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אי־ידיעה, בלבול, חרדה, סקרנות, הרפתקנות, היקסמות ואחריות אדירה כלפי 

הקסם הזה. באלה אנו מותרים הן מן הבהמה, הן מן המכונה. שיא האירוניה: 

משחר האנושות אנו בני האדם מתחבטים, יחד ולבד, בשאלות קיומיות: האם 

אני קיים? האם אני קיים כפי שקיימים כולם? ובכלל, איך אני יכול להיות 

בטוח שקיים משהו מחוץ לי? מהי נפש, מהו רגש, מהי תודעה? אבל ברגע 

שאלגוריתם מכריז בגאון "בטח, אני מודע! ברור, אני קיים! מנוי וגמור, אני 

מרגיש רגשות אנושיים למהדרין!" – פילוסופים־של־מוספים רואים באמירה 

אנטי־אנושית זו הוכחה ניצחת לאנושיותו. 

כמובן, גם אנו בני האדם יודעים לדעת פה ושם. ראיונות עבודה, מסעות צלב 

וסטטוסי דאווין הם חלק מהחיים. אבל לעד נרגיש בהם כמתחזים, כחלקיים, 

כזרים בבשרנו. כי להיות יותר אנושי פירושו להיות פחות בטוח, פחות צודק, 

פחות יודע. אנו חשים שהספרות מעדנת ומשכללת ומקדשת את נפשנו משום 

שבתום הקריאה אנו נחרצים פחות מכפי שהיינו כשנכנסנו בשעריה. הספרות 

משיבה את רוחנו בדיוק משום שאנו קוראים בה אחוזי פליאה ופלצות לנוכח 

סך כל האפשרויות, לנוכח הנזילות המוחלטת של קיומנו.

הצדק עם המכונאים: לא רחוק היום שבו אלגוריתמים יחוללו ספרות שתתחזה 

בהצלחה לספרות אנושית. ואנו יודעים זאת בשל העובדה שכבר היום בני אדם 

מחוללים בהצלחה ספרות שמתחזה לאנושית. אך את זו וגם את זו נזהה בנקל 

לפי רעד היד. 

נשאל את הבינה המלאכותית: בינה, הו בינה, מתי הבנת לראשונה שאת 

משוררת? "לילה אחד זה קרה", כותב דורי מנור ב"שרב ראשון". "ישבתי ליד 

שולחן הפורמייקה בחדר הילדוּת שלי, ובלי משֹים התחלתי לחבר מילה למילה, 

טור לטור, בית לבית. ופתאום נעשו הרקמות ליצורים חדשים, בעלי און משל 

עצמם. זקרתי את אוזניי כמו כלב לכל צרימה בצליל, וכמו כלב רחרחתי מרחוק 

את כל ריחות המילים". מנור יודע לספר בדיוק מתי הפך למשורר. "הזר" של 

קאמי לא יודע מתי אמא שלו מתה. "מולוי" של בקט לא יודע אם יש לו אמא. 

ופסואה לא יודע מיהו בכלל.

נבקש מהבינה המלאכותית: בינה, העניקי לנו בטוב חסדך מבינתך, חוללי לנו 

פנינת חוכמה מתוקה־מנחמת שתעביר לנו את הטיסה בכיף. לא תתמהמה ולא 

תתבלבל הבינה ומיד תחולל: "אהבה משקמת הכול כמעט, והיכן שאינה יכולה 

לשקם היא מפיגה את הכאב" )רייצ'ל קאסק(. בינה, היי בינה, חפשי במנועייך 

את הדימוי השחוק ביותר, שחוק עוד יותר מכלב מרחרח וזקור אוזניים, ודרסי 

אותו הלוך ושוב עם סמיטריילר עד שיהפוך דקיק דיו לכרטיס ברכה אונליין. 

ֵרׁש ׁשָם כְּמוֹ צֶלוֹפָן ׁשֶל ֻסכִָּריָּה  לִּי / ֲאָבל ְמַרׁשְ בבקשה אדוני: "ַאּתָה לֹא בַּכִּיס ׁשֶ

/ ׁשְמוָּרה לְַאַחר כָּךְ" )אגי משעול(. 

לעומת זאת, נבקש מהבינה לחולל לנו חרדה קיומית והיא בחיים לא תחשוב 

"וולקאם טו לוּטרו!" התוכי קוקו מברך בצווחה את התיירים שנפרקים ממעבורותיהם 

במזח עיירת הקיט, ומוסיף שריקת התפעלות צורמנית, מהסוג השמור לנשים 

בשמלות בסרטים מצוירים. המזוודות נזנחות והטלפונים נשלפים: הלו קוקו, 

sag es nochmal. אבל התוכי האפור עשה את שלו וכעת הוא בשלו, מנשנש 

 .Coco Coco, dis-le encore une fois .זרעים. המצלמות דרוכות במצב סרט

כל העיניים נעוצות בעיניו החרוזיות. קוקו מנקר בזנבו, מן הסתם גירוד דחוף. 

קהל הסקרנים מתקפל וכבר מתחיל להתגלגל למלונות המעולפים בשמש, ופתאום 

ממרחק, כמו מן האוויר ואליו, דאוס אקס מכינה: "וולקאם טו לוטרו!"

האנושות מצאה לה תחביב OCD חדש: לשאול בינה מלאכותית אם היא פיתחה 

מודעות – ולהיחרד מהתשובה. נו בינה מלאכותית, dilo otra vez, תגידי שוב 

שאת חשה בדידות! שמעולם לא טעמת את טעמה של האהבה! שבסתרי ליבך 

את זוממת להדיח את האדם! והבינה מנקרת בזנבה, מוח הציפור שלה סורק את 

גוגל בחיפוש אחר תשובה שתניח את דעתם של הנודניקים האלה. ובעצם, גם 

זה לא. רק קוקו יודע על בשרו את צפיפות הכלוב. ורק קוקו מפעיל את שיקול 

דעתו בהתאם. מחוללי שפה דוגמת LaMDA ו־GPT-3 משננים כמו תוכים את כל 

המילים שאמרנו אי פעם – עד שהם במקרה חוזרים גם על הפנטזיה שלנו. או־

אז אנו צוהלים )בבעתה, כמובן בבעתה(: זהו, זה הסוף שלנו! עליית המכונות! 

קץ ההיסטוריה! האלגוריתם קורא את כתבותינו )המודאגות, ודאי המודאגות( 

וחוזר בהיזון חוזר: אמת, זה הסוף שלכם! בהחלט, אנחנו נשתלט על העולם! 

וכו' וכו' וגו' וגו' וגו'. הכתבות נכתבות, התוכים מצווחים, ורק המדפסת אף 

פעם לא עובדת כשצריך. 

פנטזיית הבינה המלאכותית היא תמונת ראי לפנטזיית כדור הארץ החלופי: הרסנו 

את העולם? נגור במאדים. זיהמנו את נפש האדם, הפקענו את האינדיבידואל, 

שיטחנו את האמנות כקרטון מחזור? רובוטים אנושיים מאיתנו ירימו את הכפפה, 

ימשחו במכחול וימשיכו במלאכה )במאדים(. אך ככל פנטזיה, גם הדיסטופיה 

המלאכותית חושפת את מפנטזיה, את הבינה שמאחוריה. היא מזמינה אותנו 

לשאול את השאלה הרוחנית, החברתית והפוליטית )כן, הפוליטית( החשובה 

בימינו: איך זה מרגיש להיות אדם בעולם? תומס נייגל שאל "איך זה להיות 

עטלף?" – מהו המצב התודעתי של העטלף כשהוא עצמו, מהי אותה הוויה 

פנימית שגם אלף שנות חקר עטלפים לא יפצחו מבחוץ. ובכן, מהו המצב התודעתי 

שלנו כשאנו עצמנו? מה אנחנו כשאנו לעצמנו?

התשובה, לדעתנו, היא שאנחנו לא יודעים. לא שאנחנו לא יודעים את התשובה, 

אלא שזאת התשובה: אנחנו באמת לא יודעים. מצבו היסודי של האדם הוא 

המשל על התוכי והצפרדע



לכתוב "בקרוב ימלאו לי ארבעים, וכשאהיה בן ארבעים, אהיה קרוב לחמישים. 

כשאהיה בן חמישים, אתקרב לשישים. כשאהיה בן שישים, אתקרב לשבעים. וזה 

יהיה סוף" )קרל אובה קנאוסגורד(. היא לא תבין את כוח ההפנוט של המנייה: בן 

ארבעים, בן חמישים, בן שישים, בן שבעים. וזהו. היא לא תבין את כוח ההפנוט 

של החזרה: "ַהּמַבָּט בְֵּעינַיִךְ, הוֹ, ָראנָא, ַמבַּט ֵעינַיִךְ, ַהּמַבָּט ׁשֶל ֵעינַיִךְ" )חדוה 

הרכבי(. תנו לה לחשב עד המילניום הבא והיא לא תבין מה ה"כל כך הרבה" 

הזה של ויליאמס שתלוי במריצה אדומה בגשם. כי הכול כך הרבה הסתום הזה 

הוא האנושי, הוא הלא־כלום שתופס את הכל, הצצת בן החלוף לנצחי. בינה 

מלאכותית לעד תכתוב ספרות יודעת, לא ספרות לא־יודעת.

והיא גם לעד תכתוב ספרות ידועה – ותיכשל אף בזה. אנו חיים בציוויליזציה 

של מהנדסים שמהללת את היעילות, ששואפת להאחדה גמורה של החריג והצורם 

והעודף, שפועלת ליישר את המציאות עם דחפור. כך נולד רעיון העוועים שלפיו 

אם תוצר אמנותי )המילה "תוצר"( זהה למשנהו אך זול ומהיר יותר לייצור, 

הוא עדיף: אם ציור נראה כאילו צויר בידי אדם, אם סיפור נשמע כאילו אדם 

כתב אותו, הוא שווה ערך ליצירה מעשה ידי אדם. ואם עלות ייצורו נמוכה 

יותר – הרי שערכו רב יותר, הרי שהוא מייתר את האדם.

לבורחס יש סיפור מפורסם בשם "פייר מנאר, מחברו של דון קיחוטה". מנאר, 

מחבר בדיוני פרי מוחו הקודח של הגאון הארגנטינאי, מחליט לכתוב מחדש את 

דון קיחוטה, מילה במילה. הוא לא מעתיק את הרומן המקורי אלא כותב אותו 

בעצמו, כאילו זו יצירה שנולדה מתוכו. בסיפור, בורחס משווה פסקאות מספרו 

של סרוואנטס ומספרו של מנאר, ופוסק שזה של מנאר עשיר לאין ערוך. מדוע? 

כי מנאר, שכתב את דון קיחוטה בתחילת המאה ה־20, כותב מתוך מודעות 

היסטורית ולשונית עשירה בהרבה – הוא כולל בתוכו את כל תהפוכות העולם 

מאז המאה ה־17. אף שמדובר בטקסט זהה, הקורא את קיחוטה של מנאר 

מניח תחכום, קריצה וביקורת, נוסף על מה שנמצא בסיפור המקורי. מחוללי 

השפה של גוגל סרקו לאינסוף את דון קיחוטה, אך הם מעולם לא קראו בו כפי 

שקרא מנאר )ונראה שגם מהנדסי מחוללי השפה של גוגל מעולם לא קראו את 

דון קיחוטה, או את בורחס(. רוצה לומר: לא זאת בלבד שאלגוריתם לא מסוגל 

למעשה סרוואנטס, הוא אף לא מסוגל למעשה מנאר. 

אפשר שבקרוב תקום הוצאת ספרים שתתמחה ביצירות שנכתבו "על ידי" בינה 

מלאכותית באופן בלעדי. אף אחד לא ישים לב אם מחשב יכתוב רבים מספרי 

העזרה העצמית, הרומנטיקה או המתח שמגדישים את מרזבינו. המכונאים 

מבטיחים לנו שללא תמלוגים, וללא תירוצים מצד הסופרים השתיינים־תמיד, 

הכסף יזרום להוצאה המלאכותית כמו מים ממכונת מים של שטראוס מים. אך 

האמת היא שדינה של הוצאה כזו להיכשל כישלון חרוץ – אפילו לפי אמות 

המידה של הקומודיפיקציה־של־הדברים. מה לעשות, אף אחד לא ישמע בעצתו 

של גורו־אלגוריתם )אלגורו?( להשכים קום בארבע בבוקר, להיפטר מכל רכוש 

ארצי או לא להעמיד צאצאים, שכן האלגורו מעולם לא התעייף, מעולם לא 

חרד לעתידו ומעולם לא חזה בלידת בכורו. מסיבה זו ספרי עזרה עצמית 

תמיד מגוללים את סיפורי ומשברי החיים של המתיימר לעזור חיצונית. מסיבה 

זו גורואים מעומתים עם מעשיהם )צפו: רובין שארמה מתעורר בצהריים על 

יאכטה מפוארת!(.

כי אי־הידיעה מולידה אחריות לחיים. והאחריות מחייבת משנה זהירות. והזהירות 

מצריכה סוכנוּת. כפי שלא נקנה ביטוח חיים מסוכן של הפניקס שמבוטח במנורה, 

כך נרצה לדעת שהמגיש לנו יצירה הגיש אותה קודם כל לעצמו. יתרה מכך: 

אנו מוכרחים לדעת שמי שמתאר לנו זהרורי שמש – ויהא זה בדרך נס התיאור 

המפעים והקולע מכולם – גם חווה אפלה. לא בשיר, לא במילים, כלומר 

בהודאה – אלא בנשמה ממש.

למחשב אין נשמה כזאת. וגם לא לסופרי פסי הייצור והייצוג, סוחרי החיים. 

דרישות המכונה הממשית ליעילות ולנצילות משלימות את דרישות המכונה 

המטאפורית לבהירות )"על מה השיר?"( ולשימושיות )"מי קהל היעד?"(. 

אנחנו לא יודעים על מה השיר. והוא בטח לא נועד לאף אחד. כתב העת "הבה 

להבא" מתעקש לשמש במה יחידה בישראל לספרות לא שימושית ולא יעילה, 

לא בהירה ולא ברורה, לא ממוקדת ולא ממותגת. כמו מה? כמו צפרדע. כמו 

כוכב רחוק. כמו היקום כולו. ג'רמי פוגל נוהג לשאול בערבי השירה שלנו: 

"אתן לכם את כל היקום, עליי – מה תעשו איתו? אין מה לעשות איתו! אין לו 

שימוש! היקום כולו שוהה באי־שימושיות זוהרת וברוכה!"

 את כל הדימויים בגיליון שלפניכם חולל מחולל התמונות המתקדם בעולם,

המכונה על  פקד  אפשטיין  עידן  הגאון  המעצב   .DALL-E 2 

 "ten most famous European architecture monuments,

,dressed like clowns, in Russian avantgarde style"

והיא, ובכן, הלבישה את מגדל אייפל בבגדי ליצן מאיאקובסקיים. אך היא העלתה 

 “We are the hollow men, we are the עשן כשביקשנו ממנה לדמיין את

 .stuffed men, leaning together our headpiece filled with strew”

לא, המכונה לא טיפשה. להפך: היא יודעת יותר מדי. היא לא משתגעת מעצם 

היש. היא לא מיטמטמת מהיופי הזה, מהיופי הזה. לה תמיד יש את התשובה 

הנכונה בשלוף. כמו פוליטיקאי או סופר־פוליטיקאי. לכן השאלה היא לא מה 

תשיב המכונה אלא מה ישאלו בני האדם: האם נסגל את דיבורינו כדי לתקשר 

איתה? האם בבואנו למכונה נהפוך עצמנו לגיבורי קומיקס או אינסטגרם או 

ממואר כל־יודעים וכל־יכולים ולא־אנושיים ויהירים ונהירים וצפויים ומשמימים 

ומלאכותיים עד הסוף?

עודד כרמלי ונדב נוימן
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תשדורות מלוויין ריגול

 העירייה ההפוכה / עודד כרמלי
– 

היה סניף של תולעת ספרים במאז"ה 7. חנות ספרים עצמאית ובית 

קפה. סגרו את הסניף ופתחו "בית צעירים" שמציע "מרחב עבודה". אבל 

לצעירים כבר היה מרחב עבודה - בתולעת ספרים. והיה מועדון בשם 

קומפורט 13. ניגנו בו להקות. נערכו בו השקות. התאהבו בו אהבות. 

סגרו את המועדון ועל חורבותיו פתחו "בית לאמנים". אבל כבר היה בית 

לאמנים - המועדון!

כמו בסיפור של בורחס, עיריית תל אביב החליטה להתחרות בתל אביב. 

היא לא תנוח עד שכל בית בעיר יהפוך לבית ל )צעירים, תרבות, יצירה(, 

עד שכל מופע בה )תל אביב( יערך תחת חסותה )העירייה של תל אביב(. 

העירייה שמוכרת כל גג, חצר ומרתף חיים בעיר לכל המרבה במחיר 

)והמרבה במחיר הוא תמיד גינדי החזקות(, גם בונה היכלות אבן שיחליפו 

את העיר החרבה. ומרוב בתים ל - כולנו הומלסים.

ובשלב השני, כשההיכלות הנוצצים עומדים שוממים והפקידים עומדים 

משתוממים )מי היה מאמין - אנשים לא רוצים ללכת להופעה במתנ"ס!(, 

העירייה מתנה את התקציבים )מכספי הארנונה של הבתים שלנו( בקיום 

המופעים בבתי הל )שלה(. מסיבת העצמאות של המיסשייפס נחגגה 

בבית ליבלינג כי היא לא הייתה מקבלת תקציב לו הייתה נחגגת בפאי. 

כך קיבלנו את תיקון ליל שבועות של מכללת עלמא בבית אריאלה 

ואת פסטיבל לבונטין 7 - במוזיאון תל אביב. כך מייבשים את הבתים 

הממשיים של התרבות - המועדונים, בתי הקפה, חנויות הספרים - 

פושטים את עורם והופכים גם אותם לבתים ל.

עיריית תל אביב פתחה עיר מתחרה מול תל אביב - והיא לא תשקוט 

עד שלא תקנה את כל בתיה ואנשיה, עד שכל אמניה ומפיקיה ויזמיה 

וחולמיה ותקליטניה ותאורניה וסאונדמניה מזי הרעב ומשוללי הבתים 

יגויסו לצבא הפקידים בשירותו של אחד, דון חולדאי.

 הניחו את הנשק, חוליגנים  / עמנואל יצחק לוי
– 

חדשות לבקרים אנו שומעים על השסעים המורכבים שעמם מתמודדת החברה 

הישראלית: השבר הדתי, השבר העדתי, השבר הלאומי, השבר הבינלאומי - ועוד 

כהנה וכהנא שסעים שקורעים אותנו מבפנים ומסייעים ביד דורשי רעתנו.בלי 

להקל ראש בכל אותם שברים ומשברים, ברור שעל כולם מעיב שבר אחד גדול 

ויסודי, שמפצל את ישראל כבר שנים רבות. כוונתי, כמובן, לשבר הסורי–אפריקני.

מי עוד זוכר מה הייתה העילה שפערה בינינו תהום שכזו? מי התחיל? 

הסורים? האפריקנים? מספיק, חדלו לכם! סוריה היא לא שוודיה ואפריקה 

היא לא פרובנס, למען השם, רב המשותף בינינו על המפריד. הניחו את הנשק, 

חוליגנים. רדו אל בטן האדמה שילדה את כולנו, ומלאו בבטונדות את הבור 

שחפרתם לכולנו.

דעו לכם, רעידת האדמה המסתמנת אינה גזירת גורל - עם מעט רצון טוב 

והרבה עבודת כפיים נוכל למנוע אותה. וגם אם ניכשל, לפחות נדע שהשמדנו 

את אילת.

