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ממסכת אבות במשנה למדנו כי "בן שישים לזקנה". מה נאמר על מדינה שהגיעה 
לגיל שבו איש ואשה מתחילים לחשוב על פרישה. לפיכך נתכנסנו ודפדפנו ומצאנו: 
כי יצחק הוליד את יעקב ועשו כשהיה בן שישים, ומיטתו שלשלמה שישים גברים 
סביב לה, ובספר 'דרך חיים' נאמר: "בהגיעך לשישים אל תהיה מר ופרש הזקנה 
כדרך חכמה", והלכנו גם אל מגילת העצמאות לראות אם פרחו האותיות, ומה 
אמרו לפני שישים, לנולדת מחדש לאחר אלפיים שנות גולה כשהלבישו לה בגדי 
לבן ותכלת, וקראו לה שוב 'מולדת'. ובין פתיח לסיום, העלינו פסקה אחת ברשת: 
"מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות, תשקוד על פיתוח 
הארץ לטובת כל תושביה. תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור 
חזונם של נביאי ישראל. תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי 

הבדל דת, גזע ומין. תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות..." 
ובכן, אפשר לפאר את בת השישים ולספר עלילותיה כמעשה נס לתפארת, סיפור 
של חורבן ותקומה, של עבודה ויצירה ועוד שירי שבח והלל לתפארת ישראל. אך 
עם כל החגיגות וזיקוקי די־נור, חובה עלינו לזכור את החולשות והפגמים, את 
העוולות והקלקולים. להתעורר ולמגר את הכיבוש והדיכוי, את הבורות והבערות, 
את הקשר המושחת בין הון לבין שלטון. להיאבק על החינוך ועל שוויון הזכויות 

וכיוצא בזה ועוד ארוכה הדרך. 

וקיומה  ניתנה,  כסף  מגש של  על  ולא  המדינה,  הוקמה  מאז  עברו  שנה  שישים 
- קיומנו וקיום הדורות הבאים - אינו דבר התלוי באיזו הבטחה עתיקה, אלא 
בעבודה ערכית־חינוכית־אנושית מאומצת וקשה. בשנת השישים אפשר לעצור 
ולברך על הקיים, אך יש להתמודד ביושר ובאומץ עם השאלות הדחופות והמבחנים 

העומדים בדרכנו היום. 
תסס  שהחמיץ,  כל  את  ולבער  להשכיל  להתעשת,  ובכוחנו  ביכולתנו  יש  האם 
והרקיב? האם יש די אמונה בנפשנו ובמעשינו לחדש, לחוקק ולכונן מדינה בה  

יהיה עתיד טוב יותר לכל אזרחיה?

ומה מקומם של היוצר והיצירה בכל אלה? לעתים היצירה היא יתד אחרונה, קול 
מחאה, לחישה דוממת, ולעתים היא קרש קפיצה ותנופת הרוח המכוונת. 

קו נטוי ממשיך ומפנה את הקריאה לאנשי חינוך ויצירה להעיר ולעורר. אלה שיש 
בידיהם את המכחול, המצלמה, העט והמילה, להיות אומרי ומורי דרך בשעה של 

קו העורכים
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אובדן עצות וערכים.
פתחנו את קו נטוי 8 במחווה לשני יוצרים מוערכים וחשובים באמנות, בספרות 
ובשירה, אשר לימדו במכללת אורנים: האמן והפסל מיכאל גרוס ז"ל, חתן פרס 
ריבנר  טוביה  והמתרגם  והמשורר   ,)2000( תש"ס  לשנת  ופיסול  לציור  ישראל 
זו  מחווה  באמצעות   .)2008( לשנת תשס"ח  לשירה  ישראל  פרס  חתן  יבדל"א, 
אנשי  החוקרים,  היוצרים,  המורים,  לכל  ומצדיעים  הוקרתנו,  את  מבטאים  אנו 
את  בדרכו,  אחד  כל  והניחו,  שתרמו  אלה  באורנים.  שלימדו  והרוח  התרבות 
היסודות להוראה ההומניסטית, היוצרת. מהם אנו לומדים על כוחו ועמידתו של 
היחיד בסערות הזמן, לומדים את חובתנו לבטא קול שפוי, אנושי ומייחל לעולם 

מתוקן, טוב ויפה יותר.

בשיר 'נאום תשובה לרב חובל איטלקי',  כתב נתן אלתרמן: "עננים על ראשנו, 
הרוח איתן המלאכה נעשתה חי שמיים..." ובהד תשובתנו נכיר תודה על מעשה 
התקומה, הייסוד והבניה, אך נוסיף על כך בלשון מסכת אבות בה פתחנו. אמנם 
להיבטל  חורין  בני  אנו  אין  אך  לגמור,  המלאכה  עלינו  ולא  התחלנו,  אנחנו  לא 

ממנה, שאם לא כך ננהג, יהא גורלנו כנוסעיה של ספינה טרופה.
ונרים כוס של ברכה לחיי המעשה החינוכי, לחיי המנווטים אותו בין שרטונים, 

לחיי היצירה, לחיינו ולחיי בת השישים, שצעירה היא ועדיין בדרך...
 

      
משה יצחקי                                                                                   

עידית לבבי גבאי 
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י ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֵאֶליָה ִנְלַקְחנּו ָיָפה ִמדַּ
ן י. לּו ַאְך ִנתַּ ּה ְמַעט ִמדַּ ינּו בָּ ְוָעׂשִ

ֵאין לֹוַמר לֹוַמר ׁשֶ
ן ִלְחיֹות ִתיָקה לּו ַאְך ִנתַּ ְ ּשׁ בַּ

ֶרַגע ָהֶאָחד ֵאין ִלְחיֹות בָּ ׁשֶ
לּול ּוְצִליל ָהֵאׁש ַהּפֹוְגָעה ל ָהֲאִויר ַהצָּ כָּ

פֹור ַהִנְלָהט. עֹוד ְמַעט כְּ בַּ
ינּו ְפִנים ַעְפַעּפֵ ּה בִּ ם ִצלָּ ֵתר גַּ ְולֹא ִיוָּ

ה ִפלָּ ר ָהֶריָה ָהיּו תְּ ל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֲאׁשֶ ׁשֶ
ּה ַצַעד ָקט ינּו בָּ יָנה ְלָפֵנינּו ְוָעׂשִ ַוֲעָמֶקיָה ַמְנגִּ

ְוִנְמַלְטנּו ְוֶנֱאַחְזנּו
ֲעִריָמה ַעל ֵעיֵנינּו ָעָפר ְוִצּפֹור רּוַח ַהמַּ בָּ

ָנֶפיָה, ְמֻאזֶּ ֶנת ּה כְּ ה בָּ ְמַנסָּ
ְלַהְפִליא

 טוביה ריבנר / ונמלטנו ונאחזנו
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 120x80 ,מיכאל גרוס, הבית והדקל במגדל, 1956, שמן על בד
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ה ַאַחת ִמלָּ
ר ְקִריְסָטל ְוַדם ל ִנְסּגַ ּוַמְעגָּ

ְרּבֶֹלת ִמְתַנְפֶנֶפת      כַּ
ג ָנסֹוג   ל דָּ לֹות ַחְכִליל ׁשֶ ְדגָּ ּוַכּנִ

ל צֹוֵרַח    ׁשֵ ֲהֵרי ָעָנן ָורֹד בָּ
א   ִאמָּ

ַלְדיֹולֹות     ָתגְּ ְרתְּ ֵאיְך ִסדַּ
ֶנֶסת  יתכְּ ִריף ְלַיד בֵּ צְּ ַחַדרהֹוִרים בַּ בְּ

ַפַחד     יָתְיָלִדים, ָהִייִתי ָקם ָלכּוד בְּ ְיָלה, בֵּ ּוַבלַּ
ים ֵמֵעֶבר ְלַחּלֹון          ּנִ ִיְלַלת תַּ

ְך ְמצּוֵקי ִמְדרֹון     ס ַהחֹׁשֶ ְרדֵּ ּפַ
ה ְלאֹור יָּ ִצפִּ ן בְּ ַעְקׁשָ

ִרּקּוד ַעל
א ֶנֱעָלם ּוָבא ירֹות בָּ ַהקִּ

ְפט נֹוַרת ַהנֵּ ִממְּ
ל חֹם ְוַלְחלּוִחית ְקָוה ׁשֶ תִּ

ׁשֹוֶמֶרתַלְיָלה 
אֹוי ָהיּו ֵלילֹות

ֶקט ַרְך ל ׁשֶ ם ְרָגִעים ׁשֶ ָהיּו גַּ
ָרִדים ּוְמַרֵחף ַעל ָהֵעִצים ְוַהוְּ

דֹות לֹות ׂשָ ׁשּורֹות ְמַמלְּ
ְיָלה ַהּזֹוֵרַח לַּ ין בַּ ע ַמְלבִּ ַמטָּ

ה ּפֹוַרַחת ֵקִדיָּ ׁשְ
ים ִביִעים ְיַרְקַרקִּ חֹות ִמגְּ עֹות גָּ ֶאְצבָּ

גְּ ַל ְד י ֹו ל ֹו ת 

דני זק

*
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ה יֵרְך ָעְלָתה ִמלָּ ׁשִ בְּ
ֶקט ְמַזְמֵזם י ׁשֶ ְוׁשּוב ָזַכְרתִּ

ד ִרְקָמה ָעִדין ַעל בַּ
ּוֶבֶטן ְמִביָנה

ָלַדַעת 
ֵריַח ָהֱאֶמת, ִחּיּוְך

ֵרַע תָּ ׂשְ ם ַהמִּ ָרָחב ָרָחב ַהיָּ
ָמעֹות  ְוָגרֹון ּבֹוֵלַע דְּ

ְיָלה ֶהָחׂשּוף ִריקֹות ַהלַּ ׁשְ
ים בַסיָפנּוֵתְך ּפוְֹקִעים ַחיִּ
ר ֲאִני זֹוֵכר... קֵּ ָאדֹם ִמְזדַּ

ל חֶֹרף ָחִריף ּומּוַאר ְכִריַזְנֶטמֹות ֵריַח ׁשֶ
ְזֵעי ֵעִצים ק יֹוֵנק גִּ אֹוְרִכיֵדאֹות ַרַחף ְמַתְקתַּ

ף     ָ ל ֶקֶסם ְמֻכּשׁ ֵבָדה ַמֲחַנק ׁשֶ ְכרּות כְּ ם ָקרּוׁש ׁשִ ִצּפֶֹרן דָּ
גְּ ַל ְד י ֹו ל ֹו ת  

חֹר  חֹור ׁשָ חֹור ׁשְ ׁשְ
סֹוֵער ַהחֶֹמר ִמְתעוֵֹרר

רּוַח       י ָהַעד ָנִעים, ּגֹוְנִחים בָּ נֵּ גַּ
ים            ֻתמִּ ִסים כְּ ְרדֵּ ּפַ

חֹור ַיְרקּות  סּוֵיי ׁשְ כְּ
ֲענּוִגים ַלְיָלה ָהָארּוג תַּ

ֶלף ַהּמּוָאר ֶ יף ַהּשׁ ַמקִּ
ַמִים ס ּבֹוֵער ַעל חֹוף ׁשָ ּפַ

ִביל ֶהָחָלב נֹוֵהר ׁשְ
חֹר סוֵֹער ַהחֶֹמר ִמְתעֹוֵרר חֹר ׁשָ תֹוְך ׁשָ בְּ
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)בהלוויה של אורי(

ֶקס ְוַאֲחֵרי ַהטֶּ
ב ֵעירֹם הּוא ִנצָּ

קּוָפה ּוְפרּוַמת  ֶרת ׁשְ ַאדֶּ בְּ
ְנִגיעֹות ֵמֶאְתמֹול                                                                 

ּה ֶצַבע ּלֹא ָהָיה בָּ ׁשֶ
ַטף אֹותֹו  ם ׁשָ ׁשֶ ַהגֶּ ׁשֶ

ָגִדים ִמן ַהבְּ
ים ָנס ֵלָחן לִּ ְוַהמִּ

ְולֹא ָהָיה ְלָאן ָלנּוס

דני זק                                                                                                                                               

*
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27x13.5 ,אלה קריגר, ללא כותרת, 2008, דיו וצבע שמן על קרטון



קו נטוי / גליון מס' 8 14

51x31 ,אלה קריגר, טריפטיך, 2008, דיו וצבע שמן על קרטון
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27x13.5 ,אלה קריגר, שדה כוכבים, 2008, דיו וצבע שמן על קרטון
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י ַלֲעׂשֹות? כְֹלתִּ ַמה יָּ
רֹועֹוַתי יִתי, ָהָיה ִנְגָרף ִמזְּ ִאּלּו ִהְרּפֵ

חִֹרים, טֹוֵבַע. ְ ִים ַהּשׁ מַּ ִנְסַחף בַּ
ַמת ָהֵאם. ִמיד זֹו ַאׁשְ ֶזה לֹא צֹוֵדק. תָּ

ֲהֵרי ָרִציִתי ְלָהֵגן ָעָליו, ִלְטּבֹל 
ֵמי ַהְסִטיְכס  ינֹוִקי בְּ ֶאת ּגּופֹו ַהתִּ

ִגיַע. י ּפָ ְלתִּ ְהֶיה בִּ יִּ ֵדי ׁשֶ כְּ
ל יֹום ֲעַדִין ּוְבָכל זֹאת, כָּ
ָהר, ֲאִני חֹוֶזֶרת ְלאֹותֹו ַהנָּ

ֵאָלה, ֵאיְך ְ ּשׁ ה ֶאת ַעְצִמי בַּ ְמַעּנָ
ָהִייִתי ְיכֹוָלה ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה

ַאֶחֶרת. אּוַלי ָהָיה ָעַלי ְלַהֲחִזיק אֹותֹו
ָער, ּשֵׂ ר, יֹוֵתר מּוָגן. בַּ ָמקֹום ִנְסתָּ בְּ
ִחי. ֶ י ַהּשׁ ָבתֵּ ִמיד, אֹו בְּ ף תָּ ְתַחלֵּ מִּ ׁשֶ

י ּבֹו, קֹום ֶשֶהֱחַזְקתִּ ַהמָּ
גּופֹו בְּ ִחיָדה ׁשֶ ה ַהיְּ ׁשָ ה ַהַחלָּ ֻקדָּ ַהנְּ

עֹוַתי. ָהְיָתה ְטִביַעת ֶאְצבְּ

מתוך: 'אותו הנהר פעמיים', הליקון, 2007

יעל גלוברמן / אמו של אכילס
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מיקי צדיק, מתוך סדרת 'קרומים', 2007
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ִדין מֹו ֵנס. ַעל ַהסָּ ֶזה ָהָיה כְּ
י ַרְגַלִים, תֵּ י ָיַדִים, ׁשְ תֵּ י ִאם ֵיׁש לֹו ׁשְ ַדְקתִּ בָּ

ֵהן ָזזֹות עֹות, ְוֵאיְך ׁשֶ ר ֶאְצבָּ ֶעׂשֶ
כֹות בְּ ָבר ָחָדׁש ּוִמְסתַּ מֹו דָּ כְּ

חּוץ י. בַּ לִּ ׁשֶ ְלַגְמֵרי בְּ
ה ָלנּו ִעם ֶהָחָלב. ָהאֹור ִחכָּ

ים. ׁשּוט. ָהִיינּו ְמֻגלִּ ַהּכֹל ָהָיה פָּ
ּסֹוף. ָעָקה ָהְיָתה בַּ ַהצְּ

מתוך: 'אותו הנהר פעמיים', הליקון, 2007

יעל גלוברמן / זה היה כמו נס
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ישבתי בקצה הספסל הצופה אל המצוקים והעמקים המדבריים, לא רחוק מהמתחם 
בו התקיים פסטיבל השירה, כמו משאירה מקום למישהו שיבוא לארח לי לחברה. 
הנחתי את התיק הכבד לצדי והתעטפתי בָשל הצמר. השעה הייתה ארבע אחר 
הצהריים, והלילה שלח יותר מרמז אחד לבואו. שמעתי רחשים מאחוריי וראיתי 

אותה.
הנהנתי  ציפיתי.  לה  שלא  ניחשה  כאילו  בזהירות,  והתיישבה  שאלה  "אפשר?" 

בראשי.
"נו, מה עם הבן שלך? התקשר?" שאלתי. העגמומיות שעל פניה העמיקה. 

לא  הוא  וכלום.  אס־אם־אסים,  שולחת  הזמן,  כל  מתקשרת  אני  דבר.  "שום 
עונה". 

"אולי הוא ישן?" הצעתי.  
"מה פתאום? מי ישן בצבא בשעה כזאת? אני יודעת שהם יצאו לפעולה בעזה. 

הוא לא צריך לספר לי. יש קודים בינינו." 
היא החזיקה במכשיר הטלפון כאילו היה בקבוק מים אחרון במסע מדברי.

"תסתכלי על הנוף," אמרתי והצבעתי לעבר שני צבאים שנגחו זה בקרניו של זה, 
"תראי איך הם משחקים."

"הם לא משחקים, הם נלחמים," אמרה. היו לה עיגולים שחורים תחת העיניים 
וכל פניה עטו צל. 

"אולי תנסי לכתוב שיר?" הצעתי. היא חייכה חיוך קטן ומר ושתקה. 
צו הגיוס של בני רבץ בתיקי כחיית טרף. ידעתי שבסופו של דבר אצטרך להראות 

לו אותו. קמתי מהספסל ואמרתי בקול רם מדי: "בואי נלך. נעשה קר." 

נרי אלומה / נוף
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20x15 ,פריד אבו שקרה,  מתוך סדרת 'נופי הארץ', 2008, תצריב קו וחותמות
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20x15 ,פריד אבו שקרה,  מתוך סדרת 'נופי הארץ',, 2008, תצריב קו וחותמות
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ֶלת ָקִצין ְורֹוֵפא, אּו ַחיֶּ בָּ ׁשֶ כְּ
ּבֹוָרה. ָרִציִתי ִלְהיֹות גִּ ֱאֶמת ׁשֶ בֶּ

י ָיֶפה. ֲאָבל לֹא ִהְתַנַהְגתִּ
י נֹוָרא. תִּ ׁשְ יַּ י, ְוִהְתבַּ ְפתִּ ִהְתַעלַּ

ָמעֹות! ִבי ַת'דְּ ֶלת ָאְמָרה ִלי - ַנגְּ ַהַחיֶּ
ִגּבֹור! ֵנְך ָנַפל כְּ י בְּ כִּ

ׁש ָלְך ִלְבּכֹות? ְפִסיִקי, ַמה יֵּ א תַּ ִאמָּ
ָבר לֹא ַיֲעזֹר. ִכי כְּ ַהבֶּ

ה ַרע ְוָאסּור, זֶּ י ׁשֶ ַדְעתִּ יָּ ַלְמרֹות ׁשֶ
י ִלְבּכֹות. ֶבר ִהְתַחְלתִּ ְלַיד ַהקֶּ
ּבּור, י ְלָכל ִנְבֲחֵרי ַהצִּ ִהְפַרְעתִּ

בֹוד. ֵחי ַהכָּ מַֹע ֶאת ַמטְּ ִלׁשְ

ֵמַעל ִקְבְרָך ֲאִני עֹוֶמֶדת,
ה ְלַהְפִסיק ִלְרעֹד. ְמַנסָּ

ת ְסִליָחה מֹוֶלֶדת, ׁשֶ ֲאִני ְמַבקֶּ
ְכָיִנית ַעד ְמאֹוד. י ָהִייִתי בַּ ּכִ

ֵלם, ְלחּו ֶצֶות ׁשָ ֶלִביְזָיה ׁשָ ֵמַהטֶּ
ה ָהִייָת ֶנֱהָדר! מָּ מַֹע כַּ ִלׁשְ

יד ָלֶהם - י ְלַהגִּ ִהְצַלְחתִּ ֶ ל ַמה ּשׁ כָּ
הּו. ַהּכֹל ִנְגַמר. זֶּ ׁשֶ

ֵעיַני, ָמעֹות בְּ ד ָעלּו דְּ ִמיָּ
ר. ב ֵהֵחל ְמַפְרפֵּ ְוַהלֵּ

דֹוָלה ָעַלי, ַהּמֹוֶלֶדת ַהּזֹאת גְּ
ִרים אֹו יוֵֹתר. ֵני ִמְספָּ ׁשְ בִּ

ָטן, י ַהקָּ י ַיְלדִּ יט בִּ ה ַמבִּ ַאתָּ
ֵמָחה. ָהִייִתי ְצִריָכה ִלְהיֹות ׂשְ
ָמעֹות ֵמַעְצָמן, ַאְך זֹוְלגֹות ַהדְּ

ְך ְסִליָחה. ת ִממֵּ ׁשֶ מֹוֶלֶדת, ֲאִני ְמַבקֶּ

רועי רשקס / סליחה מולדת, מאימא

מתוך מחזה שבכתיבה
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בדרך מבית החולים הביתה, אני קופצת לבקר את אבא.  הוא יושב  מול המחשב, 
מלבד  דבר  על  אתו  לדבר  אפשר  אי  חודשיים  כבר  אפו.  על  שמוטים  משקפיו 
חבריו  כל  לצנחנים.  לגיוסו  שנה  לציון חמישים  מארגן  הגדולה שהוא  המסיבה 
שלא מתו במלחמות או במחלות, יבואו. הוא בטוח בכך. אתמול מצא במגירותיו 
יושב  וקרא באוזניי כמה מהם. עכשיו הוא  מכתבים ששלח להוריו מהטירונות 
ביד,  קפה  כוס  עם  העבודה  חדר  בפתח  עומדת  אני  למחשב.  אותם  ומקליד 
ידו מלפני חמישים שנה. מתי  וחצי בכתב  יותר ממטר  מביטה ממרחק של לא 
בפעם האחרונה קראתי מכתב ששלח לי בכתב הזה שלו, עם האלף החדה והתו 

המוארכת? ב־73? לא, יותר מאוחר. אולי כשנסע לבוסטון, ללימודים. 
אני חוככת בדעתי אם לספר לו שכנראה גם ההיריון הזה נכשל. כאילו קרא את 
מחשבותיי הוא שואל פתאום ועיניו תקועות במחשב: "מה עשית בבית חולים? 
בדיקה שגרתית?" אני שותקת. הוא מפסיק להקליד ומפנה את ראשו אלי, ממתין 

לתשובתי שהתעכבה. 
"כן", אני עונה, "בדיקה שגרתית." 

"בואי תראי את ההזמנה למסיבה. זה הג'ינג'י עיצב."
אני מתקרבת. בזמן שאנחנו ממתינים לחלון שייפתח, אבא שואל אם אני רוצה 
אני  במיוחד.  משובח  סורי  מזן  וזיתים  הבוקר,  שהכין  גרגרים  עם  טרי  חומוס 

אומרת שכן. 
"טוב, אז רק תעיפי מבט ואחר כך אני אכין לך."

אנחנו הולכים למטבח שהשיש שלו ריק ונקי, ובכיור ערמה של כלים. אני יושבת 
ואבא מוציא דברים מהמקרר, מחמם פיתה ומגיש לשולחן צלחת עם חומוס ושמן 

זית, צלוחית עם זיתים, צלוחית לחרצנים, חצילים שהחמיץ וכוס לימונענע. 
רוק ממלא את פי. אני טועמת מהחצילים והזיתים ומחכה לפיתה. כשאבא מוציא 
אותה חמה וריחנית מהטוסטר־אובן, אני מתחילה לטרוף. יש לי הרגשה שלעולם 

לא אשבע. 
אבא מתבונן בי רגע בהנאה ואחר כך אומר: "סליחה, אני חייב להספיק עוד כמה 

דברים," וחוזר למחשב.

נרי אלומה / בדיקה שגרתית
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ן," ר ְקָצת בֵּ ַדבֵּ נְּ ַמן ָרִציִתי ׁשֶ "ִמזְּ
ן! ָבר ִמְתַעְצבֵּ י, ַוֲאִני כְּ לִּ א ׁשֶ ֶזה ַאבָּ
ְמַעט צֹוֵעק. ֶעֶרב! ֲאִני כִּ י בָּ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ

ֵרק! ב ְלִהְתפָּ אּב! ֲאִני ַחיָּ ן ָלֵצאת ַלפָּ תֵּ
ָבִרים, יַחת גְּ ֵאר ְלעֹוד ׂשִ ָ לֹא רֹוֶצה ְלִהּשׁ

רּוִתים! ֵ ּשׁ תּוָיה בַּ ה ׁשְ ִעין ַיְלדָּ ן ִלי ְלַהׁשְ תֵּ
ה ְלִהְתלֹוֵצץ, א ׁשּוב ְמַנסֶּ ַאבָּ

ר,  י ַעל ֶקׁשֶ ׁשֹוֵמר ִאתִּ
יַע ַהּיֹוֵעץ, ִהצִּ מֹו ׁשֶ כְּ
ׁש,  הּוא חֹוׁשֵ אֹוֵמר ׁשֶ
יַע ַהּיֹוֵעץ, ִהצִּ מֹו ׁשֶ כְּ

ֲאִני ָעלּול ְלִהְתּפֹוֵצץ, ׁשֶ
יַע ַהּיֹוֵעץ, ִהצִּ מֹו ׁשֶ כְּ

ם, ְלַיד ָהִעיר סּוֶאץ, ב ׁשָ ם הּוא ָיׁשַ ֲהֵרי גַּ
ם יֹוֵעץ, ַער לֹא ָהָיה לֹו ׁשָ ה ַהצַּ ּוְלַמְרבֵּ

ֲחמֹוִרים, יף הּוא ָיָרה בַּ ִביל ַהכֵּ ׁשְ י ְסָתם בִּ כִּ
ָגִרים, ר, אֹוְכִלים ֶאת ַהפְּ ְלֵבי ַהבָּ ל ּבֶֹקר ֶאת כַּ ְוָרָאה כָּ

ן ַמְסטּול ְלָאב ָעֵמל, ין בֵּ יָחה קֹוַלַחת בֵּ ְוַהּשִׂ
ָרֵאל, ֶאֶרץ ִיׂשְ אן בְּ ַיַחד כָּ קּוִעים בְּ ִמְקֶרה תְּ בְּ ֵני ּדֹורֹות ׁשֶ ׁשְ

ָבא, צָּ ם בַּ ְוהּוא ׁשֹוֵאל אֹוִתי ַמה ּקֹוֶרה ׁשָ
ים ַת'ֲעבֹוָדה, ֵסֶדר, עֹוׂשִ ַוֲאִני עֹוֶנה - בְּ

ָרִטים, ה ְלעֹוד פְּ ְוהּוא ׁשֹוֵתק, ְמַחכֶּ
בּוָרה ַעל ֲחֵבִרים ֵמִתים, ה ִסּפּוֵרי גְּ ה ְלַכמָּ ְמַקוֶּ
ה לֹא רֹוֶצה ָלַדַעת, ֲאָבל ֲאִני אֹוֵמר - ֲעזֹב ַאתָּ

ַעת, גַּ ׁשֻ ָאֶרץ ַהמְּ ָטִחים, בָּ ְ ּשׁ ם בַּ ה ׁשָ ָמה ֲאִני עֹוׂשֶ
מַֹע ּוֶבַטח לֹא ִלְראֹות א לֹא ִלׁשְ ָעִדיף ְלָך ַאבָּ

ְמָטאֹות, סִּ ֲאִני ּתֹוֵפס אֹוָתם בַּ ׁשֶ ְכָנַסִים, כְּ מִּ ִנים בַּ ֵאיְך ְיָלִדים ְמַחְרבְּ
א לֹא ַמְפִסיק, חֹוֵפר חֹוֵפר חֹוֵפר ְוַאבָּ

ר ֵרק ּוְלַספֵּ ב ְלִהְתּפָ ֲאִני ַחיָּ ַהּיֹוֵעץ ָאַמר, ׁשֶ
ָבר לֹא ָיכֹל, ּסֹוף ֲאִני כְּ בַּ ַעד ׁשֶ

ַאְלּכֹוהֹול, בֹוַתי בָּ ֵדי ִלְברַֹח, ִלְטמֹן ַמְחׁשְ ר ַרק כְּ ְמַספֵּ

רועי רשקס / שיחת גברים בין בן מסטול לאב עמל



25גליון מס' 8 / קו נטוי  

ָבר ְלִהְתַקְרֵצץ  ְפִסיקּו כְּ יַּ ַרק ׁשֶ
י ְוַהּיֹוֵעץ, לִּ א ׁשֶ ַאבָּ

ם, ּנֹוׁשֵ טּוַח ׁשֶ ם, לֹא בָּ ב ׁשָ א יֹוׁשֵ ְוַאבָּ
ם, ְך ָאׁשֵ ל כָּ יׁש כָּ ּלֹו ַמְרגִּ ְלּדֹון ׁשֶ ה ַהיַּ ׁשֹוֵמַע ָלמָּ
ילֹות, לֵּ ם בַּ ים ׁשָ ר לֹו ָמה ֲאַנְחנּו עֹוׂשִ ַוֲאִני ְמַספֵּ
ּטֹות, ים ּומֹוִציִאים אֹוָתם ֵמַהמִּ תִּ ְכָנִסים ַלבָּ נִּ ׁשֶ כְּ
בּוַעִים, ׁש ִלְפֵני ׁשְ י ְמֻבקָּ ר ֵאיְך הֹוַרְדתִּ ַוֲאִני ְמַספֵּ

ין ָהֵעיַנִים ּדּור ֶאָחד בֵּ ָאה ֶמֶטר ִעם כַּ ִממֵּ
ם, ל דָּ לּוִלית ׁשֶ תֹוְך ׁשְ ר בְּ מֹו ֻעבָּ ַכב כְּ הּוא ׁשָ

ן ק ְמֻכוָּ ׁשֶ ַוֲאִני ִמְתָקֵרב ֵאָליו ִעם ַהנֶּ
מּור, הוֵֹצאִתי ַמְחָסִנית, הּוא גָּ ָרִאיִתי ׁשֶ

מֹאָלִנית! יָצה ַהּשְׂ ֲעָרה ַעל ַהבֵּ ה לֹא ֵהִזיז ִלי ׂשַ זֶּ ּוֶבֱאלִֹהים ׁשֶ
ק, ִאּלּו ְמֻנתָּ ם כְּ י ׁשָ תִּ ׁשְ ִהְרגַּ

י ׁשּום ַמֲחָנק, תִּ ׁשְ ן ָאָדם, ְולֹא ִהְרגַּ י בֶּ ָהַרְגתִּ
י ְמבּוָכה, תִּ ׁשְ י ִאיׁש ְולֹא ִהְרגַּ ָהַרְגתִּ

ָחה, פָּ ַטח ֵיׁש לֹו ִמׁשְ בֶּ ְולֹא ֵהִזיז ִלי ׁשֶ
ְקַלַחת, ַחת ַלמִּ ִסיס ִמתַּ בָּ ּבֶֹקר בַּ ַרק בַּ

ַחד,  י ִמפַּ י ֶמה ָהָיה, ּוַמתִּ ְבתִּ ְתאֹום ָחׁשַ פִּ
יְך ִלְחיֹות. י ֵאיְך ֲאִני ַמְמׁשִ ְבתִּ ְתאֹום ָחׁשַ פִּ
י ִלְהיֹות? י - ֱאלִֹהים, ְלַמה ָהַפְכתִּ ְבתִּ ָחׁשַ

ּפּוִרים, ר ׁשּוב ַעל ִמְלֶחֶמת יֹום ַהכִּ א ִספֵּ ְוָאז ַאבָּ
ִרים, ן ֶעׂשְ מֹוִני בֶּ ֲערּו ְוהּוא ָהָיה כָּ ְנִקים בָּ ֵאיְך ַהטַּ

ְראֹות, ְוַעד ַהּיֹום הּוא חֹוֵלם ֶאת ַהמַּ
ָראֹות, ְרׁשְ י ׁשַ תֵּ ים ִעם ׁשְ הּוא עֹוֵבר ַעל ֲאָנׁשִ ׁשֶ כְּ

ן, ִלי ְלַכוֵּ הּוא יֹוֶרה בְּ ׁשֶ ָוָעה כְּ ל ַהזְּ ּוְבתֹוְך כָּ
ן, ׁשּוט ֵמת ְלַחְרבֵּ הּוא פָּ יׁש ׁשֶ ְתאֹום הּוא ַמְרגִּ פִּ

ּמּוִרים ֵריקֹות, ל ׁשִ נּו ְלֻקְפְסאֹות ׁשֶ ְרסּו ָירּו ְוִחְרבְּ ָאז ֵהם דָּ
ם ְולֹא ָיכְֹלנּו ְלַהְפִסיק ִלְבּכֹות. ֵנינּו ָעַמְדנּו ׁשָ ּוׁשְ

בּור ּוֵבן ָמחּוק, ָאב ׁשָ
ִדּיּוק. ל אֹותֹו ֲחלֹום בְּ נֹות ׁשֶ ֵנינּו ָקְרבָּ ׁשְ

ְתאֹום ָהִייִתי הּוא, ְוהּוא ָהָיה ֲאִני, פִּ
ּבֹוִני.  אּב, ָהַאְלּכֹוהֹול ַעל ֶחׁשְ א, ּבֹוא ֵנֵלְך ַלפָּ י - ַאבָּ ָאז ָאַמְרתִּ

מתוך מחזה שבכתיבה
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ְלֵסל  ְסתַּ קֹול ֲאבֹוַתי ַהמִּ
י ים ִמפִּ ּפֹוֵרם ִמלִּ

ַמְבִקיַע ּבתֹוִכי
אֹור

ר ְלַאְלֵפי ְרִסיִסים  בָּ ׁשְ ַהנִּ
י  תִּ "קּוִמי בִּ
קּוִמי ִרְקִדי"

ִיְך  ַחיַּ
ּומֹוֵתְך

תלמה נבו / קול אבותי
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נזכרת  כשאני  בשוליה.  לבנים  תחרה  סרטי  מעוטרת  תכולה  שמלה  לה  הייתה 
פיקולו,  כחליל  רב,  בגובה  צבעה השמימי, תכלת מחללת  בעיניי  בוהק  מיד  בה 
וסבתא  נסענו לבקר את סבא  נעימה בה  כעומק השמים באותה שבת חורפית 
גגות עליהם צמחו  בפתח־תקווה, ואני הבטתי בשמים שצומצמו לסרט צר בין 
חורשות של דודי־שמש וכל־כך השתוקקתי לנסוע ליער בן־שמן לקטוף פטריות 
במקום לשבת בסלון של סבתא ולהשתעמם אבל אמי לא הסכימה, בגלל הבוץ.  
מתחת לאמרה הגלית הציצה תחתונית מלמלה מסתלסלת ומסתעפת, שהרימה 
את השמלה מעט מעל לברכיים העגלגלות והנוקשות שלקח לי זמן־מה ומאמץ 
מסוים לגרום להן להתכופף. השרוולים התפוחים נאספו בכיווץ עדין שלא הטביע 
את חותמו בזרועות הלבנות. כיס קטן רקום זהב התנוסס על חזה. תכלת השמלה 
הדהדה במבט התכול הפורצלני של הבובה שעמדה מולי, ממש בגובה שלי. מעודי 
לא ראיתי בובה כה גדולה וכה יפה. זמן רב הבטנו זו בעיני זו עד שאזרתי עוז 
משחשבתי  כבדה  שהיא  משהבנתי  חרדתי  את  זוכרת  אני  בזרועותיי.  ולקחתיה 
כדי  תוך  היקרה  הבובה  את  וכמעט שהפלתי  שיווי המשקל  את  איבדתי  ולרגע 

ריקוד. 
דודה לואיזה חשה לעזרתי. היא הייתה דודתה של אמי, אבל מכיוון שכולם סביבי 
קראו לה "דודה לו-ווי-זה" קראתי לה גם אני כך. היא תפסה את הבובה ואותי 

באמצע הסחרור והעמידה את שתינו בחזרה על הרגליים.
מַאְמִריָקה". מילת הקסם הזאת,  "הבן שלי הביא  נכון?" קרנה אלי,  יפה,  "בובה 
"ַאְמִריָקה", התנגנה על לשונה כגעגועים לגן־העדן האבוד, כהתפעמות מכוחה של 
אמריקה לייצר מוצרי מותרות כה יפים וכה יקרים שאי אפשר היה להעלות על 
הדעת קיומם בטרם הגירתו של הבן לשם. דודה לואיזה הייתה כנראה במצב רוח 
נדיב במיוחד באותו יום, מפני שלאחר שראתה את התפעמותי מהבובה, שאלה 

אותי: "היא יפה בעינייך?"
"כן", עניתי, כמתוך חלום, "במיוחד השמלה שלה, מעולם לא ראיתי שמלה יפה 
יותר, יפה כמו שמלה של נסיכה". עד היום אינני בטוחה אם חמדה לה לצון עמי 
או באמת רצתה לשמחני כשאמרה לאחר רגע: "בואי, תמדדי את השמלה. את 

בדיוק בגודל של הבובה!"
הייתי נבוכה ומופתעת, לא האמנתי שהיא מתכוונת לכך ברצינות עד שלא ראיתי 
אותה מפשיטה את הבובה ומושיטה לי את מחלצותיה. העפתי מבט חושש באמי 
לשאול אם דבר כזה אפשרי בכלל והיא חייכה אלי בעידוד, כלא מבינה את מהות 

תמרה אור סלילת / השמלה התכולה
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המטמורפוזה שעומדת להתרחש ממש מול עיניה. פשטתי את המכנסיים הקצרים 
וחולצת הטריקו שלבשתי והשחלתי רגליי בזהירות לתוך עיגול התכלת והמלמלה 
שנפרש לעברי. דודה לואיזה עזרה לי להרים את השמלה ולהשחיל את זרועותיי 
בשרוולים שכיווצו שפתיהם בשריקת התפעלות, ורכסה את הקרסים בגב השמלה 
ָלה,  אחד אחד, כעומדת עלי לשרתני. לבסוף סובבה אותי אליה ובקריאות "ֶקה בֶּ
שהקליקו  הדודות  להקת  בפני  אותי  הציגה  יפה!"(  כמה  יפה!  )"כמה  ָלה"  בֶּ ֶקה 
בלשונן על חיכן ברוב חיבה והודו לי על הופעתי היפה. דרשתי מדודה לואיזה 
היא  לשמלה.  הראויה  בתסרוקת  אותם  ותעצב  הבהירים  תלתליי  את  שתסרק 
ובוהק שאספה את שערי  מיהרה להביא לי קשת שיער מפלסטיק חלק, שחור 

באלגנטיות, כראוי למעמדי החדש. 
לאורך  מלכותית  צעידה  בתרגול  ביליתי  לואיזה  דודה  אצל  הזמן  שארית  את 
המרפסת המשקיפה לרחוב השקט, לרחוב עצמו לא העזתי לצאת. לבסוף קמה 
אמי ללכת ואמרה לי להוריד את השמלה ולהחזירה לבובה של הדודה לואיזה. 
וניסיתי להכין את עצמי  למרות שידעתי כי רגע התהילה המתוק סופו לחלוף, 
נפשית לפרידה מן החלום, כשהגיע הרגע המכריע גיליתי שברכיי התאבנו. פשוט 
לא הצלחתי לזוז. אמי חזרה על דבריה מספר פעמים ומכיוון שלא הגבתי הרימה 
קולה בכעס. הבטתי בה בחרדה. האם לא חשה במצוקתי? באמת ובתמים רציתי 
לעשות כדבריה ולפשוט את השמלה המפוארת אך גופי לא נשמע לי. האם הייתה 
זו אשמתי? האם הייתי שוב הילדה הרעה? דודה לואיזה חשה שוב לעזרתי וצקצקה 

בשפתיה לאמי. 
"נו, נו, תשאירי לילדה את השמלה, את רואה כמה היא אוהבת אותה."

