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כולם מרגישים צודקים ומוסריים, ככה כולם מרגישים 

יפים ונכונים. זוהי מטרתו של הקיטש: לייצר אפקט 

מוגבל אך מדויק אצל הצרכן – ולמכור עותקים, או 

למצער לגרוף לייקים, מצד היצרן. 

כמובן, הצורך למצוא חן הוא רק הסימפטום – לא 

מחולל המחלה. אנשים מנסים למצוא חן כשהם 

לא מצליחים למצוא עניין. לפני כמה שנים נסעתי 

באוטובוס משוררים למדבר. משורר אחד – מהסוג 

ה"אנטי־ממסדי", זה שזוכה בפרסי השלטון - שאל 

אותי אם כל הכוכבים בשמיים הם "כמו כדור הארץ". 

אני מצטער, אבל אדם שמעולם לא שאל את עצמו 

מהם האורות המנצנצים האלה בלילה למעלה הוא 

אדם שאינו יודע להתעניין או להתבונן. ספק אם אדם 

כזה יֵדע לכתוב.

אינני משלה את עצמי. גם אחרי הכנעת הנגיף ימשיכו 

להוקיע כל ספרות קיומית כאסקפיסטית, ולהלל 

כאמיצה וחתרנית כל חריזה אווילית של "אריאל 

שרון" עם "חיים רמון". אבל היה אפשר לצפות, 

לכל הפחות, למעט רפלקסיה במהלך הבידוד שנכפה 

על יח"צנינו הכותבים או כותבינו היח"צנים. במקום 

זה קיבלנו טור של דויד גרוסמן, המשובץ הבחנות 

דקות ומרתקות כמו "זה איום ונורא שיש אנשים כל 

כך עשירים ואחרים כל כך עניים". זה איום ונורא 

שיש אנשים כל כך חכמים שאיבדו כל יכולת לחשוב.

כן, בקריית ספר העסקים כרגיל. כפי שאצו לייצר 

שירים על מבצע "צוק איתן", כך רצו באמוק לייצר 

סיפורים על מבטי קשישים נוגים בחלון – לפני 

שסוגרים את מוספי החג. זוהי ספרות האבוקדו: דקה 

מוקדם מדי היא טרם הבשילה – ודקה אחר כך היא 

כבר רקובה מהיסוד.

צריך לדבר על מחדל הספרות. הספרות לא הייתה 

ערוכה להתמודד עם המגפה. כבר שנים שהספרות שלנו 

אינה ערוכה לשום התמודדות עם המציאות. סופרינו 

ומשוררינו שקעו עד צוואר בניתוח יחסי כוחות חברתיים 

ואינם מוכשרים עוד לנתח את יחסי הכוחות הממשיים: 

הפיזיקליים, הכימיים, הביולוגיים. אבל הפיזיקה 

מולידה כימיה, הכימיה מולידה ביולוגיה והביולוגיה 

היא שמולידה סופרים ומשוררים – וגם ממיתה אותם, 

מה לעשות. הבון טון היה ספרות מינורית ולוקאלית 

– והנה פרצה מגפה מז'ורית להחריד ואוניברסלית 

להפליא והוכיחה פעם נוספת את הצורך הקיומי של 

האדם בספרות קיומית.

ואין הכוונה כאן לספרות מדעית דווקא. מהאודיסאה 

ועד המחצית השנייה של המאה העשרים, הספרות תמיד 

נתנה ביטוי למאבק המתמיד של האדם בטבעו ובטבע 

שסביבו. ניסו למכור לנו שהמאבק הזה נגמר, נפתר. 

ניסו למכור לנו שאין בכלל טבע, רק הבניה תרבותית 

וכלכלית של טבע. ניסו למכור לנו שהמאבק היחיד 

הוא המאבק בין זהויות ונרטיבים. אבל מה הנרטיב 

של הנגיף? מהי זהותו העדתית או המגדרית? הניסיון 

המיוזע לשמור על אקטואליות, בכל רגע ובכל מחיר, 

דן את רוב הספרות העכשווית להיעדר רלוונטיות בנצח 

ובנפש.

"החוברת מופיעה בפורמט מצומצם לרגל המגפה", 

הכריזו עורכי כתב העת החד־פעמי קילטרטן ב־1964. 

המגפה, שהפילה מאז חללים הרבה בספרות העברית, 

הייתה הפרובינציאליות, הגירעון בדמיון, הנפיחות 

העצמית וההתגייסות הקבוצתית לכל סמרטוט־דגל. 

והיא קטלנית היום מאי פעם. כולם כותבים על הנושא 

האחד שכולם מסכימים שהוא היחיד שראוי לכתוב 

עליו ברגע זה, כי אין שום דבר נוח יותר מלהסכים 

עם כולם על מה שכולם ממילא מסכימים עליו. ככה 
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תשדורות מלוויין ריגול

 יואב עזרא 
שירים מהמגפה

ריקנות וסבל

דֹול ֶבל ַהּגָ ֵני־ָאָדם ֶזה ַהּסֵ ְרחֹוב ֵריק ִמּבְ

קופות וצדקה

ְרשֹׁות מֹו ֻקּפֹות ְצָדָקה ְמַרשְׁ תּוחֹות ּכְ ֲחנּויֹות ּפְ

הפאר והתפארת

ְרחֹוב ָאָדם הֹוֵלְך ּבָ

ָבה ֲחשָׁ ּמַ ם ֶאְצְלָך ּבַ ָהְרחֹוב ַקּיָ א שֶׁ ֶאּלָ

ְלַבד בֹות ּבִ ֲחשָׁ ּמַ ָבר ְרחֹוב ְלהֹוִציא ּבַ ֶזה ּדָ ֵאין ּכָ

ְלָחן א אֹו ֲאִפּלּו שֻׁ ּסֵ ָכה ּכִ ּכָ

הּו ַמּשֶׁ

ְכִלי שִׂ

ּתֹוְך ּמִ שֶׁ

ְלּגֶֹלת ּגֻ

ַע ִמְתַרּגֵ

ֲהִליָכה ּבַ

ְרחֹוב   ּבִ

ִמְתָאֵרְך

ְלֶחֶסד

ּוְלַרֲחִמים

הּו ֵאיְכשֶׁ

ֲאִמיַרת ּבַ

ים ִהּלִ ֶדק ְוַהּתְ ַהּצֶ

ְרחֹוב ָאָדם הֹוֵלְך ּבָ

ם ָהְרחֹוב ַקּיָ א שֶׁ ֶאּלָ

ָבה ֲחשָׁ ּמַ ֶאְצְלָך ּבַ

ָאָדם 

ָאָדם 

ָאָדם 

ָאָדם 

ְלֵחן ִלְפֵאר ּוְלִתְפֶאֶרת

עץ־הרחוב

ַחד ְלֵעץ ְרחֹוב ֵישׁ ָעְצָמה ַחְסַרת ּפַ

ַחד לֹא ּפַ ְרחֹוב ְולֹא ָזז ּבְ קּוַע ּבָ הּוא ּתָ שֶׁ

ֵאינֹו ּבֹוֵרַח ֵאינֹו ִנְמָלט שֶׁ שֶׁ

ִסיִכי ה ֶקַטע ּפְ ּזֶ ה ֶקַטע ְמטָֹרף ֵישׁ יֹאְמרּו שֶׁ ּזֶ ֵישׁ יֹאְמרּו שֶׁ

ק ֵמַהְשָׁמָדה ּתַ ּנִ חֹון שֶׁ ּטָ ָכְך ּבִ ֵישׁ ּבְ

עֹוֵמד

ְולֹא

ָזז

ַרק

ַקּלֹות

רּוַח ּבָ

ה ֵהּנָ

ה ְוֵהּנָ

ַחד לֹא ּפַ ּבְ

לֹא ִיְרָאה ְבּ
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הפספוס הגדול

עֹוָלם ָזִרים לֹו ים ּבָ ָאָדם ַחי ָאָדם ֵמת ְורֹב ָהֲאָנשִׁ

ֲחָבל

ל ָאָדם עֹוָלם ּוְמלֹאֹו ּכָ

כל האושר שהלך לאיבוד

ים ְרנּו יֹוֵתר ֲאָנשִׁ ּלֹא ִהּכַ נּו שֶׁ ּלָ דֹול שֶׁ ַהִפְספּוס ַהּגָ

סליחה היכן השיר

לֹום ל שָׁ נּות שֶׁ ּמְ ל ִהְזּדַ יר ַהּקֹוֵרא ָלעֹוָלם ְלַנּצֵ ֶזה שִׁ

 יונדב פרידמן
הייקורונה

ֶרְך ּבֹוֵדד אֹותֹו ּדֶ ְפּגשׁ ֶאת ַהַהְיקּו ּבַ ִאם ּתִ

ידּוד יֹוַמִים ַלּבִ

יִתי ָבר ֵאינֹו ּבֵ ּדָ

ֵביִתי ּבְ

ִבי ֶבר ְוַהּשֶׁ ֲעַדִין ֲאִני אֹוֵמר ַהּשֶׁ

את אֹוִתי ֵמֲחלּומֹוַתי ְמַחּטֵ

ַמְיָנה

ִריִסים ּתְ ֶטת ּבַ ְמַחּטֶ

ַחת ִלְפֵני ַהַהְנָחָיה ִמּתַ

אי ֵני ַזּנַ ַעל ּפְ

ִחים ַכת ְמַנּתְ ַמּסֵ

ת שֶׁ ְמֻבּקֶ

ָער, ַמֲהדּוַרת ַלְיָלה, לֹא ְמדּוַרת ַלְיָלה ֶצה ָאִבי ַהְמשֹׁ ּקָ ּבַ

ִאים ּשָׂ ִמְנַין ַהּנַ

ִאישֹׁוָניו ּפֹוֵסַע ּבְ

ה ַעד ְלהֹוָדָעה ֲחָדשָׁ

Long Distance Humanship

ֵמָרחֹוק

ִמיד ּתָ ַעל ַאף שֶׁ

ֵמָרחֹוק

ס! ְך ְלַטּפֵ ה, ַהְמשֵׁ יַע ֶאל רֹאשׁ ָהֲעֻקּמָ ּגִ ּתַ שֶׁ ּכְ

ין ַסאְרס ְלקֹורֹוָנה. ל ּבֵ ע ַעל ַהֶהְבּדֵ ה, ַהְצּבַ ִלי לֹוַמר ִמּלָ ּבְ

ָעשׁ: ָאָדם )ַיֲחֵסי ָעשׁ–ָאָדם( 

ה ְידּוָעה. יָכה ֶאל ָהאֹור ֲעַדִין ֵאיֶנּנָ שִׁ ת ַהּמְ ִסּבַ

ַעם ֶצֶות ֲהַוי ּוְכלּום הֹוָדָעה ִמּטַ

ֹאֶרְך ָמֵלא. ִכין אֹוָתנּו ְלָמֶות ּבְ ה ִמיתֹות ְקַטּנֹות לֹא ּתָ ל ַהְרּבֵ ַהְזָרָקה שֶׁ
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 בערים הקלאסיות / זאב סמילנסקי
– 

פֹות ָלִסּיֹות, ַהּיָ ָעִרים ַהּקְ  ּבֶ

י ַהחֹוִלים ָבּתֵ  ּבְ

ים חֹוִלים   ֲאָנשִׁ

 ַאֲחֵריֶכן ּגֹוְסִסים ַאֲחֵריֶכן ֵמִתים

ִלים,  ָהרֹוְפִאים ִמְתַנּצְ

 ְיֵדיֶהם ְנִקּיֹות ְוֵריקֹות

ה  ָבה ְלָטָאה ְיֻרּקָ ּצֵ ישׁ ַהּמַ  ַעל שֵׁ

ֶמשׁ ַהּטֹוָבה ּשֶׁ ם ּבַ ְתַחֵמּ  ּתִ

פֹות, ֲאָהּה ָלִסּיֹות, ַהּיָ ָעִרים ַהּקְ ָכה ֶזה ּבֶ ּכָ

י ְעּתִ בֹוַז'ק מֹוִציָאה אֹוִתי ִמּדַ ל ּדְ ן ַהּסֹוָנָטה ַהּזֹאת שֶׁ ם ֵכּ ּגַ

– 
 תחרות שירה / זאב סמילנסקי

– 

יָרה  ַתֲחרּות ַהשִּׁ  ּבְ

ַעט  ְלטֹוִנית ּבָ ִלית־שִׁ ְלּכָ ֲעֶרֶכת ַהּכַ יר ַעל ַעְולֹות ַהּמַ ִ  ַהשּׁ

מּוִכים  ֶפשׁ ַהְנּ ֵנרֹות ַהּנֶ ַתְמִציִתּיּות ַמְרִהיָבה( ּבְ ן )ּבְ ּדָ יר שֶׁ שִּׁ  ּבַ

יל אֹותֹו ְלֵעין ּכֹל  ּפִ ַעט ְוִהשְׁ  ּבָ

ֶפשׁ  יר ַהֶנּ ִ שּׁ ְך שֶׁ  ּכָ

ַעְך ְוֶנְעַלם  ּדָ

ְלטֹוִני ִלי־שִׁ ְלּכָ יר ַהַכּ ִ  ְוַהשּׁ

ה ּפָ ל ַהּקֻ  ָלַקח ֶאת ּכָ

הּוא ְמַצֵוַּח  ּתֹוְך שֶׁ

Vae victis! Vae victis! 

ם קֶֹדם. יק רשֶׁ ָבר ַמְסּפִ ה ּכְ ִאּלּו לֹא ָעשָׂ ּכְ

 פיגום / זאב סמילנסקי
– 

ַחת ּתַ ֲעטּו ּבַ ְרכּו ִלי ַעל ָהֶרֶגל, לֹא ּבָ  לֹא ּדָ

ְוָקא ֶמן ַהּמֹר, ּדַ ל שֶׁ יִפים ֶאת ֵריחֹו ַהּטֹוב שֶׁ ְחִיי ַמִדּ י שֶׁ  וָּבֵתּ

ל יר, ֻמָטּ יר, ָלשִׁ  וְּבָכל זֹאת ֲאִני רֹוֶצה ָלשִׁ

יר ַקּלּות, ָלשִׁ ַדְיָקנּות, ּבְ יר, ּבְ  ָעַלי ָלשִׁ

ּגּום מֹו ּפֹוֵעל ַהּנֹוֵפל ִמּפִ ִטְבִעּיּות, ּכְ  ּבְ

ֶנת.  אֹו ִצּפֹור ְמַחְרּבֶ

– 
 דיווח מחקירות ראש הממשלה / זאב סמילנסקי

– 

ּשֹׁוֶטֶרת ֵאָלה ְכַנס ַהחֹוֵקר ַאּלֹון ְמֻלֶוּה ּבַ ּנִ  ּוְכשֶׁ

ינֹוק ֶאֶרז ְוִהיא חֹוֶלֶצת לֹו ָנּה ַהּתִ ְזרֹועֹוֶתיָה ּבְ  ּבִ
י לֹא ָמְצָאה ִסּדּור ַאֵחר ְוַאֲחֶריָה  ד ּכִ  שַׁ

ל ְקִליט ֶאשֶׁ ם ֹאֶרן ְוַהּמַ ּלָ ַהּצַ

ָלה ִלְפֵני ְמשָׁ  ָאַמר ָלֶהם רֹאשׁ ַהּמֶ

ָאנּו ַמְתִחיִלים ֲאִני רֹוֶצה לֹוַמר  שֶׁ

ָנה -  ָ ַהּבֶֹקר - ָלִראשֹׁוָנה ַהשּׁ  שֶׁ

ֲחֵצִרי ִנית ַבּ ְרּגָ ְרָחה ַהּמַ ּפָ

 ָעָנה ַהחֹוֵקר ַאּלֹון ְוָאַמר

יָרִתי ַגן ְלַיד ּדִ  ֶאֶמשׁ, ְלֵעת ֶעֶרב, ּבְ

ְחרּור ַמע קֹול ַהשַּׁ  ִנשְׁ

י ר, ַהָחְפשִׁ לּול, ַהְמֻאשָּׁ ַהָצּ

אּו ַרֲחֶמיָה ּגָ ֹוֶטֶרת ֵאָלה שֶׁ  ְוַהשּׁ
ָלה ְמשָׁ ה ְלרֹאשׁ ַהּמֶ שָׁ  ִנְגּ

 ְוֵהיִניָקה אֹותֹו ְמַעט

חּום, ַהּשֹׁוֵפַע. ָדּה ַהשָּׁ ִמשָׁ
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בנימין נתניהו
ראש ממשלת ישראל בשנים 1996-1999,

רה"מ ממשלת ישראל מאז 2009

בני ציפר
עורך מוסף "תרבות וספרות" מאז 1988

רג'פ טאיפ ארדואן
ראש ממשלת טורקיה בשנים 2003-2014

נשיא טורקיה מאז 2014

יוורי מוסווני
נשיא אוגנדה מאז 1986

ולדימיר פוטין
ראש ממשלת רוסיה בשנים 1999-2000,

נשיא רוסיה בשנים 2000-2008,
רה"מ רוסיה בשנים 2008-2012

נשיא רוסיה מאז 2012

עלי חמינאי
נשיא איראן בשנים 1981-1989,

המנהיג העליון מאז 1989

רודנים לכל החיים? השליטים 
הוותיקים בעולם / דסק החוץ של 

הבה להבא
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 המשחק שמשגע את המדינה: ספוקן וורד או ספר מחזור? / עודד כרמלי
– 

אחד מהם זכה השנה בגמר הפואטרי סלאם הארצי - והשנייה היא קורל, 
 תלמידת בית הספר "רקפת" בכרמיאל. יודעים לזהות מי זה מי לפי החריזה?

