא יְִהיֶה ִבּי  ם ַהנּוֹכְִחי ֶשׁ מוִּתי ִבְּהיוֹתוֹ ָהָאָשׁ ַאְשׁ

נָה, וְֵאין לִי ַהוֶֶּתק ַהדָּרוּׁש כְּדֵי לְִהיוֹת  ם. ֵאינֶנּוּ ַחיִּים יַַחד ֶעְשִׂרים ָשׁ עוֹד כְָּאָשׁ

לֹל ֶאת  ו. ִעם זֹאת, לֹא אוּכַל לְִשׁ נִים. ַרק ָאׁשוּם. כְּלוַֹמר ַעכְָשׁ ם לְאֶֹרךְ ָשׁ ָאֵשׁ

נְִּטיִָּתי ַהִטְּבִעית כְּלַפֵּי ָהעוֹלָם ִהיא לְִהיוֹת ָאׁשוּם. רוּת ֶשׁ ָהֶאפְָשׁ

"ֲאדוֹנִי"  ר ֶשׁ ר לְַאֵשּׁ ֵאלָיו ֲאנִי ּפוֹנֶה? ִבְּבִחינָה ִענְיָנִית ֶאפְָשׁ 3. ִמיהוּ "ֲאדוֹנִי" ֶשׁ

הוּא ְרצוֹנִי. לָָמּה ֵאין ַאֲחָריו פְִּסיק? ֵאין פְִּסיק ַאֲחֵרי ְרצוֹנוֹת. ְרצוֹנוֹת נֱֶעָמדִים 

ֵאלָה  ַעל ַקו ַהִמּּמוּׁש ְבּאֹפֶן ִבּינִָרי, ְבֶּהְתֵאם לְִתגוַּבת נְִמֲענֵיֶהם: נְֻקדָּה אוֹ ִסיַמן ְשׁ

אוֹ ַרק ֶרוַח לֲַהכָלָה. לְעוֹלָם לֹא פְִּסיק. 

1. ַקוִּים לְִמעוֹנִי: ֲאדוֹנִי ֲאנִי ָאׁשוּם

ֲאדוֹנִי ֲאנִי ָאׁשוּם

ם כִּי ָעגַב ָעלַי ָאָשׁ

ָעזַב וְִהְקִריב ַעד ֶשׁ

וּם ים ָעלַי ִרּשׁ וְִהְרִשׁ

כְמוֹ ְבּאוֹר יִָמים ל ִשׁ ֶשׁ

ָעַבר ל ִאיׁשוֹ לְֶשׁ ֶשׁ

ֻחוָּר ל ָעְרּפוֹ ַהְמּ ֶשׁ

חוִּמים מוּל ֲעָרָביו ַהְשּׁ

ֵבּין ַרגְלָיו מוּל ַהֵמּצַר ֶשׁ

לֹא ַאדְגִּיׁש וְלֹא ֶאדְגֹּל

)לֹא לְִהְסַתּגֵּל: לְִסגֹּל.

חוּת: הוּא ַמזְִהיר ְבּלִי ִהָקְּשׁ

"כַּפָָּרה ֵתּלֵךְ ָעלַי

ק כַּּפוֹת ַרגְלַי"( וְּתנֵַשּׁ

יָּכוּת כּוּס ָאזוּר ְבַּשׁ

ְמַסֵמּן ְסִביִבי עוֹד ַקו

לוֹם ַרב. לוֹם. ָשׁ לוֹם. רוֶֹאה ַבֲּחַרכַּי ָשׁ וְאוֵֹמר ַעל ַחּמוַּקי ָשׁ

ל ְשׂפָָתיו וְׁשוּם לוֹם. וְׁשוּם ִאלּוּם ֶשׁ רוֶֹאה ַבֲּחִריצַי ָשׁ

לוּם. ֲאדוֹנִי ֲאנִי ָאׁשוּם לוּת. ׁשוּם ִהְתַרְשּׁ ִהְתַרְשּׁ

ֲאַרִמּי אוֵֹבד ֲאנִי וִּמַתַּחת לְִמעוֹנִי

ֵתּי נְָערוֹת ִמּמוֹצָא רוִּסי. ַאַחת אוֶֹמֶרת לְִאָמּּה  נִצְָמדוֹת לְגוּף ַהֵקּרוּר ַהגָּדוֹל ְשׁ

מוֹ  ְשּׁ ֲאנִי לֹא יְכוֹלָה יוֵֹתר וְַאֶחֶרת אוֶֹמֶרת יָכֹלְִתּי יוֵֹתר לוַֹמר לֹא וְַהגֶֶּבר ַהדִָּתי ֶשׁ

ׂיא ֲאָבל קֹדֶם יַכְִריז ַאָתּה ׁשוֵֹמַע מֶֹשה  ַהפְָּרִטי ַהר ֵשִׂעיר יֹאַמר ְבָּקרוֹב זֶה ַהִשּ

ַמע כִּי ַאפְִריז וֲַאזֵַמּן ֶאת כָּל ֶעלְבּוֹנוַֹתי  ךְ לֹא ֶאְשׁ ִתּי ַהבֶֹּקר וְֶאת ַהֶהְמֵשׁ ִהְתגַָּרְשׁ

ֲאדִָמי  ֵמֶחֶבר ָהַעִמּים. ֶחֶבר ָהַרֲחִמים. יְַקדִּירוּ ִבְּמעוֹנִי ִמְקלָחוֹת ְמוַדּוֹת ַעד ֶשׁ

ִמי יְִהיֶה גָּׁשוּם. ֲאדוֹנִי ֲאנִי ָאׁשוּם. ֲאדוֹנִי ֲאנִי ָאׁשוּם. וֲַאָשׁ

עומר ולדמןעל האָשׁם
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ם 4. ָתֵּאי ָהָאָשׁ

ָמּה כֵּן ִהיא. ָמּה דִּינָה וְאוֵֹמר: כְִּשׁ ה וְּשׁ ַאָתּה ׁשוֵֹמַע ִאָשּׁ

ָמּה ַרָבּא. ה וְאוֵֹמר: יְֵהא ְשׁ ַאָתּה ׁשוֵֹמַע ִאָשּׁ

פָּחוֹת קוֵֹרא לְִבְתּךָ ָהֶאְמצִָעית נֶַטע כְּמוֹ ְבִּמְשׁ

ַחיּוֹת ִבְּרוָָחה וְּמַקוֶּה וְׁשוֵֹאף ֶאת ֲאוִיָרן ֶשׁ

ַאָתּה ְמכַנֵּס ֶאת ִמצְָרכֶיךָ ַהנִּפְלָט, ְבִּעָקּר ֶאת ֲעָבָרן, כְֶּשׁ

ְבִּהּסוּס, ְבַּמּשׂוֹא פָּנִים, מוּל ָהַאגָּנִים ַהנְִּרָמזִים. כָּל ַהַתְּחּתוֹנִים

ִהְתלַכְלְכוּ ִמזְַּמן וְׁשוּב ֵאינְךָ ִמְתַעֵטּף ְבַּתְחּתוֹנִים.

ָמנָה ַמֲעדִיף לְִהזָּכֵר ַבּנּוֹכְִחים, לְִקרֹא "נַַחת" לְכָל גּוֵֹרם ַהְשׁ

ָמּה דִּינָּה. ֵאינָּה וְאוֵֹמר: יְֵהא ְשׁ ה ְבֶּשׁ ים ֶאת ָהִאָשּׁ ַאָתּה ַמֲאִשׁ

יָרּה ְבָּשָׂרּה ְמַחְספֵּס ֶאת יָדָּה ִבּפְִרידָה ִמן ַהגַּג וְאוֵֹמר: יְֵהא ִשׁ

לָכָה וֵּמִבין: וֲַעפָָרּה. ַמְבִחין ַבֲּאחוֶֹריָה נֱֶעָרכִים לְַהְשׁ

ה. ה ֵמָהִאָשּׁ ם ָקָשׁ ה ִמיֲַּהלוֹם. ְקִריַאת ָהָאָשׁ ַהגֵּאוֹגְַרפְיָה ָקָשׁ

ם־ ם לְֵבין יֲַחֵסי ָאָשׁ ם־נֱֶאָשׁ וְעוֹד דָָּבר: ַקיָּם ֶהְבדֵּל ְתּפִיָסִתי ֻמְבָהק ֵבּין יֲַחֵסי ָאָשׁ

ר לְַאפְיֵן ֶאת סוּגֵי  גְָרה"(. ַבִּמְּקֶרה דְּנַן ֶאפְָשׁ ם ְמכֻנִּים "ִשׁ ם־ָאֵשׁ ָאׁשוּם )יֲַחֵסי ָאָשׁ

