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ּ וּבַּמָקוֹם בּוֹ עֲצָרוּנוּ נִׁשְֲארוּ ּתְמוֹלֵינוּ וְׁשִלְׁשוֵֹמינו
וְִאיׁש בְּבוֹא ּתוֹרוֹ יָׁשוּב ֶאל ׁשְמוֹ וְֶאל ַחיָּיו,

ל ֶאת לִבּוֹ ָהָרץ לְפָנָיו. ֵּ ָעֵן וִיׁשַד וְיֵָרגַע וְיִּשׁ
 

וְָהרוַּח ּתָׁשוּב לָעֲנָפִים
.ּ וְגַם ַהּמַיִם יָנִיחוּ לָנו

חיים גורי, מתוך "ובמקום בו עצרונו" )שושנת רוחות, 1963(.
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קו העורכים 

עידית לבבי גבאי וחגי רוגני

מהי קהילת אורנים אם לא ייצוג נאמן של החברה הישראלית, שכולה משפחות ושבטים וקהלים 

שונים ומגוונים החיים אלה לצד אלה ואלה בתוך אלה, ובה בעת ממשיכים לקיים את המיוחד 

לכל אחד מהם בשפה, בשיח, במנהג, בלבוש, במזון, באמונה, בתחושת הזהות. וכל זה בלי לסטות 

יצירה  התחנכות,  איכותית,  אקדמית  למידה   – לאורנים  הגיעו  שלשמן  המשותפות  מהמטרות 

ומחקר המתנהלים בתוך חיים סטודנטיאליים תוססים. בין הקבוצות הייחודיות בנוף אורנים נזכיר 

את יוצאי ברית המועצות לשעבר וצאצאיהם, שאמנם גדלו בארץ אך בבית דיברו רוסית; את יוצאי 

אתיופיה, בניהם ובנותיהם, שהלשונות המדוברות בארץ מוצאם עדיין שגורות בפיהם; את אלה 

המחוברים לזהותם המזרחית; את הישראלים-הפלסטינים שהעברית היא שפתם השנייה, ואולי 

אף השלישית; וכן אוכלוסייה ייחודית שהצטרפה אלינו רק לאחרונה – החרדים. ויש עוד. לכל אלה 

נותן הגיליון הנוכחי של קו נטוי ביטוי מיוחד. וכך תמצאו כאן סיפור אהבה לשפה העברית בתוך 

בית דובר רוסית )סופיה קליוקין( ותרגומים מהשירה הרוסית )אלכס פולישוק(; סיפורים, שירים 

ויצירות אמנות המתארים את חלום העלייה מאתיופיה ואת חבלי הקליטה בארץ )סיסאי בן פסח, 

גרמאו מנגיסטו, סמדר אליאס(; שירים של יוצרים המדגישים את מזרחיותם )עידן מורים, שרון 

שמע עמר(; שיר המבטא עולם רוחני מורכב שכתב צעיר חרדי )שניאור רוכברגר(; שירים שנכתבו 

במקורם בערבית, וכנהוג בקו נטוי מאז ראשיתו הם מוצגים בערבית ובעברית, מקור לצד תרגום 

)מופיד סידאוי, פרדוס חביב אללה(, ועוד.

מלבד זאת ממשיך הקו להביא מגוון של שירים, סיפורים ויצירות אמנות בנושאים שונים. שוב ושוב 

תמצאו יצירות המבטאות מחאה חברתית, או כאלה המשקפות היבטים ייחודיים של המציאות 

ילדות,  זיכרונות  ומעולם:  מאז  יוצרים  המעסיקים  בנושאים  ליריות  יצירות  גם  כמו  הישראלית, 

זוכי פרס היצירה  נציין גם את  זה  ועוד. בהקשר  ילדים, בעיות זהות  וזוגיות, יחסי הורים  אהבה 

על שם מרווין ריינשטיין, שיצירותיהם מתפרסמות במדור מקובץ בגיליון זה. ברוח דברים אלה, 

בבקשנו להרחיב את מנעד המבטים והקולות, פתחנו גם כמה חלונות ליוצרים אורחים שהתדפקו 

על דלתנו. 

ובין כל האירועים הסוערים שסביבנו, דווקא מותו בנובמבר האחרון של הזמר, המשורר ואיש הרוח 

לאונרד כהן עורר אצלנו גלים והדים מיוחדים. הוא מיוצג בתרגומים ובמחווה לשיריו שלא יישכחו. 

"ְמחֹוֵלל ְמַסְחֵרר / ְנִעימֹות ֶׁשל ְׂשָרִפים / ְּבקֹולֹות ַהֵהיָכל / ֵמיָתִרים ֲחׂשּוִפים..." כותב לזכרו גל אשל.

והמורה משה  נטוי, המשורר, המתרגם  נפרדים מאחד משני המייסדים של קו  זה אנחנו  בגיליון 

זה שיחד עם עידית לבבי  יצחקי. משה הוא העורך הראשון, המיתולוגי, של כתב העת. הוא  ב. 

גבאי יזם, יצר וערך מאז שנת אלפיים במת יצירה ייחודית לקהילת אורנים על כל ענפיה, שבה 

השירה, הספרות והאמנות נפגשות ומהדהדות זו בזו, בית יוצר ומרחב תרבותי ער שאין כדוגמתו 

הצלחה  לו  מאחלים  מבורכת,  עשייה  של  שנים  על  למשה  מודים  אנחנו  הישראלית.  באקדמיה 

בתפקידו החדש כדיקן הפקולטה ללימודים מתקדמים וממשיכים לראות בו שותף קרוב בקו נטוי. 

וכך הוא כותב בשירו "אסקפיזם" המופיע בגיליון זה: "ְוֵאיְך ֲאָסֵרב ְלִׁשיָרּה / ַמְעָין ַהּנֹוֵבַע ְּבִמְדָּבִרי / 

ִּבְנֵוה אַגֲהָבָתּה / ִׁשיָרה ַהְּמָסֶרֶבת / ִלְגֹוַע."
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ִהגַּעְּתִי לְכָאן ַאלְמוֹנִי
לֹא יַָדעְּתִי ִמי ֲאנִי
ַרצְּתִי ַאֲחֵרי כֻּלָּם

ׁשָכְַחּתִי עַצְִמי ָאבוּד וְנִכְלָם
בְּתוֹךְ ַהבְלֵי ָהעוֹלָם.

עַכְׁשָו ֵאינִי יוֵֹדעַ לְָאן ֶאפְנֶה
ָמה צָפוּי לִי, ָמה יְִהיֶה

י  ִּ ִמסְבִיבִי צוֲֹהלִים וֲַאנִי לְבַד
צְחוֹק כָּזֶה לֹא ׁשַָמעְּתִי ֵמעוִֹדי
י בֵּינֵיֶהם, בֵּין ַהיּוֹם לְָמָחר. ִּ לְבַד

בְּתוֹךְ עוֹלָם לֹא ֻמכָּר.

סיסאי בן פסח

בתוך עולם לא מוכר

מתוך הספר "בדרך החלום", טרקלין, 2005
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סמדר אליאס
דיוקן עצמי

2007
תחריט ואקווטינטה

25x25

סמדר אליאס
ללא כותרת

2007
צילום מעובד
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גרמאו מנגיסטו

לא בן־אישה כי אם צבר

תמו שלושה ימים תמימים שהבת המעוברת הייתה עוברת בתנוחה בטלה בבית חולים 

ברזילי באשקלון. האם השגיחה עליה יום וליל וחיכתה בקוצר רוח ליום שהאחת 

תתהווה לשתיים או לשניים. והנה, דווקא ביום חמישי אשר עתיד להירשם ביומנו של 

החזאי הלאומי כיום החם ביותר מימות הקיץ, החליטה הבת להביא לאוויר העולם 

פרי בטנה וילדתהו. שעה שמנת חמצן ראשונה חדרה לריאות הבתולות של העולל 

ובישרה לו את תוכן החיים, ובהגיבו בזעקה בראשיתית גורלית, צלצול טלפון תקיף 

הפר את מנוחת הסב, אב היולדת, ששכב בגפו במיטתו הזוגית בביתו בקרית גת.

"מזל טוב לנו, בתנו ילדה בן, בן צבר", הודיעה האישה אושר גדושה.

אב היולדת טעון זעם עצום טיפס בעצמות חורקות לאוטובוס מלא עד אפס 

מקום בנוסעים, תומך גופו הרועד בקרירות המרכבה עשה בעמידה כל הדרך, ובהגיעו 

לבית החולים קיבלה היולדת את אביה בספר פנים יפות, אך הוא קידם אותה בפנים 

חמורות, ואלמלא הבטיח לשונו בין לסתותיו, זעמו היה מתפרץ בפרץ מילים והולם. 

ולאחר עמידה דוממת, האב פרש הצדה לשיחה מתלחשת עם אשתו.

"ההיא הביאה 'בן אישה' )ילד שאביו אינו ידוע(", מירר האב, גורר את אשתו 

הרחק מבתו.

"אישי, התנחם נא בכך כי בתנו הביאה לאוויר עולם בן צבר", הבהירה האישה.

"בן צבר, מה זה צבר", שאל, כאילו המידע החדש עומד לחולל שינוי מקצה עד 

קצה במעמדו של הנולד.

"כל ילד אשר נולד כאן בארץ ישראליים מכונה 'צבר', צבר זה 'קולקאל'", השיבה 

האישה. "קולקאל ייקראו! השם הזה מתאים באמת לילדי ישראל, בייחוד לילדים 

שמגיחים לעולם הזה בלי שיהיה להם אב בעל דמות וזהות. והנה כקולקאל הקוצני 

אשר דוקר הן את הצמחים הסמוכים לו והן את עצמו, כך הילדים האלה דוקרים 

ראשונה בכבוד הורים, באחרונה דוקרים עצמם למוות במחט הקטל."

"הקשב נא אישי, אתה מחטיא את המשמעות האמתית המתלווה לכינוי. הצברים 

בישראל הם מתוקים וידידותיים מאוד מאוד עם חבריהם, שכניהם ועמם, הם יודעים 

להיות דוקרנים אך ורק עם אויביהם ואויבי עמם. הצברים נלחמים בחירוף נפש למען 

ישכון עמם בשלום בארצו."

"נולד לי נכד 'קולקאל'. עיניים שלך נפתחו. הרי תמיד אמרתי לך, בארץ הזאת 

הילדים שייכים לממשלה. הם נזרעים לרחם אמם על ידי אבות נטולי שם וזהות, נולדים 

בבית חולים ומתערבבים עם הרבה תינוקות ומחולקים לאימהות באופן אקראי. בתוך 

חודשים אחדים התינוקות נשלחים לפעוטון, שם הם יונקים כל היום משדי גננות, 

בשובם הביתה מסרבים לינוק חלב אמם ובהדרגה הם מתקרבים יותר ויותר לממשלה 

ומתרחקים מהוריהם. האמת, אשמח מאוד אם הממשלה תיאות לקחת 'בן אישה' זה, 

לפני ששרידי הכבוד המעטים אשר נותרו לי יאבדו לחלוטין."

"אבא," בישרה היולדת ממיטתה אל אביה. "בני אינו 'בן אישה', כי אם לו אב 

מוליד מוכר ומכובד ומכבד."

"ילדה סוררת! זה שאת יודעת את זהות האב אינו משנה במאומה את העובדה 

שבנך הוא 'בן אישה' כי הבאת אותו בלי להינשא כדת משה וישראל ובלי לקבל ברכה 

מאביך", שאג האב.

"הירגע נא אבי, חשבתי לספר לך יותר מפעם אחת על בחיר לבי, אלא פחד פחדתי 

מפניך כי חששתי מתגובתך. בסוף נודע לי מפי רופאים כי נושאת אנוכי ברחמי עובר 

ולכן הקדמתי להתחתן מבלי להודיע לך על כך. נכדך אינו 'בן אישה', כי אם בן צבר."

השלושה התרוממו ביחידות ממקומם ופסעו אט אט אל מיטות התינוקות. "אחות, 

היכן התינוק שלי?" שאלה היולדת. "במיטה מספר 7 הוא", ענתה האחות. ואב היולדת 

ניגש אל התינוק, הביט בו ארוכות ואמר: "התינוק דומה לאבא שלו."

"אבא, אתה לא מכיר את אב התינוק," שאלה בפליאה היולדת הטרייה. "אני 

לא עיוור צבעים, הילד דומה לאביו," השיב האב, נועץ מבט ממוקד באיש בהיר גוון 

שנקלט ראשון במבטו. 

והיולדת טלטלה ראשה לצדדים בשלילה, והאישה שהפכה בן רגע סבתא לנכד 

צבר, אמרה: "מה שחשוב עתה הוא שנולד לנו נכד צבר והפך אותנו בן רגע לישראלים."

השלושה תלו מבט בתינוק וכל אחד נראה מחפש עצמו בתוך אישוניו.

פורסם לראשונה במוסף תרבות וספרות, הארץ, 20.8.2010



1 7 י  ו ט נ ו  1617                 ק

גרמאו מנגיסטו

שישים דקות עודפות

דקות  בשישים  המעורר  השעון  מחוג  את  לעצור  אפשר  חופש,  מחר,  בחירות  יום 

קדימה, שישים דקות עודפות אפשר לנשום פעם אחת בארבע שנים, ודקות עוברות 

את יודעת, השלטון לעולם לא עובר, אמר עדנה אסקנדר לאשתו. האישה, אלמיטו 

לחדר  בכניסה  הקיר  במראת  בעצמה  בצפייה  ארוכות  דקות  ששהתה  אסקנדר, 

המיטות, תרגמה את משאלת בעלה ועצרה את מחוג השעון בשישים דקות אחר 

שעת ההשכמה הקבועה, השעה שש. 

שככה יהיה לי טוב, מה עוד יכול אדם כמוני לבקש, צהל אסקנדר, ומשך את הפוך 

הזוגי המרופד, כיסה בו את כל פרצופו וניסה לנמנם את הלילה הארוך. אל תתלהב 

יותר מדי, השעה עוברת כהרף עין; השעה הטובה חולפת כצלו של ענן אוגוסט נדיר; 

השעה הטובה דוהרת בשגרת היום ועל אחת כמה וכמה בשינה עמוקה, היא עפה, 

ציננה האישה את התרגשותו. הבעל נעץ בה מבט מלא צער כאילו הבין היום יותר 

מתמיד  כי האישה לצדו לא רק שאינה יודעת כלל את אופי עבודתו ואת כוח הסבל 

ותעצומות הנפש הנתבעות ממנו, אלא גם אף פעם לא הייתה קשובה לתלונותיו. 

בשובו מהעבודה, ביום טוב או במילוי משימות בית רגילות כגון לקיחת ילדים לגן, 

פינוי פח אשפה, נהג להתאונן: יקירתי, יודעת את היטב כי אני עובד בגיהינום, הבית 

בעבורי הוא גן עדן, והדבר האחרון שאני חפץ בו, את יודעת,  זה שמישהו יהפוך גם 

את מפלטי האחרון לתופת!

תופת! מופת הוא הבית בעבורך, מופת המופתים. מה אתה עושה אישי? מתיך 

ברזל כל היום, שב  הביתה שרוף פנים אש, מתקלח, אוכל לחם אחיד בדבש והולך 

לישון שנת מלכים. מה אני עושה אישי? היודע אתה סבלי, ומר גורלי? איך, מדוע, 

אני  לך  אגיד  עצמך.  בתוך  מכונס  שלך,  המדומה  בסבל  אתה  טרוד  הרי  תדע,  למה 

יומי  סדר  והנה  והקשב.  קשבת  אוזן  הטה  רק  הטה  סבלי,  לך  אספר  עמלי,  בעצמי 

ומקצת תלאותיו: משכימה אני שעה לפניך בכל בוקר, מכינה אוכל בשבילך ובשביל 

שלוש הבנות שהבאת איתך, כל היום מקרצפת בחמש אצבעותיי את גבם הצפוד של 

הקשישים הנוטים למות ואף פעמים הרבה הופכת לעדה על כורחי לקץ נשימתם 

או לעצימת העין האחרונה שלהם. הגד אישי עכשיו, הגד אתה, מי בתוך הגיהינום 

בעודו בחיים?

אל תצטדק ואל תענה לי. רק הוסף והקשב נא לי, אמרה אלמיטו, והמשיכה, מה 

לנו שינה בשישים הדקות העודפות, הבה ננצל אותן להחלטה הרת גורל, שתשנה 

מקצה זה עד קצה זה את חיינו. ראה אישי, מחר האזרחים בוחרים ראש ממשלה. 

הרבה אנשים שרכשו יכולת רטורית וניחנו בכושר תמרון והטעייה, מבקשים מכלל 

האזרחים, ואפילו מהאזרחים הפשוטים ביותר, שעובדים בהתכת פלדה או בקרצוף 

גב זקנים, להושיב אותם על כס השלטון ולהפקיד בידיהם את משרת ההנהגה.

כל-כך הרבה אנשים, הרבה אנשים כל-כך, מוכנים להוציא אותנו מחיי גיהינום,  

איך  ביניהם,  לבחור  נוכל  איך  ומיטיבות,  טובות  כוונות  להם  יש  כי  נשבעים  כולם 

נדע מי לטובתנו ומי לרעתנו, שאל אסקנדר בפנים סמוקות. זה פשוט, פשוט מאוד, 

נבדוק כל מועמד לפי הצרכים החיוניים שלנו. מה הם  השיבה אלמיטו בפסקנות, 

זקנים,  גב  בקרצוף  לעבוד  ולא  ברזל  בהתכת  לעבוד  לא  שלנו,  הממשיים  הצרכים 

ולעבוד בעבודה מכבדת את בעליה ולהתפרנס בכבוד, נכון, הביטה אלמיטו בבעלה 

במעין מבט מבטיח. 

שרישתה  הבלבול  תחושת  את  מה  במידת  מפיג  אסקנדר,  אמר  כן,  אכן  כן, 

עובד.  אני  שבו  הפלדה  למפעל  והתעשייה  העבודה  שר  הגיע   פעם  פרצופו.  את 

ברם  בו.  מתלהטת  אש  ולשון  בוער  ההתכה  מכשיר  בידי  אליו,  חשתי  בהתלהבות 

לנעליו  פרצופי  והצמידו  לקרקע  השפילוני  עת,  בטרם  עלי  התנפלו  ראשו  שומרי 

קפיצת מדרגה ממש,  רגליו –  והיוקרתיות של השר, התפלשתי באבק  המבריקות 

ממפעלי המתכת, שאול תחתיות, לרגלי האולימפוס. מה רציתי בסך הכול, רציתי 

לשפוך בפני השר את אשר על לבי, רציתי לומר לו: עמיתיי ואני עובדים בעבודה 

שורפת פנים, ותגמולים לה בטלים בשישים. אולם שומרי ראשו אף פעם לא נותנים 

לאזרח פשוט, נאמן ומסור לעבודה להתקרב אליו ולהשמיע את תלונותיו. 

לא  והתעשייה  העבודה  שר  כך,  אם  והאהוב!  היקר  אישי  לך,  עשו  ככה   

יעבור דרך הבחירה שלנו. לא נבחר בו, וגם נגיד לשכנינו הטובים את הסיפור שלך, 

והם  יחרימו אותו כאות הזדהות עמך. אסור לבחור בשר ששומריו מונעים מאזרח 

לנהל שיח עם נבחריו. גם אצלי בעבודה הגיעה שרת הרווחה, זו שדואגת לשמור 
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הנוטה  הזקן  אותי מקרצפת את הגב הצפוד של  היא ראתה  עניים.  את האזרחים 

למות. היא שאלה אותו אם הוא צריך מטפלת אחרת. הזקן המסכן, חולה פרקינסון, 

רעד בכל גופו, הבינה השרה שהוא מאשר את הצעתה, ואז ציוותה ברשעות: פטרו 

את האישה הזאת מיד, מנו במקומה מטפלת אחרת, ועושי דברה, בלי שהות ובלי 

הסתייגות גירשו אותי מעבודתי. אטומה בחיי, שרת הרווחה הזאת, אטומה לסבל 

אנוש ומנוכרת מהאזרח הפשוט. 

אם כך, אמר אסקנדר, שרה אטומה מעין זו היא מחוץ לבחירה שלנו. אם היא 

תיבחר שוב, את תמשיכי לקרצף את גבם של עוד זקנים נוטים למות, ואני אמשיך 

להישרף באש התופת בשאול תחתיות. מה דעתך לבחור במעומד החדש, ששונא 

את החרדים שנאת מוות?

מה קרה לך אישי, מה קרה לך, נפלת על הראש והחלקת על השכל, נבחר   

חזיר  לך ארוחות מבשר  יביאו  בו במפעל הפלדה  ישראל? אם תבחר  עוכר  באיש 

במקום בשר תרנגול הודו, אני יודעת אפילו בשר עוף בקושי מתעכל בקיבתך, בשר 

חזיר לא רק לא יתעכל בקיבתך, הוא ישלח את נשמתך הישר לגיהינום לעדי עד. 

חס וחלילה וחלילה וחס! אמר אסקנדר בזעזוע ובסלידה, ושאל, מה דעתך   

לבחור במועמד שונא חילונים שנאת מוות, ומטיף למדינת הלכה – כאילו תהיה לנו 

מדינה שהייתה בתקופת שלמה המלך. אישי, איך אתה יכול להעלות על דעתך בחירה 

הממשיים  החיים  את  מקריבים  אלה  אנשים  אישי,  יודע  אתה  סבירה.  כבחירה  זו 

לחיים בעולם הבא, שאיש אינו יודע מה טיבם באמת. התרצה שיהיה לנו עוד מלך 

ואלף נשים לו, ממש הפקרות, בית זונות, חסר לנו להפוך את הכנסת למכון בריאות. 

אני לא מבין, אמר אסקנדר, מבולבל קצת כדרכו, כאילו את אומרת שאלף נשים 

לגבר אחד זה לא רעיון טוב? זה לא רק רעיון לא טוב, זה גם רעיון נפסד לכל הדעות. 

ראה נא אישי, למה לו גבר לקחת אלף נשים במלחמת המין שבה הוא תמיד מובס? 

מה גם, כל גבר הלוקח יותר מאישה אחת סולל במו ידיו את הדרך המובילה הישר 

נפשך  שרפת  הממשי;  בעולם  גופך  עלבת  נוספת,  אישה  לקחת  התופת.  פתח  אל 

בעולם הנחזה, דע זאת אישי, דע זאת תמיד!

אם כך, אמר אסקנדר, חרדים זה לא רעיון טוב, מספיק לי חיי תופת בעולם הזה, 

לפחות אשמור לי גן עדן בעולם הבא. אבל מה תגידי על ראש הממשלה הקיים? 

הפעם,  הראש  את  לחלוטין  איבדת  השתגעת!  אתה  השמאלית?  בידו  שכותב  זה 

מאז שהוא רשם ביד שמאלו את הגזרות הכלכליות, יד ימינו התנוונה ולבו התאבן, 

והקופה שלנו בבנק ושל אזרחים רבים התרוקנה, צונמי של עוני מציף את הארץ.

האישה  מרץ?  עם  מה  מרץ,  המתקראת  במפלגה  נזכרתי  ארץ,  כשאמרת   

מביטה  ארוכה,  בלשון  שמדברת  האישה  כן  בחיכה,  שתולה  שהדמוקרטיה  הזאת 

לערבים  דרך  וסוללת  היהודים,  למדינת  נגף  אבן  שמה  לערבים,  קורצת  ביהודים; 

לשלוט בירושלים? איבדת לגמרי שפיותך! צריך לבחור במנהיג שאפילו לשון האש 

השורצת במכשיר ההתכה שלך אינה גורמת לו להקריב את האינטרסים החיוניים 

של האזרחים הפשוטים.   

אם מדברים על אזרחים פשוטים, אמר אסקנדר, אולי ננסה נא לאתר מועמד   

לנו, מישהו שעבד בהתכת ברזל או מישהי שעבדה בקרצוף  פשוט, מישהו דומה 

גב זקנים הנוטים למות. אישי, יפה אמרת, ואף הייתי אומרת, דבריך מלחכים את 

המועמדים,  אולם  במיוחד.  נבונים  אנשים  של  למחשבות  ומידמים  התובנה  פינות 

רובם ככולם, למדו רק כיצד להפוך את העובד לחלק בלתי-נפרד מהמכונה, כיצד 

להפוך עובד ליוצר רווחי יותר, או כיצד לפתח שיטות מתוחכמות לדיכוי מרי אזרחי, 

איש  גם  מה  אומלל.  בעודו  מרוצה  להרגיש  ושדוד  מרוד  לאזרח  לגרום  כיצד  או 

ואף  הפלדה  כמו  מתקרר  בפוליטיקה  לעסוק  שלו  הרצון  בפלדה,  לעבוד  שהתחיל 

יותר מהפלדה. מה גם אישה העובדת בקרצוף גב זקנים, רצונה לעסוק בפוליטיקה 

הולך ודועך מיום ליום כמו זקנים, ואף יותר מהזקנים. 

דקות  היכה בספרה שבע. שישים  לבחור, מחוג השעון  במי  בעודם מתלבטים 

רגילות,  שעות  ושש  עודפות  דקות  שישים  אסקנדר;  הלין  לטמיון,  נדחפו  עודפות 

אך  בחגיגיות,  לבושים  השניים  מנופחות.  בפנים  השכים  הזוג  אלמיטו.  תיקנה 

מרגישים כבדות ועייפות, אכלו ארוחה קלה ושמו את פעמיהם אל עמדת הקלפי 

הקרובה בשכונת "רחמי ציון" בירושלים. אף שלא הגיעו לכלל הסכמה, השנים עשו 

בחירה דומה: האישה נטלה פתק ריק ורשמה שמה; האיש נטל פתק ריק ורשם שמו, 

וכך מימשו את זכותם הדמוקרטית. לאחר הביצוע השניים נפגשו ותחושת ניצחון 

קורנת מפניהם, ושאלו  זה את זה: במי בחרת. 

