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קו העריכה שהנחה אותנו בגיליון זה הוא דיאלוג — 
דיבור בין אנשים, בין קבוצות של אנשים, בין דעות 
ובין תחומים. קו נטוי מיסודו הוא יצירה של דו־שיח 
ובהיותו  והשירה לאמנות הפלסטית,  בין הסיפורת 
כתב עת משותף לקהילת אורנים הוא מזמן גם שיח 
פתוח בין היוצרים השותפים בו: סטודנטים, מרצים, 

עובדים במכללה ואנשי הנהלה. 
גדושת  מציאות  בתוך  אתגר  הוא  דיאלוג 
לראות את  הניסיון  חיים.  קונפליקטים שבה אנחנו 
האחר, להכיר בו ולקבל הכרה, ממוקם תמיד בשדה 
של כוח ואינו יכול להתקיים כפשוטו. יצירות רבות 
נקודות  בשרטוט  עוסקות  זה  בגיליון  המופיעות 
השבר בהוויה המסוכסכת, בקשר בין דיאלוג ומבט 

ובביטויים של מיסוך וחסימה. 
מחאמיד  סאלח  מריה  של  "קיר"  בעבודה 
מצטלבות כמה נקודות מבט לכדי רישום מונומנטלי־
זו מעלה על הדעת מיפוי של שני  גופני. הצטלבות 
סוגי מבט כפי שהגדירה אותם אורלי לובין: המבט 
המבט  מול  אל  כול,  הרואה  השולט,  של  האולימפי 
המוגבל, הגופני והחומרי של מי שכפוף לכוח. שיבוש 
מתוך  דימויים  בשני  גם  מופיע  וקירבה  מרחק  של 
על  צולמה  העבודה  אורפז.  לי  של  הווידאו  עבודת 
ידי רחפן המתעד צילומי חתן וכלה ב"עיר התמזה" 
אנגלית. העיר  עיר  כולה כהעתק של  בסין, הבנויה 
אינה משמשת בעיקרה למגורים אלא מתפקדת כסט 
צילום המוקדש לרגעי האיחוד המעוצבים בקפידה. 
כפילויות של תיעוד ועיסוק ביחסי כוח מופיעים גם 
יוחאי  וייסורי מצפון" של  גאווה  במיצג "חקלאות, 
יעקבי  שכנאי  מיכל  של  בעבודותיה  וכן  אברהמי,  
הבוחנת את טקסי השכול בישראל ומפגישה נרטיבים 

אישיים ולאומיים.
כך הדבר גם בתוך השירים עצמם: דו־שיח מתוח 
בין בן לאביו נשמע בבלדה הטרגית מאת שחר וייצמן 
"קרוב רחוק". נציין כאן שהשיר הולחן על ידי המחבר 

וזכה לביצוע מרשים בהשתתפות מקהלת ילדים. 

לִי  "בָּא  "אבא":  בשירה  אומרת  רובינזון  רותם 
ַרק  ׁשִֶהיא  בְֶּדֶרךְ  נְִתָקֵרב/  בּוֹא  לוֹ/  לוַֹמר  ֵאלָיו  לְַדבֵּר 
ַהּמִלִּים." ובשיר "כמו פרח היסמין"  ֶרךְ  ֶּ ׁשֶלִּי וְׁשֶלְּךָ/ ד
מאת עולא זירעיני אומר הבן לאמו: "יוֵֹדעַ ֲאנִי כִּי לֹא 
ִמגּוּפֵךְ". אצל פיירוז  ֵחלֶק  כְּׁשֶָהיִיִתי  ָרצִית אוִֹתי/  כָּךְ 

מחאמיד ושיר שבת ספיר הדו־שיח הוא בין אוהבים.
שהתהוו  יצירות  מספר  מופיעות  בגיליון  ועוד: 
תוך דיאלוג בין יוצרים מתחומים שונים. כך למשל 
לבין פואמה  בין צילומיו של חובב רשלבך  הדיבור 
ובין שירו של יהושע סובול לבין  של אבות ישורון, 

עבודותיה של רותי הלביץ כהן. 
לאחרונה הלכו לעולמם בזה אחר זה רונית מטלון, 
אהרן אפלפלד וחיים גורי, שלושתם מגדולי הספרות 
גורי",  יצחקי "פרידה מחיים  בארץ. שירו של משה 
שנכתב בעת נסיעה ברכבת להלוויית המשורר, מיטיב 
היצירה  גופי  והחסר.  הגעגוע  תחושת  את  לבטא 
העשירים ששלושת היוצרים הניחו אחריהם נשארים 
עמנו וימשיכו להוות נדבך חשוב לדיאלוג פורה בשדה 

התרבות.
של  יצירותיהם  את  מביאים  אנו  שנה  כבכל 
מרווין  שם  על  היצירה  בפרס  הזוכים  שלושת 
הגיליון.  לרוח  עצמם  התאימו  שכאילו  ריינשטיין, 
אלוהים,  עם  נואש  שיח  בשיריו  מנהל  צחר  עמוס 
ביחסי  ועוסקת  זמנים  בין  התכה  יוצרת  צדוק  תמר 
אדם־בית־מקום, ואיריס לוי מגישה מחזה, שמסר של 

הידברות וסובלנות עולה ממנו.
גבאי,  לבבי  מעידית  נפרדים  אנו  זה  בגיליון 
והעורכת  המייסדת  יצחקי  משה  עם  יחד  שהייתה 
העריכה  את  העביר  משה  נטוי.  קו  של  הראשונה 
העורכים־ משני  הפרידה  את  שעברה.  בשנה  כבר 

המייסדים המיתולוגיים של קו נטוי אנחנו מציינים 
בתוך הגיליון ברשימות על יצירותיהם.

קו העורכים 
חגי רוגני והילה בן ארי
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מיכל שכנאי יעקבי, ״ריקוד״, 2017, סטילס מתוך הווידאו
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תקווה
ענבר לבקוביץ 

ַמְחֶלֶקת ִׁשּקּום ּבְ

יֹוְׁשִבים ַיַחד

ַבּה ַרב ַפל ִמּגֹ "ל ֶׁשּנָ ְנּכָ ַהּמַ

ָרִכים ְתאּוַנת ַהּדְ ָעה ּבִ ְפּגְ יָרה ֶׁשּנִ ְזּכִ ַהּמַ

ַמֲחָלה ַמְמֶאֶרת. ה ֶׁשָחָלה ּבְ ק ַהּתֵ ּוְמַחּלֵ

ם ָלִׁשים ַיַחד ִזְכרֹונֹות, ּלָ ּכֻ

ְעּגּוַע ּדּוֵרי ּגַ עֹוְרִמים ּכַ

הּוִיים ְקָוה ּדְ יֵקי ּתִ אֹוְסִפים ַׂשּקִ

פרידה
ענבר לבקוביץ 

ִסיַגְרָיה ַאֲחרֹוָנה י ֲאִויר ּבְ ְׂשּתִ ִחּפַ

י אֹור ְׂשּתִ ִחּפַ

ֵבית ַהחֹוִלים ַלְיָלה ַאֲחרֹון ּבְ ּבְ

ִמְתרֹוְצִצים, ׁשֹוְרִקים, נֹוְׁשִפים, ׁשֹוְטִפים

ה ְוַאּתָ

הֹוִמי ֶׁשֶקט ּתְ ּבְ
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*
אסתר יוסופוב

ֵרח  ֲחָדׁשֹות ֶׁשַהּיָ ָאְמרּו ּבַ

ָכל ָׁשָנה נּו ּבְ ִמְתַרֵחק ֵמִאּתָ

ֶלת ֶאת ַהֲחָדָׁשה ָהֲעצּוָבה  ֲאִני ְמַעּכֶ

ּוִבירָֹחם סֹוְגִרים עֹוד ִמְפָעל

ה ּדֹוֵאג  ֵרַח ִמְתַרֵחק ְוַאּתָ ַהּיָ

ָמה ְלַהֲאִכיל ֶאת ְיָלֶדיָך ּבְ

ֵרַח  ֲאִפּלּו ִסּפּוִרים ַעל ַהּיָ

ר ָבר ִאי ֶאְפָׁשר ְלַסּפֵ ּכְ

יעל אורן-סופר, חותכי הדיסק, 2017, פרט, שמן על בד ומשטחים קרמיים
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החניון
חובב רשלבך
ינואר, 2018

היא שוחחה עם שכנתי על המדרכה שמנגד, לעת ערב, תחת 
העץ הענק שחסם את אורו של פנס הרחוב. שבריר שיחתן 

חשף לאוזניי שהמלומדת הגיעה ארצה במיוחד. היא ביקשה 
להרחיב את ידיעתה על הרחוב שבו חי המשורר אבות 

ישורון, על רקע הספר 'הבית' שבו מקבץ משיריו )עורך עודד 
וולקשטיין, המדרשה, 2013(. הן עמדו ליד בית מספר ארבע, 

שעליו כתב ישורון: 

ַהבַּיִת בִּזְַמן 
בְּנִיָּתֹו נְִרֶאה 

כָּּל ַהזְַּמן
הֺלֵךְ וְנֱֶהָרס. 

בסוף שנות השמונים, בעת כתיבת השירים, עוצב הבית 
מחדש ברוח העיר הלבנה: באוהאוס עם שארית מתחצפת 

בגישה פוסט־מודרנית. בימים שחזית הבית הייתה עוד גלויה 
הבהרתי לתלמידיי ׳מהי קומפוזיציה׳ למראה קווי הבניין 
הנקיים. ימים אלו חלפו, ומול בית מספר ארבע שוב פירקו 
נוף, הפעם יישרו חניון. באחד משירי הבית ישורון תוהה 

לגבי העקירה של העץ היחיד שעמד ברחוב בשנות השישים, 
והוא שואל: 

עֵֺמד עֵץ
ְדָרכָה. בְֶּאְמצַע ַהִמּ

ֲהיַעֲקֺר ַהִדּין,
זֺאת אֶֺמֶרת.

חובב רשלבך, ללא כותרת, מתוך הסדרה הבית, דימוי מס 20x20 ,12 ס״מ
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המדרכות  על  מטפסת  הבתים,  בין  ומאובקת  אפורה 
ודוקרים  יבשים  פירורים  בין האצבעות.  אל  ומסתננת 
שהתמקמו שם ובין כף הרגל לסוליה, כאילו מצאו סוף 
סוף את המקום האולטימטיבי ועכשיו אף אחד לא יזיז 
אותם. אדמה כבושה. היו מהם גדולים מכדי להיקרא 
לא  מעל,  מיתמרים  היו  אלו  אולי.  סלעים  פירורים, 
פריכים כמו שאפשר היה לטעות, ומאיימים להכשיל 
אותך במסלולך. עדיף היה לתמרן סביב ולעקוף, מה גם 
שלא נדרשת לוויתור עקרוני, ואת דרכך יכולת לשחזר 
מיד אחרי אותה סטייה קלה. טורדים יותר היו אותם 
רגבים תמימים שלא העלו חשד, נחים בין לבין כבושים 
למראה, גדולים כחלומה של כפית להיות כף, מרופדים 
ונבלעים בעדת פירורים נמוכי מעמד שהיו כרוכים בהם 
במרקם  ויציבות  לכידות  של  אשליה  ומשרים  ואיתם, 
השביל. פסיעה על־גבי המשטח הבטיחה במוקדם או 
במאוחר ניסיונות הדיפה של פולשי אדמה אלו, אך גם 
נענוע עקשני של הרגל ואפילו חליצה כאפקט משחרר 
לא הועילו שכן במגע עם הרגל הלחה, הפך כל אותו 
ודביק. השביל האלכסוני,  המון אפרורי, לטיט חלקלק 
עברה  אליו  החדש  לביתה  ההסעה  מתחנת  שנמתח 
ביותר  הקצר  המרחק  את  להגדיר  התיימר  לאחרונה, 

האפשרי ולא בכדי. 
מדרגות הבטון בכניסה לבית היוו אי הצלה בסוף 
את  להסיר  להתיישב,  היה  אפשר  שם  השביל,  תוואי 
הייתה  השלל  כמות  היום.  מנת  את  ולחלץ  המנעלים 

משוואה ישירה לשקול צעדים, התנהלות בחופזה או 
גינה  ברז  נמצא  המדרגות  בצד  פזור.  רוח  הלך  שמא 
בן.  שדבק  הטיט  מאותו  הרגליים  לשטיפת  ששימש 
שתלטני,  אפור  אותו  שכן  התלבטות  עלתה  לפני,  רגע 
חבוי כאבק מיקרוסקופי, ארב בכול עם הבטחה ידועה 
לבין  ומחוויר  הולך  פסיעות  שביל  בין  אך  מראש, 

תבליטי כפות, תמיד נבחר הראשון כברירת המחדל.
המרוויח העיקרי משגרת יומנו זו היה שתיל נענע 
משובלת, שריד פרהיסטורי מעולם אחר, שנותר בזכות 
קרבתו לאותו ברז גינה ועתה נהנה מהשקיות תכופות 
וסדירות וממנות קצובות של תוספת מצע שנבזקה עליו 
בעקביות מלועות נעלינו. כמו מעשר, גבה זה את מנתו 
התגייסנו  עליו,  ולבלבו  שעלו  שככל  ונראה  בכניסה 
עכשיו  נשפכה  האדמה  מבוקשו.  את  לו  לספק  אנחנו 
הרגליים  ושטיפת  באקראי,  עוד  ולא  מדויק  בכיוון 
הופנו  אותם המים  ומחושב, שכן  להליך שקול  הפכה 
הומטרו  לפני  רגע  אשר  השיח  של  עליו  לשטיפת  אף 
סביב  החשופה  הקרקע  ופיסת  היום  רחק  לא  באפור. 
נענע  אותה  של  הנמרצות  בשלוחותיה  נכבשה  הברז 
ואף  הברז  גובה  מחצית  וכיסו  טיפסו  אלו  משובלת. 
פשטו ושלחו זרועות חשופות עלים לעבר המדרכה כמו 
השכילו להבין שלייצור העלים עוד יתפנו מאוחר יותר 

לכשתוכר חזקתם במתחם.
בכנפיו  שרפרף  הפרפר  אותו  כמו  היה,  וכך 
וסופה נזרעה, התפרץ שיטפון של עלווה ירוקה ורכה 

נענע
גילי בראל
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כמו  עלה  כל  לתוכה.  האפור  את  ובלעה  שכיסתה 
שכן  וניחוחו,  מפרשיו  במפתח  קודמו  עם  התחרה 
כל רוח קלה, זרם מים תקיף או מרמס עלי השיח על 
ופרץ  שעליו  זעירות  שערות  אלפי  שיברו  המדרכה, 
ניחוח חריף מתקתק התפשט ועלה מהערוגה. תינוקות 
העולם  לאוויר  מבצבצים  החלו  ורדרדות  שיבולים 
האריך  שעבר  יום  וכל  דשנות  שלוחות  אותן  בקצות 

ופתח עוד פרחים לאורכם.
"שיח  להיות  מזמן  הפך  כבר  זה  נענע  שתיל 
עליו  איבדנו  קצת  הידיעה,  לשיוך  ובניגוד  הנענע" 
דבורים  זה  אחר  בזה  הצטרפו  לחברותא  שליטה. 
וחרקים אחרים ואף צופיות מקומיות, שבסיסן הקבוע 
ויותר  יותר  כעת  אלו חצו  היביסקוס אדום.  היה שיח 
ממש  שהספיקו  מבלי  בחופזה  תחילה  הקווים.  את 
את  ביסס  מוצלח  ניסיון  כל  אך  שחיפשו  את  לקחת 
ביטחונן עד כי שכיחה הייתה המערכה בה אנו ישובים 
מדיונינו  אחד  את  בלהט  מנהלים  המדרגות,  על־גבי 
את  צופית  אוספת  נגיעה,  מרחק  ולצדנו,  הסוערים 
מנחת השיח ודבר קיומה כמו נשמר בסוד בינינו לבינה, 
ורק רמיזות עיניים העידו כי הפלישה הייתה בהסכמה. 
ולא  השיח,  של  מעמדו  את  ביסס  ההתפתחויות  רצף 
כמפגש  שהתחיל  מה  כך.  על  העיד  הרשמי  כינויו  רק 
להגדיר  וקשה  מתמשך  פתייני  למתווה  הפך  אקראי, 
את הזמן המדויק בו קרו דברים. התכווצות היום, הרוח 
הפתי־בר,  עוגיות  ואולי  מההר  יורדת  שהחלה  הקרה 
את  שהניעו  הם  הקפה,  בכוסות  לטבול  נהגנו  אותן 
ההתרחשויות. התמכרנו לשתיית התה, וזר עלי השיח 

חלוט בתחתיתה של כוס.
בת חמש הדקות,  ביותר  ולו הקצרה  כל הפסקה, 
הקומקום  היה  אכילס  עקב  מרתוני.  אתגר  היוותה 
החשמלי הישן, עתיר משקע של שנים ושימוש ובעל 
תכולה מוגבלת של ליטר אחד. לא הזמן, גם לא הנפח 
ומהר  מעשרים  יותר  היינו  שכן  לצרכינו,  התאימו 
העומס  ולהורדת  לתמיכה  נוסף  קומקום  הגיע  מאוד 

נציג  השתפרה,  האסטרטגיה  גם  מאובן.  ותיק  מאותו 
בתואנה  השיעור  תום  לפני  דקות  כחמש  נשלח  תורן 
יציאתנו  כך שעם  זו או אחרת למילוי שני הרתחנים, 
זרי  על  הרותחים  את  למזוג  היה  שנותר  כל  להפסקה 
התחיל  אחת  לא  בכניסה.  אספנו  כבר  אותם  העלים, 
מהבילה  כוס  מעל  רוכן  אחד  כשכל  הבא  השיעור 
ולצידה, מוגן ביד מפני חמסנים, מגדל "רעפים חומים". 
ומתארגן  משתנה  תהפוכות.  עבר  הוא  גם  השיח 
זו, החל מפצל ענפיו אחר כל  מול רעייה לא מבוקרת 
והעלים  התקצרו  הענפים  באמירים.  שפשט  קיטום 
שוותק  כמו  וכהים,  קשוחים  והפכו  ממדים  צמצמו 
התרכזה  הצמחית  התמצית  וכל  בם  התבטא  השיח 
עוד יותר, שרפה את לשונותינו בחריפותה וצבעה את 
המים בירוק עז. הזמן כבר לא התאפשר לפרחים וכך 
גם המעופפים איבדו לעת זו עניין. רק שלוחות צדדיות 
מעבר  ולבלבו  התארכו  המדרגות  תחת  דרכן  שפילסו 

למוכר וגילוין היה בגדר חשיפתו של אוצר.
הפולחן.  טקסי  גם  ואיתה  נגמרה  כמעט  השנה 
דברם  את  אמרו  העונות  חילופי  עכשיו,  גם  אז  וכמו 
ואולי מופעו העייף של השיח עצר בעדנו. הגידול פסק 
וחושפים  בירוק  ונשרו, מותירים חללים  יבשו  והעלים 
לבנים  ושבלולים  בבדים  נשזר  מעוצה  חום  אדמה. 
טיפסו ועלו בשיח, זורעים מופע פרחוני לבנבן. נמלים 
רוחשות פרצו אוטוסטראדה דו־כיוונית לאורך שדרת 
צירו, עושות שימוש מסתורי בשלד המקריח, שהעמיד 
וזירי שיבולים  רק העלים  ייעודו הראשוני.  בספק את 
יבשים למרגלותיו, מלאים הכרת ערך עצמם, התערבלו 
תכולת  ופרקו  ומרקם  גוונים  בו  צבעו  האפור,  לתוך 
ניחוחם כחתימת אומן ססגונית. הגשמים שירדו נספגו 
רגל  פרוקות  טחביות  המולת  והתפיחו  העלים  בכרית 
ושלוחות רסן, שהידסו ותרו אחר דבר מה שאבד להן, 

מביכות בתזזיתן שלשולים מופנמים. 
הסחורה  עברה  מפולפלת  חליפין  בעסקת  כמו 
והחליפה ידיים. כל קניין בתורו קבע לה ייעוד ועשה 

בה שימוש לצרכיו, וכל המרה שכזו ביניהם העלתה 
את ערכו של הנכס ובאופן טבעי יותר ויותר לטשו בו 

עיניים.
נזרעו  ראשונים  דשאים  תמורות.  חלו  במקום  גם 
ומדרכות שוחזרו, מגדירות נתיבי מעבר וגבולות לכרים. 
חום העמק חזר ותפס חזקה וצקצוקי ממטרות עוד ליוו 
את לילותינו האחרונים. גלגל הזמן כמעט סגר הקפה 

ואנחנו איתו, ספרנו ימים לחופשה.
נקודת  את  שוב  חצו  ומחוגים  הסתיימה  וכשזו 
הזינוק, חצינו בפעם הזו אלכסון מקוצר, מאותה תחנת 
הסעה, על שטיח של דשא ירוק. וליד אותו ברז בצבצה 
יבש  זרד  וחובקת  מקיפה  בהירה,  עלעלים  הבטחת 

ומעוקם. 
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יוחאי אברהמי, מתוך העבודה חקלאות, גאווה וייסורי מצפון, 2017–2018, צילום: אסף סבן
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נוריקו סאן
יהודית לויזון

ִעיר סֹוֶבֶבת ּבְ

ָזָרה

עּוִרים ים ּכְ ּתִ ּבָ

ְמנֹוְפִפים ִלי

ְלָׁשלֹום.

ְמִחּצֹות ָהֵעץ

ִית ֶׁשל ּבַ ּבַ

נֹוִריקֹו ָסאן

ָקְרסּו

ִגים ְמעֹוְפִפים ּדָ

ָפָנִסים ָזֲהרּו ּכְ

ֵמַעל ֳאָרִנים

ְׂשרּוִפים

ילּו... צֹוְוִחים ַהּצִ

מֹו ֲאָבל ֶׁשּלֹא ּכְ

ֶוִדית, ְ ֶאָוה ַהּשׁ

י ֶאת ֵעיַני ָעַצְמּתִ

י ֵמָאה ְצָעִדים ָסַפְרּתִ

ְולֹא ָמָצאִתי ֶאת

ִית. ַהּבַ

ּדּו–חֹוֵׁשב
יהודית לויזון

ה  ַמן ַהּזֶ ְוָכל ַהּזְ

ּדּו–חֹוֵׁשב  ֲאִני ּבַ

ִיְך ּומֹוֵתְך  ֶׁשל ַחּיַ

ה ַמן ַהּזֶ ְוָכל ַהּזְ

עֹוָלה ְויֹוֶרֶדת

ַמְדֵרגֹות ָהֶאֶבן ּבְ

בֹוהֹות ַהּגְ

ְך ל ּכָ ֶאל ַמה ֶׁשּכָ

ית ִלְקרֹא לֹו ִנּסִ

ִית —  ּבַ

ֵחל ְזּדַ ֶאל ַההֹול ַהּמִ

ל  ָצֹהב ִמְתַנּצֵ ְבּ

ף, ְרּתֵ ֶאל ַהּמַ

ֲעָׂשִבים ׁשֹוִטים

קֹוְרִאים ֵאַלי

ַתֲחנּוִנים ּבְ

ַוֲאִני עֹוָלה

ְויֹוֶרֶדת

ִטי. ְמִסיָטה ֶאת ַמּבָ

ְמִעיל ֶגֶׁשם ָׁשֹחר ִאיׁש ּבִ

ר ֵמֲאחֹוֵרי ּתֵ ִמְסּתַ

יר ַהּקִ

"דּו–חֹוֵׁשב" ַוֲאִני ּבְ

עֹוָלה ְויֹוֶרֶדת

עֹוָלה ְויֹוֶרֶדת

עֹוָלה ְויֹוֶרֶדת.

