לפי
שעה

תל־אביב־יפו ,לפי שעה
בראשית הדברים ,גליון זה הוא מחוות הוקרה לשני משוררים שדיוקנם
עמד לעינינו בעת הכנתו :המשורר פיצ'י יהורם בן מאיר ,יליד שכונת
מחלול בתל־אביב ,הוגה הרעיון לקבץ את שירי העיר שנולד בה ,אך
לא התגורר בה .ויעקב בסר ,מייסד 'עתון  ,'77המשורר יליד פולין ,שחי
בעיר ויצר בה רוב ימי חייו ,עד לכתו לעולמו בדצמבר לפני עשר שנים
בדיוק .בעיר הזאת שכנה מאז ומתמיד גם מערכת כתב העת שייסד,
'עתון  ,'77על כתובותיו המתחלפות (מצפון לדרום) במהלך ארבעים
שנים :שדרות נורדאו ,רחוב יונתן הוופסי ,רחוב בילטמור ,שדרות
יהודית ודרך בגין כיום .ארבע שנים אחריו הלך לעולמו גם פיצ'י ,ולא
זכה לראות את הקובץ יוצא לאור .כאן המקום להודות לרפי וייכרט,
שהציע לנו להשלים ביחד את המבחר.
הגליון הזה" ,תל־אביב־יפו ,דיוקן שירי"  -יישאר לעד פתוח .זאת
משום שפני העיר גדולים ונרחבים מלהיכלל בגליון אחד ,עובדה שהלכה
והתבהרה לנו ככל שהתקדמה העבודה .רבים השירים והמשוררים
שיכלו עוד להיכלל בו ,ורבים השירים הנכתבים ואשר עוד ייכתבו על
תל־אביב־יפו ,מתוכה ואליה.
התמונה בפתח הגליון צולמה מחלון המערכת אל רחוב קרליבך,
שבשנה האחרונה היה לאזור חפירות ובנייה ,בתקווה לרכבת תחתית
לעיר העברית הראשונה .ככלל ,הצילומים נלקחו מהארכיון שלנו ,מה
שאפשר לנו להשתמש בהם כליווי לטקסטים ,והותיר להם את מרחב
הדיבור העיקרי.

"לפני ימים רבים,
ילד הים את מחלול
ומחלול ילדה אותי ואת
החול"

קריאה נעימה

מיכאל בסר ,עמית ישראלי־גלעד

"מישהו לא כיבה האור בתל־אביב
ובא ערפל ,העיר
מרחפת בעננים נמוכים"

דצמבר  - 2016ינואר 2017

3

תל־אביב־יפו ,דיוקן שירי
תל־אביב של העשור האחרון משתנה בממדים ובקצב אדירים.
צבר גורדי השחקים על דרך נמיר מול "תיכון חדש" המכונה
"פארק צמרת" עם מגדלי  ,yooהפיתוח המואץ של מתחם
שרונה ,הבנייה המאסיבית במקום שבו שכן עד לא מכבר השוק
הסיטונאי ,חפירות הרכבת הקלה והתחתית בשלל אתרים ,פיצוץ
גשר מעריב ,מעונות הסטודנטים הגבוהים שהוקמו על גבעות
שייח' מוניס ,יפו שהיתה לשכיית חמדה של אנשים עתירים
בממון ,דיזנגוף שמנסה להחזיר לעצמו תפארת עבר בשלל בתי
קפה ,מסעדות ופאבים אך בלא "כסית" ,כיכר דיזנגוף החוזרת
אל הקרקע לאחר עשורים שבילתה במרומים עם הדרקון יורק
האש של יעקב אגם .אלה ורבים אחרים משנים את פני העיר
לבלי הכר ,בעיקר למי שנולד בה או הגיע אליה לפני עידן
ועידנים .לנאמניה נראים הדברים לא פעם כחזון אפוקליפטי
הדוחק את זיכרונותיהם אל האדמה ואל ָע ָבר שמעבר להרי
החושך.
העיר שכבר בלובן חיתוליה שוררו לה טובי המשוררים ,ממשיכה
להיות מושא למאות רבות של יוצרים  -הן למי שנולד וגר בה
כל חייו ,הן למי שחי בה תקופה או רק עבר־חלף בה מעשה
תייר .העיר הלבנה על החולות הזהובים זכתה בכל שנות קיומה
למעריציה ולמבקריה וגם הכרך של ימינו מתואר על שלל פניו
המ ְפלים והנִ ְפלים.
העלובים והמלהיבים ,המנוכרים והיקריםַ ,
בגליון שלפניכם כונסו יותר ממאה שירים תל־אביביים .שירים
על שדרות וסמטאות ,על דרום וצפון ,על הירקון ועל יפו ,על
הים שבמערב ועל דרך הניצחון שבמזרח .חלקם עוסקים בעיר
ולחלקם משמשת העיר רקע  -לאהבה ,לבדידות ,לאובדן,
לגעגוע .מופיעים כאן משוררות ומשוררים שנולדו בשנות
העשרים וכאלה שנולדו בשנות השמונים .חלקם ילידי תל־
אביב וחלקם ילידי מקומות אחרים על פני הגלובוס .כולם
ביחד חוברים ביצירתם לפסיפס שירי מרתק של העיר העברית
הראשונה.
את הרעיון למבחר חדש של שירי תל־אביב ,שיתמקד בעיקרו
של דבר בשלושת העשורים האחרונים ( ,)2016-1986להוציא
חריגים מועטים ,הגיתי לפני קרוב לעשור עם חברי המנוח,
המשורר פיצ'י יהורם בן מאיר .הכנו אסופה נאה לכבוד שנת
המאה לייסוד העיר אבל מסיבות שונות לא הצלחנו להשלים את
המלאכה .פיצ'י חלה והלך לעולמו ולי לא היה כוח להמשיך
לבד ,בעיקר לא אחרי פטירת חברנו היקר ,המשורר ,המתרגם
והמסאי גיורא לשם (השיר שלי בסוף החוברת הוא מחוות אהבה
לשני המשוררים התל־אביביים המובהקים הללו).
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זאת ועוד :אפשר לראות במבחר הנוכחי המשך לכמה אסופות
קודמות של שירי תל־אביב (במקרים ספורים ממש הרשיתי
לעצמי לכלול שירים שכבר נדפסו בעבר באנתולוגיות שונות).
כוונתי ,בין השאר ,ל"שירי תל־אביב :מבחר זוטא א'" בעריכת
דליה הרץ ועוזר רבין (קרן תל־אביב לספרות ולאמנות והקיבוץ
המאוחד ,תש"ם) ו"שירי תל־אביב :מבחר זוטא ב'" בעריכת
חיים נגיד וחיים פסח (קרן תל־אביב לספרות ולאמנות והקיבוץ
המאוחד ,תשמ"ב) .אחריהם ראה אור אלבום השירים והתצלומים
של משוררים בבתי קפה "הרחובות ממריאים לאט" בעריכת
זיסי סתוי (ידיעות אחרונות .)1999 ,נזכיר גם את "שירה והעיר
הגדולה" ,גליון  84של 'הליקון' בעריכת אמיר אור (.)2009
אני מודה לעמית ישראלי־גלעד ולמיכה בסר ,עורכי 'עתון
 '77הנאמנים ,שלקחו על עצמם את השלמת המשימה והוסיפו
בהצעותיהם הרגישות עוד משוררות ומשוררים שהעשירו את
המבחר הראשוני .אני אסיר תודה להוצאות הספרים ,שאפשרו
באדיבותן לכלול את השירים ,ולמשוררים שהסכימו להשתתף
בגליון ושרובם ניאותו לעשות הגהה על שיריהם כדי למנוע
שגגות אפשריות .השגגות שנשארו מן הסתם בגליון כה דחוס
הן עלַ י בלבד.
בין כך ובין כך ,אני תקווה שהקוראים ימצאו עניין בריבוי פניו
של הכרך התל־אביבי ובגילומיו הרבים בשירה העברית החדשה.
מובן שאפשר היה לבחור שירים נוספים או אחרים ולּו עמדו
לרשותנו עוד מאה עמודים גם הם היו מתמלאים בוודאי בשירה
אורבאנית נאה .יבואו אחרים וישלימו את החסר לפי טעמיהם
והעדפותיהם .תל־אביב תמיד תשמח לכל פרסום נוסף ,בחוברת
או בספר ,שיחגוג את קיומה ואת קיומם של אוהביה שהרי היא,
כדבריו של אלתרמן ,העיר המזמרת בפעם האלף.
רפי וייכרט ,תל־אביב ,דצמבר 2016

חיים גורי
בדרך אל הים
אֹוטֹוּבּיֹוגְ ַר ְפיָ ה ֶׁשּלִ י.
ִ
ְרחֹובֹות ָה
לֹומר.
א ַֹמר ַרק ֶאת ֶׁש ֻּמ ָּתר ַ
צּוביֵ ,
אֹומר ָה ֶא ָקלִ ְיּפטּוס ֶׁשּנִ ְׁש ַאר,
ָהיִ ָית יֶ לֶ ד ֲע ִ
ֹלא ַה ְר ֵחק ִמּגַ ן ֵמ ִאיר.
ַמה ֵ
צּובי.
ּיֹוד ַע ָה ֲענָ ק ַהּזֶ ה ַעל יֶ לֶ ד ֲע ִ
ַּפ ַעם ,לִ ְפנֹות ֶע ֶרבּ ,גַ ם ַהּיָ ם ָא ַמר לִ י ַמ ֶּׁשהּו ֶ
ּדֹומה,
״ה ָּקזִ ינֹו״ ֶׁש ָהיָ ה.
ֹלא ַה ְר ֵחק ֵמ ַ
ּומה ֵ
לֶ
יֶ
צּובי.
ּיֹוד ַע יָ ם ַעל ד ֲע ִ
ַ
ֲה ֵרי ַעל ְמֹלא ר ַֹחב יָ ם ַה ְּתכֵ לֶ ת
ּגַ ּלִ ים נָ ִעיםּ ,גַ ּלִ ים ָּב ִאים,
ֹלא יִ ָּס ְפרּו ִמּנִ י רֹב.
ֵאיְך ֵ
צּובי.
יֹוד ַע יָ ם ּכָ זֶ ה ֶׁש ָהיִ ָית יֶ לֶ ד ֲע ִ
סֹוף ַאּלֶ נְ ִּביַ .ה ֲחזָ ָרה ַהּגֶ נֶ ָרלִ ית.
ֲאנִ י ֵ
מֹוסר ֶאת ַמ ְפ ְּתחֹות ָה ִעיר.
ַהּסֹוף הּוא יָ ם.
אֹותי.
ֲאנִ י ְמ ַׁש ֵער ֶׁש ָה ְרחֹובֹות ָה ֵאּלֶ ה יִ זְ ּכְ רּו ִ
אֹותם.
יָ ִמים ַר ִּבים ָמ ַד ְד ִּתי ָ
ּגַ ם ַח ְד ֵרי ַה ַּמ ְד ֵרגֹות וְ ֵתבֹות ַהּד ַֹאר
ְ
יֹוד ִעים ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לָ מּות ֵמ ַא ֲה ָבה.
ָר ִצ ִיתי לְ ַהזְ ּכִ יר ֶאת ַה ַחּלֹון ַההּוא
ֶאת ַהּנַ ֲע ָרה ַה ִהיא,
״לְ
ֶ
ַה ֶ
ּפֹור ֶטת ּכְ ֶא ְטיּוד את ַעּלִ יזָ ה״,
ּדּומים.
ְּבאֹור ַה ִּד ְמ ִ
״ּבאר״ ַההּוא
וְ כֵ ן ָר ִצ ָית לְ ַהזְ ּכִ יר ֶאת ַה ָ
ֶׁשּבֹו לָ גַ ְמ ָּת ִּב ָירהְ ,מע ֶֹר ֶבת ֶ
״א ְק ְס ְט ָרא ַפיְ ין״,
ַעד ֶׁש ִה ְׁש ַּתּיַ כְ ָּת לַ ָּׁש ַמיִ ם ַהּכֵ ִהים,
רּורּיָ ה ַה ִהיא ַה ַּמזְ ּכִ ָירה ֶאת יֹום ַה ִּדין,
לַ ַּׁש ֲע ִ
ַּב ֶּד ֶרְך ֶאל ַהּיָ ם.
ִמי ָא ַמר ֶׁש ַהּכֹל ֵ
עֹוברֲ ,ח ִב ִיבי?
וַ ַּדאי ֶׁשֹּלא ַא ָּתה.
מתוך ״השירים  -כרך ג'״ מוסד ביאליק  /הקיבוץ המאוחד;2011 ,
״מאוחרים״ ,הקיבוץ המאוחד2002 ,
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אוֹרי ברנשטיין

משה דור

העיר שלי

אמריקה גדולה עלי

ִעיר לְ חֹוף יָ םִ ,עיר ָּבּה נֹולַ ְד ִּתי,

ֲא ֶמ ִר ָיקה ּגְ דֹולָ ה ָעלַ י ּכְ מֹו
ֹלא־מ ְת ָאם ַהּגֹולֵ ׁש
ֻ
ּכֹובע
ַ
ַעל ְּפנֵ י ַה ֵּמ ַצחָ ,ה ֵעינַ יִ ם.
חֹורהֵ ,
מֹוׁשְך
ֹאׁשי ָא ָ
ֲאנִ י ְמ ַטלְ ֵטל ֶאת ר ִ
ַהּׁשּולַ יִ ם ְּב ָחזְ ָקה ,וַ ֲע ַדיִ ן
ַהּג ֶֹדל ֵאינֶ ּנּו ִמ ְס ַּת ֵּדר ִא ִּתי,
יטי
ּוכְ מֹו ָּב ְרחֹוב ַההּוא ְּב ֶקנְ זֶ ס ִס ִ
ֲאנִ י הֹולֵ ְך ּכְ ֶׁש ֶרגֶ ל יָ ִמין ִּב ְמ ִדינָ ה
ַא ַחת וְ ֶרגֶ ל ְׂשמֹאל ִּב ְמ ִדינָ ה ְׁשנִ ּיָ ה,
ּגּור־הּכְ לָ ִבים ַה ִּט ְּפ ִׁשי ַהּזֶ הָ ,רץ
ַ
וְ ִאּלּו ַהּלֵ ב,
ְּבכָ ל ּכֹחֹו לְ ַמ ְעלָ הֶ ,אל רֹאׁש ַהּגִ ְב ָעהּ ,כְ ֵדי
לְ ַה ְׁש ִקיף ִמ ְתנַ ֵּׁשף לְ ַמ ָּטה ,אּולַ י יִ ְר ֶאה ָׁשם
ֶאת ַהּיַ ְרקֹוןִ ,עם ָה ֶא ַּקלִ ְיּפ ִטים וְ ַה ִּסירֹות
רּוטיםַ ,ה ִּמ ְת ַקּלְ ִפים.
י־ה ֵעץ ַה ְּׂש ִ
לְ ַה ְׂשּכָ ָרה וְ ַס ְפ ְסלֵ ָ

אּורה,
ׁשּוטת ְּת ָ
ִעיר הֹוזָ ה ַח ְׁש ַמּלִ יםְ ,ק ַ
ִעיר ְמ ֻא ֶּפ ֶרתִ ,עיר ְמפ ָֹא ָרה,
ִעיר ַה ְמ ַר ֶח ֶפת ֵמ ַעל לְ ַע ְצ ָמּה,
וְ ַרק חּוט ֶׁשל ז ַֹהר ְ
קֹוׁש ָרּה לָ ֲא ָד ָמה.
ִעיר ַה ַּמ ְׁש ִמ ָיעה ִר ְׁשרּוׁש ּכְ ֶׁשל ִׂש ְמלֹות
ֶמ ִׁשי ַעל ּגּוף נָ ִׁשים ִמ ְתהֹולְ לֹות,
ִעיר ֶׁשל ֶה ְפ ֵקר וַ ֲח ִׂש ָיפהִ ,עיר
ֶׁשל ְּתׁשּוקֹות ְּבלֵ יל ַה ַּקיִ ץ ַה ָּב ִהיר.
ִעיר ֶׁשל ַהלְ וָ יֹותִ ,עיר ֶׁשל ַּת ֲאוֹות.
ָה ִעיר ֶׁשּלִ יַ ,ה ִּמ ְתּגַ ַּב ַהת ּכָ ל ַהּזְ ַמן ַּב ְּק ָצוֹות,
ׂשּופים
ִעיר ֶׁשל ְרחֹובֹות ֵר ִיקים וַ ֲח ִ
ֶׁשּלְ ִצ ֵּד ֶיהם ָּב ֵּתי ִמ ְס ָחר וְ ַק ְר ִּפ ִיפים,
רּוצה ִּב ְׁשכּונֹות ְמ ֻגּנֹות,
ִעיר ְּפ ָ
ִעיר ֶׁשל ְׂש ֵדרֹות ֵּדהֹות וְ גִ ּנֹות ְק ַטּנֹות,
ִעיר ֶׁש ָּבּה ַהּנֵ יאֹון ֵ
צֹוב ַע ֶאת ָה ְ
עֹוב ִרים.
ּתֹוׁש ֶב ָיה ֵהם ּכְ ַסּיָ ִרים.
ִעיר ֶׁש ָּבּה ּכָ ל ָ
ִעיר ֶׁש ַהּיָ ם ֵ
ּלֹותּה,
עֹומד ָעלֶ ָיה לְ כַ ָ
ִעיר ֶׁש ַהּיָ ם הּוא לָ ּה ְּתחּום ְּוב ָע ָתה.
ִעיר ֶׁשֹּלא ַאּכִ יר לָ ַעד ַעד ּבֻ ְריָ ּה,
ִעיר ֶׁשל ִה ְת ַח ְּפׂשּות וְ ֶׁשל ֶע ְריָ ה,
ִעיר לְ ֹלא ּת ַֹאר ּולְ ֹלא ְּדמּות,
ִעיר ֶׁש ָּבּה נֹולַ ְד ִּתי ָּובּה ָאמּות.
מתוך ״פני הימים״ ,הקיבוץ המאוחד2016 ,
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מתוך ״שטח הפקר :שירים 2004-1954״ ,קשב לשירה;2004 ,
״אהבה ושאר פורענויות״ ,ריתמוס  /הקיבוץ המאוחד1993 ,

אריה סיון
שוב ברחובות ההם
אֹוק ֶ
טֹוּבר ַהּיָ ם
ִמ ֵּדי ח ֶֹדׁש ְ
ְמ ַחּכֶ ה לִ יָׁ ,ש ֵקט וְ כָ חֹלֶׁ ,ש ָאבֹוא ּבֹו ׁשּוב
לִ ְהיֹות ֻע ָּבר ַעל ֵמי ִאּמֹו.
ְ
אֹוגּוסטֶ ,ס ְּפ ֶט ְמ ֶּבר,
ּכָ ל ַה ַּקיִ ץ ּכֻ ּלֹו ,יּונִ י ַעד
ֲאנִ י הֹולֵ ְך ָּב ְרחֹובֹות ֶׁשּלְ ִצּדֹוַ :א ְרנֹון,
יהֹואׁשּ .פֹה
ָׁשלָ ״ג וִ ָ
ִה ְת ֵ
אֹופּנַ י
ּגֹורר ַהּיֶ לֶ ד ֶׁשּלָ ַקח ֶאת ַ
ּוכְ ֶׁש ָר ַד ְפ ִּתי ַא ֲח ָריו ,נִ ְק ַטל ַּבּכְ ִביׁש ,וְ ָה ִא ָּׁשה
ֲא ֶׁשר נִ ְּס ָתה לְ ִה ָּׁש ֵען ָעלַ י
ּכְ מֹו ַה ְמ ַט ֵּפס ַעל ִקיר ַה ַּביִ ת ַהּיָ ֶפה
ל־חיֶ ,
עֹודּנָ ה ּפֹה
ְּב ַעם־יִ ְׂש ָר ֵא ַ
רּוּפין.
לּועה ִּב ְׂש ָע ָרּה ִּב ְרחֹוב ִ
ְק ָ
ֲאנִ י ֵ
יֹוד ַע ַּב ַעל־לֵ ב ֶאת ּכָ ל ִּפ ְצלֵ י ַה ִּט ַיח ַּב ָּב ִּתים
וְ ֶאת ֻהּלֶ ֶדת ַה ְּס ָד ִקים וְ ֶאת יְ ֵמי ַה ֲחלֻ ָּדה
ַּב ַּב ְרזִ ּלִ ים ַהּנֶ ְח ָׂש ִפיםֲ ,אנִ י ַמּכִ יר
ּכָ ל ַּפח ַּב ֲח ֵצרֹות וְ ֶאת ַה ֲחתּולִ ים,
ּדֹור ֲע ִׂש ִירי לְ ֵאּלֶ ה ֶׁש ָהיּו ָּב ִאים
לָ ַק ַחת אֹכֶ ל ִמּיָ ָדּה.
ֲאנִ י ֶ
רֹואה ֶׁש ָאמּות ֹלא ָטבּולֹ ,לא ּכָ חֹל
ִמזְ ָר ָחה ֵמ ְרחֹוב ַהּיַ ְרקֹון.
מתוך ֵ
"ערבון״ ,מוסד ביאליק  /הקיבוץ המאוחד;2001 ,
״אישרורים״ ,ספרית פועלים1981 ,

משה בן־שאול
נחלת בנימין ב׳
ָהיִ ִיתי ְּבנַ ֲחלַ ת ִּבנְ יָ ִמין
ַמה ּיֵ ׁש לִ י לַ ֲעׂשֹות ְּבנַ ֲחלַ ת ִּבנְ יָ ִמין
ָר ִא ִיתי ֶאת ֲחנּותֹו ֶׁשל ַע ֶּבד
ְּת ִהּלַ ת ֲחלִ ָיפ ִתי ָה ִראׁשֹונָ ה.
ּגַ ם הּוא ּכְ ָבר ֹלא ַע ֶּבד ַמ ָּמׁש
וַ ֲחלִ יפֹות ֹלא ַמ ָּמׁש לָ ַב ְׁש ִּתי.
צּועים ֶׁשל ַקׁש
מֹוכְ ִרים ַצ ֲע ִ
וְ ַט ָּבעֹות ֹלא זָ ָהב ַרק לֶ ֶחם.
ִק ִיסינְ גֶ ר ָא ְפנַ אי ַצ ֶּמ ֶרת
ִא ֵּבד ִׁשלְ טֹונֹו לָ ַעד.
ָהיִ ִיתי ְּבנַ ֲחלַ ת ִּבנְ יָ ִמין
ַמה ּיֵ ׁש לִ י לַ ֲעׂשֹות ּכָ אן לְ ַבד.
אּולַ י ֲא ַח ֵּפׂש ֵּבית ִמ ְר ַק ַחת
ֶׁשּלְ יָ דֹו ֶ
עֹומ ֶדת ּכַ ּנֶ ֶרת
ְ
ִמ ְּביֶ
לֹורּוסיָ ה אֹו אּולַ י ָקזַ ְח ְס ָטן.
ֲאנִ י ָׂשם ְׁשנֵ י ְׁש ָקלִ ים אֹו ֶׁש ֶקל
וְ ֵ
אֹובד לְ ַד ְרּכִ י ִמּיָ ד.
ֶא ְפ ָׁשר ּכָ אן לְ ַא ֵּבד ֶאת ַה ֵּׂשכֶ ל
ֵּבין ֲחרּוזֵ י ָה ֲעיֵ פּות.
ַרק ֹלא לְ ַח ֵּפׂש ֵאיזֹו ִּת ְפ ֶא ֶרת ַרק
ֹלא לְ זַ ְמזֵ ם ֵאיזֶ ה ִּפזְ מֹון
ֶׁשל ״מֹונִ ָיקה ֶס ְקס״ אֹו ֵ
״איפֹה ַהּיֶ לֶ ד״.
— ִה ְׁש ַּתּגַ ְע ָּתֶּ .בן ּכַ ָּמה ַא ָּתה
ָאדֹון?
ִמכְ נְ ֵסי ְּפ ָר ִחים ַּב ֲח ִצי ַהּכֶ ֶסף
עֹוד ָּפחֹות ֵמ ֶהם ֲח ָצ ִאּיֹות ִּפ ְׁש ָּתן.
— ְּבגִ ילִ י ֲאנִ י הֹולֵ ְך ְּב ֶׁש ֶקט
— ְּבגִ ילְ ָך ַא ָּתה ּכֶ ֶסף ָק ָטן.
ָהיִ ִיתי ְּבנַ ֲחלַ ת ִּבנְ יָ ִמין
ַמה ּלִ י לַ ֲעׂשֹות ְּבנַ ֲחלַ ת ִּבנְ יָ ִמין.
ֶׁש ָהיָ ה ּכְ ָפר ֶׁשל ְמכֹונֹות ְּת ִפ ָירה
וְ ָהיּו ִמ ְפלָ ִׁשים ֶאל ַהּיָ ם
יָ ם ִק ְטנִ ּיֹות ְּות ִהּלֹות ֶמ ִׁשי ״זַ ְקס״
וְ ָה ַר ַעׁש ַה ָּמתֹוק ֹלא יָ תֹום ֹלא ַּתם.

דצמבר  - 2016ינואר 2017
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לבדי :מבחר שירים 2003-1954״ ,קשב לשירה2003 ,
מתוך ״כל ַ

פנחס שדה
גשם על דרך יפו־תל־אביב
ַּב ַחּלֹוןֵ ,מ ֵע ֶבר לָ ְרחֹוב,
קֹומה ְׁשנִ ּיָ הֵ ,מ ַעל ַהּגָ לַ נְ ֶט ְריָ ה,
ָ
ְׁשח ַֹרת ֵׂש ָער ,לִ ְבנַ ת ָּפנִ ים,
ֹלא נָ ָעהֹ ,לא ָּד ָבר ֶ
אֹומ ֶרת.
ּגֶ ֶׁשם יָ ַרד ָאזּ ,כְ מֹו ַעכְ ָׁשו,
ַעל ֶּד ֶרְך יָ ֵ
ל־א ִביב,
פֹו־ּת ָ
רּורי,
ּגֶ ֶׁשם ַּדק וְ ַא ְפ ִ
ִטּפֹות ְק ַטּנֹות ֶׁשל ֶמלַ נְ ּכֹולְ יָ ה.
ֵּבינֵ ינּו ִה ְפ ִרידּו ָה ְרחֹוב,
ַהּגֶ ֶׁשםַ ,ה ֶּׁש ֶקט,
ִּד ְמ ֵ
ּדּומי ַא ַחר ַה ָּצ ֳה ַריִ ם,
וְ ַא ֲה ָב ִתי ,וְ כָ ל ַחּיַ י ָה ֲע ִת ִידים.
ּכָ ְך יֹום יֹום ַא ַחר ַה ָּצ ֳה ַריִ ם,
ֵמ ַא ֲח ֵרי וִ ילֹון ַּת ְח ָרה לָ ָבן,
ְׁשח ַֹרת ֵׂש ָער ,לִ ְבנַ ת ָּפנִ ים,
ֹלא נָ ָעהֹ ,לא ָּד ָבר ֶ
אֹומ ֶרת.
ָמה ָהיָ ה ְׁש ָמּה? ֵאינִ י ֵ
יֹוד ַע.
וִ ִיקי? ּגְ ַר ְציָ ה? אּולַ י ְ
פֹורטּונָ ה?
אֹו ֶּת ֶרזָ ה ָהיָ ה ְׁש ָמּה,
ּכְ מֹו ַסנְ ָטה ֶּת ֶרזָ ה ֵמ ָאוִ ילָ ה?
זֶ ה ָהיָ ה לִ ְפנֵ י ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה.
ֶּבן ְׁש ַב ֶ
ע־ע ְׂש ֵרה ָהיִ ִיתי ָאז.
רּורי
ּגֶ ֶׁשם ַּדק וְ ַא ְפ ִ
יָ ַרד ַעל ֶּד ֶרְך יָ ֵ
ל־א ִביב.
פֹו־ּת ָ
ּגֶ ֶׁשם ַּדק ּכְ מֹו ַעכְ ָׁשו,
ּכָ ל ְׁשעֹות ַא ַחר ַה ָּצ ֳה ַריִ ם.
ּגֹורלָ ּה ֵאינִ י ֵ
יֹוד ַע.
ַמה ָ
ּכָ ל ֶׁשּנִ ְׁש ַאר לִ י הּוא ֲח ָר ָטה.
ַה ִאם ְצרֹור ֲע ָצמֹות ַּת ַחת ֶא ֶבן,
אֹו ְּבתּולָ ה ָּבלָ הֶ ,
ּדֹועכֶ ת,
יׁשה,
אֹו ְס ָפ ַר ִּדּיָ ה ְׁש ֵמנָ הְ ,ק ִׁש ָ
אֹו ֵאלָ ה ִּב ְמרֹום ָר ִק ַיע?
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ֶ
יֹוׁש ֶבתּ ,כְ מֹו ֵאי ָאז,
ֶאל ַה ַחּלֹון ֶׁש ָּב ָר ִק ַיע,
לִ ְבנַ ת ָּפנִ יםְׁ ,שח ַֹרת ֵׂש ָער,
יטהָּ ,ד ָבר ֵאינָ ּה ֶ
אֹומ ֶרת?
ַמ ִּב ָ
מתוך ״כל שירי פנחס שדה״ ,שוקן2005 ,

מתוך ״כל השירים״ ,הקיבוץ המאוחד ;2010 ,״אמא עם ילד״ ,הקיבוץ המאוחד1992 ,

דליה רביקוביץ

רחל חלפי

שוכבת על המים

כמה דקות ברח׳ ישראליס

ִעיר יָ ם ִּתיכֹונִ ית ַמ ְס ִר ָיחה
ּגָ ֲה ָרה ַעל ַה ַּמיִ ם
ֹאׁשּה ֵּבין ִּברְ ֶּכ ָיה
ר ָ
ּגּופּה ְמז ָֹהם ְּב ָע ָׁשן וְ ַא ְׁשּפֹות.
ָ
ִמי יָ ִרים ֵמ ַא ְׁשּפֹות
קּובה
ִעיר יָ ם ִּתיכֹונִ ית רְ ָ
ַרגְ ֶל ָיה ֻמּכֹות ּגָ ָרב,
ָּבנֶ ָיה זֶ ה ָלזֶ ה
ּגֹומ ִלים ְּב ַס ִּכינִ ים.
ְ

ר־צ ֳה ַריִ ם ְס ָתוִ י ַח ִּמים ִּברְ חֹוב יִ ְׂשרְ ֵא ִליס,
יֹוׁש ֶבת ְּב ַא ַח ָ
ֲאנִ י ֶ
יׁשית
ּקֹומה ַה ְּׁש ִל ִ
ּגֹורר ַּב ָ
ִמ ְתּבֹונֶ נֶ תַּ .ב ַּביִ ת ַההּוא ִמּמּול ִ -ה ְת ֵ
ׁשּוכה ַהּפֹונָ ה ֵא ַלי ַע ְכ ָׁשו -
ְּב ִד ָירה ָצ ָרה ֲח ָ
נִ ֶּב ֶטת ִלי יָ ָׁשר ַל ָּפנִ ים -
ּדֹודי ַא ְב ָר ָהם ,נּוחֹו ֵע ֶדן.
ִ
ּפּוׁשית ַה ְּק ַטּנָ ה ֶׁש ָּבּה
יח ִמ ְּמכֹונִ ית ַה ִח ִ
זֹוכ ֶרת ֵאיְך ֵהגִ ַ
ֲאנִ י ֶ
ֵה ֵבאנּו אֹותֹו ֶע ֶרב ֶא ָחד ַעד ַל ִּפּנָ ה.
נּועה ּכֹה ַחּיָ ה ָה ִאיׁש ּכֹה ַחיַ .ה ְּכ ֵאב ְּכ ָבר
ַה ְּת ָ
נִ ְמ ַהל ַּב ַחּיִ ים ִמּזְ ַמןְּ ,כמֹו ָּדם ֶׁשל ָא ָדם ֶא ָחד
ּׁשּובה,
עֹוׂשה ִמּנַ ְפ ִׁשי ֲא ַפרְ ֶּכ ֶסת ַק ָ
ַּבּיָ םֲ .א ָבלֵּ ,כןְּ ,כ ֶׁש ֲאנִ י ָ
עֹוׂשים ַּבּיָ ד ֲא ַפרְ ֶּכ ֶסת ְלאֹזֶ ן ִּכ ְב ַדת ְׁש ִמ ָיעה
ֶרגַ עָּ ,כ ָכהְּ ,כמֹו ֶׁש ִ
ׁשֹוק ַעת ֶאל ִר ְצ ַּפת
ֲאנִ י ָׁש ָבה וְ ַ
ב־ק ֶׁשב ִמ ָיל ָדיו ֶׁשל ָה ֵאל.
ַה ְּכ ֵאבִ .איׁש ַר ֶ
עֹוב ֶרת ָּברְ חֹוב נַ ֲע ָרה
ָּכ ֶרגַ ע ֶ
אֹותם
פֹוצ ֶצת ָ
ּומ ֶ
עֹוׂשה ָּבלֹונִ ים ִמ ַּמ ְס ִטיק ְ
ֶׁש ָ
גּופי ,נִ ְמ ָׁש ִכים
ּומ ֶּׁשהּו ֶׁש ֵאין לֹו ּגּוףַ ,אְך הּוא ָמצּוי ְּב ִ
וְ ֵעינַ יַ ,
חֹוריו יָ ַׁשב וְ ָכ ַתב וְ ָׁש ַכב
ֶאל ַה ַחּלֹון ַההּוא ֶׁש ֵּמ ֲא ָ
ּתֹובב ַּב ֲע ִרירּות
וְ יָ ַׁשן ְמ ַעט וְ ָק ָרא ַהרְ ֵּבה וְ ִה ְס ֵ
ּדֹודי ָה ָאהּוב ַא ְב ָר ָהם.
ִ
רֹוׁשים נִ ְמ ָּת ִחים ֵמ ֲח ַצר ַה ַּביִ ת ַההּוא
ְּב ִ
אֹותם ָׁשם ִל ְק ַראת מֹותֹו
ֶאל ַה ַחּלֹון ַההּוא ְּכ ִאּלּו ְּכ ָבר נָ ְטעּו ָ
אֹותֹו ָחזָ ה ׁשּוב וְ ׁשּוב
הֹול ֶכת ָּברְ חֹוב ִא ָּׁשה ֹלא ְצ ִע ָירה ִעם ְׂש ָפ ַתיִ ם
ֶ
וְ ַע ְכ ָׁשו
סֹוח ֶבת ַס ִּלים
ֶ
ַּב ְׂש ָרנִ ּיֹות
ּומ ִּצית לֹו ִסיגַ רְ יָ ה
וְ ַע ְכ ָׁשו ִאיׁש נֶ ֱע ָמד ַ
ְל ַלּוֹותֹו ַּב ִּמ ְד ָר ָכה ַהּזֹאת
ִּב ְב ִדידּותֹו

ּוׁשזִ ִיפים
הּוצ ָפה ָה ִעיר ַארְ ּגְ זֵ י ֲענָ ִבים ְ
וְ ַע ְכ ָׁשו ְ
עֹוב ִרים.
עֹומ ִדים ַּבּׁשּוק ְל ֵעינֵ י ָה ְ
ּדֻ ְב ְּד ָבנִ ים ְ
ּׁשֹוק ַעת וְ רֻ ָּדה ַּכ ֲא ַפרְ ֵסק
ַה ֶּׁש ֶמׁש ַה ַ
יּוכל ִל ְׂשנֹא ִּברְ ִצינּות
ִמי ַ
ִעיר יָ ם ִּתיכֹונִ ית ְמסֻ ֶּמ ֶמת
ּגֹועה ְמי ֶֻח ֶמת
ְּכמֹו ָּפ ָרה ָ
ּפֹורר.
יט ְל ִקי ִעם חֹול יָ ם ִמ ְת ֵ
ְּכ ָת ֶל ָיה ַׁשיִ ׁש ִא ַ
בּוׁשה ְס ָחבֹות ִעם ִר ְק ָמה
ְל ָ
ֲא ָבל ִהיא ֹלא ִמ ְת ַּכּוֶ נֶ ת,
ֹלא ִמ ְת ַּכּוֶ נֶ ת ְלׁשּום ָּד ָבר.
וְ ַהּיָ ם ָמ ֵלא ָסמּוְך ְל ִמ ְצ ָחּה ָה ִעּוֵ ר
ׁשֹופעֹות ַר ֲח ִמים
ׁשֹול ַח ֵא ֶל ָיה ַקרְ נַ יִ ם ְ
וְ ַה ֶּׁש ֶמׁש ֵ
ַּכ ֲא ֶׁשר יָ פּוג זַ ֲעמֹו ְל ֵעת ַה ְּׁש ִק ָיעה.
ּומיץ
לּועים וְ ַה ְּמ ָל ְפפֹונִ ים וְ ַה ִּלימֹונִ ים ַה ִּמ ְת ַּפ ְּק ִעים ִמ ֶּצ ַבע ִ
וְ ַה ְּד ִ
יחֹוח ַקל ֶׁשל ָּב ְׂש ֵמי ַקיִ ץ.
נֹוׁש ִבים ָע ֶל ָיה נִ ַ
ְ
וְ ִהיא ֵאינָ ּה רְ אּויָ ה.
ֵאינָ ּה רְ אּויָ ה ְל ַא ֲה ָבה אֹו ְל ֶח ְמ ָלה.
ִעיר יָ ם ִּתיכֹונִ ית ְמז ֶֹה ֶמת
ֵאיְך נַ ְפ ִׁשי נִ ְק ְׁש ָרה ְּבנַ ְפ ָׁשּה.
ִּבגְ ַלל ֶמ ֶׁשְך ַה ַחּיִ ים,
ִּבגְ ַלל ֶמ ֶׁשְך ַה ַחּיִ ים.

