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

יעל גלוברמן

שעם נציגות ונציגים שלה נפגשנו בחודש פברואר בעיר עפולה למפגש
של היכרות ושיח ,וריאיון שקיימנו ִאתם תופס בו מקום נרחב .מדובר

ה ו מ ל ס ַּב צ פ י ר ה

בתנועה חדשה של אמנים צעירים המאמינים באמנות על תחומיה
השונים ככלי מחולל שינוי חברתי־תרבותי .דרך ההגשמה של חבריה היא
באמצעות התיישבות שיתופית ביישובים ובשכונות בפריפריה במטרה

ִּכרֹון
של יֹום ַהז ָּ
ׁ
ירה ֶ
צ ִפ ָ
ש ַמ ַעת ַה ְּ
ׁ
ש ִּנ ְ
ׁ
ְּכ ֶ

להשתלב בהם לטווח ארוך ולחולל בהם תהליכים של הבניית קהילה

יאים
ח ַסר ַה ַּב ִית ֵמ ְרחֹוב ַה ְּנ ִב ִ
ַה ַּק ְּב ָצן ֲ

באמצעות יצירת מוקדי פעילות תרבותית־אמנותית .בריאיון זה אפשר

עֹומד זָקּוף ְּכמֹו ֶצ'לֹו
ָקם וְ ֵ

להתוודע לחזונם הייחודי ,וללמוד על רעיונותיהם ,על רצונם להציג

ָתן לֹו ָּת ִוים:
ישהּו סֹוף סֹוף נ ַ
ׁ
ש ִּמ ֶ
ׁ
ֶ

שאלות חדשות בדבר מקומו ותפקידו של האמן בקהילה ובחברה ,על
מקורות ההשראה שלהם ועל אלה ממפעלותיהם שכבר החלו להתממש

הדֹות
תי ַּדּקֹות ְמ ַה ְד ֲ
ש ֵּ
ׁ
שְך ְ
ׁ
ְל ֶמ ֶ

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

הּוא ֶא ָחד ִמ ֻּכ ָּלם ,יֵׁש לֹו ָמקֹום

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

יֵׁש לֹו ֶח ֶדר ָּב ָא ְב ָדן

האמת  התרגשנו לפגוש את האמנים הצעירים הללו ,הפועלים בתוך

א ִּמי.
ַה ְּל ֻ

מציאות החיים הנאנקת ,הישירה ,כשהם נחושים לעורר מחדש את ערכי
השותפות והאחריות ההדדית ולחולל שינוי תרבותי משמעותי בחברה
בישראל .אנו מקווים שמפגש זה הוא ראשיתו של קשר מתמשך שיש בו
אפשרות לתרומה הדדית ולשיתוף ערכי.
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ורבדיה המגוונים ,ובין צלילים חדשים ורעננים המהדהדים בחברה
הישראלית ומעוררים תקווה לשינוי.

8

9

ד ר ו ר ה ד קל  ,ל י קו י ירח  , 2012 ,תח ר י ט  ,על י ז הב ונ י י ר מש י על נ י י ר 50 X 50 ,

10

ע ו ד ד ב רז ל  ,מ ת ו ך ה ס ד ר ה מ ע בד ת ש י נ ה  , 2014 ,צילום

11

חובב רשלבך

'ס ְגנֹון'
ּבֹוננּות ַמהּות ִ
ְּכ ִה ְת ְ
ּפֹוט ְנ ְציָאל
ֵהן ַאְך ְמ ַעטַ ,ל ֶ

מ מ שות ה אור

ֹלשת ִר ְב ֵעי ַהּיֹוםֵ ,מ ָאז
ׁ
ש ֶ
ׁ
ְ
'ה ָד ָתה׳
ׂג ִתי ַעל ִס ַּבת ַה ֲ
שָ
ַה ָּ

היֹות
ּדּומי ֱ
א ֵפ ַלת ַה ַּל ִילְּ ,ב ִד ְמ ֵ
ֵמ ֲ
רֹוטט
ְל ֵעת ַע ְפ ַעף ֵ
ּומ ְס ַּת ֵּנן
רּוח  ַצר ִ
ַ
ֶּפ ֶרץ
ש ִּתּיֹות יֵׁשּות:
ׁ
ְמ ַח ְל ֵחל ְּב ַת ְ
מּוחׁש
ָ
ַע ָר ֶפל
ְק ִרירּות ו ֲ
עֹולם
ָ
שּנּוי ְּת ִפיסֹות
ׁ
ִ
ַמ ֵהרִ ,מ ְזוָדֹות ְל ַה ְט ָענַת ָה ֶר ֶכב.
לֹוטיְּפ
עֹולם ָּב ֶר ַקע ,וְ ֶס ֵ
ָ
ְּתפּוצֹות

ּתֹוצר
ָ
'עֹוררּות ָּד ִתית'
ְ
רֹואה ְּב ֶפ ֶרץ
ֶ
רּוח.
ש ֶבר ַמ ָּד ִעים וְ ַ
ׁ
של ֶ
ׁ
ֶ
יכֹוטֹומית:
ִ
ו׳ט ַבע׳ ִּד
׳ת ְרּבּות׳ ֶ
יסת ַּ
ׁשֹולל ְּת ִפ ַ
ֵ
מ ְט ֵעית.
ה ָבנַת ִּד ְב ֵרי הֹוגֶה 'יֵׁשּות׳  ֻ
ַּכ ֲ
יס ִטי:
ּמֹוד ְר ִנ ְ
חלֹום ַה ֶ
ש ֶבר ַה ֲ
ׁ
ש ֶּ
ׁ
מֹוסיף ֶ
ִ
שר ַעז
ׁ
ש ַּדּלּותֹו ְּכ ֵפ ֶ
ׁ
ַא ְר ִכיב ִמ ִּלים ָּד ִלילֶ ,
'ה ָעזָה ָל ַד ַעת'
של ֶ
ׁ
ָענָן נָמֹוג ֶ
יט ִליזְם ְמ ַב ֵּדר.
ח ִריתֹו  ָק ִּפ ָ
ַא ֲ

שֹּלא ִנ ָּכר 
ׁ
ֶ

ְמ ָמה ֵמ ָאזָּ ,פחֹות ְּכ ֶר ַבע
יָ

ת ֶרת
מ ְס ֶּ
יקים ֻ
ע ָמ ַסת ִּת ִ
ַה ֲ

י־ת ַא ְטרֹון וְ ֶט ֶקס ִז ָּכרֹון
שת ַא ְמ ִפ ֵּ
ׁ
ֶק ֶ

י־שוְ יֹון ַה ֶּנ ֶפׁש
ׁ
נּועהִ .א ִ
ִּב ְת ָ

ּפֹול ַחת
ַ
ּונ ִגינָה
ירים ְ
ש ִ
ׁ
ִמ ִּליםִ ,

חֹורה.
ימה וְ ָא ָ
ׂחֵ :לְך ָק ִד ָ
ש
ָ

של ֶר ַצח
ׁ
ׂה ֶ
ש
עֶ
ֵכר ַמ ֲ
ְּד ָב ִרים ְלז ֶ

נֹוסף
מֹופע ָ
ָ
שּוּוי
ׁ
וְ ִה ֵּנהִ ,

ש ָלה'...׳
ׁ
ֵמ ִחּסּול ְּג ַדל־ ָי ּה וְ ַעד ְל׳'רֹאׁש ַה ֶּמ ְמ ָ
מ ְק ָלט.
ּוצ ִליל ֻ
ירה ְ
ש ָ
ׁ
ּסּוחיםִ ,
ִנ ִ

רּוח ֶאל ֵמ ֵע ֶבר ַל ִּמ ְת ָחם
מֹוליְך ָה ַ
ִ
ׁם'...
'ש
ָ

"ריק ּכֹל
סֹופק ַמ ָּבטֵ :
ֵ
וְ ֵר ִעי ָא ָסף

ש ֵלוָּ ,ת ִמיר
ׁ
שם ָה ָר ַמ ְט ָּכ״ל ִנ ָּצבָ ,
ׁ
ָ

ָדּוע  ַעד ָע ָפר
א ַמר" ,י ַ
ש ֶּנ ֱ
ׁ
ֶ

יסת
ּוביָדֹו הּוא ְמ ַס ֵּמן ֶאל ּתֹוְך ְּכ ִנ ַ
ְ

אֹומר
ֵ
א ִני
ׁהֲ "...
ש
"א ָבל ַה ַה ְר ָּג ָ
ֲ

ּוב ְק ֵצה ַה ַּמ ְד ֵרגֹות ְל ַמ ָּטהַּ ,ב ַּת ְח ִּתית
ִמ ְק ָלטִ .

ֶכ ָּדה
 וְ ֶר ֶטט קֹול נ ְ

של ֶּב ַצ ְל ֵאל
ׁ
מֹופת ֶ
ֵ
נֹורה 
ְמ ָ

ַה ְּמ ַב ָּכה ֶאת מֹות ָס ָב ּה 

ָפ ַרחֵ ,ס ֶמל
ַּכ ְפּתֹור ו ֶ

ַמ ֶּכה ְּב ֶע ֶצב ִז ָּכרֹון

ענֶהָּ ,גלּום ְּכאֹור.
שם ִנ ְמ ָצא ַה ַּמ ֲ
ׁ
ָ

ַמ ְח ִניק ִּד ְמ ַעת ֻע ְמ ֵקי ָּגרֹון.
מ ְס ָּכם
ּול ִסּיּוםִ ,ה ְמהּום ִצּבּור ֻ
ְ

*
ּמןִ ,מ ּקֹ ֶדם
ֶר ַבע ַמ ְע ַּגל ַה ְז ַ

כֹוח ְמ ַל ֵּכד
 ִה ְמנֹון ְּכ ַ

ְלה
ח ִצי ַה ַּלי ָ
ַּב ֲ

*

צ ַעת ֶמ ְח ָקר ִנ ְב ֶחנֶת ׁשּוב
ַה ָּ

ַחס
צּור ָת ּה  ְּכי ַ
נֹורה ְּב ָ
שר ַה ְּמ ָ
ׁ
ּופ ֶ
ֵ

יהְּ ,כ ֶמ ְר ָּכזֶ ,ה ָע ָרה ַמ ְנ ָחה:
ׁשּול ָ
ְּב ֶ

יה ִל ְנ ִציגּות ַה ְּכ ָלל:
ֵּבין ְּפ ָר ֵטי ְּפ ָר ֶט ָ

רֹותיָך
ש ָע ֶ
ׁ
תי ַה ְ
ש ֵּ
שְּׁ
ׁ
ּדֹומה ֶ
ֶ
ָּכאן

יה
א ַג ֶּפ ָ
ֹאש ּה ַל ֲ
ׁ
ֵּבין ר ָ
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יה
זּורֹות ָ
ֶ
ֵּבין ִל ָּב ּה ִל ְפ
ש ָלם ִל ְנ ִציגֹו ִמ ַּמ ַעל
ׁ
מ ְ
ֵּבין ֶח ְציֹון ֻ
מּוחׁש ְל ִת ְקוָתֹו ַה ְּמ ֵל ָאה
ָ
ש ֵּבר
ׁ
ֵּבין ַמ ְ
שת
ׁ
רֹוח ֶ
ֶ
ה ָויָה
ֵּבין ָע ָבר ָּתפּוס ַל ֲ
רֹוט ֶטת
מ ְס ָּכם ְל ַה ְס ָמנָה ֶ
ֵּבין ִסּמּול ֻ
חֹול ֶמת
ֶ
יעה
ּגֹורף ִל ְר ִג ָ
ֵּבין ִאּיּום ֵ
ח ָל ָקיו
חלֹום ְל ֵפרּוקֹו ַל ֲ
שּקּום ֲ
ׁ
ֵּבין ִ
ש ָּמׁש
ׁ
ּומ ָּמׁש ֶא ָחד  ַ
רּוח ַ
ׁה ִק ִּנים ָל ַ
ׁש
ִש ָּ
ׂא ֵמ ָעל
ש
עֹומד ִנ ָּ
ֵ
ש ַרת ַה ְּכ ָלל,
ׁ
צב ַּב ֵּלבָ ,
ִנ ָּ
ש ָלם
ׁ
מ ְ
של ֵס ֶמל ְּב ֶח ְציֹון ֻ
ׁ
ש ִּתּיּותֹו ֶ
ׁ
ַק ְ
ש ֵלמּותֹו
ׁ
ש ֶּפ ֶלא ְ
ׁ
ֶ
יב ָריו
ּגֹובר ַעל ַסְך ָּכל ֵא ָ
ְּב ֶט ֶרם אֹורֵ ,
ח ִצי ִעּגּול וְ אֹור
נֹורה  ָּב ַמת ֲ
ְמ ָ
ֶקט׳:
׳אֹובי ְ
ְּ
ש ֵלמּות
ׁ
יה ִהיא ְ
ּגֹור ֶמ ָ
יֹותר ִמ ָּכל ְ
ֵ
א־הֹולְך
ֵ
רּוח ָּב
ֶפש׳ ְּכ ַ
של 'ּגּוף׳ וְ 'נ ֶ
ׁ
ה ָבנָה ֶ
ַּב ֲ
ׂא
נֹוש
ּתֹוד ַעת ֵ
ַ
ׂפת
שֶ
ֶח ֶ
נְ
'ע ְצ ִמי'
מּודעּות ַ
ָ
ׂפת
שֶ
ֶח ֶ
נְ
נֹושי,
ׁ
א ִ
ֹשר ֱ
ׁ
'על־אֹודֹות׳ְּ ,ככ ֶ
ש ֶבת ַ
ׁ
ַמ ְח ֶ
ידה ִנ ְכ ֶס ֶפת
יח ָ
 ְּב ִסיס ַה ִּז ָּכרֹון ִּכ ִ
א ֻל ַּמת ָע ִתיד
 יְסֹוד ִסּפּור ַּכ ֲ
נֹורה — ְּכמֹו ִס ְגנֹון ִהיא:
ַה ְּמ ָ
ֹמר
ְמן וְ ח ֶ
ׂא ֵמ ַעל ִלז ַ
 אֹות ִנ ָּש
ש ָּכל ֵעדּות ָל ּה ִהיא ִּדּבּור
ׁ
 ַמ ָּמׁשּות ֶ
ש ְּמקֹורֹו ָחבּוי ָל ַעד
ׁ
 ְמ ַס ֵּמן ֶ
מֹופ ָעיו
ֶח ָלםַ ,מ ָּמׁש ָרׁשּום ְּב ָ
 ֶה ְב ֵל ַח נ ֱ
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ׁמׁש,
שֶ
ְּכ ִד ְמעֹות ַה ֶּ
ש ָּפה
ׁ
ּר ַחַ ,א ְ
ֶרע ַה ָי ֵ
ְּכז ַ

את ה צ ד ה זה ש ל ה א מת

עֹופ ֶפת
יצה ַה ְּמ ֶ
וְ ֵאׁשַ ,ה ְּמ ִל ָ
ׁנֹותיָך.
ׁׁש ְש ֶ
ש
ׁמ ִיםֶ ,מ ֶלְך ֵ
שַ
של ַה ָּ
ׁ
ֶ

א לין
ללּו ַ

ּדֹונית,
ש ָא ָלה ַה ְז ִ
ׁ
וְ ַה ִּמ ְ
של ְצ ָמ ִחים
ׁ
יתם ֶ
אש ָ
ׁ
ֶּד ֶרְך ֵר ִ
ּפֹורים,
וְ ַחּיֹות וְ ִצ ִ

א ֶמת,
של ָה ֱ
ׁ
ֶאת ַה ַּצד ַה ֶּזה ֶ

ש ַמ ִים,
ׁ
ַמ ִים וְ אֹורֶ ,א ֶרץ וְ ָ

ּתּוכל ִל ְראֹותְּ ,ב ִני,
ַ
ֹלא

נּוע,
ש ֶל ֶכת ְּב ֶט ֶרם ָּת ַ
ׁ
מ ְ
ֻ

חּלֹות
ֶמ ֶלְך ֵעינֶיָך ַה ְּכ ֻ

ּומ ֶּליָך,
ׂיָך ִ
ש
עֶ
וְ ָכל ַמ ֲ

עּורים ַה ְּמ ַס ֵּמאת,
ְּב ֶא ֶרץ ַה ְּנ ִ

ש ֶקר,
ׁ
א ֶמתַּ ,גם ֶ
ַּגם ֱ

ּפֹורר,
ש ַה ּכֹל ִמ ְת ֵ
ׁ
ֶ

ׁשֹופ ֶטת.
ֶ
ה ָבה ֹלא
ֵמ ִתים ְּב ַא ֲ

ישים
ׁ
א ִד ִ
ש ַמ ִים ָה ֲ
ׁ
ַּת ַחת ַה ָּ
ש ָמה
ׁ
ּול ַא ְ
ְל ַחּפּות ְ
עׂשֹות
ְּב ֶט ֶרם ָּת ֵחל ַל ֲ

מאנ ג ל י ת  :ח ג י ר ו גנ י

של ָהרֹאׁש,
ׁ
של ַה ֵּלב אֹו ֶ
ׁ
חוָה ַא ַחת ֶ
ֶמ ֱ
ִמ ְת ַּכ ֵוּץ וְ ִנ ָּתז
ת ֶלת
א ֵפ ָלה ַה ִּנ ְפ ֶּ
ֶאל ּתֹוְך ָה ֲ
א ַבק ַה ֵּמ ִתים.
ַּכ ֲ

תי ְּד ָר ִכים
ש ֵּ
ׁ
טֹוב וְ ַרעְ ,
מֹותָך
ְ
ָלחּוג ְס ִביב
ַעל ַסף ַה ָיּם ַה ְּמ ַר ֵּסק,
ּמים ָה ִע ְו ִּרים,
ֶמ ֶלְך ִל ְּבָך ַּב ָי ִ
יפה,
ש ָ
ׁ
ּפֹור ִחים ִּכ ְנ ִ
ְ
יב ָבה ַּד ְר ְּכָך וְ ַד ְר ִּכי
חֹול ִפים ִּב ָ
ְ
שמֹות ָּכל ְּבנֵי ָה ָא ָדם
ׁ
וְ ֶד ֶרְך ִנ ְ
א ֵפ ָלה
א ֵפ ָלה ַה ַח ָּפה וְ ָה ֲ
ֶאל ּתֹוְך ָה ֲ
ש ָמה ,וְ ֶאל ּתֹוְך
ׁ
אֵ
ָה ֲ
ַה ָּמוֶת ַהּטֹוב ,וְ ַה ָּמוֶת ָה ַרע ,וְ ָאז
חרֹון
ַּב ְיּסֹוד ָה ַא ֲ

ל וא ל י ן  ,בנ ם ה ב כ ו ר ש ל ד י ל ן

ּכֹוכ ִבים,
ָט ִסים ְּכ ַדם ַה ָ

וק י י ט ל י ן ת ו מ ס  ,נ ו ל ד ב .1 9 3 9 -
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אורון יהלום

ה י ש לו מר א ל י ם חובט י ם בעננ י ם

וא ל ז וע ם בכ ל י ו ם

ָנים
ענ ִ
חֹוב ִטים ָּב ֲ
ְ
לֹומר  ֵא ִלים
ַ
היֵׁש
ֲ

שת
ׁ
ש ִּנ ְק ָרא ְל ֵס ֶדר ֵה ִטיל ַה ְג ָּדרֹות ָּב ֶר ֶ
ׁ
ִמּׁשּום ֶ

ש ַר ַעם ִק ְּל ָלם,
ׁ
ָנים ֶ
ענ ִ
ְּבעֹוד ָה ֲ

ה ֵרי ּבֹ ֶקר ָח ָדׁש
חֹולל ָצ ֳ
ְלה ִה ְת ֵ
ַהּיֹום ִה ְפ ִסיק ַה ַּלי ָ

א ִויר?
ַפ ִחים ִּב ְנהֹם ֶמזֶג ָה ֲ
ִמ ְתי ְּ

ְּב ִלי ִז ְקנָה ְּב ִלי ֶח ֶבל ַטּבּור

שתֹות ִי ְהיּו ַּפ ִּסים ַעל ֻּכ ָּת ְנ ָּתם?
ׁ
ַה ִאם ְק ָ

ח ִמים
ְלֹלא ֶח ֶסדְ ,לֹלא ַר ֲ
יבם
ּומ ְח ִר ָ
עֹולמֹות ַ
ָ
ּבֹורא
ָל ֵכן ָהיָה ֵ

יכן ֵהם ָה ֵא ִלים?
תְך ָמ ָטר ֵה ָ
ְּב ִה ָּנ ֵ

חנֵי ֶה ֶרס
ׁקּוף ְּב ִמ ְב ֲ
ַּב ֶח ֶדר ַה ָּש

ְל ֵפי ִּגּנֹות
ש ֵהם ִמ ַּמז ְ
ׁ
לֹומר ֶ
ַ
היֵׁש
ֲ

א ָר ַרט
ּומ ְת ִחיל ֵמ ָח ָדׁש ְּב ָה ֵרי ָה ֲ
ׁשֹוטף ַ
ֵ

ש ְטפֹונֹות?
ׁ
ַפ ִריחּו ִ
ַתיזּו ַמ ִים ,אֹו י ְ
י ִּ
ְקק ְל ִס ְט ָרא ַא ְח ָראְ ,ל ָכאֹוסַ ,ל ָּנ ָחׁש
ָל ֵכן ִנז ַ
שַ ,א ַּגב וֶנּוס,
ׁ
לֹומר ֶ
ַ
היֵׁש
ֲ

ׁחׁש
שָ
שתְ ,ל ָכל ַמה ֶּ
ׁ
יקה ִע ֶּק ֶ
מּוז ָ
רּודהְ ,ל ִ
יקה ְצ ָ
לֹוג ָ
ְל ִ

קּובים,
ּונ ִ
מּוקים ְ
ישה ְצ ִ
ׁ
ש ָ
ׁ
ַּד ֵּדי ֵא ָלה ְק ִ

ּסּוח ֵמ ָח ָדׁש
תר ִנ ַ
שנָה ִנ ָּסה עֹונָה ְּב ֵס ֶ
ׁ
ָשב ָ
ׁ
יַ

אֹומנֶת?
ּגֹוער ִּבי ְּכ ֶ
ְלה ָה ָרטֹב ֵ
ַה ַּלי ָ

ה ַר ִים
ַהֹלְךֶ ,ק ֶטב יָׁשּוד ָצ ֳ
ֶּד ֶבר ָּבא ֶֹפל י ֲ

ש ָה ֵא ִלים ֵהם ֶא ֶבן.
ׁ
לֹומר ֶ
ַ
יֵׁש

זֹועם ְּב ָכל יֹום?
ֶאל ִמי ַא ָּתה ֵ

עמֹון?
נֹופל ַמ ֶּכה ְּבתֹףָ ,ח ָצץ  ְּב ַפ ֲ
ַה ִאם ֶס ַלע ֵ

חֹותְך ִּב ְכנַף ַה ְּמ ִעיל
ֵ

ּד ְּברּו
ש ְי ַ
ׁ
א ָב ִנים ֶ
ָה ִניחּו ָל ֲ

שנָה
ׁ
עֹורק ַה ֵּ
אר ָמהְ ,ל ֵ
עזֹב ֶאת ַה ָּד ָבר ְל ַק ְ
ֲ

ּדֹוברֹות ָּכל ָלׁשֹון.
ִּב ְלׁשֹונֹות ַה ְ

זֹועם ְּב ָכל יֹום
וְ ֵאל ֵ

מאנגל י ת :חג י ר וגנ י
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ב לֹוג
נמרוד ָ ּ

מוגדר ,נגיד לצפות בסרט .אני מדבר על השעות האחרות .על איזה זמן ניטרלי
כזה שאין משימה ממש חשובה לבצע .זה יכול לקרות גם בדירה שלי או בחוץ

רע מ י ם תת־קרקע י י ם

בטבע או בין אנשים .וזה מפחיד כי פתאום נופלת אצלי הבנה (אולי שגויה)
שממש ברגע הלא חשוב הזה ,מסתתרות כל המשמעויות הנידחות של החיים
שלי .שאם אלך שמאלה אפגוש מכר קרוב שיספר לי על איזו עבודה שבדיוק

אני נמצא באיזשהו מקום .באיזשהו צומת .זה קצת מלחיץ לעמוד בצומת.

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

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

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

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

לדירה שלי לראות עוד איזה פרק בסדרה שאני בדיוק רואה.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

נוצרת הזדהות.

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

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

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

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

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

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

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

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

שאמשיך לנסוע ,שאמשיך במירוץ .שאעזוב את הסקרנות הטיפשית שלי

הכול אני עדיין עומד בצומת.

