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לפי שעה
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
כרלוונטי .העיר תל אביב ,סמל העירוניות בישראל מן
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
מראה למישהי ,מישהו מרגיש ,מישהי כותבת .קריאה
מהנה.
תודה לאפרת מישורי ,ולכל מי שתרם את חלקו בגליון
הזה ,וכמובן ,לקוראים .ושתהיה שנה מבורכת.

רוני סומק
 7שורות על פלא הירקון
עֹוד ְמ ַעט ִּת ָּׁש ֵלף ָה ִעיר ֵּתל ָא ִביב ְּכמֹו ֶא ְק ָּדח.
ַמה ֶּשּיָ בֹוא ִמ ִּכּוּון ַהּיָ ם יַ ְת ִחיל ְּברּוחֹות ַחּמֹות
ָּוברְ חֹובֹות ְּכ ָבר יְ ַד ְּברּו ְּב ֶׁש ֶקט ֶׁשל ַא ֲח ֵרי ַהּיְ ִרּיֹות.
ֲח ָבל ֶׁש ֵאין ִקרְ ָקס ָּב ִעיר ַהזֹאת,
קֹוסםֶׁ ,ש ֵאין ִּפ ִיליםֶׁ ,ש ֵאין ְּד ָרקֹון,
ּבֹול ַע ֲח ָרבֹותֶׁ ,ש ֵאין ֵ
ֲח ָבל ֶׁש ֵאין ֵ
יׁש ִהי ֹלא ִמ ָּכאן
עֹוב ֶרתַ ,ע ְכ ָׁשו ֶׁש ֲאנִ י ַמרְ ֶאה ְל ִמ ֶ
ֲח ָבל ֶׁש ַרק ִס ָירה ַא ַחת ֶ
ֶאת ֶּפ ֶלא ַהיַ רְ קֹון".

עמית ישראלי־גלעד

רשימות מהתחתית.
..

בספריו (וגם בציוריו) ובמיוחד בספרו עיר קטנה ואנשים בה
מעט ,הנציח נחום גוטמן את תל אביב ,ואת אותם "מקומות
שהיו ואינם" ,כמאמר השיר" .גמנסיה הרצליה" למשל,
מונצחת בזיכרוני בזכותו ,אף על פי שלא ראיתיה מעולם.
את "קפה תמר" להבדיל ,אושייה תל אביבית הידועה לרבים,
בין היתר בגלל "גרה בשינקין" של רוה"מ החלופי כשעוד
היה סתם יאיר לפיד ,הכרתי מקרוב מאוד .כשלושה עשורים
גרתי לא רחוק ממנו וחלפתי על פניו פעמיים ביום ,ולפעמים
אף יותר.
בימיו האחרונים ,כשהריסתו הממשמשת ובאה לא הוטלה
בספק ,נשמעו קולות  -בעיקר מבין יושביו הוותיקים –
שקראו לשמר את בית הקפה ולהשאירו כמות שהוא ,כנכס
תרבותי־היסטורי .פריז למשל ,דואגת לשמר בדקדקנות
בתי קפה היסטוריים ,תוך אזכור שמותיהם של הוגי דעות
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
להכחדה של כיסאות הפורמייקה ,עוגות השמרים ,הבייגלה־
טוסט סותם העורקים ונס קפה ה"וינטג'" המפורסם של המקום).
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אולם הרעיונות לשימור לא נפלו על אוזניים קשובות ,או
שמי שהקשיב לא יכול היה לסייע .ב־ 2015נסגר "קפה תמר"
וביוני  ,2021אחרי כמה שנים שבהן הפעילה קבוצת צעירים
אופטימיים את המקום תחת השם "קפה רגע" ,נהרס הבניין,
נעלם כלא היה ,טרף לבולדוזרים (להל"ן הגרפיטי שהנציח
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,
אולי כדי שלא יתפוררו ,ודחפורים זערוריים חפרו מסביבם
כמעצבים לבירינת תת קרקעי .איני מהנדס בניין ,אפילו לא
בנאי  -ואולי משום כך אני כותב בחמש השנים האחרונות
על תחנת קרליבך המופלאה ההולכת ונבנית בתערובת של
פליאה ,יראה וסקרנות; לכן גם אין לי הסבר לאותם קירות
שהושארו .האם ישנו כאן סימן להנצחה אפשרית? איני יודע.
			
נמתין ונראה.
מיכאל בסר

אפרת מישורי
פתח דבר
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

*

הגליון הזה מגלם את הצורך להציג קרעים מתוך
הרקמה הדקה ,העליונה ,הרוחשת והתוססת של
האפידרמיס העירוני.
הגליון הזה מבקש ללכת עם ההוויה החיה של עיר,
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,
חסר גיל ,נטול עבר ועתיד ,תזזיתי ,קליפתי .הצעירות
הזו כוללת בעיני גם חוסר מחויבות ,חוצפה לא מודעת,
תמימות ,תסיסה ,שיקוף מדויק ועם זאת לא מסונן (יש
חיה כזו) של הרחוב ,הממשי והשירי ,על כל רחשיו,
פראותו ,אזורי המפגש וההפתעה שהוא מזמן ,ועוד
אזורים של פתיחות תודעתית ,שבהם אנו נכנסים -
בלי צנזורה ובלי שיפוט ומיון  -בשערי גן עדן ובשערי
הגיהנום שמציעה העיר כאחד .המימד הזה של העיר,
אותו שיקוף קליפתי ,מקרי ,נטול מחויבות היסטורית
ופוליטית ,המספקת תמונה של רגע אקראי בעיר בלי
הפסקה  -קיימת גם באידיאולוגיית העריכה שמנחה
את הגליון הזה.
אני רוצה שהקריאה בגליון תהיה כמו הליכה ברחוב תל
אביבי  -זה לצד זה ,מהלכים צעירים ומבוגרים ,ידוענים
ואנונימים הומלסים ודנדים ,גבבה של טיפוסים מלאי
צבע כי "כמו העיר הזו ,שירים הם עדיין מקום זקוק
**
לבני־אדם שילכו בו".

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

ראש העיר
לראש העיר כואב הראש .ועוד יותר מכך כואבת לו העיר .הוא מניח לראשו להישמט ,וצלו
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.
כשמגיע לאוזניו צחוקם של הילדים מבית הספר הסמוך ,הוא נאנק בצער ,כיוון שרק אוזניו
שומעות עד כמה צורמני צחוקם ביחס לצחוקם של ילדי גבעתיים או חולון .צר לו שבתו הקטנה,
בנשיקתה הראשונה ,תצחק צחוק מאולץ ומריר וצורמני שכזה .ובאמת אין הדבר נכון ,הרי
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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עופות חול

טיול בעיר

ֵאין עֹופֹות חֹול ִּבכְ לָ ל ְּב ֵתל ָא ִביב,
ֲ(אנַ ְחנּו ֹלא ַעד ּכְ ֵדי ּכָ ְך ֲא ִצילִ ּיִ ים).
ּפֹה יֵ ׁש ַרק עֹופֹות יָ םְ :
טֹוב ִעים ְּבתֹוְך ַע ְצ ָמם,
וְ ֹלא ָצ ִפים ַּב ֲחזָ ָרה,
יעים לָ ִעּתֹונּות ֶׁש ֵהם ָּד ִגים.
ּומֹוד ִ
ִ

ָהלַ כְ ִּתי ָּב ְרחֹוב ְּב ֵעינַ יִ ם ֲעצּומֹות
ְּוב ֵעינַ יִ ם ְּפקּוחֹות
וְ הּוא נִ ְׁש ָאר אֹותֹו ָּד ָבר.
וְ ַרק לְ ִע ִּתים ְרחֹוקֹות,
הּוא נִ ְר ֶאה ְק ָצת ֵ
רּוע ִמּק ֶֹדם.
יֹותר ָּג ַ
מֹוליְך ִל ְרחֹוב ַא ֵחר,
עֹולם ָה ְרחֹוב ִ
ּולְ ָ
מֹוליְך לְ ַע ְצמֹוַּ ,גם ּכְ ֶׁש ַא ָּתה זָ קּוק לֹו.
עֹולם ֵאינֹו ִ
ּולְ ָ
(מ ָּטה,
ּטֹובים ִ
וְ כָ ל ַה ָּב ִּתים ָּב ְרחֹובּ ,כָ ל ַה ְּד ָב ִרים ַה ִ
ַא ֲה ָבה) נִ ְמ ָצ ִאים ְּבתֹוכָ ם ,וְ ַרק ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ָר ִעים ְ(ּד ָלתֹות,
רֹואים ִמ ַּבחּוץ.
ַמ ְד ֵרגֹות) ִ
וְ ֵאינְ ָך יָ כֹול ִל ְקּב ַֹע ֶאת ַה ֵּׁשמֹות ֶׁשל ָה ְרחֹובֹות,
ַּגם ּכְ ֶׁש ַא ָּתה ִמ ְת ֵ
גֹורר ָּב ֶהם .וְ ָה ְרחֹובֹות ּכִ ְמ ַעט ָּת ִמיד
נִ ְפ ָק ִחים ָלא ֶֹרְך וְ ַאף ַּפ ַעם ֹלא ָלר ַֹחב
(לַ ְמרֹות ֶׁש ְ
ּקֹור ִאים ָל ֶהם ְרחֹובֹות).
וְ עֹוד ֲאנָ ִׁשים הֹולְ כִ ים ָּב ְרחֹובֹותֲ ,א ָבל ֹלא ַּב ֶּד ֶרְך ַה ְּמ ֻדּיֶ ֶקת
ֶׁש ַא ָּתה ֵ
הֹולְך ָּבּה ,וְ ַעל ּכֵ ן ַה ְּפ ִר ָידה ִּבלְ ִּתי נִ ְמנַ ַעתּ .כְ מֹוכֵ ן
ָה ְרחֹובֹות ֲחׁשּוכִ ים ַּב ַּליְ לָ ה ַּובּיֹום ֵאין ָּב ֶהם ַמזְ ָגן .וְ ֵ
רּוע ֵמ ַהּכֹל
יֹותר ָּג ַ
ֶׁש ִּמי ֶׁש ָּסב ַעל ֲע ֵק ָביו וְ ֵ
הֹולְך ַּבּכִ ּוּון ֶה ָהפּוְך
ֲע ַדיִ ן נִ ְמ ָצא ְּבאֹותֹו ְרחֹוב ַע ְצמֹו.
וְ ִאלְ ָמלֵ א ָהיִ ִיתי ְמ ֻאכְ זָ ב ּכָ ל ּכָ ְך,
מֹוסיף ָל ֶלכֶ ת.
ֹלא ָהיִ ִיתי ִ

יֵ ׁש לִ י ֶּבן־ּדֹוד ֶא ָחד ,נִ ְק ָרא לֹו
ְּתאּונָ ה ֶּגנֶ ִטיתָ .א ַמ ְר ִּתי לֹוָ :א ִחי,
נַ ֵּסה זֹאת ַּפ ַעםִּ ,ת ָּׂש ֵרף -
ַא ָּתה ֶ
ּתֹודה לִ יֲ ,חוָ יָ ה.
ָא ַמרֲ :אנִ י עֹוד ֹלא ָׁש ַמ ְע ִּתי ַעל עֹוף ָצלּוי,
הֹודיָ ה.
ֶׁש ָּׂש ַרד לְ ַחג ַה ָ
ַעד ֶׁש ַא ָּתה ֵ
יֹוצא ִמּתֹוְך ָה ִעיר,
ּדּורים ,וַ ֲח ִצי ְּב ָטעּות,
נַ ִּגיד לְ ִס ִ
ַעל ַּד ְרּכְ ָך נִ ְק ָרה
עֹוף חֹול ַעל ֶּב ֱא ֶמת,
ָקסּום ְ
ּומּקֹורֹו ּכָ סּוף.
ּומפ ָֹאר ַ
ֲאנִ י ֵ
ּומ ְתּכַ ּוֵ ן
אֹומר ֱא ֶמתִ ,
כּורים
לְ ִה ְת ַר ְּסקּות ַהּלֵ ב לְ ַמיִ ם ֲע ִ
ּולְ ֶח ְב ֵלי ָה ֵאׁשְּ ,וב ִע ָּקר לְ כָ ְך
ֶׁש ְּׁשנֵ יכֶ ם ֹלא ּתּוכְ לּו לָ עּוף.

אוגוסט-ספטמבר 7 2021

אפרת מישורי

אבות ישורון  -ריאליזם תל אביבי

*

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,
אלא גם בכריתת עצים .כריתה באה לאחר נטיעה ,השתרשות וצמיחה .הכריתה – מתרחשת
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
אליו מן הממשות שוב ושוב .העלילה – רחבה יותר ,אך אבות בוחר בדבקות רק קטע מסוים
מתוכה .את הקטע ש'מגיב' אליו ,את הקטע שבוחר בו :הסצנה של הכריתה.
כבר בזה שם הספר ( )1960מופיעים בזה אחר זה שני שירים ,שגיבורם הוא עץ תות שנכרת:
'פרלוד על עץ התות' (עמ'  )66ו'על מות התות' (עמ'  .)67הנושא הזה ממשיך הלאה גם אל
קפלה קולות בדמות השיר 'פתח לגן ריב' ,הנסוב אף הוא על סיטואציית כריתה .ההקדמה הקצרה
המוצמדת לשיר נמסרת במתכונת של מחזה:

לֹומּבֹוןֵ ,
ַה ֶּצוֶ תְׁ :ש ְ
ּכֹורת ֵע ִצים.
ַאּלֶ ּכְ סֶׁ ,שהּוא ַאּלֶ ּכְ ס.
ַחּלִ ילֶׁ ,ש ֶח ְב ֶרה ְ
קֹור ִאים לֹו ֶּבנִ י.
ַמ ְחמּודַ ,ה ְּמכֻ ּנֶ ה ָר ִפי.
ָה ֵעץ ְּב ַראכִ ינְ יטֹונְ יָ הַ ,ה ְּמכֻ ּנֶ ה ִאזְ ָּד ֶרכֶ ת.
וְ לִ י ָא ְמרּו ֹלא לְ ִה ְס ֵ
ּתֹובב ֵּבין ָה ַרגְ לַ יִ ם.
(שם)29 ,

נוסח המסירה הפורמלי ,שמציג בפתח המערכה את הנפשות הפועלות על שמותיהן ,צופן גם
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
* 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:

ֵ
עֹומד ֵּבין ְׁש�ֹל ָׁשה ָּב ִּתים.
ַעל ּגַ ג ֶא ָחד ַאּלֶ ּכְ סִ ,עם ֶח ֶבל ָהדּוק לַ ַּצ ֶּמ ֶרת.
ַעל ּגַ ג ֵׁשנִ י ֶּבנִ יִ ,עם ֶח ֶבל ָהדּוק לַ ַּצ ֶּמ ֶרת.
יׁשי ָר ִפיִ ,עם ֶח ֶבל ָהדּוק לַ ַּצ ֶּמ ֶרת.
ַעל ּגַ ג ְׁשלִ ִ
וְ ָה ֵ
עֹורבַ ,ה ָּבא ְּב ֶא ָחד לִ ְס ָתו
ֵ
מֹוצא ֶאת ָה ֲאוִ יר ָצלּול לְ ָפנָ יו.
טּוח.
טּוח? ָּב ַ
תּוחָּ .ב ַ
תּוח? ָמ ַ
ַה ֶח ֶבל ָמ ַ
נִ ְּסרּו ֶאת ָה ֵעץ ִּב ְב ִסיס ָה ֶרגֶ ל.
נָ ַפל ְּב ִמלְ ֶח ֶמת ַק ְרנַ יִ םִ ,מ ְתנַ ּגֵ ַח ֵּבין ָּב ֵּתי ִׁשּמּוׁש,
ִעם ָּב ֵּתי ַחּלֹונֹות ִמ ְט ָּבח ֶׁש ָא ַהב,
ִעם ָּב ֵּתי ִמ ְר ָּפסֹות,
ּכְ ֶׁשהּוא ֵ
סֹוחב ֶרגֶ ל ּכְ ַּפ ְ
אר ִקינְ סֹון.
טּוח.
טּוח? ָּב ַ
תּוחָּ .ב ַ
תּוח? ָמ ַ
ַה ֶח ֶבל ָמ ַ
ּתֹוריד ִט ָּפה .עֹוד ִט ָּפה .עֹוד ִט ָּפה.
ּתֹוריד ִט ָּפהִ .
ִ
נִ ְּסרּו ֶאת ָה ֵעץ ַעד ַה ִּב ְרּכַ יִ םַ .הּללֹו ַה ַּביִ תָ ,א ִבינּו! ַהּללֹו ַה ִּמ ְר ֶּפ ֶסתִ ,א ֵּמנּו!
וְ הּוא ֵ
ּכֹור ַע לְ ַמ ָּטה לְ ַבּדֹוַ .מה הּוא ֶ
עֹוׂשה?
לֹומרּ :כִ ְמ ַעט ָּבכִ ִיתי
ֵאינִ י ִמ ְת ַּבּיֵ ׁש ַ
אֹותי ֶאת ָה ֵעץ ָּתלּוי ַעל ֶח ֶבלְּ ,בלִ י ַרגְ לַ יִ ם.
ִּב ְר ִ
ּומן ָה ֵא ֶבל
ּומן ַה ֲח ָר ָטה ִ
ּכָ ל ַמה ֶּׁש ִּמן ַה ַּצ ַער ִ
ֶׁש ָע ַטף ֵמ ַהּזְ ַמן ַההּוא ֵ
ּומ ַהּזְ ַמן ַהּזֶ ה.
נְ ָׁש ָמה ֹלא ִּתּנָ ֶקה.
ּוכְ ֶׁש ֲאנִ י ֹלא ֶא ְהיֶ ה,
ִמ ִּמי
(שם)29 ,

המציאות מעוצבת בה במידה שהיא מתוארת .החוויה האנושית מאורגנת על־פי הקודים של
הניסיון הפרטי ולכן העצים שנכרתים בתל אביב ,כמו הבתים שנהרסים בה ,הם "מהזמן שתל
אביב /היתה בתים קטנים /.נטעה עצים בחמלה רבה( "/קפלה קולות .)32 ,הזמן ההוא מספק
את המטען הרגשי והזמן הזה את חומרי־הגלם .התיאור מצליח לשמור על חיות ועל מעמד
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
מקומיים יחד עם גירויים נפשיים ,טרנסנדנטיים' ,אקס־
טריטוריאליים' ,נטולי זמן ומקום מוגדרים .כל העתקה וכל
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
המייצרים אותה את אותם קני־המידה שלהם על נושאיהם.
בספר התמונות  -המשקף את ששאיפת מחברו "לא לנוח ולא
לשקוט על שלא אמצא תמונות לתמורות שבתוכי" (ברודסקי,
 – )141 :1994בשיר הנקרא ׳כניסה׳ מעמיד רילקה תמונת־שיר
המתארת "אילן שחור" כמו־גם את התהליך האקטיבי של
'בריאתו ,הצבתו והצמחתו' במרחב השירי מכוח תשוקתו של
המשורר ,להטעין אותו בעולמו הפנימי:

ְּת ֵהא ֲא ֶׁשר ְּת ֵהאִ :עם ֶע ֶרב ֵצא
ֵמ ַח ְד ְרָך ֶׁשּבֹו ַהּכֹל ּגָ לּוי;
ֵּב ְיתָך ַא ֲחרֹון לִ ְפנֵ י ַה ֶּמ ְר ַח ִּקים:
ְּת ֵהא ֲא ֶׁשר ְּת ֵהא.
ְּוב ֵעינֶ יָך ֶׁשּכִ ְמ ַעט ָעיְ פּו ֵמ ִהּנָ ֵתק
ן־ה ֶּדלֶ ת ַה ָּבלּוי,
ֵמ ַעל ִמ ְפ ַּת ַ
לְ ַאט לְ ַאט ִאילָ ן ָׁשחֹר ָּת ִרים
ּומּול ְּפנֵ י ָה ָר ִק ַיע ַּת ִּצ ֵיבנּו.
ְּות ִהי ֵ
ּבֹורא־עֹולָ ם .וְ הּוא ַרב ,וְ הּוא ּכְ ִמּלָ ה,
ְ
ְ
ֶׁשעֹוד ִּבׁש ִת ָיק ָתּה ִהיא ַמב ִׁשילָ ה.
מּובנֹו קֹולֵ ט,
וְ ֵעת ְרצֹונְ ָך ֶאת ָ
ֵעינֶ יָךְּ ,בלִ ּטּוף ֶׁשל רְֹךַ ,מ ְרּפֹות ִמ ֶּמּנּו...
(רילקה ,שם ,עמ' )141

ישורון ,בשונה מרילקה ,לא תמיד מסגיר את ההיגיון המפעיל את
'החומר המעורר' .לעיתים ,הוא מניח את המסגרת על האובייקט
המתואר ,כאילו היה גיבור עצמאי ,בזירה זעירה שכולה
טבע צרוף .אולם השירה בוררת לה מתוך אינסוף האירועים
והתופעות את אלה שנמצאו ראויים בעיניה לחילוץ ולתיעוד.
כך ,בוראים חושיו הרעבים של ישורון כל דבר בדמות ניסיונו
האישי .האידיום הפנימי 1בוחר 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
2
מתחזק ורדיוס הדברים מתרחב"
(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' 4של תל אביב התיירותית .עיניו ורגליו
מנחות אותו אל הפריפריה  -לחצרות אחוריות ,לזוטות קטנות מחיי העיר ונופיה  -ותיאוריו נצמדים
תמיד לקטן ,לשביר ,לנידח ,לזרוק ולמושלך .ההפרדה בין ה'נושאים הגדולים' ,ההיסטוריים ,של
ישורון (שואה ,ציונות ,גלות) לבין ה'נושאים הקטנים' ,השוליים (עציץ ,ארון ,שעון ,יונה ,פיקוס)
– 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 ,
						