בעת ובעונה אחת ענו: אלו הן בחירות אישיות.
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ויוצאים מהבית גם העולם  בבית מדברים רוסית. רק רוסית. כשנועלים נעליים 

מדבר רוסית. אבל רק עד הכביש הגדול. אחרי שעוברים את הכביש הגדול יש 

בדרך  בחורשה,  כאן,  רחשים.  ומלאת  ירוקה  ארוכה,  אקליפטוסים.  של  חורשה 

אל בית הספר צריך לאסוף את כל המילים בעברית שהשארתי אתמול. מילים 

מתחת  לא  פעם  אף  בשרב.  בקור,  בחוץ,  מקומן  הביתה,  להכניס  אסור  בעברית 

לשמיכה. לא בשיחה בין הבובות שלי, הגמל והצבי. בבית הגמל והצבי מדברים 

לא  מעולם  כחולים.  רוסית  צבעי  לחלומות  רוסית  של  טעם  יש  למרק  רוסית. 

קראתי אימא, תמיד מאמא. את המילה 'סבתא' סבתא לא הכירה. בשעות הערב 

לשאלות  בעברית.  אותיות  מסודר  בכתב  לכתוב  בלב,  בעברית,  לקרוא  נדרשתי 

שלי מאמא הייתה מגישה לי מילון ירוק ואומרת: "את ילדה חכמה, את תמצאי 

את המילים. מאמא לא יודעת מילים בעברית. את תלמידי טוב טוב בבית הספר, 

אבל בבית רק רוסית".

מדי פעם הייתי מגניבה בתוך כיס המעיל האדום שלי מילה בעברית. מנסה 

למצוא לה מקום בבית. בתוך המשפט, על המדף, על הלשון או בתוך הלב. לא 

הדף.  על  היה  הלילה  את  לשרוד  הצליחו  מילים  שבו  היחיד  המקום  הצלחתי. 

כתובות בעיפרון. בבוקר הייתי מתעוררת ומגלה שהן עדיין שם ומאמא לא גירשה 

אותן מהבית. כתבתי. בלי אף שגיאת כתיב. אוספת מילים אל הדף.

המשכתי  שאשתוק  מבקשת  הייתה  כשהמורה  בעברית.  דיברתי.  בכיתה 

לפטפט בעברית. מוצאת טעם לגלגל מילים ללא הרף. ללא הקשר. מילים שעפות 

ברוח אל השמיים הכחולים, נזרעות בקרקע לחה. מילים צהובות ומילים כחולות. 

מילים שלא הכרתי ומילים בלתי הגיוניות. למשל "ִאצְְטרוּבַּלּוּט" הוא כינוי לכל מה 

שהוא לא בדיוק בלוט ולא בדיוק אצטרובל, כי אם כדורים צהובים-ירוקים שנשרו 

מהאקליפטוסים. "ׁשְַמְרׁשֶֶקט" הוא השם הסודי של גמד חרס בחדר השינה של 

הוריי. בחטיבה למדתי רוסית לבגרות. קראתי שירה רוסית גבוהה. כמה שיותר 

אותה  אדמת  בתוך  עמוק  שלי  הרוסית  את  קברתי  בתיכון  טוב.  יותר  כך  גבוהה 

חורשה ירוקה. דיברתי בעברית. בעמידה במרכז הספה דקלמתי שירה עברית. 

וקראתי אלתרמן בהפסקות. בכל מחזה של  התרחקתי מחבורת הרוסים בכיתה 

חנוך לוין שהיה מונח על השידה צמצמתי את שברירי הרוסית שלי. עד שנשאר 

מעט. מעט מדי. אולי רק משפט אחד בודד וחד, רווי מבטא: "זְְדַרְסטְבוּיְִטי, ֶמנְיָה 

זָבוּט סוֹנְיָה".

סופיה קליוקין

שפת אם
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ֵאלֵךְ לְֵהָרצַח, ֵאלֵךְ לְתוֹךְ ַהּמָוֶת ַהקָּרוֹב,
ְִחיָקה ַהּמְַתֶמֶדת ֵאלֵךְ לְתוֹךְ ַהּשׁ

ים, אֵלֵךְ לְתוֹךְ ִמכְבָּסַת ַהּמִלִּים, ִּ ְּפוּסֵי ַהּמַד אֵלֵךְ לְתוֹךְ ד
ַּ'ְרגּוֹן ַהּמְעַיֵּף אֵלֵךְ לְתוֹךְ הַז

ֵאלֵךְ לְתוֹךְ ָהֱאמוּנָה ָהֵריָקה, ֵאלֵךְ לְתוֹךְ לִבִּי ַהּשׂוֹנֵא,
ֵאלֵךְ לְתוֹךְ ְמפַקְַּדי,

ְכוּנִָתי, ֵאלֵךְ לְתוֹךְ ֶחְרַדת הוַֹרי, ֵאלֵךְ לְתוֹךְ ַהּמִלּוּט ִמּשׁ
ֵאלֵךְ לְתוֹךְ כֹּבֶד מוִֹחי, וְֵאלֵךְ וְַאזִּיעַ, לֹא ְמפֵַחד ֵמַהּמִלְָחָמה,
ֵאלֵךְ וְַאזִּיעַ ִמּפַַחד ַהּפְַרנָָסה, ֵאלֵךְ וְַאבְִקיעַ ֶאת רֹאׁשִי בַּקִּיר,

ֵאלֵךְ וְֶאְמַחץ ֶאת רֹאׁשִי בְִּתְקַרת ַהזְּכוּכִית, ִמיּוָֹמנוֹ ׁשֶל סְַרבָן ֶחבְָרִתי, 
ֲהיפְִסיק לְִהיוֹת ׁשוֵֹמר ַהַחיִּים ׁשֶל ְמנַצְָּחיו ?

ׁשְַרּתִי כְּסוֹכֵן ֶחֶסד ֱאלִֹקי
ִמי, ָּ לֶָאְתיוֹּפִי, לַּסוָּדנִי, לַָאפְִריָקִאי ׁשֶהוּא בִּי בְּתוֹכִי, ְמכַוֵּץ ֶאת ד

ַיָּכוּת ׁשֶלִּי ֵאלָיו, ּפוֹצֵעַ ֶאת עֵינַי בְּלְִראוֹת ֶאת ַהּשׁ
ׁשְַרּתִי כְּסוֹכֵן ֱאלִֹקי

לִפְצוּעֵי ַהגּוּף
לְָקְרבְּנוֹת ַהגּוּף, לַנָּׁשִיּוּת ַהקַּיֶֶּמת וְלֹא נוֶֹתנֶת ׁשְלִיָטה לְִמבַקְּׁשֶיָה,

ׁשְַרּתִי כְּסוֹכֵן ֱאלִֹקי
בִּי,  ֵהם  כִּי  ַההוּא,  ֵמַהּמָקוֹם  לַּפָלִיט  ַהיִּיִדיׁש,  לְחוֹלֵה  לָעִוֵּר,  לָרוִּסי, 

 ,ּ בְּתוֹכִי, ׁשֶלֹּא יַעַזְבו
כֹּל ָמה ׁשֶּסוֹבֵל לֹא זָר לִי,

ׁשְַרּתִי כְּסוֹכֵן ֱאלִֹקי,
ְכִינָה, וֶָאְמרֹד בְִּמׁשְּפַט סוֹכֵן ֱאלִֹקי, וֲָאנַגַּח ֶאת ַמלְכוּת ַהּשׁ

וֲָאבַקֵּׁש ֶאת ָהָאָדם ׁשֵֶאין בִּי, ׁשֶּמְִתעַּתֵד לִצְמַֹח בְּפֶַתע,
ָאבוּד בְּכִוּוּנוֹ, ּתוֶֹהה בְַּמבָּטוֹ, דּוֹלֵק ַאַחר ַהּמִזְָרִחי ַהבָּא, 

ַאךְ ֲאנִי בְּעַצְִמי ׁשָבוּי בְּזָרוִּתי. 

עידן מורים עידן מורים

המזרחי והצבא המזרחי למזרחיים ללא מזרח
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ֶרךְ עוֹלָם עֲיֵף ֶּ ד
ַמְסלוּל ְמַחּטֵב נַעַר

דּוֹר הוֹלֵךְ ֶאל ׁשְאוֹל,
חוֹצֵב בְֶּסלַע ׁשִּמָמוֹן

ָנִים, ַמְחׁשְבוֹת כְּלוּם ְרקוּמוֹת בַּׁשּ
ּתְוַאי ָמלֵא בְֶּהבֶל,

,ְ וֶך ֱאמוּנוֹת קוְֹרסוֹת בַּּתָ
בֵּין גַּעְגּוּעֵי יַלְדוּת לְׁשֶֶקר נָפוֹץ

ַמהוּת ׁשֶל ּתְקוּפָה,
ָרכִים, ְּ ּפָָרׁשַת ד

לְעִּתִים גִּבְעָה בָּעֵֶמק,
ת אוֹר, ַּ נְֻקד

ּתְִקוָה ְקטַנָּה

זְכוּת ִהיא לְטַּפֵס עַל ַהר,
,ְ בְִּמלְָחָמה עַל עֵֶרך

ׁשֶּתְִחלָָּתּה בְַּמר ַרעֲנָן,
ַרךְ צֶֶדק ָּ בְִּאיׁשִיּוּת בָּּה ד

ֶחֶדר בַּלֵּב – ַאֲהבָה
גְַּדלוּת ַהנֶּפֶׁש – ֲהכָלָה,
ַמְחׁשָבָה טוֹבָה מוֹעִילָה

גְּאוּלָה ְקטַנָּה ִמְתגַּלָּה

ֶרךְ עוֹלָם בִָּהיר, ֶּ ד
ֱאנוֹׁש ָקם לְִתִחיָּה,

נִצָּחוֹן בְִּמלְֶחֶמת ָהָאָדם,

ִחדּוּׁש בַּּסֶלַע,
ּפַס זָָהב ָחרוּט,

ִסיַמן ַחיִּים,
ִקְרבַת ֱאלִֹקים.

שניאור זלמן רוכברגר

דרך עולם עייף
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ַָמיִם ּפוֵֹרשׂ כְּנָפַיִם ַמגְבִּיּהַ לַּשׁ
ִמְתַחכֵּךְ בֲָּאוִיר נְִרטָב בְַּמיִם

עָף כְּצִּפוֹר בְֶּמְרֲחבֵי זְַמן
חוֹלֵף ֵמעַל יָם נְִקׁשָר בְּעָנָן

נַפְׁשִי נְטוּיָה בְִּמרוֵֹמי ׁשְָחִקים
ׁשוֵֹאל דּוֵֹרׁש בֱֶּאלִֹקים

ִמּמוֹצָא לְמוֹצָא בִּנְִתיבֵי נְָהרוֹת
ֵמֶחֶדר לְֶחֶדר בְּתוֹךְ ִמנְָהרוֹת

בְַּמעֲבִָרים ׁשֶל זְַמן נוֵֹדד
ּפוֵֹרשׂ כָּנָף עִם ֲאוִיר ִמְתמוֵֹדד

ׁשָב וְנָח עַל ֲאָדָמה ַרכָּה.
כְּצִּפוֹר ָאעוּף, ִאּמָא ְמתוָּקה.

ׁשַָמיִם, ֲאָדָמה
ֶאֶרץ, ׁשְָמָמה

לְַחׁשוּׁש, נְׁשִיָמה
עֲיֵפוּת, נְָהָמה

ׁשַָמיִם, עַם
ֶאֶרץ, ׁשָם
צְחוֹק, נָם
ָּם רֹגַע, ד

ׁשַָמיִם, יַּמִים
ֶאֶרץ, ַחּמִים

לֵב, נִפְּתִָחים
עֲִדינוּת, ַאִחים

ׁשַָמיִם, לֵב ֲאנָׁשִים
ֶאֶרץ, נְׁשִיָמה,  לְַחׁשוּׁשִים 

ְ, קוֹפְצִים ַאִחים ִחיּוּך
ׁשַעַר, נִיִרים נִפְּתִָחים

ֶאֶרץ, חוֹל, ׁשַָמיִם 
ֲאָדָמה, ֲאבָנִים, ַמיִם

ַרעַד, ִרגְבֵי ַרגְלַיִם
יְסוֹד עוֹלָם

נִׁשְלַם. 

סיסאי בן פסח סיסאי בן פסח

אעוף כציפור שמים

מתוך הספר "בדרך החלום", טרקלין, 2005
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גַּם ִאם יַגִּיעַ ֶאל ְמרוֵֹמי ָהֲאָדָמה, כַּנְפֵיֶהם לֹא יִפְְרשׂוּ בְּפָנָיו

ֹ ְמִחילַת כְּבוֹדוֹ ִמּתוֹךְ חֹׁשֶךְ דּוֵֹמעַ לֹא ּתְַהְדֵהד ִמקּוֹלו

ֹ אוֹר נוֹגֵּהַ, ִמְתגַּעְגֵּעַ, רוֹצֶה לְַחזֹר ֶאל צוּר ַמְחצַבְּתו
ֶאל טַֹהר ַהלֵּב וְרוַּח נָכוֹן ֲאׁשֶר זָכְָרה נִׁשְָמתוֹ    

ָּבָר ַָמיִם לָׁשוּב לֹא יִזְכֹּר ד וְִאם יִבְַחר ֶאל ִרצְּפַת ַהּשׁ
ִכְָחה ּתְַחּפֵשׂ ֶאת ׁשְבִילֵי ַהּמָָחר נַפְׁשוֹ ּתְׁשוֵֹטט בְּיַעֲרוֹת ַהּשׁ

וְָאז יַעֲצֹר, יְַקׁשִיב וְיָבִין ׁשֶַהכֹּל ִרְקַמת ַמְחׁשָבָה
ְרכּוֹ ִהיא ַהּתְׁשוּבָה ַּ וּפוְֹרׁשֵי ַהכְּנָפַיִם יָעִידוּ כִּי ד

ְכָמוֹת, בֵּין ַהּשׁ
בְָּמה ׁשֶנְִּדֶמה לָכֶם כְּגִבֶּנֶת,

ְמכֻנָּסוֹת כְּנָפַי
ֵהן נִפְָרשׂוֹת בַּלֵּילוֹת

טוֹפְחוֹת בֲָּאוִיר 
ָחֹר וַּמעֲלוֹת רוַּח ַהּשׁ
בְִּמעוֹפִי בֵּין כּוֹכָבִים

ֲאנִי רוָֹאה ֶאת כְּמוּסוֹת
ַהלֵּב בְֶּרצֶף נִָדיב ׁשֶל ִהְתגַּלּוּת

רונית ציוני אסתר יוסופוב

בין שמיים וארץ *
ֵלב ָטהֹור ְּבָרא-ִלי ֱאֹלִהים ְורּוַח ָנכֹון ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי )תהלים נא, יב(
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רותי הלביץ כהן
מתוך: מסך הדמעות

2015
מיצב במוזיאון הרצליה

צילום: ברק ברינקר

רותי הלביץ כהן
השמיים נפלו עלי

2015
טכניקה מעורבת

400x300

צילום: ברק ברינקר
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ָהיִיִתי יָפָה
בְּאוֹר ׁשֶל ׁשֶֶקט מוּזֵאוֹנִי,

נִכְנֶסֶת לְִסלִיל חוִּטים סָבוּךְ 
ּפִּסוֹת

ֲאֻרכּוֹת ֲאֻרכּוֹת
ִמי ׁשֵֶהצִיץ לֹא ָרָאה ֶאת ּפָנַי

ַרק ַהּסְלִיל ֶהעָגֹל ִהּתֵל בְּעֵינָיו
ִאם ֲאנִי בְּתוֹךְ אוֹ בַּחוּץ?

ָטוִיִתי חוֵּטי ַמְחׁשְבוֹת
ִקְרעֵי זִכְרוֹנוֹת ׁשֶל ַמגַָּע

ּ, אוִֹדיֵסאוּס ָמה ׁשֶבֵּינֵינו
ָרכִים, ְּ יִָמּים יַבָּׁשוֹת ַמּסָעוֹת בַּד

ְרּתִי סְבַךְ וְיָצָאִתי ִמּפְנִים ִהּתַ
ָרַקְמּתִי ִמלִּים צְבָעִים ַקוִּים

ֶמׁשִי, ּפִׁשְּתָן, ִמיִָּמים ּפְׁשוִּטים,
לֵילוֹת מוָּאֵרי כַּפְּתוִֹרים זְֻהבִּים.

לְבַּסוֹף ּתָלוּ ִרְקָמה בַּּמוּזֵאוֹן
ָאְמרוּ – זוֹ ַאּתְ בֱֶּאֶמת,

וְֵהִאירוּ בְּאוֹר ׁשֵָקט.

שרון שמע עמר

קרעי זיכרונות

››

נג'ואן זועבי
פוריות ישראלית

2016
שמן על עץ

76.2x44.45

צילום: לריסה פרמיגה
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עַל ׁשֻלְַחן ַהכְִּתיבָה ֻמנִָּחים:
כְֵּאבֵי גְִּדילָה

ַמֲאפֵָרה
וְרוַּח 

ִׂים לְלֹא ִמפְָרש

עַל כְֵּאבֵי ַהגְִּדילָה ֻמנִָּחים:
ִחיָּה, סִּפוִּקים וְּדִחיַּת סִּפוִּקים  ְּ צְִריבוֹת ׁשֶל ד

ׁשֶאוּלַי עוֹד ֶאלְַמד 

עַל ַהּמֲַאפֵָרה ֻמנִָּחים: 
ָה בְָּדלִים  ׁשִּשׁ

ִדים ָּ ׁשְבָבֵי עֶפְרוֹנוֹת ְמֻחד
עֲִטיפָה ׁשֶל ַמַחק 

וֲַאנִי
ִׂים עוֹגֶנֶת לְלֹא ִמפְָרש

עַל ֵמזַח ׁשֻלְַחן ַהכְִּתיבָה.

מיכל ברשישט

על שולחן הכתיבה מונחים

נג'ואן זועבי
בוקר חפוז

2016
שמן על עץ

44.45x54.61

צילום: לריסה פרמיגה



1 7 י  ו ט נ ו  3839                 ק

בְֶּרגַע ֶאָחד
ַאֲחֵרי ְרגָעִים ֵאין-סוֹף 
ֵׂיִתי כֻּלִּי נֶעֱַמְדּתִי וְנַעֲש

עֲִמיָדה
וְיָכֹלְּתִי ֲאפִלּוּ 

לָעוּף עַל עַצְִמי
וַעֲַדיִן לְִהיוֹת 

עֲִמיָדה
וְלֹא ֶהְחזְַרּתִי ִמלָּה ַאַחת ּפְנִיָמה

ׁשְִחַרְרּתִי ֶאת כֻּלָּן בְּבְִטָחה
כְִּאלּוּ דּוֹבֶֶרת ָהֵאל ֲאנִי

לְלֹא עוְֹרִרין – לְלֹא סְִתיָרה
ּפְנִיִמית

ִׂיַחת ֱאֶמת – כְִּמׁשִיכַת ִמכְחוֹל  כְִּמש
בְִּריָאה כְַּאַחת ַהבְִּריּוֹת.

שוב חוזרת לאותה הנקודה. שוב מרגישה שהעולם כופה עליה להתחיל מחדש 

לעצור את המרוץ. לא, היא לא הייתה תמימה כשחלפה על פניה בפעם הקודמת, 

מהלך  שאולי  טועה,  היא  שאולי  להאמין  רצתה  אבל  שוב.  שתתראינה  יודעת 

החיים יוכיח שהפעם הייתה הצלחה. בדומה לפעם הקודמת שעת האפס הגיעה, 

ושוב היא נהדפת אל עבר הקרקע הקרה. כל שאחזה בו שב וחומק. מתקשה לקום, 

לקרקע,  בכבדות, ראשה צמוד  נושמת  לה למצוא את הכוחות הדרושים.  קשה 

מאזין לקולות הבוקעים ממנה.

הרצפה,  את  הודפת  היא  אחרים.  כוחות  לה  מזמנים  בה  החבויים  הזרמים 

מתרוממת ומנערת מעליה את שכבת האבק, לוקחת נשימה קפואה ומביטה אל 

האופק. נדמה שהחסירה פעימה והעולם ממשיך לרגוש ולסעור בחוץ.

מבטה  מרימה  מנצנצת.  דמעה  אגרופים,  קופצת  במקומה,  מתכווצת  היא 

לשמים, השמש מסנוורת אותה, חומה ממס את סוגרי לבה, היא לוקחת נשימה 

עמוקה, מחייכת לעצמה, ומתחילה מחדש.

הדס שדהמיכל ברשישט

נקודת אפסעמידה
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גליה לוי ונטורה

מחשבות מזדחלות

ֲחלוֹת ַּ ַמְחׁשָבוֹת ִמזְד
וְנְִדֶמה כִּי ְמַקיְּמוֹת

י ִּ ְקנוּנְיָה נֶגְד

עוֹטְפוֹת כְּחוְֹתלוֹת
ֻיַף ֶאת לִבִּי ׁשֶּשׁ
עַת. ַּ בְּׁשוֹפִין ַהד

ַהנִּּתוַּח 
נִׁשְלַם כָּלִיל, 
ֲהָרִתי ַּ ֵהֵאט ד

ֶאל ְמחוֹזוֹת לֹא בְּרוִּרים.  

לִבִּי ֶאלְגָּבִיׁש יָָקר
נִׁשְבַּר 

ָמׁשָל לִכְֵאב
ֲחִדיר גַּעְגּוּעַ.

מוִֹחי
ן.   ָּ נְֶחבַּט כְַּסד

ׁשְלוָּחה נִצְָּתה בּוֹ – 
 .ְ ֵאלַיִך

ִׂיא –  ת ַהּש ַּ כֻּבַּסְּתִי בִּנְֻקד
עַכְׁשָו ֲאנִי ׁשְלוָּקה. 

 
ִמי ׁשֶנִּכְוְָתה בְּרוְֹתִחין

נִזְֶהֶרת בְּצוֹנְנִין.
 .

ּ, וְֵאין אוֹנִים, ֵאין ַהסְכָָּמה בֵּינֵינו
זֶה לְַמעְלָה ִמכּוִֹחי, ִמכּוֵֹחךְ 

גְּבוּלוֹת נִצְּבוּ ְמׁשֻנָּנִים
.ְ בֵּין ָאׁשְִרי וְָאׁשְֵרך

בְּקֹׁשִי ַחיִּים ֵהם, ָהעֲיֵפִים,
ְׂפַָתיִם – ְקפוּצוֹת, ׁשִנַּיִם – ֲחׁשוּקוֹת, ש

עוְֹמִדים עַל ִמׁשְַמְרּתָם, כִּזְִקיפִים 
ׁשֶל ׁשְּתֵי ַמעֲצָמוֹת נִצּוֹת.

1935

מרוסית: אלכס פולישוק

יוסיף אּוטקין

הקדשה
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 .ּ ִמּמֶנּו יוֵֹתר  ָהֲאִמּתִי,  ְֵמךְ  ִמׁשּ  ,ְ ִמּמֵך ָרחוֹק  ׁשֵם  ֵאין  ַטלְיָה.  ֵמָהעֶֶרב  לָךְ  ֲאנִי קוֵֹרא  ַטלְיָה. 

