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תשדורות מלוויין ריגול

 שיר ארז ביטון / דוד ניאו בוחבוט

- 

 ֶאֶרז ִבּיטוֹן

ר ְבָּמרוֹק.  זַַמּר ֶהָחצֵר ֵאצֶל נַפְָתּלִי וִּמְריָם ְבּיְִשָׂרֵאל ֲאֶשׁ

ר, ר ָשׁ כֲַּאֶשׁ  אוְֹמִרים ָעלָיו ֶשׁ

 לֲָחמוּ ַחיָּלִים ְבַּסכִּינִים

 לְפַלֵּס דֶֶּרךְ ֶבָּהמוֹן

 לְַהגִּיַע ֶאל ׁשוּלֵי דּוּ"חוֹ

ק ֶאת ְקצוֹת ֶאצְְבּעוָֹתיו  לְנֵַשּׁ

 לִָשׂים כֶֶּסף ִריַאל לְאוֹת ּתוֹדָה

 לִכְבֹּׁש ְבֶּעזְָרתוֹ ֶאת ָתּכְנִית ַהלִּּמוּדִים

 ֶאֶרז ִבּיטוֹן,

 ַהיּוֹם, נִָתּן לְִמצֹא אוֹתוֹ

 ְבּדוּכַן ַהכְּנֶֶסת, ְבַּעִתּיקוֹת ג', לְיַד 

ם,   ַהַקְּרנַפִּים ַבָּסּפָאִרי, לוֵֹטף ֶאת רֹאָשׁ

ר ָמֳעָמדִים ימוֹת ּתוְֹמכִים וִּמְתנַגְּדִים, ּפוֵֹסל וְּמַאֵשּׁ  בּוֵֹרר ְרִשׁ

כְרוֹנוֹת כֹּחוָֹתיו ַהְמֻמָסּדִים,   ְבּלַַהט ִשׁ

ל   ֵריַח ִהיּפוְֹקִריִטי ָעֵבׁש ֶשׁ

ד  ֻקפְְסאוֹת ַסְרדִּינִים צָף כְֵּשׁ

דְָרה ִמְתנוֹדֵד  ֲעדִָתי ֶבָּחלָל, ַעּמוּד ִשׁ

ִטיֵחי ֶמלֶךְ ַמְרִהיִבים ְמֻרָבִּבים ַעל ִמַטּת סוֹכְנוּת, לֹׁש ַרגְלַיִם, ְשׁ לְָחן ֶבּן ָשׁ  כְֻּשׁ

ּ  ַבֲּחלוּק בֶֹּקר ָבּהו

עוֹת ַבַּמְּרָאה  ָשׁ

 ְבּצְִבֵעי ִאּפוּר זוֹלִים

ּ  ְבַּמָבּט ְמֻאָמּן לְִטּׁשו

 כֲַּעָסם ַהנּוָֹרא

הוּא אוֵֹמר:  וּכְֶשׁ

ִתּי ֶעְמדָּה ְבּנוֵֹשׂא  ֶטֶרם גִַּבְּשׁ

 פַּיְַטן ַהִקּיְטׁש – דְַּרוִיׁש,

 ֵאינְךָ ֵמִבין ָבֶּרגַע ָהִראׁשוֹן.

 לְֶאֶרז ִבּיטוֹן קוֹל צָרוּד,

ל פָָּרה ֲחלוָּבה. מוָּסר יָרוּד וְָעִטין ֶשׁ

 קרנף בעל נס / עודד כרמלי

- 

לאחרונה הגישה "ועדת ביטון להעצמת מורשת יהדות המזרח וספרד", 

בראשות המשורר ארז ביטון, את המלצותיה לשר החינוך נפתלי בנט.

הנה, למשל, החלק בדו"ח שדן בהוראת הספרות. ועדת ארז ביטון ממליצה 

ללמד את שירת ארז ביטון. אני אכתוב את זה שוב, בתקווה שהיקום לא יקרוס 

לתוך עצמו: ועדת ביטון ממליצה ללמד את שירת ביטון בבית הספר היסודי, 

עוד קצת ביטון בתיכון ופרס מיוחד לנרשמים למגמות הספרות - עוד ביטון!

גרוטסקית במיוחד ההמלצה להוראת שירה לפי נושאים: באשכול "זהויות" 

יש ללמד את ארז ביטון. ל"אהבה" עיין ערך ביטון. "ארץ ישראל" - א. ביטון. 

"שואה" - ניצול אושוויץ הנודע ארז ביטונוביץ'. ולבסוף, באשכול "שירת 

הגירה", חובה ללמד לא פחות מחמישה שירים )שזה פחות או יותר כל תכנית 

הלימודים בספרות, אבל מי צריך את יהודה הלוי כשיש את ארז ביטון?( - 

כולם מאת ביטון וחבר קרנפיו רבי חסן, אבן חתוכה ועדי הנגידה.

אגב, את ספרי ביכוריהם הבאושים של אבן חתוכה ועדי הנגידה חובה ללמד 

גם במגמות הספרות, אבל משום מה לא את ספרו של רבי חסן. מה קרה, 

ביטון? הסתכסכת עם חסן? השכלתם של תלמידי ישראל לא תהיה שלמה בלי 

ָפִרים ֶשׁל ָנָתן ַזְך / ְולֹא  י ֶאת ַהְסּ י ַעל ַקְניּוק / ְוָשַׂרְפִתּ ְלִתּ שורות המופת "לֹא ִהְתַאַבּ

קּום ִלי ְמִדיָנה". חֹוֵגג ָלְך ַעְצָמאּות / ַעד ֶשָׁתּ

ומה יקרה כשתלמידים מחונכים–מחדש אלה יירשמו לאוניברסיטאות? או! 

פה מתחיל טיהור השורות הרציני. הוועדה ממליצה להקים פקולטה חדשה 

ללימודי יהדות המזרח )מעתה אמרו: מדעי הטבע, מדעי החברה, מדעי הרוח 

ומדעי המזרח(, ולחייב את החוגים הקיימים במדעי הרוח הלא–מזרחיים, 

מהיסטוריה ועד פילוסופיה, להקדיש לא פחות משליש )שליש!( מכל קורסי 

החובה והבחירה ל"נושאים על הפזורה הספרדית והמזרחית".

כאילו לא מספיק ששיעור הסטודנטים במדעי הרוח צנח בשליש ב–25 השנים 

האחרונות, ושיעור הסטודנטים לספרות עברית נחתך בחצי תוך 10 שנים בלבד, 

וכל זה בגלל אותן תיאוריות מקושקשות על "אחרות", כעת תדע כל אם עברייה 
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ששולחת את בנה ללמוד מדעי הרוח )ומשלמת לו על הלימודים, כמובן. הנה 

הצעה להעצמת יהדות המזרח: לימודים חינם כמו באירופה( שלפחות שליש 

מהתואר יוקדש ל"פזורה הספרדית והמזרחית". רוצה ללמוד פילוסופיה של 

הלשון? הנה קורס על קהילת חאלב.

"יש לציין שפנינו לדקני הפקולטות למדעי היהדות, הרוח והחברה בכל 

האוניברסיטאות, ורק בודדים טרחו להשיב", ציינו מחברי הדו"ח, "וזה אומר 

דרשני על יחסם לנושא". לא, צבועים, זה אומר דרשני על הז'דנוביזם שלכם, 

שאף אדם בר דעת לא ישתף עמו פעולה לפני שיוצמד אקדח לרקתו.

שהרי ברור כשמש הזורחת במזרח שאף המלצה מהמלצות הוועדה לא תיושם; 

ושכל מטרת הוועדה הייתה להעביר, באמצעות כותרות, מנדטים מביבי לבנט; 

ושטיהור השורות המזרחי, במשרד החינוך של בנט כמו במשרד התרבות 

של רגב, הוא רק קרנף טרויאני לטיהור השורות הדתי–לאומני, שיחסל כל 

מתינות ושמרנות ספרדית, בדיוק כפי שש"ס החרדית חיסלה את יהדות ספרד 

המסורתית, בדיוק כפי שהליכוד חיסל את המתינות והפתיחות הספרדית 

לטובת לאומנות ובדלנות.

והנה, פחות מיממה לאחר פרסום דו"ח ביטון להעצמת הביטון כבר קיבלנו 

הדגמה חיה לסזון מצלמי המסך. מבקר הקולנוע גידי אורשר כתב פוסט 

בפייסבוק נגד "הזווידות והכחלילים, הש"סניקים מחד והקשת המזרחית 

מאידך והיללנים המקצועיים מן המזרח". או–אז שינו הקרנפים את צורתם 

לאווזים צחים, כמו בפרק נורא של "מסע הפלאים של נילס הולגרסון", ותקפו 

את אורשר על גזענותו המכלילה. אלא שאורשר, כמו גרבוז, כמו קוטלר, לא 

דיבר על מזרחים בכלל - הוא דיבר עליכם, תריסר אמנים בינוניים שפופיקם 

אומנותם, הוא דיבר עליכם, לא על מיליוני הישראלים )והשחורים בארצות 

הברית והאבוריג'ינים באוסטרליה( שאתם מתיימרים לייצג.

אורשר הושעה, אבל הקרנפים עדיין שועטים לעבר פנסי המשטר. להם, 

למצלמי המסך, בכלל לא מפריע לקבל את פרס ישראל מידיו של בנימין 

"הערבים נוהרים לקלפיות" נתניהו, או את פרס שרת התרבות מידיה של 

מירי "סרטן בגוף שלנו" רגב. גם לא מפריע להם לכהן בוועדת ביטון להעצמת 

הביטון, אותו ביטון שאמר לאחרונה: "אני חושב שהספרדים הם אנשים 

 אנושיים, בעלי כבוד, ומציעים התנהגות יותר משפחתית, יותר אצילה". 

 כן, ככה. יעני, האשכנזים הם אנשים לא אנושיים, חסרי כבוד, 

לא משפחתיים, פחות אצילים.

אז למה אורשר מפוטר וביטון מקודם? כי ביטון חשוב למשטר. הוא מגש 

הכסף שעליו ניתנה לנו המדינה הדו–לאומית. הוא קבר הצדיקים שאליו עולים 

הליכודניקים להתפלל לעוד קדנציה, קבר צדיקים שאם יחפרו אותו יום אחד 

יגלו כי במקום קבור, אחרי ככלות הכול, קרנף בעל נס.

- 

 אני הערוץ 2 שאתם מכירים / עודד כרמלי

- 

בשעה טובה התחתנו הסנטימנטליות התרבותית והאינפנטיליות המסחרית. 

השיקוץ שהולידו: פוליטיקה בחרוזים. כמו אלתרמן. אבל לא כמו אלתרמן של 

"הטור השביעי", כמו אלתרמן כשהיה תלמיד בית הספר העממי וכתב בספר 

המחזור: "לאנה עיניים כחולות מדהימות / אנה חביבה על הבנים והבנות / 

לרקוד ולשיר היא אוהבת / ובלימודים כמו מטאור מתקדמת".

הנה, למשל, הלהיט הוויראלי של החרזן יוסי צברי: "תרשמי, מירי! / תרשמירי! / 

גם אני ערבי. / אבל בניגוד לדרוויש מחמוד / אני ערבי מן אל יאהוד / הוריי נולדו 

בתימן / והיגרו לכאן לא מזמן. / יש לי צבע עור שחור / ומבטא של בני האזור". 

לא יוסי, הניגוד בינך לבין מחמוד דרוויש אינו שדרוויש ערבי–מוסלמי ואתה 

ערבי–יהודי, הוא שדרוויש משורר ואילו אתה חורז כמו ילד מפגר.

ולא תגידו שצברי חורז "שחור" עם "אזור" על במת אימפרוב במתנ"ס גבעת עדה. 

צברי חורז במסגרת פינת חריזה קבועה בתכנית "חי בלילה". בפינה יושבים 

בגירים, כלומר בני אדם הרשאים לקיים יחסי מין, לשתות אלכוהול, לנהוג, 

לבחור ולהיבחר, שבוחרים להציג את עמדתם בנושאי ממשל וחברה - בחרוזים. 

התאקלמות הבזק של מה שנקרא "פואטרי סלאם" )"שירה מורקת"?(, "ספוקן 

וורד" )"מילה מדובבת"?( ו"ערס פואטיקה" )"פואטרי סלאם"?( בטלוויזיה 
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המסחרית אומרת דרשני. לא רק על היעדר מרכיב השירה במה שנקרא היום 

"שירה פוליטית", אלא בעיקר על היעדר מרכיב הפוליטיקה שבה.

כמו עבודות מלצרות ברשתות המהירות ביותר, גם כאן חשוב יותר הלוגו על 

הכובע מיכולת ההקצפה. לכן רוב הלהיטים בז'אנר הם מסוג הווידוי: החרזן 

מתוודה על כך שהוא "האחר" זה או אחר, וזהו פחות או יותר. אין צורך לטעון 

טענות, לגבש עמדות, להציג עובדות או בכלל לחרוג מן המקרה הפרטי 

לכללי. חוקי הז'אנר: להישיר מבט יאיר לפידי למצלמה ולהקריא חמשירים 

מטלפרומטר. למתקדמים: תנועות ידיים של ראפרים מהאייטיז.

אז לכל חרזני הווידויים "אני הערבייה", "אני המזרחית", "אני הבכר, שזה הילד 

של הגמל", לכל מנופפי היד גנגסטה סטייל )איסט קוסט תיכון מאדרפאקרז(: 

יו יו יו ביצ'ז, לא לריב! כולכם אמריקאים באותה מידה. אתם אותנטיים בערך 

כמו האורגזמות של דיוויד דוכובני ב"יומני הנעל האדומה".

