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לפי שעה

רשימות מהתחתית...  

מהי העיר

סיסיניוס: מהי העיר אם לא האנשים?
פלבאים:  נכון, האנשים הם־הם העיר

ויליאם שקספיר, "קוריולאנוס", תרגם מאנגלית דורי פרנס(

עור עירוני, הקליפה הרוחשת, המתנועעת, החיה של העיר. 
המרקם הזה הוא שעמד לפנינו כשהתחלנו את העבודה על 
הגליון. בטרם קורונה. ואז, היתה תחושה שירד חושך על 
האור, שהעור נכלא ושכל מה שנאצר בעניינו אינו רלוונטי. 
וחלפה שנה. וכן, העור חי ורוחש כתמיד. האנשים ש"הם־

הם העיר" פרצו את חומת היראה והבלתי רלוונטי התחוור 
מן  בישראל  העירוניות  סמל  אביב,  תל  העיר  כרלוונטי. 
הסתם, אוחזת בחלק הארי של הטקסטים בגליון, אך לא 
בכולם. ולא תמיד צוין שמה. אבל היא כמשל, הרי עיר היא 
עיר היא עיר. ועור. ואין קרקס, ואין בולע חרבות או קוסם 
פילים ודרקון, וזה אולי חבל, כמו שאומר המשורר בקריצה 
בשירו שלהלן, אבל הפלא הוא בין האנשים כאמור, מישהו 
קריאה  כותבת.  מישהי  מרגיש,  מישהו  למישהי,  מראה 

מהנה.
בגליון  חלקו  את  מי שתרם  ולכל  מישורי,  לאפרת  תודה 
הזה, וכמובן, לקוראים. ושתהיה שנה מבורכת.                     

עמית ישראלי־גלעד

רוני סומק

7 שורות על פלא הירקון

עֹוד ְמַעט ִּתָּׁשֵלף ָהִעיר ֵּתל ָאִביב ְּכמֹו ֶאְקָּדח.
ַמה ֶּשָּיבֹוא ִמִּכּוּון ַהָּים ַיְתִחיל ְּברּוחֹות ַחּמֹות

ּוָבְרחֹובֹות ְּכָבר ְיַדְּברּו ְּבֶׁשֶקט ֶׁשל ַאֲחֵרי ַהְּיִרּיֹות.
ֲחָבל ֶׁשֵאין ִקְרָקס ָּבִעיר ַהזֹאת,

ֲחָבל ֶׁשֵאין ּבֹוֵלַע ֲחָרבֹות, ֶׁשֵאין קֹוֵסם, ֶׁשֵאין ִּפיִלים, ֶׁשֵאין ְּדָרקֹון,
ֲחָבל ֶׁשַרק ִסיָרה ַאַחת עֹוֶבֶרת, ַעְכָׁשו ֶׁשֲאִני ַמְרֶאה ְלִמיֶׁשִהי ֹלא ִמָּכאן

ֶאת ֶּפֶלא ַהַיְרקֹון".

בספריו )וגם בציוריו( ובמיוחד בספרו עיר קטנה ואנשים בה 
מעט, הנציח נחום גוטמן את תל אביב, ואת אותם "מקומות 
למשל,  הרצליה"  "גמנסיה  השיר.  כמאמר  ואינם",  שהיו 

מונצחת בזיכרוני בזכותו, אף על פי שלא ראיתיה מעולם.

את "קפה תמר" להבדיל, אושייה תל אביבית הידועה לרבים, 
כשעוד  החלופי  רוה"מ  של  בשינקין"  "גרה  בגלל  היתר  בין 
היה סתם יאיר לפיד, הכרתי מקרוב מאוד. כשלושה עשורים 
גרתי לא רחוק ממנו וחלפתי על פניו פעמיים ביום, ולפעמים 

אף יותר.

הוטלה  לא  ובאה  הממשמשת  כשהריסתו  האחרונים,  בימיו 
 – הוותיקים  יושביו  מבין  בעיקר   - קולות  נשמעו  בספק, 
שקראו לשמר את בית הקפה ולהשאירו כמות שהוא, כנכס 
בדקדקנות  לשמר  דואגת  למשל,  פריז  תרבותי־היסטורי. 
דעות  הוגי  של  שמותיהם  אזכור  תוך  היסטוריים,  קפה  בתי 
ואנשי תרבות ידועים שהסתופפו בהם במהלך מאתיים השנים 

האחרונות ועיינו ככל הנראה באותו תפריט.

מבחינה זו, הנצחת קפה תמר יכולה היתה להיות קלה במיוחד 
)אם כי אולי קשה מאוד, אם נחשוב על קשיותם הבלתי ניתנת 
הבייגלה־ עוגות השמרים,  הפורמייקה,  כיסאות  להכחדה של 

טוסט סותם העורקים ונס קפה ה"וינטג'" המפורסם של המקום(. 

או  קשובות,  אוזניים  על  נפלו  לא  לשימור  הרעיונות  אולם 
שמי שהקשיב לא יכול היה לסייע. ב־2015 נסגר "קפה תמר" 
וביוני 2021, אחרי כמה שנים שבהן הפעילה קבוצת צעירים 
אופטימיים את המקום תחת השם "קפה רגע", נהרס הבניין, 
)להל"ן הגרפיטי שהנציח  היה, טרף לבולדוזרים  נעלם כלא 

את רגעיו האחרונים(.

אך האומנם נעלם? לאמיתו של דבר, לא היעלמות יש כאן אלא 
תעלומה. כפי שאמרתי, אין יום שאיני חולף על פני אחד העם 
פינת שינקין, הנקודה שבה שכן בית הקפה ושנראית כיום כיעד 
מבוצר. באחת הפעמים שמתי לב לכך שעמודים וקורה בצד 
המזרחי הפונה לאחד העם, קיר דרומי הפונה לשינקין ועוד שני 
קירות פנימיים כלל לא נהרסו; להיפך, הם טויחו בטיח אפור, 
מסביבם  חפרו  זערוריים  ודחפורים  יתפוררו,  שלא  כדי  אולי 
בניין, אפילו לא  כמעצבים לבירינת תת קרקעי. איני מהנדס 
כותב בחמש השנים האחרונות  אני  כך  ואולי משום   - בנאי 
של  בתערובת  ונבנית  ההולכת  המופלאה  קרליבך  תחנת  על 
קירות  לאותם  הסבר  לי  אין  גם  לכן  וסקרנות;  יראה  פליאה, 
נמתין ונראה.                     שהושארו. האם ישנו כאן סימן להנצחה אפשרית? איני יודע. 

מיכאל בסר
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פתח דבר

מתוך   קרעים   להציג  הצורך  את  מגלם  הזה  הגליון 
של  והתוססת  הרוחשת  העליונה,  הדקה,  הרקמה 

האפידרמיס העירוני.

עיר,   של  החיה  ההוויה  עם  ללכת  מבקש  הזה  הגליון 
שחלק מהותי בה הוא הצעירות שלה, שפת פני השטח 
המדוברת שלה, עומקה הנחשף והמתגלה בזמן אמת, 
בחתך של הרף עין, בלב לבו של רגע צעיר לנצח: ארעי, 
גיל, נטול עבר ועתיד, תזזיתי, קליפתי. הצעירות  חסר 
הזו כוללת בעיני גם חוסר מחויבות, חוצפה לא מודעת, 
תמימות, תסיסה, שיקוף מדויק ועם זאת לא מסונן )יש 
רחשיו,  כל  על  והשירי,  הרחוב, הממשי  כזו( של  חיה 
ועוד  מזמן,  שהוא  וההפתעה  המפגש  אזורי  פראותו, 
 - נכנסים  אנו  שבהם  תודעתית,  פתיחות  של  אזורים 
בלי צנזורה ובלי שיפוט ומיון - בשערי גן עדן ובשערי 
הגיהנום שמציעה העיר כאחד. המימד הזה של העיר, 
היסטורית  נטול מחויבות  אותו שיקוף קליפתי, מקרי, 
ופוליטית, המספקת תמונה של רגע אקראי בעיר בלי 
שמנחה  העריכה  באידיאולוגיית  גם  קיימת   - הפסקה 

את הגליון הזה.

אני רוצה שהקריאה בגליון תהיה כמו הליכה ברחוב תל 
אביבי - זה לצד זה, מהלכים צעירים ומבוגרים, ידוענים 
מלאי  טיפוסים  של  גבבה  ודנדים,  הומלסים  ואנונימים 
זקוק  מקום  עדיין  הם  שירים  הזו,  העיר  "כמו  כי  צבע 

לבני־אדם שילכו בו".**

ומישל,
בפעם הראשונה אני אגיד

תל אביב, ושוק הכרמל, ונחלת בנימין
וג'ונסי גרדנר והנילוס והנורמן

ושכונת ביצרון ופיצה האט ואגאדיר,
כי אתה שליח ומכיר

ובבוקר כשאני רוכבת מערבה
מתוך האפור של העיר

הים קרב אלי

מלא חשמל צעיר*

* מתוך: ׳מישל אגדת קיץ׳, פואמה בכתובים
** מתוך: עוזי בהר, מחזור פתוח ועוד שירים, הקיבוץ המאוחד 1989

אפרת מישורי

רוני סומק

7 שורות על פלא הירקון

עֹוד ְמַעט ִּתָּׁשֵלף ָהִעיר ֵּתל ָאִביב ְּכמֹו ֶאְקָּדח.
ַמה ֶּשָּיבֹוא ִמִּכּוּון ַהָּים ַיְתִחיל ְּברּוחֹות ַחּמֹות

ּוָבְרחֹובֹות ְּכָבר ְיַדְּברּו ְּבֶׁשֶקט ֶׁשל ַאֲחֵרי ַהְּיִרּיֹות.
ֲחָבל ֶׁשֵאין ִקְרָקס ָּבִעיר ַהזֹאת,

ֲחָבל ֶׁשֵאין ּבֹוֵלַע ֲחָרבֹות, ֶׁשֵאין קֹוֵסם, ֶׁשֵאין ִּפיִלים, ֶׁשֵאין ְּדָרקֹון,
ֲחָבל ֶׁשַרק ִסיָרה ַאַחת עֹוֶבֶרת, ַעְכָׁשו ֶׁשֲאִני ַמְרֶאה ְלִמיֶׁשִהי ֹלא ִמָּכאן

ֶאת ֶּפֶלא ַהַיְרקֹון".
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עמנואל יצחק לוי

ראש העיר

וצלו  מניח לראשו להישמט,  הוא  לו העיר.  כואבת  יותר מכך  ועוד  כואב הראש.  לראש העיר 
מצטמצם והולך ככל שהראש קרב אל השולחן. והשולחן עמוס מכל טוב, בורקס ובמבה ומיץ 
תפוזים. אהוב עליו הכבוד, ואהובים עליו הכיבודים, ואף על פי כן כבד עליו, כבד עליו מאוד. 
בצער רב קיבל את היבחרו לקדנציה הרביעית. רק עתה עלה בדעתו, שאין הוא אוהב את העיר.

לא את עבודתו; את עבודתו הוא אוהב מאוד. לולא העבודה, לא היה מצליח לקום בבוקר. יקרות 
לו הפגישות בוועדת התברואה, נעימים לו התזכירים מאגף התקציבים וגם מזכירתו נאה בעיניו. 
אבל את העיר אינו אוהב, ואפילו שונא. אילו רק אפשר היה להמשיך באותה עבודה, ולעבור 
לגבעתיים או לחולון. רחובות העיר אינם לרוחו; גם הים אינו מוצא חן בעיניו: מלוח מאוד. אין 

הוא אוהב את מזג האוויר, והמזרקות מכוערות לטעמו.

אוזניו  שרק  כיוון  בצער,  נאנק  הוא  הסמוך,  הספר  מבית  הילדים  של  צחוקם  לאוזניו  כשמגיע 
שומעות עד כמה צורמני צחוקם ביחס לצחוקם של ילדי גבעתיים או חולון. צר לו שבתו הקטנה, 
הרי  נכון,  הדבר  אין  ובאמת  שכזה.  וצורמני  ומריר  מאולץ  צחוק  תצחק  הראשונה,  בנשיקתה 
צחוקם של ילדים נשמע אותו הדבר בכל מקום. אבל לא בעירו. בעירו הצחוק אחר. ומר עליו לבו 
של ראש העיר, שגם אם יבנה מחדש את הרחובות ואת המזרקות, אפילו ימצא את הדרך לתכנן 

מחדש את מזג האוויר או את הים, עדיין את צחוקם של הילדים לא יצליח לעצב כפי רצונו.

בניסיון להינחם, הוא יושב ומשדל את עצמו לצחוק, מחקה את הצחוק שהיה רוצה לשמוע מבתו 
בנשיקתה הראשונה. מחפש אחר צחוקם של ילדי חולון, שהוא רם ומתגלגל. מחפש אחר צחוקם 
של ילדי רמת־גן, שהוא מהוסה ומהוסס. אבל לבו מר עליו כל כך, והצחוק יוצא מאולץ ומריר 

וצורמני. ובבושתו נמהל שמץ גאווה. בכל זאת, לא סתם בחרו בו לראשות העיר.
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טיול בעיר

ָהַלְכִּתי ָּבְרחֹוב ְּבֵעיַנִים ֲעצּומֹות
ּוְבֵעיַנִים ְּפקּוחֹות

ְוהּוא ִנְׁשָאר אֹותֹו ָּדָבר.
ְוַרק ְלִעִּתים ְרחֹוקֹות,

הּוא ִנְרֶאה ְקָצת יֹוֵתר ָּגרּוַע ִמּקֶֹדם.
ּוְלעֹוָלם ָהְרחֹוב מֹוִליְך ִלְרחֹוב ַאֵחר,

ּוְלעֹוָלם ֵאינֹו מֹוִליְך ְלַעְצמֹו, ַּגם ְּכֶׁשַאָּתה ָזקּוק לֹו.
ְוָכל ַהָּבִּתים ָּבְרחֹוב, ָּכל ַהְּדָבִרים ַהּטֹוִבים )ִמָּטה,

ַאֲהָבה( ִנְמָצִאים ְּבתֹוָכם, ְוַרק ֶאת ַהְּדָבִרים ָהָרִעים )ְּדָלתֹות,
ַמְדֵרגֹות( רֹוִאים ִמַּבחּוץ.

ְוֵאיְנָך ָיכֹול ִלְקּבַֹע ֶאת ַהֵּׁשמֹות ֶׁשל ָהְרחֹובֹות,
ַּגם ְּכֶׁשַאָּתה ִמְתגֹוֵרר ָּבֶהם. ְוָהְרחֹובֹות ִּכְמַעט ָּתִמיד

ִנְפָקִחים ָלֹאֶרְך ְוַאף ַּפַעם ֹלא ָלֹרַחב
)ַלְמרֹות ֶׁשּקֹוְרִאים ָלֶהם ְרחֹובֹות(.

ְועֹוד ֲאָנִׁשים הֹוְלִכים ָּבְרחֹובֹות, ֲאָבל ֹלא ַּבֶּדֶרְך ַהְּמֻדֶּיֶקת
ֶׁשַאָּתה הֹוֵלְך ָּבּה, ְוַעל ֵּכן ַהְּפִריָדה ִּבְלִּתי ִנְמַנַעת. ְּכמֹוֵכן

ָהְרחֹובֹות ֲחׁשּוִכים ַּבַּלְיָלה ּוַבּיֹום ֵאין ָּבֶהם ַמְזָגן. ְויֹוֵתר ָּגרּוַע ֵמַהּכֹל
ֶׁשִּמי ֶׁשָּסב ַעל ֲעֵקָביו ְוהֹוֵלְך ַּבִּכּוּון ֶהָהפּוְך

ֲעַדִין ִנְמָצא ְּבאֹותֹו ְרחֹוב ַעְצמֹו.
ְוִאְלָמֵלא ָהִייִתי ְמֻאְכָזב ָּכל ָּכְך,

ֹלא ָהִייִתי מֹוִסיף ָלֶלֶכת.

עופות חול

ֵאין  עֹופֹות חֹול ִּבְכָלל ְּבֵתל ָאִביב,
)ֲאַנְחנּו ֹלא ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֲאִציִלִּיים(.

ֹּפה ֵיׁש ַרק עֹופֹות ָים: טֹוְבִעים ְּבתֹוְך ַעְצָמם,
ְוֹלא ָצִפים ַּבֲחָזָרה,

ּומֹוִדיִעים ָלִעּתֹונּות ֶׁשֵהם ָּדִגים.

ֵיׁש ִלי ֶּבן־ּדֹוד ֶאָחד, ִנְקָרא לֹו
ְּתאּוָנה ֶּגֶנִטית. ָאַמְרִּתי לֹו: ָאִחי,

ַנֵּסה זֹאת ַּפַעם, ִּתָּׂשֵרף -
ַאָּתה ּתֹוֶדה ִלי, ֲחָוָיה.

ָאַמר: ֲאִני עֹוד ֹלא ָׁשַמְעִּתי ַעל עֹוף ָצלּוי,
ֶׁשָּׂשַרד ְלַחג ַההֹוָדָיה.

ַעד ֶׁשַאָּתה יֹוֵצא ִמּתֹוְך ָהִעיר,
ַנִּגיד ְלִסּדּוִרים, ַוֲחִצי ְּבָטעּות,

ַעל ַּדְרְּכָך ִנְקָרה
עֹוף חֹול ַעל ֶּבֱאֶמת,

ָקסּום ּוְמֹפָאר ּוַמּקֹורֹו ָּכסּוף.
ֲאִני אֹוֵמר ֱאֶמת, ּוִמְתַּכֵּון

ְלִהְתַרְּסקּות ַהֵּלב ְלַמִים ֲעכּוִרים
ּוְלֶחְבֵלי ָהֵאׁש, ּוְבִעָּקר ְלָכְך
ֶׁשְּׁשֵניֶכם ֹלא ּתּוְכלּו ָלעּוף.
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בדיזנגוף פינת המלך ג'ורג' עמד אקליפטוס. היה שם בית מלאכה לתיקון אופניים. בפורים וביום 
העצמאות היה היהודי מקשט את חלון הראווה של בית המלאכה בשופרות, בתמונות ובקטעי 
עיתונות. מה לא עבר על גזעו של האקליפטוס הזה שעמד בחצר בית המלאכה. מסמרים תקעו בו 
ועליהם כלי עבודה, כל מיני ברזלים ננעצו בו. אופניים נתלו עליו, הצריף כולו נשען עליו, והוא 
עמד בכך, עד שהתחילה בניית דיזנגוף סנטר ועקרו את האקליפטוס. אני מבשר, אני לא מציונות. 
אמא שלי היתה אם, אישה. ולא ציונות. אני מבין שזה עניין של התפתחות, אני רוצה שיהיה מקום 

להרבה יהודים, אבל אני בוכה כשהורסים לי את שכונת נורדיה וכורתים לי את האקליפטוס."

)אבות ישורון, בראיון עם ש. שפרה, 'דבר', 1.4.75(      

האירוע נבחר על ידי המתבונן, הוא לא מגיח מתוך 'טבע הדברים'. ולא רק בהריסת בתים מדובר, 
מתרחשת   – הכריתה  וצמיחה.  השתרשות  נטיעה,  לאחר  באה  כריתה  עצים.  בכריתת  גם  אלא 
בממש, היא אינה פיקציה, אך מדוע דווקא על החוליה הזו בשרשרת משתהה אבות? מדוע היא 

נבחרת לסצנה הבלעדית שמככבת בשיריו? 

התשובה ידועה לנו, כמובן. זוהי הנוכחות של הסובייקט בתוך האובייקט. זה הוא צלו, המוחזר 
יותר, אך אבות בוחר בדבקות רק קטע מסוים  ושוב. העלילה – רחבה  אליו מן הממשות שוב 

מתוכה. את הקטע ש'מגיב' אליו, את הקטע שבוחר בו: הסצנה של הכריתה. 

זה שני שירים, שגיבורם הוא עץ תות שנכרת:  )1960( מופיעים בזה אחר  כבר בזה שם הספר 
אל  גם  הלאה  הזה ממשיך  הנושא   .)67 )עמ'  התות'  מות  ו'על   )66 )עמ'  התות'  עץ  על  'פרלוד 
קפלה קולות בדמות השיר 'פתח לגן ריב', הנסוב אף הוא על סיטואציית כריתה. ההקדמה הקצרה 

המוצמדת לשיר נמסרת במתכונת של מחזה:

ַהֶּצֶות: ְׁשלֹוְמּבֹון, ּכֹוֵרת ֵעִצים.
 ַאֶּלְּכס, ֶׁשהּוא ַאֶּלְּכס.

 ַחִּליל, ֶׁשֶחְבֶרה קֹוְרִאים לֹו ֶּבִני.
 ַמְחמּוד, ַהְּמֻכֶּנה ָרִפי.

 ָהֵעץ ְּבַראִכיְניטֹוְנָיה, ַהְּמֻכֶּנה ִאְזָּדֶרֶכת.
 ְוִלי ָאְמרּו ֹלא ְלִהְסּתֹוֵבב ֵּבין ָהַרְגַלִים.

 )שם, 29(

גם  צופן  על שמותיהן,  הפועלות  הנפשות  את  המערכה  בפתח  הפורמלי, שמציג  המסירה  נוסח 
הוראת קריאה: יש להתייחס אל השיר כאל דרמה. 

ואמנם, הדובר אינו רק צופה נייטרלי שמדווח מבחוץ, אלא שחקן ראשי: משתתף פעיל ואכפתי, 
שהשתתפותו מהותית לאופן קיומו של האירוע עצמו. בתחילת השיר מתוארת ההיסטוריה של 

אפרת מישורי 

אבות ישורון - ריאליזם תל אביבי* 

* קטע מתוך עבודת הדוקטורט: ״תל אביב – מציאות או המצאה? ייצוג מקום בשירה כביטוי של יחס־אובייקט: תל אביב 

כאובייקט־מעבר של אבות ישורון״; אוניברסיטת תל אביב 2005
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העץ שהיה "לבדו בלילה" ושהתנועע "בציבור בשמי יחדיו", ואז מתחילה סצנת הזוועה:

עֹוֵמד ֵּבין ְׁשלָֹׁשה ָּבִּתים.
ַעל ַּגג ֶאָחד ַאֶּלְּכס, ִעם ֶחֶבל ָהדּוק ַלַּצֶּמֶרת.

ַעל ַּגג ֵׁשִני ֶּבִני, ִעם ֶחֶבל ָהדּוק ַלַּצֶּמֶרת.
ַעל ַּגג ְׁשִליִׁשי ָרִפי, ִעם ֶחֶבל ָהדּוק ַלַּצֶּמֶרת.

ְוָהעֹוֵרב, ַהָּבא ְּבֶאָחד ִלְסָתו
מֹוֵצא ֶאת ָהֲאִויר ָצלּול ְלָפָניו.

ַהֶחֶבל ָמתּוַח? ָמתּוַח. ָּבטּוַח? ָּבטּוַח.
ִנְּסרּו ֶאת ָהֵעץ ִּבְבִסיס ָהֶרֶגל.

ָנַפל ְּבִמְלֶחֶמת ַקְרַנִים, ִמְתַנֵּגַח ֵּבין ָּבֵּתי ִׁשּמּוׁש,
ִעם ָּבֵּתי ַחּלֹונֹות ִמְטָּבח ֶׁשָאַהב,

ִעם ָּבֵּתי ִמְרָּפסֹות,
ְּכֶׁשהּוא סֹוֵחב ֶרֶגל ְּכַּפאְרִקיְנסֹון.

 
ַהֶחֶבל ָמתּוַח? ָמתּוַח. ָּבטּוַח? ָּבטּוַח.

ּתֹוִריד ִטָּפה. ּתֹוִריד ִטָּפה. עֹוד ִטָּפה. עֹוד ִטָּפה.
ִנְּסרּו ֶאת ָהֵעץ ַעד ַהִּבְרַּכִים. ַהּללֹו ַהַּבִית, ָאִבינּו! ַהּללֹו ַהִּמְרֶּפֶסת, ִאֵּמנּו!

ְוהּוא ּכֹוֵרַע ְלַמָּטה ְלַבּדֹו. ַמה הּוא עֹוֶׂשה?

ֵאיִני ִמְתַּבֵּיׁש לֹוַמר: ִּכְמַעט ָּבִכיִתי
ִּבְראֹוִתי ֶאת ָהֵעץ ָּתלּוי ַעל ֶחֶבל, ְּבִלי ַרְגַלִים.

ָּכל ַמה ֶּׁשִּמן ַהַּצַער ּוִמן ַהֲחָרָטה ּוִמן ָהֵאֶבל
ֶׁשָעַטף ֵמַהְּזַמן ַההּוא ּוֵמַהְּזַמן ַהֶּזה.

ְנָׁשָמה ֹלא ִּתָּנֶקה.
ּוְכֶׁשֲאִני ֹלא ֶאְהֶיה,

ִמִּמי 

)שם, 29(

של  הקודים  על־פי  מאורגנת  האנושית  החוויה  מתוארת.  שהיא  במידה  בה  מעוצבת  המציאות 
הניסיון הפרטי ולכן העצים שנכרתים בתל אביב, כמו הבתים שנהרסים בה, הם "מהזמן שתל 
מספק  ההוא  הזמן   .)32 קולות,  )קפלה  רבה/"  בחמלה  עצים  נטעה  קטנים./  בתים  היתה  אביב/ 
מעמד  ועל  חיות  על  לשמור  מצליח  התיאור  חומרי־הגלם.  את  הזה  והזמן  הרגשי  המטען  את 
אוטונומי של 'פיסת מציאות', משום שעלילת הכריתה והעקירה מן השורש אינה מטאפורה, אלא 
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אירוע חיצוני, שהתקיים בממש: אירוע רווי פרטים ובעל מלאות 
ריאליסטית. 

המלאות הריאליסטית היא תערובת של גירויי ראייה ושמיעה 
'אקס־ טרנסנדנטיים,  נפשיים,  גירויים  עם  יחד  מקומיים 
וכל  העתקה  כל  מוגדרים.  ומקום  זמן  נטולי  טריטוריאליים', 
ראייה, לכן, היא מעשה פרשני שבו הצופה הוא חלק אימננטי 
מן האירוע הנצפה ושבו הנצפה הופך, בסופו של דבר, להסבר 

של עצמו. 

על אף השאיפה לשקף מציאות נתונה, תמיד כופים הסובייקטים 
נושאיהם.  על  שלהם  קני־המידה  אותם  את  אותה  המייצרים 
בספר התמונות - המשקף את ששאיפת מחברו "לא לנוח ולא 
לשקוט על שלא אמצא תמונות לתמורות שבתוכי" )ברודסקי, 
1994: 141( – בשיר הנקרא ׳כניסה׳ מעמיד רילקה תמונת־שיר 
של  האקטיבי  התהליך  את  כמו־גם  שחור"  "אילן  המתארת 
'בריאתו, הצבתו והצמחתו' במרחב השירי מכוח תשוקתו של 

המשורר, להטעין אותו בעולמו הפנימי: 
 

ְּתֵהא ֲאֶׁשר ְּתֵהא: ִעם ֶעֶרב ֵצא
 ֵמַחְדְרָך ֶׁשּבֹו ַהּכֹל ָּגלּוי;

 ֵּביְתָך ַאֲחרֹון ִלְפֵני ַהֶּמְרַחִּקים:
 ְּתֵהא ֲאֶׁשר ְּתֵהא.

 ּוְבֵעיֶניָך ֶׁשִּכְמַעט ָעְיפּו ֵמִהָּנֵתק
 ֵמַעל ִמְפַּתן־ַהֶּדֶלת ַהָּבלּוי,

 ְלַאט ְלַאט ִאיָלן ָׁשחֹר ָּתִרים
 ּומּול ְּפֵני ָהָרִקיַע ַּתִּציֵבנּו.

 ּוְתִהי ּבֹוֵרא־עֹוָלם. ְוהּוא ַרב, ְוהּוא ְּכִמָּלה,
 ֶׁשעֹוד ִּבְׁשִתיָקָתּה ִהיא ַמְבִׁשיָלה.

 ְוֵעת ְרצֹוְנָך ֶאת מּוָבנֹו קֹוֵלט,
 ֵעיֶניָך, ְּבִלּטּוף ֶׁשל רְֹך, ַמְרּפֹות ִמֶּמּנּו...

 )רילקה, שם, עמ' 141( 

ישורון, בשונה מרילקה, לא תמיד מסגיר את ההיגיון המפעיל את 
'החומר המעורר'. לעיתים, הוא מניח את המסגרת על האובייקט 
שכולה  זעירה  בזירה  עצמאי,  גיבור  היה  כאילו  המתואר, 
האירועים  אינסוף  מתוך  לה  בוררת  השירה  אולם  צרוף.  טבע 
והתופעות את אלה שנמצאו ראויים בעיניה לחילוץ ולתיעוד. 
כך, בוראים חושיו הרעבים של ישורון כל דבר בדמות ניסיונו 
האישי. האידיום הפנימי1 בוחר באירוע החיצוני, 'מתלבש' עליו 
ככפפה, ומכתיב מגבוה את התסריט שיבחר. עם זאת, ובסופו 
של דבר, האירוע החיצוני, ולא האידיום הפנימי, הוא זה שקובע 
מה יהיה פרצופו הסופי של הסרט וכיצד יראה: העץ הוא עץ 
איזדרכת ולא כל עץ; הכורתים הם שלומבון, אלכס, בני ורפי 
ולא ה"כורתים" ואופן נפילתו של העץ, עמידתו העיקשת מול 
הכורתים, התנודדותו והתנגחותו בין בתי השימוש והמרפסות 

לא יחזור על עצמו בסצנת כריתה אחרת. 
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ריאליזם תל־אביבי כריאליזציה של אימוץ פרטים מושלכים

"תכתוב על הזבל של הפרח, תכתוב על 
 הסיר לילה, על הכל צריך לכתוב. הכל 

 יפה בעולם. לא יפה. הכל אמת. הכל 
 קיים. הכל אתה רואה. מה אתה רואה?