ַתֵּמּׁש בּוֹ"  לִּי וְֵאינֶנִּי ְמַהֵסּס לְִהְשׁ פִָּטים כְּמוֹ "יֵׁש לִי ַמפְֵתַּח לַַבּיִת ֶשׁ ַהיְָּחִסים ְבִּמְשׁ

ִתיָקה  ְׂרדוּת ֵתּל ָאִביב", ַטיְם ָאאוּט, 22.10.15( לֲָאׁשוִּמים, וִּבְשׁ )ִמּתוֹךְ "ִהָשּ

נֶֶּאְמרוּ. ֲאנִי  ִמים. ַבֶּקַּטע ַהּקוֹדֵם ֲאנִי ְמָתֵאר ַמֲעִשׂים וְֵאינִי ְמָתֵאר ִמלִּים ֶשׁ לַנֱֶּאָשׁ

ל: "ִאם לְצֵַטּט לָךְ ֶאת יוֵֹאל הוֹפְָמן, ַהלֵּב הוּא ַקְטַמנְדוּ".  ם לְָמָשׁ ָאַמְרִתּי לָָאָשׁ

לִּי לְִהיוֹת ַקְטַמנְדַי".  ם ָאְמָרה לִי: "ַחלַס גַָּרְמָתּ לַלֵּב ֶשׁ וְָהָאָשׁ

ִמי לְַחלַס נָּה ֶאת ְשׁ ם ִשׁ ָהָאָשׁ 3. ַאֲחֵרי ֶשׁ

נֵּה ַהָמּקוֹם. וַיֵּצְאוּ ְבּנֵי צַלְִמי ֶאת  ִמי ְמַשׁ וָאַֹמר ֲאנִי ַחלַס ֶבּן־ָעמוֹס וַיִָּקֵּרא ְשׁ

נְַתנְיָה וְֶאת ֶמְרַחְביָה וְֶאת פֶַּתח ִתְּקוָה וְֶאת יְהוּדָה ַהַמּכִַּבּי, וַיְִּתַאְסּפוּ ִבְּמעוֹן 

נֵּי ַהַמּזָּל. וַיְִּתפַּלְלוּ ְמנֵַקּי ַהָמּקוֹם  ָמם ְמַשׁ מוֹ ַהר ִסינַי וַיִּּקֵָרא ְשׁ כָר וְּשׁ ַהֵשּׁ

כְֻריּוֹת ִמכְּלֵי  ַמע ָחָמס, וַיַַּאְספוּ ִשׁ ָהַעְרִביִּים ֶאל ַהכּוֹכִָבים וַיְִּקְראוּ ַחלַס וֶָאְשׁ

זָּל  נֵּי ַהַמּ זָּל וַיִָּקְּראוּ עוְֹבדֵי כּוֹכִָבים וַּמזָּלוֹת. וַיֵָּאֵסף ַהנַֹּער ַהנְִּקלָע ֶאל ְמַשׁ ַהַמּ

ְבּכֵלָיו וְּבִרכְבּוֹ וְּבֶאְמצְֵעי ַהְמּנִיָעה, וַיֹּאְמרוּ טוֹב וַיֵָּעשׂוּ טוִֹבים, ַעל פְּנֵי ַחְבֵריֶהם 

נּוְֹתרוּ ִבְּמעוֹנָם וֲַעדַיִן ַרק ְבּנֵי טוִֹבים ֵהָמּה, וַיִָּביאוּ ַעל ַעצְָמם ֶאת דְַּעָתּם  ֶשׁ

וַיִָּמּלֵא ַהָמּקוֹם ְבּׁשוֲֹחֵרי ַרֲעָתם וַיִָּקְּראוּ ְמַסְמּנֵי ַהָמּקוֹם. זוֹ ַהַמֲּעֶרכֶת ַהלְּׁשוֹנִית 

ל ַהָמּקוֹם. ֶשׁ

ם ֵמִאיר יְכוֹלָה לוַֹמר:  נְִּמצֵאת ִעם גֶֶּבר ְבֵּשׁ ה ֶשׁ ֲאנִי ַחלַס ֶבּן־ָעמוֹס. ִאָשּׁ

ֵמִאיר ַהַסּפְָסל וֵּמִאיר ָהְרחוֹב וְּמִאיָרה ָהֶאֶבן. וְגַם ֲאנִי ֵמִאיר, יְַבֵקּׁש לְַהזְכִּיר 

ֵבּין ַאפָּּה לְִשׂפָָתּה  ֹּאַמר )יִָאיר כְָּבר ַהִמְּרוָח ֶהָחלָק ֶשׁ ַהגֶֶּבר ֵמִאיר. לֹא, ִהיא ת

יָּכֹלְָתּ לְָהִאיר עוֹלָם.  ָהֶעלְיוֹנָה(. ֵאינְךָ ְמַקיֵּם ֶאת ַעצְְמךָ. וְתוִֹסיף: רוִֹאים ֶשׁ

ּתוּכַל לְִקרֹא  ִקּוְָּתה ֶשׁ ה ִמַתַּחת לְַטבּוָּרּה וְֶשׁ ָחָשׁ וְִתְתכַּוֵּן לְַעצְָמּה וּלְֶעצֶם ְמַסנְוֵר ֶשׁ

לוֹ "ַמְחזִיר ָהאוֹר". ֶאצְלִי ֵאין ִמְשָׂחִקים כֵָּאלֶּה. ֶאצְלִי אוְֹמִרים ַחלַס וִּמְתכַּוְּנִים 

לוַֹמר ַחלַס.

ל ַהָמּקוֹר. ֲאנִי ַחלַס ֶבּן־ָעמוֹס ַמְחוִיר  ל ַהָמּקוֹם וְַאף ֶשׁ ית ֶשׁ זוֹ ַהַמֲּעֶרכֶת ָהִרגְִשׁ

ה  ָהאוֹר. ִאם ַהדַּף ַהזֶּה ְמֻמְחזָר יֵׁש ְבּכוִֹחי לְַהְחוִיר גַּם ֶאת ַהדַּף. וֲַעדַיִן ָקֶשׁ

ׂפָה ִמְתיַצְִּבים ָהִעצּוִּרים נֶגֶד ַהְתּנוּעוֹת ִבּפְנֵי ַהָמּקוֹם  לִי לְִקלֹט ֵאיךְ ְבּנִגּוּד לַָשּ

נִּגְזָר ָעלַי לְִהיוֹת נִָעים  ה ֵמַהר ִסינַי. וְֵאיךְ ַרגְלַי נְעוּצוֹת ַבָּמּקוֹם ִבּזְַמן ֶשׁ וְָהִאָשּׁ

וְנִדָּף.
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שירה חׂרש¤

לֹא זֶה לֹא זֶה לֹא

זֶה לֹא זֶה

לֹא זֶה

)לא ידעתי את זה/ בזמן שידעתי את זה(

ַבִּמְּקצֶה ַהזֶּה זֶה טוֹב / וְָאז טוֹב ְמַעט יוֵֹתר זֶה /    

נוֹ /    לֹא צָפִיִתי ֶאת זֶה / לֹא ִחכִּיִתי לָזֶה / זֶה ְבּוַדַּאי יְֶשׁ

זֶה ִמְתַרוֵַּח ְבּתוֹךְ ַהזְַּמן / זֶה ִמְתַרוֵַּח לְצִדְּךָ זֶה / זֶה ַאָתּה זֶה / זֶה ַעָתּה זֶה /

כָּלָא אוִֹתי הוּא זֶה /  ָבּנָה אוִֹתי הוּא זֶה / ֶשׁ  זֶה ֶשׁ

ל ֱאלוִֹהים /  ַבֵטּל ֶאת ַהְתִּביָעה ֶשׁ ְמּ ֶשׁ

ְחָרִרים / ים / זֶה כָּל ָהִרֵבִּעים / ְמֻשׁ לִֵּשׁ זֶה כָּל ַהִשּׁ

ַתְּחְררוֹת / נַּיִם ַהֵקּהוֹת / ִמְשׁ זֶה כָּל ַהִשּׁ

הוּא ִעגּוּל זֶה /  הוּא ִרבּוַּע זֶה / ְמֻרָבּע ֶשׁ לָּׁש ֶשׁ זֶה ְמֻשׁ

ִבילִים  ְבָּטאוֹ זֶה / זֶה ִעם זֶה / זֶה ִעם זֶה /  ְמַסֵמּן ֶאת ַהְשּׁ

זֶה ִעם זֶה / זֶה ִעם זֶה / זֶה ִעם זֶה / 

זֶּה נִגְָמר   ַעד ֶשׁ

זֶּה זֶה  זֶה זֶה כְֶּשׁ

זֶּה זֶה זֶה זֶה  כְֶּשׁ

זֶּה זֶה זֶה   זֶה כְֶּשׁ

זֶּה זֶה זֶה זֶה כְֶּשׁ

)ידעתי את זה / עד שלא ידעתי את זה(

ַמיִם זֶה /  וּלַיִם לַָשּׁ וּלַיִם זֶה / ֵבּין ַהּשׁ ל ַהּשׁ זֶה ֶבּן ַהכִּלְַאיִם ֶשׁ