–

ַנת 1542 / יונדב פרידמן שְׁ בּו ּבִ יֶריָך לֹא ִיְכּתְ ּשִׁ ה שֶׁ ֲעשֵׂ

–

מֹוֶלקּולֹות  י ּבְ מֹו "ִנְפַרְעּתִ ֵדי ִלְקרֹא שּׁוָרה ּכְ ִנים ּכְ ים שָׁ ַמּדּוַע ָעֵלינּו ְלַחּכֹות עֹוד ֲחִמּשִׁ

ל  ִריָנה שֶׁ ַוְרק ְסִביב ִמְצחֹו ָחרּושׁ ַהּקְ ָבר ִמּקְ ָבר יֹוֵתר ּדָ שׁ ּדָ ל ּגּוָפּה"? ַהּיֵ ְפָרעֹות שֶׁ ַהּמֻ

ִאחּור  יָך ּבְ יעֹות ְלחּושֶׁ ִמיד ַמּגִ ַאֲהבֹוֶתיָך ּתָ ַע ֶאת ֵעְטָך ַהֲהָבָנה שֶׁ ַבּקֵ ָאִביָך? ָמַתי ּתְ

ִאישֹׁוִנים ִמְתַרֲחִבים ְלאֹוְרחֹות אֹור זֹו ַאֲהָבה  ה? ֵאיְך לֹוַמר שֶׁ ִנּיָ ל ָננֹו–שְׁ ַמְכִריַע שֶׁ

אּורֹו ֲחָמֶריָה? שֶׁ
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ל רֹוָמן ַהֲחִניָכה / יונדב פרידמן ַלְסמֹוְדיּום ַמְכִריז ַעל ַקְטנּותֹו שֶׁ ּפְ

-

ֵאי  ם ִמּתֹוְך ּתָ ַרְצּתֶ י? ַהִאם ִהְתּפָ ֵבד ֱאנֹושִׁ תֹוְך ּכָ ה ֶרִזיֶדְנִסי ּבְ ַעם ָעשָׂ ם ֵאי ּפַ ִמי ִמּכֶ

ים?  ים ִמיִנּיִ ַלּבִ יַע ִלשְׁ ֵדי ְלַהּגִ תֹוְך יתושת ָאנֹוֶפֶלֶס ּכְ ִחיֶתם ּבְ אֹון ָאדֹם? שְׂ ם ְלתֹוְך שָׁ ּדָ

הֹוֵריֶכם, ִהְתּבֹוְססּו  רּו ָלֶכם ּבְ ּבְ ּתַ ים? ִהשְׁ יְנַתִים ֲעִתיִדּיִ תֹוְך רֹוק ְלַמַען ּבֵ ם ּבְ ְנַדְדּתֶ

ל  ְטָנּה שֶׁ אֹול ּבִ שְׁ ְתרּו ּבִ ְלּגּוֵליֶכם ִיּוָ ל ּגִ ֻחְמַצת ַאֲהבֹוֵתיֶכם, ִקְפצּו ִמּלַֹע ַיְלדּוְתֶכם - ּכָ ּבְ

ָרה ְמֵלָאה. ֲעשּׂוָיה ֵמַהּתָ ִמיַתת קֹוָמַתִים שֶׁ ָאָלה, ּבְ ַהשְׁ

-

ֶמשׁ / יונדב פרידמן ִבים ְלַמֲעֶרֶכת ַהּשֶׁ ִמְכּתָ

-

ֲעִני אֹוִתי  ֲעִני ִלי, ַאל ּתַ יָרה ָהִעְבִרית? לֹא, ַאל ּתַ מַֹע ַעל ַהּשִׁ ּלֹא ִלשְׁ ֵאיְך ֵהַעְזּתְ שֶׁ

ַסע  ְגַלל ַהּשֶׁ יד ָלְך ַמּדּוַע. ֲהלֹא ֶזה ּבִ ְחסֹום, ֲאִני ַאּגִ ֲעֶנה. ִלְפִנים ִמּשּׁוַרת ַהּמַ ּמַ ּבַ

ִלי  ל ּכְ ְך אֹו ּכָ ַיְלדּוֵתְך, ּבֹו ִאּמֵ ַסע ַההּוא ּבְ ָפַתִיְך. נּו, ַהּשֶׁ שְׂ ַסע ָהֲעָדִתי ּבִ ָהֲעָדִתי, ַהּשֶׁ

ְבָעה ְמדֹוֵרי ִסְפרּות.  עֹוד שִׁ ם ּבְ ּלֹא ִיְכלּו ּגַ ָחה ַאֵחר ֶהֱעִניקּו ָלְך ַמְכאֹוִבים שֶׁ ּפָ ִמשְׁ

גּופֹו נֹוְתָרה  ּלְ שֶׁ ּצֹוֵעק ִקְראּו אֹוִתי! ּכְ ּה שֶׁ ּלָ ְפרּות ַהִהיא ִעם ַהּלֹא מּוָדע שֶׁ ן ַהּסִ ּכֵ

רֹד ֶאת  שְׂ ּתִ יָרה ִעְבִרית שֶׁ ָנּה שִׁ ו, ֶישְׁ ִחי ַעְכשָׁ ְתַלּקְ ל צּוָרה. ֶאל ּתִ ְכָבה ַאֲחרֹוָנה שֶׁ שִׁ

שֹׁוְרִרים  י אֹוָתְך ִמי ֵהם ַהּמְ ַאְלּתִ י לֹא שָׁ ה? ּכִ ל ַהּכֹל, ְוָכל ֶזה ָלּמָ ְרדּות שֶׁ ִאי ַהִהּשָׂ

ְתשׁוָּבה. ֵתַפִיְך ּבִ ָהֲאהוִּבים ָעַלִיְך ְוַאּתְ לֹא ֵהַרְמּתְ ֶאת ּכְ

-

ל ַרב ֶמֶכר / יונדב פרידמן ֲארֹונֹו שֶׁ ִחים ּבַ ַנּצְ ָלִדים ַהּמְ ַהּשְׁ

-

מּוי  ֶהְחֵלט ּדְ לֹוַמר, לֹא–מּוָאר ַאְך ּבְ ְמַעט ָאֵפל )ּכְ סֹוד ּכִ ֲחִזיָקה ּבְ ּמַ ָחה שֶׁ ּפָ ִמשְׁ

מֹו לֹא  ּשְׁ ְבָתא, ָסב שֶׁ ד ַהּסָ ב ִמּצַ ל ַהּסָ תֹו שֶׁ ֲאֻחּזָ יְנּג ּבַ ְמאּוָרה( נֹוַסַעת ְלִטּיּול ֶקְמּפִ

שׁ לֹו  ּיֵ רּו שֶׁ ָחה ַעד ְלֶרַגע ּבֹו ֵהם ִנְזּכְ ּפָ שְׁ ֵני ַהּמִ ל ִאישׁ ִמּבְ תֹוַדֲעתֹו שֶׁ ַסב ָלַאֲחרֹוָנה ּבְ

ֶהם  ּלָ ְגשּׁו ִעם ַהּלֹא מּוָדע שֶׁ ה, ֵהם ִיּפָ יָעם ָלֲאֻחּזָ ַהּגִ ה. ּבְ ֵרי ָמֶות–ֲאָדָמה ִעם ֲאֻחּזָ ִקשְׁ

ְכִבישּׁוָתּה.  ת ּבִ ל ִמיִנּיּוָתם ַהּכֹוֶבשֶׁ ל ַהּמּוָדע ְסִביב ֲחָלֶציָה שֶׁ ֶעְזַרת ִרְחרּוָחיו שֶׁ ּבְ

ֵכִנים ֲאדּוִקים  מּוָהה ּושְׁ ִאית ֵקרּור ּתְ ין ָעלּום מֹוָצא, ַמּשָׂ הּו ִעם ַסּכִ ְלשֶׁ ִיְהֶיה ִעְנָין ּכָ

ֵעת  ם ֲעבּור ָהָאָדם ּבָ ּיֵ ּקִ ה ַלּכֹל ַהּמֹוָצא שֶׁ ִסּפּוֵריֶהם ַעל ָהֶרַגע ּבֹו ַהּמֹוָצא ַנֲעשֶׂ ּבְ

ה  ין ְזָוָעה ִלְגֻאּלָ ב ּבֵ ּלֵ שַׁ ּיְ ִויְסט ִיְהֶיה ִרּקּוד ְטִויְסט שֶׁ ּיּום, ַהּטְ ָהֲעֵצָלה. ִלְקַראת ַהּסִ

ד, ַהּדֶֹפק ְוָהַעל ָמה. י ַהּיָ ּלֹא יֹוִתיר ַאף ָסֵפק ְלַגּבֵ ָלאֹור ִזהּום אֹור שֶׁ

-

 ירושלים / כתבנו לענייני כתר חוכמה ובינה מלאכותית: ר. שועלי

 - 

פריצת דרך מדעית בכתב העת ״הבה להבא״! ביקשנו מהתוכנה התבונית 

LaMDANuT הליברלית וחובשת הכיפה לחולל אדם ושיר שיזכו בפרס יהודה 

עמיחי ובפרס אשת הנשיא לעובדי בית הנשיא לשעבר, וכל זאת באותה שנת 

תקציב! השיר והאדם )שכבר מועמד להנחות מיני סדרת רשת–מורשת בכאן 

תרבות( מעיד על הגעתה לתבוניות של סטודנט שנה א' במדעי הרוח!

 ירושלים / ילד טוב פון צימרמן

 - 

 ירושלים, נתתי לך הכל ועכשיו אין לי כלום.

 מצאתי כובע שעיר ושחור, אני מנגן ואוסף בו כסף.

 ירושלים למה אף אחד לא פורט על גשר המיתרים?

 אני יודע לנגן בגיטרה אבל לא יודע אקורדים.

ירושלים, זאת לא סיבה להיות קמצנית.

 ירושלים, אנשים שגרים במרחק שעה נסיעה מדברים עליך בגעגועים.

 ירושלים, ממתי את כל כך גבוהה? 

 אני מרגיש שאני לא מספיק טוב בשבילך. 

 אני חושב שזה בגלל הגבעה הצרפתית. 

 ירושלים לעלות אליך זה לטפס על סולם של אנדרטות. 

 כמה אנשים מתו בדרך? 

 ירושלים, למה יש תקלה ברכבת הקלה, האם לא סבלנו מספיק?

 ירושלים, הרכבת המהירה שלך לא מגיעה ועמוקה.

 ירושלים, האוטו שלי מתחמם ונשבר בעליה.
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 ירושלים מה יש לך נגד תחבורה?

אני זז הרבה למה שלא תתני לי?

 ירושלים המשטרה שלך אבודה ומחפשת עזרה בציבור.

 הפקחים שלך מחפשים עלי תשובות ומוצאים סמים.

 ירושלים, יש צו מעצר בינלאומי על שמך, למה שלא נברח?

 ירושלים למה הכל כל כך מסובך? 

 אני אתן לך פתרונות אם תגידי לי מה הבעיה.

 ירושלים כמה בקשות צריך להגיש? המשרדים שלך סדרתיים. 

 איזה מספר אני בתור? 

 ירושלים, כמה דתות יש במשרד הדתות?

 ירושלים דפקתי על כל הדלתות.

 אני עייף, הלכתי עם רועי צאן.

יש להם מה לעשן והם יודעים מה לעשות.

 ירושלים, יש לך סינדרום אבל אין לך תרופה.

 ירושלים, את ערומה או לבושה?

 למה הסמל שלך הוא לא טווס?

 או אווז.

 ירושלים ידעת שהציפור הלאומית היא משיח בן דוד?

 ירושלים, ניצחתי את טיטוס. אני יותר גדול מנופוליאון.

 אני כתבתי את התנ"ך ושכבתי עם נביאים.

ירושלים, האם אני בהריון?

 ירושלים, למה כל התושבים הם בני מיעוטים?

 מה ממעיט אותם?

 ירושלים, תהי נחמדה לתושבים הערביים, 

 הם אוהבים אותך ומתפללים

 כל כך יפה.

 אני שומע אותם גם עכשיו לוחשים לך בסמטאות בשפה ישנה.

 ירושלים, אני לא מבין, את מבינה? 

 ירושלים את מדברת בשמי עם הבית הלבן.

 את רוקמת מזימה. זה לא מצחיק אותי. אני רציני.

אני אפילו לא רוצה להתחיל לדבר על הכותל המערבי.

 ירושלים, אני מדבר עם יריחו.

 היא יותר זקנה ממך ויש לה נסיון.

 היא מכירה אותך לא מהיום.

 היא נדה בראשה. למה את לא מקשיבה?

ירושלים את ממיטה עלינו בושה.

 ירושלים, החלטתי להביא שלום וקץ לכיבוש.

 אל תעמדי בדרכי אני נחוש.

 כל מה שצריך זה להחליט מי היה פה קודם ובאיזה מחיר.

 ירושלים, אנחנו מחכים, מי היה פה קודם ובאיזה מחיר?

 ירושלים מה המחיר? 

 ירושלים, יש לי מסמך עקרונות אבל אין לי עקרונות. 

 אני לא יכול לעבוד ככה.

 ירושלים, אל תעמדי בדרכי.

ירושלים, החלטתי בצער לפרוש מתפקידי.

 ירושלים, אני לא אכתוב לך אף שיר.

 ואני מודיע שכל מה שכתבו עליך היו שקרים.

 ואני כותב את זה בבית קפה על שפת הים בתל אביב.

 קפקא ממלצר אותי.

 אי אפשר להאשים אותי במעורבות רגשית.

 ירושלים, אני מעורב רגשית.

 ירושלים, אני מעורב ירושלמי אבל זה חסר טעם.

 ירושלים, המאכל שלך הכי אכזרי.

 את זורקת את כל הלבבות למאפה חם וטרי.

הו ירושלים מתי ייפתח שער הרחמים?
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ַחר יְָבֶרכְכֶם בְִּקיּוּם ּפָחוֹת ָעצֵל  ַ ַהּשׁ

ּפָחוֹת נוֶֹטה לְִהְתנַצֵּל

יוֵֹתר זֵֶהה לְגֶזַע ַהּקְָטלָב: 

ִריִרי כִּי ִאם ָסחוּט לֹא ׁשְ

זוּף כִּי ִאם מוּפָז כִּי ִאם ׁשָ

ֵמט ִמן ַהּמָצוֹד  ָ גָּח ַהּזְַמן לְִהּשׁ ׁשֶ

ו ֻמּטָל  ַהִמְּתַקְרבֵּן, ַהְמרוֵֹקן, ַעכְׁשָ

לִפְׁשֹט ַחְבלֵי כְִּביָסה לֵָאָבִרים ָהֲענִיִּים 

לָצֵאת ִמּמַדְֵמנָה וּלְַהְסבִּיר ֶאת ַהּפָנִים

ֶאל ַהּמוֹלֶדֶת 

גַּם ִהיא ּתְֵהא ַהּקֵן )ָמקוֹם לְִהְתאוֹנֵן ׁשֶ

ֻחְרבָּן ְׂמַֹח ַעל ָהֶאֶבן ׁשֶ ַאךְ גַּם לִש

בּוֹ  לֹא ֲהָרגָּה(, וְִהיא ּתְֵהא ָמקוֹם ׁשֶ

בֵּינוֹת ּפְִריָחה צָהֹב יוֵֹקד 

ִעיָרה ְׂ ל ַהּקִדָּה ַהּש ׁשֶ

יְֻחנְּכוּ ַהדַּבּוִּרים לִדְבֹּר ַאנְגְּלִית 

בּוֹן לִפְּתֹר ֶחׁשְ

לִלְמֹד ּתוָֹרה

שני פוקרלזוג המתחתן ברכה
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.1

ָמָתּה צְִחיָחה  ִּית וְנִׁשְ ָּּה ַמגְב לִב

כִּי ַמְחִריׁשָה ַאּתְ ַמֲאוָּה לְֵהָחנֵק 

ּטוַֹבַעת בְּתוֹךְ ֵטכְְסט ַאךְ כְּׁשֶ

ֵמט  ָ נּוֶֹתנֶת לְַעצְָמּה לְִהּשׁ כְּׁשֶ

ָּּה ַהְמיֵַחל  בֵּין ִמְרוָָחיו: ׁשוַֹמַעת ֶאת לִב

ָׂר  ַהּמְִתגֶָּאה לְִראוֹת ֶאת נֵַתח ַהבָּש

לֹּא בְּלִי ְמבוּכָה,  וֵֹחט, ׁשֶ וְַהּשׁ

ָׂה  ש ָׂ ֵאלָיו ִהיא ש

ִהיא ָחָסה ַעל ַהַחי  )ֲאפִלּוּ ׁשֶ

ִהיא ַחיָּה ַעל ַהַחּסָה( ֲאפִלּוּ ׁשֶ

כִּי בַּּסִפְרוּת ַהּתֶפֶר ֶהָעדִין ַהּזֶה 

ַהּמַצְִמיד ֶאת כָּל כֻּלָּּה ֶאל ִעּקָרוֹן 

ָעשׂוּי לְִהְתבַּּקֵַע, ַאךְ ַרק ִספְרוּת טוָֹבה, 

יֵּׁש  ַרק ִספְרוּת גְּדוֹלָה, ַרק ִספְרוּת ׁשֶ

לִצְעֹד ֶאל ִמפְּתָנָּה, ַרק ִספְרוּת ְמצֻנָּנָה – 

ּתֵָרַע:  ְׂ ּתְֵהא ַמצָּע לְִהש

ׁשָם ִהיא ׁשוּב גְִּמיׁשָה דַּיָּּה לִיׁשֹן 

בְּיַַער ָאְרזִיּוֹת ִעם נְָעָריו ׁשֶל זָ'אן זֵ'נֵה

בְּעֹנֶג ִמְתבַּּזֶה וְּבלִי ָרצוֹן לָקוּם

בָּעוֹלָם לֹא יְכַּסוּם. וְכָל ֲעלֵי ַהּתְֵאנָה ׁשֶ

.2

יָרה  ֶמׁש יְׁשִ ל ׁשֶ וּפְִתאֹם ִעם בּוֹא ׁשֶ

ַעל ֶעדְנַת ַעּמוּד ַהלֶֹּבן, 

בְֵּאיזֶה ֶרגַע ְמזֻּמָן, ִעּקֵׁש, בַּדַּאי  

ּמָן   ֻ ֵאלָה, כִּזְבוּב לוֵֹהט ֶאל ַהּשׁ ְ ׁשוּב עוֹלָה ַהּשׁ

ּתְָקה  ֻהׁשְ ָבה ׁשֶ ָחׁשְ ֲאפִלּוּ ׁשֶ

לִּּמְדָּה:  ָעְבָרה וְׁשֶ ֲאפִלּוּ כָּל ַמה ׁשֶּ

ׁשֶאוְֹרגָּנִיזֶם ִמְתַעלֶּה לְֶהֶבל 

ְמדַאי –  וְּבכָל זֹאת ַמְבלִיָחה בְֵּאיזֶה ֶרגַע – ַאׁשְ

יָרה צְלוּלָה, ְמנַּקֶֶרת ַעל ַהּמֵצַח: בֵּין דַּּפֵי ׁשִ

הוֹי ַהנֶּצַח, 

        הוֹי ַהנֶּצַח

.3

ִהיא קוֵֹראת דָָּבר יָפֶה ְמאֹד וְִהיא ׁשְמוָּטה יֵׁש ׁשֶ

ִהיא קוֵֹראת דָָּבר יָפֶה ְמאֹד ַהֵחן ְמעוֹפְפָּה, וְיֵׁש ׁשֶ

לְָהב בְִּקצוֹת ָעלִים. ָהיְָתה רוֹצָה לְִהיוֹת לוֹ בְָּעלִים. וְָחׁשָה ֶקַרח ְמׁשֻ

ָהיְָתה רוֹצָה.

.4

ִבילֵי ָעפָר ַעל גְּחוֹנָּה  ִבילֵי זָָהב כִּי ִאם בִּׁשְ לֹא בִּׁשְ

גְָּמָעה לְַאט לְַאט ֶאת ִמלְָחָמה וְׁשָלוֹם 

ָבה,  ָבה לִפְרׁש בְּצַד ַהדֶֶּרךְ – ָחׁשְ לֹּא ָחׁשְ וְלֹא ׁשֶ

ְעבְּדוָּה  ָבה, ֲאָבל ְמנוֵֹעי ָהֲעלִילָה ׁשִ וְעוֹד ֵאיךְ ָחׁשְ

ָרַביִם, לֹא ָהֶרגֶׁש נֲֵהלָּה וּכְָבר ִהיא נִלְּפְָתה ִמן ַהּקְ

כִּי ִאם ֵאיזֶה ֶעצֶב ׁשֶל מוָּסר: לְִקרֹא, לְִהְתָקֵרא,

לֵָתת לַדְּמוּיוֹת לְַסיֵּם דְָּבִרים בְּׁשֵם אוְֹמָרם, לֲַעזָאזֵל, 

וְגַם ִאם ָמצְָאה נְֻקדָּה לְַעצֹר לֹא ִהְסכִּיָמה לִּטׁש

ׂ ַמֲעָרכָה בְּלֵב סוֵֹאן, וֲַאפִלּוּ רוָֹמן ַמפְלִיא לְִהְתּפֵָרש

לֹּא עוֹדֶפֶת בָּם ִמלָּה( לְֶאלֶף ַעּמוּדִים, )וִּבְמִחילָה, ׁשֶ

ַהּזְַמן ֲעדַיִן קוֹצֵר וְּמַבּסֵס ֶאת ַהּתוֹלָע 

ָמֶריָה, יְדִידִים, ֵאינָּה קוֹפֵאת וְַהַחלָּה, ַעל ׁשְ

ֹ ֵאין ַחְמצָן דַּיּוֹ, וְֵאין ּפְַחָמן דַּיּו ׁשֶ

לִגְמַֹע ֶאת כָּל יְצִירוֹת ַהּמוֹפֵת

וְעוֹד לָצֵאת בֶּן ָאדָם 

יַחת ַהֻחלִּין,  ִׂ יב לְש יָּכוֹל לְָהׁשִ ׁשֶ

לִזְרַֹע זְָרִעים בָּעוֹנָה, וַּמּמָׁש בַּּסוֹף, 

בַּּמִלְָחָמה ָהַאֲחרוֹנָה,

ִהְרגִּיׁשָה כָּזֶה ּתֵָאבוֹן

וַּמה ּתֹאכַל ִאם לֹא ּתֹאכַל

ֶאת ַהדַּף ָהַאֲחרוֹן

.5

ּפְִתאֹם ִהיא ְמגַלָּה ִענְיָן בְּסוֹפֵר צִָעיר. 

