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עידית לבבי גבאי

‘קו נטוי‘  13בו הנכם אוחזים ,הוא מעין פרשת דרכים במסע היצירה המרתק אליו
יצאנו לפני  13שנים .מסע שהחל בחזון ליצירת במה אמנותית-ספרותית שתיתן
ביטוי למגוון הביטויים והקולות ,החוויות והעולמות הנפגשים בקהילת אורנים
המורחבת ,מורים ועובדים ,סטודנטים ובוגרים.
“ ...כוליות ההוויה ,שמתוכה זורחת ההוויה בתור משמעות“ ,כותב הפילוסוף הצרפתי-
יהודי ,עמנואל לוינס“ ,איננה ישות מקובעת לנצח ,אלא נחוצים לה הסידור וההרכבה,
המעשה התרבותי של האדם .ההוויה בכללותה – המשמעות – זוהרת מתוך יצירות של
משוררים ואמנים( “..הומניזם של האדם האחר ,עמ‘ )49
עמדה זו של לוינס נותנת ביטוי מדויק לכוונת מפעלנו ,שיצר אפיק זרימה שראשיתו
פילוס דרך ,ניסוי ותהייה ,והמשכו חתירה למציאת הנתיב הראוי ליצירה ,לצד
המחקר ,ההוראה ,העיון והכשרת המורים .יצירה המעלה את נפש האדם ונותנת
משמעות ונשמה יתרה למעשה היומיומי.
 13שנים הן גיל התבגרות ,וכמו אצל המתבגר ,גם מפעלנו זה ניצב בפני שאלות,
ביניהן שאלות של זהות ,של יכולת להתחדש ,של מסורת ושל המשכיות .בספר “אנרי
מאטיס ,רשימות של צייר“ ,מצוטט מאטיס כאומר ...“ :האמנות שאני שואף אליה היא
הע ֵמל
אמנות של איזון ,של צלילות ,של שלווה ,ללא נושא מדאיג או מעיק ,אמנות שכל ָ
במוחו ...ימצא בה תרופה לשיכוך כאב ,להרגעת המוח( “...עמ‘ .)42
האם יפנה אפיקו של ‘קו נטוי‘ לזרום בנתיב רגוע זה ,או כמו כל מתבגר המבקש לעצב
את זהותו באמצעות המרד ,יפנה כתב-העת לעסוק באופן ישיר וחריף יותר בשאלות
השעה בחברה הישראלית?
באסיפת חברים מתוחה ,מכוננת וגורלית אשר התקיימה בדגניה א‘ בתחילת המאה
העשרים ,נתבקשו חברי דגניה להכריע אם להישאר במקומם ,או להמשיך הלאה
לנקודה אחרת .אחד החברים שדיבר אמר כי המעשה החלוצי מיצה עצמו בדגניה,
וכדי לא להתברגן ,להתמסד ולהתנוון על החברים להמשיך אל המעשה החלוצי
הבא ,להקים יישוב נוסף .חבר אחר ,נחום תנפילוב ,שהיה בעל גוף וחזות מרשימה,
קם ממקומו ,אחז בכיסא ,הניפו בכוח והנחיתו בעוצמה על הרצפה והכריע את
הכף“ :כאן אנחנו נישאר“.
פתחנו את איסוף החומר לגיליון כשברקע עוד מהדהדים קולות הנפץ של מבצע
‘עמוד ענן‘ ,שהציב שוב מחדש את שאלת המרחבים המוגנים והחשופים בחיינו.
רבות מהיצירות שנשלחו אלינו עוסקות באינטימי ובמרחב האישי-רגשי .שוב מתברר
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כי האחיזה בשגרת היום ,בענייני ובבניני הלב ,היא ‘המרחב המוגן‘ שעומד מנגד
לאירועים המתפרצים ופורעים את חיינו.
עוד בגיליון קולות ויצירות אמנות העוסקות באופן נועז ואמיץ בזהות הנשית,
ביכורי יצירה מתחרות הסיפור הקצר והשירה ביוזמת החוג לספרות – ‘התחלות‘,
וכן יצירות מסדנאות השירה והפרוזה .מתחום היצירה האמנותית-חזותית מאפשר
‘קו נטוי‘ ליוצרים לחשוף יצירות ‘חמות‘ מהסטודיו שלעיתים זהו פרסום ראשון
שלהן .יצירותיהם של אמנים-מורים ,סטודנטים ובוגרים משתלבות זו לצד זו ברצף,
בפנורמה מגוונת הנפרשת ומתגלה לעין הקורא המעיין ,המשתהה ומשתאה בין
דפי הגיליון.
בשנה זו אורנים החליפה את העומד בראשה .פרופ‘ יאיר קארו שהנהיג ,הוביל ופיתח
את המכללה בשש עשרה השנים האחרונות תמך לאורך כל הדרך בכתב העת ,ברעיון
ובמטרותיו .אל הסיפון העליון של ספינת הדגל ‘אורנים‘ ,הגיעה הישר מ‘בצלאל‘,
לנווט את הספינה בים הסוער של החינוך וההשכלה הגבוהה בישראל קברניטה
חדשה ,פרופ‘ יערה בר-און .אנו מברכים את יערה על כניסתה לתפקיד ועינינו צופיה
ולבנו קשוב להמשך השותפות והמחשבה היוצרת ,להעמקת חיי הרוח ,היצירה
והתרבות ב’חצר אורנים‘ ,ומאחלים לה הצלחה רבה.
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השלום הוא עובד זר

מּובן
ָ
עֹובד זָ ר .יֵ ׁש לֹו ִמ ְב ָטא ֹלא
ֵ
ָה ָּׁשלֹום הּוא
וְ ִחּיּוְך ְמלֻ ְכ ָסן ,אֹו ָל ָבן ְל ַה ְפ ִליא.
ירת ֶח ֶדר
ּגֹורר ְּב ִד ַ
הּוא ִמ ְת ֵ
ִעם עֹוד ַא ְר ָּב ָעה ּ ְפ ָח ִדים ְל ָפחֹות.
ׁשֹותה ַה ְר ֵ ּבה וְ יֵ ׁש לֹו ח ִֹרים ַּב ִּׁש ַ ּניִ ם.
ֶ
ִל ְפ ָע ִמים הּוא
יסה
ִל ְפ ָע ִמיםִ ,איׁש ָׁש ֵקט ְּב ֻח ְלצֹות ְמהּוהֹות ִמ ְּכ ִב ָ
עֹול ִמית.
ָ
יע ֶׁש ִ ּנ ְצ ָלב
מֹוׁש ַ
ַמ ֲא ִמין ְּב ִ
עֹולם הּוא ֶא ָחד ִמן ַה ְּׁש ַניִ ם:
ָלנּו ִנ ְד ֶמה ֶׁש ְ ּל ָ
ָׁשתּוי אֹו ָ ּד ִתי.
הּוא זָ ר ָלנּו וְ זָ ר ְל ִט ְב ֵענּו.
נֹופים ֲא ֵח ִרים.
רֹואה ִ
ֶ
יניו הּוא
עֹוצמֹו ֶאת ֵע ָ
ְ ּב ְ
לֹומד ְל ַד ֵּבר ִּב ְׂש ָפ ֵתנּוֲ ,א ָבל
ֵ
הּוא
לֹומ ִדים ְל ַד ֵּבר ִּב ְׂש ָפתֹו:
ְ
ֲא ַנ ְחנּו ַאף ַּפ ַעם לא
ּומ ְג ֶּב ֶלת,
ׁשּוטה ֻ
ָ
ּפֹונים ֵא ָליו ְּב ָלׁשֹון ְּפ
ִ
ּותנּועֹות יָ ַדיִ ם,
ּומלֻ ָּוה ְּב ֶמ ֱחוֹות ְ
ְמרֻ ַּבת ְּפ ָע ִלים ְ
יגית ֵמרֹב ַמ ֲא ָמץ
ִּכ ְמ ַעט ֲח ִג ִ
ְל ָת ֵאר ֶאת ֲחזֹון ַה ִּנ ָּקיֹון ַה ֻּמ ְׁש ָלם.
חּוצה
ימהַ ,ה ָ
יח אֹותֹו ְּפ ִנ ָ
ׁשּוב וְ ׁשּוב ַנ ְב ִר ַ
ּובֹלא ַה ְת ָר ָאה,
ְּב ִלי ָּכל ִה ָּגיֹון ְ
דֹונים.
ִּבן ַליְ ָלהְּ ,ב ַג ֲח ַמת ֲא ִ
חּוׁשה ֶנ ֱא ֶצ ֶלת;
נֹוסְך ָּבנּו ְּת ָ
ּכֹל וִ ּתּור ֵ
ילים ֻמ ְב ָה ִקיםְ ,ל ִע ִּתים ִעם ּבֹ ֶקר
ּוכמֹו ֲא ִצ ִ
ְ
ֲא ַנ ְחנּו ְמ ַב ְּט ִלים ֶאת ְּפ ָׁשרֹות ָה ֶא ְתמֹול.
ּטּוח.
ַקל ְל ַה ִּזיק לֹוֵ .אין לֹו ׁשּום סּוג ֶׁשל ִּב ַ
ֵאין לֹו ָּכל ַמ ֲע ָמד ֻח ִּקי.
ִמ ֵּדי ַּפ ַעם הּוא ֶנ ֱע ַלם ִל ְתקּופֹות ֲארֻ ּכֹות,
רּוחִ .ל ְפ ָע ִמים ִנ ְד ֶמה
ַ
ְּכמֹו
יֹוני.
ֶׁשהּוא ִּד ְמ ִ
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שוב

עֹונים ְּב ֶׁש ֶקר ָל ָבן.
ׁשֹוא ֶלת וְ ַה ָּׁש ַמיִ ם ִ
ֶ
ׁשּוב ָה ֲא ָד ָמה
הפה ַה ֶּזה,
אטא ַה ְּי ֵפ ֶ
ָע ָנןַ ,ה ְּמ ַט ֵ
נֹוצה,
ֻמ ְפ ָרְך ְּכמֹו ָ
ֵמזִ יז ֶאת ַה ְּׁש ֵאלֹות ִמ ַּצד ְל ַצד,
יחה ִל ְמצֹא.
ְמ ַפ ֶּנה ָמקֹום ְל ַמ ֶּׁשהּו ֶׁש ַא ְּת ֹלא ַמ ְצ ִל ָ
אֹותְך,
ָ
יפים
ַה ְּד ָב ִרים ַה ַּק ִּלים ֵהם ֶׁש ְּמ ִע ִ
ֵא ֶּלה ֶׁש ַּפ ַעם ָחצּו ֶאת ָה ֲאוִ יר.
גּורה.
ַה ָּכל ִנ ְס ָלח ִמ ְל ַבד ֶּד ֶלת ְס ָ
יקה
ַה ָּכל ִמ ְת ַק ֵּבל ַעל ַה ַּד ַעת ִמ ְּל ַבד ַה ְּט ִר ָ
יה ֶא ָּלא ֶׁש ֶקט ֻמ ְח ָלט.
ֶׁש ֵאין ַא ֲח ֶר ָ
ׁשֹוא ֶלת
ֶ
ְּכ ָבר יָ ִמיםָּ ,כל ַה ְּׁש ֵאלֹות ֶׁש ַא ְּת
יֹותר ְּכ ֵדי ַל ֲהדֹף
נֹורֹות ְּב ַמ ָּט ִחיםֵ ,
ֵמ ֲא ֶׁשר ִל ְמצֹאָּ .תׁשּוׁש וְ ַע ְק ָׁשןַ ,ה ּמֹ ַח
אֹותם
ָ
עֹורם
ֵ
ֵמ ִרים ַׂש ֵּקי חֹול,
חֹוסם ָּכל ֶּפ ַתח,
ֵ
ְלא ֶֹרְך ַה ִּקירֹות,
ַמ ְׁש ִאיר ַרק ֲח ַר ֵּכי יְ ִר ָּיה.
ֲא ָבל ַה ְּמ ַא ְב ֵט ַח ְּב ַׁש ַער ַה ֵּלב
ּיֹוצ ִאים.
ּבֹודק ְּב ִט ְּפׁשּותֹו ַרק ֶאת ַה ְ
ֵ
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יובל פייגלין
פעם היתה כאן בריכה אולימפית2011 ,
שמן על בד100 x150 ,
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יובל פייגלין
דוד וגלית2011 ,
שמן על בד40 x50 ,
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יובל פייגלין
ללא כותרת2011 ,
שמן על בד20 x15 ,
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מירה טנצר

זה המקום

ַה ַח ִּיים ֶׁש ָּלנּו ֵהם ַּביִ ת ַעל ַּביִ ת ַעל ַּביִ ת
קֹוד ְמ ָּתּה.
ַ
יקה ֶׁש ִּמ ְת ַע ֶּצ ֶבת ַעל ֳח ָרבֹות
ְּכמֹו ִעיר ַע ִּת ָ
קֹורעֹות אֹותֹו
ֵא ֶּלה ֶה ָע ִרים ַה ְּסמּויֹות ֶׁשּׁשֹובֹות ֶאת ִל ְּבָך וְ ְ
אֹוה ֶבת ָל ֶל ֶכת יְ ֵח ָפה ַעל ַה ַּמ ְר ָצפֹות ַה ָּקרֹות.
ֶ
ׁשּוב וְ ׁשּובַ .א ְּת
ָק ֶׁשה ָלְך ְל ַד ְמיֵ ן ֶׁש ָהיּו ָּכאן ָנ ִׂשים ֲא ֵחרֹותִ .אם ִה ְת ַמ ֵּזל ַמ ָּז ֵלְך
ּוביִ ת ֵׁש ִני.
יֵ ׁש ָלְך ַּביִ ת ִראׁשֹון ַ
יֹותר וְ ֹלא ָּפחֹות.
ֹלא ֵ
ָמקֹום
ּומ ְּב ִלי ְל ַה ִּקיׁש ַּב ֶּד ֶלת,
יע ֵמרֹאׁש ִ
הֹוד ַ
ֶׁש ֵא ָליו ַא ְּת ִנ ְכ ֶנ ֶסת ִמ ְּב ִלי ְל ִ
יחה ַר ְג ַליִ ם
דֹולה ְּב ַכ ָּמה ִמּדֹותַ ,מ ִּנ ָ
ּתֹוב ֶבת ִעם ֻח ְל ָצה ְּג ָ
ִמ ְס ֶ
ׁשֹוא ֶלתַ ,מה ֵּיׁש ֶל ֱאכֹלַּ .ב ַּביִ ת ָה ִראׁשֹון
ֶ
ּׁש ְל ָחן ַּב ָּסלֹון וְ
ַעל ַה ֻ
עֹונה .וְ זֶ ה ַה ָּמקֹום ֶׁש ֵא ָליו ִּת ְת ַּג ְע ְּג ִעי ָּת ִמיד.
יֵ ׁש ִמי ֶׁש ֶ
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מירה טנצר

ֲא ֲח ֵר י

יכה ְל ַח ֵּפׂש ָלה ָמקֹום וְ ֹלא ִּב ְּקׁשּו ִמ ֶּמ ָּנה
ִהיא ֹלא ְצ ִר ָ
ֶׁש ֵּת ֵלְך ִל ְראֹות ֲה ַקּלּו ַה ַּמיִ םַ .אף ֶא ָחד ְּכ ָבר ֹלא ְמ ַצ ֶּפה ִמ ֶּמ ָּנה
ינּה ְל ֵבין ַע ְצ ָמּהַ ,אף ַּפ ַעם
יהֵּ .ב ָ
ְל ָה ִביא ֶאת ַה ָּׁשלֹום ִּב ְכ ָנ ֶפ ָ
ינה ֵאיְך ֶא ְפ ָׁשר ְל ָה ִביא ָּד ָבר ָּכ ְל ֶׁשהּו ַּב ְּכ ָנ ַפיִ ם.
ֹלא ֵה ִב ָ
אּולי זֹו ְּב ָעיָ ה ִעם ַה ְּכ ָנ ַפיִ ם ֶׁש ָלּה?! ִּב ְכ ָללִ ,נ ְר ֶאה ָלּה
ַ
רֹוּפֹור ְציָ הַ .ע ְכ ָׁשו
ְ
ֶׁש ָּכל ַה ִּסּפּור ִעם ֲע ַנף ַה ַּזיִ ת יָ ָצא ִמ ְּפ
ּומ ַח ָּכהֵּ .ת ֶכף
רֹואה ֵאיְך ְמ ַק ְּפ ִלים ֶאת ַה ְּׁש ָל ִטים ְ
ָ
ִהיא
יה.
יַ ִּגיעּו ֵא ֶל ָ
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לידיה בר-אב

זעקי ,מעברה אהובה

צריפי העץ המפוזרים על הגבעה רובצים כמו עדר בקר בארץ ענקים .טללים מנצנצים על
עשבי הבר ,והסלעים הלחים בוהקים .מדאם לואיז שואפת מלוא ריאותיה את האוויר הצח של
הבוקר ומהדקת למותניה תיק פרחוני שתפרה משאריות בדים .זה עתה הועמסו בלוקי הקרח
על עגלתה ורעש המנוע של הטנדר המתרחק לא הפריע ַל ַּמ ְע ָּב ָרה להמשיך בתנומתה .אט
אט היא צועדת לצד החמור ,כשידה האחת אוחזת ברתמתו והשניה בפעמון נחושת כבד .את
צלצולי הבוקר הראשונים היא מנגנת ברוך ,לא להבהיל אנשים מן החלום .נעים לה בשקט
הזה .היא מדמיינת שהם עדיין בבגדד .בעלה ,יבואן של מכונות תפירה “זינגר” ,מעיין בניירת
שעל שולחנו במשרדו המואר שברחוב אל אזהר שלוש .בעד החלון הקמור נישא אליו הריח
הבוצי של החידקל .בעוד חושך עזבה אותו ,יושב על מיטת הקרשים בשיכול רגליים .מזה
חודשים אינו מדבר ,רק נהמות יוצאות מגרונו.
השמש זורחת והילדים מגיעים בריצה .לכל ילד תרשה מדאם לואיז ללטף את הקרח לפני
שהיא נועצת את דקר החיתוך בבלוק .כשתשמע את צהלת הרתיעה שלו מן המגע הצורב,
היא תצחק יחד עימו ותגיש לו חתיכת קרח שילקק.
כבדה ולוהטת נוחתת השמש על הגבעה .חלקם חצי ערומים וחלקם בכותנות ובפיג’מות
מקומטות ,נמלטים האנשים מן החום של הצריף אל החום של הסלעים והקוצים היבשים.
מאחד הצריפים יוצאת מרגריטה .שערה השחור מתפרע על גבה ,ממהרת אל פחון המקלחת.
היא אוחזת תיק רחצה ומהדקת מגבת גדולה אל גופה .מדאם לואיז שמעה את הנשים
מרכלות עליה .הן אומרות ,שנגן הקלרניט הצליח לעשות מה שכל הגברים ניסו ולא הצליחו.
העליה נעשית יותר ויותר תלולה .זיעה ניגרת מפניה ומזרועותיה והיא מתקשה לנשום.
החמור ,שהיה צייתן עד עתה ,נעצר ליד צריף המכולת ופורץ ביבבות עולות ויורדות .אבו
יחזקאל מגיע צולע ומתנשף .חם היום ,הוא קורץ לה ולוחש ,תסתכלי ,תסתכלי .שניהם
עוקבים אחר נגן הקלרניט המנסה להדביק את מרגריטה .ואללה ,חם אש! אומרת מדאם לואיז
ופורצת בצחוק מתגלגל .הפרחים על התיק שלמותניה מתנועעים ,כאילו דגדגה אותם רוח.
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יהודית לויזון

כל החשכות שרות עכשיו

ָּכל ַה ֲח ֵׁשכֹות
ָׁשרֹות ַע ְכ ָׁשו ֶאת
עֻ ְ ּב ֵרי ַה ְּז ַמן
ירים
ֶאת ַה ִׁש ִ
ַה ּ ִמ ְת ַנ ְ ּב ִאים
ָלאֹור
רּוח
ָל ַ
ַל ְּׁש ָמ ָמה.
ָ ּכל ַה ֲח ֵׁשכֹות
ָׁשרֹות ַע ְכ ָׁשו ֶאת
ע ֶֹמק ֶה ָה ִרים
ַה ּ ִמ ְת ַ ּג ְּב ִהים
ְל ֵעץ
ּוב ֲע ָנ ָפיו
ַ
ִא ּ ָמא
ַא ָ ּבא
וְ ִתינֹוק
ְמ ֻח ָ ּב ִקים.
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חובב רשלבך

תיאוריית הסחף

 אני זוכר שכילד אהבתי ‘ללכת לאיבוד’ במסלולי הליכה לא שגרתיים ...הסביבה נגלתה ליאז כעולם ומלואו .אתמול עיינתי ב–’תיאוריית הסחף’ של ִגי ֶדבֹור .על פי גישה זו ,לב השיטוט
(היצירתי) מכוון לעצם התהליך ולא למטרה; מבקש אחר הגילויים המפתיעים שמאפשרת
חצייתם של מרחבי תרבות ,להבדיל מהליכה ייעודית היודעת את דרכה .הגילוי שמציעה
תיאוריית ההיסחפות מאפשר לראות את העולם מבעד לחיבוריו הלא–שגרתיים דרך חריגה
רגעית מתפיסת העולם הצרכנית הרווחת – זו המייצרת סדר מרגיע .עם זאתֶ ,דבֹור מציין
שהוא מסיר מעצמו אחריות מהיסחפויות ממושכות מידי...
הבוקר ,לאחר ביקור בקופת חולים ,רכבתי על הוֶ ְס ָפה שלי וחיפשתי מקום לקרוא בו
במחיר ספל תה .הפעם לא רציתי לחזור לבית הקפה הקבוע שלי .משיצאתי לדרך ,חופשי
מיעד מסוים ,מצאתי עצמי גולש במורד רחוב יוחנן הסנדלר לעבר רחוב שינקין ,בדרך עליתי
וירדתי מדרכות כדי לעקוף פקק תנועה שיצרה מכונית שביקשה לחנות .בצומת הרחובות
הבחנתי בתוצאות השיפוץ של עיריית תל אביב :לשינקין התווספו פנסי רחוב נאים ,מפרצונים
לחנייה ואבני ריצוף קטנות שסללו מחדש את הכביש כדרך אסתטית .לרגע קט שקלתי לזרום
ולנוע במעלה הרחוב המחודש ,אבל אז קלטתי שליד ׳קפה תמר׳ ,בין רחוב מלצ’ט לאחד העם
הכביש נותר חסום ...סובבתי מיד את כידון האופנוע והמשכתי לנוע ביוחנן הסנדלר .בקצה
הרחוב התל אביבי פניתי שמאלה לרחוב העבודה ,ואז בקינג ג׳ורג׳ לקחתי ימינה...
   האטתי בכניסה לסמטה אלמונית .נתתי לכוחות המשיכה לפעול ונכנסתי בנסיעה
איטית לרחוב הקטן ,מול הכניסה לקפה ׳הנסיך הקטן׳ עצרתי.
...המקום ,שאימץ סופרים ואנשי עט ,היה סגור – הקירות הפנימיים היו חשופים ,עירומם
ניכר בסימנים שהותירו מדפי הספרים שנעלמו .מבעד לתריסים הפעורים ולזגוגיות העכורות
של חלונות המבנה חדרו קרני אור שהתאבכו בלובן חלקיקי אבק אחרונים שטרם מצאו את
מקומם .סימני הריקות מבפנים העידו שהמקום ננטש .מבחוץ עשו זאת כתובות הגראפיטי.
הוצאתי את הנייד וצילמתי קטע של קיר חיצוני שיד נעלמה שרבטה עליו כתיבה כואבת.
בעבר כבר צילמתי בסמטה זו ביטויי רחוב יצירתיים ,אלא שהפעם הטקסט הידני השחור היה
שונה .כאן נכתבו מילות פרידה שתוגתן הייתה מרוחה בשחור נוקב על מצע לבן חולני שכיסה
בדלילות ,מחמת הדחיפות ,את גוני האפרסק של הקיר המקורי .שיניתי עמדה וצילמתי את
מה שנראה כשיר ביחד עם דלת הכניסה האדומה .דומני שהיה כתוב שם כך’‘ :רק מדי פעם /
שרנו יחד .רוח  /ערב ואני / .התנשבויות של  /פעמון .באין ענבל  /ובין אם נתונים  /יהיו בקיר.
ובין אם  /לא .את חלונות  /ביתי אני  /פותח - ’’...פתאום הופיעה דמות רזה וגבוהה לבושה
׳קרעים׳ של בגד שחור רווי בברזלים כסופים ,שערה הכהה היה מדובלל וארוך ,והיא נשאה

18

גיטרה ממוסמרת .האיש נע בהליכה איטית לכיווני .דרכתי קלות את דוושת הגז והתקדמתי
קצת .הוא חלף על פני בדרכו אל פסל האריה שניצב קבוע בקצה הסמטה מימי הקמתה.
החלטתי לצלם את ׳הזרוק׳ .אלא שאז בחור אחר ,שבאותה העת התעסק עם אופניים כעורות
מראה ,העיר לי איזו הערה בעלת נימה בולמת ,מונעת ואולי גם מזהירה ...ואחריה הוא הוסיף:
״מה אתה מצלם?!” – ”את האריה” ,עניתי” - ...המכוניות מפריעות לצילום” ,אמר הבחור
השחור עם הקרעים .המהמתי משהו ,אספתי את מצלמתי וביקשתי להמשיך בדרכי ,רציתי
לחצות בין בתי המקום אל הסמטה השכנה ,סמטה פלונית – אבל הדרך שליד האריה הייתה
חסומה .סובבתי את הווספה לאחור וקלטתי שלזוג הבחורים הצטרפו עוד שניים והם כבר
חבורת שרירים נטולי שומן שהתקבצה כמסך אפל בדרכו להיסגר .בחרתי לעבור במהירות
דרכם והלאה לסמטה המקבילה .כבר קודם שמתי לב למעבר אפשרי דרך עזובת הגינה של
הקפה הנטוש .חדרתי לחצר הפרוצה וחציתי אותה בנסיעה מרוסנת ,המקום החרב והמוצל
הדגיש את פתח היציאה אל הרחוב שטוף השמש שמנגד .אבל משום מה דווקא בשער הייתה
מונחת אבן סף גבוהה שהקשתה על תנועת האופנוע שלרגע דמתה למהלך עקר שאותת לי -
היתקעות .באותו הרגע הגיחה מולי אישה כבדת משקל שתוך כדי שיחה טלפונית תובענית
ביקשה לקצר דרך ולהיכנס אל החצר  -למשך רגע חד ואינסופי הפרענו זה לזו ,ואולי היה זה
להפך .ירדתי ובכוח גופי העברתי את כלי הרכב הדו–גלגלי אל מעבר לאבן הבולמת...
משנחלצתי מצאתי שהשומר על עבודות שיפוץ הרחוב הרים עבורי את פס סימון מניעת
החנייה; העלה בידו את סרט הפלסטיק האדום–לבן ,שבזווית העין ראיתיו קודם לכן מתנדנד
ברוח הקלה שנשבה מהרחוב אליו ביקשתי להגיע .עברתי תחת סרט הסימון המורם תוך
שאני מכופף את קסדתי ,הודיתי לו ושאלתי אם הקפה שממול ׳פתוח׳ .הוא ענה שכן.
איש נוסף ,שהזדמן ועבר במקום ,סימן לי בידיו לתת לו לעבור לפניו מבלי שאדרוס אותו.
התקדמתי בנסיעה איטית ותוך התרחקות מבית הקפה חיפשתי מקום להחנות בו.
כשעצרתי נגלה לי מראה חריג :המדרכה האפורה שלמרגלות עץ הרחוב הייתה ורודה
מפרחי אביב  -צילמתי.

