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דבר המערכת
ננופואטיקה  7הוא גיליון שמחדד בדרך כלל אופי מסוים
של השיר הננופואטי המסורתי ,זה הגבישי .הגביש הספרותי
הוא בעל אופי קשה ,מתנגד ,שאיננו נכנע לקלות הבלתי
נסבלת של אמירה תקשורתית יתר על המידה בשם ערכים
צרכניים ושיווּקיים של פופואטיוּת וחמידוּת .אין זאת אומרת
שהגבישיוּת נוגדת בהכרח תקשורתיוּת ,אלא שהיא דורשת
מאמץ של פענוח מהקורא ,ול ּו קל ,אשר מעניק לחוויה
האסתטית ֵממד של תהליך ,קרי ,של שותפות בין הכותב
לקורא שיש לה עומק סביר .זהו ההבדל בין שירת סמול טוק,
שהיא בעיקר סוג של מינגלינג ,פטפוט להנעמת הזמן המבטיח
שמירה על קשר טוב בין הדוברים ,לבין שירה שׂ יחתית ,כזאת
שמניחה שהפרטנרים לדיבור מנסים לגעת זה בזה גם באופן
שעלול לסכן את הקשר על ידי ויכוח ,בירור נפשי ,עצות
וכדומה.
בגיליון יצירות מאת  37יוצרים ,רובם המכריע משוררים.
כמחציתם משוררים צעירים ,קרי ,בגדר כאלה שהוציאו לאור
עד שני ספרי שירה .בכתב העת קולות רעננים בין השאר הודות
לאקספרימנטים פואטיים של משוררים ,כמו למשל אורית
מיטל ,אשר מבחר ממחזור שיריה ההומוריסטי והארספואטי
ְּ"תמ ּונָ ה ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ִּתית ִעם ׁ ִש ִירים" פותח את כתב העת .דוגמה
מרכזית לניסיוניוּת היא בלב הגיליון; פרויקט מחווה מיוחד
לספר בכתובים' ,על היופי הבלתי מצוי של המצוי ,קצרצרים',
••3
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מאת סבינה מסג ,אשר כולו שירים ננופואטיים .בכתב העת 26
שירים מכּ תב היד (כמעט כולם טרם פורסמו או שמפורסמים
שוב בתיקונים קלים) וננוריאיון ִע ּ
מה .ההתנסות היא בעיקר
בעצם המחויבות של מסג למינימליזם.
מהלכים מיוחדים נוספים בגיליון הם מקבצים של שירי
הייקו למשל מאת תמיר להב־רדלמסר ,רחל פרץ ,דוד בובטס
ואנתולוגיה קטנה של שירים העוסקים בבית הספר ,במורים
ובתלמידים .כמו כן ,ראויים לציון הם שירים מהעיזבון של
עזריאל קאופמן ,אשר נמסרו למערכת באדיבות אלמנת
המשורר ,מזל קאופמן.
במדור התרגומים מוצגים :תרגומים לשיר של ג'ון ֵּב ְטגֵ 'מן
האנגלי ולשירי הייקו של אניטה וירגיל האמריקאית מאת
ליאור שטרנברג; שירים של אלן גינזברג בתרגומו של גלעד
מאירי; ושני סיפורים קצרים מאת הסופר הדני העכשווי פטר
ּ
בתרגומה של שירה חפר (מתוך 'סיפורים קטנים'
אדולפסן
.)1996
ובננוֹ ננוחם.
באהבה,
גלעד מאירי ,נועה שקרג'י
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אורית מיטל

ְּתמוּנָ ה ִמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִעם ׁ ִש ִירים
(מבחר ממחזור)

 
ֹאש ְּכמוֹ צְ בָ ת
ַא ָּבא ַמ ֲחזִ יק לִ י ֶאת ָהר ׁ
ו ַּמכְ ִר ַיח אוֹ ִתי לִ בְ ל ַֹע
ׁ ִש ִירים

 
ִא ָּמא מוֹ ַר ַחת לִ י ׁ ִש ִירים ַעל ַה ּ ֶפה
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא י ְִהיֶ ה לִ י ָעצוּב

 
ַא ָּבא ַמ ׁ ְש ִּכיב אוֹ ִתי ַעל ַה ֶּב ֶטן
מוֹ ִריד לִ י ֶאת ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים
ו ַּמכְ נִ יס לִ י ׁ ִש ִירים לַ ּגוּף
ְּכ ֵדי לָ ַד ַעת ִאם יֵ ׁש לִ י חֹם
••5
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ִא ָּמא מוֹ ׁ ִשיבָ ה ֶאת לִ ימוֹ ר ְּבכִ ֵּסא ִּתינוֹ קוֹ ת ָ ּגבוֹ ַּה
ו ַּמ ֲאכִ ילָ ה אוֹ ָת ּה ַ ּדי ְַסת ׁ ִש ִירים ְּבכַ ּ ִפית
ֶאת ַה ּׁ ִש ִירים ַה ּנוֹ זְ לִ ים ַעל ַה ַּסנְ ֵטר
ִהיא אוֹ ֶספֶ ת ִּבזְ ִריזוּת וְ אוֹ ֶמ ֶרת:
ּ ֶפה ָ ּגדוֹ ל!

 
ְּכ ׁ ֶש ֲאנִ י אוֹ ֶמ ֶרתּ ַ :גם ֲאנִ י רוֹ צָ ה ׁ ִשיר
ִא ָּמא אוֹ ֶמ ֶרת:
ֵעינַ יִם ְ ּגדוֹ לוֹ ת!

 
ִא ָּמא אוֹ ֶמ ֶרת:
ַא ְּת לֹא רוֹ ָאה ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו י ׁ ְֵשנִ ים ַעכְ ׁ ָשו
ֵּתכֶ ף ֲאנִ י ָא ִעיר ֶאת ַא ָּבא
הוּא ְּכבָ ר יַ ְר ֶאה לָ ְך ַמ ֶ ּז ׁ ִשיר
••6
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ָסבְ ָתא כּ וֹ ֶע ֶסת ָעלַ י
ּ
אוֹ ֶמ ֶרת לְ ִא ָּמא ׁ ֶש ֲאנִ י ׁ ַש ְק ָרנִ ית,
ִּכי נָ ַת ִּתי ֶאת ָּכל ַה ּׁ ִש ִירים לַ ֲחת ּולִ ים
ִּב ְמקוֹ ם לֶ ֱאכֹל אוֹ ָתם ְּב ַעצְ ִמי
הוד השרון2006 ,
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תמיר להב־רדלמסר

ֶע ֶרב
ִא ָּמא חוֹ ֶרפֶ ת
עוֹ ֵרב זָ קוּף ַּב ַח ּלוֹ ן
רו ַּח ַמר נוֹ ׁ ֵשב

ַהיְ ק ּו לְ אוֹ ג ּו ְסט
צַ פְ ִּתי ַּב ֵ ּז ָעה,
ַה ִּמ ָּטה נָ זְ לָ ה ַּת ְח ַּתי,
רו ַּח לֹא נָ ׁ ְשבָ ה.

