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העורכים קו

בחושיו. כדי לפענח בו המתבונן את כובש או תוקף עוטף טבע, הציור, כמו מראה
הן או מראה, ציור לתאר אינן יכולות למילים. מילים הדימוי החוויה זקוק את

לביטוי. ניתן שאינו את לבטא כדי לדימוי, למטאפורה, לשון, לציור זקוקות
בו  ומיוחד ייחודי מעמד פונטי1 לצייר מרלו מוריס והרוח‘, מקנה ’העין בחיבורו
אל הנראה תחום את לחדור והצורה הצבע באמצעות מצליחה הצייר של עינו
שאף עומק העיניים. מראה של הסמויים הכפלים בין הנמצא המטאפיזי העומק

לאתר. מתקשה המופשטת המחשבה
והיקום מוחנו שבו הוא המקום ’הצבע כי סזאן שאמר את מצטט פונטי מרלו

נפגשים‘.2
רובם מגיעים לבסוף במילים. לצייר ערגתם את מבטאים רבים משוררים וסופרים
לעיניהם הנגלה העושר החזותי את המילים לבטא של קוצר ידן מפני ייאוש לידי

אמנות. יצירת לנוכח אם ובין הטבע במראה אם בין ולליבם,
כוכבים בקובץ  משיריו באחד אלתרמן כותב / ֲעלֵיֶהם.“  ּבְִמלְמּול ָהֵעִצים ”ִהּנֵה
ֲאלֵיֶהם./ לִכְּתֹב רֹוֶצה ֵאינֶּנִי ִמּגֹבַּה./ ַהְּסַחרְַחר ָהֲאוִיר ”...ִהּנֵה (110 (עמ‘ בחוץ, 

לִנְּגַֹע“. ּבְלִּבָם רֹוֶצה

הדימוי  בין בה המפגש מתקיים שנים תשע מזה ייחודית אשר בימה נטוי הוא קו
ותנודה, מרווח הנבנה על מפגש ולפרוזה. לשירה היצירה החזותית בין למילה,

וקצב. קשב
החוויה, מקורות לגילוי ניסיון או שלישי‘ ה‘מרחב ליצירת רצון בה שיש בהתמדה
מתחברים אלה כל והסימנים. השפות הצורות, בבסיס שהם והשפע המבוע חשיפת
לפרוץ חותרת זו התעקשות סופיותה.  אין ואל שורשיה  אל הנפש כמיהת אל
כדברי צירופיה“, וכל ”שהלשון מחסום אותו את לפרוץ הסוגות, גבולות את
למחיצתם כלל מכניסה אותנו ”אינה וכיסוי בלשון,  גילוי במאמרו  ביאליק ח.נ.

בפניהם.“ היא חוצצת אלא אדרבה של דברים, למהותם הגמורה הפנימית,
דימוי שבין והמתח הזיקה הבנת של זה מהלך בהעמקת המתבונן יחווה זה בגיליון

למילה.

ומוצאת שותפים  והשפעה מעגלי שיח השנים נטוי הרחיבה במהלך קו מערכת
ביום אירועים:  בשני נטוי  קו  מערכת משתלבת השנה  הרחב.  התרבותי בשדה 
הפתוח  במוזיאון  2008 בדצמבר שהתקיים ומה שביניהם‘ ודימוי ’מילה - העיון
בנו כלב אספן האמנות לאמנות, המכון ראש גילעת יעל של ד“ר בתפן, ביוזמתם

המוזיאון. של הראשית האוצרת אופק ורותי
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/מבחר והקשרים /קשרים ונראה ’סמוך התערוכה: במסגרת התקיים העיון יום
לתמונה. טקסט בין המשלבת היחודית  באספנותו ידוע  כלב כלב‘. בנו מאוסף
במטולה  השירה פסטיבל נטוי הוא קו מערכת השנה מעורבת בו נוסף אירוע
והמתרגם העורך המשורר, מנהל השנה אותו בפסטיבל זה השבועות. בחג שייערך
ייחודיים עת כתבי עורכי  גם שהם ליוצרים מיוחד מושב מוקדש  וייכרט, רפי

נטוי. קו ובתוכם

בצמתי האמנויות של בשאלת מקומן, תפקידן והשפעתן מתחבטים אנו שנה כבכל
הקיום. ספינת תפקיד מכריע בניווט ולאמנים הכרתנו, לאנשי הרוח למיטב משבר.
סטודנטים ומרצות, מרצים ואמניות, אמנים מיצירתם חולקים בו ,9 מס בגליון
החוויה מרחב אל הפונה קו אחר, קו הפעם מסתמן אורנים, מקהילת וסטודנטיות
בהם ואחיזה ברגעים שיש או כמיהה בדלת אמות זו הסתגרות האישית. האם

ותשוקת החיים. ומחפץ המבט מחידוש מגבורת היומיום,
באנשים.  המגע ” היא פשוט שמחת יזהר, ס. ההומניסטיקה החיה ..“ כתב ... ” 
כפי אדם של שלהם. שעת נוכחותו הדיבור שלהם. היא שעת ההנאה שעת היא
האחר, ושל מציאת סקרנותו דמיונו, של רוחו, של של הרפתקאות אדם. שהוא
... אפסותו דעת שעת  האדם, חמלת שעת ממנו, והשונה בצידו  בו במתחכך
דיבורו פרפור עם אחד לאדם יפה פגישה לשעת אפשרות היא ההומניסטיקה שעת
ולא עליו עוד מוותרים לא שאם יודעים כמוהו, רגע קשב. של ברגע אחר אדם של

תמיד.” אותו, מחפש עוד חדלים

היצירה את ולבסס לעורר גם כמו הרצף את ומקיימים ממשיכים אנו זה בגליון
כרגעי היצירות נעות העריכה רצף על הדפים בתנועת . המקום‘ כ’שפת באורנים
מוחש אך נראה, בלתי מרחב ויוצרים נשזרים ונסגרים, נפתחים נוכחים, קשב

ממפגש הכלים. עיליים המתנגנים כצלילים הומים או תהום ונרגש, כמי

יצחקי משה
גבאי לבבי עידית

  

.14 עמ‘ והרוח, העין מרלו-פונטי, מוריס .1
65 עמ‘ שם, מרלו-פונטי, מוריס .2
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נָעָה הֵָעמֶק אEַמַת ְמUחֶפֶת, רּוחַ         

הwַַׁש, zְלִָמים אEַוֹות חnַָה זְהַב  
dָאֹוצֵר הְֵמ-י bִַלי עYַסַל חּוִמים,  

נbִּון עzִַיק. cָמַם ִמCֶwם, קֹולֹות לֹוחֵׁש  
עַל tְנֵי  נּומָה ֵעמֶק, נּומָה, הiַֹום, מַעXֲיב   

zִפְאWֶת. לְ^ וְהvִַיּור ִׁשיר bֹווֵעַ ָׂשדֹות   

ִמְתנֹוֵעעַ  kְֶׁשהgֶַלֶף הcַָגָן יָם יgִָיר ִמי  
חֲלּוץ יֹוֵׁשב  qkִֵא עָיֵף, ָׂשCה aְׁשּולֵי  

הרּוחַ ְמUחֶפֶת אֵי יָדָיו, וְאָקֹוcYְיֹון ְמלֹוא  
חnַָה tֹועWֶת אַחֲרֹון, אֲדָמָה   aְאָקֹוYד

וְלfַֹוVעַ,  לַחֹוVׁש עֹוVג dָחֲמU ָׁשמַיִם לֹו  
מָדֹונֹות,  Uק ִמkְבָר, צְנּוחֹות יָדָיו   אַ_
cְִמעָה,  זֹוYעֹות הkְַפָר aְנֹות אָמָזֹונֹות  

נּומָה ֵעמֶק,   נּומָה, pXָה. קֹוצְרֹות  
ִמְׁשמWֶת. לְ^ הivִַּור  

         
ׁשּולֵי ִׂשְמלָה Yגִָבים, ְמלhֶַפֶת הָרּוחַ  

ִמְתcKֵׁש aְִׁשיר aֵית הWzַֹף נִָעים,  
הָאֲדָמָה קֹולֹות , aָֹאפֶל צֵל cֹוהֵר  
ֶׁשחYָׁשּו, עּוTה  aְאָזְנַיִם קֹוYִעים

ּולְַׁשnֵׁש  לְסtֵַר הaֵַן עּוTה ֵעמֶק. הֲיָבֹוא  
wַcָה הָרּוחַ cְמָמָה aְקֹול ?dְעֹונָָתa  

אִֵלי ְמצiֵַר ְמלַחֶֶׁשת,  

ְלָך  מה הציור / יצחקי משה
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    270/180 2009, שמן על בד,  לעמק, ערש שיר - ערב שמיר, אלי
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 2008 (פרט), נופל מהשמיים עצמי דיוקן בוקר - שמיר, אלי
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 150/130 בד  על 2008, שמן נופל מהשמיים, עצמי דיוקן - בוקר שמיר,  אלי
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שיר העמק / גזית  ותמר עמוס כהן
בגרמניה ברסלאו יהודי קהילת בקרב שחולל ההדים ועל העמק‘ ’שיר על סיפור

העמק שיר
סמבורסקי דניאל לחן: אלתרמן‘ נתן מילים:

 
לiַָגֵעַ ְמנּוחָה ”aָאָה

לֶעֵָמל. ּומbYַֹועַ
ִמְׂשVzָעַ ִחּוֵר לַיְלָה

יִזYְעֶאל. ֵעמֶק ְׂשדֹות עַל
ֵמעַל, טַל ִמlְמhַָה ּולְבָנָה
נַהֲלָל. עַד אַלְפָא ִמaֵית

? lַיְלָה ִמlֵיל מַה מַה,
aְיִזYְעֶאל. cְמָמָה

zִפְאWֶת, אWֶץ ֵעמֶק, נּומָה
ִמְׁשמWֶת...“ לְ^ אָנּו

סמבורסקי. דניאל אלתרמן והלחין נתן העמק‘ שכתב ’שיר את מכירים הכל
העצוב ניגונו למשמע היום גם ורוטט אז רטט וליבנו העמק שיר על גדלנו אנו
לשיר הקשור אמיתי בסיפור הקוראים את לשתף מבקשים אנו כאחד. והאופטימי

לליבנו. שנגע סיפור הזה,
חדשות מילים לבש הלחן ואיך נולד כיצד / פשוט ַעם על שיר ... שלם סיפור זהו
תקווה וריגש גלים של היכה איך / וקדרו הלכו ששמיו לשוט בְעולם כיצד יצא /
יפות, יהודיות קהילות על / איימו והסתערו זדוניים שנחשולים בעת / רבבות

שלם. ַעם ועמדו להטביע ַעם... פשוט / נאורות
  

ברלין – א‘ חלק
דובר ציוני יהודי בבית וגדל בגרמניה נולד (1977 – 1909) סמבורסקי דניאל
שנועדו לעודד ציוניים מוזיקליים מחזות מספר דניאל כתב בגרמניה עברית. כבר
לאחר ,1933 בשנת הנכר“. ”לקץ של – ישראל לארץ היהודי לעלות הנוער את
שירים של גדול מטען עם לארץ סמבורסקי דניאל עלה לשלטון, הנאצים עליית
בארץ ישראל. בארץ שכתב לשירים תשתית היווה וחלקם בברלין, שכתב ומנגינות
משיריו רבים רבים. ילדים ולשירי וידועים רבים מולדת לשירי מנגינות הלחין
תרצ“ו- במאורעות – ’הפו“ש‘ השדה פלוגות הפלוגות“, (ִהמנון ”זמר מוכרים:
מלהטת“), למילים השמש כבר (”בהרים המולדת“ ”שיר העמק“, תרצ“ט); ”שיר

ועוד. אלתרמן נתן של
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כסית אביב: קפה – תל ב‘ חלק
ציוני   סרט הפקת היסוד‘ ’קרן עם בשיתוף קלאוזנר מרגוט יזמה   1935 בשנת
לארץ אותו לעלות ויעורר בגולה הנוער היהודי בפני שיוצג ’לחיים חדשים‘ בשם
והעומד היוזם העברי, הזמר המלחינים של ’נחצ‘ה‘, מגדולי היימן, נחום ישראל.
סיפר: וכך גזית, תמר לשאלותיה של ענה הזמר העברי, למורשת העמותה בראש
סמבורסקי לשכנּה ופנתה לסרט שירים שיכתוב מישהו חיפשה קלאוזנר מרגוט
ידי בני על שנכתב כתוב, שיר כבר יש לנו הרי לכתוב, מדוע לה: השיב האב. זה

... וזהו לתרגם  מספיק שלם. ציוני מחזמר מתוך בברלין כחלק דניאל
יתרגם? ומי

אתם פתאום! מה אתרגם? שאני השיב: אלתרמן אלתרמן. נתן המשורר אל פנו
... לכם יתרגם שהוא ... צימרמן אל לכו ... תרגום? רוצים

בקפה לשבת נהגו המשוררים, אנשי האומנות, אנשי הבוהמה, וחבורת אלתרמן
מול נחצ‘ה, סיפר שם, .117 ברחוב דיזנגוף הנודע, הקפה בית – בתל אביב כסית
מעולה שען הכל ידעו שצימרמן הוא של השען צימרמן. היתה חנות כסית, קפה
רצה כאשר כלום. לא סיפור, לא שיר, ערך ספרותי, דבר בעל לכתוב יודע אינו אך
מספיק גרוע, באופן אחר כתובות שיר זה או שמילותיו של לומר מהנוכחים מי
’צימרמן‘ הפך הביטוי מדובר. מאז הבינו במה ’כתוב צימרמן‘ והכל שזה לומר היה
לצורה ולתבנית. ולמקצב, למשקל מתאימות אינן שמילותיהם לכל השירים כינוי
של שיר יתרגם (ולא משלו חדש שיר יכתוב שאלתרמן נקבע דבר של בסופו
עוד סמבורסקי דניאל שכתב ללחן ורוחו  מילותיו  את יתאים אך סמבורסקי)

’שיר העמק‘. המרגש, השיר נולד בברלין. כך
’שיר העמק‘, הפך מהם, אחד רק אך שירים, שלושה נכתבו לסרט ’לחיים חדשים‘
מהסרט. צולם חלק ברנר, שם גבעת קיבוץ חברי היו גדול. השחקנים  ללהיט
צילמו, החדש, הצלמים השיר את לשיר הקיבוץ חברי את סמבורסקי לימד דניאל

לגולה. הסרט יצא ,1935 מכאן, בשנת העולם. אל בא חדשים‘ והסרט ’לחיים
נימי הגעגועים פורט על שהוא תוך ביותר, עזים רגשות פרׂש כנפיים, ועורר השיר
בעבודה והיופי אווירת ההתחדשות ביטא את אליה. השיר והאהבה ישראל לארץ

הביטחון. רמז לבעיות אך גם בעמק, החקלאית

ִמשְָּׂתרֵַע“    ִחּוֵר ”לַיְלָה גרמניה: ברסלאו, – ג‘ חלק
בברסלאו, חי יהודי ומחנך  מורה  היסטוריון, ,(1941  –  1888) כהן וילי ד“ר
בית גימנזיום“, וחינך ב“יוהנס בהיסטוריה, ולימד מחקרים  פרסם הוא גרמניה.
שבמשך יהודים), קתולים, (ֶאוָנִגֵלים, הדתות שלוש של הייחודי התיכון הספר

וסובלנות. פלורליזם דגלו על חרט קיומו שנות משישים יותר
של שנה ממאה יותר  במשך עוצבה עולמם שהשקפת גרמניה מיהודי  כרבים
חשוב היתה חלק הגרמני ללאום ההשתייכות ותחושת אזרחי, אמנסיפציה ושוויון
הצבאי מולדתו. במהלך שירותו את בגרמניה כהן וילי הזהות שלהם, ראה במרכיבי
היתה היא ומאז לציונות, החזית בצרפת, התוודע בקו הראשונה העולם במלחמת

בֲהוָיָתו. חשוב מרכיב
הקרע את  העמיקה היהודים כלפי ומדיניותם בגרמניה לשלטון הנאצים עליית 
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הציונית בפעילות חלק לקח הנוער, עבור הפתרון את בציונות ראה הוא בנפשו.
את ועודד בסביבה, ובקהילות בקהילה ציוניים בנושאים שנתן הרצאות באמצעות
מבט שכתב משקף המפורט ”עליית הנוער“. היומן במסגרת לעלות ארצה בנו
האירועים שהיה וגודל העיתים שחש את גודל היסטוריון של אישי והתבוננות

בתוכם. מצוי

המקומות  כל חדשים‘. ’לחיים הסרט בברסלאו, היהודית בקהילה 1935 הוקרן במאי
להקרנת קדם פתיחה ונאום נִגנה, קשת כלי רביעיית נמכרו. הגדול הקולנוע בבית
כהן כתב גדולה“, היה חוויה אתמול שראינו מאד. ”הסרט התרגשו כולם הסרט.
מגבעת צילומים של הרב המספר שבזכות היה, ביותר, אותי שריגש ”הדבר ביומנו,
בעצבותו“, מזעזע העמק בני“. ”שיר ועובד חי המקום שבו את לראות יכולתי ברנר
הכנסת, בבית התפילה לאחר בערב ראש השנה, כך, אחר חודשים כמה הוסיף.
תקוותיהם את השיר שביטא היה זה העמק‘. ’שיר כהן את משפחת בבית שרו

החדשה. לשנה

’ליל אחרי במיוחד שהוגברו ארצה, ולעלות סרטיפיקט לקבל כהן וילי של מאמציו
עליה  החודש בסוף הודעה כי המשפחה 1.11.1941 קיבלה ב– נכשלו. הבדולח‘,
לידי יומניו כל את להעביר הצליח כהן זה לפני מועד שבועיים הדירה. את לפַנות
 21.11.1941 ב– סוף המלחמה. עד היומנים על שמרו והם משפחה מברלין, קרובי
ליד  ריק והועברו למגרש ברסלאו ממיטותיהם 1,000 מיהודי הוצאו בוקר לפנות
בנותיהם, ושתי טרודי רעייתו כהן, וילי היו ביניהם האודר“. ”שער הרכבת תחנת
להמתין האנשים נאלצו  ימים  ארבעה השלוש. בת ותמרה  התשע  בת סוזאנה
ונרצחו לקובנה נשלחו יצאו ברכבת ליעד בלתי ידוע. הם כך ואחר עז, בקור שם

1,000 יהודים מוינה.  עוד עם יחד התשיעי“ ב“פורט בירייה

דבר אחרית
ארצה. הביאם אברהם, כהן, וילי של בנו ללונדון. היומנים הועברו המלחמה לאחר
היומנים, סבם.  הוא כהן ּווילי  דפים אלה,  מחברי  של הוא אביהם כהן אברהם
לדוקטורט גזית תמר במחקר של מרכזי חומר כהן, שמשו אברהם של בתרגומו

.1941 – 1933 בשנים בברסלאו היהודית הקהילה אודות

 – 1933 כהן מהשנים  וילי של יומניו בגרמניה בדפוס הופיעו   2006 בספטמבר
וליצירת מקוצרת  מהדורה להוצאת הוביל היומנים שעוררו הרב העניין  .1941

חייו. על סרט

אחרי רק העמק‘. ’שיר על התחנכנו שאן, בית בעמק חיים במעוז שגדלנו אנחנו,
העמק‘ ’שיר הוא שמע את כי כהן, סבנו, וילי יומני נודע לנו מתוך רבות שנים
שאבדה משפחתנו ואל אליו מקשר חוט  עוד  זה  היה ללבו. כך כל נגע והשיר

בשואה.
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בגלל הר בוכה כי מי / טנצר מירה

aְחlַֹונִי, יָ[ק zִָמיד הYַkַמֶל
הbְַדֹולָה הVrְַפָה ֶׁשל gַָaנָה אֲִפlּו

הnְַחִָטים הְִׁשִחירּו kְֶׁשkָל
aֹוִכים. אTֳנִים ִלְׁשֹמעַ הָיָה וְאֶפְָׁשר

dָעַצְמ אֶת zֵzִן ֶׁשהָאֲדָמָה הֶאֱמַנzְִי א
lKּות. aְכָזֹו

cְמָעֹות הְִתמlְַאּו ֶׁשלָנּו הֵָעינַיִם
הֶעָָׁשן ִמtְאַת ֶׁשfֶה וְאָמYַנּו

aִגְלַל הַר, aֹוכֶה ִמי kִי
ִמgֶלֹו. אWֶץ ִאם יֵׁש לֹו וְעֹוד

,_ָk אַחַר
,_ָk אַחַר ָׁשנִים

הpyִַַיִם ִמaֵין לְסpֵַן ִמlִים הִפְסOַנּו kְֶׁשkְבָר
kְנִבDָbְים,

נָחָׁש ְׁשִביל עַל kַָתבzְִי
מvַַע kָבּול וְעַל

aְגlִּוִפין הָיּו וְֶׁשהֵָעvִים

אWֶץ, עַל kִי ִמי kֹוֵתב
ִמgֶלֹו. aְגִידָה יֵׁש לֹו ִאם וְעֹוד
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שירים תכתבי שלא / למה טנצר מירה

ִׁשיXים zִכzְְִבי ֶׁש`א לָמָה
לְמָָׁשל, צְנּוִעים. Tְcמִָטיִים. tָחֹות

ֶׁשלָ_, הkַַלaְָה עַל ִלכzְֹב יְכֹולָה zְַא
לֵב zְַׂשְמ Maֹר. kָל אֵלַיִ_ ֶׁשnְכְַׁשkֶֶׁשת

זִכְרֹון אֶת _nִֵמ מְַׁשkִיחָה הִיא אֵי_
ֵמָתה, kְבָר ֶׁשaְוַדָאי הkַַלaְָה הָהִיא,

זֹו טֹובָה, kְלִָבים aְֵׂשבַת אֲִפlּו אּולַי
ָׁשנָה ּומgֶַהּו עְֶׂשXים ִלפְנֵי zְYֶַׁשהְִׁשא

-- יֹום kָל ּוֵמאָז aְהVָי יְרּוָׁשלַיִם,
ְמַׁשpֶה הַעֲבֹודָה וְא ִמן חֹוזWֶת zְַּוכְֶׁשא

dTEִbִמ יֹוצֵאת הִיא נYִאֵית, zְַאֵי_ א
לָ_ ֶׁשwֶָשה ִמlָה זֹו ֹאֶׁשר ֹאֶׁשר. ֵמ[ב

זֶה. ִעם aְעָיָה אֵין dָל לֹומַר. אֲבָל
ֵמחָדָׁש, ִמlִים ִלְׁשSל הִזnְַcְנּות זֹו אּולַי

אַהֲבָה. נֶאֱמָנּות. וְאֲִפlּו ִׂשְמחָה, kְמֹו
הaִcַּור aְִחzּוך עֲסּוJה zְַַי אcִמ יֹוֵתר
הXָצtְָה אzְַ נְִׁשkֶבֶת עַל ִאם וְהgַּוTה.