***
מאוחר יותר ,כשיצאתי מבית הקפה ,אחרי קריאת החומר שיעדתי לעיון ,שאפשר לתרגמו
לשם :׳סרט–אני ,סרט–עולם׳ ( ,)Jonathan L. Bellerשמתי פעמי אל המקום שבו החניתי את
הווספה - .ואז ,באופן מפתיע ,עיני נתקלו בחתיכת תצלום מגוללת ישנה וצהבהבה .היה זה
חלק מדף שער של מה שנראה ככתב עת שעבר זמנו ,כזה שהיה מודפס על נייר עיתון זול
והיה מוטל על המדרכה כמי שנסחף בדרכי הזמן מאז שנפל או הושלך .מהתצלום ניבט
לעברי דיוקן מוכר עם זקנקן חריג ומבט מוזר .היה זה הגיליון הראשון של כתב העת ׳המעורר׳,
זה שהוקדש לז׳ורז׳ פרק  -האיש שבחן את החיכוך של הבנאלי ברגעיו החורגים מהסדר.
הרמתי את הגיליון שהיה יחסית שלם ושמור ואספתי אותו לאמתחתי  -מוטב עכשיו,
אמרתי לעצמי ,גם אם חלפו חמש-עשרה שנים מאז שראיתיו בפעם הראשונה.
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גלעד אופיר
ללא כותרת2011 ,
צילום צבע
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גלעד אופיר
ללא כותרת2011 ,
צילום צבע
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גתית הולצמן

פגשתי דינוזאור

ּ ָפ ַג ְׁש ִּתי ִּדינֹוזָ אּור ַּב ִּמזְ ָרח ַה ִּתיכֹון
יתי ִּדינֹוזָ אּור ֹלא ַה ְר ֵחק ִמן ַה ַ ּביִ ת
ָר ִא ִ
אֹותי
ִ
אֹוכל ֵע ֶׂשב ָא ַכל ַ ּגם
ֵ
ְס ֶטגֹוזָ אּור
צּורה ַא ְכזָ ִרית
יעְּ ,ב ָ
ְ ּבא ֶֹפן ַמ ְפ ִּת ַ
יָ רֹק וְ ָגדֹול ֵּבין ֲע ֵצי ֳא ָר ִנים
ִה ְס ַּת ֵּתר לֹו ְ ּב ֶׁש ֶקטּ ְ ,כ ִאּלּו הּוא ָנח
יחים
ֲא ָבל ָאז הּוא ָא ַרב ִלי ְּבתֹוְך ַה ִּׂש ִ
יני ַע ְר ָּפ ִדים
יניו ֲאדֻ ּמֹות ְּכמֹו ֵע ֵ
ֵע ָ
יתי ָלנּוס
יתי ִל ְבר ַֹחִ ,נ ִּס ִ
ָר ִצ ִ
הּוא ָנ ַגס ְּב ַר ְג ִלי
זֶ ה ָהיָ ה לֹו ָט ִעים
ִה ְׁש ַא ְר ִּתי לֹו ֵנ ַתח
ִּד ַּמ ְמ ִּתי וְ ַר ְצ ִּתי
ינים
ִה ַ ּג ְע ִּתי ַה ַּביְ ָתהֶ ,אל ֵ ּבין ַה ְּס ִד ִ
יתי ָלטּוס
ָח ַל ְמ ִּתי ָרחֹוקָ ,ר ִצ ִ
ָלעּוף ַ ָּב ָּׁש ַמיִ ם ִל ְמקֹומֹות ֲא ֵח ִרים
עֹוטף
ֵ
ַה ָּדם ְמ ַט ְפ ֵטףֶ ,א ְת ֶכם הּוא
צּורים ְק ַט ְנ ַט ִ ּנים
יצי ִ ּדינֹוזָ אּור ,יְ ִ
ֵ ּב ֵ
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אן סקסטון

ַמ ֶּכ ה ַה נָּ ׁ ִש ים

יח
ַה ַ ּליְ ָלה יִ ְהיֶ ה ּבֹוץ ַעל ַה ָּׁש ִט ַ
וְ ָדם ָּבר ֶֹטב ַגם.
אֹורב ַּבחּוץ,
ֵ
ַמ ֶּכה ַה ָ ּנ ִׁשים
אֹורב ַ ּבחּוץ
ֵ
ַמ ֶּכה ַה ְ ּי ָל ִדים
יעים ִמ ֵּס ֶפל.
ׁשֹותה ְק ִל ִ
ֶּ
אֹוכל ֲא ָד ָמה וְ
ֵ
ּפֹוס ַע ָא ֶנה וְ ָא ָנה
ֵ
הּוא
בֹודה ֶׁש ִ ּלי
ִל ְפ ֵני ַחּלֹון ֲח ַדר ָה ֲע ָ
לֹועס ְנ ָת ִחים ְק ַט ִ ּנים ֲאדֻ ּ ִמים ֶׁשל ִל ִ ּבי.
ֵ
עּוגת יֹום ֻה ֶ ּל ֶדת
נֹוצצֹות ְ ּכ ַ
יניו ְ
ֵע ָ
הֹופְך ֶס ַלע ְל ֶל ֶחם.
ֵ
וְ הּוא
ֶא ְתמֹול הּוא ָצ ַעד
עֹולם ְּכמֹו ֶ ּג ֶבר.
ָ ּב ָ
ׁשֹומר חֹק וְ ַׁש ְמ ָרן
ֵ
הּוא ָהיָ ה
ַרק ַח ְמ ָק ִני ְק ָצתִּ ,כ ְמ ַעט ִמ ַד ֵ ּבק.
ינה
ֶא ְתמֹול ָ ּב ָנה ִלי ְמ ִד ָ
ּופ ַרׂש ִלי ֵצל ִליׁשֹן ְ ּבתֹוכֹו
ָ
דֹונה  -וְ יֶ ֶלד
ַאְך ַהּיֹום ֲארֹון ֵמ ִתים ַל ָּמ ָ
ּבּור ֶּגר.
ַהּיֹום ְׁש ֵּתי ָנ ִׁשים ְּב ִב ְג ֵדי ִּתינֹוקֹות יִ ְהיּו ַה ְמ ְ
ְ ּב ָלׁשֹון ְ ּכמֹו ַּת ַער הּוא יְ ַנ ֵּׁשק
ֶאת ָה ֵאםֶ ,את ַה ֶ ּי ֶלד,
ּכֹוכ ֵבי ַה ָּׁש ַמים ָׁשחֹור
ְ
ּוׁש ָל ְׁש ֵּתנּו ִנ ְצ ַּבע ֶאת
ְ
ְלזֵ ֶכר ִאּמֹו
ֶׁש ָ ּכ ְב ָלה אֹותֹו ְל ֵעץ ַה ָּמזֹון
ּופ ְת ָחה וְ ָס ְג ָרה אֹותֹו ְּכמֹו ֶ ּב ֶרז
ָ
אֹותן ָׁש ִנים ְמעֻ ְר ּ ָפלֹות
ָ
וְ ָה ְפ ָכה ָנ ִׁשיםְּ ,ב ֶמ ֶׁשְך ָּכל
ָלאֹויֵ ב ַּב ַעל ֵלב ֶׁשל ְׁש ָק ִרים.
רֹוב ִצים ִמ ַּפ ַחד
ְ
ַה ַ ּליְ ָלה ָ ּכל ַה ְ ּכ ָל ִבים ָה ֲאדֻ ִּמים
וְ ָה ִא ָּׁשה וְ ַה ַ ּבת ִנ ְס ָרגֹות זֹו ְלתֹוְך זֹו
ַעד ֶׁש ֵהן ְמ ֻח ָּסלֹות.
מאנגלית :יעל גלוברמן
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סתיו דילבסקי
לשחק עם בלון2013 ,
מדיה דיגיטלית
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סתיו דילבסקי
גוף2013 ,
מדיה דיגיטלית
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טל איפרגן

מישהי (אני אומרת) תזכור אותְך

אֹומ ֶרת
ֶ
ְּכ ָבר ְמ ֻא ָחר ֲא ִני
רֹונה ְמ ֻא ָחר ֶא ְצ ִלי ֹלא ְמ ַעט
ְמ ַׁש ֶע ֶרת ֶׁש ָ ּל ַא ֲח ָ
ַהחּוץ וַ ַ ּדאי ְ ּברֻ ּבֹו יָ ֵׁשן
ִ ּבזְ ַמן ֶׁש ֲא ִני ְמ ַפ ַּצ ַחת ֶאת ֱאגֹוזֵ י ַה ּ ֶמ ֶלְך ָה ֵא ֶ ּלה,
אֹותְך.
ָ
קֹוראת
ֵ
ְ ּכ ָבר ְמ ֻא ָחר ָל ֵכן
ּפּוח ַההּוא
ֲא ִני ַמ ְר ֶׁשה ְל ַע ְצ ִמי ָלחּוׁש ַ ּכ ַּת ַ
ַה ּ ָמתֹוק ַה ּ ַמ ְס ִמיק
יע
ּקֹוט ִפים ֹלא יָ ְכלּו ְל ַה ִ ּג ַ
ֵא ָליו ַה ְ
ינּנּו ַק ָ ּים
יליו ֶׁשל ַה ֵ ּנ ֶבל ֶׁש ֵא ֶ
ׁשֹומ ַעת ֶאת ְצ ִל ָ
ַ
ית ֵרי ַה ֵ ּלב.
ּפֹורט ַעל ֵמ ְ
ֵ
וְ עֹודֹו
אֹותְך ְּבתֹוְך ִׁש ְכ ָחה
ָ
אֹוצ ֶרת
ֶ
ְ ּכ ֵׁשם ֶׁש ֵּת ַא ְר ְּתִ ,ה ְת ַח ַ ּנ ְנ ְּת
מֹוצאת ַ ּגם ֲא ִני ָנכֹון ְל ַד ֵ ּבר.
ֵ
ְל ַב ֵּקׁש ִמי יִ ֵּתן וְ ֶא ְׂשרֹד ַ ּגם ֲא ִני
ַה ֻח ְר ָ ּבן.
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סתיו דילבסקי
לשחק עם בלון2013 ,
מדיה דיגיטלית
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לירון יוחאי

רזָ ה מדי

נֹוׁשרֹות
רֹותי ְ
ַׂש ֲע ַ
עּוגה,
יתי ֶל ֱאכֹל ּ ִפ ָּסה ֵמ ָה ָ
ָר ִצ ִ
רּורים.
וְ ָא ַכ ְל ִּתי ּ ֵפ ִ
ׁשּום ִמ ְכ ָנס ֹלא ַמ ְת ִאים
יאה
ׁשּום ֻח ְל ָצה ֹלא ַמ ְח ִמ ָ
גֹורה ְמ ַא ֶּב ֶדת ַּב ֶה ֵּקף
ַרק ַה ֲח ָ
יֹותר ח ִֹרים
ּומ ַפ ֶח ֶדת ֶׁשֹּלא יִ ְהיּו ָלּה ֵ
ְ
ּ ָפ ַני ִמ ְצ ַט ּ ְמקֹות
ּנֹוׁש ֶבת
רּוח ֶׁש ֶ
ַ
וְ ָכל
דֹוח ֶפת
ּגּופי וְ ֶ
יאה ֶאת ִ
ַמ ְק ּ ִפ ָ
ְ ּכ ִאּלּו ֵאין ֶאת ִמי ֶׁש ֲא ִני
וְ ִאם ֵאין ֲא ִני ָאז ִמי?
נֹוׁש ֶמת
וַ ֲע ַדיִ ן ֶ
ימה ֲארֻ ָ ּכה
ְנ ִׁש ָ
ְ ּכ ֵדי ְל ַהזְ ִ ּכיר ְל ַע ְצ ִמי ֶׁש ֲא ִני עֹוד ַ ּב ַח ִיּים
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לירון יוחאי

שדופה

ירּה
ּול ַה ְׁש ִא ָ
עּוגה ְ
יתי ֶל ֱאכֹל ֶאת ָה ָ
ָר ִצ ִ
ְׁש ֵל ָמה.
אּולי
ַ
אֹומ ִרים ִלי,
ְ
דּופה” ֵהם
“ׁש ָ
ְ
ִמ ְּד ָא ָגה,
“איזֹו ִׂש ְמ ַלת ַּכ ָּלה ַּת ֲע ֶלה ָע ַליִ ְך?”,
ֵ
הּובי ֶׁש ִּק ֵּבל ַה ְח ָל ָטה,
ַמה ֶּׁשֹּלא ָח ַׁשב ֲא ִ
ּזּוגּיּות ֶׁש ָּלנּו”.
ּפֹוג ַע ָּבנּוַּ ,ב ִ
“זֶ ה ֵ
“זֶ ה” ,הּוא ִמ ְת ַ ּכ ֵ ּון
זֶ ה ֲה ֵרי ַׁש ָיְּך ִלי.
ּ ַפ ַעם ָח ַׁש ְב ִּתי ֶׁש ֲה ִכי ָחׁשּוב זֶ ה ַה ֶ ּנ ֶפׁש וְ ֹלא ַה ֶּׁש ֶלד
ּתֹוהה,
ָ
ַהּיֹום ֲא ִני
ַה ִאם ַהּגּוף הּוא ַמ ָּׂשא ָל ַא ֲה ָבה?
יֹוד ַעת.
ּוב ֱא ֶמת ֶׁשֹּלא ַ
ׁשֹוא ֶלת ֶ
ֶ
ֲא ִני
ׁשּובה ְל ָפ ַני.
ֲא ֵח ִרים ִ ּגּלּו ֶאת ַה ְּת ָ
יׁשהּו ָּכזֶ ה,
ָּב ַח ְר ִּתי ְ ּב ִמ ֶ
יֹוד ַע ַה ּכֹל,
ָח ָכם ֶא ָחדֵ ,
אֹותי.
ִ
ַה ּכֹל ,חּוץ ִמ ֶּל ֱאהֹב
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יעל גלוברמן

הנסיכה בולימיה
לנ.
יה
ּכֹור ַעת ַעל ִ ּב ְר ֶ ּכ ָ
ַ
ַה ַ ּנ ֲע ָרה
רֹוכ ֶנת ֶאל ַא ָ ּגן ָל ָבן ְ ּכ ִאּלּו הּוא ְ ּב ֵאר
ֶ
ּומ ַּת ְח ָּתיו ָהע ֶֹרף
ְׂש ָע ָרּה ָאסּוףִ ,
ִמ ְת ַק ֵּׁשת ְ ּב ָכזֶ ה ֵחן -
אֹותּה ְל ָכאן
ָ
ַמה ֶׁש ֵה ִביא
יה,
חֹור ָ
עֹומד ֵמ ֲא ֶ
ֵ
אֹותּה ,זֶ ה ָּברּור -
ָ
יָ כֹול ַל ֲערֹף
ְל ָמה ִהיא ְמ ָס ֶר ֶבת ָּכְך
ַמ ֵהרָ ,חזָ קִ ,ל ְפ ֵני ֶׁש ְי ָּס ְרבּו ָלּה?
ִמי ָה ִא ָּׁשה ֶׁש ְ ּלתֹוְך ַק ֵּוי ַה ּ ִמ ְת ָאר ֶׁש ָ ּלּה
ִהיא ְמ ַנ ָּסה ְל ִה ְת ַ ּכ ֵ ּנסְ ,ל ַב ָּדּה
יגה?
חֹור ֶגת וְ ַה ַּבת ַה ֲח ִר ָ
ָה ֵאם ַה ֶ
ִל ְגבּולֹות ֵאיזֶ ה ַמ ָ ּבט
ִהיא ּגֹוזֶ ֶרת ֶאת ַע ְצ ָמּה?
ְּכ ֵדי ִל ְהיֹות ְראּויָ ה ְל ֵאיזֹו ַא ֲה ָבה?
ַמה זֶ ה ַמזְ ִּכיר ִלי?
ַה ִּׂש ְמ ָלה ָה ֲארֻ ָּכה,
אֹותם,
ָ
ְּכ ֵת ַפיִ ם ְל ָבנֹות ֶׁש ְי ַּׁש ְ ּגעּו
יֹוד ַעת ַעל ַע ְצ ָמּה -
ּומה ֶׁש ִהיא ַ
רֹואים ַ
ִ
ַמה ֶׁש ֵהם
ָאסּור ְל ַה ְראֹות ֶאת ַה ּצֹ ֶרְךָ ,ה ָר ָעב,
ּפּוח ְמ ַׁש ֲח ִרים ַ ּב ֶ ּב ֶטן
ַה ַּצ ָיּד וְ ַה ַּת ַ
אֹותּה ִמ ָּדה -
ְמ ֻס ָ ּכ ִנים ְ ּב ָ
ָ ּכ ָכה ְמ ַׁש ְ ּל ִמים ַעל ּ ַפ ַחדֹ ,לא ַעל ַ ּג ֲאוָ ה.
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ּכֹופ ֶפת ָעמֹקְּ ,כמֹו ֶאל ְ ּב ֵאר
ַה ַ ּנ ֲע ָרה ִמ ְת ֶ
ׁשֹוא ֶלת
ֶ
ַמה ִהיא
יקה ּ ָפ ִנים
ׁשּוב וַ ּׁשּוב ְמ ָק ֶר ֶבתַ ,מ ְר ִח ָ
ֵמ ָאחֹור ִנ ְד ֶמה ֶׁש ִהיא ִמ ְת ַא ֶּפ ֶרת
חֹורים
ֵמי ְּתהֹוםַּ ,ב ֲע ָׂש ָרה ְּד ָליִ ים ְׁש ִ
בּואה
יה ָ ּב ָ
ַמ ֲע ִלים ֵא ֶל ָ
ַמ ְר ָאהַ ,מ ְר ָאה ֻמ ֶּק ֶפת ִקיר
ִמי ַה ָי ָּפה ִּב ְבנֹות ָה ִעיר
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>
דלית פרוטר
הכלה 2011 ,1
שמן על בד180 x100 ,
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דלית פרוטר
הכלה 2011 ,3
שמן על בד40 x30 ,
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אשה מסוגה

אתיְ ,מ ַכ ֵּׁש ָפה ֲא ֻח ַּזת ִּדּבּוק,
יָ ָצ ִ
ידה ֲאוִ יר ָׁשחֹור;
יֹותר ַּב ַּליְ ָלהַ ,מ ֲח ִר ָ
יצה ֵ
ַא ִּמ ָ
חֹול ֶמת ר ַֹעִ ,ס ַּי ְר ִּתי ְּב ִחּׁשּוק
ֶ
ֹּוטים ,אֹור ַא ַחר אֹור:
ֵמ ַעל ַל ָּב ִּתים ַה ְּפש ִ
ׁש ָּגע.
יסר ֶא ְצ ָּבעֹותְ ,מ ֻ
ּבֹודדַּ ,ב ַעל ְּת ֵר ַ
ֵ
יְ צּור
ִא ָּׁשה ַּכ ֹּזאת ִהיא ֹלא ִא ָּׁשהְּ ,ב ִדּיּוק.
ּסּוגּה.
יתי ַא ַחת ִמ ָ
ָהיִ ִ
אתי ֶאת ַה ְּמ ָערֹות ַה ַחּמֹות ַּב ְּי ָערֹות,
ָמ ָצ ִ
לֹונים,
אֹותן ַמ ֲח ַבּתֹותַ ,מ ָּד ִפיםִּ ,פ ְס ִ
ָ
אתי
ִמ ֵּל ִ
אֹוצרֹות;
ָ
ינסֹוף
ִּשּדֹותַּ ,ב ֵּדי ֶמ ִׁשיֵ ,א ְ
דֹונים:
ּתֹול ִעים וְ ַל ֵּׁש ִ
ִּב ַּׁש ְל ִּתי ְסעּודֹות ַל ָ
ְמיַ ֶּל ֶלתְ ,מ ַס ֶּד ֶרת ָּכל ָּד ָבר ֶׁש ִּנ ְפ ָרע.
ינים.
ִא ָּׁשה ַּכ ֹּזאת ֹלא ַמ ָּמש ְמ ִב ִ
ּסּוגּה.
יתי ַא ַחת ִמ ָ
ָהיִ ִ
ָנ ַס ְע ִּתי ְּב ֶע ְג ָל ְתָךַ ,ר ָּכב,
נֹופ ְפ ִתי זְ רֹועֹות ֵעירֻ ּמֹות ַל ְּכ ָפ ִרים ֶׁש ָח ְלפּו ַעל ָּפ ַני,
ַ
ּצֹולה
ּזֹוה ִריםִ ,נ ָ
ילים ַה ֲ
רֹוני ַה ְּׁש ִב ִ
לֹומ ֶדת ֶאת ַא ֲח ֵ
ֶ
נֹוׁשכֹות ֶאת יְ ֵר ַכי
בֹותיָך ְ
ַּב ָּמקֹום ּבֹו ַל ֲה ֶ
עֹותי ִמ ְת ַּפ ְּצחֹות ִעם ּכֹל ְּפ ִנ ָּיה ַח ָּדה.
וְ ַצ ְל ַ
ִא ָּׁשה ַּכ ֹּזאת ֹלא ִמ ְת ַּב ֶּי ֶׁשת ָלמּות.
ּסּוגּה.
יתי ַא ַחת ִמ ָ
ָהיִ ִ

מאנגלית :יעל גלוברמן

מתוך הספר “שיעורים ברעב" העומד
לראות אור בהוצאת ‘קשב' לשירה.
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רפי וייכרט

מאה ועשרים יקומים מקבילים

מלאך
חבר יקר ,אף שאין לך אוזניים לשמוע אספר שבהלווייתך פגשתי מלאך .לא מאלה
המדומיינים ,המרחפים בשמיים בצחור כנפיהם ,נושא גדול לציירי הדורות .מלאך בשר
ודם ,עצוב על לכתך .מלאך שפגשת בדרכך בעולם הזה ,בבית הקפה .רציתי לספר לך כמה
אני מתרגש מהמלאך הזה .אם שומעים מעבר ללבבות אתה בוודאי תשמח .מצאתי שוב את
הדיבור שבקרבי עם אותו מלאך .אנחנו ממעטים לדבר בשל הנסיבות אבל המילים צברו
לפתע תאוצה .חזרו להיות אוצר השמור לבעליו .פתאום כל מילה משקלה שוב בזהב .כמו
שהיה כשגילינו את השירה .וכשהמלאך נעצב אני עצמי נהיה מלאך ,מושיט כנף ,מתגבה
בתוככי עצמי ,קורן באור של קתדרלות רבות .אני מצטער שאינך כאן כדי שאוכל לספר יותר.
ראה בזה דיווח קצר ,חבר .על השאר כשניפגש בין מים לאש ,במקום שבו הנשמות נחלצות
מצדפותיהן אל כל מה שטהור.

געגוע
הגעגוע הוא
מה מטריד אותי במילה ַגעגוע? אולי הדמיון למילה שונה לגמרי ִ -געגוע .האם ַ
ִגעגוע של הנפש? כמו אווזה מגעגעת אחרי מושאים אובדים :אהבת נעורים שלא תשוב? נוף
שנטבע באישונים והציף את הנפש ועתה הוא מטושטש תווים כמו תמונת מחשב מרובת
פיקסלים ונטולת קווי מתאר .הקול העמוק הזה שעולה מתוך המעיים ,מאחרון התאים של
הריאות בשיא צריכת החמצן .המרחבים שאליהם מושיט הגוסס את ידו האחרונה המושבת
ריקם ואז נשמטת אל אובדנה .וגם הגעגוע אל העתיד .מנקודת ההווה אל כל האתרים
הנפשיים שעוד נותרו פתוחים .הצצה דרך פשפש השער אל צינוק שבו גדל עץ פרי ובין ענפיו
מבזיקה ,מפוצלת ,לשון הנחש.

צעקה
האם אי פעם שמעת גוף צועק? לא פה פעור בשאגות שמחה או צער ,לא מחשבה על צעקה
אלא גוף צועק .זהב טהור ,נוזלי ,לוהט .כל ציפורן לפיד בוער ,כל עפעף כווייה .הצעקה
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הזאת ממוקמת לכאורה באזור הריאות ,משם בא לה החמצן ,אבל עיקרה טמון נמוך יותר,
בין הברכיים לטבור .אוויר חם ועיוור .כדור פורח מפוחם .והעיניים קרועות אור והרגליים
נמלאות צעדים חדשים .מאגר של כוח להקיף את כדור הארץ בפישוק אחד גדול .לבלוע
כוכבים .היית רוצה שהקול הזה יימשך כמו חוט ארוך ושקוף שיתפור את הימים .עכשיו אתה
מקליט אותו צועק ,ממפה ,מתעד .יום אחד תשב להקשיב ולא תוכל להאמין.

ספינה
מתי הגיע הגל החשאי הזה שניפץ את הסיפונים התחתונים? המים חדרו פנימה מבלי
שהרגשת ,מלוחים ,עם אצות ואזוביון .המשכת להפליג ,כנראה ימים ארוכים ,בלי לחוש
ששיווי המשקל מתערער .למעלה המפרשים היו מתוחים ,התרנים זקופים ,הספנים דרוכים
להוראות קברניטם .משהו תם אי שם מתחת ,בירכתיים ,בלי להודיע לך .עכשיו אתה חש
איך הספינה מתפרקת כמו בסרט איטי .תחילה צונחים למצולות האוצרות שהובלו תחת
משמר כבד .אחר כך החיילים נפרדים מתאיהם וטובעים אחד אחד .למישהו כריש תלש את
היד אבל הוא לא חש בכך .לבסוף מגיע האלכסון הלא נמנע .חרטום אחד מזדקר לשמיים
ובעוד כמה רגעים יגלוש למטה ויינעץ בקרקעית הקשה.

גובה
אני לא יודע מה הגובה שלה .לפי זווית החיבוק המשוערת אני יודע היכן נח ראשה ליד
לבי .נדירות הרגעים האלה מטשטשת את יכולת החישוב .גם התרחשותם לא תורמת
למדעים המדויקים.