שלו  המתנה  זו  שלך?  הבן  יגיד  "מה  אמי,  מחתה  שלך,"  היפה  הבובה  "אבל 
מאמריקה." 

"נו, נו, זה בסדר. הבובה יכולה לחיות גם בלי השמלה, אבל הילדה שלך לא."
התערבותה של דודה לואיזה לטובתי נסכה בי אומץ לומר בקול רפה שאני מוכנה 
לתת לבובה את הבגדים שלי, כדי שלא תישאר ערומה ומבוישת. הלבשתי לה 
עכשיו  ונדהמתי:  המפוספסת  הטריקו  וחולצת  הקצרים  המכנסיים  את  בזריזות 
היא נראית ממש כמוני! גם אמי ודודה לואיזה חשו בדמיון והן געו בצחוק גדול. 
"נו, טוב, אם את כל כך רוצה, תישארי כבר עם השמלה היפה," שחה אמי במצב 

רוח טוב יותר. 
לחרדתי, התאבנתי שוב. עכשיו, משהתגשם חלומי היה לי קשה להחליט: האם 
אני משאירה בסלון של דודה לואיזה את הילדה שאיש אינו שם לבו אליה, ילדה  
פשוטה, לא יפה, שחגה במעגל החיצוני של ה"מקובלות" הסובבות את מלכות 
לה  קוראת  ילדה שאימא  בסטנגה;  ועומדת בשער  עצים  על  הכיתה, שמטפסת 
'יותר גרועה מהבנים' בשעה שהיא מורחת את השריטות על ברכיה ביוד כתום 

שורף? 
חיי החדשים נרעדו על מסך החלום שנפרש מול עיניי. יופיי המסנוור ועדינותי 
המלכותית מכים בתדהמה את ילדי הכיתה. הם מביטים בי ביראת כבוד ומחכים 
ידי על כתפו,  אני ממליכה מי מהם בעצם המגע העדין של  ברצוני  פי.  למוצא 
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וברצוני אני משפילה אותו לעפר בסובבי אליו את גבי. במסיבות ליל שבת כל 
הבנים חפצים לרקוד אתי ואני נאלצת להכין רשימה של ריקודים לפי התור. בשולי 
הקהל מתחוללת מהומה כששני בנים מתחילים לריב מי יזכה בריקוד סלואו אתי. 
שני האחים הגדולים שלי כופפים את ברכיהם בהכנעה כדי שאטפס על גבם ל'שק 
קמח' ואינם מעזים לסרב לי כשאני מבקשת להתלוות אליהם לפעולות ב'נוער 
העובד'. הם מזדרזים להוריד בשבילי דברים מהמדף העליון ולהכין לי שוקו חם 
באמצע הלילה. אמי מציגה אותי בגאווה לפני אורחים מבוגרים, מבקשת ממני 
האורחים  של  ההתפעלות  קריאות  למשמע  מנחת  ומתמוגגת  פירואט  להדגים 
חור חדש  עם  הביתה  מגיעה  פעם שאני  בכל  יותר  נאנחת  לא  היא  המכובדים. 
במכנסיים או שריטה מדממת. כשאבי חוזר מהעבודה אחר הצהריים הוא פורש 
את זרועותיו לקראתי, הראשונה מכולם, מחבק אותי בחום, וקורא לי 'הנסיכה 

שלי'. 
אם רק אצא מן הדלת לבושה בשמלה התכולה, חיי ישתנו לנצח. לא אהיה עוד 
דודה  של  הבובה  מוכר.  ולא  מפחיד  חדש,  יהיה  הכל  עכשיו.  עד  שהייתי  כפי 
לואיזה תהפוך לילדה אחרת, אבל המכנסיים הקצרים לא יועילו לברכי הפלסטיק 
הנוקשות אם תרצינה פתאום לטפס על עץ הפיקוס עם הענף הנמוך שממש מזמין 
בכדורי הבוץ  היטב  לאחוז  לא תוכלנה  הלבנות,  והידיים העדינות,  עליו,  לטפס 
הנאפים בחול החם לשמש תחמושת בקרב עם הילדים מהבית בפינה. האם נוכל 
אי פעם להתחלף בחזרה? תהיתי. לפתע עלה בדעתי שאם הבובה של דודה לואיזה 
תישאר עם בגדיי הישנים יום אחר יום, וכל הימים שיבואו אחרי כן, אני אלבש 
את השמלה התכולה שלה בכל יום לבית הספר. אצטרך להשתדל מאד כדי לשמר 
את תדמית הנסיכה העדינה, שאינה מתלכלכת, אינה מתאמצת, שלא מתגוללת על 
השטיח במלחמת דגדוגים עם האח הקטן שלה. זו שמעודדת את נבחרת הכיתה 
הבנים  אל  להתחנן  דעתה  על  ואינה מעלה  מנומסות  כפיים  בכדורגל במחיאות 
שיתנו גם לה לשחק קצת; מסתפקת בלתת הוראות לשאר הילדים איך לבנות את 
הסוכה ואינה עולה לרכב על הקורה המרכזית ברגליים פשוקות כדי לדפוק מסמרי 
בניין גדולים בקרשים שסחבנו מאתר הבנייה; איננה קופצת בחדווה לגב המים 
הצונן בטיול השנתי למדבר יהודה; לא רודפת אחרי הכלב של אהובה כדי לחלץ 
מפיו את כדור הטניס לשבע אבנים; מבקשת את תפקיד בת־פרעה בהצגה של בית 
הספר ולא את תפקיד הכבשה של משה; אוכלת בנימוס עם סכין ומזלג, שומרת 
על פה סגור בזמן הלעיסה ומרפקים מתחת לשולחן ובסוף הארוחה פורשת את 
המפית וטופחת על שפתיה בנגיעות קלות, וכשמבוגרים מעצבנים שואלים אותה 
'מה  עונה  לא  היא  גדולה'  להיות כשתהיי  רוצה  'מה את  כמו  שאלות טיפשיות 
שרציתי להיות כשהייתי קטנה' אלא אומרת בהשפלת עיניים ובחיוך נבוך 'מורה', 

או 'דיילת'... 
לי  "תעזרי  לה:  ולחשתי  בשמלתה  בביישנות  משכתי  לואיזה,  לדודה  התקרבתי 

להוריד את השמלה." 
"את רוצה להוריד אותה עכשיו?" שאלה בתמיהה.

"כן", אמרתי בקול בוטח, "זה מה שאני רוצה."
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120x87x48 ,למעלה: רוני רימון, תכשיט תודעה מרחפת, 2007, כפתורים וחוטים מחומרים שונים
 300x160x4 ,טכניקה מעורבת ,DNA, 2007 ,למטה: רוני רימון
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ה, ֶבׁש ָהֳאִניָּ ְרדּו ִמכֶּ יָּ ָעה ׁשֶ ׁשָ בְּ
ִנים, נָּ ַתְצלּוִמים ְמׁשֻ ִדים בְּ ְמֻציָּ

בּורֹות ְ ים ַהּשׁ לִּ ּלּו הֹוַרי ֶאת ֵאיַמת ַהמִּ גִּ
ל־ְיכֹוִלים. ה־כָּ ִקיִדי־ֲעִליָּ ל פְּ ְוֶאת ָעְצָמָתם ׁשֶ

ה לֹוְמִדים ַמֵהר: ּמֹוֶלֶדת ַהֲחָדׁשָ בַּ
ְרָטן פֹון ְלחּוג ַהסַּ ִמצָּ

דֹות ְנָהרֹות ִסים ְטרּוְניֹות ַעל גְּ ֵאין ְמַכבְּ
ִים א ַעל ַהמַּ ְוֶקֶצף ֵאינֹו ִנּשָׂ

ַחְדֵרי ֲחָדִרים. א ִמְתּפֹוֵגג בְּ ֶאלָּ

ָרִצים: ִית ֶהָחָדׁש רּוַח פְּ בַּ בַּ
ק דֹות ִהְתַאבֵּ ּשָׂ הּוא ָהַלְך בַּ

ָפִרים  ף ַהסְּ ַעל ַמדַּ
ִריַח צְּ ִעם ֲחׂשּוִפים בַּ

יֵניֶהם; ְוַקסּוטֹו ׁשֹוֵפט בֵּ
ת,  בָּ ַעְרֵבי ׁשַ בְּ

ְרִסי,  ִטיַח ַהּפָ ָ ַעל ַהּשׁ
גּו ְלאֹור ֵנרֹות ִהְתַמזְּ
ֶז'ה ִקיֶטה מֹון ֵּפִאי

א; ִרים ָלְך מֹוֶלֶדת ְוִאמָּ ַוֲאַנְחנּו ׁשָ
ל ֶרט ָהַעְרִבי ָהָיה ְמֻקבָּ סֶּ בַּ

ִלְבּכֹות.

מירה טנצר / כור היתוך
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יעל בן-צבי / סילביה

"התחלתי לדבר כמו יהודיה                              
יכולתי בהחלט להיות יהודיה."

)מתוך 'אבא'לה' מאת סילביה פלאת'(                                                                                     

ָאִביְך, ַאתְּ ֲהֵרי יֹוַדַעת, ִסיְלִבַיה, ׁשֶ
ָאֶמִריָקה,  ְרָמִני בְּ ס גֶּ ַקְלגַּ

ָרַצח ֶאת ֲאִבי, 
ָרֵאל. ֶאֶרץ ִיׂשְ ָחלּוץ בְּ

ה  ְרִאי ַעְצֵמְך ְיהּוִדיָּ ְוא תִּ ָ ַלּשׁ
ה  ָעָפר ְיהּוִדיָּ
ה  ָאָבק ְיהּוִדיָּ
ן ְוַגם ֲאִני, ָעׁשָ

ה, ֵנִסיָּ תֹוְך ַהכְּ ְוא, בְּ ָ ַלּשׁ
ל  ָניו ׁשֶ ה פָּ ֲאַחלֶּ

נּוֵאל.                                           נֹו ִעמָּ בְּ

ת ַאתְּ ַמתְּ
ָמֶות נֹוְצִרי 

ָקָצר
ֵדר, ִמחּוץ ַלגָּ

ֵדר תֹוְך ַהגָּ ֵדר בְּ תֹוְך ַהגָּ ְך ֵמָתה ּוֵמָתה בְּ ַוֲאִני ִאתָּ
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ַאְיל אֹו הֹו, ַאְיל אֹו הֹו,
ֶגד ָרִאיִתי! ֲהֵרי ִמנֶּ

ֵאי הּוא לֹא?
ים, לִּ ָחִפים ָצְנחּו ֵמַעל ַהגַּ ׁשְ

ים ֶהֱאדּו  י ֶסַלע ְקַטנִּ ִאיֵּ
ים, ֻרקִּ ְכֵבדּות ֲעֵציֶהם ַהיְּ בִּ

תֹוכֹו, ים ֲאֵחִרים ֶנֶעְלמּו בְּ ֲאָנׁשִ
ם, ֵאי לֹא ּפֹה, ֵאי לֹא ׁשָ
י, ֶגד ָנַגְעתִּ ַוֲאִני, ַרק ִמנֶּ

ַאְיל אֹו הֹו.  ֶגד, בְּ ַרק ִמנֶּ

*

ְלַאְיל אֹו הֹו
י. ְעתִּ ֵמעֹוָלם לֹא ִהגַּ

מֹוג ְלֶעְברֹו. נָּ ֲעָרֶפל ׁשֶ ָאְבדּו ִעְקבֹוַתי בָּ
י, ְעתִּ ְלַאְיל אֹו הֹו ֵמעֹוָלם לֹא ִהגַּ ה טֹוב ׁשֶ מָּ כַּ

ם  ל ִעְקבֹוַתי ׁשָ י ֶאת כָּ ַאְרתִּ ְך ִהׁשְ כָּ
יָערֹות ָהִאי ּוְבחֹופֹו. בִּ

*

ַאְיל אֹו הֹו,
ִאי לֹא הּוא ְולֹא ֶנֶפׁש ָאָדם.

ֵעִצים ַוֲאָדָמה ְואֹוְקָינֹוס,
ּנּו ֵאין ְלָאן. ּוָמקֹום ִממֶּ

ם  קֹום ׁשָ ִבים ִממָּ ֵאי־ְלָאן ׁשָ
ָחִפים צֹוְנִחים ַעל ְסָלִעים ׁשְ

צֹוְרִחים ָמָרה

יעל בן-צבי / ַאיְל אֹו הֹו*
למורן ריבנר, שאבדו, אבדו עקבותיו.  

*איל  או הו הוא אי קטן בארקדיה, השמורה הלאומית במדינת מיין, ארה'ב.
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ה ַמְפִליָגה  ּוְסִפיַנת ּדַֹאר ְקַטנָּ
ים, ֵאין ָמַתי, ְלִעתִּ

ִלים ַסְקָרִנים ּוָבּה ְמֵתי ְמַעט ְמַטיְּ

 *

ָעׂשּו ַאֲהָבה ים ׁשֶ ָרִאיִתי ֲאָנׁשִ
ַאְיל אֹו הֹו. בְּ

ה ְסִפיַנת ּדַֹאר ְקַטנָּ בִּ
י, ָרִאיִתי אֹוָתם ַמְפִליִגים ְלִצדִּ

ֵאִרית ַאֲהָבָתם ֵמָהִאי. ים ׁשְ ְמַאדִּ
ִריֵדי ֵליֵליֶהם ְלָיִדי ֶהֱהִבילּו ׂשְ
ֵליל־לֹא־הּוא, ֵליל־לֹא־ִהיא,

ֶגד ָרִאיִתי ֶאת ַאְיל אֹו הֹו ַרק ִמנֶּ ַוֲאִני, ׁשֶ
י, ה לֹא ָבאּו בִּ מָּ ְוׁשָ

י ֶאת ֵאֵדי ַאֲהָבָתם ְלתֹוִכי  ְמתִּ ָנׁשַ
ּוָבִכיִתי.

 *

נּו ַהּיֹום, מֹוָרן. ׁשְ ֲהֵרי ִנְפגַּ
ְבנּו ֶזה ְלָיד זֹו ֲהֵרי ָיׁשַ

נּו ַלחֹוף ְמַאְיל אֹו הֹו. ַדְרכֵּ בְּ
י. ִצדִּ לְּ י ְנָערֹות ׁשֶ תֵּ ָהֵרי ָאַהְבתָּ ׁשְ

ֵאִרית ַאֲהָבְתָך ֵמָהִאי, ָהֵרי ִמְסַמְסתָּ ׁשְ
ַאְיל אֹו הֹו,

ם לֹא ָאְבדּו, לֹא ָאְבדּו ִעְקבֹוֶתיָך. ׁשָ
י ֶאת ֵאֵדי ַאֲהָבְתָך ְלתֹוִכי. ְמתִּ ֲהֵרי ָנׁשַ

ִכיִתי. ֲהֵרי בָּ
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ה ִליָּ ַאְנגְּ ַחי לֹו בְּ י תֹוַמאס תֹוְמִקיְנס, ׁשֶ ֵאין זֹאת, כִּ
ִפיָרה ֵרה ַאֲחֵרי ַהסְּ ַבע־ֶעׂשְ ֵמָאה ַהׁשְ בַּ

ִוד  ֶלְך דָּ ָיַדע ֶאת ַהמֶּ
רֹו. מֹו ֶאת ַעְצמֹו ּוְבׂשָ כְּ

ִאם לֹא ֵכן, ׁשֶ
ֵאיְך הּוא ָיכֹל, תֹוַמאס תֹוְמִקיְנס,

ֲחַצר ַמְלֵכי ְטיּודֹור ה, בַּ ִליָּ ַאְנגְּ ַחי לֹו בְּ ׁשֶ
ִפיָרה ֵרה ַאֲחֵרי ַהסְּ ַבע־ֶעׂשְ ֵמָאה ַהׁשְ בַּ

ְך? יר כָּ ָלׁשִ
ֵאיְך הּוא ָיכֹל 

ְך  כָּ
ִוד? יר ֶאת דָּ ָלׁשִ

ִוד? ְוִכי ַמה הּוא ָאַמר דָּ
ַסְך ַהּכֹל ָאַמר ַמה הּוא בְּ

ים י ִמלִּ תֵּ ַרק ׁשְ
ִני לֹום בְּ ַאְבׁשָ

יעל בן-צבי / איך הוא יכול
When David heard that Absalom was slain  :על השיר

 by Thomas Tomkins 1572-1656  
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כשהנונה סולטנה כועסת על בעלה סלומון, היא קוראת לו בשם המשפחה: אדון 
סברייגו. אבל עכשיו אסור לה יותר לכעוס עליו בגלל שהוא משתעל חזק. עדיין 
אין לו הפרשה של דם. דוקטור ראוף אומר שכנראה גם זה יגיע בקרוב. בינתיים 
חייב  שלו  מהחדר  שיוצא  מי  שלו.  רק  מיוחדים שהם  בכלים  אוכל  לו  מגישים 
להכניס את הידיים לקערה של ליזול שזה חומר מסריח שהורג את המיקרובים. 
חולים  לבית  אותו  לשלוח  שחייבים  לסולטנה  אומרת  אימא  את  שמעה  סופי 
בחילוואן, ששם יש הרבה חולים כמוהו ויודעים לטפל בהם. היא אמרה את זה 
מיד אחרי שהיא ראתה אותה מאיימת על מואיז עם הבסטון1 של סלומון. סופי 
ילדה נבונה. היא יודעת שאסור לגעת בדברים של נונו, כי המחלה נורא מידבקת. 
אבל כשהנונו נכנס לשירותים והשאיר את הבסטון שלו בפתח, היא לא חשבה על 
כל זה. רק חשבה על זה שמואיז עצבן אותה. היא אפילו לא זוכרת על מה. אימא 
תפסה את סופי חזק מאד בזרוע, צעקה לה לעזוב את הבסטון מהיד שלה ומשכה 
אותה בכוח למקלחת. לאימא פורטונה יש המון כוח בידיים. כשסופי תהיה גדולה, 
לה: לחשה  היא  סולטנה  ליד  עברה  כשאימא  באצבעות.  כזה  כוח  יהיה  לה  גם 

Mos va tomar a todos con el.2 דחפה את הידיים של סופי עמוק בתוך הכיור, 
שתרחץ אותן כמה פעמים עם קובייה ענקית של סבון כביסה. אחר כך עשתה לה 
שטיפות עם הליזול המסריח. גם הידיים של אימא נרטבו בליזול. לא איכפת לה 
שיתקלף לשתיהן העור של הידיים, העיקר שלא יקבלו את המחלה הזאת. תוך כדי 

רחיצת הידיים בכוח היא אמרה לה שלוש או ארבע פעמים:
3.Je t’ai dis mille fois, il ne faut pas toucher ses choses

היא  אבל  לחילוואן.  נונו  את  לוקחים  שבגללה  סופי  את  מאשים  לא  אחד  אף 
מרגישה ככה. כזאת היא סופי: לפעמים היא עושה שטויות בלי לחשוב ואחר כך 
מצטערת. דרך הדלת הפתוחה סופי רואה את נונו יושב על הכיסא המקושט שלו. 
על מושב הכיסא ומשענת הגב יש שתי כריות מקושטות שסולטנה רקמה בשבילו. 
לו דברים, לפני שקרו הדברים  זה היה מזמן, כשעוד היה לה מצב רוח לרקום 

המבלבלים שגרמו לסבא להיות שתקן ועצוב.  

אברהם בראב / סבא סלומון עובר לחילוואן*

פרק מתוך רומן ביוגראפי, יציאת מצרים של סופי, המספר את קורותיה של משפחה ספרדית־יהודית    *
)ארבעה דורות( במצרים של המלכים פואד ופארוק. המשפחה, שהיגרה למצרים בסוף המאה הי"ט 
והשתלבה בשכבה הדקה של העילית הבורגנית הקוסמופוליטית של קהיר, מגלה כי רקמת החיים 
היפה הולכת ונסדקת לאחר מלחה"ע השנייה, בגלל התעוררות הלאומיות הערבית והחרפת הסכסוך 
הופכת  מצרים'  'יציאת  המשפחה,  על  העוברים  קשים  אירועים  מספר  לאחר  היהודי־פלסטיני. 

מאופציה קלושה להכרח קיומי. 
לאדינו: מקל הליכה.  .1

לאדינו: "הוא ייקח את כולנו אתו."  .2
צרפתית: "אמרתי לך אלף פעמים, לא צריך לגעת בדברים שלו."  .3
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חמש בנות ילדה לו סולטנה ולא בן זכר אחד. בזו אחר זו ילדה לו אותן עד שנואש 
ממנה וחדל לנסות. מאין ישיג חמש נדוניות? בספר תהילים שסלומון קורא בו, 
שיש בו דף בעברית וממולו על הדף השני תרגום בצרפתית, כתוב: "בניך כשתילי 
זיתים סביב לשולחנך..." על מה קולל סלומון שרק בנות הוא רואה מאשתו? בנות 
בריאות ברוך השם, שגדלו להיות עלמות מלאות ויפות תואר. "רחם רחמתיים 
לראש גבר".4 לשתיים מהן, לרוז ולרבקה, יש אפילו עיניים כחולות. אבל עיניים 
כחולות אינן תחליף לשושוליקה )בולבולון(. כשיגיעו לפרקן, יפרחו להן עם כל 

יופיין ונשיותן אל הגבר החמדן שייקח אותן והשם סברייגו יגווע ויישכח. 

באחד הלילות היה לו חלום טמא. בחלומו הוא כמו לוט ששתי בנותיו משקות 
אותו ביין עד אובדן חושים. אחר כך באות אליו להקים ממנו זרע. הן לא נראו 
כמו עצמן בחלום, לא יפות ולא צייתניות, רק חושניות ותובעניות. בשיא החלום 
הוא מקיץ משנתו, גופו רטוב מזיעה והמצח שלו קודח מחום. אבא טוב לא חולם 
חלומות כאלה על בנותיו. אבא הגון מחנך את בנותיו לשמור על תומתן עד שיבוא 
היו התסמינים  אותו. כאלה  יעניש  כזה אלוהים  להילקח מהקן. על חלום  זמנן 
הראשונים של כאבו. אחריהם באו הצמרמורות והשיעול שהלך ונהיה תכוף וחזק 

מיום ליום. 

את המתח בבית אפשר לחתוך בסכין. בנותיו רשל ורבקה מקפידות להתרחק ממנו 
בפנים חתומות, סולטנה אשתו נמלטת מפניו לעבודות הבית, והוא - המקלט 
שלו בשתיקתו. הכול בגלל החלום החוזר שאין לו שליטה עליו. פתח הניקוז נמצא 
תמיד בקרקעית, עמוק בתחתית המערבולת. מישהו חייב לצלול למים העכורים 
לגשש אחר הפתח. למען כולם צוללת הבת רוז שהייתה היפה מכולן. סופי זוכרת 
אותה שרועה על הרצפה כמו סחבה גדולה. סולטנה ואימא מנסות להחיות אותה 
מעלפונה. פסי הזעיק כרכרה של הסהר האדום. אמרו שהיא שתתה משהו, אולי 
בקבוק של חומר חיטוי? עכשיו היא מקיאה את הכול וזה טוב. ליתר בטחון יעשו 

לה בבית החולים שטיפת קיבה. 

את  אחת  ביד  מחזיק  אונים,  בחוסר  שלו  בכיסא  יושב  הנונו  ההיא,  העת  כל 
המטפחת המקומטת שלו, מחניק בה את השיעולים שלו. ביד השנייה הוא מחזיק 
את הבסטון. ככה בשקט הוא מתנדנד על הכיסא ועוצם עיניים. אולי מברך בליבו 
הוא  שנוצר  החושך  בתוך  האלה.  החיים  מן  בקרוב  אותו  שתיקח  מחלתו  את 
רואה פתאום קרן אור בהירה. איך לא חשב על זה קודם? הוא ישלח את רוז, 
בתו האהובה לקונסטנטינופול,5 שם נמצא המעוז התורכי של משפחת סברייגו. 
הגברים הצעירים של משפחת סברייגו בריאים וחסונים. הם יידעו להעריך את 
היופי השופע של רוז. "חיְלֶוואה ָזיי ִאל ַקַמר"6 עם הפנים העגולות, עם הסנטר 
לבקש  יתחננו  אותה.  יקחו  נדוניה  בלי  גם  המאירות.  הכחולות  והעיניים  הדשן 
ממנו את ידה. והוא יואיל בטובו להיעתר. סלומון, שלא זכה מאשתו לבנים זכרים, 
יזכה על ידי בתו לנכדים זכרים שישאו את השם סברייגו. איך לא חשב על זה 

קודם? ואולי חשב ולא רצה שבתו האהובה תתרחק ממנו.

ספר שופטים, ה' ל', שירת דבורה.  .4
היא איסטנבול.  .5

ערבית: "יפה כמו הירח".  .6
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השפם של הגבר מסגיר את מצב הבריאות שלו. מאז הנסיעה של רוז לקונסטנטינופול 
השפם שלו נהיה דליל וחיוור. גם הלחיים שלו שקועות יותר. הוא שמח בשבילה 
שהיא מצאה שם ארוס מבית סברייגו. הוא שמח בשבילה שהיא כבר בהריון. אבל 
בה בעת מצבו ממשיך להתדרדר, כאילו שהאושר שלה יונק את הבריאות שלו. 
הרי הוא לא חירש. נגמר תור הלחשושים, הדברים נאמרים בגלוי. חייבים להוציא 
אותו מהבית. No Ai otro remedio,7 אומרת אימא ומוסיפה, צריך לראות גם את 

הצד החיובי. אומרים שהאוויר בחילוואן מצוין לאנשים כמוהו.

הדוקטור ראוף מסיים את הבדיקה והולך לרחוץ את ידיו במקלחת. במעמד רחיצת 
הידיים, יוצאים הדברים שאי אפשר להגיד על יד החולה. אימא פורטונה דורשת 
שיגיד לה דברים ברורים. ראוף אומר לה בפירוש ש"אוויר טוב" לבדו לא יספיק. 
רצון להילחם הוא צריך. בלי הרצון להילחם אין לו סיכוי. בכל מקרה, חייבים 
צריך לשים  לילי משתעלת קצת.  ראוף שמע שגם הבת  להרחיק אותו מהבית. 
לב ולעקוב. יכול להיות שזה רק מתוך הזדהות עם אבא שלה. בינתיים לא כדאי 
להבהיל אותה. כאשר הוא מנגב את הידיים עם המגבת הנקייה שאימא מגישה לו 
הוא אומר את השורה הגורלית: "ואל תשכחי פורטונה שיש לך כאן שני ילדים 

קטנים."

מיום ליום מצטמצם מרחב המחייה של סלומון. קודם זה היה החדר שלו, שהיה 
זו הכורסה. מן  ויד מאחורי הגב. עכשיו  יד על הבסטון  מתהלך בו הלוך ושוב, 
המיטה הוא עובר לשבת עליה. אפילו את הארוחות שלו הוא אוכל עליה. פעם 
עוד הקשיב לגרמופון. מאז שרוז נסעה הוא ננעל על תקליט של זמרת תורכית. 
מסובב את הידית שמותחת את הקפיץ וחוזר ומניח את המחט על התלם הראשון. 

מאזין בגעגועים לסלסולי התורכית שהוא זוכר היטב מימי נעוריו.

רוז בוודאי שומעת שירים כאלה כשהיא מטיילת לה שלובת זרוע עם בעלה ניסים 
בימים  שלה.  המתקדמת'  'הבטן  את  בגאווה  נושאת  קונסטנטינופול,  ברחובות 
על  יושב  הוא  היום  כל  כבוי.  שלו  המבט  גם  דומם.  שלו  הגרמופון  האחרונים 
רואה  לה שהיא  נדמה  פתאום  בסקרנות.  עליו  סופי מסתכלת  ושותק.  הכורסה 
דמעה זריזה בורחת מן העין שלו וממהרת להתחבא בשפם. גם סופי מזילה ִאתו 
דמעה. לא יודעת מאין זה בא לה. הגיבורה שלא בוכה ממכות ומצביטות, בוכה 
עכשיו בגלל נונו. בגלל ששיחקה עם הבסטון שלו, ייקחו אותו מחר לחילוואן. 
סופי  את  שומע  נונו  טיול.  יהיה  לא  וזה  סולטנה  עם  בכרכרה  לשם  ייסע  הוא 
מתייפחת, ופוקח את העינים: ...No ai por que jorar ija mia. סופי רוצה לרוץ 
אליו ולחבק אותו, אבל אסור לה להיכנס לחדר שלו. במקום זה היא בורחת לחדר 

שלה. 

החלון.  מן  בהם  צופה  סופי  יוצאים.  וסולטנה  נונו  בחוץ.  עומדת  כבר  הכרכרה 
הסוסים יפים בעיניה. סוס לבן וסוס שחור. יש להם מגיני עור לצדי העיניים, 
שיוכלו להסתכל רק קדימה. יש להם קישוטים יפים על הרתמות ושרשרות מתכת 
צלילים  לפרסות שמשמיעות  בניגוד  הולכים,  כשהם  דקים  צלילים  שמשמיעות 

לאדינו: "אין פתרון אחר".  .7
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ונונו  שסולטנה  ממתין  הרכב  שלוק-לוק...  שלוק-לוק..  שלוק-לוק...  עמומים: 
יעלו ויתיישבו עם הפנים לכיוון הנסיעה. המשרת מוציא את כיסא הנדנדה של 

הנונו ומעמיס אותו. 

הרכב מחזיק בסבלנות את מושכות העור החומות ומרגיע את הסוסים. הוא מפנה 
את מחצית גופו אחורנית, לראות איך הם מסתדרים. לסופי יש רושם שהפנים 
שלו מוכרות לה. סופי מרימה מיד את הווילון השקוף של החלון שיסתיר את 
כרכרה  רואים  כשהם  ולמואיז.  לה  מצחיק,  להם שעשוע  היה  רעלה.  כמו  פניה 
פנויה בצד הכביש, מואיז שואל אותו בערבית: פאדי, יא אוסטה? )פנוי, אדוני?( 
הרכב מזדקף: ַאיַואה! )כן!( ואז סופי ומואיז עונים במקהלה: אינשאללה דאימן...

)הלוואי שכך יהיה לעולם(. השניים רואים איך הוא מתעצבן ומאיים עליהם עם 
השוט לפני שהם פותחים בריצה ובצחקוקים... מאחור הם שומעים סידרה ארוכה 

של קללות שרק מגבירה את שמחתם. 

זה בלי ספק ההוא מפינת הרחוב. הרכב מנגב את הזיעה בגב ידו. התרבוש האדום 
שלו ממש חום מרוב לכלוך. לאורך המפגש של התרבוש עם המצח יש רצועה דקה 
של טינופת. כמעט שלא רואים את הפישקור )הציץ( השחור שמשתרבב ממנו. 
הכול כבר מוכן לנסיעה לחילוואן. פתאום הרכב מרים את מבטו לכיוון החלון 
שסופי מביטה דרכו ולוקח בידו את השוט. סופי מתכופפת בבהלה. היא בטוחה 
שלא הבחין בה. בעד החלון הפתוח אפשר לשמוע את דשדוש הפרסות וחריקת 
אופני המתכת שעושים לסופי שריטה בלב. בדמיון שלה הוא עוצר את הכרכרה 
באמצע שום מקום ואומר להם להמשיך משם ברגל. זה העונש שלהם על מה 

שהנכדה שלהם עשתה לו.

אחרי שנונו וסולטנה נסעו, הסתער המשרת על הבית, גלגל את כל השטיחים 
והעמיד אותם בפינה וקרצף את המרצפות במברשת וסבון. המון מים זרמו לרחוב 
דרך חדר המדרגות. אחרי שסיים, אימא נתנה לו ביד בקבוק עם חומר לחיטוי בתי 

שימוש ואמרה לו לשטוף טוב־טוב את החדר של נונו. 