צודק שימל :אצל ישורון לא רק שאין הבחנה בין טפל ועיקר ,אלא במובנים רבים ,דווקא הפרט
השולי משמש כפרט מוליך ,שדרכו צף ועולה על הפרק הנושא החשוב ,הגדול .הפרט  -לא רק
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
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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 ;)92 ,44 ,והיונה שלו אינה ,כמובן ,יונת שלום ,אלא
יונת בר ש"בבואה אל העץ מרימה את החצאית" ונחבאת ב"בֻ סתן 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
ֲאנִ י ֵמ ִביא ּכָ ל ַמה ֶּׁש ֲאנִ י ֵ
מֹוצא.
ֹלא ּכָ ל ַמה ֶּׁש ֵ
ּנֹוצץ הּוא זָ ָהב.
ֲא ָבל ֲאנִ י ֵמ ִרים
ּכָ ל ַמה ֶּׁש ֵ
ּנֹוצץ.
ִּב ְמגֵ ָרה א ֶֹסף ֶׁשל ְּבלַ אי.
ֲח ִתיכֹות ֶׁשל ּכְ רֹוםַ .מ ְפ ֵּת ַח ְּבלִ י ַרגְ לַ יִ ם.
ַמ ְס ֵמר ַמ ְר ֵּבה ִׁשּנַ יִ םֶׁ .ש ֲאנִ י ָרץ ִמן ַהחּוץ,
ּתֹוריתֶׁ ,ש ֲאנִ י ֶ
חֹוצה ּכְ ֵחץ ַּב ֵּמ ַצח.
ּכִ ְמ ָע ָרה ַחּיָ ה ִמ ְס ִ
ֶׁש ֲאנִ י ּכֻ ּלִ י ַּבחּוץ ַמ ִּביטַּ .בּכֹל ַמ ְר ֵּבה ֵעינַ יִ ם.
ֲח ִתיכֹות נִ ְיקלּ ,כְ רֹוםַּ ,ב ְרזֶ ל,
ֲאנִ י ֹלא ֵ
יֹוד ַע ִמ ַּמה ּזֶ ה ָּבא.
ְׁשיָ ֵרי ֲע ָצמֹותַׂ .ש ֲערֹות ַרגְ לַ יִ םִ .מ ִּמי ֵהם?
ּכָ ל זֶ ה ֻמּנָ ח ּכַ ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ֶ
חֹוצה חּוצֹות.
הּורים ַּב ֶּד ֶרְךִ ,סּבּובַ ,מלְ ּכֹוד,
ְּפ ַחת ְּב ָׂש ֵרנּו ִמ ַּת ַאו ְמכֹונִ ּיֹותִ ,ה ְר ִ
ַּב ְרזֶ ל ֵ
נֹופל ִמן ַהּכֹוחֹות.
ּכָ ל ֶא ָחד ֵ
אֹומר ֶׁשּלֹוּ .כָ ל ֶא ָחד ַמ ִּביט לִ י ְּביָ ַדי.
ֹלא ּכָ ל ַמה ֶּׁש ֵ
ּנֹוצץ הּוא זָ ָהב.
ֲא ָבל ּכָ ל ֶא ָחד ֶ
רֹוצה לָ א ֶֹסף.
ּכָ ל ַה ַּמּפּול ַהּזֶ הּ ,כָ ל ַהּיַ ֶּבלֶ ת ַהּזֹאתּ ,כָ ל ָה ַא ְר ֶּבהרֹוׁש ַהּזֶ ה ,לְ ִהּכָ נֵ ס
לָ א ֶֹסף .וַ ֲאנִ י ֵמ ִרים
ּכָ ל ַמה ֶּׁש ֲאנִ י ֵ
מֹוצא.
(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
אל הרחוב ואין בו חפץ יותר .החפצים הדוממים ,העקורים ,המהוהים מרוב שימוש,
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,
מתקלף ,מעוקם ,מעוקל ,קרוע ופחות־ערך יגביר החפץ את סיכויו לצוד את עינו של
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
את דמותו והילוכיו ,אך היותם מושלכים ברחוב ,מעידה על כך שנעקרו ממנו ונידונו
לקיום אנונימי ,תלוש ומיותם.
ישורון נוהה אחר החפצים הללו וגואל אותם מגריסה בשיני הזמן והשכחה .בבחירתם
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" ( .)166 :1994ואמנם ,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
הסובייקט מבצעת בבלי דעת בכל רגע ורגע .גם כשנדמה שעינו של ישורון מתמסרת
לחלוטין לרחשיה של הסביבה הוא מוצא בה ,למעשה ,את הסמל המבוקש למצבו הקיומי,
ובאותה עת הוא גם משליך מתלישותו עליה.

הערות
 .1האידיום ,הדפוס ,הוא מונח שפותח על ידי הפסיכואנליטיקאי כריסטופר בולס“ .האידיום הוא אוסף של
היכולות המייחדות את האדם מלידתו ושל דרך עיצובן בעולם הממשי [ ]...והוא מוצא את ביטויו בבחירות
ובשימוש באובייקטים שהסביבה מזמנת לנו״ (בולס .)17 :2000 ,הפירוש השגור לאידיום הוא מטבע לשון ,דפוס
לשון ,ובהקשר זה ,העוסק בפונקציה המטאפורית של הסצנה הריאלית המתוארת ,נראה לי מתאים לעשות בו
שימוש.
 .2מצוטט מתוך :ראיון עם הלית ישורון ,׳העיר׳.5.10.84 ,
 .3מתוך השיר‘ :סתיו׳ בתרגום :משה זינגר ,מצוטט בתוך :ברודסקי.161 :1994 ,
 .4ראה גם כותרת השיר‘ :מאחורי ת״א׳ (שער כניסה שעה יציאה .)23-21 :1981 ,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  ;1997קפלה קולות ,סימן קריאה הקיבוץ המאוחד .1974
(באדיבות הקיבוץ המאוחד)
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סתיו אתלן
ּפאקט

שדרות הר ציון

ָּפ ֵקט ַעד ֵמ ָאה וְ ֶע ְׂש ִרים –
אֹותי ַּב ֲח ִמ ִּׁשים,
ָמ ְׁשכּו ִ
ָהרֹאׁש נֶ ְח ַּבט
ּפֹומט,
ְּב ָד ְפנֹות ּכַ ְס ָ
נִ ְּקזּו לִ י ֶאת ַהּלָ ָבן ֶׁשל ָה ַעיִ ן.

ִּת ְק ַרת ֲח ַדר ַה ַּמ ְד ֵרגֹות
ִמ ְת ֶ
ילה ָא ָבק
ּפֹור ֶרתַ ,מ ִּׁש ָ
ְּב ֶצ ַבע ע ֶֹבׁש
פּוחה.
ַעל ַה ֶּב ֶטן ַהּנְ ָ

טּוטים ַעל ֵּבטֹון ְמזֻ ָּגג.
אֹותי ּבֻ ַּבת ְס ַמ ְר ִ
ָעׂשּו ִ
ָהיִ ִיתי ֶ
קֹוט ֶפת ֵאזֹוב ֶּפ ֶרא
ְּב ֶא ְצ ָּבעֹות ֲע ִדינֹות
וְ ָר ָצה ֵּבין ֲע ֵצי ָה ֲא ַפ ְר ֵסק,
ַאף ּכֶ לֶ ב ְרחֹוב ֲעזּוב ָּפנִ ים
ּטּופי.
ֹלא ָח ַמק ִמּלִ ַ

ּכְ ָל ִבים ְ
נֹוב ִחים ִמ ְּמכֹונִ ּיֹות
ֲח ָלקֹות ּכְ ִתינֹוק ִמ ְפ ַל ְצ ִּתי,
ָׁש ַדיִ ם ְק ַטּנִ ים נֶ ֱע ָר ִמים
ַעל ַהּכְ ִביׁש ִּב ְׂש ֵדרֹות ַהר ִצּיֹון –
ְּפ ָטמֹות זְ קּורֹותְ ,מ ֻא ָּלצֹות
ְמ ַד ְּממֹות ֶאל ּתֹוְך ִּפיו ֶׁשל ְרחֹוב.

ניבי יהלום
שכנים
ַח ְקלָ אּות ְ
אּור ָּבנִ ית ַעל ַה ַּגג ֶׁשל ַה ְּׁשכֵ נִ ים
יפה ִּד ְמעֹות ֲענָ ק
אֹותּה ַמזְ לִ ָ
ַּפ ַעם ָר ִא ִיתי ָ
ַהיְ ֵׁשר ֶאל ּתֹוְך ַה ֶ
ּבּוגנְ וִ ילְ יָ ה
וְ יָ ַד ְע ִּתי לָ ָּמה וְ ֹלא
ֵ
נֹופל לִ י ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח
ּכִ י ִה ְת ַרּכַ זְ ִּתי
ָמה ִאם יֹום ֶא ָחד
נְ ַד ֵּבר?
ִה ְג ַּב ְר ִּתי ֶאת ָה ַר ְדיֹו
ִׂש ַח ְק ִּתי ִעם ֶה ָחתּול
נָ ַעלְ ִּתי ֶאת ַה ֶּד ֶלת
וַ ֲע ַדיִ ן
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מתחת לבית
רֹואים ֶּגטֹו
ֵמ ַה ִּמ ְר ֶּפ ֶסת ִ
ֶׁשל ְמ ִדינֹות ּכֵ הֹות עֹור
ִמ ְת ַא ְּספֹות ְּב ֶר ֶצף ָּב ִּתים
ְ
יֹוצאֹות ָל ְרחֹוב לְ ַׂש ֵחק ִעם ַהּיְ ָל ִדים
ְ
ילה ִמ ַּת ַחת ַל ַּביִ ת
ּפֹותחֹות ַמּכ ֶֹלת ְּד ִל ָ
ְמ ַחּיְ כֹות
קֹולה
קֹוקה ָ
ּכְ ֶׁש ֲאנִ י נִ כְ נֶ ֶסת ִל ְקנֹות ָ

מאיה ויינברג
עיר

גינת כלבים

ּבֹוד ִדים ְּב ֵ
ַה ְ
יֹותר
ָּג ִרים ָּב ִעיר.
קּוקים ְס ִב ָיבם לַ ֲאנָ ִׁשים
זְ ִ
ְּב ַמ ַע ְב ֵרי ַה ֲח ִצּיָ ה
ְּב ָב ֵּתי ַה ָּק ֶפה
ֵמ ֲא ֵ
חֹורי ִקירֹות ַה ַּביִ ת.
ִמ ְתנַ ֲהלִ ים ַמ ֵהר
ִּבלְ בּוׁש ִמ ְׁש ַּת ֵּדל
ימּיּות ְמנֻ ָּסה
ַּב ֲאנֹונִ ִ
רֹואים וְ ֵאינָ ם נִ ְר ִאים.
ִ
ימית.
יׁשה ָּב ֶהם ְּתהֹום ְּפנִ ִ
ֶּב ָהלַ ת ָה ִעיר ַמ ֲח ִר ָ
ִמ ֵּדי ֶע ֶרב נֶ ֱא ָס ִפים ֶאל ֵלב ַה ַח ְׁש ַמל
ַה ֵ
ּפֹועם ָּת ִמיד.

.1
ֲאנִ י וְ ַהּכֶ ֶלב ֶׁש ִּלי
עֹוק ִבים ְּב ִה ְׁש ָּתאּות
ְ
ַא ֲח ֵרי ִצּפֹור
ַא ֲח ֵרי נְ ָמ ָלה
יֵ ׁש לָ נּו ַּדי ִמּכָ ל ָמה ֶׁש ָּצ ִריְך
דֹולה.
וְ ֵאין לָ נּו ָּתכְ נִ ית ְּג ָ
הּוא ְּבכַ ּדּור
ּומ ֲא ֶפה
ֲאנִ י ָק ֶפה ַ
ְׁשנֵ ינּו ְׂש ֵמ ִחים זֶ ה ְּב ֶח ְב ַרת זֶ ה
ִמ ְׁש ַּת ְּק ִפים זֶ ה ְּב ָפנָ יו ֶׁשל זֶ ה
ְׁשנֵ ינּו ְׂש ֵב ִעים ,יְ ֵׁשנִ ים ַה ְר ֵּבה
ְמ ַטּיְ לִ ים ְמ ַעט ַּב ֵחלֶ ק ַהּנָ כֹון ֶׁשל ָה ִעיר
צּועה לְ ִפי ִמ ָּדה.
ַעל ְר ָ

.2
ֲאנִ י וְ ַה ְּב ָע ִלים ֶׁשּלִ י
ְמ ַׂש ֲח ִקים ְק ָצת
ְמנַ ְׁשנְ ִׁשים ְק ָצת
ְמיַ ּלְ ִלים ְק ָצת
ִמ ְת ַל ְּק ִקים ְק ָצת
ַא ֲחּכ ֲאנַ ְחנּו נִ ְר ָּד ִמים
ִלזְ ַמן ָמה.
ִמ ְת ְ
תֹוהים
עֹור ִרים וְ ִ
ְּת ִהּיֹות ַעל ְמ ֵ
קֹומנּו ָּבעֹולָ ם
ַּב ִּד ָירה.

שיר בוקר

יוםיום

כּודים ֵּבין ָׁש ַמיִ ם לְ ַא ְס ַפלְ ט.
ימה לְ ִ
ְׂש ִר ֵידי ֲחלִ ָ
ְׁש ֵא ִרּיֹות ַק ְּב ָצן נֶ ֱא ָרזֹות ַעל ַה ַּס ְפ ָסל.
עֹורב ְמנֻ ֶּסה ֵ
ֵ
יח.
סֹורק ֶאת נֹוצֹות ַה ִּפ ַ
ִטּיּול ּב ֶֹקר ֶׁשל ּכֶ לֶ ב זָ ֵקן ּכִ ְב ָעלָ יו.
ַעל ַה ִּמ ְד ָרכָ ה ְמ ַמ ֲה ִרים ֲע ֵק ִבים.
ְמכֹונִ ית נֶ ֱחלֶ ֶצת ֵמ ֲחנִ ּיָ ה —
ּכְ מֹו ְּפ ָקק ִמ ַּב ְקּבּוק יַ יִ ן.
ֲחתּולָ ה ַּב ֲח ִריץ ַה ֶּׁש ֶמׁש
יֶ ֶלד ח ֶֹפׁש ֵ
אֹופּנַ יִ ם.
ּדֹוהר ַעל ַ
ָה ִעיר ַה ְּגדֹולָ ה ִמ ְת ֶ
עֹור ֶרת.
ַּבּב ֶֹקר ֲאנִ י יְ כֹולָ ה לִ כְ ּתֹב ַרק ַעל ּב ֶֹקר

ָצ ִריְך ָל ִׂשים ֶאת נַ ְפ ֵׁשְך ְּבכַ ֵּפְך וְ ָל ֵצאת ֶאל ָה ְרחֹוב.
מּוכָ נָ ה לְ ֵה ָעלֵ בָ ,ל ֶלכֶ ת
ׁשֹולל ,לְ ִה ָּׂש ֵרט ִמ ָּמה ֶׁש ֵעינַ יִ ְך רֹואֹות.
ָ
יח ֶאת ַה ֶּב ֶטן לְ יַ ד
זִ כְ ִרי לְ ַה ְק ִׁש ַ
ידּותם ִמזְ ַּד ֶע ֶקת
ֵאּלּו ֶׁש ְּב ִד ָ
ַּובּכְ ִביׁש ִּבזְ ַמן ְצ ִפירֹות.
בּועה ,זֹו ַרק ַה ַה ְר ָּג ָׁשה ֶׁש ָּלְך
ׂשּופה ּכְ ָ
ַּד ָּקה וַ ֲח ָ
ּתֹודהָׁ ,שלֹום.
ַהּיֶ ֶתר ָּפׁשּוטַ :מ ַע ְב ֵרי ֲח ִצּיָ הֲ ,חנֻ ּיֹותָ ,
ְּביָ ִמים ְּב ִלי ּכֹוחֹות ִה ָּׁש ֲא ִרי ַּב ַּביִ ת,
טּוסים ֶׁש ָּלְך ְּוב ִקירֹות
ֻמ ֶּק ֶפת ְׁש ִת ָיקהַּ ,ב ַּק ְק ִ
ַה ֵּבטֹון.
ַאל ְּתנַ ִּסי ֶאת ַהּנֶ ֶפׁש.
ַאל ִּת ְפ ְּת ִחי ֲא ִפּלּו ַחּלֹון.
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הרצל אמר

פנטה טונית

ֶה ְר ְצל ָא ַמר יָ ם
וְ ָהיָ ה ַחם
ָהיָ ה יָ ם ָּבעֹולָ ם
ָהיָ ה יָ ם
ֶה ְר ְצל ָא ַמר יַ ָּב ָׁשה
ּבּוׁשה
וְ ָהיְ ָתה ָ
ָהיְ ָתה יַ ָּב ָׁשה ָּבעֹולָ ם
ָהיְ ָתה יַ ָּב ָׁשה
ֶה ְר ְצל ָא ַמר
לִ ְהיֹות ַּב ָּב ִּתים
עֹוטים
וְ ָהיִ ינּו ִ
ַמ ֵּסכָ ה
ָהיִ ינּו ָּב ִּתים ָּבעֹולָ ם
ָהיִ ינּו ָּב ִּתים
ֶה ְר ְצל ָא ַמר
לִ ְׁשּתֹק
וְ ִה ַּב ְטנּו ֵמ ָרחֹוק
וְ ָהיְ ָתה ְׁש ִת ָיקה ָּבעֹולָ ם
ָהיְ ָתה ְׁש ִת ָיקה
וְ ָהיָ ה ַחם
ּבּוׁשה
וְ ָהיְ ָתה ָ
וְ ִה ַּב ְטנּו ֵמ ָרחֹוק
עֹוטים
וְ ָהיִ ינּו ִ
וְ ָהיְ ָתה ְׁש ִת ָיקה
וְ ָהיִ ינּו ָּב ִּתים
וְ ָהיְ ָתה יַ ָּב ָׁשה
וְ ָהיָ ה יָ ם
ָהיָ ה יָ ם

ֲאנִ י ּכָ אןַ ,עכְ ָׁשו.
ֲאנִ י ּכָ אן וְ ַעכְ ָׁשו.
ֲאנִ י ּכָ אן ָּב ַעכְ ָׁשו.
ֲא ָבל לְ ֹלא.
לְ ֹלא ּכָ אן.
ֲאנִ י ּכָ אן ֵמ ַעכְ ָׁשו.
לְ ֹלא ֲא ָבלֲ ,א ָבל.
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ֲאנִ י ּכָ אן.
ֲאנִ י ּכָ אן לְ ֹלא ַעכְ ָׁשו.
ּכָ אן וְ ַעכְ ָׁשו.
ֲאנִ י ּכָ אן ָּב ַעכְ ָׁשו לְ ֹלא ֲאנִ י.
ָּב ַעכְ ָׁשו ֲא ָבל לְ ֹלא ּכָ אן.
ַעכְ ָׁשו ֲאנִ י.
לְ ֹלא ּכָ אן וְ ַעכְ ָׁשו.
לְ ֹלא ּכָ אן ,וְ ַעכְ ָׁשו?

אילת הלפרן
בין ארבעה רחובות
ֵּבין ַא ְר ָּב ָעה ְרחֹובֹות ָּב ִעיר
נִ ְמ ָצא לּונָ ה ָּפ ְ
ארק.
ֲאנִ י ֶ
הֹולכֶ ת ִמ ָּס ִביב ִמ ְת ָּג ָרה
ֵמ ֵריחֹות ַה ָּק ֶפה ֵ
ּומ ַה ֶּׁש ֶמׁש
ֶׁש ְּמ ַׁש ֶּב ֶׁשת ֶאת ַה ַּד ַעת ַּגם ְּביָ ִמים ָק ִרים.
ָא ַמ ְר ָּתִ ,א ִּתי זֶ ה ַרּכֶ ֶבת ָה ִרים
ימה ַה ֻּמ ְפ ַר ַעת ֶׁשל ַה ָּדם,
וַ ֲאנִ יֶׁ ,ש ִה ְת ַמּכַ ְר ִּתי ַלּזְ ִר ָ
ְּב ַמ ְע ָּגלִ ים ְּתזָ זִ ִיתּיִ ים
לַ ְּׁש ִר ִירים ֶׁשּנִ ְמ ָּת ִחים
לָ ָר ָעב ַה ְּמ ַמ ֵּלא
לָ ֵאין ֲאוִ יר
חֹוזֶ ֶרת
בּוע לְ ָפחֹות
לְ ִמ ְג ַרׁש ַה ִּמ ְׂש ָח ִקים ַּפ ֲע ַמיִ ם ְּב ָׁש ַ
ִמ ְס ֶ
ּתֹוב ֶבת
ימה
חֹוצה ַא ְר ָּב ָעה ְרחֹובֹות ֶׁש ְּמ ַק ְּצ ִרים ִלי ֶאת ַהּנְ ִׁש ָ
וְ ָ
ּכְ מֹו ִמי ֶׁשחֹוזֵ ר ַה ַּביְ ָתה.

בועז חזן
המלצרית

פיליפינית מתחרפנת

ֲאנִ י עֹוזֶ ֶבת
יׁשית
ִמלְ ְמלָ ה ַּב ַּפ ַעם ַה ְּׁשלִ ִ
ַּבח ֶֹדׁש ָה ַא ֲחרֹון
יחה ּכֹוס ָק ֶפה ַעל ֻׁשלְ ָחנִ י
נִ ְּג ָׁשה וְ ֵהנִ ָ
ׁשֹוטים
ֲאנִ י ֵא ֵלְך לְ ָמקֹום ַעם ְק ָצת ָּפחֹות ִ
ׁשֹותים
ֶׁש ְּק ָצת ָּפחֹות ִ
וְ ְ
יֹוד ִעים לְ ַה ֲע ִריְךּ ,כְ מֹו ֶׁש ָּצ ִריְך.
קּוע
ֲאנִ י ֵא ֵלְך לְ ָאן ֶׁשּיִ ְתלַ ֲהבּו ֵמ ַה ַּק ֲע ַ
בּוע
וְ ֶא ָּׁש ֵאר ַּב ַּביִ ת ַּפ ֲע ַמיִ ם ְּב ָׁש ַ
וַ ֲאנַ ֵהל ַחּיִ ים וְ אּולַ י ֲא ִפּלּו
ַמ ֲע ֶרכֶ ת יְ ָח ִסים
ֲאנִ י עֹוזֶ ֶבת ִמלְ ְמלָ ה וְ נִ ְּג ָׁשה לָ ַק ַחת ַהזְ ָמנָ ה.
ֵאין לָ ּה ֲא ִחיזָ ה ַּב ַּק ְר ַקע
ּכָ זֹאת ִהיא ְמ ֶ
עֹופ ֶפת
ֲאנִ י ֵמ ִציץ לְ תֹוְך ַמ ְחׂשֹוף ָׁש ָעה ֶׁש ִּמ ְת ֶ
ּכֹופ ֶפת
אֹותי ִמ ֶּמ ֶטר
רֹואה ִ
ִהיא ֹלא ָ
ֲא ָבל ִּב ְּק ָׁשה ִמ ֶּמּנִ י ֶׁש ֶאכְ ּתֹב לָ ּה ִׁשיר
יה ִמ ְת ֵ
רֹוצץ
וַ ֲאנִ יַ ,א ְׁש ַמאי זָ ֵקן ַא ֲח ֶר ָ
ְּב ַר ֲח ֵבי ָה ִעיר.

