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דבר המערכת

עטצד צותםד שלד ח שד תצגוםד בתוךד מבמחצד נפתחד הזהד הגיליוןד
מקצומד לאוצד ייראד אשצד קנוצד צבוןד באתד מסגנון'ד ל'תצגיליםד
האוליפוצד בבייס יד אח ד הואד קנוד לשיצה.ד בקוםד מהוראתד
ב־מ6צבד החלד שעסקהד פוטנריאלית"צד לספצותד ה"בעמ הד
לַסּפצד אופניםד צצד שלד אוסףד זהוד אילורים.ד במוססתד מכתימהד
שונים.ד סגנונייםד אילוריםד תחתד קרצרצד סיפוצוןד אותוד אתד
ה"בשעבבּות"דשלדהסיפוצדהבקוצידבפנהדאתדהקשמדשלדהקוצאד
קטע.ד כלד נכתמד שמוד פעםצד מכלד השונהד הסגנוניצד האילוץד אלד
 צךדזהדנפתחתדהאפשצותדלחוותדאתדהתפצדהעקצונידמיןדה מצד
כשלערבודלמיןדאופןדה ימוצדעלדאו ותיוצדכבודגםדאתדנ יפותוד

שלדבושגדהסגנוןדהאישי.ד
נוסףד לפצויקטד בקוםד בק ישיםד אנוד הגיליוןד שלד האחצד בעמצוד
א לצד בניד הפעם.ד "צד באו ד עכשוויד מוואציאריותצד העוסקד
יורצד אילןד מצד מאונימצסיטתד חישומיתד למלשנותד בהבחלקהד
לסיפוצד לבחרהד אוטובטייםד סיכוביםד שלד אוסףד בחשמד מעזצתד
פעולהד כעלד סיכוםד עלד לחשומד בקומלד עגנון.ד שלד "הני ח"ד
אותוד מערםד בהוד אמלד התוכן.ד עיקציד עלד השובצתד קירוצד שלד
התחושותצד גםד אוד מלמ ד האיצועיםד הםד אלהד האםד "תוכן"?ד
הרוצהד כלובצד הסיפוצצד לאופןד מאשצד ובהד וכ ובה?ד הנופיםד
והסגנון?דהאםדגםדהםדרציכיםדלמואדלי ידמיטוידמסיכום?דואםדכןצד
כיר ד"בסכבים"דאתדהביב דהזהדשלדהיריצהצדובהודבעב ודשלד
גמידהיריצהדהבקוציתצדאודשייתכןד הסיכום?דהאםדהואדטפילדעלד
בןד שעולותד בהשאלותד חלקד אלוד ערבאית?ד כיריצהד שיעבו ד
הפצויקטדהזהדונ ונותדמחלקןדגםדמבסהדהבק יבהדשלדבנידא לצ.
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בהודהריצדהבחמצדמיןדקנודשלדמ6צבדלס)אי(כוביםדהבבוחשמיםד
חשומד וב ועד לננופואטיקהצד קשוצד זהד כלד ב ועד א לצצד שלד
כאןדועכשיודהספצותידשלנו?דנאבצד להיפגשדעםדהיריצותדהללודּמַ
משיצהד בתצחשיםד בסעיציםד מקרצהצד מציםד אחצתצד איךד זאתצד
האבציקאיתדמפצטדוהעולביתדמכללדמעשוציםדהאחצונים.דתקריצד
העלילהצדלאדרציךדליירצדטקסטיםדח שים;דישד ידטקסטיםדישניםד
להצכימצד ולהתחילד לכתומד להפסיקד אפשצד לבחזצ.ד שאפשצד
בהםד ולירוצד קייביםד טקסטיםד חלקיד אוד טקסטיםד למצוצד כלובצד
טקסטדח ש;דאודלקחתדטקסטדקייםדבבשדכבותדשהואצדוצקדלבקםד
אותודמהקשצדח ש.דואםדמכלדזאתדלכתומצדבוטמדלהניחדלבחשמד

למרעדאתדהבלאכהדוצקדלעצוךדאתדהתוראהצדאםדמכלל.ד
)uncreative writing(צד כתימהדקונספטואליתצדכתימהדאי־בקוציתד
- אוטובטיתד כתימהד )appropriation(צד ניכוסד ֵביי צד ֶצ יד דכתימתד
ישנותצד ח שותד כמצד הןד הפלסטיתד שמאבנותד הללוצד הבהפכותד
צישוםד הכתימה.ד אלד ג ולד מאיחוצד האחצוניםד מעשוציםד הגיעוד
צחמד לריוצד מיבינוד רבחד מאוליפוצד נניחצד שהחלצד דמקוד קד
 Ara Shirinyan, כבוד יורציםד עזותד צךד רמעד מבשיכותד יציעהד
 Christian Bok, Kenneth Goldsmith, Vanessa Place, Derek

Beaulieuדועשצותדאחצים.
ננופואטיותד הןד הזאתד הח שהד הכתימהד שלד יסו ד אמניד שלושד

מבומהקצ
פרגמנטציהצדכלובצדמריעהדשלדחלקדבטקסטדקייםדושילומוד ■ד
מיריצהדח שהצדכבודלבשלדמשיציודשלדתובצדליכטשד)גיליוןד

ד(דהמנוייםדבטקסטיםדשלדקישוציםדבבובניםדמצשתד
הביורציםד הייקוד שיציד הגאיקוצד לבשלד ממוכנתצד כתיבה  ■ד
RotterOfTheDay אוד 3(צד )גיליוןד בחשמד י יד עלד אוטובטיתד
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ח שותיותד כותצותד צרףד שלד אוטובטיד עימו ד –ד ה סד עצןד באתד
לצרףדשיצידאצוךד)גיליוןדד(ד

חשיבות  שאין  גלם  כחומר  טקסט  של  העקרונית  התפיסה  ■ד
מפצויקטד עגנוןד שלד )סיפוצד ספצותד יריצתד -ד הגיעד מהיכן 
הסאיכוביםדשלדבנידא לצדמגיליוןדהנוכחי(צדצשתותדחמצתיותד
)כבודלבשלדמשיציהדשלדצונהדקופצמויםדהבוצכמיםדבעשצותד
ריוריםדבטוויטצד–דגיליוןדד(צדבנועידחיפושצדעיתוניםצדעלוניד
תצופותדאודכלדבקוצדאחצצדללאדהמ לדשלד'נבוך'דאוד'גמוה'.ד

אחיזתהד אתד ובעביקהד והולכתד המשילהד שפצחהצד זוצד בהפכהד
מעולםדהספצותצדפוסחתדעלדבחוזותינודכבעטדכליל.דצקדבשוצציםד
וכותמיםדספוציםד)בצמיתםדהוזכצודמצשיבהדזו(דבפצסביםדיריצותד
בסוגדזהדמעמצית.דהכתימהדהמיקוצתיתדוהתיאוצטיתדעלדאו ותיהד
בעטהדעו דיותצ.דלאוצדזאתדאנודשבחיםדלהמיאדמגיליוןדגםדבסתד
שלד "צד מעמציתצד בסוגהד חסצותד שלתחושתנוד כלליתצד במואד
שלד הצחמד התחוםד עלד מנגמצד גוציוןד מןד באונימצסיטתד נרצד יעלד
שלד מיותצד הפוצייםד הכציםד בןד אח ד שהואד חישומיתצד יריצתיותד

הכתימהדהח שהדהזאת.ד
עו דמגיליוןצדשיציםדח שיםדשלדשבעוןדמוזגלוצדשיד ותןצדנ יהד
וצמיםד שטצנמצגד ליאוצד באיציצד גלע ד אצ לצד עינהד צוזצד ע ינהד
אחציםצדמיניהםדגםדקולותדח שיםדובעוצצידתיאמוןדכבודגלדכהןד

ושידבנ לומיץ'.ד
גםדכבהדתצגוביםדבפתיעיםדשלד מגיליוןד ליאוצדשטצנמצגדבריגד
פולד וצקןד סיביקצד ר'צלסד ותצגוביםדבשיציד בונצוד שיצידבציליןד
קיביד הטוויטצד ואושייתד הרעיצהד האבציקאיתד והבשוצצתד
שיציוד שלד התצגוםד מפצויקטד בבשיךד באיציד גלע ד וולטצס.ד
הקרציםדשלדאלןדגינזמצג.דמגיזצתדההייקודבופיעיםדשיציםדבאתד
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אבציקאיד הייקוד שלד ותצגוביםד אצ צד ר'יקיד וצועיד מולוקןד איתןד
בומחצדומןדזבננודמתצגובודשלד צוצדמוצשטיין.ד

לכתימהד בקוםד בק ישד הנוכחיד הגיליוןד גםד קו בוצד כבוד
שיתופיתצדאלכסדמןדאציצדאילנהדזיי בןדוקצןדאיילדבלב דכותמיםד
לאוצךדשמועדאלדתוךדקמורתדווטסאפדבחזוצדשיצהדבשותףדשלד

התמוננותדמקיץ.

קרצדקרצדונתחזק.

מאהמהצ
אלכסדמןדאציצדגלע דבאיציצדנועהדשקצג'י
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עמיחי חסון, נועה שקרג'י
ַמֶּסֶכת ַמּכֹות

א.

ְבׁשֹוְצִצים ָצֵאלד ִיׂשְ לד ּכָ ָהיּוד הד ִחּלָ ּתְ ּמַ

ַהּזֹאת"צ יָצהד ִ ַהּשׁ ָלֶכםדֶאתד ְתמּוד ֱאַבצד"ּכִ ּנֶ ׁשֶ

ָבן. ְוַאְצּגָ ְתֵכֶלתד ּמִ ןד ּגַ ֲעֵליד מד ִבְכּתָ לֹֹבהד ׁשְ יד ַצּמִ ְוָכַתמד

ה ַהְצּמֵ אֹוןד ׁשָ ָעׂשּוד ְלָיהצד ַ ּ יד ַצּמִ ָאְבָצהד

ַהְבׁשֹוֵצצ ִתיַקתד ׁשְ ּוָמָאהד ּנֹוַ עדסֹוָפםד ׁשֶ ַע ד

ּבֹות. ׁשַ ֶהםד ּמָ ַלֲעׂשֹותד

ָצֵאל ְלִיׂשְ ָלֶהםד חד ַהּנַ ַוֲחָכִביםדאֹוְבִציםצד

ְבׁשֹוְצִציםדֵהם.ד ֵניד ּמְ ְבׁשֹוְצִציםדֵהםצד ֵאיןד ִאםד ׁשֶ

ב.

יָצהד ׁשִ צדעֹו ד ּמֵ ַ ּ ָצֵאלד ִיׂשְ ָיְכלּוד ִביםדלֹאד ַהּיָ ָמצד ּכְ ׁשֶ ּמְ

ין ֻחּלִ ִעְנְיֵניד ּמְ יןד ַחּבִ ּכְ ּוְטָבנּוָהד

ָצס ּפְ לד ְלַקּמֵ ְבָנתד ַעלד ְוָעׂשּוָהד

ְלֵמינֹו יָנּהד ּמֵ ׁשֶ ִעְנָיִניםד ּמְ יםד ּ ֹוְצׁשִ ְוָהיּוד

ד ּמֹוִנּיֹותצד ֶחׁשְ ְוכֹוְתִמיםד ּוָבעֹותד יָצהד ׁשִ ְוזֹוֲעִקיםד

ַכצדסֹוְפִציםצד ׂשְ ָלןד ְוַהמד יםד ּסִ ַהּבִ ּוְבָתֲאִביםד

יוצד ַבֲעׂשָ ּכַֹחד ָהִעּתֹוןד ְלַעּבֹוד י ד ִהּגִ

אי. ׁשָ ִטּפְ ְמָלאיד ּמָ ָהִניד ְמּ יָצהד ׁשִ ְצֵסםד ּפִ
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ג. 

יָצהד ׁשִ ָצֵאלדלֹוַבצדעֹו ד ִיׂשְ ָיְכלּוד לֹאד

ֵאּלּוד ּמְ ֵאּלּוד ּקֶֹצתד ּמִ ָיְכלּודלֹוַבצד ְולֹאד

ין ָ ׁשִ ַהָקּ לּודֶאתד ְוִחּלְ

ַהּבֹוֲע ֹותד ּוִמּזּודֶאתד

יםד ַצּמִ ּמָ ַחְמֵציֶהםד ֵניד ּפְ ִחיצּוד ְוִהׁשְ

ַעִין ּמְ ַעִיןד ָיְכלּוד ְולֹאד לֹוםד ׁשָ ָיְכלּודלֹוַבצד ְולֹאד

ָפִנים ְ ּ ִסְפָצאד ּמְ ֲחֵמִציםד ָהְפכּוד ַעִיןד ּמְ ַעִיןד ָיְכלּוד לֹאד

ֲהָלָכה ּכַ ּלֹאד ׁשֶ ִניםד ּפָ ּלּוד ּגִ ָפִניםד ְ ּ ִסְפָצאד ּמְ ֲחֵמִציםד ָהְפכּוד

ׁשּוצֹוֵתיֶהםד ְלתֹוְךד ְוָרְפ ּוד ָעְיפּוד

ְלָיהדאֹוֶבֶצתצד ַ ּ יד ַצּמִ

ִביָתה. מד ַבּרַ וצד ַעְכׁשָ ָחָ ׁשד מד ַבּרָ

ד.

ָפִנים ְ ּ ִסְפָצאד ּמְ ָעׂשּוד ֵיׁשדאֹוְבִציםד

יצד ׁשִ ּכְ יצד ְוָקְמעּודלֹאׁשִ ִו ד ָ ּ יד ַצּמִ ִבְנַהגד

צ ְפַסְנּתֵ ּמִ ןד ְבַנּגֵ ׁשּוְנָצאד יןד ּמֵ

ִכים ְבַחּיְ יֶהםד ֵקּ ַ ְצּ ַ ְ ּ ִאיקֹוִניןד ּוֵמיןד

ָהָאֶצץ ֵאֶרלדַעםד ְלִחּמּומד ִליםד ְ ּ ּתַ ִבׁשְ ְוָהיּוד

ִטים. ֲאגּוָ ִליםדבּוׁשָ ְוסֹוְפִציםד ּובֹוִניםד

יצצ ַהּקִ ִבּתֹוְךד ֵלָאהד יד ַצּמִ ָיְרָאהדקֹולד

םד ּיָ ּמַ יֶכםדטֹוְמִעיםד ַחּיֵ יד ַבֲעׂשֵ

יָצה.ד ׁשִ םדאֹוְבִציםד ְוַאּתֶ
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ה.

ָצִכים ְ ּ לֹשד ׁשָ ּמְ ִנְקֵניתד יָצהד ִ ַהּשׁ

ָצִכים. ְ ּ יד ּתֵ ׁשְ ּמִ ַעְרָבּהד ְוקֹוָנהדֶאתד

ֵסֶפצ ַקתד ָ ַהּשׁ ּמְ ִנְקֵניתד

הצ ִנּיָ ׁשְ ָי ד ּוְמֶעְגלֹותד צֹוןד ּכָ ַהּזִ ּוְמיֹוםד

ַהּקֹוֵצא ִביַתתד ּמְ ַעְרָבּהד ְוקֹוָנהדֶאתד

צּוָטה. ּפְ ֵוהד ׁשְ ְפצּוָטהדאֹוד ּמִ

ְסָפִציםד ְלֶחְנָוִניד ֵסֶפצד ְבׁשֹוֵצצד ָבַכצד

ּמֹוד ׁשד ֶהְקּ ֵ ְוִנְבָראד

ָי ֹו ּמְ ֶצץד ְוׁשֶ טֹוֵמלד

ו.

ִהיֶבּנּו. ִ יִליןד ְמּ ִיּסּוִציןד יָצהד ׁשִ ּמְ לדָהעֹוֵסקד ּכָ

ָכָצּה? ׂשְ ְוזֹוד יָצהד ׁשִ זֹוד ֲחָכִביםצד ִהְקׁשּוד

ָי ּוַע ָמצד ּכְ צד ָהִעָקּ יםדִאםד ַחּיִ יד ַצּמִ ַפלד ּכָ

ְלָך.ד הד ָלּבָ ְלָך.ד הד ָלּבָ ָאזד

ְתִבי  ַהּבַ ָצֵאלד ִיׂשְ יד ַצּמִ ּנּוד ִבּבֶ ָנהד ׁשָ

יֹוְ ִעים ֲאַנְחנּוד ְוִכידָבהד

ַהּכֹל? ָעָליוד ָלַ ַעתד ִציִכיםד ּרְ ֶ ּשׁ ַעלדַבהד

ַהּבּוִזיָקהד ְיִחיֵאלד יד ַצּמִ ּמְ ַצׁשדָאמֹותד ָ ּ

ַעְרֵבנּוצ ַעלד ָלַ ַעתד ָלנּוד ׁשד ּיֵ ֶ ּשׁ לדַבהד ּכָ ָעֵלינּוד יֹוַ ַעתד
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יָצה ִ ַהּשׁ ְלקֹולד תד ֵחֶצׁשֶ ֲאִניד עד ֱאִליׁשָ ִמיָאהד ַהּנְ יָמהד ְוֵהׁשִ

ֵאַלי ַהּ ֹוֵמצד

ֲאַנְחנּו ֲאִנידאֹוֵבצד ׁשֶ ּכְ ְזָצחצד ַהּבִ ֲחַכםד ָחַתםד

ְוָ ַצׁשצד ֲאִני?ד ִביד

ֶאָח . ִאיׁשד לד ׁשֶ ְבִ יָנהד ֲאִניד
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ֶרמֹון ֶקנֹו
מתוך 'תרגילים בסגנון'

קנודנחשמדליריצתדה גלדשלד 'תצגיליםדמסגנון'דשלדצבוןד הספצד
אוליּפוד)OULIPO(צדשמיקשהדלייס דבעמ הד התנועהדהספצותיתד
מרוצהד במטאד הספצד בניפסטצד מבקוםד פוטנריאלית.ד לספצותד
תוראותיוד ואתד פעלהד הקמורהד שמוד האופןד אתד מיותצד הטומהד
מסיפוצד בתחילד הספצד לחולל;ד שמיקשוד הספצותיד הניסויד שלד
קרצצדמעלדשתידפיסקאותצדשכותצתוד"תצשובת"דוסגנונודנייטצליד
מאופןדיחסי.דהסיפוצדפשוטצדהבספצדעולהדעלדאוטומוסדופוגשד
הטיפוסד מיןד בשונה.ד וכומעד אצוךד רוואצד מעלד בוזצד מטיפוסד
הנוסעד כאשצד שבסתייםד ויכוחצד בתפתחד אחצד לנוסעד הב ומצד
יותצד באוחצד שעתייםד ובתיישמ.ד פנויד בקוםד צואהד הצאשוןד
הצכמתצד תחנתד בולד בוזצצד טיפוסד אותוד אתד שומד פוגשד הבספצד