ם ֶאת זֶה /  ֹׁ זֶה מוֵֹתַח ֶאת ַהזְַּמן דַּק דַּק / זֶה ַהזְַּמן לִנְש

ֶרגַע לְַמַען ֶרגַע זֶה / ֵבּין ֶרגַע לְֵבין ֶרגַע זֶה / 

ֵבּין צַַעד לְֵבין צַַעד זֶה / ֵבּין ַהִטּּפוֹת / 

וֶה / וֶה ְבָּשׁ יר זֶה ַאֶחֶרת זֶה / ָשׁ כָּל ִשׁ

זֶה ִאיׁש עוֵֹמד ְבּתוֹךְ ֶחדֶר זֶה / ָחתוּל רוֹדֵף כַּדּוּר /

ַתֵּקּף כָּל זֶה /  פִּיל ְמֻחָבּר לְֵחדֶק / זֶה ִאיׁשוֹן גָּדוֹל / בּוֹ ִמְשׁ

נַיִם זֶה / לֹא ֶאָחד / זֶה ְשׁ

נַיִם / זֶה ֶאָחד זֶה / זֶה לֹא ְשׁ

ל ַהזְּכוּת זֶה /  ִמְתַמלֵּא ְבַּסְבלָנוּת זֶה / ַבּכַּף ֶשׁ

לְּךָ /  לִּי ַבֵּמּצַח ֶשׁ ל ַהֵחצִי ָהֵריק / זֶה ַהֶמַּתח ֶשׁ ַבֵּחצִי ַהָמּלֵא ֶשׁ

ָבה ַעל פִּיָה זֶה /      ְחָשׁ זֶה הוֹפֵךְ ֶאת ָהֲאדָָמה ַעל פִּיָה זֶה / הוֹפֵךְ ֶאת ַהַמּ

זֶה זוֵֹרַח ְבּכָל ַהכּוַֹח זֶה / ֲחדַר אוֹר ִבְּסַקנְדִינְַביָה זֶה/ ֲחדַר חֶֹשךְ ִבְּבָּרזִיל זֶה /          

ׂא ַעל גַּל זֶה / גַּל /  ֵבּין לוֹד לְפֶַתח ִתְּקוָה זֶה / ֵבּין לֵוִינְְסִקי לְַהר צִיּוֹן זֶה / נִָשּ

ל ַהַמְּסֶטר זֶה / וֵֹאב ֶאת כָּל זֶה / זֶה ַמפְֵתַּח ַהַמְּסֶטר ֶשׁ ּשׁ זֶה ִמינוּס ֲענָק ֶשׁ

ָמה ַאנְִטי ֶאיְגִּ'ינְג לַנְָּשׁ

לֹא זֶה לֹא זֶה לֹא

זֶה לֹא זֶה

לֹא זֶה

)לא ידעתי את זה / עד שידעתי את זה(

ם וּדְָמעוֹת / ַתּנֶּה / גֶֶּשׁ נֵי צִדֵּי ַהדֶּלֶת / ְבּיַַחס ִמְשׁ ִמְשּׁ

ְבּתוֹךְ ַהדֶּלֶת / זֶה ַהְרֵבּה ֵעץ זֶה / ְבּיַַחס לֲַענַף ַאלּוֹן / 

וּרוֹת זֶה /  זֶה ְבּלִי ִסינָר / וְּבלִי כְּפָפוֹת / זֶה / וֵּבין ַהּשׁ

כִיָבָתּה / ֹּס / )ֶאת ַה( ְתּנוָּמה ִבְּשׁ ַרק כְּדֵי לְִתפ

ִרי זֶה / לֵב דָּחוּס ַעד ֲאנָָחה זֶה /  זֶה ַהכֹּל ֶאפְָשׁ

זֶה כְּמוֹ ָמָחר זֶה / ַרק ָמֳחָרַתיִם / 

גַּם ַבֲּאלַכְסוֹן

listen < 
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א.

 מה אם אלוהים היה מבקש מאברהם 
אבינו לאנוס את בנו יצחק כדי להביע את אמונתו 
המוחלטת באל הגיבור והנורא? סיפורים עתיקים 

זוכים לפעמים ליראת כבוד, הערכה מסתורית 
למסתורין, אבל אפילו אם יש מידה של צדק 

בכך שגם עניין שנדמה שהינו, בינינו, לא ראוי 
בשום צורה, ייתפס כראוי, ואף כקדוש, אם הוא 
שורד אתנו בשנים, עדיין בריא, או לכל הפחות 
בלתי מזיק, לתפוס לרגע פרספקטיבה אחרת 

על הנידון; אלוהים בא לאברהם בבקשה לבצע 
פשע חמור בבנו. מה אם היה מבקש פשע אחר? 
פשע שנחשב, אגב, בהרבה ספרי חוקים כאן עלי 

אדמות כפחות חמור, או לפחות, ככזה הדורש 
ענישה קלה יותר. אני שואל, גבירותי ורבותי, מה 
אם אלוהים היה אומר לאברהם "תפוס את הילד, 

קשור אותו, תוריד לו את התחתונים וכן, תראה 

ג'רמי פוגלאיך להסביר לפילים מיהו יהוה?

לי שאתה אוהב אותי, רק אותי! למען זרעך! עם 
ישראל!" - אברהם, יש להניח, מתפרק מפנים, 

צורח "מה?" "מה מה? תראה לי שאתה אוהב 
אתי! תאמין באלוהיך! אני אלוהיך! אביא לך עם 
ישראל! תאמין בי! תאהב אותי!" - לבסוף, יצחק 
כבר קשור, אברהם כבר הפשיט אותו ואת עצמו, 

זקפתו מתנוססת כסכין שלופה, כשלפתע - ברגע 
האחרון - מגיע המלאך, "אברהם, אברהם, אל 

תישלח ידך אל הנער" - ואז, מתוך השקט העמוק, 
ממשיך "זיין את האיל במקום" - ריקודים, 

מצילות, וישמחו בתופים וישירו הללויה! עד היום 
היו מספרים את הסיפור המופלא כסיפור על 
חמלת האל היהודי, שבתבונת ליבו העילאית, 

בטובו הנצחי, מלמד שלא רצוי לאנוס את הילד 
- הרי עוד מעיזים להציג את הרגע הנורא ההוא 

כרגע מכונן של חמלה! אלוהים מראה לנו שאסור 
להקריב ילדים )לפחות לא את שלנו, את אלה 
של המצרים, למשל, כן מותר(. אז גם אם נניח 
שלמדנו והיום ברור שלהקריב ילדים לאל זה 

לא רצוי או נחוץ, לפחות לא במתכונת הישירה 
העתיקה ההיא, האם זה בזכות העקדה? האם 
היה צריך את העקדה כדי ללמד את האנושות 
לא לעקוד? אולי די בעקדה של סוקרטס? וגם 

אם היה צריך אז סיפור עקדה, האם עדיין צריך 
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סיפקו ונינצל אנחנו. 

 המשגת האל ככוח צמא לדם היא 
אם כך חשיבה השלכתית, המאנישה גורמי 
טבע ומעניקה להם רצונות והיגיון פרסונלי 

שמשקפים תכנים פסיכואנליטיים הטמונים 
בנו, מנגנון המאפשר לכאורה להתמודד עם 

כוחותיו ההרסניים של אותו גורם טבע ובתקווה 
גם לרסנם. יש להניח שאל הר הגעש שלנו צמא 

לדם מאותן סיבות. יאמרו לי, אבל יהוה לא רוצה 
את יצחק, הרי הוא ויתר עליו בסוף! אם כך למה 

לא כעס על אברהם, שבכלל הסכים לטירוף 
הזה? איך אלוהינו כן מקבל באהבה אבא שמוכן 
לרצוח את בנו התמים? מפני, עם ישראל, שעם 
כל הקטע שלו נגד הקרבת ילדים, אנחנו עדיין 
חושבים את אדונינו ככזה המוצא לנכון לבחון 
באמצעות העקדה אם אברהם באמת בקטע. 

