
1

102

חורף 02020-1 

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-



2

102

3

102

חורף 02020-1 גיליון 00015

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-



4

102

גיליון 00015

עורך: עודד כרמלי

עזרן,  מערכת: יואב עזרא, ג'רמי פוגל, רעואל שועלי, סער יכין, גל
עמנואל יצחק לוי, רועי כספי, נדב נוימן, נח אנגלהרד ושני פוקר

)idannnn.com( עיצוב: עידן אפשטיין

@eyaleliezer )80 ,47 ,46 ,18 דימויים: אייל אליעזר )עמ׳ 
@shanee_roe )89 ,73 ,58 ,39 ,35 שני רועה )עמ׳          

עריכה לשונית: אוריה פיציון

מו"ל: מקום לשירה

דפוס: אופסט א.ב.

ם
נ
חי

 
ק

ל
חו

מ

גיליון זה רואה את האור בעזרת משרד התרבות והספורט

HavaLeHaba.co.il :כל הגיליונות להורדה

HavaLeHaba@gmail.com :פייס: הבה להבא | מייל

 ָהבָה לְַהבָּא

כתב עת לספרות עברית עכשווית וניסיונית

††††† בְֵּראׁשִית

§§§§§ ׁשְמוֹת

¶¶¶¶¶ וַיְִּקָרא

¤¤¤¤¤ בְִּמדְבַּר

¿¿¿¿¿ דְּבִָרים

***** ָחלָל

גיליון 00015: חורף 02020-1



6

102

7

102

השירה העברית שנכתבת היום היא מהפכנית. סוף סוף אנחנו רואים דחייה של הקיום 

הקטן והחשדן, שמשקיף פסימית על החיים כמבעד לאשנב וגונב הנאות בורגניות 

כדי להתמודד עם כעסיו על הארץ ועל השמיים. סוף סוף אנחנו רואים חזרה אל 

הרוחני, אל עולם האגדה והחלום, אל התמונה הצבעונית, אל הפאר והתפארת, 

ובעיקר־בעיקר: אל האמת. אל השאיפה הבלתי מתנצלת לאמת שמעבר למאבקי 

הכוח – ואל האמונה ביכולתה של הלשון להתחכך בדברים.

אחרי שנים שבהן שירת עמיחי שוכפלה במחוזותינו כמו במכונת צילום – ואין זה 

חשוב אם היא קראה לעצמה "משיב הרוח", "ערס פואטיקה" או רוני סומק – דור 

חדש של משוררים מאמץ אבות ספרותיים כהורביץ והרץ, וולך ופגיס. צירופים כמו 

"בני־אדם פני־כפל" )שני פוקר(, "מד זרם חולמני" )ספיר יונס( או "קריסטל־חבקים 

בלשוני" )גל עזרן( לא נכתבו בשפתנו מאז שנות השבעים של המאה שעברה. ואילו 

משוררים כמו רעואל שועלי, אייל שלום, תמר רפאל ונח אנגלהרד ממשיכים את 

דרכם של אבידן וויזלטיר דווקא. נמרוד ברקו – שכבר מזמן אינו בגדר "כותב 

שירים" מהזן הישן, הוא מיסטיקן שמלאכתו תורת הנסתר – כותב באצ"גית משונה, 

פנימית. שלא לדבר על האסכולה־של־איש־אחד יואב עזרא, שמדלג בקלילות מעל 

כל הגדרה הישר אל הנשגב, והוא מהיוצרים הניסיוניים ביותר שקמו לנו.

גם בפרוזה, שתמיד הייתה האח הקטן והאיטי של השירה, אנו עדים לתזוזה טקטונית. 

גל חדש של מספרים כמו רועי כספי ואמוץ גלעדי קורא תיגר על הנוסח הלעוס, 

המוסרני והצדקני, של "המציאות הישראלית". לא עוד סיפורי ילדות בקיבוץ, ילדות 

במעברה, ילדות בשנות החמישים, ילדות בשנות התשעים, ילדות קשה, ילדות מאושרת 

וכל שאר האינפנטיליזציה הזאת. מהדלת האחורית של הסיפורת העברית מתגנבות 

להן חזרה החרדה, הסטיה וההזיה. מהחלון כבר מציצים קפקא ובקט, וולף ושטיין, 

תמוז ויהושע המוקדם. השפה שוב חורקת את החריקה הישנה והטובה שמעידה על 

הפעלתם של גלגלי המוח. 

אלא שכל ההברקות האלה מושלכות כפנינים לחזירים. הוצאה כמו "הקיבוץ המאוחד" 

עדיין תדפיס את ספרה השמיני של משוררת בינונית לפני שתסכין להדפיס משוררת 

גאונית וחדשנית כשני פוקר, שספרה "מחצית חביוני" הוא מספרי הביכורים המשמעותיים 

שהיו פה מאז ומעולם. מוסף כמו "תרבות וספרות" עדיין יעדיף לפרסם מסה בת 

תריסר חלקים של דן מירון על אגי משעול לפני שיקדיש מילה אחת למשיחיות 

הרכה של עמנואל יצחק לוי, לפני שיבין מילה אחת מהטריפים של נדב נוימן וסער 

יכין, לפני שיאזור אומץ לדרוך במעבדה הרדיואקטיבית של יונדב פרידמן, המשורר 

היחיד שכתב כאן על נגיפים, נשאים ואקספוננציאלים – שנים לפני שכולנו ידענו 

לדקלם מקדמי הדבקה.

וכשאלה כבר שולחים מבקר, הם שולחים את הסאחי באדם רן יגיל לכתוב על ספר גחלילית בלוע קרנף

הקאלט הפסיכדלי "תל אביב היא מים )ועוד מחשבות חופימיות(" של ג'רמי פוגל 

– שנה אחרי שהספר ראה אור בהוצאתנו וחצי שנה אחרי שחיסל מהדורה ראשונה. 

"ציניות", חרץ המבקר, כאילו אדם במצבו ההכרתי של פוגל מסוגל בכלל לציניות. 

עד מתי אנשים שלא מסוגלים להתעלות רוח, להתרוממות נפש, לאקסטזה דתית 

אמיתית, יניחו רק מפני שהם לא מסוגלים – שכל השאר מזייפים? רק מפני שהם 

לא מסוגלים להתרגש מעצם היש – שכל השאר משקרים? עד מתי אנשים חמורי 

סבר ימשיכו לנזוף בנו על עצם שמחת החיים?

זאת אפילו לא שמרנות, זאת אינרציה. שנות השמונים האיומות פשוט מסרבות להרפות 

ממוקדי הכוח. האם בני ציפר הוא מאסר עולם? לכמה שנים עוד נידונו לקרוא את 

אלי הירש? האם כל שיר חדש של יצחק לאור ראוי לדפוס? עד מתי אברהם בלבן 

ימשיך לשוטט בגינות – ומתי מישהו יכנס פה לפרדס? שיריהם הראשונים של מישל 

פלצ'יק ועומרי דנינו – שנדמה כאילו צמחו מן הרוח, שהרי מאדמת הטרשים הזאת אין 

צומח – היו צריכים לחולל רעידת אדמה בישראל. ומה קיבלנו במקומה? עוד הספדים 

למתים. טוב שדור המדינה הולך לעולמו, אחרת לא היה להם במה למלא עיתונים.

הדור הספרותי החדש עולה על כל דור שהיה כאן בחמישים השנים האחרונות, אבל 

אין לו הד קלוש בתרבות הכללית. שומרי הסף משספים כל אדם בעל כישרון – 

ונושאים על כפיים כל אדם קל לסחיבה, כלומר משולל הכרה. ולא, זאת לא רק 

חבורת "הבה להבא". ברפובליקה ספרותית מתוקנת, דרור בורשטיין היה עורך את 

"תרבות וספרות", ומדי שבוע היה מתפרסם בו שיר פופ עצוב של אופיר נוריאל, 

כתב סתרים של דוד )ניאו( בוחבוט או בול על הלשון של נעה שחם. ובאותו מוסף 

מדומיין, במקום לקרוא שוב את הגיגיה של חביבה פדיה על אשכנזיותו של נתן זך, 

היינו נחשפים למגמות של ממש בספרותינו הנוכחית: רוחניות חילונית, ספרות מדעית, 

פסיכדליה, הפרקטליזציה של החוויה, שובו של הפנפסיכיזם והחלפת ה"עכשיו" 

וה"זה" של דור המדינה ב"לא" ו"דבר" – שהן אולי המילים החשובות ביותר בשירה 

העברית המתחדשת. תנו לאורין מוריס לכתוב. תנו למעין איתן, לשמעון אדף, לעומר 

ולדמן, לעודד וולקשטיין. הרשימה ארוכה. הכישרונות מצויים.

אבל כתבי העת – אסופות דפים לעת מצוא, שרק דבק חם מחבר ביניהם. הפסטיבלים 

– יארצייטים למתים. החוגים לספרות – חוגים לסוציולוגיה של הספרות. הפרסים 

– שחיתות של מרכז הליכוד. העורכים – פירגוני פייסבוק להשכרה. הסדנאות – 

תרמית פירמידה. הכתבים – לא יודעים ולא רוצים לדעת. והמבקרים – טלילה ציפר.

ספרותינו היא גחלילית בלוע קרנף. עלינו לעורר אותו או לעוף משם.

עודד כרמלי
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תשדורות מלוויין ריגול

 תמלילי חקירות נתניהו - מסמך / גידי וייץ
- 

ב–2 בינואר 2017 הגיעו חוקרי המשטרה בפעם הראשונה לבלפור. בכיר 

החוקרים היה מפקד יאח"ה, תת–ניצב כורש ברנור, ולצדו היו סגן–ניצב 

משולם ורב–פקד דני יפה. הם עלו לירושלים לאחר שגבו בחשאי את 

עדויותיהם של איל ההון ארנון מילצ'ן ויד ימינו הדס קליין. השניים סיפרו 

כי במשך שנים סיפקו לבני הזוג נתניהו קופסאות סיגרים יקרות, בקבוקי 

שמפניה ותכשיטים. האספקה התבצעה באופן חד–סטרי, בתדירות 

גבוהה, באמצעות שליחים ותוך שימוש בשמות קוד. בטרם הועברה 

הסחורה המבוקשת, היא הוצפנה בשקיות אטומות.

משולם: רעייתך קיבלה תכשיט בספטמבר האחרון בשווי של כמעט 11 

אלף שקל.

נתניהו: לא יכולתי לעשות עם זה כלום.

משולם: אני אומר לך שאתה ידעת על התכשיט שרעייתך קיבלה 

ממילצ'ן.

נתניהו: אתה שומע, לא יכולתי לעשות מזה כלום.

משולם: תכשיט די ספציפי שדי הרבה זמן היא דיברה שהיא רוצה אותו. 

תכשיט מאוד ספציפי שהיא לא קיבלה. היא פנתה אליך וביקשה שאתה 

תתערב בעניין.

נתניהו: זה היה אצלי בידיים ולא יכולתי לעשות עם זה כלום.

ברנור: קיבלת מתנות בשווי 700–800 אלף שקל. זה נראה לך תקין?

נתניהו: לא יכולתי לעשות מזה משהו, אתה שומע יכולתי לגמגם גמ גמ 

מה רציתי להגיד?

משולם: יכולת להרגיש הכי רע שאפשר.

נתניהו: יכולתי להרגיש הכי רע שאפשר.

משולם: ראש הממשלה, פתאום אתה עומד כמו ילד קטן בסינר לצוואר 

וחוזר על השאלה. מה עשית עם זה שואלים, לאן בזבזת את כל זה, היה 

לך סיכוי, ואתה תצטרך להתחיל הכול מחדש.

***

"רוצים לשתות משהו?" שאל נתניהו באדיבות. החוקרים סירבו בנימוס. 

הפעם היו אלה תת–ניצב אלי אסייג, מפקד היאל"כ )היחידה הארצית 

למאבק בפשיעה הכלכלית(, ניצב–משנה יואב תלם וסגן–ניצב יורם נעמן. 

לצדם ישב גם יריב עמיעד, חוקר הרשות לניירות ערך.

זמן קצר לפני כן עצרה המשטרה את בעל השליטה בבזק, שאול אלוביץ', 

ואת שני אנשי הסוד של נתניהו: ניר חפץ ושלמה פילבר. החשד: אלוביץ' 

נתן לנתניהו להשתלט על אתר החדשות וואלה שבבעלותו, ולהטות 

את הסיקור לטובתו, תמורת פעולות שלטוניות שהיו שוות לבזק מאות 

מיליונים - אישור עסקת בזק-yes ועיכוב הרפורמה שאמורה הייתה 

להוזיל את מחירי הטלפון הקווי.

 נעמן: מדוע אתה פונה לאלוביץ' כדי שיוריד כתבות שליליות 

העוסקות בך וברעייתך?

 נתניהו: היא יושבת ימים רבים בביתה. היא קוראת עיתונים. 

מה יש, אתה לא קורא?

נעמן: אלוביץ' הוא איש עסקים שאתה צריך לקבוע את גורלו.

נתניהו: היא רוצה וניל, הרבה וניל, תן לה וניל.

תלם: ניר חפץ מתאר ששרה ויאיר הזעיקו אותו לפגישה ב–2011, ויאיר 

ממש בסטרס על סף הרעד. הם ביקשו ממנו לגשת בדחיפות לאיריס 

אלוביץ' ולדאוג שהיא מוחקת את ההתכתבויות ביניהם.

נתניהו: היא לא נולדה אתמול, אם זה מה שאתה חושב.

תלם: חפץ מוסר שרעייתך ובנך ביקשו ממנו להיפגש עם פילבר, ומסרו לו 

שהוא צריך להפסיק את הסיוע לבזק לאור הפסקת היכולת להשפיע על 

וואלה.
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נתניהו: האם היא ביקשה ממך הרבה דברים? תודה שלא. היא רוצה וניל.

אסייג: אנחנו נבדוק. 

נתניהו: אם תרצה להביט מקרוב, יש לה חצאית משובצת. היא אוהבת חצאית 

משובצת כי זה עליז. להביט עליה, אתה תצחק. הכול מגוחך כל כך. אפילו היא 

צוחקת לזה לפעמים.

נעמן: גם מול ניר חפץ?

נתניהו: זה הקור בחורף והחום המופרז בקיץ, אף פעם לא כמו שצריכים. ודרך 

אגב, אל תשכח, היא רוצה וניל, עכשיו היא אפילו בוכה. תן לה וניל.

- 
 חוק חסן  / עודד כרמלי

- 

שמתם לב שלעולם אין רואים את "משוררי המחאה" במחאות ממש? מדוע 

אלה שמצטלמים למוסף "גלריה" בפנים חתומות, מאשימות וחמורות סבר - 

ממעטים להראות את פניהם החתומות, המאשימות וחמורות הסבר בבלפור 

או מול קריית הממשלה? ובכן, ילדים, באופטיקה אשליה זו ידועה בשם "חוק 

חסן":

תמונה גנגסטה סטייל ב"7 לילות"

 סדנת "אמנות אקטיביסטית"
באוניברסיטת תל אביב

עריכת אנתולוגיית המחאה "חלאס!"

עצומות אנשי רוח

 דמעות של סבתא ממליחות
מאכל עממי במטבח

המילה "בועטת"

ר 
פי

 ס
רס

 פ
יה

יה
ש

 
רה
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 ל
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ש
בו

כי
ה
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ר 

וק
י

ים
ופ

תי
הא

ים
נכ

ה

ים
מא
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ה

ם 
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הל
ק 

חו

ה 
טי

קר
מו

הד

 שיעור בהבנת הנורא והמוטב  / סער יכין
- 

 ְלֵמיַטב ֲהָבָנִתי,

ְבִרית ַהּמֹוָעצֹות ָהָיה יֹוֵתר ַלֲעשֹׂות ּבִ ָבר ַהּטֹוב ּבְ  ַהּדָ

ן ּוֵ ן, ֲאִני ִמְתּכַ ּיֵ ֲאִני אֹוֵמר ְלִהְזּדַ ן, ּוְכשֶׁ ּיֵ  ְלִהְזּדַ

 ַלֲעשֹׂות ַאֲהָבה.

ֵנָרִלים ָהָיה ל ַהּגֵ ְנִטיָנה שֶׁ ַאְרּגֶ יֹוֵתר ַלֲעשֹׂות ּבְ  ְוַהּטֹוב ּבְ

ן ּוֵ יָרה, וָּבֶזה ֲאִני ִמְתּכַ  ִלְכּתֹב שִׁ

ר ַאֲהָבה. ְלַדּבֵ

יְסִטית ָהָיה ִאיַטְלָיה ַהָפשִׁ יֹוֵתר ּבְ  ְוַהּטֹוב ּבְ

ן ּוֵ ָרִפיִטי, ַוֲאִני ִמְתּכַ ר ֵאיֶזה ְפֶרְסקֹו אֹו ּגְ  ְלַצּיֵ

ְלַהְראֹות ַאֲהָבה.

ְרָיאִליְסִטית ַהּטֹוב ָהָיה ִסיכֹוִאיְמּפֶ ן ַהּפְ  וְּבַיּפָ

ן ּוֵ ֶבת ָזאֶזן, ַוֲאִני ִמְתּכַ  ָלשֶׁ

ַאֲהָבה. הֹות ּבְ ִלשְׁ

 וְּבֶגְרַמְנָיה ַהִהיא,

ן ּוֵ יץ טֹוָקָטה ַעל עּוָגב, ַוֲאִני ִמְתּכַ  ְלַהְרּבִ

ִמיַע, ְלַהְרִעים ּוְלַהְרִעיף ַאֲהָבה. ְלַהשְׁ

ו, ְלֵמיַטב ֲהָבָנִתי,  ְוָכאן ְוַעְכשָׁ

יֹוֵתר ַלֲעשֹׂות הּוא ָבר ַהּטֹוב ּבְ  ַהּדָ

ן ּוֵ  ֶלֱאהֹב, ַוֲאִני ִמְתּכַ

ֶלֱאהֹב.

- 
אלי הירש: "זך מעולם לא היה מבקר מעניין"  / הארי זייטלבך

- 

יל ֶאָחד ּבִ ּדֶ  ֵאיְך ֶזה שֶׁ

ם.  ְלַבד ֵמֵעז. ֵאיְך הּוא ֵמֵעז, ְלַמַען ַהּשֵׁ

יל ֶאָחד ְלַבד. ּבִ  ּדֶ

ֶעֶצם,  ְוהּוא, ּבְ

לֹא ְלַבד.
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 קריטריונים אסתטיים במרוצת הדורות  / קלמנט גרינברג
- 

 אריסטו, מתוך "פואטיקה" )המאה הרביעית לפנה"ס(:

"היפה צריך להיות לא רק בעל חלקים ערוכים בסדר אלא גם בעל שיעור לא–

מקרי - שהרי היופי יסודו בשיעור ובסדר".

 עמנואל קאנט, מתוך "ביקורת כוח השיפוט" )1790(:

 ° "ט ע ם  הוא כושר ההערכה של מושא או של אופן–דימוי מתוך נחת או 
 אי–נחת  ל ל א  כ ל  ח פ ץ - ע נ י י ן. מושא של הפקת–נחת כזאת קרוי  י פ ה.

 ° י פ ה  הוא מה שמוצא חן באופן כללי ללא מושג.
 ° יופי הוא צורת  ה ת כ ל י ת י ו ת של מושא, עד כמה שהיא נתפסת בו  

 ל ל א  ד י מ ו י  ש ל  ת כ ל י ת.

° יפה הוא מה שמּוכר ללא מושג כמושא של הפקת–נחת  ה כ ר ח י ת".
 ויקטור שקלובסקי, מתוך "אמנות כטכניקה" )1917(:

"האמנות קיימת כדי להשיב לאדם את תחושת החיים, כדי שירגיש דברים, 

כדי לעשות את האבן אבנית. מטרת האמנות היא להקנות את תחושת 

הדברים כפי שהם נקלטים ולא כפי שהם ידועים. הטכניקה של האמנות היא 

להפוך את הדברים ל'בלתי–מוכרים', לשוות קשיות לצורות, להקשות ככל 

האפשר על הקליטה ולהאריך את משכה, שכן תהליך הקליטה הוא מטרה 

אסתטית כשלעצמה ויש להאריכו. האמנות היא דרך לחוות את אמנותיותו של 

האובייקט; לאובייקט עצמו אין חשיבות".

 הקרן החדשה לישראל, 

 מתוך "קול קורא ליוצרים ויוצרות תרבות ואמנות" )2020(:

 "עלייך לענות על לפחות אחד מהקריטריונים הבאים:

° היצירה שלך מתייחסת בין השאר למאבק או מאבקים חברתיים ו/או 
 לנרטיבים, זהויות וייצוג של קהילות ספציפיות; 

° היצירה שלך מפגישה בין שפות, תרבויות, מאבקים וזהויות שונות בדרכים 
ייחודיות היוצרות הפתעה או דיסוננס ומאפשרות לא/נשים לדמיין עתיד אחר 

 של 'אנחנו' ושל תחושת שייכות; 

° היצירה שלך מתייחסת או התייחסה בעבר בין השאר ללפחות אחד: תנועות 
מחאה, מאבקים או פעילים/ות העובדים/ות על נושאים המזוהים עם ערכי 

הקרן החדשה לישראל: צדק חברתי, סיום הכיבוש, שוויון, דמוקרטיה, איכות 

הסביבה, פמיניזם, זכויות להטב"ק".

 מדריך התוכניות  / ֶעֶלם
- 

הקומדיה שתשים לכם יד על הכתף ואהבה על הלב. טיפי T. קומדיה. טיפי 

T הוא בחור משעשע שנוהג "לקרוע" את סובביו מצחוק בעקבות נטייתו 

לאמירות טיפשיות. טיפי עובד במפעל ליצור טופו, מסתיר טראומת ילדות, 

וזוכה מדי חודש בתואר "העובד הכי פחות יעיל" בעקבות טיפשותו. העלילה 

מסתבכת כשטיפי מגלה סוד אפל על מקום עבודתו, שגורם לו לצאת למסע 

כדי להציל את העולם. טיפי T הוא עובד טיפש במפעל ליצור תחליפי בשר, 

שמחליט ללכת עד הסוף כדי להציל את האנושות. קומדיה/הרפתקאות. 

הקומדיה שתטמטם לכם את הקיץ. בתפקיד הנבל רשעשועון: סלב נושא 

פרסים. טיפי T הוא העובד הגרוע ביותר במפעל שלו. כשהוא מגלה על מזימה 

זדונית של מנהלי המפעל, הוא מחליט לפעול ויוצא להרפתקה. קומדיה לכל 

המשפחה. טיפי הוא נער רפה־שכל שמתמודד עם הטרגדיה של היעלמות 

אימו. אחרי שהוא מגלה שאויבו המושבע מאיים על תושבי העולם כולו, 

הוא מחליט להשיב מלחמה, והפעם - שום דבר לא יכול לעצור אותו. טיפי 

T הוא עובד מפעל שאימו נעלמה בילדותו, אחרי שהתמכרה להרחת טיפקס 

ובקבוק טיפקס שלם נשפך עליה ומחק אותה. הקומדיה שתגרום לכם לשנוא 

צמחונים! טיפי T רק נראה כמו בחור רגיל, אך למעשה הוא מטומטם ועל כן 

"הורג" מצחוק. הוא אמנם טיפש מטופש, אבל אירוע אחד גורם לו לגלות סוד 

שאיש מעובדי המפעל לא ידע. הצטרפו אלינו להרפתקה במפעל הטופו. 

קומדיה. קומדיה צמחונית: טיפי T הוא עובד לא מוצלח במפעל טופו, ששם 

לו למטרה להוריד את צריכת הבשר וכך להציל את העולם. יום אחד, הוא 

מגלה שיש לו עסק עם נבלים נבזיים במיוחד, והוא יוצא לדרך כדי לגלות 

לעולם את האמת. הצטרפו אלינו לצחוק על טיפי T כשהוא אומר דברי 

שטות. הרפתקה שטותניקית במיוחד. טיפי T הוא נער רפה־שכל, שאימו 

הריחה טיפקס לאורך כל ההיריון ולכן נולד עם תא מוח אחד בלבד. טיפי 

יוצא למסע שבו יגלה שהדבר הכי חשוב הוא לא תאי־המוח, אלא דווקא 

התא... המשפחתי! טיפי T עובד במפעל לתחליפי בשר כדי לתקן את העולם. 

יום אחד הוא שומע את מנהלי המפעל מדברים, ומאותו הרגע - הכול עומד 

להשתנות. קומדיה מוגבלת מוחית לכל המשפחה: טיפי T הוא בחור טיפש. 

כמו כל הטיפשים, הוא לא מפחד מכלום, חוץ... מטיפקס. כשהוא מגלה 

שהנוזל השטני עומד להרוס את חייו שוב, הוא יוצא לקרב לחיים או למוות, 



16

102

17

102

חורף 02020-1 גיליון 00015

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-

שבסופו הוא לומד - גם אם ההורים שלנו מתים, הם תמיד נמצאים איתנו... 