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

יש משהו שמעלה חרדה כשעומדים תקועים .זה כמו אחד ממשחקי

ולא לאנשים מיושבים מעיירות מכובדות .אפילו הזוג הזה שעובר לידי

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

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

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

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

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

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

לשמור את המשחק ואז לשחק בכל אחת מהאפשרויות ולראות מה הכי

מצדדי ומלפנַי
ַ
הרעם המרוחק ,קול הנפץ המתגלגל ממרחקים ואני מביט

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

מערכות הביוב יוצרות את ההד הזה! לא יודע למה דווקא בנקודה הזאת,
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לא יודע אם זאת תקלה או שהכול תקין שם למטה .אבל משהו באקוסטיקה

אנה בלנדיאנה

של תעלות הביוב ,המעברים השקטים והלחים של העולם של למטה ,יצרו
הד שכזה שמשך את אוז ַני והפנה את הקשב שלי אליהם .ואז אני מבין שאל

ב מ יד ה ש ו ו ה

עולם המעמקים אני נמשך .אל מסתרי התת־מודע של העולם שלנו אני רוצה
להגיע .אל מתחת לפני השטח .מתחת לבטון ולאספלט .מתחת לרגליהם
של בני האדם ,מתחת לעצים ולמכוניות .שם מחביאים אנו את יצרינו,

יֹותר
מ ְכ ָרח ִל ְדחֹף ָרחֹוק ֵ
ַא ָּתה ֻ

את מה שאנו דוחקים ומוציאים מאתנו בכאב ובזיעה וברעד ובתשוקה.

ש ָכה
ׁ
חֵ
ֶאת ְּגבּולֹות ַה ֲ

את הפרשותינו שאנו מעלימים בכיור ובאסלות לבנות ומצוחצחות .אל

ימ ֶטר
יל ֶ
ְל ַה ְר ִחיב וְ לּו ְּב ִמ ִ

תוך המבוך החשוך והמפותל של קרבנו .בית כלא לעכברושים ולתיקנים

ּזֹוהר
ֶאת ָה ִריק ַה ֵ

שמחושיהם נעים בחשיכה וברקב .נהרות כבירים של שמפו הנמהל בשמן

אֹותָך,
ְ
ש ְּמ ַס ְנוֵרַ ,מ ְמ ִעיד
ׁ
ֶ

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

ש ִּת ְר ֶאה.
ׁ
א ֵפ ָלהְּ ,כ ֵדי ֶ
ְּכמֹו ָּב ֲ

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

שה
ׁ
עֶ
ְל ַמ ֲ

אשר שטים להם בזרם ,הולכים ומתרחקים...

שוָה
ׁ
אֹותָך ְּב ִמ ָּדה ָ
ְ
ַמ ְב ִהיל
ׁא ָּתה ֵמ ִבין
שַ
ַמה ֶּ
ינָך ֵמ ִבין,
ׁא ְ
שֵ
ּומה ֶּ
ַ
רֹואה
ֶ
ׁא ָּתה
שַ
ַמה ֶּ
ינָך יָכֹול ַל ְח ּדֹר:
ׁא ְ
שֵ
ּומה ֶּ
ַ
ש ִנ ָיּה,
ׁ
שוָה ְּב ָכל ְ
ׁ
מּובס ְּב ִמ ָּדה ָ
ָ
ה ֵרי ַהּיֹום.
ְּכ ִע ָוּרֹון ְּב ָצ ֳ

מ ר ו מנ י ת  :מש ה ב .י צ חק י
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הדר סייפן

*
א ָמץ
ַּת ַחת ֻּג ְמ ָחה ַּב ַּמ ֲ
 ֹלא ְל ִה ְת ַע ֵּטׁש 
הּויים
טֹונים ְּד ִ
ִ
מֹו ֶזגֶת
ׁשּועים)
ע ִ
שֲ
ׁ
(של ַּג ֵּני ַ
ׁ
ֶ
יחה
ְלתֹוְך ִּד ְסקֹות ְס ִפ ָ

*
מּופ ֶקת
ֶ
רּותי
ׁח ִ
שֵ
ׁעה ֶ
שָ
ְּב ָ
יריקֹות)
(ֹלא ִמ ִ
לּוקי
ח ֵ
יקת ֲ
ׁח ַ
ַרק ִמ ְּש ִ

*

יצה
ֻס ָּכ ִרּיֹות ְמ ִצ ָ

ׁנ ָיּה
ְּב ִמ ְל ֶח ֶמת ְל ָבנֹון ַה ְּש ִ

ש ְּכ ָבר ָט ַע ְמ ִּתי
ׁ
א ִני ְמ ִבינָה ֶ
ֲ

ׁא.
ש
ׁי ַה ֶּד ֶ
ש
ׁר ֵ
שְ
של ָ
ׁ
יבי ֶ
ש ְב ִּתי ְל ִאּמּון ָמ ִס ִ
ׁ
ַ

ָאחּו ַעל ָלׁשֹון.

ְתה:
ׁהי ָ
שָ
א ָרה ְּכ ֶ
שֲ
ׁ
הֹור ָא ִתי ִנ ְ
ָ
"יֵׁש ַל ְח ּדֹר ֶאת ָּכל ַה ֶּד ֶרְך ְּב ִת ְק ַרת ַה ֶּבטֹון"

*

ּבֹוא ֶכםָ ,מעֹז ִמ ָּט ִתי.
ֲ

ְּב ַא ַחת

ירה ְר ֻט ִּבים
ח ִד ָ
ּגּולי ֲ
ינ ְספֹור ִּת ְר ֵ
יתי ַעל ֵא ְ
הֹור ִ
ֵ

ח ָתה
ִנ ְמ ֲ

ׁא ְצ ָּב ִעי ְמ ַד ְג ֶּדגֶת ֶאת ִּת ְק ַרת ַה ִּמ ְק ָלט.
שֶ
ׁעה ֶ
שָ
ְּב ָ

ַּתּושה
ׁ
י ָ
ְתה
ש ָהי ָ
ׁ
ֶ
ֹחב
ֹמק וְ ג ַֹב ּה וְ ר ַ
עֶ
שו
ׁ
וְ ַע ְכ ָ
ּדּו-מ ַמד ְּכ ַת ְצלּום
ֵ
ּוב ֶע ֶצם
ְ
ָּד ִמי
עֹורי
ִ
ַעל

*
שרּות ְל ַמ ֵיּן
ׁ
ֵאין ָּכל ֶא ְפ ָ
רֹוסה
ָ
ַרץ ִמ ֶּט ָרה
ְקו ְ
של ָמטֹוס
ׁ
יר ִים ִק ְד ִמ ִיּים ֶ
ִּב ְנ ִח ַ
שֹּלא
ׁ
ּוב ַטח ֶ
ֶ
ח ֵרי
ִל ְפנֵי וְ ַא ֲ
ׁמר
ש ָּ
ׁי ֻ
ש
ׁר ֵ
שְ
עּודת ָ
ְס ַ
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מירה טנצר

אפרופו מ ל ח מות

ּפֹועם
ֵ
שעֹון ַה ָיּם ַה ִּתיכֹון
ׁ
ְ
ּׁלֹו :אֹור ָחרּוְך
ש
ְּב ֶק ֶצף ִמ ֶּ
ָתּיֹות;
ּומ ְל ָחמֹות עֹונ ִ
ִ
נֹופף
ֶּדגֶל ָל ָבן ִמ ְת ֵ
ְל ִע ִּתים ְנ ִדירֹות.
זֶה ַרק ִנ ְד ֶמה
ּמים אֹותֹו ָּד ָבר.
ש ָּכל ַה ָי ִ
ׁ
ֶ

ַא ְּפרֹוּפֹו ִמ ְל ָחמֹות,
לֹומר ָּד ָבר ֶא ָחד ִּב ְל ַבד
ַ
ִא ָּמהֹות ְצ ִריכֹות
ּיֹוצא ַל ִּמ ְל ָח ָמה.
ַל ֵּבן ַה ֵ
ת ֵלְך.
ַאל ֵּ
אתי ֶאת זֶה ְּב ֵאיזֶה ֵס ֶפר.
ָק ָר ִ
יק ִאי וְ ַה ִּמ ְל ָח ָמה ִהיא
ּלד ָא ֶמ ִר ָ
יריַ ,ה ֶי ֶ
ּסֹופר ִא ִ
ֵה ֵ
ֶטנָאם.
ִמ ְל ֶח ֶמת וְ י ְ
ׁאר
א ָבל ָּכל ַה ְּש ָ
ֲ
אֹותֹו ָּד ָבר.

ג ל ע ד א ו פ י ר  ,א ו ב י י ק ט  ,1 0 3 X 7 8 ,2 0 1 1 ,צ י לום

28

29

עפרי שהם

הדס שדה

צ יפור י ה א ש

כמו צל עובר

יהן
נֹוצֹות ֶ
ֵ
ּפֹורׂשֹות ֶאת
ְ
ּפֹורי ָה ֵאׁש
ִצ ֵ

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

יע ַה ִּנ ְס ָּתר
ּומ ִּגיעֹות ֵא ַלי ִמ ֵּקן ָה ָר ִק ַ
ַ

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

חֹורי ָה ָהר.
א ֵ
ֵמ ֲ

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

ש ִּמ ֶּמּנּו ָּבאּו
ׁ
ֵהן ְמ ַס ְּפרֹות ִלי ַעל ַה ָיּם ֶ

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

שֹוקק וְ ָרחֹוק.
ָּכחֹל וְ ֵ

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

בֹוהים ָה ֵא ֶּלה.
ׁמ ִים ַה ְּג ִ
ערּו ָּכל ַה ָּש ַ
ִנ ְד ֶמה וְ עֹוד ְמ ַעט ִי ְב ֲ

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

ֹר־סגֹל
שח ָ
ׁ
הֹופְך ָ
ֵ
יהם ָה ָהר
ת ֶ
ִמ ַּת ְח ֵּ

עם בוא הערב ,נעלם.

ילים ְל ָה ִאיר ְלא ֶֹרְך ַה ְּכ ִביׁש.
ָסים ַמ ְת ִח ִ
ּופנ ִ
ָ

כאילו לא היה קיים.

יתנָה,
יצתֹו ָה ֵא ָ
ֵעינַי ַמ ִּביטֹות ַעל ָה ָהר ִּב ְר ִב ָ
ש ָיּזּוז
ׁ
ְמ ַב ְּקׁשֹות ִמ ֶּמּנּו ֶ
ַרק ְק ָצת.
ּדּומםֹ ,לא זָז.
ָ
עֹומד
ֵ
א ָבל הּוא
ֲ
שת.
ׁ
יקה ִע ֶּק ֶ
ש ִת ָ
ׁ
ֹלע ֶאת ַה ָיּם ִּב ְ
שיְך ִל ְב ַ
ׁ
ַמ ְמ ִ
ָּכְך —
שּלֹו
ׁ
ָה ָהר ְּב ֶ
ש ִּלי.
ׁ
ַא ִני ְּב ֶ
וֲ
אפֹרֹות.
י־א ֶפר ֲ
ׁמ ִים ָעפֹות ַּכ ְנ ֵפ ֵ
שַ
ַּב ָּ
ַּגם ַהּיֹום ֹלא ֶא ְר ֶאה ֶאת ַה ָיּם.
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הדס שדה

שירי מנשה

ה ארג ז

ע ל ב ו נ ה ה ב ז ו י ש ל ת מצ י ת הרו ע המ זו ק קת

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

ֻק ֶקת ָר ְד ָתה ִּבי ֶאת ֶע ְלּבֹו ָנ ּה ְל ֵעת ֶע ֶרב
ַּת ְמ ִצית ר ַֹע ְמז ֶּ

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

שים
ׁ
ע ֵרמֹות ְק ָר ִ
שים ַּת ַחת ֲ
ׁ
ח ָד ִ
ּבֹוני ָק ַב ְר ִּתי ֳ
ַא ִני ֶאת ֶע ְל ִ
וֲ

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

ּומ ְת ַע ְר ֶּב ֶלת ְּב ַע ְצ ָמ ּה
שי ַה ֶּנ ְח ֶּב ֶטת ִ
ׁ
ַפ ִ
ע ָג ִנים ְלנ ְ
ַק ִּתי ָּב ֶהם ָּכ ֳ
ֶה ְחז ְ

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

יה ִל ְפרֹׂש
ָפ ָ
שה ֶאת ְּכנ ֶ
ׁ
ֻק ֶקת ַהּזֹו וְ ָד ְר ָ
וְ ִה ֵּנה ָּב ָאה ַּת ְמ ִצית ָהר ַֹע ַה ְּמז ֶּ

הקופסה לארגז ,והיא נאלצה להיאזק אליו .הארגז ,בשונה מן הקופסה ,כבר
היה כבד מנשוא .השלשלת שהייתה מחוברת אליו כיווצה את רגלה ,היפכה

ָק ְפ ְּת ֶא ְצ ַּבע ְל ֶע ְב ִרי,
אֹומ ֶרת" ,וְ ֹלא נ ַ
ֶ
ָת ִּתיִ ",היא
"את ָּכל ֻּכ ִּלי נ ַ
ֶ

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

ע ִפיפֹונָם
אסּו ַּב ֲ
ש ָּמ ֲ
ׁ
חּוטים ֶ
ִ
ׁרים ֵמ ָע ַלי ְּכמֹו
נֹוש ִ
ְ
ח ֵב ַרי
ֲ

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

אֹומ ֶרת
ֶ
הּוב ִתי ָה ַא ֶח ֶרתִ ",היא
א ָ
ש ְּת ַק ֵּבל ֶאת ֲ
ׁ
יש ִהי ֶ
ׁ
ֵא ֵלְך ִלי ִל ְמצֹא ִמ ֶ

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

ׁק ָר ִנית ִמ ִּג ְב ַעת ַרם"
שְ
א ִני ַה ַּ
ה ֵרי ֲ
ׁשּובה ִליֲ ,
ח ָ
"א ֵלְך ִלי ִּכי ַא ְּת ֹלא ֲ
ֵ

של הארגז משך אותה לתהומות .כן ,היא הייתה שמחה להיפטר ממנו.
היא אפילו שקלה לשלח אותו למעמקי הים ,אך ידעה שאם תנסה להטילו

ּתּורי
שת ְל ָכל ִו ַ
ׁ
ּומ ְת ַּכ ֶח ֶ
טֹוב ָע ִני ִ
ְ
ְתה ְלבֹץ
ש ִּט ַּפ ְח ִּתי ִנ ְהי ָ
ׁ
ַא ְד ָמ ִתי ֶ

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

רֹוני ְל ָכְך ִנ ְהיָה ִעוְ רֹון ַה ּכֹל
א ִני ,וְ ִעוְ ִ
יֹותי ַע ְצ ִמיֲ ,
ה ִ
ה ֵרי ִו ַּת ְר ִּתי ַעל ֱ
ֲ

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

ש ַל ְכ ִּתי ַל ַּפח
ׁ
ש ִה ְ
ׁ
ה ָב ִלים ְמ ֻק ָּמ ִטים ֶ
ּוט ָענֹות ַעל ֹלא ָעוֶל ְּב ַכ ִּפי ֵהן ֲ
ְ

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

אֹותְך
ָ
ש ִּלי וְ ָל ֵכן ָר ַצ ְח ִּתי
ׁ
ּבֹוסס ְּב ָד ִמי ָּכל עֹוד ַח ַיּי ֵהם ֶ
ֹלא ֶא ְת ֵ

שמישהו יציל אותה ,שמישהו ימצא עצה .בכל בוקר כשהייתה פוקחת
עיניה רשרוש השרשרת הזכיר לה שדבר לא השתנה .בחלום היא הייתה

ֹלהי
א ַ
ׁא ִני ֱ
שֲ
ח ָצ ֵאי ַה ְּתמּונֹות טֹוב ִלי ָל ַד ַעת ֶ
ש ַא ְּת ֵאינְֵך ַּב ֲ
ׁ
ּוכ ֶ
ְ

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

ׁמׁש
שֶ
בֹוהה ִמ ֶּ
רּוחי ְּג ָ
ִ
אֹודהִּ ,כי
ֶ
עּותְך ַה ָּמ ָרה
מּורה וְ ָט ֵ
ׁשּותְך ַה ְּג ָ
ַעל ִט ְּפ ֵ

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

ַיְך
ׂנ ָאה ִּבי ָּג ְב ָרה ַעל ָּכל ִמין ִמ ִּמינ ִ
וְ ִש ְ

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

יב ָרם
נֹופ ִפים ְּב ֵא ָ
ׂנ ָאה ִּבי ָּג ְב ָרה ַעל ַה ְּמ ְ
ִש ְ

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

ידי
ע ִת ִ
שבֹות ַעל ֲ
ׁ
ּומ ְח ָ
נֹוצ ָרה ַעל ַח ַיּי ְל ַב ִּדי ַ
ה ָבה ִּבי ְ
ַא ֲ

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

אֹותי
ִ
ש ִּג ַּד ְל ִּתי
ׁ
א ַג ְּד ֵלם ְּכ ִפי ֶ
ידהֲ ,
ּח ָ
ַא ִני ִא ָּמם ַה ְי ִ
יל ִדים יֵׁש ּבֹו ו ֲ
ִו ָ

כשהלכה אל מיטתה ,היא נשאה תפילה חרישית ואמרה "הלוואי ...הלוואי
שייעלם אותו ארגז ,שאהיה חופשייה "...אך ברור היה לה כי גורלה כבר
נקשר ,נקשר וכבר איננו שלה.
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יעל גלוברמן

יעל גלוברמן

ה כרת י א י שה

ת מ ו נ ה ע ם ח ו ר ב מ רכ ז ה

יכה ִל ְחיֹות
ש ָ
ׁ
ׁה ְמ ִ
שִ
ׁה ֶ
ש
ִה ַּכ ְר ִּתי ִא ָּ

ׁשֹוכ ֶבת ַּב ִּמ ָּטה ְּכמֹו ְּב ִכיס ָהפּוְך.
ֶ
ׁה
ש
ִא ָּ

ֶע ַצר.
ּמן נ ֱ
ׁה ְז ַ
שַ
ח ֵרי ֶ
ׁנים ַא ֲ
שִ
ָ

אֹות ּה.
ָ
ְּכלּום לא ֵמ ִכיל

ַאף ֶא ָחד ֹלא ִה ְר ִּגיׁש ַּב ֶה ְב ֵּדלִ ,מ ְּל ַב ָד ּה.

יב ּה
שו ְס ִב ָ
ׁ
ׁהיָה ָעמֹק ְמ ֻפ ָזּר ַע ְכ ָ
שָ
ָמה ֶ

ת ַח ָּכל ּבֹ ֶקר,
שיְך ְל ִה ְת ַמ ֵּ
ׁ
עֹולם ִה ְמ ִ
ַה ָ

ֹשְך,
נֹושף ַּבח ֶ
ׁ
נֹוצץ וְ ֵ
רּוע וְ ָחשּוףֵ ,
ָּפ ַ

ָד ִים
ֹׁלח ַק ְרנֵי אֹור וְ ֵריחֹות וְ י ַ
ִל ְש ַ

ׁפּוְך.
ש
זֹול ִּפ ְתאֹם ְּכמֹו ַמ ְט ְּבעֹותָ ,

יהֹ ,לא ִּב ְג ָל ָל ּה.
א ָבל ֹלא ֵא ֶל ָ
ֲ

ּומ ָיּד.
אֹופיּום ִ
ְּ
ְּתנּו ָל ּה

ש ִה ִּגיעּו ִמ ַּב ַעד ַל ַחּלֹון
ׁ
ילים ֶ
צ ִל ִ
ַה ְּ

צ ָב ּה,
ׂה ָל ּה ֶאת זֶהֹ ,לא ְּב ַמ ָּ
ש
ַע ֶ
ָניל ֹלא י ֲ
וִ

ׁל ַא ֵחר
ש
תּוחים ֶ
שרׁשּו ְּכמֹו ִמ ְכ ָּת ִבים ְּפ ִ
ׁ
ִר ְ
ע ֵר ָמה ִמ ְת ַּג ֶּב ֶרת
יה ַּב ֲ
וְ ָצ ְנחּו ְס ִביב ַק ְר ֻס ֶּל ָ
ׁמ ָעה,
שְ
א ָתה אֹו ָ
ׁרק ִהיא ָר ֲ
שַ
ֶ
שיכּו ִל ְנדֹוד
ׁ
ידי ַה ְּג ָב ִרים ִה ְמ ִ
ִו ֵ

צּובה,
ע ָ
ׁניםִ .היא ֹלא ֲ
שִ
ְּכ ָבר ֹלאִ ,מ ֶזּה ָ
ּגֹואה
ש ָּל ּה ֶ
ׁ
צ ָמא ֶ
ִהיא ְמזַת ָר ָעב ,וְ ַה ָּ
יה
אֹוה ֶב ָ
ֲ
יע ֶאת ָּכל
ְל ַה ְט ִּב ַ

שֹּלא ָהיּו ַּב ֶח ֶדר.
ׁ
ָשים ֶ
ׁ
של נ ִ
ׁ
ּר ִּדים ֶ
יהן ַה ְו ֻ
ש ֵד ֶ
ׁ
ֶאל ְ
יה,
ח ָד ֶר ָ
ָש ָבה ַּב ֲ
ׁ
ִהיא י ְ
לֹומר ְספּונָה.
ַ
ׁר
ש
ֶא ְפ ָ
ע ָר ֶפל
ש ִּממּול ִנ ְת ַּכּסּו ְּבדֹק ֲ
ׁ
ְל ַאטְּ ,ד ָב ִרים ֶ
רֹואה.
ָ
ׁהיא
שִ
צֹומ ַחת ֵּבי ָנ ּה ְל ֵבין ָמה ֶ
ַ
ְגּוגית
ְּכ ִאּלּו ז ִ
יה ְּב ִמין ֶּב ָה ָלה.
ְׁך ָרטֹב וְ ָעצּוב ִנ ְצ ַמד ֵא ֶל ָ
ֹש
חֶ
ָקר ָל ּה
ׂה ַקל וְ ָכ ֵבד ְּכ ֶא ָחדֹ ,לא י ָ
ש
ַע ָ
תֹוכ ּה נ ֲ
ׁהיָה ְּב ָ
שָ
ָמה ֶ
ׁה ְפכּו ְל ֶפ ָחם
שָ
ְּכמֹו ַמ ְט ְּבעֹות ֶ
ָד ָעה
ׁב ְכ ָלל ֹלא י ְ
ש ִּ
ׁאיזֶה ַל ַחׁשֶ ,
שֵ
ח ֵרי ֶ
ַא ֲ
יהָּ ,פג 
ָמ ָ
ׁה ְק ִסים ֶאת י ֶ
שִ
ֶ
הּובה.
א ָ
אּולי זֶה ָהע ִֹניֹ :לא ִל ְהיֹות ֲ
וְ ַ
ֶשת ַל ַחּלֹון
ׁ
יכה ָלג ֶ
ש ָ
ׁ
ִהיא ִה ְמ ִ
וְ ַל ְחצֹות ֶאת ַסף ַה ֶּד ֶלת
ית ּה
חּוצה ִמ ֵּב ָ
וְ ַל ְחרֹג ַה ָ
ְד ֶּק ֶרת:
ׁהיא ִמז ַּ
שִ
ישה ֶ
ׁ
א ָבל ִה ְר ִּג ָ
ֲ
ׁים ִה ְת ַח ְּבקּו
ָש
אנ ִ
יה ֲ
ע ָב ֶר ָ
ִמ ָּכל ֲ
ׁרֹואים ְּב ַחּלֹון אֹו ְּב ֶס ֶרט,
ש ִ
של ָּד ָבר ֶ
ׁ
הפ ָיּה ֶ
ְפ ִ
ְּב ַרּכּות י ַ
ֹלא ַּב ַּמ ְר ָאה.
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سلمى قبعين

أرواح عارية في حضرة القلم...

أنا امرأة من أوراق مبعثرة
من احملال قراءة أبجديتها
فحروفي تبعثرت
ومشاعري تناثرت
في أرض فقدت خصوبتها
وذكورا فقدت رجولتها
وإناث محكوم عليهن بالذاكرة
وقلم فقد رهبة الورق
فكيف لك أن تقرأني في زمن خال من مالمح الزمن ...؟

סלמא קובעין

ר ו ח ו ת ע י ר ו מ י ם ל נ וכ ח הע ט

זּורים
ׁה ִמ ְּניָרֹות ְּפ ִ
ש
א ִני ִא ָּ
ֲ
ׁלה
ש ָּ
שר ִל ְקרֹא ֶאת ָה ָא ֶל ְפ ֵּבית ֶ
ׁ
ׁאי ֶא ְפ ָ
שִ
ֶ
ּיֹותי ָּפ ְרחּו
אֹות ַ
ִ
ְרעּו
ׁשֹותי ִנז ְ
וְ ִר ְג ַ
ּיּות ּה
ּפֹור ָ
ִ
ש ִא ְּב ָדה
ׁ
א ָד ָמה ֶ
ַּב ֲ
ּיּותם
ש ִא ְּבדּו ַּג ְב ִר ָ
ׁ
ְכ ִרים ֶ
ִּבז ָ
ש ָּפטֹות ְּב ִז ָּכרֹון
ׁ
ִּב ְנ ֵקבֹות ַה ִּנ ְ
ש ִא ֵּבד ִי ְר ַאת ַה ְּניָר
ׁ
ּוב ֵעט ֶ
ְ
יֹוקן ַה ְּז ַמן?...
ְמן ְנטּול ְּד ַ
אֹותי ִּבז ַ
ִ
ּתּוכל ִל ְקרֹא
ַ
יצד
ֵּכ ַ

נ רד ינ ה מ וג י יזל  ,המובן מ א ל יו  ,2013 ,צ יל ום מ ט ו פל
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מ ר י ה סאלח מחאמ יד  ,ל ל א כו תר ת  ,2014 ,ט כנ י ק ה מע ו רב ת על בד 137 X 216 ,
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מ ר י ה סא ל ח מ חא מ י ד  ,ל ל א כ ו ת ר ת  ,פ ח ם על נייר 75 X 106 ,
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سلمى قبعين

משה ב .יצחקי

رجال في زمن غابر...