אלוהינו אולי ויתר, ברגע ההוא, על הדם המתוק 
של ורידי הילד, אבל עדיין מאוד מעריך את 

הנכונות לשפוך אותו. כמובן, במקומות אחרים 
בספר הקודש המסוכן שלנו )ומי שלא מבין את 

התנ"ך כמסוכן לא מעריך אותו באמת(, משתולל 
יהוה כבריון רעב ומתוסכל, ובזאת מזכיר את 

אל החורף האוקראיני או את אל הגשם ופוריות 

אותו היום? האם זה סיפור שראוי לספר לילדים 
היום? מה לומדים הם על הוריהם מסיפור זה? 

על האנושות? על האל? מיהו בכלל אל שמבקש 
עקדה? למה מה קרה, יהוה? למה מי אתה בכלל, 

יהוה?

ב.

 מדוע הקריבו האוקראינים העתיקים 
את בתולותיהן היפייפות לחורף? שאלה מצוינת 
שמציג לנו, אם זכור לי נכון, חוקר תורת הנסתר 

הבריטי ריצ'ארד קאוונדיש, ועונה שהדבר 
מתפתח מתוך הבנת החורף כישות צמאה 

לקורבנות. ראשית שמים לב שהחורף בא כל 
שנה וגובה חייהם של כמה מחברי הקהילה. מה 
גם שחרון אפו של החורף לא מבחין בהיררכיות 

אנושיות, ויכול לקחת באנרכית הכעס הלא מרוסן 
שלו כל אחד, ובלבד שתסופק צמאת החורף לדם. 

בואו אם כך, אומרים הכוהנים המקומיים באוזני 
ההנהגה, נעניק באופן מסודר וטקסי לחורף, אותו 

הם כמובן מאנישים והופכים לסוג של צ'יפטן 
שמימי זועם, מספר בני אנוש מהזן רב הערך 

ביותר בעיני האליטה הגברית השולטת - בתולות 
צעירות. אבא חורף הכועס לבטח יבוא כך על 
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החכמה היוונים הן לרוב בעלות עומק עילאי. 
אולי באמת האל דומה יותר לדוב או לדבורה 

מאשר לאדם! אולי הפיל נברא בצלם לא פחות 
מאשר רונית או אבי. אדרבה, מאחר שבני האדם 
האלימים ממשיגים לעצמם אלים אלימים, האם 

לא עדיף לנו לחשוב את אלוהים דרך בריות 
פחות נוירוטיות, אלימות וצמאות דם? תיאולוגיה 

חייתית לא רק תתעלה מעל התסבוכות 
הפסיכולוגיות הקשות שספג האדם כנראה 

בתהליך תירבותו, היא גם תצביע על יסודות 
משותפים לכל הבריות במפגשן עם הבורא שברא 

את כל הבריות - ובכך תהיה יסודית ומקיפה 
הרבה יותר. 

 לא מתוך זלזול נעשה העניין; הרבד 
הפסיכואנליטי האנושי נתן לנו דרך הסובלימציה 

את דוסטוייבסקי, את הפולנייה של שופן, את 
כל הנשגב והעילאי שבורא האדם. ואילו הרובד 
המדעי פותח לנו את היקום, הולך ומקרב אותנו 
למפגש עם זן חייזרי - המהפכה הקופרניקאית 

הבאה שתבוא עלינו במהרה! אבל בעניינים 
תיאולוגיים, בני האדם הלכו והולכים למחוזות כה 

חשוכים, עד שדרושה, או לכל הפחות לא תזיק, 
התעלות מידית מעל הרבדים הפסיכואנליטיים 

האצטקי טלאלוק, שהיה ניזון לא רק מדמם אלא 
גם מדמעותיהם של ילדים, כך שאם הפעוטים 
התמימים כפרחי האביב לא היו בוכים גם ככה 

בדרך למזבח, היו תולשים להם את הציפורניים 
כדי לוודא שהאל הצמא ירווה גם מדם וגם 

מדמעות.

 היהוה ההוא עדיין חושב, אם כן, כמו 
מולך או בעל זבוב – החבר'ה מהשכבה - שאין 

כמו מוכנות להקריב בני אדם כדי להוכיח נאמנות 
ודבקות, וכל עוד נחשוב אותו ככזה לא נתעלה על 

התיאולוגיה הרצחנית של הכהונה האוקראינית 
או האצטקית. יתכן ואנחנו כבר הודרכנו בעולם 

ואל תפיסות עולם מתוך תיאולוגיה זו. אנחנו כבר 
אבודים. אבל מה עם הילדים? מה קורה לפעוט 

שלומד שכך פועלת האלוהות? מתוך איזה ערכים 
הוא יצמח? איזה ערכים הוא יצמיח? איזה סוג 

של תרבות צומחת מתוך אלים שכאלה?  

ג.

 אם לאריות היו אלים, צחק קסנופנס, הם 
היו אריות. לחמורים היו אלים חמורים, לדבורים 

אל דבורים. כידוע, בדיחותיהם של אוהבי 
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והמדעיים גם יחד בחשיבתנו את האל. לחשוב 
את יהוה מעבר לכל השלכה אנושית! מה גם 
שאין סיבה טובה לחשוב שיהוה לא מתקיים 
עבור החיות. אם הוא קיים, איך בעלי החיים 

יפספסו אותו? למה שיפספסו אותו? מי אמר 
שהפילים אינם דתיים? מי אמר שנמלים לא 

מתפללות? יהיה אשר יהיה, יהוה הרי ברא 
את כל מה שהיה, יש ויהיה – יהוה! כך שכל 

המשותף לתפיסת האל שלנו, של הנמלים ושל 
הפילים, הוא היסודי ביותר והאלוהי באמת. די 

עם הנרקיסיזם של הברייה אדם! אפשר ללמוד 
מנמלה על יהוה, לחלוק עם פילים את נוכחות 

האל! 

 מהנמלים למדתי על אלוהים והשואה, 
כאשר נמלים הפכו לעם חזק מאוד במטבח 

שלי וכל בוקר העפתי אותן מצלחות ומחבתות. 
בתחושה עמומה, שתתברר כמוטעית, שאמצעי 

אקולוגי יהיה בהכרח גם מוסרי יותר, במשך 
שלושה ימים האכלתי אותן קמח תירס מפני 

שהאינטרנט הסביר שכאשר נרטב פתית הקמח 
בקיבתה הקטנטנה, הוא מתנפח וקורע את 

הנמלה מבפנים. הבטתי שעות כיצד בשקידה 
טראגית הן עמלו להביא את הקמח לחברתן 

הצודקת, לילדיהן ולמלכתן. אבל זה לא הספיק. 
בלית ברירה התחלתי לשפוך מים רותחים אל 

פתחי קניהן, מה שגרם ליציאות מצרים של 
רבבות נמלים על הקירות שלי, מסע של פליטים 

נואשים אותו שטפתי בצונאמי של אקונומיקה. 
אבל הן המשיכו לצאת מתוך הקירות, יצאו לנוס 

על נפשן, ואף ראיתי אותן סוחבות, ביראת קודש, 
את מלכתן. תפסתי את המלכה בין האצבעות 

ושטפתי אותה בכיור. ואז, לסיום המלאכה, 
מרוב מיאוס וכדי שלא אצטרך לעשות זאת שוב, 

כפיתרון סופי, הבאתי עליהן את הגז הרעיל. 
למרות כוונות צמחוניות טובות יחסית, חוללתי 

לנמלים במטבח שלי שואה.

 הנמלים, מבחינתן, נפגעו על ידי כוח עליון 
להן שהרעיל את מזונן, שרף אותן במי אש, צד 
את מלכתן ולסיום השמיד אותן בגז. אבל האם 

כוח עליון זה הוא יהוה? לא, הוא בסך הכול ג'רמי. 
יהוה לא אחראי לשואת הנמלים, לפחות לא 

באופן ישיר. הרי גם אם ג'רמי במובן פנתיאיסטי 
מסוים הוא יהוה, יהוה הוא בוודאי לא רק ג'רמי. 
מכאן ניתן גם להסיק שלא יהוה חולל את שואת 
העם היהודי. לחשוב את יהוה כמשמיד היהודים 

הופך אותו לסוג של ג'רמי ברובד עליון לנו, לא 
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 לוקחים את הפיל לחוף הים גאולה. אני 
עומד שם כהומניסט הגדול של חוף הים, נמשך 

לכל גוף כל אדם - את, הזקנה עם עור משי שרוף 
ורפוי, את אימא מאריה שלי עכשיו עם הזיע על 
ירכייך העתיקות, אתה, איש דב אמיץ וכן, צעיר 
בשנים, שעיר בכתפיים ובגב שערות צדק אנוש, 

אתה אזרח למופת ביקום. לכולם אתן מכולם 
אקח. בואו המון, בואו היפופוטמים, בואו איתי, 

ההומניסט הגדול של חוף הים, אנחנו שוחים עד 
לקפריסין, אנחנו שוחים עד לקדוש ברוך הוא, 
בואו המון,  בוא כוסיות וכוסונים, בוא הזקנים, 

בואו ילדים, בואי תמימות, ארטיק לכולם, בואו 
איתי, אני נשטף באהבה לכם, מאוהב בכל גוף 

כול אדם כל גרגיר, אני ההומניסט הגדול של חוף 
הים. 

