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״לילה .כמה לילה! בשמַ יִם שקט /.כוכבים בחיתולים״ כתב נתן אלתרמן בשירו הנודע ׳ליל
קיץ׳ מתוך כוכבים בחוץ .הלילה כנושא ,כמטפורה וגם כתפאורה וכרקע לאירועים שונים
הוא מן המוטיבים המרכזיים בתרבויות העולם .למן החושך על פני תהום ועד לחשכת
האחרית הכול נתון בסוגרי הלילה.
הלילה עומד במרכזן של עשרות היצירות שלפניכם ,שירים וקטעי פרוזה מקוריים
ומתורגמים ,ציורים ותצלומים .סטודנטיות וסטודנטים בהווה ובעבר ,מרצות ומרצים
ממכללת אורנים וממוסדות אחרים ,כמו גם יוצרים אחרים ,שלחו לנו יצירות מרתקות
שרק את חלקן יכולנו לכלול בחוברת שלפניכם .לגיליון זה בחרנו שירים וקטעי פרוזה מן
הספרות העברית והעולמית והם מוגשים בשערים נפרדים.
אתם מוזמנים לשיטוט מרתק בממלכת הלילה על עינוגיה ומוראותיה ,על אהבותיה
וחרדותיה.
עם הגיליון הראשון בעריכתנו ,היינו מבקשים לשלוח תודה מוארת לעורכים שהורישו לנו
את מפעלם החשוב וליוו אותנו בהוצאתו לאור :פרופ' משה ב .יצחקי ,עידית לבבי גבאי
וד"ר חגי רוגני .תודתנו לפרופ׳ יערה בר־און ,נשיאת מכללת אורנים ,ולמנכ״ל קובי אלדר
על תמיכתם בהוצאת גיליון זה .תודתנו לאליה דמטר על סיועה בעריכה הלשונית.
תודה מקרב לב לעופרי פורטיס על עבודת הגרפיקה המעולה.
להתראות בחוברות הבאות.

העור כים
רפי וייכרט ,דורית רינגרט
ליטל שרוני ,צליל ממן
מכללת אורנים ,יוני 2019
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אבי סבח  /נוף מטוגן 2016-2015 /
שמן ,עפרונות וחום על נייר  40X 30 /ס״מ
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גליה דור
סופת חול

שח ֹר מִ ְד ּבַר אֵ ין כּ ֹוכָבִ ים
ַל ְילָה ׁ ָ
ֲאנִי יְחֵ פָה וְ נֶחְ נֶקֶ ת
מִ ּתו ְֹך ֲענַן אָ בָק ָלבָן ֲאנִי רוֹאָ ה נָמֵ ר
מַ ח ֲִר ׁיש מִ ּ ָפנַי אֶ ת ּ ָפנָיו הַ ֲחב ְַרבּ וּרוֹת
ירה אֶ ת ְׂשפָמ ֹו הָ רוֹטֵ ט
הָ אֵ ׁש ְּבעֵ ינָיו מְ אִ ָ
לְרקּ וּד לוֹהֵ ט
שהוּא ּ ֵתכֶף יִסְ חַ ף או ִֹתי ִ
ֹשבֶת ׁ ֶ
ֲאנִי חו ׁ ֶ
ֲאבָל הוּא מַ ִּביט ִּבי ִּב ְרצִ ינוּת
ש ּ ֵתכֶף ִּת ּפָעֵ ר ּ ָבאֲדָ מָ ה הַ ִ ּג ִירית
של ְּתהוֹם ׁ ֶ
ֶׁ
ש ּל ְָך" הוּא אוֹמֵ ר לִ י ְּבעִ בְ ִרית
"זֶה הַ סּ וֹף ׁ ֶ
ַו ֲאנִי ל ֹא מִ ְת ּפ ַּלֵאת
מִ ְתקַ ֶ ּדמֶ ת לְ עֶ בְ ר ֹו זְק ּופָה
שקֶ ט
מְ חַ ּיֶכֶת ְּב ׁ ֶ
מְ חַ ּכָה
שהוּא י ְִק ַרע או ִֹתי לִ גְ ז ִָרים
ֶׁ
ִּכי אִ ם ְּכבָר לָמוּת
עָ ִדיף ְּבאֶ מְ צַע הַ ִּמ ְד ּבָר
ְּכמ ֹו ס ּופַת חוֹל
לְ הִ ְת ּ ַפזֵּר
לְ כָל הָ רוּחוֹת

10
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מירה צדר  /אמהות במבחן 2013 / 1-2
שמן על נייר פרגמנט  21X 29 /ס״מ
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משה ב .יצחקי
קציר לילה

ש ּבָא ּו
ּ ַב ּיָמִ ים ׁ ֶ

הַ ּ ֶנ ֱעצָמִ ים

הוֹתַ ְר ְּת לִ י

שנָה
לְ הַ ִּדיר ׁ ֵ

ַשדֶ ה
ּפֵאָ ה ּב ּ ָ ׂ

מֵ עֵ ינַי הַ ּכָלוֹת.

לְ ל ֵַּקט ׁ ִשכְ חָ ה

ה ֹו ּפ ְֶרסֶ פ ֹונֶה,

וְ חֶ ְרמֵ ׁש י ֵָרחַ

עִ ם בּ ֹקֶ ר

מַ ּנִיחַ לָנ ּו

אֵ צֵא

ְקצִ ירוֹ,

לִ ׁ ְשבּ ֹר

ּגַם הַ ּ ַל ְילָה
י ְִתהַ ּפ ְֵך ּב ּ ַַמיִם

שבֶר,
ֶׁ
ּ
מַ ְּתנוֹת ֲע ִניִים

וְ יַפְ לִ יג לְ דַ ְרכּ ֹו

לִ ימֵ י

ש ּנִפְ עַ ר
וְ חָ לָל ׁ ֶ

ָרעָ ב
ש ּיָבוֹא ּו
ֶׁ

מְ ב ֵַּק ׁש מִ לּ וּי ֹו

וְ הַ ּ ְׂש ֵרפָה

ּ ַב ֲאל ֻּמוֹת

מַ מְ ׁ ִשיכָה

הַ ּ ַסהַ ר
ְּבעַ פְ עַ ּ ַפיִךְ

לְ כַלּ וֹת

ּבָנ ּו

איתמר פרנס  /ללא כותרת 2014 /
שמן על בד  85 X 110 /ס״מ
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מור גל  /לא אוכלים צבים  / 2016 /תצריב ואקווטינטה  20 X 20 /ס״מ
מור גל  /בדרך להיכל נעמן  / 2017 /תצריב וצריבה פתוחה  15 X 15 /ס״מ
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רועי דינר
עם רדת החשכה

ֲשכָה
עִ ם ֶרדֶ ת הַ ח ׁ ֵ
מִ סְ ּ ַת ּנֵן ל ֹו יֵצֶר הָ ָרע.
מִ ְתעַ ְּטפִ ים ִּב ְׂשמִ יכָה
שם
ש ְר ׁ ָ
וְ ִנז ְּכ ִָרים ְּב ׁ ָ
ּ
ּג ְַר ּ ַביִם מְ בַצְ ְּבצִ ים ,וּמִ יָד ֶנ ֱעלָמִ ים,
אַ ְך ּכָאן ל ֹא קו ֶֹרה
ׁשוּם ָ ּדבָר.
הִ יא לְ יָמִ ין הוּא לִ ְׂשמ ֹאל,
שהֻ ּ ַתר.
וְ חוֹלְ מִ ים עַ ל הַ ּ ְפ ִרי הָ אָ סוּר ׁ ֶ
ֹאשם
מְ ז ִּמוֹת רוֹבְ צוֹת ְּבר ׁ ָ
ּשה
וּבְ לִ י חִ ּבָה א ֹו בּ ו ׁ ָ
רוֹמְ סִ ים אֶ ת הַ ּנָחָ ׁש הַ מְ ז ְֻר ּגָג.
שקֶ ט.
עֵ זֶר ְּכ ֶנגֶד עוֹמְ ִדים הֵ ם ְּב ׁ ֶ
של ֶנפ ֶׁש י ֹוצ ֶֶרת.
מְ חַ ּ ְפ ִׂשים חֲלוֹם ׁ ֶ
עִ ם הָ נֵץ הַ חַ ּ ָמה
מַ ִ ּגיעָ ה ׁ ִשכְ חָ ה.
וְ אִ ּ ָתהּ מְ חַ ִּכים
ֲשכָה.
לְרדֶ ת הַ ח ׁ ֵ
ֶ

ענבל טימור ֵ /ש ד 2013 /
פחם וגיר על נייר  28 X 19 /ס״מ
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مفيد صيداوي (ابن الخ ّطاف)

ليىل والليل

َ
يل
ول ٍ
ُ
أكابد ُه يا ليىل
َ
ال نجمٌ وال قمَ ُر

ويبقى أمامي
ّ
جبينك
الوضاءُ
ِ

סילביה מילגיר  /צל אורב 2018-2017 /

ري ظالما
ين ُ

טכניקה מעורבת על שקף  140X 300 /ס״מ
בעמוד הבא :פרט מתוך היצירה

מופיד צידאוי (אבן אל־ח׳טאף)
ַל ילא והלילה

עוֹד ַל ְילָה
שאתוַֹ ,ל ְילַא,
לְ ֵ ׂ
אֵ ין כּ ֹוכָב ,אֵ ין ָ ֵ
ירחַ
מוּלִ י נוֹתַ ר ַרק
מִ צְ חֵ ְך הַ בּ וֹהֵ ק,
מֵ אִ יר ֲא ֵפלָה

ليل
يف ٍ
تهاوت كوا ِكبُه

ש ּנָפְ ל ּו כּ ֹו ָכבָיו.
ֶׁ

***

***

َ
يل
فاجعيل
ِ
بقاءك يف ل ِ
مَ
وطن
ٍ
ِّ
ُ
داهمته الذ ُ
ئاب

ليال
يف ٍ
َ
حارس
غاب فيها
ُ

ְּב ַל ְילָה

ֲע ִׂשי נוֹכְ חוּתֵ ְך ְּבלֵיל
מ ֹולֶדֶ ת
ָשט ּו עָ לֶיהָ הַ ז ְּאֵ בִ ים
ש ּפ ׁ ְ
ֶׁ
ְּבלֵילוֹת,
ש ּנִפְ קַ ד מֵ הֶ ם נוֹטֵר
ֶׁ

واالرض
الفرح
ِ
ِ

הַ ּ ִׂשמְ חָ ה וְ הָ אֲדָ מָ ה.

***

***

وانثالت

ׁשוּעָ לִ ים

ثعال ُ
ِب
ُ
األرض
تعيث يف
ِ

فسادا وشراهة وعتمة

فأضيئي  ...وأضيئي
َع َّل ِشراعنا

يعود لفرحِ هِ

עָ ט ּו
וְ ז ְָרע ּו חֻ ְר ּבָן ּבָאָ ֶרץ,
ׁ ְשחִ יתוּת ,חַ מְ דָ נוּת ַו ֲא ֵפלָה
אָ ז הָ אִ ִירי ,הָ אִ ִירי,
שינ ּו
ש ּ ָמא מִ פְ ָר ֵ ׂ
ֶׁ
י ָׁשוּב ּו לְ ִׂשמְ חָ תָ ם,

يعود لطبيعتهِ

י ָׁשוּב ּו לְ קַ ְדמוּתָ ם.

[ عرعرة ,المثلث] 5.4.2019 ,

[ ערערה ,המשולש] 5.4.2019 ,

[ מערבית :עידן בריר ]
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אילנה קוטינוב
דירה שחורה

חש ְך
מֵ ע ֹולָם ל ֹא ּפָחַ ְד ִּתי מֵ הַ ׁ ֶ
אֲפִ לּ ּו לְ הֵ פ ְֶך

ִיתי צ ִָר ְ
יך
חש ְך ּגָמוּר זֶה מַ ה שֶּׁ הָ י ִ
ֶׁ
ְּכדֵ י לִ ׁיש ֹן
שקֶ ט
מֵ ע ֹולָם ל ֹא הִ ְר ִּתיעַ או ִֹתי הַ ּׁ ֶ
אֲפִ לּ ּו לְ הֵ פ ְֶך

ִיתי צ ִָר ְ
יך
שקֶ ט מֻ חְ לָט זֶה מַ ה שֶּׁ הָ י ִ
ֶׁ

ְּכדֵ י לַחְ ׁש ֹב
ש ֲאנִי מְ אַ ּ ֵמץ אֶ ת הָ אָ ְז ַניִם
שקֵ ט ׁ ֶ
ָל־כ ְָך ׁ ָ
ּכ ּ
לִ ׁ ְשמ ֹעַ לְ פָחוֹת אֶ ת קוֹל חֲתוּל הָ ְרחוֹב
ש ּגַם ִּבפְ ִתיחַ ת הָ עֵ י ַניִם
ָל־כ ְָך חָ ׁשו ְּך ׁ ֶ
ּכ ּ
שח ֹר
לִראוֹת הַ כּ ֹל ׁ ָ
ֲאנִי מִ ְתאַ ּ ֵמץ ל ֹא ְ
ש ֲאנִי מְ פַחֵ ד לִ ׁיש ֹן
ָל־כ ְָך חָ ׁשו ְּך ׁ ֶ
ּכ ּ
ּ
שיַפְ צִ יעַ ְקצָת אוֹר
מְ חַ ּכֶה ׁ ֶ
ִשמַ ע צִ ּיוּץ צִ ּפוֹר
ש ּי ּׁ ָ
ֶׁ
מֵ ע ֹולָם ל ֹא ּג ְַר ִּתי לְ בַד
ֲאבָל חִ ּ ַפ ְׂש ִּתי אֶ ת הַ חֹפ ֶׁש
שמְ ִּתי אֶ ת ּכָל הַ ּ ְפחָ ִדים ּ ַב ּצַד
אָ ז ַ ׂ

קארין אלמקייס  /סיגריה 2018 /
גואש ואקריליק על נייר  20 X 30 /ס״מ
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תלמה נבו
זיכרון

ְּבמַ חֲבוֹא ּ ַתת־קַ ְרקָ עִ י
נ ְִתל ּו חֲלוֹמוֹתַ י ִּבמְ הֻ ּפָךְ
שבִ ים
ְּכמ ֹו עֲטַ ּלֵפִ ים ׁ ָ
אשוֹן.
עִ ם אוֹר ִר ׁ
מָ ׁ ַשכְ ִּתי ִּבכְ נַף אַ ַּד ְר ּת ֹו
של ז ִּכָרוֹן ה ֹול ְֵך וְ נָמוֹג
ֶׁ
וְ הֵ גִ יחָ ה עָ לַי הָ עֵ דָ ה
ְּבהֶ בֶל ְּכ ָנ ַפיִם ֶנעֱטַ פְ ִּתי ְּכתַ כְ ִריךְ
שת לְ ׁ ַשח ֲִרית
מְ ג ֶֹר ׁ ֶ

קארין אלמקייס  /מקלט 2018 /
גואש ואקריליק על נייר  20 X 30 /ס״מ
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חגית מנדרובסקי
לילה מתוק ורך

טַ ְּוסוֹת זָהָ ב לְ אוֹר הַ ּנֵר,
מִ י י ּוכַל לָהֶ ן?
ֹשק לִ ְׂשפַת ְּתהוֹם.
ּ ִפי ְּבאֵ ר נו ׁ ֵ
עַ ל ְ ּגדוֹת נְהַ ר הַ ּ ָמוֶת
נֵעו ָֹרה ּבַת הַ חַ ּיִים.
ְ ּגבִ יעֵ י ּ ְפ ָרחִ ים נוֹטְ פִ ים.
הַ ּצוּף מִ ְתנַהֵ ל לְ אַ ט,
ש ִריגִ ים.
עָ ִדין ְּכ ָ ׂ
י ֵׁש ַל ְילָה קָ טָ ן ְּבכָל אַ חַ ת מֵ אִ ּ ָתנוּ,
ַל ְילָה מָ תוֹק וְ ַר ְך.