בתוך הלב. קומדיה יתומה על כל הראש. ההרפתקה שתטמטם לכם את חג 

המולד. טיפי )או בשמו המלא: טיפי T( התייתם מאמו אחרי שהתכסתה 

בטיפקס ונעלמה. כשהוא מגלה שטופו הוא למעשה טיפקס מוקשה, הוא 

מחליט למחוק את האויב/ הוא מחליט להסתכל לאויב בלבן של העיניים/ 

הוא מחליט לייבש את הביצה אחת ולתמיד/ הוא מחליט לסגור בפני הרשע 

את המכסה/ הוא מחליט לטמטם לאויב את הצורה/ הוא מחליט לטמטם 

את האויב באבי־אביו/ הוא מחליט לייתם את האויב מאם־אימו/ הוא מחליט 

להלבין לאויב את הצורה/ אחר. טיפי הוא עובד חרוץ אך גרוע שעובד במפעל 

טופו. יום אחד הוא שומע את המנהלים אומרים שטופו הוא למעשה טיפקס 

מוקשה, ושמטרתם היא לגרום לכל אנשי העולם להריח טיפקס וכך להפוך 

אותם לעדר מטומטמים שקונים עוד ועוד מוצרים. טיפי T מחליט לעשות 

מעשה - להתראיין למהדורת החדשות של חמש ולספר את מה ששמע. 

אבל הדרך לא כל כך פשוטה - טיפי מפחד להתראיין, כי יש לו תא מוח 

אחד בודד מאז שאימו הריחה טיפקס כשנשאה אותו ברחמה. הזיכרון של 

אימו מריחה טיפקס מזכיר לו שאימו שפכה בטעות טיפקס על כל גופה וכך 

נעלמה כליל, והוא שוקע עמוק בנוזל לבן של אי־מסוגלות. משב רוח פתאומי 

מזכיר לו תחושה של ליטוף בראש, כמו שהייתה מלטפת אותו אימו, והוא 

מחליט לאזור אומץ ולעשות את הבלתי יאמן. הוא מגיע לאולפן החדשות 

של חמש, אחרי שנלחם בדוקטור שגגה )מדען מרושע שמרבה שגיאות כתיב 

בעולם כדי שאנשים ירבו שימוש בטיפקס(, פרופסור פריקינסון )שגורם לכל 

הילדים לצאת מהקווים בדפי הצביעה ולהזדקק לטיפקס(, ופרופסור אמריטוס 

רשעשועון )שמשדר שעשועונים בשעה חמש כדי שאנשים יצפו בהם במקום 

בחדשות, ולא יזכו לשמוע את הצהרתו של טיפי(. אל החדשות של חמש מגי 

טיפי אחרי שטיפל בשלושה אויבים מלומדים באמצעות מחדד בלבד, והשעה 

רק חמ אחר הצהריים. כשעודד בן־עמי נותן לו את רשות הדיבור, טיפי נלחץ 

ומשתתק. הוא חושב שכבר לא יזכה להזהיר את האנשים מאימת הטופו, אך 

בדיוק כשנדמה שהעסק אבוד - הוא מרגיש את היד של אימו מונחת על כתפו. 

טיפי מבין: אימו הייתה לידו כל הזמן הזה, פשוט הייתה מחוקה ובלתי־נראית 

כי נשפך עליה טיפקס, ולא הרוח ליטפה את הראש שלו - אלא היא בעצמה. 

טיפי עוזב את השידור יד ביד עם אימו, ואחרי שלא אמר בטלוויזיה אפילו 

מילה אחת, כי טעם החיים הוא לא מילים שנאמרות בטלוויזיה - אלא חיבוק 

של אם ובנה, ואת זה - אף טיפקס לא יוכל למחוק. הקומדיה שתסניף לכם את 

הקיץ. קומדיה חינוכית לכל המשפחה, שמלמדת כל ילד וכל ילדה לא להסניף 

טיפקס. כתוביות על פי דרישה.    

- 
 הספרות העברית מתנצלת בפני לוחמי יום כיפור / צנובר

- 

בשם הספרות העברית לדורותיה, מערכת הבה להבא מבקשת את סליחת 

לוחמי מלחמת יום הכיפורים. רון לשם לא מייצג אותנו כשם שלא ייצג אתכם. 

רון לשם ביזה אתכם ואת זכר חבריכם. הוא גם ביזה אותנו הסופרים. דעו לכם 

כי בשנים האחרונות אנו מנהלים מערכה משלנו - מערכה ללא דם אמנם, אבל 

קשה ועיקשת - נגד אלה החפצים להיעשות אנשים חשובים על ידי הסתערות 

עיוורת על נושאים חשובים. אנחנו מבינים שאם משהו חשוב, חשוב עוד 

יותר לעשות אותו טוב. לא היה עולה על דעת איש מאיתנו לכתוב תסריט על 

המלחמה האיומה ההיא ללא תחקיר מעמיק, ללא עיצוב דמות, ללא עלילה 

אמינה. ובעיקר: לא היה עולה על דעת איש מאיתנו לשכתב את העובדות 

כדי למצוא חן בעיני השלטון, כלומר למכור את האמת בשביל חופן כיבודים. 

אויבינו מתוחכמים. כשמאשימים אותם בסילוף ההיסטוריה, רון לשם וחבריו 

מתעטפים באצטלה של אמנות. וכשמאשימים אותם בכך שאומנותם גרועה - 

הם שבים להתעטף באצטלה של היסטוריה. הם לא זה ולא זה. סליחה.
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 שיר לשלום / ג'רמי פוגל
- 

א.

לֹום יר ַלּשָׁ ירּו שִׁ  ָאז ַרק שִׁ

יר ָלֶרַצח  ְושֹׁוְררּו שִׁ

ל ין, ַקּבֵ ל, ַרּבִ  ְוַקּבֵ

ב  ּגַ י ְיִרּיֹות ּבַ ּתֵ ל שְׁ  ַקּבֵ

ֶרְך ְלִאיִכילֹוב ּדֶ ָך ּבַ ְלּ ם שֶׁ ּדָ ָחֵנק ּבַ  ּתֵ

ל ֵמַהַחּלֹון ּכֵ ְסּתַ ל, ִיְצָחק, ּתִ ּכֵ ְסּתַ ֲאָבל ּתִ

ירֹול ּבִ ן ּגַ ְרֶאה ֶאת ִאּבֶ  ּתִ

ט ַרְנְדּ ַמִים ַהֲחשּׁוִכים ֵמַעל ִלְרחֹוב ֶרְמּבְ  ֶאת ַהּשָׁ

ל ָאִביב ְרֶאה ֶאת ּתֵ  ּתִ

הֹות ָלּ  ָהִעיר ָהִעְבִרית, ֲחלֹום ּבַ

ּדּוִרי ין, ֶאת ּכַ ְזּכֹר ַרּבִ  ּתִ

ם ֶאת ָהֲאָדָמה ֲעַבְדּתֶ  ֵאיְך שֶׁ

ַלִים ם ֶאת ְירּושָׁ ּתֶ ַבשְׁ ְכּ ְזּכֹר ֵאיְך שֶׁ  ּתִ

צּו אֹוְתָך לּויֹות ִקּבְ ו ַהּגָ לּויֹות, ַעְכשָׁ ם ּגָ ְצּתֶ  ִקּבַ

ּגּוִעים  יִויד, ּפִ  ֵקְמּפ ּדֵ

ים ֲחגֹוָרה ם ְלֶפֶרס, שִׂ ן ּגַ  ּתֵ

ָברֹו ֶבט ָאַמר ֶאת ּדְ  ַהּשֵׁ
ל ֶהָערּוץ ָהִראשֹׁון ּלּוִמים שֶׁ ּצִ ָך ִהיא ּבַ ְלּ ָרֵאל שֶׁ שְׂ  ַהּיִ

ִעיר ל ַהּשֹׁוֵמר ַהּצָ ֻחּלֹות שֶׁ ָמעֹות ַעל ַהֻחְלצֹות ַהּכְ ְדּ ָך ִהיא ּבַ ְלּ ָרֵאל שֶׁ שְׂ  ַהּיִ

ָבר לֹא לֹוֵבשׁ ַאף ֶאָחד ְכּ  שֶׁ

ר ְמָלִכים ִכַכּ ְדֵרגֹות ְבּ ם ּג'ֹון ֵלנֹון ָיַרד ֵמַהּמַ  ּגַ

ם ֵקֵנִדי, ִליְנקֹוֵלן, ֲאִפּלּו ָמַהְטָמה  ּגַ

ל ל ְמנּוַחת עֹוָלם ַקּבֵ  ַקּבֵ

ְלֵתי ָמרֹום לֹא ִנְנֲעלּו  ּדַ
ד ֶאל ָנאֶצר ָמאל ַעּבְ ה ְלָך ּגָ  ְמַחּכֶ

ל ָהַאְלָטֵלָנה  ְורּוַח ָהְרָפִאים שֶׁ

בּורֹות ל ֲעָצמֹות שְׁ ִטיַח שֶׁ  ַעל שָׁ

ל ַמְקָיאֵבִלי  ְוָלנּו ַהפֹוְרטּוָנה שֶׁ

ר ִצּיֹון ִכּכַ ָטִני ּבְ ִחּיּוְך שְׂ  ְבּ

ין , ַרּבִ ּתָ ַבשְׁ ר ּכָ  ָהִעיר ֲאשֶׁ

ת אֹוָתנּו  ּכֹוֶבשֶׁ
ָלה ְמשָׁ ִיְגָאל ָעִמיר ְלָראשּׁות ַהּמֶ וָּבֲחָרה ּבְ

ב.

לֹום יר ַלּשָׁ ירּו שִׁ  ָלֵכן ַרק שִׁ

ירּו ֶאת ָהֵרעּות  ְושִׁ

ַזְמְזמּו ֶאת ַהֲהִליָכה ְלֵקיַסְרָיה ּתְ

ַתְדֵהָמה  ּתֹוִדיעּו ּבְ

ְחטֹף ין, ּתַ  ְוַתְחטֹף, ַרּבִ

ּלֹא ָחַטְפּתָ ֶלד שֶׁ ל ַהּיֶ ּדּוִרים שֶׁ  ֶאת ַהּכַ

חֹר ְנָקס שָׁ ְנָקס ָאדֹם, ִעם ּפִ ִלי ּפִ  ּבְ

י ָהַאְבָטָחה  ין ַאְנשֵׁ ָהִגים, ּבֵ ה ְלָך ְלַיד ַהּנֶ  ְמַחּכֶ

ה ִנּיָ ָרֵאל ַהּשְׁ ל ִישְׂ  ָהֲעֶצֶרת שֶׁ

ה ּפָ ּה ַאף ֶאָחד לֹא ְיַזֶהה רֹוֵצַח ִעם ּכִ  ּבָ

מֹו ַמְלָאְך  מֹו ֶיֶלד, ּכְ ְך ּכְ ַחּיֵ ּמְ  שֶׁ

ְדֵרגֹות  ְלַיד ַהּמַ

שׁ ה ִמְתַרּגֵ ם ַאָתּ ּגַ ב לֹוַמר שֶׁ ה ַחּיָ יָנַתִים ַאּתָ  ּבֵ

ין סֹוף ָהֶעֶרב, ַרּבִ שׁ ּבְ ה יֹוֵתר ְמַרּגֵ  ֲאָבל ָהָיה עֹוד ַהְרּבֵ

שּׁו  ם נֹוָרא ִהְתַרְגּ ּלָ  ּכֻ

ְתָך ֵמָאחֹור חֹוְררּו אֹוֹ שֶׁ  ְכּ

ְדָמעֹות ירֹול ָהְיָתה ּבִ ּבִ ן ּגַ  ִאּבֶ

 וִּבְפלֹוֶרְנִטין ָהְיָתה ֲהָצָפה

ין ָך ַרּבִ רּו ּבְ ּיָ ְיָלה שֶׁ ּלַ  ּבַ

י ָאַמר ִלי עֹוִלים ּלִ א שֶׁ  ַאּבָ

י ַיאְלָלה  ַוֲאִני ָאַמְרּתִ

ָמה מֹו ַעל ַהּבָ ִחיָתה ּכְ ְנּ ר ּבַ ֶפן שָׁ  ְוָאִביב ּגֶ

ב  ּגַ ּדּוִרים ּבַ ֵני ּכַ ְיָלה ּבֹו ָירּו ְלָך שְׁ ּלַ  ּבַ

ָך ּלְ ה שֶׁ קּוף ַהּזֶ ב ָהִעְבִרי ַהּזָ  ַהּגַ

ֵלָמה  ְמִקיִמים ְמִדיָנה שְׁ
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טֹו ּגֵ מֹו ְיהּודֹון ּבַ ה ֵמת ּכְ ּסֹוף ַאּתָ  ּבַ
ְרְלּבֹורֹו ה, ִאישׁ ַהּמַ  ַאּתָ

ֶלְך חּוֵסין  ל ַהּמֶ ית שֶׁ ּצִ  ֵאיפֹה ַהּמַ

ִריְך ְלַהְדִליק ְלָך ֵנרֹות ּצָ ו שֶׁ  ַעְכשָׁ

 ְוֵנרֹות ְוֵנרֹות ְוֵנרֹות 

ָתו ֶגב יֹוֵרד ֵליל ַהְסּ  ַעל ַהּנֶ

ֵתל ָאִביב ה נֹוֵפל ַעל ָהֲאָבִנים ְבּ  ַאּתָ

ית ּכֹוָכִבים ֶחֶרשׁ ֶחֶרשׁ  ַמּצִ

ָקַפִים  שְׁ רּו ְלָך ַהּמִ לֹא זֹוֵכר ִאם ִנְשּׁבְ

ג.

ֶמשׁ ַלֲעלֹות נּו ַלּשֶׁ  ּתְ

ָלה ְלַהְפִציַע  ְלַמְלֲאֵכי ַהַחּבָ

ין ו ַרּבִִ דֹון ַעְכשָׁ ְכּתָ ִעם ַמְלֲאֵכי ַהּזָ ּבַ  ִהְסּתַ

 ַמְלֲאֵכי ַהּקֹוָאִליְצָיה

יַח שִׁ  ְוִעם ֱאלֵֹהי ִצְבאֹות ַהּמָ

ּסּוֶריָך  לֹא ָיאֶסר ָעָרָפאת ִיְגַאל אֹוְתָך ִמּיִ

 ְיהָֹוה ִיְגַאל אֹוָתנּו ִיְגָאל ִיְגָאְלָך 

נּו ּלָ ל ּכֻ א שֶׁ ִאם ִאם ִאּמָ ְלָסא ְדּ  ּפֻ
ָאַהְבּתָ ים שֶׁ שִׁ ל ַהּנָ  ְקָלָלה ַעל ּכָ

ָבה ְלֵלָאה ִסיָסה עֹוד ַמֲחשָׁ ָקִדיַלק ַהּגְ ם ּבְ ן שָׁ  ּתֵ

יא ָהֵאֵלַגְנִטּיּות  ֵנט, שִׂ ִמיד, ֵשָׂער ְמַהּפְ  ְרהּוָטה ּתָ

 ֵמֶחְשּׁבֹונֹות ַהּדֹוָלִרים ְוַעד ְלַהר ֶהְרֶצל

ָוָיה ְלּ ה ּבַ ְכּדָ  ְוֵאיֶזה ָיָפה ָהְיָתה ַהּנֶ

ִסיְך ַצ'אְרְלס יל ְקִליְנטֹון ְוַהּנָ  ְלַיד ּבִ

ה ֶסֶנשׁ לֹום ַחּנָ לֹום ֲחֵבִריקֹו, שָׁ  שָׁ

ָכה ְהּפֵ לֹום ַלּמַ אֹודֹור, שָׁ לֹום ּתֵ  שָׁ

הּוִדים ָהְפָכה ִליהּוָדה  ְמִדיַנת ַהְיּ

ָברֹות י ַהְקּ ָבּתֵ ָך ְבּ לּו ֶנְגּדְ ּלְ ְיָלה ּבֹו ִהְתַפּ ּלַ  ּבַ

ל ּדֹורֹות יק לֹו ָעֶול שֶׁ יק ְוַרע לֹו ָהַרע ְוַצּדִ ּדִ  ַהּצַ

 ְסָרק ּוְסָרק, ַהּכֹל ְסָרק ּוְסָרק

ר ְמָלָכיו ִכּכַ ל ַעם ּבְ  ְוָתִמיד שׁוּב ִסְבלֹו שֶׁ

ַלח אֹוָתנּו ָלמּות ֶלְך שָׁ ִוד ַהּמֶ  ּדָ

שׁ ם ִלְבנֹות ִמְקּדָ ּלָ ל ֶאת ּכֻ לֹמֹה ִנּצֵ  שְׁ

ם ת לֹא ָהְיָתה שָׁ ר ֶלֶחם ִלְרפּוָאה ַלּמֵ ּכַ  ּכִ

ים ָדשִׁ קֶֹדשׁ ַהּקֳ ָהב ְבּ ְסֵלי ַהּזָ ין ּפִ  ּבֵ

ֵלִויְזָיה ֵישׁ ִעְדּכּוִנים  וַּבּטֵ

ו ָמֵעאל, ִיְצָחק ְוֵעשָׂ  ַיֲעקֹב, ַאֲהָרֶל'ה, ִישְׁ

 חֹד ָחלּול, חֹד ֲחִנית

ין ֵׁרת, ַרּבִ  ַמְלֲאֵכי ַהּשָ

לֹום  ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ

 ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון

ָרֵאל ין, ְשַׁמע ִישְׂ ָרֵאל, ַרּבִ  ְשַׁמע ִישְׂ

ֶרְך ְלִאיִכילֹוב ּדֶ ָדְמָך ּבַ ְתּבֹוֵסס ּבְ  ּתִ

ַעם ָהָיה   ֵאי ּפַ ָרה ְלָכל ִמי שֶׁ ּקָ  קֹוֶרה ְלָך ַמה ּשֶׁ

 ֵמֵאֶפר ְלֵאֶפר

ה  ַאּתָ

לֹום  ַהּשָׁ

 ֵאֶפר ְוָעָפר

ֵרָפה ֵרָפה, ַאִחים, שְׂ  שְׂ

ֵרָפה ֵרָפה ֲאָחיֹות, שְׂ  שְׂ

 ָעָפר ְוָעָפר

ִים  ְלַיד ַהחֹול, ָקרֹוב ַלּמַ

ים ּלִ ְמַעט שֹׁוְמִעים ֶאת ִרְשׁרּושׁ ַהּגַ  ּכִ

ין ַהְיִרּיֹות ְוקֹולֹות ַהְיָלָלה  ּבֵ

ין ַרּבִ  ָירּו ּבְ

ין ַרּבִ  ָירּו ּבְ

 ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים

ין ַרּבִ  ָירּו ּבְ

ין ֵמת ַרּבִ
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לִּי ַהיָָּקר ָאח ׁשֶ

לִּי ַהיָָּקר ָאח ׁשֶ

לִּי ַהיָָּקר ָאח ׁשֶ

לִּי ַהיָָּקר ָאח ׁשֶ

גַּם

ִאם

ֵאין
ָ לְך

ָאח

ּתֹאַמר

לִּי ַהיָָּקר ָאח ׁשֶ

ֶהוּ נִכְנָע יֵׁש ְבּכָךְ ַמּשׁ

ֶהוּ ַאלְמוִֹתי יֵׁש ְבּכָךְ ַמּשׁ

הוּ ּפִלְִאי ֶ יֵׁש ְבּכָךְ ַמּשׁ

ֵמיִמי הוּ ׁשְ ֶ יֵׁש ְבּכָךְ ַמּשׁ

ָאח 

לִּי  ׁשֶ

ַהיָָּקר

ָאח 

לִּי  ׁשֶ

ַהיָָּקר

לִּי ַהיָָּקר ָאח ׁשֶ

יואב עזראאגדה אלוהית

יֵׁש דּוֵֹמם

יֵׁש צוֵֹמַח

יֵׁש ַחי

ֵּר יֵׁש ְמדַב

וְיֵׁש ֵספֶר

ׁשֶהוּא

לֹא

דּוֵֹמם

לֹא

צוֵֹמַח

לֹא

ַחי

לֹא

ֵּר ְמדַב
בֲַּאָמְרךָ

יֵׁש

ֱאלִֹהי

יואב עזראהאלוהי
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ִרי לִדְחֹס לְיוֹם ֶאָחד כַּּמָה ָמָחר עוֹד ֶאפְׁשָ

ֶמׁש ֲארוֹנוֹת ׁשֶל מוֹפֵת דְּלָתוֹת נְִטָרקוֹת בָּזוֹ ַאַחר זוֹ ׁשֶ

וְָהעוֹלָם ַהּמוֹפְִתי כָּל כָּךְ ַהְרבֵּה דְָּבִרים טוִֹבים בָָּארוֹן

ַמיִם דְּלָתוֹת נְִטָרקוֹת ֶמׁש ֲארוֹן ַמצְֶהֶבת ׁשָ ֶמׁש וְׁשֶ ֶמׁש וְׁשֶ ׁשֶ

בְּסוֹפוֹ ַאּתָה ַמֲעדִיף ֶאת ַהּסֻלָּם ָהעוֹלָם הוּא ִטּפוּס ַעל ֵעץ ׁשֶ

יואב עזראהסולם 

ּפַַעם ְבּיֵָרַח כָּחֹל ִמזְדַּנְִּבים

ַהזְֵּאִבים לְַבדָּם

לִׁשְאֹב ִמן ַהדָּם לְַמְרגְּלוַֹתי

האשמות־נְׁשָמוֹת בָּאוֹב עוֹלִים

פָָתיו ַהּמֻכְּתָׁשוֹת ְׂ ְמלְַקִקים ש

ׁשֶל יְֵרִחי, כְַּחלְַחלִּים

ַעפְַעּפָיו ָהֲעצוִּמים, ּתֻּמוֹ ֶאל מוּל

ַהַחּמָה ַהְמפֻיַַּחת )ֲהֵרי ּפִילַגְׁשוֹ ַהּמְצוּיָה זוֹ(

זְֵאב בּוֹדֵד בְּלֲַהָקתוֹ נוַֹתר

כְּיֵָרַח כָּחֹל לְֶקַרח בְּדִידוִּתי ׁשָם

ּפַַעם בְּיֵָרַח כָּחֹל נוַֹתר – 

נוֹפֵל ָעלָיו ַהּסַד 

יֵָאֵמר ָעלָיו כִּי ָהיָה 

לְלֹא ָספֵק

ֻמכֵּה יֵָרַח. 

מישל פלצ'יק¤
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דוֹת בַּּסְַבּכָן פְִּטּפוֵּטי ּפְֻחלָצִים וְׁשֵ

נִזְֵרי ִסְרּפָדִים לְַמלְכַּת ַהּמַאי לֹא

יָרֵתנוּ  ךְ ֶאל ַמֲאַרג ׁשִ ּתִּמָׁשֵ

ּפִיפֵַּטת נְִטיפֵי ֲחלוּצוֹת ֵקץ 

רוֹת ַהַחָמּה ָהַאדְמוֹנִית, ָאנוּ ׁשָ

רוֹת וְּמַרּקְדוֹת  ָאנוּ ׁשָ

ָסִביב־ָסִביב

יֵרנוּ ֵהן לֹא ּתַַעְרגוּ לְׁשִ

ּ ּתַַהְרגוּ לִפְזִיזוֵּתנו

נְָהב וְַאְבַקת חוֹל  בְִּחיּוּכֵי ׁשֶ

לְַהצְדִּיק ֲעִריִריּוֵּתנוּ 

כִּי ַמלְכַּת ַהּמַאי לֹא ּתָׁשוּב 

לְַחלְּצֵנוּ 

ּתַַעזְֵבנוּ לְֻתּמנֵוּ  וְַהלְוַאי ׁשֶ

כִּי ֲאנְַחנוּ ּפוֲֹחדוֹת כָּל כָּךְ 

לְָעְקפֵנוּ 

בְּנִיחוַֹח ַהדְּיוֹ ַהּפָג,

ַמלְכַּת ַהַמּאי ּתוֹפִיַע בְּכָל

דְּפוּס, וְּבכָל פוֹנְט ְמֻעּקָל

ּתוֹפִיַע.

יָפִָתי כַּּמָה ָקַמלְּתְ 

לֹּא זָכְַרּתְ    וַּמה יְדָעוּךְ ׁשֶ

נִַאצְּתְ ַמלְכוֵּתנוּ.

מישל פלצ'יקלמלכת המאי 

בְּעוֹלָמוֹת ֲאֵחִרים יֵׁש עוֹלָמוֹת ְמַאֲחִרים

בְּאוּלַּמוּת ֲאֵחִרים ֲעלָמוֹת ַמְקדִּימוֹת 

ֶאת ָהַאֵחר 

בְִּסְחרוּר ֲחצִָאית ּפֲַעמוֹן 

בֲַּהלוּמוֹת 

ַהִבּיג בֵּן ְמצַלְצֵל ּפֲַעַמיִם 

לְֶאָחד וּלְַאֵחר

וְָתִמיד זוֹכֵר לְַאֵחר

ַרק לוְֹקִחים אוִֹתי כְּמוֹ ַהּקוְֹקֵטילִים ָהֵאלּוּ ׁשֶ

ָקדִיָמה וְָאז ּתִָמיד

ָאחוָֹרה.