••8
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תמיר להב־רדלמסר

ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה
ר ׁ
ַק ְר ּ ִפ ּיוֹ ן ַמ ִּביט
ְּב ֶע ְר ָ ּגה ַעל ָה ֶא ְתמוֹ ל
ׁ ֶש ֵאינוֹ ִמ ְק ּ ָפא

יצ'הַ .היְ ק ּו.
ַס ִ ּב ֵ
ִאנְ ִט ָיאס צָ ף ְּבלִ ימוֹ ן
ַמ ִּביט ְּב ֶע ְר ָ ּגה
ֶאל ׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ָחלְ פָ ה

סוֹ ף סוֹ ף
ׁ ַש ַחק ׁ ָשחֹר
ֵאד ָרטֹב ַמ ֶּכה ָּב ָהר
עוֹ ִרי ֲח ַמ ְר ַמר
••9
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נועה שקרג'י

 
ֲאנִ י ּפוֹ ַת ַחת ֶאת ַה ּ ֶפה
מוֹ ַת ַחת ָעלָ יו ִקיר ָאקו ְּס ִטי
ָה ִענְ ָּבל ׁשוֹ ט לַ ח ַה ַּמ ֶּכה
ְּבל ַֹע ָאפֵ ל
ֶאת ַמה ׁ ּ ֶשרוֹ צֶ ה לְ ֵה ָא ֵמר
ּ
ְ ּד ָמעוֹ ת ֵהן ַרק זֵ ַעת ַה ַּמ ֲא ָמץ ַה ֶזה.

• • 10
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רחל פרץ

ֲח ִמ ּׁ ָשה זְ ֵא ִבים אוֹ ְמ ִרים ׁ ִשיר ַעל ַסף ָמוֶ ת
[]1
ֻ ּד ְמ ְ ּד ָמנִ ית ַעל
ְ ׂשפָ ֶת ָיהֶּ .כ ֶתם רוֹ ְר ׁ ָש ְך.
ׁשוּב ָר ִא ִיתי ּ ַפר

[]2
יֵ ׁש לִ י ּ ֶפה ָ ּגדוֹ ל.
לָ ּה יֵ ׁש ָק ָטן .יָ כֹלְ נ ּו
לִ ְהיוֹ ת ֲחבֵ ִרים

• • 11
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[]3
יֵ ׁש לָ ּה ּ ִפ ּ ִיפי .לִ י
יֵ ׁש ְּכ ֵאב ֵּביצִ יםָ .סבְ ָתא
ִּב ּׁ ְשלָ ה לָ נ ּו ַ ּדי

[]4
ִּכ ּ ָפה ְסר ּוגָ הֲ .ה ֵרי
ַה ַּביִת ְּביָ ִדי .קוֹ ל
אוֹ ְרלוֹ גִ ין קוֹ ֵרא

• • 12
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[]5
ְּכ ׁ ֶש ִהיא לְ בַ ד ִהיא
קוֹ ֵראת לִ י זְ ֵאב זְ ֵאב.
ַרק עוֹ ד ֶרגַ ע ִאי

• • 13
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רחל פרץ

לשה ׁ ִש ֵירי ַה ְד ָרכָ ה
ׁ ְש ׁ ָ
 
ַאגְ ֵרף צִ ּפוֹ ר ַא ַחת
ַּב ָ ּיד.
חו ּׁש ֶאת ַעצְ מוֹ ֶת ָיה
ִמ ְת ַר ְּסקוֹ ת ִמ ַּת ַחת לַ ּ ְפלו ָּמה
ֶאת ַה ַ ּל ׁ ְשלֶ ׁ ֶשת ַה ּנוֹ זֶ לֶ ת ַעל ַקו ַה ַח ּיִים ׁ ֶש ְּל ָך
ֶאת ֲח ִמימוּת ַה ָ ּדם ַה ְּמקוֹ ִריַ ,ה ּׁ ָשחֹר
וְ ַאל ִּת ׁ ְש ַּכח —
ָּת ִמיד יֶ ֱהמ ּו לְ ָך ַ(רק לְ ָך)
עוֹ ד ׁ ְש ַּתיִם ַעל ָה ֵעץ.

• • 14
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ַה ֵּכה ַּב ַּב ְרזֶ ל! עוֹ ֶד ּנ ּו ַחם?
ּ
לְ עוֹ לָ ם ַאל ָּתחוּס ַעל ַה ָ ּיד ָה ֵע ֻיר ָמה.
ַה ֵּכה ּבוֹ ׁ ֵשנִ ית! ִה ְת ַק ֵער?
לְ עוֹ לָ ם ַאל ִּתבְ ֶּכה ַעל ׁ ִש ּנוּי ַהצּ ו ָּרה!
ישיתִ .ה ְת ָק ֵרר?
ַה ֵּכה ַּב ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
ַאל ּ ַפ ַחד.
ֻּכ ּלוֹ ׁ ֶש ְּל ָך.

• • 15

04/01/2016 10:43:35

 7.indd 15הקיטאופוננ

 
ֹאמר ּו לְ ָך ׁ ֶש ִאי
ִאם י ְ
ּ
ֶאפְ ׁ ָשר לַ ֲחצוֹ ת אוֹ תוֹ נָ ָהר ַפ ֲע ַמיִם,
ַאל ַּת ֲא ִמין.
ֵא ֶ ּלה ַאנְ ׁ ֵשי ַה ְּכ ַרךְ,
ָהעוֹ לִ ים וְ יוֹ ְר ִדים ְּב ַמ ֲעלִ ּיוֹ ת ְמנַ ְ ּגנוֹ ת
ָּכל י ְֵמ ֶיהם
ְּתל ּויִים ַעל ְּבלִ ָימה.

• • 16
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פטר אדולפסן

ַה ַ ּק ָּצב גוֹ ף
פעם ,בזמנים שבהם ידה האפֵ לה של המגפה התיישבה מעל
העיר לונדון ,חי בה קצב זקן ששמו יוברט גוֹ ף .בתחילת
המגפה חלם חלום ,ובעקבותיו מכר את נכסיו ,קנה בירה,
ירקות מיובשים ובשר ממולח ,והסתגר בחדר האחורי של
חנות הקצבים שלו ,ואת כל החריצים והסדקים בו אטם.
למן ההתחלה הקציב לעצמו את מזונו בקפידה ,אך הגיע
ודאי
היום שבו הכול אזל והוא החל לרעוב .הוא ידע שמוות ִ
מצפה לו אם יֵ צא ממחבואו בטרם עת ,והלא העת טרם
הגיעה .לפיכך ,בהיותו קרוב כל כך לגבול המוות ,החליט
לאכול את בשרו שלו .בעזרת הגרזן הכי כבד בחנות ,כרת
את רגלו השמאלית קצת מתחת לברך .מאמץ שלא יתואר
נדרש ממנו לנשוך את שפתיו אל מול הכאב ,לוודא שרק
דם מועט יישפך ,לעצור את הזרימה בעזרת פיסת בד רטובה
ולא להתעלף ולא לזעוק .אבל הוא הצליח ,והוא שתה
את הדם ואכל את הבשר במשך תקופה יפה בטרם נאלץ
לכרות את השוֹ ק האחרת .כשהגיעה סוף סוף העת ויוברט
יצא מחנות הקצבים שלו ,היו שתי רגליו קטועות מהאגן
וזרועו השמאלית קטועה מהכתף .במשך שתים־עשרה שנה
נוספות הוא חי בקופסה קטנה על ארבעה גלגלים.
מדנית :שירה חפר
• • 17
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פטר אדולפסן

אלוהים ,ספר ועמוד
לפני תחילת כל הזמנים פתח אלוהים את ספר הבריאה ותלש
ממנו עמוד ,כי אילולא עשה זאת היה הספר מושלם ,ואז לא
היה קיומו של האל אפשרי — שהרי אחד המאפיינים שלו
הוא היותו המושלם היחיד .לאחר מכן החל לקרוא בספר
והעולם החל בקיומו ,שעה שדפי ההיסטוריה מחליקים תחת
ידו .אך כשהגיע אל העמוד החסר ופשוט המשיך לקרוא,
נוצר מצב שבו ישנו דבר שאלוהים אינו יודע ולכן קיומו לא
היה אפשרי — שהרי מאפיין נוסף שלו הוא שהוא כול־יודע.
ואולם ,בהיותו כול־יודע ,ידע מלכתחילה שגם אם יתלוש
את העמוד וגם אם לאו ,במוקדם או במאוחר יצטרך לחדול
מקיומו — ומכאן שאו שאלוהים ,או שהספר ,או ששניהם
לא יכלו להתקיים מעולם ,כלומר ,כך או כך גם הסיפור
הזה הוא בלתי אפשרי ,אלא אם כן אלוהים עוד לא הגיע
אל העמוד החסר.
מדנית :שירה חפר
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דן ר' סודרי