אחד הוא חתן פרס ברנשטיין לשירה ומרצה באוניברסיטת תל אביב. השנייה 
היא נועם, תלמידת מגמת מחול במקיף ז' "רביבים" בראשון לציון. חושבים 

שאתם יכולים להתאים את השיר למשורר?

 האם בציפרלנד נערכים להעברת הכתר לטלילה? / רויטרס
– 

 מקורות בחצר הממלכה המסוגרת מדווחים כי יורשת העצר טלילה ציפר

 החלה לקרוא את מכתבי הנתינים הממוענים לאביה. כזכור, הנסיכה טלילה

מונתה לאחרונה למבקרת ברודנות הצבאית השכנה, "ספרים", ולחברת מערכת 

כתב העת האימפריאלי "יהי". עוד לא ברור מהן עמדותיה של טלילה בשלל 

הסוגיות שמעסיקות את הכתר השוקני, כמו רצח העם הארמני והמיניות 

המתפרצת של שרה נתניהו, אבל משקיפים בינלאומיים וארגוני זכויות אדם 

כבר הביעו חשש מהמשך פרסום "רשימות תל אביביות" של אברהם בלבן.

– 
 פרפר-ההווה / פרח הייקו

– 

אני יושבת על ספסל בגינתי וצופה בדרור בורשטיין צופה בטבע. דבר לא 

מפריע את מחשבתו של דרור בורשטיין באשר הוא צופה בטבע. העולם 

מפרפר בפסיפס של אור וצל, צבע ואין צבע, חיים ודוממות. ריקוד המציאות 

לנגד עיניו של דרור בורשטיין. פרפר התודעה של דרור בורשטיין מרפרף סביב 

פרפר המציאות של דרור בורשטיין ומזהה אותו, משום ששניהם פרפרים )של 

דרור בורשטיין(. דממת מנזרים רחוקה, איוושת הרוח בשרכים הירוקים ורק 

טפטוף מים איטי וחד גוני נוקף את הזמן כמו שעון עתיק שעה שלנגד עיניו של 

דרור בורשטיין מתעופפים פרפרים בזוהר, בתלמוד, בתחריט עץ יפני מהמאה 

הי"ב, בשיר של ט. כרמי. כתמים לבנים זערוריים מופיעים על כנפי דנאית 

הדורה, אולי הדנאית הנפוצה בהודו, ואני רואה את דרור בורשטיין תוהה: האם 

מעשה השיר הוא כמו פגית של דנאית הדורה, האוכלת את קליפת ביצתה על 

עלה במומביי? לעצמו הוא עונה: ייתכן. ייתכן מאוד שכן. אח, לו יכולתי גם אני 

להתבונן כך בטבע, במציאותו, בהווייתו ההווה ללא הרף... אך אויה, כל מה 

שאני רואה כשאני צופה בטבע של גינתי זה דרור בורשטיין צופה בטבע. 

– 
 מיקי גלוזמן מלמד סמינר בשם "מי הרג את השירה?" / עודד כרמלי

– 

* בין העונים נכונה יוגרל "ספר השטוזים של דתיה" מאת דתיה בן דוראין חכם כבעל הניסיון.

 מספחים, רבותיי, מספחים!

 לפעמים אפילו סיוטים מתגשמים

 ולאלה מכם

 שעדיין לא מרוצים

 ומה פתאום למסור עכשיו שטחים

 על דברים כאלה

פעם היו פה רוצחים

 קורל ילדה מאוד אהובה,

 יודעת להיות חברה טובה.

 בלימודים משקיעה תמיד,

 ואתם תשמעו עליה בעתיד!

 על בית"ר ירושלים היא "שרופה"

קורל ילדה פשוט אלופה!

 במדינת אשכנז השקד פורח

 במדינת אשכנז מצפים לאורח

 לא לשותף

 רוחצים ידיים בסבון וגם אז

 נוגעים מרחוק

לא תוקעים כף

 ריקוד היא אוהבת ובהתעמלות

 קרקע מוכשרת

 שואפת להגיע רחוק,

 אין כמוה בן אדם מתוק,

 גבוהה ודקיקה

 ילדה אהובה שאת כולם

מצחיקה
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     כּוֹפֵר 

ָמה כּוֹפֵר         בַָּאׁשְ

ן לֵָאׁש ָהיִיִתי;      ֲהלֹא ֵמעוֹלָם ַרק ֵהד ָעׁשָ

     וְנָכְַחּתִי ִמזְדַּּקֵף בַּּסֵֶתר

     בֵּין ְמקוִֹרי ַהּמֻגָּׁש  בְּחוֹבוֹת  ְקדוִּמים

לָלִים. ְ      לְִבכוִֹרי  ַהּמֻנָּח  ָאלוּם  ִמן  ַהּשׁ

 

ְַּרּתִי       –      גֵַּרת בּוִּרים. דִּב      כָּל ׁשֶ

                          ַעל כֵּן ִחוֵּר יְצוִּעי.

 

וְזֶה ַהִחוֵּר זוֹלֵג ַמֲעדַנּוֹת

ְמַחבֵּל בֲַּחַרכֵּי ַהּסֶלַע

כָה קוֵֹטף ִמן ַהֲחׁשֵ

ָמע: לְָהנֵץ ִטעוּן לֹא נִׁשְ

ְמֻסכָּן ָהִאילָן. ְמֻסכָּן. גְָּבהוֹ ַעז וְַטְעמוֹ ְסּפֵצִיפִי - 

                                        וְַעּתָה ֵאין גּוּף מוּכָל לָלֶכֶת.

                                                                                            

וְזֶה כֵָּבד בֵּין 

צֵל לְצֵל לָלֶכֶת. רוֹצֶה לָלֶכֶת.

ְ              ל

                               

ַמיִם עוְֹמדִים יְנֲַחֻמנִי;

יְצוַּע לַיְלָה

ֻחְרבַּן בֶֹּקר – ׁשֶ

ָרה לֲַהָטלָה. ֶאֶרץ כְּׁשֵ

וְּבזֹאת ַהּמַדְֵמנָה ַאְבִקיַע בַּיִת.

וְָאַמר יֶלֶד:

ן ֵעת נְִבָער ַהיַַּער. ָמה בֶָּעׁשָ ֵאין נִּתֶנֶת ַאׁשְ

עומרי דנינונבער

ַּא ְרדֵּהּ נַדָּא. אמן      וְּדָנְדָא  דִנ־דְנָא  נִגְרוּפֵא  נְגְַרפִיְח דְִרדְנַב

       נְַקדוֵּמאּ וְדַנְדַא ּקֻנְדֵָמא דִנדֵָרא דְִסטֵרא. אמן    בְַּרדֵּנדוֹר

ַמת יָלִיד ָחט דּנִׁשְ י דְכָל בֵּית ִמְתָעלֵל  יַּדֲ|ָשׁ ֵּ     וְּבקוֹדֵנדוֹר וּנְדַר

                          וְדִנְדוּ ָאֵמן:

ֵתק ָעצְַמּתָא נַָקב גְָרנַּה וְּבָהְשׁ ּחָט ְשׁ         וְֵהמ ְׁשנֵי ַשׁ

:                               

ל  לְִהְתחוֹנַכ,  וְִהְתַרֵעּב  וְִהְתגַָעּה  לְִהְתיַנֶּק ְהנְִתּעַלַּל,  וְִהְתכַָּשׁ

ְעָאה בְִּריְחהוּק( .   וְֵרּחָמ דִנ־כָּל  נִּפְדָ־יָּה                                ְמִרְחַמּתָּה, )וְֵאנּ יְֻּשׁ

ָרצְיָּה,   ְמנִׁשָמָתּה, ּמְֻבלְָּעָתּה ְמדֶָמנָָת, וֲַּחלִייָת ּשְׁ

                                               וְִרְחמוּ ָטֵמא אמן

ְׁשלָָמא  ַרבָּא  ִמן ְׁשַמיָּא ַחיִּים  וְָׂשָבע  וִיׁשוָּעה וְנֶָחָמה וְֵׁשיזָָבא

וְּרפוָּאה וּגְֻאלָּה וְּסלִיָחה וְכַּפָָרה וְֵרוַח וְַהצָּלָה.  לָנוּ וּלְחוֹלֵי ַעּמוֹ  

יְִׂשָרֵאל, וְִאְמרוּ ָאֵמן ָאֵמן

ָׁשלוֹם בְִּמרוַֹמי וְּבַרֲחִמים ַרבִּים

ַסנְכְֵּרן ַחְׁשַמל  וְַהְרֶחב לִי  זְַמן;

יַָחפְִתּי  ֶאת ִאִמּי

וְיַָחפְּתִי ֶאת ָאִבי

יַָחפְִתּי  ָאִחי

וְיַָחפְִתּי ֲאחוִֹתי

                    ַמה יָּכֹלְִתּי לֲַעׂשוֹת ַאֶחֶרת

דַּל נְִתרַּ

ּתָנְַק ִהְשׁ

יְֵהא

ֵׂה ַעּש

כִּי

עומרי דנינוקדיש־יתום־שפה
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ַמיִם,

ַמה לֶָּהם

לֹּא לִּי ׁשֶ

ַהּקוֹל

עומרי דנינואבן
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זֶה לֹא ָהיָה נוָֹרא

וְזֶה לֹא ָהיָה מוָֹרא

זֶה ָהיָה ַרק

זֶה

וְֵאין ֶהְסבֵּר

וְלֹא סוְֹבִרים 

יֵּׁש יוֵֹתר ׁשֶ

ִמּזֶה.

מישל פלצ'יקסופדבר

עוֹד ֵאלִיּוֹט ַסּפֵר

ִמן ַהּמַדָּף ַהגָּבֹּהַ בְּיוֵֹתר

ׁשָם בְּצִנְצָנוֹת

ּמִָרים בְּפוְֹרָמלִין ּתִינוֹקוֹת ְמׁשֻ

ים ַהְמפְֻחלָצִים ִמבַַּעד כֵּיצַד ַמְרגִּיׁשִ

לְִסּפְֶקְטרוּם ַהַהְרגָּׁשָה

בְַּמּפַח ָהרוַּח

עוֹד

ַסּפֵר, ַסּפֵר

ֵאין חוֹלֵף ַׂר ָענָן ׁשֶ בְּש

ּ יְלָדִים יְַאְמּצוּהו

לְכָל ַהחוֹלֵף

מוֹנוֵּמנְט יַנְקוּת

עוֹד ֵאלִיּוֹט 

ּ ֲחקו עוֹד בַּגַּנִּים ַהּפְרוּצִים יְלָדִים בְּׁשֵמוֹת יְׁשַ

בֲַּחצֵרוֹת 

ּתַּפַדְנָה ַעל ֻחדֵּי ַהּסוְֹרגִים – יוֹנִים ּתִׁשְ

כֵּיצַד ַהגַּנֶּנֶת ּתְלַּקֵק ֶאת קוֹץ ַהוֶֶּרד

לְגַנּוֹת

בְִּעיטוֹת בְֶּבֶטן ָהֵאם?

ַהְחָרַמת ַהכַּדּוִּרים ּתְֵהא גְּזֵַרת גּוָֹרל לְִמזְֻעזְֵעי ַהּמַֹח

כֵּיצַד ַהיִָּמים עוְֹבִרים ֵאלִיּוֹט

וְַהּמַֹח ׁשוֹכֵַח ּפָנִים

ִהלְַעְטנוּ ֶאת ָהֵעינַיִם בְּדִָמים

וַּבּמֶה ָחָטאנוּ?

בְַּאְרבַַּעת ַהּמִינִים עוֹד ֵאינֶנּוּ זְכוִּרים

ְמנֻדִּים ִמבָּּתֵי ַהבֻּבּוֹת

ְרנָה ַהּקוִּקיּוֹת לֹא ּתְַאפְׁשֵ

לַּמְחוֹגִים לִנְזֹל

ַעּתָה ָעלֵינוּ לִגְזֹל

ֵמַהּמַדָּף

ֲהכִי גָּבֹּהַ.

מישל פלצ'יקאליוט
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ֵּר יוֵֹתר כִּי ָרִאיִתי וִּמצִּדִּי לֹא לְדַב

ֶקט, ֶאת ָהָרָעה וְִהיא ָאְמָרה לִי ׁשֶ

ַמה יֵּׁש לוַֹמר

בַּיְָּערוֹת ִמַתַּחת לַלָּׁשוֹן 

ָרִאיִתי גַּם ֶאת ַהּטוָֹבה

ָתה אוֹתוֹ דָָּבר ְׂ וְִהיא ָעש

אוריה פיציון באוםמצידי

ו  ַהכֹּל זָז, גַּם ַעכְׁשָ ים ַחיִּים. ִמיׁשֶהוּ ָאַמר ׁשֶ ְבנוּ כַּּמָה ֲאנָׁשִ בָּת יָׁשַ בְּׁשַ

ַהכֹּל  ַהכִּּסֵא זָז ַמֵהר בְּתוֹכוֹ וֲַאנְַחנוּ לֹא רוִֹאים. ָרצִיִתי לוַֹמר לוֹ ׁשֶ

ו נוֹפֵל וֲַאנְַחנוּ לֹא רוִֹאים, ֲאָבל ִאם ּתְִסּתַכֵּל ִמבְּלִי  נוֹפֵל, ַהכֹּל ַעכְׁשָ

לָזוּז ַמּמָׁש בְַּקלּוּת ַאּתָה ּתְִרֶאה ֶאת ַהכֹּל נוֹפֵל. כִּי ַהכֹּל נוֹפֵל לְַאט, 

יָפֶה, כָּכָה יֵׁש לְךָ ַהְרבֵּה זְַמן לְִהצְַטֵער.

ִהּפַלְנוּ ֵעט אוֹ ַמְטבֵַּע אוֹ  ים נוֹפְלִים. בִּכְלָל, בְּכָל ּפַַעם ׁשֶ גַּם ָהֲאנָׁשִ

יֵּׁש  נֵּדַע ׁשֶ כַּדּוּר אוֹ צַלַַּחת, זֶה ָהיָה ּתְַרגִּיל צְפִיָּה בִּדְָבִרים נוֹפְלִים, ׁשֶ

נְִּתָקלִים בְִּקיר אוֹ בְּדָָבר ַאֵחר  ַהְרבֵּה דְָּרכִים לִּפֹל. לְִהְתגַּלְגֵּל ַעד ׁשֶ

ָקל אוֹ לִּפֹל וְלְִקּפֹץ עוֹד כַּּמָה  וּוּי ִמׁשְ ּמְַאבְּדִים ׁשִ נָּפַל, אוֹ ַעד ׁשֶ ׁשֶ

כָּל ֶאָחד נֱֶעצָר  ַהכַֹּח נִגְָמר אוֹ לְִהְתנַּפֵץ לֲַהמוֹן ֲחלִָקים ׁשֶ ּפְָעִמים ַעד ׁשֶ

בְָּמקוֹם ַאֵחר. ֶאפְׁשָר גַּם ּפָׁשוּט לִּפֹל ּפַַעם ַאַחת ָחזָק וְלֹא לָזוּז יוֵֹתר. 

לָּּה ְקרוֹבוֹת ֶאל ָהֲאדָָמה יוֵֹתר ִמּפַַעם.  לִּי נוֹפֶלֶת, ַהּפָנִים ׁשֶ גַּם ִאּמָא ׁשֶ

ֲאָבל זֶה לְַאט לְַאט קוֶֹרה, ּתִצְָטֵרךְ לְִהְסּתַכֵּל כַּּמָה ְרגִָעים ְרצוּפִים. 

לֹּא ַחיִָּבים לֲַעמֹד  ּתֵדַע ׁשֶ ֶבת, נוֹפֶלֶת כָּל ַהּזְַמן. וְׁשֶ גַּם ֲאנִי, ֲאנִי חוֹׁשֶ

ִהיא נָפְלָה,  כְָבה ַהְרבֵּה זְַמן ַעד ׁשֶ ָ ּשׁ ִהי ׁשֶ כְּדֵי לִּפֹל, ִהכְַּרּתִי ִמיׁשֶ

יּוְֹרדִים  ִרי. ִהיא נָפְלָה לְַאט לְַאט, ְמאֹד יַצִּיב, כְּמוֹ ׁשֶ כִּי ַהכֹּל ֶאפְׁשָ

ַהּמוֹנִיּוֹת  ֲעֵרי צֶדֶק ַעד לַכְּנִיָסה ֵאיפֹה ׁשֶ ַבע בְּׁשַ בַּּמֲַעלִית ִמּקוָֹמה ׁשֶ

ֲאנְַחנוּ ַמכִּיִרים, זֶה  ֶ ְמַחכּוֹת. זֶה בֱֶּאֶמת לֹא ְמאֹד ׁשוֹנֶה ִמכָּל ַמה ּשׁ

קוֶֹרה כָּל ַהּזְַמן, לֹא צִָריךְ לְפֵַחד.