מאידך גיסא, מה לנו כי נלין על הנימיות של הצל כששר החינוך של מדינת 

ישראל קורא ללמד אנגלית שהיא "פחות שייקספיר, יותר מעשי"? הסר דאגה 

מראשך הביצתי, בנט. שייקספיר זה לא. וגם איום פוליטי זה לא. זה בידור. מה 

שנקרא בעגת הערס פוליטיקה: "פאן". 

- 

 אני הערוץ 2 שאתם מכירים 2 / עודד כרמלי

- 

"דווקא להתחלה של השיר בוודאי כולנו מסכימים", הסבירה שרת התרבות 

אחרי שיצאה מטקס פרסי הקולנוע הישראלי בזמן שתאמר נפאר ויוסי 

צברי ביצעו את שירו של צברי, "אבל לסוף השיר לא אני ולא אתם צריכים 

להסכים". הקריאה של שרת התרבות בשירה, כמאמר דעה שצריך להסכים או 

לא להסכים איתו, כעוד עמדה שיכולה להיות מוסרית או לא מוסרית, צודקת 

או שגויה, ולא כחוויה אסתטית, אינטלקטואלית, רוחנית, מרוממת, מעדנת, 

מפעימה ומחכימה, מראה שהיא יכולה בנקל להשתלב בכתב העת 'מעין', 

להחליף את אלי הירש או לעמוד בראש החוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. 

מי שהולך לישון עם הגמוניות ונרטיבים - שלא יתפלא אם הוא מתעורר כפיות 

 עם מירי רגב.

 הודעת מערכת / עמנואל לוי

- 

במרכזו של גיליון זה עומד תוכן העניינים. התחשבנו בתלונות קוראינו, 

שהתקשו למצוא בגיליונות הקודמים את שירי יקיריהם, הבת–דודה או המאהב, 

בתוך כל המלל המיותר: שיריהם של זרים. המסכנים נאלצו לדפדף בין עשרות 

שירים בשביל מחווה קטנה של נפוטיזם! נוכחנו שהגיעה העת לשים קץ 

לסרבול המיותר. שיר בן עשר שורות שאי אפשר לתמצתו לידי שורה אחת 

בתוכן העניינים, פשוט מבזבז את זמנו היקר של קוראו.

יתרה מכך, הפורמט הקודם הקשה על חוקרי ספרות לחקור את ספרותינו על 

ידי ספירת שמות המחברים וגזירתם למגזרים ומגדרים. ליד המשורר ההומו, 

למשל, לא ציינו מפורשות את נטיותיו המיניות. כיצד עלינו לצפות מחוקר 

הספרות לעשות את מלאכתו בכאלה תנאים? נפלאתה מבינתנו. ומה באשר 

למצפה רמוניותו של סער יכין? הלא מדובר באזור עדיפות לאומית א', לא 

פחות.

אי לכך ובהתאם לזאת, בגיליון זה תוכן העניינים הוא תפארת האנטי–מליצה. 

לא הסתפקנו בשמות המשוררים, אלא העתקנו את השירים במלואם לתוכן 

העניינים, כאשר כל עמוד בגיליון מיוצג באמצעות עמוד מובדל בתוכן העניינים. 

תוכן העניינים של הגיליון מתפרש למעשה על פני הגיליון כולו, ומהווה את 

הגיליון עצמו. כך, כשיישאלו אותנו במה עוסק הגיליון, סוף סוף נדע לספק 

תשובה קצרה, סחירה, עממית ולאומית: גיליון זה עוסק בתוכן העניינים.
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ר ִמַמְּעגָּלִים ַהִאם לֹא ָעדִיף ַקו יָָשׁ

ַהִאם לֹא ָעדִיף לְִהְתבּוֹנֵן כְּמוֹ ֲעגָלִים

ר לָלֶכֶת כְּמוֹ צֹאן? ֵמֲאֶשׁ

זֶּה ַרגְלִי( )וְזֶה לֹא פָּחוֹת ָאסוֹן כְֶּשׁ

ַהִאם לֹא ָעדִיף כָּחֹל גָּדוֹל ַעל פְּנֵי לְִקרַֹע

ֶקע וְַהְטּחוֹל כְֶּהְרגֵּלֵנוּ? ֶאת ַהִקּיְשׁ

ּ ַהִאם לֹא ָעדִיף לְהוֹדוֹת ִבְּתבוָּסֵתנו

יר ַמָבּט ּמוּׁש ְבֵּמָטפוֹרוֹת? לְַהיְִשׁ ְבִּשׁ

י... ַהִאם לֹא ֵתּלְכוּ ַאֲחַרי –  ֶאל ָהֱאנוִֹשׁ

ֶמׁש ַהֶשּׁ לֹּא. ִבְּמיָֻחד לֹא ַבּצֳָּהַריִם, כְֶּשׁ וַדַּאי ֶשׁ

ּ ל נְׁשוֵֹתינו ְמִמָסּה ֶאת ַהכַּוָּנוֹת ַהּטוֹבוֹת ֶשׁ

בוֹת ֵהיכָן כְּדַאי ָהֶעֶרב. ָמָחר בוֹת וְחוְֹשׁ יּוְֹשׁ ֶשׁ

ן. כְָּבר ִסּפוּר ַאֵחר. ַקל וָחֶֹמר ֶאֶמׁש. ַאל ִתְּהיֶה ַרגְָשׁ

ַהֶסּנְִטיֶמנְָטלִיּוּת ַמזִּיָקה לֵַסְּקס־ַאפִּיל,

ן, כְּדַאי ֲהֵרי ֵאין ֵאׁש לְלֹא ָעָשׁ

לִלְמֹד ֵאיךְ לְָהכִיל, וּכְָבר לְִהְתכּוֹנֵן לַלַּיְלָה.

כְּדַאי לָּה. וְַאָתּה –   ִהיא יוֹדַַעת ֶשׁ

ֵאינְךָ מוֹצֵא ֶאת ַתּפְִקידְךָ, ְמלֵַהג

ְבַּעצְְמךָ ַעל ִמיכֶּלְַאנְגֶ'לוֹ ִבְּמִסבּוֹת ַבּיִת

ים יִרים ַהֲחדִָשׁ חוֹלֵף ַעל פְּנֵי ָהֲעִשׁ

ֵהם ֵאינָם ְמׁשוְֹרִרים, יוֹדְִעים לְִטעֹם כַּזַּיִת

דֵּי הוֹלֵךְ וְנְֶעלָם וְלֹא לְִטרֹף ֶאת ָהעוֹלָם, ֶשׁ

לַם זָּכְַרָתּ, כְִּאלּוּ ַתּם־נְִשׁ כְּמוֹ כָּל ַמה ֶשּׁ

ים. ֵבּינְךָ לֲַאנִָשׁ ַמה ֶשּׁ

נדב נוימןבדבר אהבתו הפתטית של ג'

ְבּצִדֵּי ַהכְִּביׁש ֵבּין פִּּתוּלִים

ַמיִם ָהֵעצִים קוְֹבִעים גְּבוּל דַּק ִעם ַהָשּׁ

וְַהכָּחֹל ַהיָּרֹק ַהזֶּה ַמזְכִּיר לִי

ל ָהַאצּוֹת ַהזְִּעירוֹת ֶאת ָהַאלִּימוּת ָהַרצְָחנִית ֶשׁ

ר ֶמׁש ֶקֶשׁ רוֹת ִעם ֶשׁ צָפוֹת ַבּיָּם לְלֹא ַמפְִריַע, קוְֹשׁ

ל ִעְסָקה ים ִמילְיוֹן ִקילוֶֹמֶטר ֶשׁ ֵמָאה וֲַחִמִשּׁ

ל ֻסכָּר ְתּמוַּרת ַחְמצָן, ְבּדֶֶרך ַאגַּב. ָאנוֹכִית ֶשׁ

ֲאנִי ַמְמִתּיק ֶאת ַהָקּפֶה ב ַעל זֶה כְֶּשׁ ֲאנִי חוֵֹשׁ

ַבּחוּץ ָרִקיַע ִמְתַענֵּן ְבּמוֹלֵקוּלוֹת ַמיִם ִמן ַהיָּם,

ק לִכְלוֹרוֹפִיל וְַחיְדִַּקּים ֵמִתים ַבֲּהמוֹנִים. פוֹטוֹן נוֵֹשׁ

ר לְִקרֹא לָזֶה ָאסוֹן. ָהַאצּוֹת אוְֹמרוֹת ַמְהפֵּכַת ַחְמצָן, ֶאפְָשׁ

א ְבִּתזְכֶֹּרת לִנְִסיגַת ַהַמּיִם ֵאי ָאז. ַבּחוּץ מוִֹריק ַהדֶֶּשׁ

ַאְתּ ׁשוֶֹאלֶת ֵאיךְ ָהיָה ָבֲּעבוֹדָה.

ְבֵּסדֶר גָּמוּר. ֲאנְַחנוּ יְצוִּרים ֲאוִיָרנִיִּים.

נדב נוימןיצורים אווירניים
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פַַּעם ִמיץ ְבַּטַעם ַתּּפוִּחים

ב לִָהיט. נְֶחַשׁ

יְִּהיֶה מוֹפָע וְַהיּוֹם ָרִאיִתי ֶשׁ

ל ַבְּרַאָבּא ַבֲּחדֵָרה. ֶשׁ

ים טוִֹבים, וֲַאנִי ֻמָקּף ַבֲּאנִָשׁ

אוֹ לְפָחוֹת ַבֲּעלֵי כַּוָּנוֹת טוֹבוֹת,

ְבֵּעינֵי ַעצְָמם. טוֹב, וַדַּאי וּוַדַּאי ֶשׁ

ַמדּוַּע לֹא לְִהָתּלוֹת ַבּנּוָּרה ַהֶחְסכוֹנִית,

ֵמן? וְלְִרקֹד ְבֵּעירֹם ְבּנְִענוֵּעי ַתַּחת ָשׁ

ים טוִֹבים ַמזִּיִעים, ְבּכָל זֹאת גַּם ֲאנִָשׁ

ַהִקּירוֹת ְמלִֵאים ָבּּה,    ֹּאת ֶשׁ וְַהזֵָּעה ַהז

ל ִקירוֹת טוִֹבים? ַהִאם ֵאינָּה זֵָעה טוָֹבה? ֶשׁ

שגיא אלנקוהזיעה

ַהַחיִּים ֵהם בּוֹר. ֲאנִי יוֹדֵַע.

ו ַאְרָבָּעה ָאכַלְִתּי ַעכְָשׁ

י פִּיצָה ְבּלִי לְִהיוֹת לְֵּשׁ ְמֻשׁ

ם. ֻהנְּחוּ ָשׁ וּם ֶשׁ ָרֵעב, ִמּשׁ

ַתְּחֵרר, וֲַאנִי ְמנֶַסּה לְִהְשׁ

ִרים. לִפְרֹם ֶאת ַהְקָּשׁ

ִרים ֵהם ַמה  ֲאָבל ַהְקָּשׁ

ֲאנִי. ֲאנִי רוֹצֶה לְִהיוֹת ֶשּׁ

ב הוּ ַאֵחר. ֲאנִי יוֵֹשׁ ִמיֶשׁ

ַעל ַהכִֵּסּא, חוֹלֶה

ל ַחיִּים, חוֹלֶה ְבַּמֲחלַת יָם ֶשׁ

ל לְִהיוֹת ַעצְִמי, ֶשׁ

לֹּא הוּא רוַּח ֶשׁ ָאדָם ֶשׁ

ַמצְלִיָחה לְַהְמִריא.

כַָּמּה ַאָתּה רוֶֹאה וְלֹא

ַמצְלִיַח לְָהִבין ָמה ַאָתּה

רוֶֹאה. כַָּמּה ַאָתּה רוֹצֶה

ִאיר לְִקרַֹע ֲחִתיכָה וּלְַהְשׁ

הוּא לֵם ֶאת ַהְמַעט ֶשׁ ָשׁ

יֵּׁש לְךָ. כָּל כָּךְ ַהְרֵבּה ֶשׁ

שגיא אלנקוהבור
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"ֵאין לִי ְרגָׁשוֹת כְּלַפֶּיךָ"

– אישה   

ְרגָׁשוֹת?