לזכרו הבוער של אדם ברוך
אולי הוא עודנו יושב שם בכניסה לבית הכנסת הקטן ביפו.
נשמה שקופה עם קסקט כחול.
"ברוך הוא וברוך שמו ,אמן".
במבט חמוּר מזמין את העוברים והשבים להיכנס פנימה,
וגם את התפילות הספונטניות ,אלה שלא נכנסו למיין־
סטרים .העירומות ,ללא ִשלדת קודש עתיקה.
"יא־אללה! תן לי בחישגד" של י' מרמלה; "רק בריאות!"
של פרלה מאשדוד; ו"שילך לו פייפן כל ּ
הג'יפ אמן!" ועוד
כהנה.
הן ממתינות חרש .מלמולים עמומים ניצבים בתור ,על
יד הדלת.
והוא — הופך את השולחן ערוך ,ויורה דעה ,ופוסק רב־
משמעית :יש כניסה!
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אלן גינזברג

ִמי
ארלֶ ם ִּ 1948בנְ יָ נִ ים עוֹ ְמ ִדים ַּב ֵ ּנצַ ח
ִמ ּתוֹ ָד ָעה ְ ּגדוֹ לָ ה ִח ָ ּזיוֹ ן ַה ְ
ֵהבַ נְ ִּתי ׁ ֶש ַהיְקוּם ֻּכ ּלוֹ הוּא ִה ְת ַ ּג ְּלמוּת ׁ ֶשל ַה ָּכ ָרה ַא ַחת —
מוֹ ִרי ָהיָ ה וִ ילְ יָ אם ְּבלֵ יק — ִמפְ ַעל ַה ַח ּיִים ׁ ֶשל ׁ ִש ָיר ִתי,
ְמ ׁ ַש ֵ ּדר אוֹ ָת ּה מו ָּדעוּת ְס ּפוֹ נְ ָטנִ ית לַ ִּמין ָה ֱאנוֹ ׁ ִשי.
 3בפברואר 1973

מאנגלית :גלעד מאירי
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אלן גינזברג

יטס
ְ ּב ִע ְ ּקבוֹ ת יֵ ְ
ַע ָּתה ְקט ֶֹרת ְמ ַמ ֵ ּלאת ֶאת ָה ֲאוִ יר
עֹנֶ ג רוֹ ֵדף עֹנֶ ג,
ְס ֻע ָ ּדה ׁ ְש ֵק ָטה ְּב ֶח ֶדר ִעם ׁ ָש ִט ַיח ִמ ִ ּקיר לְ ִקיר,
ּ ְפ ִר ַיטת מו ִּס ָיקה ֵמ ַהאוֹ ִר ֶ ּינְ ט ַעל ָאזְ נִ י
ֲחבֵ ִרים וָ ִת ִיקים נָ ִחים ַעל ִמזְ ָרנִ ים זוֹ ֲה ִרים,
ְּתמוּנוֹ ת י ׁ ְָשנוֹ ת ַעל ַה ִ ּקירוֹ תִ ׁ ,ש ָירה ַע ִּת ָיקה
ַּכ ֲח ָד ׁ ָשה ,צוֹ ֲח ִקים לְ נֹכַ ח צַ ֲעצו ַּע ִמ ְיס ִטי
ּ ֶפ ֶסל צָ בו ַּע זָ ָהבֵּ ,תה ַעל ַה ּׁ ֻשלְ ָחן ַה ָ ּלבָ ן.
ניו יורק 26 ,באפריל 1964

מאנגלית :גלעד מאירי

• • 21

04/01/2016 10:43:36

 7.indd 21הקיטאופוננ

אלן גינזברג

יְ ב ְֹרכ ּו ַה ּמ ּוזוֹ ת
ַעל ַה ַה ֲאצָ לָ ה,
ְמחוֹ לְ לוֹ ת ְסבִ יב ׁ ֻשלְ ָחנִ י,
ֹאשי ַה ַּמ ְק ִר ַיח
ַמכְ ִּתירוֹ ת ֶאת ר ׁ ִ
ַּב ֲעלֵ י ַ ּדפְ נָ ה
1955

מאנגלית :גלעד מאירי
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אלן גינזברג

ַ ּבגְ ר ּות
אתי ָמ ָרה י ְֻר ָ ּקה
ִּבצְ ִעירו ִּתי ׁ ָש ִת ִיתי ִּב ָירה ֵה ֵק ִ
אתי ָ ּדם ָאדֹם
ְּבבַ גְ רו ִּתי ׁ ָש ִת ִיתי יַ יִן ֵה ֵק ִ
ַעכְ ׁ ָשו ֲאנִ י ֵמ ִקיא ֲאוִ יר
יולי 1982

מאנגלית :גלעד מאירי
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מרים נייגר־פליישמן

ִא ּפ ּור
ּ ָפנַ י נֶ ֶח ְרצ ּו ַּכ ֲער ּוצִ ים ׁ ֶשל נַ ַחל
חוֹ ְת ִרים ֵּבין ָּת ֵאי ָהעוֹ ר.
ֵאי ַה ָ ּים ַה ָ ּגדוֹ ל ֵאלָ יו ֵהם חוֹ ְת ִרים?
ַא ֵ ּיהוּ?
ְּבבֶ ָהלָ ה ׁשוֹ ֶקלֶ ת ַ ּד ְרכֵ י ִמ ּלוּי,
ְּבעוֹ ד ַהח ֶֹמר ְמ ַח ּ ֵפשׂ ַ ּד ְרכֵ י ִמ ּלוּט
ֶאל ַה ָּמקוֹ ם ַה ָ ּי ִחיד ָה ֶאפְ ׁ ָש ִרי
אש ִיתי
ֶאל ַק ֲע ַרת ַה ָּמ ָרק ַה ְּב ֵר ׁ ִ
ֵאלָ יו ַהכּ ֹל זוֹ ֵרם
ְּכ ֵדי לָ מוּת.
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מרים נייגר־פליישמן

ִא ּׁ ָשה כּ וֹ ֶת ֶבת ַהיְ ק ּו
י־ריק
זְ רוֹ עוֹ ֶת ָיה ָּכ ֲאב ּו ֵמ ִח ּבו ֵּק ִ
וְ יָ ָד ּה ִס ְּמנָ ה ָּב ֲאוִ יר ְּתנו ַּעת ֲעצֹר
לִ ְדמוּת נַ ֲעלָ ָמה.
וְ ִהיא נָ ְס ָעה ְּבכֻ ְר ָסה ַה ּׁ ָש ָטה לְ ָאחוֹ ר,
זְ ָר ִדים ׁ ְשבו ִּריםּ ,פוֹ ְר ִחים ְּבצָ הֹבֲ ,אגָ ִדים ֲאגָ ִדים
ָטס ּו לְ ֵעינֶ ָיה ִמן ַה ִּכ ּווּן ַה ֶ ּנגְ ִ ּדי.
ּ ַפ ְר ּ ָפ ִרים ֻמפְ לָ ִאים ׁ ֶש ֵאינָ ם ֵמ ִתים ִּב ְמע ּופָ ם
ָא ְרח ּו לְ ַט ּבו ָּר ּה ֶחבְ ָרה.
הוּא ָהיָ ה ְּב ֶמ ְר ָחק ָמדוּד ִמ ֶּמ ָ ּנהַ ,מ ָּמ ׁש ַעל ְ ּגבוּל ַה ִּמגְ נוּט,
ָּכל נוֹ זְ לֶ ָיה ָ ּגא ּו ָּב ּה ְּכיָ ם ְּבלֵ יל לְ בָ נָ ה
ֻמפְ ָּתע ְּבסוֹ ד ַה ְּמ ׁ ִשיכָ ה.
וְ ִהיא ִה ְת ַא ְּמצָ ה לֹא לְ ִה ָּבלַ ע ְּב ֵחיק ַהיְקוּם ׁ ֶש ּלוֹ ,
לְ ִה ּׁ ָש ֵאר ָ ּגלַ ְק ְסיָ ה לְ ַעצְ ָמ ּה.
ּב ֶֹקר אוֹ ר ּבוֹ ֵהק
ִא ּׁ ָשה ו ַּמ ְח ׁ ֵשב
ֲענָ פִ ים צְ ֻה ִּבים ָּברו ַּח
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אניטה וירגיל