אוריה פיציון באוםתרגיל צפייה בדברים נופלים
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גניחות, נאקות. לא הייתה תשוקה או חדווה בקולות האלה. מדי 

פעם הגיעה לאוזניי קריאה רמה יותר, אורגזמטית, שנשמעה כמו 

זעקת שבר. הרי הגברים הבריאים נשלחו לחזית. בעורף נשארו 

רק נכים וחולים, שנחלשו עוד יותר בשל הרעב. איברי המין היו 

חרבים, סרוחים בין הרגליים כמו דגים מתים. בנסיבות הנוכחיות, 

יחסי המין נבעו מיצר הישרדות גרידא. המצב היה לאחר ייאוש, 

נדמה היה שהאויב עומד להשמיד את כולנו, ומי שעוד שרד לרגע 

נדחף למשימה של הצלת הגזע. נשים כרעו ללדת בין עיי חורבות. 

ודאי, החיים לא היו מתנה בנסיבות האלה, אבל אנשים המשיכו 

להזדווג במחשבה שחייבים לשמר את הגזע ושכל עוד נמשיך להוליד, 

האויב לא יעמוד בקצב ולא יצליח להשמיד את כולנו, ואז, אחרי 

שהכול ייגמר, בעוד אלף שנה, צאצאינו יתהלכו חופשיים על פני 

האדמה הזאת. אמנם, באותו רגע נראו החזיונות האלה מופרכים, כי 

המצב היה לאחר ייאוש, אבל בחשבון אחרון היה הסיכוי חמישים־

חמישים, כמו תמיד. המצב היה לאחר ייאוש. לא הייתה ראוּת. הכול התכסה באד לבן, 

סמיך כמו צמר גפן. אפילו למרחק מטר לא יכולתי לראות, ואפילו 

לא את גופי שלי. הרמתי את ידיי כדי להתבונן בהן מקרוב. נדמה 

היה לי שאני שולה אותן ממים עמוקים: הן היו כבדות, זרוּעות 

עקצוצים. כופפתי את האצבעות ומתחתי אותן לסירוגין, אבל לא 

הצלחתי להיפטר מהתחושה הזאת. את שאר הגוף בקושי הרגשתי. 

ניסיתי להזיז את רגליי; הן היו מאובנות. שמטתי את ידיי בחזרה. 

עצמתי את עיניי. הטיתי אוזן. רחש דק עלה מתוך האד, כמו 

התקמטות של דפי נייר דקיקים, פריכים, שמישהו הופך לאט. כמו 

דפי עיתון ישנים. נדמה היה שבנקודה כלשהי בתוך האד, מישהו 

יושב בכורסה ומעלעל בעיתון. בוודאי נמסרו ידיעות מהחזית. 

המצב היה לאחר ייאוש, מספר המתים היה גדול. מיתות משונות 

הם מתו. רובם נקרעו לגזרים; מקצתם התאדו. מלכתחילה היה ברור 

שזה יסתיים בטבח המוני. מן הסתם צוּטטו מצביאים ואנשי רוח 

שאמרו שמותם לא היה לשווא. מן הסתם הופיעה תמונה מביקורו 

של המנהיג אצל אחת המשפחות האבלות. פקחתי את עיניי. עדיין 

לא הייתה ראות. שבתי ועצמתי אותן, הטיתי אוזן. הרחש של דפי 

העיתון כבר לא נשמע, אבל משהו עדיין עלה מתוך הדממה, מין 

הד עמום של קולות ייחום אנושיים, התחבטות של גופים כחושים, 

אמוץ גלעדיחישוב קיצים
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זבובים באים למות עליי. די שאושיט את זרועותיי לפנים מבעד 

לחלון ואפרוש את כפות ידיי כלפי מעלה: בתוך כמה רגעים יתחילו 

לצנוח לתוכן זבובים מתים. כשכפות ידיי מתמלאות אני סוגר 

אותן, מהדק את האצבעות, עוצם עיניים ונשאר לעמוד כך. נדמה 

שאני שוקע במין חלום בהקיץ. אני לא זוכר חלומות, לא בהקיץ 

ולא בשינה. כשכל זה נגמר, אני פוקח את עיניי. זרועותיי עדיין 

שלוחות לפנים, כפות ידיי עדיין מושטות כלפי מעלה. אני פורש 

את אצבעותיי. הזיעה הֵמסה את הזבובים המתים, הפכה אותם 

לדייסה שחורה־ירוקה בוהקת. אני אוסף את זרועותיי, מכניס 

אותן מבעד לחלון בחזרה לתוך החדר, מסיר בזהירות את דייסת 

הזבובים מכפות ידיי אל תוך צנצנת נס־קפה ריקה. על כל סדרת 

הפעולות הזאת אני חוזר שוב ושוב, עד שהצנצנת מתמלאת. אני 

מחכה בקוצר רוח להתמלאות הצנצנת. אני מתפלל שהכול יתנהל 

כשורה, ששום דבר לא ישתבש, שאחזיק מעמד עוד קצת, שאצליח 

למלא רק עוד צנצנת אחת ודי. 

אבל כשאני מגיר את מנת הדייסה האחרונה לתוך הצנצנת, מסובב 

את המכסה ומניחּה על מדף, לצד צנצנות נס־קפה אחרות שכבר 

מולאו, אני לא מרגיש בשום סיפוק. להפך, אני מרגיש ֵריק ומרומה. 

הריקנות הזאת דוחפת אותי להתחיל למלא צנצנת חדשה, במחשבה 

שהפעם אצליח להגיע למלאות המיוחלת, אף על פי שכבר אין לי 

אשליות. הייתי רוצה פשוט לחדול מהמשחק הזה, אבל הוא כופה 

את עצמו עליי.

ארבעת קירות החדר שבו אני חי מכוסים מדפים, מהרצפה עד 

התקרה, ואני קרוב למילוי הקיר השני בצנצנות מלאות דייסת 

זבובים שחורה־ירוקה בוהקת. אני תוהה מה יקרה כששני הקירות 

הראשונים יתמלאו לחלוטין. האם זו תהיה נקודת האמצע של חיי? 

קו המשווה של קיומי? נקודת השיא שממנה תחל השקיעה הבלתי 

נמנעת? ומה יקרה כשכל ארבעת הקירות יתמלאו? מה יהיה אז? 

המחשבה על המצב הזה מעוררת בי תערובת של ציפייה מיסטית 

וחרדה אפוקליפטית. אני משתדל לסלק את המחשבה הזאת. אני 

אומר לעצמי: בשביל מה כל חישובי הקץ, השקלא וטריא? הרי 

בסופו של דבר, מכל זווית שבה תסתכל על זה, ככל שתדוש בזה, 

ככל שתלעס את זה ותטחן את זה ותעלה את זה גרה, בסוף תישאר 

תמיד אותה בעיה לא פתורה, לא פתירה. 

אני מנסה להתמקד בכאן ועכשיו. כרגע אני אוסף דייסת זבובים וזהו. 

כרגע אני אספן דייסת זבובים. אם אתחיל למדוד את עצמי בקנה 

מידה כלל־אנושי, אמצא את עצמי מהר מאוד בתחתית הסולם. יש 

אנשים שעושים דברים אציליים הרבה יותר מאיסוף דייסת זבובים. 

יש אנשים שאוספים פרפרים שלמים ויפים. אבל כאן מסתיימת 

ההשוואה. הם זה הם ואני זה אני. ודאי, לא הייתי אספן דייסת 

זבובים מאז ומתמיד. הייתי פעם מישהו אחר. אבל מה שקובע זה 

הכאן והעכשיו, לא ספקולציות פרהיסטוריות או עתידניות למיניהן. 

אני אספן דייסת זבובים ובזה מסתכם הדיון. זו ההגדרה שלי, זה 

העיסוק שלי, אלה החיים שלי. שאר הפרטים האישיים חסרי חשיבות.

באגרופיי הקמוצים אני לופת עוד חופן של זבובים מתים. אני מהדק 

את האצבעות, עוצם עיניים, שוכח את עצמי, ובאותו זמן מתרחשת 

האלכימיה של הזיעה, פגרי הזבובים היבשים הופכים בכפות ידיי 

הסגורות לזהב שחור־ירוק בוהק. אם לדייסת זבובים יהיה יום אחד 

ערך מסחרי, אני אהיה למיליונר. זה הסיכוי היחיד שלי להפוך 

למיליונר. כמו רוב האנשים, אני רוצה להפוך למיליונר, אבל כמו 

רוב האנשים, אני לא עושה שום דבר כדי שזה יקרה. אם כן, 

הפיכתי למיליונר מותנית במתן ערך מסחרי לדייסת זבובים. ערך 

מסחרי, ערך כלכלי, ערך כספי. 

אמוץ גלעדי בן בליעל 
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אני צריך להתבייש בעצמי על המחשבות האלה. אני צריך לחשוב 

על אבותיי הכוהנים, שהיו מזפתים כמוני את כפות ידיהם בדייסת 

זבובים שחורה־ירוקה מבהיקה – לא למטרות רווח, אלא כדי 

שכפות ידיהם הפרושות אל על בתפילה יהיו מגואלות בטומאתם. 

אני נצר לשושלת של כוהנים ברבריים. אבל כאן מסתיימת הזיקה. 

הם זה הם ואני זה אני. משחר הזמנים הייתה בין אבותיי המשכיות 

אורגנית, ואילו אני סוף השושלת, נקודת הקטיעה, העץ הכרות, 

הגדם החשוף. אבותיי היו מוקיעים אותי, מנדים אותי, אבל מי הם 

שיטיפו לי מוסר, מה הם יודעים על העולם שבו אני חי. אני זר 

להם והם זרים לי כמו יצורים מכוכבים שונים. אף על פי כן, אין 

ספק שעד נקודה מסוימת בחיי הייתי חלק מהם. קשה לי למקם 

את הנקודה הזאת על ציר הזמן, לסמן את רגע הקטיעה, שלפניו 

הייתי חלק מרצף שראשיתו בשחר הזמנים ואחריו מצאתי את עצמי 

מנותק מהרצף הזה. 

אני זוכר רק שעמדתי יום אחד מחוץ לעיר הגדולה וכופפתי את 

צווארי אחורה כדי להתבונן בגורדי השחקים. נשארתי כך זמן רב, 

עד שצווארי כמעט נָקע. ואז, בלי לחשוב על משמעות הדבר, 

התחלתי לפסוע אל תוך העיר. מהומה גדולה שררה שם, רעשים 

וצבעים הבזיקו סביבי. המשכתי לפסוע פנימה, עמוק יותר ויותר. 

זה כל מה שאני זוכר. לאחר מכן כבר הייתי אספן דייסת הזבובים 

שאני כיום. ודאי, אין קשר בין הדברים, פיסות החיים האלה הן כמו 

חלקי פאזל שלא מתאימים זה לזה, אבל האם אפשר לבחור פיסות 

חיים שיתאימו זו לזו כמו מנות מתוך תפריט? האם אפשר לחזור 

אחורה במרחב ובזמן, לעבור את הדרך בכיוון ההפוך, עד לנקודת 

הקטיעה, ולזנק, כמו מעל תהום, לגדה השנייה, כלומר הראשונה, 

הראשונית? לאחות את הקרע, להיות שוב חלק משושלת כוהנים 

ברברית שראשיתה בשחר הזמנים? האם יש טעם בשאלות רטוריות? 

בינתיים הזמן חולף והקיר השני בחדר שבו אני חי כמעט מלא 

בצנצנות מלאות דייסת זבובים שחורה־ירוקה בוהקת. אני משוכנע 

שמשהו יקרה כשהקיר השני יתמלא לחלוטין. משהו רע, מן הסתם. 

הייתי רוצה להתכונן לאירוע הזה, אבל איך? אילו יכולתי לפחות 

להאט את קצב מילוי הצנצנות הייתי מרוויח קצת זמן, אבל משהו 

בתוכי דוחף אותי דווקא למלא אותן מהר ככל האפשר, והדחף הזה 

חזק ממני. האם יש פתח מילוט? האם יש סיכוי שאמצא את היציאה 

מהעיר הגדולה? הבעיה בעיר הגדולה היא הטרנספורמציה הבלתי 

פוסקת שלה. מרוב פיתוח ובנייה והרס היא משתנה בלי הרף, העיר 

שהכרת אתמול זרה לך היום, העיר שלתוכה נכנסת היא לא העיר 

שממנה אתה מנסה לצאת, השלטים שהבנת אתמול כתובים היום 

בכתב חרטומים. העיר הגדולה היא מדרון חלקלק – את זה אני לא 

צריך לספר למי שיֵשן באחת מאותן כוורות של כלובים כי ידו אינה 

משגת דירה, למי שקצות אצבעותיו מפוחמים ממגע חוטי המתח 

הגבוה המשתלשלים מעמודי החשמל ונשרכים על המדרכות, למי 

שלחייו מחורצות משברי הבקבוקים המונפים בתגרות השיכורים, 

למי שגבו מפוספס בסימני הגלגלים של הרכבת התחתית. הלוואי 

שלא נכנסתי לעיר הגדולה ביום ההוא, הלוואי שגורדי השחקים 

לא סחררו את ראשי: זו אבן הראשה של משאלותיי.
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ַהכּוְֹבסוֹת בְּצֵל ַהחוֹמוֹת 

ו נְִראוֹת לִי בְִּהירוֹת ְמאֹד ַעכְׁשָ

ְמַרכְּכוֹת לְָבנִים בַּּמְַעיָן 

בְּאוֹר ִטְבִעי

ָהֲאוִיר צָלוּל וְנִָקי 

ָּעוֹת  ְרכִינַת גֵּוָן ְמדוּדָה, ּפְִרֵקי ָהֶאצְב

נִּים(   ֲאדֻּמִים, ֵהם כַּלָּנִיּוֹת )לֹא ׁשוֹׁשַ

ַהּפוְֹרחוֹת ַעל נִיֵמי ַהדָּם בָָּאִריג

ַהלּוֲֹחִמים ָרצִים בְַּקָרב 

צִלְצוּל ֲחנִיתוֹת ְרחוֹקוֹת

ַעל ָמגִנִּים וְָעפָר 

וְָהִעיר ֲעיֵפָה, ֲעיֵפָה

ִתיָקה ֲאֻרכָּה ּתִּפֹל לִׁשְ

 

ָׂא ֵעינַיִם ָרָאה  נָּש ִמי ׁשֶ

ַמיִם ֵריָקה  ָ כִּּפַת ַהּשׁ

נּוָֹעץ בְִּקְרֵבי בְֵּהמוֹת  ִמי ׁשֶ

ִמן ַהּסְָתם ָחזָה זְוָעוֹת

 

וְַהּקֶצֶף ַהנִָּקי מוִֹסיף

ּפָךְ בַּּמְַעיָן ַהַחם וְנִׁשְ

ם ָהיָה לֶָהם ׁשָ ֵריַח ַהּסַבּוֹן ׁשֶ

גֻּלַּף בְּגַלִּים ֶרׁש ׁשֶ ֲחִריַקת ַהּקֶ

)נְָעִרים ָמצְאוּ אוֹתוֹ  

לָכוּד בֵּין ַסלְֵעי ַהחוֹף 

וְָסֲחבוּ ֶאל ָהִעיר 

כָּל ַהדֶֶּרךְ ַהִהיא 

יְרֶֹקת ׁשְחָֹרה ִטפְְטפָה 

ָּם ַהְמשָׂרג  ַעל גַּב

צֵל ֳאנִיּוֹת

ִהְרִעיד ַעל ַהיָּם ַהּזוֵֹהר 

וְצָלַל ֶאל ַקְרָקִעית ַהּמִפְָרץ(

ו ַחיֵּי ַהכּוְֹבסוֹת  ַעכְׁשָ

ְמַענְיְנִים אוִֹתי ְמאֹד

רעואל שועלי איליאדה שיר כ"ב )הכובסות(

גִּילָן

ּפַַעם ָהיָה לָָבן ן ׁשֶ לְבוּׁשָ

דֵיֶהן ָהָרפִים ׁשְ

נֵּיֶהן ַמצַּב ׁשִ

ִמּטוֵֹתיֶהן

וּצְָבא ָהאוֹיֵב – 

ֵאיךְ יִנְַהג בְּתֹם ַהְקָרב?

)יָכֹלְּתִי לְִמצֹא ֶאת ַעצְִמי בְּׁשוָּרה ׁשָם(

רוּ לְסוּס  ִּיא ֶהָערוּף ָקׁשְ ֶאת ַהּמַצְב
ֶׂב ָהַרךְ דָּם נִגַּר ַעל ָהֵעש

וְַהּמַלְכָּה לִּטְפָה ֶאת רֹאׁשוֹ ׁשֶל ָהָאח 

וְלֹא ָעְמדָה ַעל ַהחוָֹמה

)ַרק ַהגִּיגִיּוֹת ִהדְֲהדוּ ַקל וָחֶֹמר – 

ַקל וָחֶֹמר ַמה יְִּהיֶה בְּסוֹפָן?(

יכוֹת ַהכּוְֹבסוֹת ַמְמׁשִ

ִמחוּץ לַחוֹמוֹת 

לְצַד ַהּמִלְָחָמה ַהיָּפָה 

ָעָרן נְִמָחק ֶאל ַהּמֵצַח  ְׂ ש

בְּגַב ַהיָּד ַהלַָּחה 

ָּן כֵָּבד   וְלִב

יָחָתן בְּלוּלָה ִׂ וְש
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מבוא

ַעל ַהּמוָֹרה וְַעל ַהּמָוֶת: 

גְּעוּ אוִֹתי גְָּברוֹת(,  זוֹ ֵאינֶנָּה ּפְרוֹבוַֹקצְיָה, )ּתִָמיד ׁשִ

ַאף־ּפַַעם נַַחת, בְֵּחיָקן, 

ָרה לִי, ְ ּׂ לֹא ִהְתבַּש

ַאךְ לֹא ַעל זֹאת ֲאנִי גּוֹלָה כְּנֲַעָרה ֶאל ַהפָָטלִי. 