יּפינִ ית ִמ ְת ַח ְר ֶפנֶ ת
ִפילִ ִ
רֹומנְ ִטי
ַעל ֶר ַקע ַ
קֹומה ְׁשנִ ּיָ ה
ַּב ִּמ ְר ֶּפ ֶסת ֶׁשל ָ
לּוצים
ִּב ְרחֹוב ַה ֲח ִ
ֶ
זֹוע ֶקת לְ ֶעזְ ָרה.
ֶ
אֹוה ִבים
טֹור ֶדת ֶאת ַׁשלְ וַ ת ָה ֲ
ַה ְ
ּיֹוׁש ִבים ַעל ַה ַּס ְפ ָסל ֶׁש ַּב ְּׂש ֵד ָרה.
טּוע ַּג ַּפיִ ם
ַה ַּק ְּב ָצן ְּב ָא ֶלנְ ִּביְ ,ק ַ
ַמ ְפ ִּגין יְ כֹלֶ ת ְּב ָמחֹול וְ ִׁש ָירה.
ָּפנָ ס ּכָ חֹל ֶׁש ִּמ ְת ָק ֵרב
מֹותיר ָס ֵפק
ֹלא ִ
זֹאת ִמ ְׁש ֶט ֶרת ֲה ִג ָירה.

*
ְּב ָד ִמים ָקנָ ה ֶאת ְּב ִדידּותֹו
סֹודֹותיו לָ ַקח ִאּתֹו לַ ֶּק ֶבר
ָ
ֶאת
רֹוק ֶאנְ רֹול ֲח ִב ָיב ִתי
זֶ ה ְ
יה ְּב ָאלֶ נְ ִּבי ִּפּנַ ת ָה ַר ְמ ַּב"ם
ִסּנֵ ן ֵאלֶ ָ
יָ רֹום הֹודֹו
ְּבעֹודֹו ַמ ְמ ִּתין לָ ִאיׁש ֶׁשּלֹו
לְ ִה ְס ַּת ֵּדר
יעית
לְ ֶר ֶגל ְמ ִס ַּבת רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ַה ְּׁש ִב ִ
ֶׁשל ָה ֶאלֶ ף,
ַּבת ֶא ֶלף ִחּיְ כָ ה וְ נֶ ֶעלְ ָמה ֵּבין ֶה ָהמֹון.

יפית גרשון
אני לא אותה אישה
ֲאנִ י ַמ ֲחזִ ָיקה ִל ֶ
יטר ִּב ָירה
ֶ
לֹוב ֶׁשת ִמכְ נָ ס ָצמּוד ָצמּוד
ֶה ָחזֶ ה ֶׁש ִּלי ֲח ִצי ַּבחּוץ ּכִ י ָּבא לֹו
רּוח ַעל ָהעֹור
לְ ַה ְר ִּגיׁש ֶאת ָה ַ
ַה ְּמ ֻח ְס ָּפס ֶׁש ִּלי
ְמ ַע ֶּׁשנֶ ת ִס ַיג ְריֹות ְּב ַׁש ְר ְׁשרֹות
ֶ
לֹוע ֶסת ְס ֵטיְ ק ּכְ מֹו ַמ ְס ִטיק
תּוח
ּכַ ְפּתֹור ַה ִּג'ינְ ס ֶׁש ִּלי נִ ְׁש ָאר ָּפ ַ
ּכִ י ּכָ כָ ה ֲאנִ י ֶ
אֹוה ֶבת
ֶאת ַה ֶּצ ַבע ַה ִחּוֵ ר ֶׁשל
ַה ְּׂש ָפ ַתיִ ם ֶׁש ִּליּ ,כִ י
ֹלע ֶאת ָהא ֶֹדם
ֹלא ָּבא ִלי ִל ְב ַ
ּכְ ֶׁש ֲאנִ י ְמ ַל ֶּק ֶקת ְּג ִל ָידה
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אורית אילן

כמה מחשבות על חסרי בית
 .1עיר ,יער
במפות עתיקות של העולם סומנו השטחים הלא נודעים שבקצווי המפה ,בביטוי HIC SVNT
" - LEONESכאן 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.
 .2איפה חיים האריות?
מתוך הרגל ,חושבים בתחילה על המקום שבו חיים האריות כמצוי ַּבקצה – ְקצה המפה ,כמו קצה
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.
כשה"שם" מתקרב
ָ
.3
עבור המתבונן מתוך המפה ,ה"כאן" שבו חיים האריות הוא בעצם "שם" ,ועליו להישאר שם .לא
במקרה מבטיחות שלוש המכשפות למקבת' ששלטונו מובטח עד ֶשיַ ער 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,
"שם"
שהמצודה המתפוררת שהיא תודעתו של מקבת' תמשיך להתקיים רק כל עוד יוכל לקרוא ָ
לדבר הפראי שמצוי בתוכו.
לא אחת ,ההידרדרות של ציוויליזציה (או האיום בהידרדרות כזו) מיוצגת בספרות ובקולנוע
על ידי פלישה ובקיעה של חיות פרא :מתוך אזורי המחיה שלהן אל העיר ,כמו למשל הסצנה
המרשימה מתוך " 12קופים" שבה אריות ,קופים וג'ירפות משוטטים ברחובות ריקים של עיר,
ואפילו מכות מצרים עם הצפרדע ,הערוב והארבה; מתוך בעלי החיים המבויתים אשר נהיים
לחיות טרף; מתוך בני אדם שהופכים ,למשל ,לאנשי זאב .פולשים מעולמות אחרים מיוצגים
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לא אחת כיצורים אורגניים שחרגו ממקומם ובאו לתפוס מקום אחר
במרחב (מקקים ,עכבישים ,דיונונים ,כולם עצומי מידות ,מבעיתים
מהמוּכרות) .יצורים אלו מתקרבים כל כך
ָ
בגלל הזרות שמתפרצת
עד שלעיתים הם אף חודרים לתוך הגוף האנושי ואז בוקעים ממנו.
 .4איפה 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
רבות ובסוגי שיח שונים :העניות היא כתם מוסרי ,עדות לקללה
אלוהית ,עדות לחולשה ופגם של האישיות ,ביטוי לניוון תרבותי
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.
אם כן ,כבר לא שולחים עניים לכלא בשל עניותם ,אלא אם כן ידם אינה משגת לשלם את
חובותיהם ואז כולאים אותם במסירות ממש (למשל :כשבסוף  2020התכנסה ועדת חוק חוקה
ומשפט לדיון מהיר בנושא של כליאת עניים ,התברר כי  80%מהכלואים במאסר בשל קנסות
שלא שולמו נכלאו בשל קנסות מתחת ל־ 5000ש״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.
ומכיוון שלא תמיד ברור מה החוץ ומה הפנים ,מי בחוץ ומי בפנים ,העיר גם מספקת את
האפשרות להתקבץ ,להיבדל ו"להיכלא" מפני העניים ,במתחמים כמו קניונים ומגדלי מגורים עם
לובי ושומר וכד'.
כשה"שם" מתקרב Take 2 -
ָ
.5
בספרה  Purity & Dangerמגדירה 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

אוגוסט-ספטמבר 19 2021

גוף של דימויים ,שנותנים לאנושות הוכחות ואשליות של יציבות .הופעתו החסרה של חסר הבית
חופרת מתחת לאשליה הזו.
 .6פרא
אשליית היציבות שמכונן הבית נובעת גם מהעובדה שהוא נייח ,ושלרוב יש לו מקום מסוים
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).
כל המאמץ העיקש לברר ,לציין הבדלים (ולסמנם כמשמעותיים) בין מה שהוא "ראוי למאכל
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?
ֵ .7אין וזיכרון היֵ ש
ברברה ארנרייך כתבה בספרה  Fear of Fallingשהאימה של מעמד הביניים מנפילה למטה,
אל העוני ,היא הכוח המניע אותו ,וההיגיון העמוק של אופן הקיום והפעולה שלו .יותר מכל,
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.
 .8עם 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
חסרי הבית ,אבל יש שרואים אותם ומחשלים מולם את לבם ,שהוא אולי אפילו רך מטבעו.
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".
נדמה ,שפעולה אחת של היענות וחמלה תפער
במציאות סדק שדרכו יעבור לא חסר בית אחד ,אלא
אינסוף חסרי בית .עניים אינם מגיעים ביחיד .הם
מגיעים ברבים או כשם עצם מופשט – עוני .ברבים
מהסרטים והספרים הדיסטופיים שוטפים את הערים
או את חורבותיהן נחילי אדם חסרי כל .כך למשל,
"בלייד־ראנר"" ,מאקס הזועם" .מי שצובא על חומות
העיר מבחוץ או מתוכה הוא תמיד יותר מאחד .בין
אם אלו המתים הצובאים על ארצות החיים (אצל קנֵ טי
בספרו ההמון והכוח) ,צבא המובטלים המהווה איום
מתמיד על המועסקים (אצל באומן ,בספרו מודרניות
נזילה) או נחילי חרקים מכוכב זר שחותרים לכבוש
את העולם (בסרט "גברים בשחור") .האיום מגיע
בצורה של האינסופי ,של נוזל חסר צורה שמחכה
לחדור דרך סדק בחומה.
 .9רעב וכאוס

מיצב בשדרה ,תל אביב 2020

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.
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ערן צלגוב
באר־שבע
א.
ִמ ֶ
יסה
יׁשהּו ָמ ַתח ַח ְבלֵ י ּכְ ִב ָ
ֵּבין ִמינָ ֶרט ַה ִּמ ְס ָּגד ַה ָּגדֹול לָ ַאנְ ֶטנָ ה ֶׁשל ִּפּקּוד ָּדרֹום:
ֲא ָבל ֵאין ְּב ִמי לִ ְתלֹות ֶאת ָה ַא ְׁש ָמה.
יׁשים ֶאת ָה ֵאין
ַמ ָּמׁש ַמ ְר ִּג ִ
ב.
ַעל ֵמ ְית ֵרי הֹווֶ ה
ֵּבין ַאנְ ֶטנֹות לְ ִמינָ ֵרט
ֵּבין ֶה ָע ָבר ֶל ָע ִתיד
צֹור ַחת ַעל ּבֻ לְ ּבּול.
ַמיְ נָ ה ַ
לְ ֶר ַגע הּוא עֹוד ְמנַ ֶּסה לַ ֲענֹות לָ ּה
ֲא ָבל ִהיא ְמ ַח ָּקה אֹותֹו ְּבלִ ְגלּוג ְמ ֻדּיָ ק וְ הּוא ּכְ ָבר ְמיֻ ָּתר
וְ ֵאינֶ ּנּו.
ג.
ַמיְ נֹות ֵהן ִמין ֵ
ּפֹולׁש ,יְ ִצ ָיר ִתי.
ַּגם ַהּבֻ לְ ּבּול הּוא סּוג ֶׁשל ִצּפֹור ִׁשיר.
ּבֹוק ַע ִמ ִּצּפֹור ַא ֶח ֶרת:
קֹולֹו נִ ְבלָ ע ְּב ִׁשירֹו ֶׁש ֵ
ְראּו ֵאיְך ִצּפֹור ַא ֶח ֶרת ָּת ְפ ָסה ֶאת ְמקֹומֹו ַעל ֵמ ְית ֵרי ַה ֵּלב.
ד.
ַה ִּמ ְס ָּגד ֹלא ְמ ַׁש ֵּמׁש ּכְ ִמ ְס ָּגד
ֲא ָבל ַה ִּפּקּוד ְּבלִ ָּבּה ֶׁשל ָה ִעיר ָצמּוד ֵאלָ יו,
ּכְ מֹו ְּפ ָצ ָצה ְמ ַת ְק ֶּת ֶקת
ֵ
לֹומֹותיו
ָ
אֹותי ִמ ֵּדי ֶע ֶרב ֵמ ֲח
ּומ ִעיר ִ
לְ קֹול ַה ְק ָּפ ַצ ִּת ְרגּולַ ,ה ְק ָּפ ַצ ִּת ְרּגּול.
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רישומים :ערן צלגוב

ה.
לּומה
ֲא ָבל ָה ִעיר ֲה ָ
יה.
ֵמ ֲחלֹום ֶׁשּנִ כְ ָּפה ָע ֶל ָ
לּומה -
יצה ֲע ָ
ּכְ מֹו ֵּב ָ
ת־עיִ ןֶ ,
רֹואה?
יצ ַ
זֶ ה ּכְ מֹו ֵּב ַ
ִה ְס ַּב ְר ְּת,
ַרְך ְּוב ִאּזּון ֻמ ְׁש ָלם,
ֲא ָבל ְּד ִק ָירה ַא ַחת
וְ ַהּכֹל ִמ ְת ֵ
ּפֹוצץ.

אסתר וולק
טיוטה לאהבה
היום
בערה ברגליים ,חדירת חוף ,קציפת אנשים,
כל הימים שבאים :ענפי אשכוליתֵ ,
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.
עלי חיים .העולם מסתדר כמו עורבים ,שניים על כל זרוע ,לפי
תמיד בוקר כופה ַ
המכסה המותרת ,בקיבולת הדם .תרכובות עיניים נשמטות מהחלון לפסי מתכת,
נכּפיתי להם .התבקשתי באבחת
דבר לא משתהה .כל הימים ההם שבאו והלכוֵ ,
העולם .כל הימים ההם ומחר אני בוקר .במקרה שכזה יש לשאת את העולם
במיומנות .אני ְמ ַת ְרּגֶ ֶלת 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,
זִ קפת 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.
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יעקב ביטון

לריסה מילר

*

הטחינה

ָהיִ ִיתי ֶ
רֹוצה לַ ֲחזֹר ָּבאֹור ַהּזֶ ה
אֹודֹותיו
ָ
לִ ְׁשּתֹק
לַ ֲעבֹד ֶאת ָמה ֶׁש ַרק ֶא ְפ ָׁשר
ְמ ַּצ ֵחק לְ כָ ל ֲחר ֶֹׁשת ֶה ָע ִרים
ָהעֹנִ י נָ ח ּכְ מֹו ֲחלֹום
ימים
ִּפ ְתרֹון לַ ַּמ ְׁשּכִ ִ

ַה ְּט ִחינָ ה ִּתזְ ֹלג
ַה ִּפ ָּתה ֵּת ָר ֵטב
לְ ַאט
ַה ֶּב ֶגד יְ ג ָֹהץ
ַה ֵּלב יִ ְׂש ַמח
ַה ָּׁש ַמיִ ם יָ ִאירּו
ָל ֲאנָ ִׁשים ְּובנִ ְבכֵ י
ַה ִּג ְבעֹולִ ים ִטּפֹות
ָצרֹות ֶׁשל זַ ַעם
יִ ְפ ְרחּו ַל ֲעלֵ י ֶ
ּכֹות ֶרת
ֲחזָ ִקים יְ ִצ ִיבים
ַמ ְר ִה ִיבים
ַהּכֹל יַ ְמ ִׁשיְך
ִל ְצמ ַֹח ּכְ מֹו ַעּמּוד
ִׁש ְד ָרה ַה ְּמ ַׁשּנֶ ה
ּכִ ּוּון ֶאל ַה ֶּׁש ֶמׁש
ִמ ְת ַע ֵּקם ְּב ַה ְת ָא ָמה
סֹוף ַל ְּק ָמ ִטים
סֹוף ַל ְּׁש ָב ִרים
סֹוף ַל ְּפ ָצ ִעים
סֹוף ַלּי ֶֹבׁש
ַל ְּמ ִרירּות נִ ּוָ ֵלד
ֵמ ָח ָדׁש ּכְ ַק ְקטּוס.

ַּבּלַ יְ לָ ה ֶא ָחד ִאיׁש ְּובסֹופֹו לְ ָפנַ יִ ְך ַרְך וְ יָ ִחיד
יֹונֹות/ט ְמיֹונֹות
ִ
לַ ֶה ֶבת ִּד ְמ
וְ ִאם לִ ְׁשמ ַֹע ֲאזַ י ַרק ֶאת ַה ֶּבכִ י
אֹותּה ָה ֲעיֵ פּות
אֹותּה ַה ַה ְבלָ ָגה ֵמ ָ
ּכֻ ּלֹו ֻמלְ ָחן ֵמ ָ
קּוׁשים קֹול ָהמֹון
וְ ַעכְ ָׁשו ֶּג ֶׁשם ֲענָ נִ ים ֲע ִ
ֵאין ָּד ָבר ֶׁשֹּלא ָעׂשּוי נְ ָד ָבה
ַה ְּק ֻד ָּׁשה ַמ ְח ִר ָידה – ּכָ ל ֶע ֶצם נִ ְס ָּתר וְ נִ ְס ָחר
ּכָ ל ֵׁשם ַמ ְע ִּתיר ַּפ ְר ָׁשנּות
ֵאינִ י יָ כֹול לָ ֵׂשאת ֶאּלָ א זְ ֵעיר ִמ ֶּמּנָ ה
חּוח
ָמ ָחר ִה ְת ַמ ַּס ְר ִּתי ֶאל ּכָ ל ָמה ֶׁש ָּת ַ
ֶאל ָמה ֶׁשּסֹופֹו ַרק ֶל ֶחם
ּג ֶֹלם וְ עֹוד ּגֹלֶ ם
ֲה ֵרי ּכָ ְך ִהּכַ ְר ִּתי עֹולָ ם
וְ ֶח ְט ִאי ָהיָ ה ֶׁשעֹוד ִקּוִ ִיתי
ָל ִׁשיר

חלום
ָח ַל ְמ ִּתי
ַעל
ת־ע ִּלית
נָ ְצ ַר ִ
עֹור ְר ִּתי
ִה ְת ַ
יעה ְּביָ פֹו
ְמזִ ָ
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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 ַה ַּמ ֲע ֶקה ַהּנֶ ֱח ֶצה ּכְ יָ ם ַּב ֵּלב
יׁשית
ּקֹומה ַה ְּׁשלִ ִ
ְׁש ֵמי ַה ָ
ֵאיזֶ ה ִּב ָּטחֹון ַעל ָמה ְמ ַׁשּלְ ִמים
ין־סֹופית ַעל ְּתהֹום
ִ
ַעל ְצ ִע ָידה ֵא
ַעל ָמה ִמ ְס ַּתּכְ לִ ים ַעל ּכְ ִביׁש
ָמה ְ
יח ָק ֶפה ָׂשרּוף
נֹוׁש ִמים ֵר ַ
יאה
ַר ֲענַ ּנּות ַהּב ֶֹקר ַמ ְק ִּפ ָ
ֶאת ַה ָּב ִאים לְ ֵבית ַה ָּק ֶפה וְ ַהּיֹום
ֶׁש ֵ
עֹומד לְ ַה ְת ִחיל ֹלא ַמ ְפ ִסיק
לִ ְרטֹט וְ לִ ְקּפֹץ ּכְ מֹו ִט ִיקים ַּבּגּוף
ירּותן
נֹוחּות ָּבלָ טֹות ָה ִר ְצ ָּפה ְק ִר ָ
וִ יכֹלֶ ת ַה ֲהכָ לָ ה ֶׁשּלָ ֶהן ֶאת ַהּיַ ִּציבּות
ּכָ ל עֹוד ָה ֲא ָד ָמה ֹלא ֶ
נֹוח
רֹוע ֶדת ַ
ַעל ָה ִר ְצ ָּפה ְמ ַׁש ְח ְר ִרים
ֶאת ַה ָּׁש ָר ִׁשים ְמ ַב ְּק ִׁשים ִלנְ ג ַֹע
לְ ִה ָּד ֵחס ֵּבין ַה ָּבלָ טֹות לְ ֵׁשם ֲח ִד ָירה
לִ ְמסֹר ֶאת ֶה ָע ָבר ֶׁשּלָ נּו
וְ לִ ְבנֹות ִמ ְג ָּדלִ ים.