Bְkי לְַׁשחVְר ִׁשhָה aְאֵיזֹו bYzִַיִלים וְעֹוָׂשה
kְִאlּו tָנַיִ_ אֶת ְמלMֶwַת הִיא הbַַב, אֶת

tְִתֹאם. dָל zְַnֶׁש
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איזנברג יאיר

*

NTיעַ, ִמְׁשtzֵַל kֹוVעַ
זָהָב. עַם Wכֶס - עַל מַוXְיד

הָעWֶב, ִלכְסּות kְסּות ְׁשNיעָה aֵין
עֹוֵמד

ּוְמנַצְנֵץ
               kֹוכָב.
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/ קצה פלאת' סילביה

גלוברמן יעל מאנגלית:

הִָאgָה הְֻׁשלְמָה.                              
הnֵַת dָּופb

עֹוטֶה אֶת ִחיּו_ הַהrֵֶג,               
יְוָנִי bֹוTל אְַׁשלָיַת

ֶׁשעָלֶיה,    ְמפkַָה Kְaפְלּולֵי הhַֹוגָה
נEִמֶה ֶׁשtַkֹות

אֹוְמרֹות: הiְַחֵפֹות Uגְלֶיהָ
הbְִַענּו עַד kָאן, זֶה נִגְמַר.    

ְמצpָֻף, לָבָן, צֶפַע ֵמת הּוא יֶלֶד kָל
חָלָב, ֶׁשל kַד Jטָן לְצַד

עַכְָׁשו. Vיק
,dָּופb אֶל חֲזTָה אֹוָתם tNְלָה הִיא

הgַֹוָׁשן  ֶׁשעַלְעlֵַי kְִפי
ִמצְטtֵַד הbַַן aְעֹוד נִסXָbְים

ִמגְרֹונֹוָתיו  וVְיחֹות שֹוְתִתים
הlַַיְלָה.  Uֶtח ֶׁשל הַעֲמwִֻים, הnְַתּוNים,

לְהְִתעvֵַב, מָה עַל אֵין לlְַבָנָה
.dָlֶׁש לְבcYַַס הַעֶצֶם ִמzַחַת aֹוהָה

הgְַחֹורֹות   bְִלימֹוֶתיהָ kָאlֵֶה. ִלEבXָים הִיא Yגִילָה
אַחWֲיה.  ְמפַצtְְצֹות, וְנִגTְרֹות

                                                        
פלאת' סלביה האמריקאית המשוררת של האחרון שירה הוא קצה
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עמיחי י. חושים‘ ובלבול הסתבכויות אלא אינו כחיבורים שנראה ’מה
 

  113/114/148 רקמה  חוטי עץ, חומר, משולבת: 2008, טכניקה יתום, ורדה
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שם / ללא ביטון שירה

aָעTֲפֶל אֹוָתם ׁשֹולְִחים
aָהִיר. ֶׁשfֶה וְחֹוְׁשִבים

הָעַיִן. aְזָוִית ּוXOיצָה ָׁשזּוף עֹור
ְמחNְlַים

לְ
ט
ּו
X
י
ם

ת. ֹו ר ּו ׁש ְa ָׂשִמים

חָזָק הֵם עֹוְמDים
Tפֶה. aִפְנִים זֶה עֹוד

tְגִיִעים ֶׁשהֵם ָׁשכַחְנּו
aְעֶצֶם ֶׁשהֵם

אֲנַחְנּו.

bֶפֶן ִמvֶמֶר מcִַים לָהֶם יֵׁש
סָפּוג cַaָם.
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   105/105/155 ונוצות עץ חומר, טכניקהמשולבת: ,2008 סאסא יתום, ורדה
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שחור טלויזיה / מסך סימיק צ'רלס

גלוברמן יעל מאנגלית:

הiַֹום הfֶַה ֶׁשל הָ[עַ זֵכֶר
זְבּוִבים. ְמכqֵֻה aָָׂשר cּוכַן kְמֹו

הtַָתּוחַ. לַחlַֹון ִמaַעַד Yָtחָה - נְָׁשמָה
kֶלֶב. cַkּור ֶׁשל kְמֹו לָעּוס לֵב

lֻkָנּו ֵמעַל מּוTם מbַָף יֵׁש
יְלDָים. aְסֵפֶר kְמֹו

מַסְְמXים Yקּועַ צְבִָאי מbַָף
לְמhַָה. ִמְתרֹוצְצֹות הpְַמִָלים aְעֹוד

ְׁשִמי הּוא ִליר. הּוא ְׁשִמי קֹוBYלְיָה, הֹו
aֵין ֵעי[ם אֲנִי יֹוֵׁשב לֵוִי.  Xְtימֹו

הgַָֹחר, הhֶַלֶוִיזְיָה ּומָסַ_ הtַָתּוחַ הַחlַֹון
הָעWֶב. aְאֵׁש רֹוחֲִצים וַחֲלָצַי יAָי
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הזה / ביום ברוש דניאל

הָפַכzְִי לְגֶבֶר הiַֹום
הָפַכzְִי לְִאיׁש הiַֹום

וִיפֵה ֵעינַיִם cַק bֵו נַעַר עֹוד א
ּומַר נֶפֶׁש. אַכְזָר לֹוחֵם אlֶָא

Jִׁשים Yַaזֶל לְזִיפֵי לֶחְיִי tְלּומַת הָפְכָה הiַֹום
הְִתחcֵַד מaִַָטי ֵעינַי הְִׁשִחירּו,

Jֶׁשה עtִYָי Tחֲבּו, נְִחיUי
נִבְלֹו עַל הtַֹוVט חֲמּודֹות עֶלֶם עֹוד א

נִבְלָתֹו. צַּוַאר עַל _Vֹוcַה נֶפֶׁש צiַָד עַז ִאם kִי
הiַֹום,

הNTָיעַ aְאְֶמצַע הgֶַמֶׁש kְֶׁשעְָמדָה
הcַָג. [אׁש aִYNי אֶל aָא

הַחֲׁשּוכֹות nְַaצּולֹות הgַָט הָאָפֵל, הcַָג [אׁש
הiֵַָתד אֶת Ozָעָה ּובwUְָתֹו סָבִָתי אֲֶׁשר Jנְָתה הcַָג

הwֶַָׁשה ֵעינֹו bַלbְַל וְאֶת מֹוחֹו אֶת אֲֶׁשר הcַָג
bָדֹול ּובְמֹוTא zַַaאֲוָה לָעַסzְִי

aֵין ִׁשpַי vtִַחzְִי אֶת bֻלbְָלzְֹו אֲֶׁשר הcַָג
tָעzִYַי aְאֶצaְְעֹוַתי [אׁשֹו אֶת הcַָג אֲֶׁשר

aְִמיnָֻנּות bָבzִYַי אֵיבTָיו עַל וַאֲֶׁשר
aִYNי, אֶל aָא וְנֹוAע kִי

הfֶַה. iַaֹום
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/ שלג אלומה נרי

התריס את הראשונה בפעם אווה שלה, העלתה התינוק שנולד אחרי ימים חמישה
מהחלון. האדים את הפנויה בידה ונגבה במושב, ששכרו הקטן בבית

השנייה בידה שנשאה הבוכה התינוק לעבר קראה לּונָטה*!" ָקצׂש  תראה!  "יּו,
פה רק לבנה. הייתה הארץ הנקייה. החלון לחלקת פניה והצמידה בו להביט מבלי
בכה כל שם, לו היה לא שעוד התינוק, לשלג. מבעד המצהיב הדשא ושם הציץ
הייתה קצרה שלה אחת על המיטה הזוגית שלהם, שרגל אותו הניחה הזמן. אווה
תקרוס. תיכף שהמיטה היה נדמה משקל, עליה שהעמיסה פעם ובכל מהאחרות,

גבר. ובכיו ישע חסרת חיה של ברפלקס בבהלה התרוממו התינוק של ידיו

*    

חדות בשמיכה עבה אותו בתנועות עטפה נושכת שפתיה, אווה התעלמה מהבכי.
פינלנד מגפי את הנעליים מגרת מעומק הוציאה אחר צמר. כובע לראשו וחבשה

אופק. של הטייסים מעיל את ולבשה אותם נעלה שלה,
לריאותיה ונשמה עמוק הדלת את פתחה בזרועותיה את התינוק נושאת כשהיא

הקפוא. האוויר את
בכיו: קול על מנסה לגבור רם, והתחילה לשיר בקול קראה יופי!"  איזה "תראה

רָלָה רִָטי "רִיִטי
ָהלָה" ַטלְוִוי טּולִי

והיא פעם, שרה לה שאמה המנגינה ושוב על שוב וחזרה בפתח הבית עמדה היא
שמאז קולה מיתרי את דבש, מרככת עם חלב חם של משקה כמו גרונה את מלאה
את מבינה שאינה התינוק הזה עוד ועוד בגלל נמתחו החולים רק בבית צרחותיה

שפתו.
ופסעה מדרגות שתי ירדה ואווה השלג, עכשיו התחדש מאמה, אהבה אות כמו
החדשה, השלג שכבת על ונעמדה גג לקורת מחוץ שיצאה עד קדימה צעדים כמה
חריקה בקול תחת מגפיה השלג נרמס איך חשה ומהדקת אותה, עליה דורכת

מתוק.
רָלָה רִָטי "רִיִטי

טּולִי ַטלְוִוי ָהלָה,"**
השלג. על ודורכת ודורכת דורכת הפסקה, ללא שרה

שלג. תראה, *בפינית:
כפור. בא חורף רלה - רטי בפינית: ריטי  **
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נגאלו לרגע  לובן.  מכוסות היו הסמוכה הרפת סככות בסביבה. נראה  לא  איש
נשמע מטוס של רחוק טרטור להתחמם. מנסות תחתן, הצטופפו הפרות מכיעורן.

ראשה. והרימה הפסיקה לשיר ואווה בשמים
טס שאופק שידעה למרות המותש, המיילל, לתינוק אמרה אבא," זה "אולי

אחרים. בשמים

*                                            

על צנחו גפן צמר פיסות גדולים כמו שלג ונרדם. פתיתי התינוק השתתק פתאום
האדום. כובעו

נשם והוא נפערו מעט שפתיו התרפו, הזעירות פניו בשקט, הביטה בו לראשונה
מרעידים. עפעפיו חלום, של מהירות נשימות

בנם. זה היה
בכיס הפליינג'קט שמצאה גפרורים וקופסת מעוכה מרלבורו הוציאה חפיסת אווה
לקרבה שאפה היא התינוק. פניה מפני סיגריה, מרחיקה לעצמה והציתה אופק של
קברה את כך אחר פיה, הבל עם העשן יחד את ונשפה עמוקות שתי שאיפות

בשלג. הבדל
לו. תקרא איך ידעה לפתע
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/ רואים כלל לא שבדרך / משהו / הכביש על ראיתי משהו / קר

בד שמן על ,2007 אמן, רומאנו, אסף
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/ שינויים קטנים להיות / חייב לגרום לו מספיק, אני זה לא לסמן
/ שתתעצם / רוח קטנה / רוח קטנה / שיביאו קטנים שינויים

בד על שמן ,2008 כותרת, רומאנו, ללא אסף
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/ שלי הילדים / מעל תלוי איום / יתקלקל והכל בסדר לא דבר שום
/ כלום ללא כלום לא בין קרום אני / לכלום כלום בין קרום אני

בד על שמן ,2008 כותרת, רומאנו, ללא אסף
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/ הלאה הולך / אני לצייר זקוק / אני לזמן זקוק אני
/ היש ברורה לי משמעות לא כלל

בד שמן על ,2005 עתליה, רומאנו, אסף
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פרוזה סדנת
מבוא / פלג דורית

הסדנה במסגרת שנכתבו הסיפורים מן מקבץ נטוי' ב'קו מתפרסם שנה, בכל כמו
מוצא, נקודת אותה כמה – עד הגילוי מחדש מן אני מופתעת שנה, בכל כמו לפרוזה.
האישיות כמה חותם עד לגמרי; לכיוונים אחרים הכותבים שולחת את לכאורה,
באופן הייחודי טקסט כותבים, מניבים שאנחנו הטבועים במה חיינו, וחותם שלנו,

התרגשות. מעורר ואפילו להפליא יפה משהו בזה יש אותו. שכתב/ה למי בלעדי

לי שהכתיבה ו'מה תפוח', וחתכה במטבח עמדה 'אשה - שניים הסיפורים, מבין
סיטואציה, דמות בתוך המשתתפים לבנות שבו נתבקשו תגובה לתרגיל הם - אמא'
נכתב בתגובה 'אנימציה' ילדות. חוויית הוא ראשון' 'גשם ה'בתוך'. הדגש על עם
נתבקשו כאשר נכתבו ה'מסעות' שני אובייקט. של אנימציה - כשמו ששמה למטלה
תוך הדעת, על להעלות שהם יכולים הקצר ביותר המסע את לכתוב המשתתפים
של תרגיל תולדה הוא 'בבית הקפה' המסע. מבחינתם מהות מהי שהם זוכרים כך
אותו לסיטואציה לפתח ואז לכתוב שיר הייקו, תחילה נתבקשו המשתתפים שבו

מלאה.

דבר של אבל בסופו של הסיפורים. המוצא שהיו נקודת את התרגילים כאן הזכרתי
ומה הישנים, בסרטים הקטר של  העשן ענן  כמו מאחור,  נשארת המוצא נקודת
הוא עצמו מעתה הוא - הצדקה בכל עוד צורך לו שאין הסיפור, הוא שקיים ועומד

ותו–לא.
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מסע / חחיאשוילי מירי

מול מהר משתנה לי על העולם זז, מסתכלת זו שנוהגת. הנהג, לא בנסיעה, ליד אני
לב. אליהם בלי שנשים ואן גוך, חולפים כמו ציור של השבילים בשדות, העיניים.

שלנו. נגמר לחקלאים עבודה יום עוד כותנה. גם ערימות רואים בדרך
מסתלסל קו לשרטט מעליהם אפשר משתנים, שלהם מהר, הגבהים חולפים העצים

בנוף בניינים. מתחלף עצים נוף עירוני. לכביש שמגיעים עד לכל אורכם, הולך
מחכה לחלון, מבעד למישהו בעיניים מסתכלת לפעמים אני אנשים. של תנועה יש
שלא יודעת כשאני למישהו. לשים לב רק סתם לחייך. אפילו אולי אותי, שיפגוש

יותר. אותו אראה
ויצא. לרגע, נכנס פעמי, חד אדם

גודל את להרגיש אפשר מתאמצים, אם זמן, הרבה לנסוע כשממשיכים לפעמים,
פריטים עוד כמה כוחותיו, כשאנו בכל חובק את העולם אפשר להרגיש המרחב.

בעולם. צפים בו, את החלל, שמקשטים
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    30/30 בד  על 1999, שמן אלינה, כהן, זהר
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אמא לי שהכתיבה / מה סעדון רונית

ערב. שעת
המדרגות. בחדר המולת הילדים המשחקים בוקעת לדלת מבעד

אביב. תל
שלישית. קומה

מדי של אבא. המשובצת בחולצתו משוקעות פניה המטבח, עומדת בפינת אמא
חיים הם "ומאז לי: להכתיב וממשיכה מהחולצה ראשה את מרימה היא פעם

תאנתו." ותחת גפנו תחת איש ו... באושר
בנפש גפנו..." תחת "ואיש עם אותו הפתגם: מסתיימים אמא של החיבורים תמיד

הספר. לבית החיבורים את תמיד לי מכתיבה היא חפצה
ליישר מנסה השניה ביד ושוב, שוב עליו עוברת הצווארון. על מתעכבת אמא
מתיזה הכפתורים. בין עם הקצה בזהירות השרוולים, נכנסת על מקפידה אותו.
אמא של בפניה ונוגעים אדים ועולים מתרצים. שהם עד הקשים במקומות מים

פצפוצים... קולות, ונשמעים מהם, שמתרחקת

בבית. ונעים שקט
ערימה תמיד נגמרת. פעם לא ערימת הגיהוץ. הערימה שאף עומדת אמא יד על

הזמן. על קוצר מעידים זה, על זה מקופלים חולצות. מכנסים. של
עם שלי הזמן גם תם החיבור, סיום שעם יודעת לתיק. המחברות את מכניסה

אמא.

עץ המרוחק, מול בישוב היום, ביתי בחצר רבות. שנים לפני תם של אמא הזמן
גיהוץ, לי, תוך שהכתיבה ובאלה בתהפוכות חייה נזכרת וסוכת הגפנים, התאנה

הערימה. מתוך

ביותר הקצר המסע

יגיד, לא תהיה שמישהו אחר זה במקום, עלי, האם יחשבו להגיד, מה להגיד או לא
יישמע כדאי זה לא לקדם, יכול זה כי להגיד כדאי כן מחיר, אשלם חזרה, בטח דרך
תגידי תירגעי,  טוב  לחץ... איזה  להחליט, חייבת אני  לעשות, מה  וואי טיפשי, 

– אמרתי. וזהו
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  25/30 בד  על חדר, 2001, שמן כהן, פנים  זהר
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/ בבית הקפה ויינטראוב מיכל
  

.1

הקפה: בית
וריחות קולות

שקט. של אי מכתרים

.2

הפוך, אני מזמינה הקפה. לבית אותי מושך אחר צמאון הירוו אותי. לא המים
הנפות סוכר ושתי ההמתקה. שתיים לפינת מוקצף, הולכת חצי חלב מים חצי
מול סטודנטית הקפה, בית בקרן שולחן ליד ומתיישבת מלחיית השוקולית של
וניחוחות הרגילה ההמולה צחוקים,  פטפוטים, של  קולות בקריאה. השקועה

קפה. של טובים
הקצר הסיפור קוראת את להפלגה.  ויוצאת לוגמת מהקפה הספר,  את מוציאה
בית. באווירת אני הפתיחה, פסקת אחרי כבר טולסטוי. לב מאת הבכור' 'אחי
ליחסים לב שם לא ב"מי המתחילה בפסקה בבכור. צעיר אח קנאת משפחה,
בתוך נשבית אני בלתי-נראים..."  מבט או תנועה בחיוך, המתגלים  החשאיים
לתוך אתה מפליגה ואני מהחוף התרחקה שכבר ספינה בתוך כמו יחסיהם מסכת
הצחקוקים, הקפה, בית קולות האוקיינוס. של והפתוחים הגדולים המרחבים
וגם הריחות ונחלשים, ודוהים, הולכים חזק, הולכים כה קודם הקריאות שנשמעו
מתנפצים רק שהגלים שקט, של ובטוח מרופד לאי הופכת והספינה מתקהים
קישוטי אוסף את לו ושובר בבכור מתגרה בסיפור הצעיר נעים. רקע ברעש אליו
מישיר הבכור האח בסיום קצר. הסיפור אך תיגמר לא שההפלגה רוצה החרסינה.
שבים והקינמון הקפה ריחות מתפוגגת. והקנאה בצעיר, ואמיץ טוב-לב מבט

ועולים מהספל.
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(פרט) רואה‘ ’הגזע לוי, עמי



37 נטוי 9 / תשס"ט / 2009 קו

35/50(קוטר) רפלקטיבית  כורכר וזכוכית אבן חיפה,  מסריק כיכר  ,2008 רואה‘, ’הגזע לוי, עמי
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ראשון גשם / זקס נתן

מוכן מגעיל אותי. אני שזה יודע ראשים. אתה לחתוך לא רוצה אבא, אני "אבל
לעטוף."