נטי רנצנברג  /לילה 2014 /
עפרונות צבעוניים על נייר  35 X 50 /ס״מ
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הדס גולוב  /משעמם לי 2017 /
תצריב ואקווטינטה  20 X 10 /ס״מ
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אמיל ספארקל  /הפייטה  / 2014 /אקריליק על בד  70 X 70 /ס״מ
אמיל ספארקל  /מלוכה  / 2016 / 2אקריליק על בד  70 X 50 /ס״מ
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מיכל בלייר  /עריסת מוות (סדרה) 2014 /

טל שמיר

מדיה מעורבת  10-5 /ס״מ בקירוב

פרידה

הָ אַ ֲהבָה
נ ֹוצ ֶֶרת לְ עֵ ת ַל ְילָה
ּונְמ ֹוגָה עִ ם טִ ּפוֹת הַ ּ ַטל
שמֶ ׁש
קַ ְרנֵי הַ ּׁ ֶ
ּ
מִ ׁ ְש ּ ַת ְ ּקפוֹת ְּבאַ כְ ז ְִריוּת
ְּבחַ לּ ֹונִי הַ ּצַר
וְ הַ ּכְאֵ ב עוֹד ּפ ֹה.
הוּא ל ֹא עָ בַר.
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ים שותק
שירי לילה

רוברט ב ל י י
א מ יל י ד י ק י נס ו ן
הוגו מ ו ח י ק ה
חנ ה א רנ דט
אנ ה מ רג ו ל י ן
תו מס טר א נסטר ו מ ר
מ יטס ו ס ו ז ו ק י
וְ ַל א ד מ ֹו לְ ד ֹו ַב ן
מַ ְר תָ ה ֶּפ טְ ֶר א ּו
ו יסלב ה ש י מ ב ו רס ק ה
סל א ח פ א י ק
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ר ובר ט ב ל י י

צפרדעי לילה
ֲאנִי מֵ ִקיץ וּמ ֹוצֵא עַ צְ מִ י ּ ַב ּיַעַ ר ,הַ ְרחֵ ק מִ ן הַ ִּמבְ צָר.
הָ ַר ּ ֶכבֶת מִ סְ ּ ָתעֶ ֶרת ּב ּ ַַל ְילָה ֶ ּד ֶר ְך לוּאִ י ְזיָאנָה הַ בּ וֹדֵ דָ ה.
הַ ּי ׁ ֵָשן נִפְ נֶה אֶ ל הַ כּ ֹתֶ ל :מְ טוֹסִ ים
ֲע ֻנ ִ ּגים צוֹלְ לִ ים לְ עֵ בֶר הַ ַּק ְרקַ ע.
שאֲדַ ּבֵר אֱמֶ ת.
שת לִ יּ ,דוֹחֶ קֶ ת ִּבי ׁ ֶ
שה לוֹחֶ ׁ ֶ
אִ ּׁ ָ
שלּ ֹא ִּתנְהַ ג ִּבי ְּבכֵנוּת".
שת ֲאנִי ׁ ֶ
ֹש ׁ ֶ
"חו ׁ ֶ
יוֹתֵ ר מִ ּ ַמחֲצִ ית הַ ָּי ֵרחַ מִ ְת ּגַלְ ֶּגלֶת הָ לְ אָ ה ּ ַב ּצֵל.
טַ בְ ָלנִים ְ ּגדוֹלִ ים מְ סַ חְ ְר ִרים זְעָ קוֹת ְּבעַ ד מַ יִם נְמוּכִ ים יוֹתֵ ר.
אֵ יזֶה יְצוּר ל ֹא־נ ְִראֶ ה וּפְ ָרסוֹת ל ֹו רוֹמֵ ס
ְשנִים.
שבִ ים ְּבעוֹד הַ סּ וּסִ ים י ׁ ֵ
אֶ ת הָ ֲע ָ ׂ
שטוּחַ חוֹמֵ ק מִ ּ ַתחַ ת ַל ֶ ּדלֶת
שה ּו ׁ ָ
מַ ּׁ ֶ
וְ ׁש ֹוכֵב מֻ ּ ָת ׁש עַ ל הָ ִרצְ ּפָה ּבַבּ ֹקֶ ר.
שר הִ ׁ ְשלַכְ ִּתי אֲחָ ִדים מֵ ֲחלָקַ י,
ְּבגִ יל עֶ ֶ ׂ
ְּבגִ יל עֶ ְׂש ִרים ֲחל ִָקים אֲחֵ ִרים ,וְ הַ ְר ּבֵה ִּבסְ בִ יבוֹת עֶ ְׂש ִרים ו ׁ ְּשמ ֹונֶה.
ש ְּמצ ְַּמ ִקים חוּט ּ ַתיִל.
יתי לְ הִ צְ טַ ּ ֵמק ְּכדֶ ֶר ְך ׁ ֶ
ָרצִ ִ
ִשאַ ר מִ ּ ֶמ ּנִי ֵ ּדי הַ ּצ ֶֹר ְך לִ הְ יוֹת ּכֵן?
הַ אִ ם נ ׁ ְ

ְּבאֵ יב ִָרים ְק ׁש ּויִים נָעָ ה הַ ְּלטָ אָ ה ִּב ׁ ְשבִ ילֵי נ ֹובֶמְ ּבֶר.
ש ְך אֶ ל הו ַֹרי! ֲאנִי מִ ְתהַ ּל ְֵך אָ נֶה
ּכ ּ ַָמה ֲאנִי נִמְ ׁ ָ
וָאָ נָה ,מַ ׁ ְש ִקיף אֶ ל ּג ֶֶרם־הַ ּ ַמ ְד ֵרגוֹת הַ ּי ׁ ָָשן.
של כּ ֹוכַב הַ ּ ֶלכֶת.
צְ פ ְַר ְּדעֵ י ַל ְילָה ּפוֹלְ טוֹת אֶ ת ִק ְרקוּר סִ יבוּב ֹו ׁ ֶ

[ מאנגלית :משה דור ]
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E M I LY D I C K I N S O N

אמילי דיקינ סו ן

!ליל פרא – ליל פרא

Wild Nights ‒ Wild Nights!
Wild nights - Wild nights!

!לֵיל ּפ ֶֶרא – לֵיל ּפ ֶֶרא
ל ּו ֲאנִי בּ ֹו אִ ְּת ָך

Were I with thee

Wild nights should be

לֵיל ּפ ֶֶרא יְהֵ א

Our luxury!

!לָנ ּו ְּב ָרכָה

Futile - the winds -

– ּ ָכזָב – הָ רוּחוֹת

To a Heart in port -

– לְ לֵב ּ ַב ּנָמֵ ל

Done with the Compass -

– מָ ה מַ צְ ּפֵן מָ ה מַ ּפָה ל ֹו

Done with the Chart!

!עִ ם לֵיל

Rowing in Eden -

– אֶ ל עֵ דֶ ן נַפְ לִ יג
ָ!ה ֹו יָם – זֶה ׁ ִשמְ ך

Ah - the Sea!

Might I but moor - tonight -

– ל ּו עָ ַגנ ְִּתי – הַ ּ ַל ְילָה
!ְּב ָך

In thee!

]  חגי רוגני:[ מאנגלית
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הוגו מו חיק ה

ח נ ה אר נ ד ט

ים שותק

אל הלילה

ַל ְילָה יו ֵֹרד

ְרכ ֹן ,אַ ּ ָתה הַ מְ נַחֵ ם ,הַ ׁ ְשקֵ ט לִ ִּבי.

עַ ל ּדוּגִ ית ִּב ְקצֵה

הַ ֲענֵק לִ י ,הַ ּׁשוֹתֵ ק ,מַ ְר ּפֵא לִ כְאֵ בִ י.
ּכ ּ ֵַסה צְ ָלל ָ
ֶיך מִ ּ ְפנֵי הַ זּוֹהֵ ר -

יָם ׁשוֹתֵ ק.

ּ ֵתן לִ י מִ פְ לָט מִ ּ ְפנֵי הַ מְ סַ ְנוֵר.
ַל ְילָה יו ֵֹרדַ ,רק
רוּחַ קַ ִּלילָה
עַ ל הַ ַּק ִּוים
ש ּיֶלֶד מַ ּנִיחַ אַ ח ֲָריו
ֶׁ
עַ ל ְׂשפַת הַ ּיָם.

ירה,
הַ ׁשְ אֵ ר לִ י ׁ ְש ִתיקָ ְת ָךָ ,רפוּת ְק ִר ָ
הַ ּנַח לִ י לְ כַסּ וֹת אֶ ת הָ ר ֹעַ ּ ָב ֲעלָטָ ה.
שהָ אוֹר מְ י ְַּס ֵרנִי ְּבחֶ זְיוֹנוֹת חֲדָ ׁ ִשים,
וּכְ ׁ ֶ
ְ
ּ ֵתן לִ י לְ הַ מְ ׁ ִשיך ְּבכ ֹחוֹת נְחו ׁ ִּשים.

ּכָל צֵל -
עִ ְקבַת
ש ּ ָכבָה.
ּב ָָרק ׁ ֶ

[ מספרדית :שלמה ֲא ַב ּיּו ]

[ מגרמנית :דינה פון שוורצה ]
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אנ ה מ רגולי ן

ת ו מ ס טר א נ ס טר ו מר

לילה

מסילה

ש ֹונְאִ ים,
ַחש ְךֶ ,נ ֱאבֶקֶ ת עִ ם ׂ
ּב ׁ ֶ

ירחַ  .הָ ַר ּ ֶכבֶת עָ צְ ָרה
ִּב ׁ ְש ּ ַתיִם ּב ּ ַַל ְילָה :אוֹר ָ ֵ

לִראוֹת לְ אִ ׁיש אֶ ת הַ ּ ָפנִים.
מִ ְּבלִ י ְ

של עִ יר,
ְּבלֵב הַ ִּמ ׁישוֹרּ .ב ּ ֶַמ ְרחַ ִ ּקים אוֹרוֹת ׁ ֶ
הִ בְ הוּב קַ ר ְּבקַ ו הָ אֹפֶק.

וּבְ כָל ַל ְילָה צִ ּיוּץ וּצְ לִ יפָה,
ֲשכָה.
ְר ִקיעַ ת צְ עָ ִדים ַנ ֲעלָמִ ים ּ ַבח ׁ ֵ

שקַ ע עָ מ ֹק ּ ַבחֲלוֹם
ש ּׁ ָ
ְּכמ ֹו אָ דָ ם ׁ ֶ

ַו ֲאנִי עוֹמֶ דֶ ת ,מְ דַ ּ ֶממֶ ת ,עַ ד מָ וֶת ֲעיֵפָה,

שם
שהָ יָה ׁ ָ
וּלְ ע ֹולָם ל ֹא ִיזְכּ ֹר ׁ ֶ

לִ ּפ ֹל אֵ ינִי ר ֹוצָה ,אֵ ינִי ר ֹוצָה.

ְּב ׁשוּב ֹו לְ חַ ְדרוֹ.

שאַ ח ֲָריו ׁ ְש ִתיקָ ה ְרחָ בָה זו ֶֹרמֶ ת
וּבְ כָל ַל ְילָה ׁ ֶ
ְּכמ ֹו ע ּוגָבִ ים ַר ִּביםְּ ,כמ ֹו אוֹר מִ ְתנַחְ ׁ ֵשל,

שקַ ע כּ ֹה עָ מ ֹק ְּבמַ ֲחלָת ֹו
ש ּׁ ָ
וּכְ מִ י ׁ ֶ

וּמֵ עַ ל עֵ ינַי,
מְ חַ ּי ְֵך וְ גוֹחֵ ן מֵ עָ לַי,

שעָ בְ ר ּו הֵ ם ּכ ּ ַָמה ִּכ ְתמֵ י הִ בְ הוּב,
וְ כָל יָמָ יו ׁ ֶ
ְּבלַהַ ק

של צֵל.
ּפ ְַרצוּף ֲענָק ׁ ֶ

ֹש ׁש עַ ל קַ ו הָ אֹפֶק.
קַ ר וּמְ רו ׁ ָ
הָ ַר ּ ֶכבֶת עָ צְ ָרה ּכָלִ יל,
ירחַ עַ ז ,מְ עַ ט כּ ֹוכָבִ ים.
שעָ ה ׁ ְש ּ ַתיִם :אוֹר ָ ֵ
ְּב ׁ ָ

[ מיידיש :אשר גל ואביבה טל ]

[ משוודית :גלית חזן־רוקם ]
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*

מיט סו סו זוקי

מ י ט ס ו ס וז ו ק י

*

*

ֲשכָה עוֹטֶ פֶת
חׁ ֵ

ְקלִ ּפַת הַ ּבַמְ בּ וּק

אֶ ת הָ עֵ מֶ ק

של
שפֶת ְּבאוֹר ֹו ׁ ֶ
נֶחְ ֶ ׂ

ישוֹת עֵ ץ *
נְקִ ׁ

י ֵָרחַ מָ לֵא

הכוונה לנקישות עץ המבשרות
שהגיעה העת למדיטציה

[ מיפנית :איתן בולוקן ]

[ מיפנית :איתן בולוקן ]
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וְ ַל א ד מ ֹו לְ ד ֹו ַב ן

מַ ְר תָ ה ֶּפ טְ ֶר א ּו

*

*

ַל ְילָה

ל ֹא הִ צְ לַחְ ִּתי לִ מְ נֹעַ אֶ ת הָ אָ סוֹן

הַ ּ ֶטלֶפוֹן נִטְ עָ ן

ש ּ ָבהּ יָכ ֹלְ ִּתי לְ הַ ִגּיעַ לְ כָל מָ קוֹם וְ ַל ֲעב ֹר ּ ָכל מִ כְ ׁשוֹל
הָ יְתָ ה לִ י מְ כ ֹונִית ׁ ֶ

ַשוְ א
הַ וִ ּילוֹנוֹת הָ אֲטוּמִ ים מ ּוגָפִ ים ל ׁ ּ ָ

גְתי ּ ָבהּ ִּבמְ הִ ירוּת ְגּד ֹולָה וּבְ אָ ּ ָמנוּת ַר ּ ָבה
נָהַ ִּ

ש ּנו ַּרת הַ ּ ֶלד מְ הַ בְ הֶ בֶת ּ ַבחֶ דֶ ר
שעָ ה ׁ ֶ
ְּב ׁ ָ

שעִ קּ ּולָיו נִסְ לְ ל ּו מֵ חָ דָ ׁש
עַ ל ְּכבִ ׁיש ׁ ֶ

ְחשת קָ לָל
ִּכפְ נִינָה ּ ַב ֲא ֵפלַת נ ׁ ֶ

ּשר
של טַ ֲחנַת הַ ֶּקמַ ח ל ֹא נוֹתַ ר ֶג ׁ ֶ
מֵ עַ ל ְּתעָ לַת הַ ּ ַמיִם ׁ ֶ

וְ נ ְִדלֶקֶ ת ׁשוּב

הִ ְתבּ ֹו ַננ ְִּתי ּ ַב ּ ַמיִם הָ ֲאפֵלִ ים
ּישה לִ כְ פ ִָרי א ּוכַל לָעוּף א ֹו לִ קְ ּפ ֹץ
שעַ ל ֶד ֶּר ְך הַ ִג ׁ ָ
ּיתי ׁ ֶ
וְ ִקוִ ִ

ּ ֵבין קִ ירוֹת לְ ָבנִים

ּ ָכ ָראוּי מֵ עַ ל הַ ּ ַסמְ ּ ַבטְ יוֹן

שׂרוּעַ
אָ דָ ם ָ
ּכ ְֻרסָ אוֹת מְ סֻ ָ ּדרוֹת ְּבהֶ גְ יוֹן הַ ּיוֹם.
אֵ ין אוֹת

גְתי אֶ ל ּ ֵביתֵ נ ּו ְּכמ ֹו לְ עֵ בֶר ַגּן עֵ דֶ ן
ּ ַב ּ ַל ְילָה נָהַ ִּ

וְ אֵ ין הוֹדָ עָ ה

ַש ִּתי ְּבג ִָדים לְ ָבנִים
ָלב ׁ ְ

ישה
הַ ׁ ּ ֵשנָה אֵ ינָהּ נְגִ ׁ ָ

גְתי ִּבמְ הִ ירוּת מֻ פְ ֶרזֶת
לָחַ צְ ִּתי עַ ל הַ ָגּז וְ נָהַ ִּ

שגֶת -
וְ אֵ ינָהּ מֻ ּ ֶ ׂ

וְ ָרמַ סְ ִּתי ְּב ַרגְ לַי אֶ ת ּ ָכל הַ חֻ ִ ּקים

לְ פֶתַ ע הָ אוֹר -

א ּולַי ,א ּולַי אַ ִגּיעַ ּ ַב ְז ּמַ ן לְ י ּונִי 1954

ש ּל ֹא אֵ ַרע מֵ ע ֹולָם
ִז ּ ָכרוֹן לְ דָ בָר ׁ ֶ

שה ּו אֶ ת הָ אָ סוֹן
א ּולַי ,א ּולַי אַ צְ לִ יחַ לִ מְ נֹעַ אֵ יכְ ׁ ֶ

שקֵ ט.
ַרק הַ ּ ַל ְילָה ׁ ָ
שקֵ ט.
ַרק הַ ּ ַל ְילָה ׁ ָ

גְתי ְּבטֵרוּף לְ תו ְֹך הַ ּ ַל ְילָה הִ ַגּעְ ִּתי לִ נְקֻ דַ ּת הַ ּ ַמ ֲעבָר מִ ּ ַתחַ ת לְ טַ ֲחנַת הַ ֶּקמַ ח
נָהַ ִּ
ּשר ׁשוּם מַ ֲעבָר ׁשוּם ָ ּדבָר:
אַ ְך מֵ עַ ל ְּתעָ לַת הַ ּ ַט ֲחנָה ל ֹא נוֹתַ ר ֶג ׁ ֶ
מֵ עַ ל ְּתעָ לָה ּ ָכז ֹו אֲפִ לּ ּו צִ ּפוֹר אֵ ינָהּ יְכ ֹולָה לָעוּף
ל ֹא אַ ִגּיעַ ּ ַב ְז ּמַ ן לְ י ּונִי ַ 1954ל ְז ּמַ ן בּ ֹו הִ ְתאַ הֲב ּו
אֵ ינִי יְכ ֹולָה ְּב ׁשוּם אֹפֶן לִ מְ נֹעַ אֶ ת הָ אָ סוֹן
אָ מַ ְר ִּתי לְ עַ צְ מִ י
ּו ָבלַמְ ִּתי

[ מרומנית :משה ב .יצחקי ופאול פרקש ]

[ מרומנית :משה ב .יצחקי ופאול פרקש ]
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וי סלב ה שימ בו ר סק ה

לילה
ת־ּבנְ ָך ֶאת־י ְִח ְידָך
ֹאמר ַקח־נָ א ֶא ִ
וַ ּי ֶ

אַ ּיֵה אֶ ּ ָסתֵ ר,

ש ּ ָמחָ ר עִ ם ׁ ַשחַ ר
וּכְ ׁ ֶ

ְך־לָך
ר־א ַה ְב ָּת ֶאת־י ְִצ ָחק וְ ֶל ְ
ֲא ֶׁש ָ
ל־א ֶרץ ַהּמ ִֹרּיָה וְ ַה ֲע ֵלהּו ָׁשם ְלע ָֹלה
ֶא ֶ

ש ּ ָתנוּחַ עָ לַי
ְּכ ׁ ֶ
של הָ אֵ ל
עֵ ינ ֹו הַ ּ ָתנָ״כִ ית ׁ ֶ

י ִָּקחֵ נִי אַ ּבָא עִ ּמוֹ,
אֵ ל ְֵך ,אֵ ל ְֵך

מִ ּ ַל ְילָה זֶה וְ אֵ יל ְָך
מֵ עַ ל וּמֵ עֵ בֶר ל ִַּס ּיוּט,
מִ ּ ַל ְילָה זֶה וְ אֵ יל ְָך

ַעל ַא ַחד ֶה ָה ִרים ֲא ֶׁשר א ַֹמר ֵא ֶליָך

ש ּנָחָ ה עַ ל יִצְ חָ ק?
ְּכמ ֹו ׁ ֶ

ח ֲׁש ּוכָה מִ ּ ִׂשנְאָ ה ַר ּבָה.

