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/ עידית לבבי גבאי י  גנ רו חגי 

קו העורכים

'קו נטוי', שזה הגיליון הארבעה־עשר שלו, אינו כתב־עת של עורכיו אלא 

של משתתפיו. עם זאת לנו, כעורכים, יש קו משלנו. אנחנו יודעים מה 

אנחנו מבקשים. אנחנו מבקשים, בין השאר, לתת ביטוי לרוח האדם 

החופשית, ובמיוחד בזמנים אלו, כשיש מי שרוצים לדכאה ולהשתיק את 

קולותיה. אנחנו מבקשים לחזק את דרך הרוח, בימים שבמערכת החינוך 

הולכים הלימודים ההומניסטיים ונדחקים לקרן זווית ולימודי האמנות על 

תחומיהם השונים נעלמים מסביבות הלימוד וההתחנכות. אנחנו מבקשים 

לראות אנשי רוח, אנשי חינוך, יוצרים ואמנים מעורבים בחיי הקהילות 

שלהם, בפריפריה כמו במרכז, בכל זמן ובכל מקום.

כתב העת 'קו נטוי' נועד בראש ובראשונה לתת במה לאנשי מכללת 

אורנים באשר הם: סטודנטים ומרצים, אנשי הנהלה ומנהלה, עובדים. 

ללא היררכיה ביניהם. חלקם מוכרים ומוערכים, וכבר פרסמו ומפרסמים 

בבמות שונות, אך חלקם � זו להם הזדמנות ראשונה, גישוש מהסס: 

"זה השיר הראשון שאני כותבת...", או "יש לי במגירה כמה סיפורים. 

אני לא יודע אם הם שווים משהו". אנו מבקשים את האיכות ותרים 

אחריה, אך אם בחרנו בכל זאת להשאיר שיר, סיפור או יצירה ויזואלית 

שיש בהם מעט טעם ראשוני, בוסרי, הרי זה משום שהבחנו באיכויות 

מיוחדות הקיימות בהם ומבצבצות מתוכם. שכן רצוננו הוא גם לעודד 

את המגששים, למצוא ולחזק את כוחות הביטוי המפכים במגירותיהם 

ובמרתפי הנפש הנסתרים. שפע היצירות המגיעות אלינו מפתיע אותנו 

תמיד: בתכנים, בתעוזת החשיפה, באיכות. ורק לאחר שהצטברו כל 

אלה על שולחננו מתגלה הקו לנגד עינינו. ובכל פעם הוא אחר. הפעם 

לפנינו מעגל של חיים: ילדות, נעורים, אהבה, בגרות, הורות, זקנה... לא 

אחת אנחנו מגלים ביצירות שלפנינו מבט אמיץ מאוד של אדם בעצמו, 

בתשוקותיו, בחולשותיו, בפחדיו, בזיכרונות עדינים ומלטפים, בזיכרונות 

מסויטים, בחשבונות אישיים, באימת האי־שפיות המרחפת, במגעו של 

המוות. ואף זאת: ביטוי לאכפתיות כלפי המציאות הסובבת, למעורבות 

חברתית ופוליטית ולנטילת אחריות. 
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רֹון ִפיָרה שֶׁל יֹום ַהִזּכָּ שְַׁמַעת ַהְצּ שֶׁנִּ כְּ

ִביִאים ִית ֵמְרחֹוב ַהנְּ ָצן ֲחַסר ַהבַּ בְּ ַהקַּ

מֹו ֶצ'לֹו ָקם ְועֹוֵמד ָזקּוף כְּ

ִוים: ישֶׁהּו סֹוף סֹוף ָנַתן לֹו תָּ שֶׁמִּ

ּקֹות ְמַהְדֲהדֹות  י דַּ ְלֶמשְֶׁך שְׁתֵּ

ם, ֵיׁש לֹו ָמקֹום  לָּ הּוא ֶאָחד ִמכֻּ

ָאְבָדן  ֵיׁש לֹו ֶחֶדר בָּ

י. ֻאמִּ ַהלְּ

גלוברמן יעל 

צפירה  ַבּ הומלס 

במדור מיוחד הסוגר גיליון זה אנו מארחים את תנועת 'תרבות', 

שעם נציגות ונציגים שלה נפגשנו בחודש פברואר בעיר עפולה למפגש 

של היכרות ושיח, וריאיון שקיימנו ִאתם תופס בו מקום נרחב. מדובר 

בתנועה חדשה של אמנים צעירים המאמינים באמנות על תחומיה 

השונים ככלי מחולל שינוי חברתי־תרבותי. דרך ההגשמה של חבריה היא 

באמצעות התיישבות שיתופית ביישובים ובשכונות בפריפריה במטרה 

להשתלב בהם לטווח ארוך ולחולל בהם תהליכים של הבניית קהילה 

באמצעות יצירת מוקדי פעילות תרבותית־אמנותית. בריאיון זה אפשר 

להתוודע לחזונם הייחודי, וללמוד על רעיונותיהם, על רצונם להציג 

שאלות חדשות בדבר מקומו ותפקידו של האמן בקהילה ובחברה, על 

מקורות ההשראה שלהם ועל אלה ממפעלותיהם שכבר החלו להתממש 

במציאות המתהווה. מעניין לשמוע גם את דעתם על ה'אקדמיה' ועל כך 

שאין הם מוצאים בה עדיין את מודל הלימוד המתאים לדרכם. נודה על 

האמת � התרגשנו לפגוש את האמנים הצעירים הללו, הפועלים בתוך 

מציאות החיים הנאנקת, הישירה, כשהם נחושים לעורר מחדש את ערכי 

השותפות והאחריות ההדדית ולחולל שינוי תרבותי משמעותי בחברה 

בישראל. אנו מקווים שמפגש זה הוא ראשיתו של קשר מתמשך שיש בו 

אפשרות לתרומה הדדית ולשיתוף ערכי.

הקו נטוי אפוא על פני גשרים וקשרים, נסתרים וגלויים, בין־דוריים 

ובין־תחומיים, בין מראות וקולות העולים בתוך קהילת אורנים על אנשיה 

ורבדיה המגוונים, ובין צלילים חדשים ורעננים המהדהדים בחברה 

הישראלית ומעוררים תקווה לשינוי.
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ִדְמּדּוֵמי ֱהיֹות  ִיל, בְּ ֵמֲאֵפַלת ַהלַּ

ְלֵעת ַעְפַעף רֹוֵטט 

ן נֵּ ֶרץ רּוַח � ַצר ּוִמְסתַּ פֶּ

ּיֹות ֵיׁשּות: ַתשְׁתִּ ְמַחְלֵחל בְּ

ְקִרירּות ַוֲעָרֶפל מּוָחׁש 

ִפיסֹות עֹוָלם שִּׁנּוי תְּ

ַמֵהר, ִמְזָודֹות ְלַהְטָעַנת ָהֶרֶכב. 

ֶרַקע, ְוֶסלֹוֵטְיּפ פּוצֹות עֹוָלם בָּ תְּ

ר � שֶֹּׁלא ִנכָּ

ֶרת  יִקים ֻמְסתֶּ ַהֲעָמַסת תִּ

ֶפׁש ְתנּוָעה. ִאי־שְִׁויֹון ַהנֶּ בִּ

ָשׂח: ֵלְך ָקִדיָמה ְוָאחֹוָרה.

ה, שִּׁוּוי מֹוָפע נֹוָסף ְוִהנֵּ

ְתָחם 'שָׁם...' מֹוִליְך ָהרּוַח ֶאל ֵמֵעֶבר ַלמִּ

ִמיר ב, שֵָׁלו, תָּ ״ל ִנצָּ שָׁם ָהָרַמְטכָּ

ִניַסת  ן ֶאל ּתֹוְך כְּ ּוְבָידֹו הּוא ְמַסמֵּ

ית  ְחתִּ תַּ ה, בַּ ְדֵרגֹות ְלַמטָּ ִמְקָלט. ּוִבְקֵצה ַהמַּ

ַצְלֵאל ְמנֹוָרה � מֹוֵפת שֶׁל בֶּ

ְפּתֹור ָוֶפַרח, ֵסֶמל  כַּ

אֹור. לּום כְּ ֲעֶנה, גָּ שָׁם ִנְמָצא ַהמַּ

*

ֶדם  ל ַהְזַּמן, ִמקֹּ ֶרַבע ַמְעגַּ

ְיָלה ֲחִצי ַהלַּ בַּ

ַעת ֶמְחָקר ִנְבֶחֶנת ׁשּוב ַהָצּ

ז, ֶהָעָרה ַמְנָחה:  ֶמְרכָּ ׁשּוֶליָה, כְּ בְּ

י ַהשְָׁערֹוֶתיָך  אן ּדֹוֶמה שֶׁשְּׁתֵּ כָּ

ִהְתּבֹוְננּות ַמהּות 'ִסְגנֹון' כְּ

ֵהן ַאְך ְמַעט, ַלּפֹוֶטְנְצָיאל

שְֹׁלשֶׁת ִרְבֵעי ַהּיֹום, ֵמָאז

ת ַה'ֲהָדָתה׳ ָׂגִתי ַעל ִסבַּ ַהשָּ

ִתית' ּתֹוָצר  ֶפֶרץ 'עֹוְררּות דָּ רֹוֶאה בְּ

ִעים ְורּוַח. שֶׁל שֶֶׁבר ַמדָּ

יכֹוטֹוִמית: ְרּבּות׳ ו׳ֶטַבע׳ דִּ ִפיַסת ׳תַּ ׁשֹוֵלל תְּ

ְבֵרי הֹוֶגה 'ֵיׁשּות׳ � ֻמְטֵעית. ֲהָבַנת דִּ כַּ

ֶבר ַהֲחלֹום ַהּמֹוֶדְרִניְסִטי:  מֹוִסיף שֶׁשֶּׁ

ֵפשֶׁר ַעז ּלּותֹו כְּ ִליל, שֶׁדַּ ים דָּ ַאְרִכיב ִמלִּ

ָעָנן ָנמֹוג שֶׁל 'ֶהָעָזה ָלַדַעת'

ר. יָטִליְזם ְמַבדֵּ ַאֲחִריתֹו � ָקפִּ

ֶרַבע חֹות כְּ ְיָמָמה ֵמָאז, פָּ

רֹון  ַאְטרֹון ְוֶטֶקס ִזכָּ ֶקשֶׁת ַאְמִפי־תֵּ

ים, שִׁיִרים ּוְנִגיָנה ּפֹוַלַחת ִמלִּ

ָבִרים ְלֵזֶכר ַמֲעֶשׂה שֶׁל ֶרַצח דְּ

ְמשָָׁלה...'׳ ַדל־ָיּה ְוַעד ְל׳'רֹאׁש ַהמֶּ ֵמִחּסּול גְּ

ִנּסּוִחים, שִׁיָרה ּוְצִליל ֻמְקָלט.

ל  ט: "ֵריק כֹּ ְוֵרִעי ָאָסף סֹוֵפק ַמבָּ

ֱאַמר", ָידּוַע � ַעד ָעָפר שֶׁנֶּ

שָׁה..." ֲאִני אֹוֵמר "ֲאָבל ַהַהְרגָּ

ה � ְוֶרֶטט קֹול ֶנְכדָּ

ה ֶאת מֹות ָסָבּה �  ַבכָּ ַהמְּ

רֹון ֶעֶצב ִזכָּ ה בְּ ַמכֶּ

רֹון. ְמַעת ֻעְמֵקי גָּ ַמְחִניק דִּ

ם ּוְלִסּיּום, ִהְמהּום ִצּבּור ֻמְסכָּ

ד כֹוַח ְמַלכֵּ � ִהְמנֹון כְּ

*

ַיַחס  צּוָרָתּה � כְּ נֹוָרה בְּ ּוֵפשֶׁר ַהמְּ

ָלל: ָרֶטיָה ִלְנִציגּות ַהכְּ ָרֵטי פְּ ין פְּ בֵּ

יָה ין רֹאשָּׁה ַלֲאַגפֶּ בֵּ

חובב רשלבך

ממשות האור
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ּה ִלְפזּורֹוֶתיָה ין ִלבָּ בֵּ

ַעל ין ֶחְציֹון ֻמשְָׁלם ִלְנִציגֹו ִממַּ בֵּ

ֵלָאה ר מּוָחׁש ְלִתְקָותֹו ַהמְּ ין ַמשְׁבֵּ בֵּ

פּוס ַלֲהָוָיה רֹוֶחשֶׁת ין ָעָבר תָּ בֵּ

ם ְלַהְסָמָנה רֹוֶטֶטת ין ִסּמּול ֻמְסכָּ בֵּ

ין ִאּיּום ּגֹוֵרף ִלְרִגיָעה חֹוֶלֶמת בֵּ

ין שִּׁקּום ֲחלֹום ְלֵפרּוקֹו ַלֲחָלָקיו בֵּ

ׁש  ׁש ֶאָחד � שַׁמָּ ים ָלרּוַח ּוַממָּ שִׁשָּׁה ִקנִּ

ָלל, עֹוֵמד ִנשָּׂא ֵמָעל  ב, שַָׁרת ַהכְּ לֵּ ב בַּ ִנָצּ

ֶחְציֹון ֻמשְָׁלם ּיּותֹו שֶׁל ֵסֶמל בְּ ַקשְׁתִּ

ֶלא שְֵׁלמּותֹו  שֶׁפֶּ

ל ֵאיָבָריו ֶטֶרם אֹור, ּגֹוֵבר ַעל ַסְך כָּ בְּ

ַמת ֲחִצי ִעּגּול ְואֹור ְמנֹוָרה � בָּ

ֶיְקט׳: ל ּגֹוְרֶמיָה ִהיא שְֵׁלמּות ׳אֹובְּ יֹוֵתר ִמכָּ

א־הֹוֵלְך  רּוַח בָּ ֲהָבָנה שֶׁל 'ּגּוף׳ ְו'ֶנֶפש׳ כְּ בַּ

� ֶנְחֶשֶׂפת ּתֹוַדַעת נֹוֵשׂא

� ֶנְחֶשֶׂפת מּוָדעּות 'ַעְצִמי'

כֹשֶׁר ֱאנֹושִׁי, ַמְחשֶֶׁבת 'ַעל־אֹודֹות׳, כְּ

יִחיָדה ִנְכֶסֶפת רֹון כִּ כָּ ִסיס ַהזִּ � בְּ

ת ָעִתיד  ֲאֻלמַּ � ְיסֹוד ִסּפּור כַּ

מֹו ִסְגנֹון ִהיא:  נֹוָרה — כְּ ַהְמּ

� אֹות ִנשָּׂא ֵמַעל ִלְזַמן ְוחֶֹמר

ּבּור ל ֵעדּות ָלּה ִהיא דִּ ׁשּות שֶׁכָּ � ַממָּ

ן שְֶּׁמקֹורֹו ָחבּוי ָלַעד � ְמַסמֵּ

מֹוָפָעיו ׁש ָרׁשּום בְּ � ֶהְבֵלַח ֶנֱחָלם, ַממָּ

, צילום6/11/13  2011 פמוט,  ר,  גלעד אופי



1617

ה שֶׁל ָהֱאֶמת, ד ַהזֶּ ֶאת ַהצַּ

ִני, ֹלא ּתּוַכל ִלְראֹות, בְּ

ֻחּלֹות ֶמֶלְך ֵעיֶניָך ַהכְּ

את, ַסמֵּ עּוִרים ַהמְּ ֶאֶרץ ַהנְּ בְּ

ל ִמְתּפֹוֵרר, שֶַׁהכֹּ

ַמִים ָהֲאִדישִׁים ַחת ַהשָּׁ תַּ

ְלַחּפּות ּוְלַאשְָׁמה

ֵחל ַלֲעׂשֹות ֶטֶרם תָּ בְּ

ב אֹו שֶׁל ָהרֹאׁש, ֶמֱחָוה ַאַחת שֶׁל ַהלֵּ

ז ץ ְוִנתָּ וֵּ ִמְתכַּ

ֶלת ְפתֶּ ֶאל ּתֹוְך ָהֲאֵפָלה ַהנִּ

ִתים. ֲאַבק ַהמֵּ כַּ

ָרִכים י דְּ טֹוב ְוַרע, שְׁתֵּ

ָלחּוג ְסִביב מֹוְתָך

ק, ַרסֵּ ַעל ַסף ַהיָּם ַהמְּ

ִרים, יִָּמים ָהִעוְּ ָך בַּ ֶמֶלְך ִלבְּ

ְנשִׁיָפה, ּפֹוְרִחים כִּ

י ָך ְוַדְרכִּ ְרכְּ יָבָבה דַּ חֹוְלִפים בִּ

ֵני ָהָאָדם ל בְּ ְוֶדֶרְך ִנשְׁמֹות כָּ

ה ְוָהֲאֵפָלה  ֶאל ּתֹוְך ָהֲאֵפָלה ַהַחפָּ

ָהֲאשֵָׁמה, ְוֶאל ּתֹוְך 

ֶות ָהַרע, ְוָאז ֶות ַהּטֹוב, ְוַהמָּ ַהמָּ

יְּסֹוד ָהַאֲחרֹון בַּ

ַדם ַהּכֹוָכִבים, ָטִסים כְּ

ִדְמעֹות ַהשֶֶּׁמׁש, כְּ

ה ֵרַח, ַאשְׁפָּ ֶזַרע ַהיָּ כְּ

עֹוֶפֶפת ִליָצה ַהמְּ ְוֵאׁש, ַהמְּ

שֶׁל ַהשַָּׁמִים, ֶמֶלְך שֵׁׁש שְׁנֹוֶתיָך.

שְָׁאָלה ַהְזּדֹוִנית, ְוַהמִּ

ֶרְך ֵראשִׁיָתם שֶׁל ְצָמִחים דֶּ

ְוַחּיֹות ְוִצּפֹוִרים,

ַמִים ְואֹור, ֶאֶרץ ְושַָׁמִים,

נּוַע, ֶטֶרם תָּ ֻמשְֶׁלֶכת בְּ

יָך, ְוָכל ַמֲעֶשׂיָך ּוִמלֶּ

ם שֶֶׁקר, ם ֱאֶמת, גַּ גַּ

ַאֲהָבה ֹלא ׁשֹוֶפֶטת. ֵמִתים בְּ

דילן תומס

את הצד הזה של האמת

ן ַאלי ללּו

רוגני מאנגלית: חגי 

, בנם הבכור של דילן  ן לואלי

.1939 נולד ב- ן תומס,  וקייטלי
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ֲעָנִנים ֲהֵיׁש לֹוַמר � ֵאִלים חֹוְבִטים בָּ

ָלם,  עֹוד ָהֲעָנִנים שֶַׁרַעם ִקלְּ בְּ

ְנהֹם ֶמֶזג ָהֲאִויר? ִחים בִּ ִמְתַיְפּ

ם? ְנתָּ תָּ ים ַעל כֻּ סִּ ַהִאם ְקשָׁתֹות ִיְהיּו פַּ

ֵתְך ָמָטר ֵהיָכן ֵהם ָהֵאִלים? ִהנָּ בְּ

ּנֹות  ְזְלֵפי גִּ ֲהֵיׁש לֹוַמר שֵֶׁהם ִממַּ

יזּו ַמִים, אֹו ַיְפִריחּו שְִׁטפֹונֹות? ַיתִּ

ב ֶונּוס,  ֲהֵיׁש לֹוַמר שֶׁ, ַאגַּ

י ֵאָלה ְקשִׁישָׁה ְצמּוִקים ּוְנקּוִבים, דֵּ דַּ

אֹוֶמֶנת? י כְּ ְיָלה ָהָרטֹב ּגֹוֵער בִּ ַהלַּ

ֵיׁש לֹוַמר שֶָׁהֵאִלים ֵהם ֶאֶבן.

ַפֲעמֹון?  תֹף, ָחָצץ � בְּ ה בְּ ַהִאם ֶסַלע נֹוֵפל ַמכֶּ

רּו ָהִניחּו ָלֲאָבִנים שֶׁיְַּדבְּ

ל ָלׁשֹון. ְלׁשֹונֹות ַהּדֹוְברֹות כָּ בִּ

ֶרשֶׁת  רֹות בָּ ְקָרא ְלֵסֶדר ֵהִטיל ַהְגדָּ ִמּׁשּום שֶׁנִּ

ֶקר ָחָדׁש  ְיָלה ִהְתחֹוֵלל ָצֳהֵרי בֹּ ַהּיֹום ִהְפִסיק ַהלַּ

ִלי ֶחֶבל ַטּבּור  ִלי ִזְקָנה בְּ בְּ

ְלֹלא ֶחֶסד, ְלֹלא ַרֲחִמים

ָלֵכן ָהָיה ּבֹוֵרא עֹוָלמֹות ּוַמְחִריָבם 

ִמְבֲחֵני ֶהֶרס ֶחֶדר ַהשָּׁקּוף בְּ בַּ

ָהֵרי ָהֲאָרַרט ׁשֹוֵטף ּוַמְתִחיל ֵמָחָדׁש בְּ

ָחׁש  ָלֵכן ִנְזַקק ְלִסְטָרא ַאְחָרא, ְלָכאֹוס, ַלנָּ

שֶׁת, ְלָכל ַמה שֶָּׁחׁש ְללֹוִגיָקה ְצרּוָדה, ְלמּוִזיָקה ִעקֶּ

ֵסֶתר ִנּסּוַח ֵמָחָדׁש  ה עֹוָנה בְּ ָישַׁב שָָׁנה ִנסָּ

אֶֹפל ַיֲהֹלְך, ֶקֶטב ָיׁשּוד ָצֳהַרִים ֶבר בָּ דֶּ

ָכל יֹום? ה זֹוֵעם בְּ ֶאל ִמי ַאתָּ

ִעיל ְכַנף ַהמְּ חֹוֵתְך בִּ

ָבר ְלַקאְרָמה, ְלעֹוֵרק ַהשֵָּׁנה ֲעזֹב ֶאת ַהדָּ

ָכל יֹום ְוֵאל זֹוֵעם בְּ

יהלוםדילן תומס ן  אורו

יוםהיש לומר אלים חובטים בעננים זועם בכל  ואל 

י גנ רו מאנגלית: חגי 
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אני נמצא באיזשהו מקום. באיזשהו צומת. זה קצת מלחיץ לעמוד בצומת. 

כמו להיתקע עם המכונית כשהתנועה זורמת. הרכב שלי נתקע ואני מדליק 

ארבעה מהבהבים, יוצא מהמכונית, פותח את מכסה המנוע כאילו יש באמת 

מה לעשות, כאילו אני יודע מה לעשות, ומתבונן. עצם העובדה שמכסה 

המנוע פתוח מאותת לנהגים האחרים שיש לי בעיה. חלקם לא רואים את זה 

ומצפצפים כמו מטורפים. האחרים מביטים בי במבט כזה של "איך לא הייתי 

רוצה להיות במקומך עכשיו". אלה שצפצפו כמטורפים עוברים עם מבט מלא 

זעם של "איך העזת בחוצפתך להאט אותי במסלול ההתקדמות שלי". יש גם 

אלה שמשתנה להם המבט מזעם להבנה. שפתאום הם תופסים שאף אחד לא 

עשה להם משהו בכוונה. אולי הם נזכרים שפעם משהו דומה קרה גם להם. 

נוצרת הזדהות. 

אני אין לי מכונית בכלל. מכרתי אותה לפני יותר משנה לאיזה בחור 

מאילת. בכלל ויתרתי על הרבה נכסים: אין לי טלוויזיה או ממיר כבלים, 

אין לי מיטה או ארון בגדים גדול. אין לי מקרר או קרטונים מלאים בחפצים 

אישיים. לפחות על הצומת של מה לשמור או מה לזרוק ויתרתי. ולמרות 

הכול אני עדיין עומד בצומת. 

יש משהו שמעלה חרדה כשעומדים תקועים. זה כמו אחד ממשחקי 

המחשב האלו, שיש לך כמה כיוונים ללכת בהם ובכל דרך שתבחר מחכים 

לך הרפתקה אחרת, אתגרים שונים לעבור ודמויות מסוימות לפגוש. גם 

התגמול יהיה שונה בכל אחת מהדרכים. מה שהייתי עושה במצב כזה היה 

לשמור את המשחק ואז לשחק בכל אחת מהאפשרויות ולראות מה הכי 

טוב או הכי מסוכן או באיזו דרך מסתתרים הכי הרבה בונוסים. אבל בחיים 

זה קצת יותר מורכב. בחיים אני נאלץ לבחור כל הזמן, ורק בדרך אחת. אי 

אפשר לחזור אחורה. נכון, אפשר לתקן ויש הרבה צ'אנסים לכל אחד אבל, 

רק המחשבה הזאת של אולי לא אבחר נכון, שמא המסלול השני היה טוב 

יותר עבורי, רק המחשבה הזאת מעלה בי חרדה. יצא לי לא פעם ולא פעמיים 

לעמוד, פשוטו כמשמעו, במרכז העיירה, להביט שמאלה וימינה ופשוט לא 

לדעת לאן ללכת. אני לא מדבר על זמן שבו אני בעבודה או הולך למקום 

מוגדר, נגיד לצפות בסרט. אני מדבר על השעות האחרות. על איזה זמן ניטרלי 

כזה שאין משימה ממש חשובה לבצע. זה יכול לקרות גם בדירה שלי או בחוץ 

בטבע או בין אנשים. וזה מפחיד כי פתאום נופלת אצלי הבנה )אולי שגויה( 

שממש ברגע הלא חשוב הזה, מסתתרות כל המשמעויות הנידחות של החיים 

שלי. שאם אלך שמאלה אפגוש מכר קרוב שיספר לי על איזו עבודה שבדיוק 

מתפנה בה תפקיד ואני אתקשר ובאמת העבודה תהיה שלי ושם גם אכיר 

את אהובת לבי וכו'... ואם אלך ימינה נראה שפשוט אקנה לי כוס קפה ואלך 

לדירה שלי לראות עוד איזה פרק בסדרה שאני בדיוק רואה.

ואז יום אחד אני עובר ליד סופרמרקט קרוב לדירה שלי. בטח עברתי שם 

מיליון פעם אבל אני שם לב הפעם לקול עמום של רעם. השמים בהירים ואין 

סימן לענן ואני ממשיך בדרכי וחושב לעצמי שבטח דמיינתי. בפעם הבאה 

שאני עובר שם אני שוב שומע קול רעם מרוחק ואז אני נזכר שבדיוק שמעתי 

את אותו הקול באותה נקודה. עכשיו זה נשמע לי קולות של ירי. הדים כאלה 

של מקלע. "טוב זה מובן" אני אומר לעצמי, כי הרי הרבה פעמים מתאמנות 

בקרבת מקום יחידות של הצבא, ואני שוב ממשיך בדרכי. אבל בפעם הבאה 

שאני עובר במקום הזה ושוב קולות הנפץ הרחוקים הללו נשמעים, אז אני 

כבר מבין שזה משהו אחר ואני עוצר. אני פשוט עוצר ומקשיב ולמשך דקה 

ארוכה יש שקט מבהיל. כבר ערב וקר ואני עומד באמצע הרחוב. זה סוג של 

צומת, מאלה שמפחידים אותי כל כך. מאלה שגורמים לאנשים לצפצף לי 

שאמשיך לנסוע, שאמשיך במירוץ. שאעזוב את הסקרנות הטיפשית שלי 

בצד. שכל החקירה הטיפשית הזאת היא לכל מיני רוחניים עושי כשפים 

ולא לאנשים מיושבים מעיירות מכובדות. אפילו הזוג הזה שעובר לידי 

מביט בי בתימהון. "למה הוא נעצר דווקא כאן? למי הוא מחכה ולמה הוא 

לא מתעסק בטלפון הנייד החכם שלו כמו שכל האנשים שעומדים עושים? 