)Double Thinking( מונח הלקוח מספרו של  "דו-חושב" 
ג'ורג' אורוול "1984": חבר המפלגה במדינה הטוטליטרית 

אמור להיות מיומן ב"דו-חושב" - האומנות העדינה של 
חשיבת דבר והיפוכו בעת ובעונה אחת.
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/ 
ריח הצלמון )מעבדת הצילום ששימשה את חברי 

הקיבוץ לאורך שנים ארוכות( טבוע בה. ילדה 
קטנה מלווה את אביה לחדר חשוך עם אור אדום, 
מצבטים וקערות. ההפתעה נסוכה על פניה. קסם. 
היא מעבירה נייר לבן בחרדת קודש מכניסה אותו 

לקערה.

/ 
אליושה. עם השם הזה גדלה. שמו של אביה 
שניתן לו אי שם בגרעין הנח"ל. או בצבא. או 
איפשהו. השם דבק ונהיה לדבר. לכל מקום בו 

הלכה הייתה אומרת אני בת|של|אליושה. ככה. 
במילה אחת. דוָמה לו. אליושה. אבא שלה 

/ 
היום אני זו שלוקחת את אבי להצטלם במחצבה. 

יום קיץ לוהט בעמק, 43 מעלות בצל. במחצבה 
אין צל. אימא מתלווה לימי הצילומים. החצץ 

לא מרחם, בוהק מסנוור. משבי רוח לא צפויים 
מעיפים אבק לבן ישר לעיניים. המקום מרהיב. 

מכונות עצומות נישאות אל על. 

הכול  קונטרסטי. קיצוני. הצבע, האור, העוצמה. 
קשה להיות שם באמצע יולי. העוצמות הקיימות 
שם מושכות את הילדה הגדולה. אני מרימה את 

ראשי. נרגשת, מוצאת את הנקודה המדויקת 
לצילום. ממטירה הוראות על אבי. הוא מקשיב, 

מנסה לעמוד בקצב. שיתוף הפעולה מתקיים שוב 
באדיקות. הוא מתמסר, רוצה שיצא טוב. הידע 

שלו בצילום ניכר, מציע הצעות חכמות.

/ 
סדנת יצירה, אבי מצייר לראשונה בחייו בגיל 

שמונים. חוט חדש נמתח ביני לבינו. פניו 
מרוכזות. שקט. מילה לא נאמרת. הפעולה כמו 

מדיטטיבית, הן לצייר והן לצופה בפעולותיו. 
המצלמה פועלת, מודעותו של האב לנוכחותי 

ולנוכחות המצלמה נשארת חידה.

איריס ברנע, אליושה, 2017, סטילס מתוך וידאו

איריס ברנע, אליושה, 2017, סטילס מתוך וידאו

אליושה
איריס ברנע

אוגוסט 2017
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בת ההווה
פיירוז מחאמיד

ת ַההֹוֶוה ֲאִני ּבַ

ת ָהַעְכָׁשו ּבַ

ֲאָוה ְוָלרֹוְממּות,  ָאחֹות ַלּגַ

יִתית, ְסּפִ ּכַ

ַאֲהָבה ֶנת ּבָ ֵאיִני ְמֻיּמֶ

עֹוְרַקי —  ם ִאם ָזְרָמה ּבְ ּגַ

ְזָרח, ֲאדֹוִני, ִהיא ְרכּוָׁשנּות, ּמִ ָהַאֲהָבה ּבַ

ַמִים ָ ְוִאּלּו ִנְׁשָמִתי ְמעֹוֶפֶפת, אֹוֶפֶפת ֶאת ַהּשׁ

ְקוֹות ֵרי ּתִ ְרּפָ ה. עֹוָטה ּפַ ֶסת ַעל ַצּמָ ְמַטּפֶ

ִלית  ּגָ ְזרֹועֹות ְמחֹוְלִלים ִלְצִליֵלי ַהּסִ ִמְתנֹוֶפֶפת ּבִ

ָכל ְנִפיָלה ּבְ

ָרה ֶנת ֶׁשָהַאֲהָבה ֵאיָנּה ַמּטָ ְמַׁשּנֶ

ים, י ִאם ַחּיִ ּכִ

ֵראִׁשיָתּה ֲהָכָלה

ֵלמּות ְ ִנְצִחּיּוָתּה ַמְחלֶֹקת חֹוֶבֶקת, ַמְחלֶֹקת ַעד ַסף ַהּשׁ

ַאֲהָבה י ְלָך ֶׁשֵאיִני טֹוָבה ּבְ ֲהלֹא ָאַמְרּתִ

ָכל ְמִעיָדה ּבְ

ֶרת ְמַׂשְרֶטֶטת ֶאת ּתֹוָרִתי ְוִנְזּכֶ

א ֲאִני י ִלְהיֹות ֶאּלָ ֶׁשּלֹא נֹוַלְדּתִ

ֲחלֹומֹות ה ּבַ ַׁשּטָ ֲאִני זֹו ֶׁשּמְ

ִציאּות ת ִלְפֵניֶהם ֶאת ַהּמְ ְרצֹוִני ּפֹוֶרֶשׂ ֶבת אֹוָתם ּכִ ְמַעּצֶ

ֶהם, ְוָכל ַהֲחלֹומֹות הֹוְפִכים ִלְמִציאּות ִנְטַמַעת ּבָ

בּולֹוֵתיֶהם ְמִציאּות ֲחלֹומֹות ָהַאֲהָבה ּגְ

ָך חּוץ ִמּמְ

ֲעַדִין ָרחֹוק

ים ַההֹוְפִכים  י ֶמְרַחּקִ אֹוִמים ֶׁשּלִ ל ּתְ ָך ּוַמּזַ ְזָרח ֶׁשּלְ ין ַהּמִ ּבֵ

ֲחלֹום ְלִגְמּגּום

בּולֹוֵתיֶהם ְמִציאּות ִציאּות ֶׁשּגְ ּמְ ְוַהֲחלֹומֹות ּבַ

יֹוְדִעים ִמי ֲאִני

ה ִמי ַאּתָ

ְרצֹוְנָך? ְרצֹוִני, ּכִ ֲהנּוַכל ִלְחיֹות ּכִ

מערבית מאהר ח'דר

ابنة الحاضر
فيروز محاميد

أنا ابنة الحاضر
ابنة اآلن

انثى الكبرياء والشموخ
زئبقية 

ال أبرع في الحّب 
وإن سرى في عروقي   

فالحّب في الشرق يا سيدي ... امتالك
وروحي محّلقة تعانق السماء

تتسّلق على ضفيرة مغطاة بفراش األمنيات
تلّوح بذراعين متراقصين على نوتات البنفسج

في كّل سقطة
ترّدد أّن الحّب ليس غاية ..

إّنما حياة
بدايتها احتواء 

أبدّيتها اختالف يعانق اختالًفا حّد االكتمال
ألم أقل لك إّني ال اتقن الحّب

في كّل كبوة
أسطر فلسفتي وأذّكرني ...
 أّني ما خلقت ألكون غير أنا 

أنا اّلتي ترواد األحالم 
تطّوعها .. تفرش لها الواقع

تتماهى وإّياه .. فكّلها األحالم تصبح واقًعا
إاّل أنَت

ال زلت بعيًدا 

فبين شرقيتك وجوزائي مسافات تلعثم األحالم
واألحالم في الحّب حدودها واقع   

يخبر من أنا 
من أنت

وهل لنا أن نعيش كيفما أنا وأنت نشاء ؟!



30

קו נטוי

18 /  

31

ראויה זידאן, ידיים, 2017, תחריט, 30x80 ס״מ
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שושן צחור
רותם רובינזון

ֲעקּוַע נֹוָתר ְלגּוִפי ַהּקַ

ְפַׁשַעת ָׂשִריד ְלִחּלֹוִנּיּוִתי ַהּנִ

ר ַהּוֶֶרד צֹוֵמַח, ִנְסּתָ

ֶגד ָׁשֹחר ַחת ּבֶ ּתַ

ַחת ָמָטדֹור ִמְטּפַ ז ּכְ ִנּתָ

ֶקת, ִנְזֶעֶקת —  ּדֶ ְפֵני ּדֹוָדִתי ַהּצַ ּבִ

ה יֹוֵתר! ְהִיי ְנִקּיָ ְלעֹוָלם לֹא ּתִ

ּדֹוָדה,

ֲאִני לֹוֶחֶׁשת ָלּה,

ּדֹוָדה,

ֵאר. ָ ֲעקּוַע ְלעֹוָלם ִיּשׁ ַהּקַ

ַמן עֹוֵבר  ּוְכָכל ֶׁשַהּזְ

יָנה יֹוֵתר. ֲאִני ַמְלּבִ

אבא
רותם רובינזון

ר ֵאָליו לֹוַמר לֹו א ִלי ְלַדּבֵ ּבָ

ּבֹוא ִנְתָקֵרב

ָך י ְוֶׁשּלְ ֶדֶרְך ֶׁשִהיא ַרק ֶׁשּלִ ּבְ

ים. ּלִ ֶרְך ַהּמִ ּדֶ

ים ּקִ ִלְׁשזֹר קּוִרים ּדַ

ים תֹוְך ְׁשִטיִחים ַרּכִ ּבְ

ר ַעל ֶמֶזג ָהֲאִויר ְלַדּבֵ

ַעל ִׁשיר

ט לֹא ַמְיִׁשיר. ּבָ ַעל ָמה ֶׁשּמַ

ָך ְלֵׁשם ִׁשּנּוי  ר ִאּתְ ַבׁש ְלַדּבֵ ַעל ּדְ

לֹא ַעל ֹעֶקץ.

ִרּיֹות ּוֶמְרָחִבים לֹא ַעל ִמְדּבָ

ַעל ֶאֶפס ֶמְרַחק ְנִׁשיָמה

ין ִנְׁשָמִתי ְלִנְׁשָמְתָך. ּבֵ

ְך ַנְצִליַח אּוַלי ּכָ

ֵאיֶזה ֵמַמד ּבְ

ם ְלִהְתַקּיֵ

ָאב ּוַבת אֹו ְלָפחֹות ּכְ

ְך אּוַכל ְׁשֵני ֲאָנִׁשים. ְולּו ָזִרים. ְולּו ָזִרים. ּכָ ּכִ

י ּנִ ָך ִמּמֶ ֵאב ֶׁשּלְ ְלַהְרִחיק ֶאת ֲאֻלּמֹות ַהּכְ

ֵאַבי ִלְכרְֹך ֶמָטפֹורֹות ָיפֹות ַעל ְׁשנֹות ּכְ

יָׁשְתָך ֵאַלי ַעל ִאי ֲהָבָנְתָך אֹוִתי ַעל ִאי ּגִ

יׁש ְלָך ַׁשי ּוְלַהּגִ

ֶסֶרט ָקׁשּור ּבְ

ֶרת. אֹוִתי ְלַמְזּכֶ
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פואמה,
פה–אימה

דיאלוג בין יהושע סובול ורותי הלביץ כהן

רותי הלביץ כהן, בלונדיניות, פרט, טכניקה מעורבת על מגזרות נייר פרגמנט, 2017
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זהו שיר משומש על

אנשים משומשים

אנשים משומשים

מוכרים דברים משומשים

שקנו אותם משומשים

מאנשים משומשים

אנשים משומשים

משמשים דוברים

של דברים משומשים

ששמעו מאנשים משומשים

אנשים משומשים

גוררים יחסים משומשים

שהיו אי–פעם אהבה

שעשו בה שימוש גרוע

עד שאין לה תקנה

ואין לה קונים

לגרוטאת האהבה המשומשת

ובלית ברירה משתמשים בה

בלי חדווה דוחפים אותה

בשארית הכוחות בעליות

ומידרדרים איתה בחשש

בירידות בלי הנעה למרות

גניחות המנוע המשומש

המשתעל וחורק ומתפוקק

מבלי להדלק

והמרכב המחשב להתפרק

לפעמים אנשים משומשים

משתמשים באהבות משומשות

יד שניה או שלישית

שהם מתדלקים במילים משומשות

שנותרו מאהבות משומשות

נטושות עזובות עבשות

אנשים משומשים

משתמשים באנשים משומשים

לעשות עבודות שמשמשות

אנשים משומשים מותשים

יוצאים מדי פעם לחופשות

נוסעים למקומות משומשים

לבלות בילויים משומשים

אומרים שהם היו פעם חדשים

האנשים המשומשים

אומרים שהם חלמו

להיות לא מה שהשימוש

שהשתמשו בהם

אנשים משומשים

עשה אותם למה שהם

אומרים השימוש שהם

עשו בחייהם שחק

את מה שהם יכלו להיות

אבל הם ממשיכים 

לחיות את חייהם

המשומשים לחזור

על מעשים משומשים

להשתמש במילים משומשות

בעימותים עם אנשים

משומשים אשר חוזרים

גם הם על מילים משומשות

וכשהם נתקלים באנשים משומשים

שמשמיעים דעות משומשות

שונות מדעותיהם המשומשות

הם נוטלים קללות משומשות

ומשתמשים בהן שימוש חוזר

לחזק את אחיזתם המשומשת

בדעותיהם המשומשות

לעייפה

אנשים משומשים מאמינים

שהם אנשים מאמינים

מחזקים את אמונתם המשומשת

בהתחזקות במעשיות משומשות

שהם שומעים מפי אנשים

משומשים שמחפשים מאמינים

חדשים שיחזקו אותם באמונתם

המשומשת

ובכלות כוחו של הגוף המשומש

מהשימוש שהנפש המשומשת

השתמשה שימוש משומש בגוף

מפרקים אותם לחלקי חילוף

משומשים להשתלה באנשים

משומשים להאריך את קיומם

המשומש עוד כמה שנים

חודשים שבועות ימים

משומשים שבהם מרגישים 

כמו חדשים למרות שהם

משומשים עד לשד עצמיותם

משומשים בחייהם ובמותם

מכרים וקרובים משומשים

יאמרו עליהם מילים משומשות

בטכסים משומשים

בלים מרוב שימוש

יתגדל וישומש

טקסט משומש

אל מלא מילים משומשות

סביב הקבר הטרי יצטופפו

אנשים משומשים

ובנפשות משומשות

יעמידו פנים משומשות

להביע רגשות

משומשים

אנשים משומשים
יהושע סובול
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רותי הלביץ כהן, שקיעה, מיצב במוזיאון חיפה לאמנות, טכניקה מעורבת, 2017
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בלתי נראית 
אורטל הרציג

ה ק ַהּזֶ ה ַהחּוט ַהּדַ ְוִהּנֵ

ֶׁשִהְפִריד אֹוָתְך ֵמַעְצֵמְך,

ק ְסִביב ַצּוָאֵרְך ִמְתַהּדֵ

ְך —  ַמְחִזיק ּבָ

ה ַחְסַרת ֶׁשֶלד ּבָ ּבֻ

ְוָגרֹון

ה ָלזּוז ְמַנּסָ

ִלְרקֹם

עֹוָלם.

*
אורטל הרציג

ֲעִׂשי ַעְצֵמְך ֵמָתה

זּוִזי ַאל ּתָ

ֶׁשֶקט י ּבְ ַחּכִ

ַהֲאִזיִני

ְתַרֲחִקים ָעִדים ַהּמִ ַלּצְ

ֱעָלם. חֹוק ַהּנֶ ַלּצְ

קּוִמי ְוָאז ּתָ

ית ְתנּוָעה ִאּטִ ּבִ

ְזִהיָרה

ּוְלִכי

ָבר לֹא ָקָרה ִאּלּו ּדָ ּכְ

ְלִכי

ַוֲעִׂשי ַעְצֵמְך 

ה. ַחּיָ
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מריה סאלח מחאמיד, פרטים מתוך קיר, 2017, פחם על בד
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זיהום אוויר
שיר שבת ספיר

ְוִאם ָהִייִתי אֹוֶמֶרת ָלְך ְקִחי,

ל ֶזה? ָהִיית לֹוַקַחת ֶאת ּכָ

ב, ְׂשּגָ ְמָאה ְוַהּיִֹפי ַהּנִ ַהּטֻ

ְך    ְתַאּבֵ נּו ַהּמִ ִזהּום ָהֲאִויר ֶׁשּלָ

ים. ָרִזים ֲעֻבּתִ ּבְ

ִביָסה רֹוֶעֶׁשת ט, ְמכֹוַנת ּכְ ֲחִצי ַמּבָ

ּסּוִפים.     ֲעמּוַסת ּכִ

ל  ָהִיית לֹוַקַחת? ֶאת ּכָ

חֹוק  ַער, ַהּצְ ֶזה ־ ָהֶעְלּבֹון ְוַהּצַ

ה,   ט ַהּזֶ ּבָ ִכי. ְוַהּמַ ְוַהּבֶ

ִאיׁשֹון ַלְיָלה   ִאיׁשֹון ְלִאיׁשֹון ּבְ

ֵעיַנִים ְטרּוטֹות. 

ַתְרִמילֹו,  ה ָיכֹול ָאָדם ָלֵׂשאת ּבְ ּמָ ָמעֹות. ּכַ ה ּדְ ְוַכּמָ

ְמקֹומֹו  ֶטֶרם ִיּפֹל ּבִ ַתְרִמיתֹו, ּבְ ּבְ

ִיְקרֹס ֶאל ַעְצמֹו.

י  ּנִ ל ֶזה ִמּמֶ ִחי ֶאת ּכָ ּקְ מּוָטב ֶׁשּתִ

ְוֵתְלִכי.

האהבה שלי שקופה
שיר שבת ספיר

י ְׁשקּוָפה. ָהַאֲהָבה ֶׁשּלִ

ֶניָה.  רֹות ַעל ּפָ ֲאִני רֹוָאה ְלתֹוָכּה ְוִדְמעֹוַתי ִנּגָ

ִהיא לֹא יֹוַדַעת ֶׁשֲאִני ּפֹה ְלָיָדּה

ֲעִדינּות ֶאת ְרִסיֶסיָה מֹוָחה ּבַ

תֹוָכם      ִכיִלים ּבְ מֹוָה, ַהּמְ ים ּוְׁשקּוִפים ּכָ ַטּנִ ַהּקְ

י ָׁשָעה  ל ַהֶחְלִקיִקים ֶׁשּלִ ֶאת ּכָ

ֵעיֶניָה. ֶׁשֲאִני ִנְׁשֶטֶפת ּבְ

ָבר ְרחֹוָקה י ֶאְהֶיה ּכְ ְבִחין ּבִ ַעד ֶׁשּתַ

ֶוֶדר  יִני ּוֵביָנּה. ְוַגם ַהּסְ ְׁשנֹות אֹור ַמְפִרידֹות ּבֵ

ֹחר ֶׁשעֹוֵטף ֶאת ּגּוָפּה. ָ ה, ַהּשׁ ַהּזֶ

ְׁשִתיָקה ה ּבִ ְבָׂשה אֹו ְזֵאב. ַמְרּבָ ִהיא ּכִ

י. ַגּבִ ּוְצחֹוָקּה ֶהָעֹנג ּדֹוֵקר ּבְ

מּות ְוִעם ַלְיָלה  ַהְלַואי ֶׁשּתָ

ֵרִני בֹוא ְלַבּקְ ּתָ

ֲחלֹוִמי.   ּבַ
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אור בוקע
שלמה ֲאַבּיּו

ְנִטיִנית ַמְקִריָנה ִלי ׁשּוִליָתא ָהַאְרּגֶ

ְקִליֶטיָה  ָקִליט ֶׁשל ּתַ ֲחרּות ַהּבָ ַ ִמּשׁ

ְרִמיָנה ּבּוָרָנה. אֹור פֹוְרטּוָנה ֵמַהּכַ

ֶרֶׁשְנדֹו ַהּצֹוֵלַח נֹוֶטה ֵלב ִלְסלַֹח ּקְ ּבַ

ְך. ּוַאי ֶׁשֵאַרע ַאַחר ּכָ ַאף ַלֲאסֹון ִנּשׂ

ִגְלּגּוִלי ַהּנֹוְכִחי מֹון. ּבְ ַלְיָלה. ִׁשּמָ

ְנִפילֹות ֵלב ֵהן ּתֹוָפָעה ַאְכָזִרית,

חֹוֶזֶרת ַעד ָזָרא. אּוָלם ֵמַהַחְדרֹון

ְרָמִנית ּמֹוָׁשָבה ַהּגֶ ּה ּבַ כּור ֶׁשּלָ ַהּשָׂ

זֹות ּתּוָגִתי ְלַהְכִריַע. ְנִעימֹות ֶנְחּפָ

.

ינֹוִני ִג'י ַמְינֹור ְותֹוַמסֹו ַאְלּבִ ָהָאַדְג'יֹו ּבְ

ֶלא, ֵמֵראִׁשית ֹאַרח ּפֶ ְבֵכי ָים ּבְ ַהּטֹוב ִמּנִ

ַדל ִמְפָרׂש ים ֶאֶגד ָאצֹות, ּבְ ִ ּשׁ ִ ְׁשנֹות ַהּשׁ

ְעּגּוַע  ל–ִניחֹוַח–ּגַ רּוָפה, ּגַ ִפיָנִתי ַהּטְ ִמּסְ

ָלִסית. י ַהּמּוִזיָקה ַהּקְ ּוְבֹנַעם נֹוֶהֶגת ּבִ

ּבָלשות בלשנית
שלמה ֲאַבּיּו

ֵלָקה נֹוָרָאה ם ְלַאַחר אֹוָתּה ּדְ ּגַ

ֶבל ַהּזֹוָנה, ּנּוָה ּבָ ֶׁשל ָצֶריָה ֶׁשּכִ

ֵאׁש. נּו אֹוָתּה ּבָ ָאה ֶׁשּדָ ִעיר ַחּטָ

ֵמָאז ִנּקּוָיּה ֵמַאְרֵמִנים, ְיָוִנים, 

ַפע ְפַרְנקֹוס ְמֻצְרָפִתים ־ ֶ ּוִמּשׁ

ִׂשְפֵתי ֵמִתים קֹוְדחֹות ֵמֶהָעָפר.