לשה ַהיְ ק ּו
ׁ ְש ׁ ָ
 
ֹאש ַה ַּב ְר ּבוּר
ר ׁ
ּפוֹ נֶ ה ִמן ַה ּׁ ְש ִק ָיעה
ֶאל צִ דּ וֹ ָה ָאפֵ ל

 
לֹא רוֹ ָאה
ֶאת לָ בְ נוֹ ׁ ֶשל ַה ֶח ֶדר
ַעד אוֹ תוֹ ַּת ּפו ַּח ָאדֹם

 
ַא ְמ ַּבט ּב ֶֹקר
ֲענָ נִ ים וְ צִ ּ ֳפ ִרים ֵּבין
ֵאיבָ ִרים ְר ֻט ִּבים עוֹ ד
מאנגלית :ליאור שטרנברג
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דידו (ש .דידובסקי)

 
ׁשו ַּרת ְ ּד ָקלִ ים ְּב ִאי ְּתנו ָּעה:
ֵר ַיח ׁ ֶשל ִמ ְד ָּבר ְּב ִעיר ְ ּגדוֹ לָ ה,
יָ ִמים ׁ ֶש ִה ְס ַּת ּ ַפ ְק ִּתי ְּבמו ָּעט
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חוה פנחס־כהן

לִ ׁ ְשהוֹ ת
1
ִיתי ְּבתוֹ כָ ּה
ָא ַמ ְר ָּת לִ י לִ ׁ ְשהוֹ ת וַ ֲאנִ י ְּכבָ ר ָהי ִ
יוֹ ַד ַעת ׁ ֶש ַה ֵ ּקץ ִמ ְס ַּת ֵּתר ִּב ְסבַ ְך ִע ּ ְ ׂשבֵ י ַה ַ ּקיִץ ְּב ָאפֹר צְ ַהבְ ַהב
ֵּבין קוֹ צֵ י ַה ִּס ָירהֲ ,עלֵ י ַה ּל ֶֹטם ִה ְת ַּכ ְ ּוצ ּו ּ ְפנִ ָימה ְּב ִק ּמוּט ֲח ַסר
ָה ָדר
וַ ֲא ֵח ִרים ַּב ּיֹבֶ ׁש ִא ְּבד ּו צֶ לֶ ם וְ ַהגְ ָ ּד ָרה וְ נִ ְדמ ּו לַ ֵּמת ַה ַחי
ִה ְת ַמ ַּכ ְר ִּתי לְ גוֹ נֵ י ַה ָ ּירֹק וְ ַה ָּכחֹל ׁ ֶש ָּבא ּו ִמן ַה ָ ּים ַה ּנוֹ ׁ ֵשם וְ נוֹ ׁ ֵשף
ו ִּמ ְתנַ ּ ֵפץ ְּבלָ בָ ן הוּא ִח ּיוּכוֹ ָה ִאירוֹ נִ י ׁ ֶשל ּבוֹ ֵרא עוֹ לָ ם
ָהאוֹ ֵמר לְ לֹא סוֹ ףׂ ַ ,ש ְמ ִּתי ְ ּגבוּל וְ ֵקץ לַ ָ ּים ׁ ֶש ּלֹא יָ כוֹ ל לַ ַ ּי ָּב ׁ ָשה
ַ ּדי לוֹ ַ ,עד ָּכאן ִּכי הוּא ֵאל ְּב ׁ ָש ַדי
ַה ִּמ ְת ַמ ְּל ִאים ו ִּמ ְתרוֹ ְקנִ ים מ ּולְ ָך.
ָא ַמ ְר ָּת לִ י לִ ׁ ְשהוֹ ת וְ ִה ֵ ּנה ֲאנִ י מ ּולְ ָך ְּבתוֹ ְך ַה ּׁ ְשהוּת
ּוכְ ֵאב ַה ּסוֹ ף מוּל ָה ֵאינְ סוֹ ף ָק ׁ ֶשה ִמ ְ ּנשׂ א.
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2
ִמפְ ַ ּג ׁש ׁ ֶשפֶ ְך נַ ַחל וְ ַה ָ ּים ַמ ִּסיג אוֹ תוֹ ָאחוֹ ר
ׁ ָש ָעה ָּב ּה רוּחוֹ ת ִמזְ ָרח ו ַּמ ֲע ָרב וַ ֲאנָ פָ ה ַא ַחת
אר ּה ֶאל ּתוֹ ְך ּג ּופָ ּה
ִהיא ּפוֹ ׁ ֶש ֶטת ו ְּמכַ ֶ ּוצֶ ת צַ ָ ּו ָ
ָר ִא ִיתי ְס ָתו רוֹ כֵ ב ֲע ָרבוֹ ת ו ְּמ ַע ְמ ֵעם אוֹ רוֹ ת
לֹא ָהיָ ה ׁ ָשם ִמנְ יָ ן וְ ָענִ ִיתי ָא ֵמן וְ ָא ֵמן
לִ ְתפִ ָ ּלה ׁ ֶש ּלֹא ִה ִ ּג ַיע ֲע ַדיִן יוֹ ָמ ּה
ּוכְ בָ ר דּ וֹ פֶ ֶקת ַעל ׁ ַש ַער ַה ַּמיִם
ּ ֶפ ַתח נִ ְק ָּבה ְקפ ּוצַ ת ַמ ָּבט
וְ ַא ְּת ּ ְפ ַתח לָ ּה ּ ְפ ַתח
ׁ ְש ַמע לָ ה לָ ה לָ ה
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סבינה מסג
מתוך כתב יד בכתובים' :על היופי הבלתי מצוי של המצוי ,קצרצרים'

דֶּ ׁ ֶשא
ַה ֶ ּד ׁ ֶשא ְמ ַק ֵ ּדם ַרגְ לַ י ְּבר ְֹך
ֵאין ׁ ָש ִט ַיח ָאדֹם
ִמן ַה ָ ּירֹק ַה ָ ּירֹק ַה ֶ ּזה

יְ ֵח ָפה
י ְֵחפָ ה ַעל ֶ ּד ׁ ֶשא
ׁ ֶש ֶ ּזה ַע ָּתה ֻּכ ַּסח
ִר ּפוּי ְּב ִה ּלו ְּך
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סבינה מסג

חוֹ ף
ְּכגַ ְר ְ ּג ֵרי ֶמלַ ח לְ בָ נִ ים
ׁ ְש ָחפִ ים
ַעל ַהחוֹ ף
ַטבְ לָ נִ ים ְּכגַ ְר ְ ּג ֵרי ּ ִפלְ ּ ֵפל