מישל פלצ'יק¤
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יּוֹת ִמּתַַחת לֵָעינַיִם  ּקִ ַ ֹּ נוּ בַּש ֶהֱחַרְשׁ

ּפַַעם ָהיִינוּ ִמְתַמְתּחוֹת לְאֶֹרךְ ּפַּסִים זְֻהבִּים

לַיִם, ְרפֵי יְרוּׁשָ ַׂ בַָּהְקנוּ בֲַּהדַר ַחצְרוֹת ש

לַּמְַרָאה ָהיָה ַמגַּע זָָהב וְִהיא ָהיְָתה

ּ ְמפַּסַלְָתּנוּ ַעד כִּי ָקפָאנו

ֵמאוֹתוֹ ַהחֹם ָהֱאלִֹהי.

ֲאנִי ְמִבינָה ֶאת בְֵּרכַת ַהּזָָהב

ִהְתַחּקֵית ַאֲחֶריָה, ׁשֶ

ל ַהּטְרוּפִים ֶאל מוּזֵאוֹן ַהפְָּסלִים ׁשֶ

כַר ָהֻאכְָמנִיּוֹת וְזְִמַרת ִמׁשְּ

ַהּקוִּקיּוֹת.

נוֹת אוֹר יִלַּלְּתִי ִאּתָךְ ׁשְ

ַׂק, יָּצָאת ֵמַהּש כְּׁשֶ

נָגְַענוּ בְּכָל דָָּבר, ׁשוּב ּתַָחְבנוּ 

ֶאת ַהיָּד כֻּלָּּה לַגָּרוֹן,

ַּע – – נְָּתנוּ לָנוּ זָָהב ַמְסּפִיק ַרק לְֶאצְב כְּׁשֶ

ּ ָעְבדוּ ָעלֵינו ֶבת ׁשֶ ֲאנִי חוֹׁשֶ

בֵָּעינַיִם,

גֲָּעׁשָה ִמּתוֹכִי, ִעם כָּל ַהיְרֶֹקת ׁשֶ

נְִמְלֵאִתי ִסּפוּק ִרגְִעי

ְבּתִי  וְׁשוּב ׁשַ

לְַהֲחִריׁש ִמּתַַחת לֵָעינַיִם.

הוּ בְֶּהְחלֵט נְִרדַּם ֲעֻמּקוֹת בְּתוֹכֵנוּ, ֶ ַמּשׁ

ּ ֲאָבל ָאנו

נָה ִמיֵָּמינוּ, לֹא יָדְַענוּ ׁשֵ

ֶאלָּא בְּאוָֹתן כְּמוּסוֹת זָָהב. 

מישל פלצ'יק¤

ֵאלְַתכֶם לִׁשְ

כָּל ַהנָּ"ל ֵמִאנְְסִטינְְקט ׁשֶל דְּגִיגָה

ַהלּוֹכֶדֶת בָּּה ֶרׁשֶת 

אוֹ ּפְַרּפַר ַהחוֵֹבק ַאְספָנָיו.

דוֹת וְֵאינִי בַּיָּם, ָׂ ֵאינִי בַּּש

דָּה, ְמֻקּפֶלֶת ֵהיֵטב ִ ֲאנִי ַעל ַהּשׁ

לְַאַחר ִהְתַעְרבְּלוִּתי בִּדְִחיָסה

ִעם ַהכְִּביָסה ַהְמלֻכְלֶכֶת לְַמּכוֹנָה.

נִי. כֻּלָּּה צַָבְעּתִי ָאדֹם ׁשָ

ַעל ֶקֶרׁש, יָדְַעּתִי כַּּמָה צוֵֹרב ַהחֹם

ֵר. ַעל ְמנָת לְִהְתיַּשׁ

דָּה – ִ ו ַעל ַהּשׁ ַעכְׁשָ

ּתִי ֶאת כָּל ַהגּוּפִים ָהֲאֵחִרים, לַָבׁשְ

זֶה בָּא לִי ֵמִאנְְסִטינְְקט,

ִמּטֶַבע.

מישל פלצ'יק¤
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קוֹל ּתְהוֹמוֹת ּפְנִיָמה

ָסלְלוּ  בִּי  ַסף.

ִמּפֹה וָָהלְָאה – ֻחְרבָּן 

)דְַּבׁש בְּיִּסוִּרים זֶה יֹפִי מוּזָר(.

זוֲֹחלֵי לָׁשוֹן

ִסּפְחוּ ָעלַי ֲאׁשָמוֹת:

                ַרק ֵאינְטוֹב ֵהנֵץ ִמּמְךָ;               

יל.                 ַאָתּה זֶַרע לְַהכְׁשִ

כְָּרַמי ִהְמצִיאוּ צֵל

ַאךְ לֹא ִהְמצִיאוּ ּפְִרי

צֶפַע לַָהט לְַרגְלַי

זֶה יְִהיֶה בְּנִי

עומרי דנינוקול תהומות 

מוּגָף ִמן ַהּמַיִם

ֲאנִי דּוֵֹרׁש אוֹת

)יֵׁש ֵמידָע ָאסוּר בִּי לְִראוֹת(.

בֶָּאגְרוֹף ַהּזֶה

ִהְסּתַבְּכָה לִי ָהַעיִן

ִמזְדֶָּרזֶת ַמֲאָמץ לְַהפְִקיַע – 

ּתוִֹריד ּתַ'יָּד. 

ּתוִֹריד ֶאת ַהיָּד.

)ֵאיךְ ִהגְַּענוּ לָזֶה(

לִּטוּף ָרזֶה

ֶרגֶל ֲהדִיפָה 

נְִעיָמה בְָּעלֶה

עומרי דנינו אות
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כָּל ּפְדוּיַי ַאְבָקנִים לָרוַּח.

חוְֹטִאים לְַמיִם  ֲעֻמּקִים

ִהצְִמיחוּ גֶֹּמא כּוָֹתִרים;

גֶֹּמא זֶה לְֻחלְצָה

וִּמּזֶה ִמכְנַָסיִם

וְזֶה לְִסיָרה

ׂ וִּמּזֶה ִמפְָרש

וְגָדוֹת לִי קוְֹראוֹת:

חוֹל בֶּגֶד ֻמּתָר לַחוֹף

ָאר – נָָהר וְדִין ַהנְִּשׁ

עומרי דנינו¤

בֵּינוֹת גְֻּמַחת ׁשֶֹקת

לְׁשֶֹרׁש ִאילָן

בְַּׁשַער בֶּן ַרבִּים

מוּנְָחִתי

גּוּף־גּוּפָה – לְגוּפָּה

ִמן ַמדְֵמנַת ַהגֶּפֶת

ְמגִיָחה ִאּמִי בְִּׁשחוֹרוָּתּה

בְִּׁשנוֹת ֵאׁש ְמתוּנוֹת

גּוֹדֶדֶת בֱָּאלוּלִים

ּפַג ּתְָמִרים.

ֲאִביב יָדַיִם ַמנְחוֹת

בֶֹּסר ְקָרִעים גְּזִיִרים לַוֵֶּׁשט

וְּבֶרגַע זֶה ַהְמַעכֵּל

)חוֹצֵה ַהזְַּמן – ַעד ָאז וֵּמָאז(

ַמבָּט לוֵֹעס ַמבָּט

ַעד ָהֳאַבס

בְַּׁשַער בַּת ַרבִּים

קוֹל בִּי ַהבָָּׂשר ּתֶֶקר

וְּביַנְקוִּתי יָדְַעּתִי

ֹ דִּין יֶלֶד ֲעקוּר ֵעינֵי ִאּמו

כְּדִין ּפֶגֶר

עומרי דנינו אפילוג
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אני הולך לבקר את, אתה יודע את מי, את מי אתה הולך לבקר, את 

אתה יודע את מי, את אתה יודע את מי אתה הולך לבקר. מזה זמן 

רב שאתה הולך ומבקר את אתה יודע את מי; מבקר אתה את אתה 

יודע את מי אחת לכמה זמן. הוא גר לו הרחק, אתה יודע היכן, 

הוא גר לו הרחק מעבר להר, אחר האגם, הוא מתגורר, אתה יודע 

עם מי, ואם אתה יודע עם מי, אתה יודע היכן; הוא גר לו הרחק, 

בין שבילי הנהר, מעבר להר, אחר האגם. בסמוך לו שוכנים עוד 

כמה בתים נמוכים, אתה יודע מי גר שם. עם שחר אצא לבקר את 

אתה יודע את מי, אכנס אל הרכב אל אתה יודע היכן, הרחק, בין 

השבילים, מעבר להר, אחר האגם, לא אאחר להגיע, מסרו לו שאני 

כבר כאן. בחדר השינה ניצב השולחן, בכל מקום אליו אני בא, 

אני בודק אם ישנו שולחן כתיבה, כדי שאוכל לשבת ולכתוב. אם 

אין בנמצא שולחן כתיבה במקום אליו אני בא, אני מרגיש עצמי 

כסהרורי עד כי מוכרח אני לצאת החוצה לנשום אוויר, או להתעופף 

דרך החלון, או דרך נקב מנעול הדלת. השטן לימד שלא יוצאים מן 

אותו הפתח שבו באת, זאת משנת השטן. אם אין שולחן כתיבה, לך 

אל המטבח, ושאל את מארחיך אם מוכנים הם לעשות הסבה של 

שולחן הארוחה לשולחן כתיבה; הכתיבה נוראית עליי לאחרונה, 

אני לא רושם דבר, על אף שדירתי מלאה שולחנות; ברשותי שולחן 

רועי כספי אני הולך לבקר את

בחדר השינה, בחדר הסלון ובמרפסת; המרבה בשולחנות מרבה 

בכשפים. די לי בשולחן כתיבה אחד, שולחן אחד לו, שולחן אחד 

לאורח. שולחן עליו אוכל לכתוב, כבר העיפרון המחודד מחכה 

לו שם עבורי על שולחן הכתיבה. שם אכתוב את משנת השטן, 

מחברת כשפים אחת; לא מחברת הנחיות למעשים זרים, אכתוב 

את דרשותיו, זאת תהיה כתיבת הממלכה; בבקרים אקום מהשולחן 

ואביט מהחלון אל שבילי הנהר, אל האגם ואל ההרים שבאופק; 

אכין לי כוס קפה ואניח על שולחן הכתיבה, אלגום מכוס הקפה 

ומיד ארדם, לשעה עצלה אחת, באור בוקר רך, ומיד לכשאקיץ אז 

אשוב למלאכתי; מארחי עוסק כמובן בענייניו שלו, הוא לא שואל 

אחר כתיבתי ואינו דוחף את אפו המחוטט, הוא בחדרו לשולחנו 

יושב וכותב; וכשאצלו ערב אצלי שחר, וכך להפך, כשאני רושם 

את המשניות לשולחן השחר בדוקטרינה הרבה והמפותלת שלו הוא 

ככל הנראה כבר רכון לשולחן הערב; אנחנו יכולים להתראות רק 

בשעה המיועדת, בשעת חציה ואף זה מפגש לשבריר אחד; אני 

רואה את צלו מתבדר לו בין הזמנים, והוא רואה את דמותי על 

שולחן הכתיבה, כשכלי הכתיבה ניצב בידי. אני שם כבר, אתה יודע 

אצל מי, כבר מספר ימים. בדירתי לא יכולתי לכתוב את המשנה, 

מוכרח הייתי לחצות את ההר ולחצות את העמק, את האגם ואת 

שבילי הנהר; אתה יודע מי חיכה וציפה לבואי. חניתי את רכבי 

בשביל הגישה, הרוח פיזמה בשירה חרישית וציפורי השיר החרישו 

למשמע שירת הרוחות החרישיות, ואני את רגלי הוצאתי מרכבי 

ופסעתי בשביל ורק תיק בידי, וחלפתי דרך פני פתח אחד, אתה 

יודע היכן, ואז חלפתי דרך פני פתח שני, עד שעמדתי בעד דלת 

אחת, שהיתה נפתחת למשמע קולי, ונכנסתי בעד הדלת האחת, 

והגעתי, אתה יודע אל מי, שהיה כעת בשעתו, ולא רציתי להפריעו 

אף לא לבטלו ממלאכתו, לכן הילכתי הישר פנימה והבטתי בשולחן 

הכתיבה ובכלי הכתיבה ובכורסה לצד, וחלון עם וילון שאם הסטת 

אותו יכולת לראות את שבילי הנהר ואת האגם הכחול הרחב וההרים 

הגבוהים שם הרחק באופק; ובכרית קצה האמה הסטתי מעט את 

וילון החלון והתיישבתי לנוח רגע על הכורסה. פתאום דבר משונה 

אירע, השעון צלצל והפריעני כי השעה כבר מאוחרת, ככל הנראה 

לא שמתי לב וכבר צהריים ותכף יסתובב מפתח הערב, ואראה, 
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את אתה יודע את מי, את צילו מתהלך בדירה, וידו ארוכה ותמיד 

מטיילת כמו הלך על הקירות בזוג אצבעות ובציפורניים שורטות, 

אך בלא כל רעש, כחתול המתהלך על הקירות אחריו, כמו אחר 

ראשו, לצד כתפו, ואפו המחוטט, בצילו על הקיר, אפו הארוך 

ועיניו, מחזה בלהות. אך הוא ראה אותי מתעורר באחת מן הכורסה 

ואצבעותיו נותרו כך דוּמם על הקיר, כשני מחוגי השעון שפסקו 

לפתע מלפעום, כמו חיה שעוצרת מול חיה מסוכנת ממנה, כך אני 

קפאתי במקומי, ואצבעותיו כמו חלפו חזרה אל בין השעות. ידעתי 

כי זה זמן טוב שאלך מעט אל הכיור וארחץ את בד פניי שהיה 

מרופט כבר אחר הנסיעה והתנומה הבלתי צפויה שנפלה עליי, עבודה 

רבה עוד לפניי; עליי לשבת אל שולחן הכתיבה בקרוב ולכתוב. 

לכן ניגשתי אל חדר הרחצה ושטפתי את פניי, הורדתי את משקפיי 

מעיניי והנחתי אותם בסמוך, על הכיור הלבן, עיניי שטפו במים, גם 

כן מצחי ולחיי, תפסתי במגבת, שאתה יודע מי שמר אותה עבורי, 

ויבשתי את פניי, וכשסיימתי כל זה השבתי את משקפיי וחזרתי אל 

החדר. עיניי החלו נעצמות שוב ולא יכולתי להתחיל בעבודתי. שינה 

המגיעה בחטף מבלי כל כוונה אינה שינה שלמה באמת, חסרה בה 

מידת החירות אשר ישנה בשינה המיועדת. בתהליך עבודתי ערך 

רב יש לשינה; ושינה שלא באה עם שקלול השעות אינה שינה. 

כבר מזמן שאני נחשב לעצמאי, מאז שקיבלתי את הירושה איני 

דאוג לפרנסתי אלא רק למקום כתיבתי, הוא אינו דואג לפרנסתו 

אלא רק למקום כתיבתו, סידרתי שולחן במיוחד בשבילו כדי שישב 

ויכתוב את משנת השטן. מעטים הם אלה הרשאים לבוא עד כאן 

ושהרחיקו לכת עד כדי כך; אני עוקב אחריך כבר זמן ארוך עוד 

טרם באת, הכנתי את ההרים ואת העמק, את האגם ואת שבילי 

הנהר כדי שיבוא עד כאן. 
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וְּבכֵן ַהזְַּמן ָהָאדֹם ִהְקדִּים ִבּי.

ְבּתִי ֶאת ַהזְַּמן ָהָאדֹם ַ לֹא ִחּשׁ

גַָּמְעּתִי כַָּרְעּתִי בִּּתְַרּתִי כַָּמְהּתִי

כִּּתַּתִי יְֵרכַיִם ְבַּאּמוֹת

כָּךְ ִהְתַהלַּכְּתִי בֵּינְךָ וְעוֹדֶנִּי ֲעדַיִן ָאְמנָם וְּבכֵן

ְקִריְסַטל־ֲחָבִקים בִּלְׁשוֹנִי.

צִוּוּי בְַּמִּחלָּה

וְֵאיזוֹ דְִּריָסה

וְּבכֵן ַהזְַּמן ָהָאדֹם

ֻמְקדָּם, ָאְמנָם

זְַמן הוּא

ֶעה לְפְִתִחי. יְִּשׁ ֲאנִי ֻמנַַּחת בֶַּמְּטִרים. ׁשֶ

ִהְתכַּנֵּס ֶאל ַהגְִּרימוֹת ַהדַּּקוֹת בְּיוֵֹתר כְּׁשֶ

וָּמה ַעל ָהֲאמוִּרים?

ֵאִריִתי בֲַּחלוָּקה יְִּתַרצְּנוּ. ְשׁ ׁשֶ

ֵאִריִתי בֲָּעִמידָה ְשׁ

ֵאִריִתי בַַּהפְָסָקה ַהגְּדוֹלָה ְשׁ

ֲאָבל ֵאינָם

ִהְתנַצְַּבּתִי בְֵּחיִקי. נִצְַּבּתִי ׁשָם

ִעּמָדִי לְַרֵחם.

לְִהְסּתַגֵּל בִַּמּלְמוּלִים

ּתֲַעבֹר ֲעבוּר ׁשֶ

דּוּלִי ַעל ִקּפוּלִי וְׁשִ

וְכַּמָה ֻהגְזְָמה ַהנְִּסיגָה ֶאל בַּיִת

וְׁשוּב ֵאינִי ֶאלָּא לִזְחֹל ִעם ַהכְּמוִּסים

ּתֲַעבֹר ֲעבוּר ׁשֶ

בַּּמַדְֵרגוֹת ָהֵאלֶּה ִהְתכַּּמַּתִי 

ִהכְּתְַמּתִי צֵל לַּמַבִּיִטים ַהנְִּשׂכִָּרים

ת וְגַם זָָהב לֵאמֹר ים דְִּריכוּת־ֶעֶשׁ ְמִביׁשִ

ּתֲַעבֹר ֲעבוּר ׁשֶ

בְִּבֵרכוֹת ַהנְּבוִּבים, בְִּתלִיַּת ַהּסְמוּיִים

בֵּין ָהֶעצֶם לְִטִריּוָּתּה ִּי לְִסחֹר בָֻּאְמדָן ׁשֶ ִהְתּפַנֵּיִתי ִעם גַּב

ִהיא ְמִסיָתה ֶאת ַהבּוֹלְִמים, לֹא ַמדִּיָחה אוְֹתךָ לֲַעבֹר

ֵהם בּוִֹהים

ֵהם ּתוְֹבִעים ִמּמְךָ לֲַעבֹר.

גל עזרןעבור שתעבור

ֵאין לְךָ ְרחוֹב. לֹא נֶֶמק־זָוִית.

ִמּטָה ְקרוָּעה. וְֵאיזוֹ דְִּחיָּה.

ֵאיזוֹ ַמֲהמוָֹרה וְֵאיזוֹ זְכִיָּה

ֵמֲאחוֵֹרי ַהכְִּריָעה ּתֲַעבֹר

ּתְִסּתַּפֵן בְָּרחוִֹקים
ְ לְּׁשֵם כָּךְ ּתִדְרֹך ׁשֶ

לְּׁשֵם כָּךְ ּתֵָרגֵם ׁשֶ

ֶמׁש ֶ ל ַהּשׁ ִהְתַעוֵּת בִּזְִחיחוָּתּה ׁשֶ

ֵמׁש ֶאת ַהּמוֹדִיִעים ַהְשׁ

ּתֲַעבֹר נְִתּפַלֵּג לְֵמיָתִרים ֲעבוּר ׁשֶ

נְִתַרצֵּן ִעם ַהלְָּבנִים

ּתַּקֵף ּתֲַעבֹר נִׁשְ ֲעבוּר ׁשֶ

ּתֲַעבֹר ּתַּקֵף בְַּבּדִיָחה ֲעבוּר ׁשֶ ֶאְשׁ
ֲאנִי וְּרצִינוִּתי נִדֵָּרךְ

נִנְקׁש בֵּינוֹת דְָּבִרים

ּתֲַעבֹר. וְּבכֵן, דְָּבִרים. ֲעבוּר ׁשֶ

ִהְבהוִּבים כָּאן לֲַחצִיָּה

ּתֲַעבֹר לְֶחצְיוֹנִי ַהּמְַמּתִין ׁשֶ

לֹּא ָהיְָתה ְמלִָתי כְּפִי ׁשֶ ִׂ נִגְֶרֶמת ש

ְמךָ לְִהְתַרצֵּן זְִריָקה ֶאל כָּל ַהגּוֹלְלִים ֶאת ׁשִ

בְֶּחזְיוֹנִי ֶ זִּקוֹת לָרוַּח וּלְַמה ּשׁ
ָ ֵאינְךָ ִהנְּך

אוּלָם ַרק דְִּריׁשָה

לִגְדּׁש ֶאת חוֹל ַהפְּגִָמים

ּתֲַעבֹר נִזְדַּכֶּה ַעל ַהּמַבִָּטים ֲעבוּר ׁשֶ

וַּמֲחלִיִקים ֶאל בֵּיְתכֶם

ֲאנִי וְִהנִּי

ּתֲַעבֹר ֲעבוִּרי

לֹּא ּתְִהיֶה ַהְבּדִיָחה ׁשֶ

לֹּא ֶאְתּפֵָקד ֶאל ַהיּוֹם ׁשֶ

ִּין ֶאל ּתוֹלְדוֹת לֹּא ַאלְב ׁשֶ

יְלֻדַּת ָהֲאָריוֹת ַהּמְַרּתִיָחה

ִאבּוִּקים.
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כְָּבךָ. בְַּחן ֶאת ָהֶאְמצִָעים. בְַּחן ֶאת ִמׁשְ

ַאּתָה בֵּינֵיֶהן כְמוֶֹתיךָ כֹּה זָרוֹת כְּׁשֶ ֲאבוּקוֹת ׁשִ

ַהְבֵחן בְִּתְמרוֹנַי, בְִּבגִידָָתם

ֶאְתַחדֵּׁש בְִּבגָדַי ׁשֶ

בִּצְלִילוָּתם

ּתֲַעבֹר ֶאְאדֹּם כָּךְ בְִּמלִֹאי ֲעבוּר ׁשֶ

ִמבֵּינֵינוּ ֶאְסַתּנֵּן ֶאל ַהבָּּתִים

וְַהֶחדֶר יִדְֶמה לְֶחדֶר

ּתִדְֶמה ַאּתָה לְדִּמוּיִים

ַעל ַאף וִּבזְכוּת ַהדּוּכָנִים

ַעל ַאף וִּבזְכוּת

וֵּמַהנִּּתוּר ַהְמלֻוֶּה ֲאקוֹנֵן 
ִהנֵּה ַהכִּינוּנִים ׁשֶל זָוִיּוֶֹתיךָ

ּתֲַעבֹר כִּוּוּנִים לְֶעְבִרי, ֲעבוּר ׁשֶ

נִיּוֹנִיִּים, יָדְַעּתִי ְ וֵּמַעל לְִבְטחוֹן ַהּשׁ

ִהְסּתְַרבַּלְּתִי ִעם גְּנִיזַת־ֻמּתִָרים

ִהגִּיַע וְהוֹפִיַע וְִהְתבַּדֵּל ַעד ׁשֶ

נִי      )לִי( ַהּקוֵֹרס ַהּמִׁשְ

ְּךָ עוֵֹמד. ִּי ֻמנָּח. גַּב גַּב

ָמְתנַיִם זוֹנְחוֹת.

ּפְִריקוֹת דִּבּוִּרים.

וָּמה ִעם ַהדֶּלֶת

ָמה ִעם דַּלְּתִי כְּרוּכָה

נְִסיגִָתי ְסמוּכָה לַּפְִריקוֹת

לְַקלֵּס ֱהיוֹת ַאּתָה. לְַקלֵּל
לוֹם בֵּיְתךָ וּׁשְ

צֵידָה לֲָאמוִּרים.