.

ַבְנט אֹוָדִליְסָקה ֶׁשל ַהּלֶ י ּבָ נֹוַלְדּתִ

חּוק, ַחְׁשַרת ָהֱאֶגִאי, ֶהָחנּוק ְוַהּמָ

ּיֹות ֶוֱאמּונֹות, ֶׁשָאַהד ְרּבֻ ים, ּתַ ַעּמִ

ֵני ָאָדם. ֵמעֹודֹו ְלׁשֹונֹות ָים ְוֵלב ּבְ

ׁשּות ּלָ ֶלא ֶׁשִהְנִני חֹוֵבב ּבַ ַמה ַהּפֶ

ְלָׁשִנית ְואֹוֵגר ִמּלֹוִנים ְיִדיִדים? ּבַ
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ט)ו(רף
מיכל קראוז

ָרָעב רֹוֵעב

י. ב ֶאל ִקְרּבִ ּנֵ ב, ִמְזּדַ ּנֵ ִמְתּגַ

ִים, נֹוֵקׁש, חֹוֵׁשק ִׁשּנַ

ָפַתִים, ק ַעל ַהּשְׂ ִמְתַלּקֵ

ֲחִצי ַעִין קֹוֵרץ ּבַ

ה. ֲחִצי ּפֶ צֹוֵחק ּבַ

ה. ַנע לֹו ְוַאְרּפֶ ַעד ֶׁשֶאּכָ

ְנּגֹס ְוִיְנּגֹס ְללֹא ַרֵחם, ֶׁשּיִ

ָׂשר ַהַחי, ּבָ ּבַ

עֹור ַהּנֹוֵׁשם. ּבָ

סיגל אריה, מתוך הסדרה Classכ,2017, טכניקה מעורבת, צילום: הדר סייפן 
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טבע
חן עין-הבר

ָהֹאֶרן

ׁשֹוֵלַח ְזרֹועֹוָתיו ֶאל ֵעֶבר ַהּלֹא נֹוַדע

ת ָׁשַמִים.  ּסַ ר ַאַחר ּפִ ּתָ

נּוַעת ָהֲעָנִנים ִמּתְ

י ֶזה הֹוֵלְך ּוִמְתָקֵרב... ִנְדֶמה ּכִ

ַעם  ֵבִדים ֵמֵאי ּפַ ִלים ּכְ ֲאָבל ָהִאְצְטֻרּבָ

 

רֹוׁש ַהּבְ

עֹוֵמד ָזקּוף ְוֵאיָתן

ַעם ִמְתנֹוֵעַע י ּפַ ִמּדֵ

י ֶזהּו ְמקֹומֹו טּוַח ּכִ לֹא ּבָ

ֶעֶצב עֹוֶלה ּבֹו ִמּתֹוְך ָׁשָרָׁשיו

ְחֵרר ֶהם ָעֹמק ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְׁשּתַ הּוא ָנטּוַע ּבָ

ה   ִית נֹוֶטה ַמּטָ ֲעַנף ַהּזַ

ס ֲאָדָמה ַאְך ְמַהּסֵ רֹוֶצה ָלַגַעת ּבָ

ה ֵמָאחֹור ַעם נֹוֶתֶנת לֹו ָהרּוַח ְטִפיָחה ַקּלָ י ּפַ ִמּדֵ

ְמַעט ְונֹוֵגַע הּוא ִמְתָקֵרב ַעד ֶׁשּכִ

ה ה ַקּלָ ּיָ ִצּפִ ס ְוָׁשב ְוָנע ָקִדיָמה ּבְ ַאְך חֹוֵזר ְמֻהּסָ

ְך ָעֹמק ל ּכָ י ִחּבּוָרם ּכָ לּו ַרק ָיְדעּו ּכִ

לּו ָכל ַהְפִלְרטּוִטים ַהּלָ ְוֵאין צֶֹרְך ּבְ

להישען לאחור
ולנוח במעמקיי

חן עין-הבר

ע. י ַמּגָ ְׁשּתִ ּקַ ַעם לֹא ּבִ ַהּפַ

ֶׁשת ִמיד ֲאִני ְמַבּקֶ ּתָ

ף ַלּטֵ לּוׁש, ּתְ ֶׁשת ִעּסּוי, ָעֹמק, נֹוֵגַע, רֹוָצה ֶׁשּתָ ְמַבּקֶ

ִמיד ִמיִני. ֲאָבל ֶזה ּתָ

ָרה ָך ְמאֹוד קֹוְנְקֶרִטי, ְמֻכּוַן ַמּטָ ע ֶׁשּלְ ּגָ ַהּמַ

ָך, א ּבְ י ֶאּלָ ה לֹא ָקׁשּור ּבִ יָׁשה ֶׁשּזֶ ֲאִני ַמְרּגִ

י נֹוָתר ְללֹא ַמֲעֶנה... הּו ּבִ ֶ ּוַמּשׁ

י ִמין. ְׁשּתִ ּקַ ַעם ּבִ ַהּפַ

ְעּתָ ֻהְפּתַ

לּוִיים      ְרָמִזים ּגְ יָת ּבִ ּתִ ִלְפֵני ֶרַגע ּפִ

ְוָאז ָהַלְכּתָ ְוָחַזְרּתָ ָׁשֵקט.

תּוָחה. ר, ָחַזְרּתָ ַוֲאִני ּפְ ֶׁשּגּוִפי ִנְסּגַ ָהַלְכּתָ ּכְ

ַׁשְחְרִרים. ֶׁשּמְ ָכה ֶזה ּכְ ּכָ

ים ּלִ ְנִׁשיָמה ֶאת ְזִריַמת ַהּגַ ֲאִני ְמַכּוֶֶנת ּבִ

ַעת נֹוַגַעת ְוִנְנּגַ

ל ַמֲעֶנה. ְעּגּוַע ָעֹמק ְלֶפַתע ְמַקּבֵ ּגַ

ֶׁשת עֹוד גּוִפי ַוֲאִני ְמַבּקֶ ה נֹוֵגַע ּבְ ַאּתָ

ֶרת. י, ִמְתַמּסֶ ּלִ י, ְׁשעּוָנה ּכֻ ּבִ ְׁשכּוָבה ַעל ּגַ

ה ָלׁש ֶאת ּגּוִפי, ַוֲאִני ּבֹוָכה ּובֹוָכה,  ַאּתָ

ע, ּגָ ר ַלּמַ ה ִמְתַמּסֵ ְוַאּתָ

ָך ִלְכִמיָהִתי ּלְ ל ּכֻ ַמֲעִניק ֶאת ּכָ

ַוֲאִני צֹוֶחֶקת ְוצֹוֶחֶקת

י. ַמֲעַמּקַ ַעְכָׁשו ְיכֹוָלה ָלנּוַח ּבְ
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דליה מאירי, אופרה, גרפיט ופסטל שמן על נייר, 65x100 ס״מ
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דליה מאירי, פנתיאון, גרפיט ופסטל שמן על נייר, 100x65 ס״מ

אודיסאוס
ביל פרידמן

ֶרן. בּול ֶאל ַהּתֹ ְתָקן ּכָ ַהַהְרּפַ

יֶרָנה, ׁשֹוֵמַע ֶאת ַהּקֹול, ֶאת ַהּסִ

ֶאת קֹול ִאּמֹו

ְיָתה. קֹוֵרא לֹו ַהּבַ

ּבּור. ֶחֶבל ַהּטַ ֶרן ּבְ בּול ֶאל ַהּתֹ ּכָ
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טיפוס 
חגית פולק 

ְרֶמל ֶמׁש ׁשֹוַקַעת ֵמֲאחֹוֵרי ַהּכַ ֶ ֶׁשַהּשׁ ּכְ

טֹון  ב ַעל ְׁשִביל ַהּבֶ ֵצל ַהִלְבֶנה ִנְׁשּכָ

ַוֲאִני ּפֹוַסַעת ַעל ֲעָנָפיו, 

ְרּתֹו, יָעה ַעד ַצּמַ ַמּגִ

ס, י ְלַטּפֵ ַדְעּתִ ֶׁשּיָ ַעם, ּכְ מֹו ּפַ ּכְ

ְרֵחי ַהּלֶֹבן. ְמַעט ְמִריָחה ֶאת ּפִ ּכִ

ֶבה ָהֵעץ     ַעד ֶׁשּכָ

ְיָתה. ַוֲאִני ִנְכֶנֶסת ַהּבַ

אלי שמיר, ארבל-כינרת-גולן, 2017, שמן על בד פשתן, 160x240 ס״מ, אוסף פרטי
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.1

ֶהֶבל. ַחר ּבְ ַקִין ָחַׁשב ֶׁשֱאלִֹהים ּבָ

ֶהֶבל? ְבַחר ּבְ ְלָמה ֶׁשּיִ

עֹוֵבד ֲאָדָמה לֹא טֹוב?

ְמַעְנֵין ָמה א.ד. גורדון ָהָיה חֹוֵׁשב ַעל ֶזה.

ֶׁשק ְמֹעָרב ֲהִכי טֹוב: דּו ֶׁשּמֶ ְכַפר ְיהֹוֻׁשַע ִלּמְ אֹוִתי ּבִ

ַפְלָחה ְוַגם צֹאן ּוָבָקר, ָמה ַרע?

ִרים ְוַגם ָהרֹוִעים. ם ָהִאּכָ ִנים, ּגַ ַהּיֹום ַהַחְקָלאּות ַעל ַהּפָ

ַהּכֹל ּפֹוִליִטיָקה.

ָבִׂשים, ֲעַדִין, ַקִין ָעַבד ָקֶׁשה. ה ַמֲעִדיף ֵחֶלב ּכְ ְוַגם ִאם ַאּתָ

ה ְלַהְפלֹות? ָלּמָ

ב ַלֲהרֹג אֹותֹו. רּור ֶׁשָהָיה ַחּיָ  ּבָ

.2

ִיְצָחק. ַחר ּבְ ַאְבָרָהם ּבָ

. ְנָך, ְיִחיְדָך, ֲאֶׁשר ָאַהְבּתָ ּבִ

ּוָמה ִעם ִיְׁשָמֵעאל?

ֵאיֶזה ֶמֶסר ֶזה ַלהֹוִרים?

יָון ֶׁשָאַהב ֶאת ִיְצָחק, ָלַקח אֹותֹו ָלֲעֵקָדה. ּכֵ

ּסֹוף ִהְקִריב ֶאת ָהַאִיל ָהֻאְמָלל. ָנכֹון ֶׁשּבַ

ָרה ַעל ַצּוָארֹו. ֲאֶכֶלת ַהּקָ ְיָתה ְלַאַחר ֶׁשָחׁש ֶאת ַהּמַ ִיְצָחק ָחַזר ַהּבַ

אני, רק שאלה
אלי שמיר

ִנְרֶאה ָלֶכם ֶׁשּלֹא ָהָיה ּפֹוְסט ְטָראּוָמִתי?

ר. ְדּבָ ֵרׁש ַלּמִ ֶאת ָהָגר ָאַהב ֲאָבל אֹוָתּה ְוֶאת ִיְׁשָמֵעאל ּגֵ

ִנְרֶאה ָלֶכם נֹוְרָמִטיִבי?

ֵאר ֶׁשַבע. ְרָוָחה ֶׁשל ּבְ י נֹוֵׂשא ְלִטּפּול ּבָ ְלַדְעּתִ

נֹו ִיְׁשָמֵעאל? יׁש ּבְ ל ֶׁשֱאלִֹהים ָעַזר ָלֶהם, ֲאָבל ָמה ָאמּור ְלַהְרּגִ ַמּזָ

ַאֲחֵרי מֹות ָׂשָרה ָנָׂשא ֶאת ְקטּוָרה.

אֹוְמִרים ֶׁשָהְיָתה זֹו ָהָגר.

ּפּור ַעל ְסדֹום. ֵסֶדר, ִעם לֹוט ְוָכל ַהּסִ ִאּלּו ַאְבָרָהם ָהָיה ּבְ ּכְ

.3

ָניו,  ְצָחק ָאַהב ֶאת ְׁשֵני ּבָ ִנְרֶאה ֶׁשּיִ

ֲאָבל ִרְבָקה ֶהֱעִדיָפה ֶאת ַיֲעקֹב.

ִוד, ַרק ְקָצת יֹוֵתר ָׂשִעיר. מֹו ּדָ ֵעָׂשו ָהָיה ַאְדמֹוִני, ּכְ

ִאי ֶאְפָׁשר ֶלֱאֹהב ְיָלִדים ְׂשִעיִרים?

ִיד. ְכֵאָבן ֶׁשל ַחּיֹות ַהּצַ ֵאבֹו ּבִ יַע ֶאת ּכְ ְנָך, ָיָצא ָלצּוד, ְלַהְטּבִ ֵעָׂשו, ּבִ

חּור טֹוב. ְוָקא ֲאִני חֹוֵׁשב ֶשָהָיה ּבָ ּדַ

ָלל. ּסֹוף ָסַלח ְלַיֲעקֹב ֶׁשּלֹא ָאַהב אֹותֹו ּכְ ּבַ

ָמה ָהָיה ָלְך ִרְבָקה?

ְפֵני ִיְצָחק ָהִעּוֵר, ָכה ָלִׂשים ִמְכׁשֹול ּבִ ּכָ

ה ִלְבכֹורֹו, ְלֵעָׂשו? ְלַהֲעִרים ַעל ָהָאב ֶׁשִחּכָ

ָג"ץ. ּבָ ְצִחיק ִעם ְנִזיד ָהֲעָדִׁשים לֹא ָהָיה עֹוֵבר ּבְ ּפּור ַהּמַ ַהּסִ
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.4

ֲעקֹב ֶהֱעִדיף ֶאת יֹוֵסף. רּור ֶׁשּיַ ּבָ

ִנים? ֵאיְך ֶאְפָׁשר ֶלֱאֹהב 12 ּבָ

ְרקּו אֹותֹו ַלּבֹור? ֶלא ֶׁשּזָ ּפֶ

.5

ַעם ִיְׂשָרֵאל, ַחר ּבְ ֱאלִֹהים ּבָ

ָעָפר, ִפים ּבֶ ם ְוִקיְׁשֶקע ְמֻטּנָ ָׂשר נֹוְטֵפי ּדָ ְתֵרי ּבָ ין ּבִ ִרית ּבֵ ַרת ִעם ַאְבָרָהם ּבְ ּכָ

ים.  ֲאפּוִפים ְזבּוִבים ְיֻרּקִ

ִרית,  ָבר ְצִריִכים ּבְ ִאם ּכְ

ַיַער ָקָק"ל ִאי ֶאְפָׁשר ּבְ

ה, ֶ ָרמֹות ְמַנּשׁ ּבְ

ִנּיֹות? ּלָ ין ּכַ ּבֵ

.6

ְכִריַתת ָהָעְרָלה, ן ּבִ ִרית הּוא ִסּמֵ ֶאת ַהּבְ

ָלה ּקָ ֵדי ֶׁשָהֲעֵרִלים ְיָזהּונּו ְללֹא ּתַ ּכְ

ֲאִני, ַרק ְׁשֵאָלה:

.7

ָכה? ה ּכָ ָלּמָ
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שירת ניצחון
אמיר שלומיאן

ְדָרָכה י ַעל ַהּמִ ֶלְכּתִ ּבְ

ֵאָנה ָרִאיִתי ֵעץ ּתְ

ֶׁשִחּיּותֹו ּפֹוֶרֶצת ִמן ָהַאְסַפְלט

ּוף ּשׁ ַמת ּכִ ְרּדֵ ִמי ֶׁשִהְתעֹוְרָרה ִמּתַ ּכְ

ת ֶאֶלף ָׁשִנים ּבַ

ּה ַדְרּכָ ל ָמה ֶׁשּבְ ָדִדים ּכָ ּדֹוֶחֶקת ַלּצְ

עֹוָלם ְוָכל ָהַאְסַפְלט ֶׁשּבָ

טֹון ֶלט ְוַהּבֶ ְוָכל ַהּמֶ

לֹא ָיְכלּו לֹו

יץ ֵאָנה ָהַאּמִ ְלֶזַרע ַהּתְ

י  ּוְלֶפַתע ָׁשַמְעּתִ

ֶאת סֹוד ָהַאְחדּות

א ַעל ָהרּוַח ִנּשָׂ

רּוָיה ָאְזִני ַהּכְ ְוִנְלָחׁש ּבְ

ַרע ֶׁשֶאָחד הּוא ַהּזֶ

ֲאֶׁשר הּוא ּבַ

ֶׁשהּוא הּוא ַהִחּיּות ַעְצָמּה

לֹו ָבר לֹא יּוַכל ְלַבּטְ ֶׁשּדָ

ָצצֹות ִהירֹוִׁשיָמה ְוַגם ִמיְליֹון ּפְ

ֹחל ָהָאהּוב ּדּוִרי ַהּכָ ִאם הּוְטלּו ַעל ּכַ

קּוהּו ְלָאָבק ָצֹהב ִחּוֵר ְוִרּסְ

ְכִניתֹו לֹא ָנמֹוג ֵזֶכר ּתָ

ֵדי ַקְמצּוץ ָהה ּכְ לֹא ּדָ

ָלל ְולֹא ֻהְטְרָדה ִחּיּותֹו ּכְ

ַרע ְוֶזה ַהּזֶ

ָחָלל עֹוד ֶנַצח ִהְמִׁשיְך ְוִרֵחף ּבֶ

ת מֹוְך ַלָחה ִפּסַ ַגע ּבְ ַעד ֶׁשּפָ

ְוַהּכֹל ִהְתִחיל ֵמָחָדׁש

ֶאְפָׁשר ִלְנׁשֹם ִלְרָוָחה

ֵאָנה י ֶאל ַהּתְ ָקַרְצּתִ

ִנְצחֹוֵננּו ֻמְבָטח ֵמרֹאׁש

לי אורפז, ללא כותרת )טיל אטלס(, 2015-1965, צילום
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עוף החול
אסתר יוסופוב

ֵלילֹות ֶׁשל ָיֵרַח ָמֵלא  ּבְ

ֲאִני ׂשֹוֶרֶפת ַעְצִמי ֵמָחָדׁש

ים ּוְגבֹוִהים ּקִ ְקָׁשִרים ּדַ

ִמְתּפֹוְרִרים ְוהֹוְפִכים ְלָאָבק

'Site under construction' ֶׁשֶלט

יָרה ֶׁשל ָאִריזֹוָנה ִעיר ַהּבִ ּבְ

ַמְפֶנה ֶאת ַהּנֹוְסִעים ִלְדָרִכים ֲחלּוִפּיֹות

יוחאי אברהמי, מתוך העבודה חקלאות, גאווה וייסורי מצפון, 2017–2018, צילום: אסף סבן
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סיגל בן-דוד, אסתר, 2018, סטילס מתוך וידאו. צילום: דרור גילבוע
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הוא ישב על הספה הכבדה בסלון הבית, המוזיקה 
ניגנה, הטלוויזיה הגדולה שעמדה מולו הייתה כבויה, 
האחרונות  השנים  במשך  כזאת,  הייתה  הזמן  רוב 
כמעט לא הדליק אותה. זה נכון שהייתה איזו תקופה 
שהוא הדליק טלוויזיה אבל אז אחרי כמה ימים היא 
התקלקלה, עוד באותו היום נכנס לרכב שלו, אותו רכב 
שהוא נוסע בו כבר איזה חמש עשרה שנה, אותו לא 
חשב להחליף, נסע אל החנות הקרובה, ובלי לחשוב 
פעמיים רכש טלוויזיה חדשה, אפילו גדולה יותר ממה 
שהייתה לו. הוא רצה מאוד בדיוק אותה אחת כמו 
שהייתה לו, אבל המוכר הסביר לו שכבר כמה שנים 
לא מייצרים את הדגם הזה והוא ימכור לו את הדגם 
החדש של אותה החברה וגם לו יש בדיוק כזאת בבית. 
כל  טוב מאוד שזו שיטה של  ידע  מובן שהוא 
המוכרים, הם תמיד מספרים שיש להם כזה בבית, 
זה השיעור מספר אחת בקורס למוכרנים בחנויות 
השונות. הוא רצה מאוד להעמיס את הטלוויזיה על 
הרכב שלו, אבל היא לא יכלה להיכנס בגלל הגודל 
והוא החליט לוותר ולבקש מהם שישלחו לו אותה 
הביתה. הם עוד ניסו להסביר לו שבגלל שהיא גדולה 
יש חשש שהוא לא יצליח לשים אותה על אותו מתקן 
והיא בטח גם כבדה ומי יעזור לו להרים אותה, אבל 

הוא התעקש. 
השנים  אבל  היה,  תמיד  עקשן,  כזה  הוא 

האחרונות הפכו אותו ליותר.
את הרכב שלו לא הסכים להחליף, טען בפני כל מי 

שאמר לו משהו שהוא קשור לרכב הזה רגשית, זה 
לא שנסע הרבה, העבודה שלו הייתה במרחק של 
והוא  והרכב היה שמור  נסיעה מהבית  כמה דקות 
דאג לעשות לו את כל הטיפולים ולשמור עליו, אז 
לא  אותו, אבל מעולם  ניקה  כך  כל  לא  נכון שהוא 
מקפיד  היה  דלק.  בו  שאין  למצב  הרכב  עם  הגיע 
חצי  הראה  הדלק  שמחוג  ברגע  המכל  את  למלא 
ריק. פעם חבר אמר לו, אתה מסתכל על חצי הכוס 
הריקה, זה לא שחצי ריק, זה עדיין חצי מלא. אבל 
זה לא ממש שכנע אותו. "רכב צריך דלק, כמו שבן 
אדם צריך אוכל, אתה לא תחכה עד שהמקרר שלך 
יהיה ריק לגמרי בשביל לעשות קניות, אתה לא תרוקן 
את הארונות שלך ואז תלך לקנות, אתה תקנה אפילו 
שיש בהם מספיק אפילו בשביל לספק לך אוכל לימים 
רבים, אז למה אתה עושה את זה לרכב שלך?" את 
הטענה הזאת השמיע עשרות פעמים, הקפיד לספר 

אותה לכולם, אבל זה לא ממש שהיו כולם.
דמות  היה  לא  מעולם  קשר,  ניתק  חבריו  עם 
חברותית במיוחד, את רוב החברים שלו תחזק מכוח 
הזמן והם נעלמו עם השנים, גם כי הוא בן אדם קשה 
מספרים  אותם  לשמוע  היה  יכול  לא  הוא  כי  וגם 
ומדברים. כבר לא היה לו כוח לכולם, רק ישב על 
לא  כבר  ספרים  גם  למוזיקה.  והקשיב  שלו  הספה 
עניינו אותו במיוחד, זה לקח זמן, בהתחלה עוד היה 
קורא כמו פעם, סוג של תולעת ספרים, היה מסיים 
ספר ומתחיל מיד את הבא, לפעמים מתחיל לקרוא 