מוֹרוַֹתי – 

ֵהן ִמְתַרבּוֹת בִּי, )זֶה לֹא ַרק ַהּמַדְֵחף לִגְנֹב ָחכְָמה(, זוֹ גְָּרִביַטצְיָה, 

כִּפְׁשוָּטּה: )כִּנְפֹל ּתַּפוַּח(

ֵאר לָרוַּח:  ָקלָן כְּדֵי לִדְלוֹת ׁשְ ֲאנִי זְקוָּקה לְִמׁשְ

ָעלַי לְִקרֹא אוָֹתּה מוָֹרה, 

בָּאוֹר וִּבְקִרירוּת

ָעלַי לְִקרֹא אוָֹתּה מוָֹרה – 

כָּרוֹן,  בְּׁשִ

בְַּבֲערוּת. 

ּתַבְּרוּת( )כִּי לֹא ַאַחת ֵהן ִהצִּילוּנִי ִמּפְנֵי ַהִהׁשְ

וְכִי ֲאנִי, ִעם ַהּמוָֹרה         – אוֶֹמֶרת –       הוֹלֶכֶת ַעד ָקצֶה,     

דְַּהיְנוּ  – 

ַעד בְּגִידַת ַהגּוּף. 

ֵחק ַהגִּיד,  ָ יִּדָּלֵק אוֹ יִּשׁ ַעד ׁשֶ

יַרת־ֱאֶמת ֵאיךְ לְַהגִּיד: זוֹ ֵאינֶנָּה ִאצְְטלָה, זוֹ בֱֶּאֶמת ׁשִ

בְּסוֹף כָּל ֳחָסַרי –  גָָּחה ַהּמוָֹרה, 

ֵמט. ָ ָּה, לְִהׁשּ וְלֹא ֶאּתֵן לָּה, כְּמוֹ כַּלְב

שני פוקר  מורתי

.1

ַרֲחבוֹת־ַאגָּן, ַעל ַמה ּתְִתיַּסְרוּ? 

יאוֹ ַהגּוֶֹאה  ִׂ ֲאפִלּוּ ש

ׁשֶל ֲחלוֹם בְָּהִקיץ 

ֵאינוֹ ָחזָק כְּמוֹכֶן; הוֹ מוֹרוַֹתי, 

ְראוּנִי בָּרוּר, ְראוּנִי בָּרוּר, 

ְראוּנִי בָּרוּר, 

ַרק מוָֹרה יְכוֹלָה לְִראוֵֹתנִי

בָּרוּר כַּּמוָֹרה.

.2

מוָֹרִתי, לְעוֹלָם לֹא ּתְִרִאי אוִֹתי ׁשְלֵָמה

ֵם,  ּתִָמיד ֶאְהיֶה ִעצּוּר בִּלְּתִי ִמְתגַּׁשּ

ֱהוֵי אוֵֹמר: מוֹרוֹת נִּזוֹנוֹת ַרק ֵמֲחלִָקים. 

ֵם ַהּמְִתַחנֵּן לְִהּתָלוֹת נִזְכְַּרּתִי בַּׁשּ

בְּזִכְרוֹן ַהּמוָֹרה,

זוֹ ֲאׁשֶר ֵאינָּה יוֹדַַעת ַעל הוַֹרי, 

ִתיָקה עוֹד לֹא ִהכְִריָעה  ִמן ַהׁשְּ

יָבה אוִֹתי  ִאם ִטּפְחוּנִי דַּי;          ּפַַעם ֵהׁשִ

ִמי, גְָתה בִּׁשְ ִעם ִמכְּתַב נְזִיפָה לְַהְחּתִים ֶאת ִאּמִי וְׁשָ

דִָּמי ָהָמה ִמדַּי ִמכְּדֵי לְֵהָעלֵב ַאךְ ִאּמִי נֶֶעלְָבה

לוֹם ַרב, ָמּה וְכְָתָבה לַּמוָֹרה ׁשָ ִמי וְגַם בִּׁשְ בִּׁשְ

נִי וְלֹא ּתָָמר,  לְִבּתִי קוְֹרִאים ׁשָ

ֵּךְ לִָענְיָן. נָא ּתְשׂוַּמת לִב

.3

ַקדַַּחת מוָֹרִתי כֵּיצַד ֲאָתֲאָרּה

ַהבִּּטָחוֹן גָּמוּר רוִּחי נִכְּפֶלֶת

ֵמרֹב צָָרה ִקצִּי נְֶחבָּא,

ֶבת ָהַאִחים,  צְדָדַי עוְֹמִסים ָעלַי כְּׁשֶ

ַקדַַּחת מוָֹרִתי וִּמצְבּוַֹרי טוֹפְִחים; 

כֵּיצַד לְַהְסבִּיָרּה ַקדַַּחת: 

כָּל סוֹפָּה הוּא ּפַַחת ּתְנוָּעה ׁשֶ
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ּ ינו ִׂ ֶמׁש לוֹפֶֶתת, ּתְנוּעוֹת אוָֹתן ָעש ׁשֶ

לִלְכִידַת ֵעין־מוָֹרה, ִהְתַקבְּעוּ, נֲַעשׂוּ לְָאדָם.

.5

ִאם לְזַּקֵק אוֹיֵב גָּדוֹל ֶאְקָרא לוֹ: ַמַעשׂ־בֶּן־זָדוֹן, 

כִּי גַּם יָדֶיָה ַהּזַכּוֹת ׁשֶל מוָֹרִתי

ִהיא ַמכָּה – גַּּסוּת ַהלֵּב יבוּ בְַּמכָּה כְּׁשֶ יָׁשִ

לֵו? ּזֵד ׁשָ חוּקוֹת, כְּׁשֶ ְ כִּי ַמה יּוּכְלוּ יָדֶיָה ַהׁשּ

כְנַַעת,  וָּמה אוּכַל ֲאנִי? ַהְמׁשֻ

ֵאין לַָעצְִמי לִּטוּף ָעמֹק ִמן ַהנְּזִיפָה, 

כַֹח ֵאם וְֵאין ִרגְֵעי ּתְִסיָסה צְלוּלִים ִמׁשְּ

גָגָה ְראוּיָה לְִהְתַרֵעם הוֹ מוָֹרִתי, גַּם ַעל ׁשְ

.6

כְּמוֹ נַּקָר ֲאנִי ּתוָֹהה בֲַּעצַלְּתַיִם:

ַהִאם ּתַצְלִיַח ַהכִּּתָה לְִהיוֹת לָךְ נַֹחם? 

.7

יב לָּה ֲעלוֶּמיָה? ַאפְּתִי לְָהׁשִ ָהיוּ ׁשָעוֹת בֶָּהן ׁשָ

לֹּא ֶאזְכֹּר, ִאם ָהיוּ, ָהיוּ ְקמוּצוֹת, ׁשֶ

     )ֲהלֹא יָדַי דְּלוּקוֹת לָרֹב וְגֵא ַהלֵּב(    

יָרה כְֵּאׁש ְטֵרפָה, ַאךְ לֹא ַעל כֵּן ָבּזַזְּתִי לָּה ׁשִ

נָּה ַהּזוֹ,  ְמוּת ַהְמׁשֻ לֹא ַעל כֵּן נְַטלְּתִיָה ֱאלֵי ַהִהְתגַּׁשּ

ָעָבה ִמדַּק, צְפוּנָה כַּגֵּו.

.8

מוָֹרִתי, ֲאנִי אוֶֹמֶרת צְִאי לָךְ לְִקָראִתי,

ַחת ׁשֶל צְֵמַאת ִחבָּה כָּמוֹנִי,  בְּכָל יַָמיִךְ לֹא ּתַכִּיִרי ׁשַ

בְּכָל יַָמיִךְ לֹא ּתְִרִאי כְּמוִֹתי בְּזוּיָה עוֶֹרגֶת כָּךְ ֶאל צוּף 

ׁשֶל יְָחִסים ְמֻעּקִָרים. 

.9

וַַּעת לְִחבַּת־מוָֹרה וְתוּ לֹא;  )ַאךְ ַמה יְֵהא וֱֶהיוִֹתי ַהְמׁשַ

ּזֶה לִי צָו גּוָֹרל וְגוּף: לֹא־נְִרגַַּעת־ַעד־צַוָּאר ׁשֶ

וּם־מוָֹרה. כִּי ֵמעוֹלָם לֹא נִפְַרדְּתִי כָָּראוּי ִמׁשּ

ֵאלָה,  ַמה יְֵהא וְַרק מוּל ֵעין־מוָֹרה דִָּמי דָּחוּף בִּׁשְ

ֵאינָּה ֲאנִי רוֹפֶֶסת כְִּתׁשוּבוֹת(  וּכְׁשֶ

 

 .10

יִךְ,  יֵבוֹׁשוּ ְמַביְּׁשַ

מוָֹרִתי.

 

 

 .11

ֵארוֹס הוּא ְרִאי לֲָעָקרוּת, וְַהּמִּמוּׁש –  מוָֹרִתי, ֵהיכָן ׁשֶ

ְקוּפוֹת  ְרִאי לַצַַּער – נִפְַסע בֲַּעדִינוּת ַעל ַקְרנֶיָה ַהׁשּ

ֵרנוּ,  ָׂ ׁשֶל ַהִחבָּה! ֲאנְַחנוּ, ַהיּוֹדְעוֹת ַעל בְּש

ָחכְָמה ִהיא סוֹדוֹ ׁשֶל ַהֵחן. ׁשֶ

 

.12

פַת ֲאגַם ּתָכֹל ֵמרֹב ִחיּוּת ְׂ מוָֹרִתי, ַעל ש

ׁש ִמּפְנֵי עוֵֹבר  עוֹד נְשׂוֵֹחַח בְּרֹב ֲחׁשָ

ֵבר( ָ )כְּאוֲֹחזוֹת בְִּבדֹלַח ַהנּוֶֹטה לְִהׁשּ

.13

מוָֹרִתי ַהבּוֶֹעלֶת ׁשֵמוֹת, 

לָךְ ֲערוּגוֹת ַהּפְָרִחים, 

לָךְ ַהצְּלִילִים ַהּטוִֹבים, 

לָךְ ַהּפָנִים ַהַחּמוֹת.

.14

יא לָּה בֲַּחדַר ַהּמַדְֵרגוֹת ִ ּׂ ְרתוֹת לְמוָֹרִתי; לְַהש לְִהיוֹת ְמׁשָ

ְרתוֹת לְמוָֹרִתי,  ִהיא זְקוָּקה אוֹתוֹ לָזוּן. לְִהיוֹת ְמׁשָ כָּל ַמה ׁשֶּ

לְָהגִיף את ֵמֵרֶעיָה: ַהּמֲַחנִיק ֶאת נְעוֶּריָה – לְָחֵרב

ְרתוֹת לְמוָֹרִתי, לְגֳָאלָּה ִמּפְנֵי ַחיֶּיָה  לְִהיוֹת ְמׁשָ

ָאזְלוּ ֵמֶהם כָּל יְִקֵרי ַהלֵּב. ׁשֶ
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.15

ַהְבָטַחת ָהַאֲהָבה ָה ׁשֶ מוָֹרִתי ֲאנִי ָהִאׁשּ

ּה כְּמוֹ ֲאַבּטִיַח  ִהְתּפוֹצְצָה לָּה ַעל רֹאׁשָ

)לֹא בְָּמחוֹל ָעדִין ֶהֱחלִיפוּנִי כַּגֶֶּרב(, 

ִעוּר?  מוָֹרִתי ֲאנִי ְסַמְרטוּט ֲאנִי כִּעוּר ַאיֵּה ַהׁשּ

.16

ּטֲָעָתה  ָה ֻקנְדָּס ׁשֶ מוָֹרִתי ֲאנִי ִאׁשּ

י זְקוָּרה  לִלְבּׁש ַאדֶֶּרת, ֲענִינִי, נַפְׁשִ

כְַּעל ִמפְּתָן, לֹא בָּאִתי לְַהּזִיק 

אוֹ לֱֶאזֹק: ֵאינֶנִּי ֲחמוּצָה ַעל בּוֲֹעלִים.

ּתַכֵּן ַעל ַסף דַּלְֵתּךְ. ֲאנִי רוֹצָה לְִהׁשְ

.17

מוָֹרִתי, לַָעד ׁשֶל ַהגְָּבִרים,

וּבוֲֹעלֶיָה כְֻּחלְיוֹת ִמזְדֲַּהִרים ָעלַי.

.18

יְִּתַהּפְכוּ ַהֲחפֵצִים לְִהְתַהּפֵךְ: ׁשֶ

ׁש ַעצְִמי ַעל ׁשוּם ַסּפָה; לֹא אוּכַל לְרוֹׁשֵ

דוּפָה, מוָֹרִתי, ֲאנִי ׁשְ

ֲאנִי גְִּביׁשָה גְּדוּׁשָה ִמדַּי ַהֲעָרצָה וּבוּז

בְּלָעוּנִי כִּי גּוּפִי כֵָּבד ָעיֵף ִמּתְׁשוּקוַֹתי; 

יר ֲאׁשֶר  ִ וְֵאין ָמקוֹם לְַבד ַהׁשּ

ָא כָּל זֹאת ִמבְּלִי לְִהצְַטֵער. ּׂ יִש

.19

נִים, מוָֹרִתי, נֶפֶׁש ִמְסּתַכְֶסכֶת ִעם ׁשָ

ִמצְִאי לִי ּתְנַאי בְּעוֹלֵָמךְ, 

ֲאנִי יוֹדַַעת לְִטעוֹת וְלוַֹמר כִּי ָטִעיִתי.

.20

ָׂר,  ֵאֵרי בָּש מוָֹרִתי, לָךְ ׁשְ

לָךְ ַעּמוּדֵי ּתָוֶךְ,

לָךְ בְֵּארוֹת ֶהָחלָב, 

לָךְ ִהְתַחדְּׁשוּת ַהּסְַחלָב, 

לָךְ ֶעלְיוֹנִים, 

לָךְ ּתְַחּתוֹנִים, 

ֲעֵרי ָהִעּתוֹנִים. לָךְ ׁשַ

.21

לָדוֹת לַּתֶלֶם,  מוֹרוַֹתי, ׁשְ

ֲאפִלּוּ ֱאלִֹהים לֹא בָּדָה בְּדְִמיוֹנוֹ,

ּתַכְּרוּת. ְׂ בָּת, בְִּהש לֵָמה כֻּלָּּה ׁשַ נָה ׁשְ ׁשָ

זְַמן כְִּרפְיוֹן־צֳָהַריִם וְּבלִי ֲאׁשַם־בַּּטָלָה,

ָאלָה, ֶאלָּא לְִמלֹא. וְֵאין ִמׁשְ

.22

ַמיִם,  מוֹרוַֹתי, ֲחפְַרפְּרוֹת ׁשָ

ַמּסָָען ּתִָמיד: ִמנֹּגַּה ֶאל ֶחְביוֹן.

.23

ֶמׁש הוּא חוֹלֵט ֶ ָעָרּה ִמּזֹךְ ַהׁשּ ְ ּׂ ש מוָֹרִתי ׁשֶ

וֶה לְִהּפָלֵט ִבילָּה ָהיָה ׁשָ בִּׁשְ מוָֹרִתי ׁשֶ

אַֹמר ֶאת זֶה ַאַחת וְדַי: 

ָהיוּ ְרגִָעים ׁשֶל נֵצַח ּפוֵֹעם 

בְִּמּטִָתי ֲאהוָּבה, בְַּחלּוֹנִי ֵאם, 

ְקֵמי ַהּמוָֹרה  י בֵּין ׁשִ וְרֹאׁשִ

ֵאינִי יוֹדַַעת ֵאיךְ נְִתַקבְּלָה ָעלַי כָּזוֹ ֻחְמָרה: 

לְִתלוֹת ֶאֶרץ ַעל־בְּלִי־ָמה 

ַבע לְִהיוֹת  ָ )לְִהּשׁ

לֹּא יְִהיֶה לָּה( ַהֵסְּקס ֲהכִי טוֹב ׁשֶ

לִנְשׂא כָּזֹאת כַּּמוּת ׁשֶל ּפוֶֹטנְצְיָאל

ֶקת ִמן ַהּמְָחִטים – ְקׁשֶ וְעוֹד כְּמוִֹתי, נְֵקָבה ַהְמׁשַ
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ׁשוּרוּ ׁשוּרוּ יַדְּעוּ יַדְּעוָּה – מוָֹרִתי, 

כִּי ִחבְּלָה לִי בְַּאֲהָבִתי

ּפִיָטן וְׁשוֵֹתת וְּמקָֹרח לֵב ַהּקַ

.24

מוָֹרִתי ֲאנִי ֲחמוַּרת ַהּסֵֶבר

לֹּא ֶאְתַאּמֵץ כַּּמָה ׁשֶ

ָּּה –  יֹאְמרוּ ַמכַָּרי: זוֹ ַעל גַּב

ֶבר,  סוֶֹחֶבת ׁשֶ

וְסוֲֹחִרים ָעלַי ָרכִיל 

)ִמלִּים לֹא נְִעימוֹת(

וְֶעלְבּוֹנִי ַמכְִחיל

.25

יֵׁש וְּבכָל זֹאת, ִאם בְּכִֹחי לְָבֵאר: ָמׁשוּנִי ִמבְֵּאר

ִּים ֲחשׂוּפָה, וְכֻלִּי ַמֲעֶרכֶת ֲעצַב

)כִּי ְספִינָה ְטרוּפָה יְכוֹלָה לְהוֹלִיד ַרק נְִטֶרפֶת(

וְיוֲֹעצִים יוֲֹעצִים ִמינֵי ַסם וְּתרוּפָה

וֲַחֵבִרים ַמכְנִיִסים לִי – וֲַאנִי ַמכְנִיָסה לֶָהם כְּפוּלָה

וְָהִעיר זוֹלֶלֶת כֹּחוַֹתי כְֻּמְרֶעֶבת

וֲַאנִי יְגֵָעה ַעד לְזָָרא, מוָֹרִתי, 

וְֵאין ְמאוָּרה, וְֵאין ַמֲעֶטפֶת

.26

מוָֹרִתי, ּתְִהיִי ַמלְכָּה, ּתְִהיִי ַמלְכָּה, 

ְרַקע,  ּפִיךְ יְִהיֶה מוֹצָא: ַמְרּפְַקיִךְ יְַחְרצוּ כַּּקַ

ִמי יִּקַח ַעל כָּל זֹאת ַאְחָריוּת. ַרק ַהּמָוֶת 

יוִֹרידֵךְ ִמכֵּס ַמלְכוּת.