ַעל ַה ַּמיִם

ַה ּׁ ָש ָעה ְמ ֻת ֶּבלֶ ת ֵה ֵיטב
ַהכּ ֹל מ ּוכָ ן
לִ ְס ֻע ַ ּדת ַה ֵ ּלב

 
וְ לֹא ָעבַ ר לִ י

ָעבַ ר ַה ּׁ ַשלְ ָ ּדג
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סבינה מסג

ַאנְ ֶטנָ ה
ְּב ֶא ְמצַ ע
ָה ַעכְ ׁ ָשו
אשר ׁ ֶשל ְּברוֹ ׁש
ָה ׁ ֶ
ֹאש ַּב ּׁ ָש ַמיִם
ִעם ר ׁ
וְ ׁש ֶֹר ׁש ַּב ְּתהוֹ ם
ֵא ׁ ֵשב
ִמ ַּת ְח ָּתיו
ַא ְמ ִּתין לְ ׁ ִשדּ וּר ִמן ַה ֵ ּנצַ ח
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יָ ֵר ַח
ֵא ְיך ֶאפְ ׁ ָשר לִ ְקרֹא
ׁ ִש ִירים ַעל ַה ָ ּי ֵר ַח
ִמן ַה ֵּספֶ ר ַה ָ ּלבָ ן ַה ּ ָפתו ַּח
ְּכ ׁ ֶש ַּב ַח ּלוֹ ן
נִ כְ ָּתב ּ ִפ ְתאֹם
ַה ָּס ֶמ ְך ַה ָּסתוּם
ְּבאוֹ ת ׁ ֶשל ִקדּ ו ּׁש לְ בָ נָ ה
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נוֹ ף
ֶק ֶרן אוֹ ר ִמ ּתוֹ ְך ַח ׁ ְש ָרה
עוֹ בֶ ֶרת ַעל ַה ּנוֹ ף ְּכמוֹ ֶאצְ ַּבע ַעל ּתוֹ ָרה
ִק ְר ִאי

ֶאת ַמה ׁ ּ ֶש ִהיא ְמ ִא ָירה

ִּכ ְתבִ י ֶאת ַמה ׁ ּ ֶש ִהיא ְמעוֹ ֶר ֶרת

ִמירוֹ ן
לְ ִמי יֵ ׁש ַסבְ לָ נוּת לִ כְ ּתֹב ַעל ַא ֲהבָ ה
ָּכל ַה ִּכלְ ַאיִם ַה ֶ ּזה ׁ ֶשל ִא ּיוֹ ב וְ ׁ ִשיר ַה ּׁ ִש ִירים
אשית ָּב ָרא
ְּכ ׁ ֶש ַה ַח ּלוֹ ן נִ פְ ָּתח ֶאל ְּב ֵר ׁ ִ
ּ
ו ְּמ ַמ ְס ֵ ּגר ֶאת ַה ִּמירוֹ ן ְּכמוֹ ׁ ְשנֵ י לוּחוֹ ת ַה ְב ִרית
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ֲעבוֹ ַדת יוֹ ִמי
לִ בְ נוֹ ת ֶסכֶ ר ִמ ִּמ ִּלים
לֶ ֱאצֹר ֶאת ֵמ ֵימי ָה ֶרגַ ע
לְ ַה ְר ִ ּג ַיע אוֹ ָתם
לְ יֵ ׁש
צִ ּפוֹ ר ַא ַחת ְּביָ ד
וְ כָ ל ַה ּ ִ ׂש ִיחים ְמצַ פְ צְ פִ ים

ְרגִ ָיעה
ַא ֲח ֵרי ָח ְד ׁ ַשיִם ׁ ֶשל ִסעוּר ׁ ִש ִירי
ּ ְפרוֹ זַ ק ַה ּ ְפרוֹ זָ ה
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ַּפ ְרדֵּ ס
ִה ֵ ּנה ָּבא

ַמ ּׁ ַשב ֵר ַיח ּב ֶ ֹׂשם
ׁ ֶש ַּמ ׁ ְש ִּבית

ֶאת ַה ּמ ַֹח
ִמ ְּמ ָחאוֹ ָתיו

ה ֹּד ּו
ּתוֹ פֶ ֶ ׂשת הֹדּ ּו
ְּבלִ י לָ צֵ את לְ חוּ"ל
לִ ַּמ ְד ִּתי ֶאת ַה ְ ּז ַמן לַ ְעצֹר
וְ לָ חוּל ְּבכָ ל ְמאוֹ דוֹ
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ְט ֶב ְריָ ה
ָּב ִּתים ׁ ְשח ִֹרים ּונְ טו ׁ ִּשים
ִעם ַמ ְד ֵרגוֹ ת
ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ְּבר ּו
ָּב ֶ ּד ֶר ְך ֶאל ַה ָ ּגג
ָּב ִּתים ׁ ֶש ְּכבָ ר לֹא ִמ ׁ ְש ַּת ֵ ּלם לְ ַת ֵ ּקן — —
ֲאנִ י רוֹ ָאה לָ ֶהם
ֶאת ַה ֵ ּקן
ׁ ֶש ָהי ּו

ְצ ַפת
ְּבתוֹ ְך ֻח ְר ָּבה ׁ ֶש ּלֹא נָ פְ לָ ה,
ְּבנֵ ס
לְ ִה ָּכנֵ ס

לְ נַ ֲעלֵ י ַה ַּביִת

ּולְ ַה ְדלִ יק ַ ּג ְחלִ ילִ ית לִ ְק ִר ָיאה
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אשר"
"הר ָה ׁ ֶ
ַ
לֹא רוֹ ִאים ֶאת ַע ּמו ֵּדי ָה ֲאוִ יר
ֻח ּ ַפת ַה ּׁ ָש ַמיִם
ַמ ֲחזִ ִיקים ֶאת
ַהכּ ֹל
ֲאבָ ל
ָּכאן
ִמ ְת ַח ֵּתן
ַהכּ ֹל
ִעם

וִ ּד ּוי
ִּב ַּטלְ ִּתי ֶאת ָּכל ַה ְ ּגבָ ִרים
ִמ ּ ָפנֶ ָיך
ַא ַחר ָּכ ְך ַ ּגם ֶאת ּ ָפנֶ ָיך
ּופָ נִ ִיתי ֶאל ּ ְפנֵ י ָהעוֹ לָ ם
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ַא ָּתה
ְמ ֻא ּׁ ֶש ֶרת ִא ְּת ָך
ְּבלִ י ִא ּׁשוּר ִמ ְּמ ָך

ְ ּב ֵבית ַהחוֹ לִ ים
ְּב ֵאין ַ ּד ּ ִפים
ּ
ֵאין לִ י ְּב ֵר ָרה ֶא ָלא לִ כְ ּתֹב
ַעל ִט ׁיש ּו
זֶ ה טוֹ ב
ִּכי ְּב ֶעצֶ ם ָרצִ ִיתי

לִ בְ כּ וֹ ת
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ַה ֶ ּג ׁ ֶשר
ַה ֶ ּג ׁ ֶשר צַ ר — —
ַא ְך ַה ְּתהוֹ ם ָר ָחב
ַמה ּׁ ֶש ּגוֹ ֵרם לִ י לְ ָה ִרים יָ ַדיִם
לַ ְ ּצ ָד ִדים וָ ַמ ְעלָ ה
לְ ׁ ֵשם ַח ְס ֵדי ׁ ָש ַמיִם
ּולְ ׁ ֵשם ׁ ִש ּווּי ִמ ׁ ְש ָקל