 מה אתה רואה? כשאדם מתבגר כוח הראייה
 מתחזק ורדיוס הדברים מתרחב"2

 
        )אבות ישורון( 

 "נופלים כולנו. זו היד תיפול.
 הבט על סביבותיך – זה בכל״3

               )רילקה( 

ממד חשוב נוסף בייצוגה של תל אביב הוא בפרטים הנבחרים מתוכה. העיר מעמידה לרשותו של 
ישורון מרחב הרבה יותר עשיר ומגוון מזה שהוא בוחר להביא אל תוך שיריו. תל אביב של ישורון 
נבראת תוך הליכה לאורכה ולרוחבה, וההולך – ראה זה פלא - מונחה, כמו תמיד, לפי היגיון אסתטי 
משלו. בשוטטויותיו בה נקלע ישורון אל 'מאחורי הקלעים'4 של תל אביב התיירותית. עיניו ורגליו 
מנחות אותו אל הפריפריה - לחצרות אחוריות, לזוטות קטנות מחיי העיר ונופיה - ותיאוריו נצמדים 
של  ההיסטוריים,  הגדולים',  ה'נושאים  בין  ההפרדה  ולמושלך.  לזרוק  לנידח,  לשביר,  לקטן,  תמיד 
פיקוס(  יונה,  ארון, שעון,  )עציץ,  ה'נושאים הקטנים', השוליים  לבין  גלות(  ציונות,  )שואה,  ישורון 
– אינה מתקיימת בשירתו ואף אינה מצייתת לקוד ההיררכי המקובל של חשוב ופחות חשוב. הכל 

חשוב, הכל ראוי שיכתבו עליו. ועל כך כותב המשורר הרולד שימל:
 

"אין ראייה של מה בכך אצל ישורון, אין דברים קלי ערך או לא חשובים. הנושאים 
המרכזיים ביותר צצים אצלו בפינות נידחות ולא זכורות ]...[. לב ספרו הוא ביסודו 
הארכיאולוגיה של ים: תל אביב – על שכבותיה של זמניות חילונית־סתמית. קוציו, 
יוניו, שכנותיו, ]...[ בניינים משולטים עם נשיקת חברה לפיתוח מתגלגלים על צדם 
ושוקעים ללא טרופלדור־תופים־וחצוצרות. ]...[ העין שלו משוטטת כאוהב לטיני כי 

בחירה היא סימן לחיבה". 
      

                )'דבר', 30.1.81(

דווקא הפרט  ועיקר, אלא במובנים רבים,  בין טפל  ישורון לא רק שאין הבחנה  צודק שימל: אצל 
רק  לא   - הגדול. הפרט  הנושא החשוב,  ועולה על הפרק  צף  מוליך, שדרכו  השולי משמש כפרט 
שאינו משני, אלא הוא נציגו בפועל של השלם. בהתמדה אופיינית, ישורון לא יבחר דווקא בפרט 
מובהק וטיפוסי. השיר ׳על חוט חרוזים׳, למשל )השבר, 124-121(, מגולל את קורותיו של "מנעול" 
שהיה תלוי "על הקיוסק של אופנהים לפני הריסתו" והיה "מסתובב על משקוף החלון. תלוי על כלום 
סביב סביבו". המנעול הוא פרסוניפיקציה, אובייקט קורלטיבי של העצמי הישורוני: שארית הפליטה 
שנותרה בחיים, שריד זערורי לעולם שנמחק. הקשריו הרחבים של המנעול נמסרים בשיר וכמוהם 
כמעגלים, ההולכים ומתרחבים באותו רדיוס: המנעול מייצג את הקיוסק של אופנהיימר, שמייצג את 
שכונת נורדיה, שמייצגת את תל אביב הישנה, שמייצגת את העולם הישן, שמייצג את האובייקט 

הנעדר, האבוד לתמיד. 

אך המנעול, כמו עוד חלקי אובייקטים שמככבים בשירי הפרטים של ישורון, לא נתפס אוטומטית 
כפרט טיפוסי, שמעלה על הדעת את נורדיה. בניגוד לביאליק, שאצלו הקשר בין הפרט לשלם מיוסד 
על זיהוי מיידי - כמו ב'מול ארון הספרים' או ב'צנח לו זלזל' – ישורון מייסד את הקשר בין הפרט 



גליון 420 
12

לשלם על אסוציאציה אישית, נכבש לעלילה ה'משנית' ומפליג דרכה אל התיאור של הפרט הקונקרטי: 
ארון הספרים שלו "מוצאו משוק הפשפשים" )השבר, 95( ; הזלזל שלו הוא "בולץ" ש"השרשים נטשו 
אותו" ו"יש לו אור וצבע משלו" )קפלה קולות, 44, 92(; והיונה שלו אינה, כמובן, יונת שלום, אלא 
יונת בר ש"בבואה אל העץ מרימה את החצאית" ונחבאת ב"ֻבסתן חם. קיר עלים./ מולדת. אפשר 

להישען עם הגב." )השבר, 101(

התנסות חושנית כל כך במגע עם החפץ, החי והדומם כאחד; קבלה להוטה כזו של הישויות הזעירות, 
רוויות הניואנסים, המקיפות את סביבתו הקרובה של המשורר, אינה מתיישבת רק לכאורה עם הניסיון 
שלנו לזקק מן התיאורים, הריאליסטיים כל כך, את ה"סיטואציה הישורונית". כפי שהיא נוכחת בהריסת 
הבתים ובכריתת העצים בתל אביב, היא תובעת לעצמה התייחסות גם במיקרוקוסמוסים הזעירים יותר, 
המתווים בדייקנות מרבית את דיוקנם החד־פעמי של גדם העץ בחצר או של עציץ שבור במרפסת הבית. 

העניין, כמובן, אינו בפרטים התל אביביים, אלא באופי הפרטים: מה ישורון בוחר למצוא בסביבה? 
איזה סוג של פרטים מזדקר לנגד עיניו ומאכלס את שיריו? ואיזה סוג של התרחשויות או מאפיינים 
הוא מאתר באותם פרטים? במידה רבה, ניתן לומר, שתל אביב של ישורון, כמו גם שירתו־הווייתו, 
מצטיירת כאוסף של פרטים מושלכים. שברי שברים ובדלי בדלים, שלוקטו מן הרחוב ונישאו אל 

הבית - השירי או הממשי - ביד זהירה, מגוננת ומלאת חמלה, כאילו היו אוצרות בלומים:

  האֹסף            

ֲאִני ֵמִביא ָּכל ַמה ֶּׁשֲאִני מֹוֵצא. 
ֹלא ָּכל ַמה ֶּׁשּנֹוֵצץ הּוא ָזָהב.

ֲאָבל ֲאִני ֵמִרים
ָּכל ַמה ֶּׁשּנֹוֵצץ.

ִּבְמֵגָרה ֹאֶסף ֶׁשל ְּבַלאי.
ֲחִתיכֹות ֶׁשל ְּכרֹום. ַמְפֵּתַח ְּבִלי ַרְגַלִים.

ַמְסֵמר ַמְרֵּבה ִׁשַּנִים. ֶׁשֲאִני ָרץ ִמן ַהחּוץ,
ִּכְמָעָרה ַחָּיה ִמְסּתֹוִרית, ֶׁשֲאִני חֹוֶצה ְּכֵחץ ַּבֵּמַצח.

ֶׁשֲאִני ֻּכִּלי ַּבחּוץ ַמִּביט. ַּבּכֹל ַמְרֵּבה ֵעיַנִים.
ֲחִתיכֹות ִניְקל, ְּכרֹום, ַּבְרֶזל,
ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ִמַּמה ֶּזה ָּבא.

ְׁשָיֵרי ֲעָצמֹות. ַׂשֲערֹות ַרְגַלִים. ִמִּמי ֵהם?

ָּכל ֶזה ֻמָּנח ַּכֲאֶׁשר ֲאִני חֹוֶצה חּוצֹות.
ְּפַחת ְּבָׂשֵרנּו ִמַּתַאו ְמכֹוִנּיֹות, ִהְרהּוִרים ַּבֶּדֶרְך, ִסּבּוב, ַמְלּכֹוד, 

ַּבְרֶזל נֹוֵפל ִמן ַהּכֹוחֹות. 
ָּכל ֶאָחד אֹוֵמר ֶׁשּלֹו. ָּכל ֶאָחד ַמִּביט ִלי ְּבָיַדי.

ֹלא ָּכל ַמה ֶּׁשּנֹוֵצץ הּוא ָזָהב.

ֲאָבל ָּכל ֶאָחד רֹוֶצה ָלֹאֶסף.
ָּכל ַהַּמּפּול ַהֶּזה, ָּכל ַהַּיֶּבֶלת ַהּזֹאת, ָּכל ָהַאְרֶּבהרֹוׁש ַהֶּזה, ְלִהָּכֵנס

ָלֹאֶסף. ַוֲאִני ֵמִרים
ָּכל ַמה ֶּׁשֲאִני מֹוֵצא.

)השבר, 46(                  
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"אני מרים כל מה שאני מוצא", כותב המשורר, כאילו מדובר באוסף אקראי, לא סלקטיבי, 
של חפצים. אך מה שנמצא הוא מה שישורון יכול להמציא. מה שמרימים ואוספים מן 
הארץ הוא, כפי הנראה ולא מן הסתם, מה שיצא מכלל שימוש, נשמט מן המחזור, הושלך 
שימוש,  מרוב  המהוהים  העקורים,  הדוממים,  החפצים  יותר.  חפץ  בו  ואין  הרחוב  אל 
החפצים שנוצלו עד תום ושהופקרו ונעזבו לגורלם - קורצים לישורון וצדים את מבטו. 
הם לא עשויים מזהב, אך הם משמעותיים ויקרי ערך עבורו, משום שהם צופנים בתוכם 
הבטחה למגע אינטימי עם היסטוריה פרטית ואוצרים בתוכם זיכרונות. ככל שהחפץ נושא 
בתוכו עדות לשימוש הקודם בו הוא נעשה ל"נוצץ" יותר. ככל שיהיה יותר בלוי, מוכתם, 
של  עינו  את  לצוד  סיכויו  את  החפץ  יגביר  ופחות־ערך  קרוע  מעוקל,  מעוקם,  מתקלף, 
המשורר. החפצים, או חלקיהם, הם פיסות מציאות: קרעים, שרידים ושברים מ"שלם" רחב 
יותר, ממסכת חיים. הם עשויים מחומריו של ה"שלם" הזה, הם נושאים בתוכם כתשליל 
ונידונו  ממנו  שנעקרו  כך  על  מעידה  ברחוב,  מושלכים  היותם  אך  והילוכיו,  דמותו  את 

לקיום אנונימי, תלוש ומיותם.

בבחירתם  והשכחה.  הזמן  בשיני  מגריסה  אותם  וגואל  הללו  החפצים  אחר  נוהה  ישורון 
ובאיסופם אין שום אקראיות מזדמנת, אלא אם כן האקראיות היא הערך המנחה את האיסוף. 
מי שאוסף באופן אקראי סומך על האינטואיציה, שתעשה את המלאכה, שכן "העיקר", 
כפי שכותבת ברודסקי ביחס לשירי התמונות של רילקה, "מצוי בנקודת ההתחברות בין 
ישותו של המשורר לישותו של המושא, בנקודה שבה מתאפשרת הכניסה אל מרכזו של 
האחרון פנימה" )1994: 166(. ואמנם, דיוקן האוסף של ישורון אינו אלא דיוקן של בני־
דמותו, המאפשרים את הכניסה של מרכזו אל מרכזם: חפצים חבוטים, אסופיים, חסרי בית 
ונטולי שייכות, שאיסופם הוא דרך לקיים את השבועה היקרה מכל – להשיב את האבדה 
אל מקורה; לשמור אמונים לעבר ולגשר בגופו על הפער בין מה שזמין ונמצא לבין מה 
שאינו זמין ואבד לנצח. שיר ׳האוסף׳, אפוא, מוסר לנו מפתח: לא רק מפתח אסתטי, ארס 
פואטי, אלא גם מפתח קיומי. האיסוף בפועל, אינו אלא האיסוף הסלקטיבי, שהעין של 
ישורון מתמסרת  גם כשנדמה שעינו של  ורגע.  רגע  בכל  דעת  בבלי  הסובייקט מבצעת 
לחלוטין לרחשיה של הסביבה הוא מוצא בה, למעשה, את הסמל המבוקש למצבו הקיומי, 

ובאותה עת הוא גם משליך מתלישותו עליה. 

הערות

של  אוסף  הוא  “האידיום  בולס.  כריסטופר  הפסיכואנליטיקאי  ידי  על  שפותח  מונח  הוא  הדפוס,  האידיום,   .1
בבחירות  ביטויו  את  מוצא  והוא   ]...[ הממשי  בעולם  עיצובן  דרך  ושל  מלידתו  האדם  את  המייחדות  היכולות 
ובשימוש באובייקטים שהסביבה מזמנת לנו״ )בולס, 2000: 17(. הפירוש השגור לאידיום הוא מטבע לשון, דפוס 
לשון, ובהקשר זה, העוסק בפונקציה המטאפורית של הסצנה הריאלית המתוארת, נראה לי מתאים לעשות בו 

שימוש.

2. מצוטט מתוך: ראיון עם הלית ישורון, ׳העיר׳, 5.10.84.

3. מתוך השיר: ‘סתיו׳ בתרגום: משה זינגר, מצוטט בתוך: ברודסקי, 1994: 161.

4. ראה גם כותרת השיר: ‘מאחורי ת״א׳ )שער כניסה שעה יציאה, 1981: 23-21(. השיר עוסק בשרפות הקוצים 
בת״א, וכמובן שגם בו מונח רמז להיגיון המנחה את הבחירה בנושא: “למה נזכרתי בזאת?/ שאין להם לקוצים 

ידים לתמוך/ כל ראש קוץ/ על קנהו תמוך./״

מקורות וזכויות

אבות ישורון, השבר הסורי אפריקני, הקיבוץ המאוחד 1997; קפלה קולות, סימן קריאה הקיבוץ המאוחד 1974.
)באדיבות הקיבוץ המאוחד(
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שדרות הר ציון

ִּתְקַרת ֲחַדר ַהַּמְדֵרגֹות
ִמְתּפֹוֶרֶרת, ַמִּׁשיָלה ָאָבק

ְּבֶצַבע ֹעֶבׁש 
ַעל ַהֶּבֶטן ַהְּנפּוָחה. 

ְּכָלִבים נֹוְבִחים ִמְּמכֹוִנּיֹות 
ֲחָלקֹות ְּכִתינֹוק ִמְפַלְצִּתי,

ָׁשַדִים ְקַטִּנים ֶנֱעָרִמים 
ַעל ַהְּכִביׁש ִּבְׂשֵדרֹות ַהר ִצּיֹון – 

ְּפָטמֹות ְזקּורֹות, ְמֻאָּלצֹות 
ְמַדְּממֹות ֶאל ּתֹוְך ִּפיו ֶׁשל ְרחֹוב.

סתיו אתלן 

ּפאקט

ָּפֵקט ַעד ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים – 
ָמְׁשכּו אֹוִתי ַּבֲחִמִּׁשים,

ָהרֹאׁש ֶנְחַּבט 
ְּבָדְפנֹות ַּכְסּפֹוָמט,

ִנְּקזּו ִלי ֶאת ַהָּלָבן ֶׁשל ָהַעִין.

ָעׂשּו אֹוִתי ֻּבַּבת ְסַמְרטּוִטים ַעל ֵּבטֹון ְמֻזָּגג.

ָהִייִתי קֹוֶטֶפת ֵאזֹוב ֶּפֶרא
ְּבֶאְצָּבעֹות ֲעִדינֹות

ְוָרָצה ֵּבין ֲעֵצי ָהֲאַפְרֵסק,
ַאף ֶּכֶלב ְרחֹוב ֲעזּוב ָּפִנים

ֹלא ָחַמק ִמִּלּטּוַפי.

ניבי יהלום

שכנים

ַחְקָלאּות אּוְרָּבִנית ַעל ַהַּגג ֶׁשל ַהְּׁשֵכִנים
ַּפַעם ָרִאיִתי אֹוָתּה ַמְזִליָפה ִּדְמעֹות ֲעָנק

ַהְיֵׁשר ֶאל ּתֹוְך ַהּבּוֶגְנִויְלָיה

ְוָיַדְעִּתי ָלָּמה ְוֹלא

נֹוֵפל ִלי ַהַּמְפֵּתַח
ִּכי ִהְתַרַּכְזִּתי

ָמה ִאם יֹום ֶאָחד
ְנַדֵּבר?

ִהְגַּבְרִּתי ֶאת ָהַרְדיֹו
ִׂשַחְקִּתי ִעם ֶהָחתּול

ָנַעְלִּתי ֶאת ַהֶּדֶלת
ַוֲעַדִין

מתחת לבית

ֵמַהִּמְרֶּפֶסת רֹוִאים ֶּגטֹו
ֶׁשל ְמִדינֹות ֵּכהֹות עֹור
ִמְתַאְּספֹות ְּבֶרֶצף ָּבִּתים

יֹוְצאֹות ָלְרחֹוב ְלַׂשֵחק ִעם ַהְּיָלִדים
ּפֹוְתחֹות ַמּכֶֹלת ְּדִליָלה ִמַּתַחת ַלַּבִית

ְמַחְּיכֹות
ְּכֶׁשֲאִני ִנְכֶנֶסת ִלְקנֹות קֹוָקה קֹוָלה 
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גינת כלבים

.1
ֲאִני ְוַהֶּכֶלב ֶׁשִּלי

עֹוְקִבים ְּבִהְׁשָּתאּות
ַאֲחֵרי ִצּפֹור
ַאֲחֵרי ְנָמָלה

ֵיׁש ָלנּו ַּדי ִמָּכל ָמה ֶׁשָּצִריְך
ְוֵאין ָלנּו ָּתְכִנית ְּגדֹוָלה.

הּוא ְּבַכּדּור
ֲאִני ָקֶפה ּוַמֲאֶפה

ְׁשֵנינּו ְׂשֵמִחים ֶזה ְּבֶחְבַרת ֶזה
ִמְׁשַּתְּקִפים ֶזה ְּבָפָניו ֶׁשל ֶזה
ְׁשֵנינּו ְׂשֵבִעים, ְיֵׁשִנים ַהְרֵּבה

ְמַטְּיִלים ְמַעט ַּבֵחֶלק ַהָּנכֹון ֶׁשל ָהִעיר
ַעל ְרצּוָעה ְלִפי ִמָּדה.

שיר בוקר
 

ְׂשִריֵדי ֲחִליָמה ְלכּוִדים ֵּבין ָׁשַמִים ְלַאְסַפְלט.
ְׁשֵאִרּיֹות ַקְּבָצן ֶנֱאָרזֹות ַעל ַהַּסְפָסל.
עֹוֵרב ְמֻנֶּסה סֹוֵרק ֶאת נֹוצֹות ַהִּפיַח.

ִטּיּול ּבֶֹקר ֶׁשל ֶּכֶלב ָזֵקן ִּכְבָעָליו.
ַעל ַהִּמְדָרָכה ְמַמֲהִרים ֲעֵקִבים.

ְמכֹוִנית ֶנֱחֶלֶצת ֵמֲחִנָּיה —  
ְּכמֹו ְּפָקק ִמַּבְקּבּוק ַיִין.
ֲחתּוָלה ַּבֲחִריץ ַהֶּׁשֶמׁש

ֶיֶלד חֶֹפׁש ּדֹוֵהר ַעל אֹוַפַּנִים.
ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ִמְתעֹוֶרֶרת.

ַּבּבֶֹקר ֲאִני ְיכֹוָלה ִלְכֹּתב ַרק ַעל ּבֶֹקר

.2
ֲאִני ְוַהְּבָעִלים ֶׁשִּלי

ְמַׂשֲחִקים ְקָצת
ְמַנְׁשְנִׁשים ְקָצת

ְמַיְּלִלים ְקָצת
ִמְתַלְּקִקים ְקָצת

ַאֲחּכ ֲאַנְחנּו ִנְרָּדִמים
ִלְזַמן ָמה.

ִמְתעֹוְרִרים ְותֹוִהים
ְּתִהּיֹות ַעל ְמקֹוֵמנּו ָּבעֹוָלם

ַּבִּדיָרה.

 יוםיום

ָצִריְך ָלִׂשים ֶאת ַנְפֵׁשְך ְּבַכֵּפְך ְוָלֵצאת ֶאל ָהְרחֹוב.
מּוָכָנה ְלֵהָעֵלב, ָלֶלֶכת

ׁשֹוָלל, ְלִהָּׂשֵרט ִמָּמה ֶׁשֵעיַנִיְך רֹואֹות.
ִזְכִרי ְלַהְקִׁשיַח ֶאת ַהֶּבֶטן ְלַיד

ֵאּלּו ֶׁשְּבִדידּוָתם ִמְזַּדֶעֶקת
ּוַבְּכִביׁש ִּבְזַמן ְצִפירֹות.

ַּדָּקה ַוֲחׂשּוָפה ְּכבּוָעה, זֹו ַרק ַהַהְרָּגָׁשה ֶׁשָּלְך
ַהֶּיֶתר ָּפׁשּוט: ַמַעְבֵרי ֲחִצָּיה, ֲחֻנּיֹות, ּתֹוָדה, ָׁשלֹום.

ְּבָיִמים ְּבִלי ּכֹוחֹות ִהָּׁשֲאִרי ַּבַּבִית,
ֻמֶּקֶפת ְׁשִתיָקה, ַּבַּקְקטּוִסים ֶׁשָּלְך ּוְבִקירֹות

ַהֵּבטֹון. 
ַאל ְּתַנִּסי ֶאת ַהֶּנֶפׁש.

ַאל ִּתְפְּתִחי ֲאִפּלּו ַחּלֹון.

מאיה ויינברג

עיר

ַהּבֹוְדִדים ְּביֹוֵתר
ָּגִרים ָּבִעיר.

ְזקּוִקים ְסִביָבם ַלֲאָנִׁשים
ְּבַמַעְבֵרי ַהֲחִצָּיה

ְּבָבֵּתי ַהָּקֶפה
ֵמֲאחֹוֵרי ִקירֹות ַהַּבִית. 

ִמְתַנֲהִלים ַמֵהר
ִּבְלבּוׁש ִמְׁשַּתֵּדל 

ַּבֲאנֹוִניִמּיּות ְמֻנָּסה
רֹוִאים ְוֵאיָנם ִנְרִאים.

ֶּבָהַלת ָהִעיר ַמֲחִריָׁשה ָּבֶהם ְּתהֹום ְּפִניִמית.
ִמֵּדי ֶעֶרב ֶנֱאָסִפים ֶאל ֵלב ַהַחְׁשַמל

ַהּפֹוֵעם ָּתִמיד.
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פנטה טונית

ֲאִני ָּכאן, ַעְכָׁשו.
ֲאִני ָּכאן ְוַעְכָׁשו.
ַעְכָׁשו. ֲאִני ָּכאן ָבּ

ֲאָבל ְלֹלא.
ְלֹלא ָּכאן.

ֲאִני ָּכאן ֵמַעְכָׁשו.
ְלֹלא ֲאָבל, ֲאָבל.

דין אהרוני רולנד

הרצל אמר 

ֶהְרְצל ָאַמר ָים
ְוָהָיה ַחם

ָהָיה ָים ָּבעֹוָלם
ָהָיה ָים

ֶהְרְצל ָאַמר ַיָּבָׁשה
ְוָהְיָתה ּבּוָׁשה

ָהְיָתה ַיָּבָׁשה ָּבעֹוָלם
ָהְיָתה ַיָּבָׁשה
ֶהְרְצל ָאַמר

ִלְהיֹות ַּבָּבִּתים
ְוָהִיינּו עֹוִטים

ַמֵּסָכה
ָהִיינּו ָּבִּתים ָּבעֹוָלם

ָהִיינּו ָּבִּתים
ֶהְרְצל ָאַמר

ִלְׁשּתֹק
ְוִהַּבְטנּו ֵמָרחֹוק

ְוָהְיָתה ְׁשִתיָקה ָּבעֹוָלם
ָהְיָתה ְׁשִתיָקה

ְוָהָיה ַחם
ְוָהְיָתה ּבּוָׁשה

ְוִהַּבְטנּו ֵמָרחֹוק
ְוָהִיינּו עֹוִטים

ְוָהְיָתה ְׁשִתיָקה
ְוָהִיינּו ָּבִּתים
ְוָהְיָתה ַיָּבָׁשה

ְוָהָיה ָים
ָהָיה ָים

אילת הלפרן

בין ארבעה רחובות

ֵּבין ַאְרָּבָעה ְרחֹובֹות ָּבִעיר
ִנְמָצא לּוָנה ָּפאְרק.

ֲאִני הֹוֶלֶכת ִמָּסִביב ִמְתָּגָרה
ֵמֵריחֹות ַהָּקֶפה ּוֵמַהֶּׁשֶמׁש

ֶׁשְּמַׁשֶּבֶׁשת ֶאת ַהַּדַעת ַּגם ְּבָיִמים ָקִרים.
ָאַמְרָּת, ִאִּתי ֶזה ַרֶּכֶבת ָהִרים

ַוֲאִני, ֶׁשִהְתַמַּכְרִּתי ַלְּזִריָמה ַהֻּמְפַרַעת ֶׁשל ַהָּדם,
ְּבַמְעָּגִלים ְּתָזִזיִתִּיים

ַלְּׁשִריִרים ֶׁשִּנְמָּתִחים
ָלָרָעב ַהְּמַמֵּלא

ָלֵאין ֲאִויר
חֹוֶזֶרת

ְלִמְגַרׁש ַהִּמְׂשָחִקים ַּפֲעַמִים ְּבָׁשבּוַע ְלָפחֹות
ִמְסּתֹוֶבֶבת

ְוחֹוָצה ַאְרָּבָעה ְרחֹובֹות ֶׁשְּמַקְּצִרים ִלי ֶאת ַהְּנִׁשיָמה
ְּכמֹו ִמי ֶׁשחֹוֵזר ַהַּבְיָתה.

ֲאִני ָּכאן.
ֲאִני ָּכאן ְלֹלא ַעְכָׁשו.

ָּכאן ְוַעְכָׁשו.
ַעְכָׁשו ְלֹלא ֲאִני. ֲאִני ָּכאן ָבּ

ַעְכָׁשו ֲאָבל ְלֹלא ָּכאן. ָבּ
ַעְכָׁשו ֲאִני.

ְלֹלא ָּכאן ְוַעְכָׁשו.
ְלֹלא ָּכאן, ְוַעְכָׁשו?
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בועז חזן

המלצרית

ֲאִני עֹוֶזֶבת 
ִמְלְמָלה ַּבַּפַעם ַהְּׁשִליִׁשית

ַּבחֶֹדׁש ָהַאֲחרֹון 
ִנְּגָׁשה ְוֵהִניָחה ּכֹוס ָקֶפה ַעל ֻׁשְלָחִני

ֲאִני ֵאֵלְך ְלָמקֹום ַעם ְקָצת ָּפחֹות ׁשֹוִטים
ֶׁשְּקָצת ָּפחֹות ׁשֹוִתים

ְויֹוְדִעים ְלַהֲעִריְך, ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך.
ֲאִני ֵאֵלְך ְלָאן ֶׁשִּיְתַלֲהבּו ֵמַהַּקֲעקּוַע

ְוֶאָּׁשֵאר ַּבַּבִית ַּפֲעַמִים ְּבָׁשבּוַע
ַוֲאַנֵהל ַחִּיים ְואּוַלי ֲאִפּלּו 

ַמֲעֶרֶכת ְיָחִסים
ֲאִני עֹוֶזֶבת ִמְלְמָלה ְוִנְּגָׁשה ָלַקַחת ַהְזָמָנה.

ֵאין ָלּה ֲאִחיָזה ַּבַּקְרַקע
ָּכזֹאת ִהיא ְמעֹוֶפֶפת 

ֲאִני ֵמִציץ ְלתֹוְך ַמְחׂשֹוף ָׁשָעה ֶׁשִּמְתּכֹוֶפֶפת
ִהיא ֹלא רֹוָאה אֹוִתי ִמֶּמֶטר

ֲאָבל ִּבְּקָׁשה ִמֶּמִּני ֶׁשֶאְכֹּתב ָלּה ִׁשיר
ַוֲאִני, ַאְׁשַמאי ָזֵקן ַאֲחֶריָה ִמְתרֹוֵצץ 

ְּבַרֲחֵבי ָהִעיר.

*

ְּבָדִמים ָקָנה ֶאת ְּבִדידּותֹו
ֶאת סֹודֹוָתיו ָלַקח ִאּתֹו ַלֶּקֶבר

ֶזה רֹוְקֶאְנרֹול ֲחִביָבִתי
ִסֵּנן ֵאֶליָה ְּבָאֶלְנִּבי ִּפַּנת ָהַרְמַּב"ם

ָירֹום הֹודֹו
ְּבעֹודֹו ַמְמִּתין ָלִאיׁש ֶׁשּלֹו 

ְלִהְסַּתֵּדר 
ְלֶרֶגל ְמִסַּבת רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית

ֶׁשל ָהֶאֶלף,
ַּבת ֶאֶלף ִחְּיָכה ְוֶנֶעְלָמה ֵּבין ֶהָהמֹון.