בלּווהדמחמצדשבייעץדלודלהוסיףדכפתוצדלבעיל.
מהבשךדהספצצדאותודהסיפוצדבסופצדמלאדפחותדבתשעיםדותשעד
 צכיםדשונות.דהצעיוןדשאומדבתחוםדהבוזיקהדהקלאסיתצדשמהד
בעי ד )קנוד הנושאד עלד "ואציאריות"ד ואחציוד "נושא"ד בופיעד
קנוד שלד הַואציאריותד מאך(.ד שלד פוגהד היהד ההשצאהד שבקוצד
בגוונותדובטצתןדלמ וקדאתדגמולותדהספצותדוהשפהצדהאםדניתןד

'לעשות'דמספצותדאתדשניתןדלעשותדמאבנותדאחצת.
מנוסףד אילוץצד עלד אילוץד בוסיףד אחצתד לשפהד היריצהד תצגוםד
התצגוםד בגמלתד ישנהד מבקוצד ואציאריהד מכלד הקייםד לאילוץד
"בעמ ה"ד "ניסוי"צד הביליםד אףד ועלד זאתצד עםד כשלערבה.ד
פתוחהד הזבנהד שהיאד הובוצד בלאתד מיריצהד ב ומצד ו"בגמלה"ד

לבשחקדספצותיד-דלבתצגםצדוכבומןדלקוצאים.
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תרשומת

Sצדשעתדעובס.דטיפוסדכמןדעשציםדוששצדכומעדצךדעםדשצוךד קוד
מבקוםדסצטצדרוואצדאצוךדב ידשנצאהדכאילודבתחודאותודכלפיד
בעלה.דאנשיםדיוצ ים.דהטיפוסדהב ומצדבתצגזדעלדהשכןדלי ו.ד
שבישהוד פעםד מכלד אותוד שהואד וחףד מכךד אותוד באשיםד הואד
שבתפנהד מצגעד עוקרני.ד להישבעד שבתייבצד בייממד טוןד עומצ.ד

בקוםצדהואדבזנקדעליודבי .ד
תחנתד בולד צובאצד מכיכצד אותוד פוגשד אניד יותצד שעתייםדבאוחצד
רציךד "אתהד לוצד שאובצד מי י ד בלּווהד הואד סן־לזצ.ד הצכמתד
להוסיףדעו דכפתוצדלשכבייהדשלך"צדובצאהדלודהיכןד)מבחשוף(ד

וב וע.ד

כפול  בקצב 

ועליתידעלדהצבפהד ומשעתדרהצייםדטיפסתיד מעירובודשלדהיוםד
רימוציתצד לתחמוצהד והצכמד האוטומוסד שלד האחוציד הכמשד ועלד
Sצדהקודשבתחילדמתחנתד הרפוףדוהבלאדע דאפסדבקוםצדשלדקוד
רעיצד מא םד והמחנתיד צאיתיד ֶצה.ד מַשבּפֶ ובסתייםד קֹונֶטצסקצףד
ומעלםדרעיצדליביםצדבגוחךדלב ידו ידטיפשידלבצאהצדרוואצדרצד
ה יפהד אחציד ובגמעת.ד לכומעד וחמלדבסמימד פתילד כחושצד וקנהד
ובייממד בתמכייןד ומטוןד מקולד וברהיצד אובצד הואד והבולהצד
שהשכןדוהאישדשלרי ודבתעקשדולאדבפסיקדל חוףדול חוקדמוד
מכלדפעםדשבישהודיוצ דועוזמ.דלאחצדשה מציםדנאבצודוהוראוד

בפיוצדהואדנחפזדובבהצדלעמצדבושמדוכיסאדציקדופנוי.
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אניד יותצצד באוחצד ועשציםד קותד ובאהד בכןד לאחצד שעתייםד
פוגשדמודוצואהדאותודשומדמכיכצדצובאדובולדתחנתדהצכמתדסן־
וֵצעדשבייעץדלודובש לדאותודלהוסיףד לזצ.דהואדנבראדעםדחמצד

ולתפוצדעו דכפתוצדו סקיתדלשכבייהדולבעיל.ד

מדויק 

צוחמוד ב'צד מבד אוצכוד -ד Sד שסיבונוד מאוטומוסד 7בצדבצד משעהד
48ד ועםד הבוראד בתחנתד ק"בד 3.6ד מבצחקד -ד 3.5ד וגומהוד ב.דד
נוסעיםדמאותהדשעהדב ומצתצדא םדבביןדזכצדשגילוד7דדשניםצד
ק"גצדהחומשד 65ד ובשקלוד ב'ד ד7.בד גומהוד יביםצד ו־8ד 3דחו שיםד
כומעדשגומהוד7בדס"בדוכיפתודבוקפתדסצטדמאוצךד35דס"בצדגועצד
מא םדבמוגצדשגילוד48דשניםצד4דחו שיםדו־3דיביםצדגומהוד68.בד
5ד נבשכתד ביליםדשהגייתןד מ־4בד תוךדשיבושד ק"גצד 77ד ובשקלוד
ע ד 5בד שלד צרוניותד מלתיד תנועותד לאי־אילוד ובתייחסותד שניותד

מדדביליבטצים.דלאחצדבכןדהואדבתצחקדכ־מב.דדב'דובתיישמ.
בהכניסהד ב'ד מבד מבצחקד נבראד הואד יותצד באוחצד 8בבד קותד
מבסלולד והנהד הנהד ובהלךד סן־לזצד הצכמתד תחנתד שלד הר  יתד
הבתפצׂשדעלדפנידמ3דבטצים.דהואדבלּווהדמי י דשגילוד8דדשניםצד
גומהודמ7.בדב'דובשקלודב7דק"ג.דמ־5בדביליםצדהי י דבייעץדלוד

להזיזדמ־5דס"בדלכיווןדֶזִניתדכפתוצדשקוטצוד3דסנטיבטצים.ד
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ֶהְבֵחן

הזיתי(ד )ולאד חזיתיד ָאמּוס(צד אותוד עםד למלמלוד )שאיןד מאוטומוסד
עלד ָעטד )ולאד בגמעתד חמושד שעיצ(ד עציץד )שאינוד רעיצד ממחוצד
בגמ(דבוקפתדסימדשזוצד)שאינודציסדשמוצ(.דהואדהיהדמעליוד)אךד
לאדמאדעליו(דשלדרוואצדבואצךד)ולאדשלדאמץדבומצח(.דבכיווןד
שהקהלדהרטופףד)ולאדכידרה"לדהתכופף(צדגמצדאלבוניד)שאינוד
)ולאד ייּממד הנ"לד בהז"ל(.ד פח ד )ולאד הלזד אתד גלבוני(ד חףד מצד
מ(צדאךדכשהשגיחדמבקוםדפנויד)ולאדכשהפציחדמבקוםד הנעלדִליּמֵ

שגוי(דקיפץדעליוד)ולאדכידפרעדלח(.ד
באוחצדיותצדחזיתידמאישדשומד)ולאדחזיתדמיישומ(דבולדהתחנהד
סן־לזצד)שאיננהדהבקוםדשמודחנהדהסלדהזצ(צדבשוחחדעםדחמצד
למלמלד )שאיןד הבעילד שלד הבחשוףד עלד שיח(ד עםד בחוצצד )ולאד

עםדסוףדשלאדבועיל(.

הומופונית  חזרה 

ֱאִוילד ְחִלילד ַ ּ ֵאיֶזהד הֹוִמילצד ּנֹוְסִעיםד ׁשֶ ילד אֹוטֹובֹוּמִ ּמְ ָהִמילד יֹוםד ּמְ
ילצד ּפִ ְוִהׁשְ ילד ִהּפִ ָהִאיְנַפְנִטילד ָאִהיל.ד ֲחמּוׁשד ִסילד ּכְ ילד ִהְכׁשִ ֶוְנִטילד ּכְ
ילדֶאתדַהּטּוִסיקד ַרַע דַקּלִ ִפילצדַאְךדּמְ יל"צדִהְכִחילדּכְ ִנידֶהֱעִלילצד"ֶ ּמִ ֵ ַהּשׁ

ִטיל. מדּמְ ֵ ֵהִטילצדְוִהְתַיּשׁ
ְבׂשֹוֲחִחילד ָצִאיִתילד ַסן־ָלִזילצד ֲחִנילד ַהּתַ בּולד ְבֻאָחִצילצד יֹוֵתצד ִעילד ׁשָ

לדְבִעיל. ְפּתֹוִצילדׁשֶ ְפּתֹוִצילצדּכַ ַעלדּכַ
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מילים ַהְרָּכַבת 

רהצי־ לזבן־בצחמד משעתעובסיותד צבפוטומוסתיד היוםצד מאותוד
שצוכסמימכומעניד אצוכרוואצוןד עב ד אליד משכנותד לוטטיאלי.ד
כך".ד ל חואותיףד להפסיקד "עליךד לאישפלוניצד שאבצד ובתנשאצד
מאזוצזבניהד מלהיטות.ד התבושמציקמד בפיוצד זאתד שפלטד לאחצד
באוחצתדיותצצדצאיתידאותודבסנלֶזצדעםדאלבונידשאבצדלוצד"כ איד

לךדלכפתוצנוספצדלשכבייהדשלך"צדוהחלדלהצרותלותדב וע.ד

טנקה

אד ָהאֹוטֹוּמּוסדּמָ

כֹוַמעדעֹוֶלהד ַטְצָזןדּמְ

ּתֹהּודָוֹמהּו

ַסן־ָלַזצ מֹואדֵעתצדּמְ ּמְ

ְפּתֹוצדעֹוֵב דְלִבְמָחןד ּכַ

ראשו קפד 

ףדזּוצ.דַעסד ָקּ ָצָפהדַמׁשדַמעד ידחּוצדִעיצדַואצד ַחְנּתִ ִתידטֹוּמּוסדֵלאדִעים.ד

יםדִ יםדִליםדטֹוּמּוס.דָאזדַלְךד יםדתֹודהּואדֵצךדָליודָכלדַעםדָנׁשִ ֵסַעדֵחצדֱאׁשִ

ידָ הדִליתצדִתידתֹודֵע דלֹוְךדׁשֹומדַח דֵמצדַתןדָרהד ְמּתִ ַ ה.דּשׁ ּנָ ּפַ מד מדׁשָ ֵ ַיּשׁ

תֹו. ֵגַעדִבּיָ
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ריחני

הציחד בלמ ד בסויםצד ציחד היהד הרהצייםד משעתד Sד קוד מאותוד
פל לתד שלד ד ש"גצד שלד מטוןצד שלד בעלףד ציחד מוד היהד הצגיל.ד
יו צד ז'צדשלדפרעדסוחטדכאמדושותתד סוגד וודסגיצהד הצבטיתדעםד
שלדכפכףצדשלדבוצהדבלב דמח צדשובםצדשלדתבנוןדשבחצדשלד
מירתדעיןצדשלדופלדברופהצדשלדר יקדכופצצדשלדבמצשתדשינייםצד
ונעציצד אצוךד רוואצד שלד כלשהוד ניחוחד וטף.בהיהד נשיםד שלד
רחנהד איזוד זעףצד שלד חציפותד איזוד שזוצד חוטד שלד זיעהד אצובתד
מהםצד לטעותד היהד אפשצד שאיד כאלהד ציחותד עריצותצד שלד צפהד
יותצצד באוחצד שעתייםד סן־לזצצד הצכמתד מתחנתד עמצתיד וכאשצד
והבחויטד האופנתיד הקוסבטיצד המושםד מציחד בי ד אותםד זיהיתיד

שעלהדבןדהכפתוצדהסוצצ.

ִּפֵעל 

שעתדהרהצייםדחישמהדלהגיע.דהנוסעיםדפילסוד צכםדלאוטומוס.ד
ה חיסותדרופפהדאותנודזהדלזה.דכומעדבוקףדחוטצדלאדסצטצדעיטצד
אתדצאשודשלדמחוצדרעיצ.דבתחתיודמירמץדרוואצדאצוך.דלפתעד
גי ףדוניאץדאתדשכנוצדאךדהשכןדביהצדלתתדלודבנהדאחתדאפיים.ד
לעמצד וזינקד הצגעצד אתד נירלד פנויצד בקוםד אחצד גיששד המחוצד

הבושמ.ד

נגַצםד)בשפטדהכוללדאתד אםדקוצאיםדמקולדצםדאתדהשוצהדכולהצדבתקמלדּפַ ב.ד
כלדהאותיותדמשפה(.
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מתחנתד יותצצד באוחצד שעתייםד שומצד אותוד שיעצתידשאצאהד לאד
הצכמתדסן־לזצ.דשכבייהדכיסתהדאתדגופודוהואדפיטפטדעםדחמצד
כפתוצד לבעילךד חימצתד שלאד חמלד אתד עתוצד מפניוד שחיווהד

נוסף.ד

וולגרי

הצד ַאְנּמָ ִקיֶרצד ֲחָנה.ד ַלּתַ הד ַאְנּמָ ָכהד ּכָ ָוֵחִריד ַאַחְרֶצהד ַאַחְרֶצהד ּמְ ְר'ָבהצד

ֵאֶזהד ָבִניצֹוֶאה?ד ִליד ְצרּוְפׁשְ ַאּפַ בּולד ָיִניד יתֹוםד ּפִ ָהגֹוסצד ַלּנַ םד ּלֵ ֲאִנְבׁשַ

ָבַאףד ּכֹוַמהד ִאםד לּוָלמד בֹוד ּכְ ִניָצהד ִליד ׁשְ ִאּבָ ּמְ ַחתצד ְצרּוְפּתַ ּפַ ִאםד לד ַאּמָ

לֹוד ילּוד ּכִ ָאָליוד לד ְסַתּכֵ ָאָזִניד ַבן.ד ַלּזְ ֲחַמְלָךד בֹוקד ׁשְ ָיִניד חּוטצד ִאםד ָאַפןד

ַאלד רֹוֵאקד ַאֶזהד ֶזֶמלד ַהַחְתַכתד ָבִניצֹוֶאה!ד יתֹוםד ְוּפִ ַאִיןצד ּמָ טֹומד ִליד ּמָ

ָתהד ׁשְ צֹוֶאהד לֹוד ּתָ י ד ּגִ ּתַ אֹוֶסלֹוצד ַאאּוד ָאזד ִ יַנק!ד ִיַנאלד ַאֵחצצד ִביׁשּוד

ּ ֹוֵצְךד ָתהד ׁשְ ָכָמָנהד ְמּ אֹוֶסִליד ָבָתהד אֹוֵמצ?ד יׁשּוד ּבִ ׁשֶ םד ּכֹוְלַפּ ּ ֹוֵחְפִתיד

ּלֹוד ּכֻ מצד אֹוֵלְכיֹוׁשֵ ָאֶזהד לד ַטְבּמַ ַהַחְתַכתד ְוָאזד אֹוֶסלֹו.ד אּוד ָכהד ּכָ ָאַלי?ד

ִלי.ד ׁשְ ִאּבָ סּוטדַבְרבֹו.דַחְתַכתדֶזֶמלדּמְ ַבּמְ

ם?ד עֹוְ ַפּ ֶוְתִביִניצֹוֶאהד צֹוָבהד צד ּכַ ּכִ ּמְ אֹוֵמצד ֲאִניד ָאהד ׁשָ ַאֲחֵציֶזהד

ּפֹוץד ֵאֶזהד אֹו ד ִאםד ֶכלד ּסֵ ּתַ ְבַחְצֵטטד אֹותֹוצד קֹוִציםד ֵאיְךד לד ְבּמַ ּטַ ּתַ

ד ַסְבּתָ לֹוד הד ָלּבָ ָיָבַאּמּולד אֹוֶסלֹוצד לֹוצד ָחֵמְצׁשְ ַאאּוצד וד ַאְכׁשָ ַאזד בֹואּו.ד ּכָ

ןדַחְתַכתדֶזֶמל.ד ְבּכֵ ָכהדאּודאֹוֶסלֹו.דּגַ ִאילדׁשָך.דּכָ ּבְ ְפּתֹוצדּמַ אֹו דּכַ

ברצפתיתצדצותםדעטצ
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אלכס בן ארי, אילנה זיידמן, קרן אייל מלמד
כתיבה שיתופית: מבטים על קיץ

הצרףדהמאדהואדחלקדבשמועדשלדכתימהדשיתופיתדשלדשלושהצד
קמורתד פתחנוד אצי.ד מןד ואלכסד זיי בןד אילנהד בלב צד איילד קצןד
ווטסאפדוכתמנודאלדתוכהצדשלושהדכותמיםדשהםדהוציםדליל יםד
מלמד צריםד אנשיםד וגםד מִבׂשצהדבלאהצד עומ יםד הג ולצד מחופשד

הקיץדהלוהטדוהלאדנגבצ.ד

הקטעיםד שכלד הצאשוןצד מלמ .ד אילוריםד שניד ערבנוד עלד נטלנוד
היהד השניד קיץ.ד -ד בצאשד שנמחצהד אחתד בילהד סמימד יהיוד
לעיתיםד לו.ד לזהדשק םד נול דבתוךדקשמד פצגבנטד כלד הקשמהצד
החימוצדמצוצצדלעיתיםדהואדסבוידיותצדולעיתיםדפניבידלגבצי.דלאד
היהדס צדקמועדבצאשדמיןדהכותמים;דכלדאח דכתמדבתידשצרהד

וכבהדשצרה.ד

אלאד מבפוצשד מחצנוד שלאד האילוריםד הםד אוליד יותצד בענייניםד
התגלודלנודאגמדעשייהדועירמודמבומלעדאתדטימודשלדהצרףדהזה.ד
הקרצצד הפצגבנטד אלד נטיהד מ יעמ ד ִהכתימהד שהיאד זהד בלמ ד
מינייםד מאזוצד אותנוד ׂשבהד ווטסאפד מקמורתד לכתומד המחיצהד
מבושמד לבשלד כבוד לכתומצד בנתד עלד בכוונתד התכנסותד שמיןד
ולכןדהקמורהד למיןדכתימהדספונטניתדלחלוטין.דהטלפוןצד ֶצְנָגהצד
הבתב תד הנוכחותד י .ד מהישגד תבי ד כבעטד נבראיםד שמתוכוצד
גוצםד מבקוםד בפתיעצד היפוךד הכתימהד שלד מהקשצד ירצהד הזאתד
חימוצד שלד לגוצםד הזהד משמועד הטלפוןד הפךד ובטצי ד קוטעד
הנוכחצדהבתמונןצד הפניביד גשבידשלדהבקוםד לביירגד והצבוניהצד
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ההובים.ד השטחד פניד בעלד נבוךד מגומהד שקטצד שבצחףצד זהד
ִאפשצהד הקמורהצד שלד ולכןד הבכשיצצד שלד היתצהד הזבינותד
שלד כענייןד אלאד נ יציםד חס ד מצגעיד לאד הזהד לבקוםד לשומד לנוד
יוביוםצדעםדכלדהו עהדשהגיעהדועוצצהדמנודה יםצדעםדכלדחביקהד
איזהד מצד מוד בשנתגמשד לכבהד קותד באיתנוד אח ד כלד שלד

לאובצו.