 הפיל קולט אותי. יחד אנחנו נכנסים 
למים. שוחים במים. אנו שנינו תפילות, צפים 

כמדוזות בים, אופנים לנצחי נצחים מודים ליש 
ולגלים. מבינים את אל הפילים. לא מקריבים אף 

אחד לשום דבר. פשוט נהנים מהמים. יושבים 
שם טוב במים. צפים ביקום. מתפללים. 

ליהוה – טעות קטגורית! זאת אומרת, גם אם 
היטלר וההמון שלו לא אחראים לשואת היהודים, 

והאחריות איכשהו מוטלת על כוח עליון כלשהו, 
הרי שכוח עליון זה דומה במקרה הטוב לסוג של 
ג'רמי שנאלץ להשמיד את היהודים בצער כי הם 

נכנסו לו למטבח )או התבוללו, או לא התפללו 
יפה, או כל סיבה אחרת(. בכל מקרה, כוח עליון 

זה איננו דומה ליהוה. מי שהורג נמלים או יהודים 
מלמעלה, אם יש כזה, שונה מיהוה. יהוה זה סוג 
של דבר אחר. יהוה הרי לא עוד אחד, הוא אחד 
ייחודי. הנמלה מלמדת אותנו שיהוה לא קשור 

לשואה, לא של הנאצים ולא של החורף ,ובמובן 
הזה פוטרת אותנו מהקרבת קורבנות.

 אז אם לא לשואות, למה יהוה כן קשור? 
לפילים. הרי יהוה אל לכל הבריות כולן. מה 

שבאמת תקף לגבי יהוה חייב להיות תקף גם 
לפילים. אבל איך להסביר לפיל מיהו יהוה? איך 

ללמוד על יהוה ממנו? איך להשתתף בדיאלוג 
רוחני עם הפיל? מצד אחד, מה שלא ניתן להסביר 

לפיל על יהוה מאפיין רק אותנו, לא את יהוה. 
מצד שני, האל המשותף לנו, לנמלים ולפילים, 

איננו אל של מילים. אז מה עושים?
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ֶאת ִמלְֲחמוֹת ַהְמּׁשוְֹרִרים  לוֹם כּוְֹתִבים ְמׁשוְֹרִרים כְֶּשׁ יֵרי ַהָשּׁ ֶאת ִשׁ

עוִֹשׂים ְמׁשוְֹרִרים

ְמדִינוֹת לְלֹא ַתֲּעִשׂיָּה לֹא יִָבינוּ ָמה ַהצֶֹּרךְ ִבְּבנֵי־ָאדָם

ָ ל דָָּבר ַאָתּה ּתוֹלֶה ֶאת ַהְתּלוּיִים ְבּך ְבּסוֹפוֹ ֶשׁ

פרדוקס השלום והמלחמה

מדינות ותעשייה

התליין

יואב עזרא

יואב עזרא

יואב עזרא

ֵמִביא יֶלֶד לָעוֹלָם

ֲאָבל ִעם עוֹלָם לֹא רוֶֹאה כֵּיצַד יָכוֹל

לֵָתת 

לַיֶּלֶד

עוֹלָם

וְָאז

ַמְקִריב

יֶלֶד

לָעוֹלָם

ִמנְָחה אוֹ ְתּׁשוָּרה אוֹ ִשׂנְָאה

לוֵֹקַח יֶלֶד לָעוֹלָם ִמּתוֹךְ ַקְטנוּת ּתוֹדָָעה

וְׁשוֵֹחט

ֹ אוֹתו

ַהַחיָּה

ַהְטּהוָֹרה

ָהיְָתה ֶשׁ

צְִריכָה

לָרוּץ

לְִקָראִתי

ִחיָטה ְבֶּרגַע ַהְשּׁ

ִהיא ְבּלוֹףףףף

יואב עזראהשוחט
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לְִהכָּנֵס לַיַַּער וְלְִמצֹא ָאדָם

זֶה פָּחוֹת ַמפְִתּיַע

ִמלָּצֵאת ֵמַהיַַּער

ִעם ָאדָם נוָֹסף

ֲאָבל דָָּבר ֵאינוֹ

ַתּוֶּה לַפְֵּאר ִמְשׁ

ַבּיְּצִיָאה ֵמָאדָם ִעם ָאדָם ֶשׁ

ִעם יַַער נוָֹסף

זוִֹהי כְָּבר ָאָמּנוּת 

ֲאָבל 

ְתּפִלָּה

ִהיא

ַבּכְּנִיָסה לְָאדָם ִעם ָאדָם

ַבּכְּנִיָסה לְָאדָם ִעם יַַער נוָֹסף

נֹח אנגלהרד¤

ִאם יֵׁש עוֹד ָמה לְִראוֹת

ָמנוּי וְגָמוּר ֶאְרֶאה ַהכֹּל

ִאם יֵׁש עוֹד ִעם ָמה לְִראוֹת

ִעם כָּל ַהַחי־ֱאלוִֹהים ַה

גַּן־ַחיּוֹת־ָאדָם צוֵֹרַח

וְיֶלֶד צוֵֹחק

ֲאָבל ָהָאדָם ֲאפִלּוּ גַּן־ַחיּוֹת

לֵם־צוֹוֵַח לֹא רוֶֹאה  ָשׁ

ִאם יֵׁש עוֹד ָמה לְִראוֹת

לֹא ַחיּוֹת

ְבּנֵי־ָאדָם, ֲאפִלּוּ יֶלֶד

ָמנוּי וְגָמוּר ֶאְרֶאה ַהכֹּל

ִאם יֵׁש עוֹד ִעם ָמה לְִראוֹת

ִאם יֵׁש עוֹד ְבּנֵי־ָאדָם

נֹח אנגלהרד¤
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ה ֶסנְִטיֶמְטִרים זֶה ְבִעים וֲַחִמָשּׁ ֵמָאה ִשׁ

ל סוֵּסי ְקלַיְדְְסדֵיְל גַֹּבּה כֵָּתף ְמֻמצָּע ֶשׁ

ִהיא ְמדֶַבֶּרת ַעל

נֵי ַהַחלּוֹנוֹת טוּת ֵמַהִמְּרפֶֶּסת וִּמְשּׁ ִהְתפְַּשּׁ

ר לְִקרֹא לָזֶה. ִהְתפְָּרצוּת ֶאפְָשׁ

כַּוָּנָה

ְתִּחלָּה ַהגּוּף ִמְתַבּגֵּר וְָאז ִמְתַבּגְִּרים לְתוֹךְ ַהגּוּף וְָאז ִמְתַבּגְִּרים עוֹד  ֶשׁ

וְַהגּוּף לֹא ְמַמֵמּׁש ֶאת ַהּפוֶֹטנְצִיָּאל

ּפוֶֹטנְצִיַּאל ַהגּוּף.

ִמְתַבֲּהִרים כַָּמּה דְָּבִרים

ְבּּפוֶֹטנְצִיַּאל ָהרוֶֹקדֶת

אוֹ ָהאוֹר ָהָרחוֹק:

ֶהָחלָל ֲחלַל ִרּקוּדִים

נָם עוֹד גּוּפִים ַבֲּעלֵי ּפוֶֹטנְצִיַּאל ִרּקוּד וְעוֹד ַבֲּעלֵי ּפוֶֹטנְצִיַּאל גּוּף יְֶשׁ

ַאךְ ַהגּוּף ָקפוּא ְבּתוֹךְ ַהּפוֶֹטנְצִיָּאל ַהגָּדוֹל.

כְִּתפֵי סוּס וּגְִביִעים

זֶה ַעל גֵַּבּי זֶה עוְֹמדִים

ִאם ָתִּרים יָד ִהיא לֹא

ִתְּתרוֵֹמם ַעד לִַתְּקָרה

ִהיא רוֶֹקדֶת פְּנִיָמה

ִהיא ׁשוָֹתה קוְֹקֵטיְל בּוֹ ַתּּפוַּח ִמנְּיָר

כַּוָּנִָתי כֶֶּתם ַמְבִריק

כַּוָּנִָתי ִהְתַעבּוּת דַָּקּה

כַּוָּנִָתי 

ִבּצְבּוּץ

ְמִהירוֹת ְקצָת 

ה ֶבָּחלָל  לְִתלוָּשׁ

לִלְִהפֵָּרד ִמן ַהִסּיָמן

לְלְִהיוֹת

ַהּפוֶֹטנְצִיָּאל.               