פיליפינית מתחרפנת 

ִפיִליִּפיִנית ִמְתַחְרֶפֶנת
ַעל ֶרַקע רֹוַמְנִטי

ַּבִּמְרֶּפֶסת ֶׁשל קֹוָמה ְׁשִנָּיה
ִּבְרחֹוב ַהֲחלּוִצים

זֹוֶעֶקת ְלֶעְזָרה.
טֹוֶרֶדת ֶאת ַׁשְלַות ָהאֹוֲהִבים

ַהּיֹוְׁשִבים ַעל ַהַּסְפָסל ֶׁשַּבְּׂשֵדָרה.
ַהַּקְּבָצן ְּבָאֶלְנִּבי, ְקטּוַע ַּגַּפִים
ַמְפִּגין ְיכֶֹלת ְּבָמחֹול ְוִׁשיָרה.

ָּפָנס ָּכחֹל ֶׁשִּמְתָקֵרב
ֹלא מֹוִתיר ָסֵפק

זֹאת ִמְׁשֶטֶרת ֲהִגיָרה.

יפית גרשון

אני לא אותה אישה

ֲאִני ַמֲחִזיָקה ִליֶטר ִּביָרה
לֹוֶבֶׁשת ִמְכָנס ָצמּוד ָצמּוד

ֶהָחֶזה ֶׁשִּלי ֲחִצי ַּבחּוץ ִּכי ָּבא לֹו
ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ָהרּוַח ַעל ָהעֹור

ַהְּמֻחְסָּפס ֶׁשִּלי
ְמַעֶּׁשֶנת ִסיַגְריֹות ְּבַׁשְרְׁשרֹות

לֹוֶעֶסת ְסֵטְיק ְּכמֹו ַמְסִטיק
ַּכְפּתֹור ַהִּג'יְנס ֶׁשִּלי ִנְׁשָאר ָּפתּוַח

ִּכי ָּכָכה ֲאִני אֹוֶהֶבת
ֶאת ַהֶּצַבע ַהִחֵּור ֶׁשל

ַהְּׂשָפַתִים ֶׁשִּלי, ִּכי

ֹלא ָּבא ִלי ִלְבֹלַע ֶאת ָהֹאֶדם
ְּכֶׁשֲאִני ְמַלֶּקֶקת ְּגִליָדה

ֲאִני ָּכאן.
ֲאִני ָּכאן ְלֹלא ַעְכָׁשו.

ָּכאן ְוַעְכָׁשו.
ַעְכָׁשו ְלֹלא ֲאִני. ֲאִני ָּכאן ָבּ

ַעְכָׁשו ֲאָבל ְלֹלא ָּכאן. ָבּ
ַעְכָׁשו ֲאִני.

ְלֹלא ָּכאן ְוַעְכָׁשו.
ְלֹלא ָּכאן, ְוַעְכָׁשו?
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1. עיר, יער

  HIC SVNT במפות עתיקות  של העולם סומנו השטחים הלא נודעים שבקצווי המפה, בביטוי
LEONES - "כאן יש אריות". אקרא למקום הזה "יער", על אף שאריות אמיתיים בדרך כלל 
אינם חיים ביער, משום שיער מסמן עולם לא נודע ותת מודע שבו משוטטות חיות פרא אמיתיות 
ודמיוניות, ובו נולדות אגדות. וגם, משום שכדוברת עברית, אני מזהה בתוך המילה "יער" את 

צילה המתנועע של מילה אחרת, בת אותן שלוש אותיות – "עיר". 

העובדה ששתי המילים הללו חולקות את אותן אותיות, מפתה להעמיד אותן זו ליד זו ולשאול 
על הקשר ביניהן. אפשר לומר שהעיר בנויה על מאבק ההיבדלות מהיער. היער הוא מה שניתן, 
ואילו העיר היא העמל המתמיד לעצב את ה"מה שניתן", לשנות ולהמיר אותו. אפשר גם לומר  
שהעיר והיער נולדים בו זמנית, מתהווים שוב ושוב מתוך אפשרויות הסידור של האותיות, ללא 
היררכיה של מוקדם ומאוחר ובלי להתקבע. שום סידור אינו יציב, והבדלי המשמעות הם כהבדל 

שבין הקצף הלבן בראש הגל לבין נד המים. הם מתמוססים תוך כדי התהוותם.

 

2. איפה חיים האריות?

קצה – ְקצה המפה, כמו קצה  מתוך הרגל, חושבים בתחילה על המקום שבו חיים האריות כמצוי בַּ
העולם השטוח שכשממשיכים מעבר לו נופלים. במחשבה שנייה אפשר לראות את המקום הזה גם 

כמעגל המקיף את העיר, מעין תעלת מגן שהיא החוץ של כל מה שהוא "פנים". 

אבל מה חוץ ומה פנים? האם היער על חיות הפרא שלו מקיף את העיר או שהעיר מקיפה את 
היער?  כפי שיודעים שחקני ה"גו", כל דיסקית שהם מניחים במטרה להקיף את היריב עשויה 

להתגלות כאבן בחומה המקיפה אותם, שבונה יריבם.   

3. כשה"ָשם" מתקרב

עבור המתבונן מתוך המפה, ה"כאן" שבו חיים האריות הוא בעצם "שם", ועליו להישאר שם. לא 
במקרה מבטיחות שלוש המכשפות למקבת' ששלטונו מובטח עד ֶשַיער בירנם יצעד לעבר טירתו. 
האפשרות שהיער יזוז ממקומו נראית מופרכת אפילו לדעתו הטרופה של מקבת', וההבטחה הזו 
מחזקת אותו לצאת לעוד סדרה של מעשי רצח. מנקודת מבט פסיכולוגית־סמלית אפשר לומר, 
שהמצודה המתפוררת שהיא תודעתו של מקבת' תמשיך להתקיים רק כל עוד יוכל לקרוא "ָשם" 

לדבר הפראי שמצוי בתוכו. 

ובקולנוע  בספרות  מיוצגת  כזו(  בהידרדרות  האיום  )או  ציוויליזציה  של  ההידרדרות  אחת,  לא 
על ידי פלישה ובקיעה של חיות פרא: מתוך אזורי המחיה שלהן אל העיר, כמו למשל הסצנה 
המרשימה מתוך "12 קופים" שבה אריות, קופים וג'ירפות משוטטים ברחובות ריקים של עיר, 
נהיים  אשר  המבויתים  החיים  בעלי  מתוך  והארבה;  הערוב  הצפרדע,  עם  מצרים  מכות  ואפילו 
זאב. פולשים מעולמות אחרים מיוצגים  בני אדם שהופכים, למשל, לאנשי  לחיות טרף; מתוך 

אורית אילן

כמה מחשבות על חסרי בית



19
 אוגוסט-ספטמבר 2021  

לא אחת כיצורים אורגניים שחרגו ממקומם ובאו לתפוס מקום אחר 
במרחב )מקקים, עכבישים, דיונונים, כולם עצומי מידות, מבעיתים 
בגלל הזרות שמתפרצת מהמוָּכרות(.  יצורים אלו מתקרבים כל כך 

עד שלעיתים הם אף חודרים לתוך הגוף האנושי ואז בוקעים ממנו.

4. איפה חיים העניים?

ועכשיו,  קפיצה לנושא חדש, שונה אך דומה.

בימינו לא נהוג לכלוא עניים בשל עניותם. לפחות לא באופן מוצהר. 
וזה כמעט מפתיע, לאור מה שנאמר על עניים ועניּות לאורך מאות 
לקללה  עדות  מוסרי,  כתם  היא  העניות  שונים:  שיח  ובסוגי  רבות 
תרבותי  לניוון  ביטוי  האישיות,  של  ופגם  לחולשה  עדות  אלוהית, 
וחברתי. אמנם לא אחת נשמעים גם דברי עידוד על העניים שיירשו 
ארץ, או על המשיח שהינו עבד ה', עני ומזה הרעב, וגם על בני העניים 

שמהם תצא תורה. אולם החזון הקפיטליסטי שלפיו "מי שרוצה ומתאמץ, מצליח" מהדק את הקשר 
בין עוני לעצלנות. ועצלנות, כדאי לזכור, היא גם אחד משבעת חטאי המוות שמפרטת הנצרות.

את  לשלם  משגת  אינה  ידם  כן  אם  אלא  עניותם,  בשל  לכלא  עניים  שולחים  לא  כבר  כן,  אם 
ואז כולאים אותם במסירות ממש )למשל: כשבסוף 2020 התכנסה ועדת חוק חוקה  חובותיהם 
ומשפט לדיון מהיר בנושא של כליאת עניים, התברר כי 80% מהכלואים במאסר בשל קנסות 
שלא שולמו נכלאו בשל קנסות מתחת ל־5000 ש״ח(. אבל למרות זאת, מתברר שהעניים נתקבצו 
ו"נכלאו" להם יחדיו: בעיירות הפיתוח, ב"דרום העיר", בשכונות מצוקה, בכפרים ערביים, מחנות 

פליטים או שכונות חרדיות.

את  מספקת  גם  העיר  בפנים,  ומי  בחוץ  מי  הפנים,  ומה  החוץ  מה  ברור  תמיד  שלא  ומכיוון 
האפשרות להתקבץ, להיבדל ו"להיכלא" מפני העניים, במתחמים כמו קניונים ומגדלי מגורים עם 

לובי ושומר וכד'.  

  Take 2 - 5. כשה"ָשם" מתקרב

בספרה Purity & Danger מגדירה מארי דאגלס לכלוך כחומר שאינו נמצא במקומו )ביצה 
בצלחת היא לא לכלוך. על השמלה – כן. חול בים אינו לכלוך. על רצפת חדר האמבטיה – כן(.  

חסר הבית, ההומלס, הוא מי שיוצא מהמקום המוקצה לעניים ומגיע ומופיע במקום שאינו מוגדר 
כמקומו – בצמתים, בחדרי מדרגות, בפתחי חנויות, ליד מעברי חצייה. התגובות הנפוצות ביותר 

לנוכחותו של חסר בית הן אכן "מלוכלך" ו"מסוכן".  

ההומלס, אפשר לומר, הוא יער בירנם שהתחיל ללכת; הוא עזב את המקום שהוקצה לו ונכנס 
לתוך העיר – ובכניסה הזו הביא איתו את יער הפרא לתוך התרבות. אין לו מקום משלו, אין לו 
כסף או רכוש ובמיוחד אין לו בית, שעליו כתב בשלאר בספרו הפאטיקה של החלל שהוא מכונן 
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גוף של דימויים, שנותנים לאנושות הוכחות ואשליות של יציבות. הופעתו החסרה של חסר הבית 
חופרת מתחת לאשליה הזו. 

 

6.  פרא

לו מקום מסוים  יש  ושלרוב  נייח,  גם מהעובדה שהוא  נובעת  הבית  היציבות שמכונן  אשליית 
ומוגדר במרחב. רוב הבתים הם "דלא ניידי" - שאינם נעים.  לחסר הבית אין בית קבוע במרחב, 
והוא גם אינו נושא את ביתו עמו )כמו נניח, בית־משאית, אוהל או קראוון(. מה הוא כן עושה? 
הוא "הופך את חדר המדרגות שלנו לבית שלו". הוא "מתנחל על הספסל בגינה הציבורית כאילו 
שזה הבית שלו". מה זה בית, מה עושים בתוכו, מה ראוי שייעשה רק בתוכו – כל אלו עומדים 

פתאום בפני סכנת התערערות.

הנוכחות הגופנית שלו היא המחיקה הנראית של אלפי שנות תרבות: הלכלוך, האיברים החשופים 
שעל הסתרתם אינו מקפיד, המזון המלוקט מפחי אשפה. השינה בחוץ – "כמו חיה", "כמו חתול" 
בחדרי המדרגות, כמו פחות מחתול על ספסל בשדרה. הרגישויות שלו לפגעי מזג האוויר נדמות 
כמעומעמות )איך הוא יכול לישון בחורף על המדרכה? שואלים העוברים ושבים בזעזוע, אפילו 

חתולים מעדיפים מכסי מנוע(. 

"ראוי למאכל  בין מה שהוא  )ולסמנם כמשמעותיים(  כל המאמץ העיקש לברר, לציין הבדלים 
אדם" ומה שלא, בין מה שהוא "לבוש" למה שלא, בין מה שהוא "כבוד עצמי" למה שלא – כל 

המאמץ הזה נמחק ומוגחך בדמותו של ההומלס.

במובן זה, ההומלס נתפס כעוד יותר "חייתי" מחיית הפרא. לזו יש מאורה, יש אזור מחיה, יש 
תודעת היותה מין זה ולא אחר, זיהוי עצמה עם הדומים לה, הבחנת עצמה מהשונים ממנה. אבל 

איזה מין בן אדם הוא זה שאינו בן ַתרבות או בן ִתרבות?

7. ֵאין וזיכרון הֵיש

ברברה ארנרייך כתבה בספרה Fear of Falling  שהאימה של מעמד הביניים מנפילה למטה, 
יותר מכל,  והפעולה שלו.  וההיגיון העמוק של אופן הקיום  אל העוני, היא הכוח המניע אותו, 
נוכחותו של חסר הבית היא האזעקה שמפעילה את החרדה הזו. כי הלא יותר משחסר הבית נושא 
עימו "אין", הוא נושא את ה"פעם היה". השאלה הנפוצה "אבל איך נעשית הומלס?", "איך הגעת 
למצב כזה?",  מעידה על ההנחה שפעם היה משהו אחר. תזכורות לאובדן: שקית ניילון עם חפצים, 
זוג נעליים, עגלת סמרטוטים. מה שישנו מעיד על מה שכבר איננו – וגם  מעיד על היעלמותו 
העתידית, הקרבה ובאה. אם החלום הקפיטליסטי מוביל מעוני לעושר - חלום הביעותים שהוא 

ההומלס מוביל מעושר )או פחות עוני( לעוני. 

אבל, כמובן, העוני של ההתחלה והעוני של הסיום אינו אותו עוני. העוני של ההתחלה הוא של מי 
שעדיין אין לו. העוני של הסיום הוא של מי שכבר אין לו. ההומלס מסמן אם כן את החשש שכל 
בעלות מכילה בתוכה את התנועה לקראת אובדנה, שכצרכנים אנו נעים  בין "מה שלא היה לי" 
ל"מה שלא יהיה לי". בכך חושף ההומלס את מרחב עיר הצריכה כמרחב של חרדה  - מרחב שבו 

אנו נסים בו זמנית הן מנקודת ההתחלה והן מנקודת הסיום. 

8. עם האצבע בסכר

ההתעלמות ורתיעה הן תגובות אופייניות לנוכחותם של חסרי בית. לצידן מופיע לא אחת כעס על 
מה שמנוסח  כ"בחירה" – חסר הבית "בוחר" לגור ברחוב במקום לנהל חיים נורמטיביים, לעבוד 
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ולדאוג לעצמו, או "בוחר" להתמכר לסמים ולאלכוהול. את הכעס הזה מניע בין היתר אותו פחד 
מנפילה. שכן, אם לא מדובר בבחירה, הרי שגם מי שחי חיים נורמטיביים של עמל ויגע יכול 

למצוא עצמו יום אחד מתגורר במכוניתו, ובשלב הבא – ברחוב. 

התערובת הזו של כעס ופחד מולידה לפעמים תחושות אשמה והתגוננות. יש שאינם רואים את 
מטבעו.  רך  אפילו  אולי  שהוא  לבם,  את  מולם  ומחשלים  אותם  שרואים  יש  אבל  הבית,  חסרי 
הדיבור הפנימי שלהם כולל לא אחת התייחסות לאינסוף: "אם אני אתחיל לתת כסף לכל מי 
שעומד בצומת, לא יהיה לזה סוף", "כשאתה נותן לאחד מיד צצים עוד עשרה, אין לזה סוף", 

"זה בכל מקרה לא יעזור, זה כמו חבית בלי תחתית 
ובלי סוף."

תפער  וחמלה  היענות  של  אחת  שפעולה  נדמה, 
במציאות סדק שדרכו יעבור לא חסר בית אחד, אלא 
הם  ביחיד.  מגיעים  אינם  עניים  בית.  חסרי  אינסוף 
מגיעים ברבים או כשם עצם מופשט – עוני. ברבים 
מהסרטים והספרים הדיסטופיים שוטפים את הערים 
למשל,  כך  כל.  חסרי  אדם  נחילי  חורבותיהן  את  או 
"בלייד־ראנר", "מאקס הזועם". מי שצובא על חומות 
בין  יותר מאחד.  הוא תמיד  או מתוכה  העיר מבחוץ 
אם אלו המתים הצובאים על ארצות החיים )אצל קֵנטי 
בספרו ההמון והכוח(, צבא המובטלים המהווה איום 
מתמיד על המועסקים )אצל באומן, בספרו מודרניות 
נזילה( או  נחילי חרקים מכוכב זר שחותרים לכבוש 
מגיע  האיום  בשחור"(.  "גברים  )בסרט  העולם  את 
שמחכה  צורה  חסר  נוזל  של  האינסופי,  של  בצורה 

לחדור דרך סדק בחומה.  

9. רעב וכאוס

האיכות הנזילה הכאוטית הזו היא גם האיכות של הצורך. את הרעב אפשר להשביע בכיכר לחם, 
אבל הרעב אינו כגודלה של כיכר לחם. הרעב הוא חסר צורה וגבול, גם אם מדמיינים כל מיני 
מזונות קונקרטיים כשרעבים. הוא חור פעור עם שוליים מתפשטים בלב מה שישנו. כשקר לך, 
אפשר לחמם אותך בשמיכה. אבל תחושת הקור אינה כגודלה של שמיכה. הצורך מאיין את כל 

מה שמסביבו וככל שהוא עז יותר, המציאות של הדברים האחרים נחלשת ומתאיינת.

במפגש עם צורך חשוף מתגלה מצב הסכנה והפגיעות של מי שצרכיו מסופקים; הוא חש, גם אם 
במעומעם, שגם מה שיש לו נמצא מעצם הגדרתו בדרכו להיות אין )כמו בתיאור המדכדך של  יום 
בחיים כעוד יום המקרב אותנו אל המוות(. במרחב החרדה של הצריכה, מי שיש לו הוא מי שיש 
לו מה לאבד. שם, המפגש בין זה שבא מן היער לבין זה שנמצא בעיר מתגלה כמאבק הישרדותי 

בין יער הפרא שמתקרב אל העיר ויער הפרא שעולה לקראתו מתוך העיר.

הערת הכותבת

תשעת הקטעים לקוחים מתוך טקסט שנכתב לפני למעלה מעשרים שנה )עם כמה עדכונים(, כמבוא להצעת 
מחקר בנושא חסרי בית. מאז העמיקה החשיבה בנושא, התרבו הספרים והמחקרים בתחום, התרבו הדוגמאות 

וההקשרים. גם חסרי הבית התרבו.

מיצב בשדרה, תל אביב 2020
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ערן צלגוב

באר־שבע

א.
ִמיֶׁשהּו ָמַתח ַחְבֵלי ְּכִביָסה

ֵּבין ִמיָנֶרט ַהִּמְסָּגד ַהָּגדֹול ָלַאְנֶטָנה ֶׁשל ִּפּקּוד ָּדרֹום:
ֲאָבל ֵאין ְּבִמי ִלְתלֹות ֶאת ָהַאְׁשָמה.

ַמָּמׁש ַמְרִּגיִׁשים ֶאת ָהֵאין

ב.
ַעל ֵמיְתֵרי הֹוֶוה 

ֵּבין ַאְנֶטנֹות ְלִמיָנֵרט
ֵּבין ֶהָעָבר ֶלָעִתיד

ַמְיָנה צֹוַרַחת ַעל ֻּבְלּבּול.  
ְלֶרַגע הּוא עֹוד ְמַנֶּסה ַלֲענֹות ָלּה

ֲאָבל ִהיא ְמַחָּקה אֹותֹו ְּבִלְגלּוג ְמֻדָּיק ְוהּוא ְּכָבר ְמֻיָּתר 
ְוֵאיֶנּנּו.

ג. 
ַמְינֹות ֵהן ִמין ּפֹוֵלׁש, ְיִציָרִתי.

ַּגם ַהֻּבְלּבּול הּוא סּוג ֶׁשל ִצּפֹור ִׁשיר.
קֹולֹו ִנְבָלע ְּבִׁשירֹו ֶׁשּבֹוֵקַע ִמִּצּפֹור ַאֶחֶרת:

ְראּו ֵאיְך ִצּפֹור ַאֶחֶרת ָּתְפָסה ֶאת ְמקֹומֹו ַעל ֵמיְתֵרי ַהֵּלב.

ד.
ַהִּמְסָּגד ֹלא ְמַׁשֵּמׁש ְּכִמְסָּגד 

ֲאָבל ַהִּפּקּוד ְּבִלָּבּה ֶׁשל ָהִעיר ָצמּוד ֵאָליו,
ְּכמֹו ְּפָצָצה ְמַתְקֶּתֶקת 

ּוֵמִעיר אֹוִתי ִמֵּדי ֶעֶרב ֵמֲחלֹומֹוָתיו 
ְלקֹול ַהְקָּפַצִּתְרגּול, ַהְקָּפַצִּתְרּגּול.  

ה. 
ֲאָבל ָהִעיר ֲהלּוָמה

ֵמֲחלֹום ֶׁשִּנְכָּפה ָעֶליָה.
ְּכמֹו ֵּביָצה ֲעלּוָמה -

ֶזה ְּכמֹו ֵּביַצת־ַעִין, רֹוֶאה?
ִהְסַּבְרְּת,

ַרְך ּוְבִאּזּון ֻמְׁשָלם,
ֲאָבל ְּדִקיָרה ַאַחת

ְוַהּכֹל ִמְתּפֹוֵצץ.

רישומים: ערן צלגוב
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אסתר וולק

טיוטה לאהבה

היום

כל הימים שבאים: ענפי אשכולית, בֵערה ברגליים, חדירת חוף, קציפת אנשים, 
טווחים קצרים, קפיצת ראש, חלונות פרצופיים, היביסקוס במרחבים. כל הימים 
שהולכים: התרוקנות עלים, טרחת שעונים, גופים מתארכים. מבנים ברוטליים 
חושפים לוע אוטומטי, אני נבלעת בין קומות. אינפוזיות קורצות לירח, תאים 
עתידניים משתכפלים, מקורי לילה נרכנים לרחבת האבן, נמלטים מאור נורא. 

תמיד בוקר כופה עַלי חיים. העולם מסתדר כמו עורבים, שניים על כל זרוע, לפי 
המכסה המותרת, בקיבולת הדם. תרכובות עיניים נשמטות מהחלון לפסי מתכת, 

דבר לא משתהה. כל הימים ההם שבאו והלכו, נכֵּפיתי להם. התבקשתי באבחת 
העולם. כל הימים ההם ומחר אני בוקר. במקרה שכזה יש לשאת את העולם 

במיומנות. אני ְמַתְרֶּגֶלת והולכת. אישון, שמש, גוף.

מחר

כל הימים מתגשמים בעמידה ראשונה. יש אמנות לבוקר: ניסורי גוף מהמיטה, 
ציפורים מצטווחת למתיחה, תרגולת כפיות, בחישה לימין, בחישה לשמאל, 

ִזקפת ההכרה, הכל מזדקר בריאֹות, פירות מאדימים לנוכח אדמה. יש אמנות 
לאהבה: כלב הורג עכבר ולפעמים נמלים קוברות דבורה, אני מתכסה באדמה 

ומפזרת עלי כותרת, אחר כך הארץ מתנשמת, מחטי אורן בכל הנימים, יש 
כוריאוגרפית שהופכת בין תנועות לצבעים, אחר כך ראש עץ בדמות אישה. 
היא מוציאה פרח מתוך פרח וזה מעורר. אני מתנשמת בקצב הפריחה. יש גם 

את העניין של להיות עם קיר דלת וחלון. שיבוא הכל מהכל ויישאר בי אני. גם 
אם זה ימות, יצמחו פטריות. אומרים שזה כמו אבל ואולי קצת הפוך. יש אמנות 

 לאבל - אבל ממחר זה של אתמול, אז לא חשוב. 

רישומים: ערן צלגוב
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יעקב ביטון

*

ָהִייִתי רֹוֶצה ַלֲחזֹר ָּבאֹור ַהֶּזה
ַלֲעבֹד ֶאת ָמה ֶׁשַרק ֶאְפָׁשר                ִלְׁשּתֹק אֹודֹוָתיו
ָהעִֹני ָנח ְּכמֹו ֲחלֹום            ְמַּצֵחק ְלָכל ֲחֹרֶׁשת ֶהָעִרים

ִּפְתרֹון ַלַּמְׁשִּכיִמים

ַּבַּלְיָלה ֶאָחד ִאיׁש   ּוְבסֹופֹו ְלָפַנִיְך ַרְך ְוָיִחיד
ַלֶהֶבת     ִּדְמיֹונֹות/ִטְמיֹונֹות 

ְוִאם ִלְׁשמַֹע    ֲאַזי ַרק ֶאת ַהֶּבִכי
ֻּכּלֹו ֻמְלָחן ֵמאֹוָתּה ַהַהְבָלָגה ֵמאֹוָתּה ָהֲעֵיפּות  
ְוַעְכָׁשו ֶּגֶׁשם     ֲעָנִנים ֲעקּוִׁשים קֹול ָהמֹון      

ֵאין ָּדָבר ֶׁשֹּלא ָעׂשּוי ְנָדָבה

ַהְּקֻדָּׁשה ַמְחִריָדה – ָּכל ֶעֶצם ִנְסָּתר ְוִנְסָחר  
ָּכל ֵׁשם ַמְעִּתיר ַּפְרָׁשנּות

ֵאיִני ָיכֹול ָלֵׂשאת ֶאָּלא ְזֵעיר ִמֶּמָּנה
ָמָחר ִהְתַמַּסְרִּתי ֶאל ָּכל ָמה ֶׁשָּתחּוַח

ֶאל ָמה ֶׁשּסֹופֹו ַרק ֶלֶחם

ּגֶֹלם ְועֹוד ּגֶֹלם
ֲהֵרי ָּכְך ִהַּכְרִּתי עֹוָלם

ְוֶחְטִאי ָהָיה ֶׁשעֹוד ִקִּויִתי
ָלִׁשיר

לריסה מילר    

הטחינה

ַהְּטִחיָנה ִּתְזֹלג 
ַהִּפָּתה ֵּתָרֵטב 

ְלַאט 
ַהֶּבֶגד ְיגָֹהץ 
ַהֵּלב ִיְׂשַמח 

ַהָּׁשַמִים ָיִאירּו 
ָלֲאָנִׁשים ּוְבִנְבֵכי 
ַהִּגְבעֹוִלים ִטּפֹות 

ָצרֹות ֶׁשל ַזַעם
ִיְפְרחּו ַלֲעֵלי ּכֹוֶתֶרת 

ֲחָזִקים ְיִציִבים
ַמְרִהיִבים

ַהּכֹל ַיְמִׁשיְך 
ִלְצמַֹח ְּכמֹו ַעּמּוד 

ִׁשְדָרה ַהְּמַׁשֶּנה 
ִּכּוּון ֶאל ַהֶּׁשֶמׁש 

ִמְתַעֵּקם ְּבַהְתָאָמה 
סֹוף ַלְּקָמִטים 
סֹוף ַלְּׁשָבִרים 
סֹוף ַלְּפָצִעים 

סֹוף ַלּיֶֹבׁש 
ַלְּמִרירּות ִנָּוֵלד 

ֵמָחָדׁש ְּכַקְקטּוס.

חלום
 

ָחַלְמִּתי
ַעל

ָנְצַרת־ִעִּלית
ִהְתעֹוַרְרִּתי

ְמִזיָעה ְּבָיפֹו
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עגבנייה

פתאום רציתי לאכול עגבנייה מה שאתה מעורר בי זה השראה לכתוב לצייר לאהוב את העולם לאהוב 
את החיים מקרוב מיקרוסקופי לא לוותר להילחם עד המוות רציתי פתאום רציתי לאכול עגבניית שרי 
אתה ההשראה שלי רציתי לצייר ציורים שיכבשו את העולם וימותו אתה מעורר בי השראה לא למות 
לנצח את החיים אתה רוצה לנצח אותם אבל הם מנצחים אותך רציתי אותך רציתי לכבוש את העולם 
המדינה תל אביב השכונה הדרום ויפו רציתי את האהבה שלך ושל כולם ונשאר לי דם פתאום רציתי 

לאכול עגבניית שרי צהובה.

ציוויליזציה

נֹוחּות ַהַּמֲעֶקה ַהֶּנֱחֶצה ְּכָים ַּבֵּלב 
ְׁשֵמי ַהּקֹוָמה ַהְּׁשִליִׁשית 

ֵאיֶזה ִּבָּטחֹון ַעל ָמה ְמַׁשְּלִמים 
ַעל ְצִעיָדה ֵאין־סֹוִפית ַעל ְּתהֹום 

ַעל ָמה ִמְסַּתְּכִלים ַעל ְּכִביׁש 
ָמה נֹוְׁשִמים ֵריַח ָקֶפה ָׂשרּוף 

ַרֲעַנּנּות ַהּבֶֹקר ַמְקִּפיָאה 
ֶאת ַהָּבִאים ְלֵבית ַהָּקֶפה ְוַהּיֹום 

ֶׁשעֹוֵמד ְלַהְתִחיל ֹלא ַמְפִסיק 
ִלְרטֹט ְוִלְקּפֹץ ְּכמֹו ִטיִקים ַּבּגּוף 
נֹוחּות ָּבָלטֹות ָהִרְצָּפה ְקִרירּוָתן 

ִויכֶֹלת ַהֲהָכָלה ֶׁשָּלֶהן ֶאת ַהַּיִּציבּות 
ָּכל עֹוד ָהֲאָדָמה ֹלא רֹוֶעֶדת נֹוַח 

ַעל ָהִרְצָּפה ְמַׁשְחְרִרים 
ֶאת ַהָּׁשָרִׁשים ְמַבְּקִׁשים ִלְנגַֹע 

ְלִהָּדֵחס ֵּבין ַהָּבָלטֹות ְלֵׁשם ֲחִדיָרה 
ִלְמֹסר ֶאת ֶהָעָבר ֶׁשָּלנּו 

ְוִלְבנֹות ִמְגָּדִלים.