יָכֹלְּתְ בְַּקלּוּת לְִהיוֹת רֹנִּי אוֹ נַעֲָמה. וְֶאת זֶה ֲאנִי אוֵֹמר לִפְנֵי ּפָנַיִךְ ׁשֶלֹּא ֶאְרֶאה לְעוֹלָם. לֹא 

ְבִיעִי ֲהכִי נָפוֹץ  ֵם ַהׁשּ י. לֹא ָקָראִתי לָךְ ַהְרדּוּף אוֹ עֲיָנָה. ָקָראִתי לָךְ בַּׁשּ ַּ ָהלַכְּתִי ָרחוֹק ִמד

ַהיִָּמים:  בְִּריַאת  כְּמוֹ  ָאֵדל.  יָעֵל,  ָמאיָה,  ׁשִיָרה,  ּתָָמר,  נֹעָה,  ַאֲחֵרי  ַהזֹּאת.  ָנָה  לַׁשּ בָָּאֶרץ 

ֵנִי ִהְמצִיא ה' ֶאת ּתָָמר וְֶאת יָעֵל וְאוֵֹדל וְיִׁשְַמע ֵאל.  בְֵּראׁשִית בָָּרא ה' ֶאת נֹעָה. וּבַיּוֹם ַהׁשּ

ַבָּת נִבְְרָאה ַטלְיָה. ִמכָּאן ֲאנִי קוֵֹרא לָךְ ֵמָהעֶֶרב ַטלְיָה. ֵמָהעֶֶרב ׁשֶבּוֹ ְרִאיִתיךְ  וּבְיוֹם ַהׁשּ

ּתִקְָּרִאי  לֹא  לְעוֹלָם  ָרוֹן.  ַהׁשּ ֵמָרַמת  וְַאְרבַּע  ְִׂרים  עֶש ַקו  יוֹם.  ֵמֶחׁשְכַּת  עוֹלָה  לִָראׁשוֹנָה, 

ֵם  ַטלְיָה, וּבְכָל זֹאת, וְַדוְָקא: כָּל כָּךְ ֲאנִי יוֵֹדעַ ׁשֶיֵּׁש בָּךְ ַהְרבֵּה, וּבְכָל זֹאת ׁשְֵמךְ ֵאינוֹ ַהׁשּ

ָה ָהרֹב.  ׁשֶנַָּתן לִָאׁשּ

ׁשַָמעְּתִי  ֶאְתכֶם.  לִׁשְמֹעַ  בְּלִי  נְִרָאה  זֶה  כָּכָה  ַהקָָּטן.  ָאִחיךְ  וְעִם  ִאּמֵךְ  עִם  יָׁשַבְּתְ 

נִי רוֹבָּס בְֶּרצֶף. ִאּמֵךְ יָׁשְבָה עִם ּפָנֶיָה ֵאלַי וְָאִחיךְ  ָּ בָָּאזְנִיּוֹת ֶאת כָּל ָהַאלְבּוֹם ָהִראׁשוֹן ׁשֶל ד

ְֵמנָה עִם  י ּפַעַם ֵאלַי וְַאּתְ לֹא ִהסְּתוֹבַבְּתְ ֵמעוֹלָם. ִאּמָא ׁשֶלָּךְ ַהׁשּ ֵּ יָׁשַב לְיֵָדךְ וְִהסְּתוֹבֵב ִמד

ֶהה ַהּמַׁשְִחיר ַהלֹּא ֲאִמּתִי, לוֹבֶׁשֶת ֻחלְצָה ׁשְחָֹרה ׁשֶעָלֶיָה כָּתוּב בְּזָָהב  ֵּ ַהבְּלוֹנְד ָהָרפֶה ַהד

ֵאיזֶה  אוְֹמִרים  ּפָנֶיָה  וְכָל  ִמְתַקלְּפִים,  ֻמכְסָפִים  ּפְָרִחים  וִּמּסָבִיב   Carpe Diem וּבְכֶסֶף 

ִדיֶאם.  ְקׁשַת  ׁשִֶהיא  ׁשֶלָּּה  בֵָּריַח  רוָֹאה  וְַאּתְ  ָהעוֹלָם,  עַל  ׁשֶלָּּה  יֶאם  ִּ ַהד ִאינְעָל  ִדיֶאם, 

בַּחֶֹמר  וְָקׁשֶה  וְָחמוּץ  מוּצָק  נְִהיָה  כְּׁשֶַהיּוֹם  יוֹם".  "ְקׁשַת  ַהּמֻנָּח  ׁשֶל  ַהִהְתבַּּטְאוּת  זֹאת 

ַהיּוֹם  ְ. הוּא  ׁשֶלָּך ַהיּוֹם  ׁשַבָּת בְּׁשַבָּתוֹ, הוּא  ַהּפָנִים. כָּכָה ִדיֶאם לְִדיֶאם עַד  וַּמכְבִּיד ֶאת 

ִים ָאחוּז לְׁשָעָה. ָאִחיךְ  ׁשֶלָּךְ ַטלְיָה. ֶאלָּא ִאם כֵּן צִָריךְ לַעֲשׂוֹת ׁשָעוֹת נוֹסָפוֹת ֵמָאה ֲחִמׁשּ

ְׂעַר רֹאׁשוֹ ַהּמְקוִֹרי, ַמׁשְוִיץ בִּׁשְִריֵרי אוֹנָנוּת ְקַטנִּים ׁשֶבִּזְרוֹעוֹ  ַהקָָּטן קוֹלָנִי, עֵָרנִי, עֲַדיִן בִּש

ְָמאלִית. וְכַּמָה עַד כַּּמָה ְקׁשוּת ַהזְּרוֹעַ. עַד כַּּמָה ְקׁשוּת ַהיּוֹם בִּפְנֵיכֶם. עַד כַּּמָה ְקׁשוּת  ּׂ ַהש

ׁשֶזֹּאת עֲָרבִית.  ֲאנִי טוֹעֶה לִפְעִָמים לֲַחׁשֹב  בּוְּרכֶם  ִּ ד ִבְֵרי  ִמׁשּ ְִׂמָחה עַזַּת ֵמצַח.  וְש ַהיּוֹם 

ִמּתוֹךְ ַהקַּלּוּת ׁשֶבְּזָרוּת גְּמוָּרה. ִאּמֵךְ  ׁשְכוּנוֹת ַהצָּפוֹן חוֹלְפוֹת לְנֶגֶד עֵינֵיכֶם בָּזוֹ ַאַחר זוֹ 

וְָאִחיךְ ִמסְּתַכְּלִים ִמּסָבִיב כָּל ַהזְַּמן. ַרק ַאּתְ לֹא. לָּמָה ֲאנִי ְמסַּפֵר לָךְ ֶאת זֶה, ֶאת זֶה ׁשֶַאּתְ 

עומר ולדמן

ואוֵדל וישמע אל

י טוֹב, ֲאנִי ְמסַּפֵר לָךְ כְּמוֹ ׁשֶאוֵֹהב מוֶֹרה עַל ֲאהוּבָה וְאוֵֹמר לָהּ: ִהנֵּה בָּךְ  ַּ יוַֹדעַת יוֵֹתר ִמד

ְ. וָּמה ִהיא לֹא יוַֹדעַת ֶאת כָּל זֶה ֵמעַצְָמהּ?  ְ. כָּאן ַאּתְ דּוָֹמה לְִאּמֵך ְׂפַָתיִך ת ֵחן. ִהנֵּה ש ַּ נְֻקד

לֹא ָאְמרוּ לָּה כְּבָר בְּאוֹתוֹ חֶֹסר ַטעַם? וּבְכָל ּפַעַם, יוְֹדעִים כֻּלָּם, ַהכַּוָּנָה ִהיא בְּעֶצֶם לוַֹמר: 

ֲאנִי רוֶֹאה אוָֹתךְ עַד ָהָרָמה ַהזֹּאת. עַד כָּכָה. ַרק ׁשֶלֹּא ּתֵלְכִי.

ְׂעֵָרךְ  ַאל ּתֵלְכִי. ַטלְיָה. ַאל ּתֵלְכִי. ַאל ּתֵלְכִי עִם כָּל עוֵֹרךְ ַהְמׁשֻזָּף לִבְלִי ַהְחוֵר. עִם ש

ַהוָּרֹד  ַהָחזִיָּה  ּפַס  עִם  בְִּהיִרים.  ים  ִּ וְֻרד ּפַּסִים  ׁשֶבְּׁשוּלָיו  גְַּרעִינִי  צָהֹב  ַהְמכֻּסֶה  ַהכֵֶּהה 

ְחִֹרים  ַהבִָּהיר ַהנִּזְָהר ָהַרעֲנָן ַהּמֵצִיץ ֵמֻחלְצֵָתךְ ָהָאפָֹרה ָהאוֶֹמֶרת ִרפְיוֹן. עִם ָהעֲֵקבִים ַהׁשּ

ֲאנִי  ַהלֵּילוֹת  כָּל  ַהלֵּילוֹת.  כָּל  ָהִרצְּפָה.  לְִקצֵה  ִמכְִּסֵאךְ  ַהנּוֹׁשְִקים  ָהֲאֻרכִּים  ַהּמַבְִהיִקים 

רוֹצֶה ׁשֶלֹּא ּתִסְּתוֹבְבִי. ׁשֶכְִּמעַט ּתִסְּתוֹבְבִי. ׁשְֵמךְ אוּלַי בְָּרכָה. אוּלַי רֹנִּי אוֹ נַעֲָמה. ׁשֶּתְַחיִּי 

ר לְזֶה, ֶאת ַהקְֵּרׁשֶנְדּוֹ ַהזֶּה  ָּ ׁשוּב ּפַעַם ַאַחת, עוֹד ּפַעַם ַאַחת, עַכְׁשָו כְּׁשֲֶאנִי ָרחוּץ וְּמֻסד

לִפְנֵי  ַהזִֵּהים  ּפָנַיִךְ   ,ְ ּפָנַיִך ֶאת  ׁשֲֶאגַלֶּה  ּפַעַם  בְּכָל  ֻמפְּתָע  ׁשֶֶאְהיֶה  ִׂי  ּתַעֲש  ,ְ ּפָנַיִך גִּלּוּי  ׁשֶל 

ַאֶחֶרת  ּתְחוּׁשָה  לְַהעֲבִיר  ִסכּוּי  לֶָהם  נְָתנוּ  לֹא  ׁשֶעֵינַיִךְ  ּפָנַיִךְ  ַהקְָּמִטים,  בְּלִי  עֲַדיִן   ,ְ ִאּמֵך

ַמּטָָרה  בְַּאְרִטיק  ַהנּוֹטֶפֶת  ְִמָחה  ּׂ ׁשֶלַּש בֶָּהן,  ָהִראׁשוֹן  ׁשֶלָּאֶֹדם  עֵינַיִךְ  ָהעוֹלָם.  גִּלּוּי  ׁשֶל 

בִּׁשְנַת ַאלְּפַיִם וְׁשָלֹש, ַהכֹּל ֲאנִי זוֹכֵר, ַאל ּתְַחׁשְבִי, ׁשֶָאִחי ָהיָה קוֵֹרא לוֹ "ַאְרִטיק כַּוָּנָה", 

ה  ָּ ן ּפְקוּחוֹת בִּנְׁשִיָקה ִראׁשוֹנָה, בְּכָל ֵאלֶּה ּפְקוּחוֹת בְּאוָֹתּה ִמד ָּ ׁשֶלְּעֵינַיִךְ ַהנִּׁשְֲארוֹת לְבַד

ׁשֶנִּׁשְַאר  ַהיִָּחיד  ַהּמִׁשְּפָט  עִם  ּתֵלְכִי  ַאל  ׁשֶבַּּפָנִים.  ָהְרגָׁשוֹת  ׁשְָאר  ֶאת  וְדוֲֹחקוֹת  עֵינַיִךְ 

בִּׁשְעוֹת  ׁשֶעָבַר ֶאת ָהָאזְנִיּוֹת, "ֲאנִי שׂוֹנֵאת ֶאת ָהעֲבוָֹדה". ָמה עוְֹמסוֹת יַָדיִךְ   ,ְ ִמּמֵך לִי 

ְ, ֵאיךְ ֵהם קוְֹרִאים אוָֹתךְ  ך עְּתֵ ַּ ְ, ָהעוְֹמִדים עַל ד ַהחֹם וְָהאוֹרוֹת ַהלְּבָנִים, ַהּמַבְִהיִרים אוָֹתך

ׁשָם, ֵהם יוְֹדעִים ׁשֶקּוְֹרִאים לָךְ ַטלְיָה? ׁשֶקּוְֹרִאים לָךְ ׁשוּׁשִי, ׁשוּנִי, ׁשִינָה, ׁשִילָה, ׁשִיָרה, 

ָעוֹת ׁשֶבֶָּהן ַאּתְ כְּסוּיָה, ֶאת כֻּלָּם ׁשַָמעְּתִי  ֵמוֹת ָהֵאלֶּה, לַׁשּ ׁשִפְָרה, רֹנִּי וְנַעֲָמה? וְכָל ַהׁשּ

ַאּתְ  נְֻקדּוֹת  ֵאילוּ  עַל  יוֵֹדעַ  ִמי  יוֵֹדעַ.  וִּמי  ַאַחת.  ָעָה  ִמׁשּ ַרק  ֶאָחד.  ִמלַּיְלָה  ַרק  ִמּסְבִיבֵךְ 

ֶבָּטוַּח  ׁשּ ַמה  אוֶֹמֶרת  ַאּתְ  ָהֵאלֶּה.  ָהעֲֵקבִים  עִם  ֵמרֹאׁש  נִזְֶהֶרת  ַאּתְ   .ְ לְִדרֹך עוֹד  יְכוֹלָה 

ֶבָּטוַּח בָּטוּחַ. ֲאבָל בִּּטָחוֹן,  בָּטוּחַ. ַאּתְ אוֶֹמֶרת, ֲאנִי בְּכָל זֹאת ׁשַָמעְּתִי אוָֹתךְ אוֶֹמֶרת ַמה ׁשּ
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לְִראוֹת אוָֹתּה כְּמוֹ ִמבַּעַד לְַחלּוֹן 
ַרק ָמה ׁשֶבְּתוֹךְ ַהּמִסְגֶֶּרת 

לְַהְרגִּיׁש ֶאת ָהרוַּח ַהקַּלָּה חוֶֹדֶרת 
וְהוֹפֶכֶת לְִסעָָרה.

כְּמוֹ בָּלִֶרינָה ֲאחוּזַת ּפִירוֶּאִטים
בֲַּחצִָאית ַהּטוֹטוֹ ׁשֶלָּּה ִהיא ְמַטאְטָאה

ֶאת גְַּרגְֵּרי ַהגְּבִָרים
עוֶֹמֶדת עַל ְקצוֹת ָהֶאצְבָּעוֹת

לֹא כְֵּדי לְִהיוֹת בְּׁשֶֶקט
ֶאלָּא כְֵּדי לְַהְראוֹת כַּּמָה גָּבוֹּהַ יְכוֹלָה לְַהגִּיעַ.

ֲאבָל כַּּמָה זְַמן ֶאפְׁשָר לְַהְחזִיק גֵּו זָקוּף
ׁשֶהוֹלֵךְ וִּמְתכּוֹפֵף

וְגוּפָּה ֶהָחלָק ִמְתַמזֵּג 
עִם ִקְמֵטי ַהֲחצִָאית.

חגית שני

בלרינה

ַטלְיָה, ֲאנִי בָּאִתי ִמבַּיִת ׁשֶל בִּּטָחוֹן. ֲאנִי בָּאִתי ִמבַּית ׁשֶל ַאנְׁשֵי בִּּטָחוֹן. ֲאנִי כָּל ַהַחיִּים 

ֶבָּטוַּח בָּטוּחַ" זֶה בְּעֵֶרךְ כְּמוֹ לְַהגִּיד "ַמה  ַרק רוֹצֶה. וֲַאנִי יָכוֹל לוַֹמר לָךְ ׁשֶלּוַֹמר "ַמה ׁשּ

ְ. בְֶּקׁשֶר לְזֶה  ּ. יַעְנִי ָהיִינוּ ׁשָם כְּבָר. זֶה ָמה ֶאפְׁשָר לִסְמֹך ֶָאהוּב ָאהוּב". כְּלוַֹמר... ֵהבַנּו ׁשּ

ַטלְיָה, ֲאנִי רוֶֹאה ׁשֶַאּתֶם יוְֹרִדים ִאּתִי בְַּאלֶּנְבִּי מוֹנְטֶפְיוִֹרי וְלוְֹקִחים ֶאת ַהזְַּמן, ֲאנִי רוֹצֶה 

ֲאנָׁשִים  ֵאצֶל  יָכוֹל לְִהיוֹת, ֲאפִלּוּ  זֶה  ּתַסְבִּיִרי לִי ֵאיךְ  ׁשְֵאלָה עַל ַאֲהבָה:  לִׁשְאֹל אוָֹתךְ 

ְמלֻּמִָדים, ֵאיךְ זֶה יָכוֹל לְִהיוֹת ׁשֶַאּתָה ּפוֹגֵׁש ִמיׁשִֶהי וְַאֲחֵרי ׁשָעָה אוֹ ׁשָבוּעַ אוֹ כָּל זְַמן 

ּפְִתאֹם בַּזְַּמן ַהזֶּה ִהיא הוֹפֶכֶת ּפְִתאֹם ֲחׁשוּבָה וְּדחוּפָה יוֵֹתר  ׁשֶעֲַדיִן יֵׁש בּוֹ קֹצֶר, ֵאיךְ 

ֵאיךְ  ַהקּוְֹדמוֹת,  ָהַאֲהבוֹת  ַהקְּרוֹבִים,  ַהֲחבִֵרים  ַהּמִׁשְּפָָחה,  בְּנֵי  ַהיְׁשָנִים,  ַהֲחבִֵרים  ִמכָּל 

ִהיא עוֶֹקפֶת כָּכָה ֶאת כֻּלָּם? וְנַנִּיַח ׁשֶנַָּתּתְ לַּמִׁשְגֶּה ַהזֶּה לְִקרוֹת, ֵאיךְ הוּא יָכוֹל לְִקרוֹת 

ּ, לֹא  יוֵֹתר ִמּפַעַם ַאַחת בַַּחיִּים? ֲאנָׁשִים יְִקְראוּ ֶאת זֶה בַּּסוֹף וִיַחיְּכוּ בְִּאי נוֹחוּת, יֹאְמרו

ׁשֶעַד  נִׁשְבָּע  ֲאנִי  לִי.  ִאכְּפַת  לֹא   .ּ ֲאפִלּו ֵמבִיךְ  ְקצָת  זֶה  נִָאיבִי,  כָּכָה  לְִהיוֹת  לוֹ  ַמְתִאים 

כָּל  ֶאת  דּוִֹחים  ִהגָּיוֹן  יָם  עִם  ֲאנַָׁשִים  ֵאיךְ  ַהזֶּה.  בָר  ָּ ַהד ֶאת  לְָהבִין  ִהצְלְַחּתִי  לֹא  ַהיּוֹם 

ה לְַמְרִאית עַיִן ַאַחת בָּעוֹלָם. ִאם ּתְִהיֶה לָכֶם  ָּ הוּיָה וְֻרד ְּ ָהעוֹלָם ׁשֶלֶָּהם ֵמֲאחוֵֹרי כְֵּתפִיָּה ד

ׁשֶיּוֵֹאל הוֹפְַמן  ַהזֶּה  ַהָחָרא  כְּמוֹ  לֹא  לְגְַמֵרי.  ֲאִמּתִי   .ּ בו ּתִכְּתְ בְּבַקָּׁשָה  בִּׁשְבִילִי,  ּתְׁשוּבָה 

ׁשֶל  ַהכְּתֹבֶת  ֶאת  לָכֶם  נוֵֹתן  ֲאנִי  ָאׁשִיב.  וּבֱֶאֶמת  ֶאְקָרא  בֱֶּאֶמת  ֲאנִי  ׁשֶלּוֹ.  בַּּסֵפֶר  ָׂה  עָש

בֵּית הוַֹרי: לֵוִין ִקיּפְנִיס 1, ּתֵל ָאבִיב, ִמקּוּד 6962643. ֵאין לָכֶם ַמה לְִּהְתבַּיֵּׁש. זֶה ַמה 

ֶָרצִיִתי לוַֹמר ּפֹה עַד עַכְׁשָו בְּעֶצֶם. ֵאין לָכֶם ַמה לְִּהְתבַּיֵּׁש. ׁשּ
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ָהֱאֶמת – 
וְָקא ָהיָה לִי נְֶחָמד ַּ ד

לָׁשֶבֶת לְבַד בְּבֵית ַהקָּפֶה
כְּׁשֶבַּחוּץ ָהרוַּח ְמעִיפָה ֶאת ָהְרחוֹב.

ִהזְַמנְּתִי עוּגַת גְּבִינָה וְנֵס
ְתּפַנֶּה ֵאלַי  וְִחכִּיִתי לְךָ ׁשֶּתִ

.ָ ִמיּוֹם ָהעֲבוָֹדה ׁשֶלְּך
ָאכַלְּתִי לְַאט בְּסַבְלָנוּת וּבְצִּפִיָּה

ְמנַּסָה לִׁשְמֹר ְקצָת בִּׁשְבִילְךָ 
ֲאבָל – 

כְּׁשֶָהְרחוֹב ׁשַָתק ּפְִתאוֹם
וְגַם ַאּתָה

יָצָאִתי ַהחוּצָה וְָהלַכְּתִי 
.ָ סוֹעֶֶרת לְִקָראְתך

ֲאנִי ַמְדלִיָקה ֵאׁש נֶָחָמה,
לְַהצִּית כַּוָּנָה בַּגּוּף,

ּמֵן ַּ לְַהׁשְלִיךְ ֶאת ׁשֶנּוַֹתר ֵמרֹעַ ִמזְד
ַהּמְִתגַּנֵּב בְּעְִקבוַֹתי.

ע, כִּי ְסעָָרה  ַּ ד
ּפִילֵנִי בְַּמֲהמוֹרוֹת ֶאֶרץ, לֹא ּתַ

לֹא ּתִפְרֹם ׁשָָרׁשַי.
ֲאנִי נְטוּעָה בְַּמיִם,

גּוּפִי ֵאׁש,
ָראׁשִי בֲַּאִמיֵרי ּפְסָגוֹת.

ְ ע, כִּי בְּבְִטָחה ֵאלֵך ַּ ד
וְכָל צַעַד יוִֹתיר ִסיָמנוֹ בְַּאְדַמת ַאֲהבָה.

ע, כִּי ֵמַאֲהבָה בָּאִתי ַּ ד
וְִהיא ְמַרֶחפֶת בִּי,

נוֶֹתנֶת ַחיִּים לְכָל ַהבָּא בִּׁשְעַָרי.

דורית ישראלעפרי שהם

דעהאמת
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ֵׂר בּוּר לְלֹא ֶהגֶה בְּיָפְיוֹ יְִתבַּּש ִּ ָמָמה וְֶאׁשְּתַכֵּר / ֵהן ד ְּ ֶאּמַס בָּעֵינַיִם ֵמרֹב ד
יוֹ לְעֵֵטי נוֲֹאִמים / כְִּדְמעוֹת ָהָאָדם ׁשֶלַּבּוֵֹרא ִמְתַמּסֵר ְּ ָהעֵינַיִם ֵהן ד

ֶהֶרף ַמבָָּטן כְֶּמֶתק ׁשִיָרה ָהעוֹלָה עַל גְּדוֶֹתיָה / ַמְרוָה גַּעְגּוּעִים לַַחיִּים וְַחיִּים ּתְַקצֵּר
וּבַיְׁשָנוָּתן, ִאם ַאךְ נֲָהגוּ בְּטִּפְׁשוּת, / כְּעֵין ִהְתנַצְּלוּת נָעֲלָה ׁשֶּפְגִיעָָתּה ּתְיַּסֵר

ֵנָה ִהיא ִאגֶֶּרת / כְּרוַֹמן עָב כֶֶּרס בְָּמָסךְ סוֹדוֹ נוֹצֵר וְִאלּוּ כְּנִיעָָתן לַּשׁ
ָׂפִים ָרזֵי ַהלֵּב ַהּמְִתיַּסֵר ְִתיָקה / וְנְֶחש בְִּדְמָמָתן ָרב ַהגִּלּוּי עַל ַהּשׁ

ֵהן יָם וְָהעַפְעַּפַיִם חוֹפִים / וְחוֹלוָֹתיו ַאֲהבָה בִּוְִריַדי ּתְנַסֵר
בַּעֲלֵיֶהן – בָּבוַּאת לֵב אוֵֹהב / ַהּמֵֵמס ֶאת ֶמלַח ַהיְּקוּם ַההוֹלֵךְ וְָחסֵר

ַאךְ ִחצֵּי ּתוֹכְַחּתָן כְּׁשֶֶמׁש יוֶֹקֶדת / ׁשֶֶאת כָּל ְמבַזֶּיָה ּתַׁשְּפִיל וְּתיַּסֵר
ְרכִּי ֲאלֵיֶהן אוֹ ֵאעָצֵר? ַּ בְֵּחץ ׁשָלוַּח יְִקְטלוּנִי כְֶּהֶרף עַיִן / ַהֶאְמצָא ד

ْطٍق أجمُل ِر ُن ا أذوُب بها العيوِن وأثمُل/ إنَّ الكالَم بغْي صمًت
َد خاِشعًا إْذ ينِزُل بَّ َع ٌع َت ُر العيوِن بالغٌة أقالُمها/ َدْم ْب ِح

ُل ُت ْق اِة وَي ٌر يفيُض حالوًة/ يروي الحنيَن إلى الحي ها ِشْع رَمقاُت
اَشَرْت بحماقٍة/ أسمى اعتذاٍر قْد ُيصيُب ويعِدُل وحياؤها إْذ ب

ْسَدُل اُرها ُي ٍة ُحبلى ست ٌة/ كرواي ا الخضوُع بنوِمها فرسال أّم
ُل خَج ِسرُّ وَت ها/ كَشَف القلوَب بما ُت ْوٌح تعّدى صمَت ها َب في صمِت

َغُل َب في وريدي يْن ُه/ حبٌّ ترسَّ ُه الجفوُن ورمُل بحٌر شواطئ
ُل لَّ َح َت ُح الوجوِد بنبِضِه ي ْل ها مرآُة قلٍب عاِشٍق/ ِم إنساُن

َمُل ْه ها إْذ ُت رِّ ّح ها/ شمٌس َتشوُط ِب ْوِمها فكأّن َل هاُم ب أما السِّ
راني أهتدي أو أعِقُل؟ ا ُت اُلني سهُم اللحاِظ بنظرٍة/ هل ي يغت

فردوس حبيب الله
عيون

פרדוס חביב אללה 

עיניים

מערבית: דליה אלטורי וחגי רוגני

גּוּׁשֵי ֲאָדָמה כְּבִֵדים, בֻּצִּיִּים
ָּבְקוּ לְסוּלְיוָֹתיו ד

בְַּמּסָעוֹ לְֵאפֶר ֲאבוָֹתיו.

ְרצוּעוֹת ִהׁשְִחירוּ לִזְרוֹעוֹ, 
טוֹטָפוֹת זָלְגוּ ֵמעֵינָיו

"יְִתגַַּדּל וְיְִתַקַדּׁש ׁשְֵמּה ַרבָּא"

וְנִׁשְַמר ָהאוֹת עַל יָָדיו
וְַהזִּכָּרוֹן בֵּין עֵינָיו

וְֵריַח ֶהעָׁשָן.

ֶאת נַעֲלָיו ַהכְּבֵדוֹת 
סְפוּגוֹת בֹּץ וֵָאפֶר  
ׁשַל ֵמַרגְלָיו וְהוִֹתיר

ׁשָם

תלמה נבו

מסע
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ֲאהוּבִָתי, בַּבֶֹּקר,
מוּל ֲארוֹן ַהבְּגִָדים

לְתוָֹתיו ּפְתוּחוֹת, כֻּלָּן –  ַּ ׁשֶד
ֵאין, ֲאנִי אוֵֹמר לָכֶם,

ֵאין ַמְרֶאה יָפֶה ִמזֶּה.
 

ּתְכֵלֶת וְַאְרגָָּמן,
צְבָעִים וְעוֹד צְבָעִים

נוֹגְעִים בְּסוֹדוֹת ֵמַאְרצוֹת ַהצָּפוֹן
ים ׁשְמוִּטים ֵמרֹב יֹפִי. ִּ וּבְבַד

וֲַאהוּבִָתי עוֶֹמֶדת עֵיֻרּמָה
ְָׂמלוֹת  מוּל ֵאינְסְפוֹר ַהּש

וְֵאינְסוֹף צְעִיפִים,
וַּמבָָּטּה ַהנּוָֹאׁש

עִם נִיחוָֹחּה ַהבָּשׂוּם 
ַאֲחֵרי ֵאֵדי ַהּמְִקלַַחת
ְמׁשַבְּׁשִים ֶאת חוּׁשַי.

ְמׁשַבְּׁשִים לְגְַמֵרי ֶאת חוּׁשַי,
ֲאנִי אוֵֹמר לָכֶם,

וֵּמִטיל אוָֹתּה לַּמִּטָה.
 

ׁשוּב, גַּם ַהבֶֹּקר – 
ּתְכֵלֶת וְַאְרגָָּמן – 

ִהיא ּתְַאֵחר לָעֲבוָֹדה.  

