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כמו סקר שמיים, הגיליון הנוכחי פורש 

רטרוספקטיבה ראשונה לחבורה, מתוך ניסיון 

לעמוד על טיבם הפרטי של חבריה - המשתנה 

והקבוע - ועל טבעם המשותף בערפילית האחת 

ששימשה, ומוסיפה לשמש, מצע גזי חמקמק 

לכוכבים שספינת החלל "הבה להבא" תרה 

אחריהם בים הוואקום. פה תמצאו את מיטב 

יצירותיהם - ישנות וחדשות - של 16 המשוררים, 

המספרים והמסאים המובהקים והבוהקים ברקיע 

כתב העת, לפי סדר הופעתם בין דפיו. 

ומן  קו,  נועדה לשרטט  כל אנתולוגיה 

הסתם רבים וטובים נותרו מחוץ לקו זה, לרבות 

אלה שפרסמו ב"הבה להבא" מימיו הראשונים 

ולרבות אלה שפרסמו את ספריהם בהוצאת "הבה 

לאור". השמטתם מהגיליון המיוחד שלפניכם 

אינה בבחינת דחיית כישרונם או ביטול הזמנתם 

לפרסם בכתב העת בהמשך, ואני אסיר תודה 

לכל 114 המשתתפים שתרמו לפרויקט משכלם 

ומנפשם, מזמנם ומכישרונם, לאורך העשור 

החולף. רשימת משתתפים מלאה - ומפתיעה, 

- מופיעה בסוף הכרך שלפניכם,  לי  אפילו 

והערכתי ותודתי נתונות לכולם.  

ומילה אישית: אני אדם גאוותן, טווס לא–

קטן ומגלומן לא–בלתי–גדול, אך עריכת כתב העת 

לימדה אותי שיעור בענווה. אני חש זכות גדולה 

ללוות אמנים גדולים. אני מרגיש שהם אחים לי, 

כלומר דומים–שונים, ואני יודע בלי אומר ודברים 

שחיי רוחי היו בודדים ושוממים בלעדיהם. 

כתב העת "הבה להבא" מציין עשר שנות 

פעילות רציפה וענפה - נס במונחים מקומיים 

וחוץ–מקומיים - ואת הנס הזה אנו חוגגים לפניכם 

בגיליון מיוחד, שמעלה על נס את החבורה 

הספרותית החדשה ואת הדור הספרותי החדש 

שהעמיד כתב העת לתפארת השפה העברית, 

הנפש האוניברסלית והלא–נודע המחייב חקירת–

תמיד.

בבואי לכתוב את ההקדמה הקצרה שלהלן, 

הבטחתי לעצמי לנצור את הייאוש ולסתום את 

התוכחה, כי יום חג היום. אי לכך אסתפק בציון 

שתי עובדות ידועות מאליהן לגבי נוף כתבי העת 

בישראל:

ראשית, שאין בישראל כתבי עת. יש שירים 

וסיפורים הנשלחים לעורכים במייל, אבל רק 

הדבק החם של הדפוס מחבר בין אלה לבין 

אלה. אין אידיאולוגיות והשפעות, אין יריבויות 

וחברויות, אין ריבים ואהבות. חבורת "הבה להבא" 

היא אולי האחרונה שעוד חושבת ומתנסה, 

נפגשת ופוגשת, וכתב העת - האחרון שהוא 

מפעל משותף, מועדון חברים פתוח.

ושנית, שכל קורא עם שליש מצפן ורבע 

מצפון מוכרח להודות כי בפגייה פגומה זו תפחו 

כמה מהקולות החדשים החזקים והמאתגרים 

וכי כל  ביותר בספרות העברית העכשווית, 

אנתולוגיה עתידית שמינית–מהימנה לספרותינו 

בראשית המאה ה–021 תאוכלס לפחות מחיצתה 

בבוגרי "הבה" )ועוד שבר משמעותי של יוצרים 

אורחים–פורחים שעברו בין כתליה(.

ח ת פ הגיליוןב

- עודד כרמלי
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קורות בית "הבה להבא"
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"הבה להבא" קם ונקם מאפר "כתם", כתב העת שייסדתי 

יחד עם יהודה ויזן ב-2006, כשהיינו שנינו בני פחות מעשרים 

ואחת )אבל מנטלית בני יותר ממאה ואחת(.

לא זה המקום למלל את גבורות "כתם", המפורסמות והעלומות, 

אך אציין כאן כי בניגוד לדימוי הציבורי – שבהחלט שקדנו על 

טיפוחו – לא היינו חמורים גמורים, דהיינו: לא היו אוזנינו ערלות 

לקטרוגים. כך, שעה שיהודה הפנים את הטענה לפיה דחיית "דור 

המדבר" של חקייני עמיחי מחייבת אימוץ של נוסחים קודמים כמודל 

לחיקוי )טענה שאני מעולם לא קיבלתי, שכן מעולם לא ביקשתי 

לחקות איש(, אני הייתי רגיש לביקורת אחרת שחזרה ונשמעה: נו, 

אז מה כן? רוצה לומר: ומי כן?

למעט ציפי שטשוילי, שאותה מצאנו אגב סריקה ברזלית 

אינסופית בארכיון "במה חדשה", "כתם" לא גילה ולא ליווה כוחות 

חדשים. במובן זה הוא לא היה כתב עת לדידי, אלא כתב פלסתר. 

בקיצור, אחרי החמוריות הגסה והעיקשת של "כתם" רציתי לגדל 

חד-קרן: ברייה חיובית ועתידנית, שתגאל את הרפובליקה הספרותית 

לא להלכה ולא בתוכחה אלא בפועל ובדוגמה, בהצגת דור חדש 

של משוררים, מספרים ומסאים לשפה העברית.

זמן רב תרתי אחר עורך-שותף למהפכה, ובשקט שלפני הסערה 

– שעודנה מתחוללת למעשה, ובעצם, כמו ההיסטוריה כולה, עוד 

נמצאת בחיתוליה – התקרבתי לאחד המשוררים הבודדים שעלה 

בידם לפרסם ב"כתם": רעואל שועלי. בערך במפנה העשור השתחרר 

שועלי משירות קבע ממושך, חיפש את דרכו בעיר והחל לחקור אותי 

שתי וערב לגבי "תיקיות 02010" שערכתי יחד עם אסף שטול-

טראורינג ונמרוד פלשנברג )אסופה חד-פעמית ורופפת-משהו של 

שירה, סאטירה ורפלקסיה בתיקיות קרטון קשיחות, שבמובן מסוים 

בישרה על בוא "הבה להבא"(. במיוחד התרשמתי משאלה אחת 

פשוטה, ועם זאת נדירה כל כך במחוזותינו, ששועלי הפנה אליי 

בבאצ'ו הי"ד: "מה השירה צריכה?". לא מה אני צריך מהשירה: 

פרסום, סקס, סיבה לקום בבוקר; ואף לא מה התרבות או צרכניה 

צריכים מהשירה: צדק, מוסר או מוצר שישרה תחושה נעימה של 

צדק ומוסר; אלא למה היא, הישות-שירה, זקוקה ברגע זה.

שועלי הוא משורר אמת במובן הוויזלטירי של המילה, הווה 

אומר משורר המחויב לאמת, אבל ראשו הכבד לא זר למעשי שובבות 

משובבי נפש מסוגת האוונגרד. כך למשל, לעולם לא אשכח לילה 

לח אחד במחאה החברתית, כשפלאש השיג פחית צבע ושלושתנו 

יצאנו לצבוע את העיר באדום – תרתי משמע. אך בעוד שאני כתבתי 

על שמשת בנק דיסקונט "68 ש"ח דמי עמלת חריגה? נתלה אתכם 

בכיכר העיר!" – מילים כדורבנות, ללא ספק, אך מגושמות-ישירות 

– השועל המהולל ניגש לסניף בנק לאומי וצבע באותיות דם אדירות 

את כתובת הנאצה "בנק!". כן, הוא קרא לבנק – "בנק!". כי אין 

איום מפורש יותר על עצם קיומו של דבר מאשר קריאה מפורשת 

בשמו. עד היום אני רואה בעיני רוחי את הבנקאים מגיעים בבוקר 

ומגלים, אולי לראשונה בחייהם, שהם עובדים בבנק.

ואני מזכיר את הוונדליזם החביב ההוא כי היה זה באותו קיץ 

מפורסם שהרגשתי כי בשלה העת לכתב עת. מעולם לא סבלתי את 

שירת הבישולים-רחובות-התבוננויות הקטנה, המקטינה והקטנונית, 

אך בעת ההיא כבר היה ברור כי בא הקץ על ההבל הבורגני של 

"קץ ההיסטוריה", וכי תמורות טקטוניות אדירות עתידות להתרחש 

על האדם – הבנה שהבאישה עוד יותר את ריח שירת הבישולים 

שהמשיך לעלות מן העיתון. רעיונות גדולים ורדיקליים נבחשו 

בעולם, ולשאלת השועל "מה השירה צריכה?" השיבותי: להיות 

בעצמה גדולה ורדיקלית. לקרוא לבנק בשמו.

לכן גם הצעתי כי ייקרא שמו בישראל "הבה להבא" )שם שעוות 

מאז שוב ושוב לכדי "הבא להבא", "אבא לאבא", אפילו שמעתי 

, ה ל ע מ - ה ל ע  מ

, ה א ל ה ו ה  א ל  ה

יאללה-יאללה!

קורות בית "הבה להבא"
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פעם "הבה לקאווה"( – משחק מילים ברוח האביב הערבי, תנועת 

אוקיופיי ומגמות טכנולוגיות-מדעיות של פוסט/טרנס-הומניזם, אם 

למנות כמה מרעידות האדמה העל-קרקעיות ביותר. חיפשתי שם 

שיבטא אופטימיות קולקטיבית )"הבה"(, כלומר שיזנח את שירת 

האני המינורית, האדולסצנטית והמצולקת-תמיד, ובמקביל שיהיה 

צופה פני עתיד תוך למידה משגיאות העבר, במסגרת שאינה משחק 

סכום אפס רוחני )"להבא"(. האם השם מוצלח? אני הראשון להודות 

שלא, אבל בכך ננוחם: השם האחר ששקלתי היה "פורוורדספקציה". 

נורא, נורא...

באוגוסט לקח על עצמו עידן אפשטיין לסגנן את הרך הנולד 

חד-הקרן. שנה קודם לכן עיצב אפשטיין את כריכת ספרי "ליקום 

אין אופוזיציה", ומעיר האוהלים ברוטשילד נסענו השועל ואני 

לגבול רמת גן, שם התגורר עם זוגתו דאז המעצבת נטלי קירילוב, 

שלושה ארנבונים שחורים ואחד לבן )אשר יפתח תיאבון מיוחד 

לגיליון "הבה להבא" הראשון ויכרסם לנו מספר עותקים(. 

קירילוב ואפשטיין – או "נרדי" כשם הבמה שלו כדיג'יי 

מטאל, שם שרק חברי "הבה" עוד משתמשים בו – שקדו חודשים 

ארוכים על השפה הגרפית, ובעיקר על הלוגו שביקשנו שייראה 

"כמו שלט ניאון של מועדון גייז בניו יורק בשנות ה-80' בלילה 

גשום במיוחד". אפשטיין הוא הג'ורג' מרטין של "הבה להבא". 

זו הגאונות הרטרו-עתידנית שלו – ולא הדימויים החזקים שלנו 

המשוררים – שפיתתה עשרות אלפי ישראלים להרים את כתב העת 

בברים אפלוליים, בבתי קפה מופקעים, בקמפוסים מנומנמים.  

השלב האחרון והמכריע היה כתיבת המניפסט, שכן כתב עת 

בלי מניפסט הוא ציפור בלי מקור. רצה הגורל ומניפסט "הבה 

להבא" נכתב ונחתם ביום הכיפורים תשע"ב, בתום מספר הקפות 

מסביב לדירת השועלים ותוך הבנה שכך, ממש כך, צריכים להיראות 

חיי האדם: בשקט, בכבוד ובאבטלה שאינה בטלה.

אפילו במסורת האירופאית של מניפסטים גוזמאיים, מניפסט 

"הבה להבא" הוא מלאכת מחשבת של טרפת. עיקרו בדחיית המוות 

– הביולוגי והרוחני – ובקריאה נמרצת לחיי נצח, לרצח טייקונים, 

לחילול קברים, ל-100% מס ירושה )ובכך הקדמנו, כמדומני, רבים 

מהדיונים הנערכים כיום(, לכלכלה מבוססת אבטלה ולכיבוש ארץ 

ישראל השלמה – עד הפרת והחידקל – כדי לאפשר גם למשוררים 

עבריים לגור במרחק שלוש שעות טיסה מהוריהם, כמקובל במערב 

)"ילדים, סרבו לשניצל השבת!"(.

 Long-בשונה מפוטוריזם "קלאסי", ובהתאם לעקרונות ה

Now Foundation )מהם למדנו להוסיף אפס לתאריך, משמע 

02011, וארבעה אפסים למספור הגיליון, משמע 00001(, העתידנות 

שלנו נבעה דווקא מפרספקטיבה. ביקשנו לדחות את ההיסטוריוּת 

המוגזמת, מכוננת וחותמת הזהות, של תקופת חיי הורינו והוריהם 

)בבחינת אני בא מאיפה שנולדה הסבתא, כי רק עד שם מגיעות 

ידיעותיי( – ולאמץ את העבר הרחוק ואת העתיד הרחוק )"בלאו 

הכי עוד 5,000,002,011 שנה תצא השמש מגדרה לבלוע את זהות 

המזרחי!"(. כי בפרספקטיבה הנכונה הכול חדש, הכול בתנועה, 

המסע האנושי משותף וההרפתקה לעד בשיאה. ובלשון המניפסט:

"אך דחיית המסורת אין פירושה דחיית העבר. ההפך! הוא 

הנכון; ההורים הספרותיים הם אלה שמבטלים את רוב העבר 

כפרהיסטוריה שאין לו כל נגיעה לחיינו, ובמקביל מאדירים את 

חשיבותן של תקופות אקראיות לגמרי, אך ורק כי הם זוכרים 

בעל פה את ההתחלה של 'יללה'. 'הנה קץ המחשבה! הנה קץ 

ההיסטוריה!' הם מנקרפלים את שירי המתים לנגד עינינו. קץ 

ההיסטוריה! ב-02011! עצם המחשבה על מחשבות חדשות מעייפת 

אותם. הראש שלהם מלט מתים! יפורז מונופול ההורים הספרותיים 

על העבר! מהפכות המאה הזאת אינן נופלות במהפכניותן ממהפכות 

המאה העשרים )הו, המאה העשרים!("

גיליון "הבה להבא" הראשון, או בשמו המלא, "הבה להבא 

שהחיים לא ימותו והמתים לא יחיו", ראה את האור בנובמבר. 

לדפוס בפתח תקווה נסענו בשועלמוביל – כלי הרכב הנמוך ביותר 

שאי פעם עלה על כבישי ישראל, שהתנמך עוד יותר בשל 5,000 

העותקים בתא המטען ובמושב האחורי )עם ראות מוגבלת למדי 

של שועל באיילון( – ומיד פצחנו בחלוקה החינמית, כלומר הלכנו 

לשתות. שועל דרך על רגלי וקרא "אוונגרד!" ואני פרמתי את 

שרוכי נעליו וקראתי "אוונגרד!". זה משחק נהדר ומומלץ בחום.

מקום מושבו של כתב העת בימיו הראשונים היה קיוסק 

משיח, בוטקה מוקומנטרי בסניף חב"ד שהגיש קוגל וערק, ואת 
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המניפסט אף חתמנו בפנייה הנרגשת: "מתים שבכל זאת מעוניינים 

לחלוק איתנו את מחשבותיהם על כתב העת מוזמנים להגיע לישיבות 

המערכת, שתיערכנה בכל יום שישי בצהריים בקיוסק משיח, קינג 

ג'ורג' 15, תל אביב. התעלמות מהזמנה זו תגרור התעלמות דומה 

מצידנו". המתים לא הגיעו ואכן התעלמנו מהם, תוך קביעת קו 

מערכתי ראשון מסוגו בתולדות הספרות העברית, ואולי העולמית: 

בלי מתים. לא במקור ולא בתרגום. יש להם די והותר במות.

המשיח והבלגי התמהוני

שנראה כמו המשיח

משתתף "כתם" נוסף שפניתי אליו היה יואב עזרא, סגן מנהל 

סניף בנק )"בנק!"( מרמת גן ומצורע נצחי. יואב החל לפרסם את 

שיריו בשנות ה-80' בכתב העת "עכשיו", בקצב של שיר לעשור 

ותוך שיחוד העורך. רק בימי הנסיך הקטן הוכרה לראשונה גאונותו 

על ידי הצעירים ממנו בשלושה עשורים, כמו שלמה קראוס )השועל 

המקורי( שהוציא את ספרו "הנגן של עולם המתים" בהוצאת פלונית 

תנצב"ה.

אבל היה זה בחבורת "הבה להבא", ובעשור השביעי לחייו, 

כשיואב הגיע להארה והפך ממשורר מוות אפלולי-עגמומי למשורר 

החיים והכיף חיים, לאלברטו קאיירו שלנו )השוו, למשל, את שירו 

בגיליון הראשון: "דְּמוּת ַאַחת נְִסֶחפֶת / וּדְמוּת ַאֶחֶרת נֱֶאֶחזֶת בִּכְנַף 

י / ֲאָבל ַהּמֲַאָבק לַַחיִּים  ֻחלְצִָתי / ֲאנְַחנוּ ֲחֵבִרים / בִּנְַהר ַהּתֹפֶת ָהֱאנוֹׁשִ

נֵיֶהם וְֵהם יָכְלוּ / לֲַהרֹג אוִֹתי /  / ֵמַהּטֵרוּף ָהיִיִתי יָכוֹל לֲַהרֹג ֶאת ׁשְ

ּמֵתוּ פְִספְסוּ ֶאת  י", לשירו באחרון: "כָּל ֵאלֶּה ׁשֶ בִּנְַהר ַהּתֹפֶת ָהֱאנוֹׁשִ

ל ַהּמֲַעלִיּוֹת"(.  ַהכֵּיף ׁשֶ

המשיח יואב עזרא, ולעיתים ממש יואב יהוה עזרא, הוא האב 

הרוחני, הפוסק העליון ואולי אף האבטיפוס של חבורת "הבה" כולה. 

האיש והאגדה )מחבר שירי האגדה!(, שכתב כרבע מיליון שירים 

)!(, ודאי ראוי לביוגרפיה מקיפה, אבל מקוצר היריעה אסתפק 

באנקדוטה אחת: ב-02014 קבענו לבירה, וכשהגעתי הוא חיכה 

לי על ספסל מחוץ להר סיני. "עודד" קרא לי במלעיל, "אתה יודע 

איך קוראים לספר הבא בתורה?". לא הספקתי להגיב בתימהון 

המתבקש וכבר זכיתי לתשובה: "'חלל'. יש 'בראשית', 'שמות', 

'ויקרא', 'במדבר' ו'דברים', והספר הבא צריך להיות 'חלל', כי 

בספר הזה עם ישראל יוצא מהארץ לחלל המובטח". אפילו ניסינו 

לכתוב את אותו ספר שישי בחומש, כשג'רמי פוגל מראיין, יואב 

עזרא מתנבא ואני עורך כעזרא הסופר.  

ובעניין ג'רמי פוגל, מעשה שהיה כך היה: ימים ספורים לפני 

השקת גיליון הבכורה, שנערכה במסגרת המיסשייפס, שברתי את 

הראש בשאלה מי ינחה את המאורע. ידידה בשם מרב יכין, בת 

דודתו של המשורר סער יכין, הציעה את ג'רמי פוגל. "פוגל?" 

התכרכמתי. "אבל הוא שונא אותי".

מעשה שהיה קודם למעשה: חמש שנים לפני כן, עוד לפני 

"כתם", קשרתי שיחה עם בלגי תימהוני בחומוס בית לחם )שנינו 

ניסינו לפלח את אותו פלח בצל חינמי(. פוגל – עולה חדש מגן 

עדן, דמות ישועית לגמרי – הזמין אותי לערוך עמו אנתולוגיה 

שכונתית-פלורנטינית, אך כשהגעתי לדירתו הפערים היו תהומיים: 

אני לבשתי גולף שחור וז'קט זמש, ג'רמי לבש תחתונים; אני 

שתיתי יותר מדי, ג'רמי עישן הרבה יותר מדי; ובעיקר-בעיקר: 

אני הצעתי את שירי "עורשלד" המדממים שלי, וג'רמי ביקש 

לפרסם את "שירת הזן של הכסיל" שלו, הכוללת שירים כמו 

ההייקו "קקי": "אסלה ישנה / יושב, / פלופ! / קקי". ובכן, אני 

נסתי כל עוד נפשי בי, פוגל נעלב, והתפתח מעין סיפור פרברים 

פרברי למדי בין שתי חבורות פלורנטיניות – כנופיית "כתם" מזה 

ולהקת "פיסוק רחב" מזה, שסולנה היה ג'רמי וחלילנה היה סער.

"ג'רמי? אבל מאמי, ג'רמי לא שונא אף אחד", הבטיחה 

הצחקנית יכין, ואכן הישו לשעבר הסכים, לא לפני שהציע כי 

אנחה את הערב בעצמי: "מה הבעיה? פשוט תראה יוטיובים של 

היטלר ושל מיק ג'אגר ותעשה משהו באמצע". אכן תיאור לא 

רע של סגנון ההנחיה של ג'רמי.

חברותינו נחתמה עם הערת שוליים בשירותים, שקניתי 

מבעוד מועד כמנחת שלום, רגע לפני שיצאנו באיחור לעמדת 

הדיג'יי במילק המלא עד להתפוקק והמקושט לחג המולד. כך 

מצא כתב העת את הפילוסוף והממריץ הגדול שלו, מחייב החיים 



14

208

15

208

חורף 02021-2 גיליון 00017

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-

האולטימטיבי, כבר בגיליון השלישי החל פוגל לפרסם שירים 

דיוניסיים ומסות ביטניקיות במסורת הקדושה של הקדוש-קדוש-

קדוש, כמו "אלוהים" ו"חזון המדוזות". אגב, כשביקשתי שישלח 

שירים לכתב העת, פרוגי שוב שלח את "שירת הזן של הכסיל". 

גם בחלוף חמש עשרה שנה, כשערכתי את ספר הקאלט המוחלט 

שלו "תל אביב היא מים )ועוד מחשבות חופימיות(" בהוצאת "הבה 

לאור", והוא כבר דוקטור לפילוסופיה יהודית, יותר סוקרטס מישו 

– אבל סוקרטס כמו שהוא נראה אחרי ששתה את כוס התרעלה 

– הוא שוב ניסה לדחוף את הייקו הקקי. ואין לי ספק שגם בעוד 

חמש עשרה שנה הוא ינסה שוב )ואז אשיב לו שהשיר כבר פורסם 

בהקדמה זו(.

נגיפים, נשאים

ומקדמי הדבקה

שני הגיליונות הראשונים – שניהם קרוצים מנייר עיתון שחור-

לבן, תוצרים אחרונים-כמעט של מכונות-ענק פרולטריות שפסו מן 

העולם – היו אקלקטיים וקולאז'יים, פנזיניים ממש, וכאמור נשענו 

ברובם על היכרויות קודמות שלי מהתוצר החברתי-תרבותי, שאף 

הוא פס מן העולם, המכונה "עיר".

עד שהגיע למייל המערכת – מייל! היום כל קול קורא זוכה 

למאות שירים איומים, אבל בימים ההם אפילו שירים איומים היו 

מצרך נדיר, שלא לדבר על שירים מעולים. ואז הגיע מייל מיונדב 

פרידמן. יונדב הוא חבר "הבה להבא" הראשון שלא הכרתי – שקרא 

והזדהה ורצה להזדהות – ואין מרגש מזה לעורך. פרידמן פרסם 

כבר בשני, אבל רק בגיליון השלישי מצא את קולו הקורא, בשירו 

המכונן T. Gondii )מיקרו-טפיל המתרבה במוחם של חתולים ומשנה 

את התנהגותם של מכרסמים כך שייפלו טרף לחתולים, והוא נמצא 

גם במוחם של בני האדם, וכנראה גם במוחכם, ברגע זה( אשר קנה 

לו את הכינוי טי. גונדיי )מיסטר טי, הגונדולה וכו'(.

פיזית פגשתי את גונדיי לראשונה כשהופיע במפתיע באחד 

הערבים שערכנו מדי ליל רביעי במחסן ההר סיני תחת הכותרת 

המלבבת "גרפומניה הנאצית". אלה היו הערבים האוונגרדיים 

ביותר של "הבה להבא", ולעיתים קרובות היו בקהל שלושה: אהל 

עדן, אביגיל קולקר ובינה, הבולדוגית הצרפתייה של קולקר, אשר 

נבחו עלינו בבוז מהיציעים. על רקע זה יונדב עשה עליי בתחילה 

רושם מיושב לחלוטין: סטודנט לפסיכולוגיה, שרירן חדרי כושר, 

לובש חולצות טי )גונדיי(. ואף על פי כן, היה בו דבר מוזר מכל 

יושבי החלל המעושן הזה, דבר משכיל ונסתר, אנציקלופדיסטי 

וניהיליסטי. חשתי שלפניי ניסיון חדשני ואכזרי, שהוא מבשרה 

של שירה חדשה ונוראה: שירה אבולוציונית.

אודה ולא אבוש: לא הבנתי דבר משירי יונדב פרידמן בין 

השנים 02012 ל-02019, עת ערכתי את ספר ביכוריו "אקסיטציה". 

ובכל זאת הקפדתי לפרסמם מדי גיליון, ללא יוצא מן הכלל )ותמיד 

בסוף החוברת, למיטיבי לכת(, בידיעה שעומדת מאחוריהם תוכנית 

סדורה החומקת מבינתי. ואכן הייתה. ולראיה? יונדב פרידמן הוא 

המשורר העברי היחיד שכתב לפני 02020 על נגיפים, נשאים 

ומקדמי הדבקה. מי ידע?

"הנה, בשבילך, מוח":

תור האדום והזהב

אם "כתם" נולד לקלחת הנסיך הקטן, תקופה שבה כל מדבקה 

על מחראה הצדיקה תחקיר )"שירה או אנרכיזם? סטיקרים בלב 

העיר"(, "הבה להבא" הוא בעל-חיים מדברי שמולדתו השממה. 

הוא בא לעולם אחרי חיסולו השיטתי של דרג הביניים הספרותי של 

קובעי הטעם )הו הפקידים המסורים והנוחים לזעזוע!(, ובכלל אחרי 

החלפת הקריאה באכילה כסמן תרבותי, הפיכתה של תל אביב מעיר 

עברית לעיר נדל"נית, זללנית והייטקית, סגירת המקומונים וצמצום 

הארציים וכמובן-כמובן הופעת הפייסבוק, סדנת הכתיבה החינמית.

בקיצור, השטיקים היח"צניים שעבדו לי נהדר ב"כתם" כבר 

לא עבדו )וזה לא שלא ניסיתי, ע"ע ההפגנה נגד המתים בבית 

הקברות טרומפלדור(. וטוב שכך. המציאות הישראלית איבדה כל 

יכולת אינטלקטואלית להתמודד עם רעיונות, ובתמורה הלך המגזין 
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ונפרד מהמציאות הישראלית.

לטובה אציין כאן הערה נבונה שהעיר מבקר אחד – מבקר 

סיפורת כמובן, שהרי ידועה לכולם רמתם של מבקרי השירה: 

"זה כתב עת שמבקש לחלץ את המחשבה והפואטיקה המקומיות 

אלא  הישראלית,  מהפרובינציאליות  לא  מהפרובינציאליות, 

מהפרובינציאליות של ההווה, אך גם מהפרובינציאליות במרחב, 

זו של כוכב הלכת 'ארץ'", כתב אריק גלסנר בבלוג שלו )אפילו לא 

בעיתון!(. "יש כאן רצון עז להימלט מה'הומניזם' 'הרגיש' הקטן, 

או מהציניות, הקטנונית אף היא, שניצבים בתשתית הנפשית של 

התרבות בעשורים האחרונים".

וספרתי  זו הלכתי  למעשה, לצורך הכנת רשימת-מצאי 

שלוש סקירות אינטרנטיות )מגמתיות-נקמניות(, יומן מסע של 

אילן ברקוביץ' )בדיחה סרת טעם של הלו-ציפר( בהשקת "הבה" 

3 וביקורת אחת – אחת! – על כתב העת ככתב עת לאורך כל 16 

גיליונותיו ועשר שנות פעילותו. זו הייתה ביקורת של דוד )ניאו( 

בוחבוט שפורסמה במוסף "ספרים" – ביקורת משבחת, בשום פנים 

לא מהללת )שאף קטלה את שירתי ואת שירת המשיח( – והיא 

בהחלט קלעה במשהו לרוח החבורה:

"'הבה להבא' מתנהג כמו מתבגר מבריק וטוטלי, מאוהב 

בפילוסופיה של עצמו, שבא לקדוח בראש ל'אמא ספרות' את כל 

התיאוריות הגרנדיוזיות. הילד מרשים, מיוחד ולא שגרתי, אבל 

לפעמים הוא קצת מגזים בכל הרעש שהוא עושה ובכל הברברת 

התינוקית־הגאונית שלו. זה בדיוק מה שיפה בילד זה, בעל החן 

המשונה: הוא מלא במודעות ובהומור עצמי המאפשרים לו להצליח 

לשמור על חינניותו".

)אגב, לא עברה שנה מפרסום אותה ביקורת יחידנית, ודנ"בי 

התקשר בדחילו ורחימו לשאול אם יורשה לו לחזור בו כליל במוסף 

יום הכיפורים של "ספרים", דהיינו: להתנצל בפני קוראי העיתון. 

לא יעבור זמן רב עד שגם הוא יתחיל לפרסם משירתו מעל דפי 

כתב העת, ואפילו יפרסם את ספרו השני ב"הבה לאור"(.

כך או כך, גיליונות 4-3 אכן היו תקופת החלמתו של החלום 

ממחלות הילדות של שני הגיליונות הראשונים, ועד היום כריכות 

האדום והזהב )כרעיון, העותקים עצמם אפסו מזמן( מעוררות בי 

נוסטלגיה לתקופה של התעצבות רעיונית, לא בלתי קשורה לשני 

ענקים שהתוודעתי אליהם באותה התקופה: רוברט מוסיל, שלימד 

אותי נזילות אנושית מהי, ופרננדו פסואה, שלימד אותי התפצלות 

אנושית מהי. וכך כתבתי ב"אדום": 

"]השירה[ מתייחסת למציאות רק במינימום ההכרחי כדי 

להפוך את ההתעלמות ממנה להפגנתית, כלומר למשמעותית. ייתכן, 

למשל, שחייזר מוכשר יוכל להבין דבר או שניים על המציאות 

שלנו מקריאה ברומן היסטורי, אפילו מרומן מדע בדיוני. אך ספק 

אם אי פעם יעלה בידו להבין מה ההרבה הזה שתלוי, משום מה, 

במריצה האדומה של ויליאם קרלוס ויליאמס".

בגיליונות אלו גם התרחבה החבורה משמעותית. תמר רפאל, 

שאותה הכרתי דרך בן זוגה פלאשקי, פתחה את הגיליון השלישי 

עם שירי "נסיגה", שלימים יעניקו את שמם לספרה בהוצאתינו. 

תמר בדיוק נסוגה ממסע קצר אך הרסני בהודו, כשהיא חוצה 

את הכביש שבין ההר סיני לקורדרוי, ועשתה עליי רושם מידי 

של סיסמוגרף ריתמי-פרפקציוניסטי לכל המתרחש כאן ועכשיו, 

כלומר זרקור פנימי ויוקד המאיר על סביבתו כבדרך אגב. תמיד 

אומרים על משוררות טובות שהן היורשות של וולך ועל משוררים 

טובים שהם היורשים של אבידן, אבל היורש האמיתי של אבידן 

הוא כמובן יורשת – וזו תמר רפאל, שלא למדה עברית אלא נולדה 

איתה. לימים תתרחק תמר מהחבורה )הדימויים הפורנוגרפיים של 

נרדי? סתם נרדי?(, אבל בדיעבד הסתבר כי שמרה כל העת על 

ערוץ פרטי, אבידני-ויזלטירי, עם שועל – וכך תפתיע אותי עם 

ספר שירים שלם ומושלם.

נכס נוסף שנרכש ב"אדום" היה עמנואל יצחק לוי. את עמנואל 

פגשתי לראשונה ב-02012, עת היה עולל כבן ארבע, כשהזמין 

אותי לאירוע הקראת שירה ברחוב )בחיי, זה כל מה שאני זוכר 

מהאירוע – שעמדנו ברחוב(. לפתע, בין שירי נעורים מיוזעים על 

לבבות שבורים ומלאכים בוכים, עלה נער אחד דמוי-סוריקטה )לא 

על במה, כי כאמור היינו ברחוב, עלה על ספסל( – והוא צרח והוא 

יַח ִמי רוֹצֶה  יַח ְמחוֹלֵל ַהנִּּסִים!!! ֲאנִי ַהּמִָשׁ צווח והוא ירק: " ֲאנִי ַהּמִָשׁ

כַּח / ִמי צִָריךְ  וָֹאה, וְֶאת ִהיְטלֶר נְִשׁ כְַּרִטיִסים??? / ֲאַבּטֵל ֶאת ַהּשׁ

יֵּׁש לִי אוָֹתךְ???". את השיר שנאתי מיד – אבל  וִיץ כְֶּשׁ ֶאת אוְֹשׁ
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במשורר התאהבתי תכף ומיד. הוא שילב בין משיחיות קיצונית )לא 

"רליגיוזיות", דתיות ממש – ולימים הוא באמת יופיע יום אחד 

עם כיפה שחורה( לפופ נוסח לסקלי; בין רצון עז לפרוע את הסדר 

הקיים להתבטלות מוחלטת נוכח אהבה, שהזכירה לי, לא בנוסח 

אלא ברוח, משורר אוהב ואהוב אחר – יאיר הורביץ. בקיצור, 

הפצרתי בו שישלח שירים, ואף הסכנתי לפרסם את "אני המשיח". 

כשספר ביכוריו האוקייני והמופלא "השמש שרה למלכיור" יצא 

בהוצאת "הבה לאור", כבר אשמיט את השיר כקביים לעוף מוזר, 

הסובל ממקרה קשה של אי-שקט ושוגה לחשוב שהוא המשיח )זו 

טעות כמובן, יואב עזרא הוא המשיח(.

ואילו בגיליון הרביעי והמוזהב הפציעו לא פחות משלושה כוכבים 

חדשים בשמי "הבה להבא": נדב נוימן, נח אנגלהרד וסער יכין.

סער היה פרי תיווך נמרץ של סולנו לשעבר פוגל, שמסר לי 

את הספרונים שהוציא בהוצאה עצמית )החתומים בחותמת האלמותית 

"סער יכין – 100% שירה לאמיתה"( ממשכנו החדש שבמצפה רמון. 

לוליין מילולי ללא מזרן בטיחות, בו-במקום נטע סער את אוהלו 

בקרקס "הבה להבא" והיווה מאחז דרומי חשוב. לא אגזים אם אומר 

שבשנים 02013–02014 היה כתב העת מוכר יותר במצפה רמון 

מאשר בתל אביב. יכין, הירבוע הארצישראלי המזמר, או "ערוכי" 

כפי שהוא נקרא על ידי מאז שערכתי את ספרו המבריק "קיתונות 

וקבין", הוא גרפומן אמיתי. כמובן, לגרפומנים יצא שם רע. אבידן 

היה גרפומן. פסואה – גרפומן-על. אפשר להיות גם גרפומן וגם 

גאון, כל עוד כל שיר הוא בגדר ניסוי. לא זאת אף זאת, הערוכי 

הרחוק יכין הוא אולי הקרוב אליי ביותר מבחינת זיקתו הרומנטית 

לחלל החיצון ביותר, ועד היום שירו "מצהר הגאווה" הוא לדידי 

דברי יקומים חיים. באמת "ַהיְקוּם ַאנְדְּרוֹגִינוֹס ָא־רוַֹמנְִטי, הוּא / 

דֹּב ְטִריגֶ'נְדִֵּרי ָא־ִמינִי. ַהיְקוּם / ּפַן־ֶסְקסוָּאל ִקיצוֹנִי, הוּא / לְֶסבִּית 

לִיּפְְסִטיק, ּפוֹלִיָאמוִֹרי ְטַרנְְסִמגְדִָּרי. ַהיְקוּם /  ַאנְדְּרוֹפִיל גִּ'ינוֹפִיל, 

הוּא / אוֹטוֶֹסְקסוָּאל בִּלְּתִי־בִּלְָעדִי"!

את אנגלהרד הכרתי כתלמיד כיתה י"א, נער מלאכי עם 

איכויות שטניות של כוכב דארק פופ מהאייטיז. הוא יצא אז עם 

הברמנית בקורדרוי, ולילה שיכורי אחד, בעודי אוחז בבר כדי לא 

ליפול אפיים, פניתי אליו במפתיע )הכול מפתיע כשאתה שיכור 

מאוד( ושאלתי אילו משוררים הוא קורא. אנגלהרד הצעיר ענה: 

"יונה וולך", ובו-במקום דקלם באוזניי שיר מצוין משלו, שלא 

מזכיר את וולך בכלל, וראשיתו בשורות הזקנות כל-כך: "הוֹ ַהַחיִּים 

/ בֱֶּאֶמת / ֵחן־ֵחן לָכֶם". בהמשך איבדתי את ההכרה כנראה, 

אך הסתפקתי בזה והבטחתי לו מקום בגיליון הקרוב. ילד-הפלא 

שלנו, חולני כטאדז'ו בוונציה, שיינע אינגעלע אנגלהרד בחיוכו 

הכאילו-מבויש ובקולו הכאילו-צרוד תמיד היה החכמולוג החכם 

מביננו – ושירתו המחוספסת, והגברית מאוד, היא מאמץ מתמשך 

למצוא רגשות ולאחוז בהם. 

ואילו נוימן – היפי אמיתי שזה עתה יצא מהצוללת הצהובה 

– היה בן גילנו כשהתיידד עם רועי כספי בקורדרוי. כספי, שהיה 

בשר מבשרנו לאורך העשור האחרון, ביקש שלא להשתתף בגיליון 

שלפניכם, אך בימים ההם התגבשה לה חבורה בתוך החבורה, 

שלימים, עם התרחבות השורות, כיניתי ״הפלמ״ח״: שועלי, כספי 

ונוימן. בשיחות נפש וספר, שלישייה זו היא הוותיקה והצפופה 

ביותר ב"הבה להבא". תיאור נאמן של הלך רוחה אפשר למצוא 

בשירו היפיפה של רעואל, "על כמה ציפורים בעיר", המוקדש 

אמנם לכספי, אבל נקל לדמיין את נוימן כמעין עורב שלישי בשיר. 

משופם אפילו בנפש, מעיניו האשקפיות נוימן הזה רואה 

ניצוץ בכל עשב, כוויטמן ישראלי על אסיד. פעם אחת שועלי, נוימן 

ואני ירדנו לפרדס. שועל הגורילה החליט לחרדתנו הגמורה לצאת 

לשחות, אני ניסיתי לקלף את הרצפה כדי להגיע לתקרה ומשם 

לטפס לחלל, ונוימן פשוט הגיש לי אפרסק. הוא הגיש לי אפרסק 

כתמתם-ורדרד, ועיניו הקטנות נצצו כשאמר: "הנה, בשבילך, מוח".

לזכר אראלה מבנק דיסקונט, שבידיה החסונות – 

וללא כל ערבונות – עצרה מאכלת מונפת מעל צווארי

בשלב זה עליי להסב את סיפורי מאפרסקים צרברליים לעניין 

מגונה בעליל: כסף. לא היה לנו אותו. "הבה להבא" הראשון מומן 

מכיסי ומכיסי השועל )ונדבה-של-הרגע-האחרון של רנה ורבין, 

כשהסתבר לי לילה לפני הדפוס שמע"מ הוא סוג של מס שיש 
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לשלם(. הגיליון השני: שילוב של הדסטארט, פרסומות )דוגמת בירה 

מכבי, אבל גם מפלגת הפיראטים, פרסומת של עמית קלינג לעמית 

קלינג ואפילו הפרסומת הראשונה בהיסטוריה לבונים החופשיים(, 

תמיכה מעמותת אוטופיה של חבר המערכת הבלתי-מוכרז אורי 

"ארנביב" אביב ותרומות פרטיות, כמו תרומה נדיבה מאביה של 

קולקר, שביקשה כי נודה לה בעמוד הקרדיטים עם השורה: "בעיר 

וערה: אביגיל קולקר".

כדי לממן את הבשורה חרשנו את הארץ עם גיליונות וכובע 

לתרומות. ספק אם אי פעם הייתה בישראל חבורה ספרותית שהופיעה 

יותר מחבורת "הבה להבא" ב-02014. כך, למשל, יצאנו לסיבוב 

הופעות רולינג סטונזי בשם "טור דה פארס": שדה בוקר, מצפה 

רמון, ירושלים, חיפה, הקומונה בבנימינה, נמל תל אביב )ערב 

מחווה לחללית וויאג'ר 1( והתחנה המרכזית תל אביב )ההשקה 

הרשמית של "הבה" 3( – כל זה בחודש ינואר. 

ובכל זאת, מכל ערבי "הבה" הבלתי נשכחים – שחלקם 

הסתיימו בטיפול רפואי וכולם היו צריכים להסתיים בטיפול רפואי 

– עליי להזכיר כאן שניים: הופעה במועדון הג'אז במצפה רמון, 

שתודלקה במפלים של מים כבדים והתפתחה לערב שירה עצמאי 

של עשרות חברים מקהילת העבריים, ו"עולם ללא סמים: ערב 

'הבה להבא' למתקדמים במרכז לסיינטולוגיה" )"אנחנו ממש, 

ממש נגד סמים", אמרתי לרב-תטן המנהל. "כן, סמים זה פויה", 

החרה-החזיק אחריי פוגל(, שנערך בתיאטרון אלהמברה ביפו כמעין 

באטל כתות בין ל. רון האברד ליואב עזרא על ליבו של טום קרוז.

גירוד המזומנים החלזוני הזה, אף שגיבש את החבורה והפיץ 

את שמה למרחקים, היה בבחינת איסוף סיזיפי של טל, ואני חיפשתי 

אחר מעיין תקציבי שריר ויציב. מראשיתו חרט ״הבה״ על ניירו את 

הקשר עם משוררים חוץ-לארציים, ואחרי שתי אנתולוגיות מוצלחות 

של שירה עכשווית קנדית ואמריקאית בגיליונות 3 ו-4 בעריכת 

סטיוארט רוס )היואב העזרא הקנדי( ואל פילרייס בהתאמה, עלה 

בדעתי לממן את החוברות שלא הצלחתי לממן בישראל – דרך 

מדינות זרות. כך יצא גיליון 5 עם אנתולוגיה משירה גרמנית 

עכשווית ובמימון מכון גתה, 7 עם מבחר של שירה פולנית חדשה 

בתמיכת המכון הפולני ו-8 עם אנתולוגיה לשירה רומנית בתמיכת 

המכון הרומני. הייתה עתידה להתפרסם גם אנתולוגיה בלגית, אך זו 

נסתיימה בתקרית דיפלומטית בשל הדימויים הייחודיים של נרדי )או 

 Mais enfin, monsieur Fogel,“ :כפי שאמר סגן השגריר לפוגל

)”elle se fout une carotte dans le vagin!

ובכן, מה עושה עורך כתב עת שכבר חייב כסף לבתי דפוס 

ולא פעם הוא מזמין את עצמו לסרט אצל חברים אך ורק כדי לעצור 

באמצע ולשאול בשיא הנונשלנטיות אם יש משהו לאכול? פותח 

הוצאה לאור, כמובן. שני הספרים הראשונים בהוצאת "הבה לאור" 

)הקרדיט לפוגל(, שראו את האור באותו היום, היו "יואב עזרא" 

מאת יואב עזרא וספרי "החיים לא ראויים לחיים". שניהם יצאו 

בכריכה קשה, עם רדיד זהב, כספרי תורה )התעקשות של פוגל 

לשוות לספרים מראה של ספרי קודש( ונכרכו בשזירה )התעקשות 

של יואב, שכן, לטענתו, מה אם מישהו ירצה יום אחד לקנות את 

הספר במאדים? החיכוך האטמוספרי ימיס את הדבק(. בקיצור, כל 

ספר כזה עלה בסביבות ה-25,000 שקל. ויצאו ארבעה בסדרה 

לפני שעצרתי את הטירוף.

אבל אפילו בלי ההוצאה, כל גיליון היה קפיצה קטנה מהחלון, 

ותאבונו של אפשטיין להשבחות דפוס רק הלך ונפתח )גיליונות 

"הבה להבא" המחולקים חינם יקרים מספרי "הבה לאור" שנמכרים 

בכסף! האיש גאון פיננסי, אין מה לומר(. שיא מפח הנפש הגיע 

ב-02015, כשהמפיק האגדי נקש הלך עם צ'קים בלתי-פריעים 

שלי להוצאה לפועל. ברצינות שקלתי לזנוח את הפרויקט כולו, 

שכרסם עוד ועוד ממרחב המחיה שלי )ארגזים במסדרון, ארגזים 

בשירותים( ואף הכניס אותי לרשימה השחורה של בנק ישראל בגין 

פיזור צ'קים ללא כיסוי )סיפור אמיתי, יחלפו שנים עד שיסכימו 

להנפיק לי פנקס נוסף(. הבעיה: כדי לקבל את עירוי משרד התרבות 

יש להיות עמותה. לא זאת אף זאת: כדי לקבל את הנוזלים המחיים 

ממשרד התרבות יש להיות עמותה שקיימת שנתיים רצופות. זאת 

ועוד: בשנתיים הללו יש להוציא לפחות שני גיליונות בשנה )במילים 

אחרות, לא "עכשיו" ולא "סימן קריאה" היו זוכים לתמיכת המדינה(.

אז פניתי לחברים דוקטור גלעד מאירי ונועה "הברבור" 

שקרג'י בבקשה שיפרשו עלינו את שמיכת עמותת מקום לשירה, 

והחלטתי לנשוך שפתיים ולהדפיס כפליים. אלא שגם הסנדול היה 
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כפול: נאלצנו להדפיס שני גיליונות בשנה, ולדווח על כל שקל 

כדת וכדין למקו"ש )חלפו-עברו ימי "בעיר וערה"(, וכל זאת 

מבלי לקבל שקל – תוך צבירת חובות תופחים והולכים הן במקום 

לשירה, הן אצל נקש, הן אצל אראלה ז"ל מבנק דיסקונט )לעולם 

לא אשכח אותך, אראלה – את אבירת השירה העברית! סליחה 

שקראתי לתלות אותך בכיכר העיר(. 

בתום שנתיים דהורות כאלו, וכשעמדנו לבסוף בתנאי הסף, 

בכל זאת נדחינו על הסף. מדוע? כי שנאו אותנו )בעצם, אותי. 

שנאו אותי(. מישהו )ואני יודע מי( מיושבי הקרנות שלף סעיף 

אחר סעיף מתקנונים שהותקנו בכהונת גולדה או אשכול או ג'ינגיס 

חאן כדי לפסול אותנו טכנית. זכורה לי למשל טענה משונה לפיה 

אך ורק כתבי עת שמוכרים 700 עותקים ומעלה זכאים לתמיכת 

המדינה – כאשר ברי לכל דכיפין זב חוטמין שאין בישראל כתב 

עת אחד שמוכר 700 עותקים. "הבה להבא" מודפס באלפי עותקים, 

ובקלות היה לכתב העת העברי הנפוץ ביקום, אלא שאלה מחולקים 

חינם. פעם אפילו נאלצתי לאסוף תצהירים )!( ממומו מנחמה וחצי 

ומדודי ודישק'ה מהסודה בר כי "נמכרו" כך וכך עותקים בעסקיהם.

וזה המקום להודות לחברים במקום לשירה )לרבות מחבר 

רב-המכר "חשבונית המס של הנפש" איגור שוויגר(, שחרגו וספגו 

בשמנו גרעון ארצות הבריתי עד שהגיעה לבסוף התמיכה המיוחלת 

ב-02017, וכן לאורי אליס, אז ראש המדור, ששוב ושוב תיקן 

למעננו את התקנות עד שלאיש מעורכי כתבי העת האחרים )ואני 

יודע מי אתם, ואף אחד לא קורא אתכם( לא הייתה עוד טענה אחת 

למצוץ מהאצבע. הבה ניכנס לספר התקציב של מדינת ישראל!

יאואואואואואו! או:

לא יבשה תקוותנו

עורך ספרותי שומה עליו שיהיה מהמר סדרתי, כאשר המהומר 

הוא תמיד האדם, לעולם לא הטקסט האחד. כל אחד מחברי החבורה 

הנכללים בכרך שלפניכם קיבל ממני בשלב זה או אחר צ'ק פתוח )לא 

שהצ'קים שלי מכובדים, כאמור( לפרסם כל דבר פרי עטו – גרוע 

ככל שיהיה. "הבה להבא" קם כדי להוות מעבדה, הגוגל איקס של 

הספרות העברית, ולא כדי לפרסם "שירים יפים". לכן זהו פרויקט 

של חברים, תווית שמעולם לא הכחשתי. אדרבה, נפנפתי בה, למשל 

בפתח הדבר לגיליון 13: "כתב העת שלפניכם הוא כתב עת מוטה. 

אלמלא היה מוטה, לא היינו טורחים להוציאו לאור. הוא מוטה מצד 

השקפותיו והוא מוטה מצד משתתפיו. והוא מוטה נגדכם".

מצד שני, לא רציתי לערוך את רשומות מועדון הפיקוויקים. 

ואף שפרסמנו משוררים וסופרים רבים בפרסום ראשון, אף חבר חדש 

לא נוסף לחבורה במשך דהרת ביניים זו של גיליונות שפורסמו בקצב 

הקצב, ובכן, כדי לעמוד בתקנון. כך, עוד לפני שנפתח הקול הקורא, 

הגיליון כבר היה חתום ברובו ביצירות שהלכו והתארכו והשתכללו 

תוכנית וצורנית, אבל עדיין הסתדרו לפי מספר קבוע של צירים: 

ויזלטיר-אבידן של שועלי-רפאל-אנגלהרד, פסיכדליה ביטניקית 

של נוימן-פוגל, משיחיות רכה של הסוריקטה, מדעיות-רומנטית 

של סער ושלי וערוץ חשאי שהתקיים כל העת בין יונדב פרידמן 

ליואב עזרא, שעיקרו הנכחת עובדות כשירים, כמו "גְַּרגִּיֵרי ַסֲהָרה 

ַעל ִסּפוּנוֹ ׁשֶל ָחגָב סוּדָנִי בְַּמּסָעוֹ לַָאְרבֶּה" לפרידמן או "דָָּבר ֶאָחד 

לּוֹ כְָּבר ָהיוּ ֻסלָּמוֹת"  יֲַּעקֹב ָאִבינוּ ָחלַם ַעל ֻסלָּם / בַּּתְקוּפָה ׁשֶ בָּטוַּח כְּׁשֶ

ליואב יהוה. צירים רבים, בהחלט, אבל נופלים מהרבה ממספר 

הדרכים ליקום. במילים אחרות: היינו בדפוס אך לא היינו בתנועה.