משהו כאן חשוד." ואני קשוב מאוד עכשיו וכל כמה דקות נשמע הקול של 

הרעם המרוחק, קול הנפץ המתגלגל ממרחקים ואני מביט מצדַדי ומלפַני 

ומאחוַרי לראות מי הוא העומד. אבל זה רק אני. רק אני הוא העומד. ואז 

אני מביט מטה ופנימה. פנימה ומטה אל תוך לבי, אל תוך נשמתי. היישר 

אל תוך החקירה הזאת הפרטית שלי, שגורמת לי לעצור ולהקשיב לרעמים, 

ומכסה הביוב שעליו אני עומד תופס את עיַני ואני מתכופף, ומטה אוזן רק 

כדי לשמוע שוב את הרעם. ואחר כך אני ממש מצמיד את אוזני למכסה 

הביוב ואז מתקבלת בתוכי הבנה שלמה על מהות הקול שאחריו אני מתחקה. 

מערכות הביוב יוצרות את ההד הזה! לא יודע למה דווקא בנקודה הזאת, 

לֹוג ָבּ נמרוד 

רעמים תת־קרקעיים
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לא יודע אם זאת תקלה או שהכול תקין שם למטה. אבל משהו באקוסטיקה 

של תעלות הביוב, המעברים השקטים והלחים של העולם של למטה, יצרו 

הד שכזה שמשך את אוזַני והפנה את הקשב שלי אליהם. ואז אני מבין שאל 

עולם המעמקים אני נמשך. אל מסתרי התת־מודע של העולם שלנו אני רוצה 

להגיע. אל מתחת לפני השטח. מתחת לבטון ולאספלט. מתחת לרגליהם 

של בני האדם, מתחת לעצים ולמכוניות. שם מחביאים אנו את יצרינו, 

את מה שאנו דוחקים ומוציאים מאתנו בכאב ובזיעה וברעד ובתשוקה. 

את הפרשותינו שאנו מעלימים בכיור ובאסלות לבנות ומצוחצחות. אל 

תוך המבוך החשוך והמפותל של קרבנו. בית כלא לעכברושים ולתיקנים 

שמחושיהם נעים בחשיכה וברקב. נהרות כבירים של שמפו הנמהל בשמן 

מטבח. בועות קצף הנושאות על גבן שערות שחורות ובלונדיניות השזורות זו 

בזו. ובתוך כל האוקיינוס הזה, איים איים של ניירות טואלט ומגבונים לחים, 

אשר שטים להם בזרם, הולכים ומתרחקים...

ה ֻמְכָרח ִלְדחֹף ָרחֹוק יֹוֵתר ַאתָּ

בּולֹות ַהֲחשֵָׁכה ֶאת גְּ

ִמיִליֶמֶטר  ְלַהְרִחיב ְולּו בְּ

ֶאת ָהִריק ַהּזֹוֵהר

ַסְנֵור, ַמְמִעיד אֹוְתָך, שֶׁמְּ

ְרֶאה. ֵדי שֶׁתִּ ֲאֵפָלה, כְּ מֹו בָּ כְּ

ְלַמֲעשֶׁה

ה שָָׁוה ִמדָּ ַמְבִהיל אֹוְתָך בְּ

ה ֵמִבין  ַמה שֶַּׁאתָּ

ּוַמה שֵֶּׁאיְנָך ֵמִבין,

ה רֹוֶאה  ַמה שֶַּׁאתָּ

ר: ּוַמה שֵֶּׁאיְנָך ָיכֹול ַלְחדֹּ

ִניָּה, ָכל שְׁ ה שָָׁוה בְּ ִמדָּ מּוָבס בְּ

ָצֳהֵרי ַהּיֹום. רֹון בְּ ִעוָּ כְּ

אנה בלנדיאנה

במידה שווה

יצחקי ב.  מרומנית: משה 
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2013, צילום מעובד ללא כותרת,   , יפן הדר סי 2013, צילום מעובד ללא כותרת,   , יפן הדר סי



2627

*

שָָׁעה שֵֶׁחרּוִתי מּוֶפֶקת  בְּ

)ֹלא ִמיִריקֹות(

ַרק ִמשְִּׁחיַקת ֲחלּוֵקי

ִרּיֹות ְמִציָצה ֻסכָּ

י ָבר ָטַעְמתִּ ֲאִני ְמִביָנה שֶׁכְּ

ָאחּו ַעל ָלׁשֹון.

*

ַאַחת בְּ

ִנְמֲחָתה

ַיּתּושָׁה 

שֶָׁהְיָתה 

עֶֹמק ְוגַֹבּה ְורַֹחב

ְוַעְכשָׁו 

ַתְצלּום ּדּו-ֵמַמד כְּ

ּוְבֶעֶצם

ִמי  דָּ

ַעל עֹוִרי

*

ל ֶאְפשָׁרּות ְלַמיֵּן ֵאין כָּ

ָרה רֹוָסה  ְקַוְרץ ִמטֶּ

ְנִחיַרִים ִקְדִמִיּים שֶׁל ָמטֹוס  בִּ

ּוֶבַטח שֶֹּׁלא 

ִלְפֵני ְוַאֲחֵרי 

ר  ְסעּוַדת שְָׁרשֵׁי שֻׁמָּ

*

ֲאָמץ מַּ ְמָחה בַּ ַחת גֻּ תַּ

ׁש �  � ֹלא ְלִהְתַעטֵּ

הּוִיים  מֹוֶזֶגת טֹוִנים דְּ

י שֲַׁעׁשּוִעים( נֵּ )שֶׁל גַּ

ְסקֹות ְסִפיָחה ְלתֹוְך דִּ

*

ִמְלֶחֶמת ְלָבנֹון ַהשְִּׁניָּה בְּ

שֶׁא. י ְלִאּמּון ָמִסיִבי שֶׁל שְָׁרשֵׁי ַהדֶּ שְַׁבתִּ

שֶָׁהְיָתה: הֹוָרָאִתי ִנשְֲׁאָרה כְּ

טֹון"  ִתְקַרת ַהבֶּ ֶרְך בְּ ל ַהדֶּ ר ֶאת כָּ "ֵיׁש ַלְחדֹּ

ִתי. ּבֹוֲאֶכם, ָמעֹז ִמטָּ

ים ְרּגּוֵלי ֲחִדיָרה ְרֻטבִּ הֹוֵריִתי ַעל ֵאיְנְספֹור תִּ

ְקָלט. ְקַרת ַהמִּ ֶגת ֶאת תִּ ִעי ְמַדְגדֶּ שָָׁעה שֶֶׁאְצבָּ בְּ

יפן הדר סי
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יכֹון ּפֹוֵעם שְׁעֹון ַהיָּם ַהתִּ

ֶקֶצף ִמשֶּּׁלֹו: אֹור ָחרּוְך בְּ

ּוִמְלָחמֹות עֹוָנִתּיֹות; 

ֶגל ָלָבן ִמְתנֹוֵפף דֶּ

ים ְנִדירֹות. ְלִעתִּ

ֶזה ַרק ִנְדֶמה

ָבר. ִמים אֹותֹו דָּ ל ַהיָּ שֶׁכָּ

רֹוּפֹו ִמְלָחמֹות,  ַאְפּ

ְלַבד  ָבר ֶאָחד בִּ הֹות ְצִריכֹות לֹוַמר דָּ ִאמָּ

ְלָחָמה. ן ַהּיֹוֵצא ַלמִּ ַלבֵּ

ֵלְך. ַאל תֵּ

ֵאיֶזה ֵסֶפר. ָקָראִתי ֶאת ֶזה בְּ

ְלָחָמה ִהיא ֵהּסֹוֵפר ִאיִרי, ַהיֶֶּלד ָאֶמִריָקִאי ְוַהמִּ

ִמְלֶחֶמת ְוֶיְטָנאם.

ל ַהשְָּׁאר  ֲאָבל כָּ

ָבר. אֹותֹו דָּ

מירה טנצר

אפרופו מלחמות

103, צילום  X  78  ,2011 אובייקט, ר,  גלעד אופי
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הדס שדה עפרי שהם

כמו צל עובר ציפורי האש

ִצּפֹוֵרי ָהֵאׁש ּפֹוְרׂשֹות ֶאת נֹוצֹוֵתיֶהן 

ר  ְסתָּ ן ָהָרִקיַע ַהנִּ יעֹות ֵאַלי ִמקֵּ ּוַמגִּ

ֵמֲאחֹוֵרי ָהָהר. 

אּו ּנּו בָּ מֶּ רֹות ִלי ַעל ַהיָּם שֶׁמִּ ֵהן ְמַסְפּ

חֹל ְושֹוֵקק ְוָרחֹוק. כָּ

ה.  בֹוִהים ָהֵאלֶּ ל ַהשַָּׁמִים ַהגְּ ִנְדֶמה ְועֹוד ְמַעט ִיְבֲערּו כָּ

יֶהם ָהָהר הֹוֵפְך שָׁחֹר־ָסגֹל ְחתֵּ ִמתַּ

ִביׁש. ּוָפָנִסים ַמְתִחיִלים ְלָהִאיר ְלאֶֹרְך ַהכְּ

ְרִביָצתֹו ָהֵאיָתָנה, יטֹות ַעל ָהָהר בִּ ֵעיַני ַמבִּ

זּוז  ּנּו שֶׁיָּ ׁשֹות ִממֶּ ְמַבקְּ

ַרק ְקָצת.

ֲאָבל הּוא עֹוֵמד ּדּוָמם, ֹלא ָזז. 

שֶׁת. שְִׁתיָקה ִעקֶּ ַמְמשִׁיְך ִלְבֹלַע ֶאת ַהיָּם בִּ

ְך —  כָּ

שֶּׁלֹו  ָהָהר בְּ

י. שֶׁלִּ ַוֲאִני בְּ

ְנֵפי־ֵאֶפר ֲאפֹרֹות. שַָּׁמִים ָעפֹות כַּ בַּ

ם ַהּיֹום ֹלא ֶאְרֶאה ֶאת ַהיָּם. גַּ

משב רוח נישא בשעת הצהריים. העצים מוריקים, השמיים תכולים. עננים נישאים 

ברוח הקלה ומטילים ִצלם על הקרקע הלחה. בצלו של ענן ניצב לו צל. הצל חולף 

בדרכים, ליד האנשים ודרך האנשים. איש אינו מברכו לשלום או תוהה מה הוא 

עושה כאן פתאום. עלים עוברים מסביבו וכך גם הוא, מרחף לו בשבילים כנוצה ברוח. 

מסתובב לימין ועובר גם לשמאל כמחוגי השעון. פעם נמתח לאורך ופעם מתכווץ 

לרוחב. כלבים מביטים בו בצער, ציפורים חולפות על פניו במעופן.

עם בוא הערב, נעלם.

כאילו לא היה קיים.
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י ֶאת ֶעְלּבֹוָנּה ְלֵעת ֶעֶרב ֶקת ָרְדָתה בִּ ְמִצית רַֹע ְמֻזקֶּ תַּ

ַחת ֲעֵרמֹות ְקָרשִׁים י ֳחָדשִׁים תַּ ַוֲאִני ֶאת ֶעְלּבֹוִני ָקַבְרתִּ

ַעְצָמּה ֶלת בְּ ֶטת ּוִמְתַעְרבֶּ ְחבֶּ ֳעָגִנים ְלַנְפשִׁי ַהנֶּ ֶהם כָּ י בָּ ֶהְחַזְקתִּ

ָנֶפיָה ִלְפרֹׂש  ֶקת ַהּזֹו ְוָדְרשָׁה ֶאת כְּ ֻזקֶּ ְמִצית ָהרַֹע ַהמְּ ָאה תַּ ה בָּ ְוִהנֵּ

ע ְלֶעְבִרי, י," ִהיא אֹוֶמֶרת, "ְוֹלא ָנַקְפתְּ ֶאְצבַּ י ָנַתתִּ לִּ ל כֻּ "ֶאת כָּ

ֲעִפיפֹוָנם ֲאסּו בַּ מֹו חּוִטים שֶׁמָּ ֲחֵבַרי נֹושְִׁרים ֵמָעַלי כְּ

ל ֶאת ֲאהּוָבִתי ָהַאֶחֶרת," ִהיא אֹוֶמֶרת ַקבֵּ ֵאֵלְך ִלי ִלְמצֹא ִמישִֶׁהי שֶׁתְּ

ְבַעת ַרם" י ַאתְּ ֹלא ֲחׁשּוָבה ִלי, ֲהֵרי ֲאִני ַהשְַּׁקָרִנית ִמגִּ "ֵאֵלְך ִלי כִּ

ֶחשֶׁת ְלָכל ִוּתּוַרי י ִנְהְיָתה ְלבֹץ טֹוְבָעִני ּוִמְתכַּ ְחתִּ פַּ ַאְדָמִתי שֶׁטִּ

ל י ַעל ֱהיֹוִתי ַעְצִמי, ֲאִני, ְוִעְורֹוִני ְלָכְך ִנְהָיה ִעְורֹון ַהכֹּ ְרתִּ ֲהֵרי ִותַּ

ח י ַלפַּ ִטים שִֶׁהשְַׁלְכתִּ י ֵהן ֲהָבִלים ְמֻקמָּ ַכפִּ ּוְטָענֹות ַעל ֹלא ָעֶול בְּ

י אֹוָתְך  י ְוָלֵכן ָרַצְחתִּ י ֵהם שֶׁלִּ ל עֹוד ַחיַּ ָדִמי כָּ ֹלא ֶאְתּבֹוֵסס בְּ

מּונֹות טֹוב ִלי ָלַדַעת שֲֶׁאִני ֱאֹלַהי ֲחָצֵאי ַהתְּ ּוְכשֶַׁאתְּ ֵאיֵנְך בַּ

בֹוָהה ִמשֶֶּׁמׁש  י רּוִחי גְּ ָרה אֹוֶדה, כִּ מּוָרה ְוָטעּוֵתְך ַהמָּ ׁשּוֵתְך ַהגְּ ַעל ִטְפּ

יַנִיְך ל ִמין ִממִּ ְבָרה ַעל כָּ י גָּ ְוִשְׂנָאה בִּ

ֵאיָבָרם נֹוְפִפים בְּ ְבָרה ַעל ַהמְּ י גָּ ִשְׂנָאה בִּ

י ּוַמְחשָׁבֹות ַעל ֲעִתיִדי י ְלַבדִּ י נֹוְצָרה ַעל ַחיַּ ַאֲהָבה בִּ

י אֹוִתי ְלתִּ דַּ ִפי שֶׁגִּ ֵלם כְּ ם ַהיְִּחיָדה, ֲאַגדְּ ִויָלִדים ֵיׁש ּבֹו ַוֲאִני ִאמָּ

שירי מנשההדס שדה

י של תמצית הרוע המזוקקתהארגז עלבונה הבזו

מגיל צעיר היא סחבה עמה קופסה. לאט לאט, משנה לשנה התמלאה 

הקופסה חמס. היא נאלצה לסחוב אותה בין ידיה הקטנות ממקום למקום. לו 

הייתה פותחת אותה הייתה נשמעת זעקה שאותה לא העזה לצעוק, צעקה 

כה איומה ומחרידה שאף היא לא הייתה מודעת לקיומה. עם השנים הייתה 

הקופסה לארגז, והיא נאלצה להיאזק אליו. הארגז, בשונה מן הקופסה, כבר 

היה כבד מנשוא. השלשלת שהייתה מחוברת אליו כיווצה את רגלה, היפכה 

את מעיה ושרטה אותה לאורך ולרוחב. הוא נגרר אחריה לכל מקום. לפעמים 

נדמה היה לה שאין היא מחוברת לדבר, שהיא קלה כציפור, שהכול נהיה 

קל בעבורה. שהיא יכולה לכבוש כל פסגה של כל הר. אך לעתים כובדו 

של הארגז משך אותה לתהומות. כן, היא הייתה שמחה להיפטר ממנו. 

היא אפילו שקלה לשלח אותו למעמקי הים, אך ידעה שאם תנסה להטילו 

למצולות תטבע אף היא יחד אתו. לעתים חשבה "אולי אם אחשוב שאיננו 

קיים אוכל להשתחרר" אך לשווא. מחשבה זו הייתה תוקפת אותה לעתים 

קרובות, קרובות מדי. היא לא יכלה להשתחרר ממנה, התפללה בלילות 

שמישהו יציל אותה, שמישהו ימצא עצה. בכל בוקר כשהייתה פוקחת 

עיניה רשרוש השרשרת הזכיר לה שדבר לא השתנה. בחלום היא הייתה 

חופשייה, רצה, מדלגת, הרגישה מרחפת. אך עם שחר התגלתה הבדיה, 

והיא עוד כבולה. היא ידעה, ידעה שהיא כך, כך היא נועדה לחיות, כאטלס. 

היא ניסתה להילחם בהשוואה, לומר לעולם שהיא איננה כזו, שמבפנים 

היא איננה כזו, אך כל העיניים שננעצו בה לאורך הזמן החדירו בנשמתה 

את ההבנה כי גם אם איננה כזו, כך רואה אותה העולם. לפעמים לעת ערב, 

כשהלכה אל מיטתה, היא נשאה תפילה חרישית ואמרה "הלוואי... הלוואי 

שייעלם אותו ארגז, שאהיה חופשייה..." אך ברור היה לה כי גורלה כבר 

נקשר, נקשר וכבר איננו שלה.
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י ִאשָּׁה שִֶׁהְמשִׁיָכה ִלְחיֹות  ְרתִּ ִהכַּ

שִָׁנים ַאֲחֵרי שֶַׁהְזַּמן ֶנֱעַצר. 

ַבָדּה.  ל, ִמלְּ ֶהְבדֵּ יׁש בַּ ַאף ֶאָחד ֹלא ִהְרגִּ

ֶקר,  ל בֹּ ַח כָּ ַהעֹוָלם ִהְמשִׁיְך ְלִהְתַמתֵּ

ִלשְֹׁלַח ַקְרֵני אֹור ְוֵריחֹות ְוָיַדִים

ְגָלָלּה.  ֲאָבל ֹלא ֵאֶליָה, ֹלא בִּ

ַעד ַלַחּלֹון  יעּו ִמבַּ ִליִלים שִֶׁהגִּ ַהְצּ

תּוִחים שֶׁל ַאֵחר  ִבים ְפּ מֹו ִמְכתָּ ִרשְׁרׁשּו כְּ

ֶרת  בֶּ ֲעֵרָמה ִמְתגַּ יָה בַּ ְוָצְנחּו ְסִביב ַקְרֻסלֶּ

שֶַׁרק ִהיא ָרֲאָתה אֹו שְָׁמָעה, 

ָבִרים ִהְמשִׁיכּו ִלְנדֹוד  ִויֵדי ַהגְּ

ֶחֶדר.  ים שֶׁל ָנשִׁים שֶֹּׁלא ָהיּו בַּ ֻרדִּ ֶאל שְֵׁדיֶהן ַהוְּ

ֲחָדֶריָה, ִהיא ָישְָׁבה בַּ

ֶאְפשָׁר לֹוַמר ְספּוָנה. 

דֹק ֲעָרֶפל  ּסּו בְּ מּול ִנְתכַּ ָבִרים שֶׁמִּ ְלַאט, דְּ

יָנּה ְלֵבין ָמה שִֶׁהיא רֹוָאה. ִאּלּו ְזגּוִגית צֹוַמַחת בֵּ כְּ

ָהָלה.  ִמין בֶּ ֹחשְֶׁך ָרטֹב ְוָעצּוב ִנְצַמד ֵאֶליָה בְּ

ֶאָחד, ֹלא ָיָקר ָלּה תֹוָכּה ַנֲעשָׂה ַקל ְוָכֵבד כְּ ָמה שֶָׁהָיה בְּ

עֹות שֶָׁהְפכּו ְלֶפָחם  מֹו ַמְטבְּ כְּ

ְכָלל ֹלא ָיְדָעה  ַאֲחֵרי שֵֶׁאיֶזה ַלַחׁש, שֶׁבִּ

ג �  שִֶׁהְקִסים ֶאת ָיֶמיָה, פָּ

ְואּוַלי ֶזה ָהעִֹני: ֹלא ִלְהיֹות ֲאהּוָבה. 

ִהיא ִהְמשִׁיָכה ָלֶגשֶׁת ַלַחּלֹון 

ֶלת ְוַלְחצֹות ֶאת ַסף ַהדֶּ

יָתּה  ְוַלְחרֹג ַהחּוָצה ִמבֵּ

ֶרת: קֶּ ישָׁה שִֶׁהיא ִמְזדַּ ֲאָבל ִהְרגִּ

קּו  ל ֲעָבֶריָה ֲאָנשִׁים ִהְתַחבְּ ִמכָּ

ֶסֶרט, ַחּלֹון אֹו בְּ ָבר שֶׁרֹוִאים בְּ ַרּכּות ְיַפהִפיָּה שֶׁל דָּ בְּ

ְרָאה. מַּ ֹלא בַּ

ִכיס ָהפּוְך. מֹו בְּ ה כְּ טָּ מִּ ִאשָּׁה ׁשֹוֶכֶבת בַּ

לּום לא ֵמִכיל אֹוָתּה.  כְּ

ָמה שֶָׁהָיה ָעמֹק ְמֻפזָּר ַעְכשָׁו ְסִביָבּה

חֶֹשְך, רּוַע ְוָחשּוף, נֹוֵצץ ְונֹושֵׁף בַּ פָּ

עֹות, שָׁפּוְך.  מֹו ַמְטבְּ ְתאֹם כְּ זֹול פִּ

יּום ּוִמיָּד.  נּו ָלּה אֹוְפּ תְּ

ָבּה, ַמָצּ ָוִניל ֹלא ַיֲעֶשׂה ָלּה ֶאת ֶזה, ֹלא בְּ

ָבר ֹלא, ִמזֶּה שִָׁנים. ִהיא ֹלא ֲעצּוָבה,  כְּ

ּה ּגֹוֶאה  ָמא שֶׁלָּ ִהיא ְמַזת ָרָעב, ְוַהָצּ

ל אֹוֲהֶביָה  יַע ֶאת כָּ ְלַהְטבִּ

גלוברמן גלוברמןיעל  יעל 

תמונה עם חור במרכזההכרתי אישה
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2013, צילום מטופל  , ו המובן מאלי זל,  י גי נרדינה מו

זּוִרים ָירֹות ְפּ ֲאִני ִאשָּׁה ִמנְּ

ה ית שֶׁלָּ שִֶׁאי ֶאְפשָׁר ִלְקרֹא ֶאת ָהָאֶלְפבֵּ

ְרחּו אֹוִתּיֹוַתי פָּ

ְוִרְגׁשֹוַתי ִנְזְרעּו

ָדה ּפֹוִרּיּוָתּה ֲאָדָמה שִֶׁאבְּ בַּ

ְבִרּיּוָתם דּו גַּ ְזָכִרים שִֶׁאבְּ בִּ

רֹון ִזכָּ טֹות בְּ שְׁפָּ ְנֵקבֹות ַהנִּ בִּ

ָיר ד ִיְרַאת ַהנְּ ּוְבֵעט שִֶׁאבֵּ

ַמן...? יֹוַקן ַהזְּ ְזַמן ְנטּול דְּ יַצד ּתּוַכל ִלְקרֹא אֹוִתי בִּ כֵּ

ן סלמא קובעי

רוגני וחגי  דר  מערבית: מאהר ח'

לנוכח העט רוחות עירומים 

أنا امرأة من أوراق مبعثرة
من احملال قراءة أبجديتها

فحروفي تبعثرت
ومشاعري تناثرت

في أرض فقدت خصوبتها
وذكورا فقدت رجولتها

وإناث محكوم عليهن بالذاكرة
وقلم فقد رهبة الورق 

فكيف لك أن تقرأني في زمن خال من مالمح الزمن ...؟

سلمى قبعين

أرواح عارية في حضرة القلم...
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י ַעְכשָׁו ֵעיַנִים ְתִלי בִּ ַאל תִּ

ִלְפרַֹע ֶחשְּׁבֹון ָאבֹות, ִלְפרַֹע

ֶחשְּׁבֹון ֲאָהבֹות עֹוֵבר ָושָׁב

ג ֶרא ְמַענֵּ ֶאל ְיצּוֵעְך, פֶּ

ֲחָלָציו, קֹולֹו ֵמַרְחֵמְך 

ׁשֹוֵאג, ִישְַׁמע

ֵאל.

י ָהָגר ְתִלי בִּ ַאל תִּ

מֹו ָאז, ֵעיַנִים, כְּ

ּפֹותֹות ּוְמַפּתֹות,

ְרֵעבֹות ְואֹוְרבֹות

ְלִביָאה שַּׁכּוָלה כִּ

י ֶדת, ָלבֹוא ִעמִּ ְוִנְבגֶּ

ְך  ְתחּו בָּ ֶחשְּׁבֹון שֶׁפָּ

ַאְבָרָהם ּוְכֶנְגּדֹו, ֶעְזרֹו

בֹוא ַעְכשָׁו ָשָׂרה ֵמַאִין תָּ

ּבֹוִאי ָהָגר, 

ַח  א ַהְזַּמן ִלְפתֹּ בָּ

דֹון, קָּ ֶחשְּׁבֹון ָחָדׁש, פִּ

ְרעֹון  ַעד ּבֹוא מֹוֵעד פִּ

ַאֲחִרית ַהיִָּמים.

יצחקי ב.  משה 

הגר

ְבִרּיּות ְזַמן שֶָׁאְזָלה ּבֹו ַהגַּ ֶבר בִּ ֱהֵיה גֶּ

ֱהֵיה ָזָכר ְוֶאְהֶיה ְנֵקָבְתָך

ֱהֵיה שְִׁמשִׁי ְוֶאְהֶיה יֹוְמָך 

ֱהֵיה ְיֵרִחי ְוֶאְהֶיה ֵליְלָך 

ֱהֵיה ַטְיפּון

ֱהֵיה ְרִעיַדת ֲאָדָמה

ַאֲהָבְתָך ְך בְּ תָּ ַעׁש ַהנִּ ַהר גַּ ֵרץ כְּ ֶאְתפָּ

י ַחיַּ שֵֶׁפל ְוֵגאּות בְּ ֱהֵיה כְּ

ֱהֵיה ַהַהְתָחָלה ְוַהּסֹוף

ֶבר ל ֱהֵיה גֶּ ַאְך ֵמַעל ַלכֹּ

ן סלמא קובעי

גבר בימי קדם

كن رجال في زمن انعدمت فيه الرجولة
كن رجلي وسأكون أنثاك

كن شمسي وسأكون نهارك
كن قمري وسأكون ليلك

كن اعصارا 
كن زلزاال

فأثور كالبركان املنصهر بحبك
كن املد واجلزر بحياتي

كن البداية واخلامتة
ولكن أهمها كن رجال 

سلمى قبعين

رجال في زمن غابر...

י גנ רו וחגי  דר  מערבית: מאהר ח'
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ה, יֹוֵדַע ָלנּוס, ֲאִני ִסיְסָרא ְמֻנסֶּ

ִעיַצת ַהיֵָּתד  ְזַּמן ִמנְּ ַלְחמֹק בַּ

ַח. ִמיד ְלַפלֵּ ָיֵדְך שֶּׁמּוָכָנה תָּ בְּ

י, חֹוֶשֶׂפת נִּ ה ִממֶּ ַאְך ַאתְּ ְמֻנסָּ

ִחּיּוְך ָחָלב ְוׁשֹוַלַחת אֹוִתי,  ִים בְּ שִׁנַּ

ְך ְסָתם, ַמְפִטיָרה "שָׁלֹום",  כָּ

י ָמֶות ֶזה ְמֻמשְָּׁך  יֹוַדַעת כִּ

ְוַאְכָזִרי יֹוֵתר.