שמעון בוזגלו

הארון

ַהנִּּסָיוֹן ְמסַּפֵר
ֵָמר כְֵּדי ׁשֶַהּסֵֶדר יִּשׁ

וְלֹא יְִהיוּ עֲֵרמוֹת בְּגִָדים
מוָּטלוֹת כְּמוְֹקׁשִים 

יֵׁש לְכַבְּסָם בְּכָל יוֹם 
לְיַבֵּׁש וּלְַקּפֵל בְִּקפִיָדה

לֹא לְַחכּוֹת וְלַעֲרֹם
כְַּדאי ׁשֶּתֵַדע

עֲֵרַמת ַהכְּבִָסים
ֵאינָּה עוֶֹמֶדת בַּּמִינִימוּם 

ׁשֶבֵּית ַהֲחרֹׁשֶת ָקבַע
ִאם ִהיא ֲחסֵָרה

ָ ֶאת עֲֵרַמת בְּגֶָדיךָ ׁשֶלְּך

אסתר יוסופוב

*
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ֲאנִי מוַֹתַחת ֶאת ַהלַּיְלָה
בְּגוּפֵי ָהעֵירֹם

ָ לְׁשוֵֹרר לְך
בֲַּחׁשֵכָה

וְרוִּחי
מוֹׁשֵל

בְִּתׁשוָּקִתי
לְִסלֹל
נִָתיב

צַר
ְ בְּתוֹך
עִּסַת
ַהזְַּמן

ְמסַּמֵן
לִי

ְ ֶרך ֶּ ד
יְצִיָאה

נועה לוין חריף

חלון

נועה לוין חריף
חלום
2016

רישום עט על נייר
28x20
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וֲַאנִי יִָמים
ָרִאיִתי יָם

וּבֶָהלַת ִאיִּים 
ַהנְּסוֹגִים ַאט ַאט

וְָהיִיִתי יָם 
וְחוֹף

וְּתהוֹם
וְצַפְּתִי
וְגִָאיִתי

וְֵהצַפְּתִי
ַהר טְָרׁשִים

ֵאיָתן
וּבַּמַעֲַמקִּים
וּבַּמְַחׁשַכִּים

ֲאנִי יָם
וְַאּתָה ַהר

ֵפֶל ַהּמְַחוִיר  וּבַּשׁ
ֲאנִי ׁשָָרה

גֵּאוּת
ּ ַהּמְצִיפָה אוָֹתנו

ׁשוּב

נועה לוין חריף

*

נועה לוין חריף
שקיעה

2016
רישום עט על נייר

28x20
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ֶבֶת עַל יְָדךָ בָּאוֹטוֹבּוּס נַעֲָרה ִמְתיַּשׁ
כְּמוֹ ׁשֶָהֵאל בְִּמׁשְנָתוֹ ׁשֶל קוּק

ְמצְַמצֵם ֶאת עַצְמוֹ לִכְֵדי יְִחיָדה גֵּאוֶֹמטְִרית
ה ָּ נְֻקד

בִּלְּתִי ֻמְרגֶּׁשֶת כְִּמעַט

ֹ ְמַאפְׁשֶֶרת לָעוֹלָם כֻּלּו
לְִהבֵָּרא

דניאל יהלום

*

נועה לוין חריף
כלילה

2016
רישום עט על נייר

28x20
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בָּאת ֵאלַי ַהבֶֹּקר
ָׂר טִּפַלְּתְ בִּי כְּמוֹ בָּש

מוֶֹדה ֲאנִי כְּגֶבֶר
ָר ִהְרגַּׁשְּתִי ְמֻאּשׁ

ִָׂרי, ַמְרַאת ַמְרִאי ָׂר ִמבְּש בָּש
יְַדעְּתִיךְ בְּעֵינַיִם עֲצוּמוֹת
ַרק ַאּתְ לְַאט ּתִקְִּחי אוִֹתי

לְעֶֹמק ֶאלֶף נְׁשִיקוֹת
 

ָאַהבְּתִי ׁשֶנִּפְּתְַחּתְ לַחֹם
כְּמוֹ ׁשוֹׁשָן צָחוֹר

כִּי ַרק ִאיׁש-ׁשֶלֶג כָּאן ֲאנִי
בַּגֶּׁשֶם וּבַקֹּר

אוֵֹהב בְַּאֲהבָה ְקפוָּאה
בְּגוּף נְטוּל ָחזְקוֹת

זֶה כָּל ָמה ׁשֶיֵּׁש וְׁשֶָהיָה
בְּעֶֹמק ֶאלֶף נְׁשִיקוֹת

 
ִקְַּרּתְ לִי יַָדעְּתִי ׁשֶּשׁ

יַָדעְּתִי ׁשִֶרּמִית
ִהצַּגְּתְ ַחּמָה ַאֲחֵרי גְּלִיָמה

ֶׂת וְַתְדִמית ּתְַחּפֹש
ּפוְֹרנוֹ ַרךְ וַּמלְכוִּתי

ּתְנוּחוֹת זוֹלוֹת וְּמסַּפְקוֹת
זֵָקן ּתַׁש עֲַדיִן ָחׁש

בְּעֶֹמק ֶאלֶף נְׁשִיקוֹת

ְׂנֹא וְלֱֶאהֹב  טוֹב בְּלִש
ַאךְ בֵּינֵיֶהם אוֹבֵד

נִּסִיִתי לְׁשַנּוֹת ֶאת זֶה
ִאַחְרּתִי ֶאת ַהּמוֹעֵד

וְַאּתְ יָפָה ַאּתְ כֹּה יָפָה
ַמלְכַּת ָהְרחוֹבוֹת

ה ָּ ִאם אוּכַל ֶאקֹּד ִקד
לְעֶֹמק ֶאלֶף נְׁשִיקוֹת

 
עוֹד טוֹב לִי עִם ַהיַּיִן

עוֹד ַחי בִּי ָהִרקּוּד
נוֹגֶנֶת ַהּתִזְמֶֹרת
ׁשִיר יָׁשָן ָחמוּד

ְִׂמָחה ִמצְּעַָדי ֶאת ַהּש
לֹא ַאצְּתִי לְנַקּוֹת

וְעוֹד נוְֹתנִים לִי לְנַגֵּן
בְּעֶֹמק ֶאלֶף נְׁשִיקוֹת

 
ְ סְָתו עָבַר עַל ּפְנֵי עוֵֹרך

ֶהוּ בְּעֵינַי ַחׁשְּתִי ַמּשׁ
אוֹר גּוֹוֵעַ עוֹד לֹא ֵמת

ֲאבָל בְּקֹׁשִי ַחי
ִחידוֹת בְּסֵפֶר ַאֲהבָה
ְמעְֻרּפָלוֹת, ׁשְחוּקוֹת
ם ָּ ֲחקוּקוֹת בַּזְַּמן בַּד

בְּעֶֹמק ֶאלֶף נְׁשִיקוֹת

לאונרד כהן

בעומק אלף נשיקות

ָאַהבְּתִי ׁשֶנִּפְּתְַחּתְ לַחֹם
כְּמוֹ ׁשוֹׁשָן צָחוֹר

כִּי ַרק ִאיׁש-ׁשֶלֶג כָּאן ֲאנִי
בַּגֶּׁשֶם וּבַקֹּר

ֵאין צֶֹרךְ ׁשֶּתְַקׁשִיבִי
ֵהן ִמלּוַֹתי ֵריקוֹת

י ִּ ִמּמֵילָא יְׁשַּמְׁשוּ נֶגְד
בְּעֶֹמק ֶאלֶף נְׁשִיקוֹת

מאנגלית: גל אשל

הערה: 

תרגום זה אינו של הגרסה המוכרת של השיר אלא של נוסח מוקדם שלו, הנפתח במילים: 

 You came to me this morning \ And you handled me like meat

https://www.leonardcohenfiles.com/kisses.html  ראו
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ָ ֵם ּפָנָיו ֵאלֶיך ָׂא ַהּשׁ יִּש
ֵׂם לְךָ ׁשָלוֹם וְיָש

ַהיְּהוִּדי ַהנּוֵֹדד 
כֵֹּהן ַהצְּלִילִים

ֹ ֵמִאיר ֶאת נַפְׁשו
ִמּתוֹךְ  ַהצְּלָלִים 

ִמי בֵָּאׁש ִמי בֶַּחֶרב
ִמי יְִחיֶה ִמי יָמוּת

ָה  בֵּין ַרגְלֵי ִאּשׁ
ְמַחּפֵשׂ ִהְתגַּלּוּת  

ׁשָר לִפְנַי ַהּמִזְבֵַּח
בְּקוֹל עָמֹק וְכָחֹל 

עוֹלֶה ֵמַהקֶֹּדׁש
יוֵֹרד ֶאל ַהחֹל

חוֹבֵׁש כֶֶּתר קוֹצִים
גֵּף  נָזִיר ִמסְּתַ

ָׂר וּבְַדְרכֵי כָּל בָּש
חוֵֹטא  וְנוֵֹאף

ְמחוֹלֵל ְמַסְחֵרר
ְָׂרפִים נְעִימוֹת ׁשֶל ש

בְּקוֹלוֹת ַהֵהיכָל
ֵמיָתִרים ֲחשׂוּפִים

וְגָדוֹל ַהקָָּהל 
גָּדוֹל עַד ְמאוֹד

נָגַעְּתָ בֶָּהם
גַּע בֶָּהם עוֹד

מוֹת ִאיׁש ׁשֶל נָׁשִים
ׁשֶנִּבְָרא וּבָָרא
נָבִיא ׁשֶל ַהלֵּב

ַאבִּיר ׁשֶל גְּבִיָרה
דּוֹבֵר ַהכְֵּאב 
ַמּטִיף ַהיָּגוֹן 
ִמּתָו ִראׁשוֹן

עַד ּתָו ַאֲחרוֹן.

כּוֵֹתב ֶאלֶף בָּּתִים
כּוֵֹתב וּמוֵֹחק

כּוֵֹתב ַחד כְַּתעַר
כּוֵֹתב ִמְתַרּפֵק

ֹ נוֵֹתן ֶאת עַצְמו
עַד סוֹף עַד ּפְֻרָקן

ה ׁשֶל ּתוָֹדה ָּ ַקד ִקד
עָנָו וְָקָטן

גל אשל

מר כהן 
לזכר לאונרד כהן

כֲַּאׁשֶר נְָקׁשוּ ַמלְָאכִים
, ִהגִּיעַ זְַמנִּי? ׁשַָאלְּתָ

ׁשֲָאלוּ כֵֹּהן ַאיֶּכָּה?
ָאַמְרּתָ ִהנְנִי ִהנְנִי 

בִּקַּׁשְּתָ ְסעוָּדה
כְַּדְרכּוֹ ׁשֶל נִדּוֹן
וְעוֹד ִמׁשְָאלָה 

לָׁשִיר ׁשִיר ַאֲחרוֹן
ׁשְּתָ בְּיַיִן  ַּ ִקד

וְׁשְַרּתָ ּתְפִלָּה
וְקוֹלְךָ ַהנָּמוּךְ 

עָלָה וְעָלָה

ְַׂמּתָ ִמגְבַּעַת  ש
ְמעִיל כָּחֹל ְמפְֻרסָם

וְָהיִיָת ׁשָלֵם 
ּתַם וְנִׁשְלַם

ָהאוֹרוֹת נְִדלְקוּ 
ִהסְּתַיֵּם ַהּמוֹפָע

ַהקָָּהל ֵהִריעַ
רוֲּחךָ נֶֶאסְפָה

ָ ֵם וְיִׁשְָמְרך יְבֶָרכְךָ ַהּשׁ
ָ ֵם ּפָנָיו ֵאלֶיך יֵָאר ַהּשׁ

ָ ֵם ּפָנָיו ֵאלֶיך ָׂא ַהּשׁ יִּש
ֵׂם לְךָ ׁשָלוֹם וְיָש
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ָרִאיִתי ׁשֶָהפַכְּתָ ַמיִם לְיַיִן
וְָהפַכְּתָ ׁשוּב לְַמיִם ֲחזָָרה

ֲאנִי יוֹׁשֵב ֶאל ׁשֻלְָחנְךָ כָּל לַיִל
ַאךְ לֹא, כְּבָר ֵאין לִי ִאּתְךָ ֶהָאָרה

לוּ ַרק ָהיָה לָנוּ חוֹזֶה לְַחּתֹם
וְַהגִּבְעָה ַהזֹּאת – לִי לֹא ִאכְּפַת ׁשֶל ִמי

ֲאנִי זוֹעֵף ֲאנִי עָיֵף כֻּלִּי 
לוּ ַרק ָהיָה חוֹזֶה
לוּ ַרק ָהיָה חוֹזֶה

בֵּין ַאֲהבְָתךָ לְׁשֶלִּי 

רוְֹקִדים בְָּרחוֹבוֹת – נְִמכְַּרנוּ ָאז
לַָאֲהבָה, ַאךְ יָצָאנוּ לַָחפְׁשִי

ֲחבָל עַל ָהרוַּח ׁשֶיָּצְַרּתִי ִמּמְךָ 
ְנֵינוּ ָהיָה ַקיָּם – וְזֶה ֲאנִי. ַרק ֶאָחד ִמׁשּ

ָהלַכְּתָ וְנִׁשְַאְרּתִי בְּלִי ִמלָּה 
ִמלְּבַד ִמלִּים ׁשֶכָּל ׁשְַקָרן יֹאַמר

ֵאיךְ ַאֲאִמין ׁשֶיֵּׁש עוֹד ֲהָקלָה
ָהיִיָת לִי ָמקוֹם לָׁשוּב בְּׁשָלוֹם  

ָהיִיָת לִי ָרָדאר.

ְִׂמָחה – נְִמכְַּרנוּ ָאז ָׂדוֹת ש וּבַּש
לַָאֲהבָה, ַאךְ יָצָאנוּ לַָחפְׁשִי

לאונרד כהן

חוזה

ֲחבָל עַל ָהרוַּח ׁשֶיָּצְַרּתִי ִמּמְךָ 
ְנֵינוּ ָהיָה ַקיָּם – וְזֶה ֲאנִי. ַרק ֶאָחד ִמׁשּ

ֵהן ַהנָָּחׁש בֵַּחְטא ׁשֶלּוֹ ֻהכַּׁש 
ִיל עוֹרוֹ לְִמצֹא בִּפְנִים נָָחׁש ִהּשׁ
ֲאבָל בְּלִי עוֹר נוֹלַד הוּא ֵמָחָדׁש

בָר נִבְָחׁש ָּ ָהֶאֶרס כְּבָר בְּכָל ד

לוּ ַרק ָהיָה לָנוּ חוֹזֶה לְַחּתֹם
וְַהגִּבְעָה ַהזֹּאת – לִי לֹא ִאכְּפַת ׁשֶל ִמי

ֲאנִי זוֹעֵף ֲאנִי עָיֵף כֻּלִּי
לוּ ַרק ָהיָה חוֹזֶה
לוּ ַרק ָהיָה חוֹזֶה

בֵּין ַאֲהבְָתךָ לְׁשֶלִּי

לוּ ַרק לְַחּתֹם יָכֹלְנוּ עַל חוֹזֶה
עָבְַרנוּ ַמיִם, יַיִן וְכָל זֶה

נִׁשְבְַּרנוּ ָאז, עַכְׁשָו ַהכֹּל גְּבוּלִי
לוּ ַרק ָהיָה חוֹזֶה
לוּ ַרק ָהיָה חוֹזֶה

בֵּין ַאֲהבְָתךָ לְׁשֶלִּי

מאנגלית חגי רוגני

 .You Want It Darker הוא מאלבומו האחרון של לאונרד כהן )Treaty( הערה: השיר חוזה
בשם   אלבום  באותו  נפרדת  ברצועה  אלא  המקורי  בשיר  מבוצע  אינו  זה  בתרגום  האחרון  הבית 

.String Reprise / Treaty
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בָּאנוּ לִכְלָל סָפֵק. 
עֲָרפֶל לֵֶאה ַמגִּיׁש ָקפֶה ַמר בְּסָפֵק.

נִבְָחׁש בְִּדָמָמה. 
גַּלִּים ׁשְחִֹרים,

ַהרוַּח ָקָרה. 
ִהְתַחבְַּקנוּ יַצִּיב וְַרעַד 

ָחלַף, כִּי לְלֹא סָפֵק. 
כִּי בְּסָפֵק. 

ָאז נְִקֵראנוּ לַּסֵֶדר.
וְָהיִינוּ בֵַּסֶּדר. 

כִּי ֵסֶדר ֻמכְָרח לְִהיוֹת
וֲַאנְַחנוּ בֵַּסֶּדר.

ַהּסֵֶדר ָחלַף נָמוּךְ וְָקׁשֶה
וְגַם ִאם בְֵּסֶדר ָהיָה 

,ּ לֹא יַָדעְנו
וָּמה ׁשֶיַָּדעְנוּ ַמּמָׁש 

לֹא ְמׁשַנֶּה.

וּבְׁשוֹךְ ָהַרעַׁש ַהלָּבָן 
ָהָרחוֹק לְִהנָּגַע נִנְגָּע
עֵצִים ִמְתַמלְְמלִים  

בַּּמַיִם 
ָהֶאבֶן ׁשוַֹקעַת 

צְלוּלָה

אסף רומאנואסף רומאנו

**
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ֶאת עֵינַיִךְ ַהנִּכְּתָבוֹת
ֲאצַיֵּר 

                  ׁשְִתיקוֹת 

ין ֶאָחד.   ִּ ד

ׁשְבִילִים ַרבִּים ְמאֹד, זֵר קוֹצִים,
ָאבָק וְאוֹר 

ַהבִּיִטי אוֹר

ָאִדיׁש הוּא ׁשָב  
הוּא ִמְתַרֵחק

עֵינַיִם עֲצוּמוֹת עַכְׁשָו 
ִמיׁשוִֹרים ׁשְקוּפִים  

ֶׂא ֶאת ַהיָּם ָהֶאָחד ֲאפִֹר נוֹש
קֹר ַמכְִחיל בְִּמעַט ְקצָווֹת ּפְרוִּמים

ָמה ׁשֶלֹּא נֱֶאָמר
צִּפוֹר

אסף רומאנואסף רומאנו

עכשיו האור*
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ִסלְִחי לִי,
ְ ֶהעֱַמסְּתִי עַל גַּבֵּך

ְ י עֲבוֵּרך ַּ ְסחוָֹרה כְּבֵָדה ִמד
ר ֵּ כָּזוֹ ׁשֶנֱֶּאלַצְּתְ לְַסד

וּלְפַזֵּר
עַל ּפְנֵי ֶמְרָחבִים

וּזְַמנִּים
בְּלֵב רוֹעֵד

וּבְגוּף ְמיֻזָּע.
ֲאנִי ְמבַקֶּׁשֶת ְסלִיָחה
ְ ְרּתִי אוָֹתך עַל ׁשִֶהסְּתַ

וּרוֹת בֵּין ַהּשׁ
בְּתוֹךְ ַהּמְגֵרוֹת ַהיְּׁשָנוֹת ׁשֶל ּפַעַם.

ְסלִיָחה, עַל ֶאגְרוֹפֵי ַהזַּעַם
ְ עַל ׁשֶכָּעַסְּתִי כָּל כָּך

ִמבְּלִי לְַחמֹל אוֹ לְָהבִין
עַל ַאף ׁשֶָהיִית כָּל כָּךְ זְקוָּקה.

ְסלִיָחה,
עַל ׁשֶכִּבִּיִתי לָךְ ֶאת ָהאוֹר

ְ וְכִּסִיִתי אוָֹתך
בַּּמִלִּים ׁשֶל כְּנִיעָה וְֶהפְֵסד

עַל ַאף ׁשֶנִּצְַּחּתְ
כָּל כָּךְ ַהְרבֵּה ּפְעִָמים.

ָאנָּא ִסלְִחי לִי כִּי נוָֹרא לִי
בַּיִָּמים ַהנּוָֹרִאיִּים

ֶֶמׁש ׁשֶלִּי כְּבָר ׁשוַֹקעַת וְַהּשׁ
וְַאּתְ יוַֹדעַת כַּּמָה ָקׁשֶה לְַהפְלִיג 

בַּחֹׁשֶךְ .
ָאנָּא ִסלְִחי לִי

וְֶאפְרֹשׂ ֶאת יַָדי
וֲַאַחבֵּק אוָֹתךְ ֵאלַי

ְ בְַּאֲהבָה וּבְרֹך
ְ ִחבּוּק ָארֹך

ְ ׁשֶיָּכִיל אוָֹתך
וְיַעֲטֹף אוִֹתי.

אורטל הרציג

ימים נוראיים

נופר לוי
השיחה

2016
אקריליק על בד

60x84
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כְּׁשֶּסִּפְַרּתִי לָךְ 
בְּעֵינַיִם כְּבֵדוֹת
וְָהיִיִתי ֲאנִי כֻּלִּי
ִהנְַחּתִי ֶאת לִבִּי
עַל יַָדיִךְ ָהַרכּוֹת

וְַאּתְ לִּטַפְּתְ 
בְַּאֲהבָה.

ְ כְּׁשֶּסִּפְַרּתִי לָך
ְׂפַָתיִם רוֹעֲדוֹת בִּש

ָהיִיִתי ֲאנִי כֻּלִּי
ְקטַנָּה וּפְגִיעָה

וְַאּתְ ִחבְַּקּתְ
וִּמלֵּאת לִי בּוֹרוֹת

וְלַָחׁשְּתְ לִי
ִמלִּים ׁשֶל ּתְִקוָה.

ְ כְּׁשֶּסִּפְַרּתִי לָך
ְ וְִדּמְַמּתִי מוּל עֵינַיִך

ְ ְּׂתִי ֶאת קוֹלֵך ִחּפַש
ְ בֵּין ּפָנַיִך

ַהּסְדוּקוֹת וּבֵין גּוּפֵךְ 
ַהּמְִתּפֵָרק

ּ ָמצָאִתי אוָֹתנו

וְָאז ַהבַּיִת ׁשָר ִקירוֹת ָרְקדוּ ַחלּוֹנוֹת גָּבְהוּ וְִהְתּפַקְּעוּ ֵמעִם עַצְָמם נִפְּתַח נִָתיב לְִמעוֹף 

ן כֲַּחתוּל  ָּ ִסיִסים רוַּח בָָּאה ֵמַהיָּם לִׁשְרֹק ַמֻהיּוֹת לֹא ׁשְֵקטוֹת ּתְִקָרה ִהְתַהּפְכָה ּפְַרְקד

ֶֶמׁש ּתוֹפְפָה עִנּוּגִים צוְֹרבִים  ּתַפְנוִּקים גְִּרגְָּרה גְִּרגּוִּרים לֹא ְסדוִּרים ֶאל ַהגְּבִָהים ַהּשׁ

בְָּאדֹם  וְִסיִרים לֲָהטוּ  וְעָנָן  ִהְרעִידוּ עוֹלָם  כָּל כָּךְ  קִּים ַהיְּסוֹדוֹת ָרְקעוּ  ַּ ַקוֵּי אוֹר ד ׁשֶל 

לַּתְהוֹמוֹת  ּתְהוֹמוֹת  ָקְרָאה  ּתְחוָּמּה  ֶאת  נְָקבָה  ַחיִּים  ַמיִם  ׁשֶל  כְּגַל  גָָּחה  ָהִרצְּפָה 

ׁשְִטיִחים  כֻּלָּם  ַהכִּוּוּנִים  כְּנֶגֶד  לִָראׁשוֹנָה  בָר בֶֶּרז לָגַם עַצְמוֹ  ָּ ד ֵהׁשִיבוּ  ַהּתְהוֹמוֹת לֹא 

ּתְמוּנוֹת ַמְראוֹת עְָמקוּ ְמאֹד סְפִָרים ׁשִלְּחוּ ֶאת כָּל ַהּמִלִּים לְַדְרכָּן ַהּמִלִּים ׁשְִחְררוּ ֶאת 

רֹב ָהאוִֹתיּוֹת וְָהאוִֹתיּוֹת ּפְֵרקוּ וְִהפְִריחוּ צוּרוֹת ַקוִּים ַקוִּים בְּכָל ֶהָחלָל כֻּלּוֹ ֵריַח ָחִריף 

ֶׂה  ֶׂה לֹא יֵעָש ָׂה ַמעֲש לֹא ֻמכָּר ֲאבָל גַּם לֹא לְגְַמֵרי זָר ִטׁשְֵטׁש ֶאת ַהחוּׁשִים כִּיּוֹר עָש

ׁשֶל ַאגְֶרְסיָה וְַרעַל בְַּאְמבָּט זֵָקן לָבָן עַל לָבָן עָכוּר כְֻּרָסה נְִהיְָתה לְפְִטִריַּת יַעַר עִגְּלָה 

ּפִנּוֹת ַרבּוֹת ְמאֹד ְסָדִקים ָהיוּ לְגְַחלִילִיּוֹת ׁשֶל ֶסְקס נוֵֹטף ׁשֶּמְעוֹף עִכּוָּסן ַהּמְסֻגְנָן בְּטוּב 

פִים ׁשִֶהׁשְּתַכְּרוּ  ָּ ַטעַם ִהְדֵהד בַּעֲִדינוּת מוֶּאֶרת כְִּמעַט ׁשְקוּפָה ֶאל מוּל בְּרוָּטלִיּוּת ַהּמַד

ֵׂי זְוָעָה ַסכִּינִים ִהכְנִיעוּ ַמֲחבַּתוֹת  וְִטנְּפוּ ֶאת ׁשֶבְַּדְרכָּם ָהיָה גַּם ֲארוֹנוֹת עְָסקוּ בְַּמעֲש

ׁשִֶהְתַרגֵּׁש  בְּחוּׁשָנִיּוּת קוְּמקוּם  ְסִדינִים לִּטְפוּ  וִּמְסנֶנֶת עֲֻקּמָה  ַמזְלְגוֹת כּוֹסוֹת סְפָלִים 

נוָֹרא עֲצִיצִים נָעוּ לְפֶַתע כְּנִיְמפוֹת ַחְסרוֹת מוָּסר בַּעֲלוֹת ֶרגֶׁש זַךְ וּפְַתיָנוּת ַהּמוַּדעַת 

וֵי ַאְרגָָּמן בִּכְַתב ְרִאי עַל ַהּמִּטָה ַהכְֻּחלָּה  לְעָצְָמָתּה ְמָחִטים וְחוִּטים ׁשֶל זַֹהר ָרְקמוּ ּתָ

ְִקיעָה ַהּמַגְעִילָה ָהיָה ַחם ַהכֹּל נָזַל  ַהגְּדוֹלָה ׁשֶבָּּה ׁשָכַבְּתִי ּתָׁש ֶאל מוּל ָקקוֹפוֹנְיַת ַהּשׁ

בַר זוּלָת לְִהיוֹת כָּתוּב לְַאֲהבָה. ְּ בִיק וְַהבְִּחילָה הוֹ ַהבְִּחילָה וְלֹא ָרצִיִתי עוֹד ד ָּ ד

ֹ זוֹ בְּיָָדּה ׁשֶל זו
ְמַחבְּקוֹת ֶאת ַהצַּעַר

וְֶאת ַהּסִּפוּר
בְַּמנְגִּינוֹת ׁשְֵקטוֹת

ׁשֶל כְֵּאב.