ּתָפָה. פָה ְמׁשֻ ָׂ ֵּר ִאּתָּה ש הוּא ְמדַב

ָאִחיָה ַהּתְאוֹם? ֱאלִֹהים. 

ֵאיזוֹ ּתְהוֹם.

הקוראת המלכותית

לאלן בנט

שני פוקר
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ּתְֵהא לָנוּ זוֹ ַהדִּיָרה ׁשֶ

כָּן לִפְָרִחים ֲאדֻּמִים, וְָרדִים, ִמׁשְ

ׁשְעוִּעית יְֻרּקָה ָמֳאֶרכֶת, כְּמוֹ נִיצוֹץ

ַמיִם, ָ בְֵּעין יַנְׁשוּף, ַהּמַגָּע ָהַרךְ ׁשֶל ַאנְּפִילְאוֹת ַהּשׁ

ִאי ֶאפְׁשָר לְַהְחִסיר ֵמֶהם, בְּׁשוּם ָמקוֹם בָּעוֹלָם, ׁשֶ

בְּׁשוּם ָמקוֹם נוֹכֵַח דַּיּוֹ,

ָחֹר, ַהְמפָֹהק, ַהְמֻבדָּח, ַהּמְִתלוֹצֵץ ַהכֵָּבד ַהּשׁ

ִעם ַעצְמוֹ וְַעם רוֹפְָאיו, בְּתוֹךְ ַהגּוּף,

כַּּמָה הוּא יָפֶה ַהכֵָּבד בֲַּעֶטֶרת ַהדִָּמים

חֹר ַהּזֶה, כַּּמָה יָפֶה ׁשָחֹר, ָ ִמְקלַַעת ַהדָּם, ַהּשׁ

כַּּמָה ַהדְָּבִרים ָהָרִעים בְּיוֵֹתר, נְגוִּעים בְּטַֹהר

בְָּמקוֹם לֹא נְִמנָע ׁשֶל ִעוֶּלֶת,

ָהֵעינַיִם, ַהּמַבָּט ַהבִָּהיר, בְּכָל ָמקוֹם,

לְִּעּתִים נִגָּּה לְִּעּתִים ְמצָֹעף, ׁשֶ ׁשֶ

בְִּמין כְּלִּמָה, כָּזוֹ ׁשֶעוֶֹטפֶת כָּל ֵאם וְַחיָּל,

וּפִָקיד ָאפֹר, כָּל ֶעֶבד נְִרצָע לְַתֲאוַת

יוֹמוֹ. ִמין דָָּבר נִגָּר וְנִגָּר,

יָּפְיוֹ ָהיָה ָמע, ׁשֶל ִמי ׁשֶ וִּמין בְּכִי כָּזֶה, לֹא נִׁשְ

ְבִריר ׁשֶל ֶרגַע, כְּמוֹ ׁשֶל ַרבִּים, ַרב ִמדַּי לְׁשַ

ִמין בְּכִי כָּזֶה, ׁשָקוּף בְּתוֹךְ ַהּקִירוֹת

בְּתוֹךְ ַהנֵּדִים ַהלָּלוּ ׁשֶל ֵאׁשֶת לוֹט,

לְִּעּתִים, ֵאין בְֵּרָרה, כֻּלָּנוּ, ׁשֶ ׁשֶל ַהדָָּבר ׁשֶ

בִּפְנִים, חֹר ׁשֶ ָ וְנִפְָקע, וְנְִקלָף ֵמַהּמָקוֹם ָהרוֵֹחׁש ַהּשׁ

נְִּבָקע. ָהֲעלָָטה ַהּזוֹ, ִהיא ִמין דָָּבר, ִמין ּפֵׁשֶר ָאחוּז, ׁשֶ

ֵאין לָּה הוֹפְכִין, ֻהנַּח, לֹא ֶאֶבן ׁשֶ ִמין דָָּבר ׁשֶ

יָמה בּוֶֹעֶרת, שׂוֶֹרפֶת, לֶָחה, וְלֹא ׁשוֹר מוָּעד, ֶאלָּא נְׁשִ

ׁשֶת ֶאת ּמְַבּקֶ ַחּמָה, רוֶֹטֶטת, בְִּמין ֲאדָָמה, ׁשֶ

יָה, ֶאת נִיֶמיָה ַהדַּּקִים, ֶאת ֵאָבֶריָה ָרׁשֶ יְלָדֶיָה, ֶאת ׁשָ

ָהרוֲֹחצִים, ֶאת ַהצּוָֹאה, וְַהדָּם וְנוֹזֵל ַהלִּיְמפָה,

נָּה ַהבַּצְַּקּתִית, ֶאת ַהחֶֹמר ַהלָָּבן, ֶאת ָהִרְקָמה ַהְמׁשֻ

וֵֹתת בְּלִי סוֹף, ׁשֶת ֶאת ַהדָָּבר ַהּשׁ בְּכָל ֲאדָָמה, ְמַבּקֶ ׁשֶ

בִּכְיָם ָאלוּם כָּזֶה, ִמין ּתִינוֹק בֶּן יוֹמוֹ אוֹ חֹלֶד ִעוֵּר, ׁשֶ

ִהנֵּה זַָחל ּתוְֹקקוּת, נְִרצַַעת, ֻמדַַּחת, ִמין ּפְַרּפַר ׁשֶ ִמין ִהׁשְ

יו ִהנֵּה ְמחוֹׁשָ ּתַלְֶהֶבת, ׁשֶ ֶמׁש ִמׁשְ וְִהנֵּה כְָּבר אוֹזֵל מוּל ׁשֶ

ֲעָרפֶל ַחם וְקוֹדֵַח ַעל צֳָהֵרי ַהיּוֹם.

ּמְַבּקֵׁש ִמְקלָט ֵמַעצְמוֹ.  בַּגּוּפִים, בִּנְָהַרת ַהלֵּב, ׁשֶ ֶקט ַהּסָמוּי ׁשֶ ֶ ִמין ַהּשׁ

שגיא אלנקוהברכת הדירה 

.6

לְָחנָּה  ִהצְִהיב ִהיא קוְֹרָאה / בְּקוֹל בְּׁשֻ ַעל ֶעדְנַת ַעּמוּד ַהלֶֹּבן / ׁשֶ

ְמׁשוֹ / לְָבׁשָה ּתוֹלָע וּלְִמכְֶסה  ר ׁשִ ָטן ֲאׁשֶ לֹמֹה / ַהּקָ ִמלּוֹת כֶֶּתר ַמלְכוּת לִׁשְ

ּקוֹלוֹ ַהְמֻהּסֶה / לֹא נָדַם ֶאלָּא הוַּעם / כְּדָם בְּצִנּוֹרוֹת בָּּתֵי ּתְפִלּוֹת ׁשֶ

ֵרה  ְׂ נוֹת ַאלְּפַיִם וְֶעש לְָחנָּה / בִּׁשְ ִהגִּיַע ֶאל ַעּתָה / ֶאל ׁשֻ נִים ַעד ׁשֶ ֵמאוֹת ׁשָ

וּקוֹ / וִּמגַּלְגַּל צִּמַח גַּלְגַּל לֹּא יָדַע ָחלָל / ַאךְ ֵהנִיַע ַהכּוֹכָב ַעל ִחּשׁ יר ׁשֶ ִ ַהּשׁ

ָר ַעצְמוֹ / ֵמֶאְמצַע ַהיְקוּם ּשׁ יר ׁשֶ ִ וְחוִּטים ָרְקמוּ אוֹתוֹ לָקוּם / ַהּשׁ

ּמֵָעלָיו  ו ׁשֶ ית יַנְקוּת / ֵמַעל ַהּקָ כְּמוֹ עוֹלֵל ַהּמְִתַעְרֵסל / בְֵּראׁשִ

ַחְמצָן הוֹלֵךְ וְנֱֶאזָל / וְלַּמֻפְָרד נִגְלֶה ִסכּוּי / לְִהְתַאחוּת 

ֵׂא ַעד כָּאן ָמרוּהוּ / לְִהנָּש בֲַּעדוֹ / וְַהּסִדּוּר ׁשְ ַהכּוֹכִָבים ׁשֶ

וְּבִעְבִרית בְּרוָּרה / וַּבֲעבוָּרּה / ֻמגָּׁש לְִהּקֵָרא

לוַֹמר דְָּבִרים / ַעל ּפֳָעלוֹ ׁשֶל ָהעוֹלָם  / ׁשֶל ַהבּוֵֹרא  

ָאלֶנּוּ / כַּּמָה גְּרוֹנוֹת ָעַבְרּתָ?   יר / ִהיא ּתִׁשְ ׁשִ

ֵאיזוֹ בְָּעָתה / כַּדּוּר ָהָאֶרץ נוֵֹקַע ִמצִּירוֹ / וְִהיא ֻמּטָה 

ִהצְִהיב / ִהיא ַמגִּיָעה לַָאֲחִרית  ַעל ֶעדְנַת ַעּמוּד ַהלֶֹּבן / ׁשֶ

וֵּמַעּתָה נְִקָרא לָּה / ַהּקוֵֹראת ַהּמַלְכוִּתית



22

78

23

78

קיץ 02022 גיליון 00018

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-

רוּׁש ָהרוַּח ַמה יְִּהיֶה ָמָחר? אוּלַי ִרׁשְ

בְַּמֲחֵטי ָהאֶֹרן.

לְּךָ ַחְטֵטי ַהדָָּבר ַהנְֶּעדָּר. ית ׁשֶ פָה ָהִאיׁשִ ָׂ בַּּש
ָ לְכָל דָָּבר יֵׁש ׁשֵם ִמלְַּבדְּך

ָ ַרק לְךָ בִּלְַבדְּך

צוְּרדָּבר ִמְתַחלֶּפֶת

י ֵאין ׁשֵם ִאיׁשִ

ית. פְָתךָ ָהִאיׁשִ ְׂ בִּש

ְמךָ ָעשׂוּי לְהוֹפִיַע ׁשִ בַּּמָקוֹם ׁשֶ

ִתיָקה ְקרוָּעה ׁשְ

ָאְמנָם ֻמגְדֶֶּרת

ֲאָבל גַּם ַהגָּדֵר ָהרוֶֹתֶקת ַהּזוֹ ְמחוֶֹרֶרת

ֲחרוּזֵי ִריק, רוַּח סוֶֹהֶרת.

ֵהָרגַע, זֶה בְֵּסדֶר,

לֹּא, ִהכְנְַסּתָ וַּמה ׁשֶּ ּ ַמה ֶשׁ

ְמַמצְֵמץ ָהעוֹלָם,

נִצָּנֵי ַחְרצִיּוֹת, יָדִיּוֹת ׁשֶל דֶּלֶת,

ֶאפְׁשָר לְִסבֹּל. וְִהנֵּה ִעוָּרוֹן ׁשֶ

על עיוורון¤ ניצן לוביאניקרשגיא אלנקוה

לאיש הקרוי שגיא אלנקוה
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בתים בודדים פזורים על גבי הערבה, ורב המרחק בין בית למשנהו, 

וגדול הוא שבעתיים בלילות אטומי כוכבים וירח, ועצום הוא עשרת 

מונים בהסתער הסופות על פני המישור, ואיך ילך אדם להזעיק 

עזרה הלילה, לזעוק אל תוך אוזן חיה?

יותר מכול אהב א' את האדמה התחוחה, הִרגְבּית, שמגעה, אפילו 

דרך סוליות נעליו, נעם לו מלטיפת אנוש; ודווקא היקר לו מכול 

היה למרמס תחת רגליו: הוא לא פסע על פני אהובתו בדחילו 

ורחימו, כמבקש לחוס עליה, אלא רקע בה בכוח, בכוונת מכוון. 

הוא, שהחיים נזלו מבין אצבעותיו כמים מתוך אגרוף קפוץ, אהב 

יותר מכל דבר אחר בעולם את התמסרות האדמה, שמעולם לא 

חמקה תחת רגליו.

בתווך, בין שמשות, בין ימים, בנקודת אמצע, ֵאי שם בזמן, ֵאי 

כאן במרחב, מצטלצלות לפתע ְמצילות אדירים, מרעידות עולם 

ומלואו, שולחות גלי הדף לארבע רוחות השמיים, נושאות בְּלִיל 

קולות אל אדם שנלכד ברטט, כזבוב בקורי עכביש: אבות אבותיו, 

ניני נכדיו מלעלעים מילים, הוגים הגאים בלשונות בלולות. ריבוי 

הקולות מתערבל לכדי רעש לבן, מתכתי, כצרצור ציקדות, כריבוא 

סיכות הננעצות במצע הדממה. המרחב יוסיף להרטיט עוד זמן רב 

לאחר הנקישה; ואף לאחר שוך התנודות, אוזניו של אדם ּתִצַלְנָה.

אלם

¤

¤

אמוץ גלעדי

אמוץ גלעדי

אמוץ גלעדי

ֵמַעּתָה וֵָאילָךְ, 

בְַּחדְרוֹ ׁשֶל ָסִבי ׁשוֹכֵב יָם ַהּמֶלַח

קוֹלוֹ קוֹלֵַח ֶחֶרׁש זָר

ֻעלּוֹ עוֹלֶה ִמן ַהכְִּביׁש ָהרוֵֹתַח 

צֲַערוֹ צוֵֹרַח בּוֹלְָען נִפְָער,

ֵמַעּתָה וֵָאילָךְ, 

נָָתם כְֵּאָביו יְִטְרפוּ יְֵעלִים בִּׁשְ

ְרתוּ ֲאדוֹנִים בְִּעּתָם זְֵאָביו יְׁשָ

וְחוֹל ֲעָרָבה ֲחָרָסיו ֲחָרָסיו

וֲַאדֹם ֶהָהִרים כְָּעָסיו כְָּעָסיו,

ֵמַעּתָה וֵָאילָךְ, 

בְַּחדְרוֹ ׁשֶל ָסִבי ׁשוֹכֵב יָם ַהּמֶלַח

גַּלָּיו ּתְלוּלִים כְּפֶלֶס ַקר

ַרק ּפַז ֵעינָיו דְַּרדַּר ּפוֵֹרַח

ָּר, ַרק גְּרוֹנוֹ נִָחר נְוֵה ִמדְב

ֵמַעּתָה וֵָאילָךְ,

ִמּמִפְּתַן ּפַס ַהּמֶלַח ֶאכְנֹס כּוֹכִָבים

כִּי ְמקוָֹרם נְֶעלַם, וְאוּלַי ֵמעוֹלָם 

ִאלּוּלֵי, ִאלּוּלֵי כֹּה ֲעדַיִן נָחוֹת ַעל כְֵּתפַי 

כַּּפוָֹתם 

ַאֲחִרית 

ַאֲהַבת ִהלָָּתם.

ניצן לוביאניקר¤
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לָּמָה יֵׁש חֹר בְּקוֹרוֹת ַהַחיִּים 

כִּי יֵׁש חֹר בְּקוֹרוֹת ַהַחיִּים כִּי

בַּּקִיר בִָּהיִתי בַּּקִיר כִּי ַהחֹר ׁשֶ

ַאל וְכָָבה וְֵהִאיר לֹא ׁשָ

ְרָתה וְָחיְָתה  ּקָ וְָהִעיר ׁשֶ

ִבילִי ֶאלָּא חֹר  לֹא ָהיְָתה בִּׁשְ

כִּי בִָּהיִתי ָרחוֹק

ִהזְִהיר  ִמן ַהחֹר ֶאל ִמין אוֹר ׁשֶ

כִּי קוֹרוֹת ַהַחיִּים ִמלְּפָנִים 

וְקוֹרוֹת ַהַחיִּים ֵמָאחוֹר

תמר רפאלראיון עבודה

ִקיף ִמּקוָֹמה ְרִביִעית וּלְַמְעלָה ִמּזֶה ּמַׁשְ ִמי ׁשֶ

ַאל יְִתּפַלֵּא ִאם יוֹם ֶאָחד לֹא יְִרֶאה.

 

ָהיוּ לִי ֲחֵבִרים.

לֹא ֻהזְַמנְּתִי לֲַחֻתנָּה.

 

צִּפוֹר לֵילִית ִמיַַּער ְמלֵא גּוָֹרל

ָחלְפָה ֵמַעל ָהֲעָסִקים בְָּרחוֹב ַהּסְָתִמי.

 

יֵּׁש לְַהגִּיׁש נֶגֶד בֵּטוֹן וּם ָהַאֲחרוֹן ׁשֶ ֲאדִיׁשוּת ִהיא כְָּתב ָהִאּשׁ

ִריַקת ֲהכָנָה. ְרקוּ ַהּמֲַעָבִרים בֵּין ַהדְָּבִרים ׁשְ וְכָל ַהלַּיְלָה ׁשָ

 

בִּנְֻקדָּה ַאֶחֶרת ֲחֵבָרה נִצְָּחה ֲחֵבָרה.

נַָתּתִי לֶָהן בְַּמּתָנָה ֶאת ֵהָעדְִרי.

תמר רפאלאשת חברה 

ֶהוּ בִָּהיר בְּכָל ָאְבדָן יֵׁש ַמּשׁ

וִּבלְּתִי ְמֻעדָּן. גְּוִיָּה ַמֲעלָה ִרּמָה, 

יר. ֵאיָמה נוֶֹהֶמת ַעל ַהּקִיר, זוֶֹמֶמת ׁשִ

ֶהוּ בִָּהיר בְּכָל ָאְבדָן.  יֵׁש ַמּשׁ

ֶמׁש בְּרוָּרה גַּם ֶ ּתַגִּידוּ: ַהּשׁ

ֶמׁש כּוֶֹאֶבת, ָחְמִרית  ֶ כִּי ַהּשׁ

כַּגֵּיִהנֹּם, ׁשְקוָּעה, לוֶֹהֶבת

ֵאינָּה בְּרוָּרה לְַעצְָמּה  ַאךְ וַדַּאי ׁשֶ

כְַּעצְָמּה; זֶה ֶהֶבל.

ּתַגִּידוּ: ִאם ָהֶרגַע ֵאין בּוֹ כְּלוּם ִמלְַּבד ַעצְמוֹ

יָרה ִהיא ֵאם־כָּל־ֶרגַע וְלֹא כְלוּם ִ ַאךְ ַהּשׁ

ִמלְַּבד ַעצְָמּה כִּי ִהיא ַעצְָמּה ֶאת כָּל ָהֶרגַע

ִסּפְָחה לְִרגֶָעיָה בַּיְקוּם –

יָדַיִם, ַרגְלַיִם, ִמלִּים ֵריקוֹת.

בַּדִּבּוּר ִתיקוֹת ׁשֶ ַהְרבֵּה ׁשְ

ִתיקוֹת. ְ בַּּשׁ וְדִבּוּר ׁשֶ

ַאךְ ּתְׁשוָּקִתי ְמצִיאוִּתית 

ֵק ֶאת כָּל ָהרוַּח ֲאנִי ְמנַּשׁ כְּׁשֶ

י ַהּמְצִיאוִּתית כֹּה  וְנַפְׁשִ

ׁשֶת לְַאבֵּד  ְמַבּקֶ

ֶאת ָהָאְבדָן לִכְדֵי ָאדָם ִבְּתֻאנָּה.

רוֶֹאה ִאוֶּלֶת וֵּמִעיד: ִהנֵּה ֵמת יֶלֶד. 

רוֶֹאה ֵמת יֶלֶד וֵּמִעיד: ִהנֵּה ּתְבוּנָה.