היה  נונו  של  שהחדר  ואחרי  הניקיונות,  כל  את  סיים  שמחמוד  אחרי  דקה 
המברק המשמח  עם  הדוור  מגיע  חיטוי,  חומרי  חריף של  ריח  ומדיף  ונקי  ריק 
וכמו  נצר לבית סברייגו, כמו שהנונו רצה  זכר,  בן  נולד  מקונסטנטינופול: לרוז 

שסולטנה התפללה בשבילה.
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تسقط بي 
مرساي 

فأقفز فوقها 
وأعيد تبليل حديقة 

مجاورة بغبار مدينة مرممة 

معادة هي 
في اسمها 

على ألسنة 
متبعثرة بني 

أرقام األيام وصناديق البريد 

أعود الى حارتي 
أختال فوق 

رؤوسهم اخلاشعة 
لألبواب املفتوحة 

في اسم املدينة 
فيختالون فوق 

اسفلتها اجلديد 

وال أنسى عادتي 
ال مباالة تدخلي 

بأحاديثهم املتذمرة من
 زحمة الناس واألسعار 

املرتفعة 
فأفتح احلروف األولى في 
فمي أو بداية احلروف في 

مدى الغبار 
فيتحول تذمرهم الى 

التعقب للألخبار 
وأنا – بدوري – 

أتربص هبوط الباص في 
جبل مدينتي 

فداري حتتها – ولكن – 
شباك داري يوازي قلبها .

وفاء	قمر	فضل	/	حيفا

طالبة	في	كلية	أورنيم	قسم	اللغة	العربية	, ومن	سكان	مدينة	حيفا	)	جزء	
باللغة	 من	قصيدة	ستنشر	كاملة	في	مجلة	بدايات	الصادرة	في	أورنيم	

العربية	فقط	(	.	
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י עֶֹגן, ֵחיָפה ְמִטיָלּה בִּ
י  לִּ ִהיא ָהעֶֹגן ׁשֶ

*
ג ֵמָעֶליָה ְוֶאְחזֹר ֲאַדלֵּ

ּטֹוְבִלים     ים ׁשֶ נִּ קֹות גַּ ְלַהׁשְ
ְחזּוָרּה    ֲאַבק ׁשִ בַּ

*
ְחָזר   ָמּה ְמׁשֻ ׁשְ

ים, ְלׁשֹונֹות ַרבִּ בִּ
ִמים  ְסִפיַרת ַהיָּ בִּ

ְבֵתבֹות ַהּדַֹאר.

  *
ֶטת, ֶ כּוָנִתי ְמֻקּשׁ ֲאִני ֶאְחזֹר ִלׁשְ

ְמַרֶחֶפת ֵמַעל ַעְנֵוי ָהרּוַח, ְוָאׁשּוב 
ל ִעיִרי ָמּה ׁשֶ ׁשְ תּוחֹות בִּ ָלתֹות ַהפְּ ַלדְּ

ִרי ֶרת ֵמַעל ָלַאְסַפְלט ַהטָּ ְנדֶּ ְתגַּ ַהמִּ
---

ִלי, לֹא ִלְהיֹות  י ׁשֹוַכַחת ֶאת ֶהְרגֵּ ְוֵאיֶננִּ
ִרירֹות  ַטּנֹות, ַהמְּ יחֹות ַהקְּ ּשִׂ ְמעֶֹרֶבת ּבַ

ים ְרַחקִּ ַעל ְצִפיפּות  ּוְמִחיִרים. ּוִממֶּ
ַחת  לַּ י ּוְמׁשַ י ִנְרִאים ֲאִני ּפֹוַתַחת פִּ ְלתִּ בִּ

ָתן  ִחלָּ תְּ אֹוִתּיֹות ׁשֶ
ָאָבק. בָּ

ְרמּור יּוַסב ְלַמֲעָקב ַאַחר ֲחָדׁשֹות       ְוַהמִּ
ִקיָקה  ׁשְ ה בִּ ּתֹור, ְמַחכָּ ַוֲאִני, בַּ

ָהאֹוטֹוּבּוס ִיְנַחת ַעל ַהר ׁשֶ
יָתּה  ַתְחתִּ יִתי בְּ בֵּ ִעיִרי ׁשֶ

ה. ַאְך ַחּלֹוִני מּול ִלבָּ

ופא קמר פדל / חיפה

בדאיאת שייצא לאור באורנים בחוג לשפה וספרות ערבית.  חלק משיר שיפורסם בכתב־העת 
תרגום, עיבוד ועריכה: מופיד סידאוי ומשה יצחקי.



45גליון מס' 8 / קו נטוי  

אחלאם בסול, חיפה, 2007 
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אחלאם בסול, כפר אלבסה, 2007 
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אחלאם בסול, כפר הושה, 2007 
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אן ֵמָאז ָהיּו כָּ ֲאבֹוַתי, ׁשֶ
אּו ְלִצּיֹון ֵנס ָוֶדֶגל לֹא ָנׂשְ

ין. ית ּוְתִפלִּ י ַטלִּ כִּ
ָעה. ָ רּוחֹות ַהּשׁ ר בְּ דֵּ ַרק ְזָקָנם ִהְתבַּ
יֵמי ְנִפיִלים אן ָהיּו עֹוד בִּ ֲאבֹוַתי, כָּ

בֹוָדם ֶטֶרם ִנְרַמס כְּ
ם מּול ָהֵעֶגל ְרכָּ לֹא ִהְנִמיכּו בִּ
קּו חּו קֹוָמה ֶלָעָפר, ְוָנׁשְ ַרק ׁשַ

ה. ָ ל ְקֻדּשׁ ה ׁשֶ ֶעְרגָּ בְּ

אּו בָּ ָהיּו, ְוׁשֶ ֲאבֹוַתי ׁשֶ
ִתְקָוה ה, בְּ ִרנָּ ָעלּו ְלִצּיֹון בְּ

ָעִרים ְ ּשׁ ֲעמֹוד ַרְגֵליֶהם בַּ ְמחּו בַּ ְוׂשָ
ל ְיֵמי ַאֲחִרית ֲחדּוֵרי ִנְפָעמּות ׁשֶ

ֲחִרית ׁשַ ַעְרִבית, בְּ ֵהם ָקְראּו בְּ
ְתֵכֶלת, ָלָבן ירּו בִּ לֹא ִהכִּ בְּ

ם. ִני לֹא ָעְלָתה בָּ ָ ְוִתְקַות ַהּשׁ

ָהיּו, ְועֹוָדם ֲאבֹוַתי ׁשֶ
ה ה, לֹא ֵעיָנם צֹוִפיָּ ם הֹוִמיָּ לֹא ַנְפׁשָ

ה ְוַאְכָזב י ְמֻעּשֶׂ ֶאל ָחְפׁשִ
ָעְמָדם יָמה ֵהם ָהיּו בְּ י ְטרּוֵפי ְנׁשִ כִּ

ף ָדְרָכם ַעל ַהסַּ בְּ
ִכיָנה, ֲאצּורֹות ל ׁשְ בֹות ׁשֶ מּול תֵּ
ִזית ל ֶאֶבן גָּ ָכל ַקַער ָוֶקֶמר, כָּ בְּ
צּורֹות ין חֹומֹות בְּ ם בֵּ ֵאיְך ִלבָּ
ְתָזִזית. ִהְתַרֵחב ְוָרַטט ְוָהַלם בִּ

ָדה ְבֵרי ִסְמָטאֹות ְלמּוֵדי ַאגָּ ין ׁשִ בֵּ
ֶרת, ִנְמֶסֶכת ל ִיְרָאה ְמֻחבֶּ ׁשֶ

יו ָרה ָלּה ַיְחדָּ ֻחבְּ ֵלָמה ּוְבנּוָיה כְּ ׁשְ
)עוֹד ִלְפֵני 'אּוֲחָדה'..(

אורי מרטון / לֹא אבדה התקוה
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ֶכת ַמסֶּ כּו ֲאבֹוַתי, ְוָאְרגּו ְוָטוּו כְּ ם ִהלְּ - ׁשָ
ל ַמְעָלה. ְדֵבקּות, ָטֳהָרה, ִעיר ׁשֶ ים בִּ ַחיִּ

*   *   *

ֵעת ּבֹוא אן ָהָיה בְּ אן ִנְמָצא, כָּ ָסִבי כָּ
ְזָעם י ׁשֶֹרׁש גִּ רֹוב, ֲעקּוִרים ִמנִּ ים ִמקָּ ֲחָדׁשִ

י ֵעיָניו: תֵּ ְמעּו ׁשְ ְוָאַמר ִלי ָסִבי ָאז, דָּ
ל ָאבֹות ְקָוָתם ׁשֶ ַאְך עֹוד לֹא ָאְבָדה תִּ

י ֻהְבַטְחנּו: כִּ
          ָיׁשּובּו ָבִנים ׁשֹוָבִבים ִלְגבּוָלם.
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יַח ֲאָבִנים  ׂשִ
ִליָמה עֹוֶטֶפת ָהִרים  גְּ

ִרים  קְּ ְסָלִעים ִמְזדַּ
ֵמחֹול, ֵמָאָבק, ֵמרּוַח 

 
יִטים  ם ַמבִּ ְמָצֵרי ַהיָּ

ָניו ׁשֹוֵלַח ְוָעְמקֹו ֶאת פָּ
 

ִקיף ֶזה ֶטַבע ְלָכל ַמׁשְ
ם ָרִאי ְוָעִדין ַיַחד ֶהְסכֵּ פְּ

ֶזה  כָּ לֹום ׁשֶ ׁשָ
דֹוִלים  ין ָהִרים גְּ בֵּ

ֵקִטים  ָבעֹות ְוחֹוִפים ׁשְ גְּ
 

יָחם לּו ֵנַדע ֶאת סֹוד ׂשִ

זוהר פורשיאן / שיח אבנים )הסכם שלום(
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סדנת הכתיבה השנה הייתה סדנה יוצאת דופן. לא אומר מיוחדת, כי לכל סדנה 
הייחוד שלה, שנקבע על ידי אופיים החד־פעמי של משתתפיה והצירוף ביניהם. 
בעיקר אנשים שכבר עברו  בה  הייתה שונה משום שמלכתחילה השתתפו  היא 
כברת דרך משמעותית עם הכתיבה שלהם. התרגילים שנתתי השנה היו שונים 
מאלו שבסדנאות המתחילים, שם אין מנוס מלעבור את הדרך ההכרחית לרכישת 
ניסינו  צל;  ועל  דיברנו על אור  ומהותה;  ידיעה  דיברנו על  כלים' בסיסי.  'ארגז 
לראות כיצד אפשר לבנות דמות בשרטוט מהיר של כמה משפטים, ומהו כוחם 
של  צירוף  ידי  על  עצמנו  של  מסוימת  בזווית  מבט  לתת  ניסינו  ניגודים;  של 
פרגמנטים שיביעו מה שאנו חשים כפן מסוים שלנו, קו־אופי חוזר, הלך־רוח, 
ברגעים המתמקדים לנו מתוך הסך־הכול. הסיפורים המובאים כאן )ועוד, שקצרה 
בעקבות  שבאו  הללו,  הליבון  ניסיונות  ההרהורים,  מן  נולדו  מהכילם(  היריעה 
שיחות עם חברים יקרים כאיסאק באבל, ולדימיר נאבוקוב, אלישבע גרינבאום 
וטרומאן קפוטה. אני מאמינה שהם היו מביטים בעין טובה על הניסיונות הללו 

לשוחח אתם.

דורית פלג / הסדנה לכתיבת פרוזה  
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עמוקה  שאיפה  ולקחה  אמרה  אליו,"  נחמדה  תהיי  יגיע,  מעט  עוד  "הוא 
מהסיגריה. 

אין לי זיכרון אחד של אימא שלי בלי עשן לבן שמסתיר את פניה. 
משתדלת ככל יכולתי לא להביט בה עכשיו, אני פותחת שקית נייר צהובה ושופכת 
את תכולתה לקערת אלומיניום. רגליה הארוכות משוכלות לפניה והיא נשענת על 
הכיור במטבח. היא אפילו לא מרחיקה את היד עם הסיגריה מהפנים, בזמן שבין 

שאיפה לשאיפה היא מכרסמת את ציפורן האגודל. 
"נו, שושנה, אל תהיי רעה, בשבילי." יש לנו קטע כזה, היא קוראת לי 'שושנה' 

ואני קוראת לה 'ציפורה', אבל זה לא עובד עלי עכשיו. 
אני מתרכזת בפתיתים הלבנים, מנסה להעביר אותם דרך מסננת דקה ומוצאת 
שערה בלונדינית קצרה בין הגרגרים. רק שלה זה יכול להיות, היא הבלונדינית 
לה שרואים שזו  אומרת  הייתי  היינו במצב־הרוח המתאים,  בבית. אם  היחידה 
שערה שלה, רק לה יש שורשים של גרושה, כמו שהסיגריות שלה הן של גרושות, 

טיים, הכי זולות, ואז היינו צוחקות. 
הופכות  יודעת שאט אט  עיניה החומות, שאני  בי את  נועצת  היא  אבל עכשיו 
ירוקות, כמו תמיד כשהיא בוכה. בחיים היא לא בכתה כל כך הרבה כמו שהיא 

בוכה כשהיא ִאתו. 
כל החיים היא סובבה גברים על האצבע, הייתה גם איזו תקופה שהיא יצאה עם 
שניים בלי שהם ישימו לב בכלל. כל מי שהתקשר - היינו קודם צריכים לשאול 

מי זה. 
בסופי שבוע היא אפילו לא הייתה נחה, מגיעה בשש בבוקר ישר מהבילוי להחליף 
למדים הלבנים ויוצאת לעבודה. בדרך החוצה הייתה מלטפת את הלחי שלי בכף 
אחרים,  של  בתים  שניקתה  כמה  למיטה.  מהספה  שאעבור  אותי,  ומעירה  ידה 

העניקה כף ידה ללחיי את התחושה הכי נעימה בעולם. 
היא כל כך יפה, ויש לה כל כך הרבה מחזרים לבחור מביניהם, כאלה שאפילו לא 

גדולים ממני בהרבה, ומוצלחים.
"אני לא מבינה מה את מוצאת בדפוק הזה, הוא בגיל של אבא שלך." לא הרמתי 

עיניי מהגרגרים. 
היא לא מתייאשת. "עוד מעט הוא יגיע, תהיי נחמדה." היא פותחת את מגירת 
את  לה  לקרוע  סכין  כשחיפש  שם,  שעשה  מהבלגן  מבולגנת  שעדיין  הסכו"ם 

החולצה, ומוציאה קופסת גפרורים חדשה.  

אדוה נאמן / עשן
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"את קולטת מה הוא עשה? את לא מבינה שהיום זו הייתה החולצה שלך, מחר 
בקלות זו יכולה להיות את." 

"מה הוא כבר עשה?" היא מציתה סיגריה חדשה, "גם ככה זו הייתה חולצה שהוא 
שילם עליה והיא באמת הייתה חשופה. וחוץ מזה, הוא אמר שהוא מצטער." 

"די, אני לא יכולה לשמוע את זה יותר, אני לא רוצה לראות אותו פה, אני לא 
רוצה שהוא יבוא."

"אל תתני לי לבחור," אמרה בלי שמץ של רעד בקולה. 
הרמתי את עיניי. עשן לבן ליווה את מילותיה ואז שתיקה. חמש המרצפות שהפרידו 

בינינו נראו לי פתאום ענקיות, המטבח הקטן שלנו גדל לממדים עצומים.
את  החריד  הפעמון  שצלצול  עד  נצח,  כמו  בערך  משהו  שם  לעמוד  נשארנו 

האוזניים. 
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שוב אני לא ישן. התעללות של שנים בסדרים המקובלים של חושך ואור גובה 
מחיר. פעם עוד יכולתי לצפות את הכאוס הזה. ידעתי שבגלל אתמול בצהריים, 

אז מחר בבוקר.
למדתי באדיקות את החוקיות של הדֵפקה, והשתמשתי בה למטרותיי. אבל לאחרונה 
גם היא נדפקה. עכשיו הרבה פעמים אני פשוט לא יודע. קצת כמו מישהו שאיבד 

איזה מגע בסיסי עם החושים, והוא לא ממש מבין אם הוא רעב עכשיו או לא.
נשכב, מכבה את האור. מורח את הגוף שלי על המזרון בכל מיני כיוונים, מסדר 
את הכרית תחת קיבורת הזרוע, היא לא במקום, זורק אותה מהמיטה. מושך קצת 
בציפה, פותח נתיב אוויר לכפות הרגליים, מסובב את הראש, ואחריו מתהפך כל 

ציר המרכז של הגוף, מבט לקיר, עיניים עצומות. 
בכלל אני רעב? היא תבוא או לא תבוא? בדרך כלל זה סוג של רמאות עצמית, בדרך 

כלל יודעים מהר מאוד אם היא באה, או לא. אולי היא תבוא, אבל עכשיו לא.
עכשיו זה רק הנזק. הנזק נעשה כבר. אינני כשיר עוד למאכל אדם. לעזאזל, אין לי 

שום שימוש חיובי לעשות כעת בעצמי.
אני מדליק חזרה את האור, אפילו הספרים כבר לא רוצים לדבר אתי, אני מדליק 

טלוויזיה. עכשיו זו כניעה כללית.
אחח... כמה סיכויים יש בהרמת ידיים, איך אני שוכח את זה תמיד. אני מכבה שוב 

את האור ומשאיר רק את הבוהק של המולך. הוא מנצנץ לי בזהב.
אני מזהה דמויות, אני מכיר את הצבעים האלו, את הפיתול הזה, אני אוהב את זה. 
אני מוכן לסבול את כל הדרך האינסופית הזו, מלאת התלאות, את כל הטינופת 

הריקבון והרוע, מוכן לסבול הכל, אפילו את גרסת הבמאי, בדרך אל המלך.
בוהק המים מאיר את כפות ידי, מעמיד עמוד עשן במרכז החדר. דרך המלך עולה 
בנהר ואני מתעורר כעת קמעה. גורף גבי אחורה אל הקיר, משפשף ירכיים, מכין 

את הגוף אל המפגש הגורלי, אל מקדש אורצל.
הנורים שממלאים שם את הלילה צובעים את קירות ביתי בהבזקים, מעצבים מחדש 
את הריהוט המוכר. המיטה שלי וסביבותיה הופכים לעוד סניף של המלחמה, וגופי 
שנדרך עתה כנגד הקיר, משיל מאליו את הקו, המתורגל עד לזרא, בין הטוב והרע. 
עכשיו אין עוד צודקים וטועים, עכשיו זו הישרדות לשמה, מקום המפלט של אלו 

הרוצים לברוח מעצמם.
כשיורים עליך, אין לך זמן לנבור, אין זמן להתלבט, אין הרהורי חרטה שקודחים 
את הלילה, צריך למצוא מחסה. מאחורי הנורים שמאירים את הלילה יש משימה, 

וצריך לשרוד כדי למלא אותה.
יש מאין מתמלאת הכוס שלי וויסקי. עם סיגריה טובה זה עוזר לצלוח את זוועות 

המלחמה.

אמיר ארנון / מקדש אורצל
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ארבע נערות־אמצע של פלייבוי תקועות במוצב שכוח אל. להליקופטר שלהן נגמר 
הדלק, והוא נובל על גדת הנהר. הארנב המהוה שעוד מרוח עליו כבר לא מחייך.

יורד שם גשם בוץ שלא מפסיק אף פעם. עם השכמיות, כולם נראים מטורפים 
יורדים לחפש  והחברים שלו  הזה, מרטין שיין  כל הערפל  באותה המידה. בתוך 
דלק, ומוצאים ארבע נערות־אמצע, במקום. לרגע הם חושבים שזו הצלחה. אצלנו 
פה, בסניף המקומי של המלחמה, נרשמת התרגשות קלה, זו פעם ראשונה שגרסת 
הבמאי מצדיקה את עצמה. לראות חמישה חברים בכומתות הירוקות, חרמנים כמו 
שרק חיילי חי"ר בארץ אויב יכולים להיות, נופלים על ארבע נערות־אמצע, ואף 

אחד מהם לא מצליח לזיין בסוף. צריך להיות קופולה במיטבו.
אחת מיבבת על ההשפלות בקריירת הדוגמנות שלה, אחת כבר מדברת רק עם 
ציפורים, היא הצטלמה עם תוכי במאי האחרון, השתיים האחרות כבר לא ממש 
מדברות. בסוף רק מחיצת שדיים עצבנית וחיבוקים מתסכלים במקום שהכי לא 
הבוץ,  מטר  תחת  וממשיכים.  חיבוקים  אותם.  צריך  שהכי  במקום  אותם.  צריך 
במורד הזרם, לאורך הנהר, בדרך למקדש אורצל. אפשר כבר להריח את המלך. 
הוא מסריח המלך הזה, סירחון שניתז לקירות שלי, צחנה ממכרת. גם מי שלא 
אוהב את זה, מה כבר הוא יכול לעשות עכשיו?! תנסה לעלות במורד הזרם. כל 
הירוק הזה מסביב לנהר מביא לי ג'ונגל הביתה. הגזעים שתלויים אצלי על הקירות 
כרטיס  מעדנות,  משייטת  שלנו  החופים  משמר  סירת  צפופה,  עלווה  מתמלאים 

לכיוון אחד, אל תוך השפיץ של הדלתא.  
               

ברוכים הבאים! - מקדמים את פנינו עשרות הילידים, רכובים על קנּו. 
ברוכים הבאים לגיהינום!  מעונו של האל שגדל אצלכם. 
ברוכים הבאים למקדש אורצל!  קולונל קורץ מחכה לכם.

חיכינו גם אנחנו, כבר כמעט שעתיים. שחזורים, זיכרונות עמומים, מתח.
תמונה קמאית של מאכלת מהדהדת בראש. מאכלת בלילה, זה אף פעם לא ממש 
מצחיק, והיא שם. ריח של עקידה ממלא את אוויר הלילה המותש. מתחיל משחק 
החתול ועכבר הכי מרהיב שהצליחו לדחוק לתוך קופסא. רק עיצובים מהסוג הזה 

מצדיקים את קיומו של המולך.
מסוכן מי שמצליח לעצב כך את הזוועה. מסוכן לתפארת.

הנה הוא.
חיכינו לך.

טוב שבאת.

נפוח  זוכרים.  שהרוב  ממה  יותר  הרבה  שזכרתי,  ממה  פחות  שמן  ברנדו,  מרלון 
מסמים, יפה כמו אל. כל העייפות של הקיום האומלל הזה מגולפת לו בפנים. הוא 
ראה כבר הכל, אבל עוד לא מצליח להיפרד. הוא צריך לספר. התכונה הנואלת הזו 
של בני האדם. גם אלו שהפכו אלים, חייב לספר למישהו, שמישהו יבין. כאילו 

יועיל במשהו לעולם, לעצמו. 
הכפירה החוזרת ונשנית, בתובנה שברורה כבר מזמן – חשבונות עושים רק מול 

עצמך, מול אלוהים.
מזל שמרטין בא.
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עכשיו הם ישתעשעו אולי רבע שעה בכל הטריקים הקלאסיים של חתול ועכבר. 
שנים של טום וג'רי מתומצתות לתוך רבע שעה של היפוך תפקידים בלתי פוסק. 
טום וג'רי בווייטנאם, סדרת ההמשך. הנה טום מביא לג'רי ראש. אוי, של בן אדם. 
אחד שהכרנו היטב בשעתיים האחרונות. ג'רי מזדעזע, האצילות מחייבת, אנחנו 
האל  הגבולות,  את  לנו  חותך  הוא  לא,  או  לספר  חייב  בחושך.  לעצמנו  מגחכים 
הגראנדיוזיים  התמרונים  כל  הזה.  האירוע  של  הפאר  רגעי  הם  אלו  הזה.  השמן 
בדרך, כל ימי הסבל, הגשם והזיעה, כל המסוקים שנבלעו בג'ונגל, הכל זורם לכאן. 

בשביל זה עבדנו.
עכשיו הגוף מרפה מעט מאחיזתו בקיר, עכשיו הסיגריה היא לא בשביל שיעבור 
הזמן, עכשיו היא בשביל למצות אותו. עכשיו כבר לא ברור אם אני בולע בצמא 
נגוז,  והקיר  המסך  בין  המרחק  אותי.  בולעות  שהן  או  המרצדות,  התמונות  את 

המיטה שלי הופכת לזירת ההתרחשות. עכשיו זה הזמן של בתֹוך.
כשהאל בחדרו קורא שירה, אני קורא בהתפעלות. מתי בפעם האחרונה שמעתם 
כשמרטין  סכין?  של  להב  על  זוחל  חילזון  ראיתם  מתי  רצח?  על  טובה  שירה 

מתקומם, אנחנו מתקוממים אתו, הוא עוד יבין, גם אנחנו.
מה שיפה בכל העניין הזה, רב המשתתפים, זה שגם אם יש לך רעיון טוב, הוא עוד 
עובר פריעה בדרך, בהתאם לגחמות של אחדים מן המשתתפים. הדרך שבה מרלון 
ברנדו מלטף את הקרחת הבוהקת שלו, זה משהו ששום תסריטאי לא יכול לחשוב 
עליו, זה האופן שבו הדברים מתהווים, אין לזה מילים. ומי שמצלם את כל זה, 

צריך לקבל פרס נובל לאור וצל.
הצד האפל של הירח זה כאן, על הכדור הזה, שפעם הייתה עליו שפעת שיער, 
ועכשיו הוא קרח ומאופר. והמים נוזלים, המים אוזלים, נמרחים בתוך הלטיפות 

הכבדות של ידי האל על פניו. בא לך לבכות מהדיוק של האיש הזה.
אני יושב עם שניהם שם, בתוך הקובה המצחינה הזו, של המלך. למרות שהחלון 
פתוח, מזיעים פה. מזג האוויר הטרופי הזה, הלחות הבלתי נסבלת, זה יכול להוציא 
כל אחד מדעתו. בחוץ ההמונים הנבערים משתוללים. ככה זה תמיד, בפנים קוראים 

שירה ובחוץ ההמונים הנבערים משתוללים. גם מזה אפשר להשתגע.
הכי מוזר שהפער הזה משפיע גם על הצבעים. כל כך קרוב, כל כך רחוק. 

בחוץ, על אף הלילה, משתוללת אורגיה של צבעים. המדורות מעירות אותם. מאות 
ילידים עטויי חלציים בקושי, משתלהבים מהתיפוף, מהאש, מהדם שבדרך. אלף 
צבעים. פה בפנים, כבר אין צבעים בכלל. רק משחקים עדינים של בהיר וכהה, אור 

וצל. גבולות מטושטשים. מטושטשים מאוד.
מזדמנת,  בהמה  איזו  המקראי,  בסיפור  כמו  הפרה,  את  מביאים  כבר  בחוץ  שם 

להציל את המצב. לענות על הצורך האנושי הזה, בדם.
פה בפנים, לא כמו בסיפור המקראי, מונפת עוד מאכלת. לענות על הצורך האנושי 
הזה, לשים קץ לכאוס. שתיהן מונפות יחד, שתיהן ניחתות יחד, שתיהן מבתרות.

קץ.
כשמרטין עומד בפתח מקדש אורצל, מכוסה דם, וכל הילידים כורעים ברך ומביטים 

בו בהערצה, הוא נראה בדיוק כמו המלך. נו מה.
…The Horror…The Horror

אפשר ללכת לישון.
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120x90 ,יהודה יציב, מתוך הסדרה 'טבע דומם', 2007-8, שמן על בד
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150x120 ,יהודה יציב, אחרי גלעד אופיר, 2007-8, שמן על בד
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150x120 ,יהודה יציב, מתוך הסדרה 'טבע דומם', 2007-8, שמן על בד
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160x135 ,יהודה יציב, מתוך הסדרה 'טבע דומם', 2007-8, שמן על בד
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ֶלג  ׁשֶ מֹו  כְּ לֹא  ה,  ָקׁשֶ קֹול  בְּ ִלּפֹל,  ְלֶזה  ִני  תְּ ה",  טֹוְמבֶּ "ֶלס  אֹוֶמֶרת  ָהְיָתה  י  ִאמִּ  .1
ָבִרים ַלֲחלֹף ֵמַעְצָמם.  י יֹוַדַעת ְלָהִניַח ַלדְּ ּנֹוֵפל, ֲאָבל ֵאיֶננִּ ׁשֶ

ל  ׁשֶ ֶדר  ַלסֵּ ָמעּות  ַמׁשְ ׁשּום  ֵאין  ִעית־ִפיִסיָקִלית,  ַמדָּ ִחיָנה  בְּ מִּ ׁשֶ הּו  ֵאיפֹׁשֶ ָקָראִתי   
ית  ְזַמנִּ ּבֹו  מֹות  יָּ ַהקַּ מּונֹות  תְּ ֵהם   - ִיְהיּו  ְועֹוד  ָהיּו  ׁשֶ ָבִרים  ַהדְּ ל  כָּ ָהֵאירּוִעים. 

ים. יִּ ִגים ֱאנוֹׁשִ ְרָחב. ָעָבר, הֹוֶוה, ָעִתיד  ֵהם ֻמּשָׂ מֶּ בַּ
ְזַמן  בִּ י  ְעתִּ דַּ ֶאת  יחּו  ִהסִּ ֻרּיֹות  ָהֶאְפׁשָ ֶמְרַחב  ְוַעל  ַההֹוֶוה  ַמן  ַהזְּ ַעל  בֹות  ְחׁשָ ַהמַּ  

ת. ֶזה ָקָרה ַהּיֹום.   ת ְמגֶֹרׁשֶ ת ְמגֶֹרׁשֶ ָאַמְרתָּ ְמגֶֹרׁשֶ ׁשֶ

קּוְרס  ִלי  ֵיׁש  ָמָחר  ה  ִהנֵּ ּוְלָיִמים.  עֹות  ְלׁשָ ֶהָעִתיד  ֶאת  ֶקת  ְמַחלֶּ ֲאִני  ָבר  ִמכְּ ֶזה   .2
ִלְקנֹות  ֶאֱעצֹר  ֶרְך  ּדֶ בַּ ִסיכֹולֹוג.  ַהפְּ ֵאֶצל  ה  ִגיׁשָ פְּ ִלי  ֵיׁש  ָהֶעֶרב  מֹוַנַעת,  ְנִהיָגה 
ָמע טוֹב יוֵֹתר.  ָצְרָפִתית ֶזה ִנׁשְ ּיּום. בְּ ְכִלית ַהקִּ ֶרת ַעל תַּ ַעם ָהִייִתי ְמַדבֶּ ָחָלב. פַּ

ּיּום. ֶרת ַעל ַהקִּ ו ֲאִני ְמַדבֶּ Raison d'être. ַעְכׁשָ  
 

ר ֵמֵתי ָאָדם הֹוֵלְך ְוָגֵדל  י ַלְחׁשֹב ַאֶחֶרת. ָהֵרי ִמְספָּ ׁשִ ׁש ָעָבר ְוָעִתיד. ִטפְּ יֵּ אי ׁשֶ ַודַּ בְּ  .3
ל ַהְקָרָנה ָהְרָגה אֹותֹו עֹוד ְקָצת.  ר. כָּ ְקבַּ נִּ יו. ּדֹוִדי יֹוִסי ֵמת ְזַמן ַרב ִלְפֵני ׁשֶ ַחיָּ ּבְ
ִמיד  ָהָיה תָּ דֹול, ׁשֶ לֹום ַהגָּ ֶון ָאפֹר. ְודֹוד ׁשָ ָבר ָהָיה ֵקֵרַח ְלַגְמֵרי ּוְלָפָניו גָּ ּסֹוף הּוא כְּ בַּ

קֹום. קֹום ְלמָּ ֶנת ִממָּ חֹוֶלה, ֲעַדִין ּגֹוֵרר ֶרֶגל ְמֻאבֶּ
 

ה ִחיּוִנית,  ָ לֹוְגָרף ִהיא ִאּשׁ ים, בַּ ים ָהיּו ֲאָנׁשִ ְרֶקר. לּו ֵעטִּ י פַּ נֵּ לֹוְגָרף ַעל פְּ י בַּ ֶהֱעַדְפתִּ  .4
ָלן אֹו ִאיׁש ֲעָסִקים  ְלכְּ ְרֶקר הּוא כַּ ה ִמְדרֹום ִאיַטְלָיה. פַּ ְפִריָּ ֵמֵלָאה ּוְמַחֶיֶכת. אּוַלי כַּ
י ַלֲחׁשֹב  ּדּוִרי, ָאַהְבתִּ ל ָהֵעט ַהכַּ ְכנֹולֹוְגָיה ׁשֶ י ַלטֶּ ְעתִּ ִהְתַודַּ ׁשֶ יק ֵג'ייְמס ּבֹוְנד. ּכְ ִעם תִּ

לֹו.  ֶבת ׁשֶ תוְֹך ַהּתֹוׁשֶ ל בְּ ְלגֵּ ְתגַּ ִעיר ַהמִּ ֶכת ַהזָּ תֶּ ּדּור ַהמַּ ַעל כַּ
ַסאַדאת  יא  ׂשִ ַהנָּ ָסגֹל.  לֹוְגַרף  בַּ ָאז  ִלי  ָהָיה  ְגרּות.  ַהבַּ ֶאת  י  ַלְמתִּ ִהׁשְ  77 ַנת  ׁשְ בִּ  
ָוָאה ָהִרּבּוִעית.  ׁשְ ֲחִקיַרת ַהמִּ ָרֵאל, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָהִיינּו ֲעסּוִקים בַּ ִיׂשְ א ְלִבּקּור בְּ בָּ

ֵלִמים. ִרים ׁשְ ִמְספָּ ְתרֹונֹות בְּ ל פִּ י ְלַקבֵּ ַמְחתִּ ְמֻיָחד ׂשָ בִּ
 

ָהב  סֹון ּוְרִדיד ַהזָּ ל תֹוְמפְּ ּמּוִקים ׁשֶ אי ַהצִּ ָלַמְדנּו ַעל ִמְבֵנה ָהָאטֹום. ְזכּוִרים ִלי פַּ  .5
לֹא  ֶאָחד  ַאף  ֲאָבל  ִביָנה,  גְּ ְועּוגֹות  ּפּוִחים  תַּ אי  פַּ ַמֲעִדיָפה  ֲאִני  ַראֶתְרפֹורד.  ל  ׁשֶ

ְבֶנה ָהָאטוֹם.  מוֶֹדל ְלמִּ ֶהם כְּ ׁש בָּ מֵּ תַּ ִהׁשְ
יׁש ֶאת  ר ְלַהְרגִּ ִבים ַעל ֶזה, ֶאְפׁשָ י הּוא ִריק. ִאם חֹוׁשְ ׁשִ מָּ ל ַהחֶֹמר ַהמַּ רֹב ֻרּבֹו ׁשֶ  

ב עֹוֵצר ְלֶרַגע. ַהלֵּ

מירה טנצר / אי הידיעה



קו נטוי / גליון מס' 8 62

ים ֲאִציִלים" ַמְרִחיב  זִּ יּטּוי "גַּ ַהבִּ ֵני ֵנאֹון, ַלְמרֹות ׁשֶ ֲאִני ַמֲעִדיָפה נּוַרת ַלַהט ַעל פְּ  .6
ב. ָהאֹור ָהָיה ָלָבן ְוַקר ְוָהִיינּו ְמתּוִחים. ֶאת ַהלֵּ

 
ים ּפֹוֲערֹות  לִּ ָבִרים ַעְצָמם סֹוְגִרים ָעַלִיְך, ַהמִּ ַהדְּ ׁשֶ ִתיָבה. כְּ ִתיָבה ִהיא ִאי. ִאי ַהכְּ ַהכְּ  .7
ְדֶמה  נִּ ׁשֶ ִפי  ּוָמֶתָמִטיָקה ּדֹומֹות זֹו ְלזֹו יֹוֵתר ִמכְּ יָרה  ר ִלְחיֹות. ׁשִ ּבֹו ֶאְפׁשָ ׁשֶ ֶרַוח 