השמועד שלד הצרףד בתוךד ביקמץד כאבוצצד הםצד שלפניכםד ה פיםד
הזה.דהקטעיםדבומאיםדכפידשנכתמודמבקוצ.דהס צדמיניהםדשּונהד

צקדבעטצדמנקו ותדשהיהדרוצךדלפרותדעלדקטעיםדשלאדנכנסו.

א.מ.א.
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קרןצ

נֹוְלָ ה ִיץדֲאחֹוִתיד ַקּ ּמַ

י ּנִ ִבּבֶ ְצחֹוָקהד ִהיאד ַקִיץד ּוְמָכלד

אילנהצ

ִיץ ַקּ ּמַ

ֹחֶצף ֵיׁשד

ַאֵחצ ָבקֹוםד ּמְ

אלכסצ

ֶפהד ַלָקּ ִיתד ֵבַהּמַ

חֹוָרהד

ַקִיץ לד ׁשֶ ְסָמָכהד
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אילנהצ

ָקָטןדעֹוֵב  צֹוצד ְ ּ

ילד ּטִ ּבַ ׁשֶ ֵרלד ִצּמּוַעד ּמְ

ָעָליו ׁשֶ לּוַחדבֹוָ עֹותד

ַבְזָגן לד ׁשֶ ִרּיּוצד

קרןצ

י ּנִ ִבּבֶ ַהְצֵחקד

ָנה ָ ַהּשׁ תֹוְךדלּוַחד ּמְ ָנחד

ַהּגָ ֹול ַהֹחֶפׁשד

אלכסצ

ה ְלַבּטָ ַהְצֵחקד

ָצִ ים ִבׂשְ ְנַיןד ּמִ ֵבַחּלֹוןד

ַקִיץ
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קרןצ

ַרע ּפֶ ִזיַצתד ַבִיםד ָ ַהּשׁ

אילנהצ

ַקִיץ

ִמְגֵ ידֲאמֹות ּמְ יד ְסָפַצּ ִ ֲחֵצִ יד

י ַנּזִ ּכְ ַאׁשְ ֲחֵצִ יד לד ׁשֶ ֲאמֹוָתיוד

ָניו ּפָ יצדֶאתד ַבְסּתִ

אלכסצ

ִסיָבִנים. ִיץד ַהַקּ סֹוףד ּמְ נֹוֵתןד ָהָיהד ֲחִסיָ אד יד ַצּמִ

ָאְבצּודלֹוצ

ם? ּיֵ ִבְסּתַ ִיץד ַהַקּ ֵאיןד ִביםד ִבְתַקּיְ ֵאיָנםד ּוְכלּוםדִאםד

ּוֵמיןדִאםדלֹאצד ִביםד ִבְתַקּיְ יןדִאםד ָלֶהםצד"ּמֵ ָאַבצד

ְלעֹוָלם". ִיץד ַהַקּ עֹוֵב ד

ֲעַ איצ יד ַצּמִ ָעָליוד ְוהֹוִסיףד

ַקִיץ ַקִיץד-ד לד ׁשֶ ָחְצּפֹוד

ַקִיץ ֹחֶצףד-ד לד ׁשֶ ֲאִמימֹוד

ַקִיץ ָאִמימד-ד לד ׁשֶ ְסָתוֹוד

ַקִיץ ְסָתוד-ד לד ׁשֶ ֲאִמימֹוד
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אילנהצ

ִיץ ַהַקּ סֹוףד

הּו ָ ּ ָמָעיוד ּרְ ׁשֶ נֹוףד ַחתד ּתַ

ָחָרמ בּוָכןד

אלכסצ

מדצּוַחדַחם ַ ַבּשׁ

ַהּכֹוס הֹוֵפְךדֶאתד

ִעְנָיַני ּמְ יְךד ְלַהְבׁשִ ִליד יצד ַבְזּכִ
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מרילין מונרו
ְפַרְגֶמְנִטים ִמן ָהִעָּזבֹון

■

ּגּוִפי ִלּבְ ּודֶאתד ֵהםד

ֲעָנִמים. ִלְסֹחטד

זֹוֵלגדַהחּוָרהצ ַיִיןדַחםד

ַעםצ ּפַ יד ּוִבּ ֵ

ה. ֲחַלְקַלָקּ הד ְקִלּפָ

■

ָהַעִין ׁשֶ הדאֹוֵבצד ַהּזֶ ֶהָחָכםד

ֵעיָניו ה.ד ֲעֻגּלָ ֱאֶבתד ּמֶ ֵאיָנּהד

ֵבנֹותדֵבצֹמ ׁשְ ןצד ּכֵ ְוָקאד ַ ּ

ִטים.ד ַבּמָ
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■

עֹון־ַהחֹול ׁשְ

ְבָלתֹוצ ׂשִ טדֶאתד ּפֹוׁשֵ

ּה. ְלִאּטָ תד ִנְפֶצׂשֶ ַוֲעֵצַבתדַהחֹולד

י ּמִ ְבָראד ּתִ לֹאד

ָאְבצּו ִבי ד ּתָ ֲאִחיָזה.דֵהםד

ה.ד ּטָ ּבִ ּמַ הד ֲאֻיּבָ ֲאִניד ׁשֶ

באנגליתצדליאוצדשטצנמצג

-  25  -

5דדדד'ננופואטיקה'ד5דעמוצדבקוםדלשיצה.דממבדעב'דמפוצבטדמבדעלד4בדס"ב.דגופנהצד רבמצדצדצד5במדדבמצדדצד



קימי וולטרס 
ַרּפּוְנֶזל

ל ְגּ ָ ַהּבִ ִבןד ָעִציד ׂשְ ׁשֹוֶפֶכתדֶאתד ֲאִניד

ֶבןדצֹוֵתַח ׁשֶ לד ׁשֶ ִסיצד בֹוד ּכְ

ַחְ ִצי ּמְ ֲאִניד

ים ּקִ ַבְבּתַ אֹוֶכֶלתד

בֹודהּוָלהדהּוּפ ּכְ ֲחִפיצד ָבְתַניד ַעלד

ִבּפֹה ְלכּוד

באנגליתצדליאוצדשטצנמצג
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שי מנדלוביץ'
ְפַרְגֶמְנִטים ַסְּפפֹוִאִּיים

■

ָהֵעיַנִים ַעלד קדאֹוְתָךד ֵ ְלַנּשׁ ְבַעטד עֹו ד

ַלֲעֹזמ ְוָאזד יָךד ֵבַעְפַעּפֶ ְקָרתד

■

ה? ַאּתָ ַבּ ּוַעד

ה? ַאּתָ ַעםד ּפַ ַבּ ּוַעדעֹו ד

■

ְלַצְגֶליָך בֹותד ֻסּלָ ֵבָאהד יד ְחּתִ ִהּנַ

ְלִרּ ֹו ָעַב ד ׁשֶ ָלֶזהד ָבהד ָ ּ ֶאָח דלֹאד ַאףד

■

ִלי" ֲעֹזצד ד"ּתַ ַתְמּתָ ּכָ ׁשֶ ּכְ ִיץד ַקּ ּמַ ָהָיהד ֶזהד

ַקִיץ ׁשּומד וד ַעְכׁשָ
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■

ַאֲהָמה ּמָ ּוְבֻאָחצד םד ֻבְקּ ָ ֵאיןד

■

ֲאַפְצֵסק ֲחָרֵאיד ֵניד ׁשְ

ֵצ  ְלִהּפָ ְבָבֲאִניםד

■

ִלְפּגֹש יד ּתֹוַקְקּתִ ִהׁשְ ׁשֶ ִביד ידֶאתד ּתִ ַגׁשְ ּפָ

■

ִפים ְבֻלּפָ
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שמעון בוזגלו
ַנְרִקיסֹוס ֶּבן 52

ִבְקֶצהצ ּמְ ֶאְתבֹולצד ָצִאיִתיד

ִנים. ׁשָ עד ׁשַ ּתֵ ְפֵניד ִבּלִ יד ּלִ ׁשֶ בּוָנהד ּתְ

הצ ֻחְצׁשָ ּמַ ִרְצַחתדקֹוִפיםד

ֵאיָבה ּמְ ִבְתעֹוְפפֹותד ִציםד ִרּפֳ

סּוָפהד- ַהּכְ ֵצָכהד ַהּמְ ֵבַעלד

ָקָצה. נֹוָצאד הּוד ֶ ַבּשׁ
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שמעון בוזגלו 
ִׁשיר ַאֲהָבה ַלִּתְקָרה ֶׁשל ַחְדִרי

ְךצ ּכָ

צ ַאּתְ ׁשֶ בֹוד ּכְ

ים.ד ְק ֹוׁשִ ְלִרּיּוֵציד ְזקּוָקהד ֵאיֵנְךד

'אצם' בתוךדספצודהצאשוןדשלדהבשוצצצד
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שמעון בוזגלו 
ִׁשימֹון ַהִּמְסֵּכן

ןצ ְסּכֵ ַהּבִ יבֹוןד ׁשִ

הצ ּוְבַחּכֶ ְוָקםד מד יֹוׁשֵ הד ַאּתָ

הצ ּוְבַחּכֶ הדקֹוֵצאד ַאּתָ

ע? ּסַ ּתִ הצדאּוַליד ּוְבַחּכֶ אֹוֵכלד

ֵבֲאחֹוָציו. ּתֹוִהיםדקֹולֹותד ְלָאן?ד

ה? ָ ִאּשׁ חד ַקּ ּתִ אּוַליד

ָפָניו. ִבּלְ ֵבִריק!דקֹוְמִעיםדקֹולֹותד

ןצ ְסּכֵ ַהּבִ יבֹוןד ׁשִ

וד- ַעְכׁשָ ַלֲעׂשֹותד יֹוֵתצדטֹומד ָמצד ָ ּ ְלָךד ֵאיןד לֹאצד

ִביְקצֹופֹוןצ ִאּלּוד ּכְ ַקחדֵעטצד

ה ַהּזֶ יצד ִ 'ׁשּ ּתַ ִאּתֹוד יצד ְוׁשִ

ְוכּו'(ד ן"ד ְסּכֵ ַהּבִ יבֹוןד יֹוֵ ַעצד"ׁשִ הד )ַאּתָ
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נדיה עדינה רוז
ִּבּקּור

ָנה ֵ ַהּשׁ ִלְפֵניד

ֶלִויְזָיהד ַהּטֶ ַבֲעִמיָצהדֶאתד יד ִאּבִ

ַהְיָלִ ים ַלֲעצּוץד

ִיְצֶאהדאֹוָתּהד ןד ּפֶ

ַהֲחָ ׁשֹות ַקְצַיןד

ֶטת. ֶ ּשׁ ִבְתּפַ

יֹוֵראתצ ֲאִניד ׁשֶ ַבןד ּזְ ּמַ

נֹוֶעֶלת

ּפֹוֶצֶרתד

ַהּכֹוָכִמים.ד ִבְלֶחֶבתד
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נדיה עדינה רוז
ֵעיַנִים ְּגדֹולֹות ָּכל ָּכְך

טּוק-טּוקדטּוק-טּוק

ֶלתד ַהּ ֶ ֵעיִניתד ֶצְךד ֶ ּ בֹוד ּכְ

י ִהְתּמֹוַנְנּתִ

יצד ִאּבִ ּמֹודהֹוִ יָעהד ׁשֶ מד ְכּתָ ּבִ ּמַ

ִנְפְטָצה. אד ַסְמּתָ

ם? ׁשָ ִביד ם?ד ׁשָ ִביד

ָבקֹוםד ּמְ ָחִייִתיד

ְיָעצֹותצ ְללֹאד

ִ יםצ ַרּיָ ְללֹאד

ֶותד ַהּבָ ידֶאתד ְצּתִ ִהּכַ לֹאד

ֹקֶ ם.

יעּוד ִהּגִ ׁשֶ ֲעָטפֹותד ַהּבַ ֶאתד

ְך ַאַחצ־ּכָ

ֵאמצ ַהּזְ ֶטןד ּמֶ בֹודֶאתד ּכְ יד ַתְחּתִ ּפָ

ה ּיָ ִרּפִ ּמְ

ַהּטֹומ. ַלּסֹוףד
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נדיה עדינה רוז
ַמְפֵּתַח

י ִאּבִ ֶצתדֶאתד ֶ ְבַיּשׁ ֲאִניד

ֶעֶנת ׁשְ ַלּבִ ַבְרִביָ הד

ָיֶ יָהד ֶלתדֶאתד ְבַקּפֶ

ְלָחןד ֻ ַהּשׁ ַעלד יָחהד ַבּנִ

ּהד ְבִציָבהדֶאתדצֹאׁשָ

ֵאַלי הדאֹותֹוד ְבִסּמָ

צ. ִסּנָ ֶצתד קֹוׁשֶ

יָה ּנֶ ׁשִ ּמְ תד נֹוֶקׁשֶ יתד ּפִ ַהּכַ

ַח ַבְפּתֵ בֹוד ּכְ

ַרֲערּוַעד תֹוְךד ּמְ יד ַעםדסֹוַמְמּתִ ּפַ ׁשֶ

י ֵהַמְנּתִ ְולֹאד

נֹוֵסַע ְתֹאםד ּפִ ֵאיְךדהּואד

ֶנֱעָרצ. ְתֹאםד ּפִ הדהּואד ָלּבָ
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נעמה בוגט
ִקְלקּול

ִמיָסהד ַהּכְ ְבכֹוַנתד ּמִ ַהִחּוּויד נּוַצתד

ִצאׁשֹוִני ָבנֹוַעד לד ׁשֶ ּכֶ ַעלד הֹוְצָתהד

ָאִמי.ד זד ּפַ ֻאׁשְ ּמֹוד ּיֹוםד ּמַ

ָ בֹוצד ּמְ ִנְבְסָכהד ְצִעיָלהד ְחָבןד ּפַ ְחֹבֶרתד ּתַ ּ ּוד

ִים. ַהּבַ ֵניד ּפְ ֲעִכיצדֶאתד ַהּבַ ַסּמֹוןד ּכְ

ֶקתד ְבֻהּ ֶ ָכהד ּוַבּסֵ ַלַחץד ּמְ ַחְבָרןד ַהְזָצַבתד

ָ הצ ְעּמָ ַהּבַ ִגְליֹוןד ּמְ ַהֲחִציגֹותד ַהּתֹוָראֹותד ְתֵביד ּכִ ֵהִסיצּודֶאתד לֹאד

ַהְבַקְצֵטַע. ּגּופֹוד יעּודֶאתד ִהְצּגִ לֹאד

יצ ּמִ יׁשד ְלַהּקִ ֵהֵחלד ֲעגּוַעד ּגַ

כֹוָנהד ַהּבְ ּתֹףד ַעלד קד ּפֵ ְתּ ַ ַהּבִ ַאְמָזםד

ַבְתִבי . ִסּמּומד ּמְ
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ליאור שטרנברג 
יֹוָמן ָּפרּום: ָהֲעִׂשיִרי ְּבֶדֶצְמֶּבר, ַאְלַּפִים ּוְׁשֹלש ֶעְׂשֵרה

ּיֹוםצדָבתּוַח ּכַ קד ַ ּ ָאֹפצצד חּוטד

ֲחָנה ַהּתַ ַסְפַסלד ַעלד ָחהד ּכְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ הד ַהֲחָ ׁשָ הד ְטִצּיָ ַהּבִ יןד ּמֵ

עּוֵצי ׁשִ ּמְ בֹוד )ּכְ ְוִהְטֵלאִתיד ִבְכָנַסיצד ּמְ ְמָעהד ּנִ ׁשֶ ּוֵמיןדַהחֹוצד

צּוִתים. ֵ ּשׁ ּמַ ֲעמֹוָ הצד ּמָ ְיסֹוִ י(ד ּמַ ָלאָכהד ַהּבְ

ָסֵפק. ִליד ּמְ ּמֶֹקצדבּוָזצד ה.ד ַהּמּוׁשָ ְוַגםד ַקצ.ד ָהָיהד

ְך. ּכָ ַאַחצד ִליד ד ְסּתְ ִסּבַ ם"ד "ֵאיֶזהדחּוׁשָ

ה! ִבּלָ ְוֵאיזֹוד כֹון.ד ּנָ ֶ ּשׁ ַבהד

ְנָעַלי יןד ּמֵ ָכהד ּמְ ִהְסּתַ ֵבָאזד ִניםד ׁשָ

ְל ּות. ּיַ ּמַ םד ׁשָ ֵאיד
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רונה ברנס 
ַהְבָטָחה

ְחֹזצד ּתַ ׁשֶ ּכְ

ְלָךד צד ֲאַסּפֵ

יֹוַ ַעת. ֲאִניד ֶ ּשׁ לדַבהד ּכָ ֶאתד
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עינה ארדל 

■

ַאצ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָהַאֲחצֹוןד ָמצד ַהּ ָ ֵהןד ַטאּוטֹולֹוְגיֹותד

ָרֵבאצ ֵאצד ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ְויֹוֵ ַעד ֵבאד ּרָ ׁשֶ ְלִביד

ֵאצדבּוָמסצ ָ ְוִיּשׁ ּבּוָמסד ׁשֶ ְלִביד

ָבֶות. ֵאיןד ׁשֶ ּהד צּוׁשָ ּפֵ ֵאיןד יםד ַהַחּיִ לד ׁשֶ ִניםד ַהּפָ ַהֲעָבַ תד

ִלְצאֹות ְיכֹוָלהד ִעיםד ַאְצּמָ תד ּמַ הד ָ ִאּשׁ

ֲחֻתּנֹותצ בֹודאּוַלםד ּכְ ַהִפילֹוסֹוְפָיהדקֹוֶצֶסתד לד ּכָ ֶאתד

ִלְצֹק . יְךד ַבְבׁשִ ִאיׁשדלֹאד
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עינה ארדל 