סנאי
תכתוב את זה ,תכתוב .את הבור הזה ,את הידיים שבוקעות ממנו כמו שני ענפים של
עץ שאינך רואה את שורשיו .תכתוב את ההתרוצצות של הישות הזאת שבין שאריות
עלווה .סנאי הנפש תקרא לה .מבוהלת ,מאבדת בכל רגע מחומה .כבר לא רוצה אגוזים,
רק לשמור על פרוותה .קפואה מבדידות .שנים בצמרות .בגפה .נזכרת שפעם מישהו הסיע
אצבע חמה לאורך שדרתה .נרעדת .כמו סעיף ענף ברוח הסואה .והידיעה שאם תכתוב
את זה תהיה ,בפעם אחרונה ,הנמען של עצמך ,שהרי אין לאן להוליך את הידיים הללו,
המתכנסות לתוך עצמן .עכשיו הן הקונכייה שבה יהדהדו כל סודותיך .כבר לא תספיק
לספר .כתוב ,אתה מאחר.
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ליטוף
“שנים” .התחושה
כבר מזמן לא רציתי ללטף ,ואם לדייק ביחידות המופשטות אפשר לומר ָ
בקצות האצבעות אבדה .הכריות העדינות קפאו ונתכסו אבק .נתקשו הפרקים ונעטפו אבנית.
ופתאום גוף בחלל .משב שיער שחור .מצח כמו חלקת צפחה המחכה להימשכות של אצבע
לאורכה .וכל מפותיי נאספו ממרחביהן ,וכל פינותיי החלו לנוע אל מרכז החדר .מדוע הפה
מסרב להתכסות במים? מדוע הנחיריים מבקשים ,עם ערב ,עוד גמיעת אוויר? תוותר על זה,
מהדהד הקול בוואדיות הנפש ,כולו רוגם בחרוזים“ :צא אל ההרים ,אל המדבר /.אל תתלה
תקווה בשום דבר /.החלק הזה של החיים נגמר” .ומשהו מתקומם מולו“ :למד מן הרוח ,מן
החול – ַל ֵטףַ ,ל ֵטף!”

אגרטל
שום הבנה מוקדמת באדריכלות לא הכינה אותי לעצמות הלחיים האלה ,לזווית הזאת של
שחושי הסתת שלי קהו עם השנים .שלא אבחין יותר
ֵ
העיניים ,לזהרורי האישונים .חשבתי
ברגע שדבר–מה מדויק כמו בועת–אויר בפלס–מים יקרב את שלמות משטחיו אל מצחי .עכשיו
הנפש מנסה את כוחותיה בניפוח זכוכית ,מערטלת אגרטל .שקוף הוא מתייצב על השולחן,
פעור פה לגבעולים .לו צמצמנו הכל לכדי ִמשאלה אחת  -מה היא הייתה? להניח ֶלחי על כף
יד מצדה הפנימי ולהתייפח באושר בין האצבעות? ואולי לחבק גו זקוף ,ראש אל ראש ,לב אל
לב ,ולעמוד צמודים ודוממים ,כמו על כן ציור רוחף במרומים ,בין עננים.
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טלי מילשטיין
קאלוס קאגתוס (ביוונית :הטוב והיפה)2013 ,
שמן על בד30 x40 ,
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השחייה בעירום

ית–מ ֲע ָר ִבית ְל ַק ּ ְפ ִרי
ַ
רֹומ
ְּד ִ
ָמ ָצאנּו ְמ ָע ָרה ְק ַט ָ ּנה ִנ ְס ּ ֶת ֶרת
ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ָּבה ִאיׁש
תֹוכּה
וְ ִנ ְכ ַנ ְסנּו ָּכ ִליל ְל ָ
גּופינּו ְל ַא ֵ ּבד
וְ ֵה ַנ ְחנּו ְל ֵ
ידּותם.
ָ
ֶאת ָ ּכל ְ ּב ִד
תֹוכנּו
ָּכל ַה ָּד ִגים ֶׁש ְּב ֵ
ָח ְמקּו ְל ֶר ַגע.
ַל ָּד ִגים ָה ֲא ִמ ִּת ִיּים ֹלא ָהיָ ה ִא ְכ ַּפת.
יהם ַה ּ ְפ ָר ִט ִ ּיים.
ֹלא ִה ְפ ַר ְענּו ְל ַח ֵ ּי ֶ
יהם
ָח ַל ְפנּו ְּב ַׁש ְלוָ ה ֵמ ֲע ֵל ֶ
ּומ ַּת ַחתְ ,מ ַפ ְּז ִרים
ִ
ֹלבן ְק ַט ִ ּנים
לֹוני ֶ
ּבּועֹות ֲאוִ ירָּ ,ב ֵ
ֶׁש ִ ּנ ְס ֲחפּו ַמ ְע ָלה
ירה
ֶאל ַה ֶּׁש ֶמׁש ְל ַצד ַה ִּס ָ
יט ְל ִקי,
ָׁשם יָ ַׁשן ַה ַּמ ָּלח ָה ִא ַ
ּכֹובעֹו ָׁשמּוט ַעל ָּפ ָניו.
ָ
לּולים ָּכל ָּכְך ֶׁש ָ ּיכ ְֹל ְּת
ַמיִ ם ְצ ִ
ִל ְקרֹא ַּד ְר ָּכם ֵס ֶפר.
ַמיִ ם ְמ ַב ְע ְּב ִעים ָּכל ָּכְך ֶׁש ָ ּיכ ְֹל ְּת
ָלצּוף ַעל ַה ַּמ ְר ּ ֵפק.
יהם ְּכמֹו ַעל ַס ּ ָפה ִמזְ ָר ִחית.
ִה ְׂש ָּת ַר ְע ִּתי ֲע ֵל ֶ
יהם ְּב ִדיּוק ְּכמֹו
ִה ְׂש ָּת ַר ְע ִּתי ֲע ֵל ֶ
יסק ָה ֲאדֻ ָּמה ֶׁשל ָמ ִטיס.
אֹוד ִל ְ
ָה ָ
ַה ַּמיִ ם ָהיּו ִּפ ְר ִחי ַהּמּוזָ ר.
ַנ ֵּסה ְל ַד ְמיֵ ן ִא ָּׁשה
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טֹוגה אֹו ָצ ִעיף
ְ ּב ִלי ָ
ַעל ַס ּ ָפה ֲע ֻמ ָּקה ַּכ ֶּק ֶבר.
אֹותה ְמ ָע ָרה
ָ
ִקירֹות
ָהיּו ְּב ָכל ָּכחֹל ֶׁש ַּק ָיּם
יניִ ְך
וְ ַא ָּתה ָא ַמ ְר ָּתִּ :ת ְר ִאי! ֵע ַ
יניִ ְך
ְ ּב ֶצ ַבע–יָ םִּ .ת ְר ִאי! ֵע ַ
יני
ע–ׁש ַמיִ ם ”.וְ ֵע ַ
ְ ּב ֶצ ַב ָ
ֶנ ֶע ְצמּו ְּכ ִאּלּו
ִה ְת ַּב ְיּׁשּו ּ ִפ ְתאֹם.

מאנגלית :יעל גלוברמן
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באר2011 ,
פלדת אלחלד ,זכוכית ,נורות לד
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'התחלות'
מעין הקדמה

אילת שמיר

אינסטינקטיבית ,לחשוב על תחרות ,ובייחוד על תחרות כתיבה ,פירושו לחשוב על
מאמץ ,על התכנסות ,על התגבשות ,על שאיפה ,אבל גם על קנאה ,על אכזבה ועל
מפח נפש.
כשהכרזנו השנה על תחרות הכתיבה “התחלות“ ,היינו מודעים למנעד הרגשות
האלה; כל מי שהתנסה אי–פעם ביצירה ,בכתיבה ,ברצון לפרסם את יצירתו ,או בצורך
לעמוד בפני מבטה הסלקטיבי של איזו ישות “שופטת“ ,ודאי חש זאת היטב על בשרו.
אבל הסקרנות ,הרצון לייצר התרחשות ספרותית במכללה ,התשוקה להרחיב ,לעודד
כתיבה בסוגות שונות ,בקולות שונים ובנוסחים שונים ,ולתת במה לכותבים-יוצרים
צעירים ומוכשרים בתחילת דרכם – היה חשוב לנו יותר.
וגם הפרס – הוא חלק מן המכללה ומהתפיסה הרב-תרבותית המתפתחת בתוכה; לתת
נראות והכרה ליצירה ולביטוי העצמי.
עשרות “התחלות“ של סטודנטים מחוגים שונים הגיעו אל ועדת השיפוט ,שכללה
השנה שלושה מרצים ,שהם גם יוצרים בפני עצמם :משה ב .יצחקי ,דורית פלג
והחתומה מטה .כל אחד מאיתנו קרא אותן בקפידה ,ובנפרד ,וסימן לעצמו את
טקסטים הנבחרים בעיניו .לאחר מכן התכנסנו שלושתנו לישיבה ממושכת כדי לדון,
להתווכח ולבחור .ודווקא משום שעולם זה אינו זר לאיש מאיתנו ,היתה המלאכה
מורכבת ורגישה יותר.
אנו גאים בתוצאה – הכישרון שבכל אחת מן היצירות הזוכות ניכר היטב לעין .ומה
שמשמח אף יותר ,הוא העובדה כי הספרות אומרת כאן את דברה :אנשים צעירים
כותבים .ומסתבר ,שלא פחות משאנשים צעירים במכללה זקוקים לתואר זה או אחר,
הם זקוקים כאוויר לאפיק היצירה.

טל יהב

הפסקול

עתה ידע :מעולם לא שמע צליל מתוק ונפלא יותר מזה ששמע ברגעים האחרונים של חייו.
תומס שכב על האספלט הקר והביט מעלה .טיפות קטנות ירדו על מצחו ,נמהלות
בדמעות שבעיניו ,דוחקות בהן להיסגר .הוא חש שהוא חייב לפקוח אותן ,אחרת ייעלם ,או
שלא יוכל לפקחן שוב .הוא שם לב להתרחשות העולה סביבו ,מבעבעת לאיטה ומתרוממת,
דומה מאוד להתרגשות שחש בתחילתו של כל קונצרט שהיה בו .בהתחלה הנגנים מכוונים
את הכלים ,כל אחד בשלו ,בהמולה הנראית כחסרת סדר ,אולם זמן קצר לאחר מכן עולים
צליליה הראשונים של יצירה מוזיקלית  -יצירה בה הוא המוטיב המרכזי .והתזמורת:
סקציה אחורית של חצוצרות וטרומבונים בדמותן של ניידות משטרה ומכבי אש ,ומקדימה
צלילי המיתר והקשת של אמבולנסים אדומי–ראש .צעדי הפרמדיקים ,זריזים ומדודים,
נותנים את המקצב ,וקולותיהם את שירת המקהלה.
מספר פרצופים רכנו לצידו ,ממלמלים בינם לבין עצמם ,מצמידים מכשירים ובודקים כל חלק
בגופו .אחד מהם ,בעל קלסתר פנים רציני ,החל לשאול אותו שאלות .הוא השתדל לענות כפי
שהתבקש ,לוקח נשימות גדולות בין תשובה לתשובה ,מנסה להחזיק את עיניו פקוחות.
הוא הביט לצדדים וראה את שברי אורות הניידות ,אדומים וכחולים ,מרקדים על
האספלט המחוספס והרטוב ,ממלאים את החלל יחד עם קולות המקהלה וכלי הנגינה.
“סימפוניה אור–קולית רק בשבילי” חשב לעצמו וחייך.
הוא חזר והביט בפניו של האדם השואל שעתה החל יורה פקודות ,חיצי מילים
ומשפטים ,אל האנשים סביבו .צליל קולו היה בעל גוון קריר אך תומס דווקא מצא בו נימה
של ביטחון ,של נחמה.
מבטיהם הצטלבו ,לרגע קצר אמנם ,אבל מספיק .תומס לא ידע כיצד זה קורה ,אבל ישנם
מקרים בהם ניתן ,ברגע של הצטלבות עיניים ,להעביר שיחה שלמה  -רגעים בין אם ובנה,
בין אוהבים ,בין אדם מוטל על אספלט ,נלחם לנשום ,וזה שנלחם לצידו.
עיניו נעצמו שוב ,במאמץ רב פקח אותן .לבסוף נכנע ,עצם את עיניו ונרדם.
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דנה עלי סתווי

הקולב

היא נושבת אל הבית .ממשיכה תנועה שהחלה בחוץ .חסרה בה ההשתהות ,הנשימה
שלפני הכניסה .אין בה היראה מפני הפנים .את המעיל הקל היא פושטת בחופזה ,ועוזבת
אותו עם התיק על השרפרף הקטן שליד הטלפון .ודווקא את הצעיף האדום הדק ,היא
טורחת ותולה במתלה שבמסדרון .בקולב האמצעי .תמיד בקולב האמצעי .עד שאין לי אלא
לשאול את עצמי  -בכוונה? האמנם היא עושה זאת בכוונה?
על הקולב האמצעי כבר ניטשו בבית ריבים כואבים ומכאיבים .רובם בלא מילים .שרה
נותרה בודדה מול כולם .כואבת ,פצועה ,אך מסרבת להכיר בתבוסתה .היא מוצאת בפגיעה
המתמשכת ,המתישה הוכחה לצדקתה ,לבעלותה על הכאב ,לאטימותם שלהם.
איש איש מסיבותיו–הוא ,סרבו בני הבית להיענות לדרישתה האילמת ולהותירו ריק .בכל
פעם שעברה במסדרון היתה בודקת שלא השתמשו בו .כמעט בהיסח הדעת ,עיניה נמשכות
אליו בכוחו של הרגל .וכשהיתה מוצאת מעילים ,כובעים או מטריות שחיללו אותו ,היתה
מפנה אותם לקולבים הסמוכים“ .חסרים קולבים בבית הזה?” היתה תוהה בינה לבין עצמה
בכאב של יום–יום.
יכלה לבקש מהם במפורש שיכבדו את רצונה ,ואם לא את רצונה אז את זכרו ,ויותירו את
הקולב ריק .אבל אם היא צריכה לבקש ,אז מה הטעם? כמו לבקש שיגידו שאוהבים.
אוהד היה כנראה היחיד שכלל לא הבחין שהוא משתתף בקרב .אם השתמש בקולב,
ודרך על כאבה  -היה זה בתום לב ,ובהיסח הדעת ,אך לא היה בכך כדי להקל על אמו.
רחלי תלתה בקולב את סירובה של אמה להתנחם ,את היצמדותה ליגון ובחירתה
בגעגוע .אך גם היא לא דיברה על כך .פעם אחת יחידה שמעתי אותה סחה לחברתה,
מתאמצת להישמע נטולת כאב“ :מה ,יוני יחזור ולא יהיה לו איפה לתלות את המעיל?
מה ,הוא ייעלב שהשתמשנו בקולב שלו? מה זה השטויות האלה?”
ואילו כינרת השתמשה בו שוב ושוב .חפציה היו נשכחים בכל רחבי הבית ,אך תמיד
זכרה להגיש פריט כלשהו לקולב האמצעי .מנחה לאהוב? התרסה בפני שרה?
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תהילה צורף

קצה העולם

אני יושבת ,מוקפת אנשים ,אבל מרגישה בודדה יותר מאי פעם .משפט שקראתי פעם בספר
מתחיל להדהד בראשי“ :אני מתעב אנשים שגוזלים ממני את בדידותי אבל אינם מציעים
לי חברה של ממש” .אני חשה רצון עז לחרוט את המשפט הזה על גופי .שכולם יראו.
שכולם יבינו .כל כך הרבה אנשים בגילי .כולם מחייכים ,מעשנים ,ומנותקים מכל ההנאות
האמיתיות של החיים .חווים רק את זה ,את הסוטול הכבד הזה .אני מביטה סביב .עשן.
הכול סביבי עשן .כולם יושבים על כריות צבעוניות שמונחות על הרצפה ,צוחקים בפראות
ומעשנים .יריעת האוהל מתנועעת בחוזקה ,חושפת את העלטה שבחוץ .מישהי רוטנת
שהזמינה כריך כבר לפני שעתיים .זמן הודו ,אחותי .תתרגלי ,אומר הבחור שיושב לצידה.
תעביר ,תעביר ,היא אומרת וחוטפת מידיו את הצ’ילום .שאיפה .עוד שאיפה .צחוק
מתגלגל .מחנק .העשן של הג’וינטים והצ’ילומים אופף את האוהל .העיניים שורפות .מטח
של גשם מכה בעוצמה ביריעת האוהל .מישהו מושיט לי צ’ילום ,אני מעבירה אותו הלאה.
הוא מסתכל עלי במבט תוהה ושואל אם אני לא מעשנת .אני מנידה בראשי לשלילה.
אבל למה? הוא מתעקש .לא מקבל את סירובי האילם .מה רע בקצת לשמוח ולהתנתק
מהכול? הוא שואל .אני מביטה סביבי .חיוכים מזויפים .עיניים מזוגגות .שאגות צחוק .אני
דווקא אוהבת להיות מחוברת ,אני לוחשת .ושמחה אמיתית אני לא רואה פה .הוא מחייך,
לוקח שאכטה נוספת מג’וינט שמועבר אליו ומפנה את גבו אלי .אני מביטה לעבר היציאה
מהאוהל .כנף האוהל סגור .אוויר .אני צריכה אוויר .מביטה סביב .כל כך צפוף .כל כך לבד.
אני קמה ממקומי ,שומעת את מטח הגשם הולך ומתגבר ואומרת לעצמי שאני לא יכולה
לצאת ככה .שאני אהיה חולה .אני שומעת במעורפל את הבחור ממקודם שואל אותי משהו.
הוא מחייך .אני מסיטה ממנו את המבט .אנשים שוכבים ,מרוחים על הרצפה .אני מגששת
את דרכי החוצה .גשם הולם בגופי בחוזקה .שוטף .קור אוויר הלילה חודר לראותי .אני
נושמת כמה נשימות עמוקות ומסתכלת על השמים ,מוקירה את טיפות הגשם שניתזות על
פני .אני בוהה בכל טיפה וטיפה ,לומדת אותן .עננים רכים עוטפים אותי .בגדי ושערי ספוגי
מים ,אבל זה לא מפריע לי .חושך מוחלט .אני פוסעת באיטיות לכיוון החדר .מישהו קורא
לעברי ,אני עוצרת ומביטה לאחור .אלומת אור קטנה מתקרבת ,מפלסת את דרכה בחשכה.
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מור רוימי

אני הסערה

וְ זֹו ֲא ִניַ ,ה ְּס ָע ָרה
ּ
טֹובה ֶׁש ֵ ּיׁש ִּבי
ָ
ּׁשרׁש ָּכל ֶח ְל ָקה
עֹוק ֶרת ִמן ַה ֶ
ֶׁש ֶ
ַ ּב ְּמ ַע ְר ּבֹ ֶל ת
ּומ ְת ַע ְר ֶּב ֶבת
ּתֹוב ֶבת ִ
ּומ ְת ּ ַפ ֶּת ֶלת ִמ ְס ֶ
הֹול ֶכת ִ
ֶ
ֲא ִני
סֹוח ֶבת ִ ּבי ָּכל ּ ֶפ ַצע
ֶ
וְ
ּבֹוק ַע
ָ ּכל ָה ֵנץ ֶׁשל ֶר ֶגׁש ֶׁש ֵ
ָ ּכל ִהזְ ַ ּד ְּמנּות ֶׁש ָּבּה ִנ ָּתן ְל ִה ְת ָק ֵרב
ׂשֹור ֶפת
ֶ
ֲא ִני
ּומ ַנ ֶּת ֶצת
ְ
ּומ ַפ ֶּז ֶרת ְל ָכל ִ ּכּוּון
ְ
ּבֹוע ֶטת
ֶ
ֲא ִני
ּומ ַר ֶּס ֶקת
ְ
ֶאת ָ ּכל ַא ְב ֵני ַה ּ ִפ ָּנה ֶׁש ִה ְנ ַח ִּתי
ֶאת ֵּת ַבת ַה ִּז ְכרֹונֹות ֶׁש ִ ּנ ְׁש ְ ּכ ָחה
ּגֹוד ַעת ַה ְת ָחלֹות
ַ
ַמ ֲע ָלה ָ ּב ֵאׁש עֹולֹות
וְ זֹו ֲא ִניַ ,ה ְּס ָע ָרה
רּוח ְס ָע ָרה
ַ
הֹות ְר ָּת ֵמ ָאחֹור ְּכמֹו
ֶׁש ַ
עֹוד ֹלא ָנ ַט ְע ִּתי ֵמ ָח ָדׁש
ּתֹוכי
ֶאת ָה ֵע ִצים ֶׁש ָע ַק ְר ָּת ִמ ִ
הֹות ְר ָּת ַעל ֶל ְחיִ י
ֶאת ַה ְּד ָמעֹות ֶׁש ַ
ֶאת ִעיר ָה ְר ָפ ִאים ֶׁש ָ ּנ ַט ְׁש ָּת ֵמ ָאחֹור
בּולֹותיָך
ֶ
עֹוד ֹלא ֵה ַׁש ְב ִּתי ֶאת ָ ּב ַני ִל ְג
ּומ ְב ָצ ַרי
יתי ִמ ְג ָּד ַלי ִ
עֹוד ֹלא ָ ּב ִנ ִ
ּומ ַפ ֶ ּל ֶלת ֶאל ַה ָּׁש ַמיִ ם
עֹומ ֶדת ְ
ֶ
ֲא ִני
ּבֹודד
ֵ
ֶׁש ֵ ּי ֵרד ָע ַלי ָמ ָטר ֶא ָחד
מֹודד
ֶק ֶרן אֹור ְּכ ֵדי ְל ִה ְת ֵ
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יחה וְ ִה ְת ַח ְּדׁשּות
יח ֶׁשל ּ ְפ ִר ָ
ֵר ַ
יע -
יׁשה ֶאת זֶ ה ַמ ִ ּג ַ
ִה ֵ ּנה ,זֶ ה ְ ּכ ָבר ָ ּכאןֲ ,א ִני ַמ ְר ִ ּג ָ
וְ זֹו ֲא ִני ַה ְּס ָע ָרה ֶׁש ָּׁש ְכ ָכה
קּוקה ְלָך
ּוק ָצת ָּפחֹות זְ ָ
ְּכ ָבר ְל ַע ְצ ִמיְ ,
יֹוש ַבי ְ ּכ ֵׁשם ֶׁש ֶ ּב ָע ָבר
אֹוכ ֶלת ְ
ֶ
ְ ּכ ָבר ֹלא
ּומ ְת ַר ֶח ֶקת ֵמ ַה ֻּמ ָּכר
הֹול ֶכת ִ
ֶ
ֲא ִני
ּומ ָפ ֶר ֶקת ֲח ָלקֹות טֹובֹות
עֹוק ֶרת ְ
ֶ
ְ ּכ ָבר ֹלא
ּכֹות ֶבת ּ ָפחֹות
ֶ
ְק ָצת ְמ ַח ֶ ּי ֶכת וְ ֶאת ִׁש ְמָך
סֹוע ֶרת ְ ּכמֹו ֶׁש ָּס ַע ְר ִּתי ָאז ִא ְּתָך,
ֶ
ְ ּכ ָבר ֹלא
יֹותרַ ,ע ְכ ָׁשו ִ ּג ְׁש ֵמי ְ ּב ָר ָכה
ַע ְכ ָׁשו ָׁש ֵקט ֵ
וְ זֹו ֲא ִניַ ,ה ְּס ָע ָרה ֶׁש ָּׁש ְכ ָכה
וְ זֹו ֲא ִניַ ,ה ְּס ָע ָרה
אֹותָך.
ְ
ֶׁש ָּׁש ְכ ָחה
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ליהי פרידמן

לגדול עם השכול

ֵׂש ָער ָל ָבןַ ,מ ֲא ֵפרֹות ְמ ֵלאֹות,
ּדּורים ַל ּבֹ ֶקר וְ ָל ֶע ֶרב
ַה ְר ֵּבה ַּכ ִ
כֹובע ָּגדֹול ֶׁש ַּמ ְס ִּתיר.
וְ ַ
יחה .עֹוף וַ ֲע ָד ִׁשים ְל ָמ ָנה ִע ָּק ִרית,
ָמ ָרק ִּכ ְמ ַנת ְּפ ִת ָ
ּנּוח.
ִק ַ
ֲא ַנ ְחנּו ְמ ַנ ִּקים ֶאת ַה ַּצ ַּל ַחת ְּב ַא ְׁש ָמה.
ֻמ ְכ ָר ִחים ְל ַס ֵּים.
יֵ ׁש ָּכ ֵא ֶּלה ֶׁשֹּלא יִ זְ ּכּו ֲא ִפּלּו ְל ַה ְת ִחיל.
ִל ְג ּדֹל ִעם ַה ְּׁשכֹול,
ְׁש ֵאלֹות ֶׁשֹּלא ְמ ִעּזֹות ְל ִה ְׁש ַּת ְח ֵרר ֵמ ַה ְּׂש ָפ ַתיִ ם.
ּנֹוע ֶלת ֶאת ַה ִּׁש ַּניִ ם.
ֲח ָר ָדה ֶׁש ֶ
ִנימּוס ְמ ֻא ָּפק.
מּונה ַעל ַה ִּקירָּ ,בחּור ָצ ִעיר,
ַּב ְּת ָ
יתי ִּכ ְמ ַעט.
ִמ ִ
עֹור ִרין.
ְ
יה
יח ַנ ְפ ָט ִלין ַּב ֲארֹונֹות ַה ֲח ָד ִריםִ ,נ ְת ַּפס ִּכ ְקדֻ ָּׁשה ֶׁש ֵאין ָע ֶל ָ
ֵר ַ
ִל ְחיֹות ִעם ַה ְּׁשכֹול
זֶ ה ָל ַק ַחת ֲאוִ יר
וְ ִל ְנ ּ
ׁשם ֲא ָד ָמה.
זֶ ה ְּכמֹו ִל ְחיֹות וְ ָלמּות
עֹונה ַא ַחת.
ּוב ָ
ְּב ֵעת ְ

מקום שלישי בתחרות היצירה ‘התחלות‘ תשע“ג
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פחד מולד

ַּכּפֹות ַר ְג ַלי ְקפּואֹות.
רֹומזֹות ִליִ ,נ ְג ְמ ָרה ַה ֶּד ֶרְך.
ְ
אּולי
ַ
הֹונֹותי ִח ְ ּורֹות.
ַ
ְ ּב
ׁשרׁש ָרקּוב ַה ִ ּנ ְפ ָלט ֵמ ָה ֲא ָד ָמה וְ ֵאין לֹו עֹוד
ִמ ְת ַנ ְּתקֹות ְ ּכמֹו ּ ֶ
ְל ָאן.
חֹומקֹות.
ְ
ְט ִביעֹות ַר ְג ַלי
טֹוען :עֹוד ֹלא ִה ְׁש ַא ְר ְּת ָּכאן ֲע ֵקבֹות.
ֵ
ַהחֹול
יתי ֲא ָבל,
ָר ִצ ִ
ַה ּ ִמ ָּטהְ ,מ ַח ֶ ּב ֶקת ֶאת ַה ּ ַפ ַחד ֲה ִכי טֹוב.
יתי ֶ ּב ֱא ֶמת,
ְ ּב ָמקֹום ֶא ָחד ָחיִ ִ
ָ ּב ֶר ֶחם.
יתי עֻ ָ ּברֶׁ ,ש ָ ּיכֹול ָהיָ ה ִל ְהיֹות,
ָהיִ ִ
ַה ּכֹל.
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רמי שן
 25.12.2012דנה2012 ,
דיו על נייר15 x15 ,
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אנה בלנדיאנה