מֵ עַ ל וּמֵ עֵ בֶר ל ְַּב ִדידוּת,

סִ ּפוּר י ׁ ָָשן

ל ֹא אַ אֲמִ ין

הָ אֵ לִּ ,ב ְרצוֹתוֹ,
מֵ ִקים לִ ְתחִ ּיָה וְ גוֹאֵ ל.

ְּב ׁשוּם טוּב־לֵבְּ ,ב ׁשוּם אַ ֲהבָה,

הֵ חֵ ל הָ אֵ ל
ְּבאִ ִּט ּיוּת

חַ סְ ַרת א ֹונִים

יוֹם אַ חַ ר יוֹם

שה?
יִצְ חָ ק ,מַ ה הוּא ְּכבָר עָ ָ ׂ

אָ ז ִּבכְ פוֹר ח ֲָרדוֹת

מֵ ֲעלֵי נ ֹובֶמְ ּבֶר.

ַל ֲעב ֹר

ֲאנִי ׁשוֹאֶ לֶת אֶ ת הַ כּ ֹמֶ ר־הַ מְ ַו ֶ ּדה,
שכֵן?
א ּולַי נ ִּפֵץ ְּב ַכ ּדוּר ֹו ׁ ִשמְ ׁ ַשת ׁ ָ

ֹאשי אֶ ת הַ ּ ְׂשמִ יכָה.
ֹשכֶת עַ ל ר ׁ ִ
ֲאנִי מו ׁ ֶ
מִ ּיָד ַיחֲוִ יר

ל ֹא לָתֵ ת אֵ מוּן,

מִ ְּכלַל מִ ּלָה

ש ָראוּי לְ אֵ מוּן.
אֵ ין ָ ּדבָר ׁ ֶ

לְ הַ סְ מָ לָה.

א ּולַי קָ ַרע אֶ ת מִ כְ נָסָ יו הַ חֲדָ ׁ ִשים

ְּדבַר־מָ ה מֵ עֵ בֶר לַחַ לּ וֹנוֹת,

ל ֹא ֶל ֱאה ֹב,

ְּבעָ בְ ר ֹו סִ בְ כַת־ ּגָדֵ ר?

ְּבעוֹףְּ ,ברוּחַ

ָּגנַב עֶפְ רוֹנוֹת?

ְּבחַ ְד ִרי י ְִרחַ ׁש.
אַ ְך אֵ ין עוֹף

שאת אֶ ת הַ ּלֵב הַ חַ י.
ּבֶחָ זֶה ָל ֵ ׂ
שאָ מוּר לְ הִ ְת ַרחֵ ׁש,
ש ּי ְִת ַרחֵ ׁש מַ ה ּׁ ֶ
ְּכ ׁ ֶ

(בראשית כב ,ב)

הֵ נִיס ּ ַת ְרנְגוֹלוֹת?
הִ לְ ׁ ִשין?
י ׁ ְִש ְקע ּו הַ מְ ֻב ּג ִָרים

ָל־כ ְָך
ש ְּכ ָנפָיו ְ ּגדוֹלוֹת ּכ ּ
ֶׁ

ש ּי ְִת ַרחֵ ׁש,
ְּכ ׁ ֶ
ֶשת
ּ ִפטְ ִר ּיָה מְ י ֻּב ׁ ֶ

א ֹו רוּחַ

יר ׁש.
אֶ ת לִ ִּבי ִּת ַ

שחֻ לְ צָת ֹו כּ ֹה א ֲֻר ּכָה.
ֶׁ

הָ אֵ ל מְ חַ ּכֶה,

ְּבטִ ּ ְפ ׁשוּת חֲלוֹמָ ם,

מִ ִּמ ְר ּפֶסֶ ת הֶ עָ בִ ים צ ֹופֶה,

הַ ּ ַל ְילָה ֲאנִי

הָ אֵ ל ַיעֲמִ יד ּ ָפנִים

צְ ִריכָה ֶל ֱאר ֹב עַ ד ׁ ַשחַ ר.

שהִ ְתע ֹופֵף ְּבמִ קְ ֶרה ּ ְפנִימָ ה,
ֶׁ

הַ אִ ם הָ עֵ ץ לְ עֹלָה
בּ וֹעֵ ר ּ ַכ ּיָאוּת ,ע ֹולֶה יָפֶה

הַ ּ ַל ְילָה הַ זֶּה ּדוֹמֵ ם,

שזֶּה ְּכלָל וּכְ לָל ל ֹא ּכָאן,
ֶׁ
ר־כ ְָך ְיז ּ ֵַמן אֶ ת אַ ּבָא
אַ חַ ּ

וְ הוּא י ְִראֶ ה
אֵ ְ
יך מֵ ִתים לְ הַ כְ עִ יס,

שח ֹר
ָׁ

אֶ ל הַ ִּמטְ ּבָח לִ ְקנ ּו ְניָה,

ש ּכֵן אָ מוּת,
ֶׁ

של אַ בְ ָרהָ ם.
ּ ַכא ֲִדיקוּת ֹו ׁ ֶ

ְּב ׁש ֹופָר ּגָדוֹל ְּבאָ ְזנָיו י ְִתקַ ע.

שה!
לְ הַ ִ ּצי ֵלנִי ל ֹא אַ ְר ׁ ֶ

ּדוֹמֵ ם נֶגְ ִּדי,

[ מפולנית :רפי וייכרט ]
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סלא ח פאיק

*

*

هذه ليلة مختلفة ،أو هكذا أتو َّهم

זֶה ּו ַל ְילָה ׁש ֹונֶהּ ,כ ְָך ֲאנִי מְ דַ מְ יֵן
אֵ ין לִ י חַ ּיִים ְּבל ֹא ִּדמְ יוֹנוֹת.

ال حياة يل بدون أوهامي.

ٌ
لالبتهاج والكسل
وقت
ِ

األسف عىل املايض،
ونسيان
ِ

جالس عىل مقعدٍ بار ٍد
طفل
استعادة مشهد
ٍ
ٍ

يف مدرسةٍ مزدحمة،
وقت الرقص مع ّ
ريات
سك ٍ
وجرحى تماثلوا للشفاء
يف مستشفى ضاحية،

זְמַ ן לְ ִׂשמְ חָ ה ,לְ עַ צְ לוּת
לִ ׁ ְשכּ ֹחַ אֶ ת הַ ּצַעַ ר עַ ל הֶ עָ בָר,
ֹשב עַ ל ִּכ ּ ֵסא קַ ר
לְ הַ עֲלוֹת ְּדמוּת יֶלֶד הַ ּיו ׁ ֵ
ְּבבֵית סֵ פֶר צָפוּף.
לִרק ֹד עִ ם ׁ ִשכּ וֹרוֹת
זְמַ ן ְ
שהֶ חֱלִ ימ ּו
וְ עִ ם ּ ְפצוּעִ ים ׁ ֶ
ְּבבֵית חוֹלִ ים ּב ַּפ ְַר ּבָר.

حوت يعربُ ،متطلعً ا إيل من بعيد
وقت
ٍ

זְמַ ן בּ ֹו ע ֹובֵר לִ וְ יָתָ ן וּמַ ִּביט ִּבי מִ ּ ֶמ ְרחָ ק.

سأبقى هنا حتى ينتهي صخب بلديت

ש ִּלי
ֲאנִי מַ זְמִ ין אוֹת ֹו אֶ ל קֻ פְ סְ אוֹת הַ ּׁ ִש ּמו ִּרים ׁ ֶ
ש ִּלי ,אַ ְך הוּא ל ֹא מֵ גִ יב.
וְ אֶ ל הַ ַּייִן ׁ ֶ
ְ
ש ִּלי
ש ּי ׁ ְִש ּכַך ׁ ְשאוֹן הָ ֲעי ָָרה ׁ ֶ
שאֵ ר ּכָאן עַ ד ׁ ֶ
אֶ ּׁ ָ

أدعو ُه اىل معلبايت ونبيذي ،ال ير ّد.
بالسنة الجديدة،

ثم أعود ألنام مبتسما عىل فراش وثري

שה
ַשנָה הַ חֲדָ ׁ ָ
ּב ּׁ ָ
ְ
וְ אָ ז אֶ חְ ז ֹר לִ ׁיש ֹן ,מְ חֻ ּיָך ,עַ ל מִ ּ ָטה נוֹחָ ה.

[ מערבית :עידן בריר ]
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ליטל שרוני  /בדידות 2018 /
שמן על בד  50X 70 /ס״מ
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שלומי ללוש  /ילתא (יעל) 2018 /

שלומי ללוש  /ונפל אור 2018 /

שמן על בד  190X 127 /ס״מ  /אוסף דובי שיף

שמן על בד  120X 180 /ס״מ  /אוסף דובי שיף
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שיר שבת ספיר
נדודי שינה

וְ כָל אוֹת ֹו הַ ּ ַל ְילָה ל ֹא
עָ צַמְ ִּתי עַ יִן
ּגוּפִ י ּגָדַ ל וְ הִ צְ טַ ּ ֵמק
חֲלִ יפוֹת,
נ ׁ ַָשמְ ִּתי עֲמֻ קּ וֹת
ּ
שיָבוֹא.
יתי לַבּ ֹקֶ ר ׁ ֶ
וְ חִ ִּכ ִ
וְ עָ בְ ר ּו ִּבי ּכָל
שנִים
ש ּׁ ָ
הָ ְרגָעִ ים ׁ ֶ
הֻ חְ ְּבא ּו מִ ּ ֶמ ּנִי.
ְּבאֶ חָ ד ֲאנִי יַלְ ָ ּדה
וְ יוֹדַ עַ ת ְּב ַו ָ ּדאוּת
ְ ּגמו ָּרה
שו
שעַ כְ ׁ ָ
אֶ ת מַ ה ּׁ ֶ
הוּא סָ פֵק.

לאה בר סלע  /מצבי תודעה 2018 / 2
שמן על בד  40X 50 /ס״מ
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כאן אצלך  -שיח בין הסופרת דורית פלג
לאמניות סיגל אריה ודורית פלדמן

דורית פלג  /פרק מתוך הרומן ׳אמנות ההכרחי׳
 .82כאן ,אצלך

ישבנו על מדרגות הבטון של הבניין .בחוץ עדיין עמדו שאריות הערב ,אובך אפור ,שָ קֵ ט,

אני אוהבת ציפורים ,היא אמרה .אצלנו הציפורים אחרות ,אלה שעל העץ.

המון אפורים ארוגים זה בזה ובירוק־האפור הרך של האורנים .אבל עד מהרה ירד הלילה.

הציפור הזאת ששמעת קודם ,זאת תנשמת ,אמרתי ,מצביעה לענף שעדיין עמדה עליו:

מכאן שוב לא נראו פנסי היישוב שלמרגלות הצוק .החושך היה גדול ושלם; הלילה היה

כתם של אפלה על אפלה .תראי ,עכשיו היא עפה ,אבל היא כאילו עומדת במקום ,זה עמוד

מפרץ ענקי של אפלה שהעיניים שקעו בו ,נעדרות מיקוד .לרוח היה טעם של לימונית ושל

של רוח מחזיק אותה ,היא נחה עליו ,זה נעים לה.

מרווה .ישבנו זמן מה בשתיקה ,שמעתי אותה מעלעת ,אולי טובעת בים הזה של חושך זר.

נעים לה ,היא חזרה ,חלוּמה ,נעים לה לעמוד על הרוח.

תנשמת צרחה מאחד העצים ,צריחה חדה ,והיא נרעדה; צדודיתה הסתמנה במעומעם מתוך

כמו האורן ,דיברנו על זה ,את זוכרת :תראי איך הוא מכוּפף כולו לצד אחד ,הצד של

האפֵלה ,קצת מתחת לקו העין ,יותר למטה ביצבצו הברכיים מן הכתם הכהה של השמלה.

הרוח ,הוא הולך אתה

בהדרגה התבהר הלילה ,נחדר נהרה קלושה ,דיפוזית ,מה שנשאר מהאורות הגבוהים אחרי

כמו אני ,היא אמרה .הענפים הדקים הגבוהים השמיעו קול אוושה ,נפרמים לאט ברוח;

שהתפזרו במרחבי האין־קץ שמעלינו :אילו רכנתי לעברה ,הייתי יכולה לעקוב באצבע

אני הולכת עם וולודיה ,אח שלי .כן ,אמרתי ,גם אני מתגעגעת אליו .שני אורות חדשים

אחר השריטה העדינה שהתבלטה בברך ,מצטלבת באחרת וממשיכה ,לשרטט את התוואי

התחילו לטפס בהר ,שומרים על מרווחים כמעט־שווים ,ונעלמו באותו הרגע הוא מלטף

המגליד של העור .על צלע ההר ממול הבליח אור רחוק ,ועם זאת ברור מאוד בצלילות

לי את הראש ,היא אמרה .אח שלי ,וולודיה .בקושי היה אפשר לשמוע את המילים ,ואולי

הלילה ,הבליח ותכף כבה ושוב הופיע ,מטפס לבדו במדרון ,אור־פֵיות; ראיתי את ידיה

לא נאמרו כלל ,היו רק עוד קול בין קולות הסבך ,עוד ענף ,אח שלי ,וולודיה היא נטתה

נלחצות בין הברכיים .זאת מכונית עולה בהר ,אמרתי לה ,אנחנו רואות את האור כשהיא

אלי לאט ,בלי להביט בי ,ריח של אבק עלה מהראש הכהה שנרכן תחת כובד משקלו ,כובד

באה מולנו ,אחר כך היא נעלמת בסיבוב .היא התרפתה ,הינהנה .על קו הרכס ניצנץ צביר

החשכה ,עומקה ,מוטות כנפיה העצומות; נרכן כבד ,איטי ,עד שנגע בברך ,ונשאר נִסִ י

אבני־החן הזעירות .מדוע אורות מהבהבים במרחק ,האם הם מהבהבים באמת או שזו רק

אף פעם אי אפשר להצביע על הרגע המדויק שבו קורה הפלא ,אי אפשר לנעוץ בו את

העין ,ואם כן ,מדוע .אי־שם משיפולי הצוק עלתה יללה ,נמוכה תחילה ואז גוברת ,וכעבור

סיכת הזמן ,את רק יודעת שהוא כאן אצלך ,על הברך ואת שולחת את היד ללטף את

רגע הצטרפה אליה עוד אחת ,ועוד אחת ,עד שאסופה שלמה של יללות מילאה את העמק

פקעת השיער הכהה ,מלמעלה ,מעיגול הקודקוד ,היכן שהוא מתפרש לצדדים ,ועד למטה,

למרגלותינו .חשתי אותה נדרכת מחדש ובלי לחשוב הידקתי אותה אלי ,הגוף הקטן רעד:

לשערות הרכות החדשות שעל העורף ,מטה־מעלה ,בקושי נוגעת ,תחילה ,רק מרפרפת,

אלה תנים ,אמרתי ,אבל הם לא מגיעים לכאן ,הם אף פעם לא מגיעים כל כך גבוה.

אחר כך כף היד כבר נחה מאליה ,מלטפת לא רק את הקשיות החלקה של השיער ,את

היא רכנה קדימה ,מנסה לראות בחשכה .הם לא מכירים את הדרך ,אמרה.

הגוף שרעד עובר בו מדי פעם מתחת לחולצה ,אלא את משב הרוח החם ,החריקה הקלה

לא ,אמרתי ,הם לא מכירים את הדרך .רק הציפורים מגיעות לפה.