■

נֹוָצה ַהּבְ ְסִמימד ִבְתעֹוֶפֶפתד ֲאִניד ּמֹוד ַלְיָלהד ֵיׁשד

חֹוצצ ׁשָ צד ְצּפַ ּפַ בֹוד ּכְ

ָכה. ַהֲחׁשֵ ּגּוףד ַעלד ֲענּוָ הד

ָיִ י הד ֵאיֶנּנָ ׁשֶ ָי ד

ֶפתדאֹוִתיצ ְבַלּטֶ

ֵהצ. ִבְתּמַ ּוִבְרִחיד
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רוני סומק
ד"ש ַלֶּמְלָצִרית ִמַּבר ַהְּסטּוֶדְנִטים ְּבאּוִניֶבְרִסיַטת ָאיֹוָוה

ֲאַגְצָטל ּכַ ֵציקד ָהָיהד ּהד צֹאׁשָ

ְפָצִחים ּמִ אִתידאֹותֹוד ִבּלֵ ַוֲאִניד

חֹוָצה ׁשְ ְ יֹוד ּמִ יד ּתִ ַקׁשְ ׁשְ ּקִ ׁשֶ

ְלָחן. ֻ ַהּשׁ ַעלד
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יעל נצר 
לא הייתי צב 

אותוד שצאיתיד פעםד מכלד התחיל.ד זהד ככהד אמלד רמד הייתיד לאד
התעוצצדמידחשקדא יצדלשאתדאותודעלדהגמ.דזהדלאדקשהדכלדכךצד
לידישדכוחדוהואדלאדג ולדב י.דמיביםדהצאשוניםצדכשמיקצדארליצד
הייתידסוחמתדאותודכאילודזהדבשחקצדחבשד קותדלפהצדחבשד קותד
הייתיד יותצצד אצוכיםד זבןד לפצקיד להישאצד התחילד וכשהואד לשם.ד
לבשלצד לבקוםצד בבקוםד להגיעד שצרהד פעםד מכלד אותוד לוקחתד
להכיןדסלטדמבטמחצדכבודמיביםדשמהםדהיל יםדהיודתינוקותדואניד

הייתידנושאתדאותםדמבנשאצדרבו יםדלגופידכלדהעת.ד
אמלדהואדלאדתינוקצדואפילודשגופודלאדג ולדיותצדב ידולידכאבוצד
החלוד הגמצד עלד היהד כשהואד שליצד הכמ יםד הרע יםד כוחצד ישד
לי ד נורצוד מיותצד העבוקיםד השקעיםד ממלטות.ד שקעיםד לירוצד
מיתד עלד הרופהד והחלוןד התנוצצד הג ולהצד הספהד לי ד הכיוציםצד

הספצדשלדהיל ים.ד
אכלצד מישלצד מנהצד תיכנןצד יובו.ד משיגצתד הבשיךד ברי וצד הואצד
אניד הייתיד שלעיתיםד אלאד אופנייםצד עלד צכמד יראצד קצאצד כתמצד

בתחתיוצדסוחמת.ד
שציציד התצחמצד האגןד הח שצד לברמד ערבוד אתד התאיםד הגוףד
גופודהשת לדלהקלד ואילוד הצגלייםדהתעמוצדהכתפייםדהתחזקוצד
קרתדעלדהעולצדבב יודקטנודלאיטםדאמלדהשקעיםדמצרפהצדהםד

הבשיכודלהעביק.ד
לאד הואד הצמהצד לאד וצשד הואד שליצד הגמד עלד אותוד אוהמתד אניד
בגמילצדהתנועותדשלנודהצבוניותדונוכחותודהקצומהדבשצהדעליד

תחושתדמיטחון.ד
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ישדלברמדהשפעהצדכבומןצדעלדהחייםדהחמצתייםדוהבשפחתייםד
שלי.דלאדנוחדלהסמיצדכלדהזבןדבהדישדלידעלדהגמצדוכשאנידבכסהד
אותודמשביכהדהואדבתקשהדלנשום.דלברמדישדבןדהסתםדהשפעהד
גםדעלדהחייםדהחמצתייםדוהבשפחתייםדשלוצדוע ייןצדההשפעהד
והולכיםד הבעביקיםד השקעיםד הצרפה.ד עלד היאד מיותצד הקשהד
שלד הספצד מיתד עלד הבשקיףד החלוןד לי ד מעיקצד למוצותצד הפכוד

היל ים.ד
בתחתיוד חצשד יוראתד הייתיד מלילהצד מייחו ד הקציטייםצד מצגעיםד
לנרלד ניסיתיד המוצות.ד עםד המיתד שליצד ממיתד למ ד ובסתוממתד
אותםדמרוצהדיעילה.דאתדהמוצדמסלוןדבילאתידביםדושבתידפצחיםד
אוצזצד ימשצד בזוןד לאחסוןד השתבשתיד הבטמחד ממוצותד בהגינה.ד

ע שים.ד
עםדכלדהצרוןדהטומדשהיהדליצדהמיתדמכלדזאתדהפךדלמלתידנסמל.ד
לכאוצהצדהפתצוןדהיהדפשוט.דשהצידלאדהייתידרמ.דאמלדהואדהיהד
לידשציון.דחלקדבהנבשיםדעמצודבהגמדשלידלי ייםדשלוצדונבשיםד

שלודעמצודלגמדשלי.ד
אלדתמינודאותידלאדנכוןצדלכלדהבעוצמיםדמסיפוצצדבלמ דלצרפהצד
ישדצרוןדחופשיצדובכיווןדשכךצדשינוידהיהדהכצחי.דנבשיםדשעמצוד
בי דלגמדעמצודלתבי צדאמלדאנידלאדהייתידרמדוגםדהואדשמדללכתד

עלדהצרפה.ד
לפעביםדהואדחוזצדלגמדשלי.דזהדקוצהדכשהואדרציךדללכתצדאניד
אניד כךצד החוץ.ד אלד הפניםצד בןד גמיצד עלד אותוד בעמיצהד פשוטד

בעולםדלאדנעזמתצדהואדאףדפעםדלאדעוזמ.ד
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אלה נובק
ַהּג'ּוק

ַהּג'ּוק יד ֶקֶרמדְבחֹוׁשֵ ּמְ ָנעֹותד עֹוַתיד ֶאְרּמְ

//

ְלַמ  יׁשד ְלַהְצּגִ ִליד ּגֹוֵצםד ְבֹא ד ּגָ ֹולד ֶחֶצקד

//

דדד. ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד דד ד ד ד ב.ד

ֵהידג'ּוק ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד הֹודג'ּוקד

אן ּכָ ֲעַ ִיןד הד ַאּתָ ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד מד ַהּגַ ַעלד ׁשֹוֵכמד

מ ַהּגַ ַעלד ׁשֹוֵכמד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד לֹוןד ַהּסָ ֶאְבַרעד ּמְ

יצ ׁשִ ְלָךד יד ַתְמּתִ ּכָ ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ָהִייָתד ֵאיֹפהד

ו ַעְכׁשָ ְלַהְקִציאדאֹותֹוד ְלִביד ִליד ֵאיןד ד דד ד ּכֹוָצהד ׁשִ ֶאְתבֹולד יד ָחַזְצּתִ ׁשֶ ּכְ

הדֵבת ַאּתָ יד ּכִ ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד לד ּכֹוׁשֵ ּלּויד ִבּמִ
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יוסף עוזר

■

ִנים. ְיׁשֵ םד ּלָ ּכֻ

ֲאִנידלֹוֵחץ ּהד ּמָ ְקֶלֶ תד ַהּבִ ַצקד

לדאֹות ּכָ ַעלד ַאַחתצד עד ֶאְרּמַ ּמְ

ַבַעת ִנׁשְ

ִרּפֹוצ בֹוד ּכְ

ֶלֶחם. צּוֵציד ּפֵ ֶצתד ְבַנֶקּ
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יוסף עוזר
ְוַיִּתיר ֲחגֹוָרתֹו ֹקֶדם ֲאִכיָלה ]קיצור ש"ע[

ְבַקְצְקצֹותצ ְצְנגֹולֹותצדאֹוְכלֹותצד ּתַ ּלּולד ּמַ

מ. ֵעׂשֶ ֶעְגָלהדלֹוֶחֶכתד ֶצֶפתד ּמָ

ִאְטִליזד-דקֹוָלמד ּמָ ָהַאְנקֹולד

לּו ִיּתָ הדֵהםד ַהּזֶ ַהּקֹוָלמד ַעלד

ָאצֹוןצ ּמָ ֲחִליפֹוֵתינּוד בֹוד ּכְ

ת. ּמָ ׁשַ ִלְכמֹו ד

יצצ ָנׁשִ ַהֲחגֹוָצהצד יצדֶאתד ּתִ ּנַ ׁשֶ ּכְ

יֹוםדבּוָכִנים עֹו ד ִבְמּ

ִבים ְבֻפָטּ ְצְנגֹוִליםד ַתּ

ְוָ ִגים. ָלוד ּוְשׂ ְצּמּוִציםד ַמּ

ַאְנקֹוִלים ַעלד ַצְקִליןד ּטְ ּמַ ּוְבִעיֵלינּוד

-  45  -

45דדד'ננופואטיקה'ד5דעמוצדבקוםדלשיצה.דממבדעב'דמפוצבטדמבדעלד4בדס"ב.דגופנהצד רבמצדצדצד5במדדבמצדדצד



אורן עילם 
ּדֹב ַהָּׁשַמִים

צֹות ׂשְ ַהּבִ ְפסּודֶאתד ּתָ ִציםד ֻבְכׁשָ חֹותד ַהּפָ יםד ָהֲאָנׁשִ

א ּסֵ ַהּכִ ַעלד ִמיםד יֹוׁשְ ֵהםד

ּ ֹוֵפק ֶסףד ַהּכֶ

ְלַהְפִסי  ָיכֹולד ָהעֹוָלםדלֹאד

לּום ּכְ ֵאיןדלֹוד ִאםד

ֵציק ָהעֹוָלםד

עֹוָלם ּמָ ָבֵלאד ַוֲאִניד

ַבִים ָ ַהּשׁ ּ ֹמד ַעלד זֹוֵעקד ְוָהָעֶולד

ְלַנֵחםדאֹוִתי ַבִיםד ָ ֵבַהּשׁ ַלַחתד ִנׁשְ ָי דלֹאד ְוׁשּוםד

4במד
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אורן עילם 
ַּתָּקָלה 

ְבַרֶעֶצתד ָלהד ָקּ ּתַ ידהּואד ּלִ ׁשֶ ַהּ ֹוְקטֹוצד ּתַֹאצד

ָאִמימ לד ּתֵ לדאּוִניֶמְצִסיַטתד ׁשֶ

י ַנּזִ ּכְ ַאׁשְ ֲאִנידלֹאד

ִציֶפְצָיהד ֵבַהֶפּ אד ּמָ ׁשֶ ִבְזָצִחיד ֲאִפּלּודלֹאד ֲאִניד

ּתַֹאצ ֲעִניִקיםדלֹוד ּבַ ׁשֶ ֶזהד יׁשדטֹומדִעםד ְלַהְצּגִ צד ֶאְפׁשָ ׁשֶ

א ּסֵ ַהּכִ יתד ּמֵ ֶלתד ֶ ּ ַעלד ִלְתלֹותד יּוַכלד אֹותֹוד

ַעְרבֹוד ףד ְלַבּנֵ ֵ יד ּכְ ּמֹוד ְלנֹוֵפףד אֹוד

ּוַפְטצֹוִנּיּותד ֶנתד ְבַתֶקּ ַאְפָלָיהד ְנֵפיד ּכַ ַעלד

ֹבאָלִנית ית־ׂשְ ַנּזִ ּכְ ָהַאׁשְ ַהֶהְגבֹוְנָיהד

ֲאִפּלּו ֹבאָלִניד ׂשְ לּוםצדלֹאד ּכְ ֲאִניד

י? ּלִ ׁשֶ ָהָאֶג'ְנָ הד י?דָבהד ּלִ ׁשֶ הּותד ַהּזֶ ֲאִני?דָבהד ִביד

עּוָ ה? ּתְ ֵבֶהםד ִלְגֹזלד אִתיד ּמָ ְזכּותד ֵאיזֹוד ּמְ

3במד
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צ'רלס סימיק 
ִׁשיר ְללֹא ּכֹוֶתֶרת

ָלעֹוֶפֶצת ֲאִנידאֹוֵבצד

יתד ִהְצׁשֵ "ַבּ ּוַעד

ְלָקִליַע? קּודאֹוָתְךד ּרְ ּיִ ׁשֶ

ָהַאְלִכיָבִאים? דֶאתד ַכְחּתְ ׁשָ ַהִאםד

ְקָוה ּתִ ד ְ ּתְ ִאּמַ ַהִאםד

ְלָזָהמ?" ַלֲהֹפְךד

ֵאינֹודעֹוֶנה.ד ִאיׁשד

ָקִליַע. עֹוֶפֶצת.ד

ה ֵאּלֶ ּכָ בֹותד ׁשֵ ִעםד

ה. ַוֲאֻצּכָ הד ֲעֻבָקּ ָנהד ֵ ַהּשׁ

באנגליתצדליאוצדשטצנמצג
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גל שמי
רּוִמיַנְצָיה

ֶצֶקמ־ֶטֶצףצ ַיצד ׁשְ ַעלד ֶהָעִטיםד ְזמּוִמיםד ִכּ

ֶהֶצף. ִלְמִליד ָעֵמי־ְסָצקצד יד ְסִמימדצֹאִשׁ ְלפּוִתיםד

ֵחֶצףד-ד- ַיַהמצד ִזְבזּוֵביד

ַאְך ְוצֹוֶרהצד ְונֹוֶההד ְלָגְ ָעםד ּתֹוֵקקד ִבְשׁ

ְלצֹוֵרַח. ִלְהיֹותד ֹעזד יד ּ ַ ֵאיןד ְלָמִמיד ִמּ

ֶחֶצמד-ד- ַלַהמד ְבּגּוֵביד ִגּ

ֶקֶצמ ְמּ ֵאׁשד יתד ַבִרּ ְנֵפיֶהםדעֹו ד ק־ּכַ ַ ַבּשׁ ָאזד

ֶגֶצמ. ְמּ ִנְטֶבֶצתד ֶבׁשד ף־ֶשׁ ַכּ ׁשּומד ְיגֹוִני.ד

ֶעֶצמד-ד- ָזָהמ;ד ְבּ ּוֵביד ּ ִ
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גל כהן

ְּתָנה ִמִּלים
ותנועה( ית ד ית דושתידתנועותצד ית דושתידתנועותצד )בשקלוד-דהבצומהצד

ְצָנִני ְפֵתיד ׂשִ ֲעֵליד ַמחד ׁשֶ יםד ְוׂשִ ְלׁשֹוִניד/ד ַעלד ֱא־לִֹהיםצד יםצד ִבּלִ ָנהד ּתְ

צֹוִני? ְגּ ִלהּוגֹוד ּמְ ּיֹוִעילד ּוַבהד הד/ד ִהּלָ ּתְ ָנֲאָוהד ּוָבםד ָלְךד צד ֲאׁשֶ

ֲא ֹוִני םד ּגַ ְיִ יִ יד הד ַאּתָ ֲאָמלד ֳאָצחֹותד/ד ָלְךד ַנֵהלד ּתְ ָצםד ֶבֶלְךד ּכְ

ֵכִני ׁשְ ָהָיהד בֹוד ּכְ ָקצֹומצד ֲאָמלד ְוַתְכִלית;ד/ד ֵחֶקצד ִליד ּמְ ְבֹא דָצחֹוקד-ד

י ַגּנִ ְמּ ָמהד יֹוְשׁ ֱאֵליד ּוְקַצמד הד ׁשָ ּגְ /ד ָצִכיםד ַהּ ְ ִליד ָאְצכּוד ּכֹהד ְצֵאהצד

ּתֹוְךדְבעֹוִני ְלנֹוֵתןדֶאתדְבעֹונֹוד ְיָמֵצְךד/ד ָבתֹוד ִנׁשְ ּמְ ַחיד לד ּכָ ְוָאזד

ְּגָׁשִמים ָנְטפּו
ותנועה( ית ד ית דושתידתנועותצד ית דושתידתנועותצד )בשקלוד-דהבצומהצד

ַיֲעצֹףדַעלדַסףדְבעֹוִני; ַסַעצד ּמְ /ד ֲעָנִניד ָעֵמיד ָנְטפּוד ִביםד ׁשָ ּגְ

ְבָ ִני; ָאִחיוד ַיֲהלֹםד ִאיׁשד בֹוד ּכְ ָחְצָבהד/ד ּמְ ַהְךד ְלֹחםדצּוַחדֲאחֹוָתּהד

ֲאָ ִני;ד הד ִהּכָ צד ֲאׁשֶ ָצ ד ּמָ ְוַגםד ָצִקיםד/ד ּמְ ִעםד ְצָעִביםד ּוְצֹעשד ֲהלְֹךד

ׂשֹוִני! ׂשְ ֵבֶהםד ְוָנסד ְךצד ּכָ ְצִאיִתיםד -ד-ד-ד/ד יד ְבׁשִ ְוׁשִ ְמֵא דאֹוִציד לּואד ּכָ בֹוד ּכְ

ְמֵעיִני? ֶזהד ֶ ַבעד ּכְ ֶטףדלֹוד ׁשֶ ּמְ /ד ָלָלםד ּכְ לֹוםד ְנַהצ־ׁשָ ֹטףד ִיׁשְ ֲהלֹאד

ְיגֹוִני. ּמֹץד ְטפּודֶאתד ִיׁשְ ֲאָמלדלֹאד ָנָהצ!ד/ד ּכְ ֵביָביוד ְוצֹמד ָעָנןד ְנֹטףד
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יעל נצר
יצירתיות חישובית - מבוא קצר

חישובית?ב יצירתיות  זו  מה 
משניםדהאחצונותדישדענייןדהולךדוגומצדמתחוםדשנקצאדיריצתיותד
יריצתיותד ב ויקתד מרוצהד להג יצד מניסיוןד העוסקד חישומיתצד
מכללדואתדהתהליךדהיריצתידמפצט.דהג צהדכזודיכולהדלאפשצצד
בוזיקהד ריוצצד סיפוצתצד שיצהצד שלד אוטובטיתד יריצהד לבשלצד
וכ 'דעלדי ידבחשמ.דההג צהדהעכשוויתדהבקומלתדשלדהתחוםד
ב בהד ליריצתיותצד בו לד הבג יצהד חישומיתד ״פעולהד היאד הזהד
שלד שמסופהד כךד אנושיתד יריצתיות(ד שלד תורצד )אוד יריצתיותד
הפעולהדישדתוכניתדבחשמדשיכולהדלירוצדכבודא םצדשבסייעתד
מהמנהדשלדתהליךדהיריצהדהאנושיצדאודשתובכתדמתהליכידיריצהד

אנושיים".