כמה נקודות

ּדֹומה
ֶ
ָהא ֶֹׁשר
ִל ְנ ֻקּדֹות ְמפֻ ָּזרֹות ְּב ִצּיּור:
ְנ ֻקּדֹות ֶצ ַבע ְק ַטּנֹות
ְלֹלא ַקו ְמ ַח ֵּבר,
יע ְּד ַבר ָמה,
ְל ִע ִּתים ַמ ְצ ִליחֹות ְל ַה ִּב ַ
אּומה,
ּופ ָע ִמים ֲא ֵחרֹות ְמ ָ
ְ
ַמ ְצ ִליחֹות ְל ַה ֲע ִביר
ידה
ַרק ֶאת ֶר ֶטט ַה ִח ָ
ַהֹּלא ֻמ ְׁש ֶל ֶמת,
יֹוד ַע ָמה ַל ֲענֹות
ֶר ֶטט ֶׁשֹּלא ֵ
ׁשֹואל,
ֵ
ִמּׁשּום ֶׁש ֵאין הּוא ֵמ ִבין ָמה הּוא
ידה
ֵאינֹו ֵמ ִבין ֶא ָ ּלא ֶאת ָע ְצ ַמת ַה ִח ָ
ֶׁש ֲח ֵסרֹות ָ ּבּה ַּכ ָּמה ְנ ֻקּדֹות...
מרומנית :משה ב .יצחקי
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רמי שן
2012 ,22.10.2012
דיו על נייר29 x21 ,
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רמי שן
 22.10.2012איגור2012 ,
דיו על נייר22 x21 ,
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אן סקסטון

מילים

ִה ָּז ֵהר ִמ ִּמ ִּלים,
ֲא ִפּלּו ֵמ ַה ִּפ ְל ִאּיֹות ֶׁש ָּב ֶהן.
יטב יְ כ ְֹל ֵּתנּו,
עֹוׂשים ְּכ ֵמ ַ
ִ
ְל ַמ ַען ַה ִּפ ְל ִאּיֹות ֲא ַנ ְחנּו
רֹוחׁשֹות ַּכ ֲח ָר ִקים
ֲ
ִל ְפ ָע ִמים ֵהן
יצה.
יקה ִּב ְמקֹום ֲע ִק ָ
ּומ ְׁש ִאירֹות ְנ ִׁש ָ
ַ
ֵהן יְ כֹולֹות ִל ְהיֹות טֹובֹות ְּכ ֶא ְצ ָּבעֹות.
ֵהן יְ כֹולֹות ִל ְהיֹות ֶנ ֱא ָמנֹות ְּכמֹו ַה ֶּס ַלע
ֵא ָליו ַא ָּתה ַמ ְצ ִמיד ֶאת ַעּכּוזְ ָך.
ֲא ָבל ֵהן יְ כֹולֹות ִל ְהיֹות ֵהן ַח ְר ִצּיֹות
וְ ֵהן ַחּבּורֹות.
וַ ֲע ַדיִ ן ֲא ִני ְמא ֶֹה ֶבת ְּב ִמ ִּלים.
ּצֹונחֹות ִמן ַה ִּת ְק ָרה.
יֹונים ֶׁש ְ
ֵהן ִ
יקי.
דֹוׁשים ַה ָּנ ִחים ְּב ֵח ִ
ֵהן ִׁש ָּׁשה ַּתּפּוזִ ים ְק ִ
ֵהן ָה ֵע ִציםַ ,ר ְג ָליו ֶׁשל ַה ַּקיִ ץ,
אֹוה ִבים.
יה ָה ֲ
וְ ַה ֶּׁש ֶמׁשָּ ,פ ֶנ ָ
אֹותי.
ִ
ְּבכֹל זֹאתֹ,לא ַּפ ַעם ֵהן ְמ ַא ְכזְ בֹות
לֹומר,
ַ
יֵ ׁש ִלי ָּכל ָּכְך ַה ְר ֵּבה
ּפּוריםְּ ,תמּונֹותְ ,מ ָׁש ִלים וכד’.
ָּכל ָּכְך ַה ְר ֵּבה ִס ִ
ֲא ָבל ַה ִּמ ִּלים ֹלא ַמ ְס ִּפיקֹות,
ּנֹוׁשקֹות ִלי.
ֹּלא–נכֹונֹות ֵהן ֶׁש ְ
ְ
ָּת ִמיד ַה
ִל ְפ ָע ִמים ֲא ִני ָע ָפה ְּכמֹו ֶנ ֶׁשר
ַאְך ַעל ַּכ ְנ ֵפי זַ ְרזִ יר.
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ֲא ָבל ֲא ִני ְמ ַנ ָּסה ְל ִה ָּז ֵהר
יהן ַּב ֲע ִדינּות.
ּול ִה ְתיַ ֵחס ֲא ֵל ֶ
ְ
ׂשּומת ֵלב.
ַ
ּדֹורׁשֹות ְּת
ְ
יצים
ּוב ִ
ִמ ִּלים ֵ
ְּב ֶר ַגע ֶׁש ִּנ ְׁש ְּברּו
ֵאין ָל ֶהן ַּת ָּק ָנה.

מאנגלית :יעל גלוברמן

מתוך הספר “שיעורים ברעב" העומד
לראות אור בהוצאת ‘קשב' לשירה.
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לירון יוחאי

לכתוב

ּכֹות ֶבת ִ ּב ְׁש ִביל ֹלא ְל ִה ְׁש ּ ַת ֵ ּג ַע
ֶ
ֲא ִני
ֲא ִני ְמ ָס ֶר ֶבת ְל ַה ֲא ִמין ֶׁש ְּכ ָבר ִא ַּב ְד ִּתי
ֶאת ַע ְצ ִמי.
יֹותר
ּכֹות ֶבת ִ ּב ְׁש ִביל ֹלא ִל ְכעֹס ֵ
ֶ
ֲא ִני
יֹותר
גּועים ֵ
ּ ַפ ַעם יָ ַד ְע ִּתי יָ ִמים ְר ִ
ְל ַכ ּ ָמה ְר ָג ִעים.
ּכֹות ֶבת ִּכי ֲא ִני ַח ֶ ּי ֶבת
ֶ
ֲא ִני
ּבֹור ַח ֵמ ִה ְת ַח ְ ּיבֻ ּיֹות
יֹותי ָא ָדם ַה ֵ
גם ִ ּב ְה ִ
אתי ֶאת ַא ֲה ָב ִתי וְ ָנ ַת ִּתי ָלּה ַח ַ ּיי.
ָמ ָצ ִ
ּכֹות ֶבת ִּכי ֵאין ֶּד ֶרְך ַא ֶח ֶרת
ֶ
ֲא ִני
ּכֹות ֶבת ְּכ ֵדי ְל ַה ִּציל ֶאת ַע ְצ ִמי ֵמ ַע ְצ ִמי
ֶ
ֲא ִני
ּכֹות ֶבת ִּכי ַמה ֶּׁש ִ ּנ ְׁש ַאר ִלי
ֶ
ֲא ִני
זֶ ה ַ ּדף ְל ַמ ֵ ּלא ּבֹו,
אֹותי.
ִ
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עסיס ספיר
ללא כותרת2013 ,
שמן ודיו על בד150 x60 ,
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'מתוך הכפפה שהושלכה'
על תהליכי היצירה בסדנת הכתיבה

דורית פלג

סדנה לכתיבה ,בניגוד לסדנאות אמנות המתקיימות מזה מאות שנים ויותר ביחס שבין אמן
לשוליה ,היא ישות חדשה יחסית ונתונה לפולמוס .דבר נחוץ? לא נחוץ? התהייה ,ולעתים
הביקורת ,באה לרוב מבחוץ – ממי שלא לקח חלק בעבודה המשותפת הזו .דומני שהתשובה
הטובה ביותר נמצאת בטקסטים עצמם .כל טקסט ביבול יפה זה ,היתה לו אמנם נקודת מוצא
של כפפה שהושלכה במהלך הסדנה ,של אתגר; אך מרגע שהורמה הכפפה ,נעשה האתגר
לנחלת-היחיד של הכותב ,והתוצאה – הטקסט הכתוב ,הסיפור או הטקסט השירי – עומדים
ברשות עצמם ,ואיכותם מפקיעה אותם מתחום ה'תרגיל' לתחומו של הטקסט הספרותי.
כמה מן הטקסטים המצורפים נכתבו כתגובה לטקסט נפלא של המשוררת אורית גידלי,
'המאמץ' .אלה טקסטים שרגש מסוים ,או הלך-רוח מסוים ,הם הציר שלהם ,המנוע המניע
אותם .הם מישירים מבט לחיי כותביהם ולמקומות עמוקים בנפשם; והישרת-מבט זו מניבה
אבחנות חדות לגבי מצבי היומיום ,והרגשות העמוקים העומדים – יותר מכפי שאנו אוהבים
להיזכר – מאחריהם.
יש בין הטקסטים גם שרשרת של 'מקלחות' :חוויית המקלחת ,הכל-כך יסודית אצלנו ,בני האדם
(מי שזוכים לה ,לפחות :מי שיש להם מקלחת ,או מקור מים לרחוץ בו) ,עם דגש על עבודת
חושים .אלא שהחושים אינם מנותקים מן העולם שאנו מכנים אותו הנפש ,או הרוח .כתמיד,
מרתק הגיוון :יש טקסטים שחוט-שני של דמיון עובר ביניהם ,ומאידך מתקיים גם שוני גדול.
ומפתיע לראות לאן אפשר להגיע מנקודת מוצא פשוטה זו.
כמה מהטקסטים נולדו מתוך שיר הייקו .שיר ההייקו – תמונה קטנה של החושים – מוביל
לסיטואציה אנושית ,שהתמונה הזאת מרחפת מעליה ,או שרויה בקרקעיתה; מן הבחינה
הספרותית ,אפשר היה לומר שמתוך השיר נולד טקסט פרוזה ,אלמלא היתה האבחנה בין
פרוזה לשירה מלאכותית במידה רבה ,לדעתה של כותבת זו לפחות - ,כפי שאפשר לראות גם
בטקסטים שלפנינו.
ויש מהטקסטים המגיבים לכפפות אחרות .יש כאן טקסט (אחד מבין שניים ,שיחד מהווים
את התגובה השלמה) ,המתמודד עם הסוגיה של שילוב מציאות ובדיון ,מאושיותיה של
כתיבה ספרותית; טקסט אחר עוסק בהיפוך גזירת-הביורוקרטיה שכותבת עליה ויסלבה
שימבורסקה בשירה 'כתיבת קורות חיים' (אלו הרשמיים ,עם רובריקות "מדויקות") – סוג
כתיבה והתייחסות לעצמנו ,המאיימת לעשות את חיינו עצמם דלים; וטקסט המגיב על אתגר
יסודי אחר של כתיבה – איך להגיד משהו בלי להגיד אותו.
גם אם שכחתי כפפה או שתיים ,הטקסטים מזמן שכחו את כולן .הם עומדים ברשות עצמם:
עם יופיים ומבטם הישר ,עם אבחנותיהם הנוגעות במדויק – ולכן מרגשות – במצבים קיומיים,
אלה שבשגרת היומיום ואלה הנדירים ויוצאי הדופן; עם יכולתם להעביר אלינו דרך החושים,
המחשבה והרגש את עולמם של הכותבים ,את עולמנו שלנו – זוהי עבודתה של כתיבה ,ולשם
כך אנו זקוקים לה.

יעל הרטמאיר

הגבעות שליד סבא
נֹופים ִּב ְכתֹובֹות”
“ה ָמ ַרת ִ
ֲ

בתחילה היו רגליים שמנמנות מתאמצות לטפס על גבעת החול הגבוהה .אצבעות תפסו
רגבי אדמה פריכים ,מועכות אותם לאבקה חומה שהתעופפה ברוח.
ולמעלה  -עולם של ים כחול בו שטות ספינות עננים .ואין יותר כלום ,מלבד הכחול הזה,
שמרוב כחול הוא כבר שחור וממלא את העיניים שרואות בלי לשבוע.
אחר כך היינו הולכות בשדה ,רוחצות בשמש אחר הצהריים ,קוטפות חרציות למרות
ששבת ,ממוללות בידיים עלה–עלה ושואפות בתאווה את הריח הצהוב–מתוק.
שם ,בין עשבים ארוכי ידיים היו רצות הנמלים בהמוני שביליהן ,פטריות קטנות התחבאו
בשקט ,קונכיות ריקות התגוללו בעצב.
לפעמים בשמיים שיחקו זוג בזים .חולפים בטיסה מהירה ומפזרים פקעות עננים לכל
עבר ,צוחקים.
המיית הרוח היתה נושאת אלי את קולה של אחותי והמון זרעים .צורתם היתה כשמש
חומה–בהירה ושוליהם כהים .מעולם לא ידענו מאיזה צמח באו ,אך נהגנו למלא בהם
את כיסינו עד שהתפקעו .בבית היינו מרוקנות את השלל על הרצפה ,ולפי הוראת אחותי
מחלקות שווה בשווה .את הזרעים שמרנו בקופסאות קוטג’ ריקות ,כדי לקשט את מחברות
הלימוד .בימי הלימודים המשמימים הייתי מקרבת את פניי אל המחברת ומריחה את ניחוח
השדה ,נוסעת איתו אל מחוזות אחרים ,מופלאים יותר .מחברתי הייתה נותרת ריקה.
כשהשמש נטתה לשקוע והשדה הירוק הפך זהב ,היינו פוסקות ממרוצתנו ומביטות
משתוממות איך העננים בוערים ומניסים את הציפורים אל חיק העצים האפלים.
כשהתחיל להחשיך ,היינו נזכרות בסיפורי אימא על יללות התנים שהחרידו את הלילה
ועל חרקים אימתניים המגיחים מחלון הצריף .אז היינו ממהרות לרדת מהגבעות ,מותירות
אחרינו שובל של חול.
אל תשאלי אותי איפה הגבעות.
הרי גם אם אגיד לך ,לא תוכלי למצוא אותן.
וגם אם יהיו  -אינן עוד.
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במקלחת

הלובן של מנורת הפלורסנט נושף עלי קור
בוקר  -והפנים לבנות ,רפויות
ארובות העיניים ריקות מול עליזּות קישוטי החרסינה
עטורות עיגולים כהים
זכר לאלימות השינה
זוויות הפה משוכות מטה -
מעט יותר מדי.
הברז פתוח למחצה
טיפות נושרות אחת אחת אל אינסוף שחור
ידיי ,בצידי הגוף
נאבקות
לסגור
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בס”ד

מקלחת

אני מכוונת את המים .הברז הישן מזכיר לי כמה ההורים שלי פשוטים ,או קמצנים .יש
מים חמים ,כמו תמיד .הראש מקבל מטח ראשון ,כמו שהרמב”ם אומר :הראש צריך
לקבל את המים החמים ביותר.
אבל הראש שלי לא עסוק בזה .הוא עסוק במיליון דברים אחרים :בלזכור ,בלשכוח,
בלהזכיר ששכחתי ,בלעשות רשימת עשייה .ודוחה את הרגע של השמפו כי אחריו אני
שוב צריכה לכוון את המים.
ושקט .סוף–סוף לא יכולה פלאפון ולא יכולה אנשים ואפילו לא רדיו ,רק טיפות
גדולות בין ארבעה קירות פלסטיק דחוקים.
מים ,יבוא יום ותגלו את הסוד שלכם ,את הרעש השקט הזה ,את היכולת להיות
חשוף בלי להרגיש כזה .מים ,בזרם הזה ,המדויק .גורמים לי לאהוב ,להיזכר ,לשכוח,
להחליט .בעיקר להחליט.
להחליט שיותר אני לא מרימה קול על ההורים  -השער הרטוב מתכווץ אל עצמו.
להחליט שקובעת עיתים לתורה  -הידיים ,כמו בתפילה ,מנסות לתפוס טיפות רבות
ככל האפשר .להחליט שלא דוחה יותר  -סוגרת את הברז .שמה שמפו .להחליט להגיע
בזמן  -מכוונת שוב את המים ,מדייקת כמו שדייקו בברזים של פעם.
להחליט לדבר עם ההוא וההיא והמים כבר בכל מקום אבל ההחלטות,
בשבילן צריך עוד כמה מקלחות.
ורגעים של חסד עירום.
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בס”ד

עוד יום

למראה ,בשיניים עדיין ריח
ָ
מחייכת כש”מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי” .מחייכת
לילה .מחייכת כשמאחרת .מחייכת למטח השאלות של זה שנותן לי טרמפ (בכל זאת
נתונה לחסדיו!) .מחייכת למרצה ,לסטודנטים ,לבחור בקפיטריה ששם לי עוד מהדבר
המשמין ההוא .מחייכת לה במדרגות כי הייתה איתי בתיכון .מחייכת בהפסקה,
מחייכת כשהולכת ,כשיושבת .מחייכת בחזרה הביתה .מחייכת אל היוד–בתים והיודים
והטטים .מחייכת אל הניירות שהשאירו אחריהם .מחייכת להודעה שלָך ,וליעל ששוב
בוכה לי .מחייכת למרק התפל של אמא .מחייכת אל אבא וידי הבוץ הגאות שלו.
מחייכת על הכמעט–נפילה ועל זה שאף אחד לא ראה .מחייכת ששוב עסוקה מכדי
לדבר איתָך ,ואענה עוד שעתיים .מחייכת לדחייה שלָך .מחייכת לטלוויזיה הכבויה
בחדר ואל הוילון המהמם מאיקאה .מחייכת כשמנטה קולגייט .מחייכת לעצמי,
מחייכת לתקרה ,וכש”המלאך הגואל אותי מכל רע” לא גואל אותי מעצם היותי
מחייכת.
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יום ששי

ביום ששי גומרים ללמוד מוקדם .יש זמן לעזור לאימא .אלא שאני מעדיפה לשקוע
בספרים שלי ולדמיין עולם אחר .לקרוא את ‘ילדות למופת’ של הרוזנת דה סגיר זה
כמעט כמו להיות אתן בבית המפואר עם כלי החרסינה הקטנים שעליהם הן מאכילות
את בובות החרסינה היפות .זה לא כאן .זה בארצות שבהן קוראים לאישה ,תוך קידה
של כבוד ,בשם :הרוזנת דה סגיר.
אחותי מציצה מבעד לדלת וקוראת‘ :נו ,את באה לעזור?’ בידה מטאטא ודלי.
אימא שולחת אותי לקנות חלות במכולת של וייס ועוגת פרג במאפייה של שימל.
אני נעה בין שתי התחנות .מדמיינת שהמכולת של וייס היא הטירה הראשונה
של הרוזנת והילדֹות–למופת שלה ,והמאפיה של שימל היא בית הקיץ על החוף ,שם
הילדות למופת עושות קצת שטויות עד שהרוזנת חייבת,פשוט חייבת,להעניש אותן.
במכולת של וייס רעש ,לכלוך ,והרבה אנשים שדוחפים ילדות קטנות לסוף התור
אפילו שהן כבר הגיעו להתחלה שלו .אימא אומרת שוייס צועק על ילדים בגלל
המלחמה שהיתה ואשתו מרגיעה אותו בקול בכייני בגלל אותה מלחמה .בסוף יש לי
שתי חלות גדולות ביד ,וייס רושם בפנקס הגדול כמה חייבים ואני יוצאת משם.
במאפייה של שימל ריח מתוק של עוגות חמות .אני נשארת לי בבית הקיץ הרבה זמן
כדי שאחותי תגמור בינתיים לנקות בבית את כל הרצפה .הספר נשאר בבית אבל כבר
קראתי אותו אולי עשר פעמים ,אז אני יכולה כבר לראות אותי יושבת באמצע המאפיה
הכלי–חרסינה הקטנים כמו ילדה למופת.
ֵ
עם
בסוף אני לוקחת את השקית של החלות והשקית של העוגת פרג והולכת הביתה.
אמא מסתכלת במבט עייף ושואלת כמה זמן לוקח ללכת לחנות במרחק של שתי דקות
ולמאפיה במרחק של חמש דקות...
אני לא עונה .רק חושבת לעצמי שאיזה כיף שעוד מעט שבת ושבשבת אפשר שוב
לקרוא כל הזמן.
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רעות חסון

כמו גבריאלה

שמש חלקית:
קרניים נוגעות
נעלמות
בשל צבעוני ,קוראת על גבריאלה האצילה בקובץ
יושבת בגינה .קר לי ..מתעטפת ַ
הסיפורים של עגנון .שם הימים ימיי מלחמה ,ועם זאת הסיפור רגוע .גם אצלי  -עוד
אתמול  -סערת רגשות של נכון ולא נכון והנה היום ,גופי מרוח על כיסא נוח ,הציפורים
מצייצות מסביב ורגוע לי .רגוע.
ואיך יתכן? יתכן.
כמו גבריאלה ,מחכה שהדברים יסתדרו מעצמם .בלי לנסות יותר מדי.
לשהות בהמתנה  -רגועה.
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ירח נולד על הים

.1
הבטחה:
קערת הירח הנולד
ְשבט חדש
.2
כמעט ערב.
פנסי הרחוב מקדמים את פני החושך שעדיין לא הגיע.
את הולכת ברחובות בהירים .לא חם ולא קר .נעים לך בתוך הצעיף האדום הדק.
אנשים זרים מחייכים ואת מחזירה חיוך קטן לעצמך וחושבת על קפה .בבית קפה פינתי
מול הים את
מתיישבת .הם יודעים לעשות לך הפוך בדיוק כמו שאת אוהבת ,כאילו לא ישבת כאן
היום בפעם
הראשונה .הרבה קצף .את מרימה ראש כדי לגלות שהערב כבר כאן ,הים הפך אפור
ועל צמרת העץ
קערת הירח הנולדְ .שבט חדש‘ .כמעט אביב בתל אביב’ ,את מזמזמת בלב ,אבל האיש בשולחן
שליד מרים עיניים מחייכות מעל כותרות מהבוקר ,ואת מבינה ששמע את הלב .על
המדרכה סנונית
קטנה בתנועת מחול מסכימה שהאביב כמעט כבר כאן.
‘ואז החורף הארוך הזה יהיה מאחורי’ ,את לוחשת לספל המתרוקן ונושמת .מזמן לא נשמת.
לאט הים הופך שחור ורק הקצף הלבן מגלה שהים לא נסע לשום מקום .קצת קריר
ואת מהדקת את
הצעיף האדום .קערת הירח זזה לקדמת הבמה.
‘אם ככה’ ,את ממשיכה לדבר אל הספל הריק כמו היה שכן מוכר‘ ,גם אני נשארת.
כשהשמש תזרח
היא תמצא את הים ואותי היכן שהיינו’.
את תשמחי לעוד קפה .הרבה קצף .כמו הים .תודה.
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צילום :דרור גלבוע

אלה שמיר
דיוקן עצמי עם גלימה2012 ,
שמן על בד90 x70 ,
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צילום :דרור גלבוע

אלה שמיר
ליקוי2012 ,
שמן על בד70 x60 ,
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דורון וולף
סעודה אחרונה2011 ,
שמן על בד85 x100 ,
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דורון וולף
מראה שחורה2011 ,
שמן על בד80 x100 ,
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התסכול

כשהיית קטן ,קראתי לך כל בוקר סיפור לפני הפרידה בגן ועדיין עזבתי אותך בוכה ,כי
ָ
לא עמדתי בדקה ועוד רק אחת לחכות עד שתנופף מהחלון.
או שיצאנו ליום טיול שווה והכל נהרס ,כי לא הסכמתי לעוד גלידה בסוף ...כל אותן
פעמים בהן חשתי שאני לא יכולה להיות בת /אישה /אימא ראויה וכל אותן פעמים
שאני עדיין לא יכולה ,שמשאירות בי טעם של חומץ ולב דרוס.
תסכול על חוסר היכולת לתפקד בו-זמנית בכמה זירות ,ויחד עם זה ממש ,התסכול
על זה שאני קוראת להם זירות .על חוסר היכולת לשבת סתם רגל על רגל  -ביטול זמן.
על הצורך להתערב לכולם בזוטות ושטויות .תסכול כי לוקחת אחריות על מה ששלי
וגם מה שאינו .על אי היכולת לעמוד ברף הציפיות (שלי) ועל העובדה שכל זה אני ,לא
אשמתו של אפאחד .זהו מבנה האישיות .פיצול האישיות.
תסכול על העובדה שלאחר שנים של בחינה והסתכלות ,קורסים ,סדנאות ,הארה
ותובנות ,אני נופלת ,רק קצת פחות אבל בדיוק ,לאותם בורות.
על מה שאני לפעמים ועל מה שכבר לעולם לא אוכל להיות .ועל חוסר היכולת
להשלים עם העובדה שכבר אין לי את אותם כוחות.
התסכול של לרדוף אחרי השרברב עד שיגיע ,ואחר כך להראות לו שלא מורכב
ישר .על חוסר היכולת לוותר לעצמי ,לעגל פינות.
על כל מה שהוא בר חלוף ולא יחזור להיות.
על האחיות הנעלמות של הגרביים הבודדות.
על על למה קשה לי להיפרד מהצלחות של הסרוויס שנשברות .על ההתרפקות
על הקודם במקום לשמוח במתהווה החדש .על זה שלא מצליחה להפנים שעכשיו זה
הזמן לחיות.
על הצורך לשפוט ,על היוהרה שמעוורת לפעמים ועל היומרנות .על המלחמה
התמידית להימנע ממה ש”צריך” ולהישאר במה שנחוץ.
והכי תסכול על כל פעם שאומרים לי עזבי אותך ,מורכב ,למה לא תלכי על פשוט.
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להגיד בלי להגיד

פגשתי אחד שיכול לקום אפילו מאוד מוקדם בבוקר עם חיוך שלם ,בלי צלקות
וסכסוכים מיותרים .חיוך כזה שפותח שבילים.
הוא ניגש אלי ושאל אם אני רוצה לרקוד ,ישר ככה .אפילו שלא נשמעה שום
מוסיקה חוץ מאצלו בלב הסכמתי ,בגלל שיש לי שתי רגליים שמאליות ,ורציתי
להראות לו שיש כאלה שלא יכולים .לא רציתי להחמיר עם עצמי מידי ולומר נחשלים
או נכשלים .הוא הוביל בריקוד הזה והיד שלו הראתה שרק צריך להאמין בעצמך .הוא
אפילו לא השתמש בכל המילים הזורמות שכל כך נחשבות עכשיו .אני שכחתי שאני
בכלל לא ככה והמשכתי ישר בלי הרבה מידי מחשבות .הוא נתן בי מבט בשתי עיניים
ירוקות בהירות עם עיגול צהוב סביב האישונים ונקודות שחורות קטנות .עיניים של
טורף ,אבל במקום לברוח חיפשתי רק להתכרבל .לא הייתי צריכה להסתכל כדי לעקוב
אחרי הרגליים שלו .בלי להתבלבל דילגתי על הפרטים והתרכזתי בעיקר ,לפעמים
טמונה בי היכולת הזאת של פיות להתרחק מהמלאכה של החיים ובכל זאת הדברים
מתגשמים( .גם זאת לא מילה ממש קולעת בעיני אבל אני לא נטפלת עכשיו לזוטות).
חשבתי מה יקרה אחרי שהמוסיקה תפסיק ממש בדיוק כשהוא שאל אם מתאים לי
כריך של ביצים קשות עם הקפה .לעצמו הוא לקח הפוך וטונה .מהצד ראיתי את הסלע
ששוכב כמו מדף מעל המים השקטים וידעתי שאליו נלך .מקום עם מספיק צל של
עץ שכל זרועותיו נפרשו ככיפה והדלדלו ברכות מצמרתו עד ממש קצת מעל המים,
מחדירים אלומות מסוננות ,מחממות של אור .היה ריח של רעננות באוויר ,של דשא
מכוסח טרי ולחות מהגשם.
כל הזרועות הללו היו תלויות באופן מושלם סביבנו .סנאי שהגיע קבל חתיכה
מהקשה ולקח גם חלק של האצבע שלי .זה לא הכאיב לי מידי ובכל זאת הוא הזדרז
ֶ
לעטוף אותה בפיסה נקייה מנייר העטיפה באצבעות ארוכות ומשכילות .אני קצת מבינה
באצבעות .נגעתי בשורת היבלות שהתחבאה בקפל של כף ידו ,מזהה שילוב נדיר שאני
חרדה.
לא עומדת בפניו של עיניים מבינות וידיים עובדות ובכל זאת לא חשתי ָ
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התרגשות