בלהות
אביב בורנשטיין

הפסיקו  אלו  כל  אבל  לראשון,  במקביל  השני  את 
לעניין אותו באיזשהו שלב, הדרמות בספרים הרגיזו 
אותו, הפנטזיה הפכה  אותו, ספרי המתח שעממו 
להיות מטרידה והוא מצא את עצמו יושב על הספה 

ושומע מוזיקה בלי שום דבר.
הימים שלו היו רגילים, היה קם בבוקר בשעה קבועה 
והולך לעבודה המשרדית המשעממת שלו, הוא רצה 
מאוד לעזוב, אבל לא ממש ידע איך, אבל כנראה גם 
לא ממש רצה ממש לעזוב, השגרה הזאת השאירה 
מנסה לשמר,  הוא  לאותו עבר שאותו  אותו קשור 
לא מחליף שום דבר, נשאר בדיוק כמו שהיה. כמו 

שהחיים שלו היו באותו רגע שבו הם הסתיימו. 
לו  אמרו  עוד  חברים  רע.  דבר  הם  שינויים 
"תקשיב אתה עוד צעיר, תצא החוצה, תראה עולם, 
מה אתה יושב בבית שלך כבוי ככה, אתה הורג את 
עצמך," אבל לך תסביר להם, הם לא באמת רוצים 
ממש  לא  הם  להקשיב,  רוצים  הם  ואם  להקשיב 
זה  יודעים מה  יכולים, הם לא היו במצבו, הם לא 
ראה  הזה שהוא  בדלת, את הרגע  הדפיקות האלו 
שעומדים מולו קצין משטרה ועובדת סוציאלית והבין 
מיד ששום דבר טוב לא יצא מהדבר הזה. הם מדברים 

והעולם שלו מתרסק.
הוא שומע ומסרב להקשיב, מבין ששום דבר טוב 
לא יכול לצאת מהדבר הזה. אז הוא למד להסתגר, 
נסגר עוד יותר מפני אנשים, כי גם מקודם הוא לא 
ניסה, הוא  היה הטיפוס הכי חברותי, זה לא שלא 

בהחלט ניסה, פעם אפילו החזיק בלוג ופעם גם כתב 
על זה וסיפר לכולם כמה הוא גרוע בשימור חברות 
ובכלל במציאת חברים, אז היו תגובות ובדרך הוא 
איבד עוד חברים, הכול היה באשמתו, כי זו תמיד 
אשמתו. הוא פשוט שרוט מדי. גם את התחביבים 
הוא  מיד,  הופסקה  הריצה  זנח,  לו  שהיו  האחרים 
לא יכול היה לצאת מהבית בשביל לרוץ, המחשבה 
הייתה שאולי זו טעות והם יחזרו, אולי זה הכול רק 
חלום, מה יקרה אם הוא יֵצא לריצה ואז בדיוק הם 
יחזרו ולא יוכלו להיכנס. מה הוא אמור לעשות אז? 
על  לרוץ  חזר  עוד  לרוץ, בהתחלה  הוא הפסיק  אז 
המסילה בבית, אבל כשהיא התקלקלה והתברר לו 
שהוא לא יכול לתקן אותה אלא צריך לקנות חדשה 
הוא סירב, שוב התחושה הזאת שהוא לא מחליף שום 
דבר כמעט ממה שהיה ברגע שהם הלכו ולא חזרו. 
אז ההליכון המקולקל נשאר בדיוק כמו שהיה, הפך 

להיות פסל.
את הפייסבוק שלו סגר, הרגיש שאנשים מרחמים 
עליו כל הזמן ולאט לאט מתרחקים ממנו, הפך להיות 
קצת מצורע, מי רוצה להיות חבר של מישהו כל כך 
דיכאוני שמסתכל בחיים רק על מה שאין. אנשים 
רוצים אופטימיות ושמחה והומור והוא לא מסוגל 
יותר להביא את הדברים האלו. הוא נשאר על הספה 
מול המוזיקה שלו מסתכל על המסך הסגור, לא עושה 
שום דבר חדש. אוכל את אותו האוכל שאכל גם אז, 
לא מנסה שום דבר חדש. היה עולה למיטה באותה 
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השעה ומתעורר באותו הזמן עם אותו שעון מעורר, 
מחליש  הטלוויזיה  את  השינה  בחדר  מדליק  היה 
ביבי,  על  רצה לשמוע שוב  לא באמת  הוא  אותה, 
אפילו הצביע לו בבחירות האחרונות למרות שהוא 
ממש לא סובל אותו, אבל הוא רצה שהמצב יישאר 
בדיוק כמו כשהם הלכו ולא חזרו. אולי הם יחזרו עוד. 
יכול להיות שכל המדינה דפוקים כמוהו ובסך הכול 
יישארו בדיוק כמו שהם היו לפני  רוצים שדברים 
שנים? זו בעצם הסיבה שאנשים מצביעים ביבי? היה 
מסתובב לצד השני ונרדם, הטלוויזיה הייתה נכבית 
אחרי ארבעים וחמש דקות, אבל הוא כבר ישן ולא 

ידע מה קורה.
בבוקר שלמחרת היה מכין לעצמו ארוחת בוקר 
ביום  אז  שאכל  כמו  בדיוק  היום,  להמשך  וכריך 
האחרון שבו הם היו חלק מהבית שלו, הלך למחשב 
יצאו  חדשות  סדרות  איזה  לבדוק  העבודה  בחדר 
ואיזה פרקים הוא צריך להוריד, הוריד אותם, אבל 
כבר לא ראה שום דבר, פשוט הוריד וחיכה, לא רצה 
תחזור  היא  אולי  חיכה  לבד,  הדברים  את  לראות 
והם יֵשבו שוב לראות. וככה אחרי יום העבודה חזר 
ושם  בסלון  שלו  הכבדה  הספה  על  שוב  והתיישב 
מוזיקה, עצם את עיניו והרשה לעצמו לשקוע עם 
המוזיקה שריחפה מסביבו, עדיין שומע את המוזיקה, 
אבל כבר לא ממש מצליח לשים לב אם הוא עדיין ער. 
נכנסים,  והם  נפתחת  הדלת  את  שומע  הוא 
העיניים שלו דומעות, הם הלכו לכמה שעות בסך 
הכול, האם עברו שעות? הוא יודע שהוא כבר שנים 

בלעדיהם, אבל הוא בטוח שהוא שומע את הדלת 
נפתחת, והוא עדיין על הספה עם גבו אל הכניסה. 
הם נכנסים ומסתכלים עליו יושב שם על הספה, חצי 
ער חצי ישן, איזו שנה זו, איזה יום זה בכלל? דמעה 
זולגת לה באיטיות במורד הפנים שלו, עוברת כל קמט 
שהתווסף לו בשנים האחרונות, הוא רוצה לצעוק, זה 
לא אמיתי, אתם לא פה. אבל הוא לא יודע, אין לו 
דרך לדעת. הוא שומע אותה אומרת שוב את אותו 
הביתה  נכנסת  כשהייתה  אומרת  שהייתה  משפט 
זמן, "שוב פעם  אחרי שהשאירה אותו לבד לכמה 
המוזיקה הרועשת שלך". הוא לא רוצה לפתוח את 
העיניים. הדמעות ממשיכות לזלוג לו במורד הפנים, 
עושות את דרכן לאט, יש להן את הזמן שלהן, הוא 
מרגיש את הדמעה, בדיוק כמו שהוא שומע את קולם, 

בדיוק כמו שהוא רואה את פרצופם. 
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יעל אורן-סופר, חותכי הדיסק, 2017, שמן על בד ומשטחים קרמיים, 110x230 ס״מ
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פרידה מחיים גורי
משה ב. יצחקי

ִׁשיר ִהיא ׁשֹוָאה אֹו ָאסֹון, ֶבת ּבְ ל ַרּכֶ לֹא ּכָ

ֵרָדה ן ָלרֹב ַצַער ּפְ בֹות נֹוְׂשאֹות ִעּמָ ַאְך ַרּכָ

אן, ה ּכָ ֵני ָאָדם. ִהּנֵ ֲחנֹות ֲעזּובֹות ּבְ ִמּתַ

ְׂשדֹות ַהּבֶֹקר ֶבת ָהֵעֶמק ַמְבִקיָעה ֲעָרֶפל ּבִ ַרּכֶ

ָתן ֶׁשל ֲערּוגֹות ִחּלָ ְוַרק סֹוָפן אֹו אּוַלי ּתְ

ְמָעה ּדִ ְמֻתָחחֹות ְלַהְפִליא ִנְׁשָקפֹות ּבַ

ת ָהַעִין ְקֵצה ֲאֻרּבַ ַהּקֹוֵפאת ּבִ

מּוָדה ַלַחּלֹון. ִמּתֹוְך ָמַסְך ְקִטיָפה ֶׁשּצְ

ה   ִסּלָ ם ַהּמְ ֶׁשת, ּגַ ֵבד, ַהּמֹוֵנַע ִמּגֶ ָאֹפר, ּכָ

י ָהָיה ִאיׁש ְוֵאיֶנּנּו עֹוד. לֹוֶחֶׁשת, ּכִ

ה ּוְבִפיו ָך ָהָיה ָהִאיׁש ַהּזֶ ְוָקרֹוב ְלִלּבְ

ת רּוחֹות ְוֵעיָבל ְרֵחי ֵאׁש, ׁשֹוַׁשּנַ ּפִ

ִלּבֹו ַאֲהבֹות  ִמְכַות אֹור וּבְ

חֹות ֵמֶהן  ְולֹא ּפָ

ִמְלֶחֶמת ֶאְזָרִחים סֹוֶרֶרת. 

תֹוְכָך ְמָסֵרב הּו ּבְ ֶ ּוַמּשׁ

ָבר ה יֹוֵדַע ּכְ ְוַאּתָ

ָבר י סֹוף ּדָ ּכִ

ֶמׁש ָיבֹוא ֶ ְוַהּשׁ

ְוִיְפֶנה

מור רימר, ברחוב, 2016, שמן על בד, 40x60 ס״מ
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קרוב רחוק
שחר שלום ויצמן

ה,  ְכִמיָהה ְלָאִבי ְמַצּפֶ עֹות נֹוְקפֹות, ַוֲאִני ּבִ ָ ַהּשׁ

א. י, ָיִביא ָמזֹור ּוַמְרּפֵ ָבר ָיׁשּוב, ַיְקִׁשיב ְלִלּבִ ָמַתי ּכְ

ְוא,  ָ י ַלּשׁ ֲערּו ּבִ י ּגָ ַדְרּכִ ֵהן ַהּיֹום ּבְ

ּוְצחֹוק ֲחֵבַרי ְמַהְדֵהד ַעד ַעְכָׁשו.

ֵאִבי, ח ְלָבִבי, ָיִבין ּכְ ֶאְפּתַ

ֶזה הּוא ָאִבי ־ ֶזה הּוא, ּכָ י ּכָ ּכִ

ָאִבי ָאִבי

ְדָלה ֲאֵפָלִתי  ְכֵאִבי, ּגָ ה ּבִ ַהּיֹום ֶאְבּכֶ

ִתי, ַהְקֵׁשב ּוְׁשַמע ּתּוָגִתי,  ָהֵאר ְלֻעּמָ

ַהְקֵׁשב ּוְׁשַמע ּתּוָגִתי

י, ְרֵאה ְמצּוָקִתי, ְכַעס ַיְלּדִ ־ ַאל ּתִ

י ֵאינֹו ִלְרׁשּוִתי. ָלה ְנדֹוִדי, ְזַמּנִ לֹא ּכָ

א י, ַאּבָ ְׁשּתִ ּקַ ַסְך ַהּכֹל ּבִ ־ ָמה ּבְ

ֵעיַנִים יט ִלי ּבָ ּבִ ֵאר ָקרֹוב, ּתַ ָ ּשׁ ֶׁשּתִ

ֹחם, ּתֹוִׁשיט ֵאַלי ָיַדִים ק ּבְ ַחּבֵ ֶׁשּתְ

א  י ַאּבָ ְׁשּתִ ּקַ ַסְך ַהּכֹל ּבִ ָמה ּבְ

ִים י טֹוב, ְמֵׁשִני ִמן ַהּמַ ְרֶאה ּבִ ֶׁשּתִ

ַמִים.  ָ ְך ְסָתם, ַעד ַהּשׁ ֶׁשּתֹאַהב ּכָ

ָאִבי ָאִבי

ר ַעל ַיְלדּוִתי ִתי, ַסּפֵ ִמּטָ ֵׁשב ּבְ

ַׁשְלָוִתי ַׁשְלָוִתי, ְוֶאְׂשַמח ּבְ ה, ְוֶאְׂשַמח ּבְ ֶׁשֶאְצַחק אֹו ֶאְבּכֶ

י ּוְביֹוִמי ְרחֹוָקה ְמנּוָחִתי ַעְרּבִ ־ ּבְ

י ֵאינֹו ִלְרׁשּוִתי י, עֹוָלִמי, ְזַמּנִ ַחּיַ ּבְ

־ ָאִבי ָאִבי

ֶעְזָרִתי ָמָחר ֵעת ִמְבָחן, ֱהֵיה ּבְ

ָנִתי, ֱהֵיה ַנֲחָלִתי, ֱהֵיה ַנֲחָלִתי ְ ד אֹוִתי ִמּשׁ ַלּמֵ

י ּוְביֹוִמי ְרחֹוָקה ְמנּוָחִתי ַעְרּבִ ־ ּבְ

י ֵאינֹו ִלְרׁשּוִתי. י, עֹוָלִמי, ְזַמּנִ ַחּיַ ּבְ

   

־ ָאִבי ָאִבי

י י ֶעְרּכִ ְדּתִ י, ִאּבַ ַדְרּכִ ִעיִתי ּבְ ּתָ

ֶׁשֶאְצַעד ְוֶאְמַעד ְלַבד ְוֵאין ִמְסָעד, ְלַבד ְללֹא ִמְסָעד ּכְ

י ִקְרּבִ ְך ּבְ י ִמְתַהּפֵ ִני ֲאהּוִבי, ִלּבִ ־ ּבְ

י. ַער ֵאיֶנּנּו ִאּתִ ק ִאְמָרִתי, ְוַהּנַ ְצּדַ ֵאיְך ּתִ

נירוואנה דבאח, סבתא בשעת תפילה, 2017, שמן על בד, 150x100 ס״מ
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כמו פרח 
היסמין
עולא זירעיני

ְך ָרִצית אֹוִתי. י לֹא ּכָ יֹוֵדַע ֲאִני ּכִ

ֶׁשָהִייִתי ֵחֶלק ִמּגּוֵפְך ־  ּכְ

ֵאיְך ָחַלְמּתְ ֶׁשֶאְהֶיה?

כֹור? ָחַלְמּתְ ֶׁשֶאְדֶמה ְלָאִבי אֹו ְלָאִחי ַהּבְ

מֹות... ָעִלי! ֵ ְׂשאּו ֶאת ַהּשׁ ה ֶׁשּנָ ה ֲאִני ֵמֵאּלֶ ָלּמָ

יבֹות ַעל ָהֲאָדָמה, ּצִ י ַרְגָליו ַהּיַ ְׁשּתֵ ָעִלי רֹוֵקַע ּבִ

ְבִׁשּיֹות... ֵעיָניו ַהּדִ ּה ּבְ יט ּבָ ֶׁשהּוא ַמּבִ ֶמׁש ּכְ ֶ יר ֶאת ַקְרֵני ַהּשׁ ַמְסּתִ

ְׁשנּו, ְפּגַ ִנְׁשָמֵתְך ּוָבִנית ִלי ַאְרמֹונֹות ִלְפֵני ֶׁשּנִ ְנּתְ אֹוִתי ּבְ ה ִׁשּכַ ָלּמָ

ִפי ֶׁשָרִצית ֶׁשֶאְהֶיה? י ָנִסיְך ּכְ ֵדי ְלַגּלֹות ֶׁשֵאיֶנּנִ ּכְ

אִתי ְולֹא ַההּוא! ֲאָבל ֶזה ֲאִני ֶׁשּבָ

ִנְׁשָמֵתְך? ֹוֵכן ּבְ ַהִאם ָיבֹוא ַהּיֹום ֶׁשּבֹו ֶאְדֶמה ְלַההּוא ַהּשׁ

י אֹוָתְך ־  י ֶאת ֵעיַני ּוָפַגְׁשּתִ ַתְחּתִ ֲאֶׁשר ּפָ ּכַ

י ְׂשּתִ ֲהֵרי אֹוָתְך ִחּפַ

י ֶאת ֹחם עֹוֵרְך ְׂשּתִ ִחּפַ

קֹוֵלְך ּוְבָיַדִיְך... ְעּגּוִעים ּבְ ְוֶאת ַהּגַ

ר... ְרּפַ ְנֵפי ּפַ מֹו ַעל ַכּ ְרגּו ַעל ָחִזי ּכְ ים ִהְׂשּתָ ים ּוְכֻחּלִ חּוִטים ֲאֻדּמִ

ָלִראׁשֹוָנה ִנְמֵלאִתי ֲאִויר ֶׁשֵאין ּבֹו ִניחֹוֵחְך

רֹות ַאֲהָבה. ֶׁשּלֹא ׁשֹוֵלַח ִלי ִאּגְ

יִרים ִלי ֶאת ָהאֹור, לֹוְבִׁשים אֹוָתם ַמְלּבּוִׁשים, ָזִרים ַמְסּתִ

ְמַלְחְׁשִׁשים ְותֹוִהים

הֹו, ְלִמי הּוא ּדֹוֶמה?

חֹוְקִרים ֶאת ַהּטֹוּפֹוְגַרְפָיה ֶׁשל ּגּוִפי, ֶאת ִמּדֹות ָיַדי ְוַרְגַלי,

י... ְוֶאת צּוַרת ָהֵעיַנִים ֶׁשּלִ

ׂש אֹוָתְך! ַוֲאִני ְמַחּפֵ

ׁשּו  ּוְכֶׁשֵעיֵנינּו ִנְפּגְ

יְך... ְרּתִ ִמיד ִהּכַ מֹו ֶׁשּתָ ָהִיית ָיָפה ּכְ

ְמקֹוִמי, ַקע ּבִ ְרמּו ִלי ְלִהּתָ ִרים ּגָ ִטים ַהּזָ ּבָ ֲאָבל ַהּמַ

ה ִלי, ה ְלָדָבר ֶׁשֵאינֹו ְמַחּכֶ ְמַחּכֶ

רּו ּזְ ֵאָלה ְוָאז ִהְתּפַ ְ ל ִסיָמֵני ַהּשׁ דּו ָלֶהם ּכָ ִהְתַאּגְ

ָמה

ה ָלּמָ

ֵאיְך

ָמַתי

ים ִמְתנֹוְדדֹות ֶׁשּלֹא עֹוְזרֹות ָלְך ִלְׁשאל, ִמּלִ

ב אֹוָתְך.  ִׁשיָכה לֹא ָיכֹול ְלַיּצֵ ְוַאף ּכֹוַח ַהּמְ

ִפים. ֶחְלִקיֵקי ֲאִויר ִנּדָ רּו ּכְ ּזְ ַמְחְׁשבֹוַתִיְך ִהְתּפַ

א, אִתי, ִאּמָ י ּבָ ֲאִני יֹוֵדַע ּכִ

ם ְמאֹוד ֻמְקּדָ

מּוָזר ְמאֹוד

ְדֵהָמה... ֵדי ּתַ לֹא ִׁשְגָרִתי, ַעד ּכְ

יֵנינּו. ה ִהְפִריָדה ּבֵ כּוִכית ְצֻהּבָ ה ִמּזְ ְמִחּצָ

ַחְדּתְ ֶׁשֶאְהֶיה ָצנּום ְמאֹוד ּפָ

ַבּה קֹוָמה ְולֹא ּגְ

ִריְך ... מֹו ֶׁשּצָ י נֹוֵׁשם ּכְ אֹו ֶׁשֵאיֶנּנִ

ָעיֹוַתי. ל ּבְ ר ֶאת ּכָ ְפּתֹ כּוִכית ּתִ ְכלּוב ַהּזְ ה ּבִ ִהּיָ ְ י ַהּשׁ ֶהֱאַמְנּתְ ּכִ

ִאּלּו ֲאִני ָעִלי ַאֵחר? ַהִאם ָהָיה ָצִריְך ְלָפֵרׁש ֶאת ּבֹוִאי ּכְ

ים? ְרִאּיִ ילֹות ַהּפִ ּלֵ ס ָעַלִיְך ּבַ ַחד ְלַטּפֵ ִביֵׁשי ַהּפַ י ֶאת ַעּכְ ַחְפּתִ ַהִאם ֲאִני הּוא ֶׁשּדָ

י נֹוַלְדּתְ ֵמָחָדׁש... ִליָחה, ְוַכֲאֶׁשר נֹוַלְדּתִ ִלי ַהּסְ אֹו ֶׁשָהִייִתי ּכְ

מֹות ֵאינֹו ֵמִעְנָיִני  ֵ ִרּבּוי ַהּשׁ

ֲהֵרי ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ְׁשִמי: ָעִלי,

י ל ַהּנֹוָלִדים, ַלְחזֹר ֶאל מֹוַלְדּתִ מֹו ּכָ ַוֲאִני רֹוֶצה, ּכְ

ה ָלְך. ָׁשם ֲאִני ֲעַדִין ְמַחּכֶ

כּוָנה, ְ ֵני ַהּשׁ ַאר ּבְ ְ ֵכן ֶׁשּלֹא ָארּוץ ַמֵהר יֹוֵתר ִמּשׁ י, ִיּתָ ִאּמִ

ר, סּוֵסי ַהּבָ ֶׁשּלֹא ֶאְדַהר ּכְ

*   לבני עלי, ולכל הילדים שנולדו עם תסמונת דאון
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מֹות, ֶׁשּלֹא ֶאְהֶיה ַצח ָלׁשֹון ֵמַעל ַהּבָ

ִכים, ים ַהֲהַפְכּפָ י ַהַחּיִ ֶׁשּלֹא ָאִבין ֶאת ֻחּקֵ

ים, ֶׁשּלֹא ֶאְלַמד ֶאת ּתֹוְלדֹות ָהַעּמִ

ֲאָבל ֲאִני ָעִלי.