דוגמהצ בזיניםדלתוךדתוכנתדבחשמדכבותדערובהדשלדבתכוניםצד
הצמהדבאותדאלפים.דהתוכנהדלוב תד-דמעזצתדכליםדאוטובטייםד
שלדעימו דשפותדטמעיותדובתוךדהיכצותדבוק בתדשעצכודלהדעםד
במנהדשלדבתכוןד-דֵאילודברצכיםדנוטיםדלהיותדזהדעםדזהדמאותוד
לבטמחיםד אופיינייםד ברצכיםד אילוד כבויותצד ומאילוד בתכוןד
מ צךד בפעיליםד פעולותד ואילוד וכ ובה(ד סיניד )הו יצד השוניםד
כללדעלדכלדאח דבןדהברצכיםד)עצמומצדהצתחהצדהקרפהדוכ '(.ד
מעזצתדהנתוניםדהללוצדותוךדהסתבכותדעלדבי עדקייםדכבודלבשלד
שפוצסבוד סטטיסטייםד נתוניםד אוד הברצכיםד שלד הכיביד דההצכמד

לפידהג צתדוע תדההיגוידשלדהאגו הדהמינלאוביתדליריצתיותדחישומית. ב.ד
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התוכניתד צכימיםצד שלד ריצופיםד לגמיד א םד מניד שלד הע פותד עלד
מושלוד שלאד כאלהד ח שיםצד בתכוניםד אוטובטיד מאופןד יורצתד

בעולםדקו םדלכןדעלדי ידאיש.
אוטובטיד שיפוטצד נעשהד שנורצוצד הבתכוניםד אלפיד עמוצד כעתצד
שלד והח שנותד היריצתיותד בי תד אתד להעציךד שבנסהד הואצד גםד
הבתכון.דמביליםדאחצותצדע דכבהד ובהדהבתכוןדהח שדשיירצהד
מיותצד הבורלחיםד הבתכוניםד צקד קייבים.ד לבתכוניםד התוכנהד

נשלחיםדעלדי ידהתוכנהדלקציאהדולהעצכהדשלדמנידא ם.ד
בעמ ותד י יד עלד 4במדד משנתד נורצהד כאןד הבתואצתד התוכנהד
https://( מצשתד לשיבושד זבינהד והיאד IBM,ד חמצתד שלד הבחקצד
בנהד סוגד צכימיםצד להזיןד ניתןד /www.ibmchefwatson.com(.ד
בקוציים לבתכוניםד הרעותד אוטובטיתד ולקמלד מישולצד דוסגנוןד

פצידהבראתהדשלדהתוכנה.

אותוד לתאצד יו עיםד אנחנוד תבי ד לאד ליריצהצד צעיוןד לנוד כשישד
אתד להסמיצד נתקשהד כללד מ צךד -ד נרליחד אםד וגםד מביליםצד
השלמיםדהחשימתייםדוהתחושתייםדשהמיאודאותנודאלדהצעיון.ד
לכןצדכאשצדבגיעיםדל מצדעלדתהליכידיריצהצדבשתבשיםדמ צךד
וכיוראד השצאהד בסתוציןצד חףצד כבוד בעוצפליםד מבונחיםד כללד
מאלה.דאמלדעלדבנתדלהפוךדתהליךדיריצתידכבודמישולדאודכתימהד
רציךד אותוצד למרעד לבחשמד לאפשצד כלובצד לחישומיצד ריוצד אוד
שבחשמד מאופןד היריצהד שלד הבסתוציןד אתד ולתמנתד להג יצד
לצכימיםד התהליךד אתד לפצקד כזוד וצשתד הג צהד 'להמין'.ד יכולד
שוניםדשלכלדאח דבהםדישדתכונותדבסויבותצדולנסחדאתדהיחסיםד

שקייביםדמיןדהבצכימיםדהללו.ד
רציךד בתכוןצד ליירצד הבחשמד אתד ללב ד בנתד עלד לבשלצד כךצד
להג יצדתבונהדבופשטתדשלדהעולם.דמתבונהדהבופשטתדהזאתד

-  52  -

ד5דדד'ננופואטיקה'ד5דעמוצדבקוםדלשיצה.דממבדעב'דמפוצבטדמבדעלד4בדס"ב.דגופנהצד רבמצדצדצד5במדדבמצדדצד



מירהצד )לבשלד אוכל"ד שלד "בצכימד בסוגד שהםד ישנםד מציםד
גםד ואוליד ישדתכונהדשלדכבותצד כזהד חבאהצדאוצז(.דלכלדבצכימד
)חבאהדצכהצדע שיםדבושצים(.דמעולםדהזהד תכונהדשלד״ברמ״ד
ישדגםדאוסףדשלדפעולותדשאפשצדלעשותדעלדכלדבצכימד)עצמומצד
רצימהצדהקפרה(צדשינוידברמדשעומצדעלדבצכימיםדאחצידשנעשוד
עליהםדפעולותד)מירהדצכהצדאחצידשמישלודאותהדאינהדצכהדעו (ד

וכןדהלאה.ד
בר דאח צדכבומןדשלאדהכלדניתןדלהג יצדולכןדישדכאןדהשטחהד
בסויבת.דקשהצדלבשלצדלהג יצד מציםדכבוד"ללושדע דשהמרקד
שבתחיליםד ע ד בלחד "להוסיףד אוד נ מק"ד לאד אמלד וגבישד צךד
הערובהצד הכבותד שניצד בר ד וכ '.ד שלו"ד הטעםד אתד להצגישד
וכבותד לאגוצד בסוגלד שהבחשמד נתוניםד שלד הבסחצצתצד
האפשצויותדוהריצופיםדשהואדבסוגלדלמחוןדולעמ דהיאדערובהצד

הצמהדיותצדבבהדשא םדכלשהודיוכלדלעשותדאידפעם.
מאופןד ובהדאפשצדל מצדלאדצקדעלדבתכוניםדאלאדגםדעלדיריצהד
שלד באגצד כקלטצד בקמלתצד כזוד תוכניתד שיצים.ד שלד אוטובטיתד
לבי הצד שלמד הואד הצאשוןד השלמד שיצים.ד שלד אלפיד וגבאותד
להד שהוזנוד ה וגבאותד בתוךד 'בסיקה'ד הבחשמד תוכנתד שמוד
החוקיּותד ובהיד התמניותד בהןד כלובצצד שיצ;ד שלד התכונותד בהןד
למתיםצד חלוקהד לבשלד כבוד ה וגבאותצד לבצמיתד הבשותפתד
וכ '.ד לאחצותד מסביכותד בסויבותד מביליםד שיבושד חציזהצד
לאחצדבכןדמאדשלמדהיריצהצדשמודהתוכנהדביירצתדבתוךדגצעיןד
אקצאידכלשהוד)לבשלצדחבשדביליםדאקצאיותדבןדהבילון(דכבותד
הקו ם.ד משלמד שנלב וד התכונותד פיד עלד שיציםד שלד ערובהד
בנסהד התוכנהד זהד משלמד הניפוי.ד שלמד הואד השלישיד השלמד
העוב יםד כאלהד שירצהד השיציםד שללד בתוךד ולברואד להעציךד

מקציטציוניםדשלדשיצדטומ.ד
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שכותמתד תוכנהד לבשלצד תיאצנוצד 'ננופואטיקה'ד שלד 3ד מגיליוןד
שחומצוד לזהותד בתקשיםד א םד מניד שאפילוד מאופןד הייקוד שיציד
עלדי ידבחשמ.דחי וןדה"מחןדאתדערבך"דשהומאדמחומצתצדשמוד
הייקוד וכבהדשיציד לזהותדמערבודבתוךדעשציםד בתמקשדהקוצאד
היטמד הנקו הד אתד ב גיםד לאצד ואילוד א םד י יד עלד נכתמוד ֵאילוד
נרצד יעלד הייקו"צד לכתומד בחשמד ללב ד ניתןד האםד -ד )"גאיקוד

ואלכסדמןדאציצד'ננופואטיקה'צדגיליוןד3צדעב'ד6ב-5ד(.
לפצושד ייאלרוד השפיםד וכלד הבשוצציםד שכלד אובצד זהד האםד
בתוךד העולותד צמותד בשאלותד אחתד זוד לעין?ד הנצאהד מעתי ד
ובפצשיםד צואיםד אנוד כיר ד חישומיתצד מיריצתיותד העיסוקד
יריצה?דהאםדהיריצהדהחישומיתדיכולהדלהיחשמדליריצה?דהאםד
מאבתדאפשצדלפצוטדתהליךדיריצתידלאוסףדשלדתמניותדופעולותד
יריצתד הואד אנושיתד כוונהד ללאד שנורצד יופיד האםד בכניות?ד
אבנות?דהאםדהיריצהדהבבוחשמתדהיאד'פצידצוחו'דשלדהבחשמד
התוכנהד אתד לבתכנתדשהגהד שייכתד היאד אודשבאד אותהצד שירצד
אתד ליירצד בסוגלד היהד לאד ערבוד הואד קצומותד לעיתיםד אםד )גםד
התורצדשירצהדהתוכנהדשלו(?דואיךדבו  יםדאתדטימדהתורצדשלד
הבחשמ?דהאםדאפשצדלכבתדבספציתדאיכותדאודבי תדיריצתיותד

אודבקוציותדשלדיריצה?דהאםדאפשצדלנמאדצע דמלמ?
החישומיתד היריצתיותד מתחוםד מפועלד לאחצונהד שבסתבןד בהד
מיןד סתיצהד שאיןד הואד ווקאד להתפתח(ד ח לד שאינוד )תחוםד
ההפךד בחשמ;ד י יד עלד שנורצתד לזוד הא םד י יד בעשהד האבנותד
הואדהנכוןצדישדעצךדבשבעותידמחימוצדמיןדיורצדאנושידלתוכנהצד
כךצד אנושית.ד ליריצתיותד עזצד ככליד מיריצתיותדחישומיתד כלובצד
לקמלד כ יד הבחשמד מפלטד להיעזצד יכולד בקרועיד שףד לבשלצד
בשם.ד ולהבשיךד ח שותצד אפשצויותד אוד לחימוציםד צעיונותד
חיוויד ולקמלד שלוד שיצד בחשמד מתוכנתד להעמיצד יכולד בשוצצד
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עליהם;ד לעמו ד ולחזוצד 'חלשים'דבאחציםצד אזוציםדשנצאיםד עלד
מספצד אותםד לס צד איךד הרעהד ולקמלד שיציםד אוסףד להגישד אוד
מאופןדשמודהםדבשתלמיםדזהדאחצידזהדמ צךדהטומהדמיותצצדוכןד
הלאהדמתחובידאבנותדצמים.דהיכולתדשלדהבחשמדלהכילדאינסוףד
האבנותיד השיפוטד לר ד אפשצויותצד אינסוףד ולעמ ד בי עד פצטיד
להומילד נכוןצד משילומד אוליצד יכוליםד האנושיתצד והיריצתיותד

אותנודאלדהעי ןדהמאדשלדהיריצתיותדוהאבנות.ד
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מני אדלר 
לבלתי ידח ממנו ִנדח - 

מבחר סאיכומים ל"הִנדח" של עגנון

כידהנהדכחובצדמי דהיורצצדמצרותודבצחימדומצרותודבקרצ ד ד

שלד והולכתד בתצחמתד לתופעהד ע יםד אנוד האחצונותד משניםד
ספצותד תלבי יד צומד פיד עלד הבשצתד ספצותיותצד יריצותד סיכוםד
קרצידצוחצדאודסתםדתאמיד עתדשאיןדעיתותיהםדמי יהם.בדבטמעד
חינוךצד באנשיד צותחיןד שלד לקיתונותד זוכהד זוד תופעהד ה מציםצד
להתמונןד ננסהד זוד מצשיבהד תצמות'.ד ו'במקציד ספצותד שוחציד
אוד -ד סיכום'ד ה'אנטיד אתד ולהריגד שונהצד במטד בנקו תד מסיכוםד
סאיכוםצדעלדפידהרעתודשלדאלכסדמןדאצידד-דעימו דבחו שדשלד

טקסטיםדקייבים.ד
והשיבוצד הכיסויד מבי תד כללד מ צךד נב  ד סטנ צטיד סיכוםד
ללאד שלוד הבצוכזתד מהרגהד הבקוציצד מטקסטד הבי עד שלד
חזצותצדומלכי ותדשלדהטקסטדהבסכםצדהבשבצדאתדההקשציםד
הבקוצייםדשלדהנאבצ.דהסאיכוםצדתחתדזאתצדחותצדלשמיצהדשלד
לחשוףד בנתד עלד הבקוציצד בהקשצוד ולהוראתוד הנתוןד הטקסטד

נצטימיםדחמוייםדולירוצדבמנידעלילהדח שים.
בעשהדהסאיכוםדאינודבוסיףד מצדעלדהנאבצצדאלאדגוצעדבבנוד
מ ובהד הקייםצד מטקסטד צואהד הסאיכוםד בח ש.ד ובאצגנוד

השווצדלקחתידקוצסדקציאהדבהיצהדוקצאתידאתד'בלחבהדושלום'דמעשציםד ב.ד
 קותד-דישדשםדבשהודעלדצוסיה.ד)וו ידאלן(

תו הדלאלכסדגםדעלדלימוןדה מצים ד.ד
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לסצטידהרילוםדמבונטאז'דהסומייטיצדברעדשלדחובצדגלםדהניתןד
האֹובנותיתד מיובצהד בפקפקד הואד בחו ש.ד ולעירומד לביחזוצד
אּובנותד מבעשהד זאתד תחתד ובסתפקד באיןצד ישד ולמצואד לח שד

ב וק קצדהבבוק דמישדהקייםצדהבוחשיצדהבוגמל.ד
ובעצעצד היו ע־כלצד הסופצד בי יד הסיפוצד אתד בפקיעד הסאיכוםד
הקייםצד הטקסטד שלד הבחו שד העירומד מבסגצתד סבכותו.ד עלד
בחמלדאּובןדהסאיכוםדמבכּווןדמעלילהדהבצכזיתצדומכךדבשחצצד
זהדבאפשצדהאצהד אותהדבבשבעותהדהבקוצית.דבעשהדשחצוצד
הבפוזציםד שוניםד הקשציםד שלד וחשיפהד חמוייםצד נצטימיםד שלד
לבתנג יםד חסי יםד מיןד באמקד עלד סיפוצד העלילה.ד פצטיד מיןד
מגליריהדשלדהבאהדה־8בדהואדגםדסיפוצדעלדבזגדאוויצצדהכוללד
אתדהביפצטדהטכנידשלדאברעידהחיבום.ד בויותדהבשנהדמסיפוצד
מיטויד לי יד מאד חייםדבצתקצדשלאדתבי ד אוצחד הןד בקייבותדאףד

משלדהבצחקדמיןדאיזכוציהןדמעלילהדהצאשית.
לעיתיםד לה גישצד מוחצד הסאיכוםד אּובןד הבשחקצד בֵירצד בּונעד
מאופןדשציצותיצדהימטיםדבסויביםדמסיפוצדהבקוציצדבעיןדהטלהד
התוכןד והבוצכמת.ד העשיצהד היריצהד בתוךד אח ד ביב ד שלד
וחוציםד פעציםד יריצתד י יד עלד מבכּווןד בעּוותד הגלםד חובצד שלד
מסיפצ.דבר דשניצדהעלילהדהופכתדל חוסהצדאינטנסימיתצדח הצד
ללאד בגןצד ללאדשכמותד ישיצצד בי עד בוטחד מקוצאד קרמ.ד מעלתד
השהיותדנצטימיותדהבאפשצותדהפנבהדשלדהתבונהדהבוצכמת.ד
הסגנוןדהכבו־ח שותידיורצדאשליהדשלד יווחדמזבןדאבתצדס צהד

בתבשכתדשלדבמזקיםדקרציםדובקוטעים.
ולּודבילהדאחתדח שהצד עלדאּובןדהסאיכוםדנאסצדאבנםדלכתומד
בשפטצד בילהצד -ד הסיפוצד צכימיד שלד הסלקטימיתד ההפקעהד אךד
לוד באפשצתד הבקוציצד בהקשצםד -ד תחמיציתד תמניתד פיסקהצד
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לירוצדבמנידעלילהדותכניםדח שים.דמכךדהופךדאּובןדהסאיכוםצד
לצגעצדלאבןדיורצ.ב

נעהדעלדהריצדשמיןדתהליךדבכאנידאוטובטיצד בלאכתדהסאיכוםד
בתגיםצד בצומתד בכונהד ביובןדשלד כבפעילד האּובןד שמודבתפק ד
בי תד חישומיים.ד מכליםד להיעזצד העשויד אנושיד בעשהד למיןד
שנמחצה.ד הסאיכוםד מטכניקתד היתצד מיןד תלויהד האוטובריהד
להלן(ד )צאוד בנחהד בילהד בופיעהד שמהןד פיסקאותד מחיצתד
אנושיתד התעצמותד תוךד בחשמצד תוכניתד י יד עלד לביבושד ניתנתד
ביניבליתצדמעו דשטכניקהדשמהדנמחציםדפצגבנטיםדהבמוססיםד
עלד מצומהד תמוססד להלן(ד )צאוד בקוטעיםד תחמיצייםד במניםד עלד

בעשהדאּובןדאנושידויריצתי.