״ׁשּוליים״ ,הקיבוץ המאוחד2014 ,
ַ
מתוך

דצמבר  - 2016ינואר 2017

9

נתן זך
ועיר
וְ ִעיר ָק ָמה ִמן ַהּבֹץ
ִּכי חֹול הּוא ּבֹץ ַּבח ֶֹרף
יֹוצ ֵאי יָ פֹו
יהּודים ְ
וִ ִ
ָּפנּו ְליָ פֹו ע ֶֹרף

וְ זָ ֵקן ֶׁש ֵעינָ יו ָּכהּו
ית־ה ָּק ֶפה
יֵ ֵרד ְל ֵב ַ
וְ זֶ ה ֹלא ָהיָ ה ַה ָּק ֶפה ַההּוא
ֲא ָבל ָהיָ ה ָק ֶפה ַּדי יָ ֶפה

הֹוליד רְ חֹוב,
ּורְ חֹוב ִ
הֹול ָידה ִס ְמ ָטה
ִס ְמ ָטה ִ
וְ ָכל יָ ָׁשר ִה ְת ַע ֵּקם
וְ ָכל ָעקֹם רֻ ַּבע

וְ ִה ְת ַרּוֵ ַח לֹו ְּב ִכ ְסאֹו
וְ ִע ְל ֵעל ְּב ִעּתֹון ּגֶ רְ ָמנִ י
רּוח ַח ְמ ִסין ֲע ָברֹו
וְ ַ
ְּכמֹו זְ בּוב אֹו ִמ ְט ָרד זְ ַמּנִ י

וַ ֲאנָ ִׁשים ָּד ֲחפּו זֶ ה ֶאת זֶ ה
ַא ֲחרֹונִ ים ֶאת ָה ִראׁשֹונִ ים
זֶ ה ְּב ִמ ְצוַ ת ֲע ֵׂשה
וְ זֶ ה ְּב ִמ ְצוַ ת ַה ְּׁש ֵכנִ ים

ָּוברְ חֹוב ְּכ ָבר ָּפ ְסעּו ֲאנָ ִׁשים
דֹומים ְּב ַמרְ ָאם
ׁשֹונִ ים וְ ִ
ַל ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ְּב ָכל ַה ְּמקֹומֹות
עֹולם
ְּוב ָכל ֶה ָע ִרים ָּב ָ

ל־ּכְך ָח ָדׁש
וְ ַהּכֹל ָהיָ ה ָּכ ָ
וְ ַהּכֹל יָ ָׁשן ַל ֲעיֵ ָפה
וְ ָח ָדׁש ְּביָ ָׁשן נָ גְ עּו
וְ ֹלא ָהיְ ָתה ֵּבינֵ ֶיהם ָׂש ָפה

וְ ִה ִּביט ְּב ָׁש ַמיִ ם זָ ִרים
וְ ָא ַמר ְלנֶ ְכּדֹוein Stern :
וְ נֶ ְכּדֹו ֹלא ִּד ֵּבר ּגֶ רְ ָמנִ ית
ֲא ָבל יָ ַדע ְל ַהּגִ יד.Danke, sehr :

וְ יָ ָצא ַהּקֹול ִמ ָּס ִביב:
ּפֹה יָ קּום ָּד ָבר ּגָ דֹול.
י־ּפ ַעם ִה ְכ ִאיב
ָּכל ֶׁש ֵא ַ
יֹוליד ּפֹה ּכ ַֹח ִל ְסּבֹל.
ִ

מתוך ״כל השירים ושירים חדשים  -כרך ג׳״ ,הקיבוץ המאוחד;2008 ,
״כיוון שאני בסביבה״ ,הקיבוץ המאוחד1996 ,

בֹודה ִע ְב ִרית
ּפֹה ִּת ְהיֶ ה ֲע ָ
ׁשֹוטר ִעם ּגַ ּנָ ב יָ גּורּו,
וְ ֵ
ַא ְל ַּפיִ ם ְׁשנֹות ּגָ לּות
וְ עּורּוַ ,א ִחים ,עּורּו
וְ ַה ֶּפ ֶלא ִּכ ְמ ַעט ִה ְת ַמ ֵּמׁש
ִּכי נִ ִּסים ֵהם ִּכ ְמ ַעט נִ ִּסים
וְ ָכל אּוד ֻמ ָּצל ֵמ ֵאׁש
ִׁש ֵּלם ָּכאן ֶח ְׁשּבֹון ַה ִּמ ִּסים.
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*

כשבאנו ארצה

ִּב ָירה ַּבּיָ דְ ,ק ָר ִעים ַּבּגִ ׳ינְ ס
נַ ֲע ֵרי ַה ָּפאּב ַה ֲח ָד ִׁשים
ַא ִחים ּכֻ ּלָ םְ ,
רֹוד ֵפי ָׁשלֹום
ַח ְר ָּבם ַעל יְ ֵרכָ ם
ַּובּלֵ ילֹות
ּגֹולֵ י ּגְ לּולֹות
ֵּבין ִחּיּוְך לְ ַבּלָ ָהה —
ַה ָּמוֶ ת
ָּבחּור ַׁש ְת ָקן
ֵ
ּתֹופס ַרק ְק ֵצה ֻׁשלְ ָחן
ְּב ַבּיְ ָׁשנּות ֵ
טֹועם ִמּכָ ל ָּד ָבר
ִּב ְק ַהל ַה ֲח ֵב ִרים ֵאינֹו נִ כְ נָ ע
ֵ
תּוח
קֹור ַע ֶאת ָה ְרחֹוב ְּב ַמ ְפלֵ ט ָּפ ַ
רּוח ֶׁשל ֲחצֹותַּ ,ב ֲח ַדר ַה ַּמ ְד ֵרגֹות
ּוכְ ֶׁש ַּמ ְת ִחיל ָה ַ
ְמ ָפ ֵרק ֶאת נַ ֲע ָרתֹוַ ,מ ְרּכִ יב
אהא ֶׁשּלֹו ַּבּיֹום.
ּכְ מֹו ֶאת ַהּיָ ָמ ָ

.1
ּכְ ֶׁש ָּבאנּו ַא ְר ָצה
ֹלא ָּבנּו לָ נּו ִׁשּכּונִ ים.
לְ ִהּזָ כֵ ר ְּב ָח ֵצר ֻמ ֶּק ֶפת ּגֶ ֶפן ִּופ ְר ֵחי ַה ְּׁשעֹונִ ית,
חֹומה ֲא ֻד ַּמת לְ ֵבנִ ים.
ּכַ ּפֹות ֲחתּולִ ים ָרצֹות ּכָ ל ַה ַּקיִ ץ ַעל ָ
ֵעץ ֱאגֹוזִ ים ֵ
צֹוב ַע יָ רֹק
ּובֹור ַח ִמ ַּב ַעד לְ ַחּלֹון ֵ
ּגַ ג ְר ָע ִפים ָאדֹם ֵ
נֹוס ַע.
ּכְ ֶׁש ִּד ְּברּו ְּב ָׂש ָפה ְמבֻ לְ ֶּבלֶ ת -
ָׁש ַמ ְע ִּתי ִמּלִ ים ֶׁשּלְ ׁשֹונָ ן ֲא ֻרּכָ ה ִמ ַּדי,
רּוח.
ְּפׁשְּ ...פׁשׁשׁשְּ ...פׁשׁשׁשׁשׁשַּ ...ב ְר ָקנִ ים ָע ְמדּו ָּב ַ
וְ ֹלא ָהיָ ה ָמקֹום לְ ַׂש ֵחק ּבֹו
ֶד ַא ְר ַטנְ יַ ןָ ,אטֹוסְ ,
ּפֹורטֹוסֲ ,אנִ י
יתי ֲא ָר ִמיס -
ָהיִ ִ
ּכּוׁשי גִ ׳ים ָּת ִמיד ֵ
ִמ ֶ
ּבֹור ַח.
יׁשהּו ָהיָ ה ִ

ִמי זֶ ה עֹולֶ ה ְּביִ ְר ְמיָ הּו
ֲחמּוץ ְּבגָ ִדים ּכְ צֹולְ לָ ן!
לְ יַ ד ַה ֻּׁשלְ ָחן ְׁשנֵ ֶיהם ּכְ ָבר מּוכָ נִ ים:
יתּותא
ּומ ָ
רּותא ִ
ַח ְב ָ
ָאז ְּתפֹס ָּבחּור ֶאת ַהּיֹום ִּב ְמעֹופֹו
גּומים
וְ ִהּזָ ֵהר ֵמרֹוכְ ָסנִ ים ְּפ ִ
ְמגָ ְר ִדים ּכְ מֹו ָצ ַר ַעת.
וְ עֹוד .וְ ׁשּוב .וְ גַ ם.
וְ עֹוד .וְ ׁשּוב .וְ גַ ם .וְ ַה ִּפהּוק ַּבּסֹוף.
ַה ָּמ ָחרָ ,א ִחי may never come

.2
ּכְ ֶׁש ָּבאנּו
ֹלא ָּבנּו לָ נּו ִׁשּכּונִ יםֲ .א ָבל ָהיְ ָתה ָח ֵצר ְר ָח ָבה
ִּב ְׁשכּונַ ת נּוזְ ָהה ג׳ְּ .ביָ פֹו .וְ גֶ ֶפן
ַעל ּגָ ֵדרַּ .ופ ְר ֵּדס ָהיָ ה ָׁשם ,וְ ֵ
ׁשֹומר
לַ יְ לָ הַ ,ע ְר ִבי ִק ֵּט ַע.
ִק ֵּפץ ַעל יַ ְׁש ָבן ְמ ֻר ָּפד ּכָ ִרית ֶׁשל ֶּת ֶבן -
ֶק ֶבר ֵׁשיְך
ָצ ָפה ָּבנּו ִמ ָּׁשם .לְ ֶבן־רֹאׁש ּכְ ָענָ ן ַּב ָּׁש ַמיִ ם.
ַּבּלַ יְ לָ ה
חֹוחית ָצוְ ָחה ,יֶ לֶ ד ֶׁשּלֹו
ִק ֵּפץ ָה ַע ְר ִבי ַה ִּק ֵּט ַעִ ,
ּכּוׁשי גִ ׳ים ָּ -ת ִמיד ֵ
ּבֹור ַח.
ִ

נַ ֲע ִרי ָה ֵעירֹם ֶׁשר ְ
ֹאׁשָך ֵאזֹוב.
ֶׁשר ְ
ֹאׁשָך ֵאזֹוב.
שיר ב׳ בפרק ״מים״

מתוך ״הנה ,מנשבת רוח :שירים 2006-1965״ ,גוונים;2006 ,
״שדה סקולה״ ,ספרית פועלים1973 ,

מתוך "לצלוח את המאה" ,הקיבוץ המאוחד1993 ,
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אהרֹן אלמוג
חצי פואמה עם תמוז על הגשר בואכה שכונת התקווה
טֹוק ָרט ֶׁשל
ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ּכְ ָבר ֹלא ּכָ ל־ּכָ ְך ְצ ִע ִירים חּוץ ִמ ְּמָך ַה ָּצ ִעיר ַהּנִ ְצ ִחי ָא ִר ְיס ְ
ַה ְּפרֹוזָ ה ֶׁשל
ַהחֹולֹות .זֹוכֵ ר ֵאיְך ּכָ ַת ְב ִּתי לְ ָך ַּפ ַעם ִמּלֹונְ דֹוןַ :ס ְדנָ א ְּד ַא ְר ָעא ּכֻ ּלֹו ָח ָרא
אֹותי לֶ ֱאכֹל ֵמ ֵעץ ַה ֶ
ּג׳ּומס ִּב ְרחֹוב
ֹלא ָצ ַד ְק ִּתי? יָ א גָ ׳אמּוס ֶׁשּכָ מֹוָך ֵאיְך ִּפ ִּת ָית ִ
אתי ֶאת ְּבנֵ י ֵמ ַעי
ַה ֶּמלֶ ְך ג׳וֹ ְרג׳ ּכִ ְמ ַעט ֵה ֵק ִ
ּנֹורא ַההּוא
ֵאלֵ ְך לְ ָהכִ ין ָק ֶפה ּכְ ֵדי לִ ְׁשּכ ַֹח ֶאת ַה ַּט ַעם ַה ָ

ֵ
יֹותר ִמּכֹל ִה ְת ִאים לְ סֹוף ַה ְּס ָתו ְּת ִחּלַ ת ַהח ֶֹרף ְקלַ ְס ֵּתר ָּפנִ ים
טֹובה לָ בּוׁש ֵה ֵ
יטב
ָר ָחבִ ,ע ְב ִרית ָ
ְס ָתו ִאם ֵאינֶ ּנִ י ֶ
טֹועה ֶׁשל ְׁשנַ ת  1962אֹו ְּ 63וב ֶע ֶצם
ַמה ּזֶ ה ְמ ַׁשּנֶ ה ּכְ ֶׁש ַהּכֹל ּכְ ָבר ֵמ ֲא ֵ
טֹוסים
אֹוטֹוּבּוסים ַה ְּמ ִ
ִ
חֹורינּו ָה ַרּכָ בֹות ָה
ַה ְּצ ָב ִעים נִ ְד ֶמה לִ י ִה ְׁש ַּתּנּו
ֲא ִפּלּו ָה ֶע ֶצב ֹלא ַמה ֶּׁש ָהיָ הַ ,הּכֹל וּולְ גָ ִרי ּכָ ל־ּכָ ְך ֹלא ִט ְב ִעי נֶ ְע ַּדר הּומֹור
ְמ ַאּיֵ ם.
חלוקת השורות כפי שנדפס במקור
יָ ָצאנּו ִמ ַּמ ֲע ֶרכֶ ת ִעּתֹון ָה ָא ֶרץ וְ ָהלַ כְ נּו ִמזְ ָר ָחה לְ ַת ֵּקן ֶאת ָהעֹולָ ם ַעד ַהּגֶ ֶׁשר ֶׁשל מתוך ״אם תראו סוכה עפה״ ,הקיבוץ המאוחד2004 ,
ְׁשכּונַ ת ַה ִּת ְקוָ ה ּכְ מֹו
רּוּביקֹון ֹלא ָח ִצינּו אֹותֹו
ֵק ָיסר לִ ְפנֵ י ָה ִ
לְ ֵׁשם ַמה לַ ֲחצֹות ּגֶ ֶׁשר ּכְ ֶׁש ַא ָּתה ֵ
יֹוד ַע ַמה ְּמ ַחּכֶ ה לְ ָך ֵמ ֶע ְברֹו ַה ֵּׁשנִ י
ֵהם ֹלא ָׁש ְמעּו ַעל ְמ ְ
ׁשֹור ִרים וְ ֹלא ִּב ְפ ָר ִחים ָהיּו ְמ ַק ְּבלִ ים ֶאת ָּפנֵ ינּו ֹלא ִּב ְפ ָר ִחים
סּועים ֶׁשל ַּת ְרנְ גֹולֹות ָהיּו ְמ ַק ְּבלִ ים ֶאת ָּפנֵ ינּו
ִּבגְ רֹונֹות ְׁש ִ
וַ ֲאנִ י ֲע ִדין נֶ ֶפׁשָ ,ק ָצה נַ ְפ ִׁשי ָּב ַאּלִ ימּות
הֹוצ ָיאה ִמּתֹוכָ ּה ֶאת ָׁשלֹום ַׁש ָּבזִ י וְ ֶאת
ֵּבן לְ ַא ַחת ָה ֵעדֹות ֲהכִ י ַאּלִ ימֹות ֶׁש ִ
בּורת ָה ֶר ַצח ַהּכָ פּולֹ ,לא ָר ִצ ִיתי לְ ַה ְמ ִׁשיְך.
ֲח ַ
ֹלא ָסלַ ח לִ יִ ,ה ְמ ִׁשיְך.
ַה ְר ֵּבה ָׁשנִ ים ֹלא ּכָ ַת ְב ִּתי ִׁש ִירים ּוכְ ָבר ֵאינֶ ּנִ י ְמיֻ ָּמן
יֹוׁשב ֵ
ַּב ְּמלָ אכָ ה ַהּזֹאתֵ .
רֹואה ֶאת ַה ְּצלָ לִ ים ָּב ִאים ֶ
אֹורלֹוגִ ין ֶ
ׁשֹומ ַע ֶאת ָה ְ
רֹוצה לְ ַד ֵּבר
ִא ְּתָך ִעם ַע ְצ ִמי ִעם עֹוד ּכַ ָּמה ֶׁש ֵאינָ ם וְ ֵ
ׁשֹותק
ּכָ כָ ה זֶ ה ּכְ ֶׁש ַא ָּתה ֵ
יֹוצא ֵמ ַה ְּפ ָר ִטּיּות ֶׁשּלְ ָך ֶאל ְּתחּום ָה ַר ִּבים
ֵ
סֹופר ֵאינֶ ּנּו ִאיׁש ְּפ ָר ִטי הּוא ַה ְר ֵּבה ֲאנָ ִׁשים
ידּואלִ ּיּות ֹלא ַּת ֲעזֹר לֹו
וְ ׁשּום ִאינְ ִּד ִיב ָ
ַא ָּתה ֵ
חֹוׁשב ֶׁש ְּס ָתם ְ
יֹוסל ֶּב ְרגְ נֶ ר ָק ָרא לְ ָך ִּבנְ יָ ִמין ַּתּמּוז הּוא יָ ַדע
ַמה הּוא ָסח ָהיִ ָית נִ ְמ ָען ַחד ִס ְט ִרי ְּפרֹוזָ ִאיקֹון
ּכֹל ֵ
יֹוד ַע
לֹומר ָעלֶ יָך :וְ יַ ְצ ַמח ְ
נֹור ִאים.
ימה ֶׁשל יָ ִמים ָ
ּפּור ָקנֵ ּה ִּבנְ ִע ָ
ִמ ְת ַח ֵּׁשק לִ י ַ
ּומה ֵּס ֶדר ַהּזְ ַמּנִ ים ֶא ְצלְ כֶ ם
ימנִ י זָ ֵקן ַ
ַעכְ ָׁשו ֲאנַ ְחנּו ֶּב ֱאלּול ָא ִבי ָקם לִ ְסלִ יחֹות ֵּת ָ
ָׁש ַאל ִאם ַא ָּתה ֶ
רֹוצה ְסחּוג הּוא זֹוכֵ ר ֶאת ָק ֶמ ְר ְׁש ֵטין וְ ֶאת ֵּבית ַה ֲחר ֶֹׁשת
ּמּודים.
ַּביִ ת יָ רֹק ַאכְ ַס ְד ָרה ַע ִ
בֹותיָך ְּב ֵביתֹו ֶׁשל ֵ
נִ ְר ֶאה ֶׁש ֶה ֱחלִ יף ְּב ִד ְמיֹונֹו ֶאת ֵּבית ֲא ֶ
יֹואל ֶאנְ ּגֶ ל ִּב ְרחֹוב ָה ַרב קּוק
ּכְ לּום ֵאין זֶ ה ַהיְ נּו ָהְך
וַ ֲאנִ י ְּבגִ ילֹו ָמה ֶאזְ ּכֹר ְּב ֵאיזֹו ֶא ֶרץ ִּד ְמיֹונִ ית ֶא ְהיֶ ה
את ֵמ ַח ְרקֹוב ָהיִ ִיתי ֵ
ִאם ֹלא ָהיִ ָית ֵ
את ֵמ ֲח ַצ ְר ָמוֶ ת ִּב ְס ִפינָ ה
חֹוׁשב ֶׁש ָּב ָ
אֹומר לִ י ֶׁש ָּב ָ
חֹוב ִׁשים ְ
ֶׁש ַּמּלָ ֶח ָיה ְ
טּור ָּבן ָאדֹםֲ ,א ָבל זֶ ה ֹלא סֹוף ָּפסּוק וְ עֹוד ּתּוכַ ל לִ ְהיֹות ַמה
זֹוהי ַרק ֲח ִצי ֶ
ֶּׁש ַא ָּתה ֶ
ּפֹוא ָמהַ ,אל
רֹוצה ,לָ בֹוא ִמּכָ ל ָמקֹום ֲאנִ י ַמּכִ יר ּכַ ָּמה ֶׁש ִהּגִ יעּו וְ ִ
ִּת ְׁשּכַ חֲ ,אנִ י ֵ
אֹור ֶ
חֹותם לְ ָך ֶה ְמ ֵׁשְך יָ בֹוא ֵּובינְ ַתיִ ם ַּד״ׁש לְ ָך ֵמ ַה ַּסנְ ְּדלָ ר ָה ְ
תֹוּפד ְּב ַּבלְ פּור
ֶׁש ָהיָ ה ֵ
רּוסיתַ :א ֶּתם ַה ְּצ ִע ִירים.
קֹורא ַא ֲח ֵרינּו ַּב ֲה ָב ָרה ִ
אתי ִמ ִּפ ְ
יט ַמן וְ נִ זְ ּכַ ְר ִּתי
ְר ִא ִיתיו ְּב ֶפ ַתח ֲחנּותֹו לִ ְפנֵ י זְ ַמן ַמה ּכְ ֶׁשּיָ ָצ ִ
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ֲאנִ י ֵ
ל־א ִביב
נֹוס ַע לִ י ִּב ְמכֹונִ ית ְּב ֵת ָ
ּומה ֶ
ּקֹורה לִ י לְ יַ ד ָה ַר ְמזֹור ָה ָאדֹם
ַ
ַפ נְ ַט ְס ִט י
אֹותי
ָה ִאיׁש ַּב ְּמכֹונִ ית ַה ְּסמּוכָ ה זִ ָהה ִ

ּתֹור לִ ְב ִד ַיקת ֵעינַ יִ ם
ּתּוח ָר ַחׁש ְּב ִׁש ָיּבא]
ַ[הּנִ ַ
ֶח ֶדר ָא ֵפל ֵא ֶצל ָה ֵ
רֹופא
ּכּוְך ַסנְ ְּדלָ ר ָּת ַפר ְּבחּוט
ְמ ִׁש ָיחה ַׁש ֲעוָ ה ַמ ְס ְמ ֵרי
ֵעץ ַעל ַס ַּדן נַ ָּפח
ַ'א ְּת ְּב ֵס ֶדר
ֵעינַ יִ ם ֶׁשּלָ ְך ְּב ֵס ֶדר
ַחּלֹון ְּב ֵס ֶדר
ּפֹורה
אּוף ִצ ָ
ֲאנִ י ָק ָרה לְ ָך'
ַא ֲח ֵרי ָׁשנִ ים
ְּב ִק ְר ַבת זָ ֶמנְ הֹוף
ֲאנִ י ְמגַ ֵּׁשׁש ּגַ ם ְּבאֹור יֹום
ָמעֹוג
ר־מ ְד ֵרגֹות
ְּבכָ ל ֲח ַד ַ
רֹועדֹות
וְ יָ ַדי ֲ

ְּביָ פֹוַ ,על ְׂש ַפת ַהּיָ ם,
ָראּו ֵעינֵ ינּו ֶאת ַה ַּמ ֲחזֶ ה:
ֲחתּולִ ים וְ ַעכְ ָּב ִרים,
זֶ ה ְּב ַצד זֶ ה,
ָט ְרפּו ֶאת ָר ֵ
אׁשי ַה ָּדגִ ים ַה ֵּמ ִתים.

אֹותי
זִ ָהה ִ
הֹופ ָע ִתי ַהיְ ִח ָידה
ֵמ ָ
ַּב ֶּטלֶ וִ יזְ יָ ה ַהיְ ִח ָידה ַּב ְּמ ִדינָ ה
ָּב ִעיר ַהיְ ִח ָידה
ֶׁשּיֵ ׁש ָּפחֹות או ֵ
יֹותר לְ ָאן לִ נְ ס ַֹע ָּבּה
ָּב ָא ֶרץ ַהּזֹאת
אֹותי וְ נִ ְפנֵ ף לִ י ְּביָ דֹו
ָה ִאיׁש זִ ָהה ִ
מתוך ״כל השירים  -כרך ג'״ הקיבוץ המאוחד /
מוסד ביאליק ;2010 ,מתוך המחזור ״נסיעה בעיר״,
״תישדורות מלוויין־ריגול״ ,א .לוין־אפשטין־מודן,
1978

מתוך "מלאך עיניים" ,קשב לשירה1999 ,

מתוך "השביעי" ,קשב לשירה2016 ,
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ְּב ֶא ְמ ַצע ַהח ֶֹרףִּ ,ב ְר ִציף ֶה ְר ֶּב ְרט ָס ֶ
מּואל,
רּוח -
 וְ ִאם נְ ַדּיֵ קִּ :ב ְק ֵצה ִס ְמ ַטת ָה ַנִ ְפ ְּתחּו ָּופ ְרחּו לָ ֶהן
לׁשים וְ ָׁשלׁש),
ָׁשלׁש ִמ ְט ִרּיֹות ֻמ ְפ ָּתעֹות (וְ אּולַ י ְׁש ִ
תּוח.
סֹודן ַה ָּמ ַ
ִה ְת ַה ְּפכּו ַעל ִצ ָּדן וְ ָח ְׂשפּו ֶאת ָ
סֹודן
וְ זֶ ה ָ
לׁשים וְ ָׁשלׁש)
ֶׁש ֵהן ָׁש�ֹלׁש ִמ ְט ִרּיֹות ֻמ ְפ ָּתעֹות (וְ אּולַ י ְׁש ִ
וְ ֹלא ׁשּום ָּד ָבר ַא ֵחר ָּבעֹולָ םֵ ,איזֶ ה י ִֹפי.

בֹואי ִּפ ְתאֹם
ִאם ָּת ִ
לְ מּולִ י
ְּב ַמ ֲעלֵ ה ְרחֹוב ְ
ּגֹורדֹון,
ּכֹובע ַההּוא ִמ ְּׁשנֹות ַה ְּׁש�ֹל ִׁשים,
ִעם ַה ַ
אֹותְך לִ ְבלִ י ַּדי וְ ֵא ַדע
ֲא ַח ֵּבק ָ
אֹותיּ ,כְ מֹו ָאזִ ,מ ֵּבית ַה ֵּס ֶפר,
ֶׁש ָּבאת לָ ַק ַחת ִ
וְ ֶׁש ִהּנֵ ה ַה ַּמ ָּסע ָה ָארְֹך וְ ַה ְמפֻ ָּתל ֶׁשּלָ נּו ָקרֹוב סֹוף־סֹוף לְ ִסּיּומֹו.

סּופה ַע ְצ ָמּה ּגַ ם ֲאנִ י ִה ְת ַה ַּפכְ ִּתי
אֹותּה ָ
ְּב ָ
אתי לִ י,
אתי סֹוף־סֹוף ֶאת ַע ְצ ִמי ,נִ ְמ ֵצ ִ
ּומ ָצ ִ
ָ
אֹותי,
אתי ִ
ֹאמר ֶׁש ַרק ִה ְמ ֵצ ִ
וְ גַ ם ִאם נ ַ
יֵ ׁש לִ י סֹוד ּכָ מּוס ְּב ֵ
יֹותר ֶׁש ֲאנִ י ָׂש ֵמ ַח לַ ֲחׂשֹף.
וְ הּוא זֶ ה
ֶׁש ֲאנִ י הּוא ֲאנִ י ֹלא ַא ֵחר.
ָא ְמנָ ם ַא ָּתה ֵ
ׁשֹואל ְּב ִהּסּוס :״וְ זֶ ה טֹוב?״
טֹוב זֶ ה ֹלא ִמּלָ ה ,זֶ ה נִ ְפלָ א ,אֹו לְ ָפחֹות ַּדי ַמ ְפ ִּת ַיע
ֶׁש ֲאנִ יַ ,הּכָ ֵבד ּכְ ָת ִמידַ ,עכְ ָׁשו ְמ ַר ֵּקד,
ָמה ֲאנִ י ֵ
ּקּודים ָׁשלֵ ם,
אֹומר ְמ ַר ֵּקדֲ ,אנִ י אּולַ ם ִר ִ
תּוח
תּוח ְּבכָ ל ְׁשעֹות ַהּיֹום וְ ַהּלַ יְ לָ ה ּכְ מֹו ַהּיָ ם ַה ָּפ ַ
ֲאנִ י ָּפ ַ
יׁשת ָׁשלֹום
ּמּובן ַרק ְּד ִר ַ
ַ(ה ִּטּפֹות ְּב ֵעינַ י ֵהן ּכַ ָ
לּוח וְ ֹלא ׁשּום ָּד ָבר ַא ֵחר ָּבעֹולָ ם).
ֵמ ַהּגַ ל ַה ָּמ ַ
ְּובכֵ ן ֲאנִ י ֵ
אֹומר לְ ָךָ ,א ִמיר,
ּולְ כָ ל ִמי ֶׁש ֵ
עֹובר ְּב ִמ ְק ֶרה וְ ֶ
רֹוצה לִ ְׁשמ ַֹע:
ּכֵ יוָ ן ֶׁשּזָ כִ ִיתי לְ יָ ם ֶׁשּכָ זֶ ה
ֲאנִ י יָ כֹול ְּבלֵ ב ָׂש ֵמ ַח
לִ ְצֹלל וְ לִ ְטּב ַֹע.
מתוך ״כל השירים״ הקיבוץ המאוחד  /מוסד ביאליק;1991 ,
״שירים אחרונים״ ,הקיבוץ המאוחד1987 ,
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מתוך ״האם את עדיין רואה אותי״ ,אבן חושן2014 ,

איתמר יעוז־קסט

יחיאל חזק

בקרבת בית־המגורים הפינתי

אתמול בדיזנגוף

ֵאין לִ י עֹוד צ ֶֹרְך
ַּב ֲהגַ ּנַ ת ַמ ְראֹות ַהּיַ לְ דּות ָעלַ י:
חֹוקים
ְּבנֹוף נְ ָהרֹות ְר ִ
ַה ְמ ַע ְר ְּבלִ ים ֶאת ִצ ְב ֵעי ַהּיָ רֹק וְ ַהחּום
ְ
ּומגַ לְ ּגְ לִ ים ֲעלֵ י ָא ַק ְציָ ה ,וֶ ֶרד ִּופ ְר ֵחי ַּפ ְס ָחא
לְ ֵע ֶבר ְׁש ֵּתי ֵעינַ י ָה ֲעצּומֹות:
יׁשה ּכָ אן ַעל ַה ְּת ִר ִיסים
ת־ה ַרגְ לַ יִ ם ַמ ִּק ָ
רּוח ַקּלַ ָ
ּכִ י ָה ַ
בֹואּה ִמן ַהּיַ ְרקֹון
ְּב ָ
גּורים ַה ִּפּנָ ִתי
ית־ה ְּמ ִ
אתּה נִ יחֹוחֹות ִמ ִּק ְר ַבת ֵּב ַ
ְּוב ֵׂש ָ
ּבֹו ְ
עֹוב ִרים ָעלַ י ַחּיַ י
ֵּבין ְס ָפ ִרים ַה ְמ ַה ְב ֲה ִבים לְ ֵעת לַ יְ לָ ה ,לְ אֹור ַהּנֵ יאֹון,
ּכְ ֵדי לְ ַה ְתוֹות לִ י ֶּד ֶרְך ֶאל ַה ִּׂש ְמ ָחה,
ַאף ּכִ י ַה ָּב ָׂשר ֶ
עֹודּנּו זֹוכֵ ר
ֶאת ִמּׁשּוׁש יְ ֵדי ָה ְ
רֹופ ִאים ִּבי
ית־החֹולִ יםִ ,עם ִצּנַ ת ֲחלֹומֹות ַהּנַ ְרקֹוזָ ה
ֵּבין ּכָ ְתלֵ י ֵּב ַ
חּוץ־א ְר ִצּיִ ים;
ַ
ֹאׁשי ַההֹוזֶ ה לִ ְמחֹוזֹות
ֲא ֶׁשר ִטלְ ְטלּו ֶאת ר ִ
וְ אּולָ םֵ ,אין לִ י עֹוד צ ֶֹרְך ַּב ֲהגַ ּנַ ת ַהּיַ לְ דּות ָעלַ י,
ּכָ אןְּ ,ב ֶמ ְר ַחק ְצ ָע ִדים ִמ ְס ָּפר
ִמן ַהּיַ ְרקֹון ַה ֵ
ּזֹורם לְ ַמ ְרּגְ לֹות ֵּב ֵיתנּו ֶׁש ַעל ַהחֹוף
ֵ
ּומ ַא ֲח ֵרי ּגַ ּבֹו ֶׁשל ַּדּיָ ג ַה ַּמ ְׁשלִ יְך ֶאת ַחּכָ תֹו
ּדּומּיָ ה ַה ֶ
ּמּופ ֶרת ִמ ֵּדי ַּפ ַעם ְּב ַמ ַּׁשק ּכַ נְ ֵפי ַה ַּׁשלְ ָּדגִ ים
לְ תֹוְך ַה ִ
ל־ה ֵעץ,
ּגֹוה ִרים ַעל ַס ְפ ַס ָ
ְּוב ִפ ְטּפּוט ַענְ ֵפי ָהא ֶֹרן וְ ָה ֶא ָּקלִ ְיּפטּוס ַה ֲ
לְ ֵעת ּכִ י ְּב ַקו ָהא ֶֹפק ּכְ ָבר ּדֹולְ ִקים ָהאֹורֹות ִמ ָּס ִביב לַ ֲא ֻר ַּבת ָה ִר ִידינְ ג
ּכְ נִ ְצנּוץ ַט ָּבעֹות ַעל ֶא ְצ ָּב ָעּה ֶׁשל ִא ָּׁשה ֲענָ ִקית ָהעֹולָ ה ִמן ַהּיָ ם;
וְ ָאנּו ְ
יֹוׁש ִבים ַעל ַס ְפ ָסלְּ ,בלִ י לִ גְ ר ַֹע ֵעינַ יִ ם
ִמן ָה ִאיׁש ַה ֵ
ּיֹורד ַמ ְד ֵרגָ ה ַא ַחר ַמ ְד ֵרגָ ה
ם־ה ַּמיִ ם ַה ִּמ ְת ַא ְפלֵ ל
ֶאל זֶ ֶר ַ
וְ ֵ
חֹומק ֶאל ִמחּוץ לְ עֹולָ ֵמנּוְּ ,בעֹוד נֹוף נִ ְבלָ ע ְּבנֹוף
וְ ַהּזְ ַמן ֵ
ף־עיִ ן ְ
ּומ ַע ְר ֵּבב ָע ָבר וְ הֹוֶ ה; —
עֹוצר לְ ֶה ֶר ַ
ַאְך ֵאין לִ י עֹוד צ ֶֹרְך ַּב ֲהגַ ּנַ ת ַמ ְראֹות ַהּיַ לְ דּות ָעלַ י:
ְּב ִה ְׁש ַּת ְּקפּות נֹוף נְ ָהרֹות ִמ ְת ָּפ ֵר ַע
ב־הּיָ ַדיִ ם
ַּובּגָ ן ְר ַח ַ
ּזֹוקף ֶאת ְּפ ָר ָחיו ֶאל־מּול ָה ָר ִק ַיע
ַה ֵ
ּגּופי נִ ְׁש ָען ֶאל ֵ
ּגּופְך
— לְ ֵעת ּכִ י ִ
י־ה ֶח ֶסד
וְ הּוא ָׂשׂש לִ ְמנֹות לְ ִצ ֵּדְך ֶאת ּכָ ל יְ ֵמ ַ
רֹוח ִׁשים ְּבאֹורֹו ַהּלָ ָבן ֶׁשל ַה ַּביִ ת.
ָה ֲ

עֹולם
ֶמ ְרּכַ ז ָה ִעירָ ,ה ָא ֶרץָ ,ה ָ
ִּב ִּתי ְק ַטּנָ ה וְ ַת ָּמה,
אמי,
״ה ֶּד ֶבר״ ֶׁשל ָק ִ
ֲע ַדיִ ן ֹלא ָק ְר ָאה ֶאת ַ
ִהיא עֹוד ְמ ַצּיֶ ֶרת ַּג ָּמ ִדים,
נְ ִסיכֹות יָ פֹות ְ
ּומ ָלכִ ים,
ֵפיֹות ּכְ ֻחּלֹות ַּב ַּליְ ָלה,
דֹולה ַּבּיֹוםְ ,
ּופ ָר ִחים,
וְ ֶׁש ֶמׁש ְּג ָ
וְ לִ ְפ ָע ִמים ִהיא ְמ ֶ
חֹול ֶלת לְ ַב ָּדּה ִרּקּוד
ֶׁש ָחלְ ָמה ְּב ִׁש ֵ
עּורי ַה ַּב ֶּלט,
ּכְ מֹו ַּב ְרּבּור,
ָּב ֵל ִרינָ ה ְק ַטּנָ ה.
ָּוב ִעיר ֵאין ָר ָעב.
ּוכְ ָבר ֹלא ִמלְ ָח ָמה ִמ ְׁש ֶ
ּתֹול ֶלת ָּב ָא ֶרץ.
ָּב ְרחֹובֹות ֵאין ְּפ ָג ִרים
סֹוע ִרים
וְ ֵאין ַר ַעׁש ֻּת ִּפים ְמ ַב ֵּׂשר ַחּיָ ִלים ֲ
ֱאלֵ י ָמוֶ ת.
ַרק ֶא ְתמֹול ְּב ֶלכְ ֵּתנּו ִל ְקנֹות לְ ִב ִּתי ּכֹוס ְּג ִל ָידה
ְּב ֶא ָחד ִמ ָּב ֵּתי ַה ָּק ֶפה ֶׁשל ָה ִעיר,
ָצ ֲע ָקה ִלי ִּפ ְתאֹם
וְ ָק ְפ ָאה לִ י ַהּכֹוס,
״א ָּבא,
ַ
ָר ִא ִיתי ֻחלְ ָּדה,״
וְ ִה ְמ ִׁשיכָ ה ִל ְׁשּתֹות.
מתוך ״במרחק צעקה מן העולם :מבחר שירים 2010-1961״ ,הקיבוץ המאוחד;2011 ,
״בגידה״ ,הקיבוץ המאוחד1982 ,

מתוך ״משירי איתמר יעוז־קסט2001-1956 :״ ,עקד;2001 ,
״אלגיית בית־חולים״ ,עקד1998 ,
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ַעכְ ָׁשו ֲאנִ י מּול ָה ֲא ֻר ָּבה
ֶׁשל ִר ִידינְ ג
ְׁש ָח ִפים ָצ ִדים ַּבּיַ ְרקֹון
יֹום יָ ֶפה -
ֵמ ָרחֹוק ֲאנִ י ֵ
ׁשֹומ ַע יָ ם
ֲאנָ ָפה ֶ
ּבֹוד ֶדת
ֶ
ׁשֹומ ֶרת ַעל ַהחֹוף מּולִ י
ּמּוטים ַּב ַּמיִ ם
ִק ִ
ְק ָׁשתֹות ְמ ַמ ֲהרֹות ִמזְ ָר ָחה
ָהפּוְך לַ ּזֶ ֶרם
ָּב ֲאוִ יר ֵ
עֹומד ּכָ חֹל נָ ִקי ְ
ּומ ֻאוְ ָרר
ַמ ְמ ִּתין לְ ַמה ּיַ ּגִ ידּו לֹו
ָׁש ַמיִ ם וְ יַ ִּמים

ְ
רֹוט ִׁשילְ דֵׁ ,שינְ ִקין ,יַ ְבנֶ ה
ַאּלֶ נְ ִּבי ,לֶ וִ ינְ ְס ִקיְ ,צ׳לֶ נֹוב
ִמ ְקוֵ ה יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָה ֲעלִ ּיָ ה
ֶּד ֶרְך ֶּבגִ ין ,י .לֶּ .פ ֶרץ,
יֹורי,
לִ ילְ יֶ נְ ְּבלּום ,מֹונְ ִט ְיפ ִ
ְּב ַצלְ ֵאל יָ ֶפה
ֲאנִ י ֵ
אֹומר לְ ָך ָ -ה ְרחֹובֹות
ָה ֵאּלֶ ה ְּבנּויִ ים לְ כִ ְרּכָ רֹות.
אׁשּיִ ים ֶׁשל ּכָ אן לְ ִדילִ יזַ ׳נְ ִסים
ָה ָר ִ
וְ ַה ְּצ ָד ִדּיִ ים לְ כִ ְרּכָ רֹות
ַה ִּס ְמ ָטאֹות לַ ֲעגָ לֹות
וְ כֻ ּלָ ם יַ ְח ָּדו לִ ִיפי־
סּוסים ְ
מֹוׁשכֵ י ַמ ָּׂשא
ִ
מֹוׁשכֵ י ּגַ לְ ּגַ לְ ,
ְ
מֹוׁשכֵ י
ָא ָדם וְ ֶאת ַּד ְרּכֹו
וְ ֶאת יָ ְפיֹו וְ ֶאת
ּומ ֲע ָמדֹו
ּכְ בֹודֹו ַ
ָה ְרחֹובֹות חֻ ְּׁשבּו ֵמרֹאׁש
חֹובֹות־סּוסים
ִ
לִ ְהיֹות ְר
וַ ֲעגָ לֹות וְ כִ ְרּכָ רֹות,
י־ׁשלְ טֹוןַּ ,ד ְרכֵ י
ַּד ְרכֵ ִ
יִ חּוס ְּוד ָרכִ ים לְ ַתלְ ִּפּיֹות
ֵ
הֹורד ִמּכָ אן ַהּיֹום
ֶאת ִצּיֵ י ָה ֶרכֶ ב
ּמֹוטֹורי ִּ -ופ ְתאֹם
ִ
ַה
ָּתצּוץ ּכָ אן ִעיר ְּב ֵחן
וְ ִת ְפ ָא ָרה ַ -מ ֲח ֶׁש ֶבת
ַא ְד ִריכָ לִ יםֵ ,חן נָ ִׁשים
ְּב ִמ ְר ָּפסֹות וִ ילָ ִדים
ּומ ְׂש ֲח ֵקי ְרחֹוב
ַּב ֲחבּורֹות ִ
ְּב ֵאין ַמ ְפ ִר ַיע
ּומ ְד ְרכֹות ַה ְּקלָ אס
ִ
ּומ ֲח ֵ
בֹואי ִּפּנֹות
ַ
וְ ִאלְ ֵ
ּתּורי ִמ ְׂש ָחק
ַעל ֶׁש ֶקר וֶ ֱא ֶמת

ּמּוס ָיקה ַּב ֶּט ַבע
ַרק עֹונַ ת ַה ִ
יֹוד ַעת ַח ְמ ֻקּיֹות
ֵאינָ ּה ַ
יִ חּום ִצּפֹור עֹונֶ ה לְ ַצו
ֶׁש ְּמ ַע ְר ֵּבב ְק ִריאֹות ְ
עֹור ִבים
ְּב ִצ ֵ
רֹורים
ּיּוצי ְּד ִ
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ֶׁשל ַה ַחּיִ ים
ָה ֵסר ִמן ָה ְרחֹובֹות
ָה ֵאּלֶ ה ֶאת ֶּד ֶבק
ֶה ָע ָׁשןֶ ,את זִ ְקנַ ת
ַה ִּט ַיח וְ ֶאת ָה ֵריחֹות
בּודים ְּבע ֶֹבׁש
ָה ֲא ִ
ִּוב ְס ִחי
וְ ִהּנֵ ה ָּתקּום ִהיא
לְ ֵעינֶ יָך ִמ ְרּכֶ ֶבת
ּסּוסים
ִראׁשֹונֵ י ָה ִעירַ ,ה ִ
ַה ִּמ ְתּגָ ִאים ְּב ִר ְת ָמ ָתם
ָה ְרחֹובֹות ַה ִּמ ְתנַ ְּמכִ ים
סֹותם
לְ ַפ ְר ָ
ׁשּורֹות ֵע ִצים עּולֵ י יָ ִמים
ָצ ֳהלֹות ֱאנֹוׁש
וְ סּוס ְּב ִהּוָ לְ ָדם
ּדֹות ָיה ֵאּלֶ ה ָ -א ָדם,
ְּבג ֶֹדל ִמ ֶ
ְרחֹובַּ ,ביִ תֶּ ,ד ֶרְך,
ֵעץ
ַהּכֹל ּכְ ִאּלּו ִמ ְת ַמ ֵּתן
לְ ַאט ְּוב ִמּדֹות ְׁש ֵקטֹות
ימית
ַאְך יֵ ׁש ּגֵ אּות ְּפנִ ִ
ַּבּסּוס ָּוברֹוכֵ ב
ָּוב ֵ
עֹובר ָּב ְרחֹוב
ַּוב ִּקירֹות ַה ְמנַ ִּסים
לִ לְ מֹד
לָ ַד ַעת לְ ַה ְק ִּביל
זְ ִריחֹות
לָ ַד ַעת לְ כַ ּבֹות ְׁש ִקיעֹות
11.11.03
מתוך ״זמן בולע את עצמו״ ,נתן־נטע2004 ,

טוביה ריבנר

ארז ביטון

גלויה מתל־אביב

תקציר שיחה

ל־א ִביב ִעיר ִצ ְבעֹונִ ית ְמאֹד לְ ָבנָ ה.
ֵּת ָ
ִמ ְׁש ַּתּנָ ה ּכָ ל ֶרגַ ע וְ נִ ְׁש ֶא ֶרת ַמה ֶּׁש ִהיא.
ל־א ִביב ִעיר נְ ִקּיָ ה ְמלֻ כְ לֶ כֶ ת.
ֵּת ָ
זֶ ה ָּתלּוי ָּב ֵעינַ יִ ם.
ל־א ִביב ּכִ ְמ ַעט נְ יּו ְ
יֹורק.
ֵּת ָ
ל־א ִביב וְ לֵ ב
ְמיֻ ָחם ְמלַ ֵּקק ַהּיָ ם ֶאת יַ ְרכֵ י ֵּת ָ
ל־א ִביב לָ ָבן.
ֵּת ָ
ְּבנֵ י ָא ָדם ּכָ אן ֵאינָ ם ַׁשּיָ כִ ים לְ ִאיׁש.
ּגַ ם ֹלא לְ ַע ְצ ָמם.
ל־א ִביב ִעיר ֻק ְפ ָסאֹות ְּות ִר ִיסים.
ֵּת ָ
ל־א ִביב ֵּת ַיא ְטרֹונִ יםֶ ,
אֹוּפ ָרהַ ,ה ִּתזְ מ ֶֹרת ַה ִפילְ ַה ְרמֹונִ ית
ְּב ֵת ָ
מּוזֵ אֹונִ ים וְ יָ פֹו.
ְ
רֹוצים לִ ְמּכֹר ֶאת יָ פֹו
סּורים ִ
אֹומ ִרים ּכִ י ַה ַּס ְר ִ
וְ יָ פֹו יְ ַפת יַ ִּמים (ּכָ ַתב ַעגְ נֹון) ָהיְ ָתה
ל־א ִביב .זְ ַמן ַרבַ ,רבַ ,רב.
זְ ַמן ַרב לִ ְפנֵ י ֵּת ָ
ֲא ִפּלּו ַאנְ ְּד ֶ
רֹומ ָדה ִהּכִ ָירה ֶאת נְ ֵמלָ ּה
תּוקה ֶאל ֶסלַ ע ַעד ֶׁש ֶּפ ְר ֵסאּוס ָּבא
ְר ָ
אֹותּהׁ .שּום ֶּפ ְר ֵסאּוס
וְ ִׁש ְח ֵרר ָ
ל־א ִביב.
ֹלא יָ בֹוא וְ יִ גְ ַאל ֶאת ֵּת ָ
ֶר ֶצנְ זֶ נְ ִטים ַר ִּבים ִמ ַּדי ְמ ַאּיְ ִמים
ֶ
חֹובֹות ָיהׁ ,שֹוכְ ִבים ִעם נָ ִׁשים ַּב ֲח ָד ֶר ָיה
ַעל ְר
טּופי זֵ ָעהְ .מ ֵ
ְׁש ֵ
ׁשֹורר ֶא ָחד ּכָ ַתב ּכִ י
ֶ
חּורֹות ָיה ֵּבין ַרגְ לֵ ֶיהן.
ַא ֲה ַבת ַּב
ל־א ִביב.
ָּד ָבר ּכָ זֶ ה ַקּיָ ם ְּב ֵת ָ
ִמי ֵ
ׁשֹומ ַע ֶאת ִמי ָּב ַר ַעׁש ַהּזֶ ה?
ל־א ִביב ֶ
מּוצ ֶפת.
ָח ֵמׁש ַּדּקֹות ּגֶ ֶׁשם וְ ֵת ָ
רֹוצים לַ ֲחצֹות ְרחֹוב
ֲאנָ ִׁשים זְ ֵקנִ ים ּכְ ֶׁש ִ
ַמ ְפ ִׁשילִ ים ֶאת ׁשּולֵ י ִמכְ נְ ֵס ֶיהםֲ .אנָ ִׁשים זְ ֵקנִ ים
ֵאינָ ם ְ
ל־א ִביב.
ׁשֹומ ִעים ֶאת ִׁש ַירת ְּבנֹות ַהּיָ ם ְּב ֵת ָ
ַמ ְפ ִס ָידנִ ים ְ
יֹוׁש ִבים ְּבלִ י נִ ַיע ְּב ָב ִּתים ְמפ ָֹא ִרים ִמ ְת ַקּלְ ִפים
נֹוע ִצים ֵעינַ יִ ם ַּב ִּת ְק ָרה ַעד ֶׁש ַּמ ְפ ִצ ַיע ַה ַּׁש ַחר.
ֲ
ל־א ִביב?
ַה ִאם יֵ ׁש ַמלְ ָאכִ ים ְּב ֵת ָ
ל־א ִביב.
נֹור ִאים ָקרּו ְּב ֵת ָ
ְּד ָב ִרים ָ
ל־א ִביב.
קֹורים ְּב ֵת ָ
נֹור ִאים ִ
ְּד ָב ִרים ָ
ִמי ִּפּלֵ ל ֶׁשּכָ ְך יִ ְהיֶ ה?
ל־א ִביב?
ל־א ִביב ֵּת ָ
ַה ִאם ֵּת ָ
ל־א ִביב?
ִמי ִה ְמ ִציא ֶאת ֵּת ָ

ַמה ּזֶ ה לִ ְהיֹות ֶ
אֹותנְ ִטי,
רֹוק ִאית.
לָ רּוץ ְּב ֶא ְמ ַצע ִּדיזֶ נְ ּגֹוף וְ לִ ְצעֹק ִּב ִ
יהּודית ָמ ָ
"אנָ א ֶמן ַאלְ ַמגְ ֶרּב ָאנָ א ֶמן ַאלְ ַמגְ ֶרּב"
ָ
ֲ(אנִ י ֵמ ָה ֵרי ָה ַא ְטלַ ס ֲאנִ י ֵמ ָה ֵרי ָה ַא ְטלַ ס).
ַמה ּזֶ ה לִ ְהיֹות ֶ
אֹותנְ ִטי,
לָ ֶׁש ֶבת ְּברֹווָ ל ְּב ִצ ְבעֹונִ ין ַ(עּגָ אל וְ זַ ְר ִּבּיָ הִ ,מינֵ י לְ בּוׁש),
אֹו לְ ַהכְ ִריז ְּבקֹול:
קֹור ִאים לִ י ז ַֹהר ֲאנִ י זַ יִ ׁשֲ ,אנִ י זַ יִ ׁש ֵ
ֲאנִ י ֹלא ְ
רֹוק ִאי).
(ׁשם ָמ ָ
וְ זֶ ה ֹלא ,וְ זֶ ה ֹלא,
ּקּוע ֲחנִ יכַ יִ ם,
טֹופ ַחת ָׂש ָפה ַא ֶח ֶרת ַּב ֶּפה ַעד ִּפ ַ
ְּובכָ ל זֹאת ַ
הּובים
ּתֹוק ִפים ֵריחֹות ְּדחּויִ ים וַ ֲא ִ
ְּובכָ ל זֹאת ְ
וַ ֲאנִ י ֵ
נֹופל ֵּבין ֶה ָעגֹות
ֵ
אֹובד ִּב ְבלִ יל ַהּקֹולֹות.
מתוך ״תמביסרת ציפור מרוקאית״ ,הקיבוץ המאוחד;2009 ,
"ספר הנענע" ,עקד1979 ,

מתוך "שירים מאוחרים" ,קשב לשירה1999 ,
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אשר רייך

גיורא לשם

שורשי הקיץ

אם תרצו

ַהּיַ ְרקֹון הּוא ָּת ִמיד ַקיִ ץ.