שאין יודע  "אתה בהחלטיות,  אך  במבוכה  בי  והביט  אמר הוא  שלי", "חמוד 
ברירה."

אפשר היה אם המסור. של לסכינים הראש את וקירבתי באוזניים תפסתי אז
מסוכן. זה אבל עיניים, עוצם הייתי

אתם ראש. חיתוך לצליל של ורק אך דומה ראש שבוקע בחיתוך הצליל חתכתי.
תבינו. לא

כתמים  היו מהם ולחלק לבנים רובם 30-40 ראשים. כמו משהו בפיילה שם היו
סליחה. אחד, מבקש אחד סבלתי וחתכתי, כהים.

את  הנחתי המוח. הוצאת היה הבא והשלב עצמם את הכפילו 30-40 הראשים
עם אותם רבה, להוציא במיומנות והתחלתי, הגדול שולחן הנירוסטה על הפיילה
מהן ואחת כל אחת על ושמתי הקלקר מגשיות את לקחתי לאחר מכן האצבעות.
פעם אחת ועטפתי מוחות חמישה או ארבעה שמתי הנייר על עדין. נייר סטרילי
רשום האטיקטה עליה על המשקל את והדבקתי המגשית את פעמיים. שקלתי או

ירוק/לבן/כחול. בצבעים מעוטרת והיא 'מוח',
הניילון את הממיסה הפלטה החמה על והנחתי לא יפול שהטיקט כדי שוב עטפתי
בצד המוכנה האריזה את לבסוף, שמתי ואוטמת אותו. האריזה בתחתית השקוף
כ-3  לי לוקחת היתה והעטיפה, השקילה  כולל האריזה,  של הפעולה השולחן.

ומנוסה. מיומן הייתי דקות.
הזה האדמה ריח  ראשון. גשם של ריח בחוץ היה בבוקר, אותי העיר  כשאבא
החורף קצת על חשבתי הטוב בעולם. לשמיים. הבושם האדמה התודה של הוא
כמה לפני עד פעם. כמו למרעה נצא כבר לא אחריו שיבוא שבאביב ואיך המתקרב
היה באוטובוס שאבא כשהשדות נצבעו בירוק תלתן, היינו גרים בכל אביב, שנים,
שלנו כמה לבית הופך היה הישן, הכחול, האוטובוס יעקוב. של הטרקטור גורר עם
את בצל, ביצים, איתו פיתות, לוקח והיה גז, הכניס לשם אבא בשנה. חודשים
שלנו הכבשים שקשוקה. לנו מכין והיה תבלינים, ושאר שום עגבניות, ואותי, אחי

מאימם. יונקים הטלאים על להסתכל ואהבתי שמחות לי נראו תמיד

בלילה ישן לא לסיים. הוא כדי ולחוץ מאוד עסוק היה טובה, ואבא עבודה עשיתי
צריך כבר הוא שעה ההמלטות. עוד של התקופה המשלוח וזו את הכין הוא כי
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המסעדה של עם השף פגישה אביב, לעוד ממשיך לתל הוא בהרצליה, משם להיות
ידיו במו הסככות כל בנה את הוא אבא. כמו אדם חרוץ מכיר לא אני החדשה.
לבוא מנוחה, חשבון על כנראה זמן, מצא ותמיד מסביב גדרות ושם עצים ושתל

לי בשיעורי הבית. ולעזור למשחקי הכדורגל שלי

לי נתן הוא האוטו. את והעמסנו הקירור צידניות לתוך המגשיות את הכנסנו
ביחד. מכבי של המשחק את לי שכאשר יחזור נראה והבטיח תודה לי ואמר נשיקה

לדרך. סנדוויץ' לאבא ונתנה לאוטו באה אמא
צהריים.  ארוחת שיש ואמרה אותי היא חיבקה

המסור." של הסכינים אמרתי, "קודם צריך לנקות את מעט," עוד "אבוא
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תפוח וחתכה במטבח עמדה אישה / עופר ללי ענבר

שיניה, את בה ונעצה חתיכה לקחה היא אדום. תפוח וחתכה במטבח עמדה דפנה
מתוקה. צמרמורת בה עורר הקר המגע

הגדולה  העיר ונוף החמישית בקומה הדירה של הקטן במטבח יחפה עמדה היא  
בסלון. מהלכת יחפה והחלה קצת את התריסים הורידה רגע מהחלון. אחרי נשקף
ודקות קטנות לעיסות מהמתיקות ולעסה מהתפוח, התמוגגה אחרונה נגיסה נגסה
של מתיקות קמה האחרונה הטיפה כשאזלה בפיה. ומתמוסס בעוד שהתפוח הולך
וכשהיא לעצמה. תפוח וחתכה עוד הוציאה שוב למטבח. יחפה וצעדה מהספה
היא לחשוב. החמישית, התחילה בקומה מהחלון תל אביב של בסאון מסתכלת
היא הלכה לחדר אז שלה, השקטות המחשבות את ישמע אפילו פחדה שרועי
איטית ניסתה לעכל חזרה לעמוד מול החלון ובלעיסה הדלת, השינה וסגרה את

אמש. ליל את

על עלתה היום, שגרת את סיימה היא רגיל. לילה להיות יכול היה זה לכאורה
על לילה באותו אבל ב"מנזר", הלילה את לסגור ונסעה שלה השחור האופנוע

ורה. היתה הּבַאר
ניסתה אביב, היא אותה בתל הכירו כולם בּבַאר. המוקד הייתה היא נכון, יותר
דיברו זה בזכות לא אבל שמדברים עליהן, הצבעוניות האלו מהדמויות להיות נורא

עליה.
בכסא ולשבת להמשיך רוצה שהיא בטוח היה לא בה ומשהו בה הביטה דפנה
הבירה את לקחת אולי וחשבה לסטודיו, שלה קולגות ראתה היא מרחוק ההוא.
נטע הבאר על ורה הנעות של בידיה ומשהו סכנות, היא אהבה אבל אתם, ולשבת

להישאר. לה וגרם בכסא גופה את
חוסר בפניה למצוא ניסתה ורה במקום ודפנה של הראשונה המשמרת היתה זו
בשפתיה הירוקות, בעיניה מרותקת, הביטה בה היא לשווא. אבל כלשהו, ביטחון
הגוף ושפת הבאר על החדות  התנועות  דרך מגלה,  שהיא  חשה הבשרניות,

חדש. עולם הזו, המושלמת
שרועי וראתה אותו מהכיס הוציאה היא רטט, מעיל האופנוע שבכיס הפלאפון
היא הביתה. ותחזור קצת תפסיק לשבת בפאבים כבר שואל מתי בטח מתקשר,

המעיל. לכיס הפלאפון את והחזירה לו. לענות לא החליטה
שלה, על החיים שלו לה סבלנות אליו, לרועי, לביקורת אין ממש האחרון כבר בזמן
ועמלה בעולם הכי אהבה שהיא שלה האופנוע על שלה, החופש על שלהם, החיים
ולומדת ומעשנת,  ושותה ושותה מעשנת שהיא זה על אותו. לקנות כדי  קשה
של שבמצב מאמינה ואפילו עד שעות מאוחרות לבד ומסתובבת רציני" "לא משהו
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את לשנוא כמעט כבר לה גרמו האלה ההערות כל התנחלויות. לפנות צריך ימינו
לעזוב, בעיה לה היתה לא לה. שמתאים מה לא ממש שהוא לחשוב לפחות רועי,
כשחשבה היא צחקה לעצמה חיכתה לסימן הנכון. לזה כבר, פשוט רגילה היא
ש"דפנה שלה הטענה לאשש את תוכל שלו אימא מזה, ואז יתפרק בטח שרועי
וקוגל, מקנידלך שמריח הסינר לה על ילך לבכות בטח והוא רצינית", בחורה לא
יהיה המדינה, ממבקר חופשייה שוב לרווחה, תנשום היא טוב, תרגיש היא ודפנה-

לו. שיוועה בחייה שכבר השינוי לעשות את קל הכי לה
יפיופה?" בשבילך, "מה דפנה, אל מבטה הישירה ורה

מתרחב. גופה את והרגישה ענתה "גולדסטאר"

עליה השמועות אם לבינה תהתה בינה דפנה וקרצה לה. הבירה את לה הגישה ורה
כבר נערים מתבגרים וחיות נשים, גברים, שכוללת אביב כל תל אם באמת נכונות,

בדקה את ורה.
היא אותה, הטריף שלה היוקדות-אש בעיניים משהו מהופנטת. בה הביטה היא
מכשפת? נימפה או סוערת שמועה האם ורה? היא מה ורה? היא מי לעצמה, תהתה
לגמרי בטוחים? לגמרי לא לחיות חיים את הביטחון לה ומה נותן רוצה? היא ומה
את אהבה לא כנראה ורה בלילה. ונגמרים כל יום שמתחילים חיים ידועים, לא

ולהתחיל. לשוב מחדש כדי נגמרו חייה זריחת חמה ובכל הבוקר,

הימנית, כתפה קול מאחורי לבד?" בקע להשתכר נמאס לך דפנה... לא דפנה, "דפנה,
על הבר. שלידה הכסא אל חצופה והידחפות כתף אותה על בליטוף ומיד לווה

בהחלט מאולץ, חיוך לבשה היא וחייך. לשלה שלו הבירה כוס את השיק תומר
לו מאיפה עצמה את שאלה היא השמחות. ומשבית הראשי הנודניק כתר לו הגיע
אחד לדייט יצאו הם כשבסך הכל מקומות מיני לה בכל ולהציק להמשיך האומץ
ושנגמר בודדה, שהרגישה לילה באיזה אביב, לתל הגיעה כשבדיוק שנתיים, לפני
וניסה מתוחכם שהוא חשב תומר אבל סיכוי.  שאין אמרה פשוט שדפנה בזה

ידידות. בדרכי אותה לכבוש עכשיו
בבית..." לא אף פעם את דאפי, "מה

אחרי..." עוקב לא, אם אתה כל הזמן אתה שגם "מסתבר
רועי?" שלום תגזימי.... אז מה "אל

"חי."
נכון?!" בקרוב, ימות סיכוי שהוא תגידי... אין לשמוע. שמח "אני

בא הבאר, לא על פה יש יפות בחורות כמה תראה רחמים... מעורר "תומר, אתה
אחרת?!" למישהי כבר להציק לך
אותך...." מעדיף אני ממש. "לא

כחיוך את זה קיבלה אבל דפנה לעצמה, ספק של דפנה לכיוון חייכה ספק ורה
ורה אבל הבאר, ואפלולית הסמיך העשן מתוך חיוך לה החזירה היא אליה. מיוחד

אחר. ללקוח בלחייך שבויה היתה כבר
את שלוותה. תומר הפר איך בלימודים?" "אז

"בסדר."
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בעבודה?" "ואיך
"בסדר."

דאפי..." שלך, המילים אוצר כל שזה לי תגידי "אל
כן." "בשבילך,

אותך." מבין לא "אני
תלך?" פשוט... אולי לך קשה כך כל זה אם "אז

אותי?" מגרשת "את
יפה." מבקשת אני "לא,

משהו?" בינינו שיש לחשוד התחיל הוא רועי? בגלל "זה
את הסרט." להחזיר חייב ממש מהר, אתה כבר באסטר לבלוק "תומר, תחזור

שאחד למסקנה לרווחה והגיעה נשמה דפנה הבאר. ועזב את בעלבון קם תומר
בוורה, וחשה כאילו לבהות היא שבה שמעיקים עליה. זה הדברים שהיא שונאת

ומפנקת. נעימה כלבים פרוות לליטופי נתון גופה
ורה. אליה פנתה מותק?" אתך, "מה

שיכרות. על סף השיבה בירה" היא "עוד
שובב. חיוך הביטה בה וחייכה ורה "בטוח?"

לה. ואמרה העיזה לי..." תדאגי את "כן,
ורה. את?" שאלה מי "אז... בירה. כוס לפניה "בכיף..." הניחה

הזו. המידע בפיסת שתסתפק ורצתה ענתה, "דפנה,"
את עכשיו?" "איפה

דיזינגוף." גבול על יהודה, "בבן
משורטטות. גבות הרימה היא "?222"

התחרטה. ומיד אמרה "כן,"
המוזיקאי?" נמרוד, את מכירה "את

מליבה. נגולה שאבן הרגישה היא מכירה!" "כן, לרווחה. דפנה נשמה "כן"
כבר יודע." הוא מוורה... ד"ש "תמסרי לו

"בטח."
לא?" את גרה מולו, מה, "אז

משמאל." "לא,
ו..." חנון שם דירה של זוג. איזה יש מצב, "אין

אנחנו." "זה
"אה... איפה החבר?"

יודעת." "לא
חייכה. ורה

בצרות?" "אתם
בירה לגימת הצטברה  בה שפתה, קצה את וליקקה דפנה חייכה יודעת,"  "לא

שלקחה עקום.
אבל על רועי, חשבה לא והיא מאוחרת היתה השעה שם. המשיכה לשבת היא
ידעה לא היא עם ורה, היה רועי שאולי המחשבה מן נבעתה לרגע איך חשבה כן
הביטה תהיה שלה. היא או בגלל שהיא רצתה שוורה זה מפחד הבגידה, היה האם
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כולם. של היא שוורה וידעה שלה, מהחוטיני שבצבץ נחש של בקעקוע
על ישובה נותרה ודפנה הבאר  את לסגור התחילה ורה  והתרוקן, הלך הפאב

הכיסא ובוהה בניצוצות שעטפו אותה.
הבושם להריח את יכלה שדפנה כך כל קרוב לדפנה, הסמוך הכסא הרימה את ורה

שלה.
שאלה. באה?" "את

במעלה שהחלו מתפשטות קצת את הצמרמורות לעכב אמרה וניסתה היא "כן,"
גופה.

העלייה ברורה היתה לוורה ּוודאי לדפנה גם לפרישמן, הדרך כל דיברו לא הן
וְורה בשקט, דפנה הדליקה סיגריה הלכו הן ורה בסוף הרחוב. דירתה של אל לרגל
כאילו קצה שפתה התחתונה ליקקה את ורה חייכה,  דפנה  אחת.  ממנה שאלה

אל פיה. עשן מהביל לאסוף ממנה
ושאפה קסמים לבנה הוציאה אבקת ורה אחריה. ודפנה נכנסה את הדלת פתחה היא
על התיישבה ורה אחורה. צעד ופסעה נעצרה ואז קרבה, דפנה אליה. תוכנה את
אבקת להשפעת לגמרי נתונה כשהיא בגדייה את מורידה והחלה בסלון הספה
היא גם שרצתה  עד כך כל ממנו והתרגשה הזה בפולחן צפתה דפנה הקסמים. 
הפנטו אביב תל רדיו של ושירי לילה כפתור המערכת על לחצה ורה שם. להיות
לפחד. בלי הכל לטעום רוצה ומחוייכת, שיכורה לעברה צעדה היא דפנה. את
תגיד, והיא היא מה על חשבה לא היא יגידו, מה על חשבה לא היא באותו לילה

רועי. על חשבה לא

העיב שעלה ממנו המחנק הקטן. במטבח יחפות ברגליים המשיכה לעמוד היא
תפוח פיסת בעוד נוגסת אל החלון בסלון כשהיא יחפה צעדה והיא לפתע עליה
היא בטנה. על  עבר קריר  רוח משב הקצרה, הגופייה את  מטה קצת  ומושכת
ונגיסת אותה,  הרגיע תמיד הים  הים. אל  מביטה בסלון,  החלון אדן על  ישבה
היא אמש. לחשוב על לה שוב וגרם בה שהלם את ליבה הקצובה הפעימה התפוח
ונפלו אפה קצה שזלגו על מים מלוחות ייצרו טיפות בים ועיניה מבט עוד העיפה

המלוכלכת. המדרכה על החמישית מהקומה
לקרות, חייב "משהו יגיע, כבר שלה שהסימן והתפללה ובכתה הביטה היא
ופנתה מהחלון קמה לזה, היא כך התכוונה וכל אמרה לעצמה היא להשתנות..."
ברגליים למטבח היא חזרה אותה. והדליקה בודדה והרימה סיגריה הסלון לשולחן
רצתה היא  המתק, את לחוש  רצתה  היא אדום, תפוח  עוד  לה וחתכה יחפות 
של שובל והשאירה התחתונות חניכיה את פצעה מדי אגרסיבית נגיסה להיגאל.
הסיגריה את ושבה למצוץ לפח היא זרקה אותו התפוח. הפנימי של חלקו על דם
היא אותה לרגע. שהבהיל כך כל אדום דם כתם לו נח הפילטר אך על בתאווה,

לחפש נייר. לעבר הסלון ופסעה הסיגריה במאפרה הניחה את
שפתיה רעדה. דפנה מילה. אמר ולא רוגע בחיוך אליה והלך מולה התעורר רועי
הבחין בשפתיה ובבת אחת מולה נעמד הוא הלבן. את השטיח דם ולכלכו נטפו

מנוחה. בחוסר בחלל ומשוטטות אבודות שהבריקו, ובעיניה המדממות
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זה?" "מה העדינות. באצבעותיו הניגר הדם את ואסף התחתונה בשפתה נגע הוא
"מה קרה לך?" רחום. ילדים שאל, כמו רופא

שפתיה פניה, על ששבו לנזול בדמעות שהתמלאו בעיניים גדולות בו הביטה דפנה
אותה אסף תמרורים. רועי בכי לבכות החלה והיא הלבן על השטיח לדמם המשיכו
אותה הרים הוא הזו. גופו ונבלעה אל התחושה הרוגעת בחום חשה היא חיקו. אל
רגליה. בכפות החמות בידיו הוא נגע אל הספה. אותה ונשא שנפלה תינוקת כמו

נאנח. כשהוא אמר יחפה?" הולכת את "שוב
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   271/295 ונייר פרגמנט  נייר על דוכיפת, 2008, טכניקה מעורבת כהן, הלביץ  רותי
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גיל בלי ילדה / תורן צביקה

עיניה בוטה, אדום משוחות שפתיה גיל. בלי ילדה ובאה עולה הרחוב מקצה
עוטה שהיא המרושל לסריג עד יורד החום שערה צרים, אשנבים בתוך מחודדות

הקטן. גופה על
נמוכה ורזה.

איננה ילדה. אבל שכבר אומרות שבליטות שדיה ילדה ובאה מקצה העולם עולה
דומות אינן  להחריד  הצבעוני  הפתח דרך מוציאה שהיא המילים  גיל.  בה  אין

מחדש. להיוולד מאמץ של ממושכת גניחה הן למילים.
והעזה. כיווץ

החדר מזדעזעים אבל קירות הקטן, גופה את מרגיש עליו אינו שהיא יושבת הכסא
לתוך וגם מנוחה. תנוחה גם לעצמה מחפשת שהיא שעה שהיא מוסרת, מהפרטים
רבים, בזה גברים באכזריות פלשו כבר משופשפים ג'ינס במכנסי הארוז הגוף הקטן

שהוא עוד ויותר. למשהו רעבה אותה משאירים זה באו ויצאו, אחר
גיל. בה שאין אמרתי

לאורות מקומן  את פינו החדר  פינות בכל ומחמם רך  אור שהפיצו המנורות 
אינו מצליח שהאור צפופים חלקיקים האויר התמלא כאילו והולכים, מתכהים 
סביב הצנומות, הכתפיים על ויותר יותר סמיכה נעשית והאפלה ביניהם להבליח
עוד מהן כמה ברור ולא בתוכה נעלמות הדקות האצבעות המשוכלות, הרגלים
הולכים שלה אבא ואמא את מתארת כשהיא הכסא את מסעד בחוזקה לופתות

היא. היכן ידעו שלא על מנת טומנת להם שהיא בסבך לאיבוד
יודעת. ואינה סבוכה היא גם עכשו

ושבועות ימים  כמה יודעת אינה היא והלכו, באו מהם כמה יודעת אינה  היא
כדורים בלעה כמה יודעת אינה היא ואבודים, סומים אחריה לחפש הולכים הוריה 
לבלוע את יש בדעתה אם ואפילו ומיוסרת, כאובה מצא אותה ומי בבת אחת
המקומות יודעת. אינה – וחתכים כדורים של יותר גדולה כמות עם לדעת עצמה
הופכים לנקודות זעירות וגוועות הולכות במילים מציינת חייה שהיא והזמנים של
החומה השידה את הספרים, את המדפים עמוסי האויר, את ומכתימות הנאחזות

של החזה. שמאל בצד שבתוכי החדרים ארבעת הכבדה ואת
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לה, יש ועמוסה ארוכה היסטוריה
ילדה ללא גיל.