ּתֲַעבֹר ַעד ָמַתי ֶאְהיֶה ֱהיוֹת ֲעבוּר ׁשֶ

כֵּיצַד ֶאפְלֹט

ֶאת כָּל ַהדְָּבִרים לְִהְתַרּפֵס

כְמוֶֹתיךָ ַהגְּרוּמוֹת ּתֲַעמֹד ֵמֵעֶבר לְׁשִ בַּדֶֶּרךְ ׁשֶ

וְיַַעְברוּ ָעלַי ַהצֵּרוּפִים

וְִתגֵָּרם
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ו ְמָסֵרב ּמֻנָּח לְצִדִּי ַעכְׁשָ ַמה ׁשֶּ

ּפַָקדְּתִי: קוּם לְִהזְדַּּקֵף, לְַמרוֹת ׁשֶ

ַרק ָראוּי לָקוּם ֶאל ּתוֹכָּה. ֶאל ּתוֹךְ ָהֶעְמדָּה ׁשֶ

ִביל זֶה לֹא ֻמכְָרִחים לֲַחצוֹת אוְֹקיָנוִֹסים בִּׁשְ

ּזֶה לֹא ֻמכְָרִחים לֱֶארֹב לְִמפְלָצוֹת ּתַת־יַּמִיּוֹת בִּגְלַל ׁשֶ

ִריר. ִבילוֹ ֵאיזֶה ׁשְ ַרק ָראוּי לְַהְקׁשוֹת בִּׁשְ ַמה ׁשֶּ

ּמֻנָּח לְיָדִי ּמַה ׁשֶּ לִפְָעִמים ָקׁשֶה לִי לִזְכֹּר, כְּׁשֶ

יו ָרׁשָ )ִמי ִהנִּיַח אוֹתוֹ לְיָדִי?( ַמְרּפֶה בִּי ֶאת ׁשָ

יאוֹ ׁשֶל ַהֶחדֶר,  ִׂ וְנְִרדָּם בְֶּאְמצָעוֹ ׁשֶל ָהאוֹר, בְּש

ו, כְּׁשֶהוּא וְנְִרדָּם, ּפָׁשוּט נְִרדָּם לְיָדִי ַעכְׁשָ

ַמּזִיל ִמּפִיו ֶאת ַמּטְלוֹת ַהּמְִטבָּח, ֶאת בֶָּהלַת 

ְמָטה ִמן ַהנְִּקיוֹנוֹת נִּׁשְ ָהֲארוֹנוֹת, ֶאת ַהּתְבוּנָה ׁשֶ

ָאז, דַּוְָקא ָאז ָעלַי  לִפְָעִמים ֵאינֶנִּי זוֹכֶֶרת ׁשֶ

ֶקר ׁשָחֹר, לִצְבֹּט אוֹתוֹ בְּכַֹח ִמן ָהאוֹר.  לִלְחׁש לוֹ ׁשֶ

ֵמעוֹלָם לֹא ֶהֱאַמנְּתִי לַּטוֲֹענִים לִנְדֹּד בַּלֵּילוֹת 

נְִּרדָּם לְיָדִי  ו. ַמה ׁשֶּ וְלֹא ַאְתִחיל ַעכְׁשָ

ַמְתִחיל לָזוּז וֲַאנִי לֹא רוֹצָה לְָהִעיר אוֹתוֹ. 

רחל אהרוני מה שמונח לצידי

ֵאין ּפֹה ַמה לְִּראוֹת זוֹ ַרק ֲאנִי

ֵּר בְּקוֹל־ֱאנוֹׁש ּתִי לְדַב ִהְתבַּיַּׁשְ ׁשֶ

ַמְרּתִי לִצְעֹק ָמַתי ּתוִֹרי וְַהּקָדוֹׁש ַהְמַהנֶּה נִּׁשְ ׁשֶ

בְּתוֹכִי בָּזֹאת ׁשוֹלֵַח ִהְתנַצְּלוּת יָפָה ִמבְּעוֹד מוֵֹעד ׁשֶ

ּתִגְדַּל יֶלֶד־קוֹנְכִיָּה, לַיֶּלֶד ׁשֶעוֹד ֵאינְלִי: ְסלִיָחה, יָא יֶלֶד, ַעל ׁשֶ

בַַּעת – ִמי. זוֹ ֵאינֶנָּה ְקנוּנְיָה    – ֲאנִי נִׁשְ בְּלוּל־בִּׁשְ ּתְִהיֶה ׁשַ ַעל ׁשֶ

ּמֵׁש לְךָ )וְלִי( בְּקוֹל־ֱאנוֹׁש. ַרק נְִמנַַעת לְׁשַ זוֹ ַרק ֲאנִי ׁשֶ

בַָּקע ִמּמֶנִּי קוֹל ׁשֶל דָּג.

יָצָא לִי ְמַהּמֵם. ְסלִיָחה

הוּ ֵמיִמי. ׁשוּב נוֵֹאם ֶ ָהיִיִתי ֻמכְָרָחה לֲַעבֹר דֶֶּרךְ ַמּשׁ ׁשֶ

ִהְתכַּוַּנְּתִי. ִהְתכַּוַּנְּתִי ְסלִיָחה בִּי ַהּקָדוֹׁש ִמבְּלִי ׁשֶ
ָ ֲאַסּפֵר לְך ֵאינֶנּוּ ַמיִם. ָראוּי ׁשֶ יָּבוֹא ַאַחר כָּךְ ׁשֶ ַעל בֱֶּאֶמת ַעל כָּל ַמה ׁשֶּ

ֵאינֶנּוּ ַמיִם יַכְִאיב לְךָ ְמאֹד. כָּל ַמה ׁשֶּ לֹּא ִמן ַהנְִּמנָע ׁשֶ ו ׁשֶ ַעכְׁשָ

לֹּא אוּכַל, כֶָּרגַע, לְִמנוֹת וְגַם לֹא לְִמנַֹע ֶאת ַהכֹּל.   ְסלִיָחה ׁשֶ

רחל אהרוני שאיננו מים
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צִּמָאוֹן הוּא ַמֲחלָה ְמֻסכֶּנֶת, ַהּטֶַבע ְמנַצֵַּח ֶאת ַהּזְַמן.

ֵׂר ַעל ֵאָבִרים רוֲֹעדִים  לְָחן ְמַבּש ים ַעל ׁשֻ ָּׁשִ זֵר ּפְָרִחים ְמיֻב

ֵבר. ֲאנִי ַמפְנִיָמה ֶאת ַהדְּפִיָקה בַּדֶּלֶת,  ָ כִּדְָבִרים יָפִים ַהנּוִֹטים לְִהּשׁ

ׁשֶת ֵמֶהם לָבוֹא לְַבּקֵר.  ֶאת ַהּמְֶרָחק ֵמַהּמַיִם וְּמַבּקֶ

כֻּלָּנוּ אוֹתוֹ ַהיָּם. ִמְתַאּפֶֶקת לֹא לְָהִקיץ ֶאת ַהנְֵּמִרים.

יָּגֵנּוּ  ַהנִּּסָיוֹן לְַהְמצִיא ַחיּוֹת ׁשֶ

ַמלִּי וַּמֲאָבק ִעם ָאָבק.  ַקע ַחׁשְ וּלְַהכְנִיַע ֲחפָצִים הוּא ִחּפוּשׂ ַאַחר ׁשֶ

יֵׁש ַהְרבֵּה ָאָבק בָּעוֹלָם. 

ֶטת אוֹ ּפְׁשוָּטה  ֶטת אוֹ ֻמפְׁשֶ ֶ ִאי ֶאפְׁשָר לְַהְחלִיט ִאם ַהּתְנוָּעה ִמְתּפַּשׁ

לֲַהָבנָה, ִאם כָּל זֶה ֶהגְיוֹנִי אוֹ ֲחגִיגִי, 
ְ וַּמה יְִּקֶרה לְִחיּוּך

יִּצַָּבע כָּחֹל וִילַּטֵף ֶאת ַהְמַבּקֵׁש לְִהיוֹת, ַמד זֶֶרם חוֹלְָמנִי ׁשֶ

ספיר יונסחירות

ּתִי ֲעבוֹדָה. ְׂ בַּלַּיְלָה ִחּפַש

יטוּט בְַּחלּוֹנוֹת בַּלָָּהה, ַאֲחֵרי ׁשִ

נְִסּתַכֵּם כִּי ָעלַי לְִהיוֹת

ְמַמיֶּנֶת ָעלִים אוֹ לְַחּפֵשׂ 

ֵאלוֹת: נַת ׁשְ נְּתִי ׁשְ אוֹצָרוֹת בֲָּאדָָמה וְיָׁשַ

ַמדּוַּע ַהכֶֶּסף לֹא ַמגִּיַע?

וְַהדְָּמעוֹת ֵאינָן עוְֹמדוֹת 

בַּּתוֹר בְִּמקוִֹמי בְֻּקּפַת ַהחוֹלִים? וְנְִתַענֵּיִתי.

יכוּ לְִהּסֵָחט ַעד ַהּתֹם ַהּזֶה וְַהּתַּפוּזִים ִהְמׁשִ

ספיר יונספירות הדר



48

102

49

102

חורף 02020-1 גיליון 00015

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-

ֲאנִי כּוֵֹתב לְָאדָם טוֹב ִמּמֶנִּי

יֵּדַע טוֹב ִמּמֶנִּי ׁשֶ

ִהְתַעּקֵׁש כְּמוֹ ֶאֶבן ׁשֶ

וְלֹא ִהְתכּוֹפֵף בָּרוַּח ַהיּוִֹמית

ָעַמד בַּּמְַבֶעה וַּבֶהְבֵער ׁשֶ

לֹא ָהיָה מוָּעד.   

יִרים חוֹזְִרים ֵאלַי. ִ ֲאָבל ַהּשׁ

ַמְרּתָם כְּמוֹ ׁשוְֹטֵרי ִסיּוּר בִּגְָמר ִמׁשְ

ֵהם ְמדַוְִּחים לִי. ֲעיֵפוּת ָמָרה 

אוֶֹחזֶת בִּגְרוֹנָם, 

ָחֵסר אוָֹתם ֵריִקים כְּמוֹ בֵּיָתם ׁשֶ

ֵהם קוְֹרִסים לְצִדִּי ֵהם אוְֹמִרים

בְִּסיּוֵּרינוּ ָהֲאֻרכִּים 

לַָמדְנוּ, 
ים טוִֹבים ִמּמְךָ ֵאין ֲאנָׁשִ

ָהפַכְנוּ ְמאוֹת ּפָנִים 

כְּמוֹ בֲַּחלוֹם ַרע וְנוָֹרא

כֻּלָּם ָהיוּ ַאּתָה. 

רעואל שועליאני כותב לאדם טוב ממני 

לֵם ָרצוֹן קוֵֹרא לִי וְנְֶחבָּא ִמּפֹה לְכָאן, כְָּבר יוֹם ׁשָ

ֶאְתעוֵֹרר לְקוֹל בִּּתִי בְִּריָאה, וְַאבָּא כְּמוֹ ֲחלוֹם כְּׁשֶ

זִכָּרוֹן ּתִָמיד ָהיָה. ַאּתְ נִזְכְַּרּתְ בִּי כְַּתּמוּז,

ִריָאה לְפָה אוִֹתי אוֹזִיִריס, וַּבּקְ וְזוֹ ׁשָ

כּוֹר ֶאת ַהּזְִריָחה. נְִמנֵיִתי ֲאָבִרים וְֵהֵקאִתי ְרצוֹנוֹת כְּמוֹ ׁשִ

ּתָר. כָּל צַלֶֶּקת לְִאיזִיס ֻהְקדְּׁשָה, כָּל כּוֹכָב נְֶחַקק ֶאצְלִי ִעׁשְ

ֶאְתעוֵֹרר לְקוֹל בְִּריָאה, וְכָל ָרצוֹן הוּא ַאגָּדָה, כְּמוֹ ֲחלוֹם כְּׁשֶ

ַחר ַמְרִהיָבה, לִּי ַהּמוֹלִידָה, ֵהילֵל בַּת ׁשַ בִּּתִי ׁשֶ

ֶמׁש ֶאל ִאיׁשוֹן ַמֲחִרידָה, ר ׁשֶ ַמי ֶחְרֵמׁש יֵָרַח, ֲאׁשֶ ָ ַהּקוֹצֶֶרת ִמּשׁ

וֻצּוַֹתי נוְֹטפוֹת סוֹפִים כָּל־כָּךְ ְקדוִּמים ּקְ לִית אוִֹתי, ׁשֶ ֵמֵאי ׁשָ

ֶטף־יוֹם ִמן ַהגָּדָה, כְּמוֹ ֵחָמר ֲאנִי נְִקָרע לְׁשֶ ׁשֶ

ַרק נוֹלַד נְִקבָּר לִזְרַֹע ַאגָּדָה? ׁשָם ְרצוֹנִי ׁשֶ

סער יכיןבריאה: חלום 
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את המקדש לאלים הקמנו למען יעמוד על תילו לנצח. הכוהנים תכננו 

את המבנה במו ידיהם, בלי להידרש לאדריכלים. עבדינו חצבו את 

מיטב האבנים, חטבו את מיטב העצים; פועלינו גילפו וסיתתו ביד 

אמן. הכיפה אדירת הממדים, שהפתח העגול בראשה ִאפשר לאור 

השמש והירח לחדור להיכל, נבנתה תוך הקפדה על שיווי משקל 

על־זמני. בד בבד עם מלאכת הבניה, הזרמנו דם חדש אל הגזע, 

למען ימשיך לצעוד לנצח. העמדנו ולדות, שמרנו עליהם מכל משמר, 

מנענו מעצמנו מזון כדי להאכילם, שהרי באותם ימים השתוללה 

הקדחת. נחילי יתושים שזרמו מן הביצות הסמוכות, הפיצו את החולי 

ברחובות העיר. תינוקות רבים מתו. המבוגרים שלקו בקדחת התענו 

בהזיות. הם בהו נכחם בעיניים קרועות לרווחה, בולטות, מזוגגות 

בקרום רירי. בסיוטיהם, הם דימו לראות את עצמם שכובים חסרי 

אונים, בעוד מושא אהבתם נגזל מהם, לנגד עיניהם, במרחק נגיעה 

מידם המשותקת. אף פרט לא נחסך מהם באותם חזיונות, ואף לא 

ניתן להם להסיט את מבטם, לעצום את עיניהם או לכסותן בידיהם. 

הם נאנסו לחזות בַּפולש רודה במושא תשוקתם, רודה את דבשו, 

מוצץ את צוּפו בקול גרגור. איבֵרי הקודחים התעקלו, התלפפו אלה 

באלה כענפי עצים חולים. הם חרחרו, צפודים, עד שיצאה נשמתם. 

חנוכת המקדש הייתה יום אבל. בכיכרות העיר נערמו הגופות. 

אמוץ גלעדי קדחת

לכל עבר משקיף המגדלור, עינו הקיקלופית שולחת אלומת אור 

מסמאת אל סביבותיו. במעגלים חג פס האור על פני המישור רחב 

הידיים, המחושק בהרי חושך רחוקים. האור לא נאחז ביצורי האופל 

ובצמחיו, הממהרים לחמוק בחזרה אל הצללים, אך צמחיית המישור 

נטפלת למגדלור. במשך לילות רבים פיזרה הרוח את זרעי העצים 

אל תוך הסדקים שבגוף הבטון, וכעת מזדקרים מן המגדלור ענפים 

שחורים, זרועות עוועים. ְמאוֹר העין המתגלגלת בּוֹצע את החשכה, 

אך בגוף המגדלור כבר מתפשט ליל האדמה הלח, הטחוב. מעלה 

מעלה מסתעפים הענפים מתוך הבטון, מבקשים להתלפף סביב 

עין המגדלור, לשתום אותה, לשים קץ לשערוריית האור. התנועה 

בהיכל הגדול, הבנוי לתלפיות, השתוחחנו בתחינה לאלים, חוזרים 

במלמול על מילות התפילה שדקלמו הכוהנים. שיווענו לישועה 

ממכת היתושים. אלומת אור מסמאת, שחדרה מן הפתח שבראש 

הכיפה, ליבּנה את המזבח. האור הבעית אותנו; לא העזנו להישיר 

אליו מבט. פחדנו שעינינו ילכדו בו כדג בקרס, כמו הקודחים 

הבוהים בזוועותיהם המדומיינות. בתום הטקס, שירכנו את רגלינו 

אל פתח המקדש. בצאתנו אל אור השמש, חשכו עינינו. הרחובות, 

המדרכות, המבנים, הכול נראה שקוע קמעה. רק המקדש עמד 

על תילו כמקודם. אף על פי שירידת מפלס העיר הייתה מזערית, 

תחושת אימה מבחילה תססה בבטננו. במקום לשעות אל תחינתנו, 

היכו אותנו האלים במכת חולות נודדים. רוע הגזירה התחוור לנו 

בן־רגע. ידענו שעירנו תמשיך לקרוס אל תוך עצמה, מתכסה 

בשכבות של עפר ואפר. צאצאינו וצאצאי צאצאינו ידשדשו בקרקע 

הטובענית, עיניהם מתמצמצות מרוב אבק. מסונוורים נחפזנו אל 

שער העיר, יצאנו אל השדות. טיפסנו במעלה הגבעה החולשת על 

העיר, מתנשפים, דרך סלעים וקוצים. מוכי חמה, קרסנו על ברכינו 

בהגיענו אל הפסגה. את בגדינו קרענו מעלינו, רגבי אדמה פוררנו 

בין אצבעותינו, עפר בָּזַקנו על גופינו, כחייתו פרא שאגנו אל הרוח.

דו־חיים
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נעשית קשה יותר, איטית יותר, אך עין הקיקלופ ממשיכה להתגלגל, 

להסתובב, לשלוח הבזקי אור המהבהבים סביב סביב, בין ההבזקים 

של אפלת המישור. שברי מראות נקלטים לרגע באלומה: סירה נטושה 

על שפת אגם; ארובות מפעלי הנשק, המעלות ענני עשן לבנים, 

סמיכים; ציפור הנחרדת מרבצה, נוסקת מתוך גל אבנים; גדרות 

ממוטטות; גווייה חנוטה, מונחת על ערמת זרדים, ערוכה לטקס 

השריפה; מגרש משחקים, או שמא מתקן עינויים; חיות צהובות 

עיניים, ֶשתילי אדמה מכסים את גופן, מגוננים עליו כשריון צב, 

ורק ראשן מבצבץ החוצה, אורב לטרף. כל אלה מוארים ומוחשכים 

לסירוגין, שוב ושוב, סחור סחור; אך פעם אחת בלבד פוגעת אלומת 

האור במלכת הלילה, גופה העירום גוף אישה, ראשה ראש סלמנדרת 

האש, עיניה מודלקות, דְַרדַר כשרביט בידה, כרסה בין שיניה. 

בלֵיל ליקוי מאורות הם עולים, זוחלים מתוך מחילות אטומות, 

דוחפים את האדמה בגפיהם, בראשיהם, בזנבותיהם, מבתקים את 

קרום הקרקע הפריך ונפלטים החוצה, לראשונה בחייהם. טעם עפר 

בפיהם, ריח עפר בנחיריהם, עיוורון עפר בעיניהם. לא ירח אחד, 

כי אם ירחים רבים תלויים בשמי הכוכב הזה, ירח ירח וליקויו. כל 

ירח מתכסה ומתגלה לפי דרכו, מתווה דפוס התמעטות משלו: בין 

חצאי הסהר המהבהבים מתוך האפלה, מזדהרים כדורים חיוורים 

המוטבעים בצלבים שחורים, במשולשים שחורים, בחישוקים שחורים. 

לאחר המתנה ארוכה לבלי נשוא, תמסֵחי העפר חשו את ההבהוב, 

קלטו את האיתות, נענו לקריאה. הגיע סוף־סוף תורם להתנועע 

על פני הכוכב הזה, לטרוף ולהיטרף בו. על גחונם הם זוחלים 

עכשיו, תחת כיפת השמיים, חשים את חיכוך הקרקע, מגרגרים 

מהנאה. נחיריהם מתרחבים, לועותיהם נפערים, עיניהם נפקחות 

בתדהמה. במקום סבך השורשים הלחים שטרדו את מנוחתם מתחת 

לאדמה, רואים כעת התמסחים את פרחי הענק המזדקרים מהם, 

וניחוח הצוף מסחרר אותם. במקום הרמשים שמהם ניזונו מתחת 

ליקוי מאורות

לאדמה, נגלה להם הטרף האמיתי, הבשרני, שהשתוקקו תמיד 

לרטש ולבלוע: עופות חולמניים, בהמות שאננות. והטבח מתחיל, 

בנעיצת שיניים וגעיות אימה, במשק כנפיים והתפזרות נוצות. הטרף 

מצוי בשפע, והתמסחים מזדחלים ומתנפלים, סובאים ומתפטמים, 

ממלאים את כרסותיהם עד זרא. אבל לא די להם, והם ממשיכים 

בהילולה, מסתערים על להקת סוסי בר, נתלים על צוואריהם ונועצים 

בהם מלתעות מושחזות, מבתקים עורקים, מותירים אחריהם שובל 

גוויות מהופכות, שלשונותיהן משורבבות ומעיהן שפוכים. לפתע 

נדרכים התמסחים: חבטות כבדות, קצובות, מרעידות את האדמה. 

הם נושאים עיניים אל הגבעה המתנשאת מעליהם, שבמדרונה 

שועטת לקראתם מפלצת ענק מכונפת. צווארה הארוך של המפלצת 

שלוח קדימה, זנבה חובט בקרקע, מעלה ענני אבק. מיד מתפזרים 

התמסחים לכל עבר, אך המפלצת כבר בקרבם, רומסת על ימין 

ועל שמאל, יורקת אש, מכה בכנפיה, וחלקם נפגעים, מתהפכים 

על גבם וגוועים בחרחור גרוני. בצווחה צורמנית, פורשת המפלצת 

את כנפיה וממריאה. לאור הירחים המפולחים, היא עפה הרחק 

משם, נעלמת מעבר לגבעות. חבורה מדולדלת של תמסחים מגששת 

סחור סחור. טעם אפר בפיהם, ריח אפר בנחיריהם, עיוורון אפר 

בעיניהם. הקרקע שמסביב התהפכה, שורשיה נעקרו, רמשיה נחרכו, 

בני מעיה נשפכו. התמסחים מריחים את האדמה התחוחה ונתקפים 

געגוע, חשים שהיה להם טוב יותר בחיקה מאשר על גביה. הם 

מתחילים לחפור, לערום רגבים ולבנות תילים. כל תמסח מקיף את 

עצמו באדמה, מתעטף בה, עד שרק ראשו מבצבץ החוצה. כך, 

חנוטים במבצרי אדמה המגינים על גופיהם אך חושפים את ראשיהם 

לחרון השמיים, הם מחכים. להקת ציפורים חולפת מעליהם בצווחות 

לעג. הרקיע מתכסה חשרת עבים, ובהבהוב הקלוש שנותר מזוהר 

הירחים, מאזינים התמסחים לדממת הלילה, מחכים לעלות השחר, 

מצפים כבר לליל ליקוי המאורות הבא, שיביא עימו, בעוד מאות 

שנים, איתות חדש.
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ַהכֹּל יַגִּיַע לְִקצּוֹ בְַּרּפָה־נוּי

בְִּקצֵה ַהּמֲַעָרב.

בַּּמִזְָרח קוְֹרִאים לְַרּפָה־נוּי ִאי־ַהּתְִחיָּה

כִּי לֹא ּתְִהיֶה בּוֹ ּתְִחיָּה. ַרק ִאי־ּתְִחיָּה.

יֵּׁש ָמקוֹם כָּזֶה, טוֹב ׁשֶ

ִבילְךָ. ֲאָבל ֵאין בּוֹ ָמקוֹם בִּׁשְ

ֶמׁש ֶ ַאּתָה ּתְַחזֹר ַעל ַעצְְמךָ כְּמוֹ ַהּשׁ

לֹּא ּתַגִּיַע לְַרּפָה־נוּי. ַעד ׁשֶ

ְברוֹנוֹת ַהלֵּב ָהֶעצֶב וְׁשִ

נֲַעָרה בַּבַּנְק וְּבָקִרים ֲעצוִּבים.

עמנואל יצחק לוירפה־נוי 

לֹּא ִהצְלְַחּתָ לָמוּת, לָׁשוּב לְִטיקוֹּפְיָה בְָּטעוּת ַאֲחֵרי ׁשֶ
ים בֲָּחלוּ בְּךָ ַהכְִּריׁשִ ַאֲחֵרי ׁשֶ

וְַהיָּם ֵהִקיא אוְֹתךָ

וְִקלְַקלְּתָ לָָרָעב ֶאת ַהּתֵָאבוֹן,

וְלְִמצֹא אוָֹתּה ֵריָקה. 

לׁשָה, וְִטיקוֹּפְיָה יְכוֹלָה לְכַלְכֵּל ים וּׁשְ ִ ּשׁ ֱהיִיֶתם ׁשִ

נַיִם. לָכֵן ָעזְַבּתָ, ים וּׁשְ ִ ּשׁ ׁשִ

וְכָךְ ָעשׂוּ כֻּלָּם.

ּתְךָ עוֶֹמדֶת בֶָּחצֵר וְּמנַּפָה ִחּטִים.  ַרק ִאׁשְ

פֶָתיָה ֲחׁשוּקוֹת ִמְטּפַַחת ְרטוָּבה, ְׂ ש

לֹּא ּתַּתִיז ִריָרּה ַעל לְַחמוֹ ׁשֶל ֲאהוָּבּה, ׁשֶ

כְִּאלּוּ ֵמעוֹלָם לֹא ָעזְַבּתָ ֶאת ִטיקוֹּפְיָה.

ִהיא ַמְבִחינָה בְּךָ בְִּבָעָתה, צוֹוַַחת,

ַמכָּה אוְֹתךָ בַַּמֲּערוֹךְ ַאּפַיִם ַאְרצָה.

כֶּלֶב, ְמַסנֶּנֶת, כֶּלֶב ָאנֹכִי,

ַאף ּפַַעם לֹא ָעזְַבּתָ ֶאת ִטיקוֹּפְיָה

ָעזְַבּתָ אוִֹתי.

עמנואל יצחק לויטיקופיה
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ׁשְמוֹנָה לֵילוֹת ָחלְפוּ, וְֶאפֶס יִָמים

ֵָּעךְ ַעל ָקו ַהּתֲַאִריךְ ַהבֵּין־לְֻאּמִי כְִּאלּוּ ּפְָרָטה ֶאצְב

כָה ׁשוּב, וְׁשוּב, וְׁשוּב וָּמׁשְ

ַבע ּפְָעִמים. ׁשֶ

נִי לִפְנֵי ִמי ְמנַגֶּנֶת ׁשָ

ַעל ַהיַּמִים?