של האורן ,הנצנוץ הרחוק ,רחוק על הרכס מלטפת לילה

הרומן אמנות ההכרחי זכה בפרס י .ל .גולדברג
ליצירת ספרות עברית לשנת 2018
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דורית פלדמן  /כתם של אפלה על אפלה 2019 /

סיגל אריה  /חלומה 2019 /

צילום בהדפסה פיגמנטית על נייר פיין ארט ארכיוני  83X 60 /ס״מ

טכניקה מעורבת  36X 28 /ס״מ  /צילום :ליאונרדו פיקו
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לילך סנש  /לחשים 2018 /
מיצב ,טכניקה מעורבת
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רותי הלביץ כהן ויהושע סובול  /מראה הצבה מתוך:
פואמה  /פה-אימה ,שערה במקום הפשע 2019 /
אוצרת :כרמית בלומנזון ,האוניברסיטה הפתוחה  /צלם :יובל חי
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מג׳ד מריסאת  /הצטברות 2017 /
אקריליק על בד  100X 70 /ס״מ
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רוני סומק
ירח

שםְּ ,באוֹתָ הּ מִ ְר ּפֶסֶ ת ִּב ְרחוֹב ׁ ְשלֹמ ֹה הַ ּ ֶמל ְֶך,
שהָ יָה ׁ ָ
עַ ל ׁ ֻשלְ חָ ן ׁ ֶ
של ּפוֹקֶ ר,
ִש ְּכח ּו ְקלָפִ ים ׁ ֶ
נְׁ
ּ ְפ ָרחִ ים הֶ חְ וִ יר ּו ּ ָבעֲצִ יצִ ים,
ש ִּלי ב'ִ ׁ ,שמְ עוֹן צ'
וּפְ ִתיתֵ י סִ יד נ ׁ ְָשר ּו עַ ל מִ ִירי ב"שֲ ,ח ַב ֶּצלֶת ח'ֶ ׁ ,
שנָה
ֹאש הַ ּׁ ָ
של ר ׁ
ש ִ ּצ ּ ַטטְ ִּתי מִ ִּס ּדוּר ְּתפִ ּלָה ׁ ֶ
שעָ ה ׁ ֶ
וְ עָ לַיָ ׁ ,
ירחַ ".
אֶ ת הַ ּׁשו ָּרה" :אַ ל נָא יְהִ י ע ֹולָם ְּבלִ י ָ ֵ
שוֹחַ חַ ת אִ ּת ֹו
ש ִּכמְ עַ ט ּכָל ַל ְילָה הִ יא מְ ׂ
מִ ִירי אָ מְ ָרה ׁ ֶ
וְ עִ ם עַ צְ מָ הּ .
ש ּלָהּ  ,וְ הוּא עָ נָה
הִ יא ִ ּג ְּלתָ ה אֶ ת זֶה ל ּ ְַפסִ יכִ יאָ טֶר ׁ ֶ
ש ּגַם הוּא מְ דַ ּבֵר לִ פְ עָ מִ ים עִ ם עַ צְ מוֹ.
ֶׁ
"כֵן" ,הִ יא הִ מְ ׁ ִשיכָהֲ " ,אבָל אַ ּ ָתה מְ דַ ּבֵר עִ ם ר ֹופֵא,
ּ
ַו ֲאנִי מְ דַ ּב ֶֶרת עִ ם מְ ׁ ֻש ּגַעַ ת".
שהַ ָּי ֵרחַ הוּא ְּבנָהּ הַ ּ ַממְ זֵר
ֲח ַב ֶּצלֶת ִק ְּותָ ה ׁ ֶ
ש ּ ִפ ְּתתָ ה ּ ָפנַס ְרחוֹב,
שמֶ ׁש ׁ ֶ
של קֶ ֶרן ׁ ֶ
ֶׁ
שר לִ הְ יוֹת מְ ׁשו ְֹר ִרים
שאֶ פְ ׁ ָ
וְ ׁ ִשמְ עוֹן חָ ׁ ַשב ׁ ֶ
ירחַ לְ מַ ה ׁשֶּ ּנ ׁ ִָשים
ּגַם ְּבלִ י לְ הַ ׁ ְשווֹת ֲחצָאֵ י ָ ֵ
חוֹפְ נוֹת מִ ּ ַתחַ ת לַחֻ לְ צָה.
ש ִּלי ִ ּגהֲצ ּו ֲע ָננִים,
של ׁ ֶ
אֶ ת חֻ לְ צָתָ הּ ׁ ֶ
כּ ֹוכַב הַ ּ ֶלכֶת ר' ל ֹא הִ פְ סִ יק לְ הַ ִ ּקיף אֶ ת ּגַלְ ּג ַּלֵי עֵ ינֶיהָ ,
ש ִ ּק ּנְנ ּו עַ ל ְׂשפָתֶ יהָ ,
שעָפ ּו הָ עו ְֹרבִ ים ׁ ֶ
וְ אַ ח ֲֵרי ׁ ֶ
הִ יאְּ ,כמ ֹו הַ ָּי ֵרחַ ,
אָ מְ ָרה.
אָ מְ ָרה
אֶ ת מַ ה
ׁשֶּ אָ מְ ָרה.

רוני סומק  /אספלט .שיר געגועים 2018 /
הדפס  30 X 21 /ס״מ
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עודד הירש
חבילות

מָ ה קָ ָרה לְ ָך,
זֶה אַ ְר ָּגזִים ,זֶה חֲבִ ילוֹת.
אַ ּ ָתה ל ֹא מֵ בִ ין,
מָ ה קָ ָרה לְ ָך,
סוֹכְ נוּת ִּבטּ וּחַ ?
אַ ּ ָתה ל ֹא מֵ בִ ין ,זֶה ע ֲֵרמוֹת,
חֲמִ ּׁ ִשיםִ ׁ ,ש ּׁ ִשים ,ל ֹא ּפָחוֹת
מָ ה חָ ׁ ַשבְ ּ ָת ּפָחוֹת?
ל ֹא.
שלּ ֹא ּ ָתבִ ין,
ֶׁ
ְ
ׁ ְשנָתַ יִם צ ִָריך לִ לְ מ ֹד אֶ ת זֶה
ֲאבָל אִ ם אַ ּ ָתה חָ זָק?
ׁ ִש ְירלִ י ּפ ְָתחָ ה,
אַ ּ ָתה מַ ִּכיר אוֹתָ הּ ,
שיוֹן.
שו ִר ּׁ ָ
ִק ְּבלָה עַ כְ ׁ ָ
שנִים,
טוֹב הִ יא ְּכבָר ּכ ּ ַָמה ׁ ָ
שיוֹן.
שו ִר ּׁ ָ
ִק ְּבלָה עַ כְ ׁ ָ
ְ
ִיתי ה ֹולֵך עַ ל זֶהֲ ,אבָל אֵ ין לִ י זְמַ ן.
ֲאנִי ּגַם הָ י ִ
ש ּ ָתבִ ין ,י ֵׁש חֳדָ ׁ ִשים,
ֶׁ
הִ יא מְ בִ יאָ ה ע ֲֵרמוֹת.
מָ אתַ יִם חֲמִ ּׁ ִשיםְ ׁ ,שלו ֹׁש מֵ אוֹת,
אַ ְר ָּגזִים.
שה אֶ ת זֶה,
ּגַם ֲאנִי אֶ ֱע ֶ ׂ
ּגַם ֲאנִי,
ּבָרוּר,
חֲבִ ילוֹת,
ּכֵן חֲבִ ילוֹת.
כיאן סביחאת אגבאריה  /תכונות 2019 /
תצריב ואקווטינטה  35X 15 /ס״מ
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נועה לוין חריף
***

ש ּ ַמחְ ׁ ִש ְ
יך
וּכְ ׁ ֶ
ֲאנִי ט ֹווָה אֶ ת קו ֵּרי הַ ז ְּמַ ן לְ גֹלֶם
אוֹת אַ חַ ר אוֹת בּ וֹקַ עַ ת לָאוֹר
וְ עָ פָה

נועה לוין חריף  /זרימה 2018 /
עט על נייר  29X 20 /ס״מ
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רוני גירון
בדרך

ּבֵין הַ ְּד ָרכִ ים הַ ּׁשוֹנוֹת
שת לִ בְ ח ֹר
ּבָהֶ ן ֲאנִי נ ְִד ֶר ׁ ֶ
שאֵ ין הֶ בְ ֵ ּדל
ִּכמְ עַ ט ׁ ֶ
ְ
חשך לְ אוֹר
ּבֵין ׁ ֶ
הִ ּנֵה הֶ חְ לַטְ ִּתי ָל ֶלכֶת
ּשה
וְ ׁשוּב אוֹתָ הּ הַ ְּתחו ׁ ָ
ּב ּ ַַל ְילָה אֵ ינִי רוֹאָ ה
ישה.
ּו ַב ּיוֹם אֵ ין ִ ּג ׁ ָ

חובב רשלבך  N .01 /מתוך הסדרה ׳אלמנח :רישומיי צילום׳
 / 2019הדפס דיגיטלי על נייר ארכיבי  20X 20 /ס״מ
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בעז נוי  /אח ואחות בערב 2018 /
שמן על בד  140X 130 /ס״מ
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עידן בריר
שמש לילה

ַרק ּב ּ ַַמ ְר ּ ֵתף,
ש ּלָעַ ד יִהְ יֶה עֲבו ֵּרנ ּו מִ ְקלָט,
ֶׁ
ּתוּכְ לִ י לְ הִ סְ ּ ַת ּ ֵתר מִ ַּק ְרנֵי
שמֶ ׁש ַל ְילָה צְ פ ֹונִית
ֶׁ
הַ ה ֹו ֶפכֶת יוֹם וְ ַל ְילָה,
כּ ו ֶֹרכֶת ַל ְילָה ְּביוֹם,
שת לִ מְ נֹעַ מִ ּ ֵמךְ
וּמְ ב ֶַּק ׁ ֶ
ָל ִׂשים סוֹף ַל ּיוֹם הָ אָ ר ֹךְ
שחֻ ּבַר לְ יוֹם הַ ּ ָמחָ ר
ֶׁ
ְּבחוּטֵ י אוֹר.
קוּמִ י ,צְ אִ י ל ְָרחוֹב
צִ ּפוֹר ַל ְילָה.
זְמַ ּנ ְֵך ּ ַב ּצָפוֹן קָ צָר ,יָקָ ר.
לִ ׁ ְשנַת ַל ְילָה ּב ֵַּקן
עוֹד יִהְ יֶה ל ְָך זְמַ ן
ְּבלֵילוֹת הַ ָ ּדרוֹם.

בעז נוי  /בלון אדום בשדרות רוטשילד 2017 /
שמן על בד  110X 151 /ס״מ
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עדינה קיי  /מחשבות טורדניות (פרט מתוך סדרה) 2017 /

עדינה קיי  /טראומה אהובתי (פרט מתוך סדרה) 2014 /

תחריט צילומי מטופל  30X 40 /ס״מ

תחריט צילומי מטופל  30X 40 /ס״מ
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מיטל ריבקין

איה מרבך

***

סוג של חופש

ּגַם הַ ּ ַל ְילָה חָ ׁ ַשבְ ִּתי עָ ל ָ
ֶיך

שקֵ ט,
ַל ְילָה ,הַ ּ ַביִת ׁ ָ
ש ּ ָנפַל לָאַ סְ לָה.
ְּכמ ֹו ַנ ּיָד ׁ ֶ

אָ ז לָקַ חְ ִּתי עֵ ט וְ הִ ְתחַ לְ ִּתי לִ כְ ּתֹב
אש ֹונָה הִ ְתחִ ילָה ּב ִַּמ ִּלים:
הַ ּׁשו ָּרה הָ ִר ׁ
ּגַם הַ ּ ַל ְילָה חָ ׁ ַשבְ ִּתי עָ ֶל י ךָ

ּכָל הַ ז ִּכְ רוֹנוֹת נִמְ חֲקוּ,
ּכָל הַ ֲחב ִֵרים נֶאֶ לְ מוּ,
הַ ְּתמוּנוֹת נֶעֶ לְ מוּ,

וְ אָ ז הֵ ַבנ ְִּתי אֶ ת הַ ְּבעָ יָה
עָ ל ָ
ֶיך וְ ל ֹא

הַ ּ ַפעֲמוֹן ל ֹא מְ צַלְ צֵל.

עָ ֵל י נ ּו

יקים,
ָרהִ יטִ ים ֵר ִ

ִּכי אֵ ין ָ ּדבָר ּ ָכזֶה ִּבכְ לָל.

וִ ילוֹנוֹת ְקפוּאִ ים,

אָ ז לָקַ חְ ִּתי עֵ ט וְ הִ ְתחַ לְ ִּתי לִ כְ ּתֹב

ִקירוֹת אֲטוּמִ ים
ְּכמ ֹו מָ סָ ְך ּכָבוּי

עַ ל אֵ ין הוּא
ְּבחַ ּיַי

ִירים ְּת ׁש ּובָה.
ל ֹא מַ ֲחז ִ
אַ ל ְּתחַ ּכֶה לִ י,

ירה אֶ ת הַ ֶ ּד ֶר ְך אֵ ל ָ
ֶיך,
ֲאנִי ל ֹא מַ ִּכ ָ
הַ וֵּויז ל ֹא ע ֹובֵד.
הַ ְּסמַ יְילִ י ל ֹא נִפְ ּ ָתח,
אֵ ין לִ י לַייק,

ֲאנִי ל ֹא יוֹדַ עַ ת אֵ ְ
יך לוֹמַ ר לְ ָך
אוֹהֶ בֶת או ְֹת ָך.
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גיגי רם  /כמיהה 2015-2016 /

גיגי רם  /טיפוס אפל 2015-2016 /

צריבה פתוחה ( )Open biteואקווטינטה מגורדת

צריבה פתוחה ( )Open biteואקווטינטה מגורדת

 20X 20ס״מ  /מתוך הסרט ׳אמריקה המוזרה׳

 40X 30ס״מ  /ג׳ימס דין מתוך הסרט ׳הענק׳
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והוא האור
פרוזה לילית

ל א ה ג ו ל ד ב רג
תו מ אס מ א ן
לו א י ־פר ד ינן ס ל י ן
י הו ש ע ק נ ז
ו ירג ' י נ י ה ו ו ל ף
רונ ית מט לו ן
אנ דרס נ א ו מ ן
ס ילב י ה מ ו לו י
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ל א ה ג ו ל דברג

מתוך :והוא האור
נורה וארין עלו אל הגשר והיו מהלכים עליו לאט ,ומבטיהם אל המרחב הזורם אשר מתחת.
לפתע ,כשהגיעו לאמצע הגשר ,אחזה נורה אחיזה עצבנית ,כמעט כעווית ,בידו של ארין,
ועמדה.
"מה היה לׇך?" פנה ארין אליה בשאלת תימהון וחרדה כשהוא מביט אל עיניה הקמות.
"לא־כלום .רגע אחד .המתן".
עצמה לשעה קלה את עיניה כמבקשת להתפרק ממראות אֵ ימה.
אחר־כך חייכה ברפיון:
"זה מוזר ומגוחך" ,אמרה סוף־סוף" .נזכרתי חלום אשר חלמתי הלילה .דווקא הלילה".
"והוא מפחיד כל־כך?"
"כן .חלמתי שאנחנו שנינו ,אתה ואני ,הולכים על הגשר הזה ,והנה הגענו לאמצעו,
ולפתע עזבתני והלכת קדימה .אמרתי ללכת אחריך ,והנה רואה אני כי לוח אחד מרצפת
הגשר נעקר .ומתחת לו – מים .שחורים ,וכל־כך עמוקים .ואני עומדת מול התהום ואינני
יכולה לפסוח עליה .אני פה ,ואתה שם" ,הצביעה על שני חלקי הגשר" ,והנה כאן לפנַי החור
הזה ,ומתחת – מים שחורים זורמים מהר־מהר ,עד סחרחורת .דווקא הלילה חלמתי ,התבין?"
ארין הקשיב קשב רב:
"כן .זה נורא מאוד .אני יודע" .אחרי שתיקה קלה" :אך אין זה נורא כל־כך ,אלא בחלום
בלבד .בהקיץ אפשר ,בתכלית הפשטות ,לפסוח על הלוח העקור הזה ולעבור את הגשר.
האין זאת?"
עמדו נשענים אל המעקה.
נורה הרפתה מזרועו שהיתה אוחזת בה ,והוא לקח את ידה בשתי ידיו.
"למה זה יצאת בלי כפפות? ידֵ ך קרה כל־כך !" הוא שיפשף את היד ואחר־כך תחבהּ
לתוך הכיס הרחב של מעילו" :הנה כך טוב יותר".
הלכו .ונורה חשה את ליטוף ידו הגדולה בתוך כיסו ,חוששת לדבר ,חוששת לנשום,
פסעה לצדו אחוזת חלחלת־אושר ,עיניה צמודות אל פניו השותקים.
הנה זה בא! הנה זה בא במפתיע .בא ,בא ,ואפשר לפסוח .ואני אפסח ,כי אפשר ,כי אפשר.
אבל פניו זעו ,והיה כמנער מעליו את מבטה המעריץ .הִ רפה מידה ,ולא היתה לה ברירה
אלא להוציאה מכיסו.
השפילה את ראשה ,ובלבה היתה מחרפת ומגדפת את עצמה בלעג של מרירות:
"שוטׇה ,סְ ׇכלׇה ,טיפשה שכמותך!"
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תומא ס מא ן

מתוך :מוות בוונציה

בלילה ההוא חלם חלום בלהות ,אם אפשר לקרוא חלום לאותו אירוע גופני־רוחני,

עטורי עלים בידיהם ,רצו בעקבות אֵ ילים מקפצים ,חבטו בהם ,נתלו על קרניהם ונגררו

ייראה
שפקד ֹו אומנם בשנתו העמוקה ,נבדל ממנו־עצמו ונתפס בחושיו ,אך בלי שהוא גופו ָ
ְּ

כך מאחוריהם בקול צהלה .ומפי המון המשולהבים פרצו קריאות מתייבבות של עיצורים

בו וייקח בו חלק; דומה שזירת המעשה היתה נפשו שלו עצמה ,והאירועים פלשו אל תוכה

רכים ותנועת "וּ" מתמשכת בסופם – קריאות מתוקות ,פראיות ,שהעולם לא ידע כמותן

מבחוץ ,הביסו בחוזק־יד את התנגדותו – התנגדות רוחנית עמוקה – עשו בו כבתוך שלהם

עד כה;  -רגע הצטלצלו באוויר כתרועה של צבאים ,רגע ענתה אחריהן כהד מקהלה של

חרבים ושוממים.
והניחו אותו ,את התרבות שהיתה נר לרגליו ואת חייו כולםֵ ,

קולות אחוזי תזזית ,עליזי ניצחון ,מעוררים זה את זה לריקוד ולטלטול איברים – הקריאות

האימה היתה ראשיתו ,אימה ותשוקה וסקרנות מבעיתה כלפי העומד להתרחש .לילה

לא נׇדַ מ ּו אף לרגע .אך מבעד לַכל חדרוּ ,מעל לַכל נישאו צלילי החליל העמוקים ,המפתים.