הגר

كن رجال في زمن انعدمت فيه الرجولة
كن رجلي وسأكون أنثاك
كن شمسي وسأكون نهارك
كن قمري وسأكون ليلك
كن اعصارا
كن زلزاال
فأثور كالبركان املنصهر بحبك
كن املد واجلزر بحياتي
كن البداية واخلامتة
ولكن أهمها كن رجال

ַים
ׁו ֵעינ ִ
ש
ַאל ִּת ְת ִלי ִּבי ַע ְכ ָ
ּׁבֹון ָאבֹותִ ,ל ְפר ַֹע
ִל ְפר ַֹע ֶח ְש
ׁב
ָש
עֹובר ו ָ
ֵ
א ָהבֹות
ּׁבֹון ֲ
ֶח ְש
ְצּועְךֶּ ,פ ֶרא ְמ ַע ֵּנג
ֶאל י ֵ
ח ָל ָציו ,קֹולֹו ֵמ ַר ְח ֵמְך
ֲ
ׁמע
ׁשֹואגִ ,י ְש ַ
ֵ
ֵאל.

ַאל ִּת ְת ִלי ִּבי ָה ָגר
ַיםְּ ,כמֹו ָאז,
ֵעינ ִ
ּומ ַפּתֹות,
ּפֹותֹות ְ
אֹורבֹות
ְר ֵעבֹות וְ ְ
ּכּולה
ש ָ
ׁ
יאה ַ
ִּכ ְל ִב ָ

סלמא קובעין

וְ ִנ ְב ֶּג ֶדתָ ,לבֹוא ִע ִּמי
ש ָּפ ְתחּו ָּבְך
ׁ
שּבֹון ֶ
ׁ
ֶח ְ

גבר ב י מ י ק ד ם

ֶגּדֹוֶ ,עזְרֹו
ּוכנ ְ
ַא ְב ָר ָהם ְ
ׂרה
שָ
שו ָ
ׁ
ֵמ ַא ִין ָּתבֹוא ַע ְכ ָ

ְלה ּבֹו ַה ַּג ְב ִרּיּות
ׁאז ָ
שָ
ְמן ֶ
היֵה ֶּג ֶבר ִּבז ַ
ֱ

ּבֹואי ָה ָגר,
ִ

ָכר וְ ֶא ְהיֶה ְנ ֵק ָב ְתָך
היֵה ז ָ
ֱ

ּמן ִל ְפ ּתֹ ַח
ָּבא ַה ְז ַ

יֹומָך
ׁי וְ ֶא ְהיֶה ְ
ׁמ ִש
היֵה ִש ְ
ֱ

שּבֹון ָח ָדׁשִּ ,פ ָּקדֹון,
ׁ
ֶח ְ

ילָך
ְר ִחי וְ ֶא ְהיֶה ֵל ְ
היֵה י ֵ
ֱ

מֹועד ִּפ ְרעֹון
ֵ
ַעד ּבֹוא

היֵה ַטיְפּון
ֱ

ּמים.
ח ִרית ַה ָי ִ
ַא ֲ

א ָד ָמה
ידת ֲ
היֵה ְר ִע ַ
ֱ
ה ָב ְתָך
ֶא ְת ָּפ ֵרץ ְּכ ַהר ַּג ַעׁש ַה ִּנ ָּתְך ְּב ַא ֲ
ׁפל וְ גֵאּות ְּב ַח ַיּי
שֶ
היֵה ְּכ ֵ
ֱ
היֵה ַה ַה ְת ָח ָלה וְ ַהּסֹוף
ֱ
היֵה ֶּג ֶבר
ַאְך ֵמ ַעל ַל ּכֹל ֱ
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משה ב .יצחקי

יע ל

אבישג

יֹוד ַע ָלנּוס,
ֻסהֵ ,
יס ָרא ְמנ ֶּ
א ִני ִס ְ
ֲ

אֹותְך ְּב ֻס ָּלם.
ָ
א ִני ְמ ַח ֵּפׂש
שֲ
ׁ
א ִרי ְל ַע ְצ ֵמְך ֶ
ְּת ָת ֲ

ּתד
יצת ַה ָי ֵ
ְּמן ִמ ְּנ ִע ַ
ַל ְחמֹק ַּבז ַ

שם
ׁ
ּמֹורהָ ,
אּולי ְּבׁשּונֵם ְל ַר ְג ֵלי ִּג ְב ַעת ַה ֶ
ַ

ּׁמּוכנָה ָּת ִמיד ְל ַפ ֵּל ַח.
ש ָ
ָדְך ֶ
ְּבי ֵ

יח ִמ ְס ָגּד,
מּוא ִזּין ִמ ְּצ ִר ַ
ַ
עֹור ִבים,
ְ
קֹור ִאים
ְ

ׂפת
חֹוש ֶ
ֶ
ֻסה ִמ ֶּמ ִּני,
ַאְך ַא ְּת ְמנ ָּ

נֹובל ֵמ ָעלַ ,ס ַהר ִמ ְת ַּג ֵּנב ִמ ֶּד ִחי
ָענָן ְמ ֻצ ָּמק ֵ

אֹותי,
ִ
ׁשֹול ַחת
ש ַּנ ִים ְּב ִחּיּוְך ָח ָלב וְ ַ
ׁ
ִ

ָפלֹו
ּומ ְת ַר ֵחק ֶאל ֶּד ִחיַ ,עד נ ְ
ְּברֹאׁש ָה ָהרִ ,

"שלֹום",
ׁ
ירה ָ
ָּכְך ְס ָתםַ ,מ ְפ ִט ָ

חֹוקה וְ ָק ָרה ְלתֹוְך ַה ָיּם.
ש ֶמׁש ְר ָ
ׁ
ְּכמֹו ֶ

ְׁך
ש
מ ָּ
יֹוד ַעת ִּכי ָמוֶת זֶה ְמ ֻ
ַ

ּשן ִּב ְנבֹל
ׁ
ְעֹורר ֶאת ִל ִּבי ַה ָי ֵ
ָמה עֹוד י ֵ

יֹותר.
ָרי ֵ
וְ ַא ְכז ִ

ָנּיֹותַּ ,כ ְר ֻּכ ִּמים וְ ַכ ָּד ִנים?
ִס ְתו ִ

ֵני
אֹותְך ְל ָה ְרג ִ
ָ
ִמי ִל ֵּמד

ּמים
שיר ִּבי ֶאת ְּכפֹור ַה ָי ִ
ׁ
ּפ ִ
ַמה ַי ְ

ח ִסידֹות?
ְּב ֵעת ְנדֹד ַה ֲ

עֹובר ְּב ַכּפֹות
ש ֵ
ׁ
צ ִרים? ָּכל יֹום ֶ
ַה ִּמ ְת ַק ְּ

ָתן ְּב ִפיְך ֶאת ַל ַהב
ִמי נ ַ

ְכיר ִּבי ֶאת ָּד ִוד ְּב ִז ְקנָתֹו,
ַר ְג ַליַ ,מז ִּ

ָפ ִים?
ת ַפי ְּכנ ַ
ּקֹור ַעת ִמ ְּכ ֵ
ש ַ
ׁ
ַה ִּמ ָּלה ֶ

ְצּועיו.
ַמית י ָ
ֶט ֶרם ִח ְּמ ָמה ַהּׁשּונ ִּ

חרֹונָה?
ע ָר ָכה ָה ַא ֲ
צפּוי ַּב ַּמ ֲ
ַּכ ָּ

ׂע ִרי
שי ְש ָ
ׁ
ש ְר ֵ
ׁ
ֹח ַה ַּכ ָּל ִנּיֹותָ ,
ַּגם ִּב ְפר ַ

דֹותיו,
עֹולה ַה ִּקיׁשֹון ַעל ְּג ָ
ֶ
ְלה
ַּב ַּלי ָ

יֹונים
יֹוד ִעים ִּכי ְמעֹוף ַה ַּס ְב ִ
ְּכ ָבר ְ

שמ ַֹע קֹול,
ׁ
שר ִל ְ
ׁ
ֵמ ָרחֹוק עֹוד ֶא ְפ ָ

ּגּופי ַלח ֶֹרף.
ַמ ְפ ִציר ִּבי ְל ָה ִכין ִ

בֹורה
ׂמ ָחה ְל ֵאידְּ ,ד ָ
ת ִּפים וְ עּודִ ,ש ְ
ֻּ
יאי ַּב ַעל
שחֹט ְנ ִב ֵ
ׁ
ש ָרה? ֵא ִל ָיּהּו חֹוזֵר ִל ְ
ׁ
ָ
מֹוני ֵמ ָאז ְל ַמ ְר ְּגלֹות ַה ַּכ ְר ֶמל.
ּנֹותרּו ָּכ ִ
ש ְ
ׁ
ֶ
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וְ ִל ְטעֹם
ִמ ַּפ ַעם

ה כותרות :ש ירה מ זר ח ית
או פו אט יקה מ זר ח ית

ְל ַפ ַעם,
וְ ָת ִמיד ִנ ָּתן ְל ַת ֵּקן ְט ָע ִמים,
ּול ַצ ְמ ֵצם
ְ

(התרשמות מספרה של קציעה עלון)

ַעד ּתֹם
ֶאת ַה ַּט ַעם.

ּכֹותרֹות ִנ ְדמֹות ִלי  ְּפ ָר ִחים,
ַה ָ

ימה,
ש ָ
ׁ
ְר ִחית ְלרֹאׁש ָה ְר ִ
ׁירה ַה ִּמז ָ
א ִני ִמ ְת ַמ ֵּלאת ְּב ַל ַהט ְל ַה ִגּיׁש ָל ֶהם ֶאת ַה ִּש ָ
ֲ

ֹמר?
ָמה א ַ

אֹות ּהְּ ,ב ָכל ַה ִּכּתֹות
ָ
ַל ְּמדּו

"ּכֹותרֹות"
ָ

עֹולם,
שה ֵמ ָ
ׁ
ּר ָ
ִהיא ֹלא ָּב ָאה ִמ ְּס ָפ ַרד ,וְ ֹלא גֹ ְ

חּושים,
ׁ
ִ
ש ַּג ַעת
ׁ
ּס ִמיןְ ,מ ַ
יחת ַה ַי ְ
אֹו  ִנּגּון ְּפ ִר ַ

ש ָּלנּו,
ׁ
יה ָּב ְרחֹוב ֶ
ְר ֶכ ָ
ַעת ֶאת י ֵ
ַענ ַ
ִהיא ָּכאןְ ,מנ ְ

ְּב ֶפ ַתח ֵּבית ָס ִבי.

גּופ ּה,
ש ְּל ָ
ׁ
יסית זֹוִ .עם ָּכל ַה ְּמ ַצ ְל ְצ ִלים ֶ
ע ִס ִ
ָּכל ָּכְך ֲ

יחת ֻּד ְב ְּד ָבן ִּב ְל ָבנֹון ַה ָּק ָרה.
אּולי ְּפ ִר ַ
וְ ַ

יה
יל ָ
ְהב ְלׁשֹו ָנ ּהְ ,ל ִמ ְכ ְס ֵפי ְצ ִל ֶ
ש ִכים ִלז ַ
ׁ
ַחנּו ִנ ְמ ָ
אנ ְ
 ֵּכן ֲ

ט־לּואיס.
ִ
ֻחד ְּב ֶה ְח ֵלטַ ,ס ְנ
זַן ְמי ָ

ּבֹוהים,
א ִני ִמ ְת ַמ ֵּלאת ְּב ַל ַהט ְל ַה ְק ִריא ָל ֶהםַּ ,ב ִּמ ְג ָּד ִלים ַה ְג ִ
ֲ
ָּב ְרחֹובֹות ַה ְּנ ִק ִיּים וְ ַה ְּמ ֻס ָּד ִרים,

שיל 
ׁ
ע ָלה ַּת ְב ִ
ָס ְב ָתא ַמ ֲ

שי,
ׁ
ַפ ִ
ה ָבה נ ְ
ש ָא ֲ
ׁ
זֹו ֶ

ּרי א ֶֹרז ָל ָבן
ּר ְג ֵ
לּולהַ ,ג ְ
ִּג ְב ָעה ְּת ָ

ּה ִּבים.
עֹונ ִיּיםַ ,ה ְז ֻ
ש ָּב ְרחֹובֹות ַה ִּצ ְב ִ
ׁ
יקה ֶ
ּפֹוא ִט ָ
ֶ

יה
וְ ָע ֶל ָ
ִּב ְנ ִדיבּות ַה ֵּלב
ֻחד ְּב ֶה ְח ֵלט.
ט־לּואיס ,זַן ְמי ָ
ִ
של ַס ְנ
ׁ
ְמלֹוא ַה ְּמ ִתיקּות ֶ
חלֹות,
ּכֹותרֹות ְמ ַח ְל ֲ
ַה ָ
ְר ִחית"
יקה ִמז ָ
"ּפֹוא ִט ָ
ֶ
ְר ִחית"
ירה ִמז ָ
"ש ָ
ׁ
ִ
א ִמירֹות.
ש ְב ֵרי ֲ
ׁ
חלֹומֹותִ ,מ ִּליםִ ,
ירים  ֲ
יחֹוחִ ,ע ְרּבּוב ַּב ִּס ִ
ַ
ֵא ִדים וְ ִנ
ְר ִחית
ירה ַה ִּמז ָ
ש ָ
ׁ
ַה ִגּיׁשּו ֶאת ַה ִּ
ִעם ח ֶֹפן א ֶֹרז ָל ָבן,
ֻחד ְּב ֶה ְח ֵלט.
שיל ֻּד ְב ְּד ָב ִנים ִמ ַּזן ְמי ָ
ׁ
ׁמ ַב ְע ֵּב ַע  ַּת ְב ִ
ש ְּ
הֹוסיף ֶאת ָּכל ַמה ֶּ
שר ַגּם ְל ִ
ׁ
וְ ֶא ְפ ָ
ְר ִחית
יקה ַה ִּמז ָ
ּפֹוא ִט ָ
ַה ֶ
יחה ַמ ְת ֶמ ֶדת
ִּב ְר ִת ָ
סֹופגֶת ְט ָע ִמים
ֶ
שיל ַה ֻּד ְב ְּד ָב ִנים ,וְ ַה ְּק ִציצֹות,
ׁ
ש ְמ ִּתי ִמ ַּת ְב ִ
ׁ
ׂה ָל ּה טֹובָּ ,כְך ָר ַ
עֹוש
ֶ
וְ זֶה

ק צ י ע ה א ל ו ן ה יא מ ח ב ר ת ה ס פ ר 'א פש ר ו ת ש ל ישית ל שירה:

ּד ִים
ש ֵיּׁש ָללּוׁש ַּב ָי ַ
ׁ
ֵאּלּו ֶ

ע י ונ י ם ב פ וא ט יק ה מז ר ח י ת ' ( הק י ב וץ ה מא ו ח ד . )2 0 1 1 ,
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אנה שרון

רוק דת אותך

א ֻר ִּכים ְּב ֶד ֶרְך ְלׁשּום ָמקֹום,
ילים ֲ
ש ִב ִ
ׁ
ְ
אֹוס ֶפת ְצ ָע ִדים
ֶ
א ִני
ֲ
סֹופ ֶרת ֶאת ַה ְּק ִפיצֹות.
וְ ֶ
ּגֹומ ַעת ִמ ְּמָך עֹוד ֶמ ְר ָחק,
ַ
אּוכל ַל ְחזֹר.
ַ
שֹּלא
ׁ
ֶ
שֹּלא ָאׁשּוב עֹוד ָל ַג ַעת.
ׁ
ֶ
א ֻרּכֹות,
אֹותָך ִּב ְתנּועֹות ֲ
ְ
רֹוק ֶדת
א ִני ֶ
ֲ
מֹוש ֶכת ַמ ָּב ִטים ְק ָצ ִרים
ׁ
ֶ
ַעל ְקצֹות ָה ֶא ְצ ָּבעֹות.
נֹופ ֶלת,
וְ ֶ
ָרה.
חז ָ
וְ ָק ָמה ֲ
ע ַד ִין ָּכאן.
ש ַא ָּתה ֲ
ׁ
ַרק ְּכ ֵדי ִל ְראֹות ֶ
אֹותי ִל ְק ֵצה ַה ְּתהֹום,
ִ
מֹושְך
ׁ
ֵ
א ָב ִנים ִמ ַּת ַחת ְל ַכּפֹות ַר ְג ַלי.
ְמ ַד ְר ֵּדר ֲ
ש ְּב ִל ִּבי.
ׁ
לּו ַרק ָיכ ְֹל ָּת ְל ַד ְר ֵּדר ֶאת זֹו ֶ
ַפ ֶצת.
ִמ ְתנ ֶּ
ש ָכה,
ׁ
חֵ
חרֹונֹות ִל ְפנֵי ַה ֲ
ְמ ִחיאֹות ַּכ ַּפ ִים ַא ֲ
ה ָבה.
של סֹוף ַא ֲ
ׁ
ְצ ָע ִדים ְק ַט ִּנים ֶ
ַרק ְּכ ֵדי ִל ְראֹות,
ש ָאר.
ׁ
ש ַא ָּתה ֹלא ִנ ְ
ׁ
ֶ
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רפי וייכרט

א מנות

ש ל וש ה ד ו ־ט ו ר י ם ע ל א הבה א חת

ש ִּמ ְס ַּת ֵּכל ָּבְך
ׁ
ִמי ֶ

ש ַה ֶּפה הֹוגֶה
ׁ
חֹול ֶפת ְּב ִלי ֶ
ש ֶ
ׁ
ש ָעה ֶ
ׁ
ָּכל ָ

ַעל ַה ִּמ ְת ָק ִנים

ְבזֶת
ש ָעה ְמ ֻבז ֶּ
ׁ
אֹותְך״ ִהיא ָ
ָ
אֹוהב
ֵ
״א ִני
ֲ

ׁר
ש
כֶ
ח ַדר ַה ּ ֹ
ַּב ֲ
ָפה,
ׁה י ָ
ש
רֹואה ִא ָּ
ֶ

ּבֹוער ְּכ ֶגזַע ֵעץ
ש ַהּגּוף ַה ֵ
ׁ
חֹולף ְּב ִלי ֶ
ש ֵ
ׁ
ָּכל יֹום ֶ

ָעה
ׂער ,נ ָ
שָ
שח ַֹרת ֵ
ׁ
ְ

אֹותְך ַּב ְּב ֵע ָרה
ָ
תף
ש ֵּ
ׁ
ּומ ַ
מ ָּנח ְל ִצ ֵּדְך ְ
ֻ

ַּב ֶּמ ְר ָחב
רֹואה
ֶ
ַדאי ֹלא
הּוא ְּבו ַּ

צּורה
ָ
ש ֶּנה ָּכל
ׁ
שּבֹו ְנ ַהר ַה ְּז ַמן ְמ ַ
ׁ
ָּכל יֹום ֶ

דּושאן
ׁ
ַ
של
ׁ
ֶאת ְּתמּונָתֹו ֶ

ה ָב ִתי
ְהירּות ֶאת צּוק ַא ֲ
עֹוקף ִּבז ִ
ַעל ַּכּדּור ָה ָא ֶרץ וְ ֵ

יֹורד ַּב ַּמ ְד ֵרגֹות״
״עירֹם ֵ
ֵ
ש ִּנ ְמ ְנ ָעה ִמ ֶּמּנּו
ׁ
וְ ֵאין ָס ֵפק ֶ
ש ְּמ ַח ֶּכה
ׁ
של ִמי ֶ
ׁ
ַה ִּצ ִּפ ָיּה ֶ
ש ִנים ִמחּוץ ִל ְגבּולֹות ַה ְּתמּונָה,
ׁ
ָ
חרֹונָה
ְּכ ֶמ ֶטר ִל ְפנֵי ַה ַּמ ְד ֵר ָגה ָה ַא ֲ
צ ַעד
ׂי ֶאת ַה ַּ
ע ִש
ש ַּת ֲ
ׁ
ְּכ ֵדי ֶ
ירת ָה ָא ָּמנּות
ְצ ַ
ימי ֶאת י ִ
ש ִל ִ
ׁ
וְ ַת ְ
ְרֹועֹותיו.
ָ
ֵּבין ז
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אנה בלנדיאנה

ג ש ם ו ש אר ירקות

ב ת ו ך ת ר מ י ל ז רע י ם

ּשם
ׁ
א ִני ַה ֶג ֶ
ֲ

שֹּלא ִנ ְפ ַּת ְח ִּתי ְּכ ַת ְר ִמיל
ׁ
ִמ ֵּכיוָן ֶ

ש ִּמ ְת ַמ ֵּלא ִּבי.
ׁ
וְ ַא ָּתה ְּכמֹו ַּכד ֶ

ּדֹומה ִלי,
ָ
סֹופית
ִ
ְּב ַא ֶח ֶרת וְ ַא ֶח ֶרת

רֹוקּנּו ְק ָצת ַל ִּג ָּנה,
שהּוא ָהיָה ָמ ֵלא ִמ ַּדי ַ
ׁ
ְּכ ֶ

תֹוכי
נֹותרּו ְסגּורֹות ְּב ִ
שנֹות ַח ַיּי ְ
ׁ
ְ

ְרקֹות.
יחה י ָ
שו ַמ ְצ ִמ ָ
ׁ
ש ַע ְכ ָ
ׁ
ֶ

דּומים ְּב ַת ְר ִמיל,
ְר ִעים ְר ִ
ִּכז ָ
ארֹון ַה ֵּמ ִתים.
ש ֶרת ִמ ְּכ ֵדי ִל ְפרֹץ ֶאת ֲ
ׁ
א ֶּ
ְמ ֻ
שוְ א:
ׁ
ׂת ַא ַחר ַע ְצ ִמי ַל ָּ
ש
ְמ ַח ֶּפ ֶ
רֹואה יֵׁשּות ַא ַחת
ָ
ׂשֹורים
ע ִ
שּנּוי ִמ ֶּזה ֲ
ׁ
ְּב ִלי ִ
ְשנֹות
ׁ
ש ָּכאן י ֵ
ׁ
יֹוד ַעת ֶ
א ִני ַ
וְ ַרק ֲ
ׁה...
ּרתִ ,א ָּש
ַע ָרה ִמ ְת ַּב ֶג ֶ
ַל ָּדה ,נ ֲ
יְ
ׁנ ָיּה,
חבּויֹות ַא ַחת ַּב ְּש ִ
ֲ
ְמ ָס ְרבֹות ְל ָה ִניב ְּפ ִרי.
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מילי נחום

ָכלּו ַל ְחזֹר ְל ָאחֹור
וְ ָל ֵכן ֹלא י ְ
של ַהּגּוף
ׁ
ִה ְת ַּפ ְּקעּות ֶ

מ י ינ א דה

ֶשל
ׁ
ירה נ ֶ
ש ִא ָ
ׁ
ִה ְ
ׁה
ש
של ִא ָּ
ׁ
ֶשל ֶ
ׁ
נֶ
ש ְמ ָעה ַּפ ַעם ֶאת ַהּקֹול
ׁ
ש ִּלי ִאם ִהיא ָ
ׁ
ש ַא ְל ִּתי ֶאת ָס ְב ָתא ֶ
ׁ
ָ

ֶשהּו ָמקֹום.
ׁ
אתי ַעל זֶה ַּפ ַעם ְּב ֵאיז ֶ
ָק ָר ִ

ש ְּי ָלדֹות טֹובֹות ִמ ְת ַע ְּלמֹות ִמּקֹולֹות
ׁ
ִהיא ָא ְמ ָרה ִלי ֶ

ּער.
קֹול ָק ָרא ָל ֶהן ֵמ ַה ַי ַ

יח?
א ָבל ָמה ִעם ָה ֵר ַ
ֲ

ָעים
הּוא ֹלא ָהיָה נ ִ
ְל ֶה ֶפְך
ְל ָלה ַמ ַּת ְכ ִּתית.
ש ַמע ְּכמֹו י ָ
ׁ
ַהּקֹול ִנ ְ

יח?
ֵאיְך ִמ ְת ַע ְּל ִמים ֵמ ָה ֵר ַ
יח ִמ ְת ַר ְּג ִלים
ָל ֵר ַ
ֶאת ִּת ְר ִאי

שר ְל ִה ְת ַע ֵּלם
ׁ
ֵמ ַהּקֹול עֹוד ָהיָה ֶא ְפ ָ

ש ַמ ְע ִּתי קֹול
ׁ
ֶא ְתמֹול ָ

ּומ ְב ִחיל
יח ָמתֹוק ַ
יח ֵר ַ
א ָבל ֹלא ֵמ ָה ֵר ַ
ֲ

ְל ָלה ַמ ַּת ְכ ִּתית
יָ

ירה.
ׂע ָ
ֵעה ְש ִ
ִר ְקבֹון ֵּפרֹות ָמהּול ְּבז ָ

יח ְּכ ָבר ִה ַּכ ְר ִּתי
ֶאת ָה ֵר ַ

ש ְמעּו אֹותֹו
ׁ
ֻּכ ָּלן ָ

תל
ַהּגּוף ָּפ ַעם וְ ִה ְת ַּפ ֵּ

שיבּו וְ ֵה ֵעּזּו
ׁ
ַאְך ַרק ְמ ַעּטֹות ִה ְק ִ

ִּב ֵּקׁש ָל ֶל ֶכת

ָל ֶל ֶכת ְּב ִע ְקבֹות ַהּקֹול.