פלאפל

ראיתי פלאפל מתגלגל ברחוב ביפו, ליד הבתים היפים והמשופצים, עציצים צבעוניים במרפסותיהם. 
אישה מקולחת יצאה לטיול עם התינוקת, נודפת סבון, שמפו ורעננות של מכונת כביסה. ראיתי אישה 

צעירה מוציאה את הכלב לטיול, יוצאת מפתח דלת מתקלפת שמובילה לחצר צרה, דחוקה בין שני 
בניינים. ראיתי תכולה של דירה שחסמה רחוב שלם. מישהו עובר דירה, יש לו המון חפצים ורהיטים. 

על אחת הקופסאות היה כתוב ״בגדים תחתונים של רוני״. 
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מרחב ישורון

סולו אופניים 

ּבֹוִטים ֵנירֹוִטים ָעלּו ַעל ֵּתל ַאּבּוּבּו
ִמְתַחְּבִרים ַלַּמֲעֶרֶכת ְוָעִפים ְּכמֹו ְזבּוִבים

ָּכל ֶׁשֶרץ ְמַדְמֵין ֶׁשהּוא ִניְנָג'ה 

קֹוְרִקיֶנִטים ְסֶקְטּבֹוְרִדים ְואֹוַפֵּני ַחְׁשַמל
ַּפּנּו ֶּדֶרְך ִליֻׁשרּון רֹוֵכב אֹוַפַּנִים

ֲאִני ֹלא ּבֹוט - ָּכאן ֶּבן ָאָדם ִעם ְׁשֵּתי ַרְגַלִים 

ֶרֶגל יֹוֶרֶדת ְוֶרֶגל עֹוָלה
ֲאִני ַהֵּמִניַע ַוֲאִני ַהָּנע 

ַהַּמְׂשִּכיל ַהֻּמְׂשָּכל
ִמְתַּגֶּלה ְּבַגְלַּגל

ַהַּגְלַּגל חֹוֵׁשק ַּבִּסיבּוב

ָּבֲעִלָּיה ִמְתַנֵּׁשף 
ַּבְּיִריָדה ָׁשר ְּבֵּכיף

ֵאין ָלנּו ָּדָבר ְלַהִּׂשיג
ֶאת ָעְצִמי הֹוֵצאִתי ׁשּוט 
ַרק ָלׁשּוט ָלׁשּוט ָלׁשּוט

ֶזה ַהָּדָבר ְוֶזה ָּפׁשּוט

ֲאִני ָּבָׂשר ְמֵלא ַחְׁשַמל 
ְמסֹוֵבב ֶּפָדל ְוָׁשר 

ֶרֶגל יֹוֶרֶדת ֶרֶגל עֹוָלה
ֶזה ַהָּמנֹוַע ְוזֹו ַהְּתִפָּלה  

ַהַּגְלַּגל ָמֵלא ְּתׁשּוָקה
ָלבֹוא ֶאל ַהִּסיבּוב ַהָּבא 

קֹוְרִקיֶנִטים ְסֶקְטּבֹוְרִדים ְואֹוַפֵּני ַחְׁשַמל 
ַּפנּו ֶּדֶרְך ִליֻׁשרּון רֹוֵכב אֹוַפַּנִים

ַאֶּתם ּבֹוִטים ֹלא ָזִזים ְּבִלי ָּבֶטִרָּיה
ֲאִני ָהרּוַח ַהַחָּיה ָּבאֹוַפַּנִים 

ֲאִני ִסָּבה ּוְמסֹוָבב 
ֲאִני ֶהָחׁש ְוַהחֹוֵתְך

ֲאִני ַהַּלַחׁש ַהְּׁשִליחּות ְוַהָּמחֹוׁש 
ִׁשּבּוִטים ַחְסֵרי ָמעֹוף

רישומים: יואב אפרתיְרדּו ֵמַהַּמְסלּול ִלְבֵני ֱאנֹוׁש
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שלומי חתוכה

בלוז

 ֵּתל ָאִביב ִהיא ָוִתיָקן ֶׁשל ַאְׁשְּכַנִּזים,
 ֶּפֶרס הּוא ָהַאִּפיְפיֹור

 ֶוֱאלֹוִהים הּוא
 ֵעֶגל ָחָלב

 ְּבַתּפּוִחים ּוְדַבׁש,
 ַּבַּקְנִטיָנה

 אֹו ַּבְּבָראֵסִרי -
 ַהְזָמַנת ֻׁשְלָחן ִהיא ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ַהֻּבְרָּגִני.

 ָּתְכִנּיֹות ַהֶּטֶלִויְזָיה ֵהן ַהַּבְסטֹות ֶׁשָּלֶהם;
 ַהְּסָפִרים,

 ֲעֵלי ַהְּתֵאָנה ֶׁשָּלֶהם.
 ַצֲעַקת ַהָּׁשלֹום

 ַהְּמַהְדֶהֶדת, ַהְּמֻזֶּיֶפת, נֹוֲעָדה
 ְלַהֲחִריׁש ֶאת ִּכֵּני ַהֲחָרדֹות ָהִאְּלִמים

 ְוִחְרחּוֵרי ַהֶּצֶדק
 ֶׁשל ַהִּמְזָרִחים, ַהִּמעּוִטים ְוָהרּוִסים, ְוָהֶאְתיֹוִּפים

ַהְּׁשקּוִפים, ַּבֶּפִריֶפְרָיה.

 ּוַבַּלְיָלה,
 סֹודֹוֵתיֶהם ִנְפָּתִחים
 ְּכמֹו ְמִניַפת ְקָלִפים

 ְוַעל ָּבמֹות ַהֲחלֹומֹות
 ַהִּמְתַחְּלפֹות

 ַהִּמְזָרִחים ָׁשִרים
 ְּבַמָּטֵעי ַהֻּכְתָנה

 ּוַבּמּוַסִּכים,
 ַעל ַהְּטִריּבּונֹות,

 ַּבִּבּיּוִבים.

 ָאנּו ָהעֹוְרִבים
 נֹוְׂשִאים ְּכמֹו ְצָבת ְּבִפינּו,

 ְּכמֹו ֶאְגרֹוף ְּבִלֵּבנּו,
 ִּגִּצים ֶׁשל ֵאׁש ִמן ַהָּדרֹום

 ִמן ַהֵּגיִהּנֹום
 ֶאל ַּגֵּני ָהֵעֶדן,

 ֶאל ְׂשַפת ִּכֶּנֶרת,
 ֶאל ַהָּבאּוָהאּוס.

טל כהן בכור

תמונה

ֹלא אּוַכל ְלַהְרִחיב
ְּבֶאְצְּבעֹוַתי ֶאת ְיִריַעת ַהְּתמּוָנה
ְלַהִּביט ֵמָאחֹור ִמְּלָפִנים ּוִמַּצד

אֹותֹו ֶרַגע ִנְקָלט ְּבֶהְבֵזק אֹור, ִנְצָרב
ֲאַנְחנּו ִנְטָרפֹות ִּבְנַהר ַהָּׁשאֹון ְוַהְּזַמן

ַאְך ֵאיֶנּנּו יֹוְדעֹות זֹאת ָּכֶרַגע
אֹותֹו ֵּגרּוי ְּתִמיִדי ֶׁשל ִעיר

ִּבְגרֹוֵננּו 
ַקו ִׁשִּׁשים ְוָׁשלֹוׁש

ּדֹוֵהר ֶאל ֵעֶבר ַהָּים
ֲאִני ַמִּניָחה 

רֹאִׁשי ַעל ְּכֵתֵפְך
ּבֹוִאי ֵנֵרד ַעְכָׁשו

ִּכי ְּבסֹוף ּבֹוְגָרׁשֹוב
ׁשֹוַקַעת ַהֶּׁשֶמׁש.

 ֵאיְך ַנְסִּביר ָלֶהם:
 ַהִּׂשְנָאה ִהיא ֶנֶׁשק ַחם -

 ַּבִהיְסטֹוְרָיה ֶׁשָּלנּו ְּכתּובֹות עֹוד ִמְלָחמֹות;
 ָמַתי ָיִבינּו,

 ֶׁשְּכֶׁשָהִיינּו ְיָלִדים,
 ָהֵעיַנִים ֶׁשָּלֶהם ָהיּו ְקרֹונֹות ָהַרָּכבֹות ֶׁשָּלנּו.
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גל נאור

*

חבורה של הומואיות נפגשו
ְוִליר ִליר ִליר
ולּור לּור לּור

ואיזה קרועה מהממת מרימה
הורסת ת׳בריאּות של כולן

והם נקרעות מצחוק
וקי קי קי

וקה קה קה
וַהּוֵּוְדג' אין דברים

סופני
אז ִדיט עושה לדּוט

חולה חולה חולה עלייך
ודוט עושה לדיט

מתה מתה מתה עלייך
תורסתותי

וליר
ולור

בעיקר ַפאְלׁש
יּוג'ּור יּוג׳ּור

ואז איזה חולה אחת משתעלת
מה משתעלת

אמאלה
בקטע סופני

וכולם נקרעות עליה מצחוק
מה נקרעות

מקרקרות
וִקיר ִקיר ִקיר
וקּור קּור קּור
מה מקרקרות

מחרחרות
מה מחרחרות

נחנקות

מי שתפסיק לצחוק תמצא את עצמה 
בֹוֶכה על ברכי אביו בדירת גירושים 

*

עּוָרה ִעיר 
עּוָרה ִעיר 
ֶעְרַות ַהר 

עּוָרה ִעיר 
עּוָרה ִעיר 
ֶעְרַות ַהר 

עּוָרה ִעיר 
עּוָרה ִעיר 
ִעֶּוֶרת ָהָרה

ֵעָרה?

ֵעיַנִיְך 
ַעל ִׁשְלֵטי ִּגּבֹוִרים

אֹור ַוֲעצּומֹות

תמי כץ לוריא

על הבר בנחמה

ַעל ַהָּבר ְּבֶנָחָמה ִמְתַקְּיִמים ָּכל ָהְרָגִעים
ֵאֶּלה ֶׁשָּכַתְבִּתי ְוֵאֶּלה ֶׁשֹּלא

ַהְּגָבִרים ֶׁשָאַהְבִּתי ְוֵאֶּלה ֶׁשָאֲהבּו אֹוִתי 
ִרְגֵעי ַהַהְׁשָרָאה ָהַאְכָזָבה ִרְגֵעי ֵטרּוף ַהחּוִׁשים
ִּבְתנּוָעה ּוְבחֶֹסר ְּתנּוָעה ִעם מּוִסיָקה אֹו ְּבִלי 

ְּכֶׁשִהְקַׁשְבִּתי ַלֶּׁשֶקט ַּבֶחֶדר ּבֹוָהה ַּבִּתְקָרה ָּבְרָוִחים ֶׁשֵּבין ַהַּמֲחָׁשבֹות
ִריז ְניּו יֹוְרק ְּבִפּנֹות ְזנּוחֹות ִּבְדרֹום ֵּתל ָאִביב  דֹון ָּפּ ׁשֹוְטטּות ְּבלֹוְנְ

ַעל ְּפָסגֹות ֻמְׁשָלגֹות ֶׁשל ָהִרים ֵּבין ְּגָבעֹות מֹוִריקֹות 
ַהַּדּקֹות ַהָּׁשעֹות ֶׁשַהָּים ִהְּפֵנט אֹוִתי 

ּבֹוָכה צֹוֶחֶקת ׁשֹוֶאֶגת ָּבֶרֶכב ּדֹוֶהֶרת ְּכֶׁשַהֶּגֶׁשם ַמֶּכה ַּבִּׁשְמָׁשה
ְמֻאֶּׁשֶרת אֹו ֻאְמָלָלה

ַהִּמִּלים ִנְקְראּו ִנְכְּתבּו ְוהּוְטחּו ְוִנְבְלעּו ְוִהּכּו ְוִלְטפּו
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אילן יוסף ברקוביץ'

הכנות לכתיבת שיר בזמן מצוק

רּוי ִּגַּלְחִּתי ֶאת ַׂשֲערֹות ֵּבית ֶהָחֶזה ְּבֶׁשל ּגֵֵ
ְוִגַּלְחִּתי ֶאת ַׂשֲערֹות ַהָּפִנים
ָאז ָמַׁשְחִּתי ֶאת עֹוִרי ֶהָחָלק

ְּבחֶֹמר ִחּטּוי ַאְלּכֹוהֹוִלי
ָנַטְלִּתי ֵעט ְּבָיִדי ְוָכַתְבִּתי: ַלְיָלה,

ָהִעיר ָּבֲעָרה.

רעואל שועלי

שיר טוב על עיר

ִׁשיר טֹוב ַעל ִעיר
ַחָּיב ָלֵצאת ֵמָהִעיר
ִׁשיר טֹוב ַעל ְּכָפר

ֵאין ִׁשיר טֹוב ַעל ְּכָפר

אופיר משרקי 

11:11
  

ֲאַנְחנּו יֹוְׁשִבים ְּבֵבית ָקֶפה,      ְּבתֹוְך ֹחר ָׁשֹחר
ְּבתֹוְך ֹחִרים ְׁשֹחִרים ַרִּבים

ּוְׁשֵנינּו יֹוְדִעים 

ֶׁשּׁשּום ָּדָבר ֲעַדִין ֹלא ָקָרה
ֶׁשּׁשּום ָּדָבר ֲעַדִין ֹלא ָהָיה

לא ש     לא                     ל                      לא                            ל
      ו            עב              א                        ברי                     א

   א                 ד                        צליב             א
       ה                     ות              ה                                            ק

                                                                          ה                     פ
 ַרק ַמְחָׁשבֹות  ְמֻׁשָּדרֹות ְוִדְמיֹונֹות   ַעל ַהּדֹוֵמם        ָהָרחֹוק.    

ֲאַנְחנּו יֹוְׁשִבים ְּבֵבית ָקֶפה                       ֶׁשְּבתֹוְך ֹחר ָׁשֹחר
ֶׁשְּבתֹוְך ֹחִרים ְׁשֹחִרים ַרִּבים

חֹוִצ    ים ֶא   ת      ַהִּמ    ְדָּב   ר        
                                   ְוַה     ִּמְד    ָּבִרי                       ֹות    

                                        
ַאָּתה יֹוֵדַע                              ָמה ֲאִני אֹוֶהֶבת   ַלֲעׂשֹות

ֲאִני אֹוֶהֶבת ִלְמצֹץ.
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ננו שבתאי

הדלקן 

הדלקן ראה אותנו מתדלקות אחרי חצות ליד מועדון הסלסה בתחנת הדלק שלו. חברה שלי קראה לו 
הדלקן למרות שתקנית הוא מתדלק. אבל הוא לא היה תקני ואנחנו היינו שתינו החברות הכי טובות, 
מנגן  קודם  אותו  ראינו  התחנה.  שמעל  לדירה  לעלות  שלו  ההזמנה  את  וקיבלנו  וסקרניות.  שיכורות 
כשרקדנו ורקדנו שעות על שעות והופתענו מאוד שהוא דלקן למרות שהוא כן נראה כמו דלקן, שחום 
ובעיון כאילו  כמובן שרירי וקטן עם חיוך של מאלף אריות ערמומי ותם. הוא התבונן בנו ממושכות 
הוא בודק סוג של חיות: אני הייתי כתמיד הילדה הטובה והוורדרדה והיא שחומה כמו ביצה של ג'חנון, 
צחקנית ועגולה. ומבטו נתקע בה ופסק: "אותך לזיין, ועליה לאונן". עליה זה היה עלי. נראיתי לו לא 
למימוש. וחברתי היתה עייפה גמורה ואחרי ג'וינט נוסף נפלה על הספה ונרדמה. ושאלתי אותו למה 
אמר את המשפט הזה והוא אמר לי: "מה את יודעת מהחיים שלך? עוד לא ראית זין". צחקקתי וסיפרתי 
לו שכבר היו לי חברים. תיבלתי פה ושם בפרטים שחשבתי לקיצוניים אבל הוא רק צחק ולקח אותי 
וירק עלי להבת אש  נוזל לפה  לסיבוב בחושך במגרש חול נטוש וענק שם שלף בקבוק והכניס איזה 
ענקית שכמעט נשרפתי ונבהלתי קצת אבל יותר הייתי מרותקת כי הוא לא דמה לשום אדם שהכרתי עד 
כה ורציתי אותו ככה שהייתי מוכנה לוותר על כל כבוד עצמי ובכלל על עצמי. והוא לא הסכים לי, הוא 
היה מסתובב סביב דירתי מודיע שהוא שם ומצווה שאתכונן ואז הייתי מתקלחת מתנגבת ונרטבת מעצמי 
שוב, מתאפרת מתלבשת מתפשטת, אז היה עולה רק כדי ללחוש לי משהו באוזן או להעביר לי יד אפילו 
לא בין הרגליים, ונוסע חזרה לאן שזה לא היה. הוא לא הסתיר דבר אך לא נידב הרבה. פעם אמר שהעסק 
של התחנה הוא של אשתו בכלל וביקוריו הלכו ונדחסו והתגברו, ופעם הוא דחף לי סוף סוף גזר מהמקרר 
ואז ציווה עלי להביט בו אחרי שהשליך אותו לחצר העזובה, לאדמה הקשה, כדי שאזכר, ונזכרתי יותר 
ויותר ורק אחרי חודש שלם של חיפושים ורדיפות, לחישות ואנחות, הוא בא ונכנס כמו שאף אחד אחר. 
ולאחר שבוע כזה ללא הפסקה הוא בא והצהיר שזאת הפעם האחרונה. ואני פשוט לקחתי את המפתח של 
הדירה והחבאתי מאחורי הספרים במסדרון ונעלתי אותו איתי לתמיד מבחינתי. והוא כעס נורא וחיפש 
נורא  וזה היה גבוה  יותר משעה. ורק כשהתחיל להשתלשל מהחלון האחורי  את המפתח כמו משוגע 
נכנעתי ופתחתי לו את הדלת. ובכל זאת הוא נזרק על ידי אשתו שאולי היתה מתורגלת בכגון זה אבל 
כנראה שהפעם איתי הוא חרג מהסטטוס קוו ולא סתם אמר את מה שאמר אז לראשונה אלא באמת פחד 
נורא מה יהיה כשזה יקרה. וזה קרה, וזה היה מצב צבירה גופני שלא יכול שלא לקחת בחשבון את הלב 
הבוער, גם שלי גם שלו, זה היה פשוט יותר מדי כך שהגענו למצב שהיינו בדירות ריקות של כל מיני 
שותפים לפשעים שלנו שהיו מפנים חללים ושעות על גבי שעות וידעתי שאני יכולה להעביר ככה חיים 
שלמים בלי לימודים, בלי חברות וחברים, בלי אוכל או ספרים. אבל היה עליו להמשיך לחיות ולפרנס 
אולי את שלושת ילדיו הקטנים ואני שלא יכולתי כבר לשלוט בעצמי הייתי מביטה בו במבטי הערצה 
אהבה תשוקה וכל שאר המילים הדלות כל כך מלהביע. וגם הוא הביט בי באותו מבט בדיוק אבל צעק 
עלינו: "זה רק מין!״ ״שלא תעזי להרגיש פה משהו אחר", ו"אם זה יהיה כבד זה לא יהיה", והייתי בוכה 
ומתחננת שיפסיק ושימשיך עד שהגוף שלנו כאב והזיע כל כך וצחקנו עד שהבטן כאבה. והוא עזר לי 
באותה תקופה בכל, אפילו לעבור לתל אביב לדירת אבי הריקה. והיינו נרגעים עם סיגריות ובירה לבנה, 
ולזרע שלו היה מרקם אחר, לבן צמיגי רך ובוער. ויום אחד הוא הגיע מאוחר ואמר שנזרק שוב מהבית 
אבל יש סיכוי שהיא תיתן לו לחזור להזדמנות אחרונה וסיפר שכשהתחתן נשבע לעצמו שלא יעזוב את 
הבית עד שהבנים כבר לא יהיו קטינים. אביו עזב את אמו בילדותו ונעלם, ואשתו ידעה אמנם שלא 
יהיה נאמן, כי היה כן וישר בעניין, אבל בדיוק בגלל זה היא חייבת לפתוח לו את הדלת אבל אני חייבת 
לסגור עליו עכשיו ו... הוא כל כך מאחל לי שאמצא אהבה כי אני כזאת תינוקת מתוקה שאין דברים 
כאלה בעולם כולו. ואף פעם לא שמעתי אותו מדבר ככה בלי קללות וחישבתי את השנים הרבות מדי עד 
השחרור המיוחל ובכיתי ואמרתי לו שהוא הגבר היחיד ואני כל כך שמחה שיצא שבסוף הוא לא רק אונן 
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עלי. ושנינו צחקנו בפתח הדירה וניסינו ככל יכולתנו לא לגעת בערב העצוב בדלת, אבל לבשתי מן טייץ 
אדום אירובי כזה דק והזין שלו פשוט ניקב בו חור תוך כדי החיבוק שלנו החזק והלך לי הטייץ, נשאר לי 
בו חור דביק וענק ששנים, שנים רבות, לא יכולתי לכבס ובטח לא לזרוק לפח. חבוי היה הוא לי במגירה 
קטנה עם מפתח מוזהב של ילדה והייתי מריחה בו את הדלק ואת החיים כולם בתמציתם. ובאותו לילה 
נרצח ראש הממשלה. שמענו את זה ברדיו ממש לקראת שגמרנו ואז הוא אמר ברצינות: "את רואה? מה 
שקורה בינינו מסוכן". וצחקנו שוב נורא וזה היה כבר צחוק אחר. ומאז היה לי אסור לשמוע ולומר אהבה 
כאילו שאילף אותי לנצח בשבריר שנייה וכל הדרך לתל אביב שבדיוק עברתי אליה כדי ללמוד משחק 

בכיתי באוטובוס כל הנסיעה ואנשים הבינו שאני בדיוק כמוהם, הרי כל המדינה בכתה.         

הבמאי
לא הצלחתי יותר לבכות, אפילו לא פעם בשבוע, והצטברו לי הרבה דמעות כי יש גם מטבוליזם של 
רגשות. אז הייתי יוצאת לשתות ושותה כאלה כמויות וחוזרת הביתה לבד ברחובות ואז מגיעה לדירה 
ונכנסת לאמבטיה ומזרימה המון מים חמים, כמעט רותחים, עד שהעיניים שלי היו מסכימות ומשתתפות 
והייתי ממשיכה לשבת מתחת לזרם חזק של טיפות דוקרות. ואחר כך הייתי מרגישה הקלה ובדרך כלל 
הייתי גם מקיאה ובבוקר הייתי קמה חדשה ונקייה. ואז הלכתי למסיבה גדולה של אחד האיגודים והיו 
שם המון אנשים מוכרים והתביישתי להצטרף לריקודים ולא יכולתי אפילו לדבר כי לא היה לי מה וגם 
לא למי, והיו שם כל המי ומי, אז ישבתי על הבר ושתיתי מהר מדי ולידי ישב במאי דוקומנטרי אפרורי 
מהערוץ הממלכתי שנראה כמין עכברוש לא מזיק אז סיפרתי לו שאיזה שחקן צעיר שרקד מולנו עם 
ופתאום התחלתי לבכות  זוג לשנייה,  בן  לי מזמן  נאה היה  וחזות  שחקנית ערבייה צעירה בעלת חזה 
ולהתוודות על כל מיני דמויות והבמאי שלף פתאום את הלשון המחודדת שלו ודחף לי אותה כמעט 
עד הגרגרת, ולא עשיתי כלום מלבד ליפול ממעלה הכיסא הגבוה ולצאת מהמועדון ההומה, אך הוא 
יצא אחרי ושאל אותי אם אני רוצה טרמפ הביתה ואמרתי לו למה הביתה, בוא נישאר בחוץ, הכוכבים 
מנצנצים והשמים כל כך שחורים, והוא הוריד את המכנסיים והתחתונים ולא רציתי לנקוף לו אצבע אבל 
תקף אותי גל גדול של חרמנות אלימה ולא נשית כנגדו וכנגד האיגוד שהשתייך אליו אז הפשלתי גם את 
המכנסיים ונשענתי על הגדר הקוצנית החיה וכמה שזה נשמע רע היתה שם גם חתולה שייללה וייללה 
ועשיתי לעצמי ביד עד שגמרתי כמו חיה רעה הא הא, והוא חשב שזכה בתהילה, אולי לראשונה, אם לא 
על המרקע לפחות בחשכה, ומשך את ידי לעבר המכונית ושאף להמשיך שם את התוכנית האמנותית, 
ונשיקותיו היו לי כה מרות ופניו דוקרות אז התחלתי להגיד לו שזה לא מוסרי והוא נשוי וזה רע ואסור 
והוא התחיל להיאנח שוב ולקרוא בשמי ושם משפחתי ולומר לי שאני כל כך ערכית, כל כך ערכית, 
כל כך, עד שגמר בשפריץ על הזגוגית ולקח אותי לדירתו הסודית ואמר לי שתמיד רצה אבל לא העלה 
בדעתו שאני כזאת חושנית וסיפר לי זחוח איך הוא מתחיל עם שחקניות צעירות ובמאיות דוקומנטריות 
ולא אמרתי דבר  זה קל לפתות אותן להבדיל כביכול ממני השנונה, הכישרונית.  בלתי מנוסות, כמה 
בגנותו או לטובתן אבל עלתה לי בחילה נוראה ועם קרן שמש ראשונה הוא דחף שוב לפי את איברו 
הקמצני ועלה בי גל של קיא ולא יכולתי להוציא אותו מפי אז בלעתי את הכל, גם את הזרע וגם את הקיא, 
וצעדתי לבדי לדירתי ושם סוף סוף יכולתי להתקלח ולהקיא והרגשתי בוודאות שהגעתי לאיזשהו שיא 
שממנו אין לי מושג לאן לרדת או איך לעלות, ועמדתי דמומה במרפסתי והבטתי בשני הדקלים הגבוהים 
שביני לביני כיניתי "התאומים" והרכנתי ראשי מהקומה השלישית אל אדמת הגינה המטופחת והקטנה 
אליה הייתי שופכת את המים המלוכלכים, אבל ידעתי שגם זה לא הפתרון אז ניסיתי לישון.              
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גל עזרן

שֵרת 48 
 

ֲחִמָּׁשה ֳחָדִׁשים ֶׁשֲאִני ְמָגֶרֶדת רֹוָּבה ֵּבין ַמְרֵצפֹות
ֲאִני ׁשֹוֶכֶבת ַעל ַהַּגב ְוַהִּתְקָרה ְמֻסֶּיֶדת ְלִמְׁשִעי

ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים ֶׁשָהיּו ִלי ְמֻסֶּיֶדת ְלִמְׁשִעי
ֶׁשאּוַכל ְלִהְתַּפֵעל

ַהִּקיר ְמֻטָּיח. ָהֲאִויר ְמֻטָּיח. ֶׁשֶקט ִמְתמֹוֵדד ִעם ֶׁשֶקט ַּבַּפְרֶטר.
ָהֵעץ ֶׁשל ֲארֹון ַהְּבָגִדים עֹוֵבר ִּביֻרָּׁשה

ָיִמים ִנְכָרִתים ֵּבין ִּפּנֹות
ֶעֶׂשר ָׁשִנים, ְׁשֵּתי ִׁשּדֹות, ַמְרָאה

ִסיפֹון ִמֶּׁשִּלי ֶׁשֲאִני יֹוַדַעת ְלָפֵרק ּוְלַחֵּבר ְוֵאין ִלי ְנִזילֹות
ַהּנּורֹות ְיִדידּוִתּיֹות ַלְּסִביָבה

ַמֲחִזירֹות ִלי אֹור ֶּדֶרְך ִקירֹות ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל ְלִהְתַּפֵעל
ְּבתֹוְך ְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשה ֶמֶטר ְמֻרָּבע

ַהֶּׁשֶקט נֹוֵגַח ַּבֶּׁשֶקט ַּבַּפְרֶטר

ַמה ָּׁשִוים ַהִּקירֹות ְּכֶׁשָהֶאְגרֹוף ַחָּלׁש ְוַהֶּדֶלת ְרחֹוָקה

 

עפרה שלו

זהו

ֲאִני ִמְתַיֶּׁשֶבת ַעל ְׂשַפת ֵאיזֹו ִמְדָרָכה
ְּבִצֵּדי ֵאיֶזה ֶׁשהּוא ְּכִביׁש, 

ֶׁשְּבִׁשּפּוֵלי ֵאיֶזה ֶׁשהּוא ְרחֹוב,
ֶׁשְּבַטּבּוָרּה ֶׁשל ֵאיזֹו ֶׁשִהיא ִעיר, 

ַמְנִמיָכה ְּתעּוָפה.
ּבֹוֶלֶמת ְּדִהיָרה ֶאל ִקירֹות ְזכּוִכית,

ַאַחר, ּפֹוֶׁשֶטת ָיד אֹו ֶרֶגל, אֹו ָּכל ֵאיָבר ַאֵחר, 
ֶׁשַּיֲעזֹר ִלי ְלַגְלֵּגל ֶאת ַהָּיִמים 

ְּבתֹוְך 
ַהָּמקֹום 

ַהֶּזה 

ִאם ָּתבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש, ֲאַמְצֵמץ ֵאֶליָה 
ִמְצמּוץ ֹלא ְמַחֵּיב ְוֶאֱעצֹם ֲחָזָרה, 

ֵּביְנַתִים ֲאִני ֻמַּנַחת ֹּפה, ַעל ְׂשַפת ִמְדָרָכה
ֹלא ָּתִזיזּו אֹוִתי ִמֹּפה. 
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 חגי כנען

שינויים גדולים ושינויים קטנים

צילום: חגי כנען

ספינת מפרשים גדולה מקועקעת על ידו של עוז, הבריסטה בבית הקפה. ״התמונה הזו נמצאת 
אצלי בראש מגיל צעיר, ונותנת לי השראה״, הוא אומר. ״אבל הקעקוע לא גמור. הוא עדיין 

בתהליך. יום אחד עוד אסיים את זה.״ 
כשאנחנו מתיישבים, את מצביעה על העמוד ממול ואומרת ״הנה סירה מסוג אחר. היא חלק 

מהעור הגדול של העיר.״
 

 

עפרה שלו

זהו

ֲאִני ִמְתַיֶּׁשֶבת ַעל ְׂשַפת ֵאיזֹו ִמְדָרָכה
ְּבִצֵּדי ֵאיֶזה ֶׁשהּוא ְּכִביׁש, 

ֶׁשְּבִׁשּפּוֵלי ֵאיֶזה ֶׁשהּוא ְרחֹוב,
ֶׁשְּבַטּבּוָרּה ֶׁשל ֵאיזֹו ֶׁשִהיא ִעיר, 

ַמְנִמיָכה ְּתעּוָפה.
ּבֹוֶלֶמת ְּדִהיָרה ֶאל ִקירֹות ְזכּוִכית,

ַאַחר, ּפֹוֶׁשֶטת ָיד אֹו ֶרֶגל, אֹו ָּכל ֵאיָבר ַאֵחר, 
ֶׁשַּיֲעזֹר ִלי ְלַגְלֵּגל ֶאת ַהָּיִמים 

ְּבתֹוְך 
ַהָּמקֹום 

ַהֶּזה 

ִאם ָּתבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש, ֲאַמְצֵמץ ֵאֶליָה 
ִמְצמּוץ ֹלא ְמַחֵּיב ְוֶאֱעצֹם ֲחָזָרה, 

ֵּביְנַתִים ֲאִני ֻמַּנַחת ֹּפה, ַעל ְׂשַפת ִמְדָרָכה
ֹלא ָּתִזיזּו אֹוִתי ִמֹּפה. 
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 צילום: ניר פיינברג

 

כן, כבר כמה חודשים, שסירות שטות על קירות העיר. אנחנו משוטטים ביניהן. 
– אבל למה אתה אומר ״סירות״ ברבים? זו הרי אותה סירה, שכל פעם מופיעה מזווית אחרת, 

לא? 
– אולי, אבל תסכים, שאין כמו סירת הדגל שצפה מעל הספסל בפינת מזא״ה ויוחנן הסנדלר. 