שרר ּבַכל וחושיו היו דרוכים ,שכן מרחוק קרבו ובאו קולות געש והמולה וערבוביה של

כלום לא פיתו גם אותו ,את הסרבן ,ומשכוהו בלא בושה אל ההילולה ,אל פריצת־הגדר

צלילים :קשקוש ושקשוק ורעם עמום ,גם צהלה צורמנית ואיזו יבבה עם תנועת "וּ"

שבהקרבת הקורבן העליון? תיעוב אחז ֹו ופלצות; בכל מאודו ביקש לשמור בחירוף־נפש

מתמשכת – ועל הכל גוברת במתיקותה האיומה נגינת חליל הומייה ,עמוקה ,עקשנית

על היקר לו ולגונן עליו מפני האל הזר ,אויבם המושבע של צלילוּת־הרוח ,הדרהּ וחן־

בלא בושה ,שקִ סמהּ המופקר מעביר חלחלה בבני־המעיים .אך הוא ידע מלה אחת ,סתומה

ערכהּ  .אך השאון והיללה ,שההד ההררי העצימם ,היו גוברים והולכים ומשתררים על

עשֵ נים נתהבהבו,
השֵ ם למה שעומד לבוא" :האֵ ל הזר!" רשפים ׁ
ואפלה ,ואף־על־פי־כן היא ׁ

הכל בפרץ שיגעון משתולל.

והוא ראה נוף הרים ,בדומה למקום שעומד שם מעון־הקיץ שלו .ובאור המקורע ,מן
הפסגות המיוערות ,בין גזעי עצים ושברי סלעים מכוסים אזוב ,צנחו מטהִ ־מטה ,מתגלגלים
מערה היער ומילאוהו גופי
ומתפתלים ,בני־אדם ,בעלי־חיים ,ערב־רב משתולל ,ופשטו על ֵ
חיות ואנשים ,להבות אש ,מהומה ומחול־עִ וועים .הנשים ,רגליהן מסתבכות בשולי הפרוות
הארוכות המשתלשלות להן מחגורותיהן ,נופפו טמבורים מעל ראשיהן המשוכים לאחור
באנקה ,ניענעו באוויר פגיונות לטושים ולפידים מתיזי ניצוצות ,כרכרו סביב מותניהן
נחשים משורבבי לשון או טילטלו בצריחה את שדיהן בכפות ידיהן .הגברים ,קרניים
לראשיהם ,עורות־חיה על חלציהם ועורם שׂעיר ,כופפו צוואריהם וזקפו זרועות ושוקיים,
חבטו ברעם על קערות של עשת ותופפו בחמת־טירוף על תופים; נערים שעורם חלק ,מטוֹת

[ מגרמנית :נילי מירסקי ]
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לואי־ פ ר דינן סלי ן

מתוך :מסע אל קצה הלילה

הכפר כולו עמד לרשות המטֶ ה ,הסוסים שלו ,הקנטינות שלו ,המזוודות ,וגם הקצין

לשבוק חיים ,לעיתים קרובות זה היה תוקף אותו תיכף אחרי שקיעת השמש .ניסינו

המחורבן ההואֶּ .פנסוֹן קראו לו ,למנוול הזה ,רב־סרן ֶּפנסוֹן ,אני מקווה שהוא כבר

להתנגד לו קצת :לא הגבנו ,התעקשנו לא להבין מה הוא אומר ,נאחזנו איכשהו במחנה

התפגר בינתיים (ולא במוות נעים) .אבל אז ,בימים שאני מדבר עליהם ,הוא עוד חי,

בררה ובכל־זאת
הבטוח שלנו ,אבל בסוף ,כשכבר לא ראו את העצים ,לא היתה לנו ֵ

פנסון הזה ,חי מאוד .כל ערב הוא היה אוסף אותנו ,את הקַ שׇ רים ,ומתחיל לצרוח עלינו

היינו מוכרחים להסכים ללכת למות קצת; ארוחת־הערב של הגנרל היתה מוכנה.

בשביל להחזיר אותנו לכושר ולהכניס בנו קצת התלהבות .הוא היה מריץ אותנו כמו

ומהרגע הזה הכל היה עניין של מזל .לפעמים מצאנו את הגדוד ואת בּארבּאניי שלו

משוגעים ,וזה אחרי שכבר נסחבנו כל היום עם הגנרל .רד! על סוסים! שוב רד! ושנעשה

ולפעמים לא .ואם מצאנו אותם ,זה היה בעיקר בטעות ,מפני שהזקיפים מכיתת השמירה

לו ככה כל מיני שליחויות ,לפה ולשם .מצדי כבר היה אפשר להטביע אותנו אחרי כל

בררה ,אז הזדהינו וכמעט תמיד גמרנו את הלילה בכל
ירו עלינו כשהגענו .לא היתה לנו ֵ

זה .זה היה משתלם לכולם.

מיני עבודות ,סוחבים עוד ועוד חבילות של שיבולת־שועל ודליי מים בלי סוף ,וחוטפים

"תסתלקו כולכם! תחזרו לגדודים שלכם! ומהר!" הוא צרח.

צעקות עד שנהיינו מטושטשים לגמרי ,גם מהצעקות וגם מהעייפות.
בבוקר היינו חוזרים ,כל החמישה ,חוליית הקישור ,אל המטה של הגנרל דֶ זַאנטְ ַריי,

"אבל איפה הגדוד ,המפקד?" שאלנו אותו...
ַאר ּבַא ְניִי".
"בב ְ
ּ

להמשיך במלחמה.
אבל על־פי רוב לא מצאנו את הגדוד ורק חיכינו לאור היום ועד אז הסתובבנו

"איפה זה בּארבּאניי?"
"זה שם!"

סביב הכפרים בדרכים לא מוכרות ,הקפנו את החוות העזובות ואת חורשות השיחים

שם ,בכיוון שהוא הראה ,היה רק לילה ,כמו בכל מקום ,אגב ,לילה עצום שבלע את

הנכלוּליות; השתדלנו מאוד לעקוף את כל אלה ,בגלל הסיורים של הגרמנים .אבל

הדרך שני צעדים מאיתנו ,ורק חתיכה קטנה שלה ,בגודל של לשון ,הציצה ממנו.
אז לך תמצא לו את בּארבּאניי בסוף העולם! בשביל למצוא את בּארבּאניי שלו היו

בינתיים ,עד הבוקר ,היינו מוכרחים להיות איפה שהוא ,איפה שהוא בתוך החושך .לא
יכולנו לעקוף הכל .מאז אני יודע איך מרגישים בוודאי הארנבונים בסובך שלהם.

צריכים להקריב לפחות מחלקה שלמה! ולא סתם מחלקה ,אלא מחלקה של אמיצים! ולי,

זה בא בצורה משונה ,הרחמים .אם היינו אומרים לרב־סרן ּפֶנסוֹן שהוא רק חתיכת

שלא הייתי אמיץ בכלל וגם לא הבנתי בשום אופן למה לי להיות ,לי ,כמובן ,התחשק

רוצח פחדן ,היינו עושים לו נחת עצומה :על־המקום הוא היה מעמיד אותנו אל הקיר,

עוד פחות מלכל אחד אחר למצוא לו את בּארבּאניי שלו ,שגם הוא עצמו ,אגב ,לא ידע

מול הרובה של הסרן מהמשטרה הצבאית ,שלא זז ממנו אף פעם אפילו צעד אחד ורק זה

בדיוק איפה היא .היה רושם שבצרחות שצורחים עלי מנסים לעורר בי רצון להתאבד.

היה לו בראש .לא את הגרמנים הוא שנא ,הסרן מהמשטרה הצבאית.
וככה לילה־לילה ,במשך לילות אוויליים שלמים ,נאלצנו לדלג בין מארבים בתקווה

אבל דברים כאלה או שיש לך או שאין לך.
החשכה הזאת ,שהיתה כל־כך כבדה שהיה נדמה לך שכבר לא תראה את הזרוע שלך

אחת ,פחות ופחות סבירה ,שנחזור משם – רק התקווה הזאת ,ושאם נחזור משם לא נשכח

אם תרחיק אותה קצת מהכתף ,ידעתי עליה רק דבר אחד ,אבל את הדבר הזה ידעתי

לעולם ,לעולם ועד ,שגילינו בעולם אדם שעשוי כמוך וכמוני ,והוא זולל נבלות הרבה

בוודאות גמורה :שהיא מלאה רצונות רצחניים רבים ועצומים.

יותר מהתנינים והכרישים ששוחים בלוע פעור מתחת למים ,מסביב לאוניות טעונות

הפרצוף הזה ,קצין המטה ,מרגע שבא הערב ,לא היה נרגע עד שהיה שולח אותנו

פסולת ובשרים רקובים שישליכו להם בלב ים ,מול הוואנה.

[ מצרפתית :אילנה המרמן ]

96

97

י הוש ע קנ ז

מתוך :התרנגולת בעלת שלוש הרגליים

כל הלילה דומה היה שאנשים מהלכים על־בהונות בחדרי הבית ובמסדרונות בחשכה,

המעשה ,היתה נאחזת בהילוּת להספיק ברגע הקצר הרבה ככל יכלתה ,לפצוֹת על הפסדי

מחפשים ,עמלים בחשאי בסידורים שונים שאין לדעת את משמעם .שעות ארוכות היה

העבודה בעת ההפסקות וכנגד השיתוק שיאחז בה שוב בעוד רגע ,כאשר יתעוררו חושיה

הילד מחפש בזיכרונו את מלות "שמע" ,שנעלמו ממנו פתאום ,כאילו לקחן האיש הזקן

אל הסכנה .בהתלהבות עיוורת היתה משתקעת במלאכתה ,ובתוך כך היתה מתרחקת

אל הדרך שהוא הולך בה .שעות ארוכות לא יכול להירדם ,ואיש לא בא אל הפתח

ממנה האפשרות האחרת ,ועד שיבואׇ ה הפחד – הספיקה מה שהספיקה .ובחדלה ,ניכר כי

להציץ בחדרו ולראות מה לו .כל הלילה חיכּ ה כי יגיע אביו הביתה ממקום עבודתו והוא

אימה אחזה אותה וחרטה גדולה והיא משחקת משחק ערמומי של העמדת־פנים :נצמדת

ישמע את קולו וידע כי יש לו דואג .עד שעה מאוחרת נמשכה התכונה החרישית בבית,

אל מקומה ,מצטמצמת בעצמה ככל יכלתה ומתיימרת להיות חסרת־גוף ,חסרת־מקום ,רק

וכשחדלו החיפושים וההליכות חרש בין החדרים ,נשמעו אך לחישות קצרות ,ענייניות,

נקודה מרוכזת של דריכוּת לרגל הדממה .וברגעים שהיתה שובתת ממלאכתה ומאריכה

של אנשים נפרדים זה מזה לזמן־מה ,עד שייוׇעדו שוב לצאת לדרך.

בזה יותר מן הקצב הרגיל ,היה הילד מכסה חרש את פניו בסדין ומגלגל אותו על כל גופו,

וכאשר שקט הכל ,שמע הילד שוב את קולה של תולעת־העץ ,ידידת האנשים שאינם

אט־אט ,לבל יגיע אליה אף רחש קל של הבד ,ולא היה מניע אבר ומסנן את נשימתו דק־דק

נרדמים ,חותרת בעמקי הארונות הישנים ,עמלה וחדלה וחוזרת ומכרסמת ,נבהלת רגע

ומדמה בלבו כי אף הוא מכוּנס ומצוּנף בתוך עצמו ,ומכיוון שהיו עיניו עצומות נעשתה לו

ומצוֹתתת לקול נשימתו ,להיווכח אם קצוּבה היא ואכן נרדם; ואם לא – תחדל ולא

מיטתו כאחת המחילות בעורק מעורקי־העץ העמוקים והסמויים ביותר ,נתונה באפלת־

תפריע ותתאמץ לחכות עד שיירדם; או אך תכבוש את הדחף לרגע ,עד שיחזק ממנה ולא

תמיד חמימה ומגוֹננת ,וכך היו הוא והיא מאזינים זה לזו וזו לזה בדממה ,והיא היתה תמיד

תוכל עוד לעמוד בו .והילד היה מתחכם לה וכוֹלא את נשימתו .והתולעת היתה מתקשה

הראשונה הנכנעת לאשליית הביטחון ,שולחת אות מהוּסס לניסיון ,ציוּץ של סרק ,ובודקת

לדעת אם אכן נפלה עליו השינה וכבר מותר לה לפעול באין־מפריע ,ובהיסוסה היתה

את התגובה; ומכיוון שלא אירע דבר שיעורר בה חשד כי טומנים לה מלכודת בדממה;

שולחת אותות לגשש בחשכה .בהיסוס רב היתה מכרסמת לניסיון ,מכרסמת וחדלה,

ומכיוון שטעמה את טעם הכרסוּם והתאווה הזאת שוב הפילה עיוורון על חושי הסכנה

חוששת להפריז ,מבקשת לדעת עד כמה אפשר להעז בבת־אחת בלי לעורר עליה חימה

והזהירות שלה ,היתה מתנפלת על המלאכה .ויש שהיתה מאריכה יותר מן הרגיל בשיכחה

ואסון .כל־כך היתה מלאה את הכרת ערך המעשה שהיא מצוּוה לעשותו ,וכל־כך מלאה

והתלהבות ,והילד היה תמה עד כמה להיטוּתה זו תאטום אותה לאותות הסכנה מן החוץ.

את תבונת הזהירוּת המתחייבת מחשיבוּת התפקיד והצורך לעשותו בחשאי ,בהתרפסוּת

לאחר רגע ארוך שלא חדלה היה משתעל בקול רם והיא היתה נאלמת מיד ושתיקתה היתה

ובהיתממוּת .ועם זאת ,כאשר היתה אוזרת עוז או ,פשוט ,נכנעת לדחף וחוזרת אל

נמשכת ונמשכת ,כמו לא התאוששה שעה ארוכה מן האימה.
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מתוך :רישום של העבר

בהביטי ,אם כן ,אחורה ,על גני קנסינגטון ,אף על פי שאני מסוגלת להחיות אירועים

הלהבה הקטנה המהבהבת על הקירות .אבל אדריאן אהב אותה ,וכך ,כדי לפשר בינינו,

משם ,רבים הרבה יותר משיש לי סבלנות לתאר ,אינני מסוגלת להחיות ,אלא מתוך התקף

קיפלה המטפלת מגבת מעל לסבכה .אבל אני לא יכולתי לחדול מלפקוח את עיניי,

או התפרצות ,את נקודת המבט ,את הפרופורציות של העולם החיצוני .נדמה לי שנקודת

ולעיתים קרובות נראתה הלהבה המהבהבת ,ואני הבטתי והבטתי ולא יכולתי לישון,

מבטו של הילד היא סקרנית מטבעה .הוא מבחין בפרטי הפרטים באופיים הייחודי של כל

וכדי שלא איוותר לבדי ,אמרתי" :מה אמרת נסה?" אף על פי שהיא ישנה ,כדי להעיר

בועת אוויר וכל צדף .אני רואה עדיין את בועות האוויר ,כחולות וסגולות ,ואת הצדפים

אותה ולשמוע את קולו של מישהו .היו אלה פחדים מוקדמים ,משום שמאוחר יותר,

בעלי הצלעות .אבל הנקודות האלה מוקפות בחללים ריקים רחבי ידיים .מה אדירים

כשתוֹבי כבר היה בבית־הספר ,והותיר לנסה את הקוף שלו ז'קו למשמרת בלילות ,לא
ּ

היו למשל ממדיו של המרחב מתחת לשולחן בחדר הילדים! אני רואה אותו עדיין כחלל

היה חולף הרף מרגע סגירת הדלת ועד שהיינו מתחילות לספר סיפורים .הסיפור תמיד

שחור אדיר ממדים עם מפת השולחן הנופלת קפלים־קפלים מן הקצוות שבמרחק ,ואת

"קלֶמון ילדתי היקרה ,אמרה גברת ִדילְ ק ",והמשיך בצורת סיפורים פראיים
החל כךְ :

עצמי אני רואה – משוטטת והולכת לי שם ופוגשת את נסה" .האם לחתולים שחורים

על אודות משפחת דילק* והאומנת העלמה ר ֹוזַלְ ּבׇה ,כיצד חפרו מתחת לרצפה וגילו שקי

יש זנבות?" היא שאלה ,ואני אמרתי" :לא ",וכה גאה הייתי משום שהיא שאלה אותי

זהב ,וערכו משתים גדולים ואכלו ביצי עין "עם קצווֹת פריכים לרוב" ,משום שעושרה

שאלה .ואז שבנו ושקענו בשיטוט במרחבי החלל אדיר הממדים .חדר הילדים הלילי

של משפחת דילק בחיים האמיתיים בהשוואה לאמידותנו המתונה הרשים אותנו .הבחנו

היה אף הוא אדיר בממדיו .בחורף הייתי חומקת ונכנסת לשם לפני שעת השינה כדי

בשפע הבגדים החדשים שלבשה גברת דילק ,וכיצד היתה אמי קונה שמלה חדשה רק

להגניב מבט באש .דחוף היה לי עד אימה לראות ולוודא שהאש נחלשת והולכת ,משום

לעיתים רחוקות מאוד.