ד אֹוָתְך ְלָהְרֵגִני  ִמי ִלמֵּ

ֵעת ְנדֹד ַהֲחִסידֹות?  בְּ

ִפיְך ֶאת ַלַהב ִמי ָנַתן בְּ

ָנַפִים? ֵתַפי כְּ ה שֶּׁקֹוַרַעת ִמכְּ לָּ ַהמִּ

ֲעָרָכה ָהַאֲחרֹוָנה? מַּ פּוי בַּ ָצּ כַּ

דֹוָתיו, יׁשֹון ַעל גְּ ְיָלה עֹוֶלה ַהקִּ לַּ בַּ

ֵמָרחֹוק עֹוד ֶאְפשָׁר ִלשְׁמַֹע קֹול,

בֹוָרה ים ְועּוד, ִשְׂמָחה ְלֵאיד, דְּ פִּ תֻּ

ַעל שָָׁרה? ֵאִליָּהּו חֹוֵזר ִלשְׁחֹט ְנִביֵאי בַּ

ְרֶמל. לֹות ַהכַּ מֹוִני ֵמָאז ְלַמְרגְּ שֶּׁנֹוְתרּו כָּ

ם.  ֻסלָּ ׂש אֹוָתְך בְּ ָתֲאִרי ְלַעְצֵמְך שֲֶׁאִני ְמַחפֵּ תְּ

ְבַעת ַהּמֹוֶרה, שָׁם  ׁשּוֵנם ְלַרְגֵלי גִּ אּוַלי בְּ

ד, ִריַח ִמְסגָּ קֹוְרִאים עֹוְרִבים, מּוַאִזּין ִמצְּ

ִחי ב ִמדֶּ נֵּ ק נֹוֵבל ֵמָעל, ַסַהר ִמְתגַּ ָעָנן ְמֻצמָּ

ִחי, ַעד ָנְפלֹו רֹאׁש ָהָהר, ּוִמְתַרֵחק ֶאל דֶּ בְּ

מֹו שֶֶׁמׁש ְרחֹוָקה ְוָקָרה ְלתֹוְך ַהיָּם. כְּ

ְנבֹל י ַהיָּשֵׁן בִּ ָמה עֹוד ְיעֹוֵרר ֶאת ִלבִּ

ִנים?  ים ְוַכדָּ מִּ ְרכֻּ ִסְתָוִנּיֹות, כַּ

פֹור ַהיִָּמים י ֶאת כְּ ַמה יְַּפשִׁיר בִּ

ַכּפֹות ל יֹום שֶׁעֹוֵבר בְּ ִרים? כָּ ְתַקְצּ ַהמִּ

ִזְקָנתֹו, ִוד בְּ י ֶאת דָּ יר בִּ ַרְגַלי, ַמְזכִּ

ית ְיצּוָעיו.  ָמה ַהּׁשּוַנמִּ ֶטֶרם ִחמְּ

ִנּיֹות, שְָׁרשֵׁי ְשָׂעִרי לָּ ְפרַֹח ַהכַּ ם בִּ גַּ

ְביֹוִנים י ְמעֹוף ַהסַּ ָבר יֹוְדִעים כִּ כְּ

י ְלָהִכין ּגּוִפי ַלחֶֹרף. ַמְפִציר בִּ

יצחקי ב.  ב. יצחקימשה  משה 

אבישגיעל
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שרון שמע עמר

הכותרות: שירה מזרחית 
או פואטיקה מזרחית 

ָרִחים, ַהּכֹוָתרֹות ִנְדמֹות ִלי � ְפּ

ָמה אַֹמר?

"ּכֹוָתרֹות" 

ַעת חּושִׁים,  ִריַחת ַהיְַּסִמין, ְמשַׁגַּ אֹו � ִנּגּון פְּ

ית ָסִבי. ֶפַתח בֵּ בְּ

ָרה. ְלָבנֹון ַהקָּ ָבן בִּ ְבדְּ ִריַחת דֻּ ְואּוַלי ְפּ

ֶהְחֵלט, ַסְנט־לּוִאיס. ַזן ְמֻיָחד בְּ

ְבשִׁיל � ָסְבָתא ַמֲעָלה תַּ

ֵרי אֶֹרז ָלָבן ְרגְּ לּוָלה, גַּ ְבָעה תְּ גִּ

ְוָעֶליָה 

ב  ְנִדיבּות ַהלֵּ בִּ

ֶהְחֵלט. ִתיקּות שֶׁל ַסְנט־לּוִאיס, ַזן ְמֻיָחד בְּ ְמלֹוא ַהמְּ

ַהּכֹוָתרֹות ְמַחְלֲחלֹות,

"ּפֹוֶאִטיָקה ִמְזָרִחית"

"שִׁיָרה ִמְזָרִחית"

ים, שְִׁבֵרי ֲאִמירֹות. יִרים � ֲחלֹומֹות, ִמלִּ סִּ ֵאִדים ְוִניחֹוַח, ִעְרּבּוב בַּ

ְזָרִחית יָרה ַהמִּ יׁשּו ֶאת ַהשִּׁ ַהִגּ

ִעם חֶֹפן אֶֹרז ָלָבן,

ֶהְחֵלט. ן ְמֻיָחד בְּ ָבִנים ִמזַּ ְבדְּ ְבשִׁיל דֻּ ַע � תַּ ַבְעבֵּ ל ַמה שֶּׁמְּ ם ְלהֹוִסיף ֶאת כָּ ְוֶאְפשָׁר גַּ

ְזָרִחית ַהּפֹוֶאִטיָקה ַהמִּ

ְרִתיָחה ַמְתֶמֶדת  בִּ

סֹוֶפֶגת ְטָעִמים 

ִציצֹות, ָבִנים, ְוַהקְּ ְבדְּ ְבשִׁיל ַהדֻּ י ִמתַּ ְך ָרשְַׁמתִּ ְוֶזה עֹוֶשׂה ָלּה טֹוב, כָּ

יַָּדִים ֵאּלּו שֶׁיֵּׁש ָללּוׁש בַּ

ְוִלְטעֹם

ַעם ִמפַּ

ְלַפַעם,

ן ְטָעִמים,  ן ְלַתקֵּ ְוָתִמיד ִנתָּ

ּוְלַצְמֵצם

ם ַעד תֹּ

ַעם. ֶאת ַהטַּ

ְזָרִחית ְלרֹאׁש ָהְרשִׁיָמה, יׁש ָלֶהם ֶאת ַהשִּׁיָרה ַהמִּ ַלַהט ְלַהִגּ את בְּ ֲאִני ִמְתַמלֵּ

ּתֹות ָכל ַהכִּ דּו אֹוָתּה, בְּ ַלמְּ

ְרשָׁה ֵמעֹוָלם,  ָפַרד, ְוֹלא גֹּ ָאה ִמסְּ ִהיא ֹלא בָּ

נּו, ְרחֹוב שֶׁלָּ אן, ְמַנְעַנַעת ֶאת ְיֵרֶכיָה בָּ ִהיא כָּ

גּוָפּה, ַצְלְצִלים שֶׁלְּ ל ַהמְּ ְך ֲעִסיִסית זֹו. ִעם כָּ ל כָּ כָּ

ן ֲאַנְחנּו ִנְמשִָׁכים ִלְזַהב ְלׁשֹוָנּה, ְלִמְכְסֵפי ְצִליֶליָה � כֵּ

בֹוִהים,  ִלים ַהגְּ ְגדָּ מִּ ַלַהט ְלַהְקִריא ָלֶהם, בַּ את בְּ ֲאִני ִמְתַמלֵּ

ִרים, ֻסדָּ ִקִיּים ְוַהמְּ ְרחֹובֹות ַהנְּ בָּ

זֹו שֶָׁאֲהָבה ַנְפשִׁי,

ים. ְבעֹוִנִיּים, ַהְזֻּהבִּ ְרחֹובֹות ַהצִּ ּפֹוֶאִטיָקה שֶׁבָּ

) ן )התרשמות מספרה של קציעה עלו

'אפשרות שלישית לשירה:  ן היא מחברת הספר  קציעה אלו

 . )2011 נים בפואטיקה מזרחית' )הקיבוץ המאוחד,  ו עי
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ֶדֶרְך ְלׁשּום ָמקֹום, ים בְּ שְִׁביִלים ֲאֻרכִּ

ֲאִני אֹוֶסֶפת ְצָעִדים

ִפיצֹות. ְוסֹוֶפֶרת ֶאת ַהקְּ

ָך עֹוד ֶמְרָחק, ּגֹוַמַעת ִממְּ

שֶֹּׁלא אּוַכל ַלְחזֹר.

שֶֹּׁלא ָאׁשּוב עֹוד ָלַגַעת.

ְתנּועֹות ֲאֻרּכֹות, ֲאִני רֹוֶקֶדת אֹוְתָך בִּ

ִטים ְקָצִרים מֹושֶֶׁכת ַמבָּ

עֹות. ַעל ְקצֹות ָהֶאְצבָּ

ְונֹוֶפֶלת,

ְוָקָמה ֲחָזָרה.

אן. ה ֲעַדִין כָּ ֵדי ִלְראֹות שֶַׁאתָּ ַרק כְּ

הֹום, מֹושְֵׁך אֹוִתי ִלְקֵצה ַהתְּ

ַחת ְלַכּפֹות ַרְגַלי. ר ֲאָבִנים ִמתַּ ְמַדְרדֵּ

י. ִלבִּ ר ֶאת זֹו שֶׁבְּ לּו ַרק ָיכְֹלתָּ ְלַדְרדֵּ

ֶצת. ִמְתַנפֶּ

ִים ַאֲחרֹונֹות ִלְפֵני ַהֲחשֵָׁכה, פַּ ְמִחיאֹות כַּ

ים שֶׁל סֹוף ַאֲהָבה. ְצָעִדים ְקַטנִּ

ֵדי ִלְראֹות, ַרק כְּ

ה ֹלא ִנשְָׁאר. שֶַׁאתָּ

ן אנה שרו

רוקדת אותך

35  X  75 2011, תחריט,  8 נשיפות,  , מתוך הסדרה  הילה בן ארי
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ְך ל בָּ כֵּ ְסתַּ ִמי שֶׁמִּ

ְתָקִנים ַעל ַהמִּ

שֶׁר ֲחַדר ַהֹכּ בַּ

רֹוֶאה ִאשָּׁה ָיָפה,

שְׁחַֹרת ֵשָׂער, ָנָעה

ְרָחב  מֶּ בַּ

אי ֹלא רֹוֶאה ַודַּ הּוא בְּ

מּוָנתֹו שֶׁל דּושַׁאן ֶאת תְּ

ְדֵרגֹות״ מַּ ״ֵעירֹם יֹוֵרד בַּ

ּנּו ְמְנָעה ִממֶּ ְוֵאין ָסֵפק שֶׁנִּ

ה ַחכֶּ יָּה שֶׁל ִמי שֶׁמְּ פִּ ַהצִּ

מּוָנה, שִָׁנים ִמחּוץ ִלְגבּולֹות ַהתְּ

ְדֵרָגה ָהַאֲחרֹוָנה ֶמֶטר ִלְפֵני ַהמַּ כְּ

ַעד ֲעִשׂי ֶאת ַהַצּ ֵדי שֶׁתַּ כְּ

נּות ְוַתשְִׁליִמי ֶאת ְיִציַרת ָהָאמָּ

ין ְזרֹועֹוָתיו. בֵּ

ה הֹוֶגה ִלי שֶַׁהפֶּ ל שָָׁעה שֶׁחֹוֶלֶפת בְּ כָּ

ֶזת ״ֲאִני אֹוֵהב אֹוָתְך״ ִהיא שָָׁעה ְמֻבְזבֶּ

 

ֶגַזע ֵעץ ִלי שֶַׁהּגּוף ַהּבֹוֵער כְּ ל יֹום שֶׁחֹוֵלף בְּ כָּ

ֵעָרה בְּ ף אֹוָתְך בַּ ְך ּוְמשַׁתֵּ ח ְלִצדֵּ ֻמנָּ

 

ל צּוָרה ה כָּ ַמן ְמשַׁנֶּ ל יֹום שֶּׁבֹו ְנַהר ַהזְּ כָּ

ְזִהירּות ֶאת צּוק ַאֲהָבִתי ּדּור ָהָאֶרץ ְועֹוֵקף בִּ ַעל כַּ

ייכרט ו ייכרטרפי  ו רפי 

דו־טורים על אהבה אחתאמנות שלושה 
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ֲאִני ַהגֶּשֶׁם 

י. א בִּ ְתַמלֵּ ד שֶׁמִּ מֹו כַּ ה כְּ ְוַאתָּ

ה, נָּ י רֹוַקּנּו ְקָצת ַלגִּ שֶׁהּוא ָהָיה ָמֵלא ִמדַּ כְּ

שֶַׁעְכשָׁו ַמְצִמיָחה ְיָרקֹות.

ַתְרִמיל  י כְּ ְחתִּ יָון שֶֹּׁלא ִנְפתַּ ִמכֵּ

ַאֶחֶרת ְוַאֶחֶרת סֹוִפית ּדֹוָמה ִלי, בְּ

תֹוִכי  שְׁנֹות ַחיַּי נֹוְתרּו ְסגּורֹות בְּ

ַתְרִמיל, ְזָרִעים ְרדּוִמים בְּ כִּ

ִתים. ֵדי ִלְפרֹץ ֶאת ֲארֹון ַהמֵּ ְמֻאשֶֶּׁרת ִמכְּ

ְוא:  ֶשׂת ַאַחר ַעְצִמי ַלשָּׁ ְמַחפֶּ

רֹוָאה ֵיׁשּות ַאַחת

ה ֲעׂשֹוִרים  ִלי שִּׁנּוי ִמזֶּ בְּ

אן ְישֵׁנֹות ְוַרק ֲאִני יֹוַדַעת שֶׁכָּ

ֶרת, ִאשָּׁה... גֶּ ה, ַנֲעָרה ִמְתבַּ ַיְלדָּ

שְִּׁניָּה, ֲחבּויֹות ַאַחת בַּ

ִרי. ְמָסְרבֹות ְלָהִניב ְפּ

אנה בלנדיאנהטל עברי ליברמן

ירקות זרעיםגשם ושאר  בתוך תרמיל 

יצחקי ב.  מרומנית: משה 
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ֵאיֶזשֶׁהּו ָמקֹום. ַעם בְּ ָקָראִתי ַעל ֶזה פַּ

קֹול ָקָרא ָלֶהן ֵמַהיַַּער. 

הּוא ֹלא ָהָיה ָנִעים

ְלֶהֶפְך

ית. ְכתִּ מֹו ְיָלָלה ַמתַּ ַהּקֹול ִנשְַׁמע כְּ

ם ֵמַהּקֹול עֹוד ָהָיה ֶאְפשָׁר ְלִהְתַעלֵּ

ֲאָבל ֹלא ֵמָהֵריַח ֵריַח ָמתֹוק ּוַמְבִחיל

ֵזָעה ְשִׂעיָרה. רֹות ָמהּול בְּ ִרְקבֹון פֵּ

ן שְָׁמעּו אֹותֹו לָּ כֻּ

ַאְך ַרק ְמַעּטֹות ִהְקשִׁיבּו ְוֵהֵעּזּו

ִעְקבֹות ַהּקֹול. ָלֶלֶכת בְּ

ְראּותֹו  ִשׂיא פִּ ַבע ָהָיה בְּ ּה ַהטֶּ ה שֶׁבָּ יעּו ִלְנֻקדָּ שִֶׁהִגּ כְּ

ֶרְך ַמֲעֵבה ָהֵעִצים  ָבר ֹלא ָראּו ְלָאחֹור דֶּ ְויֹוֵתר כְּ

ְחָלט יַע ָלֶהן ֶאת ַהחֶֹפׁש ַהמֻּ ַהּקֹול ָהַפְך ְלמּוָחשִׁי ְוִהִצּ

יל ַעְצָמן יֹוֵתר ֹלא ִיְצָטְרכּו ְלַהְגבִּ

יֶהן ַרץ ִמפִּ ֵהן ָיְכלּו ֶלֱאכֹל ַעד שֶׁאֶֹכל פָּ

בּו ִין ְוָדם ִהְתַעְרבְּ יַּ ֵהן ָיְכלּו ִלשְּׁתֹות ַעד שֶׁ

ַלע ֶאת ָהעֹוָלם קֹול ַעד שֶּׁקֹוָלן בָּ ֵהן ָיְכלּו ָלשִׁיר בְּ

ְרַקע ֵהן ָיְכלּו ִלְרקֹד ַעד שֶַׁרְגֵליֶהן ָהְפכּו ְלשָָׁרשִׁים ַהּיֹוְנִקים ֵמַהקַּ

ִחים ְלֵעֶבר ַהשֶֶּׁמׁש ַצמְּ ִויֵדיֶהן ַלֲעָנִפים ַהמְּ

ַאֲהָבָתן ַבק בְּ ֵלִאים ָיְכלּו ְלַהֲעִניק ַחִיּים ְלָכל ְיצּור שֶׁדָּ ֵהן ָיְכלּו ֶלֱאהֹב ַעד שֶַׁרְחָמן ּושְֵׁדיֶהן ַהמְּ

ֵדי ִוּתּור ֻמְחָלט ֵהן ָיְכלּו ִלְהיֹות ֶנֱאָהבֹות ַעד כְּ

ה ֻעלָּ ת ַהְפּ ֻדלַּ ִלי ְלַהְפִחית ִמגְּ יֵּן ִמבְּ ֵהן ָיְכלּו ְלִהְזדַּ

ַחִיּים ֲחָדשִׁים א בְּ ינֹוקֹות ּוְלִהְתַמלֵּ מֹו תִּ ׁשּו ִלינֹק כְּ קְּ ֵהן בִּ

ֵאיֶזשֶׁהּו ָמקֹום. ָקָראִתי ַעל ֶזה בְּ

ֵהן ָהיּו ָנשִׁים

ְוָלֵכן ֹלא ָיְכלּו ַלְחזֹר ְלָאחֹור

עּות שֶׁל ַהּגּוף קְּ ִהְתפַּ

ִהשְִׁאיָרה ֶנשֶׁל

ֶנשֶׁל שֶׁל ִאשָּׁה

ַעם ֶאת ַהּקֹול י ִאם ִהיא שְָׁמָעה פַּ י ֶאת ָסְבָתא שֶׁלִּ שַָׁאְלתִּ

מֹות ִמּקֹולֹות ָלדֹות טֹובֹות ִמְתַעלְּ ִהיא ָאְמָרה ִלי שֶׁיְּ

ֲאָבל ָמה ִעם ָהֵריַח?

ִמים ֵמָהֵריַח?  ֵאיְך ִמְתַעלְּ

ִלים  ָלֵריַח ִמְתַרגְּ

ְרִאי ֶאת תִּ

י קֹול ֶאְתמֹול שַָׁמְעתִּ

ית ְכתִּ ְיָלָלה ַמתַּ

י ְרתִּ ָבר ִהכַּ ֶאת ָהֵריַח כְּ

ל תֵּ ַעם ְוִהְתפַּ ַהּגּוף פָּ

ׁש ָלֶלֶכת קֵּ בִּ

י ֶאת ַעְצִמי ָחָזק ֶהְחַזְקתִּ

ְפִנים ִמבִּ

קֹום מָּ שֶַׁהּגּוף ִיְלַמד ְלִהשֵָּׁאר בַּ

י ָצַרְחתִּ

ֲהִכי ָחָזק שֲֶׁאִני יֹוַדַעת

ֲאָבל ֹלא ָיָצא קֹול

ִטי ַעל ַעְצֵמְך  לְּ שְׁתַּ תִּ

שָׁה ה ִטְפּ ַיְלדָּ

ּדּור ָקָטן כַּ

ְנשְִׁמי ָעמֹק ְוַתְחִזיִקי תִּ

ֲעבֹר ַעד שֶׁיַּ

ִיְּהֶיה שֶֶׁקט שֶׁ

שֶֹּׁלא ִיְראּו ָעַלִיְך 

ֵרְך ֶנשֶׁל ֵמֲאחֹוַרי ִהְשׂתָּ

ֶנשֶׁל שֶׁל ִאשָּׁה

מילי נחום

מיינאדה

נית הן  ו ו ינאדות במיתולוגיה הי המי

 , ן י ניסוס, אל הי ו די ייתו של  ו לו בנות 

. ובאכזריותן ידועות בטירופן  והן 
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ְך ֵמָאז שִֶׁהְצַטאְצאּו ִממֵּ

נּו ִמְצַטַעְצִעים ָהְלָאה ֵמִאתָּ

נּו נֹוְטִפים ִמְשֲׂחֵקי ָהַאֲהָבה שֶׁלָּ

ַטַעם רֶֹטב ָעמֹק בְּ

ְתהֹום. ָסִמיְך ְושָׁחֹר כִּ

שֲַׁעׁשּוֵעינּו זֹוְלִגים ֶאל ֶלְחֵייֶהם 

יֵנינּו, ֲחָקם בֵּ ִהדָּ בְּ

חּושֵׁי ַהיְַּלדּות  ִגים בְּ ִנְספָּ

ֵעְך  גָּ ִנְמשִָׁכים ֵמעֹוֵרְך, ִממַּ

ִיְּרֶוה שְָׁמׁשֹות  ֶאל ּגּוָפם שֶׁ

ַהּיֹוְרדֹות ֶאל ַהיָּם

ָבר ַנְחִמיץ. שֶָׁאנּו כְּ

ֶאְתמֹול ָאַמְרתָּ ִלי 

ֵנס ַרק ְלֶרַגע.  ה רֹוֶצה ְלִהכָּ ִית ִאם ַאתָּ ִניָסה ַלבַּ כְּ ְמַאס ְלָך ְלהֹוִריד ַנֲעַלִים בַּ שֶׁנִּ

ה ֵיׁש ָרצֹון ִמשֶּּׁלֹו ר ַעל ָהִרְצפָּ ְצַטבֵּ ְכלּוְך שֶׁמִּ י, שֲֶׁאִפּלּו ַללִּ ָחשְַׁבתִּ

ׁשּוט רֹוֶצה ִלְהיֹות שָׁם. ְוהּוא פָּ

ֲעָנק ַהּׁשֹוֵלַח ָיָדיו ְלָכל ֵעֶבר �  יֵתנּו כַּ ְזָקף ֵמַעל בֵּ דֹול שֶׁנִּ ָהַאּלֹון ַהגָּ

י ִטאטּוא, ּגֹוֵזר ָעֵלינּו ַחיֵּ

נּוי ַרק ֵחִצי �  ֲחַדר ַהשֵּׁרּוִתים ַהבָּ

ְכשִׁיַטי, ר תַּ ֶרְך ַהחִֹרים ּוְלַעטֵּ ֵנס דֶּ לֹוֵחׁש ָלָאָבק ְלִהכָּ

ִתיֵתי חֹול ֵמַהיָּם, ִעְקִבּיּות פְּ ר בְּ ְטָיה ְמַפזֵּ לּוי ֵמַעל ָהַאְמבַּ ְלשָׁן שֶׁתָּ ַהגַּ

ָגִדים, שְַׁלל בְּ ִשְׂמָחה בִּ ה בְּ סָּ ּה, ִמְתכַּ דָּ ה, ִמִצּ ָהִרְצפָּ

ׁש ְלִהשֵָּׁאר ָמֵלא ִביָסה ִמְתַעקֵּ ַסל ַהכְּ

ּמּות ִלְכלּוְך. שֵָּׁאר אֹוָתּה כַּ ִמיד תִּ ָכל ְזַמן ָנתּון תָּ ַוֲאִני חֹושֶֶׁבת, ֵאיְך בְּ

ל ֵאיֶזה כֹוֵראֹוְגָרף ֻמְכשָׁר. ְכֵנן ַהכֹּ מֹו תִּ כְּ

קֹום. מָּ ְלָך, ְמִניָחה, ֲאָבל בַּ

טל עברי ליברמןאמיר שרפמן

השלמה*
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י חֹם יֹוֵתר ִמדַּ

י ְזַמן,  ְויֹוֵתר ִמדַּ

ַיַחד בְּ

ה,  ַמטָּ ּובּועֹות שֶָׁעלּו ִמלְּ

ְלַמְעָלה, ְלַמְעָלה

ְוָחָלב שֶָׁרַתח, 

ַלׁש י ְזַמן, גָּ יֹוֵתר ִמדַּ

ה ֶאת ַהחֹם ְוִכבָּ

ִנּשְַׁאר,  ּוַמה שֶּׁ

ר ַרק ָהֵריַח ַהמַּ

שַׁט ֲחָנק שֶׁפָּ ַהמַּ

ְוָיַצר

חֶֹסר ְזַמן, חֶֹסר חֹם.

ָנַפל ְלָיַדי ֵאיֶזה שְֵׁאלֹון ְסָטִטיְסִטי, 

ם ֶאָחד ַעד ָחֵמׁש ֻסלָּ

קֹום,  ּוִפְתאֹם, ִמּׁשּומָּ

ה ֲחֵבִרים ֵיׁש. מָּ ִני כַּ ַסמְּ ְלִכי 'תְּ

ַטח ֹלא ַהֲחֵבִרים שֶׁל ֵפיְסּבּוק; ֶזה ֹלא ַהֲחֵבִרים ַלֲעבֹוָדה. בֶּ

ָחה.  ֵני ִמשְׁפָּ ֲחֵבִרים ֶזה ֲחֵבִרים, ַאתְּ יֹוַדַעת, ֹלא בְּ

ָחה! ֵני ִמשְׁפָּ ִלְפָעִמים ֶזה יֹוֵתר ִמבְּ

ֲחֵבִרים ְלעֹוָלם ֹלא יֹאְמרּו ָלְך 'ַאתְּ ְצִריָכה'.

ֲעִני, נּו, תַּ

ה ֲחֵבִרים ֵיׁש ָלְך? מָּ כַּ

ֶפר ָהְיָתה ִלי ֲחֵבָרה טֹוָבה. ֵבית ַהסֵּ בְּ

ִמים. ִרית דָּ ַרְתנּו בְּ ָהִיינּו ְצמּודֹות. כָּ

ים.  ְך ָזַרְקנּו ִמלִּ ר, ֲאָבל ַאַחר כָּ ֹלא ָהִיינּו ְצִריכֹות ְלַדבֵּ

ִעם ֲחֵבִרים ַאתְּ ְיכֹוָלה ֲאִפּלּו ִלשְּׁתֹוק � �

ים ְקרֹובֹות  ִתי ֲעֵרָמה שֶׁל ְסָפִרים, ּוְלִעתִּ ְלַיד ִמטָּ

ְיָלה. סֹוף ַהלַּ ֶמת ַרק בְּ ֲאִני ִנְרדֶּ

ֶקר.  ַבע ָהָאהּוב ָעַלי הּוא בֹּ ַהצֶּ

ה שִֶׁלי ְשֵׂמָחה ִלְקָראִתי  ְלבָּ ַהכַּ

ָלִבים. מֹו שֶַׁרק כְּ כְּ

ָבר,  ֲעִני כְּ ְלָכל ָהרּוחֹות, תַּ

ה ֲחֵבִרים?  מָּ כַּ

ילי מירה טנצררבקה טטרואשו

ָלך?מחנק יש  כמה חברים 
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יְַּלדּות  בַּ

ָרִחים ְוָטִעיִתי �  ָרִאיִתי שְֵׁני ְפּ

ַרח ֶאָחד. ָהָיה שָׁם ַרק פֶּ

י ְיָלדֹות  י שֶָׁרִאיִתי שְׁתֵּ שֶָׁחשְַׁבתִּ כְּ

ָטִעיִתי � 

ָהְיָתה שָׁם ַרק ֲחֵבָרה ַאַחת.

ְגרּות  בַּ בַּ

ִלים ָעַלי �  כְּ ְסתַּ שֲֶׁאִני חֹושֶֶׁבת שֶׁמִּ כְּ

ֲאִני טֹוָעה.

ֶלת ָעֶליָך �  כֶּ ה חֹושֵׁב שֲֶׁאִני ֹלא ִמְסתַּ שֶַׁאתָּ כְּ

ה טֹוֶעה.  ַאתָּ

ָמעֹות ְוֵאַדע �  ַעד ַלדְּ יט ָעֶליָך ִמבַּ ֵעיַנִים ֵלאֹות ְוַרּכֹות ַאבִּ בְּ

שְֵׁטׁש � רּור ִמטַּ רּור ְוַהבָּ ֻטשְָׁטׁש הּוא בָּ שֶַׁהמְּ כְּ

שְֵׁנינּו טֹוִעים.