ְמחֹוג ַה ֵּצל ִּב ְׁשעֹון ֶׁש ֶמׁש,
ּבֹואכָ ה ְרחֹוב ֶה ְר ְצל -
ִּב ְרחֹוב יַ לְ ִ
דּותי ֲ
ַה ְּברֹוׁש.

ַּובח ֶֹרף ְּת ִר ַיסי ַהּמּוגָ ִפים נֶ ֱע ָק ִרים
ִמּזְ ַמּנָ םֵ ,מ ְרצֹונָ ם.
נִ ִּס ִיתי לְ ַהכְ נִ יס ַה ַּביְ ָתה ֶאת
ֶה ָחלָ ל ַה ִּבלְ ִּתי ְמ ֻא ְרּגָ ן ֶׁשל ַחּיַ י.
ֶה ְמיֹות ַהּזְ ַמןִ ,ק ְר ֵ
קּורי ַה ָּמקֹום
ַמּגִ ִיעים ֵאלַ י ִמּתֹוְך ָׁש ְר ֵׁשי ַהּלֵ ילֹות,
ִמן ַה ֵּב ָיצה ֶׁשעֹוד ֹלא נֹולְ ָדהּ .כֹה ֵ
נֹוצץ
ילֹותי.
ּמֹוציא ֶאת יָ ַמי וְ לֵ ַ
ַה ַּקיִ ץ ַה ִ
ִמלְ ֶח ֶמת עֹונָ ה ְּבעֹונָ ה —
ל־א ִביב ֶ
צֹוב ֶטת ֶאת ֲע ַצ ַּבי
ֵּת ָ
ֵּבין ֲע ֵצי ַהּיַ ְרקֹון ֲאנִ י ֵ
יֹוׁשב
ִעם ְּבנִ י ַה ְּק ַטנְ ַטןְּ ,בתֹוְך ֲעגָ לָ ה,
ַעל ַס ְפ ָסל לָ עּוס ִּב ֵידי זְ ַמנְ ַמּנֵ י ַקיִ ץ —
וְ ֵ
חֹוׁשב ַעל ֲע ִת ִידי ַה ִּמ ְת ַק ֵּצר .זִ כְ
רֹונֹותי
ַ
אֹוריׁש לִ ְׁש ֵא ַרי.
ְמת ָֹע ִדיםָ :ה ְרכּוׁש ַהּיָ ִחיד ֶׁש ִ
מתוך ״חלונות אל הפארק״ ,קשב לשירה2015 ,

ִאם ִּת ְרצּוֵ ,אין זֹו ֶאּלָ א ַאּגָ ָדה
ַעל יֶ לֶ ד וַ ֲענָ ק יָ רֹק
(ּכָ ֵעת ַּבנְ ק ֶׁשהּוא ּגַ ם יָ ִדיד).
ד־ה ֶ
אֹוּבלִ ְיסק ַהּיָ רֹק ַהּזֶ ה
לְ יַ ָ
ף־ע ַבר ֵ
יֹובל.
ָחלַ ָ
ֲאנִ י ֶ
חֹוצה,
ֶ
חֹוסה ְּב ִצּלֹו
הֹוזֶ ה־ֹלא־הֹוזֶ ה.
ָהיֹה ָהיָ ה יֶ לֶ ד.
ָהיֹה ָהיָ ה ְּברֹוׁש.
ִאם ִּת ְרצּוֵ ,אין זֹו ַאּגָ ָדה.
ַה ְּברֹוׁש ֹלא נִ גְ ַּדע.
וְ ַהּיֶ לֶ ד יֶ לֶ ד.
מתוך ״תמונה קבוצתית עם עיר״ ,קשב לשירה;2010 ,
״שולי האש ושירים אחרים 1998-1959״ ,קשב לשירה1999 ,
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גליון 392

יאיר הורביץ
היכן הם היום?
נֹוס ַעת עֹוד ְּתמּונָ ה.
ט־אט ַ
ַא ַ
ָה ִעירּ ,כִ ְביָ כֹול ֲח ִסינָ ה,
ּכְ ָעב ָׁשט ּוכְ ְ
יֹוׁש ֶב ָיה
ְמ ִמ ָיתה ְ
ּומ ַח ֶּד ֶׁשת ,וְ ַרק ִּבנְ ׁשֹם
ַּתכְ ִריכֶ ָיהּ ,כְ גַ ל ָסמּוי נִ ְׁש ָּבר,
ְּת ַב ֵּקׁש ַעל נַ ְפ ָׁשּה.
ן־ה ַחּיֹות
ַּב ָּמקֹום ּבֹו ָע ַמד ּגַ ַ
ְמ ַח ֵּבר ַהּיֹום ּכְ ִביׁש ֶאת ׂשד׳ ֶּב ְ
ית־ה ִע ִירּיָ ה.
ן־ּגּוריֹון ִעם ֵּב ָ
ית־ה ִע ִירּיָ ה ַהּיָ ָׁשןָׁ ,שכֵ ן לְ ֵבית ְּביַ אלִ יק,
ֵּב ָ
ַהּיֹום ֵּבית־נְ כֹות,
ימ ָתם ּכֹולֵ את ַחּיִ ים
ּלֹונֹותיו ַה ָּמ ֳא ָרכִ ים נְ ִׁש ָ
ֲא ֶׁשר ַח ָ
ִּבלְ ָחיַ יִ ם ְקעּורֹותְׁ ,שקּועֹות ֶע ֶצם,
וְ גַ ם ַה ִּט ַיח ַה ָּט ִרי ֵאין ְּבכֹחֹו לִ ְמחֹות ֶאת ָה ֵעדּות
וְ ֶאת ַהּגְ זָ ר ֶׁשל יֹום ֶא ְתמֹול.
ּכַ ְר ֵמי ַהּגֶ ֶפן ֶׁשל ָאז ֵהם ַהּיֹום ּכִ ּכַ ר ַמלְ כֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל,
ַר ֲח ַבת ָה ִע ִירּיָ ה וְ ַׁש ַער ַה ְפּגָ נֹות,
ּׁשֹואה
ֲא ֶׁשר ְּבלִ ָּבּה ַאנְ ַּד ְר ַטת ַה ָ
ִּוב ֵ
ּומ ְפּגָ ׁש לְ ַב ֲעלֵ ֶיהם.
ימי חֹל ְמקֹום ִּבּלּוי לִ כְ לָ ִבים ִ
ּפֹועלֹות וְ ַה ֶ
ּג׳ּומס ַהּנִ ְׁשּכָ ח
ֶאת ָח ְרבֹות ֶמ ֶׁשק ַה ֲ
חֹוצים ְרחֹובֹות ַע ֵ
ל־ׁשם ַה ְמ ְ
ׁשֹור ִרים
ִ
ִא ִיציק ַמאנְ גֶ ר וְ ָר ֵחל,
וְ ָס ִביב לָ ֶהם ָּב ִּתים ֵּוב ֵ
ית־ס ֶפר ֶ
הֹומה.
נּועת ַה ִּמּדֹותַ ,ה ְמבֻ ּיֶ ֶׁשת,
ּכְ נֶ גֶ ד ַה ְּב ֵרכָ ה ְצ ַ
הּוק ָמה ַעל ָח ְרבֹות ַ‘מ ֲחלּול׳ ְּב ֵרכַ ת ָה ַר ֲחבּות ּפֹולֶ ֶׁשת ַהּיָ ם,
ְ
לְ ִצ ָּדּה ַה ָּמ ִרינָ ה ֵ
ּומ ָעלֶ ָיה ַמ ְׁש ִק ָיפה ּכִ ּכַ ר ֲא ָת ִרים,
ְמ ִפ ָיצה ֵריחֹות ֶׁשל ַמ ַאכְ לֵ י ִׁש ְב ִעים ּגָ לֻ ּיֹות.

ְמ ַעט יָ ִמינָ הַ ,מ ְח ִּביא ְּב ֵס ֶתר ַמ ְד ֵרגָ ה
ֶאת ֶק ֶבר ַהּנִ כְ ָּבד,
נִ ָּׂשא ְמלֹון ִ‘הילְ טֹון׳ ֵ
חֹוסם רּוחֹות יָ ם
וְ רֹאׁשֹו ִמ ְתּגָ ֶרה ַּב ָּׁש ַמיִ ם.
ה־מזְ ָר ָחהּ ,כְ נֶ גֶ ד ְצ ִר ֵיפי ָה ֵעץ ֶה ָע ֵבׁש ֶׁשל ְׁשכּונַ ת ְ
‘נֹור ִדּיָ ה׳
רֹומ ִ
ַּוב ֶּמ ְר ָחקָּ ,ד ָ
ֵ
יׁשי ִּדיזֶ נְ גֹוף ֶסנְ ֶטר —
עֹומד ָה ֲענָ ק ַה ֵּׁש ִ
ֶמ ְרּכַ ז ְקנִ ּיָ ה ִּובּלּוי לְ ְ
דֹוב ֵרי ִׁש ְב ִעים לָ ׁשֹון וְ לָ ׁשֹון.
וְ ַה ַּפ ְר ֵּדס? הּואּ ,כַ ּיַ לְ דּות ֶׁש ָחלְ ָפה,
רּוע ּכֹוכְ ֵבי ֲחלֹוםָ ,עמּוס לַ ֲעיֵ ָפה.
זְ ַ
ּכָ ְךְּ ,תמּונָ ה ְּתמּונָ ה,
חֹוחים,
ׁשֹוׁשּנָ ה ֵּבין ַה ִ
ּכְ ַ
ִּב ְמ ַעט ִמ ְׁשּכַ ן ַהּלֵ ב חֻ ֶּד ָיה ָמ ִרים
וְ ָעלֶ ָיה נִ ָּד ִחים ְּב ַא ְר ַּבע ּכַ נְ פֹות ָא ֶרץ.
ֶ
גֹורל ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה?
ּומה ָעלָ ה ְּב ַ
ַא ִחים וַ ֲא ָחיֹות
ׁשֹוׁשּנָ ה,
ּכַ ֲעלֵ י ַ
נְ ִׁש ִירים,
נָ פֹוצּו ְק ֵׁשי־יֹום.
ּדּומה.
ֶחלְ ָקם ׁשֹוכְ נֵ י ָ
מתוך ״כל השירים״ הקיבוץ המאוחד  /ספרי סימן קריאה;2008 ,
״יחסים ודאגה״ ספרי סימן קריאה  /הקיבוץ המאוחד1986 ,
דצמבר  - 2016ינואר 2017
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מאיר ויזלטיר
קו הרקיע
ּכֵ ן ,זֶ ה ַקו ָה ָר ִק ַיע ֶׁשל ָה ִעיר
ֲא ֶׁשר ּכִ ְּס ָתה ֶאת ְּפנֵ י ָה ִעיר ַהיְ ָׁשנָ ה
ָּבּה נִ כְ ֲחדּו נְ ֵ
עּורינּוָ .מהַ ,א ְּת ֹלא ַמ ֲא ִמינָ ה?
ָהיְ ָתה ַּפ ַעם ִעיר ּכָ זֹאת,
ְמלֵ ָאה ֲאנָ ִׁשים ֲח ָד ִׁשים,
ֶׁש ִה ְת ַּבּלְ ָתה ִּב ְמ ִהירּות.
לּומים.
יֵ ׁש ַּת ְצ ִ
ִאם ִּת ְר ִצי ַא ְר ֶאה לָ ְך.
ִהּנֵ ה ,זֹאת יָ ד לְ ָּבנֶ ָיה ּבֹונֶ ָיה.
ַּבּנָ ִאים נִ לְ ָה ִבים ָהיּו,
ּגַ ם זַ ָּמ ִרים ַא ִּד ִירים.
ֵהם ִה ְצ ַטּיְ נּו ְּב ִת ְקוָ הֲ ,א ָבל ִרּמּו ָּב ֳח ָמ ִרים.
ַעל ּכֵ ן נִ ְבנְ ָתה ֳח ָמ ִרים נְ ִׁש ִירים .וְ ֵהם נָ ְׁשרּו,
לְ תֹוְך ַּתלְ ַּתּלֵ ינּו.

20

גליון 392

בהמה דקה
כּובים ַעל ִעּזִ ים ְּותיָ ִׁשים
ְר ִ
ֲ(א ִפּלּו ַעל ַּת ְרנְ גֹולִ ים)
נָ בֹוא ֶאל ָה ִעיר ֶׁש ַּפ ַעם ָהיְ ָתה ִע ֵירנּו
ֲ(אנַ ְחנּו נִ ְהיֶ ה ּכָ ל־ּכָ ְך ַקּלִ ים
אֹותנּו ְּב ַקּלּות)
ְּוב ֵה ָמה ַּד ָּקה ִּת ָּׂשא ָ
נַ ֲעבֹר ָּב ְרחֹובֹות ַה ְמ ֻׁשּנִ ים
זּובים
ַעל ִּפ ְת ֵחי ָּב ִּתים ֲע ִ
ֶׁש ַּב ְּמבֹואֹות ֶׁשּלָ ֶהם ִה ְתנַ ַּׁש ְקנּו
נְ ִׁשיקֹות ֲחזָ קֹות ְ
ּומתּוקֹות.
י־ק ֶפה ֶׁשּנָ מֹוגּו
ָּב ֵּת ָ
ִמּזְ ַמן ,יַ ְבלִ יחּו לְ ֶע ְב ֵרנּו
עּוגֹות ֶׁשּכְ ָבר ֹלא ֵּת ָא ֶפינָ ה
ֲא ָבל ֵר ָיחן ְמ ָמ ֵאן לְ ִה ְתנַ ֵּדף.
ַּבּכִ ּכָ רֹות ַה ְּס ָת ִמּיֹות ְּובגַ ּנִ ים
ְמ ֻתכְ נָ ִתים ְּב ַט ְפ ָטפֹות ְמ ֻמ ְח ָׁשבֹות,
נַ ֲעבֹר ְּב ַת ֲהלּוכָ ה נִ לְ ֶעגֶ ת,
ֶׁש ִּת ְפּגַ ע ְּב ֶרגֶ ׁש ַה ַּט ַעם ַהּטֹוב
חּוׁשת ַה ֶּצ ֶדק
ֲ 1994א ִפּלּו ִּב ְת ַ
מתוך ״מחסן״ ,הקיבוץ המאוחד ,וַ

פִּיצִ'י יהורם בן מאיר
סּומֶל
ֲאנִ י יָ ַד ְע ִּתי ֶאת ֶ
סּומל
נִ כְ נַ ְס ִּתי לַ ַּפ ְר ֵּדס ֹלא נַ ְס ִּתי
ֵא ָיבה ֹלא יָ ַד ְע ִּתי
ימת
ַּבּלַ יְ לָ ה ַּבּלַ יְ לָ ה ִה ְתּכַ ּנַ ְס ִּתי ֶאל ְּפנִ ים ְּפ ִע ַ
ַה ַּמ ְׁש ֵא ָבה
ימת ַּתּנָ ה ְר ֵע ָבה
ֶאל נְ ִע ַ
ֶאל נִ ְׁש ַמת ְּד ָב ִרים
ֶׁש ַּב ִּמ ְסּתֹור
רֹועה ֶ
ָׁשם ָר ִא ִיתי ֶ
ּׁשֹוׁשּנִ ים
רֹואה ַּב ַ
ֶׁש ִּמּכָ ל ַה ָּׁשנִ ים
וְ ַה ֵּׁשנִ י ִּב ְׁש ַעת ַמ ַּתן ַה ֶח ֶסד
ָר ִע ִיתי ִעם ָה ֶ
רֹועה
ַה ָּק ָטן
ּכָ ְך ָחיִ ִיתי
חֹורׁש נִ ּגָ ׁש ַּב ֵ
ָר ִא ִיתי ֵ
ּקֹוצר
קֹוצר נִ ּגָ ׁש ַּב ֵ
ֵ
ּבֹוצר

ַעל זְ גּוגִ ָיתּה ּכָ ְך נִ כְ ַּתב
ַּפ ָּקח נִ כְ ָּבד ִמּיָ ד ָאׁשּוב
ַּבד ְּב ַבד ֲאנִ י ֵ
הֹומה ְ
עֹומד ֶ
ּומ ַׁש ֵער
ֶ
ּדֹומה ּכִ י עֹוד ְמ ַעט ָקט ָאׁשּוב ֶא ְפּגֹׁש אֹותֹו
ִמ ְּׁש ִהּיָ ה ִמּנְ ִׁשּיָ ה
עֹולֶ ה ִמּתֹור
זָ ָהב
מּוטב ֶא ָּׁש ֵאר ּכָ אן יָ ׁשּוב ַעל ַה ִּמ ְד ָרכָ ה
ָ
עֹוד ְמ ַעט יָ ׁשּוב
יֶ ְׁשנָ ּה ְׁשנִ ּיָ ה ַא ַחת ֶׁש ֵאין ְׁשנִ ּיָ ה
לָ ּה
ִהיא קֹול ַהּיֵ ׁש
לְ ִפ ְתאֹם ָּבא ר׳ ְׁשֹלמֹה ִא ְּבן ּגְ ִבירֹול נִ ּגַ ׁש
נִ ְרּגָ ׁש
ָא ַמר ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ָׁש ַמר ִמּזִ כְ רֹון עֹולָ ם
ַה ַחי ּכֶ ֶרם ַה ָּמוֶ ת

לְ ִמי לְ ָמה ֲאנִ י ָע ֵמל
ַעל ָמה ֲאנִ י ֵמ ֵצר
ֵאיכָ ה ֵאיכָ ה ָהלְ כָ ה ֶ
סּומל
ֵמעֹולָ ִמי לְ עֹולָ ִמים ָּוב ָאה
לֹומי
ַּב ֲח ִ
וְ ָהיָ ה ָּבּה ּכֶ ֶרם
ֶׁש ִּמ ֶּט ֶרם
ַה ְּד ָב ִרים
ַהּב ֶֹקר ָע ַמ ְד ִּתי ְּב ֵאין ֶ
סּומל
ְּב ֶק ֶרן ָה ְרחֹובֹות
׳ּבֹוטינְ ְס ִקי ִא ְּבן ּגְ ִבירֹול
זַ ִ
ּכַ ָּמה ֵ
סֹואן ּכַ ָּמה ְמ ָמ ֵאן
ַהּכֹל
סּוּברֹו יָ ד ְׁשנִ ּיָ ה יְ ָׁשנָ ה
נִ ַּצ ְב ִּתי לְ יַ ד ָּפגֹוׁש ֶׁשל ָ
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ֵ
ּבֹוצר

איתן קלינסקי

מתוך ״ונהר הירקון יוצא מעדן״ ,קשב לשירה2009 ,

עמוס לויתן
מחירים

רֹוטים ְּבׁשּוק לֶ וִ ינְ ְס ִקי
ְמ ִחיר ְׁש ְּפ ִ
ִ 1/4מ ְּמ ִח ָירם ַּב ֶ
ּסּוּפר
ְמ ִחיר ִּת ְסּפ ֶֹרת ִּב ְרחֹוב ֲעלִ ּיָ ה
ִ 1/5מ ְּמ ִח ָירּה ְּב ָסלֹון ָׂשׂשֹון
ְמ ִחיר ַסנְ ָּדלִ ים ַּב ַּקנְ יֹון
ִּפי ִ 3מ ְּמ ִח ָירם ַּב ֲחנּות ַה ִּמ ְפ ָעל
ימ ְצ ִקי
ְמ ִחיר ְס ָפ ִרים ִּב ְס ִט ַ
ְּבֹלא ׁשּום יַ ַחס לְ ֶע ְרּכָ ם
ַּב ֲחנּות ַ‘הּכֹל ְּב־ֶׁ 2ש ֶקל׳ ָקנִ ִיתי
ַּב ֲע ָׂש ָרה ַּ 5ת ְחּתֹונִ ים לְ גֶ ֶבר.
ּבֹודי ָמ ָסז׳ְּ 100 :ב ָסלָ ֶמהַּ 200 ,בּכִ ּכָ ר.
ִ
ֲאנִ י ֵ
חֹוׁשב ֶׁש ֵאלֵ ְך ַעל ַהּיָ ָקר.
מתוך ״בזמנים נאורים״ ,קשב לשירה2008 ,

בתחנה המרכזית בתל־אביב
ל־א ִביב
ְרחֹוב ְּב ֵת ָ
זֶ ה נֹוגֵ ַע ַּבּזֶ ה -
ּדּוכָ ן מֹוכֵ ר ִס ְד ִקית
ְׁשנַ יִ ם ְּב ֶׁש ֶקל
ַרק ַהּיֹום,
ֲחנּות מֹוכֶ ֶרת ְס ָפ ִרים
ְׁשנַ יִ ם ְּב ֶע ְׂש ִרים ֶׁש ֶקל
ַרק ַהּיֹום,
ּכּוְך מֹוכֵ ר זֹונֹות וְ ַא ְׁשלָ יֹות
יׁשים ֶׁש ֶקל
ְׁש ַּתיִ ם ַּב ֲח ִמ ִ
ַרק ַהּיֹום,
ַה ְּמ ִח ִירים
ל־א ִביב
ְּב ֵת ָ
ָצנְ חּו
ַרק ְמ ִח ֵירי ַה ִּדירֹות ֶה ֱא ִמירּו
ֹלא ַרק ַהּיֹום
ֵהם יַ ֲא ִמירּו
ּגַ ם ָמ ָחר.
מתוך "אספן של שלום" ,ספרי עתון 2013 ,77

22

גליון 392

ֶׁשל ּדֹורֹות ֲא ֵח ִרים.

מוטי בהרב
נישא אל הים
נִ ָּׂשא זָ ר ַּב ֲא ַבק ַה ִּמ ְד ָּבר ָה ֲאוִ יר ֹלא ָׁשקּוף ַהּלַ יְ לָ ה
ל־א ִביב ִמ ָּמ ַתי ָהיָ ה ּפֹה
ּגֶ ֶׁשר ְמפֻ ָּתל ְּבלֵ ב ִעיר ֵּת ָ
ּגֶ ֶׁשר ַּפ ַעם יָ ַד ְע ָּת לַ ֲעבֹר ְּב ֵעינַ יִ ם ְמכֻ ּסֹות
ַהּיֹום ַא ָּתה ֶ
ּבֹוהה ִמ ַּב ַעד לַ ֲענַ ן ָא ִביב
ח ֶֹרף ֵמ ִעיב ַעל ֵעינֶ יָך
ָה ֲאוִ יר ֹלא ָׁשקּוף ַהּלַ יְ לָ ה נִ ָּׂשא ֶאל ַהּיָ ם ְּוב ְ
עֹורָך
ּגַ ְחלִ ילִ ּיֹות ַקיִ ץ נֵ עֹורּו ֶט ֶרם זְ ַמן ְמ ַה ְב ֲהבֹות וְ כָ בֹות
ְ
קֹוסמֹות ְּבָך ֶאל ַה ָּׂשדֹות
מתוך ״כפרי״ ,ספרית פועלים1990 ,

דן צלקה
*
ִעם ּב ֶֹקר ַר ְצ ִּתי ְּב ַּפ ְרק ַהּיַ ְרקֹון,
בֹורת־זָ ָהב
ַא ֲח ַרי ָעפּו זְ בּוב ְּוד ַ
ׁשּועל ַ(ה ֻא ְמנָ ם
וְ ִצּפֹור ֲאפ ָֹרה; ָ
ׁשּועל?) ָט ַפף וְ ָחלַ ף
ָהיָ ה זֶ ה ָ
ַּב ְּׁש ִביל לְ ִצ ִּדי.
ַא ַחר־ּכָ ְך ִר ְפ ֵרף ָקרֹוב לְ ָאזְ נִ י
ַּפ ְר ַּפר ,וְ ֶא ָחד ַא ֵחרּ ,כְ תֹם־ּכָ נָ ף.
ּומטֹוס ָק ָטן ִר ֵחף ֵמ ָעלֵ ינּו.
ָ
ָע ִׂשינּו ג׳וֹ גִ ינְ גּ ,כֻ ּלָ נּו יַ ַחד.
וְ ִהּנֵ ה ֵהלִ יט ָענָ ן ֶאת ַה ֶּׁש ֶמׁש,
וְ ֵצל ִה ְת ָּפ ֵרׂש ַעל ֶ
ֹלבן ַה ְּׁש ִביל.
ַרק ַה ַּפ ְר ָּפ ִרים ִה ְת ִמידּו.
ָאה ,ג׳וֹ גִ ינְ גָּ ,ד ָבר ִט ְּפ ִׁשי.
מתוך ״טריסטיה״ ,אבן חושן2002 ,
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 ;2015״ביקור בית״ ,הקיבוץ המאוחד2009 ,

ישראל בר כוכב

נחלת בנימין
לְ ַמ ְעלָ ה ַענְ נֵ י ְפלָ נֶ ל
לְ ַמ ָּטה ַּב ֲח ָד ִרים ָאח ֶ
רּוסי
ּבֹוע ֶרת ּכָ חֹל ְּפ ִ
ָּוב ְרחֹוב ַה ָּקפּוא ּכְ מֹו ֵ
עֹורק לָ ָבן
ּומזְ וָ דֹות
ֲאנָ ִׁשים ִ
אֹותם ֶאל חֹוף יָ פֹו,
ֶאל ַה ְּס ִפינָ ה ֶׁש ִּת ַּקח ָ
ּגֹורל
ֲחלֹום חֹולֲ ,ה ָטלַ ת ָ
ַעל ְׂש ַפת ַהּיָ ם ,נְ ִב ִיאים ֲענִ ּיִ ים ְרגּוזֵ י ֵעינַ יִ ם.
ַהּכֹל ַמ ְת ִחיל ִמ ְּבלִ י ַד ַעת
ְּבנַ ֲחלַ ת ִּבנְ יָ ִמין ּבֹונִ ים ַּביִ ת
ָׁשלׁש קֹומֹות ֶׁשל יַ ְתמּות
ְּבנַ ֲחלַ ת ִּבנְ יָ ִמין ַּ 43בּלַ יְ לָ ה ִסּיּוט ֻּת ְרּכִ י
דּודים ֶאל ּכְ ַפר ָס ָבא
ּגֵ רּוׁש ּונְ ִ
ַּב ַּתּפּוזִ ים ַּבחֹולֹות ַּב ַּקיִ ץ
ַעל ְׂש ַפת ַה ְּב ֵאר ֻמ ְר ֶעלֶ ת ְּב ֶא ֶרץ ּגְ זֵ ָרה
ַרק ַא ַחת ַּת ֲעזֹרַ .א ַחר־ּכָ ְך ּגַ ם ָּבּה ִּת ְד ַּבק ַה ַּמ ֲחלָ ה
ל־א ִביב:
וְ ִהיא ִּת ָּק ֵבר ֵּבין ּגֹולֵ י ֵּת ָ
ַּת ַחת ַמ ֵּצ ָבה ֶׁשל ִצ ֳּפ ִרים ְּופ ִרי ִׁש ְב ַעת ַה ִּמינִ ים
זֶ ָה ָבה ֶּב ְר ְ
מֹותּה
צּורי ַּבת ל״ג ְּב ָ
קֹוב ְס ִקי לְ ֵבית ְׁש ַטיינְ ַהאּוס — ֵּבית ִ
מתוך ״מבחר השירים 2010-1975״ ,הקיבוץ המאוחד  /מוסד ביאליק;2010 ,
״פסוקי ירח״ ,הקיבוץ המאוחד1999 ,

אגי משעול
יפו
לִ ְפ ָע ִמים ,לְ ָמ ָׁשל ְּביָ פֹו,
ּכְ ֶׁש ַה ֶּׁש ֶמׁש ֶ
עֹומ ֶדת לִ ְׁשק ַֹע וְ ַה ִּסירֹות
ִמ ְתנַ ְדנְ דֹות ַעל ְּפנֵ י ַהּגַ ּלִ ים ּכְ מֹו ְּב ִצּיּור,
וַ ֲחתּולֵ י ִמ ְס ֲעדֹות ַה ָּדגִ ים ִמ ְת ַק ְּמ ִרים ֵּבין ַה ֻּׁשלְ ָחנֹות
ִּופ ְתאֹם —
טּופה ִּב ְס ָר ִטים וְ ֻר ִּדים
ְמכֹונִ ית ַמ ָּתנָ ה ֲע ָ
ּפֹולֶ ֶטת ָח ָתן וְ כַ ּלָ ה וְ ַצּלָ ם
וְ ַה ְּׁש ָח ִפים ּכְ ָבר ִמ ְת ְ
עֹופ ִפים ֵּבין ַה ְּת ָרנִ ים
ַעל ּגַ לְ ּגַ ל ַה ַח ָּמה ַהּכָ תֹם
בּוקים ַעל ַה ֵּמזַ ח —
וַ ֲאנַ ְחנּו ֲח ִ
ַה ִחּבּור ַהּזֶ ה יָ כֹול לִ ְפ ָע ִמים לִ ְרמֹז ְּד ַבר ָמה
ַעל ּכַ ּוָ נַ ת ַה ַּב ַּמאי
ַהּכִ ְמ ַעט ּכ ֵ
ֹל־יֹוד ַע
ֶ
ּדֹוקּומנְ ָט ִרים,
ֲא ָבל ֲאנַ ְחנּו ַה
ִמ ְת ַהּלְ כִ ים לָ נּו ְס ָתם ּגַ ם ִמחּוץ לַ ֶּסט
לְ ֹלא ּכָ ל לִ ּוּוי מּוזִ ָיקלִ י,
וְ ֵאין ִמי ֶׁשּיַ לְ ִחין ֶאת ַחּיֵ ינּו
ֲא ִפּלּו ַעכְ ָׁשו
רֹופיל ֵ
ׁשֹובה לֵ ב ּכָ זֶ ה
ִעם ְּפ ִ
ּדּומי ְמ ֻדּיָ ק
ּכְ ֶׁשאֹור ִּד ְמ ִ
ּומ ִּקיף ֶאת ָּפנֵ ינּו ְּב ִהּלָ ה
ַ
וְ ֵאין ָּב ֵרי ַהלְ ָחנָ ה ֵמ ִא ָּתנּו
וְ גַ ם ֹלא ק ֶֹדםַּ ,בּנְ ִס ָיעה
ּנֹופים ֻמ ְפלָ ִאים ָק ְרסּו ַּב ַחּלֹון
ּכְ ֶׁש ִ
וְ ַה ְּׁש ִק ָיעה ְ(ר ֵאה ֶׁש ֶמׁש) ִה ְׁש ַּת ְּק ָפה ַּב ַּמ ְר ָאה
וְ ִה ְסּגִ ילָ ה ִּפ ְתאֹם ַה ְּפס ֶֹקת
ֵּבין ַהּוָ רֹד לַ ּכָ חֹל
וְ ָהיִ ינּו ְראּויִ ים ּכָ ל־ּכָ ְך לְ ַת ְק ִריב
צֹופים ֹלא ְמלַ ּוֶ ה ֶאת ַמ ֲע ֵׂשינּו,
ֲא ָבל ׁשּום ְק ַהל ִ
רֹב ַהּזְ ַמן ֲאנַ ְחנּו ַּב ֲחזָ רֹות
אֹו ְמ ֻק ָּמ ִטים ַּב ֲח ַדר ֲע ִריכָ ה
וְ כָ ל נֵ ֶטל ַה ֲהזָ ָרה הּוא ָעלֵ ינּו.
ַרק לִ ְפ ָע ִמים,
ּכְ מֹו ִּב ְמכֹונַ ת ַה ַּמּזָ ל,
ׁשּורהָּ ,בזֶ ה ַא ַחר זֶ ה
נִ ְבלָ ִמים לְ ֶפ ַתע ְּב ָ
ְׁש�ֹל ָׁשה ַא ְרנָ ִבים
לְ קֹול ִמ ְצ ֶהלֶ ת ַה ַּמ ְט ְּבעֹות.
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מתוך ״מלאך החדר :שירים 2015-2005״ ,הקיבוץ המאוחד  /מוסד ביאליק,

אורציון ברתנא

יוסף יחזקאל

פלא הירקון

אילוף דובים ברחוב מלצ׳ט

אתי ָעיֵ ףָ .ה ִעיר ַהּזֹו ֵאינָ ּה ְמ ַר ֶח ֶמת.
יָ ָצ ִ
אֹותּיֹות ֶׁש ְ
הּוטלּו
ַמה ּיְ כֹולִ ים לְ ַר ֵחם ִׁש ְב ֵרי ִ
יַ ַחד ְּבזֵ ַעת ַא ַּפיִ ם?
ֲא ָבל ִמ ֶ
יׁשהּו ְמ ַס ֵּדר ֶאת ׁשּולֵ י ַה ָּׁש ַמיִ ם ַעל ְּפנֵ י ַה ָּב ִּתים
ּכְ מֹו ֵ
ּתֹוחב ׁשּוב וָ ׁשּוב ׁשּולֵ י ּכֻ ּתֹנֶ ת ֶאל
ּתֹוְך ִמכְ נָ ַסיִ ם.
ּכְ מֹו ְמ ַחּזֵ ר ְמא ָֹהב ֶׁש ֵ
ּיֹוד ַע ֶׁשּיֵ ׁש לֹו יֹום ֶא ָחד לִ ְחיֹות,
ֲא ָבל ֵאיזֶ ה יֹום.
ֵאיזֶ ה יֹום.

ֲאנִ י הֹולֵ ְך לְ ַאּלֵ ף ֶאת ַה ֻּד ִּבים ֶׁשל ְרחֹוב ֶמלְ ֶצ׳ט
ַחּכִ י לִ י לִ ְפנֵ י ָה ַר ְמזֹור ִעם לַ ְח ָמנִ ּיֹות;
ל־א ִביב ַעד לַ ּיָ ם;
ְּבעֹונַ ת ַה ַּפנְ ּדֹות ָס ַר ְק ִּתי ֶאת ֵּת ָ
ַּב ְמּבּוק ּגָ ֵדל ְּב ֶׁש ַפעָּ ,בנָ נֹות ָּפחֹות.
לּוחים ִמ ַּדי וְ ַה ַּפנְ ּדֹות
נִ ְב ֵטי ַה ַּב ְמּבּוק ֵהם ְמ ִ
רּוקלִ ין לָ כֵ ן ֵאלֵ ְך ֵּבינְ ַתיִ ם לְ ִה ְס ַּת ֵּפר
ָע ְברּו לִ ְּב ְ

ּכְ ֵאב ָהרֹאׁש ָהיָ ה ַר ֲח ִמים ַע ְצ ִמּיִ ים ֶׁשל ַה ָּב ָׂשר וְ ֶׁשל ַה ָּדם.
ַה ַּמ ֲח ָׁשבֹות ְמנַ ּגְ עֹות.
רּוח ַה ִּׁשיר ָעף ַּב ִּצ ֳּפ ִרים
ֲא ָבל ַ
ַעל ּגְ דֹות ַהּיַ ְרקֹון ִעם ַה ַּמיִ ם ַה ְ
ּזֹור ִמים ִמן ַהּיָ ם ֶאל ָה ִעיר,
ִעם ְׁשנֵ י ַס ְפ ָסלִ ים ֶׁש ַּמ ְמ ִׁשיכִ ים לְ ִה ְת ָק ֵרב זֶ ה לָ זֶ ה
ַמ ְמ ִׁשיכִ ים זֶ ה לָ זֶ ה לְ ִה ְתּגַ ְעּגֵ ַע,
ְמ ִטילִ ים ְצלָ לִ ים ִּב ְׁש ַעת ַע ְר ִבית ּכְ ִמ ְקלַ ַעת זְ רֹועֹות.
נּוח ִמן ָה ֲעיֵ פּות ָּב ִעיר ַהּזֹאת.
ֵאין ִמי ֶׁשּיּוכַ ל לָ ַ
ִסכְ סּוְך ַה ְּמכֹונִ ּיֹות ְמבֻ לְ ָּבל ּכִ ְׁשגִ יאֹות ּכְ ִתיב.
ֲא ָבל ֲאנִ י ֵ
אֹוהב ֶאת ָהרֹאׁש ַהחֹולֶ ה
ֶׁשל ַהּנָ ָהר,
יֹום וָ לַ יְ לָ ה ֵ
מֹודד ֻמ ְס ָמְך ֶׁשל ַא ֲה ָבה.
וְ גַ ם ַה ַּמיִ ם ַה ְמ ֻע ָּפ ִׁשים ְ
הֹופכִ ים זָ ָהב
ִּבכְ לַ ל ַהּנִ ִּסים ַה ִּמ ְת ַר ֲח ִׁשים ְּבכָ ל ַעכְ ָׁשו.
מתוך ״אחרי הגשם :שירים 2014-1964״ ,קשב לשירה;2015 ,
״אהבה לצמחי מרפסות״ ,הקיבוץ המאוחד2001 ,

ּתֹולְ דֹות ָה ִאּלּוף ֻמנְ ָצחֹות וְ הֹולְ כֹות
ְּב ָמכֹון ִצ ְבעֹונִ י לְ וִ ְ
יט ָרז׳ וֶ ֶט ִרינָ ִרי.
י־חּיִ ים
ֲאנִ י הֹולֵ ְך לְ ָה ִקים ֶק ֶרן לְ ַמ ֲע ָב ִרים לְ ַב ֲעלֵ ַ
ְ
אֹוטֹוס ְט ָרדֹות
ָּב
וְ ָא ִביא ָה ִע ָירה ָּפ ָרה ִמ ֶּׁשּלִ י.
ל־א ִביב
ַּב ְּצ ָמ ִתים ַמּפֹות ֶׁשל ִע ִירּיַ ת ֵּת ָ
בֹורים ֵמ ֲא ֵ
חֹורי ַהּזְ כּוכִ ית.
ּונְ ִחילֵ י ְּד ִ
י־חּיִ ים ִמ ַּט ַעם ָה ִע ִירּיָ ה
ְּפ ִסיכֹולֹוג לְ ַב ֲעלֵ ַ
אֹותם ְּבצּוף ָמהּול ְּב ַא ְב ַקת ַמ ֶּתכֶ ת.
ֵמזִ ין ָ
לֹוקים ְּב ִעּוָ רֹון ֲחלָ ִבי
ַחּלֹונֹות ָה ְרחֹוב ִ
ַאל ַּתּגִ ידּו ְ
״מכִ ַירת ִחּסּול״ ,זֹו ִמּלָ ה ַמכְ ִא ָיבה ַעד ְק ֵצה ַה ִּמ ְד ָרכָ ה.
לְ ָאן יֵ לְ כּו ְׁש ֵּתי ַהּנַ ֲעלַ יִ ם ָה ֲא ֻדּמֹות
ִאם יְ גָ ְרׁשּו ֶאת ַהּזֹונֹות ַההֹולְ כֹות ְּב ֵצל ַה ִּׁש ְק ִמים?
ְׁש ִמ ַירת ַּת ְׁש ִּתית לַ ָחה ְּתלּויָ ה
ְּבנֹוכְ חּות יְ ֵ
צּורי ָּבר.
ְ
רּוג־ּגֹורדֹון.
י־ּבר ְפ
ָּבזֶ ה נִ ְפ ַּתח ִמ ְב ָצע לַ ֲה ָק ַמת ַח ָ
ּתֹוְך ְׁשנָ ַתיִ ם יִ גְ ְּדלּו ְמאֹוד ֶע ְד ֵרי ָה ְר ֵא ִמים.
נְ נַ ֶּסה לְ ָה ִביא ַח ְד ֶק ֶרן ִראׁשֹון.
ַּדּיָ ֵרי ַהּקֹומֹות ָה ֶעלְ יֹונֹות נִ ְק ָר ִאים לְ ַט ֵּפ ַח ֶחלְ קֹות ַא ְס ֶּפ ֶסת.
ֵאין לְ ִה ָּב ֵהל ִמ ִּׁש ַיבת ָה ֲאנָ פֹותֹ .לא ַרק ֶׁש ֵהן ְקדֹוׁשֹות,
ֵהן ּגַ ם אֹוכְ לֹות ַק ְר ִצּיֹות.
מתוך ״הנחלמים״ ,כרמל2007 ,

דצמבר  - 2016ינואר 2017
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מקסים גילן

לנערה תל־אביבית ,סגנון ישן

נערה בבית־ראובן

ִהיא יָ ָפהַ .עד ְמאֹד.
ית־ק ֶפה  /קֹונְ ִּדיטֹורְ יָ ה
ְּב ֵב ָ
ִסגְ נֹון יָ ָׁשן
ִקינְ ג ג׳וֹרְ ג׳ ִּפּנַ ת
ַמ ֶּׁשהּו ,אֹו ְּב ָסמּוְך,
ֵאם ַע ִּת ָיקה
וְ ָאב ָחבּוׁש ִּכ ָּפה
סֹוגְ ִרים קֻ ָּפה
ְׁשמֹונֶ ה ָּב ֶע ֶרב
ְׁש ַעת נְ ִע ָילה
וְ ִהיא —
ֶמ ְל ָצ ִרית ְּב ַׁשרְ וּול ָארְֹך
ׁשּוח ַּב ָּׁש ַׁשר.
וְ ִחּיּוְך ָמ ַ
יָ ָפהַ .עד ְמאֹד.
הּודית
ְּכמֹו ַּב ֲעיָ ָרה יְ ִ
מּוזָ ָרה
ְּכ ֶפ ַרח ַהּדֻ ְב ְּד ָבן
חֹולם ִּב ְׁש ִב ָילּה.
ֶׁש ֲאנִ י ֵ

ית־ר ֵ
ְּב ֵב ְ
אּובן
ֵ
ׁשֹומ ַע ֶאת נָ ָתן
הּודה.
ַמ ְר ֶצה ַעל יְ ָ

מתוך ״פתח דבר :מבחר שירים 2005-1973״ ,קשב לשירה;2006 ,
״חלונות ,מרפסת ,חצר אחורית״ ,אופיר1993 ,
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ּומּולִ י
ְּב ֶא ֶפ ְס ָמקֹום
נַ ַע ְר ִא ָּׁשה
ְּב ֶצ ֶמר יָ רֹק
ָע ֶבה.
ארּה
ַצּוָ ָ
ֵ
יֹותר ִ[ׁש ָירה] ִמ ִּׁש ָירה.
ָעלָ יו ּכָ ְתבּו
יהּודה.
נָ ָתן וִ ָ
רֹופיל
ּכְ ֶׁש ִהיא ַמ ְפנָ ה ְּפ ִ
ׁשּוח.
תּוחָ .ק ַ
ִּפ ָיה ָמ ַ
ּפּוח.
ּתֹולַ ַעת ַּב ַּת ַ
מתוך ״בבית קורס״ ,מטען2002 ,

נורית זרחי
שדרות ח״ן
ְּב ִכּפֹות ִמ ְק ְּד ֵׁשי ַה ְּׂש ֵד ָרה יִ ְׂש ָּתרְ גּו ִצ ֳּפ ֵרי ּב ֶֹקר.
נֹוט ִפים ַחּיֵ ֶיהן ַהּזָ ִרים.
רֹונֹות ֶיהן ְ
ֵ
ִמּתֹוְך ּגְ ִב ֵיעי ּגְ
חֹול ִמים ֶאת ָה ֲא ָד ָמה ָׁשרְ ֵׁשי ָה ֲאוִ יר.
ְ
ארי ַה ַּליְ ָלה.
נֹוׁשר ַה ַּׁש ַחר ִמ ָּס ִ
וְ ַר ְד ַרד ֵ
צֹועק ִמ ִּת ְסר ֶֹקת ֵׂש ָער ָסבּוְך.
עֹורב ֵ
ֵ
ָהאֹור ִמ ְת ַק ֵּמר ְל ִה ָּמ ֵלט ִמ ְּׁש ִבי ַה ַּליְ ָלה.
ֶׁש ֶמׁש ָּכתֹם ַמ ְב ִׁשיל ֵּבין ֲענָ ִפים.
וְ ִט ַּפת הֹודּו ַּת ְב ִהיק ַעל ֵמ ַצח ַה ָּׁש ַמיִ ם.