ילדית, בקלילות מקפצת והולכת, קמה היא ואז
שנותיה, שש עשרה כבד ויקר, השאירה מטען כאילו

רע וידיד. אצל
חרישית, מפזמת רוקדת, קצת היא השביל על

תינשא באויר רגע שבעוד כאילו אפשר
מבראשית. ותתחיל
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חיים / פעמיים בכר-וקנין אורלי

קבע. בשיכון צבא מהקיוסק של חיים לזכרו

ואכן,  שקניתי. הראשונה בבזוקה העתידות לי בשרו כך לירח", 21 תגיע "בגיל
פעורים, מכתשים חשופה, מלאת ירח אדמת על את עצמי מצאתי המיועד בגיל
מטר ובגודל האחר, מן האחד מטר חצי של במרחק מצמרר, בדיוק המעוצבים
היה חזק המשיכה כח מן הירח רוחב. להבדיל חצי מטר על ועומק, וחצי אורך
אומר היה חיים העקום. חיים של בהלוויה רגב, תל הקברות בבית עמדתי וברור.
מקרבת אחד לא אף אנשים, קומץ היה. וכך משלו" בור לפחות אחד מגיע ש"לכל
בשורה העמידו לעיירה. שכרו הגדול במכתש בפולין, שם נשפך הדם כל כי דם
כך נכנס ליער אחר ויד. אחת רגל גורר יצא, ובלילה הגדול לבור וירו. חיים נפל
מאז הוא מפיו. קבוע שנזל וצולע עם חוט של רוק עקום המלחמה, ויצא בסוף
שכנה כל שלו. לקיוסק עד שנמשך הרחוב, כל פני על שלו הסיפור את פיזר
שקבלו היריות כמו הסיפור, מן קטנה יריעה רק קבלה הגינה את להשקות שעמדה
מפי את הסיפור לאט אספתי לאט הבור. מעל אחד, בשורה המשפחה, אחד בני
נשארה ולא עם מקל היה כבר שחיים אחרי מאוחר, רק יותר זה היה אבל השכנות,

אחריו: שקראו השכונה, ילדי על אצטרובלים לזרוק טובה יד לו
"חיים חיים

לשמיים כבר תלך
אל תשכח לזרוק רק

של הקיוסק" תמפתח

סוגר היה באחת שלו. לקיוסק בתשע בדיוק עצמו את גורר היה חיים בוקר כל
מאוכסנים הממתקים היו כל לשש. ארבע בין כך אחר ופותח צהריים  למנוחת
ולשונות עגולים מסטיקים ריגליס, ונחשי גומי סוכריות שקופה, זכוכית בצנצנות
בקופסת הקרטון, מסודרות בשורות מקורית, נשארו באריזה רק הבזוקות חתול.
מחיים הילדים קנו רוב כי לו הרבה ממתקים, היו לא המכסה. שנקרע ממנה אחרי
היה של צצשוולי הרחוב. בקיוסק של השני בקצה חיים צצשווילי, הגרוזיני "השני",
חתיכות שיש של יפה ציפוי מבטון, עם חזק היה מבנה גם והוא גדול, מבחר יותר
ארטיק. אצל כשמלקקים עליו לשבת שאפשר ליד, קטן ספסל אפילו והיה שם
בחוט תתלכלך הצנצנת היא מן סוכרייה לך שכשיוציא לא פחדת צצשווילי חיים
לקנות נגעלו הילדים די רוב בכלל העקום. חיים של קבוע מהפה שנטף הרוק,
של הרכלנית, "המודיעין" נחמה אצל התלונן שהוא עד חיים העקום, של בקיוסק
כל על עזר, לא עם מגבת. גם זה הידיים את יעצה לו לנקות קודם והיא השכונה,

עשרים. מוכר צצשוילי היה מוכר, שחיים היה עגול מסטיק
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גדול יותר קצת קטן, פח שהיה צריף לחלון הקיוסק, קרוב הכי עמדו הבזוקות
רק ראית החלון ליד כילד שכשעמדת כך כסא על יושב היה חיים קבר. מפעמיים
מנמנם היה הזמן במגבת. רב מדי פעם הרוק, שנוגב המשקפיים וחוט הקרחת, את
מיד היה הוא חיים", "חיים בקריאות אותו מעיר והיית לקנות באת ואם בישיבה

המציקים. הילדים על לזרוק אצטרובלים אגר שם הצריף, לרצפת יד מושיט

או צצשוילי הבית, בפתח נתקעת הייתי אגורות עשר שקבלתי פעם כל בהתחלה,
עגול מסטיק לא אף פעם העקום, מחיים בזוקות קניתי תמיד  בסוף פליגלמן?
ממתקים עשו מסיבת ילדי השכונה גם כשכל בלי עטיפה. היה כי זה ריגליס, או
המסטיק של עם החבורה לתוך בשקט חומקת הייתי צצשווילי, של ליד הספסל
בפתח לפני עמדה אחד אחד והכדורים השורה עם שלו השואה כל פליגלמן. חיים
"מודיעין" היתה נחמה שלו. לקיוסק המצ'וקמק אסירה כמו אותי הבית, הוליכה
ממנה, לחמוק כשניסיתי לחיים. גם בדרך חם אותי על תפסה תמיד לי, קורצת
האישה עזר. לא שלום חיים?", זה מיידלה...מה כך, "נו אותי אחר תשאל שלא כדי
כשהילדים קורה בשכונה. מה טוב לבלוש טוב הגינה, משקה את החיים כל הזו

אחרי: קוראים היו הם מפליגלמן מסטיק עם אותי תופסים היו
"לבנה לבנה

חתולה של שכל
העקום חיים אצל
בזוקה" קונה היא

עלי, החלטתי להראות לילדים להשפיע התחיל עם החתולה כל העניין הזה בסוף
העקום. אחרי שכולם מחיים צחוק לעשות יכולה אני וגם לא כזאת חוכמה שזה
כדי לראות איך קרוב מספיק אבל חיים, של הראייה משדה עמדו מספיק רחוק
בעמידת שתיים על ונעמדתי ארבע על הלכתי הקיוסק, לחלון מתחת חומקת אני
הבזוקות. הקרטון של לקופסת מתחת בדיוק הייתי נראית ולא כפופה  צפרדע.
ממנה ולהוריד הבזוקות לעבר אחת יד להגניב כדי חיים של התנומה את ניצלתי
כף היד שלי תפס את התעורר, בדיוק אז חיים השכונה. שורה אחת בשביל כל
אותי ושחרר ראה חיים להתרומם. שנאלצתי עד חזק חזק ומשך היד הטובה עם
שלי אמא אצל שלי. לבית ישר עם המקל שלו וקרטע הקיוסק את סגר היד, את
ונגמרו  מהבור של כולם 21 יצאתי "בגיל התכוונתי לעשות, על מה התלונן הוא
וקצת שקט לא נותנים נאצים למה ילדים אין עתיד, ילדים, אישה, אין אין החיים,
למרות שהיתה מהשכנות כעסה, שלי אמא לבד". שלי עד שהולך לבור פרנסה
והשאיר העבודה את גמר לא חבל שהיטלר מסוימים שבמקרים אמרו, שתמיד
היתה "מודיעין" נחמה  לבור. שמגיעים עד פעמיים לסבול בשביל  כאלה חיים
לתת להיטלר לא כדי מחיים שיקנו לילדים התחננו שתמיד מהקבוצה השנייה,

פעמיים. לנצח

שגנבה", את "היד שאכין ובקשה סכין על הגז חיממה שלי הביתה אמא כשהגעתי
יצאה הגדולה אחותי שלי הצרחות בגלל לעשות. אסור מה העתיד בשביל לסמן
לא בעולם, אחד לנו היטלר שהספיק ואמרה הגז שלי את לאמא סגרה מהחדר,



53 נטוי 9 / תשס"ט / 2009 קו

הבטחתי מחיים. לבקש סליחה אותי ושלחה סטירה נתנה לי היא שניים, צריך
שהוא שבוע החופש שאחרי במגבת, לנגב קודם ממנו שבקשתי אחרי לחיים,
כל את בשכונה אספנו הקיץ כל יפה. יפה הפתעה לו תחכה הקיץ, בסוף לוקח
כל את מהבית הבאנו וגם צצשווילי  של בקיוסק שזרקו  החדשות ה"עתידות"
פלסטיק דבק היה סגור, קניתי והקיוסק חיים כשהגיע החופש של ה"אוספים".
יפה, בשורות יפה חיים הקיוסק של את ציפינו בעתידות המבצע. ופיקדתי על
"מודיעין" של נחמה העטיפות, הבעל מעל מטר מרובע. סרגל, שבע כמו ישרות
היו לקרוא בשביל עוצרים  שהיו האנשים כל קיץ מאותו מבריקה.  בלכה צבע

לו. התחיל ללכת הארטיקים עם גם מלא בזוקות. קונים
כשהתיישבתי בקרסול. אותי תפס חיים הפעם לדרכו. אחד כל התפזרנו הקדיש אחרי
של "הידעת" הירח על אדמת מצאתי שהתעקמה, בכף הרגל הכאב את רגע להפיג
הארץ כדור המרחק של מה "הידעת העתידות. את החליפו כבר מזמן כי בזוקה,

מרחק ירייה. ידעתי, אני שם. כתוב מהירח?" היה
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21/29 נייר  על עט 2009, רישום צב‘, עם ’איש סעדון, מיטל
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 21/29 נייר  על עט הוא דג‘, 2009, רישום ’דג  מיטל סעדון,
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שונאת אותו, שונאת / אני גרין טל

הרהור רגע של היה זה תסרוקת. הכנת לשם ולא ידי, את העזתי להעביר בו פעם
לא מעולם מקובלת. נערה הייתי לא פעם אף לי.." מגיע זה "למה של מהסוג
וארוך חלק שיער עם חייכנית גבוהה, כיתה", "מלכת של לקריטריונים התקרבתי
מימי עוד  חיי. על שחור צל  כמו שם, היה הוא ומתמיד  מאז לישבן. שמגיע 
שערי את בחוזקה מושכות המסרק שיני של צורם כאב לי זכור הרחוקים, הגן
היא בסוף בוקר,  בכל נגדו למלחמה יצאה ממש אמי להסתרק. לא  שמתעקש
רק אחרי קטנה. הייתי לבנה, בה כיסתה את שערי. אז עוד מטפחת נכנעה והניפה
שמה בתום, "אמא למה את שאלתי המטפחת, על אחד שהילדים בגן צחקו יום
מטפחת!" אין "מחר חומות, מרחמות. בעיניים אליי  הביטה אמי מטפחת?" לי
והחליק למקומו שהוחזר קצוות שיער חום, חלקלק, עיניה מבין והסיטה אמרה

עיניה. לבין שוב

היא לסרקו, לנסות במקום  הסמיך. בשערי להילחם לא החליטה  אמי למחרת,
לעשות דבר. עוד לא ניתן הניחה כי עד אשר ידיה, גלגלה ופיזרה בין טלטלה אותו
צעד כל כול, לעיני היה מפוזר שערי תמיד. לגן, אזכור יום באותו ההליכה את
מעל ראשי. ניסיתי לתפוס מאוד קופץ ומשתולל שעשיתי הרגשתי שמשהו קופצני
המדרכה, נוכחתי בצל של דמותי על הראש. הזה, שמקפץ לי על את הליצן אותו
תילי השובב, את לתפוס כדי בחופזה, בו נגעה ידי שערי. הוא הליצן כי לדעת
שזה עיני במו לראות ידי. משכתי קווצת שיער, רציתי כף בתוך נמעכו תלתלים
כשעזבתי ומיד עיני עד מצחי ונסתיימה בין שיער נמתחה קווצת שמקפץ. הוא

סבך התלתלים. לתוך קפצה וחזרה אותה

הייתה  זו נרגשת, הייתי לשער. מבעד ורצתי בנשיקה מאמי נפרדתי לגן,  כשהגעתי
במהירות אותי נשאו רגליי לא יכולתי לעצור, מטפחת. ללא שהייתי ראשונה פעם
הסיטה אותי משראתה הגננת, אך ולהתפאר. להיראות להראות, כדי הגננת, אל
משנפגשתי אבל תגובתה, את  הבנתי לא אז פיה... על  ידה והניחה מבטה את
לכיתה, ידעתי באיחור נכנסתי כאשר א', כיתה של הראשון ביום לה בתגובה דומה
המועדפת עליי והתספורת א', בכיתה שבוע עבר לא צוחקים. ולמה מי לזהות על
התעכבות זמן של נהדר, פחות היה קצוץ אמי בשביל קצוץ, לחלוטין. גם הייתה
לא תספורת קצוץ אל עצמי בהשתקפות בראי המקלחת, כשהבטתי בבוקר... אבל

אל עצמי. הבטתי לא אז כבר המועדפת עליי. הייתה התספורת

ישבה נעמה,  הייתי גבוהה. לפני כי האחרונה בשורה המורה הושיבה אותי  בכיתה ג',
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פשוטה, אני לא היה בעיה החדש הישיבה מקום ממש מולי. שלי, שגרה ברחוב
ומריח זוהר אחר, שהיה לכיוון הוסט שלי המבט להתרכז בשיעורים. הצלחתי לא
והושטתי יד להתאפק הצלחתי לא השלישי, בשיעור כבר יום באותו ריח שמפו.
"איכס, צורם. היה מבטה במהירות, הסתובבה נעמה הזוהרים. המשי חוטי לעבר
מיותר קשות.  בי נזפה המורה במהירות. ידי את החזרתי צעקה. תגעי בי." אל
לא ובטח בית הספר שנות בכל של אחרים, בשערם לגעת לא העזתי שכבר לציין
קצר הכי להסתפר דאגתי אז שלי, הבעיה היה הוא ממנו התעלמתי שלי. בשערי

שאפשר.

לא שלי היו קרועים, הג'ינס החלטתי לא להסתפר. לח' ז' הגדול בין כיתה בחופש
המשתולל שלי, אז מראה השיער המספריים שלא חווה את גזירת משהו לבשתי
אופי לי שיש חזקה, שאני חשבתי  אותי.  הטריד  לא  כבר שיהיה ככל והפרוע
הילדה מצלצלת. סטירה כמו בבומרנג, אלי חזרו האלה והתבגרתי...המחשבות
אני. זאת כאילו אותו והציגה הפוך מטאטא עם הסתובבה בשכבה, מקובלת הכי
בשערותיי, ידי את העברתי תנ"ך, לשיעור להיכנס במקום הדשא על התיישבתי
אצבעותיי, מבין שנמתחו תלתלי תשובה, במקום למה? שאל ולבי לשמיים הבטתי

להישאר. כדי שם שהם לי הבהירו כמו לראשי וחזרו קפצו

ומעלה, משכמו אדם המפקד שלי היה סרטן. גילו אצל אמי לצבא, כשהתגייסתי
ישבנו בתהליך הכימותרפיה. אמי את ללוות בכדי לי להשתחרר ונתן ללבי שהבין
מוללה והיא שיער נותר לא כבר לאמא ואני. אמי נוסף, לטיפול ההמתנה באזור
לאחורי והגיעו תלתלי החומים שקווצותיהן הזהיבו מהשמש, את אצבעותיה בין
היא נראתה לרגע ראשה. על אותן והניחה בשערותיי תפסה חייכה, היא כתפיי. 
"השיער שלה. הוא שערה לרגע שערי נראה כאילו השיער הזה. כל עם בריאה
נותרתי בחדר ההמתנה ושוב בשמה, קרא הרופא יפה". שיער הזה..." אמרה "איזה
בחום אותן כמו עטף כתפיי, את כיסה העבה שערי רק הלבן והמנוכר. בחדר לבד,

נרדמתי. בשערי, של אימא נשאר הריח אותי. ועודד

עצמי. עם אחר במקום ואני אינני כאילו פניי, את כיסה שערי אמא, של בהלוויה
דמעותיי. מראשי ניגבתי את שהסתלסלו יותר בכיתי, ובתלתלים מאוחר רק



נטוי 9 / תשס"ט / 2009 58 קו

טובה באיכות אימג'ים להביא

 100/80 בד  על עצמי, 2008, שמן דיוקן טל,  אתי



59 נטוי 9 / תשס"ט / 2009 קו

 110/80 בד  על 2009, שמן טל, ללא כותרת, אתי
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70/90 בד  על 2008, שמן טל, ללא כותרת, אתי
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 120/90 בד  על 2009, שמן עצמי, דיוקן טל, אתי
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ביטון שירה

*

aְיֹוֵתר הַחֲמOַמַק הcַָבָר זֶה zְׁשּוJה ֶׁשל זkִָרֹון
קֹול הְִׁשִמיעָה הִיא

הfֶַה. הָעֹולָם ִמן ֶׁש`א

ִלחְיֹות. אֶפְָׁשר ִאי מbִַיעַ הwַֹול ּובnַָקֹום ֶׁשpֶnnִּו

הkַֹל kִכְלֹות אַחVֲי
ְׁשנֵינּו kָאן

- הֹווֶה
עAֲיִן.

הlִnִַים אֶת הֶחְזִיר א הfֶַה הlַַיְלָה א,
מֶטִָפיִסiֹות kַּוָנֹות aְִמֹפTׁש לְבhֵַא ְממָאֵן הaַּוָׁשה, Wגֶׁש

- ֹזאת הֵעfְַנּו לַעֲׂשֹות לּו
מַפNְיXים עַצְֵמנּו הָיִינּו

הֲבָנָה. לְִאי
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כולי את / ברזל אמיר

נָכֹון
לָ_ א Jנִיִתי ֵמעֹולָם

זּוג עֲגִיִלים, אֹו ֶׁשמֶׁש ִמְׁשOפֵי
לwַֹולְנֹועַ אֲִפlּו

אֹוָת_ לKָחzְִי א

אֲבָל
הּוא tַעַם אֵי הִַאם
ֵעי[ם אֵלַיִ_ הbִִיעַ

bָׁשּום לַיְלָה aְאְֶמצַע
לָ_ יvִַיבֹות הbִִיׁש יAָיִם ּוִבְׁשzֵי

לָבָן?  aְבַד אֶת ְׁשִפiּותֹו עֲטּופָה
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אשה רשלבך / מנעמי חובב

ִאgָה מַנְעnֵַי
עַל מְֻׁשzִָתים

מָקֹום
וְהֵעְָתרּות.

ְמִחיאֹות kְמֹו
tַkַיִם.
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כותרת ללא רשלבך / חובב

הiַֹום
lִִbיִתי

ֶׁשהnְַחfֵַר
נֹוֵתן הfֵַר

kֹוחֹו
nַaֶסֶר

kְִסימָן

הpֶַאֱחָז
הtֶַלֶא לְמaYֵַה

NYַpַaיִסiּות
ֶׁשל

הpְִַתtָס.