כשהייתי קטנה הייתה לי נסיעה ממש מרגשת.
התרגשתי כשאמא אמרה לי שאסע היום לבד באוטובוס לדודה מירי .רק בת ארבע–
עשרה .התרגשתי שאבא הביא אותי לתחנת האוטובוס ,עזר לי לשים את המזוודה
בתא המטען ונתן לי לעלות לאוטובוס לבד .התרגשתי כששאל אותי הנהג ״לאן?״
וחיכה שאענה לו .התרגשתי לראות בתחנה עשרות חיילים שיוצאים לשמור לי על
הבית למרות ְשביזּות יום א׳ .התרגשתי לראות חייל עייף עומד כל הנסיעה רק כי נתן
למבוגר ממנו לשבת ,התרגשתי מהמבוגר שיושב במקומו ומבקש מבחורה צעירה
לידו שתגיד לו כשמגיעים ל״מחלף אולגה״ ,התרגשתי מהצעירה שלקחה את העניין
ברצינות וקמה לבקש מהנהג שיזכיר לה איפה זה ,התרגשתי מהנהג שדיבר איתה תוך
כדי נהיגה ועדיין לא שכח לעצור באדום .התרגשתי מהמכוניות ליד ,שגם עצרו באדום.
התרגשתי מהגרפיטי ״עם ישראל חי״ שהיה כתוב בחוץ .התרגשתי מהאבא שהרים
את בתו הקטנה על הידיים בדרך לגן .התרגשתי מזוג קשישים שישבו על הספסל
ביחד .התרגשתי מהנהג שחיכה עד שיהיה אור ירוק ,והמשיך לנסוע .התרגשתי משיר
האהבה שהתנגן ברדיו ,התרגשתי מהבחור לפני שזמזם את השיר בשקט ,התרגשתי
מחברה שלו שהניחה עליו את הראש .התרגשתי מזה שכמעט האוטובוס הגיע לתחנה
של דודה מירי ,ושכדי לרדת צלצלתי בפעמון ,והתרגשתי מהפעמון שצלצל ומהנהג
שעצר לי בעקבות הצלצול בתחנה .התרגשתי כשהוא פתח לי את הדלת בלחיצת
כפתור ,ומזה שאמרתי לו ״תודה״ .התרגשתי לרדת למטה ,והתרגשתי מהחייל שעזר לי
להוציא את המזוודה מתא המטען .התרגשתי לראות את דודה מירי עומדת ומחכה לי
בתחנה .התרגשתי לספר לה איזו נסיעה מרגשת זו הייתה.
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להרגיש

להרגיש שאני לא מרגיש ולתהות מתי ארגיש .להרגיש שאדם של חווה כבר איננו
רגיש ,ששכחנו איך .להרגיש .להר גיש אני רוצה לטפס ,בהר גיש בטח ארגיש .ארגיש
את הנבוט חובט בראש .ארגיש את הפצעים ,בעדינות ,עם השפתיים .ארגיש את
הפצעים שלהם ,ממרחק .ארגיש עם לשון ארוכה את המלח בדמעות .ארגיש שגם
הוא והיא וההוא מרגישים .ארגיש את השיער צומח ,וארגיש אותו נושר ,ארגיש את
השתן משתחרר .ארגיש את הזמן שחלף בשינה .ארגיש את הגוף מזדקן .ארגיש את
המוות מתקרב ואם אני חי או מת .אז אוכל להרגיש את הקור בקצות האצבעות ואת
הזעם בין הגבות .ארגיש את הצעקה שרוצה לצאת ואיך אני רוצה לתפוס אותה בגרון
ולדפוק לה את הראש במסך של המחשב .להרגיש עלוב ומושפל .להרגיש זרות,
להרגיש קדרות ,להרגיש את הפחד מתערבב בתוכי ,משתק .להרגיש חשוף וללא מגן.
להרגיש בתוך תוכי שזה לא “אני” .להרגיש שהכול זה שטויות במיץ גזר .להרגיש שיש
מעבר .להרגיש שהכול משתנה ושיהיה בסדר .להרגיש כאב
סיבה לקום בבוקר ושיש ֵ
ולהיות .מרגע לרגע .להרגיש בלי פירוש את התחושות בגוף משתנות .להרגיש שאני
יכול .להרגיש שאני רוצה .להרגיש בשקט .להרגיש קלּות ולהרגיש כובד .להרגיש
את כיוון הרוח באוזניים .להרגיש אדמה רטובה בידיים .להרגיש את החום משתחרר
מהעץ .להרגיש את הזמן מטפטף מהברז הנמוך במקלחת .להרגיש ציפור דואה
מההר ,נודדת .להרגיש ירח מתמלא ,מתרוקן .להרגיש את הגל שעבר בי מתרחק.
ָ
להרגיש אותו מתנפץ .להרגיש את היקום נכנס לי לנחיריים בכל שאיפה ,להרגיש
שאני מתערבב בו עם כל נשיפה .בעיניים עצומות להרגיש את הסערה מתקרבת,
להרגיש את אמא דואגת .להרגיש את העצב יורד כמו שלג שחור .להרגיש כמו ילד
קטן ,להרגיש למה באתי לכאן? להרגיש את היד הגדולה והחמה של אבא שליטפה
את הגב .להרגיש אותו בחלום מכסה אותי ,להרגיש געגוע אליו שעולה .להרגיש את
חותם היד שגידלה .להרגיש את עינייך מסתכלות אלי מעבר לים ולימים רחוקים.
להרגיש את הים שוטף את הפצעים .להרגיש שכבר נפגשנו פעם ,להרגיש את מה
שיש עכשיו .להרגיש את הבל פיה החם ממרחק .להרגיש את כפות רגליה קפואות
בחורף תחת שמיכה זרה .להרגיש שיש לי בחירה .להרגיש אהבה ,להרגיש אהבה.
להרגיש שהדרך פתוחה .להרגיש בעדינות ,להרגיש בהתמסרות .לגעת בלב ,לנסות
להרגיש את הכאב ,שלה .להרגיש לרגע חמלה .להרגיש שמצאתי בית בחיבוק איתה.
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להרגיש שקט ,להרגיש שלווה עמוקה ,להרגיש שאני יודע את התשובה .להרגיש
אהבה לעץ בגינה .להרגיש באצבעות את נייר הזכוכית המחוספס המשייף את העץ
ואת התנוך השמנמן והרך של נטע הקטן .להרגיש שיש בשביל מה להתאמץ ושעוד
כדאי להרגיש .להרגיש שאהבה זה הדבר הכי חשוב ושעוד לא מאוחר .להרגיש את
התה הירוק בפה מר .להרגיש את הלב שּפעם ָּפ ַעם ,פועם.
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בטרנספורטר עם מאיר

א
בארץ אהבתי אני לא שר .בארץ אהבתי השקד לא פורח .בארץ אהבתי רק מחכים
ומחכים .ובאמת -
מפחדים ומפחדים .סלח לי מאיר על העיבוד הלא מוצלח - .מאיר נוהג ואני
בוהה בלילה ,בכלום הגדול .בוהה .בלי אוויר ,כמו אחרי שאומרים “בוהה” .אני ב-ה’
השלישית של הבוההה .שנינו שותקים .הראייה מיטשטשת ,הווישרים עולים בקשת
ומנגבים את השמשה כל כמה שניות מהטיפות הנאספות .העיניים רפות ,מתרופפות,
ולעומתן שרירים לא מוכרים בפנים נמתחים ,מתאמצים ,נאבקים בעייפות הכבדה.
ההכרה מבקשת להפליג הלאה ממני כמו סירה שנמשכת אל הים ,אך היא עגונה אל
מזח .חיבלה נמתח מגל יוצא ,משמיע חריקה ,שב ונרפה ושוב נמתח ,נאנק וגונח .אני
מפחד שהחבל ישתחרר ,מפחד שגם מאיר יירדם .סומך עליו ועדיין מתייסר ,האשמה
של מי שאין בכוחו לעזור .העיניים נעצמות .הראש שלי נטרק בחלון הקר ,נשמעת
חבטה ,הוא מתנדנד בין הכתפיים וטאח מוטח בחלון ושוב .לא נוח לי.
מאיר מסתכל עלי ומחייך“ .אתה יכול להישען עלי ”,הוא אומר .אני מניח את הראש
על כתפו העבה ונבוך .מאיר לובש דובון גדול שכובס מזמן .אני נושם ריחות לחים,
רחוקים מבית .אבק ועשן מדורה ,סולר וגריז .לא נוח לי .אני רוצה לפרק את הגוף הזה
לחלקים ,לעשות כדור ולהתחיל מחדש .אני מנסה לגלגל סיגריה .מתיישר ושואל את
מאיר אם הוא רוצה חילוף“ .אולי תעצור ונישן קצת?” אני מציע“ .הכול בסדר” ,הוא
ממלמל .אין רדיו ואי אפשר לפתוח חלון בגלל הגשם .אני מוזג לו קפה מהתרמוס והוא
מודה לי בהנהון“ .מה יהיה ,מאיר? לאן נגיע?” מאיר מסתכל עלי ,משתהה ,חוצה את
הזמן המקובל להסחת המבט מהכביש ואומר“ :העיקר לא לפחד כלל”“ .נו באמת ,רבי
מאיר ,תן משהו מקורי”“ - .אני באמת מאמין בזה ”,הוא עונה לי בשקט ואני בקושי
שומע אותו בגלל המטח המתגבר ורעש המנוע .גשם אלכסוני מתחזק אל תוך אלומת
האור ,מכה בעצמה על גג הפח של הטרנספורטר הישנה .אני עוצם עיניים ,נאנח בקול
ושותק .מאיר חף מציניות ,ואני לא“ .תעצור מאיר ,אני צריך להשתין”“ .תשתין בבקבוק”,
הוא אומר ברצינות“ .תעצור תעצור” .מאיר עוצר .עוד רגע אני מהרהר אם לפתוח את
הדלת לסערה ,וקופץ אל הגשם .טיפות חיות מתופפות על ראשי ,אני משתין ונרגע תוך
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כדי .משלב ידיים מאחורי הראש ונמתח לאחור .נושם עמוק ,מביט מעלה,
העיניים סגורות והפה פתוח ,מנסה להרגיש את הגשם נכנס .הפנים שלי רטובות“.
יאללה יאללה בוא” ,אני שומע את קוצר הרוח שלו נושף לעברי .טיפות הגשם
חולפות במהירות באור הפנסים ונעלמות .אני שואף הרבה הרבה אוויר פנימה ,ממלא
את הריאות ,משתהה לרגע וצועק בכל הכוח זעקה ארוכה אל תוך הלילה .הגרון קצת
כואב אבל ההרגשה יותר טובה .אני חוזר לרכב ופותח את הדלת .מאיר שואל אם הכול
בסדר אבל לא באמת מחכה לתשובה .אני מתעקש שעכשיו התעוררתי ,ואני אנהג.
מאיר נכנע ועובר מעל ידית ההילוכים למקום שלי בלי לצאת מהרכב .אני נוהג והכביש
שקט.
מתפתל ונמשך ונמשך .מתי כבר נגיע לעזאזל .אני מרגיש שמאיר דרוך ,לא ֵ
מתוך החושך ,משולי האור של פנסי הטרנספורטר ,שורה של חיות חוצה את הכביש.
לחיצה חזקה על הברקס ועוד אחת ועוד אחת .הוואן מחליק על הכביש הרטוב אל
תוך האחרון שבשיירה ,מכה חזקה מאשרת את הפגיעה .אני עוצר בצד ומתחיל להבין
לפני .את מה שהיה מעבר למהירות ההבנה :שראיתי אמא חזירה
ֵ
את מה שקרה רגע
גדולה ואחריה גורים קטנים בשורה ואני פגעתי .אני פגעתי .מאיר לא זז.
אני יורד מהרכב וצועק לו שיסובב את הרכב ויאיר .בצד הכביש גור קטן שוכב
דומם ,לידו כתם של דם .אני רוכן אליו :פרוותו רטובה מגשם ,נחיריו הלחים רוטטים,
בהלה בעיניו הכהות .אוי ויי ויי .עוצמת המכה שיתקה את טבעה הפראי של החיה.
ועדיין נדמה לי שמשהו בתוכו מנסה לנוס ,נאבק לברוח ואינו יכול .מה לעשות איתך,
גור יונק? איפה אמא שלך? זו היהירות שלי ,ההתעקשות להחליף את מאיר .למאיר זה
לא היה קורה .אני מסתכל על מאיר ועל חזרזירון ,המבטים נפגשים .בעדינות אנחנו
מושכים שמיכה מתחתיו ומרימים אותו יחד .הוא רפוי ,חזרזירון רפוי .הכל בסדר ,אתה
תהיה בסדר ,אל תפחד .אנחנו מניחים אותו בעדינות על המושב האחורי .אני חוזר
לכסא שליד הנהג .מאיר מוריד את הדובון – “קח ,תכסה אותו” – ומתיישב ליד ההגה.
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דברים שצריך לזכור

שכחתי את כל הפעמים שזרקתי גרב אדומה לכביסה לבנה.
שכחתי את כל הפעמים שפרנצ’סקה קפצה בשתיים בלילה לחלון ,ושכחתי שהחלון
לא נפתח ,ושכחתי כמה היללות שלה מכווצות את הלב ,ושכחתי את הצעדים היחפים
על המדרכה עוברים לדשא הקוצני ,אוספים אותה מאדן החלון.
שכחתי שאמרת “אני מביא את מה שיש” .שכחתי את צעיף המשבצות שלבשת ואת
הסוודר האפור.
שכחתי את התאריך של הסוף שהיה בדיוק התאריך של ההתחלה.
שכחתי את כל הספרים ,את כל השירים .שכחתי ששמעתי שוב ושוב את ,Bon Iver
שכחתי שאלכסדנר סופרטראמפ לא חזר בסוף מאלסקה.
שכחתי את היום שחזרתי הביתה ולקחו את קייסי בכלוב לפלחה .ושכחתי איך
הדמעות זרמו בשקט עוד חודשים אחרי.
שכחתי את המבט של אבא ביום שמצא את מיכה מת.
ושכחתי את העיניים של אמא אדומות.
שכחתי להסתכל על קֹהלת כשעליתי על האוטו והיא נשארה על הכביש .ושכחתי כל
היום לחשוב אם היא עוד שם ,מחכה לי.
ושכחתי איך ניר אפעם לא אמר לי ללכת ,גם כשהחברים שלו אמרו שאני ילדה קטנה,
שכחתי איך היינו ישנים יחד בספה לפני שהיינו לנו מספיק חדרים.
שכחתי את כל הפעמים שלא דיברנו ואת כל הפעמים שהשלמנו.
שכחתי את כל הפרידות ,שכחתי את כל הפעמים שלא האמנתי שתבוא .שכחתי שפעם
לא היית פה.
שכחתי את הפרק משאלתיאל קוואק ששם כלי השחמט קמו לתחייה ,ושכחתי את
היום–הפוך כשחטפו אותי שדים וציירו עלי עם אודם שחור.
ושכחתי את כל הפעמים ששאלו אותי “זוכרת את זה מחומה ומגדל?” ו”איך קוראים
להוא עם השיער” ,שכחתי את כל הפרצופים שראיתי בחיים ותמיד ידעתי מאיפה
ראיתי אותם ומה השם שלהם.
שכחתי את מי שאהבתי
שכחתי את מי שאהב אותי,
שכחתי את הכישוף ששירה ואני עשינו ואיך אחר כך הוא גם התממש.
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ושכחתי שלחצנו יד עם רוק והבטחנו להיות ,ומאז אנחנו רק מנסות.
ושכחתי איך מרגיש לילה חם על העור ,שכחתי את ריח הפריחה של קידה שעירה,
שכחתי את הטעם הסגול של התאנה.
שכחתי את כל החלומות על הכרית הזאת .שכחתי את כל המכתבים הנחים בקופסת
התרנגול.
שכחתי לבכות על הלילה ההוא.
על האיש ששכחתי לשכוח
יושב ושוכח אותי
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דניאל שוורץ

להושיט יד

הטיפות בחוץ לא מפסיקות לרדת ורעשן נשמע היטב על גגון הפלסטיק שבכניסה לבית.
לאחר כמה שעות של צפייה רובוטית בטלויזיה ,אני שוקעת בשינה עמוקה .אני רוכבת
על סוס ונופלת ,מתעוררת מהבהלה משותקת .לא מצליחה לזוז .מנסה להרים רגל ,יד,
כלום לא זז .איזה חוסר אונים .ועוד כשאני לבדי בבית .אילו רק היה לי את מי להזעיק,
שיבוא לעזור כשקצת קשה ולא בדיוק מצליחים .אני מרגישה הכל ,רק לא חזקה ,מרגישה
מיואשת מעצמי  -ודווקא ברגעים כאלה הייתי רוצה שיהיו לי כוחות–על ,שאוכל להושיט
יד והגוף מעצמו יתרומם מעלה ,השמימה ,ויעוף ,בדרך גם יציל את העולם.
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דרור גלבוע
נעצים וסלוטקס מוקדם מדי בבוקר2012 ,
צילום
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מחרוזת שירי הייקו

תהילה זאבי

מליון ידיים שקופות
מניחות כדרדורים לבנים
על חלוני
-יומן:
שורות שאי אפשר למחוק.
-הוא שם
אני פה
אנחנו אף פעם.

עפרי שהם

ילדות :שן–חלב ראשונה
מונחת
בקופסת גפרורים
-ערב קיץ:
נחש מזדחל
על אספלט שחור
-בפי הכלב
נגרסות
שאריות הצהריים
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גל אברהם

הקיץ באופק:
בארון,
הלמעלה יורד למטה.

שמרית ברזני

מעגל:
יד ועוד יד
סוגרות מרחקים

לידיה בר–אב

דמדומים:
על שמשת מכוניתי
פרפר
-הרגל על דוושת הגז:
האם כיביתי
את הכיריים?
-עגלת קניות
עמוסה:
חסר לי משהו
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טל יהב

המנוע כבה:
טיפות הגשם מתופפות
על הגג
-נותרתי לבד:
רוח לוחשת
בין שפתי הוילון

איתן פרבר

מול התנור
מחמם ידיים:
הבל–פה הופך לעננים
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צילום :דרור גלבוע

גלית וסרמן
תומכות דואות (פרט מיצב)2012 ,
ברזל מולבן
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צילום :דרור גלבוע

גלית וסרמן
תומכות דואות (פרט מיצב)2012 ,
ברזל מולבן
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נסיעה צפונה ,על רגל אחת

ּות ֻכ ִ ּלים ָּכל ָּכְך
בֹוהים ְ
ַה ָּׁש ַמיִ ם ָהיּו ְ ּג ִ
קֹוד ִרים
ְ
ֶׁש ָּק ֶׁשה ָהיָ ה ְל ַׁש ֵער ֶׁש ַ ּי ֲעלּו ְ ּב ַד ְע ֵּתנּו זִ ְכרֹונֹות
ימה.
אֹו ֶׁש ִ ּנ ְקרֹס ְּפ ִנ ָ
פֹונה וְ ִד ַּב ְרנּו.
ֲא ָבל ָנ ַס ְענּו ָצ ָ
ימה ֶאת ַה ִּז ְכרֹונֹות.
ְל ַמ ֲע ֶׂשהַ ,ה ִה ָּז ְכרּות ִהיא ֶׁש ַּמ ֲא ִד ָ
יתי ֶׁש ִ ּי ָ ּל ֲחמּו ָע ַלי.
 ָר ִצ ִ ִמי? ֹלא ְמ ַׁש ֶ ּנה ִמיֻּ .כ ָ ּלם. ִמ ְל ָח ָמה ִ -מ ְל ָח ָמה? ּדּו ְק ָרב? ֹלא ְמדֻ ָּבר ְּב ֶנ ֶׁשק ַחם אֹו ַקר.יׁשה.
ַּדי ַ ּב ּ ֶמ ֱחוֹות ְק ַטּנֹות ְּכמֹו ְל ִח ָ
בּורי ֶאת ָּכ ִרּיֹות ָה ֶא ְצ ָ ּבעֹות,
ֶׁש ַי ִּּציעּו ֲע ִ
יתי ִל ְקר ַֹע ֶאת ָה ְרחֹוב!
ּובאֹותֹו זְ ַמן ְּב ִדּיּוק ָר ִצ ִ
ְ
יח ַל ֲעקֹב ַא ֲח ַריִ ְךַ .מה ִּב ִדיּוק ִח ַּפ ְׂש ְּת?
 ֲא ִני ֹלא ַמ ְצ ִל ַטּור ָעאן ִל ְקנֹות ַח ְל ָבה.
ְ
ָּב ַר ְדיֹו ָהיָ ה ֵאהּוד ַּב ַנאי וְ ָע ַצ ְרנּו ְּבצ ֶֹמת
ּמֹוצ ִאים ---
 זֶ ה ְמ ַׁש ֶ ּנה? ָה ִע ָּקר זֶ ה ַמה ֶׁש ְ ִּת ְר ִאיִּ ,ת ְר ִאי!ִּב ְק ֵצה ָה ֶא ְצ ַּבע ֶׁש ְלָך ָע ְמדּו ֲח ִסידֹות ַעל ִצּנֹורֹות ַה ְׁש ָקיָ ה,
יני.
ע ַרֹועדֹות ִּב ְצ ִעיף ֵ
ֲ
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ַמ ְח נה יהודה בערב שבת

יֹוׁש ִבים ְּב ֵאיזֶ ה ֵּבית ָק ֶפה זָ ִעיר
ֲא ַנ ְחנּו ְ
ינים.
יטים ְל ַת ְב ִל ִ
חּוקים ֵּבין ַּת ְכ ִׁש ִ
ְּד ִ
ֲא ָנ ִׁשים ְמ ַמ ְּׁש ִׁשים ַע ְג ָב ִנּיֹות,
טֹוב ִלים ֶל ֶחם ְ ּב ֶׁש ֶמן זַ יִ ת,
ְ
טֹוע ִמים ַח ְל ָבה.
ֲ
קֹונה ִלי ְצרֹור ַ ּכ ָ ּל ִנּיֹות.
ַא ּ ָתה ֶ
פּוצי ּ ֶפה וְ יָ ד.
ָה ֲא ָנ ִׁשים ּפֹה ָק ִׁשיםְ ,ק ֵ
ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ִ ּגיד ֶאת זֶ ה
ַא ֶח ֶרתִ ּ .ת ְר ֶאה,
ֶה ָע ִרים ַה ְ ּגלּויֹות ָל ַעיִ ן
יֹותר.
ֵהן ָה ֲעצּובֹות ְ ּב ֵ
ּומתֹוק
יח ַחם ָ
ַל ְמרֹות ֶׁש ַ ּל ַחּלֹות יֵ ׁש ֵר ַ
רֹוקד ֵמ ַעל ַל ַ ּגּגֹות
ֵ
ֹלהים
ָק ֶׁשה ְל ַה ֲא ִמין ֶׁש ֱא ִ
אֹו ֶׁש ַה ַּׁש ָּבתְּ ,ב ִׂש ְמ ָלה ְל ָב ָנה,
ֵּת ֵרד ֶאל ָה ָעם.
“א ֶ ּי ָ ּכה”ָ ,מה ָ ּנ ִׁשיב?
ִאם ִנ ָּׁש ֵאל ַע ְכ ָׁשו ַ
רֹואה ַעל ַה ּ ְפ ָר ִחים ָה ֵא ֶ ּלה
ָ
ֲא ִני
עֹולם.
ֶׁש ֵהם ֹלא יִ ּ ָפ ְתחּו ְל ָ
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גלויות

לֹומר?
ַ
חֹוׁש ֶבת ָע ֶליָךָ .מה ֶא ְפ ָׁשר עֹוד
ֶ
ֲא ִני
ֲע ֵצי ַה ֶּד ֶקל ַּב ַּצד ַה ֵּׁש ִני
ֵהם ַא ְׁש ָליָ ה; ָּכְך ַּגם ַהחֹול ַה ָ ּורֹד.
ּבּוקי
ָמה ֶׁש ֵ ּיׁש ָלנּו ֵהם ַּב ְק ֵ
יח
בּורים וְ ֵר ַ
ּקֹולה ַה ְּׁש ִ
ַה ָ
ּגֹואהָ ,מתֹוק ִמ ַּדי,
ַה ִּבּיּוב ַה ֶ
ְּכמֹו ַמ ְנּגֹו ַעל ְ ּגבּול
ִר ָּקבֹוןֶׁ ,ש ַ ּגם זֶ ה יֵ ׁש ָלנּו.
ּתּוׁשים
ִ
ָה ֲאוִ יר ְס ָתם זֵ ָעה ,יַ
ּפֹורים וְ – ֲח ַמ ְק ַמק.
יהם; ִצ ִ
בֹות ֶ
וְ ִע ְק ֵ
ַה ְּז ַמן ָּבא ּפֹה ְ ּב ַג ִ ּליםַ ,מ ֲח ָלה ,יֹום
ַא ַחר יֹום ִמ ְת ַ ּג ְל ֵ ּגל;
קֹור ִאים ְלזֶ ה
ְ
ֲא ִני ָנ ָעה ְּכ ַל ּ ֵפי ַמ ְע ָלה,
עֹור ֶרת ,וְ ָאז ְל ַמ ָּטה ְלתֹוְך ַה ֵ ּלילֹות
ִמ ְת ֶ
עֹולם ֹלא
ַהֹּלא ְׁש ֵק ִטיםַ ,אְך ְל ָ
קֹור ִאים
ְ
גֹולים
ְל ָפ ִניםַ .ה ַּת ְר ְנ ִ
ָׁשעֹות ִל ְפ ֵני ַׁש ַחר ,וְ יֶ ֶלד
ּומיַ ֵ ּלל
ִנ ְד ָחף ְמיַ ֵ ּלל ְ
ַעל ַה ְ ּכ ִביׁש ַה ּ ְמ ֻצ ָ ּלק ְל ֵבית ַה ֵּס ֶפר.
ְ ּב ֶב ֶטן ָה ֲא ִנ ָ ּיה ֵ ּבין ַה ּ ִמזְ וָ דֹות
ירים,
יֵ ׁש ְׁש ֵני ֲא ִס ִ
ידֹונים ,וַ ֲע ָׁש ָרה ַא ְר ְ ּגזֵ י
יהם ּ ֻג ְ ּלחּו ְ ּב ִכ ִ
אׁש ֶ
ָר ֵ
ילהָּ .כל ָא ִביב
רֹוחים ֻמ ֵ ּכי ְ ּב ִח ָ
ֶא ְפ ִ
יֵ ׁש ֵמרֹוץ ֶׁשל ָנ ִכיםֵ ,מ ַה ַּמ ּכֹ ֶלת
ַל ְ ּכ ֵנ ִס ָּיה .זֶ ה סּוג ַה ֶּז ֶבל
ּוגזִ יר ְניָ ר
סֹוח ֶבת ִא ִּתי; ְ
ֶ
ֶׁש ֲא ִני
קֹומי.
מֹוק ַר ְטיָ ה ֵמ ִעּתֹון ְמ ִ
ַעל ֶ ּד ְ
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ֵמ ֵע ֶבר ַל ַחּלֹון
ּבֹונים ֶאת ַה ּ ָמלֹון ָה ָארּור,
ִ
ַמ ְס ֵמר ַא ֲח ֵרי ַמ ְס ֵמרֲ ,חלֹומֹו
יׁשהּו .יְ קּום ֶׁשּבֹו ַא ָּתה ִנ ְמ ָצא
ּפֹורר ֶׁשל ִמ ֶ
ַה ּ ִמ ְת ֵ
ֹלא יָ כֹול ִל ְהיֹות ַרק ַרע,
ַה ֻא ְמ ָנם? ַּב ֶּמ ְר ָחק ַה ֶּזה
ַא ָּתה ִמ ְק ַסם ָׁשוְ אִּ ,דּמּוי ַמ ְב ִריק
נּוחה
אֹותּה ְּת ָ
ֲע ַדיִ ן ְּב ָ
אֹותָך.
ְ
יתי
רֹונה ֶׁש ָר ִא ִ
ֶׁשל ַה ַּפ ַעם ָה ַא ֲח ָ
אֹותָך ַל ַּצד ַה ֵּׁש ִניַ ,ל ָּמקֹום
ְ
הֹופ ֶכת
ֶ
ית
ַה ְמי ָֹעד ַל ְּכת ֶֹבתַ .ה ְלוַ אי ֶׁש ָהיִ ָ
ָּכאןָ .ה ַא ֲה ָבה ָּב ָאה
אֹוקיָ נֹוסַ ,מ ֲח ָלה ֶׁש ִ ּנ ְמ ֶׁש ֶכת עֹוד
ְ ּב ַג ִ ּלים ְ ּכמֹו ָה ְ
לּולה
וְ עֹודְ ,מ ָע ָרה ֲח ָ
בּוטה.
ּומ ָ ּכה ,אֹזֶ ן ֲח ָ
ָ ּברֹאׁשִ ,מ ְת ַמ ֵ ּלאת ַ