ג ָהֵאיְנסֹוף. ל, ֻמּשַׂ ְלַמְרִאית ַעִין. ְלָמׁשָ
 

י.  ֶקט ִהְתַרֵחב בִּ ֶ ְך ְזַמן ַמה, ַהּשׁ ל יֹוֵאל הֹוְפַמן. ְלֶמׁשֶ ֶפר ֶהָחָדׁש ׁשֶ ָקָראִתי ֶאת ַהסֵּ  .8
ְדָרָכה. ים ֶאל ַהמִּ ָרִחים ְסֻגלִּ יר פְּ ִ ֱאלֹון ַמּשׁ י ֵאיְך ַהצֶּ ַמְעתִּ ׁשָ

 
ֲאִני אוֶֹהֶבת  ֶבר ׁשֶ ִריל ּוַמאי. גֶּ ל ַאפְּ ילֹות ׁשֶ לֵּ ְמֻיָחד בַּ י ִסיָמִנים. בִּ ִאיִרים בִּ ָבִרים ַמׁשְ גְּ  .9

ׁש. י יֹוַדַעת ַמה הּוא ְמַבקֵּ ּכֶֹתל, ַאְך ֵאיֶננִּ ָתִקים בַּ מֹו פְּ ים כְּ י ִמלִּ נֹוֵעץ בִּ
 

ְקַרת  ַעְנֵני ִצירּוס. ָקֶפה ָהפּוְך. תִּ ֶצת בְּ בֶּ ה ְמׁשֻ ֻכלָּ ַמִים תְּ ת ׁשָ ְך: ֻחפַּ ַהּבֶֹקר ִהְתִחיל ּכָ  .10
בֹוָהה ּוְצחֹוָרה.  ָהאּוָלם גְּ

זֹוְרִמים  ַנַחל  ֵמי  ל,  ְלָמׁשָ ִלְפִנים.  חּוץ  ין  בֵּ י  ֲאִמתִּ ר  ֶקׁשֶ ׁש  יֵּ ׁשֶ ַלְחׁשֹב  ְתִמימּות   
ָתם.   ר הֹוִרים קֹוְבִרים ֶאת ַיְלדָּ ֲאׁשֶ ם כַּ ל גַּ ִרים ַמְרִהיִבים ְלֵעין כָּ ְמִתינּות ּוַפְרפָּ בִּ

ֵתב ְוֵיָחֵתם. ַהּכֹל ִיכָּ ּנּו ְזַמן ָמה ַעד ׁשֶ ְך עֹוד ִהְמתַּ ַאַחר כָּ  
 

ֵזָעה  ִטּפֹות  ּגֹוְנחֹות.  פֹות,  ְ ִמְתַנּשׁ ַהֶחֶדר,  ת  ִפנַּ בְּ ה  ַעתָּ מּוָטלֹות  ָאַמְרנּו  ׁשֶ ים  ִמלִּ  .11
ַעל  ר  ְמַציֵּ ים,  ַהֲחַרכִּ ין  ִמבֵּ ַקְרָניו  ְמַלְכֵסן ֶאת  ָהאֹור  ׁשּוֵלי אֹוִתּיֹות.  בְּ צֹות  ִמְתַקבְּ

ל אֹור ְוֵצל.  ים ׁשֶ סִּ ּגּוִפי פַּ
רוֵֹעד  ָפמוֹ  ּשְׂ ְוׁשֶ ָזֵקן  הּוא  ׁשֶ י  ַכְחתִּ ׁשָ כּות",  "ִהְתַאבְּ ָאַמר  ְלִפיִסיָקה  ַהּמֹוֶרה  ׁשֶ כְּ  

רֹו. ַדבְּ בְּ
הּו ַאֵחר.  ל ִמיׁשֶ ין ְזרֹועֹוָתיו ׁשֶ י, ַוֲאִני ִמְתַנֶחֶמת בֵּ נִּ יר ָיֶדיָך ִממֶּ ה ָאסּור ָעַלי ּוַמדִּ ַאתָּ  
ָבִרים  ָאְזַני ּדְ ים ַרּבֹות ְלָפַני. הּוא לֹוֵחׁש בְּ ּפֹות ָיָדיו ַחּמֹות ִויֵבׁשֹות ְוֵהן ָיְדעּו ָנׁשִ כַּ

עֹוָלם לֹא ֶנֶאְמרּו. ֲאִני עֹוֶצֶמת ֵעיַנִים ְורֹוָאה אוְֹתָך. מֵּ ׁשֶ
 

ִנְמְלָטה  ְטִני,  בִּ ּפּוֵלי  ׁשִ בְּ ַגע  ּנָ ׁשֶ כְּ ה.  ְרפָּ ַהּתֻ ְנֻקּדֹות  י  ָיַדע אֹוִתי ַעל פִּ ָהִאיׁש ַההּוא   .12
ֶהָעִלים  ת  ִאְוׁשַ ילֹות,  לֵּ בַּ ְתאֹום.  פִּ ְחֵרר  תַּ ִהׁשְ לּוא  כָּ ָהָיה  ׁשֶ ּוְצחֹוק  ֶהְמָיה,  י  נִּ ִממֶּ

יֵנינּו.  ת בֵּ ָאה ִמן ֶהָחֵצר ֶאל ַהֶחֶדר, ּגֹוֶלׁשֶ ִנּשְׂ
ֵאיַמת  ְוֶאת  עֹוְמִדים  ַמִים  ל  ׁשֶ ק  דַּ ֵריַח  ְלָהִפיג  ה  ֵאלֶּ ל  ׁשֶ כֹוָחם  בְּ ָהָיה  לֹא  ֲאָבל   

אִרי. ׁש ַלֲענֹד ְלַצוָּ קֵּ בִּ ַעת ַהֶחֶנק ׁשֶ ַטבַּ
 

ת  ַכב ַעל ִרְצפַּ ָרה. הּוא ׁשָ י ׂשָ ה ּתֹוְלדֹות ְלַחיֵּ ת ֵאלֶּ ָרׁשַ ין פָּ ק ְלעֹוָלמֹו בֵּ לֵּ ֲאִבי ִהְסּתַ  .13
ִמן  ִנְפְרמּו.  ׁשּוָליו  בְּ ַהחּוִטים  ׁשֶ דוֹל,  ַהגָּ ֶבת  גֶּ ַהמַּ ֲחלּוק  בַּ ָעטּוף  ְטָיה,  ָהַאְמבַּ ֲחַדר 
ֲעַדִין  ְמָרה  ִנׁשְ עֹורֹו  בְּ ֶלְחיֹו.  ַעל  ָיד  י  ִהְנַחתִּ ֲחָלִבי.  אֹור  ִהְבִליַח  ָטן  ַהקָּ ַהַחּלֹון 
ֶמת. ָאִחי ִהְצִמיד ֶאת ִמְצחֹו ֶאל ֲחֵזה ֲאִבי, ּוָבָכה. ֶאְצִלי ָהְיָתה ַרק  ֲחִמימּות ְמֻסיֶּ
ּנּו  ָצא ִממֶּ יָּ לֹון ׁשֶ מֹו בָּ ָאַמר, מּוָטל כְּ ֶ ְך ָעַלי ֵאיִמים ְוָאַמר ִלי ַמה ּשׁ ִהלֵּ ִליָאה. ִמי ׁשֶ פְּ
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י ִלְמַעט  קֹׁשִ ֵאין ּבֹו ָמקֹום ְלאֶֹרְך רּוַח, ְוַאְך בְּ ֶנִטי ׁשֶ קֹוד גֶּ בּוָיה בְּ ל ָהֲאִויר. ֲאִני ׁשְ כָּ
ֶחְמָלה.

ִניַע רֹאׁש ְוֶהֱעַבְרנּו  ְרנּו בְּ בַּ פֹות דִּ תָּ ֲארּוחֹות ְמׁשֻ ה ּוְלַעְצֵמנּו. בַּ ינּו ָזִרים ֶזה ַלזֶּ ַנֲעׂשֵ  .14
נּו  ים ְוַאף ֶאָחד ֵמִאתָּ ים ֲאֻרכִּ ה ֳחָדׁשִ ַלף ִמזֶּ ְטָיה דָּ ֲחַדר ָהַאְמבַּ ֶרז בַּ ֶמַלח אֹו ֶלֶחם. ַהּבֶ

ר ַעל ִלְצחֹוק.   ּלֹא ְלַדבֵּ ָלתוֹת, ׁשֶ ָבר לֹא ָטַרְקנּו דְּ נֹו. ֶזה ִמכְּ ב ְלַתקְּ לֹא ָחׁשַ
י ָלרּוַח ִלְפרַֹע  ְחתִּ ְוִהנַּ ּוּוֵני ֲאִויר,  ָעה כִּ י ַחּלֹונֹות ֶאל ַאְרבָּ ַתְחתִּ ְפַרְדנּו, פָּ נִּ ׁשֶ ַאֲחֵרי   
ִית  ַיד ַהבַּ לְּ ֶדה ׁשֶ ּשָׂ ר ּבַ ְרֵחי בָּ י פִּ ְרָאה. ִלְפָעִמים ָקַטְפתִּ מַּ ַני בַּ ה ֶאת פָּ סָּ ַהּכֹל. ֶהֶבל כִּ

לֹון.  סָּ ָעַמד ַעל ַהּכֹוָנִנית בַּ כֹוִכית, ֶזה ׁשֶ ֲאַגְרַטל ַהזְּ י אֹוָתם בַּ ְמתִּ ְוׂשַ
ִריִכים,  ָהיּו מּוָצִקים, ַנֲעׂשּו פְּ ָבִרים ׁשֶ ָרִצים. דְּ ָתה רּוַח פְּ ֲעבֹר ְזַמן ַמה ָהרּוַח ֶנֶעׂשְ כַּ  
כּוִכית  ַהזְּ ֲאַגְרַטל  ּבֶֹקר.  בַּ רּו  ְוִנְסגְּ ְיָלה  לַּ בַּ חּו  ִנְפתְּ ָלתֹות  דְּ ֲחלּוִלים.   - ּוְמֵלִאים 

ר. בַּ ִנׁשְ
ְלֶזה  קֹוְרִאים  א  מָּ ׁשֶ אֹו  ֵדל.  גָּ ֶדר  ַהסֵּ ִאי  הּו:  ֶ ַמּשׁ ִלי  ָזכּור  ַהִפיִסיָקה  עּוֵרי  ִ ִמּשׁ  

ית. ָיה ָחְפׁשִ ֶאֶנְרגְּ

ֵאיְך אֹור ָאפֹר עֹוֶלה  ְוִלְראֹות  עֹוָתיו  ֶאְצבְּ ִרּיֹות  כָּ ַעל  י  ְלָהִניַח ֶאת רֹאׁשִ י  תִּ ׁשְ קַּ בִּ  .15
ְסנּו  ִהְתַעלַּ ַעם  פַּ ֲחטּוִפים.  ּוְרָגִעים  כּופֹות  ימֹות תְּ ְנׁשִ א  ֶאלָּ ָלנּו  ֵאין  ֲאָבל  ָעֵלינּו, 
גֹוְך. ָואן  ל  ׁשֶ ּיּור  צִּ בַּ מֹו  כְּ ָהֲאָדָמה  ָרְקָדה  ינּו  ְחתֵּ ּוִמּתַ אֶֹרן  ַמֲחֵטי  ל  ׁשֶ ע  ַמצָּ ַעל 

 
ְמֻיָחד  ֵעיַנִיים. בִּ הֹב צֹוֵרב בָּ ִנּיֹות ְוֵאיְך ַהצָּ ם ָרִאיִתי ֶאת ַהַחמָּ ַאְמְסֶטְרדָּ ּמּוֵזאוֹן בְּ בַּ  .16
ּיּור ָסמּוְך,  ֵבִדים ֵמֲאָבִנים, ְוְלצִּ ָהיּו כְּ ּפּוֵחי ָהֲאָדָמה ׁשֶ ּיּור ַההּוא ִעם תַּ י ַלצִּ ְקתִּ ֻרתַּ
ה, ָאֲחָזה  י ֵאלֶּ ְלתִּ ים בִּ ֵאין ַחיִּ ָבה ׁשֶ ְחׁשָ י יֹום. ַהמַּ ִעם ּפוֲֹעִלים אֹו עֹוְבֵדי ֲאָדָמה ְקׁשֵ
ה, ְולֹא  לָּ ְהֶיה ַהקַּ ּזֹו תִּ י ׁשֶ ְבתִּ ן ִנְפַרְדנּו. ָחׁשַ ים ְלַאַחר ִמכֵּ ה ֳחָדׁשִ מָּ ְצָבת. כַּ ִבְטִני כִּ בְּ

ֵרק. ַהּכֹל ִיְתפָּ י ׁשֶ ָיַדְעתִּ
 

ה. ֵדה ָהְרִאיָּ ל ׂשְ ׁשּוָליו ׁשֶ ֲאִני הֹוֶלֶכת ְלִאּבּוד בְּ  .17
 

ָהָאָדם,  ֲאלּו  ִיגָּ ה  ַהֲחָדׁשָ ָאֶרץ  בָּ ְוָחִריצּות.  ֲעבֹוָדה  ָהיּו  א  ְוַאבָּ א  ִאמָּ ל  ׁשֶ ָהֱאלִֹהים   .18
ִרים  ׁשָ ְו ֲאַנְחנּו  ַהֲחלֹומֹות  ַעל  ֲחִקי  ׂשַ ֲחִקי  ׂשַ ר  ׁשָ ָהָיה  א  ַאבָּ ַעְצָמם.  ְוֵהם  ָהֲאָדָמה, 
ה ַעל ָהרֹאׁש  פָּ ים כִּ ָצא ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים: הּוא ֵהֵחל ָלׂשִ מָּ א, ַעד ׁשֶ ָלְך מֹוֶלֶדת ְוִאמָּ
ית  יִרים ָהֵהם ּוָבֵאי בֵּ ִ ת ֶהְחִליפּו ֶאת ַהּשׁ בָּ י ּבֶֹקר. ִמְזמֹוִרים ְלׁשַ ין ִמדֵּ ִפלִּ יַח תְּ ּוְלַהנִּ

ֶנֶסת ָהיּו ְקרֹוִבים ֶאְצלֹו יֹוֵתר. ַהכְּ
 

ר ְולֹא  יַצד ִלְמׁשֹל ּבֹו, ֶאְפׁשָ י כֵּ ּלֹא ָיַדְעתִּ ִאְלָמֵלא ָהִייִתי עֹוָלה ַעל ַהּסּוס ַההּוא, ׁשֶ  .19
ֶאת  ֶרת  קֹוׁשֶ ָהִייִתי  ְולֹא  ְיָלַדי,  ֵמֲאִבי  ן,  ִמכֵּ ְלַאַחר  ָנה  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ ִנְפֶרֶדת,  ָהִייִתי 
י ִסיָמִנים, ְולֹא ָהִייִתי  ִאיִרים בִּ הּו ָאסּור, ּוְגָבִרים ָזִרים לֹא ָהיּו ַמׁשְ ִמיׁשֶ ַאֲהָבִתי בְּ

ִנים ְלַאַחר מֹותֹו.  נֹוֶטֶרת ְלָאִבי ֶאת ִמּלֹוָתיו, ָחֵמׁש ׁשָ
ה  ֻקדָּ ם, אֹותֹו ֶרַגע הּוא ַהּנְ מּוָבן ְמֻסיָּ ה. בְּ ִחלָּ ַכתְּ לֹא ָהִייִתי ְצִריָכה ַלֲעלֹות ָעָליו ִמלְּ  

י. לִּ יִתית ׁשֶ ֵראׁשִ ַהבְּ
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ם  ָוה. גַּ ה ׁשָ ִמדָּ י בְּ ֵעינַּ ה ִסיְנגּוָלִרית" ָיִפים בְּ יִתית" ּו"ְנֻקדָּ ֵראׁשִ ה בְּ יטּוִיים "ְנֻקדָּ ַהבִּ  .20
ִקיִעים, ֲעַדִין ָהַרְעיֹון  ּה בְּ ׁש ּבָ יֵּ דֹול ֻמְפֶרֶכת ַלֲחלּוִטין, אֹו ׁשֶ ץ ַהגָּ פָּ יאוְֹרַית ַהמַּ ִאם תֵּ
ֶמת ֶטֶרם ֶהיֹות  ְרָחב, ְוִהיא ְמֻמקֶּ מֶּ עּור בַּ ֵאין ָלּה ׁשִ ה ַאַחת ׁשֶ ֻקדָּ ַהּכֹל ִהְתִחיל ִמנְּ ׁשֶ
ל־ ל ֵאל כָּ ל, ְמִקּיּומֹו ׁשֶ ה יוֵֹתר, ְלָמׁשָ י. ַהְרבֵּ ֵעינַּ ַמן, הּוא ַרְעיוֹן ִנְפָלא ּוִפיּוִטי בְּ ַהזְּ

ָיכֹול. 

ַאף ֶאָחד  ְמכֹונֹות אֹוטֹוָמִטּיֹות, ַלְמרֹות ׁשֶ ַעת, ָהִיינּו כִּ בַּ ָעַנְדתָּ ִלי ֶאת ַהטַּ ָעה ׁשֶ ׁשָ בְּ  .21
ָהָיה אֶֹכל טֹוב ּומּוִזיָקה ֶנֱהֶדֶרת.  ם ָאְמרּו ׁשֶ ְרנּו ְוֻכלָּ כַּ תַּ ם ֵלב ְלֶזה. ָרַקְדנּו ְוִהׁשְ לֹא ׂשָ
ְיָלה  לַּ ִצים. בַּ טּו ֶאת ָהאֹוטֹו ָהיּו ְמֻפצָּ ְ ּשׁ קִּ לֹוִנים ׁשֶ ל ַהבָּ ָבר כָּ ְיָתה, כְּ ַסְענּו ַהבַּ נָּ ׁשֶ כְּ
ְלנּו ֵמָאִחיָך.  בַּ קִּ ֲעֶרֶכת ׁשֶ מַּ י" בַּ ִאתִּ ה ׁשֶ ָ רֹוָזה "ָהִאּשׁ ל ֵדיִויד בְּ ְקִליט ׁשֶ ְמנּו ֶאת ַהתַּ ׂשַ
יכּו  יָרה נֹוְלָדה ּוְדָבִרים ִהְמׁשִ ְך ׁשִ ּכֹוִרים. ַאַחר כָּ נֹות ְוָהִיינּו ֲעַדִין ׁשִ תָּ ַתְחנּו ֶאת ַהמַּ פָּ

בוֹהַּ ּוְכָבר לֹא ָהָיה אֶֹמץ ִלְכלּום.  ה ִמגָּ ֻקדָּ י פְּ מוֹ ַעל פִּ ִלְקרֹות כְּ
ִליָטה. ְ ׁשּוט ָיְצָאה ִמּשׁ ּפָ ַעד ָהְרִכיָבה ַהִהיא, ׁשֶ  

 
ִתיָבה  ָבִרים ַעְצָמם, ָקָטן יֹוֵתר. ִאי ַהכְּ ים ַלּדְ לִּ ין ַהמִּ ְרָחק בֵּ ע, ַהמֶּ ֲאִני ּכוֶֹתֶבת ַמדָּ ׁשֶ כְּ  .22

ַעם ֶאֶרץ ַאַחת. ִדיָעה ָהיּו פַּ ְוִאי ַהיְּ
 

ֵצק  ִאים אֹו קֹוֶרֶצת עּוִגּיֹות ִמבָּ ִהיא ְמִכיָנה ְמֻמלָּ ָעה ׁשֶ ׁשָ י ַרּכֹות ַרק בְּ ל ִאמִּ ָיֶדיָה ׁשֶ  .23
קֹות ֵמַעְצָמן. ָהֲאגּוָדל  ֻדיָּ ּיֹות ַהמְּ ּמֻ ּה ְזִריזֹות ְוֵהן יֹוְדעֹות ֶאת ַהכַּ לָּ ַדִים ׁשֶ ִריְך. ַהיָּ פָּ
ֲעִדינּות ֶאת ָהאֶֹרז ִעם  ְך ּדֹוֵחס ְלתֹוכֹו בַּ ל ַהּסֶֹלת ְוַאַחר כָּ ֵצק ׁשֶ תְֹך ַהבָּ ּפֹוֵער ּבֹור בְּ

ה. ֻעלָּ פֹות פְּ תְּ עֹות ְמׁשַ ָאר ָהֶאְצבָּ ר, ּוׁשְ ׂשָ ַהבָּ
י  ֲאֶפה: ֲחִמיׁשִ יִלים ְוִדְבֵרי ַהמַּ ְבׁשִ י ֵריחֹות ַהתַּ ִמים ַעל פִּ ר ָהָיה ָלַדַעת ֶאת ַהיָּ ֶאְפׁשָ  
י -  ִ ּשׁ ֳהַרִים - עּוִגּיֹות ְמתּוקֹות ּוְכָעִכים ְמלּוִחים ִעם ׂשּוְמׂשּום; ּבֶֹקר ׁשִ ַאַחר ַהצָּ
ֶרט  ִביל ַהסֶּ ׁשְ ּבִ ְרִעיִנים ְקלּוִיים  גַּ ֳהַרִים -  י ַאַחר ַהצָּ ִ ּשׁ ׁשִ ּנּור;  תַּ ִאים ְועוֹף בַּ ְמֻמלָּ

ָהֲעָרִבי.
ּה ַנֲעׂשּו מּוָצקוֹת יֹוֵתר ְוִהיא ָהְיָתה  לָּ ִתיקוֹת ׁשֶ ְ ָאַמר, ַהּשׁ ֶ א ָאַמר ַמה ּשׁ ַאבָּ ַאֲחֵרי ׁשֶ  

ּיֹאַכל. ּלֹא ָהָיה ִמי ׁשֶ ׁשֶ ם כְּ ְמִכיָנה אֹוֵכל גַּ
  

נּות  תַּ י ִהׁשְ ְך ִיְקֶרה - ַעל פִּ כָּ ֵער ׁשֶ ר ָהָיה ְלׁשַ ה. ֶאְפׁשָ דָּ יל ֶיֶתר ַעל ַהמִּ ַהּכֹל ִהְבׁשִ  .24
 , ָאַמְרתָּ ִריל"  ַאפְּ ְלֵהי  ׁשִ בְּ ָבר  כְּ אן  כָּ ר  גֵּ ִמְתבַּ "ָהאוֹר  ה.  ְתַעבֶּ ַהמִּ ְוָהאֹור  ָבִעים  ַהצְּ
ית: ַאף  ָך ַעל ַמפִּ לְּ דּוִדית ׁשֶ י ֶאת ַהצְּ ְמתִּ ֲאִני ָרׁשַ ְזַמן ׁשֶ ֶמׁש, בִּ ְקֵפי ׁשֶ ִמׁשְ ָחמּוׁש בְּ

ָרִנּיֹות.   ׂשְ ָפַתִים בַּ ד. ׂשְ ִרי. ַסְנֵטר ְמֻחדָּ ִנׁשְ
ה ְזִעיָרה,  ְסִטיָּ י בִּ ָנה. ֶזה ַמְטֶעה. ֲהֵרי דַּ ָ מֹו עֹונֹות ַהּשׁ ה ַאַחר ֶזה, כְּ זֶּ אּו בַּ ָבִרים בָּ דְּ  

ׁש ַהּכֹל. בֵּ ֵדי ְלׁשַ ת, כְּ ׁשֶ י ֻמְרגֶּ ְלתִּ בִּ
 

ֵני  ְך, ַעל פְּ ל כָּ ָהָיה ָקָצר כָּ ֶ ּשׁ ֶבת ָעָבר, הֹוֶוה, ָעִתיד. מֹוַתַחת ֶאת ַמה  ֲאִני ְמַעְרבֶּ  .25
ֶלת ִלְרִסיִסים. ים, ְוֶאת ָהֶרֶצף ֲאִני ְמַפצֶּ ָיִמים ֲאֻרכִּ
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ַעל  ת  בָּ ׁשַ ֵלילֹות  בְּ ִבים  ּיֹוׁשְ ׁשֶ ִעיִרים  ַהצְּ מֹו  כְּ ְרִעיִנים,  גַּ ְקִלּפֹות  כִּ ים  ִמלִּ ָזַרְקנּו   .26
ת,  ֶאֱאסֹף אֹוָתן, נֹוֶאׁשֶ י ׁשֶ ְעתִּ ְסָחִרי, ְולֹא ֶהֱעֵליִתי ַעל דַּ ז ַהמִּ ְרכָּ יִלים מּול ַהמֶּ ְקבִּ ַהמַּ
ּבֹו  ִזיְכרֹוִני ֶרַגע ֶאָחד ׁשֶ ים. ֻמְנָצח בְּ ָרׁשִ ָ ּיֹות ַלּשׁ ׁש ְרָאיֹות מּוָחׁשִ ַבקֵּ ַאְרֵכיאֹולֹוג ַהמְּ כְּ
ָהיּו  ַמִים  ָ ְוַהּשׁ ַאְרְמְסְטרֹוְנג  לּוִאי  ֶאת  ר  ׁשָ ֶנט  בֶּ ְוטֹוִני  ֲחֵצִרי  בַּ ַוֲאִני  ה  ַאתָּ ְבנּו  ָיׁשַ

. ַמִים ֶהֱאִפירּו ּוְכָבר ָהַלְכתָּ ָ ן ַהּשׁ ים. ֶרַגע ְלַאַחר ִמכֵּ ֻתמִּ כְּ
 

ִדְמיֹוִני; ִלְפרּוַסת  א בְּ ִנים ֶאלָּ ֵאין ָלֶהם פָּ ַעת ִליֵמי ָהַרְדיֹו, ְלקֹולֹות ׁשֶ ְעגַּ ֲאִני ִמְתגַּ  .27
י; ֵאֵלינּו. ִ ּשׁ יֵמי ׁשִ ֶרט ָהֲעָרִבי בִּ ת ְוַלסֶּ בָּ ַ ה ִעם ֶחְמָאה ְוַחְלָבה; ְלֵנרֹות ַהּשׁ ַחלָּ

א ָהְיָתה ֶנֱאַנַחת  ָעָבר", ָאִחי ָהָיה עֶֹקץ ְוִאמָּ בּוַע ׁשֶ ׁשָ ָבר בַּ "ֲאָבל הּוא ָזַרק אֹוָתּה כְּ  
ָהיּו  ָמעֹות  ַהדְּ לּום."  כְּ ֵמִבין,  לֹא  ה  ַאתָּ לּום,  כְּ ֵמִבין  לֹא  ה  "ַאתָּ ַלחֹות,  ֵעיַנִים  בְּ

ְרִעיִנים. ל ַהגַּ ִלּפֹות ׁשֶ ה, ַיַחד ִעם ַהקְּ ַחת ָהֲעֻמקָּ לַּ צַּ ֶנֱאָספֹות בַּ
 

ֶאָחד  ק  ְלפֵּ דֶּ ין  בֵּ ָקָצר,  ְזַמן  ְלֶפֶרק  ָנה.  ׁשָ ַהיְּ עּוָדה  ַהתְּ ֶאת  ְרסּו  גָּ ִנים  ַהפְּ ַרד  ִמׂשְ בְּ  .28
 - ִנְילּון  תֶֹבת,  כְּ ִעְדּכּון  י,  ְחתִּ פַּ ׁשְ ַהמִּ ִבי  ַמצָּ ִעְדּכּון  חֹוֶתֶמת,  מּוָנה,  תְּ ֵנהּו -  ְלִמׁשְ

עּוָדה. ָהִייִתי ְנטּוַלת ֶזהּות, ְולֹא ָהְיָתה ִלי ַעל ֶזה תְּ
 

ין,  ַמְמתִּ ה  ַאתָּ ֶאְגרֹוִפים  ּוְקפּוץ  ו  גֵּ ְסמּור  ִדים.  ֵ ַהּשׁ ִעם  יְסתָּ  יַּ ִהְתפַּ לֹא  ֵמעֹוָלם   .29
ִמְלָחמֹות  ֵעיֶניָך?  בְּ ְמֻגָחְך  ָבר  ַהדָּ ָהֵאין  יֵנינּו.  בֵּ ׁשֶ ים  בּוׁשִ ַהכְּ ָטִחים  ְ ּשׁ בַּ רּוְך,  דָּ
א  ִמְלֶחֶמת ָהִאּפּוק ַהּזֹו ֵאין ֶהרֹוִאּיּות ֶאלָּ ים? בְּ ֵכִלים ֶטְרִמינֹולֹוִגיִּ ֶטִריטֹוְרָיאִלּיֹות בְּ
ֶחיָה, ְמֻצְחְצֵחי ַהֲהָברֹות, ּגֹוְסִסים,  א, ּוְמַנצְּ ֲעִליבּות יֹוְמיֹוִמית ֲאפָֹרה, ְנָקָמה ּפּוְרּתָ

ָפַתִים ְנׁשּוכֹות ַעד זֹוב. ם, ִמּשְׂ ֲעלּוֵמי־ׁשֵ
עוֹר,  בָּ ר,  ׂשָ בָּ בַּ ֱאֶמת:  בֶּ ים  יִּ ְדָבִרים מּוָחׁשִ בִּ ִנְתַנֵחם  ים.  ילִּ ִממִּ ט  ֵ ּשׁ ִנְתפַּ ּבֹוא  א,  ָאנָּ  
ף ָחָלק.  ֵעט ִצּפֶֹרן ַעל דַּ נּו ִסיָמִנים, כְּ יַע בָּ יַח לֹו ְלַהְטבִּ ְפִעימֹוָתיו. ָננִּ חֹם ַהּגּוף, בִּ בְּ

ְך ַנְחרֹץ. ם. ֵנַדע. ְוַרק ַאַחר כָּ ֵ ִנְתַנּשׁ
 

ים  ל יֹום ֵמָחָדׁש. ִקירֹות ֲערּוִמים, ְקָצוֹות ְקרּוִעים, ִמלִּ אּות הֹוֶרֶגת אֹוִתי כָּ דָּ ִאי ַהוַּ  .30
יַח. טִּ יִלים ָעַלי מֹוָרא. ְסָדִקים ִנְפָעִרים בַּ ְסתּומֹות - ַמטִּ

ַתְרּבּות  בְּ ִלּבֹו  ֶאת  ּוְמַנֵחם  ַהֲחָלִלים  ִמן  ִמְתָיֵרא  י,  ַמְעתִּ ׁשָ ְך  כָּ ֲעָרִבי,  ַהמַּ ָהָאָדם   
ים, ֲאִני ּדֹוֶחֶסת  רוֹם־ָאֶמִריָקִניִּ אֹוְרָנֶמְנִטים דְּ מֹו בְּ ים. כְּ ִביִלי, ֶזה ִמלִּ ׁשְ ִריָכה. בִּ ַהצְּ
ּוּוִנים,  ַהכִּ ְלָכל  ַלּגַֹבּה  ָלרַֹחב  ִפים,  ַמדָּ ׁשּורֹות,  טּוִרים,  ָכבֹות,  ׁשְ ֲעֵרמֹות,  ָבִרים,  דְּ

יָמה ְודֹוֶחֶסת ׁשּוב. ׁשִ ים. עֹוֶצֶרת ֶאת ַהנְּ ִחיָלה ִמלִּ ּנֹות. ּוָבֶרַוח - ַמׁשְ ּפִ בַּ
 

ֵעת הּוא  ל ַהַחּלֹון. כָּ ד ׁשֶ ה. ַהצַּ טָּ ל ַהמִּ ֲעַדִין ֲאִני ְמַצְמֶצֶמת ֶאת ַעְצִמי ְלַצד ֶאָחד ׁשֶ  .31
ר ִלְראֹות ֶאת ֶהָעִלים  ר, ֶאְפׁשָ דֵּ קּוף ְלֶמֱחָצה ִמְתבַּ ָ ילוֹן ַהּשׁ ַהוִּ ּפֹוֶנה ֶאל ָואִדי, ּוְכׁשֶ
יִני. ַלְיָלה ֶאָחד  ּפּוז ַהסִּ ל ַהתַּ ֻתּמוֹת ׁשֶ ֻקּדוֹת ַהכְּ ל ַהִויְסֶטְרָיה ּוֵמֲאחוֶֹריָה ֶאת ַהנְּ ׁשֶ
ַנֲעׂשּו  ּלֹו  ׁשֶ ימֹות  ׁשִ ְוַהנְּ ֵאַלי  ׁשּו  ְ ּשׁ גִּ ּלֹו  ׁשֶ ַדִים  ַהיָּ ׁשֶ כְּ ּבֶֹקר,  בַּ ָזר.  ֶבר  גֶּ ִעם  י  ְנתִּ ָיׁשַ
ָהיּו  ֶמׁש ָצְבָעה ֶאת ְקצֹות ֶהָעִלים ְוׁשֶ ֶ ַהּשׁ י, ְולֹא ָעַזר ׁשֶ נִּ כּופֹות, ָהֲאִויר ָאַזל ִממֶּ תְּ

ל ָירֹק. ָוִנים ׁשֶ ָמה גְּ כְּ
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ּכַֹח  י ִאּתֹו ַעל ְמָנת ִלׁשְ ְלתִּ יַּ ּטִ ֶבר ׁשֶ ִריס, ִעם גֶּ פָּ ר בְּ ִויל ְמֻסכָּ י ַזְנגְּ ָלִראׁשוָֹנה ָטַעְמתִּ  .32
ר ַעל  ים־ֲאפִֹרים, ְוהּוא ִספֵּ ַחת ָזְרמּו ַמִים ְיֻרקִּ אֹוְתָך. ָעַמְדנּו ַעל ַהּפֹוְנט ֵנף ּוִמתַּ
ִלי  ְוָהָיה  ְקנּו  ַ ִהְתַנּשׁ ְך  כָּ ַאַחר  ַמְבִריק.  ָזָהב  ַבד  בְּ ר  ׁשֶ ַהגֶּ ָעַטף ֶאת  ׁשֶ ַההּוא  ן  ָהָאמָּ
ן. הּוא ָעַטף  ל ָהָאמָּ מֹו ׁשֶ ן, ֶזה ׁשְ ִריְסטֹו, ִנְדֶמה ִלי. כֵּ ה. כְּ פֶּ ר־ָמתֹוק בַּ ַעם ַהמַּ ַהטַּ

זּוָקה. מֹו ַמְסִטיק בָּ ַבד ָורֹד ַעז, כְּ ים בְּ ם ִאיִּ גַּ
 

ֵרַח. עֹוָלם לֹא ָאטּוס ַליָּ לְּ ִרים ְוַאַחת ְוִנְרֶאה ׁשֶ יל ֶעׂשְ י ֶאת גִּ ַמן ָעַבְרתִּ ָבר ִמזְּ כְּ  .33
 

ים  מֹו ֲאָנׁשִ ים ּוְדחּוִסים. ֵארּוִעים ִנְדֲחקּו ֶזה ֶאל ֶזה כְּ ל ֲאִבי ָהיּו ְמַעטִּ ְיֵמי מֹותֹו ׁשֶ  .34
ף. יֹום ֶאָחד הּוא ִהְתמֹוֵטט ְוֻהְבַהל ְלֵבית ַהחֹוִלים. ְמכֹוַנת  ַאסֵּ ּתֹור ָלאֹוטֹוּבּוס ַהמְּ בַּ
ה  ְוִהְרבָּ ר  ְלַדבֵּ ִמֵעט  ְך  כָּ ַאַחר  קּוִפים.  ׁשְ צִיּנֹורֹות  בְּ ם  ַהדָּ ֶאת  ִהְזִריָמה  ֵרָאה  ֵלב 
ְנסֹוִנים  ׁשַ ְלַעְצמֹו  ִזְמֵזם  ָהֱאלִֹהים.  ֶאל  ִרים  ְתַקצְּ ַהמִּ יו  ְרַחקָּ ִממֶּ ׁש  ִנְרגָּ ִלְבּכֹות, 

ִטים.  פָּ ים ִקְטֵעי ִמׁשְ י "זֹוֶכֶרת?" ֲאָבל לֹא ִסיֵּ ָנ"ְך. ָאַמר ְלִאמִּ תָּ ים ְוָקָרא בַּ ָצְרָפִתיִּ
בֶֹקר  בְּ ָאַהב.  לֹא  עֹוָלם  מֵּ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ר  ּוִבקֵּ ַהּטֹוָבה  ֲחִליָפתֹו  ֶאת  ָלַבׁש  ֶאָחד  ֶעֶרב   
ָבר  דָּ ִלי  לֹוַמר  יק  ִהְספִּ לֹא  ְוהּוא  ָאַמְרנּו  ָבִרים  דְּ ְמַעט  ְך  כָּ ל  כָּ ִנְפָטר.  ֳחָרת  ַהמָּ

ַאֵחר.
 