הִַאם
זֶה

ְמאֻחָר?
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יצחקי / נסיכת רסיטל משה

nַkָה חֹוֶתכֶת ִמlִים, zְַעzּוֵעי ,dָאֲה
הnַּוִסיJה הpִַבְלַעַת cְִממַת ּומַצְִמיָתה
הnַַפְִציעָה zְרּופֹות Rפְסַת Wְaִסיטָל,
Tאֵׁשי נְִסיכָה הֲפּוִכים kָפּול, cְיֹוJן
חֲִפיסַת אֱהִים עַל aְצֶלֶם ֶׁשהְֻטaְעּו

kְֶׁשwֻפְסַת tֹוMר עֹולָמֹו tְנֵי Oלָפָיו,
אֲפֵלָה kְִתֵמי צֹועMֶת הbַֻלbְֹלֶת

הpִַכtְָל. dאָׁש]ְa ִמְתgֶַtטֶת צְלִָלית
    

רֹופֵא הְִתיַעַצzְִי ִעם א א, א,
מְַׁשִאיר וַאֲנִי ִטtּול, zְִחlַת ִלפְנֵי

לfְַמַן ֵמֵעבֶר הָעַיִן bַלbְַל עַל הivִַּור אֶת
לfְַמַן ֵמֵעבֶר הzְַרּופָה, ִלבְִליעַת הcַָרּוׁש

סֹובֵל אְָמנָם אֲנִי הcְִַמעָה. ִלנְִׁשיUת הcַָרּוׁש 
א, א, הlֵַב, ִמwlִּוי aְִתפְקּוד tַעַם ִמcֵי
לְנbֵַן zִָמיד ֵמחֲדTָיו יֹוצֵא הָפּו_, הּוא זֶה

ֵעינַי נִפOְחּו kְֶׁשעָצְַמzִי ֶׁשֵעינָיו לcְַיֹוJן Wִסיטָל
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 18/15 תרופות  אריזת על מים רסיטל, 2009, צבעי קובליו,  איריס
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כל היערות אם יצחקי / משה

הiְַעָרֹות kָל אֶת zְְחUָtֶׁש zְַא
אֲ\kָה, aִֻcים ִלְׁשנַת zְְַמcYִוְנ

ִמcOִָׁשים  aְהlִַת אXֲיגֵי עֲטּופָה
ֶׁשYָfמּו  הַחiִַים נַהֲרֹות ְמיaְֵַׁשי

עַכְָׁשו  ְמפlֶַלֶת לְהYַוֹות,  aְעֹוKYיִ_
וְִׂשיִחים, Tְtִחים ֵעִצים, kְָׁשYֵׁשי

bּוף יְֵׁשנִים. ְמעֹוVר לְגֶֶׁשם
 

ָׁשנִים אֲ\kֹות zְְַמcYִpֶׁש zְַא
וְִלגְֹזר ִלפְ[ם עַכְָׁשו נִפKְחַת

זָהָב  אֲנִיצֵי לְמָטָר חּוִטים
tִי_,  אֶת ֶׁשqָכַר ְמcRָׁש  ֵמאXָיג

לְַׂשעTֲה  סְעTָה ּומaִEַיJה ְמפWֶfַת
ֵׁשDים, לְהַחֲיֹות bֵרּוׁש aְטMֶס

ִמְתעֹוXYים Oדּוִמים, עַד יְעָרֹות
aְהXָיחָם ְׂשעָרֹות kְָׁשYֵׁשי

ִמbֶֶׁשם. Yטaָֻה אֲדָמָה נִיחֹוחַ
 

אֵי_ ִלYאֹות ֵעינַיִם עֹוצֵם אֲנִי
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 18/15 אריזת תרופות  על מים צבעי קובליו, mamapedurilo ,2009, קולאז‘ עם  איריס
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מהויות / נאמן אדווה

ומוציא אומר הוא החזייה, את גם לעמוד. ונשארת החולצה את מעליי מקלפת
זרועותיי וכורכת לעמוד אני ממשיכה את החזייה, מורידה סטרילית. מאריזה מחט
את ומדולדל רופס החוצה דוחק עד לטבור אותי שעוטף הג'ינס לשדיי. מסביב
ואני השרפרף על  אחת רגל לשכב. צריכה את בעמידה, אפשר אי  בשרי. מפל
ידיו העטופות בכפפות כפות אלי, מסתובב הוא נייר. מיטה המכוסה מתיישבת על
תשכבי. בתוכי. יהיה שניות מספר שבעוד והארוך החד המתכתי בכלי אוחזות גומי
שמאל, והופך. של בקבוק גפן לפיה צמר הוא מצמיד את זה? רוצה את צד באיזה
לוקח לנשום. לי ואומר על הפטמה הגפן את צמר מעביר הוא שמאל. לי, נדמה
ואני מהנהנת. שפתיים נשיכת מוכנה? לראשי. בצמוד ומניח זרועי השמאלית את
המחט. בהחדרת מתחיל והוא אוחזים את הפטמה בקצם מחוררים מתכת מלקחי

עמוקות. עיניי מותחת ראשי לאחור ונושמת עוצמת אני
הכאב על מתענגת

שלי הכאב
הגוף שלי

וקבעה המידה את לשמוע חיכתה שלא הדקיקה המוכרת התמונות: רצות בראש
ה-עוד פעם שניפרד, או במשקל להוריד – האולטימטום גדולות, מידות שכאן אין
מאחורי שמוסתרות רק משעמום, האריזות הריקות זה המקרר את פותחת את
מידי לילה, אצבע בגרון, משלשלים, הן נזרקות לא רואה כי שאף אחד המיטה

תיאבון... מעכבי תיאבון, מדכאי עיכול, מזרזי
חובש? שאני לפני לראות רוצה את

עוטפים יהלום דמוית עם אבן מתכת עיגול המראה. ונעמדת מול בקיומו נזכרת אני
ואני מאושרת. הפטמה שלי את

להתלבש. ממהרת לא אני אותי. מכסות לא הזרועות עכשיו

.2
הראש רק שחור, בבד  אותי  ועוטף הכיסא את מגביה הוא  שהתיישבתי  לאחר
הוא השיער, את בסירוקו משערי דרך הגב לרצפה. ניגרים מים החוצה. מבצבץ
מנסה עונה, אני הרבה. אותו? גזרת לא זמן כמה סופו. עד להגיע שיוכל כדי כורע
שערות בעוד  בשחור  עטופה דומה כיסא על שישבתי האחרונה בפעם  להיזכר 
הצבעים על בהרבה עולים בשיערו שהצבעים זה של לחסדיו נתונות ראשי
את איך אז המראה. דרך איתי ומדבר מאחורי עומד הוא שלי. הבגדים שבארון
הצידה פוני מדהים לך יהיה וואו, פונינט?  א-סימטרי?  זיגזגים? קצוות? רוצה?

בצדדים. קופצים וקצוות
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פתאום, מה
ייראה, זה לה איך איכפת שבאמת מישהי עם אותי שיבלבל אותו לפני עוצרת אני

הזה, לא חבל? האורך כל האורך! תוריד את כל
בי. נועצת מבטי אני מי שמת. על חבל

קצוות הגזירה. מרים במלאכת המראה ומתחיל מול סנטרי הוא מיישר מאוכזב,
לרצפה אחר מסלולם עוקבת אני השאריות. את הצידה ומעיף ַמְעלָה, גוזר שיער
זה בסך הכול המוכר. לאורכו עד שישוב שיערי חזרה, שיצמחו עד ותוהה כמה זמן

הקצוץ. שיערי את בהלתה למראה אומר לאימא כשאראה צומח, זה שיער,
אענה. היום. דווקא תשאל. היא היום? דווקא

צריכה הייתי זה גדלתי. אבל היום על אל תסתפרי. הכי יפה בך, הדבר זה השיער
להחזיר. שניתן דברים השליטה. יש את לעצמי להחזיר

בלעדיו. חודש לציין אלך מכאן, הדמעות. את בולעת ואני שחורה הופכת הרצפה
של שורות שורות אותנו שם, יקבלו העלמין. ניסע לבית ואז בבית בתפילה נתחיל

ישתוק. ואלון נבכה אנחנו האלון. עץ מול יעמוד הכבוד מסדר ופרחים. שיש

.3
הערבוב חלק. יותר, רך החומר הופך אט אט איך רואה אני המטבח לתנור מעל

קל. הופך
מראה מול התחתונים את  פושטת אני  האמבטיה,  בחדר  החומר פחית עם
ונושפת. הלוהט עם החומר הסכין את מוציאה האסלה. מפשקת. על רגל ומניחה
רותח. עדיין טעות. לגופי. את הלהב אני מצמידה נכונה לי נראית כשהטמפרטורה
לבשר, ומהדקת בד יריעת מצמידה הצריבה, על להקל מנסה קצרות, בנשימות
אוויר מסרבת. חיים משלה, היא ליד למשוך. האצבעות. יודעת שצריך עם מחככת
אחת. בבת ומחליטה שעכשיו עיניים עוצמת משחררת. לא ואני  לריאות נכנס
את שוב למתוח כואב יותר. צריך וזה מהססת, כשמתחיל לכאוב היד אבל מושכת.
שולחת ויעיל. מהיר זאת לא עוצרת לחשוב ועושה אני הפעם מחדש. ולתלוש הבד
של ונקודות  סגול עיגול יש השיער בלי  שבאזור  ורואה הרגליים בין אל מבט 
וכשהכאב ומהירות מכאניות עכשיו הפעולות מחדש. ומתחילה שוב מורחת דם.
תיטרק שהדלת לפני אליו עוד איך כשאגיע המחשבות נודדות. האזור את מקהה
ישא משקלם האוכל בפינת השולחן הרצפה. אל יושלכו והבגדים הרוכסן ייפתח
במיטה הוא יסובב ויעצב מנוחה. ראשי ימצא הלחם שני אנשים ועל ארגז של
יכאב. אני וזה תיעלם הלחות והשלישית זה יתארך, השנייה בפעם אותי כרצונו.
של היגון על עדיף היחד של והכאב הביתה אלך כשנסיים כי שיפסיק, אבקש לא

לבד. היות
וחלקה. ורכה. נעימה. אני למרוט. מה כבר שאין ומוודאת ערוותי על מעבירה יד

אותי. ומריחה נחיריי אל ידי מקרבת חמימה. רטיבות מתפשטת ידי בכף
חמצמצות מתוקה.

ומוצצת. לפה אצבע מכניסה
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ְמֻסְחֶרֶרת ָהִרים ַרֶּכֶבת / שאוב דניאל
רוגני חגי מאנגלית:

ֶׁשאֲנִי tְעִָמים
נִכְסֶפֶת לְהָנִיחַ

                אֶת [אִׁשי עַל
kְאֶחָד, וְטַחַב סֶלַע kְֵתפֶי^,

           bּוִפי חֹוVט 
עַצְמֹו עָלֶי^ אֶת  

aְחְֶמאָה חֲקּוקֹות kְִמlִים
הAָiַיִם zְחּוַׁשת אֶת רֹוצֶה

ּובָָׂשר ְׁשXיXים נֹוְׁשמֹות  
עֹוWגֶת אֲנִי ֶׁשaָהֶם tְעִָמים אֲחֵרֹות

הַנֹוצִָתiֹות לְיCָי^
bּוִפי אֶת zָרֹות

זkִָרֹון   kֹוְתבֹות lַbֵי

מYֶחָק לְִעzִים
ִמְתgֵַtט cָחּוס kְעָנָן

        
וְאָפֵל נָמּו_ ְמUחֵף

ְמטְַׁשֵטׁש Yִאiָה  
אֳפNָים קֹוXEים חֹוזֶה

   ִסיִבים ְמתּוִחים
ְׁשִליטָה חֹונMֶת מzַָנֹות   

    qXּון מַגaְִיר ִאי haִָחֹון
kַאֲֶׁשר נְמֹוגָה zְׁשּוJה

חֹוזXְים עַל יְָׁשנִים cְפּוִסים
מֶסֶר אֵין ִמlִים ֶׁשל    

ִמְתנzֵַק Mֶׁשר

וַאֲוִיר נvִִָתים ֶׁשמֶׁש עַד   
הnַַחְָׁשבָה אֶת מְַׁשNיִטים
ִמְתנbֵַן מַבְהִיק זkִָרֹון ְמִׁשיִבים

מַחֲיִים אֶת הgַָמַיִם   
ֵמחָדָׁש ֶׁשחnְֻמָה KYKְkע

צילום שאוב, דניאל
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נֹועָז רֹוֵטט, נִצְנּוץ
Yגָׁשֹות ְמׁשzִָֻפים ֵמחָדָׁש מvִַית  

ְמסֻחWWְת kUֶבֶת הXָים
הlִּו_ טֹוVד  

ְמעYֵַער מַסְלּול   
וְַתְמXיא zָׁשּוב הִַאם

kְִצtֹור
ִעם ַׁשחַר? ְמׁשlַֻחַת לַחָפְִׁשי   

אֹו kֹה Jרֹוב  ִמkָאן הYַחֵק   
צXְיִכים ִלְמzֹחַ א OָׁשXים  

ִחaּוXים ִצבְעֹונiִִים  
       לְהַפXְיחַ ִמzֹוכָם

הWֶfַם אֶת ְמאDgְַים bּוִפים
Jרֹוב kֹה אֹו הYַחֵק ִמkָאן

             bּוִפי נֹוֵׁשם
ֵעינֶי^ עַל nַaַחְָׁשבָה

ִלי ִסtּור ְמסtְַרֹות   
       ִמlִים לֹובְׁשֹות צּוTה

וcִַָאית, א עֲִלילָה ֶׁשל
ְמסַחWWְת חֲלֹומֹות   

ְמבַלaְֶלֶת ִסיִבים   
יCָי^ וְגּופְ^

ֶׁשlִי חֹוְתִמים אֶת
מָתֹוק מbַָע

ִצבְעֹונִית  zְׁשּוJה
  טָעַם ִמְׁשיִי

          מaַָט חnִַים
ְמִציאּות מַלaְִיׁש cְִמיֹון
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נפשי שאהבה / את נהרי יפית

waְִַׁשzִי,
ּוְמצָאִתיו,

,dְָיָדa אֹוחֵז
dָcיֹוֵׁשב לְִצ

נַפְׁשֹו. ֶׁשאָהֲבָה ֶׁשל זֹו

ִלaִי עַל ֶׁשהָיָה אֶת
אָמzִYַי,
וְהִכְִאיב.

הָאֲבֵדָה Cbֹל
ִמpְֹׂשא. Jֶׁשה הָיָה

cְָמעָה, ֶׁשֵעינִי אֶת
אָסַפzְִי,

zַבְִׁשיל. וְהcOִַחzְִי
זּוג הiַֹונִים אֶת

הִזְמַנzְִי
לָעWֶב

ֶׁשל
מַהaְִיל. kְאֵב וְנִיחֹוחַ טַעַם
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/ אותה נערה סאיג רואן

נָבְטּו א ִמlִים
aִcְרּו, ְׂשפֶָתיהָ Uק

Kל יֹוֵתר ִלְׂש[ף ִסיגYַיָה
הlֵַב. אֶת ִמlְִׂש[ף

הְִׁשpzַָה הrֵַעָר צֶבַע
חָלָב, לaXְַת ִמgֹוקֹולָד
יֹוֵתר מָתֹוק. זֶה אּולַי

סkָֻר itִַkֹות ָׁשלֹוׁש
zֵה, aְכֹוס ָׂשמָה

ְמXירּות הַחiִַים. אֶת ִלְׁשaֹר
ֶׁשהָלְכָה ִלפְנֵי

tָנֶיהָ. עַל ִחiּו_ זUָח
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זאת ובכל / גלוברמן יעל

ּובְכָל ֹזאת                                                             
מַסtְִיק ֶׁשnְִתקVב ִמי מַאֲִמינִים aְכָל אֲנַחְנּו

לְמgֵַׁש  לֹו נֹוְתנִים לָגַעַת aְפָנֵינּו,
ֶׁשnְחkַָה   אֶת הOzִַוָה הiְַָׁשנָה

עַפְעtֵַינּו, הtUnְֵַד אֶת לlֶַבֶד ִמzַחַת
ְמצtִַים aַֹחֶׁש_  ֶׁשiִָסיר                                 

אֶת הָאָבָק ֶׁשpָח עַל ִׂשפzְֹוֵתינּו                           
                

ח אֶת ֵמיְתVי הwַֹול,               וiְְִמַתּ
tְסַנXzְֵים. ְמכֵַוֵן kְמֹו

 
ה לְאַט                                   חֹול ְמכַסֶּ

ֶׁשaְִלaֵנּו, הָאַהֲבֹות חYָבֹות אֶת
נֶעTֱם ְמעַט ְמעַט,                        

ְמעְַמֵעם אֶת הzַַוִים.

ים, zִִלּ י zִלֵּ
לְמּוִסיJה. ְמיַחֲִלים אֲנַחְנּו

פעמיים הנהר אותו הספר מתוך
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/ דור שני  גלוברמן יעל

 

.1
לgַֻלְחָן. יֹוֵׁשב הָיָה א ֶׁשkְִמעַט הִָאיׁש

ְׁשזִיִפים.    עbַֻת לֹו מbִַיָׁשה ה ֶׁשSְaִשי הbִִיעָה הִָאָׁשּ
זֶה הaַַיִת ֶׁשִלי: טֹוב tֹה. aָטּוחַ.                   

צֵל.    עַל נְִׁשעָן אaַָא ִאnָא נְִׁשעֶנֶת עַל אaַָא.
אֶצaְָעֹות Oצֹות עַל tֹוסְִעים לְחXEַי הֵם lַיְלָה בַּ

aְַׁשעֲוָה. wUֹוָתי אֶת מֹוְׁשִחים kַוTְנִים, zְִaלaְֶֹׁשת
חnַָה. ְמֹאד ִמְׁשtָחָה אֲנַחְנּו

לUָגְלַיִם.   הXַצtְָה aֹועWֶת ִמzַחַת
 

aְגַג. מַאֲִמינִים tָחֹות מַאֲִמינִים Nְaירֹות. אֲנַחְנּו
ֵמחָדָׁש. אֲנַחְנּו aֹונִים. Maֹר kָל אֹותֹו ִלבְנֹות צXָי_

לgַֹוֵמר  ֹׁשחַד ּובaַַנְק zַחְֹמֶׁשת יֵׁש הzְַרּופֹות aַאֲרֹון
הbְַבּול.  אֶת לַיְלָה-לַיְלָה, אֹוָתנּו, ֶׁשnַעֲִביר

הXָצtְָה.  אֶת אֹוֵטם הTְtַצֹות, אֶת ֶׁשqֹוֵתם הbַֹפֶר הִיא ְׁשִתיJה
נֹוהֵם:  עָֹמק מgֶַהּו אֲנִי ׁשֹומַעַת

הaַַיִת. ִליסֹודֹות ִמzַחַת יָם iKָם
 
 

.2
יָפָה. וְִאnָא חָזָק אaַָא אַהֲבָה. מָלֵא הfֶַה הaַַיִת

עWֶׂש. ִׁשיר עָלֵינּו יָכֹול ִלכzְֹב הָיָה ין ִּ Yֶbְׁשו
הfֶַה הvַַעַר יַעֲֹזר מָה

הvַַעַר הfֶַה אֶת לְהֹוִלי_ לְאָן
kְֶׁשיbִַיעַ  אֹותֹו אֹוִׁשיב אֵיֹפה

לֶאֱֹכל אzֵֶן לֹו מָה
 
 

פעמיים הנהר אותו הספר מתוך
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מרפא מבית / שירים נבו תלמה

א.

aִלzְִי יָדּועַ. gָzִאֵר ִלזְמַן וְלָכֵן Tגִיׁש אֵיבָר ֶׁשהָֹאזֶן לְ^ אְָמרּו
חiֶַי^ ְׁשנֹות וְֵׁשׁש עַל ְׁשמֹונִים ֶׁשאzַָה וְָׁשבּועֹות יִָמים ּוכְבָר

אֹונְקֹולֹוגִית, bְבXָים, מַחְלJָה ּוְׁשנַיִם, אaYִַָעים aְחCֶר aְִמhְָת^ יֹוֵׁשב
אֶל הvַָלּוב kְֵמהֹות ּונְזִירֹות Nירֹוָתיו ְמעXhְַים ֶׁשwְדֹוִׁשים חֹוִלים aְבֵית

aִלzְִי zֹואֲִמים חֹוִלים aְמcֵַי Tצּועַ הpְִַסיִכי bּופְ^
dאֹוָת לְבָנָה aְִתרּופָה ְמׁשּוחָה ּוְמnAֶמֶת, נְפּוחָה אָזְנְ^

gִַaיXים tָנָיו הnְַגcִָֻלים kְאֵבֵי הkַֹובֵׁש לַחCֶר, ְׁשכֵנְ^ סYֶגֵי ֶׁשל נִינָתֹו הiַָפָה, נָטָָׁשה הִֵביאָה לְ^
הkַָֹחל. הtְִַׁשzָן ִמrְדֹות הִֵביא אֹוָתם

JYNס" הֵן ֶׁש"ִמlִים aְֹתMף ִלְטֹען מְַמִׁשי_ kְֶׁשאzַָה ְמִאירֹות tָנֶי^
ֵמאָז, ֹזאת, יֹוBעַ אzַָה וַהVֲי

נOְִטפָה. יַלְדּוְת^ ֵמאָז
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ב.

bַלlִַbְים kֵס עַל יָׁשּוב Jְׁשרּו יָדָיו הֵם
bּופֹו ֵמעַל aְגָדָיו ִלO[עַ ֶׁשqִpָה לְאַחַר

ִחzּול ְמכqֶַה עYֶוָתֹו
aְעֹוJYיו ׁשֹועֲִטים נְהָרֹות נִלtְָתֹות יָדָיו

הwִַירֹות עַל הָרֹוחֲׁשֹות הpְַמִָלים ֵמאֵימַת זֹוֵעק
הaַֹועֲטֹות VOבֹות לUְגְלָיו

הwַֹוצֵף tִיו זָוiִֹות מַסtְִיגָה aִי הkִִיר א הּוא
עֹורֹו לְמbַַע Jהּו יAָי tַkֹות

עָבָר אֵימַת הְִתמlְַאּו
נְִׁשOפּו fַaְכּוִכית הkֵַהָה ְמֹבעָתֹות tָנִים

זְעJָה צְרּובֹות
ִאlֶמֶת

ג.