מאנגלית :חגי רוגני
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תמר נמרוד רוגני
שפיה2012 ,
דיו על נייר36 x 48 ,
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בילי קולינס

סונֶ טה אמריקאית

ּכֹובע ְּכמֹו ְס ֶּפ ְנ ֶסר
ַ
חֹוב ִׁשים
ְ
ינּנּו ְמ ַד ְּב ִרים ְּכמֹו ֶּפ ְט ַר ְר ָקה ,אֹו
ֵא ֶ
ע–ע ְׂש ֵרה ׁשּורֹות
וְ זֶ ה ֹלא ַא ְר ַּב ֶ
ְּכמֹו ְּת ָל ִמים ְּב ָׂש ֶדה ָק ָטןָ ,חרּוׁש ְּב ַדיְ ָקנּות
ֶא ָ ּלא ַה ְ ּגלּויָ ה ַה ּ ְמ ֻצ ֶ ּי ֶרתִׁ ,שיר ְּב ֻח ְפ ָׁשה,
ירינּו ַ ּב ֲח ָד ִרים ְק ַט ִ ּנים
אֹותנּו ָל ִׁשיר ֶאת ִׁש ֵ
ָ
ַה ּ ְמ ַא ֶ ּל ֶצת
ׁשֹותינּו ְלתֹוְך ּכֹוסֹות ִמ ָּדה.
ֵ
אֹו ִל ְמזֹג ֶאת ִר ְג
ּכֹות ִבים ַעל ַ ּגב ַמ ּ ָפל אֹו ֲא ַגם,
ְ
ֲא ַנ ְחנּו
יפים ַלּנֹוף ֶה ְס ֵּבר ַּכ ְּמ ֻק ָ ּבל
מֹוס ִ
ִ
יני ִא ָּׁשה ֶא ִליזָ ֶּב ָת ִנית ֶׁש ַה ֶּׁש ֶמׁש ְּב ֶמ ְר ָּכזָ ן.
ְ ּכ ֵע ֵ
ימים ֵׁשם ּתֹ ַאר ְל ֶמזֶ ג ָה ֲאוִ יר.
ַמ ְת ִא ִ
ַמ ְכ ִריזִ ים ֶׁש ֲא ַנ ְחנּו ְמ ַב ִ ּלים ֶנ ֱה ָדר.
יעים ִמ ְׁש ָא ָלה ֶׁש ִּת ְהיִ י ָּכאן
ַמ ִ ּב ִ
ירים ַא ְּת ַה ּ ִמ ְׁש ָא ָלה ֶׁש ִ ּנ ְהיֶ ה ַּב ָּמקֹום ֶׁשּבֹו ַא ְּת
ּומ ְס ִּת ִ
ַ
ֹאׁשְך ֻמ ְר ָּכן
ּפֹוס ַעת ֲחזָ ָרה ִמ ֵּת ַבת ַה ּדֹ ַאר ,ר ֵ
ַ
הֹופ ֶכת ֶאת ַה ֶּמ ֶסר ַה ַּדק ְּביָ ַדיִ ְך.
ֶ
קֹוראת וְ
ֵ
ְ ּכ ֶׁש ַא ְּת
רּוסה ִמן ַה ּ ָמקֹום ַה ֶּזה ,א ֶֹרְך ֶׁשל חֹוף ָל ָבן,
ּ ְפ ָ
יחי ָק ֶת ְד ָר ָלה ְמגֻ ָ ּל ִפים
ִ ּכ ָּכר אֹו ְצ ִר ֵ
יְ ַנ ְּקבּו ֶאת ַה ָּמקֹום ַה ֻּמ ָ ּכר ֶׁשּבֹו ַא ְּת ִנ ְׁש ֶא ֶרת,
יכה:
צּוגה ַה ֲה ִפ ָ
ּׁש ְל ָחן ֶאת ַה ְּת ָ
יכי ַעל ַה ֻ
וְ ַא ְּת ַּת ְׁש ִל ִ
ּתֹוב ְבנּו
בּועים ֶׁשל ַה ָּמקֹום ֶׁשּבֹו ִה ְס ַ
ינ ִצ’ים ְר ִ
ַּכ ָּמה ִא ְ
יׁשים.
ּוד ִחיסּות ֶׁשל ָמה ֶׁש ָאנּו ַמ ְר ִ ּג ִ
ְ
מאנגלית :חגי רוגני

94

טל איפרגן

אחת ההצגות הטובות בעיר

ּפֹוס ַעת
ַ
ֲא ִני
ְל ֶע ְב ָרּה ֶׁשל ַא ַחת ַה ַה ָּצגֹות ַהּטֹובֹות ָּב ִעיר
ּבּורי
חֹול ֶפת ַעל ּ ָפ ָניו ֶׁשל ַה ַ ּגן ַה ִּצ ִ
ֶ
ַעל ּ ָפ ָניו ֶׁשל ַא ְר ַ ּגז ַהחֹול ֶׁש ּ ַמזְ ִּכיר ִלי
ִנ ְׁש ָּכחֹות.
דּותי
רֹואה ַא ְרמֹון ָנ ִדיר ָע ָליו ָח ַל ְמ ּ ִתיּ ְ ,ביַ ְל ִ
ָ
ּבֹונה ַע ְצ ִמי
ָ
יקים
ַעל ַס ְפ ָס ִלים ֵר ִ
ירים ִלי ֶאת ַ ּד ְר ִּכי.
ַּת ַחת ּ ָפ ָנ ֵסי ְרחֹוב ַה ּ ְמ ִא ִ
יסה ֶׁשל ִמ ְב ֵנה ַה ֵּת ַא ְטרֹון
יעה ַל ְ ּכ ִנ ָ
ַמ ִ ּג ָ
ְמ ַט ּ ֶפ ֶסת ְ ּב ַמ ְד ֵרגֹות ַא ְס ַפ ְלט
ִצ ְב ָען ָה ָאפֹר
ַמזְ ִ ּכיר ִלי ֶאת ַה ְּס ָתו ֶׁשּבֹו ָנ ַפ ְל ִּתי ְּכ ָע ֶלה ַׁש ֶ ּל ֶכת.
יתי ֶ ּב ֱא ֶמת ָהיָ ה ָלעּוף.
ּכֹל ֶׁש ָר ִצ ִ
ּיּורי ּ ֶפ ָחם ְמ ַק ְּׁש ִטים ִמ ְס ְ ּדרֹונֹות ָצ ִרים
ִצ ֵ
ָל ֶהם ְ ּכ ָבר ִה ְת ַר ַ ּג ְל ִּתי.
עֹולה ַעל ַה ָ ּב ָמה
ָ
ֲא ִני
טֹובה
ָ
ילהַ ,ה ָּצ ָגה
ִהיא ַמ ְת ִח ָ
ּפֹוס ַעת
ַ
ַה ָּצ ָג ָתּה ֶׁשל ַׂש ְח ָק ִנית ֲא ֶׁשר
ְמ ַט ּ ֶפ ֶסת ְ ּב ַמ ְד ֵרגֹות ַא ְס ַפ ְלט
ֶׁש ִּצ ְב ָען ָה ָאפֹר ַמזְ ִּכיר ָלּה ֶאת ַה ְּס ָתו
ֶאת ַה ְּס ָתו ֶׁשּבֹו ָנ ַפ ְל ִּתי ְּכ ָע ֶלה ַׁש ֶ ּל ֶכת.
יתי ֶ ּב ֱא ֶמת ָהיָ ה ָלעּוף.
ָ ּכל ֶׁש ָר ִצ ִ
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בית הבד

ר–כְך
ַא ַח ָּ
ָ ּב ִכינּו
יגים
ְמ ַצ ְ ּי ִרים ֲא ִר ִ
עֹונ ִ ּיים
ִצ ְב ִ
ַעל ִקירֹות
ַה ְּמ ָע ָרה.
בֹוהה
ַּפ ַעם ִא ָּׁשה ְ ּג ָ
ָח ְר ָטה
ֶאת ְּתהֹומֹות
ַנ ְפ ָׁשּה
ִמ ְל ֶח ֶמת ָהאֹור וְ ַהח ֶֹׁשְך
קּוע
ְ ּב ַק ֲע ַ
ִמ ְצ ִרי.
ּתֹוללּו
קֹונים ִה ְׁש ְ
ְּד ָר ִ
ִמ ְס ַּת ְל ְס ִלים ֵמ ַעל
ַה ְּׁש ָע ִרים.
ּ ַפ ַעם ָהיָ ה ָ ּכאן
ֵ ּבית
ַ ּבד ַע ִּתיק
ֲא ָבל ַה ֶּׁש ֶמן ֹלא
ִה ְס ּ ִפיק.
ֶא ֶבן ָה ֵר ַחיִ ם
עֹוד
עֹומ ֶדת
ֶ
ּדֹומ ֶמת
ֶ
ינה
ַמ ְמ ּ ִת ָ
ִל ְג ֻא ָ ּלה.
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אני חותרת בסירת–מתים מצרית

ת–מ ִתים
יר ֵ
חֹות ֶרת ְ ּב ִס ַ
ֶ
ֲא ִני
ִמ ְצ ִרית
ַּכף יָ ִדי
תּוחה.
ּ ְפ ָ
ַא ְדוֹות ְק ִלילֹות
יבי
רֹוקדֹות ְס ִב ִ
ְ
ָנ ָחׁש ַמ ְס ִ ּביר ָּפ ִנים,
ִלּקּוי ַח ָּמה
הֹופְך ְלאֹור
ֵ
ָנ ָחׁש ַמ ְר ִ ּגיׁש
ִצּפֹור.
עֹולה ְּת ִפ ָּלה
וְ ָ
צּולה:
ִמּתֹוְך ַה ְּמ ָ
“ּבֹואי ַ ּכ ָ ּלה”.
ִ

97

איציק גונן

המ דבר
ִ

הקולורדו לידנו ממשיך לזרום בנחת והרוח החמה ממערב ,מכוון מדבר מוהאבי,
מתחזקת .האמפרי בוגארט מגיע לקזבלנקה ,אף אחד בדרך לא ביקש ממנו לצייר
לו כבשה וגם אם היה מבקש אני לא ממש בטוח שבוגארט היה מסכים ,למי יש זמן
במלחמה לצייר כבשים ,צריך למהר להרוג ,או להיהרג ,או לעשות כסף משניהם.
מקזבלנקה עדיין לא רואים את הסהרה ,צריך לרדת דרומה לזָ גורה ,או למחאמיד,
ואז כל מה שיש לך מול העיניים זה דיונות ענקיות של חול ,חול זהוב ,נקי ,בתולי ,ללא
עקבות ,חול מסתורין ,צופן בתוכו אלפי סודות ,והמדבר גלוי ובהיר עד כאבַ ,ביום ּבוהק,
מסנוור ,מתיש ,מעלף ,ובלילה קר ,מסוכן ,מתחבא בחסות החשכה ,מרמה ,מסתיר את
מחשבותיו ואת כוונותיו ,כאילו תמים ובה בעת מוכן לכסות על כל מה שיקרה כאן.
אתה יכול להעלם ואף אחד לא ידע ,רק אולי אם תמצא איזו מערה ,וגם אז זה לא בטוח.
הרוח ,אחותו של האור הקשה והחודר ,תכסה אותך בערמות של חול ,ולא תעביר
את ההודעה הלאה ,היא לא חייבת לך שום דבר ,היא לא חייבת לאף אחד כלום ,אין לה
בית או מולדת שהיא צריכה להגן עליהם ,היא מחוייבת רק לעצמה ,אפילו לא לגרגרי
החול ,או לעצים ,או לגמלים .כן ,הגמלים ,גם עליהם לא תוכל לסמוך ,הם יכולים לשאת
אותך ימים רבים ,ולא תדע מה עובר עליהם ,כלום ,ואז ,פתאום ,יכריע אותם המוות
בלי שנתנו לך רמז או סימן ,בלי שאמרו קשה לנו ,אנחנו עייפים .בעצם גם אתה לא
יודע להגיד כשקשה לך ,שאתה לא יכול יותר .אתה מרגיש לא נעים ,ככה חינכו אותך,
לשירות המדינה והעם ,כולם מצפים ממך למשהו ,לא שתבוא ותבקש עזרה ,אז אתה
לא מבקש וממשיך הלאה ,ומקווה שהמדבר יעזור לך ,או הרוח ,או הגמל שיוביל אותך
לארץ חדשה ,מסתורית ,לא נודעת ,שאף אחד עוד לא ביקר בה ,אבל אתה לא תגלה
אותה ,כי אז גם היא תמות ,כמו כל הארצות האחרות .אתה פשוט תעגון לחופיה ותשב
ותביט בה ,בבוקר ובערב ,בצהרים תלך לנוח ותחלום שלא גילית משהו שהיה אפשר
לגלות ,ופעם ראשונה תרגיש טוב עם עצמך ותחשוב שאולי יש לך דרך ,אולי מצאת
כוון ,ובלילות תביט בשמיים ,ותראה איך חולפות עונות השנה ,קבוצות הכוכבים נעות
במסלולן ,ורק כוכב הצפון נשאר במקומו ,שומר על הכוון ,תמיד מזכיר לך את הצפון,
המוכר ,הבטוח ,שלא תעשה מהפיכות ,שלא תחפש דרכים אחרות.
אבל לך יש את המדבר ,כי מי שרוצה לעשות משהו חייב להסתכן ,ואין כמו המדבר
להראות לך את הדרך ,וללמד אותך מה זה סיכון ,וגם הרוח יכולה להיות חברה שלך;
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אם תדע להקשיב לה היא אפילו תעזור לך ,שזה כבר ממש משהו ,אתה לא צריך לפנק
אותה ,או להגיד לה כל בוקר כמה היא יפה ,כמו השושנה ,היא מסתפקת בפחות ,רק
שתקשיב לה ,שזה לפעמים הכל ,כי מה בעצם אנחנו צריכים יותר ,ואז ,פתאום ,תרגיש
חזק ,מלא ,גם כשלא תהיה לגמרי בטוח בכיוון ,ולא תחשוש לעשות טעויות ,ולצחוק
על עצמך ,מותר לך ,אתה לא אמור לדעת הכל; ותרגיש שחוץ מהמדבר ,והרוח ,יש
עוד כמה שאוהבים אותך והם לא יתנו לך ליפול ,ויחפשו אותך כשתלך לאיבוד בלי
שתרגיש שאתה חייב להם משהו ,כי הם יבואו ממקום אחר ,ממדבר אחר ,מרוח אחרת.
הם ילכו בדרכים שלהם ,ולפעמים תצטלבו בדרך ותחייכו אחד לשני ,ותגידו שאתם
מחפשים את הדרך ,ותשמחו לקבל עזרה ,ואחר כך תמשיך ,בלי שמישהו הבטיח לך
משהו ,ובכל זאת תרגיש טוב .וכשתגיע לדרך שיש עליה הרבה סימני רגליים ,תחפש
סביב דרכים נוספות ,וגם אם בהתחלה לא תמצא ,זה לא אומר שאין ,זה רק אומר
שבינתיים לא מצאת .אל תמהר להצטרף לדרך המלך ,הדרך הזאת הולידה מספיק
אימפריות ודתות שזרעו מוות רב תחת השמים ,אין שום סיבה שתהיה חלק מזה ,ממש
לא ,אתה מספיק חזק ללכת בדרך שלך .תזכור ,המדבר חיסן אותך ,ויש לך סבלנות
להקשיב לרוח ,ואולי גם את עייפות הגמל כבר תוכל לזהות ,אפילו שזה לא קל ולוקח
יותר זמן.

מתוך הספר  – WAWONAהרוח השומר על העצים הגדולים,
שיצא לאור בשנת  2007בהוצאת רימונים.
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אורי מרטון

שאלת תם

ַ ּגם ַה ּ ָתם ַההּוא
ׁשֹואל ְּב ִה ְלכֹות ַה ּ ֶפ ַסח
ֵ
ּדֹורׁש וְ
ֵ
 ְ ּב ַד ְרּכֹו ֶׁשּלֹו.ּפֹוס ַח
ֵ
הֹולְךָ ,ס ֵפק
ֵ
ָס ֵפק
ְמ ַד ֵּלג ַעל ח ֶֹׁשְך ֶה ָה ִרים
י–ׁשאֹול
ּומ ַק ֵּפץ ַעל ִּפ ְ
ְ
ּפֹוס ַח ַעל ַה ְּס ִע ּ ִפים
ֵ
יֹוד ַע
יֹוד ַע ,הֹוַּ ,כ ּ ָמה ֵ
ֵ
ְל ִה ְתוַ ֵ ּכ ַח ,וְ ִל ְׁשאֹול
לֹומר ְּד ָב ִרים ֶׁש’ֹּלא ָצ ִריְך’.
ַ
ֵּכןִ ,מ ְת ַּפ ֵ ּכ ַחִ ,ל ְפ ָע ִמים
ִמ ַ ּייִ ן ֶנ ַצחֵ ,מ ֵריחֹו ַה ּ ְמ ַׁש ֵּכר
ֲא ָבל ְ ּכ ֵדי ִל ְלּגֹום ׁשּובְ ,ל ַהּסֹות
ַל ֵ ּבן ַה ִּמ ְת ַח ֵּכםַ ,ה ְּמ ַנ ֵּקר...
יׁשים
ְל ֶר ַגע ֵמ ְר ָג ִעיםּ ְ ,כ ִאיׁש ֵ ּבין ָה ִא ִ
ׁשּובה
הֹולְך ְ ּב ַנ ַחתּ ְ ,ב ָ
ֵ
ַ ּגם הּוא
ּומ ַפ ֵּזז
ַאְך ְל ִמ ְׁש ֵנהּו ְ -מ ַכ ְר ֵּכר ְ
אֹותּה ָה ֵעז
ָ
ְּכמֹו
ּׁשֹוב ָבה,
חּותהַ ,ה ֵ
ַה ְ ּנ ָ
ְ ּב ֵעת ִא ְ ּב ָדה ַ ּד ְר ָּכּה ֶאל ִּדיר ַה ַּמ ֲע ִׂשים
נֹות ֶרתְּ ,ב ַד ְר ָּכּה ֶׁש ָ ּלּה,
וְ ִהיא ֶ
לּולה,
ּוב ֵד ָעה ַר ָּכהְ ,צ ָ
ְ
ִ ּב ְׂש ֵדה ַה ַּמ ְח ָׁש ָבה.
עֹוׂשה
ֶ
ַאל ְּד ָא ָגהֲ .ע ַדיִ ן הּוא
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ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר ִנ ְד ָרׁש;
ֲא ָבל ִמ ְּז ַמןּ ְ ,כ ָבר ֹלא ִע ָּקר ַ -ה ּ ַמ ֲע ֶׂשה
ֶא ָ ּלא ַה ִּמ ְד ָרׁש.
ּוׁש ֵא ַלת ַה ְּׁש ֵאלֹות,
ְ
ַמ ֲע ִמיד ְּפ ֵני ַה ָּתם
ָׁשאֹל יִ ְש ַאל:
ַא ַחר ֵה ַעזְ ִּתי ְל ַגּלֹות -
יתי ָׁשם
וְ לּו ָהיִ ִ
יתי ִנ ְג ָאל?!...
ֶה ָהיִ ִ
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טל איפרגן

נעול

ילת ַׁש ַער
ּ ְפ ַתח ִלי ַׁש ַער ְ ּב ֵעת ְנ ִע ַ
ַה ֶּזה ְ ּכ ָבר ָנעּול
ַה ְ ּגמּול
יחת ַׁש ַער ָח ָדׁש.
הּוא ּ ְפ ִת ַ
מּורה
כֹולהֲ ,א ָ
ֲא ִני יְ ָ
ִל ְפ ּתֹ ַח אֹותֹו ְּב ַע ְצ ִמי
ַאְך
יע ָל ֶב ַטח ֲחזָ ִקים ִמ ֶּׁש ִּלי.
ַׁש ֲע ֵרי ָר ִק ַ
ירּוׁש ַליִ ם
ָ
יֵ ׁש ָא ָדם ִ ּב
קֹור ִאים לֹו ֵא ִלי ַה ָ ּנ ִביא
ְ
(ב ִמ ְק ֶרה הּוא ַא ָּבא ֶׁש ִ ּלי)
ְּ
ֹלהים
ֲא ִפּלּו ֱא ִ
מֹוצא אֹותֹו.
ֵ
ֹלא
וַ ֲא ִני
ְס ַלח ִלי ֵא ִלי ַה ָ ּנ ִביא,
כֹוחי
ַאְך ֵאין ְּב ִ
ְל ִה ְת ַּפ ֵ ּלל ָלזֶ ה.
ְס ַלח ִלי ִּכי ִה ְר ַח ְק ִּתי ֶל ֶכת
יתי זֹאת ַעל ְמ ַנת ִל ְנעֹל ֶאת ַה ַּׁש ַער ַה ֶּזה
ָע ִׂש ִ
ֶׁש ִ ּי ּ ָפ ַתח ִלי ַׁש ַער ָח ָדׁש
יעה ֶׁש ַּתזְ ִּכיר ִלי
ֶאל ְׁש ִק ָ
ֶאת ְקדֻ ַּׁשת ַה ְ ּד ָב ִרים
עֹוׂשים ָא ָדם ְמ ֻא ָּׁשר.
ֶׁש ִ
ָלזֶ ה ֲא ִני ִמ ְת ּ ַפ ֶ ּל ֶלת
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וונדיפראו אבי זגייה

אשליית הזהויות ותעתועיה באדם:
מה בין האדם ,מלאכתו וזהותו?