הגל החדש התרסק על פנינו בלילה אחד שכבר מזמן הפך 

בוקר, כשבגיליון 8 הצטרפה לחבורה גל עזרן. את גל הכרתי היכרות 

מזוגגת כזוגתו של נוימן, ואחרי שנפרדו התקרבנו. פורים אחד, 

והיא לבושה כרקדנית משנות ה-20, עצרה בדירתי וקראה משיריה 

האורבניים-חווייתיים, מנופים אמיצים בכוכב לכת שמסתו גדולה 

בהרבה ממסתו של עולם זה – בדגש על ה"זה" האליוטי. לצערי 

ספרה הראשון לא ראה אור בהוצאתנו, אבל משירי "זה ואתם" 

עוד הספקתי לפרסם. חצי שנה לאחר מכן הפכנו אנו לבני זוג. חיה 

חשדנית ופעורת-עיניים, ובצדק, שירתה תלך ותתפח לכדי פואמות 

ריתמיות מרהיבות, אפלות אפילו מהיער החשוך ביותר. כששאלתי 

אותה אז מדוע לא שלחה שירים עד כה, שלפה את פומית התחפושת 

והשיבה בביישנות: "אבל לא ידעתי שאפשר!"

והנה בגיליון 10 נשלף הקלף המנצח שני פוקר, משוררת 

דחוסה, מוזיקלית ושבתאית, אשת הארוס והתנטוס. לפוקר הגעתי 

הודות לנח אנגלהרד )וזה, חברים, תפקיד חבר המערכת!( – שקרא 

את שירה "תמונה" באיזה עלון סטודנטיאלי-ממוסד נורא ואיום, 
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והפנה את תשומת ליבי למחט בערמת המושחתים. ספרה הראשון, 

"מחצית חביוני", הוא בעיניי מספרי השירה הגדולים שראו אור 

בעשור הקודם כולו, קלאסיקה מיידית שמהדהדת את "כוכבים 

בחוץ", ואני עדיין מחשיב את הספר לאס בחפיסת "הבה לאור".

זאת ועוד, רבים הם המשוררים המטורפים, ומעטים הם 

המשוררים המטורפים שמצליחים להסוות את טירופם כך שיוכלו 

גם לפעול בעולם. רוצה לומר: עם פוקר אפשר לעבוד. וכך אמנם 

עבדנו יחד על הפרויקט המתיש והמקיז דם, יזע, דמעות ואבק 

ארכיונים "אנדרטה של צרעת: יונה וולך – כל המחזות".  

מיד לאחר מכן, בגיליון 11, הפציע ברקיע נמרוד ברקו, 

ששיריו הראשונים פורסמו מעשה-טעות בכתב עת אחר. טיפוס "הבה 

להבא" מובהק, ברקו הוא כת של איש אחד ומקפים רבים )נרדי 

נוהג לומר: "הוא מקף על עצמו"(, בעל-תנופה-אצ"גית-ממש. 

כמעין נזיר הכותב את התפילות הנואשות ביותר בכתב סתרים מיוחד 

הגלוי רק ברגש, ההרגשה למקרא שירי ברקו היא תמיד שהעולם 

ריק מאדם, והשעה לילה והאיברים מביטים כל אחד בנפרד לתהום 

השמיים ופורשים כל אחד תחינתו לשווא.

כבר מלא משוגעים אנוכי, והנה נוספו ב-13 הכסוף אמוץ 

גלעדי וספיר יונס.

הפרוזה העברית תמיד פיגרה אחרי השירה, וצירופו של 

גלעדי הוכיחה לי שגם דור חדש של מספרים עבריים קורא תיגר על 

הנוסח המאוס והלעוס, המוסרני והצדקני והטרחני, של "המציאות 

הישראלית". ספר ביכוריו "הנה הם באים", שראה את האור ב"הבה 

לאור", מציב את גלעדי בחזית המאבק הזה. סיפוריו הקצרים, בנוסח 

קפקא ובקט, מזככים רגעים טהורים של חרדה, סטייה והזיה, בעודם 

מתהלכים באזור הדמדומים האפרפר שבו האדם, בתנופת חידושיו 

הטכנולוגיים, מתמזג בהדרגה עם המכונות שברא, ובה בעת מגלה 

מחדש את הממד הקדם-אנושי, החייתי, שטמון בו. על האיש לא 

ארחיב כאן, שכן הוא חי בצרפת ונפגשנו, למעשה, לקפה מגומגם 

אחד - מספיק כדי לכתוב לו צ'ק.

מלאכת צדיקים לעולם אינה נעשית בידי אחרים, אך שמה 

של ספיר הגיע אליי מחברינו במקו"ש )תודה ברבור!(. דמות מאיה 

בז'רנואית לחלוטין, והמשוררת היחידה במאה ה-021 שעוד מותר 

לה לשלב עברית ואנגלית, ספיר היא ברייה סקרנית ולימינלית כמו 

סוג של למור. העולם דחוס מבעד לעיניה ויש לחתוך את היש הזה 

בסכין ולו כדי לראות נוף, אלא שאז הכול נשפך פנימה ושוב לא 

ניתן להבחין בין דבר לדבר. ורק השיר נותר לה, ולכולנו, למיון 

ולסידור דברי העולם כולם.

ועוד באותו גיליון כסוף מפז: מישל פלצ'יק ועומרי דנינו, 

תאומים לא-זהים ויורשיה החוקיים של שושלת מפוארת שעד אז 

לא הייתה נוכחת בין דפי "הבה": יונה וולך. 

דנינו הוא אמן רב-תחומי ששיריו הם יצירת אמנות, במובן 

הפלסטי של המילה, תוצר של עיבוד חושי הרבה לפני שהוא מילולי 

)והאיש מילולי להפליא, מדבר בשצף, יורה בכל המופשטים(. הקורא 

בשירתו כמו פותח דלת הורים ורואה את כל האסור לראותו, או-אז 

קוראים העורבים: הנה נמצא ממשיך דרכה של וולך המאוחרת.

ומיד אחריו גם המוקדמת. הרבה אחרי שלרובנו כבר מלאו 

שלושים, פלצ'יק הייתה נערה בת 18 כשפרסמה את שיריה הראשונים 

ב"הבה להבא". כוח שירי מולד, ובה בעת נערה משכילה להפליא 

הבקיאה בספרות עברית, אנגלית ורוסית מרוב החברים הקשישים, 

פלצ'יק היא שם שילדינו ישננו בגילה לבגרות ואגדה מהלכת. כך, 

למשל, האגדה מספרת כי להשקת הגיליון, ערב השירה הראשון 

בחייה הצעירים, פלצ'יק הגיעה בליווי הפסיכיאטר המחוזי של גוש 

דן. כן, בחבורת "הבה להבא", בכל רגע נתון שליש מאושפזים 

ושני שליש זקוקים לאשפוז.

"ַמד זֶֶרם חוֹלְָמנִי", כתבה ספיר יונס באחד משיריה, ואני 

חושב שזו הגדרה קולעת למפעל שהוא בסופו של יום כמה ארגזים, 

כמה מנויים וכמה אמונה. אבל ערב אחד בימי הסגר המוחלט יצאתי 

לכיכר ביאליק – מרחק 100 מטר מדירתי, לפי חוק – ופגשתי בזה 

אחר זה את צעירי-הצעירים דנינו ופלצ'יק )הם לא ידעו זה על זה(. 

שם, על שפת המזרקה, ידעתי כי אחרי ככלות החול לא הכול יבש. 

עודד כרמלי

תל אביב–היקום 

דצמבר 02021
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יואב עזרא

ַהּפְִתרוֹן לַכִּבּוּׁש הוּא כִּבּוּׁש ֶהָחלָל

ָהלְָאה ָהלְָאה

ַהחוּצָה

ֵמַהגְּבוּלוֹת ַהצִָּרים

לוֹם ֶאזְָרִחים עוֹיְנִים ׁשָ

ַחיּוֹת ָאדָם

ַהּמְַמלָכָה ְמַתְעַתַּעת בַַּחלּוֹנוֹת

ָהֶאזְָרִחים בַּכִּידוֹנִים

יָקה בֲָּאוִיר לָכֶם ָאז נְׁשִ

לִפְֵרדָה ִמְתָאֶרכֶת

נִים  לְׁשָ

ַמיִם ַאדִּיִרים לּוֹ מוּל ׁשָ יוֹם לֹא יָדוַּע ְמדְַקלֵם ֶאת ָמנִיפְֵסט ַהּמָוֶת ׁשֶ

ִבים ְמַסנְוֵר ָׂ לְאוֹר ֲעש

ַהיּוֹנָה ַאכְזִָרית וְַהצִּּפוֹר ַאכְזִָרית וְַהדָּג ֵאיְמָתנִי

לְָחן ִמפְלַצְּתִי ֻ ַמיִם כְּלוּם וְַהּשׁ ָ וְָהרוַּח ְסָתִמית וְַהּשׁ

וְַהּמַּפָה ּפְִסיכִית וְַהלֶֶּחם ְמֻטְמָטם וְַהכִּּסֵא ֵמִעיק

ַהגּוּף ִהנִּיַח ֶאת ַהּקְַסדָּה ַעל ָהרֹאׁש נִֵער ֶאת ַהּמַדִּים

וְזַָרח כַּּפָָרג ִעם אוֹתוֹת גְּבוָּרה זְֻהבִּים וִיֻרּקִים

נשיקה באוויר

טקסט

גיליון #00001

גיליון #00001
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ַרק בָּּתֵי־ְקָברוֹת ַמפְִרידִים

בֵּין ָעִרים לְָעִרים וִּמְרּפָסוֹת

חוֹת ְׂ לֹּא יוֹדֵַע לִש ַעל ּתְהוֹם ִמי ׁשֶ

ֵמת ִמּפָנִיָקה – רוֵֹעה

צֹאן

הוּא

ִמחוּץ

לֵָעדֶר

בְַּתְחּתִית ַהּתְהוֹם יֵׁש יָם ָבה ׁשֶ ַהּמֲַחׁשָ

אוֹר יֵָרַח טוֵֹבַע ַעל ַמיִם

ָהאוֹר לֹא טוֵֹבַע

הוּא יוֹצֵר ּתְחוּׁשָה ׁשֶל ָאִסיר ִמלְַּמּטָה

ַמֲחזִיק סוָֹרגִים וְלֹא טוֵֹבַע וְסוִּסים

דּוֲֹהִרים

יֵׁש בֵּית־כֶּלֶא

וְזֶה גּוֵֹרם לִי

לְִהיוֹת

ֵמַח ָׂ ש

יוֹם

י ִ ּשׁ ׁשִ

בֶָּעֶרב

כֻּלָּם לְַמּטָה וְַהּמוֹנִיּוֹת ְמַחכּוֹת

ֵמַח יֵׁש ְמכוֹנִיּוֹת ָׂ זֶה גּוֵֹרם לְִהיוֹת ש

ַעל ַהצְּלָב יֵׁש ָמקוֹם לְצָלוּב ֶאָחד

ֲאָבל גָּאוֹן

ַמֲענִיק לַּקָָהל

לָיָה ֶאת ָהַאְשׁ

ַהכֹּל ַקל ֶשׁ

כָּל ַהיִּּסוִּרים

כָּל ַהכְֵּאִבים

גַּם ַאּתָה יָכוֹל

ַּר ָסָהָרה ַמְתִחילִים לִָריב נֵי גּ'וִּקים בְִּמדְב ְשׁ

נִי ַעל ָמקוֹם ֶאָחד ִעם ַהּשֵׁ

זֶה ְמאֹד דּוֶֹמה לִכְלוּם ֲאָבל זֶה נוָֹרא יָפֶה

יֵּׁש לוֹ אוְֹקיָנוֹס ַמה כְָּבר נוְֹתנִים לְדָג ׁשֶ

מוניות מחכות גאון

זה מה שאתם

הדימוי האולטימטיבי

יום הולדת לדג

גיליון #00005 גיליון #00003

גיליון #00003

גיליון #00004

גיליון #00004
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נַּסוּ לְדְַמיֵן

ַאּתֶם רוִֹאים ׁשֶ

ּפְִרי

מוּל

ַהּפְַרצוּף

וְַאּתֶם

חוֹלְִמים

ַהיָּד ׁשֶ

ֹ יִטים לְִקָראתו ַאּתֶם מוֹׁשִ ׁשֶ

ֹ לֹא ּפָחוֹת יָפָה ֵמַהּפְִרי ַעצְמו

וְנִיצוֹצוֹת ׁשֶל אוֹר

ִמְתַענֵּג

זִיו

ֶאל

ַעיִן

נִפְַקַחת

ִמּמַבַּט ּתַדְֵהָמה ּפֶלֶא יְפִי ַהּפְִרי וְַהיָּד 

ים ָרִעים ַמדְִהים כָּל ַהַחיִּים ָהֵאלֶּה ְסָתם וְּבכָל זֹאת ֲאנָׁשִ

כְִּאלּוּ ַמה כְָּבר ִאכְּפַת לָכֶם לְִהיוֹת טוִֹבים 

כָּל ַהּזְַמן נִצְְָטֵרךְ לִלְעֹס נְִּהיֶה נִצְִחיִּים זֶה אוֵֹמר ׁשֶ ַהִאם כְּׁשֶ

הוראות יצרן היופי

בכל זאת

האגדה האם

גיליון #00005

גיליון #00007

גיליון #00016

ל ַהּמֲַעלִיּוֹת ּמֵתוּ פְִספְסוּ ֶאת ַהכֵּיף ׁשֶ כָּל ֵאלֶּה ׁשֶ

כְּמוֹ ָאהוּב בֲַּחדַר־ַמדְֵרגוֹת גֶּׁשֶם ַמְתִחיל לֶָרדֶת

הפספוס

לרדת

ּ ּזֶה ָעלֵינו יר ַעל סוֹף ָהעוֹלָם לֹא ּתֵַאְרנוּ לְַעצְֵמנוּ ׁשֶ ִ רוּ לָנוּ ֶאת ַהּשׁ ָ ּשׁ כְּׁשֶ

האגדה ככה זה
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ַהֲחלוֹם לְִהיוֹת ַהיֶּלֶד ׁשֶל ַחיִּים נְַחָמן בְּיָאלִיק

לְַחיִּים נְַחָמן בְּיָאלִיק לֹא ָהיוּ יְלָדִים

ֹ לּו לִּי לְִהיוֹת ַהיֶּלֶד ׁשֶ וְַהֲחלוֹם ׁשֶ

וְָאז

ַעם

ָהָאֶרץ

יוֹצֵא

בְָּקָהל

ּמֵַח לֵב וְתוּגָה ַׂ ְמש

ַאּתָה ַהיֶּלֶד ׁשֶל ַחיִּים נְַחָמן בְּיָאלִיק בֶַּטח ׁשֶ

כֻּלָּנוּ ַהיְלָדִים ׁשֶל ַחיִּים נְַחָמן בְּיָאלִיק

וּצְחוֹק ַקל

ְמָחה ִׂ וְש

בֲַּאִמיָרה

כָּזוֹ ׁשֶ

בַּגִּנָּה ׁשֶל ַהְמׁשוֵֹרר ַהלְֻאּמִי

כֻּלָּנוּ ַהיְלָדִים ׁשֶל ַחיִּים נְַחָמן בְּיָאלִיק

יְלָדִים

בַּגִּנָּה

ַהצִּבּוִּרית

ֲעׁשוִּעים ׁשַ

ַעם ַחיִּים נְַחָמן בְּיָאלִיק

לִים ִסּפוִּרים יִרים ְמׁשָ ַמּסוֹת ׁשִ

ּתִי טוֹבוֹת ֲהנָָאה ׁשְ לֹּא בִּּקַ מׁשֶה ַאּתָה יוֹדֵַע ׁשֶ

ַמיִם ׁשֶל ַאלְָמוֶת ּתְַבּקֵׁש ָעלַי ַאּתָה בְּׁשָ ו כְּׁשֶ ַעכְׁשָ

ֵמיִמי ְ ֲאנִי יוֹׁשֵב וְכוֵֹתב ֶאת ַהּמוֹפֵת ַהּשׁ כְּׁשֶ

ּתַגִּיד

ֲאנִי

ָאדָם

טוֹב

ּתִָעיד

בֲַּעדִי

ַאּתָה  כְּׁשֶ

ׁשָם

ּ ָהיִינו ׁשֶ

ֲחֵבִרים

ּ ָאַהְבנו ׁשֶ

לְַטיֵּל

ְׂמַֹח ָאַהְבנוּ לִש ֶבת בְָּבּתֵי־ָקפֶה ׁשֶ ָאַהְבנוּ לָׁשֶ ׁשֶ

ּתִי ִמּמְךָ דָָּבר ׁשְ ֵׂה טוָֹבה בָָּאֶרץ לֹא בִּּקַ מׁשֶה ֲעש

ו ֲאנִי ַחלָּׁש ּתְַבּקֵׁש ָעלַי ׁשָם ַעכְׁשָ

ֵאלָה ְ ֵאלָה כָּל ַהּשׁ ְ וְכֵָעת ַהּשׁ

ַהִאם

ַהּמִֵתים

ְמִבינִים

ִעְבִרית

ֲאנִי ׁשֶ

ֵּר ְמדַב

ֶאל

ַהּמֵת

ַהִאם ַהּמֵת ֲעדַיִן ֵמִבין ִעְבִרית

האגדה הילד של משה בן־שאול

יִרים" – ג'רמי פוגל, הבה להבא #00014") ל ַהּשִׁ ַתב ֶאת ּכָ ָיאִליק ּכָ (ּבְ
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רעואל שועלי

לֹּא ּתוּכַל לַָקַחת ַאל ּתִּקַח ַמה ֶשּׁ

ֶאת ַהיֲַּעָרן יֵׁש לַָקַחת, כַּּמוָּבן, ֶאל ְקצֵה ַהיַַּער

ת נָָחׁש. ֲאָבל לְכָךְ יֵׁש עוֹד זְַמן עוְֹרָבא, קוְֹרִאים לוֹ, וְהוּא ֵמת ִמזְַמן ֵמַהכַָּשׁ

בֵּינְַתיִם ַעל ְמכָל ֶאָחד יֵׁש לַָקַחת ֶאת ַהיֲַּעָרן לְִקצֵה ַהיַַּער

ִביל לְַחזֹר יֵׁש לַָקַחת ְמכָל נוָֹסף בְִּשׁ

ָקל ַהּטֶנְדֶּר, ַהנֶָּהג וְַהיַַּער וְּבכָךְ לְַהֲעִרים ַעל ִמְשׁ

יֵּׁש לַָקַחת עוֹד ְמכָל ֶאָחד וְלָכֵן יִּתָכֵן ֶשׁ

ׂיִחים זְָרדִים ַהנְִּסיָעה לֹא ְקצָָרה. ַהּשִ

ָהֲאָבנִים גּוְֹססוֹת בַּגַּלְגַּלִּים

וְַהיֲַּעָרן, בַּּזְַמן ַהְמיָֻעד לֲַחזָָרתוֹ, נָחֹג ַחג ַהנֶָּהגִים בִּנְִהיגַת ֵעצִים ְסִביב ַהיַַּער

ַהנֶָּהגִים לֹא בִָּאים. ַהיֲַּעָרן בַּיַַּער כַּּמוָּבן 

הוּא עוְֹרָבא וְֵאין בּוֹ עוֹד זְַמן

גיליון #00003עורבא
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ֵמַעל ּפְנֵי בָָּמה זוֹ ֲאנִי ְמָבֵרךְ ֶאת ַהיַּּפָנִים ַעל ַהצְלָָחָתם

ְטוּחוֹת ַעל ּפְנֵיֶהם ַהּשׁ

ַהִאם אוּכַל לְַבּקֵׁש לְָהנִיַח ֲעלֵיֶהם דְַּבר ָמה?

ַעל ּפְנֵיֶהם ַהּמְתוּחוֹת

ֲאדוֹנִי

כַח ֶאת ַמּטְַרת בִּּקוִּרי ׁשְ

ַאּתָה ְמשׂוֵֹחַח ִעם ָאִביךָ? יב כְּׁשֶ ַהִאם אוּכַל לְַבּקֵׁש לָבוֹא לְַהְקׁשִ

וִּבכְלָל

ָמה ַאּתָה חוֹׁשֵב ַעל ֶמלַח?

ַהּמֶלַח לָָבן וְזִָהיר וָּבִהיר וְָקָטן

ים? ַהִאם ַאּתָה חוֹׁשֵב ׁשֶהוּא עוֵֹמד בֲָּעָרכִים ַהיַּּפָנִיִּים ַהּמָָסְרּתִיִּים אוֹ ַהֲחדָׁשִ

ְסלַח לִי, ֲאנִי נְִמָהר

ָרצִיִתי לוַֹמר ַמה ׁשֶּ

ַהִאם ּתְַקבְּלוּ אוִֹתי?

ָמִעיִּים יֵּׁש לִי ֲחלוֹמוֹת דּוּ־ַמׁשְ ֲאנִי ׁשֶ

ּמְֻחלָּק בְּאוִֹתיּוֹת ׁשֶל צִיּוּר בֵּין כֹּה וָכֹה ֲאנִי ׁשֶ

ִבי יְִהיֶה בְּפוּגִ'י? וְִאם כֵּן, ַהִאם מוֹׁשָ

ֵאינֶנִּי ָרגִיל לְִרִעידוֹת ָהֲאדָָמה

ֲאָבל ִאם ַהבַּיִת ָעשׂוּי בְַּמבּוּק

רוּת לְַרּסֵן ֶאת ַהֲחָרדָה ֲאנִי ַמֲאִמין בֶָּאפְׁשָ

אוֹ לְפָחוֹת לָדוּן בְּכָךְ ִעם ִאינְגִּ'ינֵר ְמקוִֹמי

ּתוֹדָה

ָמעוּת ׁשֶל זֶה ֲעבוִּרי ֵאינְךָ יוֹדֵַע ָמה ַהּמַׁשְ

ו. ֲאנִי נְִרגָּׁש, נְִרגָּׁש ְמאֹד ַעכְׁשָ

גיליון #00006מטרת ביקורי

בָָּאִביב ָהרוֵֹתַח

ַאֲחֵרי גֶּׁשֶם ַחם

נַּקָר ְמֻטְמָטם  

דּוֹפֵק ֶאת ָהרֹאׁש בֵָּעץ ָהֵעירֹם

ְבוּת וְּבלִי זִּקָה מוּזִיָקלִית בְּלִי ִהְתַחּשׁ

ְמזֲַעזֵַע ָענָף

וּמֹחוֹ ָעף ַעל דָּפְנוָֹתיו

 

לִפְנֵי ַהגֶּׁשֶם ַהַחם, ָהיָה בֶֹּקר לַח

ֲאָבל לֹא ַרק, ֶאלָּא גַּם

יוֹנָה גּוֶֹרֶרת צִּפְָרנַיִם ַעל גַּג ּפַח

הוָֹמה בַּכְָּרַעיִם, ִמְתַענֶּגֶת ַעל ַמצַּע ַקׁש ְמזָֹהם

)ִאם יֵׁש לָּה גּוֹזָל – ֱאלִֹהים, ֵאין לוֹ דָָּבר ִמלְַּבד ָהֵאיָמה וְַהּסְָתם(

פוּךְ בַּכִּיּוֹר ַהבֶֹּקר ַהּזֶה כְּמוֹ ּתֵה ׁשָ

ֲאָבל ִמּתוֹךְ ַמבָּט בֲָּעצִיצִים ַהנּוֹצְצִים

זָכְַרּתִי ֶאת ַהלַּיְלָה ַהּקוֹדֵם

ֶאת ַהבְּרוֹׁש

נְִּתלוּ בּוֹ ֲעַטלֵּפִים, דָּחוּף, לְִהְסּתַדֵּר ׁשֶ

)ַמְרֶאה נוֹצְִרי, ְמַבדֵּר( – 

חֹר וְכֵָבד ֶהָענָף ָהפַךְ ׁשָ

כְִּאלּוּ ּפְָקעוּ לוֹ ּפֵרוֹת ּפְִתאֹם

נִּכְּפַף בְּכִוּוּן ְמֻסכָּן וְָאז ּפְָרחוּ לְכָל ֵעֶבר ַעד ׁשֶ

ָמה ַעּתִיָקה ִמּקֶֶבר ָחשׂוּף כְּמוֹ ּפֶַרח ָאפֹר וְׁשָקוּף כְּמוֹ נְׁשָ

ִָּרים, ֱאלִֹהים, ְקרוִּמיִּים ְמהוַּמת ַעכְב

ִעוְִרים מוִֹבילִים ִעוְִרים

ים כְּנִֵסיָּה וּפֵרוֹת נוָֹספִים ִׂ ְמַחּפְש

)וּלְפִי ַמגְדִּיר ַהצִּּפֳִרים

ֲעַטלֵּפִים ֵהם בִּכְלָל לֹא ָעפִים

נּוֹלְדוּ( ַרק נוֹפְלִים ֵמֶרגַע ׁשֶ

 

ִמי ָרָאה ֶאת ָהֲעַטלֵּפִים?

נֵי זוּגוֹת ׁשְ

נֵי עוְֹרִבים נֵי ְמׁשוְֹרִרים וּׁשְ ׁשְ

צוֹוְִחים

גיליון #00006על כמה ציפורים בעיר

לרועי כספי
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יֵּׁש ׁשֶֶקט ּתִָמיד כְּׁשֶ

בְֶּעֶרב ׁשֶל ַחג לְֻאּמִי

וָֹאה אוֹ בְּיוֹם ַהּשׁ

אוֹ בְּיוֹם ַהכִּּפוִּרים – ׁשוְֹמִעים אוָֹתם

ַרע, ַרע, ַרע 

 

וְַהִאם ָרִאיָת ֶאת ַהדֻּכָּס בְִּאְבּן גִַּבּירוֹל?

הוּא ֵמִביא ֲחִתיכַת ִהְתגַּלּוּת

ָׂר וְֻרדּוֹת וְׁשוֵֹרק הוּא ֵמִעיף ֲחִתיכוֹת בָּש

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

ֲאָבל ֵהם לֹא אוֹכְלִים נְַקנִיִקיּוֹת

ר ָׂ זֶה לֹא ַהבָּש

ָחק ְׂ זֶה ִמש

ָחק ֵהם טוְֹרפִים כָּל דָָּבר. לִכְלוּךְ בַּכְִּביׁש, ֲעַטלֵּפִים גַּם ְׂ ִביל ִמש בִּׁשְ

ִָּרי, עוְֹבדִים יַַחד ֲאָבל ָהַאֲחרוֹנִים, לְַמרוֹת מָֹחם ָהַעכְב

לֶָּהם לֹא ִמְסּתַבְּכִים זֶה בָּזֶה ַהצִּפְצוּפִים ׁשֶ בְִּתנַאי ׁשֶ

נִי מוּזָר ׁשֶעוֹד לֹא ֻהזְכַּר( ֵמִתים. וְָאז ֵהם )וְזֶה צָפוּי וִּמצַּד ׁשֵ

גיליון #00007

יר טוֹב ַעל ִעיר ׁשִ

ַחיָּב לָצֵאת ֵמָהִעיר

יר טוֹב ַעל כְּפָר ׁשִ

יר טוֹב ַעל כְּפָר ֵאין ׁשִ

שיר טוב על עיר

ִאירוּ אוָֹתךְ ּפֹה וְׁשָם  כֵּן, זֹאת ַאּתְ. ַהצֳָּהַריִם ַהבְִּהיִרים ִהׁשְ

ָמעוִּתיִּים לַּקְלָאִסיקוֹת. ֲאָבל ָהיְָתה לָךְ ּתָכְנִית, וְִחכִּית  בְּחוֹבוֹת לֹא ַמׁשְ

ּתְָרכִים יָפֶה  ְׂ ִּּקוִּרים ָהֲאֻרכִּים, לַּקָפֶה, לֲָעצִיצִים ַהּמִש ׁשָעוֹת בַּּסְטוּדְיוֹ לַב

ׁשֶה.  בַּוִּילוֹנוֹת ָהֲאפִֹרים – ֵהם ְמַרכְּכִים ֶאת ָהאוֹר ַהּקָ

לוִּמים ָאז ָהיוּ לֹא גְּבִֹהים. ָהֵרזִידֶנְִסי בְּוֵנֵצְיָה ִהגִּיַע ַמֵהר – וְָהלַךְ.  ַהּתַׁשְ

ָהיָה אוֹ לֹא ָהיָה לָךְ ָחֵבר וִּבגְלַל 

ֵאיזֶה ַחג לֹא ִהְסּפְַקּתֶם לְִמיכֶּאלְַאנְגֶ'לוֹ. 

נָה: ִהיא ׁשוַֹקַעת – ֶסנְִטיֶמֶטר כָּל ׁשָ וְאוְֹמִרים ׁשֶ

נִיָּה; ְ רוּת ַהׁשּ ַאּתְ ַמֲעדִיפָה ֶאת זֶה ַעל ָהֶאפְׁשָ

לִצְלֹל בְַּבת ַאַחת, לְַאבֵּד ַהכֹּל לְֶאָחד ָרזֶה

ֵרפוֹת ָהֲענָק ְׂ יִּּקַח אוָֹתךְ לְָקלִיפוְֹרנִיָּה, ִעם ש ׁשֶ

לָּּה. וְָאְמנָם ֲהגִיָרה וְָהָאּמָנוּת ַהּקִינִֵטית ׁשֶ

ִבילֵךְ ֲאָבל גַּם  ּתִָמיד ָהיְָתה ׁשָם בִּׁשְ

 – "Perpetuum Mobile" ;ּתוּף ָקָהל ֵמיצַב ׁשִ

ֵחץ נוֵֹקב ֶאל לֵב ַהכַּלְכָּלָה.

נִים בְִּתמוּנוֹת, לְבוּׁשָה ֵהיֵטב וְתוֹךְ כְּדֵי ּתְנוָּעה  וְָרִאיִתי אוָֹתךְ ׁשָ

ָחק. ְׂ יָרה, ִמש לַָמדְּתְ לֲַעשׂוֹת ַהכֹּל; צִלּוּם, ׁשִ

ָרוֹן ְמסֻיָּם; ִקוִּית לְִמצֹא אֶת הַּמָקוֹם ׁשֶבּוֹ הַכֹּל יְִקֶרה בְּבַת אַחַת. יֵׁש לָךְ כִּׁשּ

ִׂיחָה אִתָּךְ הָפְכָה מֵעֵין צִלּוּם  אֲנָׁשִים בָּאוּ אֵלַיִךְ – וְהְִרוִיחוּ אֶת עַצְָמם. ש

הַּזְַמן; 

ים, ָבה בְּלִי ַהְתָחלָה, ִחבּוִּרים ֲחדָׁשִ ַמְחׁשָ

ָאַספְּתְ, וְַרְעיוֹן פִילוֹסוֹפִי, ָהַאֲחרוֹן ׁשֶ

לָּךְ,  ְבּתְ כְּׁשֶ ּמֵעוֹלָם לֹא ֶהְחׁשַ הוּ ׁשֶ ֶ יֵׁש בּוֹ ְקִריָאה לְוִּתוּר ַעל ַמׁשּ

וְרוַֹמנְִטיָקה – ָעלֶיָה ַאּתְ ְמנַּסָה לְכַּסוֹת ִמּתוֹךְ ֵאיזוֹ בּוּׁשָה, ֲאָבל ִהיא 

חוֹזֶֶרת וּמוֹפִיָעה; 

ּתִָמיד ַמגִּיַע לְיְַעדּוֹ. כְּמוֹ ִמכְּתָב ׁשֶ

לָּּה בֵּינְַתיִם ּתֵל־ָאִביב ָעְבָרה ַעל ּפָנַיִךְ, וְַהּקֶֶסם ׁשֶ

ְמעוֵֹרר ִהְתַרגְּׁשוּת בְּלִי מוֹצָא. יֵׁש לָךְ ֶהָערוֹת מוּכָנוֹת ַעל ָהְרחוֹבוֹת 

ַהּמְלִֵאים, ַעל בָּּתֵי־ָקפֶה וְּסָרִטים, וְּתלוּנָה כְּבוּׁשָה 

ּתְ. ֵהם לֹא ָהיוּ טוִֹבים ִמּמֵךְ בְּׁשוּם מוָּבן.  ּפָגַׁשְ ַעל ַהגְָּבִרים ׁשֶ

ָהיִית זְִהיָרה; כָּל ִמינֵי בָּאוּ  וְִאי־ֶאפְׁשָר לְַהגִּיד ׁשֶ

וְלְָקחוּ ִמּמֵךְ ֶאת ַהלֶַּקח ַהּזֶה

ֶמׁש נַָּתּתְ אוֹתוֹ כְִּמַעט בְּלִי ּתְמוָּרה. וְֵהם בָּנוּ ַחיִּים ְמלֵֵאי־ׁשֶ אוֹ ׁשֶ

ֶאפְׁשָר לְִראוֹת דְַּרכָּם, ֲאָבל ׁשוּם־דָָּבר לֹא בֱֶּאֶמת ִמְתגַּלֶּה. נִּדְֶמה ׁשֶ ׁשֶ

נִים ַאּתְ ּתַַעְמדִי בְּתוֹךְ ַהּמַזְכָּרוֹת; צִיּוּר ֶאָחד ֻמפְׁשָט ְמאֹד,  ָ וְִעם ַהׁשּ

ַבע  ַהזְָמנָה לִּפְִריְמיֵָרה ׁשֶל בַּת־ׁשֶ

גיליון #00010תמונות של מ. 
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ְַּקּתְ לַּמְַרָאה;  ִהדְב וְַתצְלוּם ֶאָחד בְִּסגְנוֹן ּפוֹלָארוֹיְד ׁשֶ

ַאּתְ, ְמֻקּפֶלֶת בַּּפִנָּה ׁשֶל ֶחדֶר לֹא ֻמכָּר;

ֶבת? ָמה ַאּתְ חוֹׁשֶ

?Whose room is it

 ?Who comes and goes

ִמי בֱֶּאֶמת ָהיָה רוֵֹמיאוֹ?

גּוּף  ִהי ׁשֶ וְַאּתְ ִמיׁשֶ

לָּּה ֵׂא ׁשֶ ָהיָה ַהנּוֹש

וְכָל זֶה נִגְַמר

ָהיָה. ֶ וְזֶה כָּל ַמה ׁשּ

ָרִאיִתי ֵעינַיִם וִּבגְלָלָן

בַּיָּם. ָרִאיִתי יָרֹק ׁשֶ

וְֶקצֶף לָָבן ַעל ַהחוֹל 

כְּמוֹ נוֹף ִמינֵָרלִי, דַּק וִּבלְּתִי ֻמְסבָּר.

ֲאנִי ַמבִּיט בְָּעדְפֵי ַהּמַיִם;

ֵאין לְָתֵאר ֶאת ַמצַּב ַהיָּם, 

ּתְהוֹם ַהּמַיִם, 

ָקל, ַהיָּם  בְּתוֹכָם, ֲחַסר ִמׁשְ

ּתֵדַע.   הוּא ַהדָָּבר ַהגָּדוֹל בְּיוֵֹתר ׁשֶ

בַּצָּפוֹן, ּתְָרנִים ִמצְטוֹפְפִים בַּּמֲַעגָן,

כְּמוֹ ּפִגּוִּמים

ּמֲַחזִיִקים ֶאת ָהאוֹר ֶהָחדָׁש. ׁשֶ

לֹּא כָָּרגִיל ֲאנִי כָּאן, ׁשֶ

נָה ֶהֱעַבְרּתִי בְּׁשֵ כָּל ַהבְָּקִרים ׁשֶ

ים  יׁשִ ָרצִים מוּלִי ְקׁשִ

– ַחְסֵרי ֻחלְצָה.

ַאר  נִּׁשְ ֶ ַמה ׁשּ

ֵמאוָֹתּה ֲאהוָּבה,

כַֹּח ַעּתִיק וְּמֻסדָּר

ֵמאוֹת ַרבּוֹת לְפָנַי

דֲָּהרוּ ַהּמוֹנְגּוֹלִים בַּּמִזְָרח

לפנות בוקר בחוף הים

וְִהגִּיעוּ ַעד יִזְְרֶעאל; 

ָהֵעינַיִם ַהְמלֻכְָסנוֹת,

גֶּׁשֶר ָהַאף ָהָרָחב,

ְמקוָֹרם בַּחוֹל ַהּמְִסּתְַחֵרר בֲָּעָרבוֹת;

נִית  נִים ׁשֶל ַאֲהָבה ַעְקׁשָ בְִּמאוֹת ׁשָ

לְֵעינַיִם ְרחוֹקוֹת.

ָמה ֲאנִי צִָריךְ  

ַעד ַהיָּם?

סוּס ָמִהיר

ן. י יָׁשָ וֶּמׁשִ

ַחיֵּינוּ – ִאיִּים.

גַּלֵּי ָאדָם

עוֹלִים וָּבִאים.

צוֵּקי ַהיָּם ַהלְָּבנִים

נוֹפְלִים ַחְסֵרי ֶקצֶב 

לַגַּלִּים ֶאל ַהּקֶצֶף.

ִסירוֹת גּוִּמי

ִּים  ְריוֹנֵי צַב ׁשִ

ַאצּוֹת ְמֻסבָּכוֹת בֲַּחָבלִים 

ְמצוֹפִים

ַסְרָטן

חוֹל גַּס

ְבִרי צֶדֶף. ׁשִ

לֹא ַחם

ֶסּפְֶטְמבֶּר.

ֲאנִי רוֶֹאה צָפוֹן וְדָרוֹם 

גַּלִּים גּוִֹאים נְמוּכִים בְֵּמי ַהיָּם ַהּתִיכוֹן 

ֲאנִי רוֶֹאה ֶאת נְדִידַת ָהַעּמִים,

ֲאָהבוֹת ִהְסטוִֹריּוֹת

לְִאיִּים וּלְָהִרים. יַּמִָאים 

לֶָּהם ִמּטַלְְטלִים בְִּסירוֹת ָהֵעץ ׁשֶ

י ֶהָהִרים הוֹזִים  ָראׁשֵ

לֶג לְָבנוֹן; ׁשֶ

ַמיִם זִָרים ָקִרים נוֹזְלִים

י ָהֲאָרזִים ַהחוֹצְִבים בַּגִּיר. ְרׁשֵ ֲעלֵיֶהם וְֶאל ׁשָ

ים, ַמֲעגָנִים ְטבוִּעים חוֹפִים נְֻקׁשִ

ְספִינוֹת ְטרוּפוֹת בָּעֶֹמק ַהּמַזְִמין,

בְּלוּלִים וִירֶֹקת נְֶהדֶֶּרת.  ְמֻעּטִָרים בְּׁשַ
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ָּר  ַאךְ לַנּוְֹסִעים בַּּמִדְב

ֶמלַח הוּא צַָרת ַהיָּם

וְַהחוֹל זָָהב מוּזָר. 

בְּתֹם לַיְלָה ָארֹךְ בַּּמִזְָרח, אוֹר ְמפֻיָּס

עוֹלֶה ַעל ַהיָּם כְִּבדֶֶרךְ ַאגַּב,

זוֵֹרק ָאפֹר ַעל ְמלוֹנוֹת

נִכְנָס ֲאלַכְסוֹנִי בַּוִּילוֹנוֹת ַהכְֵּבדִים.

ּתַיִָּרים לוֲֹחצִים ַעל ַהּמִּטָה

נָה ׁשֶל ֻחפְׁשָה  בְּׁשֵ

ְמַתכְנְנִים בְַּעְרפִלֵּי רֹאׁשָם 

ֶאת ַהיּוֹם ַהבָּא;

כּוֹכִָבים ַאֲחרוֹנִים בְִּמִסלּוֹת 

נְִתיִבי ַהּמְִסָחר – 

פֵלָה  ְ י ַהּשׁ דֲָּחקוּ ֶאת ַאנְׁשֵ ׁשֶ

ֶאל גַּב ָהָהר. 

 

ָּר דָּרוָֹמה, ָרחוֹק ֵמֵעֶבר לַּמִדְב

נִילוּס, ַאפְִריָקה 

נָָחׁש מוּזָר

לֶג מוָּמס נוֲֹהִרים  חוֹל וְׁשֶ

כָּחֹל וְלָָבן

יַּמַת וִיְקטוְֹריָה

לְֶסכֶר ָאסוָּאן

לַדֶּלְּתָא.

ֲעָרִבים־ִמצְִרים יֵׁש לֶָהם

ם בְִּקתוֹת דַּיִג ׁשָ

ַהר־ַמיִם עוֵֹמד ַעל רֹאׁשָם

ַעל ּפְִסגָָּתּה ׁשֶל גִּיזָה

ֵׂה־ָאדָם ַהר־ַמיִם־ַמֲעש

)ּפִיָרִמידָה ַאֶחֶרת הוּצְפָה

ֲאנִי רוֶֹאה ֶאת נְָהַרת ַהּמַיִם 

בְִּתָעלוֹת ַהּקְבוָּרה(.

ֶמׁש ׁשֶעוֹלָה ֶ זוֹ אוָֹתּה ַהּשׁ

ָעלַי וְַעל ִסְמַטת קוֹלְֵעי ַהּקַׁש

)אוְֹקְספוְֹרדּ, גְּנִיזַת ָקִהיר 

ִמְתּפְַענַַחת בֶָּרנְְטגֶּן ַהּקַר(.

בְֶּאְמצַע ַהכֹּל ֲאנִי 

נִים נְִמנָע ִמן ַהיָּם  ׁשָ

ָּר נִים בַּּמִדְב ָ אוֹי ַהּשׁ

אוֹי גְַּעגּוִּעים לֲַאלֶכְַּסנְדְִּריָּה

ן וְַהּמִגְדַּלּוֹר ַהיָּׁשָ

אוֹי ִספְִריַּת בֶָּבל

אוֹי צוֵּקי לְָבנוֹן 

לֶג ַהּקַר ֶ וְַהּשׁ

אוֹי ַעּמִים ַעּתִיִקים

יְוָנִים, ִמצְִרים, ִעְבִרים

יוֹדְֵעי ֵספֶר וְיָם

ֵבי אָֹהלִים ֲחכִָמים יוֹׁשְ

ֶמׁש  ֶ ּפְתוִּחים ֶאל ַהּשׁ

וְָהרוַּח. 

ָם לְכָאן  ֵקיָסר ָהלַךְ ִמּשׁ

ָה יִָמים בְּלִי ַמיִם ֲחִמּשׁ

וְּביְַבנֵה־יָם 

לַיִם ּפָנָה לִירוּׁשָ

כָּל זֶה בֲָּאדָָמה

לָּּה ֲאָרה בְּׁשֶ וְִהיא נִׁשְ

ֵעינַיִם צָרוֹת וְגֶׁשֶר ָרָחב

יֵׁש בָּּה זֶַרע ׁשֶל ֶמלֶךְ ַאכְזָר.

ֲאָבל ִהיא לֹא ּתֲַהרֹג ַאף ֶאָחד; 

ָהַאכְזִָריּוּת ַהיּוֹם ָאּמָנוִּתית בִּלְַבד.
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עודד כרמלי

ִׂים עוֹש ַהיּוֹם ָמה ׁשֶ

ים ּפְֶרפוְֹרֵמנְס ִׂ עוֹש

ֶׂה וְקוֹף בּוֹנוֹבּוֹ ַחְרָמן ֵאיךְ עוֹש

ֵמיצַג בּוֹנוֹבּוֹ?

ָׂה ֵסקוֹיָה ֵאיךְ ִהיא עוֹש

ַעצְָמּה ֵמיצָב?

בּוֹס גָּדוֹל!

ים ְמפֻּטָר ֵמֲעבוֹדָה ִׂ ֵאיךְ עוֹש

ׁשֶעוֶֹסֶקת בַַּחיִּים?
ים נִפְָטר ֵאיךְ ִׂ ִאּמָא ֵאיךְ עוֹש

גיליון ¤#00002
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ׁשֶה בַּחֶֹרף ַהּקָ

נָה ִרים ׁשָ ְׂ זֶה ֶעש

וְיֵׁש ֶאָחד כָּזֶה

נָה בְֵּעֶרךְ כָּל ׁשָ

ַאּתָה רוֶֹאה

בְּנֵי ָאדָם ַעּמוּדִים

בְּנֵי ָאדָם ַעל ַעּמוּדִים

בְּנֵי ָאדָם בְּנַיָּדוּת

נַיָּדִים בְֵּחרוּף

עוְֹבדִים ַאּתָה רוֶֹאה

ִביָתה ֵאין ׁשְ

בָּת ֵאין ׁשַ

לוֹם ֵאין ׁשָ

וְֵעץ נוֹפֵל

ֲאָבל בְּנֵי ָאדָם לֹא

יוְֹרדִים ֵמָהֵעץ לֹא

יוְֹרדִים ֵמָהָאֶרץ לֹא

יוְֹרדִים ִמכַּדּוּר ָהָאֶרץ

כַּדּוּר ָהֵעץ נוֹפֵל

ׁשֶה בַּחֶֹרף ַהּקָ

נָה ִרים ׁשָ ְׂ זֶה ֶעש

וְיֵׁש ֶאָחד כָּזֶה

נָה כָּל ׁשָ

ַאּתָה רוֶֹאה בְּנֵי ָאדָם

עוְֹמדִים בְּזֶה

ַאּתָה רוֶֹאה בְּנֵי ָאדָם

ָמה ַאּתָה לֹא רוֶֹאה

ַאּתָה לֹא רוֶֹאה

ִקּפוֹדִים

ִקּפוֹדִים ַאּתָה לֹא רוֶֹאה

ִקּפוֹדִים ֵאיפֹה

ֵאיפֹה יוֹנָה ֵאיפֹה עוֵֹרב

זְבוּב ֶאָחד

לְִרפוָּאה לַּמֵת

כֶּלֶב ַאּתָה לֹא רוֶֹאה

גיליון ¤#00003

״ָמַתי כְָּבר יֲַעבֹר ַהלַּיְלָה ַהּפְנִיִמי ַהּזֶה, ַהיְּקוּם,

לִּי?״ י, יְִהיֶה ַהיּוֹם ׁשֶ וְלִי, לְנַפְׁשִ

– אלוורו דה קמפוש )פרננדו פסואה(

במאה הקודמת מקובל היה להמשיל את הקיום האנושי ליקיצה 

בחדר. עד היום נערים, וסתם סופרים אסטניסטים במיוחד, עוד 

מעירים גיבורים חסרי רצון בחדרים חסרי פשר. 

לסגנון הזה קוראים אבסורד, והוא באמת אבסורדי: איך הגענו 

לחדר? מי בנה את החדר? ומה עוללנו עד שהתעוררנו בחדר? 

נמנמנו על רצפת החדר? מי שלוקח את המטריאליזם שלו 

ברצינות צריך להפנים שהוא לא התעורר בחדר – הוא חלק 

מהחדר, קטע מהקיר.

וכקטע קיר סקרן מהרגיל אתה בוחן את עצמך ולומד ואת 

סביבותיך. ואם אתה קטע קיר סקרן שהוא גם קטע קיר בעל 

מעוף אתה מפנה משאבים קיריים לתכנית חלל ובנתז אדיר אחד 

מעיף את עצמך מהקיר האחד לקיר האחר. ואם אתה קטע קיר 

שהוא גם סקרן, גם בעל מעוף וגם עשוי בלא חת )אבל עם קיר( 

אתה מתיז את עצמך מקיר החדר לאודיסאה שתארך שנות אור 

אל עבר קיר החדר הסמוך.

כן, קיר חכם שעל הקיר – מה עשית בזה?

ניתקת מקיר מחצבתך, ויצאת מחדרך מולידך, והנה אתה קיר 

אחר בחדר אחר.

יש גאולה במטריאליזם, גאולה גדולה, אבל לא לקטע קיר 

אנוכי. אם התעוררת בחדר עליך להעיר את כל החדר, ואם 

ברצונך להינתק מקיר עליך לסחוף אחריך את כל הקיר.

כי אתה לא אסיר בחדר. אתה משיח הקיר.

גיליון #00004איך מתעוררים ביקום באמת
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יֶלֶד ִעם ּפְַרצוּף יְקוּם

ִאם ַרק לֹא ָהיִיָת

יֶלֶד ִעם ּפְַרצוּף יְקוּם

ַמְרבִּיצִים לְכֻלָּם 

ֲאָבל ַרק לְךָ 

לֹא נוְֹתנִים לָקוּם

כִּי ַרק לְךָ ֵאין לְָאן

יֶלֶד ִעם ּפְַרצוּף יְקוּם

ִאם ַרק ָהיִיָת יֶלֶד 

ַרק ִעם ּפְַרצוּף יֵָרַח

ָהיִיָת בּוֵֹרַח

ִאם ַרק ָהיִיָת יֶלֶד

ִעם ּפְַרצוּף ׁשֶל רוֹצֵַח

ֲאָבל ַאּתָה ַרק יֶלֶד

ַרק ִעם ּפְַרצוּף יְקוּם

ַהצּוֲֹחִקים בַּיְּקוּם
ָ בַּּפְַרצוּף צוֲֹחִקים לְך

וְַהיּוְֹרִקים בַּיְּקוּם
ָ בַּּפְַרצוּף יוְֹרִקים לְך

יֶלֶד ִעם ּפְַרצוּף יְקוּם

ִאם ַרק לַיְּקוּם

ָהיָה ּפְַרצוּף יֶלֶד

ֵהם לֹא ָהיוּ ַמכִּים

ִאם ַרק ָהיָה לוֹ ּפְַרצוּף
ָ לְּך כְּמוֹ ׁשֶ

ִאם ַרק ֲהיִיֶתם דּוִֹמים

ֲאָבל יֶלֶד ִעם ּפְַרצוּף יְקוּם

ַאּתֶם לֹא

גיליון ¤#00004

"אין לי רגשות כלפיך"

- אישה

ְרגָׁשוֹת?