יֵׁש ְרגָׁשוֹת

ַרק לֹא כְּלַפַּי 

יֵׁש ְרגָׁשוֹת

כְּלַפֵּי ַהַקּיִץ

יֵׁש ְרגָׁשוֹת 

לָה כְּלַפֵּי רֹאׁש ַהֶמְּמָשׁ

ְרגָׁשוֹת ְמעָֹרִבים

ְרגָׁשוֹת פְּׁשוִּטים

פָּׁשוּט 

לֹא כְּלַפַּי 

יֵׁש ֲאפִלּוּ ְרגָׁשוֹת

כְּלַפֵּי ְרגָׁשוֹת

ֲאפִלּוּ ְרגָׁשוֹת

כְּלַפֵּי ִרגְׁשוַֹתי

ל בּוּז, לְָמָשׁ

ֲאָבל לֹא כְּלַפַּי

כְּלַפַּי לֹא

ֲאנִי הוֹלֵךְ ָבְּרחוֹב

וִּמְסִּביִבי ִהְתַרגְּׁשוּת ַרָבּה:

ְרגָׁשוֹת ִמלְּפָנַי 

ְרגָׁשוֹת ֵמֲאחוַֹרי 

ִמכָּל צְדָדַי ְרגָׁשוֹת

ַרק לֹא ְרגָׁשוֹת כְּלַפַּי

זֶה ְקצָת ְמַרגֵּׁש

ַעד כַָּמּה ֵאין כְּלַפַּי ְרגָׁשוֹת

ֲאנִי ִמְתַרגֵּׁש

עודד כרמלי¤

יֵׁש אוֹרוֹת

ָבּאֹפֶק ַבּלַּיְלָה

וּב יִּשׁ

ִמן ַהְסָּתם 

ל ְבּנֵי ָאדָם ֶשׁ

וְגַם ֲאנִי

ִמן ַהְסָּתם

אוֹר ָבּאֹפֶק ַבּלַּיְלָה

ֲאָבל ֲאנִי

לֹא ֶבּן ָאדָם

וְיֵׁש כּוֹכִָבים

ַבּלַּיְלָה לְַמְעלָה

וֲַאנִי ְמַמצְֵמץ

וְֵהם ְמנַצְנְצִים

וֲַאנִי ְמנוֹפֵף

וְֵהם ְמנוֹפְפִים

ֲאָבל 

לֹא ֵאלַי

וְיֵׁש יֵׁש

יְקוּם

ִמכָּל ַהכִּוּוּנִים

ַבע ֶעְשִׂרים וְַאְרַבּע ֶשׁ

ֲאָבל ֲאנִי

ֶאפֶס גָּדוֹל ִמַסּךְ ֲחלַָקי

ָאפְָסה יֵׁשוִּתי

ָתּפְסוּ ַחיַּי לִפְנֵי ֶשׁ

ַהנּוֹף ַהְמנוֹפֵף

הוּ ֵמֲאחוַֹרי נוֹפֵף לְִמיֶשׁ

ֶאָחד־ֶאפֶס לַיְקוּם ָעלַי 

 

לְִהיוֹת ֶאפֶס ַבּיְקוּם

זֶה כְָּבר גָּדוֹל ָעלַי

ָמׁשוֹת ִמילְיַאְרד ְשׁ

לֹא סוֹפְרוֹת ֶאת ֲאפַָסי

ִמילְיַאְרד ְמנוֹרוֹת

לֹא רוֹאוֹת ֶאת ֵעינַי

ִמֶמֶּטר

ְבֶּחֶבר קוְֹרצִים

יַַעְברוּ ִמצְמוּצַי

קוּפִים ְשׁ

יַַעְברוּ ֵמיַמי

ַמי ִמיַָּמי כְּלֹא ָהיוּ ָשׁ

עודד כרמלי¤
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ֵעינַי ֲעצוּמוֹת ַהְבּדֹלַח ַהזֶּה כְֶּשׁ

ַהְבּדֹלַח ַהזֶּה

אֹדֶם

וְַסְבלָנוּת ֵאין

ֵקץ

ַהְבּדֹלַח ַהזֶּה

ֶמׁש וְֶשׁ

ֵעינַי ֲעצוּמוֹת ַהְבּדֹלַח ַהזֶּה כְֶּשׁ

ַהְבּדֹלַח ַהזֶּה

וְכָל גּוּפִי ְמַחיֵּךְ   ִמלְַּבד ְשׂפַָתי          

פִָּטים( ָאר ַהגּוּפִים   ִמְשׁ )וְכָל ְשׁ

כָּל ַהּקוֹלוֹת ִמדְָבּר

כָּל ַהּקוֹלוֹת ִמדְָבּר

ֵהָמּה

ֵעינַי ֲעצוּמוֹת ַהְבּדֹלַח ַהזֶּה כְֶּשׁ

ַהְבּדֹלַח ַהזֶּה

לֹא ְמַחפֶֶּשׂת ִמלָּה

ה ְמַחפֶֶּשׂת ְתּחוָּשׁ

ֵעינַי  לָׁשוּב ֵאלֶיָה            כְֶּשׁ

ֲעצוּמוֹת כְּמוֹ ֶמלְָקַחיִם

ְסגוּרוֹת             ַבּלַּיְלָה ֵאין

ֶמׁש ֶשׁ

ֵעינַי ֲעצוּמוֹת ַהְבּדֹלַח ַהזֶּה כְֶּשׁ

ַהְבּדֹלַח ַהזֶּה

יְִּראוּ לִי וֵּבינְַתיִם ֶשׁ

יְִּקחוּ לִי ֵבּינְַתיִם ֶשׁ

ו       לַָמּקוֹם ֲאנִי חוֹזֶֶרת ַעכְָשׁ

בּוֹ ָהיִיִתי ַמלְכָּה

וֵאלִֹהים             ִבֵּקּׁש אוִֹתי

לְַקֵבּל ְמַעט ַאֲהָבה

שירה חֹרש) (

ֵעינַי ֲעצוּמוֹת ַהְבּדֹלַח ַהזֶּה כְֶּשׁ

ַהְבּדֹלַח ַהזֶּה

הוּא ַבּיִת

ַהפַַּחד הוּא ַהזָּר כָּאן
ְ וְֵאין גְּבוּלוֹת ְבּתוֹך

לִִבּי                      ֵהיכָל

וְכָל דָָּבר הוּא ֵחלֶק

גַּם  ִמדָָּבר ַאֵחר                 

ַהְבּדֹלַח ַהזֶּה

ֵעינַי ֲעצוּמוֹת ַהְבּדֹלַח ַהזֶּה כְֶּשׁ

ַהְבּדֹלַח ַהזֶּה

וְלִפְָעִמים זֶה ָאפֹר

לְֲחנוֹת ָקפֶה ְמצִלִּים ַעל  וְֻשׁ

ֵעינַי וְגַם זֶה
זֶּה ַרךְ יָפֶה כְֶּשׁ

ָבּת             ְבָּקרוֹב ְבֶּעֶרב ַשׁ

פָּחוֹת יֹאכְלוּ ְבֵּעינַיִם  ִמְשׁ

פְּקוּחוֹת                  וְֵעינַי

כְֵּעינֵי ַהְבּדֹלַח

ַמיִם

וְַהיִָּמים 

ָרִעים 

וְָהָאֶרץ 

ִמְסַתּכֶּלֶת 

וַיֵָּרפְּאוּ   

ַהַמּיִם 
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לַאפִּיס לָאזוּלִי, לַאפִּיס לָאזוּלִי, אוְֹמִרים ַהִקּירוֹת. לֹא ֵהַבנְִתּי ֶאת 

נֶּה. דָָּבר ֵאין זֶה אוֵֹמר לִי. לַאפִּיס  ר יַגִּידוּ. לַאפִּיס לָאזוּלִי. ְמֻשׁ ֲאֶשׁ

לָאזוּלִי ֵמָהֵרי ַאפְגָנִיְסָטן, לַאפִּיס לָאזוּלִי ֵמָהֵרי פִָּקיְסָטן, לַאפִּיס 

י ַהַבּד. עוֹלִים ְבּתוֹךְ  לָאזוּלִי, ִעם נֲַחלֵי לָָבן, זוֹלְגִים ִמּתוֹךְ ַתְּרבּוֵּשׁ

ִבילֵי ִמדְָבּר, מוָּבִאים ְבּתוֹךְ ִסירוֹת סוֵֹחר, ִסְרחוֹן כֵָּבד, ַהחֹם נִגָּר.  ְשׁ

ים, ֻמכִּים, זוֹלְגִים, לַאפִּיס לָאזוּלִי ֶאל ּתוֹךְ  ַעל גֵַּבּי ֲחמוִֹרים ֻמָתִּשׁ

חֹר,  פָּךְ, ָשׁ פָּךְ, זָָהב, נְִשׁ אוּלַּמוֹת, לַאפִּיס לָאזוּלִי ֶאל ּתוֹךְ זָָהב, נְִשׁ

ל ָאָמּן,  ָעמֹק, ֶאל ּתוֹךְ ַסדְנָאוֹת, ֶאל יְדֵי ָאָמּן, ַרב ָאָמּן, ִבּּתוֹ ֶשׁ

י, ָהעוֹלֶה כְַּעּמוּד,  יִשׁ ִעם וְִרידֵי לַאפִּיס לָאזוּלִי ִמּתוֹךְ צַוָּאָרּה ַהֵשּׁ

כְַּאגָּדָה, ִעם גְּדִילֵי לַאפִּיס לָאזוּלִי ְבּתוֹךְ ְשָׂעָרּה, ַאי לַאפִּיס לָאזוּלִי 

פִים ִבּלְִתּי נִגְָמִרים. לַאפִּיס לָאזוּלִי כָּחֹל  כָּל הוֹד וְּשָׂרָרה, וְלֵילוֹת נְָשׁ

ָעמֹק ַמְעגָּלִים. לַאפִּיס לָאזוּלִי ִמכָּל ַחלּוֹנוֹת ָהֵעץ ַהכְֵּבדִים, ַהַמְּראוֹת 

ו עוֹד  ׂיגוּ ַעכְָשׁ חוּקוֹת, ְסדִָקים ֻאְמלָלִים, גְָּבִרים נְבוּכִים, ֵמַאיִן יִַשּ ַהְשּׁ

כְָּספִים, ֵמַאיִן יְִקחוּ עוֹד הוֹן, ֵמַאיִן יְִתּנוּ ֶאת חוָֹבם, כֵּיצַד יְִרְקדוּ 

ָהֶעֶרב? ָמָחר? לְעוֹלָם? ֵהם ֵאינָם רוֹצִים עוֹד לְִרקֹד לִצְלִילֵי ַהכָּחֹל 

ַהנּוָֹרא. לַאפִּיס לָאזוּלִי יוֵֹרד ִמן ָהָהר, ִמן ַהִתְּקָרה, ְבַּמְעגְּלֵי ְתּהוֹם 

כְִּבדֵי מוָֹרא, כְִּבדֵי ֵאיָמה, ֲענֵָקי יֲַהלִֻמּים, ִאזְָמַרגְדִּים יְֻרִקּים, כֶֶּסף 

חִֹרים,  וְאֹדֶם כְּעוְֹרִקים נִפְָתִּחים, לַאפִּיס לָאזוּלִי סוֵֹבב כְַּבְרבּוִּרים ְשׁ

ַמיִם נִפְָתִּחים. ְרצָפוֹת ֵאין  נְִסיכִים ְמֻקלָּלִים, ְתּנוּ עוֹד, ְתּנוּ עוֹד, ַהָשּׁ

ׂא כֵָּבד ִמנְּשׂוֹא, יְִקחוּ ֶאת ֲחָטֵאיֶהם, ֶאת ַהַמֲּאוַיִּים,  גְּבוּל יְִקחוּ ַמָשּ

יֵָעלְמוּ ֶאל ּתוֹךְ ַהלַּיְלָה, ֶאל ּתוֹךְ ַהֲחלוֹמוֹת. לַאפִּיס לָאזוּלִי ַמְסִבּיר. 

ר  לַאפִּיס לָאזוּלִי ְמָבֵאר.    גּוֵֹרר אוָֹתם ַהחוּצָה ֶאל ַהְבֵּארוֹת, קוֵֹשׁ

ֵאין לוֹ  ה וְעוְֹקצָנִי, ְבֶּחֶבל דַּק, ְבּתוֹךְ ַהחֶֹמר ֶשׁ ֶאת ֵעינֵיֶהם ְבַּבד ָקֶשׁ

ט ֶאת פֲַּחדֵיֶהם ִבְּשׂפַת ֵאלִים ֲארוִּרים. ֵאין לוֹ ַרֲחִמים, ְמפֵַשּׁ דַּי, ֶשׁ

רונה ברנסלאפיס לאזולי: התגלות
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ָאדֹם ָאדֹם וְַחם 

ֲאנִי נִגֶֶּרת ִמן ַהַמּיִם 

לִִבּי כְֵּבדוּת גּוּפִים ַרִבּים, 

ֶענֶת ֶאל ָהֲאדָָמה. נְִשׁ

ל ֵאם,  יֵׁש לוֹ ֵריַח ֶשׁ

ל ָמוֶת. יֵׁש לוֹ ֵריַח ֶשׁ

ל נֶָחָמה. ל ֵסֶבל וְֶשׁ יֵׁש לוֹ ֵריַח ֶשׁ

ָאדֹם ָאדֹם וְַחם

כְּאֹדֶם ַטבּוּר עוֹלָם.

יכָתוֹ ַמָטּה  וְּמִשׁ

ּתוִֹבילֵנִי כְּצֶֶמד ֵשׂיִים, 

ָעַבר מוֲֹעדָם. ֶשׁ

רונה ברנסמים אדומים

ֶאְמַתּח צַוָּאִרי ַהכָּחֹל כְּנוֹצַת עוְֹרָבנִי 

ַמיִם  לַָשּׁ

עוֵֹבר  ֹּר ֶאת ַהזְַּמן ֶשׁ וְֶאְספ

לְַבדִּי.

כְִבי  ְקָאִקים יִַקּיפוּנִי ָאז ְבָּשׁ

ַמיִם ְבָּמְתִחי צַוָּאִרי ַהכָּחֹל כְָּשׁ

חֹר יִָבין אוִֹתי וַּמְעגָּלָם ַהָשּׁ

יָגֵן ָעלַי 

ֵמַעיִן ָרָעה וִּמצַַּער. 

רונה ברנסכחול 
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 רופא וחסיד בריאות הגבר

-

ָמה ַאֶתּם רוִֹאים?

ְראוּ ֶאת ַהִהזְדְַּמּנוּת.

 חזאי טכנולוגיה

-

בוּ וְַהדְּקוּ ֲחגוֹרוֹת, ָאנוּ נוְֹסִעים לְַמְאדִּים. ְשׁ

לְעוֹלָם לֹא נְִהיֶה

ְבּנֵי ָהֱאנוֹׁש ָהַאֲחרוֹנִים. 

 אנליסט קריירה

-

ָעלַי לְִהְתוַדּוֹת עוֹד ִבְּתִחלַּת דְָּבַרי.

נּוֹת ֶאת ָהעוֹלָם. אוּלַי נוּכַל לְַשׁ

ִסיְַּמִתּי ֶאת ִטעוּנַי

]ְמִחיאוֹת כַּפַּיִם[.

 סופר / איש חינוך

-

בֶֹּקר טוֹב. 

לוְֹמכֶם? ַמה ְשּׁ

ָהיָה נְֶהדָּר, נָכוֹן?