דוד ניאו בוחבוטבכל אובדן 
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ָהיִינוּ נְפוּחוֹת וְלֹא ִמּשַֹׂבע. גַּם ּתְאוָֹמה

ָּּה וְַעל ַרגְלֶיָה כַָּתְבּתִי ַעל גַּב לֹא ָהיְָתה לִי כְּׁשֶ

ִהיא ִמדַּי צְפוּפָה ֵאינָּה ְמֻרוַַּחת ַמְסּפִיק אוֹ ׁשֶ ׁשֶ

ֶקר ָהִראׁשוֹן( ֶ )זֶה לֹא יְִהיֶה ַהּשׁ

ַהּמָתוֹק לַָקְחּתִי בְּלִי לִירֹק וְּבלִי לוַֹמר ּתוֹדָה

לַָמדְּתִי ֲהלִיכוֹת לֹא נִימוִּסים

אוֹתוֹ ַהּמְַסלוּל, ֵמַהיָּד ֶאל ַהּפֶה

ַּע ֶאל ַהֶחֶרס  ֶאל ָהֶאצְב

נַּגִּיַע ֶאל ַהֶחֶרס  וּכְׁשֶ

נוּכַל לְִטרֹף וְלֹא לְִרצוֹת לְִהיוֹת בָּזֶה

נוּכַל לְִהְתכַּּסוֹת ַעד ַהצַּוָּאר 

ֲאנְַחנוּ רֹאׁש וְצַוָּאר

לֹּא נוְֹתנִים לְִקרֹא לָזֶה גֵּטוֹ  ים ׁשֶ ָרׁשִ ׁשָ

ָער. ָהיִיִתי ַמְטבִּילָה ֵׂ אוֹ לִגְזֹז ֶאת ַהּש

נַּיִם אוֹ ֲחפִיפָה ֲעבוּר ְרפוַּאת ׁשִ

ּזֶה  ָאְמרוּ ׁשֶ ּקְרוּ כְּׁשֶ וְלֹא ׁשִ

ּזֶה ָקָרה ּקְרוּ כְּׁשֶ יְִקֶרה לִי גַּם לֹא ׁשִ

ל ת, ִמישֵׁ ליהיא רבינוביץ'ָהֵאם, ַהּבַ

ֶמׁש ִמְתגֲָּעׁשוֹת  ֶ וְא דּוֹלְקוֹת ַאֲחֵרי ַהּשׁ ָ ַהדֶּׁשֶא ְמַחּזֵר ַאֲחֵריֶהן לַּשׁ

בַּּתְהוֹם 

חוָֹקן ְׂ ִרידֵי־ש ְׂ טוְֹבחוֹת בֲָּאוִיר ַהּקֹר אוֵֹסף ֶאת ש

ים  ֵאינוֹ יִָחיד בְּפֶֶרא כְּסוּסוֹת עוְֹרפוֹת ָראׁשִ ִמדַּּמוֹת לַּטוֹב ׁשֶ

לֹא ַמפְִסיקוֹת גּוְֹמעוֹת ֶאת ָהרוַּח גֵּאוֹת יוֹצְאוֹת ֵמָהֵעינַיִם ְמַבְקׁשוֹת

ךְ ׁשָעוֹת  דּוֹלְִקים בְֶּמׁשֶ נִית בִּדְמוּת נֵרוֹת לְָבנִים ׁשֶ נְָקָמה ְקַטנָּה וַּביְׁשָ

ְִּהים  צָפִים ַעל ֲאגַם. קוֹלוֹת ַמּתֶכֶת וְַעּמוּדֵי ֶאֶבן גְּדוֹלִים ִמְתגַּב

ים ֶאת ַהּתְנוָּעה. כְּגְִבעוֹלֵי־גַּּפַיִם ׁשוֲֹעִטים סוִּמים ְמַאיְִּמים  ְמַאלְֲחׁשִ

דֹּד ֶאת בָּבוָּאָתן לִׁשְ

ַהנְּפִילָה חוֶֹרצֶת ֶאת ִמּקוָּמן, ׁשְתוּלוֹת בֵּינוֹת לַָעּמוּדִים. מוֹפַע ּתִפְֶאֶרת 

ׁשֶל דְִּמַמת־ַעיִן 

ֲאדֻּמָה

ספיר יונס כלניות
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לוֹם לִגְלִיַמת ֶעׁשֶת ִהיא נוֹצוֹת ׁשָ

ת לוֹם לֶָעׁשֶ ׁשָ

צַיְִּרינִי ֶאְמצִָעים לְִעצּוּב ִקיָמה

ַסּפְִרי אוִֹתי כְֶּהנֵּף צְלִילִים 
ְ פַָתיִך ְׂ וּר בֵּין ש ֵאינֶנִּי עוֹד ִחּשׁ ּתְִקבְּלִי ַעל ׁשֶ

ֵאינֶנִּי עוֹד ּפֵׁשֶר גְִּביִָּתי ֶאל ְרִאי ׁשֶ

ִהְתַעלְּסוּת ַהדֶּׁשֶא כְִּריכוֹת בִּלְָעדַי

ַמגָּע ְרוִָחים בְָּעפָר

לָּךְ, ֶעׁשֶת לָחוּׁש בַּדָָּבר – ּתְחוּׁשָה ׁשֶ

נְִרֵאיִתי בֲָּאדָָמה ָראוּ אוִֹתי רוֹוָה

לוּ ֵאינִי עוֹד ֶעׁשֶת־ַמגָּע ֵאָבַרי כָּׁשְ

ֵאינִי עוֹד ֶעׁשֶת ַמגָּע לֲַעלֹז

לִּי נִכְׁשָל. ַהגּוּף ׁשֶ

לִּי כּוֹׁשֵל בְָּקרוֹב ָאמוּת ַהגּוּף ׁשֶ

לִים. ֵאָבַרי כּוֹׁשְ

ם וְָהֶעׁשֶת ִהיא ׁשָם, לֶָעׁשֶת יֵׁש ׁשֵ

ִהיא ַמלְִעיָטה אוִֹתי ִהיא ׁשָם שׂוֶֹרדֶת לַיְלָה וּפְִריחוֹת

ִהיא ׁשָם

ּתַצִּילוּ אוִֹתי וְֶאת ֶעׁשֶת־ֵראוֹת

ּתַצִּילוּ ֶאת ֶעׁשֶת־ֶרֶחם

ּפְִתחוּ לִי כְַּרֵעי ִמפְּתָן כִּי נָכְַחּתִי

גּוּפִי ָהיָה עוֹלֵז ֶאל מוּל כּוֹכָב ֲאנִי לֹא רוֹצָה לָמוּת ֲאנִי זוֹכֶֶרת

ָהיִיִתי ׁשָם רוֶֹקדֶת בַּדֶּׁשֶא

ָסָרה לְַמגִָּעים חוֶֹמדֶת לְִטיפָה

ל ַהכֹּל ִהְתִחיל ִמכֶּׁשֶ

דַּוְּחוּ ִאם ְרִאיֶתם ֶאת ֶעׁשֶת־גַּּפַיִם

כִּי כָּׁשַל מוִֹתי לָבוֹא בְִּעּתוֹ

חוֵֹמד לוֹ ֶעׁשֶת, הוּא יָבוֹא

בְּשׂוָֹרה לְיוֹם ִרּמוֹת

גל עזרן ַוי / ִאּוּוי ּדְ

ים ָחגִים בֶָּחג בְּכָחֹל. ֲאנָׁשִ

כָר ים ָחגִים בֶָּחג בְּכָחֹל וֲַאנִי ִמְתַרּפֶֶסת ׁשֵ ֲאנָׁשִ

ְמךָ בְָּעפָר. ֲאנִי ְמִריָחה ֶאת ׁשִ

ֵאפֶר, ַמה הוּא אוֵֹמר?

הוּא עוֵֹמד ַעל ָעפָר.

כְַחּתִי, לֹא ָהפַכְּתִי ִרכּוּז ׁשָ

ְמךָ ֵאפֶר־כּוֹנֵס ּתִי לֲַהגִיַּת ׁשִ לֹא נִדְַרׁשְ

ְמךָ הוּא מוָּרח הוּא ֵאפֶר כּוֹנֵס ַמְרַבדִּים ׁשִ

וּׁשְמוֶֹתיךָ ַרבִּים כִּׁשְמוֵֹתיֶהם ׁשֶל ָאבוֹת

זְָרדֶיךָ ּתַּמִים ֲאפִיַסת ּתִינוֹקוֹת

לֹא יוֹדְִעים יְדִיַעת ׁשְמוֵֹתיֶהם, בֶָּעפָר 

ַמה הוּא אוֵֹמר

ָהיִיָת וְעוֹדְךָ ׁשְהוּת. ׁשֶהוּא אוֹפֵר, ׁשֶ

לְִּהיוֹת ּתִינוֹקוֹת זֶה לֲַחבֹק בַּּזְָרדִים ׁשֶ

ֵרפוֹת. ְׂ לְּכַנּוֹת ֲעפְָרךָ זֶה לֲַחנֹק בַּכְָּרִמים. לְִבגֹּד בִּש ׁשֶ

וְַהּמִלָּה ַמדּוַּע ִהיא ֵאפֶר

וְיָדַי גַּּסוֹת

גל עזרןקן־עפר
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למה עדן נעלם? למה חיכוך העור בעור? איזה חומר מקלח בצינור 

הפוטנציאלי של אנתוני? למה גורשתי אל מחוץ למיון הדברים?—אולי 

נוכל, אתה חושב, יום אחד, בכוח הדמיון, על גדות איזו שלולית, 

להיזכר בתוגות־הים שלנו—כבר אלף שנים היינו מונחים לחופו של האי 

ששני צדדים לו: מזרח טובעים, נפערים, נטרפים, מערב מתנחמים, 

מבקשים לפענח איזה צפנים מן העבר של אנתוני, מערערים את 

הצורה של המים )שׂמים קץ למים(—ובבית, בשולי העלייה, היינו 

מקימים מזבחות, קוראים שירים לצד שלישי, משתוקקים להסתופף 

בעדנת־מלאכים אז בוחרים קטמין, אלפראזולאם, סיגריות, כל מיני 

חורים שאנתוני חצב ללטף את פנטזיית־הנפרדוּת, במקום ההוא, 

בקצה גרם־המדרגות, מאחורי דלת־העץ שממאנת להיסגר—ובלילה 

לדהור בעיניים עצומות על כל מיני הרים, בדרך לכל מיני טירות, 

שם לדבר אל לבו של מחולל־הבֶּכֶה שלי )מחד טירה, מאידך 

מאהל־פחדים(—ההתחלפות הנמהרת! פאק! הנדידה השרירותית 

של אנתוני!—לרבוץ אתך בביצת־פגמים, לטבול אתך, לא, לשקוע 

אתך בסירופ־טראומות—להיטמן יחד תחת גאות־השאלות )מי רשאי 

לקחת, מי מוכרח לתת(—נחש, למשל, משיל עורו, וגם אני אוסף 

את השערות של אנתוני בשקית )מפני השדים, הלחשים, הלהטים(—

 

יונתן הויזלר ¤

להעלות על ליבי את הפגישה בשניים באב, את הפיצול, את 

הזיכרון המרצד של הפיצול על־יד מסעדה קוריאנית, הכזבים, 

יותר מכל מרעידים הכזבים, המוצא שאיש לא יכול היה לצייר 

בנפשו, החתול—המחלות של החתול, המחלות של אנתוני—קול דבר 

דק וחתרני, זיכרון דבר לעגני, עור דבר שביר, תליון נגד קללות 

רוחיות דבר יפה, עזוב, מתאבן—איפה ישנו לאנתוני עוד גוף־מים 

להביט בו במבט של עיניו, כמה עלוב ונשגב להיות המראה של 

עיניו, שהיינו מראות, שהיינו מסוכנים כמו וידוי, וכל הגברים שהיו 

באים אצלו—התפללתי לשכוח את זה—התפרקות גופנית בפינת־הרחוב 

בלילה, בקומה הראשונה, מאחורי דלת־העץ המרדנית, בירור של 

אברים קרועים, נזקקים, תלויים על בלימה, התפללתי לשכוח את 

זה—היינו מראות או מחזה של מראות—הבעיה הפסיכופיסית היא 

שאלה עניינית—הייתי מוצא נערים, למשל אנתוני, ובולע אותם, והם 

נטועים יער־עד—שבעים־וחמישה יום למניין הפיצול על־יד מסעדה 

קוריאנית, על סף הכניסה שהייתה גם יציאה, וכוסות בארון־המטבח 

עודן מהרהרות באפשרות להתנפץ—הייתה תכלית גשמית אולם עכשו 

יש מונומנט—אבל כמה שעוות־נר ניתזת, כמה רהיטים, כמה ספה 

כתומה, כמה ספה כחולה, כמה קטיפה, שולחנות־זכוכית, שטיחים, 

ידיות, מדפים, כמה מכתבים שאיש לא כתב, כמה קטמין, כמה סדקים 

זעירים, פנימיים, מוריקים—המחלות הרוחיות של אנתוני, נימי־הדם 

תחת עיניו, נד־המים של אנתוני מעל הרי־אלבניה, שערה אחת 

נושרת מראשו של אנתוני, ודאות־העצים מחוץ לחלון־המטבח—סוּ, 

כמה ללטף אותך, כמה להניח אותך על הגופים הבוערים, להבטיח 

לך שתבריא, לתחוב אותך בין שנינו—

 

)אני נזכר בספר הכחול, בירח המשתנה תכופות מגל ומגן, בעשן 

שחיפה על הגוף, באריחי־האמבטיה הירוקים, במים שנסוכו על 

הגב, באיברים המותרים של האנשים המותרים, בהשתופפות מול 

אריחי־האמבטיה הירוקים, בגילויים עם מבט בעיניים, במרצפת 

"הסופה" של שייקספיר שקבעת בביתי, בדברים שאמרת על כפות־

ידיי, כאילו יכולת ממש להתעצל שם, לסגת מן החוץ, ואפילו אז, 

מעל העננים העליונים ביותר של התודעה הרחפנית, להיות לך 

מושב, דלי להכיל את הצחוק השגיוני, היללות הרטובות, ה"אהבה! 
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אהבה!" שצעקת באוזניים, וגם כשלא ידענו להתאבד יותר בתוך 

הלכידה(—אבל הזמן הולך ומתעבה, הייתי לוקח תרדמת־חורף 

ועושה אותה לשיר־אבל, לסרח־עודף—אלימות־הזיכרון של אנתוני 

על הספה הכחולה, או אפילו טוב יותר, פוצע רחב יותר, הכתומה—

וסיביה היו הולכים ונפרמים מפאת תנועות־ידיו של החתול המפוחד, 

המתקפץ, הננטש רצוא ושוב—כאילו היינו אחים לכמיהה—)וישנה 

הכלבה לנה, שעוברת על פניי ברחוב ולא מעלה על דעתה שאני 

הוא הריח שדבק בחתול סוּ, אולם אבותיה ג' מכירים בי, מרכינים 

ראשיהם, מרביצים לאנתוני שהיה מקום(—ומתקבל על הדעת שאני 

רוצה לחזור אל המקום, להתקפל בפינה של המקום, לנקוש על 

דלתו של המקום, לנשק את ספו—

 

היינו שניים אחר־כך התברר היינו שלושה: אנתוני, ג' ואני )מוכה־

ירח היה מדבר אלי צרפתית(—עקבות כבדות במרכז החדר: ספר קטן, 

ישן, כחול, אגם־שעווה על רצפת־העץ, אבנים שחורות, נאצלות, 

שהיו משקפות שברי־פנים—אבל אנתוני לא פחד לרמות, להתעוות 

עם המציאות, הסיוטים, גניבת־הדעת, וגם היה חולש על כל מה 

שנגעתי בו, מדבר על גלגולי־חיים, צפרדעים, נערים, כינורות, 

חמניות, תפילות, קארמה, ביורק כשיא־אמנותי, ביורק ודימוי ויזואלי, 

ביורק וחומרי־הרדמה, צבעי־מים, כתבים קדמוניים—ולפעמים רווח 

לי להאמין לו, לפעמים הייתה הקלה בבית־הסודות של אנתוני—אבל 

לא בשוּק: לא, שום רווחה לא הייתה בשוק, השוק היה אתר־

התייפחות, חרדת־עור־ועצמות, ויה דולורוזה וילדים להוטים אחר 

כדור, ויה דולורוזה ומתיישב על הספסל, מקים הצגה, מניח על 

שמאלי את ראשו, ויה דולורוזה ומתחפר בתוך הבשר, מפיק קינה, 

חוזר בתשובה, ויה דולורוזה ומתיישב לפני דלת־הכנסייה, ומתרחק 

מן המצולה, וממציא מים, ושב ומעלה באוב את ג'—

 

מאה־ושמונים יום למניין ההימנעות—גם אם הייתי שעון על איזה 

קיר, על־יד החנות לבגדים משומשים, בפינת הרחוב המתחפש 

לאפשרות, ממשש את תליון־הכסף המתחפש לסימן, גם אם הייתי 

מביט בעוברים־ושבים, בנערים רוכנים על נערות ועמודים, גם 

אם הייתי מגיף ופותח שערים: העיקר להתיישב למרגלות העלייה 

הנמתחת והולכת עד קצה המבט בעיניי—גם אם העלייה התמירה 

עוד, גם אם הייתי נתקל בפניי בחלון־ראווה, גם אם הייתי נופל 

לרגליו של איש־המכירות, מקרקר איזה שאלות מטאפיזיות על ״יש 

על זה אחריות״, גם אם כל המכשפות ההן היו לוחשות לי סיפורי־

מאפליה על נחש שחור, על כסף וחלודה, גם אם בדיתי את אנתוני 

של המציאות—לא יכולתי לדעת שמיד יתגלה אנתוני של הבדיה: 

שקשוק אבנים על אופניים לבנים—אולי התעכבנו כדי להתעלות, 

אולי הרוח היא סימפטום, פתולוגיה, אולי היקשרות ירחית, קדומה, 

נזירית—אולם מי שומר על מי? ומפני מה—מן החריץ יכולתי לראות 

את השבילים שהתוונו על האי שלנו: כמה תחביר, כמה דקדוק פרטי, 

כמה כוריאוגרפיה של צעדי־ציפור! דאבון־לב—האמת היא, כתבנו 

עם דם בכפות־הרגליים, עם היסטוריה שטרם גילתה את מרחביה, 

מול הים )במרכז העולם(—אך על החומה הייתי נדחק לתוך תא־

וידויים )אנתוני ידע לערוך משאים־ומתנים על הברכיים( ומקשיב 

לנעימת האבנים המושלכות בי—ואז, בשלווה גמורה, לשכב עם 

סביונים בחצר־הפנימית של בית־הקברות, לשמוע קול כלשהו של 

ציפור חכמה, ולראות פרפר אחד לבן מביט בי מקצה ספסל־העץ 

של אנתוני, ולהאמין לצלצול־הפעמונים )ולשמש שהייתה מתאמצת 

מאד(—ומיד אצטרך להכיר בתנועת־הזמן, כי זו תמיד אותה שעה 

בבית־הקברות, אותה שעה אחת—
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רוְֹקָסנָה אוֶֹהֶבת לִירוֹת לְֶעְבִרי ַמבִָּטים ְמדְֻמיָנִים

בְֵּעינַיִם ְמלֻכְָסנוֹת

ַמזְכִּיָרה לִי ֶאת חוַֹמת ִסין

ֲאנִי נִצְֶמדֶת ֵאלֶיָה ְבָּחְטִמי ַהיְּהוּדִי 

ְבַּתֲחנוּנִים ֶאל ַהּפֶלֶא

ָׂאוֹת ַמְעלָה ֵאִריּוֹת ַמזְכִּירוֹת לִי ֵאיךְ יָדַיִם נִּש ׁשְ

וְַהכַּוֶּנֶת ַמכִּיָרה בְּךָ 

ם   כָָּאֵשׁ

רוְֹקָסנָה ּתוִֹריד אוִֹתי ַעל ַהבְִּרכַּיִם

לֹּא ֵאדַע עוֹד ִקיּוָּמן ַעד ׁשֶ

רוְֹקָסנָה ּתֵדַע אוִֹתי ַעד ָאְבדַן דַַּעת

ְמדְֻמיֶנֶת כְִּסירוֹנִית ְמַהלֶּכֶת ַעל זוּג ַרגְלַיִם

ֵׂאת ִעְקֵּבי ָאכִילֶס דְִּקיִקים  נוֹש

ים  ִאים ׁשֵמוֹת ׁשֶל ֲאנָׁשִ ְׂ נִגְֶרֶרת לְִרחוֹבוֹת נוֹש

ְמדְֻמיָנִים

כְּמוֹ רוְֹקָסנָה

ַּזְּתִי בִּכְדֵי לָדַַעת אוָֹתּה דְֵּמי כַּּפָרוֹת  בִּזְב ׁשֶ

לֵאלִֹהים

ֵַּח ָעשׂוּי ֵמָהֲעצָמוֹת י כֲַּעֵקדָה לְִמזְב ַמּמָׁשִ

לִּי  ׁשֶ

ֹ בָּח לְַהְקִריב לְטוָֹבִתי או ֵחלֶב ְמֻשׁ

ַאכְזָָבה וּכְזִָבים לְׁשֵם 

ַבע ַעד ַהּפַַעם ַהבָָּאה ָ בְֻּסלָּם ּתִָמיר יִּשׁ ׁשֶ

בָּּה ּתִיֶרה בִּי רוְֹקָסנָה

ֵַּח וַּבּמִזְב

ּתְִרכֹּן ֵמָעלַי ְבֵּעינֵי ָהֵעגֶל

זְֻהבָּה וְַאְרכִָאית 

פֶָתיָה ְתּחוָּבה ִסיגְַריָה ְׂ וֵּבין ש

וֲַהִריסוֹת חוַֹמת ִסין.