חֹולֵם אzַָה מָה עַל
אzַָה ׁשֹוLעַ לְאָן

ִלוXְיCי^ ְמחַלְחֵל kְֶׁשהqַַם
הTָפּוי aְגּופְ^ הVָיNים

לְ^ א aְִמhָה
מַלaְִין עֹוY^ הvַָֹהב

הtַָעּור tִי^ הpֵַאֹון לְאֹור
חְַמצַן ְמעַט aְבwְַׁשֹו ִמְתיaֵַׁש

ִמhַלְֵטל bּופְ^ הwַַר
zֹוהֹות סְִביבָן הpִַפJְחֹות ֵעינֶי^

אֵינְ^ וְׁשּוב
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/ להיפרד לוטן אורה

לְהVָtִד
ְמעַט לָמּות זֶה

לָמּות
ֵמֵעט זֶה לְהVָtִד

ִלזְ[ם אAֵע לּו
ּולְכָאן לְכָאן
ִמpֶnִי ֶׁשiְֻתרּו

חiִַים
הXְtַידֹות אַחVֲי

הnִֵַתים אַחVֲי
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מּות על מילים אמא, / בן-שחר רינה

חֲׂשּוִפים tָנִים
לְא ִאtּור

ְׁשֹחרֹות ֵעינַיִם
חֹוEרֹות

נֹוMבֶת אֱמֶת
לְא וzִּור

מּות. עַל ִמlִים

ְׁשלֵמּות ׁשֹוחWֶת
ִאnָא

ׁשֹולַחַת aְנֹוֶתיהָ
DJימָה

cֹYzִף צCֶק צCֶק
סֹוף.

סּוף ֵמאWֶץ עֹולָה
וְסֶלַע ִמaEַר לְאWֶץ

יְרּוַׁשלְִמית Jָׁשה אֶבֶן ֶׁשל
zְַaלָאָה מַחְזִיJה

aֶאֱמּונָה.
אֵינpֶָה.

ּובqַֹוף
מַחְזִיJה א kְבָר

Oטpַֹות ֵעינַיִם ְׁשzֵי Uק
ֵערֹות א ֵערֹות

חֹוEרֹות
נAֵע. א אֲבֵדָה אֶל

חָצּוב qַaֶלַע _Vְזִכ
סֶלָה. אֵָמן
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 35/30 בד על שמן ללא כותרת, 2003,  נארימן עומרי,
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טובה באיכות אימג'ים להביא

70/40 בד על שמן ,2008 , בתוך הבית  נארימן עומרי, מתוך סדרת –
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/ הדלת אודן ו.ה.
החיפוש מסע מתוך   

 
גלוברמן יעל מאנגלית:

הֶעָנִי  עֲִתידֹו ֶׁשל aְִפְתחdָ עֹובXְים
צַּוֵי הַֹחק,   bֹוTל, zַלְיָנִים, ִחידֹות

OדֹוTנִי    רּוחַ הֹוד מַלְכּוָתa dְמvַָב
ִלצְחֹוק. ׁשֹוִטים ְַם ִyַָה סְמּוק-אַף אֹו שֹוטֶה

 
aְהֶסzְֵר   aָה ְמחtְִַשים ִעם עWֶב הcְַגּוִלים

aְשֹוbֵג,  הכְנִיסָה אֲֶׁשר אְֶתמֹול YNֵעי
ִמסְיֹונֵר, ֶׁשל ִחיּו_ tָנֶיהָ ֶׁשעַל אַלְמָנָה

נַחְשֹול הwֶַצֶף סְִביב הַ`עַ הgַֹואֵג.                   
       

נִפְחַד,  ֵעת ֶׁשaָנּו, kָל אֶת dָנֶגְד נַעֲ[ם
וְנַהֲם עַל לּוחֹוֶתיהָ ֵעת נָמּות;             

הtְִָתחָה  aְעֶצֶם Uק tַעַם, aְִמWOה,

לְאִַליס עֲנNָית הYֶאֲָתה אWֶץ tְלָאֹות    
tָׁשּוט   וְאֲזַי, - מֶׁש הֶַׁשּ ֶׁשtvְִָתה aְאֹור

ִלcְמָעֹות. לָה Yָbמָה ִמcַי, ה ָּ Oטַנ dהְיֹוָתaִ
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35/25 בד על שמן ,2005 כותרת, ללא לוין, אפרת
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 14/21.5 נייר על עפרון בהליכה, 2008, לוין,  אפרת
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14/21.5 נייר על עפרון ,2008 בהליכה, לוין, אפרת
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שירה לכתיבת הסדנת
מבוא / גלוברמן יעל

מתוך הגיעו המשתתפים חיונית ודינאמית במיוחד. הכתיבה סדנת היתה השנה
כאלה של אם עולמם, את לגלות טקסטים שיעשירו גם אלא לכתוב, רק צמא לא
טכניקות עקרונות, הדגמת שהבאתי לשם וידועים פחות, יותר ידועים משוררים
באופן ההתנהלות ניכר היה הדבר חבריהם. של ואם תיבה ואף "טכסיסי" שיטות
הפך המשוב בצורה מרשימה. עמוקים היו וההיענות הסקרנות, הקשב הסדנה: של
התפתח השיח המגיבים. לגבי והן  הכותב לגבי הן  התפתחות, של אמיתי לכלי
בכיתה לערוך גם והתחלנו מהלך, העברנו שני לסמסטר המעבר שעם כזאת במידה

מתקדמים. כלל לסדנת ששמורה בדרך התנסות –

הסטודנטים היתה בפני שהצבתי העיקרית המטרה מתחילים. סדנת הסדנה היא
ולא כאמנות השירה מלאכת לכתיבה: ענייני יחס – כלומר מּודעת. לכתיבה להגיע

אמנות. רק ולא – כאּומנות ואז ריגשית, כהתבטאות
עקרונות ומספר בסיסיים  כלים מספר מהקניית  שנה, כבכל כן,  אם התחלנו,
ודאי לשיר? שיר הופך מה לבדוק: ניסינו למשל, השפה. באותה לדבר כדי יסוד
אמיתי "משורר קוקטו: ז'אן שאמר כפי  גבוהות.  ומלים מסולסל תחביר שלא
למדנו שלו." הורדים את מבשם לא שהגנן כפי ממש פואטי להיות טורח אינו
כלומר במודע, ורק בהן אך להשתמש או מהן, קלישות-לשוניות ולהמנע לזהות
מבחינת מפתיעה הן שתהיה חדשה, אמירה לכלל אותן ולפתח להאמין" להן –
ואיננו "מומצא" השיר אם שגם להבנה הוביל הדבר הניסוח. מבחינת והן הרעיון
לאמת נאמנה להיות צריכה הכתיבה במציאות, שנחווה רגש או ארוע על מספר
מּור, מריאן האמריקאית המשוררת את פה לצטט מתפתה אני השיר. של זו –
קרפדות בהם שיש דימיוניים גנים יצירת של האמנות היא "שירה שכתבה:
ולמדנו ושל מישלב לשון, רעיון של ורצף אינטגרליות אמיתיות..." עבדנו על
את החוק מנוע. תרגלנו של חלקיו כל את בודק שמכונאי ממש כפי לבדוק דימוי
הן מילוליות בשיר, תמונות ביצירת ליישמו ונסינו תראה" "אל תסביר, הפואטי
באמצעות קונקרטיים. השימוש בפרטים והן בעזרת ומטאפורה דימוי באמצעות
וללמוד הכתיבה אחר תהליכי להתחקות ניסינו שירים נבחרים של והרכבה פירוק

עשה-את-זה." "איך אם התכוון המשורר" כי "לְמה רק לא מהם

בשירה הסטודנטים שגילו העניין היה זו שנה של בסדנה ביותר היפה הדבר אבל
שהצגתי טקסט כל  על הסתערו שבה וההתלהבות והסקרנות חבריהם  שכתבו
עם - דיאלוג של תמיד סוג הוא השיר ריק: בחלל לא נכתבת שירה שכן בפניהם.

אחרים. שכתבו טקסטים ועם העולם,
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שנגמר זמן / מראלי אסנת

הֶחְִׁשי_ kְבָר kְֶׁשaַחּוץ kָאן, הpִֵה
לְִאhֹו ֶׁשcָעַ_ יֹום עֹוד kְמֹו וְנYִאֶה

ptִָה ְמחtֶֶַׂשת cְמָמָה, ְמחtֶֶַׂשת
ׁשּוב. ^ְa לְהַחְזִיק

aְֵעינַיִם tְקּוחֹות, tַcֶי^ ִלגְֹמעַ
nֵgֵֶעבֶר, מַה אֶל ִלצְל
ִלי. א אַ_ הkֻnַָר אֶל
ֶׁשlֹו לfְַמַן לְהְִתמkֵַר

ֶׁשlִי. אֶת מָחַק ֶׁשkְִאlּו
cַק, Wגַע עֹוד וְהpִֵה אֲנִי,

יֹוֶׁשבֶת, ptִַaָה cְמּומָה
הiַֹום ֵמֹעמֶס ֵעינַי kְבֵדֹות אַ_

אַחֲרֹון. אֹור ִלי ְמכaַֹות
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ילדותי / מסעות וייס ניר

ָׁשטָה. kְִאlּו הָיְָתה סְִפינָה ֶׁשUק יַלְדּוִתי
aְחֹולֹות הfְַמַן, נְטּוִעים ְמׁשֹוטַי

יֶלֶד. ֶׁשל Aָiַaיִם kְבDֵים
לְהַפְִליג, Tִציִתי nַkָה

הYֶnַחָק, אֶל Dְaְמיֹונִי נִסְחַף
חֲלֹום. ֶׁשל lִַbים cְִמעֹוַתי

נֶעֱלֶמֶת ֶׁשמֶׁש WMן סְִפינִָתי,
kֹוכָב, וַעֲצֵי עֲנָנִים aֵין ִאiֵי

הgַָנִים. ִמְתעְַמעֶמֶת ִעם
- יֶלֶד kְבָר אֵינpִֶי

aְגaִַי, הgֶַמֶׁש
kְֵתִפי, עַל tֹועֲִמים הnְַׁשֹוִטים

לַהַפְלָגָה. מּוכָנָה סְִפינִָתי
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ירח וייס / צל ניר

הgֶַמֶׁש, אֶת מַסzְִירֹות tָנָיו
ִמtָנַי. נֶעֱלַם dTוְאֹו

ֵמאֶמֶׁש, יVָחַ ֶׁשל טּוב אֹורֹו
צְעAָי. aְאַחֲרֹון אֹוחֵז עֹוpCּו kִי
- nִַaגaְַעַת ִצlֹו ִמסzֵzְַר עֹוד

נֹוגַעַת אֵינpֶָה הgֶַמֶׁש aֹו nַaָקֹום
ְמִאירֹות. ּופָנָיו ִאיׁש עֹוֵמד
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דיוקן עצמי, 2008   אליוט ג‘ייקובס,
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  The Jacobs, 2008 ג‘ייקובס, אליוט



נטוי 9 / תשס"ט / 2009 94 קו

ועכשיו כאן / וייס ניר

Jטָן. _ָk kָל
ִלנcRְָה אַחַת, ִמצְטְַמצֵם הkַֹל

נcRְַת הaַnַָט.
- סֹוחֶפֶת אֹוִתי הָרּוחַ

וְעַכְָׁשו kָאן
הָעֹולָם אֶל מaִַיִטים וֶאֱהִים אֲנִי Uק

נcRְָה. dֵמאֹוָת
אֶת הztִַּוי, ׁשֹוֵמעַ - אֲנִי aָרּוחַ

aָאֲוִיר, נֶאֱחַז - aָאֱמּונָה
הָאWָץ הnַֻבְטַחַת אֶל ִמְתVJב
הXָאׁשֹונָה. tַaַעַם אָז, kְמֹו
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נדודי שינה / זקס נתן

הgְַכֵנָה ִמtYnִֶסֶת אֹור aֹוהֵק
הvַָפּוף חlַֹונֵנּו aְִתXיס יָפֶה נְִׁשaַר

ֹזהַר ֶׁשל נְקּודֹות ּוֵמנִיחַ
aַֹחֶׁש_.

הrְַמָאִלי, הaְַגDָים אֲרֹון עַל אַחַת
,_ָlֶׁש

הfְַרּוJה הqְַגlָֻה _ֵaYַb עַל ְׁשנiִָה
הcֶַלֶת, לְיַד aְִחtָזֹון
,_ֵtַא עַל הgְִַליִׁשית
הָעֲצּומֹות. ֵעינַיִ_ aֵין
הָאֹור אֶת אֲנִי רֹואֶה

,_ָa Uק ֶׁשpֹוגֵעַ
נְִׁשימֹוַתיִ_, לְהִבְהּוב aַעDֲינּות ּומOִַׁשיב

סֹוVק aָאֲפֵלָה 
אֹור נcRְַת אַחַר

אַחWֶת.
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/ הצוף גלב מיכל

 
kְמֹו cְבֹוTה לְִפYחֹו                     

הtzַַּוז  ֵעץ ֶׁשל
הָאַבJְנִים, ְמפWֶfַת אֶת אֲנִי

נֹוֶתנֶת וְלֹוKחַת
.^nְּוִמ לְ^

ִמUֶtח לְפUֶח יֹוֵתר                           
טֹועֶמֶת ִמvּופְ^.

אֲנִי רֹוצָה אֹוְת^         
ִלי ְמחkֶַה

אַהֲבָה, הXnֵַיחַ cYַtַaֵס
ְמUפWְפֶת aֵין עִָלים לְבָנִים                                          

אֹוְת^, לAָעַת
אֹוִתי. לAָעַת
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2008 נייר, מגזרת מקש‘, זהב ’לטוות סדרת מתוך כחלון, מורן
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2008 נייר, מגזרת זהב מקש, לטוות עברו? אלבו?, כחלון? מורן
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פורחים / כוכבים אל לוי בת

aַחּוץ kֹוכִָבים
יָ[ק–עַד. מָסָ_ עַל

אֶצaְַע; kָאן, aְמYֶחַק
tַעַם, ֵמאֵי bְדֹוִלים

וְ\cִים,
Vיחָנiִִים tְִתאֹום.                      

Uעַד nַaָסָ_, 
Oטpַָה. ִצtֹור הgִַָביט עַל זְנַב

נֹופֵל, הkַֹוכָב א
Uק Kד cNָה.               
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/ יומן דוד שירה
                                                                                                        

                                                          

עֲיֵפֹות.    ִצXֳtים עֲלֵיהֶם נֹוחֲתֹות חְַׁשמַל ׁשּורֹוָתיו הֵן חּוֵטי
aְ[אִׁשי, סִָמי_ aַאֲוִיר אַחֲרֹונִים cֹואֹות aְכֹוחֹות

נqִּוִחים. סְבַ_ חֹוצֹות
aְעbYֶָה, נִפzְִָחים tַcָיו

לְָתפְסָן. aָרּוחַ ְמUְׁשYִׁשים

iַaָד  ֵעט ִעם מַחְַׁשבzְִי יֹוCWת ִמnְרֹוֵמי
סְדּורֹות,   ׁשּורֹות עַל ִצtֹור לְהָנִיחַ Uגְלֵי

טֶלֶפֹון אֹו aְחּוֵטי חְַׁשמַל, לְהֵאָחֵז
gַָaמַיִם, יְָׁשXים הtְַרּוִׂשים

הnִַנְחָת הkֻnַָר. אֶל הzַָׁשּוׁש bּוִפי לְהcֵַק

[אִׁשי ִמzֹו_ ִמְתנwְַזֹות ִצXֳtים
יְָׁשרֹות. ׁשּורֹות עַל ִמְתהcְַקֹות Uגְלֵיהֶן
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להקפאה / רגע דוד שירה

לUְגְלַי הpַֹוף ְמאֹוד. ִלי Kר
tְרּוָׂשה. Wְkֶׁשת

.dאָתTOִל מּוכָנָה אֲנִי
aְפָנַי רֹועCֶת הָרּוחַ

לbְַבָהִים. ִמְתמqֵַר מaִַָטי
אֶגְרֹוף, עַל ְׂשפַָתיִם הֲדּוקֹות

kָבֵד, bּוף
Yפּויִים. ְׁשXיXים

אַחUֲי הnְַמַהֲרֹות הvַּוק אַבְנֵי
Eaִמָמָה, יaִָלְמּו עֹוד

מָחָר kְבָר
חָדָׁש. טַחַב עֲלֵיהֶן יaRְַע
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2008 נייר, על מים חמורים, עפרון וצבע שלן, יסמין
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2008 נייר, על מים וצבע עפרון בית, שלן, יסמין
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תאוה יסורי / עופר ללי ענבר

ִלaִי נָתּון לְאַחֵר,               
זTָה. aְאWֶץ ִמסzְֹופֵף

נְִׁשימֹוַתי Tחֹוק, אֶת ׁשֹולַחַת אֲנִי
יvִַילֵנִי. cְִמיֹונִי אּולַי

סֹודֹוַתי, kָל אֶת אֵלַי אֲנִי ׁשֹואֶפֶת
אlֵֶה ֶׁשTִציִתי לְסtֵַר.          

ּוְמנkָֻר ֵעץ זָר חiַָה לְצַד אֲנִי
אַחֵר. ֶׁשל aְנַפְׁשֹו Jׁשּור וְִלaִי

aְחiַַי, aְגּוִפי, ^zְאֵר ִאgֶָא אּולַי
zְׁשּוJִתי אֶת יַעSֲר א cָבָר אַ_

aִי:     וְא יbYִַיעַ אֶת הWָטֶט הָעֹובֵר
הֹולֵ_, kְֶׁשאzַָה bַם
חֹוזֵר, kְֶׁשאzַָה bַם

הָאַחֵר. ֶׁשל ְׁשמֹו אֶת aִי זֹוֵעק cִָמי
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הזהירות על / סעדון רונית
 

._ָk kָל צְֵמאָה אֲנִי
הpַֹוף ְמנַצְנֵץ לUְגְלַי  

ִלYִסיִסים.    kְמֹו kֹוס ְׁשבּוTה
אֶבֶן aְכָל נִפְצַעַת יְחֵפֹות, Uְaגְלַיִם יֹוCWת

לָלֶכֶת. ּומְַמִׁשיכָה
._Wֶc ֶֶׂשתtְַמח אֲנִי

bְדֹולֹות, מַיִם ַׂשiwִֹות אֹוחֶזֶת יAָי aְִׁשzֵי
ׁשֹומWֶת.                                                                             

ֵמאָז חָלְפּו ָׁשנִים aUֹות -          
נְִׁשkְחָה _Wֶcֶַׁשה אַף

א. הfְַהִירּות
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צבע הדפסת ציור‘, 2007, ’פינת סדרת כותרת‘ מתוך ’ללא תמיר,  ניצן
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צבע הדפסת ציור‘, 2007, ’פינת סדרת כותרת‘ מתוך ’ללא תמיר,  ניצן
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יואב / החלומות  של רענן גיל

יואב. זה
בעיר גר יואב ורבע. חמש בן כבר הוא והיום יומולדת לו היה חודשים שלושה לפני
לכיתה שהולכת הגדולה נועה ואחותו עמוס אבא יעל, עם אמא ביחד בגליל קטנה
יואב, מהבית של רואים שלא ומה ופרחים. וחורש הר רואים יואב מהבית של ב'.

בעצמו. חולם יואב
על כדורגל לשחק אוהב הוא הצהריים ואחר "מרגנית" לגן הולך יואב בוקר כל
בחורף הוא שלו, טוב עידו, החבר הכי מהשכונה, לבקר את הילדים הדשא עם
שאבא אוהב הכי הוא השינה  ולפני  קר,  אבטיח  לאכול  ובקיץ  חם שוקו אוהב

לו סיפורים. מקריא

ונתנה לאור התריס את יואב, פתחה של נכנסה לחדר אמא ראשון יום בבוקר 
יואב. את ולהעיר פנימה להיכנס החמים השמש

אמא. טוב יואבי" אמרה "בוקר
קצת" אני חולם עוד אותן. "רגע אמא, ועצם עיניו ומיד שב מצמץ ופקח את יואב

עצומות. עדיין כשעיניו המיטה על והתיישב אמר
אמא. שאלה חולם? משהו נחמד?" אתה מה "על

אותי שאלה מהן ואחת פרות שתי יש החרוב לעץ מתחת ובחצר בגן שאני "חלמתי
אני רוצה שוקו." אם

לחלום הן לך שהתגנבו "הפרות האלו אמא. מאוד," אמרה נחמד חלום "זה באמת
וסבתא." סבא של בקיבוץ מהרפת הפרות ודאי

יואב. שאל אתמול?" שראינו "אלו
במשך שראינו דברים שלנו  בחלומות מופיעים "לפעמים אמא.  אמרה "בדיוק,"

היום."

היא לגן אותו ללכת כדי להעיר המיטה של יואב נגשה אל שני כשאמא יום בבוקר
מוטרד. ומעט מבט עצוב פניו על ראתה

לא מוצא החלום שהיום לי "נדמה ללחיו, ונשקה אמא אמרה יואבי" "בוקר טוב
רע?" חלום חלמת בעיניך, חן

הילדים בגן שכל "חלמתי ואמר: החלום שרידי את סילק עיניו, את יואב שפשף
שלי." טוב הכי עידו, החבר אפילו איתי. לשחק רוצה אחד לא ואף עלי צוחקים

נעים," לא חלום ראשו. "זה באמת את וליטפה המיטה ליד יואב על התיישבה אמא
לא שאנחנו דברים אותנו, שמפחידים דברים על חולמים אנחנו "לפעמים אמרה.