ָהיָה כֵּיף ֲאִמִתּי.

לְַמֲעֶשׂה, ֲאנִי ִמְסַתּלֵּק ִמכָּאן. 

ארגון TED מתיימר להציג רעיונות מדעיים מורכבים בהרצאות קלילות וקלות לעיכול 

בנות 17 דקות. אוסף השירים שלפניכם מפשט את הרעיונות הללו עוד יותר, על ידי 

חיבור השורות הראשונות והאחרונות של הרצאות TED שתורגמו לעברית.

 סופר, עתידן, חדשן

-

לִּי לְַמדָּע. ַהלַּיְלָה ֲאנִי הוֹלֵךְ לֲַחלֹק ִאְתּכֶם ֶאת ַהְתּׁשוָּקה ֶשׁ

ֲאנִי לֹא יוֹדֵַע ָמה ִאְתּכֶם,

יְּזְַעזְעוּ אוִֹתי.  ֲאָבל ֲאנִי לֹא יָכוֹל לְַחכּוֹת ֶשׁ

 חוקר אישיות

-

ים ַאֶתּם. ל ֲאנִָשׁ ֵאיזוֹ ְקבוּצָה ְמַסְקֶרנֶת ֶשׁ

ֵאלָיו ֲאנִי הוֹלֵךְ כֵָּעת.  זֶה ַהָמּקוֹם ֶשׁ

ַאל ַתַּעְקבוּ ַאֲחַרי.

 חדשנית בתחומי החינוך

-

נָן דֵּעוֹת ְקדוּמוֹת. ָאז לְכֻלָּנוּ יְֶשׁ

ִאם ִתֵּתּן לֶָהן ֶאת ַהָמּנוֹף ַהנָּכוֹן,  ֶבת ֶשׁ ֲאנִי חוֶֹשׁ

ֵהן יְכוֹלוֹת לְָהזִיז ָהִרים.

 ביו־האקר

-

יֵׁש לִי וִדּוּי.

ים. ל ֲאנִָשׁ ֲאנִי אוֵֹהב לְַחפֵּשׂ ְבּזֶֶבל ֶשׁ

ִבְּרצִינוּת, 

ר ִאִתּי,  ה ִמצְאוּ כָּל דֶֶּרךְ לְִהְתַקֵשּׁ ְבַּבָקָּשׁ

וּבוֹאוּ נְִרֶאה ָמה ֲאנְַחנוּ יְכוֹלִים לְִבנוֹת.

ליאור זלמנסוןרעיונות שווי־הפצה
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נּוֹת ְבּנִּתוַּח ֶבָּעִתיד יוּכְלוּ לְַשׁ

ִבּפְנִים הוּא יֶלֶד ַמְּרגִּיׁש ֶשׁ ִמי ֶשׁ

ִבּפְנִים הוּא ֲאגַם אוֹ ֶשׁ

יְִתּנוּ לוֹ לֲַעטוֹת ִשְׂמלַת ַמיִם זוֶֹהֶרת

וְהוּא יְַרגִּיׁש ַחיּוֹת ַמיִם ְקַטנּוֹת, וְַסַחף

וְּבסוֹפוֹ 

חוֹל זָָהב.

הוּא פֶַּרח ַמְּרגִּיׁש ֶשׁ וִּמי ֶשׁ

יְִּרצֶה לְִהיוֹת ַתּל ְבָּבָשׂר וְּבעוֹר, וִּמי ֶשׁ נְִּשׁ ֶשׁ

ל צִּפוֹר. לְָמָשׁ

לֹּא יְִרצֶה לְִהיוֹת עוֹד וּלְִמי ֶשׁ

בּוֹדֵד יְִתּנוּ לֹא לְִהיוֹת. וּלְִמי ֶשׁ

ֹ יְִתפְּרוּ ָאדָם לְֵחיקו

נְַּמִסּים לְתוֹךְ ַהגּוּף לְַבּסוֹף ִבְּתפִָרים ֶשׁ

ִאיִרים צַלֶֶּקת, ֵאינָם ַמְשׁ וְֶשׁ

ֲאהוּבוֹ ָהפַךְ לְצִּפוֹר וּפַָרח                 וּלְִמי ֶשׁ

יְִתּנוּ פֵּרוֵּרי לֶֶחם

ֶקפֶת. וִּמְשׁ

אורין רוזנרלמשל ציפור

ל ֵשׂכֶל ִבּלְִתּי ְמזֻיָּן. ָבִּחים ֶשׁ כְּפָלִים ְמֻשׁ

נוִֹחים וְּמַחיְּכִים זֶה לָזֶה וְלָעוֹלָם.

וִּמים   ֵהם הוֹלְכִים ַעל ְשׂפַת ַהיָּם כְִּרּשׁ

ִביל ֻמְמִחים וַּמנִּיִחים ֶאת כָּל הוֹנָם ִבְּשׁ

גּוּפָָתם לֹא ִתְּתַאיֵּד כְּמוֹ ַמלְָאךְ. ָבּח. ֶשׁ יְּפַצְּחוּ כָּאן קוֹד גֶּנִֶטי ְמֻשׁ ֶשׁ

וִּמים   ֵהם הוֹלְכִים ַעל ְשׂפַת ַהיָּם כְִּרּשׁ

ל ְמִחיאוֹת ַהכַּף. וְׁשוְֹמִעים קוֹלוֹת ֶשׁ

ל ְמִחיאוֹת ַהכַּף. מוָּרִמים כְֶּאפְרִֹחים ֶאל ָעל ִבּיָעף וְׁשוְֹמִעים קוֹלוֹת ֶשׁ

ֵהם הוֹלְכִים ַעל ְשׂפַת ַהיָּם  עוֹנוֹ ֶאת ַהפְָּרִטים כְֶּשׁ לִים ִעם ְשׁ לִָבּם ַמְשׁ

וִּמים. כְִּרּשׁ

ל ֵשׂכֶל ִבּלְִתּי ְמזֻיָּן. יָדְעוּ ֵאיךְ לְזַיֵּן, ַאךְ ָמה?  ָבִּחים ֶשׁ כְּפָלִים ְמֻשׁ

גּוּפָם כְָּבר נְֶעלַם.

ֹּת זְַמנִּים חוְֹמִקים   ֵהם יָדְעוּ כֵּיצַד לִלְפ

וְֵהִבינוּ ֶאת ַהּסוֹד ַהלֹּא ַמְחכִּים.

ם לְַטיֵּל ַעל ְשׂפַת ַהיָּם. ִחכּוּ לְֵאיזֶה בֶֹּקר ְמֻענָּן וְָהלְכוּ ָשׁ

וִּמים וְיֵׁש ֵעינַיִם רוֲֹעדוֹת ִמֶבּכִי ַמר. ֵהם הוֹלְכִים ַעל ְשׂפַת ַהיָּם כְִּרּשׁ

יּוֹדְעוֹת ֵאיךְ זֶה נִגְָמר   וְַרגְלַיִם ֶשׁ

וִּמים ֵהם הוֹלְכִים ַעל ְשׂפַת ַהיָּם כְִּרׁשּ כְֶּשׁ

לִָּמים. לִָמים ִבְּשׂכַר ָאדָם לְחוֹבוָֹתיו ַהְמֻשׁ וִּמְתַחְסִּרים כֲַּעצִָמים ַהֻמְּשׁ

 

וְֵהם הוֹלְכִים ַעל ְשׂפַת ַהיָּם לֵאלִֹהים 

ְמַּקְבּלָם ְבֵּחפֶץ לֵב ַהְמֻקָבּלִים. ֶשׁ

דוד ניאו בוחבוט¤
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ן ִבּי ֶאְבַחר ִאם יֵׁש לִי ַהכֹּל וְיֵָשׁ

נִַּטּׁש  ַמה לְִּרצַֹח כְּדֵי ֶאֶרג נוָֹאׁש. ִמן ַהדָּם ֶשׁ

ֹּר ַאִקּיז דָּם ָחדָׁש, לִצְפ

ׂנְָאה,  ִבּפְַקק ַהְתּנוָּעה. ִמנְַּחׁשוֹל ַהִשּ

הוּא דִָּמי ַהנִּפְָרע, ַהזְִּקירוּת ִתָּקֵּרא וְִתפְרֹם

ָחזַר וְנְִרַקם וֲַאָרגַנִי ְקרוּם ְבּתוּלִים ֶשׁ

כָּכָה פְִּתאֹם.

ם.  פְַעת-ָאדָם ֵאלֵךְ ִמָשּׁ ִשׁ

פְַעת-ָאדָם-זוֹלֶגֶת. ִשׁ

ֱהִביאוּנִי ֲהלוֹם, ֶאְתַעֵקּׁש לוֹם ֶשׁ ֲאָבְרכֵם לְָשׁ

לָצֵאת ֵמַהדֶּלֶת, כִּי ִבּפְנִים ַהְמִּסָבּה 

ים ִבְּסָעָרה דּוֹלֶלֶת ל חוִּשׁ ְמלָֻבּה זְִמירוֹת ֶשׁ

ַמְעִתּי דָָּבר. מוּזָר כִּי ִבּפְנִים לֹא ָשׁ

ִרי וְֵאינֶנִּי רוֹדֶפֶת. נָּכוֹן לִי ָאְשׁ ֶשׁ

יֵּׁש ָמעֹז לְֶחפְצִי. ֶשׁ

יִדֹּם בּוֹ צְָרכּוֹ וְיִַמּּקוּ ַרגְלַי פֶּן

ָאסֹב לָתוּר ַעל ִעְקצוּץ ֲעֵקַבי

ָאז לְִהְתָראוֹת ְבּבוֹא

לְִהְתָראוֹת.

שירי ללוש¤

פָּךְ יוֹם־יוֹם ֲאנִי נוֶֹתנֶת לָזֶה לָמוּת ַמִבּיָטה ָבּזֶה נְִשׁ

לְאֶֹרךְ ַהִקּירוֹת     ָרץ ַעל ַהכְָּתלִים     ְבִּקלּוִּחים

ל ַהִמְּטָבּח ֵמצִיף ֶאת ָהִרצְפָּה ֶשׁ

יִּגְוַע יוֹם־יוֹם ֲאנִי נוֶֹתנֶת לָזֶה ַמָבּע – כָּכָה ֶשׁ

יְִּתבּוֵֹסס ָבֲּאדָנִים ְבּׁשוּלִיּוּתוֹ ֶשׁ

ָבּא יָרתוֹ כְִּמי ֶשׁ יְּדְַקדֵּק פְַּרְקדָּן ְבִּשׁ ֶשׁ

ל ַהדְָּבִרים ַהֲחׁשוִּבים ִבְּקָהלָם ֶשׁ

וְּבָעְברוֹ ַבּלַּיְלָה ֵהם עוְֹבִרים ִבּי

ִרבּוֹאוֹת וִּבצְָבאוֹת, ַבֲּאלָפִים

כָּכָה ֶאלֶף – לַיְלָה ְבּלַיְלָה, לַיְלָה לַיְלָה, ַהכֹּל ֵמצִיף

ַעל ִתְּקָרִתי   כְִּמנְַטּפִים

ֵקָטה ַהגְַּעגּוִּעים ֵמִתים ִבּי כְּמוֹ לֵדָה ְשׁ

כָּח יוֹם־יוֹם ֲאנִי ַמִבּיָטה ָבּזֶה         נְִשׁ

ְבִתּי ֲארוּת ַהנֶּפֶׁש לֹא ָחַשׁ וְִעם כָּל ִהָשּׁ

יֵּלְכוּ ִמֶמּנִּי כָּכָה ֶשׁ

ל ַהִמְּטָבּח. זֶּה יָצִיף ְבִּאלּוִּחים ֶאת ָהִרצְפָּה ֶשׁ ֶשׁ

אייל שלוםיום־יום אני נותנת לזה
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כְָּבר לֹא אוְֹמִרים

גִָּעים ְמֻשׁ

אוְֹמִרים ִמְתמוֹדְדִים

כְִּאלּוּ זֹאת

לֹא ְבּדִיָחה

ַעל זֶה

ֲאנְַחנוּ לֹא ֶשׁ

ׂפָה כְִּאלּוּ ַהָשּ
ְ בּוֵֹראת ְמצִיאוּת וְלֹא לְֵהפֶך

ֵאין לִי כַֹּח 

לְִהְתמוֹדֵד

ִעם ַהוִּכּוַּח ַהזֶּה

לָכֵן ַרק ַאגִּיד

ְמצִיאוּת בּוֵֹראת ָשׂפָה

וְ

יֵׁש לְִהְתמוֹדֵד ִעם זֶה.

גל נתןמתמודדים
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 התרבות שלנו זוכרת שבאיים המבורכים 
של יוון, לפני כאלפיים וחמש מאות שנה, החלו 
כמה אוהבי חוכמה לחשוב שכל מה שקיים לא 

מה שנראה שהוא, אלא שבעצם, מה שקיים הם 
אטומים, חלקיקים קטנים קטנים, עפים עפים 

בריק אינסופי. במחול המציאות, החלקיקים 
הקטנים קטנים מונעים על יד מערבולת היש 

בתעופה מיסטית בריק, בכל מיני צורות ודרכים, 
מתאחדים לכדי גופים גדולים ומורכבים עד 
מאוד. ככה יש אדם, המתהווה מאטומי גוף 

ואטומים עדינים יותר של נשמה, יש אף אלים 
מאטומים, ועצים, וישויות כאלה ואחרות, וכולן 

וכולם אטומים אטומים רוקדים בריק של אינסוף 
אפשרויות, מתהווים, מתפרקים, מתהווים, 

מתפרקים, לנצח נצחים. 