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
ירֹוטים ָעלּו ַעל ֵּתל ַאּבּוּבּו
ּבֹוטים נֵ ִ
ִ
בּובים
ִמ ְת ַח ְּב ִרים לַ ַּמ ֲע ֶרכֶ ת וְ ָע ִפים ּכְ מֹו זְ ִ
ּכָ ל ֶׁש ֶרץ ְמ ַד ְמיֵ ן ֶׁשהּוא נִ ינְ ָג'ה
קֹור ִקינֶ ִטים ְס ֶק ְט ְ
ְ
אֹופּנֵ י ַח ְׁש ַמל
ּבֹור ִדים וְ ַ
אֹופּנַ יִ ם
יׁשרּון רֹוכֵ ב ַ
ַּפּנּו ֶּד ֶרְך לִ ֻ
ֲאנִ י ֹלא ּבֹוט ּ -כָ אן ֶּבן ָא ָדם ִעם ְׁש ֵּתי ַר ְגלַ יִ ם
ֶר ֶגל ֶ
יֹור ֶדת וְ ֶר ֶגל עֹולָ ה
יע וַ ֲאנִ י ַהּנָ ע
ֲאנִ י ַה ֵּמנִ ַ
ַה ַּמ ְׂשּכִ יל ַה ֻּמ ְׂשּכָ ל
ִמ ְת ַּגּלֶ ה ְּב ַגלְ ַּגל
ַה ַּגלְ ַּגל ֵ
חֹוׁשק ַּב ִּסיבּוב
ָּב ֲעלִ ּיָ ה ִמ ְתנַ ֵּׁשף
ַּבּיְ ִר ָידה ָׁשר ְּבּכֵ יף
ֵאין לָ נּו ָּד ָבר לְ ַה ִּׂשיג
ֶאת ָע ְצ ִמי ֵ
אתי ׁשּוט
הֹוצ ִ
ַרק לָ ׁשּוט לָ ׁשּוט לָ ׁשּוט
זֶ ה ַה ָּד ָבר וְ זֶ ה ָּפׁשּוט
ֲאנִ י ָּב ָׂשר ְמלֵ א ַח ְׁש ַמל
ְמ ֵ
סֹובב ֶּפ ָדל וְ ָׁשר
ֶר ֶגל ֶ
יֹור ֶדת ֶר ֶגל עֹולָ ה
נֹוע וְ זֹו ַה ְּת ִפּלָ ה
זֶ ה ַה ָּמ ַ
ׁשּוקה
ַה ַּגלְ ַּגל ָמלֵ א ְּת ָ
לָ בֹוא ֶאל ַה ִּסיבּוב ַה ָּבא
קֹור ִקינֶ ִטים ְס ֶק ְט ְ
ְ
אֹופּנֵ י ַח ְׁש ַמל
ּבֹור ִדים וְ ַ
אֹופּנַ יִ ם
יׁשרּון רֹוכֵ ב ַ
ַּפנּו ֶּד ֶרְך לִ ֻ
ּבֹוטים ֹלא זָ זִ ים ְּבלִ י ָּב ֶט ִרּיָ ה
ַא ֶּתם ִ
אֹופּנַ יִ ם
רּוח ַה ַחּיָ ה ָּב ַ
ֲאנִ י ָה ַ
ֲאנִ י ִס ָּבה ְ
סֹובב
ּומ ָ
ֲאנִ י ֶה ָחׁש וְ ַה ֵ
חֹותְך
ֲאנִ י ַהּלַ ַחׁש ַה ְּׁשלִ יחּות וְ ַה ָּמחֹוׁש
ּבּוטים ַח ְס ֵרי ָמעֹוף
ִׁש ִ
ְרדּו ֵמ ַה ַּמ ְסלּול לִ ְבנֵ י ֱאנֹוׁש
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רישומים :יואב אפרתי

שלומי חתוכה
בלוז
ֵּתל ָא ִביב ִהיא וָ ִת ָיקן ֶׁשל ַא ְׁשּכְ נַ ּזִ ים,
ֶּפ ֶרס הּוא ָה ַא ִּפ ְ
יפיֹור
לֹוהים הּוא
וֶ ֱא ִ
ֵע ֶגל ָחלָ ב
ּפּוחים ְּוד ַבׁש,
ְּב ַת ִ
ַּב ַּקנְ ִטינָ ה
אֹו ַּב ְּב ָר ֵ
אס ִרי -
ַהזְ ָמנַ ת ֻׁשלְ ָחן ִהיא ְּת ִפּלָ תֹו ֶׁשל ַהּבֻ ְר ָּגנִ י.

טל כהן בכור

ָּתכְ נִ ּיֹות ַה ֶּט ֶלוִ יזְ יָ ה ֵהן ַה ַּב ְסטֹות ֶׁשּלָ ֶהם;
ַה ְּס ָפ ִרים,
ֲעלֵ י ַה ְּת ֵאנָ ה ֶׁשּלָ ֶהם.
ַצ ֲע ַקת ַה ָּׁשלֹום
נֹוע ָדה
ַה ְּמ ַה ְד ֶה ֶדתַ ,ה ְּמזֻ ּיֶ ֶפתֲ ,
לְ ַה ֲח ִריׁש ֶאת ּכִ ּנֵ י ַה ֲח ָרדֹות ָה ִאּלְ ִמים
וְ ִח ְר ֵ
חּורי ַה ֶּצ ֶדק
יֹוּפים
רּוסים ,וְ ָה ֶא ְת ִ
עּוטים וְ ָה ִ
ֶׁשל ַה ִּמזְ ָר ִחיםַ ,ה ִּמ ִ
קּופיםַּ ,ב ֶּפ ִר ֶ
יפ ְריָ ה.
ַה ְּׁש ִ
ַּובּלַ יְ לָ ה,
ֵ
סֹודֹות ֶ
יהם נִ ְפ ָּת ִחים
יפת ְקלָ ִפים
ּכְ מֹו ְמנִ ַ
וְ ַעל ָּבמֹות ַה ֲחלֹומֹות
ַה ִּמ ְת ַחּלְ פֹות
ַה ִּמזְ ָר ִחים ָׁש ִרים
ְּב ַמ ָּט ֵעי ַהּכֻ ְתנָ ה
ּמּוסּכִ ים,
ַּוב ַ
ַעל ַה ְּט ִריּבּונֹות,
ּיּובים.
ַּב ִּב ִ
ָאנּו ָה ְ
עֹור ִבים
ְ
נֹוׂש ִאים ּכְ מֹו ְצ ָבת ְּב ִפינּו,
ּכְ מֹו ֶא ְגרֹוף ְּבלִ ֵּבנּו,
ִּג ִּצים ֶׁשל ֵאׁש ִמן ַה ָּדרֹום
יהּנֹום
ִמן ַה ֵּג ִ
ֶאל ַּגּנֵ י ָה ֵע ֶדן,
ֶאל ְׂש ַפת ּכִ ּנֶ ֶרת,
אּוהאּוס.
ֶאל ַה ָּב ָ

תמונה
אּוכל ְל ַה ְר ִחיב
ֹלא ַ
יעת ַה ְּתמּונָ ה
עֹותי ֶאת יְ ִר ַ
ְּב ֶא ְצ ְּב ַ
ּומ ַּצד
ְל ַה ִּביט ֵמ ָאחֹור ִמ ְּל ָפנִ ים ִ
אֹותֹו ֶרגַ ע נִ ְק ָלט ְּב ֶה ְבזֵ ק אֹור ,נִ ְצ ָרב
ֲאנַ ְחנּו נִ ְט ָרפֹות ִּבנְ ַהר ַה ָּׁשאֹון וְ ַהּזְ ַמן
יֹודעֹות זֹאת ָּכ ֶרגַ ע
ַאְך ֵאינֶ ּנּו ְ
ידי ֶׁשל ִעיר
אֹותֹו ּגֵ רּוי ְּת ִמ ִ
ִּבגְ רֹונֵ נּו
ַקו ִׁש ִּׁשים וְ ָׁשלֹוׁש
ּדֹוהר ֶאל ֵע ֶבר ַהּיָ ם
ֵ
יחה
ֲאנִ י ַמּנִ ָ
ֹאׁשי ַעל ְּכ ֵת ֵפְך
ר ִ
ּבֹואי נֵ ֵרד ַע ְכ ָׁשו
ִ
ִּכי ְּבסֹוף ּבֹוגְ ָרׁשֹוב
ׁשֹוק ַעת ַה ֶּׁש ֶמׁש.
ַ

ֵאיְך נַ ְס ִּביר ָל ֶהם:
ַה ִּׂשנְ ָאה ִהיא נֶ ֶׁשק ַחם -
יס ְ
ַּב ִה ְ
טֹוריָ ה ֶׁש ָּלנּו ּכְ תּובֹות עֹוד ִמלְ ָחמֹות;
ָמ ַתי יָ ִבינּו,
ֶׁשּכְ ֶׁש ָהיִ ינּו יְ ָל ִדים,
ָה ֵעינַ יִ ם ֶׁשּלָ ֶהם ָהיּו ְקרֹונֹות ָה ַרּכָ בֹות ֶׁש ָּלנּו.
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גל נאור
*

*

חבורה של הומואיות נפגשו
וְ לִ יר לִ יר לִ יר
ולּור לּור לּור
ואיזה קרועה מהממת מרימה
הורסת ת׳בריאּות של כולן
והם נקרעות מצחוק
וקי קי קי
וקה קה קה
והּוּוֵ ְדג' אין דברים
ַ
סופני
אז ִדיט עושה לדּוט
חולה חולה חולה עלייך
ודוט עושה לדיט
מתה מתה מתה עלייך
תורסתותי
וליר
ולור
בעיקר ַפאלְ ׁש
יּוג'ּור יּוג׳ּור
ואז איזה חולה אחת משתעלת
מה משתעלת
אמאלה
בקטע סופני
וכולם נקרעות עליה מצחוק
מה נקרעות
מקרקרות
ִוקיר ִקיר ִקיר
וקּור קּור קּור
מה מקרקרות
מחרחרות
מה מחרחרות
נחנקות

עּורה ִעיר
ָ
עּורה ִעיר
ָ
ֶע ְרוַ ת ַהר

מי שתפסיק לצחוק תמצא את עצמה
בֹוכֶ ה על ברכי אביו בדירת גירושים
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עּורה ִעיר
ָ
עּורה ִעיר
ָ
ֶע ְרוַ ת ַהר
עּורה ִעיר
ָ
עּורה ִעיר
ָ
ִעּוֶ ֶרת ָה ָרה
ֵע ָרה?
ֵעינַ יִ ְך
ּבֹורים
ַעל ִׁשלְ ֵטי ִּג ִ
אֹור וַ ֲעצּומֹות

תמי כץ לוריא
על הבר בנחמה
ַעל ַה ָּבר ְּבנֶ ָח ָמה ִמ ְת ַקּיְ ִמים ּכָ ל ָה ְרגָ ִעים
ֵאּלֶ ה ֶׁשּכָ ַת ְב ִּתי וְ ֵאּלֶ ה ֶׁשֹּלא
אֹותי
ַהּגְ ָב ִרים ֶׁש ָא ַה ְב ִּתי וְ ֵאּלֶ ה ֶׁש ָא ֲהבּו ִ
חּוׁשים
ִרגְ ֵעי ַה ַה ְׁש ָר ָאה ָה ַאכְ זָ ָבה ִרגְ ֵעי ֵטרּוף ַה ִ
מּוס ָיקה אֹו ְּבלִ י
נּועה ִעם ִ
נּועה ְּובח ֶֹסר ְּת ָ
ִּב ְת ָ
ּבֹוהה ַּב ִּת ְק ָרה ָּב ְרוָ ִחים ֶׁש ֵּבין ַה ַּמ ֲח ָׁשבֹות
ּכְ ֶׁש ִה ְק ַׁש ְב ִּתי לַ ֶּׁש ֶקט ַּב ֶח ֶדר ָ
לֹונדֹון ָּפ ִּריז נְ יּו ְ
ׁשֹוטטּות ְּב ְ
ְ
יֹורק ְּב ִפּנֹות זְ נּוחֹות ִּב ְדרֹום ֵּתל ָא ִביב
מֹוריקֹות
ַעל ְּפ ָסגֹות ֻמ ְׁשלָ גֹות ֶׁשל ָה ִרים ֵּבין ּגְ ָבעֹות ִ
אֹותי
ַה ַּדּקֹות ַה ָּׁשעֹות ֶׁש ַהּיָ ם ִה ְּפנֵ ט ִ
ׁשֹואגֶ ת ָּב ֶרכֶ ב ֶ
צֹוח ֶקת ֶ
ּבֹוכָ ה ֶ
ּדֹוה ֶרת ּכְ ֶׁש ַהּגֶ ֶׁשם ַמּכֶ ה ַּב ִּׁש ְמ ָׁשה
ְמ ֻא ֶּׁש ֶרת אֹו ֻא ְמלָ לָ ה
ַה ִּמּלִ ים נִ ְק ְראּו נִ כְ ְּתבּו וְ ְ
הּוטחּו וְ נִ ְבלְ עּו וְ ִהּכּו וְ לִ ְטפּו

אופיר משרקי
11:11
ֲאנַ ְחנּו ְ
יֹוׁש ִבים ְּב ֵבית ָק ֶפה,
ְּבתֹוְך ח ִֹרים ְׁשח ִֹרים ַר ִּבים
ּוׁשנֵ ינּו ְ
ְ
יֹוד ִעים

ְּבתֹוְך חֹר ָׁשחֹר

ֶׁשּׁשּום ָּד ָבר ֲע ַדיִ ן ֹלא ָק ָרה
ֶׁשּׁשּום ָּד ָבר ֲע ַדיִ ן ֹלא ָהיָ ה
לא ש
ו
א
ה

לא
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ל
א

לא
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א
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ה

ות

ַרק ַמ ְח ָׁשבֹות ְמ ֻׁש ָּדרֹות וְ ִד ְמיֹונֹות ַעל ַה ֵ
ּדֹומם
ֲאנַ ְחנּו ְ
יֹוׁש ִבים ְּב ֵבית ָק ֶפה
ֶׁש ְּבתֹוְך ח ִֹרים ְׁשח ִֹרים ַר ִּבים
חֹוצ
ִ

ים ֶא ת

ַה ִּמ

ְד ָּב ר
וְ ַה

ַא ָּתה ֵ
יֹוד ַע

א

ל
ק
פ

ה
ָה ָרחֹוק.

ֶׁש ְּבתֹוְך חֹר ָׁשחֹר

ִּמ ְד

ָּב ִרי

וֹ ת

ָמה ֲאנִ י ֶ
אֹוה ֶבת לַ ֲעׂשֹות

ֲאנִ י ֶ
אֹוה ֶבת לִ ְמצֹץ.

אילן יוסף ברקוביץ'

רעואל שועלי

הכנות לכתיבת שיר בזמן מצוק

שיר טוב על עיר

ְּב ֶׁשל ֵּגרּוי ִּגּלַ ְח ִּתי ֶאת ַׂש ֲערֹות ֵּבית ֶה ָחזֶ ה
וְ ִגּלַ ְח ִּתי ֶאת ַׂש ֲערֹות ַה ָּפנִ ים
עֹורי ֶה ָחלָ ק
ָאז ָמ ַׁש ְח ִּתי ֶאת ִ
ְּבח ֶֹמר ִחּטּוי ַאלְ ּכֹוהֹולִ י
נָ ַטלְ ִּתי ֵעט ְּביָ ִדי וְ כָ ַת ְב ִּתי :לַ יְ לָ ה,
ָה ִעיר ָּב ֲע ָרה.

ִׁשיר טֹוב ַעל ִעיר
ַחּיָ ב ָל ֵצאת ֵמ ָה ִעיר
ִׁשיר טֹוב ַעל ּכְ ָפר
ֵאין ִׁשיר טֹוב ַעל ּכְ ָפר
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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,
שיכורות וסקרניות .וקיבלנו את ההזמנה שלו לעלות לדירה שמעל התחנה .ראינו אותו קודם מנגן
כשרקדנו ורקדנו שעות על שעות והופתענו מאוד שהוא דלקן למרות שהוא כן נראה כמו דלקן ,שחום
כמובן שרירי וקטן עם חיוך של מאלף אריות ערמומי ותם .הוא התבונן בנו ממושכות ובעיון כאילו
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
לסיבוב בחושך במגרש חול נטוש וענק שם שלף בקבוק והכניס איזה נוזל לפה וירק עלי להבת אש
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
את המפתח כמו משוגע יותר משעה .ורק כשהתחיל להשתלשל מהחלון האחורי וזה היה גבוה נורא
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
שחקנית ערבייה צעירה בעלת חזה וחזות נאה היה לי מזמן בן זוג לשנייה ,ופתאום התחלתי לבכות
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
בלתי מנוסות ,כמה זה קל לפתות אותן להבדיל כביכול ממני השנונה ,הכישרונית .ולא אמרתי דבר
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
שרת 48
ֵ
רֹוּבה ֵּבין ַמ ְר ֵצפֹות
ֲח ִמ ָּׁשה ֳח ָד ִׁשים ֶׁש ֲאנִ י ְמ ָג ֶר ֶדת ָ
ֲאנִ י ׁשֹוכֶ ֶבת ַעל ַה ַּגב וְ ַה ִּת ְק ָרה ְמסֻ ּיֶ ֶדת לְ ִמ ְׁש ִעי
ַא ְר ַּב ַעת ֲאלָ ִפים ֲח ֵמׁש ֵמאֹות וַ ֲח ִמ ִּׁשים ֶׁש ָהיּו לִ י ְמסֻ ּיֶ ֶדת לְ ִמ ְׁש ִעי
ֶׁשאּוכַ ל לְ ִה ְת ַּפ ֵעל
ַה ִּקיר ְמ ֻטּיָ חָ .ה ֲאוִ יר ְמ ֻטּיָ חֶׁ .ש ֶקט ִמ ְת ֵ
מֹודד ִעם ֶׁש ֶקט ַּב ַּפ ְר ֶטר.
ָה ֵעץ ֶׁשל ֲארֹון ַה ְּב ָג ִדים ֵ
עֹובר ִּב ֻיר ָּׁשה
יָ ִמים נִ כְ ָר ִתים ֵּבין ִּפּנֹות
ֶע ֶׂשר ָׁשנִ יםְׁ ,ש ֵּתי ִׁשּדֹותַ ,מ ְר ָאה
יֹוד ַעת לְ ָפ ֵרק ּולְ ַח ֵּבר וְ ֵאין לִ י נְ זִ ילֹות
ִסיפֹון ִמ ֶּׁשּלִ י ֶׁש ֲאנִ י ַ
ידּותּיֹות לַ ְּס ִב ָיבה
ַהּנּורֹות יְ ִד ִ
ַמ ֲחזִ ירֹות לִ י אֹור ֶּד ֶרְך ִקירֹות ּכְ ֵדי ֶׁשאּוכַ ל לְ ִה ְת ַּפ ֵעל
לׁשים ְ
לׁשה ֶמ ֶטר ְמ ֻר ָּבע
ּוׁש ָ
ְּבתֹוְך ְׁש ִ
ַה ֶּׁש ֶקט ֵ
נֹוג ַח ַּב ֶּׁש ֶקט ַּב ַּפ ְר ֶטר

עפרה שלו

חֹוקה
ַמה ָּׁשוִ ים ַה ִּקירֹות ּכְ ֶׁש ָה ֶא ְגרֹוף ַחּלָ ׁש וְ ַה ֶּד ֶלת ְר ָ

זהו
ֲאנִ י ִמ ְתיַ ֶּׁש ֶבת ַעל ְׂש ַפת ֵאיזֹו ִמ ְד ָרכָ ה
ְּב ִצ ֵּדי ֵאיזֶ ה ֶׁשהּוא ּכְ ִביׁש,
ֶׁש ְּב ִׁש ֵ
ּפּולי ֵאיזֶ ה ֶׁשהּוא ְרחֹוב,
ּבּורּה ֶׁשל ֵאיזֹו ֶׁש ִהיא ִעיר,
ֶׁש ְּב ַט ָ
עּופה.
ַמנְ ִמיכָ ה ְּת ָ
ּבֹולֶ ֶמת ְּד ִה ָירה ֶאל ִקירֹות זְ כּוכִ ית,
ַא ַחרֶ ,
ּפֹוׁש ֶטת יָ ד אֹו ֶר ֶגל ,אֹו ּכָ ל ֵא ָיבר ַא ֵחר,
ֶׁשּיַ ֲעזֹר ִלי לְ ַגלְ ֵּגל ֶאת ַהּיָ ִמים
ְּבתֹוְך
ַה ָּמקֹום
ַהּזֶ ה
יה
ִאם ָּתבֹוא ַה ֶּׁש ֶמׁשֲ ,א ַמ ְצ ֵמץ ֵא ֶל ָ
ִמ ְצמּוץ ֹלא ְמ ַחּיֵ ב וְ ֶא ֱעצֹם ֲחזָ ָרה,
ֵּבינְ ַתיִ ם ֲאנִ י ֻמּנַ ַחת ּפֹהַ ,על ְׂש ַפת ִמ ְד ָרכָ ה
אֹותי ִמּפֹה.
ֹלא ָּתזִ יזּו ִ
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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.״
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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?
– אולי מכאיבות כי אף אחד לא שותף לתנודות הנפשיות ,כי החיים של כולם ממשיכים
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־ 8השוכב 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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צילום :אלינור דרזי

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].
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 - 1969צילום :אוסף גד אשר ,ארכיון אדריכלות ישראל ,באדיבות ד״ר צבי אלחייני

2014

-

צילום :חגי כנען

-

״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... :״
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2019

		
צילם חגי כנען

צילום :דור נבו עבור XNET

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
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S
T
A
N
C
E
האם ההתנגדות נכשלה? האם כתובת על קיר נמדדת לפי מבחן התוצאה?
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צילום :חגי כנען

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

ועם היעלמות הסירה הכחולה נעלמו גם שורות – באותיות קטנות – של מכתב
או שיר אהבה ,שנכתבו לצידה .שינויים גדולים ושינויים מיקרוסקופיים.
			
אדם לא נכנס פעמיים לאותה עיר.
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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
מלבינה שכבה של חצץ כורכר .השוליים התחתונים של פלטות האספלט מתמזגים עם סוגי האדמה
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  1:1על 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
ידיים עדינה וסבלנות לאין קץ .רז מגייס בווירטואוזיות פרקטיקות של הוט־קוטור .מוצר היוקרה
המתקבל הוא שבר כביש אנונימי .קטע של  ,no whereבלי 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
של העבודה :ללכוד את הצופה ברווח בינו לבין גוף האספלט.
							