אסף רומאנואורטל הרציג

ואז הבית שרסדקים
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מיקי צדיק
ללא כותרת

2015
רישום, דיו, שמן ועט על נייר

35x50

מיקי צדיק
ללא כותרת

2016
רישום, דיו, שמן ועט על נייר

100x70
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ָמאָמה ָהיְָתה רוֶֹחצֶת אוִֹתי,
ַאְמבְַּטיָה לְבָנָה,
ׁשֶָהיִיִתי ְקטַנָּה, 

ְמסַבֶּנֶת בֵּין ֶאצְבְּעוֹת כַּּפוֹת ַרגְלַיִם 
ׁשֶיְִּהיֶה נִָקי.

ָהיִיִתי ְמַחכָּה. 

גְדּוּגִים צְחוִֹקים ִמְתַחּמְִקים נוֹזְלִים בֵּין ֶאצְבְּעוֹת כַּּפוֹת ַרגְלַיִם. ִּ ד
 

ְרָמּפוןֹ בַּת אֶֹרן יָרֹק ָהיָה לָּה ּתִָמיד.  ֶּ ד
ֲאִריזָה ִמׁשְּפְַחּתִית.

ֵריַח ּתְַמצִית ֻחְרׁשָה כְַּרִמלִּית 
קּוֹת ֶאל ׁשֶֶמׁש  ַּ ֳאָרנִים יְֻרקִּים צְעִיִרים זְקוּפִים ֲחזִָקים ׁשוֹלְִחים ְמָחִטים ד

ֶרַקע ּתְכֵלֶת. 

בַּת ֳאָרנִים. 

ּתְַרכִּיז ַמַחט ִאצְטְֻרבָּל ִמְתגַּלְגֵּל ָחִריף בֵּין ֶאצְבָּעוֹת, 
ל ָאְרנִיּוֹת, ַּ ִמגְד

ֵאצֶל גְּזָעִים, 
קִּים  ַּ קִּים ד ַּ ד

יַצִּיבִים, 
ְמָחִטים ְמָחִטים 
וּם ַרעֲנַן כְּמוֹ ִרּשׁ

אורנה אורן יזרעאלי

ּבת אֹוָרִנים

ַקוִּים ַקוִּים נְִמּתִָחים נִפְָסִקים 
ֶקצֶב אוֹר ֶאל ֶרַקע ּתְכֵלֶת, 

וֲַאנִי
אוְֹרנֶָמנְִטיָקה יְֻרקַּת עַד

2 בפברואר 2016

אורנה אורן יזרעאלי
אל המעיין

2016
שמן על בד

100x70

צילום: הדר סייפן
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אורנה אורן יזרעאלי
האולם מאוורר 1

2017
טכניקה מעורבת על פרקט

20x40

‹‹

אורנה אורן יזרעאלי
האולם מאוורר 2

2017
טכניקה מעורבת על פרקט

20x40

צילום: הדר סייפן
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מאשה דוב
ילדה מתחבאת

2015
טכניקה מעורבת על בד

40x30

מאשה דוב
נסיכה שלו

2016
טכניקה מעורבת על בד

100x70
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אורית שלוס מזרחי
יובי

2015
עיבוד בפוטושופ והדפסת שעווה על נייר

צילום: הדר סייפן

אורית שלוס מזרחי
הלוחמת

2017
pvc טכניקה מעורבת על

קוטר 40

צילום: הדר סייפן
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ומחממת  שעולה  לשמש  אדיש  בוקר,  של  קריר  בכחול  המוזיאון  את  מקיף  הים 

בגדרות,  תחומות  אדמה,  על  שהוצבו  הגדולות  המתכת  אוניות  ואת  האוויר  את 

נמוכים,  עצי-שיטה  תחת  פזורים  ובחום  בירוק  פלסטיק  כיסאות  לים.  מתגעגעות 

כמו  ִאתם,  לזמזם  בה  מתעתעים  ובית  געגועים  על  ברמקולים  שמתנגנים  השירים 

היה זה בוקר ראוי לשירה. היא שרה שלמה ארצי והמתבגר שלצִדה מתלונן שכל 

השירים הם קאברים ולמה לא משמיעים את המקור, הכול מזויף היום, הוא טוען 

גדול. פרט  זיוף אחד  גם הזיכרון שלה  והיא מזמזמת את המילים שנשכחו ממנה, 

אליהם  אוספים  הכיסאות  קיץ.  בגדים של  אזרחי,  על  כולם  בפתח  החיילות  לשתי 

מעגלים-מעגלים,  למענם  ומסתדרים  שורותיהם  מפרקים  למתחם,  הנכנסים  את 

בהתאם לגודל החבורות. אימא-אבא-שני אחים, מזוודה על גלגלים. סבתות מחבקות 

נערה בוכייה, אח גדול נושא את תרמילה שלא תישמט תחתיו. השפתיים של כולם 

נפתחות ונסגרות בקצב מהיר, מדברות דיבורים אחרונים, צוחקות )בעיקר אלו של 

רייכל,  עידן  עשן.  טבעות  מפריחות  לנשיקה,  מתכווצות  לבנות(  שיניהם  הנערים, 

היא מזהה ברמקול ונאחזת במוכר. זה לא הוא, שוב את מתבלבלת, מתקנים אותה 

בחיוך סלחני המתבגרים שמקיפים את בנה, הנערה היפה שלצִדו חבוקה בזרועותיו, 

שפתיו מתכווצות למענה שוב ושוב )היא נזכרת בנעוריה( והוא יפה כל כך. מחלפותיו 

נגזזו אמש, נפרשו כמניפה על אריחי האמבטיה הלבנים. על פניה חולפים אנשים, 

לרגע  אחיה  רק  הם  ואם  הם  מי  בטוחה  לא  לשלום,  מהנהנת  והיא  מוכרים  חלקם 

)אין באמת אחים לרגע הזה, היא לגמרי לבדה בתוכו(. כשבנה הולך לשתות  הזה 

ומבקשת שימלא לה  לו את בקבוק המים שלה  נותנת  בברזיית המים הקרים היא 

)רוצה לשלוח אותו לבאר רחוקה, למעיין שליד הבית שלהם, בו ביקר לפני כשבוע. 

שריטה גדולה מעטרת עדיין את זרועו מעץ התאנה שצומח בשולי המעיין(, והוא 

מכווץ שפתיו למענה, מפריח נשיקה באוויר, תשתי אימא. חשוב לשתות, ושום דבר 

כבר לא חשוב באמת ולמים יש טעם של מתכת והים הגדול שבו היו שלושתם רק 

וקול  המזויפת  המוזיקה  את  משתיקים  כשהרמקולים  ושותק,  וגדול  כחול  השבוע 

חגית פולק

התייצבות

דורון אדוריאן
ללא כותרת

2016
טכניקה מעורבת על נייר

42x29.7 ס״מ
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חדש )חד? חותך? צורם?( קורא לו לעלות לאוטובוס היא ננקפת ומשהו בה מזדעזע 

והיא רוצה לסתום את האוזניים או אם אפשר את הרמקול ואת הקול הזה )צורם, 

באמת צורם, או אולי צורב( שלא יקרא לו, ושלא ילך ושלא גם היא, אבל היא קמה, 

זרועותיו שנושאות עליהן את כל הדברים החדשים המוזרים בצבעים שאף  לתוך 

פעם לא אהב ללבוש, והשיניים שלו מחייכות אליה ובעיניו אין כל חיוך. היא רואה. 

היא יודעת מתי העיניים שלו מחייכות או לא. כשהיו בים העיניים שלו ממש צחקו 

ועכשיו הוא נוסע. 

דורון אדוריאן
ללא כותרת

2016
טכניקה מעורבת על נייר

42x29.7
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בחלומי אני חוזר לשירות הצבאי, אי שם באמצע שנות התשעים, קצת לפני שירו 

ברבין והכול התחיל להתפרק לנו מול העיניים. את רוב השירות עשיתי בגזרה אחת, 

אבל מדי פעם כשהיו צריכים אותנו למשימות מיוחדות ולא היה מי שיבצע, היו 

אותנו  לחם. שמו  בית  לזירת  אז כשעברנו  היה  ככה  למקום אחר.  אותנו  מעבירים 

בבסיס אחד ביחד עם יחידת מילואים ששירתה שם. זה היה בין הפעמים היחידות 

שמצאתי את עצמי ישן בחדר ולא באוהל. 

אחרי כמה שעות התעוררתי, שמעתי דיבורים וצחוקים, קפצתי מהמיטה לראות 

במה מדובר. הסתכלתי עליהם, ככה בדיוק נראים מילואימניקים, חולצה בחוץ, או 

בלי חולצה בכלל, הנשק תלוי על הכתף כאילו היה איזה תיק צד. מבט של חוסר 

מהיחידה,  החברים  את  לראות  שמחים  בטח  אחד  מצד  שלהם.  הפנים  על  ודאות 

מצד שני לא קל לעזוב חיים וללכת לכמה שבועות לפעילות בשטחים. הם עמדו שם, 

הדליקו סיגריות, שתו קפה שחור וצחקו. בעיקר צחקו.

הסתכלתי עליהם... וראיתי אותו. הוא ישב על אחד הסלעים, נראה מנותק ממה 

שקורה מסביבו. היה לו זקן קטן, צרפתי כזה, רק מסודר יותר טוב, עם כמה שערות 

לבנות, מה שנתן לו מראה יותר רציני ומכובד. הוא חבש כיפה לבנה על הראש.

סובבתי את הראש בחזרה לקבוצת המילואימניקים, היה בהם משהו שעורר בי 

לפתע קנאה, לא יודע, אולי החופש הזה שהיה להם, אולי זה מה שקרץ לי. כשהזזתי 

את הראש בחזרה אל האיש שישב על הסלע ראיתי שהוא עומד כבר לידי. עומד 

חצי מטר ממני ומסתכל עליי, ממש לתוך העיניים שלי, כאילו מנסה לקרוא אותי.

"נעים מאוד אני מאיר." 

אמרתי לו את שמי.

"אתה אוהב להרגיש שאתה לוחם גדול," הוא אמר.

"איך אתה יודע?"

"לחיצת היד שלך, אתה מנסה לשדר דרכה ביטחון." 

"מלחיצת יד אחת אתה יודע כל כך הרבה?" 

אביב בורנשטיין

המילואימניק

"אני יודע הרבה יותר ממה שאתה חושב," חייך אליי.

שמעתי מרחוק את הקריאה לארוחת בוקר, הוא עדיין חייך אליי והחזיק את 

היד שלי.

"לך לך... לוחמים גדולים צריכים לאכול." 

כל היום עבר עלינו בסיורים באזור, בתדריכים, באימון מטרה, אחרי הכול הגענו 

לשם בשביל לבצע משימה באזור שאנחנו לא מכירים. למדתי בעל פה בדיוק כל דרך 

יציאה וכל דרך כניסה, כמעט עד לרמה של באיזה בית גרה איזו משפחה. זה היה 

מתיש והגעתי לערב עם כאב ראש אחד גדול. כל כך הרבה תדריכים. אבל אתה לומד 

בסופו של דבר שהרבה פעמים במקרה אמת התדריכים האלו מצילים לך את החיים.

ממאיר שכחתי לגמרי באותו יום עד שהוא בחר להתיישב לידי בארוחת הערב. 

האמת זה קצת הלחיץ אותי, מה הוא רוצה ממני, אבל מה לעשות, לא רציתי ליצור 

ריב עם מילואימניק כבר ביום הראשון שהם שם. באופי שלי אני חשדן ולא נפתח 

לאנשים בכלל, וזה שמישהו שאני לא מכיר מתקרב אליי ככה לא עושה לי טוב.

"בוא אספר לך קצת על עצמי. אני גר בגבעתיים, נשוי עם שלושה ילדים, חיים 

נורמליים כאילו, אבל החיים שלי השתנו כשנפצעתי לפני שלוש עשרה שנה בלבנון. 

הייתי מחוסר הכרה במשך כמה ימים ומאז שום דבר כבר לא חזר להיות כמו שהיה."

" נפצעת בלבנון, מה קרה?"

"הרכב שלנו עלה על מטען צד, זה היה יחסית בתחילת מבצע שלום הגליל, ככה 

קראו לו באותו הזמן, לפני שהפך להיות מלחמה שלא נגמרת."

"למה חזרת למילואים בעצם?" הופתעתי.

"מה זאת אומרת למה? מאותה סיבה שאתה פה," הוא אמר.

"בכלל רציתי להיות בגלי צה"ל, אין לי מושג איך הגעתי לפה ולמה, זה הקצין 

מיון בבקו"ם שדפק אותי."

"זה הגורל שלך, אתה לא יכול לברוח ממנו. זה אחד הדברים שקיבלתי במתנה 

לו  והיה  יכולת לראות קצת עתיד של אנשים," הוא אמר  לי  מהפציעה ההיא, יש 

מבט רציני לגמרי בעיניים.

"תגיד לי אתה צוחק עליי, מה זה השטויות האלו," אמרתי לו.

"אדבר אתך אחרי זה, רק תשמור על עצמך, אל תיכנס למקומות שאתה לא יודע 

איך תצא מהם," הוא אמר,  קם ויצא בלי לדבר ונעלם לי.

באותו ערב יצאנו לפעולה, הסתתרנו סביב איזה בית, מחכים לאישור לפרוץ 
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אליו, הרכבנו מכשירי ראיית לילה, הצלחנו לזהות תנועה בחלונות, היה ברור שיש 

מישהו בתוך המבנה. ככה עברה שעה, הייתה לי תחושה שהצד השני יודע שאנחנו 

בחוץ, היה אפשר להריח את המתח באוויר. כשהפקודה לפרוץ הגיעה, הייתי בכוח 

החברים  את  שמעתי  השנייה.  לקומה  מהר  טיפסתי  הבית.  לתוך  שנכנס  הראשון 

יבוא  שלי צועקים בקומה הראשונה, שמעתי צעדים מעליי, לא חיכיתי שמישהו 

אתי, עליתי למעלה לקומה השלישית, היא הייתה חצי גמורה, אני בטוח ששמעתי 

דיבורים משם, הנשק שלי היה דרוך, ידעתי לאן אני נכנס.

פתאום השתרר שקט, לא שמעתי יותר כלום, הסתכלתי סביבי, לא היה שם אף 

של  המילים  את  לשמוע  התחלתי  בראש  אותי,  להלחיץ  התחיל  הזה  השקט  אחד, 

מאיר "אל תיכנס למקומות שאתה לא יודע איך תצא מהם".

לחץ  בחזה,  לחץ  להרגיש  התחלתי  מהראש,  האלו  המילים  את  לסלק  ניסיתי 

בראש, הנשימה הפכה כבדה יותר, לא הצלחתי לשמוע כמו שצריך, הראייה הפכה 

אדיר,  בום  היה  פתאום  לחוץ...  שלי,  הקסדה  את  מחזיק  התכופפתי,  מטושטשת. 

ראיתי את התקרה נופלת לי על הראש.

זוכר הרבה מאותו רגע, רק שהוציאו אותי משם על אלונקה, שמעתי  אני לא 

קולות שאמרו שהקסדה שמרה עליי, וזה שעמדתי בכניסה ולא נכנסתי יותר לתוך 

החדר הציל בעצם את החיים שלי, אחרת הייתי מתרסק עם כל הבית. לקח לי כמה 

שעות להתאושש, לא היו לי פגיעות רציניות והשאירו אותי רק להשגחה.

כשפתחתי את העיניים בבוקר ראיתי אותו יושב על הכיסא מולי, מחזיק עיתון 

ספורט מאותו היום. הוא נעמד והסתכל עליי, חייך אליי חיוך גדול.

"ניסית להזהיר אותי, אבל למה לא אמרת בדיוק מה יקרה?" שאלתי אותו.

"כי זה לא היה משנה... אתה פועל לפי מה שנכתב לך," הוא אמר.

"אתה רוצה להגיד לי שכל החיים שלי כתובים מראש?" שאלתי.

"לא, ממש לא, אתה לא מבין, החיים שלך לא כתובים, יש אירועים שכתובים 

בחיים שלך, איך ומה אתה תעשה איתם, זה רצון חופשי, בזה אף אחד לא משפיע 

עליך."

"אתה יודע שאני עדיין לא מאמין לכל זה ונראה לי שהכול סתם איזה מקריות 

מפלצתית, לא חושב שזה שכנע אותי עדיין."

הסתכלתי עליו, לא רציתי להאמין לו, לא רציתי בכלל, אולי הפציעה שלי, אולי 

המילים שלו לפנֵי, אני לא יודע מה, אולי משהו בעיניים שלו שבהקו כל פעם שדיבר 

אתי, אולי זה שילוב של כל אלו ביחד, יש הרבה אולי פה, אבל רציתי לשמוע אותו 

עכשיו.

"למה אני?" שאלתי.

מישהו  שם  שיש  הרגשה  לי  הייתה  ההוא,  הסלע  על  ישבתי  מושג,  לי  "אין 

שהגעתי בשבילו, ישבתי כמה שעות, אבל רק כשעמדת שם ידעתי מיד שזה אתה." 

"וזה מה שהיית צריך להגיד לי, שאני צריך להיזהר מלהיכנס לבניין?" שאלתי.

"ממש לא, זאת אפילו לא הסיבה שהייתי שם, ראיתי בך משהו אחר."

"מה?" שאלתי קצת בחשש, יודע שבשורות טובות לא יהיו פה.

"גם אם אני חושב שאני יודע את העתיד שלך, אני לא מתכוון לספר לך, כי יש 

דברים שאתה לא יכול לשנות, ואתה צריך לחיות את חייך בלי לדעת מה צפוי לך 

מחר. אבל תדע שתמיד יש מי שמסתכל."

"אוי, תחסוך ממני... אף אחד לא מסתכל."

"יש לך לב טוב, תמיד היה לך, תמיד יהיה לך, לך בעקבותיו, תקשיב לו. גם בימים 

קשים ועוד יהיו כאלו, הלב שלך ייתן לך כיוון נכון."

"למה אתה מדבר אליי בחידות?" שאלתי.

תחזור  פשוט  אולי  אתך,  לדבר  צריך  הייתי  לא  בכלל  אולי  צודק,  אתה  "אולי 

עכשיו לישון, אני בטוח שעוד ניפגש, שעוד נדבר, לא יודע עדיין מתי, אבל בטוח 

שזה יקרה."

עשיתי "אוףףףףףףףף" גדול, חוסר האמונה שלי לא נעלם בעקבות אותו מאיר. 

נשארתי אותו הדבר. 

עצמתי את העיניים, מנסה לחשוב מה לענות הלאה. כשפתחתי אותן הוא כבר 

לא היה שם.

האחות בדיוק נכנסה לחדר. "איפה האיש שהיה פה?" שאלתי.

"איזה איש? לא היה פה אף בן אדם מלבדך מהרגע שהגעת, ועוד מעט אתה 

משתחרר," היא אמרה.

ניסיתי עוד לברר  כך אמתי בשבילי.  כל  לא הגיוני חשבתי לעצמי, מאיר היה 

שעשה  מאיר  בשם  אדם  ברשימות  להם  היה  לא  אבל  שלו,  המילואים  ביחידת 

מילואים באזור בית לחם.

לא פגשתי אותו מאז, אבל הרבה ממה שהוא אמר, וחלק מזה אפילו לא סיפרתי, 

כבר קרה. אני לא יודע מה עוד צריך לקרות בשביל שאראה אותו שוב.
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מלים כמו "פלטפורמה חינוכית" ו"תכנית למידה בית ספרית" התעופפו בחלל החדר 

בעת שישבתי שם, מאזינה בחצי אוזן לדברים שנאמרו על יובל. ידעתי שהוא ילד 

חכם, ידעתי שהוא יתגבר בבוא היום על הכול, ולא ממש הבנתי את הביטוי "לא 

אותי  והזמינה  ממני,  אחרת  חשבה  שלו  המחנכת  שלו".  הפוטנציאל  את  ממצה 

לוועדה שאמורה הייתה לקבוע את גורלו, ככה, פשוטו כמשמעו. יובל היה אז רק 

ילד בן עשר, תלמיד כתה ה', וזה היה בערך שנה אחרי שאבא שלו עזב. שבועיים 

הספר.  בבית  בבירור  נראו  והתוצאות  האמת,  את  גילה  יובל  הזה,  המפגש  לפני 

יובל הפך פתאום ל"ילד אלים", "חסר ריכוז", "חסר גבולות", "לא עומד בדרישות 

הפלטפורמה החינוכית", ועוד כהנה וכהנה הגדרות, שהמשותף לכולן מבחינתי היה 

העובדה שרובן ככולן היו מלים נבובות, ריקות מתוכן. לזכותה של גלית המחנכת, 

כמו של שאר חברי הוועדה המכובדים, היא לא ידעו דבר וחצי דבר מתוך האמת 

של יובל, ורק אני הבנתי את הילד שלי, וידעתי שכל אחד היה מגיב כמוהו ואף יותר 

מכך, אילו נודעה לו האמת ישר בפרצוף, בצורה הכי בוטה שניתן להעלות על הדעת.

למען האמת, תכננתי לספר ליובל בהזדמנות קרובה את העובדות הנכונות, אך 

ההזדמנות הזו לא הגיעה, ואני נטיתי לדחות את השיחה הזו שוב ושוב. היה לי די 

נוח בשלב הזה להתחבא מאחורי השקר, וקיוויתי שאצליח בכך, לפחות עד שיובל 

יגדל קצת. קראתי המון מאמרים על גיל ההתבגרות, גם זכרתי היטב את עצמי בגיל 

בכל דבר אפשרי, איך לא מצאתי את עצמי, איך חיפשתי את  ההוא, איך מרדתי 

זהותי, ואיך היו עוברות לי בראש מחשבות שאני ילדה לא רצויה, אולי מאומצת 

בכלל, וכל זאת למרות שהייתה לי ילדות מושלמת. יובל שלי החל להתבגר מוקדם, 

וכבר בגיל תשע הוא גילה סימני מרד ראשוניים, בעיקר אחרי שעודד עזב את הבית 

באופן סופי ומוחלט. 

קיוויתי שהכעסים של יובל יחלפו. הם לא חלפו. הם הלכו והחריפו, והיו מלווים 

בצעקות, התפרצויות בכי, ואמירות כגון "אבא שלי לא שווה כלום", "אבא שלי לא 

צביה גולן

פלטפורמה חינוכית

אוהב אותי", "אני לא שווה כלום". היה לי קשה לשכנע אותו שהוא טועה, כי עודד 

בחר להתעלם ממנו, לא הגיע בשעות הביקור שנקבעו לו בהסדרי הראייה, ולמעשה 

ניתק קשר לא רק אתי אלא גם עם הבן שלו.

לא יכולתי לראות בסבלו.

ברכה  בכרטיסי  מלוות  חג,  בכל  מתנות  לו  קניתי  שחלפו  החודשים  במהלך 

נוצצים, ובהם ברכה לחג שמח מאבא האוהב אותך יותר מכול. המתנה הראשונה 

הייתה דוב פנדה ענק, כי יובל אהב בעלי חיים. הפתק שהצמדתי לדוב כלל ברכה 

חמה לחג החנוכה, עם הבטחה להגיע לביקור ממש בקרוב. יובל נדהם למצוא את 

הדובי על מיטתו, והיה נרדם אתו מדי לילה, לא לפני שהיה מתפלל בשפתו תפילה 

שהמציא בעצמו על חיבוק מאבא. אני כמעט בטוחה ששמעתי אותו לוחש "עושה 

החיבוק בעולם, הוא יעשה חיבוק עלינו, ועל יובל, ואמרו אמן". 

לא יכולתי לשאת את כאבו.

ליום ההולדת שלו, כחודש אחרי הדובי, הכנסתי לתיבת הדואר מכתב ברכה, עם 

שטר של 50 שקל: "תקנה לך ילד שלי מה שאתה רוצה, וכשאבוא לבקר תראה לי 

מה קנית, באהבה, אבא."

התפרצויות הבכי של יובל פחתו לזמן מה, אבל הוא היה מתוח מאד, ובכל פעם 

שצלצל הטלפון הוא היה קופץ לענות, ומוסר לי את השפופרת בטון מובס "אימא, 

יש לך טלפון." המשכתי לשלוח מכתבים מעודד, וידעתי שלאורך זמן זה לא יעבוד. 

חששתי מאד מן הרגע שבו תתגלה האמת, אך לא חשבתי שממש אתפס על חם. 

בערב פורים ישבתי בחדר העבודה, המחשב הנייד פתוח על הקובץ "מכתבים 

ליובל מעודד", ושרבטתי מכתב שמח לקראת חג הפורים, עם הבטחה למשלוח מנות 

חגיגי. 

חשבתי שיובל ישן.

ברגליים יחפות הוא קם, ונעמד מאחורי.

לא ממש עזרו לי ההסברים. יובל צרח שעכשיו הוא יודע באופן מוחלט שלא רק 

אבא שונא אותו, אלא גם אני.

את  שמעתי  אלימות,"  מאפשרת  לא  הספר  בית  של  החינוכית  "הפלטפורמה 

נעמי המנהלת. 