ַ ּב ַחלּ וֹ ן ַה ְּצפוֹ נִ י
ַא ֲח ֵרי ַה ֲח ָד ׁשוֹ ת ַה ַ ּזוְ ָע ִת ּיוֹ ת
ָהאֹנֶ ס וְ ָה ֶרצַ ח וְ ָה ִא ּיוּם ַה ַ ּג ְר ִעינִ י
ַה ּׁ ֶשלֶ ג יוֹ ֵרד ַּב ֶח ְרמוֹ ן
ְר ִט ּיוֹ ת ְר ִט ּיוֹ ת
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ֹאש ּ ִפ ָ ּנה
ר ׁ
ְמנִ יפוֹ ת ׁ ְש ֵק ִד ָ ּיה נִ פְ ָרשׂ וֹ ת
ֵּבין ַה ֵ ּז ִיתים ׁ ֶש ִ ּנ ְ ׂש ְרפ ּו ַּב ַ ּק ְטיו ּׁשוֹ ת
ֵא ׁש לְ בָ נָ ה
ַעל ֵא ׁש ׁ ְשח ָֹרה
ִ ּדגְ לֵ י ְּכנִ ָיעה
לַ ֵ ּי ׁש
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ַ ּגן ַה ִּמנְ זָ ר
ִ ּג ָ ּנה ׁ ֶשל 'יְהו ִּדי נוֹ ֵדד'
וְ 'כוֹ בַ ע
ַה ָ ּנזִ יר'
ַמה ֵ ּי ׁש
לְ ַח ּ ֵפשׂ

ק־ה ְ ּדבַ ׁש'
לְ 'יוֹ נֵ ַ
ּפֹה

ַעל ַה ָ ּגג
לְ ַה ֲאזִ ין לַ ּמו ַּא ִ ּזין
ּולְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל
ׁ ֶשהוּא ַרק ִמ ְת ּ ַפ ֵללּ
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ִּכ ֶ ּנ ֶרת
ִּכ ֶ ּנ ֶרת
ַא ְּת ׁ ֶש ָּת ִמיד

ּבוֹ ַר ַחת

ו ַּמכְ ִר ָיחה אוֹ ָתנ ּו לְ ַד ֵּבר ָּב ְך ּולְ ַד ֵּבר ָּב ְך
ִּכבְ נַ ֲע ָרה ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְיך לְ ַה ּ ִ ׂשיא
ַה ּ ִ ׂש ִיאי לָ נ ּו ֵעצָ ה
ֵא ְיך לֹא לְ ֵה ָעצֵ ב ִמ ַ ּדי
ְּכ ׁ ֶש ּ ִפ ְתאֹם

ִאי
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ִ ּגנּוֹ ַסר
לָ ַקח לִ י יָ ִמים ֲא ָח ִדים לִ ְראוֹ ת
ׁ ֶש ַּמה ּׁ ֶש ּיוֹ צֵ ר ֶאת ַה ִ ּצבְ עוֹ נִ ּיוּת ָה ַע ָ ּזה
ָה ַע ִּליזָ ה
ׁ ֶשל
יַ לְ ֵדי ַה ַ ּי ִּמ ָ ּיה
הוּא ַה ָּכתֹם ַה ַ ּז ְר ָחנִ י
ׁ ֶשל
ֲחגוֹ רוֹ ת ַה ַה ָ ּצלָ ה

יוֹ ם ְּכ ִת ָיבה
ַה ּג ֶֹד ׁש ַה ֶ ּזה ַּב ֵ ּלב
הוּא ק ֶֹד ׁש
ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְיך
לְ פָ ֵרק לִ ְתפִ ּלוֹ ת
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ַה ִ ּק ּפוֹ ד
הוּא ָהיָ ה ׁ ָשםִּ .בלְ ִּתי ָסבִ יר לִ כְ אוֹ ָרה,
ְּבאוֹ ר ּ ָפנַ ס ָה ְרחוֹ בֵּ ,בין ְמכַ ל ִמ ְחזוּר ַה ּ ְפלַ ְס ִטיק
לִ צְ פַ ְר ֵ ּד ַע ַה ֶ ּזבֶ ל ַהי ְֻר ָ ּקה .נִ ׁ ְש ַּתלְ ִּתי ַעל ְמקוֹ ִמי.
נוֹ ׁ ֵשם ׁ ָשטו ַּח .לְ בַ ּסוֹ ף ,הוֹ ׁ ִשיט ֶאת ַא ּפוֹ ַה ְמ ֻח ָ ּדד לְ פָ נִ ים,
וְ ָחלַ ף ַעל ּ ָפנַ י ְּב ַד ְרכּ וֹ ֶאל ָה ֲע ָ ׂשבִ ים ַהיְבֵ ׁ ִשים ׁ ֶש ְּב ׁש ּולֵ י
ַה ִּמ ְד ָרכָ ה.
ֶרגַ ע עוֹ ד ָע ַמ ְד ִּתי ׁ ָשםַ ,מ ְק ׁ ִשיב לְ ִק ְרקו ׁ ָּשיו ַה ּ ְפ ָר ִט ּיִים,
ְּבתוֹ ְך ַמ ְמלָ כָ ה ְק ַט ָ ּנה ׁ ֶשל לַ יְלָ ה.
ַמ ּׁ ֶשה ּו לְ בַ ּסוֹ ף ָטפַ ח ַעל ְּכ ֵתפִ יָ ּ .פנִ ִיתי
לַ ֲעלוֹ ת ַּב ֲחזָ ָרה ֶאל ַה ִ ּד ָירה ַה ּמו ֶּא ֶרת.
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ְמ ַעט
לִ ְהיוֹ ת ְ ּדבָ ִרים צְ פ ּופִ ים
ְּבלִ י נְ ׁ ִש ָימהּ ְ ,דחו ִּקים ַּביְצִ יאוֹ ת,
ְּבכָ ל ּ ִפ ְת ֵחי ָהעוֹ רָ ,מקוֹ ם
ְמ ַעטְּ ,ב ַדל אוֹ ר רוֹ ֵעד ,זְ ִר ָיחה
ְקטו ָּמה ,לָ ׁשוֹ ן לֵ ָאהַ ,ה ֶ ּנפֶ ׁש
ְמ ַד ֶו ׁ ֶּשת לְ ִא ָּט ּה ָּב ֲעלִ ּיוֹ ת ,חוֹ זֶ ֶרת
ַעל ּ ְפ ָת ִחים ,מוֹ נָ ה ְ ּדבָ ִרים
ְ ּדחו ִּסים לַ ֲעיֵ פָ הְ ּ ,פרו ִּטים
ַעד ַ ּדק.
ָאבָ ק.
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ָק ָצר
ְקצַ ר רו ַּח
ֶּכ ֶסף
נְ ׁ ִש ָימה
ָקצָ ר ְּב ַסבְ לָ נוּת
ְּב ַה ׁ ְש ָר ָאה
ְּב ַח ּלוֹ נוֹ ת ּ ְפתו ִּחים
ָקצָ ר ְּבע ֶֹמק
ִּביכֹלֶ ת
ְּב ֶמ ְר ָחק
ָקצָ ר ְּבלֵ ב
ַמ ְראוֹ ת
ְּת ׁשו ָּקה
ָקצָ ר ְּב ִמ ִּלים