עפרי שהם

פזילה

30  X  40 2012, שמן על בד,  דיסטנס,   , ז 2: טל עו ,1

.2

.1
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נעים ושקט באור היום היורד; אוושת רוח, ריח אדמה רטובה ואזדרכת, פסיעות. אבא פושט 

אלי את זרועותיו ואוסף אותי אליו. "מזל טוב," הוא מביט עלי, "נולד לך אח." ידו האחת 

סביבי ובשנייה הוא מצביע על נהר אפור וארוך נע בין שני קרשים. אני עוקבת אחר אצבעו 

הגדולה והוא מחייך: "נצייר לך ציור?" אבי מתכופף ובאצבע חשופה מתווה בבטון: עיגול. 

עיגול גדול תחתיו, קו מתעקל ממנו לימין ולמעלה, שני משולשים מעל העיגול העליון, שתי 

נקודות בתוכו, שלושה קווים ישרים יוצאים ממרכזו לכל צד � "חתול". חתול קטן. אח.

*

סתיו עכשיו. הולדת אחי במעגל הגומה הרטובה, והמדרכה שזה עתה נוצקה, כרוכים להם 

יחדיו. בחרתי לשוב וללכת באותה דרך כי היא הייתה שלי. חתימת החתול בבטון הרך 

הייתה התגשמותה בבשר של הברית, סימן לנחמה ולחסד שהעניק לי אבי עם הולדת אחי. 

לכי תסבירי מה זו נחמה, עיסה דביקה, תעתוע חושני ותבוני. "ערבבת שני זיכרונות," אומרת 

אימא, "החתול באביב, האח בסתיו," ולי לא אכפת. אני זקוקה לזיכרון הזה, שראשיתו 

הגאולה שבשכחת-עצמי בגומה וסופו במתנה שהמציא לי אבי. רגעי־חסד אינם תופעה 

"הראויה להיזכר" בספרי ההיסטוריה, ואי אפשר לסמוך עליהם, אבל הם נותנים כוח לבקש 

ולהגשים משאלות. 

*

בקיבוץ � הבית המשותף � מצאתי את מקומי בחצר ולא בחדר מחדריו הרבים. 

ה"מסדרונות", ה"אכסדראות" ו"חללי המבואה", שנוצרו במרחק שנפער בין החדרים, היו 

הבית. המדרכה שקישרה בין האדמה לעץ, בין אבי לאחי, ביני לבין המקום, הייתה השער 

לעולמות מופלאים. החתול היה למפתח. במקום נטול מותרות וחפצים אישיים, שבו כל 

דבר קרה ברשות הרבים, הביטחון לא נבנה מאינטימיות ומהגנה במרחב הפרטי, אלא מן 

השליטה והבעלות שהשגנו � כל אחד לעצמו, כפי יכולתו � על מרחבי האינסוף הנפרשים 

סביבנו, מאיימים ומושכים. 

אם כן, הבית היה התנועה המתמדת שבין לבין, מן הטבע המבוית בחצר, אל הטבע 

המעובד בשדות, ועד לטבע הפראי שמעבר לעץ האחרון במטע, תנועה הקוראת לנו להרחיק 

אל מחוץ לגדר, הלאה, הלאה מכאן.

ית ַנְילֹון, ַשׂקִּ שְִׁזיף ְוַתּפּוַח בְּ

ֶזה ַמה שֶַּׁאתְּ רֹוָאה.

ב: ֻקְפָסה שֶָׁעֶליָה ִנְכתַּ יקֹות בְּ קִּ ֲאִריזֹות דַּ

"ִנשְָׁלפֹות ַאַחת ַאַחת".

ּפּוַח ִזיף ְוַהתַּ ַאְך ַהשְּׁ

ית. תֹוְך ַשׂקִּ ֹלא ִנְבְראּו בְּ

ֲעָנָפיו ִנְקְטפּו ֵעץ שֶׁמֵּ ְמקֹוָרם בְּ

ְוֶנֶאְרזּו ְוִנשְְׁלחּו ְוֶנֶעְרמּו

ְיָתה רּו ְוהּוְבאּו ַהבַּ רּו ְוִנְמכְּ ְוֻסדְּ

ּנּו הֹוִציָאה  מֶּ ֶאל ַהְמָקֵרר שֶׁמִּ

ִהית ֶקר ָיִדי ָהַאבָּ אֹוָתם ַהבֹּ

ְילֹון  ית ַהנַּ ַשׂקִּ ְוָשָׂמה בְּ

ִתיֵקְך. ָתא ָהאֶֹכל בְּ בְּ

י.  תִּ ל ָלַאֲהָבה, בִּ כֹּ ְוֶזה ּדֹוֶמה בַּ

ם ִהיא שְׁקּוָפה. ֹלא רֹוִאים אֹוָתּה גַּ

ִמיד, ֵמָהֵעץ  ֲאָבל ִהיא שָׁם תָּ

ִים ַהּנֹוְגסֹות  נַּ ה ְוַלשִּׁ ְוַעד ַלפֶּ

ְך. ְרכֵּ ה ֶאת דַּ ְמַלוָּ

ייכרט  ו רפי 

שקיפות
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רּום. ִביָסה פָּ ֶרת שְֵׁאִרּיֹות שֶׁל חּוִטים ֵמֶחֶבל כְּ ְרְנגֶֹלת ְלָבָנה ְמַנקֶּ תַּ

יְתָך. ֶרת בֵּ ֶלב ְמַעטֶּ ה ּומּוֶצֶלת שֶׁל ֲעֵצי דֹּ ְשֵׂדָרה ֲאֻרכָּ

ֶלת ֶאת ֶהָעִלים  ה שֶׁל ֶעֶרב ְמַעְרבֶּ רּוַח ַקלָּ

ה' לָּ ִעם ַהשִּׁיר שֶׁל ֲאִחינַֹעם ִניִני 'ּבֹוִאי כַּ

ל ֶזה. ה ְלָהִכיל ֶאת כָּ ָך, ְצִריף ָקָטן ְוָעצּוב, ְמַנסֶּ ִית שֶׁלְּ ְוַהבַּ

ה יֹוֵתר ַקל ְלָתֵאר ֶאת ַהּנֹוף. ִית, ַהְרבֵּ ֵנס ֶאל ּתֹוְך ַהבַּ ָקשֶׁה ִלי ְלִהכָּ

ֶאְמַצע ה בְּ ִלְפנֹות ֶעֶרב הֹוְלִכים ְלִטּיּול, ַאתָּ

ה ַאֶחֶרת.  ֶפת ַיְלדָּ דֹוָלה ִמְתַעטֶּ ּוְבָכל ָיד גְּ

ת 4. ה ְמאֹוד, אּוַלי בַּ ָמר ְקַטנָּ תָּ

ר ּוְכשֶָׁחַזְרנּו, ִלי ְלַדבֵּ ֲאִני זֹוֶכֶרת שֶָׁהַלְכנּו שָׁעֹות בְּ

ה. ה ְקַטנָּ ִמטָּ ינּו בְּ ְבתָּ ֶאת שְׁתֵּ ִהשְׁכַּ

ִלית  ַאְנגְּ ְצפּופֹות ּוְקרֹובֹות ִהְקשְַׁבנּו ְלִסּפּור ָקבּוַע בְּ

ֶלג, ּבֹוֵדָדה שֶּׁ חּוץ, בַּ ַעל ְזֵאָבה שֶׁרֹוֶקֶדת בַּ

ַאְך ַהיֵָּרַח ֵמִאיר ָלּה.

ה ִלְזֵאב. ָפָפה ְלָבָנה, ְוִהיא ְמַחכָּ ָתּה ָהֲעִדיָנה כְּ פָּ ַעל כַּ

ְך ָנִעים ל־כָּ ה כָּ רּוד ַהזֶּ ַהגֵּ

ָהִייִתי ְצִריָכה. ִדּיּוק ַמה שֶּׁ ֶקר ֶזה בְּ ִיד שֶׁל ַהבֹּ ע ַהצַּ ַאֲחֵרי ַמסַּ

י ֶאת ָהרּוַח, ְׂגתִּ י ְוִהשַּ ֲעמֹון ַרְצתִּ ְלקֹול ִצְלצּול ַהפַּ

ָצאִתי. ֵהֵבאִתי לֹו שָָׁפן ֶסַלע ֲהִכי ֲעִסיִסי שֶׁמָּ

ֲאָדָמה ַפְרצּוף ְרִציִני הּוא ָקַבר אֹותֹו בָּ בְּ

ְך. י, הּוא ׁשֹוֵמר לֹו ְלַאַחר־כָּ יִֹפי, ָחשְַׁבתִּ

טל עברי ליברמןטל עברי ליברמן

ן הזיכרו ָנ ָל
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י ָהאֶֹמץ ְלַהְכִריז ֵעת, ִנְמָצא בִּ כָּ

ֲאִני מֹוָחה.

מֹוָחה,

י שִׁיר ְמָחָאה ַתְבתִּ ן ְזַמן ַרב ֹלא כָּ שֶׁכֵּ

ׁשּוָקה ל תְּ א כָּ י ְלַבטֵּ ָחשַׁשְׁתִּ

ְלַמֲעָמד טֹוב יֹוֵתר.

ָעה ִקירֹות ין ַאְרבָּ ַיְלדּוִתי, בֵּ בְּ

ּבֹות ר ִלי בֻּ י ָנֲהָגה ִלְתפֹּ ִאמִּ

לּויֹות ִשְׂמלֹוַתי ַהבְּ י בְּ שְׁתִּ אֹוָתן ִהְלבַּ

ר ַחּלֹונֹות ָנֲהָגה ִלְסגֹּ

ר ִלי ִסּבֹות ּוְלַציֵּ

אן. ְזכּוָתן ֲאִני כָּ בִּ

ׁשּום אֶֹפן ֵאיִני ְמִטיָחה בְּ

ּפֹות ָיַדי ָהעֹוְבדֹות י כַּ שְׁתֵּ

ּבֹות( ָבר שִָׁנים ֵהן עֹוְבדֹות, עֹוד ֵמָאז ַהבֻּ )כְּ

קֹות ְמֵלאֹות ַצלָּ

ע ַאַחת ַמֲאשִׁיָמה. ַאְך ֵאין ִלי ֶאְצבַּ

ֵעת, כָּ

ֲאִני ַרק מֹוָחה:

ָבִרים שֶׁיְָּלִדים ֹלא ְצִריִכים ִלְראֹות. ֵיׁש דְּ

סֹוף סֹוף ְלַבד

ה ַהַחִיּים ֲעׂשּוִיים ה ְלִהזֵָּכר ִממָּ ּוְמַנסֶּ

ם ּוְדָמעֹות? דָּ

ר? ַמִים ְוֻסכָּ

ֶחְלּבֹוִנים?

ֶרַגע ה ַחיַּי ֲעׂשּוִיים כָּ ְמֻדיָּק ִממָּ ְויֹוֵתר בִּ

ְדרֹון ית ַהמִּ ַיַחס ְלַתְחתִּ ֵהיָכן ֲאִני עֹוֵמד ַעְכשָׁו בְּ

ִפיָלה ה ַהנְּ ה ֲאֻרכָּ מָּ עֹוד כַּ

ִסיָקה לֹוַמר ַהנְּ כְּ

ה ְסגָּ לֹוַמר ַהִאם ַנֲעבֹר ֵמַעל ַהפִּ כְּ

אֹו ִנְתַנגֵּׁש

ַהִאם עֹוֵמד ִלְהיֹות ֲעִסיִסי ּוָמתֹוק

אֹו ָסִמיְך ּוָמלּוַח?

אמיר שרפמןטל איפרגן

*בובות
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ׁשּוט ּתּוְרֶג'ָמן ָהָיה ּפֹוֵעל ִיּצּור פָּ

יו הּוא שַָׁתק ֵחִצי ֵמַחיָּ

ֵדי ִלְהיֹות ֻמְטָרד הּוא ָהָיה ְמכָֹער ִמכְּ

ִחנָּם ׂיג ִזּיּון בְּ ִאם ַישִּ

ִניִמי ַהּזֹונֹות ָאְמרּו שֶׁיֵּׁש לֹו יִֹפי ְפּ

ָניו ָהיּו ְמֻעוָּתֹות פָּ

ִציאּות אֹוָתּה הּוא ַחי ְפֵני ַהמְּ כִּ

ָבר ֵיׁש י ַמה כְּ הּוא שַָׁתק כִּ

יד ׁשּוט ְלַהגִּ ְלפֹוֵעל ִיּצּור פָּ

ִביב ַלשָּׁעֹון  ֲעָלה ִמסָּ ֶלִויְזָיה פָּ ַהטֶּ

ִביב ַלְזַּמן  ַהשָּׁעֹון ִמסָּ

ה ין ִמשְֶׁמֶרת ִלשְִׁניָּ ְוָכל ַאַחת ִמשֵּׁׁש ֶעְשֵׂרה ַהשָּׁעֹות שֶׁבֵּ

ָסְך, ֲאִכיָלה מּוָעָטה מָּ שֶׁת ִלְבִהיָּה בַּ ָהְיָתה ֻמְקדֶּ

ה ְושֵָׁנה ְמֻרבָּ

ְכִנית ל ָעַבד ְלִפי ַהתָּ ַהכֹּ

ְכִנית ב' ְוֹלא ָהְיָתה תָּ

ּסּו ָלצּוץ ֵאִבים ׁשּוִלִיּים שֶׁנִּ ָהַאְלּכֹוהֹול ִהשְִׁקיט כְּ

ָכל ָאָדם ִחיָרה שֶׁלְּ ׁש ֶאת ְזכּות ַהבְּ ט ִממֵּ ַהשַּׁלָּ

ְוַגם לֹו, ְלַהְחִליף ָערּוץ

ִעם ַהשִָּׁנים, ֶנֶעְלמּו ַהּזֹונֹות ֵמַחיָּיו

י ִלשְׁמַֹע ָעָלה לֹו ָיָקר ִמדַּ

ֶאת שְִׁקֵריֶהן

ֵער ִניִמי ָהַלְך ְוִהְתכַּ ַהיִֹּפי ַהְפּ

ן קֵּ ְוִהְזדַּ

ֶטר  ּתּוְרֶג'ָמן ֹלא ָרָאה ִממֶּ

ָבר ָהָיה לֹו ִלְראֹות נּו ַמה כְּ

ְקּתּוק ַהשָּׁעֹון ִהְתַחזֵּק  תִּ

ָהאֹור ִהְתַעְמֵעם

ָסְך ֻטשְְׁטׁשּו ֻמּיֹות ַעל ַהמָּ ַהדְּ

הֹות ְתאֹום ָהָיה ָיכֹול ְלִהְזדַּ ְוֻעוְּתּו )פִּ

ֵניֶהן...( ן ְוִעם פְּ ִאתָּ

קֹשִׁי ּתּוְרֶג'ָמן ָרָאה ֶאת ַהּסֹוף, בְּ

ין ִמשְָׁמרֹות ֶזה ָקָרה בֵּ

יׁש ְך שִֶׁאיׁש ֹלא ִהְרִגּ כָּ

שְֶׁמֶרת שֶָׁרָאה ְמַנֵהל ַהמִּ כְּ

שֶָׁחֵסר לֹו עֹוֵבד

ְדִחיפּות ְחָלָקה, שֶׁבִּ ַח ִלְמַנֵהל ַהמַּ וֵּ דִּ

ּטּוִרין ְוָאַמר ב ַהפִּ שַָׁלח ֶאת ִמְכתַּ

ָטַרּנּו" רּוְך שֶׁפְּ "בָּ

ד ַהיִָּחיד ָהָיה ֶזה ַהֶהְספֵּ

ֱאַמר. שֶׁנֶּ

מתן קריידלמן

תורג'מן
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.1

עֹוד ֲעבֹוָדה ַאֲחֵרי ָהֲעבֹוָדה ֵיֵלְך ַלֲעבֹד בְּ

חֹושְׁבֹו: ר ְיָלִדים בְּ ְוִלְפֵני ֵכן, ְלֶהֶרף, ְיַנשֵּׁק ְלֶרַגע ִמְספַּ

י ְיָלִדים ַלְחשֹׁב ֲעֵליֶהם. ֶזה יֹוֵתר ִמדַּ

.2

ַשׂק שֶׁל ֶמֶלט ׁשֹוֵקל ֲחִמשִּׁים ִקילֹוְגָרִמים.

יד ִמי שֶֹּׁלא ֵהִרים ַשׂק שֶׁל ֶמֶלט שֶֹּׁלא ַיִגּ

ִלי ַמֲעַמד ַהּפֹוֲעִלים.

.3

ה ְיָלִדים ֶאל ָמקֹום שְִׁביל ְלַהֲעִמיס ַהְרבֵּ דֹוָלה ֶזה בִּ ְמכֹוִנית גְּ

ּבֹו ִמישֶׁהּו ַאֵחר ִיְדַאג ָלֶהם.

.4

ַער. ִאם ָהָיה ֵער )הּוא ָישֵׁן( שַּׁ ֵיׁש ׁשֹוֵמר בַּ

ַעם ּגּוֵעי־פַּ ִלּבֹו ֶלֱאֹלִהים ַעל פִּ ָהָיה מֹוֶדה בְּ

ַער. שַּׁ ר בַּ ַאְפשְִׁרים לֹו ֶלֱאכֹל ֵמֱהיֹותֹו ְמֻיתָּ שֶׁמְּ

.5

ּדּוֶרֶגל ָאַמר ַהיֶֶּלד, ר אֹו ַשְׂחַקן כַּ אֹו ַזמָּ

בּוָצה ַהשְּׁכּוָנִתית, ְלִאּמֹו, י ַהקְּ ַמדֵּ ָלבּוׁש בְּ

את ֻחְלָצה ַהזֹּ יַצד ִהיא ִנְרֵאית לֹו בַּ ה ְלָהִבין כֵּ ַנסָּ ַהמְּ

ַדִים. ִריַתת ַהשָּׁ ַעד ָלָאָבק, ְלַאַחר כְּ ִמבַּ

.6

יָמאַתִיםשֶֶׁקל רּופֹותשֶׁלִּ ֲאִני חֹוֶלה ְסִכיזֹוְפֶרְנָיה אּוַלי ּתּוַכל ַלֲעזֹר ִלי ְקָצת ֶזהְקָצתָיָקרַהתְּ

הּוא אֹוֵמר

ָבר ִנשְַׁלף ָהַאְרָנק. ַאֲחֵרי שֶׁכְּ

.7

ית ָבִרים ּבֹו ְזַמנִּ ה דְּ יַצד ִלְהיֹות ַהְרבֵּ כֵּ

יָצה ֵאין בֵּ בְּ

ם ִלְכֵדי טֹוְסט. ה שֶֻׁחמָּ ְלַלּוֹות ֶאת ֶהָעֵבׁש ַהזֶּ

.8

ֶזה ֵאינֹו ָהָרָעב.

ֶזה ָהֶעְלּבֹון ַעל ָהֵאין־ֶלֶחם

שֶֻׁהְבַטח.

.9

ֻנזָּל. ל ֶאת ַהיֶֶּלד ַהמְּ ַהיֶֶּלד ַמְמשִׁיְך ְלַקלֵּ

ל ֻנזָּ ל ֶאת ַהיֶֶּלד ַהמְּ ַקלֵּ ָאְמרּו לֹו: ֶיֶלד ַאל תְּ

ִים. נַּ ִפיָך שְׁבּור ַהשִּׁ בְּ

.10

ַדּלּות. רֹוֲחָצּה בְּ ֶגת בְּ ָהַעִין ִמְתַענֶּ

ְרּבּות. ְך תַּ ֵדי ַלֲעׂשֹות ִמכָּ אן כְּ קֶֹרט הּומֹור ִנְדָרׁש כָּ

.11

קֹוֶמֶמת יָרה, ַהמְּ עָֹרבּות ָהַאדִּ ַהמְּ

ב ׁשֹוַבת ַהלֵּ

שֶׁל ַהּדֹוְמִמים.

.12

נּוִבים(, ִים גְּ תּוב ֲעֵליֶהם אֹוַפנַּ נּוִבים )ַאף שֶֹּׁלא כָּ ִים גְּ ְלִקּנּוַח: ְיָלִדים ַעל אֹוַפנַּ

ֱאָלץ ִלְנהֹם שְִׁבֵרי ִמּלֹוָתיו ְוַהשְַּׁתָין, ַהנֶּ

ֵדי ְלַהֲעִניק ָלְרחֹוב ֶאת ֲאשֶׁר ָלְרחֹוב. כְְּ

יעקב  כ. 

תריסר פתיתי ערבית 
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ֵליל יֹום שִׁשִּׁי, בְּ

סּות, נְּ י הּוא יֹום ַהִהְתכַּ ְויֹום שִׁשִּׁ

ר, ַהיָּשָׁן  ֶחֶדר ַהצַּ בַּ

ָעַצם ַהּׂשֹוֵכר ֶאת ֵעיָניו

ָמַתח ֶאת ְשָׂפָתיו

ר... ְוִנְזכַּ

ָהיֹה ָהָיה 

ָבר ַהיִָּמים... שֶׁכְּ בְּ

ִית, ָהָיה לֹו בַּ

ָהיֹה ָהָיה...

ה ְלֹאשֶׁר ָהְיָתה לֹו ִסבָּ

ְלַאֲהָבה

ַלַחִיּים

ָהָיה ֵאי ָאז...

ְוָהָיה...

מופיד סידאוי )אבן אל�ח'טאף(

השוכר

יום אל   - יום שישי בערבית 

יום ההתכנסות ומעה, שפירושו  ג'

ֶסף ֹלא צֹוֵמַח ַעל ָהֵעִצים" ִמיד ָאַמר: "כֶּ א תָּ ַאבָּ

ָאֶמִריָקה צֹוַמַחת ַעל ָהֵעִצים

ּצֹות. ׁשּו ֶאת ַהבִּ קֹום ּבֹו ְלָפֵנינּו ֵהם ִיבְּ מָּ בַּ

ם דָּ ֶלת בַּ ָאֶמִריָקה יֹוֶנֶקת ֵמֲאָדָמה ְמֻזבֶּ

ִלים ְוֹלא רֹוָוה. ָאֶמִריָקה ַמְצִמיָחה ִמְגדָּ

שַָׁמִים ּבֹוֲהִקים. ִלי ָעָנן, בְּ מֹו ֶקשֶׁת בְּ כְּ

י עֹוָלִלים ְקֶהה שִׁנֵּ ָאֶמִריָקה תַּ

ינֹוקֹות. ְטָלִאים ְמֻסְנָוִרים ֵמעֶֹדף ַחְדֵרי תִּ בְּ

יִֹפי ְוֶצַבע, מֹושִׁיִטים ָיַדִים

ְלכּוִתי, ִרי ַהמַּ ס ֵמַהְפּ ְקַטּנֹות ִלְנגֹּ

ַתַאְוָתנּות ְמֻחיֶֶּטת. בְּ

ִדים, ִלים, מּול ִמְרָקִעים ְמַרְצּ ּוְבתֹוְך ִמְגדָּ

ְוֵעיַנִים ְטרּוטֹות, צֹוְמחֹות ֲחָממֹות.

מֹון ּוְבֶעְזַרת ַהשֵּׁם )ַהּמּוָתג( ּוְבֶעְזַרת ַהמָּ

עֹוד ַנְפִריַח ֶאת ַהשְָּׁמָמה

מֹון. עֹוד ַנְצִמיַח ַהְרֵרי שִׁמָּ

ילי רבקה טטרואשו

אמריקה

في ليلة اجلمعة 
واجلمعة جماعة 

في الغرفة الضيقة العتيقة 
أغمض املستأجر عينيه 

ومط شفتيه ... 
وتذكر ... 

كان يا ما كان ... 
في يوم من األيام 
كان له بيت .. 
كان ويا ما كان 

كان له سبب للسعادة 
للحب 
للحياة 

كان مرة ... 
وكان ...

 17.1 .2011 عرعرة – 

مفيد صيداوي )إبن الخطاف(

المستأجر

17.1 .2011 ערערה, המשולש, 

רוגני וחגי  דר  מערבית: מאהר ח'
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ָלִבים ְמׁשֹוְטִטים יָרה כְּ זִּ בַּ

ָרשִׁים  חֹל ִנְדָלק ַעל ַהקְּ ַזְרקֹור כָּ

נֹושְֵׁך ֵשָׂער ִנְדָחק ַלֲחָבִלים

ֶעֶרב ְקָרב ָנִעים 

בֹות ַחְמָצן ּוְדִלי ַהיְִּריָקה ַמגְּ

ים ֶאת ַהשָָּׂפה ְסִטיק ְמטָֹרף ַמְכתִּ ִליְפּ

ִאים ְונֹוְצִצים שְָׁטָרה גֵּ עֹוְרֵבי ַהמִּ

ֶעֶרב ְקָרב ָנִעים

ְעּגּוַע ְלַמשֶּׁהּו ָחִמים  ִמּתֹוְך ַהגַּ

ים ִניִמיִּ ֵאיָבִרים ַהְפּ ֶצֶמר ָהעֹוֵטף בָּ

רֹוז ּומֹוִדיַע ִלְפָעִמים עֹוֶלה קֹול ַהכָּ

ֶעֶרב ְקָרב ָנִעים

ִים פַּ ְחִליִפים כַּ עֹות ַהמַּ ְטבְּ ִצְלצּול ַהמַּ

ַנִים ין ַהשְּׁ ַח בֵּ ַנצֵּ ִמיֵצי ַהִהּמּוִרים ַעל ַהמְּ

ִרים  ִמְספָּ ב בְּ ְכתָּ ָהל הּוא ֵעֶסק שֶׁנִּ ַהקָּ

ֶעֶרב ְקָרב ָנִעים

יהלום ן  אורו

ערב קרב

ן גורדו אלכס 

 2013 Pi, תל אביב,  l ies  Studio  , מתוך הספר "העול הכפול"

יהודים מפורסמים, אנשי מדע  וגרפיות על  אוסף מסות בי

ותרבות. תורגם מרוסית ע"י המחבר

יל הבדיל וסופו של חי ו  נותי מנגי

לעתים קרובות יש לטרגדיה מקור קומי. הכול החל בעליזות ובצחוק, 

בשמחה ובאופטימיות. ברלין, 25 באוגוסט 1917. בניין האופרה הקומית. 

על הבמה עולה הצגת הבכורה של האופרטה "העלמה מהיער השחור" � 

"Schwarzwaldmaedel". מחיאות כפיים סוערות. הצלחה אדירה. הקהל מריע 

וקורא שוב ושוב למחבר האופרטה לאון ֶיֶסל )Leon Jessel( לעלות לבמה, 

ומקבל בחום את אחד המלחינים המפורסמים של האימפריה. האופרטה 

החדשה תעלה תשע־מאות פעם בברלין לבדה וששת־אלפים פעם בגרמניה 

ובעולם כולו. במשך שש־עשרה שנים תככב האופרטה במדורי המוזיקה של 

העיתונים בעולם כולו � עד לאיסור השמעתה...

גרמניה עדיין צועדת בחזיתות. אחד המארשים הפופולריים הוא "מארש 

חיילי הבדיל" שכתב לאון ֶיֶסל ב-1905, מן המנגינות המפורסמות שנכתבו 

בגרמניה לחג המולד. המארשים הצבאיים יאבדו בקרוב את הפופולריות 

שלהם, בהיותם תזכורת כואבת לתבוסתה המשפילה והקטסטרופלית של 

גרמניה במלחמת העולם הראשונה. גרמניה המנוצחת כנועה על ברכיה, 

המארשים אינם פופולריים, אבל "העלמה מהיער השחור" מנצחת על במותיה. 

האידיאולוגיה הלאומנית והשמרנית של ֶיֶסל והמוזיקה העליזה והפטריוטית 

שלו הולמות את החשיבה הגרמנית החדשה. רק מוצאו היהודי ה"מביש" של 

המחבר אינו הולם את החברה החדשה הנבנית במדינה. 