כמה גוף מושקע כאן.
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לאחר יאוש  /נועם ויסמן
יתי זָ קּוק ַרק
ְּבסֹוף ִה ְס ַּת ֵּבר ֶׁש ָהיִ ִ
ָל ֵצאת ִמן ַה ַּביִ ת ֶאל ָה ִעיר
ילי ָהזּוי
ְל ַמ ַּסע ְּת ָלאֹות ֵל ִ
ֵּבין אֹורֹות ְמ ֻזֻּיָ ִפים וַ ֲאנָ ִׁשים זָ ִרים
ַאּמיץ ָׁשר ַעל ַקיִ ן
זַ ָּמר ִ
יה ַעל ָּב ָמה ֲע ֻ ֻר ָּמה
יס ָ
זַ ֶּמ ֶרת ְמ ַפּזֶ ֶרת ְר ִס ֶ
ּול ֶפ ַתע ֵמ ַחּיֶ ֶכת ְּב ִלי ִס ָּבה
ְ
ּכֹה ָחזָ ק
ֶׁשּיִ ּגָ ֵמר ַע ְכ ָׁשו
עֹולם
ֶׁשֹּלא יִ ּגָ ֵמר ְל ָ
יכ ֶׁשהּו ַה ַּביְ ָתה
יע ֵא ְ
ְל ַהּגִ ַ
עֹורר ָמ ָחר
וְ ִלזְ ּכֹר ְל ִה ְת ֵ
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ליאת ניר כהנא
בגדים
זֶ ה ַקיִ ץ ָח ָדׁש
ִׂש ְמלָ ה ֲח ָד ָׁשה ַא ְּת ֶ
אֹומ ֶרת
נֵ לֵ ְך ְּביַ ַחד וְ נִ ְב ַחר נָ כֹון?
נֹוקׁשֹות ַעל ִּדיזֶ נְ גֹוף
ַא ְר ַּבע ַר ְגלַ יִ ם ְ
ֲח ָצ ִאית ַה ְּׁשכָ בֹות ַּב ַּׂש ִּקית ַה ְּמ ַר ְׁש ֶר ֶׁשת
זֶ ה י ִֹפי ֶׁשֹּלא יָ ַד ְע ִּתי ּכְ מֹותֹו.
ּכַ ֲעבֹר ָעׂשֹור ִּג'ינְ ס וְ ֻחלְ ָצה ְק ָצ ָרה
אֹומ ֶרתִּ ,ת ְקנִ י ָמה ֶׁש ַא ְּת ֶ
ְק ִחי ֵמ ָאה ְׁש ָקלִ יםַ ,א ְּת ֶ
אֹוה ֶבת.
נֹוקׁשֹות ַעל ִּדיזֶ נְ גֹוף
ְׁש ֵּתי ַר ְגלַ יִ ם ְ
לֹומי
ֻחלְ ַצת ַה ֶּב ֶטן ִהיא ַטּוָ ס ַּפ ְס ֵטל ֲח ִ
ם.טי.וִ י.
ּכְ מֹו ֶׁשל נְ ָערֹות ָּב ֵא ִ
ּכַ ֲעבֹר ָעׂשֹור ֲאנִ י ֶ
לֹוב ֶׁשת ָׁשחֹר
ְסוֶ ֶד ִרים ְּבכָ ל ִצ ְב ֵעי ַה ֶּק ֶׁשת נִ ְׁש ֲארּו ֵמ ָאחֹור
עּוגת ַּבד ֲענָ ִקית
אֹותם ִּב ְמ ֵה ָרה לְ ַ
ָע ַר ְמנּו ָ
ֶּב ֱא ֶמת לָ ַב ְׁש ְּת ֶאת ּכָ ל ֵא ֶּלה.
ּכַ ֲעבֹר ָעׂשֹור זֶ ה ַקיִ ץ ָח ָדׁש
ַה ְּב ָג ִדים ֶׁש ֲאנִ י ֶ
ּפֹוׁש ֶטת ְמלֻ ָּבנִ ים ִמּכְ ֵאב
ַהּלֵ ב לְ עֹולָ ם ֹלא לָ בּוׁש ְמ ֻחּיָ ט
ֹאׁשי
ָרזִ ים ָח ִגים ֵמ ַעל ר ִ
נְ ִׁשימֹות ּגֹווְ עֹות וְ נֹולָ דֹות ַּב ַחּלֹון ַהּנִ ְפ ָּתח
ִמ ֶּמּנּו ַא ְּת ֶ
אֹומ ֶרת ּכָ ל ַּפ ַעם ֶׁשהֹולְ כִ ים ַה ַּביְ ָתה
ֵּתלְ כּו ֶאת ִּדיזֶ נְ גֹוף יֹום יָ ֶפה ַהּיֹום.

מגדרנוזלי
ִּת ְצ ַעד ֵּג ֶאה
עֹולם ּכְ מֹו ֶּׁש ַא ְּת
ַא ָּתה ְמ ַׁשּנֶ ה ֶאת ָה ָ
ימה ּכְ ִפי ֶׁש ַא ָּתה
מֹוליכָ ה ָק ִד ָ
ִ
נֵ ס סּוסֹונֵ י ַהּיָ ם ֵ
צֹועד ַס ְסּגֹונִ י ַעל ּכְ ִביׁש ָסגּור
לְ ֶר ֶגל ַה ְּמא ָֹרע
ַאל ְּת ַפ ֲח ִדי ּכְ ֶׁש ַא ָּתה ֶ
רֹואה ַהּכֹל נָ ֵמס
לְ ֶק ֶׁשת ַא ַחת
לֹומר ֲאנִ י ֶּבן ַּבת
רֹוצה ַ
ֲע ַדיִ ן ֹלא ָ
עֹולם ֹלא יְ ַׁשּנֶ ה
ַא ְּת ִמ ְׁש ַּתּנָ ה ָּת ִמיד ָל ָ
לְ ַחּכֹות ְמ ַעט.
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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

*

ַא ְּת ָח ַׁש ְב ְּת
ֶׁש ָאבֹוא ַעל ַה ֵּפ ָגסֹוס ֶׁשּלִ י ְּבלִ י ַק ְס ָּדה
ְּבלִ י ּכָ ִרּיֹות ַּב ָג ֶ'קט ֲאנִ י ֶּב ַטח ֶא ֱעמֹד ְּב ַהּכֹל
הֹורית ֲאנִ י יַ לְ ָּדה ָק ְר ָּבן ֲאנִ י יַ לְ ָּדה
ֲאנִ י יַ לְ ָּדה ִ
ּפֹות ַחת ֶאת ַה ֶּד ֶלת לְ זָ ִרים.
ֶׁשֹּלא ַ

רּור ִתי
זֶ הּו נֶ ֶׁשף ְּג ָ
יטה
ֶׁשּיָ ָצא ִמּכְ ָלל ְׁש ִל ָ
וְ ֵאין ִלי ַמ ְס ִּפיק ַמ ְד ֵּבקֹות ִקיר ְמ ֻע ָּצבֹות
לְ כַ ּסֹות ֶאת ַה ְּס ָד ִקים
אּולם ַהּנְ ָׁש ִפים ַה ְּמפ ָֹאר
ְּב ִמ ְס ְּדרֹון ַ
ֶׁשל ַה ַּמ ְח ָל ָקה.
ַּגם ֹלא ַא ְט ֵמי ָאזְ נַ יִ ם.

ָאז ָח ַׁש ְב ְּת
ֲא ָבל ַה ֵּפ ָגסֹוס ֶׁשּלִ י יֵ ׁש לֹו ָמקֹום לְ ֶא ָחד
אֹותְך
ֵאין לִ י עֹוד ַק ְס ָּדה ֵאין לִ י ֵאיְך לְ ָהכִ יל ָ
ֲאנִ י יַ לְ ָּדה ֵ
ּפֹות ַחת
ּבֹוד ָדה ֲאנִ י יַ לְ ָּדה ֶׁשֹּלא ַ
ֶאת ַה ֶּד ֶלת לְ זָ ִריםֲ .אנִ י יַ לְ ָּדה זְ ֵאב

ָּבא ִלי ִל ְתלֹות ֶאת ַה ִּד ֵ
י־ג'יי
ִל ְׂשרֹף ֶאת ַה ִּבנְ יָ ן ְּב ֵאׁש ְּד ָרקֹונִ ים
ִמן ַהּיְ סֹוד
לְ וַ ֵּדא ֲה ִר ָיגה
לְ ִה ְת ַּפ ֵּטר
לְ ַה ְמ ִׁשיל ֶאת ְּב ָראן ַה ָּׁשבּור ַּב ֶּפ ֶרק ָה ַא ֲחרֹון,
וְ ָל ֶלכֶ ת ַה ַּביְ ָתה.
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עיליי אשדות

ענת קרמין

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

ִאיׁש ַחי ָּב ִעיר
זָ ז לְ יָ ִמין ּכְ ֶׁש ְּג ֶב ֶרת ְמ ַב ֶּק ֶׁשת ַל ֲעבֹר
ְּג ֶב ֶרת ִמ ְתיַ ֶּׁש ֶבת ַעל ַס ְפ ָסל ִעם ִּתיק ַּבד ֶׁשל ּכַ ְר ֶמ ָּלה
חּורה ִמ ְתיַ ֶּׁש ֶבת לְ יַ ד ְּג ֶב ֶרת וְ ֶ
ׁשֹוא ֶלת ִאם ְּב ֵס ֶדר לְ ַע ֵּׁשן
ַּב ָ
ִאיׁש ֵ
ֲא ַבק ֶּבטֹון ְמ ַמ ֵּלא ִעיר
עֹובר ָׁשר ָּב ְרחֹוב
ַמ ַּׁשב ִעיר ֵ
יע ֶאת ַהּכֹל
ַמ ַּׁשב יָ ם ַמכְ ִר ַ
יֹוצא נֶ ֶגד יָ ם
יעה ְׂש ֵד ַרת ַקיִ ץ
יח ֶּד ֶׁשא נִ ְד ָּבק ָּב ֵע ִצים ְּג ֶב ֶרת ְמזִ ָ
ֵר ַ
חּורה ֻמ ְסלֶ ֶלת לְ ָב ֵּתי ַה ָּק ֶפה
ַּב ָ
יעים ְמ ֻׁש ָּלׁש ַה ֲח ִצּיָ ה ַה ָּגדֹול
ֲהמֹונִ ים ְמזִ ִ
יחים ְ
יֹוצ ִאים נֶ ֶגד ַה ֶח ֶרב
ָה ֲא ַב ִּט ִ
יעה ֶאת ַהּכֹל.
וְ ַה ֶח ֶרב ַמכְ ִר ָ
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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 -

לורן מילק
מונמרטר

מקל גשם חם

ַהּגּוף ֶׁשּלִ י ִמ ָּפ ִריז
ָּבלַ ְע ִּתי לְ ָה ִקיא
ֶאת ּכָ ל ַה ָּדם לְ ַה ִּקיז
ִא ָּׁשה ִּב ְק ִריז
ִט ָּפה ֵ
יֹותר ְּגדֹולָ ה ֵמ ַה ָּמוֶ ת.

ַמ ֵּקל ֶּג ֶׁשם ָק ָטן ֶׁש ִּלי,
יֹוד ַעת ֵאיְך ַא ָּתה ׁשֹוכֵ ב ָעלַ י ּובֹוכֶ ה ַא ַחר ּכָ ְך,
ֲאנִ י ַ
ַמּכִ ָירה ֲח ֵלב ְמכַ ֵּׁשפֹות ַחם
ִמ ַּב ַעד ַל ֲחזִ ּיַ ת ַה ֲהנָ ָקה ֶׁשל ַה ֶּג ֶׁשם
מֹור ַחת ְק ֶרם ַלחּות ַעל ֲא ָד ָמה ֲחרּוכָ ה ִמ ְּד ָמעֹות.
ֲאנִ י ַ
הּורים ָּב ִעיר ַהּזֹאת.
ַה ִּׁשיר נִ ְד ֶמה ָאבּוד ְּב ִה ְר ִ
ֵאין ַאף ֶא ָחד ֶׁש ְּמ ַחּיֵ ב ְ
אֹותָך ִל ְהיֹות
ִלנְ ׁשֹם לְ תֹוְך ּכַ ּפֹות ַהּיָ ַדיִ ם ֶׁש ִּלי
ַמה ֶּׁש ָח ַׁש ְב ִּתי ֵצל הּוא ֶּב ֱא ֶמת ֵצל.

ֲא ָבל ֲאנִ יֲ ,אנִ י ָׁשםְּ ,במֹונְ ַמ ְר ְטר.
רֹוצה ֶׁש ַהּלֶ ֶחם יַ ֲעטֹף לִ י ֶאת ָה ֲע ָצמֹות,
ָ
ֶׁש ִּת ְהיֶ ה לִ י ִעיר ַרּכָ ה ֵ
יֹותר,
ְּפ ִריכָ ה ֵ
יֹותר,
ָא ְ
קּוס ִטית.
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חגית שורש

גל משיח

אורה בבריכה של מלון מאוד מפואר

*

נִ כְ נֶ ֶסת לְ תֹוְך ַה ַּמיִ ם ִעם ַה ְּב ָג ִדים
נֶ ֱהנֵ ית ֵמאֹור ַהּלַ יְ לָ ה
נִ כְ נֶ ֶסת לַ ְּב ָג ִדים ָה ְר ֻט ִּבים.

כספומטים גוררים רגליים
אל מחוץ לעיר

בֹודה?
ְמ ַפ ֶח ֶדת לְ ַא ֵחר לָ ֲע ָ
ֻמ ָּתר לִ י לֵ ָהנֹות?
ִמי יְ נַ ֶּקה ֶאת ָה ַא ְׁש ָּפה?
ֹאׁשּה:
קֹול ָרץ ְּבתֹוְך ר ָ
חֹורה,
חֹורה ,יַ לְ ָּדה ְׁש ָ
יַ לְ ָּדה ְׁש ָ
אּולַ י ּכְ ָבר ֵּת ְצ ִאי ֵמ ַה ְּב ֵרכָ ה?

אורה ישנה אצל מנחם
אֹורה יָ ְׁשנָ ה ֵא ֶצל ְמנַ ֵחם ֶה ָח ֵבר ֶׁשּלָ ּה
ָ
ַּבּלַ יְ לָ ה ִה ְת ְ
עֹור ָרה ְּב ֶב ָהלָ ה,
ָחלְ ָמה ֶׁש ָּבאּו ְ
ּפֹור ִצים וְ ָה ְרגּו ֶאת ָה ִאיׁש.
ּגּופה ֶׁשּלֹו,
ִה ְת ַחּנְ נָ ה ֶׁשּיַ ְראּו לָ ּה ֶאת ַה ָ
ֹלא ִה ְסּכִ ימּו
נִ כְ נְ ָסה לְ ָּפאנִ ָיקה,
ֶׁש ַה ֲח ֵבר ֶׁשּלָ ּה ֶ
אֹותּה,
רֹוצה לִ ְרצ ַֹח ָ
ָח ְׁש ָבה ֵאיְך ֵא ֵצא לָ ְרחֹוב?
יטהֵ ,א ֵצא ִעם ֻחלְ ָצה ְּובלִ י ַּת ְחּתֹונִ ים.
ֶה ְחלִ ָ
יצי ֶׁשּלָ ּה,
ֹלא ָר ְצ ָתה ֶׁשּיִ ְראּו ֶאת ַה ִּצ ִ
אֹוטֹוּבּוסים
ִ
וְ כָ ל ַהּזְ ַמן
נָ ְסעּו וְ ָצ ְפרּו
נָ ְסעּו וְ ָצ ְפרּו
אֹורה ֹלא יְ ֵׁשנָ ה
וְ ָ
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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

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
החולה ,למעט הזמן שלפני החתונה.
ֶ
ממש בתוך גופה העדין
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 ,בעירהזו ,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

ביצוע של אורי מאיר על קיר בשירותים של  - brutבר יין
שמיועד להגיגים ,נחלת בנימין 2011 ,36
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שירה חֹרש
()

()

וֶ ֶרד ָּב ֲע ָר ָבה
יָ ַרד ָּב ֲע ִריכָ ה
ֵצל ָר ָחב
ּמֹורד
נִ נְ ַטׁש ַעל ַה ָ
ְּבצ ֶֹמת ָהרּוחֹות
ַּפח ִמ ְט ִרּיֹות
לְ יַ ד ַה ַּמ ְׁש ִּביר ַהּיָ ָׁשן
נֹוטים ַמ ֲע ָר ָבה
רֹוׁשים ִ
ַה ְּב ִ
ְ
ּומאֹות זּוגֹות ֶׁשל
נ ָֹעה וְ ָא ָסף
ִמ ְת ַח ְּמ ִמים ַּב ִּפּנָ ה מּול
ַּתּנּור ְס ִּפ ָירלָ ה ֵמ ִאיר
אּורת ֶר ְמ ְּב ַרנְ ְדט
ִּב ְת ַ

ֵּבין ּכָ ל ַה ִּמ ְר ָּפסֹות
ּכֹוכָ ב ֶא ָחד
ְּב ִדּיּוק ֵמ ָע ַלי

ּומ ְס ְ
ּתֹוב ִבים
ִ
ְּוג ֵדלִ ים
וְ חֹוזְ ִרים זֶ ה
לָ זֶ ה
ֲחלִ ילָ ה
ַעד ֶׁש ָהעֹולָ ם יִ ְהיֶ ה לְ ָׁש ַמיִ ם

()
עֹוד ַה ְּצ ָב ִעים ַמ ְׁש ִקים ֶאת ַּגּגֹות יָ פֹו
לֹורנְ ִטין ַה ָּׁשחֹר ּכְ ָבר ֵ
ִּוב ְפ ֶ
ּפֹור ַח
אֹור יָ ֵר ַח
ֶ
חֹוצה נֵ אֹון ָׁשבּור
ְצלָ לִ ים ּכְ פּולִ ים ֶׁשל ִעיר
ַׁשל נְ ָע ֶליָך
ָהאֹוטֹוּבּוס יְ ַחּכֶ ה ַּב ַּת ֲחנָ ה לְ ַמ ֲא ִמינָ יו
ְׁש ַאר ַה ַחּיִ ים ָמ ָחר

(ׁשיר לְ ֹלא ַר ַעם)
ִ
ּבֹוא
ֵׁשב
ִמי ֶׁשֹּלא ִּת ְהיֶ ה
זֹו ֵאינָ ּה ִׁש ַירת יֵ אּוׁש
ּכָ ל ַה ְּד ָמעֹות זֹולְ גֹות
ֶאל ַה ֵּלב וְ ַה ֵּלב
ֵאינֹו ָמ ֵלא
ֶּג ֶׁשם
וְ ַה ֵּלב נִ ְׁש ָּבר
ְמכַ ָּסה ֶט ַפח
ְמ ַג ִּלים ְט ָפ ַחיִ ם
ָּב ֶר ַקע
ִמ ְבזְ ֵקי ְּב ָר ִקים
ָמ ָחר
ַה ֶּׁש ֶמׁש ִּתזְ ַרח ִּב ְׁש ַּתיִ ם ַּב ָּצ ֳה ַריִ ם
ֵמ ַה ִּמזְ ָר ָקה ֶׁשל ֵּת ַא ְטרֹון ֶּג ֶׁשר
ִּת ְפ ַרח ַה ֶּק ֶׁשת
ּכָ ל ַה ֲח ֵב ִרים יָ בֹואּו
נִ ְׁש ֶּתה ָק ֶפה ָארְֹך
וְ נִ ְׁש ַּתּזֵ ף

()
זֶ ה ֹלא ָק ָרה

()
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ָק ֶפה ַּב ְּׂש ֵד ָרה
רּוח ֵ
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ַ
יח ַה ַּק ְּב ָצנִ ית
ֶאת ֵר ַ
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וְ ָאז זֶ ה ָק ָרה

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
ּמּובס
נְ ַהר ָה ַאּיָ לֹון ַה ָ
ֵ
כּורים
ׁשֹותת ַמיִ ם ֲע ִ
ּומ ָּפלָ יו
ַ
ּבּוקים יָ ִפים.
ֵהם א ֶֹסף ַּב ְק ִ
ְמ ֵ
טֹויֹוטה
ָ
ׁשֹורר ֶא ָחדֵּ ,בין ִרכְ ֵבי
לְ ֶמ ְרּכָ בֹות ֶׁשֹּלא ְ
ּפֹוסקֹות
ֵמ ִקיא ֵמ ַה ֶּג ֶׁשר
וְ ֹלא ֵ
נֹופל.

גילי סילמן אמויאל
מנגל עירוני
ִמ ֶּמ ְר ָחק,
אֹורֹות ַהּכְ ַרְך -
הּובים ַעל ַה ְּג ִריל.
ְּד ִגיגֹונִ ים זְ ִ
ְ
טֹוב ִעים ְּב ָע ָׁשן
ֲא ֻרּבֹות.
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אלי שמואלי

גלעד חי

ליד המדרכה

המטפס

ַמ ְּקלֹות ֶּד ֶׁשא וְ ָעלִ ים יְ ֵב ִׁשים
ְ
נֹוׁש ִמים ִמ ַּת ַחת לַ ַּמיִ ם,
קּופה,
ּכְ ִאּלּו ֶׁש ָה ֲא ָד ָמה ְׁש ָ
יח ְ
ּוׁשלּולִ ית,
יֵ ׁש ִצּנֹור ָׁשבּור ְּבתֹוְך ִׂש ַ
לְ יַ ד ַה ִּמ ְד ָרכָ ה.
עֹור ִבים ְ
ְׁשנֵ י ְ
עֹומ ִדים יַ ַחד ִא ִּתי,
יצים ָּב ַא ְס ַפלְ ט
ֵהם ּתֹולְ ִׁשים נְ ָב ִטים ֵמ ֲח ִר ִ
וְ ַה ִּטּפֹות ְ
נֹוצצֹות ַעל ַהּנֹוצֹות,
ֲאנִ י ִמ ְס ַּתּכֵ ל ַעל ֶא ָחד,
ְמ ַדּלֵ גְ ,מ ַדּלֵ ג ,לְ תֹוְך ַה ְּב ֵרכָ ה,
ְמנַ ֵער ּכְ נָ ַפיִ ם,
ֲאנִ י ֵ
נֹוׁשם לִ ְרוָ ָחה
ַמ ֵהר -
לִ נְ ׁשֹם
לִ ְפנֵ י ֶׁש ִּמ ֶ
יׁשהּו
יִ ְת ַק ֵּׁשר לָ ִע ִירּיָ ה
וְ ֵהם יָ בֹואּו
יפת ַהּי ִֹפי ַהּזֹאת.
לִ ְסּתֹם ֶאת ְּדלִ ַ
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ֲאנִ י ָּגר ְּב ִבנְ יָ ן ְּב ִלי ֲחנָ יָ ה
לְ ֹלא ַמ ֲע ִלית
ֲאנִ י עֹולֶ ה ְּב ֶג ֶרם ַמ ְד ֵרגֹות
ֵמ ֲחנָ יַ ת ָה ְרחֹוב ֶאל ַה ִּד ָירה
עֹולים ִא ִּתי
ִ
ּומ ֵּסכָ ה
ֶע ְג ַלת ְקנִ ּיֹותִ ,תיק ַּגב ַ
קֹולֹות ּכְ ָל ִביםַ ,ר ַעׁש ֶרכֶ ב נִ ָּקיֹון ֶׁשל ָה ִע ִירּיָ ה
וְ ֶצ ַמח
ְמ ַט ֵּפס ַעל ְסכָ כַ ת ַה ִּמ ְר ֶּפ ֶסת ָה ֵר ָיקה
נֹוקנֹות
נִ ְק ַׁשר ִּב ְק ְ
ֶאל ּכָ ל ִצּנֹור ָערֹם
ֵמ ֵצל ַעל
ְׁשנֵ ינּוְ ,
ׁשֹותים ָק ֶפה
יֹוׁש ִבים ַּבּב ֶֹקר ִ
מֹונֵ ַע ֵמ ִא ָּתנּוְּ ,בכ ַֹח ֶעלְ יֹוןֶׁ ,ש ֶמׁש וְ חֹם
ַמזְ ּכִ ירְּ ,ב ַד ְרּכֹוְ ,
עֹודכֶ ם ֵג ִרים  

אלה נובק
שומר החומות

( 3קטעים)

*
ַה ָּׁשכֵ ן ִמּלְ ַמ ְעלָ ה ָק ָרא:
ֲאנִ י ֹלא ַמ ֲא ִמין
ֲאנִ י ֹלא ַמ ֲא ִמין.
הֹוסיף:
ַא ַחר ּכָ ְך ִ
ַא ְּת ֹלא ַמ ֲא ִמינָ ה
ַא ְּת ֹלא ַמ ֲא ִמינָ ה.
יָ ַד ְע ִּתי ֶׁש ִאם ֶא ְת ָק ֵרב לַ ַחּלֹון
ֶּב ֱא ֶמת ֹלא.