חוה פנחס־כהן
רגע לידיעתו של ראש עיריית תל־אביב:
נּועת אֹורֹות ַה ְּמכֹונִ ּיֹותַ ,ה ּכֹל ֵ
ַה ֶ
ּומזְ ָר ָקה
סֹובב ִ
חׁשְך ָס ִביב נֶ ְח ָצב ִּב ְת ַ
ְּבתֹוְך ְּב ֵרכָ ה וְ ְ
עֹור ָבנִ י ַעל רֹאׁש ִמזְ ָר ָקה ְּבכִ ּ ַכר ַר ִּבין ְּוב ִפיו ַּדג זָ ָהב
ֵ
ּומֹוׁשְך ֲחזָ ָרה ֶאל ַה ְּב ֵרכָ ה
ֶׁש ָּׁשלָ ה ֵמ ַה ְּב ֵרכָ ה ָה ֲא ֵפלָ הַ .ה ָּדג ּגָ דֹול וְ כָ ֵבד
נֹופל ֵ
עֹור ָבנִ י ֵ
וְ רֹאׁש ָה ְ
ּומנִ יף ׁשּוב וָ ׁשּוב ַּדג זָ ָהב לְ ָהנִ יף ּ ְכ ֵדי לְ ָהנִ יף ּ ְכ ֵדי
לִ נְ ׁשְֹך ּולְ ַהּכֹות ֶאת ַּדג ַה ָ ּז ָהב ְּפ ֶ
רֹוט ִאין ָׁש ֵמן וְ זָ הֹב ַעל רֹאׁש ַה ּ ִמזְ ָר ָקה
נּוע ה ֶׁש ֵא ינָ ּה ָׂש ָמ ה לֵ ב לְ רֹאׁש ָה ְ
עֹור ָב נִ י
ּומ ָּס ִב יב לָ ּה ְּת ָ
ְּב כִ ּ ַכ ר ַר ִּב ין ִ
ל־א ִביב.
ַה ַּמּכֶ ה ַּדג זָ ָהב ִמ ַּת ְק ִצ ָיבּה ֶׁשל ִע ִירּיַ ת ֵּת ָ
מתוך ״מסע אחר עם עורב שחור וSaint Claire-״ ,קשב לשירה2016 ,

עֹוטה ִּבגְ ֵדי ַארְ ּגָ ָמן אֹו ַס ְמּבּוק,
עֹורבֹ .לא ָ
ְׁשתֹק ֵ
ְּוב ָכל זֹאת ְלֹלא ַּב ַעלְּ ,כמֹו ַהּנָ ִׁשים ַה ְּכ ֻתּמֹות ָה ֵהן,
ּמֹוקד ,אֹו ֶׁש ֲאנִ י ָח ְפ ִׁשּיָ ה?
יתי ַעל ַה ֵ
ַה ִאם ָע ִל ִ
מּוטב ֶׁש ֶא ְׁש ֶּתה ֵּתה ְל ֵתה.
ֲאנִ י? ִלי ָ
מתוך ״עצמות ועננים ,מבחר 2008-1966״ ,הקיבוץ המאוחד  /מוסד ביאליק;2010 ,
״הנפש היא אפריקה״ ,הקיבוץ המאוחד2005 ,

דצמבר  - 2016ינואר 2017
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מאיה בז 'רנו

אלנבי של מכאוב

*

ְק ֵׁשי יֹום נִ ְרּגָ נִ ים
ּגֹורל ִמ ְת ַאּנִ ים לָ ֶהם
ֶׁש ַהּזְ ַמן וְ ַה ָ
ִמ ְצ ְ
טֹופ ִפים ַּב ַּת ֲחנֹות
ִעם ַסּלִ ים ְּובלִ י
ַמ ְמ ִּתינִ ים לְ
אֹוטֹוּבּוסים
ִ
ְּב ַס ְבלָ נּות ּכְ פּויָ ה
ּכֻ ּלָ ם זָ ִרים ּומּוזָ ִרים
ּגֹולִ ים ְּב ֶא ֶרץ ָּתנָ ״כִ ית
וֶ ֱאיָ ל ּגֹולָ ן ְּב ָאזְ נֵ ֶיהם
נֶ ָהג סֹוגֵ ר ְּדלָ תֹות
ַעל ָא ָדם ֶׁשּנִ ָּסה לָ ֶר ֶדת
ֵּבין ָה ֶרכֶ ב לָ ְרחֹוב
הּוא ֵ
זֹועק ״נָ ָהג נָ ָהג״
ּכְ ִאּיֹוב ַה ֵ
אֹלהיו
ּקֹורא לֵ ָ
זֹוע ִקים ְּבלִ י קֹול
ֲא ָבל ּכֻ ּלָ ם ֲ
ּכִ י ִמלְ ָח ָמה ָּב ִעּתֹונִ ים
וְ ִטילִ ים ַעל ָר ֵ
אׁשינּו
טּופים ָק ְר ַּבן עֹולָ ה
ּונְ ָע ִרים ֲח ִ
יְ הֹוָ ה ֵ
חֹורׁש ָרעֹות
ֵמגִ ַיח ּכְ ְ
הֹומלֶ ס ַאכְ זָ ר
ֵמ ֵאד ֶׁשל ִּפ ַיח ֵ
לֹוהט
ֵ
ּתֹוב ַע ְצ ָד ָקה ְּב ַאּלִ ימּות
אֹומי ֶׁשל ֶח ֶסד —
ֶרגַ ע ִּפ ְת ִ
חּורה ִעם ַּת ַחת ֲענָ ק
ַּב ָ
ָק ָמה לְ ַפּנֹות לִ י ָמקֹום
ֲאנִ י נִ ְר ֶאה ָק ִׁשיׁש
ּכִ י ֲאנִ י ָאכֵ ן ָק ִׁשיׁש
ָּב ֶע ֶרב ְק ָצת ֲח ִׁשיׁש
מֹוׁש ַיע
יַ ְׁשּכִ ַיח ּכִ י ֵאין ִ
ֶח ְמלָ ה ּגְ דֹולָ ה ִמ ְת ַּפ ַּת ַחת
ַּב ַּמ ֲע ַמ ִּקים ַהּנֶ ֱאנָ ִקים
ַָעלַ י ֲעלֵ יכֶ ם ָעלֵ ינּו
סֹורים ְמ ָמ ְר ִרים
ַמ ְח ִ

פֹואי ַהּיָ ֶפה
פֹואי ֶאל ּגַ ּנִ י ַהּיָ ִ
יתי ַהּיָ ִ
ָה ַל ְכ ִּתי ְל ִה ְת ַּד ֵּפק ֶאל ֵּב ִ
קֹוצים ִּופרְ ֵחי ָּבר
ֶׁשּנִ ְׁש ַאר ְל ַבּדֹו ְּב ֶא ְמ ַצע ּגִ ְבעֹות חֹול ֶא ְמ ַצע ִ
זּובה
ֶא ְמ ַצע ִּת ֵּלי ַא ְׁש ָּפה וַ ֲח ֵצרֹות ֶׁשל ֲע ָ
ׁשֹוט ִטים ְמרֻ ִּציםֶׁ ,ש ָּמ ְצאּו ִמ ְסּתֹור
ְּוכ ָל ִבים ְמ ְ
סֹוק ִרית ְּכחֻ ַּלת ָה ַעיִ ן
ּׁשֹוטר ַה ָּק ֶ
יתּה ֶׁשל ֶמ ִרי ַּבת ַה ֵ
ְּב ָחרְ בֹות ֵּב ָ
ּומ ְׁש ַּפ ַחת ַה ֲח ֵר ִדים ַההּונְ גָ ִרית
לּוׁשה וְ זַ ְל ָמן ַה ָּק ָטן ִ
ְּוליָ ָדּה ַס ָ
ּומ ְל ָמ ָלה
ׁשֹות ָיה ִה ְת ַה ְּלכּו ֵקרְ חֹות ִמ ַּת ַחת ִל ְׁש ִב ִיסים ֶׁשל ּכֻ ְתנָ ה ַ
ֶׁשּנְ ֶ
רֹומי ּגַ ּגָ ּה
טֹובה ַה ְּׁש ֵמנָ ה זְ הֻ ַּבת ַה ֵּׂש ָער ַה ְּמ ִצ ָיצה ִמ ְּמ ֵ
וְ ָ
יתּותי ַמ ֵּקל
ֶאל ּגַ ּגִ י ַה ְּפ ָר ִטיְ ,ל ַה ֲח ִליף ְׁש ִריקֹות ִהזְ ַּדהּות וְ ִא ֵ
ֶׁשּנֵ ֵלְך ָל ֶׁש ֶבת ֵּבין ַענְ ֵפי ָה ֵעץ וְ נִ ְתּכֹונֵ ן
ְל ַת ֲע ִׂשּיַ ת ַהּב ֶֹׂשם ִמ ִּפרְ ֵחי ִמימֹוזָ ה זְ הֻ ִּבים
כּוכית ְק ַטּנִ ים ְמ ֵל ִאים ְּב ַמיִ ם ְּוב ֶׁש ֶמׁש.
ּבּוקי זְ ִ
ְּבתֹוְך ַּב ְק ֵ

מתוך ״קו לילה״ ,קשב לשירה2015 ,

28

גליון 392

צּובים ָּב ָא ִביב
דּותי ִּב ֵימי הֻ ַּל ְד ִּתי ַה ְּק ִ
זֹוה ֶרת ַעל ּגַ ג ַארְ מֹון יַ ְל ִ
ֶ
ּומ ָלכֹות
ֻמ ֶּק ֶפת ְּב ֵח ְל ָּכ ֵאי ַה ְּׁשכּונָ ה ַה ְמחֻ ָּפ ִׂשים ְל ַחּיֹות ְ
בֹודי
ֵל ָיצנִ ים ַׂש ְח ָקנִ ים ֲח ִב ִיבים ֶׁש ָּבאּו ָל ִׁשיר ִל ְכ ִ
אֹומים ַה ְּק ַטּנִ ים ֶׁש ִּכ ֵיס ֶיהם ְמ ֵל ִאים
יתי וְ ַה ְּת ִ
ְל ַׂש ֵחק ַעל ּגַ ג ֵּב ִ
ג׳ּולים .יָ ַד ְע ִּתי ֶׁש ֻּמ ָּתר ִלי ְל ַפ ֵּקד ֲע ֵל ֶיהם
ִּב ְצ ַפרְ ְּד ִעים ְּוב ִ
חֹוטף
אֹותם ַמ ְל ָּכה ִעם ַאנְ ֵׁשי ֲח ֵצ ָרּה ְמ ָׁשרְ ֶת ָיה וְ ַהּנָ ִסיְך ַה ֵ
ְל ַר ֵחם וְ ָלחֹן ָ
ּסֹור ֶרת
ּזֹועםַ ,ה ַּמ ְל ָּכה ַהּנִ ְס ֶּת ֶרת ִּוב ָּתּה ַה ֶ
ַה ֶּמ ֶלְך ַה ֵ
מֹורד ּגֶ ֶרם ַה ַּמ ְד ֵרגֹות ֶׁש ָּקם וְ נִ ָּׂשא
ּכֻ ָּלם ְּב ַ
ֶאל ַהּגָ ג ַהּזֶ ה ְלֹלא ַמ ֲע ֶקה.
תּולים ָהיּו ַא ַחי ַה ְּק ַטּנִ ים
גּורי ֲח ִ
וְ ָהיָ ה ָׁשם ָחׁשּוְך ְמ ַעט וְ ֵ
ֶׁש ִּל ַּט ְפ ִּתי וְ נִ ַּׁש ְק ִּתי ַעד ַלּיֹום ַה ַּמר ּבֹו הֻ ְׁש ְלכּו ִּב ֵידי ָס ָב ִתי ַל ַּפח.
פרק ז' במחזור ״אנסה לגעת בטבור בטני״
מתוך ״תדרים״ ,הקיבוץ המאוחד ;2005 ,״אנסה לגעת בטבור בטני״ ,הקיבוץ המאוחד1997 ,

יותם ראובני

אלי בכר

הסופרמרקט של אבן גבירול

שיר יפואי או:
שיפוד על אש קטנה

אתי
ִּת ְר ֶאהָ ,א ַמר ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ּכְ ֶׁש ָּב ִ
לִ ְׂשּכֹר ֶאת ַה ִּד ָירהִּ ,ת ְר ֶאה ֶאת ַה ֶּׁשלֶ ט
ֶׁשל ַה ֶ
ּסּוּפ ְר ַמ ְר ֶקט ְּב ִא ְּבן ּגְ ִבירֹול.
ַּבּלֵ ילֹות הּוא ָאדֹםָ .היִ ִיתי ֵ
יֹוׁשב
ִעם ִא ְׁש ִּתי ַּב ָּסלֹון וְ ָהיִ ינּו ִמ ְס ַּתּכְ לִ ים,
בּוע
ָצ ִריְך לְ ִה ְס ַּתּכֵ ל ְּב ַמ ֶּׁשהּו ָק ַ
ּכְ ֵדי לְ ָה ִבין ַמה ּזֹאת ֶ
אֹומ ֶרת ֶׁש ַה ַחּיִ ים
חֹולְ ִפיםַ ,א ָּתה ֵמ ִבין לְ ָמה ֲאנִ י ִמ ְתּכַ ּוֵ ן.
ׁשּועיםַּ .ב ִּד ָירה
חּוץ ִמּזֶ ה ֵאין ַה ְר ֵּבה ַׁש ֲע ִ
ֶׁש ֵּמ ַעל ַה ִּד ָירה ַהּזֹאת ּגָ ִרים ָּד ִתּיִ ים,
יֵ ׁש לָ ֶהם יַ לְ ָּדה ְמ ַפּגֶ ֶרת וְ יַ לְ ָּדה יָ ָפה
ֲא ָבל ֵהם ֹלא ַמ ְפ ִר ִיעיםּ .גַ ם ּכְ ֶׁש ֵהם ִמ ְת ַּפלְ לִ ים
ֵהם ֹלא ַמ ְפ ִר ִיעים.
מתוך ״שירים  ,"2012-1970קשב לשירה;2013 ,
״דיווח מתוך התרחשות״ ,מסדה1979 ,

רּוׁש ַליִ ם ֲאנִ י ַמ ְח ִּביא
ֶאת ְׂש ֵדרֹות יְ ָ
ַּב ֲה ִל ָיכה ֻמ ְפנֶ ֶמת.
ּׁשֹוט ֶרת ַּב ִּכ ָּכר
ַה ֶ
ְמנַ ְפנֶ ֶפת ִלי
ּבּורּיִ ים.
ּפֹור ִטים ִצ ִ
ַר ְ
ֵר ַיח ִּפּתֹות נֶ ְח ַּבל ְּב ָמ ְתנַ י
יֹוצא ִמּתֹוְך ַה ִּמזְ ָר ָקה
ַס ָּבל ֵ
חֹולה.
ּומ ַכּוֵ ן סּוס ֶ
ְ
ְּב ֶעגְ ָלתֹו
ּבּוביָ ה ֶׁשל ֶּד ֶבק וְ נַ ֲע ַליִ ם.
ִערְ ְ
ּגּולים
ׁשֹופְך ִע ִ
״א ְל ַה ְמ ְּב ָרה״ ֵ
ַ
לּומ ִפ ְילד״
״ּב ְ
ַעל ְ
ְּכ ִמ ְׂש ָחק ֲע ָר ִבי יָ ָׁשן.
ַעד ָּכאן יָ פֹו
ּומה ָה ְל ָאה
ָ
נֹופל ַעל ִּבנְ יָ ן
ִּבנְ יָ ן ֵ
סֹוער
ּכּוח ֵ
ְּכמֹו ַא ְד ִר ָיכ ִלים ְּבוִ ַ
ַעל ֵאזֹור ַע ִּתיק
ְּב ֶע ְמ ַּדת ַהּיַ ְצ ָאנִ ּיֹות
רּופים וְ ֶצ ֶמר־ּגֶ ֶפן.
ְצ ִמיגִ ים ְׂש ִ
ּומ ְת ָּב ֵרג
ְל ַאט ְל ַאט ֲאנִ י חֹוזֵ ר ִ
״אין ְּכנִ ָיסה״
״עצֹר״ וְ ֵ
רּורי ֲ
ְּב ַת ְמ ֵ
מתוך ״קפה שחור וכל הטבק״ ,מסדה1978 ,
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רוני סומק
אבולוציה במבצע

ירח יפואי
לענבל לב

ִאם יָ פֹו ָהיְ ָתה ַׂש ֲע ָרה
ָהיִ ִיתי ֵ
ֹאׁשּה
אֹותּה ַעל ר ָ
ׁשֹותל ָ
ֶׁשל ַאנְ ְּד ֶ
רֹומ ָדה
וְ ֵ
נֹותן לַ ּגַ ּלִ ים לַ ֲחפֹףּ ,כְ מֹו ׁשּולְ יָ ה ַּב ִּמ ְס ָּפ ָרה,
ֶאת ַה ַּד ָּקה לִ ְפנֵ י ֶׁשּגֶ ׳ל ַה ִּמיתֹולֹוגְ יָ ה ָּבא
לְ ַה ְב ִריק ֶאת יָ ְפיָ ּה.
ֲא ָבל יָ פֹו ֵאינָ ּה ַׂש ֲע ָרה,
וְ ַעל ַ 39ה ַּמ ְד ֵרגֹות ַה ְ
ּיֹורדֹות
לְ חֹוף ּגִ ְב ַעת ֲעלִ ּיָ ה נֶ ְח ָּתְך ָה ֲאוִ יר
ְּב ֵעינֵ י נִ ינְ ג׳וֹ ת ֲעטּופֹות ְּב ִׂש ְמלָ ה ְּור ָעלָ ה,
ְּב ַרגְ לֵ י ִמ ְס ָּפ ַריִ ם,
סּוסים ַה ְמ ְ
נֹופ ִפים זָ נָ ב
ְּוב ִ
ָׁש ָעה ֶׁש ַה ְּפ ָרסֹות ְ
חֹופרֹות
ּבֹורֹות
ָּב ֲא ָד ָמה.
לַ יְ לָ ה ֶא ָחד יִ ּפֹל לְ תֹוכָ ם ַהּיָ ֵר ַח.
מתוך ״אלג׳יר״ ,זמורה ביתן2009 ,
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־ה ֶּמלֶ ְך ּג׳וֹ ְרג׳ ֶׁ 24שּנִ ְבנָ ה
ַה ַּביִ ת ַהּזֶ ה ְּב ַ
ּכְ ֵבית ֲחר ֶֹׁשת לְ ֶק ַרח
וְ ָהיָ ה ‘נֶ גֶ ב ֶק ָר ִמ ָיקה׳
וְ ׳ּכֶ ֶתר ְּפלַ ְס ִטיק׳
הּוא ַעכְ ָׁשו ֶׁ AM:PMש ָּקם
יצּוצּיָ ה.
ַעל ָח ְרבֹות ַה ִּפ ִ
ְ
בֹולּוציָ ה
ֲאנִ י ְמ ַצּלֵ ם אֹותֹו לָ ֵע ֶרְך ֶא
ְּב ִמּלֹון ֶה ָע ִרים ֲא ֻדּמֹות ַה ְּׂש ָפ ַתיִ ם
ְ
ּומ ַתּיֵ ג:
ֶק ַרח,
ֶק ָר ִמ ָיקה
ְּפלַ ְס ִטיק,
יֹוּפית,
ּומלְ ּכַ ת ְׁש ָבא ַה ְמחֻ ֶּפ ֶׂשת לְ ֻק ָּפ ִאית ֶא ְת ִ
ַ
ַה ֶ
ּיֹוׁש ֶבת ְּב ָׁשֹלֹׁש ַּבּלַ יְ לָ ה ֵּבין ֲע ֵרמֹות ׁשֹוקֹולָ ד,
רֹואה ֵאיְך ֲע ֵצי ּגַ ן ֵמ ִאיר ַק ִּדים ֲע ֻמּקֹות
וְ ָ
לְ ֶע ְב ָרּה.
מתוך ״כוח סוס״ ,זמורה ביתן2013 ,

יערה בן־דוד
משכים לשבת סולו
טּוׁשה ֵ
יטי ִּב ְׁשכָ בֹות
יֹותר ִמ ִּקירֹות ְמסֻ ְּמ ֵמי גְ ָר ִפ ִ
ֵאין ְצ ָע ָקה נְ ָ
חֹומת
ָאדֹם ָׁשחֹר ּכָ חֹל ָצהֹב נִ ְצ ָרב ְּבגּוף ַ
ארלֶ ם ִּבנְ יּו ְ
ֶּב ְרלִ ין ֶׁשּנָ ְפלָ הַּ ,ב ֶּמ ִרי ֶׁשל ַה ְ
יֹורק,
ִּב ְמבֹואֹות ַהּנָ ֵמל ֶׁשל ָסלֹונִ ִיקי ,נַ אּפֹולִ יַ ,מ ְר ֵסי וְ גַ ם
רּוׁשלַ יִ ם,
ַּב ַּת ֲחנָ ה ַה ֶּמ ְרּכָ זִ ית ֶׁשל יְ ָ
ָׁשם ְמ ַמ ֲה ִרים לִ ְמחֹק ִּבגְ לַ ל ַה ְּק ֻד ָּׁשה.
יטי ַצּיָ ֵדי ַה ָּמ ָחר
ל־א ִביבָ ,א ָּמנֵ י ַהּגְ ָר ִפ ִ
ּכָ אןִּ ,ב ְדרֹום ֵּת ָ
רֹואים וְ ֵאינָ ם נִ ְר ִאים.
ִ
נַ ּגַ ן ְרחֹוב וָ ִתיקּ ,גַ ּבֹו ֶאל ַה ִּקיר,
ֵ
יֹוׁשב ָׁשם סֹולֹו ַמלְ כּות ְּב ִה ְצ ַטּלְ בּות ָה ְרחֹובֹות,
קּוע ָּב ָרק ָּב ַא ְס ַפלְ ט.
ֻק ְפ ַסת ַק ְרטֹון ֵר ָיקהַ ,ק ֲע ַ
ׁשֹומ ַעת אֹותֹו ְמכַ ּוֵ ן ֶאת ֵמ ְית ֵרי ַהּכִ נֹור ֶׁש ֵה ִביא ִאּתֹו ֵמ ִריגָ ה.
ֲאנִ י ַ
ְצלִ ילִ ים ִראׁשֹונִ ים ְמ ֻה ָּס ִסים
וְ ַא ֲח ֵר ֶיהם ְּב ֵע ַרת ַהלְ לּויָ ּה.
מתוך "איזון שביר" ,הקיבוץ המאוחד2015 ,

צבי עצמון
שתי דקות .הקדשה
למלצרית ב״הספריה״ ,קפלן  ,6תל־אביב

א
״מה ּלְ ָךֲ ,אדֹונִ י? -״
ַ
זְֹך נִ ַּבט ִמ ָּפנֶ ָיהַ ,עד ֶׁש ֵאין לְ ָה ִעיד ְּב ֵברּור
ַמה יָ ְפיָ ּה
ָה ַרבִ ,אם ַאְך
נְ ֶ
לֹוחית ֲע ִדינָ ה ַעל ַמ ַּפת ַה ֻּׁשלְ ָחן.
עּור ָיהֶּ ,פ ַקע ֶּפ ַרח ִּב ְצ ִ
״ק ֶפה ִעם עּוגָ ה? וְ אּולַ י לֶ ֱאכֹל?״
ָ
אֹותי ֶ
ת־חּיִ ים)
(ׁש ִאיׁש ֹלא ָט ַרח לְ ָב ֵרר ְרצֹונִ י ִּבכְ תֹנֶ ַ
ִ
ׁשֹואלֶ תְּ ,ת ֶ
ִהיא ֶ
ׂשּומת־לֵ ב ְּב ֵעינֶ ָיהְּ ,ד ִריכּות לְ ַה ְׂש ִּב ַיע ָרצֹון.
ּתֹודה.״
ּמּובן ,וְ ִאם יֵ ׁש ְ -ק ָצת ַק ֶּצ ֶפתָ .
״עם ָחלָ בּ ,כַ ָ
ִ
לְ עֹולָ ם ֹלא ֶא ְׁשּכַ ח לָ ְך ֶאת זֶ ה ,נַ ֲע ָרה,
ֲא ִפּלּו ַעכְ ָׁשו ַא ְּת ּפֹונָ ה לַ ֻּׁשלְ ָחן ַה ָּסמּוְךְ ,מחֻ ּיֶ כֶ ת,
ִעם ַה ִּטיּפ ֶׁשּזָ כִ ית ּבֹוִּ ,ופנְ ַקס ַהזְ ָמנֹות,
וְ ִעם ז ַֹהר ָצלּול ֶׁש ֵאינֹו ְמ ַא ְפ ֵׁשר ּכְ לָ ל לִ ְבחֹן ְּב ִב ְט ָחה
ֶאת יָ ְפיֵ ְךֶׁ ,ש ַעכְ ָׁשו הּוא נֶ ְח ָסר
ְׁש ֵּתי ַּדּקֹות.
ב
ִאם ִּת ְר ִצי ,אּוכַ ל לְ נַ ֵחׁש לָ ְך ָע ִתיד ,וְ גַ ם לִ י,
ְּב ִמ ְׁש ַקע ַה ָּק ֶפה -
ַהּנָ ֵמס ַ -הֹּלא־כְ לּום.
מתוך ֶ
״חלְ ַקת״ ,קשב לשירה ;2011 ,״עֹרף״ ,הקיבוץ המאוחד1986 ,
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פרץ־דרור בנאי

עדינה מור חיים

כדור גלידה אחד בתוך ביסקוויט

דלת ברחוב מטלון

ל־א ִביב
ְּתנּו לִ י ֶאת ָה ִעיר ֵּת ָ
ּכַ ּדּור ּגְ לִ ָידה ֶא ָחד ְּבתֹוְך ִּב ְיס ְקוִ יט
ֲאנִ י ֶ
רֹוצה לְ לַ ֵּקק לָ ּה ְרחֹוב ְרחֹוב
ִס ְמ ָטה ִס ְמ ָטה
וְ גּוׁש ּגּוׁש
סּוסה ִּפ ְר ִאית
אֹותּה ָ
ְּתנּו לִ י ָ
ֹלא ִמ ְת ַאּלֶ ֶפתֹ ,לא ִמ ְת ַר ֶּסנֶ ת
ֲאנִ י ֶ
רֹוצה לִ ְדהֹר ִא ָּתּה לַ ֲא ַבּדֹון
ָהלֹוְך וְ ָחזֹור ּכְ ַב ֲחלֹום
ּוכְ מֹו ְּד ִה ַירת יֶ לֶ ד ְּבלּונָ ה ַּפ ְרק ְצפּוף
ֲהמֹונִ יםּ ,וגְ דּוׁש ּגַ לְ ּגַ ּלִ ים ַּופ ֲעלּולִ ים
ָק ֶ
רּוסלָ ה ִּב ְטוַ ח נְ גִ ָיעה
סֹודית
אֹותּה זַ נְ זֹנֶ ת ִ
ְּתנּו לִ י ָ
תּוקהְּ ,ד ִב ָיקה ְ
ּומ ֻיּזַ ַעת ֵמחֹם
ְמ ָ
יָ ם ִּתיכֹונִ י
ֲאנִ י ֶ
אֹותּה לְ ֵסרּוגִ ין
רֹוצה לָ ַד ַעת ָ
ֹאׁשי
ַעד ִּת ְצנַ ח ַׂש ֲע ָרה ַא ֲחרֹונָ ה ִמ ִּצ ִיצית ר ִ
ַעד ֶא ְח ַּדל לִ נְ ׁשֹם.

ִּפ ְתאֹם ְּב ֶא ְמ ַצע ָהרְ חֹוב
חּומה
ֶּד ֶלת ָ
ֻמ ְד ֶּב ֶקת ַעל ִקיר.

מתוך ״שמחה קרועה״ ,קשב לשירה2011 ,
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חֹוריו ִמ ְס ַּת ֶּת ֶרת
ֵמ ֲא ָ
ִא ָּׁשה ֶׁשּנֶ ֶעזְ ָבה ַעל־יְ ֵדי
ַהּטּורְ ִקים
מתוך ״המצב והרוח״ ,ספרי עתון 2014 ,77

דן ערמון
הטיילת בתל־אביב
		

ליוסי שרון

ּפּורים ִהּלְ כּו ָעלֶ ָיה
ִס ִ
ַעל ִּת ְפ ֶא ֶרת ְׁש ֶ
נֹות ָיה ָה ִראׁשֹונֹות
ִמ ְס ָע ָדה ַעל ְּפנֵ י ַה ַּמיִ ם
ְּופ ָר ִחים ִּופ ְר ָח ִחים וְ ִתזְ מֹורֹות.

ַה ַּמ ְס ִר ַיח ִמ ֶּׁש ֶתן,
קּורים,
מֹועדֹון ְּב ַמ ֲחנֵ ה ֲע ִ
ּכְ ֲ
ַמ ֲחנֶ ה ֶׁש ִה ְת ַּפּנָ ה ִמ ְ
ּיֹוׁש ָביו
ּנּוסם,
ּנֹות ִריםּ ,כָ אן ְמקֹום ּכִ ָ
וְ ַה ָ
ּכְ ִאּלּו לְ כָ אן עֹוד ַמּגִ ַיע
יטים ָה ֵהם,
ְמ ַעט ִמּזֶ ֶרם ַה ְּפלִ ִ
וְ יָ ם ַה ָּמוֶ ת עֹוד יִ ְפֹלט
ַמּכָ ר אֹו יָ ִדיד ֶׁש ָא ַבד,
וַ ֲא ִפּלּו הּוא ָצ ִעיר וְ ֹלא ָהיָ ה ָׁשם
ַמ ֶּׁשהּו ִמן ַה ְּדלֵ ָקה ַה ִהיא
ִּב ְב ָׂשרֹו אֹוכֵ ל.

דּותי ָהיָ ה ַה ַּמ ְׁש ֵּבר
ְּביַ לְ ִ
ָאז נִ גְ ְּד ָׁשה ְׂש ַפת ַהּיָ ם
יטים
יטים ֵאּלֶ ה ַה ַּמ ִּב ִ
ִּב ְפלִ ִ
ַּב ַּמיִ םַ ,מ ִּצ ִיתים
ַעל ַה ַּמיִ ם ֵמא ֶֹפק לְ א ֶֹפק
ֶאת ַצ ֲע ָק ָתם
ּכְ ֶא ְצ ַּבע ְמצ ָֹרע נֹוגַ ַעת ַּב ָּב ִּתים
ַמ ֲחלִ ָידה ִמ ְר ָּפסֹות
ְמ ַקּלֶ ֶפת ִט ַיח
ַמ ִּד ָיחה לִ זְ נּות.

תּוחים
ֶאל ַה ַחּלֹונֹות ַה ְּפ ִ
רּוח יָ ם ִה ְת ָּפ ְר ָצה
ַ
ְמ ַע ְר ֶּבלֶ ת ֲע ַׁשן ִסיגַ ְריֹות וְ ֵא ֵדי ֶׁש ֶתן,
ִה ְׁש ַא ְר ִּתי ְ
אֹותָך ָׁשם ַמ ִּביט ַּב ִּמ ְׂש ָח ִקים
ָׁשם ָר ִצ ָית לְ ִה ָּׁש ֵאר
ֵ
ּסּורים לְ ֵבין חֹומֹות ּגְ בֹוהֹות״
״ּבין יִ ִ
ּכְ ִאּלּו ָׁשם ַה ָּמקֹור
וְ ַדוְ ָקא ָׁשם ִּת ָּמ ֵצא ַה ֶּד ֶרְך
ֹלא לָ חּוׁש ֶאת ַע ְצ ְמָך
ּכְ ָׂש ִריד ַא ֲחרֹון לְ ֵע ֶדר נִ ְר ָּדף ְ
ּומפֻ ּזָ ר.

וְ ָאנּו,
ֶׁש ֲע ֵ
בּורנּו ָהיְ ָתה זְ ֵקנָ ה ָּבלָ ה,
וְ ַהּיָ ם לְ ָא ְרּכָ ּה ָהיָ ה ָׁשמּור לְ ִצנְ ָעה,
לִ ְרגָ ִעים ֲחפּוזִ ים ֶׁש ִּבנְ ִטילַ ת יָ ַדיִ ם,
ִה ְת ַק ֵּׁשינּו לְ ִה ְס ַּתּגֵ ל לִ נְ ֶ
עּור ָיה,
הֹומים
ְמ ֻע ֶּט ֶרת ָּב ֵּתי ָק ֶפה ֲח ָד ִׁשים וְ ִ
לא יָ כֹלְ נּו לָ ֶׁש ֶבת ָׁשם
ִה ְמ ַׁשכְ נּו ַעד לַ ָּק ֶצהָׁ ,שם
ְּב ִמזְ נֹון ֵמ ַהּיָ ִמים ָה ֵהם
לִ ַּק ְקנּו ּגְ לִ ָידה ַּב ֲע ִמ ָידה
כּורים לַ ּגְ נֵ ָבה ַה ִהיא
ּכְ מֹו ִּבגְ נֵ ָבה ְמ ִ
ּגְ נֵ ַבת ַּת ֲענּוג ְּב ַטּיֶ לֶ ת ְמ ֻעּנָ ה,
מֹועדֹון ַה ַּׁשח ַה ִּמ ְת ֵ
ּפֹורר
וְ עֹוד ָעלִ ינּו לְ ֲ

מתוך ״משך הזמן״ ,ספרי סימן קריאה  /הקיבוץ המאוחד1986 ,

ַה ַּטּיֶ לֶ ת ֶׁש ָהיְ ָתה ָּת ִמיד ֻמזְ נַ ַחת
רּוטה ָהיְ ָתה
ִמ ְת ַח ֶּד ֶׁשתְ .מ ָ
ּכְ נִ ְצ ֶּב ֶטת ְּב ֶא ְצ ְּבעֹות ַמ ֶּתכֶ ת
ֹלא נִ ְר ֵאיתֶ ,א ְפ ָׁשר ַּב ִּמ ְס ָּת ִרים
ִהּכּו ָּבּה ַהּגַ ּלִ ים
ְּבכַ ֵ
ּדּורי ַּב ְרזֶ ל.

דצמבר  - 2016ינואר 2017

33

ציפי שחרור

יודית שחר

כובענית

יומן יּוני
ּׁשֹותים ָק ֶפה ָהפּוְך
ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ִ
אֹוכ ִלים ַמ ֲא ֵפה ּגְ ִבינָ ה
וְ ְ
ְּב ַׁש ָּבת ַמ ְה ִּב ָילה
רֹוט ִׁש ְילדָ ,ק ֶפה ִה ֵּלל
ִּבׂשד' ְ
כֹולים ְל ַסּיֵ ם
ֹלא יְ ִ
ּבֹוהים ַּב ְּכנִ ָיסה
ִ
לּול ִרי
ּבֹוד ִקים ַּב ֶּס ָ
ְ
יֹוׁש ִבים ְל ַבד
ְ
ָ(א ַמרְ ִּתי ְל ַבד?)
טּוחה
מֹוצ ִאים ֲא ִחיזָ ה ְּב ָ
ֹלא ְ
ָּב ֵעינַ יִ ם
ּבֹוהים?)
ָ(א ַמרְ ִּתי ִ
לּול ִרי ׁשּוב
ּבֹוד ִקים ַּב ֶּס ָ
ְ
ְמנַ ִּסים ִל ְכּתֹב
אֹוחזִ ים
אֹוחזִ ים ֹלא ֲ
ִמ ָּס ִביב זּוגֹות ֲ
יָ ַדיִ ם
הֹומים
ִמ ְׁש ָּפחֹות יְ ָל ִדים ִ
מּוסי ַמּגָ ִׁשים
ֶמ ְל ָצ ִרים ֲע ֵ
ֵע ִצים ְמ ַל ְב ְל ִבים ִצ ֳּפ ִרים
ִמ ַּב ַעד ַל ַחּלֹונֹות ַקיִ ץ ֵר ָיחנִ י ַּפ ְתיָ נִ י
כּוכית ַׁש ְב ִר ִירית
ִּכ ְמ ַעט ִמ ְת ָּפ ֵרץ ִמ ַּב ַעד ִלזְ ִ
ְמ ַעט נֹוגֵ ַע ִּכ ְמ ַעט
ּגֹואה
וְ ַה ְּב ִח ָילה ַה ָ
ּדֹומם ַעל ֻׁש ְל ָחן ֵעץ ָּכ ֵבד
לּול ִרי ַה ֵ
וְ ַה ֶּס ָ
רֹוט ִׁש ְילד
ְּב ָק ֶפה ִה ֵּללִּ ,בׂשד' ְ
אׁשית יּונִ י
ְּבב ֶֹקר ַׁש ָּבת ֵר ִ
ְּכ ֶׁש ִּפרְ ֵחי ִסּגָ לֹון ַא ֲחרֹונִ ים
ְמ ִט ִיחים ַע ְצ ָמם נְ ַמ ִּקים ְל ִא ָּטם
ַעל ַא ְבנֵ י ַה ִּמ ְד ָר ָכה
מתוך "לכל רחוב משוגעת משלו" ,קשב לשירה2009 ,
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אברהם בלבן

חמוטל בר־יוסף

חוף גורדון ,שש בבוקר

על שפת הים של תל־אביב אני רואה

ְּבחֹוף ּגֹורְ דֹוןְּ ,ב ֵׁשׁש ַּבּב ֶֹקר,
ּיּוְך־מ ְמ ִּתיק־סֹוד,
ַ
ֲאנָ ִׁשים נִ ְפּגָ ִׁשים ְּב ִח
ְּכ ֻׁש ָּת ִפים ְל ִמ ְס ָּדר ֲח ָׁש ִאי.
ְּבגּוף ָׁשזּוף ֵהם ְמ ַׁש ְכ ְׁש ִכים ַּב ַּמיִ ם,
ְמ ַה ְּד ִסים ַּבחֹולְ ,מנִ ִיפים יָ ַדיִ ם.