– והמילים שמכאיבות? 

ממשיכים  כולם  של  החיים  כי  הנפשיות,  לתנודות  שותף  לא  אחד  אף  כי  מכאיבות  אולי   –
כהרגלם, כמו שמוציאים עוד פעם ועוד פעם את הכלב לסיבוב? מצד שני, המילים נותנות גם 
כוח, נותנות רוח במפרש הסירה, מכניסות אותה לים הגדול, הכחול, המשתנה, של המדומיין 
המשותף הלא־מודע. היא כבר חלק ממרחב דינמי היסטורי של יחסים, קשרים והבדלים שהעיר 

יוצרת. 

– מה? 
–״שוטי שוטי באפלולית נפשי״ – זה אותה עברית כמו ״שוטי שוטי ספינתי, הים כל כך כחול״.
– השיר הישן של להקת חיל הים? מה הקשר? אנחנו לגמרי במקום אחר עכשיו, זמנים חדשים. 
– כן, הרגשות של העתיד שונים מאלה של פעם, אבל במוח הגדול פועלים גם תדרים לא מזוהים 
מהעבר. כך למשל, צורת ה־8 השוכב שממנה בנויה הסירה, צריך לראות את הקשר שיש כאן 

לסירות שצייר אריה ארוך. 
– לא נראה לי. גם אם יש דיסק כזה של זיכרון קולקטיבי, הוא בטח נמחק כל כמה שנים, לא?
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בבית הקפה רעש גדול וקשה לדבר, בגלל עבודות ההריסה בפינה ממול. דחפורי ענק נוגסים 
בבניין המונומנטלי של בזק. ״בנייה של מע״צ משנות ה-60", אומרת הארכיטקטית השכונתית. 
מישהו אומר ״כל יום העיר משתנה לנו מול העיניים״. ״זה טוב?״ לא ברור. ״יש כל מיני סוגים 
של שינויים בעור של העיר.״ ״למה אתה מתכוון?״ אישה נעמדת מול שולחן של גברים צעירים 
בלבוש אופנתי וצועקת לעברם: ״זה הכל בגלל אנשים כמוכם! אתם לא רואים מה אתם עושים 
לעיר? אתם סרסורים, סרסורי נדל״ן! אי אפשר יותר לחיות ככה!״ המבט של הגברים נשאר 
מזוגג, שניים מתוך הארבעה בודקים הודעות בנייד. ]הם לא רואים את הסירה ששטה מצידו 

השני של הכביש[.

 צילום: אלינור דרזי
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״חברי מועצה יקרים, 
אנו פונים אליכם ... כדי למנוע את הריסת מבנה הציבור )׳בניין בזק׳( בצומת הרחובות יהודה 

הלוי/שנקין.
המבנה נמצא במגרש שנועד לשרת את תושבי תל אביב, ולאחרונה אושרה הריסתו לבקשת יזם 
פרטי. אנו מאמינים, כי הכוונה להרוס את הבניין היא למעשה שלב ראשון בתהליך זוחל של 

הפרטת הייעוד העירוני והציבורי של המגרש בו הוא נמצא. הריסת הבניין תהיה בכייה לדורות, 
ויש לעשות הכל כדי למנוע אותה מהסיבות הבאות: ...״

צילום: ניר פיינברג

   2014      -      צילום: חגי כנען        -            2019          צילום: חגי כנען     2019                        2014                                         1969 - צילום: אוסף גד אשר, ארכיון אדריכלות ישראל, באדיבות ד״ר צבי אלחייני 
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א: ״מה זו אפשרות של אי אפשרות?״  
ב: המוות, לא?

לפני ההריסה, הבניין הריק מחכה שנתיים, כמו לווייתן שנסחף אל החוף. בתקופה הזו, כל מיני 
דברים מתרחשים. מומחה לשימור בשם שי פרקש מתעקש להציל מהבניין את ציפורי הקרמיקה 

שיצרה ג׳ניה ברגר ממייסדי כפר האמנים עין הוד.
כשהבניין נהרס, נעלמות מהעיר גם שתי כתובות באנגלית, האחת אופקית, מקבילה לשפת הגג 

GIV THE KIDS A FUTUR EN START A FUKIN RIOT
והשנייה יורדת אנכית מהגג אל הרחוב, כמו הסנפלינג שבו השתמשו הכותבים. 

R
E
S
I
S
T
A
N
C
E

האם ההתנגדות נכשלה? האם כתובת על קיר נמדדת לפי מבחן התוצאה?

 XNET צילם חגי כנען                          צילום: דור נבו עבור

   2014      -      צילום: חגי כנען        -            2019    
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באותה תקופה הסירה עם הדגל המשיכה לשוט נכנסת גם אל תוך הסכנה עצמה. 
צבע הסכנה אדום: ״סכנה כאן בונים!״

אבל, למה בעצם לכתוב ״כאן בונים״ באתר הריסה? 
הסירה הופיעה ונעלמה כחלק מהס)ת(ירה הזו: הריסה שנקראת בנייה. 

צילום: חגי כנען

צילום: חגי כנען

ועם היעלמות הסירה הכחולה נעלמו גם שורות – באותיות קטנות – של  מכתב 
אדם לא נכנס פעמיים לאותה עיר.                     או שיר אהבה, שנכתבו לצידה. שינויים גדולים ושינויים מיקרוסקופיים. 
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צילום: חגי כנען

אפרת מישורי

עור עירוני

על עבודה של רונן רז

צופה בעבודה ממרחק יראה לפניו צביר לוחות אספלט גדולים, שברי כביש עקורים, שכמו נלקחו מאתר 
סלילה והונחו במצבם האותנטי על פדסטל לבן של פסל קלאסי.

לוחות האספלט השבורים הם מצע. שוליו חושפים את הגיאולוגיה והאקולוגיה של "האדמה האורבנית" 
המוכרת לנו, באותו מבנה חומרי וקונטרסטיות צבעונית טיפוסית, של יציקת כביש שחורה שמתחתיה 
האדמה  סוגי  עם  מתמזגים  האספלט  פלטות  התחתונים של  השוליים  כורכר.  חצץ  מלבינה שכבה של 

השונים, רגבי חמרה, אבנים, סלעים, והופכים לנישה אקולוגית בפני עצמה.

התקרבות לעבודה מגבירה את רמת ההתבוננות. משהו מטריד במרקם האספלט העליון, מזמין בחינה 
נוספת, מבקש מגע. הצופה נוכח שהוא עומד מול גוף עורי, המשתרע מולו כיונק גדול בעל קווי מתאר 
ספק אורגניים. פסולת עזובה של תשתיות עפר ופיתוח המוטלת בצידי דרכים מתגלה בפבריקציית עור 
"עשויה היטב": פלטה גדולה, המורכבת מחיבור מדוקדק של אלפי יחידות עור זעירות, מסודרות באופן 

פרטני, ביחס של 1:1 על פי מודל.

יש משהו מזעזע באיכויות הפלסטיות של העור. התדהמה נוצרת מן המפגש עם החומר החי של הדבר 
המת. השחור הדחוס, הזפת הצמיגית האנאורגנית, הביטומן המסורתי, הופך את עורו ומתגלה כקראפט, 

מלאכת מחשבת של עיבוד עורות.

רונן רז הוא אמן שדרכו עברה בתחום העיצוב והביגוד, אנטמולוג חובב שעסק במלאכת פחלוץ ושימור 
בעלי חיים. רז משתמש בעבודותיו ברקמות ביולוגיות כמו עור ושיער ובדומה לסלמנס "ממציא את 
המציאות בשטח אחר". תהליך העבודה הוא רב שלבי, מורכב וסיזיפי. משוקעים בו כוח פיזי, מלאכת 
היוקרה  מוצר  הוט־קוטור.  של  פרקטיקות  בווירטואוזיות  מגייס  רז  קץ.  לאין  וסבלנות  עדינה  ידיים 
המתקבל הוא שבר כביש אנונימי. קטע של no where, בלי התחלה ובלי סוף, מקטע טרנזיטורי המציע 

את המעבר כ"דבר עצמו", ואת תנועת החיפוש והשוטטות כמקום היחיד שניתן להיאחז בו.

העבודה מאלצת את הצופה להפריד את חוש הראייה מן המוליכות האסוציאטיבית של החומר. המקור 
נאמן מדי להעתק. מראה העיניים פוגש כביש, אך ההכרה כבר יודעת שלא. נדמה שזו מטרתה האמיתית 

כמה גוף מושקע כאן.          של העבודה: ללכוד את הצופה ברווח בינו לבין גוף האספלט. 

צילום: חגי כנען
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לאחר יאוש /  נועם ויסמן

ְּבסֹוף ִהְסַּתֵּבר ֶׁשָהִייִתי ָזקּוק ַרק
ָלֵצאת ִמן ַהַּבִית ֶאל ָהִעיר
ְלַמַּסע ְּתָלאֹות ֵליִלי ָהזּוי

ָֻּיִפים ַוֲאָנִׁשים ָזִרים ֵּבין אֹורֹות ְמֻזֻ
ַזָּמר ַאִּמיץ ָׁשר ַעל ַקִין

ָּמה ַזֶּמֶרת ְמַפֶּזֶרת ְרִסיֶסיָה ַעל ָּבָמה ֲעֻרֻ
ּוְלֶפַתע ֵמַחֶּיֶכת ְּבִלי ִסָּבה 

ּכֹה ָחָזק
ֶׁשִּיָּגֵמר ַעְכָׁשו

ֶׁשֹּלא ִיָּגֵמר ְלעֹוָלם 
ְלַהִּגיַע ֵאיְכֶׁשהּו ַהַּבְיָתה
ְוִלְזּכֹר ְלִהְתעֹוֵרר ָמָחר
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ליאת ניר כהנא

בגדים

 ֶזה ַקִיץ ָחָדׁש 
 ִׂשְמָלה ֲחָדָׁשה ַאְּת אֹוֶמֶרת

ֵנֵלְך ְּבַיַחד ְוִנְבַחר ָנכֹון?
ַאְרַּבע ַרְגַלִים נֹוְקׁשֹות ַעל ִּדיֶזְנגֹוף

ֲחָצִאית ַהְּׁשָכבֹות ַּבַּׂשִּקית ַהְּמַרְׁשֶרֶׁשת 
 ֶזה יִֹפי ֶׁשֹּלא ָיַדְעִּתי ְּכמֹותֹו.

 ַּכֲעבֹר ָעׂשֹור ִּג'יְנס ְוֻחְלָצה ְקָצָרה
ְקִחי ֵמָאה ְׁשָקִלים, ַאְּת אֹוֶמֶרת, ִּתְקִני ָמה ֶׁשַאְּת אֹוֶהֶבת.

ְׁשֵּתי ַרְגַלִים נֹוְקׁשֹות ַעל ִּדיֶזְנגֹוף
ֻחְלַצת ַהֶּבֶטן ִהיא ַטָּוס ַּפְסֵטל ֲחלֹוִמי

 ְּכמֹו ֶׁשל ְנָערֹות ָּבֵאם.ִטי.ִוי.
 ַּכֲעבֹר ָעׂשֹור ֲאִני לֹוֶבֶׁשת ָׁשֹחר

 ְסֶוֶדִרים ְּבָכל ִצְבֵעי ַהֶּקֶׁשת ִנְׁשֲארּו ֵמָאחֹור
ָעַרְמנּו אֹוָתם ִּבְמֵהָרה ְלעּוַגת ַּבד ֲעָנִקית

ֶּבֱאֶמת ָלַבְׁשְּת ֶאת ָּכל ֵאֶּלה.
 ַּכֲעבֹר ָעׂשֹור ֶזה ַקִיץ ָחָדׁש

 ַהְּבָגִדים ֶׁשֲאִני ּפֹוֶׁשֶטת ְמֻלָּבִנים ִמְּכֵאב
 ַהֵּלב ְלעֹוָלם ֹלא ָלבּוׁש ְמֻחָּיט

 ָרִזים ָחִגים ֵמַעל רֹאִׁשי 
 ְנִׁשימֹות ּגֹוְועֹות ְונֹוָלדֹות ַּבַחּלֹון ַהִּנְפָּתח

 ִמֶּמּנּו ַאְּת אֹוֶמֶרת ָּכל ַּפַעם ֶׁשהֹוְלִכים ַהַּבְיָתה
 ֵּתְלכּו ֶאת ִּדיֶזְנגֹוף יֹום ָיֶפה ַהּיֹום. 

מגדרנוזלי

ִּתְצַעד ֵּגֶאה
ַאָּתה ְמַׁשֶּנה ֶאת ָהעֹוָלם ְּכמֹו ֶּׁשַאְּת

מֹוִליָכה ָקִדיָמה ְּכִפי ֶׁשַאָּתה
ֵנס סּוסֹוֵני ַהָּים צֹוֵעד ַסְסּגֹוִני ַעל ְּכִביׁש ָסגּור

ְלֶרֶגל ַהְּמֹאָרע
ַאל ְּתַפֲחִדי ְּכֶׁשַאָּתה רֹוֶאה ַהּכֹל ָנֵמס

ְלֶקֶׁשת ַאַחת
ֲעַדִין ֹלא רֹוָצה לֹוַמר ֲאִני ֶּבן ַּבת

ַאְּת ִמְׁשַּתָּנה ָּתִמיד ָלעֹוָלם ֹלא ְיַׁשֶּנה
ְלַחּכֹות ְמַעט.
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דניאלה סער

בוגנוויליות 

א.
הן קופצות עלי מכל פינה. יפו מוצפת בוגנוויליות. 

אולי זו הלחות של יוליאוגוסט. 
אולי זו הלחות של הכוס שלי. 

אולי אני הוזה. 

ב.
לפעמים אני עולה למרכז העיר. האספלט שם רותח. אני מתעקשת לצעוד על גבי 

החום המהביל. לאורך רוטשילד. במורד ח״ן. כל צעד מסגיר שהגוף שלי שבור. 
אבל שקט שם. 

ג.
כמה שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, הוא לא צמצם מהבוגנוויליות של יפו. 

ד.
נדמה לי שיפו כולה לא נבנתה על גבי אדמה אלא על בוגנוויליות. 

כבר לא ברור אם אני נמלטת אליהן או מפניהן, אבל ברור שהשתגעתי. 

ה.
אני מתחבאת בבית. איני יכולה לשאת את השמש. את החום. אותי. האם האנשים 

בהירושימה ונגסקי הרגישו במשהו? 

ו.
זרועות מפותלות של ורוד צועק. אין רגע שאינן קוראות אחרי, מבקשות אותי. 

לבן בלי תום ומין גוון כזה של כתום שרק אותו אני יכולה לאהוב. נדירה נדירה 
מפציעה בי אחת אדומה כמו שמש מדממת. 

ז.
ביקשת שאלך, שלא אבוא עוד. אמרת שנמשיך לדבר. 

ח.
הן כל היום צועקות. 

איכשהו רק אני שומעת את דברי הזימה שלהן. כל אחת יותר מטונפת מחברתה. 
הכי סוטות הן השלוש שעומדות על המרפסת בקצה המדרחוב בחנינא. שלוש 

יוליות זנותיות. טריקולור של שרמוטות. 

אני לא יכולה לחזור על מה שהן קוראות לעברי 
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ט.
יום אחד התהלכתי בדרכי השגורה, בצידו הלא מוצל של יפת. אחת מהן, ורודה על 

כל הראש, שלפה את הזרועות הארוכות שלה וניסתה לגרור אותי מבעד לחומה. מדוע 
התנגדתי

י.
האדומה הזו )קרני השמש נשברות לעברי תמיד בשעה בה אני אוספת את הילד מהגן( 

גמרה אותי. 

יא.
והלבנה שנשפכת על גינת ארליך 

יב.
כמה מהן יש

יג.
עד מתי העינוי ימשך

קרן ׂשטטר

טרנספורמציה תאית

ַאְּת ָחַׁשְבְּת
ֶׁשָאבֹוא ַעל ַהֵּפָגסֹוס ֶׁשִּלי ְּבִלי ַקְסָּדה

ְּבִלי ָּכִרּיֹות ַּבָג'ֶקט ֲאִני ֶּבַטח ֶאֱעמֹד ְּבַהּכֹל
ֲאִני ַיְלָּדה הֹוִרית ֲאִני ַיְלָּדה ָקְרָּבן ֲאִני ַיְלָּדה

ֶׁשֹּלא ּפֹוַתַחת ֶאת ַהֶּדֶלת ְלָזִרים.

ָאז ָחַׁשְבְּת
ֲאָבל ַהֵּפָגסֹוס ֶׁשִּלי ֵיׁש לֹו ָמקֹום ְלֶאָחד

ֵאין ִלי עֹוד ַקְסָּדה ֵאין ִלי ֵאיְך ְלָהִכיל אֹוָתְך
ֲאִני ַיְלָּדה ּבֹוֵדָדה ֲאִני ַיְלָּדה ֶׁשֹּלא ּפֹוַתַחת

ֶאת ַהֶּדֶלת ְלָזִרים. ֲאִני ַיְלָּדה ְזֵאב

*

ֶזהּו ֶנֶׁשף ְּגרּוָרִתי 
ֶׁשָּיָצא ִמְּכָלל ְׁשִליָטה

ְוֵאין ִלי ַמְסִּפיק ַמְדֵּבקֹות ִקיר ְמֻעָּצבֹות
ְלַכּסֹות ֶאת ַהְּסָדִקים

ְּבִמְסְּדרֹון אּוַלם ַהְּנָׁשִפים ַהְּמֹפָאר
ֶׁשל ַהַּמְחָלָקה.

ַּגם ֹלא ַאְטֵמי ָאְזַנִים.

ָּבא ִלי ִלְתלֹות ֶאת ַהִּדי־ֵג'יי
ִלְׂשרֹף ֶאת ַהִּבְנָין ְּבֵאׁש ְּדָרקֹוִנים

ִמן ַהְּיסֹוד
ְלַוֵּדא ֲהִריָגה

ְלִהְתַּפֵּטר
ְלַהְמִׁשיל ֶאת ְּבָראן ַהָּׁשבּור ַּבֶּפֶרק ָהַאֲחרֹון,

ְוָלֶלֶכת ַהַּבְיָתה.
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עיליי אשדות

ספירלה

אתה לא בלופ
אלא בספירלה
התנועה עדינה

)שים לב(
לקראת הסוד

שאם נגלה את שמו
תתפספס הנקודה

אתה לא בלופ
אלא בשיר פופ תאילנדי

מקלדת צעצוע
מנגנת את הלב הבלום שלך

)שים לב(
לקראת הסוד

שנראה לך,
מרחוק,

כמו מכונת קריוקי
השירים זרים כולם

האותיות מטושטשות
אבל

אתה לא בלופ
זה רק מלאך

ששר את השם שלך
רצוא ושוב
כדי לזכור

אונייה שבה לנמל
ביקור אצל

)היית פה פעם(
ההורים

טנגו מסובב לאור נרות
לקראת הסוד

שאם נגלה את שמו
הכיור ישאר כיור

והכלים יצטרכו להישטף
בכל מקרה
לא בלופ 

ענת קרמין

*

ִאיׁש ַחי ָּבִעיר
ָזז ְלָיִמין ְּכֶׁשְּגֶבֶרת ְמַבֶּקֶׁשת ַלֲעבֹר

ְּגֶבֶרת ִמְתַיֶּׁשֶבת ַעל ַסְפָסל ִעם ִּתיק ַּבד ֶׁשל ַּכְרֶמָּלה
ַּבחּוָרה ִמְתַיֶּׁשֶבת ְלַיד ְּגֶבֶרת ְוׁשֹוֶאֶלת ִאם ְּבֵסֶדר ְלַעֵּׁשן

ִאיׁש עֹוֵבר ָׁשר ָּבְרחֹוב      ֲאַבק ֶּבטֹון ְמַמֵּלא ִעיר
ַמַּׁשב ִעיר יֹוֵצא ֶנֶגד ָים      ַמַּׁשב ָים ַמְכִריַע ֶאת ַהּכֹל

ֵריַח ֶּדֶׁשא ִנְדָּבק ָּבֵעִצים   ְּגֶבֶרת ְמִזיָעה ְׂשֵדַרת ַקִיץ
ַּבחּוָרה ֻמְסֶלֶלת ְלָבֵּתי ַהָּקֶפה    

ֲהמֹוִנים ְמִזיִעים ְמֻׁשָּלׁש ַהֲחִצָּיה ַהָּגדֹול
ָהֲאַבִּטיִחים יֹוְצִאים ֶנֶגד ַהֶחֶרב

ְוַהֶחֶרב ַמְכִריָעה ֶאת ַהּכֹל.

רק נמען של כדור
שסיבוביו חקוקים

בחומר אפל
והתלפפות עדינה

סביב השמש
נידון גם הוא

לעוגהעוגהעוגה
יודע היטב

שבמעגלים הנדרשים 
מלב היקום

)שים לב(
אין ברירה אלא
קופצים רוקדים

קופצים רוקדים -
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לורן מילק

מונמרטר

ַהּגּוף ֶׁשִּלי ִמָּפִריז
ָּבַלְעִּתי ְלָהִקיא

ֶאת ָּכל ַהָּדם ְלַהִּקיז
ִאָּׁשה ִּבְקִריז

ִטָּפה יֹוֵתר ְּגדֹוָלה ֵמַהָּמֶות.

ֲאָבל ֲאִני, ֲאִני ָׁשם, ְּבמֹוְנַמְרְטר.
רֹוָצה ֶׁשַהֶּלֶחם ַיֲעֹטף ִלי ֶאת ָהֲעָצמֹות,

ֶׁשִּתְהֶיה ִלי ִעיר ַרָּכה יֹוֵתר,
ְּפִריָכה יֹוֵתר,

ָאקּוְסִטית.

מקל גשם חם

ַמֵּקל ֶּגֶׁשם ָקָטן ֶׁשִּלי,
ֲאִני יֹוַדַעת ֵאיְך ַאָּתה ׁשֹוֵכב ָעַלי ּובֹוֶכה ַאַחר ָּכְך,

ַמִּכיָרה ֲחֵלב ְמַכֵּׁשפֹות ַחם
ִמַּבַעד ַלֲחִזַּית ַהֲהָנָקה ֶׁשל ַהֶּגֶׁשם

ֲאִני מֹוַרַחת ְקֶרם ַלחּות ַעל ֲאָדָמה ֲחרּוָכה ִמְּדָמעֹות.
ַהִּׁשיר ִנְדֶמה ָאבּוד ְּבִהְרהּוִרים ָּבִעיר ַהּזֹאת.

ֵאין ַאף ֶאָחד ֶׁשְּמַחֵּיב אֹוְתָך ִלְהיֹות
ִלְנֹׁשם ְלתֹוְך ַּכּפֹות ַהָּיַדִים ֶׁשִּלי

ָחַׁשְבִּתי ֵצל הּוא ֶּבֱאֶמת ֵצל. ַמה ֶׁשּ
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חגית שורש

אורה בבריכה של מלון מאוד מפואר 

ִנְכֶנֶסת ְלתֹוְך ַהַּמִים ִעם ַהְּבָגִדים
ֶנֱהֵנית ֵמאֹור ַהַּלְיָלה

ִנְכֶנֶסת ַלְּבָגִדים ָהְרֻטִּבים.

ְמַפֶחֶדת ְלַאֵחר ָלֲעבֹוָדה?
ֻמָּתר ִלי ֵלָהנֹות?

ִמי ְיַנֶּקה ֶאת ָהַאְׁשָּפה?

קֹול ָרץ ְּבתֹוְך רֹאָׁשּה:
ַיְלָּדה ְׁשחֹוָרה, ַיְלָּדה ְׁשחֹוָרה,

אּוַלי ְּכָבר ֵּתְצִאי ֵמַהְּבֵרָכה?

אורה ישנה אצל מנחם

אֹוָרה ָיְׁשָנה ֵאֶצל ְמַנֵחם ֶהָחֵבר ֶׁשָּלּה
ַּבַּלְיָלה ִהְתעֹוְרָרה ְּבֶבָהָלה,

ָחְלָמה ֶׁשָּבאּו ּפֹוְרִצים ְוָהְרגּו ֶאת ָהִאיׁש.
ִהְתַחְּנָנה ֶׁשַּיְראּו ָלּה ֶאת ַהּגּוָפה ֶׁשּלֹו,

ֹלא ִהְסִּכימּו
ִנְכְנָסה ְלָּפאִניָקה,

ֶׁשַהֲחֵבר ֶׁשָּלּה רֹוֶצה ִלְרצַֹח אֹוָתּה,
ָחְׁשָבה ֵאיְך ֵאֵצא ָלְרחֹוב?

ֶהְחִליָטה, ֵאֵצא ִעם ֻחְלָצה ּוְבִלי ַּתְחּתֹוִנים.
ֹלא ָרְצָתה ֶׁשִּיְראּו ֶאת ַהִּציִצי ֶׁשָּלּה,

ְוָכל ַהְּזַמן אֹוטֹוּבּוִסים
ָנְסעּו ְוָצְפרּו
ָנְסעּו ְוָצְפרּו

ְואֹוָרה ֹלא ְיֵׁשָנה

גל משיח

*

כספומטים גוררים רגליים
אל מחוץ לעיר

לאו דווקא בשביל שקט
פשוט בורחים,

אינסטינקט של כספומטים

*

באביב התארכו הימים לאין קץ
גזעי העצים הוחזקו ברחוב לא רצויים.

הואדי התלוי על גג הרעפים התכונן לגשם
בחלון השקוף זוג ערום התבונן בעצמו.

סוף סוף הגבר חוזר אל אשתו מוקדם בערב
גבר שאין לו נכסים. משורר

אומר לה: "את לא מבינה מה זה ייסורים"
היא מכינה ארוחת ערב,

היא מחפשת זמן טוב לצלול
אל סירי הרוטב האדום הרותח

)ובאמת מה היא מבינה(
צונח האביב מבעד לחלון

תופת מבטנה צורח
בא הגבר אל מיטתם, היא שם

מנסה לקצר מעט מגע
אך משנדחה הוא מסתובב בחושניות

בהרגל שבאדישות
זה קורע ממנה את לבה
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אפרת מישורי

גלות

אני יושבת כעת בין שתי מכוניות במגרש חניה בבן יהודה בואכה בית האופרה, מטר מן 
 הים ומנסה למצוא גזרת שיחים מספיק גבוהה כדי לתהות למרגלותיה ולהמתין.

מי שתגיע לפגוש אותי היא אישה כבת ארבעים וחמש, אם חד הורית לילדה בת כמעט 12 
או אולי פחות. היא תרד ותצטרף אלי ואני אגלגל עוד סיגריית חשיש, אלטף את שערה 

 ואמשיך לחלום על עצמי חוזרת לתל אביב.
זה לא שאני גרה רחוק, האמת היא שאני גרה בתל אביב, האמת היא שאף פעם לא גרתי 

 ממש בתוך גופה העדין החוֶלה, למעט הזמן שלפני החתונה.

 העיר היא בלון הליום, יש בה סימולטניות של עולמות מקבילים

 אבל מי זוכר?