שהיא הפחידה אותי כאשר הוסיפה ובערה גם אחרי ששכבנו לישון .יראתי מאותה

* שכני המשפחה.

[ מאנגלית :אנה הרמן ]
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מתוך :והכלה סגרה את הדלת

לאות התפשטה בגופו של מתי .כשראשו על ברכיו ,על הסף שבין כמעט שינה לערות ,הגיעו

בלי לקום על רגליו ,עדיין יושב (עכשיו נוטה מעט הצידה) ,הוא הלם בידו על חלקה

לאוזניו קולותיהם של האחרים מהמטבח ומהסלון (הדירה הייתה קטנה בשטחה ובכל זאת

התחתון של הדלת".מרגי!" קרא בקול נמוך ,מביט בפינות הפרוזדור ,במקום המפגש של

נדמה היה כאילו מרחבים שלמים מפרידים בינו לביניהם) ,פעמון הדלת ניגן כמה פעמים

הקירות עם הפאנלים" ,אני לא הולך לנדנד לך יותר ,מרגי ,תביני .אני לא מבין למה את

את נעימתו המטומטמת (הוא חשב) והטלפונים הניידים של כולם צלצלו ,בזה אחר זה

עושה מה שאת עושה ,ועכשיו אני חושב שאני לא הולך להתחשבן אתך על זה .אף פעם.

ופעם אחת גם שניים בעת ובעונה אחת.

באמת אני אומר .עכשיו אני חושב שלא בא לי להתחשבן אתך ולא בגלל שאני מרחם עלייך.

הוא השתומם על הנועם הזה ,על תחושת הערסול והנועם שהיה שרוי בתוכה ,כמו בתוך

תביני .זה לא מרחמים .אני לא יודע אם תצאי או לא תצאי מהחדר הזה ".הוא השתתק רגע,

אמבטיית מים חמימים ,התפלא (חייך לעצמו חיוך דק כשראשו עדיין טמון בברכיו) עד כמה

חכך בדעתו ואז המשיך ואמר" ,אני לא יודע מה את מתכוונת ואם את בכלל יודעת מה את

מתוקה יכולה להיות תחושת העריקה משדה הקרב .והוא ערק ברגע זה ,בגופו ובתודעתו,

מתכוונת לעשות .יש פה בלגן אטומי ,את זה את בטח מבינה .אטומי (השתטח על הרצפה

בקושי מטריח את עצמו להשקיף מרחוק על מה שנטש ,נתון כולו למרחב חדש ואחר

וניסה להציץ מבעד לחרך שבין הדלת לרצפה ,מתפלא על מיעוט האור המגיע משם" .אולי

לגמרי שנפער בתוכו ,לתהיות אחרות .האם הוא אוהב את מרגי? באמת אהב את מרגי?

אילן צדק ובכל זאת חסמה את הדלת עם השולחן טואלט ",הרהר) .אבל עכשיו כל מה

באמת אוהב את מי שהיא ,היא כשלעצמה ,בנפרד ממנו ,למען עצמה ולא למענו? ("מה זה

שאני "...הוא התיישב שוב והשתתק ,מכווץ את עיניו" ,כל מה שאני מבקש ממך זה רק

'באמת' ,מה בכלל 'באמת' ",תהה) .פתאום עלתה בו איזו ידיעה ,כמעט בלתי ניתנת לניסוח

להגיד אם כל זה קרה בגלל שהבנת ,או שאמרת לעצמך ,או משהו ,שאת פשוט לא אוהבת

ולהצדקה ,שמה שעשתה מרגי ,מה שהכריזה ("לא מתחתנת") ,לא נבע מאיזה תהליך של

אותי .זה מה שאני רוצה לדעת ומגיע לי לדעת ,אני חושב ".הוא התרומם ממקומו ,ניער

שיקול דעת ("שיקול דעת ",ביטל) והסקת מסקנות ,אלא כביכול מתוך איזו תמורה ואיזה

את מכנסיו וניגש לשירותים .פתח את ברז המים ,שטף את פניו כמה פעמים ,הביט בפניו

שינוי מוזיקליים ,כניסה מוזיקלית חדשה אל תוכה .הוא זקף את ראשו .צחוקו המתגלגל

הרטובות והכמוסות הנשקפות במראה מעל לכיור ("אין לי שום דעה על הפנים שלי ,שום

של אילן הגיע לאוזניו מהסלון" .מה אמרת ,סבתונה ,מה המילה הזאת שאמרת עכשיו?"

דעה ",חשב) ,בעודו משאיר את כפות ידיו מתחת למי הברז הזורמים.
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מתוך :לדבר לעצמנו

מתוך :גוף ראשון שני

פר ד ה
ֵ
כשמת מישהו ששכבת אתו ,את מתחילה לפקפק בגוף שלו ובשלך .הגוף שנגעת בו מוּסר

היא ישֵ נה ,את יכולה ללכת .אני לא יודעת אם היא ישנה ,היא נשארת ככה לפעמים .לא,

מהיפותיזת הפגישה המחודשת ,נהפך לבלתי ניתן לאימות ,אולי לא התקיים מעולם .גם

לא ,היא ישנה באמת ,את לא רואה שהפה שלה רפוי והוא תמיד מהודק ,אני אומרת לך

הגוף שלך נעשה חומרי פחות .השרירים מתמלאים אדים ,לא יודעים עוד סביב מה הם

שאת יכולה ללכת .תני לי לפחות לתת לה נשיקה .את תעירי אותה ,לא כדאי ,אני אגיד

נכרכים .כשמת מישהו שישנת אתו ,את כבר לא ישנה באותה צורה .הגוף שלך לא מרפה

לה שהיית פה ,היא גם ככה שוכחת את זה מיד .אבל זה לא אותו דבר ,אני מוחה .לא ,זה

במיטה ,הוא פורש זרועות ורגליים כאילו הוא עומד על פי בור ומנסה לא ליפול פנימה.

לא אותו דבר.

הוא מתעקש לקום מוקדם יותר ,לוודא שלפחות הוא עוד נשאר לו .כשמת מישהו ששכבת
אתו ,הלטיפות שליטפת את העור שלו משנות כיוון ,הופכות משחזור של נוכחות לחוויה
שלאחר המוות .במחשבה על העור הזה עכשיו יש גאולה ויש חילול .נקרופיליה בדיעבד.
היופי שהיה אתנו פעם דבק בנו .גם הפחד שלו .הסבל שלו.

כ תב י ד ה
היא לא מסוגלת לחתום את שמה ,לא כי היא לא זוכרת אותו (אני חושבת) ,אלא כי היא כבר
לא מסוגלת לכתוב .בפעם הראשונה שהבחנתי בכך היא החלה לחתום ואחר כך השתהתה,
כמי ששוכח איך ממשיך שיר שהוא למד בעל פה .מאז ניסיתי לגרום לה לחתום פעמים
רבות ,בכל מיני תירוצים ,כדי לראות אם היא מצליחה להיכנס שוב לתנופה כדי לגמור
את השם ,אבל לשווא .נעלם הכתב ,נעלם השם הכתוב ,שהוא ביטוי נוסף של קיום בעולם.
לפעמים ,כשאני עושה סדר בניירות שלי ,אני מוצאת משהו בכתב ידה ,איזו כרטיסייה
ובראשה כותרת ,או פתק שאולי שימש למאמר שכתבנו יחד .אלה הערות שנותרו גם אחרי
ערמה קטנה בתוך מגירה
המטרה שלשמה נכתבו ,אבל קשה לי לזרוק אותן .הן יוצרות ֵ
בשולחן העבודה ,נתחים של כתב יד שאומרים לי שפעם היא היתה.

[ מספרדית :מיכל שליו ]
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כ עיוו ר מגשש
כשרק התחילה לאבד את הזיכרון (אני אומרת את זה לא נכון :אני יכולה רק להגיד כשאני
הבחנתי שהיא מתחילה לאבד אותו) היא התחילה להשתמש הרבה יותר בידיים .היא היתה
מגיעה למקום מוכר ומתחילה לגעת בכל מה שהיה על השולחן ,על המדף ,כמו ילד נגען,
מאלה שלפני שהוא מגיע צריך להכין את הבית ולהחביא חפצים או להניח אותם מחוץ
להישג ידו .היא היתה לוקחת חפץ ליד וחוזרת ומניחה אותו לא בדיוק במקום שבו מצאה
אותו ,אלא מוסט קצת ימינה או שמאלה ,כמי שרוצה לתקן טעות ולמצוא את המיקום
המדויק .כל זאת בדממה ובריכוז עצום .מעולם לא שאלתי אותה למה היא עושה זאת ,אף
על פי שלא פעם ,שוב כמו לילד ,אמרתי ברוגז "בבקשה אל תיגעי בכלום" .היה לי קשה
לקבל את העובדה שהיא התחילה להשתמש ,באופן אינסטינקטיבי ,בזיכרון של הידיים.
כמו גרטה גרבו ב"המלכה כריסטינה" ,היא נזכרה בחפצים לא כדי לאחסן אותם במוחה,
אלא כדי להתמצא בהווה.

[ מספרדית :סוניה ברשילון ]
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יונתן אופק  /דפוסי יחסים 2017 /
הדפס עץ  54X 73 /ס״מ
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מיכאל אורון
משפט פשוט

וְ תַ אֲמִ ינִי א ֹו ל ֹא,
ֲאנִי כּ וֹתֵ ב ּכָעֵ ת לְ אוֹר נֵרוֹת.
ִיתי כּ וֹתֵ ב ּגַם אִ ּ ָתהּ .
אִ ם הָ יְתָ ה לִ י נ ֹוצָה ,הָ י ִ
ל ֹא ּבָרוּר לִ י ל ּ ָָמהִּ ,כי אִ ם סְ תָ ם מִ ְתחַ ּׁ ֵשק
לִראוֹת אֵ ְ
יך הַ ּנֵר זו ֵֹרק אוֹר,
ְ

חש ְך ְּבצוּרוֹת ׁשוֹנוֹת וּמְ ׁ ֻש ּנוֹת.
של ׁ ֶ
וְ י ֹוצֵר ְּכתָ מִ ים ׁ ֶ
ִּדבְ ֵרי הַ ּיוֹם יוֹם ,הַ ּ ֻמ ּנָחִ ים עַ ל ׁ ֻשלְ חָ נִי ,נ ְִראִ ים עַ ִּתיקִ ים ּכָעֵ ת.

שנִים הֵ ם יִהְ יוּ.
א ּולַי ְּבעוֹד ּכ ּ ַָמה ׁ ָ
אַ ְך ּכָעֵ ת ,ל ֹא נ ּ ִֵתן לָהֶ ם אֶ ת הַ ְ ּק ֶר ִדיט הַ זֶּה,
טָרכ ּו לְ הַ ְרוִ יחַ ,
אוֹת ֹו יִצְ ְ
שלּ ֹא י ֹאבְ דוּ.
ש ִּי ְׂש ְרדוּ ,אֵ ּלֶה ׁ ֶ
אֵ ּלֶה ׁ ֶ
וְ י ֵׁש ּגַם ּ ַת ְקלִ יט ּב ֶָרקַ ע,
ש ֲאנִי אוֹהֵ ב.
ּ ַת ְקלִ יט ׁ ֶ
ז ּ ַָמר יְהו ִּדי ,לֵא ֹונ ְַרד ׁ ְשמוֹ.
קוֹל ֹו עִ ם ּבַס וְ נָמו ְּך ְּביוֹתֵ ר,
של צֵל.
יריו עָ לֵינ ּו ַו ֲעלֵיהֶ ם וְ עַ ל חַ ּיִים ְּבאוֹר ֹו ׁ ֶ
וְ ׁ ִש ָ
ּובֵין ּכָל הַ ִּמ ִּלים הַ ְּכתוּבוֹת עַ ל הַ ַּדף,
ָל־כָךְ.
ְ
ש ֲאנִי מִ ְת ּגַעְ ּגֵעַ אֵ ַליִך ּכ ּ
ִיתי ר ֹוצֶה לְ הַ ִ ּגיד ל ְָך הוּא ׁ ֶ
שהֲכִ י הָ י ִ
הַ ָ ּדבָר ׁ ֶ
שנִים
ש ִּמ ּׁשוּם מָ ה ח ֹוזֵר עַ ל עַ צְ מ ֹו ְּכבָר ּכ ּ ַָמה ׁ ָ
זֶה מִ ׁ ְש ּפָט כּ ֹה ּפ ָׁשוּט ׁ ֶ
שהוּא ּפ ָׁשוּט...
שוֹת עִ ּמוֹ ,מֵ ר ֹב ׁ ֶ
ַו ֲאנִי ל ֹא יוֹדֵ עַ מָ ה ַל ֲע ׂ

איריס ברנע  /נוקטורן 2014 /
צילום דיגיטלי
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מירב מסקין סמימי

יהודה לייב ויטלזון

***

לילה בלעדייך

ַּדעְ ִּתי נִטְ ְרפָה הַ ּ ַל ְילָה

ׁ ֵשנָה ְּתלו ׁ ַּשת עַ פְ עַ ּ ַפיִם.

מַ ה ַּדעַ ת יוֹדַ עַ ת ּ ַב ּ ַל ְילָה

ׁ ְשנַת הַ ז ְּאֵ בִ ים הַ זּו ְֹר ִדים סְ בִ יב מִ ּ ָטתֵ נ ּו

ש ֲאנִי ל ֹא
ֶׁ

וְ נִבְ לוֹת הַ ְּכ ָב ִׂשים
ִנ ּגָרוֹת מִ ּׁ ִש ּנֵיהֶ ם.
שאִ ּ ָת ְך,
ׁ ֵשנָה לְ ל ֹא ּגַלְ עִ ין הַ ּנַחַ ת ׁ ֶ
טְ ר ּופַת חֲלוֹמוֹת עֲמוּסֵ י עֲלִ ילוֹת
ֵשר?
ש ּ ָתאִ ִירי ּבָם הַ ּפ ׁ ֶ
וְ אֵ יפ ֹה אַ ְּת ׁ ֶ
לֵיל מִ ׁ ְש ּ ֵתה הַ ּׁ ְשע ֹונִים,
ידי
הַ מְ תַ ְק ְּת ִקים לְ אֵ ִ
עוֹד-ל ֹא-עוֹד-ל ֹא-עוֹד-ל ֹא...
לֵיל מַ ּ ַסע הַ חַ ּיָלִ ים וְ תַ חֲנ ּונֵי ּג ּופָם הַ ּדוֹאֵ ב.
ּוב ֹקֶ ר הֵ יטֵ ב חָ ָרה לִ י,
של י ֹונָה עַ ל הַ ִ ּקיקָ יוֹן.
ּבָקְ ר ֹו ׁ ֶ
חִ ז ְִרי!

[ מתוך :ממיתר החולין ,עמדה ,2017 ,עמ׳ ] 26
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אורית קלופשטוק

שרון עמר

לילות וימים

ללא שם

" ֲאנִי ז ֹוכֵר אוֹתָ ְך ",אָ מַ ר לִ י הַ ּיָם,

שר וְ אָ סוּר
שאִ י אֶ פְ ׁ ָ
ֲאנ ׁ ִָשים אוֹמְ ִרים ׁ ֶ

ְׂשפָתָ יו נִפְ עֲר ּו מוּלִ י,
שהָ יְתָ ה ּבָאָ ה לְ כָאן.
"אַ ְּת הַ ּיַלְ ָ ּדה ׁ ֶ

אֵ לּ ּו ַרק חֲלוֹמוֹת,
וּבְ כָל ז ֹאת ּבֵין הַ ְּת ִריסִ ים הַ ּמ ּוגָפִ ים

ֹשבֶת ּפ ֹה ",וּלְ ׁשוֹנ ֹו סִ ְּמנָה אֶ ת מְ קוֹמִ י.
הָ יִית יו ׁ ֶ
הַ ּיָם ז ֹוכֵר הַ כּ ֹל,

ּבָאִ ים הַ ְּדב ִָרים וּמִ ְתקָ ְרבִ ים,

ירי הַ חוֹל,
אֶ ת אֵ ינְסוֹף ּג ְַר ִ ּג ֵ

ְקרוֹבִ ים לִ הְ יוֹת,

שנִים.
ְּכמ ֹו הָ עו ְֹרבִ ים הוּא מְ זַהֶ ה או ִֹתי אַ ח ֲֵרי ׁ ָ

שפָה מִ ְת ּפ ֹו ֶצצֶת מִ ּג ּופָהּ
הַ ּ ָ ׂ

עֵ ינָיו ׁ ְשח ֹרוֹת ַו ֲאפֵלוֹת הַ ּ ַל ְילָה וְ קֶ צֶף עַ ל ְׂשפָתָ יו.