רֹואה
ל־א ִביב ֲאנִ י ָ
ַעל ְׂש ַפת ַהּיָ ם ֶׁשל ֵּת ָ
ֵהם וְ עֹוד ֵהם.
ֶה ְמיַ ת ָהמֹון ֲח ַסר ַּפ ְרצּוף
נִ גְ ָרר ַעל ָה ָר ִציף ַה ַּצר.
ִּת ְס ַּתּכְ לִ יַ ,א ָּתה ֵ
אֹומרּ ,כַ ָּמה יָ ֶפה
ַהּיָ ם ֵ
רֹוחץ לָ ֶהם ֶאת ַה ָּפנִ ים
רּוח.
וְ ַהּנְ ָׁש ָמה ִמ ְתיַ ֶּׁש ֶרת לָ ֶהם ָּב ַ
יׁשי ֵאיְך ֵהם נִ ְמ ָׁשכִ ים ֶאל ַה ִּסּפּון
ַּת ְרּגִ ִ
ַה ִּמ ְתנַ ְדנֵ ד ַהּזֶ הְ ,מ ַר ְח ְר ִחים
ֶאת ַה ֶּמ ְר ָחק וְ ֶאת ַהּג ַֹבּה,
ַא ָּתה ֵ
אֹומר וְ ַא ָּתה
יָ ֶפה ֵמ ַהּיָ ם.
ֵעינֶ יָך ְר ָחבֹות ְּב ַה ְר ֵּבה.

ְּבחֹוף ּגֹורְ דֹוןַ ,ה ְׁש ֵּכם ַּבּב ֶֹקר,
רֹואה ְּכ ַב ֲע ָד ָׁשה ַמגְ ֶּד ֶלת:
ָא ָדם ֶ
ּפֹורר.
נֹוׁשי ִמ ְת ֵ
ַהּגּוף ָה ֱא ִ
חֹוׂש ִפים ֲאנָ ִׁשים
זּופיםּ ,גֵ ִאיםְ ,
ְׁש ִ
מּוטה,
נֹופ ֶלתְ ,מנִ ִיפים יָ ד ְק ָ
ֶּב ֶטן ֶ
נֹוב ֶלת.
יָ ֵרְך ֶ
ְּבחֹוף ּגֹורְ דֹוןּ ,ב ֶֹקר וָ ֶע ֶרב,
רֹואה:
ָא ָדם ֶ
ֵאי ּגּוף ְמפ ָֹארָ ,אהּוב,
ֵאי ְצרֹור ַחּיִ ים נִ ְׁש ָחת ,נָ קּוב.

"השתוּות :מבחר שירים ישנים וחדשים" ,הקיבוץ המאוחד2011 ,
מתוך ִ

מתוך ״שירה יכולה״ ,ספרית פועלים1981 ,
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מרדכי גלילי
בדרום תל־אביב
מּוסכְ נִ ִיקים וְ יַ ְּצ ָרנֵ י ֵ
ּדּודי ֶׁש ֶמׁש.
ָה ְרחֹוב ַהּזֶ ה הּוא ֶׁשל ַ
ְׁשלָ ִטים ֲע ֻק ִּמיםֵׁ ,שמֹות ְּפ ָר ִטּיִ ים.
לֹוקים לְ ֹלא ִט ַיח אֹו ֶצ ַבעַ .הּגֶ ֶׁשם ֶׁשּיֵ ֵרד
ְּב ִ
ֵ
עֹומד ַּב ְּפ ָת ִחיםְׁ .שלּולִ ּיֹותּ ,בֹץ.
ַעל ּגַ ג ַא ְס ֶּב ְסט לַ ֲה ַקת יֹונֵ י ָּבר
לּודה ֶּב ָחזֶ ה.
ה־ח ָ
ְמ ַט ֶּפלֶ ת ַּב ְּפ ָ
לּומה ָה ֲא ֻד ָּמ ֲ
מתוך ״רציתי לרשום נוף אחר״ ,מוסד ביאליק;2016 ,
"שני קולאז'ים ושירים נוספים" ,עם עובד1988 ,

עוזי בהר
מתוך :״מחזור פתוח״
ֹלא ַּדי ַּב ֲא ַבק ַה ַּקיִ ץ ַעל ַה ַחּלֹונֹות,
ל־א ִביב ַה ֶ
ּנֹוׁש ֶמת ֶאת חֻ ָּמּה,
ְּב ֵת ָ
מּוא ִרים ַּובּיָ םּ ,כְ ֵדי ֶׁש ָא ָדם
ִּב ְב ָק ִרים ָ
בּוע ֶׁשּלֹו ִמ ְת ַק ֵּצר ְּב ִדּלּוגִ ים ַמ ְב ִהילִ ים,
ֶׁש ַה ָּׁש ַ
ּפֹהֵּ ,בין ָה ְרחֹובֹות ,יִ ְת ַּפ ֶּתה לְ ֵה ָע ֵצר
וְ לַ ֲחֹלק ִא ָּתם ִׂש ְמ ָחה.
יׁשים,
ַּב ָּצ ֳה ַריִ םּ ,כְ ֶׁשּכ ֶֹבד ַהחֹם ֻמכְ ָּפל ַּבּכְ ִב ִ
ַרק ְׁש ַעת ַּב ָּטלָ ה ַמ ִּצ ָיעה נְ ִדיבּות לָ ִעיר.
וְ הּואֶׁ ,ש ֵּמעֹולָ ם ֹלא יָ ַדע וִ ּתּור לִ ְׁשמֹו,
וְ נִ ְר ֶאה ָּבא וְ ֵ
יֹוצא ִּבכְ נִ ַיסת ַה ַּביִ ת,
ּכְ ָבר ּכִ ְמ ַעט ֵמ ָרצֹון ּגֹולֵ ׁש לִ ְׁש ִת ָיקה.
וְ ַא ֲה ָבה לַ ְּס ָת ִמי ֶׁש ְּב ַמ ֲע ֵׂשי ַה ְ
ּיֹומיֹום,
ֶׁש ֵאין ּבֹו ֹלא ַמ ֲח ָׁש ָבה ְּת ִחּלָ ה וְ ֹלא ּגְ מּול,
עֹוׂשה אֹותֹו ַּב ִּׁש ָירה לְ כ ֲֹהנָ ם ֶׁשל ְּפ ָר ִטים.
ֵאינָ ּה ָ
מתוך ״ימים :שירים 2011- 1973״ ,מוסד ביאליק;2012 ,
״מחזור פתוח ועוד שירים״ ,סימן קריאה  /הקיבוץ המאוחד1989 ,
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אלון אלטרס

אלי הירש

בתל־אביב גם הצומח אפור

גדה

ל־א ִביב ּגַ ם ַה ֵ
ּצֹומ ַח ָא ֹפר.
ְּב ֵת ָ
ִהיאֶׁ ,ש ַחּיֶ ָיה ְ
עֹוב ִרים ָעלֶ ָיה
ָּב ִעיר ַהּזֹו,
נּודת
ּיֹוד ַעת ֶאת ְּת ַ
ִהיאַ ,ה ַ
ַהּכְ ֵת ַפיִ ם ִמ ֵּדי יֹום,
אֹותי לְ ַבּיֵ ת
ְמ ַאּלֶ ֶצת ִ
ׁשּוב ֶאת ַחּיֹות ָהא ֶֹׁשר
ַה ְּק ַטּנֹות.
ֶׁשּיִ ְהיּו ּכָ אן לְ יָ ֵדינּוֶׁ ,שּנּוכַ ל
לָ גַ ַעת ָּב ֶהן
ְּבזָ כְ ֵרנּו ּכִ י ַּדי
ְּבאֹור ַהּב ֶֹקר
ּכְ ֵדי לַ ֲהנִ ָיסן.
מתוך ״קפיצת הדרך״ ,זמורה־ביתן ;1996 ,״אקלים הבית״ ,עכשיו־סתוית1982 ,

ּפֹוס ִעים ִּב ְפ ִר ְ
ָהיִ ינּו ְ
ּבֹואכָ ה ִּדיזֶ נְ ּגֹוף
יׁש ַמן ֲ
ימ ְצ ִקי,
ּכִ י ִה ְת ַח ֵּׁשק לְ ָך ,לִ ְד ָב ֶריָך ,לִ ְפקֹד ֶאת ְס ִט ַ
אׁשית ְׁשנֹות ַה ִּת ְׁש ִעים,
אֹותן ָׁשנִ יםֵ ,ר ִ
ֶׁש ְּב ָ
ָהיְ ָתה ֲחנּות ַה ְּס ָפ ִרים ֲהכִ י ְס ִב ָירה ַּב ְּׁשכּונָ ה.
וְ ָהיִ ָית ֵ
נֹובר ֵּבין ַה ַּמ ָּד ִפים ֵהיכָ ן ֶׁשּנָ ַב ְר ָּת
וַ ֲאנִ י נִ גְ ָרף ֵּבין ַה ַּמ ָּד ִפים לְ ָאן ֶׁשּנִ גְ ַר ְפ ִּתי
וְ כַ ֲעבֹר ּכְ ֶע ֶׂשר ַּדּקֹות ָהיִ ָית ּפֹונֶ ה ֵאלַ י וְ ֵ
אֹומר:
ֲאנִ י ֵ
קֹופץ ֶרגַ עַ ,חּכֵ ה לִ י ּפֹה ,וְ הֹולֵ ְך לְ ַב ֵּקר ֶאת ֶ
הֹוריָך.
וְ כַ ֲעבֹר ּכַ ֲח ִצי ָׁש ָעה ָהיִ ינּו נִ ְפּגָ ִׁשים ַּבּדּוכָ ן ֶׁשל ָּב ִד ִיחי
אֹוכְ לִ ים ָפלָ ֶ
ׁשֹותים ִמיץ ֲענָ ִבים ָמתֹוק ּכְ יֵ ין ִקּדּוׁש.
אפל וְ ִ
ָהיִ ִיתי ַה ְמלַ ּוֶ ה ֶׁשּלְ ָך לַ ְּפגִ יׁשֹות ִעם ֶ
הֹוריָך
ָּת ִמיד ְּב ָחסּות ַה ֵּתרּוץ ֶׁשל ְס ָפ ִרים ָּופלָ ֶ
אפל.
ָּופ ַס ְע ִּתי ִא ְּתָך ִּב ְפ ִר ְ
לֹומר:
יׁש ַמן וְ ֹלא ִה ְת ַע ַּק ְׁש ִּתי ַ
ֲה ֵרי ֹלא ַרק ְס ָפ ִרים ָּופלָ ֶ
אפל יֵ ׁש לְ ָך ָּברֹאׁש.
ַה ְּס ָפ ִרים וְ ַה ָפלָ ֶ
אפלַ ,מ ָּמׁש ּכָ מֹונִ יָ ,היּו ַה ָּקנֶ ה וְ ַהּסּוף
אֹותָך ֶאל ֶ
ַעל ּגְ ַדת ַהּנָ ָהר ֶׁשּגָ ַרף ְ
הֹוריָך.
מתוך ״גני תל־אביב התלויים״ ,הקיבוץ המאוחד2013 ,
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אבי אליאס
אלוהים ואיש שמן בג׳יּפ צהוב
ְּב ֶד ֶרְך ַהּנִ ָּצחֹון* לְ יַ ד ּגַ ן ָׂש ָרה,
ָהיִ ִיתי ֵ
אֹוחז ְּביָ ָדּה ֶׁשל ַס ְב ָּתא ְ
ּומ ַס ֵּפר לָ ּה
ֶׁש ָה ִאיׁש ַה ָּׁש ֵמן ֶׁש ֵ
ּנֹוס ַע ְּבגִ ׳יּפ ָצהֹב ְ
ּומ ַע ֵּׁשן
ֹלהים.
ִסיגַ ְריֹות ֶא ְסקֹוט ,הּוא ֱא ִ
ּגַ ם ַה ֵ
ּׁשֹוטר ְּב ַמ ֵּדי ַה ֶּצ ֶמר ַהּכְ חֻ ּלִ ים ֶׁשּלִ ֵּטף
אֹותי
ּבֹוק ֶסר ְמנֻ ֶּמ ֶרתֹ ,לא ִׁשכְ נֵ ַע ִ
ּכַ לְ ַּבת ְ
ֹלהים ֵ
יֹוׁשב לְ ַמ ְעלָ ה.
ְּבסֻ ּכָ ִרּיֹות ִמּלִ ים ֶׁש ֱא ִ
ַעד ֶׁש ִּמ ֶ
יׁשהּו ָּד ַפק ַּב ֶּדלֶ ת וְ ָא ַמר ֶׁש ִא ָּמא ֵמ ָתה.
* דרך הניצחון  -כיום דרך משה דיין
מתוך ״אלוהים ואיש שמן בג׳יפ צהוב״ ,הקיבוץ המאוחד2005 ,

אילן שיינפלד
שיר הודיה של שחר
		

לליאור

ַה ֶּׁש ֶמׁש ָעלְ ָתהְ ,מ ִפ ָיצה אֹור ַרְך וְ ָס ִמיְך
נֹוע ֵ
״ע ֶדן״
ּכְ ֶחלְ מֹון ְּבתֹוְך ַמיִ םֵ ,מ ַעל קֹולְ ַ
ַהּיָ ָׁשן ,וַ ֲאנִ י ְמ ַהּלֵ ְך ָהלֹוְך וָ ׁשֹוב ִעם
הּובה ,לְ א ֶֹרְך ַה ִּס ְמ ָטהַ ,מ ִּביט,
ּכַ לְ ָּב ִתי ַהּזְ ָ
ִמ ְׁש ָּת ֶאהַּ ,ב ָּׁש ַמיִ ם ,וְ ֵ
חֹוׁשב ֶׁש ֲאנִ י ִּבכְ לָ ל
ְּבתֹוְך ַא ְקוָ ֶרל ֶׁשל ַס ַער ֶע ְפרֹונִ י
אֹו ֶׁשל ְקלֹוד מֹונֶ ה.
ַה ָּׁש ַמיִ ם ְּתכֻ ּלִ ים וְ ֶה ָע ִבים עֹולִ ים ִמּיָ ם,
ְ
חֹוׂש ִפים ּגָ וֶ ן ֲא ַפ ְר ֵס ִקיּ ,כְ מֹו ַה ָּב ִּתים,
ֶׁשאֹור ַה ֶּׁש ֶמׁש ַמ ֲעלֶ ה ִמ ִּק ֵ
ירֹות ֶיהם
ָּפלֶ ָטה ְמלַ ֶּט ֶפת ֶׁשל ּגֹונֵ י ַּפ ְס ֶטל ַרּכִ ים.
ֹלהיםֲ ,אנִ י ֵ
ּתֹודה
לֹוחׁש ְּב ֶׁש ֶקט ְּבלִ ִּביָ ,
ֱא ִ
אֹותי לִ ְׁש ַעת ָהאֹור ַהּזֹאת,
ֶׁש ֵה ַע ְר ָּת ִ
לְ אֹור ַה ַּקיִ ץ ַהּנִ ְפלָ א ִּב ְת ִחּלָ תֹו ֶׁשל יֹום.
בֹודה
ֹלהים ,אֹו לִ יאֹור ַה ָּמתֹוקֶׁ ,ש ִּסּיֵ ם לֵ יל ֲע ָ
ֱא ִ
יטי״ ְּב ָח ֵמׁש וָ ֵח ִצי ַּבּב ֶֹקר
״סינֶ ָמה ִס ִ
ַּב ִּמזְ נֹון ֶׁשל ִ
עּוריוְּ ,ב ִב ְרּכַ ת
אֹותיִ ,עם ּכָ ל ַה ְּמ ִתיקּות ֶׁשל נְ ָ
וְ ֵה ִעיר ִ
ס.א ֶ
הֹוד ַעת ֶא ֶ
ם.אס.
ּב ֶֹקר טֹובְּ ,ב ָ
מתוך ״על מהותו של הג׳סטין״ שיראה אור ב'שופרא'
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אמיר אור
תל־אביב
ל־א ִביב ,זֹונָ ה יָ ָפה ֶׁשּלִ י ,יַ לְ ָּדה ְמ ֻא ֶּפ ֶרת,
ֵּת ָ
ַמלְ ִאי לִ י ַא ְמ ַּב ְטיָ ה ֶׁשל לִ ֶיקר ֵּב ִיצים,
אֹותי ִּבלְ ׁשֹונֹות ַא ְס ָּפ ָרגּוס.
ַה ֲאכִ ילִ י ִ
נַ ֲח ִמי ֶאת יְ לָ ַדיִ ְך ִּבנְ ִׁשיקֹות ֶׁשל לִ ְיּפ ְס ִטיק,
חֹורים.
ְּתנִ י לָ ֶהם לִ ינֹק ִמּכָ ל ַה ִ
לְ ַצ ִחי
ֶׁש ִּמּכַ ף יָ דֹו ִּב ְצ ְּב ָצה ַׂש ֲע ָרה לְ ָבנָ ה ּכְ ַׁש ְרׁשֹור
ּדֹוקר ֶאת ַע ְצמֹו ְּב ִסּכֹות
וְ ָהיָ ה ֵ
לְ ִהּוָ כַ ח ֶׁש ֵאינֶ ּנּו ֵמת;
ימי
לְ ִמ ִ
צּועים ְּב ֶארֹוס
ֶׁש ָּקנְ ָתה ַצ ֲע ִ
וְ ִה ְתיַ ֲח ָסה ֶאל ּכֻ ּלָ נּו ּכְ מֹו ֶאל ּגְ לִ ָידה;
לְ ִדינָ ה ֶׁש ָר ְק ָדה ְּבלִ י ְצלִ ילִ ים,
ֲא ָבל יָ ְד ָעה ָּת ִמיד ּכְ ֶׁש ִה ְת ַחּלְ ָפה ַהּמּוזִ ָיקה;
לְ ד ִֹבי
ֶׁש ִחּיֵ ְך וְ ָר ַעד,
יט ְציֹות ֶׁשל ַהּגּורּו ָמ ָה ָראגִ ׳י
וְ ָע ָׂשה ֶמ ִד ַ
ּבּומים ַעלְ קֹולִ ּיִ ים ֶׁשל וַ נְ גֶ לִ יס;
מּול ַר ְמקֹולִ ים נִ ְס ָּד ִקים ְּב ִ
לְ ַא ְביָ ה ַהּזְ ֵקנָ ה
ֶׁשּלִ ְּק ָטה ֲע ָצמֹות ְּב ֵבית ַה ְּק ָברֹות ַה ֻּמ ְסלְ ִמי
וְ ָק ְר ָאה ִּב ְקלָ ִפים יְ ָׁשנִ ים ֶאת ְ
ּגֹורלֹות ָהעֹולָ ם;
ֶׁש ָהיְ ָתה ִמ ְת ַא ֶּפ ֶרת מּולֵ נּו ַּב ַחּלֹון ּכְ מֹו ּכַ ּלָ ה
ְּבלֵ ילֹות ֶׁשל יָ ֵר ַח ָמלֵ א;

לְ ִע ָּדן ֶׁשּכִ ּיֵ ר ֵא ָיב ִרים ַחּיִ ים
ּבּורּיִ ים ֶׁשל ַה ַּת ֲחנָ ה ַה ֶּמ ְרּכָ זִ ית;
רּותים ַה ִּצ ִ
ַּב ֵּׁש ִ
תּוח
ֶׁשּיָ ַׁשן ַּב ַּקיִ ץ ַעל ַהּיָ ם ַה ָּפ ַ
וְ ָדגִ ים וְ ַדּיָ גִ ים לָ ֲחכּו ֶאת ְּב ָׂשרֹו;
לְ ִא ִיריס ֶׁש ָּבלְ ָעה סֻ ּכָ ִרּיֹות ֶׁשל ֶא ֶ
ס־די
ל־א ִ
וְ יִ ּלְ לָ ה ִעם ַה ַּס ְב ָּתא ַהּנְ עּולָ ה ַּב ִּמ ְט ָּבח
קּורים
אלּוסים ַהּזְ ִ
וְ נִ ְּס ָתה לִ נְ ׁשְֹך ֶאת ַה ָפ ִ
ֶׁשּכִ ּסּו ֶאת ַח ְדרֹו ֶׁשל ז ַֹהר.
בּורים ָסגַ ְדנּו לָ ְך,
ֵּבין ֵא ְיב ֵרי ֶא ֶבן ְׁש ִ
ְמ ַח ְּפ ִׂשים לַ ָּׁשוְ א ֶאת ַה ֶּדלֶ ת ֶׁש ַּב ִּקיר;
ַעל ִמ ְפלְ ֵסי ֶא ֶׁשר נִ ְצ ִחּיִ ים
ָּת ִעינּו ֵּבין ַה ָּת ֻעּיֹות.
זֹונָ ה ֶׁשּלִ י ,יַ לְ ָּדה ְמ ֻא ֶּפ ֶרת,
ַאל ִּת ְׁש ְט ִפי ִמ ְּב ָׂש ֵרְך ֶאת ֵר ַיח ַהּלַ יְ לָ ה,
ּתֹורים ְּב ָח ְפזָ ה;
ַאל ִּת ְרּכְ ִסי ּכַ ְפ ִ
ַאל ְּתכַ ִּסי ְּב ָצ ִעיף ֶׁשל ּב ֶֹקר
ַעל נְ ִׁשיכֹות ַא ֲה ָב ֵתנּו ֵאלַ יִ ְך.
טּוטיםַ ,א ְחוַ ת ְמצ ָֹר ִעים,
ֲע ַדת זַ ֲא ִ
ִהּנֵ ה ָה ֵאׁש וְ ַה ֶּפ ָח ִמים וְ ַה ֶּׂשה לְ עֹולָ ה:
ּכְ ָבר ִהכְ וֵ ינּו ֶאת ֻמ ְר ֵ
סֹותינּו ַּב ֲע ַׁשן ַה ְּס ֵט ִיקּיֹות,
ּפֹוח ִדים ִמן ַהּלַ ִּב ִירינְ ת ,נֶ ֱא ַחזְ נּו ַּב ְּס ַבְך.
ֲ
מתוך ״שלל :שירים נבחרים 2013-1977״ ,הקיבוץ המאוחד;2013 ,
״ּפנִ ים״ ,עם עובד1991 ,
ָ
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מירון ח  .איזקסון

שבתאי מג 'ר

הזמנה

יפו ,אישי

ַה ִּבנְ יָ ן ִה ְסּכִ ים לְ ַהזְ ִמין
ֶאת ּכָ ל ַּדּיָ ָריו ֵמעֹולָ ם
ֵאּלֶ ה ֶׁשּבֹו נִ ְק ְּברּו וְ ֵאּלֶ ה ֶׁש ָּצ ְבעּו
ֵאּלֶ ה ֶׁש ִה ִּדיפּו ֵריחֹו וְ ֵאּלֶ ה ֶׁשּלְ ָקחּוהּו,
ֶא ְפ ָׁשר לְ ֶׁש ַטח ַהּכְ נִ ָיסה
וְ ִאם ַהּד ַֹחק יִ ְצ ַעק נַ ְרּגִ ֶיעּנּו ַּב ִּמ ְר ָּפסֹות
ֶׁשעֹוד ְ
נֹותרּו ְּבנּויֹות ֵמ ָה ִראׁשֹונִ ים,
וְ ֶאת ַה ְמ ַא ֲח ִרים לְ ַהּגִ ַיע יְ ַב ֵּקׁש ַה ַּביִ ת
לְ ַה ְמ ִּתין ַּבּקֹומֹות ֶׁש ְ
עֹומדֹות לְ ִה ָּבנֹות
וְ לִ ְמּת ַֹח ֶאת ַא ְד ָמתֹו
ֵמ ַהחֹולֹות ֶׁש ָּב ֶהם הּוא נֶ ֱחלַ ם לָ ִראׁשֹונָ ה
וְ ַעד ַהּגַ לְ ּגַ ּלִ ים ֶׁש ִהּנִ יחּו ַּת ְח ָּתיו
הֹובילֹו זָ ֵקן לַ ּׁשּורֹות ָה ִראׁשֹונֹות ָּבעֹולָ ם.
ּכְ ֵדי לְ ִ
מתוך ״מבחר ושירים חדשים״ ,הקיבוץ המאוחד2007 ,

ְּכ ֶׁשּגָ ַד ְל ִּתי ָּבּה ִהיא ֹלא ָהיְ ָתה ִעיר ְּב ִפי
וְ ֹלא ְּב ִד ְמיֹונִ י
ּגּופיָ ,ה ֲא ָד ָמה,
ִהיא ָהיְ ָתה ַה ָּׁשד ֶׁש ִּליִ ,
ִהיא ָהיְ ָתה ִמגְ ַרׁש ַה ִּמ ְׂש ָח ִקים ִּופ ְסּגַ ת ַה ֲחלֹומֹות
ַּבּגִ ְב ָעה ָה ַע ִּת ָיקה.
ר־ּכְך ִהיא ָהיְ ָתה ִמ ָּלה.
ַא ַח ָ
ּומקֹומֹות,
ִל ְפנֵ י זֶ ה עֹוד ָהיְ ָתה ִלי ֲאנָ ִׁשיםְ ,
ָה ְל ָכה ִא ִּתי ְל ָכל ָמקֹום וְ נִ ְכנְ ָסה ִא ִּתי ִליׁשֹן.
ר־ּכְךְּ ,כ ֶׁש ָהיְ ָתה ָׂש ָפה,
ַא ַח ָ
יָ כ ְֹל ִּתי ְל ַה ְת ִחיל ַל ֲעׂשֹות ִא ָּתּה
ּומ ִריבֹות ,וְ ַא ֲה ָבה.
ִׂשיחֹותְ ,
ל־א ִביב
וְ ָאז ִהּגִ ָיעה ֵּת ָ
אֹותי ֵא ֶל ָיה.
ּומ ְׁש ָכה ִ
ָ
וְ עֹוד ָה ַל ְכ ִּתי ֶמרְ ַח ִּקים
אֹותי,
ָעזַ ְב ִּתי ֲאנָ ִׁשיםָ ,עזְ בּו ִ
ּגּוע
יָ פֹו נֶ ֶע ְׂש ָתה ּגַ ְע ַ
רְ כּוׁש ְּפ ָר ִטי,
יׁשי.
ִא ִ
מתוך ״יפו ,כשהייתי רחוק״ ,ספרי עתון 2012 ,77
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טל ניצן

יעל גלוברמן

חניון גרוזנברג ,על הגג

שדרה

ָּבאֹור ַה ֵ
ּיֹורד ְּב ִא ְב ָחה יְ ָׁש ָרה,
רּועה לְ ָפנַ י      ,
יָ ַדי ַעל ַמ ֲע ֶקהַ ,א ְּת ְׂש ָ
ּומה ַא ְּת ֶ
ׂשּורה —
נֹותנֶ תּ ,כְ ַד ְרּכֵ ְךִּ ,ב ְמ ָ
ָ
ִמלְ מּול עֹולֶ ה ְּבלִ י ֵּפ ֶׁשר ֵמ ָה ְרחֹוב ַה ְמטֻ ּנָ ף,

ִּב ְׂש ֵדרֹות ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְךַּ ,פ ְר ִטיזָ נִ ים זְ ֵקנִ ים
עּוצים ַעל ַס ְפ ָסלִ ים ּכְ מֹו נֵ רֹות ֲע ֻק ִּמים
נְ ִ
ּדֹוע ִכים ִּבזְ רֹועֹות נְ ָערֹות ִפ ִיל ִיּפינִ ּיֹות,
ֲ
ּפֹולנִ ית ְּד ָב ִרים
ְמ ַס ְּפ ִרים ָל ֶהן ְּב ָ
ֶׁשֹּלא ִס ְּפרּו ַחּיִ ים ְׁש ֵל ִמים ַליְ ָל ִדים.

ק ֶֹמץ ּגַ ּגֹות ֲא ֻד ִּמים ְּדהּויִ ים,
ַק ְקטּוס לָ טּוׁש ַעל ֶא ֶדן ַחּלֹון,
אֹופּנַ יִ ם ְ
ּכֹור ִעים,
ּגַ ג ְמזֻ ָּפתַ ,
ְס ָפ ִרים ְּב ִמ ְר ֶּפ ֶסת נִ ְׁש ָּפכִ ים ִמ ַּק ְרטֹון,
ִּפּסֹות ַעּזֹות ֶׁשל יָ ם,
ִמכְ וַ ת ַה ֶּמלַ ח ַּבּגָ רֹון,
ׂשּוף־חזֶ ה חֹוזֵ ר ִמ ָּׁשם,
ָ
ֲח
ָּת ִמיד ַה ִּצ ָּמאֹון —
״ה ְס ַּת ְּת ִרי ַּב ִּמ ָּטה לְ ַב ֵּדְך,״
ִ
הּוא ָא ַמר ַּב ְּמכֹונִ ית,
״וְ ִׁש ְמ ִרי ַעל ֲע ָׁש ִׁשית נַ ְפ ֵׁשְך.״
ּקֹומה ַה ְּׁש ִמינִ ית
ַעל ּגַ ג ַה ָ
ּבֹוהה
ַה ְר ֵחק ִמּכָ ל ִמ ָּטה ֲאנִ י ָ
ַּבּכִ עּור ַהּיָ ָקר ַה ְמ ַס ֵמא ַעד ְּד ָמעֹות.
ימן ֶׁשל ַא ֲה ָבה
ָּת ִׁש ִיבי לִ י סֹוף סֹוף ִס ָ
ִאם ֶא ְד ַּבק ָּבְך עֹוד וְ עֹוד?
ּׁשֹוק ַעת,
ָהאֹור ִמ ְס ַּת ְח ֵרר ַּב ְּס ִפינָ ה ַה ַ
ֵעינַ י ְמ ַב ְקׁשֹות עֹוד ְמתֹם ְּב ִע ִירי     .
יֹוד ַעת —
ֵמ ֵהיכָ ן נִ ְפ ְּת ָחה ָה ָר ָעה ֲאנִ י ַ
ַעכְ ָׁשו ַהּגִ ִידי ֵמ ַאיִ ן יָ בֹוא ֶעזְ ִרי.
אוגוסט 2006
מתוך ״לשכוח ראשונה״ ,עם עובד2009 ,

ְּבעֹוד ֶע ֶׂשר ָׁשנִ ים ַּת ֲעבֹר ּפֹה ַר ֶּכ ֶבת ַק ָּלה.
ַּפ ֵּסי ַּברְ זֶ ל יָ נּוחּו ְלא ֶֹרְך ַה ְּׂש ֵד ָרה
ׁשּורת ֲה ִליכֹונִ ים ֶׁשּנִ ְׁש ְמטּו ַל ֶּד ֶׁשא ֶה ָח ָדׁש.
ְּכמֹו ַ
ּפֹוס ַעת ַּב ַּקו ַה ְמרֻ ָּסק
ֲאנִ י ַ
יב־מנִ ָילה.
ל־א ִב ַ
קֹוב־ּת ָ
ֵ
ְק ָר
ְּב ֶמרְ ַחק ְׁשנֵ י רְ חֹובֹות ִמ ָּכאןָ ,א ִבי
ׁשֹותק ַּב ַּביִ ת ֵּבין ְּתמּונֹות ִא ִּמי.
ֵ
כּוכית ַּב ְקּבּוק
ְׁש ִת ָיקתֹו ִמ ְת ַע ָּבה ְּכמֹו זְ ִ
ֶׁש ַהּזְ ַמן ָּפ ַקקִ .אם ִּת ָּׁש ֵבר ,יִ ָּׁש ֵבר ִא ָּתּה.
אֹוחז ִּביַ ,מ ִּס ַיע ֶאת ַרגְ ַלי
ּגּוע ֵ
ַמ ֶּׁשהּו ָחזָ ק ִמּגַ ְע ַ
ֶאל ַס ְפ ַסל ָה ֵעץ ְּכמֹו ֶאל ַמ ְעּב ֶֹרת:
רֹובה.
ִאיׁש זָ ֵקן ְמ ַד ֵּברִ ,א ָּׁשה יָ ָפה ְק ָ
ֲאנִ י ָּב ָאהִ ,מ ְתיַ ֶּׁש ֶבת ֵּבין ְׁשנֵ ֶיהם ְּכמֹו יַ ְל ָּדה.
הּוא ְמ ַס ֵּפרִ .היא ְמ ִר ָימה ֵא ַלי ֵעינַ יִ ם.
ֲאנִ י ְמ ִבינָ ה ֶאת ַה ִּמ ִּלים ֶׁשּלֹו.
כֹולה ְל ָה ִר ַיח ֶאת ְׂש ָע ָרּה.
ֲאנִ י יְ ָ
ֶמ ְר ַח ִּקיםֶׁ ,ש ַּפ ַעם ָח ַׁש ְב ִּתי לַ ֲחצֹות
ֻמ ְחלָ ִטים ַעכְ ָׁשו:
ְׁש�ֹל ָׁשה זָ ִרים ְ
יֹוׁש ִבים ַעל ַס ְפ ָסל
ּכְ מֹו ְּב ַת ֲחנָ הַ .ה ְּׂש ֵד ָרה ֶ
ּדֹוה ֶרת ַעל ָּפנֵ ינּו
עֹוזֶ ֶבתּ ,כָ מֹונּוְּ ,בלִ י לָ זּוז.
מתוך ״אותו הנהר פעמיים״ ,הליקון לשירה חדשה2007 ,
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אלישבע גרינבאום

רק מי שנוגע

בוקר ליד הילטון

                                       
יֹוד ַע,
ַרק ִמי ֶׁש ֵאינֶ ּנּו נֹוגֵ ַעַ ,א ָּתה ֵ
ּבֹוער ְל ַבּדֹו
אֹוהב ֵ
נֹוטׁשִ .מי ֶׁש ֵ
ֵאינֶ ּנּו ֵ
דֹולה
ַּב ֲח ֵׁש ָכהְ ,מאֻ גְ ָרף ְּב ַכ ָּפּה ַהּגְ ָ
ֶׁשל ּדֻ ַּבת ַה ְּב ִדידּות ֶׁש ֵאין ָלּה ִׁשעּור.

ל־א ִב ִיבית ֵעינַ י
ְּב ֶק ֶרן זָ וִ ית ֵּת ָ
ְמכֻ רְ ָּבלֹות ְּבתֹוְך ַע ְצ ָמן ,נִ ָּבטֹות
ִּב ְפ ִר ַיחת ַה ְּפ ַל ְס ִטיק ָה ֲאדֻ ָּמה
ֶׁשל ְׁשנֵ י ָה ֵע ִצים ַה ִּב ְל ִּתי ֶא ְפ ָׁש ִרּיִ ים
יֹוד ַעת ָּד ָבר ְל ַבד
ְּב ִכ ַּכר ִמ ָילאנֹוֵ .אינִ י ַ
חֹוׁש ֶבת
ִמ ֶּׁש ֶמש ֶׁשל ח ֶֹרףׁ .שּוב ֲאנִ י ֶ
גֹולה .נֹוזְ ֵלי ּגּוף
ּגּועים וְ ָ
ָע ֶליָך ּ :גַ ְע ִ
נִ ְמ ָס ִכים ְלגּוף ֻמ ָּכר ַה ִּמ ְתּגַ ְלּגֵ ל ְל ַא ֵחר.
ַמ ִהי ִקרְ ָבה ִאם ֹלא ַחּיִ ים ְּב ַביִ ת זָ ר,
ְּפ ִליטּות ְּבגּוף נֵ ָכרׁ .שּוב ַה ֵחיק ֵריק.
ַרק ַה ֵחְך ְמ ַח ֵּבק ֶאת ַה ָּלׁשֹוןַ .ה ְּכ ִמ ָיהה
מּודים
ְּכמֹו ַמ ֲע ֵׂשי ָה ַא ֲה ָבהְ ,מ ַכ ְד ֶר ֶרת ּגַ ְל ִ
מּודיםָ .אנּו ּפֹורְ ִׁשים זֶ ה ִמּזֹו ְּב ַעל ָּכרְ ֵחנּו
ּגַ ְל ִ
ְּכמֹו ַה ֶּׁש ֶמׁש ַהּזֹונַ ַחת ֶאת ָה ֵרי ֱאדֹום
זֹור ַחת ָּכל ַה ֶּד ֶרְךַ ,עד ַהּיָ ם.
ִמ ֵּדי ּב ֶֹקר וְ ַ
חֹות ִרים ְל ַבד ַּב ֲח ֵׁש ָכה
נֹוט ִׁשים ָאנּו ְ
נֹוגְ ִעים וְ ְ
ֶאל ַע ְצ ִמי ֶׁש ֵאינֹו ֲאנִ יֶ ,אל ַא ָּתה ֶׁש ֵאין לֹו ֵׁשנִ י.
מתוך ״צל הציפור״ ,כרמל2002 ,
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מּוצא יָ ִׁשיׁש ְמצֻ ָּמק ִמ ֶּפ ַתח
ּבֹוה ֶקת ֶׁשל ְּת ִח ַּלת יֹום ַקיִ ץָ ,
ְלתֹוְך ְּב ִהירּות ֶ
רֹועד ְּבתֹוְך ִּכ ֵּסא ּגַ ְלּגַ ִּלים ָׁשחֹרְׂ .ש ָערֹו ַמ ְק ִליׁש ְּבאֹור
ִּבנְ יָ ןֶּ ,כ ֶתם ָל ָבן ֵ
ּומ ָמ ֵאן ְליָ ַדיִ ם ֲחסֻ ּנֹות ַה ְמ ַב ְקׁשֹות
נֹוׁשם ִּב ְכ ֵבדּותּ ,גֹוזָ ִלי ְ
ַה ֶּׁש ֶמׁש ָה ַעּזָ הֵ ,
ַל ֲהנִ יפֹו ִמּתֹוְך ַה ַחּיִ ים וְ ִל ְפרֹׂש אֹותֹו ַעל ְּפנֵ י מֹותֹוַ ,ה ַּמ ְמ ִּתיןַ ,מ ְל ֵּבנִ י
ּבּולנְ סֵ .מ ֵע ֶבר ִל ְסאֹון ָהרְ חֹוב ,מּול
וְ ָכתֹםִּ ,ב ְדמּות ֲאלֻ נְ ָקה ְּב ֶפ ַתח ָה ַא ְמ ַ
ַהּיָ םְ ,מ ַפּזְ רֹות ַמ ְמ ֵטרֹות ִה ְילטֹון ָה ַע ִּליזֹות ַמרְ ּגָ ִלּיֹות יְ רֻ ּקֹות ַעל ַה ֶּד ֶׁשא,
צֹואת ְּכ ָל ִבים ְל ַׂש ִּקּיֹות ְּפ ַל ְס ִטיקַּ .כ ָּמה ָּכ ֵבד ַהּגּוף
ּב ֶֹקר חֻ ִּלין ְמ ַפּזֵ ז ֵּבין ַ
לֹוב ֵׁשי ַה ָּל ָבן
ַהּזָ ִעירְ ,מ ָס ֵרב ְּב ַע ְק ָׁשנּות ְל ִה ָּׁש ֵלף ִמּתֹוְך ִּכ ֵּסא ַהּגַ ְלּגַ ִּליםְ .
ּתֹופ ִסים ְּביָ ָדיו ְּוב ַרגְ ָליוְ ,מ ַפרְ ֵּפרִּ ,כ ְמ ַעט נִ ְׁש ָמט,
ְמ ַא ְּב ִדים ַס ְב ָלנּותְ ,
עֹוב ִרים,
עֹוב ִרים וְ ָׁש ִבים ָׁש ִבים וְ ְ
עֹוצ ִרים ְל ַה ִּביטְ ,
ִא ָּמא וְ יֶ ֶלד ִעם יַ ְלקּוט ְ
מֹוׁש ֶכת ֶאת ַהּיֶ ֶלד ְ(מ ָס ֵרב),
נֹוע ִצים ַמ ָּבטְ ,מ ַמ ֲה ִריםָ ,ה ֵאם ִמ ְתנַ ֶע ֶרתֶ ,
ֲ
ַּכ ָּמה ְמגֻ ָּׁשם ָה ָרצֹון ִל ְחיֹותׁ ,שּוב ִּכ ְמ ַעט נִ ְׁש ָמטִ ,מ ַּב ַעד ַל ִּפיגָ ָ׳מה
ּגּומים.
ּפֹוע ִלים ַּתאיְ ַלנְ ִדים ְמ ַל ְכ ְסנִ ים ַמ ָּבט ֵמ ַעל ִּפ ִ
ּתּוליוֲ ,
נֶ ְח ָׂש ִפים ִח ָ
קּוחי ֵעינַ יִ ם?)
ְל ַבּסֹוף ֻמּנָ ח ּגּוף ַ(ּכ ָּמה ָׁשנִ ים ֻמ ָּטלֹות ָּכאן? ַּכ ָּמה ְּב ָק ִרים ְּפ ֵ
חֹובׁש ִמ ְתנַ ֵּׁשף ִ(מּמּול ִמ ְתנַ ֵּׂשא ַה ָּמלֹון ַּב ֲא ִדיׁשּות ֶּבטֹונִ ית),
ַעל ֲאלֻ נְ ָקהֵ ,
קּופה,
ָהרֹאׁש ַה ְּל ַבנְ ַּבן ֵמ ִרים ַע ְצמֹו ְל ֶרגַ עִ ,צּפֹור ַמ ָּבטֹו ְמ ַר ְפ ֶר ֶפתְׁ ,ש ָ
ַעל ְּפנֵ י ָהרְ חֹוב ,עֹוד ַּפ ַעם ַא ַחת.
פרק א' מתוך "שירים בפרוזה ישראלית"
מתוך ״לפתע פתאום האדמה״ ,כרמל2005 ,

צביה ליטבסקי

אמוץ דפני

טיול

חלומות מוארים

ֻמ ְק ָּדם ַּבּב ֶֹקרְּ ,ב ַאּלֶ נְ ִּביֲ ,אנִ י ֶ
יֹור ֶדת ֶאל ַהּיָ ם,
ֵּבין ְמ ַבּלֵ י ַהּלַ יְ לָ ה ַה ְמ ַא ֲח ִרים
ֶׁש ְּׂש ָע ָרם ָסתּור
וְ ָהעֹנֶ ג עֹוד ֶ
ׁשֹורה ְּב ֵא ְיב ֵר ֶיהם ָה ֲא ֻרּכִ ים.
ּכַ ּפֹות ַרגְ לַ י ְמ ַב ְּצעֹות
ֶ
ּדּואט קֹונְ ְט ַרּפּונְ ְק ִטי ִעם ִמ ְד ֶרכֶ ת ָה ְרחֹוב.

ימה ֶע ֶרב ְמנֻ ּכָ ר
ְּבכִ ּכַ ר ַה ִּב ָ
ִצ ֳּפ ֵרי ַמיינָ ה ֵמהֹּדּו
ְמ ָג ְרׁשֹות ְּד ֵ
רֹורי ַה ַּביִ ת
ֵמ ֵע ֶבר ַל ִּפּנָ ה,
ֶצ ֱאלֹון ִמ ָּמ ָד ָג ְס ַקר
יחה ַמלְ ִה ָיבה,
ַמ ְא ִּדים ִּב ְפ ִר ָ
זַ ּנֵי ּכְ לָ ִבים וְ ִתלְ ּבֹוׁשֹות
צּוגה ַמ ְר ִה ָיבה
חֹולְ ִפים ִּב ְת ָ
וִ ילָ ִדים ְמ ַׂש ֲח ִקים ַּב ִּגּנָ ה.
ִׁש ְק ָמה ַעל ָּב ָמה נִ ֵּׂשאת
ּכְ ֵמ ָהה ֶאל ֲא ֶ
יה
בֹות ָ
וְ נֵ ר ַהּלַ יְ ָלה ֵמ ִאיר
ֶאת ַמה ֶּׁש ֵמ ִאיר.