 

ךְ כְּמוֹ צִּפוֹר ׁשְחוָּטה ַעל וְַהיֵָּרַח נְִמׁשָ

ַהּמַיִם ַהַחיִּים, ַעל ַהּמַיִם ַהדּוְֹמִמים

ִבים ַעל ַהּסִיר וְּמַחכִּים לְַתְרנְגוֹל,  וְַהּסוֲֹחִרים ַהּסָמוָֹאנִים יוֹׁשְ

וִּמְתלֲַהִמים

כַּּמָה עוֹלָה זְִריָחה?

 

ִמינִי ְ ׁשְמוֹנָה לֵילוֹת ְרצוּפִים וַּביּוֹם ַהּשׁ

כְּתְ לַכִּוּוּן ָהַאֵחר וְִהנֵּה –  ָמׁשַ

נֶגַע אוֹר

ֶמן ֲאדֻּמִים ׁשֶ

זוֹלֵג ַעל ּתְנוּךְ ָאזְנֵךְ ַהיְָמנִית

וְַעל בֶֹּהן יָדֵךְ ַהיְָמנִית

וְַעל בֶֹּהן ַרגְלֵךְ ַהיְָמנִית:

ִקיַעת דְִּמדּוִּמים. ׁשְ

עמנואל יצחק לויסמואה

בדצמבר 2011 החליטה סמואה לעבור לצדו המערבי של קו התאריך הבין־לאומי. 

לֹא ֶאת ֵרֲעךָ, לֹא ֶאת אוֹיְִבךָ,הדבר התבצע על ידי ביטולו של יום שישי, ומעבר לשבת, היישר מיום חמישי.

ֵאינֶנּוּ, לֱֶאהֹב ֶאת ִמי ׁשֶ

לְּעוֹלָם לֹא יְִהיֶה. וְׁשֶ

ַרק כָּךְ צִָריךְ לֲַעשׂוֹת ַאֲהָבה:

ֵאין בּוֹ ַאֲהָבה, בְָּמקוֹם ׁשֶ

ֵאין בּוֹ אוֲֹהִבים, בְָּמקוֹם ׁשֶ

בְּגוָּאם.

יֵּׁש ַאֲהָבה –  כִּי ֵהיכָן ׁשֶ

ֵאין ַמה לֲַּעשׂוֹת.

עמנואל יצחק לויגואם
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כָּל ַהיְקוּם ִמְתפַּלֵּג בְּפֶלֶג,

ַאדִּיר, ׁשוֹצֵף

ַאְרכִי־פֶּלֶג, ַהגָּדוֹל ָבּעוֹלָם,

וְׁשוּם ַמיִם לֹא יְַחְבּרוּ עוֹד ֵבּין ִאיַּי

ָקַּרְעָתּ ִמֶמּנִּי, ֲאדֹנָי. ֶשׁ

ֲאנִי יוֵֹתר ִאיִּים, וְכַָמּה ֶשׁ

ָהִאיִּים יוֵֹתר ְרחוִֹקים, וְכַָמּה ֶשׁ

כָּכָה ָהַאְרכִיּפֵלָג יוֵֹתר גָּדוֹל.

ָמלֵא יָּה.

עמנואל יצחק לוימלאיה

פָה ָהִעְבִרית, ָׂ ִביל ָרטוֹׁש נִּתְנָה ַהּש ִביל יַנַּיי וְלֹא בְִּשׁ לֹא בִּׁשְ

ּתַגִּידִי לִי ֶאלָּא ׁשֶ

ֲאנִי אוֶֹהֶבת אוְֹתךָ.

ֲחָבל.

זֶה ֶאפְׁשָר גַּם בְּּפוֹלִינֵזִית.

כֵּיצַד?

דוֹת וָנִיל, ְׂ בְּטוֹנְגָּה יֵׁש כְּלוֹנְָסאוֹת, וּש

גְָּבָהּה כְּגַֹבּה ֵעץ ַהּקוֹקוֹס. וַּמלְכָּה בְּׁשֵם טוּּפוּ ׁשֶ

ָאדָם ֶאָחד בַּיְקוּם כֻּלּוֹ יִצְַחק  ִביל ׁשֶ וְֶאת כָּל זֶה נְָתנוּ לָנוּ ַרק בִּׁשְ

ָעלֶיָה?!

לֹא נָכוֹן!

ַמה ּפְִתאֹם!

נַיִם יִצְֲחקוּ ָעלֶיָה. ְ ּשׁ ִביל ׁשֶ ֶאת טוֹנְגָּה נְָתנוּ לָנוּ בִּׁשְ

ָה בְַּמֲעֻרּמֶיָה ׁשָלׁש ּפְָעִמים בְַּחיַּי ָרִאיִתי ִאּשׁ

ָעצְַמּתִי ֵעינַיִם. ֵמָאז וָּבְרִביִעית לֹא ָרִאיִתי, ִמפְּנֵי ׁשֶ

נָּה, ַאֲהָבה יֶׁשְ ׁשוּב ֵאינֶנִּי ַמֲאִמין ׁשֶ

ֵּר. יְִּהיֶה ַעל ַמה לְּדַב ִביל ׁשֶ ֶאלָּא בִּׁשְ

ׁשוּב ֵאינִי צוֵֹחק ַעל טוֹנְגָּה,

ּתוִֹסיף לְִהיוֹת. ִביל ׁשֶ ֶאלָּא בִּׁשְ

עמנואל יצחק לויטונגה
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יֵָרַח זוֵֹרַח ֵמַעל ַהּסְפִינָה
ַהלַּיְלָה ָעמֹק וְָסִמיךְ

ּתַּקֵף ַעל ַהּמַיִם ָהִעגּוּל ַהלָָּבן ִמׁשְ

ַאֲהָבה ִמּמְֶרָחק נְַרִקיִסית

)נִצְנוּץ, ִהְבהוּב, ִטנְטוּן(

ּ הו ֶ ָהֶעֶרב ׁשוִֹתים לִכְבוֹד ֵאיזֶה ַמּשׁ

כּוֹסוֹת וּצְלִילִים וְִרּקוּד

ֶרת אוֹרוֹת בַַּחְרטוֹם, ִהְבהוִּבים ְרׁשֶ ׁשַ

לַָּעד ִבים ׁשֶ חוֹׁשְ ׁשֶל ַחיִּים ׁשֶ

ִקיָעה( )זְִריָחה, בְִּריָחה, ׁשְ

ֵּר ְקצָת נַיִם יוֹצְִאים לַּסִּפוּן לְדַב ׁשְ

לִׁשְאֹף וְלִנְׁשֹף בֲָּאוִיר

ַמיִם, אוֵֹמר הוּא וְִהיא ָ ִהְסּתַכְּלִי לַּשׁ

כַּב ִמְסּתְַחֶרֶרת ְמַעט, "בּוֹא נִׁשְ

)ּתֵרוּץ, ֵמרוֹץ, ּפֵרוּק(

ָמּה ָעמֹק ִּיט ֶאל ַהּמַיִם גַּם ׁשָ וְנַב

וְָסִמיךְ וְלָָבן ַעל לָָבן

ָמה ַהֶהְבדֵּל ִאם לְַמְעלָה לְַמּטָה

גַּם כָּכָה כֻּלָּנוּ לְׁשָם"

לִילָה, ּתְפִלָּה( )צְלִילָה, ׁשְ

עוֹדָם ַמבִּיִטים וְלָָבן ִמְתַרבֶּה

זוֲֹהִרים ֲהמוֹנִים ִמּסִָביב

ּ ּקוְֹרִאים לֶָהם בּוֹאו כְּמוֹ כּוֹכִָבים ׁשֶ

ֵאלֵינוּ לְִרקֹד בְּנוֹזֵל

)ֵקץ, ֵחץ, ֵריק(

נדב נוימן אני אבלע אתכם אמרו המים
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וְכוֹכָב ִמְתּפַּתֵַח זְרוֹעוֹת בְּזְַרָחן

וּפֶַרח ּפוֵֹרַח ֵאינְסוֹף

ֹ ַאַחד ֵמֶאָחד וְַאֵחר ֵמַעצְמו

ִחיָּה צוָּרנִית ְׂ ּפְִתאֹם ֶאלֶף ש

)זַֹהר, טַֹהר, כַֹּח(

ֵמַהּמְִסבָּה בָּא ֶאָחד וְָאז עוֹד

"ַמה ּקוֶֹרה כָּאן", וְֵהם ְמֻהּסִים,

כִָּבים ָאז כֻּלָּם בַַּחְרטוֹם לְַהדְלִיק נִׁשְ

ָהֵעינַיִם בְֶּמֶתק ָהאוֹר

)זֶַרח, ּפֶַרח, ֶקַרח(

ֶאת כָּל ַהַחיִּים ְמצַיְִּרים בְּנֵי ַהלַּיִל

ּתַנֵּק כָּל ַהּמַבִּיט ִמׁשְ

וְרוֶֹאה ֶאת כָּל ֲעִתידוֹ ֲעלֵי גַּל

ׁשֶעוֹלֶה וְיוֵֹרד וְעוֹלֶה

)ֶקצֶף, ֶעצֶב, ֶקצֶב(

יְצוִּרים בְִּמלְיוֹנִים קוְֹרִאים לַּקָָהל

בְּזַֹהר ַאלְפֵי עוֹלָמוֹת

וְזֶה ִמְתַהּפְנֵט וְעוֵֹמס בַּּקָצֶה

ַרק לָגַַעת, ַרק לֲַענוֹת

)ׁשְחוֹר, קֹר, בּוֹר(

יכָה, זֶה ָרטוּב וְיָפֶה נְגִיָעה, ְמׁשִ

ִקים ְ ַהּסְפִינָה וְַהיָּם ִמְתנַּשׁ

וְַהּמַיִם בּוֹלְִעים ֶאת כֻּלָּם, ִמְתַרצִּים,

ו ַרק צְִמיגוּת ְטהוָֹרה וְַעכְׁשָ

)ֶרגֶׁש, ֶהגֶה, ּפֶלֶא(

ַמלִּים ִמלְיוֹנֵי ַמְחׁשָבוֹת ִרְבבוֹת ַחׁשְ

וְִרבּוֹא עוֹלָמוֹת נְִבָרִאים

ית ֵהם ָהֵראׁשִ בַּּמַיִם ָהֵאלֶּה ׁשֶ

ַאֲחִרית, וֵּבינַיִם, בְֶּעצֶם

)עוֹד, סוֹד, ׁשוֹט(

ַעיִן לְַעיִן ְסנַּפִיר לְגַּפַיִם

י ַהּמְִסבָּה אוֲֹהִבים ַאנְׁשֵ

ֶאת אוֹכֶלְֶהם, ֶאת כָּל ַהּשׂוֶֹחה, ַהּמְַחלִיק

וְלָדַַעת ֵאין ַמה כְָּבר יוֵֹתר

)נוּם, מוּם, כְּלוּם(

יֵָרַח זוֵֹרַח ֵמַעל ַהּסְפִינָה

ֵק אוֹר יֵָרַח צָלוּל ְמנַּשׁ

ּתַּקְפִים בְַּעצְָמם בֵָּאלְַסִטי כּוֹכִָבים ִמׁשְ

ֶקט וְגַל וְֵאינוֹ וְׁשֶ
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וּנְדַיֵּק:

ְרפוּאוֹת־ַהיָּם ֶטֶרם נְִבְררוּ ִמן ַהיָּם; ׁשֶ

ְרפוּאוֹת־ַהיָּם נִכְְרכוּ בְּיָם־ֵאיזֶה ַאךְ כְַּאגַּב־דֶֶּרךְ; ׁשֶ

ְרפוּאוֹת־ַהּקִיר ֲעשׂוּיוֹת־ָהיוּ לֲַעלוֹת ְבָּקנֶה ֶאָחד ִעם  ׁשֶ

ְרפוּאוֹת־ַהיָּם ֶטֶרם נְִבְררוּ בֵּין נֶגַע לָנֶגַע. ׁשֶ

וּנְדַיֵּק:

יְּצִיָבתוֹ ַמזְֶהֶרת לְֻעּמַת ְרפוּאוֹת־ַהיָּם; ׁשֶ

וּנְדַיֵּק יוֵֹתר:

יְּצִיָבתוֹ ַמזְֶהֶרת לְֻעּמַת ְרפוּאוֹת־ַהיָּם; ׁשֶ

וּנְדַיֵּק ַעל ַאַחת כַּּמָה וְכַּמָה:

יְּצִיָבתוֹ ַמזְֶהֶרת לְֻעּמַת ְרפוּאוֹת־ַהיָּם. ׁשֶ

נמרוד ברקואף זאת מתוך ספר הדלפונות

כָּל ַהּזַֹהר ַהּמְִתַקצֵּף ַהּזֶה ֵאי ׁשָם – ַסְרָטנִים, ַסְרָטנִים – ֵאיזוֹ 

נְִּקְראוּ בִּידֵי ָהעוֹלָם  ֲהָטלַת־דֹּפִי ׁשֶ

      לְיַד ַהּפֶה,

                                                    ֵאיזוֹ ּפְִחיתוּת –

  וְִעם זֹאת,

י – נְִתָקְראוּ כְּכָל ַהנְִּרֶאה ִמּתוֹךְ ָהעוֹלָם־ֶטֶרם וִּבידֵי  ֲעדַיִן – ֵחי נַפְׁשִ

ַעצְָמם־ֶטֶרם לֹא בָּאוּ לְִהְתָקֵרא 

ַמל וְדָגִים־ בְַּמּצוּלוֹת, ְמֻקצְּפֵי־ֵעינַיִם, ְבָּרִקים, ְבָּרִקים, דָּגִים־ַחְשׁ

י – כָּל ַהּסְַרָטן  ַסנְדָּל – ֵחי נַפְׁשִ

ַמְרּתִיַע וִּמְתָקֵרא –

וְלֹא רֹב ַהַסְּרָטן ַמְרּתִיַע, וְלֹא ַהּפֶה־ַהּסְַרָטן־ַהּמְִתַקצֵּף־ָבּאוֹר ַמְרּתִיַע

וְלֹא ַהצְָּבתוֹת־ַהּסְַרָטן־ַהּמְִתָקְראוֹת־ָבּאוֹר

לְדָּה־ַהּסְַרָטן וְלֹא ַהפִּלּוּלֵי־ַהַסְּרָטן – ֵחי  וְלֹא ַהּזְנָבוֹת־ַהּסְַרָטן וְלֹא ַהִשּׁ

ע ַרגְלַיִם י – ּתֵַשׁ נַפְׁשִ

ים  ֵבי־ַהיָּם בִּלְׁשוֹנוֹת־ְטָרׁשִ ְׂ ַמֲעִמידוֹת ֲהוָיָה לְִקַראת ִעּש

נְִּתַקבְָּעה לְַמְעלָה ִמן  תוִּקית – ַהֲעוָיָה ׁשֶ ַרק כְּדֵי לְַהְבִהיל – ְשׁ

ַהגַּּפַיִם.

נמרוד ברקו¤
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באוטובוס סחררוני פֵיות וגלים של אש. מולי ישב זוג אוהבים 

צעיר )בני 18, כלומר בגילי( וירה בי בצרורות את כל מהלומות 

יופיו הגועש, האסור מרוב סכנה. נדמה לי שמעולם לא ראיתי יופי 

בתצורה כל כך ַמֲהלִיָמה, יופי אלים, דחוס, מעלה אותי על גדותיי 

כמו קיטור שואג, יופי שאסור לו להסתובב חופשי. לנער פנים 

יפיפיות, שחומות, כמו צרופות נחושת בשוקולד, אף רחב כמו של 

הנסיך אחמד בן הסולטן, זקן מדויק ושרירים משורגים כמו פסל 

שיש. הלוואי והייתי בזרועותיו כמו נערתו. היא, דקיקה וענוגה, 

עם שיער שחור חלק ובורק ונמשים חמודים עד מוות על הידיים. 

חשבתי לעצמי, אני בר מזל, הרי אם הייתי רואה את פניה ודאי 

הייתי מתפרפר למוות, ואולי זה כדאי? למות מוות מחויך, אפוף 

רכות ועונג, כמו טביעה בימה של דבש? בכל מקרה, היא נשארה 

כשישבנה בכיסא שלידו ורובה שרועה על רגליו, מרפקיה מייצבים 

את ראשה הקבור במפשעתו, כי הרי שני בני־אלילים כאלה חייבים 

אפילו באוטובוס להתעצב בתנוחה שלא נותנת מנוח.

לפתע ניתר אחד הנוסעים מהמושב הקדמי, בניתור, כאילו אך 

קם מחלום רע, ודקר את הנהג דקירות מרובות. הוא צעק בשפה 

שנשמעה כאילו חול מדבר שפוך עליה, וסכינו הייתה סכין מטבח 

פשוטה ומבהיקה, שיושבי כל האוטובוס השתקפו בה בעמימות כמו 

נצפו מבעד עיניים כמעט עצומות. הדלתות נפתחו, כנראה בכוחותיו 

ֶעֶלם קציצות הן ירחים מבוהלים 

האחרונים של הנהג, והדוקר המשיך לנוסעים נוספים שנסו מפניו. 

בהמולת הצעקות הבחנתי שהנערה הנרדמת זזה קלות. פחד עלה 

בגרוני כמו מפלצת מפי באר. היא עומדת לקום, ואני עומד לראות 

את פניה ולהתנפץ מאושר ומחוסר אונים. אני מזנק מעל המעקה, 

נוחת, מישהו מקים אותי מהרצפה אבל אני מפחד שזו היא, הודף 

אותו, מזנק שוב אל מחוץ לדלת ורץ הביתה, דודה פאני מחכה.

לקראת ההגעה אני מבין שלא נשקפת לי אף סכנה, ושלא יכול 

להיות שהנערה המהממת רדפה אחריי עד לכאן. אני הולך נינוח, 

קוטף פרח סבא ומניח אותו מעל לאוזן. הגבעול נופל במהירות, 

אבל רוב התפרחת הלבנה עדיין דבוקה לי לשיער. אני שמח וחושב, 

אם אתגלגל עכשיו על האדמה ַאפְֶרה אותה בזרעי הסביון. אני קם 

מהדשא וממשיך, ומחוץ לבית דודה פאני מסתכלת עליי מהמרפסת 

כשהיא מרביצה לשטיחים.

"מתוק, היית בהליכה? הכול היה בסדר?", שאלה.

– "ראיתי בדרך חתול מת, אבל הוא עדיין היה מתוקי וליטפתי 

אותו", עניתי.

– "אוי, לא כדאי, מותק. זה מחלות. בוא הביתה. תשטוף ידיים 

ותכין את השולחן. הכנתי קציצות", אמרה.

– "קציצות הן ירחים מבוהלים", עניתי.

– "בסדר, מותק. צחצחת היום? זוכר את מה אמרנו? שמ"ש – 

שיניים, מקלחת, שרוכים".

אבל אני כבר הייתי בחדר.

נכנסתי אליו בסערה כשהתשוקה מפצפצת בין מותניי. התיישבתי 

בכיסא, נזכרתי בזוג הצעיר, האדם בשיא שלמותו המגרה, ושפשפתי 

במקום הגס. אוי, יפים שלי, דמיינתי את עצמי אומר להם. אם 

יכולתי, הייתי מיד מסכים להיות זבוב בביתכם, נקודת חן על העור 

הכהה או כינה בשיער השחור. הייתי בונה לכם עיר. עיר שהיא 

רק שלכם, וכל הבניינים והמזרקות תפאורה לרגליכם המהלכות, 

באזור שם איפה שהיה שדה דוב, הייתי בונה, ושיחים שאוכל 

להתחבא ולראותכם תמיד. בשצף מפל המחשבות הרגשתי את השיא, 

וכשהבטתי ראיתי שלא נוזל לבן יצא לי, אלא ורוד. ידעתי את 

המשמעות- זהו פרי של מחשבה רומנטית במלוא זכותה.

בשבוע שלאחר־מכן הלכתי לבדיקה. דם בזרע. סרטן באשך ימין. הוא 

התנפח ונדמה היה לי שמקבל צורת לב. כעבור ארבעה חודשים מתתי.
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ְמצָאִתנִי ׁשְבוָּרה כַּכְּלִי. ֲהלוֹא ָרִאיִתי: נֶפֶׁש כְָּאדֵל

ָרֵאל ְׂ וְלֹא ָהיְָתה כְּמוָֹתּה ָאחוֹת וְלֹא דֻּגְָמה בְּיִש

ִביָרה כְּכוֹס ַחְרִסינָה; ְמצָאִתנִי ַקלָּה כִּפְלְַסְטלִינָה, ְמצָאִתנִי ׁשְ

)לְֵרַעי, ֲאנִי אוֶֹמֶרת בְִּבְטָחה: ִאם עוֹד לֹא הוּכַח ָהֵאל,

ֵם ַהּמְִתבּוֹלֵל ַרק ַהׁשּ ֲאזַי ָאדֵל, ִהיא הוֹכָָחה( ׁשֶ

ָאדֵל ֵאנֵל; – – –

ּתַבְּלֵל וְצַוַּאר ָהֶרֶחם ִמׁשְ

וְלֹא נוַֹתר לִי עוֹד דָָּבר ַרק לְַמלְֵמל

כֲַּהזוּיָה: ָאדֵל ֵאנֵל, ָאדֵל ֵאנֵל,

כֵּן עוֹד לֹא הוּכַח ָהֵאל, ׁשֶ

וְַאּתְ ָאדֵל, *ַההוֹכָָחה*

שני פוקרלאדל

י, כְּחוַֹח בֵּין חוִֹחים      כַָחְתנִי, ּפִילַגְׁשִ הוֹ ׁשְ

וְדָלְַקּתִי כָּךְ:

כַח( ָ                     )לְִהּשׁ

 

י ֲאנִי וְׁשוּב ֲאנִי דְּלוָּקה לְִתבַֹּע ׁשֵפֶל –  כַַּחת ּפִילַגְׁשִ נִׁשְ

 

בְּנֵי־ָאדָם ּפְנֵי־כֶּפֶל: 

ּפָלָה בַּּמִּטָה רוֹנְנִים ַהׁשְ

ַאךְ לֹא בַּצִּבּוּר

 

י ַהֲחדָׁשָה: ֲאנִי דְּלוָּקה כִּי ּפִילַגְׁשִ

- לֹא־בְִּחבּוּר לֹא־בְִּחבּוּר -

 

לְַתְמִריץ זֶֶרם ַהדָּם ׁשֶל ִמְסרוֹנִים

י, בְִּמלֹא־אוֹנִים כַָחְתנִי, ּפִילַגְׁשִ בֵּין ֲחֵבִרים, ׁשְ

 

וְדָלְַקּתִי ֵעת 

           )לְִהְתַמֵעט(

ל ִעּקִָרים ְבּׁשוּלִיּוָּתם ׁשֶ

 

וְדָלְַקּתִי גֵּץ 

           )לְִהְתרוֹצֵץ(

כְִּאכָָּרה בַּת ִאכִָּרים

 

 

לָסֹב ִמּפַח    ֶאל ּפַח 

                          ֶאל ּפַַחת: 

 

כִּזְבוּב גּוֵֹמא      

                        ֶאל ַהצַּלַַּחת  

שני פוקרפילגשי החדשה 1
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ִאם ַהנְס לֹא בַּבַּיִת ַהנְס ׁשוֶֹתה 

ן וְהוֹלֵךְ לִפְגּׁש ֶאת ָהאִרי. ִאם ָהאִרי לֹא בַּבַּיִת  ֵ       וְּמַעּשׁ

ן וַּמְמּתִין בַּחוּץ לְָהאִרי. ָהיָה וְָהאִרי יְַאֵחר  ֵ ַהנְס ׁשוֶֹתה וְּמַעּשׁ

ן  ֵ ּתֶה גַּם יְַעּשׁ                  ַהנְס יִׁשְ

ָׂר ַקּר. ַהנְס רוֹכֵס ֶאת ְמִעילוֹ ָחזָק ַעל ַהבָּש             גַּם יְִתלוֹנֵן ׁשֶ

וְּמַהְרֵהר 

ְמַּהְרֵהר  וְּמַחכֶּה לְָהאִרי  ֶ לְַעצְמוֹ ַמה ּשׁ

ּמְַסּפֵר  וְּמַחכֶּה לְָהאִרי ַהנְס ְמַסּפֵר לְַעצְמוֹ ַמה ׁשֶ

ָהאִרי כָּזֶה, וְּמַחכֶּה ׁשֶ ַהנְס ֵמיִטיב ֶאת ֻחלְצָתוֹ ֶאל מוּל ֶעלְבּוֹן ׁשֶ

עוֹנוֹ ֵהיֵטב ּפֲַעַמיִם, ׁשָלׁש   גַּם בּוֹדֵק בְִּשׁ

ֵר דָּחוּף ֶאל ָהאִרי                            וִּמְתַקּשׁ

                                                                                            

ִביל לְִבדֹּק.                                       בְִּשׁ

                                     

ָהאִרי לֹא עוֹנֶה  )ַהנְס נְִרָעׁש(  ולעזאזל עם הנאצים

ַהנְס נְִרָעׁש כִּי לעזאזל עם הנאצים ויֵׁש לוֹ זְכוּת

גַּם ְמַקלֵּל

לֶג בִּפְִרידְִריכְְסַהיְן וְָהיָה צָפוּי לֶָרדֶת ׁשֶ

וְיָָרד ׁשֶלֶג בדיוק בִּפְִרידְִריכְְסַהיְן

ֹּל  צִָּריךְ לִפ ֶ ּמַה ּשׁ כָּךְ ׁשֶ

בּסוף נוֹפֵל

אח"כ הוּא עוֹלֶה ֶאל ַהגָּג 

לארגן את אוֹפַנָּיו החדשים אל האזור

כְִּמַעט ֶאפְׁשָר כְָּבר לְַעלְֵעל. אח"כ ַהנְס נְִמלָא בְָּהאִרי ׁשֶ

ְֶּרבָּאוּם כְֶּהְרגֵּלוֹ בַּדֶֶּרךְ לֵָאזוֹר    ַהנְס ּפוֹנֶה בְּגֶׁשֶר אוֹב

ַהנְס ַמבִּיט בְִּמגְדַּל ַהּטֵלֵוִיזְיָה בַּדֶֶּרךְ לֵָאזוֹר    

ן זִָריז ומקיף במבטו את האזור  ֵ אח”כ הוּא ׁשוֶֹתה וְּמַעּשׁ

אח”כ ִבְּמִעילוֹ ָרצוֹא וָׁשוֹב, אח"כ ָהלְָאה ְסחוֹר וְּסחוֹר

ַהנְס צוֵֹעד ַאךְ ָהֲאדָָמה ּתְַחּתָיו נְִמׁשֶכֶת  דּוֶֹמה ֶשׁ

ָהֲאדָָמה דּוָֹמה וִּמְתָאֶרכֶת ֵאין ְמאֹד לְָאן לְַחזֹר, דּוֶֹמה ׁשֶ דּוֶֹמה ׁשֶ

ַהנְס חוֹׁשֵב ׁשֶהוּא רוֶֹאה ֶאת ָהאִרי בֲַּאלֶכְַּסנְדְֶּרּפְלָאץ, ֲאָבל ֵאינֶנּוּ בָּטוַּח 

ַהנְס ָסבוּר ׁשֶזה הוּא ָהאִרי בֲַּאלֶכְַּסנְדְֶּרּפְלָאץ, ֲאָבל ׁשוּב הוּא ֵאינֶנּוּ בָּטוַּח

ּמְַחּפֵשׂ, לֹא מוֹצֵא ּמִי ׁשֶ כָּך ׁשֶ

לֹּא ְמַחּפֵשׂ מוֹצְִאים אוֹתוֹ וִּמי ׁשֶ

בְּפְֻרָענוּתוֹ.