ּיֹו  ּפֹות ָיֶדיָך, ֶמְרָחב ֲחרּוׁש ְקָמִטים, מּוָגן דַּ ין כַּ י בֵּ לִּ ֶ י ָמקֹום ִמּשׁ תִּ ׁשְ קַּ ַסְך ַהּכֹל בִּ בְּ  .35
י  ְכתִּ ה. ָמׁשַ י ְקדֹוׁשָ ה. ֵאיֶננִּ ָ י, ִאּשׁ ה, ִלְהיֹות ּבֹו ִאתִּ ְרפָּ ְלַגּלוֹת ּבֹו ֶאת ְמקֹומֹות ַהּתֻ
י,  ַרְטתִּ ׂשָ ָהעֹור,  ַעל  י  ִרְפַרְפתִּ ֲאֻרּכֹות־ִריִסים,  ֵעיַנִים  י  ָעַצְמתִּ תּוחֹות,  פְּ ֲהָברֹות 

ָפַתִים, ָלׁשֹון ַאֵחר - י ׂשְ ְכתִּ י, ָנׁשַ ְמתִּ דּוק. ָנׁשַ סָּ ֶ י ֶאת ַמה ּשׁ ַעְרתִּ פָּ
 

ֵאין  ֲחָלִלית ׁשֶ ה בַּ אֹוִמים ִמְתַרֲחִקים ֶזה ִמזֶּ י, לֹא תְּ לִּ ָרִטית ׁשֶ ֲחסּות ַהפְּ ּתֹוַרת ַהיַּ  .36
ֶיְקִטיִבי  ַמן ָהאֹובְּ זְּ י, בַּ יֵניֶהם, קֹוֵצב ְזַמן ַאֵחר. ַרק ֲאִני, ְלַבדִּ עֹון עֹוֵמד בֵּ מֹוָתּה ְוׁשָ כְּ
י  ֲחִריׁשִ יֵנינּו  ּבֵ זֹוֵחל  ֶות  ַהמָּ אֹון  ׁשְ ֶאת  מַֹע  ִלׁשְ לֹא  ָאְזַנִים  אֹוֶטֶמת  בּוַע,  ַהקָּ

עֹוד לֹא ִהּכּו ׁשֶֹרׁש.  ִתיִלים ׁשֶ רּו ְסִביב ׁשְ ְחּפְ נֶּ ּמֹות ׁשֶ ין ּגֻ ֶהה בֵּ תַּ  ִמׁשְ
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שלוש בלילה, ריח לח ירוק־שחור; החושך השלם הזה הוא חורש מלחש.
והצלול  המחודד  האוויר  את  ומסרק  ברוח  נושב  אורנים  של  אפל  צמרות  צבר 
הכל  גרונו.  ממעמקי  שנוהם  ונעלם  טמיר  ענק  כמו  כל,  עוטפת  המיה   – מקור 
נבלל. שומעים גם מרזבים נוטפים מגשם ששכך. כמה התחשק לי לאבד דבר יקר, 
להטיח את המצח, את אבני הנגף והמחשבות, לתלות את שמחתי, את כל רצונותיי 

בלילה. אז גם יימצא צידוק לכל זה, לדברים הקיימים לשם עצמם בלבד.
טבלתי את הראש מעבר לחלון.

מים  של  וקדירה  שמים  כיפת  מרחקים.  של  מָים  כולו  עשוי  במפרץ  החושך 
מלוחים.

וחלודה. ככה זה במרחבים אין־קץ.

ברזל של מנופי־נמל חורק תחת משא הלילה. שומעים את נאקותיהם עד כאן, 
למעלה על ההר. הלב נכמר – איך שהם צבועים אדום לבן ותכלת, כמו צעצועים 

ממש.

מהם  אחד  הטיילת.  את  מפלחים  בני־עשרה  ואנרכיסטים  שיכורים  של  חבורה 
מעד פתאום והם לרגע השתתקו. אולי ירד לו דם. הייתי בטוחה, קיוויתי, שכל 

זה בגללי קרה.
טעם חמצמץ של דם. יש לו את אותו הטעם של המעקה ליד הים. הראש שלי 

נחבט מתוך משחק והשיניים ננעצו בחלודה.

עכשיו כינסתי את הראש בין הכתפיים כדי שהצעיף יכסה לי את הפה בהבל חם. 
שתקתי. יש בזה משהו מנחם. 

אורות הנוף לאורך קו החוף מהבהבים בלי סוף. לא בגלל המרחקים, בגלל עיניים 
מוצפות דמעות. 

מלמלתי לעצמי מבלי לראות:
"לדמוע את אורות כל הבתים. 

לגמוע מרחקים במבטים." 

ה. ש. / לילה אחר
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אם אסתכל חזק חזק )חשבתי לעצמי במונחים של ילד( על מורדות ההר הזה ועל 
הים, על הבתים, הוואדיות, האניות והנמל, האורנים, המערות וכל מטעי הבננות 
שבצדי הכביש, שאנשים עטפו אותן בשקיות כחולות, אם אסתכל חזק חזק אולי 

כל אלה יציירו אותי בעיני רוחם ואז אדע סוף סוף מהי דמותי.

לפעמים קורה שאני מדמיינת איך מכר רחוק גאה בי על איזה דבר פעוט, כמו 
ברחובותיה  הדרך,  בפיתולי  כמעט,  משים  מבלי  לחשוב,  מבלי  נוסעת  זה שאני 
התלולים של העיר, ולפתע אני מוצאת עצמי בבית. אך מיד אני מתעשתת: ומה 

הפלא? מי לא יודע את הדרך לביתו?
דווקא ברגעי שטות כאלה נדמה שאני יורדת לסוף דעתי. באותו הרגע למשל אני 
בטוחה מעל לכל ספק שאלו הם הרחובות והמראות המוכרים שמכירים אותי, 

הבית שזוכר אותי, ובטח לא להיפך. 

ומבוטל.  בטל  דבר  הוא  חופש  הרי  אני.  וגם  הוא.  סחוף־לילה  כולו  המקום  כל 
אין בו אמת והוא לא ייתכן בכלל. רק לאחר מעשה שמתי לב שידיי, שתמיד הן 

שלובות, נמתחו באחת, קפוצות לאגרוף.

נזכרתי שתמיד ביום העצמאות, בשעה היעודה שבין העצב לשמחה, צפירות של 
אניות צפות ממעמקי הנוף – טובעות במעמקי הלב. קריאות קינה שמחות.

קרום המגע הדק בין השמים והמים מתבטל. 

האם ציפורים קורעות חורים ברקיע, בהמולת הערב, כשהן הולכות לישון?
התכסיתי בׁשמים של ׂשמיכה מעל לראש. 

הרהרתי את עצמי לדעת. 
מכיפת הגולגולת נסקה להקת מחשבות, משחרת לריק השחור. 

יש מי שער בשעת לילה כזאת. 

שבע אלומות של חושך
שפע שיבולים דקות

שדה שמשתרע מלוא העין
לפניו ואחריו – מאום.
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עד שהגיעה אלי סוף סוף לביקור בבוקרסט אז אני אעמיד אותה במטבח לאפות 
עוגה?!

אפשר לקנות עוגה – אמרתי.
וכבר ערבבה את הקקאו עם  נכין עוגת מוס שוקולד,  אבל דבושקה התעקשה. 

החמאה והקציפה את השמנת־מתוקה.
היו  העצים  על  עליו.  מונח  שהיה  השלג  מרוב  לבן  הרחוב  היה  הצהריים  אחר 

תלויים אלמוגי קרח שקופים.
כשיצאנו דרך שער החצר צעדנו לאט, מניחים כל רגל בזהירות, מתאמצים לא 

להחליק.
תני לי את העוגה - ביקשתי.

היא נשענה בידה האחת על דפנות האוטו והתקדמה בזהירות עד שפתחה את 
הדלת וצנחה במושב הקדמי.

מה היה לי רע בבית? אני עוד אחזור מפה באמבולנס.
יאיר התיישב במושב האחורי. עוד לא הספיק להחליף את בגדי בית הספר וכבר 
הודענו לו שנוסעים לבקר את ג'טה. נעל את המגפיים שרק לפני עשר דקות חלץ, 

ובאי רצון שניכר על פניו נכנס לאוטו.
המנוע התחמם לאט והווישרים בקושי סילקו את השלג הטרי מן החלון הקדמי.

רך,  עוד  המוס  האחורי.  המושב  הרצפה של  על  העוגה  את  בבקשה  שים  יאיר, 
אותה  והושיטה  ידיים  בשתי  העוגה  את  ממני  לקחה  היא   - צורה  שלא תאבד 
ליאיר. הבטתי על אצבעותיה העבות, העטורות טבעות זהב רחבות, ונזהרתי שלא 

להיאנח בקול.
יאיר הניח את העוגה על הרצפה מאחורי כסא הנהג והתרווח בצד שלו.

מהלך שני ורגל על הברקס, כך עברנו את שער הניצחון הרומני.
לא ידעתי שהגעתי לפריס - מלמלה.

אור אדום של רמזור, האוטו שט על השלג. ההגה סבב ימינה ושמאלה בקלות 
מבהילה. הברקס רק הגביר את השיוט, עד שסוף סוף נעצר האוטו, מוטה ימינה.

נער אחד שזחל לצידי המכוניות בחזה חשוף דפק על החלון שלידי.
כל רמזור והקבצנים שלו - אמרתי מתנשפת.

אני שמה את הראש שלי על גיליוטינה אם הוא לא קם על הרגליים כשאנחנו 
נוסעות.

על מה אתן מדברות? - סינן יאיר ממרבצו.

זהבה אשלגי / עוגת מוס שוקולד  
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מליון  כבר  אותו  ראית  נדבות.  ומקבץ  השלג  על  שזוחל  הזה  הצועני  הילד  על 
פעמים. אפילו נתת לו כסף יותר מפעם אחת.

מה פתאום? לא ראיתי אותו אף פעם! וכבר הוא נעמד על רגליו ליד החלון שלי, 
מציץ החוצה.

איייייייייייייייייייכס- צעק וזרק עצמו על המושב.
מה קרה? - שאלנו בשני קולות.

היא  הסתובבה אליו. היה שקט של רגע ואז אמרה - אל תזוז! אל תזוז!
המעיל הסתבך בסיבוב והיא התאמצה להחזירו למקומו. דחפה ברגליה את הרצפה 

עד שהגוף התרומם מהמושב ואז במשיכה אחת חילצה את המעיל.
הוא נכנס עם המגפיים לתוך העוגה - הודיעה לי. היה נדמה לי שהיא מחייכת 
אבל לא יכולתי להסיט מבט מן הכביש. האוטו התחיל להתקדם, לאט, כשיאיר 

נעמד על ברכיו על המושב האחורי ועקב במבטו אחרי הצועני.
הוא לא קם - אמר, איך לא קר לו?
קר לו - אמרתי - ועוד איך קר לו.

יאיר, אתה אתי? תשמע מה שאני אומרת לך, אל תזוז - היא חיפשה בעיניה מקום 
חניה אפשרי - תעצרי פה בצד.

עצרנו ברחוב של ג'טה. בין גבעות השלג השחור מפיח הציצו כמה כתמים לבנים. 
בצד הדרך הייתה זרוקה קופסת קרטון ריקה. הנחתי אותה על המדרכה מתחת 

לדלת האחורית.
יאיר ישב והושיט רגליים קדימה ואני משכתי מהן את המגפיים. הוא נעמד על 
הקרטון וסובב מגף אחר מגף על פיסת שלג לבנה בוהקת עד שהמוס החום נמרח 

עליה והכתים אותה.
כל הכבוד, כל הכבוד. עוד רגע אף אחד לא יידע שהמגפיים שלך נפגשו עם מוס 
שוקולד - אמרה כשיצאה מהאוטו, וכעבור רגע לקחה שוב את התבנית בשתי 
ידיים והניעה אותה מצד לצד. המוס רקד והתנועע בתוך התבנית עד שנחה דעתה, 

ואז נח גם הוא.  
העוגה נראתה כאילו לא עברה עליה זה עתה טראומה איומה.

מה את עושה? תשאירי את התבנית באוטו.
מה קרה לך? העוגה נראית מצוין ואנחנו הולכים ִאתה לג'טה.

יאיר נכנס לתוך המגפיים והבחין שנשארו עליהם כתמים חומים קטנטנים. הוא 
גרף חופן שלג אל תוך הכפפות שלו והעביר אותו על המגפיים עד שנראו מבריקים 

ונקיים.
את לא מביאה לה את העוגה הזאת - ניסיתי.

ועוד איך שאני מביאה!
הם יקבלו שם הרעלת קיבה.

נראה לך? תסתכלי על הרחוב הזה. תסתכלי על הכניסה לבית. אם הם נשארים 
בחיים עם כל הטינופת הזאת גם את העוגה הם ישרדו.

יאיר נראה מבוהל. אני לא נוגע בעוגה הזאת - סינן.
בואי הנה - קראתי לה - אנחנו לא יכולים לעשות את זה. מה את יודעת על מה 
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הוא דרך ואיזה חיידקים יש על המגפיים האלה?
שום חיידק לא יעשה רושם על מי שנושם את הזיהום אויר שיש פה.

תאמיני לי, היא לא יכולה להרשות לעצמה להיות חולה. כל יום עבודה חשוב לה, 
היא מפרנסת יחידה ועוד יושב עליה איזה פרזיט שקורא לעצמו הבעל שלה.

העוגה נראית רע?
האמת? לא. 

אז קדימה, דיברנו מספיק.
רק תדעי שאם קורה לה משהו, את אשמה.

השאלטער  את  הרימו  לא  עוד  הצר.  המדרגות  חדר  את  האירה  עמומה  מנורה 
של העיר הזאת - אמרה כשמסרה לידי את העוגה - אין סיכוי שאני והיא נגיע 

למעלה ביחד.
בסלון של ג'טה עמד פסנתר כנף שחור ועליו תמונות ישנות ופסלונים קטנים של 

מגדל אייפל, פסל החרות ותעודת הצטיינות של האקדמיה למוסיקה בבוקרסט.
את רוצה לשמוע אותה? - אמרה ג'טה והביטה עלי.

אותי תעזבי בשקט. באנו לשתות קפה, לא לשיר.
מן המטבח עלה ריח של צ'ורבה מהול בריח חזק של קפה.

מי במטבח - שאלתי.
נו, מי? - ענתה ג'טה ושתינו צחקנו. הוא בטוח יודע להכין קפה טוב - אמרתי.

אפשר לקבל הסבר? - שאלה דבושקה.
ואנחנו  שם  היה  לא  כבר  הבעל  הקטן.  במטבח  השולחן  במרכז  עמדה  העוגה 
התיישבנו על הכסאות סביב השולחן. יאיר נשאר בסלון וקיבל מג'טה קרואסון 

שוקולד בתוך שקית ניר כסף צבעוני.
העיניים של דבושקה המשיכו לשאול.

היא רצתה להתחתן עם פספורט זר – אמרתי - והתחתנה עם סורי.
הוא בא לעשות כאן כסף - הסבירה ג'טה- הוא אהב אותי כמו שאף אחד לא 
אהב. הביא לי פרחים, לא פרח אחד כמו הגברים הרומנים, פרחים! זרי פרחים! 

שושנים! 
עד ש... - זרזתי אותה.

עד שנסענו לביקור בסוריה ושם בכפר הבנתי מה מחכה לי מהאיש הזה.
פספורט זר היא רצתה - גיחכה דבושקה - יש פה סכין?
כשג'טה ניגשה למגירה עיניה של דבושקה סיירו במטבח.

תרטיבי אותה בקצת מים - ביקשה.
ג'טה. אני  והניחה פרוסה אחת בצלחת של  ביד מיומנת  היא פרסה את העוגה 

סימנתי לה שלא תפרוס בשבילי. גם לעצמה לא פרסה.
מה זה? - שאלה ג'טה.

עוגת מוס שוקולד - שוב דיברנו בשני קולות.
למה אתן לא אוכלות?

אנחנו יכולות לעשות עוד עוגה בבית. זאת בשבילכם - אמרה.
ג'טה ביקשה עוד פרוסה. רציתי לצרוח לה שלא תאכל ורק הרגשתי כאב דוקר 



קו נטוי / גליון מס' 8 72

בבטן ששיתק אותי.
כל הדרך הביתה שתקנו. יאיר נמנם במושב האחורי ואנחנו שתקנו.

בצהריים הנייד שלי צלצל, על הצג היה המספר של ג'טה.  היה לי קר, רעדתי.
תודה על אתמול - אמרה - העוגה הייתה נהדרת. את באה היום לשיעור?

מה התוכניות שלך היום?
אני רק גומרת את הקפה והעוגה ורצה לאקדמיה - אמרה בפה מלא. יש היום 

בחינות ואני צריכה ללוות כמה בנות. אחר כך אני חוזרת הביתה ללמד.
נדבר כשתגיעי הביתה.

כדאי לך לבוא, יש לי עוגה. עוגת מוס שוקולד נהדרת.
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א
צבא  אחרינו  עקב  הלכנו  שלא  לאן  האחרון,  ביום  ממש  גלריה,  באיזה  היה  זה 
של יפנים עם הגאדג'טים המסנוורים שלהם, אתה לא מאמין איזה מצלמות יש 
לחבר'ה האלה, וזה לא רק מצלמה, זה הנייד וה־MP3 ונראה לי שהם גם מנגבים 
אתו את התחת. בכל אופן, כל פעם חשבנו שמצאנו איזו פינת חמד שאף אחד 
לא יודע עליה וכל פעם היפנים האלו מאגפים אותנו וכבר מכסים את הקירות 
עם הפלאשים, מדברים מהר אחד עם השני, יש להם הספק שאתה לא מאמין, 
שעה וחצי הם כבר סוגרים אתר וממשיכים הלאה, האוטובוס לא מכבה אפילו 
את המנוע. הרגשנו פריירים לידם. בכל אופן, פתאום אני רואה התקהלות, אני 
מתקרב, קצת דוחף ואז אני רואה מה העניין, קלימט, אתה מכיר אותו? גוסטב 
קלימט, הוא עשה דברים מוזרים עם זהב, ערבב את הציור עם המסגרת ודווקא 
צייר יפה, ואני קורא ליהודית ואתה יודע למה? על המסגרת בזהב אני רואה חרוט 
ג'ודית ועוד משהו למטה. "זה על שמך," אני אומר לה. לא הפסקנו לצחוק, אתה 
יודע, איזה קטעים, באמצע וינה ועוד בזהב, זה כאילו חלק מהציור הקישוט הזה, 
ואחר כך ניסינו להסביר לשומר שיהודית זה לא רק שם של אשה זה גם מוצא, 
זאת אומרת... אתה מבין? בעצם אתה יכול להסתכל על זה כאילו הוא עשה מודל 
לכודה  שהיא  הזה  הזהב  כל  האנטישמיות,  את  וכשזוכרים  היהודית  האשה  של 
בתוכו כמו שהם ראו את היהודים עטופים בזהב, ומתוך הזהב היא נותנת איזה 
מבט מפתה כזה, אתה מבין כמה עמוק מושרשת השנאה אצלם שהם כבר לא 
יכולים להתנתק מזה אפילו באמנות, אפילו באמנות! כמה היה כיף לחזור לארץ, 

תאמין לי - יופי יופי!

ב
קשה לדעת אם זה המרכז או הפריפריה שעושים את זה, העפעף שמוט כמעט 
לגמרי על העין, במבט מהיר נדמה שהיא ישנה אבל היא לא, אולי זה הזהב שעושה 
אותה לגמרי חסרת תנועה, הזהב מחבר אותה אל המסגרת ולא משאיר סנטימטר 
בו.  מוטבעת  בזהב,  מוקפת  ברירה,  מחוסר  אולי  נרדמת,  והיא  לתנועה  חופשי 
משהו מאד מאד נעים בפנים האלו, הרפויות והיפות, רגע של חצי הרדמות או 
ופתאום  האיטית  הצניחה  את  מסיים  העפעף  שריר  רק  לגמרי,  הרדמות  בעצם 

האיברים מתמלאים תשוקה כבדה ולחה. 
ואז הנקודה הזו, זו רק נקודה זעירה של אור בעין השמאלית, העין הימנית כבר 

ניר מעין / זיקוק
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כבויה והצוואר לכוד בתוך קולר רחב רקוע זהב, היא כבר איננה. לגמרי איננה, 
חלולה לחלוטין ורק הנקודה הזו, פסיק לבן אבל מלא מאד, לגמרי יודע, לגמרי 
חזק וזקן ונמצא ושופע בלי שיצטרך לזוז. הגרגיר הלבן שנוצץ לה בעין שם אותה 
בדיוק על הקצה, יודעת יותר מדי בשביל להמשיך לחיות וחיה הרבה יותר ממה 

שאפשר לדעת. 

ג
בעצם כל מה שמסביב נמצא כדי לשרת ולתמוך בנקודה הזו, היא הציר, זו רק 
נקודה לבנה, לא קל לראות כמוה ואולי בעצם רק אני רואה, אבל כשפתאום היא 
נלכדת בתוך האישון השחור מאוד, היא הופכת מראה ענקית וכל העולם נכנס 
בה בהרחבה, האשה הזו לגמרי נוכחת עד ששום דבר לא יזיז אותה, היא כבדה 
מדי, בעצם היא חור שחור זוהר מרגע שאתה מתקרב אל הטווח אי אפשר שלא 

להישאב לתוכו, להימחק בתוכו. 

153x133 , גוסטב קלימט, יהודית עם ראשו של הולופרנס, 1901, שמן על בד
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120x200 ,ג'ני ויינשטיין, שער, מתוך סדרת 'שומרי הסף', 2007, מדיה דיגיטאלית
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120x200 ,ג'ני וינשטיין, מגדל בבל, מתוך סדרת 'שומרי הסף', 2007, מדיה דיגיטאלית



77גליון מס' 8 / קו נטוי  

120x200 ,ג'ני ויינשטיין, ללא כותרת, מתוך סדרת 'שומרי הסף', 2007, מדיה דיגיטאלי
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ה  ָ ִאּשׁ ַעם בְּ י פַּ תִּ ַגׁשְ פָּ
ּה, ַער רֹאׁשָ חֹור ׂשְ ְ ָשחֹור ִמּשׁ

ב? ֲהַאתְּ ִהיא ַהּמֹוָרה ַללֵּ
ה. לֹא, ִהיא ָלֲחׁשָ

ַעם ַנֲעָרה י פַּ תִּ ַגׁשְ ּפָ
ָעָרּה,  ׂשְ ָהב בִּ ְוַהזָּ

ן,  ? כֵּ ב ַאתְּ ַהִאם מֹוָרה ַללֵּ
ַרק לֹא ְלָך, ָאְמָרה.

ְכלֹו ָאַבד י ִאיׁש ׂשִ תִּ ַגׁשְ ּפָ
ׂש ָלַעד, ֲאַחּפֵ ֵהיָכן ׁשֶ

ּבֹוא ַאֲחַרי ָסח ֶהָחָכם,
ַאְך ֵמָאחֹור ַצַעד.

י ָאז ְלֵבית חוִֹלים ִנְכַנְסתִּ
ּבֹו ֵאין חֹוֶלה ְוֵאין ַמְחִלים,

ָהֲאָחיֹות ָיְצאּו ִעם ֵליל
ִלים. ּוְצָעַדי ּכֹוׁשְ

ַעְך, יֹום ָעָלה ְוַגם דָּ
ְך  סָּ ׁשּו בַּ ֲארּוָחה ֻהגְּ בָּ
ֶסף ּוְלָיָדּה ית ַהכֶּ ּפִ כַּ

ִאְזֵמל ִנּתּוַח ָנח.

ר ְנִתיב ִעוֵּ נֹות ּתֹועֹות בִּ בָּ
ְמבֹוֵכי ִאְזֵמל נֹוֵבר, בִּ

ב? ן מֹורֹות ַללֵּ ַהִאם ַאתֶּ
ֵבר. ָ –  מֹורֹות לֹו ְלִהּשׁ

ליאונרד כהן / מורים
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י,  י ְלַבדִּ ּבֶֹקר, ֵהַקְצתִּ
י. ַבּדִ ית חֹוִלים, ִאיׁש ִמלְּ ֵאין בֵּ

י, ֵאִלי? י דַּ ַהִאם ָחַתְכתִּ
י. ה, ַיְלדִּ ֶעֶצם ַאתָּ

י, ָהּה, י ְוָאַכְלתִּ ָאַכְלּתִ
י ַאף ָמָנה לֹא, לֹא הֹוַתְרּתִ

ה עֹולֹות ָהֲארּוחֹות? מָּ כַּ
ְנָאה. ׂשִ ִנְפַרע זֹאת בְּ

ְקּפּוק, ִלי פִּ י בְּ ְרתִּ זַּ ְנָאה פִּ ׂשִ
ּוק, ֵני ַהּשׁ ְרצּוף ַעל פְּ ָכל פַּ בְּ

ּסּוִפים ֵאי ִמי ָנַתן ִלי כִּ
י ַלִחּבּוק. ִנְכַסְפתִּ

קּו אֹוִתי ָאז ְנָערֹות ִחבְּ
ְבֵדי ְזרֹועֹות, ָבִרים כִּ ְוַגם גְּ

ׁשּוָקִתי? י תְּ ְקתִּ ַהִאם ִספַּ
ה זֹאת עֹוד. לֹא, ֲעׂשֵ

ים, ָיֶפה ָהִייִתי ְוַאלִּ
ִליִלים. י ַלצְּ ים ָיַדְעתִּ ִמלִּ

י? ְרתִּ ַהִאם ָיֶפה ִזמַּ
ים. לִּ מִּ לֹא, ָטִעיָת בַּ

ַגע ּדּוִיי פָּ וִּ ם ׁשֶ ַאתֶּ
ַמַעְנֶכם ְוַגם ָנַגע, בְּ

ב? ם מֹוֵרי ַהלֵּ ַהִאם ַאתֶּ
– מֹוִרים לֹו ְלֵהָרַגע.

עּוִרים י ׁשִ מֹוַרי, ֵהַכְנתִּ
י, לֹא ָיכֹול עֹוד ֲאֵחִרים. דַּ

ֵהם ָצֲחקּו: ֵהי, ֶיֶלד, נּו,
עּוִרים? ֵהַכְנתָּ ׁשִ
עּוִרים? ֵהַכְנתָּ ׁשִ
עּוִרים ֵהַכְנתָּ ׁשִ

מאנגלית חגי רוגני
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ָבן, ֲחלּוקֹו ַהלָּ הּוא עֹוֵמד ָזקּוף בַּ
רּור ּומּוָבן. קֹול בָּ ִבְטָחה, ּבְ ר בְּ ְמַדבֵּ

יב ָלֵראֹות, ם ּוַמְקׁשִ הּוא ּבֹוֵדק ַלַחץ דָּ
ם ְונֹוֵתן הֹוָראֹות. הּוא ּכֹוֵתב ָלּה ִמְרׁשָ

ָרה( ם ִהיא ִנְזכְּ ן, גַּ ֶרת... )כֵּ ִהיא ִנְרֵאית לֹו ֻמכֶּ
ֵבית־ֵסֶפר 'ַיְרקוֹן' ִהיא ָהְיָתה ַהּמֹוָרה.  בְּ

ה, נָּ ִמיִני, ָקרֹוב ַלפִּ ּטּור ַהיְּ ב בַּ ָנכֹון, הּוא ָיׁשַ
ה ה' ִראׁשֹוָנה. תָּ ָנה, כִּ ִרים ׁשָ ִלְפֵני ֶעׂשְ

ה, נָּ ִמיִני ְלַיד ַהפִּ ּטּור ַהיְּ ם, בַּ ׁשָ
ְמַעט לֹא ָעָנה. ֵאלֹות ַהּמֹוֶרה הּוא ּכִ ִלׁשְ
ׁש, ט ְמֻביָּ ַמבָּ יל ֶאת ֵעיָניו בְּ פִּ ָהָיה ַמׁשְ

ָבר ָהָיה ְמיָֹאׁש. ָטּה כְּ י ַמבָּ ֵמִחצֵּ
ָניו, ָחה ֶהָעָרה, הּוא - ֶהֱאִדימּו פָּ ּלְ ִהיא ׁשִ

ֻהְפָנה ָאז ֵאָליו. חֹוק ׁשֶ ָנבֹוְך ִמן ַהצְּ
עּור, ִ ִמיד ִהְתּכֹוֵנן ַלּשׁ ִית, תָּ בַּ הּוא, בַּ

אּור. ל בֵּ ן כָּ נֵּ ה ְוׁשִ ל ִמלָּ ָקָרא כָּ
ה  תָּ כִּ קֹול בַּ ר בְּ בֵּ ּום ַמה ּלֹא דִּ ִמּשׁ

ָתה: ְוִהיא ָלֲחָצה ְולֹא ִהְרפְּ
ו ֶזה ָאסּור!" ָחֵבר? לֹא! ַעְכׁשָ "ְלֵהָעֵזר בֶּ

ין ִחּבּור ְלִחּסּור?" ְבִחין בֵּ "ְוֵאיְך לֹא תַּ
ָתב! ְרֶאה ֵאיֶזה כְּ ֶרת? תִּ ְחבֶּ "ֵהיָכן ַהמַּ

ב!" ְצִליַח ִלְכּתֹב ׁשּום ִמְכתָּ ל לֹא תַּ ְגדַּ תִּ ׁשֶ כְּ
ָבר ֵיֵצא, ָך כְּ ָעִתיד, ִממְּ "ּוַמה בֶּ

א?" ה ֵאיְנָך ִמְתַמצֵּ פָּ מַּ ִאם ֲאִפּלּו בַּ

י? ָאַמְרתִּ ֶ "ֵאיְך לֹא ֵהַבְנתָּ ֶאת ַמה ּשׁ
י" ְרתִּ ָבר ִהְסבַּ ָעִמים ֶאת ֶזה כְּ לוֹׁש פְּ ׁשָ
ִגיָאה? ְ ה ַעל אֹוָתּה ַהּשׁ "ׁשּוב חֹוֵזר ַאתָּ
ָאה" ַעם ַהמֵּ פַּ ִביְלָך, בַּ ׁשְ יר בִּ טֹוב, ַאְסבִּ

רותי סרלין / אחרי עשרים שנה
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ִחיָקה, ְרּתֹו ַמְחִויִרים ִממְּ י ַמְחבַּ פֵּ דַּ
יָקה!" י ַמְספִּ ְלתִּ ּמּוִדים ִהיא בִּ לִּ מּותֹו בַּ "ִהְתַקדְּ

ׁש ל ַממָּ חֹון ׁשֶ ִבטָּ ְך ּתֹאַמר ְלהֹוָריו בְּ כָּ
ׁש! ְלִמיד ַחלָּ ֶכם תַּ לָּ ֶלד ׁשֶ ְותֹוִסיף: "ַהיֶּ

ָרִטי ְוִעידּוד" עּור פְּ ל ׁשִ הּוא ָזקּוק ְלַקבֵּ
ָבר ָאבּוד!" ְקֶרה כְּ ַמְלֵמל: "ַהמִּ ּוְלַעְצָמּה תְּ

ְלזּול ׁש ִמזִּ ח, ְמֻביָּ כָּ ָעזּוב ְוִנׁשְ
ְלצּול. צִּ ֵאין לֹו ֶעְזָרה, ִהְתַנֵחם בַּ בְּ
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"הי, כן, אנחנו הסטודנטים, באנו לאתי מהחינוך," צעקתי אל עבר המראה. פיזרתי 
את השיער ואספתי מחדש, ידעתי שמי שעומד מאחוריה רואה כל תנועה שלי. 

המגירה נפתחה מלווה בקול מתכתי: "תעודות מזהות בבקשה." 
זרקנו אל המגירה את התעודות שהיו מוכנות אצלנו ביד, נדב רישיון נהיגה ואני 

כרטיס סטודנט, המגירה נחבטה חזרה פנימה. 
"כמה את אומרת יהיו לנו היום?" שאל נדב. 

"אין לי מושג, רק לא 16 כמו בשבוע שעבר, איזה טירוף שאין מספיק כיסאות." 
"את חושבת שיהיה מישהו משבוע שעבר?" 

"לא יודעת אבל אני מקווה שאחד ספציפי יהיה." 
"כן, הא.. גם אני, למרות שאני מקווה בשבילו שהוא הלך הביתה." 

הזמזום מודיע שהדלת נפתחת, וראשה של אתי מגיח החוצה, "בואו." 
נדב מחזיק עבורי את הדלת הכבדה, הוא אף פעם לא נכנס לפניי, מישהי נתנה 

לו חינוך טוב. 
"יש עליכם פלאפונים, נשק, מספריים, גז מדמיע, אוכל, או חפצים חדים?" 

תמיד עולות לי בראש כל מיני התחכמויות כאלה, אבל אני יודעת שאין טעם. 
"מה יש בשקית?" 

"כדור ודפים, בשביל הפעילות." 
"זה בסדר, מה שהם מביאים אתה יכול לסמוך עליהם," מכריזה אתי. 

השקית נוסעת על המסוע ואני צריכה לחזור אחורה כי צפצפתי. 
"אין לי כלום בכיסים, זו בטח החגורה." 

"תורידי. תעברי. בסדר. עכשיו אתה." 
"לי אין חגורה, מזל."

לא  דלת  אף  דלתות,  שבע  בערך  נעבור  לכיתה  עד  לפתוח.  אפשר  זמזום,  שוב 
תיפתח לפני שזו הקודמת תיסגר. כל הדרך לשם אני לא מרימה מבטי מהרצפה, 
אותי  שורפים  נועצים,  הם  אלוהים.  אין  לבגירים  עיניים.  לראות  מסוגלת  לא 
במבטים שלהם. רעש שרשרת המתכת הנגררת על הרצפה עדיין מצמרר אותי, 

אבל אתי אמרה שמתרגלים, אני מחכה. 
"כמה יש היום?" שואל נדב את הבחורה במדים שפתחה את הדלת של אגף הנוער. 

מעניין אם היא בחרה לשרת פה, היחס שלהם הוא הכי זוועתי. 
אין  קומו.  קומו  יאללה,  להוציא אותם?  "לא הרבה, ארבעה. הפעילות רשומה? 

חובש, יעבור לך!  קום, לך לכיתה." 