 מי התחיל לראות אטומים אטומים? 
זוכרים את שמו של לוקיפוס, אבל יש האומרים 

ג'רמי פוגלאטומי תודעה

שמקור הרעיון במצרים או בפרס העתיקה, שם 
נזירי שמש או מאגים עתיקים ראו בכל דבר 
אטומים אטומים. וגם בהודו חכמים הרי ראו 

אטומים אטומים המתהווים לידי מה שנדמה לנו 
כמציאות. מתי בעצם החלו בני האדם לראות 

בכל דבר אטומים אטומים? איך קם אדם ביום 
בהיר ורואה אטומים אטומים? אני לא מבין 

גדול באטומים של אז, או באטומים של היום, 
אני רק מנסה לברך אותם כולם לשלום באהבה 

רבה. השאלה שמעסיקה אותי, כסתם עוד 
יהודון חייזר חסר מנוחה שרוצה לעבוד ולאהוב 
ולצמוח ולחיות, להיות מבסוט אם אפשר, היא 

למה אותם אוהבי חוכמה יוונים אטומיסטים 
היו כה מאושרים. מה משמח באטומים? למה 

דמוקריטוס, אוהב חוכמה מכונן במסורת 
האטומיזם היוונית, נודע ככזה שצחק וצחק 

וצחק? האם במקרה הפילוסוף הצוחק היה גם 
אטומיסט?

 ואולי אין זה גם מקרה שאפיקורוס, אוהב 
החוכמה אשר העז להביט אל ההנאה בפניה 

המהפנטות ולהציע לנו דרך המובילה למחוזותיה, 
היה גם הוא אטומיסט? אולי אפיקורוס יבהיר 

לנו את הקשר בין תפיסת יקום אטומיסטית 
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 אלא שמשפטו של אפיקורוס מביע גם 
הוויה אופטימית. מה שיש כפי שיש, אם הוא 
ללא כאב, הוא הכי טוב שצריך שיהיה. "כאן", 

הוא כותב בכניסה לגנו, "ההנאה היא הטוב 
העליון" ומוסיף שמארח המקום "יברך אותך 
בבואך עם לחם, ויגיש לך מים בשפע וישאל 

'האם לא אורחת כראוי? הגן הזה לא מגרה את 
התיאבון, אלא מרווה אותו'". לא צריך לחפש 

הנאות על טבעיות. מעצם היותנו, אורחנו כראוי 
ביש. ההנאה היא הנאה מעצם היש, מעצם זה 

שאטומים התהוו לכדי יש ולכדי תודעה, ושאנו 
עדים לכך. ההנאה היא מעצם זה שהאטומים, 

בסתמיות עילאית, מחיים ומקיימים אותנו בזמן 
הזה. 

 ההנאה מעצם היש המודע היא המאפיינת 
את האטומיסטים. והיא גם ההנאה שמשחררת 

אותנו ממה שנדמה לנו שעצם היש אמור להיות. 
הרי צחוק הוא צלילו של משהו משתחרר, ומה 

יותר משוחרר מאטומים אטומים? מה יותר 
משוחרר מאטומים שפתאום הופכים לקוסמוס, 

ופתאום אדם, ופתאום אני? זהו מעין מעשה 
קונדס! סוג של בדיחה אוהבת אינסוף! אז 

האטומיסטים השתחררו וצחקו וצחקו והשתחררו. 

להנאת חיים ולאושר? יש לאפיקורוס כמה וכמה 
מחשבות עילאיות על ההנאה, אותה הציע כטוב 

העליון בכניסה לגן שבו לימד וחי חיי רעות. 
אחת מהן נודעת כאמרת היסוד השלישית: 

"הסילוק של כל כאב הוא הגבול האחרון לגודלה 
ו"לעוצמתה של ההנאה; בכל מקום שההנאה 

נמצאת, וכל זמן שהיא נמשכת, לא ימצא לא כאב, 
לא צער ואף לא שילוב ביניהם". 

 אני אוהב, קודם כל, את דרך השלילה. 
ההנאה, אומר לנו אפיקורוס, היא העדר של 

משהו. הסימפטום הבולט שלה הוא איון הכאב 
והצער. איך שר בן האלה ג'ון לנון? "למה אנחנו 

כאן? לבטח לא לחיות בכאב ומורא". דהיינו, גם 
אם לא נדע למה אנו כאן, בואו נסכים על למה 

לא. זאת כבר התקדמות. כך גם במדע, שבו 
היעדרותה של קורלציה היא תשובה שבזכותה 

אנו ידעים מה לא. בודהה הגדול משחרר מסבל, 
אבל לא אל משהו מוגדר. סוקרטס בעיקר 
משחרר מאשליות ומחשיבה כוזבת. פרויד 

ממשיך את המסע הדלפי הזה אל התת מודע, 
במטרה לשחרר אותנו מההדחקות ומהסבל 

המיותר שהן מביאות, אבל במפורש לא משחרר 
אל משהו. 
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 הקלילות, הספונטניות של האטומיסטים. 
הפתאומיות. כל מה שבא, בא. כל מה שבא, 
הפתעה! כל מה שבא, ברוך הבא! כי כל מה 

שבא מדהים. במחול המסתורי של האטומים, 
כל קונפיגורציה מפתיעה, כל התהוות מבורכת 
- האירוע הנוכחי נס. עכשיו נס! הנה אטומים 
בדמות תל אביב מאפשרים לאטומים לנסוע 

באטומים אופניים לאכול אטומים אבטיח 
וחומוס, ואטומי טעים מתהווים. הנה אטומי קוק 
באטומי שירותים ואטומי אור לבן ירח עם ניחוח 

אטומי פרחים, נפתחים לאטומי גוף, הזדווגות 
אטומית מתהווה לכדי אטומי אורגזמה. אטומי 

אימא אהבה, אטומי שכינה, אטומי יהודון חייזר, 
אטומי אוהבת אותך. אטומי אושר! אטומי 

מים. אטומי פלדה. אטומי עצב. הנה אטומי ים 
ואטומיי צפים בו אטומי חוף אטומי גל אטומי 

מבט כחול ואטומי מכנסים קצרים כחולים 
ואטומי נצח באטומי עיניים אוקייניות, אטומי 

אישה, אטומי שלמות. אטומי אוהבת אותך אולי, 
אטומי התאהבות. אטומי תודעה. כל מה שבא 

בא טוב, כי עצם זה שבאו האטומים בטובם 
לכדי צורה, הפתעה היא ביש, מנחה אקסטטית, 

אופוריה של קיום – אזי בטח שנצחק אטומי 
צחוק, אם רק יחסרו אטומי כאב וצער, נהיה 

 אומרים שאפלטון שנא את דמוקריטוס 
הצוחק וביקש לשרוף את כתביו. חכמינו זיכרונם 

לברכה לא אהבו את אפיקורוס והנאותיו, ומציינים 
במשנה במפורש את שמו כקטגוריה בישראל 

שלא תזכה לעולם הבא. שמו אפילו הפך למילת 
גנאי ביידיש - אפיקוירוס! הנוצרים שרפו את 

ברונו האטומיסט, על כך שכמו לוקרטיוס 
האפיקוראי שאת חוכמתו ברונו אהב, ראה 

עולם אינסופי, מלא בעולמות, מלא בכוכבים, 
מלא באטומים, אטומים אינסוף. אפלטון, 

חכמינו והכנסייה הקתולית לא רצו לקשור את 
האדם לאטומים, אלא לצורות מעין מתמטיות 

שמתאחדות עם מי שתופסן, או לרצון טוב עליון, 
או לנשמה נצחית, או להשגחה אלוהית - פלטות 

נצחיות של קיום עליהן נעמוד איתן. אבל לכל 
אלה נטייה להתאכזב מהאירוח. איפה הפלטות 

מסתדרות ברעידת אדמה או בשואה? איך 
מסתדרת נשמה עילאית עם הטמטום העמוק לו 

אנו עדים במשפטי ההמון או בבחירות לממשלה? 
לא שבלתי ראוי, חס וחס, עצם הניסיון לקשור את 

האדם לנצח. תפיסותיהן לבטח אצילות ורוממו 
אותנו מעלה. אבל לעומת התפיסה האטומיסטית 
הן לוקות בחסר באלמנט ההפתעה. אנו יודע איך 

זה נגמר בסוף, וכנראה שאז גם פחות צוחקים. 
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אטומים מאושרים, נהיה אטומי אושר, וכשלא 
נהיה, נתפרק לכדי אטומי חופש ביש – אטומי 
צורות חדשות - אטומי חלל - אטומי עתיד - 
אטומי מדוזות, אטומי שמש אטומי לא נודע 

אטומי כל מה שבא בא, אטומי הפתעה גמורה, 
אטומי נצח – אטומי אינסוף.
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ים ָרִעים ַמדְִהים כָּל ַהַחיִּים ָהֵאלֶּה ְסָתם וְּבכָל זֹאת ֲאנִָשׁ

כְִּאלּוּ ַמה כְָּבר ִאכְפַּת לָכֶם לְִהיוֹת טוִֹבים 

יואב עזראבכל זאת

ֹ לּו ֻטיּוֹת ֶשׁ ַמֲאִמין ַבְּשּׁ

ֻטיּוֹת וַּמֲאִמין לוֵֹקַח ְשׁ

ַמֲאִמין

ַמֲאִמין

ֻטיּוֹת ַבְּשּׁ

ֹ לּו ֶשׁ

ֻטיּוֹת ְשׁ

ֻטיּוֹת ְשׁ

ֶבֱּאֶמת

ַמֲאִמין

ֻטיּוֹת ַבְּשּׁ

ַמֲאִמין

ַמֲאִמין

לִּי ֻטיּוֹת ֶשׁ ַבְּשּׁ

לִּי ֻטיּוֹת ֶשׁ ֲאנִי ַמֲאִמין ַבְּשּׁ

ֻטיּוֹת ָהֵאלֶּה ַמה זֶּה ַהְשּׁ

ֻטיּוֹת ָהֵאלֶּה ַמה זֶּה ַהְשּׁ

ַאָתּה

ֶבֱּאֶמת

ֻטיּוֹת ַבְּשּׁ
ָ לְּך ֶשׁ

ֶבֱּאֶמת ֶבֱּאֶמת

ַמֲאִמין וַּמֲאִמין וַּמֲאִמין

ֻטיּוֹת ְשׁ

ֻטיּוֹת ְשׁ

יואב עזראאגדת השטויות
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ָאַמְרְתּ לִי: ַהיּוֹם נְנֶַסּה דָָּבר ָחדָׁש –

ְתּפִלָּה לִדְיוֹנוּן!

נְִתפְַּסִתּי ָחזָק לַָרְעיוֹן: ַהדְּיוֹנוּן – זְרוֹעוֹת ַהְרֵבּה לוֹ.

דְּיוֹנוּן, דָָּבר ַמצְִחיק:

לֹּא נְִקָרִעים – ַהדְּיוֹנוּן ֲעדַיִן נָמוּךְ יוֵֹתר. כּוְֹרִעים וְכוְֹרִעים, וְכַָמּה ֶשׁ

הוּא לְַמָטּה – ַאָתּה לְַמְעלָה. ֵאין פָָּרדוְֹקִסים.

הוּא לֹא נְִמצָא ַבּכֹּל – הוּא נְִמצָא לְַמָטּה.

ר לְִבנוֹת ַאְקוְַריוּם ַבִּתְּקָרה, ַהיּוֹם ֶאפְָשׁ נָכוֹן ֶשׁ

ַמיִם. ֲעדַיִן לְַמָטּה, ַהדְּיוֹנוּן! ֲאָבל ֵמַעל ַהִתְּקָרה – ָשׁ

ר לְִבנוֹת ַאְקוְַריוּם גַּם ְבָּמטוֹס, ַהיּוֹם ֶאפְָשׁ נָכוֹן ֶשׁ

ֲאָבל ָמה ַהּתוֶֹעלֶת ְבּכָךְ?

ָמטוֹס הוּא ֶמֶרד ֵבּאלִֹהים – ַאךְ לַָמּטוֹס ּתוֶֹעלֶת ְבּרוָּרה ְבּתוָֹבלָה, 

ַתְּחבּוָּרה וִּמלְָחָמה.

ַמה ַתּפְִקיד לְַאְקוְַריוּם ְבּתוֹךְ ָמטוֹס?

ִאיׁש לֹא יְִמרֹד ַבּדְּיוֹנוּן, כִּי ֵאין צֶֹרךְ לְַהְתִקין ַאְקוְַריוּם ְבּתוֹךְ ָמטוֹס.

יְִתרוֹן נוָֹסף:

ָבֱּאמוּנָה. ֱאלִֹהים נוֵֹתן ַהְרֵבּה דְָּבִרים. ַהכּוֹכִָבים, ָהַאֲהָבה, ַהוַּדָּאוּת ֶשׁ

דְּיוֹנוּן – ׁשוּם דָָּבר.

ם כְּרוּכָה צִפִּיָּה. ַבֲּעבוֹדַת ַהֵשּׁ

ַמהוּ נֵס? ַתָּקּלַת ַמֲעֶרכֶת:

נְִתַקְעָתּ ַעל כְִּביׁש לְלֹא מוֹצָא, וְהוֹּפ! גְּלִידִֵריָּה.

ַמה ָקָּרה ְבֶּעצֶם? ְתּפִלְָּתךָ כּוֹפְפָה ֶאת ֻחֵקּי ַהְבִּריָאה.

ֹּה ָבָּרא ְבִּמלָּה? ֱאלִֹהים אוֹ ַאָתּה? ָאז ִמי פ

זֶה ֱאלִֹהים ָתּקוּל: ַאָתּה ִמְתפַּלֵּל וְהוּא ְמצַיֵּת!

יֵעם.  ַמע וְיוִֹשׁ וְָעָתם יְִשׁ  ְרצוֹן יְֵרָאיו יֲַעֶשׂה, וְֶאת ַשׁ

וְָאז עוֹד לוֵֹקַח ְקֶרדִיט!