אייל שלום אם הנס לא בבית

ַהנְס ַמְבִחין בְּאוֹפַנָּיו ׁשֶל ָהאִרי דָּם ַעל צַוָּארוֹ ֵמרֹב ַהצְלָָחה 

ַהנְס ַמְבִחין בְִּמְקָטְרנוֹ ׁשֶל ָהאִרי, יֶָאה לְָהאִרי ַהּמְִקטֶֹרן 

הנס ַמְבִחין בְּכוָֹבעוֹ ׁשֶל ָהאִרי, יֶָאה לְָהאִרי גַּם ַהכּוַֹבע 

דָּם ַעל צַוָּארוֹ ֵמרֹב ַהצְלָָחה 

דָּם ַעל צַוָּארוֹ ֵמרֹב ַהצְלָָחה 

ַהנְס נִגָּׁש ֶאל ָהאִרי בִּדְִחילוּ וְּרִחימוּ 

ָרָאה ַהנְס נִגָּׁש ֶאל ָהאִרי כְּׁשֶהוּא על סף ַהְשׁ

לֹא לִפְנֵי ׁשֶהוּא ֵמיִטיב ֶאת ֻחלְצָתוֹ ּפֲַעַמיִם, ׁשָלׁש   

ּמְַסּפֵר ֶ וְּמַסּפֵר לְַעצְמוֹ ַמה ּשׁ

ּקֵר ׁשַ ְמּ ֶ ּקֵר לְַעצְמוֹ ַמה ּשׁ      וְּמׁשַ

ֶעוֵֹמד לְִקרוֹת כְָּבר ָקָרה     לִכְאוָֹרה, ַמה ּשׁ
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ַעּזוּת ַהּמֵצַח

לוַֹמר ָאז 

ָאׁשוּב כְּׁשֶ

ָאז ָאׁשוּב

הוֹפֶכֶת ֶאת ַהּפְֵרדָה

לִדְַבר ָמה

ּתֵַאְטָרלִי

כְִּאלּוּ ֲאנִי 

ֹ ַמְרלוֹן ְבַּרנְדּו

וְִהיא זוֹנָה 

וְִהיא זוֹנָה

וֲַאנִי, וְּבכֵן

ֹ ַמְרלוֹן בְַּרנְדּו

ׁשוֵֹמַע אוָֹתּה

בּוֹכָה וֲַאנִי

לֹא ׁשוֵֹבר 

דְּמוּת בְּׁשוּם ְמִחיר

יוֹצֵא ֵמַהדֶּלֶת

טוֵֹרק ֶאת ַהדֶּלֶת

יוֹצֵא ֵמַהבִּנְיָן

וְאוֵֹמר ָאח!

ֶמׁש ַהנְֶּהדֶֶּרת ֶ ַהּשׁ

ּתִָמיד ּתְִהיֶה

ֶמׁש ַהנְֶּהדֶֶּרת ֶ ַהּשׁ

ִּנְיָן חוֹזֵר לַב

נִכְנָס בַּדֶּלֶת

טוֵֹרק ֶאת ַהדֶּלֶת

ִמבִּפְנִים

וְאוֵֹמר לָּה

ֲחמוּדָלֶ'ה

ַאּתְ ֲאמוָּרה לָרוּץ ַאֲחַרי

ַאךְ ַהֲחמוּדָלֶ'ה

כְָּבר יָצְָאה ֵמַהדְּמוּת

יָצְָאה ֵמַהֶחדֶר

ֶאל ֶחדֶר

ׁשֶל ִמיׁשֶהוּ ַאֵחר

כְִּאלּוּ ָהעוֹלָם ָהיָה 

נח אנגלהרד מרלון ברנדו 

ֹ ְמֻסדָּר כְּמוֹ דּוִֹמינו

וְלוַּח ַהדּוִֹמינוֹ

בַּר לְפֶַתע נִׁשְ

ּתַַחת עֶֹמס ַהּמְִסּפִָרים ַהּזוּגִיִּים

וּלְךָ ֵאין ַמּזָל

ּתִָמיד לֹא יוֹצֵא 

הוּ ַאֵחר לְִהיוֹת בְַּחדְרוֹ ׁשֶל ִמיׁשֶ

ִהיא כְּׁשֶ

ַהֲחמוּדָלֶ'ה 

בְַּחדְרוֹ ׁשֶל ִמיׁשֶהוּ ַאֵחר

ׁשוֶֹבֶרת ֶאת ַהדְּמוּת

ׁשוֶֹבֶרת ֶאת לוַּח ַהדּוִֹמינוֹ

ׁשוֶֹבֶרת ֶאת ָהעוֹלָם כֻּלּוֹ כְּדֵי לְַהְתִאים 

ֹ ּתוּכַל לְִהיוֹת ַמְרלוֹן בְַּרנְדּו ַאךְ וְַרק לְךָ כְּדֵי ׁשֶ

ַאךְ וְַרק לְיוֹם ֶאָחד
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ּפַָתח ָרצָה לְִסגֹּר ֶ ִמּשׁ

כָּפַף ָרצָה לָמוּת ֶ ִמּשׁ

ֲאנִי דְּרוּכָה ַאךְ בְֵּביִתי

יְִּרצֶה ָעלוּל לְִרצוֹת אוִֹתי. ַמה ׁשֶּ

 

ֶאפְּתַח יְִרצֶה לְִסגֹּר כְּׁשֶ

ּתֹק ֵּר יְִרצֶה לִׁשְ ֲאדַב כְּׁשֶ

וְּבֵביִתי בֵּין כֹּה וָכֹה ֲאנִי דְּרוּכָה.

ֲאנִי הוֹלֶכֶת לְָאחוֹר

ֶאל כְּפָר ֲאוִיר ָמתוֹק.

הוּא לֹא מוֵֹאס בִָּעיר ַהּמְלוָּחה.

 

ַהבֶֹּקר הוּא ֵעירֹם, הוּא ִמְתלוֹנֵן

יט יָדוֹ. ָמט. מוֹׁשִ לִי ַעל ִמזְרוֹן. ּתְַרִמיל נִׁשְ

ַמֲעדִיף הוּא לְַטּפֵס ֶאל ַמֲעָרב

בְַּמֲעלֵה ָאדָם ַעד ֲאַבדּוֹן.

 

ַהּמֲַעָרב ֻמצְּפָן, ֲאנִי עוֹנָה

וְַהּמִזְָרח נְִמַרח בְּדָם

ג ׁשֶהוּא ַמבִּיט. ָׂ וְגַם לַכֶּלֶב ֵאין ֻמּש

ַהּמַצְלֵמוֹת כֻּלָּן ָחתוּל נְִרדָּם

וְגַם ַהלַּיְלָה הוּא ֵעירֹם.

ֶמׁש לֹא נָכְִרית. ֶ ַהּשׁ

 

ַהיָּם לֹא ִמְתרוֵֹמם

יָּכוּת ֶמׁש ׁשַ ֶ ַהּשׁ

ַהיָּם ּפִצּוּי הוֹלֵם

ַהיָּם ִמּסוּג נָחוּת.

 

ֵאר, ֲאנִי אוֶֹמֶרת. ָ לְִהּשׁ

ֵאר, גַּם הוּא אוֵֹמר. ָ לְִהּשׁ

ֵהָעזְבוּיוֹת ּתִָמיד עוֹלוֹת יוֵֹתר.

תמר רפאל כלב מביט
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1. נוֹלַד
ַהדָָּבר נוֹלַד ְמֻאָחר

בָּׁשֵל ִמדַּי

נְִרָקב כְִּמַעט

ְמפַגֵּר ִמָקּדִיָמה ַאֲחֵרי כֻּלָּם

ַמְמִריא ֶאל ּתוֹךְ ָהֲאדָָמה לְַאט.

ֵּר ַרק בַָּקע וּכְָבר יוֹדֵַע לְדַב

וִּמלּוָֹתיו ִמְתגַּלְגְּלוֹת ִמּפֹה לְׁשָם

ִמלָּה נְִמֶרצֶת

ִמלָּה ּתְׁשוּׁשָה

יׁשָה' כְּמוֹ 'פִילִיּפִינִית' וּ'ְקׁשִ

ְמגַלְגֵּל אוָֹתן בַּּמִיׁשוִֹרים

בֲָּעלִיּוֹת לֹא

וְָסב ַעל ִעְקּבוָֹתיו כַּנֱֶּאָמר

ַהדָָּבר נוֹלַד ְמֻאָחר.

ַהדָָּבר נוֹלַד ְמֻאָחר

בָּׁשֵל ִמדַּי

ַאי, וְהוּא מוִֹסיף ׁשֶ

ִביל ִרבָּה. הוּא נְֶהדָּר בִּׁשְ

מוֵֹרַח ִרבַּת דָָּבר ַעל כַּּמָה ְרִקיִקים

ְמלַּקֵק ַרק אוָֹתּה

ֶאת ַעצְמוֹ כְּמוֹלוַֹמר

לִּקוֵּקי לִּקוִּקים

ֵרֵקִרים לֹא ֶאת ַהּקְ

ֵרֶקר  נוֵֹטׁש ֶאת ַהּקְ

רוֵֹקק לְָמָחר

נּוֹלַד ְמֻאָחר  כְּמוֹלוַֹמר גַּם דָָּבר ׁשֶ

ְמפַגֵּר ִמּקָדִיָמה ַאֲחֵרי כֻּלָּם.

ְבּתִי, אוּלַי כַּדּוִּרים ָחׁשַ יָצָא ׁשֶ

לְִבלַֹע,

אוֹ לְִטעֹן וְלְִקלַֹע

זֶה לֹא ָעזַר

ָרצִיִתי לְִחיוֹת.

כַֹּח ֵאין כַֹּח לִׁשְ

כַֹּח ֶאפְׁשָר כַֹּח ִמלִּׁשְ לִׁשְ

ניצן לוביאניקר ָבר ַהּדָ

ֵמֵאיזֶה ִמין דָָּבר,

לְִחיוֹת כְּלוַֹמר

כָּזֶה ּתֲַאִמין בַּכֹּל לְנֹכַח דָָּבר ׁשֶ

ים בְַּמדָּע, בְּגוָֹרל, גַּם בֲַּאנָׁשִ

ים נּוֵֹתן ּתֵַאְטרוֹן ַהחוּׁשִ בְּכָל ַמה ׁשֶּ

יּוֵֹרד ַהּמָָסךְ. כְּׁשֶ

ַהדָָּבר נוֹלַד ְמֻאָחר

וְנוֵֹקט לְׁשוֹן ָסְבתוֹת ֲאדִיָבה:

ֵאין דָָּבר.

לוֹ ֵאין דָָּבר

וְלִי ֵאין דָָּבר.

ָתּף. ַרק זֶה בְִּמׁשֻ

2. וְַאּתָה וְַאּתָה וְַאּתָה )ְמצַפְצֵף(
ַאּתָה ׁשוֶֹתה ַהדָָּבר )ְמצַפְצֵף(

ַאּתָה ֵמִקיא ַהדָָּבר )ְמצַפְצֵף(

ַאּתָה ְמדַּמֵם ַהדָָּבר )ְמצַפְצֵף(

ַאּתָה ְמַחּטֵא וּמוֶֹחה ֶאת ַהדָּם.

גּוּפְךָ ַהּפָעוּר נְָקִבים )נְָקִבים(

מוֹצִיא ֶאת צְָרכָיו ַהדָָּבר )ְמצַפְצֵף(

ְּךָ ַהדָּרוּךְ ֲעֵקִבים )ֲעֵקִבים( וְלִב

ְמַרכֵּז ַאֲהָבה ַהדָָּבר ְמצַפְצֵף

ֵאינוֹ ְמַרכֵּז ַאֲהָבה וְגַם כְּׁשֶ

ֵאינֶנּוּ )דָָּבר(, ַהדָָּבר ְמצַפְצֵף. כְּׁשֶ

ַאּתָה ִמְתַרֵחק ַהדָָּבר ִמְתַקְרנֵף

ֵאין לֲַחמֹק ִמדָָּבר ַאּתָה ַרק ִמְתַמנֵּף

דָָּבר ְמצַפְצֵף ַאּתָה ַחי ּפֵרוּׁשוֹ ׁשֶ

)ַאּתָה ַחי ּפֵרוּׁשוֹ ׁשֶל דָָּבר ְמצַפְצֵף(

כָּל ַהְמכַלְכֵּל צְָעדָיו בְָּעְרָמה

ִמלְֶחֶמת ָחְרָמה ְמנֶַהלֶת אוֹתוֹ

ּפוֶֹרצֶת דָָּבר וְגַם ּתַת־ַהכָָּרה ׁשֶ

ֹ יק לְמוֹתו ִ סוֹפָּה ַמְעגָּל ַהּמֵּשׁ

ֵאין לוֹ ׁשִעוּר דָָּבר הוּא דָָּבר ׁשֶ

דָָּבר ְמצַפְצֵף הוּא ֵאינוֹ ְמׁשָֹער.
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בֵָּעדֶר ִמְתַחכֵּך בֵָּעדֶר ָהָאדָם ׁשֶ

בָָּאדָם ְמדַלֵּל ֶאת ַהדָּם ָהֵעדֶר ׁשֶ

ֶעֶרב וּבֶֹקר ָהָאדָם ֻמְרדָּם

בְֵּאין רוֶֹעה ָהֵעדֶר רוֶֹעה 

ֶׂב  ֶאת ָהֵעש

ֶאל ּתוֹךְ ֵקָבתוֹ 

וּבוֵֹטׁש ֶאת ָהֶעצֶב

ֹ ֶאל ּתוֹךְ ַאדְָמתו

ָתוֹ  וּבוֹנֶה ְקדֻּשׁ

כְּפָָרה ֲאדֻּמָה

בֵָּעדֶר לֹא כָּל כָּךְ בְֵּסדֶר  ָהָאדָם ׁשֶ

בְֵּהָעדְרוֹ.

ַהנְִּמלָט ִמְתַחנֵּךְ בֵּין ִקירוֹת ַהֶחדֶר

וְַהֶחדֶר נוֹׁשְבוֹת בּוֹ רוּחוֹת ָהעוֹלָם

ל ּפֶגֶר וְּבכָל זֹאת עוֵֹמד בּוֹ נִיחוַֹח ׁשֶ

גֶר ָהֵעדֶר ל ׁשֶ ׁשֶ

אוֹתוָֹתיו ֲחתוִּמים

ִמדְּלָתוֹת לֹא יֵצֵא ׁשוּם ָאדָם.

לְצַד ַהּזְַמן ַהּקִיר נְִסדָּק

ָחָרק יוֹצֵא ָחָרק נִדְָחק

ק יוֹנֵק ָקָטן, ַאּתָה ָחַרָ

ַאל ּתִפְַחד

קוּם צֵא 
ָ לְַבדְּך

לֹא ֵעדֶר לֹא ֶחדֶר

ַרק מוּפָז אוֹר־יֵָרַח

ּפִיַע ַעל ֶסלַע ֶסלַע ַמׁשְ

ַאֲהָבה לְָבנָה וְָקָרה וְָקׁשָה.

ים לְִרמֹס אוְֹתךָ – ֵמֲעדִָרים ַהְמַבְקׁשִ

ִהְתַרֵחק

ֵמֲחגוִֹרים ַהְמַבְקׁשים לְגַיֵּס אוְֹתךָ –

ִהְתנֵַתּק

ֵמּה ַרָבּא – וְיְִתגַּדַּל וְיְִתַקדַּׁש ְשׁ

ניצן לוביאניקר ֵעֶדר ֶחֶדר

זוֹ ּפְִטָמה ְמלְַבלֶֶבת ִמכְּלוּב ַהצְּלָעוֹת

וְאוּלַי פוּנְְקצְיוֹנָלִית גַּם לְזָכָר

ר ָ וְזֶה כְֵּאב, וְַאּתָה ְמֻאּשׁ

ַאנְֵטנָה צוַֹמַחת לְךָ ֵמַהלֵּב.
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לִּמוֵּדי יַַער, ֶהָעָרה ִראׁשוֹנָה:
ֶל הוֶֹריךָ ַמיִם ֲאֵחִרים ִמּשׁ לַצּוֵֹמַח – ַחּפֵשׂ ׁשָ

נִיָּה: ֲהָבנַת ַהנִּחְיֶה, ֶהָעָרה ׁשְ
ִאם ָעלֶיךָ ְמִריִרים, ַהבֵּט ִמּסְִביְבךָ ַעל ָהאוֹר ַהנְֶּחָמס. דַּע ֶאת גּוֹזָלֶיךָ, ֶחלְָקם 

ךְ ַהּזֶה ְמצִלִּים ָעלֶיךָ ַעד ֶעצֶם ַהחׁשֶ

ַחנְָקן ּתַַחת ַחנְָקן וּפִיגְֵמנְט ּתַַחת פִּיגְֵמנְט, ֶהָעָרה ׁשְלִיׁשִית:
ֶׂה בֵָּהן צְָבִעים ַחיּוֹת רוֹצוֹת ִמּמְךָ זֶהוּ ֲאָבל ַאּתָה ּתֲַעש

ַעל ַהִהְסטוְֹריָה ׁשֶל ַהבֶֹּסר בְֶּקֶרב בְּנֵי חְֻמָרה, ֶהָעָרה ְרִביִעית:
ַהיַַּער ָקדַם לְיֲַעָרן

ּסַָעד ַאיָּל ַאְדמוֹנִי, ׁשָם ּתְִהיֶה חְֻמצָה ָסלִיצִילִית, ֶהָעָרה ֲחִמיׁשִית: ֵהיכָן ׁשֶ
ָׂה, ְמִרירוָּתם  נְָּבטוּ ַהְרֵחק ִמכָּל נוֹגֵס וּנְגִיש לֹּא נֶֶאכְלוּ ֵאי ּפַַעם, ׁשֶ ֲעבוּר ֵאלּוּ ׁשֶ

ֵהם, כְּמוֹת  ל ּפוְֹרִחים ֲאֵחִרים, ַרֲעלֵיֶהם וְקוֹצֵיֶהם, לְעוֹלָם יִּתָפְסוּ כְּמוֹת ׁשֶ ׁשֶ

בֶָּהם, בְִּרחוּק זִּקָה ׁשֶ

ִית: ּשׁ לִפָּה, ֶהָעָרה ׁשִ חִפּוּׁשִית ָהאֶֹרן ְמנַּסָה ֶאת ִקיּוָּמּה בַּּקְ
ָרף ּתוֹךְ,  ְׂ ו ַהיְדִיָעה. ַהְטבַּע זְָממוֹ בִּש כֹּל ! ְמַבּקֵׁש לֲַהפֹךְ ֶאת ּפְנִיְמךָ לְ! בַָּעכְׁשָ

ָּה ֱאצֹר ֶאת כְִּרסוּמוֹ בְַּמֲעֵבה ִטּפָה ָהצֵף אוֹתוֹ בְּלִב

ִביִעית: ָאדוְֹרנוֹ ָרצָה לוַֹמר הוּא ׁשֶ, ֶהָעָרה ׁשְ ַמה ׁשֶּ
גּוֹת בַּּמַּטָע ַאל לַיַַּער לִׁשְ

ִמינִית: פֶּגֶר לְלֹא זְבוּב לִזְבוּב לְלֹא פֶּגֶר, ֶהָעָרה ׁשְ
בַָּאֲחִרית גּוּפִים לְכָל מוֹלֵקוּלָה בְּךָ יְִהיוּ קוְֹרִאים

יִעית: ַרק לְַבֲעלֵי גִּלְגּוּל ָמלֵא יֵׁש ֵחלֶק לָעוֹלָם ַהבָּא, ֶהָעָרה ּתְׁשִ
בְּלוּלִים ֲעבוּר יוַֹמיִם ׁשֶל בְֵּעָרה גְַּחלִילִית ֲעֵרלָה,  נוֹת ּתוֹלָע ׁשֶל גִּּזוּם ׁשַ לׁש ׁשְ ׁשְ

ּמְזַּמֵן ִמן ַהּמְִתגַּלְגְּלִים ִהזְדַּוְּגוּת, ֲהָטלָה וּגְוִיָעה ֲעבוּר ַסַער אוֹר ׁשֶ

יִרית: ִׂ ֶמׁש, ֶהָעָרה ֲעש בֵּית ׁשֶחִי יָרֹק בּוֵֹחׁש בֲַּחלִיטַת ׁשֶ
זֵָעָתם ׁשֶל ַמְחָטנִיִּים ִהיא ֶעדְֵרי גֶּׁשֶם, ּפְלוַּמת נוֹזְלִים לַָרךְ ַהנְִּטבָּע

ְֵׂרה:  לְגִַּסּית ׁשֶל ַמפּוַּח נוֶֹתנֶת ֲעזָאזֵלָּה בֲַּעֵרַמת ְמַחבְִּרים, ֶהָעָרה ַאַחת ֶעש רוּחוֹ ַהּקַ
נוּתוֹ ׁשֶל ֲעלֵה צַפְצָפָה לְִמרוּצַת ַהפוֹטוֹנִים, לְַמגַּע ָחלָל בְִּאיׁשוֹנֵי  ַחיֵּיכֶם ֵהם ּפְַרׁשָ

ַהנְִּקָרא

יונדב פרידמן נּו ְיָעִרים שָׁ

ְֵׂרה:   ּתֵים ֶעש ּתֶַהה וְָהַדְרּתָ פְּנֵי ֶסְקווֹיָה, ֶהָעָרה ׁשְ יָבה ּתִׁשְ ֵׂ ִמפְּנֵי ש
ִבים ֶאת ָהֵאׁש בֵַּחיק ַהּזֶה וְזֶה, ַמְבִעיִרים ֶאת צַלְָמם  ְ ַההוֹלְכִים ַעל כָּכָה ְמיַּשׁ

לְצַלְָמּה, ִמצַּלְָמּה, בְּצַלְָמּה

ְֵׂרה: יַַער חוֹל נוֵֹדד ִמנַַּעץ ָמקוֹם לְֵעֶבר יוֵֹרה ּתְנוָּעה, ֶהָעָרה ׁשְלׁש ֶעש
גְַּרגִּיֵרי ַסֲהָרה ַעל ִסּפוּנוֹ ׁשֶל ָחגָב סוּדָנִי בְַּמּסָעוֹ לַָאְרבֶּה