ַק ִּתי ֶאת ַע ְצ ִמי ָחזָק
ֶה ְחז ְ

ׂיא ִּפ ְראּותֹו
ש ָּב ּה ַה ֶּט ַבע ָהיָה ְּב ִש
ׁ
ש ִה ִגּיעּו ִל ְנֻק ָּדה ֶ
ׁ
ְּכ ֶ

ִמ ִּב ְפ ִנים

ע ֵבה ָה ֵע ִצים
יֹותר ְּכ ָבר ֹלא ָראּו ְל ָאחֹור ֶּד ֶרְך ַמ ֲ
וְ ֵ

ׁאר ַּב ָּמקֹום
שֵ
ש ַהּגּוף ִי ְל ַמד ְל ִה ָּ
ׁ
ֶ

מ ְח ָלט
יע ָל ֶהן ֶאת ַהח ֶֹפׁש ַה ֻּ
שי וְ ִה ִּצ ַ
ׁ
מּוח ִ
ַהּקֹול ָה ַפְך ְל ָ
יֹותר ֹלא ִי ְצ ָט ְרכּו ְל ַה ְג ִּביל ַע ְצ ָמן
ֵ
יהן
שא ֶֹכל ָּפ ַרץ ִמ ִּפ ֶ
ׁ
אכֹל ַעד ֶ
ָכלּו ֶל ֱ
ֵהן י ְ
ש ַי ִּין וְ ָדם ִה ְת ַע ְר ְּבבּו
ׁ
שּתֹות ַעד ֶ
ׁ
ָכלּו ִל ְ
ֵהן י ְ
עֹולם
ּקֹולן ָּב ַלע ֶאת ָה ָ
ש ָ
ׁ
שיר ְּבקֹול ַעד ֶ
ׁ
ָכלּו ָל ִ
ֵהן י ְ
ּיֹונ ִקים ֵמ ַה ַּק ְר ַקע
שים ַה ְ
ׁ
ש ָר ִ
ׁ
יהן ָה ְפכּו ְל ָ
ש ַר ְג ֵל ֶ
ׁ
ָכלּו ִל ְרקֹד ַעד ֶ
ֵהן י ְ

ָצ ַר ְח ִּתי
יֹוד ַעת
א ִני ַ
שֲ
ׁ
ה ִכי ָחזָק ֶ
ֲ
ָצא קֹול
א ָבל ֹלא י ָ
ֲ
ש ַּת ְּל ִטי ַעל ַע ְצ ֵמְך
ׁ
ִּת ְ
שה
ׁ
ַל ָּדה ִט ְּפ ָ
יְ

ש ֶמׁש
ׁ
ָפים ַה ְּמ ַצ ְּמ ִחים ְל ֵע ֶבר ַה ֶּ
ענ ִ
יהן ַל ֲ
יד ֶ
ִו ֵ

ַּכּדּור ָק ָטן

ה ָב ָתן
ש ָּד ַבק ְּב ַא ֲ
ׁ
ע ִניק ַח ִיּים ְל ָכל יְצּור ֶ
ָכלּו ְל ַה ֲ
יהן ַה ְּמ ֵל ִאים י ְ
ּוש ֵד ֶ
ׁ
ש ַר ְח ָמן ְ
ׁ
אהֹב ַעד ֶ
ָכלּו ֶל ֱ
ֵהן י ְ

יקי
ש ִמי ָעמֹק וְ ַת ְח ִז ִ
ׁ
ִּת ְנ ְ

מ ְח ָלט
ֶא ָהבֹות ַעד ְּכ ֵדי ִוּתּור ֻ
ָכלּו ִל ְהיֹות נ ֱ
ֵהן י ְ

עבֹר
ש ַּי ֲ
ׁ
ַעד ֶ

ּד ַּלת ַה ְּפ ֻע ָּלה
ְד ֵיּן ִמ ְּב ִלי ְל ַה ְפ ִחית ִמ ְג ֻ
ָכלּו ְל ִהז ַּ
ֵהן י ְ

ש ֶקט
ׁ
ּהיֶה ֶ
ש ִי ְ
ׁ
ֶ

שים
ׁ
ח ָד ִ
ּול ִה ְת ַמ ֵּלא ְּב ַח ִיּים ֲ
ֵהן ִּב ְּקׁשּו ִלינֹק ְּכמֹו ִּתינֹוקֹות ְ

שֹּלא ִי ְראּו ָע ַל ִיְך
ׁ
ֶ

ֶשהּו ָמקֹום.
ׁ
אתי ַעל זֶה ְּב ֵאיז ֶ
ָק ָר ִ

ֶשל
ׁ
ׂת ֵרְך נ ֶ
חֹורי ִה ְש ָּ
א ַ
ֵמ ֲ

ב נות לווייתו של דיו ני סו ס  ,א ל היין,

ָשים
ׁ
ֵהן ָהיּו נ ִ

ׁה
ש
של ִא ָּ
ׁ
ֶשל ֶ
ׁ
נֶ

וה ן י דועות בטירופ ן וב א כ זריותן .
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*

השלמה

אצאּו ִמ ֵּמְך
ש ִה ְצ ַט ְ
ׁ
ֵמ ָאז ֶ

ֶא ְתמֹול ָא ַמ ְר ָּת ִלי

ִמ ְצ ַט ַע ְצ ִעים ָה ְל ָאה ֵמ ִא ָּתנּו

רֹוצה ְל ִה ָּכנֵס ַרק ְל ֶר ַגע.
יסה ַל ַּב ִית ִאם ַא ָּתה ֶ
ַע ַל ִים ַּב ְּכ ִנ ָ
הֹוריד נ ֲ
ש ִּנ ְמ ַאס ְלָך ְל ִ
ׁ
ֶ

נֹוט ִפים
ש ָּלנּו ְ
ׁ
ה ָבה ֶ
ׂח ֵקי ָה ַא ֲ
ִמ ְש ֲ

שּלֹו
ׁ
ש ִּמ ְצ ַט ֵּבר ַעל ָה ִר ְצ ָּפה יֵׁש ָרצֹון ִמ ֶּ
ׁ
א ִפּלּו ַל ִּל ְכלּוְך ֶ
שֲ
ׁ
ש ְב ִּתיֶ ,
ׁ
ָח ַ

ר ֶֹטב ָעמֹק ְּב ַט ַעם

שם.
ׁ
רֹוצה ִל ְהיֹות ָ
וְ הּוא ָּפׁשּוט ֶ

שחֹר ִּכ ְתהֹום.
ׁ
ָס ִמיְך וְ ָ

ָדיו ְל ָכל ֵע ֶבר 
ּׁשֹול ַח י ָ
ענָק ַה ֵ
יתנּו ַּכ ֲ
ְקף ֵמ ַעל ֵּב ֵ
ש ִּנז ָ
ׁ
ָה ַאּלֹון ַה ָּגדֹול ֶ

ֵיהם
זֹול ִגים ֶאל ֶל ְחי ֶ
ׁשּועינּו ְ
ע ֵ
שֲ
ׁ
ַ

ּגֹוזֵר ָע ֵלינּו ַח ֵּיי ִטאטּוא,

ח ָקם ֵּבינֵינּו,
ְּב ִה ָּד ֲ

רּותים ַה ָּבנּוי ַרק ֵח ִצי 
ש ִ
ׁ
ח ַדר ַה ֵּ
ֲ

ּלדּות
חּושי ַה ַי ְ
ׁ
ִנ ְס ָּפ ִגים ְּב ֵ

יטי,
ש ַ
ׁ
ּול ַע ֵּטר ַּת ְכ ִ
לֹוחׁש ָל ָא ָבק ְל ִה ָּכנֵס ֶּד ֶרְך ַהח ִֹרים ְ
ֵ

ּעְך
עֹורְךִ ,מ ַּמ ָג ֵ
ש ִכים ֵמ ֵ
ׁ
ִנ ְמ ָ

יתי חֹול ֵמ ַה ָיּם,
ש ָּתלּוי ֵמ ַעל ָה ַא ְמ ַּב ְטיָה ְמ ַפ ֵּזר ְּב ִע ְק ִבּיּות ְּפ ִת ֵ
ׁ
שן ֶ
ׁ
ַה ַּג ְל ָ

ש ָמׁשֹות
ׁ
ּרוֶה ְ
ש ִי ְ
ׁ
ּגּופם ֶ
ֶאל ָ

ש ַלל ְּב ָג ִדים,
ׁ
ׂמ ָחה ִּב ְ
ָה ִר ְצ ָּפהִ ,מ ִּצ ָּד ּהִ ,מ ְת ַּכ ָּסה ְּב ִש ְ

ּיֹורדֹות ֶאל ַה ָיּם
ַה ְ

ש ֵאר ָמ ֵלא
ׁ
יסה ִמ ְת ַע ֵּקׁש ְל ִה ָּ
ַסל ַה ְּכ ִב ָ

ַח ִמיץ.
ש ָאנּו ְּכ ָבר נ ְ
ׁ
ֶ

אֹות ּה ַּכּמּות ִל ְכלּוְך.
ָ
ש ֵאר
ׁ
ְמן נָתּון ָּת ִמיד ִּת ָּ
חֹוש ֶבתֵ ,איְך ְּב ָכל ז ַ
ׁ
ֶ
ַא ִני
וֲ
שר.
ׁ
מ ְכ ָ
אֹוג ָרף ֻ
כֹור ְ
ְּכמֹו ִּת ְכנֵן ַה ּכֹל ֵאיזֶה ֵ
א ָבל ַּב ָּמקֹום.
יחהֲ ,
ְלָךְ ,מ ִנ ָ
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רבקה טטרואשוילי

מירה טנצר

מ חנק

כ מ ה ח ב ר י ם יש ָל ך?

יֹותר ִמ ַּדי חֹם
ֵ

יס ִטי,
ש ֵאלֹון ְס ָט ִט ְ
ׁ
ָדי ֵאיזֶה ְ
ָפל ְלי ַ
נַ

ְמן,
יֹותר ִמ ַּדי ז ַ
וְ ֵ

ֻס ָּלם ֶא ָחד ַעד ָח ֵמׁש

ַחד
ְּבי ַ

ּׁשּומקֹום,
ָּ
ּופ ְתאֹםִ ,מ
ִ

ש ָעלּו ִמ ְּל ַמ ָּטה,
ׁ
ּובּועֹות ֶ

ח ֵב ִרים יֵׁש.
'ת ַס ְּמ ִני ַּכ ָּמה ֲ
ְל ִכי ְּ

ְל ַמ ְע ָלהְ ,ל ַמ ְע ָלה
ש ָר ַתח,
ׁ
וְ ָח ָלב ֶ

יסּבּוק;
של ֵפ ְ
ׁ
ח ֵב ִרים ֶ
בֹודהֶּ .ב ַטח ֹלא ַה ֲ
ע ָ
ח ֵב ִרים ַל ֲ
זֶה ֹלא ַה ֲ

ּלׁש
ְמןָ ,ג ַ
יֹותר ִמ ַּדי ז ַ
ֵ

ש ָּפ ָחה.
ׁ
יֹוד ַעתֹ ,לא ְּבנֵי ִמ ְ
ח ֵב ִריםַ ,א ְּת ַ
ח ֵב ִרים זֶה ֲ
ֲ

וְ ִכ ָּבה ֶאת ַהחֹם

ש ָּפ ָחה!
ׁ
יֹותר ִמ ְּבנֵי ִמ ְ
ִל ְפ ָע ִמים זֶה ֵ

ּש ַאר,
ׁ
ש ִנ ְ
ׁ
ּומה ֶּ
ַ

יכה'.
'א ְּת ְצ ִר ָ
ֹאמרּו ָלְך ַ
עֹולם ֹלא י ְ
ח ֵב ִרים ְל ָ
ֲ

יח ַה ַּמר
ַרק ָה ֵר ַ

ע ִני,
נּוַּ ,ת ֲ

שט
ׁ
ש ָּפ ַ
ׁ
חנָק ֶ
ַה ַּמ ֲ

ח ֵב ִרים יֵׁש ָלְך?
ַּכ ָּמה ֲ

ָצר
וְ י ַ
ְמן ,ח ֶֹסר חֹם.
ח ֶֹסר ז ַ

טֹובה.
ָ
ח ֵב ָרה
ְתה ִלי ֲ
ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ָהי ָ
ָה ִיינּו ְצמּודֹותָּ .כ ַר ְתנּו ְּב ִרית ָּד ִמים.
ָר ְקנּו ִמ ִּלים.
א ָבל ַא ַחר ָּכְך ז ַ
ֹלא ָה ִיינּו ְצ ִריכֹות ְל ַד ֵּברֲ ,
שּתֹוק  
ׁ
א ִפּלּו ִל ְ
ְכֹולה ֲ
ח ֵב ִרים ַא ְּת י ָ
ִעם ֲ

ּול ִע ִּתים ְקרֹובֹות
של ְס ָפ ִריםְ ,
ׁ
ע ֵר ָמה ֶ
ְליַד ִמ ָּט ִתי ֲ
ְלה.
א ִני ִנ ְר ֶּד ֶמת ַרק ְּבסֹוף ַה ַּלי ָ
ֲ
ַה ֶּצ ַבע ָה ָאהּוב ָע ַלי הּוא ּבֹ ֶקר.
אתי
ׂמ ָחה ִל ְק ָר ִ
ש ִלי ְש ֵ
ׁ
ַה ַּכ ְל ָּבה ֶ
ש ַרק ְּכ ָל ִבים.
ׁ
ְּכמֹו ֶ
ע ִני ְּכ ָבר,
ְל ָכל ָהרּוחֹותַּ ,ת ֲ
ח ֵב ִרים?
ַּכ ָּמה ֲ
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עפרי שהם

פ ז י לה

ּלדּות
ַּב ַי ְ
יתי 
שנֵי ְּפ ָר ִחים וְ ָט ִע ִ
ׁ
יתי ְ
ָר ִא ִ
שם ַרק ֶּפ ַרח ֶא ָחד.
ׁ
ָהיָה ָ
ְלדֹות
תי י ָ
ש ֵּ
ׁ
יתי ְ
ש ָר ִא ִ
ׁ
ש ְב ִּתי ֶ
ׁ
ש ָח ַ
ׁ
ְּכ ֶ
יתי 
ָט ִע ִ
ח ֵב ָרה ַא ַחת.
שם ַרק ֲ
ׁ
ְתה ָ
ָהי ָ
ַּב ַּב ְגרּות
ש ִּמ ְס ַּת ְּכ ִלים ָע ַלי 
ׁ
חֹוש ֶבת ֶ
ׁ
ֶ
א ִני
שֲ
ׁ
ְּכ ֶ
טֹועה.
ָ
א ִני
ֲ
א ִני ֹלא ִמ ְס ַּת ֶּכ ֶלת ָע ֶליָך 
שֲ
ׁ
חֹושב ֶ
ׁ
ֵ
ש ַא ָּתה
ׁ
ְּכ ֶ

.1

טֹועה.
ֶ
ַא ָּתה
ַים ֵלאֹות וְ ַרּכֹות ַא ִּביט ָע ֶליָך ִמ ַּב ַעד ַל ְּד ָמעֹות וְ ֵא ַדע 
ְּב ֵעינ ִ
ש ֵטׁש 
ׁ
ש ָטׁש הּוא ָּברּור וְ ַה ָּברּור ִמ ַּט ְ
ׁ
ש ַה ְּמ ֻט ְ
ׁ
ְּכ ֶ
טֹועים.
ִ
שנֵינּו
ׁ
ְ

.2

 :2 , 1ט ל ע וז  ,ד י ס ט נ ס  ,2 0 1 2 ,ש מ ן ע ל ב ד 30 X 40 ,
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ה יל ה בן א ר י  ,ח צ י גורן  ,2012 ,ס ט ילס מ ת וך ו ידא ו  ,צ יל ום :אסף סבן  ,ר קדנ י ת :אד ו ה ק יד ר
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ה י ל ה ב ן א ר י  ,ש ת י ל  ,2 0 1 2 ,ס ט י ל ס מ ת ו ך וי ד או  ,צילום :א ס ף סב ן  ,ר ק ד נית :אדו ה קידר
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יערה בראון

רפי וייכרט

י ל דות

שקיפות

גומה עמוקה ,עגולה ,במרכזה גזע וסביבה גדודית עפר .צינור פלסטיק שחור מזרזף לתוכה

ׂקית ַניְלֹון,
ש ִּ
ּפּוח ְּב ַ
ש ִזיף וְ ַת ַ
ׁ
ְ

אצבעותי סמיך ורך.
ַ
וידי לשות בצק .הבוץ זולג בין
מים .אני יושבת בשלולית מים קרים ַ

רֹואה.
ָ
ש ַא ְּת
ׁ
זֶה ַמה ֶּ

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

יה ִנ ְכ ַּתב:
ש ָע ֶל ָ
ׁ
א ִריזֹות ַּד ִּקיקֹות ְּב ֻק ְפ ָסה ֶ
ֲ

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

ש ָלפֹות ַא ַחת ַא ַחת".
ׁ
"נ ְ
ִ

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

ּפּוח
ש ִזיף וְ ַה ַּת ַ
ַאְך ַהְּׁ

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

ׂקית.
ש ִּ
ֹלא ִנ ְב ְראּו ְּבתֹוְך ַ

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

ָפיו ִנ ְק ְטפּו
ענ ָ
ש ֵּמ ֲ
ׁ
קֹורם ְּב ֵעץ ֶ
ְמ ָ

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

ֶע ְרמּו
ש ְלחּו וְ נ ֶ
ׁ
ֶא ְרזּו וְ ִנ ְ
וְ נ ֶ

*

ְתה
הּובאּו ַה ַּבי ָ
ְ
וְ ֻס ְּדרּו וְ ִנ ְמ ְּכרּו וְ

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

יאה
הֹוצ ָ
ִ
ש ִּמ ֶּמּנּו
ׁ
ֶאל ַה ְמ ָק ֵרר ֶ

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

ָדי ָה ַא ָּב ִהית
אֹותם ַה ּבֹ ֶקר י ִ
ָ

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

ׂקית ַה ַּניְלֹון
ש ִּ
ׂמה ְּב ַ
שָ
וְ ָ

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

יקְך.
ְּב ָתא ָהא ֶֹכל ְּב ִת ֵ

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

ה ָבהִּ ,ב ִּתי.
ּדֹומה ַּב ּכֹל ָל ַא ֲ
ֶ
וְ זֶה

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

אֹות ּה
ָ
רֹואים
ִ
קּופהֹ .לא
ש ָ
ׁ
ַגּם ִהיא ְ

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

שם ָּת ִמידֵ ,מ ָה ֵעץ
ׁ
א ָבל ִהיא ָ
ֲ

ולהגשים משאלות.

ּנֹוגסֹות
ש ַּנ ִים ַה ְ
ׁ
וְ ַעד ַל ֶּפה וְ ַל ִּ

*

ְמ ַל ָוּה ֶאת ַּד ְר ֵּכְך.

בקיבוץ  הבית המשותף  מצאתי את מקומי בחצר ולא בחדר מחדריו הרבים.
ה"מסדרונות" ,ה"אכסדראות" ו"חללי המבואה" ,שנוצרו במרחק שנפער בין החדרים ,היו
הבית .המדרכה שקישרה בין האדמה לעץ ,בין אבי לאחי ,ביני לבין המקום ,הייתה השער
לעולמות מופלאים .החתול היה למפתח .במקום נטול מותרות וחפצים אישיים ,שבו כל
דבר קרה ברשות הרבים ,הביטחון לא נבנה מאינטימיות ומהגנה במרחב הפרטי ,אלא מן
השליטה והבעלות שהשגנו  כל אחד לעצמו ,כפי יכולתו  על מרחבי האינסוף הנפרשים
סביבנו ,מאיימים ומושכים.
אם כן ,הבית היה התנועה המתמדת שבין לבין ,מן הטבע המבוית בחצר ,אל הטבע
המעובד בשדות ,ועד לטבע הפראי שמעבר לעץ האחרון במטע ,תנועה הקוראת לנו להרחיק
אל מחוץ לגדר ,הלאה ,הלאה מכאן.
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ע ודד ה י רש  ,ל ל א כו תר ת  ,2009 ,ר יש ום שמן על בד 24 X 30 ,
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ע ו ד ד ה י רש  ,ל ל א כ ו ת ר ת  ,2 0 0 9 ,ר יש ו ם ש מ ן על ב ד 24 X 30 ,
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טל עברי ליברמן

טל עברי ליברמן

ז י כרון

ָל נָ ה

יסה ָּפרּום.
חּוטים ֵמ ֶח ֶבל ְּכ ִב ָ
ִ
של
ׁ
ש ֵא ִרּיֹות ֶ
ׁ
ַק ֶרת ְ
ַּת ְר ְנג ֶֹלת ְל ָבנָה ְמנ ֶּ

ָעים
ל־כְך נ ִ
ַה ֵּגרּוד ַה ֶּזה ָּכ ָּ

יתָך.
ע ֵצי ּדֹ ֶלב ְמ ַע ֶּט ֶרת ֵּב ְ
של ֲ
ׁ
ּומּוצ ֶלת ֶ
ֶ
א ֻר ָּכה
ׂד ָרה ֲ
ְש ֵ

יכה.
יתי ְצ ִר ָ
ש ָה ִי ִ
ׁ
של ַה ּבֹ ֶקר זֶה ְּב ִדּיּוק ַמה ֶּ
ׁ
ח ֵרי ַמ ַּסע ַה ַּצ ִיד ֶ
ַא ֲ

של ֶע ֶרב ְמ ַע ְר ֶּב ֶלת ֶאת ֶה ָע ִלים
ׁ
רּוח ַק ָּלה ֶ
ַ

רּוח,
ׂג ִּתי ֶאת ָה ַ
שְ
עמֹון ַר ְצ ִּתי וְ ִה ַּ
ְלקֹול ִצ ְלצּול ַה ַּפ ֲ

'ּבֹואי ַּכ ָּלה'
ִ
יני
א ִחינ ַֹעם ִנ ִ
של ֲ
ׁ
שיר ֶ
ׁ
ִעם ַה ִּ

אתי.
ש ָּמ ָצ ִ
ׁ
יסי ֶ
ע ִס ִ
ה ִכי ֲ
ש ָפן ֶס ַלע ֲ
ׁ
אתי לֹו ָ
ֵה ֵב ִ

ַסה ְל ָה ִכיל ֶאת ָּכל זֶה.
ש ְּלָךְ ,צ ִריף ָק ָטן וְ ָעצּובְ ,מנ ֶּ
ׁ
וְ ַה ַּב ִית ֶ

א ָד ָמה
יני הּוא ָק ַבר אֹותֹו ָּב ֲ
ְּב ַפ ְרצּוף ְר ִצ ִ

יֹותר ַקל ְל ָת ֵאר ֶאת ַהּנֹוף.
שה ִלי ְל ִה ָּכנֵס ֶאל ּתֹוְך ַה ַּב ִיתַ ,ה ְר ֵּבה ֵ
ׁ
ָק ֶ

ר־כְך.
ׁשֹומר לֹו ְל ַא ַח ָּ
ֵ
ש ְב ִּתי ,הּוא
ׁ
י ִֹפיָ ,ח ַ

הֹול ִכים ְל ִטּיּולַ ,א ָּתה ְּב ֶא ְמ ַצע
ְ
ִל ְפנֹות ֶע ֶרב
ַל ָּדה ַא ֶח ֶרת.
דֹולה ִמ ְת ַע ֶּט ֶפת י ְ
ּוב ָכל יָד ְּג ָ
ְ
אּולי ַּבת .4
ַ
ָּת ָמר ְק ַט ָּנה ְמאֹוד,
ַרנּו,
ש ָחז ְ
ׁ
ּוכ ֶ
שעֹות ְּב ִלי ְל ַד ֵּבר ְ
ׁ
ש ָה ַל ְכנּו ָ
ׁ
זֹוכ ֶרת ֶ
א ִני ֶ
ֲ
תינּו ְּב ִמ ָּטה ְק ַט ָּנה.
ש ֵּ
ׁ
ש ַּכ ְב ָּת ֶאת ְ
ׁ
ִה ְ
בּוע ְּב ַא ְנ ְּג ִלית
ש ְבנּו ְל ִסּפּור ָק ַ
ׁ
ּוקרֹובֹות ִה ְק ַ
ְצפּופֹות ְ
ּבֹוד ָדה
ש ֶלגֵ ,
ׁ
רֹוק ֶדת ַּבחּוץַּ ,ב ֶּ
ש ֶ
ׁ
ְא ָבה ֶ
ַעל ז ֵ
ּר ַח ֵמ ִאיר ָל ּה.
ַאְך ַה ָי ֵ
ְאב.
ע ִדינָה ְּכ ָפ ָפה ְל ָבנָה ,וְ ִהיא ְמ ַח ָּכה ִלז ֵ
ַעל ַּכ ָּפ ָת ּה ָה ֲ
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אמיר שרפמן

בובות

*

ֹמץ ְל ַה ְכ ִריז
ָּכ ֵעתִ ,נ ְמ ָצא ִּבי ָהא ֶ

סֹוף סֹוף ְל ַבד

מֹוחה.
ָ
א ִני
ֲ

ׂשּויים
ע ִ
ּכר ִמ ָּמה ַה ַח ִיּים ֲ
ַסה ְל ִה ָז ֵ
ּומנ ֶּ
ְ

מֹוחה,
ָ

ּוד ָמעֹות?
ָּדם ְ

שיר ְמ ָח ָאה
ׁ
ְמן ַרב ֹלא ָּכ ַת ְב ִּתי ִ
ש ֵּכן ז ַ
ׁ
ֶ

ַמ ִים וְ ֻס ָּכר?