עמנואל לויתפילה לדיונון

ַהדְּיוֹנוּן – ָאדוֹן לְַעצְמוֹ.

ַתַּבּח וְיְִתַהלֵּל, ַמע דְּיוֹנוּן ַהָקּדוֹׁש ֶבּן ַהְבּתוּלָה יְִשׁ ֹּאַמר לוֹ: ְשׁ ת

יַא ַרְחַמן יַא ַרִחים יַא ַמאלִיכּ יַא קוּדוּס, ַהב לִי דְּיוֹ, ַהדְּיוֹנוּן,

יר ַעל נְַהר ַהגַּנְגֶס. ֲאנִי יֵׁש לִי ִשׁ

פְִּריץ לְךָ דְּיוֹ, וְָאז אוּלַי הוּא יְַשׁ

ֲאָבל זֶה יְִהיֶה ִמְקֶרה ֻמְחלָט.

וְזֶה ֶהְבדֵּל גָּדוֹל ֵבּין ָהֵאל וְַהדְּיוֹנוּן:

ַהדְּיוֹנוּן לֹא ֵמִבין ֶאת ְשׂפַת ְבּנֵי ָהָאדָם,

ה גַּם ִאם הוּא ֲהכִי רוֹצֶה לֲַעזֹר, הוּא לֹא ֵמִבין ֶאת ַהַבָּקָּשׁ

וְלָכֵן גַּם לְצַיֵּת לֹא יָכוֹל,

ּקוּלִים אוְֹבּיְֶקִטיִביִּים לְגְַמֵרי! הוּא מוּנָע ִמִשּׁ

 ֲאנִי ַמכִּיר ְמׁשוֵֹרר, ָמצָא ֶאת ַאֲהַבת ַחיָּיו 

יךְ לְפַנְֵטז ַעל ַאֲהָבה נִכְזֶֶבת. וַּמְמִשׁ

זֹאת ֵחרוּת:

ַמיִם, חוֵֹרת ַעל לוַּח טוִֹבים לוֹ ַהָשּׁ ִמי ֶשׁ

ם ִבּדְיוֹ טוֹב לוֹ דְּיוֹנוּן. רוֵֹשׁ ִמי ֶשׁ

ַמיִם: ֶהְבדֵּל ֶאָחד ֵבּין ַאְקוְַריוּם וְָשׁ

ר לְִטבַֹּע – דּוֲֹחפִים ֲחזָָרה לְַמָטּה. ַמיִם ִאי ֶאפְָשׁ ַבָּשּׁ
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יַרְתָּמנוּן עוֹצֵם ֵעינַיִם וְִשׁ

חוֶֹבֶקת ִאיׁשוֹנִים לְַהְטִבּיַע

זוּג ֵעינַיִם צֶֶמד ְספִינוֹת ְטרוּפוֹת

ְבַּמֲעַמִקּים דְּיוֹנוּנִיִּים.

יַרְתָּמנוּן ְמַרצֶּדֶת וְּמַהְבֶהֶבת לִזְָרִמים, ִשׁ

נוֶֹטפֶת דְּיוֹ עוֵֹבר ַעל כַּּפוֹת ֲעצִַבּים,

בּוֹלוֹת וְִקלּוִּחים נִָתּז ִאינְפְָרה וְאוּלְְטָרה, ִשׁ

ְמַקֲעֵקַע גְָּרפִיִטי עֹגֶן ַעל יְַרכְֵּתי גֻּלְגֹּלֶת.

ֵאיְבֵרי־ַרכִּיכָה ּפוְֹרצִים ֶאת ֲעצַב ָהְרִאיָּה

ֶאת ִתּצְלֶֹבת ָהְרִאיָּה ְמפַצְּחוֹת זְרוֹעוְֹתָמנוּן.

לְִרָאיָה, ְתּמוַּרת־יָם ִמְתחוֹלֶלֶת:

ִאיׁש ׁשוֵֹקַע

ְמַחֵסּר ֻחלְיוֹת

וְּמצֵַמַּח ָמׁשוֹׁשוֹת.

מוֹנֶה ַאּמוֹת ִאיׁש צוֹלֵל ְשׁ

וְנֲַעֶשׂה ַרךְ וֵּמיִמי.

ִאיׁש נִנְָעץ ָאמוֹדַאי ְבַּקְרָקִעית

ֵקּף ִרצּוּדִים ִסילוֹנִיִּים וְׁשוֵֹקק ַאצִָּתי. ְמַשׁ

ה לְָבבוֹת לוָֹשׁ ְבָּחזֵהוּ נְִטָרפִים ְשׁ

ֹ ִטים בּו יּוֹנְִקים וּפוֹלְִטים וְָשׁ ֶשׁ

וְהוּא כְּעֹגֶן ָתּקוּל

ַמְחלִיד וַּמֲעלֶה זֶֶמר יָם.

ר ְבַּעפְַעפָּיו ַאדְָמנוּן ָשׁ

ִהְמנוֹן ְתָּמנוּן

ְתָּמנוּנִי וְִסילוֹנִי וְַרכִּיכִָתי בּוֹ. לְכָל ָמה ֶשׁ

ַהפִּזְמוֹן פָּׁשוּט:

ַקע וְלוּ לְֶרגַע לְִמצוּלוֹת. בּוֹא ְשׁ

וְהוּא ּפָׁשוּט

ָבּא וְׁשוֵֹקַע

וְלֹא לְֶרגַע

לְִמצוּלוֹת.

סער יכיןמצולה

ַהִסּיֵרנוֹת ְמַחכּוֹת לְקוֹלוֹת ַהיַָּמִּאים.

ל בּוֲֹחִרים. לְִהָבֵּחר, לְִהָבֵּחר ִמּתוֹךְ ְבִּחיָרה ֶשׁ

לְִהָבּדֵל וְלֲַעלוֹת כְֶּקצֶף־יָם ַעל ַהגַּלִּים,

לְִהָמּׁשוֹת ַאַחת־ַאַחת ִמְמּצוּלוֹת ַהֶהְבדֵּלִים,

לֶֹבת ַהכֵּלִים. לְִהנָּצֵל, כֻּלָּן־כֻּלָּן, ִמִתְּשׁ

ַהִסּיֵרנוֹת ְמַחכּוֹת לְִקלְלוֹת ַהַמּלִָּחים.

ל בּוֲֹחלִים לְִהָבֵּחר, לְִהָבֵּחל ִמּתוֹךְ ְבִּחילָה ֶשׁ

ְבִּמפְָרִשׂים וֲַחָבלִים,

ים ַהּקוֹצְפִים ַעל ַהגַּלִּים, ִמּתוֹךְ ְבֵּרַרת ַהנּוֲֹאִשׁ

ַהּמוֲֹאִסים ַבֶּהְבדֵּלִים, ַהָבּזִים לַדְִּמיוֹן,

לַב ְבּנוֹת ַהיָּם־ַהִתּיכוֹן. ַהלּוֲֹעזִים לְִמְשׁ

ַהִסּיֵרנוֹת ְמזַיְּפוֹת, ַהַסּפָּנִים נֱֶאנִָקים

וְגַֹבּה פְּנֵי־ַהיָּם ַהיּוֹם צוֹלֵל ַמֲעַמִקּים.

סער יכיןהארוס של הצ'קלקה
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פְַּחִתּית, ַאְבִהית כֲַּחגוָֹרה.  לְַמיִם ֵאין ֱאלִֹהים, גַּם לֹא ֶקֶרן גִּדּוּר ִמְשׁ

זְִריזִים ִמדַּי לְזִָמּה, ֵהם חוֹלְפִים כְַּרְעיוֹן גָּרוַּע ְבִּמפְַשְׂעָתּּה. ִמְבּלִי 

ְחרוּר ּתוֶֹספְָתּנָּה,  ַחת זִיפֶיָה, ְבּצַלָּקוֹת ֵהרוִֹאיּוֹת ִמִשּׁ ַתּהוֹת ְבַּשׁ לְִהְשׁ

ל גַָּבּּה, ְמַבְקֶּריָה נְִסָחפִים לְפֶַתח נִּקוּז ְרַעְבָתּנִי,  ְבּלֹא־מוּדָע ֶשׁ

ְמּפוּ ִרּמוֹנִים ִמַתֵּמּר כֵָּעת ֵמעוָֹרּה.  ל ַשׁ ֻמכֵּה ְבּלִיָעה. ֵריַח ַאדְנוִּתי ֶשׁ

ִרים ֲאסוִּרים ֵבּין גּוּפָּה לֲָעבוֹדָה,  כָּל זֵכֶר לְזֵָעה ּפוֹגְָענִית, לְִקָשׁ

נְִמֶחה  ְבִּמְתֶקפֶת ֲהדִָרים כִּיִמית, ְבַּתְחלִיב ַרֲחצָה ִטְבִעי כְִּתְסמֹנֶת 

ת ְבָּחלוּק כָּחֹל, ַסְבלָנִי כְִּביּוּץ וְחוֵֹבב  ָמוֶת ַבֲּעִריָסה. ִמְתיֶַבֶּשׁ

לֶת,  יל ֵמָעלָיו ְרָמזִים ַאֲחרוֹנִים לְִרִטיבוּת נֱֶחֶשׁ ְספִיגָה, ְבָּשָׂרּה ַמִשּׁ

ָעה ִהיא ִתּצְָטֵרךְ לֱֶאסֹף ֶאת ֵאיָבֶריָה  ֲחשׂוּכַת ּתוֹדָָעה. ְבּעוֹד ֲחצִי ָשׁ

ל גֶֶּבר ִמזַּן בּוֹגְֵרי  ַתּלֵּם ֶשׁ ַבֲּחצִָאית ֲחטוָּבה, לְֵהָהפֵך לְדֵיְט ִמְשׁ

ְמָּבְרִרים ַעל ֲחלוּפוֹת  הוּא יְִתַענְיֵן ְבּעוֹלָָמּה כְּפִי ֶשׁ כַּלְכָּלָה. יוֹדַַעת ֶשׁ

צְִמחוֹנִיּוֹת לְֵעגֶל ְבּצִיר ֶחְמָאה, ִהיא אוֶֹרזֶת ַמֲעִשׂיּוֹת ׁשוֹבוֹת זְִקפָּה 

ִמְּתגַּלֶּה ַרק  ַעל פִּיְרִסינְג ִבּלְׁשוֹנָּה, ַעל ַקֲעקוַּע דְּרוֹם ָאֵמִריָקנִי ֶשׁ

ָבֲּעלָָטה, ַעל ַמנְֵחה ֵסִמינָר ִעם מוּכָנוֹת ִמְבצִָעית לְִהְתגֵָּרׁש ֲעבוָּרה. 

מוָּרה כְִּמגְדַּל יְֻקָרה, ִהיא ְתַּספֵּר  ה ְשׁ יֵׁש לוֹ נִּשׂוִּאין ְמפָֹאִרים, ִאָשּׁ

ְבּקוֹל גָּׁשוּם, ִאינְִטיִמי כְִּסיְסַמת כְּנִיָסה. כֵּן, ֵאין גִּיל ְבּגִיל, ַאֲהָבה 

ִהיא ִמפְלֶצֶת צְִעיָרה.

SIDS1יונדב פרידמן

לִּי ַאְתּ לֹא זוֹכֶֶרת ֶאת ַהיַּלְדוּת ֶשׁ

עוֵֹבר ֶרכֶב, ֶטנְדֶּר ֶקפֶת ַבַּמָּבּט כְֶּשׁ ֲאָבל ִהיא נְִשׁ

ַבּלֵּילוֹת ִהיא ַבֲּחלוֹמוֹת ַעל ַמנְגְּנוֹנֵי ִהלּוּכִים

וְדַוְׁשוֹת ְבּלִָמים ֲעֻמּקוֹת 

ְבַּתֲחנוֹת דֶּלֶק

ֶמׁש ֵׂרפָה אוֹ ַבֶּשּׁ ָהֵעצִים זָזִים ַבְּשּ

ַהכְּלִָבים בּוֹכִים 

ָטָרה ְמיַלֶּלֶת ְשׁ ַהִמּ כְֶּשׁ

לַיִם לִיָטה ִבּיִרידוֹת יְרוָּשׁ ִאם ִאַבּדְִתּי ְשׁ

אוּלַי ֲאנִי נִגְָמל ָתִּמיד ִמַמּיִם

פְּכוּ אוֹר יְִּשׁ נוּת ֶשׁ וְֵאין לִי ְתּׁשוָּבה אוֹ פְַּרָשׁ

ִמיַּלְדוּת ֲאנִי זוֹכֵר ַרק

ַבּיַַּער ָמצָאנוּ ֶאֶבן־ֵרַחיִם  ֶשׁ

נַיִם ִׂאיּוֹת לְִשׁ חוְֹרצוֹת ָהִרים וַּמָשּ וְרוּחוֹת ֶשׁ

רעואל שועליאת לא זוכרת את הילדּות שלי

ֲעִריָסה ְסמֶֹנת ָמֶות ַבּ נֹות ֶשׁל ִתּ ָקְרָבּ נּו ְכּ ָלּ לּו ָעַלִיְך, ָעַלי, ַעל ֻכּ ְכּ ָעִתיד ִיְסַתּ )SIDS(ְבּ 1
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יר טוֹב ַעל ִעיר ִשׁ