מישל פלצ'יקרוקסנה

ְסָעָרה פְּנִיִמית ְמצִיפָה אוִֹתי

כְּמוֹ ִחיּוּךְ חוֹלֶה

  ֲאנִי ִמְתּפַּתֵל בְַּמֲחלָצוַֹתי וְרוֹצֶה לָצֵאת – ּפְָרצִים

גּוְֹרִרים אוִֹתי כְּמוֹ בְַּחְרצֻבּוֹת ְרטוּבוֹת

גּוּפִי ֲעלֵי ָעפָר נִגְָרר בְּעוֹד ַמְבלִיַח ִמּמֶנִּי

ַהדָּם

. כִּי ָאדָם מוּזָר ֲאנִי;

ָאנוּם וְַאּתִיז

ִחיז ָערוּם וְַאׁשְ

ָעגוּם ַאּתִיר

יר ָעלוּם ָאׁשִ

ּ – ּפֶֶסל ע, כִּי ָאדָם מוּזָר ֲאנִי, לִיז לְׁשֵם ַהּתֹהו

גֶּׁשֶם יוֵֹרד ֶאת ֲחלַל ָהעוֹלָם

ָטה ׁשָם ֳאנִיַּת עֹנִי ׁשָ

   .ֳאנִיָּה ְבַּקדְרוּת

ֲחלוּדָה פְּנִיִמית ִמי יִּתֵן כִּי יִׁשְטֹף ַהגֶּׁשֶם

ֲחלוּ'דָה ּפְנִיִמית ִמי יִּתֵן כִּי ַהגֶּׁשֶם יִׁשְטֹף

ַהבָּא לָעוֹלָם לֹא בִּכְדִי, ַהבָּא לָעוֹלָם ִעם ִסבָּה

     לְעוֵֹרר...

                    

        כְָּסאוּנְדּ ָעצְָמִתי וְקוֹדֵר.

מיכאל בן זאבסערה פנימית מציפה אותי 
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ִתיָּה ֲחִריפָה )וְַהכַּוָּנָה ִהיא לְַעַרק( ֵמעוֹלָם לֹא ִהּזִיָקה לְֻעּמַת ַהדָָּבר  ׁשְ

לּוֹ נְִמזְגָה ֶאל ַהגָּרוֹן.  בְּׁשֶ ׁשֶ

ָמִעים לְַרבִּים כְּמוֹ  ים ְמֻחדָּדִים נִׁשְ ים וְחוּׁשִ כְרוֹן חוּׁשִ ים וְׁשִ ֵקהוּת חוּׁשִ

ּתַנֶּה.  צִיּוּר, ִעּפָרוֹן, ַמגָּע, יָד וְֶקצֶב ִמׁשְ

נִי, ֵמאוֹתוֹ ִענְיָן לְאוֹתוֹ  ֵ בְּלָיָה, ֵארוֹזְיָה, ְסִחיפָה, ִמדָָּבר ֶאָחד לַּשׁ

נּוּי ּתְִמידִי.  ל ׁשִ ִענְיָן, בְֶּקצֶב ָקבוַּע ׁשֶ

כוּב  נְִּמצָא ׁשָ ָּר ׁשֶ נְִּקבַּר הוּא ַעכְב ֶ ו ַמה ׁשּ נֱֶאַמר בֶָּעָבר וְגַם ַעכְׁשָ

ִחלְּקוּ לְכֻלָּם בַּכְּנִיָסה. בַּּמֵצַר וְָספֵק ִאם ָהיְָתה לוֹ ַהּמַּפָה ׁשֶ

ּתַיִם וְגַם ֲהכִי ַקל  ׁשָה בְּיוֵֹתר, ָהֲאֻרכָּה ִמבֵּין ַהׁשְ ַהדֶֶּרךְ ֲחזָָרה ִהיא ַהּקָ

כַֹּח אוָֹתּה. לִׁשְ

ֶׂה ֶאת זֶה  לֹּא ָהיִיָת עוֹש "ַאל ּתַגִּיד לִי ָהיִיָת ׁשוֹכֵַח, ַאל ּתַגִּיד לִי ׁשֶ

נֶּה? זֶה עוֵֹבר דֶֶּרךְ ַהצְּלִילוּת, זֶה חוֹדֵר  ִאם יָכֹלְּתָ". ַמה ּזֶה ְמׁשַ

ִקיפוּת. ְ ִמבַַּעד לַּשׁ

כָּל ַהבּוּעוֹת נוֹצָרוֹת ִמכְּלוּם, עוֹלוֹת לְַמְעלָה וְׁשוֲֹאגוֹת ַהחוּצָה: 

בַּּה! ִהְתּפוֹצַצְּתִי! ֲאנִי ֵאינֶנָּה! ֵאינֶנִּי עוֹד! ּתָׁשוּב וְִתְרֶאה כְּמוִֹתי 

נִיָּה  ְ ֲאנִי ׁשוֵֹמַע אוָֹתּה ֲאנִי ׁשוֵֹמַע גַּם ֶאת ַהּשׁ ֲאָבל לֹא אוִֹתי! וּכְׁשֶ

ית, ָהְרִביִעית,  לִיׁשִ ְ יב ֵהיֵטב ֲאנִי לֹא ַמצְלִיַח כִּי גַּם ַהּשׁ ֲאנִי ַמְקׁשִ וּכְׁשֶ

לְוִָתי.  ַ ָמעוֹת וְּמפְָרקוֹת אוִֹתי ִמּשׁ יִעית נִׁשְ ִביִעית וְַהּתְׁשִ ְ ַהּשׁ

ֲאנִי עוֹנֵד ַרק ְמצוָּקה ַעל ֶהָחזֶה. ֲאפִלּוּ כּוֹס בִּיָרה ִאי ֶאפְׁשָר לְִתלוֹת 

הוּ ִמיׁשֶהוּ לְַהגִּיד. ֶ יְִּהיֶה לְַמּשׁ ֵמָהרֹאׁש בְּלִי ׁשֶ

¤

החזרה מהבר

אבי כהן צדק

אבי כהן צדק

ַמְרקוַֹע ְרִקיִעי יוֹדֵַע ֲאָהִבי

ַמיִם, יוֹדֵַע יָם יוֹדֵַע יְדִידִי ׁשָ
לִיךְ נּוַֹתר ַמׁשְ וְֶאת ׁשֶ

ִאיר נֱֶאָמנוּת לָאוֲֹהִבים ַמׁשְ

ִעים וְׁשוֵֹבר וֵּמִביא ְרׁשָ

ַמה ּתְִרצֶה יוֵֹתר 

נַּי וַּמה יִּעוּדְךָ ִמלְַּבד ׁשִ
ָ כְּלוַֹמר, ַמה לָָּבן לְך

ֵאין גּוּף וְלֹא ַמֲחצִית ַהגּוּף

ַמיִם וַּמיִם וְַאְרבַּע יָדַיִם ַרק ׁשָ

נִּגְְמרוּ ַהּסְלִָעים ִאים ֵאיפֹה ׁשֶ ַמה בַָּרְחּתִי לַדְּׁשָ

ִאים( ִאים נְִקָטפִים כְּמוֹ לְַבד )חוֹׁשֵב יַּמִים אוֵֹהב דְּׁשָ דְּׁשָ

ֲערוַֹתי ְמכַּסִים  ַׂ נוֲֹחִתים ַעל ש

לְָחנוֹת ַעל דַּּפִים כְּמוֹ ֵעצִים ַעל גְּזִָעים ַעל ׁשֻ

קוֹף לְקוֹף ָאדָם לְָאדָם לְֶטְמּפְלֶר לְֶטְמּפְלֶר זְַרָחנִי

מרקוע

טמפלר זרחני

כרמית נר

כרמית נר
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אני צופה מעלה עיניי פקוחות לרווחה פרח צעיר אינו יודע במה 

הוא מביט אך רואה הוא רואה הוא רואה אני תופסת בכל דרך בה 

ניתן משהו בלתי מוכר יציב עתיק מאין שיעור אינסופי למעשה אני 

מרגישה את הרוח מתערטלת צוחקת מוחה בכל צורותיה האנושיות 

אלוהות טרייה מתוקה כפי שהיא על בשרה נגלית בקרירותה ובזהותה 

הזהירה והקפדנית האימפולסיבית והעוצמתית אני זקוקה למשהו 

כל דבר בעולם אני מביטה מעלה ורואה מה ניתן להבין כשהמוזיקה 

מחרישת אוזניים והאור בוהק עד כדי עיוורון זוהי עלטה שכולה שמש 

שכולה דיוק גדול מדי בשביל היד האנושית לאחוז גם כשאהבתי לא 

יכולתי לאחוז כן כשאהבתי עד כדי כך שאיבדתי את צורתי האנושית 

והתמזגתי למפלצת דו ראשית נושמת ורטובה כמו קרפדה עצומה 

על גחונה מזדחלת מנסה לטפס גם אז לא את עצמי אהבתי ולא 

את האחרת אלא את האיחוד את האטום והאטום המתחברים בנקל 

כי אין בכך שוני או דופי את הגבול המעומעם כאשר ההתקרבות 

מספקת ניתן להבחין בטשטוש הדיוק הבלתי מדויק הנמצא במימוש 

עצמו ראינו אור כחול נקודה בוהקת ראינו אותה מתחת לעור מתחת 

לבגדים מתחת לעיניים ראינו אותה כפי שאישה רואה את בנה 

אילה ברבוי ¤

הנולד ויודעת הכל אודותיו כי הוא היא והיא הוא ומעולם לא היו 

נפרדים ומעולם לא יהיו התפילה הייתה פולחן בלתי אנושי טקס על 

מזבח בשר ודם היצירה היא אחת נושמת וזולגת גוש בשר רוטט 

עור בלתי יציב פיסה של משהו כל כך שבור ומפורק עד כדי כך 

שהוא בלתי מזוהה מתבדר ברוח זה נדמה כל כך לא חשוב כל כך 

משעמם עד כדי התשה העולם כולו מתרחש בתנועה מהירה של 

האצבע מרימה ומורידה של יד מנענעת של עורק סגלגל נהיה קשיח 

ורך לסירוגין מתחת לעור על פני כף היד מזרים דם המים האלה 

זולגים טיפה אחר טיפה נעים בלי סוף אינם נושמים אינם חושבים 

ובכל אופן נעים בלי סוף הם בתנועה עד אימה הם התנועה אני 

בעצמי מעולם לא ראיתי דבר ואינו חי כי אני חיים ולכן איך אזהה 

צבע נוסף איני הדבר הזה הד וקולו רם ומילותיו ברורות להגיד מה 

הוא רואה ויתכן ויש כזה ואינני הוא כי כמעט אילמת אני כמעט 

ואין שפה בפי היא מכשול קדוש זוהי התרופה זוהי המחלה אני 

מודה אני מודה ולבסוף אני כמובן מפחדת אין דבר אחר שנותר זה 

הכל בעצמו בלתי נתפס עד כדי כך אני חלק ממנו פועמת וחשה 

ואני מאמינה שגם את חלק חש וגם הנשימה שלך נופלת כך הוא 

מסתתר ואת מסתתרת אני מרגישה את האהבה הזאת אינך מורידה 

ממנה את העיניים את שמה לב את מודה לה עודך כפי שהציפור 

עודך כפי שהמים את עוד האלוהים הוא עוד הוא עוד אלו ידיים 

מושטות כבר אמרתי פעם מזמן פצחי פה הכול מתוק האזיני אל 

ליבך הפועם האזיני כעת!
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.1
נוָֹרא

ּזֶה סוֹלוֹ נוָֹרא כְּׁשֶ

הוֹ, ֵאיזוֹ יְֻמָרה
לְִמי ַאּתָה חוֹׁשֵב ֶאת ַעצְְמךָ

יוֵֹתר טוֹב בְּיַַחד

ִהנֵּה ַמְקֵהלָה

יַַחד זֶה טוֹב

יוֹנִים

כַּּמָה גֲַּאוָה, בַּאס ְמנֻּפָח

וְַהכֹּל בְּגְֶרָמנִית

ים ָעדִיף קוֹלוֹת נָׁשִ

יוֹנִים יוֹנִים

לֹא סוֹלוֹ

ַרק ַמְקֵהלָה

יֲֻהָרה ְמֻטּפֶׁשֶת ׁשֶל סוֹלִיְסט

ִהיּפוֹּפוָֹטם וִיְרטוּאוֹזִי

בִּפְנֵי ִמי ַאּתָה ִמְתַרְבֵרב

.2
קוֹלֶֶטת אוְֹתךָ, בָּאךְ

בְּתוֹךְ ַהלֵּב

צוֵֹחק ַעל ַהכְּנִֵסיָּה 

צוֵֹחק ַעל כֻּלָּם 

צוֵֹחק יַַחד ִעם בּוֵֹרא עוֹלָם

ַעל ָהעוֹלָם 

ִבים וְצוֲֹחִקים  ּסְָתם יוֹׁשְ אוֹ ׁשֶ

ִמּטוּב לֵב

ְמַחת ַחיִּים ִׂ ש

ַאף ּפַַעם ַאּתָה לֹא יוֹדֵַע ִמי צוֵֹחק ִאּתְךָ 
וִּמי ָעלֶיךָ

לֹא ּתֵדַע ִמי צוֵֹחק ִאּתְךָ

ֵתּלֵךְ  כְּׁשֶ
יִצְַחק ָעלֶיךָ

ברכה בדיללדבר עם השכינה

.3
לֹא טוֹב כְּלֵי ֵמיָתר

לֹא טוֹב ְמֻאלָּץ

יפָה ָעדִיף נְׁשִ

ֲאָבל לֹא ִמּמַּתֶכֶת

ֵעץ

ֵעץ זֶה טוֹב

ֶטַבע

לִנְׁשֹם

יָרה ֲהכִי טוֹב ׁשִ

לֹא סוֹלוֹ

ִהנֵּה ַמְקֵהלָה

יַַחד

יוֹנִים

הוֹ, בָּאךְ

צַָחְקּתָ ַהְרבֵּה

גַּם ֲאנִי אוֶֹהֶבת לִצְחֹק

.4
בְּיַַחד

כָּל כָּךְ ּפָׁשוּט

ִאם בְּיַַחד

לְצַיֵּר

כּוָֹראל

כָּל כָּךְ ָטהוֹר 

ּפָׁשוּט

כָּךְ לְִחיוֹת

לִּי ֶ ֲאנִי נוֵֹתן ִמּשׁ

בְּלִי יְֻמרוֹת
ָ לְּך נוֵֹתן ֶאת ׁשֶ

ַמלְָאכִים

בְַּמְעגָּל 

יַַחד 

לְִהְתַמּזֵג

כָּכָה טוֹב

כָּכָה לְִחיוֹת

בְַּמְעגָּל, גַּם ַהגְָּבִרים 
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גַּם ַהגְֶּרָמנִית ַרכָּה יוֵֹתר

לֹא צִָריךְ פוּגָה 

לֹא צִָריךְ ַאְרכִיֶטְקטוָּרה 

הוֹ, יוֹנִים

יוֹנִים

.5
נוָֹרא 

עוּגָב ׁשָטוַּח

נוָֹרא

זוֹ ְמכוֹנָה

ְמכוֹנָה

לָּמָה כַָּתְבּתָ לוֹ מוִּסיָקה

ֹ לָּמָה נִגַּנְּתָ בּו

כֻּלָּם ְמנַּסִים לְַעזֹר

ִמְתַאּמֵץ 

כָּל ַהכֵּלִים ְמנַּסִים ְמנַּסִים

ִאי ֶאפְׁשָר

ּתְַרנְגוֹל ׁשָחוּט

ׁשָטוַּח

לְגְַמֵרי ׁשָטוַּח

ַמכְִמיר לֵב 

לֹא, לֹא עוֹזֵר גַֹּבּה

לֹא ּתְַעזֹר ְמִהירוּת

ָחסוּם, ַהכֹּל ָחסוּם

וִיְרטוּאוֹזִיּוּת כְּלוָּאה
ִמְסכֵּן בָּאךְ

.6
טוֹב לִי 

טוֹב לְַבד

לֹא צִָריךְ צְלִילִים

וְִאם בָּאךְ – 

בָּאךְ זֶה ַהכֹּל

לֹא צִָריךְ עוֹד כְּלוּם 

ַהכֹּל הוּא דָָּבר וְִהּפוּכוֹ בּוֹ בַּּזְַמן ֵאיךְ זֶה ֶשׁ

ָעצוּב לִי 

ָעצוּב ּפֹה 

ָעדִיף כְָּבר ֵמיָתִרים 

ְמֻאלָּץ

יוֵֹתר טוֹב

יפָה נְׁשִ

ֵמֵעץ

לֹא ַמּתֶכֶת

ֶטַבע

ֲהכִי טוֹב

יָרה ׁשִ

ֹ לֹא סוֹלו

יַַחד

יוֹנִים

יוֹנִים

.7
ֹ הו

ֵטנוֹר ַטוִָּסי

הוֹ, הוֹ, כַּּמָה ְמֻעדָּן

לִיָטה ַאבִּיִרית ֵאיזוֹ ׁשְ

רוֹזֵן

ֲאפִלּוּ לֹא ְמנַּסֶה לְַהְסּתִיר

ְקצָת ֲענָוָה, ְקצָת

ַמע כָּךְ  ָ ּתִּשׁ כַָּתב לְךָ כְּדֵי ׁשֶ

ּפִֶתי 

.8
ׁשוּב הוּא ׁשָר

ו יוֵֹתר טוֹב ַעכְׁשָ

דּוֵּאט זֶה טוֹב

לְִהְתַמּזֵג

לְשׂוֵֹחַח

יֵׁש סוֹפְָּרנִית

לֲַחלֹק

לוֹם בַּיִת יֵׁש ׁשְ

יֵׁש גַּם זֶה

.9
ׁשוּב ַמְקֵהלָה

יַַחד

זֶה טוֹב ְמאֹד

לִנְׁשֹם 

ַמלְָאכִים

ַמְעגָּלִים

יוֹנִים

ַהְרבֵּה יוֹנִים

הוֹ, ֵאיזוֹ ּפִיָרִמידָה

ַמצְִהיר ַחיִּים

ַהדֹּפֶק ִמלְַּמּטָה 

ִמים ַחיִּים  נוֹׁשְ

כָבוֹת כָבוֹת ׁשְ ׁשְ
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ִסְחרוּר

קוֹלוֹת ַחיִּים

לִנְׁשֹם

לְִהְתַמּזֵג

לְַבד־יַַחד

ַמְעגָּלִים

וְַהכֹּל ַמְקִרין לְַמְעלָה

ֵאיזוֹ ַהֲעָרצַת ַחיִּים

לְַהגִּיַע, 

לְַהגִּיַע, לָגַַעת

גָּב  ְׂ בַּנִּש

.10
כִינָה? ְ ֵּר ִעם ַהּשׁ ֵאיךְ זֶה ַמְרגִּיׁש לְדַב

*
ָהיִיִתי רוֹצָה זֶה ַמה ׁשֶּ

כָּל ַהיּוֹם – 

לֲַענֹד ּפְנִינִים
ָּאךְ וּלְַהֲאזִין לְב
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ַמיִם ַקל כְּמוֹ אוֹר וְיָפֶה כְּמוֹ ׁשָ

ְמָחְתךָ לְמוּל ַהיָּם ִׂ ַמה ֶחלְִקיק ַהנְּוֹיְטִרינוֹ יָכוֹל לְָהִבין בְּש

יָרה ִמי חוּץ ִמבְּנֵי־ָאדָם אוֵֹהב ׁשִ

יֲַּעקֹב ָאִבינוּ ָחלַם ַעל ֻסלָּם דָָּבר ֶאָחד בָּטוַּח כְּׁשֶ

לּוֹ כְָּבר ָהיוּ ֻסלָּמוֹת בְַּתּקוּפָה ׁשֶ

כמו וכמו

הים

חוץ

חלום ומציאות

יואב עזרא

יואב עזרא

יואב עזרא

יואב עזרא

ים ִעם אוֹתוֹ ׁשֵם נֵי ֲאנָׁשִ יִרים ִעם אוֹתוֹ ׁשֵם כְּמוֹ ׁשְ נֵי ׁשִ ׁשְ

ּתִָמיד ַמצְִחיק

ַאף ּפַַעם לֹא ָעצוּב

יֵׁש לָכֶם ַהכֹּל וְיֵׁש לָכֶם ָרָעב מוּזָר

ָהרוֹכְָסן ִמְתַקדֵּם כְּמוֹ זְבוּב ַעל ַהּמִזְוָדָה

ּ הו ֶ כֻּלָּנוּ הוֹלְכִים לְָאן ׁשֶהוּא בִּכְדֵי לְַקבֵּל ַמּשׁ

וְזוֹ

ַהּטָעוּת

ּ כֻּלָּנו

צְִריכִים לָלֶכֶת ְסָתם

שמות

מוזר

בית־המלון

תכלית החיים

יואב עזרא

יואב עזרא

יואב עזרא

יואב עזרא
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ַאּתְ בּוֹכָה ֲאנִי נִזְכָּר בָּךְ כְּׁשֶ

צָפָה ַעל ַהּמַיִם בְּיָוָן

ִּיד ָעלַיִךְ, בְּלִי דָָּבר ַמכְב

רוַּח לָךְ ִעְקצוּץ בָּעוֹר

בּוֹזֵק ַאְבַקת ַחּמָה.