ֲאנִי קוֵֹראת לוֹ פְֻּעלַּת כּוַֹח נְֶחָבּא נִי ִהיא ָמה ֶשׁ דְִּחיפָה ֶאל ַהצַּד ַהֵשּׁ

ַקּיִָּמים זֶהוּ ֶאָחד ִמן ַהכּוֹחוֹת ַהֲחזִָקים ֶשׁ

וְיֵׁש לֵָתת ֲעלֵיֶהם ֶאת ַהדַַּעת

ל כּוַֹח נְֶחָבּא ַהנְֶּחָבּא הוּא כּוַֹח ַבּזְַּמן ַאֲחֵרי ַהְרֵבּה זְַמן ֶשׁ ִמפְּנֵי ֶשׁ

וִּמְתַבֲּהִרים כַָּמּה דְָּבִרים.

שירי זינגרפעולת כוח נחבא

ַמְעִתּי ָמה ָעלוּל לְִקרוֹת ָהיִיִתי וַדַּאי ִאלּוּלֵא ָשׁ

ו בּוֹדֵדָה ר לִי ְתּנוּדָה וְַעכְָשׁ ְבּדְַרכִּי ֶאל ָהָרצוּי. ִמדַּי ַמדָּע לֹא ִאפְֵשׁ

ַבּדֶֶּרךְ לֶַקֶּבר.

ַהלְוַאי כֻּלְּכֶם לֹא גִּלִּיֶתם לִי כְּלוּם,

ָהיִיִתי ְמזֶַמּנֶת ֶאל ְבּגָדַי ַהנְִּקיִּים כָּל ְרָבב וֶָרגֶב

ַאַחי לִכְלוּכִים,

כֵּׁש ִבּזְנָבוֹ לְִקָראִתי. ל פֶּלֶא ַהְמּכְַשׁ נֵי פָּנִים ֶשׁ יכוֹת ָהיוּ ְשׁ וּנְִביחוֹת וּנְִשׁ

ָבּגְרוּ ֲאֻרבּוֹת ַהנְִּחיָּה ָרִאיִתי דְָּבִרים ֲאֵחִרים: לִפְנֵי ֶשׁ
ְ לָּךְ ִהַתְּקּנָה, הוּא ִחיֵּך ָהְרִאיָּה ֶשׁ

לִּי ֻתְּקּנָה, נְדַיֵּק ָהְרִאיָּה ֶשׁ

וְַהכֹּל נְִרֶאה לִי זֵֶהה.

שירי ללושאילולא שמעתי
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ִאָמּא ָבָּאה וְָאְמָרה לִי ֶשׁ

ֱאלִֹהים ֵמת, ֲאָבל זֶּה נָכוֹן ֶשׁ

גַּם ִהיא ֵמָתה, 

ָאז ֻעְבדָּה.

ִהיא צוֹדֶֶקת  כְּמוֹ ָתִּמיד, יָדְַעִתּי ֶשׁ

יב. לִָראׁשוֹנָה ִהצְלְַחִתּי לְַהְקִשׁ

 

ַמיִם פְּרוִּשׂים      ִטפְַּסִתּי לָָהר וְדִַבְּרנוּ, ָקרוֹב וְָשׁ

לִים. ַבּיּוֹם וַּבלַּיְלָה דִַּבְּרנוּ, ָהיוּ פְָּעִרים לְַהְשׁ

הוּא ָאַמר לִי:

ֲאנִי ַאְתּ וְַאְתּ ֲאנִי וּלְעוֹלָם לֹא ִתְּהיִי ֲאנִי,

לָגִים;  ֹּלֶת ְשׁ וְִקנֵַּח ְבַּמפ

ׂגָה.  ה לְַהָשּ כָּזֶה ִמין ֱאלִֹהים הוּא, ָקֶשׁ

 

ֲאנִי לֹא אוֶֹהֶבת ִמְשָׂחִקים וְ

לֶג.  נָה ְתִּמיָמה ָהיִיִתי ֶשׁ ִהְתַאוֵּיִתי לְנַצֵַּח, ָאז ָשׁ

לֶג ַעל ִעיִרי גִּלִּיִתי יַָּרד ַהֶשּׁ ַאךְ כְֶּשׁ

ַבְּרִתּי,  ֲאנִי ְבַּסךְ ַהכֹּל ַמצַּב צְִביָרה. נְִשׁ

הוּ  לוּלִית     וִּמיֶשׁ נַָמְסִתּי לְִשׁ

ָקפַץ ִבּי ִעם ַמגָּפַיִם ְמלֻכְלָכִים

י. ִהִתּיז ֶאת רֹאִשׁ

 

ַעת לַיְלָה ָחזַר לְִבּקוּר – ַרךְ, ַאוְִריִרי וְחוֹלֵף,  ֶאְתמוֹל ִבְּשׁ

נִִּסּיִתי ִמצְִחי ָקפָא ַעל ַהַחלּוֹן כְֶּשׁ

ֵעינַי צָרוּ ָבֵּאדִים.

טל־שחר קנוהלאישהשלג
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לֹּא נִִסּיִתי וְלֹא ֶשׁ

נִִּסּיִתי! וַדַּאי ֶשׁ

ָהלַכְִתּי לְִמצְַריִם

דִַּבְּרִתּי ַעל לִָבּם

ו, ִמצְַריִם כָּל ַהַחיִּים? ָאַמְרִתּי לֶָהם: ָמה ַעכְָשׁ

ִתְּראוּ עוֹלָם

ַתְּרִחיבוּ ֳאפִָקים

ֱאלוִֹהים נְִמצָא ַבּכֹּל, לֹא ַרק ְבִּמצְַריִם!

ֵהם ֵסְרבוּ.

"טוֹב לָנוּ ְבִּמצְַריִם!" ָאְמרוּ ַהִמּצְִרים

"ִמצְַריִם ִהיא ֵבּיֵתנוּ!

טוֹב לְזַיֵּן פֵנִיִקיּוֹת ִמלָּמוּת ַבִּמּדְָבּר."

ִקלְלַת ֱאלוִֹהים ַעל ַהִמּצְִרים

גַּם לוּ צָלְחוּ ֶאת ַהנִּילוּס

ָהיוּ מוֹצְִאים ֶאת יַם סוּף

גַּם לוּ יָצְאוּ ִמִמּצְַריִם

ָהיוּ מוֹצְִאים עוֹד ִמצְַריִם, וְַאֲחֶריָה עוֹד ִמצְַריִם, וְַאֲחֶריָה עוֹד ַאַחת

כָּל ָהעוֹלָם כֻּלּוֹ ִמצְַריִם ַאַחת גְּדוֹלָה

כָּל פְּאוֶֹתיָה מוֹלִיכוֹת ַמָטּה פִּיָרִמידָה ֶשׁ

וְַרק ֱאלוִֹהים לְַבדּוֹ ִמחוּץ לְִמצְַריִם.

ֲאנְַחנוּ יָצָאנוּ ִמִמּצְַריִם.

ֲאָבל ָמה ִעם ַהִמּצְִרים?

לְָאן יָצְאוּ ַהִמּצְִרים?

ַהִמּצְִרים לֹא יָצְאוּ ִמִמּצְַריִם!

ַהִמּצְִרים טוֹב לֶָהם ְבִּמצְַריִם!

ֵהם ִמצְִרים! 

ֵבי ַהָמּקוֹם! ֵהם ּתוָֹשׁ

לֶָּהם לָָמּה יֵצְאוּ ֵמַהָמּקוֹם ֶשׁ

ִמִמּצְַריִם

ּ ָמה, ֵהם ֲאנְַחנו

יָּצָאנוּ ִמִמּצְַריִם?! ֶשׁ

יָּצָאנוּ ִמִמּצְַריִם? וָּמה, ֲאנְַחנוּ פְָריִֵרים ֶשׁ

וְנַָתן לָנוּ ֶאת ַהּתוָֹרה וְִהכְנִיָסנוּ לְֶאֶרץ יְִשָׂרֵאל וָּבנָה לָנוּ ֶאת ֵבּית 

ַהִמְּקדָּׁש?

וְֵהם ָמה?!

ֵהם ְמזַיְּנִים פֵנִיִקיּוֹת, ֲאנִי אוֵֹמר לָכֶם!