יֵׁש ְרגָׁשוֹת

ַרק לֹא כְּלַּפַי 

יֵׁש ְרגָׁשוֹת

יִץ כְּלַּפֵי ַהּקַ

יֵׁש ְרגָׁשוֹת 

לָה כְּלַּפֵי רֹאׁש ַהּמְֶמׁשָ

ְרגָׁשוֹת ְמעָֹרִבים

ְרגָׁשוֹת ּפְׁשוִּטים

ּפָׁשוּט 

לֹא כְּלַּפַי 

יֵׁש ֲאפִלּוּ ְרגָׁשוֹת

כְּלַּפֵי ְרגָׁשוֹת

ֲאפִלּוּ ְרגָׁשוֹת

כְּלַּפֵי ִרגְׁשוַֹתי

בּוּז, לְָמׁשָל

ֲאָבל לֹא כְּלַּפַי

כְּלַּפַי לֹא

ֲאנִי הוֹלֵךְ בְָּרחוֹב

וִּמּסְִביִבי ִהְתַרגְּׁשוּת ַרבָּה:

ְרגָׁשוֹת ִמלְּפָנַי 

ְרגָׁשוֹת ֵמֲאחוַֹרי 

ִמכָּל צְדָדַי ְרגָׁשוֹת

ַרק לֹא ְרגָׁשוֹת כְּלַּפַי

זֶה

ְקצָת ְמַרגֵּׁש

ַעד כַּּמָה ֵאין כְּלַּפַי ְרגָׁשוֹת

ֲאנִי ִמְתַרגֵּׁש

גיליון ¤#00007
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יֵׁש אוֹרוֹת

בָּאֹפֶק בַּלַּיְלָה

וּב יִׁשּ

ִמן ַהּסְָתם 

ׁשֶל בְּנֵי ָאדָם

וְגַם ֲאנִי

ִמן ַהּסְָתם

אוֹר בָּאֹפֶק בַּלַּיְלָה

ֲאָבל ֲאנִי

לֹא בֶּן ָאדָם

וְיֵׁש כּוֹכִָבים

בַּלַּיְלָה לְַמְעלָה

וֲַאנִי ְמַמצְֵמץ

וְֵהם ְמנַצְנְצִים

וֲַאנִי ְמנוֹפֵף

וְֵהם ְמנוֹפְפִים

ֲאָבל לֹא ֵאלַי

וְיֵׁש יֵׁש

יְקוּם

ִמכָּל ַהכִּוּוּנִים

ַבע ִרים וְַאְרבַּע ׁשֶ ְׂ ֶעש

ֲאָבל ֲאנִי

ֶאפֶס גָּדוֹל

ִמּסַךְ ֲחלַָקי

ָאפְָסה יֵׁשוִּתי

ּתָפְסוּ ַחיַּי לִפְנֵי ׁשֶ

ַהנּוֹף ַהְמנוֹפֵף

נוֹפֵף לְִמיׁשֶהוּ ֵמֲאחוַֹרי

ֶאָחד־ֶאפֶס לַיְקוּם ָעלַי  

לְִהיוֹת ֶאפֶס בַּיְקוּם

זֶה כְָּבר גָּדוֹל ָעלַי

גיליון ¤#00007

ָמׁשוֹת ִמילְיַאְרד ׁשְ

לֹא סוֹפְרוֹת ֶאת ֲאפַָסי

ִמילְיַאְרד ְמנוֹרוֹת

לֹא רוֹאוֹת ֶאת ֵעינַי

ִמּמֶֶטר

בְֶּחֶבר קוְֹרצִים

יַַעְברוּ ִמצְמוּצַי

ׁשְקוּפִים

יַַעְברוּ ֵמיַמי

ַמי ִמיַָּמי כְּלֹא ָהיוּ ׁשָ
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אמרתי אני ולא פתחו. אמרתי אני ולא נפתחו שערי שמיים.

בעל-חלל תן מחללך, בעל-חלל רק לי.

בעל-חלל, אני ממציא אלים, מלאכים, כוכבים, מזלות – משהו 

שימלא לי חלל. אבל בקומי אני רואה שראיתי לילה. סתם לילה.

בעל-חלל עשה שזה לא יהיה סתם לילה.

בעל-חלל עשה לי יקום מלילה.

בעל-חלל, באשר אינך, תן לי כוכב-אני אחד, דבר-אני אחד או 

מושג-אני אחד, מה זה חשוב? הוויה אחת שהיא אני-אני, בלי 

פסיכולוגיה, בלי סוציולוגיה, ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, הוויה אחת 

שהיא אני-לוגיה, שהיא אנלוגית רק לי. 

אבל אתה בדיה, בעל-חלל. אמצעי ספרותי שבדיתי הלילה.

גם אני אמצעי ספרותי שבדיתי הלילה. אולם כשיעלה היום אני 

אוסיף להיות אמצעי ספרותי ואילו אתה תהיה חלל באמת, שלם 

באמת, בעל חוקיות מובחנת, בדידה, שעה שאני המוקף בך אהיה 

בודד מבלי להיות לבד, אהיה עם עצמי אפילו מבלי שיהיה לי 

עצמי להיות איתו.

כל אחד מבני האדם עכשיו, בחיי, באשר אינם, כל אחד מבני 

האדם עכשיו, שיהיה כל אחד רק שיהיה, רק שלא אצטרך לבצע 

את הליכת החלל הזאת לבד, את הליכת החלל ששמה חיים, משום 

מקום לכלום, ללא משימה, ללא כלי עבודה ולא בחלל בכלל – 

אבל עם כל האימה של הליכת חלל, עם כל הבדידות.

מתקיימים בי כל התנאים לחיים, אבל לא נמצאו בי הוכחות 

לקיומם. אם היו בי חיים כבר הייתי יודע עליהם, לוכד אותם 

בחושים שמלכתחילה כיוונו אותי להאמין באפשרות של חיים. אני 

חללית שצוידה בחיישנים הרגישים ביותר, נשלחה לגלות את עצמה 

ונכשלה אפילו בזה.

מה ביקשתי? להשחיל מילה משל עצמי, לפתוח את פי מבלי 

שיישפכו לי רוח ומים לא-לי, שבחישוב הכללי, כשייחתם ספר 

היקום, יימצא שסכום כל האנרגיה לא היה אפס – שהיה אפס 

פלוס אחד קטן, או אפס מינוס אחד קטן, מה זה משנה? שאני הקטן, גיליון #00009אף אחד לא בא, לא בדרך, לא יבוא

הזעיר, הוסיף אחד או גרע אחד, אבל שלא היה אפס, שלא היה סתם.

שהיה אחד כזה, כרמלי. משהו כזה.

אלוהים לא לחלוק דבר, לא לחלוק מחשב עם אחי, שיהיה לי מחשב 

משלי, בית משלי, הורים רק שלי, אלוהים רק בשבילי. לקרוא 

ספרות, היסטוריה, פילוסופיה ולמצוא שוני במקום עוד ועוד דמיון, 

לגלות אותי במקום עוד כללים מכלילים שחלים עליי, לגלות שאני 

מיוחד, שאני יחיד, שבדבר אחד אינני חולק דבר עם אף אחד, שאני 

דבר אחד שאיננו שום דבר אחר ואף אחד אחר.

לא שהכול אחד – שאני אחד... אם הכול אני או לא – זה לא משנה 

לי, לא מעלה ולא מוריד מכבודי אם הכול אחד או הכול הכול או 

הכול כלום או גם וגם, רק שאני אהיה אחד כזה, ישות בעלת ממשות 

– ממשית או כוזבת, אבל מוגדרת – מספר על דלת הפרוזדור-יקום, 

שמורת נפש אני ובתוכה בעל חי קטן, ערך טבע מוגן. כמה זה קשה? 

למה זה קשה?

הארץ מלאה והחלל ריק, ואני החלול לאן אלך? הכלי שבור אבל עודו 

שורק ברוח. אני גמור ועודי מדבר. אני חליל עם אפס אוויר משלו. 

אני חליל בחלל שחושב שהוא חללית, אבל כל הזמן הזה הוא חלילית 

בריק מוחלט.

)שמת לב שאתה תמיד בוכה כשאתה שותה, ולעולם אינך בוכה 

כשאינך שותה? אולי היית שם לב לזה אם לא היית מרבה כל כך 

לשתות וממעט כל כך לבכות.(

השירה שלי גוססת, בעל-חלל. השירה שלי גוססת, אבל אני לא 

חוזר לחדר, אני לא חוזר לספר. אגור במרפסת, הומלס של היקום, 

אנאלפבית שלך. אקרא אותך, ורק אותך, מבלי להבין מה אני קורא, 

מבלי לדעת מה זה שאני רואה, כמאוהב.

בעל-חלל, כוכב המעמקים רואה בי אפס. כוכב המרחקים, הוא לא 

רואה אותי ממטר. ואני בהם מאוהב, מאוהב, מאוהב... אלוהים 

רק שיזרחו כבר מעבר לפינה הזאת, כדור הארץ, שנתקעתי בה כל 

הערב. אלוהים, מה נתקעתי פה כל הערב? מה נתקעתי פה כל החיים?

ובכלל לא רציתי להיות משורר. רציתי להיות אסטרונאוט. אם לומר 

את האמת, כל העניין שלי בספרות אינו אלא כסות מכובדת-לכאורה 

לרצון החולני, הכמעט-ברברי שלי לצאת לחלל. ולא שהבטתי 

בכוכבים בעיני ילד כלות. לא. הרבה לפני שהפנמתי שיש יקום עצום 

מחוץ לפנימיותי, שמעתי את ההורים משתמשים במילה "אסטרונאוט" 

כמו בקללה. כששכחתי מחברת, כשלא התעניינתי בברברת המייגעת 
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של היומיום, הם קראו לי "אסטרו". כינוי הגנאי הפך לציווי קיומי: 

לשכוח את המחברת, לשכוח מהקשקשת, להיות אסטרונאוט! אבל 

כדי להיות אסטרונאוט צריך להיות טייס קרב. וכדי להיות טייס 

קרב צריך להיות בכושר. כדי להיות טייס קרב צריך להיראות כמו 

הילדים ששיחקו כדורגל, ואני לא נראיתי כמו הילדים ההם. ואינני 

יודע מה פה סיבה ומה מסובב: אם לא שיחקתי כדורגל כי לא 

נראיתי כמו הילדים ששיחקו כדורגל, או שלא נראיתי כמו הילדים 

ששיחקו כדורגל כי לא שיחקתי כדורגל. ועדיין, עדיין יכולתי 

לסובב את גורלי. אם בגיל 17 או 18 הייתי שם לעצמי למטרה 

לצאת לקורס טיס, אולי היום הייתי אסטרונאוט. זה נשמע מופרך 

כל כך, ועם זאת אני יכול בטבעיות גמורה, בקלילות המקוללת של 

הדמיון, לדמיין את עצמי מתאמן לקראת המיונים, רץ בלילות הקיץ 

החמים בגן הזיכרון כפר סבא. אבל לא יצאתי לרוץ. ישבתי לכתוב. 

אז חשבתי להיות פיזיקאי. פיזיקאים לא צריכים לשחק כדורגל, 

חשבתי, הם תרים את היקום במחשבה. אבל כדי להיות פיזיקאי 

צריך להיות טוב במתמטיקה. ואני לא הייתי טוב במתמטיקה. או 

כך לפחות הבנתי מהמורה למתמטיקה. אולי מיהרתי להרים ידיים, 

אולי אם לכיתה שלי היה משובץ מורה אחר... אף פעם אין מספיק 

חיים כדי לברר את העניינים האלה. ואני, במקום לברר אותם, 

המשכתי לברור שירים. וככל שכתבתי יותר כך יותר ויותר הפכתי 

ל"אסטרו", האדם שלא לגמרי איתנו. אז חשבתי שאני לפחות 

בכיוון הנכון, כלומר החוצה, עד שלא ראיתי לידי עוד אנשים 

וחשבתי שהנה – הגעתי לחלל החיצון. אבל ההורים צדקו ככלות 

הכול: אני לא אסטרונאוט. אני סתם מרחף.

)מה אתה חושב, שתגיע לחלל מבעד לרצפה? אתה מריח מוויסקי 

בלילה. אתה מריח מוויסקי בבוקר. ואתה תריח מוויסקי בחלל. אתה 

תריח מוויסקי גם אם לא תשתה. גם אם לא תחיה אתה תריח ככה. 

זה הריח גוף שלך, הריח נפש.(

ואני רואה איך אני חי.

מה אני חושב, שאני לא רואה?

אני רואה איך אני חי.

ואפשר לנצח בבחירות בלעדיי. ואפשר למלא אצטדיון בלעדיי. 

ואפשר להתחיל לאכול בלעדיי. ואני יכול להמשיך, אבל אתם 

יכולים להמשיך בלעדיי.

וחבל, כי היה לי פוטנציאל. היה לי פוטנציאל לא לכתוב את הספר 

הזה. היה לי פוטנציאל גדול לא להיות בכלל. ולא מימשתי אותו 

כשמימשתי אותי.

ורועי שואל: מה קרה? מה רע? מה יש? יש שמש יש ירח יש צחוקים. 

ותמיד יש אחת שרוצה, כי תמיד יש תמיד, ותמיד יש יש, יש יש יש!

ורק לך לא טוב?

ורק לך לא בא, לא הולך?

לא חבל?

)– חבל, אבל רק לי.(

ואבא שואל: ואיך אתה עם כסף? אתה מסתדר עם כסף? אתה בסדר 

עם כסף עכשיו? וְמוסיף: לא, כי אתה כבר לא ילד.

)– כתבתי שירים, אבל כדור הארץ היה משקולת נייר.(

ואמא שואלת: ולא קר לך ככה בחלל?

)– קר. ומוטב היה לו נשארתי בבטן אמי. ולפני כן מוטב היה לו 

נשארתי בבטן כוכבי. ועוד לפני כן מוטב היה לו נשארתי מעורפל 

בערפיליתי, לא פוגע ובלתי פגיע, ובתוך כך נוגע בחיים רבים מכפי 

שאי פעם אגע בצורתי הצרה, הצרורה, הסופית.(

וסבתא ז"ל שואלת: לחלל כן, אבל להרים טלפון לא היה לך זמן?

)– לא. לא היה לי רגע לנשום. לא נשמתי בכלל. ולהזכירך: את כל 

חייך לא נשמת פעם אחת. אני בא משושלת ארוכה של לא-נושמים.(

אבל המוות-סבתא מערטל את התחבולה:

האוויר מעולם לא היה לנשימה. כל הזמן הזה הוא היה חלל. סתם 

חלל כחול.
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ַקע בַּּמֶֹתן ֶ ל ַהּשׁ בֶַּקע ַהּקִנְָאה ׁשֶ

בַּבּוֹר בֵּין ָהֲעצָמוֹת לְֵבינִי ַהּתְִחיָּה

בְִּסיבוּב ַהּמֶֹתן ִעּמָדִי ַהִאם

ֶרגַע לְַהפְנוֹת נֶפֶׁש וְִתְהיֶה ַאֶחֶרת

ָם נְִקיָּה ַרבִָּתי בַּּמֶֹתן ּתֵצֵא ִמּשׁ ׁשֶ

וַּמֲחזִיָקה

כְִּמַאכֶּלֶת ִמבִּפְנִים נוֹף בְּצֶַבע גּוּף

ֶכֶם ַקע ַהּשׁ יכָה בְּׁשֶ וַּמְמׁשִ

ר ַחְסַרת ַרֲחִמים כֲַּאׁשֶ

בַּּתְהוֹם בֵּין ֶעצֶם ַהלָּׁשוֹן לִי ָהיְָתה

בַּבּוֹר בֵּין ָהֲעצָמוֹת לְֵבינִי ַהּתְִחיָּה.

י בֶָּעלִים ֲחצַר ַהַחיִּים ִאוְׁשַת נַפְׁשִ

י ׁשָם בֶָּעלִים בִּנְיַן ָהָאדָם זֹאת ִאוְׁשַת נַפְׁשִ

ַמנִּים – וְלֹא לְִמְרָמס דְַּרכָּּה בַָּאׁשְ

לְאוֹת ַבּזִּכְרוֹנוֹת

י בַַּחלּוֹנוֹת ֵעת ֵהצִיצָה נַפְׁשִ

וְיָצְָאה לְִהְתַחלֵּף

לָם יר ַהּמֻׁשְ ִ ַהּשׁ

לֹא ְמַענְיֵן אוִֹתי עוֹד

ֲאנִי רוֹצֶה לְִחיוֹת

במדבר הדופי

¤

¤

יונדב פרידמן
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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, 

ךְ ַהּזֶה ֶחלְָקם ְ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,  נְָּבטוּ ַהְרֵחק ִמכָּל נוֹגֵס וּנְגִיש לֹּא נֶֶאכְלוּ ֵאי ּפַַעם, ׁשֶ  ֲעבוּר ֵאלּוּ ׁשֶ

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

בֶָּהם, בְִּרחוּק זִּקָה כְּמוֹת ׁ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  נוֹת ּתוֹלָע ׁשֶל גִּּזוּם ׁשַ לׁש ׁשְ ׁשְ

ּמְזַּמֵן ִמן ַהּמְִתגַּלְגְּלִים ִהזְדַּוְּגוּת, ֲהָטלָה וּגְוִיָעה ֲעֵרלָה, ֲ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:  רוּחוֹ הַּקַלְגַּסִּית ׁשֶל מַפּוּחַ נוֹתֶנֶת עֲזָאזֵלָהּ בַּעֲֵרמַת מְחַבְִּרים, הֶעָָרה אַחַת עֶש
חַיֵּיכֶם הֵם פְַּרׁשָנוּתוֹ ׁשֶל עֲלֵה צַפְצָפָה לְִמרוּצַת הַפוֹטוֹנִים, לְַמגַּע חָלָל בְּאִיׁשוֹנֵי 

הַנְִּקָרא

נּו ְיָעִרים  גיליון #00015שָׁ

ֵאינוֹ כֵָּעת, לְִהיוֹת  ִהנּוֹ כֵָּעת וֵּבין ֶשׁ לֹא בָּזֹאת, בֵּין ֶשׁ ְרצוֹנִי, בָּזֹאת וְֶשׁ

ֵּק. ַאל ּתִָבינוּ אוִֹתי לֹא נָכוֹן, ַאל  ְמׁשוֵֹרר גָּדוֹל, כְּלוַֹמר, ַטּפִיל ִמדַּב

ּתִָבינוּ אוִֹתי כְּלָל, ַמה יֵּׁש לְַהְסבִּיר – ַרק לְַחלוֹת, לְָאֵרַח, לְַהֲעִביר. 

ל ּתִָאים ֲאפִֹרים, ֲחִמיֵמי  ִאיּוֹת וּפֻנְדְָּקִאים, ְמֻאלְּפֵי מַֹח, ִמכְרוֹת ֶשׁ ָׂ נַּש

ּתַדֵּל לְִהיוֹת ֲחַסר ּפֵׁשֶר, ַהנֶּגַע ַהַקּל בַּּתֵֵבל, לֹא ַאְקדִּיַח  זִכָּרוֹן – ֶאׁשְ

ּפַַעת ְמדָנִים, לֹא ַאכְִאיב לְַאֲחִריְתכֶם כְּיֶלֶד ְמזֵה  ֶאת גּוּפְכֶם כְּׁשַ

ֵטי ַחיִּים.  ַאכְזָב ָקדִים, ֵמִאיׁש וְַעד בְֵּהָמה לֹא ּתְִהיוּ ֲעבוִּרי ּפוֹׁשְ

ָהִסירוּ ֻמדְָאג ִמּמִצְֲחכֶם, יֵׁש לִי נִּסָיוֹן ַרב גִּלְגּוּלִים. ִהְתַחלְּתִי ִמֵמָּעיו 

ל דַּג זָָהב ֲעִריִרי, ִהְתַקדְַּמּתִי לְַמֲחֶסה ֶאְקלְֶקִטי בְִּריר  ים ֶשׁ ִשׁ ָמּ ַהְמֻשׁ

ל ֻחלְדָּה כְּרוַּתת אֹזֶן וְּמֻרבַּת זִהוִּמים, ִהפְלַגְּתִי ִמּמֶנָּה לְאֶֹטם לֵב  ֶשׁ

יר, ּתְלוִּתי,  לַָּעס ֵאיִמים. וֲַהֵרינִי לִפְנֵיכֶם ְמדְֻרדָּר לְׁשִ ָּלוֹת ֶשׁ בֲַּחזִיר יַב

בּוֹת ֵחן ִעם נְגִיף  ְמַקבֵּץ נוֹיְרוֹנִים לְֶרגַע ֵמַרב ּתִָאיִּים, כּוֹׁשֵל לִׁשְ

פָנִי, בּוֹדֵד – ַמֲחנִיק  ְׂ פָה, זֶה לֹא בְֵּסדֶר לְִהיוֹת כָּךְ – ָארֹךְ, חוֹש ָּׂ ַהש

ל  ֶאת ּתְַקבְּלוּ אוִֹתי בְּפִיַח ִמלָּה. ָהיִיִתי ּפָׁשוּט יוֵֹתר, ָאֶמבִּי, בְִּבְטנוֹ ֶשׁ

ּפַּתוֹת כֲַּעָטָרה, ּפוֵֹעם ִמּפֶה לְפֶה בְַּרכֶֶּבת ּתְַחּתִית, וְִהנֵּה  ֲחתוּל ַאׁשְ

יָרה, וְעוֹד ִעְבִרית. לֹא אַֹמר לָכֶם  נְִקלְַעּתִי לְָמבוֹי ָסתוּם ִמָסּתוּם, ׁשִ

ָאנָּא ִמכֶּם ָעִתיד, ֲאָבל אַֹמר לָכֶם ָאנָּא ִמכֶּם ָעִתיד

T. gondii By T. gondii#00003 גיליון
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ֹ ִקיּוּמוֹ ׁשֶל ַהכְַּרטִיָסן מוּטָל בְּכְַרטִיס וּלְֶהפֶךְ כְּׁשֵם ׁשֶעוֵֹרב כָּרוּךְ בְּקוֹלו

קוֹל עוֵֹרב ָרחוֹק

ים ּפַּסֵי ַרכֶֶּבת חוְֹבׁשִ

ָקו אֹפֶק ַמוְִריד

ךְ פָּנַס ֶרכֶב פּוֹלֶה זוּג ֲחזִיֵרי בַּר ִמגְּלִיַמת חׁשֶ

רוַּח רוֶֹקדֶת קוֹץ

ִּיָעה ַעל ּפְֶרֵסִאיד ַמצְב

לֹּא ָרִאיִתי ׁשֶ

בְֵּרי כְֻּרכָּר צֵל כֶּלֶב ְמלַוֶּה ֶאת צִלִּי ּתַַחת ִמׁשְ

גֵּאוּת ׁשוֶֹאגֶת

יָם ְמנַגֵּן ַעל צְדָפוֹת

בְּדְַרכּוֹ לַיָּם

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

צַלְָמם 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 הַּמֵאִיר פִיטוֹכְּרוֹם בֶּעָלֶה אֶחָד, הֵעִיר צֶמַח וּמְלֹאוֹ, הֶעָָרה אְַרבַּע עֶש
ל ַהּמְַעּפִיל  יָרה, ָעלָיו ׁשֶ בְּׁשוֹנֶה ֵמרוֹדְפֵי גַּּפַיִם וַּבֲעלֵי ַעיִן בִּלְּתִי נְׁשִ

כָה מוֹדְדִים בְּרַֹחב אוֹר ֶאת גַֹּבּה ַהֲחׁשֵ

ְֵׂרה: בַּּקַָרת אֻכְלוּסִין מְַדלֶּגֶת מִתְּאֵנָה מוּאֶצֶת לְבֹסֶר ְרעוּתָהּ, הֶעָָרה חָמֵׁש עֶש
יל ֶאל ַהלְַּאלְּתַר בְַּבת ְמִתיָקה,  כֵנֶיךָ לַּפְִרי גּוֹזֵר ָעלֶיךָ לְַהְבׁשִ ְ ֵאִתילֵן ִמּשׁ

לְַהְסגִּיר ֶאת ּתְפוּצוֶֹתיךָ לְָתֵאי ָאכִיל וְנְִבלָע, לְַהפְִריז נִפְֲחךָ ַעל ְמנָת 

ֲעִתידְךָ יֲַעבֹר ִמּפִי ַטבַַּעת לֲָאדָָמה. בְּצֵאְתךָ לְִהגֵָּמל ֵמֲענָפֶיךָ ַהְמַהגְִּרים  ׁשֶ

ֵק ָמָהלְךָ לָָעְרָמה ִמן ַהכְִּבידָה, ּתֵן ֲעִסיְסךָ לְכָל ֶהכְֵרַח, ַהּשׁ

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

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

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

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

בְּפִלּוּג יוֹדֵַע וִידִיָעה

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

ַהּפְִטִריּוֹת ָהיוּ ָהִראׁשוֹנוֹת לַלְַמְעלָה, כְּמוָֹתן, צוּרוֵֹתינוּ נֲַענוֹת לְגַֹבּה 

קוֵֹרא

ָרכִים כֻּלָּן וֲַעַדיִן לְִהוֵָּתר פִּטְִריָּה,  ְּ  ַהפִּטְִריָּה יְכוֹלָה לְִהיוֹת כָּל ַהד
ְֵׂרה: ֶהָעָרה ּתְׁשַע ֶעש

ָחר יְדָעוּךָ ּפְִטִריּוֹת בְּנְִבָחר אוֹ בְֻּמׁשְ

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

ָתה ִמדָּה ְׂ לֹּא ּפָש ֵהיכָן ׁשֶ
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.1

יּוּט בְֵּעירֹם ָמלֵא ַהּקַיִץ ֲחֵבִרים, ֲאנִי ַמדְגִּיָמה ׁשִ

ָמלֵא ֵעירֹם.

ִּיָקה ִמּזֵָעה וּלְַבדִּי ָמלֵא ַמְבִריָקה וּדְִביָקה וַּמדְב

ַמלִּיִּים דּוֹלְִקים ַאף ׁשֶאוֹר בַּחוּץ כְּלוַֹמר בָּעוֹלָם וְָהאוֹרוֹת ַהַחׁשְ

ִּיִתי ֶאת ָהעוֹלָם. כִּי כִּב

ַאּתֶם לֹא כָּאן לְִהדֵָּבק

בְּזֵַעת ַאפִּי, ַאּתֶם לֹא כָּאן לְָהִריַח

לִּי, ַאּתֶם ׁשָם ַאּתֶם לֹא כָּאן ֶאת ַהּזֵָעה ׁשֶ

יַּמִָאים גְּדוֹלִים

וֲַאנִי ִמְטּפַַחת כְֻּחלָּה ְמנִיפָה ִהזְדַּּקְפוּת ּפְנִים חוֹלָה

וְלִכְאוָֹרה יֵׁש יָם.

ִהנֵּה ַהיָּם וְַאּתֶם יוֹצְִאים ֵאלָיו וְחוֹזְִרים אוֹ לֹא חוֹזְִרים ִמּמֶנּוּ.

ֲאנִי לֹא ָאַמְרּתִי ׁשֶ

רוֹצָה לְִהיוֹת ּפְנִינַת ָאָבק ַעל ַהּסִּפוּן.

ַאּתֶם ָקִמים ְמֻאָחר וְַחיִּים בַּלַּיְלָה כָּל ַהכָּבוֹד

לָכֶם וְלַיֵָּרַח ַהּמָלֵא יַּמֵָאי עוֹלָם

ָקִמים ֻמְקדָּם וְַחיִּים בַּיּוֹם

ים ְמאֹד יַּמֵָאי עוֹלָם ְמִעיפֵי ֲעפִיפוֹנִים בּוֹלְֵעי ָאדָם ַמְרׁשִ

ּתִי ׁשְ נֱֶאנְַחּתִי כָּל ֶהָחלָל ָהיָה בָּזֶה ֲאָבל לֹא בִּּקַ

לְִהיוֹת ּפְנִינַת ָאָבק ִאּתְכֶם

לֹא בָּאִתי לַּסִּפוּן ַהּזֶה, יֵׁש לִי דִּבּוּר ַאֵחר ִאּתְכֶם, ֲאנִי

ֶֶּרת יָבה וְּמדַב ַמְקׁשִ

ֶֶּסת לָכֶם יָבה וְּמכַב ֶֶּרת וַּמְקׁשִ ְספוּנָה ִמּמוּל ְמדַב

ֶאת דְִּבֵרי ַהָחכְָמה כְִּביָסה יְדָנִית וְֻרדָּה

ֶמׁש. ֶ וְגַם ּתוֹלָה לָכֶם בַּּשׁ

ִרי ָרֵקב. ָׂ ֵאִרי ִמְתַרֵחב וְּבש וְעוֹרוַֹתי ִמְתַקלְּפִים וּׁשְ

לֹּא לִּמַדְּתֶם אוִֹתי לְָהגֵן ַמה לֲַּעשׂוֹת ׁשֶ

ַעל כּוֹכְֵבי יָם

ֲהגָנָה ְמלֵָאה ִמּפְנֵי בּוּעוֹת ִרְקבוֹנָם

ׁשֶל זֵָעה וְזְַרֵעי דָּם

)ַעל כּוֹכְֵבי ַהיָּם(.

גיליון #00003ְנִסיָגה

תמר רפאל
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ּזֶה ָקָרה בְּלֵית בְֵּרָרה לַָקְחּתָ אוִֹתי כְּׁשֶ

לְִרחוֹב ַהּסְחוָֹרה ַהגְּנוָּבה וְָאְמרוּ לָנוּ לָבוֹא ָמָחר

לְִראוֹת ֶאת ַהּפְגִָרים מוָּבלִים ֶאל ָהאוֹר וְלְִבחֹר.

ָהיִינוּ צְִריכִים לְֵהָאנַח ַאךְ לֹא נֱֶאנְַחנוּ.

בְָּרחוֹב צַר וַּבֶחדֶר צַר וְָהיִינוּ בְִּסיְמבְּיוֹזָה ִעם ָהֲעקוִּרים

וְִעם ֲהפַָרת ַהּסֵדֶר ַהּטוֹב 

וְַהּזֲַעזוַּע 

ּמְַחזִיִרים אוֹתוֹ לַּמָקוֹם ּפָרוּם כְִּאלּוּ כְּלוּם. זֶה ׁשֶ

ְַּרּתִי. ְַּרּתָ וַּבבֶֹּקר ָאַמְרּתָ לֹא דִּב הוּנְַסנוּ ֶאל בַּיִת וַּבלַּיְלָה דִּב

בַּלַּיְלָה ִאגְַרפְּתָ בֲָּאוִיר 

ּ בוּ לָנו ְ בוּ וְָקמוּ וְִהְתיַּשׁ ְ ים ִהְתיַּשׁ וְיַּתוּׁשִ

לְנַּקֵב אוָֹתנוּ וְּבצֶדֶק וֵּמרֹב צֶדֶק לֹא הוֹדֵינוּ ּפַַעם ַאַחת

ֲאנְַחנוּ כּוֲֹעִסים וְלֹא ִקלַּלְנוּ בִּגְלַל ַהצֶּדֶק, ֲאפִלּוּ לֹא ׁשֶ

ֶאת ִמלְֲחמוֹת ָהֶאזְָרִחים

ָמָתן ֲאנְַחנוּ צְִריכִים ו בְַּאׁשְ ַעכְׁשָ ׁשֶ

ּתוֹנוֹת וְלֲַעמֹד בַּּתוֹר בְֵּאיזֶה חֹר לְַחזֹר ָמָחר ֲחדוֵּרי ֶעׁשְ

וְלֵָתת לַּזֵעוֹת וְלַּזִהוִּמים לֲַעשׂוֹת בָּנוּ, ִאם כְָּבר

נְִּהיֶה כֵָּאלֶּה גְּנוִּבים נִגְזַר ׁשֶ

ּתֶה יִּׁשְ וְּמנֻּקִָבים וַּבֲעלֵי זְכוּיוֹת יֶֶתר וְֵאין ִמי ׁשֶ

לָנוּ ֶאת ָהֶאֶרס 

ִמן ָהעֶֹקץ ִמן ַהכֶֶּתם ָהָאדֹם בָּעוֹר ַהלָָּבן 

יִּגְנְבוּ לוֹ ּמַגִּיַע לוֹ ׁשֶ ַהּמַנְיָאק ׁשֶ

ְִּרים ֶאלָּא בְִּקצּוּץ הוֹלֵךְ וַּמְחִריף  וֲַאנְַחנוּ לֹא ְמדַב

ָהלְכָה ׁשֶל ָהֲאנָָחה ׁשֶ

ָהלְכָה ָהְרוָָחה. ֵאיפֹה ׁשֶ

ים נְמוּכִים  נִּפְַרדְנוּ בְּלַַהב ַהצֳָּהַריִם כּוְֹבׁשִ כְּׁשֶ

ּ ַעל ַמְרכְּבוֵֹתינוּ וְעוֹד גֶּלֶד ּתְלָאוֹת וְּבדִיחוֹת בֵּינֵינו

ַעל גֶֶּרד ֵאינֶנּוּ לְָהפְכֵנוּ ְמזוּגִים זֶה בָּזֶה 

וְּרווּיֵי ְסלִיָחה ֵמרֹאׁש

דוּדִים. לֹא נָפַלְנוּ ֲאָבל גַּם לֹא ָהיִינוּ ּפָחוֹת ׁשְ

גיליון #00003גנובים .2

ֵאין ִסיטוַּאצְיָה.

ו בַּּמֵגָפוֹן: ֵאין ִסיטוַּאצְיָה. בּוֹא ְרֵאה בּוֹא ְרֵאה בּוֹא ְרֵאה ַעכְׁשָ

ֵאיךְ כָּׁשַל ַהבּוֵֹרא

ּ לְִברֹא ִסיטוַּאצְיָה, צְאוּ ְראוּ צְאוּ ְראוּ צְאוּ ְראו

כַּּמָה ִהיא ֵאינֶנָּה.

ֲאנִי ֲאָבל בֱֶּאֶמת ׁשֶ

לִּי ֵעירֹם ָמלֵא וְָהאוְֹרגָּנִיזֶם ַהַחי ׁשֶ

חָֹרה ֶֶּרת ִאּתְכֶם ַעל ִרצְּפַת ַאגָּן ׁשְ נִָקי ִמיָּם. ֲאנִי ְמדַב

כוָּרה ְׂ ִמְתּפֶָרֶקת ַעל ִרצְּפָה ש

בִּזְַמן ַהּמַיִם ַהּמְִתַחּמְִמים וְַהבְִּעבּוַּע

ַהלּוֵֹחׁש כְִּביָכוֹל ּפְַתיָן ַעל ַהצַּוָּאר:

יט בָּּה דָָּבר לְַעצֹר לֱֶאסֹף ֶאת ַהּזֵָעה לְָהׁשִ

וְַרק ָאז 

לְַעצֹר ֶאת ַהּזֵָעה

לְַעצֹר לֱֶאסֹף וְָאז בְּכָל זֹאת לְַעצֹר לְַעצֹר:

לְַעצֹר ֶאת ַהּזֵָעה.

.3

ָאז ֲאנְַחנוּ ִעיר חוֹף וְַהכֹּל

ֲאָבל ֵאין לָנוּ יָם.

ַאּתֶם לֹא יַּמִָאים

וְׁשוּם ְספִינוֹת לָכֶם.

ַאּתֶם ַמּקִיזִים דַּם חֹלִי ָאפֹר

בְַּחלּוֹנוֹת צֵ'ט

וְַהְראוּ לִי ִמְטּפַַחת

ִהיא נוֹכַַחת. ׁשֶהוֹפֶכֶת יְֻרּקָה כְּׁשֶ

ַאךְ בְּכָל זֹאת ִאם כְָּבר

ָאִרים לְנוֹפֵף ַעל ַהנֵָּמל נִׁשְ

לַֹח  ָאז ַרַעׁש גַּל גָּדוֹל, ּתֵן גַּם לִי לִׁשְ

ֵּר ָקָטן. ֲחִתיכַת דִּב

ַהנְִּסיגָה ַהּזֹאת ַאֶחֶרת:

ִמלִּים בָּאוֹת לְִהּמֵָחק. ַעל ַהבֶֶּטן זֶַרע נִכְלָם.

בְּכָל ַהּסִּפוּר ַהּזֶה ֵאין יָם. בֱֶּאֶמת ׁשֶ

ֵאיךְ לְַהגִּיד בְּלִי לְלַכְלֵךְ?

ָעלַי לְַהפְלִיג כְּלוַֹמר ִהפְלַגְּתִי. ֲאנִי לֹא כָּאן.
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גיליון #00015

ּ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 ָמַאס 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.

כלב מביט

ֶרגַע, ְמַסּמְנִים צָפִים,

ֶׂה בְַּאֲהָבֵתנוּ לִדְָבִרים יָפִים? ַמה נֲַּעש

הוּ יוֹדֵַע יֵָּעצֵר ָהֲאוִיר ִאם ִמיׁשֶ ׁשֶ

ו. ֶׂה בְַּאֲהָבֵתנוּ לִדְָבִרים יָפִים ַעכְׁשָ ַמה נֲַּעש

ָהיִינוּ בִּׁשְאוֹל ַרכְּבוֹת ִקדְָמה וְַרכְּבוֹת קוֹלוֹנְיָאלִיזֶם וְַרכָּבוֹת.

בַָּער לָנוּ ָהעוֹר ֶאל ּתוֹךְ ִרּפוּד ָהעוֹר וְָרַעדְנוּ ִמּקֹר.

ִחיַּכְנוּ ֶאל ָהֲענִיִּים

ָהיָה לָנוּ ַהכֶֶּסף. נַָהגְנוּ כְּמוָֹתם ַאף ׁשֶ

ו ַעל ַמּפַת ָהעוֹלָם נְָעצִים וֵּבין ַהנְָּעצִים ַעכְׁשָ

ַעל ַמּפַת ָהעוֹלָם ֵאין בְֵּרָרה ֶאלָּא לְִמּתַֹח

קוֵּרי ָעִרים

כְּמוֹ ַהּפְִטִריּוֹת ַהנְּבוֹנוֹת

ְרְטטוּ ֶאת ּתָכְנִית ַהּתְַחבּוָּרה ַהצִּבּוִּרית ׁשֶל טוְֹקיוֹ ֵמַאֲהַבת גְַּרגֵּר ֻסכָּר. ִׂ ּש ׁשֶ

זֶה ַהּסֻכָּר 

ֵּר לָנוּ ֶאל ַהדָּם. ּמְדַב ׁשֶ

לֹא לְָהִרים יָדַיִם. ֲאנְַחנוּ ְמִריִמים יָדַיִם 

וְאוְֹמִרים ַהבַּיְָתה, וְלֹא ׁשוֲֹאלִים ַעל ַמדְֵרגוֹת ַהֲחלָלִית, ָהֲאָבנִים, 

ַמהוּ בַּיִת וּלְׁשֵם ָמה

ֶקט צִָריךְ לְִמּתַֹח ֶאת ַהּקוִּרים בֶָּעִרים  ֶבת בְּׁשֶ לְִהּמָלֵט ֵמחֹם וְלָׁשֶ
ֶבת ַקְרסֹל ַעל בֶֶּרךְ וְלָׁשֶ

ר נִּתָן לִצְלַֹח בּוֹ לֵילוֹת נֵכָר כַֹּח כָּל ֲאׁשֶ לִׁשְ

לְִראוֹת כִּלְיָה וְלֵב 

לָרוְֹבצִים וְלַּמְִתרוֹצְצִים 

ַאְרנוּ לְָמָחר. ִהׁשְ ׁשֶ

ִּינוּ בְָּאזְנֵנוּ. ים ִהלְב ַמע ֶאת ָמָחר. ְרָעׁשִ ִאם נִׁשְ

ְמזוֹנוֹת צְִמיָחה כַּלְכָּלִית 

ִחירוּ בִּלְׁשוֹנֵנוּ. ִהׁשְ

ּתַגִּיַע ָׂה דְַּרכָּּה ֵאלֵינוּ. ַעד ׁשֶ ַרת כְּנִיָסה עוֹש ַאׁשְ

ִמיד כָּל זֵכֶר ּפְִטִריָּה ֶמן ֵעץ ַהּתֵה ַהְמַחּטֵא יַׁשְ ׁשֶ

ִמיד כָּל טוְֹקיוֹ. יַׁשְ

בַּצֶַּהֶבת, בָּאוֹר, בְִּהְתכְַּרֵסם ָהעוֹר וְּבזֵַעת קֹר

נֵּדַע לְַהלֵּךְ בֲָּאוִיר ַעד ׁשֶ

בֲָּאוִיר

בֲָּאוִיר

ֶאל ַהּמֲַעָרב בֲָּאוִיר.

גיליון #00004לדברים יפים
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לֵָמה ּתוֶֹקפֶת גִּיל ְקרוּם ַהּמַֹח. ַמגֵּפָה ׁשְ

ֶאת ָהֵאזוֹר ַהּזֶה ֻמכֵּה ַהּפְַרדִֵּסים וְֶהָחלוּל ִמכֹּל.

נִים ַעל ָהִרצְּפָה  הוִֹרים יְׁשֵ

ָחִקים ִמדַּי ֻׂ כְּמוֹ צֲַעצוִּעים ְמש

וְַהּטַף בּוֵֹער ֵמחֹם.

ַאֲחֵרי ִמלְיוֹן יְֵמי ַהצְָּרחוֹת יֵׁש רוֹפֵא ׁשֶאוֵֹמר לַָקַחת

הוּא אוֵֹמר ֶאת זֶה ָרפֶה, בְּלִי לַַחץ

לַָקַחת ֶאת ַהדָָּבר ַהצָּהֹב וְלִצְעֹד ֶאל ָהאוֹר

ָהֵאם כְָּבר ְמדְַמיֶנֶת ֶאת ָהאוֹר

הוּא לֹא אוֵֹמר ׁשוּם דָָּבר ַעל אוֹר

חוֹר ָהֵאם כְָּבר ְמדְַמיֶנֶת ֶאת ַהלֶֹּבן ֶאת ַהׁשְּ

וְלוְֹקִחים אוִֹתי וְׁשָם ֲאנִי ִמְתעוֶֹרֶרת לְַבד ֶאל ִמלּוַֹתי ָהִראׁשוֹנוֹת

ֵאלֶּה ִמלּוַֹתי ָהִראׁשוֹנוֹת: ִמיׁשֶהוּ כָּאן יָצָא ִמדְַּעּתוֹ?

לִּי? ֲאצַלְצֵל לְעוְֹרכֵי ַהדִּין ׁשֶ ׁשֶ

ֵאלֶּה ִמלּוַֹתי ָהִראׁשוֹנוֹת לִפְנֵי

לֶד. ֶ ים לִי ֶאת ַהּשׁ ְּׁשִ ׁשֶחוְֹתכִים אוִֹתי בְֶּחֶרב וְּמיַב

ָהֵאם בַּּמְִסדְּרוֹן בְַּהְמּתָנָה.

.3

ֲעמוּם ַהנּוָֹרא ׁשֶל ַאְרגַּזֵּי חוֹל וְַהפְִספוּס ַהגָּדוֹל ׁשֶל ֲחצִָאיּוֹת גִּ'ינְס. ִ ַהּשׁ

ִאלְָמלֵא ֲאנִי ֻמְרֶחֶקת ֵמֲחצִָאיּוֹת ַהגִּ'ינְס
ְ ָער ָהָארֹך ֵׂ ֲאנִי בֶַּטח סוֶֹרֶקת לֶָהן בַּּש

ְמנַדְנֶדֶת ְמנֻדְנֶדֶת לוֶֹמדֶת לֲַעשׂוֹת ֶאת ַהּתְַרגִּיל ַהּמֻפְָרע ַעל ַהבְַּרזֶל

ִעם ָהַרגְלַיִם ִמּטַלְְטלוֹת מוּל ָהרֹאׁש

וּגְדֵלָה ֲעֻמּקַת גְּוָנִים יוֵֹתר וּמוּכָנָה 

לִדְרֹךְ כְּלֵי יְִרי אוֹ לֵָתת יָד בְֶּמְרכַּז ַהֲאכָלָה.

.4

ֲאנִי לֹא אוֹכֶלֶת ַעגְָבנִיּוֹת ָקרוֹת, אוֶֹמֶרת לִילָךְ.

גַּם ֲאנִי לֹא אוֹכֶלֶת ַעגְָבנִיּוֹת ָקרוֹת, אוֶֹמֶרת ַמיָּה.

ֲאנִי אוֶֹמֶרת וָאט דֶּה פָאק.

לׁשָה ּפָמוִֹטים ַעל ַהדֶּלְּפֵק. ֲאנְַחנוּ כְּמוֹ ׁשְ

ִאּמִי ַהלֹּא־עוֶֹבדֶת 

ׁשוַֹמַעת וּפוֶֹרֶקת עוֹד לַצַּלָּחוֹת וְאוֶֹמֶרת וָאט דֶּה ֵהק.

ְמֻטְמָטם לְִהְתוַכֵַּח ִעם בַּת ַאְרבַּע

בַּת ַאְרבַּע אוֶֹמֶרת ַהכֹּל ּפֲַעַמיִם. ְמֻטְמָטם לְִהְתוַכֵַּח כְּׁשֶ

לֶָהן בָּא לְַהְסבִּיר וְלִי בָּא בֶּכִי וּלְָמֳחָרת בָּא כְּלִי ָהֶרכֶב 

וְלוֵֹקַח גַּם אוִֹתי ֶאל ִמפְֶקדֶת ַהיְלָדִים ׁשֶהוֵֹריֶהם עוְֹבדִים

ָרף לִי כָּל ַהּפֶה ֵמַעגְָבנִיָּה רוַֹתַחת. ְׂ וְׁשָם נִש

.-1

ִהכִּירוּ הוּא בָּכָה ִמגֲַּעגוַּע לְיַלְדָּה בַּת ׁשְמוֹנֶה? ַמדּוַּע כְּׁשֶ

כִּי ִהיא ָהיְָתה בָָּאֶרץ. כִּי הוּא לֹא.

בָּּה דִּיָרה ְקַטנָּה מוּל כָּל ּפַנְּתֵאוֹנֵי ָהִעיר ַהֲחֵרָבה ׁשֶ

עוֵּרי ִהְסטוְֹריוֹת. ִהְסטוְֹריוֹת ַמְתִחילוֹת בְּׁשִ

ֶמׁש ַהנְִּמצֶצֶת ֶ ִהוְִרידָה מוּל ַהּשׁ ַעל ַהּמְִרּפֶֶסת ׁשֶ

ִהיא ַמנִּיָחה ָעלָיו כַּף יָד טוָֹבה.

נָא ֶאת גְּרוּׁשָתוֹ. ָׂ וְהוּא ש

וְהוּא ִהְבִטיַח כְַּרִטיִסים ַאךְ לֹא ָקנָה.

וְהוּא ִסּפֵר לָּה ִסּפוִּרים ַעל יַלְדוּתוֹ.

ִביל ָמה נָה וִּבׁשְ נָה ַאַחר ׁשָ וְהוּא ָעַבד ָקׁשֶה ׁשָ

כְּמוֹ כֻּלָּם כְּדֵי לְַאְחֵסן ֶאת ֶהָעִתיד ַהּמְִתּפוֹצֵץ

ַׂק ָעֶבה ׁשֶל יוֹם־יוַֹמיִם בִּכְָרִמים גְּבִֹהים בְּש

לֹּא ָקנָה כְַּרִטיס זֶה לֹא ָקָרה. ֲאָבל בִּגְלַל ׁשֶ

ִהכִּירוּ הוּא בָּכָה. לָכֵן כְּׁשֶ

.0

לָּמָה ִהיא צְִמצְָמה לוֹ ַסְמכוּיוֹת ַאבִָּהיּוֹת לְֶאפֶס?

ָטָרה לֹא ָעְמדָה לָּה בֶָּחזֶה ִמׁשְ

ָׂא נֶׁשֶק. ֲאָבל גָּרוּ ָרחוֹק ְמאֹד ֵמַהּמְֶרכָּז הוּא לֹא נָש

ַעְממוּ אוָֹתּה לּוֹ ׁשִ ַהֲחֵבִרים ׁשֶ

ִהיא ָרֲאָתה אוֹתוֹ ַמְחזִיק בְַּקבּוּק ָקפוּא בַּלַּיְלָה ָהִראׁשוֹן

לוֹן ָ ְמָעה אוֹתוֹ ַמְרגִּיַע בְּיָדָיו גּוּר כִּּשׁ ִהיא ׁשָ

ּתֵי יָדָיו סוֵֹמר וְָאז נְִרגָּע לוֹן בִּׁשְ ָ כַּדּוּר ׁשֶל כִּּשׁ

כְּׁשֶהוּא אוֵֹמר לוֹ

ִּיל, ַאּתָה ִאדְיוֹט, בִּצְלִיל כָּזֶה ׁשֶל רֹךְ ׁשֶל ַאּתָה דֶּב

ְמִתיקוּת הוּא ְמַעְרֵסל כָּל ַהלֵּילוֹת

ִאיר לִכְלוּךְ בַּּמְכוֹנָה עוֵֹמד ַרגְלַיִם יְֵחפוֹת ַמׁשְ

צוֹנֵן ָחזָק וְָאז הוֹלֵךְ לֲָעבוֹדָה

ַהיַּלְדָּה נוֹלְדָה ִהיא צְִמצְָמה לוֹ ֶאת ַהּסְַמכוּיוֹת.  לָכֵן כְּׁשֶ

.1

ּמְוַּתֵר ַמֵהר. ֲאנִי דָָּבר צָהֹב ׁשֶ

ּמְלַּמֵד ֵאיךְ לְוַּתֵר לַגּוּף ִאם יֵׁש כּוֵֹראוֹגְָרף ׁשֶ

ֹּד ִקדָּה. מוּלִי הוּא ַרק יִק

ֲאנִי כֹּה ְמֻאֶחֶרת, צְֻהבָּה וֲַאֻרכַּת צִּפֶֹרן.

ֵאין לִי טוֹנוּס כְּלָל ַאךְ ִאם טוֹפְִחים לִי 

ּתֹק וְֵאָרגַע ֲאנִי טוֹפַַחת ֲחזָָרה. ֶאׁשְ ַעל ַהגַּב כְּדֵי ׁשֶ

הפואמה האינפנטילית
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ֵעֶסק בִּיׁש ַהיְִריּוֹת בְֶּאְמצַע גִּיל כָּזֶה

ֵאלָה בְֶּאְמצַע גַּל ַהּסֵרוִּקים בַּבֶֹּקר ׁשְ

ָם. וְֵאין בְֵּרָרה, וְִהיא עוֹנָה וְזֶה נִלְָעס ִמּשׁ

ִּי ִעם ַהּזַּמָר ַהְמֻאּפָר כֵָּבד ֲאׁשֶר צוֵֹרַח כְּמוֹ יַלְדָּה. לִב

גְּרוֹנִי ֻמדְלָק ַעל כֵּן דּוֵֹמם. ֲאנִי בְּתוֹךְ עוֹלָם ַהֵהפֶךְ 

בְּתוֹךְ גְּרוֹנוֹ ׁשֶ

ֲעֵמם  וְזֶה יָכוֹל לְִהגֵָּמר נָמוּךְ וַּמה ּפָחוֹת ְמׁשַ

ָּד ַהּזֶה  ֵמַהנְָמכָה ַמְתֶמדֶת ׁשֶל כָּל ַהְמכֻב

לִכְדֵי נְִטָרף וִּמְתגַּלְגֵּל בַּּמִדְרוֹנוֹת.