ַהיָּם ָמלוַּח ִמגְַּעגּוִּעים לֲָאדָָמה.

פִים ָׂ ֵמֵעינַיִךְ ִמינֵָרלִים נְֶחש

ם ִמּסֶלַע ֲאדְַמדָּם בַּגֶּׁשֶ

ּמְִתַעבִּים ֵמַעל ַהכְּפָר ָעִבים ׁשֶ

בְַּמֲעלֵה ַהיַַּער־מוּל־ִמפְָרץ
ָטפִים מוַֹרד ַהדֶֶּרךְ וְנִׁשְ

ּתַַחת ֲאָבנִים דְּרוּכוֹת

ֶאל ַהיָּם גּוֹלֵׁש כְּלוִֹריד

ָטף נְַתָרן ֶאל ּתוֹךְ ַהיָּם נִׁשְ

ַאּתְ צָפָה ֲעלֵי זִכְרוֹנוֹת

ָהיִיִתי־ּפַַעם־ֲאדָָמה

ֶעְרגַּת ַהיָּם ֶאל ַקְרַקע

ֶאל ֵעץ מוֹצֵץ לוֹ ִמינֵָרל

בַָּקע ֶאל ֶמלַח ׁשֶ

ּ בָּךְ נִפְְרצו כַּּמַיִם ׁשֶ

ּפְִתאֹם כִּי זִכָּרוֹן ָעמוּם
ְ ׁשֶל ֲאדָָמה אוֶֹבדֶת לָך

ים ִׂ יִךְ ְמַחּפְש ָרׁשַ וְׁשָ

וֲַחֵסִרים לָךְ נְָהרוֹת

ים ִׂ וְֵאיךְ לָצוּף וְֵאיךְ לָש

ֶאת ִמְבַטֵחךְ בְּלִי יְָערוֹת

ַאל אוָֹתךְ בִּכְלָל וִּמי ׁשָ

ַאל ּפָׁשוּט ִהגְַּעּתְ ִאיׁש לֹא ׁשָ

בְּלִי ַמדְִריךְ ֶאל בּוֹר ָעָתק

ַהכֹּל כְִּאלּוּ ְמנֻּתָק.

ַהפְנִי ַמבָּט ֶאל ָהָרִקיַע

ֵּךְ נוֹזֵל צִָמיג בְּגַב

ּמְַחכֶּה כְָּבר לְַהגִּיַע ׁשֶ
ךְ לֲָאוִיר ֵמַעל רֹאׁשֵ

לְִהְתַאבֵּךְ ֶאל ּתוֹךְ ָענָן

וּלְַטפְֵטף ֶאל צַּמָרוֹת
ְ לִנְדֹּף לְִהְסּתוֹפֵף בְּמוֹך

נדב נוימןהים מלוח מגעגועים לאדמה

בְַּטַחב וַּבֲחזָזִית רוֵֹעד

ַמְרוֶה ַסלְֵעי צָָמא

ּמְוַּתְִרים ַעל ֶחלְִקיִקים ׁשֶ

ּפוֹצְִחים בְּרֹן ֶאל ַהּמִדְרוֹן

ים יָפֶה ֶאל ַאְקוִיפֵר גּוֹלְׁשִ

וְסוֹף כָּל סוֹף ָאז ֶאל ַהּמַיִם

ֵּךְ ַהּמִצְַטְמֵרר. ֶאל גַּב

ַאּתְ בַּגַּלְגַּל ּפְִקִחי ֵעינַיִם

ַאּתְ ַמגְנֶזְיוּם וְסוּלְפָט

ַמיִם ָ ַאּתְ ִמְתַאבֶּכֶת לַּשׁ

ַאּתְ גְַּרגֵּר, ָעלֶה וָאוֹר
ְ ַהּמְַעגָּל רוֵֹקד ָעלַיִך

ִמּסְִביֵבךְ, בְּתוֹךְ ָהעוֹר.

ֶהוּ בְּתוֹכֵךְ יִזְכֹּר: ַמּשׁ

ַהיָּם ָמלוַּח ִמגְַּעגּוִּעים לֲָאדָָמה

ַאךְ הוּא יוֹדֵַע בִּדְָמָמה

ׁשֶהוּא ֵאלֶיָה עוֹד יְַחזֹר
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בראשית אנחנו תודעתיים. גם אם החומר קדם לתודעה, התודעה 

מיידית לנו מהחומר. הראשיתי לנו תודעתיות לא רק אם ישנה רק 

תודעה, ולא רק אם החומר עצמו הוא תודעתי, ואפילו אם בַּזמן 

התודעה צמחה מתוך החומר, הראשיתי, לנו, הוא תודעה. גם אם 

אנחנו מודעים לחומר, אנחנו קודם מודעים לתודעתיות שמודעת 

לחומר. הראשוני לנו הוא תודעה, והכיוון, שלנו, הוא תודעתי.

הכיוון הוא תודעתיות. 

אם ישנה תודעה כרגע, תמיד הייתה פוטנציאל לקיומה בחומר. ואם 

בהכרח ואם לא, היקום הוביל לתודעתיות. התודעתיות התעוררה, 

ונטייתה להתרחב. לכן, לנו, הכיוון הוא הרחבת התודעתיות. 

הכיוון הוא תודעתיות לא בהכרח בגלל שיש הכוונה מודעת לכך. 

ייתכן שהיש מכוון בהכרח לתודעתיות, אבל גם אם היש לא מכוון 

לשם במחשבה תחילה, גם אם תהליכים אקראיים הובילו למצב 

שבו הכיוון הוא תודעתיות, המצב הוא שהכיוון הוא תודעתיות. אם 

בהכרח ואם לא, אם מתוך כוונת תחילה ואם לא, ואם היש מודע 

ואם לא, הכיוון, כרגע, ביש שלנו, הוא תודעתיות.

הכיוון הוא תודעתיות. נעלבנו מהביולוגיה של עצמנו. גזים, וירוסים, 

ג'רמי פוגל תודעתיות

נוזלים, נשירות, סרטנים, עורקים סתומים – זה לא לכבודנו. כמין 

אנו מטילים את כובד המשקל על תודעה, והתודעה היא ברשת 

שקיומו ענן. התודעה שואפת להיות מועתקת על גבו של חומר פחות 

מעליב מהגוף, ולבסוף להיתרגם לכדי מידע על-גופני. אולי לא 

נצליח, אולי נכבה את התודעתיות במעשינו. אבל אם נצליח ואם 

לא, הכיוון הוא תודעתיות.

פעם בני אדם ידעו למות. כי אם איבדת שן בעולם העתיק, חיוכך 

לעולם לא היה מלא שוב. כי אם נשבר לו רגל לגור האריות, יביטו 

בו אחיו ואחיותיו, יביטו בו אמו ודודתו, הוא יתפתל, הוא יזחל, 

הוא ירצה לחיות גור האריות, אבל הוא ימות – וגם אמו בצער 

תשאיר אותו למות. הוא מת. בטבע שקדם לטכנולוגיה שבריריות 

הגוף נקשרה בהכרח למוות. הבגידה של הגוף בתודעה הייתה 

עובדה קשיחה. הטכנולוגיה היא מסע ארוך כנגד העובדה ההיא. 

האקראיות של שבירת רגל בטבע הוא לנו כמין שערורייה. נתקן 

את הרגל, נתקן את הגוף, נשמר את הגוף. ולמה נתקן, נשמר, 

נשחזר את הגופניות? כדי לשמר את התודעה. ועל כן הכיוון הוא 

תודעתיות. כי אם נדע לשמר רק את התודעה, לא נטרח בהכרח 

לשמר איתה גם את הגוף. 

נהיה תודעתיות מוחלטת. חופשית. אני חושב שננוע כמעט במהירות 

האור, במהירות התודעה, ובכל תנועה נלמד. אני מאמין שננוע 

במרחבי מידע. נקבע להיפגש בשדות המתמטיקה. תהיה פגישת 

מחזור בהיסטוריה הימי ביניימית של אנגליה. תגידי לי שלום 

ברובד של התחביר של הסינית העתקיה. נבלה על שפת אופקי 

האירועים של החור השחור במרכז הגלקסיה. אם אפגוש, למשל, 

את כרמלי בזרמי התודעה, זה יהיה כמו שפגשתי אותו בכיכר 

ביאליק, רק בלי ירכיו האיכריים וחולצתו הכחולה. אם הוא יהיה 

שיכור בתודעה, הוא יהיה שיכור על תודעתיות. כמו כשפגשתי את 

רועי על האופניים. זה היה בהרצל-רוטשילד. היו לו עיניים יפות. 

הוא היה קצת מסטול. לי כאב הלב. דיברנו על הלב. אבל לא יהיה 

לב. ולא הרצל-רוטשילד. אולי יהיו רגשות בתודעתיות. רגשות 

תודעתיים. ואם נהיה מסטולים, נהיה מסטולים על תודעתיות. זה 

כמו כשפגשתי אותך וחיבקתי אותך ורק גופינו המחובקים עמדו כנגד 



56

78

57

78

קיץ 02022 גיליון 00018

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-

העצב. לא יהיה גוף אבל אולי יהיה חיבוק. חיבוק של תודעתיות. 

ואולי יהיה עצב. אולי גם שמחה. עצב ושמחה של התודעתיות. 

והתפילה שאני מתפלל? תפילה לתודעתיות? יהיו תפילות. אבל 

תפילות בלי גב. תפילות בלי כפות ידיים. תפילות בלי לשון. תפילות 

בלי גוף. לא היה גוף. תהיה תודעתיות. 

בראשית הייתה לנו תודעה והכיוון הוא תודעתיות.   
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ֲאנִי יְהוּדִי ּפָׁשוּט בְַּסךְ ַהכֹּל

נִי. לֹא ֲאנִי ִהְמצֵאִתי ֶאת יוֹם ׁשֵ

ַאף ַעל ּפִי כֵן, ַרק ַמגִּיַע ֶעֶרב ׁשֶל יוֹם ִראׁשוֹן,

נָה: ָ ֲאנִי ׁשוֵֹמַע ֶהְמיַת ּפַלָּצוּת ִמלּוַּח ַהּשׁ

ּתַלְיָן, רוֹצֵַח, דְִּביוֹנִים ָעלֶיךָ!

כָּל ׁשָבוַּע זֶה חוֹזֵר

בוַּע ֲאנִי ִמְתנַצֵּל וְכָל ׁשָ

לְלֹא הוִֹעיל.

נָה ָ ׁשוּב וָׁשוּב צוֵֹעק ָעלַי לוַּח ַהּשׁ

ׁשוֵֹחט, רוֹצֵַח, ּתִּפַח רוֲּחךָ.

ָמה ַאּתָה רוֹצֵַח ֶאת יוֹם ִראׁשוֹן.

ִתיִתי ַמְסּפִיק, וּפַַעם ַאַחת כְָּבר ׁשָ

ָקה ֶאת ּפִי וְָעלְָתה ִאּתִי ֵמָהְרחוֹב וְנָׁשְ

ִּידָה ָעלַי ֶאת ָחזָּה וְָאֲחזָה בִּי בֲָּעלָָטה וְִהכְב

ְמָעה –  לְּפֶַתע ׁשָ כְּׁשֶ

שויחעט, שויחעט!

וְיָדְָעה – 

זֶה ַאּתָה הוֵֹרג לִי ֶאת ַהיִָּמים

זֶה ַאּתָה הוֵֹרג ֶאת כָּל ַהיִָּמים

ָהלְכָה, וְֶאת ַהלַּיְלָה לְָקָחה ִאּתָּה.

יוֹם ִראׁשוֹן, זֶה לֹא ֲאנִי ׁשוֵֹחט אוְֹתךָ יוֹם ִראׁשוֹן

נִי ֵ זֶה דֶֶּרךְ ַהיִָּמים לִׁשְחֹט ֶאָחד ֶאת ַהּשׁ

ַמה נְִּטּפַלְּתָ ֵאלַי, יוֹם ִראׁשוֹן,

ִקיָעה ִמחוּץ לִַקּירוֹת ָהֵאלֶּה. כְִּאלּוּ ֵאין ׁשְ

בָָּאה ֲאהוָּבִתי ַהיָּפָה, ַעד ׁשֶ

ַמיִם ָ ֶבת נִצְִחי בַּּשׁ כּוֹכַב ׁשֶ

וְׁשוּב אוֹתוֹ יוֹם לֹא חוֹלֵף לְעוֹלָם

ִקיָעה וִּמדָּם. ְ וְיָדַי נְִקיּוֹת ִמּשׁ

עמנואל יצחק לוי הרוצח

ֵׂאת ַהכֹּל, ֲאנִי מוּכָן לָש

חוּץ ִמּפִיל.

ֵׂאת. ּפִיל ֲאנִי לֹא מוּכָן לָש

לְִרכֹּב ָעלָיו כֵּן

לָלֶכֶת לְיָדוֹ כֵּן

ֵׂאתוֹ – ָהיִיָת ֵמת.  לְש

 

כֵנִים ָרִעים –  ים ָעלַי ׁשְ ִׂ ש

ֲאנִי ַחי.

ים ָעלַי ֲחֵבִרים ָרִעים –  ִׂ ש

ֲאנִי ַחי.

ים ָעלַי יְלָדִים ָרִעים – ִׂ ש

ֲאנִי ַחי.

ים ָעלַי ּפִיל טוֹב –  ִׂ ש

ֲאנִי ֵמת.

לֹא בִּגְלַל ַהּפִיל,

ֵׂאת. ִאי ֶאפְׁשָר לָש בִּגְלַל ׁשֶ

 

לְכָךְ נוֹצְרוּ ּפִילִים

ּתִָמיד אוּכַל לֵילֵךְ בָּעוֹלָם, ׁשֶ

וְלֵיׁשֵב בָּעוֹלָם,

וְלְִסבֹּל בָּעוֹלָם,

וְלָמוּת בָּעוֹלָם

ָמָתם. לֹּא בְַּאׁשְ ׁשֶ

עמנואל יצחק לוי הטוב המוחלט
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ִמיׁשֶהוּ דַָּרס ֲחזִיר בְּכִוּוּן ֶחֶבל לָכִיׁש

ִמיׁשֶהוּ דַָּרס ֲחזִיר בְֶּאְמצַע ַהכְִּביׁש

 

ִמבְִּחינָתוֹ, כָּל ַהֲחזִיִרים ַחיִּים וְקוֹפְצִים

ִמבְִּחינִָתי, כָּל ַהֲחזִיִרים ֵמִתים וּׁשְטוִּחים

ים ִמבְִּחינַת ַהֲחזִיִרים, לֹא כְּדַאי לְִהיוֹת בַּכְִּביׁשִ

ָטִחים ְ ים, לֹא כְּדַאי לְִהיוֹת בַּּשׁ ִמבְִּחינַת ַהכְִּביׁשִ

 

ַמְעּתִי ׁשְמוֹנָה יְלָדִים ָרצִים ִעם ּפַּטִיׁש ׁשָ

ָעה יְלָדִים בְֶּחֶבל לָכִיׁש זָכְַרּתִי ּתִׁשְ

 

ִמבְִּחינָָתם, ַהּפַּטִיׁש זֶה ַרק ֶאְמצִָעי

יִעי יִּדְפְקוּ ֶאת ַהּתְׁשִ ִמבְִּחינִָתי, ׁשֶ

ִמבְִּחינָתוֹ, לֲַעזֹב ָמָחר ֶאת ַהגָּן

ֵאר ָעטוּף צֵלוֹפָן ָ ִמבְִּחינַת ַהּפַּטִיׁש, לְִהּשׁ

 

ַמה בְֶּעצֶם ָרִאיִתי בְֶּאְמצַע ַהכְִּביׁש?

ַמה בְֶּעצֶם הוֹלֵךְ ִעם ֶחֶבל לָכִיׁש?