ַיַחד ֵאר ּבְ ָ ִנּשׁ

ְך. ַבּדֵ ת ֱאנֹוׁש ִמּלְ ֵאין ִלי עֹוד ּבַ

ְלֵאי ָהעֹוָלם. ַיַחד, ְוִתְקְרִאי ִלי ַעל ּפִ ֶפה ְוָהעּוגֹות ּבְ ָנִכין ֶאת ַהּקָ

ֶעֶרב. ׁשּובּו ּבָ א ּוְלַאַחי ֶׁשּיָ ַיַחד ְלַאּבָ ה ּבְ ּוְנַחּכֶ

ְסִמין, ַרח ַהּיַ מֹו ּפֶ ָכל ָמקֹום ּכְ ר ַאֲהָבה ּבְ ֲאַפּזֵ

ְמָחה. ֶאְהֶיה ָצמּוד ֵאַלִיְך, ָצמּוד ַלּשִׂ

2010

متالزمة الفرح 
عال زرعيني

أعلم اني لست كما أردتني أن أكون..
عندما كنت قطعة من جسدك ..

كيف حلمت أن أكون..
 ان أشبه والدي أو أخي الكبير..

لماذا انا من حمل احب األسماء.. علي!
علي يدق االرض بقدميه الثابتتين..

ويحجب اشعة الشمس اذا نظر اليها بعينيه 
العسليتين ..

لماذا أسكنتني داخل روحك وبنيتي لي قصورا قبل 
ان نلتقي!

ألجد أنني لست أميرا كما اردت أن أكون ..!
ولكن أنا من جاء وليس هو..

هل سأشبه يوما علي الساكن روحك ؟؟؟..
عندما فتحت عيناي وكان موعدي معك ..

بحثت عنك ...
عن دفىء بشرتك..

والحنين في صوتك ويداك ..
رأيت أسالك حمراء ,زرقاء على جانبي صدري كجناحي 

فراشة...
كنت مثقال بهواء ألول مرة ال يحمل عطرك..

وال يبعث لي رسائل الحب ..

 غرباء يحجبون عني النور يرتدون ذات الرداء 
يتهامسون, ويتسائلون ...

ترى من يشبه؟ 
يحللون تضاريس مالمحي.. ومقاييس يداي وقدماي 

..
وشكل عيناي..

وأنا أبحث عنك !
وعندما التقت أعيننا ..

كنت جميلة كما عهدتك دوما ..
لكن نظرة الغرابة .. جعلتني أتسمر مكاني ..

أنتظر شيء ما ال ينتظرني..
تجمعت أدوات االستفهام,وتفرقت...

ماذا....
لماذا....
كيف...
متى...

تتراقص دون أن تسعفك لطرح السؤال ..
وأصبحت الجاذبية ال تقوى على تثبيتك..

تناثرت أفكارك كجسيمات الهواء المتباعدة..
أعلم أني جئت يا أمي ..!

مبكرا جدا..
غريبا جدا..

غير مألوف .. الى درجة الذهول ..

*   الى ابني علي, والى جميع االطفال المصابين بمتالزمة داون 

מערבית: ח'אלד זירעיני
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איתי דקל, ללא כותרת, 2017-2016, תחריט, 30x20 ס״מ

كان زجاجا شاحبا يفصل بيننا ...
كنت خائفة أن أكون نحيفا جدا..

لست طويل القامة..
أو ال اتنفس كما يجب ....

وظننت أن المكوث تحت الزجاج سيحل كل مشاكلي..
هل كان يجب تفسير مجيئي وكأني علي آخر..

هل أنا من دفع عناكب الخوف لتتسلقك في الليالي الموحشة ؟..
أم كنت صك الغفران ! وبوالدتي ولدت من جديد..

ال تعنيني كثرة االسماء..
فأنا أحب اسمي علي ..
وأريد ككل المولودين ...

أن أعود الى وطني..
 ما زلت هنا أنتظرك !..

أمي قد ال أركض أسرع من أطفال الحي...
قد ال أعدو كخيل بري ....

قد ال أصبح فصيحا على المنابر.,.
قد ال أفهم قوانين الحياة المعكوسة ...

قد ال أتعلم تاريخ األوطان ...
ولكني أنا علي ..
سنبقى سويا .. 

ال أنثى لي سواك..
سنعد القهوة والكعك معا ..وتقرأين لي عن عجائب الدنيا..

وننتظر والدي وأخوتي حتى يعودون مساءا ..
سأنشر حبا أينما أكون كزهر الياسمين...

 سأكون متالزما لك! ومتالزما للفرح ...   
                        

2010
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לקראת
לילה נאבולסי 

ְמָלה ַהֲחָדָׁשה  ְוָאז הֹוִציָאה ֶאת ַהּשִׂ

ה ְצמּוָדה ַלּגּוף ִׂשְמָלה ֲאֻרּכָ

ה ָקְנָתה אֹוָתּה ַרק ִלְקַראת ַהּיֹום ַהּזֶ

ְמָחה ִהיא רֹוָצה ָלעּוף ֵמַהּשִׂ

ן זּוָגּה  ַהּיֹום ִהיא ּפֹוֶגֶׁשת ֶאת ּבֶ

סּוף ִצּפּוי ּכָ ִהְתִאיָמה ַׁשְרֶׁשֶרת ּבְ

ְׁשֹחרֹות ּוְמִאירֹות ֵעיֶניָה

ְמָחה ִהיא רֹוָצה ָלעּוף ֵמַהּשִׂ

קידמה
ביל פרידמן

ֶלְך ָנְפלּו ְלַרְגֵלי ַהּמֶ

ינֹוק. ִלְתּבַֹע ֶאת אֹותֹו ּתִ

ל ָאָדם: אֶמר ֶהָחָכם ִמּכָ ַויֹּ

ֶלד ִלְׁשַנִים, ְזרּו ֶאת ַהּיֶ "ּגִ

ָדִדים." ְלטֹוַבת ְׁשֵני ַהּצְ

ימּו. ְסּכִ ַוּיַ

ִני ַעד ֲחִמיִׁשי ֵ ַהֵחִצי ָהֶאָחד ִמּשׁ

ים. סֹוֵפי ָׁשבּוַע ֲאֻרּכִ ִני ּבְ ֵ ְוַהּשׁ

מאנגלית: חגי רוגני
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ְוַאֲחֵרי 
חגית פולק 

ּיֹור ֲאִני מֹוִציָאה  ַחת ַלּכִ ּתַ ֵגָרה ֶׁשּמִ ֵמַהּמְ

ֶבת ְלָבָנה ְמֹגֶהֶצת. ַמּגֶ

ֶרת. ה ְמֻסּדֶ ָ ִמיד ָהִיית ִאּשׁ ּתָ

ף ָהֶעְליֹון ּדָ ָיַדי הֹוְלכֹות ֵמֲאֵליֶהן ְלֵעֶבר ַהּמַ

ָיָון ִנית ּבְ ֵסֶפל טּוְרִקיז ּבֹוֵהק ֶׁשּקָ ּבְ

ה ַיְסִמין. ֲאִני חֹוֶלֶטת ּתֵ

ח ֶׁשּלֹא ֵהַסְרּתְ ִמּגּוֵפְך ְטּבָ זּוִרים ַעל ִסיַנר ַהּמִ ָרִחים ַהּפְ ַהּפְ

ְבִׁשיִלים, ִחים ְלֶעְבִרי ִניחֹוחֹות ּתַ ְמַׁשּלְ

ָקֵרר. ֶלת ַהּמְ ָתִקים ּוְתמּונֹות ְיָלִדים ְמֻמְגָנִטים ֶאל ּדֶ ּפְ

ְתּכֹוִנים ֶׁשִהְבַטְחּתְ ִלי ֶרת ַהּמַ ַרק ֶאת ַמְחּבֶ

קֹום. ׁשּוּמָ ֵאיִני מֹוֵצאת ּבְ

סיגל אריה, מתוך הסדרה Classכ,2017, טכניקה מעורבת, צילום: הדר סייפן 
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מיכל שכנאי יעקבי, פרט מתוך המצעד, 2017, טכניקה מעורבת
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מצידה של הרוח
אמיר שלומיאן 

אקדמות לימים של שואה ושל נכבה

דֹוָלה ּה ֶׁשל ָהרּוַח ַהּגְ ּדָ ִמּצִ

ְכָכִנּיֹות ל ַסֲערֹוֵתינּו ַהּתַ ּכָ

ּמֹות ָנָקם ִמּזִ

ִמימֹות ּוָנֹות ּתְ ְלבּוׁש ּכַ ּבִ

א ִעּטּוׁש ֵאיָנן ֶאּלָ

י ָעְצָמה ֶׁשּלֹא ָאַזר ּדֵ

ֵרץ ֵדי ְלִהְתּפָ ּכְ

ַעת ַח ַהּדַ ֶהּסֵ ְוִנְבַלע ּבְ

ב ִנְענּוַע ַקל ֶׁשל ְקֵצה ַהַאף ַאּגַ

ַאְך ֲאִני

ַמן ְלִׁשעּוֵרי ַהִהיְסטֹוְרָיה ּזְ י ּבַ ְעּתִ ַאף ֶׁשִהּגַ

י ן ִהְצָטַרְפּתִ ּומּוָכן ּוְמֻזּמָ

ְלִאּמּוֵני ַעְצבּות ְוֹגַעל

ָרִטים יֵרי ּפְ ַעּתִ

ֶׁשל ַרְיְך ְוֶׁשל ַאְיְך ְוֶׁשל ְצַוְיְך

לּות ּוְבִדידּות ְוַיְתמּות ֶׁשל ּגָ

ּבּוׁש ְוִׁשּבּוׁש ְוִרּטּוׁש ֵאיָבִרים ֶׁשל ּכִ

ְלַאִים ּוָבאנּו ַעד ְיצּוֵרי ַהּכִ

רַֹע מּוָדע ּבָ ֲחרּו ּבְ ֲאֶׁשר ּבָ

ֶהם ִמּתֹוְך ִצְמצּום ָהֱאלִֹהי ֶׁשּבָ

ֵדי ַאִין ַעד ּכְ

יַע ַאְכָזָבִתי לֹא אּוַכל ֶׁשּלֹא ְלַהּבִ

ַאי ַאי ַאי

ה ֶאְגרֹוִפי ַעל לּוַח ָחִזי ֵמַעְצמֹו ַמּכֶ

ְלֵטל ֵעיַני ֲעצּומֹות ְוָראִׁשי ִמּטַ

ַאי ַאי ַאי

ּכֹה ָמָרה ַאְכָזָבִתי

י ַוֲהֵרי ֲאִני ֵמעֹוָלם לֹא ִהְצַלְחּתִ

ְלַהְבִליַע ִעּטּוׁש

ְלַהְצִניַע ִהְרהּור

ְלַהְבִליג ַאֲהָבה



9495

איתמר פרנס, דוד וגולית, 2015, שמן על בד, 90x120 ס״מאיתמר פרנס, אם אין לחם תשתו בירות, 2015, שמן על בד, 90x120 ס״מ
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כמעט אידיליה
ראובן שהם 

ֵעֶמק ֶזה ָהָיה ְלָפִנים ְוִלְפֵני ָׁשִנים ־ ּבְ

ב ּגֹוְלִׁשים  ב ֶאל ּגַ ֶפן ְוַזִית, ּגַ ְרֵמי ּגֶ ַאֵחר. ּכַ

פֹון.  ין ֶאל ַהּצָ ְדרֹון. ָהֶאָחד ַמְצּפִ ּמִ ּבַ

רֹום. ִני ַמְדִרים ֶאל ַהּדָ ֵ ַהּשׁ

רֹוִמי. ַאְדָמתֹו ְדרֹון ַהּדְ ּמִ ֶרם ׂשֹוֵרק ּבַ ּכֶ

ֵבָדה. ְׁשחֹוָרה. ְרוּוַית ִזְכרֹונֹות, זֹוֶרֶמת ּכְ

ּה ֶאל ַנַחל ְקדּוִמים ֶאל ַנַחל ִקיׁשֹון.  ְלִאּטָ

ְדִחילּו ְמַעְרְסלֹות  ֶרְך ּבִ ָפָניו ּכֹוְרעֹות ּבֶ ּגְ

ֵחיָקן ֶאְׁשּכֹולֹות ַמְדֵלן, מּוְסָקט ְוֶׁשְסָלה  ּבְ

ְרוּוֵיי ֶׁשֶמׁש, ְרחּוֵצי ַטל ֵמֵעֶבר ַלַחּלֹון. 

ה ֲאֹפִרים,  ֻהּנָ ִבְגֵדי ּכְ א ָׁשזּוף, ּבְ ְוַאּבָ

ֶרְך ְלמּוָלן, ּבֹוֵצר  ּתֹוֶצֶרת ָאָתא, ּכֹוֵרַע ּבֶ

ר ְרּגֵ ר ּגַ ְרּגֵ ֶאְׁשּכֹול ֶאְׁשּכֹול, ּבֹוֵדק ּגַ

ת.  ֶנא ַלּגַ ֶנא ּוִמן ַהּטֶ ּטֶ יַח ּבַ  ַמּנִ

ַח ֲאָנִׁשים ָנִׁשים ָוַטף.  ְלַׂשּמֵ

ְלִעי פֹוִני, ַהּסַ ְדרֹון ַהּצְ ּמִ סּוף ּבַ ֶרם ּכָ ּכֶ

ֶׁשּגֹוֵלׁש ְלִאּטֹו ֶאל ָהֵרי ָנְצַרת. ַמְצִמיַח  

ְרִציִנים,  ִית ַהּמַ ַלע ֶאת ֲעֵצי ַהּזַ ִמן ַהּסֶ

י ַאֲחָריּות. ָׁשְרֵׁשיֶהם  ִמְצָחם ָקמּוט, ַרּבֵ

יר.  ַעְקָׁשנּות ֶאת ַסְלֵעי ַהּגִ ְמפֹוְרִרים ּבְ

ִבְגֵדי ֲעבֹוָדה ֲאֹפִרים  דֹול ּבְ א ּכֵֹהן ּגָ ְוַאּבָ

ֶרת. ַמְׁשִעין אֹוָתם  ּמֶ מֹות ַלּצַ יב ֻסּלָ ַמּצִ

ֹחל, ֵאין סֹוִפי. מֹוֵסק ַזִית  ַעל ָרִקיַע ּכָ

ֶחְרַדת קֶֹדׁש, ֶאָחד, ֶאָחד.  ְועֹוד ַזִית, ּבְ

ד.  ֵבית ַהּבַ ּכֹוֵבׁש ְוסֹוֵחט ֶׁשֶמן טֹוב ּבְ

ַח ֲאָנִׁשים, ָנִׁשים ָוַטף.  ְלַׂשּמֵ

ֵעֶמק, ּבֹוֵצר, ּדֹוֵרך, מֹוֵסק ּוֵבין  א ּבָ ַאּבָ

יַע,  ד ֶחֶרס ַמּזִ ְלֵבין ּגֹוֵמַע ַמִים ְקִריִרים ִמּכַ

ה ֶאת רֹאׁשֹו ְלָאחֹור קֹוֵלט  ם. ַמּטֶ ֲאַדְמּדַ

ה ַצּפֶ תּוַח ֶׁשּמְ ֶפה ּפָ ק ּבְ ּלּוַח ַהּדַ ֶאת ַהּקִ

ֶמְרָחק ָמדּוד, ֶעְׂשִרים ֶסְנִטיֶמְטִרים  ּבְ

ְך ְמִעיָדה ְרּבּוִבית, ְוַעל ּכָ ַחת ַלּזַ ִדּיּוק ִמּתַ ּבְ

ָׁשחֹור–ָלָבן  מּוָנה ֶׁשּבְ ה ַהּתְ ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ

מּונֹות  ַאְלּבֹום ַהּתְ ַמְנִציָחה ֶאת ָהֶרַגע ַההּוא ּבָ

ְך ה ְלַחּיֵ ֶ ָניו ְרִציִנּיֹות. הּוא ִמְתַקּשׁ ָׁשן. ּפָ ַהּיָ

ֵתָפיו ֶאת ּכֶֹבד ָהעֹוָלם.   ֶרַגע ֶׁשהּוא ַמֲעִמיס ַעל ּכְ ּבְ

יׁשֹון ְוָהֵרי ָנְצַרת, ין ַהּקִ ּוְבאֹותֹו ָהֵעֶמק, ּבֵ

ִית,  ֶפן ְוַהּזַ ְרֵמי ַהּגֶ ין ּכַ ְרֶמל, ּבֵ ְבַעת ַהּמֹוֶרה ְוַהּכַ ין ּגִ ּבֵ

ִדים ָלָבן  ָעה ִקירֹות, ְמֻסּיָ ָחבּוי ֶחֶדר ָקָטן, ַאְרּבָ

ף ֶאָחד ָקָטן ִנְׁשָעִנים ֶזה ַעל ֶזה  ְוַעל ַמּדָ

ָיאִליק, ְטֶׁשְרִניחֹוְבְסִקי, ַאַחד ָהָעם ְוָתָנ"ְך  ּבְ

ּמּוָבן.  ְבַטַחת ּכַ ם, ֶאל ָהָאֶרץ ַהּמֻ ָקָטן נֹוֵהג ּבָ

סּוַפת ֵׂשָער, א ַאַחת, ּכְ זֹאת. ְוִאּמָ ֲחבּוָרה ֶׁשּכָ

ּקֹות. עֹות ְלָבנֹות, ּדַ ֶאְצּבָ ֶפת אֹוָתם ּבָ ְמַלּטֶ
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ְרֶזל.  ת ַהּבַ ֵאב ָהעֹוָלם ַעל ִמּטַ ּכֹוֶאֶבת ֶאת ּכְ

ֵעיַנִים חּומֹות, ַחּמֹות, טֹוֶעֶמת  ִחּוֶֶרת, ּבְ

ָנֵפְך ַחת ּכְ מֹו: "ַהְכִניִסיִני ּתַ ים ּכְ ֲעִדינּות ִמּלִ ּבַ

א  ַוֲהִיי ִלי ֵאם ְוָאחֹות" ְו"ָהָאָדם ֵאינֹו ֶאּלָ

ֶׂשת ְלַעְצָמּה  ְבִנית נֹוף מֹוַלְדּתֹו." ְמַחּפֶ ּתַ

ֵאב  ׁשּובֹות, ִמְקָלט, ִמן ַהּכְ ְוָלעֹוָלם ּתְ

ּורֹות. ים ְוַהּשׁ ּלִ תֹוְך ַהּמִ ן לֹו ּבְ ַקּנֵ ַהּמְ

ים ַאַחת, ַאַחת  ּלִ ִהיא טֹוֶעֶמת ֶאת ַהּמִ

ֲעָרב ּמַ ֶקת ָלּה ּבַ ּלֶ ֶמׁש ִמְסּתַ ֶ ָׁשָעה ֶׁשַהּשׁ ּבְ

רֹק ְוׁשֹוַלַחת ָלּה ַקְרֵני  ְרֶמל ַהּיָ ֵמֵעֶבר ַלּכַ

ף  ֶׁשֶמׁש ְוֻרּדֹות, ֲאָחיֹות ַרְחָמִנּיֹות, ְלַלּטֵ

אֹור ַאֲחרֹון.  ָבן ּבְ ַעד ַלַחּלֹון ֶאת ַׂשֲעָרּה ַהּלָ ִמּבַ

ִמיָמה, ְמֵלַאת ְוִהיא ּתֹוַלַעת ְסָפִרים ּתְ

ה, ִנּזֹוָנה  ּסּוִפים ְוַרֲחִמים ַעל ָהעֹוָלם ַהּזֶ ּכִ

ׁשּוָבה  ָיאִליק ּתְ ֶׁשת ִמּבְ ְעּגּוִעים, ְמַבּקֶ ִמּגַ

ׁשּוָטה: "ָמה זֹאת ָאֲהָבה?"  ִלְׁשֵאָלה ְמאֹוד ּפְ

ְוַעל ְטֶׁשְרִניחֹוְבְסִקי ַמְקָׁשה: "ֲאָבל ָמה ִאם

ם?" ֵאיָנּה  י ַהְרֵחק ַהְרֵחק ְמֵעֶבר ַלּיָ נֹוַלְדּתִ

ָדָיה ֵאב, ִמן ַהּבְ ָנַפִים ִמן ַהּכְ ה, ַמְצִמיָחה ּכְ ַמְרּפָ

ְלׁשֹוָנּה  יָדה ֶׁשּלֹא ַלֲחֹטא ּבִ ֵאָלה. ַמְקּפִ ְ ִמן ַהּשׁ

י טֹוב, ְוַגם זֹו ְלטֹוָבה."  י טֹוב, ּכִ ִמיד: "ּכִ ְולֹוַמר ּתָ

ט ְלָאחֹור ֵאיְנָך יֹוֵדַע לֹוַמר ַהִאם  ּבָ ּמַ ּבַ

ׁשּוָבה, ָיאִליק ְוְטֶׁשְרִניחֹוְבְסִקי ֵהִׁשיבּו ָלּה ּתְ ּבְ

ה ְלֶפה?  ַהִאם ִהְצִליחּו ְלַהְנִׁשיָמּה ִמּפֶ

יִתים  ֲאָבל ֶאת ַטֲעָמם ֶׁשל ָהֲעָנִבים ְוַהּזֵ

ה. ַעל ּפֶ ם ַהּיֹום ּבְ ה זֹוֵכר ּגַ א ַאּתָ ֶׁשל ַאּבָ
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עלי האמון המרשרשים
אמיר שלומיאן 

ָאְזָלה ָהֱאמּוָנה 

ם ָהֵאמּון ׁש ּגַ ּוִמְתַיּבֵ

ָעֶלה ַעל ָהָאֶרץ נֹוֵׁשר ּכְ

ִנּגּוד ֻמְחָלט ַאְך ּבְ

ֶמת ְקּדֶ ְלַהֲעָרָכִתי ַהּמֻ

ּגֹוֵבר ָהַרַחׁש ְוהֹוֵלְך

ַוֲאִני אֹוֶסֶפת ָׁשאֹון ֶזה

ֶׁשל ֲעֵלי ֵאמּון ְיֵבִׁשים

חֹוזֹות ּוְלעֹוֵרר ּמְ ְלַרְׁשֵרׁש ּבַ

ֶחְדָוה ׁשּוב ָוׁשּוב ֲאַרְׁשֵרׁש ּבְ

ֲאַרְׁשֵרׁש ְוֶאְרֶאה ֵעיַנִים ִנְפָקחֹות

ֶרְך ן ִנְפֶרֶסת ִלי ּדֶ ְרּכָ ּדַ

ְלַהֲעִניק ֶאת ִמְנַחת ָהַאֲהָבה 

ָיִדי ֶׁשֻהְפְקָדה ּבְ

ָבר ּכְ ֶ ִמּשׁ

*
אסתר יוסופוב

ָרה ֶׁשל ָהֱאלִֹהים  ּגּוָפתֹו ַהּקָ

רּוַׂשת ֵאיָבִרים  ר ָהִעיר ּפְ ִכּכַ ִנְמְצָאה ּבְ

ְוָעֶליָה ִחּיּוְך ִמְסּתֹוִרי 

מֹאלֹו ָעַמד  ׂ ִמיִמינֹו ּוִמְשּ

ָקָהל ֶׁשּלֹא ֶהֱאִמין ַעד 

ם אֹותֹו ֶרַגע ֶׁשהּוא ַקּיָ

ד ִנּסּו ְלָהִפיַח  ּיָ מּוָבן ֶׁשּמִ

ִנְׁשַמת ַאּפֹו  ים ּבְ ַחּיִ

ִריָלטֹור  ִהּכּו בֵדִפיּבְ

ָהָלה  ּבֶ ָעל ָחֵזהּו ֶהָעצּום ֶׁשּמִ

ם ַצְלעֹוָתיו ָעָלה ְוָיַרד ָעל ֻסּלַ

ָבר  יק ּכְ ְסּפִ ִמיֶׁשהּו ָצַעק ֶׁשּמַ

נּו לֹו ָלֶלֶכת  ּתְ

ִרים  ְוַאֵחר ָאַמר ֶׁשּלֹא ְמַוּתְ

ׁשּום ֹאֶפן ּבְ

כּו ִהְצַטּוְחּו חּו ּבָ ְוֹכה ָעְמדּו ִהְתַוּכְ

ַמְיָמה  ָעְלָתה ַהֲהמּוָלה ַהּׁשָ

ַמְלָיה ֶׁשל ַמְעָלה ּוְׁשֵני ַמְלָאִכים  ְוָיְרָדה ּפָ

י  ּתֵ ַחת ּבָ ֵהִרימּו ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ְנָׂשאּוהּו ּתַ

ֶׁשְחיֹו ַהֲחִמיִמים

ְוָנְסקּו
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יוחאי אברהמי, מתוך העבודה חקלאות, גאווה וייסורי מצפון, 2017–2018, צילום: אסף סבן
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שירי חימר )ב(
סופיה קליוקין 

ִׁשיִרים

ִחים ֻמּנָ

ַעל

ָאְבַנִים.