ברצוני לעסוק כאן בשאלות המנקרות בי מזה ימים רבים ,ואשר לבסוף הביאו ליצירת
פתח שדרכו חדר משב רוח חדש .בעידן של ערבוביה ומתחים בין מסורות למודרנה,
אני תוהה אם ניתן לבטל זהויות מגדירות קיום ,כגון הזהות הדתית והזהות הלאומית.
זהויות שבהן מחזיק כל אדם .האם אפשרי לבטל זהות “מוצקה” וליצור במקומה זהות
חדשה? כמו כן ,מדוע ,ואם בכלל ,יש צורך בבניית זהות חדשה לאדם?
כאשר אנו עוסקים בנושא זהות האדם אנו נצרכים לזהירות רבה .אמנם ,כאשר נוצר
הצורך לבחון את סיבת היחס השלילי בין זהות אדם אחת לחברתה ,כדאי לנו להבין
תחילה כיצד נוצרות זהויות ואיך ניתן להבנותן מחדש .הבנה כזו תאפשר בידינו את
הרכבתו של פאזל אנושי ,המורכב ומקושר דרך צירים ונקודות השקה בין כלל הזהויות
המתקיימות בעידן הטכנו–אנושי של ימינו ,לכדי יחידה אחת.
כיום ,הזהויות הדתיות הן השליטות העיקריות בממלכת רוח האדם .זהויות אלו,
כמו גם זהויות לאומיות ,מייצרות חיכוכים ביניהן וגורמות למלחמות בין תרבויות וכן
למלחמות על משאבים .הן הזהות הדתית והן הזהות הלאומית מצריכות את האדם
העוסק בהבנייתן במלאכת חשיבה ותכנון .אם הבניית זהות האדם היא מלאכה שבה
עוסקים אחדים מן האנשים ,הרי למלאכה זו ,תהא אשר תהא ,קיימת תכלית .אם כן,
מה היא אותה תכלית של מלאכת הבניית הזהויות? בטרם אעסוק בשאלה זו אנסה
להסביר כיצד האדם יוצר את מלאכתו.
האדם העושה מלאכה מקבץ לידיו חומרי גלם מסוגים שונים ,מעבד אותם בעבודה
קשה ומאומצת ,המצריכה מחשבה ותכנון ,יצירה בפועל של מחשבת התכנון,
ולבסוף  -בחינת המוצר המוגמר לאור מחשבת התכנון .האדם עושה שימוש בכל העומד
לרשותו מהסביבה כדי לשנות וליצור את מציאותו ,כאשר בכל שלב עולות וצצות בעיות
ושאלות חדשות שעליהן יש לתת פתרון .למעשה ,מלאכת האדם היא תהליך ארוך
וממושך .בתהליך זה ,היצירה בפועל מתקיימת זמן רב (הדבר תלוי במחשבת התכנון),
ואילו בחינת המוצר המוגמר נעשית רק בעתות הצורך ,אותן ְמזַ ֵמן הזמן.
האם בימינו ניתן לומר שזהות האדם הינה תוצר מתהווה? שהרי את גמר המלאכה
של הבניית זהות האדם איננו יכולים לחזות לעולם ,אם כי יש בידינו להשפיע על
מאפיינים מסוימים ,אשר ימשיכו בוודאי ללוות את תהליך היצירה של מלאכת
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זהות האדם .אם נקבל את ההנחה כי זהות האדם היא מלאכה ממש ,אזי ניתן לומר
כי הזהויות שבהן מחזיקים כולנו ,כל אדם וזהותו הלאומית–דתית ,הינן זהויות
מלאכותיות ,מפני שהן תוצר של מלאכת האדם העוסק בהבניית זהות .כפי שבגדים
הם לבוש לגוף האדם והם תוצר מלאכותי אשר עבר תהליך יצירה ,כך הוא גם תהליך
היצירה של מלאכת האדם – של זהותו .מכאן ניתן לומר כי זהות האדם היא מלבוש
לרוח האדם ,ועל כן לבוש הגוף ולבוש הרוח הנם מלאכה  -מלאכת האדם.
לתפישתי ,לבוש הרוח קודם ללבוש הגוף ,כי הראשון סיבת השני  -לכן ראוי יהיה כי
בחתירתנו לקדמה ולשגשוג אנושיים ,נשים לבנו לבחון היום את טיב המוצר המהווה
בעבורנו לבוש לרוח האדם שבנו .מלבושים רבים לרוח האדם ,כל לבוש כזה כל–כך
מאוהב ומכונס בעצמו ,עד אשר יעשה כמעט כל דבר כדי לשמור על גווניו ועל צורתו.
מלבושים אלה מצויים לתפישתי בתהליך בלייה ,ואף על פי כן אנו ממשיכים לסייע זה
לזה בזירוז תהליכי הבלייה ,בדרך כלל על ידי שלילת מלבושו של האחר.
אני מעריך כי השגה זו קשה תהיה על בני–האדם אשר לבושם ובגדיהם הרוחניים
הרקומים והתפורים לעורם נמצאו כמלאכותיים ,עד כי קשה עד מאוד יהיה להסירם,
שכן חומרי הגלם לבגדים אלו הינם מקורות המצויים בשכל האדם .אלו הם ערכים
זהותיים בעלי שורשים עמוקים .כדי להסירם יהיה על כל אדם לעשות מאמץ אדיר,
מאמץ עצום ,מאמץ אלוהי של ממש ,כי כעת האדם נצרך לברוא את עצמו מחדש,
כעת יהיה עליו להשיל את בגדיו ומלבושיו המתבלים בעקבות הזמן ,להשילם וליצור
תחתיהם לבוש חדש לרוח האדם  -בו נתפאר ונתהדר כולנו.
הדרך אל אותה תפארת היא דרך קשה .דרך זו מחייבת ויתור מרצון ,מתוך ידיעה
עמוקה ומתוך השלמה עם אותה ידיעה עמוקה (קבלה) .בשם ידיעה זו מבקש אני מכם:
לא לדרוש ממני להיות “יהודי” גאה ,וגם לא “ישראלי” גאה ,ואף לא “אתיופי” גאה -
כל אלו הינם כאופנות מתחלפות על רצף האירועים והחוויות היום–יומיות שבחיי.
בקשו ממני להיות אדם הגאה :להיות שייך למין האנושי .אני רוצה להיות בן–אנוש
הגאה בהיותו אדם ,לכבד את הזכות אשר נפלה בחלקי להיוולד אדם המזוהה בשם
‘וונדיפראו אבי זגייה’ .אדם חושב ,אדם גאה ,בן–אנוש.
מאחר שכולנו בני–אדם ולכולנו אותן זכויות ואותן חובות בעולמנו זה ,מדוע אין אנו
נוהגים האחד כלפי השני בדרך הראויה לנו כבני–אדם משכילים ,מפותחים דיינו ,על–
מנת לראות כי לבוש הרוח מחייב אותנו לעצור את דהירת “סוסי המחשבה” ,כדי שנוכל
להמשיך לשלוט בגורלנו האנושי? מתי נתחיל לראות האחד את חברו בדרך האמת
כאדם לאדם אדם? בהיעדר לבוש לרוח האדם הזהה לכולנו (אין בכוונתי להורות על
ביטול ייחודיות הפרט  -כי אם על העצמתו) נמשיך להתייחס זה לזה כאדם לאדם זאב.
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הבה נפקח את עינינו בעת הזו ,נקדים ונהיה הראשונים ליצור את הלבוש לרוח
האדם ,אשר יהא מבוקש ברחבי התבל  -כי האדם צמא לכך בכל מאודו ובכל נפשו .אני
שואל את עצמי :היכן רוכשים לבוש לרוח האדם? מי מוכר אותו כיום? מה ההיצע ומה
הביקוש? מי הוא יצרן לבוש הרוח הטוב ביותר? מי המותג המנצח והבלתי–מעורער
בתחום המלאכה הייחודי הזה? ועוד :האם האדם אשר חי בישראל מוכן לקחת יוזמה
זו ,או שמא ישאיר את המלאכה בידי אחרים?
אל לנו לפחד ולהיחרד מן המלאכה הניצבת בפתחנו .לבי נוטה להישמע ליאנוש
קורצ’ק הגדול“ :לתקן את העולם פירושו לתקן את החינוך” .הבה נחנך את האדם
להיות רק אדם ,כדי שבאמת יהיה אפשר לנו כבני–אדם שונים להיות אדם לאדם
אדם .הבה נבנה מחדש את לבוש הרוח של האדם ,בדרך אשר תועיל לנו ותאפשר
משמעותית את צמצום היחסים השליליים בין הזהויות המלאכותיות השונות ,הן
הדתיות והן הלאומיות .בואו ונעצב ביצירתיות ובססגוניות את הלבוש לרוח האדם
של העת המודרנית .ניצור לבוש שיהא ככתונת פסים של מלכים אשר דרכם כדרך
ההולכים במסילת ישרים.
האדם אשר מיוסד על ערכי הדמוקרטיה במובנם העמוק והרחב ,לצד הכלל “ואהבת
לרעך כמוך” ,יהא אדם טוב לעצמו וטוב לסביבתו .חינוך ערכי–מוסרי הרואה את בני–
האדם כולם בצורה שווה והמתייחס לצרכיהם ,לצד סינון וטשטוש הגוונים אשר על
לבוש רוח האדם  -המבדילים בין אדם לאדם  -הוא הדרך להגשמת שאיפתנו לחברה
אנושית מתקדמת.
לסיכום ,הדרך ל”ביטול” זהות דתית או לאומית  -המצריך את פירוק הזהות ,בחינת
מרכיביה ,סינון והשלכת הנשל ותוצרי הלוואי של תהליך הבלייה של אותן זהויות -
היא רצופת מהמורות ומכשולים .אך כולי אמונה כי הדבר אפשרי .כדברי החוזה ,או
אולי ההוזה? “אם תרצו אין זו אגדה”.
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צילום :אברהם חי
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אריאל רינלנד

החפץ

עלה נא אלי נערי ,שב על ברכיי ,ושמע שירת אדם  -לבנו ]...[ .האם כבר הגידה לך אמך
מה היה לנו כאשר היינו רק שנינו על פני האדמה ,רק אני ואימא? מוצאותינו היו מקדם,
בגן שמקדם לנו .היו בו עצי פרי לרוב ,ומים רבים .זוכר אני את רגלינו מהלכות יחפות בין
אילנות השדה ,מתקרבות חרש אל חיות הארץ .אל הפיל ,אל הצבי ואל השועל .למדנו אותן.
הידעת שלנשר עין כה חדה שהוא מבחין במזונו ממרחקים? הידעת שבת היענה מסוגלת
להביס את הסוס בריצה? הידעת שהדבורים עפות במסלולי שמיניות כדי לאותת לחברותיהן
היכן נמצא הצוף בשפע? למדנו לכבד את החיות ולהוקיר את החכמה הצפונה בהן .הן
היו פה עידני עידנים לפנינו ,ואת ביתנו אנו חולקים עמן .כל כך הרבה יש לי לספר לך ,ילד
שלי .התבונן בשמים ובכל צבאם .השמת לבך אל חוקותיהם? לילה לילה מטיילות קבוצות
הכוכבים מעלינו ,ואת הרצועות ביניהן אי אפשר להתיר .יש מיני נפשות המנווטים את דרכם
בעזרת הכוכבים .אולי נוכל לנווט כך גם אנחנו ,מתישהו .הו ,בן .אנחנו עמלים ומתייזעים
כך מבוקר עד ערב ,וכמעט שאין לנו אפשרות לשוחח זה עם זה באמת .אני שמח שהזדמן
לנו לדבר הפעם .לעזאזל עם העבודה הארורה הזאת! הסתכל אלי ,בני .לא עבדנו כך מאז
ומתמיד .לא ולא .האם סיפרה לך אמך מי הטיל עלינו את העמל הזה? אני סיפרתי? ובכן ,אם
כבר סיפרתי ,בוודאי השמטתי איזה פרט .אספר לך שוב ,והפעם אספר לך הכול ]...[ .הראית
מימיך את הגן שמקדם? המכיר אתה את בעל הגן? היו היה לו חפץ שהוא הרחיק מידינו.
הוא הניח אותו בפינת הגן ,אך לא החביאו מעינינו .לא היה בו שום דבר יוצא דופן
בהשוואה לשאר החפצים ,ואכן תחילה לא נמשכנו אליו .הוא היה מחופץ כמו כולם ,חפיץ
כמו כולם ,וחפצוציו נראו דומים לחפצוצים של יתר החפצים ,אולם החפץ עצמו היה שלו,
ולא שלנו .יום יום עידרנו את אדמת הגן ,טיפחנו את החפצים כולם וטעמנו מחפצוציהם
כאוות נפשנו .מלבד החפץ ההוא .והוא לא ירד ועידר את אדמתו .והוא לא טרח ודישן את
שורשיו .והוא לא בדק מתי חפצוציו מתוקים ובשלים לקטיף .ובכל זאת לא פחת יופיו בעינינו
משאר החפצים .בלעדיו היה הגן חסר תוכן ,ואולי כך גם כל העולם .על כל פנים ,כך חשבנו
בתחילה .יום אחד ניגש אלינו אחד מעובדי הגן .היודע אתה מה אמר? שיקר? נכון ,הוא קצת
שיקר .אך דבר אחד בדבריו היה אמת לאמתה .לחפצוצי החפץ היו סגולות נפלאות ,ובעל
הגן שמר אותן רק לו .אדון הוא היה לנו בזכותם ,ובסמכותו הוא חישב לעצמו לנכס לו את
חירותנו להחליט מה טוב ומה רע .דומה היה החפץ ליתר החפצים שבגן ,אך בתוכנו היה
שונה מהם לגמרי .כן .לקחנו מפריו .הנה שמרתי לך קצת .התיקח ממנו גם אתה?
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גלות

זֶ ה ַא ָ ּבא ֶׁש ִ ּלי ֶׁש ָא ַמר ִלי
“א ְּת ָל ַק ְח ְּת ַעל ַע ְצ ֵמְך ָ ּגלּות”.
ַ
ִמי ֶׁש ּ ְמ ַד ֵ ּבר.
ֲא ִני?
ָל ַק ְח ִּתי?
אּולי ַא ָּתה ָנ ַת ָּת?
וְ ַ
לֹומר ִה ַּט ְל ָּת
ְּכ ַ
לֹומר ָּת ַב ְע ָּת
ְּכ ַ
ל–כְך ַה ְר ֵ ּבה ָׁש ִנים
ַא ֲח ֵרי ָּכ ָּ
ִל ְהיֹות ִא ְּתָךִ ,ל ְג ּדֹל ִא ְּתָךִ ,ל ְנ ּדֹד ִא ְּתָך
ריבס לאֹוטוֹוצק
נסקה ְל ָב ֵּתי ְפ ֶ
ארדה ִל ְרחֹוב ַפ ָ
ָ
ִמ ִּכ ַּכר ְגזִ ’יּבֹוב ִל ְרחֹוב ְגזִ ’יּבֹוב ִל ְרחֹוב ְט ַב
נֹובל
ויקאּו ִל ְג ֶר ְ ּ
לצוִ ָ
ינה ְ
ְל ֶּב ְר ִלין ְלוִ ָ
ית
ּוב ִנ ָ
ית ָ
ּוב ִנ ָ
ית ָ
ּטּור ִּבינֹות ֶׁש ָ ּב ִנ ָ
ַל ְ
בֹודה ַה ָּק ָׁשה ַ ּב ַּמ ְמּגּורֹות ַה ְ ּגדֹולֹות ֶׁשל ַהּדֹוד מיֶ יטק ְּב ַד ְנ ִציג
ָל ֲע ָ
ְל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
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גלות 2
א

ב

ַע ְכ ָׁשו ַא ָּתה ְמ ַד ֵּבר ַעל ָּגלּות?

ּבֹוא ְנ ַׂש ֵחק ְ ּב ָגלּות.

ַע ְכ ָׁשו ִנזְ ַּכ ְר ָּת?

ְל ָמ ָׁשלֲ :א ִני ַא ּ ָתה

ית ָאז,
ֵאיפֹה ָהיִ ָ

ַא ּ ָתה ֲא ִני

ְּכ ֶׁש ַּי ְל ָּדה ְק ַט ָּנה ְּב ַגן ַה ְּי ָל ִדים ָהיְ ָתה

ֲא ִני ָהיִ ינּוֲ ,א ִני ִנ ְהיֶ ה

יה?
ׁשֹומ ֶרת ָא ִח ָ
ֶ

ַא ָּתה ָהיִ ינּוַ ,א ָּתה ִנ ְהיֶ ה

ָׁש ְמ ָרה וְ ָה ְר ָגהָׁ ,ש ְמ ָרה וְ ָה ְר ָגה

אֹומר ֵאין ִא ָּמאֵ ,איפֹה ִא ָּמא?
ֵ
ַא ָּתה

ָר ְק ָדה וְ ָׁש ְמ ָרהָ ,ר ְק ָדה וְ ָׁש ְמ ָרה

אֹומ ֶרת יֵ ׁש ִא ָּמאִ ,ה ֵ ּנה ִא ָּמא
ֶ
ֲא ִני

ָׁש ָרה וְ ָׁש ָרה וְ ָׁש ָרה וְ ָׁש ְמ ָרה

אֹומר ִא ָּמא ָאחֹות ָאחֹות
ֵ
ַא ָּתה
אֹומ ֶרת ָאחֹות ִא ָּמאָ ,אחֹות ִא ָּמא
ֶ
ֲא ִני

“גלּות” ָא ַמ ְר ָּתַ ,א ָּבא
ָּ

אֹומר ֵאין ַא ָ ּבאָ .היָ ה ַא ָ ּבא?
ֵ
ַא ָּתה

ינה
וְ ֹלא יָ ַד ְע ָּת ִּב ָ

אֹומ ֶרת ֵאין ַא ָ ּבאָ ,היָ ה ַא ָ ּבא.
ֶ
ֲא ִני

וְ ֹלא זָ ַכ ְר ָּת ֶׁש ָהיָ ה זֶ ה ֵׁשם ַה ִּמ ְׂש ָחק ְּכ ָבר

אֹומר ָה ִא ּ ָמא
ֵ
ַא ָּתה

ְּב ַגן ַה ְּי ָל ִדים ,וְ עֹוד ִל ְפ ֵני וְ ִל ְפ ֵני וְ ִל ְפ ֵני

אֹומ ֶרת ִא ָּמאִ ,א ָּמאִ ,א ָּמאִ ,א ָּמא
ֶ
ֲא ִני

ְּב ֶט ֶרם ֲא ִני ָהיִ ינּו

אֹומר ַא ָ ּבאְּ ,ב ָכל זֹאת
ֵ
ַא ָּתה

ְּב ֶט ֶרם הּוא ָהיִ ינּו

אֹומ ֶרת ַא ָ ּבא?
ֶ
ֲא ִני

ְּב ֶט ֶרם ֲא ִניהּוא
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אידיליה

מ ָּטל
ל ָבן ֻ
אֹור ָ

ה ְּפ ִרי
אדֹם ַ
זֹוהר ָ
ֵ

ע ָנ ִקית.
א ָד ָמה ֲ
ַעל ֲ

ה ָע ִלים.
ֵּבין ֶ

ֹלׁשהיָ ִמים.
ׁש ָ
מ ֶּזה ְ
א ִבי ִ
טמּון ָ
ְּב ַר ְח ָמּה ָ



ּור ֵאה
יניָך ְ
ע ֶ
ָה ֵרם ֵ

עיִ ן
ֶה ֶרף ַ

ׁשלא ֶֹבְך
חֹורי ָמ ָסְך ֶ
ֵמ ֲא ֵ

ה ָּצ ֳה ַריִ ם
ַא ַחר ַ

ּבֹודד
ֵ
יפטּוס
ֵא ָק ִל ְּ

ֵצל ֵּבין ַע ְר ַּביִ ם

עֹומד.
ֵ

וְ ֶע ֶרב.

צל ָשחֹור
מ ִטילֹות ֵ
ריקֹות ְ
ְס ָככֹות ֵ
ַעלזֶ ֶבליָ ֵבׁש.
ח ְׁש ַמל ָעקּום,
ַעּמּוד ַ
ִמ ְת ַע ֵּקׁש
ה ַאּלֹון
ְליַ ד ָ
ב ְד ָמ ָמה.
ב ָצל ִּ
אֹוספֹות ָּ
ְ
יל ְנ ִדיֹות
ַּת ִא ָ
ה ָּב ָצל
ק ִל ַּפת ַ
יבה ְ
ַמזְ ִה ָ
כ ַח ְל ַחל
כ ְר ֶמל ְּ
מּול ַּ
ִמ ְׁש ָּת ֶאה.
ּובאֹור,
ָ
ב,
קרֹו 
ָּכאן ָ
ק ָטן
בֻּ ְס ָּתן ָ
יפים
ׁשזִ ִ
עץ ְ
ּובֹו ֵ
ּונ ָערֹות.
ְ
מ ָּנ ְצ ַרת
ַא ֶּי ֶלתוְ יַ ְס ִמין ִ
ה ָּב ֵׁשל.
ה ְּפ ִרי ַ
את ַ
קֹוטפֹות ֶ
ְ
ּכֹורעֹות
ְ
ּקֹוצים,
ה ִ
בין ַ
ְל ָפ ָני ו ֵּ ,
ירה
ד ְפ ָנהוְ ִׁש ָ
ילְך ַּ
ִל ָ
ׁש ֵּתי ְּג ָדיֹות.
ִעם ְ
ה ֲע ָׂש ִבים
נּועת ָ
ת ַ
סֹוע ֶרת ְּ
ֶ
ה ְר ָג ִביםַ .הְׁשחֹו ִרים
ַעל ָ
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יכולתי לראות איך נמשך הסדין ומתחתיו ...לקול הצרחות המתגברות ,האדמה מותחת
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נדמה שדבר לא קורה.

113

דניאל שאוב

פרידה

ּגּופי ְמ ַא ְכ ֵלס ְמ ַנ ֶּס ֶרת ִ ּבי
ִל ְפ ֵני ַה ְלוָ יָ ֵתְך ָה ָא ֶרץ ֶׁש ִ
ִ ּב ְמי ָֻּמנּות ִנ ְת ֵחי ֵלב וְ ָכ ֵבד
ידי ּכֹוחֹות ַה ֶּט ַבע
יבים ִ ּב ֵ
ְ ּב ָג ִדים ַח ְס ֵרי ִס ִ
רּודה
ְמ ַח ִּקים ְּת ִח ָ ּנתֹו ֶׁשל ַּפ ְּבלֹו ֶנ ָ
ּכֹוחְך”...
ֵ
אֹותי ְּב ָכל ט ַֹהר
ִ
“אם ָאמּותֲ ,חיִ י
ִ
נֹוח ִתים
ְּכ ֶׁש ְּי ָל ַדי ֲ
יסי ָה ֶר ֶגׁש
ֲא ִני ְמ ַה ֶּד ֶקת ֶאת ְּת ִר ֵ
ְמ ַׁש ְח ֶר ֶרת ֵּגיְ זֶ ר ְּפ ָח ִדים
דֹותיו
ּגֹולׁש ַעל ְּג ָ
ָנ ָהר ַּתת ַק ְר ָק ִעי ֵ
ּומ ְׁש ָּפ ָחה
בּורה ֶׁשל ַח ְב ֵרי יַ ְלדּות ִ
מֹוביל ֶאת ֶר ֶכב ַה ְּק ָ
ִ
ֲח ַדר ַה ֵּמ ִתים
כֹוח מּול ַּבד ַחי
ֶׁש ִּמ ַּט ְל ֶט ֶלת ְּב ַ
ּגּוף ְמבֻ ָּצר ְּב ַס ָּכ ַנת ֲה ָצ ָפה
ימים זַ ְרזִ יף ַקר ֶׁש ַּמ ְצ ִמיד ֲא ָד ָמה ַר ָּכה ָלעֹור
ַמ ְת ִא ִ
ַה ִּמ ִּלים ֶׁש ְּמ ַס ְּמנֹות ֶאת ַּד ְר ֵּכנּו ֶנ ֱע ָלמֹות ִּב ְמ ֵה ָרה
אֹותְך ַּב ֲחזָ ָרה
ָ
ּתֹוב ַע
ֵ
ַה ּדֹ ֶמן ַה ַחי ָּכ ֵעת
ינ ֵתְך
סֹוללֹות ֵריקֹות ְמ ַמ ְל ְמלֹות ְּב ֻח ְל ָׁשה ֶאת ַמ ְנ ִּג ָ
ְ
נֹוׁשי ִמ ְׁש ַּת ֵּלט ַעל ֵּבית ַה ְּק ָברֹות
ַעד ֶׁש ַּמ ֲא ָמץ ֱא ִ
ילי ֵּכ ִלים וְ קֹולֹות
ְמ ַׁש ֶּנה ְצ ִל ֵ
ירי
ְק ִל ָּפה ְמנ ֶֻּכ ֶרת ֶׁשל ֶנ ֶׁשף ַמ ֵּסכֹות ְמ ַכ ָּסה ֶאת ְׁש ִר ֵ
וֹותיִ ְך
ָּפ ַני ַה ְּמ ַד ְּב ִרים ֶאת ִּת ְק ַ
ימים
ּומ ְת ִא ִ
ְמ ַת ְר ְ ּג ִמים ַ
ֶאת ִל ְבבֹות ַהּדֹור ַה ָּצ ִעיר
ִמ ִ ּלים ְמ ַע ְ ּורֹות ֶאת ָה ַעיִ ן
ְּכמֹו ֶ ּג ֶׁשם ַה ְּמ ַפ ֵ ּל ַח ֶאת ָה ָא ָדם ִ ּכ ְל ָה ִבים
נֹוכחֹות ָ ּב ֵאינּות
ּתֹוב ַע ְ
ֵ
ׁשּורת ַה ִּמ ְת ַא ְּב ִלים
אֹותי ְּב ַ
ִ
לֹוכד
ֵ
ַר ַעׁש ֲא ָד ָמה
ּמּודים
ידי ֲח ֵב ָרה ְל ַס ְפ ַסל ַה ִ ּל ִ
ַה ֶּס ֶכר ִמ ְת ַנ ּ ֵפץ ִ ּב ֵ
יקים ַעל ֲע ָב ֵרנּו ָה ָאבּוד
ׁש ְל ָחן ַע ִּת ִ
ׁשּוׁשי ֻ
ֵ
ְ ּב ִׁש ְחזּור ַל ְח
ּומ ַפ ֵּזר ְׁשיָ ִרים
ידה ִנ ְפ ָרד ְ
ּכֹוח ַה ְ ּכ ִב ָ
ַ
יסים ַח ִ ּדים
ִּב ְר ִס ִ
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פרידה מבוסטון

יתי,
ְל ַאט ְל ַאט ָאמּות ַ ּב ֶּד ֶרְך ֶאל ֵ ּב ִ
ימיו,
יבר יַ ְכ ִחיל ֶאת ֵמ ָ
’ר ְלס ִר ֶ
וְ ַה ַצ ְ
יִ ְת ַק ֵּׁשט ִמ ְפ ָר ִׂשים ְל ָב ִנים,
ַּב ָ ּג ָדה ֶׁש ִּמּמּול ָּב ֵּתי ִּביקֹון ִהיל ַה ְ ּי ָׁש ִנים
יֵ ָע ְרמּו ְ ּב ִריק ַעל ְּב ִריק,
כּוכית
ְּב ָע ְמ ָקם ִמ ְג ָּד ִלים ְל ָב ִנים ּוזְ ִ
ָּב ִּתים ְלע ֶֹמק ָּב ִּתים ְלע ֶֹמק זְ ַמן.
ְל ַאט ְל ַאט ָאמּות
וְ ָה ֵע ִצים ְל ִצ ֵּדי ַה ָ ּנ ָהר יִ ְל ֲהטּו,
ׁשּוקהְּ ,ב ָכל ִצ ְב ֵעי ָה ָאדֹם,
יַ ְח ְ ּגגּו ִּב ְת ָ
יס ָתם.
ֶאת ַמ ַּסע ְ ּג ִס ָ
יתי.
ְל ַאט ָאמּות ְּבתֹוְך ֵּב ִ
אֹותיו ְּבתֹוכֹו וְ יַ ְל ִּבין,
ַה ָ ּנ ָהר יַ ְק ּ ִפיא ַמ ְר ָ
קּופים
ּוׁש ִ
קּופים ְ
ָה ֵע ִצים יַ ַע ְמדּו זְ ִ
יְ ַנ ְׂשאּו ֶאת ִׁש ְל ָּדם ָה ֵעירֹם,
יְ ַבּכּו ֶאת יָ ְפיָ ם.
ירים ַּת ְׁש ִליְך ִּביקֹון ִהיל
ְּב ֵלילֹות ַמאי ַה ְּב ִה ִ
יה ְלתֹוְך ַה ָ ּנ ָהר,
אֹורֹות ָ
ֶ
ֶאת ָּכל
וַ ֲא ִני ַה ּ ֵמ ָתה
דֹותי
אּוכל ַל ֲעלֹות ַעל ְ ּג ַ
ַ
ֹלא
יתי.
ּלֹוהט ְּבתֹוְך ֵּב ִ
ַּב ָּׁש ָרב ַה ֵ
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וא נֵ יאס
ּדידֹו ֵ
על קינתה של דידו באופרה “דידו ואניאס“
מאת הנרי פרסל ()1695-1659