ַחיָּב לָצֵאת ֵמָהִעיר

יר טוֹב ַעל כְּפָר ִשׁ

יר טוֹב ַעל כְּפָר ֵאין ִשׁ

רעואל שועלישיר טוב על עיר

עוֵֹבר לְִספַָרד

ַמְחלִיף לָׁשוֹן

ֵאיךְ ִהגִּיָעה ֲחשׂוּפִית 

ֶאל ַהפֶּה

ֶמלַח יִָמיס

ֲחשׂוּפִית ַבּפֶּה

ֵאיךְ יַגִּיַע ֶמלַח

ֶאל ּתוֹךְ ַהפֶּה

נֵלֵךְ ֶאל ַהיָּם

לְִמצֹא גְַּרגִּיר

ֵאיךְ הוֹלְכִים

ִעם ֲחשׂוּפִית ַבּפֶּה

הוֹלֵךְ ֶאל ָהִעיר

ַמְתִחיל לְנַגֵּן

ֵאיךְ ְמנַגְּנִים גִּיָטָרה

יר מוֹלֶדֶת יָפֶה ִשׁ

חוֵֹסם ֶאת ָהאוֹר

מוִֹריד ְבּגָדִים

ֵאיךְ ְמנַגְּנִים

ִעם גּוּף ָרפֶה

ְקָרבוֹת ַתְּרנְגוֹלִים 

ַהלַּיְלָה ֲחשׂוּפִית

ֵאיךְ לֲַעזָאזֵל

ֹּה ָקפֶה ַמזְִמינִים פ

חוֹזֵר ִמְסּפַָרד 

ה מוֹצֵא ִאָשּׁ

ַהגּוּף ַמזִּיַע

ֵאיךְ יַזִּיַע ַבּפֶּה

ַמְחלִיף לְבוּׁש

נָה ַמְחלִיף ָשׁ

ֶמׁש ַמְחלִיף ֶשׁ

ַמְחלִיף גַּם אוָֹתּה

מוֹצֵא נַַער יָפֶה 

ַמְחלִיף ִמין

ֵאיךְ ִהגִּיָעה ֵאלַי

ְספַָרד לְֵבית ַהָקּפֶה

ּפוֵֹתַח ִעּתוֹן

מוֹצֵא ֲעבוֹדָה

ֵאיךְ ֵאלֵךְ לֲָעבוֹדָה

ִעם נַַער ַבּפֶּה

מוֹנִיּוֹת חוֹלְפוֹת 

ַהכְִּביׁש נוֹזֵל לֲָאדָָמה

ֵאיךְ חוֹלְפִים נְעוִּרים

ְבִּעיר ֲחשׂוּכַת ַמְרפֵּא

נח אנגלהרד¤
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 אנתולוגיה לשירה
פולנית עכשווית
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אנתולוגיה זו היא הזדמנות משמחת להציג בפניכם מבחר מן 

השירה של משוררי פולין בני הדור הצעיר. עד כה בישראל, 

השירה הפולנית נקשרה בראש ובראשונה עם יצירתם 

של ויסלבה שימבורסקה, צ'סלב מילוש וזביגנייב הרברט. 

ההיכרות הרחבה עם יצירתם התאפשרה הודות למתרגמים 

מעולים, שחשפו את שירתם בפני הקהל הישראלי והפכו 

אותה לפופולרית מאוד. לא מכבר תורגמו ויצאו לאור גם 

יצירות מפרי עטם של משוררי דור הביניים. לעומת זאת, 

משוררי הדור הצעיר עדיין נותרו זרים לקורא הישראלי. 

האנתולוגיה שלפניכם היא ניסיון לענות על החוסר הזה. 

זאת ועוד, אנו מקווים כי היא תהווה בסיס מעורר תיאבון 

לקריאה נוספת בשירה פולנית עכשווית. אני מודה להוצאת 

הבה להבא על כך שאפשרה את מימושו של הפרויקט. 

 קריאה נעימה.

< קשישטוף קופיטקו, מנהל המכון הפולני בתל אביב | מפולנית: נורית לימור

נוכחותה של פולין בגיליון זה של הבה להבא, באופן פרטני וגם 

קבוצתי, היא תעודה היסטוריוגרפית, ניסיון לחשוף את העולם 

בנקודה תחומה במקום ובזמן. יתרה מכך, שירה זו מהווה ניסיון 

מסוים לביית את המציאות, ולכך יעילות במיוחד המוסכמות 

השונות ומנעד הצורות הנרחב בהן משתמשים המשתתפים 

 בכתב העת הבה להבא.

< יולקה מצקביץ-סבן, עורכת האנתולוגיה | מפולנית: ענת זגורסקי שפרינגמן

Bardzo cieszy możliwość zaprezentowania wyboru wierszy 

polskich poetów młodego pokolenia. W Izraelu polska poezja 

kojarzona jest przede wszystkim z twórczością Wisławy 

Szymborskiej, Czesława Miłosza oraz Zbigniewa Herberta. Dzięki 

wybitnym tłumaczom i promotorom ich wiersze są powszechnie 

znane i ciągle bardzo popularne. Dopiero niedawno zostały 

przetłumaczone i wydane wiersze polskich poetów średniego 

pokolenia, natomiast twórczość młodych poetów jest ciągle 

zupełnie nieznana. Oddając w ręce izraelskiego czytelnika 

tę antologię mamy nadzieję, że nie tylko będzie ona jednym 

z kamyków wypełniających tę niezagospodarowaną do tej 

pory przestrzeń, ale także wywoła apetyt na polską poezję 

współczesną. Życząc miłej lektury dziękuję wydawnictwu Hava 

L’Haba za umożliwienie realizacji tego projektu. 

 

> Krzysztof Kopytko, Dyrektor Instytutu Polskiego w Tel Awiwie

Polska obecność w Antologii Hava L'Haba, tak indywidualnie 

jak i zbiorowo jest świadectwem historiograficznym, próbą 

obnażenia świata w określonym czasie. Ponadto poezja ta 

stanowi, swego rodzaju próbę oswojenia rzeczywistości, w czym 

na pewno pomocne są różne konwencje, różne formy użyte przez 

publikowanych w Antologii Hava L'Haba.

 

> Julka Mackiewicz-Saban, Redaktor Antologii

"Express only that which cannot be expressed. 

Leave it unexpressed" 

  – Maurice Blanchot

"Express only that which cannot be expressed. 

Leave it unexpressed" 

  – Maurice Blanchot
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ָהיָה ְסָתו, וּּפוֹלִין ּפוַֹרַחת ַבְּסָּתו,

ב, ֹׁ לֹּא לֲַחש ה ֶשׁ לְנֹכַח צְָבִעים כֵָּאלֶּה ָקֶשׁ

כַָּמּה יָפֶה הוּא ַהֶטַּבע ִבּגְִסיָסתוֹ.

לֹּא נִָתּן לוַֹמר זֹאת גַּם  כַָּמּה ֲחָבל, ֶשׁ

נִי   ַעל ְבּנֵי ָהָאדָם. ִמצַּד ֵשׁ

ָהיִינוּ נֱֶחלִים ַעד ְמֵהָרה, ְמִקיִאים

כֻּלָּנוּ ַבַּבּיִת ֵמרֹב יֹפִי, 

וְלֹא ְבּכָךְ ְמדָֻבּר ַבַּחיִּים, לֹא לֲַעבֹר

יֵּׁש לָצֵאת  אוָֹתם ִבּזְִחילָה, ֶאלָּא ַעל כָּךְ, ֶשׁ

ִמדֵּי פַַּעם לִַמְּרפֶֶּסת וּלְֵהָאנַח ְבּלַַחׁש ִמּתוֹךְ כְֵּאב:

ַהִבּיִטי, ִאָמּא'לֶה, כַָּמּה יָפִים צְִבֵעי ַהְסָּתו 

ַהזֶּה, ַעד כַָּמּה גֳָּעלִיִּים ְבּיָפְיָם.

פאול צלאן יוצא למרפסת

מפולנית: ענת זגורסקי שפרינגמןיעקב מנשטיין

Paul Celan wychodzi na balkon

Jacobe Mansztajn

była jesień, a polska rozkwita jesienią,
przy takich kolorach trudno nie pomysleć, 
jaka piekna jest przyroda, gdy umiera.
jaka szkoda, że nie można tego również

powiedzieć o ludziach. z drugiej strony
rychło byśmy się pochorowali, porzygali
wszyscy w domu od nadmiaru piękna, 
a nie o to w życiu idzie, aby na czworakach

iść przez życie, ale o to, aby wyjść
nieraz na balkon i zajęknąć szeptem z bólu:
popatrz, matulu, jakie piekne tej jesieni
są kolory, jakie są obrzydliwie piękne.
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ים ְבּיוֵֹתר, וְּבכֵן ֲאנִי ִמְתנַדְנֵד ַהְבָּקִרים ֵהם ַהָקִּשׁ

נֶת וְּבִסיגִָריָּה כְּמוֹ כִֵּסּא ֵמַעל ַמֲאפֵָרה ְמַעֶשּׁ

ֲעוָנִית, אוֵֹמר לְַעצְִמי: שׂוֵֹרף חִֹרים ַבַּשּׁ

פָּאוּל, ֵמעוֹלָם עוֹד לֹא ָרצִיָת לָמוּת

זֶּה לֹא ְרצִינִי, ַעד כְּדֵי כָּךְ כְּמוֹ כֵָּעת, וְֶשׁ

ה. ֲעוָנִית ֲחדָָשׁ דָָּבר לֹא ְרצִינִי, נִָתּן לְִקנוֹת ַשׁ

ֶאֶמׁש צִלְצְלָה ִאָמּא, ָהיְָתה נְִסֶעֶרת, 

ָבַּרדְיוֹ ׁשוּב ַמכְִריזִים ַעל ִמלְָחָמה. ָאַמְרִתּי: 

ְבּתוֹכִי ַהִמּלְָחָמה ְרגוָּעה, ִאָמּא'לֶה, ֵבּינְַתיִם

לֵם, ֶאֱחזֹר ֵאלַיִךְ ַאַחר כָּךְ. ֲאנִי סוֹפֵר חִֹרים ַבָּשּׁ

לֹא ֶאֱחזֹר, זֹאת ִשׂיָחֵתנוּ ָהַאֲחרוֹנָה.

ה. ֲעוָנִית ֲחדָָשׁ וְאוֵֹמר לְַעצְִמי: פָּאוּל, נִָתּן לְִקנוֹת ַשׁ

פאול צלאן הנער פותח שבוע חדש

מפולנית: ענת זגורסקי שפרינגמןיעקב מנשטיין

Nastoletni Paul Celan wchodzi w nowy tydzien II

Jacobe Mansztajn

najtrudniejsze są poranki, a więc bujam się 
jak krzesło nad dymiącą popiołką i papierosem
wypalam dziury w ceracie, mówię sobie:
paul, jeszcze nigdy nie chciałeś umrzeć

tak bardzo jak teraz, i że to niepoważne,
to nic poważnego, ceratę można kupić nową.
wczoraj zadzwoniła matka, była przejęta,
w radio znów trąbią o wojnie. powiedziałem:
we mnie wojna spokojna, matulu, na razie
liczę dziury w całym, odezwę się później.
nie odezwę,to nasza ostatnia rozmowa.
i mówię sobie: paul, ceratę można kupić nową.
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ַמָבִּטי יְדַלֵּג ַעל נְצִיֵבי ֶמלַח ֲאָחדִים

ם ָהֵרי ֶחְברוֹן ַעל רֹךְ לְָחיַיִם ָשׁ

כַּף יָדִי אוֶֹחזֶת לְלֹא ֶהֶרף ִמלִּים ְקמוּצוֹת 

אי אוָֹתן ָחפְרוּ לִי ָבּרֹאׁש, וְֶאת ַהיֶֶּתר ַבֲּחַשׁ

כֹּה ָמלֵא ְבּמוּזִיָקה ַשְׂמִתּי לִי ַבּכִּיס ֶשׁ

גַּלֵּי ֵאׁש ַחִמּים סוֲֹחפִים אוִֹתי ָהלְָאה ַעד ֶשׁ

נִיָּה אוֶֹחזֶת ַהִמּלָּה "ִאָמּא" וְֶאת כַּף יָדִי ַהְשּׁ

דיוקן ילד בן שבע המחפש מוצא

מפולנית: ענת זגורסקי שפרינגמןביאנקה רולנדו

Portret siedmioletniego dziecka szukajacego wyjscia

Bianka Rolando

Mój wzrok przeskoczy nie jeden słup soli
Na miękkich policzkach są góry Hebronu
Ma dłoń wciąż trzyma zaciśnięte słowa
co wbito mi do głowy, a resztkę ukradkiem
wsadziłem sobie w kieszeń tak pełną muzyki
że ciepłe fale ognia ponoszą mnie dalej
a moją drugą dłoń trzyma ręka słowa "matka'
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ַבּּמוֹפָע ַהזֶּה ֲאנִי ְמַשֶׂחֶקת ֶאת כָּל ַהַתּפְִקידִים, לְפִי ֵסדֶר

ם. כֶת ֶאת ָהָאזְנִיּוֹת, ְמַטפְֶטפֶת ְשָׂרף וְּמדֶַבֶּרת ַעל גֶֶּשׁ ֲאנִי מוֶֹשׁ

ם, עוֶֹמדֶת לְלא נִיַע, כְִּאלּוּ ֲאנִי צוֶֹרֶבת, ְמדֶַבֶּרת ַעל גֶֶּשׁ

ַחם ְמאֹד, כִּי ַאָתּה נִדְָבּק ֵאלַי ֲאנִי נָָהר, ֲאנִי אוֶֹמֶרת, ֶשׁ וּם ֶשׁ ִמּשׁ

ֲאנִי ְמיַלֶּלֶת.  ָחלְַמָתּ, ֶשׁ ְבַּמָבּט, ֲאָבל ַבּלַּיְלָה, ָהיִיָת אוֵֹמר, ֶשׁ

זִיפִים )ָבֶּאֶבן(. דָּפְַקִתּי ַמְסְמִרים לְתוֹךְ ְשׁ וְגַם זֶה, ֶשׁ

כָמוֹת( ד ָהֲעצָמוֹת )ֵמַהְשּׁ לֶג, ָרצִיִתי לְִמצֹץ ִמְמּךָ ֶאת לְַשׁ כַָּרְעִתּי ַעל ֶשׁ

תוֹת כָמוֹת אוֹ ֵמַהָמְּתנַיִם?( יָצְַרִתּי ְקָשׁ )ָהיִיָת רוֹצֶה( )ֵמַהְשּׁ

ָבֲּאוִיר )ַבּיָּדַיִם?( וְיִלַּלְִתּי. ִאיְַּמִתּי ַעל ָהעוֹלָם.