ִרים ּזְ ִמְתּפַ

ִמְתַאֲחִדים

ִמְתַלְכְלִכים.

ִׁשיִרים

ִחים ֻמּנָ

ַדִים, ּיָ ּבַ

ֶאְפָׁשר 

ָלַגַעת

ם  ּגַ

ֶׁשּכֹוֵאב. ּכְ

"ְסִליָחה, 

ר ָלַגַעת?" ֻמּתָ

הּוא ׁשֹוֵאל ְוׁשֹוֵלַח ָיד

ה ֲעַדִין ִלְקָעָרה ְרֻטּבָ

ְרָחק. ּוְמַצְמֵצם ֶאת ַהּמֶ

ר. ֻמּתָ

ר ָלַגַעת. ֻמּתָ

ית, ְחּתִ ּתַ ּבַ

ָפה  ּשָׂ ּבַ

ֶפל  ָיִדית ַהּסֵ ּבְ

ָכל ֵקֶפל ְוֵקֶפל. ּבְ

ר  ֻמּתָ

א ּלֵ ְלִהְתּפַ

ָעָרה ּקְ ֵמָהִריק ּבַ

ע  ִביַעת ֶאְצּבַ ִמּטְ

ָך. ֶׁשִהיא לֹא ֶׁשּלְ
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בתי
שרון עמר 

ֶלת ָלְך ֲאִני ְמַקּפֶ

ַאֲהָבה ּבְ

רּוַח ּוַמִים

ְוֶאת ָהֲאָדָמה

ה, ּטָ ַיד ַהּמִ א ֶׁשּלְ ּסֵ ַרּכּות ַעל ַהּכִ יָחה ּבְ ַמּנִ

ֵלא ֵמָעַלִיְך ִדּיּוק ־ זַֹהר ַהּכֹוָכב ִיּפָ ֲחצֹות ּבְ ּבַ

ִכי ֶאל ֲחלֹוֵמְך ה ֵמֲאַבק ַהּבֶ ִיְזרֹק ֲאֻלּמָ

ה נֹוֶצֶצת ַעל ֶלְחֵיְך. ּוֵָתר ִטּפָ ּתִ

ֶמׁש, ֶ ַחר, ֲאִעיֵרְך ֶאל ַהּשׁ ַ ּשׁ ּבַ

עֹוַתי ֶאְצּבְ ֶאְמֶחה ּבְ

ֵזֶכר ָהֶעֶצב

ים ֶׁשל ּדִ מֹוֶׁשֶכת ֶאת ִקְפֵלי ַהּבַ

רּוַח ּוַמִים

יָׁשה אֹוָתְך, ַמְלּבִ

ְמָסֶרֶקת, 

קּוִמי, הֹוֶלֶכת, ּתָ

ַעל ָהֲאָדָמה

רּוַח ּוַמִים.

למשורר
יוסיף אּוטקין

ִׁשי ־  ֵאיֶזה ַרְעיֹון ִטּפְ

ַמן ד ַהּזְ ַלְחׁשֹׁש ִמּיַ

לֹוַמר: ָעָפר ִלי ַעל רֹאִׁשי

יָרִתי, ַעד ָאן? ַיּקִ

יָבה ם ֵמַהּשֵׂ לֹא, ִהְתַעּלֵ

ֲחזֹר ָנא ׁשּוב ָוׁשּוב:

"ֲאִני ָצִעיר ְוחֹוֵלה ַאֲהָבה"

"ָחִתיְך ֲאִני... ָחׁשּוב!"

ְוִאם ִאיׁש לֹא ַיֲאִמין ְלָך

ָך ָחֵפץ: ּבְ ְגּתָ ֶאת ֶׁשּלִ ִהּשַׂ

ם ַאֲהָבְתָך ־  ֵ ּשׁ ְתּגַ לֹא ּתִ

ר ּפֹה ִׁשיר עֹוֵלץ... ַאְך ְיֻחּבַ

1939

מרוסית אלכס פולישוק

יוסיף אוטקין )1903–1944(, משורר ועיתונאי יהודי רוסי. 
יצירתו המפורסמת: "מוט'לה האדמוני". 
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קודם כול יוצרים:
פרידה מהעורכים–המייסדים

של קו נטוי

חגי רוגני והילה בן ארי

פירושו המקורי של הצירוף 'קו נטוי' הוא חוט מתוח המסמן יסודות של בניין. לנטות קו פירושו 
יָה כִּי ֵתָדע,  ֶּ ָׂם ְמַמד לייסד. אלוהים שואל את איוב מן הסערה: "ֵאיפֹה ָהיִיָת בְּיְָסִדי־ָאֶרץ?... ִמי־ש
אוֹ ִמי־נָָטה עָלֶיָה קָּו?" משה יצחקי ועידית לבבי גבאי הם אלה שנטו את הקו על קו נטוי, כלומר 

אלה שייסדו אותו לפני שמונה עשרה שנה, שהביאוהו עד הלום, ועתה העבירו אלינו את מעשה 
העריכה. לצד ההערכה הרבה והתודה על הקמת כתב העת המקורי והיפה הזה, על עיצוב אופיו 

הייחודי, על העקשנות וההתמדה שליוו את כל שלבי הפקתו, שנה אחר שנה, חשוב לנו להדגיש: 
עידית ומשה הם קודם כול אמנים־יוצרים פעילים, כל אחד בתחומו. משה הוא משורר, עידית 

אמנית פלסטית. כפרידה מהם אנחנו רוצים להפנות מבט ולהתבונן ישירות ביצירתם, כפי 
שאנחנו, עורכי הגיליון הזה, רואים אותם.

ֶדה ּשָׂ ֵאיְך ֶׁשֲאִני הֹוֵלְך ּבַ

בֹות ׁשּורֹות בֹור ִנְכּתָ מּול ּתָ

קֹות ְלַהְפִליא. ָגן ְמֻדּיָ ְזרּועֹות ּדָ

ּורֹות, ּשׁ י ּבַ ים ֶׁשּלִ ק ִמּלִ ֵדי ְלַדּיֵ ּכְ

א ַזְרִעי ֵמַאְדַמת  ֲאִני רֹוֶצה ְלַמּלֵ

ה קֹום, ִלְפרַֹע ִמּלָ ַהּמָ

כּור, ג ָמה ֶׁשּזָ ׁשֹון, ְלַעּנֵ י ַהּלָ ֻחּקֵ ּבְ

בֹור ין ַרְגֵלי ַהּתָ ְמָלא ַנְפִׁשי ּבֵ ֶׁשּתִ

ַאְדָמִתי מֹו ֶׁשּלְ ֵהד ָקדּום. ּכְ ְלַרְגַלִיְך ּבְ

ְך. מּום: ּכָ ֵהד ּדָ

ְלַהְפִׁשיט עֹוָלם ּוְמלֹואֹו

ים ְוָלִׂשים ּלִ ת ַהּמִ ִלּפַ ִמּקְ

ין ֵעיַני, ַעל ְזרֹוִעי טֹוָטפֹות ּבֵ ּכְ

ַעְצמֹו ָבר ּבְ ה, ִלְזּכֹר ַהּדָ ִנית ֲאֻדּמָ ּלָ ּכַ

ֶדה ְוִלְהיֹות ָׁשְרֵׁשי ַהּשָׂ ְך: ְלַרְׁשֵרׁש ּבְ ּכָ

טּוֵרי ִציִצים ָקִעים, ְלָהֵנץ ּפְ ִמְקַלַעת ּפְ ּכְ

ה, ְוִלְדֹחק קֹום ַהּזֶ ַעת ַהּמָ ֲעֵצי ּדַ ים ּכַ ְיֻרּקִ

ּוָרה ל ֶאת ַהּשׁ ַכְלּכֵ ַאֲהָבה ֶׁשּתְ ּבָ

ּוְתַקְלֵקל

כך
משה ב. יצחקי
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אצלנו מאז ומתמיד הולכים בשדות: רות המואבייה 
אומרת אלכה־נא השדה ואלקטה בשיבולים. בן האם 
השלישית בשירו של אלתרמן הולך בשדות עם כדור 

עופרת בלבו, ואורי של משה שמיר בעקבותיו. לאה 
גולדברג חולמת ללכת לבדה בשדה לא נצרבת בלהט 

השרפות, ומאיר אריאל מזהיר: אל תלכי לבדך בשדה 
המוזהב, הוא לעינייך זב כזב. 

גם משה יצחקי בשירו "כך"1 הולך בשדה:
ֶָׂדה/ מוּל ּתָבוֹר נִכְּתָבוֹת ׁשוּרוֹת/  ֵאיךְ ׁשֲֶאנִי הוֹלֵךְ בַּּש

גָן ְמֻדיָּקוֹת לְַהפְלִיא. ָּ זְרוּעוֹת ד

וכשהוא הולך בשדה מול התבור ושורות הדגן 
הישרות והמדויקות נפתחות לפניו, הוא חוֹוֶה 

התגלות. פתאום הוא יודע: גם הוא ימתח שורות. אך 
שורותיו שלו תהיינה שונות משורות הדגן. הדיוק 

שלהן יהיה אחר, הן תהיינה רוויות עונג, פורעות חוק 
וסדר. 

וּרוֹת,/ ֲאנִי רוֹצֶה לְַמלֵּא  כְֵּדי לְַדיֵּק ִמלִּים ׁשֶלִּי בַּּשׁ
זְַרעִי ֵמַאְדַמת/ ַהּמָקוֹם, לִפְרֹעַ ִמלָּה/ בְֻּחקֵּי ַהלָּׁשוֹן, 

לְעַנֵּג ָמה ׁשֶזָּכוּר,/ ׁשֶּתְִמלָא נַפְׁשִי בֵּין ַרגְלֵי ַהּתָבוֹר/ 
ָּמוּם: כָּךְ. לְַרגְלַיִךְ בְֵּהד ָקדוּם. כְּמוֹ ׁשֶלְַּאְדָמִתי/ ֵהד ד

מילים נושאות יותר ממשמעות אחת. 'שורה' יכולה 

להיות תלם בשדה וגם שורת שיר. 'זרע' הוא זרע דגן 
וזרע אדם. 'מילה' היא גם יחידת דיבור )ִמלָּה( וגם, 

בכתיב ובניקוד שונים, כינוי מטונימי לאיבר הזכרות 
)ִמילָה(: "ולמה נקרא שמו ]של רבי יהודה הנשיא[ 

רבינו הקדוש? שלא הביט במילתו מימיו" )ירושלמי 
מגילה טו, א, הלכה יא(. הצירוף "לפרוע מילה" 

שאול מהמשנה ומשמעו המקורי – שלב בפרוצדורה 
הכירורגית של ברית המילה )"מל ולא פרע את 

המילה – כאילו לא מל", שבת יט, משנה ו(. כאן 
הוא מקבל לפחות שתי משמעויות חדשות ושונות 

בתכלית. גם המילה 'לשון' אינה מסמנת רק שפה, כי 
אם גם, ולפני הכול, פריט אנטומי. המילה 'זכור' אינה 

קשורה בזיכרון בלבד: 'זְכוּר' בלשון המקרא הוא 
ָנָה יֵָרֶאה  כינוי למכלול הזכרים: "ׁשָלֹׁש ּפְעִָמים בַּּשׁ

כָּל־זְכוְּרךָ ֶאל־ּפְנֵי ָהָאדֹן יְהוָה" )שמות כג, 17(. הביטוי 
השגור 'לרגלי ההר' מומר כאן בצירוף המתעתע 

'בין רגלי התבור', ושולח אותנו לשירת ניצחון נשית 
קדומה שבה סיסרא, הנס מצבאו של ברק התוקף 

מכיוון הר תבור, מוצא את מותו בין רגלי אישה: "בֵּין 
ַרגְלֶיָה כַָּרע נָפַל" )שופטים ה, 27(. אמרנו מתעתע, 

שכן בהמשך הקריאה מתברר שהמשפט שנחתך 
1.  בתוך: 'נהרות נשאו קולם', הקיבוץ המאוחד 2009.בפסיחה שבמעבר השורות הוא בעצם "בין רגלי 

התבור לרגלייך". כאן, אגב, מופיע אזכור יחידאי 
של הנמענת בשיר. גם הביטוי 'תמלא נפשי' קשור 
ִׂיג  בתבוסתו של אויב חמדן: "ָאַמר אוֹיֵב ֶאְרדֹּף ַאּש

ֲאַחלֵּק ׁשָלָל, ּתְִמלֵָאמוֹ נַפְׁשִי" )שמות טו, 9(. כן, לעתים 
קרובות יש למילים הד קדום, משמעות חבויה, 

אחרת. המקרא מהדהד בהן, או התלמוד, או טקסטים 
מאוחרים יותר. וכל זאת בלי להתייחס עדיין ל'אדמת 

המקום'. 

עם התובנות האלה נקרא שוב:
וּרוֹת,/ ֲאנִי רוֹצֶה לְַמלֵּא  כְֵּדי לְַדיֵּק ִמלִּים ׁשֶלִּי בַּּשׁ

זְַרעִי ֵמַאְדַמת/ ַהּמָקוֹם, לִפְרֹעַ ִמלָּה/ בְֻּחקֵּי ַהלָּׁשוֹן, 
לְעַנֵּג ָמה ׁשֶזָּכוּר,/ ׁשֶּתְִמלָא נַפְׁשִי בֵּין ַרגְלֵי ַהּתָבוֹר/ 
ָּמוּם: כָּךְ. לְַרגְלַיִךְ בְֵּהד ָקדוּם. כְּמוֹ ׁשֶלְַּאְדָמִתי/ ֵהד ד

והרי זו הצהרה בדבר החירות ששמה שירה. כזו 
ולא אחרת תהיה השירה שאותה הוא מחליט 

ליצור בהחלטה שמתרחשת ממש ברגע האפיפני 
הזה. שירה שהיא הארוס עצמו, התמזגות מלאה 

של האדם עם הטבע הסובב. היא היסוד הדיוניסי, 

המתענג על פריעת הסדרים. זה הדיוק שלה, השונה 
כל כך מדיוק שורות הדגן שבשדה. ומילת הסיכום 

היא 'כך', והיא המעניקה לשיר את שמו.

'כך' היא מילה הצהרתית, מתריסה. היא אומרת 
בחירה דווקאית, כזו שאינה מובנת מאליה: "ככה כך 
ולא אחרת", מכריז פזמון חלוצי מאת אהרן אשמן. זו 

גם כך הסירוב, אותו 'ככה' עיקש של ילדים המוטח 
במקום תשובה כנגד השאלה למה, כמו בלשונו של 
הילד זיגי בפרנהיים של עגנון: "אמר התינוק: איני 

רוצה לילך אצל אמא. אמר אביו: למה אין אתה 
רוצה לילך אצל אמא? כך." 

אלא שיש כאן ממד נוסף, גדול יותר: זהו רגע 
של התקדשות: "ֲאנִי רוֹצֶה לְַמלֵּא זְַרעִי ֵמַאְדַמת 

ַהּמָקוֹם", קורא הדובר. האדמה היא אדמת המקום, 
ו'מקום' הוא אחד מכינויי האל בלשון חז"ל: "מפני 

מה מכנין שמו של הקב"ה וקוראין אותו מקום? 
שהוא מקומו של עולם, ואין עולמו מקומו", אומר 

המדרש )בראשית רבה, סח ט(. בדרמה המתרחשת 
בשדה היינו אמורים אולי לשמוע את התשובה: "ׁשַל 

משורר מתקדש בשדה
על השיר "כך"

מאת משה ב. יצחקי

חגי רוגני
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תבליטים מסוגננים שפיארו את החלל הפנימי של 
קודש הקודשים במקדש שלמה: "וַיִּבֶן לוֹ ִמבַּיִת לְִדבִיר 

לְקֶֹדׁש ַהקֳָּדׁשִים... וְֶאֶרז ֶאל־ַהבַּיִת ּפְנִיָמה, ִמְקלַעַת 
ּפְָקעִים וּפְטוֵּרי צִצִּים" )מלכים א ו, 16–17(. בשירו 

של יצחקי הם חוזרים אמנם אל השדה ומוריקים בו, 
אך כבר נושאים איתם את קדושת המקדש.

השיר מגיע אל סיומו:
עַת ַהּמָקוֹם ַהזֶּה,  ַּ לְָהנֵץ ּפְטוֵּרי צִיצִים/ יְֻרקִּים כַּעֲצֵי ד

וָּרה/  וְלְִדחֹק/ בַָּאֲהבָה ׁשֶּתְכַלְכֵּל ֶאת ַהּשׁ
וְּתַקלְֵקל

גם הסיום משובץ צירופים מן המקורות בהקשרים 
חדשים ומרעננים: "עצי דעת" שיובאו מגן העדן, 
"דעת המקום" מתפילת 'כל נדרי' הנפתחת ב"על 
דעת המקום ועל דעת הקהל", "לדחוק באהבה" 

כמו לדחוק את הקץ. המילה 'שורה' מקבלת עתה 
משמעות חדשה, זו של הסדר הטוב. מקורו של הניב 

"האהבה מקלקלת את השורה" במדרש על עקידת 
כֵּם ַאבְָרָהם בַּבֶֹּקר  יצחק, התוהה על הכתוב "וַיְַּשׁ

וַיֲַּחבֹׁש ֶאת ֲחמֹרוֹ" )בראשית כג, 3(. הדרשן שואל 
מדוע חבש את חמורו במו ידיו – "ולא היה לו כמה 

עבדים?" ומשיב, "אלא אהבה מקלקלת את השורה" 
)בראשית רבה נה, ח(. 

ָשם זו אהבת הֵשם, כמובן, הדוחקת במאמין למלא 
ללא עיכוב את רצון קונו, ואילו אצל משה יצחקי 

זה הֶארוס הגדול המזווג עונג וקודש, אדם וטבע, זה 
שהמשורר דוחק בו שייכנס בשורות שירתו וימלא 

אותן תוך שהוא פורע חוק ומקלקל את השורות, כדי 
שיוכל ליצור את השירה שלו כך, דווקא כך ורק כך. 

זו דעת השירה שנולדה בו זה עתה, בשדה, ברגע 
ההתגלות הסוער הזה, הרגע שבו התקדש לשירה.

נְעָלֶיךָ ֵמעַל ַרגְלֶיךָ, כִּי ַהּמָקוֹם ֲאׁשֶר ַאּתָה עוֵֹמד עָלָיו 
ַאְדַמת קֶֹדׁש הוּא" )שמות ג, 5(. משה מתקדש אפוא 
כמשה, אלא שאין זו התקדשותו של נביא אלא של 
משורר. וחשוב לראות: אין זו ביאה אל הקודש, כי 

אם היפוכה. שהרי הבא אל הקודש מתחייב בנפשו: 
ַּבֵּר ֶאל־ַאֲהרֹן ָאִחיךָ, וְַאל־יָבֹא בְכָל־עֵת ֶאל־ַהקֶֹּדׁש  "ד

]...[ וְלֹא יָמוּת" )ויקרא טז, 2(. כאן המשורר 
המשתוקק להתמלא בקודש קורא לקודש שיבוא 

אליו, יפרה אותו, יהיה המקור של שיריו. אולי כמו 
הילד חיים נחמן, הקורא לצפרירים לחדור אליו 

ולהפוך למעיין האור שבשיריו – "ֲהזִכּוּנִי, ׁשְִטפוּנִי, 
ּ,/ בֹּאוּ ְרדוּ ֶאל־נִׁשְָמִתי, ֱהיוּ ׁשָם וָאוֹרוּ!"  ֶאל־לִבִּי ֲחדֹרו

)ביאליק, צפרירים( – כך גם משה יצחקי: "ֲאנִי רוֹצֶה 
לְַמלֵּא זְַרעִי ֵמַאְדַמת ַהּמָקוֹם".