א
יֹותר
כֹולה ִל ְחיֹות ֵ
ֲא ִני ֹלא יְ ָ
יאס.
אֹוה ִבים ַה ַּמר ֶׁשל ִ ּדידֹו וְ ֵא ֵנ ַ
ּגֹורל ָה ֲ
ֶאת ַ
יאס.
ִ ּב ְמי ָֻחד ֹלא ֶׁשל ֵא ֵנ ַ
לֹומר ֶאת ָה ֱא ֶמת,
ַ
ּוב ֶע ֶצםִ ,אם
ְ
ְּבתֹור ִ ּדידֹו ֲא ִני ַ ּדוְ ָקא ְמ ַת ְפ ֶק ֶדת ֹלא ַרע.
ָּת ִמיד ֶנ ֱעזֶ ֶבת ּ ָת ִמיד
ֶנ ֱעזֶ ֶבת ְל ַנ ְפ ָׁשּה ָּת ִמיד
ְמ ַא ֶ ּב ֶדת ֶאת ַנ ְפ ָׁשּה ָל ַד ַעת
כֹוחּה
כֹוחיֶׁ ,ש ֵאין ְּב ָ
ֶׁש ֵאין ְ ּב ִ
ידה.
ָל ֵׂשאת ֶאת ַה ּ ְפ ִר ָ
לֹומר ֶאת ָה ֱא ֶמת ְ ּבתֹור ִּדידֹו
ַ
ְ ּב ֶע ֶצםִ ,אם
יֹותר טֹוב
ִהיא ְמ ַת ְפ ֶק ֶדת ַה ְר ֵּבה ֵ
יׁש ִהי ִל ְחיֹות ֶא ְצ ָלּה ַּב ִּז ָּכרֹון
ִמ ִדידֹוֶׁ ,ש ֵ ּיׁש ָלּה ִמ ֶ
(“,)”!Remem-ber me! Remem-ber me
ינ ָדה
חֹוׁש ֶבת ַ ּגם ַּכ ָּמה טֹוב ְל ֶ ּב ִל ְ
ֶ
ִהיא
אֹותּה
ָ
יׁש ִהי ִל ְחיֹות
ֶׁש ֵ ּיׁש ָלּה ִמ ֶ
ַ ּב ִּז ָּכרֹון.
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ב
ּפֹוח ֶדתֶ ּ ,פ ְר ֶסל,
ֶ
ֲא ִני
ל–כְך
ּפֹוח ֶדת ָּכ ָּ
ֶ
ֲא ִני
ֶׁש ִהיא ִּת ְׁש ַמע ׁשּוב ֶאת ַמה ֶּׁש ָּׁש ַמ ְע ָּת ַא ָּתה
)!Remem-ber me! remem-ber me(.
לּובים,
ל–כְך ֲע ִ
ִהיא ֲעׂשּויָ ה ֳח ָמ ִרים ָּכ ָּ
ּכֹוח ַל ֲעמֹד ׁשּוב ַּב ֶּב ִכי ֶׁשל ִּדידֹו.
ַ
ֶׁש ֵאין ָּב ֶהם
ּפֹוח ֶדתֶ ּ ,פ ְר ֶסל,
ֶ
ֲא ִני
ֶׁש ִאם ִהיא ִּת ְׁש ַמע ֶאת זֶ ה ׁשּוב ְּכ ִפי ֶׁש ָּׁש ַמ ְע ָּת ַא ָּתה
)”!Remem-ber me! remem-ber me“(,
ִהיא ִּת ְת ּ ָפ ֵרק וְ ֵת ֵלְך ֳח ָמ ִרים ֳח ָמ ִרים
ַל ָּמקֹום ֶׁש ָה ְל ָכה ֵא ָליו ִּדידֹו
ְּברֹב ַצ ֲע ָרּה.
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גשר המתאבדים ,לונדון

יע ְ ּביֹום ִראׁשֹון,
ַה ּ ְפ ָר ִחים ֵה ֵחּלּו ְל ַה ִ ּג ַ
ירים ֶאת
ְק ֵמ ִלים ַּבחֹםַ ,מ ְכ ִּת ִ
נֹועד,
ּסֹור ִגיםֶׁ ,ש ַ
ַמ ֲע ֵקה ַה ָ
ִמן ַה ְּס ָתםִ ,ל ְמנ ַֹע
אֹותם ִמ ְק ִרים ְצפּויִ ים ֵמרֹאׁש.
ָ
ַאְך ְּב ָכל יֹום ֵמ ָאזִ ,מ ְת ַר ִ ּבים
ַה ֵּז ִריםְ ,צרֹור ִמ ְצ ָט ֵרף ִל ְצרֹור ָנבּול,
ּופ ֶתק
הֹולכֹות ,וְ ִצ ָּפ ְר ִניםֶ ,
ְ
ֲח ַב ָּצלֹות ִנ ְר ָקבֹות וְ
ְּב ַׂש ִּקית ַניְ לֹון ֻמ ְצ ָמד
“נא ֹלא ָל ַק ַחת ֶאת ַה ְּפ ָר ִחים”.
ֶאל ַה ַּמ ֲע ֶקה ָ -
יׁשי ַהּיֹוםַ .ה ְּמ ָס ִרים ֵהם ְּכ ָבר ַעם ַרב.
יֹום ְׁש ִל ִ
אֹותָךִ ,מ ְת ַ ּג ְע ְ ּג ִעים.
ְ
“אֹוה ִבים
ֲ
אֹומ ִרים,
ְ
“ג’יְ ְמס ַה ָ ּי ָקר” ֵהם
ֵ
עֹולם ֹלא ִנ ְׁש ַ ּכח.
ְל ָ
ָהיָ ה ָלנּו ָּכל ָּכְך טֹוב ְּביַ ַחד”.
אֹומי ְּב ֶמזֶ ג ָה ֲאוִ יר,
וְ ָאז ִׁשּנּוי ּ ִפ ְת ִ
ׁשֹואגֹות וְ ֶג ֶׁשםַ .אף ַעל ּ ִפי ֵכן
ֲ
רּוחֹות
קֹודר ִנ ְׁש ָען ָׁשם ֶא ְתמֹול,
ֵ
יתי ִאיׁש
ָר ִא ִ
יׁשהּו
ּומ ֶ
ֵמ ַצח ֶאל ַה ַּתיִ ל; ִ
ּבֹוד ֵליָ ה
ְ
יח ֲע ַנף
ִה ִ ּנ ַ
וְ זֵ ר ּ ִפ ְר ֵחי ֶּגזֶ ר ַּבר
ָׁשם ַּב ּ ָמקֹום ַההּוא.
ַה ִאם ָנ ַפל? ָק ַפץ? ְמ ַנת יֶ ֶתר?
ארןִ ,טים,
תּומים ָׁשרֹוןָ ,ק ֶ
ַעל ַה ּ ְפ ָת ִקים ֲח ִ
אׁשית ָה ֶע ְׂש ִרים.
ַהּדֹור ַה ֶּזה ,סֹוף ָה ֶע ְׂש ֵרהֵ ,ר ִ
ָמה ָק ָרה לֹו,
לה ְׁש ִאיר
יאם ַ
ְל ֵג’יְ ְמסֶׁ ,ש ֱה ִב ָ
ֶאת ַה ּ ְפ ָר ִחיםֶ ,את ַה ֵּׁשמֹות?
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ַה ְ ּגלּויָ ה ֶׁש ִּלי,
”טיְ יט”,
רֹודּוק ְציָ ה ֶׁשל ִצּיּור ַּב ֵ
ְ
ֶר ּ ְפ
סֹור ֵגי ַה ַּמ ֲע ֶקה.
ְ
חּובה ֵּבין
ְּת ָ
אֹומ ֶרת,
ֶ
“ג’יְ ְמס ַה ָ ּי ָקר”ִ ,היא
ֵ
ּומה ָק ָרה.
יֹוד ַעת ִמי ַא ָּתה ָ
יני ַ
“א ִ
ֵ
ָצר ִלי ַעל ָא ְב ָד ְנָך וְ ַעל ֲח ֵב ֶריָך.
לֹוק ִחים ֶאת זֶ ה ָק ֶׁשה ְמאֹוד”.
ְ
ֵהם
קֹורה ָלרֹב.
ֶ
ׁשּוב ִׁשּנּוי ָ ּב ֲאוִ ירּ ָ ,כְך
ַ ּגל ַהחֹם ָח ַלףַ .ה ֶ ּג ֶׁשם ָקרֹוב.
ּפֹורחֹות.
נֹובלֹות ַה ְּמ ָנחֹות ַה ְ
ִמ ְתיַ ְּבׁשֹות אֹוֹ ְ
ַה ִּמ ִּלים ְנ ַמּסֹות ְל ִא ָּטןִ ,נ ְמ ָרחֹות.

מאנגלית :חגי רוגני
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אש בהר המנוחות
“המלים היו נעורי ושנותי האבן הזאת שעל פי“
(כתוב על המצבה של לאה גולדברג)

ִ ּב ְת ִח ָ ּלה ִנ ֶּצ ֶתת ֵאׁש
רֹוגׁש
ִ ּב ְת ִח ָ ּלה ָנ ָהר ֵ
יׁשים
ַמה ֶּׁש ַּמ ְר ִ ּג ִ
חֹוׁש ִבים
ְ
ֹלא
ּבֹוע ִרים
ֲ
יחים ָ ּב ֵאׁש
יחים ַּב ּ ַמיִ ם ַמ ְב ִט ִ
ַמ ְב ִט ִ
יחים
ָמה ֶּׁש ְּמ ַק ְּי ִמים ֹלא ַמ ְב ִט ִ
ּדֹול ִקים ַא ֲח ֵרי ַעד ֶׁש
ְ
ָ ּב ִאים ְ ּג ָׁש ִמים
חֹוׁש ִבים ֵאׁש ֹלא
ְ ּכ ֶׁש ְ
יׁשים ַס ַחף
ַמ ְר ִ ּג ִ
חֹוׁש ִבים ַמיִ ם
ְ ּכ ֶׁש ְ
ַר ִ ּבים ֹלא ְמ ַכ ִ ּבים
חֹוׁש ִבים
ְ
ָּכְך
יׁשים
ָמה ֶּׁשֹּלא ַמ ְר ִ ּג ִ
ֹלא ָ ּכ ִביםִ ,מ ְת ָק ְר ִרים,
ׁשֹול ִחים ְ ּגלּויֹות
ְ
ירים ִמ ַּת ַחת ָלעֹור
ַמ ְס ִּת ִ
ירּה
ִע ְ ּו ִרים ְמ ַד ְ ּב ִרים ָּב ֶהם ִׁש ָ
יׁשים ָמה ֶּׁש ַה ֵּלב ֹלא
ַמ ְח ִר ִ
עֹוט ִפים
ְ
ְמ ַג ֶּלה ַל ּ ֶפה
יכים וְ ַה ַחי
ַּת ְכ ִר ִ
נֹותן ִלּבֹו ָ ּב ֶא ֶבן
ֵ
רֹוׁשים
יה ַה ְ ּב ִ
ַעל ּ ִפ ָ
יעה
ִנ ָּצ ִתים ַּב ְּׁש ִק ָ
וַ ֲע ַפר ַא ֲה ָב ָתם ְמ ַכ ֶּסה
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אורפאוס שר ,מאוחר
לזכרה של ורדה רפאלי

צּועה ַעל ּ ֶפ ַרח,
וְ ִהיא ִצּפֹור ּ ְפ ָ
ּפֹור ַחת ַעל ָע ָנן ָׁשחֹור
ִצ ַ
תּוח
יׁשהּו ִה ְׁש ִאיר ּ ָפ ַ
ִמ ֶ
יעֶ ,ס ֶדק ְּדרֹור.
ַחּלֹוןָ ,ר ִק ַ
פרּוח
ַ
ֵאי ָׁשם ִצ ּ ֶפ ַרח ַעל ְ ּכ ַנ
יקה ֹלא ַּת ִ ּביט ָאחֹור,
יד ֶ
אּור ִ
ֶא ִ
נּוח,
ִמ ָּׁשם ְ ּכ ָבר ֹלא ֵּת ֵרד ָל ַ
נֹוג ַהת ֶק ֶרן אֹור.
ַּב ְּׁשאֹול ַ
בֹוה ָע ָפה ַה ִּצּפֹור,
ָ ּכל ָ ּכְך ָ ּג ַּ
יק ָתּה
ִמ ְת ַנ ֶּׁש ֶמת ְׁש ִת ָ
צֹוה ֶלת
ֶ
ִנ ְׁש ָמ ָתּה
רּוח,
חֹותר ָּב ַ
ֵ
ּגּוף ַׁש ְב ִריר
יה ֲאסּופֹות ְּכ ָבר ְל ָאחֹור
נֹוצֹות ָ
ֶ
ּ ֶפ ַר
יה
קֹוצ ָ
ֶ
עֹולגוָ ּה
ֵּ
ְ ּב ִג ְב
ְמ ַד ּ ֵמם וְ זָ ב ָהאֹור.
יה יִ ְפ ְ ּגׁשּו ַ ּב ֲא ָד ָמה ְל ֶפ ַתע,
ּוכ ֶׁש ַר ְג ֶל ָ
ְ
ּונ ָהרֹות
ָאז ֵנ ַדע ִּכי ַקּלּו ָלּה ָׁש ַמיִ ם ְ
ּפֹורנּו ֵמ ָתה”,
“פ ַרחִ ,צ ֵ
קֹולםֶ ּ :
ָ
יִ ְּׂשאּו
ַע ְכ ָׁשו ַ ּגם ָל ֶכם ֻמ ָּתר ִל ְבּכֹות

123

אסף רומאנו
יפו או העץ של אמה וניקה2013 ,
שמן על בד60 x 92 ,
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רשימת המשתתפים
(לפי א-ב)

אברהם גל
סטודנטית לספרות וחינוך ,שנה ב’ .לומדת בקורס
כתיבת פרוזה עם דורית פלג.

אופיר גלעד
אמן .מרצה בכיר ומלמד צילום במכון לאמנות
באורנים ובאקדמיה לאמנות בצלאל ,ירושלים.
עבודותיו נמצאות באוספים ובמוזיאונים חשובים
בארץ ובחו”ל.

אטווד מרגרט
סופרת ומשוררת קנדית ,ילידת  .1939מתגוררת
בטורונטו .פרסמה רומנים רבים ,ביניהם“ :האישה
האכילה”“ ,עין החתול”“ ,המתנקש העיוור”,
“סיפורה של שפחה” .וכן קובצי סיפורים וספרי
שירה .זכתה בפרסים ספרותיים רבים .ב–2010
הוענק לה בישראל פרס דן דויד .אטווד היא גם
פעילה חברתית ,פמיניסטית וסביבתנית .רבים
מספריה תורגמו לעברית.

איפרגן טל
משוררת צעירה ,עורכת וסופרת ילידת  ,1983חיפה.
בוגרת לימודי מדעי הרוח באוניברסיטה הפתוחה,
קורס תקשורת ועיתונות במכללת גורדון ובימים אלו
מסיימת לימודי תעודה בעריכה לשונית במכללת
אורנים .פרסמה שלושה ספרי שירה ובקרוב יצא
לאור ספר פרוזה ראשון פרי עטה.

בהרב דנה
אמנית ומורה לאמנות ,בעלת תואר ראשון בעיצוב
פנים ותואר שני בפיסול ועיצוב סביבתי.

בלנדיאנה אנה
שם עט של אוטיליה ואלריה קומאן ,בכירת משוררי
רומניה ,ילידת  , 1942התפרסמה כאחת מהלוחמות
לחופש ולסולידריות בתקופתו של הרודן צ’אושסקו
שבשנות שלטונו האחרונות ציווה לאסור פרסום
של כתביה .שירתה תורגמה לשפות רבות וזכתה
לפרסים יוקרתיים רבים .שפל החושים ,מבחר
שירים מ– 1968ועד  2004יראה אור בקרוב בהוצאת
“קשב” לשירה בתרגומו של משה ב .יצחקי.

בר–אב לידיה
בעלת תואר שני בספרות מאוניברסיטת חיפה.
הוציאה ארבעה ספרי שירה; למגע החבוי  -הוצאת
ספריית פועלים ,1991 ,קשורה ומותרת  -הוצאת
ספרי עיתון  ,1993 ,77ילדה רצה וגופה סוכר
וחמציצים  -הוצאת ב .הסופר  ,1996רוכבת על
היומיום  -הוצאת עקד  .2009לומדת בסדנא לפרוזה
של הסופרת דורית פלג.
ברזני שמרית
סטודנטית לחינוך מיוחד וספרות במכללת אורנים,
שנה ב’ .בוגרת קורס כתיבת פרוזה עם דורית פלג.

ברנע איריס
בוגרת ויצו חיפה ,1996 ,המכון לאמנות באורנים,
 .2006מרכזת מגמת אמנות וצילום בתיכון “גאון
הירדן”.

גונן איציק
ד”ר לפסיכולוגיה ומרצה בנושאי מנהיגות וניהול
במכללת אורנים .פרסם מחקרים ,שני ספרי עיון,
ספר ילדים וספר פרוזה.

גלבוע דרור
עוסק בצילום תיעודי  -תערוכות ,חללי תצוגה,
צילום סטודיו מסחרי ורפרודוקציות .לימודי צילום
בבית הספר לצילום  -מוסררה .מרצה לפוטושופ
במכון לאמנות ,מכללת אורנים .אסיסטנט צילום
במכון לאמנות.

גלוברמן יעל
משוררת ,סופרת ומתרגמת ,ילידת תל אביב .למדה
קולנוע באוניברסיטת ת”א .שיריה תורגמו לשפות
רבות ומרבים להתפרסם בכתבי עת ובאנתולוגיות
בארץ ובעולם .מחברת הרומן מנענע את העץ ,וספרי
השירה אליבי ואותו הנהר פעמיים .מלמדת את
הסדנה לכתיבת שירה באורנים מזה שמונה שנים.

דילבסקי סתיו
סטודנטית שנה ד’ במכון לאמנות אורנים.

בן צבי יעל

הולצמן גתית

חוקרת ומרצה לספרות .לימדה באורנים עד 2011
בחוג לספרות ולמבע יצירתי .מיוזמות ‘קו נטוי’.

מרצה בחוג למקרא ובחוג למחשבת ישראל במכללת
אורנים.
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הרטמאיר יעל

יתום ורדה

בוגרת החוג לביולוגיה במכללת אורנים וסטודנטית
לתואר שני בביולוגיה באונ’ חיפה .זכתה במקום
השני בתחרות הכתיבה מטעם החוג לספרות
במכללה בשנה”ל תשע”ב.

אמנית .מרצה בכירה ,מלמדת פיסול בחומר במכון
לאמנות במכללה האקדמית אורנים.

וולף דורון
אמן .בוגר המכון לאמנות באורנים ( )2009ובעל תואר
 M.F.Aשל אוניברסיטת חיפה .מלמד ציור באורנים
במחלקה לימודי חוץ .מתגורר ויוצר בחיפה.

וייכרט רפי
משורר ,מתרגם ומבקר ספרות .עורכה הראשי של
הוצאת “קשב לשירה” .פרסום עד כה  10ספרי שירה
וספר אחד של פרוזה פיוטית כמו גם תריסר ספרי
שירה שתרגם מפולנית .על שירתו זכה בפרס ע”ש
יהודה עמיחי לשנת  .2013כפרופסור לספרות מלמד
בעונג עצום באוניברסיטת חיפה ובמכללת “אורנים”

וסרמן גלית
בוגרת המכון לאמנות  .2012מחנכת כיתה ומורה
לאמנות בבי”ס צור הדסה  .יוצרת בסטודיו אשר
במשק של ההורים במושב בארותיים.

זאבי תהילה
סטודנטית בשנה ג’ בחוג לספרות במכללת אורנים.
בוגרת קורס כתיבת שירה בהנחיית יעל גלוברמן
ולומדת בימים אלו בקורס כתיבת פרוזה בהנחיית
דורית פלג.

זגייה וונדיפראו-אבי
סטודנט בחוג למקרא בחוג לחינוך חברתי קהילתי
באורנים ,שנה ב’.

חסון רעות

כפיר מלכא
מעצב גרפי ,בוגר המחלקה לעיצוב גרפי במרכז
האקדמי לעיצוב ולחינוך  -ויצ”ו חיפה .מלמד עיצוב
גרפי בשנקר  -בי”ס גבוה להנדסה ולעיצוב.

לבבי גבאי עידית
אמנית ,מרצה במכון לאמנות באורנים ,עורכת
עמיתה של קו נטוי .כלת פרס עידוד יצירה מטעם
מנהל תרבות ( .)2011תערוכה מקפת מיצירתה
בעשור האחרון ,שעת ההתבהרות ,הוצגה במשכן
לאמנות בעין חרוד (ינואר -אפריל .)2011

לוי עמי
אמן מורה .מלמד פיסול ורישום במכון לאמנות
באורנים משנת  .1987יוצר ומתגורר בתל אביב.
Amilevi.com

לויזון יהודית
אנאליטיקאית יונגיאנית .עובדת בפנימיות טיפוליות.
מלמדת בחוג לחינוך חברתי–קהילתי במכללת
אורנים .הוציאה עד כה שני ספרי שירה :לדייק
בנשימה (“פועלים”  )1995ופתחים (“פרדס” .)2012

לירון יוחאי
סטודנטית בחוג לספרות ובחוג לחינוך שנה ב’.
בוגרת סדנת כתיבת שירה בהנחיית יעל גלוברמן.

מילשטיין טלי
סטודנטית שנה ג’ במכון לאמנות באורנים.

סטודנטית לספרות בשנה ג’ במכללת אורנים.

מינקוף רֵ נ ָה
טנצר מירה
מרצה במכללת אורנים בנושאים בחינוך ,בשילוב
תקשוב בהוראה ובהוראת המדעים.
לומדת ספרות ובחוג הרב–תחומי ,כותבת שירים.

יהב טל
סטודנט שנה חמישית בחוג לביולוגיה באורנים.
זוכה פרס ראשון בתחרות הסיפור הקצר והשירה -
‘התחלות’ – תשע”ג.

משה ב .יצחקי
משורר ,מהמייסדים והעורכים של ‘קו נטוי’ ,ראש
התכנית להוראה רב תחומית במדעי הרוח בתואר
השני ,חבר סגל הספרות באורנים ,פרסם עד כה
ששה ספרי שירה ,ספרו האחרון“ :לאשר תישא
הרוח” ,יצא לאור ב 2011בהוצאת “קשב” לשירה.
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ספרנית ,מתרגמת ועורכת .עלתה לארץ מאנגליה
ב– 1949ומתגוררת בחיפה .כותבת באנגלית .שירים
וסיפורים מפרי עטה פורסמו בשם בדוי בכתבי עת
ושודרו בבי.בי.סי.

מנצורה שולמית
סטודנטית במסלול להסבת אקדמאים במכללת
אורנים.

מרטון אורי
סטודנט לתואר שני בהוראת המדעים לבי”ס על–יסודי
במכללת אורנים.

נמרוד רוגני תמר
סטודנטית שנה ד’ במכון לאמנות באורנים.

סקסטון אן

קולינס בילי

משוררת וסופרת אמריקאית ( ,)1928-1974זכתה
בפרסי פוליצר ,גוגנהיים ,שלי ,הייתה פרופסור מן
המניין באוניברסיטת בוסטון ,בקרוב יראה אור
ספר מבחר משיריה מתורגם לעברית על ידי יעל
גלוברמן.

משורר אמריקאי יליד  .1941בשנים 2003-2001
הוכתר כ”משורר הלאומי” של ארצות–הברית .עסק
בהוראת ספרות ובמחקר באוניברסיטת ניו יורק.
מבחר משיריו בשם חוצה ברגל את האוקיינוס
בתרגום מכבית מלכין ויואב ורדי ראה אור ב–.2008

עלי סתווי דנה

רוגני חגי

סטודנטית שנה חמישית בחוגים למקרא ומחשבת

לימד במשך שנים רבות ספרות ,הוראה ולשון
באורנים .מדי פעם מתרגם להנאתו שירים
מאנגלית.

ישראל באורנים .זוכת פרס שני בתחרות הסיפור
הקצר והשירה ‘ -התחלות’  -תשע”ג.

עסיס ספיר
סטודנטית שנה ב’ במכון לאמנות באורנים.

פייגלין יובל
בוגר אורנים  2010בתכנית מל”ח בחוג למקרא
והמכון לאמנות .מסיים בימים אלו את לימודיו
בתכנית  MFAבאוניברסיטת חיפה .חי ויוצר בחיפה.

פלג דורית
סופרת ,כלת פרס היצירה וקרן תל אביב לספרות.
מנחת הסדנה לכתיבת פרוזה באורנים .ספרה
האחרון ,פני המקום ראה אור בהוצאת זמורה–ביתן,
סדרת עמודים לספרות עברית ( )2006ובמהדורה
מתוקנת ומחודשת בשנת .2010

פרבר איתן
עוסק בחינוך וגינון טיפולי ,סטודנט שנה ב’ למחשבת
ישראל במסלול מל”ח הארץ.

פרוטר דלית
ציירת .בוגרת המכון לאמנות באורנים במסלול
השלמות לתואר בחינוך לאמנות 2011 ,ובסטודיו של
אלי שמיר.

רוימי מור
סטודנטית שנה ב’ במסלולים חינוך מיוחד וספרות
באורנים .זוכת פרס שלישי בתחרות הסיפור הקצר
והשירה ‘ -התחלות’  -תשע”ג.

רומאנו אסף
צייר .חי בגליל .מרצה במכון לאמנות במכללת
אורנים ובמכללת תל חי.

רינלנד אריאל
מסיים לימודים בתכנית לעריכה לשונית באורנים,
כותב שירה וסיפורת .מקווה להוציא לאור בקרוב
ספר ביכורים.

רשלבך חובב
בוגר בצלאל בעיצוב תקשורת חזותית (,)B.Des
תואר שני בחוג לפילוסופיה ( ,)M.Aאוניברסיטת
תל אביב .דוקטורנט בחוג לפרשנות ותרבות,
אוניברסיטת בר אילן .אמן .מרצה על אסתטיקה,
תורת הצבע ,מחשבות על מעשה–האמנות ,וכן
מלמד רישום  -במכון לאמנות במכללה האקדמית
לחינוך ,אורנים.

שאוב דניאל
פרופסור לספרות אנגלית וקנדית באורנים .כותבת

פרידמן ליהי

סיפורים ושירים .השיר שפורסם כאן בתרגום

סטודנטית שנה ב’ במסלול היסטוריה וספרות
באורנים .זוכת פרס שלישי בתחרות הסיפור הקצר
והשירה ‘ -התחלות’ תשע”ג.

התפרסם בסיפרה  ,Interior Views: Photopoetryספר
שמשלב שיריה וצילומיה .מציגה תערוכות צילומים
ברחבי העולם ומפרסמת את שיריה בצרפתית
ובאנגלית ,ובעברית בתרגומים של חגי רוגני ושל

צדיק מיקי
יוצרת .מורה לאמנות בביה”ס הניסויי  -תפן .מדריכה
פדאגוגית במכון לאמנות באורנים .בוגרת לימודי
 B.Edבאמנות ו  M.Edבמסלול הרב תחומי במכללה
האקדמית לחינוך ,אורנים.

משה ב .יצחקי.

שדה הדס
סטודנטית שנה ג’ לספרות ותקשורת במכללה
אורנים .בוגרת קורס כתיבת פרוזה בהנחיית דורית
פלג.

צורף תהילה
סטודנטית שנה ד’ במסלולים חינוך מיוחד וחינוך
חברתי קהילתי באורנים .זוכת פרס שני בתחרות
הסיפור הקצר והשירה ‘ -התחלות’  -תשע”ג.

שהם עפרי
סטודנטית שנה ג’ לספרות וחינוך מיוחד במכללת
אורנים.

127

שוורץ דניאל
סטודנטית שנה ב’ לספרות ותקשורת במכללת
אורנים .בוגרת קורס כתיבת שירה בהנחיית יעל
גלוברמן.

שן רמי
בוגר המכון לאמנות  ,2012חי ויוצר בחיפה.

שמיר אילת
ראש החוג לספרות ,דרמה ומבע יצירתי במכללה
האקדמית “אורנים” .סופרת .כלת פרס ראש
הממשלה לסופרים עבריים לשנת תשס”ט .ספרה
האחרון “פסנתר בחורף” שראה אור בהוצאת
עם–עובד ב– ,2007זכה ב”פרס וינר” לעידוד יצירה
מקורית ,וראה אור בצרפת ב–Christian( 2010
.)Bourgois editeur

שמיר אלה
סטודנטית במכון לאמנות אורנים.

שמיר אלי
אלי שמיר ,צייר ,עובד וחי בכפר יהושע ,מרצה
במכללת אורנים ובאקדמיה לאמנות בצלאל
בירושלים.