ָאנוּ חוְֹתרוֹת בְּגֶׁשֶם ַהֻחְרׁשוֹת

כוּנַת ַמגִּיַע לְכֻלָּם נְִסלֶלֶת  ׁשְ

ִבים ֵריָקם, ַהכֹּל ֳחָרבוֹת זְלוּלוֹת. ַהכֹּל ּפָנִים ׁשָ

כֵּיצַד חוֹזְרוֹת ֵמֲחִתיָרה כָּזֹאת 

חוֹזְרוֹת ִמּזֶה כְּמוֹ נֵֶטף 

וְִאּמָא ׁשֶל נֵֶטף.

חוֹזְרוֹת ָחתוּל ָרטֹב וְִאּמָא ׁשֶל ָחתוּל ָרטֹב

וִּמיׁשֶהוּ ׁשוֹכֵַח לְַהדְלִיק ֶאת ַהֲחדָׁשוֹת.

ּמִיׁשֶהוּ צוֵֹעק ַמְסּפִיק כְָּבר ִעם ַהֲחדָׁשוֹת. אוֹ ׁשֶ

ֵאיךְ הוּא ׁשוֹכֵַח ִאם הוּא בְּאוֹתוֹ ַהּזְַמן צוֵֹעק

ַמְסּפִיק כְָּבר.

ִמיׁשֶהוּ צוֵֹעקוּ. ִמיׁשֶהוּ צוֵֹעק כֻּלּוֹ.

ֵאיךְ ַהּתְרוּפָה יוֹדַַעת לְַהגִּיַע דַּוְָקא לָרֹאׁש דַּוְָקא לֶָרגֶל?

לֹא יוֹדַַעת. 

וְֵאיךְ ִהיא ִמְתּפוֹגֶגֶת? כָּכָה.

.5

בֵּין ַהּמוֹׁשָבוֹת ֻחְרׁשָה ִעם חֶֹרׁש בַּכְִּביׁש ׁשֶ

לֹא ְסָתם חוֹל. ֵמֲאחוֵֹרי ִמגְָרׁש כָּמוּׁש יָצוּק

נְִּרֶאה כְּמוֹ ּפְזוָּרה. בַּיִת ׁשֶ

ּמַפְִסידוֹת כְָּספִים ים ׁשֶ ּתֵי נָׁשִ בַּבַּיִת ׁשְ

גוּי ׁשֶל כָּל ַהּסִכּוּיִים לִיצֹר וּב ׁשָ בִּגְלַל ִחּשׁ

ּמְִתַאּמֵץ יֵָתר ַעל ַהּמִדָּה דָָּבר יָפֶה בְּגוּף ׁשֶ

ים לְׁשוֹנִיִּים ּמוּׁשִ ִ כְּמוֹ נָנִיַח גּוּף ׁשָחוּק ִמּשׁ

ֵהן נִּסוּ לְִהּמָנַע ׁשֶל ְמדִינָה ׁשֶ

ִמלְּכַנּוֹת בְּׁשֵם כְּמוֹ גּוּף אוֹ בַּיִת 

אוֹ ְמדִינָה. ַעל כָּל ּפָנִים

ךְ בֶָּחצֵר יֵׁש לֶָהן ַמְחָסן וֲַחדַר חׁשֶ

יֵׁש לֶָהן ִרבּוֹא בַּדֵּי ְקִטיפָה

רֹב ֻרבָּם ֵהן ַמזְִמינוֹת ּפְנִיָמה ֶאת ַהיְלָדִים ׁשֶ

לֹא נַָמּסוּ כְּלָל בַּּמַגֵּפָה.

לִֵמים נְֶחבֵּאת ֵמֲאחוֵֹרי וִילוֹן ֲאנִי יִָמים ׁשְ

ֲאנִי כָּל ַהיִָּמים ַרק ִמְתבַּלֶֶּטת בַּּסָלוֹן

ֶקט וְיוֹצֶֶרת ְמכוֹנָה ִמּפַךְ ָעקוּם וִיִריָעה ֲאנִי דּוֹגֶֶרת לִי בְּׁשֶ

ֲאנִי ׁשוֶֹמֶטת ִמן ַהיָּד כֵּלִים וַּמפְִריָעה

בָּאוֹת ְמצֻיָּדוֹת בְּלֶֶחם כֵנוֹת ׁשֶ ּתֵי ֲאָחיוֹת ׁשְ וְיֵׁש ׁשְ

לֵָתת לֶָאפְרוִֹחים ַאךְ ֵהם ֵאינָם וְֵאיךְ ֵהם

ֵמתוּ לֹא בָּרוּר וְֵאיךְ לֹא ַמּתִי כֵּן בָּרוּר וְֵאיךְ 

לֹא בָּאוּ ַאֲחַרי בָּרוּר כִּי לֹא ָהיָה כְָּבר ֶרֶחם.
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בְִּסין ָרִאיִתי ָשֹדוֹת ֶשל אֶֹרז

עוֹד וְעוֹד וְעוֹד ְשֹדוֹת אֶֹרז

ֵאינְסוֹף ֶשל ְשֹדוֹת אֶֹרז

לֹא ַמְסּפִיק ְשֹדוֹת אֶֹרז

רוֹצֶה עוֹד וְעוֹד ְשֹדוֹת אֶֹרז

ֱאלִֹהים הוּא ְשֹדֵה אֶֹרז

וֲַאנִי בֶּן ָאדָם

וְֵאינְסוֹף ְשֹדוֹת אֶֹרז

ְשֹדוֹת אֶֹרז ֶשָרִאיִתי וְָחזִיִתי

ָּר ֲאנִי ַאלְלָה הוּא ַאכְּב

ָּר וְֵאינְסוֹף ְשֹדוֹת אֶֹרז ַאלְלָה וַּאכְּב

ַאת ַמְקִרינָה וֲַאנִי רוֶֹאה ֶאת ָהאוֹר ׁשֶ

ַעל ְרחוֹב יְהוּדָה ַהלֵּוִי

כיִנָה כיִנָה ְשׁ כיִנָה ְשׁ ְשׁ

כֵּן, ֲאנִי רוֶֹאה ֶאת ָהאוֹר ֶשַאת ַמְקִרינָה

ַעל ְרחוֹב יְהוּדָה ַהלֵּוִי

כיִנָה כיִנָה ְשׁ כיִנָה ְשׁ ְשׁ

ָּר הוּא ָשֹדֶה ֶשל אֶֹרז ַאלְלָה וַּאכְּב

וְַהַתֲּחנָה ַהּמְֶרכָּזִית ִהיא בֵּית ַהּמְִקדָּׁש

ַהַתֲּחנָה ַהּמְֶרכָּזִית 

ִהיא בֵּית ַהּמְִקדָּׁש

ַהַתֲּחנָה ַהּמְֶרכָּזִית 

ִהיא ֱאלִֹהים

ֱאלִֹהים הוּא ַהַתֲּחנָה ַהּמְֶרכָּזִית וְּשֹדוֹת אֶֹרז

ָרִאיִתי ֶאת יְדֵי ָהֱאלִֹהים ְבֵּעינֵי ָהֶאלִֹהים ָבּרכֶֶּבת ַהּתְַחִתּית ְבּפִָּריז

ֵהַבנְּתִי ֶשַהכֹּל קוֶֹרה ּתִָמיד בַָּרכֶֶּבת ַהַתְּחּתִית בְּּפִָריז

ִחכִּיִתי לְֱאלִֹהים וְלַָרכֶֶּבת ַהַתְּחּתִית בְּּפִָריז

נְִבלְַעּתִי ֶאל ּתוֹךְ ֱאלִֹהים וְֶאל ּתוֹךְ ָהַרכֶֶּבת ַהַתְּחּתִית ֶשל ּפִָריז

ֱאלִֹהים הוּא ָהַרכֶֶּבת ַהַתְּחּתִית בְּּפִָריז

גיליון #00003אלוהים

ג'רמי פוגל
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הנבואה היא שאנחנו, בני האדם, בדרך החוצה. הנבואה היא שעתידנו 

כזן הוא בחלל הרחוק, הרחוק מאוד. הנבואה היא שבחלל הרחוק 

מאוד מאוד, אט אט, בעתיד שהוא כולו ללא כבידה, הצורך בעצמות 

ייעלם, ואנו נהפוך, כפי שניבא ויליאם בורוז, לסוג של מדוזות. 

ואני שואל: איך יחוו נכדינו המדוזות את העולם? לאיזו מוזיקה 

הם יאזינו? מה תהיה הפוליטיקה שלהם? מה תהיה רוחניותם? האם 

יהיו מדוזות יהודיות? האם בעיני נכדינו המדוזות קדושת הארץ 

תצדיק מות אדם? האם להן, סוף סוף, דמיון יהיה חשוב מזיכרון?

א.

ראו אותנו עכשיו, בני אדם, אנושיים, אנושיים מדי! אבל נכון, 

אמא, היינו קופי אדם פעם? פרימטים מאוהבים! יצור מיסטיקון 

החי בעדר - עדר האדם הקדמון ממנו התפתחה חברתנו - דרווין! 

זיגמונד שלמה פרויד! ואני שנים לא הבנתי את ההיגיון בחזון של 

הרב אמן שלמה פרויד, לפיו למבנה החברתי שלנו קדם מבנה עדרי 

שבראשו זכר אלפא, כמו בלהקת אריות או גורילות, כך שרצח 

האב, זכר האלפא, בישר את ראשית הציוויליזציה הנוכחית, ואותו 

הרצח מעידן החלומות ממשיך לרדוף את התת מודע של כולנו וכו' 

וכו'. לא שלא צמרר אותי עצם החזון! חס וחס! כל מבט היסטורי 

רחב באמת מנכיח את התובנה שכל קטגוריה דרכה אנו חושבים את 

עצמנו משתנה - ועצם המודעות לשינויים אלו, נשמות צדיקות, 

משנה את הדרך בה אנו אוחזים ונאחזים בקטגוריות בהווה, משנה, 

למשל, את רצוננו למות או להרוג בשמן. יריעה רחבה באמת הוא 

מציע שלמה, כמובן, אבל שנים תהיתי למה דווקא המבנה החברתי 

ההוא? למה זכר אלפא גורילאי שלומפי, למה? משהו בי מרגיש 

אחרת! משהו בי מרגיש את היצור החד תאי הנסחף בים, ובעיקר 

משהו בי מרגיש בונובואי! הרי מבחינה גנטית הבונובו קרוב אלינו 

יותר מהגורילה. מה אם אבות אבותינו חיו יותר כמו הבונובו?

איך חי הבונובו? אוי, הם נשמות אלה! אורגיות! דשא! מין שמדבר 

מין! מין שנוגע, שמוצץ, שיורד, שמאונן - לעצמו ולאחרים - מין 

שמתענג, אב ובת, אם ואח, סבתא עם כולם! כל מתח מתפרק 

גיליון #00004 חזון המדוזות ו ו, ֱאלִֹהים, וְַעכְָשׁ וְַעכְָשׁ

כָּל ָמה ֶשֲאנִי כּוֵֹתב הוּא ּתְפִלָּה

כָּל ָמה ֶשֲאנִי אוֵֹמר הוּא ּתְפִלָּה

כָּל ָמה ֶשֲאנִי עוֶֹשׂה הוּא ּתְפִלָּה

כִּי ֲאנִי לְךָ זוֹנָה

וְַחיַּי ֵהם ּתְפִלָּה

ּתְפִלָּה ָאָחת גְּדוֹלָה
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האב וכמובן, פחד הסירוס וכו'. אבל לא על זה אני רוצה לחשוב, 

נשמות - אני רוצה לחשוב על גן עדן! אז גם פאפא פרויד האמין 

בגן עדן! אם כן, האנושות חוותה הארה שקדמה לתרבותנו במאות 

אלפי שנים! אתה שוב צודק, צ'ואנג טסה! ואתן עדיין צודקות, 

יא בונובות!

יש בנו רעיון של עדן, שנטמן לפני מאות אלפי שנים ונכתב בספרי 

הקודש, ומידת השלמות האנושית טמונה ביכולתנו לממש רעיון, 

כך שאם יש גן עדן כזיכרון או כרעיון - יכול להיות גן עדן גם 

כמציאות! אין מחיצות בינינו לבין אותו הגן. הרי מה כבר יש בגן 

עדן? גן עדן זה פארק עם פירות וסקס! זהו! זהו כתר השלמות 

לאנושות! מה היה בגן עדן של ממש? מה נוכח בעצם ברעיון של 

עדן? תעשו גן עדן בגוגל - מה יוצא לכם? פארק עם פירות ועירום, 

אולי איזו ציפור קטנה, כמה פרחים. רוצים גן עדן? אני נותן לכם 

גן עדן: שבו על הדשא, תביאו תפוח ותתנשקו. גן עדן!

ראו את הבונובו! הבינו את הבונובו! אנחנו היינו הם! ומה איתנו 

היום? לא יושבים נכון בפארק! לא יושבים יפה על הדשא! לא 

מבינים את הארטיק בים! להפך - יוצרים אקלים סיוטי! בוחרים 

בעתיד דמוי עידן הקרח, עם משאבים מוגבלים, ואם שלומכו צודק 

- והוא מרבה להיות צודק, השועל - בוחרים בעתיד בו שוב נאלץ 

לחיות תחת זכרי אלפא, טיראנים מסרסים, שיאסרו עלינו לעשות 

ילדים! האילומינטי כזכר האלפא של שבט האדם העתידי, חס וחס!

אני לא מציע שנחזור להיות בונובו. אי אפשר הרי לדרוך באותו 

נהר פעמיים, ואנחנו בכלל כבר דרכנו על הירח. אבל לאן כן נכוון 

את נכדינו? לעל–אנושיות או לתת–אנושיות? פרימיטיביות אכזרית 

וגוססת באקלים בלתי נסבל או להארה מדוזאית בחלל החיצון? 

לאן נזרום בזרמי זרמים, לאן?

ב.

אצבעותינו, שהתפתחו כדי לקטוף פירות, מנגנות את מוצרט! פרימט 

אוכל יותר אגסים, מרביץ יפה לשכן, עובר יום, עובר לילה, וולדימיר 

הורוביץ בן השמונים ושלוש מנגן את הניחומים של ליסט בווינה 

ויוצר שמיים באצבעותיו הארוכות, מחולל, בעדינות אין־קץ, רגשות 

נשגבים ביש, יוצר סוג של אור - התעלות! שורד הפרימט שאוחז 

יפה במקל, יום, לילה, ותלוניוס מונק מפרש מרחבים בין התווים 

באורגזמה, כל מפגש מתורגם להנאה אוהבת, אפילו מפגש עם 

בונובו משבט זר – כל היכרות היא אורגזמית! אורגזמות למען 

השלום! פרימטים לא אלימים, גבירותיי ורבותיי! מטריארכלים! כן! 

מטריארכליות! יושבות שם יפה על הדשא, יורדות שם טוב למים, 

לאמבטיות ארוכות בנהר! אי–עשייה טאואיסטית! בהתפתחות הזנים 

הבונובו הופרד מבן דודו הקרוב והשליו פחות, השימפנזה, בעקבות 

התהוות נהר הקונגו. הבונובו מעולם לא טרח לחצות את הנהר! 

היה לו טוב על הדשא שלו. היא ידעה לשבת שם בשקט ובתבונה 

מוארת, מנהיגת השבט. היא בדיוק נגעה בדגדגן של הגיסה! אחיינה 

בדיוק חקר את פי הטבעת של השכנה! בדיוק הדוד נשק לאשכיו 

של האורח! בודהות מתוקות! אז למה להניח, זיגמונד, שחיינו 

כגורילות ולא כבונובות?

ובכן, לפני כשבועיים, סוף סוף, זרק לי רב האמן פרויד, מפרש 

החלומות, החכם הנעלה, תשובה מעיפת מוח. רמז לפתרון הקושיה 

נמצא במכתב של שלומיק, שאבד עד לשנות השמונים של המאה 

העשרים, ובו פנטזיה פילוגנית: היה היה זמן, בפרהיסטוריה האנושית, 

כותב שלמומכו, בו היינו בונובואיים! היה היה זמן של טוב, של 

נחת, עת של שלמות. היה היה זמן, לפני עידן הקרח, בו אבותינו 

התענגו בקיום מואר באפריקה שופעת - פירות, ברכת המזון לכולם, 

אפשרויות זיווג לכולם, מבנים שבטיים פתוחים לכולם, עירום! היה 

לנו כל כך טוב עד שזכרנו את אותם ימים במשך דורי, דורי, דורי 

דורות, זיכרון עילאי שהשתמר עד עצם היום הזה, ואנו יודעים 

אותו כגן העדן!

כן, גן העדן! המיתוס של עדן הוא זיכרון של עדן פרהיסטורי בו 

חיינו עד עידן הקרח, שכפה עלינו מבנה חברתי דומה למבנה של 

הגורילות. האקלים הקשה שם סוף למין החופשי, שתופעות הלוואי 

הצאצאיות שלו הקשו על כלכלת השבט. האלפא הנבון משתלט על 

השבט באכזריות רבה ואוסר על הזכרים האחרים להזדווג. מעט 

הילדים שישרדו בקור הנוראי יהיו ילדיו. נולד האב הרודן ומת 

עדן. עידן הקרח!

היציאה מעידן הקרח, אומר שלומיק, הייתה ראשית הציוויליזציה 

הנוכחית. האחים רוצחים את האב ומחלקים ביניהם את אוצרות 

הטבע והמין, מקיימים עולם חדש בעודם מצולקים מקרבות העולם 

הישן, כאשר לדורי דורות, בתת מודע, נותר חותם האשמה על רצח 
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אבסולוטיים, פרספקטיבה קוסמית, פנומנולוגיה שמבוססת על 

התעלות ועל רעיון הנצח והאינסוף.

אם כך, נשמות צדיקות מאוד, עלינו לראות את עצמנו בתמונה הגדולה 

באמת, לחשוב על הציוויליזציה כמובילה לאוטופיה אבסולוטית, 

לדמיון מוחלט, לנשגב, להתעלות! על כל מי שמוצא נחמה מסתורית 

בהמשך קיום התודעה ביקום, על כל מי ששואף להמשכיות המין, על 

כל ההורים לילדים, שלהם יהיו ילדים ולהם, בסופו של דבר, יהיו 

מדוזות - על כולנו כאן בכדור הארץ לאמץ זווית ראייה המביטה אל 

שנות האור שאליהן נזרום. עלינו להביט מזווית כיסופי הכיסופים, 

מטרת כל המטרות, גן העדן המשיחי של צדק והארה לכול, חזרה 

אלינו, וחזרה שוב ושוב - אוטופיה אבסולוטית!

בגלל שמיתולוגיות עתיקות הן עדיין מקור ערכינו, בגלל שהעבר 

הוא עדיין מקור כל ערכי ההווה, עלינו ליצור היפוך מיתולוגי! 

היפוך כל הערכים, כמובן! היפוך בזמן! ערכים כפרחים ששורשיהם 

בעתיד! אם מיתולוגיות מהוות תיבות לערכינו, אז עלינו ליצור את 

המיתולוגיות של העתיד! הבה להבא, אם כך, נהיה משיחיים! נייסד 

מתוך דתיות שפויה ומחייבת חיים משיחיות בריאה לאדם ולחיים - 

המדוזה כמשיח! גן העדן כמיתולוגיה של העתיד!

למה גן עדן? אולי בגלל הצמחים? הרי בזכותם אנו נושמים! הרי 

צמחים עברו לאנרגיה סולארית לפני מיליוני שנים! חייבים צמחים! 

צמחים זה חוכמה! צמחים זה ברכה! צמחים זה עתיד! יש להבין 

בצמחים! יש לחבק, לאכול, לשתות, לאהוב צמחים! לא אוכל 

כאן להרחיב, יתכן שזו גאונות שעדיף להסביר במחול, או בשיר 

של יואב עזרא, אבל קבלו את האמת הזו, נשמות ברבור, חייבים 

צמחים! איך הולך שיר העם הבלגי ההוא?

אם אתה צריך להתייעץ, דבר עם העץ! אם לכאורה יש בעיה, דבר 

עם הדבורה!

ואנחנו הורגים את העץ ואת הדבורה! טיפשים! עלינו לשתול גנים 

- ומהר! לשלוח אתם לחלל! אין לנו זמן! כדור הארץ ימות בסוף! 

השמש תמות בסוף! תהיו משיחים של העתיד! צריך לעוף מפה 

ומהר ולהתפזר כמו ציפורים בחלל! יש לבנות, תכף ומיד, ציפורים 

ענקיות מזהב, ציפורי החיים, ובתוכן לשתול גנים וגני גנים - ולעוף! 

לעוף לעתיד! למדוזות! והמדוזות יבנו גני עדן! הגנים התלויים של 

מערכת השמש! הגנים התלויים של מערכת שמש אחרת! גני העדן 

ובתוך הנשמה והיקום - תלוניוס מונק כצ'ואנג טסה של הפסנתר! 

לא יודע אם הוא מונק בחלום של פסנתר או פסנתר בחלום של 

מונק - אבל ישנו - ואצבעות האדם מנוגנות ומנגנות! נינה סימון 

האלוהית מאוהבת בבאך, אוהבת אותו עם אצבעותיה האלוהיות! 

סבסטיאן טלייר מנגן את הברית הכחולה על פסנתר חשמלי - יש 

לי אור באצבעות הוא אומר! התעלות! בקצות אצבעותינו!

הדמיון, והיכולת לממש אותו, הם המאפשרים לנו לראות באיבר 

שהתפתח כתגובה ליתרונות הישרדותיים, אפשרויות שחומקות מההיגיון 

האבולוציוני ולהביא על ידי כך להתעלות במציאות האדם. מידת 

השלמות האנושית טמונה ביכולת שלנו לממש רעיון, ויש מידה 

של שלמות בכל עולם בו ניתן לממש רעיון. אלו הם ניסים! נס 

שתודעה יוצרת מוזיקה לאצבעות לנגן! נס עצם התודעה ביש ונס 

מימושה במציאות! נס מימוש התודעה הוא המציאות היומיומית של 

כולנו, ולכן אנו מין שיכול לקוות לכוון את האבולוציה שלו עצמו!

כל מה שמדומיין יכול להתקיים. יש רעיון של עדן, יכול להיות עדן! 

יש רעיון של אל, יכול להיות אל! יהיה על–אדם! הרי מעבר ליש 

אין, ואין מהות לאדם מעבר לאדם, והאדם עודו מתפתח! הקשיבו 

לניטשה הנבואי! זכרו את העל–אדם כמטפורה, וראו אותו היום 

כאמת, כממשות, כתופעה גופנית! איברים מתחדשים! אדם ביוני! 

גישה מיידית למידע אינסופי! יצו בו משובצות הטכנולוגיות של 

מיליוני השנים הקרובות! העל–אדם כמדוזה! ואולי לבסוף תודעה 

חסרת גוף ברשת של מודעות: נתראה בעוד חמישה מיליון שנה, 

כמו שהולך שיר הזן ההוא!

יהיו אלים! תהיה אלוהות! מידת השלמות האנושית טמונה ביכולת 

שלנו לממש רעיון! מחשבה יוצרת מציאות! אפשרות ההתעלות 

קיימת בקצות אצבעותינו, בקצות נשמותינו! אז לאן נלך אמא? 

לאן? לגן עדן!

ג.

חפץ–אנוש, מעשה אצבעות אדם, פורץ בימים אלה את גבולות 

מערכת השמש, ואם יש לנו עתיד כמין עלינו לצאת אחריו. מהי 

המשמעות לאדם של מסעו של וויאג'ר? מהי משמעות האפשרות 

שנעזוב את מערכת השמש גם אנחנו? מהי משמעות התפתחותנו 

לעל–אדם, אולי אפילו ליצור על–גופני? הרחבת אופקינו לממדים 
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המדוזה!

המדוזה היא כן!

המדוזה היא חיוב חיים!

דמיון! חיי אדם!

הומניזם!

מרקס! פרויד! ניטשה!

ישוע דנצרת!

בודהה!

מדוזות!

יואב עזרא - מדוזה! כרמלי, שועלי, כספי - מדוזות! רבזי וסער 

- מדוזות! אהובתי מדוזה! אמא מדוזה! אבא מדוזה! מדוזה ויליאם 

בורוז! מדוזה מלך המשיח! מדוזה מלכת המשיח אמן!

ד.

זכרו אותי, מדוזות, כי דמיינתי אתכן!

זכרו אותי, מדוזות, כי אני אתן!

דמיינו אותי, מדוזות!

דמיינו אותי כי תודעה חדשה היא עולם חדש!

התלויים של היקום!

ובציפורי החיים, בגנים התלויים של היקום - צמחים, פירות, עירום 

וסקס! והחדשות משלמה הרי טובות: סובלימציה! הכול מיני! מוזיקה, 

ספרות, שחמט, שירה! כל מה שיפה הוא סקס! כל מה שמתקשר 

הוא סקס! ארוס איתנו תמיד, וכולם ישוררו את הקיום, ישוררו את 

הסקס - וירחפו המדוזות בגני עדן תלויים - בארוטיות תמידית - 

מבטן העמוק יופנה פתאום לעץ - הנה מדוזה במפגש עם האילן 

- הנה מדוזה רואה ישוע בחמנייה הפונה לכמה שמשות - יצופו 

בגנים התלויים לצלילי פסנתר אלוהי, רך, ינגנו עליו עם סוג אחר 

של אצבעות, אצבעות רכות, מדוזאיות, מלאות אור, אצבעותיהן, 

אצבעותינו! יחוללו אור, המדוזות, בריחופים בגנים התלויים, יהיה 

לנו טוב, יהיה להם טוב, לילדים של כולנו - ישבו שם יפה, ישבו 

שם מדויק - ירחפו להן לנצח - כך הן יחיו, המדוזות, בגני העדן 

התלויים של היקום!

הו, מדוזות! הו, ילדותינו היקרות! מה תהיה שירתכן? איזה מרקם 

עדין למיניותכן? מה תאמרו על היש? מה תחשבו על האין? למי או 

למה תתפללו, נשמות קדושות? מלאות או נהיה, אבא, מלאות אור!

איך נגיע לשם, אדוניי? עם מפה קונספטואלית, אדוני! בהכוונת 

מחשבתנו לנשגב! מיתולוגיות של העתיד! היפוך כל הערכים! 

מערכים מכווני עבר לערכים המכוונים לעתיד. יש לגזור ערכים 

ממדוזות שיחיו בגני העדן התלויים של היקום בעוד חמישה מיליון 

שנה מהיום. אוטופיה אבסולוטית!

המדוזות הן המשיח! הן משיחות בנות דוד, משיחות בנות כולם! דוד 

מלך ישראל לא ייקח אותנו לגנים התלויים של היקום! הוא קבור 

בירושלים! העיקר במשיחיות, לא בירושלים! ירושלים כמשיחיות! 

ירושלים של מעלה! אם לא, נשמות, איך ירושלים תישאר קדושה 

לנצח? מה אם כל המזרח התיכון יהיה מתחת למים בעוד מאה שנה? 

נרד לכותל בצוללת? אני בעד צוללת צהובה כאמת מקודשת, אבל 

לטווח ארוך נאלץ להפוך לדגים! עדיף מדוזות! המדוזות ייקחו את 

בטהובן לעתיד וישאירו את יגאל עמיר בעבר! המקומי לא מקומי 

להן, היש מקומי להן, היש הוא המקום שלהן, היש מקומן, היש 

מקומן באמת!

המדוזות!

המדוזות הן המשך התודעה אל תוך היקום לנצח אמן!
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לִי ּתִָמיד ָהיִית

גַּם ִאם לֹא ּתְִהיִי

גַּם ִאם לֹא ֶאְהיֶה
לָנֶצַח ֲאנִי בָּךְ

ָאז ּתְִהיִי גַּם ַאֲחַרי

ֶאת ְרחוֹבוַֹתיִךְ ֲאנִי ְמַבּקֵׁש

יְִּקבְּרוּ אוִֹתי בְּיָם גְֻּאלָּה ֶשׁ
בְּעוֹדֵךְ בְֵּמיָטֵבךְ

בְּעוֹד ְרחוֹבוַֹתיִךְ בְֵּמיָטָבם

ֲאנִי הוֹלֵךְ בְִּרחוֹבוֹת ּתֵל ָאִביב וִּמְתגְַּעגֵַּע לְֵתל ָאִביב

ֲאנִי הוֹלֵךְ בְֵּתל ָאִביב וְזוֹכֵר ֶאת ּתֵל ָאִביב

וְּבסוֹד ּתֵל ָאִביב ֲאנִי ְמַבּקֵׁש ִמּתֵל ָאִביב

יכִי ּתֵל ָאִביב גַּם ַאֲחַרי ַתְּמִשׁ
ְרחוֹבוַֹתיִךְ ּתֵל ָאִביב ַמזְכִּיִרים לִי אוָֹתךְ

ּתִזְכְִּרי גַּם אוִֹתי

ִּי ַאַחד ָהָעם פַַּעם בְָּאלֶנְב

ָאַמְרּתְּ לִי בָּרוּךְ ַהבָּא

ְרחוֹבוֹת ּתֵל ָאִביב ַמזְכִּיִרים לִי ֶאת ּתֵל ָאִביב

ִּי ִּי ַמזְכִּיר לִי ֶאת ָאלֶנְב ָאלֶנְב

יְהוּדָה ַהלֵּוִי ַמזְכִּיר לִי ֶאת יְהוּדָה ַהלֵּוִי

גְֻּאלָּה ֶאת גְֻּאלָּה

ַבּר יוַֹחאי ַמזְכִּיר לִי ֶאת ַבּר יוַֹחאי

ֲאנִי הוֹלֵךְ בְִּרחוֹבוֹת ּתֵל ָאִביב וְנִזְכָּר בְֵּתל ָאִביב

בְּתוֹךְ ּתֵל ָאִביב ֲאנִי הוֹלֵךְ בְֵּתל ָאִביב ֶשׁ

יֵׁש ּתֵל ָאִביב

בְּתוֹךְ ּתֵל ָאִביב וְיֵׁש ּתֵל ָאִביב ֶשׁ

בְּתוֹךְ ּתֵל ָאִביב בְֵּתל ָאִביב ֶשׁ

ַהַמּיִם ַהכְֵּבדִים ְמרוְֹמִמים ֶאת ָהרוַּח וּמוִֹרידִים לַפְַּרדֵּס

רוִּתים ֶאת ַהּׁשוָֹאה ִעם ֶהָעַרת ׁשוּלַיִם וְָאנוּ זוֹכְרוֹת ַבּּשֵׁ

וְׁשוּם דָָּבר לֹא כָּחֹל כְּמוֹ ַהַקּיִץ

וְׁשוּם דָָּבר לֹא לָָבן כְּמוֹ ַהּסְָתו

נִי ַבּחֶֹרף הוֹפֵךְ לְדוֹר ִראׁשוֹן בָָּאִביב וְדוֹר ֵשׁ

בְּתוֹךְ ּתֵל ָאִביב בְֵּתל ָאִביב ֶשׁ

בְּסוֹד ּתֵל ָאִביב ּתֵל ָאִביב ֶשׁ

ֲאנִי הוֹלֵךְ בְֵּתל ָאִביב

וִּמְתגְַּעגֵַּע לְֵתל ָאִביב

בְּתוֹךְ ּתֵל ָאִביב ּתֵל ָאִביב ֶשׁ

בְּסוֹד ּתֵל ָאִביב ּתֵל ָאִביב ֶשׁ

בְּסוֹד ּתֵל ָאִביב בְֵּתל ָאִביב ֶשׁ

לֹּא נְִראוּ ַבַּקּיִץ צוְֹמִחים ַבּּסְָתו דַיִם ֶשׁ ָשׁ

ל ָאִביב ְִּרית ֶשׁ ַעל ַספַּת חֶֹרף כְֻּחלָּה ַבּב

לִּי ֶאת ּתֵל ָאִביב  בָּּה ָהַאֲהָבה ֶשׁ

ל ּתֵל ָאִביב ֶאת ַעצְָמּה ִהיא ִהיא ָהַאֲהָבה ֶשׁ

ל ֵתּל ָאִביב אוִֹתי לִּי אוָֹתּה הוּא הוּא ַהּזִכָּרוֹן ׁשֶ וְַהזִּכָּרוֹן ׁשֶ

ֻהְקדְּׁשוּ לָּה לִּי ֶשׁ ֶאת ָהֲעָרִבים ֶשׁ

ֻהְקדְּׁשוּ לִי לָּּה ֶשׁ ָהֲעָרִבים ֶשׁ

ֶאת ָהֶרגַע בְַּבֲעלֵי ַהּמְלָאכָה

ילְד ָאסוּר לְַסּפֵר ַעל ְשׂדֵרוֹת רוְֹטִשׁ ֶאת ַמה ּשֶׁ

ל ִקיׁשוֹן לֵוִינְְסִקי ֶאת ַהּסוֹדוֹת ֶשׁ

ל ַבּר יוַֹחאי לְוָתוֹ ֶשׁ ֶאת ַשׁ

כַֹּח אוָֹתךְ ּתֵל ָאִביב ָאסוּר לְִשׁ וְַהֲהָבנָה ֶשׁ

ו ּתֵל ָאִביב ַאּתְ ַעכְָשׁ כְּמוֹ ֶשׁ

ל ָהֶרגַע ַהנּוֹכְִחי ַבּנֵּצַח ֶשׁ

גיליון #00012תל אביב
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וְִהְסּתַבֵּךְ ִעם ָהָאִסיד

נְִהיָה ָאִסיד בְּתוֹךְ ָהָאִסיד

וְהוּא, ֶהָחֵבר, ָרָאה ֵמֲאחוַֹרי

יַע יֵׁשוַּע דְּנָצְַרת ֶאת ַהּמוֹׁשִ

ָרָאה אוֹתוֹ ַעל גֶֶּרב

ּתָלוּי לְיִבּוּׁש

וְלֹא ָאַמר לִי

ּתְִסּתוֵֹבב

יֵׁשוַּע מוֹפִיַע ֵמֲאחוֶֹריךָ ַעל גֶֶּרב

ֵאיזֶה ֲחָבל ׁשֶהוּא לֹא ִסּפֵר

ַעל יֵׁשוַּע ֵמֲאחוַֹרי

ַעל ַהגֶֶּרב

יַע יֵּׁשוַּע ַהּמוֹׁשִ לָּמָה לֹא לְַסּפֵר לִי ׁשֶ

מוֹפִיַע לוֹ ַעל גֶֶּרב

ּתָלוּי לְיִבּוּׁש

ֵמֲאחוַֹרי

בְּתוֹךְ ָהָאִסיד בָָּאִסיד ׁשֶ

.2

תודה לך על העשית שבראת, תודה לך על העשית שעשית, על שעשית את 

האסיד שלך, היית צעיר בשדות של אנגליה, נער יהודי רוקד בגוף זהב 

והחבר שלך היה ניוטון, והפכתם לחיות בר בבור ביער, וראית את הזקנים 

בתוך השביל נושמים עם פיני אבן, ודרקוני העננים מזדיינים או הולכים 

מכות, לא חד־משמעיים היו העננים, ואוטוטו אתה כבר בן ארבעים, 

הסנטר שלך מדוזאי, איפה אתה ואיפה אסיד איפה, תראה אותך לפני 

שנתיים על שפת הירדן, עושה לך אסיד לעת זקנת האמצע, מבין שצריך 

לשחרר את קקיך לטבע מבלי להביט על עבודת הנמלים, והחבר הוא חכם 

סיני על שפת הנהר, ובבוקר לא עקבת אחרי הסדרות של המתמטיקאי, 

היו גדולות עליך בבוקר הסדרות, או שמא הוא לא דיבר לעניין, גם ככה 

רק רציתי להירדם, כי היה ברור שמשתגע מי שנרדם אחרון. עשית מספיק 

אסיד! הכל בסדר עם האסיד! לא צריך עוד אסיד! תודה על האסיד תודה! 

עשית אסיד בתוך האסיד? עשית טוב. עשית מספיק. גם לא צריך לעשות 

אסיד. לא חייבים. אני נראה לי סיימתי עם האסיד, בבוקר ההוא בנהר 

הירדן. לא עשיתי הרבה אסיד, אבל עשיתי מספיק. עם זאת, יש מצב 

שלא עשיתי מספיק די.אמ.טי. וכן, אולי, ואולי אפילו ייתכן מאוד, שלא 

עשיתי מספיק אסיד.

.7

ֶׂה ָאִסיד ִאם ּתֲַעש

ֶׂה ָאִסיד ּתֲַעש ֲאנִי ַמצִּיַע ׁשֶ

ֶׂה ָאִסיד בְּתוֹךְ ָהָאִסיד ּתֲַעש דְַּהיְנוּ ׁשֶ

ּתְִהיֶה ַעל ָהָאִסיד כְּלוַֹמר לִכְׁשֶ

לַָּקְחּתָ ָאִסיד ַאֲחֵרי ׁשֶ

ּתוֹךְ כְּדֵי ָהָאִסיד

ֶׂה ָאִסיד ּתֲַעש

בְּתוֹךְ ָהָאִסיד וְִתְהיֶה בָָּאִסיד ׁשֶ

ַקח ָאִסיד בְּעוֹדְךָ ַעל ָאִסיד

נֱֶּאַמר כְּמוֹ ׁשֶ

בְּתוֹךְ ָהָאִסיד ָהָאִסיד ׁשֶ

.3

ּ ילְד דֵרוֹת רוְֹטׁשִ ְׂ ּפַַעם בִּש

ָהיִיִתי ַעל ָאִסיד ִעם ָחֵבר

וְּבעוֹדֵנוּ ַעל ָאִסיד

ֶׂה ָאִסיד ָאַמְרנוּ בּוֹא נֲַעש

ינוּ ָאִסיד ִׂ וְָעש

לֹא ְסָתם ָאִסיד

בְּתוֹךְ ָהָאִסיד ָאִסיד ׁשֶ

וְַאַחר כָּךְ ַהיָּם ָהיָה ֻקבִּיְסִטי

בְּעוֹד ֶהָעִתיד ּתְִרגֵּל ַטאי צִ'י

ְמיֻּמָנוּת ִמְסּתוִֹרית

ל ַהּטֶכְנִיָקה ָהַרכָּה ׁשֶ

ּתוֹךְ כְּדֵי ָהָאִסיד

בְּתוֹךְ ָהָאִסיד ָהָאִסיד ׁשֶ

בְּחוֹף גְֻּאלָּה

חוּמוּס!

ָחזְַרנוּ לַדִּיָרה ַאֲחֵרי וּכְׁשֶ
ְ ל ַהִהּפוּך ַהִהּפוּךְ ׁשֶ

לֹּא נֵצֵא לֲַעבֹד ֵהַבנּוּ ׁשֶ

י בַּבֶֹּקר לִיׁשִ זֶה ָהיָה יוֹם ׁשְ

וְָהַאבָּא בַּבּוֹר

בְּתוֹךְ ָהָאִסיד וֲַאנְַחנוּ בָָּאִסיד ׁשֶ

יָצָאנוּ לְָאִסיד

גיליון #00013האסיד שבתוך האסיד
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א.

אין לנו שורשים.

אין לנו שורשים כי אנחנו לא צמחים. 

אפילו אם נגיד שעדיף היה לו היינו צמחים, היות שאנחנו לא 

צמחים, אנחנו לא ניזונים משורשים. 

אם כבר ההפך הגמור הוא הנכון;

כלקטים־ציידים אנחנו מוכרחים לנוע כדי להיזון. 

התנועה היא־היא הקיום האנושי!

אבל מה, לא מפסיקים במחזותינו לדבר על שורשים. 

כולם מחפשים שורשים! 

אמור להיות לי חשוב להתחבר לשורשים שלי! לצמוח מתוכם! 

להיזון משורשיי! 

אני אמור לבקר בצ'רנוביץ ולגלות שם אמת פנימית עמוקה! אתהלך 

בצ'רנוביץ ואבין את תורת הסוד של קיומי! אנסו שם את הדודה 

של הסבתא רבתא שלי, זרקו את חברות הילדות שלה לגז, שרפו 

אותן ואת הוריהן לכדי עפר ושיני זהב – אבל שם שורשיי! שם 

האמת לגביי! שם התזונה הרוחנית שלי!

שקר וכזב עלוב!

נשמות צדק, נשמות רוח!

אני מחרבן על צ'רנוביץ!

אני מחרבן על צ'רנוביץ כמו שחירבנו שם דורות של יהודים לפניי! 

אין לי שום שורשים בצ'רנוביץ!

ולא רק לי, לאף אחד אין שורשים בצ'רנוביץ!

לעודד כרמלי אין שורשים בצ'רנוביץ!

גם מי שחי היום בצ'רנוביץ, אין לו שורשים בצ'רנוביץ!

אוי, אך שאני מחרבן על צ'רנוביץ!

אני מחרבן על צ'רנוביץ, ואני מחרבן על לודז', ואני מחרבן על 

אמסטרדם, ואני מחרבן על בלגיה רבתי!

אין לי שורשים לא שם, לא שם, לא שם ולא שם!

היות שאני לא צמח, אני יצור חסר שורשים!

אין לי שורשים גם בתל אביב!

אין לנו שורשים

.5

ַאּתָה ׁשוֵֹאל אוִֹתי ַעל ָמה ֲאנִי חוֹׁשֵב?

ב ֲאנִי לֹא בְּדִיּוּק חוֹׁשֵ

ֲאנִי ַעל ָאִסיד

וְִאם ַאּתָה ְמַחּפֵשׂ אוִֹתי

ַאּתָה ּתְִמצָא אוִֹתי

בְּתוֹךְ ָהָאִסיד בָָּאִסיד ׁשֶ

יוֹׁשֵב ׁשָם יָפֶה

ּתֵדַע ׁשֶ

בְּתוֹךְ ָהָאִסיד בָָּאִסיד ׁשֶ

יוֹׁשֵבבבבבב

יוֹׁשׁשׁשׁשׁשׁש

ׁשׁשׁשׁשׁש

ׁשׁשׁש
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לשורשיים. צפנו, שחינו, הלכנו, רצנו, אף פעם לא השתרשנו. אנחנו 

אל־שורשיים! בואו נלמד מהעצים, מהשקט, מהאצילות, מההארה, 

אבל בואו, אנו האל־שורשיים, נרכב על מטאפורות של תנועה! של 

מהירות! ניידותינו היא־היא קיומנו! התנועה שלנו האל־שורשיים 

היא חיים! שורשינו הם אל־שורשיים!

ראו, למשל, את האל־שורשי כרמלי. נכון, הוא דומה לביאליק, 

כרמלי. פיזית. אולי לא בדיוק לביאליק כפי שאנחנו זוכרים אותו 

מהתמונות, אלא כנראה יותר לביאליק כפי שהוא, נגיד, נראה היום, 

לאחר כמעט מאה שנה של התרקבות בקבר. כך או כך הם נורא דומים 

השניים האלה, כרמלי וביאליק. אותם פנים, מבט דומה. אבל עיקר 

הדמיון הוא דמיון של רוח. כרמלי פועל ברוח של ביאליק! וביאליק 

פעל ברוח של ניטשה וניטשה ברוח של שופנהאואר ושופנהאואר 

ברוח של בודהה! וכל אחד מהם גם ברוח של אחרים, וכולם גם יחד 

גם ברוח שלך, אם תבחר בה! אין כאן שורשים. יש כאן רוח ויש 

כאן בני אדם שבוחרים לעוף בה. תעופו ברוח של כרמלי! תעופו 

ברוח של יונה וולך! תעופו ברוח של בלייק! זו אותה הרוח! העיקר 

הוא לעוף! המצווה היא לעוף! המידה הטובה הראשונה של כל 

איש או אשת רוח היא לעוף ולהנכיח את הרוח בתעופתם! אין כאן 

שורשים, יש כאן רוח! יש כאן תעופה! יש כאן אור!

זכרו, למשל, את האל־שורשי אפלטון, ואת תיאורו את רגע ההארה 

בתוך החניכה שהוא מציע כאשר "לאחר שיח ושיג מרובה הסובב 

את עצם הבעיה ולאחר חיים שבצוותא – לפתע כאילו יינתז ניצוץ 

אל הנשמה שידליק בתוכה אור אשר מכאן ואילך כבר יזון את 

עצמו". האור נדלק מנשמה לנשמה. האור נע מאור לאור, מאור 

לאור, מאור לאור, מהאיגרת השביעית של אפלטון ועד אלינו, 

ומאיתנו ועד לנכודיתנו המדוזאיות. מאור לאור, זה בסוף אותו 

האור. האור של באך, האור של נינה סימון – אהבה של אור! האור 

של יונה ואורה של זלדה – אחיות של אור! האור של צ'אונג טזה, 

האור של שפינוזה – בני דודים של אור! האור של יואב עזרא, 

האור של יהוה – האור! זה תמיד אותו האור! והאור הנדלק מזין 

את עצמו! האור הוא השורש של עצמו! אין לו שורשים! יש לו רק 

אור! עוד אור!

אתה לא מחפש יותר שורשים משאתה מחפש רוח! את לא מחפשת 

יותר שורשים משאת מחפשת אור! אורות בתעופה מדליקים אחד את 

אני לא צריך שורשים בתל אביב!

אני צריך רק את תל אביב עצמה 

כי לי תל אביב היא תנועה!

ב.

"על גבה של כל מטאפורה אתה רוכב כאן אל כל אמת" כותב ניטשה 

הנבואי. רכיבתינו על מטאפורת השורשיות מובילה אותנו לאמת 

מדכאת. אני מציע מטאפורות עליהן נרכב לאמיתות נשגבות! אני 

אומר יחד עם הרב האלכימאי זורן שמסורת היא קהילה של נפשות! 

בלייק, אבא שלי, חבר שלי, אחי שלי, אתה לא שורשיי, בלייק! 

אתה זימנת אותי לקהילה! תודה לך בלייק! תודה!

אני אומר שאם תנועה היא המפתח לקיום האנושי, האדם ניזון 

מהעתיד שאליו הוא נע! אני אומר שהאדם ניזון מהאפשרות של 

תודעתו בחלל החיצון! אני אומר שהאדם ניזון מהאפשרות של 

תודעתו בנצח! אני אומר שאם יש לנו שורשים, הם בכלל טמונים 

בעתיד! טמונים בנצח! 

אבל אין לנו שורשים!

אין לנו שורשים כי אנחנו לא צמחים! 

ואני כותב מתוך אהבה עמוקה לצמחים! ראו את עץ הסקויה אותו 

מכנים היום באמריקה גנרל שרמן, העץ הגדול בעולם! כאלפיים 

חמש מאות שנה הענק הזה עומד, ועומד, ועומד, באותו מקום, 

באותה הכתובת, לא זז, לא נווד, לא היגר, שורשיו טמונים באותה 

פיסת אדמה בדיוק. סביבו, אנשים הלכו, אנשים הגיעו, ברגל, על 

סוסים, ספינות, רכבות, מכוניות, מטוסים. והוא עומד בשקט אצילי 

ומואר. גנרל שרמן הרי בכלל לא גנרל שרמן. הוא היה אשר היה 

אלפי שנים לפני שכינו אותו כן. עמד בשקט, עמד ולא הזיק, עמד 

ורק תרם! בואו נלמד את הארתן של הסקויות! בואו נלמד את סודו 

של עץ הבודהי! של צמח עץ החיים שצמח בקיר של השירותים 

בדירה הקודמת בבר יוחאי, וייחורו צומח פלא במרפסת של הדירה 

החדשה במסילת ישרים! בואו נעמוד כעצים בשקט אצילי ומואר 

ביערי הלילה! 

נעמוד! אבל נעמוד על רגליים – כי יש לנו רגליים, רגלי תנועה! 

לא רק שאין לנו שורשים, אף פעם לא היו לנו שורשים. הרי 

בהתפתחות המינים התפצלנו מבני דודינו הצמחים עוד לפני הפיכתם 
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אבל הם בגדו במהפכה

מכוונות זדון או מאילוצים ומנסיבות

זה לא משנה 

כולנו בוגדים במהפכה בסוף

אבל אתם?

אתם עוד לא בסוף

ילדים שלי, מתוקים שלי,

אנחנו ההבה להבאים במלחמה קשה 

כמעט נואשת

מאבדים אנשים טובים על שמאל ועל ימין

אבל גם אם אנחנו דועכים כמו עלים יבשים אל תוך העבר

אנחנו מוחאים לכם כפיים בדרך לכליון

אנחנו לא הולכים בשקט

ילדים שלי, מתוקים שלי

אנחנו לא השורשים שלכם

ההורים שלכם הם לא השורשים שלכם

אין לכם שורשים

תהיו השורשים של עצמכם

תהרגו את ההורים שלכם!

לא באמת, נח, לא ממש

אבל רעיונית? בנפש?

אני מפציר בכם להשמיד את ההורים שלכם כליל

תרצחו את ההורים שלכם, ילדים שלי, מתוקים שלי

רצח אב ורצח אם רעיוני, בבקשה,

תקשיבו לי, תקשיבו לי טוב

אני מבקש מכם להרוג את ההורים שלכם

לפני שהם הורגים אתכם!

ד.

תפעלו עכשיו!

תנועה היא תודעה!

חלון ההזדמנויות חולף בזמן!

תנועה היא תודעה

ואין לנו שורשים!

השני ומזינים את עצמם! כל אחד גוף, תאורה, כל אחת מגדלור! 

אמנם אני מעדיף את השירים של כרמלי החי על פני אלו של ביאליק 

המת! וגם אם אני מעדיף את השירים של יואב עזרא החי על פני 

אלה של דוד המלך המת! עדיין אני בעד כולם! כולם אורות של 

אותו האור וברוח הגדולה כל האורות בתעופה!

ג.

לצעירים:

אני דורש מכם להרוג את ההורים שלכם. 

אני מצווה עליכם להשמיד את ההורים שלכם.

ושהמשורר הצעיר נח אנגלהרד לא יתבלבל;

לא להרוג אותם ממש

להרוג אותם רעיונית!

להשמיד אותם ברוח! 

אני מבקש מכם לשחוט את ההורים שלכם בתודעה

כי השחיתות היא גמורה

כי קורבנם נדרש כדי לסלוח להם!

כי רצח בנפש הוא לידה בעולם!

הספקתי לא מכבר להזדקן, ילדים שלי, מתוקים שלי, 

נשמות ברבור טהורות עדיין כרגע,

אני כותב לכם מעמוק מאחורי קווי האויב:

הם מגיעים כמעט לכולם בסוף

הם מביאים את הפחד כמעט על כולם בסוף

אבל אתכם הם לא מפחידים כי אתם עדיין לא בסוף

אליכם הם עדיין לא הגיעו כי אתם עדיין לא בסוף

תפעלו עכשיו!

יש חלון הזדמנויות חולף בזמן!

תמרדו מרד מוחלט, עכשיו!

המרד שלכם הוא התגובה הצודקת!

חברות וחברים, אני כותב אליכם מתוך מאבק שמתחיל להיראות אבוד

אנחנו בצד המפסיד

אתם עדיין בצד המנצח

ילדים שלי, מתוקים שלי,

אין לכם אבא ואמא

זאת אומרת, יש לכם
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ד.

וְַהגֶּׁשֶר ַהלָָּבן בְִּסַטדְְסּפַאְרק, הוּא ַקיָּם אוֹ לֹא ַקיָּם?