חלום," רק לדאוג, זה מה אין לך באמת שיקרו, אבל רוצים
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משהו מתחת ער מחפש יואב מצאה את נכסה לחדר, שלישי כשאמא בבוקר יום
מאוכזב. לאמא דבר" אמר על שום לא חלמתי "הלילה לכרית.

את זוכרים אנחנו תמיד לא "אבל  אמא, הסבירה חולמים,"  אנחנו לילה "בכל
שלנו". החלומות

מצליח אבל לא משהו, חלם שהוא זוכר שהוא לאמא יואב אמר יום רביעי בבוקר
היה בחלום. להיזכר מה

להתעורר." רציתי לא נחמד, כי היה חלום שזה בטוח אני "אבל

אחרי שאמא גם ישן עצמו את עשה הוא לגן. לקום רצה לא יואב חמישי בבוקר יום
אחרי החדר. את השמש הציף ואור התריס את טוב ופתחה בבוקר אותו ברכה
לי את מוותרת "חלמתי שהיום ואמר: עיניו את פקח באף הוא דגדגה אותו שאמא
ואנחנו באים אבא ונועה וגם לים נוסעים אנחנו זה לגן. ובמקום הולך לא ושאני
ולוקחים אותו קטן כלבים מוצאים גור אנחנו גלידה. ואז ואוכלים עושים פיקניק

מצוין." שם וכולם חושבים שזה טוטו מציע שיקראו לו ואני אתנו
היית רוצה לאמץ כמה יודעת ואני כיף, זה "פיקניק אמא. אמרה "חלום מאוד יפה,"
לנו באמת. שיקרו רוצים מאוד שהיינו דברים על חולמים אנחנו כלבלב, לפעמים
הספר. לבית לעבודה ונועה אמא ואבא הולכים לגן, צריך ללכת אתה היום אבל

לים." לנסוע נוכל וכולנו שבת יום מחרתיים אבל

ביחד הלכו ושלושתם הספר מבית ואת נועה מהגן יואב את אספה אמא בצהריים
שבת. לכבוד קניות לערוך העיר שבמרכז הגדול לסופר

להם שבא מה קונים כל והם המדפים בין נועה עם מטייל חלם שהוא יואב בלילה
וממתקים. שוקולד המון וזוללים

בגלל "זה בעצמו:  לה והסביר  החלום את  לאמא סיפר הוא  בבוקר שישי  ביום
את תמיד ממתקים ולא לי שתקני רוצה תמיד שאני ובגלל הלכנו לסופר שאתמול

מסכימה."

אל התעורר, נכנס כשלבסוף מאוחרת. שעה עד לישון ליואב אמא הניחה בשבת
מעט מנומנם. המטבח

פרע ואבא אותו הקפה וחיבקה ספל את מידה אמא, הניחה אמרה טוב," "בוקר
לידו. עבר כשיואב שערו את

עומד שאני  חלמתי ארוך. נורא חלום חלמתי "הלילה יואב. אמר טוב," "בוקר 
ענקיות עיניים עם בצבע ירוק פתאום יצור מוזר עפיפון ואז ומעיף הר ראש על
אם אני אותי ושואל מתוק גפן צמר בידו מחזיק הירוק היצור עלי. עומד ומסתכל
פורח, אני אנחנו עפים בכדור ופתאום וטעים. מתוק ואני אוכל וזה רוצה חתיכה.
צומחות רואים שלמטה אנחנו ואז הנוף על מלמעלה הירוק, מסתכלים והיצור
חבר נהיה עידו, הירוק פתאום צבעים. ואז היצור בכל מיני פטריות ענקיות מלא
פורח לכדור מתחת שעובר  ענן על הפורח מהכדור קופצים ושנינו  מהגן, שלי
עם כדור ענקי כדורגל לשחק התחלנו למטה כשהגענו למטה. וטסים איתו בחזרה
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ונבח על והוא היה שם אימא? זוכרת חמישי, ביום הכלבלב שאימצנו וגם טוטו,
בין השיחים חשוך היה אבל שם, מסתתר מה לראות הלכנו ואני השיחים. עידו
וראיתי ביחד אליה נכנסנו ואני וטוטו חללית ראינו פתאום פחד, קצת ועידו
את מה על אמא, התעוררתי. פתאום אז להמריא כשרציתי ובדיוק נעלם שעידו

חושבת החלום הזה?"
החלומות לפעמים  יואב. יודעת  לא  "אני אמרה:  ולבסוף  וחשבה חשבה  אמא
שלהם. הפירוש מה לדעת אפשר תמיד ולא מוזרים או מפחידים לפעמים נעימים,

יכול להבין אותם." אותם בעצמו מי שחולם ולפעמים רק
ממתקים גם יש הכל, שבחלום הזה לי "נראה מהורהר ולבסוף אמר: ישב יואב
שנורא זה על גם חלליות, וגם עידו לשחק עם אוהב שאני כדורגל גם אוהב, שאני
כלב לגדל רוצה שאני כמה יודעת את כלב, לנו שיהיה וגם לעוף, לדעת רוצה הייתי

היה בחלום" זה וגם קצת, רק אבל מהחושך, מפחד קצת שאני על זה וגם
שאל אבא. הירוק?" והיצור הפטריות? "ומה אומרות

לים, נלך עכשיו אבל לחשוב. זה אני עוד צריך "על יואב. אמר יודע," לא "אני
הבטיחה." אמא

תלבש כל החלום. לך את שתספיק לך, רק "חיכינו אמא. שום בעיה," אמרה "אין
ים." בגד

גם חלומות "ולפעמים ובכף. בדלי בידו ומחזיק ים בגד לבוש וחזר לחדר רץ יואב
וחייך. אמר מתגשמים,"
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צבע הדפסת ,2007 ציור‘, ’פינת סדרת מתוך כותרת‘ ’ללא תמיר, ניצן
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דיגיטאלית מדיה ,2009 כותרת, ללא ג‘ייקובס, אליוט
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דיגיטאלית מדיה ,2009 כותרת, ללא ג‘ייקובס, אליוט



נטוי 9 / תשס"ט / 2009 114 קו

דרור עמית

*

aִירּוָׁשלַיִם אֱהִים ִלהְיֹות Kל א
הzַַיִל חּוֵטי ִמkָל לְהfִָהֵר צXָי_ kִי

חֹוָתם הְַמחtְִַׂשים חֲפּוXים ִמaֹורֹות
לְׁשֹונֹות aְאֶלֶף ּולְזַהֹות

וְעֹולָם. סֹוף הlִnִַים אֶת

aִירּוָׁשלַיִם נְִמצָא אֱהִים ִאם
Mבַע. _Wֶc kָאן ׁשֹוכֵן וcַַאי אֵינֹו הּוא
הgַָמַיִם אֶת cֹוXOים הkְַנִֵסiֹות צXְיחֵי

kְאַלְפֵי ְׁשמָׁשֹות ְמסַנְוWֶת זָהָב tkִַת
מֹונiִֹות וְנָהָגֵי הnְִַתlַtְִלים וְסֹוחXֲים ּוְׁשאֹון

ִמgַלְוָתֹו. אֹותֹו מֹוִציִאים וcַַאי

aִירּוָׁשלַיִם לְִבwּור מbִַיעַ kְֶׁשאֲנִי אַ_
נְִמצָא. zִָמיד הּוא

הaEnִַָר aְנֹופֵי נִבְלָעֹות aֶטֹון וְחֹומֹות
ִלזְִמירֹות הֹופֵ_ הnְִַתlַtְִלים ּוְׁשאֹון

._]ְa הָאֲוִיר אֶת מYִַעיDים kְנִֵסiֹות ּופַעֲמֹונֵי
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/ מולדת  לסטר נעמה

מַלkְִי אִָבי,
נַפְִׁשי אֶסaְֹל א

aִי הbַֹועWֶת
kִלְיֹוַתי aֹוגְדָנiִֹות

עֲטּויָה מqֵַכֹות aַחֲצֵרֹות אֲפfֵַז

אֱמֶת נַפְִׁשי aִי אָחֲזָה
ִעיXי ׁשֹוְמVי אֲפָפּונִי
ֵעי\nָה zּוגָה aְחֶלNְי

הָאֲטּומָה וְצַעJֲִתי

bְַעbּוִעים aֵיִתי, אֲֶׁשר יAָע
וְִכלְִאי aְעֹוכUְי

אEַמַת CSׁש אֶל
ִצְמאֹונִי לְהYַוֹות

אַהֲבָה ּומkַֻת ְׁשבּוTה,
אָשּובָה נַפְִׁשי אֶל

ּובgֵַנִית,
עֹולִָמים ְמנּוחַת dJְחֵיa אָנּוחַ
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יואב פרנס

*

kֹל ֵמת אֵם
OבXָים אEַמַת

אֵיבָר לְכָל הִיא נֶמֶק

aְיCָיהָ, צְִמיגiִֹות             
zִבְחַׁש kַף

זָכָר לְבֵן

ִציץ ֵעת kָל
יִנaְֹט יָ[ק

הֶעָבֹות Uְaגְלֶיהָ
אֲנָחֹות הִיא zְזnֵַר
kֹה מַר bֹוTל עַל

ִמEַׁשן ִמqְִביבָה
טּוב kָל

zְכlֶַה  הִיא, zְחqֵַל         
dTְבֹוa

Tקּוב aָָׂשר
zְבgֵַל bָדֹול הִיא ִסיר

יbִַיעּו ֵעת
הָאֹוYִחים

נfִֹוNים נִָכים ֵׁשבֶט
Nzָים מַחֲנָק Uחֲֵמי

Yַaזֶל מַעֲצֹור
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יואב פרנס

*

ְׁשִאיפָה עֲמwָֻה וְכֵָעת
aְאָבָק ִמְתמlֵַא bְרֹונִי
Xצtְָה עַל מpָֻח Tאִׁשי

עָבֵׁש
bְדּוִמים Tאִׁשים אַלְפֵי aֵין

Vְaאִׁשית צַּוָאXי הkִַqַין ִחzְכָה
וUְגְלַי

Uגְלַי? הֵן הֵיכָן
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צילום כותרת, 2008, צור, ללא  נמרוד
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צילום ,2008 כותרת, ללא צור, נמרוד
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צילום ,2008 כותרת, ללא צור, נמרוד
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/ ג'וני מירב טל

לַחֲמֹו יִָביא aְנַפְׁשֹו לֶעָפָר, וְסֹופֹו ֵמעָפָר יְסֹודֹו אָדָם ..."
הpְִַׁשaָר מָׁשּול kַחWֶס

יָבֵׁש kְחִָציר
נֹובֵל ּוכְִציץ
עֹובֵר ּוכְצֵל
kָלָה וְכַעֲנַן

נֹוֶׁשבֶת ּוכְרּוחַ
tֹוVחַ וְאָבָק

וְכַחֲלֹום יָעּוף..." 
הכיפורים) ראש השנה ויום תוקף", מתוך תפילת ("ונתנה

הייתה קשה עלי. השינה ההוא בלילה גם וכמו בכל לילה
ג'וני לביני. בין שהפריד הדשא את חציתי יבשות ושפתיים בעיניים אדומות

אל תוכי שאפתי המתפוררת, דירתו דלת על לנקוש ליד שהסכמתי שנייה לפני
הלילה יהיה הזה שהלילה והתפללתי ולח דחוס אוויר של מבוטלת לא כמות

עזרה. ממנו מבקשת אני בו האחרון
אותו, חשק לפתות איזה בי התעורר ומיד אפורים בתחתונים את הדלת פתח ג'וני

שרפו. והעיניים מדי מותש היה הגוף אבל
ישבנו הגדול, את הגוף לחבק ידיים פרס ג'וני היטב, את הטקס הכרנו כבר שנינו
לדירה חזרתי אני התלבש שהוא ובזמן נייד וטייפ דיסקים כמה אספנו לסיגריה,

לשמיכה. מתחת עירומה לו וחיכיתי שלי
בא. והוא

צלקות ושלוש ארבעים לו יש לזהות את זה בצ'יק. אפשר מיוחד, משהו הוא ג'וני
שהוא לא וזה שמאל, יד היו חתכים שעשה בעצמו על שפעם ומדויקות עצובות

לו הרבה... שיכאב רצה פשוט הוא למות באמת, רצה
כאב. בכלל לא אבל

עושה הייתי שתמיד (למרות לא האמנתי בכלל אני אבל אמר, הוא לפחות ככה
ווווואו). בהתפעלות קוראת ואחר פעורות עיניים עם אמין פרצוף

לו שאין מסביר הוא ותמיד היו לו לא מעולם אין ואחים אבא גם אימא, אין לג'וני
מידי. עצמו ולפעמים גם זה יותר באיש, יש לו את צורך

אהב אותי. ג'וני לא
היית תמיד זאת ובכל ידידה, אוהב שידיד כמו לא גם אישה, אוהב שגבר כמו לא
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סיגריה מבקש למענו, דק שקצצתי במיוחד אוכל סלט אצלי, אותו למצוא יכול
או החשבון, על אותי וממסטל כסף בנייר חום ממיס נגמרו, מזמן כבר שלו כי
עד המסוכסכים ותלתלי גבי פניי, את מלטף המצולקת ובידו לצידי שוכב בלילה,

שאירדם.
טוב מצב רוח לו שהיה ובימים לא הבנתי פעם שאף בשפה שירים שר לי ג'וני
מצחיק לי קטנות שעשו מיני הפתעות כל קונה לי או את הבית לי מנקה היה

בעיניים.
אותי... אוהב לא שג'וני על מצטערת הייתי לפעמים

הצלקות ארבעים ושלוש את מנשקת לדמיין איך אני מצליחה בהם הייתי רגעים היו
ג'וני להן הנשיקות ושלוש ארבעים כל את לנשק מסיימת כשאני ואיך ידו... של
מיליוני מתוכם מתעופפים דם ובמקום נפערים הישנים החתכים כך, כל זקוק
צוחק שפתיו של והורוד פליאה מרוב מבריק עיניו של והשחור צבעוניים פרפרים

ואמיתי. רך תינוקות צחוק
אל מחוברת שלי, זרה במיטה שהרגשתי וכמה כך כל לידי צמוד שכב ג'וני בלילות

פיתוי. או לריצוי ניתן בלתי שהיה העור אל שלו, והשזוף החלק העור
נרדם. היה לא פעם אף הוא

רק איתי לחלוק הסכים אבל הוא רק קצת, שישן איתי, מתחננת הייתי לפעמים
פחות. לא יותר, - לא קצרים  הרדמות רגעי

במאוזן לא אותו, לפצח אפשר אי חיי, של בתשבץ פתורה לא הגדרה הוא ג'וני
כשהייתי כעס לא פעם אף איתו... הוא טוב לי שהוא היה איך אבל במאונך... ולא
על אותו לנשק לי הסכים תמיד הוא ישן, מאהב של בשם לו וקוראת מתבלבלת
יותר יבש, מחציר יותר להרגיש לי נתן הוא אחרים, עם ולהזדיין והבטן השפתיים

האלו. בחיים חולף מצל
את זה? עשה איך הוא
יודעת... והייתי הלוואי

לא פעם הוא אף התפעלות מעורר ובאופן בדיוק, שנים בשלוש צעיר ממני ג'וני
מישהו איזה שיש תמיד היה ניראה זאת ובכל אני האמנתי בהם בכוחות האמין

מוסברת. לא בקנאות עליו ששומר למעלה שם
ירח חולי רחוב חתולי כמה למעט ובלילה חשוכה ג'וני של שהדירה ימים כמה כבר

שבינינו. הדשא את חוצה איש אין
כל כך... אליו מתגעגעת ואני הופיע למהירות בה זהה במהירות מחיי ג'וני נעלם

חזק עיניים עוצמת אני מהוססים נגיעה במשחקי בי מתגרה כשהשינה בלילות
השמאלית ידו את שעיטרו העצובות הצלקות ושלוש ארבעים את וסופרת חזק

ותלתליי המסוכסכים. גבי פני, את וילטף ישוב הוא בלילה איך מחר וחולמת
ג'וני.
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צילום ,2008 כותרת, ללא צור, נמרוד
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תחדל / אם לוי קארן
          

ב-5.03.2003 בחיפה, 37 בפיגוע בקו ז"ל, שנהרג צור לזכר אסף

ִלהְיֹות, zֶחcְַל ִאם
nַaָרֹום zְִתנֹוסֵס עAֲיִן הgֶַמֶׁש

הiַֹום. אֶת zִָאיר הִיא עAֲיִן

ִלהְיֹות, zֶחcְַל ִאם
הkַֹוכִָבים אֶת יִזUְע עAֲיִן הVָiַחַ
הָאֹוהֲִבים. ֶׁשל - הָאlֵֶה gַָaמַיִם

ִלהְיֹות, zֶחcְַל ִאם
יָ[ק יִהְיֶה עAֲיִן הcֶֶַׁשא

ִלצְֹחק. יְַמִׁשיכּו ֵמעָלָיו עֹוד וְהTְtִַחים

ִלהְיֹות, zֶחcְַל ִאם
Maַֹaר עֲנָנִים zִָׁשיט עֹוד הָרּוחַ

אֹוָתנּו. יְִׁשֹטף עAֲיִן וְהbֶֶַׁשם

ִלהְיֹות, zֶחcְַל ִאם
הiַֹום הfֶַה... aְעֶצֶם ִאם bַם

הkַֹל יִהְיֶה Tגִיל,
וַאֲנִי...

זֶה. kָל אֶת אYֶאֶה א
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 80/120 עץ  על מעורבת 2008, טכניקה ’חבושים‘, סדרת ’שיפוד‘ מתוך וקשטיין, דוד
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 80/120 עץ על מעורבת טכניקה ’חבושים‘, 2008, סדרת מתוך ’אדומה‘ וקשטיין,  דוד
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פורים של חמץ / איזנברג יאיר

בעיני פעם עפעפתי דעתי עלי שנצטללה ועד השינה, מן התעוררתי אותו היום
כבר החדר ומבין תריסי ומתאחר, הולך שהיום היה ניכר והתבוננתי סביבי. ועוד,
את מעלי הנפתי המיטה. לקצה עד ומאריכות הולכות שמש, של קרניים נתמשכו
אשר וקלילה – דקה – קיץ שמיכת אינה אלא שזו הכרתי כך השמיכה וכשעשיתי

החדר. לקצה עד התעופפה התנופה מן
הראשונה, ידי ובמתיחת המיטה, מן עצמי את והנפתי המשכתי שכך שראיתי כיוון

תריסיו. את ופתחתי לחלון עד נמתחתי
וכל כך – תכלת של אור אומר הייתי אפשר ואם החדר, את הציף זהב אור של
גבעה ראש על עומד אתה כאילו  הרגשת באורה, החדר  שהוצף שברגע מפני
האור. החדר תקרת ברוח על נוסעות והעננות מתכלת שבשמיים אליך יורד והאור
אוויר חמים והשיב לי נפשי לשובב הרוח נשב הפתוח החלון עומד אל ובעוד אני
האוויר החמים. את ריאותי שאפתי מלוא חושי.  את משלהבת פני, והשמש על
בנפשי "חג אמרתי היום.  שחג וזכרתי שבו, הפריחה את ריח הרחתי ברגע ההוא
בהגיע אך החג, לפני קשה האדם עובד אמנם וחגים, כשבתות יפים זמנים אין חג,
כמו את עצמו מתענג בו מוצא והאדם נוצות של כר הרי כאילו יורד לעולם החג
מוצא ומהרה מצדדיו לו הנוצות בורחות וביגע מועט, ברישול הכין אם שהכינו.
מתוקנת תחת כמלאכה שהוציאו עד בו ויגע ועמל טרח אם אך ריק, עצמו כשק
החג על מתגעגע עוד החג יוצא וכאשר החג, כל וענוג רך עליו ששוכב הרי ידיו,
שאמרתי כיוון בחול". הלאה אותו מלווה ושכרה יגיעה של המתוק וטעמה הזה,
מביא חג וכל לזה, זה דומים החגים אין כי החג שבא, איזהו להיזכר ניסיתי כך
וריחם הפרחים, הומיות הדבורים בין בחוץ אחרים. ובראותי איך מענגים עימו
כך אומר עודי פסח, לערב של מזה יפה יום אין בלבי הרי אמרתי באפי, עומד

נפקחו עיני ונצטללה דעתי באחת.