לאון ֶיֶסל התנצר עוד ב-1894, בהיותו בן 23, בשל אהבתו לאשתו 

הראשונה קלרה־לואיז גרונוולד ובשל אי־אהבתו למוצאו ולעם היהודי. 

ב-1896 הם התחתנו בכנסיה, עברו לגור בברלין ב-1911 והתגרשו ב-1919. 

ב-1921 התחתן לאון ֶיֶסל בן החמישים עם הלאומנית הגרמנייה אנה הרהולדט 

שהייתה צעירה ממנו ב-19 שנה.
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ברלין 1921. ברפובליקת ויימר שוררת אינפלציה מפלצתית, ומשבר 

כלכלי חריף מאיים על המדינה. האבטלה מגיעה לממדי ענק. חיי אדם הופכים 

לזולים יותר, הלאומנות מרימה ראש, רציחות פוליטיות רבות נעשות על־ידי 

קיצוניים לאומניים. התקיפות האנטישמיות מתגברות. מאשימים את היהודים 

בפרוץ המלחמה, בתבוסתה של גרמניה ובעול הכבד והמשפיל שהטיל חוזה 

ורסאי על העם הגרמני. היהודים מבוהלים ומודאגים. ֶיֶסל רגוע. ההאשמות 

אינן נוגעות לו. הוא נוצרי מכובד. זה עתה התחתן עם אישה צעירה ויפה 

ממוצא ארי, עלמה מהיער השחור, גרמנייה אמתית. המלחין הגרמני המהולל 

מאושר בנישואיו לבת "עמו". 

ֶיֶסל מלחין פורה. הוא כותב יצירות רבות לתזמורת, מקהלה ופסנתר, 

ואלסים, מארשים, מזורקות, שירים ומוזיקה סלונית. האופרטות שלו אהובות 

על הגרמנים. יצירותיו העליזות והאופטימיות זוכות להצלחה כבירה בקרב 

הקהל הגרמני המוזיקלי, תקליטיו נמכרים בכמויות ענקיות. 

אמנותו מביאה להצלחה כלכלית, בתקופה שבה חֹווה העם הגרמני 

את המשבר הכלכלי הגדול בהיסטוריה שלו. המחירים עולים. יוקר המחיה 

חונק. את גרמניה המושפלת שודדים המנצחים האירופיים, והיא מתחילה 

לצעוד במצעדים צבאיים ובאימונים אין־סופיים. ב-1922, חודשים אחדים 

לאחר נישואיו של ֶיֶסל, נרצח שר החוץ היהודי של גרמניה, ולטר רתנאו, 

בידי מחבלים לאומניים. ֶיֶסל לא רואה בכך איום אישי, אף כי הרצח מתרחש 

במרחק של כמה מאות מטרים מביתו. הוא הרי כבר לא יהודי. רצח רתנאו 

לא מטריד אותו. הוא אינו קושר את האירועים לעצמו ולא חש את המצעד 

המאיים של הקיצוניות הלאומנית. עדיין מוקדם לכך. בשעון ההיסטוריה נותרו 

עשר וחצי שנים עד לעלייתם של הנאצים לשלטון. בכל בית גרמני ממשיך 

להתנגן "המארש של חיילי הבדיל". ֶיֶסל משגשג. יצירותיו כבשו את נשמת בני 

עמו. האופרטות שלו גרמניות מאד. "העלמה מהיער השחור" היא האופרטה 

האהובה על היטלר ועל הימלר. 

הודות להצלחת האופרטות שלו, בזכות האידיאולוגיה הלאומנית שלו 

ובשל הצטרפותה של אשתו אנה למפלגה הנאצית ב-1932, טרם עליית 

הנאצים לשלטון, מצפה ֶיֶסל להכרה של השלטון החדש. הוא מקווה שהיטלר 

יעניק לו את תואר "הארי המכובד" שהעניק למלחינו האהוב, היהודי ההונגרי 

אימרה קלמן. אולם קלמן אינו מקבל את התואר שהיטלר מעניק לו, עוזב את 

וינה לפריס ומשם לארצות הברית של אמריקה. ֶיֶסל ממתין בכיליון עיניים, 

אולם הצמרת הנאצית דוחה אותו. התנצרותו וארבעים שנותיו כנוצרי 

אינן מסייעות לו. ב-1933 אוסרים על השמעת יצירותיו ועל ביצוען. ב-1934 

מבטלים את חברותה של אשתו במפלגה הנאצית. ב-1937 מפוטר ֶיֶסל מן 

המכון הממלכתי למוזיקה ומוטל איסור על הקלטת יצירותיו ועל הפצתן. 

וכך כותב ֶיֶסל המיואש בשנת 1939 לליברטיסט שלו שטרק, בווינה: "אינני 

מסוגל לעבוד כאשר השנאה ליהודים מאיימת על עמי בהשמדה וכאשר אינני 

יודע באיזה רגע הגורל הנורא יכה בי." אחרי ארבעים וחמש שנים ֶיֶסל שב 

וקורא ליהודים "עמי". 

במשך שנים ארוכות משחק המלחין תפקיד של מוזיקאי גרמני ומלחין 

לאומי. אולם באמנותו ובכישרונו אין די על מנת לרכוש כרטיס כניסה לאומה 

הגרמנית. ההתנצרות, ההתבוללות וההתחפשות לגרמני לאומני לא מסייעות 

לו לזכות במעמד של אזרח שווה זכויות בעם הגרמני, שלכבודו כתב את 

המוזיקה שלו. המוזיקאי הגדול לאון ֶיֶסל לא הצליח להיות בנה של האומה 

הגרמנית שלמענה חי ויצר, וכשהכיר בכך הקשיח את לבו. אהבתו לגרמנים 

הפכה לאכזבה מרה מן האומה הגרמנית. החברה של "עמו" זלזלה בשירותו רב 

השנים לתרבות הגרמנית. הגסטפו האזין לשיחותיו והקליט את ביקורתו. ב-15 

בדצמבר 1941 נעצר ֶיֶסל בגין הפצת "השמועות הנוראות על הרייך השלישי". 

אנשי הגסטפו עינו אותו במרתף באלכסנדרפלאץ שבברלין. ב-4 בינואר 1942 

מת המלחין בבית חולים ברלינאי כתוצאה מאותם עינויים, ימים ספורים 

בטרם מלאו לו 71 שנים. 

חודש וחצי לאחר מותו של ֶיֶסל הגיעה ידיעה עצובה מברזיל הרחוקה על 

התאבדותו של הסופר האוסטרי המהולל שטפן צווייג, פציפיסט, קוסמופוליט, 

אירופאי, שראה בבעיה היהודית עיסוק שולי ומיותר לבני עמו ולו, ולאחר 

עלייתם של הנאצים לשלטון מצא עצמו סתם יהודי מיותר בעולם הגרמני, 

שאת פרידתו ממנו לא יכול היה לשאת. סופו הטרגי של שטפן צווייג הצטרף 

לשורת ההתאבדויות של יוצרים גרמניים ממוצא יהודי שהיו משוכנעים 

בניצחונם הסופי של הנאצים. ב-1935 קורט טוכולסקי, סטיריקן מפורסם, סופר 

ופזמונאי, איש שנון ומבריק, המכונה "הכפיל של היינריך היינה", ליברל, שנוא 

על הלאומנים הגרמניים, שם קץ לחייו בשוודיה. ב-1939, בניו-יורק התאבד 

משורר ידוע, אחד המנהיגים של המהפכה בבוואריה, מחבר הספר "הייתי 

גרמני", ארנסט טולר אשר רצה להיות מושיע של העם הגרמני, אך נדחה 

ונרדף על־ידי "עמו". טולר התאבד ביום שנודע לו על מצעד הניצחון של חיילי 
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הגנרל פרנקו במדריד, ביום מעצרם של אחיו ואחותו על־ידי הגסטפו. 

לאון ֶיֶסל ידע על הטרגדיות של טוכולסקי וטולר. האם הבין את כישלון 

חייו עד הסוף? האם הגיע למסקנתו של טולר: יהודי אינו יכול להיות גרמני? 

"הנוצרי הטוב" לאון ֶיֶסל חיבר מנגינה פופולרית לחג המולד. חיילי 

הבדיל מאותו שיר לכת שהיה אהוב כל כך על הגרמנים המשיכו לצעוד בעוד 

המגפיים הכבדים של הנאצים רומסים את עמי אירופה. את המלחין הנאמן 

לנצרות ולגרמניה עינו בחג המולד גרמנים צעירים שנהנו בילדותם מן המארש 

שלו שנכתב לכבוד אותו חג. העלמים והעלמות מהיער השחור של הנאציזם 

רצחו את מחברה של האופרטה "העלמה מהיער השחור". 

לאון ֶיֶסל חיבר מארש על גרמניה האגדית, הקסומה, טובת הלב, העליזה, 

אך מצא את עצמו במדינה אכזרית, עוינת, שוויתרה על ערכיה, מושלך לתנור 

השריפה כחייל הבדיל מהאגדה של הנס כריסטיאן אנדרסן, כיהודים רבים 

בזמן השואה. הוא ניתך בלהבות אהבתו הנכזבת לגרמניה.

ים ַאְבֵני ֵחן ְיָקרֹות  הֹו ִמלִּ

ִצּנֹורֹות ֲאִויר ְמשְֻׁכָלִלים

ִחים ּיֹות ִנְפתָּ ֶהֶבל ֵאד פִּ

ִמְבֵני ֶמֶלְך ְקרּוִעים 

ִביקֹות ַעל ָלׁשֹון שְֵׁאִרּיֹות דְּ

ֶקה  נָּ שֶֹּׁלא תִּ

עידית לבבי גבאי

*
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יק ִלי. ְיָלה ַההּוא ֹלא ִהְספִּ ַהשֶֶּׁקט שֶׁל ַהלַּ

ּקֹות ִלְפֵני שֶָׁהַרַעׁש ִהְתִחיל דַּ

ק ּבֹו.  ים ְלַתְקתֵּ י ִמלִּ שְׁתִּ קַּ ַדף ֵריק, בִּ ִהיִתי בְּ בָּ

ב ַליִָּמין, ין ַהלֵּ ה שֶׁבֵּ ֻקדָּ נְּ ֶאְמַצע, בַּ ֵאב שֶׁבָּ ַהכְּ

ְך שֲֶׁאִני ֹלא ַמְצִליָחה. ל ַעל כָּ ַרם ִלי ְלִהְתַנצֵּ גָּ

יַע ִלי "ָלַקַחת עֹוד ַוְלס" ֶרַקע, ִהצִּ ֵהן בָּ ֵלאֹוַנְרד כֹּ

י שֶׁלִּ ַער", ֲאָבל ֲאִני בְּ "ִלְקשֹׁר ֶאת ַהַצּ

ְמַעט ְרמּו ִלי כִּ ֹלא ַמְצִליָחה. ַמְחשָׁבֹות ָרעֹות גָּ

ִלְשׂנֹא ֶאת ַהשֶֶּׁקט. 

שִׁים ָרבּו  א ַרַעׁש. שְֵׁני ִטְפּ ְוָאז בָּ

ֲחרּו ַלֲעׂשֹות זֹאת ׁש יֹוֵתר. בָּ הֹוִכיחּו ִמי ֵמֶהם ִטפֵּ

ֶסת ַחת ַחּלֹוִני. לּו ַרק ָהְיָתה ִלי ִמְרפֶּ תַּ

ָהִייִתי ַמְרשָׁה ְלַעְצִמי ְלָהִציץ.

י ְלתִּ דַּ י. ִהשְׁתַּ ַחְדתִּ ְיָלה ַההּוא ֲאִני פָּ לַּ בַּ

ֶכן. ֶהם תֹּ ְלָהִריַח שִׁיִרים שֶׁיֵּׁש בָּ

ָרה ְזכּוִכית ַחת ַלַחּלֹון ִנשְׁבְּ ַאְך ִמתַּ

ָרה ִמְזַּמן. יָרה ִלי ִצְנֶצֶנת ַאַחת שִֶׁנּשְׁבְּ שִֶׁהְזכִּ

ּקֹות ַאֲחֵרי שֶָׁהַרַעׁש ִהְתִחיל דַּ

ק ּבֹו. ים ְלַתְקתֵּ ַדף ֵריק, ּוָמָצאִתי ִמלִּ ִהיִתי בְּ בָּ

טל איפרגן

ללא פחד
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ִדידּות ירֹות בְּ ה עֹוֵזב ָזִבים ַהקִּ ֶרַגע שֶַׁאתָּ בְּ

עֹוִדי ַהּנֹוֶטֶפת ַעל ּגּוִפי בְּ

ח ְטבָּ ּפֹוַתַחת ֶאת ֲארֹונֹות ַהמִּ

קֹום ּבֹו ָהיּו ָיֶדיָך מָּ בַּ

בֹוָדד  ְרָחִבי ַהמְּ ּתֹוְבעֹות ִממֶּ

ִלְחיֹות ֶאת ֶחְסרֹוְנָך

ֲאִני מֹוִציָאה ֲחָפִצים

סֹוֶרֶקת אֹוָתם 

אּוַלי ְלשִּׁמּוׁש ַאֵחר

י ְלָך ְלַעְלֵעל ָפֶניָך ֶאת ִסְפִריִָּתי ְוָנַתתִּ י בְּ ַתְחתִּ פָּ

זּוִרים ַעְכשָׁו ַעל יֹוֵתר ַהְפּ מּוִסים בְּ ְסָפַרי ַהכְּ בִּ

ה ְוַעל ָרִהיִטים ִרְצפָּ

ִחּפּוׂש ַאַחר בְּ

כֹוֵראֹוְגַרְפָיה ֲחָדשָׁה

ף דָּ ֵאיִני ְיכֹוָלה ְלָהשִׁיָבם ַלמַּ

ֹלא ִמיָּד

ֶהם, ֲאִני ֻמְכָרָחה ֶלֱאחֹז בָּ

ֶהם רּוַח ַחִיּים ִלְקרֹא בָּ

שִׁים ִסיָמִנים ְמֻחדָּ ְסָקאֹות בְּ פִּ

ל ַלְחשֹׁב ֵמָחָדׁש ַעל ַהכֹּ

נּו  ּפּור שֶׁלָּ ְלַאט ַהסִּ

קֹוֵרא ֵמָחָדׁש ֶאת ָיֵמינּו ַיַחד

ָרִתּיֹות ת־ַהכָּ מֹו ֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות תַּ כְּ

דניאל שאוב

הרחק

ַצּפֹות ְלִגּלּוי ַהמְּ

ִרְגֵעי ָעְצָמה

ְנִטישָׁה ֲחִריָגה

יֹון ְלָהִבין ֶמה ָחִוינּו ִנסָּ

עֹות שֶׁל ַחג ְלַדְמֵין ַמסָּ

ִעם ְנִתיִבים ֲחָדשִׁים ֵאֶליָך,

י ְקרֹוָבה ְרכִּ ַלְחֹלם ֶאת דַּ

ְחשָָׁבה מַּ ִמיד שָׁם בַּ ֵאֶליָך תָּ

נזבורג גי ן  גורדו מאנגלית: אתי 

שירי מנשה

אלכס אומרת ש-

זהו עוד אחד מאותם כבישים ארוכים ונטולי סוף של קליפורניה. אלכס ואני נוסעים 

במכונית שכורה אל מקום לא ידוע, שטים בזמן. קו האופק אינו נגמר ובכל פעם שאנחנו 

מגיעים אליו מופיע אחר במקומו. השמיים מחייכים אלינו בכחליותם, ומכל עבר מוצגים, 

כמו ציור של אמן גדול בחלון ראווה, מרחבי מדבר צהובים ומישוריים להפליא. בכיוון 

מזרח יש הר גבוה במיוחד שפסגתו חדה, מצביעה אל השמים, ובשעת בוקר מוקדמת שכזו 

נדמה כי השמש נתמכת בו כדי לא ליפול מרוב עייפות.

הדרך בכביש הקליפורני רגועה ושוממת באופן שגורם לנו לתהות אם אנחנו בכלל 

מתקדמים, לכן כשבצד הדרך נראה מבנה נטוש הוא מיד תופס את עינינו. הוא עשוי לבנים 

אפורות ופינותיו מעוגלות, ומקיפה אותו גדר תיל דוקרנית. אלכס מספרת כי המקום שימש 

בעבר להוצאת דיבוק מאנשים שנחשבו משוגעים וחולי נפש. המטפלים סברו שזו מחלה 

שניתן לרפא בכוח, בהרעבה ובדרכים אכזריות אחרות. לדעתם המטופלים היו בעצם 

אנשים עצלנים המחפשים חיי חופש, ומתוך כך פיתחו לעצמם את שיטת העמדת הפנים: 

הם עשו עצמם משוגעים וקיבלו ממשפחתם הכול ללא תמורה � קורת גג, רחמים ויחס 

טוב. מה עוד צריך בן אדם? אלכס אומרת שהמטפלים לא הסכימו שיהתלו בהם כך והיו 

בטוחים כי ברגע שיפעילו לחצים על המטופלים � יעדיפו לחזור למוטב. 

אלכס מספרת כי בפנים הכול חשוך, החלונות גבוהים מאוד ובגלל שהמטופלים ניסו 

נואשות לברוח הקירות מלאים שריטות עמוקות ודם יבש. החדר הקיצוני הפונה לכיוון 

מזרח צבוע תכלת ומקושט בעננים לבנים. אלכס אומרת שהוא ניתן בתור פרס ובתוכו שהו 

מטופלים שהראו רצון להתקדמות. הם אפילו קיבלו שעת טיול בחצר וארוחות מסודרות.

אלכס אומרת שהשמים אדומים, אבל אני לא מאמין לה. חוץ מזה, היא יודעת הכול. 

היא מוציאה את ראשה מהחלון ומשרבבת את לשונה ברוח הקרירה. האוויר מלטף 

את פרוותה ומחליקּה לאחור. 

אלכס אומרת שבעוד קילומטרים ספורים יהיה פונדק דרכים קטן שבו נוכל לעצור 

לאכול. אני מת מרעב. לא אכלתי כבר יומיים, מאז ששוחררתי מבית החולים. הרופאים 

טענו שהבראתי כי הפסקתי לדבר ִאתה, אבל האמת היא שרק העמדתי פנים.
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ֵתנּו ִגנָּ ֲאִני יֹושֵׁב בְּ

אן ַמֲעֶלה ֵשׂיָבה  ל כָּ ַהכֹּ

ּלּוִכיָּה ְרָוה, ַהמַּ ְעַנע, ַהמַּ ַהנַּ

ֶפת ְוַהיְַּסִמין. ְרִקיס, ָהַרקֶּ ְרֵחי ַהנַּ פִּ

ָראשִׁי ַמְבִהיק  י. בְּ ֲאִני ְלַבדִּ

ָבן  ָׂער ַהלָּ ַהשֵּ

חּוִרים קֹוְרִאים ִלי ַחאג'. ָתם, ַהבַּ ָלֵכן, ִמן ַהסְּ

ִית ּדֹוֶמה ֲאִני ְלֵעץ ַהזַּ

ִצּלֹו ֲאִני ָנח שֶׁבְּ

י  חּוִרים ֹלא ָראּו ֶאת ִלבִּ ַהבַּ

ים ִריִּ ְעַנע ַהטְּ ֲעֵלי ַהנַּ רֹק כַּ ַהיָּ

ִית,  ְוַכֲעֵלי ַהזַּ

ֶוֶרד,  ֶפה כְּ ְוַהיָּ

ֲאָדָמה ַהּטֹוָבה טּוִעים בָּ ְוֹלא ֶאת שָָׁרשַׁי ַהנְּ

ֵזיֵתנּו ָהרֹוִמי.1  כְּ

 

 

י יֹושֵׁב ְלַבדִּ

ר ִעם ַעְצִמי ְמַדבֵּ

ְנָכַדי י כִּ ֶנְכדִּ כְּ

י ְוִסְפִרי ְמׂשֹוֵחַח ִעמִּ

ָרה ְוַעל ַאּבּו ַזְיד ֶאל ִהָלאִלי.2  ַעל ַעְנתָּ

)אבן אל�ח'טאף( י  מופיד סידאו

בגינה

ֵהם עֹוְבִרים ּוְמַצְחְקִקים 

ן ֶאשְַׁמע: ַלַחׁש פֶּ ְבֵריֶהם בְּ חֹוְזִרים ַעל דִּ

"קֹוֵרא! קֹוֵרא!

ַהִאם ֵיׁש ַהּיֹום ִמי שֶּׁקֹוֵרא?"

ִהי ט ַאבָּ ַמבָּ ִנְפָרד ֵמֶהם בְּ

ְוַגם ֲאִני � צֹוֵחק!

י בערבית לעץ ו נ כי  – י  ִמ רּו זֵית   .1

זית עתיק ששרד לפי המסורת  

מימי הרומאים.   

זייד אל ענתרה אבן שדאד ואבו   .2

הלאלי הם שמותיהם של גיבורים  

ערביים קדומים.  

23 .7 .2013 ערערה, המשולש, 

רוגני וחגי  דר  מערבית: מאהר ח'

أجِلُس في َحديَقِتنا 
ُكُلّ شيٍء هنا شاب 

النعناع ، امليَرمية، امللوخية 
َأزهار النرجس، عصا الراعي، والياسمني

أنا فقط ، يلوح على رأسي 
الشعُر األبيض 

ورمبا لذلك بدأ الشباُب ينادونني :يا حاج!

ُأشِبُه َشَجَرَة الزيتوِن
 التي أجِلُس في ِظِللها 

باُب قلبي األخضر  لم يَر الَشّ
الذي يشبه أوراق النعناع الطرية

كأوراق الزيتون 
واجلميل كالورد

وال َجذري املغروس في األرض الطيبة 
كزيتونتنا الرومية 

 

أجِلُس وحدي 
أحتدُث مع نفسي

كحفيدي ، كأحفادي 
ُثني كتابي  وُيَحِدّ

عن عنترة وأبي زيد الهاللي 

ون ويضحكون  َيُُرّ
يرددون ِبَهمٍس لئال أسَمعُهم : 

يقرأ ! يقرأ !
هل يوجُد أَحٌد يقرأ؟ 

أودعهم بنظرة أبوية 
وأنا أيضا .. أضَحك !

)عرعرة – المثلث( – 23-07-2013

مفيد صيداوي )إبن الخطاف( 

في الحديقة 
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ָמל ִרּיֹות ַהשֶֶּׁמׁש / ִהיא ֹלא רֹוֶכֶבת ַעל גָּ ִמְדבָּ י / בְּ א שֶׁלִּ בָּ י ּבֹוַרַחת ִמסַּ ָסְבָתא שֶׁלִּ

י �  ְלַבד / ָסְבָתא שֶׁלִּ ּבֹו שֶׁל ִסיַמן שְֵׁאָלה בִּ יָה / ַעל גַּ ב שְֵׁאלֹות פִּ א ַעל גַּ ֶאלָּ

ִרּיֹות ַהשֶֶּׁמׁש / ָנָעה ְוָנָדה. ִמְדבָּ רֹוֶכֶבת בְּ

א ֵאֶליָה. לּוִיים ְלַרְגֶליָה / ַאֲהבֹוָתיו שֶׁל ַסבָּ ים ַהתְּ ׂקִּ ּוַבשַּ

ִדיר ַאֲהָבה ַעזָּה / ְלָיְפָיּה ַהנָּ

ַאֲהָבה חֹושֶֶׁקת / ֶאל רְֹך ְשָׂעָרּה 

ַאֲהַבת ְנשִׁיָקה / ְלִפיָה ַהּׁשֹוֵאל ְוׁשֹוֵאל. 

ב שְֵׁאָלה? ד ַעל גַּ ְנדֹּ ֶאה ָלּה שֶׁתִּ ּה ׁשֹוֲאִלים ַמה יָּ ְחתָּ ּוְבִמשְׁפַּ

א  דּוִאית, ֶאלָּ ר, ֹלא בֶּ ְדבָּ מִּ י � ִהיא נֹוֶדֶדת בַּ ָסְבָתא שֶׁלִּ

זֹו שֶׁאֹוֶסֶפת שִׁיִרים סּוִפיִּים � ָלֲאָהבֹות שֶָׁעְזָבה ֵמָאחֹור כָּ

ָמִרים / ְיָלִדים ָבִנים / תְּ ְבדְּ ְעּגּוַע ִלְפִרי שֶׁהֹוִתיָרה ֵמָאחֹור דֻּ גַּ

ְעּגּוַע  גַּ

ְלֶאָחד

ְלֶאָחד.

ִרים, ְרגְּ ִרית � סֹוֶחֶפת ַאֲחֶריָה ִמיְליֹוֵני גַּ י ִהיא רּוַח ִמְדבָּ ָסְבָתא שִֶׁלּ

קֹום  קֹום ַלמָּ ִממָּ

ָבבֹות. יִרים � ְלַרּכּות ַהלְּ ְלָמָקאמֹות / ְלִפּיּוִטים � ְלשִׁיִרים... ְוַהשִּׁ

ְודֹוִדי אֹוֵמר � 

יר  קִּ ן ֵמרֹב ֶעֶצב ְלָהִטיַח ֶאת ָהרֹאׁש בַּ תָּ ַעת / שֶׁנִּ ַאֲהָבה ְמשֻׁגַּ

ח  ח ְוִנְפתָּ ב ִנְפתָּ ּה ַהלֵּ ַאֲהָבה שֶׁבָּ

ּה ה שֶׁלָּ ִמלָּ ה שֶּׁלֹו ִמְתַמזֶֶּגת בְּ ּה ִמלָּ ַאֲהָבה שֶׁבָּ

ּה הּוא ִנְכַנס ְלֶכֶלא ִלּבֹו, ְוִהיא ּבֹוַרַחת ֵמֲאָהבֹות. ַאֲהָבה שֶׁבָּ

 שרון שמע עמר 

בורחת מאהבות

ְקָנה.  ֶניָה ָהֲאֵחרֹות שֶׁל ַהזִּ אֹוטֹו ֶהְרָאה ִלי ֶאת פָּ

ֶפה  ֵבית ַהקָּ י ִעּמֹו בְּ ָקַבְעתִּ

ֶרסֹו ָארְֹך ִעם ָחָלב ַחם שֶּׁבֹו הּוא נֹוֵהג ִלשְּׁתֹות ֶאְסְפּ

שָׁם 

ע ַחיָּיו, ָאַמר ר ִלי ַעל ַמסַּ ִספֵּ

קֹום שֶָׁרִציָת" יַע ֶאל ַהמָּ "לֹוֵקַח ְזַמן ְלַהגִּ

ר.  ה ְוָעֶליָה ִמְספָּ הֹושִׁיט ָיד ַחמָּ

ְבִריקֹות  ֵעיָניו ַהמַּ בְּ

ְׂנָאה ֵאר ֶאת ָצרּות ָהַעִין ְוַהשִּ תֵּ

רּו הּוא ַוֲחֵבָריו  זְּ יַצד פִּ ר כֵּ ַלַהט ִספֵּ בְּ

ר ַעל שֶֶׁלג  ֻסכָּ

ֲהָנָאה.  ְושָׁתּו ַמִים ָקִרים ּוְמתּוִקים בַּ

ְקָנה ֶניָה ָהֲאֵחרֹות שֶׁל ַהזִּ אֹוטֹו ֶהְרָאה ִלי ֶאת פָּ

ֶפה עּוִגיַּת ֶחְמָאה  קָּ ַבל בַּ שֶׁטָּ כְּ

ים. ָבִרים ְנַמסִּ יר ִלי ַמּדּוַע דְּ ְוִהְסבִּ

טל איפרגן

אוטו

ניצול שואה,  ל,  השיר מוקדש לאוטו האצי

שהלך השנה לעולמו.
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לּו

ֶלת ַרְגַלִים. ְטֵנך ְמֻשׂכֶּ ׁשֹוֶכֶבת ָהִיית ַעל בִּ

ַרע ֵמָעַלִיְך ִעיר כָּ ָהִאיׁש ַהָצּ

אֵרְך. עֹות ֲעִדינֹות ֶאל ֶחְלַקת ַצוָּ מֹושִׁיט ֶאְצבָּ

ֻחְלָצֵתְך ִהְתרֹוְמָמה ְמַעט 

ָבן, ך ַהלָּ בֵּ ְוֶנְחַשׂף גַּ

ל ב ִאשָּׁה ֲעַגְלגַּ גַּ

ינֹוקֹות, ְלָדה תִּ זֹאת שֶׁיָּ כָּ

ה ירּוָה ַעד כֹּ ה שִֶׁהכִּ ת ֵחן ְקַטנָּ ִמין ְנֻקדַּ ְך ִמיָּ ּוְבׁשּוֵלי ַגבֵּ

ַרק אֹוֲהַבִיְך.