*
ִמלְ ָח ָמה.
ֵּביְ ָגלֶ ה ֶׁשל ַה ְּבי ֶֹקר
רּוחת ּב ֶֹקר
לַ ֲא ַ
ֹלא ָצ ִריְך לְ ַצ ְח ֵצ ַח
יֵ ׁש ַמ ְס ִטיק

*
ָה ֵע ִצים ָּב ְרחֹוב
ּפֹוח ִדים ִמ ִּטילִ ים
ֲ
לָ ֶהם ֵאין ִּבכְ לָ ל
מּוגנִ ים
ֶמ ְר ָח ִבים ָ

*
יׁשה
ֲחתּולָ ה ַא ַחת נִ ְׁש ֶא ֶרת ֲא ִד ָ
ֲא ָבל ַה ְּׁשנִ ּיָ ה נִ ְמלֶ ֶטת
ּכְ ֶׁשּנִ ְׁש ַמ ַעת ַאזְ ָע ָקה

סביב הבלוק במעגלים
ּפֹה ֲחנּות נַ ֲע ַליִ ם
וְ ָׁשם ֲחנּות ְּפ ָר ִחים.
ּפֹה ַס ְפ ָסל ִעם ְ
הֹומ ֶלס
ּפֹה ַמ ֲא ִפּיָ ה ָצ ְר ָפ ִתית
ּפֹה עֹוף ַּב ְּג ִריל
ּפֹה זּוג זְ ֵקנִ ים
ּפֹה ָחתּול ִג'ינְ ִג'י
ּפֹה ַּפח ָסגֹל
ּפֹה סֹוכְ נּות ִּתּוּוְך
ּפֹה ְק ְ
יֹוסק
ׁשֹוק ַל ְטיֶ יר
ּפֹה ְ
ּפֹה ֵּבית ָק ֶפה
ּפֹה ֲחנּות ְּב ָג ִדים
ּפֹה ַאלְ ָמנָ ה
ּפֹה סֻ ּכָ ה
נֹוע
ּפֹה ֵּבית קֹולְ ַ
ּצּוצּיָ ה
ּפֹה ִּפ ִ
ּפּודּיָ ה
ּפֹה ִׁש ִ
ּפֹה ִמ ְס ָּפ ָרה
ּפֹה ַּגן יְ ָל ִדים
ּפֹה ִמי ֵ
יֹוד ַע
ּפֹה ֲחנּות ִצּלּום
ּפֹה ִמ ְס ָע ָדה ֶמ ְק ִס ָיקנִ ית
ּפֹה ַּת ֲחנַ ת ֶּדלֶ ק
ּפֹה ַּת ֲחנַ ת אֹוטֹוּבּוס
ּפֹה ֵּבית ֵס ֶפר
ּפֹה ְּפ ִסיכֹולֹוג
ּפֹה ֲחנּות ִּד ְ
יס ִקים
ּפֹה ַמּכֹלֶ ת
ּפֹה ַא ָּבא ָהיָ ה ָּגר
ּפֹה ֵּבית ִמ ְט ָּב ַחיִ ם
ּפֹה ְמ ָע ָרה ֶׁשל ְמכַ ֵּׁש ָפה
ּפֹה ַמ ְה ֵּפכָ ה
ּפֹה ֲאנִ י ָּג ָרה
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דפנה שחורי
קולנוע לב
נֹוע לֵ ב וְ ִא ָּתנּו ְּבק ִֹׁשי ֲע ָׂש ָרה ִאיׁש ְּב ַה ָּצגַ ת ַא ַחר ַה ָּצ ֳה ַריִ ם.
ֲאנַ ְחנּו ְּבקֹולְ ַ
ָּבא לִ י לָ מּותֵ ,
אֹומר ַהּגִ ּבֹור לְ נַ ֲע ָרתֹו ַּבת ָה ַא ְר ָּב ִעים,
וַ ֲאנִ י ֶ
יטים.
ּדֹולֹומ ִ
ִ
נּואר ֶא ְהיֶ ה ַּב
לֹוח ֶׁשת לְ ָך ֶׁש ְּבסֹוף יָ ָ
נַ ֲע ָרתֹו ַמ ְמ ִּתינָ ה ַעד ּבֹוׁש ַּב ֲחלִ ָיפה ְמצֻ ּיֶ ֶדת,
ּדֹוקטֹור ֶׁשלֶ ג,
ִעם ּכָ ל ָה ֲא ִביזָ ִרים ֶׁשל ְ
מֹותּה
ִּבזְ ַמן ֶׁש ַא ָּתה ְמ ַס ֵּפר לִ י ַעל ִא ָּׁשה ֶׁש ֶה ְחלִ ָיקה ֶאל ָ
ָע ְׂש ָתה ֲח ָר ִק ִירי ַּב ִּמ ְדרֹון ַעל ֶרכֶ ס ָה ִרים ְמ ֻר ָּׁשע
ֶׁש ְּמ ַח ֵּבר ְּב ֶא ְמ ָצעּות ַּפס ֶא ָחד ֶאת ּכָ ל ַהּגֹולְ ִׁשים
ֵמ ַא ְר ַּבע ּכַ נְ פֹות ֵּת ֵבל.
ָּובאּולָ ם ַקר ֶר ַצח
נֹוע לֵ ב ֵאין לֵ ב
ּולְ קֹולְ ַ
ַרק ַא ְר ָּב ִעים ַמ ֲעלֹות ִמ ַּת ַחת לָ ֶא ֶפס
ִעם ֶא ֶפס ִּת ְקוָ ה לְ יַ ַחד ַעל ַה ָּמ ָסְך

דקלה סיון חיון
ג׳אנק פוד
לִ ְפ ָע ִמים ֲאנִ י ֵ
מֹוצאת ֶאת ַע ְצ ִמי
ְמלַ ֶּט ֶפת נַ ְקנִ ִיקּיֹות ַּב ֶ
ּסּוּפר ּכָ כָ ה ְּבלִ י

ֹלא יָ ַד ְע ִּתי ֶׁש ָה ֶרגַ ע ֶׁשּבֹו לָ ַמ ְד ִּתי לִ כְ ּתֹב ָהיָ ה ָה ַא ֲחרֹון
ֶׁשּנָ גַ ְס ִּתי ְּב ִע ָּפרֹוןָ ,א ַחזְ ִּתי ְּבנַ ְקנִ ִיקּיָ ה
ַמאיֶ ְרלֵ נְ ד נִ ְסּגַ רַ ,א ָּבא ָע ַבר לְ ֵתל ָא ִביבֶּ ,בנְ ג ֶּבנְ ג ּתּות
לְ עֹולָ ם ֹלא יַ ֲחזֹר ,זִ יּפ זֶ ה ּגַ ז ֲע ַצ ִּבים ְּב ַט ַעם ּכָ תֹם
ָהעֹולָ ם ֹלא ַׁשּיָ ְך לַ ְּצ ִע ִירים ,לִ ירֹוי ִמ ְ
״ּת ִהּלָ ה״ ֵמת ֵמ ֵאיְ ְּדס ,וְ ַה ָּד ָבר
ַהּזֶ ה
ּפּוח ַעל ָהרֹאׁש
ֶׁשּנְ יּוטֹון ִק ֵּבל ִמ ֶּמּנּו ַמּכָ ה ִמ ַּת ַ
ֶׁש ַּמ ִּפיל ּכָ ל ָּד ָבר ֶׁש ֲאנִ י ַמ ֲחזִ ָיקה ,נִ ְק ָרא ַא ְׁש ָמה.
ָאז לִ ְפ ָע ִמים ֲאנִ י ֵ
מֹוצאת ֶאת ַע ְצ ִמי
ְמלַ ֶּט ֶפת נַ ְקנִ ִיקּיֹות ּכָ כָ ה ְּבלִ י
ּגַ ם ֶע ְפרֹונֹות ֲעׂשּויִ ים ְׁש ֵא ִרּיֹות
ּגַ ם ֲאנִ י.
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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.
"סליחה ,את יכולה לפנות לי מקום?" בחור צעיר עם עגיל בציפורן וכובע מצחייה
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
עשן מעומק הריאות ומגלה שעטרת ראשי נעלמה לגמרי .אני יודעת שאלו תעתועי
השמש ובכל זאת אני נגרעת מבפנים.
בן השלושים וקצת הנושם הזה מוריד לפתע את כובעו " -בדיוק נפרדתי מחברה שלי
וזה ממנה ".אני מבחינה שעל המצחייה רקומות האותיות  .NYהוא מושיט אלי את
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
באופן ספרותי כמעט ,שהוא מעולם לא שבר את היד .יש בינינו שתיקה סמויה ואני
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.
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גדעון שטוסל
יורד מהמונית
״אני רוצה קצת אוויר באוויר החופשי ,עצור.״
יורד מהמונית למתוח את המחשבות  4.44ק"מ לפני הבית.
אלף עזאזל ,המחשבות נשארו במונית המזדמנת המזדיינת.
אחרי  1.11ק״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  20שקלים 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־ ,tlvנכנסתי 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 Fridayלא 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

*

ַעכְ ָׁשו
ּכְ ֶׁש ָה ְר ָח ִׁשים ֶׁשל ַהּלַ יְ לָ ה ָעזְ בּו
רּוח
ָה ְרחֹוב ֶׁשּלִ י הּוא ֵעץ ָּב ַ

ֲע ָר ֶפל ֶׁשל ָצ ֳה ַריִ ם
ֵ
אֹותי
ׁשֹול ַח ִ
לְ ַח ֵּפׂש
ֶאת
ַה ָּקרֹוב

ָה ֲאוִ יר ֶׁשל ֶא ְתמֹול ָרחֹוק
ֶ
סֹופ ֶרת ִא ְּתָך
אֹוטֹוּבּוסים ַעל ִּדיזֶ נְ גֹוף
ִ
ימת
יפה ֶאת ְר ִׁש ַ
נּועת ַהּיָ ד ֶׁשּלִ י ַמ ֲחלִ ָ
ְּת ַ
ַה ִּמּלִ ים ָה ְ
אֹוסרֹות
ַה ֵּלב ֶׁשּלִ י ְמ ַמ ֵּׁשׁש לָ ֶהן ֶאת ַהּד ֶֹפק

אנטוניוני בתל אביב

תמונה עם ילד

ָהאֹור ָּב ַר ְמזֹור
ּבֹוא נֶ ֱח ֶצה ֶאת ַהּכְ ִביׁש

ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ַּליְ ָלה
ָק ַפ ְצ ִּתי ִמ ִּמ ָּטה
וַ ֲאנִ י ֶ
צֹוע ֶדת יְ ֵח ָפה
ִּב ְׂש ֵדרֹות יְ ֻרּקֹות וְ ֵריקֹות
ַהּכְ לָ ִבים ְ
נֹוב ִחים ָע ַלי ִמ ִּמ ְר ָּפסֹות
וְ ַהּכְ ִביׁש הּוא ַמ ְסלּול ַה ְמ ָר ָאה
אּולי ִּבכְ ָלל ָצ ַללְ ִּתי ִמ ָּמטֹוס
ַ
לְ ִעיר ֹלא ֶׁש ִּלי
אּולי ּכְ ָבר נִ ְפ ַר ְד ֶּתם ִמ ֶּמּנִ י
ַ
אּולי ֲאנִ י ַס ְפ ָסל
ַ

רפי וייכרט
ברחוב אלנבי ,מוקדם בבוקר
ֲאנָ ִׁשים ְ
מֹותם,
עֹוב ִרים ַּב ֶּד ֶרְך ֶאל ָ
ְּוב ֶע ֶצם ְּב ֵאיזֶ ה ְרחֹוב ֹלא.
יע ָתם
ַה ֶּׁש ֶמׁש ָהעֹולָ ה ְמלַ ּוָ ה ֶאת ְּפ ִס ָ
ּכְ ֶׁש ַּביִ ת ַא ַחר ַּביִ ת ֵמ ִטיל ֶאת ִצּלֹו.
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אלפרד כהן

תמר רפאל

בירדמן

זמן לומר שלום

ֹלא נָ ַפלְ ִּתי.
אֹותי ֵמ ַה ַחּלֹון
ּ ְכ ֶׁש ִה ְׁשלִ יכּו ִ
לִ ִּבי ֹלא ִה ְת ַמ ֵעְך לַ ַּק ְר ַקע
נְ ִחילֵ י ָּדם ֹלא זָ ְרמּו ַּב ִּמ ְד ָרכָ ה
ִס ֵירנֹות ֹלא ִה ְב ֲהבּו ַּב ֲח ֵׁשכָ ה
ּכֻ ּלָ ם ִה ְס ַּתּכְ לּו ַמ ָּטה
טּועיםְׂ ,ש ִר ִידים.
ְמ ַח ְּפ ִׂשים ֵא ָיב ִרים ְק ִ
ַרק ַא ְּת ִה ַּב ְט ְּת לְ ַמ ְעלָ ה
ַמ ֲא ִמינָ ה לְ נֵ ס ֶׁשל ֶס ֶרט ַּפ ֲעלּולִ ים ֵ
ׁשֹובר ֻקּפֹות
אֹותְך.
ֲאנִ י ַחי ּכְ ֵדי ֶל ֱאהֹב ָ

יטלְ ִקּיִ ים
לֹומר ָׁשלֹוםָׁ ,שר ְּבכִ ּנֹורֹות ִא ַ
זְ ַמן ַ
ַה ֵּט ֵלפֹון ֶׁשל ְמנַ ֵהל ֲא ַתר ַה ֲח ִפ ָירה.
ּפֹוע ִלים.
ָמ ָחר ּכְ ָבר ֲאזַ ֶהה ֶאת קֹול ַה ֲ
ָמ ָחר ּכְ ָבר ֲאזַ ֶהה ְׂש ִריטֹות ַעל ַה ְּק ָסדֹות.
ילי ֵמ ִתים
ִמ ַּת ַחת ַל ַחּלֹון ֶׁשּבֹו ְׁש ִת ַ
ּתֹוביל
נִ ְסלֶ ֶלת ְמ ִס ָּלה ֶׁשֹּלא ִ
וְ ַה ְּמנַ ֵהל נִ ְפ ָרד ְּבכִ ּנֹורֹות
ּכְ ֶׁש ִּמ ְת ַק ֶּׁש ֶרת ַה ְּמ ִדינָ ה
ְּב ֶא ְמ ָצעּות ָה ִע ִירּיָ ה ּוכְ ָבר ֶס ְּפ ֶט ְמ ֶּבר
רֹאׁש ָל ֲענָ נִ ים ֵ
קֹורא ָל ַרּכָ בֹות
ֲא ָבל יִ ַּקח עֹוד ְׁשנֹות יַ לְ דּות
ַעד ֶׁשּיִ ְּסעּוַ ,עד ָאז
יׁשים
ַה ְּמ ַע ְר ֵּבלַ ,ה ַּפ ִּט ִ
וְ כָ ל ָׁש ָעה ַהּכִ ּנֹורֹות.

שיווי משקל
ֹלא יָ כֹול לִ לְ ּבׁש ֵ
יֹותר ֶאת ַה ֻחלְ ָצה ֶׁש ָּקנִ ית לִ י ְּב ַמ ָּתנָ ה
ָעלִ ִיתי ַּב ִּמ ְׁש ָקל
ֶה ְחלַ ְפ ִּתי ֶאת ּכָ ל ַה ֶּמלְ ָּת ָחה לְ ֶא ְק ְס ְט ָרה ֶא ְק ְס ְט ָרה לַ ְ
ארג'
ַה ֻּׁש ָּמנִ ים ֵהם ַה ֶה ְע ֵּתק ַה ֻּמ ְׁשלָ ם
ֶׁשל ַהּנְ ִׁשיקֹות ֶׁשּלָ ְך.

עמית זרקא
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רֹוצה לִ ְבּכֹות ֶאת ּכָ ל לֶ וִ ינְ ְס ִקי
ֲאנִ י ָ
וְ ֶׁשּיִ זְ רֹם
ֶאת ּכָ ל ַה ֶּד ֶרְך ַעד לַ ּיָ ם

ֶ
מֹודה וְ עֹוזֵ ב יְ ֻר ַחם
ּכֹואבֹות לִ י ַהּיָ ַדיִ ם ֶּבלְ ַה ֲחזִ יק
ֲ

ָמ ַתי נִ ְג ָמר
יהאֹוטֹוּבּוס
ָמ ַת ָ
ֶׁשל ֲחזֹר
רֹוצה ָל ֶר ֶדת.
ֲאנִ י ָ
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מיקה ויסלר

מירלה משה־אלבו

החלון ושברו

Global Warming

ִמּנֹוף חלוני
ָמנֹוף חילוני
עשן מפלח את התריסים
כמו מנסה להתפלח ליקומים מקבילים
ועשן הוא מסך־עשן
לוח־מחיקה
למחשבות
כשבחוץ בנייה
ְ
ובפנים בדיוק ההפך
מצבור של נתונים
כמו ֶלגֹו ֲח ַסר 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

ק ֶֹדם ְ
יּוצפּו ָע ֵרי ַהחֹוף.
קֹומֹות ִראׁשֹונֹות יַ ְב ִהיקּו ְּבתֹוְך ַהּכָ חֹל
ּולְ ַאט יַ ְצ ִחין ּכֵ ֶהה וְ ֻׁש ָּמנִ יַ ,הּיָ ם.
ַּתּנִ ינִ ים ְּב ֶמ ְרּכְ זֵ י ְקנִ ּיֹות יַ ְצ ִליפּו ִּבזְ נָ ָבם
אֹו יָ צּופּו
ּכְ מֹו ּגֹונְ ּדֹולֹות ֲהפּוכֹות,
ִׁשלְ ֵטי ֲחנֻ ּיֹות יְ נַ ְצנְ צּו
ְּב ֵעינֵ ֶ
יהם ַה ְּצ ַה ְב ַהּבֹות.
רֹוׁשים,
ׁשֹוׁשּנֹות יָ ם יִ ְפ ְרׂשּו זְ רֹועֹות ֶאל ִא ְצ ְט ֻר ְּב ֵלי ְּב ִ
ַ
ְמכָ לִ ּיֹות יִ ָּס ֲחפּו,
ֶמדּוזֹות יְ ַר ֲחפּו ּכְ מֹו ַּפ ֲעמֹונִ ים ּכְ ֻח ִּלים.
ַה ְּס ִפינָ ה ַ׳סנְ ָטה ָמ ִריָ ה׳
ִּת ְת ַר ֵּסק ֶאל ַחּלֹונֹות ָה ַר ֲאוָ ה וְ ֵת ָע ֵצר.
קֹומת ַּגג יַ לְ ָּדה ִּב ְמ ֵ
צֹופי ַּב ְרוָ ז
ְּב ַ
ּגֹואים.
יׁש־ג׳ינְ ֶג׳ר וְ ַת ִּביט ַּב ַּמיִ ם ִ
ְּתכַ ְר ֵסם ִא ִ
״זֶ ה ָעמֹק?״ ִּת ְׁש ַאל.
ִא ָּמּהַּ ,ת ְפ ִסיק לְ ֶר ַגע
יפ ָתּה ְּב ַגלְ ַּגל ַהּיָ ם,
נְ ִׁש ָ
יה לְ ָבנֹות,
ִּת ְתנַ ֵּׁשם וְ ַת ֲענֶ הָּ ,פנֶ ָ
״ה ַּג ִּלים ַה ְּק ַטּנִ ים ִמ ַּת ַחת ַל ֶּד ֶלת
ַ
ְקרּויִ ים ֲא ָדוֹות
עּוגּיֹות״.
ׁשֹוקל ּכְ מֹו ָח ֵמׁש ִ
ַ
ּומֹוח ֶׁשל ַּתּנִ ין ֵ
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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)