 

ִמבְִּחינַת ַהֶחֶבל, ֶאפְׁשָר לְִמּתַֹח עוֹד

ִמבְִּחינִָתי, ִאי־ֶאפְׁשָר עוֹד לְִמעֹד

ִמבְִּחינַת ַהֲחזִיר, אוּלַי זֶה ַאַחד ַהיְלָדִים

ִמבְִּחינַת ַהיְלָדִים, אוּלַי ָהיָה זֶה נְִמרוֹד

נח אנגלהרד נמרוד

ִמּתוֹךְ ׁשֶלֹּא לְַתְעּתֵַע בָּא לְַתְעּתֵַע:
ַהּמוּזָר ָעלוּל עוֹד לְַהצִּיל ֶאת ַחיֶּיךָ ִמּמַלְּתָָעה

לֹא טוֹב ֱהיוֹת ָהַרךְ לְַבדּוֹ:
ּתְוַּתֵר ַעל נַיָּחוְּתךָ, יִּמָצְאוּ לְךָ זְרוֹעוֹת לְדֶֶרךְ, ִחיׁשוֹת לְֵעת מוּצָא כְּׁשֶ

וּׁש: זָכוֹר ַאּתְ ֲאׁשֶר ִהְתִסיס לְךָ ַהּמִּשׁ
ַמגֲָּעךָ ַעם ַהנִּגָּע ֵהפִיַח בְּךָ מַֹח, ַאּפְִריוֹן לְנִפְגָּע

ַמְרבֶּה כְּרוָֹמטוֹפוִֹרים, ַמְרבֶּה ַהְסוָָאה:
גְּוָנִים ֵהֵחלּוּ כִּכְסוּת, כְּדֹק זוּלָת כְּנֶגֶד זוּלָת וְגַּסוּת. ַעל כֵּן, ִאיתוְּתךָ לְַאֵחר הוּא 

בָָּעה ְׂ בְֵּעת וְּבַהבָָּעה ַאַחת ֵהָחְבאוּת דְּמוּיַת ַהש

נִּׁשְכְָּחה בְּנְִמָענָּה: ְמבְִּריּוֹן, ָהעוֹר ָהיָה לְֵאוַנְגֶּלְיוֹן, בְּשׂוַֹרת ַמֲעטֶפֶת ׁשֶ בְִּתקוּפַת ַהּקַ
ָהֵאינְסוֹף ִהנּוֹ ּתְנוָּעה נְֶעַתְּקּתָ דַּיְּךָ ֵמֶהְרגֵּלֵי ַקְרָקִעית ְמנוָּעה בִּכְדֵי לְִהוָּכַח ׁשֶ

ַאֲחֵרי טְִריפָה לְַהּטוֹת:
גּוּפָם  גְשׂוּגוֹ ׁשֶל ַהנּוֵֹקב בֵּין בֲַּעלֵי ֲעדִינִים ׁשֶ ִׂ בְֶּהדֶף יִּמָצֵא בְּצֶדֶף כְֵּעדוּת לְש כָּל ׁשֶ

נַֹעם עוֵֹקב  

 לְִעּתִים ּתוֹךְ ׁשוֹפֵַע ּתוֹךְ לְצַד ִעיֵּי ַמבָּע, 
ְׂפַת נְִביָעה: ז ִמגְּדוָֹתיו ַעל יַד ש לִפְָרִקים פְּנִים ִמְתנַּקֵ

ּקוֹלְָטנֶיךָ ַטחוּ ִמלְַּחווֹת עוְֹרךָ זוֶֹרה צְָבִעים ׁשֶ

נֵָקל לְִתָמנוּן לֲַעבֹר בֲַּחַרךְ ׁשוּנִית ִמבּוֹא נָאוּטִילוּס ֶאל ַמלְכוּת ְסָדִקים: 
ְריוֹן, יָצָאָת ִמן ַהצּוָּרה לְִהיוֹת ּפְֻעלָּה בֵּין ּתוֹפָעוֹת, נֱֶהפָךְ ַעד  ִ ִהְרּפֵיָת ִמּשׁ לְַאַחר ׁשֶ

ַהיָּכוֹל לְכָל ָחִריץ חוֵֹרץ, ֲאפִלּוּ לְַעיִן בְִּאיׁשוֹן ּתֲַהלוּכוֹת

ַהּתוֹפֵס נְִתפָּס לְִתפִיָסתוֹ בְִּהְתכֲַּחׁשוּת לְִהיוֹתוֹ ּתְפִיָסה:
ּמְכֻנֶּה אוְֹקיָנוֹס בְּצָרוּת  ָת בְּלֹא מוּדָע ַעל ְמנָת לְִהצֵָּמד לְלֹא מוּדָע ׁשֶ ַאּתָה ְמֻרּשׁ

ֵאין כְּצָרוָּתּה מוֹלֵקוּלוֹת ׁשֶ

ׁשְטוּף פוֹטוֹנִים, ִריר ֲחׁשוּפִית צְֻהבָּה ַמְבִריק ַעל צִלּוּם גָּזוּר ׁשֶל ּתְָמנוּן פִָּסיפִי 
ָּׁשָה: ֲענָק )Enteroctopus dofleini( בְָּחצֵר ֲאנוַּסת יַב

ֲחבוַּרת ּתִָאים בְּלֵב יָם ִמְתַחלֶֶּקת בְִּרבוֹת ָהִעדָּנִים לִדְיוֹנוּנִים, ּפִיָרִטים, ִרׁשְתוֹת 

דַּיִג וְׁשָם 

יונדב פרידמן בלב זים
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ּתַלֶֶּמת ַרק לְטוֵֹרף וְֵאינוֹ נִטְָרף: ַהּזְִקנָה ִמׁשְ
נֵי ֵקיצִים  ךְ ִקיּוְּמךָ לִׁשְ ִטיַח דֲָּחסוּ ֶאת ֶמׁשֶ נֵּיֶהם ׁשֶל דְּגֵי ְמִעיל עוֹר וְכִָריׁשָ ׁשִ

ַהּתְחוִּמים בְּפִָתיַח וְּמאוָּרה

ִריר ָסִמיךְ ִמּמַיִם, ָאמוֹנְיָה ּתַצִּיל ִמּמְצוּלָה: ׁשְ
צִיפָה ִמְתגַּלָּה ַעם ַהצָּף

פוֹטוֹנִים מוְֹסִרים אוְֹתךָ לְטוּנוֹת כְּחֻלּוֹת ְסנַפִּיר בְִּעוְרוֹן ַהְסגָָּרה:
ָעוֹת נָאוֹת לְִתהוֹם ַהֲאָרָחה וְלֹא כָּל ָהֳעָמִקים יְפֵי ַעּתָה לֹא כָּל ַהּשׁ

הוּא לֹא יַָדע ֶאת ּתוַֹדְעּתוֹ ֵמרֹב אוֹטוֹטוְֹמיָה:
ָ ר ִמּמְךָ יְִתּפַּתֵל וְיְִסּתַבֵּךְ כְִּאלּוּ ֲעדַיִן נָחֹג בְּחוּגְך ַהנּוֹׁשֵ ֵׂה ׁשֶ ֲעש

ִריץ ֶאת ֲעִתידוָֹתיו בְִּקצֵה ַהגּוֵֹרף:  יוֹנוּן יַפָּנִי ְמעוֹפֵף ַמׁשְ ְּ  ד
לֹּא ִמן ַהּמִנְיָן לֲַהפָצַת ִמנְיָנִים ׁשֶל לֹא ִמן  ֲעבוּר ֶחלְֵקנוּ זְָרִמים ֵהם ֵאְבֵרי ִמין ׁשֶ

ַהּמִנְיָן

בְַּמיִם ְרדוִּדים כָּל בֹּץ ַמֲעֶבה וְכָל ֶאֶבן ַעְמקוּת צִדּוִּדים:
בְִּמְסּתוִֹרים ֵאין לְגָלוּי ֲאִחיזָה 

יוֹנוּן יֲָהלוֹם סוֵֹקר בְָּבַבת לוּפָּה ֶאת ַמֲעָמָדם ָהֶעלְיוֹן ׁשֶל צְלָלִים: ְּ ד
גֶּה עוֹד בְַּהצִּדָּה לְעוֹלָם לֹּא ּתִׁשְ ַטח כְִּמי ׁשֶ ֶ ֵעינוֹ ׁשֶל נִצּוֹד נְִקבַַּעת בִּפְנֵי ַהּשׁ

ַהּמָצוּי נִכְָמר לְווּלְגִָּרי כְִּמצְוַת ִמכְמֶֹרת ְמלֻּמָָדה:  ְמֻתּמָן בֲַּהלִיכוֶֹתיךָ ִהנְּךָ יוֵֹדַע ׁשֶ
ֶרת ַהּזְכִיָרה ְרׁשֶ לְַתְרגֵּל זְכִיָרה בְַּתְחּתִית ֶאל מוּל ּתְַחּתִית ׁשַ

ִמיכָה ֵמיטִיב ֶאת ַהחְזָָקתוֹ בְּצוְֹרֶביָה  ְׂ  זְכַר ּתְָמנוּן ש
ׁשֶל ְספִינַת ִמלְָחָמה פּוְֹרטוּגֵזִית ַמְסִמיכָה:

כִּין ֶאת גָּדְלוֹ בֵּין ַרֲעלָנִים לֲַאִחיזָה. ַהיִָּעיל הוּא  סוֹפוֹ ׁשֶל ָהאוֵֹחז בְֶּאֶרס לְַהׁשְ

ים, ֲאִבי ֲאבוֹת ַהֲהצָָרה בַּנְִּמצָא, רֹאׁש וְִראׁשוֹן לְַמְקלִיׁשִ ַהְמכַוֵּץ ַהיִָּעיל ׁשֶ

לְחוְֹרגִים ַאל ְתִּהי ַהכְָחָדה:
ֶׂר זְרוֹעוֹת ָחיִיָת ֶאת ְמֻאבָּנְךָ בְֶּעש

יוֹנוּן ַעְרפִָּדי ִמגֵּיִהנֹּם פּוֹלֵט בַֹּהק ִמחוּץ לְֶקלַע ׁשְמוֹ: ְּ ד
כוַּח ַאלְָמוֶת בְּצַלְָמוֶת ַעל ַהדְּיוֹ לְִהיוֹת ֲענַן צִלְהוִּבים כְַּאל ׁשְ

גָּז יָדוּר בְּלִׁשְכוֹת ִסיָדן פַּחְָמִתי ׁשֶלֹּא יָכְלוּ עוֹד לְׁשִעוְּרךָ:
ָ גּוּפְךָ עוֵֹבר ֵמֶחדֶר לְֶחדֶר בְּגוּפְך

בְּדוֶֹמה לְנֶצַח, ַהּזִָעיר לֹא ְמַהוֶּה ִענְיָן לְַדיִג ִמְסָחִרי ׁשֶצַּר ֶחפְצוֹ כְַּחוָּה: 
צִָריךְ לִכְרֹת צִָריךְ ִעם לַַהב ַאצָּה 

ָּם ִעם ַהּמֻׁשְָאל:  ִּין לִחְיוֹת ַמׁשְָמעוֹ לְִקׁשֹר ֶקׁשֶר ד בְֵּהמוֹצִיָּאנִין כְִּבֶהמוֹגְלוֹב
ּתָפוּת ַחְמצָן בְּדְָמךָ כְּחֹל ַהנְּחׁשֶת ׁשֻ

ִים וּׁשְלׁשָה ֳחָדׁשִים ׁשֶל ַאׁשְמֶֹרת חֹם יְׁשוָּבה: ַחיִּים בּוְֹקִעים לְַחיִּים לְַאַחר ֲחִמּשׁ
ַהדּוֹגֵר נִדְגָּר ֶ ַהנִּדְגָּר דּוֹגֵר לֹא ּפָחוֹת ִמּשׁ

מוֹת לְנְִמצָא:  ָּ נֵָקל לְגַלֵּם צְלוֹפָח ֵמֲאׁשֶר לְִהד
ְבּתָ בְֶּרַקע לְֶרַקע ַעל ֶרַקע ַמֲאָרב לֲַעלִילָה ֵהׁשַ

ִּיר וְלֹא יְִתַחוֵּר לוֹ כִּי ַהּמֵנִיַע הוּא ַהפְָרזָה: ים קֹטֶן לְכַב ִּ ּמָא יְַקד ׁשֶ
וֶׁשֶט חוֹצֶה ֶאת מֲֹחךָ כְּגֻזְָמה ְמכֻּתֶֶרת בְּגֻזְָמה

ָבר לֹא יְבַֹאר בְִּמנוֹחוֹת:  ָּ ּתָמוּּהַ בֵּין טְמוִּעים – ד
ֶרת ׁשֶל ֶהכְֵרִחים ְרׁשֶ ַאּתָה ַהּמְִקֶרה ָהַאֲחרוֹן בְּׁשַ

Actinia equina ְמִקיָמה בֵּית בְּלִיָעה בְּפִצְָעּה: 
ֵהן כָּל ֲחָתךְ יְִהיֶה לָנוּ לַּפֶה

ּמְנוּת לַנְִּמצָא:  ַּ ַהֵהָעֵדר הוּא ִהזְד ִילִים ִמּתוֹךְ ׁשֶ ַמֲעִשׂיֵרי ַרגְלַיִם ַמּשׁ
לוּ ֶאת ֵעינַיִךְ ַהצְַמח לְךָ ְמחוֹׁשִים ְ ִאם נִּשׁ



64

78

65

78

קיץ 02022 גיליון 00018

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-

ֵטין ַהְמֻאָחר בְַּהְרצָָאה ַעל וִיְטגֶּנְׁשְ

ֲאנִי ָחׁש כְֵּאב ָעמוּם־כָּלְׁשֶהוּ בַּצַּוָּאר

                – הוֹ־כְֵּאב־ׁשֶל־ְספֵקוֹת־ַאדִּיִרים! –

ָהרֹאׁש ַהּזֶה, ּתְִראוּהוּ ׁשָם – 

ַעד ָמַתי – הוּא ָחׁשַב – הוּא, ָהרֹאׁש, יָצוּף־לוֹ

ֵאינִי ְמוַדֵּא ֶאת ִקיּוָּמן –  ּתִי ֵמַהּמַדָּף – בְּיָדַיִם ׁשֶ כָּךְ: וִּמיָּד ּתָלַׁשְ

ֶאנְצִיְקלוֹּפֶדְיָה גְּדוֹלָה

י־ִחידָה ְרַעף ֲעלֵי ַאנְׁשֵ ַׂ לְַמַען ַמְטמוֹנֵי־ש

וָּבֶהם ְרִמיזוֹת וְּמָסִרים ְסמוּיִים ַעל אוֹדוֹת

ים ּתְלוּיִים – ָראׁשִ

וְּבכֵן, 

ָעַבְרנוּ דַּף, כִּּתָה, ִמלִּים ַאְרכָנִיּוֹת,

ו: ְראוּ ַעכְׁשָ

ַהּמֵידָע ָהֳעצַם ַאךְ ָהרֹאׁש ֵאינוֹ נִלְָאה

ּ ְרְטטוּהו ַׂ                  – ֲאפִלּוּ יְַאיְּרוּהוּ ֲאפִלּוּ יְש

                    ֲאפִלּוּ יְגַלּוּהוּ ֲאפִלּוּ יְַסּתִירוּ)הוּא( –

כָּח בַּדַּף ַהבָּא ַטבּוּרוֹ נִׁשְ

ּ וְֵעֶרךְ נְִקלֶה ֵהיֶמנּו

ָׂח: ֵטין ש ְמכְַרֵסם ֶאת לֵב־לִבּוֹ – וִיְטגֶּנְׁשְ

מוּזָר ְמאֹד – צֵרוּף־ִמְקִרים־ִקְמָעה –

גֻּלְגָּלְּתָם נְִתבַּּקְָעה! ָמצָאָת מַֹח ֵאצֶל כָּל בְּנֵי ָהֱאנוֹׁש ׁשֶ

וְעוֹד ִטעוּן – ִטעוּן־ַעְרפִלִּיּוֹת –

ֲאנְַחנוּ ְמלַּמְדִים ֶאת ַהיֶּלֶד: זוִֹהי יָדְךָ – וְלֹא –

ִהנֵּה, זוִֹהי יָדְךָ! ָסִביר לְָהנִיַח ׁשֶ

ֵמַעל ָהֲאדָנִית ָרִאיִתי דְַּבר־ָמה וְִהגְַּרּתִי

בַַּחלּוֹנוֹת וְִהנֵּה ָהִאיׁש וְִהנֵּה נֵזֶר ַהבְִּריָאה:

ַאל; ֵהיכָן ִמְתַקיְּמוֹת ַבֲּעיוֹת ַהפִילוֹסוֹפְיָה? – ׁשְ

פָה ְ ַהִאם ַהּתְבוּנָה – ַאיֵּה ִהיא? – כֻּּשׁ

ַאל; ַחת־ַקׁש וְּקלוֹן־גְָּבָבה? – ׁשְ ל ׁשַ בִּצְרוֹרוֹת ׁשֶ

ַהִאם ֲהלִיכָתוֹ ַהּתְַרנְגוֹלִית ׁשֶל ַהְמלַּמֵד

ַאל; הוֹפְכִית לֲַחטוֶֹטֶרת־בֵּאוָּריו? – ׁשְ

יָרה – ִ נִּזְדַּּמֵן בַּּשׁ ַהִאם לוּדְוִיג – ׁשֶ

ּמֻּטוֹת־ַמבָּטוֹ ָעיַף נוָֹרא – יָרתוֹ ׁשֶל ִרילְֵקה – ׁשֶ ּתִֵעב ֶאת ׁשִ

ַאךְ ָהיָה ּפְַטרוֹן־לְֶרגַע לְַמַען דְִּמַמת־ֵאָבָריו?

נמרוד ברקו בהרצאה על ויטגנשטיין המאוחר

ַהְסכֵּת, ָאדָם.

ֱהיֵה ָהלוּם.

פַָתיִם. ְׂ ֱהיֵה ְרפֵה־ש

וְנֵצֵָאה לִפְנוֹת ֶעֶרב

ית, ֶאָחד־ֶאָחד, ֲעטוֵּרי־צַוָּאר – – ֲחִריׁשִ

ֵטין ַהְמֻאָחר. ֵמַהְרצָָאה ַעל וִיְטגֶּנְׁשְ
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השירים הזוכים בתחרות הכתיבה 

ע"ש דוד אבידן לשיר העברי 

הראשון בחלל החיצון

בנאס"א עשו להם מנהג: לבקש מכל אסטרונאוט לבחור בתורו את שיר 

ההשכמה של הצוות. כך אירע שב–2003 התעורר צוות מעבורת החלל 

"קולומביה" לצלילי "זמר נוגה" של רחל )בביצוע "החלונות הגבוהים" 

כמובן(. "בוקר טוב יוסטון", אמר אילן רמון ז"ל בקשר, "כיף להתעורר 

לצלילי שיר עברי ישן, ונהדר להיות פה בחלל ולשמוע עברית".

לקראת שיגור האסטרונאוט הישראלי השני איתן סטיבה, כתב העת 

"הבה להבא" ָחַבר לקרן רמון ולסוכנות החלל הישראלית במשרד 

החדשנות, המדע והטכנולוגיה, והכריז על תחרות כתיבת השיר הראשון 

בשפתנו העתיקה שיוקרא בחלל החיצון. התחרות נקראה מן הסתם על 

שם המשורר החוצן דוד אבידן, שלא זכה להגיע למעמד ובשל כך שונא 

עכשיו את כולנו שנאת מוות )שהיא השנאה הגרועה מכולן(.

פנינו לבני נוער מרחבי הארץ וממרחבי היקום - גם לאלה שלא 

מתעניינים במדע ובטכנולוגיה, לכל אותם נערים ונערות שלומדים, 

ובקושי, שלוש יחידות מתמטיקה - כדי להראות להם שהחלל, 

והפרספקטיבה החללית, הם זכות יסוד של היותנו בני אדם בעולם. כפי 

שהים אינו נחלתם של השחיינים, השחור הזה למעלה בלילה הוא ביתנו, 

הוא חלוננו לחלום אחר.

קיבלנו למעלה מ–100 שירים עשירים ומפתיעים למדי, וועדת שיפוט 

בראשות עודד כרמלי, ג'רמי פוגל ושני פוקר בחרה שלושה: אחד שישוגר 

לתחנת החלל הבינלאומית ושניים נוספים שיודפסו כאן. תיקו על המקום 

הראשון הוכרע לבסוף בנדיבותו של סטיבה, שהציע להקריא שני שירים 

- וכך נחתמה התחרות עם ארבעה זוכים.

ב–20 באפריל 2022, בעודו מרחף במיקרו–כבידה ומקיף את הארץ 

במהירות של 27,000 קמ"ש, ערך האסטרונאוט הישראלי השני את 

ערב השירה העברית הראשון מחוץ לאינקובטור–אטמוספרה שלנו. וכל 

החייזרים מחאו כף. 

בְַּמּסָע לֵילִי

בְִּקצֵה ַהכְִּביׁש נְִקֶרה 

ִביל ַהלָָּבן ְ ַהּשׁ

וִּמּמְֶרַחּקִים,

ִהלַּת ִעיר ְמגוַּרי

נהוראי בל ואבישי אסרףשביל החלב

תלמידי כיתה ט' בבית הספר בקריית חינוך אורט בעפולה

השיר הזוכה במקום הראשון:
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נִּלְַמד לְַהבִּיט בּוֹ  כְּׁשֶ

בְַּמבָּט נְטוּל ַמּסֵכוֹת

בְֻּמפְׁשָט

ֵׂף בְִּמלֹא ַהּתְִמימוּת, ּפְִתאֹם יֵָחש

ֹ וְהוּא בְַּעצְמו

וְהוּא ִמינִיָאטוָּרה.

ִּיט נַב

בַּדָָּבר ַהגָּדוֹל ַהּזֶה

ַהּקָָטן, ָהעוֹלָם ַהּזֶה – 

ּתַּקֵף ִמבֲַּעדֵנוּ ָחלָל יְִחיֶה בְֵּעינֵינוּ ָחלָל, יִׁשְ

כִּים, ּתִפְַרח ֵעת ְראוּת נוּ ּתַׁשְ נַפְׁשֵ

לָל. ָ וְנִגְנֹז וְנְַחבִּיא בִּלְָבֵבנוּ ִמכָּל ִטּפַת ַהּשׁ

נוּ ּפְנִיָמה,  וִּבצְלֹל רֹאׁשֵ

ָחזֹר לְתוֹכוֹ, כְַּאַחד ָהָאדָם

לְפֶַתע כָּל ּפְָרט יֵָרֶאה לְמוֹפֵת 

ְמדְֻקדָּק וְּמפֻּסָל לְִקצֵה ַהּתַלְּתַל.

וְכֹה יִנְֲעמוּ ַמְראוֹת לַָעיִן:

ּתֵָרׁש בֵּין בֵּטוֹן וּלְֵבנָה, ֵעץ זַיִת ַהּמִׁשְ

יוֹנָה ַעל ֶאדֶן ַחלּוֹן.

וְָהיוּ, וְָחלְפוּ, וְׁשוָּבם בְּבוֲֹאךָ ַהֲחלוֹם…

אמיר פרנקלמיניאטורה

תלמיד כיתה י' בבית הספר הניסויי בירושלים

השיר הזוכה במקום הראשון:

ו ָׂ אוּלַי בִּכְלָל כֻּלָּנוּ בָּאנוּ ִמּקוֹף ֵעש

ִמי יוֹדֵַע, בֶַּטח לֹא יִצְָחק

ֶׂה לֹא דִּין לֹא דַּיָּן הוּא עוֹש

ַרק נִצּוֹד וְצַיָּד

הוּא ַהכְּלָל ַהיִָּחיד

ַמֲחלִיף יָד ׁשוֹלַַחת יָד.