 בתאוצה לכאורה

מפולנית: ענת זגורסקי שפרינגמןיואנה לך

Jakby z rozpędu

Joanna Lech

W spektaklu tym odgrywam wszystkie role, kolejno
ściągam słuchawki, ociekam żywicą i mowię o deszczu.
Stoję tak nieruchomo, jakbym parzyła, mówię o deszczu,
bo jestem rzeką, mówię, że upał, bo lepisz się do mnie
oczami, ale nocą, mówiłeś, śniło ci się, jak wyłam.

I to, jak wbijam gwoździe w śliwki( kamieniem).
Klęczałam na śniegu, chciałam wyssać ci szpik( z łopatek)
(chciałbyś)( z łopatek czy z bioder?) Zataczam łuki
w powietrzu (rękami?) i wyłam. Zagrażałam światu.
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ת ֵמַעל ָהִעיר ִבְּמִהירוּת ַתַּחת מוִֹביל ַהַמּיִם, ַבֲּעצַלְַתּיִם. וְֶקֶשׁ

ַהנְּפִילָה    ר, ֶשׁ ַאָתּה ָשׁ ָׂרף, כְֶּשׁ ן. נְִסדַּק ַהְשּ ִמַתֶּמֶּרת לְָעָשׁ

ַהָבָּאה ִהיא לְַמֲעֶשׂה ַהִסּיּוּם ַהנָּכוֹן. ַטַעם ָבְּסִרי וְנָעוּץ

ֶאל ָהַעפְַעפַּיִם, לְֶרגַע ַאָתּה נֱֶעָמד לִי כְֶּאגְרוֹף ַבּגָּרוֹן. 

ִמיָּד ִעם ִהפַָּתח ַהַחלּוֹן ַאָתּה ַמְתִחיל לִזְהֹר.

 דבר־מה? או מאום

מפולנית: ענת זגורסקי שפרינגמןיואנה לך

Coś? Bo nic

Joanna Lech

“What I saw” 
– John Frusciante

Pospieszne pod wiaduktem, leniwie. I łuna nad miastem
zwinęła się w dym. Pęka żywica, gdy śpiewasz, że kolejny
upadek jest tak właściwym końcem. Cierpki i przyszpilony
do powiek, przez chwilę stajesz mi pięścią w gardle.
Zaraz po uchyleniu okna zaczynasz lśnić.

“What I saw” 
– John Frusciante
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ְבִתּי כָּל ָהֶעֶרב ָחַשׁ

כֵּיצַד יָכוֹל ָאדָם

לְִהָמּצֵא ְבָּמקוֹם.

וָּמקוֹם ְבָּאדָם

יִָמּצֵא כָּל זְַמן ֱהיוֹתוֹ

ַעל ָהֲאדָָמה.

ָהלַכְִתּי לִצְּפוֹת ַבּצִּפֳִּרים.

ּ ִהכְַּרִתּי ֶאת ַהּקוֹלוֹת. ָהיו

ְבּתוֹכִי, וֲַאנִי ְבּתוֹכָם.

ִמלּוּלִית, צְלִילִית:

ַטפַּס ֵעצִים וְדְַבָקן

נְִבֲהלוּ ֵמַההוֹלֵךְ וְ

ִהזְִהירוּ ֶאת כֻּלָּם כִּי

זֶה ֲאנִי. כִּי זֶה ֲאנִי. כִּי זֶה ֲאנִי.

ם פַַּעם ַאַחר פַַּעם. ֲאפִלּוּ ַהיְַּרגָּזִים ָקְראוּ לִי ַבֵּשּׁ

מקום

מפולנית: נורית לימורמיכאל קסייאז'ק

Miejsce 

Michał Książekq

Cały wieczór myślałem,
jak człowiek może się 
znajdować w miejscu.
A miejsce w człowieku 
zostaje tak długo jak on 
na ziemi.
Poszedłem oglądać ptaki.
Znałem te głosy. Były 
we mnie, a ja w nich.
Dosłownie, dodźwięcznie:
pełzacze leśne i kowalik 
wystraszyły się idącego i 
ostrzegały wszystkich, że 
to ja. Że to ja. Że to ja.
Nawet sikory nazywały mnie raz po raz.
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Przez jakiś czas

Maciej Robert 

bardzo chciałem zostać
astronomem, ale szybko
mi przeszło. Podobno

światło wygasłych gwiazd
dociera do nas spóźnione.
Martwe ciała wciąż świecą

i to się nazywa pamięć.

ְמאֹד ָרצִיִתי לְִהיוֹת

ַאְסְטרוֹנוֹם, ֲאָבל ַמֵהר

זֶה ָעַבר לִי, נְִרֶאה כִּי

ל ַהכּוֹכִָבים ַהכְּבוּיִים אוָֹרם ֶשׁ

חוֹדֵר ֵאלֵינוּ ְבִּאחוּר.

יכִים לְָהִאיר  גּוּפִים ֵמִתים ַמְמִשׁ

קוְֹרִאים לְכָךְ זִכָּרוֹן.

במשך זמן מה

מפולנית: נורית לימורמאצ'יי רוברט
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 .1

לְלֵיל אוְֹקטוֶֹבּר יֵׁש ֵריַח ַמְרְתּפִי

ל ַסָבּא ל ַבּד. קוֹלוֹ ֶשׁ וֲַעִטיפוֹת ֶשׁ

ָבּר. זוִֹהי ַמֲעֶרכֶת כּוֹכְֵבי ַהִהידְָרה. נְִשׁ

וֹר. ל ַהּשׁ וְזוֹ ַקְסיוֹפֵָּאה. וְֵעינוֹ ַהבּוֶֹהֶקת ֶשׁ

ֶמת ִסיָמנֵי ְסָתִרים, ַהִסּיגִָריָּה ַהבּוֶֹעֶרת רוֶֹשׁ

ן חוֹזֵר לֵָראוֹת. ֲאנְַחנוּ יוֹצְִאים לַגָּן. ֶהָעָשׁ

.2

דֵצְֶמֶבּר. ֲעֵרַמת פֶָּחם חוֶֹסֶמת ִמדְָרכָה.

לְִקַראת ֶעֶרב נְֶעלֶֶמת ְבַּחלּוֹן ַמְרֵתּף,

ְמכַָסּה ַעל ִריק. וְהוּא ָהלַךְ לְִקָראָתּה,

הוִֹביל אוֹתוֹ כּוֹכָב – ְבָּעזְבוֹ,

ָהיָה הוֹזֶה וְקוֵֹרַע ַמּפוֹת ְבּזַַעם. נוַֹתר

לֶג. ֵאׁש. ֵאפֶר. פַּס ְמלֻכְלָךְ ַעל ֶשׁ

אטלס השמים

מפולנית: נורית לימורמאצ'יי רוברט

Przez jakiś czas

Maciej Robert 

I.

Sierpniowa noc ma piwniczny zapach
i płócienne okładki. Głos dziadka
się łamie. To jest gwiazdozbiór Hydry.
A to Kasjopeja. I lśniące oko Byka.
Rozżarzony papieros kreśli tajne znaki,
dym wraca do płuc. Wychodzimy w ogród.

II.

Grudzień. Stos węgla blokuje chodnik.
Pod wieczór znika w oknie piwnicy,
zasypując pustkę. A on szedł ku niej,
prowadziła go gwiazda – odchodził,
majacząc i drąc z furią mapy. Została
smuga brudna na śniegu. Ogień, popiół.
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לֹא נַָתָתּ לִי ׁשוּם ִסיָמן; ָהלַכְָתּ לַָאְמַבְּטיָה.

ם, ֵמֵעֶבר לִַקּיר – כִּי ַבֲּחלוֹם ָהיָה זֶה ַרק ִמָשּׁ

אוֹתוֹ ַהִקּיר, ָהיָה זֶה אוֹתוֹ ֲחדַר ַאְמַבְּטיָה – 

ַמְעִתּי ֶאת ַהֶבּכִי ַהזֶּה, ֶהָעמֹק, ַהנּוֵֹקב. ָשׁ

וְָאז ִהְתעוַֹרְרִתּי – וְגַם אוְֹתךָ ֵהַעְרִתּי

ַהכֹּל יְִהיֶה ְבֵּסדֶר. ר ָבּא ַבֲּחלוִֹמי. וְֶשׁ זֶּה ֲאֶשׁ ֶשׁ

ְבִתּי ַעל ֶהָעלֶיךָ ַההוּא ַאָתּה נְִרדְַּמָתּ. וֲַאנִי – ֲעדַיִן ָחַשׁ

חוֹר.  נּוַֹתר ֵמֲאחוֵֹרי ַהִקּיר, ָטבוּל ַבְּשּׁ ֶשׁ

וְּבעוֹדֶנִּי ׁשוֹכֵב, ִהְתרוַֹמְמִתּי ֵמַעל זֶֶרם ַהֲחלוֹם,

וְֶאל ּתוֹךְ ַהֲחלוֹם ַהזֶּה זִנְַּקִתּי, כְּדֵי לְַהצִּיל אוֹתוֹ.

זרם

מפולנית: חנה הרציגיאצק דנל

Nurt

Jacek Dehnel

Nie dałeś mi nic poznać; poszedłeś do wanny.
Dopiero z niej, zza ściany – bo we śnie ta sama 
była ściana, ta sama była w nim łazienka –
słyszałem ten głęboki, ten szarpiący płacz.

Aż się z tego zbudziłem – i zbudziłem ciebie,
że tak mi się przyśniło. I że będzie dobrze.
Zasnąłeś. Ja – myślałem wciąż o tamtym tobie,
że pozostał za ścianą, zanurzony w czerń.

I, wciąż leżąc, stanąłem ponad nurtem snu,
i w ten sen się rzuciłem, żeby go ratować.
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לֶג. הוּא יְִתַמֵסּר נִי ַבֶּשּׁ ֹּׁ ַהש

ַֹּח ִמְתפַּצְפֵּץ ְבּתוֹךְ ַהכּוַֹבע ַהכֵֶּהה, טוּׁש. ַהמ לִַטְּשׁ

ֶקה. ּפוֵֹרשׂ ְבּגֲַאוָה ְבּתוֹךְ כּוִֹסית ַמְשׁ

ל ֵמָאה ְמֻחָבּר לְָענָף ָטר ֶשׁ זֶּה ְשׁ אוֵֹמר, ֶשׁ

לּוֹ, ִביל ַהנּוֹזֵל ַהְמֻהלָּל ָבֶּרצֶף ֶשׁ ב וְחוֹזֵר ִבְּשׁ ֲאנִי ָשׁ

ף פְֵשׁ ִביל ַהנּוֹזֵל ַהְמֻהלָּל. / ְמַשׁ ב וְחוֹזֵר ִבְּשׁ ֲאנִי ָשׁ

ה ַהחוֹלָה, ִאָתּּה ֲאנִי ִמְתכַּוְנֵן, מוִֹריד ִאָתּּה ָבִּתּים. ֶאת ַהדַּוְָשׁ

CPU mood

מפולנית: נורית לימורלוקאס פודגורני

CPU mood

Łukasz Podgórni 

Różnica śniegu. Ta ulegnie 
Zatarciu. Umysł trzeszczy w ciemnej czapce,
Odchodzi z dumą w kieliszku.
Mówiąc, że to stówka przypięta do gałęzi 
 
Zawracam po płyn słynący z sekwencji,
Zawracam po płyn słynący. / Trze 
Chory klawisz, którym się kieruję i którym ściągam domy. 
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ָבה הוּ ִמן ַהֲחלוֹם ָחַמק לִי ַבַּמֲּחָשׁ ַמֶשּׁ

ּ ֵהם ַהנּוְֹשִׂאים ֶאת סוֹדוֵֹתינו ַמיִם כָּלְֶשׁ

ֲאָבל ֵאילוּ ֲאָבל לְָאן

רוּ גְִּבּתוֹנִים צִיק צִיק צִיק ָשׁ

צִיק צִיק צִיק ֲאנִי נָָהר

לְכַָמּה גְָּבִרים ָקָראִתי

ְטַבע ִבּי ְטַבע ִבּי

רוּ צִיק צִיק צִיק וְַהגְִּבּתוֹנִים ָשׁ

הוּ ִמן ַהֲחלוֹם ָחַמק צִיק צִיק צִיק ַמֶשּׁ

ּ לֹּא ָקרו יּוֹת ֶשׁ ֵהן ִהְתַרֲחֻשׁ ֵאיזֶֶשׁ

ִמלִּים ְקדוֹׁשוֹת ֵמת ֶאְהיֶה

לּוֹ ְבָּקפְצוֹ ִמן ַהּקוָֹמה ָה־10  וְַהפָּנִים ֶשׁ

גיבתונים צהובים

מפולנית: נורית לימור אנה אוגוסטיניאק

Trznadle cytrynowe

Anna Augustyniak

Coś ze snu przemknęło mi przez myśl 
Jakaś woda unosząca nasze tajemnice
Ale dokąd ale które
cik cik cik śpiewały trznadle 
cik cik cik jestem rzeką
do ilu mężczyzn wołałam
utoń we mnie utoń
a trznadle śpiewały cik cik cik
cik cik cik coś ze snu przemknęło 
jakieś zajście które się nie wydarzyły 
święte słowa martwym będę
i jego twarz gdy wyskakiwał z 10 piętra 
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