יסוד הקדושה ממלא את חלקו השני של השיר.
ִׂים/  לְַהפְׁשִיט עוֹלָם וְּמלוֹאוֹ/ ִמקְּלִּפַת ַהּמִלִּים וְלָש

כְּטוָֹטפוֹת בֵּין עֵינַי, עַל זְרוֹעִי/ כַּלָּנִית ֲאֻדּמָה, לִזְכֹּר 
ֶָׂדה וְלְִהיוֹת/  ָּבָר בְּעַצְמוֹ/ כָּךְ: לְַרׁשְֵרׁש בְּׁשְָרׁשֵי ַהּש ַהד

כְִּמְקלַעַת ּפְָקעִים, לְָהנֵץ ּפְטוֵּרי צִיצִים/ יְֻרקִּים
השירה שהוא שואף ליצור היא ביטוי ליחסים 

מורכבים עם העולם, שילוב של קדושה וארוס, עם 

"הדבר בעצמו", ללא תיווך המילים, שהרי המילים 
הן הקליפות הסוגרות על העולם ומסתירות אותו כמו 

את האור הגנוז המבקש להיגאל. טקס ההתקדשות 
מלווה גם בפולחן הנחת התפילין. באותו עמק 

יזרעאל ראה שלונסקי כשמונים שנה קודם לכן 
את הכבישים שסללו החלוצים ואת הבתים שבנו 

כרצועות תפילין וכטוטפות: "עוְֹטפָה ַאְרצִי אוֹר 
כַּּטַלִּית,/ בָּּתִים נִצְבוּ כַּּטוָֹטפוֹת./ וְכְִרצוּעוֹת־ּתְפִלִּין 

ים כְּבִיׁשִים ָסלְלוּ כַּפַיִם" )עמל, 1926(. אצל  גּוֹלְִשׁ
שלונסקי הטבע מתקדש הודות לאדם. בא משה 

יצחקי והופך את היוצרות: מי שמתקדש הוא האדם, 
והטבע מקדש אותו בטוטפות. העולם הוא תפילין 

של ראש, כלנית אדומה – תפילין של יד. 

במצלול מבריק מבטא הדובר את כמיהתו להיות 
הטבע עצמו, כשהוא מרשרש בשורשים עם השי"ן 
והרי"ש וקולע את הקו"ף והעי"ן במקלעת פקעים. 

הוא אינו רוצה "לכתוב אליהם" וגם לא "בלבם 
לנגוע" כאלתרמן )"הנה העצים"( – אלא ממש 

להיות, להיות הם. מקלעת הפקעים ופטורי הציצים, 
מסתבר, אינם רק סבך הגבעולים, הפקעות והפרחים 

החיים בטבע שמסביבו, אלא גם, ואולי בעיקר, 
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אני מתבוננת בעבודותיה של עידית לבבי גבאי בהן 
היא משרטטת שוב ושוב דימויים של תחום ושער. 

דימויים אלו מופיעים ומתפרשים בעבודותיה כחצר 
הידועה של קיבוץ מרחביה שבו נולדה וגדלה. 
בשיחה לפני מספר חודשים אמרה לי עידית: 

"בעבודות שלי אני תמיד חוזרת לילדה בת העשר 
שעומדת בשער הקיבוץ". הגיל נטען כאן במשמעות 

של סף – רגע לפני שלב ההתבגרות, מעט לפני 
הפיכת הילדה לאישה, טרום השבר האפשרי שחוצה 

בין תמימות לבין היכולת לראות. 
והתחום – קיבוץ מרחביה של אז, של ילדותה, 

מרחב רב עוצמה, כולי, סימביוטי. "טבור העולם" 
כינתה אותו עידית בריאיון שנתנה. אותו מרחב 

שבו הגופים אינם מופרדים אלא ספוגים זה בזה. 
זהו מרחב שיציאה מתחומו פרושה התפכחות, 

היפרדות, ננטשות ובדידות.  
עידית מסמנת שוב ושוב את התחום של אותו גן 

עדן כולי ומכיל )בולע( כול, עד כי אין בו דבר מלבד 
התחום עצמו. נדמה שדרך אקט החזרה היא מבקשת 
להטעין כוח באותו תחום משורטט, כמו חוני המעגל. 

זהו שרטוט גבולותיו של האב )אידיאולוגיה, שפה( 

אך הוא בעיקר תחום גוף האם, רחם. 
לכאורה נדמה שעידית מפעילה בעבודות מבט 

כפול – האחד נוקב וביקורתי והשני ספוג בגעגוע 
לאותה אחדות מובטחת שבה הגוף והנפש מוגנים, 
מוכלים ומוחזקים. בתוך הפיצול הזה אני מהרהרת 

גם על הקשר בין דמותה של עידית כאמנית ומחנכת 
לבין דמותה של אותה ילדה בת עשר, הניצבת על 
ספו של שער. עידית האמנית שלאורך כל השנים 

מפלסת דרך עצמאית, שחותרת לא פעם תחת 
מוסכמות ומגמות, תוך כדי שהיא חוצבת את 

הדיבור והמעשה המדויק לה. היא המורה שמאירה 
נתיבים אלטרנטיביים אפשריים עבור תלמידותיה 

ותלמידיה, דרכם יוכלו להנכיח את קולן וכוחן. 
חוזרת ומראה, עוזרת לשנן את המסלול החדש 

כדי להטמיע את העוצמה שנצברה בו ולתת לה 
הכרה. עידית שבגיל צעיר עזבה את הקיבוץ והלכה 

ללמוד אמנות כנגד מה שהיה מקובל. אותה דרך 
קווית נחושה )שהיא תמיד קו מפותל כשמדובר 

במסלול של נשים(, אל מול אותה ילדה שנעצרת 
בשער הקיבוץ ונשארת בתחומה המוגן של החצר/

רחם. אני מבקשת לראות את תהליך כינון הזהות 

רומן חניכה
מחשבות על עבודותיה של

עידית לבבי גבאי

הילה בן ארי

עידית לבבי גבאי, אסם לבן ושער, 2012, שמן על בד, 70x60 ס״מ
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עידית לבבי גבאי, שער, 2015, שמן על בד, 80x90 ס״מ

האלטרנטיבי שעידית עסוקה בו, כמורכב משני 
היבטים אלו, שלמרות הניגוד החריף ביניהם, הם 

מקיימים ומזינים זה את זה. 
ברומן חניכה נשי, הדמות יוצרת לעצמה 

נתיב חלופי לכינון זהות, שכן במסלול ההתבגרות 
וההתגבשות "הרגיל" של הסובייקט )הגברי( היא 

לעולם תישאר תלושה. ההתעקשות לחזור בעבודות 
למתחם הרחמי ולשהות בו, אינו מבטא געגוע לגן 

עדן אבוד והוא גם אינו מצב סטטי ועקר. נהפוך 
הוא – זוהי נתינת הכרה למרחב האימהי שהודחק 

משום שהציווי החברתי־תרבותי מורה שיש 
להיפרד ממנו על מנת לכונן את זהותנו. הבחירה 

של עידית היא לשהות בו ולא לעזוב, להמשיך 
להיות מוזנת ממנו ולהיטען מכוחו ובו זמנית לצאת 

מתחומו ולסלול נתיב עצמאי. היא מנכיחה שוב 
ושוב את ההתהוות המעגלית העקרונית שאין בה 
פרידה וניתוק. ההישארות בתוך תחום האם היא 

זו המאפשרת את סלילת הדרך, ומתוך אותה זהות 
שהתגבשה ניתן להשיב לאם את ההכרה.

עידית לבבי גבאי, שער וסינר, 2015, שמן על בד, 60x80 ס״מ



120

קו נטוי

18 /  

121

עידית לבבי גבאי, אסם לבן, 2013, שמן על בד, 60x80 ס״מ
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מרווין ריינשטיין ז"ל )2004-1928( היה נדבן יהודי־
ציוני, תושב ברוקלין, שציווה לתת מעיזבונו לקרן 

להוראת תרבות יהודית במכללת אורנים. השנה 
הוענק פרס ריינשטיין בפעם השלישית ליצירות 

של סטודנטים בתואר השני בנושאי תרבות יהודית. 
אולם השאלה "מה זו יצירה שעניינה תרבות 

יהודית" היא שאלה רחבה וקשה להגדרה. האם זו 
בהכרח אמנות שנוצרה בידי יהודים? האם בכל אשר 

חיו ופעלו – בתפוצות ובישראל, לאורך הדורות 
ובימינו? יצירה הצומחת מתוך האווירה הרוחנית 

היהודית ויונקת ממנה? שמא כזו המשתמשת 
בעולם דימויים יהודי הנובע ממקורות משותפים – 

מהזיכרון הכתוב של העם היהודי – מקיימת עמו 
דיאלוג ער ודורשת אותו באופנים שונים: כמושא 

למחקר, בפירוק, הרכבה וכהשראה לבנייה אחרת? 
ואולי צירופם של הדברים יחדיו? 

עולם היהדות מגוון ומרובד, עשיר ורחב, כולל 
דברים והיפוכם וניתן להתחבר אליו בדרכים שונות. 

שונות זו אפיינה אף את היצירות שהוגשו בעילום 
שם לוועדת השיפוט, שכללה את פרופ' רפי וייכרט, 
ד"ר יעל גילעת, ד"ר אילה צור, ד"ר חגי רוגני, הילה 

בן ארי, אוהד אופז ואנוכי. בסוף תהליך הבחירה 

הוכרזו הזוכים, שיצירותיהם לקוחות דרך מקרה 
משלושה ז'אנרים שונים. 

במקום הראשון זכה עמוס צחר על צמד 
השירים "ים אדוני" ו"תחנונים", שבהם הוא מתאר 

במערכת דימויים מרתקת, בתנופת כתיבה ובכנות 
את סערת הנפש של היחיד אל מול גילוי עצמי 

גורלי ומשבר אמונה. עמוס מיטיב לשלב בין תופעות 
הטבע החיצוני למערך הרגשי והאמוני הפנימי. רבים 

מפסוקיו הם מעשה שיבוץ מן המקורות היהודיים, 
אך אין בשילובם תחושה של מלאכותיות או של 
איבון אלא של משהו מפכה וחי, הנע בין שמחה 

לתוגה, בין היהודי הכללי והקדמון לאישי והעכשווי, 
בין וידוי לנימה אירונית, כגון במתן השם "תחנונים" 
לשיר העושה את התחנון פלסתר: מאשים את האל 

במילים הקשות "מדוע בראת אותי/ בצלם אדם חסר 
צלמך", ומכריז ש"אי־אפשר לסמוך על אלוהים" 

ו"לא תיכון תשובה". 
במקום השני זכתה תמר צדוק על סדרת 

הרישומים "הגלוי והנסתר: דיוקן בשכבות", שבה 
הפגישה את הצופים עם חוויה מורכבת של הפנים 

שמעבר לדימוי הפנים, ריבוי פנים וזהות, הסתר 
פנים וגילוי פנים, כל זאת לצד ההקשר אליו מכוון 

הטקסט שכתבה: ריבוד האדם ומערכת הקשרים בין 
דמות ומקום, ובהצלבה בין זמן ומרחב. בעבודותיה 

אלו הציגה תמר שפה ציורית־רישומית רעננה 
וסגנון הבעה מגובש וייחודי. עבודותיה, העושות 

שימוש בחומר, בפחם ובנייר הקרוע, מתכתבות עם 
הסופראימפוזישן הקולנועי, ובהיבט זה מציגות 

השפעה הפוכה, של אמנות חדשה על מסורתית.
במקום השלישי זכתה איריס לוי על מחזה 

לילדים בשם "מעשה ברבן גמליאל ורבי יהושע". 
המחזה שנכתב על יסוד אגדות בתלמוד, משלב בין 
הוראה לבין יצירה, מבטא אהבה לקהל בני הנוער 
אליו הוא מכוון ורצון לתווך חוכמה יהודית בכלים 

דרמטיים תיאטרליים. איריס הצליחה לעצב דמויות 
נוגעות ומצבים דרמטיים והמחזה כתוב באופן 

חינני סוחף ומשכנע, בשפה המותאמת לעולמם של 
התלמידים.

אנו מברכים את הזוכים, ומזמינים את הקוראים 
לחשוב כבר כעת על האופן שבו יוכלו להצטרף 
לדיאלוג העשיר והמגוון עם התרבות היהודית 

בהתמודדות על הפרס בתשע"ט.

פרס היצירה
ע"ש מרווין ריינשטיין

לשנת תשע"ח

אילת אטינגר
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תחנונים
עמוס צחר 

ר רּוַח ָהֵאל ְׁשּבַ ּנִ ֶ ֵעת, ִמּשׁ ְוָקא ּכָ ּדַ

י ַעל לּוַח ִלּבִ

ִריֵסי ַצְלעֹוַתי ּדֹוֵפק ּוֵמִטיַח ְוֶאת ּתְ

יכֹוָנה, ָׁשָמה ַהּתִ ְתֵלי ַהּנְ ַעל ּכָ

חּוץ ַהּכֹל ָׁשֵקט ֵעת, ּבַ ְוָקא ּכָ ּדַ

ְרּתֹו ֶׁשל ִאיָלן. ּוֵמַעל ַלּכֹל ָיֵרַח ָנעּוץ ַעל ַצּמַ

ּורֹות ִׂשימּו ֵלב ְלֹאֶרְך ַהּשׁ

ָמעֹות אֹוָתן מֹוִתירֹות ַהּדְ

גֹון. ּיָ ן ּבַ ִרְדּתָ ּבְ

י. ב ּגֹוַרל ַחּיַ ין ׁשּורֹות ֵאּלּו ִנְכּתָ ּבֵ

ְגִלית ַהֲחָדָׁשה ה... ַהּתַ ְוִהּנֵ

ֶׁשָהְפָכה ֶאת ָהָאָדם ְלֹכל ָיכֹול:

ִאי–ֶאְפָׁשר ִלְסֹמְך ַעל ֱאלִֹהים.

ְקָוה ב ּתִ ּלֵ ְׁשּכֹן ּבַ ֲאֶׁשר ּתִ ם ּכַ ּגַ

ְחקֹר ַוֲחקֹר ּתַ

ׁשּוָבה. ּכֹון ּתְ לֹא ּתִ

עֹוָלם ָהֲאָנָקה ֵאר ּבָ ָ ּשׁ ִמיד ּתִ ּתָ

ַׁשע: ַחְסַרת ַהּיֶ

ָראָת אֹוִתי ַמּדּוַע ּבָ

ֶצֶלם ָאָדם ֲחַסר ַצְלְמָך. ּבְ

ֶׁשֶבר ֶׁשל ֹחק ֱאלַֹהי,

ָך ַעל ַעְצְמָך, ִדיָחה ֶׁשּלְ ּבְ

ְדְׁשָך ָרחֹוק ִמיִלין ִמּקָ

ַרק ָהֶעֶצב ֵמִעיד ּומֹוִעיד

ְׁשנֹו ִקּיּוְמָך. ֶׁשּיֶ

ים אדוני
עמוס צחר 

ֶׁשם ֶׁשל ֱאלִֹהים יֹוֵרד ָעַלי ּגֶ

ת ְצֹחרֹות ין ּוַמּפֹות ַׁשּבָ ִפּלִ ְרצּועֹות ֶׁשל ּתְ

ר. ק ִנּגָ ַיִין ְמַתְקּתַ ֶסף, ְרוּוִיים ּבְ מֹוֵטיֶהן ּוְגִביֵעי ַהּכֶ ַעל ּפָ

ּפֹות ּוְׁשִביִסים ְוִציִצּיֹות, ִכים ָעַלי ּכִ ִנּתָ

ַאְבֵני ּכֶֹתל ּוְפָתִקים

ָפַני ַמְצִליִפים ּבְ

ַהֲחׂשּוִפים.

ְמַטר ֵאל ֶעְליֹון, קֹוֵנה ָׁשַמִים ְוֶאֶרץ,

ה, ָ ַזְלָעפֹות ֶׁשל ְקֻדּשׁ

רּוַח ַהּקֶֹדׁש ִנְסָחִפים ּבְ

רּוַעת  יִׁשים ַוֲעִמידֹות ּוְזָעקֹות ֶׁשל ְׁשַמע ְוקֹול ּתְ ַקּדִ

ׁשֹוָפר. 

ִבים ֶׁשל הֹוָדיֹות ְוַתֲחנּוִנים ָ ִבים ַמּשׁ ָ ַמּשׁ

ָמעֹות ּוְדָמעֹות ּדְ

ִגים ּוְכָתִרים ְלִמיֵניֶהם ֶׁשל ּתָ

ּוְפסּוֵקי ִמְקָרא

ּוֵמיְמרֹות ֲחָכִמים

ְרָׁשֵניֶהם  ַעל ּפַ

ְרָׁשֵניֶהם. ּוַפְרָׁשֵני ּפַ

ֶחְׁשַכת ַמִים ֲעֵבי ְׁשָחִקים

ּתֹו  ְלקֹול ּתִ

ֵצה ֶאֶרץ ִׂשיִאים ִמּקְ ְוַיֲעלּו ַהּנְ

ֵני ּדֹורֹות ּדֹורֹות  יִקים ּוְנִביִאים ַוֲחִסיִדים ְוַרּבָ ָאבֹות ְוַצּדִ

ִׁשיַח ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ּוֶמֶלְך ַהּמָ

י ֶעֶצב י ִמּנִ ף ִלּבִ ְתַעּטֵ ַוּיִ

ֹהֹם. ְׁשּתֹוַחח ַנְפִׁשי ַוּתֵ ַוּתִ
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מעשה ברבן גמליאל 
ורבי יהושע

מחזה לבני הנעורים

איריס לוי

מבוא

המחזה, המבוסס על אגדה תלמודית )בבלי ברכות כז, ב — 

כח, א(, נכתב עבור תלמידיי בבית ספר לילדים בסיכון. 

אני מלמדת יהדות במרחב החילוני מתוך שאיפה לקרב את 

התלמידים לשורשיהם, להכיר להם את התרבות היהודית 

ולחבב אותה עליהם. המחזת האגדה התלמודית מאפשרת 

למידה חווייתית בכלים תיאטרליים. בחרתי אגדה שאפשר 

להפוך אותה למחזה שיש בו עלילה, קונפליקט, דמויות 

מגוונות וערכים כגון ערך הסובלנות.

הדמויות: 
מספר, רבי יהושע, רבן גמליאל, תלמיד, רבי אלעזר,

יהודה גר עמוני, רבי עקיבא, תלמידים נוספים.

תמונה א' - בית הסנהדרין
)במרכז הבמה חדר למידה בסנהדרין. תלמיד פוגש בר' יהושע 

בדרך ופונה אליו בשאלה(

תלמיד:          רבי יהושע, מה שלומך?       

יש לי שאלה לשאול אותך:                                                                                                                         

תפילת ערבית רשות או חובה? 

בבקשה תן לי תשובה.

ר' יהושע:      תראה יקירי, המענה כה פשוט.

תפילת ערבית כמובן היא רשות. 
)התלמיד נכנס לישיבה. שם יושב רבן גמליאל על כיסא 

הכבוד לבוש גלבייה, עטור זקן ארוך ולבן ולומד. התלמיד 
מתקרב אליו ושואל אותו שאלה בפנטומימה בזמן 

שהמספר מדבר(.

מספר:      התלמיד לרבן גמליאל אז הלך ושוב 

באותה קושיה הוא פתח: האם תפילת ערבית 

רשות או חובה?

אך הפעם קבל תשובה הפוכה.

רבן גמליאל:  תפילת ערבית היא חובה, תלמיִדי,

בעבר, בהווה ובאופן תמידי!!! 

תלמיד:         )מהסס( אך רבי יהושע אמר לי: "רשות".                                                                               

אז מה?! האם נפלה פה טעות?!
)רבן גמליאל קם בסערה מכיסאו - עומד, חושב, מתיישב 

חזרה ואומר(

רבן גמליאל:   אל דאגה, הכול עוד יתבהר, אם רק תשאל שוב 

את השאלה כשיהיה כאן קהל גדול יותר.  

)חיוך ערמומי נסוך על פניו. תלמידי חכמים מתחילים 
לנהור אל החדר ומשוחחים ביניהם. גם ר' יהושע נכנס 

איתם(. 

מספר:      התיישבו כל החכמים סביב לשולחן ואז קם 

התלמיד מוכן ומזומן 

)התלמיד פונה אל רבן גמליאל בשאלה(

תלמיד:          האם תפילת ערבית היא רשות או שמא חובה? 

ענני, רבנו, ותן התשובה.

)רבן גמליאל עושה תנועה עם היד לכך שהתלמיד 
יכול לשבת(. 

רבן גמליאל:   )מתרומם מכיסאו( 

התשובה היא חד משמעית, רבותיי, תפילת 

ערבית היא חובה בוודאי!!! )משתהה מעט(.                                                                               

האם מישהו חושב כאן אחרת?!                                                                                                       

)משוטט במבט חמור סבר על פני תלמידיו, ומתמקד 
בעיניו של ר' יהושע(

ר' יהושע:       )עונה באי נוחות מסוימת( לא, רבנו, הא...

דעתך מקובלת. 

רבן גמליאל:   )בכעס( קום, יהושע, כי אין זה פשוט! 

הלא אמרת שתפילת ערבית היא רשות!                                                                                               

)ר' יהושע קם ממקומו, משפיל עיניו, משתהה קמעה 
ואומר(

ר' יהושע:       אלמלא אני חי והוא מת, )מצביע על התלמיד(                                                                         

יכול החי להכחיש את המת.עכשיו כשאני חי 

והוא חי, היאך יכול החי להכחיש את החי?!

אכן, אמת הדבר. 

)ר' יהושע עומד ורבן גמליאל מתחיל בדרשת היום ולא 
נותן לו סימן לשבת. התלמידים מביטים ביחד  על יהושע, 
על רבן גמליאל וחוזר חלילה עד אשר תלמיד אחר תלמיד 
קמים ומסובבים לרבן גמליאל את הגב. כל זה קורה בזמן 

שהמספר מספר על ההתרחשות(. 

מספר:      ורבן גמליאל עומד ודורש ורבי יהושע על רגליו 

מתייבש. זה לא מכובד! זו שערורייה של ממש! 

הקהל התעצבן והיה אף נרגש! 

)כשרבן גמליאל שם לב להתנגדות החכמים להתנהגותו 
ורואה את הגב של כולם הוא מסתלק מן המקום לאט אך 

בראש מורם. אחריו גם ר' יהושע יוצא מושפל וחפוי ראש(. 

תלמיד א:       רבנו הגדול לפשל לא מפסיק!

תלמיד ב:      גם בראש השנה לרבי יהושע הציק!

תלמיד ג:      הגיעו מים עד נפש, בזאת אין לערער.

כולם ביחד:    בואו נחליפו בנשיא אחר!!!

תלמיד א:      את רבי יהושע לא נוכל להכתיר, כי הוא 

זה ששילם את המחיר )מבטו מאוכזב(. 

תלמיד ב:      גם את רבי עקיבא הגדול במצוות, לא נוכל 

להושיב ללא זכות אבות. )מבטו מאוכזב(.

תלמיד ג:       לדעתי, רבי אלעזר הוא יופי של פשרה: 

הוא חכם והוא עשיר ועשירי לבית עזרא  

)מונה את מעלותיו באצבעות ומחייך בגאווה. יוצאים 
מהבמה(.