ְרלוָֹטלֵיי, הוּא ַקיָּם  ַ וֹקוֹלָד בְּצוָּרה ׁשֶל ִמְטִריָּה בְּסוֹף ַהּשׁ וַּמְמּתַק ַהּשׁ

אוֹ לֹא ַקיָּם?

לֹּא ַקיֶֶּמת? וְַתֲחנַת ָהַרכֶֶּבת ׁשֶל בְֶּרכֶם, ִהיא ַקיֶֶּמת אוֹ ׁשֶ

ה.

בָּת, ָעמֹק בַּּקוֹנְְסיֶנְֶסְסְטָראט ַ בָּת, ָעמֹק בַּּשׁ ִסּפוֵּרי ַמלְכַּת ַהּשַׁ

לַָמדְּתִי בְַּתְחכְּמוֹנִי בַּלַּאנְגֵּה לֶאְמְסְטָראט

ִמים ּפִָריזִָאים בַּדִּיָרה ׁשֶל בִֵּטי בַּבֶּלְכְיֵלֵיי ְרׁשָ

ֶּנְְסהוּיְס ַאְבנֵי ָהִרצּוּף ָהְרטוּבוֹת ׁשֶל ָהְרחוֹבוֹת לְיַד ָהרוּב

ַהנִּיחוַֹח ׁשֶל ָמאדָאם ַאנְנִי

ֲאפִלּוּ לֹא ָעפָר וֵָאפֶר

ֲחלוֹמוֹת, ִהדְהוּדֵי ּתוֹדָָעה

ּתְַחזְִרי ַאֲחַרי, ַאנְְטוְֶרּפֶן, ּתְַחזְִרי

ָהִעיר ִהיא גְּדוֹלָה

ְמלֵָאה בְִּרחוֹבוֹת

בֶָּהם זְֵקנִים עוְֹמדִים וְּמדְַבִּרים

ַמיִךְ ַהכְֻּחלִּים וִּמּתַַחת לְׁשָ

ַמיִךְ ָהֲאפִֹרים ׁשָ

ַמיִךְ ַהנְּמוּכִים  ׁשָ

ֲהֵבל ֲהָבלִים

וְֵאינְסוֹף ׁשֶל ּתוֹדָָעה

א.

ֵהי, נוֹלַדְּתִי בְַּאנְְטוְֶרּפֶן

ּ יוֹאוֹאוֹאוּ וָוָוָוָאאאאוּוּוּו

ֵּל, יָא ֶאפֶס ַקבֵּל ַעל זֶה פְָּרס נוֹב

ב.

ַאנְְטוְֶרּפֶן

ִביִעי ׁשֶל ַהגֵּיִהנֹּם  ְ ֲאנִי ְמגֵָרׁש אוָֹתךְ לָרֶֹבד ַהּשׁ

ָמעוּת ַהּמְָחלָט ׁשֶהוּא חֶֹסר ַהּמַׁשְ

ַאּתְ וְלֹא כְלוּם ֲעבוִּרי

ֵאיפֹה ַאּתְ וְֵאיפֹה ֲאנִי

ַאנְְטוְֶרּפֶן

ָעה ַאַחת קֹדֶם ּתָמוִּתי ּתָמוִּתי יָפָה ׁשָ

לָּמָה ִמי ַאּתְ ִבּכְלָל

ַאנְְטוְֶרּפֶן
נוֹלַדְּתִי בָּךְ

בֵּית חוֹלִים אוֹגוְּסִטינוּס ַהּקָדוֹׁש
ְ לָּך נוֹלַדְּתִי בַּנֵּאוֹּפְלָטוֹנִיזֶם ַהנּוֹצְִרי ׁשֶ

מוֹדֶה לָךְ ִמכָּל ַהלֵּב ֲאהוָּבִתי

ּתוֹדָה

ּתוֹדָה וּלְִהְתָראוֹת

ַאנְְטוְֶרּפֶן

ְרחוֹבוַֹתיִךְ ּתוֹדָָעה

עוּגוַֹתיִךְ ּתוֹדָָעה

ַמיִךְ ָהֲאפִֹרים ַמיִךְ ַהכְֻּחלִּים ׁשָ ׁשָ

ּתוֹדָָעה

ּתוֹדָה

ַאנְְטוְֶרּפֶן

ּתוֹדָה וּלְִהְתָראוֹת

ג.

ָהִעיר גְּדוֹלָה

ְמלֵַאת ְרחוֹבוֹת

ְִּרים בֶָּהם זְֵקנִים עוְֹמדִים וְּמדַב

אנטוורפן
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ּתְפִלָּה לִדְיוֹנוּן!

נְִתּפְַסּתִי ָחזָק לַָרְעיוֹן: ַהדְּיוֹנוּן – זְרוֹעוֹת ַהְרבֵּה לוֹ.

 

דְּיוֹנוּן, דָָּבר ַמצְִחיק:

לֹּא נְִקָרִעים – ַהדְּיוֹנוּן ֲעדַיִן נָמוּךְ יוֵֹתר. כּוְֹרִעים וְכוְֹרִעים, וְכַּמָה ׁשֶ

הוּא לְַמּטָה – ַאּתָה לְַמְעלָה. ֵאין ּפָָרדוְֹקִסים.

הוּא לֹא נְִמצָא בַּכֹּל – הוּא נְִמצָא לְַמּטָה.

ַהיּוֹם ֶאפְׁשָר לְִבנוֹת ַאְקוְַריוּם בַּּתְִקָרה, נָכוֹן ׁשֶ

ַמיִם. ֲעדַיִן לְַמּטָה, ַהדְּיוֹנוּן! ֲאָבל ֵמַעל ַהּתְִקָרה – ׁשָ

ַהיּוֹם ֶאפְׁשָר לְִבנוֹת ַאְקוְַריוּם גַּם בְָּמטוֹס. נָכוֹן ׁשֶ

ֲאָבל ָמה ַהּתוֶֹעלֶת בְּכָךְ?

ָמטוֹס הוּא ֶמֶרד בֵּאלִֹהים – ַאךְ לַּמָטוֹס ּתוֶֹעלֶת בְּרוָּרה בְּתוָֹבלָה, ּתְַחבּוָּרה 

וִּמלְָחָמה.

ַמה ּתַפְִקיד לְַאְקוְַריוּם בְּתוֹךְ ָמטוֹס?

ִאיׁש לֹא יְִמרֹד בַּדְּיוֹנוּן, כִּי ֵאין צֶֹרךְ לְַהְתִקין ַאְקוְַריוּם בְּתוֹךְ ָמטוֹס.

 

לְַחּתִי וְּבפִי ַהבְּשׂוָֹרה ַמיִם נְִשׁ ִמּשָׁ

גְֻּאלָּה לָךְ ֵהֵבאִתי ֵמָאִבי ַהנּוָֹרא

יַח, זֶה סוֹף ַהעוֹלָם ֲאנִי ַהּמִָשׁ

יַח, ֲאַבּטֵל ֶאת כֻּלָּם ֲאנִי ַהּמִָשׁ

 

ים יִשׁ ִשׁ ֲאַבּטֵל ֶאת ַהיְלָדִים, וְֶאת ַהּקְ

ים ִאיר ַרק אוָֹתךְ ִמכָּל ַהנִָּשׁ ַאְשׁ

ֲאַבּטֵל ֶאת ַהדּוִֹסים וְֶאת ַהֲעָרִבים

וְאוִֹתיר ַרק אוָֹתנוּ נֱֶאָהִבים

 

כַּח וָֹאה, וְֶאת ִהיְטלֶר נְִשׁ ֲאַבּטֵל ֶאת ַהּשׁ
יֵּׁש לִי אוָֹתךְ וִיץ כְֶּשׁ ִמי צִָריךְ ֶאת אוְֹשׁ

יַח ְמחוֹלֵל ַהנִּּסִים ֲאנִי ַהּמִָשׁ

יַח ִמי רוֹצֶה כְַּרִטיִסים ֲאנִי ַהּמִָשׁ

תפילה לדיונון

אני המשיח

גיליון #00007

גיליון #00003

עמנואל יצחק לוי
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כָּל ֶאָחד יֵׁש לוֹ ּתַפְִקיד בָּעוֹלָם ַהּזֶה

ִמלְַּבד ַהּתַַחׁש.

ַהּתַַחׁש ֵאין לוֹ ּתַפְִקיד בָּעוֹלָם ַהּזֶה.

הוּא – כָּל ּתַפְִקידוֹ לְִהיוֹת בְַּתפְִקיד.

 

ָאסוּר לֱֶאכֹל ּתַַחׁש בְִּאיֵּי ַאנְדָָּמן ָהיָה חֹק ׁשֶ

לָּמָה חוְֹקקוּ?

ּתְִהיֶה ִסבָּה. כִּי ַאף ֶאָחד לֹא ָאכַל ּתַַחׁש בְּלָאו ָהכֵי, וְָרצוּ ׁשֶ

 

ַאל אוֹתוֹ, אוּלַי יֵׁש לוֹ ּתַפְִקיד בָּעוֹלָם ַהבָּא. נִׁשְ

ּתַַחׁש, יֵׁש לְךָ ּתַפְִקיד בָּעוֹלָם ַהבָּא?

ַהּתַַחׁש עוֹנֶה: ִמיָּד ֲאנִי בָּא!

 

ַמִהי ּתוָֹרה?

ָהיָה ֶאָחד בְּלִי ּתַפְִקיד, ָעשׂוּ לוֹ ּתַפְִקיד.

ַמִהי ַאֲהָבה?

נַיִם בְּלִי ּתַפְִקיד, ָעשׂוּ לֶָהם ּתַפְִקיד. ָהיוּ ׁשְ

ְברוֹן לֵב? ַמהוּ ׁשִ

לׁשָה בְּלִי ּתַפְִקיד, ָעשׂוּ לֶָהם ּתַפְִקיד. ָהיוּ ׁשְ

ַמהוּ עוֹלָם ַהבָּא?

ָהיָה ׁשוּם דָָּבר וְָהפְכוּ אוֹתוֹ לְַתַחׁש.

 

ָהלַךְ לְֵבית ַהכְּנֶֶסת. ֶׂה בְַּתַחׁש ׁשֶ ַמֲעש

 

ֵאלוּהוּ: ּתַַחׁש, ַמה לְּךָ וּלְֵבית ַהכְּנֶֶסת? ׁשְ

ר. לֹּא נַָתן לִי אׁשֶ ָענָה: מוֹדֶה ֲאנִי לֵאלִֹהים ׁשֶ

ֵאלוּהוּ: ּתַַחׁש, ֵאיזוֹ ּתוֹדָה ִהיא זוֹ? ׁשְ

ר. ָ ַחיָּב ֲאנִי לְִהיוֹת ְמֻאׁשּ ָאז ָהיוּ ְמחוְֹקִקים ׁשֶ ָענָה: ׁשֶ

גיליון #00009התחש יְִתרוֹן נוָֹסף:

בֱָּאמוּנָה. ֱאלִֹהים נוֵֹתן ַהְרבֵּה דְָּבִרים. ַהכּוֹכִָבים, ָהַאֲהָבה, ַהוַּדָּאוּת ׁשֶ

דְּיוֹנוּן – ׁשוּם דָָּבר.

ֵם כְּרוּכָה צִּפִיָּה. ֲעבוֹדַת ַהדְּיוֹנוּן – כְּרוּכָה בְּכִָריךְ. בֲַּעבוֹדַת ַהׁשּ

ַמהוּ נֵס? ּתַּקָלַת ַמֲעֶרכֶת:

נְִתַקְעּתָ ַעל כְִּביׁש לְלֹא מוֹצָא וְהוֹּפ! גְּלִידִֵריָּה.

ַמה ּקָָרה בְֶּעצֶם? ּתְפִלְָּתךָ כּוֹפְפָה ֶאת ֻחּקֵי ַהבְִּריָאה.

ָאז ִמי ּפֹה בָָּרא בְִּמלָּה? ֱאלִֹהים אוֹ ַאּתָה?

זֶה ֱאלִֹהים ּתָקוּל: ַאּתָה ִמְתּפַלֵּל וְהוּא ְמצַיֵּת!

יֵעם. וְָאז עוֹד לוֵֹקַח  ַמע וְיוֹׁשִ וְָעָתם יִׁשְ ֶׂה, וְֶאת ׁשַ ְרצוֹן יְֵרָאיו יֲַעש

ְקֵרדִיט!

 

ַהדְּיוֹנוּן – ָאדוֹן לְַעצְמוֹ.

ּתַבַּח וְיְִתַהלָּל, ַמע דְּיוֹנוּן ַהּקָדוֹׁש בֶּן ַהבְּתוּלָה יִׁשְ ּתֹאַמר לוֹ: ׁשְ

יַא ַרְחַמן יַא ַרִחים יַא ַמאלִכּ יַא ֻקדוּס, ַהב לִי דְּיוֹ, ַהדְּיוֹנוּן,

יר ַעל נְַהר ַהגַּנְגֵּס. ֲאנִי יֵׁש לִי ׁשִ

ּפְִריץ לְךָ דְּיוֹ, וְָאז אוּלַי הוּא יַׁשְ

ֲאָבל זֶה יְִהיֶה ִמְקֶרה ֻמְחלָט,

וְזֶה ֶהְבדֵּל גָּדוֹל בֵּין ָהֵאל וְַהדְּיוֹנוּן:

פַת בְּנֵי ָהָאדָם, ְׂ ַהדְּיוֹנוּן לֹא ֵמִבין ֶאת ש

ׁשָה גַּם ִאם הוּא ֲהכִי רוֹצֶה לְַעזֹר, הוּא לֹא ֵמִבין ֶאת ַהבַּּקָ

וְלָכֵן גַּם לְצַיֵּת לֹא יָכוֹל,

ְּיְֶקִטיִביִּים לְגְַמֵרי! ּקוּלִים אוֹב ִ הוּא מוּנָע ִמׁשּ

 

יךְ לְפַנְֵטז ַעל ַאֲהָבה  ֲאנִי ַמכִּיר ְמׁשוֵֹרר, ָמצָא ֶאת ַאֲהַבת ַחיָּיו וַּמְמׁשִ

נִכְזֶֶבת.

זֹאת ֵחרוּת:

ַמיִם ָ ִמי ׁשֶחוֵֹרת ַעל לוַּח טוִֹבים לוֹ ַהׁשּ

רוֹׁשֵם בִּדְיוֹ טוֹב לוֹ דְּיוֹנוּן. ִמי ׁשֶ

ַמיִם: ֶהְבדֵּל ֶאָחד בֵּין ַאְקוְַריוּם לְׁשָ

ַמיִם ִאי ֶאפְׁשָר לְִטבַֹּע – דּוֲֹחפִים ֲחזָָרה לְַמּטָה. ָ בַּׁשּ
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יֵׁש ְקוַאְרִקים ׁשֶל אׁשֶר

ְמַעט ְקַטנִּים יוֵֹתר ִמְקּוַאְרִקים ֲאֵחִרים

ְמַעט ִאּטִיִּים יוֵֹתר

ְמַעט ַקיִָּמים ּפָחוֹת

ֲאָבל ַאּתָה לֹא ַמְחלִיט ִמּמָה ָעשׂוּי ַהיְקוּם.

ַ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.

האלמנטרי

רפה־נוי

גיליון #00010

גיליון #00015

ִאם לְִבגֹּד

ַרק כָּכָה!

כָּל בְּגִידָה ְמַאֵחל ׁשֶ

ּתְִהיֶה כְּמוֹ ַהבְּגִידָה ַהּזֹאת

יֵָתר ַעל כֵּן

כָּל ַמַעְרכוֹת ַהיְָחִסים ׁשֶ

יְִהיוּ כְּמוֹ ַהבְּגִידָה ַהּזֹאת

בּוֹגֵד כָּל כָּךְ יָפֶה ִמי ׁשֶ

הוּא בּוֹגֵד בּוֹ לְִבגִידָה הוֹפֵךְ ֶאת ַמה ׁשֶּ

ִהיא גַּם כֵּן יָפָה ׁשֶ

ֲאָבל ּפָחוֹת

לּוֹ. ִהיא ׁשֶ וְַרק ִמּפְנֵי ׁשֶ

 

וְלָּמָה ִהיא כָּל כָּךְ יָפָה 

ָהיְָתה בָּּה ַאֲהָבה קֹדֶם כָּל ִמפְּנֵי ׁשֶ

וַּמה יּוֵֹתר יָפֶה ֵמַאֲהָבה?

בִּּקֵׁש ְסלִיָחה נִית ִמפְּנֵי ׁשֶ ׁשֵ

וַּמה יּוֵֹתר ָטהוֹר ִמּסְלִיָחה

ְסלִיָחה!

לֹּא ָבּגַד ֶ ָבּגַד ִמּשׁ יוֵֹתר טוֹב ׁשֶ

ֵהִביא לָעוֹלָם ַהְרבֵּה ַאֲהָבה ׁשֶ

וְַהְרבֵּה ְסלִיָחה.

 

ָבּגַד ּתוֹדָה ַרָבּה לוֹ ׁשֶ

בּוֹכָה וִּמי ׁשֶ

בּוֹכָה כְּפוּיַת־טוָֹבה ִמי ׁשֶ

בּוֹגֶדֶת

בּוֹגֶדֶת בְֶּעְקרוֹנוֹת ַהּמוָּסר

בְֶּעְקרוֹנוֹת ַהיֹּפִי

בַָּאֲהָבה וַּבּסְלִיָחה

כְָחה כְָּבר ׁשָ

ַמה זֶּה נֱֶאָמנוּת

לְֻחלְׁשוֹת ׁשֶל ָאדָם ָאהוּב.

גיליון #00010החבר הנאמן
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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

גיליון #00015טונגה

לֹא ֶאת ֵרֲעךָ, לֹא ֶאת אוֹיְִבךָ,

ֵ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.

גיליון #00015גואם

ַמלְכִּיּוֹר, ַמלְכִּיּוֹר, ַמלְכִּיּוֹר, ַמלְכִּיֶבֶּרז

ַמדּוַּע לֹא בָּאָת לֵָראוֹת ֶאת ּפָנַי?

 

ְמלַת ַאלְְמנוָּתם, ִׂ ַמיִם ּפָׁשְטוּ ש ָ ַהּשׁ

ַהכּוֹכִָבים ָעְמדוּ ִמלֶּכֶת.

יֶֶרך ּפַז נָטוּ ָהַאיָּלוֹת,

ְַּרדּ ִעפְְֵעף ַהלִּוְיָָתן. בְִּסַבלְב

 

וִּמי לֹא ָקם?

ַמלְכִּיּוֹר!

כָּל ַהלַּיְלָה נִּקֵר ֶאת ַחיּוָּתה נַָתנְזוֹן.

 

ַחר? ִביל ַהדַֹּאר ֵמִאיר ַהּשַׁ ַהִאם בִּׁשְ

ְַּרדּ?! ִביל ַהלִּוְיָָתן ִבְּסַבלְב ַהִאם בִּׁשְ

ַמיִם ַמלְכִּיּוֹר ְמֻטְמָטם, ֵאיךְ ָסגְַרָתּ ֵעינַיִם ָ ֵאיךְ נָפַלְּתָ ִמּשׁ
ָ ֶמׁש ִמלְַּבדְּך ֶ ִמי יְִרֶאה ֶאת ַהּשׁ

ֶמׁש יר ַהּשֶׁ ַמע ֶאת ׁשִ ִמי יִׁשְ

ֵאינְךָ רוֶֹאה כִּי לְֵעינֶיךָ ְמִאירוֹת יָדֶיךָ ַהכְּעוּרוֹת?!

 

ךְ ָהָאֶרץ בִּגְלַל ַחיּוָּתה נַָתנְזוֹן ּתְֶחׁשַ

ֶמׁש ֲאחַֹרנִּית ֶ ֶׂר ַמֲעלוֹת ּתָׁשוּב ַהּשׁ ֶעש

יְִקּפְאוּ ַהיַּּמִים וָּמָטר לֹא יְֶחדַּל

ּ בֹּתו קֹר וָחֶֹרף וָלַיְלָה לֹא יִׁשְ

כָּל יוֹם יְִהיֶה לָכֶם ַחג ַהּמוֹלָד

וְכָל זֹאת בְּׁשֶל ַחיּוָּתה נַָתנְזוֹן.

 

וְַאּתָה ַמלְכִּיּוֹר

ֶמׁש כִּי ֶ לֹא ּתְִמצָא ָמקוֹם ּתַַחת ַהּשׁ

ֶמׁש ּמָה ֵאין ׁשֶ ר ַאּתָה הוֹלֵךְ ׁשָ בֲַּאׁשֶ

יֵדְעוּ כָּל ַהגּוֹיִם כִּי ַאּתָה ֶהֱעלֵיָת ֶאת ֲחָמִתי

ָּלִית ים כִּי בִּגְלָלְךָ ַהִהְתָקְררוּת ַהגְּלוֹב יֵדְעוּ כָּל ַהנָּׁשִ

ְַּרדּ. יֵדַע ַהלִּוְיָָתן בְִּסַבלְב

גיליון #00013השמש שרה למלכיור
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סער יכין

וָן אוֵֹהב ֶאת דָּנִיֵּאלָה ַמְרֶחׁשְ

וָן וְֵאין בָּעוֹלָם ַאֲהַבת דָּנִיֵּאלָה נָה ַמְרֶחׁשְ ָ ר יְָרִחים ֵאין בַּּשׁ ָׂ ַאַחד ָעש

ֵם, וְַרק בְֵּבית ָהִעיִריָּה, נָה הוּא ִמְתגַּּשׁ ָ יֶַרח ֶאָחד בַּּשׁ

נָה. ּמָה לוּחוֹת ׁשָ יֵּׁש ׁשָ ִמּפְנֵי ׁשֶ

וְּבכָל ֲהוָיָתוֹ הוּא אוֵֹהב ַאךְ וְַרק ֶאת דָּנִיֵּאלָה,

וָן לְַמֲענָּה ִהיא ֵמי ַמְרֶחׁשְ וְגִׁשְ

וְיֵׁש ַאֲהַבת דָּנִיֵּאלָה.

וָן רוֹצֶה לֲַחלֹף לְעוֹלָם וְַעל כֵּן ֵאין ַמְרֶחׁשְ

ּתְֵהא בָּעוֹלָם ַאֲהַבת דָּנִיֵּאלָה כְּדֵי ׁשֶ

לֹּא ּתְֵהא בָּעוֹלָם ר ׁשֶ כְִּסלֵו אוֵֹהב ֶאת דּוֹנֵָטלָה, וְִאי ֶאפְׁשָ ֶאלָּא ׁשֶ

ֵעת לְַאֲהַבת דּוֹנֵָטלָה. וְלָכֵן ָקְבעוּ ֲחכִָמים ֵעת לְַאֲהַבת דָּנִיֵּאלָה

וְֵעת לְַאֲהַבת דּוֹנֵָטלָה.

ֵאלָה: ְ וְזֹאת ַהּשׁ

וָן לְכְִסלֵו זְַמן ַהִאם יֵׁש בֵּין ַמְרֶחׁשְ

יֵּׁש בּוֹ ַאֲהַבת דָּנִיֵּאלָה וְדוֹנֵָטלָה כְֶּאָחד ׁשֶ

יֵּׁש בּוֹ ַאֲהַבת כָּל ַהנְּפָׁשוֹת כֻּלָּן וְגֶׁשֶם? ׁשֶ

ֵאין בּוֹ לֹא ַאֲהַבת דּוֹנֵָטלָה לְֶּהפֶךְ, יֵׁש זְַמן ׁשֶ אוֹ ׁשֶ

וְלֹא ַאֲהַבת דָּנִיֵּאלָה

וְלֹא ַאֲהַבת ִעּמָנוֵּאלָה

וְלֹא בִּכְלָל ַאֲהָבה בָּעוֹלָם

וֲַאפִלּוּ ָהִעיִריָּה ְסגוָּרה.

שיר אהבת דניאלה



104

208

105

208

חורף 02021-2 גיליון 00017

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-

-"ֶהָחלָל גֵֶּאה" )סער יכין, הבה להבא #00004(  

כָּל כּוֹכָב דִּגְלוֹ ָעלָיו גֲַּאוָה,

כָּל ַהּמְאוֹרוֹת בְִּסּפְֶקטוֹגְַרפְיָה ַמְרִהיָבה,

ַאֲחוַת ָהָרִקיַע ְמאוֶֹתֶתת ַהצְָהָרה:

ַהיְקוּם ַאנְדְּרוֹגִינוֹס ָא־רוַֹמנְִטי, הוּא

דֹּב ְטִריגֶ'נְדִֵּרי ָא־ִמינִי. ַהיְקוּם 

ּפַן־ֶסְקסוָּאל ִקיצוֹנִי, הוּא

לְֶסבִּית לִיּפְְסִטיק, ּפוֹלִיָאמוִֹרי ְטַרנְְסִמגְדִָּרי. ַהיְקוּם

ַאנְדְּרוֹפִיל גִּ'ינוֹפִיל, הוּא

אוֹטוֶֹסְקסוָּאל בִּלְּתִי־בִּלְָעדִי.

כִּי ַהּמְֶרָחב ִאינְֶטְרֵסְקס,

כִּי ַהּזְַמן יְדִיד ַהּקְִהלָּה,

כִּי ָהֵאנְֶרגִּיָּה זוֶֹרֶמת,

כִּי ַהחֶֹמר בִָּענְיָן. 

וְזוֹ ַהַהצְָהָרה, וְזוֹ ַהגֲַּאוָה, וְזֶהוּ יְקוְּמךָ.

ַעד כָּאן ַעל ַהּמִגְדָּר ׁשֶל ַהיְקוּם

ר ׁשֶל ַהיְקוּם. ֵמֵאת ַהּמִנְׁשָ

ֲהִתְרצֶה גַּם ַאּתָה לִנְׁשֹר, לְִהְתַמּסֵר, לְִהְתַמנְׁשֵר?

אוֹ, ַהְרׁשֵה לִי לִׁשְאֹל כָּךְ:

ַהיְקוּם יֵצֵא ֵמָהָארוֹן, כְּׁשֶ

ַהִאם ּתֵצֵא ַאֲחָריו

ִהְתּפַנָּה ּתְִסּתַּפֵק בַּּמָקוֹם ׁשֶ אוֹ ׁשֶ

לְִתלוֹת ֶאת ֲחלִיפְָתךָ ַהֲחדָׁשָה?

גיליון #00005מצהר הגאווה

יָרה ַמצֶֶּקת  ַהׁשִּ ָמעוּת ַאךְ ַהנָּזִיד כֹּה דַּל ׁשֶ יָרה ַמצֶֶּקת ַמׁשְ ִ ַהּשׁ

ָמעוּת לְַמרוֹת  יָרה ַמצֶֶּקת ַמׁשְ ַהׁשִּ ָמעוּת ִאם כִּי ַהנָּזִיד כֹּה דַּל ׁשֶ ַמׁשְ

ָמעוּת וְּבכָל זֹאת ַהנָּזִיד כֹּה  יָרה ַמצֶֶּקת ַמׁשְ ַהׁשִּ ַהנָּזִיד כֹּה דַּל ׁשֶ ׁשֶ

יָרה  ַהׁשִּ ָמעוּת ֵמִאידָךְ גִּיָסא ַהנָּזִיד כֹּה דַּל ׁשֶ יָרה ַמצֶֶּקת ַמׁשְ ַהׁשִּ דַּל ׁשֶ

יָרה ַמצֶֶּקת  ַהׁשִּ ָמעוּת ַאף־ַעל־ּפִי־כֵן ַהנָּזִיד כֹּה דַּל ׁשֶ ַמצֶֶּקת ַמׁשְ

ָמעוּת ָאְמנָם  יָרה ַמצֶֶּקת ַמׁשְ ַהׁשִּ ָמעוּת בְּעוֹד ַהנָּזִיד כֹּה דַּל ׁשֶ ַמׁשְ

יָרה  ַהׁשִּ ָמעוּת ַאךְ ַהנָּזִיד כֹּה דַּל ׁשֶ יָרה ַמצֶֶּקת ַמׁשְ ַהׁשִּ ַהנָּזִיד כֹּה דַּל ׁשֶ
ָחִבית נֶפֶץ ַאךְ

ֵאין ַחלִָּמיׁש.

ַמַעּתְ? ָחוִית נֶפֶׁש? ׁשָ

ָאח... כִּי ֵאין ַחלִָּמיׁש...

יָרה. ָחוִית נֵפֶל. כִּי ֵאין ׁשִ

יָצָאת ַחלִָּמיׁש.

*

יָרה זִּקוִּקין. ֲאנַּסֶה לְָהִבין ׁשִ
ְ ֶאל ָעל ֶאת ּתוֹך

יָרה זִּקוִּקין ׁשִ

יָרה  יָרה זִּקוִּקין ֲעבוּר ׁשִ לְגָן ֶאת ּפֶָחם ּתוֹךְ ׁשִ ֶאל גָּפְִרית ַעל ַאׁשְ

יָרה  יָרה זִּקוִּקין בְִּמלִּים ֲאֵחרוֹת ׁשִ יָרה זִּקוִּקין דְַּהיְנוּ ׁשִ זִּקוִּקין כְּדֵי ׁשִ

יָרה זִּקוִּקין יָרה זִּקוִּקין אוֹ ׁשִ זִּקוִּקין וְׁשִ

גּוֶֹמֶרת ָעלֵינוּ כְּמוֹ

ִקיָעה ַרכָּה ׁשְ

ר ָהיָה ָּר ָקׁשֶה. ֶאפְׁשָ בְִּמדְב

ַרק ֲחֵסרוֹת ִמלּוֹת ַהיַַּחס ַהּזְִקיקוֹת. 

ָהיָה ֶאפְׁשָר

לוּ ַרק ִמלּוֹת ַהיַַּחס ַהּזְִקיקוֹת  

לְִקׁשֹר לַוְיָן־לַוְיָן־לַוְיָן־לַוְיָן־לַוְיָן־לַוְיָן־לַוְיָן

יָרה ִ ָחִקים. ֲאָבל ַהּשׁ ְ לְלַוְנֵּן ַהּשׁ

ֶרת. ִהיא זִּקוִּקין. לֹא קוֹׁשֶ

 *

יר ּפְִתיל ֶרׁשֶף־ּפֵׁשֶר לִי ּתַפְִריׁש. ׁשִ

ָׂא ֵאׁש ש

לְַהצִּית.

גיליון #00004שירי חבלה
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יר ִקינָה לִָעיר ּתֵֵבל זֶה ׁשִ

גּוָֹרלָּה כְּׁשֶל בֶָּבל ׁשֶ

לְִמצֹא לָּה ֵאל נוֶֹטה לִכְעֹס

לִׁשְאֹף ֵאלָיו וְָאז לְִקרֹס.

יר ִקינָה ְמאֹד ַעלִּיז. זֶה ׁשִ

יר ִקינָה לְֵאל ָרגִיז זֶה ׁשִ

כָּל בָּלָָטה לוֹ ִהיא ֶקֶבר ׁשֶ

וְכָל ְקָבָריו ֵהם ֻסלָּמוֹת

וְִאם ַרק נְַטּפֵס ֵמֵעֶבר

לָּנוּ כָּל ָהעוֹלָמוֹת. ׁשֶ

לְֵמיַטב ֲהָבנִָתי,

ַהדָָּבר ַהּטוֹב בְּיוֵֹתר לֲַעשׂוֹת בְִּבִרית ַהּמוָֹעצוֹת ָהיָה

ֲאנִי אוֵֹמר לְִהזְדַּיֵּן, ֲאנִי ִמְתכַּוֵּן לְִהזְדַּיֵּן, וּכְׁשֶ

לֲַעשׂוֹת ַאֲהָבה.

וְַהּטוֹב בְּיוֵֹתר לֲַעשׂוֹת בְַּאְרגֶּנְִטינָה ׁשֶל ַהגֵּנֵָרלִים ָהיָה

יָרה, וַּבּזֶה ֲאנִי ִמְתכַּוֵּן לִכְּתֹב ׁשִ

ֵּר ַאֲהָבה. לְדַב

יְסִטית ָהיָה וְַהּטוֹב בְּיוֵֹתר בְִּאיַטלְיָה ַהפָׁשִ

לְצַיֵּר ֵאיזֶה פְֶרְסקוֹ אוֹ גְָּרפִיִטי, וֲַאנִי ִמְתכַּוֵּן

לְַהְראוֹת ַאֲהָבה.

וְּביַּפָן ַהּפְִסיכוִֹאיְמּפְֶריָאלִיְסִטית ַהּטוֹב ָהיָה

ֶבת זַאזֶן, וֲַאנִי ִמְתכַּוֵּן לָׁשֶ

לִׁשְהוֹת בְַּאֲהָבה.

וְּבגְֶרַמנְיָה ַהִהיא,

לְַהְרבִּיץ טוָֹקָטה ַעל עוּגָב, וֲַאנִי ִמְתכַּוֵּן

ִמיַע, לְַהְרִעים וּלְַהְרִעיף ַאֲהָבה. לְַהׁשְ

ו, לְֵמיַטב ֲהָבנִָתי, וְכָאן וְַעכְׁשָ

ַהדָָּבר ַהּטוֹב בְּיוֵֹתר לֲַעשׂוֹת הוּא

לֱֶאהֹב, וֲַאנִי ִמְתכַּוֵּן

לֱֶאהֹב.

גיליון #00015שיעור בהבנת הנורא והמוטב

1

מוּזָָרה

ָאּמָנוּת ַהדּוֹרוֹת ָהִראׁשוֹנִים ׁשֶל ַההוֹמוֹ ַסּפְיֵנְס

וְגַם

ָאּמָנוּת ַהדּוֹרוֹת ָהַאֲחרוֹנִים ׁשֶל ַההוֹמוֹ ַסּפְיֵנְס

מוּזָָרה.

בַּּקְצָווֹת נְִרֶאה ׁשֶ

ָאּמָנֵי ַהּמִין ִמְתַאּמְנִים בְּמוּזָרוּת.

נָּה בַּּקָצֶה ָהֶאָחד כִּי ַרק ָעלוּ ִמן ַהדְָּמָמה ַהּמְׁשֻ

נִי כִּי. ֵ וַּבּקָצֶה ַהּשׁ

2

בְִּסכּוּם כְִּמַעט סוֹפִי, ָהיָה יֹפִי.

ַההוֹמוֹ ַסּפְיֵנְס ָהיָה יֹפִי ׁשֶל ַחיָּה

וְַהַחיּוֹת ָהיוּ יֹפִי ׁשֶל ֵרַאְקצִיָּה

וְָהֵרַאְקצִיּוֹת ָהיוּ יֹפִי ׁשֶל ֶחלְִקיִקים

ל ּתְַרגִּיל. וְַהֶחלְִקיִקים ָהיוּ יֹפִי ׁשֶ

ָהיָה. ֵאיזֶה יֹפִי ׁשֶ

3

וְַעּתָה ֲחדַר ַהּמַדְֵרגוֹת ַמְמִריא ֵמַהּמִגְדָּל

וְַאּתָה ְמַטּפֵס כִּי ַאּתָה

בְִּטּפוּס ּתוֹפֵס ַאְרכִיֶטְקטוָּרה. ִטיּפוּס ׁשֶ

כְּבוֹד ָהַאדְִריכָל, ְרֵאה: ַאּתָה בֲָּענָנִים!

ֲאָבל ַהיּוֹם בִָּהיר בִָּהיר בּוֵֹהק.

ֶמׁש לַָעּמִים! ָאז כְּבוֹד ָהַאדְִריכָל: ֱהיֵה לְׁשֶ

ֲאָבל ָהִעיר ָהִעיר חוָֹסה

בְּצֵל ִמפְַעל ַהּמֶלֶט ַהגָּדוֹל.

וְִּעים בְּקוֹל גָּדוֹל: ֶביָה ְמׁשַ ּתוֹׁשָ

ַהּמְַהנְדֵּס! ַאּתָה רוֹצֶה לְִבנוֹת

ִקְריָה לְלֹא קוֹרוֹת,

ִקְריַת ֱהיוֹת,

ֵּי ּפוֲֹעלֵי ִמפְַעל ַהּמֶלֶט ַהגָּדוֹל? ַאךְ ָמה לְגַב

וְַאף ַאּתָה ֱאמֹר לֶָהם: ֵאין בְָּעיָה.

בְּצֶֹמת ַרְמלֹד

נִפְּתַח ְסנִיף ּפִּתוַּח לַּמִין ַהּמְקוִֹמי.

ֵמֵעֶבר לַכְִּביׁש

ֲעבוּר יַלְדֵיֶהם

נִפְּתַח ּתֲַחנַת ִטּפַת ָחלָל.

גיליון #00006אדריכלות המין
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א. אוָֹדה לְיַָדי
יִּדָּלְקוּ ָהאוֹרוֹת ַהגְּדוֹלִים לִפְנֵי ׁשֶ

ֲאַבּקֵׁש לְהוֹדוֹת לְיָדַי ַהדְּלוּקוֹת ַעל ַהכְֵּאב,

בְּמוֹ יָדַי, ֵרפָה ׁשֶ ְׂ ַעל ַהּש

ַהְמַביְּמוֹת אוִֹתי כְַּמְריוֹנֵָטה נְִסֶהֶרת ַעל חוּט ַהלַּיִל,

ַהּמוְֹתחוֹת לֵילוֹת לִכְדֵי יַּמוֹת טוְֹבָענִיּוֹת,

ַהּמְַמִחיזוֹת יִּסוִּרים בֵּין ַאׁשְמוּרוֹת.

ר ּתָרוֹת נָָהר ׁשֶל ֵאׁש וְלֹא עוֹגְנוֹת יָדַי ְספִינוֹת דּוֹלְפוֹת ֲאׁשֶ

ִקיפוֹת ַעל ַהגָּדוֹת ֵהן מוֹ יָדַי. ַרק ַמׁשְ

ּתִדָּלֵק נְִבֶרׁשֶת ַהּמְצוּלוֹת וְלִפְנֵי ׁשֶ

בְּמוֶֹהן ָאצִיף ּתוֹדָה לְמוֹ יָדַי, ׁשֶ

נִּסוּ ַרק לֱֶאחֹז בְַּחיַּי

בְּמוֹ יָדַי נִּפַצְּתִי לְִרִסיִסים. ׁשֶ

נִּסוּ ַרק לֱֶאחֹז בֱֶּאֶמת וְּבָתִמים

דַָּחְקּתִי בְּעוֹלָם ׁשֶל צְלָלִים. בַַּחיִּים ׁשֶ

יָדַי ַהכּוֲֹאבוֹת ִמבְּלִי לְִתּפֹס כְֵּאב,

ַהגּוְֹססוֹת וְֵאין לְֵאל יָדָן לֲַהגוֹת בְּמוִֹתי.

נָה ֵ ִהדִּירוּ ֵמֵעינַי ֶאת ַהּשׁ וְתוֹדָה לְמוֹ יָדַי ַעל ׁשֶ

לֹּא ֶאֱחלֹם ַעל גִּדְֵמיֶהן ׁשֶ

בֲַּחלוִֹמי וּבוֹ ֲאנִי מוּל כָּל ַהּטוֹב וְַהיָּפֶה

ֵאין בְּיָדִי לְַהֲחזִיק, לֹּא אוּכַל לְִתּפֹס וְׁשֶ ׁשֶ

אוּלַי ַרק לָגַַעת.

ב. ִאגֶֶּרת לַצָּפִים
ְׂחוֹת, בַּיָּם ַהּזֶה ֲאנִי לֹא יוֹדֵַע לִש

ִחיִתי ַמּמָׁש, ֲאָבל ָׂ וְּבֶעצֶם ִמיַָּמי לֹא ש

בַּיָּם ַהּזֶה ֲאנִי טוֵֹבַע בְִּמיָֻחד.

ִהְתַהּפֵךְ ָעלַי ׁשוְֹקִעים. ֲאנִי וְגוּפִי ׁשֶ

ָהפַךְ ָעלַי עוֹרוֹ, גּוּפִי ׁשֶ

נְִּתכַּּסָה ֲחַבְרבּוּרוֹת, ׁשֶ

גּוּפִי ַהלָּז וְָאנֹכִי ׁשוְֹקדִים

בְּלִּמוּדֵי ָהָרע.

ִאים ֵמַעל גַּלִּים ַרק בְִּמַעט ָׂ וְַאַחי ַהּמְצוֹפִים ַהנִּּש

ִאים ֵמַעל טוְֹבִעים ַרק כִּי טוִֹבים ֵהם ַהַחיִּים, ְׂ ַהּמְִתנַּש

ּפְָרׁשוּ לִי זֹאת:

ַמהוּ טוֹב ִאם לֹא ְמלֹא ֵראוֹת ַחְמצָן

וַּמה ּמוָּטב ַחנְָקן ִמן ַהּמֵיָמן

וְכַּמָה טוֹב לָצוּף וְָהֲאדָווֹת ְמַסנְוְרוֹת

לֹּא ּתְִרֶאה בַּּמְצוּלוֹת ֶאת ְמצוַּקת ַהלֹּא צָפִים ׁשֶ

ְּךָ בֲַּאֵחִרים. לֹּא יְִטבַּע לִב ׁשֶ

יומן מחלה

בִּּתִי,

ָאיֹם

בִּעוֵּתי יוֹם

נֵינוּ. אוֲֹחזִים בִּׁשְ

בְּפֲַאֵתי ֲחלוֹם, ִמדֵּי בֶֹּקר,

ַאְתּ נִצְֶמֶתת ֵאֶבל בְֻּחְרׁשַת ָהֳאָרנִים

וֲַאנִי ּפוֹנֶה לְִטְמיוֹן.

וַּמה צּוֹפְנוֹת לָךְ ְמָחִטים?

ּמְַחלְֵטר כְּלֻלְיָן, ָאִביךְ לֵצָן, ׁשֶ ׁשֶ

י ִמְתַהלֵּךְ ַעל ֶחֶבל דַּק לְֵעֶבר ֲאַבדּוֹן. וְַרק ְבּקׁשִ

ּתָלוּי ֵמַעל ְתּהוֹמוֹת ׁשֶל גְֻּאלָּה,

הוּא ֵאינוֹ נְִסָמךְ ַעל דָָּבר

ּפְָרט לְצְַעדּוֹ ַהּמוָּעד לִנְפִילָה

נּוָֹטה לוֹ ַהכְִּבידָה. וְלֶַחֶסד ׁשֶ

בִּּתִי,

נִפְנֶה ֵמַהֲחלוֹם. ַאּתְ לַגָּן

ֵמךְ וּלְֶמְחָקִרי: וֲַאנִי לַּקֶָתדְָרה ַעל ׁשְ

כֵּיצַד נִָביא עוֹד יְלָדִים כָּזֶה ֲחלוֹם

וִּמי יִדְקֹר לִי ְמָחִטים לְָמַסכִּים

לֹּא ּתְִרִאי בְִּעוְרוֹנִי ׁשֶ

יָדִי דְּרוּכָה לְפָנַי כְִּמחוֹג ַהגְַּרדֹּם

ַעת לַיְלָה נְִבֶעֶתת כְּיָדֵךְ ַהדַּּקָה בִּׁשְ

ֶאּפֹל. ֵאינִי ַמֲאִמין בְּדָָבר ֶאלָּא ׁשֶ כְּׁשֶ

גיליון #00016בריאה: מוקדם
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נדב נוימן

ג. זְִריָחה
ָהרוֹפְִאים לֹא יוֹדְִעים לְַהְסבִּיר,

נָה לֹא יוֹדַַעת לָבוֹא, ֵ ַהּשׁ

ָהעוֹר לֹא יוֹדֵַע ָמזוֹר

וְַהגּוּף לֹא יוֹדֵַע נַפְׁשוֹ.

וֲַאנִי, לֹא יוֹדֵַע,

ֵאדַע? ִמי ֲאנִי ׁשֶ

בְֶּאְמצַע ַהּסוֹף, ֲאנִי ׁשֶ

נַָּקף בִּי עוֹד לַיְלָה, ׁשֶ

נִּדְַקְרּתִי ְמחוֹגִים דַּּקִיִקים, ׁשֶ

ׁש, בּוֹׁשֵ ַחר ׁשֶ ַ ָעוֹת ַעד לַּשׁ בּוַֹסְסּתִי בְַּמדְֵמנַת ַהּשׁ ׁשֶ

ֵאדַע? ִמי ֲאנִי ׁשֶ

ֶמׁש ֶ ּתֵדַע ַרק ַהּשׁ

יַרת צִּפֳִרים וּכְֵאב זוַֹרַחת דֶֶּרךְ ָעִבים ֲאפִֹרים וְׁשִ

וָּבא ַהיּוֹם.

וַּי, אוֹ: עוֹד יוֹם ֵמַהיִָּמים ַהחוֹלִים ַּ ד. ַאֲחִרית ד
ִמּתְַסִמינֵי ַהּמֲַחלָה:
ֹ יל עוֹרו ִ ָהעוֹלָם ַמּשׁ

ָבֵבי עוִֹרי וּפֵרוֵּרי ֲארוַּחת ַהבֶֹּקר וְִקלּוּפֵי ָהעוֹלָם, ׁשְ

ִמְתַקבְּצִים לִצְִביֵרי ּתְבוָּסה.

גָּלְַקְסיוֹת כְּנוּעוֹת ִמְתּפַּזְרוֹת

בְּאוֹר ַהבֶֹּקר

ַעל ִרצְּפַת ִמְטבָּח

נִּפְּתָח ַחלּוֹן. כְּׁשֶ

ַהיּוֹם – כָּךְ גַָּמלְּתִי בְּעוִֹרי ַהּמָט־

ֶאצְלַח לְעוֹלַם ַהַחיִּים.

יט יָדִי וֲַאַקוֶּה ֶאֱחזֶה בְּנִפְלָאוֹת, ַאף אוֹׁשִ

ֶטֶרם ָאׁשוּב לְִמּטִָתי ַהנְִּבצֶֶרת

לִיצוֵּעי ּפִּסוֹת ַחיֵּי ַהנְַּמִקּים.

כִָּבי בַּיִָּמים ֲאנִי כּוֹפֵר ַעל ִמׁשְ

וַּבלֵּילוֹת עוִֹרי בּוֵֹער וֲַאנִי ְמכַּפֵר

ר ָאַהְבּתִי. וְּמקוֹנֵן ַעל גּוּפִי ֲאׁשֶ

וְכַּמָה ְסָתִמי ַהיָּגוֹן,

וְכַּמָה ְסָתִמית ַהכְּפִיָרה,

וְּסָתם ַהכַּּפָָרה וְּסָתם ֲאנִי,

לֹּא ָהיִיִתי לֹא טוֹב וְלֹא ַרע ׁשֶ

ֶאּתֵן בָּעוֹלָם וְָהָאָבק ׁשֶ

לֹא יוֵֹתר ְמַעּטֵׁש ִמּזֶה ׁשֶל כֻּלָּם.
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ר ִמּמְַעגָּלִים ַהִאם לֹא ָעדִיף ָקו יָׁשָ

ַהִאם לֹא ָעדִיף לְִהְתבּוֹנֵן כְּמוֹ ֲעגָלִים

ֵמֲאׁשֶר לָלֶכֶת כְּמוֹ צֹאן?

ּזֶה ַרגְלִי( )וְזֶה לֹא ּפָחוֹת ָאסוֹן כְּׁשֶ

ַהִאם לֹא ָעדִיף כָּחֹל גָּדוֹל ַעל ּפְנֵי לְִקרַֹע

ֶקע וְַהּטְחוֹל כְֶּהְרגֵּלֵנוּ? יׁשְ ֶאת ַהּקִ

ּ ַהִאם לֹא ָעדִיף לְהוֹדוֹת בְִּתבוָּסֵתנו

יר ַמבָּט ּמוּׁש בְֵּמָטפוֹרוֹת? לְַהיְׁשִ בְּׁשִ

י... ַהִאם לֹא ּתֵלְכוּ ַאֲחַרי –  ֶאל ָהֱאנוֹׁשִ

ֶמׁש ֶ ַהּשׁ לֹּא. בְִּמיָֻחד לֹא בַּצֳָּהַריִם, כְּׁשֶ וַדַּאי ׁשֶ

ּ ְמִמּסָה ֶאת ַהכַּוָּנוֹת ַהּטוֹבוֹת ׁשֶל נְׁשוֵֹתינו

יּוֹׁשְבוֹת וְחוֹׁשְבוֹת ֵהיכָן כְּדַאי ָהֶעֶרב. ָמָחר ׁשֶ

ן. כְָּבר ִסּפוּר ַאֵחר. ַקל וָחֶֹמר ֶאֶמׁש. ַאל ּתְִהיֶה ַרגְׁשָ

ַהּסֶנְִטיֶמנְָטלִיּוּת ַמּזִיָקה לַּסְֵקס־ַאּפִיל,

ן, כְּדַאי ֲהֵרי ֵאין ֵאׁש לְלֹא ָעׁשָ

לִלְמֹד ֵאיךְ לְָהכִיל, וּכְָבר לְִהְתכּוֹנֵן לַלַּיְלָה.

כְּדַאי לָּה. וְַאּתָה –   ִהיא יוֹדַַעת ׁשֶ

ֵאינְךָ מוֹצֵא ֶאת ּתַפְִקידְךָ, ְמלֵַהג

בְַּעצְְמךָ ַעל ִמיכֶּלְַאנְגֶּ'לוֹ בְִּמִסבּוֹת בַּיִת

ים יִרים ַהֲחדָׁשִ חוֹלֵף ַעל ּפְנֵי ָהֲעׁשִ

ֵהם ֵאינָם ְמׁשוְֹרִרים, יוֹדְִעים לְִטעֹם כַּזַּיִת

דֵּי הוֹלֵךְ וְנְֶעלָם וְלֹא לְִטרֹף ֶאת ָהעוֹלָם, ׁשֶ

לַם ּזָכְַרּתָ, כְִּאלּוּ ּתַם־נִׁשְ ֶ כְּמוֹ כָּל ַמה ׁשּ

ים. בֵּינְךָ לֲַאנָׁשִ ֶ ַמה ׁשּ

גיליון #00007בדבר אהבתו הפתטית של ג'

וְַהּזֶה ׁשֶל נִיצוֹץ

לֹּא נִצַּת בְּדֶׁשֶא ָרטוּב ׁשֶ

עוֹלָמוֹת ְקַטנִּים ׁשֶל ַמיִם

ַאלְפֵי צְָבִעים ִאם ַמבִּיִטים ַמּמָׁש

פִיפָה, בִּגְִחינָה בִּׁשְ

ִטּפוֹת ַטל נְִקווֹת

ְּהוֹנוֹת בֵּין דֶּׁשֶא לַב

כָּל צַַעד ָמַסךְ אוֹר דַּק

כָּל צַַעד ָמַסךְ אוֹר דַּק 

כַּּמָה ָמַסכִּים כֵָּאלֶּה

בָּעוֹלָם ַהּזֶה ַמּמָׁש

ַמּמָׁש ַהּזֶה בָּעוֹלָם ַהּזֶה

ַמּמָׁש ַהּזֶה

גיליון #00005שממה
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גיליון #00015

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(

אני אבלע אתכם אמרו המים

בְּצִדֵּי ַהכְִּביׁש בֵּין ּפִּתוּלִים

ַמיִם ָ ָהֵעצִים קוְֹבִעים גְּבוּל דַּק ִעם ַהּשׁ

וְַהכָּחֹל ַהיָּרֹק ַהּזֶה ַמזְכִּיר לִי

ֶאת ָהַאלִּימוּת ָהַרצְָחנִית ׁשֶל ָהַאצּוֹת ַהּזְִעירוֹת

ֶמׁש ֶקׁשֶר רוֹת ִעם ׁשֶ צָפוֹת בַּיָּם לְלֹא ַמפְִריַע, קוֹׁשְ

ים ִמלְיוֹן ִקילוֶֹמֶטר ׁשֶל ִעְסָקה ִ ֵמָאה וֲַחִמׁשּ

ָאנֹכִית ׁשֶל ֻסכָּר ּתְמוַּרת ַחְמצָן, בְּדֶֶרךְ ַאגַּב.