ׁשּוקה
ש ִּתי ְל ַב ֵּטא ָּכל ְּת ָ
ׁ
ש ְ
ׁ
ָח ַ

ּבֹונים?
ֶח ְל ִ

יֹותר.
ע ָמד טֹוב ֵ
ְל ַמ ֲ

ׂשּויים ָּכ ֶר ַגע
ע ִ
יֹותר ִּב ְמ ֻד ָיּק ִמ ָּמה ַח ַיּי ֲ
וְ ֵ
ַחס ְל ַת ְח ִּתית ַה ִּמ ְדרֹון
שו ְּבי ַ
ׁ
עֹומד ַע ְכ ָ
ֵ
א ִני
יכן ֲ
ֵה ָ

דּותיֵּ ,בין ַא ְר ָּב ָעה ִקירֹות
ַל ִ
ְּבי ְ

ילה
א ֻר ָּכה ַה ְּנ ִפ ָ
עֹוד ַּכ ָּמה ֲ

ָה ָגה ִל ְת ּפֹר ִלי ֻּבּבֹות
ִא ִּמי נ ֲ

יקה
לֹומר ַה ְּנ ִס ָ
ְּכ ַ

לֹותי ַה ְּבלּויֹות
ׂמ ַ
ש ִּתי ְּב ִש ְ
ׁ
אֹותן ִה ְל ַּב ְ
ָ

ַעבֹר ֵמ ַעל ַה ִּפ ְס ָגּה
לֹומר ַה ִאם נ ֲ
ְּכ ַ

ָה ָגה ִל ְס ּגֹר ַחּלֹונֹות
נֲ

אֹו ִנ ְת ַנ ֵגּׁש

ּול ַצ ֵּיר ִלי ִסּבֹות
ְ

ּומתֹוק
יסי ָ
ע ִס ִ
עֹומד ִל ְהיֹות ֲ
ֵ
ַה ִאם

א ִני ָּכאן.
ְכּותן ֲ
ִּבז ָ

לּוח?
ּומ ַ
אֹו ָס ִמיְך ָ

יחה
יני ְמ ִט ָ
ְּבׁשּום א ֶֹפן ֵא ִ
עֹובדֹות
ָדי ָה ְ
תי ַּכּפֹות י ַ
ש ֵּ
ׁ
ְ
עֹובדֹות ,עֹוד ֵמ ָאז ַה ֻּבּבֹות)
ְ
ש ִנים ֵהן
ׁ
(כ ָבר ָ
ְּ
ְמ ֵלאֹות ַצ ָּלקֹות
ימה.
ש ָ
ׁ
אִ
ַאְך ֵאין ִלי ֶא ְצ ַּבע ַא ַחת ַמ ֲ
ָּכ ֵעת,
מֹוחה:
ָ
א ִני ַרק
ֲ
יכים ִל ְראֹות.
ּל ִדים ֹלא ְצ ִר ִ
ש ְי ָ
ׁ
יֵׁש ְּד ָב ִרים ֶ
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מתן קריידלמן

ֶ'מן ֹלא ָר ָאה ִמ ֶּמ ֶטר
ּתּורג ָ
ְ
נּו ַמה ְּכ ָבר ָהיָה לֹו ִל ְראֹות

תורג' מן

ׁעֹון ִה ְת ַח ֵזּק
ש
ִּת ְקּתּוק ַה ָּ
ָהאֹור ִה ְת ַע ְמ ֵעם
ש ְטׁשּו
ׁ
מּיֹות ַעל ַה ָּמ ָסְך ֻט ְ
ַה ְּד ֻ

ּפֹועל ִיּצּור ָּפׁשּוט
ֵ
ֶ'מן ָהיָה
ּתּורג ָ
ְ

ְדהֹות
(פ ְתאֹום ָהיָה יָכֹול ְל ִהז ַּ
וְ ֻע ְוּתּו ִּ

ש ַתק ֵח ִצי ֵמ ַח ָיּיו
ׁ
הּוא ָ

ֵיהן)...
ִא ָּתן וְ ִעם ְּפנ ֶ

מ ְט ָרד
הּוא ָהיָה ְמכ ָֹער ִמ ְּכ ֵדי ִל ְהיֹות ֻ
ׂיג ִזּיּון ְּב ִח ָּנם
ַש
ִאם י ִּ

ֹשי
ׁ
ֶ'מן ָר ָאה ֶאת ַהּסֹוףְּ ,בק ִ
ּתּורג ָ
ְ

ימי
ש ֵיּׁש לֹו י ִֹפי ְּפ ִנ ִ
ׁ
ַהּזֹונֹות ָא ְמרּו ֶ

ש ָמרֹות
ׁ
זֶה ָק ָרה ֵּבין ִמ ְ

ָּפנָיו ָהיּו ְמ ֻע ָוּתֹות

ש ִאיׁש ֹלא ִה ְר ִגּיׁש
ׁ
ָּכְך ֶ

אֹות ּה הּוא ַחי
ָ
ִּכ ְפנֵי ַה ְּמ ִציאּות

ש ֶמ ֶרת
ׁ
ַהל ַה ִּמ ְ
ש ָר ָאה ְמנ ֵ
ׁ
ְּכ ֶ

ש ַתק ִּכי ַמה ְּכ ָבר יֵׁש
ׁ
הּוא ָ

עֹובד
ֵ
ש ָח ֵסר לֹו
ׁ
ֶ

פֹועל ִיּצּור ָּפׁשּוט ְל ַה ִּגיד
ְל ֵ

ש ִּב ְד ִחיפּות
ׁ
ַהל ַה ַּמ ְח ָל ָקהֶ ,
ִּד ֵּו ַח ִל ְמנ ֵ
ּטּורין וְ ָא ַמר
ש ַלח ֶאת ִמ ְכ ַּתב ַה ִּפ ִ
ׁ
ָ

שעֹון
ׁ
ע ָלה ִמ ָּס ִביב ַל ָּ
ַה ֶּט ֶל ִוי ְזיָה ָּפ ֲ

ש ְּפ ָט ַרּנּו"
ׁ
"ברּוְך ֶ
ָּ

ּמן
שעֹון ִמ ָּס ִביב ַל ְז ַ
ׁ
ַה ָּ

ּחיד
ָהיָה זֶה ַה ֶה ְס ֵּפד ַה ָי ִ

ש ִנ ָּיה
ׁ
ש ֶמ ֶרת ִל ְ
ׁ
ש ֵּבין ִמ ְ
ׁ
ׁעֹות ֶ
ש
ׂרה ַה ָּ
ׁׁש ֶע ְש ֵ
ש
וְ ָכל ַא ַחת ִמ ֵּ

א ַמר.
ש ֶּנ ֱ
ׁ
ֶ

מּוע ָטה
ָ
ילה
א ִכ ָ
שת ִל ְב ִה ָיּה ַּב ָּמ ָסְךֲ ,
ׁ
מ ְק ֶּד ֶ
ְתה ֻ
ָהי ָ
שנָה ְמ ֻר ָּבה
ׁ
וְ ֵ
ַה ּכֹל ָע ַבד ְל ִפי ַה ָּת ְכ ִנית
ְתה ָּת ְכ ִנית ב'
וְ ֹלא ָהי ָ
ש ִּנּסּו ָלצּוץ
ׁ
ׁשּול ִיּים ֶ
ִ
ש ִקיט ְּכ ֵא ִבים
ׁ
ָה ַא ְלּכֹוהֹול ִה ְ
ש ְּל ָכל ָא ָדם
ׁ
ירה ֶ
ׁלט ִמ ֵּמׁש ֶאת זְכּות ַה ְּב ִח ָ
ַה ַּש ָּ
וְ ַגם לֹוְ ,ל ַה ְח ִליף ָערּוץ

ֶע ְלמּו ַהּזֹונֹות ֵמ ַח ָיּיו
ׁנים ,נ ֶ
שִ
ִעם ַה ָּ
שמ ַֹע
ׁ
ָקר ִמ ַּדי ִל ְ
ָע ָלה לֹו י ָ

יהן
ש ְק ֵר ֶ
ׁ
ֶאת ִ
ימי ָה ַלְך וְ ִה ְת ַּכ ֵער
ַהיֹ ִּפי ַה ְּפ ִנ ִ
ְד ֵּקן
וְ ִהז ַּ
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כ .יעקב

.8
זֶה ֵאינֹו ָה ָר ָעב.

תר יסר פת ית י ערב ית

ין־ל ֶחם
זֶה ָה ֶע ְלּבֹון ַעל ָה ֵא ֶ
ה ְב ַטח.
שֻ
ׁ
ֶ
.9

.1

ּלד ַה ְּמ ֻנ ָזּל.
שיְך ְל ַק ֵּלל ֶאת ַה ֶי ֶ
ׁ
ּלד ַמ ְמ ִ
ַה ֶי ֶ

בֹודה
ע ָ
עבֹד ְּבעֹוד ֲ
ֵלְך ַל ֲ
בֹודה י ֵ
ע ָ
ח ֵרי ָה ֲ
ַא ֲ

ּלד ַה ְּמ ֻנ ָּזל
ֶלד ַאל ְּת ַק ֵּלל ֶאת ַה ֶי ֶ
ָא ְמרּו לֹו :י ֶ

חֹושבֹו:
ׁ
ְל ִדים ְּב ְ
ׁק ְל ֶר ַגע ִמ ְס ַּפר י ָ
ַש
וְ ִל ְפנֵי ֵכןְ ,ל ֶה ֶרףְ ,ינ ֵּ

ש ַּנ ִים.
ׁ
שבּור ַה ִּ
ׁ
ְּב ִפיָך ְ

יהם.
ע ֵל ֶ
שֹב ֲ
ְל ִדים ַל ְחׁ
יֹותר ִמ ַּדי י ָ
זֶה ֵ

.10

.2

רֹוח ָצ ּה ְּב ַדּלּות.
ָה ַע ִין ִמ ְת ַע ֶּנגֶת ְּב ֲ

ילֹוג ָר ִמים.
ְ
שים ִק
ׁ
ח ִמ ִּ
ׁשֹוקל ֲ
ֵ
של ֶמ ֶלט
ׁ
ׂק ֶ
ש
ַ

עׂשֹות ִמ ָּכְך ַּת ְרּבּות.
ק ֶֹרט הּומֹור ִנ ְד ָרׁש ָּכאן ְּכ ֵדי ַל ֲ

ַגּיד
שֹּלא י ִ
ׁ
של ֶמ ֶלט ֶ
ׁ
ׂק ֶ
ש
שֹּלא ֵה ִרים ַ
ׁ
ִמי ֶ

.11

ּפֹוע ִלים.
ע ַמד ַה ֲ
ִלי ַמ ֲ

קֹומ ֶמת
ירהַ ,ה ְּמ ֶ
ַה ְּמע ָֹרבּות ָה ַא ִּד ָ

.3

ׁשֹובת ַה ֵּלב
ַ

ְל ִדים ֶאל ָמקֹום
ע ִמיס ַה ְר ֵּבה י ָ
ש ִביל ְל ַה ֲ
ׁ
ּדֹולה זֶה ִּב ְ
כֹונית ְג ָ
ְמ ִ

ּדֹומ ִמים.
של ַה ְ
ׁ
ֶ

ישהּו ַא ֵחר ִי ְד ַאג ָל ֶהם.
ׁ
ּבֹו ִמ ֶ

.12

.4

ּנּובים),
אֹופ ַּנ ִים ְג ִ
ַ
יהם
ע ֵל ֶ
שֹּלא ָּכתּוב ֲ
ׁ
(אף ֶ
ּנּובים ַ
אֹופ ַּנ ִים ְג ִ
ַ
ְל ִדים ַעל
ּנּוח :י ָ
ְל ִק ַ

ָשן)
ׁ
ש ַערִ .אם ָהיָה ֵער (הּוא י ֵ
ׁ
ׁשֹומר ַּב ַּ
ֵ
יֵׁש

ּלֹותיו
ש ְב ֵרי ִמ ָ
ׁ
א ָלץ ִל ְנהֹם ִ
ׁתיָןַ ,ה ֶּנ ֱ
שְ
וְ ַה ַּ

י־פ ַעם
ּגּוע ַּ
ֹלהים ַעל ִּפ ֵ
א ִ
מֹודה ְּב ִלּבֹו ֶל ֱ
ֶ
ָהיָה

שר ָל ְרחֹוב.
ׁ
אֶ
ע ִניק ָל ְרחֹוב ֶאת ֲ
ְּכ ֵדי ְל ַה ֲ

ש ַער.
ׁ
ֻתר ַּב ַּ
היֹותֹו ְמי ָּ
אכֹל ֵמ ֱ
ש ִרים לֹו ֶל ֱ
ׁ
ש ְּמ ַא ְפ ְ
ׁ
ֶ
.5
ּלד,
ּדּורגֶל ָא ַמר ַה ֶי ֶ
ׂח ַקן ַּכ ֶ
שְ
ַמר אֹו ַ
אֹו ז ָּ
ָתיתְ ,ל ִאּמֹו,
שכּונ ִ
ׁ
בּוצה ַה ּ ְ
ָלבּוׁש ְּב ַמ ֵּדי ַה ְּק ָ
ח ְל ָצה ַה ּזֹאת
יצד ִהיא ִנ ְר ֵאית לֹו ַּב ֻ
ַסה ְל ָה ִבין ֵּכ ַ
ַה ְּמנ ָּ
ש ַד ִים.
ׁ
יתת ַה ָּ
ִמ ַּב ַעד ָל ָא ָבקְ ,ל ַא ַחר ְּכ ִר ַ
.6
םש ֶקל
ׁ
את ִי ֶ
ימ ַ
רּופֹותש ִּל ָ
ׁ
ֶ
רה ְּת
ָק ַ
ֶהק ָצתי ָ
עזֹר ִלי ְק ָצת ז ְ
ּתּוכל ַל ֲ
ַ
אּולי
ַ
יזֹופ ֶר ְניָה
חֹולה ְס ִכ ְ
ֶ
א ִני
ֲ
אֹומר
ֵ
הּוא
ש ַלף ָה ַא ְרנָק.
ׁ
ש ְּכ ָבר ִנ ְ
ׁ
ח ֵרי ֶ
ַא ֲ
.7
ְמ ִּנית
יצד ִל ְהיֹות ַה ְר ֵּבה ְּד ָב ִרים ּבֹו ז ַ
ֵּכ ַ
יצה
ְּב ֵאין ֵּב ָ
טֹוסט.
ְ
ח ָּמם ִל ְכ ֵדי
שֻ
ׁ
ְל ַלּוֹות ֶאת ֶה ָע ֵבׁש ַה ֶּזה ֶ
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مفيد صيداوي (إبن الخطاف)

מופיד סידאוי (אבן אלח'טאף)

רבקה טטרואשוילי

المستأجر

ה שו כר

אמריקה

في ليلة اجلمعة
واجلمعة جماعة
في الغرفة الضيقة العتيقة
أغمض املستأجر عينيه
ومط شفتيه ...
وتذكر ...
كان يا ما كان ...
في يوم من األيام
كان له بيت ..
كان ويا ما كان
كان له سبب للسعادة
للحب
للحياة
كان مرة ...
وكان ...

וְ ָהיָה...

عرعرة – 17.1.2011

ע רע ר ה  ,המש ולש 17.1.2011 ,

ְרת ַה ָּממֹון
ּוב ֶעז ַ
ּמּותג) ְ
(ה ָ
שם ַ
ׁ
ְרת ַה ֵּ
ּוב ֶעז ַ
ְ

מע רב י ת :מא ה ר ח'ד ר וחג י ר וגנ י

ש ָמ ָמה
יח ֶאת ַהְּׁ
ַפ ִר ַ
עֹוד נ ְ

ׁי,
ׁש
ְּב ֵליל יֹום ִש ִּ

צֹומ ַח ַעל ָה ֵע ִצים"
ֵ
"כ ֶסף ֹלא
ַא ָּבא ָּת ִמיד ָא ַמרֶּ :

שי הּוא יֹום ַה ִה ְת ַּכ ְּנסּות,
ׁ
ש ִּ
ׁ
וְ יֹום ִ
ּשן
ׁ
ַּב ֶח ֶדר ַה ַּצרַ ,ה ָי ָ

צֹומ ַחת ַעל ָה ֵע ִצים
ַ
יקה
ָא ֶמ ִר ָ

ּׂשֹוכר ֶאת ֵעינָיו
ָע ַצם ַה ֵ

ַּב ָּמקֹום ּבֹו ְל ָפנֵינּו ֵהם ִי ְּבׁשּו ֶאת ַה ִּבּצֹות.

ׂפ ָתיו
ָמ ַתח ֶאת ְש ָ

ֻב ֶלת ַּב ָּדם
א ָד ָמה ְמז ֶּ
ֶקת ֵמ ֲ
יקה יֹונ ֶ
ָא ֶמ ִר ָ

ְכר...
וְ ִנז ַּ

יחה ִמ ְג ָּד ִלים
יקה ַמ ְצ ִמ ָ
וְ ֹלא רֹווָהָ .א ֶמ ִר ָ

ָהיֹה ָהיָה

ּבֹוה ִקים.
ש ַמ ִים ֲ
ׁ
שת ְּב ִלי ָענָןְּ ,ב ָ
ׁ
ְּכמֹו ֶק ֶ

ּמים...
ש ְּכ ָבר ַה ָי ִ
ׁ
ְּב ֶ
ָהיָה לֹו ַּב ִית,

עֹול ִלים
ָ
ש ֵּני
ׁ
יקה ַּת ְק ֶהה ִ
ָא ֶמ ִר ָ

ָהיֹה ָהיָה...

ָרים ֵמע ֶֹדף
ְּב ַח ְד ֵרי ִּתינֹוקֹותְ .ט ָל ִאים ְמ ֻס ְנו ִ

ׁר
ֹש
ְתה לֹו ִס ָּבה ְלא ֶ
ָהי ָ

ָד ִים
יטים י ַ
מֹוש ִ
ׁ
ִ
י ִֹפי וְ ֶצ ַבע,

ה ָבה
ְל ַא ֲ

כּותי,
ְק ַטּנֹות ִל ְנגֹּס ֵמ ַה ְּפ ִרי ַה ַּמ ְל ִ

ַל ַח ִיּים

ּטת.
ח ֶי ֶ
ְּב ַת ַאוְ ָתנּות ְמ ֻ

ָהיָה ֵאי ָאז...
צ ִדים,
ּובתֹוְך ִמ ְג ָּד ִלים ,מּול ִמ ְר ָק ִעים ְמ ַר ְּ
ְ
ח ָממֹות.
צֹומחֹות ֲ
ְ
ַים ְטרּוטֹות,
וְ ֵעינ ִ

ש ָּממֹון.
ׁ
יח ַה ְר ֵרי ִ
ַצ ִמ ַ
עֹוד נ ְ

י ום ש יש י בע רב י ת  -י ום אל
ג' ומע ה  ,ש פ י ר וש ו י ום ה ה ת כנס ו ת

84

85

אורון יהלום

אלכס גורדון

ערב קרב

מ נ ג י נ ו ת י ו ו ס ו פ ו ש ל ח י י ל ה ב דיל
מ ת ו ך ה ס פ ר " ה ע ו ל ה כ פ ו ל "  ,P i l i e s S tu d i o ,ת ל אביב 2 0 1 3 ,

ׁשֹוט ִטים
ְ
ירה ְּכ ָל ִבים ְמ
ַּב ִּז ָ

א ו ס ף מ ס ו ת ב י ו ג ר פ י ו ת ע ל י ה ו ד י ם מ פ ו ר ס מ י ם  ,א נ שי מ דע

שים
ׁ
ַרקֹור ָּכחֹל ִנ ְד ָלק ַעל ַה ְּק ָר ִ
זְ

ו ת ר ב ו ת .ת ו ר ג ם מ ר ו ס י ת ע " י ה מ ח ב ר

ח ָב ִלים
ׂער ִנ ְד ָחק ַל ֲ
שָ
נֹושְך ֵ
ׁ
ֵ
ָעים
ֶע ֶרב ְק ָרב נ ִ
לעתים קרובות יש לטרגדיה מקור קומי .הכול החל בעליזות ובצחוק,

יקה
ּוד ִלי ַה ְי ִּר ָ
ַמ ְגּבֹות ַח ְמ ָצן ְ

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

ׂפה
שָ
יפ ְס ִטיק ְמט ָֹרף ַמ ְכ ִּתים ֶאת ַה ָּ
ִל ְּ

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

נֹוצ ִצים
ש ָט ָרה ֵּג ִאים וְ ְ
ׁ
עֹור ֵבי ַה ִּמ ְ
ְ

" ."Schwarzwaldmaedelמחיאות כפיים סוערות .הצלחה אדירה .הקהל מריע

ָעים
ֶע ֶרב ְק ָרב נ ִ

ֶסל ( )Leon Jesselלעלות לבמה,
וקורא שוב ושוב למחבר האופרטה לאון י ֶ
ומקבל בחום את אחד המלחינים המפורסמים של האימפריה .האופרטה

ׁהּו ָח ִמים
ש
ּגּוע ְל ַמ ֶּ
ִמּתֹוְך ַה ַּג ְע ַ

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

ימ ִּיים
יב ִרים ַה ְּפ ִנ ִ
עֹוטף ָּב ֵא ָ
ֶצ ֶמר ָה ֵ

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

יע ִל ְפ ָע ִמים
ּומֹוד ַ
ִ
עֹולה קֹול ַה ָּכרֹוז
ֶ

העיתונים בעולם כולו  עד לאיסור השמעתה...

ָעים
ֶע ֶרב ְק ָרב נ ִ

גרמניה עדיין צועדת בחזיתות .אחד המארשים הפופולריים הוא "מארש
ֶסל ב ,1905-מן המנגינות המפורסמות שנכתבו
חיילי הבדיל" שכתב לאון י ֶ

יפים ַּכ ַּפ ִים
ִצ ְלצּול ַה ַּמ ְט ְּבעֹות ַה ַּמ ְח ִל ִ

בגרמניה לחג המולד .המארשים הצבאיים יאבדו בקרוב את הפופולריות

ַים
שנ ִ
ׁ
ַצ ַח ֵּבין ַה ְּ
ּמּורים ַעל ַה ְּמנ ֵּ
יצי ַה ִה ִ
ִמ ֵ

שלהם ,בהיותם תזכורת כואבת לתבוסתה המשפילה והקטסטרופלית של

ש ִּנ ְכ ָּתב ְּב ִמ ְס ָּפ ִרים
ׁ
ַה ָּק ָהל הּוא ֵע ֶסק ֶ

גרמניה במלחמת העולם הראשונה .גרמניה המנוצחת כנועה על ברכיה,

ָעים
ֶע ֶרב ְק ָרב נ ִ

המארשים אינם פופולריים ,אבל "העלמה מהיער השחור" מנצחת על במותיה.
ֶסל והמוזיקה העליזה והפטריוטית
האידיאולוגיה הלאומנית והשמרנית של י ֶ
שלו הולמות את החשיבה הגרמנית החדשה .רק מוצאו היהודי ה"מביש" של
המחבר אינו הולם את החברה החדשה הנבנית במדינה.
ֶסל התנצר עוד ב ,1894-בהיותו בן  ,23בשל אהבתו לאשתו
לאון י ֶ
הראשונה קלרה־לואיז גרונוולד ובשל אי־אהבתו למוצאו ולעם היהודי.
ב 1896-הם התחתנו בכנסיה ,עברו לגור בברלין ב 1911-והתגרשו ב.1919-
ֶסל בן החמישים עם הלאומנית הגרמנייה אנה הרהולדט
ב 1921-התחתן לאון י ֶ
שהייתה צעירה ממנו ב 19-שנה.
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ברלין  .1921ברפובליקת ויימר שוררת אינפלציה מפלצתית ,ומשבר

אולם הצמרת הנאצית דוחה אותו .התנצרותו וארבעים שנותיו כנוצרי

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

אינן מסייעות לו .ב 1933-אוסרים על השמעת יצירותיו ועל ביצוען .ב1934-

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

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

קיצוניים לאומניים .התקיפות האנטישמיות מתגברות .מאשימים את היהודים

המכון הממלכתי למוזיקה ומוטל איסור על הקלטת יצירותיו ועל הפצתן.