ְּביָ ִמים
ְּבלֵ ילוֹ ת
ָקצָ ר ְּביָ רֹק
ָקצָ ר ְּביָ ם
ָקצָ ר ְּב ׁ ִש ִירים
ְּביָ ַדיִם
ָקצַ ר ְּב ִח ּבוּק
ִּב ְ ׂש ִמיכָ ה
ַּב ֲאוִ יר
ָקצָ ר ְּבאֹפֶ ק ָאפֹר
ְר ִס ִיסי,
ִמ ׁ ְש ַּת ֵּבר
ֶאל ָהאוֹ ר
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אתי לְ ֻח ְפ ׁ ָשה ֵמ ַה ָּצ ָבא
יָ ָצ ִ
ֶ ּדלֶ ת ֵּבית הוֹ ַרי ָהי ְָתה נְ ע ּולָ ה
ָ ּדפַ ְק ִּתי ּ ָפ ְת ָחה ָא ְמ ָרה אוֹ י יֵ ׁש לְ ָך נֶ ׁ ֶשק
ִח ַ ּיכְ ִּתי ִהיא נִ ְר ְּת ָעה
קשי ִה ׁ ְש ַּת ַּמ ׁ ְש ִּתי ּבוֹ ' ִהיא נִ ְר ְּת ָעה עוֹ ד
ְּ'ב ׁ ִ
ֲחבֵ ָרה ׁ ֶשל ֲאחוֹ ִתי ִה ִ ּג ָיעה ִמ ּבוֹ ְסטוֹ ן
ִ ּד ַּב ְרנ ּו ַאנְ ְ ּגלִ ית ֲאבָ ל ְּב ִד ְמיוֹ נִ י ְּב ִעבְ ִרית ָא ַמ ְר ִּתי לְ כִ י
לְ כִ יֲ ,א ֶמ ִר ָיק ִאית ׁ ֶש ּלֹא ְמבִ ינָ ה
ֵמ ָאז לָ ַעגְ ִּתי לְ ַעצְ ִמי ֵמ ָאה ּ ַפ ַעם ַעל ׁ ֶש ָּכ ְך ָח ׁ ַשבְ ִּתי
ֲאבָ ל לָ ּה ֵאינִ י לוֹ ֵעג עוֹ ד ְּכלָ ל
ְּבצֶ ֶדק נִ ְר ְּת ָעה ּובְ צֶ ֶדק ָא ְמ ָרה לַ אל ֵֹהינ ּו ַה ְמ ֻס ָּבךְ
אוֹ ַמי גוֹ ד י ּו ֶהב ֶא גַ אן
ָ
אוֹ י ֱאל ִֹהים ׁ ֶש ִּלי ,יֵ ׁש לְ ך ֶא ְק ָ ּדח
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אריאל זינדר

ָאהההההה
ישהוּ.
ישהוּׂ ָ .ש ְרפ ּו ִמ ׁ ֶ
ָ ּד ְקר ּו ִמ ׁ ֶ
ישה ּו י ְִק ַרע ָּב ֶהם
ַה ּׁ ָש ַמיִם ְּכ ֻח ִּליםֶ ׁ .ש ִּמ ׁ ֶ
וְ ָדם ׁ ֶשל כּ וֹ כָ בִ ים וְ ֶח ֶסד וְ ֵאין אוֹ נִ ים
י ׁ ְִשטֹף אוֹ ָתנ ּו לָ ט ַֹהר .זָ ְרק ּו ְּבלוֹ ק
וְ ַה ּׁ ִש ְמ ׁ ָשה ִה ְתנַ ּ ְפצָ ה ַעל ַה ּנוֹ ְס ִעים.
ישה ּו יִגְ רֹס ֶאת ָה ְר ִס ִיסים ֵּבין ׁ ִש ָ ּניו
ׁ ֶש ִּמ ׁ ֶ
יַ ִ ּנ ַיח ֵאזוֹ ב ַעל ַה ָ ּל ׁשוֹ ן וְ יָ פִ יק ֶאת ַה ְ ּצלִ יל ָה ָאר ְֹך ָה ָארֹךְ
ׁ ֶש ֻּמכְ ָרח לְ ִה ּׁ ָש ַמע :ו ָּמ ָחה ִ ּד ְמ ָעה ו ָּמ ָחה ִ ּד ְמ ָעה ו ָּמ ָחה ִ ּד ְמ ָעה
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אריאל זינדר

ְּת ֵהא
ַמה ְּת ֵהא ַה ּ ְפלִ ָיאה ַה ָּב ָאה
זוֹ ׁ ֶש ַא ֲח ֵרי זוֹ ׁ ֶש ַא ֲח ֵרי
ַמה ְּת ֵהא ָמ ַתי ַּת ֶּכה
ְּכנַ ף ַה ָּמ ׁ ִש ַיח ָה ַא ִ ּד ָירה ַּב ַּביִת
ַה ַּביִת לֹא מ ּוכָ ן לֹא ֵהכַ נְ ִּתי אוֹ תוֹ
ַמה ְּת ֵהא ַה ּ ְפלִ ָיאה ָמה ִאם לֹא ַא ִּכיר ָּב ּה
יָ בֵ ׁש ְּבתוֹ כִ י ַה ֶּבטוֹ ן ַה ַ ּנפְ ׁ ִשי
ַמה ְּת ֵהא ָעצְ ַמת ַה ַּמ ָּכה ַה ִאם ַּת ְס ּ ִפיק
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שי דותן

עוֹ ְר ִבים ַ ּב ָ ּגן
ְמ ַד ִ ּדים ְּכמוֹ ַּבחו ֵּרי י ׁ ְִשיבָ ה.
ִמ ּפֹה לְ ׁ ָשםְ ,מ ַד ִ ּדים ִמ ִּמ ְת ָקן לְ ִמ ְת ָקן.
ְמנַ ְ ּק ִדים ֶאת ַה ּׁ ִשיר
ׁ ֶש ַּמבְ ִק ַיע ִמ ְ ּגרוֹ נָ ם ַה ִ ּנ ְק ָמץ.
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שי דותן

ֵחר ּות
ַה ַח ַּב ְ"דנִ יק ַּב ְּכנִ ָיסה לַ ּׁשוּק
יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ַּמ ָּב ִטי
ַחף ֵמ ֱאל ָֹהיו.
ַעל ַה ּׁ ֻשלְ ָחן ֵמ ֲאחוֹ ָריו
ְּתפִ ִּלין ְמכֻ ָוּצוֹ ת ִּכ ְת ָמנ ּונִ ים,
ׄאשי,
נְ כוֹ נוֹ ת לָ עוּט ַעל ר ׁ ִ
לִ לְ ּפֹת ֶאת זְ רוֹ ִעי ַה ּ ְ ׂש ָמאלִ ית.
לָ מֹץ ֶאת ָ ּד ִמי
ַה ָ ּנגו ַּע ֵחרוּת ִע ֶ ּק ׁ ֶשת,
ׁשוֹ ֶק ֶקתְ ,מתו ָּקה.
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שי דותן

ְּתמוּנַ ת ח ֶֹרף
ַּת ַחת אוֹ רוֹ ַה ּׁ ַש ְמנ ּונִ י
ׁ ֶשל דּ ּוכַ ן פָ לָ אפֶ ל
יוֹ ׁ ֵשב ַק ְּבצָ ן
ּפוֹ ׁ ֵשט יָ דוֹ ְּכ ַח ָּכה.
ֵאין לוֹ ִּת ְקוָ ה.
ַה ַּס ִּכינָ ִאים ַהפָ לַ ְ ׂש ִּתינָ ִאים
ֵהנִ יס ּו ֶאת ַה ַּת ָ ּי ִרים ִמן ָה ִעיר.
ָּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה נִ ׁ ְש ָמ ִטים
ַעפְ ַע ּ ֵפי ַהדּ ּוכָ נִ ים.
ַהח ֶֹרף חוֹ ֵ ׂשף ׁ ִש ָ ּניו.
מחנה יהודה ,דצמבר 2015
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שי דותן