ְֵׂרה:  כָּל ַהּמִֵאיר פִיטוֹכְּרוֹם בֶָּעלֶה ֶאחָד, ֵהִעיר צֶַמח וְּמלֹאוֹ, ֶהָעָרה ַאְרבַּע ֶעש
ל ַהּמְַעּפִיל מוֹדְדִים  יָרה, ָעלָיו ׁשֶ בְּׁשוֹנֶה ֵמרוֹדְפֵי גַּּפַיִם וַּבֲעלֵי ַעיִן בִּלְּתִי נְׁשִ

כָה בְּרַֹחב אוֹר ֶאת גַֹּבּה ַהֲחׁשֵ

ְֵׂרה: ַרת ֻאכְלוִּסין ְמַדלֶּגֶת ִמּתְֵאנָה מוֶּאצֶת לְבֶֹסר ְרעוָּתּה, ֶהָעָרה ָחֵמׁש ֶעש בַּּקָ
יל ֶאל ַהלְַּאלְּתַר בְַּבת ְמִתיָקה, לְַהְסגִּיר  כֵנֶיךָ לַּפְִרי גּוֹזֵר ָעלֶיךָ לְַהְבׁשִ ְ ֵאִתילֵן ִמּשׁ

ֲעִתידְךָ יֲַעבֹר ִמּפִי  ֶאת ּתְפוּצוֶֹתיךָ לְָתֵאי ָאכִיל וְנְִבלָע, לְַהפְִריז נִפְֲחךָ ַעל ְמנָת ׁשֶ

ַטבַַּעת לֲָאדָָמה. בְּצֵאְתךָ לְִהגֵָּמל ֵמֲענָפֶיךָ ַהְמַהגְִּרים ִמן ַהכְִּבידָה, ּתֵן ֲעִסיְסךָ לְכָל 

ֵק ָמָהלְךָ לָָעְרָמה ֶהכְֵרַח, ַהּשׁ

ְֵׂרה: עוּ לָכֶם כִּי ֵאין ָמתוֹק ׁשֶפָּנוּי ֵמָחלָל, ֶהָעָרה ׁשֵׁש ֶעש ְּ נֹפֶת אוְֹמִרים, ד
ֶמׁש כָּל ּפֵרוֵֹתינוּ ֵהם ּתְַרגּוּם לַׁשֶּ

בְֶּקֶרב ָהִאילָנוֹת, גַּם צֲַחנָתוֹ ׁשֶל Sterculia foetida ִהיא פְֵּרה־סוְֹקָרטִית, 
ְֵׂרה: ֶהָעָרה ׁשְַבע ֶעש

ִמבְּלִי לְִראוֹת וְלוּ זְבוּב ְמַעט, ַאְבָקנֵינוּ ַמפְלִיגִים ַעל ַמלְֲאכֵי ִרּמָה לְֵעֶבר ּפְִתחוֹן 

ָאר ִהנּוֹ נֶׁשֶל לַּתוִֹעים בְּפִלּוּג יוֹדֵַע  ְ ֲחלָה. ַאֲהַבת ָרָקב ִהיא זְבוּב וְכָל ַהּשׁ ׁשַ

וִידִיָעה

לִפְנֵי ַאְרבַּע ֵמאוֹת ִמלְיוֹן ַאּתְ, פְּרוֹטוֹטְִקיְסטִים )prototaxites( ָהיוּ לְָעל, 
ְֵׂרה: ֶהָעָרה ׁשְמוֹנֶה ֶעש

ַהּפְִטִריּוֹת ָהיוּ ָהִראׁשוֹנוֹת לַלְַמְעלָה, כְּמוָֹתן, צוּרוֵֹתינוּ נֲַענוֹת לְגַֹבּה קוֵֹרא

ְֵׂרה: ְָּרכִים כֻּלָּן וַעֲַדיִן לְהִוָּתֵר פִּטְִריָּה, הֶעָָרה תְּׁשַע עֶש הַפִּטְִריָּה יְכוֹלָה לִהְיוֹת כָּל הַד
ָחר יְדָעוּךָ ּפְִטִריּוֹת בְּנְִבָחר אוֹ בְֻּמׁשְ

ִרים: ְׂ דּוּר בֶָּהם כִּי ֵאינָם יוְֹדִעים ֶאת ֲאׁשֶר ֵהם ִקנִּים, ֶהָעָרה ֶעש
ִאֲחזוּ ֶאת קוֹרוָֹתיו. ָאנוּ קוִֹרים יוֵֹתר ֵהיכָן  כָּל ֵאיפֹה נוֹׁשֵר, אוֵֹחז בְָּרפִָאים ׁשֶ

ָתה ִמדָּה ְׂ לֹּא ּפָש ׁשֶ
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° זוהי מציאות. זה לא מהראש, מהדמיון, מהכישרון, מתנת אלוהים 
– אלא עבודה על חיינו, חוכמתנו. זוהי אומנות. המקורות שלה 

והפרשנות לגביה. בלי שקרים, המצאות מהראש שמביך כל כישרון עד 

לאיבוד זהות.

° סמלים הם מציאות פנימית שאתה מוציא מבפנים, מעצמך, תמונות 
מצב. אתה צריך להוציא מבפנים ולא לקחת מבחוץ סמלים. זה מה 

שהאומנות הישנה עשתה – מהנוף תמונת מצב, מהחוץ. הכיוון הוא 

מהפנים החוצה ולא להפך, מבחוץ פנימה.

° ציפור מסתכלת על הסביבה באותה כמות כמו שהיא מסתכלת לתוך 
עצמה. זאת אומרת באותו זמן היא מסתכלת החוצה ופנימה. עד 

שפתאום דחף נורא מנחית אותה על משהו.

° רצון הסביבה זו אנרגיה שעובדת על מי שהטרנספורמטור שלו 
משובח. רצון הסביבה זה כמו בטריות בטרנזיסטור. אף על פי כן, אני 

כמכונה מקולקלת, הדמיון שלי חי בתוך הסביבה כמו קיום יחיד בתוך 

חלל ריק.

° המין הפיזי לא משחק אצלי הרבה, זכר יכול להיות זכר ועדיין 
נקבה, ונקבה יכולה להיות נקבה ועדיין מחוסרת מין. אני לא משתתפת 

במשחק שלכם, לא שהטלפון אצלי שבור, ניתקתי אותו, אני מקשיבה 

לדברים אחרים.

° תשמע, מה שאני אומרת לך הוא סוד גדול. אם אתה רוצה לקרוא 
נכון, ולקבל מספרות מה שהיא רוצה לתת, תקרא את הספר כאילו 

שכל הדמויות נמצאות בך, זאת אומרת הרפתקאות באישיות שלך, 

מגע בין חלקים שונים והמעשים והיחסים שיש בין אחד לשני. תיקח 

את שייקספיר לדוגמא. הוא לוקח חלקים אופייניים של אישיות, קורא 

להם בשם, וכיוון שאלה חלקים אוניברסליים בעלי זהות מוחלטת, 

ואצל אנשים מסוימים מגיעים לתפיסת כלל מראה הדמות, יש להם 

מילים שמייצגות אותם. אחר כך הוא לוקח חלק שהוא רוח התקופה, 

זאת אומרת חלק ששופט עצמו לפי דינים מסוימים. זה הוא הגיבור. 

יתר החלקים נלחמים על אצילותו, עצמאותו, חוזקו, תוקף שלטונו. 

אבל שייקספיר חי בדור שהאמין באני, לכן הוא לוקח חלקים שיש 

יונה וולך: לקט עצות לקריאה ולכתיבה

מתוך טרילוגיית "אנדרטה של צרעת" שכתבה וולך בין השנים 1967 ל–1971, ומתפרסמת עכשיו 

לראשונה בספר "אנדרטה של צרעת: יונה וולך - כל המחזות".

בכל אישיות ומביא אותם להתגשמות, לשיגעון, וכך נוצרת אישיות 

הגיבור. ותמיד יותר קל לקרוא כך בסוף, זאת אומרת, כשאתה מתחיל 

לקרוא ספר אתה מזהה את החלקים, לקראת הסוף אתה קורא קריאה 

יותר חופשית מכיוון שהאישיות שלך מזהה כבר בתוכה את החלקים. אם 

קוראים כמו שאני אומרת מקבלים ולוקחים הכי הרבה שאפשר.

° גיבורים של קונרד פונים מהציוויליזציה בגלל החטא. קונרד מספר 
על הגיבורים שלו מרגע החטא. יעקבסן מספר את תולדות המשפחה, 

מי הייתה האם ומה תולדות הרגישות, ומסביר את תולדות האסון. אצל 

קונרד האסון הוא גורל שצפון באישיות, אין זו השתלשלות. זה חלק 

מהאורגניזם. אצל יעקבסן אפשר לחשוב, אהה, ואם האמא הייתה 

אחרת... ובעצם קונרד מדבר על אנשים שאחראים לגורלם. ויעקבסן 

מדבר על אנשים שאין להם סיכוי למצוא את עצמם. אפילו לא להיכשל 

כהוגן.

° על כל גרפומן יש נוכל קטן ועל כל משורר אחד – קרימינל.

° הטעות שלך שאתה מתייחס אליי יותר מדי בתור אדם פרטי. אני 
בקושי אדם פרטי. אני מטבעי אדם בודד. כל פעם שאתה מתייחס אליי 

כאל אדם פרטי או אל החולשות שלי, אתה מצחיק אותי. הן כלים. אני 

מעבדה. אני לא פגיעה, אתה מבין, מכיוון שהתגובות הישירות שלי 

אל הדברים מועטות. התגובות הישירות שלי הן לדברים שפוגעים רק 

במרכז העבודה שלי, במרכז החיות, במרכז העצבים. ודברים שגורמים 

לך התלהבות, התלהבות, התלהבות... זו מין טיפשות, התלהבות. מה 

שאצלך התלהבות אצלי זה שקט ועבודה. ואתה מתייחס אליי בתור אדם 

פרטי. בתור אדם פרטי היית יכול לטרוף אותי ולהיבנות. בתור אדם 

בודד, אתה פוחד ממני ומנסה להפוך אותי לאדם פרטי.

° היו לשימוש בסמים התחלות. אנשים שהשתמשו בזה סבלו, הם חשבו 
בסתר ליבם על עצמם ועל מה שהחברה סביבם חשבה עליהם. לא היה 

להם לפי מה להסכים לדברים שקרו אצלם. תנועות נפשיות, עולמות 

שלמים היו מוחרמים. ביירון השאיר אחריו יומנים, זיכרונות, ספרים 

שלמים, שבמותו עברו לידי אשתו והמוציא לאור שלו ,והם מרוב פחד, 

כי הם הכירו את ביירון, שרפו את הניירות, שהיו כנראה חשובים מכל 

מה שביירון פרסם. החברה לא הייתה מבוגרת כדי לקבל אותו. יש 

עולמות שלמים. לחיות בעולם אחד, זה כמו להאמין באלוהים, זה לשים 

סוף לאין סוף של הדמיון והאדם. אנחנו חיים עכשיו בעולם שיש בו 

קבוצות יותר ויותר גדולות של אנשים שמוכנים להיפתח ולהרגיש יותר. 

ומצחיק מה שקורה: לא רק שיהודים מאז ומעולם חסמו חיים לעצמם, 

התנאים בארץ מחייבים אנשים, שחושבים עצמם לישראלים, לחיות 

באותה אטימות – אבל בטעם רע, בלי השראה.
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בחורה צעירה בת 19 מכניסה עצמה לבית משוגעים מתוך צורך 

להבין מה קורה לאנשים סביבה ומתוך סקרנות. יש לה הרגשה 

שתמצא תשובות לשאלות שם. היא באה עם ספרים, כלי ציור, 

מכונת כתיבה. הרופא שהיא פוגשת שם מבין אותה כאמן, כפילוסוף. 

נותן לה חדר לבד, בלי טיפול, וכל התנאים להיות שם כרצונה. 

מנסים לשכנע אותה לצאת משם אבל היא אומרת שהיא לא מבינה 

ולא תצא עד שתבין. יש לה ספר, "סמים ונפש האדם", והיא מדברת 

עליו עם הרופא שלה, הוא אומר שיש לו בבית חולים מסקלין )אל־

אס־די טבעי( ושואל אותה אם היא רוצה לנסות. בינתיים הכול 

נראה נורמלי, זו מחלקה חצי פתוחה והכל שקט פרט לקטטוני 

אחד שיושב בלי תנועה או נעמד ומרים יד וקופא כך למשך זמן 

ממושך. היא לוקחת כדור מסקלין ומחכה, כלום לא קורה, והיא 

חוזרת לרופא ולוקחת עוד כדור. כלום לא קורה והיא חוזרת לרופא 

ואומרת לו שהיא עמידה בפני השפעת הסם כי היא רגילה לשתות 

משקאות חריפים והוא נותן לה עוד כדור, כך שמונה פעמים. אחרי 

כן הוא נותן לה זריקה של הסם הזה. היא יושבת עם אחת החולות, 

מדברת איתה, כשהיא מבחינה שלצל יש צבעים, היא צוחקת 

והבחורה אומרת לה: מה קרה לך, את נראית משונה. היא אומרת 

שהיא רוצה לשתות משהו ויוצאת. היא יושבת לשתות ומתעוותת, 

היא מרגישה מורעלת. היא קמה, זה עובר לה ונכנסת לחדר של 

הרופא, מסתכלת על כתב ידה ומנסה להבין מהו כתב ידה. היא 

מביטה מהחלון החוצה ונשטפת בתחושה של יופי עצום. היא מתחילה 

להתרגש, יוצאת החוצה מביטה מבעד לחלון במסדרון והיופי כובש 

ומרגש אותה. היא מתחילה לצעוד בהתרגשות גוברת והולכת, 

ופוגשת את הרופא שבא לקראתה. איזה יופי, היא מראה לו, אתה 

רואה איזה יופי, הוא מחייך. איתו אחיות. הם נכנסים לחדר שלו, 

היא נכנסת בפינה מאחורי הארון ומבקשת ממחטות, היא בוכה. עוד 

ועוד ממחטות. למה את בוכה, הוא שואל. מהיופי, היא עונה, כל 

כך יפה. הם יוצאים והיא נשארת לבד. היא מנסה לכתוב על המיטה 

הפסיכיאטרית, והולכת לרחוץ ידיים. בכפיה. היא פותחת את הברז 

יונה וולך: בתי המשוגעים שלי

תקציר המחזה "בתי המשוגעים שלי" נכתב כנראה ב–1965, מיד עם צאתה של וולך מבית החולים 

21 התאשפזה מרצון במוסד, ותוך ימים שידלה את המטפל פרו־ –הפסיכיאטרי בטלביה. וולך בת ה

פסור מרסל עשהאל להעניק לה את הטיפול הניסיוני – והחוקי באותן שנים - באל־אס־די. המחזה 

עצמו לא הושלם מעולם, אבל מזרעיו נבטו שני שירים גדולים: "אם תלך למסע אל־אס־די" ו"לא 

יכולתי לעשות עם זה כלום". ב–1985, חודשים ספורים לפני מותה, מסרה וולך את התקציר לפרסום 

בכתב העת "מאזניים". התקציר, יחד עם רשימת הנפשות הפועלות ופתיחה ללא המשך שלא נמסרו 

ל"מאזניים", מתפרסמים עכשיו לראשונה בספר "אנדרטה של צרעת: יונה וולך - כל המחזות".

ודם נשפך על הכיור על המגבת, היא נבהלת עד מוות, ואיזה כוח 

מושיב אותה שוב ליד המיטה לכתוב. היא מחזיקה את העט ועיניה 

נודדות לתקרה, תעלות נפתחות בתקרה, שוב היא רוכנת לנייר, 

ומסתכלת לאחוריה בפחד. שתי דמויות מעורפלות מתקרבות אליה 

מנסות לחנוק אותה, היא מתפרצת מהחדר החוצה, נדמה לה שהיא 

הולכת מהר אבל היא מרגישה שהיא בסלואו מושן. היא נכנסת לחדר 

האחיות, ושואלת איפה הרופא. היא חשה שפיה זז בקושי בסלואו 

מושן, גם האחות נראית לה כך, שפתיה בקושי נעות והיא שטופה 

אור סגול והחדר נשטף באור ירוק. שוב היא חוזרת לחדר, מוציאה 

כלי ציור, נייר פלטה שפופרות, הרופא מגיע ואיתו קהל, מׇרפאות 

בעיסוק ועובדות שיקום בבגדים ירוקים, סטודנטים, עוד רופא, 

אחיות בבגדים לבנים, דממה, הם מסתכלים בה. היא יושבת ולאט 

מורחת את הצבע השחור על ידיה, היטב היטב. מרפאה בעיסוק אחת 

אומרת תראי מה שהיא עושה, היא מקשיבה, יצאה מהריכוז ואומרת: 

משחקת בקקה. היא יוצאת ונכנסת לחדר שלה. היא מביטה מהחלון 

ורואה גליוטינה, ברור לה שהולכים להתיז מיד את ראשה על פשע 

שלא זכרה מהו. היא אומללה. הרופא נכנס לחדרה בהתרגשות 

ואומר: אנחנו נעשה אותך מאושרת. היא הולכת במסדרון ומביטה 

בפנים המדוכאים היושבים ומביטים בה, מישהי אומרת: היה כאן בן 

אדם נורמלי אחד עשו ממנו משוגע. היא מסתכלת מנסה להבין. הם 

נראים לה איטיים, חסרי חיים ומשונים. היא נכנסת לחדר ומתכסה 

בשמיכה ושומעת אותה צועקת רופא, רופא, אני צריכה רופא. היא 

רואה עצמה ילדה קטנה, נכנסת לחדר הרופא ואומרת לו משהו, 

הוא צועק עליה: את צריכה לרדת לכיתה ב'. היא במיטה מתייסרת 

ושומעת עצמה צועקת: אז מה עכשיו אני כמו אחותי. היא רואה 

עצמה בין אנשים רבים מטושטשים נידונים, כולם בבגדי חאקי 

דהויי־צבע, אף אחד כבר לא יודע מיהו ומה היה בלי זיכרון בלי 

עבר בלי עתיד בלי הווה והיא כמוהם נידונה לעולם אינה יודעת 

מיהי. הטעם בפיה רע. בינתיים הרופא מכנס את כל המשוגעים 

לדינמיקה קבוצתית. כולם יושבים בעיגול הוא מבקש מהם לדבר 

על עצמם. היא מצטרפת. בחורה אחת מתחילה לדבר, היא אומרת 

בהתלהבות: אני אקרא הרבה עיתונים כל יום ויהיה לי מה לדבר עם 

אנשים. הרופא אומר, יוכבד היא מפגרת, היא לא תקרא עיתונים אף 

פעם. הבחורה פורצת בבכי מר ונמלטת מהישיבה. הישיבה מתפרקת. 

בחדר שוכבת אישה, מחזיקה קלצ'ניקוב דמיוני ויורה. היא מאוננת 

ואחר כך ניגשת לחדר הרופא רוכנת שם בכניסה משתחווה כורעת 

על ברכיה ומתפללת. היא שואלת אותה מה היא עושה והיא אומרת: 

רק הוא יכול לעזור לי. הרופא בא, היא אוננה, היא אומרת לו. הוא 

שואל אותה, כן? היא מכחישה בתוקף. יוכבד מתלבשת יפה, האחות 

עוזרת לה, יוכבד אומרת: ליז טיילור וברטון יבואו היום לבקר אותי, 

מנסה לעשות רושם ואומרת הם חברים שלי. האחות מסבירה, זה 
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העולם שלה. אחת באה בוכה שהידיים שלה הם כמו סמרטוטים, היא 

לא יכולה לעשות כלום. יוכבד חוזרת בוכה בכי מר, ליז וברטון לא 

הגיעו. עיניים רודפות אחריה היא מנסה להסתתר, ואחר־כך לעוף 

דרך החלון. כובלים אותה וקושרים אותה למיטה. היא חולמת חלום, 

בחלום היא שוכבת על קוביות קרח ענקיות, האור תכלת וקר, הרופא 

עומד למטה והיא רואה אותו. למחרת היא שואלת אותו אם הוא ניסה 

פעם מסקלין, הוא אומר שלא לנסות. הוא לוקח, ואחרי כן בוכה, מה 

עשיתי לך. מרי, אשתו, היא שואלת אותו, רואה צבעים? הוא אומר 

שלא, ובוכה כל הזמן, מזריקים לו זריקת הרגעה, מגרשים את כולם. 

כולם נראים לו כמו בובות. 

היא עומדת וצוחקת.
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*

אוֹר ׁשֶל ֵעין ָחתוּל נָח ַעל פְּנֵי ַהּמַיִם

צֵל דָּג כְּמוֹ זִיק ַרע בָּא וְנְֶעלָם

ֵבָעה ְׂ וּפַַעם ֵריק ָהאוֹר כְּמוֹ ֵעין ָחתוּל ש

לִפְָעִמים ַהְבלָָחה כְֵּבדָה חוֹלֶפֶת כְַּתֲאוָה.

*

ָהיִינוּ ַחְסֵרי ַמצְפּוּן

ִהְתיַַחְמנוּ ַעל

הוֹדָעוֹת אֹנֶס

ְקַטנּוֹת בְִּמְסגְּרוֹת

בִָּעּתוֹנוּת ַהיּוִֹמית

ַעל כָּל ַהפְָּרִטים

ּ דִּּמִינו ׁשֶ

וְהוַֹספְנוּ לֶָהם ַחיִּים

וְתֹכֶן

ְבּלִי ַמצְפּוּן

ּ כְּמוֹ ָהיִינו

ּתָפִים ׁשֻ

*

ֲאנִי רוֹצָה לִדְפֹּק אוְֹתךָ בַּּתַַחת

ּתְַרגִּיׁש ֲאנִי רוֹצָה ׁשֶ

ֲאנִי ַמְרגִּיׁשָה ֶ ַמה ּשׁ

ֲאנִי רוֹצָה

ּתְִהיֶה ׁשֶ

כָּמוֹנִי ַעצְִמי

לְַהְרגִּיׁש אוִֹתי

ִמבִּפְנִים

לְַהְרגִּיׁש ֶאת

ָהעוֹר ֶהָחלָק

ָּעוֹת בֵּין ָהֶאצְב

ׁשֶל ָהַאֲהָבה

ֵמַהּסוּג ָהַאֵחר

זוֹ ָהֲאסוָּרה
ָ לְך

וֻּמּתֶֶרת לִי.

יונה וולך: שירים שלא פורסמו

שלושה שירים מתוך שני המחזות הראשונים בטרילוגיית "אנדרטה של צרעת", שמתפרסמים עכשיו 

לראשונה בספר "אנדרטה של צרעת: יונה וולך - כל המחזות".

*

ֲאנִי ׁשָקוַּע בְַּחיִּים פְָּרִטיִּים ַעד צַוָּאר

כְּמוֹ בְּחוֹלוֹת טוְֹבָענִיִּים ֲאנִי ׁשוֵֹקַע בְַּחיִּים פְָּרִטיִּים

לֹא נְמוּכִים ִמיָּד ַאֲחרוֹנִים יְִחידִים

ּזֶה כְּמוֹ חוּט ַהצַַּער ֲאנִי ַמֲעלִיב ֶאת ַעצְִמי אוֵֹמר ׁשֶ

כְּמוֹ חוּט יְִמׁשֶה אוִֹתי ֲאָבל ְמסוֵֹבב אוִֹתי כֲַּעָרפֶל

ֲאנִי ַמְבִטיַח לְַעצְִמי ַהְבָטחוֹת ֲאנִי אוֵֹמר ֲאנִי ֲאפַצֶּה

ֲאנִי רוֹצֶה ֶ ִאם ֲאנִי יוֹצֵא ְבֶּעזְַרת ַהצַַּער ַהּזֶה כָּל ַמה ּשׁ

ִמיָּד, ֲאנִי מוֹצֵא ַעצְִמי בֵּין ְסַבךְ, ֲאנִי ִמְתנַצֵּל לְפָנַי
ּמְפַלֶֶּסת לִי בַּּסְַבךְ וּמוֹצִיא ֵריָקנוּת כְּמוֹ ַסכִּין ָארֹךְ ׁשֶ

לִפְָעִמים ֲאנִי לֹא עוֵֹמד בָּזֶה ָהֵריָקנוּת זֶה ָקׁשֶה

ב.

ָהֵריָקנוּת זֶה ָקׁשֶה

ָהֵריָקנוּת זוֹ ִמין ִרבּוֹנוּת

זוֹ ִמין ִרבּוֹנוּת בְָּחלָל פְָּרִטי

ָהִרבּוֹנוּת ַהּזוֹ ִהיא ִמין בְּדִידוּת

ּתִָמיד ְמֻטפַַּחת ִמלְִּהיוֹת ִמיָּדִית

מוּכָנָה לִנְׁשֹר לְַמְרגְּלוֹת ָהֲאנִי

ָרוֹן ִמלֵּדָה ֲאָבל ָהֵריָקנוּת זֶה כִּּשׁ

ּמַנְִהיג הוּא ִמין ַהׁשְלָכָה. כְּמוֹ ׁשֶ

ג.