מִ ִּלים חֲדָ ׁשוֹת נִבְ ָראוֹת

שהִ פְ ִריד ּבֵין מַ יִם לְ בֵין מַ יִם  -הִ פְ סִ יד ּב ְ ַּק ָרב.
זֶה ׁ ֶ

ש ּנוֹחֶ תֶ ת ּ ַב ּי ֵָרחַ
ְּכמ ֹו ּגַחְ לִ ילִ ית ׁ ֶ

יר ּ ָמה.
ֲאנִי ִנ ֶּצבֶת מֶ לַח עֵ ֻ

א ֹו

ְשנוֹת
ְּבעַ פְ עַ ּפֵי עֵ ינַי הַ י ׁ ֵ

"הַ ּ ַל ְילָה ל ֹא ּ ֵתלְ כִ י מִ ּכָאן,

ְּכמ ֹו ֶל ֱאה ֹב ְּבדֶ ֶר ְך אַ חֶ ֶרת,

מָ ה אַ ְּת ר ֹוצָה יַלְ ָ ּדה ְקטַ ּנָה?"

שהַ כּ ֹוכָב הוּא אוֹר
וְ אַ ּ ָתה יוֹדֵ עַ ׁ ֶ

שאָ ז הִ טְ ּבַעְ ִּתי לְ תוֹכוֹ.
ֹשב אֵ לַי אֶ ת ַצע ֲִריֶ ׁ ,
וְ הוּא נו ׁ ֵ

ש ּנ ּ ִָתז מֵ חֲלוֹם,
ְרסִ יס ׁ ֶ

ְּכמ ֹו ּגוּפוֹת הַ ּנִפְ לָטוֹת לַחוֹף ,הוּא מְ ַפלֵּט אֵ לַי

ש ְּכדַ אי לְ הַ פְ לִ יג
ַו ֲאנִי יוֹדַ עַ ת ׁ ֶ
שח ֹר.
ַחש ְך הָ ָרחוֹק הַ ּׁ ָ
ּב ׁ ֶ

שכַחְ ִּתי,
ש ּׁ ָ
ֲשר חָ ׁ ַשבְ ִּתי ׁ ֶ
של צַעַ ר ּונְהִ י יַלְ דוּת ,א ׁ ֶ
ׁ ְשכָבוֹת ׁ ֶ
אַ ְך הוּא ז ֹוכֵר הַ כּ ֹל.
ּכ ַּפוֹת ַרגְ לַי טוֹבְ עוֹת" .אַ ְּת ל ֹא ּ ֵתלְ כִ י מִ ּפ ֹה".
וְ ל ֹא יָכ ֹלְ ִּתי לְ הִ סְ ּ ַת ּכֵל עוֹד ְּבעֵ ינָיו.
ש ִּלי.
ֲשר הָ יָה ׁ ֶ
אָ סַ פְ ִּתי לְ כַף י ִָדי מְ עַ ט מִ זְעָ ר א ׁ ֶ
ּב ַָרחְ ִּתי ִּב ׁ ְשאֵ ִרית כּ ֹחוֹת אֶ ל מִ ּ ָט ִתי.
ֲאנִי כּ וֹתֶ בֶת אֶ ת הַ ּׁ ִשיר הַ זֶּה ְּבמֶ לַח יַלְ דו ִּתי.
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עולא זירעיני  /המלחמה באל־ירמוכ 2019 /
שמן על בד  90X 120 /ס״מ
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מיכל שכנאי יעקבי  /לילה ויום  /מתוך עבודת וידאו 2018 /
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דנה בומץ
***

ּב ּ ַַל ְילָה,
ֲשר הוֹתַ ְר ּ ָת ּבַחֶ דֶ ר הַ הוּא
נ ְָדדָ ה ׁ ְשנ ִָתי ּבֵין מִ ְרוְ חֵ י הַ ִּמ ִּלים א ׁ ֶ
גְרה עָ לֵינוּ.
ֲשר סָ ָ
ִּבכְ מוּסַ ת הַ ז ְּמַ ן א ׁ ֶ
ְּכעִ ּו ֶֶרת ׁשוֹטַ טְ ִּתי ּבֵין הַ חֲדָ ִרים
מְ נ ּ ַָסה לִ ְת ּפ ֹס אֶ ת הַ ּנִיחוֹחַ הַ ַּדק,
ֲשר ז ַָרח ּבֵין קַ ו הָ ע ֶֹרף ל ַּכָתֵ ף.
אֶ ת ּפַס הָ אוֹר א ׁ ֶ
חש ְך,
ִשלְ ח ּו קָ ִדימָ ה אֶ ל הַ ׁ ֶ
יָדַ י נ ׁ ְ
ש ּכ ְָרכ ּו ִּבי אֲחֵ ִרים.
אֶ צְ ְּבעוֹתַ י ּפ ְָרמ ּו קו ֵּרי ּפַחַ ד ׁ ֶ
שו?
הֵ יכָן אַ ּ ָתה עַ כְ ׁ ָ
ֵיתי,
של סְ תָ ו חוֹלְ פִ ים מֵ עַ ל לְ ב ִ
ֲע ָננִים ׁ ֶ
ישה ּו ּב ְָרחוֹב צוֹעֵ ק מִ ּתוֹכ ֹו מִ ִּלים
מִ ׁ ֶ
ּ
סְ לָעִ ים ְ ּגדוֹלִ ים סוֹכְ ִרים אֶ ת קוֹל הַ יָם מִ ּ ֶמ ּנִי.

ורד שחף  /לילה לבן 2012 /
צילום דיגיטלי  50X 70 /ס״מ
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גבי מרשיק  /פרידה 2019 /

גבי מרשיק  /פרידה 2019 /

דיו שחור ומים  25X 17.5 /ס״מ

דיו שחור ומים  35X 25 /ס״מ
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123

רפי וייכרט
עששית

ֲש ׁ ִשית
לִ פְ עָ מִ ים ּ ֵתל־אָ בִ יב הִ יא ְּכמ ֹו ע ׁ ָ
ֹשף ִּבלְ חָ ַייִם ֵ ּדהוֹת
שהַ ּיָם ּבָהּ נו ׁ ֵ
ֶׁ
הָ אוֹרוֹת מְ ַר ְ ּצ ִדים ּבַקּ וֹמוֹת הַ ְ ּגבוֹהוֹת
ישית
וּצְ לָלִ ים מְ דַ ְּו ׁ ִשים ּב ְָרחוֹבוֹת ח ֲִר ׁ ִ
ּוב ּ ַַל ְילָה ַּג ּגוֹת מְ ׁ ַש ּג ְִרים מְ סָ ִרים
אֶ ל מֶ ְרחַ ק כּ ֹוכָבִ ים ִּב ׁ ְשמֵ י הַ ּ ְפלָדָ ה
לִ פְ עָ מִ ים הַ ִ ּק ּיוּם הוּא אַ ְדווֹת ְרעָ דָ ה
ש ְּבתו ְֹך הָ עוֹרוֹת הַ ז ְּמַ ּנִים בּ ֹוע ֲִרים.
ְּכ ׁ ֶ

דורית רינגרט  /מתוך :״אל המגדלור״ :רישומים למרת רמסיי

[ מתוך :רכיבה ,ספרי ִע ּתֹון  ,2019 ,77עמ' ] 13

 / 2015דיו ועפרון על נייר  56X 76 /ס״מ
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רותם רובינזון
כשאתעורר

ש ֲאנִי
שאֶ ְתעו ֵֹרר ַו ֲאג ַּלֶה ׁ ֶ
ְּכ ׁ ֶ
ְּכלוּאָ ה ְּבמִ גְ ַּדל לִ ְּבךָ
ֲשלְ ׁ ֵשל ְׂשעָ ִרי הַ ָּקצָר
ל ֹא א ׁ ַ
מִ ּבַעַ ד לַחַ לּ וֹן
ל ֹא אֶ ְק ּפ ֹץ,
ל ֹא אֶ ְק ָרא לְ בָחוּר זָר עַ ל סוּס
לְ הַ ִ ּציל או ִֹתי.
שאֶ ְתעו ֵֹרר
ְּכ ׁ ֶ
ָ
ש ִּתכְ לָא או ִֹתי
אֶ ְק ָרא אֵ לֶיך ׁ ֶ
ׁשוּב
אֵ ָרדֵ ם מֵ חָ דָ ׁש.

נטלי אילון  /ריאות 2017 /
דיו ושמן קנולה על נייר  25X 35 /ס״מ
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שירה לוין
***

יָכ ֹלְ ְּת לִ הְ יוֹת הַ ְּל ָבנָה ְּבמִ לּ וּאָ הּ
ְּכמ ֹו ּפ ֶֶראַ ּ ,ב ּיַעַ ר ,מַ כְ סִ יפָה ּגוּפִ ים.
שה ,הָ ָרה,
יָכ ֹלְ ְּת לִ הְ יוֹת ּגוּף אִ ּׁ ָ
של ע ֹולָם ,כּ ו ַֹרעַ ת ָללֶדֶ ת.
טַ בּ וּר ֹו ׁ ֶ
ּ
שקֶ ף ְּדיוֹקָ ןְּ ,ב ִדיוּק.
יָכ ֹלְ ְּת לִ הְ יוֹת זֶהוּת ,זֵהָ ה ,לְ ׁ ֶ
וְ הִ ּנֵה אֵ ינ ְֵך .וְ אַ ְּת חָ לָלֲ ,חלַל אֵ ינְסוֹף,
ּ ְפתוּחָ ה אֶ ל הַ ּ ֶמ ְרחָ ב .ח ֹוצָה ע ֹולָמוֹת.
ּכָל הַ ּי ֵׁש ּב ְָךׁ ,שוֹקֵ ק חַ ּיִים ,לְ כ ֻּלָם מָ קוֹם,
וְ אוֹתָ הּ אֵ ינוּת זוֹהֶ ֶרת
ְקצֵה
חֲלוֹם.
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רשי מת משתת פי ם

אבי סבח /

יליד  ,1977מעלות תרשיחא.

בעז נוי /

צייר .נשוי ואב לשניים ,חי ויוצר

דנה בומץ /

בוגרת החוג לגיל הרך

חי ועובד בתל־אביב וממקימי גלריה "ברבור"

בעיר התחתית בחיפה .מלמד רישום ציור

במכללת אורנים .עצמאית בתחומי אמנות,

בירושלים .בעל תואר ראשון באמנות מבצלאל,

והתבוננות במכון לאמנות במכללת אורנים.

סביבה וחינוך ,מקימת יוזמת 'מקומי  -מרחב

אקדמיה לאמנות ועיצוב ,שם הוא מכהן כמרצה

מיוצג על ידי גלריה "רוזנפלד".

ליצירה חברתית' ופעילה בה.

בתואר הראשון והשני .זוכה פרס מוזס לציור,
פרס אמן צעיר ופרס שרת התרבות.

אורית קלופשטוק /

לאמנות במכללת אורנים.
בוגרת החוג

לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר־אילן ,לימודי
טיפול משפחתי ועבודה סוציאלית .פרסמה
סיפורים קצרים בעיתונות המקומית ,שיריה
פורסמו בבמות שונות ובהן ׳המוסך׳ ,׳משיב
הרוח׳ ,׳צריף׳ ,׳כביש אחד׳ ו׳מוטיב׳.

איה מרבך /

גבי מרשיק /

סטודנטית שנה ג' במכון

גיגי רם /

אסיסטנטית בסדנת התחריט ע"ש

אריה רוטמן במכללת אורנים.

גליה דור /

סטודנטית שנה ג' במגמת כתיבה

במכללת מנשר לאמנות .צלמת ובעלת בלוג

 2005הייתה מרצה ללשון במכללה .עוסקת

דורית פלג /

בחינוך לשוני ,מתנדבת בטלוויזיה הקהילתית
(מצלמת ועורכת סרטים דוקומנטריים) ובאתר

היצירה של קרן תל־אביב לספרות ולאמנות.

'דףדף' (פעילויות לטיפוח הקריאה).

עמיתת מושבות האמנים יאדו ומיליי בארצות

אילנה קוטינוב /

ורד שחף /

בוגרת התוכנית להסבת

אקדמאים להוראת האמנות של המכון
בחטיבת כיתות היסוד 'ליאו בק' בחיפה.

חגי רוגני /

מרצה ,חוקר ספרות ומתרגם.

דוקטור לספרות .לימד במכללת אורנים

ראש הממשלה לסופרים עבריים ובמענק

סופרת .זכתה פעמיים בפרס

הברית והמרכז ללימודי עברית ויהדות
סטודנטית שנה ב' בחוג

לאמנות במכללת אורנים.

לאמנות במכללת אורנים .מורה לאמנות

המלצות לתרבות ולנסיעות.
גמלאית מכללת אורנים .עד

הדס גולוב /

סטודנטית שנה ד' במכון

באוניברסיטת אוקספורד .מאז  2003מנחה

ובתיכון ליאו בק .תרגומו לשירי ביל פרידמן
ראה אור בספר דברים אחרונים ואחר כך
(קשב לשירה.)2018 ,

חגית מנדרובסקי /

יהודה לייב ויטלזון /

ספרו ממיתר החולין

(עמדה )2017 ,זכה בפרס שרת התרבות ליצירת
ביכורים .ספרו השני תועפות בראשית ()2019
ראה אור בהוצאת עמדה.

יונתן אופק /

מלמד פיסול במכון לאמנות

במכללת אורנים.

כיאן סביחאת אגבאריה /

תושבת כפר

מועאויה ,סטודנטית שנה ג׳ במכון לאמנות
במכללת אורנים.

לאה בר סלע /

בוגרת המכון לאמנות

במכללת אורנים ,מלמדת ציור במסלול חינוך
ולדורף במכללת אורנים.

ליטל שרוני /

סטודנטית שנה ג׳ במכון

לאמנות במכללת אורנים.
מטפלת בשיטת

אלבאום .בוגרת בית הספר לתסריטאות ע"ש

לילך סנש /

סיימה לימודי תואר שני במסלול

אמן–מורה ( ,)2018התוכנית הרב-תחומית

לספרות ,דרמה ומבע יצירתי ובחוג להיסטוריה

סדנה לכתיבת פרוזה בחוג לספרות ,דרמה

סם שפיגל .מדריכת יצירה לקשישים במרכזי

במכללת אורנים.

ומבע יצירתי במכללת אורנים ,ומלמדת רצף

יום .פרסמה את ספר השירים חמלת אשת

להוראת מדעי הרוח והאמנויות במכללת אורנים.

קורסים בין-תחומיים בתחומי האמנויות בשם

העורב .שיריה נדפסו בכתבי עת שונים ובהם

'הזיקה בין האמנויות' .הפרק מתוך אמנות

ו׳עּתֹון 77׳.
׳הליקון׳ ,׳משיב הרוח׳ ִ

מג'ד מריסאת /

איריס ברנע /

אמנית ,סיימה בהצטיינות את

המסלול אמן-מורה ,התוכנית הרב-תחומית
להוראת מדעי הרוח והאמנויות במכללת

ההכרחי בגיליון זה נדפס באדיבות הסופרת.

אורנים .מרכזת מגמת אמנות וצילום בבית־

דורית פלדמן /

הספר ׳גאון-הירדן דרכא׳.

בוגרת המדרשה לאמנות בבית ברל (.)1979

אמנית מושגית רב-תחומית.

חובב רשלבך /

דוקטור לפילוסופיה,

מעצב ואמן .מחבר הספר מעשה האמנות בין
משמעות להתענגות (רסלינג ;)2011 ,מחבר

חוקרת בעבודותיה את המקום החדש הנוצר

המונוגרפיה סגנון :היבטים הרמנויטיים

בדיאלוג שבין דיסציפלינות מגוונות ,תוך שילוב

וביקורתיים (אוניברסיטת בר-אילן;)2018 ,

במכללת אורנים ( .)2011יוצר ועובד ב'פירמידה'

טקסטים מקוריים בגוף העבודות ,בעקבות שיח

מחבר שותף של הלם הלא-צפוי :שאלות על

( .)2016–2011מציג בתערוכות יחיד וקבוצתיות

יוצרים ובהשראת הדימויים החזותיים.

יצירת אמנות (רסלינג.)2015 ,

איתמר פרנס /

צייר ,בוגר המכון לאמנות

בארץ ,מורה וחונך בבית חינוך ׳משעולים׳.

אמיל ספארקל /

סטודנט שנה ג' במכון

לאמנות במכללת אורנים.
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דורית רינגרט /

אמנית ,מלמדת במכון

טל שמיר /

סטודנטית שנה ב' בחוג

לאמנות במכללת אורנים ובמרכז האקדמי

לספרות ,דרמה ומבע יצירתי ובחוג

ויצו חיפה.

לסוציולוגיה במכללת אורנים.

131

סטודנט שנה ג' במכון

לאמנות במכללת אורנים.

מופיד צידאוי (אבן אל־ח׳טאף) /

סופר

ומשורר ,עורך הירחון ׳אל־אצלאח׳ (׳תיקון׳)
לתרבות ,ספרות ,הכרה ותיקון .מלמד שפה
וספרות ערבית וספרות ילדים במכללת אורנים.