.27

מוָֹרִתי, רוָֹאה כְִּתֵמי ַהֶחנֶק, 

ֵעָרה לְכָל ַהּתֲַחלוִּאים – 

וִּי לָךְ    נִוָּלֵד בְֶּחֶבל וְכַּמָה דַּּקוֹת ׁשַ

ָהרׁשֶם ׁשָם ֵאינוֹ ַמֲאָבק

לוּ ִאּתָנוּ ִמן ָהֵעֶמק,  ּפְגֵָמינוּ לֹא נִׁשְ

ַמֲאַמצֵּינוּ: 

ְקלָלִים בְַּמֲאַמצֵּינוּ, ֶהָאח,  ְמׁשֻ

ָעֵרנוּ יְִסּתַדֵּר – כְּפִי ְרצוֹנֵנוּ  ְׂ ש

דַּּקָה כָּזוֹ, ַאדִּיָרה כָּזוֹ

.28

בְּסוֹף ַהכֹּל ָמה: 

ּפֶכֶת ִקיתוֹנוֹת טוִּבין ַעל בַּת ּתְמוָּתה  ֲאנִי נִׁשְ

וְֵהם יֹאְמרוּ לִי ַאּפְלָטוֹנִי ַאּפְלָטוֹנִי. 

כָּךְ יְדַלְּלוּנִי: ִמכָּל ַהכִּוּוּנִים,

ִבילָּה ָהיִיִתי מוּכָנָה, )הוֹ ֶמה ָהיִיִתי מוּכָנָה(, כִּי מוָֹרִתי, בִּׁשְ

ִטיַח ֶאת בְִּטנִי. לִגְדֹּם זָנָב, לְִהְתַחּסֵר, לְַהׁשְ

ֶמיָה, וְּבכָל זֹאת יְִסיטוּנִי ִמן ָהָאֶרץ לְׁשָ

ַאְרצִית יותר ִמּמֶנִּי ׁשֶ

לֹא ָרֲאָתה ֶאֶרץ ִמיֶָּמיָה

.29

מוָֹרִתי ֵאיךְ ַאפְִחית יִּסוֵּרי ַהֲחלֹף וְׁשוּם לְׁשוֹן נֶָחָמה ּתְנֲַחֵמנִי,

כָּכָה עוֹלְֵמי עוֹלִָמים  כָּכָה עוֹלְֵמי עוֹלִָמים לֹא יְַרווּנִי ֵמי־ַהּתְהוֹם, ׁשֶ ׁשֶ

ָטּה, מוָֹרִתי, לְפָחוֹת לוּ ָהיִיִתי ִאוְׁשָה,  לֹא יְצִלּוּנִי ֲעצֵי־ַהׁשִּ

לְפָחוֹת ַהּפְָקק ׁשֶל ַהבְַּקבּוּק ַהּזֶה. 

ַאךְ מוָֹרִתי ֲאפִלּוּ־לֹא ַהּפְָקק ׁשֶל ַהבְַּקבּוּק ַהּזֶה.

.30

ִאם ֶאְקָרֵאךְ, מוָֹרִתי, לְִטּפְׁשָה,

ֲאזַי ָמה, ֲאזַי ָמה, 

ַמה יִּוֵָּתר לְפְִתֵחךְ, 

מוָֹרִתי, ִאם ֶאְקָרֵאךְ לְִטּפְׁשָה?  

ִאם ֶאְקָרֵאךְ, מוָֹרִתי, לְִטּפְׁשָה,

ֲאזַי ָמה, ֲאזַי ָמה, 

ַמה יִּוֵָּתר לְפְִתִחי, 

מוָֹרִתי, ִאם ֶאְקָרֵאךְ לְִטּפְׁשָה?  
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לֹא יָצָאִתי ֵמַחדְִרי

מַֹע ֵסְקס ֵמַחדְֵרי ֲאֵחִרים לֹּא לִׁשְ ׁשֶ

בְֵּעינַי יָפָה לְַהֲחִריד ָה זָָרה, ׁשֶ לֹּא לוַֹמר ִאׁשּ ׁשֶ

ַמּכְִחיל בָּּה וְִריד )וְאוּלַי בְִּמקוֹם מוֹצָָאּה יָפְיָּה ְסַטנְדְַּרִטי(, כְּׁשֶ

ִהיא בְּטוָּחה יוֵֹתר ִמּמֶנִּי ׁשֶל ִהְתַרגְּלוּת לְכָאן. כְּׁשֶ

לָּּה ַרק בִּפְָחדַי ִהְתַאדְַּרּתִי. ַהצְָּעָקה ַהּמְתוָּחה ׁשֶ ׁשֶ

וּק ִאים לְִקַראת ַהׁשּ ָֹ ִהיא ִמיץ ָמהוּל בְִּמיץ ַהיְָּרקוֹת ַהנִּּש

ַעל ַמדְֵרגוֹת בּוְֹרקוֹת ִמלַּכָּה. ִהיא ּתֵכֶף ּתְִהיֶה ְרגִילָה כָּאן
כִּי יֵׁש בָּּה צֶֹרךְ וּצְָעָקה: ַאל ּתְִהיֶה כְּמוֹ ַעצְְמךָ

וְִעם ַהצְָּעָקה נְִמּתַַחת ַהצְִּמיָחה

ל ַהּמְַרוָה ִמּתַַחת לַַחלּוֹן, בְַּמיִם ִמבְַּקבּוּק ׁשֶל ֵעדֶן ׁשוֹלְדְֵּרס ׁשֶ

יִרים  ִ וֲַאנִי יוֹדֵַע: ַאֲהַבת ַחיַּי ְקרוָֹבה. ֲאָבל אֹזֶן ֲחמוֹר בְַּאַחד ַהׁשּ

ּמוּלִי ׁשוּב נְִקֵראת בִּצְִרידָה ִמגְּרוֹנִי: ׁשֶ

"ֲאסוֹנִי, כָּאן ֲאנִי ֲעִריִרי"

נְִּרֲאָתה לִי ּתְִהלָּה בִָּראׁשוֹנָה, לֹא ִהכְַּרּתִי עוֹד ִאיׁש  לַּמֳָחַרת, כְּׁשֶ

לַיִם. בָּאִתי ֵאלֶיָה וְָאַמְרּתִי, ֲאנִי רוֹצֶה לָצֵאת ִאּתָךְ. ָאְמָרה,  בִּירוּׁשָ

ָעה וְתֹאַמר לִי ִמי ַאּתָה. בָּאִתי  בְֵּסדֶר גָּמוּר, בּוֹא לַגָּג בְּעוֹד ׁשָ

ִרים וְַאַחת, יֵׁש לִי נְִטיּוֹת, יֵׁש לִי  ְׂ ִמי עֶֹמר, ֲאנִי בֶּן ֶעש וְָאַמְרּתִי, ׁשְ

נְִּקָרא  ָקפַת עוֹלָם. ֲאנִי רוֹצֶה לְִהיוֹת ִמין. כַּנְִּרֶאה ִאּתָךְ. ַמה ׁשֶּ ַהׁשְ

ֵּר ָרגִיל.  ּתְדַב ִמי ּתְִהלָּה. ֲאנִי רוֹצָה ׁשֶ כְּמוֹ כֻּלָּם. ּתְִהלָּה ָאְמָרה: ׁשְ

ֶהוּ ָעלוּם. ֲאנִי רוָֹאה אוְֹתךָ. ָאַמְרּתִי  לֹא כְִּאלּוּ יֵׁש לְךָ בַּבֶֶּטן ַמׁשּ

ִרים וְַאַחת. ֲאנִי רוֹצֶה לְִהיוֹת ַהּמִלָּה  ְׂ ִמי ּתְִהלָּה, ֲאנִי בֶּן ֶעש ׁשוּב: ׁשְ

ֶהוּ" וַּבדִּבּוּר ִהיא ְמַסּמֶנֶת ֶאת  בַּּמִלּוֹן ִהיא ֻמגְדֶֶּרת "ַמׁשּ "כְּלוּם", ׁשֶ

ו ַהדִּבּוּר לֹא  נְִּקַרע ִמן ָהֵריק. ָאז ִחיְּכָה ּתְִהלָּה וְָאְמָרה: ַעכְׁשָ ָהֵריק ׁשֶ

חוֵֹרק.

עומר ולדמן ַלִים ירּושָׁ ל ָיַמי ּבִ שּׁוט, ּכָ ֶעֶצם, לֹוַמר זֹאת ּפָ ּבְ

נְַחָמן ְבּיָאלִיק

ַחיִּים בְּיָאלִיק

בְֵּתל ָאִביב

ַחי בְּיָאלִיק

יִרים ִ בְּיָאלִיק כַָּתב ֶאת כָּל ַהּשׁ

ַחיִּים נְַחָמן בְּיָאלִיק

הוּא כַָּתב אוָֹתם 

יִרים ִ ֶאת כָּל ַהּשׁ

ָרֵאל ְׂ בָּת נָָחה לָּה ַעל ַעם יִש ַ וְַהּשׁ

י לִיׁשִ ְ ל ּתְִחלַּת ֶהָעשׂוֹר ַהּשׁ בַּּקֹר ׁשֶ

נַת ֲאדוֹנָם ִרים וְַאַחת בִּׁשְ ְׂ ל ַהּמֵָאה ָהֶעש ׁשֶ

ִרים ֶמׁש זוֶֹהֶרת ַהיּוֹם ֵמַעל לְִמִסלַּת יְׁשָ ֶ ַהּשׁ

וֵּמַעל לְִקבּוּץ גָּלוּיוֹת

וְֶאְתמוֹל בְָּרחוֹבוֹת ָהיָה ַמבּוּל

נִיָּה ְ בְִּרחוֹבוֹת ַהלֵּדָה ַהּשׁ

נִית נוֹלַד ׁשֵ ֶ ׁשֶל כָּל ַמה ּשׁ

וִּבְרחוֹבוֹת ּתֵל ָאִביב

בְּיָאלִיק 

ַחיִּים בְּיָאלִיק

נְַחָמן ְבּיָאלִיק

ַחיִּים נְַחָמן בְּיָאלִיק

יִרים ִ הוּא כַָּתב ֶאת כָּל ַהּשׁ

ֲאלוּ ֶאת ַהגֶּׁשֶם, ֶאת ָהרוַּח ּתִׁשְ

ּזוֵֹרַח ֶ וֵֹקַע, ֶאת כָּל ַמה ּשׁ ּשׁ ֶ ֶאת כָּל ַמה ּשׁ

ל ֶאְסֵתּר ַהּמַלְכָּה ֲאלוּ ֶאת ָהַאְחיָנִית ַהְקַּטנָּה ׁשֶ ּתִׁשְ

ֲאלוּ ֶאת ֵעינֵי ָהעוֹלָם ּתִׁשְ

נְַחָמן ְבּיָאלִיק

ַחיִּים בְּיָאלִיק

בְֵּתל ָאִביב

ַחי בְּיָאלִיק

יִרים ִ בְּיָאלִיק כַָּתב ֶאת כָּל ַהּשׁ

ג'רמי פוגלביאליק כתב את כל השירים
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כָּל ַהלַּיְלָה נִּסִיִתי לֲַעמֹד

ַעל ַהדְָּבִרים

וְַהּמְִסּתוִֹרין ַהגָּדוֹל בְּיוֵֹתר

ָהיָה ֲעדַיִן ַאּתְ --

ֵאיךְ ִהגַַּעּתְ ֵאלַי

ֵמַהּמְֶרָחק ֶהָעצוּם ַהּזֶה

ָקו יָׁשָר בְּלִי גְּבוּלוֹת,

ֲאנְַחנוּ כְּמוֹ דְּבוָֹרה וּפֶַרח

לֹא ָהיִינוּ – וְָהיִינוּ.

ַהּמֶַתח ַהּמְֻחלָט

ֹ ִהְתּפֵָרק ֵמַעצְמו

ֹ בָּאנוּ זֶה לָזו כְּׁשֶ

ָאז יָכֹלְנוּ לְַקיֵּם

ֶאת ָהעוֹלָם, לְִהְתַקיֵּם.

ּתֵלְכִי ֵאיפֹה ׁשֶ

ֵאלֵךְ גַּם ֲאנִי.

ִמלְַמְעלָה כַּדּוֵּרי ֲענָק

כִים זֶה ֶאת זֶה מוֹׁשְ

ָחֹר בַּכְּלוּם ַהּשׁ

ִקים ְ ִמלְַּמּטָה ָאנוּ ִמְתנַּשׁ

בְַּאְבָקנִים וְצוּף

וְכָל ַהֶהְבדֵּלִים

נְמוֹגִים, כָּכָה:

ּפוּף.

כָּל ַהלַּיְלָה נִּסִיִתי לֲַעמֹד

ׁשֶר ָהִראׁשוֹנִי ַעל ַהּקֶ

ֶמׁש יֵָרַח ֶאֶרץ ׁשֶ

ֲאדָָמה כְִּבידָה ֲאנִי

ָחלָל גּוּפִים וְֶרוַח

ים נִָעים ַעל צִיר לָּׁשִ ְמׁשֻ

ַמיִם, ָ לְַמְעלָה בַּּשׁ

ַאלְּפַיִם וּׁשְלׁש ֵמאוֹת

נִים לוְֹמדִים ׁשָ

ר ּתֵי נְֻקדּוֹת ֶאפְׁשָ בֵּין ׁשְ

ר לְַהֲעִביר ֶקַטע יָׁשָ

יךְ לָנֶצַח יָּכוֹל לְַהְמׁשִ ׁשֶ

לְלֹא גְּבוּל.

ּ ַמיִם ָהלְכוּ וְִהְתבֲַּהרו ָ ַהּשׁ

ֵמַעל ַהגְִּבָעה, צוּרוֹת

נְִראוּ ְמַעט, ְמָערוֹת

ּ בוּ ִהבִּיטו ַעּתִיקוֹת בֶָּהן יָׁשְ

ֶמׁש בְִּתִמיָהה ֶ ֶאל ַהּשׁ

ר ֲאׁשֶר נְִמּתַח בְָּקו יָׁשָ

גַּם בֶָּהם ָאחוָֹרה ֶאל יִָמים ׁשֶ

ָהֲאדָָמה ָרֲחׁשָה

יִחים נָעוּ דְָּבִרים ִׂ בַּּש

ָהֲאוִיר ָהיָה ָעצוּר

ָחֹר ָהפַךְ כָּחֹל ָעמוּם ַהּשׁ

וְכוֹכִָבים ֵהִאירוּ,

לְָחן  ֶאלֶף ְמנוֹרוֹת ׁשֻ

ן -- לְַתלְִמיד ָחכָם ַעְקׁשָ

ֶמׁש זוַֹרַחת ׁשֶ

יֵָרַח ׁשוֵֹקַע

ֶאֶרץ עוֶֹמדֶת

גָּלְַקִסיּוֹת נְִמּתָחוֹת

גּוּפִים קוְֹרִסים

יךְ. ַהכֹּל ַמְמׁשִ

נדב נוימן כל הלילה
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בעקבות סנהדרין ל"ט ע"ב

ָקׁשֶה לְַהְסבִּיר זֹאת, ֲאָבל בְַּעלֵךְ ִהפְִסיק לֱֶאהֹב אוָֹתךְ

ְקָעה ִמּתַַחת לַּמַיִם. ּפָלָאו ׁשָ ִמכֵּיוָן ׁשֶ

ַהּמַיִם עוֹד ָעְמדוּ ֵמַעל ִמיְקרוֹנֶזְיָה ְִּרים ְבַּעד ַעצְָמם: כְּׁשֶ ַהנְּתוּנִים ְמדַב

י, ֲאָבל בֶָּרגַע הוּא ִהצְלִיַח לְַהֲחזִיק ֶאת ָהרֹאׁש, ְבּקׁשִ

לָיָה ִהְתנַפְּצָה ִהגִּיעוּ לְּפָלָאו, ָהַאׁשְ ׁשֶ

הוּא ָעזַב ַהבֶֹּקר, ִעם דַּיֶּלֶת ֲאֵמִריָקִאית.