בפרוץ המלחמה ,בתבוסתה של גרמניה ובעול הכבד והמשפיל שהטיל חוזה

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

ֶסל רגוע .ההאשמות
ורסאי על העם הגרמני .היהודים מבוהלים ומודאגים .י ֶ

מסוגל לעבוד כאשר השנאה ליהודים מאיימת על עמי בהשמדה וכאשר אינני

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

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

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

וקורא ליהודים "עמי".

מאושר בנישואיו לבת "עמו".
ֶסל מלחין פורה .הוא כותב יצירות רבות לתזמורת ,מקהלה ופסנתר,
יֶ

במשך שנים ארוכות משחק המלחין תפקיד של מוזיקאי גרמני ומלחין
לאומי .אולם באמנותו ובכישרונו אין די על מנת לרכוש כרטיס כניסה לאומה

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

הגרמנית .ההתנצרות ,ההתבוללות וההתחפשות לגרמני לאומני לא מסייעות

על הגרמנים .יצירותיו העליזות והאופטימיות זוכות להצלחה כבירה בקרב

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

הקהל הגרמני המוזיקלי ,תקליטיו נמכרים בכמויות ענקיות.

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

אמנותו מביאה להצלחה כלכלית ,בתקופה שבה חֹווה העם הגרמני

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

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

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

חונק .את גרמניה המושפלת שודדים המנצחים האירופיים ,והיא מתחילה

השנים לתרבות הגרמנית .הגסטפו האזין לשיחותיו והקליט את ביקורתו .ב15-

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

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

ֶסל ,נרצח שר החוץ היהודי של גרמניה ,ולטר רתנאו,
לאחר נישואיו של י ֶ

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

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

מת המלחין בבית חולים ברלינאי כתוצאה מאותם עינויים ,ימים ספורים

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

בטרם מלאו לו  71שנים.

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

ֶסל הגיעה ידיעה עצובה מברזיל הרחוקה על
חודש וחצי לאחר מותו של י ֶ

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

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

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

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

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

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

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

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

האהובה על היטלר ועל הימלר.

לשורת ההתאבדויות של יוצרים גרמניים ממוצא יהודי שהיו משוכנעים

הודות להצלחת האופרטות שלו ,בזכות האידיאולוגיה הלאומנית שלו

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

עידית לבבי גבאי

ֶסל ידע על הטרגדיות של טוכולסקי וטולר .האם הבין את כישלון
לאון י ֶ
חייו עד הסוף? האם הגיע למסקנתו של טולר :יהודי אינו יכול להיות גרמני?

*

ֶסל חיבר מנגינה פופולרית לחג המולד .חיילי
"הנוצרי הטוב" לאון י ֶ
הבדיל מאותו שיר לכת שהיה אהוב כל כך על הגרמנים המשיכו לצעוד בעוד
המגפיים הכבדים של הנאצים רומסים את עמי אירופה .את המלחין הנאמן

ְקרֹות
הֹו ִמ ִּלים ַא ְבנֵי ֵחן י ָ

לנצרות ולגרמניה עינו בחג המולד גרמנים צעירים שנהנו בילדותם מן המארש

ש ְכ ָל ִלים
ׁ
א ִויר ְמ ֻ
ִצּנֹורֹות ֲ

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

ֶה ֶבל ֵאד ִּפּיֹות ִנ ְפ ָּת ִחים

רצחו את מחברה של האופרטה "העלמה מהיער השחור".

רּועים
ִמ ְבנֵי ֶמ ֶלְך ְק ִ

ֶסל חיבר מארש על גרמניה האגדית ,הקסומה ,טובת הלב ,העליזה,
לאון י ֶ
אך מצא את עצמו במדינה אכזרית ,עוינת ,שוויתרה על ערכיה ,מושלך לתנור

ש ֵא ִרּיֹות ְּד ִביקֹות ַעל ָלׁשֹון
ׁ
ְ
שֹּלא ִּת ָּנ ֶקה
ׁ
ֶ

השריפה כחייל הבדיל מהאגדה של הנס כריסטיאן אנדרסן ,כיהודים רבים
בזמן השואה .הוא ניתך בלהבות אהבתו הנכזבת לגרמניה.
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טל איפרגן

ל לא פ חד

ְלה ַההּוא ֹלא ִה ְס ִּפיק ִלי.
של ַה ַּלי ָ
ׁ
ׁקט ֶ
שֶ
ַה ֶּ
ש ָה ַר ַעׁש ִה ְת ִחיל
ׁ
ַּדּקֹות ִל ְפנֵי ֶ
תק ּבֹו.
ש ִּתי ִמ ִּלים ְל ַת ְק ֵּ
ׁ
יתי ְּב ַדף ֵריקִּ ,ב ַּק ְ
ָּב ִה ִ
ּמין,
ש ֵּבין ַה ֵּלב ַל ָי ִ
ׁ
ש ָּב ֶא ְמ ַצעַּ ,ב ְּנ ֻק ָּדה ֶ
ׁ
ַה ְּכ ֵאב ֶ
יחה.
א ִני ֹלא ַמ ְצ ִל ָ
שֲ
ׁ
ַצל ַעל ָּכְך ֶ
ּרם ִלי ְל ִה ְתנ ֵּ
ָג ַ
ַלס"
"ל ַק ַחת עֹוד ו ְ
יע ִלי ָ
ַרד ּכֹ ֵהן ָּב ֶר ַקעִ ,ה ִּצ ַ
ֵלאֹונ ְ
ש ִּלי
ׁ
א ִני ְּב ֶ
א ָבל ֲ
צ ַער"ֲ ,
שֹר ֶאת ַה ַּ
"ל ְקׁ
ִ
ּרמּו ִלי ִּכ ְמ ַעט
שבֹות ָרעֹות ָג ְ
ׁ
יחהַ .מ ְח ָ
ֹלא ַמ ְצ ִל ָ
ש ֶקט.
ׁ
ׂנֹא ֶאת ַה ֶּ
ִל ְש
שים ָרבּו
ׁ
שנֵי ִט ְּפ ִ
ׁ
וְ ָאז ָּבא ַר ַעׁשְ .
עׂשֹות זֹאת
חרּו ַל ֲ
יֹותרָּ .ב ֲ
הֹוכיחּו ִמי ֵמ ֶהם ִט ֵּפׁש ֵ
ִ
ְתה ִלי ִמ ְר ֶּפ ֶסת
ּלֹוני .לּו ַרק ָהי ָ
ַּת ַחת ַח ִ
שה ְל ַע ְצ ִמי ְל ָה ִציץ.
ׁ
יתי ַמ ְר ָ
ָה ִי ִ

ש ַּת ַּד ְל ִּתי
ׁ
א ִני ָּפ ַח ְד ִּתיִ .ה ְ
ְלה ַההּוא ֲ
ַּב ַּלי ָ
ש ֵיּׁש ָּב ֶהם ּתֹ ֶכן.
ׁ
ירים ֶ
ש ִ
ׁ
יח ִ
ְל ָה ִר ַ
ְכּוכית
ש ְּב ָרה ז ִ
ׁ
ַאְך ִמ ַּת ַחת ַל ַחּלֹון ִנ ְ
ּמן.
ּש ְּב ָרה ִמ ְז ַ
ׁ
ש ִנ ְ
ׁ
ירה ִלי ִצ ְנ ֶצנֶת ַא ַחת ֶ
ְכ ָ
ש ִהז ִּ
ׁ
ֶ

ש ָה ַר ַעׁש ִה ְת ִחיל
ׁ
ח ֵרי ֶ
ַּדּקֹות ַא ֲ
תק ּבֹו.
אתי ִמ ִּלים ְל ַת ְק ֵּ
ּומ ָצ ִ
יתי ְּב ַדף ֵריקָ ,
ָּב ִה ִ

א ו רנ ה א ו רן יז רעאל י  ,נ י יר עמ דה  ,2013 ,ט כנ י ק ה מע ו רב ת 90 X 50 X 35 ,
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אנד ר יא ה חזן  ,חמ סה  ,2013 ,C h a u D u lceמ יצב ( פ ר ט)
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אנ ד ר יא ה חז ן  ,2 0 1 3 ,Cha u D ul c e ,מ י צ ב ( פרט )
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דניאל שאוב

שירי מנשה

הר חק

א לכ ס א ו מ ר ת ש -

ָבים ַה ִּקירֹות ְּב ִדידּות
ש ַא ָּתה עֹוזֵב ז ִ
ׁ
ְּב ֶר ַגע ֶ

ַה ְּמ ַצּפֹות ְל ִגּלּוי

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

עֹודי
ּגּופי ְּב ִ
ּנֹוט ֶפת ַעל ִ
ַה ֶ

ִר ְג ֵעי ָע ְצ ָמה

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

ארֹונֹות ַה ִּמ ְט ָּבח
ּפֹות ַחת ֶאת ֲ
ַ

יגה
ח ִר ָ
ישה ֲ
ׁ
ְנ ִט ָ

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

ָדיָך
ַּב ָּמקֹום ּבֹו ָהיּו י ֶ

ִנ ָּסיֹון ְל ָה ִבין ֶמה ָח ִוינּו

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

של ַחג
ׁ
ְל ַד ְמיֵן ַמ ָּסעֹות ֶ

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

בֹודד
ּתֹובעֹות ִמ ֶּמ ְר ָח ִבי ַה ְּמ ָ
ְ

שים ֵא ֶליָך,
ׁ
ח ָד ִ
יבים ֲ
ִעם ְנ ִת ִ

נדמה כי השמש נתמכת בו כדי לא ליפול מרוב עייפות.

רֹונָך
ִל ְחיֹות ֶאת ֶח ְס ְ

רֹובה
ַל ְחֹלם ֶאת ַּד ְר ִּכי ְק ָ

ח ָפ ִצים
יאה ֲ
מֹוצ ָ
ִ
א ִני
ֲ

ש ָבה
ׁ
שם ַּב ַּמ ְח ָ
ׁ
ֵא ֶליָך ָּת ִמיד ָ

הדרך בכביש הקליפורני רגועה ושוממת באופן שגורם לנו לתהות אם אנחנו בכלל
מתקדמים ,לכן כשבצד הדרך נראה מבנה נטוש הוא מיד תופס את עינינו .הוא עשוי לבנים

אֹותם
ָ
סֹור ֶקת
ֶ

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

שּמּוׁש ַא ֵחר
ׁ
אּולי ְל ִ
ַ

בעבר להוצאת דיבוק מאנשים שנחשבו משוגעים וחולי נפש .המטפלים סברו שזו מחלה
שניתן לרפא בכוח ,בהרעבה ובדרכים אכזריות אחרות .לדעתם המטופלים היו בעצם

ָת ִּתי ְלָך ְל ַע ְל ֵעל
ּתי וְ נ ַ
ָּפ ַת ְח ִּתי ְּב ָפנֶיָך ֶאת ִס ְפ ִר ָי ִ

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

שו ַעל
ׁ
זּורים ַע ְכ ָ
יֹותר ַה ְּפ ִ
מּוסים ְּב ֵ
ִּב ְס ָפ ַרי ַה ְּכ ִ

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

יטים
ִר ְצ ָּפה וְ ַעל ָר ִה ִ

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

ְּב ִחּפּוׂש ַא ַחר

בטוחים כי ברגע שיפעילו לחצים על המטופלים  יעדיפו לחזור למוטב.

שה
ׁ
ח ָד ָ
אֹוג ַר ְפיָה ֲ
כֹור ְ
ֵ

אלכס מספרת כי בפנים הכול חשוך ,החלונות גבוהים מאוד ובגלל שהמטופלים ניסו
נואשות לברוח הקירות מלאים שריטות עמוקות ודם יבש .החדר הקיצוני הפונה לכיוון

יבם ַל ַּמ ָּדף
ש ָ
ׁ
ְכֹולה ְל ָה ִ
יני י ָ
ֵא ִ

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

ֹלא ִמ ָיּד

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

אחֹז ָּב ֶהם,
מ ְכ ָר ָחה ֶל ֱ
א ִני ֻ
ֲ

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

רּוח ַח ִיּים
ַ
ִל ְקרֹא ָּב ֶהם

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

שים
ׁ
ח ָּד ִ
ימ ִנים ְמ ֻ
ִּפ ְס ָקאֹות ְּב ִס ָ

את פרוותה ומחליקּה לאחור.

שֹב ֵמ ָח ָדׁש ַעל ַה ּכֹל
ַל ְחׁ

אלכס אומרת שבעוד קילומטרים ספורים יהיה פונדק דרכים קטן שבו נוכל לעצור
לאכול .אני מת מרעב .לא אכלתי כבר יומיים ,מאז ששוחררתי מבית החולים .הרופאים

ש ָּלנּו
ׁ
ְל ַאט ַה ִּסּפּור ֶ

טענו שהבראתי כי הפסקתי לדבר ִאתה ,אבל האמת היא שרק העמדתי פנים.

ַחד
ָמינּו י ַ
קֹורא ֵמ ָח ָדׁש ֶאת י ֵ
ֵ
ת־ה ָּכ ָר ִתּיֹות
אֹותּיֹות ַּת ַ
ִ
רּופי
ְּכמֹו ֵצ ֵ
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מאנגל י ת :א ת י ג ו רד ון ג ינזב ו רג
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مفيد صيداوي (إبن الخطاف)

מופיד סידאוי (אבן אלח'טאף)

في الحديقة

בגינה

أج ِل ُس في َحدي َق ِتنا
ُك ُّل شيءٍ هنا شاب
النعناع  ،املي َرمية ،امللوخية
َأزهار النرجس ،عصا الراعي ،والياسمني
أنا فقط  ،يلوح على رأسي
الشع ُر األبيض
الشباب ينادونني :يا حاج!
ورمبا لذلك بدأ
ُ

يَ ُ ُّرون ويضحكون
عهم :
أسم ُ
مس لئال َ
يرددون ب َِه ٍ
يقرأ ! يقرأ !
أحدٌ يقرأ؟
هل يوجدُ َ
أودعهم بنظرة أبوية
أضحك !
وأنا أيضا َ ..

ּתנּו
יֹושב ְּב ִג ָנ ֵ
ׁ
א ִני ֵ
ֲ

ּומ ַצ ְח ְק ִקים
עֹוב ִרים ְ
ְ
ֵהם

ׂיבה
ש ָ
ע ֶלה ֵ
ַה ּכֹל ָּכאן ַמ ֲ

ש ַמע:
ׁ
יהם ְּב ַל ַחׁש ֶּפן ֶא ְ
ְרים ַעל ִּד ְב ֵר ֶ
חֹוז ִ

ּלּוכ ָיּה
ּענַעַ ,ה ַּמ ְרוָהַ ,ה ַּמ ִ
ַה ַנ ְ

קֹורא!
"קֹורא! ֵ
ֵ

ּס ִמין.
ִּפ ְר ֵחי ַה ַּנ ְר ִקיסָ ,ה ַר ֶּק ֶפת וְ ַה ַי ְ

ּקֹורא?"
ש ֵ
ׁ
ַה ִאם יֵׁש ַהּיֹום ִמי ֶ

אשי ַמ ְב ִהיק
ׁ
א ִני ְל ַב ִּדיְּ .ב ָר ִ
ֲ

ִנ ְפ ָרד ֵמ ֶהם ְּב ַמ ָּבט ַא ָּב ִהי

ׂער ַה ָּל ָבן
שָ
ַה ֵּ

צֹוחק!
ֵ
א ִני 
וְ ַגם ֲ

קֹור ִאים ִלי ַחאג'.
ְ
חּורים
ָל ֵכןִ ,מן ַה ְּס ָתםַ ,ה ַּב ִ

(عرعرة – المثلث) – 23-07-2013

ער ערה  ,המ שול ש 23. 7. 2 0 1 3 ,
מ ערבית :מ אהר ח ' דר ו ח גי רוג ני

ِ
الزيتون
ُأش ِب ُه َش َج َر َة
التي أج ِل ُس في ِظ ِللها
لم ي َر َّ
باب قلبي األخضر
الش ُ

الذي يشبه أوراق النعناع الطرية
كأوراق الزيتون
واجلميل كالورد
وال َجذري املغروس في األرض الطيبة
كزيتونتنا الرومية

א ִני ְל ֵעץ ַה ַּז ִית
ּדֹומה ֲ
ֶ
א ִני נָח
ש ְּב ִצּלֹו ֲ
ׁ
ֶ
חּורים ֹלא ָראּו ֶאת ִל ִּבי
ַה ַּב ִ
ע ֵלי ַה ַּנ ְענַע ַה ְּט ִר ִּיים
ַה ָּירֹק ַּכ ֲ
ע ֵלי ַה ַּז ִית,
וְ ַכ ֲ
ֶרד,
וְ ַה ָּי ֶפה ְּכו ֶ
ּטֹובה
א ָד ָמה ַה ָ
טּועים ָּב ֲ
שי ַה ְּנ ִ
ׁ
ש ָר ַ
ׁ
וְ ֹלא ֶאת ָ
רֹומי.
ֵיתנּו ָה ִ
ְּכז ֵ

1

.1

أج ِل ُس وحدي
ُ
أحتدث مع نفسي
كحفيدي  ،كأحفادي
و ُي َح ِّد ُثني كتابي

ׂשֹוח ַח ִע ִּמי
וְ ִס ְפ ִרי ְמ ֵ

عن عنترة وأبي زيد الهاللي

אלי.
ַעל ַע ְנ ָּת ָרה וְ ַעל ַאּבּו ַזיְד ֶאל ִה ָל ִ
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מ י – כי נוי בערבית לעץ
ז ֵית ר ּו ִ

יֹושב ְל ַב ִּדי
ׁ
ֵ

זית עתי ק ש שר ד ל פי המ סורת

ְמ ַד ֵּבר ִעם ַע ְצ ִמי

מי מי הרו מ אים .

ֶכ ִּדי ִּכ ְנ ָכ ַדי
ְּכנ ְ

.2

ענתרה אבן שדאד ואבו זייד אל
הלאלי הם שמותיהם של גיבורים

2

ערביים קדומים.
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שרון שמע עמר

א וט ו

בור חת מ אהבות

ּמל
רֹוכ ֶבת ַעל ָג ָ
ש ֶמׁש ִ /היא ֹלא ֶ
ׁ
ש ִּלי ְּ /ב ִמ ְד ָּב ִרּיֹות ַה ֶּ
ׁ
ּבֹור ַחת ִמ ַּס ָּבא ֶ
ש ִּלי ַ
ׁ
ָס ְב ָתא ֶ

של ַה ִּז ְקנָה.
ׁ
א ֵחרֹות ֶ
ֶיה ָה ֲ
אֹוטֹו ֶה ְר ָאה ִלי ֶאת ָּפנ ָ

ש ִּלי 
ׁ
ש ֵא ָלה ִּב ְל ַבד ָ /ס ְב ָתא ֶ
ׁ
ימן ְ
של ִס ַ
ׁ
יה ַ /על ַּגּבֹו ֶ
ש ֵאלֹות ִּפ ָ
ׁ
ֶא ָּלא ַעל ַגּב ְ

ָק ַב ְע ִּתי ִעּמֹו ְּב ֵבית ַה ָּק ֶפה

ָדה.
ָעה וְ נ ָ
ש ֶמׁש  /נ ָ
ׁ
רֹוכ ֶבת ְּב ִמ ְד ָּב ִרּיֹות ַה ֶּ
ֶ

שּתֹות ֶא ְס ְּפ ֶרסֹו ָארְֹך ִעם ָח ָלב ַחם
ׁ
נֹוהג ִל ְ
שּבֹו הּוא ֵ
ׁ
ֶ
שם
ׁ
ָ

יה.
של ַס ָּבא ֵא ֶל ָ
ׁ
בֹותיו ֶ
ה ָ
יה ַ /א ֲ
לּויים ְל ַר ְג ֶל ָ
ׂקים ַה ְּת ִ
ש ִּ
ּוב ַּ
ַ

ִס ֵּפר ִלי ַעל ַמ ַּסע ַח ָיּיוָ ,א ַמר

ּדיר
ָפ ָי ּה ַה ָנ ִ
ה ָבה ַע ָזּה ְ /לי ְ
ַא ֲ

ית"
ש ָר ִצ ָ
ׁ
יע ֶאל ַה ָּמקֹום ֶ
ְמן ְל ַה ִּג ַ
"לֹוק ַח ז ַ
ֵ

ׂע ָר ּה
חֹוש ֶקת ֶ /אל רְֹך ְש ָ
ׁ
ֶ
ה ָבה
ַא ֲ

יה ִמ ְס ָּפר.
הֹושיט יָד ַח ָּמה וְ ָע ֶל ָ
ׁ
ִ

ׁשֹואל.
ֵ
ּׁשֹואל וְ
יה ַה ֵ
יקה ְ /ל ִפ ָ
ש ָ
ׁ
ה ַבת ְנ ִ
ַא ֲ
ש ֵא ָלה?
ׁ
ש ִּת ְנ ּדֹד ַעל ַּגב ְ
ׁ
ׁשֹוא ִלים ַמה ָּי ֶאה ָל ּה ֶ
ֲ
ש ַּפ ְח ָּת ּה
ׁ
ּוב ִמ ְ
ְ

ְּב ֵעינָיו ַה ַּמ ְב ִריקֹות

דּואיתֶ ,א ָּלא
נֹוד ֶדת ַּב ִּמ ְד ָּברֹ ,לא ֶּב ִ
ש ִּלי  ִהיא ֶ
ׁ
ָס ְב ָתא ֶ

ׂנ ָאה
ת ֵאר ֶאת ָצרּות ָה ַע ִין וְ ַה ִּש ְ
ֵּ

ְבה ֵמ ָאחֹור
ש ָעז ָ
ׁ
א ָהבֹות ֶ
סּופ ִיּים  ָל ֲ
ִ
ירים
ש ִ
ׁ
אֹוס ֶפת ִ
ש ֶ
ׁ
ָּכזֹו ֶ

ַח ֵב ָריו
יצד ִּפ ְּזרּו הּוא ו ֲ
ְּב ַל ַהט ִס ֵּפר ֵּכ ַ

ְל ִדים
ירה ֵמ ָאחֹור ֻּד ְב ְּד ָב ִנים ְּ /ת ָמ ִרים  /י ָ
הֹות ָ
ש ִ
ׁ
ּגּוע ִל ְפ ִרי ֶ
ּע ַ
ַג ְ

ש ֶלג
ׁ
ֻס ָּכר ַעל ֶ

ּגּוע
ּע ַ
ַג ְ

ָאה.
הנ ָ
תּוקים ַּב ֲ
ּומ ִ
שתּו ַמ ִים ָק ִרים ְ
ׁ
וְ ָ

ְל ֶא ָחד
ְל ֶא ָחד.

של ַה ִּז ְקנָה
ׁ
א ֵחרֹות ֶ
ֶיה ָה ֲ
אֹוטֹו ֶה ְר ָאה ִלי ֶאת ָּפנ ָ

ּרים,
ּר ְג ִ
יליֹונֵי ַג ְ
יה ִמ ְ
ח ֶר ָ
סֹוח ֶפת ַא ֲ
ֶ
רּוח ִמ ְד ָּב ִרית 
ַ
ש ִּלי ִהיא
ׁ
ָס ְב ָתא ֶ

עּוג ַיּת ֶח ְמ ָאה
ִ
ש ָּט ַבל ַּב ָּק ֶפה
ׁ
ְּכ ֶ

ִמ ָּמקֹום ַל ָּמקֹום

ּדּוע ְּד ָב ִרים ְנ ַמ ִּסים.
וְ ִה ְס ִּביר ִלי ַמ ַ

ירים  ְל ַרּכּות ַה ְּל ָבבֹות.
ש ִ
ׁ
ירים ...וְ ַה ִּ
ש ִ
ׁ
ּיּוטים  ְל ִ
ְל ָמ ָקאמֹות ְ /ל ִפ ִ

אֹומר 
ֵ
דֹודי
וְ ִ
יח ֶאת ָהרֹאׁש ַּב ִּקיר
ש ִּנ ָּתן ֵמרֹב ֶע ֶצב ְל ָה ִט ַ
ׁ
ּעת ֶ /
ש ַג ַ
ׁ
ה ָבה ְמ ֻ
ַא ֲ
ש ָּב ּה ַה ֵּלב ִנ ְפ ָּתח וְ ִנ ְפ ָּתח
ׁ
ה ָבה ֶ
ַא ֲ
ש ָּל ּה
ׁ
שּלֹו ִמ ְת ַמ ֶזּגֶת ְּב ִמ ָּלה ֶ
ׁ
ש ָּב ּה ִמ ָּלה ֶ
ׁ
ה ָבה ֶ
ַא ֲ
א ָהבֹות.
ּבֹור ַחת ֵמ ֲ
ש ָּב ּה הּוא ִנ ְכנַס ְל ֶכ ֶלא ִלּבֹו ,וְ ִהיא ַ
ׁ
ה ָבה ֶ
ַא ֲ

הש י ר מ וק דש לא ו ט ו הא צ י ל  ,נ י צ ו ל ש וא ה ,
ש ה ל ך השנ ה ל ע ו ל מ ו.
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א י ז ו רכ ו ת

לּו

ֵיהם,
ְתה ֵּבינ ֶ
ֵאיזֹו ַרּכּות ָהי ָ

ׂכ ֶלת ַר ְג ַל ִים.
ש ֶּ
ׁשֹוכ ֶבת ָה ִיית ַעל ִּב ְטנֵך ְמ ֻ
ֶ

שּתֹו ַה ֵּמ ָתה,
ׁ
ֵּבין ָא ִחי ַה ָּגדֹול ַה ֵּמת ְל ִא ְ

צ ִעיר ָּכ ַרע ֵמ ָע ַל ִיְך
ָה ִאיׁש ַה ָּ

ֵיהם
שנ ֶ
ׁ
ּדעּו ְ
ש ָי ְ
ׁ
ל־פי ֶ
ף־ע ִּ
ַא ַ

ארְך.
ע ִדינֹות ֶאל ֶח ְל ַקת ַצ ָּו ֵ
מֹושיט ֶא ְצ ָּבעֹות ֲ
ׁ
ִ

פּורים.
יהם ְס ִ
ּמ ֶ
ש ְי ֵ
ׁ
ֶ

רֹומ ָמה ְמ ַעט
תְך ִה ְת ְ
ח ְל ָצ ֵ
ֻ

ֵאיזֹו ֶע ְדנָה.