מור גל /

בוגרת המכון לאמנות במכללת

אורנים .אמנית עצמאית ומורה לאמנות בחטיבת
ביניים ׳דרור משלב׳ בצור הדסה .עוסקת בעיקר
בתחריט ובפיסול.

מיטל ריבקין /

סטודנטית שנה ג'

בחוג לספרות ,דרמה ומבע יצירתי ובחוג
להיסטוריה במכללת אורנים .מתנדבת
ב'ארגון שגרירי רוטשילד' הפועל להכשרת
דור של מנהיגים חברתיים.

מיכאל אורון /

לומד בתוכנית להסבת

אקדמאים בחוג לאנגלית במכללת אורנים.

מיכל בלייר /

בוגרת המכון לאמנות

במכללת אורנים ( ,)2014אסיסטנטית בסדנת
התחריט ע"ש אריה רוטמן במכללת אורנים
(.)2018-2015

לאמנות בבית הספר הניסויי 'תפן' ומרצה במכון
לאמנות במכללת אורנים .בעלת תואר B.Des.
מבצלאל ,אקדמיה לאמנות ועיצוב .בעלת תואר
שני במסלול אמן–מורה ,התוכנית הרב-תחומית
להוראת מדעי הרוח והאמנויות במכללת אורנים.

נטי רנצנברג /

בוגרת החוג לחינוך מיוחד

במכללת אורנים ( ,)2005עובדת כמטפלת
באמנות ,מדריכת יוגה ומאיירת.

נטלי אילון /

ילידת  ,1987חיה ועובדת בתל־

אביב .עוסקת בפיסול ,רישום ומיצב .בעלת

מיכל שכנאי יעקבי /

אמנית ,אוצרת

"הגלריה לאמנות ישראלית" במרכז ההנצחה
בקריית טבעון .מלמדת אמנות בתיכון ׳העמק
המערבי׳ ביפעת .בוגרת המכון לאמנות
במכללת אורנים .בעלת תואר שני במסלול
אמן–מורה ,התוכנית הרב-תחומית להוראת
מדעי הרוח והאמנויות במכללת אורנים.

מירב מסקין סמימי /

סטודנטית שנה ב'

במסלול מל״ח ובחוג לספרות ,דרמה ומבע
יצירתי במכללת אורנים.

מירה צדר /

נועה לוין חריף /

אמנית ,משוררת ,מורה

אמנית ואוצרת ,למדה

במדרשה לאמנות בבית ברל.

משה ב .יצחקי /

משורר ,מתרגם ומרצה.

פרופסור לספרות .ממייסדיי קו נטוי ומעורכיו
לאורך השנים .דיקן הפקולטה ללימודים
מתקדמים במכללת אורנים .ספר שיריו
השמיני נַ ַּקר ַה ָּס ֵפק ראה אור בהוצאת אבן
חושן בשנת .2018

תואר ראשון באמנות מבצלאל ,אקדמיה לאמנות
ועיצוב .זוכת פרס אמן צעיר לשנת .2017

סיגל אריה /

יוצרת ,אוצרת וחוקרת בתחום של

מחקר מבוסס יצירה ( .)ABRבעלת תואר B.Sc.
בביוטכנולוגיה ומדעי הסביבה ממכללת תל חי;
סיימה בהצטיינות את המסלול לתזה בתוכנית
הרב-תחומית להוראת מדעי הרוח והאמנויות
במכללת אורנים .מלמדת בתוכנית ללימודי תואר
שני כעוזרת הוראה במסלול הייעודי אמן-מורה.

סילביה מילגיר /

בעלת תואר שני במסלול

אמן–מורה ,התוכנית הרב-תחומית להוראת מדעי
הרוח והאמנויות במכללת אורנים.

עדינה קיי /

אמנית ,עובדת ויוצרת בסטודיו

פרטי .בוגרת אוניברסיטת חיפה באמנות ,יצירה
ופילוסופיה; בוגרת מכללת אורנים בלימודי
הוראת האמנות וחינוך מוזיאלי; בעלת תואר
שני בטיפול בהבעה ויצירה מאוניברסיטת
לסלי; לימודי פסיכותרפיה ממוקדת טראומה
באוניברסיטת תל־אביב ונט"ל .יוצרת בסדנת
ההדפס ע"ש אריה רוטמן במכללת אורנים.

עודד הירש /

אמן ומרצה לאמנות .מ־2017

מכהן כראש המכון לאמנות במכללת אורנים.

עולא זירעיני /

לספרות ,דרמה ומבע יצירתי ובחוג למקרא
במכללת אורנים.

מורה למדעים בבית ספר

יסודי א׳ טורעאן ,סטודנטית שנה א' לתואר שני

רפי וייכרט /

משורר ,מתרגם ועורך.

במסלול אמן–מורה ,התוכנית הרב-תחומית

פרופסור בחוג לספרות עברית והשוואתית

להוראת מדעי הרוח והאמנויות במכללת אורנים.

באוניברסיטת חיפה שם הוא עומד בראש
התוכנית לכתיבה יצירתית .מרצה בחוג

עידן בריר /

מתרגם שירה ופרוזה מערבית

ומפורטוגזית וחוקר המזרח התיכון.

ענבל טימור /

אמנית ,סטודנטית שנה

לספרות ,דרמה ומבע יצירתי במכללת אורנים.

שיר שבת ספיר /

בוגרת מכללת אורנים,

ובעלת תואר שני בתוכנית לניהול וארגון

ב׳ לתואר שני במסלול אמן–מורה בתוכנית

מערכות חינוך ,תעודת הוראה וקורס ניהול בתי

הרב-תחומית להוראת מדעי הרוח והאמנויות

ספר .ספר שיריה תרגילים לחיזוק שרירי הלב

במכללת אורנים.

׳עּתֹון 77׳.
יראה אור בהוצאת ספרי ִ

קארין אלמקייס /

מעצבת גרפית ,סטודנטית

שנה ג' במכון לאמנות במכללת אורנים.

רוני גירון /

שירה לוין /

סטודנטית שנה ב' בלימודי

התואר השני במסלול אמן–מורה ,התוכנית
הרב-תחומית להוראת מדעי הרוח והאמנויות

סטודנטית שנה ג' בתוכנית

'משעולים' ,בחוג לאזרחות ובחוג לחינוך חברתי-
קהילתי במכללת אורנים.

במכללת אורנים.

שלומי ללוש /

צייר ומורה לאמנות .בוגר

המכון לאמנות במכללת אורנים .בעל תואר שני

רוני סומק /

משורר ואמן פלסטי .שיריו

ראו אור בשני מבחרים מקיפים :גן עדן לאורז

במסלול אמן–מורה ,התוכנית הרב-תחומית
להוראת מדעי הרוח והאמנויות במכללת

(זמורה-ביתן ,)1996 ,נקמת הילד המגמגם

אורנים .לימד במכללת אורנים כעוזר הוראה

(זמורה-ביתן .)2017 ,רישומיו הוצגו בתערוכות

בתחום הרישום.

בארץ ובעולם וראו אור בספרים שונים.

רועי דינר /

סטודנט שנה ד' בחוג לספרות,

שרון עמר /

סטודנטית לתואר שני בתוכנית

הרב-תחומית להוראת מדעי הרוח והאמנויות

דרמה ומבע יצירתי ובחוג ללשון עברית במכללת

במכללת אורנים .כותבת תזה בתחום השירה

אורנים .רפלקסולוג מוסמך.

וההגירה .עובדת במכללת אורנים כחונכת

רותי הלביץ כהן /

בתוכנית 'מיכאל'.
אמנית ,מרצה לאמנות

במכון לאמנות ,במסלול ללימודי תואר שני אמן–

תלמה נבו /

למדה ולימדה במכללת אורנים.

מורה בתוכנית הרב-תחומית להוראת מדעי

עובדת סוציאלית ופסיכותרפיסטית .עוסקת

הרוח והאמנויות במכללת אורנים ,ובמדרשה

בכתיבה וביצירה בתחומי אמנות שונים.

לאמנות בבית ברל.
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רותם רובינזון /

סטודנטית שנה ג' בחוג
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משתת פי הש ע ר ׳י ם שותק׳

אמילי דיקינסון ( / )1886-1830

חשובת

משתתפי השער ׳והוא האור׳

מיטסו סוזוקי ( / )2015-1914

משוררת

אנדרס נאומן /

סופר ,משורר ומתרגם יליד

סילביה מולוי /

סופרת ומרצה ילידת

המשוררות האמריקניות במאה התשע-עשרה.

יפנית שחייתה ויצרה בארצות־הברית .מבחר

בואנוס איירס .בעברית ראה אור ספרו לדבר

ארגנטינה .לימדה באוניברסיטאות מובילות

שיריה החדשניים הקדימו את זמנם ופרסומה

משיריה ראה אור בעברית בתרגום איתן

לעצמנו (תשע נשמות.)2017 ,

בארצות־הברית .ספרה גוף ראשון שני ראה אור

העיקרי בא לה שנים לאחר מותה.

בולוקן בספר ליל טל (קשב לשירה.)2014 ,

אנה מרגולין ( / )1952-1887

מן הבולטות

ַמ ְר ָת ה ֶ ּפ ְט ֶר אּו /

בתרגום סוניה ברשילון (תשע נשמות.)2017 ,

וירג'יניה וולף ( / )1941-1882
מן המשוררות החשובות

במשוררות יידיש שחיו בארצות־הברית .ספר

בשירה הרומנית בת-זמננו .אחדים משיריה

מהגדולות והחדשניות בסופרות המאה

רונית מטלון ( / )2017-1959

העשרים .מחלוצות זרם התודעה בספרות.

מסאית ועיתונאית .במשך שנים כיהנה

סופרת,

שיריה היחיד לידער ראה אור בשנת  .1929שיריה

בתרגום משה ב .יצחקי ופאול פרקש כלולים

בין ספריה הנודעים :גברת דאלווי (פורסם

כפרופסור בחוג לספרות עברית והשוואתית

תורגמו לעברית בידי אשר גל ואביבה טל וראו

באנתולוגיה כמו מים שאצורים בכפות הידיים

במקור ב־ ,)1925אל המגדלור (פורסם במקור

באוניברסיטת חיפה וכראש התוכנית לכתיבה

אור בספר מלכת המילים (קשב לשירה.)2018 ,

(קשב לשירה.)2018 ,

ב־ ,)1927אורלנדו (פורסם במקור ב־)1928

יוצרת .בין ספריה הידועים :זה עם הפנים אלינו

וחדר משלך (פורסם במקור ב־ .)1929רבות

(עם עובד ,)1995 ,שרה שרה (עם עובד,)2000 ,
יעה
ארגִ ִ ָ
קול צעדינו (עם עובדַ ,)2008 ,עד ַ ְ

הוגו מוחיקה /

משורר ,הוגה דעות ונזיר.

סלאח פאיק /

משורר עירקי גולה ,חבר

מיצירותיה ראו אור בעברית בשלל תרגומים.

(אפיק – ספרות ישראלית .)2018 ,על הנובלה

מחשובי המשוררים בשפה הספרדית .מתגורר

ב"חבורת ִּכ ְרּכוּכ" ,מהחבורות הספרותיות

בבואנוס איירס .בעברית ראו אור שני מבחרים

הבולטות בשנות השישים של המאה הקודמת.

יהושע קנז

משיריו בתרגום שלמה ֲא ַבּיּו :בדממה דוברת

פרסם יותר מעשרים ספרים .נחשב למחדש

בדורנו .בין ספריו הנודעים :אחרי החגים (עם

הדממה (קשב לשירה )2016 ,וחומר עירום

השירה בפרוזה בשפה הערבית.

עובד ,)1964 ,התגנבות יחידים (עם עובד,

/

מבכירי הסופרים הישראלים

והכלה סגרה את הדלת (כתר )2016 ,הוענק
לה פרס ברנר.

 ,)1986בדרך אל החתולים (עם עובד)1991 ,

תומאס מאן ( / )1955-1875

ומחזיר אהבות קודמות (עם עובד .)1997 ,כן

הסופרים בלשון הגרמנית ובספרות האירופית

ויסלבה שימבורסקה ( / )2012-1923

האמריקנים במחצית השנייה של המאה

הרבה לתרגם מהפרוזה הצרפתית ,בין השאר

המודרנית .זוכה פרס נובל לספרות לשנת .1929

בכירת משוררות פולין במחצית השנייה של

העשרים .סופר ומתרגם פורה .מבחר משיריו

ספרים של סטנדאל ,פלובר ,סארטר ,ז'יד,

בין יצירותיו המונומנטליות הרומנים הנודעים:

המאה העשרים .זוכת פרס נובל לספרות

בתרגום משה דור ראה אור בספר אנשים

מוריאק וסימנון.

בית בודנברוק (פורסם במקור ב־ ,)1901הר

לשנת  .1996מרבית שיריה תורגמו לעברית

כמונו (קשב לשירה.)2008 ,

(קשב לשירה.)2018 ,

רוברט בליי /

מחשובי המשוררים

בידי רפי וייכרט.
מֹול ַ
ְ
וְ ַל אד
דֹוב ן /

תומס טראנסטרומר ( / )2015-1931

הקסמים (פורסם במקור ב־ )1924ויוסף ואחיו

לאה גולדברג ( / )1970-1911

מבכירות

המשוררות העבריות במאה העשרים .סופרת

משורר ,סופר ,מתרגם ופסיכולוג שוודי .זוכה

ומחזאית ,מתרגמת ומסאית ,יוצרת ספרות

משיריו בתרגום משה ב .יצחקי ופאול פרקש

פרס נובל לספרות לשנת  .2011שיריו ראו אור

ילדים ,פרופסור לספרות באוניברסיטה

כלולים באנתולוגיה כמו מים שאצורים בכפות

בעברית בספר כל השירים בתרגומה של גלית

העברית בירושלים .לאחר מותה הוענק לה

הידיים (קשב לשירה.)2018 ,

חזן-רוקם (קשב לשירה.)2013 ,

ב־ 1970פרס ישראל לספרות.

משורר טרנסילבני .אחדים

חנה ארנדט ( / )1975-1906

פובליציסטית

לואי־פרדינן סלין ( / )1961-1894

והוגת דעות יהודייה ילידת גרמניה .התמחתה

מחשובי הסופרים הצרפתים במחצית

בתאוריה פוליטית ובהיסטוריה של הרעיונות.

הראשונה של המאה העשרים .נודע בשל

כל שיריה ראו אור בעברית בספר אני עצמי,

עמדותיו האנטישמיות והגזעניות .החשובה

גם אני רוקדת בתרגום דינה פון שוורצה

ביצירותיו היא הרומן רחב היריעה מסע אל

(קשב לשירה.)2017 ,

קצה הלילה שראה אור בשנת .1932
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(פורסם במקור ב־ .)1933אלה ורבות אחרות ראו
אור בעברית בשלל תרגומים.

מערכת קו נטוי מודה להוצאות עם עובד ,הקיבוץ המאוחד  -ספרית פועלים,
כתר-מודן ,תשע נשמות ,על האישור להשתמש בציטוטים מתוך הספרים הבאים:

לואי־פרדינן סלין ,מסע אל קצה הלילה,

אנדרס נאומן ,לדבר לעצמנו ,תרגמה

תרגמה מצרפתית :אילנה המרמן ,עם עובד/

מספרדית :מיכל שליו ,תשע נשמות,

ספריה לעם ,2006 ,עמ' .29-26

 ,2018עמ' .121

כל הזכויות לציטוט שנלקח מהספר שלעיל

סילביה מולוי ,גוף ראשון שני ,תרגמה

שמורות להוצאת עד עובד.

מספרדית :סוניה ברשילון ,תשע נשמות,

____

עמ'  ,25עמ'  ,42עמ' .44

תומאס מאן ,מוות בוונציה ,תרגמה

כל הזכויות לציטוטים שנלקחו משני

מגרמנית :נילי מירסקי ,הקיבוץ המאוחד/

הספרים שלעיל שמורות להוצאת

ספרי סימן קריאה (הספריה הקטנה),

תשע נשמות.

 ,2005עמ' .99-97

_____

יהושע קנז ,מומנט מוסיקלי ,הקיבוץ

רונית מטלון ,והכלה סגרה את הדלת,

המאוחד/ספרי סימן קריאה (הספריה

כתר ,2016 ,עמ' .57-55

החדשה) ,1995 ,עמ' .11-9
וירג'יניה וולף ,רישום של העבר ,תרגמה
לאה גולדברג ,והוא האור ,הקיבוץ המאוחד-

מאנגלית :אנה הרמן ,מודן,2011 ,

ספרית פועלים ,2006 ,עמ' .182-181

עמ' .41-40

כל הזכויות לציטוטים שנלקחו משלושת

כל הזכויות לציטוטים שנלקחו משני

הספרים שלעיל שמורות להוצאת הקיבוץ

הספרים שלעיל שמורות לכתר-מודן

המאוחד  -ספרית פועלים.

הוצאה לאור בע"מ.

הפרק מתוך אמנות ההכרחי נדפס בגיליון זה באדיבות הסופרת.
כל השירים בשער "ים שותק" ,למעט שירו של סלאח פאיק,
נדפסים באדיבות הוצאת קשב לשירה.
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קו נטוי כתב עת לספרות ולאמנות
המכללה האקדמית לחינוך ,אורנים
דאר טבעון 3600600