לא עניתי. הפלטפורמה הרגשית שבניתי ליובל, החומה שהייתה אמורה להגן 

עליו, קרסה. 
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"תיפרדי מהילד," אמר לה הרופא במרפאה הקטנה באלכסנדריה, "הוא חלש. אין 

סיכוי שיחזיק מעמד. מצטער גברת, אבל אין לי יותר מה לעשות." 

כבדים  בצעדים  המרה  הבשורה  עם  פורטונה  חוזרת  בבכי  ממררת  כשהיא 

לביתה. 

מסרב  במשקל,  עולה  לא  שלה,  הקטן  התינוק  מוריס,  שבועות  כמה  מזה 

לאכול, ואם כבר אוכל מקיא מיד כל מה שהכניס לפיו. בבית שני אחיו הגדולים 

דויד וניסים מחכים לה שתחזור.

הילד החלש מביט בה בעיניו הטובות ועיניה הרכות מחזירות לו מבט מלא 

אהבה. "יא חביבי שלי,  מה נעשה?" בוכה פורטונה ולבה כואב עליה.

כשנכנסה הביתה קיבלה אותה סבתא פרידה. "מה קרה?" שאלה.

"זהו, אמר הרופא. הילד לא יחזיק מעמד... הוא חלש מדי. צריך להתכונן..."

מטפחת  את  מהדקת  שלה  הכורסא  על  בכבדות  מתיישבת  פרידה  סבתא 

הראש הפרחונית לראשה, נושמת בכבדות: "שטויות. הוא מדבר שטויות," היא 

מניפה את ידיה כמבטלת את דברי הרופא.

פורטונה ממררת בבכי: "תסתכלי, שום דבר לא אוכל, כל מה שמכניס, מוציא, 

איך יחיה?"

הקטנים  וניסים  דויד  החדר,  קירות  בין  מהדהד  מוריס  של  החרישי  בכיו 

נכנסים מהחדר הסמוך לראות על מה המהומה.

סבתא פרידה מתנדנדת על הכורסא, שותקת כמה רגעים, ואז מכריזה בקולה 

ההחלטי: "תמכרי לי אותו!"

פורטונה עושה עצמה כלא שומעת. היא מחבקת את הפעוט ומצמידה אותו 

לבטנה, לחזה. אולי הפעם יסכים לינוק, למרות שכבר כמה זמן אין לה חלב.

"תמכרי לי אותו, נו..."

חלש, חלש ככה... פורטונה ממשיכה לבכות. מה עכשיו השטויות האלו, מה 

רוצה ממנה חמותה? לא מספיק גרה אתם בבית, מנהלת לה את החיים, מתערבת 

שלומית אתגר

מוריס

בכל דבר, עכשיו רוצה גם את מוריס הקטן.

מתי יבוא כבר בעלה שלמה, הוא עסוק לו כל היום בחנות הבדים עם הסוחרים 

הנחשים  את  מאכילה  מוזרה...  וזו  אמו.  עם  בביתה  להתנהל  צריכה  היא  ואילו 

השחורים בחצר בפיתה טבולה בשמן זית והם באים אליה כאילו היו החתולים 

שלה. מחזה כשפים שכזה.

של  מקופל  שטר  משם  מוציאה  הגדולה  בחזייתה  מפשפשת  פרידה  סבתא 

חמישה גרוש ודוחפת לידה של פורטונה.

"הנה, זה בשביל הילד, תני לי אותו."

כוחותיה של פורטונה עוזבים אותה, היא תשושה, מוריס הקטן כל כך דומה 

לה, עדין, עורו צח וחלק ועיניו הרכות יפות כל-כך.

סבתא פרידה נוטלת מידה את התינוק ודוחפת לה את השטר.

"לא," צועקת פורטונה, "די עם השטויות. מה זה למכור ילד? השתגעת? מה 

את רוצה ממני?"

דויד וניסים רצים לאמם, מתרפקים על ברכיה, והיא מייבבת ומחבקת אותם.

סבתא פרידה לוקחת את מוריס לחדר השני, מחממת אותו בשמיכות הכבדות 

שמונחות בערמה בקצה החדר. החדר ארוך וצר, המיטות צפופות בו ועדיין לא 

מסודרות. לא הספיקה הבוקר פורטונה להציע אותן, רצה לרופא לאחר הלילה 

הקשה.

פרידה  צועקת סבתא  לחדר."  ותביאי  ככה, קערה,  חומוס מהר,  לי  "תבשלי 

לפורטונה.

פורטונה נכנסת למטבח, היא התרגלה לא להתווכח עם חמותה. הכי פשוט 

וטוב יהיה לעשות מה שמבקשת. לא רוצה עניינים אתה, כבר אין לה סבלנות.

מזל שיש חומוס מושרה מהלילה, היא חושבת, הקטנים אוהבים והיא תכננה 

לבשל להם היום. היא מחממת כמות קטנה בקערה ומביאה לחמותה.

מה תגיד לשלמה שיגיע בערב מהעבודה? שמכרה את מוריס לאמו? ככה 

בלי שאול אותו?

"עכשיו תצאי מהחדר ותסגרי את הדלת."

מוריס מביט עליה חסר כוחות, היא עומדת מולו רגליה נטועות.

"יאללה, תצאי, עכשיו אני אתו."

בשיניה,  אותו  לועסת  ורך,  חם  חומוס  גרגר  לפיה  מכניסה   פרידה  סבתא 
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הופכת בלשונה ויוצרת ממנו כדור קטן. היא פולטת את כדור החומוס לכף ידה, 

בודקת שאין בו חלילה גושים נסתרים ומכניסה לאט לאט לפיו הקטן של מוריס.

שפתיו רוטטות ולשונו הקטנה בודקת את הנכנס לפיו. הוא פותח את פיו 

כמאשר את טעמו של החומוס.

"יאללה מוריס, יאללה חביבי, תבלע יא איבני, תבלע."

מתפללת  מחייכת  פרידה  סבתא  מנה.  לעוד  פיו  את  ופותח  בולע  מוריס 

ומכניסה לפיה גרגר נוסף.

עליו  נופלת  כניסתו  עם  בשוק.  מיומו  עייף  מהחנות,  שלמה  מגיע  בערב 

כלום: מוריס  יחד אתה. לא מצליח להבין  והקטנים מתייפחים  פורטונה בבכי 

הקטן... להיפרד... מכרה... קנתה... 

"שקט," מבקש שלמה, "שקט, מה קורה לכן נשים? איזה בלגן אתן עושות..."

מהחדר השני נשמע קול שירה עדין.

 הוא חולץ נעליו ונכנס לחדר, אמו פרידה מסמנת לו עם היד שישמור על 

השקט. על המיטה הגדולה ישן מוריס התינוק, חיוך על פניו שקיבלו גוון ורוד. הן 

צבע עורו הפך זה מכבר לחיוור צהבהב ואשתו דואגת מהחולשה, והנה פלא – 

לחייו ורודות ויפות והוא מחייך בשנתו.

שלמה מביט באמו, דמעות בעיניו, והיא ממשיכה בשירתה. הוא מרים קלות 

את השמיכה הכבדה ונכנס תחתיה, שוכב ליד מוריס הקטן ובוכה.  

ְׂעַר ֶהָחזֶה ׁשֶלִּי נְִתּפַס לוֹ ּתִינוֹק –  בִּש
ַָמיִם –  בְַּרד ּתִינוֹקוֹת יַָרד ִמּשׁ

ְׂעַר ֶהָחזֶה ׁשֶלִּי נְִתּפַס לוֹ ּתִינוֹק. וּבִש
קִּים, ּפַעֲמוֹנִים, ַּ הוּא ַמׁשְִמיעַ קוֹלוֹת ד
כְּׁשֶהוּא ְמנַּסֶה לְטַּפֵס בְַּמעֲלֵה ֶהָחזֶה

ֵׂעָר בְֶּאצְבְּעוָֹתיו ַהכְּווּצוֹת, וּמוֹׁשֵךְ בַּּש
וְזֶה לֹא כּוֵֹאב לִי כְּלָל.

.ְ כְּלָל לֹא כּוֵֹאב לִי, לְֶהפֶך
בְּבַקָּׁשָה, ַאל ּתָעִיִרי אוִֹתי,

ַאל ּתִׁשְֲאלִי ֵמֵאיפֹה הוּא בָּא לִי,
ַהֲחלוֹם ַהזֶּה.

ּתְנִי לוֹ לְַהגִּיעַ לָרֹאׁש ׁשֶלִּי,
לְצְַחֵקק בֵּין גֵּיָאיוֹת וְָהֵרי ַהּפָנִים,

וְלִיׁשֹן ִאּתִי לִֶחי ֶאל לִֶחי.
ֲאנִי וְאוִּרי ׁשֶלִּי. 

שמעון בוזגלו

ָעָקר
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הוּא ִמלֵּא ֶאת בִּטְנִי,
ָהִאיׁש ַהזֶּה,

בִּפְָרִחים ֲאֻדּמִים, ׁשְחִֹרים, סְגֻלִּים,
וֲַאנִי יוַֹדעַת ׁשֵֶאלֵד ּתִׁשְעָה יְלִָדים.

ּתִׁשְעָה יְלִָדים ֵאלֵד,
בְּכָל ִמינֵי צְבָעִים,

ׁשֶיַּגִּיעוּ ֶאל ִאּמָם כָּל ׁשָנָה,
ִמכָּל ַהיַּבָּׁשוֹת,

וְיָבִיאוּ לִי ּפְָרִחים
ִמּמְקוֹמוֹת ְרחוִֹקים,

ֵריחוֹת ִמּמְקוֹמוֹת ְרחוִֹקים.
 

ג'וֹנִי ׁשֶלִּי, הוּא יָבוֹא ֵמאוְֹסטְַרלְיָה
וְיָבִיא לִי בְּכוֹר-ָאבִיב,

בְּכוֹר-ָאבִיב יָבִיא לִי ג'וֹנִי ׁשֶלִּי
בְּצֶבַע עֵינֶיָה ׁשֶל בְַּרבָָּרה,

ה לִי ׁשְלוֹׁשָה נְכִָדים. ָּ ׁשֶיַּלְד
 

ׁשְלוֹׁשָה יְלִָדים לג'וֹנִי ׁשֶלִּי – 
בּוֹא נִָרים כּוִֹסית, ִאיׁשִי.

 
זַ'אנְג ׁשֶלִּי יָבוֹא ִמּסִין

וְיָבִיא לִי לוֹטוּס, לְִאּמוֹ.
הוּא יְַחבֵּק אוִֹתי ָחזָק,

שמעון בוזגלו

נאום ַחָּנה

וְלֹא יִבְכֶּה,
הוּא לֹא יִבְכֶּה.

 
חוֹזֶה יָבוֹא עִם ַמְרגִָּריָטה – 

ֲחצִי ִמכָּל ַהלֵּב ׁשֶלִּי
ׁשָמוּר לָעֲָקָרה ַמְרגִָּריָטה – 

וְיָבִיא לִי ִמוֶּנֶצוֶּאלָה
צְרוֹר ַסְחלְבֵי רוַּח קֶֹדׁש,

ׁשֶנְִּתּפַלֵּל כֻּלָּנוּ יַַחד.
 

ָאז בּוֹא נִָרים כּוִֹסית, ִאיׁשִי,
לְַחיֵּי זַ'אנְג וְחוֹזֶה,

וְעוֹד כּוִֹסית נִָרים, ִאיׁשִי,
לְַחיֵּי בּוִֹריס וּמוִֹריס וְאוּלִי

וְנוִּרי וְזִיגְפְִריד וְאוִּרי!
 

ּתִׁשְעָה ֳחָדׁשִים ֲאנִי ְמַחכָּה,
ּתֵׁשַע ׁשָנִים ֲאנִי ְמַחכָּה,

ֲאבָל יוֹם יָבוֹא וְהוּא יָבוֹא
ָהִאיׁש ַההוּא ׁשֶלִּי

וִיַמלֵּא ֶאת ַהבֶֶּטן ׁשֶלִּי
בִּפְָרִחים ֲאֻדּמִים, ׁשְחִֹרים, סְגֻלִּים,

וֲַאנִי יוַֹדעַת – יוַֹדעַת כָּמוֹךָ – 
ׁשֵֶאלֵד ָאז ּתִׁשְעָה יְלִָדים.
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סבתא שלי מרחוב א'

סָבְָתא ׁשֶלִּי ֵמְרחוֹב א' בְִּקְריַת ַחיִּים
ָהיְָתה חוֹצָה בַּגָּאוֹן בְָּחזֶה עֲנָק 

ֶאת ָהֲאוִיר ַהּסוֹבֵב אוָֹתּה,
וְחוֶֹתכֶת בְּׁשֵבֶט עֵינֶיָה וּבְִאבְַחת ִמלּוֶֹתיָה

ֶאת ַהבַּזְבְּזָנִים וְָהעַצְלָנִים.
סָבְָתא ׁשֶלִּי, סַּפָנִית ׁשֶל סְפִינוֹת ִסיּוּעַ, 

ׁשִיְָּטה בְּאוֹטוֹבּוִּסים ֶאל נְכֶָדיָה
עַת, ַּ לְלְַמָּדם ּפֶֶרק בְִּהלְכוֹת ִחּסָכוֹן וְׁשִקּוּל ד

ַׂקִּיּוֹת גְַּרעִינֵי ַחּמָנִיָּה לֹא ְקלוּיִים, ִמֲהָרה עִם ש
וִּאים ְמתוִּקים, כָּבֵד עוֹף ָקצוּץ עִם בָּצָל ִקּשׁ

וּלְַרגְלֶיָה גְַּרבֵּי עֲבוָֹדה ֲאפִֹרים ְמחָֹרִרים
ׁשֲֶחבָל לִזְרֹק.

סָבְָתא ׁשֶלִּי ָהלְכָה לְעוֹלָָמּה בִּׁשְנָָתּה ַהּמֵָאה,
ים אוָֹתּה בָּעוֹלָם ַהבָּא. ִּ לֹא יוַֹדעַת ׁשֶבְּנָּה כְּבָר ִהְקד

ְחּפוֹר ַּ ֶאת בֵּיָתּה ְמכְַרסֵם ַהד
ׁשֶחוֹפֵר ּתְוַאי לַכְּבִיׁש ַהּמִָהיר.

כְּבָר ֵאין ְרחוֹב א' בְִּקְריַת ַחיִּים,
וְגְַרבַּיִם ֲאפִֹרים ֲאנִי קוֹנָה בְּ"ִריקוֹׁשֶט".

יעל פויס

דורות

קרעים

א.
עַל ִקְרעֵי ַהנְּיָר 

ַהצּוֹנְִחים לַּפַח ְרׁשוּמוֹת
ִמלִּים

ׁשֶּמְנַּסוֹת לְָתֵאר ֶאת ֶרגַע 
מוֹתוֹ ׁשֶל

ַאבָּא

ב.
ַאבָּא ֵמת ַהְרבֵּה לִפְנֵי

ְ. ַהְרבֵּה ׁשֶָהיִיִתי מוּכָנָה לְכָך
ְּבִָרים ָהפְכוּ ֵמָאז ּפָחוֹת ד

ֲחׁשוּבִים. כְּבָר ֵאין לְִמי
לְסַּפֵר אוָֹתם.

1996

לשמוע

ָאַמְרּתִי ׁשֲֶאנִי ׁשוַֹמעַת ֶאת ּפַעֲֵמי מוִֹתי.
ַהּמַבָּט ַהנִּבְָהל ׁשֶנְָּתנָה בִּי בִּּתִי. 

כֻּלִּי אֹזֶן לְלַַחׁש ִקְרבָתוֹ ׁשֶל ַהקֵּץ.
ִתי ַהּפְעוָּטה עֵינֶיָה ּפְלִיָאה: ָּ נֶכְד
"ׁשוַֹמעַת... ֲאנִי ׁשוַֹמעַת, צִּפוֹר"

וַּמצְבִּיעָה בְּיָָדּה ֶאל ָהעֵץ.

2013
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ֲאחוִֹתי
ֲאחוִֹתי וֲַאנִי

ֲאחוִֹתי וֲַאנִי וְַהיֶּלֶד
.ּ ֵאינֶנּו

ֲאחוִֹתי וֲַאנִי 
ָאנָה ֲאנִי

בָָּאה.

גוני בן־ישראל קסוטו 

אחותי

אבירו לילו
עצים בחשיכה 6

2016
פחם על בד

70x90
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ָמה יָפֶה ׁשַַחר-יוֹם בְּזְָרחוֹ 

ֹ ֶמה עִָדין וְעֵָרב נִיחוֹחו

ֹ ִחיּוּכֵי נְעָרוֹת ִחיּוּכו

ַב ַהצַּפְִריר  ָמה נָעִים הוּא ַמּשׁ
וְעִּמוֹ ִחיּוּכָּה ַהבִָּהיר

ִיר ׁשֶל בַּת כְּפָר בַּת ַהֵחן  בַּת ַהּשׁ

כִּי ַהבֶֹּקר ָמתוֹק כְּסֻכָּר
וְַהבֶֹּקר צָלוּל כְּעִנְבָּר 

עֵת ֵאלֶיךָ ּפָנֶיָה ּתִָאיר 
בִּיט וְִתזְַהר  בְּעֵינֶיךָ ּתַ

ָמה יָפֶה בֶֹּקר אוֹר ַהזָּרוַּח 
ְׂפַָתיִם ׁשֶל רוַּח בְֶּרֶטט ש

ֶָׂדה וְזְִמַרת ַאיְּלוֹת ַהּש
ּפוַּח ְמּתַק ִמּפְִרי ַהּתַ ּתִ

ערערה – אורנים 18-09-2016

מערבית: מופיד סידאוי וחגי רוגני 

מופיד סידאוי 

בוקר

ما أجَمَل الصباح 
وعطره الفّواح 

وعلى الشفاِه بسمات ُ المالح 

سمة  ما أجمَل النَّ
تتبعها بسمة 

من غريدٍة حلوة 

صباحك سكر 
صباحك عنبر 
تلقاك معتزة 
بقلبها األكبر 

ما أجمل الصباح 
ورجفة على الشفاه 

وتغريدة المالح 
أحلى من التفاح 

مفيد صيداوي – ابن الخّطاف

الّصباح

אבירו לילו
זיכרון של געגוע 1

2014
שמן ופחם על בד

52x60
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ַהּתְנוּעָה בְָּרכָה ִהיא
לֹא צִּפִיִתי

ׁשֶַהצִּּפוֹר ּתְצַיֵּץ
וְתֹאַמר לִי: ֲאנְַחנוּ יַַחד

יַַחד ְמַרֲחפִים בָּעוֹלָם ַהזֶּה 
ֲאנִי בַּכְּנָפַיִם 

וְַאּתָה בַָּרגְלַיִם 
ֲאבָל ׁשְנֵינוּ ְמַרֲחפִים

וְַאף ׁשֵֶאין לָּה ּפְנֵי ָאָדם 
ולִי כְּנָפַיִם ַאיִן
ּ ְמַרֲחפִים ָאנו

קוְֹרִאים ֶאת ַהּתְנוּעָה 
אוֲֹהבִים ֶאת ַהּתְנוּעָה

ַמֲאִמינִים  
ׁשֶַהּתְנוּעָה בְָּרכָה ִהיא

ׁשֶַהּתְנוּעָה 
חֶֹמר ַהקְִּריָאה ׁשֶל ָהעוֹלָם

קוְֹרִאים ֶאת ַהּתְנוּעָה 
אוֲֹהבִים ֶאת ַהּתְנוּעָה 

בְָּרכָה ִהיא ַהּתְנוּעָה

)ערערה 4-7-2016( 

מערבית: מופיד סידאוי וחגי רוגני

מופיד סידאוי 

תנועה

ركه  ة َب رَك َح ال
لم اتوّقع 

َزقِزق العصفور  ان ُي
ويقوُل لي : 

معًا نحن 
ُق في هذا العالم .  لِّ َح معًا نحُن ُن

أنا مَع جناحيِن 
وأنَت مع رجليِن 

ُق  حلِّ ا ُن ن كّن ول

ُه بدوِن وجِه انسان  رغم أّن
وأنا بدون جناحين 

ا نحلُق  ن كّن ول
نقرُأ الحركة 
نحُب الحركة 

نؤمن ... 
أن الحركة بركة 

الحركة 
مادة قراءة الكون 

نقرأ الحركة 
نحب الحركة 
الحركة بركة 

)عرعرة – 4-7-2016 ( 

مفيد صيداوي – ابن الخّطاف

حركة
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גפן שטרן
ללא כותרת

2016
צינורות השקייה וחליליות

180x250
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ְּבִָרים ׁשוּב גְַּרגְֵּרי ַהחוֹל עוִֹטים עַל ַהד
 ֵהִדים ִמּסִיבוּבֵי עוֹלָם,

ֵׂאת ּתָוִים ִמיְקרוְֹסקוֹּפִיִּים רוַּח ִמזְָרח נוֹש
   ׁשֶעוֹד לֹא יַָדעְּתִי,

   ׁשֶעוֹד לֹא ָאַהבְּתִי,
ׁשָם – בְּעִיר ִמְדבִָּרית נִׁשְבָּר בֶּטוֹן ָהְרחוֹב,

ִמְתּפוֹצֵץ ֵמעָצְַמת ַהנְּפִילָה,
חוֵּטי בְַּרזִלִּים ְמעֻקָּלִים

ְמצִיצִים בְּפְַרֶהְסיַת ִמְרּפָסוֹת וְׁשִבָּרוֹן –   
  ֶסֶדק בַּזִּכָּרוֹן,

  קוֹלוֹת ַהֶהֶדף,
ּפַעֲמוֹנֵי ָהרוַּח בַּּמְִרּפֶסֶת,

נִים לְלֹא ֶהֶרף, ְּ ְמנְַדנְִדים-ְמַדנְד
ֶהוּ צִָריךְ לְִהזָּכֵר. ַמּשׁ

י ְמַאכְלְִסים ְמטוִֹסים, ַּ ׁשַָמיִם גְּבוִֹהים ִמד
ְמִסיִטים ְמעוֹפֵי צִּפוִֹרים,

   מוִּסיָקה נִׁשְבֶֶּרת
   ׁשֶעוֹד לֹא יַָדעְּתִי,

   ׁשֶעוֹד לֹא ָאַהבְּתִי.
וְַאל ּתֹאַמר לִי "סְָתו עַכְׁשָו"

בְּׁשִכְַחת ַהיֹּפִי, 
ֲאנִי  ַמְקׁשִיבָה לְֶסֶדק בְּזִכָּרוֹן ׁשֶכַָּאב.

ְרֵאה
ֶאת

ַהּפְָרִחים
ְמכוֹפְפִים

רֹאׁשָם
ִמּפְנֵי

ָהרוּחַ.

צְלִילוּת 
עַת. ַּ ַהד

טִּפָה
זוֹלֶגֶת

ִמכּוְֹתרוֹת
ָהאֶֹדם
ַהיְׁשֵר

לְצַוַּאר 
ַהגִּבְעוֹל

יֹפִי גָּדוֹל ִמזֶּה
ַאיִן.

שרון שמע עמר שרון שמע עמר 

מוסיקה נשברתצלילות הדעת
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חוה לו-יון
מתוך הסדרה "טיפולוגיות של הרס"

2015
תצריב אקווטינטה על נייר

50x50

חוה לו-יון
מתוך הסדרה "טיפולוגיות של הרס"

2015
תצריב אקווטינטה על נייר

50x50
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מריה סאלח מחאמיד
ללא כותרת

2016
תחריט

60x50x4
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אמירה פודי
שכולות ) פרט(

2017
מיצב בתערוכה 'בית אמא'

הגלריה העירונית עפולה

אמירה פודי
שכולות

2017
מיצב בתערוכה 'בית אמא'

הגלריה העירונית עפולה
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וְֵאיךְ אַֹמר ׁשִיָרה
כְּׁשֶקְּלִיעֵי זָדוֹן

וֶּמְמׁשַלְּתָם
מוֹצִיִאים נִׁשְָמָתּה

ִיָרה בְּפִי ְמסֶָרבֶת  וְַהּשׁ
לִטְבֹּעַ בְִּדיוֹ ַהּמִלִּים 

ַהנִּפְָקדוֹת 
ׁשִיָרה

ַהּמְסֶָרבֶת לִנְבֹּעַ 
יוֹ ׁשֶיָּבְׁשָה בְֵּתבוֹת ְּ ִמד

ַהּמִלִּים ָהֵריקוֹת
ְמסֶָרבֶת

לִגְוֹעַ

וְֵאיךְ ֲאסֵָרב לְׁשִיָרּה
ַמעְיָן ַהנּוֹבֵעַ בְִּמְדבִָּרי

בִּנְוֵה ַאֲהבָָתּה
ׁשִיָרה ַהּמְסֶָרבֶת

לִגְוֹעַ

ַאנְׁשֵי ַהנָָּהר צָפִים עַל ַמיִם עֲכוִּרים,
ְמעְַרְסלִים גּוּפָם מוּל זְָרִמים ׁשֶל עֶצֶב לֹא נִׁשְלָט,

ָנִים, ּפְנֵיֶהם ְמֻקּמִָטים ֵמעָצְַמת ַהּשׁ
גּוּפָם ׁשָחוַּח מוּל ָהרוַּח ַהגְּדוֹלָה,

ַהּמְבִיָאה ֵריחוֹת ַחיִּים ֶאל עֲבָָרם.
ֶאׁשְכּוֹלוֹת יְלִָדים ּתְלוּיִים עַל גַּבָּם,

ׁשוֹלְִחים יַָדיִם זְעִירוֹת ֶאל בֵּין ִקפְלֵי יְגוֹנָם,
ְמבַקְּׁשִים נֶָחָמה.

ָמה יִּתְנוּ ֶאל ּפִיֶהם בְּבוֹא ַהגֶּׁשֶם
וֵֹטף ׁשְֵאִריּוֹת ּתֲַאוָָתם, ַהּשׁ

ֵאיךְ יִָסירוּ ִמגּוּפָם ֶאת ַמעֲֵטה ַהכְּנִיעָה
בְּעוָֹדם נֱֶאָחזִים בַּגֶּׁשֶר ַהּמוֹבִיל ּתְִקוָָתם

ֶאל ְמחוֹזוֹת ֲאֵחִרים.