ִמ ְתּכַ וְ נֶ נֶ ת ֶאל ַטּבּור ָה ֲא ָד ָמה ְּבלֶ כְ ִּתי ַעל ַהחֹוף,
פּותה
ֲאנִ י ּכְ ָ
לְ ֶא ָחד
ֵמ ִח ֵ
ּׁשּורי ּגַ לְ ּגַ ל ָה ֵאינְ סֹוף
ֶׁש ֶּמ ְרּכָ זֹו ְּד ָמ ָמה.
ּתֹורה ִפ ִיס ָיקלִ ית ֶׁש ָּקטֹנְ ִּתי ִמּלְ נַ ֵּס ַח
ָ
ְמ ֻר ֶּׁש ֶתת ִּבי.
זֹוהי ְּת ִפּלָ ה?
ַה ִאם ִ

מתוך ״זרימת הרקפות״ ,עולם חדש2014 ,

מתוך ״אל תצביע עלי״ ,הליקון2003 ,
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ריקי דסקל
טריסטרמית בעיר הלבנה
ִּב ְד ִאּיָ ה ַרּכָ ה נָ ַחת
ַעל ַמה ֶּׁשּנִ ְר ֶאה ִמלְ ַמ ְעלָ ה ּכֶ ֳח ָרבֹות
ּומ ְב ִריק וְ נֶ ֶתז ּכָ תֹם ֵּבין ּכְ נָ ָפיו
ָׁשחֹר ַ
ֲאנִ י ְט ִר ְיס ְט ָר ִמית ֵ
מֹודד ֶאת ְרחֹובֹות ָה ִעיר
לּוח ִמ ְׂש ָחק
ַהּנִ ְפּגָ ִׁשים לְ ֶפ ַתע ּכְ ַעל ַ
ֶאת ּכִ ּכְ ֶ
טּוחה
רֹות ָיה ֶׁשל ָה ִעיר ַה ְּׁש ָ
חּוקים
ֶאת ַה ִּמ ְס ָּפ ִרים ַה ְּמ ִ
ֶאת ּגְ רּורֹות ַה ֶּפ ֶרא ַעל ִקירֹות ַה ָּב ִּתים
ֶאת ָה ָא ָבק ַהחֹונֵ ק ֶאת ַצ ְּמרֹות ָה ֵע ִצים
ֶאת ַמ ֵּסכַ ת ָה ָאסֹון ַעל ְּפנֵ י ָה ֲאנָ ִׁשים
וְ ֵאין לִ י ֵהיכָ ן לְ ִה ְס ַּת ֵּתר.
ּפֹוערֹות לִ י ַרגְ לַ יִ ם
ַמ ְד ֵרגֹות ֲ
קּובים
ְּוב ֶה ֶבל ֵּפרֹות ְר ִ
ְ
נֹוׁשכֹות ֵעינַ י ִּב ְטנֵ י נָ ִׁשים.
חֹומק ֶאל ִמ ֵ
ֲאנִ י ֵ
ּטֹות ֶיהן
ֵ
ׁשֹוק ַע ֵּבין
ּבֹועל ּובֹוכֶ ה וְ ֵ
ְׁש ֵד ֶיהן ּכְ ֶׁש ֶמׁש לְ תֹוְך יָ ם.
ֲאנִ י ֵ
אֹוהב ֶאת ָה ִעיר ַהּזֹאת
ַאְך ֹלא ָאגּור ָּבּה לְ עֹולָ ם.
ּכְ מֹו ּכ ֵֹהן ְמכַ ֵּׁשף וְ נָ ִביא הּוא ָׁשר
לָ בּוׁש ְׁשח ִֹרים ְּבקֹול ַה ַּמּפֹלֶ ת ֶׁשּלֹו
ַאְך ֹלא ָאגּור ָּבּה לְ עֹולָ ם
וְ ֵאין לִ י ֵהיכָ ן לְ ִה ְס ַּת ֵּתר.
ֲאנִ י ְט ִר ְיס ְט ָר ִמית ָהיִ ִיתי ִצּפֹור נְ ִד ָירה ָּב ִעיר ַהּגְ דֹולָ ה
ּסֹודּיִ ים ָר ִא ִיתי קֹולֹות ְּב ַהר ִסינַ י
ְּב ַחּיַ י ַה ִ
ָׁש ִת ִיתי ִמּכַ ָּדּה ֶׁשל ִר ְב ָקה
אׁשית ָּב ָרא
ּכָ ַת ְב ִּתי ֶאת ְּב ֵר ִ
ִצ ְח ַצ ְח ִּתי נַ ֲעלֵ י ֲאדֹונִ ים
ַעכְ ָׁשו ֲא ַצ ְח ֵצ ַח ֶאת לִ ְּבכֶ ם.
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ימה ָה ֲא ֻרּכָ ה
ֲא ָב ֶרכְ כֶ ם ְּב ָחכְ ַמת ַהּנְ ִׁש ָ
קּופה.
ְּב ִב ְרּכַ ת ַה ַּטּלִ ית ַה ְּׁש ָ
ֲאנִ י ְט ִר ְיס ְט ָר ִמית ּכ ֵֹהן ְמכַ ֵּׁשף וְ נָ ִביא
ָׁשר ֶאת ִׁש ַירת ַהּנֶ ֶפׁש ַהּנִ כְ ֶס ֶפת
ּתֹוק ֶקת לְ ַהּגִ ַיע.
רֹוצה לָ ֵצאת ִ
ָה ָ
ּומ ְׁש ֶ
ַא ֶּתם ְ
יֹוד ִעים ִמי ֲאנִ י
ֲאנִ י ְט ִר ְיס ְט ָר ִמית ִצּפֹור ַהּנֶ ֶפׁש ַה ְּמעּוכָ ה
דֹואה ִמ ְס ַּתלְ ֵסל וְ ֵ
ֵ
נֹוסק וְ ֶ
נֹוחת
ֵ
ּומזְ ִהיר
יֹוד ַע ֵמ ִרים יָ ַדיִ ם ַ
ל־א ִביב ִּת ְהיֶ ה
ֵּת ָ
ל־א ִביב ִּת ְהיֶ ה
ֵּת ָ
לְ ֵתל.
מתוך ספר בכתובים

תמיר גרינברג

אריק א .

תמורות

(ה)כיכר

ִהּגַ ְע ִּתי ֶאל ַהּיָ ם ַרגְ לִ י,
ֶּד ֶרְך ַהּׁשּוק ַה ְמ ֻר ָּקן.
ֶאת ַהּגַ ּלִ ים ֵאינִ י ַמּכִ יר.
ֶא ְתמֹול ָהיּו ּפֹה ֲא ֵח ִרים ,וְ ִה ְס ַּתּלְ קּו,
ּפֹותי
וְ ֵאּלּו ֶׁש ַעכְ ָׁשו ְמלַ ֲחכִ ים ֶאת ּכַ ַ
יֵ לְ כּו ּגַ ם ֵהם.
ַהּיָ ם ָא ֵפלַ .החֹול ָא ֵפל.
נַ ֲא ָק ָתם ֶׁשל ַהּגַ ּלִ ים
ּגַ ם ִהיא ָּב ֲא ֵפלָ ה.
ָעלַ י לֵ ילֵ ְך ִע ָּמם,
ַאְך ק ֶֹדם ּכֹל
ֵא ֵׁשב עֹוד ֶרגַ ע ָקט
ַעל ְמלַ אכְ ִּתי.
ֹלא לִ י לְ ִה ָּב ֵטל ִמ ֶּמּנָ ה,
ימּה.
ֹלא ֲאנִ י הּוא זֶ ה ֶׁשּיַ ְׁשלִ ָ

יה ָה ַא ֲחרֹונִ ים
ְּב ֶא ָחד ִמּיָ ֶמ ָ
ּב ֶֹקר ֵמ ִאיר ָּפנִ ים
ֶׁשל יֹום ַה ִּׁש ִּׁשי
זָ ֲה ָרה ַה ֶּׁש ֶמׁש ּכְ ִחּיּוכֹו ֶׁשל ִּתינֹוק
ָרכּוב ַעל ּכְ ֵת ֵפינּו ֵ
ּובֹועט
ְּב ַר ְגלָ יו ַה ְּק ַטּנֹות
ֶאל עֹולָ ם זֶ ה ַע ָּתה נִ ְג ֶלה לְ ָפנָ יו
יְ ַחּיֵ ְך ִחּיּוְך
ַהּנִ ָּצחֹון
ֵעת ָח ִצינּו ַהּכִ ּכָ ר
אֹותנּו
ֵריחֹו ֶׁשל ְּב ִרּיֹוׁש ֵאין ִּבלְ ּתֹו ִק ֵּדם ָ
וְ עֹוד ֶר ַגע ֶּפה נִ ְפ ָער לְ כַ ּלֹותֹו
׳אבאנֶ ז׳,
ה־ג ָ
ּכָ אןַּ ,ב ִּפּנָ ה ַהּנִ ַּד ַחת ֶׁשל ָ‘ל ָ
חֹוצה ֵ
ּגֹורלִ י ַקו ֶא ָחד ַה ֶ
ּופֹורץ
ָ
וְ ָחרּוט ְּביָ ִדי
נֶ ֱא ָחז ְּביָ ֵדְך
לְ ַה ֵּדק
ַה ֵּׁשנִ י לָ ֶא ָחד
וְ ִתינֹוק,
ּפֹוער ֶאת ִּפיו ִמ ְׁש ָּת ֶאה וְ ֵ
אּורי ֶׁש ֵ
עֹולם
נֹוׁשְך ַהּכֹלָ ,ה ָ
ִ
ֲא ָבל ָק ֶפה ִמ ְת ָק ֵרר
ּדּורים לְ ַה ְס ִּפיק
וְ ִס ִ
נָ קּוםָ ,ק ִמים
חֹוצים ַהּכִ ּכָ ר,
ִ
ַר ִּבין,
ֲע ַדיִ ן ֶׁש ֶמׁש ֶ
זֹוה ֶרת
ָּבעֹולָ םַּ ,בּכִ ּכָ ר.

מתוך ״על הנפש הצמאה״ ,עם עובד2000 ,

מתוך ״תר פרוע״ ,כרמל2006 ,
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שמעון אדף

אפרת מישורי

רגרסיה

הכל בגלל הזווית

ל־א ִביב ֵ
אֹוק ֶ
טֹוּבר
ֲענָ נִ ים ֵמ ַעל ֵּת ָ
ּומ ַעל ְ
ְּפנֵ י ח ֶֹדׁש ְמבֻ ּגָ ִרים ֶט ֶרם ֵעת
נִ ָּתכִ ים ַּב ֲה ֻמּלָ ה ָק ָׁשה
ּומ ְת ֵ
מֹוטט
ּכְ מֹו ַמ ְח ָסן יָ ָׁשן ִ

מימי הים הכחול כלואים בתוך אפור בצבע של
בתי חרושת.
למה כבר יכולנו לצפות?
המעבר המהיר מעיר משחירה לטבע
לא הותיר בנו
שום מרווח
לקדם את פני המים.
והם היו
מחכים לנו שם
בניקיון מפתיע שלא יכולנו לחוות.
הכל בגלל הזווית החדה
ומשטחי הבטון שהשתרעו משני צידיה:
ים
כמו פלח מכחיל
יוצא ממרכז
של עיגול משורטט.

ַא ֲח ֵרי ּגַ ִּבי
ּכִ י ֲאנִ י ַמ ְד ִריםֲ ,אנִ י
ַמ ְצ ִעיר ֶאת ָה ֲאוִ יר.
רּוחֹות ֲחלָ קֹות ּכְ מֹו יְ לָ ִדיםֵ ,ע ִצים
ְמפֻ ָּתלִ ים ָּפחֹות ְּביִ ֵ
ּסּורי ְצ ִמ ָיחה
עֹולָ ם ַּת ַחת עֹולָ ם
ַמ ֵ
ּפּוחי ֵראֹות ֲח ָד ִׁשים
ימה ְּב ֵאיזֶ ה ֶ
חׁשְך
ַמ ְח ְּתרֹות נְ ִׁש ָ
אֹור ַּת ַחת אֹור
ַעלְ וָ ה ַּת ַחת ַעלְ וָ ה ַמּכָ ה ֶאת ַהּגְ ֵדרֹות.
ַמה ֶּׁש ָח ַׁש ְב ִּתי ֵצל הּוא ַהּגּוף ָה ֲא ִמ ִּתי.
מתוך ״מה שחשבתי צל הוא הגוף האמיתי״ ,כתר2002 ,
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מתוך ״אפרת מישורי ,שירים1994-1990 ,״  ,הוצאה עצמית בחסות גלריה ארטיפקט

נוית בראל

שחר־מריו מרדכי

פעם בחוץ ,פעם ּבַרחובות

תלמוד תל־אביבי

ְסנּונִ ּיֹות ְ
ל־א ִביב
ׁשֹורקֹות לְ ֵת ָ
ל־א ִביב ַמ ֲחזִ ָירה ַמ ָּבט.
וְ ֵת ָ
ל־א ִביב ֵהן ַרע ֶהכְ ֵר ִחי.
ָע ִרים ִמּסּוג ֵּת ָ

ל־הּגֹולָ ה ֵּתל ָא ִביב ַהּי ְֹׁש ִבים ֶאל־נְ ַהר־ּכְ ָבר״
״וְ ָאבֹוא ֶא ַ
(יחזקאל ג טו)

ִמ ְס ֶ
יטה ַמ ְעלָ ה
ַמ ִּב ָ
ּתֹוב ֶבת
ָּפנִ ים לְ ֵע ֶבר ְׁש ִר ָיקה.
ַצ ַעד הּוא ִסּכָ ה נִ נְ ֶע ֶצת ְּב ִמ ְד ָרכָ ה
ַצ ַעד הּוא נְ ִסיגָ ה,
נִ ְמ ֶר ֶצתֹ ,לא ַמ ִּׂשיגָ הְּ ,ובכָ ל זֹאת:
ּכָ זֶ ה ָא ִביב,
ּכָ זֹו ֲחגִ יגָ ה.
מּורים
ַה ָּׁש ַמיִ ם ַצ ְד ָקנִ ים ּגְ ִ
ַמ ֲע ָר ָבה
�ֹל
ְ
ְ
ֶ
ֶר ֶצף ְמטֻ ָּפח ׁשל ׁש ָׁשה ֲחלָ ִקיםַּ :ב ַהת ָחלָ ה
ַא ַחר־ּכָ ְך ְצ ֻה ִּבים
ֵהם וְ ֻר ִּדים
ַא ַחר־ּכָ ְך ְמלֵ ִאים ְסנּונִ ּיֹות
ֶׁש ְּמ ַח ְּפׂשֹות ֶסנְ ַס ְציָ ה
בֹוהה,
ֶׁש ַּמ ְרׁשֹות לְ ַע ְצ ָמןַּ ,ב ֶח ְב ָרה ַהּגְ ָ
לְ ַה ְפּגִ ין ּגִ ּלּויִ ים ֶׁשל ח ֶֹסר ְצנִ יעּות.

ל־א ִביב ֶׁש ַעל ּגְ דֹות נְ ַהר ּכְ ָבר
ֵּבין ֵּת ָ
ל־א ִביב ֶׁש ַעל ּגְ דֹות ַהּיַ ְרקֹון
לְ ֵת ָ
ֵ
בּועה ּבֹו
עֹובר נְ ַהר זְ ַמן ֶׁש ְּט ָ
ְּת ִפּלַ תְ :מ ֻעּוָ ת יּוכַ ל לִ ְתקֹן
ִמ ָּב ֶבל
לּותּה ,וְ ָעלְ ָתה
ל־א ִביב לְ ִהּגָ ֵאל ִמ ְּׁשנֹות ּגָ ָ
ָחזְ ָרה לָ ּה ֵּת ָ
ּכְ מֹו וֶ נּוס ִמּיָ פֹו ֶאל ָּפלֶ ְׂש ִתינָ ה;
ָה ִעיר ֶׁש ִח ְּב ָרה לָ ּה יַ ְח ָּדו ֶאת ִמזְ ָרח
אדי ְ
מּוס ָר ָרה ִעם ַמ ֲע ָרבֹו ִחּכְ ָתה ֶׁש ָאבֹוא
וָ ִ
ְפ ֶ
לֹורנְ ִטינָ ה
לָ דּוג ֲחלֹומֹות ַּת ְר ִׁשיׁש ִמ ְּמצּולֹות יָ פֹו
וְ לִ ְקּב ַֹע ֵּבין ֶה ְר ְצל לָ ֲעלִ ּיָ ה ֶאת ִמ ְׁשּכָ נִ י.
ל־א ִביב,
ִאם ֶא ְׁשּכָ ֵחְךֵּ ,ת ָ
מתוך ״תולדות העתיד״ ,אבן חושן2010 ,

מתוך ״ר ֶֹׁשם״ ,גוונים2005 ,

דצמבר  - 2016ינואר 2017
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עודד מנדה־לוי
פנים ||1
ֲאנִ י זֹוכֵ ר ֶׁשּכַ ָּמה יָ ִמים לִ ְפנֵ י רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ִטּיַ לְ ִּתי ִעם ַא ָּבא ִּב ְׁש ַעת ָצ ֳה ַריִ ם ְׁש ֵק ָטה ְׁש ֵק ָטה ִּב ְרחֹוב ִּדיזֶ נְ ּגֹוףּ .כְ ֶׁש ָע ִׂשינּו
ּומ ַד ֵּבר ִא ָּתםְּ .ב ִפּנַ ת ְ
עֹוב ִרים וְ ָׁש ִבים ְ
ֶאת ַה ֶּד ֶרְך ֲחזָ ָרה ַה ַּביְ ָתהָ ,ר ִאינּו ִאיׁש ִעם ַמ ְצלֵ ָמה נִ ָּגׁש לְ ְ
״איוָ נִ יר״
ּגֹורדֹון ,לְ יַ ד ִ
הּוא ָע ַצר ֵאיזֶ ה ַּבחּור גִ ְִ
׳ינגִ ׳י ָרזֶ ה ִעם חֻ לְ ָצה ְמ ֻׁש ֶּב ֶצת ְּופאֹות לְ ָחיַ יִ ם ָעבֹות ּכְ מֹו ֶׁשל ַא ָּבא ,וְ ָׁש ַאל אֹותֹו ַמה הּוא ְמ ַא ֵחל
לְ ַע ְצמֹו לַ ָּׁשנָ ה ַה ֲח ָד ָׁשהּ .כְ ֶׁשהּוא ִחּיֵ ְך ,וְ אֹור ָע ָטה ֶאת ָּפנָ יוָ ,א ַמ ְר ִּתי לְ ַא ָּבא :״ּבֹוא נְ ַחּכֶ ה ֶרגַ ע״ַ .ה ָּבחּור ִה ְס ַּתּכֵ ל לַ ַּצּלָ ם
ָּב ֵעינַ יִ ם וְ ָא ַמרֶ :
״ׁש ַה ְמ ַב ְּק ִרים ֶׁש ָּׁשוִ ים לְ כָ ל נֶ ֶפׁש ,לְ כָ ל ַה ָּפחֹות ֶׁשּיִ ְהיּו ָׁשוִ ים לְ ַע ְצ ָמם״ָׁ .ש ַאלְ ִּתי ֶאת ַא ָּבא :״לְ ַמה הּוא
ִמ ְתּכַ ּוֵ ן?״ֲ ,א ָבל ַא ָּבא ֹלא ָענָ ה ,וְ ַרק לָ ַחׁש לְ ַע ְצמֹו ִּב ְפלִ ָיאה :״לַ יְ ָיקה״ַ .ה ָּבחּור ִה ְמ ִׁשיְך לְ ַד ֵּבר וְ ָא ַמרְ :
ּומינִ י:
״ׁשנַ ת ַמ ְק ִסי ִ
״מה ַא ָּתה ֶ
צֹוע ֶׁשּלְ ָך?״
עֹוׂשהָ ,מה ַה ִּמ ְק ַ
ּומינִ י לַ ִּמ ִּסים״ַ .ה ַּצּלָ ם ָצ ַחק ,נָ ַתן לֹו ְט ִפ ָיחה ַעל ַהּכָ ֵתף וְ ָׁש ַאל אֹותֹוָ :
ַמ ְק ִסי לַ ּי ִֹפי ִ
״מ ֵ
ַה ָּבחּור ָענָ הְ :
״היְ ֶדה ,נֵ לֵ ְך ַה ַּביְ ָתה״ֲ ,א ָבל ֲאנִ י ֹלא זַ זְ ִּתי ,וְ ָר ִא ִיתי ֶאת
ֹאׁשיַ .א ָּבא ָא ַמר ַ
ׁשֹורר״ ,וְ ָׁשלַ ח יָ ד ָּופ ַרע ִּב ְׂש ַער ר ִ
״ׁשּיִ ְהיֶ ה ְק ָצת ֵ
ׁשֹורר ַמ ְׁש ִּפיל ֶאת ַמ ָּבטֹו לָ ִר ְצ ָּפהָׁ .ש ַמ ְע ִּתי אֹותֹו ֵ
ַה ְמ ֵ
לֹוחׁשֶ :
״ּתּגִ יד
יֹותר ֶׁש ֶקט״ .״לְ ִסּיּום״ָ ,א ַמר ַה ַּצּלָ םַ ,
לִ י ְּב ַב ָּק ָׁשה ֶאת ִׁש ְמָך ֶּובן ּכַ ָּמה ַא ָּתה .זֶ ה ִּב ְׁש ִביל ָה ִעּתֹון״ .״יָ ִאיר ְ
הּור ִביץֶּ ,בן ֶע ְׂש ִרים וְ ֵת ַׁשע״ ,הּוא ָענָ הַ .על ּגַ ּגֹות
ַה ָּב ִּתים ִצ ֳּפ ֵרי ִׁשיר נָ ְׁשבּו ַמ ְר ִעידֹות ֶאל לֵ ב ַה ָּׁש ַמיִ ם.

פנים ||2
יֹורם ַקנְ יּוק ַעל ַס ְפ ָסל ִּב ְׂש ֵדרֹות ְ
ּׂשֹוח ְחנּו ָּב ַר ְדיֹו
רֹוט ִׁשילְ ד .הּוא ִּב ֵּקׁש ֶׁש ֲאלַ ּוֶ ה אֹותֹו ַא ֲח ֵרי ֶׁש ַ
ֲאנִ י זֹוכֵ ר ֶׁשּיָ ַׁש ְב ִּתי ִעם ָ
״ח ַׁש ְב ִּתי ַעל ְּד ָב ִרים ֶׁשֹּלא ָא ַמ ְר ִּתיְ .
‘ּפֹוסט ְ
ַעל ְ
סֹופ ִרים ְק ַטּנִ ים
מֹור ֶטם׳ ֶׁשּלֹו .הּוא ִהּנִ ַיח ּכַ ף יָ ד ַעל ּגַ ִּבי ,וְ כִ ְמ ַעט לָ ַחׁשָ :
ּבֹורים ֶׁשּלָ ֶהם״ְ .מכֹונִ ּיֹות ּגָ לְ ׁשּו ֶאל ַה ֶּׁש ֶקט ֶׁש ִה ְׁש ַּת ֵּק ַע ְּב ַה ְפ ָּת ָעה לְ א ֶֹרְך ְרחֹוב ַמ ְר ֶ
מֹורק .הּוא
לִ ְפ ָע ִמים ֵמ ַא ֲחרֹון ַהּגִ ִ
ִהגְ ִּב ַיּה ֶאת קֹולֹו וְ ָא ַמרֵ :
״הם ְ
רֹוצים לֶ ֱאהֹב ֶאת ָהעֹולָ םֲ ,א ָבל ָהעֹולָ ם ֹלא ִמ ְת ַמ ֵּסר לָ ֶהם ְּב ַקּלּות.
עֹומ ִדים ַעל ִמ ְר ָּפסֹותִ ,
ּתֹוק ִפיםֲ ,א ָבל ּגַ ם ְ
נֹוצ ִרים ּכָ ל ְּפגִ ָיעה ַחּיִ ים ְׁשלֵ ִמים״ּ .כְ ֶׁש ָע ַצ ְרנּו לְ יַ ד ַה ַּס ְפ ָסל ָה ִראׁשֹון ַּב ְּׂש ֵד ָרה ָׁש ַאלְ ִּתי אֹותֹו :״וְ ַא ָּתה?״
ְ
״העֹור ַּדק ִמ ַּדי״ְ .
עֹוב ִרים וְ ָׁש ִבים
ימה׳ וְ ָא ַמרָ :
הּוא ָׁש ַתקַ ,א ַחר־ּכָ ְך ָׁשלַ ח ִּפ ְתאֹום ֶאת יָ דֹו לְ כִ ּוּון ֲחזִ ית ַהּזְ כּוכִ ית ֶׁשל ַ‘ה ִּב ָ
״אנַ ְחנּו נִ לְ ָח ִמים לַ ָּׁשוְ א ְּבתֹוְך ַטנְ ִקים יְ ָׁשנִ ים ְּבאֹויֵ ב ֶׁש ֵאינֹו
ִה ְק ִׁשיחּו ֵאלֵ ינּו ֵעינַ יִ ם .הּוא ִהנְ ִמיְך ֶאת קֹולֹו וְ ִה ְמ ִׁשיְךֲ :
רֹועי ּכְ ֵדי ֶׁש ֶא ְצ ָט ֵרף ֵאלָ יו וְ ָא ַמרֵ :
״אין לָ בֹוא ֵאלֶ ָיה ְּב ַר ֲח ִמיםֲ ,א ָבל ֵאין לָ בֹוא ֵאלֶ ָיה ַרק
ּומ ַׁשְך ִּבזְ ִ
ַקּיָ ם״ .הּוא ִה ְתיַ ֵּׁשב ָ
״מה ֶּׁשּיָ ֶפה ַהּיֹום ֵאינֹו יָ ֶפה ָמ ָחר ,עֹוד יִ ְת ַחּלְ פּו
״ה ִּס ְפרּות״ָ ,א ַמ ְר ִּתי .הּוא ִהנְ ֵהן ְּברֹאׁשֹוִ ,חּיֵ ְך וְ לָ ַהט ְּבקֹולֹוַ :
ַּב ֲח ָרבֹות״ַ .
״ה ְר ֵּבה ֹלא ָר ִא ִיתיַ ,ה ְר ֵּבה ֹלא יָ ַד ְע ִּתיַ .ה ִּקנְ ָאה
ֵאּלֶ ה ְּב ֵאּלֶ הִ .איׁש ְּב ִאיׁשִ .איׁש ְּב ַע ְצמֹו״ .״וְ ַא ָּתה?״ָׁ .ש ֵקט ָׁש ֵקט הּוא ִּד ֵּברַ :
״ּת ְר ֶאה ֵאיזֶ ה ָח ָרא
ְמ ַפּכָ ה ִּביֲ .א ָבל ִמי ֶׁש ֵאינֹו נָ ִדיב ֹלא יֵ ָר ֵפא ִמ ֶּמּנָ ה״ָ .ר ִא ִיתי ֶׁשהּוא ְמ ַח ֵּפׂש ֵאיזֶ ה ָּד ָברִּ ,פ ְתאֹם ָא ַמרִ :
ֶׁשל ֶּפ ַרח יָ ֶפה ֵ
צֹומ ַח ּכָ אןּ ,כַ ָּמה יָ ֶפה ַה ְמנֻ ּוָ ל ַהּזֶ הָ ,ה ֶא ֶפס ַהּזֶ הַ ,הּכְ לּום ַהּזֶ הּ .כַ ָּמה יָ ֶפה״.
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שרון אס
שדות הציד
ל־א ִביב ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה ְס ִפינָ ה ִה ְתנַ ְדנְ ָדה ָּב ֲאוִ ירּ .כְ מֹו ַּב ְרזֶ ל ַה ַּמ ְא ִּדים ְּב ֵאׁש ּכָ ְב ָּדּה ֶה ָעצּום נָ מֹוג ְּב ַקּלּות ֶׁשל
ְּבחֹוף ֵּת ָ
קֹומיִּ .ב ְק ֵצה ָה ֶאלֶ ף ַה ֵּׁשנִ י ַעל ִציר זְ ַמן ַהּנִ ְמנֶ ה ִמּנְ ֻק ַּדת
רּוחֹ .לא יָ כֹלְ ִּתי לָ זּוז ִמ ְּמ ִ
ַע ְפ ַעף ַעל ַעיִ ןַּ .פ ְר ַּפר לָ ָבן ִּב ְמ ִסּלֹות ַ
ימהְּ ,ב ֵמ ֵעין ְׁש ָאגָ ה
ָמוֶ ת ַ(הּנִ זְ ּכֶ ֶרת ּכְ לֵ ָדה)ַ ,אנְ ֵׁשי ַהחֹוף ֹלא ִה ִּביטּו לְ ֶע ְב ָרּה ִ(היא ֹלא ָהיְ ָתה ַּת ֲעלּול ִּפ ְרס ֶֹמת)ֶ .אּלָ א ָק ִד ָ
נּוקהֵ ,הם ָּד ֲהרּו יְ לָ ִדים ּכְ לָ ִבים ְמחֹולְ לִ ים ְ
ּומ ַׂש ֲח ֵקי ּכַ ּדּורַ .א ָּתה ִה ְס ַּתּכַ לְ ָּת ַעל ַה ַּפ ְר ַּפר ָה ָרחֹוק ַה ִּמ ְתנַ ְדנֵ ד ֵמ ַעל
ֲח ָ
ַה ַּמיִ ם וְ ָעלַ י ֲחלִ יפֹותַּ .פ ְר ַּפרָּ ,פנַ י; ְס ִפינָ הָּ ,פנַ יֶ .את ַה ַּמלְ כּות ַה ִּמ ְת ַר ֶח ֶקת ָר ִא ָית טֹוב ֵ
בּואת ַה ְּס ִפינָ ה
יֹותר ַּד ְרּכִ יָּ .ב ַ
ָע ְב ָרה ְּבתֹוכִ י ּכְ מֹו חּוט לַ ַהטָּ .פנַ י נֶ ֶחלְ צּו ֵמ ָה ֶר ֶׁשת ֶׁש ַא ָּתה טֹווֶ ה ְס ִב ִיביַ :ה ְּס ִפינָ ה ֹלא ָהיְ ָתה ֲעׂשּויָ ה ִמ ְ
ּגּופָךַ .ה ְר ֵחק
רֹוצה״
״אנִ י ָ
תּוח ּכְ מֹו זְ ַ
ֵמ ַהחֹוף ַה ָּמ ַ
רֹוע ֶׁשל ַק ְּב ָצן ִהיא ָׁש ָטה ְּבתֹוְך ַהּזְ ַמןַ .על ַהּזְ ַמן .חֹולֶ ֶפת ַעל ּגַ ּבֹו נָ ְטלָ ה ִמ ֶּמּנִ י ֶאת ֲ
אֹותי ַמ ָּבט וְ ַה ַּמ ָּבט ָר ָאה ֵאיְך ַה ְּס ִפינָ ה ֶ
רֹוט ֶטת ֹלא ִמּכ ֶֹבד ֶאּלָ א ִמ ַּצ ַערַ .ה ַּצ ַער ֶה ֱחלִ יק ַעל ְּפנֵ י זְ ַמן ּכָ חֹל .וַ ֲאנִ י
הֹות ָירה ִ
וְ ִ
מּוארֲ .א ָבל נִ זְ ַה ְר ִּתי — עֹוד לִ ְפנֵ י ֶׁשּנֶ ֶעלְ ָמה ַה ְּס ִפינָ ה ָחזַ ְר ִּתי
נֹות ְר ִּתי ַעל ַסף ָ
ּומ ְת ַר ֵחק וְ ַ
ָר ִא ִיתי ֶאת ַה ַּצ ַער ְמ ַר ְפ ֵרף לָ ָבן ִ
חֹורי ּגַ ִּבי ִהיא ָׁש ָטהֵ ,מ ֲא ֵ
לְ ִה ְתּבֹונֵ ן ְּבָך; ֵמ ֲא ֵ
יטה ֶאל ָּפנֶ יָך ְּבעֹוד
חֹורי ּגַ ִּבי ִמ ְתּכַ ּלֶ ה ֵאיזֶ ה י ִֹפי נִ ְבלֶ ֶמת ִח ָידהֲ :אנִ י ַמ ִּב ָ
חֹורי ,וְ ֹלא ּכְ ֶׁש ָהא ֶֹפק ֵריק.
ַה ְּס ִפינָ ה ָׁש ָטה ֵמ ֲא ַ
עֹומד ַעל ַה ַּסף ֵ
ּגּופי ְס ִב ֵיבְךַ .א ְּת טֹווָ ה ְס ִב ִיבי ִמּלִ יםָּ .ב ֶרגַ ע ּבֹו ֲאנִ י ֵ
ּגּופְך נִ ְר ָעד ּכְ מֹו ּכֹוס ְק ִר ְיס ָטל ַּד ָּקה
ֲאנִ י טֹווֶ ה ֶאת ִ
ּגּופי ֵ
עֹומד לִ ּטֹל ִמ ֵּמְך ֶאת לְ ַב ִּד ֵ
ֶׁש ִהּכּו ָּבּה ְּבכַ ִּפית ֶׁשל ּכֶ ֶסףֲ .אנִ י ֵ
חּוטי סֻ ּכָ ר ַעל ַמ ֵּקל ֶׁשל
ּיּותְך ,לִ ְטוֹות ְס ִב ֵיבְך ֶאת ִ
ֵעץַּ .ד ְּב ִרי ֵאלַ י ּתֹוְך ֶׁש ֲאנִ י ֵ
טּוטים ֶׁשל ִה ָּמלְ טּות.
ּפֹורׂש ֶאת ּכְ ָׁש ַפי ָה ֲעׂשּויִ ים עֹנֶ ג ְּוד ֵבקּותֶׁ ,ש ֶא ְר ֶאה ֶׁשּגַ ם לָ ְך יֵ ׁש לַ ֲה ִ
ֲאנִ י ַמ ֲענִ יק לָ ְך ּגּוףַ .א ְּת ַמ ֲענִ ָיקה לִ י ָּפנִ יםֵ .איְך ֲאנִ י ַמ ֲענִ יק לָ ְך ּגּוף? ֲאנִ י ִמ ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּבְךֵ .איְך ַא ְּת ַמ ֲענִ ָיקה לִ י ָּפנִ ים?
ַא ְּת ֶ
יטה ָּב ֵאׁש וְ ִהיא ׁשֹולַ ַחת לָ ְך לָ ׁשֹון ֲא ֻרּכָ הַ .א ְּת ַמ ְצ ִּב ָיעה ַעל ָה ֵאׁש
ּפּורם ַה ָּסמּוי ֶׁשל ְּד ָב ִריםַ .א ְּת ַמ ִּב ָ
חֹוׂש ֶפת ֶאת ִס ָ
וַ ֲאנִ י ַמ ִּביט ֶאל ָּפנַ יִ ְך ַּד ְרּכָ ם ֲאנִ י ֶ
ׁשּועלִ ים ֲא ֻד ִּמים.
רֹואה ָ
ִמ ַּב ַעד לְ ָפנַ יִ ְך ֲאנִ י ַמ ִּביט ַעל ָה ֵאׁש וְ ֵ
ּגּופי ַא ְּת
ימּיָ ה׳ֶּ .ד ֶרְך ִ
לּוחּ ,כְ ַט ַעם ַא ֲה ָבהֶׁ ,של ַה ִּמּלָ ה ַ‘אלְ כִ ִ
טֹועם ֶאת ַט ְע ָמּה ַה ָּמ ַ
ִמ ְתּבֹונֶ נֶ ת ַעל ֵ
ּגּופְך וְ ֶ
ימּיָ ה ִּב ְׂש ָפ ַתי ַא ְּת ׁשֹולַ ַחת
רּועה ֵמ ֵח ֶׁשקָ .אז ֲאנִ י יָ כֹול לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּבְךּ .וכְ ֶׁש ַה ִּמּלָ ה ַאלְ כִ ִ
הֹופכֶ ת ְּפ ָ
אֹותי ֶאל ַה ַּבנְ קֶ ,אל ַהּד ַֹארֶ ,אל ַה ַּמּכֹלֶ תֶ .אל ְׂשדֹות ַה ַּציִ ד ַהּנִ ְצ ִחּיִ ים.
ִ
מתוך ״הזר ואשת חול״ ,הקיבוץ המאוחד2001 ,
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יובל פז
האיש שלחץ על הכפתור האדום
אני בכלל העדפתי ללכת עוד כמה דקות ברגל ולעלות בתחנה הראשונה שהיתה ברחוב ויצמן .לעלות בנחת אל
האוטובוס השרוע על הכביש הלוהט ,מנומנם עדיין ,שלוש דלתותיו פתוחות לרווחה ,ולהמתין לשיעול התנעת
המנוע ,שאגת אריה שקם מרבצו למראה טרף מתקרב .אמא שלי העדיפה לא להאריך את הדרך ולכן לרוב
החליטה שעולים בתחנה השנייה ,זו שברחוב יהודה המכבי .כשראיתי את האוטובוס ממתין ברמזור לפני פנייתו
שמאלה לכיוון התחנה ,נעמדתי דרוך ,מנסה לפלס דרך בין האנשים ,כדי להיות מהראשונים שיעלו כשתיפתח
הדלת .עצירת האוטובוס לצד המדרכה סימנה את תחילת הסיוט.
את התפקיד מילאו בדרך כלל גברים ,ולעתים רחוקות נשים ,כנראה גמלאים של חברת ‘דן׳ .הללו עבדו למיטב
זיכרוני אך ורק בקו  .5אדם יושב בתוך כלוב קטן ואחראי לפתיחת הדלת האחורית ולסגירתה .מדלת זו עלו
הנוסעים שנדחקו בפינת ההמתנה שבקצה האוטובוס .האיש בכלוב סורגי המתכת האיץ בנוסעים לעלות ,כדי
שיוכל לסגור את הדלת .הוא לא עשה זאת במילים ,אלא בלחיצות ובמשיכות נמרצות של הכפתור האדום,
אשר הפעיל באמצעות לחץ אוויר את מנגנון הפתיחה והסגירה של הדלת .קול ה־׳פססס׳ של לחץ האוויר הטיל
עליי אימה עוד בטרם העלייה לאוטובוס .האפשרות שהדלת תיסגר עליי והאוטובוס יחל בנסיעה ,כאשר חצי
מגופי בפנים וחצי מחוצה לו ,היתה מבעיתה מנשוא .בעודו לוחץ ומושך בכפתור ,היה האיש העסוק בגביית
דמי הנסיעה ,דוחק בנוסעים :״להתקדם פנימה ,להתקדם פנימה״ .תפקיד נוסף שהיה בתחום אחריותו של האיש
שבכלוב היה לתת לנהג את האות להמשך הנסיעה .זאת היה עושה לאחר שווידא כי כל הנוסעים בתחנה עלו.
או אז היה סוגר את הדלת האחורית וצועק לנהג בקדמת האוטובוס :״סע ,סע...״( .היו אוטובוסים שהותקן בהם
זמזם מיוחד שבאמצעותו אותת האיש לנהג שהוא יכול להתחיל בנסיעה ,וכך נמנעו הצעקות).
לאחר רגעי הלחץ של עת העלייה לאוטובוס ,היו אלו דקות שהצפיפות האנושית גבתה מחיר כבד של התחככות
גופי אדם נדבקים זה בזה ,מיוזעים בקיץ ומשתעלים בחורף ,עד לשחרור מצוואר הבקבוק והמעבר אל אזור
לדמותו למעבר פתאומי מעיר סואנת ואלימה לשדה פרחים זורח .אף על פי כן,
המושבים  -מעבר שאפשר ַ
גם באותה ישיבה בטוחה על מושבי האוטובוס ,תשומת לבי נותרה במכלאה שמאחור ,בה המשיכו להידחק
ולהימעך אנשים חפים מפשע שעלו בתמימותם בתחנות הבאות ,וזורזו באותה דרך נלוזה של הפעלת הכפתור
האדום בבהילות לא מוצדקת.
לימים ,כשהפכתי מילד לנער ,ונסיעותיי בקו  5לא היו עוד עם אמי אלא עם חבריי ,בדרך לסרט בדיזנגוף או
הרּבה וחמקנו מתחת לכלובו של האיש המתעמר בנוסעים העולים
בדרך אל הים ,ניצלנו לא פעם את הצפיפות ַ
 זאת מבלי לשלם עבור הכרטיס .אימת הכפתור האדום התחלפה בריגוש ההתגנבות מתחת לאפו של הקופאיהרשע.
ב־ 19באוקטובר ,1994 ,נשמע רעם אדיר בעת שישבתי בדירתי שברחוב בן־יהודה .באותו היום ,ואני כבר
בן  ,25חזר אליי הפחד מפני כפתורים אדומים באוטובוסים .מאז תל־אביב שלי נותרה מוטלת פצועה .עדיין
מדממת.
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מתוך ״בגלל טעות אנוש״ ,מוסד ביאליק2012 ,

ענת זכריה

אלי אליהו

לומר על עצמי כלום

שבת המלכה

בֹודה
ִּתזְ ּכֹרְּ ,בלִ י ִמ ְׁש ָּפ ָחה ְּבלִ י ּגִ יל ְּבלִ י ֲע ָ
יֵ ׁש ְמקֹומֹות נֶ ְח ָמ ִדים ִּב ְׁש ִביל ַּפ ַעם ִראׁשֹונָ ה.
ֲאנִ י ֲא ַחּכֶ ה ַּבּכְ נִ ָיסה
ִאם ִּת ְהיֶ ה ֶׁש ֶמׁש ָאז ֹלא,
תּוחה
ַה ֶּדלֶ ת ִּת ְהיֶ ה ְּפ ָ
וְ ִאם ֹלא ֶא ְפ ַּתח ְּב ַע ְצ ִמי ָאז ִּתּכָ נֵ ס,
ּכִ י אּולַ י ְּב ִדּיּוק ֶא ְס ַּתּכֵ ל ַעל ִעּקּול ָה ְרחֹוב
יהֹוׁש ַע ִּבן נּון ְׁש�ֹל ִׁשים וְ ַא ְר ַּבע
ימית ִּב ֻ
יֵ ׁש ָח ֵצר ְּפנִ ִ
ֶׁשעֹוד ֹלא נִ כְ נַ ְס ִּתי ֵאלֶ ָיה
ֲאנִ י ֶ
אֹוה ֶבת ֶאת ַה ֲח ֵצרֹות ֶׁשעֹוד ֹלא ָר ִא ִיתי
אֹותן
וְ אּולַ י ַרק ֶאת ַה ָּפנָ ס ֶׁש ֵּמ ִאיר ָ
ֵּבין ַענְ ֵפי ַהּלַ יְ לָ ה.
יֵ ׁש ַמ ֶּׁשהּו ֶׁשּיָ כֹול ְמאֹד לְ ַהּזִ יק לִ י,
הֹועיל לִ י
אֹותּה ִמ ָּדה ֶׁשּזֶ ה יָ כֹול לְ ִ
ְּב ָ
וְ ַדי ַּבּיָ ַדיִ ם ֶׁשּלְ ָך.
זֶ ה ֹלא ֵ
אֹומר ּכְ לּום ֹלא לְ פֹה וְ ֹלא לְ ָׁשם
ּוכְ ַדאי לְ ִהּזָ ֵהר אֹו לְ ַה ְצלִ ַיח לָ גַ ַעת
ִעם ְקצֹות ָה ֶא ְצ ָּבעֹות ְּבכַ ף ָה ֶרגֶ ל
ּולְ ִהּגָ ֵאל.
ּיּומּיֹות
ילֹוסֹופּיֹות ִק ִ
ִ
ֲאנִ י ֹלא נִ כְ נֶ ֶסת לִ ְׁש ֵאלֹות ִפ
ָּת ִמיד ַמּגִ ִיעים לְ ֵאיזֶ ה ִקיר.
ָהיִ ִיתי ֶ
אֹומ ֶרת ֶׁש ֲאנִ י ַחּיֶ ֶבת לִ ְהיֹות ֲחזָ ָקה
ַה ְּצחֹוק ֶׁשּלְ ָך ֵ
אֹומר ֶׁש ֲאנִ י ֲחזָ ָקה
ֵאין לִ י ְּב ֵר ָרה.
לִ כְ רְֹך ַרגְ לַ יִ ם ְס ִביב ַה ָּמ ְתנַ יִ ם
זֹו ָּת ִמיד ֲח ָב ָטה .זֹו ָּת ִמיד ֲח ָב ָטה .זֹו ָּת ִמיד ֲח ָב ָטה.
ִׂשים לֵ ב ֶׁש ִּמ ֶּׁש ַבע וָ ֵח ִצי ַעד ַא ַחת וָ ֵח ִצי
ּכָ ל ַהּזְ ַמן ֶׁש ֶמׁש
יֹוד ַעת ֵאיפֹה ִהיא נִ ְמ ֵצאת
וַ ֲאנִ י ָּת ִמיד ַ
לִ ְפ ָע ִמים ִהיא ַּב ִּמ ָּטה ֶׁשּלִ י,
וְ ָק ֶׁשה לָ ֵצאת ִמּתֹוְך ַה ַּביִ ת ַהּזֶ ה
יֵ ׁש ּפֹה ִא ְּתָך ּכָ ל־ּכָ ְך ַה ְר ֵּבה ֶׁש ֶמׁש,
אֹותי
וַ ֲאנָ ִׁשים יָ ִפים ַמ ָּמׁש ְמ ַה ְּפנְ ִטים ִ
רֹואים ֶאת ַהּגְ ָבעֹות ַהּיָ פֹות ְּב ֵ
יֹותר ָּבעֹולָ ם,
ִאם ִ
ִאי ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעׂשֹות ּכְ לּום
ּכִ י לִ ְפ ָע ִמים ַה ִּדּיּוק ְמ ַׁש ֵּתק.
ֲאנִ י ֶ
אֹומ ֶרת :אּולַ י ֵּתלֵ ְך,
לִ ְפנֵ י ֶׁשּיַ ְת ִחיל ַהּגֶ ֶׁשם.
ֵ
יֹותר ֲאנִ י ֹלא ֶ
אֹומ ֶרת.