תמונה ב - חצר ביתו של רבי אלעזר בן עזריה
ובית המדרש

)ממוקם בצד ימין של הבמה. על דלת הבית שלט גדול: ר' אלעזר בן עזריה. 
קבוצת חכמים מגיעה לביתו של ר' אלעזר, מקישים בדלת. ר' אלעזר יוצא, 
פונים אליו בשאלה, הוא נראה המום, עושה תנועת יד שמשמעה: המתינו 

רגע. נכנס לתוך ביתו למספר רגעים ]להתייעץ עם אשתו[ ויוצא מחייך, 
מניד ראשו להסכמה. החכמים מנשקים את ידו בהתלהבות.( 

*כל זאת נעשה בפנטומימה בזמן שהמספר מספר את הסיפור: 

מספר:         פנו החכמים אל אלעזר בן עזריה: האם יחפוץ 

להיות נשיא הישיבה? אמר להם: איתכם 

הסליחה, אלך לרגע להתייעץ באישה.

)מחכה עד שר' אלעזר ייכנס לביתו וייצא בחזרה( 

לאחר התדיינות קלה, החליט הרב לקפוץ על 

המציאה.

)ר' אלעזר בן עזריה הולך בראש לכיוון הסנהדרין וכולם 
הולכים אחריו. בכניסה עומד השומר. ר' אלעזר עושה 
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תנועה של "אתה מפוטר" ומזמין בידיו את כל המי ומי 
שעומדים בחוץ להיכנס פנימה. זוגות של חכמים מובילים 

ספסלים ומכניסים אותם לישיבה. האווירה נינוחה 
ושמחה(. 

* כל זאת נעשה בפנטומימה בזמן שהמספר מספר את 
הסיפור:

מספר:           ר' אלעזר נכנס חזק לג'וב.

רציני, חדשני ואף פעם לא סנוב.

החליט בישיבה לעשות שינויים:   

ר' אלעזר:      "ללמוד תורה, כולם מוזמנים!"

מספר:          )ממשיך( ומאותו יום המצרך המבוקש היו 

ספסלים לבית המדרש. ַויוסיפו להגות שם יום 

ָוֵליל תלמידים חדשים ו... רבן גמליאל.                                                                                                

)רבן גמליאל נכנס ומתיישב כאחד התלמידים מול ר' 
יהושע. בחור, לבוש קצת שונה, נכנס בהססנות אל החדר 

ומזמינים אותו לשבת(

מספר:           יום אחד הגיע בחור אלמוני, היה זה יהודה - ֵגר 

עמוני. נכנס אל ההמון ומצא עצמו שואל: 

יהודה:           )מצביע לקבלת רשות דיבור ומדבר במבטא אנגלו-סקסי( 

האם מותר לי לשאת את בת ישראל? 

רבן גמליאל:   )קם ממקומו ומשיב נחרצות( אסור, אף אסור, כי 

כך נתבקש!

ר' יהושע:      )נעמד מולו ומתריס( מותר הדבר, אם רק 

נפרש... )מביט בעיניו של רבן גמליאל(

רבן גמליאל:   )מניף באצבעו ומצטט( "לא יבוא עמוני בקהל 

ה'". 

ר' יהושע:      אך כיצד אני יכול לקבוע מי שכניי? הלא 

נפרצו הגבולות, התערבבו העמים, אז אל מי 

מכוונים אלו הפסוקים?

רבן גמליאל:   הרי כתוב וברור על פי הפסוקים כי ישיב אותם 

ה' אל אותם השטחים. 

ר' יהושע:       ואותה הבטחה קיבל ישראל, אך האם התגשמה? 

- אותך אני שואל!
)כל פעם שמישהו מהם מביע דעתו והיא נשמעת הגיונית 
החכמים נעמדים מאחורי גבו של הדובר כאומרים: אנחנו 
מסכימים איתך. לאחר שעוברים מאחד לשני, בסופו של 

דבר כולם נעמדים מאחורי ר' יהושע, ומושיטים יד לגר 

שיושב לצד רבן גמליאל. יהודה הגר קורן מאושר. החכמים 
)מלבד רבן גמליאל( מלווים את האורח החוצה בשירת 

"קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה", ורק רבן 
גמליאל נשאר יושב במקומו מהרהר בקול רם( 

רבן גמליאל:   אם כל החכמים נטו אחריו, סימן 

שהייתהאמת בדבריו,הגיע הזמן שאבין ואקבל 

שיש יותר מאמת אחת - תלוי איך בוחרים 

להסתכל... והישיבה? התמלאה עד אפס 

מקום, מאז הנשיא החדש מכהן, האם ייתכן 

כי מנעתי תורה מעם ישראל? ממ... נראה לי 

כי נהגתי עם רבי יהושע בנוקשות יתרה...                                                                                                                   

אז מן הראוי שלא אתעצל, אלך אליו מיד 

ואתנצל! )קם ועוזב את החדר(.

תמונה ג - חצר ביתו של רבי יהושע 
)ממוקם בצד שמאל של הבמה. רבן גמליאל מגיע לחצר ביתו של ר' יהושע. 

הבית דל מאוד ומפויח מבחוץ. מביט סביב המום ומופתע. לבסוף נוקש 
בדלת. ר' יהושע פותח הדלת, בגדיו מפויחים, מופתע לראות את רבן 

גמליאל. ר' יהושע יוצא אליו ומיד סוגר את הדלת אחריו(

רבן גמליאל:   רבי יהושע, שלום וברכה, )מודד אותו 

חות היא משלח ידך. במבטו( הן לא ידעתי שנּפָ

ר' יהושע:      )מגחך קמעה( מוזר הדבר ואפילו תמוה

שדבר פרנסת תלמידיך לך לא ידוע, אוי לו לדור 

שאתה מנהיגו, שאינך ער לרחשי לבו ומצבו. 

רבן גמליאל:  בעוונותיי הרבים פגעתי בך )מניח יד ימינו על הלב(. 

ועתה מבקש אני את סליחתך

)מושיט את יד ימינו לשלום. ר' יהושע מסב את ראשו 
הצידה ולא מושיט יד בחזרה(. 

רבן גמליאל:  לזכר אבא, עליו השלום )ידו עדיין מושטת(                                                                     

הושט לי יד ונתפייס עוד היום!

)ר' יהושע מושיט לו יד. שניהם מתחבקים וטופחים זה 
לזה על השכם. הם נפרדים בלחיצת יד ורבן גמליאל יוצא 

מחצרו של ר' יהושע. ר' יהושע הולך הלוך ושוב בחצרו 
ומהרהר בקול רם(

ר' יהושע:      הנשיא התנצל! ומאחר שנסלח, אין שום סיבה 

שיהיה עוד מודח. נפעיל קצת קשרים במקומות 

הנכונים, ֶשיחזור לתפקידו משכבר הימים.  

תמונה ד - בית הסנהדרין
)ר' יהושע נכנס אל החדר בו יושבים חבריו החכמים ולומדים. מתקרב 

אליהם ופותח בשיח(. 

ר' יהושע:      באתי לכאן ובפי בשורה )מסתודדים ביניהם(. 

ר' עקיבא:     )קם מכיסאו ומושיט יד לר' יהושע(

אם מַחלָת אתה על כבודָך, אין לנו אלא לחזק 

את ידָך.

תלמיד א:      אך כיצד נחזיר לנשיא את כיסאו,

כשנשיא אחר כבר יושב במקומו?

ר' עקיבא:      את אלעזר לא יהיה נעים לפנות,

כנאמר: "בקודש ניתן רק להעלות".

תלמיד ב:      דברים יפים, דברים יפים, אבל כיסא 

אחד לשני אנשים?!

הרי לא יהיה אפשר לקבל הכרעה

כששני נשיאים דעתם שונה!

ר' יהושע:      לכן יש צורך להחליט מיד

מי יחזיק את השרביט ביד?

)החכמים עומדים במרכז הבמה. משני צידי הבמה נכנסים 
ר' אלעזר בן עזריה ורבן גמליאל – נראה כמעמד של בית 

משפט, שכל דמות מסנגרת על עצמה, והחכמים באמצע 
מחליטים(

ר' אלעזר:      אמנם לא גדול אני - לא בחוכמה ולא 

בשנים, אך פתחתי את בית המדרש לכל 

האנשים. "ללמוד תורה כולם מוזמנים"! )קורא 

בקול רם( לא מפלה אני בין חכם יותר או פחות. 

אצלי - כולם מקבלים שוויון הזדמנויות!

רבן גמליאל:  אני שייך לשושלת נשיאים.

חשוב לי לפסוק הלכה אחידה לכל 

האנשים,לכן קורה שאני קצת שוכח 

שזה נכון להביע דעות שונות ולהתווכח.                                                                                                   

כן, נכון, הייתי קשה מדי עם רבי

יהושע:          כעסתי עליו שחשב אחרת ופגעתי בו - 

אבל התנצלתי!  ו... כן... סגרתי בפני הרבה 

אנשים שרצו ללמוד תורה את דלתות הישיבה - 

אבל - בסוף פתחתי! 

הבנתי שלהיות קשוב - זה נכון, חכם וחשוב!

)לאחר שכל דמות הציגה את עצמה החכמים יוצרים מעגל 
התדיינות ביניהם בפנטומימה בזמן שהמספר מדבר(.

מספר:          לאחר אינספור טיעונים ומחלוקות, אם להחזיר 

לרבן גמליאל את תפקידו או לאו נתנו לו 

הזדמנות לתקן את דרכיו. הרי כולנו יודעים 

שאנחנו לא מלאכים - כולנו טועים, ואם אלוהים 

סולח, אנחנו ודאי יכולים! קיבל רבי אלעזר שבת 

אחת לדרוש ורבן גמליאל קיבל שלוש.

)בזמן הזה עונדים החכמים שרשרת עם מדלייה לכל אחת 
מהדמויות. לרבן גמליאל מופיע על המדליה המספר 3 

ולר' אלעזר בן עזריה המספר 1(                                                                                                             

ומדוע נשאר רבי אלעזר בתמונה, אתם שואלים? 

להזכיר לרבן גמליאל את הדברים החשובים!

)ר' אלעזר בן עזריה ורבן גמליאל מביטים זה על זה קצת 
מאוכזבים אבל אט אט מתפשט חיוך השלמה על פניהם. 

הם מתקרבים זה לזה ולוחצים ידיים(. 

כל השחקנים עולים על הבמה ושרים ביחד את השיר 
"יותר" )מאת גפן וקלפטר, על פי ביצועו של אבישי רוזן(. 

      סוף

מקום 3פרס היצירה ע"ש מרווין ריינשטיין לשנת תשע"ח
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אביב בורנשטיין, איש הייטק בעבר 
שלומד באורנים בתוכנית M.Teach ־ 

תעודת הוראה במקצוע האזרחות.

/

אורטל הרציג, מחיפה. סטודנטית 
שנה ג' בחוג לחינוך מיוחד וספרות. 

כותבת שירים.

/

אילת אטינגר, מרצה לספרות עברית 
של ימי-הביניים. מלמדת בחוג לספרות 
באורנים ובתכנית להוראת מדעי הרוח 
והאמנויות בגישה רב-תחומית בתואר 

השני. מרכזת לימודי 'תרבות ודעת'.

/

איריס ברנע, אמנית, בוגרת תואר 
שני במסלול אמן-מורה. בוגרת המכון 

לאמנות באורנים והמרכז האקדמי 
ויצ"ו חיפה במחלקה לצילום. מרכזת 

מגמת אמנות וצילום בתיכון גאון 
הירדן דרכא. 

/

איריס לוי, מחנכת ומרכזת לימודי 
יהדות בבית ספר לחינוך מיוחד לילדים 

בסיכון, לומדת באורנים לתואר שני 
בהוראה רב-תחומית במדעי הרוח.

איתי דקל, סיים תואר ראשון באמנות 
באיטליה, כיום סטודנט לתואר שני 

במסלולים M.Teach ואמן-מורה 
במכללת אורנים. 

/

איתמר פרנס, צייר, מורה ומחנך, בוגר 
בהצטיינות במכון לאמנות באורנים 

.)2011(

/

אלי שמיר, אמן ומרצה בכיר 
באקדמיה בצלאל ובאורנים. מצייר 

בסטודיו בכפר יהושע.

/

אלכס פולישוק, מרצה בטכניון 
ובמכללת אורנים בפקולטה לחינוך, 

בביה"ס הבינלאומי ובמרכז למחוננים 
ומצטיינים. 

/

אמיר שלומיאן, יליד 1970, מוזיקאי 
יוצר ומחנך. פעיל בחינוך הדו לשוני 

ובחינוך וולדורף. סטודנט שנה 
ראשונה באורנים בחוג לערבית ובחוג 

להיסטוריה. 

אסתר יוסופוב, מתגוררת באלון 
הגליל. לאחר שלמדה הסבת אקדמאים 
להוראת מתמטיקה לומדת לתואר שני 

באורנים הוראת מדעי הרוח בגישה 
רב-תחומית. 

/

ביל פרידמן, פרופסור אמריטוס 
לספרות אנגלית באוניברסיטת חיפה. 

פרסם ספרי שירה ועיון. ספר שיריו ״דברים 
אחרונים ואחר כך״ בתרגום חגי רוגני 

עומד לצאת לאור בהוצאת קשב לשירה.

/

גילי בראל, מתגוררת בהוד השרון, 
מורה ומרצה בתחום החקלאות והגינון. 

לומדת באורנים בחוג לייעוץ חינוכי.

/

גפן שטרן, יוצרת רב-תחומית, בוגרת 
המכון לאמנות באורנים )2016(, זוכת 

פרס ציון לשבח בתערוכת הבוגרים. 
עוסקת בהוראת האמנות בבית חינוך 

אופק.

/

דליה מאירי, פסלת, מתגוררת ויוצרת 
בגליל. הקימה פסלים סביבתיים בארץ 

ובעולם, מרצה בכירה במכון לאמנות 
באורנים.

אינדקס יוצרים

הילה בן ארי, אמנית רב-תחומית. עורכת-
שותפה של 'קו נטוי' גיליון 18. רכזת ומרצה 
במסלול אמן-מורה ומלמדת במכון לאמנות 

באורנים, במחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית 
בבצלאל ובבית ספר 'בסיס' לאמנות. 

/

ח'אלד זירעיני, מורה וסגן מנהל בית 
הספר יסודי "א" בטורעאן. דוקטורנט 
לספרות עברית באוניברסיטת חיפה.

/

חגי רוגני, עורך שותף של קו נטוי. מלמד 
באורנים ספרות, לשון ועריכה לשונית. 

 
/

חגית פולק, ביבליותרפיסטית, מטפלת 
ומדריכה מטפלים. מרצה באורנים במסלול 
היסודי ובתואר השני לגיל הרך. מתגוררת 

בקרית טבעון.

/

חובב רשלבך, אמן רב-תחומי, מלמד 
במכון לאמנות באורנים. כותב דוקטורט 
באוניברסיטת בר-אילן אודות ההיבטים 

הביקורתיים והפרשניים לגבי תימת הסגנון 
בהגותו של האנס גאורג גאדמר. 

חן עין–הבר, סטודנטית באורנים להוראה 
במסלול הסבה אקדמאית. מורה בפועל 

בתיכון דמוקרטי. מלמדת ומלווה דרך 
התמקדות ויוגה. 

/

יהודית לויזון, ביבליותרפיסטית 
ואנליטיקאית יונגיאנית. עורכת ומגישה 
תוכנית אישית "לחשוב באמצעות הלב" 

ברדיו אורנים.
 

/

יהושע סֹוּבֹול, מחזאי, במאי וסופר ישראלי.

/

יוחאי אברהמי, אמן ומרצה לאמנות. בין 
השנים 2017-2014 ניהל את המכון והחוג 

לאמנות במכללת אורנים. משנת 2013 מרכז 
את השלוחה החרדית של המחלקה לאמנות 

בבצלאל. 
 

/

ינאי קלנר, אמן ומורה, גר בחיפה, בוגר 
ומרצה במכון לאמנות באורנים.

 
/

יעל אורן–סופר, אמנית, בוגרת תואר 
שני בחוג לתולדות האמנות ולאוצרות 

באוניברסיטת חיפה )2016(, בוגרת המכון 
לאמנות באורנים )2014( ומלמדת בלימודי 

החוץ של המכון ובתיכון האנתרופוסופי שקד.

/

לי אורפז, אמנית ומרצה במכון לאמנות 
באורנים ובבצלאל. עוסקת בצילום ובווידאו-
ארט. בוגרת בצלאל בתכנית M.F.Aו)2007( 

ותואר ראשון במחלקה לצילום B.F.Aו)2003(. 
 

/

לילה נאבולסי, סטודנטית שנה ב' 
לאזרחות ולספרות עברית וכללית, מכללת 

אורנים.

/

מאהר ח'דר, מורה לעברית ומחבר ספרי 
לימוד לבתי ספר הערביים. לימד באורנים 

דידקטיקה של הוראת העברית והיה מלווה 
דידקטי.

/

מור גל, יוצרת רב-תחומית, סטודנטית 
שנה ד' במכון לאמנות באורנים. מלמדת 

במסגרות שונות בחינוך החברתי דרך טבע, 
מחנאות ואמנות. 
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מור רימר, חיה ויוצרת בחיפה, סטודנטית 
שנה ב' במכון לאמנות באורנים, בוגרת סמינר 

"דרך האמנות" בהרדוף.

/

מיכל קראוז, סטודנטית שנה ב' לחינוך 
מיוחד ולספרות., מכללת אורנים.

/

מיכל שכנאי יעקבי, אמנית, מורה ואוצרת 
בגלריה לאמנות, מרכז ההנצחה, טבעון. 

 )B.Ed( בוגרת המכון לאמנות באורנים
ומסלול אמן-מורה, התכנית הרב-תחומית 
במדעי הרוח והאמנויות )M.Ed( באורנים.

/

מריה סאלח מחאמיד, אמנית, מתגוררת 
באום אל פחם. בוגרת המכון לאמנות 

וסטודנטית לתואר שני במסלול אמן-מורה 
בתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח והאמניות 

באורנים.

/

משה ב. יצחקי, משורר, פרופסור לספרות, 
דיקן הפקולטה ללימודים מתקדמים 

באורנים. פרסם עד כה שבעה ספרי שירה 
ואת הספר ״שפל החושים״, תרגומי שירה 
מאת המשוררת הרומנייה אנה בלנדיאנה. 

מייסד קו נטוי ועורכו הראשון יחד עם עידית 
לבבי גבאי.

 

נופר לוי, גרה בחיפה, סטודנטית שנה ג' 
במכון לאמנות באורנים, ציירת ורשמת.

/

נירוואנה דבאח, אמנית, בוגרת המכון 
לאמנות באורנים )2017(.

/

נעמה לוי, סטודנטית שנה א' במכללת 
אורנים, לומדת ספרות וגיאוגרפיה 

לעל-יסודי.

/

סופיה קליוקין, בוגרת תואר ראשון בחינוך 
יסודי, ספרות ותיאטרון במכללת אורנים. 

לומדת לתואר שני באורנים במסלול הוראה 
רב-תחומית במדעי הרוח.

/

סיגל אריה, יוצרת וחוקרת בין-תחומית. 
בוגרת תואר ראשון )B.Sc( בביוטכנולוגיה 
ומדעי הסביבה, מכללת תל חי ותואר שני 

)M.Ed( במסלול לתזה בתכנית הרב-תחומית 
במדעי הרוח והאמנויות באורנים. עוזרת 

הוראה במסלול אמן-מורה בתואר שני 
וביחידה לנוער שוחר מדע, מכללת אורנים.

/

סיגל בן–דוד, אמנית, בעלת תואר שני 
במסלול אמן-מורה )M.Ed(, התכנית הרב- 
תחומית במדעי הרוח והאמנויות באורנים, 

ותואר ראשון )B.F.A( מבצלאל. 

/

סלאם מוניר דיאב, אוצר וחבר פעיל 
באגודת האמנים הערבים "איבדאע", בוגר 
תואר ראשון באמנות ותואר שני בהוראה 

רב-תחומית באורנים.

/

עולא זירעיני, מורה בבית ספר יסודי "א" 
בטורעאן. שנת השלמה באורנים לקראת 

לימודי תואר שני במסלול אמן-מורה. 

/

עידית לבבי גבאי, אמנית, מייסדת כתב 
העת קו נטוי יחד עם משה ב. יצחקי ועורכת-

עמיתה של גיליונות 17-1. מורה לאמנות 
באורנים בשנים 2017-1986.

/

עמוס צחר, איש חינוך וולדורף )חינוך 
אנתרופוסופי(. תלמיד החוג הרב-תחומי 

למדעי הרוח של התואר השני באורנים.
 

ענבר לבקוביץ, פסיכותרפיסטית ומנחת 
קבוצות, עם התמחות בגרונטולוגיה ובעבודה 
סוציאלית. מרצה בפקולטה לרפואה, הטכניון 

ובפקולטה ללימודים מתקדמים באורנים.

/

פיירוז מחאמיד, כותבת שירה ומציירת, 
 B.Ed ,תושבת אום אל-פחם. בוגרת אורנים

באמנות ו-M.Ed בהוראה רב-תחומית. 

/

ראובן שהם, פרופסור אמריטוס, חוקר. 
לימד בחוגים לספרות עברית והשוואתית 

באורנים ובאוניברסיטת חיפה. פרסם עשרות 
מאמרים ושמונה ספרים שעניינם חקר 

השירה העברית החדשה.

/

ראויה זידאן, אמנית, בוגרת המכון לאמנות 
במכללת אורנים )2017(, מורה לאמנות בבתי 

ספר לחינוך מיוחד.

/

רותי הלביץ כהן, אמנית ומרצה לאמנות 
במכללת אורנים ובמדרשה לאמנות בבית 

ברל.

/

רותם רובינזון, יוצרת, סטודנטית לספרות 
ומקרא לבית הספר היסודי באורנים. 

שחר ויצמן, זואו-תרפיסט, מחנך ומנכ"ל 
"קשרים", רשת קליניקות להדרכת הורים. 

סטודנט לתואר ראשון בהוראת המדעים 
בתכנית למורים חרדים במכללת אורנים.

/

שיר שבת ספיר, מתגוררת בקבוצת כנרת. 
עוסקת בחינוך. משתתפת באורנים בתוכנית 

להכשרת מנהלים של מכון אבני ראשה.

/

שלמה אביו, נולד בתורכיה, חי בגעש. 
פרסם שני ספרים בפרוזה ועשרה בשירה, 

וכתריסר ספרי שירת עולם בתרגומו 
מספרדית, קאטאלאנית ותורכית.

/

שרון עמר, יוצרת רב-תחומית, בוגרת החוג 
לספרות ורב-תחומי, מסיימת תואר שני 

בהוראה רב-תחומית בתזה בנושא שירה 
והגירה. עובדת בפרויקט מיכא"ל במרכז 

קשת אורנים.

/

תמר צדוק, אמנית-מורה, בוגרת המסלול 
לאמנות במכללת אמונה, סטודנטית בתכנית 

הרב-תחומית למדעי הרוח והאמנויות, 
אורנים. 
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