ׂף ַּג ֵּבך ַה ָּל ָבן,
ש
ֶח ַ
וְ נ ְ
ע ַג ְל ַּגל
ׁה ֲ
ש
ַּגב ִא ָּ

ָפים
ֵיהם י ִ
ּושנ ֶ
ׁ
ְ

ּל ָדה ִּתינֹוקֹות,
ש ָי ְ
ׁ
ָּכזֹאת ֶ

ש ָהיּו
ׁ
ְּכ ִפי ֶ

ירּוה ַעד ּכֹה
ָ
ש ִה ִּכ
ׁ
ׁשּולי ַג ֵּבְך ִמ ָּי ִמין ְנ ֻק ַּדת ֵחן ְק ַט ָּנה ֶ
ּוב ֵ
ְ

ירים
ּוצ ִע ִ
ְ

אֹוה ַב ִיְך.
ֲ
ַרק

ש ָהיּו
ׁ
ְּכ ִפי ֶ

אֹות ּה ׁשּוב.
ָ
שיקֹות וְ ָכ ֵעת ְיזַהּו
ׁ
ּנֹוע ָדה ִל ְנ ִ
ש ֲ
ׁ
ְנ ֻק ָּדה ֶ

פּורים
יהם ְס ִ
ּמ ֶ
ש ְי ֵ
ׁ
יֹוד ִעים ֶ
וְ ְ

לּו ַרק ָיכ ְֹל ְּת ָה ִיית ִמ ְת ַה ֶּפ ֶכת

ש ָהיּו
ׁ
ְּכ ִפי ֶ

ה ָבה
יסי ִמּלֹות ַא ֲ
הֹומה ְמ ַג ְר ֶּג ֶרת ְר ִס ֵ
ָ
ּתֹוק ֶקת
ש ֶ
ׁ
ֵא ָליו ִמ ְ
ָד ִיְך
יטה ֵא ָליו ֶאת י ַ
מֹוש ָ
ׁ
ִ
צֹוח ֶקת
ֶ
ִמ ְת ַמ ַּת ַחת

ָא ִחי ַה ֵּמת ָה ָאהּוב

ָל ִאיׁש,

שּתֹו ַה ֵּמ ָתה
ׁ
וְ ִא ְ

ְמ ַא ֶּמ ֶצת ֶאת ּגּופֹו ֶאל ִל ֵּבְך.

ה ָבה
וְ ָה ַרּכּות וְ ָה ַא ֲ

ּלֹוהט,
ֵיכם ֵמ ַה ְּכ ִביש ַה ֵ
שנ ֶ
ׁ
לּו ַרק ָיכ ְֹל ִּתי ִל ְצרֹב ֶאת ְ

ֵיהם.
ְתה ֵּבינ ֶ
ש ָהי ָ
ׁ
ֶ

ֵמ ַה ָּדם,
צּועים,
עקֹות ַה ְּפ ִ
ֵמ ִר ְכ ֵבי ַה ְּפ ָל ָדה ַה ְמ ֻר ֶּס ֶקת ָס ִביב ִמ ַּז ֲ
ּנֹורא...
ִמּתֹוְך ַה ִּסּיּוט ַה ָ
ת ִּמים,
שֹט ֵמ ָע ָליו ֶאת ְּב ָג ָדיו ַה ְּכ ֻ
ִל ְפׁ
ָקית וְ ַר ָּכה...
ענ ִ
יח ֶא ְת ֶכם ַעל ִמ ָּטה ֲ
ּול ַה ִּנ ַ
ְ
ָת ּה...
שנ ָ
ָפה ִמְּׁ
ׁה י ָ
ש
עֹורר ִא ָּ
ע ִדינֹות ְמ ֵ
ִאיׁש ִעם ֶא ְצ ָּבעֹות ֲ
ה ָבה,
ׂה ַא ֲ
ש
עֵ
יר ּה ְל ַמ ֲ
ְמ ִע ָ
שים,
ׁ
ח ָד ִ
ְל ַח ִיים ֲ
ירה.
ילת ַה ְּס ִפ ָ
ִל ְת ִח ַ

102

103

יעל בן צבי

ש יעור ב אר כ יטקטורה

ֵעץ ְליַד ַּב ִית הּוא ַל ַּב ִית
ח ָרה,
יֹותר ִמ ִוּילֹון ַּת ֲ
ֵ
יֹותר ֵמ ַר ַעף ַעל ַּגג,
ֵ
יֹותר ֵמ ֶא ֶבן ִמ ִּקירֹות ַה ַּב ִית.
ֵ

ּוש ִביל ְליַד ַּב ִית,
ׁ
לֹושה ֵע ִצים ְ
ׁ
ש ָ
ׁ
ְ
ֵהם ַל ַּב ִית,
ְעק,
ַּגם ִאם ֶא ֶבן ִמ ִּקיר ִּתז ַ
יֹותר ֵמ ַה ַּב ִית ַע ְצמֹו.
ֵ

ש ל ו מ י ל ל וש  ,א י ק ל י פ ט ו ס 13 4 X 1 0 1 ,2 0 1 3 ,
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שה ַא ַחת,
ׁ
וְ ִא ָּ
ָדע ֶאת ּבֹוא ַה ַּק ִיץ,
ש ִּל ָּב ּה י ַ
ׁ
ֶ

ש ינו י

ח־ה ָה ָדר,
ׁשּובת ֶּפ ַר ֶ
ְתה ְמ ַצ ָּפה ִל ְת ַ
ָהי ָ
ׁשֹוא ֶלת ְלבֹוא ַּת ְכ ִליתֹו.
ֶ

יכיו
ָה ָא ִביב ַההּוא ָע ָטה ֶאת ַּת ְכ ִר ָ

ה ָבה ַד ִּקים;
י־א ֲ
קּור ַ
ָד ּה ַה ַח ָּמה ָמ ְל ָאה ֵ
ַּכף י ָ

ה ָד ִרים ַה ְּל ָבנָה
יחת ַה ֲ
ִּב ְפ ִר ַ

ירה
ָפ ָלה ַה ְּב ִח ָ
יהם נ ְ
ע ֵל ֶ
ַאְך ֹלא ֲ

חרֹונֹות
ְמע ֶֹר ֶבת ְּב ַח ְר ִצּיֹות ַא ֲ

שּנּויֹו.
ׁ
ש ֵער ֶאת ִ
ׁ
עֹולם ִ
ש ָה ָ
ׁ
ְּכ ֶ

ֹשל ֶט ֶרם ַק ִיץ.
ֶ

ש ֶדה,
ׁה ַא ַחת ַּב ָּ ֹ
ש
וְ ִא ָּ
תּוחה,
ַח ָּמה ְּכ ַכף־יָד ְּפ ָ
ח־ה ָדר
ׁשֹוא ֶלת ָּכל ֶּפ ַר ָ
ֶ
ְתה
ָהי ָ
ְל ַת ְכ ִלית ּבֹואֹו.

ש ַּתּנֹות,
ׁ
ש ָע ָליו ְל ִה ְ
ׁ
ָדע ֶ
עֹולם י ַ
ָה ָ
ינֹו־ל ֵבינֹו
ְ
ש ֵער ֵּב
ׁ
ּומ ַ
הֹולְך ְ
ֵ
וְ ָהיָה
ּׁנּוי,
ַת ִחיל ַה ִּש
יכן י ְ
ֵמ ֵה ָ
ימּנּו.
ַש ִל ֶ
ׁ
ּומי י ְ
ִ

עֹולם,
ׁה ַא ַחת ָּב ָ
ש
וְ ִא ָּ
ׁעּור ּה,
ּד ָעה ֶאת ִש ָ
ש ָי ְ
ׁ
ֶ
ש ֻרּיֹות
ׁ
שֹת ְל ָפנָיו ֶא ְפ ָ
ּפֹור ֶ
ְתה ֶ
ָהי ָ
יחה לֹו ִל ְבחֹר
ּומ ִנ ָ
ְ
ֶאת ַּד ְרּכֹו.

ְפה ַּב ַחּלֹונֹות;
ַה ִּצ ִּפ ָיּה ָעי ָ
עּורם;
ש ָ
ׁ
ָדעּו ֶאת ִ
ּנֹוק ִפים ֹלא י ְ
ָה ְר ָג ִעים ַה ְ
ּב ָרה
ה ָד ִרים ִה ְת ַג ְּ
יחת ַה ֲ
ְּפ ִר ַ
ַעל ַה ַח ְר ִצּיֹות,
ש ַּת ָנּה.
ׁ
ַאְך ְמאּום ֹלא ִה ְ
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מירה טנצר

מרים דרור

גנע דן  ,ינו אר 2014

שא ל י ב ר ו ח

למשה קסטוריאנו
עבֹר
יחי ַל ְּז ַמן ַל ֲ
ָה ִנ ִ
רּוח
ישי ֵאיְך ָה ַ
ׁ
ַה ְר ִּג ִ
ירה
ש ָ
ׁ
שנֵי ִס ְפ ֵרי ִ
ׁ
יתי ְ
ָק ִנ ִ

ילנֹות
ש ֵקׁש ָּב ִא ָ
ׁ
ְמ ַק ְ

ית ָמר ְס ָפ ִרים ֶה ָח ָדׁש
ְּב ִא ָ

ּומ ַז ֵּנק,
ְ

ת ְר ִּכי.
ַּבּׁשּוק ַה ֻּ

ּבֹוהה,
ֶ

ה ַקת גֶ'ז ִנ ְּגנָה ְּב ַא ַחת ַה ִּס ְמ ָטאֹות
ַל ֲ

תּוח
שֹ ֶדה ַה ָּפ ַ
ַּב ָּ

ש ֶמׁש
ׁ
יתי ֶאת ַה ֶּ
וְ ָר ִא ִ
רֹוק ֶדת ַעל ִקירֹות.
ֶ

ּמן ִל ְזרֹם
יחי ַל ְז ַ
ָה ִנ ִ
ש ַא ְּת ְמ ַא ֶּב ֶדת
ׁ
יֹוד ַעת ֶ
ַ

ִּת ְר ֶאה ֵאיזֶה יֹום

אֹותֹו,
נֹוח וְ ַרְך וְ ַקל
וְ ַ

שם
ׁ
ָש ְב ִּתי ְּב ֵבית ָק ֶפה ֹלא ַה ְר ֵחק ִמ ָּ
ׁ
ַא ַחר ָּכְך י ַ

ָהר
ימת ַה ַּמ ִים ַּבנ ָ
ְר ַ
ִּכז ִ

ַעל ָהפּוְך ָק ָטן,

ׁלּוח
ש ַ
ַה ָּ

וְ ִה ְמ ַּת ְק ִּתי ִעם ִמ ִּלים
שֹּלא ִמ ָּכאן,
ׁ
ֶאל ָמקֹום ֶ

–––

א ָד ָמה ַא ֶח ֶרת,
ֶאל ֲ
ש ָה ַל ְכ ָּתֹ ,לא ָּכ ַת ְב ִּתי.
ׁ
ֵמ ָאז ֶ

ש ָהיָה
ׁ
ֶאל ָמה ֶ
ְּב ֶט ֶרם ִי ְהיֶה

ש ֵאר ְּבג ַֹב ּה ַה ְּד ָב ִרים
ׁ
מ ְכ ָרח ְל ִה ָּ
ׁשֹורר ֻ
ְמ ֵ
שבּוי
ׁ
שהּוא ָ
ׁ
ַל ְמרֹות ֶ

ֶאל

ש ַמ ִים.
ׁ
ְּבג ַֹב ּה ַה ָּ

תּוח 
ַה ָּפ ַ

שר
ׁ
ְּב ִלי ׁשּום ֶק ֶ

שעֹון,
ׁ
א ִלי ַּב ָּ
שֲ
ׁ
וְ ַאל ִּת ְ

בֹודָך
עׂשֹות ִל ְכ ְ
ש ְבנּו ַל ֲ
ׁ
ָח ַ

א ִלי
שֲ
ׁ
ַ

ָּת ְכ ִנית ַר ְדיֹו ַעל ַּג ְנ ֵע ֶדן.

רּוח.
ָּב ַ

ַחנּו
אנ ְ
שו ֲ
ׁ
ַע ְכ ָ
ירים.
ש ִ
ׁ
ְמ ַל ְּק ִטים ִ
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מ תן בן כנען  ,רמ ת דו ד  ,2013 ,שמן על ע ץ 24 X 70 ,
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מ ת ן ב ן כנ ע ן  ,ר מ ת ד וד  ,2 0 1 3 ,ש מ ן ע ל עץ 30 X 40 ,
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ר ו תם בן י ה ושע  ,מחו ל במ דבר .חנ וכ ה 2013

"ש יש ה צע י ר י ם מ ו ל הע ו ל ם זה ל א כ ו חות"
מ פג ש ומעגל שיח עם נציגי תנ ו ע ת ' ת רב ו ת'
ע פ ולה ,י ום שלי שי  , 4 .2.2 0 1 4ד ' אד ר א ' ת ש ע " ד

משתתפים :מערכת קו נטוי :עידית לבבי גבאי ,חגי רוגני ,משה ב .יצחקי.
חברי תנועת 'תרבות' :אורטל שחר ,אילאיל הדס ,נגה לביא ,עומר בוקצ'ין,
רוני אדר ,ש ֵל ו בןחור

תנועת 'תרבות' (במלעיל) היא תנועה של אמנים־מחנכים בישראל שנוסדה בשנת 2005
על ידי חבורת צעירים במטרה להצמיח תרבות חדשה ,אותנטית וערכית מתוך הקהילות
בישראל .התנועה מקימה קבוצות אמנים המיועדות להתיישבות קבע בפריפריה הגיאו־
חברתית של ישראל .אמנים אלה רואים את עצמם מחויבים לאורח חיים של יצירה
ושל חינוך לאמנות ולתרבות במקומות התיישבותם .התנועה מפעילה מסלול רב־שנתי
לאמנים צעירים ,המתחיל בהקמת קבוצות נוער יוצר בתחומי האמנות בפריפריה ונמשך
בשנת שירות לפני הצבא ובשירות צבאי במסגרת הנח"ל .לאחר השחרור מתיישבת
הקבוצה ביישוב או בשכונה ומקימה 'קהילת תרבות' :קיבוץ אמנים־מחנכים ,הממשיכים
הן את העשייה בקהילה המקומית והן את הדרכת הצעירים הנמצאים בשלבים
המוקדמים של המסלול .כיום פעילים בתנועה כ־ 400אמניות ואמנים מגיל  18עד .30

יצאנו להיפגש ִאתם ,להכירם ולשמוע על פעילותם.

עידית

נפתח במעגל היכרות קצר.

רוני

אני גרה בנתניה ,בת  .24מדריכה בתחום המחול וגם מלמדת ויוצרת ,בוגרת
בית הספר לאמנויות תלמה ילין .הצטרפתי לתנועה לשנת שירות בגיל .18

שלו

אני בן  ,23נולדתי במזכרת בתיה וגר עכשיו בראשון לציון עם הקבוצה שלי.
אני מלווה מדריכי נוער בשכונת רמת אליהו ומפתח שם מודל של משימה
שנקראת 'תרבות בקהילה'.

עידית

והתחום שלך?

שלו

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

חגי

באתם למפגש מכל הארץ?

שלו

כן.
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אילאיל

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

אורטל

נגה

משה

הארץ ויצאו יחד לשנת שירות ,שהייתה נקודת החשיפה הראשונה שלהם למצב

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

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

המשימות והפעולות של התנועה ונמצא בעפולה .אני בדוברות התנועתית.

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

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

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

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

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

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

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

הצהריים בקהילה.

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

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

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

כארבעים חברים שמחולקת לקבוצות יותר קטנות .אני עוסקת בעיקר בתחום

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

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

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

לאמנים בפריפריה שהקמנו בעפולה לפני כמה שנים.

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

בשמות שלכם 'א ֹהל' ו'תרבות' במלעיל אתם מתחברים למוסדות

התרחבות מתמדת.

יהודיים עתיקים?

משה

מה מנחה את הבחירה ביישובים?

נגה

כן .החיפוש הוא אחר השורשים.

עומר

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

עומר

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

לאמנות במכללת אורנים.

הוא מה שיקבע את ההתממשות בסופו של דבר.

עידית

חגי

לימדתי באורנים ספרות ולשון ,ואני ממשיך ללמד בכל מיני מסגרות,
כולל בתיכון .אני מלווה את 'קו נטוי' במשך השנים כחבר מערכת .השנה אני
עורך־אורח של הגיליון הנוכחי ,יחד עם עידית.

משה

להכיר בשוליים כמרכז

אני ראש תכנית בתואר השני באורנים להוראה רב־תחומית במדעי הרוח .עורך
עם עידית זו השנה ה־ 14את 'קו נטוי' .אני כותב שירה ,מה שקוראים במחוזותינו

חגי

נחזור מהשלב הארגוני שאתם מתארים אל הסיבה או התכלית :למה

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

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

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

לעולם או לחברה?

בדרום .גר היום באחוזת ברק.

נגה

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

עידית

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

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

נגה

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

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

שנפגשו לראשונה במחנות קיץ של מת"ן .הם באו מבתי ספר לאמנות מכל
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והציף פתאום את המציאות האמיתית ,זו שבתוכה צריך ליצור את התנאים
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משה

אתם פועלים בעיקר בעפולה עילית? בעפולה יש אנשים שיכולים להגיע
שאתם אתם עובדים ,שהם ממעמד
לתל אביב ויש אלה ,שאני מבין ִ
סוציו–אקונומי נמוך יותר?

נגה

בעפולה אנחנו פועלים בשלוש השכונות .אנחנו פועלים פחות בשכונת הווילות
ויותר בשכונת וולפסון .באמת ההתמקדות היא יותר בשכונות המוחלשות ,נקרא
לזה ככה .הניסיון שלנו הוא לפתח יחס חדש אל האוכלוסיות האלה שהן הרבה
פעמים 'שקופות' .מהבחינה של רשויות הרווחה ושל ארגוני הצדקה ההתייחסות
מייצרת איזשהו מצב של קיבעון .אנחנו רוצים לא רק למלא את צורכי הקיום
הבסיסיים החסרים להם ,אלא לתת גם את הבמה לכל הקונפליקטים והתכנים
החברתיים והאנושיים שקיימים בתוך המקומות ,וגם לעורר את היכולות
והמשאבים שקיימים בתוך הקהילות עצמן.

נג ה לב יא  ,מ ת וך סד ר ת יו נ י ם  ,צבע מ ים על ק ר ט ון 26 X 42 ,

עידית

בהמשך לדברייך ,נגה ,אני רוצה שתאפיינו יותר את הייחוד שלכם.
כשהממשלה הקימה את רשת המתנ"סים המטרה הייתה לבנות מרכזי

שבהם קהילה יכולה לראות ולספוג אמנות ותרבות .זיהינו איזה חוסר רלוונטיות

קהילה ותרבות בפריפריה .אתם מגדירים את עצמכם כתנועה חדשה,

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

תנועה של אמנים ואמניות צעירים .כשדיברתי אתך לקראת מפגש זה

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

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

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

שאתם בונים את דרככם כתגובה ביקורתית למציאות .אתם מדברים על

חגי

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

מחויבות לדרך חיים קומונלית–שיתופית ברוח התנועות החלוציות .האם

רוני

אנחנו יודעים ומכירים את ההבדלים בין הפריפריה למרכז ואיפה נמצאת

חברי הקבוצה המייסדת של השישה באו בעיקר מתחום מהתיאטרון?

אילאיל

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

עומר

כן .ומוזיקה.

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

עידית

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

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

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

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

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

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

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

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

משה

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

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

עידית

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

לתיאטראות אחרים .למשל בסדרת הפרינג' שיזמנו לאחרונה אנחנו מארחים

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

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

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

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

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

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

נחזור אליכם ...באנו לפגוש ולשמוע אתכם.

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

אני חושש שמהדברים שאמרנו עד עכשיו זה יכול להיתפס כאילו אנחנו

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

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

נותנים טעם וסיבה מאוד משמעותיים לכל המעשה שלנו.

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

שלו

הוא הדבר שאנחנו חוקרים היום .המחקר שלנו קורה באמצעות הרגליים ובמפגש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

כממשיכים וכמחדשים.

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

משה

מי הם המודלים שלכם?

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

עומר

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

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

עידית

אתם לומדים אותם? מלמדים אותם?

להתייחס אל השוליים ולהכיר בשוליים כמרכז .אנחנו מזהים בשוליים פוטנציאל

כולם

כן.

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

עידית

מה שמסקרן אותי זה ההשראה שאתם לוקחים מהתנועות החלוציות

המיינסטרים ,אלא להיות קשובים לצרכים שלהם ומתוך זה ליצור.

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

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

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

נושאים ותכנים אחרים?

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

כן.

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

רוני

אענה על כך מהמקום האישי ,מהעניין הזהותי של מי אני כאמנית ,מי אני
כרקדנית ,מה מסלול ההכשרה שלי כרקדנית .בתיכון תלמה ילין למדתי דבר

ברוח הציונות החלוצית

מאוד מסוים בעניין של מה אני אמורה לעשות בעולם כרקדנית .כשהגעתי
לשנת שירות והתחלתי להיפגש עם המציאות ,הבנתי שכרקדנית אני צריכה גם

משה

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

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

עוסקים בהן?

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

רוני

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

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

משה

מה זאת אומרת כתיבה?

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

רוני

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

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

אורטל

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

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

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

אני מבינה על עצמי.

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

משה

הזהות האישית שלכם כאמנים ,כיוצרים ,באמת מקבלת חיזוק?

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

רוני

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

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

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

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

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

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

גם לפגוש את החברה.

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

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

עומר

נגה

כשיצאנו מהצבא ,הבחירה שנראתה כביכול טבעית לכל אחד בתנועה הייתה

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

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

בזהות החדשה על המשהו הטוטאלי של האמנות?

החלוצי את עבודת האדמה בתור הפרקסיס שגם שחרר והתניע את החלוצים

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

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

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

בהכרח קושרים את האמן לקהילה.

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

חגי

האם היחסים שנוצרים ביניכם ובין הקהילות שאתם עובדים ִאתן הם

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

יחסים שוויוניים ,או שעלולה להתעורר תחושה שאתם קבוצה מתנשאת

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

שמביאה דברים מלמעלה?

לקהילה" .זה היה כתוב על כל המסמכים שלנו.

אילאיל

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

חגי

שיניתם את זה?

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

עומר

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

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

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

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

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

בהתחלה כהתנשאות נובע מכך שזה חריג בנוף להיות קבוצה שמביעה את

מעט שחקנים שעובדים במשחק והרבה שחקנים מלצרים .הסיטואציה מורכבת,

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

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

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

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

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

הבניינים שאנחנו גרים בהם הפך להיות זירה תרבותית שעושים בה הצגות

חדשים שאנחנו והקהילה המקומית מביאים במשותף אל המפגש.

ואירועים חברתיים.

עידית

כלומר ,הצורך והמאמץ שלכם לגבש עמדה בתוך וכלפי המציאות?

משה

מה עם שאיפות להקים משפחה?

אילאיל

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

עומר

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

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

ילד ראשון .הקמת משפחה זה לא אומר התברגנות.

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

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

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

הישראלי והן בהקשר הרחב יותר .הרבה פעמים בתקופות דמדומים,

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

בתקופות משבריות ,יש צורך בבדיקת הצורות .הצורות שצמחו והתאימו

ואתן אנחנו
להפוך את הבעיות הקיימות כאן ,בפריפריה ,לבעיות האישיות שלנוִ ,

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

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

עידית

מהן הצורות החדשות שאתם בוחנים?

נגה

חגי

אותם? הם אוהבים אתכם?

התייחסנו קצת כמובן מאליו לשורשים הציוניים שהזכרת ושאלת עליהם .אם
אנחנו חוזרים לשם אז מקורות ההשראה שלנו הם צעירים לא גאונים ,לא

עידית

120

נוצרים קשרים אישיים ,ידידויות? תחושת שוויוניות? אתם אוהבים

אורטל

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

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

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

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

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

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

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

המצב הפוך .הבחירה שלנו היא לא לרדת מהארץ.