ֵהם ִבְּתּרוּ ֶאת ֱאלוֵֹהיֶהם לְַאְרָבָּעה ָעָשׂר ֲחלִָקים, ֲאנִי אוֵֹמר לָכֶם!

לֶָּהם ֲחנוּקוֹת ְבּדוֹנַג דְּבוִֹרים עוְֹקצָנִיּוֹת, ַהּמוְּמיוֹת ֶשׁ

ל ַהְסּפִינְְקס, ֵבּר ֶאת ַאּפוֹ ֶשׁ נִיחוַֹח ָבְּשֵֹמיֶהם ִשׁ

וְֵהם עוֹד עוְֹבדִים ִעם ַחַמאס, ַהְבּנֵי זוֹנוֹת!

ַמדּוַּע לֹא ָמנְעוּ ַהִמּצְִרים ֶאת ֶטַבח ָהַאבּוִֹריגִ'ינִים ְבּאוְֹסְטַרלְיָה?

ַמדּוַּע לֹא ָעצְרוּ ֶאת ְרִעידַת ָהֲאדָָמה ְבּנֶפָּאל?

לְִתּי ַבַּבּגְרוּת ְבִּהיְסטוְֹריָה? נִּכְַשׁ ֵהיכָן ָהיוּ כְֶּשׁ

ֵהם ָהיוּ ֲעסוִּקים.

ֵהם ָהיוּ ְבִּמצְַריִם.

ֶאלָּא ָמה?!

עמנואל לויאיגרת אל המצרים
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ֵאיךְ קוְֹרִאים לַּקוֵֹסם?

חוְֹרחוֹר? ִטיִטיפַּפָּה? ְסַמאְסָמאִקי?

ֵאיךְ קוְֹרִאים לַּקוֵֹסם?

מוּנְפַּנְזֵל? צִיפְָרלוֶּחס? נֵיאוְּרדֵַע? ְשׁ ְשׁ

ֵאיךְ קוְֹרִאים לַּקוֵֹסם

ְמַּקוְֵקו טוֹפְֵּטפָלֶ'ה? ְסֶחפְֶּקִטי? ֶשׁ

ֵאיךְ קוְֹרִאים לַּקוֵֹסם?

אוֹטוֹבּוּס־ֵעץ־פַּח־ַהזֶֶּבל־לְָטָאה־

ַתְּמרוּר־צִּפוֹר־בּוּל ֵעץ־ַמֲעַבר ֲחצִיָּה־

פְַּרצוּף ָחמוּץ

ֵאיךְ קוְֹרִאים לַּקוֵֹסם?

הילה אהרון בריק¤

לִיִבּידוֹ לִיִבּידוֹ לִיִבּידוֹ לִיִבּידוֹ  

ֵמֶעצֶם ָהֶעְרוָה דֶֶּרךְ ַהַטּבּוּר

ּ לָאב ִמי דּוּ לִיִבּידוֹ לָאב ִמי דּו

לֵב ֶאל לֵב

ַבּד ֶאל ַבּד

ּ דּוּ ֶאל דּו

לְַבדִּים ִמְתַרְבּדִים ֶאל ַמְרַבד ְבּדִידוּתוֹ

ּ לָאב ִמי דּוּ לִיִבּידוֹ לָאב ִמי דּו

וְֶעצֶם ַהזָּנָב לֹא רוֹצֶה יוֵֹתר לְַמָטּה

רוֹצֶה לְִהזְדֵַּקּף

ַהיֵָּרךְ ָהֲאחוִֹרית ָבָּאה ָקדִיָמה

ַהיֵָּרךְ ַהפְּנִיִמית ָבָּאה ֵמָאחוֹר

ֵעין ַהַמְּרפֵּק ַמִבּיָטה ֶאל ֵעין ַהַמְּרפֵּק

ַעיִן ְבַּעיִן 

ֹ לִיִבּידוֹ ֶאל לִיִבּידו

ר וְזָקוּף ֲאנִי נוֵֹשׂאת ֶאת ֵעינַי ָמתוַּח וְיָָשׁ

ָבּעוֹלָם ֶאל כָּל ָהַעּמוּדִים ֶשׁ

ֶאל ַעּמוּד ָהֵאׁש וְַעּמוּד ֶהָענָן

ַמל וְַעּמוּד ַהָקּלוֹן וְַעּמוּד ַהַחְשׁ

גְָרה דְָרה וְַעּמוּד ַהִשּׁ ַעּמוּד ַהִשּׁ
ְ ַער וְַעּמוּד ַהָתּוֶך וְַעּמוּד ַהַשּׁ

וְַעּמוּד ַהָתּוִים

ַחר ַעּמוּד וְגַם ַהַשּׁ

וְגַם ַהנַַּחל ַעּמוּד

ָהַעּמוּד. 

הילה אהרון בריקאינטליגנציית גוף
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 Homo economicus at
the non rational beachיונדב פרידמן

לֶם ַהגְַּרגִּיִרים.  ֹׁ גּוּפִים ֲאסוֵּרי ִהזְדְַּקּנוּת ִמְתַקְמִּטים ַעל ֻמַתּר ַהחוֹל, ַעל ש

ל  זוּפִים. לַַהק ֶשׁ ִסּים ְמלֶַקֶּקת אוָֹתם לִכְדֵי ַקְרִטיִבים ְשׁ ֶמׁש פְּטוָּרה ִמִמּ ֶשׁ

ךְ ְבּצְַמּרוֹת ַהגַּלִּים, זַֹהר ַעכּוּזִים כְּמוֹ ַהצְָהַרת  ַתּכְֵשׁ דַיִם נוֹדְדִים ִמְשׁ ָשׁ

ְמכֻוְּנֵי  יְצוִּרים  נְכָדִים.  ִרּמוֹת  ַבֲּעלַת  גּוֶֹסֶסת  בּוֹן  ֶחְשׁ רוַֹאת  ל  ֶשׁ הוֹן 

יֵׁש נוְֹטִעים ֶאת ְבָּשָׂרם ִבּדְיוּנוֹת ֲהרוֹת ַמזְְרִקים, קוֹנְכִיּוֹת קוֹנְדּוִֹמים 

ָקאוֹת מוּגָזִים. כְּפוּי ֵאיָבִרים, נְִחיָריו ַהפִינַנְִסיִּים  לְדֵי ַמְשׁ וְִשׁ ְמֻרצִּים 

וְּקֵרִמים  ּתוְֹקפָנִית  זֵָעה  ל  ֶשׁ ָהֵריָחנִי  אוֹן  ַבָּשּׁ ִמצְטוֹפְפִים  ַהַחְטָטן  ל  ֶשׁ

ָקע, לֹא ׁשוֵֹתת ֲעָסִקים", ּתוֹדַַעת ִתּיק ַהְמּנָיוֹת  ְמגוֹנְנִים. "ַהיָּם לֹא ֻמְשׁ

ְמּגֵַהק ִמִמְּתַרֲחצִים  ל ַהַחְטָטן יוָֹרה צִלְצְלֵי דֵּרוּגִים ְבִּמפְלַץ ַהְתּכוׂל ֶשׁ ֶשׁ

לוּפִים.  ֻמְמלִָחים. ַענְנֵי מוֵֹעד ב' ָעִטים ַעל ֲעִטינֵי ָהאוּר ִבּצְלָלִים ְשׁ

ל  ק לֶָהן ִקצּוּצִים, ָמָשׁ קֹר ַתֲּחרוִּתי לוֵֹחךְ ֶאת פְִּטמוָֹתיו ָהֶעְרכִּיּוֹת, נוֵֹשׁ

נֵי ַתֲּאגִידִים ְמֻמזָּגִים.  לֹא ָהיָה ַהַחְטָטן פִיְרָמה ְמיֶֻחֶמת נַדְלָ"ן, ַבּת לְִשׁ

ְתנוֹ ַהכַּלְכָּלִי ְמפַלֵּס ֶאת זְַרזִיפוֹ ֵבּין גְָּרִמים מוָּבִסים,  ׂגִים, ִשׁ ְבִּריא ֶהֵשּ

יכִים  זִּיֵקי ָתּלָ"ג ִבּלְִתּי יְִעילִים ַמְמִשׁ ַמּ ֵבּין ֶעדְֵרי ִקיּוּם ְמיָֻתִּרים, ִבּזְַמן ֶשׁ

ַראי, ְתִּמיֵמי נוֹזְלִים. לְִשׂחוֹת ֶאל ַהְקָּרִסים, נְפוּלֵי ַאְשׁ

 Tanning his portfolio, enhancing his psychological

fresh hood which is good for business

Got investment?