ֲאנִי ַמְמּתִיק ֶאת ַהּקָפֶה ֲאנִי חוֹׁשֵב ַעל זֶה כְּׁשֶ

בַּחוּץ ָרִקיַע ִמְתַענֵּן בְּמוֹלֵקוּלוֹת ַמיִם ִמן ַהיָּם,

פוֹטוֹן נוֹׁשֵק לִכְלוֹרוֹפִיל וְַחיְדַּּקִים ֵמִתים בֲַּהמוֹנִים.

ָהַאצּוֹת אוְֹמרוֹת ַמְהּפֵכַת ַחְמצָן, ֶאפְׁשָר לְִקרֹא לָזֶה ָאסוֹן.

בַּחוּץ מוִֹריק ַהדֶּׁשֶא בְִּתזְכֶֹּרת לִנְִסיגַת ַהּמַיִם ֵאי ָאז.

ַאּתְ ׁשוֶֹאלֶת ֵאיךְ ָהיָה בֲָּעבוֹדָה.

בְֵּסדֶר גָּמוּר. ֲאנְַחנוּ יְצוִּרים ֲאוִיָרנִיִּים.

גיליון #00007יצורים אווירניים

ַהּקוֹלִיבְִּרי וְַהצּוּפִית בּוֲֹהִקים בְּטוְּרִקיז

יוֹנְִקים צוּף בְַּמּקוֹר ְמֻאנְָקל,

וְּמפְַרּפְִרים כְּמוֹ ֶחֶרק

לֹּא יוֹדֵַע ׁשֶהוּא נִפְָרד. ׁשֶ

ּ ֲאנְַחנוּ זִִהינוּ זֶה בָּזוֹ ֶאת ַעצְֵמנו

וְִהּסְַקנוּ ִמכָּךְ נֶצַח.

ּפֶלֶא הוֹצִיא ֵמִאּתָנוּ קוֹלוֹת זִֵהים

נִפְנַפְנוּ בְֵּאָבֵרינוּ בְֵּתאוּם

וְֵהַרְחנוּ ֶאת ַהגּוּף כְֶּאָחד.

ָאנוּ בְּנֵי אוֹתוֹ ַהּסוּג. ָטִעינוּ לֲַחׁשֹב ׁשֶ

ּזוֹ ֵאבוֹלוּצְיָה ִמְתכַּנֶֶּסת. לֹא ֵהַבנּוּ ׁשֶ

ָּׁשָה ַעד ַהיּוֹם עוֹלִים לַיַּב יֵׁש דָּגִים ׁשֶ

וִּמְתַהלְּכִים לְפֹה, לְׁשָם.

ַחד ֵהם ֶאפְׁשָר לֲַחׁשֹב ׁשֶ

ׁשֶת ַאךְ ַהּמְַסָקנָה ַהּמְִתבַּּקֶ

ֵהם זְקוִּקים ִהיא דַּוְָקא ׁשֶ

לְִסִביַבת ִמְחיָה ַאֶחֶרת.

גיליון #00009אבולוציה מתכנסת
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)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

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



118

208

119

208

חורף 02021-2 גיליון 00017

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-

נח אנגלהרד

דַּת ֵעץ ַעל ָהִרצְּפָה ׁשִ

דַּת ָהֵעץ כַּד ֶחֶרס ַעל ׁשִ

בְּכַד ַהֶחֶרס ֲאדָָמה

וָּבּה צוֵֹמַח ּפוֹטוֹס

ָׂר ָעלִים ָעה ָעש בֶּן ּתִׁשְ

בְָּתֵאיֶהם כְּלוֹרוֹּפְלְַסט

ַהּמֵכִיל כְּלוֹרוֹפִיל

בְּלִבּוֹ ָאטוֹם ַמגְנֶזְיוּם ׁשֶ

נִּתָז־נִּתָךְ ִמּסְָערוֹת

ָמׁשוֹת ְרחוֹקוֹת בִּׁשְ

פָה. ָׂ ֶרפֶת ַהּש ְׂ ׁשָם נִש

ֶמׁש ֶ אוֹר בָּא ֵמַהּשׁ

ים ִ עוֵֹבר ֵמָאה וֲַחִמּשׁ

ִמלְיוֹן ִקילוֶֹמֶטר

דֶֶּרךְ ּתְִריֵסי ַהַחלּוֹן

ֲעשׂוּיֵי ַהּפְלְַסִטיק

צוֵֹבַע ֶאת ַהּפוֹטוֹס

ּפַּסִים ׁשֶל אוֹר וְצֵל

פוֹטוֹן בּוֹדֵד יוֵֹרד

ַעל ְקצֵה ֶהָעלֶה

ַהּקָרוֹב ֶאל ַהַחלּוֹן

ַמפְִריד ָאטוֹם ֵמיָמן

בְּכִירוְּרגִּיָּה ּפִינְצִֵטית

ֲעָרה ַׂ ַּע ַהדַּּקָה ִמּש בֶָּאצְב

ַמל ֵמנִיַע ּפִיצוּצִים ַחׁשְ

בַּּטֶַבע ֵאין ַאף אֹזֶן ׁשֶ ׁשֶ

מַֹע. ּתוּכַל אוָֹתם לִׁשְ ׁשֶ

ִמּתוֹךְ ַרַעׁש ַהּמִפְָעל

ַהבִּלְּתִי נוֹדָע לְִאיׁש

ֻסכָּר ָמתוֹק ִמּסֻכִָּריָּה

ִמכָּל ׁשוֹקוֹלַד ָחלָב

נֱֶאָרז ָאז לְֻתּמוֹ

בֲַּעִטיפַת ַהּפוֹטוֹס

ֶקט ַהצּוֵֹמַח לוֹ בְּׁשֶ

ִאיׁש ַמְבִחין בְּלִי ׁשֶ

בְּקוֹנְְסּפִיַרצְיָה בֵּין־גָּלְַקִטית

בֵּין־ִמינִית

בֵּין כּוֹכִָבים ֵמִתים

ַחיִּים וְצֶַמח

ַהּמֻצָּג לְַרֲאוָה

דָּה זוֹלָה ֵמֵעץ ַעל ׁשִ

ֵּר גַּם ָעלָיו יֵׁש לְדַב ׁשֶ

קונספירציה בין־גלקטית בכד חרס 
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לְִהְתַרּסֵק ִעם ָמטוֹס יוֵֹתר כּוֵֹאב לְִהְתַרּסֵק

בְּלִי ָמטוֹס ֲאָבל בֱֶּאֶמת ֲהכִי כּוֵֹאב לְִהְתַרּסֵק

בְּלִי ֲאדָָמה ַרק ַטיָּס ְמיֻּמָן בְּיוֵֹתר יָכוֹל לְִהְתַרּסֵק

ֵאר בַַּחיִּים ָ בְּלִי ָמטוֹס וְּבלִי ֲאדָָמה וֲַעדַיִן לֹא לְִהׁשּ

ׁשוּם דָָּבר כְָּבר לֹא יֲַעצֹר אוֹתוֹ ִאם הוּא רוֹצֶה לְִהְתַרּסֵק

הוּא יְִתַרּסֵק גַּם ַעל ּפָחוֹת ִמגְַּרגֵּר ׁשֶל חוֹל כִּי ִהְתַרּסְקוּת

ִהיא כְָּבר ּתְפִלָּה ֲעבוּרוֹ 

גיליון ¤#00009

ֵמַעל גַֹּבּה ּפְנֵי ַהיָּם 

ֲאנִי ַמבִּיט בֲַּאהוָּבִתי

ּתֵדַע ׁשֶ וְקוֵֹרץ לָּה ׁשֶ

ֲאנִי ַמבִּיט בָּּה ֵמַעל 

גַֹּבּה ּפְנֵי ַהיָּם וֲַאנִי

קוֵֹרץ לָּה ּפַַעם נוֶֹספֶת 

יֵּׁש גַּם ִמּתַַחת  ּתֵדַע ׁשֶ ׁשֶ

ּתֵדַע לְגַֹבּה ּפְנֵי ַהיָּם ׁשֶ

גיליון ¤#00010

הוֹ ַהַחיִּים

בֱֶּאֶמת 

ֵחן־ֵחן לָכֶם

ֲארוּ ּפֹה  ָ ִהּשׁ

ּ ַרק ּתְִרצו כַּּמָה זְַמן ׁשֶ

בְּלָאו ָהכֵי 

כְָּבר יֵלְכוּ ֲאֵחִרים 

ּ יֵלְכוּ, יָבוֹאו

לָּמָה לֹא 

לֹא לָּמָה

גיליון ¤#00004

לאמי

ִאם לֹא ּתֵלְכִי ׁשוּב ֲאנִי אוֵֹמר לָךְ ׁשֶ

ׁשוּם דָָּבר כְָּבר לֹא יוּכַל לָלֶכֶת

ִאיׁש לֹא יֵצֵא ֵמַהדֶּלֶת

ׁשוּ לְִהְתבַּיֵּת ַחיּוֹת ַהּטֶֶרף יְַבּקְ

ֶהוּ ַאֵחר יְִהיֶה ּתְנוָּעה ַמׁשּ

יָמה אוּלַי־צִלְצוּל, אוֹ ֶרֶטט־נְׁשִ
ֲאָבל ׁשוּם דָָּבר כְָּבר לֹא יֵלֵךְ

יִצְַעד־בַּדֶֶּרךְ־ַהנְִּמּתַַחת

ִאם לֹא ּתָׁשוִּבי ֲאנִי אוֵֹמר לָךְ ׁשֶ

ׁשוּם דָָּבר כְָּבר לֹא יוּכַל לָׁשוּב

ְרַקע נִפְֶרֶמת כְּמוֹ חוָֹמה ַהּקַ

ָהַרַעׁש נְִבזֶה, ַהּתְאוָּרה מוּזָָרה

הוּ ְמנַּסֶה וְׁשוּב מוֵֹעד ֶ ַמׁשּ

כִּי ׁשוּם דָָּבר כְָּבר לֹא ָחׁשוּב

ִאם לֹא ּתְנַּסִי־בְַּעצְֵמךְ 

ַחר־ּפְִעיָמה ֲאִרי־ּפֹה־לְַבדֵּךְ־בְּׁשַ ָ ִאם־ּתִׁשּ

ִאם לֹא לָךְ  ֲאנִי אוֵֹמר לָךְ ׁשֶ

ִאיׁש לֹא יוּכַל לוַֹמר עוֹד דָָּבר

גיליון ¤#00009
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לֹּא יָבוֹא לָעוֹלָם ׁשֶ

לָבוֹא לְעוֹלָם

לְפֶַתע

 

ֵאר ִבְּמקוֹמוֹ ָ יִּׁשּ ׁשֶ

ֹ ַהִחיצוֹנִי לְַעצְמו

לְֶרגַע

 

ׁשָם ֲאנִי בְִּמקוֹמוֹ

ֹ עוֹלֵל ְבַּחדְרו

בְּפֶגַע

 

עוֵֹמד ְבּפִנַּת ַהּפִנּוֹת

וְזוֵֹקף וְסוֹפֵר 

ֵבַע  ָׂ וְש

 

ְקצָת ָאז דָּגָן ָאכַלְּתִי   

וְּקצָת דַּגְדְּגָן   

בַּנֶּגַע

 

ַהגָּדֵל ַהגְדֵּל ַהגְדֵּל 

בְּתוֹךְ ַהּתוֹךְ 

וְַהּקֶַרע

 

ֲחִקים  ַׂ ַרק ֲאנְַחנוּ בַּגָּן ְמש

ּ ֲחִקים בְֲּאנְַחנו ַׂ ְמש

כְּפֶׁשַע:

 

ִמי מוֹצֵא ֶאת נַֹח ִראׁשוֹן?

וִּמי מוֹצִיא ֶאת נַֹח

ִמנֶַּטע?

 

ּ יָד בְּיָד נְַחלֵּק בֵּינֵינו

ּ ֶאת ַאְרבַּע יָדֵינו

וְֶקַטע

 

נוָֹסף וָּבִריא ְמאֹד ִמגּוּף 

ִהְתַמּזֵג ִעם ָה ׁשֶ

ֶרַקע

 

גיליון #00014משחקים באנחנו 

ִאלּוּלֵא ָהיִיָת טוֹב ִעם ִאּמָהוֹת 

כַּנְִּרֶאה לֹא ָהיִיָת טוֹב ִעם בְּנוֵֹתיֶהן 

כֵּן ִאלּוּלֵא ָהיִיָת טוֹב  ׁשֶ

ִעם ִאּמָהוֹת, ָהיִיָת אוֵֹמר טוֹב, 

לְפָחוֹת יֵׁש ִאּמָא.

ָם וְַעד לְַהגִּיַע  וִּמׁשּ

ֶאל בְּנוֵֹתיֶהן 

יֵׁש ִמְסדְּרוֹן וְ

רוִּתים וְ ׁשֵ

ְ ֶחדֶר ֵארוַּח ו

ֶחדֶר הוִֹרים וְ

יֵׁש ִאּמָא.

ֲאָבל, ָמה ִאּתָךְ?
ְ כֵּן, ָמַתי לָך

יְִהיֶה ֶחדֶר? ַאּתָה

ׁשוֵֹאל טוֹב ְמאֹד

ֲאפִלּוּ ְמצֻיָּן

פָה ָ ּׂ ַאּתָה ׁשוֹלֵט בַּש

ׁשוֹלֵט בַּּסִיטוַּאצְיָה

נִכְנָס ֶאל ַהֶחדֶר וְאוֵֹמר טוֹב

יָרן, ל ׁשִ ָאז ַאּתְ ִאּמָא ׁשֶ

לָּּה ַאּתְ ִאּמָא ׁשֶ טוֹב ׁשֶ
כֵּן, ְמצֻיָּן, ֲאָבל ַמה יֵּׁש לָךְ

יָרן,  ל ׁשִ לְַהצִּיַע? ַמה יֵּׁש לָךְ, ִאּמָא ׁשֶ

יָרן,  ל ׁשִ יָרן? ָהעוֹלָם הוּא ִאּמָא ׁשֶ ֵמֵעֶבר לְׁשִ

יָרן. וְַאּתֶם ׁשִ

גיליון ¤#00010
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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

גיליון #00015מרלון ברנדו יִּפֹל כְִּמַעט בְַּאַחת וִיַסיֵּם

ָחק וְַהכֵּיף ְׂ ֶאת ַהּמִש

וְַהּטֶַבע

 

ְּעוַֹתי אוֹ: ֲאמוֹלֵל בֵּין ֶאצְב

ֵאִריּוַֹתי  ֶאת ׁשְ

ֶפַע ּשׁ ׁשֶ

 

ֹ ַטף־לַָטף בּו ָהעוֹלָם ׁשָ

וְיַגְלִיד בַּגְרוּתוֹ

כְּפֶצַע

 

ווּׁש ווּׁש קוֵֹראת ַאַחת

ֵמַהּמַגְלֵׁשָה לְַאַחת

ּמֵָתה ׁשֶ

 

גַּם כֵּן ְמאֹד לְִהְתגַּלֵּׁש

ׁשָם לְַמְעלָה ׁשָם אוֹ 

ּמָא ׁשֶ

 

ָקלָם  יְִקְרסוּ ּתַַחת ִמׁשְ

ַקל נוֹזֵל ַהדָּם  וִּמׁשְ

בְּצֶָמא

 

לְעוֹד וְעוֹד וָעוֹד ְמאֹד

ׁש וְָאז גַּם וְָאז כְָּבר ׁשֵ

ַבע  ׁשֶ

 

ָהָרִקיַע לֹא ֵמִאיר 

לֹא ֶחצְיוֹ וְַאף לֹא

ֶרַבע

 

ו בָּא לַּסוֹף  ַעכְׁשָ

לָבוֹא לְַבּסוֹף

וְצֶַבע

 

חֹר ִמּפֶָחם  ַהגָּן הוֹפֵךְ לְׁשָ

ל חֹר ׁשֶ לְׁשָחֹר, ׁשָ

ֶקַבע
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ֲאנִי לֹא צִָריךְ

ֶאת כָּל ַה

ֲחגִיגָה ַהּזֹאת ׁשֶ

נְִּקֵראת ַחיִּים

ַמְסּפִיק לִי

ַהדֶּלֶת ּתִּפַָתח ׁשֶ

וְּבקוֹל יַלְדִּי

ַאל ִמּמִפְּתַן ַהדֶּלֶת ּתִׁשְ

ָאה ַאּתָה

בְּכָל זֹאת

ֲעדַיִן ּפֹה

וְּבקוֹל ַאבִָּהי ֶאֱענֶה

ֲעדַיִן ֲאנִי

וְַהדֶּלֶת ּתִּסָגֵר

בכל זאת כְִּאלּוּ ָהעוֹלָם ָהיָה 

ְמֻסדָּר כְּמוֹ דּוִֹמינוֹ

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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כַּּמָה ֲאנְַחנוּ ְמנֻּמִָסים.

כַּּמָה לֹא יָכֹלְנוּ לְדַלְדֵּל ֶאת ַהזְַּמן.

ֲאנִי נְִסּפֶגֶת ִמחוּץ לְַעצְִמי.

לִּי. ׁש ׁשֶ ָעה ׁשֵ לְּךָ נְִמצִָאים בְּׁשָ ים ׁשֶ ַהנְָּחׁשִ

יִרים. יר ׁשִ ָרצִיִתי לָׁשִ

לְכֻלָּם ִמלְַּבדִּי יֵׁש לְפָחוֹת ִמְרּפֶֶסת ַאַחת.

דֶה ִבּלְַבד ָׂ ָׂדֶה, וְּבתוֵּתי ַהּש נִזְכְַּרּתִי ְבּתוֵּתי ַהּש

ׁשֶל ָמַרת ַאלְטוֹן.

ִקּלַּפְּתִי ֵמַעצְִמי ָהיוּ כְִּתֵמי ׁשוֹקוֹלָד. ֶ ַמה ׁשּ

ֵאינִי זוֹכֶֶרת ָמַתי ֵהם נְִקְרׁשוּ ַעל עוִֹרי.

נִי. ֲאנִי ְמַחֶבֶּבת ֶאת ֶמזֶג ָהֲאוִיר ׁשֶל יוֹם ׁשֵ

לִּי? לָּמָה לֲַאֵחִרים ֵאין ׁשִעוּל כְּמוֹ ׁשֶ

גיליון #00009שים לב

ּמְִתַהּפֵךְ לְָאחוֹר ּתִָמיד ַרק ֶאָחד ֵמִאּתָנוּ ְמנַצֵַּח כְּׁשֶ

ִבּזְכוּת ַהּמֲַחלוֹת ַהנֲַּעלוֹת יֵׁש גַּם לְךָ אוָֹתן גַּם לִי

ֵהם ְמִריִחים אוָֹתנוּ ֵבּין ַהוִּילוֹנוֹת.

רֹב ַהדְָּבִרים ֵאינָם ׁשוֹנִים וְּבכָל זֹאת

יב ֲאנִי ׁשוֶֹאלֶת ַעל ְקלָאוּס ׁשוּב ֵאינְךָ ֵמׁשִ כְּׁשֶ

ֶבת זָוִיּוֹת, ַאּתָה חוֵֹתךְ ֲחָתכֵי זָָהב ֶ ֲאנִי ְמַחׁשּ

חוֹכֵךְ ַבְּטַּרּפֵזִים

וֲַאנְַחנוּ ַרק ַעל ֶרגֶל ַאַחת

ְתּׁשוּאוֹת, יְִריָקה בַּיָּצִיַע, ֵאין בְֵּרָרה, ֵהם ַמֲעִריצִים אוָֹתנו, ָתּקֹד ִאִתּי ִקדָּה

ל וְצָדְַקִתּי ְתּפַׁשֵּ ִהְתַאַמּנּו, ָאַמְרִתּי לְךָ ׁשֶ לִּי, ָתּקֹד יַַחד ִאִתּי כְּמוֹ ׁשֶ ַֹּה ׁשֶ בַּגּב

ּסֹוֵבל ְמאֹד וְּבכַוָּנָה ַמפְנֶה ֶאת ַהּקָָהל ִּיַע, ִתְּרִאי, יֵׁש כָּאן ַאְריֵה ׁשֶ וְַאָתּה ַמצְב

לַּמְקוֹמוֹת ַהלֹּא נְכוֹנִים.

גיליון #00009היינו נוכחים בקרקס

גל עזרן
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לִּי וְאוּלַי זֶה בֱֶּאֶמת ַהגַֹּבּה ׁשֶ

וְַעל ַאף ַהכֹּל ָהיִיָת יְדִידִי ַהיִָּחיד

ׁשְמוָּעה, ּתְִקּתוּק

י ּתְׁשוּאוֹת ֵמַהבַָּטלְיוֹן ַהֲחִמיׁשִ

יחוֹת ַעל ּפוְֹרצְלָן –  ִׂ וְׁשָעוֹת ׁשֶל ש

ַמֲענַק־ִמיָתה נָחוּת

ֶאֱעבֹר לְִרׁשוּת ָהַרבִּים וּלְַחכּוֹת ׁשֶ

)לְַחכּוֹת יִָמים ַרבִּים(

לֲַעבֹר ֵאינְסוֹף ַהפְָטרוֹת

וְּביִָמים ְמֻסיִָּמים ֶאפְׁשָר לְַקּפֵל גַּם ֶחֶבל

לְַקלֵּף ֲחדִָרים לְתוֹךְ ּתְִקרוֹת

ֶלֶד. ל ַהׁשּ וְזֶה ָהיָה ִטעוּנוֹ ׁשֶ

אוּלָם ִאיׁש לֹא ָטַען אוִֹתי

לִּי וְאוּלַי זֶה בֱֶּאֶמת ָהיָה ַהגַֹּבּה ׁשֶ

ֵמוֹת ּתַָבְעּתִי ֵמָחדָׁש ֶאת ַהׁשּ כְּׁשֶ

ֵם כָּךְ ִהצְלְַחּתָ לְַהְבִעיר ֶאת ִהְתּפְַרְקדוּת ַהׁשּ

וֲַאנִי ִהְתּפַּקַדְּתִי ׁשוּב, בִּּתְַרּתִי ֲאנָחוֹת

וְלֹא ָהיָה ׁשָם ִאיׁש וְלֹא ָהיְָתה ׁשָם דְָּמָמה

וְׁשוּב ָהיְָתה ַהַהכָָּרה, ַהּמְנוָּסה לִַהְתּפַּקְרוּת.

וְכָךְ ּתָנוּס ׁשוּב לְִתפְֶאֶרת

ֲארוּ יוֵֹתר ְספִינוֹת ָ וִּבְמֵהָרה לֹא יִׁשּ

ׁשֵמוֹת יְִתַחלְּפוּ, יִוְָּתרוּ ַרק גִּידִים

ְרצוּעוֹת יוְּמרוּ בְּגַגּוֹת ְמיֻּתִָרים

וְַעל ַאף ַהכֹּל ָהיִיָת יְדִידִי ַהיִָּחיד

וְַעל כֵּן ַמגִּיָעה גַּם לְךָ ּתְפִלַּת ּפְַרְקדָּן ַאַחת

ּתַּטֵַח ַעל בִּצּוֵּרי ָהרוּחוֹת   לְִהׁשְ

נַָתּתָ לִי רוַּח ַאַחת בֲַּעלַת ּפָנִים ַרבּוֹת
לוְֹמךָ וְלֹא נִפנֵיִתי לִׁשְאֹל אוְֹתךָ לִׁשְ

וְלֹא ָטַענְּתִי לְִמלְמוּלֵי ֻחלִּין וְּבִריאוּת
וְלֹא בַָּחְרּתִי לְכַלּוְֹתךָ

ּתֵַחל, ַהּפַַעם ִמבַּחוּץ( כְּדֵי לִפְּתַֹח ֶאת ַהיָּד ַהּזוֹ נִצְָטֵרךְ לְִהׁשְ )ׁשֶ

ֲאָבל כָּל כָּךְ דַּלִּים ֲאנְַחנוּ כֵָּעת

דָּלַפְנוּ לְלֹא ֶמלֶל נוָֹסף

וְׁשוּב ַהֲחבוּרוֹת ָהיוּ ְמכֻוָּנוֹת

דִים. ֵ ַאּתָה ׁשוֵֹחק לִי ֶאת ֲעלִילוֹת ַהׁשּ

כַּּמָה ֲעֵרָבה לְךָ ִהְתָעְרבוְּתךָ 

ּתִפְֶאֶרת ְמנוַּסת ַהכֹּחוֹת

גיליון #00012בין מים למים 

ְטָענוֹת ׁשוֹנוֹת ֻהפְנוּ כְּלַּפַי ְבִּענְיַן ַאֲהָבִתי

ל וִיְסִקי ּתֶפֶת ְבּתוֹךְ כּוִֹסית ׁשֶ ִׂחיָּה ַהְמׁשֻ ִהְבַחנְּתִי כִּי ּתַּמָה ַהּשְ

ִעם ְמצוֹפֵי ּתוִּתים

ִהְבַחנְּתִי כִּי ֲאנְַחנוּ כְָּבר לֹא ְמדְַבִּרים

לֹא ָעלֶיָה, לֹא ִאּתָּה, לֹא נוֹפְלִים ִמּמֶנָּה ֵבּין ֲחִריצֵי ִמדְָרכוֹת

)לֹא נוֹפְלִים ֵמַאֲהָבה(

וְַהיּוֹם ֲאנִי סוֶֹחֶטת לִימוֹנִים.

כָּל יוֹם, כָּל ַהיּוֹם, סוֶֹחֶטת לִימוֹנִים

לֹּא יָכֹלְּתִי לִזְכֹּר ַעד ׁשֶ

ֶאת ְסִחיַטת ַהלֵּב, ְסִחיָטָתּה ׁשֶל ַהצִּּפוֹר

ְטָּענוֹת ׁשוֹנוֹת ֻהפְנוּ כְּלַּפַי ֵמָאחוֹר ְבִּענְיַן ַאֲהָבִתי ְבּעוֹד ׁשֶ

לִּי ְבִּענְיַן ַאֲהָבִתי ל ַהּמַיְנָה ַהּמְצוּיָה ׁשֶ ְבּגִין ִקְרקוָּרּה ׁשֶ

ֲאנִי קוֵֹראת לָּה גֵ'יְמס

)ִהְבַחנְּתִי כִּי ֲאנְַחנוּ כְָּבר לֹא ְמדְַבִּרים(

גיליון #00010בעניין אהָבתי לכוסות קוקטייל
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וָּמָחר יְִהיֶה זֶה בֶֹּקר ָרגִיל ִאם יְַרׁשוּ זֹאת ָהֵראוֹת

וְאוּכַל לְִבחֹר בְָּרכוֹת בֲָּאוִיר

ִאם יְַרׁשוּ זֹאת ָהֵראוֹת

ּתְִהיֶה לִי ְמנוָּחה נְכוֹנָה.

בִּלְּתִי־ּפֶה־ׁשָתוּי ָהיִינוּ ְמַחיְּכִים נְַחׁשוֹלֵי בְִּהיּוֹת

ים ַרבִּים בְִּעצּוּמוֹ ׁשֶל דֵּצְֶמבֶּר ּפְָרחוּ ֳחדָׁשִ

ּסִגַּלְנוּ לָנוּ דְִּריכוּת ֶאְמצִָעים כְּׁשֶ

לִָטים ְ ְמֻעְרּפָלִים ָהיוּ ַהׁשּ

ֲאֻרכּוֹת ָהיוּ ַהּמַדְֵרגוֹת

ָמַעדְּתִי בֶָּהן ִמְסּפַר ּפְָעִמים

ָמַעלְּתִי בִּי ִמְסּפַר ּפְָעִמים נוָֹספוֹת

ְמעוּ בַּּסוֹף ַהּפִּתוּיִים וְֶאְתנוֹצֵץ בֵּין בְִּחילוֹת ָ אוּלַי יִׁשּ

יטוֹת ָהיִיִתי, ּפְִתֵקי רוַּח נִּתְקוּ ֵמַהיְלָלוֹת ֲהלוַּמת ּפְׁשִ

ּ עוּ בָּנו ַהיְלָלוֹת ּפָׁשְ

כְּלוַֹמר, וְזֶה ַהכְּלָל:

ֻחְמַרת ַהיְלָדִים גּוָֹאה בַּּמַנְעוּלִים

בְִּעצּוּמוֹ ׁשֶל דֵּצְֶמבֶּר

י לִיׁשִ ָהיָה לִי ּפֶַתח נְִסיגָה ׁשְ

ּפֹט ֶאת ָעצְַמת ַהּפָנִים וְלֹא ִהְתַאּמַצְּתִי לִׁשְ

ַהּסְתוּרוֹת

וְכָל ִסנְווַּרי ֵריִקים ֵהם

נוֹת ַאךְ נוֹחוֹת וְַרּקוַֹתי גַּם ֵהן יְׁשָ

י ַהּזֶה כַּּמָה ֲאנִי ּתְֵמָהה ַעל ַהּמַּמָׁשִ

קוֹדַַחת ִמבְּלִיַמת ַהיְִריקוֹת

מוִֹריָקה ַעצְִמי נְָבגִים־נְָבגִים.

ֶלֶד ל ַהׁשּ כָָּאמוּר, זֶה ָהיָה ִטעוּנוֹ ׁשֶ

הוּא לְפָחוֹת לֹא ָהיָה ַאלִּים

לֶג בֵּין ַהיְצִיִעים? יַָּרדְנוּ ָעלֵינוּ ׁשֶ זוֹכֵר ׁשֶ

ֵם?  ְרָאה לְךָ בַּּשׁ ּקָ ַהִאם זוֹ ֲאנִי ׁשֶ

ו י הוּא ָהיָה ַעכְׁשָ וְִאם ָהיָה ָהעוֹלָם ַמּמָׁשִ

כֻּלּוֹ יַיִן וִּמצְמוּצֵי ּתְפִלּוֹת

י הוּא ָהיָה בַּיִת וְִאם ָהיָה כֵָּעת ָהעוֹלָם ַמּמָׁשִ

י לְכָל ַהַהדְלָפוֹת, וְָהעוֹלָם ַמּמָׁשִ

ָחלְַמּתִי בֶַּחנְיוֹן, ָאז הוּא דָָּבר ֶאָחד ׁשֶ

ַרצְּתִי. נִדְֶמה לִי ׁשֶ

י ָאז הוּא ַחיָּב לְִהיוֹת ֲאָבל ָהעוֹלָם ַמּמָׁשִ

י, וּלְַמּמֵׁש ַעצְִמי בְֶּהְרגֵּלוֹ ַהּמַּמָׁשִ

וְלָכֵן ָעלַי לְִהיוֹת כֵָּעת

ּתְנוַּמת ַהּזְֵאִבים, לֹא ֲאָריוֹת

זְָרדִים ְמאוִּסים ִמּתַַחת לַּטְַרּפֵזִים 

ּקוֶֹרה ִמּתַַחת לַּסֻלָּמוֹת ֶ וַּמה ׁשּ

וְלְַמרוֹת ַהכֹּל ָהיִיָת יְדִידִי ַהיִָּחיד
וְֵאין בָּנוּ דַּי לְכַלּוְֹתךָ

וְֵאין בָּנוּ דַּי לְַחלּוִֹתי

לִּי וְאוּלַי זֶה בֱֶּאֶמת ָהיָה ַהגַֹּבּה ׁשֶ

ָאלָה בְִּבּתוּק ַהּמִׁשְ

יפַת ָהאוֹרוֹת בְִּמנִיַעת ָהֶעזְָרה בִּנְׁשִ

ּתָפֵן. ֵמָרחוֹק כָּךְ לְִהׁשְ

פַָתיִם, נוֶֹטפֶת לִי ַהבְִּריָחה ְ ּׂ נוְֹטפוֹת לִי ַהש

זוֹלֶגֶת בִּלְּתִי־בְִּריָאה ֶאל יְגוֹנוֹת ַהחוֹב

וְלָכֵן יֵׁש בֵּינֵינוּ ַהחוָֹבה

ַעְרבוּת ֲהדָדִית לִפְעֹר נְדִידַת ְמחוֹזוֹת

לִגְלוֹת 

יךְ לִנְׁשֹךְ אוִֹתי ֶאל ַהּמִכְלָאוֹת לְַהְמׁשִ

ֶאל ִמכְלָאוֹת ַהּזָָהב וְָהֶרגֶל ָהרוֶֹטֶטת

ֶאל ֲאִחיזַת ָהֵעינַיִם וְַהּמוֹט 

י־דַַּעת ָהיִינוּ בַַּחג כִּי ְקלוּׁשֵ

בָָּראנוּ ֶאת ִקינַת כָּל ַהּמֲַעָרכוֹת

לִּי וְכֵיצַד אוּכַל לְנַצֵַּח אוְֹתךָ ִאם זֶה ָאכֵן ַהגַֹּבּה ׁשֶ

ִאם ֲאנִי ָאכֵן ִמְתַקלֶּפֶת כָּךְ וּפוַֹרַחת

נְָבגִים־נְָבגִים 

לֶד ֶ ל ַהׁשּ וְזֶה ָהיָה ִטעוּנוֹ ׁשֶ

ְמעוּ ִטעוּנִים ֲאֵחִרים וְלֹא נִׁשְ

תוּי ְִּרים זֹאת בִּלְּתִי־ּפֶה־ׁשָ ִאם ַרק ָהיוּ ְמדַב

לֶד ָאַמר ֶ ַהׁשּ ֶ זֶה ַמה ׁשּ

ִהּסִיג ִמבְִּחיַרת ַהּמִדְָרכוֹת לִפְנֵי ׁשֶ

ִמים לֵב ִמְתבַּצֵַּע בִּּקוּר ָׂ לֹּא ש וְגַם כְּׁשֶ

וְגַם ִמצְַעד ַהנְָּמלִים בֲַּחִריצִים הוּא ִהְתַרֲחׁשוּת

ָראוּי ים ָעלַי יוֵֹתר ִמכְּפִי ׁשֶ וֲַאנְַחנוּ ִמְתַרֲחׁשִ

ם וְָראוּי ָהיָה לְַהֲענִיק ּפֵׁשֶר לַדְָּבִרים וּלְַסְרבֵּל לֶָהם ׁשֵ

לְַסנְדֵּל אוָֹתם לֲַהוָיָה בִּלְּתִי ֶאְמצִָעית

נֵי ְקָטִבים ׁשֶל ַעצְִמי לְִברֹר ֶאת ַהּקְלִּפוֹת ְ בְִּהיוִֹתי ֶאָחד ִמׁשּ

לְִהְתַעלּוֹת ֶאל ַהּמַיִם ַהגְּבִֹהים

בֹּר ֶאת ַהּתְַקִריּוֹת לִׁשְ

לְַחלֵּל ֶאת ָהַאֲהָבה  )ֵאיזוֹ ִמלָּה(

וְגַם בַּּמַיִם ָהֶעלְיוֹנִים בְּיוֵֹתר יֵׁש ַמֲחלוֹת
לֹּא לְצֶֹרךְ כַּּמָה ֲאֻרכִּים ֲאנְַחנוּ ׁשֶ

ּתְָקפוּ אוָֹתנוּ ּתְִקיפוֹת



134

208

135

208

חורף 02021-2 גיליון 00017

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-

ְמךָ ְרֵאה ֵאיךְ ׁשוּב ִקבַּלְּתָ ֶאת ׁשִ
ְמךָ כִּי ֲאנִי קוֵֹראת לְךָ בְּׁשִ

וְַאּתָה עוֹנֶה לִי

לֶד ֶ ל ַהׁשּ וְזֶה בְּדִיּוּק ָהיָה ִטעוּנוֹ ׁשֶ

ֶענֶת ַרק יָד ַאַחת ִאם ֶאפְׁשָר נִׁשְ

חוֹפֶנֶת ֵראוֹת

לוַֹמר ׁשָלוֹם

יִּּתָכֵן לוַֹמר ׁשֶ

נּוּכַל גַּם לִׁשְהוֹת לוַֹמר ׁשֶ

וְִהנֵּה גַּּפַיִם ֲאֵחרוֹת ְמַבְקׁשוֹת ְקצָת ֶחֶסד

ִאם ּתוּכַל לְִהְתַעכֵּב ַעל ַהּתְָרנִים ּתוּכַל לְִראוֹת

גַּם ָהרוַּח בְֵּסדֶר ׁשֶ

וְתוּכַל לְַהְטִרים ֶאת ַהבְִּריחוֹת

וּלְוַּתֵר אוִֹתי

ּתוּכַל לְִמצֹא אוִֹתי ׁשוּב כְּדֵי ׁשֶ

בֵּין ַמיִם לְַמיִם

לִּי וְאוּלַי זֶה בֱֶּאֶמת ַהגַֹּבּה ׁשֶ

וְַעל ַאף ַהכֹּל ָהיִיָת יְדִידִי ַהיִָּחיד

בֵּין ַמיִם לְַמיִם.

ִביִעית ְ לְִראוֹת כֵָּעת ֳחָרבוֹת ׁשֶל גַּג בַּּקוָֹמה ַהׁשּ

בּוֹ ִהפְַקְרנוּ ֶאת ַהּתְפִלּוֹת ׁשֶ

י וֲַאנִי נוֹכַַחת כָּאן.  כָּאן: ֲאָבל ָהעוֹלָם ַמּמָׁשִ

ּתֶה ַרק ֵעץ ְמֻרבָּע, כּוִֹסית ְרָחָבה, ַהזְָמנָה לְִמׁשְ

ַהבִּפְנִים ׁשֶל ַהֶחֶרק ַהּסְּפֵצִיפִי ַהּזֶה

לֹּא נְִמְסָרה ַטבַַּעת ׁשֶ

וֲַאנִי ׁשוַֹמַעת ֶאת ָהַרַעׁש ַהּזֶה

וְִאם ֲאנִי ׁשוַֹמַעת ֶאת ָהַרַעׁש ַהּזֶה

י כָּאן ֵהיכָן ָהעוֹלָם ַהּמַּמָׁשִ

כָּאן ָהעוֹלָם

וִּבְבִסיֵסנוּ ָהיִינוּ ְמיֻּתִָרים

וִּבְבִסיֵסנוּ ָהיִינוּ ְקרוִּאים

גּוֹלִים אוְֹרִחים בִּפְִעיַרת ַהּמְחוֹזוֹת, גּוֹלִים לְֵהיכָן ׁשֶ

וֲַאנִי ָהיִיִתי ַהיְִחידָה 

כָּךְ ִמְסּתַבֵּר ׁשֶ

לֶד ָאַמר( ֶ )ַהׁשּ

בּוֹנוֹת ַהֶחׁשְ

ִאּפְַרּתִי אוָֹתם ִמּמֶנִּי 

כּוִֹרים ֵמֶהדֶף הוּא ָאַמר ּתְלוּיָה ַעל ֵעצִים ׁשִ

לְזֶה ֵאין ֵעדִים וְלָזֶה ֵאין ֵעדִים 

ִהיָּה ְ ַמפְִסידָה לָרוַּח ֶהפְֵסדִים, נְִמנַַעת ֵמַהׁשּ

עוֹלֵי ַהֶחֶסד בִּצְִביֵרי ַהכּוֹכִָבים, בְִּמׁשְ

ַהֶחֶסד לְךָ.

ּתִי ֶאת ַהּזְִעיִרים בְּיוֵֹתר לָבוֹא ִעּמָם בְַּמגָּע ְׂ ִחּפַש

ּתֶה, בְִּהנֵָּתן ׁשוּב ַהֶהכְֵרַח לְִקדָּה, לְִמׁשְ

לְִהְתַעּמֵר בַּכּוֹסוֹת

וְצִָריךְ לְִהְתַחלֵּק בַּּמַיִם 

וְצִָריךְ לְַהְבדִּיל בֵּין ַמיִם לְַמיִם

וְצִָריךְ לְִבחֹן

ּמְנַּסִים לְהוֹזִיל ֶאת ַהּסְפִירוֹת וְזֶה יָָקר יוֵֹתר כְּׁשֶ

וֲַאנִי צַָמְחּתִי ִמּתוֹךְ ַהּמִנְָסרוֹת

בֵּין גַּלְגַּלֵּי־ֵאֶבל ִהְתבַּּטַלְּתִי

ִמבַַּעד לְִריֵסי־ַקׁש צָפִיִתי בְִּהְתַרֲחׁשוּיוֹת בִּלְּתִי ְסִבירוֹת

לֹא ָהדַפְּתִי, בָּלְַמּתִי ַרק ֶאת ַהדְָּבִרים ָהְראוּיִים

ּתוֹת ַאְרּתִי לִׁשְ וְׁשוּב נִׁשְ
ָ ִתיִתי אוְֹתךָ כִּי עוֹדְךָ ֵאינְך ׁשָ

ִתיִתי אוְֹתךָ בְִּמלֹא ָהָרצוֹן ׁשָ

בוּיִים בְּפְִתיוֹן ַהנְִּעילוֹת לָגְַמּתִי אוָֹתנוּ ׁשְ
נּוּכַל לְִברֹא אוְֹתךָ כְּדֵי ׁשֶ
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ַער וְלֹא ּפְָתָחה ַהדֶּלֶת, וְלֹא הוֹפְַעּתָ ׁשַ

וְלֹא צִַעְרּתִי דֶּלֶת ָאז לֹא ִהפְּתְַעּתָ ּפֶַתח

וְלֹא הוֹפְַעּתָ דֶּלֶת

לֹא ּפֶַתח

דֶּלֶת לֹא

ּפֶַתח דֶּלֶת לֹא

לֹא הוֹפְַעּתָ ּפֶַתח

בַּפְָּתִחים ּפְִתיָּה ֶשׁ

לֹא הוֹפְַעּתָ דֶּלֶת

ּפְִתיָּה ׁשֶל ַהדֶּלֶת

וְא ל ׁשָ ָחלָל ׁשֶ

צַֹהר צַַער ּפְִתיָּה ׁשֶל צַַער

וְא ּפֶַתח, דֶּלֶת ׁשָב ׁשָ

ֹ גְיוֹנו ִמְתגַּלְגֵּל בְּׁשִ

וְלֹא הוֹפְַעָתּ ּפֶַתח, וְלֹא הוֹפְַעּתָ דֶּלֶת

וְלֹא ִהפְַתְּחּתָ דֶּלֶת כִּי לֹא ִהפְּתְַעָתּ ּפֶַתח

וְלֹא ִהפְַסְעָתּ דֶּלֶת, וְלֹא ָספַנְָתּ ַסף

וְלֹא ִהְבַטְחּתָ ּפֶַתח כִּי לֹא ִחכַּכְּתִי דֶּלֶת

וְלֹא נָכְַחָתּ דֶּלֶת וְלֹא ָהפַכְָתּ ּפֶַתח

וְלֹא ָמגְַעָתּ דֶּלֶת וְלֹא ִהְתַחלְּמוּ צִיֶריָה

וְצַר ָהיָה בֶַּחדֶר וְלֹא ִהְבלְַעּתָ ּפֶַתח

לֹא ִהְבלְַחּתָ דֶּלֶת וְלֹא חוֹכֵךְ ַהּפֶַתח

וְלֹא נָדַּמָה ַהדֶּלֶת ָסְבָבה ּפְָרצָה ַהדֶּלֶת
וְלֹא ָחפְצָה בְּךָ

ִהְתרוְֹמָמה ָחלָל ִהְתַחלְָּמה ּפְָרָעה וְלֹא ּפְָתָחה בְּךָ

וְלֹא הוֹפְַעּתָ דֶּלֶת. וְלֹא ָהפַכְּתָ ּפֶַתח.

ַהּפֶַתח ִהְתַחכָּה

ּפְָטה נִּׁשְ וְלֹא ּפָכְַרָתּ דֶּלֶת ִמצִּיֶריָה ׁשֶ
ֶמט וְלֹא ָחלְָמה בְּךָ ָהפְכוּ צִיֶריָה ֶשׁ

וְלֹא ָעַמדְָתּ דֶּלֶת וְלֹא ָעַמד ַהּפֶַתח

וְלֹא ִחלַּלְּתִי דֶּלֶת, כִּי לֹא ִהְבַטְחּתִי דֶּלֶת

נְַבִתּי ֶהָחלָל כִּי לֹא ָרַעלְִתי ּפֶַתח, כִּי לֹא ִאְשׁ

דֶּלֶת לֹא ּפְָתָחה כִּי לֹא ִהְבַטְחָתּ דֶּלֶת וְלֹא נִפְלַט ַהּמֶַקח ׁשֶ

וְלֹא צַָהְרָת דֶּלֶת

כִּי לֹא צִַעְרּתִי ּפֶַתח

לֹא צִַעְרּתִי ּפֶַתח וְלֹא הוֹפְַעּתָ דֶּלֶת

וְלֹא נְִמַסכְִתי דֶּלֶת, וְלֹא הוֹפְַעּתָ ּפֶַתח
ָ ַהּפֶַתח ָעַמד בַּדֶּלֶת וְלֹא ָעַמד ְבּך

ָ ַהדֶּלֶת ָרְקָמה בַּדֶּלֶת כִּי לֹא ּפְָרָמה ְבּך

וְלֹא ֵעינַיִם דֶּלֶת כִּי לֹא כִּוּוּץ ֶמְרָחק

וְלֹא ִמצְַמצְּתִי דֶּלֶת כִּי לֹא ִהפְּתְַעּתָ ּפֶַתח

ַהּפֶַתח ִהְתַרבָּה
ָ ָרכִים וְלֹא ָעַמד ְבּך ְׂ צָלְבוּ ִמּמֶנּוּ נִש

ּתוְֹבָבה בְּהוֹפָָעְתךָ ּפָצְָתה צִיֶריָה דֶּלֶת, ִהְשׁ

וְלֹא הוֹפְַעּתָ דֶּלֶת וְלֹא נִפְַתּע ַהּפֶַתח

ֲאָבל ּפֶַתח לֹא ּתְעוּפָה

ִעיָּה ֵסדֶר לֹא ׁשְ

ֶרֶסן לֹא הוֹכָָחה

ִקלּוּפִים לֹא ְרצִינוּת.

בֶָּרֶקת לֹא דֶּלֶת

ַער ִהְתַחלְּמוּיוֹת לֹא ׁשַ

צַֹהר לֹא כְּנִיָסה.

ן גיליון #00016ֶהְמֵתּ
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גִּנּוּנֵי הוַֹרי ַבּגַּנִּים.

גִּנּוּנֵי הוַֹרי ַבּגַּנִּים לֹא ָטעוּ.

לִכְלוּךְ צִוְַחת ָהַעְרמוֹן.

ּתִוּוּךְ לֲַאִחיזַת יָדַיִם.

ר גַּם ַבּכִּכָּר כִּי ֶאפְׁשָ

גַּם ְבּכִכָּרוֹת ֲאֵחרוֹת

וְלָׁשוּב ֶאל דָָּבר ַבּגַּנִּים.

לְלוּ ִמּמֶנִּי ַהגַּנִּים ׁשָ

לְלוּ אוִֹתי נִּמוּלֵי ַחדּוּת יְלָדִים ְבּגַנִּים ַמְחבּוִֹאים ַהגַּנִּים ׁשָ

ּמָָחר ֵאיזֶה דָָּבר ָחק לוַֹמר לָּה ׁשֶ ְׂ ִמש

יְִּתַאפְׁשֵר לִכְמֹס ֶאת ַהנֶּׁשֶף ׁשֶ

ף גְּלִימוֹת לְַהגִּיַע ִאּתָּה לֲַחלֹק בַּדִּים לְַהגִּיַע לַנֶּׁשֶ

גְּלוּיָָתם ּתוָֹעה בְּלוּיוֹת צַַער הוַֹרי ׁשֶ

נְִרקֹד יַַחד בֶָּרפֶׁש נֵץ לְדָָבר ׁשֶאוֲֹחזִים בּוֹ ֲאחוִֹתי

ִאּתִי רוֶֹקדֶת בֶָּרפֶׁש

ִריגִים ְמַקּפֶצֶת ְבּׁשָלׁש ֶאל כְֻּרכָּר ָ ּׂ אוֶֹחזֶת בַּש

לָאוֹת בֶָּרֶקד לְׁשְ גּוֹת לְִהְתַהלֵּךְ ׁשַ בַָּחְרנוּ לִׁשְ ַבּדִּים ׁשֶ

פוּ נְִבָער  ְ לֹּא יְִתנַּשׁ יָדַי ִעם ֲאחוִֹתי לֱֶאחֹז ַבּגַּנִּים ׁשֶ

ְסמוּכִים ַמְרּפְַקי ִאּתָּה לְַאגֵּף ֶאת ַהנֶּׁשֶף 

לִצְהֹל ִהנְנוּ ֵאיזֶה דָָּבר

בִּלְָעדָיו כֹּה ֻמְחָמִרים ַהגַּנִּים ׁשֶ

ְמטוּ  הוֵֹריֶהן ׁשָ ׁשֶ

הוֵֹריֶהן ׁשוְֹמִטים ׁשֶ

ף ֵאינָם ְמכַּסִים אוָֹתן ַבּנֶּׁשֶ ׁשֶ

ֵאין נְפָׁשוֹת ַבּגַּנִּים ֵאין גַּנִּים כִּי ֵאינָם

כִּי דָָּבר ׁשֶהוּא חוֹצֶה כָּל גַּנִּים

ֵּר כִּי ׁשָם יֵׁש דָָּבר הוּא ְמדַב

ַבּנֶּׁשֶף לִצְהֹל ֻמּטוֹת ַבּגַּנִּים ׁשֶ

ֵּר כְּתִי לְדַב גִיִתי בִּדְַבר ֻמּטוֹת ִהְמׁשַ ׁשָ

ּתִי לָּה נָכוֹן לִנְׁשֹף לֹא ּפֵַרְשׁ

לֹא נַָתּתִי לָּה לְַבד לְַאבֵּד ַבּנֶּׁשֶף

ְמלָה וְּבגָדִים כִּי ִהיא לֹא יָכְלָה לְַבדָּּה  ִׂ לֹא ִחלַּלְּתִי ש
ְ ָחפִים לִכְלוּך ְבּנֶׁשֶף ׁשְ

בַּחוּצוֹת צְִאי לְִהְתַקלֵּס ַבּגַּנִּים

נוּ הוִֹקיִרי גְִּמלִי ַעל דְִּריכוּת נַפְׁשֵ

הוִֹרים ַבְּטּלִי בְִּהגָּיוֹן נְִבָער 

ֶאֱחזִי בָּנוּ נְפוּלוֹת ֶאל ֵמזַח

ְמטוּ, ׁשֶהוָֹריו ׁשוְֹמִטים. הוָֹריו ׁשָ ׁשֶ

ָחפִים ָחפַן ָעלַי יְצִיַע ׁשְ

לִֵמים ָחפַן מוָֹרדוֹת ְטָקִסים ׁשְ

ַאלְּתִי לְזִגּוּגָן לִים ֻמּטוֹת ַהכְּנָפַיִם, ׁשָ לְַהׁשְ

ּתֵי יְלָדוֹת בָּרוֹת ְבֵּבית ַהּקָפֶה ִעם ֲאִביֶהן וְִאּמָן ֻמכְָמרוֹת כִּׁשְ

זְעוּרוֹת ִמכְּדֵי ֲהוָיָָתן

ָחפִים. ֵאינָן נוֹׁשְפוֹת עוֹד ׁשְ

גִּלּוּיֵי ַהַמּיִם ִקְרַבת ְסָתִמים

ֵאינָן כָּאן  גִּלְדֵי ֵעינַיִם ׁשֶ

ֵהם ֵאינָם כָּאן בַּּקָפֶה ִאּמִי וְָאִבי

וְכָל יְדֵיֶהם ׁשוֲֹאפוֹת לְנִּטוּר ֲאִחיזָה

ִּיַע ׁשָם לְָהזִין צִּפֳִרים לִפְָסלִים לְַהצְב

ְקלִּפוֹת ַעְרמוֹן ַבּגַּנִּים.