ֲאנָׁשִים עֲמוֵּסי זִכְרוֹנוֹת צָפִים עַל ׁשִגְַרת ַחיֵּיֶהם
בְּעוֹלָם ֵאין בּוֹ ׁשַלְוָה,

ְמַקוִּים ׁשֶיָּבוֹא ָהאוֹר בְּעְִקבוֹת
ָהֲאפֵלָה ַהגְּדוֹלָה.

דורית ישראל משה ב. יצחקי 

בנגקוקאסקפיזם
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כאשר סיימתי להקיף את האי בפעם השלישית, התחלתי כבר לחשוב שאולי הוא 

למים מאחד המצוקים האימתניים  נפל  או במקרה הרע,  בלעדיי  על הסירה  עלה 

האלה ונסחף. זה גם לא שהאי היה כזה גדול, משהו קצת יותר קטן מהקניון בלב 

המפרץ, אבל כשיש לך ביד אחת מדחום רקטלי וביד השנייה שממית שלא מרוצה 

אחד  הוא  בז'  בצבע  החולצה  עם  הזוחלים  שחוקר  מרחוק  לחשוב  קל  מהמצב, 

הסלעים על קו החוף.

הרצאה  בזמן  לב  כמשאלת  נראה  זה  כל  לכן  קודם  חודשים  כמה  ובכלל, 

שלו,  מהדוקטורט  תמונות  להריץ  התחיל  בדיוק  הוא  במכמורת.  הזואולוגי  בכנס 

התחילו  ראשונות  קפה  וכוסות  השתאות  מעורר  לרף  הגיעה  בכיתה  כשהצפיפות 

לזלוג על השולחנות. זה השלב שאתה מתחיל לרחף בין התמונות לגרפים, והדבר 

היחיד שמעסיק אותך זה האם הוא מחפש עוזרי מחקר. אחרי כמה מאות מלכודות 

נפילה שחפרת לחרקים, מרדפים אחרי פרפרים, דיג לטאות בשיא הקיץ, ועוד כמה 

כישורים נרכשים שמאפשרים לך להיות ה"תאילנדי" של החוקרים בשדה – לחפש 

שממיות על איים ביוון נשמע כמו הדבר הבא שנחוץ לך כדי לקום בבוקר.

"הופה!" הוא צעק לפתע, בזמן שהרמתי סלע גדול בניסיון נוסף לאתר שממיות. 

היד כבר מונפת לצד, מוכנה להצמיד את השממית לסלע לפני שתברח, ואיכשהו 

אינסטינקט מקרי עוצר לך את היד באוויר לפני שאתה מוריד אותה על צפע, שכבר 

מרים את הראש, בוחן מצדו את התקרה שנעקרה לפתע אל על.  "נראה לי שנסגור 

על קריאה מיוחדת במקרה כזה", הוא אומר, ושנינו מתגלגלים מצחוק כאילו הרגע 

ראינו מופע סטנד-אפ, "משהו בנוסח 'צפע!' יהיה מספיק קצר וקולע".

ממול ניצב האי הקטן, קירח למדי, במרחק של כמה מאות מטרים מהאי הגדול 

מדינות  היה הדבר לשתי  וכאילו  ביניהם,  ים מפריד  קצת  עליו.  והמיוער שעבדנו 

נפרדות. זה קירח וסחוף רוחות, מצליח לקיים רק שממיות שאוכלות חרקים, בעוד 

אחיו הגדול, המיוער והמגוון, מצליח לשאת עליו שרשרת מזון של טורפים רציניים 

אחיעד סוירי 

פירורים של איים

יותר. אקולוגיה של איים במרחק יריקה ובשיעור חי, ממש לפי מה שכתוב בספרים.

חודש אחרי הכנס יוצאת מודעה בתל אביב שמחפשים סטודנטים שיצטרפו 

זה!", בזמן שמבט חפוז בלוח שנה  ביוון. קול פנימי אומר לך "עוף על  לעבודה 

הרבה  כמו  כך  מזה.  שכח  פשוט  מזה,  שתשכח  לך  מאשר  לימודים  ובמערכת 

דברים, קל יותר למצוא את ה"למה לא" מאשר את הסיבות של ה"למה כן". כך 

כמו הרבה דברים, פשוט השלמנו לחיות עם הפירורים של החיים במקום לבצוע 

נתח מהחלה שמאכילה את המטרות שלשמן שווה לקום בבוקר.

הקירות  על  השממיות  את  לחפש  נעים  יותר  שהרבה  ספק  שאין  ולמרות 

באמצע הלילה, משהו בסיטואציה שבכניסה עם הפנסים לשולי חצרות הבתים 

זורק אותך פתאום לתקופת הסדיר בשטחים – ועוד לך תסביר באחת לפנות בוקר 

לאיזה קשיש דובר יוונית, שבסך הכול היה לך עניין בלטאות שיש לו הקיר. נו, 

מזה לעשות ביג דיל? אבל החוקרת שפרסמה את המודעה על המחקר התעקשה 

לתת לזה צ'אנס. מעבר לזה שכבר נגמרו לה האצבעות מניסיון לספור את האיים 

שביקרה בהם, היא זאת שפתחה לך את הדלת להרפתקה הזאת.

צאלים,  של  נגמרים  הבלתי  האש  בשטחי  לכן,  קודם  חודשים  שלושה 

טובות  שעות  בכמה  עיכבה  המילואים  מערך  של  האינסופית  הלוגיסטיקה 

הפך  קריאה",  "דקת  בנוסח  קפה  על  לישיבה  שהיה  מה  בהתחלה  התרגיל.  את 

לתמונה פסטורלית של מפעילות ַהאֶמרים ששוזרות פרחים בצמות אחת לשנייה 

חוץ  פברואר.  של  הרך  בעשב  תנומה  שתופסים  העמידה  בגיל  ומילואימניקים 

מהפער שצריך להשלים בלימודים אחר-כך, זה בטוח לא הרגיש כמו עול. תפסתי 

זווית על אחד הגלגלים ושלפתי מהתרמיל ספר על המסע של דרווין, משהו שקצת 

ייקח אותך למקום אחר בעולם הזה שעסוק בלריב בינו לבין עצמו.

והיה זה הפרק הראשון, סיפורו של חוקר איים מתוסכל בגלפאגוס, שהפריד 

בין להסתפק בפירורים מול לבצוע נתח מהחלה. פתאום אתה תופס את עצמך 
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מסתכל מסביב, עשרות אנשים מתקבצים על פק"לי קפה כדי לחלוק את המר 

בחיים, במקום לטעום את הקפה – ולפתע זה כמו הבעיטה בתחת שכה חלמת 

בשביל  בטלפון  אחרונים  סוללה  אדי  עוד  שנשארו  הלוואי  אללה,  יא  עליה! 

השיחה.

כמעט חלפו כבר עשרת ימים ביוון, כאשר שמתי לב שמרוב עבודה שחצתה 

מדי יום את הים, עוד לא יצא להיכנס אליו אפילו פעם אחת. ערב קודם, על אי 

בשם אנדרוס, הפרידה מהחוקרת על הרציף הרגישה כמו שריקת סיום של פרק 

משמעותי שהגיע לקצו. היא המשיכה לאיים הבאים, יחד עם החוקר שנשא 

בזמנו את ההרצאה, כשאתה נשאר מאחור על האי האחרון שבדקתם וממתין 

למעבורת שתחזיר אותך לאתונה. היה לך כל כך הרבה להגיד, ולשאול ולדעת... 

ולבסוף, בתוך הבלגן של הנוסעים והשבים, הכול הצליח להתנקז למכתב  תודה.

נותרו לך כמה שעות והים עדיין אותו ים. מעולם לא שכרת רכב בחו"ל, בגלל 

הפרוצדורה שתמיד נראתה לך מתישה ובכלל משהו מתפספס כשלא יוצאים 

לדרך בטרמפים, לא? אבל הפעם נותרו כמה שעות, אי אחרון לפני שחוזרים אל 

הדרך הסלולה בתלם של היום יום.

האספלט  הים.  מתוך  שמזדקרים  הרים  בין  מפותלת  ויורדת,  עולה  והדרך 

לך  קורא  מקומי  כשזקן  החוף,  לעבר  המסלול  את  לגשש  מנסה  ואתה  נגמר 

"יאסאס!" ואתה מחזיר לו "שלום". חצי שפת סימנים, חצי מילים שמשמעותן 

"ים" בשפות שאינן יוונית, ואתה ממשיך הלאה בדרכך... ופתאום השביל נגמר 

גלים שמכרסמת במפרץ  וסחופת  ירידה ללשונית ארוכה  ויש  על שפת מצוק, 

שבוע  אחרי  ואתה  אפורים  השמים  מתחזקות,  הרוחות  היבשה.  תוך  אל  צר 

אינטנסיבי נמצא לפתע לגמרי לבד, למעט כמה עיזים סקרניות שירדו לקו החוף.

הבגדים נזרקים תחת אבן ומבט נזרק עליהם מדי כמה דקות, לוודא שלא 

עפו ברוח.

ערום באיזה מפרצון נידח, על אי ביוון. אילו דרווין היה יודע לאן הוא עתיד 

לזרוק אנשים, כדי שלא יסתפקו בפירורים של החיים.

ָרִאיִתי ֶאְתמוֹל, בְִּמְקֶרה,
ּתְמוּנָה ׁשֶלִּי ִמלִּפְנֵי ּתֵׁשַע ׁשָנִים.

 
צְִרַחת קוֹפִים בַֻּחְרׁשָה,

צִּפוִֹרים ִמְתעוֹפְפוֹת בְֵּאיָמה
ֵמעַל ַהבְֵּרכָה ַהכְּסוּפָה – 

ֶהוּ נוָֹרא ָקָרה. ַמּשׁ

שמעון בוזגלו 

ַנרקיסֹוס בן 52
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"דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות ... יש שהוא נאחז 

במסורת קיימת ומוסיף עליה. ויש שהוא יורד לגלי גרוטאות, חושף נשכחות, ממרק אותן 

מחלודתן, מחזיר לתחייה מסורת קדומה שיש בה כדי להזין את נפש הדור המחדש"

)ברל כצנלסון, "מהפכה ומסורת", 1935(.

זו השנה השנייה שבה מוענק לתלמידי תואר שני פרס היצירה ע"ש מרווין ריינשטיין ז"ל, שהועיד 

את עיזבונו למתן מלגות לעבודות מצטיינות בתחומי התרבות היהודית. פרסמנו קול קורא שבו 

הוזמנו הסטודנטים להגיש יצירות מתחומי האמנות הוויזואלית והמילולית, ואלו הוגשו בעילום 

שם. ועדת השיפוט, בראשות ד"ר אילת אטינגר, כללה את פרופ' רפי וייכרט, עידית לבבי גבאי, 

ד"ר אילה צור וד"ר חגי רוגני.

בסוף תהליך הבחירה הוכרזו הזוכים, שיצירותיהם לקוחות – דרך מקרה – משלושה ז'אנרים שונים:

 במקום הראשון זכה אילון צור מהתכנית לייעוץ חינוכי, על צמד השירים "קין" ו"הבל", היוצרים 

יחידה תמטית שנקשרת למסורת ארוכה מאוד בשירה העברית לדורותיה )ובשירת העולם(, זו 

של העיסוק במשפחה המקראית הראשונה. באמצעות מונולוגים דרמטיים, המעמידים קטעי 

תחושות, ציורי לשון ורמזי מעשה, מצטיירים שני דיוקנאות מרתקים של קין והבל, המעוררים את 

הקורא לבחון מחדש את התייחסותו לתוקפן ולקורבן ולתפקיד שהם ממלאים בחברה.

במקום השני זכה שלומי ללוש ממסלול "אמן-מורה" בתוכנית להוראת מדעי הרוח והאמנויות 

בגישה רב-תחומית, על הציור "איש ערום ושחור כפחם". מדובר בציור איכותי בשפתו ובתכניו 

שבמרכזו שאלות על מסעו וגורלו של היוצר ומשמעות החיים במרחב היצירה – הסטודיו. ברקע 

מיתוס מצדה, סיפור עקידת יצחק ורמזים לשאלות בין דוריות ביחסים בין אב לבנו – כעולה אף 

מסיפור 'רבי עקיבא והמת' )כלה רבתי פ"ב( ממנו שאול שם היצירה.

במקום השלישי זכה עידן מורים, מתכנית מוסמך בהוראה לביה"ס העל-יסודי M. Teach, על 

הסיפור הקצר "אה דורה מוחמד אה דורה מוחמד". בעשרה פרקים-סעיפים קצרצרים, הנעים בין 

הפרוזאי-דיווחי לפיוטי, הועמד ביצירה דיוקן מרתק של ההוויה הישראלית הפוסט-טראומטית, 

תוך שהמחבר הטיח והתיך אזכורי אירועים היסטוריים ופואטיים לכלל בלילה של יורה 

אסוציאטיבית רותחת, והציג תמונה אפוקליפטית של שני העמים בארץ הזו. 

יישר כוח לזוכים ובהצלחה בהמשך.

אילת אטינגר 

פרס היצירה ע"ש מרווין ריינשטיין לשנת תשע"ז

אלי שמיר
דיוקן הדדי בנוף עם מראם סירחאן

2016
שמן על בד

105x180
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עוֹד בַּיּוֹם בּוֹ נוֹלְַדּתִי    
ֵהֵחל לָבוֹא ֵאלַי סוֹפִי לְַאט לְַאט, 

וָּמוֶת ָחָדׁש וֻּמפְלָא נַָהר וְנִפְעַר בִּי. 

ֲאנִי כְִּמעַט זוֹכֵר צִּפוֹר ֲאׁשֶר ִהנְִמיכָה עוּף        
וְצָוְָחה

ֵאיךְ ׁשֶּפְָסָקה ָהרוַּח ֵמְרִחיׁשָָתּה
לִכְבוֹד ִאּמִי ֲאׁשֶר כָּבָה בִּכְיָהּ.

וְַאף כִּי עַד עַּתָה עוֹד לֹא כָּלְָתה עָלַי ָהעֵת, 
ֵב יוֹם ַאַחר יוֹם וְעוֹד יוֹם  ֲאנִי יוֹׁשֵב וְּמַחּשׁ

ַקיִץ וְעוֹד ֵקץ וְעוֹד ֵקץ וְעוֹד ַקיִץ
ַהקֵָּרב וּבָא.

וּבִנְׁשִיָמה עֲצוָּרה,
ְלֹא ִמלָּה

וּכְׁשֶַהקּוֹל ַהּפְנִיִמי בִּי ׁשוֵֹתק,
ֲאנִי ַמְתִחיל בֲַּחצִיַּת ַהלַּיְלָה

בְּתוֹךְ ִסיַרת עֵץ ְקטַנָּה
ֲאנִי חוֵֹתר בַּיָּם ׁשֶל ֲאָדָמה, ֲאׁשֶר יָבְׁשָה

ּתְנוּעָה ַאַחר ּתְנוּעָה וְעוֹד ּתְנוּעָה,
ם, ֵּ ִמבְּלִי לְִהְתַקד

 וֲַאנִי כְּבָר בְּקֹׁשִי נוֹׁשֵם.                                                                                                                                                              

י     ִּ לְבַד
ְֵׂדה ַהּטְָרׁשִים, נוַֹתְרּתִי בִּש

ִמי ֲאׁשֶר בֲָּאָדָמה, ָּ ד

ָמָמה ְּ כְּמוֹ ִמּתוֹךְ ד
ִחלְֵחל יִָמים ַרבִּים

וֵּמָאז ֶאָחד וְעוֹד ֶאָחד
ֵאלַי נֱֶאסָפִים ָהֲאנָׁשִים.

כָּאן עָמֹק, כְּבָר ִמזְַּמן עוֹלֶה כּוֵֹחנוּ  
עַל ֵאלֶּה ׁשֶּמֵעָלֵינוּ ְמַהלְּכִים.

אי ׁשְַמעְּתֶם עַל ָאִחי, ַּ וַד
ַההוּא ׁשִֶהְמצִיא ֶאת ַהֶהֶרג,

אוֹ עַל הוַֹרי,
ַהֲחתוִּמים עַל ַהבֶּכִי וְעַל ַהבּוּׁשָה,

ֶֶקט,   ֲאנִי הוּא ׁשֶָרׁשוּם עַל ַהּשׁ
ָמָמה וְעַל ַהּתְַדֵהָמה. ְּ עַל ַהד

ְִמי הוֹלֵם אוִֹתי ְמאוֹד, ָהֱאֶמת, ׁשֶּשׁ
ֲהֵרי כְִּמעַט וְֵאין לִי ֲחׁשִיבוּת

לְעוֹלָם ֻמזְכָּר ֲאנִי ַרק בְָּחסוּת רוֹצְִחי,
וְהוּא,  ׁשֶזָּכָה גַּם בַּבְּכוָֹרה,

עוֶֹדנּוּ נָע וָנָד
עַל ּפְנֵי ָהֲאָדָמה.

אילון צור אילון צור 
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מעשה ברבי עקיבא שהיה מהלך בבית הקברות בדרך 

ופגע באדם אחד שהיה ערום ושחור כפחם, והיה טעון 

משא גדול של עצים והיה רץ כסוס. גזר עליו ר' עקיבא 

והעמידו ושאלו על מעשיו. אמר לו: "מת אני, ובכל יום 

פוקדים עליי מלאכי חבלה הממונים עליי לחטוב עצים 

ושורפים אותי בהם. וכל כך למה, מפני שעברתי על 

כל מצוות התורה." אמר לו ר' עקיבא: "כלום שמעת מן 

הממונים עליך אם יש לך תקנה להיפטר מפורענות זו?" 

אמר לו: "שמעתי שהיו אומרים: אלמלי היה למסכן זה 

בן שעומד בתוך הקהל ואומר קדיש והקהל עונים אחריו 

אמן, מיד היו פוטרים אותו מן העונש." 

שלומי ללוש 

רבי עקיבא והמת

››

שלומי ללוש
איש עירום ושחור כפחם

2016
שמן על בד

144x110
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1

"א-דורה מוחמד א-דורה מוחמד" כעת תורך. תגניב לו את המילה 'יוסי' לצורה. 

"יוסי א-דורה א-דורה יוסי". לא נוצר הגולם. גולם מחורבן. מספיק ה'דורה' למען 

התקינות והשותפות, ה-א' מיותרת. "יוסי דורה יוסי דורה". לפני ההתעקשות של 

ע'סאן להפטיר קללה לעבר אורי, התאבק לו הגולם מהאפר לעיסה. פניה מרוטשות, 

בידה מצלמת טלוויזיה, גוחנת לעבר ידיים לא נמצאות. כעת מסע החורבן מתחיל. 

"לתל אביב," הוביל ע'סאן, ְמפֵָרק עוד חוט מגדר המערכת. מאחוריו מיליציה של 

נאמנים. נאחזים באבני בטון, סירי אדים, חומצות אמינו, רסיסי קסאם. השדרותים 

הכירו את יעילות הקסאם על דיוקו כמושא השיגור. לכן מיפו את גוף האדם למען 

אחיהם העזתים. נשקם מונח. קטן בשביל שדה הקטל הבא.

2

זך פשט מדיו. כיבס את מדי המשורר, קיפל את מדי הצבא. כלומר החליף מקטרת. 

כעת מסע ההגנה החל. להתאבד על תל אביב לפני הפלישה. במה להנעים ימים אם 

לא במילים, נשים, רובים. נהגו מחכה למטה. מסדר הלוחמים כבר החל. אין קבלת 

החלטה ללא אישור פואטי. הרי יש לנקות את הייצור בייצוג. גילח את שערותיו, 

זקנו הבהיל את מאובק הבלורית. מבט חטוף באלתרמן. נשיקה קלה בגב התמונה. יש 

ברכה.

3

זיכרון עמום. מגפון. צווחת קולות. דגלים וניצוח התוכחה. אורי ישב קרוב מדי 

למחברי הלשון בעת ההיא, הרחוקה ממנו. העמימות מרעישה, בעוד הוא מזיל ריר 

לילה לפני המתקפה. ריר. פליטה פיזיולוגית של סיפוק. הופקד על מערך ההגברה 

בעת ההיא. נצמד לשורה ראשונה על מנת להיחדר במילותיו של הפרופסור. נמוך 

קומה, גמלוני בהליכתו, כמו לבדר את העין בנחת שנייה לפני הריכוז. "פתח תקוה 

עידן מורים 

א-דורה מוחמד א-דורה מוחמד

נכנעה," התקרב ע'סאן, "שווה גירוש?" "היא בין תל אביב למדבר. צרף אותה אלינו." 

קל כל כך. רק לא להתמסר לכוח. הפרופסור ניגב טיפה מעל מצחו. בעת שקולו 

הוגבה. זיעה, הוא תהה, אולי התרגשות, מבוכה. הביט, ועוד טיפה נזלה מהשפתיים 

הדקות. ריר, אין ספק, ריר. 

4

התורן עלה. צפוף פתאום. התקף לב של המפקד הקודם חייב את זך לתפוס פיקוד. 

טקס קצר להענקת הדרגות תוך אומדן רשימת ההישגים. להוכחה. להוקרה: אל"ף 

זמן וריתמוס. בי"ת שירים שונים. גימ"ל הפיכה. לשון שהיא לא לשון עם אמונה. 

ללא  מגבעת טרנסצנדנטית. "לא מסכים. עשיתי יותר." אך תהילה היא ביני לביני, 

כעת הגאולה המחולנת. להבטיח מוטיבציה בקרב הלוחמים. אנחנו הרבה יותר 

מהולכים עצלים, או אירוניים. כלומר העובדות. גם פה התפוצצו הכי הרבה במאבק 

הקודם שלהם. אני זוכר גיניתי וקירבתי. יהודי טוב. יד מגרשת יד מקרבת. 

5

"אבוק, אבוק," אמר הגולם. "גם אבא," ע'סאן הזכיר. הולך בראש הטור. ללא דגלים 

וחמור. רק פציעה אחת עד כה. ההיא שבמפגש בינו ובין אורי הראשון. בגדר 

המערכת. לפני הפריצה. הליכה עצלה. הוא זכור ממושא התקיפה הקרב. כלומר 

רגליים מדדות בחגיגיות על מדרכות. ועבריוּת לא פגומה. מבריקה רהוטה. כמו אצל 

זך מפקד מהולל. הקריה מנצנצת באופק. הגולם ראשון, חוסם כל אפשרות של כדור 

לעבור דרכו. בתל אביב מותר לעשות הכול. כלומר לתל אביב מותר לעשות הכול. 

לחרב, להדס, לקבור, להבליע, להגלות. רק הקריה באופק, מלבדה הכול חשוך. ואור 

קטן הולך ממול ברחבה. "מרכז תרבות". אורי.

6

זך קורא שירים בשרשרת. מעשן סיגריות בשרשרת. נוח עם פתחי האוורור של 

החאקי. העיקר המקטרת. כעת היא של השירה. כלומר הלחימה. כלומר משורר 

לוחם. מפקד. סליחה. יודעים שהולכים להפסיד. עיר עברית. הייתה אספמיה? 

התכה גולמית שמפצה על אלפיים שנה? הפרופסור נכנס. דיני מלחמה הוא מקריא. 

זך מהנהן. "יש אסור מותר מול גולם?" שואל זך. נשקם העיקרי. "חי-מת?" רגע, 

ין
טי

ש
ינ

רי
ן 

וי
רו

מ
ש 

ע"
ה 

יר
צ

הי
ס 

פר
  

שי
לי

ש
ם 

קו
מ



133 1 7 י  ו ט נ ו  132                 ק

אני אבדוק. "מי הגולם?" "המודיעין טוען: מוחמד יוסי א-דורה." "הרצח שלו הוא 

קונספירציה. הוא מותר לכל אקדח." "נדמה לי שהוא באמת נרצח. רק שהסיבה היא 

לא כה פשוטה. מרוחקת מבינת אנוש." זקנו אבד לו בעת הנגיעה בסנטרו.

7

ככה סיכמו ביניהם. שהתכלית הפשוטה היא לבטא. לא מתוך הגבהה לא מתוך 

הנמכה. אין דגלים. אין חמורים. אין המנון. אין נאומי ניצחון. אין משפט ניצחון. 

אם כי ע'סאן התנגד למסורת האינות. הרי יש תורת השלילה. לפי לוי בן גרשון. רק 

מכורח החנק אנו פועלים. לאחר מכן נעזוב.

8

נרמסו ברגליו. הגולם. נתקע עדיין בתנוחה של הגחון התר אחר הגוף המכסה. 

המצלמה  בידו. שידורים מחזוריים של כדור. וצעקה. והנה הקריה נצורה. לפי 

התוכנית. מערכות העיתונים ראשונות, ללא סדר חשיבות. לאחר מכן המוזיאון. 

ההשכלה. הרחובות המשתרכים האלו. וגם יפו כולל הים התייבשה.

9

כעת כתב כניעה. "העיר העברית הראשונה נפלה מפלט לאלימות המדברית 

והבערות לכן מוסרת את שטחה וזיכרונה למיליציית שדרות-עזה. בפיקוד הלא 

פיקוד של מוחמד יוסי א-דורה". ללא ה-א', היא מיותרת. טען ע'סאן. ללא א' ניקה זך. 

אורי נגע בזקנו של זך. "לא נלאה בך". אך הנה עינוי קצר ימים. תפס המקטרת וזרקה. 

כולל שבירת רגלו. לא להליכה ולא לסמל הזיהוי. נוזל התיז ע'סאן. אורי העיף מבטו.

10

הגולם לא קם על יוצרו. מאחר שלא הושלם. כלומר מת ממש. עדיין גחון, מקרין 

אינסוף. מתהלך גמלוני ועצל על מדבר חדש. נפלא. 