HeLaיונדב פרידמן

)Back in the S.S.R.I(

ׁשוֹצֶפֶת ָתִּאים, ִהיאלָּה ְמַקְרצֶפֶת ֶאת סוּגַר ַהִקּירוֹת ְבַּמָבִּטים ְרטוִּבים, 

בּוֹן ֲעצִירוּת בּוָֹטה וִּבּקוּר צִיטוֹפְּלַזְִמי  ֲאפוֵּסי ִהלָּה. ִאם ְמִביִאים ְבֶּחְשׁ

ְבִּמְשְׂרדֵי  ִסיִבית  ְסָטזֵ'ִרית  ִהנָּּה  ִהיאלָּה  ֶשׁ נְַקֵבּל  ָהַאְבָטלָה  כַּת  ְבּלְִשׁ

גְּלִיצִֵרינִי  וַּמָתּן  ׂא  ַמָשּ ְמנֶַהלֶת  ִהיאלָּה  ָהַאֲחרוֹנִים  ַבּדּוְֹמִעים  ַעצְָמּה. 

ל  ֶשׁ ַהנַּדְלָ"ן  ְבּבוַּעת  ַמֲעלִיּוֹת  ֲהָקַמת  ַעל  דִּכָּאוֹן  נוֹגְדֵי  לַַחת  ִמְשׁ ִעם 

ָרָתּה  ָחְטפָה ְבַּמֲהלַךְ ִטירוֹנוּת צְלוֹפִָחית לְַהכְָשׁ רוָּחּה, הוֹנַָאת ַהּפוֹנְזִי ֶשׁ

ְבַּעְרפִּיֵחי  צָף  ִסילָאנִי  יֵָרַח  פְּרוָּעה.  ִהְתיַצְּבוּת  כְִּמכוֹנַת  כְִּבגִיָרה, 

ל ִהיאלָּה, ּפוְֹסט מוֹדְֶרנִיזְם וְּבלִיָעה – ִאחוּד ָהֶרּפוְּבּלִיקוֹת  ִאיׁשוֹנֶיָה ֶשׁ

ַהפְִּסיכִיַאְטִריּוֹת ַהְמֻּאזָּנוֹת, ַהיָּדוַּע גַּם כְִּבִרית ַהְתּרוּפוֹת, ִמְשָׂתֵּרַע ַעל 

ְבּדְִמיוֹנָּה,  ה  כְּבוָּשׁ כְּכַלָּה,  כַּלָּה  ּה.  ִמנַּפְָשׁ צְִחיִחים  ֲאחוּזִים  ִעים  ִתְּשׁ

ַהְתָּקנִים ֶאת צְִעירוָּתּה. פִָּקיד פְֻּחלָצִי ַמֲענִיק  ִהיאלָּה סוֶֹחֶבת לְִמכוֹן 

ה, וּלְפִיו ֵאין לָּה  ה לַָאף אוֹ נְפִילָה ִמַמּגְלֵָשׁ לָּה פִידְֶבּק, זִָריז כִּפְלִיָשׁ

ֶמת  כּוֹחוֹת סוּס, ֲאפִלּוּ לֹא כּוֹחוֹת כִּנָּה, לִנְסֹק ֱאלֵי זְִקנָה. ִהיאלָּה רוֶֹשׁ

י ַעל ַעְרַבת גַָּבּּה, יָדָּה ִמְתרוֶֹמֶמת לְגֵָרד ֶאת  נֵי ַתּיִָּרים ִמּמוֹצָא יַּתוִּשׁ ְשׁ

ָהֶעצֶב ֵמָהֲעִקיצָה. לֹא כָּל יוֹם פְִּטָמה. 
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לת עוֶבש כְּפוֹר על רגל מכונית שולחת בּוֶהן מחוֶּממת  ִמרקחת חושך ְמַחֶשׁ

ת צִיּפוֹרן ְקָרב. ערים מקוללות נופלות אל ְמצוּלַת חולות ֲעָרב. ֲעזוָּבה  נְחוַּשׁ

ּפושטת בעורֵקי ָהֶערב ַהְמּזֵה ָרָעב. האביב הופך לִסתיו הופך לחורף זעם 

נֶף לעיסה. שלג ְמשיסה על חוף ַסבּוֹן  ְבּתוּלוֹת ַמְחלֶפֶת ֵאש עשן חשמל וְֶשׁ

עם פָּז  ךְ ֶהָחלָב הַקו הְמקוּוְָקו ולוּח ַהַחלָש נְַחש ַהַשׁ מסריח סוֹף הרחוב וֶּמֶשׁ

הדרך זוַֹהר המיטה והחלון ָהַעז. הפַּחד הניתז מן הָבּרק אל הְרִאי. ַהַמֲאָרב 

ד ברוּח צל צרוַּח  ַבּחוּץ העכָבּרים וֶּמלך השעוֹן. ַמְמלֶכת בּוֹץ ָאתוֹן ָמרוַּח ֵשׁ

אלוהים מריר חובש ִמצנֶפת סוּס רובץ על לווייתן מוצץ לזָוִויָתן רוֵֹעץ לְִרַעְבָתּן 

רובץ על ַתּן רובץ על דָן רובץ על ַמצְּפוּנָן של מילוֹתיי העצורות הרבוצות על 

קוֹרוֹתיי הנצוּרוֹת המחוָררוֹת המכוּרוֹת לְַרֲעיון הָער. נפשי ַהפַּגָה. ׁשוּף העין. 

פָן  שאיפת השוּם. ַמלְֶמלֶת ָהָהר. כָּל הֶקִרי־כּוֹל ַהֶקֶּבר־כּוֹל ַהֶקֶּרב ָקם ַבּכַּר. ַהָשּׁ

ַבַּמֲעֶקה. עוִֹבי ַהלָָּבן. ָקם ָבּּה ָקם בּוֹ ָקם ִבּי ַקר:::

:::

ֵעין חשמל זורקת רוּח ְקָרב על גוף בטון מבליח. מקלחת חושך 

מתרגמת ַמֵסּכַת זָָקן לְַמלְָמלַת סוּכָּר. על הזגוגית נושפת נפש 

מתגוששת. נָָסה מן הכּפר. נָָסה מן הֵריח. מין אוֵֹרח מכוער. מן הנֵר 

האוֹר ניגר. כל הלילה ְבּפַרוַות עכבּר. כל הלילה ֶקצֶר. כל הלילה יֵצֶר 

פֶּצֶר. לילה ְמשוּגר:::

דֶר  ֶבר ֶשׁ ִמרקחת ֶקַרח ְמַחרֶחרת ניצוצות זכוכית ְבַּמֲעֵבה החדר. ֶשׁ

משתחל אל אוזן החמור. הזמן מגליד על הקירות הדוחקים. על 

ׂאוֹר. על אף הבית. על אף האור. עפעפיים ַבֲּאגַף  ִׂקּים. על ַהְשּ ַהַשּ

ד. ַהָמּה.  וֹר. ַהֵשּׁ ָמגוֹר. עפעפיים ַבֲּאגַף ָמגוֹר ַמַקּף קריאה ומאחור ַהּשׁ

המון גפיים בארון ַבֲּעֵרמה. המון עיניים מלטשות את האימה. המון 

ידיים מפלחות את הדממה. ֵעדֶר תרדמה עוטה אדרת מהומה. ונהמה. 

ונהמה. ומשהו נִצְָרף בתוך אישון הזוהמה. ומשהו נשרף:::

משהו נמהל עכשיו באור הנר ומטפטף על המחברת. זו העלמה 

ָׂער שלה נשלח  עם החיוך ַהמעוּנה בהר עשן שמאפרת על לִִבּי. ַהֵשּ

למערב. השיר נשלח לעזאזל. הגוש שבגרון הפך לאבן בכליות. 

ם. היכולת לְכוכב. מסתבר שהיא הייתה רק ָבּבוּאה  הגֶשם לְִאיגֶֶשׁ

של דמיונךָ המתאבך. ולא אכפת לך שזה הסריח ולכלך. רק שנגמר 

ֲחָבל. רק שנרמס ושנְֶחַבּל – ֵא־י־פָ־ל – אבל הנה תרדֵַמת אלוהים  וְֶשׁ

עליי נופלת. משהו פורץ בדלת אל הלא־נודע. הדרך מיַטשֶטשת 

המשורר טיפש מוֵֹעד, ֲעלֵה מן הִטמיוֹן עוֵֹרב שודד לרצוח להשחית 

ולאבד את החזון הזה הַמר וַָרע את השירה הזאת המעירה ִמכְרוֹת 

ף::: ַחר כֶּתר־וזנב ונערה ִמנֶֶּשׁ ָבּרוַּח ַהלָבן ִבּמערבּולת ֶהענן ִאיַשׁ

מיכאל בן זאבהקיר החמישי