1.1להרגיל את עצמי ,כבר בימים הראשונים למעבר ,לא להגיד שאני נוסע לתל אביב .בתי אומרת לי :״אבא,
יפו זה תל אביב״ (אני חושב שהיא מנסה לשכנע את עצמה) .אני לא ממש יודע מה לומר .אני שותק.
2.2להרצות ,משום מה ,לבתי ששכר הדירה של יהודי יפו בשנת תרס״ט עמד על ארבעים אלף פרנק בשנה,
כמחירו של מגרש בשכונה החדשה .היא דוחפת אוזניות ומגלגלת עיניים.
3.3לגלות את הבית של סבתא אסתר ופפא ניסים באחת הסמטאות שמאחורי שד׳ ירושלים ,ברחוב אוז׳שקובה
( 4לא ביקרתי במקום אולי ארבעים שנה) .אחר כך לקרוא שני מאמרים של פרישמן על הסופרת הפולנייה
אליזה אורזֶ ׳שקובה .להיות מוטרד מהאיות בשם הרחוב.
4.4לנסוע ארבע פעמים ביום לעיר הישנה ,לאזור הבימה ולהסתובב סתם כך ,כמו שאני רגיל.
5.5לדבר בשבחה של יפו בפני כל מי שמוכן לשמוע .כמה יריות מאחורי הבית עוד לא הרגו אף אחד.
6.6לשמוע מהמוכר הערבי בפיצוציה :״תודה ,אח שלי״ ,ולהרגיש איזו שמחה מטופשת.
7.7לחשוב שמהקומה השביעית ביפו ,בת־ים מעולם לא נראתה יפה כל כך.
8.8לאכול במסעדת ״שרה״ ביהודה הימית ,ולדבר בולגרית עם המלצר .להיפרד ְ
חּובבֹו״ (כל טוב).
ב״פ ִס ְיצ׳קֹו ָּ
9.9לחפש עוד בולגרים ביפו ולהבין שזה כבר לא כל כך פשוט.
1010לחפש בית קפה שאוכל לאמץ לעצמי ולהרגיש כבר בבית.
1111להתלהב מרצועת ים שאני רואה מהמרפסת ,ולחשוב שבעצם לא ביקרתי בים כבר כמה שנים.
1212לנסוע בחניון התת־קרקעי השומם עדיין של הבניין ולאותת בפניות.
1313לשמוע חבורה של גברים צועקים לעברי :״הנה בעז שרעבי״ .אני מורגל ב״צביקה פיק״ ,ב״יצחק ספורטא״,
וגם ב״נתן זהבי״ (פעם נהג מונית עצבני ,שחשב שאני נתן זהבי ,הוציא מחבט בייסבול מתא המטען
והתקרב לעברי) ,ולחשוב שאולי ביפו אני ניבט אחרת.
1414להתקרב לחבורה של תלמידות בית־ספר ערביות שמתבוננות בי בסוג של תימהון וקוראות ,כמעט שרות
רֹופ ֶסרּ ְ ,פ ֶ
״פ ֶ
רֹופ ֶסר״.
בניגון מתפנקּ ְ :
1515להבין שצורת הנהיגה ביפו היא נחושה ,ושנוסעים כאן הרבה יותר מהר .לשים לב (בדאגה) שגם לי זה
קורה ,אפילו בכבישים הקטנים שמאחורי הבית.
1616להימנע מיציאה דרך איילון .להיכנס לעיר למרות ההאטה בתנועה .לעצור .לא להיפרד מסביבת חיי,
להמשיך כרגיל .בית הקפה ,חנות השכפול ״גַ לְ ִסי״ ,ההורים.
1717להציע בכל הזדמנות להסיע את בני הבית לתל אביב.
ֶ
לסּוּפר השכונתי ולהתפעם מכך שליד הקופה יש קערת תורמוסים וקערת פול חם למכירה במשקל.
1818להיכנס
לחשוב שב״טיב טעם״ זה לא היה עולה על הדעת.
1919להישאר עם בתי בטלפון עד שהיא מגיעה הביתה .ללוות אותה בקולי גם במעלית ,להבין שהיא כבר לא
שומעת.
2020לשמוע ממוכר הכנאפה הערבי :״שבת שלום״ ,ולא לדעת האם להשיב ב״שבת שלום״ משלי ,לחייך או
סתם להתעלם.
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2121לשרבב פה ושם מילים בבולגרית ,לסמן שאני כאן ,ביפו .אני חושב לעצמי ,בולגרי דבר בולגרית .לשאול
״צ׳יצ׳וֹ ״ (דוד).
״גֹוטֹובֹו״? (מוכן?); ָ״קאק ֶסה״? (מה שלומך?) ,להגיד ִ
2222להתבונן בבתים שברחובות הקטנים מאחורי הבית ,ולחשוב שמעולם קודם לכן לא הייתי שם .לחשוב
שלאט לאט המקום נפתח לפני ,אני מתרגל ,זה כבר לא כל כך זר לי .מתגלים סימנים של בית.
2323לשמוע על תאונה מחרידה של רוכב אופניים צעיר בשד׳ ירושלים .להתקשר מיד לבתי ולהגיד שתשאיר
את האופניים ליד הבימה .אני אוסף אותה עם האוטו.
2424לדבר עם מוכר הפיצוחים בשדרה על התאונה .אני לומד ממנו שיש שם שלוש תאונות בשבוע .״זה בגלל
העץ״ ,הוא אומר לי ,״הוא מסתיר״ .אחד הקונים מצטרף לשיחה .לא נראה לו שהעץ הוא הסיבה .הרגשה
של שכונה.
2525לחשוב שהגשם ביפו חזק יותר.
2626להגיד שאני גר ביפו ,ולשמוע בדיבור שלי איזו נימה של גאווה.
2727להישאל איפה ביפו אני גר ,ולא לדעת לתת סימנים מן הסוג שאני מורגל בהם :״ליד הבימה״; ״ליד היכל
התרבות״; ״ליד הסינמטק״ .אני תוהה מה לומר? ליד ״בית צ׳רנר״? אני מתבייש.
2828להסתובב בתל אביב ,העיר הישנה ,ולהגיד לעצמי שצריך לזוז ,שלא צריך לחיות באותו המקום כל החיים.
להיזכר בז׳ורז׳ פרק ב״על התנועה״ :״כבר מזמן היינו צריכים לשנות מקום ,לשנות מקום כרצוננו ,חינם״.
2929להאזין לתפילת המואזין הנשלחת על פני גלי הערב אל חדר השינה ,ולנשום לאט.
3030להתעורר מקריאת תרנגולים בארבע בבוקר ,לשאול בבהלה :״מה קרה?״
3131להסתובב יום שלם בלב העיר הישנה ולהתגעגע ליפו.
ֶ
בסּוּפר ,ידיעה שעמוס עוז נפטר ,ולפלוט ׳אוי׳ .הקופאית ,עטויית חיג׳אב,
3232לקרוא בטלפון ,ליד הקופה
שואלת אותי :״מה קרה?״ אני אומר לה :״עמוס עוז מת״ .היא מפסיקה להעביר את המוצרים ואומרת לי:
״שלא תדע עוד צער״.
3333להגיד לבתי :״אני מחכה לך בעזה״ ,ולשמוע אותה אומרת :״אבא ,זה לא מצחיק״ .אני מבין שמפת
הרחובות ביפו עדיין זרה לה .״מה זה ׳נס לגויים׳?״ היא שואלת.
3434לקנות מז׳ק בשבת בבוקר בורקס ,ביצים קשות ואיירן ,ולהיזכר באזכרות לסבא שלי שלא הכרתי .לחשוב
על הפנים היפות של סבתא ביום של אזכרה.
3535לראות באחד החלונות בשדרה עץ אשוח מהבהב ,ולהיזכר בקריאת החיילים הבריטים עם הגיעם לתל
אביב בשנת  :1917״אירופה אירופה״.
3636לחשוב שיש הרבה רחובות ביפו על שם סופרים מן העולם ,ולשמוח על כך .לנסוע על היינריך היינה,
ולחשוב :אירופה ,אירופה.
3737לחלוף על פני רחוב פושקין ,להיזכר ב״נטלי״ של ז׳ילבר ֶּבקֹו ,ולחשוב שברחוב הזה צריך לפתוח בית קפה
ולו רק כדי לקרוא לו :״קפה פושקין״.
3838להיזכר פתאום בסיפור של ברדיצ׳בסקי :״דווקא בשביל שאני רואה אותי מתרחק ,אני עמל להתקרב״.
3939אני שומע שאומרים לבתי :״גנבו לך את האופניים כי עברת ליפו״ ,אבל הם לא יודעים שהאופניים נגנבו
בצפון תל אביב.
4040להיזכר שכתבתי כבר פעם :״ביפו ,בסמטה אבודה ומתעגלת ,שומע קולות מתגוששים של ילדים ,פניהם
עזים ,חובטים עיניהם בפלחי ישבנה של אישה עוברת״ .להתגעגע ליפו של הדמיון.
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4141לשמוע את אבא שלי אומר :״לא תיארתי לעצמי שתעזוב את מרכז תל אביב״ ,ולהרגיש שאני בוגד בסביבת
ילדותי.
4242לתהות על שמות של רחובות ביפו ,על המחיקה ,על ההתרסה .להלך ב״התקומה״ ,״התחייה״ ,״שארית
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).
4343להסיע את בתי לבית הספר ,ולשמוע שהיא רוצה לרדת ברוטשילד .היא אומרת :״אני רוצה ,כמו פעם,
ללכת לבית הספר ברגל״.
4444לפגוש בבית קפה שבעיר הישנה את חברי עידן
צבעוני ,ולצחוק כשהוא אומר לי :״עכשיו תהייה לך
תקופת יפו בכתיבה״.
4545להבין שאין לי מקום אחר.
4646לשבת בערב בבית הקפה בסביבת שוק הפשפשים,
להתבונן ביושבים ,ולהרגיש כמו תייר באיזה רובע
עתיק של עיר אירופית נחשקת.
4747לדבר ביפו עם אנשים ,לפתוח בשיחה ,להתעניין,
ולשמוע את דפנה אומרת לי :״נראה לי שהתחלפנו
בתפקידים״ .לחשוב שאולי יפו עושה לי טוב.
4848לראות את בלומפילד הולך ומשתפץ במרחק של
דקות הליכה מהבית (לא תהייה חנייה באצטדיון ,אבל לי לא אכפת) ,ולהיזכר בשבתות הארוכות של
ילדותי עם שניים ואפילו שלושה משחקי ליגה .להתחייב לקנות מנוי וללכת לכל משחקי הבית של הפועל
תל אביב ביפו.
4949לראות בבוקר פרצופים חדשים ,זרים .לתהות מי הם? לאן הם הולכים? להתגעגע לאנשי הבוקר בעיר
הישנה ,אפילו לאלה שמעולם לא אמרתי להם שלום.
5050להתרגל לקולה הנשי של קריינית התחנות .קו .אחת .לכיוון .ניסנבאום .בת־ים .להיזכר שראיתי פעם את
״הגות לב״ שלו באיזו חנות של ספרים משומשים.
5151להתלהב מכך שאני גר לא רחוק מרחוב למרטין .להגות ,תוך כדי נסיעה ,את השם במבטא צרפתי:
״למרטין ,למרטין״ .להתענג על כך .לחשוב שזה מטופש.
5252לשמוע פתאום אישה מבוגרת מדברת בולגרית ברחוב .להתגעגע.
5353להישאל על ידי השליח של הירקן איפה האוטו שלי .להגיד לו שאין צורך ,שאני גר פה ביפו ,לא רחוק,
ולא להאמין שזה מה שאמרתי עכשיו.
5454לראות בסופר מותגים שלא ראיתי אף פעם בעיר הישנה .לחשוב ,קפיצה קטנה לחו״ל.
5555לפנטז על תגלחת בוקר באחד המקומות המיועדים לכך.
5656לראות את העובד במעדנייה מראה לקופאית קטעי יוטיוב בערבית .לחשוב עד כמה צר עולמי.
5757לחשוב שחסר עידון במרחב שסביבי .לכעוס על עצמי שאני מרגיש כך.
5858לראות מהמרפסת בקומה השביעית מפרש בודד מלבין באופק (להיזכר :״מה במנוסה אותו עזב״) ,זיקוקי
סילבסטר ,נוף פרוש כמו בגלויה .לא לראות פיסת רחוב ,אנשים .להצטער על כך.
5959לשמוע את בתי אומרת :״אם החברים שלי היה גרים כאן ,יפו היתה מושלמת״ .לספר לה על פישקה החיגר
שאומר :״מי ייתן ובאו לכאן יהודים כסלונים ,והיתה אודסה עיר נאה ביושביה ונאה במנהגיה״ .להתפעל
כשהיא אומרת לי :״אבל זה קצת הפוך ,לא?״
6060לחשוב שוב ושוב על שמות הרחובות .לתהות כמו תמיד ,מה עם פוגל? לא מגיע לו רחוב? לחשוב על
פעולה חתרנית ,להסב מעבר פנימי בין בניינים ביפו לרחוב דוד פוגל .לחשוב על הלוח מוצמד על קיר:
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״משורר וסופר עברי1944-1891 ,״.
6161להתעקש ולהגיד ״בית״ ,״הביתה״ ,״הבית שלנו״ ,למרות שאני עדיין לא ממש מרגיש כך.
6262לפתוח את ארגזי הספרים שממתינים לסידור ולחפש את ״מאה לילות ביפו העתיקה״ של מנשה לוין.
להיזכר :״הלילה הוא גנב ולו כל הצללים״.
6363להימצא גם כאן וגם שם ,בעיר הישנה .להרגיש שאני
מרחיב את גבולות תושבותי.
6464לאכול שוב פלאפל ב״פלאפל איציק״ ,הצמוד לסניף
הליכוד ביפו .לראות את השלטים הצועקים ״רק הליכוד
יכול״ ,ולפחד שיתקע לי ביס בגרון.
6565להחנות את האוטו בחניון הבימה ,ולצאת אל הרחוב.
לנסות ללכת לאיבוד בעיר הישנה ,וכמובן לא להצליח.
6666להבין שיפו נמצאת ברובע השביעי של תל אביב-יפו.
לשאול למה השביעי? לחשוב שמגדל אייפל נמצא ברובע
השביעי בפריז .להוסיף לעצמי :עם כל ההבדלים ,כמובן.
6767לדעת ששד׳ ירושלים היא השדרה הארוכה ביותר בעיר.
לנחש שהיא יותר מכפולה באורכה משדרות רוטשילד.
לחוש איזו גאווה על כך.
6868לראות ילד ,אולי בן עשר ,נשען על אופניו ושר שיר אהבה
בערבית (אני מצליח להבין משהו) .כשהילד רואה אותי
מתקרב הוא שולח מבט לעיני ועושה פרצופים מוגזמים
של גבר מאוהב.
6969לחשוב שיותר מאשר להכיר את יפו ,אני מכיר את הדרך
אליה ובחזרה.
7070לעבור ליד דג׳אני עם גדר האבן האירופאית .להגיד לדפנה ,שהמקום הזה היה צריך להיות פארק קטן
וקסום ,שהייתי רוצה לקרוא שם ספר על ספסל .לשמוע אותה אומרת שגם לזקנים הגריאטריים מגיע מקום
יפה משלהם .להתבייש בעצמי.
7171להתחיל ולהבין מעט ערבית ,להרגיש את השפה ,להתרגל ,לחשוב על נפלאותה .לחשוב על המורה
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.
7272לשים לב איך דוברי הערבית משלבים מילים וצירופים עבריים בשיחות שלהם .לחשוב על פנים מוכרות
בעיר זרה.
7373להיזכר בהנרי ג׳יימס ,ששב לאמריקה לאחר היעדרות .לחשוב שעבורו השפות הזרות בלואר־איסט־סייד
נשמעו לאוזן הפנימית כמו חדרי עינויים של השפה החיה .לשאול את עצמי מה היא כאן השפה הזרה
באמת.
ֶ
בסּוּפר ידיעה שעמליה כהנא־כרמון נפטרה לפני יותר מעשרה ימים ואיש לא ידע על
7474לקרוא ליד הקופה
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״.
7575להיזכר באוהדי מכבי יפו המאוכזבים שרים :״ניימה יפה ניימה״ במנגינת ״נמה יפו נמה״ .לדעת שבבולגרית
״ניימה״ פירושו אין או איננה.
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ריטה קוגן

דניאל וייל

אלנבי

נפל הברֹוש

		
ָה ִעיר
		
ָה ִעיר
ֲאנִ י ָּב ִעיר
		
ֲאנִ י ָּב ִעיר

ְּב ִגּלּויֵ י יַ נְ קּות
ְּב ִגּלּויֵ י זִ ְקנָ ה
יַ לְ ָּדה זְ ֵקנָ ה
ְּב ַטיְ ְטס־יַ לְ קּוט

		
ָה ִעיר
		
ָה ִעיר
ֲאנִ י ָּב ִעיר
ֲאנִ י ָּב ִעיר

ִּב ְד ָחק ַא ְד ִריכָ לִ י
ְּב ִה ָּצרּות ְׁש ִבילִ ים
ְּב ַגלְ ַּגּלִ ים
דּו־ר ְגלִ י
ְּב ַ

		
ָה ִעיר
		
ָה ִעיר
		
ֲאנִ י ָּב ִעיר
ֲאנִ י ָּב ִעיר

ְּב ָרז ָרזֹון ָּבנֹות
ְּב ַגב ַּג ְבנּון זְ ֵקנֹות
פּופה
ְמ ַעט ְׁש ָ
קּופה
ּכִ ְמ ַעט זְ ָ

אפוקליפסה תל אביבית
ּכְ ֶׁשּיְ ַפּנּו ֶאת ַהּזְ ֵקנֹות ִמ ִּד ָיר ָתן,
ּכְ ֶׁשּיַ ְגלּו ֶאת ַה ְּמ ַט ְּפלֹות לְ ַא ְר ָצן,
ַה ָּב ִּתים ַעל ִּפ ְת ֵח ֶ
יהם,
ַעל ֵ
עֹור ֵב ֶ
יהםַ ,על ְ
ּדּוד ֶ
יהם,
טֹובת ְ
ּגֹור ֵדי ַמ ְעלָ ה,
יֻ ְׁש ְטחּו לְ ַ
טֹובת ַחנְ יֹונֵ י ַמ ָּטה,
יֵ ָח ְפרּו לְ ַ
וַ ֲהמֹון ָא ָדם יִ ְת ַהּלֵ ְך
ֵּבין ַמ ְעלָ ה ַה ִּמ ְת ָּג ֵרד
לַ ּ ַמ ָּטה ַה ִּמ ְת ַה ֵּפְך,
ּולְ כָ ל ָא ָדם ֵ
עֹורב ַעל ּכֶ ֶתף ְׂשמֹאל,
ּולְ כָ ל ָא ָדם ֵ
עֹורב ַעל ּכֶ ֶתף יָ ִמין,
תּומה ְּב ִמ ְׁש ָקף ְ
גּוגל ָעגֹל,
וְ ַעיִ ן ַא ַחת ְׁש ָ
ימנֵ י ִמין.
וְ ִס ָ
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יָ ַדי ְמ ַל ְּקקֹות ֶאת ָה ַא ְס ַפלְ ט
עֹותי נִ נְ ָּגעֹות
ֶא ְצ ְּב ַ
נּועה
ְּב ִלי יְ כ ֶֹלת ְּת ָ
עֹותי ָה ְפכּו
ִּד ְמ ַ
ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ַר ֲאוָ ה
ָּדנִ ֵ
יאל ַלּכִ יס
יאה
נִ ֶּתנֶ ת ִל ְק ִר ָ
ְּב ֵבית ָק ֶפה ַּב ֶּטלֶ פֹון ַּב ִּמ ָּטה
ָּבאֹוטֹוּבּוס ַעל ָה ִר ְצ ָּפה
ְמ ִחיר ֻמ ְמ ָלץ ַל ַּצ ְרכָ נִ ים
אֹוכְ ֵלי קֹול
ּתֹוד ָעה ִה ְת ַּב ְּק ָעה
ַה ָ
ּומ ֶּמּנָ ה אֹור ָּגדֹול
ִ
ַּגם ָהע ֶֹמק ֶה ָעמֹק ְּב ֵ
יֹותר
מּואר
ָ
ֶ
לּואֹור ֶסנְ ט
נּורת ְפ
ְּב ַ

יובל פז
אצטדיון הכדורגל
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ַהּכָ רֹוז ְמ ָב ֵרְךָ :ק ָהל נִ כְ ָּבד ֶע ֶרב טֹוב
ּומ ְק ִריא ֶאת ְׁשמֹות ַׂש ְח ָקנֵ י ַה ְּקבּוצֹות
ַ
לְ קֹול ְׁש ִריקֹות ּבּוז ְ
צֹורמֹות.

ּכְ ִאּלּו נָ ַפל ֶׁש ֶבר ֶס ַלע
ִמּכֹוכָ ב ַא ֵחר
יח
נִ ְׁש ַּתל ַּב ֲא ָד ָמה וְ ִה ְצ ִמ ַ
ַא ְט ַלס ָא ְרכִ ֶ
יט ְקטֹונִ י

יצה ֶאל ַה ֶּד ֶׁשא
ַה ַּׂש ְח ָקנִ ים עֹולִ ים ְּב ִר ָ
ַה ֵ
ּׁשֹופט ְמוַ ֵּדא ֶׁש ֵאין ְק ָר ִעים ָּב ֶר ֶׁשת
ּומֹוכֵ ר ַה ֵּב ָיְּג ֶלה ֵ
צֹועק ָהלֹו ַחם ָׁשלֹוׁש ְּב ֶע ֶׂשר
ַּב ַּד ָּקה ַה־ָּ 38פ ַרץ ָחתּול לַ ִּמ ְג ָרׁש
ּקֹורה
ַּב ַּד ָּקה ַה־ַ 65הּכַ ּדּור ִׁש ְפ ֵׁשף ַקּלֹות ֶאת ַה ָ
יע ֶּפנְ ֵּדל ֶׁשֹּלא נִ ְׁש ַרק
ַּב ַּד ָּקה ַה־ 81אּולַ י ִה ִּג ַ
ּתֹוצאֹות ֶׁשּכֻ ָּבה.
ּלּוח ַה ָ
ַּוב ִּסּיּום ִמ ֲהרּו לְ ַסּלֵ ק ֶאת ַהִ 0:0-מ ַ
ְקלִ ּפֹות ַּג ְר ִעינִ ים ְּוקלָ לֹות ַא ֲחרֹונֹות ֶׁשל ַאכְ זָ ָבה
טֹובה
בּוע יָ בֹוא ָעלֵ ינּו לְ ָ
וְ ַהּכָ רֹוז ְמ ָב ֵרְך ֶׁש ַה ָּׁש ַ
ַּבחּוץ ִמ ְת ְ
אֹוה ִדים ְצ ֻה ִּבים וַ ֲא ֻד ִּמים לִ ְק ַראת ְק ָט ָטה
ּגֹוד ִדים ֲ
צּורים ְ
ְּוב ַח ְדׁשֹות ַה ְּס ְ
צּועים ַקל.
לֹוׁשה ְּפ ִ
ּוׁש ָ
ּפֹורט יְ ַדּוְ חּו ַעל ְׁשנֵ י ֲע ִ

הגינה הציבורית

ַר ְגלֹו ָה ַא ַחת קֹונְ ִּד ְ
יטֹוריָ ה
וְ ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ֲ -חנּות ְּפ ָר ִחים
וְ הּוא ֵ
נֹוׂשא ַעל ּכְ ֵת ָפיו ֶאת ַה ָּׁש ַמיִ ם
ֶׁש ָהיּו ַה ַּביִ ת ֶׁש ִּלי.
יָ כֹלְ ִּתי לְ ִה ְׂש ָּת ֵר ַע ַעל ָה ִר ְצ ָּפה ַה ְּק ִר ָירה
ַּב ֲח ַדר ַה ַּמ ְד ֵרגֹות וְ ִלנְ ׁשֹם
יחּה ַה ָּמתֹוק ֶׁשל ַה ַה ְמ ָּתנָ ה
ֶאת ֵר ָ
לְ ִא ָּמא ֶׁש ֵּתכֶ ף ַּת ֲחזֹר.
ַהּיֹום ַה ִּמ ְר ֶּפ ֶסת ְמ ַפ ֶה ֶקת ֶאת ַהּזְ ַמן
ֵ
יפים ַהּנָ ִדיב
ּומ ֵעץ ַה ְּׁשזִ ִ
ְ
נֹות ָרה ִּפ ַּסת ַמ ֲא ָבק ַעל ֲחנָ יָ ה
לְ ָּלקֹוחֹות ַה ִּמ ְס ָּפ ָרה ֶׁשּנִ ְפ ְּת ָחה ִמּמּול.
ּכְ ֶׁש ֲאנִ י ַמ ִּביט לְ ַמ ֲע ָלה
ֲאנִ י ֶ
רֹואה ֶאת ַה ַּביִ ת
ּכָ פּוף ַעל ַמ ֵּקל
זִ כְ
רֹונֹותי.
ַ

יחים
ַה ֶּׁש ֶמׁש ַמּכָ ה ּכְ מֹו ַמ ְח ֵּבט ְׁש ִט ִ
ְּבנַ ְדנֵ ַדת ְּפלַ ְס ִטיק ֶ
פּואה ַּב ָּמקֹום,
ּבֹוע ֶרת ְק ָ
ָק ֵ
רּוסלָ ה ֶ
חֹור ֶקת וְ ַס ְפ ָסל ּגֹונֵ ַח ִּבנְ ִׁשימֹות ּכְ ֵבדֹות.
ַּפ ַעם ָהיִ ינּו ִמ ְת ַח ְּב ִאים ָׁשם ֵמ ֲא ֵ
חֹורי ַה ִּמ ְת ָקנִ ים,
ַה ְ
ּׁשֹוט ִרים ָר ְדפּו ַא ֲח ֵרי ַה ַּגּנָ ִבים.
ִמינֵ י ִּפ ְׁש ְּפ ִׁשים ,נְ ָמלִ יםִּ ,ת ָיקנִ ים ְמ ַח ְּפ ִׂשים ֵּפ ֵ
רּורי ָמזֹון,
ּפּוׁשית זֶ ֶבל ַא ַחת נֶ ֱע ֶרכֶ ת לְ ַמ ַּסע ָארְֹך ַּבחֹול.
ִח ִ
ִּפ ְתאֹום ּכֶ לֶ ב ֻמּכֵ ה ִׁש ֲעמּום ִמ ְתנַ ֵער ֵמ ָא ָבק,
ָרץ ְּב ֶה ְת ֵקף ִׁש ָּגעֹון ֵּבין ַה ַּמ ְמ ֵטרֹות ַה ְּסגּורֹות.