בדרך לכאן, אחרי הפוך בהול שלי בנחלת בנימין, ואחרי קריאה נואשת ולא נכונה שלי את 
הנחמדות שגילה כלפי הבעלים 

של בית הקפה, גרוש עם שני 
ילדים קטנים, כהזמנה לחיים 

בצוותא אי שם בלונדון האפורה  
-  חשבתי לעצמי שכאן, בעיר 

הזו, לא מפריעים לאף אחד 
בחיבוטי נפש, אבל לנוף, המבקש 

לזוז ולהשתנות, מפריעים, 
סותמים כל ספק, מראים תכלת 

ים מבעד לבטון, קוברים כל 
שמש בכתם כתום, שצבע מאולף 

אפילו לא מנסה להתפרץ מכל 
 צדדיו.

מה יהא על נפשם של התל 
אביבים?

 התפרקה למשהו יפה ויקר
 נוגה באור פוספורטי וקר

 עיוור לסבל של עצמו
 והופך דירה ישנה

לגלות

גל משיח

*

כספומטים גוררים רגליים
אל מחוץ לעיר

לאו דווקא בשביל שקט
פשוט בורחים,

אינסטינקט של כספומטים

*

באביב התארכו הימים לאין קץ
גזעי העצים הוחזקו ברחוב לא רצויים.

הואדי התלוי על גג הרעפים התכונן לגשם
בחלון השקוף זוג ערום התבונן בעצמו.

סוף סוף הגבר חוזר אל אשתו מוקדם בערב
גבר שאין לו נכסים. משורר

אומר לה: "את לא מבינה מה זה ייסורים"
היא מכינה ארוחת ערב,

היא מחפשת זמן טוב לצלול
אל סירי הרוטב האדום הרותח

)ובאמת מה היא מבינה(
צונח האביב מבעד לחלון

תופת מבטנה צורח
בא הגבר אל מיטתם, היא שם

מנסה לקצר מעט מגע
אך משנדחה הוא מסתובב בחושניות

בהרגל שבאדישות
זה קורע ממנה את לבה

ביצוע של אורי מאיר על קיר בשירותים של brut  - בר יין  
שמיועד להגיגים, נחלת בנימין 36, 2011
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שירה חֹרש

) ( 

 ֶוֶרד ָּבֲעָרָבה
 ָיַרד ָּבֲעִריָכה

 ֵצל ָרָחב
ִנְנַטׁש ַעל ַהּמֹוָרד

 ְּבצֶֹמת ָהרּוחֹות
 ַּפח ִמְטִרּיֹות 

 ְלַיד ַהַּמְׁשִּביר ַהָּיָׁשן
ַהְּברֹוִׁשים נֹוִטים ַמֲעָרָבה

 ּוְמאֹות זּוגֹות ֶׁשל 
 נָֹעה ְוָאָסף 

 ִמְתַחְּמִמים ַּבִּפָּנה מּול 
 ַּתּנּור ְסִּפיָרָלה ֵמִאיר
 ִּבְתאּוַרת ֶרְמְּבַרְנְדט

 ּוִמְסּתֹוְבִבים 
 ּוְגֵדִלים 

 ְוחֹוְזִרים ֶזה 
 ָלֶזה

 ֲחִליָלה
ַעד ֶׁשָהעֹוָלם ִיְהֶיה ְלָׁשַמִים

) (

 עֹוד ַהְּצָבִעים ַמְׁשִקים ֶאת ַּגּגֹות ָיפֹו
 ּוִבְפלֹוֶרְנִטין ַהָּׁשֹחר ְּכָבר ּפֹוֵרַח

 אֹור ָיֵרַח 
 חֹוֶצה ֵנאֹון ָׁשבּור

ְצָלִלים ְּכפּוִלים ֶׁשל ִעיר
 ַׁשל ְנָעֶליָך

ָהאֹוטֹוּבּוס ְיַחֶּכה ַּבַּתֲחָנה ְלַמֲאִמיָניו
ְׁשַאר ַהַחִּיים ָמָחר

) (

 ָקֶפה ַּבְּׂשֵדָרה
 רּוַח נֹוֵׂשא ֵאַלי

ֶאת ֵריַח ַהַּקְּבָצִנית

) (

 ֵּבין ָּכל ַהִּמְרָּפסֹות
 ּכֹוָכב ֶאָחד 

ְּבִדּיּוק ֵמָעַלי

)ִׁשיר ְלֹלא ַרַעם(

 ּבֹוא
 ֵׁשב

 ִמי ֶׁשֹּלא ִּתְהֶיה
זֹו ֵאיָנּה ִׁשיַרת ֵיאּוׁש 
 ָּכל ַהְּדָמעֹות זֹוְלגֹות 

 ֶאל ַהֵּלב ְוַהֵּלב 
ֵאינֹו ָמֵלא

 ֶּגֶׁשם
 ְוַהֵּלב ִנְׁשָּבר

ה ֶטַפח  ְמַכָסּ
 ְמַגִּלים ְטָפַחִים

 ָּבֶרַקע 
ִמְבְזֵקי ְּבָרִקים 

 ָמָחר
 ַהֶּׁשֶמׁש ִּתְזַרח ִּבְׁשַּתִים ַּבָּצֳהַרִים
 ֵמַהִּמְזָרָקה ֶׁשל ֵּתַאְטרֹון ֶּגֶׁשר 

 ִּתְפַרח ַהֶּקֶׁשת
 ָּכל ַהֲחֵבִרים ָיבֹואּו

 ִנְׁשֶּתה ָקֶפה ָארְֹך
 ְוִנְׁשַּתֵּזף 

) ( 

ֶזה ֹלא ָקָרה

ְוָאז ֶזה ָקָרה 
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) (

 ֵּבין ָּכל ַהִּמְרָּפסֹות
 ּכֹוָכב ֶאָחד 

ְּבִדּיּוק ֵמָעַלי

)ִׁשיר ְלֹלא ַרַעם(

 ּבֹוא
 ֵׁשב

 ִמי ֶׁשֹּלא ִּתְהֶיה
זֹו ֵאיָנּה ִׁשיַרת ֵיאּוׁש 
 ָּכל ַהְּדָמעֹות זֹוְלגֹות 

 ֶאל ַהֵּלב ְוַהֵּלב 
ֵאינֹו ָמֵלא

 ֶּגֶׁשם
 ְוַהֵּלב ִנְׁשָּבר

ה ֶטַפח  ְמַכָסּ
 ְמַגִּלים ְטָפַחִים

 ָּבֶרַקע 
ִמְבְזֵקי ְּבָרִקים 

 ָמָחר
 ַהֶּׁשֶמׁש ִּתְזַרח ִּבְׁשַּתִים ַּבָּצֳהַרִים
 ֵמַהִּמְזָרָקה ֶׁשל ֵּתַאְטרֹון ֶּגֶׁשר 

 ִּתְפַרח ַהֶּקֶׁשת
 ָּכל ַהֲחֵבִרים ָיבֹואּו

 ִנְׁשֶּתה ָקֶפה ָארְֹך
 ְוִנְׁשַּתֵּזף 

) ( 

ֶזה ֹלא ָקָרה

ְוָאז ֶזה ָקָרה 

שז

שיר לעוד מבקר ספרות

בוא'נה
יש בה משהו מבריק, משהו מדליק, אתה שומע? היא רוקדת על מרצפות של פלסטיק, היא מכריזה בקול צורם־

 רועם־מתחייך: "הכל פנטסטיק", אתה שומע, יש בה משהו אחר, מארץ זרה, היא מחבקת דובים בשנתה בערסלה,
 היא לא מחויבת לדבר עברית תקינה, אתה שומע, יש בה משהו נכלם, משהו מתגעגע, ועל אף שהיא אישה
 במרב שנותיה שעוד מעט נקרא לה "הזקנה שגרה ליד אורדע", אנחנו חושקות בה, כלומר, אנחנו לא בדיוק
 זוכרות מהזה חשק מהזה תשוקה אבל נדמה לנו שזה מה שמסתובב לנו כמו מכונת כביסה עזת־הסתובבות

 בבטננו הירוקה המגדלת שיחים במקום ילדים שירים במקום צפרדעי־נסיכים - אתה שומע? האם תסכים לפרסם
את השיר שכתבנו עליה במדורך הכל־יודע?

איתמר גריילסאמר

מעבר לגשר אילון

ְנַהר ָהַאָּילֹון ַהּמּוָבס
ׁשֹוֵתת ַמִים ֲעכּוִרים

ּוַמָּפָליו
ֵהם ֹאֶסף ַּבְקּבּוִקים ָיִפים.

ְמׁשֹוֵרר ֶאָחד, ֵּבין ִרְכֵבי טֹויֹוָטה
ְלֶמְרָּכבֹות ֶׁשֹּלא ּפֹוְסקֹות

ֵמִקיא ֵמַהֶּגֶׁשר 
ְוֹלא נֹוֵפל.

גילי סילמן אמויאל

מנגל עירוני

ִמֶּמְרָחק,
אֹורֹות ַהְּכַרְך - 

ְּדִגיגֹוִנים ְזהּוִבים ַעל ַהְּגִריל.
טֹוְבִעים ְּבָעָׁשן 

ֲאֻרּבֹות.
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אלי שמואלי

ליד המדרכה

ַמְּקלֹות ֶּדֶׁשא ְוָעִלים ְיֵבִׁשים 
נֹוְׁשִמים ִמַּתַחת ַלַּמִים,

ְּכִאּלּו ֶׁשָהֲאָדָמה ְׁשקּוָפה,
ֵיׁש ִצּנֹור ָׁשבּור ְּבתֹוְך ִׂשיַח ּוְׁשלּוִלית, 

ְלַיד ַהִּמְדָרָכה.
 

ְׁשֵני עֹוְרִבים עֹוְמִדים ַיַחד ִאִּתי, 
ֵהם ּתֹוְלִׁשים ְנָבִטים ֵמֲחִריִצים ָּבַאְסַפְלט

ְוַהִּטּפֹות נֹוְצצֹות ַעל ַהּנֹוצֹות, 
ֲאִני ִמְסַּתֵּכל ַעל ֶאָחד,

ְמַדֵּלג, ְמַדֵּלג, ְלתֹוְך ַהְּבֵרָכה, 
ְמַנֵער ְּכָנַפִים, 

ֲאִני נֹוֵׁשם ִלְרָוָחה 
ַמֵהר - 

ִלְנֹׁשם

ִלְפֵני ֶׁשִּמיֶׁשהּו 
ִיְתַקֵּׁשר ָלִעיִרָּיה 

ְוֵהם ָיבֹואּו
ִלְסֹּתם ֶאת ְּדִליַפת ַהּיִֹפי ַהּזֹאת.

גלעד חי

המטפס

 
ֲאִני ָּגר ְּבִבְנָין ְּבִלי ֲחָנָיה

ְלֹלא ַמֲעִלית
ֲאִני עֹוֶלה ְּבֶגֶרם ַמְדֵרגֹות

ֵמֲחָנַית ָהְרחֹוב ֶאל ַהִּדיָרה
עֹוִלים ִאִּתי

ֶעְגַלת ְקִנּיֹות, ִתיק ַּגב ּוַמֵּסָכה
קֹולֹות ְּכָלִבים, ַרַעׁש ֶרֶכב ִנָּקיֹון ֶׁשל ָהִעיִרָּיה

ְוֶצַמח
ְמַטֵּפס ַעל ְסָכַכת ַהִּמְרֶּפֶסת ָהֵריָקה 

ִנְקַׁשר ִּבְקנֹוְקנֹות
ֶאל ָּכל ִצּנֹור ָערֹם

ֵמֵצל ַעל 

ְׁשֵנינּו, יֹוְׁשִבים ַּבּבֶֹקר ׁשֹוִתים ָקֶפה
מֹוֵנַע ֵמִאָּתנּו, ְּבכַֹח ֶעְליֹון, ֶׁשֶמׁש ְוחֹם

ַמְזִּכיר, ְּבַדְרּכֹו, עֹוְדֶכם ֵגִרים  
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סביב הבלוק במעגלים

ֹּפה ֲחנּות ַנֲעַלִים
ְוָׁשם ֲחנּות ְּפָרִחים.
ֹּפה ַסְפָסל ִעם הֹוְמֶלס
ֹּפה ַמֲאִפָּיה ָצְרָפִתית
ֹּפה עֹוף ַּבְּגִריל
ֹּפה זּוג ְזֵקִנים
ֹּפה ָחתּול ִג'יְנִג'י
ֹּפה ַּפח ָסגֹל
ֹּפה סֹוְכנּות ִּתּוּוְך

ֹּפה ְקיֹוְסק 
ֹּפה ׁשֹוְקַלְטֶייר
ֹּפה ֵּבית ָקֶפה
ֹּפה ֲחנּות ְּבָגִדים
ֹּפה ַאְלָמָנה
ֹּפה ֻסָּכה
ֹּפה ֵּבית קֹוְלנֹוַע
ֹּפה ִּפּצּוִצָּיה
ֹּפה ִׁשּפּוִדָּיה
ֹּפה ִמְסָּפָרה
ֹּפה ַּגן ְיָלִדים
ֹּפה ִמי יֹוֵדַע
ֹּפה ֲחנּות ִצּלּום
ֹּפה ִמְסָעָדה ֶמְקִסיָקִנית
ֹּפה ַּתֲחַנת ֶּדֶלק
ֹּפה ַּתֲחַנת אֹוטֹוּבּוס
ֹּפה ֵּבית ֵסֶפר
ֹּפה ְּפִסיכֹולֹוג
ֹּפה ֲחנּות ִּדיְסִקים
ֹּפה ַמּכֶֹלת
ֹּפה ַאָּבא ָהָיה ָּגר
ֹּפה ֵּבית ִמְטָּבַחִים
ֹּפה ְמָעָרה ֶׁשל ְמַכֵּׁשָפה   
ֹּפה ַמְהֵּפָכה
ֹּפה ֲאִני ָּגָרה

אלה נובק

שומר החומות )3 קטעים(

*

ַהָּׁשֵכן ִמְּלַמְעָלה ָקָרא:
ֲאִני ֹלא ַמֲאִמין
ֲאִני ֹלא ַמֲאִמין.

ַאַחר ָּכְך הֹוִסיף:
ַאְּת ֹלא ַמֲאִמיָנה
ַאְּת ֹלא ַמֲאִמיָנה.

ָיַדְעִּתי ֶׁשִאם ֶאְתָקֵרב ַלַחּלֹון
 ֶּבֱאֶמת ֹלא. 

*

ִמְלָחָמה.
ֵּבְיָגֶלה ֶׁשל ַהְּביֶֹקר 

ַלֲארּוַחת ּבֶֹקר
 ֹלא ָצִריְך ְלַצְחֵצַח

ֵיׁש ַמְסִטיק 

*

ָהֵעִצים ָּבְרחֹוב
ּפֹוֲחִדים ִמִּטיִלים
ָלֶהם ֵאין ִּבְכָלל

ֶמְרָחִבים מּוָגִנים

*

ֲחתּוָלה ַאַחת ִנְׁשֶאֶרת ֲאִדיָׁשה
ֲאָבל ַהְּׁשִנָּיה ִנְמֶלֶטת
ְּכֶׁשִּנְׁשַמַעת ַאְזָעָקה
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דפנה שחורי

קולנוע לב

ֲאַנְחנּו ְּבקֹוְלנֹוַע ֵלב ְוִאָּתנּו ְּבקִֹׁשי ֲעָׂשָרה ִאיׁש ְּבַהָּצַגת ַאַחר ַהָּצֳהַרִים. 
ָּבא ִלי ָלמּות, אֹוֵמר ַהִּגּבֹור ְלַנֲעָרתֹו ַּבת ָהַאְרָּבִעים,

ַוֲאִני לֹוֶחֶׁשת ְלָך ֶׁשְּבסֹוף ָינּוָאר ֶאְהֶיה ַּבּדֹולֹוִמיִטים. 
ַנֲעָרתֹו ַמְמִּתיָנה ַעד ּבֹוׁש ַּבֲחִליָפה ְמֻצֶּיֶדת, 

ִעם ָּכל ָהֲאִביָזִרים ֶׁשל ּדֹוְקטֹור ֶׁשֶלג, 
ִּבְזַמן ֶׁשַאָּתה ְמַסֵּפר ִלי ַעל ִאָּׁשה ֶׁשֶהְחִליָקה ֶאל מֹוָתּה 

ָעְׂשָתה ֲחָרִקיִרי ַּבִּמְדרֹון ַעל ֶרֶכס ָהִרים ְמֻרָּׁשע 
ֶׁשְּמַחֵּבר ְּבֶאְמָצעּות ַּפס ֶאָחד ֶאת ָּכל ַהּגֹוְלִׁשים 

ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ֵּתֵבל. 
ּוָבאּוָלם ַקר ֶרַצח 

ּוְלקֹוְלנֹוַע ֵלב ֵאין ֵלב
ַרק ַאְרָּבִעים ַמֲעלֹות ִמַּתַחת ָלֶאֶפס

דקלה סיון חיוןִעם ֶאֶפס ִּתְקָוה ְלַיַחד ַעל ַהָּמָסְך

ג׳אנק פוד 

ִלְפָעִמים ֲאִני מֹוֵצאת ֶאת ַעְצִמי 
ְמַלֶּטֶפת ַנְקִניִקּיֹות ַּבּסּוֶּפר ָּכָכה ְּבִלי 

 
ֹלא ָיַדְעִּתי ֶׁשָהֶרַגע ֶׁשּבֹו ָלַמְדִּתי ִלְכֹּתב ָהָיה ָהַאֲחרֹון 

ֶׁשָּנַגְסִּתי ְּבִעָּפרֹון, ָאַחְזִּתי ְּבַנְקִניִקָּיה 
ַמאֶיְרֵלְנד ִנְסַּגר, ַאָּבא ָעַבר ְלֵתל ָאִביב, ֶּבְנג ֶּבְנג ּתּות 

ְלעֹוָלם ֹלא ַיֲחזֹר, ִזיּפ ֶזה ַּגז ֲעַצִּבים ְּבַטַעם ָּכֹתם
ָהעֹוָלם ֹלא ַׁשָּיְך ַלְּצִעיִרים, ִלירֹוי ִמ״ְּתִהָּלה״ ֵמת ֵמֵאְיְּדס, ְוַהָּדָבר 

ַהֶּזה 
ֶׁשְּניּוטֹון ִקֵּבל ִמֶּמּנּו ַמָּכה ִמַּתּפּוַח ַעל ָהרֹאׁש

ֶׁשַּמִּפיל ָּכל ָּדָבר ֶׁשֲאִני ַמֲחִזיָקה, ִנְקָרא ַאְׁשָמה.

ָאז ִלְפָעִמים ֲאִני מֹוֵצאת ֶאת ַעְצִמי 
ְמַלֶּטֶפת ַנְקִניִקּיֹות ָּכָכה ְּבִלי

ַּגם ֶעְפרֹונֹות ֲעׂשּוִיים ְׁשֵאִרּיֹות
ַּגם ֲאִני.
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ענת רוסמן

השתקפות

אני מביטה בהשתקפותי בחלון מונית השירות – התלתלים הלבנים לא מצליחים להשתקף 
במלואם ואני נדמית לעצמי כמו ירח חסר; ציור מחוק על רקע נוף עירוני משתנה בכיוון 
הנסיעה. אני דומה למישהי או משהו שראיתי פעם )לא, לא, זו לא אני מפעם( אבל אני 
בטוחה שפגשתי מישהי או משהו דומה לזה. אולי איזו יצירת אמנות? האם זה ציור? 

פסל? ואם ציור אז בצבעי שמן או רישום פחם דווקא? לבי נוטה אל הפחם.

מצחייה  וכובע  בציפורן  עגיל  עם  צעיר  בחור  מקום?"  לי  לפנות  יכולה  את  "סליחה, 
לראשו שואל ולא באמת מחכה לתשובתי הכנה. הוא מתיישב במושב הפנוי לידי ואני 

מסיטה את ישבני מעט שמאלה, נצמדת עוד יותר אל עצמי. כלומר לירח המוזר הזה. 

רגלו החשופה של הבחור בן השלושים וקצת )לא פחות!( נוגעת בי בלי משים ואינני 
מזיזה את רגלי. בטנו עולה ויורדת מפאת הנשימה, ואני מדמה כי יש לו גור חתולים 
מתחת לחולצה. לו ידי לא היתה שבורה, הייתי צריכה כנראה לקחתו אלי ולטפל גם בו. 

מזל. אני התברכתי בשבר והוא בנשימה. 

"נפלה לך הסיגריה", קולו מאדים את פני. "היא לא שלי", אני פולטת את חפותי כמו 
תעתועי  שאלו  יודעת  אני  לגמרי.  נעלמה  ראשי  שעטרת  ומגלה  הריאות  מעומק  עשן 

השמש ובכל זאת אני נגרעת מבפנים. 

בן השלושים וקצת הנושם הזה מוריד לפתע את כובעו - "בדיוק נפרדתי מחברה שלי 
הוא מושיט אלי את   .NY רקומות האותיות  אני מבחינה שעל המצחייה  וזה ממנה." 

כובעו ואומר: "בטח יש לך איזה נכד לתת לו את זה. זה פשוט כואב לי מדי." 

משהו מכני בי לוקח את הכובע ואומר לו שמעולם לא הייתי בניו יורק. הוא מחזיר לי 
ואני  בינינו שתיקה סמויה  יש  היד.  באופן ספרותי כמעט, שהוא מעולם לא שבר את 
חובשת את הכובע לראשי. חילופי חיוך קטנים מאוד ומיד לאחר מכן, הוא מבקש מהנהג 
לעצור מטרים ספורים אחרי פח הזבל הגדול. אינני מעזה להסתכל עליו צועד ומתרחק, 

שמא ייעלם לי גם הוא, כמו שערי הלבן. 

המונית ממשיכה ואני מסתכלת בבבואתי - היא אסופה כולה לתוך עיר שלא הייתי בה 
מעולם. שתי נשים זקופות עולות ומתיישבות מאחור. אני רחוקה מספיק מכדי להגיע 

בזמן ומחליטה לרדת באחת, לרדת ולא לדעת לאן. 



גליון 420 
54

גדעון שטוסל

יורד מהמונית

״אני רוצה קצת אוויר באוויר החופשי, עצור.״
יורד מהמונית למתוח את המחשבות 4.44 ק"מ לפני הבית.
אלף עזאזל, המחשבות נשארו במונית המזדמנת המזדיינת.

אחרי 1.11 ק״מ חש שהריאות התמלאו ברצון לכוס תה.
כמה קל להיזכר בשיר מהתיכון של האחים אוורלי ״לבכות בגשם״ 

נזכר שכבר שנים אני אומר ״אם יהיו לי גפרורים״. 
טוב שאני שומר בבטנה 20 שקלים מקופלים עכשיו אקנה, אדליק, 

אשרוף את האמא של כל בני הזונות.
אני בקילומטר ה-2.22, פיצוציה, ״רק גפרורים אבויה, אני לא מעשן.״

"שם לך בשקית.״
כמה זה מדבר וואי לי. יימח שמם של הגפרורים הסיניים טיפה בגשם וזהו.

מכונית יפה גרמנית שחורה משפריצה מלא בוץ על מכנסי. 
סתם פרחחים שיהיו בריאים לא ראו לאיזה בור הם נכנסו ב-3.33 ק״מ מההתחלה. 

פתאום בתוך החושך מצרים
ב-4.44 התנגשה בי הבת מהתיכון, שלא מכירה שירים משנות ה-60,

״בבית, אין אור, יש נרות, אין גפרורים וטוב שאתה לא מעשן.״ הדלקתי נרות, את הגז.
אח התה המעורבב מצמחים המחייה. נזכר בתום ג׳ונס שר משהו על בית

Green Green Grass of Home

עידית יולזרי

*

אתמול הייתי ב־tlv, נכנסתי לחנות של נעלי בלט. 
שוררתי עם המוכרת האוקראינית את האגדה על הנסיך 

שחיפש אישה לפי גודל הנעל. איזה אבסורד, המניאק 
חיפש אישה שתתאים לו לפי הנעל. רוב הנשים רצו 

אותו, מדוע? כנראה בעיקר כי היה עשיר. 

*

Black Friday. לא ייאמן כמה היום הזה שחור, הבלאק 
הזה, גועל נפש, קניתי לי אתמול תיק ומעיל למרות שמה 

שאני צריכה זו אהבה.
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ללה עומר

נחמני
 

ַעְכָׁשו
ְּכֶׁשָהְרָחִׁשים ֶׁשל ַהַּלְיָלה ָעְזבּו

ָהְרחֹוב ֶׁשִּלי הּוא ֵעץ ָּברּוַח
 
 

תמונה עם ילד 
 

ָהֲאִויר ֶׁשל ֶאְתמֹול ָרחֹוק
סֹוֶפֶרת ִאְּתָך 

אֹוטֹוּבּוִסים ַעל ִּדיֶזְנגֹוף
ְּתנּוַעת ַהָּיד ֶׁשִּלי ַמֲחִליָפה ֶאת ְרִׁשיַמת 

ַהִּמִּלים ָהאֹוְסרֹות
ַהֵּלב ֶׁשִּלי ְמַמֵּׁשׁש ָלֶהן ֶאת ַהּדֶֹפק 

ָהאֹור ָּבַרְמזֹור
ּבֹוא ֶנֱחֶצה ֶאת ַהְּכִביׁש

 
 

 

* 
 

ֲעָרֶפל ֶׁשל ָצֳהַרִים
ׁשֹוֵלַח אֹוִתי

ְלַחֵּפׂש
ֶאת 

ַהָּקרֹוב
 

אנטוניוני בתל אביב

ְּבֶאְמַצע ַהַּלְיָלה
ָקַפְצִּתי ִמִּמָּטה

 
ַוֲאִני צֹוֶעֶדת ְיֵחָפה

ִּבְׂשֵדרֹות ְיֻרּקֹות ְוֵריקֹות
ַהְּכָלִבים נֹוְבִחים ָעַלי ִמִּמְרָּפסֹות

ְוַהְּכִביׁש הּוא ַמְסלּול ַהְמָרָאה 
 

אּוַלי ִּבְכָלל ָצַלְלִּתי ִמָּמטֹוס
ְלִעיר ֹלא ֶׁשִּלי

אּוַלי ְּכָבר ִנְפַרְדֶּתם ִמֶּמִּני 
אּוַלי ֲאִני ַסְפָסל

 

 
 
 

רפי וייכרט 
 

ברחוב אלנבי, מוקדם בבוקר 

ֲאָנִׁשים עֹוְבִרים ַּבֶּדֶרְך ֶאל מֹוָתם,
ּוְבֶעֶצם ְּבֵאיֶזה ְרחֹוב ֹלא.

ַהֶּׁשֶמׁש ָהעֹוָלה ְמַלָּוה ֶאת ְּפִסיָעָתם
ְּכֶׁשַּבִית ַאַחר ַּבִית ֵמִטיל ֶאת ִצּלֹו.



גליון 420 
56

תמר רפאל

 זמן לומר שלום

 ְזַמן לֹוַמר ָׁשלֹום, ָׁשר ְּבִכּנֹורֹות ִאיַטְלִקִּיים
 ַהֵּטֵלפֹון ֶׁשל ְמַנֵהל ֲאַתר ַהֲחִפיָרה.

 ָמָחר ְּכָבר ֲאַזֶהה ֶאת קֹול ַהּפֹוֲעִלים.
 ָמָחר ְּכָבר ֲאַזֶהה ְׂשִריטֹות ַעל ַהְּקָסדֹות.

 ִמַּתַחת ַלַחּלֹון ֶׁשּבֹו ְׁשִתיַלי ֵמִתים
 ִנְסֶלֶלת ְמִסָּלה ֶׁשֹּלא ּתֹוִביל

 ְוַהְּמַנֵהל ִנְפָרד ְּבִכּנֹורֹות
 ְּכֶׁשִּמְתַקֶּׁשֶרת ַהְּמִדיָנה

 ְּבֶאְמָצעּות ָהִעיִרָּיה ּוְכָבר ֶסְּפֶטְמֶּבר
 רֹאׁש ָלֲעָנִנים קֹוֵרא ָלַרָּכבֹות
 ֲאָבל ִיַּקח עֹוד ְׁשנֹות ַיְלדּות

 ַעד ֶׁשִּיְּסעּו, ַעד ָאז
 ַהְּמַעְרֵּבל, ַהַּפִּטיִׁשים
ְוָכל ָׁשָעה ַהִּכּנֹורֹות.

אלפרד כהן

בירדמן

ֹלא ָנַפְלִּתי.
ֶׁשִהְׁשִליכּו אֹוִתי ֵמַהַחּלֹון ְכּ

ִלִּבי ֹלא ִהְתַמֵעְך ַלַּקְרַקע
ְנִחיֵלי ָּדם ֹלא ָזְרמּו ַּבִּמְדָרָכה
ִסיֵרנֹות ֹלא ִהְבֲהבּו ַּבֲחֵׁשָכה

ֻּכָּלם ִהְסַּתְּכלּו ַמָּטה
ְמַחְּפִׂשים ֵאיָבִרים ְקטּוִעים, ְׂשִריִדים.

ַרק ַאְּת ִהַּבְטְּת ְלַמְעָלה
ַמֲאִמיָנה ְלֵנס ֶׁשל ֶסֶרט ַּפֲעלּוִלים ׁשֹוֵבר ֻקּפֹות

ֲאִני ַחי ְּכֵדי ֶלֱאהֹב אֹוָתְך.

שיווי משקל

ֹלא ָיכֹול ִלְלּבׁש יֹוֵתר ֶאת ַהֻחְלָצה ֶׁשָּקִנית ִלי ְּבַמָּתָנה
ָעִליִתי ַּבִּמְׁשָקל

ֶהְחַלְפִּתי ֶאת ָּכל ַהֶּמְלָּתָחה ְלֶאְקְסְטָרה ֶאְקְסְטָרה ַלאְרג'
ַהֻּׁשָּמִנים ֵהם ַהֶהְעֵּתק ַהֻּמְׁשָלם

ֶׁשל ַהְּנִׁשיקֹות ֶׁשָּלְך.