ה שֶּׁנֹוֲעָדה ִלְנשִׁיקֹות ְוָכֵעת ְיַזהּו אֹוָתּה ׁשּוב. ְנֻקדָּ

ֶכת  לּו ַרק ָיכְֹלתְּ ָהִיית ִמְתַהפֶּ

ֶרת ְרִסיֵסי ִמּלֹות ַאֲהָבה ֵאָליו ִמשְּׁתֹוֶקֶקת הֹוָמה ְמַגְרגֶּ

ַחת צֹוֶחֶקת מֹושִׁיָטה ֵאָליו ֶאת ָיַדִיְך ִמְתַמתַּ

ָלִאיׁש,

ְך. ֶצת ֶאת ּגּופֹו ֶאל ִלבֵּ ְמַאמֶּ

ִביש ַהּלֹוֵהט,  י ִלְצרֹב ֶאת שְֵׁניֶכם ֵמַהכְּ לּו ַרק ָיכְֹלתִּ

ם,  ֵמַהדָּ

צּוִעים,  ֲעקֹות ַהְפּ ֶקת ָסִביב ִמזַּ ָלָדה ַהְמֻרסֶּ ֵמִרְכֵבי ַהפְּ

ּיּוט ַהּנֹוָרא... ִמּתֹוְך ַהסִּ

ים, ֻתמִּ ָגָדיו ַהכְּ ִלְפשֹׁט ֵמָעָליו ֶאת בְּ

ה... ה ֲעָנִקית ְוַרכָּ יַח ֶאְתֶכם ַעל ִמטָּ ּוְלַהנִּ

ָנָתּה... עֹות ֲעִדינֹות ְמעֹוֵרר ִאשָּׁה ָיָפה ִמשְּׁ ִאיׁש ִעם ֶאְצבָּ

ְמִעיָרּה ְלַמֲעֵשׂה ַאֲהָבה, 

ְלַחִיים ֲחָדשִׁים,

ִפיָרה. ִלְתִחיַלת ַהסְּ

רועי רשקס

*

יֵניֶהם, ֵאיזֹו ַרּכּות ָהְיָתה בֵּ

ָתה, ת ְלִאשְּׁתֹו ַהמֵּ דֹול ַהמֵּ ין ָאִחי ַהגָּ בֵּ

י שֶׁיְָּדעּו שְֵׁניֶהם  ַאף־ַעל־פִּ

שֶׁיְֵּמיֶהם ְספּוִרים. 

ֵאיזֹו ֶעְדָנה.

ּושְֵׁניֶהם ָיִפים

ִפי שֶָׁהיּו כְּ

ּוְצִעיִרים

ִפי שֶָׁהיּו כְּ

ְויֹוְדִעים שֶׁיְֵּמיֶהם ְספּוִרים

ִפי שֶָׁהיּו כְּ

ת ָהָאהּוב ָאִחי ַהמֵּ

ָתה ְוִאשְּׁתֹו ַהמֵּ

ְוָהַרּכּות ְוָהַאֲהָבה

יֵניֶהם. שֶָׁהְיָתה בֵּ

יעל בן צבי

ו רכות  ז אי
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ִית  ִית הּוא ַלבַּ ֵעץ ְלַיד בַּ

ֲחָרה, ילֹון תַּ יֹוֵתר ִמוִּ

ג, יֹוֵתר ֵמַרַעף ַעל גַּ

ִית. ירֹות ַהבַּ יֹוֵתר ֵמֶאֶבן ִמקִּ

ִית,  שְׁלֹושָׁה ֵעִצים ּושְִׁביל ְלַיד בַּ

ִית, ֵהם ַלבַּ

ְזַעק, יר תִּ ם ִאם ֶאֶבן ִמקִּ גַּ

ִית ַעְצמֹו. יֹוֵתר ֵמַהבַּ

יעל בן צבי

שיעור בארכיטקטורה 

134  X  101  ,2013 איקליפטוס,  שלומי ללוש, 
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ְכִריָכיו ָהָאִביב ַההּוא ָעָטה ֶאת תַּ

ָבָנה ְפִריַחת ַהֲהָדִרים ַהלְּ בִּ

ַחְרִצּיֹות ַאֲחרֹונֹות ְמעֶֹרֶבת בְּ

ֶֹשל ֶטֶרם ַקִיץ.

ֶדה, ָשֹּ ְוִאשָּׁה ַאַחת בַּ

תּוָחה, ַכף־ָיד ְפּ ה כְּ ַחמָּ

ַרח־ָהָדר ל פֶּ ָהְיָתה ׁשֹוֶאֶלת כָּ

ְלַתְכִלית ּבֹואֹו.

ּנֹות, ָהעֹוָלם ָיַדע שֶָׁעָליו ְלִהשְׁתַּ

ינֹו־ְלֵבינֹו ְוָהָיה הֹוֵלְך ּוְמשֵַׁער בֵּ

ֵמֵהיָכן ַיְתִחיל ַהשִּּׁנּוי,

ּוִמי ַישְִׁליֶמּנּו.

עֹוָלם, ְוִאשָּׁה ַאַחת בָּ

שֶׁיְָּדָעה ֶאת שִׁעּוָרּה,

ָהְיָתה ּפֹוֶרֶשֹת ְלָפָניו ֶאְפשָֻׁרּיֹות

ּוְמִניָחה לֹו ִלְבחֹר

ְרּכֹו. ֶאת דַּ

ַחּלֹונֹות; יָּה ָעְיָפה בַּ פִּ ַהצִּ

ָהְרָגִעים ַהּנֹוְקִפים ֹלא ָיְדעּו ֶאת שִׁעּוָרם;

ָרה בְּ ִריַחת ַהֲהָדִרים ִהְתגַּ פְּ

ַעל ַהַחְרִצּיֹות,

ה. נָּ ַאְך ְמאּום ֹלא ִהשְׁתַּ

מרים דרור

י ו נ שי

ְוִאשָּׁה ַאַחת,

ִיץ, ּה ָיַדע ֶאת ּבֹוא ַהקַּ בָּ שֶׁלִּ

ַרח־ֶהָהָדר, ה ִלְתׁשּוַבת פֶּ ָהְיָתה ְמַצפָּ

ְכִליתֹו. ׁשֹוֶאֶלת ְלבֹוא תַּ

ים; ה ָמְלָאה קּוֵרי־ַאֲהָבה ַדקִּ ף ָיָדּה ַהַחמָּ כַּ

ִחיָרה ַאְך ֹלא ֲעֵליֶהם ָנְפָלה ַהבְּ

שֶָׁהעֹוָלם שִֵׁער ֶאת שִּׁנּויֹו. כְּ
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ַמן ַלֲעבֹר ָהִניִחי ַלזְּ

ישִׁי ֵאיְך ָהרּוַח ַהְרגִּ

ִאיָלנֹות ְמַקשְֵׁקׁש בָּ

ק,  ּוְמַזנֵּ

ּבֹוֶהה, 

תּוַח ֶדה ַהפָּ ָשֹּ בַּ

ָהִניִחי ַלזְַּמן ִלְזרֹם

ֶדת  יֹוַדַעת שֶַׁאתְּ ְמַאבֶּ

אֹותֹו,

ְונֹוַח ְוַרְך ְוַקל

ָנָהר ִים בַּ ְזִריַמת ַהמַּ כִּ

ַהשָּׁלּוַח

אן, ֶאל ָמקֹום שֶֹּׁלא ִמכָּ

ֶאל ֲאָדָמה ַאֶחֶרת,

ֶאל ָמה שֶָׁהָיה

ֶטֶרם ִיְהֶיה בְּ

ֶאל 

תּוַח �  ַהפָּ

שָּׁעֹון, שְֲׁאִלי בַּ ְוַאל תִּ

שֲַׁאִלי

רּוַח. בָּ

מרים דרור

שאלי ברוח

ָקִניִתי שְֵׁני ִסְפֵרי שִׁיָרה 

ִאיָתָמר ְסָפִרים ֶהָחָדׁש  בְּ

י.  ְרכִּ ּׁשּוק ַהתֻּ בַּ

ְמָטאֹות  ַאַחת ַהסִּ ָנה בְּ ַלֲהַקת ֶג'ז ִנגְּ

ְוָרִאיִתי ֶאת ַהשֶֶּׁמׁש 

רֹוֶקֶדת ַעל ִקירֹות. 

ְרֶאה ֵאיֶזה יֹום תִּ

ֵבית ָקֶפה ֹלא ַהְרֵחק ִמשָּׁם  י בְּ ְך ָישְַׁבתִּ ַאַחר כָּ

ַעל ָהפּוְך ָקָטן,

ים י ִעם ִמלִּ ְקתִּ ְוִהְמתַּ

– – –

י.  ַתְבתִּ , ֹלא כָּ ֵמָאז שֶָׁהַלְכתָּ

ָבִרים גַֹבּה ַהדְּ ְמׁשֹוֵרר ֻמְכָרח ְלִהשֵָּׁאר בְּ

ַלְמרֹות שֶׁהּוא שָׁבּוי 

ַמִים.  גַֹבּה ַהשָּׁ בְּ

ִלי ׁשּום ֶקשֶׁר  בְּ

ָחשְַׁבנּו ַלֲעׂשֹות ִלְכבֹוְדָך 

ְנֵעֶדן. ְכִנית ַרְדיֹו ַעל גַּ תָּ

ַעְכשָׁו ֲאַנְחנּו 

ִטים שִׁיִרים. ְמַלקְּ

מירה טנצר

2014 נואר  י  , גנעדן

ו למשה קסטוריאנ
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30  X  40 2013, שמן על עץ,  רמת דוד,   , כנען בן  מתן  24  X  70 2013, שמן על עץ,  רמת דוד,   , כנען בן  מתן 
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ד' אדר א' תשע"ד  ,  4 .2 .2014 יום שלישי  עפולה, 

מערכת קו נטוי: עידית לבבי גבאי, חגי רוגני, משה ב. יצחקי.

ין,  אורטל שחר, אילאיל הדס, נגה לביא, עומר בוקצ'  : חברי תנועת 'תרבות'

רוני אדר, שֵלו בן�חור

זה לא כוחות" "שישה צעירים מול העולם 
'תרבות' גי תנועת  נצי מפגש ומעגל שיח עם 

משתתפים:

תנועת 'תרבות' )במלעיל( היא תנועה של אמנים־מחנכים בישראל שנוסדה בשנת 2005 

על ידי חבורת צעירים במטרה להצמיח תרבות חדשה, אותנטית וערכית מתוך הקהילות 

בישראל. התנועה מקימה קבוצות אמנים המיועדות להתיישבות קבע בפריפריה הגיאו־

חברתית של ישראל. אמנים אלה רואים את עצמם מחויבים לאורח חיים של יצירה 

ושל חינוך לאמנות ולתרבות במקומות התיישבותם. התנועה מפעילה מסלול רב־שנתי 

לאמנים צעירים, המתחיל בהקמת קבוצות נוער יוצר בתחומי האמנות בפריפריה ונמשך 

בשנת שירות לפני הצבא ובשירות צבאי במסגרת הנח"ל. לאחר השחרור מתיישבת 

הקבוצה ביישוב או בשכונה ומקימה 'קהילת תרבות': קיבוץ אמנים־מחנכים, הממשיכים 

הן את העשייה בקהילה המקומית והן את הדרכת הצעירים הנמצאים בשלבים 

המוקדמים של המסלול. כיום פעילים בתנועה כ־400 אמניות ואמנים מגיל 18 עד 30.

יצאנו להיפגש ִאתם, להכירם ולשמוע על פעילותם.

עידית    נפתח במעגל היכרות קצר.

רוני       אני גרה בנתניה, בת 24. מדריכה בתחום המחול וגם מלמדת ויוצרת, בוגרת 

בית הספר לאמנויות תלמה ילין. הצטרפתי לתנועה לשנת שירות בגיל 18.

שלו       אני בן 23, נולדתי במזכרת בתיה וגר עכשיו בראשון לציון עם הקבוצה שלי. 

אני מלווה מדריכי נוער בשכונת רמת אליהו ומפתח שם מודל של משימה 

שנקראת 'תרבות בקהילה'. 

עידית    והתחום שלך?

שלו    תחום האמנות? מוזיקה. אני עושה עוד דברים אבל זה התחום שהכי מוכר לי.

חגי     באתם למפגש מכל הארץ?

שלו      כן. 

2013 מחול במדבר. חנוכה  יהושע,  בן  רותם 
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הארץ ויצאו יחד לשנת שירות, שהייתה נקודת החשיפה הראשונה שלהם למצב 

בחברה הישראלית. שם התחיל הניצוץ והתחילו השאלות: מה באנו כאמנים 

לעשות כאן? מה מקומנו בחברה הישראלית? הנקודה הדרמטית הייתה אולי 

בהבנה ששישה צעירים מול העולם זה לא כוחות. מה שהקבוצה הזאת התחילה 

לעשות זה להדריך ולקרוא לעוד אנשים להקים 'תנועה'. ששת המייסדים כולם 

עדיין בתנועה. עומר היושב אתנו הוא אחד מהם. כשאני מספרת זה נשמע 

אולי כאילו זה היה לפני מאה־מאתיים שנה אבל לא, זה היה בסך הכול לפני 

שמונה שנים. השישה הפכו לארבע מאות, שהם מאורגנים בקבוצות של אמנים 

מחנכים המתיישבים ברחבי הארץ. לתנועה שלנו יש קבוצות בחמישה־עשר 

יישובים: טבריה, עפולה, נצרת עילית, נתניה, כפר יונה, פתח תקווה, ירושלים, 

מודיעין, אופקים, יבנה, ראשון לציון, רמלה, בת־ים, כדורי ונהריה. ואנחנו במגמת 

התרחבות מתמדת.

משה  מה מנחה את הבחירה ביישובים?

עומר   ההתחלה הייתה פה בעמק יזרעאל. היו קבוצות בעפולה, בית שאן, מגדל 

העמק ונהלל, כשהמגמה הייתה להתרחב גיאוגרפית לאט לאט. היישוב הכי 

דרומי שהגענו אליו עד היום הוא יבנה. יכול להיות שבשנה הבאה נרד יותר 

דרומה. עוד לא הגענו למחוזות הרחוקים, דימונה וירוחם, וגם עוד לא קריית 

שמונה. זהו קצב ההתפתחות. גורם נוסף בבחירת היישובים הוא איפה שאנחנו 

מזהים צורך והיתכנות. כלומר, מצד אחד היכולת שלנו להיות נגישים ולהדריך 

את מי שיושב במקום, ומצד שני � המפגש שלנו עם הרשות המקומית מבחינת 

היכולת להחזיק את הדבר וליצור ממשות בת־קיימא. השיח בינינו לבין הרשות 

הוא מה שיקבע את ההתממשות בסופו של דבר.

להכיר בשוליים כמרכז

חגי    נחזור מהשלב הארגוני שאתם מתארים אל הסיבה או התכלית: למה 

הקמתם את התנועה? מה ראיתם שחסר? מה גיליתם שאתם רוצים לתת 

לעולם או לחברה?

נגה      כשיצאנו לשנת שירות עשינו את זה מתוך מקום של לבוא וליצור את האמנות 

שלנו. יצאנו מתוך הדפוסים או הדימויים שהיו לנו על מה זה אומר להיות אמן. 

אני למשל עשיתי שנת שירות באור עקיבא. המפגש עם החברה פוצץ את הבועה 

והציף פתאום את המציאות האמיתית, זו שבתוכה צריך ליצור את התנאים 

אילאיל  גם אני גרה בראשון ומלווה את המדריכים של תנועת הנוער ברמלה, גם 

מעשית וגם רעיונית. אני נמצאת במרכז התנועתי שאחראי על תכנון כלל 

המשימות והפעולות של התנועה ונמצא בעפולה. אני בדוברות התנועתית.

אורטל   אני בת 27, מקבוצת 'שדה עמי', שזה גרעין שגר כאן בעפולה. מרכזת את 

פעילות תיאטרון 'אֹהל' שהקמנו. השם שלו מגיע כמובן מהתיאטרון הפועלי 

הראשון. אני מלמדת תיאטרון ומדריכה גם בחטיבות הביניים בעפולה וגם אחר 

הצהריים בקהילה. 

נגה        אני בת 27, גם אני מקבוצת 'שדה עמי'. בעפולה אנחנו קבוצה גדולה של 

כארבעים חברים שמחולקת לקבוצות יותר קטנות. אני עוסקת בעיקר בתחום 

ההכשרה של בוגרי התנועה ומנהלת את בית ספר 'תרבות', בית ספר מקצועי 

לאמנים בפריפריה שהקמנו בעפולה לפני כמה שנים.

משה      בשמות שלכם 'אֹהל' ו'תרבות' במלעיל אתם מתחברים למוסדות 

יהודיים עתיקים?

נגה        כן. החיפוש הוא אחר השורשים.

עומר     אני חבר בקבוצה שנקראת 'פועלים יוצרים תרבות' )פי"ת(. בן 30. מרכז 

יחד עם נגה את תחום הכשרה והלמידה של בוגרי התנועה. אני מרכז גם את 

התחום האקדמאי שלנו. אני כותב מחזות ומביים הצגות תיאטרון. חוץ מזה אני 

מדריך של אילאיל ושל שלו. כולנו מדריכים. כל אחד מודרך ומדריך קבוצה 

צעירה יותר. נגה היא המדריכה של רוני ולרוני יש חניכים שהם עכשיו בצבא.

עידית    משה ואני המייסדים והעורכים של כתב העת 'קו נטוי'. נולדתי בקיבוץ 

מרחביה, לא רחוק מפה. היום אני גרה בקרית טבעון. אני אמנית־מורה במכון 

לאמנות במכללת אורנים.

חגי        לימדתי באורנים ספרות ולשון, ואני ממשיך ללמד בכל מיני מסגרות, 

כולל בתיכון. אני מלווה את 'קו נטוי' במשך השנים כחבר מערכת. השנה אני 

עורך־אורח של הגיליון הנוכחי, יחד עם עידית.

משה      אני ראש תכנית בתואר השני באורנים להוראה רב־תחומית במדעי הרוח. עורך 

עם עידית זו השנה ה־14 את 'קו נטוי'. אני כותב שירה, מה שקוראים במחוזותינו 

משורר. שיחקתי כמה שנים בתיאטרון. החותם העמוק שלי הוא עיירת פיתוח. 

נולדתי במעברת עולים בטירת הכרמל. חייתי הרבה שנים בקיבוץ נחל־עוז 

בדרום. גר היום באחוזת ברק.

עידית   נגה, תני לנו בקצרה רקע על התנועה שלכם, תנועת 'תרבות'.

נגה        תנועת 'תרבות' קמה לפני שמונה שנים על ידי קבוצה שמנתה שישה צעירים 

שנפגשו לראשונה במחנות קיץ של מת"ן. הם באו מבתי ספר לאמנות מכל 
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שבהם קהילה יכולה לראות ולספוג אמנות ותרבות. זיהינו איזה חוסר רלוונטיות 

בלעשות אמנות במנותק ו'בלי לספור' את האנשים, את החברה ואת הקהילה 

שבשבילה אתה יוצר. התבהרה התמונה, עלה הצורך לא רק לעשות אמנות אלא 

גם לתת את הדעת על אספקטים נוספים ולהשקיע בקהילה וביצירת התנאים. 

חגי       אתם מדברים על צורך שלכם. זה בא גם מהכיוון שלהם?

רוני     אנחנו יודעים ומכירים את ההבדלים בין הפריפריה למרכז ואיפה נמצאת 

התרבות ואת מי היא משרתת. אני לא חושבת שאנשים פה בעפולה עילית 

יוצאים לרחובות וצועקים מגיע לנו תיאטרון. הם לא עושים את זה, אבל זה 

בהחלט צורך שאנחנו רואים אותו כקיים. כשאנחנו מגיעים ומקימים תיאטרון יש 

היענות. הייתה קבוצת תיאטרון מבוגרים אחת ופנו אלינו לפתוח עוד אחת.

אילאיל  אתה לא מייצר את הצורך, אתה ממלא איזשהו צורך, או בכלל מגלה לאנשים 

שהוא קיים. בסופו של דבר האנשים כמהים לחוויה התרבותית, וכשזה קורה הם 

מגלים עד כמה. בדוגמה שאנחנו נותנים כאן, בתיאטרון, אנחנו גם מייצרים במה 

לתיאטראות אחרים. למשל בסדרת הפרינג' שיזמנו לאחרונה אנחנו מארחים 

הצגות מתיאטראות קטנים אחרים בארץ. מגיע קהל קבוע של בערך מאה אנשים, 

עפולאים. יש פה ממש תהליך של בניית קהל וקהילה. יש פה גילוי הכוחות 

היוצרים בקהילה. התושבים גם מעלים הצגה מקורית שהם היו שותפים בה בכל 

הרבדים. גברים ונשים מגיל ארבעים עד שבעים עולים על הבמה ומשחקים, וכל 

הקהילה והשכונה שלהם מגיעות לראות את ההצגה. ההד והאפקט שזה יוצר 

נותנים טעם וסיבה מאוד משמעותיים לכל המעשה שלנו.

משה    אתם פועלים בעיקר בעפולה עילית? בעפולה יש אנשים שיכולים להגיע 

לתל אביב ויש אלה, שאני מבין שִאתם אתם עובדים, שהם ממעמד

סוציו–אקונומי נמוך יותר?

נגה     בעפולה אנחנו פועלים בשלוש השכונות. אנחנו פועלים פחות בשכונת הווילות 

ויותר בשכונת וולפסון. באמת ההתמקדות היא יותר בשכונות המוחלשות, נקרא 

לזה ככה. הניסיון שלנו הוא לפתח יחס חדש אל האוכלוסיות האלה שהן הרבה 

פעמים 'שקופות'. מהבחינה של רשויות הרווחה ושל ארגוני הצדקה ההתייחסות 

מייצרת איזשהו מצב של קיבעון. אנחנו רוצים לא רק למלא את צורכי הקיום 

הבסיסיים החסרים להם, אלא לתת גם את הבמה לכל הקונפליקטים והתכנים 

החברתיים והאנושיים שקיימים בתוך המקומות, וגם לעורר את היכולות 

והמשאבים שקיימים בתוך הקהילות עצמן.

עידית  בהמשך לדברייך, נגה, אני רוצה שתאפיינו יותר את הייחוד שלכם. 

כשהממשלה הקימה את רשת המתנ"סים המטרה הייתה לבנות מרכזי 

קהילה ותרבות בפריפריה. אתם מגדירים את עצמכם כתנועה חדשה, 

תנועה של אמנים ואמניות צעירים. כשדיברתי אתך לקראת מפגש זה 

אמרת "אנחנו מנסים לברר מהו התפקיד החדש של האמן". אני מבינה 

שאתם בונים את דרככם כתגובה ביקורתית למציאות. אתם מדברים על 

מחויבות לדרך חיים קומונלית–שיתופית ברוח התנועות החלוציות. האם 

חברי הקבוצה המייסדת של השישה באו בעיקר מתחום מהתיאטרון?

עומר  כן. ומוזיקה.

עידית   הדבר המעניין שעולה כאן זה הזיקה והמחויבות לקהל. נראה לי שזה לא 

מקרי שרגישות זו עלתה דווקא מאנשי תיאטרון. עבור איש תיאטרון התלות והקשר 

עם הקהל הוא קריטי ומיידי. אנחנו, האמנים הפלסטיים, בדרך כלל די מתבודדים 

ועובדים אולי מול קהל מדומיין ו/או שעדיין לא נולד... 

משה     מה שעידית אומרת זה שתיאטרון הוא יותר כלי חברתי מאשר אמנות פלסטית.

עידית   אני לא אמרתי בדיוק את זה. אמרתי שא–פריורי שחקן תלוי יותר בקהל, 

אם אין לו קהל אז הוא עושה תנועות באוויר. אני יכולה לעשות ארבע–עשרה 

שנה תנועות עם מכחול על בד ולמכור לעצמי את האשליה שבעוד כמה שנים 

מישהו יראה את זה, ואולי אפילו הציור יעשה את פעולתו לאחר מותי. טוב, 

נחזור אליכם... באנו לפגוש ולשמוע אתכם.

שלו       אני חושש שמהדברים שאמרנו עד עכשיו זה יכול להיתפס כאילו אנחנו 

איזשהו ארגון רווחה שבא "להציל" את התושבים של הפריפריה שאין להם 

אמצעים לחוות תרבות. כשעומר דיבר על הצורך של אנשים, אז הצורך שלהם 

26  X  42  , ן ונים, צבע מים על קרטו י נגה לביא, מתוך סדרת 
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הוא הדבר שאנחנו חוקרים היום. המחקר שלנו קורה באמצעות הרגליים ובמפגש 

עם אנשים, ולא רק מתוך קריאה ולימוד. הסיבה היא שיש לנו גם דעה מסוימת 

על התרבות שאנחנו רוצים שאנשים פה יחוו, ושאנחנו יודעים להגיד את זה, 

גם אם זה יכול להישמע קצת יומרני. אנחנו מבררים את העמדה שלנו ביחס 

לתרבות תוך מפגש עם הקהילה והאנשים. אנחנו מנסים להיות קשובים לקהילה 

ולהבין מה הקהל בעפולה ספציפית צריך. מה אנחנו חושבים, איזו הצגה ראוי 

שהקהל הזה ייחשף אליה, איזה סוג תיאטרון ראוי בעינינו שהקהילה בעפולה 

תעשה. ומתוך המחשבה הזאת אורטל פוגשת בעפולה תושבים מבוגרים, צעירים, 

נוער, ומדריכה אותם בתחום התיאטרון. אנחנו באים להקים דברים מתוך 

מחשבה שאנחנו לא רוצים לקחת את המרכז ולהביא אותו אל השוליים, אלא 

להתייחס אל השוליים ולהכיר בשוליים כמרכז. אנחנו מזהים בשוליים פוטנציאל 

להתחדשות. אנשים שיש להם משהו ייחודי, שהם לא צריכים להתחקות אחר 

המיינסטרים, אלא להיות קשובים לצרכים שלהם ומתוך זה ליצור. 

עידית   אם כך זה אומר שבעצם יש סיכוי שבכל מוקד כזה שמתהווה יעלו 

נושאים ותכנים אחרים?

שלו      כן.

ברוח הציונות החלוצית

משה     דובר על תיאטרון, רוני את דיברת על מחול, יש עוד אמנויות שאתם 

עוסקים בהן?

רוני      כולן: מחול, מוזיקה, קולנוע, כתיבה, ציור...

משה     מה זאת אומרת כתיבה?

רוני      שירה, תסריטים, מחזאות... אנשים שעוסקים בכתיבה.