יָרה, ַאּתְ ְמִבינָה, ֲאָבל ָקׁשֶה לְִמצֹא כָּאן ִסבִָּתיּוּת יְׁשִ

נִיָּה ַמּמָׁש, ָעוֹן: זֶה ָקָרה ְבּאוָֹתּה ׁשְ יִמי לֵב לַּשׁ ִׂ ש

נִיּוֹת בְּדִיּוּק. ְבּׁשֵש ַאְרבִָּעים וְָחֵמׁש וּׁשְמוֹנֶה ׁשְ

ַהגֵּאוּת כִּּסְָתה ֶאת ַהּמִגְדַּלּוֹר בְּקוֹרוֹר, כְּׁשֶ

ָקף ֵמֶהן. ִהְתבּוֹנֵן ְבֵּעינַיִךְ ָהֲעצוּמוֹת, וְלֹא ָמצָא ֶאת ַעצְמוֹ נִׁשְ

נִּּשׂוֵּאיכֶם ִהְתַחּתַנְּתֶם ֱהיִיֶתם ְרגוִּעים, ֵאיךְ יְכָלְּתֶם לָדַַעת ׁשֶ כְּׁשֶ

ְתּלוּיִים בְִּאי ְבּצִדּוֹ ָהַאֵחר ׁשֶל ָהעוֹלָם, ְבּגַֹבּה ְמֻמצָּע ׁשֶל ֶאפֶס ֶמְטִרים

ֵמַעל פְּנֵי ַהיָּם, ְמסוִּרים לְַחְסדֵיֶהם ׁשֶל ַטלְלֵי ַקיִץ.

בֵּר, גַּם בְִּרגְֵעי ַמׁשְ

ֵׂאת ּפְֵרדָה, לֹּּא ּתוּכְלוּ לָש ִהְתיַּפְַחֶתּם ׁשֶ כְּׁשֶ

ִהיא ַקלָּה כְּמוָֹתם. ַעְרּתֶם ׁשֶ לֹא ׁשִ

כּוֵֹאב?

ָקׁשֶה ִמנְּשׂא?

נַּסִי לְַהְסִבּיר זֹאת לַּפוֹלִינֵזִים ַהצָּפִים

לָּכֶם.  ּסְָמכוּ ַעל ַהיּוֶֹעצֶת ַהּזוּגִית ׁשֶ ׁשֶ

עמנואל יצחק לויפלאו

לְִראוֹת ֶאת טוָּבלוּ ֵמַהיֵָּרַח

לְִראוֹת ֶאת טוָּבלוּ ִמַקְּרָקִעית ַהיָּם

ְבּךָ ְמַבצְֵבּץ, כְּמוֹ ִאי, לְִראוֹת ֶאת ַהּטוֹב ֶשׁ

ָבּךְ ִמְתנַדְנֶדֶת, כְּמוֹ ֲחצִי ִאי ֶאת ַהְמִּתיקוּת ֶשׁ

ְבּךָ, כְּמוֹ ֶרַבע ִאי, ְבִריֵרי ָהֶעלֶם ֶשׁ ֶאת ַשׁ

ה ֵאי פַַּעם, כְּמוֹ ִאי־ִאי, ק ׁשוּב ִעם ִאָשּׁ ָאלָה לְִהְתנֵַשּׁ ְשׁ ֶאת ַהִמּ

כְּמוֹ לֹא־ִאי,

לְִראוֹת אוָֹתּה כְּמוֹ יַָמּה ְקַטנָּה

ֵמַהיֵָּרַח, ֵמֲאחוֵֹרי ָהֲענָנִים

לִּי טוָּבלוּ ֶשׁ

לִּי טוָּבלוּ ֶשׁ

ִטיִבי

ַתּיִם ַבּלַּיְלָה ְשׁ

ּ יִרים ַעל טוָּבלו ִמי זֶה כּוֵֹתב ִשׁ

יֵרי ַאֲהָבה. ֹּב ִשׁ ִבְּמקוֹם לִכְת

עמנואל יצחק לויטובלו
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.1

ב ַהצִּּפוֹר ַהָקָּטן ְבּיוֵֹתר ָבִּאי ִאינְַקֵסִסיבּוֹל יוֵֹשׁ

ֵאינוֹ ְמֻסגָּל לָעוּף. ֶשׁ

ַהִסָּבּה לְכָךְ ִהיא חוְֹקִרים אוְֹמִרים ֶשׁ

יְִּטרֹף אוֹתוֹ. ֵאין ִמי ֶשׁ ֶשׁ

.2

ָהִאי ִקיִריִטיָמִטי, ֵאזוֹר ַהזְַּמן ַהֻמְּקדָּם ָבּעוֹלָם,

בּוֹ ָבּאוּ ֵאלָיו לִָראׁשוֹנָה.  ִריְסֶמס, ֶשׁ מוֹ ִמּקְ ִקֵבּל ֶאת ְשׁ

נָה ְבַּחג ַהּמוֹלָד, ִמדֵּי ָשׁ

ָבִּאים ֲהמוֹנִים לְִקיִריִטיָמִטי

ַחג ַהּמוֹלָד ָבּא ֲאלֵיֶהם. לְִהיוֹת ָהִראׁשוֹנִים ָבּעוֹלָם ֶשׁ

.3

ת, לֶֶשׁ ָהִאי נָאוּרוּ ִמְתַקיֵּם כַּלְכָּלִית ַעל כְִּריַּת לְַשׁ

נִים. ךְ ַאלְפֵי ָשׁ ֵהִטילוּ עוֹפוֹת יָם ְבֶּמֶשׁ ֶשׁ

נוֹת כְִּריָּה ִאינְֶטנְִסיִבית, לְַאֵחר ֵמָאה ְשׁ

לֵׁש. לֹא נוַֹתר לַצִּּפֳִרים ֵהיכָן לְלַׁשְ

.4

ל ַהיְדִידָה הוּא ַאפָּּה ֶשׁ

ָהִאי ַהיִָּחיד 

ה ָקּף יַָבָּשׁ ַהֻמּ

ִמכָּל ֲעָבָריו

עמנואל יצחק לויאיים

יר ַהּזֶה ְמצוּיָה בְִּהּתָכְנוּת ַהיַַּער.  ִ ל ַהּשׁ  נְֻקדַּת ַהּפְִתיָחה ׁשֶ

נוֹ יַַער בְִּמגַּמַת ּתְנוָּעה לְ  יֶּׁשְ ֲעלֵיכֶם לְַהְסכִּים ִאּתִי ׁשֶ

כֵָּעת אוּכַל לְַחּפֵשׂ אוָֹתּה ֲעבוְּרכֶם בְִּמיׁשוִֹרים נוָֹספִים

I'm what is needed to carry the point I to the point us. 

If I tell you would you like it? 

 We will go the greenest we can be .ֶאפְׁשָר נֵלֵךְ ֲהכִי יָרֹק ׁשֶ

ים נְלַּקֵק ִסְרּפָדִים נְִרַחץ בְֵּמי ַהבִּצָּה נְחוֹלֵל ְמִחלָּה ָרׁשִ  נֲַעקֹר ׁשָ

ים ָאנוּ נְָחׁשִ לֹא נַכְִחיׁש ׁשֶ

ים לְמוֹצְָאם ֵהַטלְנוּ נְָחׁשִ נֲַחשׂף ֶאת ׁשִעוּר לִבּוֵֹתינוּ גַּם ִמבְּלִי ׁשֶ

 בְּיָדַיִם ַהלּוּטוֹת ַהְבִחינוּ בְִּמלֵאוּת ָהֲאדָָמה.

The leaves on the ground are your toes

 זִכְרוּ: ָהאוֹר נִדָּף בִּנְֻקדַּת ַהֵהָעלְמוּת. ֲעלֵיכֶם לְִהיוֹת גּוּף

ךְ. דְּעוּ ֶאת גִּזְֵעי ָהֵעצִים,  ּתְלָת ְמַמדִּי זוֵֹהר בַּחׁשֶ

ִטים ִמבְּלִי לָזוּז ִמּמְקוָֹמם, ִהְתּפַּזְרוּ לְכָל כִּוּוּן  ׁשָ

ּטוֹת בַּּקוֹלוֹת ַהֲחִריׁשוּ, קוֹלוֹת ַהיַַּער ֲעלוּלִים לְַהְבזִיק  ּתְַחּפְצוּ לְׁשַ כְּׁשֶ

ֵאינְכֶם ַחּפִים 

ֵאינְכֶם גֹּדֶל ִעם כִּוּוּן 

ַרׁש. כִּילוּ ָמַתי אוֹ ַהִאם אוֹ נְִבָרא אוֹ נִזְַרע אוֹ ֻהׁשְ ְׂ לֹא ּתַש

ּ ַאּתֶם ּתְַחכּו

ַמיִם ָ וֶה לְִמּקוּם ַהּשׁ ִמּקוּם ָהֲאדָָמה יֻׁשְ

יְִתכַּנֵּס ַהּמִּקוּם לַּמִּקוּם וֵּמַעל ַהְרמוֹנְיַת ַהּמִיׁשוֹר 

יֵָרֵקד כָּל ַהיַַּער ַהּזֶה

 ספיר יונסהוראות כיצד ללכת לאיבוד
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ָעוֹן. נְִּהיֵיִתי. ָהפַכְּתִי לְבוֹדֶֶקת ַהּשׁ ֲאנִי לֹא כְּפִי ׁשֶ

ֲאנִי מוֶֹחצֶת בְֻּסלְיוַֹתי  ֵאין לִי גִּיׁשָה לֶָעפָר ׁשֶ

כִּי ֵאינִי מוֶֹחצֶת ָעפָר בְֻּסלְיוַֹתי

כִּי ֵאינִי הוֹלֶכֶת כְּלָל.

ָאר ַהגְּוָנִים. ַהלָָּבן לֹא בִּלְּתִי לָָבן, וְכָךְ גַּם ׁשְ

ֵהם ֲאמוִּרים לְִהיוֹת, ִבְּהיוָֹתם דְָּבִרים ַהדְָּבִרים לֹא בִּלְּתִי כְּפִי ׁשֶ

ַאךְ לִי ֵאין ֲאִחיזָה בַּדָָּבר.

יךְ בְּדְַרכִּי ִאם יִפְגְּׁשוּ אוִֹתי ַהדְָּבִרים בְּדְַרכִּי ַאְמׁשִ

ֵאיךְ ֶאְרֶאה ֶאת ַהדְָּבִרים ְבּדְַרכִּי

ֵאיךְ יְִראוּ אוִֹתי בְֵּהָעדְִרי בְּתוֹךְ ַהֵהָעדֵר ׁשֶל ֵהָעדְִרי

ְבֵּהָעדְָרם ׁשֶל ַהדְָּבִרים ֲעבוִּרי

נֱֶעֶרפֶת נְֻקדַּת ַהּמָגוֹז ִעם ַהּמִדְָרכוֹת.

ָמעוִּתיִּים ֲעבוִּרי. ָהִאיׁשוֹנִים לֹא ַמְשׁ

ּתַפְִקידָם לְִסּפֹר דַּּקוֹת. ֵהם בָּזִים לִי

וְיוֹן נֶפֶׁש ְמצֵַער. ְמֻבזְָבּזִים. ׁשִ

בְֶּחְבַרת ֲחֵבִרים ִהְבַחנְּתִי בְַּמְרָאה. ָקָרה לִי ׁשֶ

יחוֹת ִהְתּפַצְּלוּ בְּנוֹכְחוִּתי כִּי ָהיִינוּ ִמְסּפִָרים ִראׁשוֹנִיִּים ִׂ ַהּש

וְַהּמְַרָאה ָהיְָתה יָפָה. לְצִדִּי צֲָחקוּ ַהֲחֵבִרים.

ֲאנִי ֻהנְַּחּתִי בְִּמקוִֹמי. ְמקוִֹמי לֹא ָהיָה בִּלְּתִי ַמְתִאים.

נֵי ֳחָרפִים ֵאינֶנִּי זוֹכֶֶרת גַּם לֹא ֶאת ָהָאִביב  ּקָָרה לִפְנֵי ׁשְ ֶ ֶאת ַמה ּשׁ

ַאֲחָריו וֵּמָאז ֲאנִי ֵמֲאחוַֹרי ׁשֶ

ִמּפַַעם לְפַַעם ַמְבִחינָה ְבַּעצְִמי בַַּמְּרָאה בְֶּחְבַרת ֲחֵבִרים.

פַָתיִם. ְׂ ַהיַּיִן ָאדֹם. ְסגֻלּוֹת ַהּש

זֶה לֹא ַמנִּיַח דָָּבר בְִּמקוֹמוֹ.

ְׂחוֹת יִץ. יִּתָכֵן ׁשֶאוּכַל לִש ַהיְנוּ ָהךְ ַהּקַ

ַאךְ ֵאיךְ לִזְכֹּר כֵּיצַד הוֹלְכִים לַיָּם

אוֹ כֵּיצַד הוֹלְכִים. ֵאינִי הוֹלֶכֶת עוֹד.

ּפְֻרָענוּת לֹא לִי.

ָעוֹת, וֵּבי ַהּשׁ לִי ְספִיַרת ַהדַּּקוֹת, לִי ִחּשׁ

ּ ילְד ֵאין עוֹד יָדַיִם אוֲֹחזוֹת בְּרוְֹטׁשִ

ֵאין עוֹד ְמִעידָה ַעל ִמדְָרכָה, ֵאין עוֹד צְחוֹק ֵאין הוֹפָָעה

וָּרה ָהִראׁשוֹנָה ֵאין ָקָהל ׁשוֵֹאג ֵאין אוִֹתי בַּּשׁ

וָּרה ָהִראׁשוֹנָה בַּּשׁ ֵאין אוִֹתי ִמְסּתַכֶּלֶת ַעל ַעצְִמי ׁשֶ

וָּרה ָהִראׁשוֹנָה לְּיָדִי בַּּשׁ ֵאין אוִֹתי ִמְסּתַכֶּלֶת ָעלָיו ׁשֶ

גל עזרןהעפר שאינו בסוליותיי

וָּרה ָהִראׁשוֹנָה בַּּשׁ ִמְסּתַכֵּל ָעלַי ׁשֶ

אוִֹתי ַמְבִריָקה וְתוֹפֶֶסת.

ַאַחר כָּךְ לֹא ּתְִהיֶה ֲהלִיכָה, ַאַחר כָּךְ לֹא נִצְַעד וְנִּתֵָקל בְַּמכִָּרים

לֹא בְַּעצְֵמנוּ וְלֹא בְַּמכִָּרים, לֹא נְתַֹעד ְבּדֵצְֶמבֶּר. לֹא נְתַֹעד ְבַּאּפְִריל.

ן, לֹא נְִהיֶה ֵעִרים לֹא נֲַעלֶה לַדִּיָרה, לֹא נִיׁשַ

פַָתיִם, לֹא נְִתּפֹס ֶאת ָהאוֹטוֹבּוּס ַהנָּכוֹן לְחֹדֶׁש ַאפְִּריל ְׂ לֹא נְַסגִּיל ש

ֲאגוּ בַּהוֹפָָעה כִּי ֵאין הוֹפָָעה כִּי ֵאין אוִֹתי בַּהוֹפָָעה כִּי ֵאין  לֹא יִׁשְ

אוִֹתי.

ֲאנִי לֹא זְכוָּרה לְַעצְִמי. ֲאנִי ְמַקוָּה ׁשֶעוֹד זוֹכְִרים אוִֹתי.

נֶֶּהפְכוּ לִזְכוּיוֹת לֹּא יַזְכִּירוּ לִי ֶאת ַהזְּדוֹנוֹת ׁשֶ וְׁשֶ

כִּי ֵאין לִי זְכוּיוֹת ַעל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת

כִּי ֵאין ָעפָר בְֻּסלְיוַֹתי

כִּי ֵאינֶנִּי יוֹצֵאת.

וְֵאיךְ ֶאְתּפֵַעל בֵּין יִָמים ִאם נְִרְקבוּ לִי כָּל ַהּפְָתִחים

ֵאיךְ ֶאזְכֹּר ֶאת ַהּסַפְָסל. ֶאת ַהּסַפְָסל ֲאנִי דַּוְָקא זוֹכֶֶרת

ֵאיךְ ֶאזְכֹּר ֶאת ַהּמִדְָרכָה ִאם אוִֹתי ִהיא לֹא זוֹכֶֶרת

יְַעְרְטלוּ בִּי ּתְִהיּוֹת ֵאיךְ ֲאַאלְֵתּר ֶאת ָהרוּחוֹת ׁשֶ

ֵהן ּתְִהיּוֹת כָּלְּׁשֶ

ָעוֹן ֵט כָּאן ִמלְַּבד כִּוּוּן ַהּשׁ הוּ יְִתּפַּשׁ ֶ ּמַּשׁ ׁשֶ

ֵת כָּאן וְיִּקַח אוִֹתי לַיָּם הוּ יְִתַעּשׁ ּמִיׁשֶ ׁשֶ

ׁשֶאוּכַל לְִהכָּנֵס בִּפְנִים, ׁשֶאוּכַל לְִראוֹת ֵמֵעֶבר לְכַּפוֹת ַרגְלַיִם

ֵאינָן רוְֹמסוֹת, ֵאינָן ֻסלְיוַֹתי ׁשֶ

ֵאינָן בֶָּעפָר

ים ִׂ כְָּבר לֹא נִּקַח כּוֹסוֹת זָרוֹת ִמבְּלִי ֵמש

כְָּבר לֹא נְִמַעד בַּדֶֶּרךְ ֶאל ַהיָּם

לֹא נַגִּיַע ֶאל ַהיָּם כִּי הוּא ָרחוֹק ִמּמְךָ וֵּמִאּתָנוּ עוֹד יוֵֹתר

יִרים, לֹא נְִתַחּפֵשׂ לְגִבּוִֹרים לֹא נְִתַרּסֵק ַעל ִרצְפוֹת ׁשִ

ֵאינוֹ ְבֻּסלְיוַֹתי( לֹא נְַאבֵּד ֶאת נֲַעֲלֵינוּ לְטוַֹבת ַהיָּם )ֶהָעפָר ׁשֶ

לֹא נְַאבֵּד דָָּבר.