נעשהדשיבושדמשלושדטכניקותד להלןד מניסיוןדהצאשונידהבורגד
בשפטיםד מחיצתד בנחה;ד בילהד פיד עלד פיסקאותד מחיצתד יסו צד
חילוץד הבשפט;ד כנושאד נמחצתד בשבשתד בותד שמהםד קרציםד
בושאד ו/אוד נשואד ו/אוד בנושאד הבוצכמיםד מסיסייםד היג יםד

מסיסייםצדללאדבאייכיםדנוספים.
לצאשונהד )פוצסםד עגנוןד שלד 'הִנ ח'ד הסיפוצד נמחצד לניסויד
מ'התקופה'צדצבצב;דהנוסחדכאןדב'אלודואלו'דכל־סיפוציצד53צב(.ד
זהודסיפוצד'בסוצתידיצִאי'דמאוצךדמינוניצדהבתאיםדבמחינתדהיקףד

היציעהדלבניפולריותדהטקסטואליותדשתואצודלעיל.

אלחציצי־אלחציזיד שלד השיצ'ד גונמד 'בחמצתד אתד לרייןד ישד זהד מהקשצד ב.ד
)בחמצותדאיתיאלדכג(צדמהד ןדהשופטדמבי תדהיריצתיותדשלדגנמדאשצד
השלישד השבטתד י יד עלד אחצצד בשוצצד שלד קייםד בשיצד ח שד שיצד ירצד
בשקלד תוכןצד פיד עלד בח שד השוצותד ואצגוןד משיצד מיתד בכלד האחצוןד

וחצוז.
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התנוצד ו"מיןד שלג"ד עלד "סיפוצד -ד הצאשוניםד הסאיכוביםד שניד
ו"תנוצ"ד י ידמחיצתדבילהדבנחהצד"שלג"ד נורצודעלד -ד ולכיַצִים"ד
עלד וסי וצןד אותהד הבזכיצותד הפיסקאותד חילוץד תוךד מהתאבהצד
סיפוצצד מכלד הושבטוד אודשתייםד אחתד )פיסקהד הופעתןד ס צד פיד

בשיקוליםדאֹובנותיים(.
עצשד ו"עלד נכציה"ד מאצץד הייתיד "ֵגצד -ד המאיםד הסאיכוביםד שניד
 וי"ד-דנורצודעלדי ידחילוץדבשפטיםדשמהםדבשבשיםדגצשוןד)"ֵגצד
עצשד וי"(ד )"עלד ומעלהדבשולםד ואיי יליד נכציה"(ד מאצץד הייתיד
לשםד הסיפוצצד משל ד שומרוד עצשד וי"ד מ"עלד כנושאידהבשפט.ד
הנג הד-דמאברעדומסוףד-דבשפטיםדשמהםדאיי ילידובשולםדאינםד
מעלד נצטימיד צרףד לירוצד כ יד ונחתכוד סוננוד הבשפטיםד הנושא.ד

בקרמ.דהםדבופיעיםדעלדפידס צםדמסיפוצדהבקוצי.ד
יסוציןד ו"מקמלתד "הקללה"ד -ד האחצוניםד הסאיכוביםד שניד
מ ק וקדחמיצים"ד-דנורצודעלדי ידחילוץדשלדנושא־נשוא־בושאד
הסיפוצד )פתיחתד הסיפוצד בןד נמחצד קטעד מתוךד בשפטד בכלד
"מקמלתד עמוצד הסיפוצד שלד האברעיד והחלקד "הקללה"צד עמוצד
יסוציןדמ ק וקדחמיצים"(.דמנוגעדלשלישייתדנושא־נשוא־בושאד
אתד להשאיצד האםד והתוכןצד הבקרמד פיד עלד הוחלטצד שחולרהד
אודכללדלא.דס צדההופעהדהבקוצידמסיפוצדנשבצד כולהצדחלקהד
לשםד -ד גםד נכללד בהסיפוציםד אח ד מכלד אח (.ד חציגד )לבעטד

שמיצתדהבשקלדולשםדהעירומדהנצטימיד-דבשפטדאח דשלם.
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שלג על  סיפור 
השפל.  העולם  כלפי  עליון  מנתיב  השבוע  אותו  כל  ירד  רב  שלג 
נתכנסו  ובני אדם  והשמים עמדו בכהיונם  האדמה השחורה הלבינה 
בא. אבל בחמישי  ואין  יוצא  אין  ובעיר  ולכירים  בין התנור  לבתיהם 
והשלג התחיל  זרחה על הארץ  ִמדת החסד. השמש  נתגברה  בשבת 
אשר  הכפרים  ומן  ודגים  בשר  לקנות  לשוק  יצאו  נשים  מתמסה. 
מסביב באו בקרונות ובסוסים. ושוב שופעים ִצנורות החיים כאילו לא 

נפסק השפע מעולם. 
מתמסה  השלג  חסידיו.  קהל  ִעמו  ויצאו  העיר  מן  אוריאל  רבי  יצא 
והולך וגשמים יורדים בזעף והאדמה מקצתה חלקה ומקצתה שוקעת. 
היו מתלבטים והולכים מתלבטים והולכים ואומרים שיר השירים. רבי 
וקורא אל תראוני שאני שחרֹחרת ששזפתני השמש,  אוריאל מהלך 
אף  דודי  יפה  ִהנָך  אחריו  קוראים  חסידיו  וקהל  בי.  נחרו  אמי  בני 
נעים. רבי אוריאל מהלך וקורא סמכוני באשישות, רפדוני בתפוחים 
הנה  דודי  קול  וקוראים  מהלכים  חסידיו  וקהל  אני.  אהבה  חולת  כי 
זה בא, מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות. רבי אוריאל קורא קומי 
לו,  הלך  חלף  הגשם  עבר,  הסָתו  הנה  כי  לך,  ולכי  יפתי  רעָיתי  לך 
הִנצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו. וקהל 
חסידיו קוראים אחריו אני לדודי ודודי לי. רבי אוריאל קורא מצאוני 
השומרים הֹסבבים בעיר ִהּכוני פצעוני, נשאו את רדידי מעלי שומרי 
נלינה  השדה  נצא  דודי  לכה  אחריו  קוראים  חסידיו  וקהל  הֹחמות. 
בכפרים, שם אתן את דודי לך. רבי אוריאל קורא מים רבים לא יוכלו 
לכבות את האהבה. וקהל חסידיו עונים אחריו ונהרות לא ישטפוה. 
וכך היו קוראים והולכים עד שהגיעו לכפר וקדש עליהם היום. הלכו 

לאכסניא לשבות שם.
דומה?  זה  שלג  ְלמה  שבתות.  מוצאי  של  כשלג  נאה  שלג  אין 
לנוצותיהם של כנפי מלאכים. חביבים ישראל שאפילו מלאכי השרת 
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משמטים כנפיהם לכבודם ומציעין להם טפטיות מֶּפתח בית הכנסת 
המלך  דוד  של  בסעודתו  ליסב  יוצאים  שהם  בשעה  ביתם  פתח  עד 

עליו השלום. 
שלג יורד משמי מרום, מאיר לילה ומאפילו. עולמות נעלמים נחשפים 
ומבהיקה מאורו  עומדת בשלג  והאכסניא  נעלמים בדממה.  ונתיבות 
של שלג. האש מתרוננת בתנור והבית מתמלא חמימות. נר דולק על 

השולחן והנלבבים משוטטים בחדר ומתפללים תפילת ערבית. 
נזדעזעו  השלג.  על  חורף  עגלת  קול  נשמע  והנה  ושותים  אוכלים  הם 
ואמרו אוי לנו כי נגזרנו, כי באו המתנגדים לגרשנו מזה ואנה מפניהם 
בזמן  שצועק  כאדם  ֹּכחו,  בכל  וצעק  הכפר  מן  הזקן  עמד  ִנָסֵתר? 
רואה  אני  חזיר,  וראשך ראש  אריה  רֹאשי ראש  עליו,  באים  ששונאים 
אותך ככלב, ִשליא של אמך בפיך. לא הספיק לגמור עד שנפתחה הדלת 
וכיָון  שבת.  בערב  הרב  עם  מֵליֵלך  שנתרפו  הם,  שלומם  שאנשי  וראו 
והרב  שלום,  עליכם  עליכם,  שלום  ואמרו  קראו  אלה  את  אלה  שראו 
איבריהם  שנתלקחו  עד  לחיים  שתו  ואחד.  אחד  לכל  פנים  להם  האיר 
ונתמזמז השלג על בגדיהם וישבו עם כל אחיהם ועטרו את שולחנו של 

הרב ביראה ובשמחה. והרב יושב ומבהיק מזיו של מעלה. 
שלג רב ירד כל אותו השבוע. האכסניא נתכסתה בבהירות העליונה 
והנלבבים ישבו בצל השלָוה הנמתקת. אין יוצא ואין בא. אבל האיש 
הנלבב, אשר יראת ה' טהורה נגעה בלבו, התגבר ושבר כל המניעות 

והתגנב בחשאי מעין העיר לעלות אל משכן הצדיק. 

מתמעט  המנורה  אור  תכריכים.  מתעטף  והבית  ארץ  כיסה  השלג 
ואיידילי נופחת נפשה. רבי משולם בעלה עומד אצלה מצד זה ואביה 
עומד אצלה מצד זה. גביניו מתבלבלים ועיניו מצטמקות והן בולעות 
דועכת  והאש  וכבה  מתמעט  המנורה  אור  דמעה.  ופולטות  דמעה 

בתנור.
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רבי אביגדור התהלך ארוכות וקצרות אגור בדברי תורה, הוא טורד 
עמד  רבי משולם  אותו מאבלותו.  טורדים  והם  אבלות  אותם משום 
וִרפרף עיניו האדומות כלפי השלג הלבן. יצא המשמש והגיף  בחלון 
את התריסין וִנענע ראשו באנחה ואמר, אין אשה מתה אלא לבעלה. 
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ולכיַרִים התנור  בין 
השפל.  העולם  כלפי  עליון  מנתיב  השבוע  אותו  כל  ירד  רב  שלג 
נתכנסו  ובני אדם  והשמים עמדו בכהיונם  האדמה השחורה הלבינה 
בא. אבל בחמישי  ואין  יוצא  אין  ובעיר  ולכירים  בין התנור  לבתיהם 
והשלג התחיל  זרחה על הארץ  ִמדת החסד. השמש  נתגברה  בשבת 
אשר  הכפרים  ומן  ודגים  בשר  לקנות  לשוק  יצאו  נשים  מתמסה. 
מסביב באו בקרונות ובסוסים. ושוב שופעים ִצנורות החיים כאילו לא 

נפסק השפע מעולם.
ברחוב הזהב ששם ישבו לפנים רבנים גאונים מצאו מקום נאה לרב. 
בעל בית מישראל עצור על בנים אשר לא דרך עוד על סף החסידות 
ובעלת הבית  ביתו, כדי להתבשם מברכתו של אותו צדיק.  לו  פינה 
טחה את הקרקע לכבודו, אבל את התנור לא הסיקה שלא להקדיח 
את  אותו  והפשיטו  לבית  הרב  את  הביאו  המרובים.  האורחים  על 
אדרתו. ואף על פי שנתמלא הבית אנשים לא היה יכול לעמוד מפני 
וכל הבאים אליו להסתופף  הִצנה. ביקשו להכניסו למדור אחר קטן 
בזיו קדשו ילכו להם. לא היו הם יכולים לפרוש ממנו ולא הוא מהם. 

ישב עמהם ונתחמם כנגד אור אהבתם.
ועל  הארוכים  הספסלים  על  נשתטחו  המזון  ברכת  שבירכו  לאחר 
הארגזים הצבועים ובעל הבית עלה עם אשתו על גב התנור, והבית היה 
תפוס שתיקה. הנרות שוקעים וצלליהם מכסים את השולחן, את שיירי 
החלה, את העצמות ואת פתותי הלחם. שלהבותיהם מזדקפות משהו 
כלפי כלי השעות, החלודה מציצה מן המשקולות, שעה יוצאת ושעה 
נכנסת ועדיין רבי אוריאל עומד על הנרות בלי שום תנועה. ידיו נתונות 
מתנענעות  וציציותיו  ציציותיו  עד  נוטפת  וזקנו  זרועותיו  בתי  בתוך 
עשן  ועמוד  דועכים  הנרות  בהן.  שהיתה  ונפש  חיּות  מחמת  מאליהן, 

ִמתמר ועולה, והרב אינו נעתק ממקומו ושותה עשן נרות השבת. 
אור האמונה  והמשיכו  סיפורי מעשיות  וסיפרו  הנלבבים  ככה שכבו 
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כל אותו הלילה עד שהאיר היום. עמדה הפונדקית ופתחה את התנור 
התורה, שתו  ברכת  ובירכו  הנלבבים  קמו  חמין.  קיתון של  והוציאה 

חמין וכיוונו דעתם להתפלל. 
שלג יורד משמי מרום, מאיר לילה ומאפילו. עולמות נעלמים נחשפים 
ומבהיקה מאורו  עומדת בשלג  והאכסניא  נעלמים בדממה.  ונתיבות 
של שלג. האש מתרוננת בתנור והבית מתמלא חמימות. נר דולק על 

השולחן והנלבבים משוטטים בחדר ומתפללים תפילת ערבית. 
מתמעט  המנורה  אור  תכריכים.  מתעטף  והבית  ארץ  כיסה  השלג 
ואיידילי נופחת נפשה. רבי משולם בעלה עומד אצלה מצד זה ואביה 
עומד אצלה מצד זה. גביניו מתבלבלים ועיניו מצטמקות והן בולעות 
דועכת  והאש  וכבה  מתמעט  המנורה  אור  דמעה.  ופולטות  דמעה 

בתנור. 
ולבה  והגדילה המדורה.  ואשה אחת מנשי הבית שמה עצים בתנור 
איידילי  בני  שני  פני  את  ומאירה  התנור  מן  עולה  ואדומה  כחלחלת 
היקרים שיושבים חבוקים על שרפרפים נמוכים ואוחזים בספר נושן 
והדפים  הספר  על  ונופלות  יורדות  דמעותיהם  בנעימה.  וקוראים 
סיפור  מסיימים  והם  מוגלא.  שרויה  כתחבושת  מתכרכמים  הישנים 

המעשה. 
עמדו בניה של איידילי והלכו אצל מטתו של זקנם ונטלו את השמיכה 
שבהם  הגדולים  חמה.  בשמיכה  שנתו  להעריב  התנור  לפני  ופרשוה 
הגביהו אותה למעלה והקטנים שבהם זקפו עצמם על בהונות רגליהם 
והרימוה עד שידיהם מגיעות והיו מתקנאים בקומתם של אחיהם שיש 

בידם להרימה כל כך, ואפשר שיהנה זקנם דוקא ממקום זה. 
ִצנה  ורוח  כלי הבית  וכהיון לח חותל את  הוצן  בית המדרש, התנור 
ונוטלת  אדם  של  איבריו  לתוך  ומפעפעת  הספרים  מן  מנשבת  לחה 

חשק הלימוד, כאילו בטלה חס ושלום אהבת התורה מן העולם. 
הַשמש הסיק את התנור והדליק את הנרות. העצים הלחים תוססים 
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אנחות  כמה  פולטים  השעות  כלי  העצים.  את  כוסס  ועש  בתנור 
והאיברים משתקעים בשינה. גרשום סיים פרק משניות ואמר קדיש 

דרבנן והתפלל עם הצבור מנחה ומעריב וחזר לתלמודו. 
ומנורה קטנה מאירה את המפה הפרוסה על  אור התנור טרם כבה 
כוס החלב  ואת  רקיקי השמן  ואת  ביצת המשרת  ואת  חצי השולחן 
חצות  והגיע  הואיל  אבל  הלילה.  לסעודת  הבית  בעלת  לו  שהכינה 
נתבייש  שנחרב  אֹלקינו  בית  על  ומקונן  מתאבל  העולם  שכל  לילה 
התנור  לפני  והניחם  באנחה  בגדיו  את  ופשט  עמד  ולאכול.  לישב 
שיתייבשו וקרא קריאת שמע ועלה על מטתו. התריסין הומים מּפחד 
ושדין.  ולילין  רוחין  כמיני  ואילך  אילך  פורחים  צללים  וִכֵתי  בלילות 
אפקיד  בידך  וקרא,  עיניו  ועצם  ֹּכחו  בכל  ציציותיו  את  גרשום  אחז 

רוחי, ונשמתו התחילה עולה למעלה על ידי דמעות. 
והתשוקה מלהטת את לבו והוא מפשר את לבו בתורה ואף על פי כן 
נותן כל נפשו בתורה  ואפילו הוא  ובוערת בו כתנור.  התשוקה חוזרת 
אינו יכול לכבות את האהבה. אם יספר לקרוביו יתבזה עליהם ויתאבלו 
עליו כעל מת ואם לא יספר היאך יעמוד. תלה עיניו לשמים ואמר, רבונו 

של עולם אין לי להתלוות אלא על רחמיך. ונשא נפשו ויצא בחשאי. 
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נכריה בארץ  הייתי  ֵגר 
גרשום ָגַבר ושנה.

זהו גרשום שהיה לומד תורה ומתאבל על אמו.
אשמורה ראשונה עברה ועדיין גרשום לא מש מאהלה של תורה.

יודע הוא גרשום בעצמו אפילו הוא הולך לדירתו ושוכב על ִמטתו אין 
מנוחתו מנוחה.

התחיל גרשום מהרהר אחרי מדותיו ית' למה בראֹו.
כיון שראה גרשום שהרהורי לבו מסיעים אותו מן התורה עמד והלך 

לביתו לישון.
גשמי חורף יורדים ִטּפין ִטּפין וגרשום הולך ובודק את מעשיו.

אפקיד  בידך  וקרא,  עיניו  ועצם  כחו  בכל  ציציותיו  את  גרשום  אחז 
רוחי, ונשמתו התחילה עולה למעלה על ידי דמעות.

גרשום לא התגבר כארי לקום לעבודת בוראו.
ותזנח משלום נפשי היה גרשום קורא מלבו.

וגרשום טרם ידע מאור אמתת הצדיקים.
נסתכל גרשום בהם ולבו נמשך אחרי הדרושים, שדימו את האצילי 

לחומר ועבירת הלב לחמץ בפסח.
סמוך לשריפת החמץ חזר גרשום לעירו.

ביקש גרשום להחזיר פניו שלא יראוהו בוכה.
הרגיש גרשום באביו ופנה לכאן ולכאן, כדי שלא יפגעו עיניו בעיניו.

גרשום בא לישון בחדרו של זקנו. 
יצא גרשום ועמד על סף בית המדרש לשאוף רוח צח להשיב נפשו 

לתורה. 
סמוך למנחה נתגלגל גרשום למבוי אחד, סמוי מרשות הרבים. 

יראה  שלא  פניו,  וכיסה  בידו  ספר  ונטל  השולחן  לפני  גרשום  עמד 
יהודים עושים מעשה נערות. 
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לא היו רגעים מרובים עד שהניח גרשום ספרו מידו ונתעצם בכל כח 
ראייתו במחול.