העניין שהוזכר קודם של איזשהם ענייני יסוד באמנות. אנחנו מנסים לא להיות  אורטל  

עוד איזה זרם בתוך האמנויות, אלא להגדיר בידיים או ברגליים את תפקיד 

האמן. זה דבר משמעותי, גם בשאלה המאוד אישית, כי אין פה איזו תנועה 

שנראית לי נחמדה לשלוש שנים הקרובות כאיזה פרויקט זמני, יש פה מפעל 

חיים שהוא בסופו של דבר האופן שבו אני מתנהלת כאמנית ומגדירה מה 

זה להיות אמן. אני לא מתייחסת רק לתחום התיאטרון, אלא שואלת גם מה 

הם השורשים שלי, מה הם החומרים שלי, מה הם החיים שלי. כי זה לא רק 

תהליכי היצירה שאני נמצאת בהם, אלא גם מה ההקשר שבתוכו אני פועלת 

וכלפי מי. כל הדבר הזה הוא בניגוד מוחלט להסתגרות בסטודיו. ושוב אני 

לא מתייחסת לזה במובן הצר שבן אדם צריך את הסטודיו כדי לצייר, אלא 

לפעמים נדמה שבעולם שלנו האנשים "מפריעים" לאמנים, החברה "מפריעה" 

לאמנות, ואילו אנחנו אומרים שהקהל, האנשים, הם הסיבה והם החומר והם 

האוויר לנשימה של האמן. הדבר הנוסף הוא עצם ההתגבשות שלנו כתנועה 

בחיפוש אחר השורשים. אנחנו תופשים את עצמנו בתוך הציונות החלוצית, 

כממשיכים וכמחדשים.

משה     מי הם המודלים שלכם?

עומר    ברנר, בובר, גורדון, החבורה הזאת. בצד הזה של הציונות אנחנו נמצאים.

עידית   אתם לומדים אותם? מלמדים אותם?

כולם     כן.

עידית   מה שמסקרן אותי זה ההשראה שאתם לוקחים מהתנועות החלוציות 

שחרטו על דגלן את גאולת הארץ ועבודת האדמה, ואתם מקימים תנועה 

שהאמנות והתרבות הם כלי העבודה שלה. זה דבר ייחודי. היו בהיסטוריה 

תנועות אמנותיות, אבל פה זה יושב על מודל חיים שיתופי, יהודי–חלוצי. 

זה נראה מורכב וחדש, בוודאי בהקשר הישראלי. הסבירו לי זאת.

רוני       אענה על כך מהמקום האישי, מהעניין הזהותי של מי אני כאמנית, מי אני 

כרקדנית, מה מסלול ההכשרה שלי כרקדנית. בתיכון תלמה ילין למדתי דבר 

מאוד מסוים בעניין של מה אני אמורה לעשות בעולם כרקדנית. כשהגעתי 

לשנת שירות והתחלתי להיפגש עם המציאות, הבנתי שכרקדנית אני צריכה גם 

להדריך, לפגוש נוער, לפגוש את הקהילה. זה לא דבר שיש לעשות רק כאזרחית 

טובה, אלא כאמנית שרוצה להיות רלוונטית, משמעותית. אני מבינה שהאמנות 

שלי היא לא רק דבר שמגשים את החלומות שלי, אלא צריך להיות בעל תפקיד. 

בין אם אני רוצה בין אם לא, יש לי תפקיד בתוך המציאות. באיזה תכנים 

אתעסק, עם מי ארקוד, אצור. לכל הדבר הזה יש השפעה חברתית כי ככה זה, 

הפעולות וההחלטות יוצרות את התרבות, את מה הקהל מבין על עצמו ואת מה 

אני מבינה על עצמי.

משה     הזהות האישית שלכם כאמנים, כיוצרים, באמת מקבלת חיזוק?

רוני       זה בדיוק העניין. אני עוברת שינוי בתהליך שלנו, שהוא גם לא פשוט. אני כבר 

לא רוקדת את כמות השעות שרקדתי, אני לא רק צריכה לרקוד בסטודיו עשר  

שעות ביום, זה לא מה שאני צריכה לעשות כאמנית, אני צריכה גם להתאמן אבל 

גם לפגוש את החברה.

משה     זה לא פוגע? כשאנחנו מתייחסים למודל של שחקן או צייר יש משהו 
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שאומר טוטאליות, שזה כל חיי, שאני הופך להיות לסובייקט, שאני בעצמי 

המחול, אני בעצמי התיאטרון. אתם לא מרגישים שיש פה איזה ויתור 

בזהות החדשה על המשהו הטוטאלי של האמנות?

עומר     המשהו הטוטאלי מתייחס לדבר אחר, ההחלטה של הרקדן להיות כולו מה 

שהעולם החליט שהוא. אם ללכת עם עניין הטוטאליות אז הטוטאליות הולכת 

לכיוון אחר, שהוא ליצור סינתזה בין השדות, להיות איש תיאטרון שכל כולו איש 

תיאטרון במנותק ממה שקורה בחברה הישראלית. זה מחיר כבד יותר. כשדיברת 

על עניין הקהל, ממש בתחילת הדרך היה לנו מוטו "להתנתק מהקהל להתחבר 

לקהילה". זה היה כתוב על כל המסמכים שלנו.

חגי       שיניתם את זה?

עומר     לא, מהותית זו הבחירה המודעת. הצורך של שחקן לשחק מעלה כמה דברים. 

חברים שלנו באותו גיל שהלכו אחר כך ללמוד אומנויות בארץ ובחו"ל בבתי 

הספר הגבוהים הם שחקנים מוכשרים, אבל הם לא משחקים על שום במה. יש 

מעט שחקנים שעובדים במשחק והרבה שחקנים מלצרים. הסיטואציה מורכבת, 

וההחלטה שלנו היא שאני לא הולך לעשות תיאטרון כדי לעמוד על במה 

ושימחאו לי כפיים, אלא מלכתחילה אני הולך לפעול בשדה אחר. המרחב שבין 

הבניינים שאנחנו גרים בהם הפך להיות זירה תרבותית שעושים בה הצגות 

ואירועים חברתיים.

משה     מה עם שאיפות להקים משפחה?

עומר     זה לא סותר. אנחנו תנועה יחסית צעירה, אני מהגרעין הכי בוגר, יש כבר ילד, 

ילד ראשון. הקמת משפחה זה לא אומר התברגנות.

עידית   נראה לי שכולנו מרגישים שאנו בתקופה של מבוכה ומשבר. הן בהקשר 

הישראלי והן בהקשר הרחב יותר. הרבה פעמים בתקופות דמדומים, 

בתקופות משבריות, יש צורך בבדיקת הצורות. הצורות שצמחו והתאימו 

לזמנים אחרים פתאום לא מתאימות. איפה ואיך אתם רואים את המשבר? 

מהן הצורות החדשות שאתם בוחנים?

נגה       התייחסנו קצת כמובן מאליו לשורשים הציוניים שהזכרת ושאלת עליהם. אם 

אנחנו חוזרים לשם אז מקורות ההשראה שלנו הם צעירים לא גאונים, לא 

בעלי אמצעים, לא יחידי סגולה, אלא חבורות של בני נוער שבחרו למרוד באיך 

שהחברה סביבם נראתה, כולל דור ההורים שלהם, לעלות לארץ וליצור חברת 

מופת, חברה מהפכנית. במובן הזה אין לנו ארץ לעלות אליה, אבל בדור שלנו 

המצב הפוך. הבחירה שלנו היא לא לרדת מהארץ.

עידית   אחרי מאה עשרים שנה הפרדיגמה התהפכה?

נגה      כשיצאנו מהצבא, הבחירה שנראתה כביכול טבעית לכל אחד בתנועה הייתה 

להצטרף לחברים שלנו בברלין. אז במובן הזה, אם הזכרת בהקשר של המעשה 

החלוצי את עבודת האדמה בתור הפרקסיס שגם שחרר והתניע את החלוצים 

לקשור את עצמם למקום ולהיות אמונים ואחראים עליו באופן עמוק, אז אנחנו 

בהכרח קושרים את האמן לקהילה.

חגי       האם היחסים שנוצרים ביניכם ובין הקהילות שאתם עובדים ִאתן הם 

יחסים שוויוניים, או שעלולה להתעורר תחושה שאתם קבוצה מתנשאת 

שמביאה דברים מלמעלה?

אילאיל  זה תהליך מורכב שמבוסס קודם כול על יצירת אמון. בהתחלה יש תחושות 

קשות של זרות ומרחק, לשני הצדדים. אני לא גדלתי בשכונות שאני היום עובדת 

בהן. רוני אמרה קודם שלא תמיד אלו צרכים שאנשים מכירים, שהם יודעים 

להגיד אותם. לפעמים אנחנו טועים בזיהוי הצרכים. החשש שאולי זה יתפרש 

בהתחלה כהתנשאות נובע מכך שזה חריג בנוף להיות קבוצה שמביעה את 

עמדתה ולא אומרת רק דברים כלליים וכמה הכול בסדר. אני יכולה להדריך 

ולהגיד "עמדתי היא שזה לא בסדר וזה כן בסדר". על תחושת הזרות הראשונית 

אנחנו מנסים לגשר דרך יצירת מפגש והיכרות מעמיקה, דרך כלים ותכנים 

חדשים שאנחנו והקהילה המקומית מביאים במשותף אל המפגש.

עידית   כלומר, הצורך והמאמץ שלכם לגבש עמדה בתוך וכלפי המציאות?

אילאיל  כן, זה הרבה פעמים דבר שמעורר התנגדות, כי הוא זר בנוף, להגיד "כן, 

לדעתי זה רע". ומהצד השני ישנו עניין יצירת האמון שמתבטא בעיקר בעובדה 

שאנחנו חיים במקומות שאנחנו עובדים בהם. החניכים שלנו הם השכנים שלנו 

מהדלת ממול, הם האנשים שאנחנו פוגשים ברחוב, הבעיות שלהם אט אט 

הופכות גם לבעיות שלנו. כאמנים וכאנשים החיים בישראל, אנחנו בוחרים במודע 

להפוך את הבעיות הקיימות כאן, בפריפריה, לבעיות האישיות שלנו, וִאתן אנחנו 

מתמודדים. גם באופן פשוט וישיר כאזרחים ואנשי קהילה, וגם כיוצרים.

חגי      נוצרים קשרים אישיים, ידידויות? תחושת שוויוניות? אתם אוהבים 

אותם? הם אוהבים אתכם?

אורטל  זה יותר מזה, לא אהבות ועניינים אבל באמת העניין של השותפות. לנו 

בתנועה זה ברור שאנחנו מזמינים חניכים להיות שותפים לפעילות שלנו, להקמת 

תנועה, לדרך חיים. האנשים בתיאטרון הקהילתי מזהים את עצמם היום כחלק 

מתנועת 'תרבות'. יש פה הדדיות ושותפות שלוקח לה זמן להיבנות. זהו תהליך 

מורכב לקחת אנשים בני חמישים או עשרים או נערים, לשנות את פרדיגמת 

המחשבה ולהניח להם בסיסים אחרים ליצירת החיים.



122123

נגה      אחדד את זה בדוגמאות. כשאנחנו באים ומתיישבים במקום אנחנו פוגשים 

כל מיני פרויקטים של אמנים שנשלחים לשנתיים למקום וחוזרים למרכז. אך לא 

כך אנחנו. אנחנו מגיעים, מתיישבים במקום ומביאים עוד צעירים ונשארים. אנחנו 

הופכים את תושבי המקום לשותפים למשימה מרחיקת ראות שאנחנו רוצים 

לעשות בחברה הישראלית. אם אנחנו שוכרים דירה בבניין אנחנו מקימים ועד בית, 

מועצת תרבות שכונתית וכדומה. כדוגמה אני רוצה לספר על אירוע "בית האמנים" 

שיזמנו בתחילת שנה זו, שבו קיימנו בביתנו תערוכת ציורים שעסקה במפגש שלנו 

כאמנים עם המקום ועם התושבים, ומופע מוזיקה של שירים שכתבנו והלַחנו 

בשנים האחרונות. האורחים שהגיעו היו החל מהשכנים בבניין ובשכונה, דרך 

צעירים מהעיר ומהאזור, ועד גורמים מהעירייה ואמנים־יוצרים מעפולה ומעמק 

יזרעאל שאנחנו בקשר ִאתם. כל אלו נפגשו בבית אחד, הודרכו בתערוכה וצפו 

במופע מוזיקה � כך הכנסנו אותם לקונפליקטים ולשאלות הרבות שלנו, והייתה 

להם גם הבמה לשוחח ולהיפגש ביניהם. זה היה ערב שהגדיל מאוד את השותפות, 

וגם בשבילנו פיתח מודל חדש למפגש ובמה חדשה ליצירה. 

אמנות היא כלי מחנך

עידית   נגה, אמרת שאיש צעיר שעוסק היום באמנות ורוצה להתפתח — 

האופציה הטובה והנוחה בשבילו היא לעבור לברלין. אז מהו החזון שלכם? 

אתם רוצים לגאול את הארץ מחדש? לזהות את עצמכם מחדש?

רוני       ההתלבטות היום היא מה הקשר שלי לכל מה שקורה מסביב, מה לי ולזה. 

הרבה מהחברים שלנו יורדים לברלין, לניו־יורק, וחלק נשארים בארץ ובונים 

כאן את עתידם האישי. השאלות שלנו נוגעות בחידוש ובפיתוח הזהות הציונית 

והמחויבות לחברה, לארץ, לבעיות הקונקרטיות של החברה הישראלית. החניכים 

שלי עכשיו בצבא, יצאו לפיקוד. שאלנו שאלות של שייכות, של זהות. למה 

בכלל לצאת לפיקוד? למה בכלל להתגייס? למה להיות אמנים היום בעפולה ולא 

בברלין? אלו הן שאלות שקשורות בזהות. למי אני מחויבת? למה אני מחויבת? מה 

הקשר שלי האישי עם המקום? אנחנו יודעים היום להגיד שזה לא קשר שהולך 

ומתפרק, זה קשר שהוא כבר מפורק לחלוטין, ואנחנו מנסים ליצור היום מחדש 

את הקשר למקום. שאלתם קודם על תהליכי הלמידה שלנו. אנחנו לומדים את 

הדברים למידה שהיא לא רק היסטורית־נוסטלגית, אלא בכוונתנו לברר ולזהות 

מהו הייעוד שלנו, הן האישי והן התנועתי.

משה     עוד משהו בהקשר הזה. כשאני הלכתי לתנועת הנוער היא לא רק גאלה 

אותי היא גם בעלה אותי. נפתחתי לעצמי ולעולם, גיליתי עולם, ומשם 

יכולתי גם להחזיר ולתת לעולם.  ואני שואל את עצמי למה זה לא קורה 

במשך כל שנות הלימוד בבית הספר. לתנועת נוער יש כוח בממד הלא 

פורמלי, הכוח שלה נובע בין היתר מהיכולת לערער ולנער את הממסדי 

והפורמלי, אבל למה לא לבנות בית ספר ברוח תנועת הנוער, אולי כמו 

פעם ברוח תנועת העבודה?

שלו      אני רוצה לחזור לזה שאנחנו תנועה של אמנים מחנכים, שזה קצת שונה משאר 

התנועות. כי השאלה שאתה מעֶלה � למה אין בית ספר כזה � מעָלה את השאלה 

מה מחנך היום בן אדם? מהי הפעולה שהוא עושה שהוא מתחנך דרכה? אני יכול 

להגיד לך שלקרוא בבית ספר סיפור מסוים היה יכול להיות האקט המחנך ביותר 

שעברתי בבית הספר. גם אם המורה הייתה גרועה, עצם זה שקראנו סיפור והזדהיתי 

ִאתו והוא נתן לי מושג חדש לחיים ומשהו שאני יכול לבחון את עצמי דרכו, זו 

פעולה שיכולה להיות הרבה יותר מחנכת משיעור חינוך או חברה בבית הספר.

בשנים האחרונות אנחנו פועלים מתוך ההבנה שאנחנו עושים מעשה ייחודי. 

אנחנו במאמץ מתמיד למצוא מקורות השראה, תכנים ללמוד מהם. כדי להתפתח 

ן לשמאל:  השכנים, להקת א־קפלה של תנועת תרבות. מימי

ואורן מנשה. , אורטל שחר  ז לו רווה, עדי  טל 
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אנחנו יוזמים פעולה ובו זמנית חוקרים את מה שאנחנו עושים, כדי להרחיב את 

הפעולה לעוד אנשים, לעוד מקומות, להעמיק את ההתנסויות. מתוך כך הבנו 

שאמנות היא כלי מחנך. נשאלת השאלה מה באמנות הוא מחנך? ולמה לא בבית 

ספר, ואיפה כן, ובאיזה בתי ספר הדבר הזה קורה יותר ואיפה פחות, ומתוך זה לפענח 

את הכלים האמנותיים הטובים המשפיעים. היכולת של בן אדם להזדהות עם אדם 

אחר דרך תיאטרון, דרך משחק של דמות או דרך סיפור שקרא. למשל לקרוא סיפור 

כמו "פרנהיים" של ש"י עגנון, זה סיפור שיכול לגרום לאדם להזדהות עם צער של 

אדם אחר שהוא בחיים לא היה פוגש ולייצר עבורו מושג חדש, רגש חדש.

עוד דוגמה: לפני שנה וחצי ביקשו ממני לקחת חלק בבניית הכשרה 

למדריכים בתנועה בתחום המוזיקה, בניסיון לפתח את היכולת שלנו להדריך 

מוזיקאים בתנועת 'תרבות'. ופתאום מצאתי את עצמי עם עוד אנשים שואל את 

השאלה: מה מחנך במוזיקה? מה הייחוד של מוזיקה? זה שאין לה מילים? התחלנו 

לנסות להבין ביחד, לרגעים חשבנו שאולי אין בה ייחוד. אז למה אני מרגיש צורך 

לנגן? פתאום אתה מבין שקודם כול זה דבר שמפתח אצלך דמיון, חוויה שהיא 

בלתי תכליתית, שותפות אנושית לא מילולית.

נגה        אחד מתחומי הפעילות המרכזיים שלנו הוא החינוך לאמנות בבתי ספר. יש המון 

פוטנציאל במרחב בית הספר, שהוא מרחב לימודי וחברתי, שכמו מבקש את 

ההשלמה של הצדדים האמנותיים והיצירתיים.  אנחנו שוקדים על פיתוח ובדיקה 

של הקשר בין התכנים החינוכיים, גם אלו הנלמדים בנושאי הליבה, לבין דרכי 

הלמידה וההבעה של האמנויות.

מחול בטבע, ערב לנשים, מחזה

חגי      ספרו קצת על הפקות, על תוצאות, על דברים שקורים מבחינת אמנות 

בקהילות שלכם.

רוני     אספר על התנסות שהייתה לנו עכשיו בחנוכה. אנחנו עושים מפעלי חנוכה, 

מחנות יוצרים. את כל החבר'ה שלנו מבתי היוצרים � תיאטרון, מחול, מוזיקה 

– אנחנו מכנסים שלוש פעמים בשנה למחנה ארצי סביב תכנים, יצירות אמנות 

ומקורות השראה. הפעם עשינו טיול בדרום. באו בני נוער, תנועת נוער, 

מטיילים. זה מוכר. אך מה זה אומר אמנים מטיילים? מה בין אמנות לטבע, 

לחינוך, לחברה? אנחנו, שלוש בנות רקדניות מהתנועה שהיינו המדריכות 

המלוות של הטיול, החלטנו על איזושהי התנסות ראשונית: לעשות ריקוד 

שיהיה בתוך המסלול. זאת אומרת, החבר'ה יצאו לטיול ובאיזה מקום שנראה 

לנו מתאים למופע אנחנו עוצרות, והם יושבים ורואים ריקוד של שלוש בנות 

בלי מוזיקה. זו הייתה התנסות מאוד מעניינת, גם מבחינת אופן העבודה על 

הריקוד במדבר או בים. עשר הדקות או רבע שעה של הריקוד היו רק חלק 

מתוך מהלך חינוכי, והמפגש הזה כרקדניות־מחנכות היה מאוד מעניין. הבאנו 

להם מחול מודרני, בלי מוזיקה. מה חשבנו לעצמנו? נערים ונערות מעפולה, 

נתניה, ראשון, נהריה, ישבו, ראו, שאלו שאלות, אמרו מה הרגישו. יש שלא 

אהבו ויש שכן אהבו והיה שיח פורה. אני יכולה להגדיר התנסות זו כמפגש 

אמנותי חינוכי מוצלח.

אורטל  קיימנו שני ערבים שקראנו להם "בואנה". יצרנו אירוע תרבותי לנשים בלבד. 

אתאר בפניכם את הערב השני. אנחנו בקשר מתמשך עם פאב, פה בעפולה, 

שיש לו חבורה מעניינת שיוצרת תרבות של צעירים מוזיקאים. לקחנו את הפאב 

ומילאנו אותו עד אפס מקום בנשים מעפולה ומהסביבה הקרובה. זה היה בפורים. 

ארגנו את המשתה של ושתי, כתבנו והעלינו מופע קברט שעניינו עולמה של 

האישה. כתבנו שירים מקוריים וגם השתמשנו בשירים קיימים שעשינו להם 

עיבודים חדשים. הוספנו קטעי משחק וסטנד־אפ. הצפנו קונפליקטים והארנו 

מצבים שונים מחייהן של הנשים, גם מצבים ותכנים קשים. זה דבר שאפשר 

לקחת למקום של העצמת נשים. ההרכב היה משותף, של בנות התנועה ונשים 

מהאזור. הרכב המשתתפות הלך והתרחב וכלל נשים שבערב הראשון היו 

בקהל והגיעו במקרה. בהופעות ובהפקה השתתפו רק נשים: היו סאונד־וימאן 

ומאבטחות בכניסה. לא היה אף גבר. הנשים שאלו את עצמן, "מה? אני אהיה 

במקום שאין בו גברים, מה העניין?" וגם הגברים שאלו את עצמם "מה יש שם 

שאסור לי לבוא?” זה עורר את הקהילה.

נגה       זה ניסיון ליצור מרחב נשי פמיניסטי שמאפשר את השיחה הזאת ואת התכנים 

האלה בתוך המרחב הקהילתי, ובאמת גילינו את הצורך הזה, גם אנחנו כנשים 

צעירות וגם בתוך הקהילה.

שלו      ותהליך כזה עומד אולי אל מול פסטיבל העצמה נשית באילת עם אייל גולן ...

משה     איך אתם משלבים בתוך העשייה הזו את ההשראה של הדמויות 

הרוחניות שאמרתם, כדוגמת ברנר וגורדון, איך זה נכנס לתוך המעשה, 

בונה את התפישות החינוכיות?

עומר    קודם כול זה במסגרת הלימודים שלנו ללמוד גם את גורדון וגם את ברנר 

וגם רבים אחרים. זה סיוע חשוב ביכולת שלנו לייצר ולַהְבנות זהות דרך 

השורשים ההיסטוריים. את ברנר אנחנו לא מביאים לעפולה עילית, לפחות 
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בינתיים, לא כי אני חושב שאי אפשר, פשוט אנחנו עוד לא עשינו את זה. זה 

המרכז, זה המקום של האנשים האלה בחיים שלנו. אנחנו בעיקר לומדים את 

היצירות שלהם, למדנו עם יריב בן אהרון את ברנר. זה היה תהליך למידה 

משמעותי מאוד. 

נגה       אפשר להביא כדוגמה לזיקה שלנו לנרטיבים ההיסטוריים את המחזה 

"ַקָשריֹות" שנכתב על ידי עומר ואותו אנחנו מעלים עכשיו. המחזה מביא את 

סיפורן של שלוש קשריות מתקופת השואה. בהצגה משחקות ארבע חברות 

מהתנועה, והוא יעלה גם בתיאטרון הקהילתי בעפולה, וגם ובעיקר בפני נוער 

בבתי ספר ברחבי הארץ.

משה     איזו עמדה יש לכם בכל מה שקשור לזהות היהודית?

עומר    אנחנו יהודים.

חגי      אתם עובדים גם עם ערבים?

אילאיל  לא עשינו עדיין משהו שהוא מוכוון לאוכלוסייה ערבית. היו לנו חניכים ערבים 

גם בחיפה, גם ברמלה. כמו שאמרנו, כל מקום והשאלות התרבותיות הייחודיות 

שהוא מעלה.

רוני      זה דבר שפשוט עוד לא עשינו. זה דבר שצריך לקרות. בנוער העובד קיים המגזר 

הערבי ואנחנו לומדים וצריכים ללמוד מהם. זה בעיקר עדיין לא קרה באופן 

מגובש.

נגה      יש מחזאי ערבי מכפר נין שאנחנו עובדים ִאתו, עוזרים לו לעבד את המחזות 

שלו ולתרגם אותם לעברית. 

אורטל   יש מפגש, שמתחיל ברמה האישית דרך הפעילות של התרבות בקהילה 

שאנחנו עושים. גם בערים שבהן אנחנו עובדים, גרים ומעורבים לחלוטין בתוך 

השכונות.

עידית   אבל כרגע ההרגשה היא שאתם מחזקים את הנרטיב היהודי בחיפוש 

הזהות שלכם. נראה לי שאתם לא נוטים להצהרות ולמילים גבוהות, אלא 

מעדיפים את המעורבות הישירה באמצעות חיי היצירה והמעשה. זה 

יפה מאוד שאתם לומדים וחוקרים את הדברים ביחד, אל מול כור ההיתוך 

ההיסטורי. ברור לנו היום שהחברה הישראלית מורכבת מנרטיבים רבים 

המתקיימים זה לצד זה. זה המצב. מצב מפוצל, מגזרי. לכן זה נראה לי 

באמת לגיטימי וחשוב להבין ולאשש מחדש גם את הנרטיב היהודי–ציוני.

אורטל  את אמרת יפה שכור ההיתוך הוא גם תוכן בונה, אך הוא גם צד המבטל 

זהויות. כלומר כשאני באה לפגוש 'אחר' אני צריכה לדעת מי היא אני הפוגשת את 

האחר. אנחנו מתמודדים עם המציאות המורכבת שהעם היהודי נמצא בה. אנחנו 

צופים במתרחש, והמתרחש מכיל גם פעולות אלימות, של טרור והפחדה שגורמים 

מסוימים בעם היהודי מקדמים, שִאתן אנחנו מאוד לא מזדהים ואף שוללים אותן. 

המצב הזה לא גורם לנו לנתק את עצמנו מהעם היהודי, או לבקש לנתק מישהו אחר. 

מגרעיני אמנויות לתנועת תרבות

חגי      איך אתם רואים את התהליך שאתם נמצאים בו? התנועה היא בצמיחה? 

איך אתם רואים אותה בעוד עשר שנים?

רוני      התנועה היא בהתפתחות, היא בגדילה מתמדת, גם מבחינת הצטרפות של 

חבר'ה צעירים לשנת שירות � שכבת שנת השירות הולכת וגדלה, כל שנה יש עוד 

קבוצה � וגם מבחינת תנועת הנוער, שגם היא הולכת וגדלה ומונה היום 1500 

חניכים.

עידית   בשביל להיכנס לתנועה, הנערה צריכה להגדיר את עצמה כאמנית?

רוני       לא, היא באה לקבוצת תיאטרון, מוזיקה, אמנות...

עידית   איך מתקבלים? יש פנקס אדום כמו פעם בהסתדרות?

שלו      לא מתקבלים, מצטרפים.

עידית   כל אחד ואחת יכולים?

שלו       כן.

עידית   רוני את אומרת "אני אמנית", וזה לא כל כך פשוט ההגדרות האלה. למשל 

במקרה שלי אני לא פעם צוחקת ואומרת שרציתי לעשות תערוכה עוד לפני 

שהיו לי ציורים. זאת אומרת שהיה לי רצון לפעול ולהשפיע עוד לפני שהיה לי 

דבר של ממש ביד, ויש כאלה שבאישיותם הם הפוכים, עד שהם לא יעשו את 

יצירת המופת שלהם הם לא יקראו לעצמם אמנים.

כל אדם שרוצה להצטרף לתנועה יכול להצטרף. אנחנו בתהליכי התחנכות  רוני      

ועיצוב זהות מתמדת.

את הזהות היוצרת הוא יקבל מתוך מפעלות ההכשרה שלכם? עידית  

את הזהות והכלים. שלו     

עידית   לכן כל כך חשוב לכם לפתח את מפעלות ההכשרה?

שלו      כן.