ּכָ אן ְקלִ ִיעים
ְמזַ ְמזְ ִמים ְּב ַע ְצ ָּבנּות,
וַ ֲא ַבק ְׂש ֵר ָפה
ְמכַ ֶּסה ַעל ַה ְּפ ָר ִחים,
עֹוקץ ֵאינֹו נִ ָּתק
ִ
ּומי ֶׁש ֵ
לְ עֹולָ ם ִמּגּוף ַה ָּק ְר ָּבן.
ֶׁש ָּתבֹוא ּכְ ָבר ַה ַּׁש ָּבת
וְ ֶא ַּסע ָצפֹונָ ה ְּב ַקו ָהעֹנִ י,
ּפֹועלֹות
ֶא ֱחֹלף ַעל ְּפנֵ י ַה ֲ
ַה ַּמּגִ ירֹות ֶאת צּוף לִ ָּבן
ְּב ָע ֵרי ַה ָּׂש ֶדה וְ ָאבֹוא
ל־א ִביב,
ַעד ֵּת ָ
ַעד ַחּלַ ת ַה ְּד ַבׁש
תּוקה.
ַה ְּמ ָ
מתוך ״אני ולא מלאך״ ,הליקון2008 ,

דצמבר  - 2016ינואר 2017

51

איתן נ׳ גלס

ללי ציפי מיכאלי

*

כל פעם שאנחנו מתעלסים

ֶׁש ֶמׁש נָ גְ ָסה ִּברְ ָב ֶע ָיה ָה ֲא ֵפ ִלים ֶׁשל ָה ִעיר
וְ ַעל ֲח ָד ֶר ָיה ָה ֲא ֵפ ִלים ֶׁשל נֶ ֶפׁש ַארְ מֹון ַה ִּט ַיח
ַה ִּמ ְת ַק ֵּלף ֶׁשל ְּדרֹום ָה ִעיר נִ ְד ְלקּו
ְמאֹורֹות.
הּוטל
וְ ַדּיָ ֶר ָיה ָה ֲאפ ִֹריםֶׁ ,ש ַעל ְּפנֵ ֶיהם ַ
ֵצל ֲח ִצי יָ ֵר ַח,
ֶׁשל ְּדרֹום ָה ִעירַ ,ה ֶּפ ָח ִחים וְ ַה ַּמ ְסּגְ ִרים
וְ יֹורְ ֵקי ָה ֵאׁש,
ִמ ְצ ְמצּו ְּב ֵעינֵ ֶיהם ִל ְפנֵ י ָהאֹור ַה ְמ ַסנְ וֵ ר,
יֹוׁש ֵבי ָּב ֵּתי ַה ָּק ֶפה ָה ֲאדֻ ִּמים,
וְ ְ
הּולים ְּב ֵר ַיח ָע ָראק ִּופיז׳וֹנֶ ס
ַה ְּמ ִ
ָע ְצרּו ִמ ִּמ ְׂש ַחק ַה ְּק ָל ִפים.
ֹלהים ָא ַמר ָל ֶהם -
״יָ פֹו!״ ֱ -א ִ
״עיר ֶׁשל יָ ם!״
ִ

ֲאנִ י נִ ְׁש ֶא ֶרת ִעם
ַׂש ֲע ָרה ַא ַחת
ַּב ֶּפה

פורסם לראשונה בעתון  ,77בשנת 1987

ּכְ ֵדי לָ בֹוא ֵאלֶ יָך ֲאנִ י ְצ ִריכָ ה לַ ֲחצֹות ֶאת ִּדיזֶ נְ ּגֹוף ֶּד ֶרְך ֶּבן ְ
ּגּוריֹון
ֶאת נָ ָתן זַ ְך ֲעבֹר ּכִ ּכַ ר ַר ִּבין וְ ִא ְּבן ּגְ ִבירֹול
לְ ִהּכָ נֵ ס לְ ָדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך לְ ִה ְס ֵ
ּתֹובב יָ ִמינָ ה
לַ ֲעלֹות ַּב ַּמ ְד ֵרגָ ה
לְ ִה ְתּגֹולֵ ל לְ תֹוְך ַה ֶּׁש ֶקט ֶׁשל ֲח ַדר ַה ַּמ ְד ֵרגֹות ַה ְמצֻ ָּמח
לְ ַמ ֲעלִ ית ֶׁש ָּת ִמיד
נִ ְפ ַּת ַחת ּכְ מֹו ֶמ ְר ֶצ ֶדס
אֹותי יָ ָׁשר לִ ְרחֹובֹות יָ ֶדיָך
ּומ ִּס ָיעה ִ
ַ
ַאּגַ ב,
אתי לְ ָך ַּב ְּמכֹונִ ית?
ַא ָּתה זֹוכֵ ר ֶׁש ֵה ֵק ִ
זֶ ה ָהיָ ה ֵמ ַא ֲה ָבה
מתוך ״הסולנית״ ,עכשיו2015 ,
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חגית גרוסמן

אורי הולנדר

נחלת בנימין 107

משולש האהבה של רחוב שטריקר

ָהלַ כְ נּו ְּבע ֶֹרף ַה ִּמלְ ָח ָמה ְרכּונִ ים זֶ ה ַעל זֶ ה ּכְ ָב ִּתים ֶׁש ָּק ְרסּו
ַהּגֶ ֶׁשם ָּפ ַסק ָּב ְרחֹוב ַה ַּצר וְ כָ ל ָא ָדם וְ כֶ לֶ ב ָר ֲחקּו
אֹותם יָ ִמים ִח ַּפ ְׂשנּו ַא ַחר ַה ֶּק ֶסם ֶׁש ִּב ְס ָר ִטים ַעל ָא ָּמנִ ים ֵמ ִתים
ְּב ָ
וְ ֹלא ָק ָראנּו ָּב ִעּתֹונִ ים ַעל ַהּגְ וִ ּיֹות
ַ ּג ְרנּו ֵמ ַעל ׁשּוק ַה ַּת ְבלִ ינִ ים וְ ַהּנַ ּגָ ִרּיֹות
ֵהיכָ ן ֶׁש ָה ֲע ָס ִקים ָּד ְפקּו
בּוע נֶ ְח ַּתְך ִּבגְ רֹונֹו
ּומי ֶׁש ָּת ַפס ֶאת ְמקֹום ַה ֲחנִ ּיָ ה ַה ָּק ַ
ִ
ּגַ ם ְּב ֵׁשׁש ַּבּב ֶֹקר ּכְ ֶׁש ַה ֶּׁש ֶמׁש ַה ַּקר נִ גְ לָ ה
ּתֹוב ְבנּו ֶאל ַה ִּקיר וְ ָע ִׂשינּו ַא ֲה ָבה
ִה ְס ַ
חּוצה לִ נְ ָפׁשֹות ֶׁש ֶּט ֶרם ָּד ְממּו.
ְּבכָ ל ָה ְר ִצינּות ַהּנְ ָ

נְ ֻק ָּדה א׳ֵּ :בית ַה ָּק ֶפהֵ .אם ְּובנָ ּה
כּורים לִ י ְּב ִע ָּקר ּכְ ַס ָּפ ֵקי ַה ִּב ְיסלִ י
ַהּזְ ִ
ֶׁש ָּקנִ ִיתי ָּת ִמיד ,לִ ְמגִ ּנַ ת לִ ָּבם .נְ ֻק ָּדה ב׳ֵּ :בית ָה ַרב
ַּב ָּק ֶצה ָה ַא ֵחר ֶׁשל ָה ְרחֹוב ִ(מ ֶ
יׁשהּו ַּפ ַעם לָ ַחׁש:
ּכָ אן ִמ ְת ֵ
ּגֹורר ּגְ ִביר ְמפֻ ְר ָסםֶׁ ,ש ַרגְ לֹו
נִ ְק ְט ָעה) .וְ כָ ְך זִ כְ רֹונִ י ְמ ַד ֶּדה
ֵּבין עּוגִ ּיֹות ַמ ְדלֵ ן ְּב ַט ַעם ָּב ָצל
ֵּובין עּוגִ ּיֹות ְּב ַט ַעם זָ ָקן,
ּומה ֶּׁשּנֶ ֱא ָפה ּבֹו
ֵּבין ַּתּנּור ַהּיַ לְ דּות ַ

מתוך ״לויתני האפר״ ,קשב לשירה2010 ,

ָּב ֶרוַ ח ֵּבין ָה ֶרגֶ ל לַ ֶּפ ָדלֵּ ,ובין ַה ִּתיכֹון ַהּנִ ְמ ָּתח
ית־ס ְפ ִרי
ֶאל נְ ֻק ָּדה ג׳ַ ,ה ָּק ְדקֹד ַה ֵּב ִ
ּומה ֶּׁש ָּק ָפא ּבֹוְ .מ ֻׁשּלַ ׁש ַא ֲה ָבה ֶא ְפ ָׁש ִרי
ַ
ׁשֹוקיו
ֶׁשּכָ ל נִ ָּסיֹון לְ ָח ְׁשבֹו ,לִ נְ ּגֹס ְּב ָ
הּוא ּכְ מֹו לִ ְׁשאֹל ֶאת מֹונְ ֶטוֶ ְר ִדי
ַמה ַּד ְעּתֹו ַעל ְ
קֹוביץ׳.
ׁשֹוס ָט ִ
מתוך ״הפסנתר הנודד״ ,קשב לשירה2005 ,
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אלמוג בהר

יונתן ברג

מתוך ״סב וסב״

העיר

א .יִ ְצ ָחק ֵּב ָהר ()2002-1917

מּוטה
ַמ ֶּׁשהּו לָ ָבן וְ ָסדּוק ,לְ כָ ל ָא ְרּכֹו ְׁש ָ
חּוׁשת ָא ִביבֲ .ח ֵצרֹות וְ גִ ּבּובֹו
ְּת ַ
ּמּוׁשּיִ ים,
ֶׁשל ֶה ָעזּובֲ :ח ָפ ִצים ֹלא ִׁש ִ
ַׂש ִּקּיֹותִּ ,פ ְת ֵקי ַה ָּבד וְ ֶה ְב ֵּדלִ ים.
חּוׁשת ְּד ִחיפּות —
ְמ ֻא ָחר עֹולָ ה ָּבּה ְּת ַ
עּורים ֶׁש ְ
ּיֹוצ ִאים ַקּלִ ים לָ תּור ַא ַחר ַה ְר ַּפ ְת ַקת ּגּוף,
נְ ִ
ּתֹורין ַה ֵּמגִ ַיח ׁשּוב וְ ׁשּוב
ַהּיָ ם ,אֹותֹו ִמ ְס ִ
ֵ
ׁשּוקה.
צֹובט ֶאת ָה ֲאוִ יר ְּב ֶמלַ ח ְּות ָ
וְ גַ ם ,יֵ ׁש לְ הֹודֹותִּ ,בכְ ֵאב ֻמ ְצ ָהר,
טּוׁשיםַ ,ח ְס ֵרי ְ
יֹור ִׁשים,
ַעל ָּב ִּתים נְ ִ
ַעל ַה ְמגַ ְּד ִפים ָה ְ
עֹומ ִדים ְּבצ ֶֹמת ָה ְרחֹובֹות
גּופם ַה ַּקר ִמ ְת ַח ֵּמם ִמן ָה ֶא ֶרס,
וְ ָ
אֹותם יְ ֵמי ּגִ ּלּוי — ִס ְמ ָטאֹותּ ,כּוכִ ים,
ַעל ָ
ִּפּנֹות ֶׁש ִאיׁש ֵאינֹו ֵ
יֹוד ַע ִמּלְ ַבד
ֶצ ֶמד ַרגְ לַ יִ ם זְ ִעירֹות.
ִהּגַ ְע ִּתי ֶאל ָה ִעיר ֶׁשּלְ ָך ְמ ֻא ָחר,
לְ ַא ַחר ֶׁשּכְ ָבר יָ ְד ָעה ְ
ּכֹוב ִׁשים ַר ִּבים,
בּורי
ִהּנֵ ה ַא ָּתה ַמ ְצ ִּב ַיע ַּב ֲע ִ
ַעל ָה ִעיר ַהּלְ ָבנָ ה —
אֹותֹו ֵחלֶ ק ֶׁש ָאנּו ְ
מֹוצ ִאים ַּב ֲחצֹות
ְ
יֹוׁש ִבים ֶאל ַה ֻּׁשלְ ָחן ּכְ ֵדי לְ ֵה ָא ֵבק,
ַח ְס ֵרי ִסּכּויְּ ,ב ֶט ַבע ַה ָּמוֶ ת ֶׁשל ַה ְּד ָב ִרים.

דּותי
ְּביַ לְ ִ
ּגּוף ָס ִבי
ל־א ִביב
ְּבחֹוף־יַ ָּמּה ֶׁשל ֵּת ָ
ָהיָ ה ֵ
ׁשֹובר־ּגַ ּלִ ים.
וְ כָ ל ּגּופֹו זִ כְ
רֹונֹות־ק ִפ ָיצה
ְ
ֵמ ַעל ּגֶ ֶׁשר ְּב ֶּב ְרלִ ין
ֶאל ֵמי נָ ָהר ָקפּוא
וְ ֶׁש ֶב ֶ
ר־רגֶ ל ֶׁש ָ ּּצ ָפה
ֶאת ֶׁש ֶבר ַה ֵּלב וְ ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה.
דּותי ָהיּו ַמ ִּביטֹות
וְ ֵעינַ י ְּביַ לְ ִ
הֹולְ כֹות ִעם ַקו ַהחֹוף
ֵמ ַא ְבנֵ י יָ פֹו וְ ַעד ֲע ַׁשן ִר ִידינְ ג וְ ֶׁש ֶפְך ַהּיַ ְרקֹון
ַה ְר ֵּבה ָּב ִּתים
ֹלא ְ
חֹוׁשבֹות ֲע ַדיִ ן
ַעל ּ ָכל ֶה ָע ִרים ָה ֲא ֵחרֹות
דּותי.
ְּביַ לְ ִ
ֹלא נִ ְׁש ָּברֹות ַּבּגַ ִּלים.
מתוך ״צמאון בארות״ ,עם עובד2008 ,

מתוך ״שעות ליד העולם״ ,קשב לשירה2014 ,
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יקיר בן־משה
חליל הקסם
ּנֹוע
אֹופ ַ
וְ ִהּנֵ ה ּכָ ְךַ ,על ָה ַ
בּוע
ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ָּׁש ַ
ָּב ַר ְמזֹור ֶׁשל ַהּנְ ִב ִיאים ִא ְּבן ּגְ ִבירֹול,
מֹוצ ְרטַ .פ ִמינָ הָּ .פׁשּוט ְ
ּומ ֻדּיָ ק.
יַ ְהלִ י ָׁש ָרה ַ
לּו ָהיּו לִ י ֶאלֶ ף ָאזְ נַ יִ םָ ,היִ ִיתי ֵ
ּפֹוער ֶאת ּכֻ ּלָ ן.
ֹלהי
ֲאנִ י ְמנַ ֵּׁשק ֶאת ַה ֶּפה ָה ֱא ִ
ּומ ְב ִט ַיח ֶׁשּלְ עֹולָ ם ֹלא ֶא ֱעזֹב.
ַ
ְּב ַבת ַא ַחת ַקר .סֹוף יּולִ יְׁ ,שמֹונֶ ה ָּב ֶע ֶרב
גֹורת ֵאׁש ְצ ַה ְב ַה ָּבה.
וְ ָה ָר ִק ַיע נִ ְמ ָּתח ַּב ֲח ַ

יובל גלעד
*
ּפֹועלִ ים
ֲע ֵר ַמת ֲ
בֹודה
ַא ֲח ֵרי ָה ֲע ָ
ְּב ֶא ְמ ַצע ַאּלֶ נְ ִּבי
ְמ ַחּכִ ים לַ ַה ָּס ָעה
ִּבלְ ִּתי ֻמ ְרּגָ ִׁשים
ּכְ מֹו ַענְ נֵ
י־נֹוצה
ָ
רּוח.
ְמ ַחּכִ ים לְ ַ
מתוך ״בדידות ישראלית״ ,כרמל2004 ,

מתוך ״תנשום עמוק ,אתה נרגש״ ,כרמל2009 ,
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אליעז כהן
שיר על תל ואַל אביב
ל־א ִביב
הֹוי ֵּת ָ
זֹונַ ת ָׁשלֹום ְמנַ ֶה ֶמת
ּפֹור ֶׂשת ֶא ְב ֶ
ֶ
רֹות ָיהֶּ ,ב ֶטן נֶ ְח ֶׂש ֶפת
ְׁשכִ ינָ ה ְמ ֻעּלֶ ֶפת
ל־א ִביב ִעיר נִ ְד ֶה ֶמת
הֹוי ֵּת ָ
ֶ
בֹועלִ ים זָ ִרים
ּפֹוע ֶרת ֵא ָיב ִרים לְ ֲ
		 ִאי לָ ְך ַמלְ ּכַ ת ַהחֹול
		 ּכָ ל ּגִ ְב ָעה.
ל־א ִביב ַהכְ נִ ִיסינִ י ַהכְ נִ ִיסינִ י ַּת ַחת
הֹוי ֵּת ָ
ּכְ נָ ֵפְך ַהּנִ ְׁש ֶח ֶתת
ָאבֹוא ָּבְך ָמזֹור.
הֹו זֹונָ ִתי ְּב ֵס ֶתר ַה ַּמ ְד ֵרגָ ה ַה ְר ִאינִ י
ְּבגַ ן ַה ַה ְר ַּפ ְת ָקאֹות ֶׁשּלָ נּו ֲח ִפיסֹות ֶא ְק ְס ָטזִ י ְׁש ַב ְט ָּבט
ּומ ֲע ִׂשים ֶׁשל ְסדֹום.
ַ
לְ ָאן ָהלַ ְך ָא ִביב
ל־א ִביב ,חֹול וִ יוֵ ן
ל־א ִביב ֵּת ָ
הֹוי ֵּת ָ
ׁשֹוק ַעת
ִעיר ַ
עּוריִ ְך
ֵאי ַח ְס ֵּדְך וְ ֵאי נְ ַ
וְ ֵאי ִמ ְד ָּבר ֶׁשּיָ ׁשּוב לְ כַ ֵ
ּסֹותְך
ל־א ִביב?
ִמי יִ ְבנֶ ה יִ ְבנֶ ה ַּביִ ת ְּב ֵת ָ
ַרק ִּת ְב ַחר:
ב־הֹורי
ִ
ּדּו־מינִ י וְ ַר
ד־קֹומ ִתיִ ,
ָ
יֵ ׁש לָ נּו ַּביִ ת ַח
ד־הֹורי
ִ
ּדּו־קֹומ ִתי וְ ַח
ָ
ב־מינִ י,
יֵ ׁש ּגַ ם ַר ִ
ד־מינִ י
ב־קֹומ ִתי וְ ַח ִ
ָ
ּדּו־הֹוריַ ,ר
ִ
יֵ ׁש
ִמי יִ ְבנֶ ה ַּביִ ת
ל־א ִביבִ ,עיר ּכֹוס
ְּב ֵת ָ
יטית ֲע ֵצ ָבה ָמ ַתי יָ בֹואּו ָּבְך ּגַ ּלֵ י
מֹוּפֹולִ ִ
ַהּיָ ם יֶ ֱה ָמיּון יֶ ֱה ָמיּון
ל־א ִביב
חֹולֹות נִ כְ ָס ִפים ֵאלַ יִ ְך ֵּת ָ
ְּב ֵׁשינְ ִקין ַּפ ַעם ָהיְ ָתה לִ י ִה ְתּגַ ּלּות ַעכְ ָׁשו
ֲאנִ י ָׁשבּוי ְּב ֶסלַ ע ַהר ֵמ ִציץ
לָ ְך
ֶ
טֹובלֶ ת ַרגְ לַ יִ ם ִמ ְׁש ַּתּזְ פֹות ִּב ְקצֹות ַה ַּמיִ ם
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ל־א ִביבִ ,עיר ַהּזֹונָ ה
ַאי ֵּת ָ
ַק ְמ ְּת לִ ְבר ַֹח יָ פֹו ִמּלִ ְפנֵ י ַה ֵּׁשם
עֹוד ְמ ַעט ָּדג ּגָ דֹול יָ בֹוא וְ יִ ְבלָ ֵעְך
ּומגְ ָּדלִ ים
עֹוק ִרים חֹולֹות ִ
ּגַ ּלִ ים יַ ּכּו ַּבּיָ ם ְ
י־ּתּלִ ים ְּבזַ ַעם
ִּתּלֵ ִ
ַא ְס ַּפ ְקלַ ְריַ ת ּגְ וָ נִ ים ּכְ חֻ ּלִ ים
ֹלהים ַהּנֶ ְח ָמלִ ים
לָ ֱא ִ
ַא ְּת ִּב ְמ ֵעי ַה ָּדג ִּתּגְ ִעי ַקּלֹות
		 ְּת ַדגְ ְּדגִ י ַּב ֶּב ֶטן ָה ַרּכָ ה
הּוא יְ ִק ֵיאְך
ַּבת־יָ ם ְק ַטּנָ ה וְ ֵע ֻיר ָּמה ִּת ְהיִ י עֹולָ ה ִמן ָה ֲא ָדוֹות
ֲאנִ י ָארּוץ וַ ֲא ַח ְּב ֵקְך
מתוך ְ
"ׁש ַמע ֲאדֹ־נָ י" ,אבן חושן2004 ,

אשר גל

קובי נסים

קולנוע מתמיד

קצה קצוֹות

ְּב ִס ְמ ַטת ַּביִ ת ַה ֵ
ּׁשֹוא ָבה נֶ ֱעלַ ְמ ִּתי ֶאל חֹור ָׁשחֹר
ּכְ מֹו ַמיִ ם ַהּנִ ְׁש ָא ִבים לַ ּנָ ִקיק.
ׁשּום ָּד ָבר ֹלא ִה ְׁש ַּתּנָ ה.
ָּבאּולָ ם ָה ֵריק יָ ְׁשבּו ּכַ ָּמה זְ ֵקנִ ים
וְ ָראּו ִס ְר ֵטי ְ
ּפֹורנֹו ִמ ְּׁשנֹות ַה ִּׁש ְב ִעים.
ָר ִצ ִיתי לִ זְ עֹק :״ּכָ אן ָר ִא ִיתי
ֶאת ַה ְּס ָר ִטים ָה ִראׁשֹונִ ים ְּב ַחּיַ יֶ ,את ַה ַּט ְרזָ נִ ים ְּבעֹולָ ם ָׁשחֹר־לָ ָבן
ָּב ִהיר ּכְ ֶׁש ֶמׁש ַא ְפ ִר ָיקה״ֲ .א ָבל קֹול ֹלא יָ ָצא ַּב ֲחלֹום.
אתי לְ אֹור ָה ְרחֹוב
ּוכְ ֶׁשּיָ ָצ ִ
יָ ְצ ָתה ַּבת־קֹול ִמ ְּמכֹונִ ית ֵ
נֹוׂשאת ַר ְמקֹול:
״ּתם ִע ַּדן ָה ָא ָדם ַהּלָ ָבן ַהּמֹולֵ ְך ַעל ְׁשח ִֹרים.
ַ
רֹות־ה ַעד.
ָ
ַּתם ִע ַּדן יַ ֲע
ּיֹות־ה ַּבר.
ַ
ַּתם ִע ַּדן ַח
ִהּכֹונּו לְ ִב ַיאת ַה ָּמ ִׁש ַיח״.

ּכָ אןָּ ,ב ְרחֹוב ַה ָּק ָצר ֶׁשל ַהּיַ לְ דּות
חֹובה לַ ָּגן.
יח ָ
ָהיִ ִיתי ְמ ַד ֵּלג ְׁש ִל ַ
טֹובה
תּולה ַעל ּכַ ּוָ נָ ה ָ
אֹותי ֲח ָ
ַּפ ַעם ָּת ְק ָפה ִ
לְ ַה ְׁשלִ יְך לַ ַּפח ַׂש ִּקית ֻמכְ ֶּת ֶמת ַחלְ וָ ה.
אֹופּנַ יִ ם ְמיֻ ָּב ִאים,
ַּב ְּס ָתו ָח ַר ְׁש ִּתי ַּדוְ ׁשֹות ַ
אֹותי
ָּוב ָא ִביב ָס ַח ְר ִּתי ִעם ָה ַאלְ ֶטזָ כֶ ן ָה ִראׁשֹון ֶׁש ָּל ַקח ִ
ִּב ְר ִצינּותַּ .ב ֲעבּור ִּתיק אֹכֶ ל חּום ֵמעֹור ָּפ ָרהֶ ,ה ְע ִמיס
*
ָעלַ י ֲאלֻ ָּמה ְמ ַׁש ַּג ַעת ֶׁשל ַקיְ נֶ ס
ַעד ֶׁשּיָ ְר ָדה ָעלָ יו ִא ִּמי
ְּב ָׂש ֶר ֶטת לְ ׁשֹונָ ּהִּ ,ב ְּט ָלה ֶאת ָה ִע ְס ָקה
ׁשּוקת ָמתֹוק וָ ָעז.
וְ לִ ְּב ָתה ִּבי ְּת ַ

מתוך ״ונהר אינו יוצא מעדן״ ,פרדס2015 ,

קּועְּ ,גזֻ זְ ְט ָרה
ְּב ַגן ָה ַע ְצ ָמאּות ּכִ ַּפת ֵהיכָ ל ָׁש ַ
מּואּזִ ין וְ ִׁש ְברֹון ַק ְרנַ יִ ם.
לּודה ֶׁשל ַ
ֲח ָ
ּכְ נָ ַפיִ ם ִמן ָה ַאנְ ַּד ְר ָטה ַמ ִּׁשיקֹות ַא ְר ָּג ָמן,
לּוחים.
ל־א ִביב זָ ַבת ַמיִ ם ְמ ִ
ֵּת ָ
ּבֹור ַהּיָ ם ֵ
מֹוחק ִמ ֶּמּנִ י ּג ַֹבּה,
ַר ְגלַ י ְמ ַר ֲחפֹותִ ,אלְ ָמ ֵלא
מּוצ ָקה
ֲא ִחיזַ ת יָ ַדיִ ם ָ
ֲאנִ י עֹוף.
* ַקיְ נֶ ס :קני סוכר.
מתוך ״נשמת היחד״ ,קשב לשירה;2016 ,
״מה אני זוכר מן החומר״ ,הקיבוץ המאוחד1999 ,
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אלכס בן־ארי

בשּובי

*

הּובה
בּורה ָה ֲא ָ
ׁשּובי לְ ִעיר ַהּמֹולֶ ֶדת ַה ְּׁש ָ
ְּב ִ
ּכְ ָבר ֻמּנָ חֹות ַה ְּד ָרכִ ים ָּב ַעיִ ן וְ ַה ֲהלִ יכָ ה
ּצּורה ַה ְמ ֻדּיֶ ֶקת
ימֹותי ַּב ָ
ל־א ִביב נֶ ְע ָּתקֹות נְ ִׁש ַ
נֶ ֶהלְ כָ הְּ .ב ֵת ָ
ָּבּה ְ
קֹור ִסים ָה ְרחֹובֹות ,וְ כָ ל ַה ְּד ָרכִ ים ִמ ְת ַר ֲחקֹות ִמן ַה ַּביִ ת
ּומֹובילֹות ֶאל ַהּיָ םַ .הּיַ ְרקֹון ּכִ ְמ ַעט ֶׁשֹּלא זָ ַרם ַאף ַּפ ַעם
ִ
ְּובכָ ל זֹאתְּ ,ובלֵ ית ְּב ֵר ָרהֵ ,אין עֹוד נָ ָהר ָּבעֹולָ ם
ֶׁש ְּמנַ ֵּקז ֵאלָ יו ּכָ ל־ּכָ ְך ַה ְר ֵּבה ִּת ְקוָ ה
מתוך ספר בכתובים

ִּפ ְתאֹם ָח ַׁש ְב ִּתי:
ָּב ְרחֹובֹות ָה ֵאּלֶ ה ָהלְ כָ ה ֱאלִ ֶ
יׁש ַבע.
ַּב ַּביִ ת ַהּזֶ ה ,לְ יַ ד ִּפּנַ ת ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְךָ ,א ֲה ָבה
וְ ָה ִא ָּׁשה ָּב ַר ְמזֹורִ ,עם ַה ָּב ַעת ַה ָּפנִ ים ָה ָא ָצה וְ ַה ֵּׂש ָער ַה ִּמ ְתּגַ לְ ּגֵ ל —
ּלֹוה ִטים ָה ֵאּלֶ ה
ּכָ ְך ָהיְ ָתה נִ ְר ֵאית אּולַ י ַּב ָּצ ֳה ַריִ ם ַה ֲ
לּו ָהיְ ָתה עֹוד.
ׁשּוטה ּכָ ל־ּכָ ְךִּ .פ ְת ֹא ִֹמית
ַמ ֲח ָׁש ָבה ְּפ ָ
ּכְ ַאנְ קֹור.
       אנְ קֹור.
ַ
	      אנְ קֹור.
ַ
ַאנְ קֹור.
עֹוד ַאנְ קֹור.
					
ַאנְ קֹור
   אנְ קֹור
ַ
ַאנְ קֹור
ַאנְ קֹור ַאנְ קֹור
ַאנְ קֹור
ַאנְ קֹור.
         אנְ קֹור
ַ

ַאנְ קֹור

אלישבע היא המשוררת אלישבע גרינבאום ()2004-1965
מתוך ״ימים סמויים״ ,כרמל2008 ,
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יחזקאל נפשי

אביחי קמחי

ההליכה בסמטאות יפו

שיער

ֵאין זֹאת ֶאּלָ א ֲחלֹוםְּ ...בוַ ַּדאי ֲחלֹום.
צּועת חֹוף יְ ֻר ָּקה ,יְ ֻר ָּקה.
ֶח ְר ֵמׁש יָ ֵר ַח ָּתלּוי ִמ ַּמ ַעלְ ,ר ַ
וְ לִ ְּבָך נִ כְ ָמר ְּב ִק ְרּבֹו.

ֲעלִ י לָ אֹוטֹו וְ נִ ַּסע לְ יָ פֹו
ּמּואּזִ ין
נַ ֲאזִ ין לִ כְ ֵאב ְּת ִפּלַ ת ַה ַ
נִ ְׁשּכַ ח ֵמ ֶח ְׁשּבֹון ַה ַּבנְ ק
נִ ְת ַעּלֵ ס ִעם ַּב ְרּבּונְ ּיֹות
'יס ִרים ֶׁשל ְ
נִ לְ ּגֹם ֵצ ֶ
וֹוד ָקה
נִ זְ ַעם ַעל ְמ ִדינָ ה לְ ֹלא ֶח ְמלָ ה
פּואי
נִ ְתנַ ֵחם ִּבגְ ַראס ְר ִ
נְ ַטּיֵ ל ְּבׁשּוק ַה ִּפ ְׁש ְּפ ִׁשים
יטי ַּב ִּס ְמ ָטאֹות
וְ נִ כְ ּתֹב ּגְ ָר ִפ ִ
ֵ
"אין נָ ִׁשים ַהּנֶ ֱהנֹות ֵמאֹנֶ ס
יֵ ׁש ְ
סֹוטים"
ׁשֹופ ִטים ִ
ַּבּלַ יְ לָ ה נִ ְתנַ ֵחל ַעל ַהחֹוף
נִ ָּד ֵבק לַ חֹול
נְ יַ ּלֵ ל לַ ּיָ ֵר ַח
וְ נִ ְתּגַ ֵּפף ּכַ ֲחתּולִ ים

ַא ָּתה ְמנַ ֶּסה לְ ַה ֲעלֹות ְּבזִ כְ רֹונְ ָך ּכְ ָתלִ ים ָע ִבים...
יָ פֹוִ .א ָּׁשה יָ ָפהַ ,מ ְׂשּכֶ לֶ ת .לִ ָּבּה ָהיָ ה נָ תּון לְ ָךַ ...אף ַא ָּתה,
ַא ָּתה ֲא ַה ְב ָּתּהֲ .א ַה ְב ָּתּה.
רּוחָך ֵאינָ ּה ַמ ֶּׂשגֶ ת.
ֹלאֵ .אינְ ָך יָ כֹולֲ .
נֹוׁש ִקים לַ ֵּמזַ חְ .ס ִפינֹות ִמ ְת ְ
ּגַ ּלִ ים ְ
נֹודדֹות ּכְ ִׁשּכֹורֹות,
הֹופכֶ ת ָק ָרהֶ .
רּוח ֶ
ׁשֹוע ֶטת.
ָה ַ
ִהיא ְמ ַב ֶּד ֶרת ַׂש ֲע ֶ
רֹותיָך וְ לִ ְּבָך ָעגּום.
ּתֹוהה ְ
ַא ָּתה ֶ
ּומ ַד ֵּבר ֶאל ַע ְצ ְמָך ְּבקֹול:
״ה ִאם ְּב ַעד ֲח ָט ַאי ֲאנִ י ְמ ַׁשּלֵ ם...״
ַ
רּוצת ַהּזְ ַמן...
ְּב ַעד ְּד ָב ִרים ֶׁש ָע ִׂש ִיתי ִּב ְמ ַ

מתוך "הולך בירושלים" ,קשב לשירה2015 ,

ִאיׁש ֵאינֹו ֵמ ִׁשיב לְ ָך.
ַא ָּתה לְ ַב ְּדָך וְ לִ ְּבָך ָעגּוםֵ .
צֹועד ְּב ֶׁש ֶקט ֵּבין ַה ִּס ְמ ָטאֹות,
ְמ ַב ֵּקׁש ַמ ֲח ֶסה ַאְך הּוא ֵאינֹו.
ּומ ְת ָּפ ֵרׂש.
לְ מּולְ ָך ַרק ִריק ּגָ דֹול ִ
ַהּגַ ּלִ ים יִ ְּׁשקּו לַ ֵּמזַ חַ ,ה ְּס ִפינֹות יִ ְת ְ
נֹודדּו ּכְ ִׁשּכֹורֹותַ ,הּיָ ֵר ַח יִ ּוָ ֵתר ִמ ַּמ ַעל.
לֹוּה ּגַ ם.
ֱא ַ
צּוק ְתָך.
ַאְך ִמי יְ ַׁשּלֵ ם ְּב ַעד ְמ ָ
לְ ֶפ ַתעְּ ,ב ַא ַחתָ ,עב ַא ִּדיר ְמכַ ֶּסה ֶאת ַה ָּׁש ַמיִ ם.
ֵמ ָרחֹוק נִ ְׁש ַמ ַעת יְ לָ לָ ה ֶׁש ֶאת ִּפ ְׁש ָרּה ֵאינְ ָך ֵמ ִבין...
ּכָ ל זֹאת ֵאינֹו ֶאּלָ א ֲחלֹוםְּ ...בוַ ַּדאי ֲחלֹום.
ִאי ֶא ְפ ָׁשר ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ַא ֶח ֶרת.
מתוך ״הערך הקיים מיילל בחשכה״ ,עמדה2014 ,

דצמבר  - 2016ינואר 2017
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רועי צ 'יקי ארד
פגר הפלדה :הפואמה על גרם המדרגות הנעות המת
על המרצפות העירוניות הוא גוּוע עכשיו ,רכון על ִצדֹו -
גרם המדרגות הנעות הענק
תעלת־ה ַת ְעב ֶֹרת של אלנביא חמישים ושמונה.
ַ
של
ֵ
משתעט
ניגש מנוף :זה חגב חסון המנסה להציל חגב מעוך
אל גוויית גרם המדרגות ,ומצלצל צלצלו.
וסביב ,כנמלים אדומות בחולצותיהן,
הפועלים וְ ְ
קֹוב ֵע ֶיהם
המנוף האדום -
קנה־הזרוע שלו מתארךך ומשתלשל
כאצל טנק ַה ְׁש ָמד ,ובקצהו האנקול המאונקל.
והפועלים מתווכחים על דבר מה ושוקלים ביניהם.
ליד שלטי המודעות להופעות שעל גופה אחרת ,זו של מועדון האהבין אלנביא חמישים ושמונה,
האנקול ַרד אט
וזה הפועל במכנסיים
קצרים ובגרביים לבנים
מצית סיגריה.
ונחרק מנוע גרם המדרגות הנאנק על הבלטות העירוניות,
מטיל רעש נורא ,נורא לכל עבר.
ולסוף נעצר.
כישלון.
גחון המנוף ואנשי המנוף מתכוננים לסיבוב
השני
נערות בלונדיניות מתמלמלות מתחת למנוף ,לצד פגר הפלדה ,ואז חודרות דרך
הדלת של הפאב ,וכבר מישהי מתחילה עם ברנש בעל קוקו
אורות הבהבים ואורות אחרים חסומים ,ואחרים מפזפזים
ובעדינות (הוא אישה) סב המנוף
ומתקפל ,כאילו נפסד בחיזוריו.
והגרם  -גוש פלסטיק אלומיניום ופלדה (צנף בירוקרטיה של גף התחבורה) שוכב
מאוזן ,מחכה על המדרכה הבוצית.
כישלון!
גם לאזרח לא עזר מעולם,
שנים שלא עבד,
איני יודע מתי עבד,
ודאי בכל הזמן שהגעתי לעיר
לא עבד,
רק רטן,
בסגריר וצרב,
רק חרקן,
בסגריר וצרב,
גרם המדרגות הלא יוצלח הלזה.
מטרד מתכת הלזה.
גרם ביש!
ואני חושב על פיתוי בחורה מתנודדת בחולצת פסים ורודה אפורה
ופוסל בחורה נוראה בחצאית פסים
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ואז שלוש בחורות נכנסות במחיאת כף ,מהלכן נמרץ ,אחת מהן חושפת צד של הגב
בו קעקוע זעיר בטעם רע
איזה בחור שאני מכיר מטיל תיק תקליטנים לידי
ואז נראה שהחגב עוזב לקול מצהלות הבחור
עם הקוקו שהבחורה השיכורה התחילה איתו קודם
(מכנסיו מופשלים על הרגל וחושפים קעקוע)
ומאחורַ ,ה ַמ ָצד ,אלנבי חמישים ושמונה,
ּיֹותי שלי,
אֹות ַ
עמוס תאוות הומוסקסואליסטיסטיות וסטרייטיות ,ותאוות ִ
עייף ,עץ גדל על הקיוסק ,ועל הניסיון להקים
מספרה־ּבר של עשרים וארבע שעות ,עץ רענן
ָ
כמו שפיך של מחטף־שירותים
ונשיקות רכוסות  -ריר יאוש  -אחר־כך.
והעובד התימני־כנראה מניח שלשלאות על גרם המדרגות המת
ושני ברנשים כמו דבק שלוש־שניות נצמדים אל גופה של הבחורה המפוספסת ,וגם אותו בחור עם
קוקו שיושב לידה.
ונראה לי עדיף על שניהם ,על אף הקוקו
והנה רעש הסודהסטרים המתקרב ומתקרקר של הגרם
ובעין השנייה שתי בנות מזרחיות יוצאות מתא שירותים אחד
והכיוון יציב והמנוף נראה חדש ובהיר
והטיפשים נראים טיפשים והטיפשות נראות יפות.
והמנוף מושך ונושך
ורעש עולה וריח ַת ְש ֵר ָפה
והבנות מצטופפות סביב לאופנוע חמורי שעליו ״רון ארד לחופש נולד״
ועכשיו במקום לגרור ,מעלים את הגרם הענק.
המשאית של המנוף מאוזנת עם שתי רגליים נוסף לגלגלים.
זה גרם מדרגות עצום ,לווייתני ,מובי־דיק בן־פלדות ,כמה טונות ללא־מוח.
ולשנייה הוא עומד  -באוויר הקלוש והעליז של הלילה בתל־אביב  -ממש כפי שעמד בפיר חסר
השימוש,
ֵ
שתמיד ֶ
מישובי
בׁשלֹו עברתי ברחוב ,עדיף כבר למות על ידי טרקטורון של חבורת צפונים צהּולה
הכוכבים ,ולא לנשום את ריחות השתנן העזים
וגלגלי השיניים נחשפים  -מדרגות בתוך מדרגות
ונערה דתייה נחמדה מתקרבת לגרם.
והנערה חיוורת וכחשנית ויפה ,אולי רומנית.
ומאחורי המפוספסת ,מסלקת את העלוקים ,נעמדת ונראית מעניינת ּכְ ִבירה בלי גזים
קירח) והגרם עולה לאוויר ועומד שם,
ַ
(היא משוחחת עם
ועכשיו עומסים אותו על המשאית של "ה.א .מנופים"
נשלל ונקשר בשלשלאות של ״ה.א .מנופים״ כאויב בלי מזל ,שהוכרע כבר מתחילת העלילה,
הוא שמשון שעלילתו נקטעה באמצע,
והיכן דלילתי? (מספרת העשרים וארבע שעות פשוטת רגל).
ועוד מעט זה שמשון יובל בטריומף וכל גופו חבול וחבור ופועלי ״ה.א .מנופים״ יורקים עליו.
ועכשיו עולה עובד אל מרכז גרם המדרגות
ומניח שלשלאות על הגרם כדי לייצבו על המשאית
וזה נזקף באוויר ונע כבלרינָ לשנייה
והעוברים ושבים נוגעים בחלקי גרם המדרגות שיוצאים ממשאית ״ה.א .מנופים״ באדישות
הּבר
והמזרחיות היפות נוטשות את ָ
חוטים להן בגב
הפואמה נכתבה בעקבות סתימת המנהרה התת־קרקעית
שעמדה מתחת לרחוב אלנבי ,בין קינג ג'ורג' לשוק הכרמל
הּבר את הפגר אל הכביש
והפועלים הוציאו מתחום ָ
בתל־אביב .בעקבות ביטול המנהרה ,נשלף גרם המדרגות
הּבר מתחילים לסדר חזרה את הכיסאות
ופועלי ָ
החשמליות הוותיק והלא פעיל שהיה צמוד לאלנבי  58ונמכר
הפסידו
כמה
עד
הגיעו
שרק
לאלה
ומספרים
לסוחרי מתכת .פואמה הנדסית זאת ליוותה את עבודת
הּבר המנזרי לוחץ ידיים עם פועלי המנוף
וצוות ָ
השליפה.
הּבר הזה.
אף פעם לא הבנתי מי מנהל את ָ
והעציצים חוזרים למקומם.
מתוך ״רובים וכרטיסי אשראי״ ,פלונית2009 ,
דצמבר  - 2016ינואר 2017
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יואב איתמר

עדי עסיס

מוחמד אגואני

תל־אביב

את ואני

ערב שירה

ּוכְ ָבר ֵאין לְ ַה ּ ִכיר
ֶ
אֹורֹות ָיה
ֶאת ָה ִעיר ַעל
ֶמלְ ָצ ִרית ֻמ ּ ַכת ָרזֹון
עֹורּה ַהחֹולָ נִ י
ּגֹון ָ
ּ ְכ ֶׁשל נֵ יאֹון
ּטֹובים
ֶׁש ּ ָכל ְק ָס ֶמ ָיה ַה ִ
נֹועדּו לְ ַה ְׁש ִחית
ֲ
ֶׁש ּ ָכל יַ ֲה ֶ
לֹומ ָיה זְ כּוכִ ית.
ּ ָכל ַהּלַ יְ לָ ה ִּת ְרקֹד
מֹועדֹונֵ י זָ ִרים
ְּב ֲ
וְ ִעם ּב ֶֹקרֲ ,ח ַמ ְרמ ֶֹרת,
ִּת ְפׁשֹט ֵא ָיב ִרים
ִּת ְתיַ ֵּׁשב ֶאל ַה ֻּׁשלְ ָחן
וְ ִתכְ ּתֹב ִׁש ַירת ּגְ ָב ִרים.