יַח ֶאת דְַּעּתִי וְִאם זֶה קוֶֹרה ִׂ ֲאנִי אוֹסֵר לְָהש

פְִּתאֹם ׁשוּב ַהכֹּל ׁשוֵֹקַע בְַּחיִּים פְָּרִטיִּים

ַעד ׁשֶחוֹזֵר ָהֲאנִי כְּמוֹ עוֹף חוֹל ֵמַהּמְדוָּרה

יונה וולך: "אני שקוע בחיים פרטיים עד צוואר"

שיר בחלקים ששלחה יונה וולך לעזה צבי. השיר נשלח יחד עם השיר "רוח אהבתי, מסתובבים 

דברים", שפורסם בקובץ "שני גנים" ב–1969. לא ברור מדוע בחרה וולך שלא לכלול גם את השיר 

היפיפה הזה בספרה - והוא מתפרסם כאן בפעם הראשונה.
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א.

נִי ַחיִּים וָמַֹח ֵ ׁשוֲֹאִבים ֶאָחד ִמּשׁ

ְׂרוּפִים ָאִרים כְּמוֹ ש נִׁשְ

חֵֹרי ֵעינַיִם ֲאֻרכִּים וְֵריִקים

ִמּסִָביב ַקוִּים צִיּוִּרים קוֹנְטוִּרים

ָהיָה פַַּעם ַחיִּים ֶ לְַמה ּשׁ

ב.

ַבּּמַצָּב ַהּטוֹב ַהּקוֹל ַמְרגִּיַע

אוֲֹהִבים ַעצְמוֹ וֲַאֵחִרים

ַחיִּים לְפִי ַהצַּוִּים

הוָֹראוֹת ַחיִּים

ּתוֹדָָעה ְמֻאֶחדֶת

לֹא ּתוֹדָָעה ְמפֻצֶּלֶת

וְיוֹן ַקיָּמוֹת ְמיַצְּגִים ַמֲעָמדוֹת ׁשִ

ַהַחיֵּים ַאחֲֵרי ַעצְמוֹ ְמפַגְִּרים בְֶּרגַע ׁשֶ

ַחיִּים לְפִי צַוִּים כְּמוֹ לְפִי ּתֵאוְֹריָה

י יֵׁש ֵאיפֹה ַהּתֵאוְֹריָה ׁשֶל ַהַחיִּים בְּקׁשִ

ְבִּמְקֵרה ַהצֶֹּרךְ נוְֹתנִים הוָֹראוֹת ַחיִּים יָׁשָר ֵמַהּתֵאוְֹריָה

נוְֹתנִים ֵעצוֹת ַעל פִּי ַהזְָמנָה מִֹחית ׁשֶל ַעצְמוֹ לֹא כְּהוּא ֶאלָּא

נִי כֲַּאנִי ְרכוּׁשָ

נִי ים פְּנִיִמית ַעל ֶרַקע ְרכוּׁשָ ִמְּסּתַיֶֶּמת בְַּהּתָזַת ָראׁשִ ּתִָמיד ֵאיזוֹ צָָרה ׁשֶ

ַהיּוֹם ֲאנִי ָחיָה בִּזְַמנִּי

גֵּרוּי ַהצְּחוֹק ִמְתַחלֵּף בְּגֵרוּיִים פְִּסיכוֹמוֹטוִֹריִּים

וְגֵרוּי ִמינִי בְּפִּזוּר וְּבֶחלְֵקי ֶאלֶף לְנִיְמפוָֹמנִית

ַאר בֲַּערֹב ַהיִָּמים ַמה נִּׁשְ

מוֹנָה גַּן ֵעדֶן ָאבוּד ֶאָחד ֶחלְֵקי ִאּסוּף בְּכָל גִּיׁשָה וְַאֲהָבה

ִקיָעה ׁשֶל ּתְַרבּוּיוֹת וְֶקׁשֶר רוֹפֵף ִעם ְשׁ

ַמה נָּחוּץ

ִטיפוֹת ַהּמַֹח לֲַעמֹד בִּפְנֵי ׁשְ

לִיַח דָּת ֱאמֹר לְַעצְמוֹ ְרׁשֹם כְִּמַרגֵּל אוֹ ׁשְ

ֲחַסר ַהּסֵדֶר ׁשֶל דּוּ־ִמינִיּוֹת

לִפְנֵי ֱהיוֹת ַהַחד ִמינִיּוֹת כְּדוּ־ַחיִּים ַאְמפִיבִּיִּים.

יונה וולך: זוג ומפירים

ב–1976 מסרה וולך למנחם פרי שירים לפרסום בכרך 5 של כתב העת "סימן קריאה", ובהם את השיר 

"זוג ומפירים". פרי החליט להדפיס רק את חלקו הראשון והקצר של השיר - וכך הוא מופיע עד 

עצם היום הזה בקובץ "שירה", שראה אור בהמשך אותה שנה. כשוולך קיבלה את הכרך וראתה את 

מעשה המחיקה, חמתה בערה בה והיא מסרה את חלקו השני והארוך של השיר לעורך "פרוזה" יוסי 

קריים - שפרסם אותו ברצון. כאן מתפרסם לראשונה השיר המלא, על שני חלקיו.

יְּגַלְגֵּל לְסוֹפוֹ ַהּמַר ֶבר ַהּתִָמיד בַּּמוָֹרד ׁשֶ לְַעגֵּל זָוִיּוֹת, ׁשֶלֹּא יֲַחרֹץ ׁשֶ

דּוּ"ַח ָרצִיף ַעל מוֵֹתנוּ ַהּמְִתַרֵחׁש ַהּמֵנִינד ֲאִמּתִי ַמּמָׁש ַחג יוְֹמטוֹב

בְֶּעצֶב ׁשָקוּל וְָעגֹל ַהּמְִתגַּלְגֵּל בַּּמוָֹרד כְּדְִמָעה

ָמר בְִּמְקרוֹפִילְם ֶאָחד נְֻסָחא סוֹדִית ָמוֶת ַהכֹּל ְמֻאְרגָּן וְנִׁשְ

י ֻמׁשְלָם ְמַתְרגְּלִים פְִּסיכוָֹאנָלִיזָה בְּגוּף נַפְׁשִ

ּמַכְנִיִסים ֶ ַחיִּים ֵמַעל לְָרַמת ַהַחיִּים ַהנַּפְׁשִית מוֹצִיִאים יוֵֹתר ִמּשׁ

פָּחוֹת ִמדַּי ָעִתיד יוֵֹתר ִמדַּי ָעָבר ַהּתוֹצָָאה ֵאין הוֹוֶה

ֶהוּ בָּרֹאׁש ְמזְַמזֵם כִּצְלִיל יַַחד לָה דִּיֵאז בְּרֹאׁשוֹ ׁשֶל ַרְחָמנִינוֹב ַמּשׁ

ֵאין לְּעוֹלָם ֵאינָּה ִמְתַרֶחׁשֶת ְקפִיצוֹת דֶֶּרךְ ׁשֶ וִּבפְנִים ְמעוֹפְפִים ּתְעוּפָה ׁשֶ

הוֹלְכִים וִּמְתַעלְּפִים כְִּמַעט

פֶַּתח ַהִהְתַרגְּׁשוּת לַַחיִּים ַהנִּכְנִָסים נְִסּתָם

נֵים נוֹסָף עֶֹמק לַַהבָָּעה כְּׁשִכְבָה גֵּאוֹלוֹגִית נוֹסֶפֶת לָעוֹלָם ַהּמְִתַהוֶּה בְֶּמׁשֶךְ ׁשָ

יֵרי לַַעג לְַמר ַהּמָוֶת ַהּזֵָקן וְַהְמנַצֵַּח: צִפֳֵּרי סוֹד ְמׁשוְֹררוֹת ׁשִ

ֵקדִיָּה כִּפְסַנְּתֵר ַהדּוּכִיפַת כְִּמנַצֵַּח רֹאׁש כַֹּח פּוְֹרִחים פְָּרִחים כֲַּעצִָמים ׁשְ

גֵּנֵָרלִים ְמטָֹרפִים צִפּוֹר מוֹׁשֶלֶת ֵבּין צִפֳִּרים ֵעצִים וּפְָרִחים

ים ִבּצְוָָחה ַרצְָחנִית כִּכְלֵי נְגִינָה ּתִזְמֶֹרת ׁשְלֵָמה כּוֶֹרֶתת ָראׁשִ

ַהִהְסטוְֹריָה ַהפְָּרִטית נְִרֵאית כְּמוֹ זוֹ ַהכְּלָלִית בְּכָל ִמְקֶרה ׁשֶ

יר יְלָדִים יֵלֵךְ לוֹ וְיָׁשוֹר ָרצוַֹח ִאם "לְִהיְטלֶר יֵׁש ָקַרַחת יְלָדִים ׁשִ

ָבט ִהגִּיַע ַחג לִָאילָנוֹת". ֵמרֹאׁש ָהֵעץ, ט"וּ בִּׁשְ
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מה הצבע של הזיקית באמת –

אי אפשר לדעת, בהתאם לתכונות של הסביבה שלה.

אפשר לדעת על תכונותיה,

גם אני כך.

ניסיתי לדעת את טיבי האמיתי,

שאינו –

בהתאם לסביבתי הוא.

אפשר לדעת רק את תכונותיי,

כך כל אדם.

אסור לנו לדעת כמה דברים

אחרת יקרה אסון

אבל כל היתר מותר.

מותר לדעת.

ואתה

שנהיית לאיש ההוא 

שהיית האיש ההוא

מנסה להיות כמו מה שנראה לו אלוהים.

ההרגלים שלך הם חלק ממך.

עוזב אותי כאן לבד מתחת לחוקים

כן, מתחת לחוקים ולא תחת לשמיים

מתנהג כאוטומט, אדם שעוד תמציא בידי־אחרים.

אנחנו עוד נראה.

אולי

מעשה באיש אציל נפש ואשה שהציקה לו מרות

או באישה אצילת נפש שאשה הציקה לה מרות

או באשה אצילת נפש ואיש שהציק לה מרות

או

יעל.

יעל?

יעל? אני יודע שזאת את.

מה את עושה, יעל,

יונה וולך: יעל ושמות אחרים

את תסכית הרדיו "יעל ושמות אחרים" כתבה וולך בקיץ 1974. התסכית שודר ב–27 בנובמבר 1976, 

בתוכנית הניסיונית "בימת רדיו" בגלי צה"ל, יחד עם תסכית נוסף בשם "קולות". עוד קודם לכן, 

באוקטובר 1976, שני התסכיתים הודפסו בחוברת העשירית של "פרוזה" - והם מתפרסמים עכשיו 

בספר "אנדרטה של צרעת: יונה וולך - כל המחזות".

מה את עושה לי,

אני לומד ואת מפריעה לי.

את יודעת שאני עסוק.

איזה מין בן־אדם את,

מה עשיתי לך.

)נופל על ברכיו בתחנונים, בוכה מרות.(
או, אלי, כמה ירדתי.

אדם כמוני, סמל האצילות.

כן, האדם הממוצע לעולם לא ידע את מעלותיו להגיד כמו את 

מגרעותיו,

אני איני פוחד.

אחרי הרס כזה צריך לדעת מאין נופלים כדי לשוב.

פעם גם אני לא מניתי שבחיי כהצלחותיי.

זה נעשה גרוע מרגע לרגע אני נעשה פושע.

האסוציאציות האלה.

מה קרה, מה הפריע לי.

אפשר לראות את זה ביצירת סרט

אבל אני רוצה להבין, לא לעשות אמנות.

אני, אני אדם גדול מאמן

אני רוצה להבין )צועק(.

להניח לזה יהיה גרוע יותר מיום ליום, משניה לשניה אני נעשה 

אמן יותר ויותר. בסופו של דבר לא אצא מזה לעולם )ברצחנות(.

מה זה מפריעים לי?

הם אשמים.

יעל, תפסיקי, אני אומר לך להפסיק.

זה בגללה.

 אני כבר אגיד לה בפנים מה שהיא עושה לי

)לעצמו – כמו לעצמי אחר(.
אבל אז היא תבין אותי ואת כל

ואני לא רוצה שהיא תבין את אי־הביטחון שלי.

לפקוח עיניה מאשליית האדם החזקה, אין אדם שאינו שביר.

משחק העוצמה התמידית, האדם כעמוד שיש )דמיון רך(.

וככה אני נעשה רגיש יותר מיום ליום.

הנה אני יושב וכותב מה שקורה,

לאט זה נעשה חלק ממני.

בהתחלה הכול היה עבר, עכשיו הווה

למה עשיתי ככה ולמה עשיתי את זה,

הנקמות האלו.

כשאדם רוצה לעשות מעצמו צחוק אז הוא יצליח. ככה אמר 

המאור הגדול, ככה מדברים מאורות גדולים.
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צריך רק לחקור.

אבחנות.

מאיפה הן באות. אני מדבר על אבחנות, אני עושה אבחנות, 

מעגל לולייני גנטי תולדי, השמות הם הדברים

ללמוד שיטה נולדות הבאות.

הכול רק שיטות.

ביד ריקה לב ריק שכל ריק, בלי פנטיזם, מירוח שההומור יוצר, 

איפשור הגיהנום של הידע בו הרע כמעט מותר והמשגה עד.

הכול רק שיטות, מדובר בשיטות.

יעל.

אני אומר לך להפסיק, אני יודע שזאת את.

יחוּרים.

אז איך מרכיבים, כורתים בעץ ענף ומחברים אותו בתחבושות. 

ברור, הרי משהו נשבר. איש לא יבין אותי, נשבר?

נשבר.

לא יבינו שום דבר.

אני כותב יומן פרטי, אסור לי להגיד.

איש לא יבין דבר.

יעל תבין.

חוץ מזה אני רק בן ארבעים )הגיל?(,

החיים עדיין כלואים בי.

איני יכול להבין כל כך טוב

מה קורה איתי עכשיו

כשאהיה מבוגר מבוגר מבוגר.

אולי משהו באמת איני מבין,

מה קורה איתי עכשיו.

אני מאומץ מדי ליכולתי,

נתפס לפאניקות.

היא תשכח אותי ותפסיק לזמזם מסביבי כמו יתוש.

זמזום היתוש.

הכול יכול להיות אחרת. חסרים לי 5, 6 ס"מ גובה,

– – – אני מתבלבל מהר מדי. אם רק היו לי 5, 6 ס"מ נוספים 

לגובה.

מוסיף גובה מפחית בלבול. אני מטפל במספר עניינים קטן מדי

הכול יכול להיות פשוט יותר, רק 5, 6 ס"מ חסרים לי. וכמה 

שנים.

אני אוסף זמן. זמן מעץ, זמן מנירוסטה, בלתי מחליד, זמן מחול 

מתפורר.

ואני מבין הכול בדרך הקשה, נדמה לי. יש לי חום? אני קודח?

כואב לי? זו האנושיות, חתול שזקוק לפינוק.

לשמוע לעצמי, לכל קולותיי, להבין הכול בדרך הקלה, שהכול 

מתוך עצמך אל חוצך ולא מחוצך אל עצמך, ולומר שהיה נדמה 

לפי דרכי,

– הגמישות הרוחנית שלי מדהימה,

אני אפתור את הבעיה הזאת לבסוף.

חצי ממני אמן עכשיו, חצי אדם.

גדול.

היופי נמשך אחד לעצמו, מתבונן יופי ביופי כלוא היה זה עצמו 

היפה, כאילו היה קופא, כמו היה רק לעצמו בלי השוואה. היופי 

אמיץ, תמיד מושווה, המתחזה היה רק כאילו זה.

אבל האמן הזה מפיל אותי.

לבי כילד בן ארבע.

תמהני.

ילד בן ארבע שמודעותו נשברת על ידי האיסור הראשון: אסור 

לנשק.

ילדים בני ארבע ופחות מגורשים מגן העדן של התודעה: אסור 

לנשק.

מהגן מציצה התודעה השלמה בפני האם בפני החברה שיברה 

שבורה

ילד בן ארבע ואז אני נופל, נהיה אמן, אדם גדול, עושה מהזמן 

חפצים חפצים מסכים, גונב מכל זמן קטע קטן למזכרת, מכייס 

עצמי

מאושרי.

זאת יעל.

רגע של מנוחה אין לי להתבונן בחולשותיי,

רק אני רואה מצבים נפלאים, מצבים שבורים עלובים, היופי 

נהיה שקר, רואים כשרואים עלוב, כשהכול נראה עלוב ודוחה 

ואפשר להתעלם גם מזה.
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רק אני מתפנה לרגע וכבר יעל,

חולשה אחת אינה מותרת לי, אז מתי מה מי שמאוהב בכלום, 

בחוסר הניסיון, התאבד בפנימיותו מזמן.

דוחה.

חולשה אחת אינה מותרת לי, חולשה אחת, רגע של חולשה וכבר 

היא תופסת אותי. כמו יתוש.

מה אגיד לה, יעל, את יתוש.

מהר מדי התבגרתי, התערערתי לגמרי.

אני תלוי בהם.

סיבות כלליות, כלכליות.

איך הרשיתי לה להיטפל אלי,

האם היא תפסיק לבד.

יקח מדי הרבה זמן, מצבה אולי אנוש בינתיים.

לכל אדם יש רגעי חולשה. אני אוהב להתבונן בחולשות, מקרב 

אותן מתבונן בעיקשות הטיפשות באי ותרנות ומדמה שיש ביקוש 

עצום לאוסף התבוננות בחולשות, באוסף מתודות חדיש. זמן, 

שקט צריך כדי להתבונן בחולשותיי. כולם נזהרים מנומסים פרט 

לה, מתפרצת בדלת פתוחה הורסת את הזיכרון שלי את כשרון 

האספנות שלי את אוספיי הנפשיים. דיברתי עם עצמי יותר מדי, 

אוסף דיבורים עם עצמי כך הכול הופך או מחזיק מעמיד כרוחני. 

ההתמוטטות כשהכול נהיה חומרי.

איני יכול להשיב מהלומות איני יכול להלום חייתי במחילות של 

חיי זמן רב מדי איני רגיל לחיי אחרים כבר.

פיתחתי קשר בלי הבחנה בלי בחירה, כמו יחיד שיכול לקרות.

אדם שרוצה להרוג יהרוג.

הכול מתוכנן בי, חישובים ומזימות.

הורעלתי. ידי חדלה מלכתוב, איבריי קופאים, לבי מצטנן

כמו לא באמת.

איני יכול להעמיד פנים שהכול קורה כאן לידי ובכל זאת הכול 

לידי.

אנשים החושבים על אנשים

חיים בפאניקה העושה קצב לב ורגש

בחלל הלא כלום החולה, בחלל המלא אחד כמוני,

כמו לא הייתה צנזורה זאת על כל דברי חיים ומוות, כוח אצור 

דיבוּר דיבור עושה הכול לאפשרי.

כולנו שווים בביוגרפיה, הבדלי זמן ומקום פעוטים, פרטים, 

אותם גידולים המקנים הבדל.

אין אחרי המוות. איפה שאין חיים אין מוות.

אלא אם כן חשבתי עצמי בתקופות אחרות למישהו אחר ממה 

שאני באמת

אי שוויון מדומה

ואז אני אבוד באמת ואז דיני נחרץ.

עדיין לא מאוחר מדי,

רק שש שנים בזבזתי מחיי בחולי ותמרורים,

עדיין אני יכול להבין מה קרה

למה חשבתי עצמי אז.

שום דבר לא נמחק עדיין בזיכור הזיכרון

הכול חי אצלי, אני זוכר הכול.

הם אינם זוכרים ילדות ולא כלום, כחשו בעצמם אינסוף פעמים

אינם עצמם, גם לא ידעו מי הם.

הכול מודע אצלי באסוף הזמנים, מתחבר עם עצמי כמו כל 

הנחלים לים

שוב נוזל זמן מחול, בריאותי רופפת. אני צריך שקט

די יעל די די די הטרדה מטרד

אני צריך לבנות את אני צריך לבנות את עצמי מחדש

לדעת מה בעלי חיים בי ומה אדם.

ביטוי גס גסות גסות הביקורת העצמית מכשיר ההתאבדות ביד 

רצון כושל. הכתיבה הנשית שונה מהכתיבה הגברית אנשים 

אנשים אנשים

במקום להכיר את עצמי הכרתי אחרים.

למה, למי חשבתי את עצמי למישהו אחר

מי אלו כל הדמויות הרשומות בספר חיי

האם הכרתי אותם בסדר עולה לפחות לפי חוק מסוים?

אני יכול להחליף דמות מסוימת באירועי הזמן החסרים לי בכל 

תקופה ולהחזיר את הסדר על כנו.

אני שואל

אני מפסיק

אני מאבחן הרס גוטי. 

הזיכרון שלי חתול אחד. המין שלי מתבייש כי לא מפנקים אותו.

פשוט וקל חשבתי עצמי לכל מיני דברים אחרים

הייתי מגלגל מה שהיה מגולגל גולגל

חתול בוכה יותר מכלב נאמן ממנו מה יודעים

ממסד עוצר ידע אפילו אפילו על חתולים כמובן על סכסאפיל

על קיפודים, על עצמו

עושה אותך חושב צודק תמיד

משעמם משעמם כרגע

ניסיון שמפרק ומפוצץ אותי,

כידע יקר מפוצץ אותי

פצצת זמן.

אני מתחפש שוב למישהו אחר, ניסויי תודעה שלי.

באור ההכרה עולים פני־כל על כל פניי

שוב לא ידעתי מי אני.
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שקט זה אני צריך לדעת את כל המבנה שלי

לשם ביטוח האישיות היחידה שלי, להוציא מסקנות, לדעת על 

מה פטנט האישיות מבוסס

שמי? פטנט השם

לא לפגוע בשמי אחד

אני פוחד את שמי אשכח

בשמיים צוחקים עליי,

אז זה מי שחשבת שאתה.

הכול בסדר. השארתי לה שוב פרצה, את הפרנויה שלי, הפחד.

יעל מאין את נכנסת אצלי,

באה בתוך חיי כמו בתוך חצר גינה?

אני זקוק לאנשים דומים לי אחרת אני

מאבד הבחנה.

אני מרגיש מושפל מתוך הרגל

אני יורד למצב אפס

השכל שלי הגה חובלים שאני נוהג בו ספינה מייצא לתוך עברי 

כל מה שצריך בהצלחה )אהבה( בהיסטוריה אי אפשר ההיסטוריה 

קבורה מכבר

חורבה. מי שמתעסק בהיסטוריה כמת נקבר ילך ויחסר

אהבה ליטופים תפנוקים לילד בן ארבע ואילך

שדרות החושים שבהן נספג הידע

תענוגות החושים המכשירים

יורד גילים ועולה במכשיר הביו הזה

מגלה לראשונה

לא נכנע לפיתוי לעשות היסטוריה

מזה

כמו היו הדברים מעולם והחלל אד לבן מוחש

לא התמעט, התרופף דחה נתאבק

נעלם מגן התודעה כמו לא היו מעולם

קשר חוכמה אצטקי של התודעה נרפף

כמו בלי הבדל בין תודעתי לכל תודעה

לא הפריד השלי שלך

התודעה שכפסע קבלי קל בא באחת בכול

כמו אפשר היה מיד להפוך בממש לממש כצו עליון מבלי להרהר 

במרוץ עם הזמן היכן שכל ביטוי זכה בחיי נצח ובפירוש אחד 

בלבד, המעשה

האדם שגורש מגן התודעה הזה בכסות אישיות כלשהי

'חהוש' האדם

אז שכח הכול

אני מבין אני חי

אני עושה את הדבר שאינו נמדד או מוגדר במושגים

אנושיים רכיכים אלא בלשון מדע מדויק בלתי־אנושי מדי, בלתי־

מובן מאליו, עשוי שערכו כעבודה שמשולם עבורה מיד תשלום 

ראשון של חיים המתהווים

שאחר כך נעשים כמדע.

יש ריח לפירות יש ריח לפגרים. העיקר הבריאות. ממרחק אלפי 

מילין מגיעים הריחות מספרים לנו איה אנו נמצאים,

מה הסכנות הצפונות לנו.

יש ריח לאופי. ריח יפה או ריח מכוער ריח בריא ריח חולה, 

לדעת עם מי יש לנו עסק, עסק יפה עסק מכוער, יש ריח לדבר 

כזה. ואז הקול מדבר, מספר לנו איזה עסק מתבשל. אפשר 

לאטום אוזניים, אפשר לא להקשיב. אז הקול מפורר אותנו 

מבפנים כמו שינוי אקלים, כמו כל שינוי המפורר האסור.

לקול הזה אין ריח.

ריח התמונה שתצטייר כללית, עם מי יש לנו עסק. הקול הינו 

פרשנות.

אני עושה את הדבר שהוא פני אישיותי.

השדה החשמלי שלי המצייר לי, פניי לפני הרשתית

כשבירה זוויתית יותר של אור באחד המקומות.

מה שאדע בכל מקום

מדוע איני רוצה עצמי

כמו היה נחוץ לי מישהו מלבדי

איך אני הולך, איך מביט.

יעל יעל יעל

מדוע גבי כפוף, רגלי אינן נענות כמו בפחד

לבד מחלחל הפחד במקום האהבה, עושה לדברים כולם צורה 

מכוערת כמותו

"אתה נותן לי ביוגרפיה"

"אתה הנותן ביוגרפיה לאנשים"

מדוע לא תעניק גם לי ביוגרפיה, חיים פרטיים.
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