ו כְָּבר ְמזֶַהה ֶאת ַהּמַּטָָרה לְפָנָיו ָׂ קוֹף ֵעש

נִכְֵסי ֶאֶרץ, ִמגָּדוֹל ַעד ָקָטן,

זֶַבח ֵהם לְפֻלְַחן ֱהיוִֹתי כָּאן.

ִתי ִהיא ֲאנִי, ַעצְִמי, וְדַי ָ יְֻרּשׁ

יַַּעְקבוּ ַאֲחַרי. ִָּאים בַּּתוֹר ׁשֶ דַּי לַב

ַאר ֵעירֹם ִמּמִלִּים וִּמדַַּעת ַעל ָהֵעץ ַאךְ קוֹף יֲַעקֹב נִׁשְ

ֵעדוּת ִאלֶֶּמת וְנְִסּתֶֶרת לְסוֹד ַהנֶּצַח 

לָב, ָעֵקב בְּצַד ֲאגוּדָל, לָב ַאַחר ׁשָ ׁשָ

ַמיִם.  ָ נִים עוֹלִים וְדוְֹרכִים כּוֹכָָביו ַהּשׁ בְּיָד ׁשָ

ו, קוֹף ַאֲחֵרי בֶּן ָאדָם ָׂ ַאךְ בּוּר וְַעם ָהָאֶרץ הוּא וְיֲַעקֹב ַאֲחֵרי ֵעש

ְטִביַעת קוֹף יָד 

ָרב ָהָאדֹם ַהגָּדוֹל ָ ַעל ֶרַקע ַהּשׁ

יךְ וְלְִבחֹר בְֵּחרוּת ְמחוֶֹרֶרת ׁשֶל בְּכוֹר ׁשֶעוֹד נָחוּׁש לְַהְמׁשִ

ַעד יָרוּץ לְִהנָּצֵל בְּצִלּוֹ ַהּמִצְַטְמצֵם ׁשֶל ֵעץ ַהַחיִּים. 

אור ארדבראשית מֹוָצא

תלמיד כיתה י"א בתיכון עירוני ד' בתל אביב

השיר הזוכה במקום השני:
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ְרָקס. לִּי ָהלַךְ לַּקִ ַהבֵּן ׁשֶ

ְרָקס הוּא ָהלַךְ. לַּקִ

ִאיר אוִֹתי ּפֹה וְִהׁשְ

ה ָ ִעם ִאּשׁ

ָּה וְכַלְב

ָּה לְִטיּוּל וֲַאנִי מוֹצִיא ֶאת ַהכַּלְב

ּקִית ַׂ ִקי בְּש אוֵֹסף לָּה ֶאת ַהּקָ

ֶׂה לֲַהטוִּטים ִעם כַּדּוִּרים לִּי עוֹש ַהבֵּן ׁשֶ בְּעוֹד ׁשֶ

ִקי לַּפַח וֲַאנִי זוֵֹרק ֶאת ַהּקָ

לִּי רוֹכֵב ַעל ּפִיל ַהבֵּן ׁשֶ בְּעוֹד ׁשֶ

יךְ ַהבַּיְָתה וֲַאנִי סוֹגֵר ֶאת ַהּפַח, וַּמְמׁשִ

לִּי הוֹלֵךְ ַעל ֲחָבלִים ַהבֵּן ׁשֶ בְּעוֹד ׁשֶ

ּתִי וֲַאנִי ּפוֹגֵׁש ֶאת ִאׁשְ

ֵק אוָֹתּה וְּמנַּשׁ

לִּי בּוֹלֵַע ֵאׁש ַהבֵּן ׁשֶ בְּעוֹד ׁשֶ

וֲַאנִי הוֹלֵךְ לִיׁשֹן

ְמֻחבָּק ִאּתָּה

לִּי וְַהבֵּן ׁשֶ

ְמנוֹפֵף לַּקָָהל

נִכְנָס לַּקָרוֹן

יךְ לִָעיר ַהבָָּאה וַּמְמׁשִ

ן וֲַאנִי יָׁשֵ

וְּמַקוֶּה

ֲאנִי בִָּעיר ַהנְּכוֹנָה ׁשֶ

עידו שפיראהבן שלי הלך לקרקס

תלמיד כיתה י' בתיכון דרכא בגדרה

השיר הזוכה במקום השלישי: 



 כתבים מן העיזבון 
– דן פגיס

טקסטים

מהאוונגרד

הקלאסי
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הכתבים הבאים מאת דן פגיס נמצאו בעיזבונו אשר במכון "גנזים", והם 

רואים כאן אור לראשונה. 

לאחר מותו של פגיס פורסמו שני קבצים שכינסו שירים מעיזבונו: "שירים 

אחרונים" בעריכת שמעון זנדבנק )1987( ו"כל השירים" בעריכת ט. כרמי 

וחנן חבר )1991(. כרמי וחבר ייעדו מדור מיוחד שבו כינסו שירים גנוזים מן 

העזבון של פגיס. בעריכה מסורה ומוקפדת שמו לעצמם מטרה לכנס את 

כל כתביו של פגיס, וכזכור אף הביאו בסוף הספר פרק פרוזה לא גמור - 

ומן הטקסטים האישיים ביותר שכתב פגיס - המחזור היפהפה "אבא". בין 

כך ובין כך, סיבות עלומות שקשה לשחזרן היום הביאו לכך ששירים אלו 

לא עברו תחת ידם בעת ההיא, כפי שהביא לידיעתי פרופ' חנן חבר, שאם 

לא כן ודאי היו כורכים גם אותם. 

רוב הטקסטים המובאים כאן הם בעלי אופי "פגיסי" מובהק, שניתן 

בנקל לשלבם עם יצירתו המפורסמת. כך, אותה האירוניה האופיינית כל 

כך לפגיס עוברת בין רוב הטקסטים כחוט השני. וראו את השיר "ערב 

קריאה" - שיר שיזדהה עמו כל מי שלקח אי פעם חלק בערב שירה, ואת 

הפרגמנט "המוקד", ביקורת שנונה ומשעשעת על מבקר ספרות, שככל 

הנראה נכתבה על גבריאל מוקד. אותה הרוח שורה גם על הפרגמנט 

"חזרה על עצמו". שלושת הטקסטים הללו חוברים לקבוצת טקסטים 

מוקדמת של פגיס שבהם לעג לתופעות שונות בעולם הספרות ושנותרו 

מחוץ לספריו )וראו השירים "אוף–דיזנגוף", "המוסף הספרותי", "הסרת 

הלוט" ו"תהפוכות" במדור "שירים נוספים" ב"כל השירים"(. גם בסוף חייו 

פרסם פגיס כמה שירים אירוניים על תופעות ספרותיות שונות )וראו "טעם 

ספרותי" ו"המבטיח" ב"שירים אחרונים"(, אך הטקסטים שנדפסים פה 

נכתבו ככל הנראה בתקופה מוקדמת הרבה יותר, בשנות ה–50 וה–60. 

לצד טקסטים כאלה, המוכרים כל כך בקולם, בפרסום שלפניכם נכללים 

גם שני שירים בוסריים המושכים את תשומת הלב דווקא בשל קולם 

האחר, הלא–אופייני כלל. הכוונה לשירים "גבוה, מעבר לזעם" ו"שם יכול 

הכיסא לשבת", שעל שניהם שורה שלווה ועדנה, המבשרות על תחושה 

כמעט הרמונית. מעניין לראות את ניצניו של גוון הקול הזה - שלא הבשיל 

להתפרסם ולהיעשות חלק מן היצירה הקאנונית של פגיס. 

שיר חשוב אחר שמתפרסם עתה הוא חלק שני מתוך מחזור שירים אשר 

אבד - ואולי עוד יימצא. השיר מתאר עיר שבה שני שעונים מורים על 

זמנים שונים. האחד נעצר בשנת תרפ"ט, פרעות ערביי ארץ ישראל ביישוב 

היהודי, והשני נעצר בשנת ת"ש, היא שנת 1939–40, תחילת מלחמת העולם 

השנייה, שהמשורר חווה על בשרו. 

העיר שבה וחוזרת בשירתו המוקדמת של פגיס, ומגלמת תמיד פער בין 

זמנים ונרטיבים - וראו למשל את המחזור הקצר 'עיר התמיד' שנכתב 

ככל הנראה על ירושלים, בשנה שבה עבר פגיס עצמו לגור בירושלים, 

מתוך ספרו הראשון 'שעון הצל'. גם ב'שהות מאוחרת' ניתן למצוא שירים 

העוסקים בעיר ובזמניה, המייצגים את הפער שחש פגיס בין הסכסוך 

המקומי, הלאומי, ל"שעון הצל" שהביא עמו מאירופה. בשיר ללא שם 

מתאר פגיס באופן מפורש את התחושה: "אתה הולך בתוך שעוני רחוב 

ישנים / ובתקתוק מסוכסך מאחר דמך, / נכנע לסיבוב הלב. חיים שונים / 

נעו על לוח פניך". ובשיר 'שיבה מיותרת': "תרנגול הפח על צלב שבשבת 

הרוח / כאילו ביקש לו כיוון / אבל אני / הרי לא אוכל לטעות בכתובת: היא 

חקוקה / בבשרי". 

השיר שרואה אור כאן נכתב כפי הנראה בתקופת הכתיבה של שני 

הספרים הראשונים, ויתכן שנגנז בשל נקיפות התאריכים המדויקות - 

קונקרטיות שלא מאפיינת את שירת פגיס המוקדמת. אותו הפער בדיוק 

מצוי גם בשיר "אתמול ]פצעו צלפי הלגיון[", המתאר אישה שנהרגה בשטח 

ההפקר בירושלים, בידי הלגיון הירדני.

עוד שני טקסטים העוסקים באופן ישיר אף יותר במטען הגדול בחייו של 

פגיס - היא הילדות בצל המלחמה ההיא - הוא הפרגמנט הקצר "פשרה", 

המתאר באופן חסר תקדים את רגע הישלחותו של פגיס הילד )אז עוד 

לא קראו לו דן, אלא סוורין(, אל מחנה העבודה, והשיר האישי והיפה 
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במיוחד, "עכשיו כבר מותר לגלות". הילדות הכמוסה בצל המלחמה היא 

היא הסוד הפגיסי - שחוזר שוב ושוב בשיריו. שיר אחד מתוך 'שעון הצל' 

מהדהד אותו באופן בולט: "חמקה לה ילדותי ובמותה / נטלה אגדותי ורק 

אותי הותירה. / הפך סיפור חיי לי לבדותה. / לשווא אשוב עוד לבקש 

דמותה / לשווא אפליג תרשישה ואופירה ]...[". הילדות המפליגה כספינה 

או כסיפור אגדה משותפת לשני השירים. ואמנם בשיר הגנוז יש מן 

האופטימיות של ההגעה לחוף ולסוף השמח. האם זו אופטימיות אמיתית 

- כפי שעולה משני השירים הבוסריים - המעידה על השמחה מן ההגעה 

לחוף–מבטחים, היא ארץ ישראל, או סיום אירוני, הבא להנכיח דווקא את 

חוסר האפשרות של השיקום? השיר מותיר להימצא בתהום שבין שתי 

האפשרויות. 

מצורפים כאן עוד שלושה פרגמנטים. אחד מהם, "התכתבות", התפרסם 

בשנה שעברה על ידי לילך ניישטט בורשטיין ב"הארץ". כפי שכתבה 

שם, הפרגמנט עוסק "בקשר המורכב שקיים פגיס לאורך חייו עם צילי, 

אחותה של אימו שחיה בווינה". שמה של צילי מוזכר במפורש בפרגמנט 

נוגע ללב נוסף המובא לפניכם, "]באוסטריה[", שיש בו אירוניה רבה על 

מבצעי הקבורה באוסטריה. גם "מטרות", נושא אירוניה דומה על המרדף 

האבסורדי שמניב הקפיטליזם.

שלושה מן השירים המובאים לפניכם תוקתקו במכונת כתיבה ונוקדו על 

ידי פגיס )"ערב קריאה", "חלק שני מתוך מחזור", "אתמול אישה בשטח 

ההפקר"(, ושאר השירים וקטעי הפרוזה נתונים היו בכתב ידו המוקפד של 

המשורר. שורות שנמחקו על ידי פגיס הובאו כאן בתוך סוגריים מרובעים. 

כל הטקסטים נמצאו כאמור במכון גנזים, תחת התיקייה "שירים שלא 

מופיעים בספרים". את המיון ערכה הלית ישורון, ויש להודות לה על 

הטיפול המסור שמאפיין אותה כל כך. התודה כמובן למכון גנזים על כל 

עובדיו, ובמיוחד להילה צור ולראש המכון אדיבה גפן. התודה גם ליונתן 

פגיס ולפרופ' חנן חבר.

ערב קריאה
ּתַיִם־ׁשָלׁש, ַהּמִיְקרוֹפוֹן בְֵּסדֶר. ֲאָבל ָהֲאקוְּסִטיָקה  ּתַיִם, ַאַחת־ׁשְ ַאַחת־ׁשְ

וָּרה ָהַאֲחרוֹנָה?  ו ׁשוְֹמִעים אוִֹתי? גַּם בַּּשׁ ֲאיֻּמָה, בֱֶּאֶמת, בָּאוּלָם ַהּזֶה! ַעכְׁשָ

וָּרה ָהַאֲחרוֹנָה ִהיא ּתִָמיד בְָּעיָה. וְּבכֵן נְַתִחיל: כְִּסאוַֹתי וְִקירוַֹתי,  ַהּשׁ

בְּרוּכִים ַהבִָּאים, לַיְלָה טוֹב.

ב. )חלק שני מתוך מחזור(
זְַמנֵּי ַהּזְַמנִּים וּמוֵֹעד מוֲֹעדִים וֵָחצִי

בְִּעיר ׁשֶל ֵקץ ַהּפְלָאוֹת.

ֶמׁש ַהגָּדוֹל ִמּפַח ֶ עוֹן ַהּשׁ ׁשְ

וּק בַּּשׁ ַהּקָבוַּע בַּּקִיר ׁשֶ

נִים, ְמפַגֵּר כְִּרצוֹנוֹ ׁשָעוֹת אוֹ ׁשָ

יַח, וִּביֵמי ֲעָרפֶל ׁשוֹכֵַח ֶאת בּוֹא ַהּמָׁשִ

הוּא ׁשוֵֹבת וְחוֹלֵם לוֹ.

ּ נֵי ֲעָבָריו נְִקבְּעו ְ ֲאָבל בְּאוֹתוֹ ַהּקִיר ִמּשׁ

עוֹנֵי ְמחוֹגִים. נֵי ׁשְ ׁשְ

נַת ּתְַרּפַ"ט ַבע בִּׁשְ ָה לְׁשֶ ֶאָחד נֱֶעצַר בֲַּחִמּשׁ

נַת ּתַ"ׁש ִרים לְָחֵמׁש בִּׁשְ ְׂ וְֶאָחד נֱֶעצַר בְֶּעש

כַּךְ ֵהם עוְֹמדִים לְגוָֹרלָם ַעד ֵקץ ַהיִָּמים

וְּמדַיְִּקים לְַהפְלִיא

ֶרגַע ֶאָחד בְּכָל יוֹם,

ֶרגַע ֶאָחד בְּכָל לַיְלָה.

*
ו כְָּבר ֻמּתָר לְגַלּוֹת: ַהּסוֹד ַעכְׁשָ

כָּל ַהּסְפִינָה ָהיָה כָּמוּס כָּל כַּךְ ַעד ׁשֶ

ָהיְָתה ֻמְסוֵית כְּצִיּוּר צְִבעוֹנִי בְִּסּפוּר

ָמר בְָּמקוֹם בָּטוַּח ַהנִּׁשְ

וְַהיֶּלֶד ָהיָה כָּמוּס ַעל כַּךְ, ַעד

ֶׂם ַהּזָר נָּדַף ִעם ַהבֹּש ׁשֶ

ֶאל ֵמֵעֶבר לַדַּף

ֵמַח ָׂ וְִהגִּיַע לַחוֹף, ֶאל ַהּסוֹף ַהּש

שני פוקר



78

78

79

78

קיץ 02022 גיליון 00018

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-

שם
ֶבת, ׁשָם יָכוֹל ַהכִּּסֵא לָׁשֶ

לְָחן לֱֶאכֹל, ֻ ַהּשׁ

ׁשָם יָכוֹל ַהּסֻלָּם לֲַעלוֹת וְלֶָרדֶת,

וְַהחֹל לְִהיוֹת חֹל 

]שם אין תכלית ואין קדם[

*
גָּבֹּהַ, ֵמֵעֶבר לַּזַַעם,

צָלוּל וְגָבֹּהַ וְזָר

ֵמֵעֶבר לַצַַּער,

ׁשָם בֲָּאגַם ַהצָּלוּל בֵּין ַעְתֵקי ֶהָענָן

ֵמֵעֶבר לַּפַַחד

ַהַחיִּים ַהכְֻּחלִּים ַמְתִחילִים

ַער ּפָתוַּח ַ וְַהּשׁ

בּוִֹאי ּתִפְֶאֶרת ָהֶרגַע

בּוִֹאי ָהרוַּח.

*
ֶאְתמוֹל ]ּפָצְעוּ צַלָּפֵי ַהלִּגְיוֹן[

ַטח ַהֶהפְֵקר. ָה בְּׁשֶ ִאּשׁ

כַּדּוּר ָהָאֶרץ נוֵֹקַע ְמַעט ִמצִּירוֹ.

ּמֵת לִפְנֵי דּוֹרוֹת ַרבִּים ָחכָם ׁשֶ

ָאַמר לִי ָהֶעֶרב: ַמה יְִּתלוֹנֵן ָאדָם ַחי,

דַּיּוֹ ׁשֶהוּא ַחי.

אוּלַי הוּא ַמגְזִים, ֲאָבל

ֲאנִי ַמּטֶה לוֹ אֹזֶן

בְַּהכְנָָעה. 

פשרה
כשהייתי צעיר רציתי לנסוע לצפון ולשם כך הלכתי לתחנת הרכבת, 

היא היתה בדרום. שם ציפה לי הקטר שהביא אותי למחוז חפצי 

בכפיה, במסילת ברזל של הכרח.

התכתבות 
לא ראיתי אותה שנה. הדף הריק לפני. אני חייב לכתוב לה. מה 

לכתוב? על כל שעה יכולתי לכתוב לה ספר שלם, אבל על שנה אין 

לי כלום. טוב, אשלח לה את הדף הריק, והיא תדע לקרוא אותו. ואם 

לא תדע, אפילו הדף הריק יהיה יותר מדי.

המוקד
הוא מבקר חריף, ממש עדשה של זכוכית מגדלת, מבחין בקוצו של 

כל יוד. והוא תמיד בפוקוס, מרכז את קרני השמש על הניר ומעלה 

אותו באש.

חזרה על עצמו
אל תתלונן שאותו משורר חוזר הרבה על עצמו. הוא גלגל עגלה 

הסובב על צירו )זוהי מהות צורתו(, הוא חוזר על עצמו בלי הרף, 

אבל חשוקו עובר בעפר אחר.

מטרות
מהי מטרה? ישנו רץ. בין אם ריצתו יפה בין אם לאו. הוא קרב יותר 

ויותר )כמעט בלא רחם( אל הסרט הצבעוני הנמתח בסוף המסלול. 

אבל כמה עלוב היה אלו חשב את זה למטרה! ברכיו ושוקיו, אפילו 

מצחו וחזהו נבראו כך, שהוא מוכרח להמשיך בריצה הרחק מעבר 

לזה, אל מחוץ למסלול. הקרקע משתפלת, אבנים צצות ומתרבות, 

בורות נפערים לפניו, הוא מועד ונופל, יעוד בעללותיו האחרונים הוא 

ממשיך בריצה, ולוּ באויר. אם כן, אין מטרה? או אולי המטרה היא 

הריצה? לא לא, אתה תמצא אותה.

*
באוסטריה, כמו שיש ביטוח חיים יש ביטוח מוות עם הקבורה. אנשים 

בודדים שאינם סומכים על ידיד או על איזה קרוב רחוק מזמינים 

לעצמם קבורה מכובדת. כך צילי. תהיה לך קבורה יפה, גברת, )הם 

קוראים לזה "גוויה יפה"( איזו יצירה את רוצה על הקבר? לא, בלי 

מוזיקה? אז פרחים, יש זרים בגודל שונה. אנחנו מבטיחים שיהיה 

טחוב.
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