ֵאינָם  נִים כְּׁשֶ ַבּגַּנִּים ִהְתַהלַּכְּתִי לִכְאוָֹרה ׁשָ

לְלֹא ָאִבי וְִאּמִי ֲחנוֵּקי ַהֲחָרִסים

בְּנִּתוּר ָחצָץ ְבּכִכָּר 

ִרים ׁשֶהוּא כֹּה ַמּזִיק לַגְּׁשָ

כִּי ָקְראוּ לִי ְבּׁשֵם וְלֹא כִּנּוּ אוִֹתי

אוּלַי ִהְסבִּירוּ לִי ֵאיזֶה דָָּבר ַעל ֻמּטוֹת כְּנָפַיִם

וַדַּאי לֹא ִהצִּיעוּ ֶאת זִגּוּגָן

רוּ ִמּמֶנָּה קוֹלוֹת ָהַרגְלַיִם נְָּשׁ יִּתָכֵן ׁשֶ

ם לֹּא ִהְתנַּפַלְּתִי ׁשָ יִּתָכֵן ׁשֶ

כִּגְלוּיָה ּתִַעדְּתִי ׁשֶ

לָחוּנִי לִגְלוֹת בַּגַּנִּים וּׁשְ

 

לָחוּנִי לִגְלוֹת בַּגַּנִּים ׁשְ

ם ָ ּשׁ לָחוּנִי לְגָלוּת בַּגַּנִּים ׁשֶ ׁשְ

ִריגִים ָׂ לֹא ִהְתנַּטַפְּתִי ש

כְּתִי ֶאל ַמיִם נְִּמׁשַ אוּלַי ִהְתבַּצְַּרּתִי יִּתָכֵן ׁשֶ

לֹא ְמצָאוּנִי ְמקוֹמוֹת ֲאסוִּרים

ַמיִם כּוֹנְנוּ ׁשָם ֵאיזוֹ יָד, נִּתוּר ִהלְכוֹת ׁשָ

וְׁשָלׁש לְִקפִיצָה

לְּחוּ בִּי ֶאת ַהגַּנִּים ִ ּשׁ ְסבוָּרה ֲאנִי ׁשֶ

ּתְרוָּמָתם ָהיְָתה גְּלוָּמה בְּצַַער

ֲעָבָרם בְִּרְקבוֹנוֹת ָחצָץ ׁשֶ

ְתּרוָּמָתם ָהיְָתה גְּלִיָמה.

ְבּצַַער לֹא ּתָלוּנִי דָָּבר ְבּדָָבר ַבּגַּנִּים

ְגלּוָיה ִכּ שֶׁ
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בְֶּחֶסד ֶטכְנוֹלוֹגִי נִלְכְּדָה ָהַאְטמוְֹספֶָרה בַּגָּוֶן ַהֲחלִָבי

ִעּמִי,  ׁשָם ָאנִי נִצֶֶּבת, ִמנְֻּקדַּת ַהּמַבָּט, ְמַעט לִפְנֵי זוֹ ׁשֶ

ֲאנְַחנוּ יוֹׁשְבוֹת בֲָּאגָם ַהּקָפוּא, בִּזְנָבוֹ ׁשֶל זְַמנִּי, 

ִרי: ֵאין דֵּי עֶֹמק ָׂ ָה ַעל בְּש ָּלוּת ַהּתְמוּנָה ִמְתַקׁשּ וֻּמגְב

לָלֶכֶת ָאחוָֹרה, 

יר ֶאָחד ָקׁשֶה לְִתּפֹר כַּּמָה סוּגֵי ֲאנִי וְּבׁשִ

וֲַאנִי, )זוֹ ַהּפוֶֹעֶמת(, מוָּטב ׁשֶאַֹמר בְִּקצּוּר: 

ִאּמָא וַּבת ׁשָטוֹת בְִּסיָרה בְּצוָּרה ׁשֶל בְַּרבּוּר.

יִתי בְִּמקוֹם. ִׂ בְִּמקוֹם לוַֹמר, גְֵּרָטה בּוִֹאי, ֶמה ָעש

יַע גּוּפִי ִמן ָהֶאֶבן,  בְִּמקוֹם לְהוֹׁשִ

בְִּמקוֹם לְהוֹצִיא ֶאת ָהֶאֶבן ִמגּוּף,

ָמׁשוֹת ִמּסוֹדָן, בְִּמקוֹם לְַהפְִקיַע ׁשְ

בְִּמקוֹם לְַרֵחם ַעל ְמלֶאכֶת ָהָאֶרץ: 

ַהבֶָּהלָה ִמן ַהֶחֶסר; ִמלּוּי ָהָאְבדָן. 

יִתי בְִּמקוֹם לְִקרֹא־לָּה־ּפְַרְקדָּן?( ִׂ )ֶמה ָעש

לוַֹמר ּפָׁשוּט: בּוִֹאי, גְֵּרָטה, בּוִֹאי, גְֵּרָטה, 

לְַהצִּיֵבנִי לְִרעֹד ִמּפְנֵי ִאי־ַקבָּלָה, 

לְַהצִּיֵבנִי לְִרעֹד ִמּפְנֵי ַקבָּלָה –

ּפָׁשוּט לוַֹמר, גְֵּרָטה, 

ֶׂה  לוּ ּתָבוִֹאי, ַהגּוּף יֵָעש

ֶׂה  לוּ לֹא ּתָבוִֹאי, ַהגּוּף לֹא יֵָעש

ֶׂה  וְכָךְ אוֹ כָּךְ יֵָעש

יִתי בְִּמקוֹם.  ִׂ ַרק ִמּתוֹךְ ַהּמַַעשׂ: ֶמה ָעש

תמונה

מה עשיתי במקום

גיליון #00010

גיליון #00012

שני פוקר
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ַמי ֲאנִי ּתְקוָּעה בְִּריק ׁשָ

ֵאִרים אוֲֹחזִים ַחכָּה ְ ׁשּ ֵהיכָן ׁשֶ

ל ַהּסִיָמן. וְִּעים לִַהְתגַּלּוּת ׁשֶ וְּמׁשַ

לְֵאיזֶה ִסיָמן ֲאנִי ְמַחכָּה? 

ַסךְ כָּל ַהּסִּפוּר:

ָמה  נְׁשָ

ּפוֹצַַעת

ָמה נְׁשָ

י לִפְצַֹע בְּלִי ָרצוֹן ַמּמָׁשִ

ָאז לָּמָה לֹא 

עוֵֹבר לִי

 *

בְָּחזִי יֵׁש

ֲאנִי ָה ׁשֶ ִאׁשּ

לֹא ַמצְלִיָחה

לְִמחֹל־לָּה.

 

ֲאנִי ָה ׁשֶ ִאׁשּ

לֹא ַמצְלִיָחה

לְִמחֹל־לָּה

נָּה בְָּחזִי. יֶׁשְ

*

ֶֶּרת כָּל ַהיּוֹם ֲאנִי ְמדַב

לֹּא ָה ׁשֶ ַעל ִאׁשּ

ֶֶּרת ִאּתִי ְמדַב

*

לַָאֲחרוֹנָה ִהְתַחלְּתִי לְַהלְאוֹת

ֶאת ֲאהוָּבִתי בַּּסוּגְיָה ַהּמְַבִקיָעה ׁשֶל דְַּבר מוִֹתי

 

ר וְׁשַד, ָׂ י בְּכָל בָּש וְזֶה ֵהֵחל נוֹכֵַח וּמוָּחׁשִ

בְּכָל ִמלָּה בְּכָל ִאוְׁשָה בְּכָל ִאְבָחה בְּכָל ִרגְׁשָה

 

ּתְָרכָה ְׂ ִהש נוֵֹטף ַהּזְַמן דְַּרכִּי וָָהלְָאה, כְּמוֹ ַמנְגִּינָה ׁשֶ

ׁשֶת, לְִעּתִים ַמּמָׁש דּוֶֹרׁשֶת,  )ֲאהוָּבִתי כְָּבר ְמַבּקֶ

יָחה( ִׂ לְַקצֵּר ִאּתִי ש

 

דַי ֶאלָּא ָ כְָּבר לֹא נִגְנֶֶבת ִמׁשּ

דַי  יוֵֹתר אוֶֹמֶרת דַּי, כְָּבר לֹא דּוֶֹאגֶת לְׁשֵ

ֵאלָא יוֵֹתר אוֶֹמֶרת בַּי.

*

ָרכְנָה בִּזְרוֹעוֹת ׁשֶל ַאֶחֶרת.  ָה, ַמֲחצִית ִמּטִָתי, ׁשֶ ְמִחילָה ַעל ִאׁשּ

ָה ְמִחילָה ַעל ִאׁשּ

כְּמוֹ  ָה ׁשֶ ֶרת, ְמִחילָה ַעל ִאׁשּ ְמָחִתי ַהּפוֹׁשֶ ִׂ ַמֲחצִית ֶחְביוֹנִי, ַמֲחצִית ש

ָמוֶת ִאּטִי 

ָאְמָרה לִי,  ְמִטי. כְּׁשֶ ָאְמָרה לִי, ׁשִ פִיּוּת דְַּעּתִי, כְּׁשֶ ְ ִהפְִקיָעה ַחיָּה ִמׁשּ

לִׁשְמֹט.

נִָתי. ְבָרה ֲענָפִים נְמוּכִים בִּׁשְ ָ ׁשּ ִהּפִילָה רוִּחי כְּחוֶֹמֶסת חוֹמוֹת, כְּׁשֶ כְּׁשֶ

ְמִחילָה 

ְמִחילָה 

ְמִחילָה 

ּתִי. ַעל ִאׁשְ

*

פַת ַהנְִּטיׁשָה? ְׂ ֵאיךְ ַאְרִחיב ֶאת ש

ָה ִּי ֶאל ָהִאׁשּ ֵאיךְ ַאְרִחיב לִב

נִָתי? ֲאׁשֶר בָּגְדָה בִּי בִּׁשְ

גיליון #00011מחילה
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שכנים, אנשי־אוזניים, שותפים לפח־אשפה

אכה בכם גדר־חיה

הוֹ ַטּפְִסי ַטּפְִסי ּפִָסיפְלוָֹרה ְמַעְרֶסלֶת, כַּּסִינִי ַעד לֹא ֵאדַע 

ֵהיכָן הוּא ִמפְָתּנִי. קוִּמי־קוִּמי דָּלֶ"ת ַאּמוַֹתי, קוִּמי זֵר ּפוֵֹרַע.

ַחּפִי ִמּזָר, ַחּפִי ֵמֵרַע. )בְּצִלֵּךְ ּתְִרוַח כַּּפָָרה כִּפְִריַחת ַהּפְִרי, 

ּפִלְָּחה ֶאת ּתְנוָּמִתי ּתִדְֶהה כְּנִיחוָֹחּה(,  כְָחה, ִמי ׁשֶ ּתְִמֶחה ׁשִ

ֲערוּנִי כֵנַי יְׁשַ כַּּסִי כַּּסִינִי ְסַבךְ ָטִרי, כַּּסִי כַּּסִינִי ְסַבךְ ָטִרי, )ׁשְ

כְִּקיְקלוֹּפ, ָאדוֹן ַהּמְִתַחּפֵר בֲַּחפָצִים(, הוֹ גָּדֵר ַחיָּה ֲהיִי 

ל ּתִפְַרַחת, ֲהיִי ּתְׁשוָּבה, דָָּבר לְַהֲעצִים, ֲהיִי ַחיִץ ׁשֶ

ֲהיִי נִצַַּחת, ֲהיִי גְּדוֹלָה ִמּסַךְ ַהנִּחוִּמים, גּוָֹרלִית וַּמגְזִיָמה, 

ִביל ָהֵריק,  ְ ֲהיִי ּפְִרִאית וֲַעִסיִסית, גֳָּעלִית וְַרחוָּמה, ִהְתפַּּתְלִי כַּׁשּ

ִטי, ַחיַּת גָּדֵר,  ְ ִטי, ַקׁשּ ְ ִהּטָפְלִי ֶאל ֵריקוִּתי, ֲהיִי ְסבוּכָה, ַקׁשּ

ֲהיִי ַמְרָבד לֲָאגָלִים, ֲהיִי ֶמֶתק לַצְָּרעוֹת, ֲהיִי ּפוָֹרה יוֵֹתר ִמּסַךְ 

ַהנִּיחוֹחוֹת, ֲהיִי ֶמְרכָּז לַדִּּמוּיִים.      לִפְִתי, לִפְִתי, לִפְִתי, 

דּוֵֹמם, נְִּקָרה, לִפְִתי כָּל ַמה ׁשֶּ ֶ לִפְִתי כָּל ַמה ׁשּ

ִּי ֶאת ֲחָמָתם, ֲהיִי גְּלוּיָה, כְּפֶׁשַע ּתָם,  רוּיָה בַּכֹּל, לַב ֲהיִי ׁשְ

ֲהיִי ִמְסּתוֹר לְַמפַּזֶזֶת, לַּטְרוָּטה בְּדֲַעָתּה, 

ֵאין בּוֹ ָרע,  ֵאין בּוֹ ֵחן, ֲהיִי ַמְרֶאה ׁשֶ ֲהיִי ַמְרֶאה ׁשֶ

ִּיָרה,  ֲהיִי רוֹדֶפֶת־עוֹד, גְַּמלוֹנִית וְכַב

ֲהיִי ּתוֶֹחֶמת לֶַהפְֵקר: ְמַעדֶּנֶת ַהגְּזֵָרה.  

גיליון #00013ברכה לגדר החיה

ּתֵנוּ ּפוֹנָה ֵאלֵינוּ? ֵאיךְ נֵלֵךְ  ַמת־ִאׁשְ ֵאיךְ נֵלֵךְ וִּמכָּל ַאְבנִית נִׁשְ

ַׂר עוָֹרּה? ֵאיךְ נֵלֵךְ וְָהֲאוִיר ָעגֹל  וְכָל ּפָנַס־ְרחוֹב ַמזְִהיר ֶאת בְּש

כְַּחּמוֶּקיָה? ֵאיךְ נֵלֵךְ וְִהיא ָקָהל יִָחיד וְַרב? ֵאיךְ נֵלֵךְ וְגְַעגּוֵּעינוּ 

לֹא רוֹגְִעים? ֵאיךְ נֵלֵךְ וְכָל ַהַחבָּלָה ׁשֶל ָהֶעדְנָה? ֵאיךְ נֵלֵךְ וְכָל 

ַהִהְתגַּלּוּת ׁשֶל ַהבְּרוָּטלִי? ֵאיךְ נֵלֵךְ וְכָל ַהחֶֹסר־כַּּפָָרה? )כַּּפָָרה, 

י, ֲהָתבוִֹאי ַעל כַּנְפֵי זִכָּרוֹן אוֹ כַּנְפֵי ׁשִכְָחה?( ֵאיךְ  ּפֶלֶא־ֶטַבע־ֱאנוֹׁשִ

נֵלֵךְ וְעוֹד ָאנוּ ּתוֹלִים ְטלִָאים בָּאוֹר? ֵאיךְ נֵלֵךְ וְעוֹד ָאנוּ דּוֹלִים 

יּוֹדַַעת ַהּמִּטָה?  ֶ ִמבְֵּאר־ׁשָחֹר? ֵאיךְ נֵלֵךְ וְכָל ַמה ׁשּ

)הוֹ ִמּטָה, ַמלְכַּת־ַהֶחדֶר, ַאּתְ, ַהּפוֹלֶֶטת כְִּבֵאר – אוָֹתנוּ – ַהנִּדּוֹנִים 

יק ֶאת כּוֹסוֹת ַהיַּיִן, בְּיוֹם ַהדִּין,  ִ ּפָלָה, לְַהׁשּ לָחוּׁש ֶאת צְִריַבת ַהַהׁשְ

יוֹצִיאוֹ אוָֹתךְ לַּפְרוֹזְדּוֹר?(

גיליון #00012לכת
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ְּ אוֹ כ

ִמְתַאוֶּה לִגְמַֹע

ּמְִתעוֹפֵף זְבוּב ׁשֶ

 

ּמַיִם כְּנֶגֶד ִהְתַקדְּמוּת וֲַאפִלּוּ ׁשֶ

ִמדַּת ִהְתַקדְּמוּת – ִמדַּת ַהּמַיִם

 

ַהגּוּף ׁשוֵֹאף כְּמוֹ ַמְחלִיַקיִם

כִּי ְקָראוּהוּ ְמֻסגָּל

כְּמוֹ גַּלְגַּל

 

דִּיֵמיׁשְצֶ'ה ַהּמַיִם ַהגָּדוֹל בְּּפֶׁשְ

ַהּמְִתגַּלְגֵּל בִּזְכוּת ַהּמַיִם

וְלֹא ַעל ֲחָמָתם

 
כְּנֵס ַהּפֶלֶג ַהנִּּתָךְ

ֵמנִיַע צִיר ַאְבנֵי ֵרַחיִם

ּטוֲֹחנוֹת ִחּטָה ׁשֶ

 

ַאַחר כָּךְ לֶֶחם ב"ה

ַאַחר כָּךְ ּפְַרנָָסה

 

 

 .2

לֹּא ִמן ַהיֵָּרךְ ּתָבוֹא בְּשׂוָֹרה ׁשֶ

וְלֹא ִמן ַהבְִּרכַּיִם

ַרק ִמן ָהַאגָּן

ַהכֹּל יוֹדְִעים יָפֶה

וְּבכָל זֹאת עוְֹמדִים

פַת ָמה ְׂ ּתְֵמִהים ַעל ש

רוּנוּ ָמַתי ְׂ כִּי לֹא בִּּש

ָהלַךְ ָאדָם לִׁשְאֹל

.1

יָד ׁשוֹלַַחת יָד

גֶת ֶאל ּפְנִינָה ֶׂ כְִּמַעט ַמּש

 

בֲַּחזָָרה גּוֶֹרפֶת ַמיִם

נָּה גּוּף יָׁשָר כְּמוֹ ׁשוֹׁשַ

 

וְָהַרגְלַיִם ִמן ָהעֶֹמק

ָבן ַמְתִחילוֹת ִמן ַהיַּׁשְ

 
לֹא ִמן ַהיֵָּרךְ

לֹא ִמן ַהבְִּרכַּיִם

 

וְָהַרגְלַיִם סוֹד כָּמוּס

ְמפַכְּפְכוֹת ֶהְחֵרׁש בַּּמַיִם

 

ַהגּוּף כְּמוֹ ּפְִתיל 

ָרכוּן ַעל ּפִיל

 

יָד רוֹדֶפֶת יָד גּוֶֹרפֶת

ַהדָּם מוּׁשָט ַהדָּם ַמֵהר

 

ַעל ַהכְִּבידָה כַּדּוּר ָהָאֶרץ

יָאה ַהּמְִתעוֵֹרר ִׂ ַעל ַהנְּש

 

רֹאׁש עוֵֹקב ַאַחר ַהיָּד

ַהגּוּף ִאּתוֹ אוֹתוֹ ַהצִּיר

 

יָמה כְּ נַיִם נְׁשִ כָּל ׁשְ

ִמְתַקוֶּה לִלְעֹס ָחצִיר

 

אוֹ כְּ

ִמְתַבּּקֵׁש לִלְגֹּם

ִמּמֵיִמיָּה ַעל ַהכֵָּתף

 

חתירה
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יֵּׁש בָּם יָּה וְּבעוֹד ְמקוֹמוֹת ׁשֶ

בְּכָל ָמקוֹם ָמצוּי יָּה ָמצוּי גַּם  ׁשֶ

 

ָמקוֹם לְָהֵקל

 

 

.4

דַּוְָקא ַאֲחֵרי ַהֻחְרבָּן: ֲחִתיָרה

ֲחִתיָרה: דַּוְָקא ַאֲחֵרי ַהֻחְרבָּן

ַאּתְ ַעיֶּפֶת וּכְכָל ׁשֶ

יוֹדַַעת גְָּרוִיַטצְיָה ֵאינָּה ִמְתַעיֶּפֶת

יֵלְכוּ גְַּרגִּיִרים לְַסּפֵר

אוֹדוֹת ָהֲאדָווֹת

צוָּרה ּתֶֶאְספֵךְ ֶאל ֻחבָּּה

לוֹם גּוּף ׁשָ

בָּרוּךְ ַהבָּא

ֶאת ָהַרב ַקנְיְֶבְסִקי

יַח ָמַתי יָבוֹא ָמׁשִ

יב לוֹ ָהַרב: ֵהׁשִ
ָ יָּבוֹא יוֹדִיעוּ לְך כְּׁשֶ

כָּךְ גַּם ָהַרגְלַיִם

ּ בְּבוֹא ָהֵעת יֹאֲחזו

 .3

יָמה – ָמנוַֹע ַהיָּדַיִם – ּפְרוֹּפֵלוֹר, ַהנְּׁשִ

יָמה ָמנוַֹע ַהכַֹּח לֹא יִבֹּל כָּל עוֹד נְׁשִ

 

כָּל עוֹד ָהֱאמוּנָה בַָּאגָּן

ַהּפֶַרח נִפְָרשׂ לְָעלָיו וּׁשְמוָֹתיו

 

ֶקַרח ַמְרוֵנוּ ִמן ַהּפְנִים וַּמיִם

עוֹצְִרים ַעל ִסּפֵי נְָקִבים

 

וְִאם יִבֹּל ֵאין לְַהֲחִמיר

ּמֲַחִמיר – ֲחמוֹר ִמי ׁשֶ

 

זֶה ָאַמר ָהַרב עוַֹבדְיָה

ְמלָתוֹ ִׂ ַרק בֵּין ׁשוּלֵי ש ׁשֶ

 

יִרים ים וֲַעׁשִ ׁשִ ָ יָכְלוּ לְִהצְטוֹפֵף ְמֻרּשׁ

ְמלֵֵאי ֲאוִיר וְִקצְֵרי רוַּח

 

ימוֹת – ֲחמוֹר לֹּא ְמַתְרגֵּל נְׁשִ ִמי ׁשֶ

זֶה ָאַמר אוִֹרי גּוּר 

 

ּתוּכְלוּ לְִמצֹא אוֹתוֹ בַּלַּיְלָה 

ִּי ַאבּוּלְַעפְיָה  בְָּאלֶנְב
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הנה באים האנשים עם התנועות שלהם, עם הבעות הפנים שלהם, 

עם הדיבורים שלהם, עם המכשירים האלקטרוניים הניידים שלהם, 

עם השמות שלהם, עם הגילים שלהם, עם הצופן הגנטי שלהם, 

עם טביעות האצבעות שלהם, עם השיניים שלהם, עם הלבנים 

הצואים שלהם, עם איברי המין שלהם, עם מחשבות הזימה שלהם, 

עם ההפרעות הנפשיות שלהם, עם טראומות הילדות שלהם, עם 

הקעקועים שלהם, עם הצלקות שלהם, עם הגדמים שלהם, עם 

הגידולים שלהם, עם המחלות שלהם, עם ההתמכרויות שלהם, עם 

הרעלים הזורמים בעורקים שלהם, עם הרפלקסים המותנים שלהם, 

עם הסטיות שלהם, עם הסודות שלהם, עם החטאים שלהם, עם 

האמונות הטפלות שלהם, עם הדעות הקדומות שלהם, עם סיפורי 

המשרתות שלהם, עם התכסיסים המלוכלכים שלהם, הנה באים 

האנשים עם הרצונות שלהם, נראה שהם רוצים ממך משהו שקשור 

לצרכים הקיומיים שלהם, לדאגות הפרנסה שלהם, לתסכולים 

המקצועיים שלהם, לפחדי הילדות שלהם, לקיבעונות האנאליים 

שלהם, לחסכים הרגשיים שלהם, למאזן האנרגיות באורגניזם שלהם, 

להתמכרויות שלהם, לדחפי ההרס העצמי שלהם, למחשבות הזימה 

שלהם, לסטיות שלהם, לסודות שלהם, לסיפורי המשרתות שלהם, 

לייסורי המצפון שלהם, לרגשות האשם שלהם, לתקווֹת הגאולה 

שלהם, הנה באים האנשים שאתה מתאווה לנשום את טחב החדרים 

שלהם, ללקק את הקעקועים שלהם, לשמוע את סיפורי המשרתות 

שלהם, לפענח את הסודות שלהם, לפצח את הצופן הגנטי שלהם, 

להתכרבל בחום החייתי שלהם, להיחנק בשיער שלהם, למשש את 

האיברים הפנימיים שלהם, להתמוסס בגופים המיוזעים שלהם, 

להתפלש בסחי הרירי שלהם, לספוג את הנוזלים הבאושים שלהם, 

להבקיע אל גני העדן השמנוניים שלהם, הנה באים האנשים היפים, 

האיומים, צמאי הדם, שטופי הזימה, תאבי הנקם, טורפי הנבלות, 

הנה הם באים, רק לך הם מחכים, אז למה שלא תהפוך לליצן החצר 

שלהם, לשוטה הכפר שלהם, לזונת הצמרת שלהם, לאמן התענית 

שלהם, לאנטי־כריסטוס שלהם, למה שלא תתבזה בפניהם, תלקק 

גיליון #00012 הנה הם באים

אמוץ גלעדי
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המצב היה לאחר ייאוש. לא הייתה ראוּת. הכול התכסה באד לבן, סמיך 

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

גופי שלי. הרמתי את ידיי כדי להתבונן בהן מקרוב. נדמה היה לי שאני 

שולה אותן ממים עמוקים: הן היו כבדות, זרוּעות עקצוצים. כופפתי את 

האצבעות ומתחתי אותן לסירוגין, אבל לא הצלחתי להיפטר מהתחושה 

הזאת. את שאר הגוף בקושי הרגשתי. ניסיתי להזיז את רגליי; הן היו 

מאובנות. שמטתי את ידיי בחזרה. עצמתי את עיניי. הטיתי אוזן. רחש 

דק עלה מתוך האד, כמו התקמטות של דפי נייר דקיקים, פריכים, 

שמישהו הופך לאט. כמו דפי עיתון ישנים. נדמה היה שבנקודה כלשהי 

בתוך האד, מישהו יושב בכורסה ומעלעל בעיתון. בוודאי נמסרו ידיעות 

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

משונות הם מתו. רובם נקרעו לגזרים; מקצתם התאדו. מלכתחילה 

היה ברור שזה יסתיים בטבח המוני. מן הסתם צוּטטו מצביאים ואנשי 

רוח שאמרו שמותם לא היה לשווא. מן הסתם הופיעה תמונה מביקורו 

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

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

כבר לא נשמע, אבל משהו עדיין עלה מתוך הדממה, מין הד עמום של 

קולות ייחום אנושיים, התחבטות של גופים כחושים, גניחות, נאקות. 

לא הייתה תשוקה או חדווה בקולות האלה. מדי פעם הגיעה לאוזניי 

קריאה רמה יותר, אורגזמית, שנשמעה כמו זעקת שבר. הרי הגברים 

הבריאים נשלחו לחזית. בעורף נשארו רק נכים וחולים, שנחלשו עוד 

יותר בשל הרעב. איברי המין היו חרבים, סרוחים בין הרגליים כמו 

דגים מתים. בנסיבות הנוכחיות, יחסי המין נבעו מיצר הישרדות גרידא. 

המצב היה לאחר ייאוש, נדמה היה שהאויב עומד להשמיד את כולנו, 

ומי שעוד שרד לרגע נדחף למשימה של הצלת הגזע. נשים כרעו ללדת 

בין עיי חורבות. ודאי, החיים לא היו מתנה בנסיבות האלה, אבל אנשים 

המשיכו להזדווג במחשבה שחייבים לשמר את הגזע ושכל עוד נמשיך 

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

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

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

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

חמישים, כמו תמיד.

גיליון #00014 חישוב קיצים את סוליות הנעליים שלהם, תפתח לעצמך את הוורידים לעיניהם, 

תיתן להם מופע חשפנות בלתי נשכח סביב עמוד המתכת של קרון 

הרכבת התחתית, הנה הם באים לקחת אותך לחדרים הטחובים שלהם, 

למקלטים הנטושים שלהם, למרתפים המעופשים שלהם, לכוכים 

המחניקים שלהם, למאורות הנאלחות שלהם, למחילות החלקלקות 

שלהם, למנהרות המפויחות שלהם, למיטות סדום המושתנות שלהם, 

לגיהינומים המזוינים שלהם, הנה הם באים, הולכים ומתקרבים, 

מתקרבים והולכים עד כדי מרחק יריקה, נגיעה, סטירה, לטיפה, 

נשיקה, בעיטה, בעילה, רמיסה, דריסה, הנה הם באים, הולכים 

ומתרבים, הולכים ומצטופפים, ִמתעבּים והולכים עד שאתה נשרט 

מהזיפים שלהם, מצטמרר מהגבנוניוֹת שלהם, נחנק מהשיער שלהם, 

מתעלף מהזיעה שלהם, מתמסמס בריריוּת שלהם, נספג במחזור 

הדם שלהם.
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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.

בנקישת אצבעות נפתחו שערי השמיים – מהומת אלוהים ניחתה 

על ראשינו, עינינו נצרבו בנשורת גופרית. תחת רקיע קרוע, עֵשן, 

נדרשנו להיטהר, בהשתחוויה. אך הסתיים הטקס וכבר נדחפנו לשוב 

ולהיטנף, להתגולל בעפר, כמנהגנו בקודש, וחוזר חלילה. נורא 

מכל היה רעבוננו, שלא היה אפשר עוד להשביעו; חור שחור נוּקב 

בקיבתנו. את שאֵרי בשרנו מכרנו, כמעט חינם אין כסף, תמורת חופן 

פירורים שבלענו בשקיקה, שליקקנו מהיד המושטת, כל כך רעבים 

היינו, וללא שיהוי גם את שארית בשרנו מסרנו, כלאחר יד, תמורת 

עוד חופן פירורים, שנבלע כלא היה, שלוּקק מהיד, שנקפצה כעת 

לכדי אגרוף, כי לא היה לנו עוד מה לתת, אבל נשכנו את היד, 

במלוא הייאוש של ההתמסרות, והשבענו אותה שתיפתח, ומכרנו 

את נשמתנו תמורת עוד חופן פירורים, ששאבנו פנימה בשאיפה 

ארוכה, עד כדי השתנקות, בעיניים דומעות, באוזניים הולמות, והיד 

נסוגה, אבל נתלינו עליה במלוא הטירוף של ההתמכרות, ומסרנו 

את נפשנו תמורת עוד חופן פירורים, שטרפנו בניבים חשופים, 

בנהמות חייתיות, והיד הכתה בנו ונעלמה, כי לא היה לנו עוד מה 

לתת, ונפלנו ארצה שדודים.

גיליון #00016 שדודים

את המקדש לאלים הקמנו למען יעמוד על תלו 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 הבנייה, 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. 

בהיכל הגדול, הבנוי לתלפיות, השתוחחנו בתחינה לאלים, חוזרים 

במלמול על מילות התפילה שדקלמו הכוהנים. שיווענו לישועה 

ממכת היתושים. אלומת אור מסמאת, שחדרה מן הפתח בראש 

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 

גיליון #00015 קדחת
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נותר לנו זמן מועט כל כך, ועוד פחות מכך כוחות, לסגור קצוות כה 

רבים, שהידלדלו מתוכנו והשתרכו אחרינו על מדרכות העיר. רשרוש 

הפרימה ליווה אותנו ללא הפוגה, מטריד כמו צלצול באוזניים. 

והעיר הזאת, שבימים כתיקונם הייתה לנו עולם ומלואו, התפרקה 

בבת אחת לבליל חלקים שסכומם נופל מן השלם. עצי השדרות לא 

ִהתוו עוד רצף מונומנטלי, אלא עמדו עץ־עץ לעצמו, מעורטלים, 

מעוקלים. מסילות הרכבת התחתית התעקמו, יצאו בן־לילה מכלל 

שימוש. עובדי הרכבת, שגילו את הנזק לפנות בוקר, השאירו את 

עשרות ַהקטרים והקרונות במוסך שבשולי העיר, והמסכים בתחנות, 

האמורים לציין את משך ההמתנה עד הרכבת הבאה, נותרו מאופסים. 

המנהרות הריקות התמלאו מיד בנשמות מתות, שקופות למחצה, 

שהחלו לשייט אנה ואנה באוושה שרקנית. כך קרה שהעיר הזאת, 

שבדרך כלל קל כל כך לנוע דרכה, התפצלה לשכונות מבוזרות. 

כדי לבצע את משימותינו, נאלצנו ללכת ברגל מרחקים עצומים, 

כשבאוזנינו מעקצץ רשרוש הקצוות הלא סגורים. הרחש הזה ייסר 

אותנו כמו עינוי סיני, ובשלב מסוים ניסינו אפילו לתלוש מתוכנו 

את הקצוות, אבל כל משיכה בהם כאבה כמו חיתוך בבשר החי. 

לא הייתה ברירה, המשכנו להיגרר ברחבי העיר עם הסרח העודף; 

ובמקום להקדיש את תשומת הלב הדרושה למילוי משימותינו, 

התחלנו לעשות את הדברים כלאחר יד, כמי שכל מבוקשם לסיים. 

אך מי שכל מבוקשו לסיים לא יסיים, ואת הקצוות הלא סגורים 

אי־אפשר לסגור כלאחר יד. ההתרוצצות התישה אותנו, העצים 

העציבו אותנו, הרשרוש הטריף אותנו. אחדים מאתנו, כמוני, 

שרקותיהם פעמו פתאום כבקדחת, התכופפו מוּכנית בניסיון לחפון 

שלג לצינון מצחם; ואחרים, כמוהו, שחשו לפתע בקיבתם, התאוו 

דווקא להבעיר מדורות, להשליך לתוכן שושנים ירוקים; ואילו 

אתה נמנית עם מוכי הסחרחורת, הנוטים להתעלף, שרגליהם כשלו 

בבת אחת והילוכם התחלף בהידוס רפה, שהתווה תהלוכת חג נוּגה, 

בדומה לנוף ילדות מיוּתם. בין כה וכה, רוחנו, שנמתחה עוד ועוד 

כדי להכיל את גודש סאתנו, מעדה. השילוב בין הנסיבות שאליהן 

גיליון #00015 סוף־סוף

היא השעינה את אופניה על קיר הבניין הדו־קומתי ולחצה על כפתור 

האינטרקום. זו אני, היא אמרה בהחלטיות, בתשובה לשאלה מי 

זה, שנשאלה בקול גברי. מתכתיות הרמקול שיוותה לקול חספוס, 

צרידות, עומק של חיים שלמים, שלתוכם היא נבלעה דרך הדלת 

הפתוחה. אילו היה זהיר יותר, היה מבקש הקול לדעת מה הסיסמה, 

כפי שעושים רוב הקולות הבוקעים מתוך אינטרקומים בעירנו. שכן 

רבות כאן הבריות המנצלות כל הזדמנות להשתחל לתוך החמימות 

הביתית של חיי הזולת: טפילים חברתיים, רוחות רפאים. זה אני, 

הם אומרים ומקווים שהקול באינטרקום או מעבר לדלת לא ירגיש 

בהבדל, ולפעמים מתמזל מזלם והדלת נפתחת בפניהם, והם פוסעים 

לתוך דירה מוארת, לתוך זרועות פתוחות, מוזמנים להסב אל שולחן 

האוכל, שהילדים כבר יושבים סביבו ומחכים רק להם.

גיליון #00016 מי זה
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נמרוד ברקו

נקלענו לבין סוג המבנה התודעתי שלנו חולל מין נסיגה, כאילו 

התגלגלנו במורד גרם מדרגות ומצאנו את עצמו שרועים על הרצפה, 

בקומה נמוכה יותר. כשהתחלנו שוב לנוע, גילינו שהקצוות הגלידו, 

הפכו לגדמים עגלגלים; הרשרוש נעלם. ליטפנו את הגדמים, שדמו 

לענפים כרותים, ולא הרגשנו עוד דבר. חשנו שנשארה עכשיו רק 

משימה אחת, ושגם אם היא תצריך את כל כוחותינו, הרי שהיא 

לפחות אחידה ומוגדרת, וניגשנו למלאכה בלב שלם, והקדשנו לה 

את כל תשומת ליבנו, והקרבנו לה את בשרנו.

בחצות הלילה נפערה עין בדירה הסמוכה למסילה, ונשארה פעורה 

בנקוף השעות, פקוחה להבזקי האור והצללים שהטילו על הקיר 

הרכבות החולפות; והאוזן שמעה את הנקישות הקצובות, והבטן 

חשה את רטט קרונות המשא. מסע נורא היה זה לעין האדם 

הצרובה בדירה, אך מר שבעתיים לעין הצהובה, הקרועה לרווחה 

בחשכת פְּנים הרכבת, שכתמי אפלה התנועעו בה לאיטם, מתחברים 

ומתפרדים לסירוגין; וקשה הייתה צרימת הברזל לאוזן הפלומתית, 

שפיתוליה הסתעפו אל תוך מוח החיה, ורע היה השקשוק הבלתי 

פוסק, שהדהיר את הלב. מסע אכזר היה זה לאדם מוכה האלם, 

שהרכבות חלפו מתחת לחלונו בִּנְקוֹש השעות, אך איום עוד יותר 

לחיה שסועת הלשון, שצרחותיה נהדפו בין דופנות קרון המשא; 

וכבד היה לחץ התנועה, שהלך והתגבר ככל שהתקדמה הרכבת לתוך 

הלילה, שהתעצם והלך עד כי נרעדה המסגרת, התנודדה מצד אל 

צד; וברגים התרופפו, לוחות נבקעו, רוחות פרצו פנימה, מחניקות 

את החיה מרוב אוויר. קדימה שעטה הרכבת, דוהרת אל תוך גיא 

צלמוות, שבקצהו אובדים הקרונות, כי אין בחובו מקום לפסים; 

שבעטיו נשתמת עין האדם, ורק צוהב עין החיה מוסיף להזעיק.

המסע נעקר מציריו 
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ים בְּצֵל־ָהַעיִן ים בְּגִיגִית־כְּנָפַיִם וְַאְרכֻּבּוֹת־ְמחוֹׁשִ ַאְרכֻּבּוֹת־ְמחוֹׁשִ

י־ַעפְַעּפַיִם וְּמדוֹכֵי־ֻסּמָא לִפְנֵי־כָּל־רֹאׁש: וְַאְרכֻּבּוֹת־גִּיגִית בְִּמחוֹׁשֵ

ים בְֵּעינַיִם צְָבתוֹת? ִׂ      ַמה נֲַּעש

ים בְּגַּפַיִם צְָבתוֹת? ִׂ      ַמה נֲַּעש

ים בְּגֶזַע־ַהּמַֹח צְָבתוֹת? ִׂ      ַמה נֲַּעש

צְָבתוֹת ִמן ַהחוּץ לֵָעינַיִם וּצְָבתוֹת ֵמַעל ַהגַּּפַיִם –

צְָבתוֹת ִמן ַהחוּץ לְגֶזַע־ַהּמַֹח וּצְָבתוֹת בִּלְׁשוֹן־ָהאוּנָה־ָהָעְרּפִית –

צְִבתוֹת־זְַרָחן בְּעוֹר־זְַרָחן;

ַאְבָרָהם־ֵמַעיִם־זְַרָחן

ּתְִהלָּה־ֵמַעיִם־זְַרָחן

ַאְרכֻּבּוֹת־ַאְבָרָהם־ֵמַעיִם־זְַרָחן –

לֵךְ־זֶפֶק בַּּמְִקּפָָאה

לֵךְ־ֵמַעיִם בַּּמְִקּפָָאה

ָעְמדוּ בַּכְּפוֹר ִמנַּיִן ָעלְָתה זֲַעַקת־ָהמוּ־ֵמָעיו –

ָעְמדוּ בַּכְּפוֹר וְלֹא ָעְמדוּ בְּמוֹךְ־כָּל־ְקָרָביו –

ָעְמדוּ בַּכְּפוֹר ֵאינָם בַּכְּפוֹר ֵמָאז.

רוּדוֹלְף־ֵמַעיִם,

ַקאְרל־ֵמַעיִם,

ָהִסירוּ ֶאת מוְֹראוֹת־ָהעוֹפוֹת־ַהּזֶה!

ָהִסירוּ ֶאת זְמוֹרוֹת־ַהנּוֹצוֹת־ַהּזֶה!

זֶפֶק־זֶפֶק בַּּמְִקּפָָאה

מוֹךְ־ֵמַעיִם בַּּמְִקּפָָאה

ַבּּמְכָל ְרִקיִעים וְאוֹצְרוֹת־ׁשֶלֶג – רוַּח־ְקצוֹת 

ַבּּמְכָל ְרִקיִעים וַּמלְֲאכֵי־ַחלְָחלָה – ְרפָאוֹת־ְקנָאוֹת

ֶטֶרם־ַבּּמְכָל ֶטֶרם־ִהְתַהוָּה – ַהִאם ַבּּמְכָל־ֶטֶרם־ִהְתַהוָּה:

ַהִאם זֶה ַהנִּּסוּי ָהיָה? ֶהְחִטיא.

ַהִאם זֶה ַהנִּּסוּי ֻהכְלַל־ָמה? ִהְקּפִיד.

יָדַיִם־נִּסוּי ַבּ־הוַּאר־נִּסוּי – ַעל־כֵּן יָדַיִם־נִּסוּי ַבּ־הוַּבס־נִּסוּי;

ַבּּמְכָל ְרִקיִעים וְאוֹצְרוֹת־ׁשֶלֶג – רוַּח־ְקצוֹת 

זֶפֶק־זֶפֶק בַּּמְִקּפָָאה

מוֹךְ־ֵמַעיִם בַּּמְִקּפָָאה

 

בַּּתוֹר לְִמכַל־ָהְרִקיִעים בְּדְִמַמת־נְצִָחים־וּנְצִָחים ָעְמדוּ כְּפוּפֵי־גְּהוֵּרי

גַּּפַיִם־יָאׁשָה

גַּּפַיִם־ַאְבָרָהם וְגַּפַיִם־רוּדוֹלְף ֵהִטיל־ּפָנָיו־ֵריָקם 

ֲאׁשֶר לְגַּפַיִם־רוּדוֹלְף הוּא ָהיָה ָרחוֹק ִמגַּּפָיו־לֱֶאחֹז   

וְַעל־כֵּן גַּּפַיִם־יֲַעקֹב הוַּטל בְּגִיגִית בִּידֵי גַּּפַיִם־טוֹד

וְַעל־כֵּן גַּּפַיִם־גֹּדֶׁש בְּגֹדֶׁש־ׁשֵם־נְִתָעב בַּכְּפוֹר, בַּחוּץ –

זֶפֶק־זֶפֶק בַּּמְִקּפָָאה

מוֹךְ־ֵמַעיִם בַּּמְִקּפָָאה

ַבּּמְכָל ְרִקיִעים וְאוֹצְרוֹת־ׁשֶלֶג – רוַּח־ְקצוֹת 

ֵאוָה־ֵמַעיִם,

ָאלֶכְַּסנְדֶּר־ֵמַעיִם,

ד"ר ְמרוּגוְֹבְסִקי־עוֹף –

גיליון #00012עליית המלכּות: לקראת היררכיה של איברים פנימיים
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ַהיָּדַיִם ׁשֶל בֲַּעלֵי ַהּמוִּמים?  

כִּיל: ְׂ ָׂם ּפְָעָמיו ֵאצֶל ַאַחד ַהֲחדִָרים, יָצָא, ִהש ש

ּזְַמנּוֹ  כִּיל – צֵרוּף ׁשֶ ְׂ ָאַמְרּתִי ִהש ָאַמְרּתִי יָצָא – צֵרוּף־הוֹנָָאה – הוּא ׁשֶ הוּא ׁשֶ

לִכְאוָֹרה

ל ּפְנִיָמה ַעיִן. ֶבת. ֵמָעלָיו וִילוֹנוֹת. ֲעלָָטה ׁשֶ י: ֵהִביא לָׁשֶ ַמֲחִריג ֶאת ָהֱאנוֹׁשִ

ֶבת. ֵהִביא  כַּזְָבנוּת ׁשֶל ַהגְּרוֶֹטְסָקה ַהּפְִסיכוֹפִיזִית; ִהְתִמיד וְִהְתִמיד: ֵהִביא לָׁשֶ

לָקוּם.

ָׂם ּפְָעָמיו ֵאצֶל ַאַחד ַהֲחדִָרים, ִהפְִטיר: ָמַתי ֵהם  ֵהִביא צַלָּחוֹת וְֻקְרנִָסים. ש

יב: ֵהם כָּאן. ַמגִּיִעים? ֵהׁשִ

יב: ִהְתַחכְּמוּ ָעלֶיךָ. ִהפְִטיר: יֵׁש קוֹלוֹת  ִהפְִטיר: ֲאנִי לֹא רוֶֹאה אוָֹתם. ֵהׁשִ

ֲעלֵיֶהם.

יב: לֹא, לֹא, יֵׁש  יב: יֵׁש קוֹלוֹת ָעלֶיךָ. ִהפְִטיר: לֹא, יֵׁש קוֹלוֹת ֲעלֵיֶהם. ֵהׁשִ ֵהׁשִ

קוֹלוֹת ָעלֶיךָ. 

יב: כַַּתּר ְמַעט  יב: ַחכֵּה כָּאן. ִהפְִטיר: ֲאנִי ְמַחכִּים. ֵהׁשִ ִהפְִטיר: ֲאנִי ִמְתנַצֵּל. ֵהׁשִ

ּ וְִתּטֵָרק ַהדֶּלֶת וְיָבוֹאו

לְֵהָאֵסף דֶֹּמן־ׁשֶל־ֵאָבִרים וְיָבוֹאוּ לְָהלִיט קוֹלוֹת ֲאָחדִים. ִהפְִטיר: כַּּמָה ֵמִאּתָנוּ 

יב: יֵָעשׂוּ ֵעדִים? ֵהׁשִ

לְִקַראת ִהיַרְרכִיָּה ׁשֶל ִספְרוּת ַאנְִטי־הוָּמנִית

כֵָּרת

ַעל ְמצוּלוֹת־כָּל־ָהֵעינַיִם בְֵּבית־ּתְפִיַסת־ַהגְּלִָמים; ִהפְִטיר:

לֹּא נְִתַקדֵּׁש בְִּרִאיָּה ׁשֶ

לֹּא נְִתַקדֵּׁש ְבֵּעדִים־ׁשֶל־ֵאינְסוֹף ׁשֶ

יֵּׁשוַּתיִּים־אוֹר ְבּתוֹלִָעים־ׁשֶל־אוֹר ׁשֶ

יֵּׁשוַּתיִּים־ִקנְיָן בְּגַּפַיִם־ׁשֶל־אוֹר ׁשֶ

יֵּׁשוַּתיִּים־ֵעד בְַּתצְּפִית־כָּל־ֵעד ׁשֶהוּא ׁשֶ

לְֵהי־ָהֵעד ׁשֶהוּא בְּׁשִ

לְֵהי־כָּל־ֵעד בְּׁשִ

ָׂפָה ְטרוָּטה: ַמְבִחילָה כְּמוֹ יֲַחֵסי־ִמין, ּמִחוּץ לוֹ ש ׁשֶ

ית.  כְִּמַעט ֱאנוֹׁשִ

לְִקַראת ִהיַרְרכִיָּה ׁשֶל ִספְרוּת ַאנְִטי־הוָּמנִית

ּמָא נְַתִחיל בֶַּחדֶר ַהּזֶה ׁשֶ

ו יְכֻּסֶה ַעכְׁשָ ו וְׁשֶ ֶׂה בּוֹ ַעכְׁשָ יֵָּעש ׁשֶ

ֵאָבִרים ֵאָבִרים ֲאנִיּוָּתם בִּלְִתּי־ּתְִתַרצֶּה

ּמָא־ּתְֻמצֶּה ֵאָבִרים ֵאָבִרים ֲאנִיּוָּתם ׁשֶ

ֵאָבִרים ֵאָבִרים לְִקַראת ַאנְִטי־ַעל־גַּּפַיִם – יָדְַענוּ –

ַאךְ גַּם לְִקַראת ַאנְִטי־ַעל־יָדְַענוּ, ּתְִרֶאה:

דְַּעּתוֹ ּפְזוָּרה בְּכֶֹבד־רֹאׁש לְִקַראת ַמּתֶכֶת־גּוּף ׁשֶ

ְבַּמּתֶכֶת עֹל־ַהנֵּצַח – יָדְַענוּ, ּתְִרֶאה –

ל ּפְסֹלֶת גּוּפָנִית ָעלֶיָה ֵאין ִרבּוֹן בֶַּחדֶר  ָבִבים ׁשֶ בְַּמדְגֵָּרה ֵאצֶל ׁשְ

ַהּזֶה;

יֵּׁשוָּתם ַמְרִאית־ַעיִן בְַּאְסּפְַקלְַריַת  בֲַּחָמִמית ֵאצֶל ֶהֶרף־ֶחלְִקיִקים ׁשֶ

ַהֶחדֶר ַהּזֶה;

בְּסוּפוֹת־ָאָבק לְַמְעלָה ַעל כַּדּוֵּרי־ֵאׁש לְַמְעלָה ַעל ָמָסה־יְסוֹדִית 

בְּעֹל־גּוּפוֹת בֶַּחדֶר ַהּזֶה;

ּתִזְדֵַּהר ַהּמוֹנָדוֹת וְִתזְדֵַּהר ַהצִּינוֹק וְִתזְדֵַּהר ֲחַרךְ־לֵב־ַהיֵּׁשוּת ֵאצֶל 

ֲחַרךְ־ַקְרֶקפֶת־ַהגֹּלֶם:

בִָּענּוּיִים,

ַבִּהְתַעלְּלוּת

בֵָּעינַיִם בֶַּחדֶר ַהּזֶה.