ניקיתי את שלא הרי בזה, די לא ואם לחג. דבר בביתי הכנתי לא והרי ערב פסח!
ולא אותו  ביערתי שלא שכן כל ולא - חמץ מלא והוא - הפסח הבית לכבוד
שלא הכנתי מה עוד לתקן שאפשר בנפשי אומר הייתי ואם כלל. ביטלתי אותו
הביטול זמן עבר שכבר אי אפשר, ולבטלו את החמץ שלנקות הרי – החג לסעודת
לנסות בלבי גמרתי אומר הדבר מן מוצא היה שלא מאחר מאוד. אך גדול והבית
בליל חמץ מלא  לבדו בישראל  ביתי יהיה שלא הבית, מן  שאפשר מה  ולנקות

הפסח.
לי נראה היה לא שוב הפסח, בענייני ונטרדתי באחת, דעתי עלי שנצטללה כיוון
ומלוכלך גדול הבית לי נראה כל האורות היה את וכשהדלקתי כלל, מואר הבית
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אותו כלל ניקו שלא אלא בו, נעשו לא לפסח ניקיונות רק לא כאילו מעין כמוהו,
המלאכה אל ניגשתי האורות אלא את כיביתי לא פי כן על אף רב. זמן במשך
במטבחי הנותר החמץ ואת לנקות, הבית מן משהו אספיק אפשר בנפשי ואמרתי
בלבי: ואמרתי הבית את מנקה התחלתי בחצר. באדמה ואטמון כך אחר אקח
אין לי, – מתוקנים לחג אין לי, מאכלים מגוהצים לחג – בגדים הוא,  הבית גדול
הפסח. לכבוד מוכן יהיה מהבית חלק לפחות ביטלתי, ולא ביערתי לא – חמץ
ולנקות עד חריצי מדרכו הכל להזיז וצריך רגיל שאינו ניקיון הוא ניקיון של פסח
וכיוון שראיתי עצמי כל שהוא, חמץ של בהם פירור יהיה הרצפה הקטנים שלא
ללא בהם אלה ועבדתי מעשיי להשלים לפחות את הפסח חשקתי במצוות עני
כלום. כמעט הספקתי ולא השמש תשקע שתכף שהבחנתי עד חדלתי ולא ליאות
בני יצאו שבו כזה חשוב שחג מיגונה נפשי לנחם במה ידעתי לא ככה כשראיתי
ונקרע האש ועמוד הענן עמוד אותם וליוו המצרים עבורם ולקו ממצרים ישראל
אלא זאת אין לנפשי אמרתי בחרבה נשמט מבין ידי, בתוכו ועברו סוף ים להם
עווני. מיד זו כפרת ותהא מתפקע שאני עד בביתי זה שנשאר חמץ שאני אוכל
מישראל שאדם זה ראוי כלום – נפשי לי אמרה וטפל, עיקר של עניין לפני עלה
רצית עוד שנעשה די במה לא ואם פסח? ערב של שקיעת שמש לפני חמץ יאכל
הוא שבלב ביעור חמץ אלא מה, הרי ולאבד נפש מישראל? על פשע חטא להוסיף
כדבר זרקהו ממך ואז תוכל לא עד ממנו עצמך ועמוס שבליבך זה קח חמץ – עיקר
אומרת את טעם דברים של לה אמרתי כפרתך. זו שתהיה ויהי רצון חפץ בו שאין
רעותי כל החלו חסד ומיד ונעשה עימי בין רגלי והכנסתי ראשי ישבתי מיד –
שבעתיים גרועה לי  נראתה בי,  ושחקוקה ורעה שעשיתי וכל רעה לפני לרוץ
הרצפה את לחלחו ודמעותי בבכי, פרצתי מיד היום. אותו עד לי שנראתה ממה
ועד מחשבותי, ומקעקעת מגעגעת באוזני המילה חמץ הייתה אלה ובכל שסביבי,
הרגשתי האלה הרעות כל שעשה זה לב על להכות כדי ליבי לוח על יד ששמתי
עליו. בושה שהמטתי מרוב ממנו לצאת רצה כאילו חזי נגד בכוח  הולם אותו
שבנפשי החמץ מן אתפקע מעט שעוד את, רואה עכשיו הרי – לנפשי אמרתי
עמדתי הבכייה. מן משותקת כליל שהייתה ענתה, היא לא אך כפרתי, זו ותהיה
אפתח את ארון הארץ כבודו, כל שמלוא אפילו – אמרתי הכנסת ורצתי אל בית
החוצה אצא כך ואחר עולם של ריבונו מול מעט מקדש בבית וידוי ואומר הקודש

אובד. אובד ואם
הצמרמורת מן רעד גופי וכל קפוא כמקום כולו העולם לי היה נדמה רגע אותו
את ומקפיאה  פני על קופחת החמימה כשהרוח הכנסת בית אל שרצתי שעה 

דמעותי.

כל דלקו הכנסת לבית בכניסה בפתח. ועמדתי הגעתי השמש שקעה שלא עד
שבכניסה החדר את עברתי הבית במדרגות עליתי בחגם, לישראל להאיר האורות

לסף ההיכל. ופסעתי מעבר

נראו לי שמשונה ומשראיתים רב, עם הכנסת בית שמתמלא חגם של ישראל, טבע
רגע אותו בו. להעמיק פנאי לי אף לא היה – צרכו כל לי התנהר שלא דבר בהם
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ידי, ואני על ניקיון של האבק, שכפפות בשערי נגד קשורה שמטפחת כך עמדתי על
ארון אל צעד החשתי זאת אף על למשעי. וקרועים מהוהים עבודה בבגדי לבוש
וריבוני מעט, יזככני אולי עכשיו עלי שיצחקו צחוק "כל בלבי ואמרתי הקודש
לאמצע להגיע עוד הספקתי לא אלה". בבגדים מולו שבאתי עלי ילעיג לא וודאי
פתח את חג, אינו בבגדי הוא גם אדם אחר, הארון מול שעלה אל עד בית הכנסת
דבר אחד אותו שהוציא עד נעשה מה ידעתי לא רגליו, על נעמד הקהל וכל הארון
לבוש אינו אדם שאותו שראיתי כיוון וישב. חזר והקהל הארון את וסגר הארון מן
לובש בגדי אינו שאיש מהם בבית הכנסת וראיתי על האנשים הסתכלתי בבגדי חג
רגילים בגדים שאף בתכלית בגדים שהיו משונים לבשו שחלקם אלא עוד ולא חג
נעצרתי כך ובתוך לבוש אני איך וראיתי עצמי על הסתכלתי להיקרא, ראויים אינם

והתיישבתי.
חג מדוע אין זה ואם כך, לבושים האלו האנשים מה היום חג אמרתי בלבי, אם
וכי כולם חג, ליום לבוש איך אני תאמר הכנסת היום? בבית אנשים כך הרבה כל

אלא מה?.. לערב פסח, המוכן להם בית כמוני שאין

אחשורוש אחשורוש הוא בימי "ויהי לקרוא הקורא בעל עד שהתחיל סיימתי לא
מדינה" ועשרים ומאה שבע כוש מהודו ועד המולך

לרווחה נשמתי פסח, החג ולא היה שפורים וכיוון חג היום, אכן בקרבי, נמס ליבי
ויש כרת, עבירת עברתי פסח ולא חג עדיין לא בא נפשי עלייך שלום ואמרתי
מן בו פירור ישאר עד שלא ביתי ולנקות בהרווחה, צורכי החג בידי להכין סיפק
של עניין עלה לפני הכסא תוך אל ולהשען להירגע שרציתי חמץ. עד של פירור
עיקר? אינו שבלב וכי ניקיון מה? שום על זו שמחה נפשי – לי אמרה וטפל, עיקר
חמץ עם תעשה זמן וכמה פטרת עצמך מחמץ שבנפש? פסח, ולא היום פורים ואם

לבערו? הזמן עכשיו שאין זה
איך בלבי שואל והתחלתי על הכסא מנוחה לעצמי מצאתי לא ככה, כששמעתי
הפשלתי המגילה, לקרוא את הבעל קורא לכך המשיך כך זה. בין בחג לשמוח אוכל
אותן. עושה אני למחר הבית, ואומר מטלות המוריד מלבו כאדם העניין את מעלי
שהאדם אומר בית כאותן מטלות כך, עשיתי שלא לקריאה, עד ישבתי והקשבתי
ואומרות לו ממנו מניחות מנוחתו ואינן טורדות את והן למחר אותן בהן אעשה
וטרד את אותו העניין אליי בא כך עכשיו, אף נעזבך למחר לא שמא תשכחנו

הקריאה. זמן כל מנוחתי
וכיוון ושרים,  פניהם  על מסיכות לובשים האנשים הקריאה התחילו משנגמרה 
את מפנים התחילו באדר, לשמוח גדולה  ומצווה  בפורים, גדול הנס שהיה
שמחת של כריקודים אלה אינם וריקודים החג. ורוקדים לכבוד לצדדים הספסלים
לא הספיקו לרקוד שיכורים. כשמחת גבול לה שאין שמחה יש בהם – אלא תורה
כל של מאוזניו שתפרוץ עד יין, להרבות השמחה של כוסות לפניהם שהביאו עד

מהם. אחד
של אלה קולות אבל לנפשי, נחמה למצוא וניסיתי זווית בקרן ישבתי שעה אותה
אמרתי בלבי, בטרוניא עימם ובאתי ברוקדים הבטתי הניחוני. לא ושירה ריקוד
שמחת אם למה להם? מסיכות אמת שמחת לשמוח אלה היו רוצים אם לעצמי,
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כשקרנים, בעיני הרוקדים להם? אותה שעה נראו כל למה יין שמחים, הם אמת
נפשי את יש לי עוד – ולכם לי מה שקרנים של חבורה בלבי, במסכותיהם. אמרתי
אדם בי רגע תפס אותו ללכת, ונפניתי קמתי חטאי, את עלי עליה. טענתי לדאוג
ורוקדים, שמחים שאנשים שעה זה, מעגל למעגל. אותי ומשך הרוקדים מן אחד
צמר, סודר של עם בו שנכנסת קוצים של לשיח דומה ידע, דלא ומתבסמים עד
עצמך שאתה מזיז את ובכל מקום יותר, נתפס כך אתה שאתה מנסה להיחלץ כפי
וממאנת מתוך ריקוד לאחוז בך יד מיוזעת נשלחת – משם מן המעגל להיחלץ כדי
שירמסוני, אלה על חזקה המעגל, באמצע עכשיו אני עוצר אם אמרתי לעזוב.
תיכף בלבי אמרתי מגעשם. שינוחו עד עימם לרקד אלא ברירה לי מצאתי לא
בקע כמעט שירתם יותר וקול השתלהבו לרקוד כל שהמשיכו אלא כן לא ינוחו
ורגלי מרקדות בזה עוד אני הרעם. מחמת ליפול ואוזני איימו תקרת האולם, את
יודע ואיני עולץ שאני נבוכותי בפני על עולצת ולבי מרקד. נפשי התחילה עימהם,
על אחת ולבי עמו ונפשי יחד עוז, ביתר לשאתני המשיך הריקוד תוהה למה, עודי
ממש, לרקוד רצון לי הגיע – לרקוד רציתי שלא ריקוד ומרוב עמי, רקד וכמה כמה
והניחה יד באה הריקוד בתוך ממכיריי וילעיג עלי. איש יראני שמא ונתביישתי

במחול גדול. ויצאתי רגלי נשאתי פני, מסיכה על

שקשה אלה אדם בני ראה עליהם? לך יש טרוניא מה לעצמי, אמרתי לביני ביני
לאבד כדי שלא הצעקה ואת המריבה את אחד רגע להניח יכולים יומם, ואינם עמל
הפנים שנהפך בו הוא – ונהפוך בו שכתוב פורים חג שמגיע בין הבריות, עד כבודם
פניו, שם מסיכה על החוצה, לפרוץ שבאדם והשמחה – ורוצה האהבה החוץ אל
צלילותו ומעכר אדם של דעתו על וממסך בכוס, שנוסכים זה כיין – לומר רוצה
אדם של פניו על מכסה מסיכה פחד, כך החוצה בלא לפרוץ שבפנימו למה ונותן
הדבר. להבטיח יין של כוסית גם ולוקח החוצה, לפרוץ שבליבו לשמחה ונותנת
ללקוט צריך פסח של חמץ, אמרתי חמץ אותה תמיהה של לי נפתרה שעה אותה
של חמץ גמור. בביטול לבטל ממנו והנותר דפירור פירור ממנו להותיר ולא ולנקות
וקנאה ששנאה ורואה החוצה, עצמו האדם מפנים כשהופך אלא תקנתו? מה פורים
החמץ ראיית כל מתבטלת ממילא שבליבו, ולשמחה לאהבה כיסוי אלא אינן שבו
לישראל, שניתנו חגים מכל  יותר פורים עלי נתחבב שעה  אותה גמור. ביטול

הגשם. יורד התחיל רוקדים ובעודנו
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 60/80 בד על שמן ,2009 מכחילה, וזר חרחבינה מטבח גבאי, מגבות לבבי עידית
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 50/60 בד על שמן ,2008 וקוצים, מטבח מגבת גבאי, לבבי עידית
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 9 בגיליון המשתתפים רשימת
משפחה שמות א“ב מפתח

עברית בספרות  שני תואר ובעלת באורנים, לספרות החוג בוגרת 
באורנים. רבין ע“ש צבאית הקדם במכינה מלמדת חיפה, מאוניברסיטת
’זאב‘ בפרס לאחרונה  זכתה וסופרת, משוררת כתיבה, סדנאות  מנחה

לספרות ילדים ונוער.
בוגר ילדים, בגן כגנן עובד לספרות, בחוג אורנים במכללת סטודנט

אנתרופוסופי. חינוך סמינר
ד‘. שנה אורנים במכללת סטודנטית

בין גומלין  וליחסי לביבליותרפיה הקיבוצים, וסמינר באורנים מרצה 
היצירה. למעשה פסיכולוגיה

ללשון החוג ראש חיפה ובאוניברסיטת אורנים במכללת בכירה מרצה
באורנים. עברית

מקרא ומחשבת ישראל. בחוג סטודנט במכללת אורנים,
בחוג לחינוך מיוחד. א‘ באונים , סטודנט שנה

החוג במסגרת שירה לכתיבת סדנה מנחה ומתרגמת, סופרת משוררת,
באורנים. יצירתי ומבע לספרות

ג‘ במכון לאמנות, מכללת אורנים. מתמחה בצילום ומדיה סטודנט שנה
דיגיטאלית.

סטודנטית במכללת אורנים.

סטודנטית במכללת אורנים.

אורנים. במכללת סטודנטית
לאמנות, אורנים במכון לאמנות אמנית, מורה

בחוג השלמה לימודי במסלול סטודנטית מורה, חלימה, מעגלי מנחת
באורנים. פרוזה בסדנת משתתפת לספרות,

וספרות. חינוך מיוחד לומד ב‘, שנה במכללה לאורנים סטודנט
באורנים אמנות בקהילה גלריה באורנים. מלמד ומנחה קורס אוצר אמן.
’רשת‘- עמותת ומייסד יוזם ירושלים. בצלאל, לאמנות, ובאקדמיה

– אורנים/נצרת. אופקים – רמלה – לאמנות עכשווית תחנות
אורנים. במכללת סטודנט

ורב בלתי פורמאלי חינוך לומדת אורנים. במכללת שנה ד‘ סטודנטית
תחומי.

אורנים לאמנות במכון ד‘ שנה סטודנטית
לפול למות, לחיות, לנשום, כמו קצת היא כתיבה באורנים. סטודנטית
לכתוב.   אוהבת בעיקר אני יחד שבדברים...הכל מגובה ולהתפעל מהקטן

משוררת. במכללה. מקוונים ללימודים היחידה וראש מרצה
של עמית עורך יצירתי. ומבע דרמה לספרות, החוג ראש משורר.

נטוי קו

נרי אלומה

יאיר איזנברג

ביטון שירה
אורלי ועקנין בכר

רינה שחר בן

דניאל ברוש
אמיר ברזל

יעל גלוברמן

אליוט ג‘ייקובס

מיכל גלב
טל גרין

שירה דוד
הלביץ כהן רותי

מיכל ויינטרוב

וייס ניר
דוד וקשטיין

נתן זקס
מירי חחיאשוילי

אתי טל
מירב טל

מירה טנצר
משה יצחקי
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שלי נמצאת היצירה באורנים. לאמנות במכון קרמי פיסול אמנית. מלמדת
לבדוק מנסה ל“קרמיקה“. בה אני ”פיסול“ שבין מה שמוגדר התפר קו על

חדשים.  הבעה כלי חיפוש תוך שאלות קיומיות
וסטודנט מל“ח תוכנית במסגרת מחוננים להוראת התוכנית בוגר אמן.

באורנים לאמנות במכון
נטוי. קו עורכת עמיתה של באורנים, מורה במכון לאמנות אמנית,

ארבעה פרסמה ושל נכדים. מורים“ של באורנים, ”סבתא ותיקה מורה
הפועלים בספרית אור ראה האחרונה“, ”ההפלגה האחרון שירה, ספרי

.2000 בשנת
לומדת בחוגים לספרות ואזרחות. ג‘ במכללת אורנים. סטודנטית שנה

לעשיה  מ20 שנה למעלה שותף לאמנות. במכון ורישום פיסול מלמד אמן.
ולדרך.

וספרות. בחוגים מקרא לומדת אורנים. במכללת שנה ג‘ סטודנטית
לשינוי ככלי באמנות מאמינה אורנים,2007. לאמנות המכון בוגרת

תודעה.
אורנים. במכללת סטודנטית

ומאמינה רואה  אקדמים, הסבת במסלול אורנים במכללת סטודנטית 
עליון. כערך בחינוך

התיאטרון בקבוצת שחקנית קהילתי, חברתי לחינוך ד‘ שנה סטודנטית
מהחיים. ונהנית בהתהוות פמיניסטית אורנים, של

חברתי לחינוך בחוג סדנה מנחה ופסיכותרפיסטית. סוציאלית עובדת
קהילתי, מסלול קידום נוער.
סטודנטית במכללת אורנים.

וערבית. לספרות בחוג אורנים במכללת סטודנטית
ג‘ במכון לאמנות באורנים. סטודנטית שנה

גלעד. בקיבוץ יסודי לכיתות אורנים. מורה במכללת לספרות סטודנטית
.2008 באורנים, לאמנות המכון בוגרת

סטודנטית  לאמנות, מורה אורנים, מכללת BED באמנות ציירת. בוגרת
אורנים. במכללת הרב-תחומי במסלול שני לתואר

יצירתי.   ב‘, בחוג לספרות דרמה ומבע שנה סטודנטית במכללת אורנים
תיכון מזרח  של היסטוריה בחוג ג‘,  שנה אורנים במכללת סטודנט 

וערבית.
לכתיבת סדנה מנחה לספרות. אביב תל וקרן היצירה פרס כלת סופרת.

באורנים פרוזה
בוגר הכרמל, חוף המשותף ספר בבית ופיסיקה למתמטיקה מורה

אורנים.
באורנים. לאמנות במכון ג‘ שנה סטודנט

במוזיאון יחיד מתמחה בצבעי מים, הציגה תערוכות תחומית, רב אמנית
עם משותף על ספר אלו עובדת בימים הרצליה ובגלריות אחרות. ישראל,

יצחקי. משה המשורר
וספרות. לשון באורנים מלמד ומחנך. מרצה

עם לחלוק שניתן את חולק חלוץ. בהר ויוצר חי טובה. אמנות אוהב צייר.
סטודנטים לאמנות באורנים.
אורנים. במכללת סטודנטית

ורדה יתום

כהן זהר

עידית גבאי לבבי
אורה לוטן

בת-אל לוי
עמי לוי

קארן לוי
לוין אפרת

לסטר נעמה
אסנת מראלי

אמילי אדוה נאמן

תלמה נבו

נהרי יפית
סאיג רואן

מיטל סעדון
סעדון רונית

עברו מורן
נארימן עומרי

ענבר עופר ללי
עמית דרור

דורית פלג

פרנס יואב

נמרוד צור
קובליו איריס

חגי רוגני
אסף רומאנו

גיל רענן
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במדיה רישום ואמנות מלמד ופילוסוף. מעצב – אמן, ארטיפילוסוף
אורנים. מכללת לאמנות, במכון דיגיטאלית

בצלאל לאמנות ובאקדמיה באורנים לאמנות במכון מלמד צייר.
ירושלים.

ושירים, סיפורים כותבת באורנים. וקנדית אנגלית לספרות פרופסור
העולם. ברחבי צילומים תערוכות מציגה

לחשיבה מאמנת נטוי, קו של ומעצבת גרפית עורכת גרפיקאית.
יצירתית.

קבוצות ומנחה מרצה חינוכי, פסיכולוגי שרות מנהל פסיכולוג,
כותב שירים מקצועיים, ובכנסים באוניברסיטאות במכללת אורנים,

טיפוליים. בתהליכים וצילומים שירה כתיבת משלב אמנותי, וצלם
לאמנות באורנים. במכון ד סטודנטית שנה

חובב רשלבך

אלי שמיר

דניאל שאוב

יסמין שלן

צביקה תורן

ניצן תמיר
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