אדוה אמילי נאמן / באשאר



83גליון מס' 8 / קו נטוי  

נדב ואני ממתינים בחצר, גם כן חצר! חדר שבמקום תקרה יש לו סורגים צפופים. 
נזכרת  אני  ביום,  שעה  חצי  להם  שמגיע  השמים  כיפת  תחת  הסיור  בשביל  זה 
בדבריה של אתי. הם מתחילים לצאת אחד אחד. אני לא רואה אותו. בהתחלה 

הם נשענים על הקיר, לא מבינים את פשר השהייה מחוץ לתא.
הקרובות,  בשעתיים  אתכם  להיות  בשביל  באנו  אדוה,  וזו  נדב  אני  חבר'ה,  "הי 
קצת לשנות לכם אווירה שלא תהיו בתאים כל היום. בגלל שיום יפה היום נישאר 
רוצים להכיר אתכם קצת, אז  כל אנחנו  בכדור. אבל קודם  ונשחק קצת  בחצר 

נתמסר קצת בכדור עד שכל אחד יגיד את השם שלו, נדב."  
הבחור שקיבל את הכדור השיב לנו במבט כבוי. 

"מה השם שלך?" ממשיך נדב. 
"לא, לא עברית," אומר אחד מהם, "אני יגיד בערבית," ומיד ממלמל רצף מילים 

שנשמעות מוכרות. 
"אה..  אחמד. יופי, עכשיו תגיד לו שימסור ומי שתופס צריך להגיד את השם." 

"ג'מאל." 
"עדל." 

"אדוה." 
"אלכס." 

אין באשאר. 
"כדורגל סיני אתם מכירים? אני אסביר ואז אתה בערבית, נאעם? אז ככה..."

קירות הפלדה מזדעזעים, לא רגילים לשמוע קולות של צחוק. בין זריקה לזריקה 
אני בוחנת, מנסה לנחש כיצד אנס בועט בכדור, או רוצח? איך מישהו שבבוקר 
הפלדה  מתנערת.  אני  אותי,  מעניין  לא  זה  לא,  סיגריה?  מצית  קשישה,  הכה 

משאירה את המציאות בחוץ. 
נפסלתי. אני מחוץ למעגל. בפעם הראשונה ששיחקנו פה כדורגל סיני, באשאר 
היה זה שתירגם לערבית. שלושה שבועות הוא היה פה. בשלושתם חזרתי עם 
רטוב בעיניים וכואב בלב. בפעם האחרונה הוא הגיע באמצע הפעילות, כל כך 
שמחתי לראות אותו, לפני כן לא נפרדנו כמו שצריך. זה היה לפני שהבנתי שפה 
זו רק תחנת מעבר למצב הקבע. בית המשפט לא הספיק לדון בו והוא חזר. שמח 
לראות אותנו, פרצופים טובים יש אפילו במקום כזה, הוא אמר. אני מקווה שהוא 
כבר בבית, שהוא אמר לאימא שלו שהוא אוהב אותה כמו שאמר שיעשה. אבל 

הוא אמר שהוא פה על הכי גרוע, ועל הכי גרוע לא הולכים הביתה. 

מקפידה  אני  עכשיו  להיכנס.  ומחכה  התא  ליד  עומד  אחד  כל  הפעילות  בסוף 
להגיד שלום, מאחלת להם שיגיעו מהר הביתה, לוחצת יד גם אחרי שהם בתא. 
הם צריכים את זה. את הנגיעה בכתף שהיא לא הובלה, שהיא ליטוף. את המבט 

המכיל ולא המאיים כמו של אלו בכחול. את ההבנה. 
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בדרך חזרה הזמזומים מעיקים יותר. הדי הצחוק שמהדהדים באוזניים מתערבבים 
הוא  איך  על  ובנעלי אצבע.  עליו  במכנסיים שקטנים  ג'מאל  על  עם המחשבות 
כיווץ את האצבעות של הרגליים כי קר. על עדל שאמר שלא רצו לתת לו תוספת 
לחם והוא עדיין רעב. על אלכס שיודע שהעבודה במשלוחים כבר לא מחכה לו כי 
הוא כבר פיספס ארבעה ימים ואיך אימא מסתדרת. על אחמד שאימא שלו זרקה 
את הגורים של החתולים כי הוא היה היחיד שטיפל בהם, וחוץ מזה מחכה לו עוד 

מלא בלאגן בחוץ. ועל באשאר, תמיד על באשאר.
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נֹוַסַעת 
ְתאֹום ְוָכְך פִּ

ֶאְמַצע ָהְרחֹוב בְּ
ה ְמכֹוִנית ְסֻגלָּ

ה ִלי טֹוב ה עֹוׂשָ לָּ ִריָחה ְסַגְלגַּ ַחת ּפְ תַּ

ֲאָבל ָצִריְך ַלְחזֹר, ַלְחזֹר ַלֶחֶדר ָהָאפֹר 
ה ִלי ַרע עֹוׂשֶ

ְלַחן ֶאְמַצע ׁשֻ ב בְּ ַמְחׁשֵ
ַמֲעֶטֶפת ְלָבָנה ִעם ָמָסְך ָאפֹר

חֹרֹות ְואֹוִתּיֹות ׁשְ
ַוֲאִני מּולֹו
ְוהּוא מּוִלי

יַח ֵאין ׂשִ
ּוּוִני ַהּכֹל ַחד־כִּ

ְולֹא ִצְבעֹוִני

בֹות ְוַרְעיֹונֹות ַמְחׁשָ
ַעל ָמָסְך ָאפֹר

חֹרֹות אֹוִתּיֹות ׁשְ בְּ
ֲעֶטֶפת ְלָבָנה ם ִאם ַהמַּ גַּ

לֹא הֹוְפכֹות ִלְפִריָחה ִצְבעֹוִנית
תּוַח ְולֹא מֹוִבילֹות ְלֶמְרָחב פָּ

י ַעל ַתְבתִּ ם ִאם כָּ גַּ
ה ְמכֹוִנית ְסֻגלָּ

ה לָּ ִריָחה ְסַגְלגַּ ַחת פְּ תַּ
ה ָעצּוב ְוֶזה עֹוׂשֶ
בּוָלה ה כְּ ׁשָ ְוַהְרגָּ

ׁש ְרחֹוב  יֵּ ֲאָבל יֹוַדַעת ׁשֶ
ִריחֹות ְוֵיׁש פְּ

ה ִלי טֹוב ְוֶזה עוֹׂשֶ
ֶרְך ֶבת ַעל ַהדֶּ ּוְכָבר חוֹׁשֶ

ָלְרחֹוב
י לִּ ה ׁשֶ נָּ ֵמַהפִּ
ֶחֶדר ָהָאפֹר בַּ

ִלְנסַֹע עֹוד ְועֹוד
ָרחֹוק ָרחֹוק

נעמי דיקמן / קצת לפני סיום עבודת הדוקטורט
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أن تنام في العراء
يعني ان تخاطب السماء

دون وسطاء
دون وجهاء 
دون أنبياء 

*
أحيانا أنام حتت شجرة 
آكل من ثمارها أحيانا 

وأخرى تأكلني ثمارها 
تلسعني صراصيرها الليلية 

وأحيانا ألسعها 

*
أن تنام على الرصيف

في احلر وفي الشتاء
يعني أن متوت ميتتني في فصلني

ميتة الشتاء 
وميتة الصيف 

*
وأنا نائم على طرف الشارع

أفتح شباكني
يعني أن أفتح عينني اثنتني

اليمنى شباكي األول
واليسرى شباكي الثاني

*
النوم على الرصيف يعني

أن تسمع النباح والعواء والصراخ
بأقصى درجات الصوت

فال شباك يحميك
وال سقف يأويك

أبن اخلطاف ) مفيد صيداوي ( /	في العراء

وتقنع نفسك أنك في حلم جميل
كي تنام أو علك نائم

*
واآلن أقول لنفسي

هيا ارفع يدك وانسى انها يدك
لكي تضرب خدك األمين  بقوة

ليس ألني أحب األلم
وليس ألن يدي عنيفتان
ولكن ألنهض من نومي

بعد ليلة ليالء

*
غضب قوي في داخلي

ليس عليكم أيها الفقراء
ليس ضدكم يا من ال متلكون

شروى نقير
بل ضدكم

يا من متصون الدماء
يا من مصصتم دمنا

وابقيتمونا
في العراء ننام 

*
على الرصيف 

ناكل خبزنا املغموس باأللم واملرارة
على قارعة الطريق منوت
ولكن نحلم بالغد اآلتي 

يحمل معه شمسا ... ونواره
يحمل معه بيتا وأرجوحة 

ولعبة جميلة لطفلتي جميلة 
وعسل نحل صاف لصديقتها صفاء 

نحلم بسقف ... ببيت وهناء
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ג  ִליׁשֹון ְללֹא קֹוַרת גַּ
ַמִים ָ ר ִעם ַהּשׁ ֶזה ְלַדבֵּ

ִכים  ִלי ְמַתוְּ בְּ
ִדים  ִלי ִנְכבָּ בְּ
ִלי ְנִביִאים  בְּ

*
ַחת ֵעץ,  ֲאִני ָלן תַּ

ִפְריֹו, ִלְפָעִמים נֹוֵגס בְּ
יו נֹוֵעץ ְוטֹוֵרף אֹוִתי.   נָּ י ׁשִ ִרי בִּ ַהפְּ

ִרי ְבׂשָ ַחְרֵקי ַלְיָלה עֹוְקִצים בִּ
ֶהם נֹוֵעץ ַאְרִסי  ְוִלְפָעִמים ֲאִני בָּ

*
ְדָרָכה  ַפת ַהמִּ ִליׁשֹון  ַעל ׂשְ

י ִמּטֹות, תֵּ ׁשְ ֶזה ָלמּות בִּ
ת קֹר   ת חֹם ּוִמטַּ ִמטַּ

י עֹונֹות, תֵּ ׁשְ ֶזה ָלמּות בִּ
פֹור ָרב ּוִמיַתת כְּ ִמיַתת ׁשָ

*
ַפת ָהְרחֹוב,  ן ַעל ׂשְ ֲאִני ָיׁשֵ
ֵני ַחּלֹונֹות ָלעֹוָלם ּפֹוֵתַח  ׁשְ
ַמִים ּפֹוֵקַח  ָ י ֵעיַנִים ַלּשׁ תֵּ ׁשְ

ַחּלֹון ָיִמין - ַעִין, 
מֹאל - ַעִין, ּוַמְכאוֹב  ַחּלֹון ׂשְ

מופיד סידאווי / ללא קורת גג

ג'מילה וספא שמות של בנות. ג'מילה בערבית משמעו יפה וספא משמעו טהור.
תרגום ועיבוד : מופיד סידאוי  ומשה יצחקי.
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*
ְדָרָכה  ַפת ַהמִּ ִליׁשֹון  ַעל ׂשְ

מַֹע קֹול ְיֵלל ּוְנִביָחה ָמָרה  ִלׁשְ
ְקַרע.   ֶאת עֹור ַהּתֹף תִּ זֹו ׁשֶ כָּ

ִמיָרה,  ְוֵאין ָמֵגן ְוֵאין ׁשְ
ְקָרה. ְללֹא ַחּלֹון ְללֹא תִּ

ְמֵין, ֲחלֹום  ָיֶפה ּתֹאַמר ְלַעְצְמָך. דַּ
ן. ָבר ָיׁשֵ ה כְּ ן, אּוַלי ַאתָּ יׁשַ אּוַלי תִּ

*
ּוְלַעְצִמי ֲאִני ּפֹוֵקד:  

י זֹו ָיְדָך  ַכח כִּ ד ּוׁשְ "ָהֵרם ַהיָּ
כֹוַח, ַוֲאִני ָהֵעד  ּוְסטֹר ַעל ֶלְחְיָך בְּ

ה ֵאיִני אֹוֵהד, ֶאת ָהִעּנּוי ַהזֶּ ׁשֶ
ימֹות, ָיַדִים ַאלִּ אי לֹא ְלַהּכֹות בְּ ַודַּ

ב ְלִהְתעֹוֵרר  ֲאָבל ֲאִני ַחיָּ
הֹות. לָּ יל ַהבַּ ִמלֵּ

*
י ֵאינֹו ֻמְפֶנה  ֲחרֹון ַאפִּ

ֲאֵליֶכם ַחְסֵרי ַהּכֹל.
ְזָלִנים  א ֶאל ַהגַּ ֶאלָּ
ֲאֵליֶכם ָהֲעלּוקֹות, 

אֹוָתנּו  
ִנים,  ְיׁשֵ

ג  ְללֹא קֹוַרת גַּ
ם  ַאְרתֶּ ִהׁשְ

ם            ְוָדֵמנּו ְמַצְצתֶּ

*
ְדָרָכה  ַפת ַהמִּ ַעל ׂשְ

ת ְמרּוָחה ְמרֹוִרים   נֹאַכל ּפַ
ם ָנמּות ָמֶות ַמר,   ׁשָ

ָחר  ם ַנְחלֹם ַעל ַהמָּ ֲאָבל ׁשָ
ֶמׁש ּוֶפַרח  ְכָנפֹו ׁשֶ א בִּ ַהּנֹוׂשֵ

ִית ְוַנְדֵנָדה  בַּ
י ַג'ִמיַלה  ָחק ָיֶפה ְלִבתִּ ּוִמׂשְ

בֹוִרים ָטהֹור ִליִדיָדָתּה ַסָפא,  ּוְדַבׁש דְּ
ְלָוה ִית ְוׁשַ ג, בַּ קֹוַרת גַּ
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יָכה ְוחֶֹסר אֹוִנים י ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ְמׁשִ לִּ ַמן ׁשֶ יַע ַהזְּ ִהגִּ
ָבִרים ַעְצָמם יר ֶאת ַהדְּ ּוְלַנּסֹות ְלַהְסבִּ

ּגֹוֵרם ִלי ִלְרצֹות ׁש ּבֹו ׁשֶ ּוַמה יֵּ
ים ל ַהַחיִּ ל כָּ ֵ ח ּוְלַבּשׁ ְטבָּ מִּ ַלֲעמֹד בַּ

יִתי לִּ גִּ ָטפֹוָרה ׁשֶ יְנַתִים מּוֶבֶנת ַרק ַהמֶּ בֵּ
ָתם  י ְוֶאת ְנִטיָּ ֶאת ִרְפיֹון ַעְלַעּלַ

ֵגר  ַתח ּוְלִהסָּ ְלִהפָּ
ּדּור  ִהְסּתֹוְבבּות ַהכַּ לּוִיים בְּ תְּ

ה ְסִביב ַהַחמָּ

j / לימור קריגל



קו נטוי / גליון מס' 8 90

ֲארֹון בַּ ְרָוה ׁשֶ ין ְמִעיֵלי ַהפַּ בֵּ
ֶקֶרן אֹור  

ף ָיִדי  ּנֹוֶפֶלת ַעל כַּ ׁשֶ
ל ִמְתַרֶחֶבת ִעם כָּ

ֲחִריָקה ֲאִני 
ה ֶאת  יׁשָ ַמְרגִּ
דֹול ַהחֶֹרף ַהגָּ
ֵחל ּוָבא  ִמְזדַּ

זּוזֹות י תְּ ין ַרֲחׁשֵ בֵּ
ֶחֶדר הֹוַרי בַּ

j / לימור קריגל
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 90x70 ,אפרת לוין, ללא כותרת, 2007, טכניקה מעורבת על בד
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 90x70 ,אפרת לוין, ללא כותרת, 2007, שמן תעשייתי על בד
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י ְלַעְצִמי ְמתִּ ָרׁשַ
ה  ר ַהזֶּ ְרפַּ ֶאת ַהּפַ

ין ּכֹוָתרֹות ְצָבָעיו בֵּ ְמַעְפֵעף בִּ

ָבר ְרׁשּוָמה ּפֹה ֲאִני כְּ
ִתְמצּות, בְּ

ל ֶרַוח ּבֹוֵדד, ְדִחיסּות ׁשֶ בִּ
ְרִטי ִסְגנֹון ּגֹוָפן ְסַטְנדַּ בְּ

ִבים ל ְנַיר ִמְכתָּ ְכֶלֶלת ׁשֶ מּוַטְצָיה ְמׁשֻ בְּ
ִגים ְמַנְצֶנֶצת ֶרת דָּ ֵאין ִמְסגֶּ

ּה   חֹות בָּ ִלׂשְ

ר ָעף ִמן ַהּכֹוֶתֶרת  ְרּפַ ַהּפַ
ע עֹוֶקֶבת ַאֲחָריו  ְוִצּפֶֹרן ָהֶאְצבַּ

ֶטְקְסט ְמַעְלֵעל בְּ
ָסבּוְך ִצְבֵעי ַהְסָוָאה

רֹוֵקד ִרּקּוד 
ס ְסֶטּפְ

ָעִדים ֵהם ַהצְּ
ֶאָחד ֶאָחד

j / לימור קריגל
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ֶלב מֹו כֶּ ב כְּ ׁשֵ תֵּ ֲאִני רֹוָצה ׁשֶ
ֶלת ְלַיד ַהדֶּ

ָנב  זָּ ׁש בַּ כֵּ ּוְתַכׁשְ
ֲאִני חֹוֶזֶרת  ַעם ׁשֶ ל פַּ כָּ

ן  ֵ ַעּשׁ ֵמָהֲעבֹוָדה תְּ
ב, ְחׁשֵ ֶחֶדר ְלַיד ַהמַּ ב בַּ ׁשֵ אֹו תֵּ

ִים  נַּ ׁשִ ֶקט בְּ ֶ ְלַעס ֶאת ַהּשׁ תִּ
דֹות ֵהיֵטב. ְמֻחדָּ

י ַעל ְיָלִדים. ר ִאתִּ ַדבֵּ ַאל תְּ

ַעת ְלָך בַּ ֲאִני ִנׁשְ
ַעם יד ִלי עֹוד פַּ גִּ ִאם תַּ ׁשֶ
יְסִטית  ָרפִּ ֲאִני תֶּ ה ׁשֶ זֶּ ׁשֶ

ן ָאָדם טֹוב  ֲאִני בֶּ אֹוֵמר ׁשֶ
ט  ְחבֵּ ח ֶאת ַהמַּ ֲאִני ֶאקַּ
ץ ְלָך ֶאת ָהרֹאׁש. ַוֲאַנּפֵ

ָך לְּ ְך ֶאְפרֹׂש ֶאת ַהּמוַֹח ׁשֶ ַאַחר כָּ
ְלָחן ֻ ַעל ַהּשׁ

ְקָרה. ְוַאְפִעיל ֶאת ְמַאְוֵרר ַהתִּ
בֹות. ְחׁשָ ר ְלָך ֶאת ַהמַּ ָבר ְיַסדֵּ ֶזה כְּ

לימור קריגל / ערב סטנדרטי
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טלי כהן גרבוז, מתוך סדרת 'Dog Day' 2007-8, צילום בפילם 35 מ"מ
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טלי כהן גרבוז, מתוך סדרת 'Dog Day' 2007-8, צילום בפילם 35 מ"מ
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הפך  הסדק  מתי  בדיוק,  היה  זה  מתי  להיזכר  ניסיתי  הביתה,  בדרכי  בצהריים, 
שבר.

אולי היה זה בסתיו, כשהרוח נשאה בחיקה תחושה חמקמקה שהצליפה בפנים 
וליטפה בבטן. 

או אולי היה זה בחורף, כשעננים מסוכסכים טפטפו טיפות של רעל צורב על עור 
הפנים החשוף.

או אולי היה זה באביב?
אולי בקיץ? 

אולי בכלל כל זה לא היה אלא רק בדיה שבדיתי מליבי, אחרי הכל זה הפך עניין 
של הישרדות. 

בקומקום  מים  מרתיחה  הבית,  אל  נכנסת  אני  מתכווץ  ורחם  עייפות  ברגליים 
ומחליטה.

אבל  נגדך  שלא  ובטח  עצמי,  נגד  סיכוי  כל  לי  שאין  היה  נראה  עוד  בהתחלה 
כשהקפה מחליק פנימה בנחשולים שחורים ומתפרעים אני יודעת שהלילה ייפרדו 

דרכינו... מי לחיים ומי למוות... אחרי הכל זה עניין של הישרדות.
אז אני יוצאת מהבית וחוזרת אליך בפעם האחרונה עם כאבי מחזור ורעל בבטן. 
הידיים העייפות שלי אוחזות בקושי בסל כביסה ורוד מלא בהבטחות מקומטות 
המפותלים  השבילים  את  חוצות  יחפות  רגליים  כפות  מעומלנת.  אחת  ובושה 
והמבולבלים אליך. אבל הראש, הראש צלול כמו שלא דמיינתי שאפשר - אתה 

האחרון ברשימת הוויתורים שלי. 
האחרון.

מעליי השמש מחרחרת חרחורי חיים אחרונים ומיואשים. תחת כפות הרגליים 
השבילים מתבלבלים ואני מאבדת את השביל אליך, שפעם היה מוכר ופשוט... 
ובכל זאת אני ממשיכה כי משהו חייב להיעשות, כי משהו חייב להשתנות כי חייב 

להיות פה משהו... אתה בכלל מצליח להבין? 
עץ  שלט  מוצאת  אני  לראות,  לא  העיקש  מסירובן  מרפות  כשהעיניים  ולרגע, 
ישן שפעם תלינו יחד בכניסה לדירה שלך, שהייתה שלנו. "כאן מתקנים כנפיים 

שבורות של מלאכים." תחת הכתב חץ, מורה על הדרך. 
עוצרת. 

מתעכבת על הכתב הילדותי ונותנת לאוויר להתערבב ברעל שבבטן. 
נגררת  אחריה  חזירה,  אימא  ומגושמת  מבוהלת  בריצה  מזנקת  השיחים  מתוך 

מירב טל / חבל דק
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שיירה מתמשכת ואין־סופית של חזרזירים, רצים בכיוון עליו מורה החץ בשחור 
אל  ונספג  נשטף  הווסת,  עם  ניגר  בבהלה,  מחליק  הלב  איך  מרגישה  אני  דהוי. 

תחבושת היגיינית מדי בכניעה.
בום, בום בום, בום.

אבל  במנוסה,  צורך  שיש  יודעת  אני  ראשי  של  והפוצעת  הסותרת  בצלילות 
הרגליים... הרגליים רוצות גם, רוצות כמו והן רק רגליים אז אני נותנת להן. 

פסיעות ארוכות בין שיחים סבוכים ואבנים חדות, החצאית נתפסת בענף שבור 
נחבט, השיער  הראש  פתאום.  עליי  העלטה שנפלה  אל  התרגלו  והעיניים טרם 
נתלש מהקרקפת, הסל מתגלגל על האדמה הלחה והבטחותיי נרמסות תחת כובד 

משקלי.
אני לא מפסיקה, לא אני, לא הלילה.

ספק  טובה  פיה  ספק  אליך  אבוא  הלילה  שומע,  אתה  שלנו,  הלילה  זה  הלילה 
אוהב  לבדיה,  ואת האמת  לאמת  הבדיה  את  אהפוך  דם,  אותך  ואשקה  מכשפה 

אותך לרגע ואוותר.
הלילה.

קול פצפוץ הענפים כמו מלטף את איבריי הכואבים במתיקות לא אנושית ורק בין 
הרגליים אפשר לשמוע איך מטפטף הכאב בסתירה, בהתרסה, טיפה אחר טיפה.

אני רצה, נוחרת נחירות כנות, נותנת לגוף לגדול, להתחזק, לשנות צורה. 
מול הסקרנות שמתעוררת בתוכי פנימה ומבקשת להביט אחור, לחרוט במדויק 
מה השארתי, להיפרד מהאפשרות האחרונה להיות שלך, עומדת אימת הלילה, 
לוחשת אליי בקול רקוב לבוא אליה, להזדווג ִאתה על מצע מחטים עד הישמע 

האות, עד צאת הגניחה. 
ואני באה.

לבנה עגלגלה מבצבצת מבין צמרות העצים, עופות לילה מבקשים אותי, מזמינים 
אותי לחלוק גבהים לא מוכרים ועונג בלתי מתפשר.

אני עוצרת. 
לרגע אני נותנת לך לחדור אליי מתוך התגוננות, מתוך התבוננות, מתוך פחדנות, 

מתוך התפלצנות אבל מיד אני נמלכת, לא נותנת ליותר מסנטימטר בשר. 
אני אלה עכשיו.
ואתה, מה אתה?

שולפת ציפורניים, נותנת להן להינעץ בקליפתו של גזע עץ מחוספס, הרגליים 
בגמישות לא מוכרת מעלות אותי מעלה מעלה.

לשבת על ענף עבה, להסכים לזיזים חצופים לחדור אל הבשר, למסמר אותי אל 
תחושת הפלא הזו.  

ובתוכי אני  יום הכיפורים  נעילה של  אוושת הרוח בעלים נשמעת כמו תפילת 
יודעת שכל היופי שפרוס לרגליי כבר לא שייך לך, אני אלה עכשיו, אתה שומע? 

הלילה זה הלילה האחרון שלך. 
אתה שומע? אני צורחת.
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אני שומע, אתה עונה.
למטה, בין פיתוחי השורשים, העיניים רואות את גופתך המתוקה מוטלת בתנוחה 
עוברית, מלמעלה האוזניים שומעות את פעימות הלב והצליל היבש של מילותיך. 

ממעמקים אתה קורא אליי, מגבהים אני צורחת אליך שהלילה הוא הלילה.
בואי.

מנתרת, נוחתת על הרגליים ופתאום אתה נראה יותר קטן ממה שזכרתי... קטן 
ומעורר חמלה.

מי את? 
מי אני? מי אתה? תראה אותך... מי בכלל יאמין לי שאתה, הגדול, הרחום, החנון, 

ארך האפיים ורב החסד התכווצת למינימום?
מי אני? מי אני? תראי אותך, אישה.

אני אלה עכשיו.
ואני, אני עדיין האלוהים שלך? כמו אז?

להביט בך, בצלעות הבולטות ובריאות הנאבקות על כל טיפת חמצן ולרצות לשוב 
ולאהוב אותך, לרצות לשוב ולהזדקק לך... לרגע כמעט ואפשר ליפול במלכודת 
הפיתויים המתמסכנת שלך, לרגע אפשר להרגיש איך טיפות הדם קופאות בצוואר 

הרחם ומבטיחות בחודש הבא להפוך לחיים מלאי אמונה ורוח... אבל רק לרגע.
ואחרי שהילכתי יותר מדי על החבל הדק שמפריד בין האהבה והשנאה אליך מודה 

אני בפני עצמי, מלכה חיה וקיימת שהחזרתי בי נשמתי בחמלה רבה.
ואתה? מי אתה?
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ִטי  ִוׁשְ ֵמי ֵקָבה עֹוִלים בְּ
ְמזֹון ָהֶאְתמֹול
ל ְוָדהּוי  ְמֻעכָּ

ָמן ז ַאְרגָּ ַנת ּפָ ַמתְּ
ִמּגּוִפי

י ֶאְרּכֹן ְלַבדִּ
ֶאל ַאְסָלה ְממֶֹרֶקת

ְזִהיָרה ָמה מַּ בָּ
ׁש ְלֻפְלָחן ְמֻקדָּ
ם ֵיְצאּו ְלַדְרכָּ

יַרי  ַיקִּ

ּיּוב בִּ ֶכם בַּ ְרכְּ דַּ
ׂשֹוָרה ְמַעְנֶיֶנת בְּ

ְסִחי עֹוָלם בִּ
תֹות פָּ ית ַאׁשְ ַתְחתִּ בְּ

ְרָכִתי אּו בִּ ׂשְ
ֶכם ּוִמְסרּו ִעמָּ

זּוָנה ְלַאְדַמת  תְּ
ַמְחָראֹות

יואב פרנס / בבחילתי
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ד ַחּלֹון ּדֹוֵפק נָּ ִוילֹון ׁשֶ
ַבִית ֵריק ב בְּ ָאָדם יֹוׁשֵ
ן ָיפּוג ֵבד ָעׁשָ ֵמרֹאׁש כָּ

ָיר ָספּוג  נְּ יֹו בַּ ְוֵלב דְּ

ֶרַגע ֶעֶרב ְמֻאָחר
ָחר ל ַהמָּ ּוָבא ַחְסּדֹו ׁשֶ

ים לִּ ּיִֹפי ֶקֶצב ַהמִּ בַּ
יתֹו ַהַחם ִנְגִלים ִצְבֵעי בֵּ

ל חֹוֵלם ָהִאיׁש ְלֶרַגע דַּ
ְגַלל ה רֹוֶצה בִּ רֹוֶצה ִסבָּ

ר נֹוָתר ִלְדרֹׁש ל ֲאׁשֶ ַאְך כָּ
ָמע ָנדֹוׁש ר ִנׁשְ ִנְרֶאה ֻמכָּ

א סֵּ ּוְבקּומֹו ִמן ַהכִּ
ה ָהָיה עֹוׂשֶ ח ֶאת ׁשֶ כַּ ִיׁשְ

יִקים ל ַצדִּ ם ׁשֶ ֶאת ִמְלַחְמתָּ
ּפֹוֵרט ָהרּוַח ִלְרִקיִקים 

נֹוְתָרה ָידֹו ְקפּוָצה ֵהיֵטב
ב לֵּ ר בַּ ָסִביב זַֹהר ֲאׁשֶ
אּור ן ְלָכל תֵּ ּלֹא ִנתַּ ׁשֶ
ָגה ְולֹא ִסּפּור לֹא ַהצָּ

ה ָמָנה ְקַטנָּ ַרק ֶקֶסם בְּ
ַעת יֹומֹו ָהַאֲחרֹוָנה ִלׁשְ

ֵכב ִיּדֹם ָ ֶטֶרם ִיּשׁ בְּ
יר ִנְגָמר ַהּיֹום ִ ִנְגָמר ַהּשׁ

j / יואב פרנס
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תמרה אור סלילת / תקוה אולימפית

הּות, ִהּסּוס, ּוְבָכל זֹאת - תַּ ִהׁשְ
ְקִפיָצה. ָהֶרֶגל ּדֹוֶחֶקת

ה, ִניָּ ְבִריר ׁשְ ֶאת ָהֲאָדָמה ּוְלׁשַ
ּלֹא־ ס, בַּ י־ִנְתפַּ ְלתִּ בִּ מֹוֵצאת ֲאִחיָזה בַּ

ִליָלה ה ַהדְּ ִהלָּ תְּ ר, בַּ י ְיֻספַּ ֵיָאֵמן כִּ
ה,  קָּ ה, ַאַחר דַּ ּקָ ָמָמה דַּ קֹול דְּ כְּ

ָמעּות ֵיׁש  ַמן ּדֹוֵהר, ֵאיזֹו ַמׁשְ ְוַהזְּ
ְפָקע  ה ַהּמֻ ִניָּ ְבִריר ׁשְ ְלׁשַ

ִעיָכה,  יָכה, ּכֹוַח ַהּמְ ׁשִ ִמּכֹוַח ַהמְּ
ּוְבָכל זֹאת...

ְקִפיָצה!
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מרים אבקסיס / אם החלטת לשנות את חייך

ִיְך  ּנֹות ֶאת ַחיַּ ִאם ֶהְחַלְטתְּ ְלׁשַ
ת ַהּקֹוד ְתִחי ֶאת ַמּפַ פִּ

ְך לָּ ַהּסֹוִדית ׁשֶ
ה ַטנָּ ָרֵחל ַהקְּ ְעְנִחי אֹוָתּה בְּ פַּ

קֹומֹות  ֲחִרי ֶאת ַהמְּ בַּ
יַע כֹוִנים ְלַהּגִ ַהנְּ

ִגי ֵמרֹאׁש ּלְ דַּ
ִרים ֻבתָּ ְניֹוִנים ַהמְּ ַעל ַהקַּ

ה  יְנג ְמַכלֶּ ַמן ְלׁשֹופִּ ֶזה לֹא ַהזְּ
ֵאב  ִרי ֶאת ַהכְּ דְּ גַּ

ִרי ֵהיֵטב ֵמר, ִקׁשְ ְוֶאת ַהנָּ
ָתִרים ין ַהבְּ ּלֹא ּתּוְכִלי ָלֶרֶדת ֶאל בֵּ ׁשֶ

ֲעֶלה ָהאֹור. יַּ ְמֻיָחד, ַעד ׁשֶ בִּ
ְזָרח מִּ ַחר בַּ ַ ְנֵפי ַהּשׁ ִאירּו כַּ יָּ ּוְכׁשֶ
יִבי ִלְצִניַפת ָהרֹוַח ְסִעי, ַהְקׁשִ פִּ

יָמִנים ַלסִּ
ָלִלים ַלגְּ
ָלרֹוִעים 

ְוָלרֹוִאים 
ית ְצּפִ ת תַּ יִעי ִלְנֻקדַּ גִּ תַּ ַעד ׁשֶ

ה ֲחָדׁשָ
ית ָלּה ִצפִּ

ית  ֵראׁשִ ה ָלְך ִמבְּ ַצפָּ ַהמְּ
י אֹוָתְך  ַגלִּ תְּ ׁשֶ

ְמלֹוֵאְך  בִּ
ים ִיְך ָהֲאֻרכִּ ִרי ֶאת עֹוְרֵקי ַחיַּ צְּ ּוָבּה תִּ

בּוָנה ֶהם תְּ ַהְזִריִמי בָּ
ה ְמָחה, ַאֲהָבה ְוַתֲאָוה ֲחָדׁשָ ל ׂשִ ׁשֶ

ַלּכֹל. 
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אשה הייתה בעיירת הולדתה של סבתי שנבדלת הייתה מן הבריות. לא מבוגרת 
הייתה אך גם לא צעירה, וילדים לא היו לה. שאר נשות העיירה היו מתרוצצות 
מבוקר ועד ערב, טרודות באלף אלפי טרדות שאמהות נטרדות בהן, והיא – ימים 
אותו  בבעלה  אלא  שמחה  לה  הייתה  ולא  מלאכה,  מכל  נבטלת  הייתה  שלמים 

אהבה בכל לבבה ובכל נפשה ובכל מאודה, והוא שעשועיה יום יום.
לעתים – כשהייתה מגיעה אל השוק או אל הקצב, לבית־הכנסת או אל המקווה, 
במחילה, הייתה נתקלת ברעותיה משכבר ושוהה עמן מעט. ואם עמן שהתה – 
איך אמרתי תחילה שהייתה נבדלת? אלא שנשים – כדרכן של נשים – לא בטלה 
שיחה מפיהן, ואם בטלה – מייד תופס את מקומה הזמר. בזו אחר זו, מגוללות 
היו את סיפוריהן האחת בפני רעותיה: סיפורים שדמע נשזר בהן והציף כל עין, 
וסיפורים שהצהילו את הלבבות; סיפורים על זוטות היום־יום שגדשו חייהן – 
דברים שקרו אך אמש, עם הבעל, החמות והילדים – וסיפורים על ימים רחוקים 
שהיֹה היּו ושמא כלל לא היו – אך עגינה הייתה להן בכאן, ובעכשיו, ובלבבות. 
ואותה אשה – לאה שמה – יושבת הייתה עמהן, מקשיבה – ולא מספרת דבר. 

לה, ללאה. סיפור אחד  היה  ושמא אדייק: סיפור אחד  היו לה ללאה.  סיפורים 
שמילא אותה וגדש עד כי לא נותר מקום לאף סיפור אחר זולתו, סיפור אחד - 

שבו הייתה הוגה בשכבה ובקומה, יומם ולילה. אך על שפתיה - לא עלה. 
ואף שיר היה לה ללאה: זמר אחד מתרונן ונמשך שניגונו מתוק, ומילותיו מרירות, 
והוא נוגן בה בעוצמה מדי יום ביומו, בשבתה בביתה ובלכתה בדרך, בכל ארחותיה. 

אך את ניגונו – לא שמע אדם. 