יצא גרשום מן השטיבל ומין לחלוחית חיונית היתה מפעפעת באיבריו. 
שתועה  כאדם  המשכב  ולחדר  האולם  בין  וגשש  וקם  גרשום  שהה 

בעולמו ופשט את בגדיו וקרא קריאת שמע. 
גרשום שהיה רגיל לישון בבית המדרש שנרות הנשמה דולקים שם 

ביום ובלילה שמח על אור הנר שלא לישון בחשיכה מפחד בלילות. 
פאותיו  ועל  מצחו  על  שנקרשה  זיעתו  הכרים,  בין  גרשום  שכב 
ודמעותיו שהיו קשורות בעיניו עיקמו את צורתו עד שִנדָמה לתינוק 

שמתחטא לפני אביו. 
נטל גרשום ידיו ובירך ברכות התעורה. 

ֹּכח נפשו  ומרחיב  וגרשום רץ כאחד הצבאים אל מערכת השלימות 
כל כמה שהוא יכול להתרחב. 

בדברים  שמרומז  ה'  סוד  לו  ונגלה  גרשום  של  לבו  שנפתח  וכיון 
לו  וקנה  גדולה בדרכי השם  וכיון שהגיע גרשום למדריגה  הפשוטים 
בחינה והסתכלות בשני העולמות מסר לו רבו החוזר דבריו הקדושים 

של הזקן נשמתו בגנזי מרומים.
הקדוש ברוך הוא משנה עתים ומחליף את הזמנים ואין לך עת וזמן 

שאין גרשום מוסיף עליהם קישוטין ועיטורין. 
וכבר הניח גרשום את כל הספרים ואינו קורא בהם אלא מתייחד בתוך 

הבית ויושב בצלו של הקדוש ברוך הוא ויונק מן המחשבה הקדושה. 
וכשיוצא החוזר יושב גרשום על הארץ ונותן ראשו בין ברכיו כאחד 

מיורדי המרכבה.
התפעלות  ומרוב  אזניו  ששמעו  מה  כל  על  וחזר  ועמד  גרשום  עמד 

הנפש ביקש לבכות. 
נטל לו גרשום סידור והלך למקומו אצל הבימה.

ועדיין  בטהרה.  נשמתו  יצתה  נרוצה  אחריך  משכני  לפסּוק  שהגיע  וכיון 
שפתיו מרחשות הביאני המלך חדריו. נפשו יצאה בדברו. 
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דוי ערש  על 
על ערש דוי איידילי שוכבת ורפאות אין למחלתה. 

הבית  חלל  לתוך  ומציצה  עיניה  איידילי  פוקחת  בפעם  פעם  מדי 
שהועם מקרובים וקרובות.

מתמעט  המנורה  אור  תכריכים.  מתעטף  והבית  ארץ  כיסה  השלג 
ואיידילי נופחת נפשה.

רבי משולם בעלה עומד אצלה מצד זה ואביה עומד אצלה מצד זה.
בני  שני  פני  את  ומאירה  התנור  מן  עולה  ואדומה  כחלחלת  ולבה 
ואוחזים  נמוכים  שרפרפים  על  חבוקים  שיושבים  היקרים  איידילי 

בספר נושן וקוראים בנעימה.
פרׂש רבי משולם שתי ידיו וצעק מלבו, כלו כל הִקצים, אי אפשר כן, 

אי אפשר. 
רבי משולם ירד לכפר אצל רבי אוריאל, שיבקש רחמים על איידילי 

אשתו שלא תמות. 
רבי משולם עמד בחלון וִרפרף עיניו האדומות כלפי השלג הלבן.

על כל השולחנות פרוסות מפות לבנות ופרוכת משי חדשה שעָׂשאּוה 
משמלת חופתה של איידילי עליה השלום תלויה על ארון הקודש.
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ַהְּקָלָלה

ֶׁשֶלג ַרב ָיַרד
ָהֲאָדָמה ַהְּׁשחֹוָרה ִהְלִּביָנה

ַהָּׁשַמִים ָעְמדּו
ְּבֵני ָאָדם ִנְתַּכְּנסּו

ִנְתַּגְּבָרה ִמַּדת ַהֶחֶסד
ַהֶּׁשֶמׁש ָזְרָחה

ַהֶּׁשֶלג ִהְתִחיל ִמתַמֶּסה
ָנִׁשים ָיְצאּו

ׁשֹוְפִעים ִצּנֹורֹות ַהַחִּיים
ַהּיֹום ַרד

יֹוְדֵעי ֵסֶפר ָסְגרּו
ַּבחּוִרים ָׁשְבתּו
ַהַּׁשָּמׁש ִהְדִליק

ַהִּמְתַּפְּלִלים ִהְתַּפְּללּו
ְזֵקנֹות ִהְתָּפְרצּו

ָּפְתחּו
ִּגְּפפּו
ָּבכּו
ָנְגעּו

ִנְתָעְרבּו

ִנְׁשְמָעה ְׁשמּוָעה
ֵהִכינּו ִלָּבם

ָיְצאּו ַהֲחִסיִדים
ִנְתַמֵּלא ַהָּמקֹום ִׂשְמָחה
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ִנְזָּדְרזּו
ִנְתָקְרבּו

ָנְתנּו ָׁשלֹום
ָיַרד ָהַרב

ִנְתָעֵרב
ָעַמד ַהְמַׁשֵּמׁש

ִנְצטֹוְפפּו 
ָנַתן לֹו ָׁשלֹום

ֵהִגיסּו ִלָּבן
ָעְמדּו ַעל ַרְגֵליֶהן

ָמְצאּו ָמקֹום
ָיַׁשב ִעָּמֶהם

ִנְתַחֵּמם

ָיָצא ַרִּבי ֲאִביְגדֹור
ָׁשַמע קֹולֹוֵתיֶהם

ִנְזַּדְעַזע
ִנְתַעַּטף

ָחַפף
ִסְלֵסל
ֵהיִטיב

ִתֵקן
ִהְסַתֵּכל

ָעַמד ַרִּבי אּוִריֵאל
ְמֻעָּטף
ְמֻעָּטר

ָּפָניו ְמִאיִרים
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ִנְכַנס ַסְרְדיֹוט
ִהְמִתין

ָרָאה
ָעַמד
ָאַמר

ָעְמדּו
ָצֲעקּו
ִּבְקׁשּו

ֵׁשם ָׁשַמִים ִנְתַחֵּלל
ֹעֶנג ַׁשָּבת ִנְׁשַּבת

ִנְתַּגְּבָרה ַהִּטְבִעּיּות
ִקֵּלל

וכל  התִהלים.  בלשון  גרשום  בוכה  תהמי,  ומה  נפשי  תשתוחחי  מה 
ממללים  וההדיוטות  בצער.  עליו  ראשו  מנענע  ורואה  לו  שעיַנים  מי 
מן  עונש  ואומרים  באצבעותיהם  ומורים  בעיניהם  ומרמזים  בפיהם 
השמים. נתגרה רבי אביגדור באותו צדיק ונענש בזרעו. ִקללת צדיק 

עושה רושם.
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ֲחֵבִרים ְּבִדְקּדּוק  ַהִּיּסּוִרין,  ְּבַקָּבַלת 

ֵּגְרֹׁשם ָּגַבר ְוָׁשָנה
ָהָיה יֹוֵׁשב

ְוקֹוֵרא
ְוׁשֹוֶנה
ְועֹוֵסק

ּגֹוֶעה ְּבִבְכָיה
ּוְמַחֵּמד

ּוִמְתַאֶּוה
ֶזהּו ֵּגְרֹׁשם ֶׁשָהָיה לֹוֵמד תֹוָרה ּוִמְתַאֵּבל ַעל ִאּמֹו

ִסֵּים
ְוָאַמר

ְוִהְתַּפֵּלל
ְוָחַזר

לֹא ָמׁש
לֹא ַׂשח
לֹא ָיָׁשן

ָיַׁשב ְוָׁשָנה

ִהְתִחיל ְמַהְרֵהר
ָעַמד ְוָהַלְך

הֹוֵלְך ּובֹוֵדק
ְוקֹול ַהתֹוָרה ִנְׁשָמע ְוהֹוֵלְך

-  72  -

ד7דדד'ננופואטיקה'ד5דעמוצדבקוםדלשיצה.דממבדעב'דמפוצבטדמבדעלד4בדס"ב.דגופנהצד רבמצדצדצד5במדדבמצדדצד



ָׁשַכב
ָקַפץ ְוָנַטל

ְוָלַבׁש ּוֵבֵרְך
ִנְתַעֵּטף ְוִהְדִליק

ִמְתַעֵּדן ְוהֹוֵלְך
עֹוֵסק
עֹוֵמד

ְוקֹוֵרא
ְועֹוֶלה

ְמַרְפֵרף
ּבֹוֶכה

...

ָהָיה ַהחֹוֵזר יֹוֵׁשב ִּבְכלּוב ַהָּיגֹון ּוְבַמֲאַסר ַהִתְקָוה 
ּוַמְתִקין ֶאת ֵּגְרֹׁשם ִּבְפרֹוְזּדֹור ַהתֹוָרה ְּכֵדי ֶׁשִּיָּכֵנס ִעּמֹו ַלְּטַרְקִלין 

ָלְמדּו
ּוִפְלְּפלֹו

ְוִהְפִליאּו
ֶזה ׁשֹוֵאל ְוֶזה ֵמִׁשיב

ְוֵהם עֹוִׂשים ָתִגים ּוְכָתִרים
ּוְמָבְרִכים ּוְמַׁשְּבִחים ּוְמַגְּדִלים ּוְמַקְּדִׁשים
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ּפֹול דּורקן 
ַהַחּלֹון ַהָּלָבן

לדֲאהּוָמִתיד ׁשֶ ּגּוָפּהד

ָלָמן. ַחּלֹוןד ֵעיַניד ּמְ הּואד

ִוילֹונֹותצ ָגֶ יָהד ּמְ

ְבׁשּוִכיםצ ּיֹוםד ּמַ

ְלַכּסֹותדֶאתדָהאֹוצ;

ַלְיָלהדבּוָסִטיםצד ִעםד

ָכה. ַהֲחׁשֵ ְלַגּלֹותדֶאתד

באנגליתצדליאוצדשטצנמצג
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איתן בולוקן

■

ּהד ּלָ ׁשֶ חֹוקד ַהּרְ

ַאֲחצֹונֹות ְקֶלֶבְנִטינֹותד

ַהּ ּוָכן ַר ד ּמְ

■

ים ְקַטּנִ ֲעָנִפיםד

ַבְחִזיִקיםדאֹוָתםד-ד

ים ֻחּלִ ּכְ ַבִיםד ׁשָ

■

אְצק ַהּפַ ְקֵרהד ּמִ

ים ֲאֻצּכִ ַסְפָסִליםד

ְיָלה ּלַ ּמַ רֹוִפיםד
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■

ְצחֹומדסֹוֵאןד

ָרן ּמְ ַהַקּ ַקֲעַצתד

ִטים ַבּמָ ֲעבּוַסתד

■

ּלֹו ּכֻ ִמיׁשד הּכְ

ְבַצֲחִפים ֲעָנִניםד

ָאִמימ לּוִלּיֹותד ׁשְ

■

ֶלק ֶ ּ ֲחַנתד ּתַ

ִאים ּמָ צֹוִציםד ְ ּ

ֶחם ַהּלֶ צּוֵציד ּפֵ ֶאלד
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שי דותן 
ַהְיקּו ׁשּוק

■

ּוק ּשׁ ּמַ ָרןד ּמְ ַהַקּ

ָי ֹו ְסאֹו.ד ּכִ ַעלד םד ִנְצּ ַ

ׁשּוָטהצדחֹוֶלֶבת. ּפְ

■

ּוק.ד ּשׁ ּמַ יד ִ ּשׁ ׁשִ יֹוםד

ְרָ ִ י. ִלְצחֹומד ִנְבָלטד

םדַלח. ּגַ ַצקדַחםד לֹאד
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מבחר תרגומי הייקו

כתמד שלד צצצב-3במד(ד )בהשניםד השיציםד במחצד בתוךד תצגוביםד במחצד

העתדהאבציקאידלהייקוצד'קןדהאנפה'ד)The Heron's Nest(.דהבמחצדהופיעד
ג'וןדסטימנסוןצד5במד.ד Feather's Nestדמעציכתד מספצדמשםד

■

ה ַקּלָ יּוִניד צּוַחד

ָעָנן ּמֶ חֹוצד

ַעְרבֹו ןדֶאתד ְבַתֵקּ

)ַאְנָיה(

■

ַלּבּוֵזיאֹון ִבחּוץד

ַהּרּוצֹות

ים ּיִ ֲאִבּתִ ֵעִריםד לד ׁשֶ

צוזנסטוק( )גמציאלד
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■

ְך ֵ ִבְתַבּשׁ ֹחםד

הדג' ּתָ ּכִ לד ׁשֶ ֶחֶ צד ּמַ

ָחֵסצ ֶאָח ד ְלָחןד ׁשֻ

ויליסדליילס( )פגיד

■

ַהֹחֶצף ִהּפּוְךד יֹוםד

ָלִעיצ ֶלגדִבחּוץד ׁשֶ

ָחם ַהּפֶ ֶמתד ַצּכֶ ִעםד יַעד ַבּגִ

ֶטּמֹו( )סינ יד

■

ָיֵצַחדַקצד-ד

ִהּסּוס לד ׁשֶ ֶצַגעד

ִנים ׁשָ ִלְפֵניד

)ג'וןדסטימנסון(
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■

ן ַיּפָ ַעלד חֹוןד ּרָ ַהּנִ יֹוםד

לֹון ּמָ ִעםד ָזֵקןד

ְלִכְסאֹו ָקׁשּוצד

)הלןדמקינגהם(

■

ה ְקַטּנָ ִעיצד ּמְ בּוָסְךד

צ ֶ ֶרְבּמֶ ַנֲעַצתד

ִעים ׁשְ ּתִ עדֵבאֹותד ׁשַ ּתְ ֶאֶלףד

)גצנטד 'דסווג'(

■

תדצֹוֶמה ְיִצּיַ

ֹאֶצן לדַבַחטד ּכָ

הּו ֶ ַבּשׁ ַעלד יָעהד ַבְרּמִ

)גצגוצידהופקינס(
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■

ֵלילדֹחֶצף

ְלַ ף יָעהד ַבּגִ

ל ִקּפֵ הּוד יׁשֶ ּבִ ׁשֶ

)ִקיַצןדאו'קונוצ(

באנגליתצד צוצדמוצשטיין
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רועי צ'יקי ארד

■

צּותצ ּיָ ּתַ

ִים ּבַ ּמַ ׂשֹוֶחהד יד ַעְכּתִ ּבָ ׁשֶ ּתּוׁשד ַהּיַ

ּמֹו ּגַ ַעלד

■

ְגִצילצ יְסִליד ּמִ רּוַצתד ּמְ ֲעָנִניםד

לֹוְבֶכםצ ְ ּשׁ ַבהד

ְגִציל? יְסִליד ּמִ רּוַצתד ּמְ ֲעָנִניםד

■

ַצְגִלי ַעלד מּומד ַהּזְ

ל ִקּמֵ ּכֹוָכִמיםד הד ּבָ ּכַ

ָלֶנט? ּפְ לֹוְנִליד ּמְ

)קפהדחוציהצדקהיצ(
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■

זּוִפים ׁשְ ַבְחׂשֹוִפיםד

ִעים ַהּנָ ְרחֹוָקםד

ְקָצה ּתִ ְבַאְוְצֵציד לד ׁשֶ

)סןדפצנסיסקו(

■

יֹוֵתצ ָיֶפהד לֹוןד ֵבַהּבָ ַהּנֹוףד ׁשֶ ָכלד ּכְ

יֹוֵתצ ֲעלּוִמיםד לֹוןד ַהּבָ ִקיצֹותד ַעלד ּיּוִציםד ַהּרִ ָכהד ּכָ

יֹוֵתצ ֲעלּוִמיםד לֹוןד ַהּבָ ִקיצֹותד ַעלד ּיּוִציםד ַהּרִ ׁשֶ ָכלד ּכְ

יֹוֵתצ ֲחִתיָכהד ָלהד ּמָ ַהַקּ ִקיַ תד ּפְ ָכהד ּכָ

יֹוֵתצ ֲחִתיָכהד ָלהד ּמָ ַהַקּ ִקיַ תד ּפְ ׁשֶ ָכלד ּכְ

יֹוֵתצ ִציִציד ׁשְ ּהד ּלָ ׁשֶ ֶהָחֵמצד ָכהד ּכָ

יֹוֵתצ ִציִציד ׁשְ ָלהד ּמָ ַהַקּ ִקיַ תד ּפְ לד ׁשֶ ֶהָחֵמצד ׁשֶ ָכלד ּכְ

חֹות ּפָ ָיֶפהד לֹוןד ֵבַהּבָ ַהּנֹוףד ָכהד ּכָ

חֹות ּפָ ָיֶפהד לֹוןד ֵבַהּבָ ַהּנֹוףד ׁשֶ ָכלד ּכְ

חֹות ּפָ ֲעלּוִמיםד לֹוןד ַהּבָ ִקיצֹותד ַעלד ּיּוִציםד ַהּרִ ָכהד ּכָ

ִקיְנִליד ַבְזִביןד ֲאִניד

ילֹונֹות ַהּוִ ּמֹוֵחןדֶאתד

מּוִמים ַלּזְ יןד ַבְבּתִ

ְחָבִ יםד ַהּנֶ
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אלן גינזברג
ֶאֶרץ ָהֲאַגִּמים, ִויְסקֹוְנִסין: ֶסִמיַנר ַואְג'ָרָיאָנה

ְקֹטֶצתד יםד ֻחּלִ ּכְ ְגלֹוִניםד ִ ּ ֵנצד אֹוצד

ָצֵעמד- הד ּפֶ ֶצְךצד ּמֶ ֵאמד ּכְ

ֶנתדֲחבּוָרה! ּבֶ ְוׁשַ ֲאָ ָבהד ּפּוַחד ּתַ ַהּגֹוְנגד-ד ַבעד ָ ִיּשׁ ֶצַגעד ָכלד ּמְ