ֵאיךְ ְמׁשוֵֹרר כּוֵֹתב בַּּמְִדבָּר
הוּא הוֹפֵךְ ַמבּוּעָיו
לְַדם ַהּמִלִּים ַהנִּגָּר 

ֹ הוּא הוֹפֵךְ ּתְׁשוָּקתוֹ וְהוֹפֵךְ כִּׁשְלוֹנו

ֹ לִנְַהר ַהּמִלִּים ׁשֶּמְַרוֶה צְִמאוֹנו

רותם רובינזון 

איך משורר כותב במדבר
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ֵמעוֹלָם לֹא ָרַדפְּתִי ַאַחר ִמלִּים
ְּׂתִי ִֶחּפַש כָּל ַמה ּשׁ

ָהיוּ ַהצְּלָלִים ׁשֶלֶָּהן
ֲאֻרכִּים, כְּסוּפִים,

ֶׂב, ֶֶמׁש בָּעֵש נִגְָרִרים בְּכַֹח ַהּשׁ
פִים בְּכַֹח ַהיֵָּרַח לַיָּם; ָּ נְֶהד
ֵמעוֹלָם לֹא עַָסְקּתִי בְּצַיִד

ִמלְּבַד ַאַחר צִלְלֵי ַהּמִלִּים –
ֵׂה ָאּמָן זֶהוּ צַיִד ַמעֲש
ׁשֶלַָּמְדנוּ ִמּפִי זְֵקנִים

ׁשֶיּוְֹדעִים
ִמּתוֹךְ ִמלָּה

בָר יָָקר ָּ ׁשֵֶאין ד
ִמצְּלָלִים

ּ ֲאׁשֶר נֶעֶלְמו
ֵמַהּמִלִּים ֲאׁשֶר ָמכְרוּ ֶאת נִׁשְָמָתן.

מרומנית: משה ב. יצחקי

מתוך הספר: תקווה מתחת לשמש אפורה, שיראה אור בקרוב בהוצאת "קשב" לשירה

אנה בלנדיאנה 

צִיד

לֹא, לֹא נֶָאה לְִהיוֹת יָדוּעַ,
ִׂיִאים יִָרים לֹא זֶה ֵאלֵי ש

לִׁשְמֹר כְִּתבֵי ַהיָּד – גָּרוּעַ,
ֵאין לְַתיְָּקם בְִּקלָסִֶרים.

 
ֶחְדוַת יוֹצֵר ִהיא ַהגְׁשָָמה

לֹא ַהצְלָחוֹת ְמֻדבְּרוֹת
ְּבַר-ָמה בּוּׁשָה ִהיא, בְּלִי לוַֹמר ד

לְִהְתּפְַרסֵם בַּכּוָֹתרוֹת.

כְּנוֹף ׁשֶלֹּא רוִֹאים בּוֹ נִיעַ
ַהּמְִתַחבֵּא בָּעֲָרפֶל,

ַהּמִסְּתוִֹרין אוְֹתךָ יַבִּיעַ
ֶאת צְעֶָדיךָ יְַמלֵּל.

ָ ָהֲאֵחִרים בְּעְִקבוֶֹתיך
ְבִיל. כָּל צַעַד יִׁשְְמרוּ בַּּשׁ
ָ, צְנִיחוֶֹתיךָ –  נְִסיקוֶֹתיך

יל. ִּ בְד בֵּינֵיֶהן ַאל נָא ּתַ
 

ָאסוּר וְַאף לְֶרגַע ָקט
לְֵהָראוֹת ּפְִתאוֹם כִּבְּלוֹף.
לְִהיוֹת ְמלֵא ַחיִּים בִּלְבַד,

ּ, עַד ַהּסוֹף. לְִחיוֹת וְזֶהו

בוריס פסטרנק 

לא נאה להיות ידוע

מרוסית: אלכס פולישוק

1956
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"יֵׁש לְךָ מוַֹח נִָקי",
ָאְמָרה לִי ַהנּוֹיְרוֹלוֹגִית

בְּעוָֹדּה ִמְתבּוֹנֶנֶת 
בְּצִלּוֵּמי ַהגֻּלְגֹּלֶת 

יוֹלוֹג. ְּ וְִהפְנְָתה אוִֹתי לַקְַּרד
וֲַאנִי ָחׁשַבְּתִי לְעַצְִמי

ע ָהְרפוָּאה ַּ כַּּמָה ְרחוֹק ַמד
יּוּק, ֵמֲהבָנַת ַהנִּסְּתָר ִּ ִמד

ׁשֶבֵּין ִקפְלֵי וְכִפְלֵי ַהּמוַֹח
לְבֵין ַחְדֵרי ַהלֵּב

ַהּסְמוּיִים ִמן ָהעַיִן.
יוֹלוֹג ׁשִֶהְתבּוֹנֵן ְּ ַהקְַּרד

בְּתוֹצְאוֹת ָהֶאקוֹ וּבְֵאלֶּה
ׁשֶל ִמבְַחן ַמֲאָמץ

י ָחזָק ֵּ ָאַמר לִי: "ַהלֵּב ׁשֶלְּךָ ד
ֵב בִּׁשְנַת ַהיִּצּוּר ׁשֶלּוֹ, בְִּהְתַחּשׁ

ַרק ַהּפְעִימוֹת ְקצָת ַחלָּׁשוֹת
וְלֹא ְסִדירוֹת." "ד"ר" ָאַמְרּתִי לוֹ,
"לִבִּי לֹא כָּאן, ָמה ׁשֶַאּתָה ׁשוֵֹמעַ
הוּא ִהְדהוּד לֵב ַאֵחר ׁשֶהוַֹתְרּתִי

ָחפוּן בְּפֶַרח ַהלַּיְלָה, בְַּרקֶּפֶת
 בֲַּאדֹם ֶהָחזֶה." "ֲאדוֹנִי", ָאַמר לִי

יוֹלוֹג בְֶּחְמלָה ׁשֶל ַקבְָרן: ְּ  ַהקְַּרד
 "מוּטָב ּתְַתִחיל לִכְּתֹב ׁשִיִרים"

 וְִהפְנָה אוִֹתי לְִמְרּפְַאת כְֵּאב,
ָהרוֹפְָאה ׁשָם ִהְמלִיצָה לִי בְּחֹם

לְַחּפֵשׂ לִי אוְֹרטוֹּפֶד ׁשֶל ֲחלוֹמוֹת.

משה ב. יצחקי 

רפואה שלמה

לְפִטְּפוּט ָמתוֹק ׁשֶל ּתִינוֹקוֹת
ְמשׂוֲֹחִחים בְּכֹבֶד רֹאׁש עִם 

ׁשַַחר, 
בֶֹּקר, 
אוֹר, 

ִראׁשוֹן.
 

ׁשִיִרים ֵהם לִפְעִָמים ִאּתוּת
S.O.S עָצוּר ׁשֶל

ִמּפַנָּסוֹ ׁשֶל גֶּבֶר ְמֻסקָּס 
בְּגִ'ינְס כָּחֹל בְּצֳָהֵרי ַהיּוֹם.

 
ׁשִיִרים ֵהם לִפְעִָמים

ִמלְמוּל צָרוּד, 
ָמִריר, 

ָחמוּץ, 
ָמתוֹק

ָבִים  ׁשֶל זוּג זְֵקנִים ְמיֻּשׁ
בְַּדעְּתָם עַל ַהּסַפְָסל 

בַּצֵּל, 
ְמדּוִּמים. ִּ עַל סַף ַהד

 
ׁשִיִרים ֵהם לִפְעִָמים

ּתִָמיד גַּעְגּוּעִים 

וְֵאׁש ּתִָמיד 
ׁשֶל נִּסָיוֹן כּוֹׁשֵל לִפְקַֹח 

לְכָל עוֹבֵר וְסָב 
עוֹד זוּג עֵינַיִם עֲצוּמוֹת

ֶאל ׁשֶָהיֹה ָהיָה 
ֶאל ָמה ׁשֶיֵּׁש,

וְגַם, אוּלַי,  
ֶאל ָמה ׁשֶבְֶּהכְֵרַח, 

ֲחבָל, 
ֲאבָל 

ַאּתָה יוֵֹדעַ: 
בּוֹא יָבוֹא.

אוקטובר 2016

ראובן שהם 

שירים הם לפעמים געגועים
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גֶּׁשֶם ְמעָֹרב בְִּדָמעוֹת 
ֵמִמיס ִרגְבֵי ֲאָדָמה,

אוֲֹחזִים ַאךְ ְמעַט 
ָׂף, בַּבּוֹר ַהנְֶּחש

צְחוֹק ָקלוּׁש בְּזָוִית ּפֶה 
ַמְרִטיט,

ֵׂר ֶאת סוֹפוֹ.  ְמבַּש
וֲַאנִי, טוֹב לִי 

בַּיִת ָאבֵל
ִמלֶּכֶת.

שלומי ללוש 

ַּבִית אֵבל

שלומי ללוש
בית הקברות 2

2015
שמן על בד
58.5x76.5
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אביב בורנשטיין

בן 42. נשוי ואב לבן ובת. כותב למגירה הווירטואלית 

כבר הרבה שנים. איש הייטק בעבר שלומד השנה 

באורנים בתוכנית M.Teach – תעודת הוראה במקצוע  

האזרחות.

אבירו לילו

גר ויוצר בחרשים שבגליל. משלים לימודים לתואר 

ראשון במכון לאמנות באורנים.

אורטל הרציג

 סטודנטית שנה ב' לחינוך מיוחד ולספרות באורנים.

אורית שלוס מזרחי 

מורה¯אמנית, בוגרת תואר ראשון במכללת אורנים 

במסלול חינוך מיוחד ותקשורת, בעלת תעודת הוראה 

שנייה באמנות. לומדת במסלול 'אמן¯מורה' לתואר 

שני במסגרת הוראה רב¯תחומית בפקולטה למדעי 

הרוח. עובדת משרד החינוך. אם לשלושה ילדים. יוצרת 

ומתגוררת בקרית טבעון.

 .

אורנה אורן יזרעאלי

יוצרת רב¯תחומית הפועלת בתחום האמנות הפלסטית 

כמחנכת לאמנות ולתרבות. בעלת תואר ראשון. לומדת 

במכללת אורנים במסגרת לימודי התואר השני במסלול 

אמן¯מורה. עוסקת בהוראת אמנות במרכזי מדע ודעת 

לילדים מחוננים ומצטיינים. הציגה תערוכות יחיד 

והשתתפה בעשרות תערוכות קבוצתיות בארץ ובחו"ל.

אחיעד סוירי 

סטודנט באורנים בחוג לביולוגיה בשנה ב'. "באמצע 

שירות סדיר בשטחים הגעתי לכנס טבע שהיה באורנים. 

זה היה כמו להגיע לאי של שפיות. באתי ללמוד כאן 

אחרי תקופה בחברה להגנת הטבע ומצאתי אחלה בית 

שיודע לדבר בשפה של טבע וחינוך."

אילון צור

 בן 38, נשוי ואב לשלושה. גר במשמר העמק, עובד 

כמורה לספרות בתיכון מגידו וסטודנט לתואר שני 

בייעוץ חינוכי באורנים. בעל תואר ראשון בספרות 

ובלימודי אסיה מאוניברסיטת חיפה ותעודת הוראה 

מאורנים.

אילת אטינגר

מרצה לספרות עברית של ימי¯הביניים. מלמדת באורנים 

בחוג לספרות עברית ויצירתית ובתכנית להוראת מדעי 

הרוח והאמנויות בגישה רב¯תחומית בתואר השני. 

מכהנת כראש תכנית "תרבות ודעת". מרכזת אקדמית 

של אשכול "תרבות יהודית ישראלית" בתכנית להוראת 

מדעי הרוח בגישה רב תחומית.

אלי שמיר 

צייר, עובד בכפר יהושע, מרצה במכללת אורנים 

ובאקדמיה לאמנות בצלאל בירושלים. הציג תערוכות 

רבות בארץ ובחו"ל ועבודותיו נמצאות באוספים 

חשובים. תערוכת יחיד מקפת מיצירותיו הוצגה 

במוזיאון תל אביב ב¯2009.

אלכס פולישוק 

מורה לרובוטיקה במרכז הדו¯מחוזי למחוננים ומצטיינים 

באורנים. מרצה במסלול M.Teach בבית הספר 

הבינלאומי באורנים. מרצה בפקולטה לחינוך למדע 

וטכנולוגיה, הטכניון. 

אמירה פודי

בוגרת המכון לאמנות באורנים 2014. יוצרת בתחום 

הפיסול והמיצב. מורה לאמנות ביסודי אקסאל ובתיכון 

מקיף בענה, מרצה במכללת הגליל בסכנין ומדריכה 

פדאגוגית במכון לאמנות באורנים. השתתפה במספר 

תערוכות ברחבי הארץ ולאחרונה בתערוכה 'בית אמא' 

בגלריה העירונית בעפולה ובתערוכה קבוצתית 'רוח 

החומר' בבית חנקין בכפר יהושע.

אסף רומאנו רשימת משתתפים

צייר. חי על הר בגליל. מרצה במכון לאמנות במכללת 

אורנים. 

אסתר יוסופוב

 תלמידת תואר שני בהוראת מדעי הרוח בגישה רב 

תחומית, אם לשניים. 

גוני בן־ישראל קסוטו 

מלמדת בחוג לספרות עברית במכללת אורנים ובחוג 

למקרא ותרבות ישראל בסמינר הקיבוצים.

גל אשל  

גר במושב לימן, לומד באורנים בקורס מדידה והערכה 

בבתי ספר.

גליה לוי ונטורה 

בת 48, אם לארבעה, משפחה חד הורית. מתגוררת 

במסד. מחנכת בכיתות יסוד. לומדת לתואר שני 

במנהיגות חינוכית בתוכנית תל"י. כותבת שנים רבות.

גפן שטרן 

בוגרת המכון לאמנות במכללת אורנים )2016(. עבודתה 

זכתה בפרס ציון לשבח בתערוכת הבוגרים. אמנית רב 

תחומית. מלמדת אמנות ועיצוב גרפי בבית הספר מגידו. 

מתגוררת ויוצרת בקרית טבעון.

גרמאו מנגיסטו

תושב כפר סבא, חוקר תקשורת, סופר ופעיל חברתי. 

נשוי ואב לשניים. לימד באורנים את הקורס "זהות 

ותרבות בקרב ביתא ישראל".

דורון אדוריאן

ילידת 1986 .אמנית ובוגרת  המכון לאמנות באורנים 

2015. יוצרת ומתגוררת בקיבוץ שדה נחמיה.

דורית ישראל 

פרסמה שני ספרי שירה: "מה לסוסים בדמי", )ספרית 

פועלים, 1994( ו"שירה היא מקום למות בו" )ירון גולן, 

1996(, וכן ספרי ילדים. 

דליה אלטורי 

מורה לערבית ולעברית, מתרגמת בשתי השפות 

וביבליותרפיסטית בהכשרתה.

דניאל יהלום 

בן 24, חבר בתנועת 'תרבות'. מתגורר עם הגרעין שלו 

בשכונת רמת אליהו בראשון לציון. מדריך כתיבת שירה. 

עובד בעיקר עם ילדים של מהגרי עבודה, עובדים זרים 

ומבקשי מקלט בדרום תל אביב.

הדס שדה 

בוגרת אורנים בחוג לספרות וחוג לחינוך יסודי, 2012. 

סטודנטית לתואר שני בספרות באוניברסיטת תל אביב. 

חגי רוגני 

עורך שותף של קו נטוי. מלמד ספרות ולשון. בשנתיים 

האחרונות היה מרכז אקדמי של התכנית למורים חרדים 

באורנים.

חגית פולק

 ביבליותרפיסטית, מטפלת ומדריכת מטפלים. מרצה 

באורנים ובאוהלו. לומדת כתיבה באורנים. כותבת שירה 

ופרוזה, יוצרת בתחום הציור, הרישום, הפיסול והמיצב.

חגית שני

חברת קיבוץ גבת, בת מושב בגליל. עוסקת בעיצוב גרפי 

ובדוברות. בוגרת מסלול הסבת אקדמאים להוראת 

ספרות באורנים.

חוה לו-יון

אדריכלית ומתכננת ערים. בעשור האחרון - אמנית 

פעילה, חיה ויוצרת בקריית טבעון. הציגה במספר 

תערוכות קבוצתיות  ותערוכות יחיד. יוצרת בקביעות 

בסדנת ההדפס ע"ש אריה רוטמן במכללת אורנים.

יעל פויס

מרצה לספרות ולהוראתה. מלמדת בתכניות התואר 

שני מדעי הרוח בגישה רב¯תחומית והוראת שפות. 

ספרה ספרות במרחב מרובה תרבויות: יהודים וערבים 

קוראים יחדיו יצא לאור ב¯2012 בהוצאת רסלינג, 

וספרה הכשרת מורים במבוך החדשנות הפדגוגית יצא 

לאור ב¯2016 בהוצאת מכון מופ"ת.
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כפיר מלכא

מעצב גרפי,  מעצב גליונות קו נטוי משנת 2011. בוגר 

המחלקה לעיצוב גרפי במרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך 

ויצ"ו חיפה. 

מאשה דוב 

ילידת 1984, עולה מברית המועצות. סיימה תואר ראשון 

B.Ed באמנות והוראה  ובשנה זו סטודנטית בתואר 

שני M.Ed במסלול אמן-מורה במכללת אורנים. יוצרת 

ומתגוררת בעפולה.

מופיד סידאוי )אבן אל-ח'טאף(

סופר ומשורר, עורך הירחון اإلصالح )אל-אצלאח – 

תיקון( לתרבות, ספרות, הכרה ותיקון. מלמד באורנים 

שפה וספרות ערבית וספרות ילדים.

מיכל ברשישט

 בת 24, גדלה בכפר ורדים, גרה בשכונת הדר בחיפה. 

סטודנטית שנה ב' במכון לאמנות במכללת אורנים. 

יוצרת מגיל צעיר, בעיקר בציור ובפיסול, לאחרונה גם 

בווידאו-ארט ובצילום.

מיקי צדיק 

יוצרת. מורה לאמנות בביה"ס הניסויי- תפן. מדריכה 

פדאגוגית במכון לאמנות באורנים.

בוגרת לימודי B.Ed  באמנות ו M.Ed במסלול הרב 

תחומי במכללה האקדמית לחינוך, אורנים.

משה ב. יצחקי

משורר, מהמייסדים והעורכים של 'קו 'נטוי', פרופסור 

לספרות, דיקן הפקולטה ללימודים מתקדמים באורנים, 

פרסם עד כה שבעה ספרי שירה ואת הספר שפל 

החושים, תרגומי שירה מאת המשוררת הרומנייה אנה 

בלנדיאנה. 

מריה סאלח מחמיד 

סטודנטית שנה ד' במכון לאמנות באורנים. הציגה כבר 

בכמה תערוכות ולאחרונה השתתפה ביריד צבע טרי 9. 

יוצרת ומתגוררת באום אל פחם.

נג'ואן זועבי 

אמנית. בוגרת המכון לאמנות באורנים  וזוכת פרס 

הצטיינות לפרוייקט הגמר בשנת  2011. חיה ויוצרת 

בארצות הברית. מורה לאמנות במרכז לאמנות עכשווית 

בניו ג'רזי, ארצות הברית.

 Robin Larsen spirit of New ב2016 זוכת פרס

.Hope's Art, NJ

נועה לוין חריף 

עוסקת באמנות: רישום, ציור, וידאו ארט וכתיבת 

שירה. בוגרת התואר השני במסלול אמן-מורה בתכנית 

להוראה רב-תחומית במדעי הרוח באורנים. בוגרת 

המחלקה לעיצוב תעשייתי באקדמיה לאמנות ועיצוב 

בצלאל.

נופר לוי

סטודנטית שנה ב' בחוג לאמנות, עוסקת בציור ורישום. 

מתעניינת בתופעת הדיסוננס הקוגניטיבי ובקשר שלה 

לציור הסוריאליסטי. 

סופיה קליוקין

בוגרת תואר ראשון בחינוך יסודי, ספרות ותאטרון 

במכללת אורנים. לומדת לתואר שני באורנים במסלול 

הוראה רב תחומית הומנית. גרה, יוצרת ומחנכת בחיפה.

סיגל מזל

סטודנטית שנה ד' במכון לאמנות באורנים.

סיסאי בן פסח 

עלה לישראל מאתיופיה ב-1985. למד באורנים. יועץ 

חינוכי ומורה. עוסק גם ב"כתיבת שירים ומחקר בתחום 

המסורת של העדה הקדושה שאני יוצא חלציה, ואשר 

הגלתה עמה מסורת מימי בית ראשון ועד ימינו אנו, תוך 

השוואה למסורת הכתובה שנפוצה בקרב שאר אחינו 

בני ישראל."

סמדר אליאס 

 בוגרת החוג לאמנות באוניברסיטת חיפה. סטודנטית 

במסלול הסבת אקדמאים להוראה במכללת אורנים.

עודד הירש 

אמן, מורה במכון לאמנות באורנים, יוצר ומתגורר בחיפה.

עומר ולדמן 

בן 22, סטודנט שנה ב' בחוגים ללשון העברית ולספרות 

עברית באוניברסיטה העברית. מבקר שירה ב"הארץ" 

ועורך לשון. פרסם שירים, פרוזה, רשימות ומחזה קצר 

בעיתונות היומית )הארץ, מעריב( ובכתבי עת )הו!, 

עיתון 77, הבה להבא, מאזניים, כתובת ואחרים(.

עידית לבבי גבאי 

אמנית, מרצה בתואר השני באורנים, עורכת-עמיתה 

וממייסדות  'קו נטוי'. 

עידן מורים

תלמיד לתואר שני  במסלול M.Teach. חי את המשפט 

"השפה היא צורה מאורגנת של גמגום."

עפרי שהם

סטודנטית תואר שני באורנים בתוכנית ייעוץ חינוכי.

פרדוס חביב אללה 

בת 35. מנהלת בית ספר טכנולוגי נעמת בכפר עין 

מאהל. אם לשלושה. בוגרת אוניברסיטת חיפה בספרות 

עברית והשוואתית וסטטיסטיקה. בעלת תואר שני 

בחינוך לשוני – לשון עברית, המכללה הערבית בחיפה. 

כותבת שירה ערבית.

צביה גולן

 בוגרת ותיקה מאד של מסלול הסבה לחינוך מיוחד 

משנת 1988. הייתה מרצה באורנים במסלול ההסבה 

במשך כמה שנים.

ראובן שהם

פרופסור אמריטוס, חוקר. לימד בחוגים לספרות עברית 

והשוואתית באורנים ובאוניברסיטת חיפה. פרסם 

עשרות מאמרים ושבעה ספרים שעניינם חקר השירה 

העברית החדשה.

רונית ציוני 

 סטודנטית שנה ב'  בתואר השני M.Ed במסלול אמן-

מורה באורנים. מלמדת אמנות בבית הספר היסודי, 

אורנים, ביקנעם עלית.

רותי הלביץ כהן  

אמנית, מלמדת במכון לאמנות באורנים ובמדרשה 

לאמנות בבית ברל. מציגה תערוכות רבות בארץ ובחו"ל. 

רותם רובינזון

סטודנטית באורנים בחוג לספרות ולשון לבית הספר 

היסודי. מתגוררת בנשר. "אני כותבת ומציירת מהרגע 

שבו אחזה ידי בעיפרון, בגיל חמש בערך." 

שלומי ללוש

צייר, מורה לאמנות בבית ספר התיכון אורט עפולה, 

בית הספר הש"ש כדורי ובחטיבת הביניים ברמת ישי. 

בוגר המכון לאמנות באורנים 2005. סטודנט שנה ב' 

בתואר השני בתוכנית הרב-תחומית במסלול אמן-מורה 

באורנים. זוכה מקום שני בפרס היצירה ע"ש מרווין 

ריינשטיין לשנת תשע"ו ותשע"ז. יוצר ומתגורר בעפולה. 

שלומית אתגר

אמנית רב תחומית. ילידת 1969, נשואה ואם לשלושה, 

מתגוררת ויוצרת בבית לחם הגלילית. בוגרת לימודי 

מוסמך בחוג להוראה רב-תחומית במסלול אמן מורה, 

מכללת אורנים. 

שמעון בוזגלו

משורר ומתרגם. פרסם עד כה שישה ספרי שירה. האחרון 

בהם, "בשירותי הספרייה באלכסנדריה", ראה אור 

בינואר 2017. מתרגם בעיקר מהשירה ומהדרמה היוונית 

העתיקה והרומית. מלמד באורנים בחוג לספרות. 

שניאור רוכברגר

בן 27, נשוי לרבקי, מוָרה למתמטיקה, ואב לגאולה 

ולחני. גר בצפת. עוסק בסיוע ארגוני למוסדות חינוך 

ומלווה קבוצות תלמידים מחו"ל בתכניות להכרת 

ישראל. בוגר המחזור הראשון בתכנית ללימודי חרדים 

במכללת אורנים, התמחות בלשון עברית.

שרון שמע עמר

יוצרת רב תחומית כתיבה. אומנות. ליווי ויעוץ בחשיבה 

הרב תחומית. התמקדות. בלוגרית – ציירת המילים. 

בוגרת תואר שני באורנים.
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ילידת ירושלים, למדה ולימדה במכללת אורנים. 

עובדת סוציאלית ופסיכותירפיסטית.

יוצרים שתרגומי שיריהם

מופיעים בגיליון זה:

אנה בלנדיאנה

בכירת משוררי רומניה בימינו, כלת פרס משוררים 

אירופי 2016 על שירת החירות שלה. ד"ר לשם 

כבוד באוניברסיטת קלוז'-נפוקה. ספריה תורגמו 

לשפות רבות. פעילה חברתית ותרבותית. מתגוררת 

בבוקרשט.

בוריס פסטרנק 

משורר וסופר רוסי יהודי )1890–1960(, מחבר הרומן 

"ד"ר ז'יוואגו". חתן פרס נובל, 1958.

יוסיף אוטקין

משורר ועיתונאי רוסי יהודי )1903–1944(. יצירתו 

המפורסמת: "מוט'לה האדמוני". ראו: לאה גולדברג, 

אמות, א, 2, 1962, עמ' 3–28. 

לאונרד כהן

זמר-משורר-מלחין וסופר קנדי יהודי )1934–2016(. 

רבים משיריו זכו לפופולריות עצומה, ביניהם "סוזן", 

"הללויה", "כציפור על תיל", "קחי אותי לסוף האהבה", 

 You ,מי באש", וכן שיר הנושא של אלבומו האחרון"

Want It Darker, הידוע גם בשם "הנני".