לעתים אנחה הייתה יוצאת מפיה. רעותיה, שחומלות היו עליה, היו אומרות לה 
"לאה, אנחה משברת חצי גופו של אדם. והרי דאגה בלב איש – ישיחנה. ספרי, 
מה על ליבך?" אותה שעה – לא ידעו הן – היה הסיפור מסופר בקרבה. לעתים כה 
רצתה לספרו להן והייתה מרגישה את המילים עולות צפופות צפופות מאיימות 
להתפרץ במעלה גרונה – אך אז הייתה פונה מהן הלאה, ושותקת. יש ובת־צחוק 

רפרפה על שפתיה ומצחה היה מואר. היה זה השיר - אך קולו לא נשמע.

* * *

אילת אטינגר / סיפור
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ימי שישי - ימים שהמולה רבה בהם. הכל מתרוצצות להספיק צרכי שבת, אך לא 
בבית לאה. בדממה ובנחת הייתה מכלה מלאכותיה ועוד סיפק היה בידה לפוש 
עד בוא השבת. כך היה גם באותו יום שישי בו אירע סיפורנו. ביום זה השכימה 
וכל   - החזקות  בידיה  הבצק  את  באיטיות  ולשה  סירים  שפתה  כהרגלה,  קום 
אותה עת הסיפור סופר בתוכה לפרטיו. אחר קלעה חלות עדינות למראה, סידרה 
בידיה,  ועתותיה  ומוכן  נאה  והשיר התרונן בקרבה. משראתה שהכל  את הבית, 
אמרה לעצמה: 'אלך לנום את שנת הצהריים עד ישוב בעלי מעבודתו, שערנית 
אהיה לשעות הערב הארוכות בהן ישיר לי אשת חיל, ונשמח בשבת מלכתא, וזה 
בזה, ובאהבה שנתן לנו האלוהים'. אמרה - ועשתה, והסיפור והשיר בבליל מוזר 

מלווים אותה עד שקעה לתוך החלומות.

והנה, קרה,  כפי שיקרה לעתים, ופיה של לאה נשמט ונפער לרווחה ואף נותר 
פעור מתוך רפיון שנתה. ראה זאת השיר שבקרבה והבין את שעת הכושר שזומנה 
לו. מיד פרח לו מגרונה טורים טורים, חלץ את תוויו, הסתלסל בריקוד משוחרר 
בחלל החדר, וחמק מבעד לחלון שהיה פתוח קמעא - הישר לרחוב! הקיף השיר 
לזוג  והפך  טוריו,  המון  בכל  צנח  השלישית  ובפעם  פעמיים,  פעם,  הבית  את 
על  ונעמדו  המגפיים,  צעדו  גבר.  של  מגפיים  וכבדים,  גבוהים, שחורים  מגפיים 

מפתן הבית.
ראה זאת הסיפור - ומיהר לצאת אחריו! דחס את שורותיו הארוכות והצפופות 
מבעד לפה הפעור ומילא את החדר הקט עד אפס מקום. ניסה להידחק דרך החלון 
ולא יכול היה. סרג הסיפור את עצמו לולאות לולאות, והפך לאדרת גדולה, רחבה, 

כבדה וחומה, אדרת של גבר. תלתה האדרת את עצמה בכניסה, בצד הדלת. 
ולאה המשיכה לנום את שנתה.

אותו היום ערב שבת היה ובעלה סיים מלאכתו מוקדם. לא הרבה שמחות היו לו 
בחייו, אך ערב שבת היה אחד מהם. עודו הולך, ומרחוק ראה על סף דלתו, זוג 
מגפיים גבוהים, שחורים וכבדים, מגפיים של גבר! 'מעניין מי בא לביקור', תהה 
לעצמו. החליק חולצתו להקביל את פני הזר, פתח את הדלת - והנה, אין איש! 

אבל בכניסה - תלויה אדרת גדולה, רחבה, כבדה וחומה, אדרת של גבר! 
"מי כאן?" קרא בקול.

מחדר השינה נשמעו לו מלמול רך ותנועה. נכנס האיש ומצא את רעייתו, בחירת 
לבו, שוכבת במיטה ופניה אחוזות תנומה.  

"מי כאן?" שאל אותה שנית.
"מי-מי?" תהתה, "אין כאן איש."

"איפה הוא?" 
"איפה מי?"

"הגבר. זה שמגפיו מונחים לו על מפתן הבית. זה שאדרתו תלויה לו בפנים, ליד 
הדלת".

"אילו מגפיים? איזו אדרת? לא היה פה איש! לא ראיתי דבר!"
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דין ודברים שהיו ביניהם - עלבונות שהטיחו זה בזה, חוסר אמון וכעס - לא 
אשה  בין  ריבים  הם,  קשים  שריבים  עולם  של  דרכו  בפרטיהם.  אתכם  אלאה 
לבעלה - על אחת כמה וכמה. כל העיירה שמעה את ריבם, הוא בכֹה והיא בכֹה, 
מגפיים ואדרת, ואין מתרץ לקושיא. לבסוף נטל האיש בחמתו את מעילו ויצא אל 

הרחוב, מותיר את לאה מתייפחת, מאחור.

יצא האיש אל הרחוב ופגע במגפיים. ניגף לאחוריו, פגע במשקוף, ודם זב ממצחו. 
החלונות.  את  והגיפו  עיניים  השפילו  מחלונותיהם,  שהביטו  השכנים  זאת  ראו 
שמע האיש את החלונות שנסגרו, נכלם שחוזים בעלבונו ורץ אל הרחוב. רץ, אך 
לא ידע לאן יפנה בצר לו. חשבה נפשו לילך לבית־הכנסת להתפלל לאל ולבכות 
את בכיה אך ערב שבת היה, עוד מעט העדה תתקהל שם. נשמטה נפשו, נעשה 
ראשו סחרחר וכוחו עזבהו. בין כה וכה, נשאוהו רגליו והוליכוהו עד שיצא אל 

מחוץ לישוב. 

הלך האיש אנה ואנה, לבו דווה והשבת בפתח. נשא עיניו וראה והנה הוא עומד 
בשער בית הקברות. סבר לעצמו: טוב הדבר. הנה אני ָאֵבל, ומקום לֲאֵבִלים יש 

כאן. 
התקין לעצמו מקום ללון - אך ללון לא יכול היה. קצרה נפשו למות. הרים את 
זה.  זה עם  נכנסה השבת. לפתע שמע קולות מספרים  קולו בבכי ובתחנון, עד 

השתתק והקשיב.

לא ידע אותו תם - רפאל שמו - שרוחות יש ששטות בעולמנו, מתערבות בין 
הבריות ומספרות מעשיהן - אך מעשים ששמע אותו לילה נגעו אל לבו. בקי 
היה בתורה, בנביאים ובכתובים ושנה במדרש, בהלכות ובאגדות וידע כל הברכות 
כולן, אך סיפורים ששמע אותו לילה לא שמע מימיו. מה סיפרו אותן רוחות ומה 
לא סיפרו שם: על גברים ונשים סיפרו, על אמהות וילדיהן סיפרו, על מעשי חתן 
וחמות. סיפורים ששמע הצהילו את לבו עד ששכח שעגום היה, אחרים הרעידו 
ומוצא  צרותיו  שוכח  שאדם  עולם  של  דרכו  בדמע.  עיניו  ושטפו  שבו  נים  כל 
אחד  שבכל  עולם,  של  דרכו  כן  אחרים.  של  לסיפורים  בהקשיבו  ליגונו,  מזור 
מהסיפורים מוצא אדם את סיפורו שלו. היה רפאל מקשיב, אחוז אלם ופליאה, 
ובכל סיפור מהפך היה בחייו. זוכר היה ללאה חסד נעוריה ומהרהר על עתידם. 
נוֹת ממנה, אך בטובה ממנה לא חפץ. נכמרו  עשר שנים שהא עמה ולא זכה ְלִהבָּ
רחמיו על אומללה זו שהיה מחבבה ביותר ותהה מה כעס עליה והלך לו. רצה 
לשוב ולשמחה. נזכר מעשה מגפיים ואדרת - ושב ושנאה. היה מיטלטל והולך, 
והנה עוד  והוא מאזין.  ורוחות מספרות,  וכוכבים רמים בשמים,  וחושך סביבו, 
רוח האומרת לחברתה "חברתי, מה שמעת?" אמרה לה "סיפור ששמעתי היום לא 
שמעתי בכל ימי שבשני העולמות גם יחד". מיד עמדה וסיפרה לה מעשה באשה 
והיה לה שיר אחד, ולא למדה לשונה לדברם, עד  אחת, שהיה לה סיפור אחד 

שיצאו מפיה בשנתה והפכו למגפיים ולאדרת.
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דברים שבין רוח אחת לרעותה נשמעו והפיחו בו חיים, שחכם היה רפאל והכיר 
במי דיברה הרוח. מיד נתפרש לו הכל ושמח שמחה גדולה. קפץ ממקומו, התנער 
ואץ ברגליו, ודרך ארוכה קצרה נהייתה לו. עוד מרחוק ראה אור בחלונו ונפשו 
גבהה. פתח רפאל את הדלת וראה את לאה רעייתו יושבת ליד שולחן השבת ועיניה 
ובמגפיים שהניחה  רכות מבכי, שכל אותה העת הייתה מבטת חליפות באדרת 
למרגלותיה והייתה מצטערת הרבה. נכנס רפאל ולאה שתקה. השפיל רפאל את 
עיניו, ואמר: "מחלי לי". קמה לאה ממקומה ועמדה בלי ניע ליד השולחן. פתח 
רפאל זרועותיו לרווחה, ונפלה לאה ברעדה לחיבוקו החם. ליטף רפאל שערה, 
יודע הכל.  "אני  מחה דמעותיה, נשק את המלח שיבש על לחיה ולחש לאזנה: 
הכל, ֵלָאִתי, גלוי וידוע לי כעת – רק דבר אחד איני יודע. אנא, לאה, ספרי לי את 

הסיפור! שירי לי את השיר!"
פקחה לאה עיניים גדולות, זכות, ותהתה בפליאה מרובה: "רפאל, אהובי, איזה 

סיפור? איזה שיר?"



קו נטוי / גליון מס' 8 108

ָרִאיִתי ִצּפֹור
ִהיא ּפֹוַרַחת ׁשֶ

ַבְך ִמן ַהסְּ
י  יר בִּ ְלַהתִּ

ַמְלָאְך
ית ְוֵראׁשִ
ּוְכָנַפִים

מוטי ברייט / כליל החורש
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מַֹע ַמן ִלׁשְ ְללֹא מֹוְסרֹות ַהזְּ
ים ִלְראֹות בּולֹות ִעתִּ ֵאין גְּ בְּ

ְמצּולֹות. ֶלת בִּ ּבֶֹלת ִמְתַעְרבֶּ ָהִייִתי ְכׁשִ
ׁשֶֹרש ְוקֹוְנִכית ָהִייִתי

ג, ל דָּ ירֹו ׁשֶ ּוְסַנפִּ
י,  ָירֹק ָאֵפל ִהְבַהְבתִּ בְּ

עֹוד ִזיק אֹור ֶאָחד. 

ָבה ל ַמֲחׁשָ חּוט ׁשֶ בְּ
י ַלֲעלֹות ְכתִּ ֶאל ָהָרדּוד ִנְמׁשַ

ֵמָאז,
מֹע, ִנְגַזר ָעַלי ִלׁשְ
ִנְגַזר ָעַלי ִלְראֹות

ּוְבֵיׁשּוִתי ְכלּוָאה צֹוַוַחת – 
צּולֹות. ְמַמת ַהמְּ דִּ

                 
            

נורית שושני / גזירה
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38x29 ,דורית רינגרט, מתוך סדרת 'אלא אנייה עומדת', 2008, תצריב קו ואקווטינטה
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38x29 ,דורית רינגרט, מתוך סדרת 'אלא אנייה עומדת', 2008, תצריב קו, צריבה פתוחה ואקווטינטה
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י ק ְוָירֹק ִהְדַלְקתִּ ֵנר דַּ
ְך ִקְנָאה, ּתֹאַחז בָּ ֵדי ׁשֶ כְּ

ים, ַאְך ַהֶחֶדר ִנְמָלא ַיּתּוׁשִ
ה. נָּ ּגּוִפי ִהְתפַּ ְמעּו ׁשֶ ֵהם ׁשָ

י ָאָבק ָאז ָטַמְנתִּ
יל ַמֲאָבק ִמלֵּ

ה, קָּ תֹוְך ַנֲעֵלְך ַהדַּ בְּ
ׁש י ַממָּ ְוָקַרְעתִּ

תְּ  ַבׁשְ לָּ ְמָלה ׁשֶ 'ׂשִ תַּ
ּה. ְרכָּ ְרֶאה ָהעֹוָלם דַּ יִּ ׁשֶ

י ְלרֹוֵפא ֶהְרֵאיִתי. ֶאת ִלבִּ
ֵמל, הּוא ָאַמר. גָּ ֵלְך תִּ
ַתב ְוָאז ְלַעְצמֹו הּוא כָּ

ר. ֵמְך ּבֹו ִנְזכַּ ר ׁשְ ם ֲאׁשֶ ִמְרׁשָ
ין ְסָפִרים הּוא ִנְנַעל בֵּ

ַאל ָ ּשׁ ַאֲחֵרי ׁשֶ
ַבׁש, ינּו ֶאת ֶיַרח ַהדְּ לִּ ֵאיְך בִּ

ָהָאחֹות ִלי ָאְמָרה
לֹומֹו עֹוד הּוַרע ְ ּשׁ ׁשֶ

ׁש. הּו ָחֵרב ְוִנטָּ ית ַמְרּפֵ בֵּ

י ֶאְצלֹו ָלַמְדתִּ ָקדֹוׁש, ׁשֶ
אֹוָתְך הּוא ָאַהב, ֵני ׁשֶ ִמפְּ

חֹוַבת אֹוֲהִבים ד ׁשֶ ִלמֵּ
ָהב. ִביל ַהזָּ ְלַעְמֵעם ֶאת ׁשְ

ל ַהּתֹוָרה כָּ ּוְכׁשֶ
ִנְדְמָתה ְטהֹוָרה

ֵרָכה.  בְּ יַע ַעְצמֹו בַּ הּוא ִהְטבִּ
ּגּופֹו לֹא ִנְרָאה 

לאונרד כהן / אחד מאיתנו ודאי לא טועה
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ָאה ְדׁשָ מִּ ַאְך בַּ
יָלה עֹוד ֵלָחה. רּוחֹו ַמזִּ

ֶסֶרט  ָרִאיִתי אֹוָתְך בְּ
ם ֶאְסִקימֹוִאי ֶאָחד. לֵּ צִּ ׁשֶ

ָפַתִים עֹות ּוׂשְ חֹל ֶאְצבָּ הּוא כְּ
ֶהְרָאה ִלי אֹותֹו ְוָרַעד.

ר ּוְבֶעֶצם ֶאְפׁשָ
ר הּוא ֶטֶרם ֻהְפׁשַ ׁשֶ

ְך ָסֲחָפה ְגדֵּ י ָהרּוַח בִּ כִּ
ַאְך ָיְפֵיְך ּכֹה זֹוֵהר 

תֹוְך ֶקַרח סֹוֵער –  בְּ
ִני ִלי ַלְחּדֹר ַלּסּוָפה. א תְּ ָאנָּ

מאנגלית: חגי רוגני
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ּבֶֹקר ּבֶֹקר
עֹון ָ ְמעֹוֵרר ַהּשׁ
ֵחִצי ְלָצִריְך  בְּ

ה ַעְצִמי  ְלֶרַגע עֹוׂשֶ
ט ִמְתַלבֵּ

ּדֹוֶחה ֶאת ַהּיֹום
ְלָצִריְך ּוְקָצת

יק ַלֲעׂשֹות          ּוַמְספִּ

י אֹוֵסף ֶאת ּגּוֵפְך ֶאל ִקְרבִּ
ָהִקיץ ם אֹוָתְך בְּ נֹוׁשֵ
ִיְך  לַּ ַתְלתַּ ה בְּ סֶּ ִמְתכַּ

ם                      ְוִנְרדָּ
ַעת ָרצֹון. ֲחִצי ׁשְ

עמית רוכברגר / חצי שעת רצון

לאמונה, בהשתוקקות
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והצעיר  ריק למדי כשנגמר הסרט,  ריביירה קלאב היה  אולם הסינמה של מלון 
החולה שהיה שם מטעם האגודה למלחמה באיידס, נעמד מולנו עם ידיים בכיסים 

והתחיל לדבר. 
"אתה יכול להגביר את הקול? לא שומעים אותך," קראה בעלת הראש האדום 

שישבה כמה שורות לפניי. 
נוספות התעופפו  ותלונות  הצלחה,  ללא  קולו  את  להגביר  ניסה  החולה  הצעיר 
בחדר, הפעם לכיוון החבר המארגן, שישב קרוב לחולה וכוס מים מוכנה בידו: 

"חבל, אנחנו כאן בשביל לשמוע אתכם ולסייע, אבל לא שומעים כלום". 
הצעיר העביר משקל מרגל לרגל. אשה בעלת חזה גדול מאוד, אגן רחב ועקבים 
דקיקים, תפסה יוזמה והזמינה את הנוכחים, שהיו פזורים באופן מקרי על פני 

האולם, להתקרב.
כבמטה קסם קמו כולם, תפסו מקומות בשורות הקדמיות, ויצרו מעין מעטפת 

סביב הצעיר.
הצעיר חייך: "אני לא רגיל שמעיזים להתקרב אלי ככה". 

"מעזים" תקנה אותו בעלת הראש האדום. 
עברתי בדוחק בינם לבינו ויצאתי.

נרי אלומה / במלון ריביירה קלאב
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י  ְגדּו בִּ בָּ ה ׁשֶ ֵאלֶּ
לֹא ָהיּו ַאַחי.

מֹו ָנַחל, ֲאָדָמה כְּ ְבׁשּו בָּ יָּ ה ׁשֶ ֵאלֶּ
מֹו ָנַחל! ֲהֵרי ָהיּו כְּ

ַצַעְרָך, ִאּיֹוב, א בְּ ִאיׁש לֹא ִיּשָׂ
ֲאִמין, ִאּיֹוב, ְלִאיׁש. ַאל תַּ

צֹוָרע ֵהם ַרק עֹוִטים ֶאת עֹוְרָך ַהמְּ
ֵבַע. ָרם ַהּשָׂ ׂשָ ַעל בְּ

ַצַעְרָך, ִאּיֹוב. א בְּ ִאיׁש לֹא ִיּשָׂ
מֹו ָנַחל,  כְּ

מֹו ָנַחל ֵהם כְּ
י. ָיְבׁשּו בִּ

יעל בן-צבי / איֹוב

ְגדּו ְכמֹו ָנַחל" )ִאּיוֹב, ו, 15(   "ַאַחי בָּ
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ָעה ַהִהיא  ָ ּשׁ בַּ
ְכָלָאה מִּ סּוַסי צֹוְנִפים בַּ

עֹוַתִיְך  ֶאל חֹם ֶאְצבְּ
ָדל  ל בְּ ְלַלֵחְך כָּ
ר ׂשָ ל ֶלֶחם ַהבָּ ׁשֶ

ְכנֹוס ַהּגֶֹלם  כִּ
רֹק                                ָוה ֲחלֹום ִמן ַהיָּ טָּ ׁשֶ

ֲאִני ְלָיֵדְך
ֶנה  ָבָרי ֶאבָּ ִמׁשְ

ֵתְך ּוִבְמהּוַמת ִרְגׁשָ
ְוַאְפֵסי ּגּוף ַעד ְקצֹוָתיו 

ר ְרפֵּ ֶאְתפַּ
ָגְפִרית ְוָזָהב בְּ

לּוִלי  בְּ ְוִצּפֶֹרן ָחתּול ׁשַ
סּוס ָהרֹוֵהט                                          כָּ

ֵעת  ֹוְתִקים כָּ ָכָליו ְרָסַניו ַהּשׁ ׂשְ
ְוֵעיַנִיְך ָירֹק ַהּלֹוֵהט

ָנֵמר 
ַטְרֵפִני 

ֵמֶעיָך  ְוָאבֹוא בְּ
ֵרְך ְבׂשָ ע בִּ ִנִני ְוֶאגַּ תְּ

j / דני זק
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רותי הלביץ כהן, פרט ממיצב Mind the Gap, 2007, גלריה Umtrieb Kiel, גרמניה
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רותי הלביץ כהן, מראה כללי מיצב Mind the Gap, 2007, גלריה Umtrieb Kiel, גרמניה
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משה יצחקי / אהבה בתיאטרון

"האדם משחק רק בשעה שהוא אדם במלוא מובן המלה, 
והוא אדם במלוא מובן המלה רק בשעה שהוא משחק.."

)פרידריך שילר, מכתבים על חנוכו האסתטי של האדם, 1795(

ִדְמָעה חֶֹדׁש ַמאי ְוׁשֹוֵטף, מֹוֶחה כְּ ם יֹוֵרד בְּ ׁשֶ גֶּ
ֵנינּו. ְמַרֲחִפים  ְמַרח ַעל פָּ נִּ ִאּפּור ׁשֶ

ָגאל, ְקׁשּוִרים ל ׁשָ מֹו ִצּיּור ׁשֶ כְּ
ִניִמי. ף ַהפְּ ְרתֵּ י ִנְרֶאה ַלמַּ ְלתִּ י בִּ חּוט ְזַמנִּ בְּ

ָסְך עֹוד ְמַעט ַיֲעֶלה ְוֵיֵרד ַהמָּ
טּו ֶלָחָלל ד ֶאת ַהחּוט, ָיֵדינּו יּוׁשְ ִויַקּפֵ

רּו ֲחָזָרה ֶאל ַהּתֹהּו. זֹוֶכֶרת? ַיְחתְּ

ְקעּו ָאז קֹולֹות ָהֲאָדָמה, ַחת ַרְגֵלינּו בָּ ִמתַּ
א. ֶות ַהבָּ ֵהִכיָנה אֹוִתי ַלמָּ זֹו ָהְיָתה ַאֲהָבה ׁשֶ
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משה יצחקי / קהל בתיאטרון

ים ְלָאחֹור,  ׁש ְלַהְחִזיר ַחיִּ ָהל ֵמִריַע, ְמַבּקֵ ַהקָּ
ִתים ת ַהמֵּ ְתִחיַּ ה בִּ ים ִקדָּ ְחָקִנים ַקדִּ ַהּשַׂ

ֶטֶקס מֹו בְּ ף כְּ ָהל מֹוֵחא כַּ ָמה. ַהקָּ ַעל ַהבָּ
ְמָלִטים ֵמאֹור ָהאּוָלם. ִדים ַהנִּ רּוׁש ׁשֵ גֵּ

ֶטֶרם ּוָרה בְּ ָהל יֹוֵדַע ְלַהְחִזיר ַאֲהָבה ַלּשׁ ַהקָּ
ִיְתרֹוֵקן

אּוָלם
ָהָיה ׁשֶ
ָמֵלא 

ֶטֶרם ֶטֶרם ִיְכּבּו ָהאֹורֹות. בְּ ֶטֶרם ִיּדֹם, בְּ בְּ
ֵלק אֹור ְמַרֵחף ָמה ְוִידָּ ְך ַעל ַהבָּ ָיבֹוא ַהחֹׁשֶ

הֹום. ֵני תְּ ַעל ּפְ
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ר  תוְֹך ִמְקָלט, ֶאְפׁשָ ָעמֹק בְּ
ַאט ַאט ִלְפּתַֹח רֹוְכָסן 

ר  ף ֶזה ֶאְפׁשָ ְרתֵּ ֶפׁש. ִממַּ ן ַלנֶּ ָיׁשָ
מֹו ִמּתוְֹך ִמְזֶוֶדת ְלהֹוִציא ְוִלְפרֹׂש כְּ
ָכה  בְּ ִהְסתַּ ר: ַאֲהָבה ׁשֶ ד אֹו ְמַהגֵּ ַנוָּ

ּוֵלי  ּשׁ ֶמׁש, ֲחלֹום בְּ ִעיל, ׁשֶ ִבְטַנת ַהמְּ בְּ
ְקֵצה ֲעִניָבה, עּור בִּ ה פָּ ִמְכָנַסִים, פֶּ

ְבָגִדים ֲארּוִזים  לּו בִּ פְּ ּקֻ ִליקֹות ׁשֶ ֶרפְּ
ַמן. ים ֵמַעל ּוֵמֵעֶבר ַלזְּ ע ָארְֹך, ַחיִּ ְלַמסָּ

ְדֵרגוֹת, ַמֲעֵלה ַהמַּ ֲחָזָרה, בְּ ִלְפָעִמים בַּ
ִניִמי ַלִחיצֹון, ין ֶהָחָלל ַהפְּ בּול בֵּ ַעת ַמֲעַבר ַהגְּ ׁשְ
מַֹע ָלָחׁש יֹוֵצא ר עֹוד ִלׁשְ ִנְתָקע ָהרֹוְכָסן, ְוֶאְפׁשָ

ַחת ַלּכֹוַבע, ְקטֶֹרן, ִחּיּוְך ִנְמָלט ִמתַּ ּוֵלי ַהמִּ ִמּשׁ
ְכתֶֹנת  נּוָעה, ְצָלִלית ֶנֱאֶבֶקת בִּ ָחִריץ תְּ ִלְראֹות בְּ
י ַהּנֹוֶטה  רֹאׁשִ ַלַחת ֶלֱאחֹז בְּ ַמן, ִמּתֹוָכּה ָיד ִנׁשְ ַהזְּ

יָטה ִמְמָחָטה. ִניִמית, מֹוׁשִ ֵאֶליָה, ָיד נֹוֶסֶפת, פְּ

משה יצחקי / מזוודת השחקן
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רקע: אקרם בשארה, ערבי־נוצרי, יליד יפו, ובני לחיאני, שנולד בשעריים והתחנך בחברת נוער 
בקיבוץ והיה בצבא צנחן, הכירו בחוג לתיאטרון באוניברסיטה והיו חברים בקבוצת תיאטרון 
בתקופה  מיקי,  הקבוצה,  עם שחקנית  יחסים  בעבר  היו  לשניהם  השבעים.  בשנות  רדיקלית 

שהרתה את בנה האוטיסט רמי. 
התיאטרון  בקבוצת  לבנון,  מלחמת  רקע  על   ,1982 בשנת  עתה,  ונפגשים  חוזרים  שניהם 
המחודשת, המעלה הצגה בשם 'לאון', אודות גיבור ממלחמת העולם השנייה. שניהם נלחמים 
על התפקיד הראשי. אקרם נבחר לתפקיד, אך הוא נטש ונעלם לאחר שאוכזב מחוסר המעש 

הפוליטי של חבריו. התפקיד נפל בידי בני. 
המקום: בית נטוש ביפו. חדר. מיטה.  זמן: שנת 1983, לילה. 

בני: )עומד או יושב על המיטה. מדבר ישירות אל הקהל( אפשר להגיד שהייתי מאושר. 
כן. עייף, סחוט, אבל ממש מאושר. כמו ילד באיזו קייטנה. עם דשא, עם ברכה, 
עם ילדות יפות. שאני, בני, הבחור הטוב, כמו שכולם פה אומרים, יקבל תפקיד 
ראשי... אבל ידעתי שהקייטנה המוטרפת הזאת חייבת יום אחד להסתיים, ושהיום 
השחורה  להצגה  שלי.  התוססת  לעשייה  עמוק  יותר  נכנסתי  אז  מתקרב.  הזה 
שהפכה יותר ויותר להצגה של איש אחד. הייתי השחקן הראשי, והבמאי, ובעצם 

גם המחזאי... 

אקרם: )עומד מאחור, בזרועות שלובות. משקפי שמש. לבוש ג'ינס ומעיל עור. לא מגולח( 

בני: )בלי להסתובב, כאילו מרגיש בו. מתחיל לדבר מהר יותר, ותוך כך פושט חולצה, מכנסיים, 
לי  להחזיר  לישון.  השתוקקתי  פשוט  לישון.  כל־כך  רציתי  וקצרים(  בגופיה  נשאר 
אינסופיות...  ליליות  חזרות  של  שחורות  שעות  האבודות,  השינה  שעות  את 
)משתרע על המיטה( הייתי כל־כך הרוס שלא יכולתי אפילו ל... אתם מבינים. מיקי 
בכל אופן הבינה. ראתה את המצב שלי והלכה לישון במקום אחר )מתיישב( כך 
שכשהתעוררתי, וראיתי שאני לבד במיטה, לא זכרתי אם היא התעצבנה עלי או 

פשוט ראתה ש... אין מה לעשות אתי... ו... 

אקרם: )מושיט אגרוף קדימה ו'דופק', כמו על חלון(

בני: פתאום הקול הזה, של גרוד או דפיקות על החלון. אני מסתכל ורואה פרצוף 
)משתרע,  ישן.  עוד  כנראה  שאני  למסקנה  שהגעתי  כך  ילד.  של  כמו  מטושטש, 

מתכסה(

ישראל המאירי / בני ואקרם - סצנה

על־פי 'שחקנים' מאת ישראל המאירי
סצנה זו היא עיבוד של קטע מרכזי ברומן 'שחקנים', שיצא לאור 
ב־2006 בהוצאת אבן־חושן. הסצנה נכתבה על־פי יוזמת מערכת 
קו נטוי והוצגה על ידי שחקנים מן החוג לתיאטרון באוניברסיטת 

חיפה, פעם באורנים ופעם נוספת בבית יגאל אלון. 
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אקרם: )דופק( תפתח, בני, יא בן־זונה, תפתח מהר, )בני מתכווץ ומכסה את ראשו( 
מהר, בני, תת-עו-רר!!

בני:  )מתיישב, מתגרד( אקרם?...

אקרם: בדיוק. אקרם. אתה פותח או שאני – 

בני: )מפהק( חשבתי שנעלמת...

אקרם: )לחוץ, מביט לצדדים( יא בן־זונה, יא חתיכת – 

בני: טוב, טוב, תרגע... )פותח את החלון. חוזר למיטה(

אקרם: )פורץ פנימה. הוא מזיע, סחוט, לחוץ( תביא מים. )רואה שאין עם מי לדבר. הולך 
לשירותים. משתין. מסיר מעיל, משקפיים, שותה, שוטף את פניו(

בני: )מנסה להתעורר. לובש מכנסיים. מדליק אור(

אקרם: )סוגר את המכנסיים, שואג( מה אתה עושה, חתיכת מטומטם! )מכבה את האור. 
הולך אל ה'חלון' בזהירות, מציץ החוצה( אתה רוצה שיגלו אותי?!

בני: )מושיט לו מגבת( סליחה. 

אקרם: )מרחרח במגבת( של מיקי, הא? 

בני: נגב וסתום. 

אני  )זורק אליו את המגבת(  יותר מדי עצבני.  אני  יודע,  אני  בני.  לי,  אקרם: סלח 
אשאר פה קצת. בחדר שלכם, הא? אנוח קצת ואז אתחפף. אל תגיד לאף אחד. גם 
לא למיקי. אני לא רוצה כבר שום קשר לקבוצה, להצגה המחורבנת שלכם. קח, 

קח את התפקיד, הוא שלך. )משתרע על המיטה( אין לי כבר כוח. 

בני: )מחזיק במגבת, מביט בו. לקהל( יצא מהפה שלו ריח יבש. רע. כי מה כבר יכול 
לצאת מהפה של בחור שגדל בלי אימא וחי בלי אישה קבועה. נזכרתי במה שאמרו 
עליו. שהוא לוקח. אולי הוא באמת היה בטריפ. שוכב לו ככה על המיטה שלי ולא 
מפסיק לקשקש. או שהטריפ היה שלי. )צעד אל הקהל( גם היום, כשאני מתעורר 
מזיע, אני שומע אותו צועק – משם, מהמקום שהוא כלוא – הצעקה שלו קודחת 

לי במוח – 

המחורבנים  בחיים  מצבים  יש  וצעקות(  צחוק  פרצי  עם  סוער,  מהר,  )מדבר  אקרם: 
שחייבים להחליט. זהו. להפסיק  להסתובב, לברבר, להסתבך. להחליט. לא חשוב 
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מה. ולעשות. זה יותר קשה אפילו מההסתבכות עם הבני־זונות האלה מהשב"כ 
שמחפשים אותי עכשיו. כל הזמן המחשבה אם יגלו אותי או לא. אם יש להם 
משהו עלי. אבל אתה יודע מה, יותר מעצבנים אתם, הקבוצה! טוב, לא אתה, בני, 

אתה דווקא בחור טוב – 

מהערבי  גם  לשמוע  מדי!  יותר  כבר  היה  זה  לקהל(  בגרונו,  תופס  אליו,  )מזנק  בני: 
המזדיין הזה שאני בחור טוב! 

אקרם: )צועק-צוחק, מתפתל( יאללה, תרביץ, תחנוק אותי. מה יש? יעשה לך טוב. 
לי אין כבר כוח לזוז. )בני מניח לו. יושב לידו( נשבר לי כל־כך מזה שאומרים לי מה 
בגופיה...  ביפו  פה  ילד, שהסתובבתי  שהייתי  מאז  בשבילי...  חושבים  לעשות... 
אתה יודע, אני כאילו יצאתי פה ביפו מהים... בכנסייה... היה שם כומר אחד, כזה 
עדין, צרפתי, היה מכניס את היד מתחת לספר שאני שמתי על הברכיים, וביד 
השנייה מדפדף בספר לראות מה כתוב, כאילו שלא יודע, ממש מוזר לו מה שכתוב 
ג'יזוס, והיד שם למטה.. עובדת... )שניהם צוחקים( אבל אני הייתי יותר  שם על 

ערמומי, אני סגרתי טוב את הרגליים, לא נתתי לו... 
וככה כולם... חושבים שיודעים מה אני צריך... איזה תפקיד מתאים לי... אבל אני 
לא רוצה, נשבר מכל הבלבול מוח הזה, שואה, גבורה, יהודים, ערבים... אני רוצה 
פעם אחת לעשות הצגה שמכל הארץ יבואו לראות, אותי! ... את אקרם בשארה! 
הסטאר!... )ותוך זה הוא כמעט נרדם( אקרם בשארה... מה זה סטאר... )אחרי שתיקה( 

אני חייב לישון... )הוא ישן( 

בני: )מביט באקרם. קם. הולך לחלון, מציץ ה'חוצה'. שוב מתהלך. המגבת כרוכה על צווארו. ניגש 
אל אקרם הישן( מה עם מיקי?!!

אקרם: )מתהפך לצד השני( 

בני: )רוכן אליו, שואג( מה עם מיקי?!!

אקרם: )בקושי פוקח עיניים( מה? מה אתה רוצה? 

בני: זיינת אותה, נכון?!

אקרם: )מנומנם( אהממממםםם...

בני: )מטלטל אותו( זיינת אותה, אז, ברמת־אביב, כשהיינו בחזרות – 

אקרם:  אז מה?

בני: אז הילד שלך! 
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אקרם: תקשיב לי טוב. זה נכון וזה אמיתי מה שאני מספר לך. וזה ירגיז אותך. 
אבל אני לא רוצה להרגיז אותך. אתה בחור כזה טוב. )בני נוהם( טוב, אז אתה 
שומע? זה היה באמת שם. במרתף הזה איפה שעשינו את החזרות. הייתי יושן 
שם לפעמים. פשוט לא היה לי איפה לישון. ואז היא נכנסה. ככה שהייתי שם 
שלא.  בטח  ואמרתי  מפריעה  היא  אם  היא שאלה  חם.  היה  פשוט  עירום.  כבר 
היא  היא...  לבכות.  פתאום  והתחילה  ידי  על  התיישבה  היא  מכנסיים.  לבשתי 
הייתה אבודה. לא יודע. ואני שמתי עליה יד... )שם יד על כתפו של בני( וזהו... ישבנו 
ככה. עד ששמענו קולות. )בני מתנער, מעיף את ידו( עכשיו אתה מבין, מה, אתה 

מאמין לי, ועכשיו אתה מתעורר... )משתרע על המיטה( אתה מת לחנוק אותי...
שלא  למה  לקיר(  )מתהפך  לישון...  תן  תפסיק,  די,  אבל  עליו(  מתנפל  כשבני  )בדיוק 
רוצה  כך  כל  אם אתה  אותה  למה שלא תשאל  הילד?  מי  מיקי של  את  תשאל 
לדעת? )מנומנם( אבל אתה הרי לא רוצה. אתה לא באמת רוצה לדעת. אז מה אתה 

רוצה ממני? )ישן(

בני: )קם. מסתובב עצבני. פונה לקהל( באמת לא ידעתי מה אני רוצה. 