אוגוסט-ספטמבר 63 2021

טל שמור
כזה מין
.1
ָר ִמי נָ ַסע לַ ָּבחּור
ּתֹותח ֵּבין ָה ַר ְגלַ יִ ם
ֶׁש ִה ְצ ַטּלֵ ם ִעם ָ
יסה לַ ַּביִ ת
ּכֶ לֶ ב ִק ֵּבל אֹותֹו ַּבּכְ נִ ָ
הּובל לַ ִּמ ָּטה
לִ ְפנֵ י ֶׁש ַ
ָר ִמי ָחזַ ר ִעם ַהּזָ נָ ב ֵּבין ָה ַר ְגלַ יִ ם
יח לְ ַע ְצמֹו
ִה ְב ִט ַ
ֶׁש ַהּלַ יְ לָ ה ָיִּג ֵמל
ת־ק ְר ָק ִעּיִ ים ָר ֲחׁשּו לֹו
ֲא ָבל זְ ָר ִמים ַּת ַ
לִ ינֹוק ֵמ ֶח ְׁשכַ ת ַהּלַ יִ ל
לָ ֵתת לָ ֶא ְצ ָּבעֹות
לְ ַטּיֵ ל ּכָ מֹוהּו ַּב ִּגּנֹות
לְ ָה ִרים ֶר ֶגל
ּכְ ֵדי לְ ַה ְׁש ִּתין.
.2
ָמ ַתי ָר ִמי
יִ זְ רֹק ֶאת
ַהּכֻ ּתֹנֶ ת
ַה ֻּמכְ ֶּת ֶמת
יסה
לַ ּכְ ִב ָ
ָמ ַתי יִ זְ ּכֹר
לְ ַצ ְח ֵצ ַח ִׁשּנַ יִ ם
ֵא ֶפר ְמ ַאּכֵ ל ּגּוף
ִס ַיג ְריָ ה
ֶ
נֹופלֶ ת
דּודה
ְׁש ָ
ַעל ָה ִר ְצ ָּפה
ִמ ֶ
יׁשהּו ַּב ֶּד ֶרְך
ָר ִמי ִמ ְת ֵ
רֹומם
ּכְ ֶׁש ֵ
ּׁשֹומ ַע ְּד ִפיקֹות ַּב ֶּדלֶ ת
ַּג ְב ִרי 35
יע
ֹלא ַמ ְפ ִר ַ
לֹו
ַה ִּס ָרחֹון.
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.3
ִר ְפ ֵרׁש
ִר ְפ ֵרׁש
ִר ְפ ֵרׁש
חּורים ְּב ִלי ֻחלְ ָצה
אֹותם ַּב ִ
ָ
ָה ִאינְ ֶט ְרנֶ ט נִ ְת ַקע.

רמי השליך את הקוביות
ָר ִמי ִּב ֵּקׁש ֵמ ַה ַּב ְר ֵמן
וִ ְ
יס ִקי ִעם ֶק ַרח ַּב ַּצד
יע ַה ַּמ ְׁש ֶקה ַהּזָ הֹב
ּכְ ֶׁש ִה ִּג ַ
ִה ְׁש ִליְך לְ תֹוכֹו ֶאת ַה ֻּק ִּבּיֹות
וְ ֵה ֵחל לְ ַׁש ְק ֵׁשק ֶאת ַהּכֹוס
ִּב ְתנּועֹות יָ ד ַמ ְע ָּג ִלּיֹות
ַּבּיָ ד ַה ְּׁשנִ ּיָ ה יָ נַ ק ִס ַיג ְריָ ה
ְמלֹוא ָה ֵראֹות
ְמ ַד ְמיֵ ן ָמה ָהיָ ה ֶ
עֹוׂשה ַל ַּב ְר ֵמן
לְ עֹורֹו ַה ָּׁשחּום
לְ ָתוֵ י ָּפנָ יו ָה ֲא ֻרּכֹות
לְ ַמ ָּבטֹו ַה ְּמ ֻצ ְמ ָצם
לְ ִחּיּוכֹו ַה ֵ
ּבֹוהק
ָר ִמי ַמ ְפלִ יג ִעם ַה ַּב ְר ֵמן
ַל ֲא ָרצֹות ְרחֹוקֹות
ַל ֲא ָדמֹות ֹלא ֲחרּוׁשֹות
ֵהם נִ ְצ ָמ ִדים זֶ ה ָלזֶ ה
ַעל ֳאנִ ּיָ ה ְּבלֵ ב יָ ם
ַּפ ְט ִריק וְ ֶג׳נִ ֶ
יפר
ְּב ִרּקּוד ֻמ ְׁש ָחת
ֵלאֹונַ ְרדֹו וְ ֵקייט
יטאנִ יק
ַעל ּת ֶֹרן ַה ִּט ָ
ִל ְפנֵ י ֶׁש ָּׁש ְק ָעה.

ורד נמרוד
מהדולפינריום לכיוון יפו

טיילת

.1
חֹוף ֶׁשֹּלא יָ ַד ְע ִּתי ַעל ִקּיּומֹו
וְ ַגם ִאם יָ ַד ְע ִּתי ֵמעֹולָ ם ֹלא ָהיִ ִיתי ּבֹו.
יטי,
חֹורי ִקיר ְּג ָר ִפ ִ
ֵמ ֲא ַ
ִמּלְ ָפנַ י ְׁש ֵּתי נָ ִׁשים
ְּוב ֶמ ְר ָחקַ ,על ְׂש ַפת ַה ַּמיִ םֶ ,
עֹוב ֶרת ִא ָּׁשה ִעם ּכֶ ֶלב
יֶ לֶ ד ֵ
רֹוחץ ּכַ ּפֹות ַר ְגלַ יִ ם ֻמ ְפ ָׁשלֹות ַק ְרסֻ ּלַ יִ ם
ֵּבין נַ ֲח ֵׁשי ֶק ֶצף לְ ָבנִ ים.
ִמ ְּׂשמֹאלִ י נִ ְמ ָּתח ֶאל ּתֹוְך ַהּיָ ם ֵ
ׁשֹובר ַּגּלִ ים.
ַא ְּת ִמ ְתנַ ֶּפ ֶצת ַעל ְסלָ ִעים!
ָא ְמ ָרה לִ י ַּפ ַעם ִא ָּׁשה,
ֹלא זֹוכֶ ֶרת ֶאת ְׁש ָמּה.

.3
ַעל ִּג ְב ַעת ַמנְ ָט ֵ
בּוצת ֲאנָ ִׁשים
הריי יָ ְׁש ָבה ְק ַ
ָח ַׁש ְב ִּתי ֶׁש ֵהם ַע ְר ִביםִ ,ה ְת ָּב ֵרר ֶׁש ֵהם ַחּיָ ִלים,
ְ
לֹוב ֵׁשי ַמ ִּדים יְ ֻר ִּקים,
זּובים,
אֹוכְ ִלים סֻ ְפ ָּגנִ ּיֹות ִמּתֹוְך ַא ְר ָּגזִ ים ֲע ִ
ֻמּנָ ִחים זֶ ה ַעל ַּג ֵּבי זֶ ה
ַעד ֶׁשּיָ בֹואּו לְ ַפּנֹות.
בּובים ָחגּו ְס ִביב ְׁש ֵא ִרּיֹות ַא ְב ַקת סֻ ּכָ ר
זְ ִ
רּוחה ַעל ַק ְרטֹון
וְ ִר ָּבה ַּת ֲא ִג ִידית ְמ ָ
ָספּוג ְּב ֶׁש ֶמן ִטּגּון.
ְס ִפינַ ת ַּדּבּור ְּב ַקו ָהא ֶֹפק
ִמזְ ַּד ֶּקנֶ ת
ְמ ַח ְר ֶח ֶרת ַמ ְח ָׁשבֹות

תצפית בטון לים

ַעל ַה ִּמלְ ָח ָמה
ַה ָּב ָאה.

.2
ׁשּורה ֶׁשל יְ לָ ִדים
ּקֹומה ֶׁש ֵּמ ָעלַ י נֶ ֱע ֶמ ֶדת ָ
ַּב ָ
ֶא ָחד ֵ
הֹודף ַּפ ִחית ְׁש ִתּיָ ה
אֹותּה ֶאל ַהחֹוף,
ַמ ְׁשלִ יְך ָ
נִ ְס ֶח ֶפת ְּבזֶ ֶרם ֲאוִ יר קֹולֵ ַח
וְ נִ נְ ֶע ֶצת מּולִ י ְּבחֹול ַמ ְצ ִחין.

מתוך ״בלדה על שבע אחיות״
אחת

סוף יום
ַע ְפ ַעף ֵ
יֹורד לְ ַאט
ָמ ָסְך ָׁשחֹר
ְמ ַצ ְמ ֵצם אֹור
מּוסְך ֶׁשּנִ ְס ָּגר
ּכְ מֹו ָ
ָׁשלָ ב ַא ַחר ָׁשלָ ב
ִּב ְרחֹוב ַמ ֲח ִׁשיְך
ִעם ְּגבּולֹות ְׂש ִע ִירים.

ַּפנְ ִק ְ
יס ִטים ֹלא נִ ְר ִאים עֹוד ִּב ְרחֹובֹות לֹונְ דֹון,
ַּפ ְרוָ ר ַאנְ ְּג ִלי ִמ ְׁש ַּת ֵּקף ַעל ִׁש ְמ ַׁשת אֹוטֹוּבּוס,
ַא ְב ֵרְך ָׁשחֹר ָע ַבר ִּב ְרחֹוב ֶׁש ַבע ֲא ָחיֹות.
מּומּיִ ים ְ
ׁשּורה,
עֹומ ִדים ְּב ָ
ָּב ִּתים ַע ְג ִ
ְ
זֹולים,
נֹוׂש ִאים ִׁשלְ ֵטי נֵ אֹון ִצ ְבעֹונִ ּיִ ים ִ
ימים ֶאת ִס ְ
ימ ְּפטֹום ִחוְ רֹון ַה ְּגוִ ּיֹות.
ַמ ֲע ִל ִ
חּורה,
ּפֹור ַעת ֵׂש ָער ֶׁשל ַּב ָ
רּוח ְר ָפ ִאים ַ
ִּב ְת ִח ַּלת ַה ְּס ָתו ַ
קֹומן ּכְ ֶׁש ֵּת ָר ַגע
ֶל ָהבֹות ַא ְדמֹונִ ּיֹות יַ ְחזְ רּו ִל ְמ ָ
וְ ֶׁש ֶקט ַּת ֲע ִׂשּיָ ִתי יַ ֲחזֹר לְ ִׁש ְג ָרּה.
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אילנית שרף ויגודסקי
ולמה אני לא
נכנסתי למעלית .אני צריכה לקומה  14אבל המעלית עוצרת רק בקומה  .16לא 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
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רשימת המשתתפים והמשתתפות בגליון
אופיר משרקי  -משורר .יליד  .1984ספרו הראשון יותר מ־ ,)2015( 7ספרו השני יומני היקר ( ,)2017שניהם 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  Contempopבניו 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  ,)2007המשורר האשכנזי האחרון (פרדס  .)2016השיר כאן מתוך הכל שירה – האוסף האקלקטי ,שיראה אור בספרי
'עתון .'77
איתמר גריילסאמר  -בן  ,26גר 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 אִיׁשּו ַלי ִים (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 ( ,)2006הדב הגדול ( )2020בהוצאת
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
אַסתר וולק  -בת  ,28מפיקת אירועי שירה ,סטודנטית לתואר שני בפסיכולוגיה רפואית .ספר שיריה הראשון עתיד לצאת בקרוב
בהוצאת 'רעב'.
ד"ר אפרת מישורי  -משוררת ,זוכת פרס לנדאו ( ,)2018פרס עמיחי לשירה ( ,)2017פרס ראש הממשלה ( .)2001פרסמה תשעה
ספרי שירה .ספר שיריה האחרון :ואיש לא חיבק את הים (מקום לשירה  .)2021מייסדת 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  ;)2021ספרו 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  ,27מתל 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 ( )2016וגדר
אוהבים ( ,)2019ספרי ׳עתון 77׳.
דין אהרוני רולנד  -צלמת ,משוררת ,אמנית רב־תחומית ויזמת .ספר הביכורים שלה :שוט ויסקי ושמלה מנייר (׳אש קטנה 77׳
 .)2019יצרה והעלתה מופע המבוסס על הספר שזכה במענק מפעל הפיס (יולי  .)2021השיר כאן מתוך ספר בכתובים.
דניאלה סער  -בת  ,29מתגוררת ביפו .אמא של נמרוד ואשתו של איתמר .מחנכת ומשוררת .בימים אלו כותבת תזה בנושא
חינוך בפריזמה לאקאניאנית ,ואת ספרה הראשון.
דניאל וייל  -ילידת  ,1996משוררת ,אמנית ספוקן־וורד ומוזיקאית .עתידה להוציא לאור בקרוב את ספר הביכורים שלה –
להישאין בספרי 'עתון .'77
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דפנה שחורי  -ילידת תל אביב ,עורכת ספרים ומשוררת .מספריה :גולדפיש (כרמל/עמדה  )2009מערכת הפעלה (פרדס
 .)2015ספר 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  ,77המוסך ,הו!
השיר כאן מתוך  90%דיו וקצת דם (עורך :דורי מנור) ,שיצא השנה ( )2021בספרי '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 .)2021 '77
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 .)2016( '77
טל שמור ( - )1980משורר ודוקטור לאנתרופולוגיה .ספריו :תקווה ומלנכוליה בשולי העיר – אתניות מרחב ומגדר בשכונת
התקווה בתל אביב (עיון ,אוניב' חיפה ופרדס  .)2020אם לא אומר זאת בקול (שירה ,פרדס  .)2018השירים כאן מתוך ספר שיריו
רמי כוכב עליון ('אש קטנה .)2021 '77
ד"ר יובל פז  -יליד תל אביב ,גדל ברחוב יהודה המכבי  .60מורה ומרצה לספרות וחינוך בכפר הנוער אלוני יצחק ובמכללת
סמינר הקיבוצים .ספר שיריו :תן למפלצות בשקט (אבן חושן .)2013
יעקב ביטון  -משורר עברי .ספריו :אינה דדה :משירי האם הגדולה (כתר  ,)2007מחברות התבוסה (הליקון  ,)2013אחותי
בזוהר (הליקון אפיק .)2017
יפית גרשון  -משוררת ,תלמידת שנה ד׳ בבית הספר מנשר לאמנות במחלקת כתיבה.
ליאת ניר כהנא  -ילידת  ,1982עורכת לשון ,כותבת ויוצרת בתחום המחול .עובדת עם מילים ובשבילן.
לורן מילק  -משוררת ומוזיקאית .ספרה הראשון :דם הבתולה ('גוונים'  ;)2000ספרה השני :פרפר פרלין (טנג'יר  )2012הולחן
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  .74אמנית רב תחומית .בעבודותיה  -מיצבי סאונד  /וידאו  /צילום  -נכחו מאז
ומתמיד גם טקסטים.
לריסה מילר  -משוררת וציירת ,ילידת בלרוס .1988 ,ספרה הראשון :ארץ הפז (מעין  .)2019ספרה השני יראה אור השנה .חיה
ועובדת בתל אביב.
ד"ר מאיה ויינברג  -מתגוררת ומשוררת את תל אביב .ספריה :שטחים פתוחים (ספרי ׳עתון 77׳  ,)2015עיר ותנוחת ההר (הקיבוץ
המאוחד  ,)2018מהיד אל הפה (פרדס .)2021
מיקה ויסלר  -חיה בתל אביב .השיר כאן מתוך ספרה לשפוך עור שראה אור בספרי 'עתון .)2021( '77
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
מרחב ישורון  -גר בדרום תל אביב .ספר שיריו הראשון :ישורון על קוטב העיזבון (פלונית  .)2007השיר כאן מתוך ספרו
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 ּכֵן ראה אור בספרי 'עתון .)2021( '77
ניבי יהלום  -מנהלת הפקה וכוח אדם בפסטיבל אינדינגב ,מנהלת אמנים .ספר שיריה הראשון עומד לראות אור בהוצאת 'אש
קטנה .'77
ננו שבתאי ( -ילידת  ,75ירושלים)  -משוררת ,סופרת ומבקרת התיאטרון של עיתון 'הארץ' .ספר שיריה ילדת הברזל (משכל,
ידיעות) זכה בפרס אקו"ם ( .)2006הסיפורים כאן מתוך הרומן ספר הגברים (כתר) ,שהיה מועמד לפרס ספיר (  .)2016
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סתיו אתלן  -ילידת  ,93תל אביב (מתגוררת בחיפה) .משוררת .ספר הביכורים שלה :פלאשבק (טנג'יר  )2020בעריכת 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  2017ב׳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
 .)2003שטויות מהאייפון (ספרי 'עתון  .)'77השיר כאן מתוך יומנים  /פייק ניוז (ספרי 'עתון .)2021 '77
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 .)2018 '77
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  .1995ספר ביכוריו ,השמש שרה
למלכיור (שירה) ,יצא לאור ב־ 2020בהוצאת 'הבה לאור'.
ענת קרמין – ( .)2019-1986היתה קולנוענית ומשוררת מתל אביב .השיר כאן מתוך ספר שיריה העומד לראות אור.
ענת רוסמן  -ילידת הארץ  .1978בעלת תואר ראשון בתיאטרון ושני בביבליותרפיה .מנחת סדנאות כתיבה ובשנים האחרונות מפתחת
תסריט .ספרה הראשון :מחק פרח לב הזהב (פרדס  ,2021בעריכת אנה הרמן).
עפרה שלו  -משוררת ואמנית פלסטית .ספריה :תנשמי ( ;)2014ציפורניים שחורות ( ,2018עם תצלומים של אפרת בלוססקי) ,שניהם
בהוצאת ספרי 'עתון  .'77השיר כאן מתוך ציפורניים שחורות.
ערן צלגוב  -משורר ,משרגם ומשרבט .חי וכותב מבאר־שבע .ספרו השלישי פרו[ט]זה ראה אור ב־( 2019פרדס).
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  .)2020השיר המופיע בגליון ,מתוך ספרו השביעי גן עדן לאורז (כנרת ,זמורה דביר
.)2004
ריטה קוגן  -ילידת סנט פטרבורג  .1976גרה בתל אביב .ספרי השירה שהוציאה :רישיון לשגיאות כתיב (אלרום  ;)2015סוס בחצאית
('אש קטנה  ,)2018 '77וארבעה 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־ 2016וזכה בפרס שרת התרבות .עורך אנתולוגיה לתרגומים
משירת הביט שתראה אור בקרוב.
שירה חֹרש  -משוררת ואמנית פרפורמנס ,מיצב וסאונד ,עורכת ריטואלים ומפגשים בתוך היצירה .ספריה :כל האמונות תפלות
(פרדס ( 11:11 ,)2015הקיבוץ המאוחד  ,)2018לך־לך ,ספר הייקו ,קואנים ושירה גרפית ,עתיד לראות אור בקרוב בהוצאת ״אסיה״
(עורך :יעקב ביטון ,הדפסי לינו :יואב שופן).
שלומי חתוכה  -משורר .ממקימי עמותת עמר״ם והוצאת הספרים טנג׳יר .עורך ומגיש את תוכנית השירה ׳ברית מילה׳ בתאגיד
השידור הישראלי .השיר כאן מתוך מזרח ירח ,ספרו הראשון (טנג׳יר  .)2015אחריו יצאו שני ספרי השירה אי ו־יבשת (טנג׳יר .)2020
שז  -משוררת ,סופרת ,מחזאית .מנחה סדנאות כתיבה ,מלווה בכתיבה ,עורכת שירה .ספריה :ריקוד המשוגעת (שירה ,הקיבוץ
המאוחד  ;)1999להחזיר את הפיות לארץ ישראל (מודן  ,)2001מאולפת (שופרא  ,)2005הרחק 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־ .1989ספרה שירי נסיגה יראה אור השנה בספרי 'הבה לאור'.
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