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

אחרי מאה עשרים שנה הפרדיגמה התהפכה?

המחשבה ולהניח להם בסיסים אחרים ליצירת החיים.
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אמנות היא כלי מחנך

עידית

נגה ,אמרת שאיש צעיר שעוסק היום באמנות ורוצה להתפתח —
האופציה הטובה והנוחה בשבילו היא לעבור לברלין .אז מהו החזון שלכם?
אתם רוצים לגאול את הארץ מחדש? לזהות את עצמכם מחדש?

רוני

ההתלבטות היום היא מה הקשר שלי לכל מה שקורה מסביב ,מה לי ולזה.
הרבה מהחברים שלנו יורדים לברלין ,לניו־יורק ,וחלק נשארים בארץ ובונים
כאן את עתידם האישי .השאלות שלנו נוגעות בחידוש ובפיתוח הזהות הציונית
והמחויבות לחברה ,לארץ ,לבעיות הקונקרטיות של החברה הישראלית .החניכים
שלי עכשיו בצבא ,יצאו לפיקוד .שאלנו שאלות של שייכות ,של זהות .למה
בכלל לצאת לפיקוד? למה בכלל להתגייס? למה להיות אמנים היום בעפולה ולא
בברלין? אלו הן שאלות שקשורות בזהות .למי אני מחויבת? למה אני מחויבת? מה
הקשר שלי האישי עם המקום? אנחנו יודעים היום להגיד שזה לא קשר שהולך

הש כ נ י ם  ,ל ה ק ת א ־ק פל ה של תנ וע ת ת רב ו ת .מ ימ ין לשמאל:

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

טל ר ו ו ה  ,עד י ל וז  ,א ו ר טל שח ר וא ו רן מנש ה.

את הקשר למקום .שאלתם קודם על תהליכי הלמידה שלנו .אנחנו לומדים את
הדברים למידה שהיא לא רק היסטורית־נוסטלגית ,אלא בכוונתנו לברר ולזהות
מהו הייעוד שלנו ,הן האישי והן התנועתי.

משה

עוד משהו בהקשר הזה .כשאני הלכתי לתנועת הנוער היא לא רק גאלה
אותי היא גם בעלה אותי .נפתחתי לעצמי ולעולם ,גיליתי עולם ,ומשם

נגה

אחדד את זה בדוגמאות .כשאנחנו באים ומתיישבים במקום אנחנו פוגשים

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

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

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

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

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

הופכים את תושבי המקום לשותפים למשימה מרחיקת ראות שאנחנו רוצים

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

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

פעם ברוח תנועת העבודה?

מועצת תרבות שכונתית וכדומה .כדוגמה אני רוצה לספר על אירוע "בית האמנים"
שיזמנו בתחילת שנה זו ,שבו קיימנו בביתנו תערוכת ציורים שעסקה במפגש שלנו

מעלה את השאלה
ָ
מעלה  למה אין בית ספר כזה 
ֶ
התנועות .כי השאלה שאתה

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

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

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

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

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

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

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

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

במופע מוזיקה  כך הכנסנו אותם לקונפליקטים ולשאלות הרבות שלנו ,והייתה

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

להם גם הבמה לשוחח ולהיפגש ביניהם .זה היה ערב שהגדיל מאוד את השותפות,
וגם בשבילנו פיתח מודל חדש למפגש ובמה חדשה ליצירה.
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שלו

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

בשנים האחרונות אנחנו פועלים מתוך ההבנה שאנחנו עושים מעשה ייחודי.
אנחנו במאמץ מתמיד למצוא מקורות השראה ,תכנים ללמוד מהם .כדי להתפתח
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אנחנו יוזמים פעולה ובו זמנית חוקרים את מה שאנחנו עושים ,כדי להרחיב את

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

עוד דוגמה :לפני שנה וחצי ביקשו ממני לקחת חלק בבניית הכשרה
למדריכים בתנועה בתחום המוזיקה ,בניסיון לפתח את היכולת שלנו להדריך

נגה

אמנותי חינוכי מוצלח.

אורטל

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

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

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

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

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

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

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

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

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

בלתי תכליתית ,שותפות אנושית לא מילולית.

האישה .כתבנו שירים מקוריים וגם השתמשנו בשירים קיימים שעשינו להם

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

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

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

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

ההשלמה של הצדדים האמנותיים והיצירתיים .אנחנו שוקדים על פיתוח ובדיקה

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

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

מהאזור .הרכב המשתתפות הלך והתרחב וכלל נשים שבערב הראשון היו

הלמידה וההבעה של האמנויות.

בקהל והגיעו במקרה .בהופעות ובהפקה השתתפו רק נשים :היו סאונד־וימאן
ומאבטחות בכניסה .לא היה אף גבר .הנשים שאלו את עצמן" ,מה? אני אהיה
במקום שאין בו גברים ,מה העניין?" וגם הגברים שאלו את עצמם "מה יש שם

מחול בטבע ,ערב לנשים ,מחזה

שאסור לי לבוא?” זה עורר את הקהילה.

נגה
חגי

רוני

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

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

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

בקהילות שלכם.

צעירות וגם בתוך הקהילה.

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

שלו

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

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

משה

איך אתם משלבים בתוך העשייה הזו את ההשראה של הדמויות

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

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

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

בונה את התפישות החינוכיות?

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

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

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

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

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

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

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

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

שאתן אנחנו מאוד לא מזדהים ואף שוללים אותן.
מסוימים בעם היהודי מקדמיםִ ,

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

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

משמעותי מאוד.

נגה

אפשר להביא כדוגמה לזיקה שלנו לנרטיבים ההיסטוריים את המחזה
שריֹות" שנכתב על ידי עומר ואותו אנחנו מעלים עכשיו .המחזה מביא את
"ק ָ
ַ

מגרעיני אמנויות לתנועת תרבות

סיפורן של שלוש קשריות מתקופת השואה .בהצגה משחקות ארבע חברות
מהתנועה ,והוא יעלה גם בתיאטרון הקהילתי בעפולה ,וגם ובעיקר בפני נוער

חגי

איך אתם רואים את התהליך שאתם נמצאים בו? התנועה היא בצמיחה?
איך אתם רואים אותה בעוד עשר שנים?

בבתי ספר ברחבי הארץ.

משה

איזו עמדה יש לכם בכל מה שקשור לזהות היהודית?

עומר

אנחנו יהודים.

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

חגי

אתם עובדים גם עם ערבים?

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

אילאיל

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

חניכים.

רוני

רוני

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

עידית

בשביל להיכנס לתנועה ,הנערה צריכה להגדיר את עצמה כאמנית?

שהוא מעלה.

רוני

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

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

עידית

איך מתקבלים? יש פנקס אדום כמו פעם בהסתדרות?

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

שלו

לא מתקבלים ,מצטרפים.

מגובש.

עידית

כל אחד ואחת יכולים?

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

שלו

כן.

שלו ולתרגם אותם לעברית.

עידית

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

נגה

אורטל

עידית

יש מפגש ,שמתחיל ברמה האישית דרך הפעילות של התרבות בקהילה

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

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

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

השכונות.

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

אבל כרגע ההרגשה היא שאתם מחזקים את הנרטיב היהודי בחיפוש

יצירת המופת שלהם הם לא יקראו לעצמם אמנים.

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

רוני

מעדיפים את המעורבות הישירה באמצעות חיי היצירה והמעשה .זה

אורטל

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

כל אדם שרוצה להצטרף לתנועה יכול להצטרף .אנחנו בתהליכי התחנכות
ועיצוב זהות מתמדת.

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

עידית

את הזהות היוצרת הוא יקבל מתוך מפעלות ההכשרה שלכם?

ההיסטורי .ברור לנו היום שהחברה הישראלית מורכבת מנרטיבים רבים

שלו

את הזהות והכלים.

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

עידית

לכן כל כך חשוב לכם לפתח את מפעלות ההכשרה?

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

שלו

כן.

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

אילאיל

הרתיעה של אדם מלהגדיר את עצמו כאמן ,כי זה אולי נגוע ביומרה ,מחזירה
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זהויות .כלומר כשאני באה לפגוש 'אחר' אני צריכה לדעת מי היא אני הפוגשת את

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

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

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

עומר

רוני

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

ויש בה מקום להרבה יותר אנשים.

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

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

היא עושה גם ערב יום זיכרון לנספי סודן.

בטוח אם התהליך כבר נגמר ,עברנו להיקרא תנועת 'תרבות' .ההחלפה
הטרמינולוגית היא משמעותית בהקשר של ההבנה שלנו את הייעוד שאנחנו
מחפשים בחברה הישראלית ,שהוא לא רק לעסוק באמנויות השונות אלא גם

מסלול אקדמי ניסיוני

להשפיע ולחולל שינוי בכל שדה התרבות .אנחנו רוצים לחזק את הכוחות
היוצרים גם על ידי יצירת משאבים ותקציבים לתרבות בפריפריה ,על ידי הקמת

משה

אילאיל

עומר

עידית

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

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

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

בית ברל הציעו לכם הצעה .שתפו אותנו.

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

עומר

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

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

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

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

תלכו תכשירו את עצמכם לאמנויות השונות ,תחזרו ותעשו את התנועה

מתייחסים אליכם כאל תנועת נוער אשכנזית?

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

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

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

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

לימודים אקדמיים נדחה .התחלנו ללמוד הרבה אחרי שההורים שלנו תכננו

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

שנלמד באוניברסיטה .אנחנו מאה בוגרי תנועה ,שארבעים ושלושה מתוכם

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

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

פואטיקה' שיר שלה העוסק בשאלות אלו.

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

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

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

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

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

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

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

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

עם המון מכללות.

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

משה

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

אורטל
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עם מי דיברתם? אנחנו נמצאים היום במכללות בתהליכי חשיבה בשאלות
של איך נערכים למציאות משתנה ,לרפורמות.

עוד מרכזי פעולה ועוד מרכזים.

משה

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

עומר

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

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

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

את העניין".

מניחים בתוך החיים שלנו ,שהלמידה שלנו אמורה להיות ביטוי קונקרטי

יש הפרדה ואבחנה בייחודיות של המאבקים .אם זו אוכלוסייה אתיופית

לפרקטיקות שאנחנו עושים ולא להפך .זאת אומרת הפרקטיקה מעצבת את

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

תחומי התיאוריה ולא הפוך .אחרי שנה וחצי של הסתובבויות המדרשה

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

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

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

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

שצריך לעצב לכל אוכלוסייה הוא בהתאם לאפיון הצרכים שלה.

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

ותודה על הסומק שהעליתם בלחיינו

מייצר המון ויכוחים.

עידית

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

חגי

ניתוק ,אתם רוצים ללמוד תוך כדי תנועה ומעורבות בחברה ובחיים,
ולמודל הזה לא מצאתם פתרון?

עומר

התרשמתי מאוד מהרוח ,מהרעיונות ,מהבערה הפנימית ,וגם מהיכולת
שלכם לבטא את עצמכם .כל המעשה הזה הוא לדעתי מעשה מופלא.

משה

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

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

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

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

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

עם כל מיני אמירות ביחס למי אנחנו ומה הפעולה שלנו.

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

ביקשתם מרצים מסוימים ותוכן מסוים שאתם רוצים ללמוד ,בהקשר של

כמו שלכם יעשו שינוי בתוך האקדמיה.

עידית

הבניית עמדות והשקפת עולם?

חגי

ההתעקשות שלכם לבנות באקדמיה מודל עצמאי משלכם שיהווה דוגמה

עומר

במקומות מסוימים כן.

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

נגה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

עומר

עידית

עומר

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

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

שאלתם שאלות שהיה לי מעניין לשמוע .אנחנו מתכנסים לסמינרים על

וזה מאוד מאתגר את הממסד ודורש התגמשות.

הדברים האלה.

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

עידית

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

בלתי פורמלית שלומדת חינוך בלתי פורמלי ,ההיגיון שלנו הוא שהלימודים

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

צריכים להיות מושתתים על הקודים הבלתי פורמליים .והאקדמיה היא

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

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

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

לפועלי תרבות'.

תודה לכם על הכנסת האורחים ועל הסומק הקל שהעליתם בלחיינו.

זה מזכיר לי ששאלו את המשוררת אפרת מישורי איך היא מגדירה את
עצמה היא ענתה תשובה יפה ומפתיעה :אני 'פועלת של משמעות'.

משה

המסלול שהקמתם מיועד לחברי התנועה בלבד?

עומר

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

נגה

גם בבית ספר 'תרבות' שהקמנו כיום מי שלומד בו אלו הם בוגרי תנועת תרבות
ובעתיד הוא אמור להיפתח לתושבי עפולה ,עמק יזרעאל ,כלל הארץ .המטרה
לקרוא לאמנים להכשיר עצמם ולהתיישב בפריפריה.
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שקד כהן
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רשימת המשתתפים

השנה בהוצאת 'קשב לשירה' .שיריה המתפרסמים

בסדר א-ב

כאן הם מתוך ספר זה.

אנה שרון
סטודנטית שנה א' לחינוך מיוחד וספרות.

חגי רוגני

כ .יעקב (יעקב כהן)

מלמד ספרות ולשון באורנים ובתיכון ליאו באק

סטודנט לתואר שני באורנים ,חי בגליל.

בחיפה .עורך־אורח של הגיליון הנוכחי יחד עם

חקלאי ועובד באבן.

עידית לבבי גבאי.

כפיר מלכא

חובב רשלבך

מעצב גרפי ,בוגר המחלקה לעיצוב גרפי במרכז

גלעד אופיר

אמן ,בוגר בצלאל בתקשורת חזותית ,תואר שני

אורון יהלום

האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצ"ו חיפה .מלמד

אמן .מרצה בכיר ומלמד צילום במכון לאמנות

בפילוסופיה ,דוקטורנט בחוג לפרשנות ותרבות

סטודנט שנה ג' לתואר שני באורנים .מוזיקאי,

באורנים ,במחלקה לאמנות רב תחומית בשנקר

בבר אילן .מרצה במכון לאמנות באורנים.

מלמד היסטוריה ,ספרות ותנ"ך.

בר"ג ובאקדמיה לאמנות בצלאל .עבודותיו

אורטל שחר
חברה בתנועת 'תרבות' .גרה ויוצרת בעפולה,

נמצאות באוספים ובמוזיאונים חשובים בארץ
ובחו"ל .יו"ר איגוד האמנים הפלאסטיים בישראל.

מנהלת את תאטרון 'אהל' של התנועה ,מורה

דילן תומאס

ומדריכה בני נוער בתאטרון.

משורר וסופר ולשי ( ,)1953-1914מגדולי

אורנה אורן יזרעאלי

המשוררים בשפה האנגלית במאה העשרים.

טל איפרגן
משוררת ,סופרת ועורכת ,ילידת  ,1983חיפה.
עד כה ראו אור שלושה ספרי שירה שלה ורומן
ביכורים אחד .בוגרת מסלול עריכה לשונית
במכללת אורנים.

טל עברי ליברמן

אמנית רב תחומית ,מלמדת אמנות במרכזי מדע

דנה רז

במקור מחרשים ,גרה ביודפת ,לומדת באורנים

ודעת לילדים מחוננים ,מסיימת לימודי תעודה

בוגרת המכון לאמנות באורנים .2013

חינוך מיוחד וספרות ,שנה ג'.

בהוראת מחוננים באורנים.

יוצרת ומתגוררת בתל אביב.

אילאיל הדס

דניאל שאוב

טל עוז
סטודנטית שנה ג' במכון לאמנות באורנים ,ראשת

בשנקר  בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב.

מאהר ח'דר
מדריך דידקטי במכללת אורנים ,מורה לעברית
בתיכון העירוני שפרעם.

מופיד סידאוי (אבן אל – ח'טאף)
סופר ומשורר ,עורך הירחון اإلصالح (אל־אצלאח
 תיקון) לתרבות ,ספרות ,הכרה ותיקון .מלמד
באורנים שפה וספרות ערבית וספרות ילדים.

מילי נחום
בוגרת המכון לאמנות באורנים  .2013אמנית מיצב
ומיצג .בת קיבוץ בית אלפא.

חברה בתנועת 'תרבות' .גרה ויוצרת בראשון

פרופסור לספרות אנגלית וקנדית באורנים.

מחלקת דוברות והסברה באגודת הסטודנטים,

מירה טנצר

לציון ,דוברת התנועה.

כותבת סיפורים ושירים .ספר שיריה Interior

יוצרת כותבת ופועלת בחיפה.

מרצה במכללת אורנים בנושאים חינוך ,שילוב תקשוב

אלכס גורדון
פרופסור לפיזיקה ,ראש החוג למתמטיקה־פיזיקה־
מדעי המחשב ,יו"ר הועדה למינוי פרופסורים
במכללת אורנים מטעם המל"ג.

אמיר שרפמן
בעל תואר ראשון בפילוסופיה וספרות אנגלית
מאוניברסיטת בן־גוריון ,בוגר תכנית העמיתים
של עלמא .סיים הסבת אקדמאים להוראה

 Views: Photopoetryמשלב ציורים וצילומים.
שיריה מתפרסמים בצרפתית ,באנגלית
ובתרגומים לעברית.

דרורה דקל
אמנית ,אוצרת הגלריה בקיבוץ כברי .שותפה

ומתגוררת בכפר יהושע.

טל שטורם

ומתגוררת באום אל־פחם.

מעצב גרפי ומוזיקאי.

בין היתר מתן מלגת "תערוכה ראשונה"

ינאי קלנר

לימדה שנים רבות ספרות באורנים ובבית ברל,

למצטיינים ביצירה.

סטודנט שנה ד' במכון לאמנות באורנים .יוצר

בפרויקטים רבים עם המכון לאמנות באורנים,

במכללת אורנים .לאחרונה יצא לאור ספר שיריו
בשם ' '4בהוצאת פרדס.

אנדריאה חזן

סטודנטית שנה ד' במכון לאמנות באורנים .יוצרת

מריה סלאח מחאמיד
סטודנטית שנה א' במכון לאמנות באורנים .יוצרת

מרים דרור

הדס שדה

בוגרת המכון לאמנות באורנים  .2001השלמת

טלי מילשטיין

בהוראה והוראת המדעים ,כותבת שירים.

ומתגורר בקיבוץ העירוני במגדל העמק ובחיפה.

פרסמה ספרי שירה המופלא הרחוק ו-זמן היסמין
וספר מחקר על שירת מ"ג לנגר מעט צרי.

בוגרת אורנים ,בחוג לספרות וחוג לחינוך יסודי,

יעל בן צבי

משה ב .יצחקי

 .2012כעת סטודנטית לתואר שני בספרות

חוקרת ומרצה לספרות .לימדה באורנים בחוג

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

באוניברסיטת תל אביב.

לספרות ומבע יצירתי .מיוזמות 'קו נטוי'.

לספרות באורנים ,ראש התכנית להוראה רב־

תואר  .2013מורה ואם לשלושה ,יוצרת מיצבים

הדר סייפן

יעל גלוברמן

בטכניקות מעורבות.

סטודנטית שנה ד' במכון לאמנות באורנים .בת

משוררת ,סופרת ומתרגמת .ילידת תל אביב.

אנה בלנדיאנה

קיבוץ דפנה.

שיריה תורגמו לשפות רבות .מחברת הרומן

שם עט של אוטיליה ואלריה קומאן ,בכירת

הילה בן ארי

משוררי רומניה ,ילידת  .1942שירתה תורגמה

אמנית ,מלמדת במכון לאמנות במכללת אורנים

מנענע את העץ ,וספרי השירה אליבי ו-אותו הנהר
פעמיים .מלמדת בסדנה לכתיבת שירה באורנים.

תחומית במדעי הרוח בתואר השני .פרסם עד כה
שישה ספרי שירה ואת הספר שפל החושים ,מבחר
משירי אנה בלנדיאנה בתרגום מרומנית.

מתן בן כנען
צייר .בוגר המכון לאמנות באורנים ( )2007ולימודי

לשפות רבות .הספר שפל החושים ,מבחר

ובמחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית בבצלאל ,מציגה

יערה בר – און

 M.F.Aבאמנות באוניברסיטת חיפה .)2011( .יוצר

משיריה בתרגומו של משה ב .יצחקי ,ראה אור

את עבודותיה בארץ ובחו"ל.

נשיאת אורנים ,היסטוריונית ,בת קיבוץ רביבים.

ומתגורר ברמת ישי.
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מתן קריידלמן

רבקה טטרואשוילי

סטודנט שנה ב' ,ספרות והיסטוריה.

סטודנטית בתכנית  M.Teachובלימודים לתעודת

נגה לביא

הוראה במחשבת ישראל.

חברה בתנועת 'תרבות' ,גרה ויוצרת בעפולה,

רוני אדר

מנהלת את בית הספר 'תרבות' ,עוסקת בניהול

חברה בתנועת 'תרבות' .גרה ויוצרת בנתניה ,עוסקת

אדמיניסטרטיבי של התנועה.

בפיתוח ובניהול תכניות פדגוגיות לחינוך באמנות

נמרוד ָּב לֹוג

בבתי הספר ,מורה למחול.

לומד הנחיית קבוצות באורנים ,ומלמד אנגלית

רועי רשקס

בתיכון האנתרופוסופי החדש באורנים.

בן קיבוץ סאסא וחבר בו .מרצה בכיר במכללת

נרדינה מוגייזל
סטודנטית שנה ג' במכון לאמנות באורנים .ילידת
חיפה .מתגוררת בפסוטה בגליל העליון.

סלמא קובעין
סטודנטית שנה א' ,ערבית וחינוך מיוחד.

עודד ברזל

אורנים .עד כה עלו למעלה משישים ממחזותיו על
במה מקצועית .חתן פרס ראש הממשלה לספרות.

רמי שן
בוגר המכון לאמנות  .2012יוצר ומתגורר בחיפה.

רעי רביב
חבר בתנועת 'תרבות' .גר ויוצר בעפולה ,פועל
בסטודיו לאמנות יחד עם אמנים תושבי עפולה.

סטודנט שנה ב' במכון לאמנות באורנים.
חבר בארגון שגרירי רוטשילד ביחידת אורנים.

רפי וייכרט
משורר ומתרגם .פרופסור לספרות באוניברסיטת

עודד הירש

חיפה .מלמד במכללת אורנים ובתיכון עירוני ד'

אמן ,מורה במכון לאמנות באורנים ,יוצר

בתל־אביב .ממייסדי הוצאת 'קשב לשירה' ועורך

ומתגורר בבית הלל בגליל העליון.

ראשי בהוצאה .חתן פרס יהודה עמיחי לשירה,

עומר בוקצ'ין
ממייסדי תנועת 'תרבות' .גר ויוצר בעפולה,

 .2013ספרו גג החשכה (אבן חושן )2013 ,כולל
מבחר מאחד־עשר ספרים שפרסם עד אז.

מרכז את תכניות ההכשרה והלימודים של בוגרי

שירי מנשה

התנועה ואת 'בית המדרש לפועלי תרבות' 

סטודנטית שנה ב' לתקשורת ולספרות.

המסלול האקדמאי בבית ברל .מחזאי ומדריך
קבוצות כתיבה.

עידית לבבי גבאי
אמנית ,מרצה במכון לאמנות באורנים,
עורכת־עמיתה של 'קו נטוי'.

שלו בן – חור
חבר בתנועת 'תרבות' .גר ויוצר בראשון לציון,
מוביל מרכז אמנויות לילדים בשכונת רמת אליהו.

שלומי ללוש
צייר ,מורה לאמנות בבית ספר תיכון אורט עפולה

ענבל מנדס פלור

ובחט"ב ברמת ישי .אסיסטנט במכון לאמנות .בוגר

בוגרת המכון לאמנות באורנים 2013

המכון לאמנות באורנים  .2005יוצר ומתגורר בעפולה.

(הצטיינות ביצירה) .סטודנטית בתואר השני
באוניברסיטת חיפה.

שרון שמע עמר
כותבת שירה ופרוזה .נמצאת בדיאלוג פואטי עם

עפרי שהם

יוצרים שונים המהווים חלק ממקדמי 'השירה

סטודנטית שנה ד' בחוג לספרות ובמסלול

המזרחית' האותנטית בארץ .סטודנטית במכללת

לחינוך יסודי.

אורנים לתואר שני בתכנית הוראה רב־תחומית.

שקד כהן
חברה בתנועת 'תרבות' .גרה ויוצרת בנתניה ,עוסקת
בפיתוח וניהול תכניות לחינוך באמנות בבתי הספר
וכותבת.
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המכללה האקדמית לחינוך ,אורנים

כתב עת לספרות ולאמנות משותף למורים ולסטודנטים במכללה האקדמית לחינוך ,אורנים
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נטוי
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כתב עת לספרות ולאמנות
משותף למורים ולסטודנטים
במכללה האקדמית לחינוך
אורנים

על העטיפה :הילה בן ארי ,חצי גורן ,2012 ,סטילס מתוך וידאו .צילום :אסף סבן ,רקדנית :אדוה קידר

קו נטוי כתב עת לספרות ולאמנות