וְֵאין עוֹד זָוִיּוֹת־ַמְרָאְתךָ נְכוֹנוֹת וְֵאין עוֹד נְִסיוֹן יְצִיָאה ִמדְּלָתוֹת

ׁשָה ִמֶמּלְצִָרית. ֵאין ֲעלִיָּה בְַּמדְֵרגָה בּוֹדֶדֶת וְֵאין בַּּקָ

ִּיט בַּהוֹלְכִים כִּי לֹא הוֹלְכִים כָּאן לֹא נִפְַרח בַּּמְִרּפָסוֹת וְלֹא נַב

ִבים. כָּאן יוֹׁשְ

לֹא נְַאבֵּד ֶאת ַעצְֵמנוּ לַּמִדְָרכָה, לֹא נֲַחלֹק ַמבָּט

לֹא נֲַחלֹק בִּכְלָל
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יֵּׁש בּוֹ ַהכָָּרה יֵּׁש ַרק צַד ֶאָחד ׁשֶ לֹא נְִתַחלֵּק בַּיְדִיָעה ׁשֶ

לֹא נְִסּתַלֵּק וְלֹא נְֻסלַּק

נְִתבַּיֵּׁש.

בְּתוֹךְ ַהֶחדֶר נְשׂוֵֹחַח ַעל ַהֶחדֶר ׁשֶ

ֲאָבל לֹא נְשׂוֵֹחַח ִאִתּי.

וַּמדּוַּע ּתְִתַקיֵּם ָהֵעינִית ִאם ִאיׁש ֵאינוֹ בָּא?

ֵקט הוּא ַמצִָּבי. ֵאין צֵל ׁשֶל ֵחן ְבַּמצִָּבי. ׁשָ

פֵל ַמגִּיַע ֶעֶרב ֵקט ֵמגִיַח בֶֹּקר, ׁשָ ׁשָ

וְנֶֶמק־בֵּין־ָהַעְרבַּיִם מוֵֹחץ ָעפָר ְבֻּסלְיוַֹתי ַהְמדֻּמוֹת

בְֻּסלְיוַֹתי ַהְמדְֻמיָנוֹת ֶהָעפָר מוֵֹחץ ֶאת ַהּזַַעם ׁשֶ

לְַּעצְָמּה ִהיא ֻמדְֶאגֶת. ַהיָּד ַעצְָמּה כְּׁשֶ

ִהיָּה ְ נְִמׁשֶכֶת ִמחוּץ לְַחדְִרי ַרק ַהּשׁ

ִהיא חוֶֹתֶמת ׁשָעוֹת וְלֹא ִמְתכַּוֶּנֶת.

וָּרה ָהִראׁשוֹנָה, ֵמִריָעה לְִבּטוּל ַההוֹפָָעה ֵמִריָעה לְִבּטוּלִי בַּּשׁ

וָּרה ָהִראׁשוֹנָה ָעְבָרה, בַּּשׁ נָה ׁשֶ ָ ָהיִיִתי בַּּשׁ ַמבִּיָטה בְּיְִרָאה בְִּמי ׁשֶ

נְִּמצָא  וָּרה ָהִראׁשוֹנָה וְכְִמַעט ְמַחכֶּכֶת יֵָרךְ ְבִּמי ׁשֶ ָבה לַּשׁ כְִּמַעט ׁשָ

לְיָדִי

וָּרה ָהִראׁשוֹנָה  בַּּשׁ

וָּרה ָהִראׁשוֹנָה כְִּמַעט ְמוַּתֶֶרת ַעל ָהָרצוֹן לָׁשוּב ֶאל ַהּשׁ

ִאּתִי. כְִּמַעט הוֹלֶכֶת. כְִּמַעט מוֹפִיָעה. כְִּמַעט חוֶֹתֶמת ַהדְָרנִים.

כְִּמַעט ְמבוּכָה.

///////// ///// ////

ִחיּוּנִיּוּת, ׁשוִּבי ֵאלַי. ׁשוִּבי ֵאלַי ִחיּוּנִיּוּת.
ֶאְהיֶה ִחיּוּנִית ֲעבוֵּרךְ, ֶאְתַחנֵּן לְׁשוֵּבךְ

ל ַהִחיּוּנִיּוּת לְׁשוִּבי ִעם ׁשוָּבּה ׁשֶ

נְִּתַרֵחם. ּתְִתנֲַחִמי בִּי. ׁשֶ

ׁשוִּבי ֶאל ִחיּוּנִיּוֵּתךְ, ֵאלַי

ֲאַמּתֵן ֶאת כָּל זֶה לְׁשֵם בּוֵֹאךְ.

ּתֲַחנוּנַי לְִחיּוּנִיּוִּתי

ּתֲַחלוַּאי לְִחיּוּנִיּוִּתי

ָאנָּא ִהְתּפְָרִקי בִּי. ּפְָרִקי אוִֹתי לְפְִרֵקי ִאי־ֵסדֶר

ּתִפְְרִעי ֶאת ִחיּוּנִיּוִּתי. ֶאפְרֹק ֶאת ִחנֵּךְ ִאּתִי.

נְִרקֹד יַַחד בַּּמִדְָרכוֹת, נְִהיֶה יַַחד ִחיּוּנִיּוֹת.

ֶאְהיֶה ִחיּוּנִית לָךְ. ּתְַחנִי בְִּקְרבִּי.

ּתֲַחנוּנַי לְִחיּוּנִיּוִּתי, ּתֲַחלוַּאי לְִחיּוּנִיּוִּתי ַהחוֹלָה

ִהיא לֹא חוֹנָה, לֹא ׁשוָֹעה ֶאל ַהּפְָתִחים ַהנְִּרָקִבים

לֹא מוּכָנָה. ִהיא נְִרגֶּזֶת. נֱֶעלֶֶבת. לֹא כְּנוָּעה.

ים ִׂ ִרי, ִמְתַענֶּגֶת ַעל ְרָמש ָׂ כֹּה ֲאצִילִית ַאּתְ ִחיּוּנִיּוִּתי, ֲענוּדָה בְִּבש

ָעוֹן. קוֹצֶפֶת בְִּסדִָרים. ִחיּוּנִיּוִּתי לֹא בּוָֹהה בַּׁשּ

ּתֲַענִיִקי לִי ְמחוֹגִים ְסתוִּרים, ְמחוֹגִים סוְֹתִרים, ּתְִסּתְִרי אוִֹתי

ִהְסּתַּתְִרי ִאִתּי. ֶהָעָבר ָקֵרב.

ּתֲַחלוַּאי לָךְ ִחיּוּנִיּוִּתי. חֹנִּי אוִֹתי ִמּתֲַחלוַּאי.

יִטי אוִֹתי בְִּחיּוּנִיּוֵּתךְ ַהְבּרוּכָה, ַהּקְבוָּעה ִמדַּי, ַהפְׁשִ

בְָּרכִי אוִֹתי בְּׁשוֵּבךְ.

ְבֻּסלְיוַֹתי בֵּר ֶאת ֶהָעפָר ׁשֶ ַהִחיּוּנִיּוּת ּתְׁשַ

גֵּר אוִֹתי ֶאל ַהֲחֵבִרים וְַתְרבֶּה בִּי פְָּרִחים בְַּמְראוֹת ִהיא ּתְׁשַ

ּתְַבצֵַּע בִּי דִּבּוִּרים.

וָּרה ָהִראׁשוֹנָה. ֲאנִי וְִחיּוּנִיּוִּתי נֲַעמֹד בַּּשׁ

וָּרה ָהִראׁשוֹנָה ַאבִּיט ַעל ִחיּוּנִיּוִּתי ַמבִּיָטה בִּי עוֶֹמדֶת בַּּשׁ

בּוֶֹרֶקת וְתוֹפֶֶסת.

ׁש. ָעה ׁשֵ ִאְספִי אוִֹתי עוֹד ָהֶעֶרב, בְֶּהְקדֵּם, בְּׁשָ

ׁש. ָעה ׁשֵ ָ ִאְספִי אוִֹתי ִחיּוּנִית ֶאל ִקְרבֵּךְ. ִהְתָקְרִבי ִאּתִי ֶאל ַהּשׁ

ׁש. ָעה ׁשֵ ָ פַָתיִם, ִחיּוּנִיּוִּתי, יַַחד ִעם ַהּשׁ ְׂ נְַסגִּיל יַַחד ש

ּתְִבֲעִטי ִאּתִי בַּיִָּמים ַהּמוּגָפִים, ַהצִּילִי אוִֹתי ִמפְִּסיָקָתם

יַדְִּעי אוִֹתי בֵּין קֹדֶם גְּזָר דִּין וֵּבין ַאֲחָריו

ילְדּ, ֶאֱחזִי בַּבִּיִבים ֶאֱחזִי בִּי בְּרוְֹטׁשִ

ו כְָּבר ָעפָר?( ּתְַאְבּדִי ִאּתִי נֲַעלַיִם לְגַלִּים )ַעכְׁשָ

ַאְרּתִי לִפְנוֹת  ִהׁשְ ּתְַאְבּדִי אוִֹתי ׁשוּב וְׁשוִּבי לֱֶאסֹף אוִֹתי וְֶאת ִחנִּי ׁשֶ

אוֹתוֹ ַהבֶֹּקר בְּאוֹתוֹ ַהיָּם

ָסְרִבי לֲַעלוֹת ֵאלַי ַהבַּיְָתה כְּדֵי ׁשֶאוּכַל לְִרדֹּף אוָֹתךְ בְֵּחן ִחיּוּנִיּוִּתי

חֹנִּי אוִֹתי ִמּתֲַחלוַּאי

ִהְתַחנְּנִי גַּם ַאְתּ לְׁשוִּבי

לוֹם. דֲַּחפִי אוִֹתי לוַֹמר לָךְ ׁשָ

ִחיּוּנִיּוִּתי לֹא לִי. ֲאנִי לֹא לָּה.

ֲאנִי מוֶֹחצֶת בֵּין ֻסלְיוַֹתי נִדּוֹן לְַהְחָמצָה. וְֶהָעפָר ׁשֶ
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כָּךְ. ִּינָה ֶאת ּפָנַי. ֲחָבל ׁשֶ ִחיּוּנִיּוִּתי ַמְחִמיצָה אוִֹתי, ִהיא ַמלְב

יָכֹלְּתְ לְִהיוֹת טוָֹבה. ָהפַכְּתִי ֶאת ִחיּוּנִיּוִּתי לְבוָֹהה.

ִאם כָּךְ ָאז לְפָחוֹת ֵהָרדְִמי ִאּתִי ִחיּוּנִיּוִּתי

ַהּפַַעם לְפָחוֹת ִעם ֵהד.

ּתְִתּפַלְִּאי ִחיּוּנִיּוִּתי, ִהנֵּה ָאחֹן אוָֹתךְ ֲאנִי

ִהנֵּה ַאּתְ ֻמזְֶמנֶת לָׁשוּב ֶאל ַהּפְרוֹזְדּוֹר, לְִהכָּנֵס בַּּטְַרְקלִין

לְִהְתַקנֵַּח ְבֵּהד ִחיּוּנִיּוִּתי

ָבה ֶאל ִחיּוּנִיּוֵּתךְ, ִחיּוּנִיּוִּתי. ִעְמדִי ַעל ׁשוִּבי. ִהנֵּה ֲאנִי ָהאוֶֹבדֶת ׁשָ

ִעְמדִי ֲעבוִּרי. ַסּפְִרי לֶָהם אוֹדוַֹתי

ֵאיךְ זַָרְחּתִי בַַּחדְרוֹנִים, ֵאיךְ ּפַָסְקּתִי ֶהְבזִֵקים כְּדֵי לְִהּתָכֵן

ֲאָבל כֵָּעת לֹא נָכוֹן לִי ָהֲאוִיר, הוּא נָכוֹן ִמדַּי ֲעבוֵּרךְ.

ַהכֹּל ְמַסּפֵק ִבְּהיוֹתוֹ בִּלְּתִי ְמַסּפֵק.

ַסּפְִקי אוִֹתי ֶאל ַעצְִמי
ּפַַעם ָהיִיִתי ִאּתָךְ ַסּפְִרי לֶָהם ׁשֶ

ָהיִיִתי ִאּתִי ַסּפְִרי לֶָהם ׁשֶ

יִּזְכְּרוּ אוִֹתי בֶַּמֱּחווֹת יִּזְכְּרוּ אוִֹתי ִחיּוּנִית, ׁשֶ ׁשֶ

יִּזְכְּרוּ ֶאת ֻסלְיוַֹתי יִּזְכְּרוּ ֶאת ֶהָעפָר, ׁשֶ ׁשֶ

ְבֻּסלְיוַֹתי יִּזְכְּרוּ אוִֹתי מוֶֹחצֶת ֶאת ֶהָעפָר ׁשֶ ׁשֶ

וָּרה ָהִראׁשוֹנָה יִּזְכְּרוּ אוִֹתי בַּּשׁ ׁשֶ

וְאוִֹתי ִאּתָן

1

כָּל ַהגּוּף ִמְתַאְרגֵּן 

לִדְחֹף

ֶאת ָהַרִהיט ַהכֵָּבד

ּמִחוּץ לַגּוּף. ׁשֶ

2

ֵמַהגָּרוֹן לַיָּדַיִם

דֶֶּרךְ ַהבֶֶּטן

לַָרגְלַיִם.

כֶל ַהְתּנוָּעה: ֵׂ )ש

ַרִהיט וְִרצְּפָה(

3

כָּל ַהגּוּף

וְּבכָל זֹאת,

ְקִמיצָה.

עמית בן עמי כל הגוף
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ִמְסַתּכְּלִים, וְאוְֹמִרים ּתְִקָרה.

יוֹצְִאים ַהחוּצָה,

וְַרק ָאז ֶאפְׁשָר לְַהגִּיד

גַּג.

בַּיִת זֶה ִמְקֶרה נָדִיר.

ַמהוּ גַּג ַהּתַּפוַּח?

ַמהוּ גַּג ַהֶחְמָאה?

ַמהוּ גַּג ַהדִּיּוּן?

לְִחיצַת ַהיָּד?

ֲאנִי רוֶֹאה ַרק ּתְִקָרה.

עמית בן עמי תקרה

ִרצְּפַת ַהּמְִקלַַחת ִהיא ַהּתוֶֹמכֶת 

בַָּרְעיוֹן ַהזֶּה ׁשֶל ִמְקלַַחת, ׁשָם

לִים לְִהְתכַּדֵּר  ְרִסיֵסי ַהּמַיִם נִכְׁשָ

)ֵעֶקב ַהּמִיׁשוִֹריּוּת ָהֲארוָּרה ׁשֶל ָהִרצְּפָה( 

ִאם ּתֱֶאסֹף ַמְסּפִיק מוֹלֵקוּלוֹת 

וְּתַסדֵּר אוָֹתם יָפֶה )ְמאֹד יָפֶה(

ג ָּ ּתְַקבֵּל ד

ּמְַחזִיר אוִֹתי לְַסבָּא,  ַמה ׁשֶּ

ֵרה, ָעשׂוּי ִמּמוֹלֵקוּלוֹת  ְׂ ׁש ֶעש ַסךְ ַהכֹּל בֶּן ׁשֵ

ֶׂה( ַאף הוּא )אוָֹתן, לְַמֲעש

וְּבכָל זֹאת ְמנַּסֶה 

בְּכָל כֹּחוֹ 

נּוֹת ֶאת ַהכֹּל לְׁשַ

ַער ַהגּוּף יֵׁש ּתַפְִקיד )אוּלַי לֹא ָחזוֹן( ְׂ גַּם לִש

ִסבָּה לְִקיּוּם, ּפַַעם, ִהיא ָאְמָרה,

ָהיוּ ֶאצְלִי כֵָּאלֶּה ּתַלְּתַלּוֹנִים ֲחמוּדִים

ֲאדְַמדִַּמּים ַאדְמוֹנִיִּים

ּתַּתֵף, ֲאנִי בְֶּהְחלֵט ִמׁשְ

ָאַמְרּתִי לָּה, 

גְִּבְרּתִי, 

לֹּא ּתֵדְִעי עוֹד צַַער. ׁשֶ

זאב סמילנסקי מקלחת
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לֹּא יָבוֹא לָעוֹלָם ׁשֶ

לָבוֹא לְעוֹלָם

לְפֶַתע

 

ֵאר ִבְּמקוֹמוֹ ָ יִּׁשּ ׁשֶ

ֹ ַהִחיצוֹנִי לְַעצְמו

לְֶרגַע

 

ׁשָם ֲאנִי בְִּמקוֹמוֹ

ֹ עוֹלֵל ְבַּחדְרו

בְּפֶגַע

 

עוֵֹמד ְבּפִנַּת ַהּפִנּוֹת

וְזוֵֹקף וְסוֹפֵר 

ֵבַע  ָׂ וְש

 

ְקצָת ָאז דָּגָן ָאכַלְּתִי   

וְּקצָת דַּגְדְּגָן   

בַּנֶּגַע

 

ַהגָּדֵל ַהגָּדֵל ַהגָּדֵל 

בְּתוֹךְ ַהּתוֹךְ 

וְַהּקֶַרע

 

ֲחִקים  ַׂ ַרק ֲאנְַחנוּ בַּגָּן ְמש

ּ ֲחִקים בְֲּאנְַחנו ַׂ ְמש

כְּפֶׁשַע:

 

ִמי מוֹצֵא ֶאת נַֹח ִראׁשוֹן?