הצ ֲאֻ ּבָ ֶבִ יַטְרָיהד ִציתד ּכָ ַעלד ֶבׁשד ׁשֶ אֹוצד

חֹותד- ְוַרּלָ ַבְזֵלגֹותד ִקְצקּוׁשד

ֶאְהֶיהדבּוָאצ.ד ְלעֹוָלםדלֹאד

■

ַעְרְבָךד ָצִאיָתדֶאתד ַעםד ּפַ ֵאיד ַהִאםד

ֶבת נֹוׁשֶ ְלּגֶֹלתד ּגֻ

ֵעיֶניָך? ַע ד ִבּמַ ִבְתּמֹוֶנֶנתד
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■

ְלִתְקַצתדקֹוצֹותדֵעץ ַחתד ִבּתַ

ֵבָאה ִמיםד יֹוׁשְ

ים ֲאָנׁשִ

ִחים ְבַכְחּכְ ֲעִליםצד ּתַ ִבׁשְ ִחיםצד ְבַקּנְ

ֶנֱאָנִחים יםצד ׁשִ ִבְתַעּטְ

ָהַאף ֶצְךד ֶ ּ ִביםד נֹוׁשְ

ִצּיֹותד ּכָ ַעלד ְמָגִ יםד ּמִ ָנִעיםד

ּמֹוְלִעיםדצֹקצ

ַבֲאִזיִנים.ד

בבדמנומבמצצד76צב

באנגליתצדגלע דבאיצי
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אלן גינזברג 
ַטַעם ִמיַלֶרָּפה

ֲאִני?דצֹקצ ִביד

ְיָצקֹותצ ְבַצקד ד ד ד ד ד

ֵציק? הד ּפֶ ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד

ן ָעׁשָ םד נֹוׁשֵ קדַחםצד ַבָקּ

ףד-ד נֹוׁשֵ ַבֲחִזיקצד יֹוֵנקצד ד ד ד ד ד

ֵאֶפצ. ּכְ ַקלד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד

באנגליתצדגלע דבאיצי
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אלן גינזברג 
ֶמֱחָוה ְלַואְג'ָראַקאְרָיה

ה ּתֵ ּכֹוסד ִבְכחֹולדסּוִביצד תדָסבּוָצִאיםצד ְוֶקׁשֶ ֵחץד ׁשֶ ּכְ וד ַעְכׁשָ

ּיָ  ּמַ ִניםד ְבֻאּזָ ֵקיָסצד ּוְבִניַפתד

ַבִים? ּכֹוסד -דָבהדִעםד

ְךצ ּפָ ִנׁשְ ַאְטַלְנִטיד ֶזֶצםד ִתיןצד ְלַהׁשְ ֵ יד ּכְ ִיןד ּזַ ּמַ אֹוֵחזד

ַחת.ד ּלַ ַהּרַ ִלידֶאתד ִאיםד ְבַבּלְ ֵצַחד ְוַהּיָ ֶבׁשד ֶ ַהּשׁ ֶלֱאֹכלצד מד יֹוׁשֵ

8דמיוליצדב8צבד

באנגליתצדגלע דבאיצי
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גלעד מאירי
ֵעין ַהְּסָעָרה 

ָהַעְרִביד

ַעּבּו ד

ֶבְךד ּתֶ

ָחלּול

זד ֶבְצּכַ ּמְ

ְבַעְצּמֶֹלתד

ֶפׁש ַהּנֶ

תֹוכֹו ּמְ

ַחץד ַהּלַ

בּוְךד ַהּנָ

יֹוֵתצ ּמְ

ִהיצּותד ְוַהּבְ

מֹוָההד ַהּגְ

יֹוֵתצ ּמְ
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גלעד מאירי
טֹונּוס ְׁשִריֵרי ַהּלֹוטּוס 

ָחָללד

ָבתֹוקד

ְללֹא

ָמהד ַבְחׁשָ

ֵאיָמִציםד

ָרִפיםד

ֶקטד ׁשֶ ּמְ

ָעֹבקד

נּוַעתד ּתְ

ָאָ םד

יתד ִביְקצֹוְסקֹוּפִ

יד ַלּפֵ ּכְ

אֹוצד

ָצחֹוק
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גלעד מאירי
ְּפרֹוִפיל רּוָחִני ָּגבֹוַּה 

ּקּו ד ּפִ

ָהאֹוצ

סד ּיֵ ּגִ

אֹוִתיד

ֶצת ְלַסּיֶ

ֹאֶשצ

ׁש ִחּבֵ

קד ֶנׁשֶ ּמְ

ֶקטד ֶ ַהּשׁ

ִהְרִניַח

ָעֹבק

ֵבֵעֶמצד

ִלְגמּול

ֶמל ַהּסֵ
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גלעד מאירי
ֶהְסֵּכם ַהְסָּגָרה 

י ַפְקּתִ ָ ּ

ִנְפָק ּותד

ַבִיםד ָ ֵבַהּשׁ

ְוָהָאֶצץד

ְוָכלד

ְרָמָאםד

ֲאָמלד

בּוָכן

יצד ְלַהְסּגִ

ֶאת

ַעְרִביד

ִליֵ י

י ַצּמִ

ַנְחָבןד
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אבנר מרים עמית 

■

ּמּוְ ָהא

ָבה ְנׁשָ

ֶצַגע יד ִאּתִ מד ׁשֵ

ַבע ׁשְ

■

ָצִאיִתידאֹוְתָך

ָים סּוסֹוֵניד

ָעְצָך ׂשְ ֹעֶצףד ּמְ

■

ַרע ַהּפֶ

ַבְחִלים

ׁש ְבַמֵקּ אֹוד

עֹו 
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יפה שלומוביץ 
ֶמֱחָוה ִלְמׁשֹוֵרר

ֱאִליָצז ָצֵאלד ִיׂשְ ַלְבׁשֹוֵצצד ֶבֱחָוהד ֶעֶצמד ּמְ

ּוִמְכָלָלם אּוָלםד ּמָ ָהיּוד יםד ֲאָנׁשִ צד ָעׂשָ לָֹשהד ׁשְ

ְוַהּ ֹוְמִצים. אּוְנ ד ַהּסַ ִאיׁשד ֹוֵבצצד ַהּשׁ

ָהֶעֶצמדָקבּו ֹתםד ּמְ

ּכֹוָכִמים צד ָעׂשָ ְוַאַח ד ָיֵצַחד ֶבׁשצד ׁשֶ

ֲחוֹותדלֹו. ּתַ ְלִהׁשְ

ָצֵאל ִיׂשְ ְוהּואצד

ְצִקיִעים ֵעיָניוד

ָמִצים. ַהּ ְ ַבצדֶאתד ׁשָ ְולֹאד ָצָאהד לֹאד

ה ִקּ ָ ַק ד

ָפִצים ַהּסְ ֵחיקֹודֶאתד ָנַטלדֶאלד

ְוָהַלְךדלֹו.
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ננו ראיון עם רועי צ'יקי ארד

משקפי  את  תאר   - מבעבעות  שירה  מבחנות  עם  במעבדה  אתה 
המגן הפואטיות שלך. 

אנידהבחלהצדלאדהתצופה.דאנידהסטציכניןדהר'יקיאנידשמבמחנהצד
לאדה וקטוצדבקוצזלדהשפםדשרציךדבשקפידבגן.

הייקו  ואריאציית  קימו,  שנות   15 מסכמת  העברית  הספרות 
מקורית שלך. אז למה לנו קימו, עכשיו או בכלל; מה היו המניע 

וההשראה ליצירת הקימו?
הקיבודנול דכהאצהדמשנתדמממדצדכידקשהדלכתומדשיצדמבשקלד
שלד 6צ7צמבד בשקלד כלשהי.ד יפעהד מוד ושתהיהד מעמציתד ההייקוד
ספצותד שהןד )המצות(ד ושמעד מעשצד בתחילד הקלאסיד הקיבוד
ששד מספצהד חלושהצד ענותד מקולד ונגבצד ליהו יםצד בשבעותיותד
שהיאדספצהד ידסתביתצדכחיינודהישצאלים.דבמחינותדצמותצדזהד
בלמ ד המינלאוביתצד מצבהד היחי ד הישצאליד השיצתיד ההישגד
כותמדשיצהדעמציתצד איניד עצןדה ס.ד שיצתדהמייקודשלדהבשוצצד
אלאדישצאליתצדומגללדזהדגםדהתנתקתידבניקו .דמ'ננופואטיקה'ד

שיַצידבופיעיםדבנוק יםדכידאיןדלידכוחדלטצוחדב ידלגמידזה.
לכאוצהד להתנג ד בתוקה.ד הגמלהד לירוצד היאד מקיבוד השאיפהד
לכתימהדחופשיתצדוע ייןדלשבוצדעלדאוויצהדפצ וקסליתדמציאה.ד
נותןדלערבךד צוצד)מבאבצד אםדאתהדבבריאדסוגהצדהצידשאתהד
מישצאלד בסויבתד מיצי הד ה צוצד ַרּפציםצד עםד בשיחהד בוסגצצד
משלדהביניםדהפולשיםצדה צצותדוהביינות(.דבהמחינהדהזאתדאניד
מזד)לאדביןדפולש(דלפולבוסדמיןדזךדואלתצבןצדשהצמהדבשוצציםד

מינונייםדוחוקציםדחוקצנייםדעפיםדעליו.
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אתה רוקד בשתי חתונות ספרותיות: מזדהה עם שיח הזהות ובו־
זמנית עם שיח השוויון. מהיכן הקואורדינציה? 

נכונותד ביליםד ושתיד השאלהד מתחילתד נכונותד ביליםד שתיד
מסופה.דאנידאכןדצוק צדוהציקו דהואדאחיהדהחתיךדשלדהשיצה.ד
צקד בזוההד אניד הנכמ צד השואלד אתד לתקןד ליד חשומד זאתד ומכלד
רציכהד בבשד שלאד הסממהצד עםד מקירוצד אוד הסממהצד שיחד עםד
מצאשד כחלוןצד עלד שאובציםד כבוד אמלד לרילו.ד להשתוחחד שיחד
עו ד לקמלד בוכןד אניד ולכןד נוחצד בזגד מעלד א םד אניד ומצאשונהד
אניד פעםד ב יד הטומה.ד הצוחד עלד לשבוצד כ יד מהנהוןצד צעיונותד
בזכיצדורציכיםדלהזכיצדליצדשהשבחהדחשומהדבהר ק.דאםדאניד
נלחםדעלדר קדושוויוןדזהדצקדכ ידלהגמיצדאתדהשבחהדמעולם.ד
ואםדהשוויוןדוהר קדלעיתיםדבמיאיםדלהעכצתדהאוויצהצדאזדכלד
הסממושצד היוםד שאובציםד כבוד אוד הסממהצד נכון.ד אינוד החישומד

חשומהדבהם.

אנא התאם בין שיר שלך למוצר צרכני נבחר )אפשר לצרף את 
השיר(. 

קפהדהחוויג'דשלד או דהוא
למדענקדצותח

מקובקוםדחשבלי

לשם צ'יקי יש מימד ננופואטי, לפחות בסאונד, מה מקור השם?ד
זהדקירוצדשלדהבושגדר'יקי־ר'יקי.
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בננֹוּפֹואִטיקה 5

 מצדהבעצכתדד3ד

עמיחי חסון, נועה שקרג'י
ֶכתדַבּכֹותדד7 ַבּסֶ ד

ֶרמֹון ֶקנֹוד-דברצפתיתצדצותםדעטצ
בתוךד'תצגיליםדמסגנון'דדבב ד

אלכס בן ארי, אילנה זיידמן, קרן אייל מלמד
כתימהדשיתופיתצדבמטיםדעלדקיץד)באבצדוצרףדפצגבנטים(דד8ב ד

מרילין מונרו -דבאנגליתצדליאוצדשטצנמצג
מֹוןדד4ד ְפַצְגֶבְנִטיםדִבןדָהִעּזָ ד

קימי וולטרס -דבאנגליתצדליאוצדשטצנמצג
ַצּפּוְנֶזלדד6ד ד

שי מנדלוביץ'
יםדד7ד פֹוִאּיִ ְפַצְגֶבְנִטיםדַסּפְ ד

שמעון בוזגלו
ןדד5דדצד ַנְצִקיסֹוסדּמֶ ד

לדַחְ ִצידדמ3 ְקָצהדׁשֶ יצדַאֲהָמהדַלּתִ ׁשִ ד

ןדדב3 ְסּכֵ יבֹוןדַהּבִ ׁשִ ד

נדיה עדינה רוז
ּקּוצדדד3 ּמִ ד

ְךדד33 לדּכָ ֵעיַנִיםדּגְ ֹולֹותדּכָ ד

ַחדד34 ַבְפּתֵ ד
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נעמה בוגט

ִקְלקּולדד35 ד

ליאור שטרנברג

ֵצהדד36 לֹשדֶעׂשְ ִיםדּוׁשְ צצדַאְלּפַ ֶ ֶרְבּמֶ יִצידּמְ צּוםצדָהֲעׂשִ יֹוָבןדּפָ ד

רונה ברנס

ַהְמָטָחהדד37 ד

עינה ארדל

ַאצ[דד38 ׁשְ ּנִ ָמצדָהַאֲחצֹוןדׁשֶ ]ַטאּוטֹולֹוְגיֹותדֵהןדַהּ ָ ד

נֹוָצה[דדצ3 ]ֵיׁשדַלְיָלהדּמֹודֲאִנידִבְתעֹוֶפֶפתדְסִמימדַהּבְ ד

רוני סומק

אּוִניֶמְצִסיַטתדָאיֹוָוהדדמ4 טּוֶ ְנִטיםדּמְ צדַהּסְ ְלָרִציתדִבּמַ ד "שדַלּבֶ

יעל נצר

לאדהייתידרמד)סיפוצ(דדב4 ד

אלה נובק

ַהּג'ּוקדד43 ד

יוסף עוזר

ִנים[דד44 םדְיׁשֵ ּלָ ]ּכֻ ד

יצדֲחגֹוָצתֹודֹקֶ םדֲאִכיָלהדד45 ְוַיּתִ ד

אורן עילם

ַבִיםדד46 ָ ּ ֹמדַהּשׁ ד

ָלהדד47 ָקּ ּתַ ד

צ'רלס סימיק -דבאנגליתצדליאוצדשטצנמצג

יצדְללֹאדּכֹוֶתֶצתדד48 ׁשִ ד

7צדדד'ננופואטיקה'ד5דעמוצדבקוםדלשיצה.דממבדעב'דמפוצבטדמבדעלד4בדס"ב.דגופנהצד רבמצדצדצד5במדדבמצדדצד



גל שמי
צּוִביַנְרָיהדדצ4 ד

גל כהן
ִביםדָנְטפּודדמ5 ׁשָ ים;דּגְ ָנהדִבּלִ ּתְ ד

יעל נצר 
יריצתיותדחישומיתד-דבמואדקרצד)באבצ(דדב5 ד

מני אדלר
למלתידי חדבבנודִנ חד-דדבמחצדסאיכוביםדל"הִנ ח"דשלדעגנוןדד56 ד

ּפֹול דּורקןד-דבאנגליתצדליאוצדשטצנמצג
ָמןדד74 ַהַחּלֹוןדַהּלָ ד

איתן בולוקן
אְצק[דד75 ְקֵרהדַהּפַ ים[;ד]ּמִ ּה[;ד]ֲעָנִפיםדְקַטּנִ ּלָ חֹוקדׁשֶ ]ַהּרְ ד

ֶלק[דד76 ֲחַנתדּ ֶ ּלֹו[;ד]ּתַ ִמיׁשדּכֻ ]ְצחֹומדסֹוֵאן[;ד]הּכְ ד

שי דותן
ַהְיקּודׁשּוקדד77 ד

מבחר תרגומי הייקוד-דבאנגליתצד צוצדמוצשטיין
הדד78 ַאְנָיהד/דצּוַחדיּוִנידַקּלָ ד

גבריאל רוזנסטוקד/דִבחּוץדַלּבּוֵזיאֹוןדד78 ד

ְךדדצ7 ֵ פגי ויליס ליילסד/דֹחםדִבְתַבּשׁ ד

סינדי ֶטּבֹוד/דיֹוםדִהּפּוְךדַהֹחֶצףדדצ7 ד

ג'ון סטיבנסוןד/דָיֵצַחדַקצדדצ7 ד

ןדדמ8 חֹוןדַעלדַיּפָ ּרָ הלן בקינגהםד/דיֹוםדַהּנִ ד

הדדמ8 ִעיצדְקַטּנָ גרנט ד' סווג'ד/דבּוָסְךדּמְ ד

תדצֹוֶמהדדמ8 גרגורי הופקינסד/דְיִצּיַ ד

ִקיַרן או'קונורד/דֵלילדֹחֶצףדדב8 ד
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רועי )צ'יקי( ארד
צּות[דדד8 ּיָ ]ּתַ ד

יְסִלידְגִציל[דדד8 רּוַצתדּמִ ]ֲעָנִניםדּמְ ד

מּומדַעלדַצְגִלי[דדד8 ]ַהּזְ ד

זּוִפים[דד83 ]ַבְחׂשֹוִפיםדׁשְ ד

לֹוןדָיֶפהדיֹוֵתצ[דד83 ַהּנֹוףדֵבַהּבָ ָכלדׁשֶ ]ּכְ ד

אלן גינסברג -דבאנגליתצדגלע דבאיצי
יםצדִויְסקֹוְנִסיןצדֶסִביַנצדַואְג'ָצָיאָנהדד84 ֶאֶצץדָהֲאַגּבִ ד

ַעםדָצִאיָתדֶאתדַעְרְבָך[דד84 ]ַהִאםדֵאידּפַ ד

ַחתדְלִתְקַצתדקֹוצֹותדֵעץ[דד85 ]ִבּתַ ד

הדד86 ַטַעםדִביַלֶצּפָ ד

ֶבֱחָוהדְלַואְג'ָצאַקאְצָיהדד87 ד

גלעד מאירי
ָעָצהדד88 ֵעיןדַהּסְ ד

ִציֵצידַהּלֹוטּוסדדצ8 טֹונּוסדׁשְ ד

דדמצ מֹוּהַ צֹוִפילדצּוָחִנידּגָ ּפְ ד

ָצהדדבצ םדַהְסּגָ ֶהְסּכֵ ד

אבנר מרים עמית
ַרע[דדדצ ]ּמּוְ ָהא[;ד]ָצִאיִתידאֹוְתָך[;ד]ַהּפֶ ד

יפה שלומוביץ
ֶבֱחָוהדִלְבׁשֹוֵצצדד3צ ד

ננודצאיוןדעםדצועידר'יקידאצ דד4צ ד
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