עמית זרקא

*

ֲאִני רֹוָצה ִלְבּכֹות ֶאת ָּכל ֶלִויְנְסִקי
ְוֶׁשִּיְזרֹם

ֶאת ָּכל ַהֶּדֶרְך ַעד ַלָּים

*

מֹוֶדה ְועֹוֵזב ְיֻרַחם
ּכֹוֲאבֹות ִלי ַהָּיַדִים ֶּבְלַהֲחִזיק 

*

ָמַתי ִנְגָמר
ָמַתיָהאֹוטֹוּבּוס

ֶׁשל ֲחזֹר
ֲאִני רֹוָצה ָלֶרֶדת. 



57
 אוגוסט-ספטמבר 2021  

מיקה ויסלר

החלון ושברו

ִמּנֹוף חלוני  
ָמנֹוף חילוני  

עשן מפלח את התריסים
כמו מנסה להתפלח ליקומים מקבילים

ועשן הוא מסך־עשן
לוח־מחיקה
למחשבות

כשבחוץ בנייה
ובְפנים בדיוק ההפך

מצבור של נתונים
כמו ֶלגֹו ֲחַסר חלקים

אנשים נבנים
לתוך בנייני ענק
במרקע לא חלק

צער גדול לאנושות
עוד לבנה ננגסה  
ירח וסהר במנוסה

המנוף הוא מסע
למשא

והחלון הוא סיוט בפני עצמו

 

מירלה משה־אלבו

Global Warming

קֶֹדם יּוְצפּו ָעֵרי ַהחֹוף.
קֹומֹות ִראׁשֹונֹות ַיְבִהיקּו ְּבתֹוְך ַהָּכחֹל

ּוְלַאט ַיְצִחין ֵּכֶהה ְוֻׁשָּמִני, ַהָּים. 
ַּתִּניִנים ְּבֶמְרְּכֵזי ְקִנּיֹות ַיְצִליפּו ִּבְזָנָבם 

אֹו ָיצּופּו
ְּכמֹו ּגֹוְנּדֹולֹות ֲהפּוכֹות,

ִׁשְלֵטי ֲחֻנּיֹות ְיַנְצְנצּו
ְּבֵעיֵניֶהם ַהְּצַהְבַהּבֹות.

ׁשֹוַׁשּנֹות ָים ִיְפְרׂשּו ְזרֹועֹות ֶאל ִאְצְטֻרְּבֵלי ְּברֹוִׁשים,
ְמָכִלּיֹות ִיָּסֲחפּו,

ֶמדּוזֹות ְיַרֲחפּו ְּכמֹו ַּפֲעמֹוִנים ְּכֻחִּלים.
ַהְּסִפיָנה ׳ַסְנָטה ָמִרָיה׳

ִּתְתַרֵּסק ֶאל ַחּלֹונֹות ָהַרֲאָוה ְוֵתָעֵצר.

ְּבקֹוַמת ַּגג ַיְלָּדה ִּבְמצֹוֵפי ַּבְרָוז
ְּתַכְרֵסם ִאיׁש־ִג׳יְנֶג׳ר ְוַתִּביט ַּבַּמִים ּגֹוִאים.

״ֶזה ָעמֹק?״ ִּתְׁשַאל.
ִאָּמּה, ַּתְפִסיק ְלֶרַגע

ְנִׁשיָפָתּה ְּבַגְלַּגל ַהָּים,
ִּתְתַנֵּׁשם ְוַתֲעֶנה, ָּפֶניָה ְלָבנֹות,

״ַהַּגִּלים ַהְּקַטִּנים ִמַּתַחת ַלֶּדֶלת
ְקרּוִיים ֲאָדוֹות

ּומֹוַח ֶׁשל ַּתִּנין ׁשֹוֵקל ְּכמֹו ָחֵמׁש עּוִגּיֹות״.
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עודד מנדה־לוי

יפו-תל אביב  )קטע(
לעזוב דירה. לפנות את המקום. להתקפל. לרוקן. להסתלק.

)ז׳ורז׳ פרק, חלל וכו׳: מבחר מרחבים(

להרגיל את עצמי, כבר בימים הראשונים למעבר, לא להגיד שאני נוסע לתל אביב. בתי אומרת לי: ״אבא, . 1
יפו זה תל אביב״ )אני חושב שהיא מנסה לשכנע את עצמה(. אני לא ממש יודע מה לומר. אני שותק.

להרצות, משום מה, לבתי ששכר הדירה של יהודי יפו בשנת תרס״ט עמד על ארבעים אלף פרנק בשנה, . 2
כמחירו של מגרש בשכונה החדשה. היא דוחפת אוזניות ומגלגלת עיניים.

לגלות את הבית של סבתא אסתר ופפא ניסים באחת הסמטאות שמאחורי שד׳ ירושלים, ברחוב אוז׳שקובה . 3
4 )לא ביקרתי במקום אולי ארבעים שנה(. אחר כך לקרוא שני מאמרים של פרישמן על הסופרת הפולנייה 

אליזה אורֶז׳שקובה. להיות מוטרד מהאיות בשם הרחוב.  

לנסוע ארבע פעמים ביום לעיר הישנה, לאזור הבימה ולהסתובב סתם כך, כמו שאני רגיל.. 4

לדבר בשבחה של יפו בפני כל מי שמוכן לשמוע. כמה יריות מאחורי הבית עוד לא הרגו אף אחד.. 5

לשמוע מהמוכר הערבי בפיצוציה: ״תודה, אח שלי״, ולהרגיש איזו שמחה מטופשת.. 6

לחשוב שמהקומה השביעית ביפו, בת־ים מעולם לא נראתה יפה כל כך.. 7

בֹו״ )כל טוב(.. 8 לאכול במסעדת ״שרה״ ביהודה הימית, ולדבר בולגרית עם המלצר. להיפרד ב״ְפִסיְצ׳קֹו חּוָבּ

לחפש עוד בולגרים ביפו ולהבין שזה כבר לא כל כך פשוט.. 9

לחפש בית קפה שאוכל לאמץ לעצמי ולהרגיש כבר בבית.. 10

להתלהב מרצועת ים שאני רואה מהמרפסת, ולחשוב שבעצם לא ביקרתי בים כבר כמה שנים.. 11

לנסוע בחניון התת־קרקעי השומם עדיין של הבניין ולאותת בפניות.. 12

לשמוע חבורה של גברים צועקים לעברי: ״הנה בעז שרעבי״. אני מורגל ב״צביקה פיק״, ב״יצחק ספורטא״, . 13
המטען  מתא  בייסבול  מחבט  הוציא  זהבי,  נתן  שאני  עצבני, שחשב  מונית  נהג  )פעם  זהבי״  ב״נתן  וגם 

והתקרב לעברי(, ולחשוב שאולי ביפו אני ניבט אחרת.

להתקרב לחבורה של תלמידות בית־ספר ערביות שמתבוננות בי בסוג של תימהון וקוראות, כמעט שרות . 14
רֹוֶפֶסר״. רֹוֶפֶסר, ְפּ בניגון מתפנק: ״ְפּ

להבין שצורת הנהיגה ביפו היא נחושה, ושנוסעים כאן הרבה יותר מהר. לשים לב )בדאגה( שגם לי זה . 15
קורה, אפילו בכבישים הקטנים שמאחורי הבית.

חיי, . 16 מסביבת  להיפרד  לא  לעצור.  בתנועה.  ההאטה  למרות  לעיר  להיכנס  איילון.  דרך  מיציאה  להימנע 
להמשיך כרגיל. בית הקפה, חנות השכפול ״ַגְלִסי״, ההורים.

להציע בכל הזדמנות להסיע את בני הבית לתל אביב. . 17

להיכנס לסּוֶּפר השכונתי ולהתפעם מכך שליד הקופה יש קערת תורמוסים וקערת פול חם למכירה במשקל. . 18
לחשוב שב״טיב טעם״ זה לא היה עולה על הדעת.

להישאר עם בתי בטלפון עד שהיא מגיעה הביתה. ללוות אותה בקולי גם במעלית, להבין שהיא כבר לא . 19
שומעת.

לשמוע ממוכר הכנאפה הערבי: ״שבת שלום״, ולא לדעת האם להשיב ב״שבת שלום״ משלי, לחייך או . 20
סתם להתעלם.
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לשרבב פה ושם מילים בבולגרית, לסמן שאני כאן, ביפו. אני חושב לעצמי, בולגרי דבר בולגרית. לשאול . 21
״גֹוטֹובֹו״? )מוכן?(; ״ָקאק ֶסה״? )מה שלומך?(, להגיד ״ִצ׳יצ׳ֹו״ )דוד(.

להתבונן בבתים שברחובות הקטנים מאחורי הבית, ולחשוב שמעולם קודם לכן לא הייתי שם. לחשוב . 22
שלאט לאט המקום נפתח לפני, אני מתרגל, זה כבר לא כל כך זר לי. מתגלים סימנים של בית.

לשמוע על תאונה מחרידה של רוכב אופניים צעיר בשד׳ ירושלים. להתקשר מיד לבתי ולהגיד שתשאיר . 23
את האופניים ליד הבימה. אני אוסף אותה עם האוטו.

לדבר עם מוכר הפיצוחים בשדרה על התאונה. אני לומד ממנו שיש שם שלוש תאונות בשבוע. ״זה בגלל . 24
העץ״, הוא אומר לי, ״הוא מסתיר״. אחד הקונים מצטרף לשיחה. לא נראה לו שהעץ הוא הסיבה. הרגשה 

של שכונה.

לחשוב שהגשם ביפו חזק יותר.. 25

להגיד שאני גר ביפו, ולשמוע בדיבור שלי איזו נימה של גאווה.. 26

להישאל איפה ביפו אני גר, ולא לדעת לתת סימנים מן הסוג שאני מורגל בהם: ״ליד הבימה״; ״ליד היכל . 27
התרבות״; ״ליד הסינמטק״. אני תוהה מה לומר? ליד ״בית צ׳רנר״? אני מתבייש.

להסתובב בתל אביב, העיר הישנה, ולהגיד לעצמי שצריך לזוז, שלא צריך לחיות באותו המקום כל החיים. . 28
להיזכר בז׳ורז׳ פרק ב״על התנועה״: ״כבר מזמן היינו צריכים לשנות מקום, לשנות מקום כרצוננו, חינם״.

להאזין לתפילת המואזין הנשלחת על פני גלי הערב אל חדר השינה, ולנשום לאט.. 29

להתעורר מקריאת תרנגולים בארבע בבוקר, לשאול בבהלה: ״מה קרה?״. 30

להסתובב יום שלם בלב העיר הישנה ולהתגעגע ליפו.. 31

חיג׳אב, . 32 עטויית  הקופאית,  ׳אוי׳.  ולפלוט  נפטר,  עוז  ידיעה שעמוס  בסּוֶּפר,  הקופה  ליד  בטלפון,  לקרוא 
שואלת אותי: ״מה קרה?״ אני אומר לה: ״עמוס עוז מת״. היא מפסיקה להעביר את המוצרים ואומרת לי: 

״שלא תדע עוד צער״.

שמפת . 33 מבין  אני  מצחיק״.  לא  זה  ״אבא,  אומרת:  אותה  ולשמוע  בעזה״,  לך  מחכה  ״אני  לבתי:  להגיד 
הרחובות ביפו עדיין זרה לה. ״מה זה ׳נס לגויים׳?״ היא שואלת. 

לקנות מז׳ק בשבת בבוקר בורקס, ביצים קשות ואיירן, ולהיזכר באזכרות לסבא שלי שלא הכרתי. לחשוב . 34
על הפנים היפות של סבתא ביום של אזכרה.

לראות באחד החלונות בשדרה עץ אשוח מהבהב, ולהיזכר בקריאת החיילים הבריטים עם הגיעם לתל . 35
אביב בשנת 1917: ״אירופה אירופה״.

לחשוב שיש הרבה רחובות ביפו על שם סופרים מן העולם, ולשמוח על כך. לנסוע על היינריך היינה, . 36
ולחשוב: אירופה, אירופה.

קֹו, ולחשוב שברחוב הזה צריך לפתוח בית קפה . 37 לחלוף על פני רחוב פושקין, להיזכר ב״נטלי״ של ז׳ילבר ֶבּ
ולו רק כדי לקרוא לו: ״קפה פושקין״. 

להיזכר פתאום בסיפור של ברדיצ׳בסקי: ״דווקא בשביל שאני רואה אותי מתרחק, אני עמל להתקרב״.. 38

אני שומע שאומרים לבתי: ״גנבו לך את האופניים כי עברת ליפו״, אבל הם לא יודעים שהאופניים נגנבו . 39
בצפון תל אביב.

להיזכר שכתבתי כבר פעם: ״ביפו, בסמטה אבודה ומתעגלת, שומע קולות מתגוששים של ילדים, פניהם . 40
עזים, חובטים עיניהם בפלחי ישבנה של אישה עוברת״. להתגעגע ליפו של הדמיון. 
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לשמוע את אבא שלי אומר: ״לא תיארתי לעצמי שתעזוב את מרכז תל אביב״, ולהרגיש שאני בוגד בסביבת . 41
ילדותי.

לתהות על שמות של רחובות ביפו, על המחיקה, על ההתרסה. להלך ב״התקומה״, ״התחייה״, ״שארית . 42
ישראל״, ״עולי ציון״, ״ריש גלותא״ ו״מגן אברהם״. לדמיין שאני קובע פגישה ברחוב ״אל־מלכ פייסל״ 

)יהודה הימית(, להגיד שאפשר להגיע אלי גם דרך רחוב א־נוזהה )שד׳ ירושלים(.

להסיע את בתי לבית הספר, ולשמוע שהיא רוצה לרדת ברוטשילד. היא אומרת: ״אני רוצה, כמו פעם, . 43
ללכת לבית הספר ברגל״.

עידן . 44 חברי  את  הישנה  שבעיר  קפה  בבית  לפגוש 
צבעוני, ולצחוק כשהוא אומר לי: ״עכשיו תהייה לך 

תקופת יפו בכתיבה״.

להבין שאין לי מקום אחר.. 45

הפשפשים, . 46 שוק  בסביבת  הקפה  בבית  בערב  לשבת 
רובע  באיזה  תייר  כמו  ולהרגיש  ביושבים,  להתבונן 

עתיק של עיר אירופית נחשקת.

להתעניין, . 47 בשיחה,  לפתוח  אנשים,  עם  ביפו  לדבר 
לי שהתחלפנו  ״נראה  לי:  ולשמוע את דפנה אומרת 

בתפקידים״. לחשוב שאולי יפו עושה לי טוב.

של . 48 במרחק  ומשתפץ  הולך  בלומפילד  את  לראות 
ולהיזכר בשבתות הארוכות של  לי לא אכפת(,  חנייה באצטדיון, אבל  )לא תהייה  דקות הליכה מהבית 
ילדותי עם שניים ואפילו שלושה משחקי ליגה. להתחייב לקנות מנוי וללכת לכל משחקי הבית של הפועל 

תל אביב ביפו.

לראות בבוקר פרצופים חדשים, זרים. לתהות מי הם? לאן הם הולכים? להתגעגע לאנשי הבוקר בעיר . 49
הישנה, אפילו לאלה שמעולם לא אמרתי להם שלום.

להתרגל לקולה הנשי של קריינית התחנות. קו. אחת. לכיוון. ניסנבאום. בת־ים. להיזכר שראיתי פעם את . 50
״הגות לב״ שלו באיזו חנות של ספרים משומשים.

צרפתי: . 51 במבטא  השם  את  נסיעה,  כדי  תוך  להגות,  למרטין.  מרחוב  רחוק  לא  גר  שאני  מכך  להתלהב 
״למרטין, למרטין״. להתענג על כך. לחשוב שזה מטופש.

לשמוע פתאום אישה מבוגרת מדברת בולגרית ברחוב. להתגעגע.. 52

להישאל על ידי השליח של הירקן איפה האוטו שלי. להגיד לו שאין צורך, שאני גר פה ביפו, לא רחוק, . 53
ולא להאמין שזה מה שאמרתי עכשיו.

לראות בסופר מותגים שלא ראיתי אף פעם בעיר הישנה. לחשוב, קפיצה קטנה לחו״ל.. 54

לפנטז על תגלחת בוקר באחד המקומות המיועדים לכך.. 55

לראות את העובד במעדנייה מראה לקופאית קטעי יוטיוב בערבית. לחשוב עד כמה צר עולמי.. 56

לחשוב שחסר עידון במרחב שסביבי. לכעוס על עצמי שאני מרגיש כך.. 57

לראות מהמרפסת בקומה השביעית מפרש בודד מלבין באופק )להיזכר: ״מה במנוסה אותו עזב״(, זיקוקי . 58
סילבסטר, נוף פרוש כמו בגלויה. לא לראות פיסת רחוב, אנשים. להצטער על כך.

לשמוע את בתי אומרת: ״אם החברים שלי היה גרים כאן, יפו היתה מושלמת״. לספר לה על פישקה החיגר . 59
שאומר: ״מי ייתן ובאו לכאן יהודים כסלונים, והיתה אודסה עיר נאה ביושביה ונאה במנהגיה״. להתפעל 

כשהיא אומרת לי: ״אבל זה קצת הפוך, לא?״

לחשוב שוב ושוב על שמות הרחובות. לתהות כמו תמיד, מה עם פוגל? לא מגיע לו רחוב? לחשוב על . 60
פעולה חתרנית, להסב מעבר פנימי בין בניינים ביפו לרחוב דוד פוגל. לחשוב על הלוח מוצמד על קיר: 
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״משורר וסופר עברי, 1944-1891״.

להתעקש ולהגיד ״בית״, ״הביתה״, ״הבית שלנו״, למרות שאני עדיין לא ממש מרגיש כך.. 61

לפתוח את ארגזי הספרים שממתינים לסידור ולחפש את ״מאה לילות ביפו העתיקה״ של מנשה לוין. . 62
להיזכר: ״הלילה הוא גנב ולו כל הצללים״.

שאני . 63 להרגיש  הישנה.  בעיר  שם,  וגם  כאן  גם  להימצא 
מרחיב את גבולות תושבותי.

לסניף . 64 הצמוד  איציק״,  ב״פלאפל  פלאפל  שוב  לאכול 
הליכוד ביפו. לראות את השלטים הצועקים ״רק הליכוד 

יכול״, ולפחד שיתקע לי ביס בגרון.

הרחוב. . 65 אל  ולצאת  הבימה,  בחניון  האוטו  את  להחנות 
לנסות ללכת לאיבוד בעיר הישנה, וכמובן לא להצליח.

אביב-יפו. . 66 תל  של  השביעי  ברובע  נמצאת  שיפו  להבין 
לשאול למה השביעי? לחשוב שמגדל אייפל נמצא ברובע 

השביעי בפריז. להוסיף לעצמי: עם כל ההבדלים, כמובן.

לדעת ששד׳ ירושלים היא השדרה הארוכה ביותר בעיר. . 67
רוטשילד.  משדרות  באורכה  מכפולה  יותר  שהיא  לנחש 

לחוש איזו גאווה על כך.

לראות ילד, אולי בן עשר, נשען על אופניו ושר שיר אהבה . 68
)אני מצליח להבין משהו(. כשהילד רואה אותי  בערבית 
מתקרב הוא שולח מבט לעיני ועושה פרצופים מוגזמים 

של גבר מאוהב.

לחשוב שיותר מאשר להכיר את יפו, אני מכיר את הדרך . 69
אליה ובחזרה.

לעבור ליד דג׳אני עם גדר האבן האירופאית. להגיד לדפנה, שהמקום הזה היה צריך להיות פארק קטן . 70
וקסום, שהייתי רוצה לקרוא שם ספר על ספסל. לשמוע אותה אומרת שגם לזקנים הגריאטריים מגיע מקום 

יפה משלהם. להתבייש בעצמי.

המורה . 71 על  לחשוב  נפלאותה.  על  לחשוב  להתרגל,  השפה,  את  להרגיש  ערבית,  מעט  ולהבין  להתחיל 
לערבית אברהם לביא. להיזכר שנתן שיעורים פרטיים בערבית למנחם בגין. להיזכר שאז חשבתי: בגין 
רוצה לעשות קצת רושם על סאדאת. להיזכר שפעם פגשתי את לביא באוטובוס, וברגע של חסד הוא סיפר 

לי שנולד בטבריה, והערבית שלו מושפעת בכלל מהניב הפלסטיני כי הוא למד בבית ספר מוסלמי. 

לשים לב איך דוברי הערבית משלבים מילים וצירופים עבריים בשיחות שלהם. לחשוב על פנים מוכרות . 72
בעיר זרה.

להיזכר בהנרי ג׳יימס, ששב לאמריקה לאחר היעדרות. לחשוב שעבורו השפות הזרות בלואר־איסט־סייד . 73
נשמעו לאוזן הפנימית כמו חדרי עינויים של השפה החיה. לשאול את עצמי מה היא כאן השפה הזרה 

באמת.

לקרוא ליד הקופה בסּוֶּפר ידיעה שעמליה כהנא־כרמון נפטרה לפני יותר מעשרה ימים ואיש לא ידע על . 74
כך לבד ממשפחתה, ולפלוט ׳אוי׳. הקופאית, עטויית חיג׳אב, שואלת אותי: ״מה קרה עכשיו?״ אני אומר 
לה: ״עמליה כהנא־כרמון מתה״. היא מפסיקה להעביר את המוצרים ושואלת אותי: ״מי זאת?״; אני אומר 
לה: ״סופרת גדולה״. ״אתה, כל הסופרים שלך מתים אצלי בקופה״, היא אומרת. ביציאה, להיזכר, עם 

השקיות בשתי ידיים: ״אין שמחה. רק רדיפה אחריה. אין קרבה. רק רדיפה אחריה״. 

להיזכר באוהדי מכבי יפו המאוכזבים שרים: ״ניימה יפה ניימה״ במנגינת ״נמה יפו נמה״. לדעת שבבולגרית . 75
״ניימה״ פירושו אין או איננה.
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ריטה קוגן

אלנבי

ְּבִגּלּוֵיי ַיְנקּות ָהִעיר   
ְּבִגּלּוֵיי ִזְקָנה ָהִעיר   
ַיְלָּדה ְזֵקָנה ֲאִני ָּבִעיר  

ְּבַטְיְטס־ַיְלקּוט ֲאִני ָּבִעיר  

ִּבְדָחק ַאְדִריָכִלי ָהִעיר   
ְּבִהָּצרּות ְׁשִביִלים ָהִעיר  

ְּבַגְלַּגִּלים ֲאִני ָּבִעיר  
ְּבדּו־ַרְגִלי ֲאִני ָּבִעיר  

ְּבָרז ָרזֹון ָּבנֹות ָהִעיר   
ְּבַגב ַּגְבנּון ְזֵקנֹות ָהִעיר   

ְמַעט ְׁשפּוָפה ֲאִני ָּבִעיר  
ִּכְמַעט ְזקּוָפה ֲאִני ָּבִעיר  

אפוקליפסה תל אביבית

ְּכֶׁשְּיַפּנּו ֶאת ַהְּזֵקנֹות ִמִּדיָרָתן,
ְּכֶׁשַּיְגלּו ֶאת ַהְּמַטְּפלֹות ְלַאְרָצן,

ַהָּבִּתים ַעל ִּפְתֵחיֶהם,
ַעל ּדּוֵדיֶהם, ַעל עֹוְרֵביֶהם,

ֻיְׁשְטחּו ְלטֹוַבת ּגֹוְרֵדי ַמְעָלה,
ֵיָחְפרּו ְלטֹוַבת ַחְניֹוֵני ַמָּטה,

ַוֲהמֹון ָאָדם ִיְתַהֵּלְך
ֵּבין ַמְעָלה ַהִּמְתָּגֵרד

ָּטה ַהִּמְתַהֵּפְך, ַלַמּ
ּוְלָכל ָאָדם עֹוֵרב ַעל ֶּכֶתף ְׂשמֹאל,

ּוְלָכל ָאָדם עֹוֵרב ַעל ֶּכֶתף ָיִמין,
ְוַעִין ַאַחת ְׁשתּוָמה ְּבִמְׁשָקף גּוְגל ָעגֹל,

ְוִסיָמֵני ִמין.

 

דניאל וייל

נפל הברֹוש

ָיַדי ְמַלְּקקֹות ֶאת ָהַאְסַפְלט 
ֶאְצְּבעֹוַתי ִנְנָּגעֹות 
ְּבִלי ְיכֶֹלת ְּתנּוָעה

ִּדְמעֹוַתי ָהְפכּו
ִמְׁשְּפֵטי ַרֲאָוה

ָּדִניֵאל ַלִּכיס 
ִנֶּתֶנת ִלְקִריָאה 

ְּבֵבית ָקֶפה ַּבֶּטֶלפֹון ַּבִּמָּטה
ָּבאֹוטֹוּבּוס ַעל ָהִרְצָּפה
ְמִחיר ֻמְמָלץ ַלַּצְרָכִנים

אֹוְכֵלי קֹול

ַהּתֹוָדָעה ִהְתַּבְּקָעה
ּוִמֶּמָּנה אֹור ָּגדֹול

ַּגם ָהעֶֹמק ֶהָעמֹק ְּביֹוֵתר 
מּוָאר 

ְּבנּוַרת ְפלּואֹוֶרֶסְנט
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יובל פז

אצטדיון הכדורגל

ַהָּכרֹוז ְמָבֵרְך: ָקָהל ִנְכָּבד ֶעֶרב טֹוב
ּוַמְקִריא ֶאת ְׁשמֹות ַׂשְחָקֵני ַהְּקבּוצֹות

ְלקֹול ְׁשִריקֹות ּבּוז צֹוְרמֹות.
 

ַהַּׂשְחָקִנים עֹוִלים ְּבִריָצה ֶאל ַהֶּדֶׁשא
ַהּׁשֹוֵפט ְמַוֵּדא ֶׁשֵאין ְקָרִעים ָּבֶרֶׁשת

ּומֹוֵכר ַהֵּבְיָּגֶלה צֹוֵעק ָהלֹו ַחם ָׁשלֹוׁש ְּבֶעֶׂשר
 

ַּבַּדָּקה ַה־38 ָּפַרץ ָחתּול ַלִּמְגָרׁש
ַּבַּדָּקה ַה־65 ַהַּכּדּור ִׁשְפֵׁשף ַקּלֹות ֶאת ַהּקֹוָרה

ַּבַּדָּקה ַה־81 אּוַלי ִהִּגיַע ֶּפְנֵּדל ֶׁשֹּלא ִנְׁשַרק
ּוַבִּסּיּום ִמֲהרּו ְלַסֵּלק ֶאת ַה-0:0 ִמּלּוַח ַהּתֹוָצאֹות ֶׁשֻּכָּבה.

 
ְקִלּפֹות ַּגְרִעיִנים ּוְקָללֹות ַאֲחרֹונֹות ֶׁשל ַאְכָזָבה

ְוַהָּכרֹוז ְמָבֵרְך ֶׁשַהָּׁשבּוַע ָיבֹוא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה
ַּבחּוץ ִמְתּגֹוְדִדים אֹוֲהִדים ְצֻהִּבים ַוֲאֻדִּמים ִלְקַראת ְקָטָטה

ּוְבַחְדׁשֹות ַהְּסּפֹוְרט ְיַדְּוחּו ַעל ְׁשֵני ֲעצּוִרים ּוְׁשלֹוָׁשה ְּפצּוִעים ַקל.

יהודה המכבי 60 
 

ְּכִאּלּו ָנַפל ֶׁשֶבר ֶסַלע
ִמּכֹוָכב ַאֵחר

ִנְׁשַּתל ַּבֲאָדָמה ְוִהְצִמיַח
ַאְטַלס ָאְרִכיֶטְקטֹוִני

 
ַרְגלֹו ָהַאַחת קֹוְנִּדיטֹוְרָיה
ְוַהְּׁשִנָּיה - ֲחנּות ְּפָרִחים

ְוהּוא נֹוֵׂשא ַעל ְּכֵתָפיו ֶאת ַהָּׁשַמִים
ֶׁשָהיּו ַהַּבִית ֶׁשִּלי.

 
ָיֹכְלִּתי ְלִהְׂשָּתֵרַע ַעל ָהִרְצָּפה ַהְּקִריָרה

ַּבֲחַדר ַהַּמְדֵרגֹות ְוִלְנֹׁשם
ֶאת ֵריָחּה ַהָּמתֹוק ֶׁשל ַהַהְמָּתָנה

ְלִאָּמא ֶׁשֵּתֶכף ַּתֲחזֹר.
 

ַהּיֹום ַהִּמְרֶּפֶסת ְמַפֶהֶקת ֶאת ַהְּזַמן
ּוֵמֵעץ ַהְּׁשִזיִפים ַהָּנִדיב

נֹוְתָרה ִּפַּסת ַמֲאָבק ַעל ֲחָנָיה
ְלָּלקֹוחֹות ַהִּמְסָּפָרה ֶׁשִּנְפְּתָחה ִמּמּול.

 
ְּכֶׁשֲאִני ַמִּביט ְלַמֲעָלה

ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ַהַּבִית
ָּכפּוף ַעל ַמֵּקל

ִזְכרֹונֹוַתי.