אקרם: )ממלמל( אני חייב לישון... רק חצי שעה... תשמור עלי, בני... 

בני: )לקהל( כשהתעוררתי, הוא כבר לא היה. החלון נשאר פתוח. ולידי, במיטה, 
זה לא הספיק כדי שאהיה בטוח. במצב הזה  המגבת עם ריח הזיעה הזר. אבל 
שאני כבר לא בטוח בשום דבר... שאני כבר לא יודע איפה הדברים שקרו באמת, 

במציאות, ואיפה הדברים שאני מדמיין. או משחק. או מביים. 

חושך.

סוף      
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ְרֶזל, ָהָרִקיַע ָהַרע, ת ַהבַּ ילֹות, ִקמּוֵרי ְמִסלַּ ַהלֵּ
ֵער; ֲחִריִדים לֹא ָיְכלּו ְלׁשַ ֵני ִלְוָיתֹו ַהמַּ בְּ
ַקע,  ֶקר ָהֶרטֹוִריָקן פָּ ה ׁשֶ ֶלד ַהזֶּ יֶּ ֲאָבל בַּ
מֹו ִצּנֹור: ַהּקֹר ָיַצר ְמׁשֹוֵרר. ִהְתּפֹוֵצץ כְּ

ּיּוִטי ׁש ְוַהּפִ ָקָנה לֹו ֵרעֹו ַהַחלָּ ָקאֹות ׁשֶ ַמׁשְ
ִתי, טָּ אֶֹפן ׁשִ יו ָטְרפּו בְּ ת חּוׁשָ ֶאת ֲחֵמׁשֶ
ִלים ֵהִביאּו ֵקץ ִנְמָהר; ֻקבָּ ַלֲהָבִלים ַהמְּ

ר.            ה הּוא ָהַפְך ְמֻנכָּ ם ַלֻחְלׁשָ יּוט גַּ ַלּפִ

ם ל ָהאֶֹזן; גַּ יָרה ָהְיָתה ַמֲחָלה ְמֻיֶחֶדת ׁשֶ ׁשִ
ס  ל ֶזה ִנְדָמה ַלַהדֵּ י; כָּ ֵלמּות לֹא ָהָיה דַּ ְ ּשׁ בַּ

ב. ְלדּות: ְלַנסֹות ׁשּוב הּוא ַחיָּ ל ַהיַּ ׁשֶ

ַאְפִריָקה, הּוא ָחַלם ו, ּדֹוֵהר בְּ ַעְכׁשָ
ס, ן, ְמַהְנדֵּ ַעל ֲאִני ָחָדׁש, ְוַעל בֵּ

ָזב.   י כָּ ל ַעל ַאְנׁשֵ ְתַקבֵּ תִּ ִעם ֱאֶמת ׁשֶ

מאנגלית: יעל גלוברמן

ו. ה. אודן / רמבו
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ו,    ם ֶאת ַהקַּ קּו גַּ עֹוִנים, ַנתְּ ְ ּ ל ַהשׁ ִעְצרּו ֶאת כָּ
ו,     ח ַעְכׁשָ לֹא ִיְנבַּ ֵדי ׁשֶ ֶלב ֶעֶצם כְּ ְתנּו ַלכֶּ

ֵקט                פּוף ׁשָ ִרים ּוְבתִּ ַסְנתֵּ יקּו ֶאת ַהפְּ תִּ ַהׁשְ
קֹוְנִנים ָלֵצאת.                                נּו ַלמְּ ֶאת ָהָארֹון ָהִביאּו, תְּ

ד,                                                  ל ִמְספֵּ לֵּ יְּ ָיחּוגּו ְמטֹוִסים ֵמַעל ָלרֹאׁש בִּ
ַמִים ֶאת ַההֹוָדָעה: הּוא ֵמת.   ָ ִמים ַעל ַהּשׁ רֹוׁשְ

אֵרי יֹוִנים ְצחֹורֹות,                         ר ְסִביב ַצוְּ רּו ִסְרֵטי ְניָּ ִקׁשְ
חֹורֹות.                         ָפפֹות ׁשְ נּוָעה ֲעטּו כְּ ְוַעל ְיֵדי ׁשֹוְטֵרי תְּ

רֹום, ִמְזָרח ְוָים, ִלי, דָּ הּוא ָהָיה ָצפֹון ׁשֶ
ֻנְמָנם,                                ת ַהמְּ בָּ ִלי, ׁשַ ל ְיֵמי ַהחֹול ׁשֶ כָּ

יָרה,                     ל ִמּלֹוַתי, ׁשִ ֲחצֹות ֵליִלי וָצֳהַרי, כָּ
ִלי ָמָרה.                                                        י - ַאֲהָבה ִנְצִחית: ָטעּות ׁשֶ ְבתִּ ָחׁשַ

ּבּו ֶאָחד ֶאָחד. ים: כַּ ַהּכֹוָכִבים לֹא ְרצּויִּ
ד.                 צָּ ם בַּ ֶמׁש ׁשָ ימּו ׁשֶ ֵרַח, ׂשִ ִאְרזּו ֶאת ַהיָּ

יָמיו, ָערֹות, רֹוְקנּו אֹוְקָינֹוס ִממֵּ ַטאְטאּו ֶאת ַהיְּ
ו.                                             טֹוב עֹוד ֵמַעְכׁשָ ֵמר בְּ ָבר לֹא ִיגָּ י דָּ כִּ

מאנגלית: יעל גלוברמן

ו.ה. אודן / בלוז הלוויה
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ל  ְלתַּ ת תַּ סַּ רֹוב, ּפִ ִמקָּ
רּוַע פָּ

ַמְחִליף ְצָבִעים 
ֵתִפי  ְויֹון ַעל כְּ ׁשִ ח בְּ ֻמנָּ

ֶדת ֵכֶלת ְמֻנקֶּ ֻחְלַצת תְּ ה בְּ ֻכסָּ ַהמְּ
א  סֵּ ל כִּ ֶדת ׁשֶ ֶעֶנת ְמֻרפֶּ ֵמֲאחֹוַרי, ִמׁשְ

ֻמְכָסף
יר ְלִקיר ִטיַח ִמקִּ ב ַעל ׁשָ ֻמצָּ

ֶלת ֵעץ ֲאטּוָמה.                                    ֵמָרחֹוק, דֶּ
ֶלת ִטיַח ַלדֶּ ָ ין ַהּשׁ בֵּ ֶרַוח ׁשֶ בָּ

ה ַהֲחׂשּוָפה ַעל ָהִרְצפָּ
חֹר 

ִחיָרה ִהׁשְ ֶכת ׁשֶ ַמתֶּ
ִריַח  ֵזֶכר ַלבְּ

יָמה ׁשִ ֲאִויר ַלנְּ

תלמה נבו / דיוקן עצמי  
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גֹוָרְלָך ֲחרֹׁש בְּ
ִמיגּוֵאל.

ֲעמֹד  ִאם תַּ
ְולּו ְלֶרַגע

ֲחַנת רּוֲחָך תַּ
ֶכת, ִמלֶּ

ְך נוָֹצְתָך  ְתַהּפֵ תִּ
ְלֶחֶרב,

ַיֲהפְֹך רֹוִסיַנְנֶטה 
יר. ְלׁשִ

מוטי ברייט / מיגואל
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ף, ׁשֶ ה ִמן ַהכֶּ זֶּ ָהָיה בַּ
ֵאיְך ַיֲהפְֹך רֹוִסיַנְנֶטה 

יר? ְלׁשִ
י ִמי הּוא רֹוִסיַנְנֶטה כִּ

רּו לֹו ֻחבְּ יר ׁשֶ ִאם לֹא ׁשִ
רמ"ח ֲאָבָריו
יָדיו, ַפע גִּ ְוׁשֶ

ַרק ַטֲחנֹות ָהרּוַח ׁשֶ
ל ֲאדֹונֹו, ׁשֶ

יּוְכלּו לֹו
ְלפֹוְגגֹו.

מוטי ברייט / רוסיננטה
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דליה מאירי, קווים, מתוך עבודת וידאו, 2008 
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דליה מאירי, רישומי רנטגן, עט סימון על מצע אנטי סאן, 2008 
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60x60 ,נג'ואן זועבי, דיוקן דליה מאירי מתוך סדרת 'מורים', 2008, שמן על בד
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50x60 ,נג'ואן זועבי, דיוקן דני זק מתוך סדרת 'מורים', 2008, שמן על בד
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50x70 ,נג'ואן זועבי, דיוקן עידית לבבי גבאי מתוך סדרת 'מורים', 2008, שמן על בד
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36x26 ,דורית רינגרט, מניפה, טכניקה מעורבת על נייר
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מאז  בדיוק  שעלתה  השאלה  חזרה  כך  לאודסה?  קייב  בין  המרחק  ומה  שאלו: 
כשעמדנו בגדות הנהר ואני ידעתי שמשם יצאה אמי אל הדרך הארוכה שבסופה 
ילדה,  ואפילו  הראשונה  מהאישה  יתומים  ילדים  איש,  חדש,  בית  לה  יימצאו 
הנושא  אני  לא  אבל  שבארגנטינה.  בקורדובה  שנולדתי  אני,  לשניהם,  שתיוולד 
היום, כי אם אותו פסק זמן של מפגש עם אסתר, עמידתנו יחד, שם, עם סיפורי 
המסעות של משפחותינו, עם הגעגוע אל עבר בלתי ידוע ועם השייכות אל הווה 
מוזר בו רגלינו עומדות בקייב, בחוף הנהר, יודעות שאיננו מכאן, כי שתינו מרגלי 
התבור והיא מבית קשת. בביתה, מול היער, נפגשנו בצוות לסכם מסענו לרוסיה: 
ילצין, עלייה של צעירים, חינוך יהודי חופשי - נושאים בוערים שחשבנו לתרום 
להם ולו גרגיר. הבית של אסתר, חוכמתה,  ידיעתה ברוסית ובספרותה )דוקטוראט 
האינטלקטואלית  חדותה  עם  אלה  כל  בהכנה(  היה  ביאליק,  של  דורו  בנושא: 

הקסימו אותי. אסתר ויער בית קשת.
פגשתיה לפני שנה, כשבאנו לביקור ניחומים עם מותו של מיכאל, האיש. שני בניה 
ליטפוה, היא כמו לא הבינה מזמן את חייה. בלא ניחומים. היופי והחוכמה מול 

יער בית קשת מקייב בגדות הנהר. 
ומה המרחק לאודסה?

גזית, חג שבועות תשס"ז 
אסתר נתן, לפני מספר שנים מורה ומרצה בחוג לספרות באורנים.

אורה לוטן / בין קייב לבית קשת

לאסתר נתן
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ֶעְזבּו נֶּ ְיָטנוֹת ׁשֶ ַעל חֹוף ַהקַּ
ְרָעל, ָהר ַהּמֻ ַעל חֹוף ֵמיֵמי ַהנָּ

תּוִחים ַמִים פְּ ֲאָבל ֵמַעל ׁשָ
רֹות  מָּ צַּ ְורּוַח בַּ

ּוֶמְרֲחֵבי ָיּה.

כּות  יָּ ַ ְמַפַעְנחֹות ֶאת ּכּוֵרי ַהּשׁ
ן. ִית ָיׁשָ בֹות ֶאל בַּ ׁשָ כְּ

יִריִלּיֹות: ר ִעם ָהאֹוִתּיֹות ַהקִּ ֶאְסתֵּ
ם ְלהֹוֶמל. ם ְלאֹוֶדָסה ְוׁשָ ׁשָ

ִנים מֹות ְמַנגְּ ֵ ּוְבעֹוד ַהּשׁ
ְצִליֵלי ַיְלדּות,

ו אן ַעְכׁשָ ֲאַנְחנּו כָּ
ֶנִסין  ֵאֶצל גְּ

ֶזֶרם ֵמיָמיו ָהר, בְּ דֹות ַהנָּ ַעל גְּ
ין אּוִרי ִניָסן ה בֵּ ַמְפִליגֹות ִלְפִגיׁשָ

ֶרֶנר. ים בְּ ְלֵבין יֹוֵסף ַחיִּ

ֶדֶרְך ַאֶחֶרת ם בְּ ר גַּ ר אֹוֶמֶרת, ֶאְפׁשָ ֶאְסתֵּ
ַסע אּוִרי ִניָסן נָּ ֶטֶרם ׁשֶ בְּ

ֲעָגָלה א בָּ ִלְפּגֹׁש ֶאת ָאִביו, ִנּשָׂ
ְרָבה רּות ְוִעם ַהקִּ ִעם ַהזָּ

ים לִּ ין ַהמִּ ּוַבֲהפּוָגה בֵּ
ָדה ְלָגָדה קֹולֹות, ִנְזְרקּו ִמגָּ

ל אֹור ֲאָבִנים ׁשֶ כַּ
ירּו ָיְפָין  ְנָערֹות ִהְסתִּ

ים. ֲאָבל ּוְתׁשּוַקת ַהַחיִּ
ֶות ׁשּוַקת ַהמָּ תְּ

מתוך הספר "הפלגה אחרונה".

אורה לוטן / עם אסתר נתן אצל גדות הדניפר



קו נטוי / גליון מס' 8 140

 88x52 ,אלינה רום־כהן, סביבה ]עיירת דייגים[, 2008, טכניקה מעורבת
מתוך תערוכת: 'הבתים שבבית גרים בדירות'              
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  105x45 ,אלינה רום־כהן, סביבה ]רכבת[, 2008, טכניקה מעורבת
מתוך תערוכת: 'הבתים שבבית גרים בדירות'   
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ה ֶאֶרץ ְנטּוׁשָ ּבֹוֵדָדה בְּ
ַאתְּ ַמְפִקיָרה ֶאת ַעְצֵמְך 

ה ֻענֶּ ֶלָעָפר ַהמְּ
ַעת ַעְצֵמְך  קַּ ְמׁשַ

ר  ְרגֵּ ל גַּ ל ּבֹו כָּ ֻחלָּ חֹול ַהמְּ בַּ
ְרתְּ את ְוִהכַּ ָנׂשָ

ע ּוִבְצִליל  ַמגָּ בְּ
חֹוֶלֶקת ּגֹוָרל

ק  חּוק ַעד דַּ ׁשָ
ָלְך ֵמָרצֹון  ש, ֻמׁשְ מָּ ְמׁשֻ

יִעי ֶאל ַהגִּ
ַהּתוְֹך ָהַרְך

חּוׁשוֹת ֲחׂשּופוֹת תְּ
ס ִגּמּור גַּ בְּ

ים ְקָצוֹות ַחדִּ
ֻלּיֹות ַרּכֹות  ִהְתַעגְּ
ַעְצמֹו לְּ ׁשֶ עֹוָלם כְּ

ּיֹות בִּ בֹות ִעׂשְ ִעם ַמְחׁשָ
ת ַחּלּוֵקי ַנַחל ַספַּ
ֶמת ִמּתֹוָכּה ְמֻחמֶּ

חֹם ְקָרַבִיְך בְּ

ְך  בָּ ַהּכוַֹח ׁשֶ
ׁש ְלָהִגיַח ְמַבקֵּ

ְריֹון ַהחֹוֵבק ִ ִליְך ֶאת ַהּשׁ ְלַהׁשְ
נּוחֹות ׁשּוקֹות ַהזְּ ָלֵתת ַלתְּ

ִלְזרֹם ָלֶהן 
ְלַהֲחיֹות 

ֶאת
ָהֲאִני

מאנגלית: חגי רוגני

דניאל שאוב / בודדה בארץ נטושה
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טלי כהן גרבוז, מתוך סדרת 'טבע רוחש רע', 2007-8, צילום בפילם  35 מ"מ 
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טלי כהן גרבוז, מתוך סדרת 'טבע רוחש רע', 2007-8, צילום בפילם  35 מ"מ 
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למד  סבי  בביתנו.  ששרר  הצרפתית  התרבות  פולחן  את  זוכר  אני  ילדותי  מאז 
בצרפת, הוא קיבל את תואר המהנדס שלו במכון הפוליטכני בפריס. הוא אהב 
להיזכר בשנים ההן, בשנות לימודיו בצרפת, בשנות צעירותו. הוא קרא את העיתון 
הקומוניסטית  המפלגה  עיתון   ,l'Humanité ברוסיה:  שהתפרסם  היחיד  הצרפתי 
הצרפתית. הייתי קונה לו את העיתון פעמים רבות. העיתון הזה היה מגמתי כמו 
לפחות  העין.  את  משובב  משהו  בו  היה  זאת  בכל  אבל  הסובייטיים  העיתונים 
הנייר עליו הודפס היה רך בניגוד לנייר הקשיח והעבה של עיתוני ברית־המועצות. 
והשתמשו  טואלט,  נייר  מהו  ברית־המועצות  אזרחי  ידעו  לא  תקופה  באותה 
בעיתונים. מבחינתי זה היה היתרון החשוב ביותר של עיתון המפלגה הקומוניסטית 
הצרפתית על פני עיתוני המפלגה הקומוניסטית של ברית־המועצות. אבל לסבא 
כי  הזה  סימפטי  הלא  העיתון  את  אהב  והוא  צרפתי  דבר  לכל  סנטימנטים  היו 
היו בו בדיחות, תשבצים, פרסומות ומודעות על אירועים בפריס. המודעות על 
האירועים הזכירו לו את שמות הרחובות והכיכרות בהם הוא טייל. לעתים הוא 
דיבר בבית צרפתית ומאוד אהב את השפה, את המלודיה שלה. אולם הרשמים 
החזקים ביותר שלו בזמן לימודיו בצרפת היו, לדעתי, קשורים לרוסיה שהייתה 
על סף המהפכה. אלה היו השנים לפני מלחמת העולם הראשונה. פריס הייתה 
מרכז ההפגנות והאסיפות של כל המפלגות הרוסיות המהפכניות. להגיע להפגנות 
ולשמוע את הדוברים אחד אחרי השני - זו הייתה הדרך הטובה לדעת מה קורה 
ברוסיה. סבא היה אז בחור כבן עשרים ונהנה לשמוע את הנאומים המלהיבים של 

מנהיגי המהפכה העתידית. הנואמים היו מבריקים והתחרו זה בזה. 

פעם אחת הוא ראה את טרוצקי ונדהם לשמוע באיזו אומנות דיבר האיש. טרוצקי 
היה גבר נאה בשנות השלושים לחייו. היה לו שער כהה, עיניים כחולות וכושר 
לשינויים  האמצעים  האשמים,  ברור:  היה  הכול  טרוצקי  לפי  פנטסטי.  דיבור 
ברוסיה, הדרכים לביצוע המהפכה. מחיאות הכפיים אחרי נאומו של טרוצקי היו 
סוערות. המהפכנים אהבו אותו מאד, נשאו אותו על הכתפיים. איזה יופי! איזה 

כושר שכנוע! 
כשההמון התחיל להתפזר, סבא צעד לעבר תחנת החשמלית הקרובה. לידו הלך 
בצעדים מהירים אחד המפגינים, גבר קירח, נמוך קומה, בשנות הארבעים לחייו. 

"אהבת את נאומו של טרוצקי, חבר?" שאל האיש את סבא ברוסית. 
סבא הנהן. 

אלכס גורדון / דם על הידיים
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"הוא פטפטן ואיש מסוכן! אל תאמין לו!" אמר האיש והוסיף: "הוא הרסני, הרבה 
דם ישפוך האדם הזה, אני כבר רואה דם על הידיים שלו!"

סבא הופתע, כל ההמון היה מאוהב בטרוצקי, רק בן־שיחו דיבר רעות על האליל. 
"יש מהפכות בלי דם?" שאל סבא. 

בכתובת  למועדון  הערב  בוא  כן,  "אם  האיש,  לדעת?" שאל  רוצה  באמת  "אתה 
הזאת, אנא רשום אותה, שם יהיה חוג בית ותשמע את הדברים האמיתיים."  

"את מי לבקש שם?" שאל סבא. 
"אותי, שמי אוליונוב - לנין ולדימיר אילייץ."      
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 10x17 ,חובב רשלבך, משכון/חייל זן, 2007, צילום, עיבוד מחשב והדפסה דיגיטאלית על נייר מט
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ְסּתֹוִרין  ִממִּ
ָכה ְואֹור ל ֲחׁשֵ ׁשֶ

ֶוֶנְצָיה ְמִגיָחה.
ר ַאְפלּוִלי ׁשֶ ַחת גֶּ ִמתַּ

ָעָליו. מֵּ ֶאל אוֹר ׁשֶ

ֲחָוָיה,  מּוָנה כַּ ַהתְּ
נֹוַגַעת

ָרה. ִמְתגָּ
ִאיׁש עֹוֵמד ְוָזז ָקִדיָמה

ִאיׁש יֹוֵרד, ָקפּוא ַעל ְמקֹומֹו.
ל חֹר, ַהצֵּ סֹוֵתם ׁשָ

ּפֹוֵתַח, ּבֶֹקר ֲעָרֶפל.

ם, ֵמֵעֶבר... ׁשָ
ֶוֶנְצָיה

ם. יָּ ַלע ַהקַּ סֶּ מּוָנה בַּ תְּ
אן,  כָּ

מּוָנה ֶוֶנְצָיה ִהיא תְּ
ם. ל ׁשָ ׁשֶ

נּו אֹוָתּה:  ְך בָּ ...כָּ
ָחזּוִתית.

יָגה ַעְצָמּה ְך ִהיא ַמצִּ כָּ
ְתמּוָנִתי. בִּ

ה, ֶחם. ִמְרַקם ַחלָּ לֶּ נֹוֵגס בַּ
ִית.  ל בַּ ַמֲאֶפה ׁשֶ

ת  ְתחּוׁשַ ִחיסּותֹו ִנְבֶחֶנת בִּ דְּ
ַהחֶֹמר

ִליָלה. ְלִחּיּוב... ְוִלׁשְ
ֶגת ִהיא ְמַענֶּ

חובב רשלבך / גשר
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י ַהּקוֶֹטג'. ְבׁשּוׁשֵ ם ּגַ מֹו גַּ כְּ
ל ֶרַגע. ִחיסּות ׁשֶ זֹו דְּ

ִטיָקה ֶאְסתֶּ
ָבה. ל ַמְחׁשָ ׁשֶ

מּוַנת ֶוֶנְצָיה  ם תְּ גַּ
ל ַטַעם. ִחיסּות ׁשֶ ִהיא דְּ

ִטיָקה ֶאְסתֶּ
ָבה. ל ַמְחׁשָ ׁשֶ

ם, ֵמֵעֶבר...  ׁשָ
ֶוֶנְצָיה

ם. יָּ קַּ ֶצַלע בַּ ּה כְּ ִהנָּ
אן,  כָּ

ה ֶוֶנְצָיה ִהיא ִהלָּ
ם. ל ׁשָ ׁשֶ

ּנּו אֹוָתּה:  ְך תִּ ...כָּ
ִמּלּוִלית.

יָגה ַעְצָמּה ְך ִהיא ַמצִּ כָּ
ִדְמיֹוִני. בְּ
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30x20 ,מתן בן כנען, נוף עם אקליפטוס, 2006, שמן על בד
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י ַאט ַאט  ִאים בִּ ִאּלּו ָהיּו בָּ
ל ָהָהר ֶהָעטּוף ֵלָוה ׁשֶ ְ ְרִביָצתֹו ַהּשׁ

ִהינּוַמת ָעִבים אֹוֶדֶמת, ַרַחׁש ִלּטּוף  בְּ
מֹוטֹות      ִבים כְּ ִיץ, ִנצָּ קֹוֵצי ַהקַּ ָהרּוַח בְּ

לּולֹות,  ְתנּוַחת ֵליל כְּ ֶדה ֶהָחרּוׁש בִּ ּשָׂ ְריֹון ּבַ ַאפִּ
סּולֹות. ָהִייִתי, אֹוהֹו, הֹו ֶיה  ִבְקַעת כְּ ים בְּ נִּ ְיֵלל ַהתַּ

אֹור  רּוַח בְּ מֹוָתם בָּ ם. טֹוֵבל כְּ הֹוֶוה ִאתָּ
ְפלּוַמת ֶאְפרֹוַח, ָהִייִתי ָיכֹול כִּ

ְתנּוָעה ה בִּ ְלכָּ את ִמּגּוִפי ִלְקַראת ַהמַּ ַלצֵּ
ִהיא, ְמֻעְרֶטֶלת   מֹו ׁשֶ ת, כְּ ׁשֶ י ַמְרגֶּ ְלתִּ בִּ

ִדּבּוק   ַאַחת כְּ ֵצא ִלְקָראִתי בְּ תֵּ
ִנּגּון: "ְלָכה גּוִפי בְּ בֹוא בְּ תָּ

יר  ׁשִ ּה בְּ ּדֹוִדי", ַוֲאִני ָאבֹוא בָּ
ה" ְוֵנֵצא  לָּ "ִלְקַראת כַּ

לּוָמִתי,  ֶדה ָחרּוׁש ְואֹור פְּ ד, ׂשָ ּבֹואּו ַהר־ׁשָ
ה ִויֵלל,   קֹוֵצי ֶחְמדָּ

י ַאט ַאט ְוַיַחד ֵנֵצא ִמּגּוֵפינּו  ּבֹואּו בִּ
ֲחבּוִקים ִלְקַראת

משה יצחקי / מול תבור לקראת שבת
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ֶדה   ּשָׂ ֲאִני הֹוֵלְך בַּ ֵאיְך ׁשֶ
בֹות ׁשּורֹות   בֹור ִנְכתָּ מּול תָּ

קֹות ְלַהְפִליא.   ָגן ְמֻדיָּ ְזרּועֹות דָּ
ּורֹות,  ּשׁ י בַּ לִּ ים ׁשֶ ק ִמלִּ ֵדי ְלַדיֵּ כְּ
א ַזְרִעי ֵמַאְדַמת  ֲאִני רֹוֶצה ְלַמלֵּ

ה   קֹום, ִלְפרַֹע ִמלָּ ַהמָּ
כּור,  זָּ ֶ ג ַמה ּשׁ ׁשֹון, ְלַענֵּ י ַהלָּ ֻחקֵּ בְּ
בֹור   ין ַרְגֵלי ַהתָּ י בֵּ ְמָלא ַנְפׁשִ תִּ ׁשֶ

ַאְדָמִתי   לְּ מֹו ׁשֶ ֵהד ָקדּום. כְּ ְלַרְגַלִיְך בְּ
ְך.  מּום: כָּ ֵהד דָּ

יט עֹוָלם ּוְמלֹואֹו    ְלַהְפׁשִ
ים   ים ְוָלׂשִ לִּ ת ַהמִּ ִלפַּ ִמקְּ

ין ֵעיַני, ַעל ְזרֹוִעי  טֹוָטפֹות בֵּ כְּ
ַעְצמֹו  ָבר בְּ ה, ִלְזּכֹר ַהדָּ ִנית ֲאֻדמָּ לָּ כַּ

ֶדה ְוִלְהיֹות  י ַהּשָׂ ְרׁשֵ ׁשָ ֵרׁש בְּ ְך: ְלַרׁשְ כָּ
טֹוֵרי ִציִצים  ָקִעים, ְלָהֵנץ פְּ ִמְקַלַעת פְּ כְּ
ה. ְוִלְדחֹק  קֹום ַהזֶּ ַעת ַהמָּ ֲעֵצי דַּ ים כַּ ְיֻרקִּ

ּוָרה ל ֶאת ַהּשׁ ַכְלכֵּ תְּ ַאֲהָבה ׁשֶ בָּ
ּוְתַקְלֵקל

משה יצחקי / כך
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רשימת המשתתפים בגיליון 8

אמן רב־תחומי, מרצה לאמנות באורנים.  אבו שקרה פריד  

יצירתית  לכתיבה  מנחה  קריינית ומשוררת,  לספרות,  מורה  אבקסיס מרים   
ובוגרת תואר שני בהוראה רב־תחומית באורנים.

מרצה בחוג לספרות ולמבע יצירתי באורנים. אטינגר איילת    

בוגרת החוג לספרות באורנים, בעלת תואר שני בספרות עברית  אלומה נרי        
רבין  ע"ש  צבאית  הקדם  במכינה  מלמדת  חיפה,  מאוניברסיטת 
זכתה  וסופרת,  משוררת  כתיבה,  סדנאות  מנחה  באורנים. 

לאחרונה בפרס 'זאב' לספרות ילדים ונוער.

הוראת  שנייה  שנה  לומדת  לאנגלית,  ומורה  ציירת  משוררת,  אור סלילת תמרה  
אנגלית ללקויי למידה בלימודים מתקדמים.

ומודרך  טאי־צ'י  מדריך  יצירתי,  ומבע  לספרות  בחוג  סטודנט  ארנון אמיר 
כתיבה.

בוגרת אורנים בחוג  סטודנטית ללשון, מסיימת שנה חמישית.  אשלגי זהבה  
למוזיקה משנת 1986.

בוגרת המכון לאמנות, מורה בכפר ריינה. בסול אחלאם 

בוגר המכון לאמנות. בן כנען מתן 

מרצה בחוג לספרות ומבע יצירתי באורנים. בן־צבי יעל 

מינהל  שירותי  אורנים  למכללת  המספקת   B.C.I חברת  מנכ"ל  בראב אברהם 
אקדמי ממוחשב, וסטודנט בסדנה לפרוזה.

עובד בשני מרכזים למחוננים, באורנים ובשלומי, מלמד פיתוח  ברייט מוטי 
חשיבה יצירתית וכתיבה יצירתית.

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

אוניברסיטת  והוראתם,  למדעים  בפקולטה  לפיסיקה  פרופסור  גורדון אלכס  
חיפה – אורנים.

אמן. פסל. חתן פרס ישראל תש"ס 2000. לימד במכון לאמנות  גרוס מיכאל  ז"ל  
באורנים בין השנים 1980-1965.
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עוסקת  ניהול.  חינוכית,  הערכה  אורנים:  במכללת  מרצה  דיקמן נעמי 
ובתחום  הדידקטי  בתחום  ומורי־מורים  מורים  בהכשרת 
לחינוך החוג  וראש  מופ"ת  במכון  מנחה   ההערכה, 

במכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה.

ובלימודי התואר  יצירתי,  מלמד באורנים בחוג לספרות ולמבע  המאירי ישראל 
השני. פרסם תשעה ספרי פרוזה - רומנים וסיפורים - ומספר 
אבן־חושן  בהוצאת  יצא  'שחקנים',  האחרון,  ספרו  מחזות. 

ב־2006.

בוגרת המכון לאמנות באורנים. וינשטיין ג'ני 

סטודנטית שנה ב' במכון לאמנות. זועבי נג'ואן 

אמן, מלמד ציור ורישום במכון לאמנות באורנים. זק דני 

סטודנטית שנה ד' לספרות, דרמה, מבע יצירתי ורב־תחומי. טל מירב 

בעלת תואר שלישי בהוראת המדעים, ראש היחידה ללימודים  טנצר מירה 
מקוונים ומרצה במכללת אורנים. סטודנטית לספרות במכללה. 

כותבת שירה.

יצירתי. שחקן. עורך  משורר. ראש החוג לספרות, דרמה ומבע  יצחקי משה  
עמית של קו נטוי.

חיפה  באוניברסיטת  באורנים,  אמנות  ומלמד  מצייר  כותב,  יציב יהודה  
ובמכללת עמק יזרעאל.

אמנית, בוגרת קלישר, בוגרת התוכנית ללימודי המשך באמנות  כהן אלינה 
באורנים.

צלמת, כותבת ואוצרת אמנות. מרצה באורנים. כהן גרבוז טלי 

מעבודותיה  מציגה  לאמנות.  במכון  באורנים  מלמדת  אמנית,  כהן הלביץ רותי  
בארץ ובחו"ל.

אמנית, מלמדת במכון לאמנות באורנים. עורכת עמיתה של קו  לבבי גבאי עידית 
נטוי.

לאור  הוציאה  וחינוך.  ספרות  להוראת  באורנים  ותיקה  מורה  לוטן אורה 
ארבעה ספרי שירה.

אמנית, בוגרת המכון לאמנות באורנים. חברה בקבוצת 'בלוק'. לוין אפרת 

אמנית, מורה לפיסול במכון לאמנות באורנים. מאירי דליה 

סטודנט לספרות. דרמה ומבע יצירתי שנה ג', עוסק בחינוך בגיל  מעיין ניר 
הרך והיסודי, משתתף בקבוצת התיאטרון של אורנים.
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סטודנט באורנים, לימודי קדם לתואר שני ביעוץ. מרטון אורי 

שנה שלישית בחוג לחינוך חברתי קהילתי, במסלול קידום נוער,  נאמן אדוה אמילי 
ומבע  דרמה  בחינוך,  אומנויות  שילוב  במקבצים  ורב־תחומי, 

יצירתי.

למדה ולימדה במכללת אורנים. כותבת, מציירת וחולמת. נבו תלמה 

סופר ומורה לערבית באורנים, עורך בשפה הערבית בקו נטוי. סידאווי מופיד 

מדריכה פדגוגית ומרכזת ההדרכה במכללה. סרלין רותי 

סטודנט שנה ג' להיסטוריה כללית וגיאוגרפיה ולימודי הסביבה.  פורשיאן זוהר  

סופרת, מנחת הסדנה לכתיבת פרוזה, מסלול הכתיבה של החוג  פלג דורית 
לספרות באורנים.

לומד שנה שלישית במסלול מתמטיקה ופיסיקה. פרנס יואב 

  Med אמנית, סטודנטית בפקולטה ללימודים מתקדמים לתואר צדיק מיקי 
באורנים.

סטודנטית שנה ג' במכון לאמנות. קריגר אלה 

סטודנטית שנה ב' באורנים לחינוך מיוחד וערבית, גרה בחיפה. קמר פדל ופא 

בוגרת מסלול חינוך מיוחד באורנים, תרפיסטית באומנות. קריגל לימור 

מרצה ומחנך. מלמד באורנים לשון וספרות. רוגני חגי  

סטודנט שנה ב' בחוגים מחשבת ישראל וספרות ומבע יצירתי. רוכברגר עמית 

משורר ומתרגם. חתן פרס ישראל תשס"ח 2008. לימד ספרות  ריבנר טוביה 
ושירה במכללת אורנים ובאוניברסיטת חיפה.

אמנית, בוגרת התוכנית ללימודי המשך במכון לאמנות באורנים  רימון רוני  
תשס"ז, מנחת סדנה לאינטליגנציה רגשית במדרשה באורנים.

תחריט  מלמדת  אלה.  בגבעת  בסטודיו  ומלמדת  יוצרת  אמנית,  רינגרט דורית 
במכון לאמנות באורנים.

לאמנות  במכון  דיגיטלית  ומדיה  לרישום  ומורה  אמן,  מעצב,  רשלבך חובב 
באורנים.

מחזאי. מלמד כתיבה יצירתית באורנים. רשקס רועי  

מרצה לספרות אנגלית וקנדית באורנים. כותבת סיפורים ושירים,  שאוב דניאל  
מציגה תערוכות צילומים ברחבי העולם.

כותבת שירה ומציירת. הוציאה נובלה בשם "צורה ואות". חברה  שושני נורית  
קיבוץ יפעת.
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