וִּמי מוֹצִיא ֶאת נַֹח

ִמנֶַּטע?

 

ּ יָד בְּיָד נְַחלֵּק בֵּינֵינו

ּ ֶאת ַאְרבַּע יָדֵינו

וְֶקַטע

 

נוָֹסף וָּבִריא ְמאֹד ִמגּוּף 

ִהְתַמּזֵג ִעם ָה ׁשֶ

ֶרַקע

 

יִּפֹל כְִּמַעט בְַּאַחת וִיַסיֵּם

ָחק וְַהכֵּיף ְׂ ֶאת ַהּמִש

וְַהּטֶַבע

 

ְּעוַֹתי אוֹ: ֲאמוֹלֵל בֵּין ֶאצְב

ֵאִריּוַֹתי  ֶאת ׁשְ

ֶפַע ּשׁ ׁשֶ

 

ֹ ַטף־לַָטף בּו ָהעוֹלָם ׁשָ

וְיַגְלִיד בַּגְרוּתוֹ

כְּפֶצַע

 

ווּׁש ווּׁש קוֵֹראת ַאַחת

ֵמַהּמַגְלֵׁשָה לְַאַחת

ּמֵָתה ׁשֶ

 

גַּם כֵּן ְמאֹד לְִהְתגַּלֵּׁש

ׁשָם לְַמְעלָה ׁשָם אוֹ 

ּמָא ׁשֶ

 

ָקלָם  יְִקְרסוּ ּתַַחת ִמׁשְ

ַקל נוֹזֵל ַהדָּם  וִּמׁשְ

בְּצֶָמא

 

לְעוֹד וְעוֹד וָעוֹד ְמאֹד

ׁש וְָאז גַּם וְָאז כְָּבר ׁשֵ

ַבע  ׁשֶ

 

ָהָרִקיַע לֹא ֵמִאיר 

לֹא ֶחצְיוֹ וְַאף לֹא

ֶרַבע

 

ו בָּא לַּסוֹף  ַעכְׁשָ

לָבוֹא לְַבּסוֹף

וְצֶַבע

 

חֹר ִמּפֶָחם  ַהגָּן הוֹפֵךְ לְׁשָ

ל חֹר ׁשֶ לְׁשָחֹר, ׁשָ

ֶקַבע

נח אנגלהרד משחקים באנחנו
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ַאגָּדָה ְבּצֶַבע גִּ'ינְס
יָר ֶמׁש ַחָמּ וּגְדוֹלָ ֵהייזֶל בְּלוּם ַהבְּתוּלָ ַהלְָּבנָ קוֵֹרא ׁשִ ְבּיָפוֹ ּתַַחת ׁשֶ

ֹ לְַעצְמו             

ֵעינָיו ׁשֶל ֵהייזֶל בְּלוּם יְֻרּקוֹת ַעְרמוֹנִיּוֹת, נְִעימוֹת כְּרוַּח ְסָתו

ְּכֶם  וְּבִמצְמוּץ־ִאּטִי־ֶאָחד יָצוּד ֶאת ּתְשׂוַּמת לִב

כְּמוֹ ֶטֶרף יָרוּי ַהכּוֹׁשֵל בְַּרגְלָיו

 וּלְֵהייזֶל לֶֶסת גְַּבִרית ֵאיָתנָ

ָ בָּּה ְמזַּמֶֶרת צִּפוֹר ַסּפִיִרית ִמְסּתוִֹרית ֲעדִינ

ּתוֹת אוֹתוֹ לְגִיָמה, לְגִיָמה. ַהּקוֵֹראת לִי ְבּסוֹד לִׁשְ

   

    ֵהייזֶל בְּלוּם אוֵֹהב ּפִיּוּט כִּי ַהיֹּפִי ָמזוֹר לְכָל צָָרה. 

                                                                        

יִרים ְמנֻּקָד בִּדְיוֹ, ָעטוּף בְֶּסֶרט בְּיוֹם ֻהלַּדְּתוֹ ֶהֱענְַקּתִי לוֹ צְרוֹר ׁשִ

   ּתְַחָרה

            ֲאָבל ֵהייזֶל ְבּלוּם לֹא ִהְבִחין ִאם ַהּמִלִּים ׁשֶהוּא ָקָרא 

   'ְמלֵאוֹת' אוֹ 'ֵריקוֹת', יָפוֹת אוֹ ְמכָֹערוֹת,

    וְַהצְּרוֹר ׁשוֹכֵב ֶאצְלוֹ ָעזוּב בַּּמְגֵָרה.

ּפַַעם ֵהייזֶל ְבּלוּם ָאַמר לִי                         

ֶֶּקת ַמְמִאיָרה. לִּי נְִרֶאה כְּמוֹ ַמֲחלָה ִמדַּב ַהכִּעוּר ׁשֶ ׁשֶ

 בַּּמְִרּפֶֶסת ֵהייזֶל יוֹׁשֵב, וְֵהייזֶל חוֹׁשֵב,

יָר לְַעצְמוֹ  ֶמׁש ַחָמּ וּגְדוֹלָ קוֵֹרא ׁשִ ּתַַחת ׁשֶ

ְמּתִי לֵב,  ַׂ ּש וְּבלִי ׁשֶ

 , כְֶּהֶרף ִמצְמוּץ ִאּטִי, ּפִּתוּל צַוַּאר בְַּרבּוּר, זֶֶרם דָּם ַקר ׁשֶל נְָחָשׁ

 ֵהייזֶל עוֹגֵב, וְֵהייזֶל ׁשוֹכֵב,

יָר, פָה ַאנְגְּלוֹ-ַסאְקִסית ַמְקִריִאים לוֹ ׁשִ ָׂ כָּל ַהלַּיְלָ בְּש

ֵהייזֶל בְּלוּם כְָּבר לֹא בְּתוּלָ ְקדוָֹשׁ ָשׁ ָשׁ

                                                            

            

BERLIN BERLIN WIR FAHREN NACH BERLIN       

-ֵהייזֶל בְּלוּם ְבּדְַרכּוֹ לְַבּקֵר ֶאת גּוּפַת ִאּמוֹ ֲאׁשֶר בְֵּבית ֶהָעלְִמין זֶה 

יִׁש נְִקיָּה בְּצֵל ַרּקֶפֶת ׁשוֹכֶֶבת- נָה ְתִּמיָמה ּתַַחת ַמצֶֶּבת ׁשַ ִמכְָּבר ׁשָ

ָקוֹת  בְִּרחוֹבוֹת ָהַאְקוָוה ָמִרין ׁשֶל גְּלְַסקוֹק ֶאל ּתוֹךְ ְסגוֹל ַהלַּיִל ְמנֻּשׁ

- בָּת ְקדוֹׁשָ בְִּריר בּוָּשׁ בֲַּעלוֹת ָהאוֹב נְִסּתָרוֹת ִמן ָהַעיִן בְּצֵאת ׁשַ

רן עוזהייזל בלום

ַמיִם כְֵּבדִים הוּא ָהִאינְדִּיגוֹ ַהלַּיְלָ! עוֹד ִמְתהוֹלֶלֶת וְּמַסּמֶֶמת 

וְּמַטְמֶטֶמת וְיוֶֹרֶקת דָּם וְֵאׁש יְֻרָקּ ַהְמִּסבָּ בָּ בָּ בָּ ה ִמְרַקַחת רֹק־

ֶתן־צוָֹאה ַעל כָּל גּוּף כְָּבר ְמרוָּח; ּתְִקַרת ַאְסּפְַקלְַריָא בּוֶֹעֶרת־דָּם־ ׁשֶ

וֹט ַמצְלִיף לוֹ ַעל ַהגַּב; עוֹד  ן;  ָא ָא ָא ַהּשׁ נְגוַּע־ֵאׁש וְִתיְמרוֹת ָעׁשָ

ו; ֲעָבדִים  ן ַעכְׁשָ וֹׁשַ עוֹד עוֹד ֶאגְרוֹף ּפוֹלֵׁש ָעמֹק ֶאל ּתוֹךְ צִנּוֹר ַהּשׁ

בְַּמּסֵכוֹת כְּלִָבים ֵמעוֹר ּפָָר ְרצוָּח נוְֹבִחים  ָהב   ָהב   ָהב.

חִֹרים ָׂר גְָּבִרים לְָבנִים וּׁשְ עוְֹמדִים בַּּפִנָּ ׁשְמוֹנָה ָעש

יםים         ים ים       י ם  י  ם   

לוּפִים עוְֹמדִים ָסִביב בְַּמְעגָּל־לֹא־ַמְעגָּל ׁשֶל ְרצוּעוֹת עוֹר וּכְלֵי זַיִן ׁשְ

יםים   י ם          ה.ב              ים יםים

נִּמוֹלִים לֹא נִּמוֹלִים דּוֲֹחפִים ַמכִּים דּוֲֹחפִים ַמְחדִּיִרים צְרוֹר ַמְסְמִרים

יםים           ים  ים       יםים          

לְגוּפַת ִסירוֹנִית בֶּן ּתְמוָּתה, ּתְלוּיָ ָהפוּךְ, ְקׁשוָּר בַּּמְֶרכָּז. ֵהם מוִֹרידִים 

ֶאת ַהגּוּפָ. זֶה ֵהייזֶל בְּלוּם. כָּפוּת. נָעוּל. ְמנַצְנֵץ בֲַּחלִיפַת לֵָטְקס 

חָֹר ַמְבִריָק. ׁשְ

               גּוּפִי רוֵֹקד וְנָע וְנָע וְנָע.

                           גּוּפִי נוֹדֵד וְנָע וְנָע וְנָע. 

               גּוּפִי בּוֹדֵד וְנָע וְנָע וְנָע.

ַמע... ֵהייזֶל בְּלוּם גּוֵֹמַע ּפִיּוּט. ֶאת כָּל ַהּמִלִּים ַהיָּפוֹת כְָּבר ׁשָ

ֲאנִי פֵיָה,  ִאם ֵהייזֶל בְּלוּם ַרק ָהיָה רוֶֹאה ׁשֶ

ֵב ַעל יָדוֹ בְּתוֹךְ ֻקפְָסא  ָאז ָהיִיִתי ִמְתיַּשׁ

ְמֻרּפֶדֶת בִּכְנַף דָּנִָאית־ּתַּפוַּח־ְסדוֹם־ֲהדוָּר

יָמָתּה ָהַאֲחרוֹנָ  נְִּתלְָשׁ בְּעוֹדָּה ְמפְַרּפֶֶרת ֶאת נְׁשִ ׁשֶ

לִכְבוֹדוֹ,

        וְסוֹף סוֹף הוּא ָהיָה ֵמִבין

כָּ ל ַהּמִלִּים ַהיָּפוֹת  ׁשֶ

        ֲאׁשֶ ר  ִמגְּרוֹנִי  ַמ ֲח לִי קוֹת                                        

ַרק ָעלָיו ְמ ַס ּפְ ר וֹת        

יוֹם ֶאָחד הוּא יִָבין. נָכוֹן ׁשֶהוּא יִָבין?
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יוֹם ֶאָחד הוּא ֵהִבין... 

נְִסּתְַרּתִי וְָחַמְקּתִי ִמצְּלִילָיו

כְּמוֹ ִמגֶּׁשֶם זַלְָעפוֹת  , ֵמֶרנֶן ַמר 

ֵקִטים חוֹדְִרים ֶאל ּתוֹךְ ַהֶחדֶר  וּפְַרפִָּרים ְשׁ

ִמּתַַחת לַצְּלָלִים ַהְמַרְקּדִים ׁשֶל יוֹם

נִגְָמר.

נְִסּתְַרּתִי וְָאַחזְּתִי ִבּצְלִילָיו

כְּמוֹ ְבּעֹגֶן ֳאנִיָּה ָחלוּד 

יָה נְִמּתִָחים ִמּסַַער צִּפֳִרים עוֹיְנוֹת  ֶׂ ּמִפְָרש ׁשֶ

ָחפִים נוֹדֵד וְעוֵֹרב בּוֹדֵד  לַַהק ׁשְ

צָרוּד. 

נְִסּתְַרּתִי וְנְִטַרפְּתִי כִּצְלִילָיו

ֶקר ְמֻחּפָשׂ לְִמאָֹהב  וְלֹא אוּכַל עוֹד לְִהְסּתַּתֵר ְבּׁשֶ

ְרּתִי  וְָאזְנַי ַהְטֵּמאוֹת נִּקוּר נִּקַ

וְזוֵֹרם זוֵֹרם ִסילוֹן ַהדָּם

וְנְִקָרׁש 

ָמר. לְחוַֹמת ִמׁשְ

יִרים ַעל ֵהייזֶל בְּלוּם לְעוֹלָם. לֹא ֶאכְּתֹב עוֹד ׁשִ
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ֹ אדם שוכב בחשכה מוחלטת, בלילה, בגפו

ֲאנִי כּוֵֹתב ִמּתוֹךְ בּוּרוּת; ּתִָמיד ָהיָה לַיְלָה.

מעליו אקס־טריטוריה של יְקום

י־ַהּקִיר – ָרִאיִתי –   ֵמָעלַי – ָרִאיִתי – ֶאת יְצוֵּרֵ

ַמְעּתִי: ֶאת יְצוֵּרי־ּתוֹךְ־ַהּקִיר; יְקוּם, ׁשָ

ַמְעּתִי. ים אוֵֹמר: יְקוּם, ׁשָ בְֵּאיזוֹ נַַחת ָהֲאנָׁשִ

 

מתחוללת דפיקה בדלת

ים אוֵֹמר: ּפְַתח ִמיָּד, זֶה ִמְתחוֹלֶלֶת; ָהֲאנָׁשִ

ים לֹא עוֹנֶה: ִהכָּנֵס! ָהֲאנָׁשִ

 

מתחוללת איש הולך רוח

נְֶּהגֶּה כִּהוּי־אוֹרוֹת נְֶהגֶּה; ֶ יב: כָּל ַמה ּשׁ ים ֵמׁשִ ָהֲאנָׁשִ

צֵא־ָהּה! ַעל־צִדְּךָ־ָהּה!

 

רוח־עוועים הולך

זֶה ְמעָֹרב בְּדַַעת ִעם ַהבְִּריּוֹת זֶה

בָּא וְזֶה צֵא וְזֶה ָהּה וְזֶה יַזֶּה ֶאת דַַּעת־ׁשֶל־ְבִּריּוֹת

ּמָא יְִתַחּזֶה ׁשֶ

רוח־עוועים הולך־לא
ְ ֲאנִין־דַַּעת כָּזֶה, ִהְתַהלֵּך

ֵארוֹת חוֹכֵר־ָחלָל ּתְהוּם־ְשׁ

 

 אדם שוכב בחשכה מוחלטת,
נמרוד ברקומעליו אקס־טריטוריה של ְיקום

מתחוללת נוספת בדלת דפיקה

ְטרוּטוֹת, ְטרוּטוֹת –

ּמָא יַָרדְּתִי ֵאצֶל ַהָמּקוֹלִין לְִהְתַאצֵּל ָעלַי יָדַיִם־ׁשֶ

יְִּהיֶה ָעלַי יָדַיִם כִּי נַָטל ֵעינָיו ׁשֶ

ְטרוּטוֹת, ְטרוּטוֹת – בֲַּחִריר־ַהדֶּלֶת ְרִאיִתיו –

ים גּוֵֹהר: ָהֲאנָׁשִ

ראיתי בן אנוש מחוץ לדלת, עת נעשו בו דמדומים

לֹּא ְרִאיִתיו ֶאלָּא ׁשֶ

וְיָדְַעּתִי כִּי נֲַעשׂוּ בּוֹ דְִּמדּוִּמים; ַחכֵּה –

 

כיצד מצהיר על עצמו היקום כי צץ־פתע

לֹא צָץ,

לֹא ְרִאיִתיו

וְיָדְַעּתִי כִּי נֲַעשׂוּ בּוֹ דְִּמדּוִּמים; ַחכֵּה –

האנשים ממשיך, גוהר

לֹא צָץ,

לֹא ְרִאיִתיו

וְיָדְַעּתִי כִּי נֲַעשׂוּ בּוֹ דְִּמדּוִּמים; ַחכֵּה –

וִּבֲערוּהוּ היקום

וִּבֲערוּהוּ לְׁשוֹנוֹת ׁשֶל ֵאׁש ַבּבֹּהוּ.