ַא ְּת וַ ֲאנִ י
זֶ ה ָּפׁשּוט.
לָ לֶ כֶ ת ָּב ְרחֹוב.
ּכָ ל ְרחֹוב.
הּודה.
לְ ָמ ָׁשלֶּ ,בן יְ ָ
ַס ְק ָרנִ ים ּכְ מֹו ַּתּיָ ִרים
ְמ ַד ְּב ִרים ַּב ָּׂש ָפה ֶׁשּלָ נּו
ַה ַּקּלָ ה ּכְ מֹו ֶׁש ֶמׁש
ֶׁשל ח ֶֹרף.

ְּב ֶע ֶרב ֶׁשל קֹונְ ֶצ ְרט
ל־א ִביב
ְּבלֵ ב ֵּת ָ
ַּבּזְ ַמן ֶׁש ָעלּו לַ ָּב ָמה ַה ְר ֵּבה
זְ ֵקנִ ים וְ ָק ְראּו ִׁש ִירים
נִ ּגְ נּו ְּבכֵ לִ ים
נֶ ֱע ַמ ְד ִּתי וְ ָא ַמ ְר ִּתיָׁ :שלֹום
ל־א ִביב!
לָ ְך ֵּת ָ

מתוך ״חוד הלב״ ,קשב לשירה2012 ,
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מתוך ״הנשק החם״ ,הליקון2009 ,

מתוך "תנאים מוקדמים" (עם יונתן קונדה) ,מטען 2013

דורי מנור
שרב ראשון
ַעל ֶא ְצ ְּבעֹות ַהּזַ יִ ת ָה ָא ָבק נָ ַבט
ּכְ ֶמ ִׁשיּ .תֹולָ ִעים ָה ְפכּו לְ ַפ ְר ָּפ ִרים.
עֹולָ ם ּכְ ִמנְ ָהגֹו נָ ַהג ,וְ ח ֶֹדׁש ְׁש ָבט
הֹורה לִ ְסנּונִ ּיֹות ַה ַּמיִ ם לְ ַה ְד ִרים.
ָ
ְּבחֹוף ַה ָּד ִתּיִ ים ִהגְ ִּביהּו ְמ ִח ָּצה
ּמּוקי ַה ַּקיִ ץ לְ ֶע ְרוַ ת ַה ְּס ָתו,
ֵּבין ַח ֵ
וְ כָ ל ּגַ ְרּגִ יר ַּבחֹול ִה ְב ִק ַיע ּכְ ֵב ָיצה
רֹוח־אֹור ָצהֹב וְ נַ ַער ְמחֻ ָּטב־
ֶא ְפ ַ
זְ רֹועֹות ֶׁש ִה ְת ַּפּלֵ ׁש ִּבי ַעד לְ ַׁשד ִׂשכְ לִ י.
ַ(על חֹוף ַהּנֶ ֶפׁש ׁשּוב עֹולֶ ה ָׁש ָרב ָחזָ ק).
ָהיִ ִיתי ַּפ ַעם יֶ לֶ ד ֶׁש ָא ַסף ִּב ְדלִ י
ֶמדּוזֹות ,וְ ַעכְ ָׁשו ֲאנִ י ֵ
קֹורא ַּבלְ זָ ק.
ל־א ִביב! ָהיִ ִיתי ַּפ ַעם אֹור,
ַה ְק ִׁש ִיבי ֵּת ָ
ָהיִ ִיתי ַּפ ַעם ׁשֹורָ ,היִ ִיתי ַּפ ַעם ְצ ָבת.
נֹותיִ ְך סּוס־יְ אֹור
ָר ִא ִיתי ְּב ֶח ְביֹון ְׁש ַ
ֶ
ן־ה ִעירַ .עכְ ָׁשו הּוא ְמ ֻעּוָ ת
ּגֹועה ְּבגַ ָ
ְּב ֵמי ַהּזִ ּכָ רֹון ,וְ ִה ְׁש ַּת ְּברּות ָק ָׁשה
ֶ
עֹומ ֶדת ֵּבין ֵעינַ י לְ ֵבין אֹותֹו ָׁש ָרב.
ָׁשנִ ים ֲאנִ י ֶ
רֹוצה לִ לְ ּפֹת ּבֹוַ ,אְך ִאוְ ָׁשה
צֹונֶ נֶ ת נִ כְ נְ ָסה לַ ּנֶ ֶפׁש ַא ֲח ָריו - - -
ּומה ּיָ כֹול ַעכְ ָׁשו לָ ֵתת לִ י ֶאת ַה ֶה ֶרף?
ַ
ּומי יָ כֹול ַעכְ ָׁשו לִ ְמֹלק ֶאת ֶה ָח ָצב?
ִ
ֲאנִ י ֵ
קֹורא ַּבלְ זָ ק ְ
ּומ ַׁש ֵחר לַ ֶּט ֶרף -
וְ ֵאין ֶ
ּפֹוצה וְ ֵאין ַמ ִּציל וְ ֵאין ַמ ָּצב.

ואן נויין
נוף אחרון
יטה ֶׁשל נֹוף
ְצ ִב ָ
ַעל ּכְ ִביׁש לָ ה גְ וַ ְ
ואר ְדיָ ה.
רֹוע ְׁשלֵ ָמה
ַא ָּתה ׁשֹולֵ ַח זְ ַ
ּמּודיםִּ ,ב ְטוַ ח ַה ִּבנְ יָ נִ ים
ֶאל ּתֹוְך ַה ַּצּלֶ ֶקת ֶׁש ֵּבין ָה ַע ִ
ִמ ַּת ַחת לַ ּגֶ ֶׁשר.
וְ כָ כָ ה יָ ְדָך ִמ ְס ַּת ֶּד ֶרת
ּכָ כָ ה ַא ָּתה נִ ְׁש ָען ַעל ְׂש ָפ ַתי.

רגע
ֲאנִ י ְמזַ ֶה ֶמת ֶאת ַע ְצ ִמי ַּבהֹוֶ ה ִּבלְ ַבד;
רֹוצה לִ ְהיֹות ַא ֶח ֶרת;
ָהיִ ִיתי ָ
ַמנְ ָּדט ְמנֻ ָּסח ֶׁשל ַּת ְרּבּות,
ּבּוטים וְ ַא ְרנָ ק
ֶה ְע ֵּדר ִח ִ
ּפּוחים ֶאל ַה ָּׁש ַמיִ ם
ל־א ִב ִיבּיִ ים ַּת ִ
ָמ ָחר יִ זְ ְרקּו ַה ְּצ ִע ִירים ַה ֵּת ָ
אֹותם ְ
נֹופלִ ים.
וְ יִ ְראּו ָ
ֵאינֶ ּנּו חֹולְ ִפים ּכְ מֹו ֶׁש ָהיִ ינּו ְצ ִריכִ ים
ָהלַ כְ נּו וְ ָצ ַע ְקנּו
ְּבכַ ַעס ּגָ דֹול.
מתוך ״עין הכמהין״ ,מעין2014 ,

מתוך ״אמצע הבשר״ ,מוסד ביאליק  /הקיבוץ המאוחד;2012 ,
״בריטון״ ,אחוזת בית2005 ,
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מתוך ״עברייה״ ,ספרי עתון 2016 ,77

עפרה שלו

זהרויות
ל־א ִביב וְ ְ
ּכְ ֶׁש ְ
עֹוב ִרים ְּביָ פֹו
ירּוׁשלַ יִ ם ֶּד ֶרְך ְּדרֹום ֵּת ָ
ּנֹוס ִעים לִ ָ
נּועת ָה ֲאנָ ִׁשיםְּ .בתֹוְך ְצ ִפיפּות ַה ָּב ִּתים ַהיְ ָׁשנִ ים
ִמ ְת ַחּלֶ ֶפת ְּת ַ
רֹואה ֵאיְך
וְ ָה ְרחֹובֹות ַה ָּצ ִרים ַא ְּת ָ
ַה ָּפנִ ים ֶׁשּלָ ֶהם ְמ ַס ְּפרֹות ִסּפּור ַא ֵחר
וְ ֵאיְך ָה ַרגְ לַ יִ ם ְ
יֹורדֹות ,חֹוצֹות ֶאת ַהּכְ ִביׁש ֶה ָעמּוס,
לְ ִע ִּתים ַמ ֵּקל ֲהלִ יכָ ה ,לְ ִע ִּתים ֹלא
מּוסים,
נּוחה ֶא ְפ ָׁש ִרית וְ ֹלא ַא ַחר ָה ֵריחֹות ַהּכְ ִ
וְ כֵ ַיצד ַהּגּוף ָּתר ַא ַחר ְּת ָ
חּוׁשה ֻמ ְק ֶּפ ֶדת ֶאל ָה ַא ְקלִ יםַ ,ה ָּׂש ָפהָ ,ה ֵעינַ יִ ם,
ּומ ְס ַּתּגֵ ל ִמּתֹוְך ְּת ָ
ִ
ֶאל ָה ֵאין ָמקֹום ַהּזֶ ה ֶׁשהּוא ַה ַּביִ ת וְ ֵאין ּבֹו ֶק ֶׁשב לַ ּכְ ֵאב.
הּודיתֲ ,א ָבנִ ים
רּוׁשלַ יִ םַ ,ע ְר ִבית ,יְ ִ
יָ פֹו זֹולֶ גֶ ת ֶאל יְ ָ
ְׁשבּורֹות ִמ ְת ַחּלְ פֹות ְּב ֵבית ַה ְּק ָברֹות:
מֹופ ַיע ַעכְ ָׁשו ְּב ִדּיּוק ְמ ַסנְ וֵ ר.
ַמה ֶּׁשּנִ ְר ָאה ָסמּוי ִמן ָה ַעיִ ן ָׁשםִ ,
ָה ְר ָמזִ ים ְ
נּועה ְמ ִה ָירה,
הֹופכִ ים לִ ְצלִ ילִ ים ַח ִּדים ,לְ ָפנִ ים ְּברּורֹות ,לִ ְת ָ
נִ ְׁש ֶמ ֶרת ,לְ ִאּפּוק ַאּלִ ים.
ֲאנָ ִׁשים ְמ ָמ ְר ִקים ַע ְצ ָמם לִ ְפנֵ י ֵ
ּבֹורא עֹולָ ם ּכְ מֹו ֶׁש ְּמ ָמ ְר ִקים ַחּלֹון
ְּובתֹוְך ּכָ ְך ִמ ְתּגַ ּלֵ ית ְק ֻד ַּׁשת ַה ָּמקֹום ּכְ ַמ ֶּׁשהּו ְמפ ָֹרק ְמ ֹאד.
לִ ְפנֹות ֶע ֶרב ֲאנִ י חֹוזֶ ֶרת:
ַה ְּׁש ִק ָיעה ִמ ְת ַר ֶח ֶׁשת ָא ְמנָ ם מּול ַה ַחּלֹון ֶׁשּלִ י ּכָ ל ֶע ֶרב,
ֵּבין ָה ַאנְ ֶטנֹות וְ ֵ
דּודי ַה ֶּׁש ֶמׁש ,נֹוגַ ַעת ְּב ִר ִידינְ ג,
ֲא ָבל ַרק ַא ַחר־ּכָ ְך ִהיא נֹוגַ ַעת ַּבּיָ םַ ,רק ַא ַחר־ּכָ ְךָ ,רחֹוק
מתוך ״האדמה היא מרחק״ ,הקיבוץ המאוחד2004 ,
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"לפעמים משפחה שלמה הופכת לרוח של עצמה.
נכנסים בה זרמים חדשים של חיים אחרים
וכבר נוצרים מרחקים בין אוהבים"  
אמירה הס
		

פסוקים
ל־א ִביב.
ח ֶֹרףָ ,צ ֳה ֵרי ַׁש ָּבתֵּ ,ת ָ
ימן ְק ִר ָיאה.
חּוסים ְּב ִס ַ
ַּב ָּסלֹון ַא ְר ָּב ָעה ּדֹורֹות ְּד ִ
קֹולֹו ֶׁשל ַׁש ְּד ַרן ּכַ ֶ
ּדּורגֶ ל נִ ְט ָמע ְּב ִמּלִ ים
ִמ ְתּגַ לְ ּגְ לֹות ְּוק ִריאֹות יְ לָ ִדים.
אֹותי
מֹוציא ִ
ַה ַּמ ְחסֹור ְּב ַח ְמ ָצן ִ
ֶאל ַה ִּמ ְר ֶּפ ֶסת לִ נְ ׁשֹם ִסיגַ ְריָ ה.
רּוׂשה ַעל א ֶֹפק
ְׂש ִמיכָ ה ְׁשח ָֹרה ְּפ ָ
ּכְ ַמ ֵּסכָ ה ַעל ְּפנֵ י ַה ֶּׁש ֶמׁש ,נְ ָה ָרה ָס ִביב לָ ּה,
סּוקים ִמ ְּת ִפּלָ ה ְמ ַטּיְ לִ ים
ָ
ׁשּורה ֶׁשל ְּפ ִ
ְּבׁשּולֵ י ָענָ ןְ ,
חֹוב ִקים ּכֶ ֶתם.
ַׁש ָּבתָ ,ענָ ן ָׁשחֹרִ ,מ ְׁש ָּפ ָחה וְ ִסיגַ ְריָ ה.
מתוך ״תנשמי״ ,ספרי עתון 2014 ,77

אביה בן־דוד
*
לַ ֲהקֹות ָה ְ
עֹור ִבים
ָחגֹות ֵמ ַעל ּגַ ן ֵמ ִאיר
ימה
ְּב ִצ ְרחֹות ֵא ָ
יָ ִפים ֵהם יָ ִפים
ּומּלְ ַב ָּדם ְּד ָמ ָמה
ִ
ָה ֵע ִצים ּכָ ְך נִ ְד ֶמה
יטים ַענְ ֵפ ֶיהם לַ ַּק ְר ַקע
מֹוׁש ִ
ִ
ּכְ ְ
אֹומ ִרים לַ ְחּבֹט ַּב ְּד ָרכִ ים
נּועת ָה ָא ָדם
לַ ֲעצֹר ֶאת ְּת ַ
רּוח
לְ ִה ְת ַמ ֵּסר לָ ַ
ַאְך ֹלא יַ ֲעלֶ ה ְּביָ ָדם
אֹותּה ַה ָּׁש ָעה
ְּוב ָ
ּדֹואים ִּב ְמיֻ ָּמנּות ִּב ְרחֹוב ִקינְ ג ג'וֹ ְרג'
ָה ֲע ַטּלֵ ִפים ִ
ִּב ְתנּועֹות ַחּדֹות ְ
חֹותכִ ים ֶאת ַהח ֶֹׁשְך
ּדֹואים ַעד לִ ְׂש ַפת ַהּכְ ִביׁש
ִ
ּגּופם ָּב ַא ְס ַפלְ ט
ּכִ ְמ ַב ְּק ִׁשים לְ ַהּכֹות ָ
לְ ִה ְת ַמּזֵ ג ַּבּלַ יְ לָ ה
וְ ָאז נֶ ֱעלָ ִמים ְּב ַא ַחת ֵּבין ֲע ֵצי ַה ִּׁש ְק ִמים
ֵאין לִ י ֲאוִ יר
ֲאנִ י ֵ
ּפֹורם ּכַ ְפּתֹור ַּבחֻ לְ ָצה
נֹוע ַמ ְק ִסים
וְ נִ כְ נָ ס לְ קֹולְ ַ
נִ ְבלָ ע ֵּבין ְצלָ לִ ים ְצלִ ילִ ים ֵריחֹות ַאלְ ּכֹוהֹול
ּגּופֹות ְמיֻ ּזָ ִעים ַּת ֲאוַ ת ְּב ָׂש ִרים
ֻא ְמלָ לּות וְ ַט ַעם זֹול

נֹוע ֹלא ְ
ּפֹוסעֹות ּכָ אן
ּכֹוכְ בֹות קֹולְ ַ
ְמ ְ
טֹופפֹות ְּב ִע ְק ֵב ֶיהן
ַמ ִּדיפֹות ֵריחֹות ּב ֶֹׂשם יֻ ְק ָר ִתי
רֹוכְ נֹות לְ ֶע ְב ְרָך ְּב ַב ָּק ָׁשה לְ ַה ִּצית לָ ֶהן וֹוג לַ יְ יט
מּורה לְ ִחּיּוְך ְמ ַפ ֶּתה
ֵאינָ ן ְמ ַצּפֹות לְ ַמ ְׁש ֶקה ִּב ְת ָ
אכּותּיִ ים
ִ
ִע ְפעּוף ִר ִיסים ְמלָ
ּכָ אן לְ כָ ל ַה ֵ
ּיֹותר ִּת ָּׁשכַ ח
ֹאבד ֵּבין ַּת ֲחרֹות ְ
ּומחֹוכִ ים
ּת ַ
רּוחים
ִׂש ְפתֹונִ ים ְמ ִ
ִחּיּוכִ ים נִ לְ ָעגִ ים
מּוזִ ָיקה ִסינְ ֶּת ִטית ִמ ְּׁשנֹות ַה ְּׁשמֹונִ ים
ַאף ַה ַּמלְ ָאכִ ים ֹלא יִ ְמ ְצאּו ַּד ְרּכָ ם לְ כָ אן
ַהּטֻ ְמ ָאה ַמּכָ ה ָּב ֶהם וְ ֵהם נְ סֹוגִ ים ְּביִ ְר ָאה
ֵאין ִמי ֶׁשּיִ גְ ַאל ֶאת נַ ְפ ָׁשם ֶׁשל ֵאּלּו
וְ ֹלא יֵ ְדעּו עֹוד ֶאת ַּד ְרּכָ ם ֲחזָ ָרה
ֲאנִ י ֵ
יֹוׁשב ַעל ּכֻ ְר ָסה יְ ָׁשנָ ה
ִמן ַה ְּס ָתם ַה ָּׁשעֹות יַ ַע ְברּו ַּד ְרּכִ י
וַ ֲאנִ י ֶא ְת ַמ ֵּסר לַ ֵח ְטא
ֲא ַא ֵּמץ אֹותֹו ֶאל לִ ִּבי
וְ ֶא ֱעזֹב ּכְ ַד ְרּכִ י לִ ְפנֵ י ֶׁשּיַ ֲעלֶ ה ָהאֹור
מתוך "לפתח חטאת רובץ" סיטרא אחרא2007 ,
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איאת אבו־שמיס

עוגיות חֵמה

*

                                                                       
דּומים נֶ עֱ לָ ִמים לִ י.
אֹוה ַביִ ְך ַה ְּק ִ
ֲ
ּבּוע ַה ִּד ְמ ָעה.
ׁשּוב נִ ְט ָמנִ ים לִ י ְּב ַמ ַ
ּומ ְּל ַב ַ ּדי
ּומי ֶׁש ִּמּלְ ָפנַ י ִ
ִ
אֹותי ָה ֵ
עֹומד ֶׁשּלָ ֶהם.
יֹותירּו ִ
ִ

                                                                       
יׁשה ּכ ֶֹבד ַעל ּכְ ֵת ַפי
ַמ ְרּגִ ָ
פֹוצץ ִּב ְס ָפ ִרים
מֹודן ְמ ָ
ּכְ מֹו יַ לְ קּוט ָ
ֶׁשל יֶ לֶ ד ְּבכִ ָּתה א׳ ְּב ֵב ֵ
ית־ס ֶפר ַה ָּצ ְר ָפ ִתי
ֶׁש ְּביָ פֹו ִּב ְרחֹוב יֶ ֶפת
ֶ
סֹוח ֶבת ֲאנִ י ַּת ִ׳ּמּלִ ים ֶׁשעֹוד ֹלא לָ ַמ ְד ִּתי
יׁשה ֵאיְך ַה ָּׂש ָפה ֶׁשּלִ י ִמ ְת ֶ
ּפֹור ֶרת
ַמ ְרּגִ ָ
ֲא ָבל לְ ִׂש ְמ ָח ִתי יֵ ׁש לִ י לָ ׁשֹון
בּורה אּולַ י ֲא ָבל ַח ָּדה
ְק ָצת ְׁש ָ
ּמֹובילָ ה ֶאל ַרגְ לַ י
ֶׁש ִ
ֶׁשּנְ עּולֹות ְּבנַ ֲעלַ יִ ם ֶׁשּנִ ְת ְקעּו ְּב ַדוְ ַׁשת ַהּגַ ז
ֶׁשל ַה ְּמכֹונִ ית ֶׁשֹּלא ֶ
עֹוצ ֶרת ְּב ַמ ֲע ַבר ֲח ִצּיָ ה
ית־ה ֵּס ֶפר ְּב ֶׁש ַבע ַּבּב ֶֹקר
לְ יֶ לֶ ד ֶׁשהֹולֵ ְך לְ ֵב ַ
ִּב ְרחֹוב יֶ ֶפת

ַהּלַ יְ לָ ה ַהּלַ יְ לָ ה ּגַ ן ֵמ ִאיר.
יקּוסים ְמ ַעלְ ֲעלִ ים ָּב ַרגְ לַ יִ ם.
ַה ִפ ִ
ְ
ּדֹוב ִרים לִ י ָצ ְר ָפ ִתית ֶׁשל ַס ְפ ָסלִ ים,
וַ ֲאנִ י ֲע ַדיִ ן
אֹותְך ְּבלָ ׁשֹון ֶ
ּגֹוה ֶרת
מּולֵ ְךְ ,מנַ ֶּסה לְ ַה ִּתיר ַמּגָ ִעיםִ :הלְ ִׁשינּו ָ
ַעל ַה ֶָּׁש ָעה ַהּזֹאת ַעל ַהּכִ ֵּסא וְ ַט ַעם ַה ַּמ ֲע ֶׂשה
ּכְ ַט ַעם עּוגִ ּיֹות ֶח ְמ ָאה
(עּוגִ ּיֹות ֵח ָמה) ָאז לָ ָּמה ְּבכָ ל ֲע ִק ָירה ֶׁשּלָ ְך ִמ ֵ
ּגּופְך ָה ֲעיָ ָרה ֶ
ּבֹוע ֶרת
וְ ַהּלֶ ִחי ֶ
מּומה
מּומה ֲה ָ
ּבֹוע ֶרת וַ ֲה ָ
מתוך "גן מאיר"28.3.11 ,
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מתוך ״סל מלא שפות שותקות״ ,מטען2013 ,

סיגלית בנאי
עיר שחורה
                                                                       
ָּב ִעיר ַהּלְ ָבנָ ה
ֲאנִ י ְׁשח ָֹרה
הֹורים ְמ ַׁשּלְ ִמים לָ ֶהם
מּול ִה ְיּפ ְס ֶט ִרים ֶׁש ַה ִ
ְׂשכַ ר ִּד ָירה
ימה״ ַה ֲחלּולָ ה
״ה ִּב ָ
וְ עּוגַ ת ַ
בֹוהה״
ֲא ַתר ַהנְ ָצ ָחה לַ ַּת ְרּבּות ַה״ּגְ ָ
ָּב ִעיר ַה ְּׁשח ָֹרה
ֲאנִ י לְ ָבנָ ה
קֹולֹונְ יָ אלִ ְיס ִטית ֶׁש ָּב ָאה לָ גּור ַּב ְ
״ּׁשכּונָ ה״
יטה
ֹאתי ֵמ ָהאּונִ ֶיב ְר ִס ָ
ֲאנִ י ז ִ
ֲאנִ י ַה ְּׁשכֵ נָ ה
קּועה ּכְ מֹו ָע ִציץ
ֶׁש ְּת ָ
ְּבלִ י ֲא ָד ָמה
ָּבנִ ִיתי לִ י ַּביִ ת ָּב ִעיר ַה ְּׁשח ָֹרה
ִעם ִקירֹות לְ ָבנִ ים
ּטּורים ַע ְר ִבּיִ ים
ִע ִ
ַחּלֹונֹות ּכְ חֻ ּלִ ים ַמ ְׁש ִק ִיפים לַ ְּׁשכּונָ ה
ֶׁש ָה ְפכָ ה לְ נַ ְדלָ ״ן
וְ ֻהלְ ְּבנָ ה

ריקי כהן
וריאציה על נושא :משפחות שמחות ,הפלנ ֵטה
                                                                       
ְּב ֶע ֶרב יֹום ָה ַע ְצ ָמאּות
ַעל ִמ ְד ְרכֹות ִקינְ ג ג'וֹ ְרג'
ֵה ַבנְ ִּתי.
ָה ִעיר ֶ
עֹומ ֶדת לְ ַה ְרּפֹות ִמ ֶּמּנִ י
ִאם ֹלא ַהּיֹום,
ָאז ְּב ֶא ָחד ַּבח ֶֹדׁש
ְּב ֵ
מֹועד ַּת ְׁשלּום ָעוֹונֹות.
ָה ִעיר
ָח ְׂש ָפה ֶע ְרוָ ִתי
ַה ִּמ ְתנַ ְמנֶ ֶמת ְּב ָע ֵרי ַה ֵּׁשנָ ה
ִמ ְתּגָ ֶר ֶדת ַעל ִמ ְד ְׁשאֹות ְּפלַ ְס ִטיק ְמ ַס ְר ְטנֹות
ָּוב ֶע ֶרב
יטה ֶאת ַהּנְ ָק ִבים
ַמלְ ִע ָ
ְּב ִס ְפ ִרּיֹות ַּד ִּפים ֵר ִיקים
"סים.
ְּב ִׁש ַירת ַמ ְתנָ ִ
חֹוצה ֶאת ָה ְרחֹוב
ֲאנִ י ָ
וְ נִ ְד ֶר ֶסת
מתוך "ערמה מלוכלכת בכל חדר" ,ספרא2014 ,

וְ יֵ ׁש לִ י ְּפ ִר ִיבילֶ גְ יֹות
ּכֵ ןֲ ,אנִ י ַמ ְצ ִה ָירה
יֵ ׁש לִ י ּכֶ ֶסף ַּב ַּבנְ ק
ּבּותי
וְ הֹון ַּת ְר ִ
וְ יֵ ׁש לִ י
יֵ ׁש לִ י ָׂש ָפה נְ כֹונָ ה
לִ ירֹק לַ ְּב ֵאר
ֶׁשל ָה ִעיר
ַהּלְ ָבנָ ה
צֹוב ַעת ָׁשחֹר וְ לָ ָבן
ֲאנִ י ְמ ַס ֶּמנֶ ת ַ
מ ִֹחי ְמחֻ ּלָ ק לְ ֻאּנָ ה וְ ֻאּנָ ה
לִ ִּבי ָחלּול
חֹומה
ְּבתֹוכִ י יֵ ׁש ָ
ִמ ַּבחּוץ ְׁשח ָֹרה
ִמ ִּב ְפנִ ים
לְ ָבנָ ה
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תהילה חכימי

שי בוזגלו

פסז׳

*

ַּב ָּפ ָסז׳ ֵּבין ַאּלֶ נְ ִּבי לְ ִהּלֵ ל ַהּזָ ֵקן
ָר ִא ִיתי ְ
הֹומלֶ ס ֵמת.
אֹותי ַא ַחר־ּכָ ְך
ָׁש ֲאלּו ִ
ֵאיְך יָ ַד ְע ְּת ֶׁשהּוא ֵמת,
ָענִ ִיתי,
ָהיּו ָׁשם זָ וִ ּיֹות ֹלא ֶהגְ יֹונִ ּיֹות,
הּוא ָׁשכַ ב ָׁשם ְּבתֹוְך ַהּנֹוזְ לִ ים ֶׁשל ַע ְצמֹו
אֹו ֶׁשל ֲא ֵח ִרים.
וְ ָע ְברּו ָׁשם ֲא ֵח ִרים,
ָחלְ פּו ַעל ְּפנֵ י ַה ֵּמת ֶׁשּלֹו,
ָצ ֳה ֵרי ִׁש ִּׁשי,
ָהלֹוְך וָ ׁשֹוב ֶאל ַהּׁשּוק,
״ּמנְ זָ ר״
וְ לַ ִ
(ּגַ ם ּכֵ ן נְ זִ ִירים).
ַּב ָּפ ָסז׳ ֵּבין ַאּלֶ נְ ִּבי לְ ִהּלֵ ל ַהּזָ ֵקן
ָר ִא ִיתי ְ
הֹומלֶ ס ֵמת,
ִחּיַ גְ ִּתי ,100
ֵהם ָק ְראּו לְ ָמ ָד״א,
ֵאּלֶ ה ָׁשלְ חּו ַא ְמּבּולַ נְ ס.
ַא ַחר־ּכָ ְך ָע ַב ְר ִּתי ָׁשם
ָהלֹוְך וָ ׁשֹוב ֶאל ַהּׁשּוק

ּכָ ל ּגְ ֻדּלָ ָתּה
ֶׁשל
ל־א ִביב
ֵּת ָ
ִמ ְתנַ ֶּקזֶ ת לִ יכֹלֶ ת
ְמ ַח ְּפ ֵׂשי ַה ֲחנָ יָ ה
לְ ֵה ָעלֵ ם
ָעמֹק ָעמֹק
ַּב ֲח ַרּכֵ י ַה ַּמ ְר ָצפֹות
ְּוב ָׁש ְר ֵׁשי
ָה ְרחֹובֹות ַה ְ
ּגֹומ ִעים
ֲח ָד ִרים ֵר ִיקים
ַא ֲח ֵרי ַה ָּׁש ָעה ָח ֵמׁש.

מתוך ״מחר נעבוד״ ,טנג׳יר2014 ,
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מתוך "והיה לי היפה" ,ספרי עתון 2017 ,77

רפי וייכרט
מכתב אל חברים מתים
			

לגיורא ֶל ֶׁשם ולפיצ׳י יהורם בן מאיר

אתם ִלי ְׁשנֵ ֶיכם ַּב ַּליְ ָלהַּ ,ב ֲחלֹום,
ָּב ֶ
ל־א ִביב  .
י־ּכבֹוד ֵמ ִתים ֶׁשל ֵּת ָ
ַא ִּב ֵיר ָ
מּות ֶכם ִהּגַ ְע ֶּתם ַעד ְל ַע ְפ ַע ַּפי
ֹלא ִּב ְד ְ
ּגּועים.
קּופה ֶׁשל ַהּגַ ְע ִ
ֶא ָּלא ִּב ְדמּות ְׁש ָ
יט ַמן ִמ ְּׁשכּונַ ת ַמ ְחלּול,
וֹולט וִ ְ
ַא ָּתה ַה ְמז ָֻּקןְ ,
וְ ַא ָּתה ַהּנַ ַער ֶה ָעזּוב ֵמרְ חֹוב ָה ֲע ִלּיָ ה,
ְליָ ִמים ְׁש ֵכנָ ם ֶׁשל ֶּברְ גְ נֶ ר וְ ַקנְ יּוק
ִּברְ חֹוב ִּביל״ּוֹ ,לא ָרחֹוק ִמ ֵּׁשינְ ִקין,
י־מ ְׁש ָמר.
ֶׁש ָע ָליו הֻ ְפ ַק ְד ָּת ַּכ ֲא ִר ִ
  
אֹומ ִרים
ַרק ִא ְּת ֶכם יָ כ ְֹל ִּתי ְלגַ ְלּגֵ לְּ ,כמֹו ֶׁש ְ
אֹות ָיה ֶׁשל ִע ֵירנּו   ,
״על ֱא ֶמת״ְּ ,בנִ ְפ ְל ֶ
ַ
ַרק ִא ְּת ֶכם ָּכל ֵעץ וָ ִתיק אֹו ַּביִ ת ִמ ְת ַק ֵּלף,
ׁשֹורר
ָּכל ֵצל ָא ָדם ְּב ִס ְמ ְטאֹות ַהּׁשּוק אֹו זֵ ֶכר ְמ ֵ
ֶׁש ָה ִע ִירּיָ ה ָק ְב ָעה ֶׁש ֶלט ַעל ֵּביתֹו   ,
ָר ְכׁשּו ֵמ ַמד ֶׁשל ִמיתֹולֹוגְ יָ ה.
  
ּומ ְתנַ ֵחם ְּב ִׁש ֵיר ֶיכם,
ֲאנִ י ָח ֵסר ֶא ְת ֶכם ַהרְ ֵּבה ִ
יתּה,
אׁש ָ
ּלּולּיִ ים ֶׁשל ְׁשנֹות ָה ִעיר ֵמ ֵר ִ
ְמ ַא ֲה ִבים ִמ ִ
ַא ֶּתם ֲא ֶׁשר ְּפ ַק ְד ֶּתם ְּב ֶרגֶ ל ֲחזָ ָקה,
ֵמ ִר ִידינְ ג ַעד ַל ַּת ֲחנָ ה ַה ֶּמרְ ָּכזִ ית,
ַעד ּבֹוא ָהאֹוטֹוּבּוס ֶׁשל יֹום ְּפקֻ ָּדה.
  
ַא ָּתה ִּפ ִיצ׳יֶׁ ,ש ָּסגַ ְד ָּת ְמלֹוא ַה ֵּלב ִלנְ ַהר ַהּיַ רְ קֹון ֶׁש ָּבא ֵמ ֵע ֶדן
אֹותָך
ׁשֹוררְ ָּת לֹו ַעד ֶׁש ַה ַּמ ֲח ָלה ִא ְּכ ָלה ְ
וְ ַ
רֹומים ֶׁשל ַהר ּגִ יֹלהַ ,הרְ ֵחק ִמ ִּס ְמ ְטאֹות ַא ֲה ָב ְתָך,
ַּב ְּמ ִ
רּומ ֶּפ ְלּדֹור
אליק ְל ִק ְברֹו ִּב ְט ְ
ּיֹוראֶׁ ,ש ֵּבין ֵּביתֹו ֶׁשל ְּביַ ִ
וְ ַא ָּתהּ ,גִ ָ
חֹולה
עֹותיו ֶׁשל ֵלב ֶ
ית ְׁש ָ
קּומים ְל ִה ְת ַקּיֵ ם וְ ִכ ִּל ָ
את יְ ִ
ָמ ָצ ָ
ְּב ַמ ֲח ָלה ַמ ְמ ֶא ֶרת.

ת־א ִביב,
זֶ ה ִׁשירֹו ֶׁשל ִאיׁש ָר ַמ ָ
הֹותרְ ֶּתם ֵמ ָאחֹור
ִּבנְ ֶכם ַה ְמאֻ ָּמץ ֲא ֶׁשר ַ
דּורת יַ ְלדּות.
ְּכ ֶר ֶמץ ִּב ְמ ַ
רּועי ִס ְפרּות
הֹולְך ְל ֵא ֵ
וְ הּוא ֵ
ּדֹורְך ַעל ַמרְ ָצפֹות ְסדּוקֹות ְּב ָכל ָהרְ חֹובֹות ֲא ֶׁשר ָּפ ַק ְדנּו
וְ הּוא ֵ
ירים וְ ַעל נָ ִׁשים וְ ַעל ָה ִעיר ַהּזֹאת -
וְ ֶׁש ָּב ֶהם ִּד ַּברְ נּו ַעל ִׁש ִ
ּומגְ ַּדּלֹור ַּבח ֶֹרף -
ִּתּלֹו ֶׁשל ָה ָא ִביב ִ
ַּת ְמ ִצית ֶׁשל ְּכ ִת ָיב ֵתנֹו ְּול ַׁשד ַחּיֵ ינּו.
  
ָּכ ֵעת ַא ֶּתם ִמחּוץ ַל ַּמ ְעּגָ ל ,רּוחֹות ֶׁשל אֹור
קֹומּיִ ים
ּדּומים ְמ ִ
ֲא ֶׁשר נִ גְ לֹות עֹוד ּפֹה וָ ָׁשם ְּב ִד ְמ ִ
דֹוׁשים ְס ִביב ֵא ֶפר ַהּגַ ּגֹות.
ְּכמֹו ִה ַּלת ְק ִ
ׁשֹולחֹות ָל ֶכם,
הּובה ְ
וְ ָה ַאנְ ֶטנֹות ֶׁשל ִעירְ ֶכם ָה ֲא ָ
אֹותֹות ֶיהן
ֵ
יטב
הֹו ְמ ַהּגְ ִרים ְּכפּויִ יםֶ ,את ֵמ ַ
גּוט ַמן
אֹותּה ַהּגְ ַמ ִּלים ֶׁשל ְ
נֹוׂש ִאים ָ
ּומ ַדּוְ חֹות ְל ָאן ְ
ְ
מֹות ֶכם
ָּכל ַהּיָ ִמים ֲא ֶׁשר ָח ְלפּו ֵמ ָאז ְ
וְ ֵא ֶּלה ֶׁשעֹוד יַ ַח ְלפּו ַעד ֶׁשּגַ ם ֲאנִ י  
ֶא ֱעצֹם ָּבּה ֶאת ֵעינַ יַּ ,ב ַּביִ ת אֹו
חֹולים.
ְּב ַמ ְח ָל ָקה ֻמ ַּכת נֵ יאֹון ֶׁשל ֵּבית ִ
   
נּוכל ָלׁשּוב ְּולגַ ְלּגֵ ל ֵּבינֵ ינּו ֶאת ַק ְדמֹונִ ּיֹות ַמ ְחלּול
אֹו־אז ַ
ָ
ּגֹורר ִּב ְמ ָע ַרת ַהּיָ ם,
וְ ֶאת ְק ָס ָמיו ֶׁשל ַמ ְקס ַה ְּמ ֻׁשּגָ ע ֶׁש ִה ְת ֵ
זּוס ַמן וְ גִ ְלּב ַֹע.
ה־ל ַעד ֶׁשל ְ
וְ ֶאת יְ ִפי יְ ִצ ָיר ָתם ַהיְ רֻ ָּק ָ
נֹוע ֶׁש ָּקרְ סּו,
קֹול ַ
נִ ְת ַע ֵּצב ַּב ַּפ ַעם ַה ֵּמ ָאה ַעל ָּב ֵּתי ְ
מּוס ֵפי ִס ְפרּות ֶׁש ִה ְצ ִהיבּו זֶ ה ִמ ְּכ ָבר ַּבּזִ ָּכרֹון,
וְ ַעל ְ
תּולים ִעירֹונִ ּיִ ים
ָּכל ַח ְד ֵרי ַה ַּמ ְד ֵרגֹות ֶׁש ָּב ֶהם ָׁש ִהינּוֲ ,ח ִ
ׁשּוקהְּ ,ת ִמ ִימים ַאְך יַ ְד ָענִ ים.
ְמ ֵל ֵאי ְּת ָ
ַע ְכ ָׁשוְּ ,ב ָׁש ָעה ָח ֵמׁש ְּב ֶט ֶרם ּב ֶֹקר,
ֲאנִ י ִמ ְתּגַ ְעּגֵ ַע ֲא ֵל ֶיכם ַּב ֲח ֵׁש ָכה ְס ִמ ָיכה וַ ֲע ֻמ ָּקה,
ּגּועים.
לֹומר ְׂש ִמ ַיכת ּגַ ְע ִ
ֶא ְפ ָׁשר ַ
פֹורה ַהּזֹאת נִ רְ ֵאית ָל ֶכם?   
ַה ֶּמ ָט ָ
ְּב ַא ֲה ָבה ַר ָּבהֵ ,מ ֲח ֶברְ ֶכם ֶׁש ַּב ַחּיִ ים.
מתוך ״איתותים״ ,קשב לשירה2015 ,
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