 

הגינה הציבורית

ַהֶּׁשֶמׁש ַמָּכה ְּכמֹו ַמְחֵּבט ְׁשִטיִחים
ְּבַנְדֵנַדת ְּפַלְסִטיק ּבֹוֶעֶרת ְקפּוָאה ַּבָּמקֹום,

ָקרּוֵסָלה חֹוֶרֶקת ְוַסְפָסל ּגֹוֵנַח ִּבְנִׁשימֹות ְּכֵבדֹות.
ַּפַעם ָהִיינּו ִמְתַחְּבִאים ָׁשם ֵמֲאחֹוֵרי ַהִּמְתָקִנים,

ַהּׁשֹוְטִרים ָרְדפּו ַאֲחֵרי ַהַּגָּנִבים.
ִמיֵני ִּפְׁשְּפִׁשים, ְנָמִלים, ִּתיָקִנים ְמַחְּפִׂשים ֵּפרּוֵרי ָמזֹון,

ִחּפּוִׁשית ֶזֶבל ַאַחת ֶנֱעֶרֶכת ְלַמַּסע ָאֹרְך ַּבחֹול.
ִּפְתאֹום ֶּכֶלב ֻמֵּכה ִׁשֲעמּום ִמְתַנֵער ֵמָאָבק,

ָרץ ְּבֶהְתֵקף ִׁשָּגעֹון ֵּבין ַהַּמְמֵטרֹות ַהְּסגּורֹות.
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ִרְפֵרׁש
ִרְפֵרׁש
ִרְפֵרׁש

אֹוָתם ַּבחּוִרים ְּבִלי ֻחְלָצה

ָהִאיְנֶטְרֶנט ִנְתַקע.

טל שמור

כזה מין

 .1
ָרִמי ָנַסע ַלָּבחּור

ֶׁשִהְצַטֵּלם ִעם ּתֹוָתח ֵּבין ָהַרְגַלִים
ֶּכֶלב ִקֵּבל אֹותֹו ַּבְּכִניָסה ַלַּבִית

ִלְפֵני ֶׁשהּוַבל ַלִּמָּטה
ָרִמי ָחַזר ִעם ַהָּזָנב ֵּבין ָהַרְגַלִים

ִהְבִטיַח ְלַעְצמֹו
ֶׁשַהַּלְיָלה ִיָּגֵמל

ֲאָבל ְזָרִמים ַּתת־ַקְרָקִעִּיים ָרֲחׁשּו לֹו
ִלינֹוק ֵמֶחְׁשַכת ַהַּלִיל

ָלֵתת ָלֶאְצָּבעֹות
ְלַטֵּיל ָּכמֹוהּו ַּבִּגּנֹות

ְלָהִרים ֶרֶגל
ְּכֵדי ְלַהְׁשִּתין.

 .2
ָמַתי ָרִמי
ִיְזֹרק ֶאת
ַהֻּכֹּתֶנת

ַהֻּמְכֶּתֶמת
ַלְּכִביָסה

ָמַתי ִיְזֹּכר
ְלַצְחֵצַח ִׁשַּנִים

ֵאֶפר ְמַאֵּכל ּגּוף
ִסיַגְרָיה
נֹוֶפֶלת 
ְׁשדּוָדה

ַעל ָהִרְצָּפה
ִמיֶׁשהּו ַּבֶּדֶרְך
ָרִמי ִמְתרֹוֵמם

ְּכֶׁשּׁשֹוֵמַע ְּדִפיקֹות ַּבֶּדֶלת
ַּגְבִרי 35 

ֹלא ַמְפִריַע
לֹו 

ַהִּסָרחֹון.

רמי השליך את הקוביות

ָרִמי ִּבֵּקׁש ֵמַהַּבְרֵמן
ִויְסִקי ִעם ֶקַרח ַּבַּצד

ְּכֶׁשִהִּגיַע ַהַּמְׁשֶקה ַהָּזֹהב
ִהְׁשִליְך ְלתֹוכֹו ֶאת ַהֻּקִּבּיֹות

ְוֵהֵחל ְלַׁשְקֵׁשק ֶאת ַהּכֹוס
ִּבְתנּועֹות ָיד ַמְעָּגִלּיֹות

ַּבָּיד ַהְּׁשִנָּיה ָיַנק ִסיַגְרָיה 
ְמלֹוא ָהֵראֹות

ְמַדְמֵין ָמה ָהָיה עֹוֶׂשה ַלַּבְרֵמן
ְלעֹורֹו ַהָּׁשחּום

ְלָתֵוי ָּפָניו ָהֲאֻרּכֹות
ְלַמָּבטֹו ַהְּמֻצְמָצם 

ְלִחּיּוכֹו ַהּבֹוֵהק
ָרִמי ַמְפִליג ִעם ַהַּבְרֵמן 

ַלֲאָרצֹות ְרחֹוקֹות
ַלֲאָדמֹות ֹלא ֲחרּוׁשֹות

ֵהם ִנְצָמִדים ֶזה ָלֶזה
ַעל ֳאִנָּיה ְּבֵלב ָים
ַּפְטִריק ְוֶג׳ִניֶפר 
ְּבִרּקּוד ֻמְׁשָחת

ֵלאֹוַנְרדֹו ְוֵקייט
ַעל ֹּתֶרן ַהִּטיָטאִניק 

ִלְפֵני ֶׁשָּׁשְקָעה.
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ִרְפֵרׁש
ִרְפֵרׁש
ִרְפֵרׁש

אֹוָתם ַּבחּוִרים ְּבִלי ֻחְלָצה

ָהִאיְנֶטְרֶנט ִנְתַקע.

רמי השליך את הקוביות

ָרִמי ִּבֵּקׁש ֵמַהַּבְרֵמן
ִויְסִקי ִעם ֶקַרח ַּבַּצד

ְּכֶׁשִהִּגיַע ַהַּמְׁשֶקה ַהָּזֹהב
ִהְׁשִליְך ְלתֹוכֹו ֶאת ַהֻּקִּבּיֹות

ְוֵהֵחל ְלַׁשְקֵׁשק ֶאת ַהּכֹוס
ִּבְתנּועֹות ָיד ַמְעָּגִלּיֹות

ַּבָּיד ַהְּׁשִנָּיה ָיַנק ִסיַגְרָיה 
ְמלֹוא ָהֵראֹות

ְמַדְמֵין ָמה ָהָיה עֹוֶׂשה ַלַּבְרֵמן
ְלעֹורֹו ַהָּׁשחּום

ְלָתֵוי ָּפָניו ָהֲאֻרּכֹות
ְלַמָּבטֹו ַהְּמֻצְמָצם 

ְלִחּיּוכֹו ַהּבֹוֵהק
ָרִמי ַמְפִליג ִעם ַהַּבְרֵמן 

ַלֲאָרצֹות ְרחֹוקֹות
ַלֲאָדמֹות ֹלא ֲחרּוׁשֹות

ֵהם ִנְצָמִדים ֶזה ָלֶזה
ַעל ֳאִנָּיה ְּבֵלב ָים
ַּפְטִריק ְוֶג׳ִניֶפר 
ְּבִרּקּוד ֻמְׁשָחת

ֵלאֹוַנְרדֹו ְוֵקייט
ַעל ֹּתֶרן ַהִּטיָטאִניק 

ִלְפֵני ֶׁשָּׁשְקָעה.

 

ורד נמרוד

מהדולפינריום לכיוון יפו

.1
חֹוף ֶׁשֹּלא ָיַדְעִּתי ַעל ִקּיּומֹו

ְוַגם ִאם ָיַדְעִּתי ֵמעֹוָלם ֹלא ָהִייִתי ּבֹו.
ֵמֲאחֹוַרי ִקיר ְּגָרִפיִטי,

ִמְּלָפַני ְׁשֵּתי ָנִׁשים
ּוְבֶמְרָחק, ַעל ְׂשַפת ַהַּמִים, עֹוֶבֶרת ִאָּׁשה ִעם ֶּכֶלב

ֶיֶלד רֹוֵחץ ַּכּפֹות ַרְגַלִים ֻמְפָׁשלֹות ַקְרֻסַּלִים
ֵּבין ַנֲחֵׁשי ֶקֶצף ְלָבִנים.

ִמְּׂשֹמאִלי ִנְמָּתח ֶאל ּתֹוְך ַהָּים ׁשֹוֵבר ַּגִּלים.
ַאְּת ִמְתַנֶּפֶצת ַעל ְסָלִעים!

ָאְמָרה ִלי ַּפַעם ִאָּׁשה, 
ֹלא זֹוֶכֶרת ֶאת ְׁשָמּה.

תצפית בטון לים

.2
ַּבּקֹוָמה ֶׁשֵּמָעַלי ֶנֱעֶמֶדת ׁשּוָרה ֶׁשל ְיָלִדים

ֶאָחד הֹוֵדף ַּפִחית ְׁשִתָּיה
ַמְׁשִליְך אֹוָתּה ֶאל ַהחֹוף,

ִנְסֶחֶפת ְּבֶזֶרם ֲאִויר קֹוֵלַח 
ְוִנְנֶעֶצת מּוִלי ְּבחֹול ַמְצִחין.

טיילת

.3
ַעל ִּגְבַעת ַמְנָטהֵריי ָיְׁשָבה ְקבּוַצת ֲאָנִׁשים

ָחַׁשְבִּתי ֶׁשֵהם ַעְרִבים, ִהְתָּבֵרר ֶׁשֵהם ַחָּיִלים,
לֹוְבֵׁשי ַמִּדים ְיֻרִּקים,

אֹוְכִלים ֻסְפָּגִנּיֹות ִמּתֹוְך ַאְרָּגִזים ֲעזּוִבים,
ֻמָּנִחים ֶזה ַעל ַּגֵּבי ֶזה

ַעד ֶׁשָּיבֹואּו ְלַפּנֹות.
ְזבּוִבים ָחגּו ְסִביב ְׁשֵאִרּיֹות ַאְבַקת ֻסָּכר

ְוִרָּבה ַּתֲאִגיִדית ְמרּוָחה ַעל ַקְרטֹון
ָספּוג ְּבֶׁשֶמן ִטּגּון.

ְסִפיַנת ַּדּבּור ְּבַקו ָהֹאֶפק
ִמְזַּדֶּקֶנת

ְמַחְרֶחֶרת ַמְחָׁשבֹות

ַעל ַהִּמְלָחָמה
ַהָּבָאה.

מתוך ״בלדה על שבע אחיות״

אחת

ַּפְנִקיְסִטים ֹלא ִנְרִאים עֹוד ִּבְרחֹובֹות לֹוְנדֹון,
ַּפְרָור ַאְנְּגִלי ִמְׁשַּתֵּקף ַעל ִׁשְמַׁשת אֹוטֹוּבּוס,

ַאְבֵרְך ָׁשֹחר ָעַבר ִּבְרחֹוב ֶׁשַבע ֲאָחיֹות.
ָּבִּתים ַעְגמּוִמִּיים עֹוְמִדים ְּבׁשּוָרה,

נֹוְׂשִאים ִׁשְלֵטי ֵנאֹון ִצְבעֹוִנִּיים זֹוִלים, 
ַמֲעִליִמים ֶאת ִסיְמְּפטֹום ִחְורֹון ַהְּגִוּיֹות.

ִּבְתִחַּלת ַהְּסָתו רּוַח ְרָפִאים ּפֹוַרַעת ֵׂשָער ֶׁשל ַּבחּוָרה,
ֶלָהבֹות ַאְדמֹוִנּיֹות ַיְחְזרּו ִלְמקֹוָמן ְּכֶׁשֵּתָרַגע

ְוֶׁשֶקט ַּתֲעִׂשָּיִתי ַיֲחזֹר ְלִׁשְגָרּה.

 

סוף יום 

ַעְפַעף יֹוֵרד ְלַאט
ָמָסְך ָׁשֹחר

ְמַצְמֵצם אֹור
ְּכמֹו מּוָסְך ֶׁשִּנְסָּגר

ָׁשָלב ַאַחר ָׁשָלב
ִּבְרחֹוב ַמֲחִׁשיְך

ִעם ְּגבּולֹות ְׂשִעיִרים.
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אילנית שרף ויגודסקי

ולמה אני לא

נכנסתי למעלית. אני צריכה לקומה 14 אבל המעלית עוצרת רק בקומה 16. לא נורא בכלל. ארד שתי קומות 

ברגל. נכנס איתי גבר עב־שפתיים שיהיה נעים להתבונן בו לאורך המגדל. נשכבתי על רצפת המעלית 

השקופה. המעלית התחילה להסתובב במעגלים כלפי מעלה, מעל הים. התרגשתי מהסחרור. הסתקרנתי לדעת 

איך ארגיש כשהמעלית תגביה עוד. כל קומה מרגישה כמו כמה. אנחנו כבר באלף מטר מעל לפני הים. והיא 

עולה ועולה. וכבר נפער חור ברצפת המעלית ואני אוחזת חזק שלא אפול. שלא אעוף ברוח. והמעלית עולה 

בשיפוע. לאן אני מנסה להגיע. למה אני לא מגיעה.  

מ

ת

חי

לה 

בקטן

גירוי 

נקודתי 

מערבולת 

שקטה

ממוללת 

מילותיי

 הממולמלות

היד נעה בלי הפסקה

לעטופ להרפות
לעטופ להרפות לעטופ להרפות לעטופ להרפות

לעטופפפפפפפפפ להרפות לעטופ להרררררררפות 
לעטופ להרפות לעטטטטטופ להרפות לעטטטטטטטופ פ פ  
להרפות לעטופ להרפות לעטופ להרפות 

לעטופ להרפות לע ט ופ    ל  ה   ר     פ ו     ת 
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רשימת המשתתפים והמשתתפות בגליון

אופיר משרקי - משורר. יליד 1984. ספרו הראשון יותר מ־7 )2015(, ספרו השני יומני היקר )2017(, שניהם בספרי 'עתון 77'. 
השירים כאן מתוך הספר מכתבים לאדם בחדר הסמוך שבכתובים.

אורית אילן - סופרת ועורכת. מתעניינת באינטרקציות שפה, גוף ותנועה. מנחת סדנאות כתיבה ומלווה תהליכי כתיבה. ספרה 
האחרון ספר המעשיות לאמהות יצא ב־2016.

איילת הלפרן - ילידת ירושלים, חיה בתל אביב, אמא, ביבליותרפיסטית, מנחת סדנאות מזון וזיכרון, כותבת שירה ופרוזה.

אילנית שרף ויגודסקי - משוררת ואמנית פלסטית, המפסלת את שיריה ומיוצגת בגלריה Contempop בניו יורק. בימים אלה 
עובדת על ספר שיריה הראשון בעריכת אלי הירש.

אילן יוסף ברקוביץ' – יליד תל אביב, גדל בחולון, מתגורר עם משפחתו ברמת גן. פרסם חמישה ספרי שירה, בהם תפוזים )אבן 
חושן 2007(, המשורר האשכנזי האחרון )פרדס 2016(. השיר כאן מתוך הכל שירה – האוסף האקלקטי, שיראה אור בספרי 

'עתון 77'.

איתמר גריילסאמר - בן 26, גר ביפו, משורר, כותב סיפורים, מתרגם שירה מצרפתית ויזם בתחום השירה. סטודנט לספרות, 
מורה עברית לעולים חדשים.

אלי שמואלי - סופר ומשורר. ספריו: האל שהכזיב הוא אתה )שירה(, הרומן ִאיׁשּוַליִים )שניהם בהוצאת פרדס( והרומן המשורר 
והחשפנית )עם עובד(. השיר כאן מתוך המסע הארוך אל המובן מאליו שיראה אור בספרי 'עתון 77'.

אלה נובק - משוררת ומתרגמת ילידת ותושבת תל אביב. ספר שיריה: ארבעים ושתיים )2006(, הדב הגדול )2020( בהוצאת 
ברחש.

אלפרד כהן - אבא לארבעה חתולים, משדר ברדיו הקצה, בונה אתרים. ספר שיריו הראשון: אינדיפופ נונסטופ )פרדס 2014(, 
ספרו השני עמוד נוח יצא לאור בהוצאת קתרזיס )2021(. 

ַאסתר וולק - בת 28, מפיקת אירועי שירה, סטודנטית לתואר שני בפסיכולוגיה רפואית. ספר שיריה הראשון עתיד לצאת בקרוב 
בהוצאת 'רעב'.

ד"ר אפרת מישורי - משוררת, זוכת פרס לנדאו )2018(, פרס עמיחי לשירה )2017(, פרס ראש הממשלה )2001(. פרסמה תשעה 
ספרי שירה. ספר שיריה האחרון: ואיש לא חיבק את הים )מקום לשירה 2021(. מייסדת ועורכת הסדרה לשירה 'אש קטנה 77'.

בועז חזן - כותב, מוחק ומתחמק. מבעלי המותג "חומוס המשורר".

גדעון שטוסל - בוגר הטכניון. סופר ומשורר. ספרו האחרון כשהמקרר סוף סוף מלא )צבעונים 2021(; ספרו החמישי, בוחרת 
ספרים לפי העטיפה - גברים לא, עומד לראות אור.

גילי סילמן־אמויאל - סטודנטית לפסיכולוגיה, עוסקת בחינוך, תרבות ויזמות חברתית. אלו פרסומיה הראשונים.

גל משיח - בן 27, מתל אביב.

גל נאור - יוצר תיאטרון, כוריאוגרף ומתורגמן לשפת הסימנים. נשוי למתן ונעמי, אבא לאורלנדו הקטנה. חי בברלין.

גלעד חי - בן מגדל העמק, אב בדרך, נשוי לירדן. מטפל באמצעות ביבליותרפיה. ספרי שיריו: שפה מדוברת )2016( וגדר 
אוהבים )2019(, ספרי ׳עתון 77׳. 

דין אהרוני רולנד - צלמת, משוררת, אמנית רב־תחומית ויזמת. ספר הביכורים שלה: שוט ויסקי ושמלה מנייר )׳אש קטנה 77׳ 
2019(. יצרה והעלתה מופע המבוסס על הספר שזכה במענק מפעל הפיס )יולי 2021(. השיר כאן מתוך ספר בכתובים.

דניאלה סער - בת 29, מתגוררת ביפו. אמא של נמרוד ואשתו של איתמר. מחנכת ומשוררת. בימים אלו כותבת תזה בנושא 
חינוך בפריזמה לאקאניאנית, ואת ספרה הראשון.

דניאל וייל - ילידת 1996, משוררת, אמנית ספוקן־וורד ומוזיקאית. עתידה להוציא לאור בקרוב את ספר הביכורים שלה – 
להישאין בספרי 'עתון 77'.
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)פרדס  הפעלה  2009( מערכת  )כרמל/עמדה  ומשוררת. מספריה: גולדפיש  ספרים  עורכת  אביב,  תל  ילידת   - שחורי  דפנה 
2015(. ספר השירים עלילות לב עומד לראות אור בקרוב בהוצאת 'קתרזיס'. 

דקלה סיון חיון - ילידת פתח תקווה, 1975, שיריה פורסמו במהלך השנים בבמות שונות ובהן: הליקון, עתון 77, המוסך, הו! 
השיר כאן מתוך 90% דיו וקצת דם )עורך: דורי מנור(, שיצא השנה )2021( בספרי 'עתון 77'.

ורד נמרוד - ילידת תל אביב. אמנית. עבדה כמעצבת גרפית של קטלוגים ומגזינים. חיה ויוצרת בתל אביב. השירים כאן מתוך 
עיר לילה )'אש קטנה 77' 2021(.

חגי כנען - פרופסור לפילוסופיה וראש החוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. הוא מלמד וכותב על פילוסופיה קונטיננטלית 
ופילוסופיה של האמנות.

חגית שורש - גרה במושב רגבה. עוסקת במיצג, תחריט, כתיבה.

טל כהן בכור - חיה בתל אביב, אם לשלושה, גננת אנתרופוסופית, כותבת שירים ועובדת ב"יחידה להצלת יצירות אבודות", 
המוגדרת בפיה כפרויקט חייה. ספרה שיריה חריקת חלום יצא ב'אש קטנה 77' )2016(.

טל שמור )1980( - משורר ודוקטור לאנתרופולוגיה. ספריו: תקווה ומלנכוליה בשולי העיר – אתניות מרחב ומגדר בשכונת 
התקווה בתל אביב )עיון, אוניב' חיפה ופרדס 2020(. אם לא אומר זאת בקול )שירה, פרדס 2018(. השירים כאן מתוך ספר שיריו 

רמי כוכב עליון )'אש קטנה 77' 2021(. 

ד"ר יובל פז - יליד תל אביב, גדל ברחוב יהודה המכבי 60. מורה ומרצה לספרות וחינוך בכפר הנוער אלוני יצחק ובמכללת 
סמינר הקיבוצים. ספר שיריו: תן למפלצות בשקט )אבן חושן 2013(.

אחותי   ,)2013 מחברות התבוסה )הליקון   ,)2007 אינה דדה: משירי האם הגדולה )כתר  - משורר עברי. ספריו:  יעקב ביטון 
בזוהר )הליקון אפיק 2017(.

יפית גרשון - משוררת, תלמידת שנה ד׳ בבית הספר מנשר לאמנות במחלקת כתיבה.

ליאת ניר כהנא - ילידת 1982, עורכת לשון, כותבת ויוצרת בתחום המחול. עובדת עם מילים ובשבילן.

לורן מילק - משוררת ומוזיקאית. ספרה הראשון: דם הבתולה )'גוונים' 2000(; ספרה השני: פרפר פרלין )טנג'יר 2012( הולחן 
לאלבום בידי קורין אלאל; ספרה השלישי בורא מיני יללות והאנתולוגיה וילכו ויבואו בית אישה בעריכתה ראו אור בהוצאת 

טנג'יר )2020(. 

ללה עומר - חיה ומתגוררת בתל אביב. ילידת 74. אמנית רב תחומית. בעבודותיה - מיצבי סאונד / וידאו / צילום - נכחו מאז 
ומתמיד גם טקסטים. 

לריסה מילר - משוררת וציירת, ילידת בלרוס, 1988. ספרה הראשון: ארץ הפז )מעין 2019(. ספרה השני יראה אור השנה. חיה 
ועובדת בתל אביב.

ד"ר מאיה ויינברג - מתגוררת ומשוררת את תל אביב. ספריה: שטחים פתוחים )ספרי ׳עתון 77׳ 2015(, עיר ותנוחת ההר )הקיבוץ 
המאוחד 2018(, מהיד אל הפה )פרדס 2021(.

מיקה ויסלר - חיה בתל אביב. השיר כאן מתוך ספרה לשפוך עור שראה אור בספרי 'עתון 77' )2021(.

מירלה משה־אלבו - משוררת ועורכת. ספריה: קילו ברזל קילו נוצות )זוכה פרס משרד התרבות לספרי ביכורים(; השיר כאן 
מתוך ארמון הטרמיטים )זוכה מענק מפעל הפיס(, שניהם בספרי 'עתון 77'.

2007(. השיר כאן מתוך ספרו  )פלונית  ישורון על קוטב העיזבון  מרחב ישורון - גר בדרום תל אביב. ספר שיריו הראשון: 
החמישי נפש הגלגל - תפילות לאחר גזר הדין )מקום לשירה 2021(.

נועם ויסמן - משורר, פילוסוף, מחבר, צופה בכוכבים, איש מוזיקה וים, יליד תל אביב. הוציא ספרי שירה רבים. ספר שיריו 
האחרון ֵּכן ראה אור בספרי 'עתון 77' )2021(.

ניבי יהלום - מנהלת הפקה וכוח אדם בפסטיבל אינדינגב, מנהלת אמנים. ספר שיריה הראשון עומד לראות אור בהוצאת 'אש 
קטנה 77'. 

ננו שבתאי - )ילידת 75, ירושלים( - משוררת, סופרת ומבקרת התיאטרון של עיתון 'הארץ'. ספר שיריה ילדת הברזל )משכל, 
ידיעות( זכה בפרס אקו"ם )2006(. הסיפורים כאן מתוך הרומן ספר הגברים )כתר(, שהיה מועמד לפרס ספיר )2016(.  
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סתיו אתלן - ילידת 93, תל אביב )מתגוררת בחיפה(. משוררת. ספר הביכורים שלה: פלאשבק )טנג'יר 2020( בעריכת לורן מילק. 
עובדת על ספר שירה שני בעריכת לילך ובר ועל ספר סיפורים קצרים.

ד"ר עודד מנדה־לוי - סופר וחוקר ספרות. ספרו האחרון: אני זוכר הופיע בשנת 2017 ב׳ידיעות ספרים׳. הקטע המובא כאן לראשונה 
הוא מתוך הסדרה: ״יפו-תל אביב״ ויפורסם בספרו הבא. 

עידית יולזרי - נולדה וחיה בתל אביב, משוררת סופרת ואמנית פלסטית. בין ספריה: אהובי ישמעאל )שירה וקטעי פרוזה, נשמה 
2003(. שטויות מהאייפון )ספרי 'עתון 77'(. השיר כאן מתוך יומנים / פייק ניוז )ספרי 'עתון 77' 2021(. 

עיליי אשדות - כותב ומוזיקאי מתל אביב. כתיבתו פורסמה ב'המוסך', 'צריף' ועיתון 'הארץ'. 

עמית זרקא - משוררת, מחזאית ובמאית תיאטרון. מתגוררת ביפו. ספר ביכוריה: ומסתבך לה בדרך לשמים )ספרי 'עתון 77' 2018(. 
מרצה לבימוי בבית הספר לאמנויות הבמה, סמינר הקיבוצים. השירים כאן מתוך ספר שבכתובים.

עמנואל יצחק לוי - משורר, מחזאי, מוזיקאי )'עמנואל והכיסופים'( וסטודנט למדע הדתות, יליד 1995. ספר ביכוריו, השמש שרה 
למלכיור )שירה(, יצא לאור ב־2020 בהוצאת 'הבה לאור'.

ענת קרמין – )2019-1986(. היתה קולנוענית ומשוררת מתל אביב. השיר כאן מתוך ספר שיריה העומד לראות אור.

ענת רוסמן - ילידת הארץ 1978. בעלת תואר ראשון בתיאטרון ושני בביבליותרפיה. מנחת סדנאות כתיבה ובשנים האחרונות מפתחת 
תסריט. ספרה הראשון: מחק פרח לב הזהב )פרדס 2021, בעריכת אנה הרמן(.

עפרה שלו - משוררת ואמנית פלסטית. ספריה: תנשמי )2014(; ציפורניים שחורות )2018, עם תצלומים של אפרת בלוססקי(, שניהם 
בהוצאת ספרי 'עתון 77'. השיר כאן מתוך ציפורניים שחורות.

ערן צלגוב - משורר, משרגם ומשרבט. חי וכותב מבאר־שבע. ספרו השלישי פרו]ט[זה ראה אור ב־2019 )פרדס(.

קרן שׂטטר - אמא, אדריכלית )כרגע מנהלת מיזם לשיפוץ חדרי ילדים חולי סרטן בהתנדבות( ומשוררת מתל אביב. ספר שיריה גרעין 
בוורוד פוקסיה עומד לראות אור.

רוני סומק – משורר, סופר ואמן. שיריו תורגמו לשפות רבות ופורסמו בכתבי עת ובאנתולוגיות ברחבי העולם. ספר שיריו האחרון 
עד כה: כל כך הרבה אלוהים )כנרת, זמורה דביר 2020(. השיר המופיע בגליון, מתוך ספרו השביעי גן עדן לאורז )כנרת, זמורה דביר 

.)2004

ריטה קוגן - ילידת סנט פטרבורג 1976. גרה בתל אביב. ספרי השירה שהוציאה: רישיון לשגיאות כתיב )אלרום 2015(; סוס בחצאית 
)'אש קטנה 77' 2018(, וארבעה ספרי תרגום מהקלאסיקה הרוסית )הוצאת קדימה(. השיר כאן מתוך מחלת יבשה שיראה אור ב־2022 

)ספרי 'עתון 77'(.

רפי וייכרט - משורר, מתרגם ועורכה הראשי של הוצאת 'קשב לשירה'. פרופ׳ בחוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה 
שבו הוא מכהן כראש התוכנית לכתיבה יוצרת. ספר שיריו זיכרונות מחנות תקליטים עומד לראות אור בספרי 'עתון 77'.

רעואל שועלי - ממקימי כתב העת 'הבה להבא', ספרו עורבא יצא ב־2016 וזכה בפרס שרת התרבות. עורך אנתולוגיה לתרגומים 
משירת הביט שתראה אור בקרוב.

כל האמונות תפלות  שירה ֹחרש - משוררת ואמנית פרפורמנס, מיצב וסאונד, עורכת ריטואלים ומפגשים בתוך היצירה. ספריה: 
)פרדס 2015(, 11:11 )הקיבוץ המאוחד 2018(, לך־לך, ספר הייקו, קואנים ושירה גרפית, עתיד לראות אור בקרוב בהוצאת ״אסיה״ 

)עורך: יעקב ביטון, הדפסי לינו: יואב שופן(.

- משורר. ממקימי עמותת עמר״ם והוצאת הספרים טנג׳יר. עורך ומגיש את תוכנית השירה ׳ברית מילה׳ בתאגיד  שלומי חתוכה 
השידור הישראלי. השיר כאן מתוך מזרח ירח, ספרו הראשון )טנג׳יר 2015(. אחריו יצאו  שני ספרי השירה אי ו־יבשת )טנג׳יר 2020(.

הקיבוץ  )שירה,  ריקוד המשוגעת  ספריה:  שירה.  עורכת  בכתיבה,  מלווה  כתיבה,  סדנאות  מנחה  מחזאית.  סופרת,  משוררת,   - שז 
המאוחד 1999(; להחזיר את הפיות לארץ ישראל )מודן 2001(, מאולפת )שופרא 2005(, הרחק מהיעדרו )עם עובד 2010(.

תמי כץ לוריא - משוררת, רקדנית ויוצרת במחול, מורה למחול ופילאטיס. תל אביבית. ספר שיריה האחרון: זמן הוא תמונות צרובות 
)פרדס 2017(.

תמר רפאל - נולדה ב־1989. ספרה שירי נסיגה יראה אור השנה בספרי 'הבה לאור'.
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