ַעּתָה נִפְגּׁש ֶאת ַהּמוּם. ַהּמוּם ַמהוּ? ִמי ָעשׂוּי לְַהְבדִּילוֹ ִמן ַהיְָבבוֹת? 

– ֵאלֶּה לִּקוּי־יְָבבוֹת.

ַהּמוּם ִמּתוֹךְ יֵׁשוּתוֹ נוָֹתר עוֹלָם; ִמי ָעשׂוּי לְַהְבדִּילוֹ ִמן ַהצְּוָחוֹת ַעל 

ִענּוּיֵי־ָהֵעינַיִם? – ֵאלֶּה לִּקוּי־ֵעינַיִם.

נְיָן?  נִּכְַרת ִמיֵּׁשוּת ַהּמוּם: ִמי ָעשׂוּי לְַהְבדִּילוֹ ִמיֵּׁשוּת־ַהּקִ בֲַּעלֵי מוּם ׁשֶ

– ֵאלֶּה ִקנְיַן־כָּל־ַהצֵּרוּפִים: לְַהלָּן

ָהְרכוּׁש ַהּמִלּוּלִי –

ִּיַע ָעלָיו? כֵּיצַד ּתַצְב

כֵּיצַד יְִתכּוֹנֵן ָהָאדָם בְּדֶֹמן־כָּל־ָהֵעינַיִם בְּכָל־ַהֲחדִָרים?

ִּיַע ָעלָיו? כֵּיצַד ּתַצְב

כֵּיצַד נֲַעשׂוּ בֲַּעלֵי ַהּמוִּמים לְכָל ָהָאדָם?

ִּיַע ָעלָיו? ִמי יַצְב

נְִּתכּוֹנֵן  כֵּיצַד בֲַּעלֵי ַהּמוִּמים הוִֹריׁשוּ ִקנְיָנָם־זֶה ֵאצֶל כְּרוֵּתי־ַהגַּּפַיִם ׁשֶ

כִּי

יגוּ לֱֶאחֹז בְֵּאילוּ־ֵעינַיִם – ַהִאם ֵאלֶּה יָדַיִם־ֵעינַיִם? ִ ּׂ כָּל ִעּקָר ִהש

                                                     ַהִאם ֵאלֶּה 

גיליון #00013לקראת היררכיה של ספרות אנטי־הומנית
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ראיתי בן אנוש מחוץ לדלת, עת נעשו בו דמדומים
לֹּא ְרִאיִתיו ֶאלָּא ׁשֶ

וְיָדְַעּתִי כִּי נֲַעשׂוּ בּוֹ דְִּמדּוִּמים; ַחכֵּה –

כיצד מצהיר על עצמו היקום כי צץ־פתע
לֹא צָץ,

לֹא ְרִאיִתיו

וְיָדְַעּתִי כִּי נֲַעשׂוּ בּוֹ דְִּמדּוִּמים; ַחכֵּה –

האנשים ממשיך, גוהר
לֹא צָץ,

לֹא ְרִאיִתיו

וְיָדְַעּתִי כִּי נֲַעשׂוּ בּוֹ דְִּמדּוִּמים; ַחכֵּה –

וִּבֲערוּהוּ היקום
וִּבֲערוּהוּ לְׁשוֹנוֹת ׁשֶל ֵאׁש ַבּבֹּהוּ.

ֹ אדם שוכב בחשכה מוחלטת, בלילה, בגפו
ֲאנִי כּוֵֹתב ִמּתוֹךְ בּוּרוּת; ּתִָמיד ָהיָה לַיְלָה.

מעליו אקס־טריטוריה של יְקום
י־ַהּקִיר – ָרִאיִתי – ֶאת יְצוֵּרי־ּתוֹךְ־ ֵמָעלַי – ָרִאיִתי – ֶאת יְצוֵּרֵ

ַמְעּתִי:  ַהּקִיר; יְקוּם, ׁשָ

ַמְעּתִי. ים אוֵֹמר: יְקוּם, ׁשָ בְֵּאיזוֹ נַַחת ָהֲאנָׁשִ

מתחוללת דפיקה בדלת 
ים אוֵֹמר: ּפְַתח ִמיָּד, זֶה ִמְתחוֹלֶלֶת; ָהֲאנָׁשִ

ים לֹא עוֹנֶה: ִהכָּנֵס! ָהֲאנָׁשִ

מתחוללת איש הולך רוח
נְֶּהגֶּה כִּהוּי־אוֹרוֹת נְֶהגֶּה; ֶ יב: כָּל ַמה ּשׁ ים ֵמׁשִ ָהֲאנָׁשִ

צֵא־ָהּה! ַעל־צִדְּךָ־ָהּה!

רוח־עוועים הולך
זֶה ְמעָֹרב בְּדַַעת ִעם ַהבְִּריּוֹת זֶה

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

ּמָא יְִתַחּזֶה ׁשֶ

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

ֵארוֹת חוֹכֵר־ָחלָל ּתְהוּם־ְשׁ

מתחוללת נוספת בדלת דפיקה
ְטרוּטוֹת, ְטרוּטוֹת –

ּמָא יַָרדְּתִי ֵאצֶל ַהָמּקוֹלִין לְִהְתַאצֵּל ָעלַי יָדַיִם־ׁשֶ

יְִּהיֶה ָעלַי יָדַיִם כִּי נַָטל ֵעינָיו ׁשֶ

ְטרוּטוֹת, ְטרוּטוֹת – בֲַּחִריר־ַהדֶּלֶת ְרִאיִתיו – 

ים גּוֵֹהר: ָהֲאנָׁשִ

אדם שוכב בחשכה מוחלטת, מעליו 
גיליון #00014אקס־טריטוריה של ְיקום 
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ספיר יונס

לוּ ַאךְ יָכֹלְּתִי לִצְעֹק

בָּאוֹר ַהּזֶה, ַהלַּיְלָה

ַמיִם – אוֹי ִאּמָא, ׁשֹּמוּ ׁשָ

ֲהִסיִרי ִמּמֶנִּי ֶאת כָּל ָהֵאָבִרים ַהּפְנִיִמיִּים ַהלָּלוּ!

ִמי, רוּ בִּׁשְ נְִּקׁשְ כָּל ֶחְרּפַת ָהֵאָבִרים ַהּפְנִיִמיִּים ַהלָּלוּ ׁשֶ

ַמיִם, ָ ר ַהּשׁ ַׂ בְִּבש

בְִּביב ׁשוֹפְכִין,

בְּבוֹר ְספִיגָה,

בִּצְָרכִים גְּדוֹלִים,

בְָּסלַָמנְדְּרוֹת ֵאׁש,

בְּנַנִָּסים לְָבנִים,

בְַּעְרפִלִּית רֹאׁש ַהּסוּס,

נְִּתגַּלָּה לְפָנַי בֲַּחנֻכָּה 1983, בְּרֹאׁש ַהּסוּס ׁשֶ

נְִּתגַּלָּה לְפָנַי בֲַּחנֻכָּה 1983. בַּּמְִעיל ַהּתָלוּי, ַהיְִחידִָאי, ׁשֶ

כֵנָה ֲארוָּרה, אוֹי ׁשְמוֹנָה נֵרוֹת, אוֹי ׁשְ

ָּעוֹת, אוֹי ׁשְמוֹנָה נֵרוֹת, ֶׂר ֶאצְב אוֹי ֶעש

ָּעוֹת, ּפְִתאֹם נִפְּתְָחה ַהדֶּלֶת – אוֹי ׁשְמוֹנֶה ֶאצְב

הוּ ְמוַדֵּא לֶד בֶַּחדֶר, ִמיׁשֶ ֵאין ׁשֶ

לֶד בֶַּחדֶר וְכָל ֲעָבַרי עוֹר־ָאדָם־עוֹר־יָתוֹם חוֹזְִרים קוֹלוֹת: ֵאין ׁשֶ

לֶד בֶַּחדֶר וְֵאין ַמּזִיִקים בַַּחלּוֹנוֹת ֲאנִי חוֹזֵר: ֵאין ׁשֶ

ר ָׂ ִהיא בָּש כֵנָה דָָּבר ִמלְַּבד זֶה ׁשֶ ְ וְלֹא יָדְַענוּ ַעל ַהּשׁ

ר ָׂ ִהיא בָּש כֵנָה דָָּבר ִמלְַּבד זֶה ׁשֶ ְ וְלֹא יָדְַענוּ ַעל ַהּשׁ

כוּנָה ִהזְדֲַּעָקה ַאֲחַרי: ְ כָּל ַהּשׁ

ָׂר ִהיא בָּש כֵנָה דָָּבר ִמלְַּבד זֶה ׁשֶ ְ וְלֹא יָדְַענוּ ַעל ַהּשׁ

רֹאׁש סוּס, רֹאׁש לֵיצָן,

כָּלָה גְּבָֹהה בְּׁשוּלֵי ַהגָּלְַקְסיָה, ְׂ ַהש

וְלֹא נְִמצְאוּ ִמלִּים נְִרדָּפוֹת לַּמִלָּה גָּלְַקְסיָה –

ֲעשׂוּיָה  וְלֹא יָדְַענוּ דָָּבר ַעל ַהגָּלְַקְסיָה ִמלְַּבד זֶה ׁשֶ

ּתוַּבן ַעל־יְדֵי צֶַמח־ִאיׁש, לְִהּמָצֵא לָּה ִמלָּה נְִרדֶּפֶת ׁשֶ

ֻחלְדּוֹת ֲאָחדוֹת, ֶחלְִקיִקים־ׁשֶל־רוַּח,

ים, ָערוֹת וְַקְרֶקפֶת בְּצֵל ְטָרׁשִ ְׂ ש

ִמחוּץ לַיְקוּם –

ִמחוּץ לַיְקוּם –

ַמיִם – אוֹי ִאּמָא, ׁשֹּמוּ ׁשָ

ֲהִסיִרי ִמּמֶנִּי ֶאת ַהיְקוּם.

כתובת על מצבה
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ֵאינְךָ יוֹדֵַע ַאךְ ִקיּוּמוֹ יָדוַּע לְךָ. ִמּתַַחת ָהֵעינַיִם יוֹדְעוֹת דָָּבר ׁשֶ

גַּם ְמכוֹנַת ַהּפֶה ֶאת ַהּקוֹלוֹת מוֹצִיָאה בְִּעלּוּם ׁשֵם 

ךְ  ׁשֶב ִמְתנַּקְזִים בִּיצִיָאה ַאַחת. ַהּמַבָּט נְִמׁשָ י ַהּקֶ כְִּביׁשֵ

ּפָחוֹת ִמּמֵָאה וּׁשְמוֹנִים ַמֲעלוֹת 

ָהאוִֹתיּוֹת ְקֵרבוֹת: ָהאוֹן ִמזְדֵַּהר ִמּתוֹךְ ַהִחכָּיוֹן בְּכָל ּפַַעם ׁשֶ

ֵּר יֲַעמֹד לָּה   ֶּה אוָֹתּה. ַרק ַהדִּב ַהדִּבּוּר לֹא יְכַב

כָּל עוֹד ָהֲעצָמוֹת בּוֹלְטוֹת וְַהּזָָהב נוֹגֵַע ֲאנְַחנוּ בַּּמָקוֹם ַהנָּכוֹן.

פָתוֹ ְׂ יבוֹ לִש ֵּל יֵׁש לֲַהׁשִ ִאם ַהּמָקוֹם ִמְתבַּלְב

נָּה ׁשֶל ַהלֵּב וֹׁשַ ָׂפָה ִהיא ַהּשׁ ַהּש

 

בֵּין ִאם בְָּרכָה אוֹ ְקלָלָה ִהיא, ִהיא ִהיא. ֲאנְַחנוּ נְִהיֶה בַּּמָקוֹם ַהִהיא 

וְגַם ִאם ְמקוָֹמּה בְּתוֹךְ ַהגּוּפָה ַהִהיא, ָעלֵינוּ לְָהנִיַח לָּה לְִהְתַעצֵּם ַעד ְמאֹד

לֵַּח בָּּה כִּי בָּנוּ בֲָּחָרה וְלֹא ֲאנְַחנוּ בַָּחְרנוּ בָּּה וְָרצִינוּ לְׁשַ

ֶאת כָּל ּתֵאוֵּרי ַהּזְַמן, ַהּמָקוֹם, ַהּמִדָּה וּלְהוֹכִיַח לָּה 

ֵאין בָּנוּ ָמקוֹם לְָתֵאר  לֹּא ֲאנְַחנוּ, ׁשֶ ׁשֶ

וְִהיא ָמדְדָה כָּל ִמלּוֵֹתינוּ וּפְגֵָמינוּ 

וְיָצְָקה וְיָצְָרה

גיליון #00013אבדא כדבר

ָּעוֹת.  כוֹת ַעד ְקצוֹת ָהֶאצְב יוֹצְאוֹת ִמן ַהכֵָּתף וְנְִמׁשָ

ָהֵאיָבַריִם ַהכּוְֹתבוֹת ׁשֶל ַהצְָּמִחים ֵאינָן כּוְֹתבוֹת 

ִעיָרה. כָּל יְִחידַת זְַמן גְּדֵלוֹת  ְׂ יָמה ש ֵהן ֲעסוּקוֹת בִּנְׁשִ

ְרְטטוֹת ַעל דַּף ֲאוִיר ִמְבנֶה ֻמכָּר  ַׂ לְכִוּוּן ָהאוֹר ְמש

ַהְמנַּסֶה לְִחיוֹת. ָהֵאיָבַריִם ִמְתדַּיְּנוֹת בְּתוֹךְ ּתֵָאיֶהן ִאם 

לְהוִֹסיף עוֹד ֲעלֵה כּוֶֹתֶרת אוֹ ָעלֶה יָרֹק 

ְמלַּטְפוֹת ּתֲַהלִיכִים בְִּתנוָּעה זוֶֹחלֶת, ְמַבּקְׁשוֹת לֲַחזוֹת 

בְּנִצָּן נִצָּל אוֹ נִדּוֹן לִכְלָיוֹת. ְמנַּסוֹת לְַהגִּיַע ֵאלֶיךָ וְָאז

ָּעוֹת.  כוֹת ַעד ְקצוֹת ָהֶאצְב יוֹצְאוֹת ִמן ַהכֵָּתף וְנְִמׁשָ

ָהֵאיָבַריִם ַהכּוְֹתבוֹת ׁשֶל ַהצְָּמִחים ֵאינָן כּוְֹתבוֹת 

ִעיָרה. כָּל יְִחידַת זְַמן גְּדֵלוֹת  ְׂ יָמה ש ֵהן ֲעסוּקוֹת בִּנְׁשִ

ְרְטטוֹת ַעל דַּף ֲאוִיר ִמְבנֶה ֻמכָּר  ַׂ לְכִוּוּן ָהאוֹר ְמש

ַהְמנַּסֶה לְִחיוֹת. ָהֵאיָבַריִם ִמְתדַּיְּנוֹת בְּתוֹךְ ּתֵָאיֶהן ִאם 

לְהוִֹסיף עוֹד ֲעלֵה כּוֶֹתֶרת אוֹ ָעלֶה יָרֹק 

ְמלַּטְפוֹת ּתֲַהלִיכִים בְִּתנוָּעה זוֶֹחלֶת, ְמַבּקְׁשוֹת לֲַחזוֹת 

בְּנִצָּן נִצָּל אוֹ נִדּוֹן לִכְלָיוֹת. ְמנַּסוֹת לְַהגִּיַע ֵאלֶיךָ וְָאז

גיליון #00012ֵאיָבַרִים
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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

גיליון #00015חירות

ּ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

גיליון #00015פירות הדר

יר ַהּזֶה ְמצוּיָה בְִּהּתָכְנוּת ַהיַַּער.  ִ ל ַהּשׁ  נְֻקדַּת ַהּפְִתיָחה ׁשֶ

נוֹ יַַער בְִּמגַּמַת ּתְנוָּעה לְ  יֶּׁשְ ֲעלֵיכֶם לְַהְסכִּים ִאּתִי ׁשֶ

כֵָּעת אוּכַל לְַחּפֵשׂ אוָֹתּה ֲעבוְּרכֶם בְִּמיׁשוִֹרים נוָֹספִים

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

If I tell you would you like it? 

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

ים נְלַּקֵק ִסְרּפָדִים נְִרַחץ בְֵּמי ַהבִּצָּה נְחוֹלֵל ְמִחלָּה ָרׁשִ נֲַעקֹר ׁשָ

ים ָאנוּ נְָחׁשִ לֹא נַכְִחיׁש ׁשֶ

ים לְמוֹצְָאם ֵהַטלְנוּ נְָחׁשִ נִזְַחל נֲַחשׂף ֶאת ׁשִעוּר לִבּוֵֹתינוּ גַּם ִמבְּלִי ׁשֶ

 בְּיָדַיִם ַהלּוּטוֹת ַהְבִחינוּ בְִּמלֵאוּת ָהֲאדָָמה.

The leaves on the ground are your toes

 זִכְרוּ: ָהאוֹר נִדָּף בִּנְֻקדַּת ַהֵהָעלְמוּת. ֲעלֵיכֶם לְִהיוֹת גּוּף

ךְ דְּעוּ ֶאת גִּזְֵעי ָהֵעצִים, ּתְלָת ְמַמדִּי זוֵֹהר בַּחׁשֶ

ִטים ִמבְּלִי לָזוּז ִמּמְקוָֹמם, ִהְתּפַּזְרוּ לְכָל כִּוּוּן  ׁשָ

ּטוֹת בַּּקוֹלוֹת ַהֲחִריׁשוּ, קוֹלוֹת ַהיַַּער ֲעלוּלִים לְַהְבזִיק  ּתְַחּפְצוּ לְׁשַ כְּׁשֶ

ֵאינְכֶם ַחּפִים 

ֵאינְכֶם גֹּדֶל ִעם כִּוּוּן 

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

ּ ַאּתֶם ּתְַחכּו

ַמיִם ָ וֶה לְִמּקוּם ַהּשׁ ִמּקוּם ָהֲאדָָמה יֻׁשְ

יְִתכַּנֵּס ַהּמִּקוּם לַּמִּקוּם וֵּמַעל ַהְרמוֹנְיַת ַהּמִיׁשוֹר 

יֵָרֵקד כָּל ַהיַַּער ַהּזֶה

גיליון #00014הוראות כיצד ללכת לאיבוד 
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ּ ךְ עוֹד יְִרצֶה לְִהְתיֵַעץ ִאּתָנו ַהחׁשֶ wait and see ׁשֶ

בוּ ַהּמֲַחׁשָבוֹת ַעל כִּּסֵא ְמנֲַהלִים ְ וְַאַחר כָּךְ גַּם יְִתיַּשׁ

.fabulous ֲאנְַחנוּ ַחיִּים וְזֶה יְִהיֶה ׁשֶ

בֵּינְַתיִם כֹּחוַֹתי ֻהזְנְקוּ לְַטּפֵל בְִּבָעיָה ַאל־קוֹלִית. 

ַאּתָה בֶּנְָאדָם. גּוֹת כְּדֵי לְהוֹכִיַח לְךָ ׁשֶ כְנַַעת ֶאת ַהּמְצִיאוּת לִׁשְ ְמׁשַ

לֹּא ָאכִין כִּי כְָּבר ְמֻאָחר  ֶאת ַהּמַָרק ׁשֶ

ֶׂה  ַאּתָה אוֵֹהב ּפֵרוֹת ָקִרים ַהּמֲַעש וְֵאין יְָרקוֹת, ַאְקּפִיא וְלְַמרוֹת ׁשֶ

ַהּפוֶֹטנְצְיָאלִי ַהּזֶה ִמְתַקבֵּל בְִּקִרירוּת.

ִאּסוּף ַהנְּתוּנִים ַעד כֹּה מוֹכִיַח כִּי זוִֹהי ּתֲַחרוּת.

ֵּק אוֵֹמר ֲאנִי הוֹדֶפֶת ֶאת כָּל ַהדִּיווֹת בַּדֶֶּרךְ כִּי וֶלְב

ָהאׁשֶר לֹא ַקיָּם.  ׁשֶ

ךְ. ךְ כָּל ַהחׁשֶ ָהאוֹר נֵאוֹנֵי וֵּמיִטיב ִעּמָנוּ, צִלְּךָ ָקצָר וְלֹא נְִמׁשָ

ִָּאית ַאּתָה לֹא רוֹצֶה נֵרוֹת וְִטּפוֹת וְכַב

ּ ִמיכָה וְֵאינָּה מוִֹתיָרה לָנו ְׂ בּוֶֹעֶרת לְתוֹכִי, ְמכַלָּה ֶאת ַהּש

ָׂה לָנוּ טוֹב, זְַמן לִיׁשֹן. ַהּסָאוּנָה עוֹש

חֹם וֶּמלַח נְִמָסִרים ֵמִאּתָנוּ לָעוֹלָם.

ִביל לְפַצֵַּח ֶאת ַהבְָּעיָה נּוַֹתר בִּׁשְ כָּל ׁשֶ

הוּא לְִחיוֹת.

וְלָקוּם ֻמְקדָּם 

וְלֲַעמֹד בַּּתוֹר

וְלְִהיוֹת עוֵֹסק ּפָטוּר. 

ּמַפְּתִיַע יוֵֹתר ִמכֹּל, ַאךְ ַמה ׁשֶּ

ָעה ׁשָלׁש וְֵתׁשַע דַּּקוֹת וְָהִאינְְסֵטלָטוֹר ָ ַהּשׁ

ָׂה זֹאת לֹא נָכוֹן  ּמִי ִהְרכִּיב ֶאת ָהַאְסלָה ָעש אוֵֹמר ׁשֶ

A competition for compassion#00016 גיליון

ְמקוֵֹרנוּ בַּּתָא ַהּזֶה, בִּזְִריָמָתן ׁשֶל ָהַאגָּדוֹת ַהֲחבוּיוֹת בַּּמַיִם.

ֶאת כָּל ַהּמִזְָרקוֹת יֵׁש לִצְבַֹּע ָאדֹם,  

ְּעוּ לְַאלְּתַר. ַמְרבִּית ַהוְָּרדִים נִצְב

יְִּתַקיֵּם ָהָאדֹם ָאנוּ ַחיִָּבים בְִּבִעיָרה                             כְּדֵי ׁשֶ

ֶֹבל ִמְתּפֵָרץ וִּמְתַאּמֵץ כְּדֵי לְִחיוֹת, ָהַרֲענַנּוּת יְכוֹלָה לְָהֵתל. ַהּשׁ

ל ֲחֶבְרּתָּה. ׁשֶת ֶאת ָקו ַהּמְִתָאר ׁשֶ ֶ יָד ְמגַּשׁ

הוָֹספַת כִּנּוּי גּוּף אוֹ ּפְנִיָּה ַמְסגִּיָרה ֶאת ַהדּוֵֹבר. 

ֵאלּוּ ַרק ַהכַּלָּנִיּוֹת, לֹא דַּי לַכַּלָּנִיּוֹת,

יֵׁש לְַהְקדִּיׁש לַכַּלָּנִיּוֹת יוֵֹתר ֵמֶרגַע ֶאָחד בְּכָל יוֹם, 

ַאֶחֶרת נִּפֹל לֲַחלוֹם;

ִאים ִמּמָקוֹם לְָמקוֹם. ָׂ וּבוֹ ֵטְקְסט, רוַּח וְצֵל, כָּל ֵאלֶּה ַרק נִּש

ָאגְַרנוּ  ָאַרת צַלֶֶּקת. ַאל לָנוּ לְַאבֵּד ֶאת ַהּזִכָּרוֹן ׁשֶ ִרּפוּי ַהּפֶצַע ֻמכְָרח בְַּהׁשְ

וְּמיֲַחלִים לִפְִריָחתוֹ. ְמפוֹצְצִים ֶאת ַהּתְַרִמיל 

כְּדֵי לְִהְתּפַּזֵר בָּרוַּח וּלְִהְסּתַיֵּם כְּגַלְגַּל, 

ֵאינֶנּוּ יְכוֹלִים לָמוּת.

ֵאינֶנּוּ יְכוֹלִים לָמוּת 

ִמבְּלִי לֱֶאחֹז יָדַיִם,

ּ ִאגְַּמנוּ וְצַָבְרנו ְכָל ַמה ׁשֶּ

יךְ לִזְרֹם, וְרוֹצֶה לְַהְמׁשִ

לְִהיוֹת לְצֶֶבר 

יֻזְַרק בְֶּעדְנָה ֶאל נִיֵמי כְּנָפַיִם

ׁשֶל צֶֶבר ַאֵחר

גיליון #00016אחווה
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מישל פלצ'יק

יֵּׁש דָָּבר  לְָחן ֲאנִי ַמֲאִמינָה לָכֶם ׁשֶ ֻ חוֹלָה וִּמּתַַחת לַּשׁ

לֶג ֲאָבל זָָרה לִי ּתְחוּׁשַת ַהֵהָעְרמוּת.  כָּזֶה ׁשֶ

ַהּסוּג ַהגָּרוַּע בְּיוֵֹתר ׁשֶל ַהִהְתַמכְּרוּת הוּא ֻחלְצוֹת 

לְָבנוֹת ְמגָֹהצוֹת כְּלוּאוֹת בֲַּארוֹן. 

הוּ ֵמִבין ֶאת  כֶת ַהּמַגֵּפָה בַּחוּץ, ִמיׁשֶ בָּּה נְִמׁשֶ כָּל דַּּקָה ׁשֶ

וַֹמַעת  לּוֹ טוֹב יוֵֹתר. כֻּלָּנוּ אוָֹתּה ָהאֹזֶן ַהּשׁ ַהַחיִּים ׁשֶ

ִמים ֶאת  ָׂ לֹא ַמְסּפִיק ְמדֻיִָּקים, בּוְֹקִעים ֵמֲחפִיסוֹת, ש

ַהּמְִסּפָר ַהלֹּא נָכוֹן ׁשֶל נֵרוֹת ַעל עוּגַת יוֹם ַהֻהלֶּדֶת 

כִּי ַהּזְַמן עוֵֹבר ַמֵהר. עוְֹרכִים בִּּקוּר בְֵּבית ַהחוֹלִים, 

ְמצַּפִים לִׁשְמַֹע חוֹלִים נוִֹטים לָמוּת בְִּעְבִרית, 

לָה  ֻחּמָן נִׁשְ עוֹלִים בְַּמֲעלִית; ֲאנְַחנוּ ְמלְַקִקים ִטּפוֹת ׁשֶ

וִּים  ֵמעֶֹמק כְּפוֹר לֻלְיָנִי וְׁשוְֹתִקים ֶאת ַהּקַ

עוֹלִים וְיוְֹרדִים, יוְֹרדִים וְעוֹלִים. ּפוְֹרצִים בֶַּקע כְּדֵי 

לְהוֹכִיַח ּפֶַרח נוּפִָרי

שוויון
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עוֹד ֵאלִיּוֹט ַסּפֵר

ִמן ַהּמַדָּף ַהגָּבֹּהַ בְּיוֵֹתר

ׁשָם בְּצִנְצָנוֹת

ּמִָרים בְּפוְֹרָמלִין ּתִינוֹקוֹת ְמׁשֻ

ים ַהְמפְֻחלָצִים ִמבַַּעד כֵּיצַד ַמְרגִּיׁשִ

לְִסּפְֶקְטרוּם ַהַהְרגָּׁשָה

בְַּמּפַח ָהרוַּח

עוֹד

ַסּפֵר, ַסּפֵר

ֵאין חוֹלֵף ַׂר ָענָן ׁשֶ בְּש

ּ יְלָדִים יְַאְמּצוּהו

לְכָל ַהחוֹלֵף

מוֹנוֵּמנְט יַנְקוּת

עוֹד ֵאלִיּוֹט 

ּ ֲחקו עוֹד בַּגַּנִּים ַהּפְרוּצִים יְלָדִים בְּׁשֵמוֹת יְׁשַ

בֲַּחצֵרוֹת 

ּתַּפַדְנָה ַעל ֻחדֵּי ַהּסוְֹרגִים – יוֹנִים ּתִׁשְ

כֵּיצַד ַהגַּנֶּנֶת ּתְלַּקֵק ֶאת קוֹץ ַהוֶֶּרד

לְגַנּוֹת

בְִּעיטוֹת בְֶּבֶטן ָהֵאם?

ַהְחָרַמת ַהכַּדּוִּרים ּתְֵהא גְּזֵַרת גּוָֹרל לְִמזְֻעזְֵעי ַהּמַֹח

כֵּיצַד ַהיִָּמים עוְֹבִרים ֵאלִיּוֹט

וְַהּמַֹח ׁשוֹכֵַח ּפָנִים

ִהלְַעְטנוּ ֶאת ָהֵעינַיִם בְּדִָמים

וַּבּמֶה ָחָטאנוּ?

בְַּאְרבַַּעת ַהּמִינִים עוֹד ֵאינֶנּוּ זְכוִּרים

ְמנֻדִּים ִמבָּּתֵי ַהבֻּבּוֹת

ְרנָה ַהּקוִּקיּוֹת לֹא ּתְַאפְׁשֵ

לַּמְחוֹגִים לִנְזֹל

ַעּתָה ָעלֵינוּ לִגְזֹל

ֵמַהּמַדָּף

ֲהכִי גָּבֹּהַ.

גיליון #00014אליוט

ִהְסּפִיָקה לְִטבַֹּע ֵהיָאךְ ַאְטבִּיַע ֶאת ַהנֲַּעָרה ׁשֶ

ֶטֶרם ִטיַּלְּתִי ַעל גְּדוֹת ַהנַַּחל כִּכְפָפָה ֲאבוּדָה?

ִטּפְָסה ֶאל צַּמֶֶרת ֵעץ ָהֲעָרָבה

ׁשָה בִּפְָרִחים לְִקטֹף בָּּה וִּבּקְ

ִאם ָהיָה זֶה ְרצוֹנָּה –

ֵהיָאךְ ֵאדַע?

ִאלְּתִיָה ּה ֵאל ַהנַַּחל וּׁשְ ְבּתִי בְּנַפְׁשָ ׁשַ

ָׂה בָּּה ַעיִן ָהַרע ִמי ָעש

ִמי ּפָׁשַט ַקיָּמוּת ֵקָהה

ּה ַמיִם ִמלֵּא רֹאׁשָ

ָמּה – וְָקָרא לָּה בִּׁשְ

זֶה ֵאינֶנּוּ ׁשֵם ּתוֹצַר ָאִביָה,

ֵאפוֹא ִמנַּיִן ִהגִּיַע?

נָפְלָה ִמנַּיִן נָפְלָה

וּלְָאן ִהיא ִהגִּיָעה.

גיליון #00013הם קוראים לי אופליה 
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גִָּעים ֵהם ַהְמֻטְרזָנִים ְבּיוֵֹתר ַהְמֻשׁ

ֲענוּדֵי ָהֲענִיבוֹת ַהֲהדוּקוֹת 

ֲחצִָאיּוֹת ּפֲַעמוֹן ַהזְּכוּכִית

עוֹנֵי ַהּקוִּקיּוֹת  וּׁשְ

ַאף לֶָהם ִקירוֹת וְַהּקִירוֹת ַהגְּבִֹהים ׁשֶ

גִָּעים ַעל ֶחֶבל דַּק  ַהְמׁשֻ

פִים בֵּין ֲעצֵי ַהּתַּפוַּח לְֵבין אוּלַּמוֹת ַהנְּׁשָ

זֶה ָמוֶת בָּטוַּח

ַאּתָה ַמְסּפִיק ַאּתָה לֻלְיָן וּכְׁשֶ ֲאָבל כְּׁשֶ

ַאּתָה גָּע לְהוֹדוֹת ֶשׁ ְמׁשֻ

פָה ׁשֶל יֶלֶד ָׂ ְרבֵּב ַעצְְמךָ כְּמוֹ ש ְמׁשַ
בְּעוֹדְךָ אוֹגֵר ָאָבק ַעל ַעצְְמךָ

ְסָתם כְּדֵי לִנְׁשֹף

לְִהיוֹת בָּטוַּח 

ָעַבר ְמַעט זְַמן ׁשֶ

ִהְסּתוְֹבָבה רֹאׁש ָהְרָחָבה ֵמָאז ׁשֶ

בְִּחלּוּלִים

וְִחלְֲחלָה.

גיליון ¤#00016

ּתְַקִרית עוֹר ֶהָחלָב

ּפַךְ לִי נִּׁשְ ׁשֶ

וְַהכֹּל ֶהֱחלִיק לִי

בֵּין

ָהֲעצָמוֹת

לֹא יְָרדוּ דְָּמעוֹת בְֶּעצֶם

ֻחלַּלְּתִי

לֹא נְִרֵאיִתי כִּיס ֲאוִיר

ַרק כּוֹס ֵריָקה

לֹּא ּתֲַעצֹם לְַאף יֶלֶד ֶאת ָהֵעינַיִם. ׁשֶ

נַּיִם ִ נָּפְלוּ לוֹ ַהּשׁ בָּרוּךְ ַעּתָה ָהָאדוֹן ׁשֶ

ֶבל וָּבנִינוּ לוֹ צֶלֶם ָאַספְנוּ ֶאת ַהּשׁ

ַהיּוֹם ֲאנְַחנוּ ְמדַלְּגִים בְּרֹךְ ַעל צְָעדִים־צְָעדִים

ּ הו ֵׂ כָּל ֻסלְיָה מוִֹתיָרה ֶרֶמז לְַמֲעש

ְבנוּ ֶאת דְַּרכֵּנוּ לְִבדִיַחת דַַּעת ֶׂה ֵהׁשַ לְַמֲעש

ּ בָּנִינוּ ּפֶֶסל, ֲאָבל לֹא יָדְַענוּ לָּמָה בָּאנו

נַּיִם ִ לָָּאדוֹן נָפְלוּ ַהּשׁ נַּיִם לָּמָה יָדְַענוּ ׁשֶ לָּמָה ָחַרְקנוּ ׁשִ

ּ נּו בִּכְלָל כָּל ַהזְַּמן ַהּזֶה בְּזָדוֹן יָׁשַ

וְַהַחלּוֹן ָהיָה ּפָתוַּח וְָהרוַּח

ַמת זוֹ ּתִָמיד ַאׁשְ

ָהרוַּח

ֵׂאת. לָש

¤

¤

גיליון #00016

גיליון #00016
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ַמה יֹּאַמר לִי ִמיכֵָאל

ֵמַהּסוְֹרגִים ַהּסְלִָביִּים

ֵׂאת ׁשֵמוֹת ֵאיךְ ַאּתְ ְמִעּזָה לָש

ּמוֹת  וְא לֲַעשׂוֹת ׁשַ ָ לַּשׁ

ֵמִהְסטוְֹריָה לֲַעשׂוֹת ַאְקטוַּאלְיָה

ַּיִל ּתָלוּ לִי ִמיכֵָאל ִמּמוֹב

ְתּכֹל ַעיִן

ֶחֶקת ַעצְִמי ַׂ ֲאנִי בֲַּעִריָסִתי ְמש

בּוֹכִיָּה

ִמיכֵָאל

ׁשוֶֹאלֶת ִמבַַּעד

ַמה יֹּאַמר ִמיכֵָאל

וְצוֶֹחֶקת ִמדִּגְדּוּג בִּלְבּוּל אוֹ גְַּעגּוַּע

לְכָל ֶאָחד קוְֹרִאים ַעל ׁשֵם

ּ הו ֶ ַמּשׁ

ם וְָאז ׁשֵ
ַמְמצִיא ַעצְמוֹ ֵמָחדָׁש דֶֶּרךְ

עוֹד ׁשֵם

ָאז בַּּתִָאים ַהְמסָֹרגִים

ַהכְּפוֹר ְמַחיֵּב

ַמֲעֶטפֶת חֹם

ַהכְּפוֹר ְמַחיֵּב 

ְקִריָאה

ַאּתָה ְחֶרֶרת ַרק כְּׁשֶ ָהֲעבוֹדָה ְמׁשַ

חוֹפֵר בְַּעצְְמךָ 

ֶקֶבר

ים ַאֵחר בְִּמקוְֹמךָ. ִׂ וֵּמש

גיליון ¤#00016

ּתַגְַּעּתִי יךְ לְִטעֹן כִּי ִהׁשְ ַאּתָה ּתְַמׁשִ

ּמוּׁש כִּי דְַּעּתִי יָצְָאה ִמכְּלַל ׁשִ

נָאוֹת, ַאךְ יַּקִיר, ַאְטלַנְִטיס ָאכֵן

ַקיֶֶּמת וְזֶה יָדוַּע

ֵמֵעֶבר לַּמוּדָע.

ַהנּוְֹבִרים ַהּמְַתִמידִים ְבַּאְטלַנְִטיס

פוּיִים ְ ֵהם ַהּשׁ

ַעד ֵקץ יִָמים לִצְלֹל

ָעמֹק עוֹד וָעוֹד

ּתֲַעלֶה ַעל  ַעד ׁשֶ

ַטח ֶ ּפְנֵי ַהּשׁ

י ּתְִהיֶה כֲַּעָטָרה לְרֹאׁשִ

חַֹרת נוֹצוֹת יוֹנָה ְשׁ

ָאבוּז לְכָל בּוֹזְזֵי 

ַהּתַת־ַקיָּם ַהּתַת־מוּדָע,

כֵּן ַהְמּצִיאוּת  ׁשֶ

לְַּעצְָמּה – כְּׁשֶ

ַחְסַרת ּפֵׁשֶר,

דַּע לְךָ,

יֵׁש לִצְלֹל ָעמֹק יוֵֹתר

ל ַמּמָׁש זֶה ָאמוֹק זוֹ ְמַעְרבֹּלֶת ׁשֶ

ָעמֹק יוֵֹתר

יךְ לְַהֲעלוֵֹתנִי  אוּלָם ַאּתָה ּתְַמׁשִ
ְ ַעל ַהּמוֵֹקד כָּך

כָּל ּפַַעם

ֲאַמלְֵמל לְסוֹפִי ַהּקֵָרב

לְַהְתִחיל

דְַּרכִּי ֶאל ַאְטלַנְִטיס.

גיליון ¤#00016
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ֵהם לֹא אוֹגְִרים לַחֶֹרף

ֵהם זוֹלְלִים ֶאת ַהּפְנִים 
ְ ֶאת ַהּמוֹך

ֶאת ַהּמַֹח 

ָּה ַהגְּדוֹלָה  ֶאת ִקְרֵבי ַהדֻּב

וְָהרוַּח

ירוֹת  יְׁשִ

ֵהם זוֹלְלִים ֶאת ָהרוַּח

ַחם לֶָהם ַעד ׁשֶ

ַחם לֶָהם כָּל כָּךְ.

¤

בִּזְַמנִּי ַהגַּ'אנְִקיז כְָּבר יָדְעוּ ַמה יֵּׁש לְַהזְִריק

ָהְרחוֹבוֹת יָדְעוּ ִמי יִּזֵָרק

ּפַד ַהֲחָרבוֹת יָדְעוּ ִמי יְֻשׁ

ַהּפִיּוֹת יָדְעוּ ַמה יְַהדְֵהד

לוֹם יְַהּתֵל ָ וְָעלֵינוּ ַהּשׁ

ּ ֵאינֶנּוּ בְּרוּכִים בְּׁשוֵּבנו וְָעלֵינוּ ֲעלִיֵָּתנוּ ֶאל ִמפְּתָנֵנוּ ׁשֶ

ּ וִיֵתָרה ַעל כָּךְ בּוֵֹאנו

יָדוַּע ֵמרֹאׁש

כְֶּהֶרף ֵעינֵנוּ 

ּתַּטְִחים כָּל ֵעת ַמבֵָּטנוּ  ּמִׁשְ ּתְַבלִיִטים ׁשֶ

נִנְָעץ

וְַהכָּרוֵֹתינוּ ִמְסּתֲַעפוֹת לְַענְפֵי ָהֵעץ ׁשֶעוֵֹמד לְִהכֵָּרת

בִּזְַמנִּי

ּטֶֶרם נְבוָּאה ִהפְנְַמּתִי ׁשֶ

כִיּוּת ֲאדוֹנִיּוֵֹתינוּ   ֶקר ָסלוּל לְֶהְמׁשֵ ׁשֶ

ֶאת כָּל ַהּמִלִּים 

גַָּרפְּתִי 

לְטוָֹבִתי

לֲַהגָנִָתי

ֵחרוּת ָהיְָתה ַרק ֵעת 

ֲאזִּקִים ִענְּגוּ ְבּעוֹד ִמְתַהדְִּקים.

¤
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ָרצִיִתי כָּל ׁשֶ

ֵאינֶנִּי

וְלֹא  ָרצִיִתי     

              ִהנֶּנִּי

ָרצִיִתי  לְֵבין  לֹא וֵּבין ׁשֶ

בֵּין ֵאינֶנִּי   לְ   ֵבין ִהנֶּנִּי

ֲענֵנִי

גיליון ¤#00013

עומרי דנינו
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גיליון #00014נבער

     כּוֹפֵר 

ָמה כּוֹפֵר         בַָּאׁשְ

ן לֵָאׁש ָהיִיִתי;      ֲהלֹא ֵמעוֹלָם ַרק ֵהד ָעׁשָ

     וְנָכְַחּתִי ִמזְדַּּקֵף בַּּסֵֶתר

     בֵּין ְמקוִֹרי ַהּמֻגָּׁש  בְּחוֹבוֹת  ְקדוִּמים

לָלִים. ְ      לְִבכוִֹרי  ַהּמֻנָּח  ָאלוּם  ִמן  ַהּשׁ

 

ְַּרּתִי       –      גֵַּרת בּוִּרים. דִּב      כָּל ׁשֶ

                          ַעל כֵּן ִחוֵּר יְצוִּעי.

 

וְזֶה ַהִחוֵּר זוֹלֵג ַמֲעדַנּוֹת

ְמַחבֵּל בֲַּחַרכֵּי ַהּסֶלַע

כָה קוֵֹטף ִמן ַהֲחׁשֵ

ָמע: לְָהנֵץ ִטעוּן לֹא נִׁשְ

ְמֻסכָּן ָהִאילָן. ְמֻסכָּן. גְָּבהוֹ ַעז וְַטְעמוֹ ְסּפֵצִיפִי - 

                                        וְַעּתָה ֵאין גּוּף מוּכָל לָלֶכֶת.

                                                                                            

וְזֶה כֵָּבד בֵּין 

צֵל לְצֵל לָלֶכֶת. רוֹצֶה לָלֶכֶת.

ְ              ל

                               

ַמיִם עוְֹמדִים יְנֲַחֻמנִי;

יְצוַּע לַיְלָה

ֻחְרבַּן בֶֹּקר – ׁשֶ

ָרה לֲַהָטלָה. ֶאֶרץ כְּׁשֵ

וְּבזֹאת ַהּמַדְֵמנָה ַאְבִקיַע בַּיִת.

וְָאַמר יֶלֶד:

ן ֵעת נְִבָער ַהיַַּער. ָמה בֶָּעׁשָ ֵאין נִּתֶנֶת ַאׁשְ

גיליון #00014קדיש־יתום־שפה

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

       נְַקדוֵּמאּ וְדַנְדַא ּקֻנְדֵָמא דִנדֵָרא דְִסטֵרא. אמן    בְַּרדֵּנדוֹר

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

                          וְדִנְדוּ ָאֵמן:

ֵתק ָעצְַמּתָא נַָקב גְָרנַּה וְּבָהְשׁ ּחָט ְשׁ         וְֵהמ ְׁשנֵי ַשׁ

:                               

ל  לְִהְתחוֹנַכ,  וְִהְתַרֵעּב  וְִהְתגַָעּה  לְִהְתיַנֶּק ְהנְִתּעַלַּל,  וְִהְתכַָּשׁ

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

ָרצְיָּה,   ְמנִׁשָמָתּה, ּמְֻבלְָּעָתּה ְמדֶָמנָָת, וֲַּחלִייָת ּשְׁ

                                               וְִרְחמוּ ָטֵמא אמן

ְׁשלָָמא  ַרבָּא  ִמן ְׁשַמיָּא ַחיִּים  וְָׂשָבע  וִיׁשוָּעה וְנֶָחָמה וְֵׁשיזָָבא

וְּרפוָּאה וּגְֻאלָּה וְּסלִיָחה וְכַּפָָרה וְֵרוַח וְַהצָּלָה.  לָנוּ וּלְחוֹלֵי ַעּמוֹ  

יְִׂשָרֵאל, וְִאְמרוּ ָאֵמן ָאֵמן

ָׁשלוֹם בְִּמרוַֹמי וְּבַרֲחִמים ַרבִּים

ַסנְכְֵּרן ַחְׁשַמל  וְַהְרֶחב לִי  זְַמן;

יַָחפְִתּי  ֶאת ִאִמּי

וְיַָחפְּתִי ֶאת ָאִבי

יַָחפְִתּי  ָאִחי

וְיַָחפְִתּי ֲאחוִֹתי

                    ַמה יָּכֹלְִתּי לֲַעׂשוֹת ַאֶחֶרת

דַּל נְִתרַּ

ּתָנְַק ִהְשׁ

יְֵהא

ֵׂה ַעּש

כִּי
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גיליון #00015אפילוג

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

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

גיליון ¤#00015
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עידן אפשטיין

ֵאלְָתךָ, לִׁשְ

כָּל ַהּתְִמיִרים – ָעלֶיךָ צֵל

כַֹּח ֵרפַת צַּמָרוֹת – ֵאין בְּךָ לִׁשְ ְׂ וּש
וְַהיְרוּיִים בְּעוְֹרֶביךָ – ּתְלוּיִים נֶגֶד ֵעינֶיךָ

ֵׂא כְּלֵי ֲעוֹנוֹת כִּי בְּׁשֵם ִאילָנְךָ נוֹש

נֶּיךָ כְּבוּׁשוֹת. חֹרוֹת בֵּינוֹת ׁשִ וּפְנִינִים ׁשְ

וְּבֵעת זְַרֲעךָ ִמְתַעלֵּק בְּחֵֹריֶהם

רוֹנְךָ  נגזָר לְֵהָאלֵם. בַָּאדִּיר כִּׁשְ

לֵּם זֶה  ַהּמְִחיר ַאּתָה עֹל לְׁשַ

גיליון #00016תשובה

ּפְגַָריִךְ ָעְרקוּ ִמן ַהּמוָּסר 

ֻמנִָּחים ַעל בְִּטנֵךְ 

לְנֵַחם יְתוֵֹמי עוֹלָלִים 

בָּם ִמְתַעלְּלִים ַמלְָאכִים

ן בְּלֵב  ָ )זֶה ִענְיָן ׁשֶל כֶּׁשֶל ְמדֻּשׁ

ּמֵַח ַׂ עוֵֹרג לְַטַעם( גּוּר ֵמת ְמש

ֵאם ַאנְ־ַאלְפָא־בֶּנְ־ִתּית וְָאב ׁשוֹכֵַח

וְעוְֹרַביִךְ לוֲֹעִסים ַעל ַהגְּדֵרוֹת

צוֹפִים כִּי ַהּסֵדֶר לֹא יֵָאֵרג לְעוֹלָם

ִמינָה לְחֹר( )כַּוָּנִָתי: נְֻקדַּת ָהַאל־ָחזוֹר ַמׁשְ

וְִסיֵבי ֶטְקְסִטיל ֻעכְּלוּ לָרוַּח

כָּךְ ֻהפְַקְרּתְ ֵמָאֳהלֵךְ 

לְזוּג ֵעינַיִם עוְֹרגוֹת דָּם

ֵאינוֹ מוָּבן: וְִאם ֲאַסכֵּם ֶאת ׁשֶ

ּפְגַָריִךְ ָעלַיִךְ ֻמּטָלִים

וְּסִביֵבךְ ָמגֵן ָאַבד

ָמר לוּ ִמׁשְ וְעוְֹרַביִךְ כָּׁשְ

וֵּמָעלַיִךְ ְקנֵה צַיָּד

¤



192

208

193

208

חורף 02021-2 גיליון 00017

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-

גיליון #00001



194

208

195

208

חורף 02021-2 גיליון 00017

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-

גיליון #00004 גיליון #00003



196

208

197

208

חורף 02021-2 גיליון 00017

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-

גיליון #00004



199

208

חורף 02021-2 

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-

גיליון #00006 גיליון #00005



200

208

201

208

חורף 02021-2 גיליון 00017

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-

גיליון #00004



202

208

203

208

חורף 02021-2 גיליון 00017

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-

גיליון #00006



204

208

205

208

חורף 02021-2 גיליון 00017

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-

גיליון #00013 גיליון #00012



206

208

207

208

חורף 02021-2 גיליון 00017

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-



208

208

209

208

חורף 02021-2 גיליון 00017

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-



211

208

חורף 02021-2 

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-
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רוש,  לה  לאנס  פירי,  פרל  סמית',  ג'ים  וולמזליי, 

לאורה פארינה, קייט הול

אנגליה:

לוק טרנר, ג'ון פיליפס

גרמניה:

האנס  גומז,  אלכסנדר  סיל,  דניאלה  וינקלר,  רון 

באיור, רוברט לנגה, סוניה פום ברוקה, דניאל פלב, 

אוליאנה וולף, ארנה ראוטנברג, כריסטיאן פיליפס, 

נורה גומרינגר, מארה-דריה קויוקארו, מוניקה רינק, 

דגמארה קראוס

פולין:

שפרינגמן,  זגורסקי  ענת  מצקביץ-סבן,  יולקה 

מיכאל  לך,  יואנה  רולנדו,  ביאנקה  יעקב מנשטיין, 

לוקאס  דנל,  יאצק  רוברט,  מאצ'יי  קסייאז'ק, 

פודגורני, אנה אוגוסטיניאק

רומניה:

אנדראה סוארה, סבטלנה קארסטאן, גבריאלה שטפן, 

אנג'לה מארינסקו, אדלה גרצ'אנו, דן קומאן, אלנה 

ולדאראנו, ראזבן צופה, דומניקה דרומאה, ואסילה 

לאק, קלאודיו קומרטין, סורין גרגוץ, ראדו ניצסקו, 

גבי אפטימיה 

דימויים:

נטלי קירילוב, עידן אפשטיין, יעלי גבריאלי, אסנת 

טל  נתן,  בן  רבנקו,  לנה  בודשר,  יעל  פייטלסון, 

בלטוך, יוניל, ענבל לפידות, רוני בר, רותם מקריית 

אייל  ורד,  שירי  קרול,  אורי  טאוב,  עומרי  גת, 

אליעזר, שני רועה, ניל כהן