אילאיל  הרתיעה של אדם מלהגדיר את עצמו כאמן, כי זה אולי נגוע ביומרה, מחזירה 

אותי להמשגה החדשה שלנו לשאלה � מי הוא אמן? גם אני הרגשתי שלהגיד "אמן" 

זה מוציא מההקשר המחנך, הפועל בחברה, זה היה נגוע לי במשהו מתנשא ומסתגר, 
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ואני חושבת שההגדרה של תנועת תרבות ל'אמן' ול'אמנות' היא רחבה וחדשה, 

ויש בה מקום להרבה יותר אנשים.

עומר    במקור השם שלנו היה תנועת 'גרעיני אמנויות', ולפני חמש שנים בערך, לא 

בטוח אם התהליך כבר נגמר, עברנו להיקרא תנועת 'תרבות'. ההחלפה 

הטרמינולוגית היא משמעותית בהקשר של ההבנה שלנו את הייעוד שאנחנו 

מחפשים בחברה הישראלית, שהוא לא רק לעסוק באמנויות השונות אלא גם 

להשפיע ולחולל שינוי בכל שדה התרבות. אנחנו רוצים לחזק את הכוחות 

היוצרים גם על ידי יצירת משאבים ותקציבים לתרבות בפריפריה, על ידי הקמת 

מוסדות תרבות, פיתוח קהלי צופים, יצירת קשרים ושותפויות עם ארגונים, עם 

רשויות, עם קרנות ועם משרדים אשר יחזקו את הנושאים הללו.

משה     יש היום בשירה מאבק מרתק שרק בעוד כמה שנים אולי נבין את 

ההשפעה שלו, כל הנושא של 'ערס–פואטיקה', הקשת המזרחית שעדיין 

סוחבת את כל פצעי העבר של ההורים. אתם נתקלים בזה בעבודה שלכם? 

מתייחסים אליכם כאל תנועת נוער אשכנזית?

אילאיל  אתה נוגע פה בסוגיה מהותית של לאפשר לשוליים להיות מרכז על ידי העצמת 

הייחוד והשונות והדמיון. זה דבר שאנחנו נוגעים בו ברמות שונות. זה דורש 

הרבה צניעות ולימוד. אנחנו נפגשים פה עם שלל המודרים, אם זה מזרחים ואם 

אוכלוסייה אתיופית. אחת מחברות התנועה, שקד כהן, השתתפה וקראה ב'ערס־

פואטיקה' שיר שלה העוסק בשאלות אלו.

עומר    הקול המזרחי שהיה בשוליים הוא באמת חלק מדבר רחב הרבה יותר. אני אגיד 

שההחלטה שלי לעבור לגור בעפולה � זה אחד המניעים שלה. כשאתה מתעסק 

במושג הדרה בתוך השיח אז אתה מודר מהמרכז, ואז שווה לשאול למה זה 

המרכז והאם זה המרכז היחידי שייתכן במדינת ישראל. הפעולה שלנו היא הדבר 

הכי קונקרטי, היא לא להכניס את המודרים למרכז השיח אלא להצליח לייצר 

עוד מרכזי פעולה ועוד מרכזים.

משה    בשיח של המשוררים אומרים לפעמים "כולנו מודרים". אם נלך ונעמיק —

כל אדם הוא מודר בסופו של דבר. אבל אז אומרים: "אתם מטשטשים 

את העניין."

אורטל   יש הפרדה ואבחנה בייחודיות של המאבקים. אם זו אוכלוסייה אתיופית 

אז זה עולם בפני עצמו שיש ללמוד אותו ויש להתייחס אליו באופן הייחודי לו, 

אם זה במלאכות ייחודיות, ואם זה בחיבור של הישן והחדש. אם זה מזרחים זה 

דבר אחר, ואם זה קהילה גאה זה דבר אחר, ואם זה נשים זה דבר אחר. המענה 

שצריך לעצב לכל אוכלוסייה הוא בהתאם לאפיון הצרכים שלה.

רוני       בשכונת רמת אליהו בראשון לציון היו קריאות לעשות טקס יום זיכרון לנספי 

סודן. ממש כמו שתנועת הנוער עושה את ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל, עכשיו 

היא עושה גם ערב יום זיכרון לנספי סודן. 

מסלול אקדמי ניסיוני

עידית   אני רוצה לפתוח את עניין היחסים שלכם עם האקדמיה. העמדה שלכם 

היא במידת מה חוץ–ממסדית. אני יודעת שהיה לכם קשר עם אורנים ובסוף 

בית ברל הציעו לכם הצעה. שתפו אותנו.

עומר     כשהתחלנו את הדרך היינו שומעים אמירה מרכזית "למה אתם לא הולכים 

לאוניברסיטה, סיימו כל אחד תואר ראשון, אחד בתיאטרון אחד בקולנוע, 

תלכו תכשירו את עצמכם לאמנויות השונות, תחזרו ותעשו את התנועה 

שאתם רוצים לעשות." ולנו הייתה התעקשות, שהייתה ביטוי להחלטה מאוד 

עמוקה, שאנחנו לא מוותרים על פעולה של הקמת התנועה, ולכן כל סוג של 

לימודים אקדמיים נדחה. התחלנו ללמוד הרבה אחרי שההורים שלנו תכננו 

שנלמד באוניברסיטה. אנחנו מאה בוגרי תנועה, שארבעים ושלושה מתוכם 

לומדים עכשיו באמצע שנה ב' בבית ברל. מה שעשינו היה לייצר מסלולי 

הכשרה פנים־תנועתיים, להקים את בית הספר שלנו וללמוד בתוכו במסגרת 

שהיא לא אקדמית. הסוגיה האקדמית הייתה והיא עדיין מאוד רצינית. אף 

מוסד אקדמי בישראל לא יודע לתת היום מענה אמיתי לתנועה של אמנים 

שרוצים לממש את עצמם בפריפריה ובקהילה, זה דבר מדהים. היינו במפגשים 

עם המון מכללות. 

משה     עם מי דיברתם? אנחנו נמצאים היום במכללות בתהליכי חשיבה בשאלות 

של איך נערכים למציאות משתנה, לרפורמות.

עומר     הדיאלוג היה מאורנים בצפון ועד מכללת ספיר בדרום, ואף מוסד לא ממש 

מצליח להכיל את זה שאנחנו מאוד משימתיים, שזה הדבר המרכזי שאנחנו 

מניחים בתוך החיים שלנו, שהלמידה שלנו אמורה להיות ביטוי קונקרטי 

לפרקטיקות שאנחנו עושים ולא להפך. זאת אומרת הפרקטיקה מעצבת את 

תחומי התיאוריה ולא הפוך. אחרי שנה וחצי של הסתובבויות המדרשה 

בבית ברל הצליחה להיכנס ִאתנו לשיח עם כל המעקשים שיש בשיח הזה, 

ויש. אנחנו תנועה, אנחנו אוהבים לפעול כמו שאנחנו פועלים, כל מה שהוא 

תחת הכותרת של השיח של האמנות לא כל כך נוגע לנו, אנחנו לא מחפשים 
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להיכנס לשיח הזה, אז להיכנס לתוך ממסד שמן הסתם זאת הפעולה שלו, זה 

מייצר המון ויכוחים.

עידית   אתם באים ואומרים שלהיכנס לארבע שנים של חיי לימוד יש בזה סוג של 

ניתוק, אתם רוצים ללמוד תוך כדי תנועה ומעורבות בחברה ובחיים, 

ולמודל הזה לא מצאתם פתרון?

עומר    אנחנו בניסיון. אנחנו בשנה השנייה בבית ברל, שזה הניסיון, גם שלנו וגם של 

בית ברל, להצליח לעצב את המסלול הנכון. זה לא ברור מאליו, כי אנחנו באים 

עם כל מיני אמירות ביחס למי אנחנו ומה הפעולה שלנו.

עידית   ביקשתם מרצים מסוימים ותוכן מסוים שאתם רוצים ללמוד, בהקשר של 

הבניית עמדות והשקפת עולם?

עומר    במקומות מסוימים כן.

נגה       זה נראה לי אחד הדברים הקשים. להצליח ליצור הכשרה שתהיה תואמת את 

הפעולה שלנו מהבחינה של הריבוד התוכני, שבה אתה לא לומד תחום מסוים 

שאתה מתמקצע בו, אלא המטרה היא מי אנחנו רוצים להפוך להיות. מוסד 

ההכשרה שאנחנו לומדים בו או מקימים אותו או מלמדים בו, אנחנו רוצים 

שהוא יהפוך אתנו למה שהוא, ובהכרח יכלול תחומים רבים, מרעיוניים ועד 

לפרקטיים. גם האופן שבו לומדים צריך להיות מתואם עם אופן הפעולה שלנו, 

וזה מאוד מאתגר את הממסד ודורש התגמשות.

עומר     לקיים אורח לימודים בלתי פורמליים זה דבר שאינו מובן מאליו. כחבורה 

בלתי פורמלית שלומדת חינוך בלתי פורמלי, ההיגיון שלנו הוא שהלימודים 

צריכים להיות מושתתים על הקודים הבלתי פורמליים. והאקדמיה היא 

מאוד פורמליסטית. אבל בינתיים הקמנו מעין מסלול כזה שנקרא 'בית מדרש 

לפועלי תרבות'.

עידית   זה מזכיר לי ששאלו את המשוררת אפרת מישורי איך היא מגדירה את 

עצמה היא ענתה תשובה יפה ומפתיעה: אני 'פועלת של משמעות'.

משה     המסלול שהקמתם מיועד לחברי התנועה בלבד?

עומר     כרגע כן. אנחנו עושים את הפיילוט על עצמנו וברגע שנראה שזה בסדר נמשיך.

נגה       גם בבית ספר 'תרבות' שהקמנו כיום מי שלומד בו אלו הם בוגרי תנועת תרבות 

ובעתיד הוא אמור להיפתח לתושבי עפולה, עמק יזרעאל, כלל הארץ. המטרה 

לקרוא לאמנים להכשיר עצמם ולהתיישב בפריפריה.

ותודה על הסומק שהעליתם בלחיינו

חגי       התרשמתי מאוד מהרוח, מהרעיונות, מהבערה הפנימית, וגם מהיכולת 

שלכם לבטא את עצמכם. כל המעשה הזה הוא לדעתי מעשה מופלא. 

משה     אני שותף לדברים של חגי, אבל אני רוצה לציין את הסכנה של ההתבדלות. 

אני בנפשי לא פורמליסט, עד כדי כמעט אנרכיסט. אבל אני הלכתי ללמד באורנים 

כי אני שואל את עצמי, אלף אנשים זה יופי, זאת אליטה, אבל מה עם כל העשרות 

אלפים? התחושה היא שה'לא אקדמיה' שוללת את האפשרות שאנשים באיכות 

כמו שלכם יעשו שינוי בתוך האקדמיה. 

חגי       ההתעקשות שלכם לבנות באקדמיה מודל עצמאי משלכם שיהווה דוגמה 

נראית לי חיובית. אם תתעקשו ותצליחו בבית ברל אפשר יהיה להקים מסלול 

כזה גם במקומות אחרים. אני רואה בכיוון שלכם משהו מאוד חלוצי: ההתחברות 

שלכם למה שקורה עכשיו, הביקורתיות והרצון האמתי לשינוי � עליהם אני מלא 

התפעלות. אני מאחל לכם המון הצלחה. אני רוצה להודות לך, עידית, כי בזכותך 

מתקיים מפגש ההיכרות עם הקבוצה, ובזכותך זה יגיע ל'קו נטוי'.

עומר    לכולנו המפגש היה חשוב. אני חוויתי אתכם כחשובים לשיח התוך־תנועתי, 

שאלתם שאלות שהיה לי מעניין לשמוע. אנחנו מתכנסים לסמינרים על 

הדברים האלה.

עידית   ההיכרות שלי אתכם התחילה בדיאלוג עם בת של חברים, עדי לוז, מהשכבה 

הבוגרת. במהלך הזמן נציגים שלכם באו גם להתייעץ ִאתי. באחת השיחות עלה 

הרעיון שתהיה לכם טבעת שותפות היקפית של יוצרים ואנשי רוח המזדהים עם 

מטרותיכם. אני חוזרת ומעלה רעיון זה בפניכם. באופן אישי אשמח לקחת בו חלק. 

תודה לכם על הכנסת האורחים ועל הסומק הקל שהעליתם בלחיינו.

90  X  210 2013, גרפיט על דיקט,  ללא כותרת,  ב,  רעי רבי
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ִים ְוֶעְשִׂרים ָהאֹוטֹוּבּוס ָצפּוף ַעְכשָׁו, שְׁתַּ

ישִׁים ֶאת ָהֲאָנשִׁים ִיץ יֹוֵתר ַמְרגִּ ֶאְמַצע ַהקַּ ִמיד בְּ תָּ

ָבר, יִעים אֹותֹו דָּ נּו ַמזִּ לָּ אן כֻּ כָּ

י שֶׁלִּ ֶלת בְּ ְך ִמְתַעְרבֶּ ַהזֵָּעה שֶׁלָּ

ל ּפֹוִליִטי ֹלא ָקׁשּור ֹלא ַהכֹּ

ית ֲאַנְחנּוחֹוְלקֹותמֹושָׁב ְסבִּ ית ְוַהלֶּ ֲאָבל ָהֶאְתיֹופִּ

בֹוד. ּה כָּ ים ֲאשֶׁר חֹוְלִקים ִאתָּ ֶדת שֵֶׁאין ַרבִּ ִאשָּׁה ְמֻכבֶּ

ִמּלֹוַתִיְך שְׁבּורֹות שְׁבּוִרים

ִפים ים ְמשֻׁתָּ ה ִמלִּ ֵאין ָלנּו ַהְרבֵּ

ָׂער ֲאָבל ֲאַנְחנּו קֹושְׁרֹות אֹותֹו ַאֶחֶרת שֵּ ינּו ֶסֶרט בַּ ִלשְׁתֵּ

ֶהם. ְדָבִרים ֲאֵחִרים שֲֶׁאַנְחנּו ַמֲאִמינֹות בָּ ֶזה ָקׁשּור בִּ

אּוַלי ָהִיינּו ְיכֹולֹות ְלַקשְֵׁקׁש ָהמֹון

---

ְך ּפֹוִליִטי ל כָּ י ֶזה כָּ ְואּוַלי כִּ

ְך ֵמִביְך ל כָּ ֶזה כָּ

ה  ִניָּ שְּׁ ַחְרנּו ַאַחת בַּ שֶֹּׁלא בָּ

ינּו  ין שְׁתֵּ ק בֵּ ַחבֵּ ִסּבֹות שֶׁמְּ ַרח ַהנְּ ֶזה כֹּ

ינּו ין שְׁתֵּ זֹו ֶקשֶׁת ְרָחָבה שֶׁיֵּׁש בֵּ

ן לֹוַמר ָצוֹות ִנתָּ שְֵׁני ַהקְּ ַאְך בִּ

"ִאשָּׁה"

ַטח אֹוָתְך ֶזה ֹלא ֵמִזיז בֶּ

ל ָעַלִיְך ָיִעיד ֵאשֶׁת ַחִיל ַהכֹּ

חּור ְמֻפְסָפס מֹו בָּ אי ְמַזִהים כְּ ַודַּ ַרק אֹוִתי בְּ

ַח ַהֲהָנָחה ֹלא מֹוִתיָרה ִלי ָמקֹום ְלִהְתַרוֵּ

י ָחֵמׁש ַוֲחִמשִּׁים ְמתִּ ּמֹושָׁב ָעָליו שִׁלַּ בַּ

---

ָבִרים יט ָעַלי ְולֹוַמר דְּ ל ֶאָחד ָיכֹול ְלַהבִּ כָּ

ִנים  ין ַהחּוץ ְוַהְפּ בּול בֵּ ִאּלּו שֶׁיֵּׁש גְּ כְּ

ין ָהאֹוטֹוּבּוס ָלְרחֹוב מֹו בֵּ כְּ

רּור. בּול בָּ ֵיׁש גְּ

ֲאָבל ַהַחּלֹונֹות שְׁקּופֹות. שְׁקּוִפים

שקד כהן

נוף מולדתי תבנית 

'אהל' של תנועת תרבות  ן  תיאטרו

דלתות.  מתוך ההצגה 

ומורן כהנא  : מור ליפשיץ  כתבו

.2014 עפולה 
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חגי רוגני

מלמד ספרות ולשון באורנים ובתיכון ליאו באק 

בחיפה. עורך־אורח של הגיליון הנוכחי יחד עם 

עידית לבבי גבאי.

חובב רשלבך

אמן, בוגר בצלאל בתקשורת חזותית, תואר שני 

בפילוסופיה, דוקטורנט בחוג לפרשנות ותרבות 

בבר אילן. מרצה במכון לאמנות באורנים. 

טל איפרגן

משוררת, סופרת ועורכת, ילידת 1983, חיפה. 

עד כה ראו אור שלושה ספרי שירה שלה ורומן 

ביכורים אחד. בוגרת מסלול עריכה לשונית 

במכללת אורנים. 

טל עברי ליברמן 

במקור מחרשים, גרה ביודפת, לומדת באורנים 

חינוך מיוחד וספרות, שנה ג'.

טל עוז

סטודנטית שנה ג' במכון לאמנות באורנים, ראשת 

מחלקת דוברות והסברה באגודת הסטודנטים, 

יוצרת כותבת ופועלת בחיפה.

טלי מילשטיין

סטודנטית שנה ד' במכון לאמנות באורנים. יוצרת 

ומתגוררת בכפר יהושע.

טל שטורם

מעצב גרפי ומוזיקאי.

ינאי קלנר

סטודנט שנה ד' במכון לאמנות באורנים. יוצר 

ומתגורר בקיבוץ העירוני במגדל העמק ובחיפה.

יעל בן צבי

חוקרת ומרצה לספרות. לימדה באורנים בחוג 

לספרות ומבע יצירתי. מיוזמות 'קו נטוי'.

יעל גלוברמן

משוררת, סופרת ומתרגמת. ילידת תל אביב. 

שיריה תורגמו לשפות רבות. מחברת הרומן 

מנענע את העץ, וספרי השירה אליבי ו-אותו הנהר 

פעמיים. מלמדת בסדנה לכתיבת שירה באורנים.

יערה בר–און

נשיאת אורנים, היסטוריונית, בת קיבוץ רביבים.

כ. יעקב )יעקב כהן( 

 סטודנט לתואר שני באורנים, חי בגליל.

חקלאי ועובד באבן.

כפיר מלכא

מעצב גרפי, בוגר המחלקה לעיצוב גרפי במרכז 

האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצ"ו חיפה. מלמד 

בשנקר � בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב.

מאהר ח'דר

מדריך דידקטי במכללת אורנים, מורה לעברית 

בתיכון העירוני שפרעם.

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.

מילי נחום

בוגרת המכון לאמנות באורנים 2013. אמנית מיצב 

ומיצג. בת קיבוץ בית אלפא.

מירה טנצר

מרצה במכללת אורנים בנושאים חינוך, שילוב תקשוב 

בהוראה והוראת המדעים, כותבת שירים.

מריה סלאח מחאמיד

סטודנטית שנה א' במכון לאמנות באורנים. יוצרת 

ומתגוררת באום אל־פחם.

מרים דרור

לימדה שנים רבות ספרות באורנים ובבית ברל, 

פרסמה ספרי שירה המופלא הרחוק ו-זמן היסמין 

וספר מחקר על שירת מ"ג לנגר מעט צרי. 

משה ב. יצחקי

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

לספרות באורנים, ראש התכנית להוראה רב־

תחומית במדעי הרוח בתואר השני. פרסם עד כה 

שישה ספרי שירה ואת הספר שפל החושים, מבחר 

משירי אנה בלנדיאנה בתרגום מרומנית. 

מתן בן כנען

צייר. בוגר המכון לאמנות באורנים )2007( ולימודי 

M.F.A באמנות באוניברסיטת חיפה. )2011(. יוצר 

ומתגורר ברמת ישי. 

אורון יהלום

סטודנט שנה ג' לתואר שני באורנים. מוזיקאי, 

מלמד היסטוריה, ספרות ותנ"ך. 

אורטל שחר 

חברה בתנועת 'תרבות'. גרה ויוצרת בעפולה, 

מנהלת את תאטרון 'אהל' של התנועה, מורה 

ומדריכה בני נוער בתאטרון.

אורנה אורן יזרעאלי 

אמנית רב תחומית, מלמדת אמנות במרכזי מדע 

ודעת לילדים מחוננים, מסיימת לימודי תעודה 

בהוראת מחוננים באורנים.

אילאיל הדס

חברה בתנועת 'תרבות'. גרה ויוצרת בראשון 

לציון, דוברת התנועה.

אלכס גורדון

פרופסור לפיזיקה, ראש החוג למתמטיקה־פיזיקה־

מדעי המחשב, יו"ר הועדה למינוי פרופסורים 

במכללת אורנים מטעם המל"ג.

אמיר שרפמן 

בעל תואר ראשון בפילוסופיה וספרות אנגלית 

מאוניברסיטת בן־גוריון, בוגר תכנית העמיתים 

של עלמא. סיים הסבת אקדמאים להוראה 

במכללת אורנים. לאחרונה יצא לאור ספר שיריו 

בשם '4' בהוצאת פרדס. 

אנדריאה חזן

בוגרת המכון לאמנות באורנים 2001. השלמת 

תואר 2013. מורה ואם לשלושה, יוצרת מיצבים 

בטכניקות מעורבות.

אנה בלנדיאנה

שם עט של אוטיליה ואלריה קומאן, בכירת 

משוררי רומניה, ילידת 1942. שירתה תורגמה 

לשפות רבות. הספר שפל החושים, מבחר 

משיריה בתרגומו של משה ב. יצחקי, ראה אור 

השנה בהוצאת 'קשב לשירה'. שיריה המתפרסמים 

כאן הם מתוך ספר זה.

אנה שרון

סטודנטית שנה א' לחינוך מיוחד וספרות.

גלעד אופיר 

אמן. מרצה בכיר ומלמד צילום במכון לאמנות 

באורנים, במחלקה לאמנות רב תחומית בשנקר 

בר"ג ובאקדמיה לאמנות בצלאל. עבודותיו 

נמצאות באוספים ובמוזיאונים חשובים בארץ 

ובחו"ל. יו"ר איגוד האמנים הפלאסטיים בישראל.

דילן תומאס

משורר וסופר ולשי )1953-1914(, מגדולי 

המשוררים בשפה האנגלית במאה העשרים. 

דנה רז

בוגרת המכון לאמנות באורנים 2013. 

יוצרת ומתגוררת בתל אביב.

דניאל שאוב

פרופסור לספרות אנגלית וקנדית באורנים. 

 Interior כותבת סיפורים ושירים. ספר שיריה

Views: Photopoetry משלב ציורים וצילומים. 

שיריה מתפרסמים בצרפתית, באנגלית 

ובתרגומים לעברית. 

דרורה דקל 

אמנית, אוצרת הגלריה בקיבוץ כברי. שותפה 

בפרויקטים רבים עם המכון לאמנות באורנים, 

בין היתר מתן מלגת "תערוכה ראשונה" 

למצטיינים ביצירה.

הדס שדה

בוגרת אורנים, בחוג לספרות וחוג לחינוך יסודי, 

2012. כעת סטודנטית לתואר שני בספרות 

באוניברסיטת תל אביב.

הדר סייפן 

סטודנטית שנה ד' במכון לאמנות באורנים. בת 

קיבוץ דפנה. 

הילה בן ארי

אמנית, מלמדת במכון לאמנות במכללת אורנים 

ובמחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית בבצלאל, מציגה 

את עבודותיה בארץ ובחו"ל. 

רשימת המשתתפים

בסדר א-ב
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מתן קריידלמן 

סטודנט שנה ב', ספרות והיסטוריה. 

נגה לביא

חברה בתנועת 'תרבות', גרה ויוצרת בעפולה, 

מנהלת את בית הספר 'תרבות', עוסקת בניהול 

אדמיניסטרטיבי של התנועה.

לֹוג נמרוד ָבּ

לומד הנחיית קבוצות באורנים, ומלמד אנגלית 

בתיכון האנתרופוסופי החדש באורנים.

נרדינה מוגייזל

סטודנטית שנה ג' במכון לאמנות באורנים. ילידת 

חיפה. מתגוררת בפסוטה בגליל העליון.

סלמא קובעין

סטודנטית שנה א', ערבית וחינוך מיוחד. 

עודד ברזל

סטודנט שנה ב' במכון לאמנות באורנים. 

חבר בארגון שגרירי רוטשילד ביחידת אורנים.

עודד הירש

אמן, מורה במכון לאמנות באורנים, יוצר 

ומתגורר בבית הלל בגליל העליון.

עומר בוקצ'ין

ממייסדי תנועת 'תרבות'. גר ויוצר בעפולה, 

מרכז את תכניות ההכשרה והלימודים של בוגרי 

התנועה ואת 'בית המדרש לפועלי תרבות' � 

המסלול האקדמאי בבית ברל. מחזאי ומדריך 

קבוצות כתיבה.

עידית לבבי גבאי 

אמנית, מרצה במכון לאמנות באורנים, 

עורכת־עמיתה של 'קו נטוי'. 

ענבל מנדס פלור 

בוגרת המכון לאמנות באורנים 2013 

)הצטיינות ביצירה(. סטודנטית בתואר השני 

באוניברסיטת חיפה. 

עפרי שהם 

סטודנטית שנה ד' בחוג לספרות ובמסלול 

לחינוך יסודי.

רבקה טטרואשוילי

סטודנטית בתכנית M.Teach ובלימודים לתעודת 

הוראה במחשבת ישראל.

רוני אדר

חברה בתנועת 'תרבות'. גרה ויוצרת בנתניה, עוסקת 

בפיתוח ובניהול תכניות פדגוגיות לחינוך באמנות 

בבתי הספר, מורה למחול.

רועי רשקס 

בן קיבוץ סאסא וחבר בו. מרצה בכיר במכללת 

אורנים. עד כה עלו למעלה משישים ממחזותיו על 

במה מקצועית. חתן פרס ראש הממשלה לספרות.

רמי שן

בוגר המכון לאמנות 2012. יוצר ומתגורר בחיפה.

רעי רביב

חבר בתנועת 'תרבות'. גר ויוצר בעפולה, פועל 

בסטודיו לאמנות יחד עם אמנים תושבי עפולה. 

רפי וייכרט

משורר ומתרגם. פרופסור לספרות באוניברסיטת 

חיפה. מלמד במכללת אורנים ובתיכון עירוני ד' 

בתל־אביב. ממייסדי הוצאת 'קשב לשירה' ועורך 

ראשי בהוצאה. חתן פרס יהודה עמיחי לשירה, 

2013. ספרו גג החשכה )אבן חושן, 2013( כולל 

מבחר מאחד־עשר ספרים שפרסם עד אז. 

שירי מנשה

סטודנטית שנה ב' לתקשורת ולספרות.

שלו בן–חור

חבר בתנועת 'תרבות'. גר ויוצר בראשון לציון, 

מוביל מרכז אמנויות לילדים בשכונת רמת אליהו. 

שלומי ללוש

צייר, מורה לאמנות בבית ספר תיכון אורט עפולה 

ובחט"ב ברמת ישי. אסיסטנט במכון לאמנות. בוגר 

המכון לאמנות באורנים 2005. יוצר ומתגורר בעפולה.

שרון שמע עמר

כותבת שירה ופרוזה. נמצאת בדיאלוג פואטי עם 

יוצרים שונים המהווים חלק ממקדמי 'השירה 

המזרחית' האותנטית בארץ. סטודנטית במכללת 

אורנים לתואר שני בתכנית הוראה רב־תחומית.

שקד כהן

חברה בתנועת 'תרבות'. גרה ויוצרת בנתניה, עוסקת 

בפיתוח וניהול תכניות לחינוך באמנות בבתי הספר 

וכותבת.
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המכללה האקדמית לחינוך, אורנים

דאר טבעון 36006 

טלפון: 050-6557656 

kavnatuy@gmail.com
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