ּ ְפ ָר ִחים לְ ׁ ַש ָ ּבת
לֹא ָקנִ ִיתי.
ֶח ְסרוֹ נָ ם ָ ּג ָאה
ַּב ּמ ּובָ ן ַה ּ ָפ ׁשוּטַ ,ה ַ ּג ׁ ְש ִמי,
ׁ ֶשל נֶ פַ ח וְ צֶ בַ ע.
ִמ ֵ ּלא ֶאת ֶה ָחלָ ל
ִּב ׁ ְש ִת ָיקה טוֹ ְר ָדנִ ית
ְמנַ ֶּס ֶרת ְּכ ֶח ֶרק ִע ֵ ּק ׁש;
ָּתר ְּב ֵטרוּף
ַא ַחר ֵאיזֶ ה צוּף.
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אסיף רחמים

 
ְּכבֻ ַ ּדת־אוֹ ר
ָ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ ֶפ ַרח לַ יְלָ ה ׁ ֶש ְלך ֵבין ִפלְ ֵחי ַה ַתיִל
י־פ ִת ָירה.
ׁשוֹ ֵק ַע ְּב ׁ ֵשנָ ה ִּבלְ ִּת ּ ְ
ְק ַרע ֶאת ַהכּ וֹ כָ ב ִמ ִּל ְּב ָך,
ָהנַ ח לַ ַ ּליְלָ ה לְ ַטפְ ֵטף.
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אביחי קמחי

 
ּופִ ְתאֹם ִהיא ָא ְמ ָרה
ּ ֶפלֶ א ַה ָ ּדבָ ר
ׁ ֶש ָ ּצ ַמח נַ ְר ִקיס
ִית
ֵמ ַה ּ ְפ ַק ַעת ׁ ֶש ָהי ָ
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ג'ון ֵ ּב ְטגֵ 'מן

ְ ּב ֵבית ֵּתה ְ ּב ַ ּבאת'
ָ"א ָ ּנא ,לֹא נְ ַד ֵּברְּ ,ב ׁ ֵשם ַא ֲהבָ ֵתנוּ,
נַ ֲחזִ יק יָ ַדיִם וְ נַ ִּביט זֶ ה ָּבזֶ ה".
ִהיאִ ,א ּׁ ָשה כּ ֹה ּ ְפ ׁשו ָּטה;
הוּא ,נוֹ כֵ ל ְמגֻ ָ ּדל ָּכזֶ ה;
ֲאבָ ל ׁ ְשנֵ ֶיהם ,לְ ֶרגַ עִּ ,כ ְמ ַעט נוֹ גְ ִעים ַּב ַּמלְ ָאכִ ים
ְּבפִ ַ ּנת ָה ָאח ׁ ֶשל ֵּבית ַה ֵּתה.
מאנגלית :ליאור שטרנברג
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דניאל עוז

ְּתמ ּו ָרה
וְ ָהי ְָתה ְמ ֻק ֶ ּד ׁ ֶשת וְ ָהי ְָתה ְק ֵד ׁ ָשה
לִ פְ ָע ִמים ְּב ָא ֳהלוֹ וְ לִ פְ ָע ִמים ָהי ְָתה ָחיָ ה
ְּב ׁ ָשלוֹ ם ַעל ִמ ׁ ְש ָּכבָ ּה
לִ פְ ָע ִמים ָהי ּו ׁ ָשבִ ים לִ נְ ּבֹר ְּב ַמ ְר ֻּכלְ ָּת ּה
ּולְ בַ ֵ ּק ׁש ְ ּדבַ ר ָמה לְ בַ ד ֵמ ֵהד ַה ַּת ֲחנ ּונִ ים
א ּולָ ם ָרכְ ׁש ּו ְּכבָ ר ֶאת יָ ָד ּהֶ ,את ֶע ְריָ ָת ּה
וְ לִ ְמעוֹ ת ַּכ ְס ּ ָפםּ ,ולְ ַט ְּבעוֹ ת זְ ָהבָ ם
ְּכבָ ר לֹא נוֹ ְת ָרה ְּתמו ָּרה
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דניאל עוז

(חלְ ֵקי ּפוֹ ֵא ָמה)
ֶא ְתנָ ן ֶ
 
ִה ַּכ ְר ִּת ָיהָ .הי ְָתה ֻמ ֶּת ֶרת,
וְ לָ כֵ ן ֲאסו ָּרהָּ .כבָ ה וְ נִ ְדלֶ ֶקת
ְּכמוֹ ׁ ֶשלֶ ט ְמ ַהבְ ֵהבֲ .חוָ יַ ת ֲחבֵ ָרה,
ֲחוָ יַ ת ּ ְפ ֵר ָדה.
אתי ָּב ּה
ַ ּגם י ְַד ְע ִּת ָיהָּ .ב ָאהָּ ,ב ִ
ִח ָ ּנם .א ּולַ י ַרק ִה ַּכ ְר ִּת ָיה.

 
ַּב ֲא ַתר ׁ ֵשרוּת ַה ִּל ּווּי ָהי ְָתה ַה ָ ּיפָ ה ִמ ָּכל
ְמפֻ ְק ְסלוֹ ת ַה ּ ָפנִ יםֵ .מגִ יב ֶא ָחד ָּכ ַתב:
"כּ ֹה נֶ ְה ָ ּדר ָהיָ ה זְ ַמ ֵ ּננ ּו ַה ָ ּקצָ ר.
ּ
יש ָת ּה לְ בֶ ן־ז ּוגָ ּה ִהיא נְ ִע ָימה ו ְּמ ִא ָירה ָפנִ ים.
ִ ּג ׁ ָ
ָעבְ ר ּו יָ ִמים ֲאנִ י ֲע ַדיִן ְמא ָֹהב".
ָעבְ ר ּו ׁ ָשנִ יםַ .ה ִאם ִה ְמ ׁ ַשכְ ָּת ַּב ַח ּיִים?
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אתי וְ א ּולַ י
אתי ,וְ א ּולַ י צָ ִר ְיך ִה ְת ַק ֵ ּנ ִ
ָ ּד ַאגְ ִּתי וְ ִק ֵ ּנ ִ
ּ
ּ
ּ
ּ
ִה ְת ָ ּד ַאגְ ִּתי ִּכי זֶ ה לֹא ָבא ְב ַקלוּת ,ובְ כָ ל זֹאת
ָע ִ ׂש ִיתי ֶאת זֶ הּ ָ ,דפַ ְק ִּתי אוֹ ָת ְך ַּב ַּת ַחת ִעם
ִקנְ ָאהָּ ,ת ַחבְ ִּתי לָ ְך לֶ ָחזִ ָ ּיה ׁ ְש ַטר ְ ּד ָאגָ ה.
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אפרת נסימוב

גּ'וֹ ָאנָ ה ַ ּבת זוֹ נָ ה
ְּבכָ ל ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ִהיא ּפוֹ ַת ַחת ֶאת ַה ּ ֶפה לַ ֲענוֹ ת לוֹ
נִ כְ נָ ס ָּב ּה ָה ָר ָעב
ַה ֵּביצִ ים ׁ ֶש ּלוֹ ִמ ְת ַ ּגלְ ְ ּגלוֹ ת ַעל לַ ַהט לְ ׁשוֹ נָ ּה
ִהיא רוֹ צָ ה לַ ֲעשׂ וֹ ת ֵּבינֵ ֶיהם צְ ָעקוֹ ת
לִ ְמצֹץ אוֹ תוֹ ַעד ַה ִּט ּ ָפה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה
לַ ֲעשׂ וֹ ת ּבוֹ ׁ ְשפָ ִטים
ָהי ְָתה יְכוֹ לָ ה לֹא לַ ֲענוֹ ת לוֹ ִ ,א ּל ּו ָהי ְָתה יוֹ ֵתר ֲחזָ ָקה
ּופָ ׁשוּט לְ ַה ׁ ְש ִאיר אוֹ תוֹ עוֹ ֵמד
ֲאבָ ל ָה ָר ָעב ַה ֶ ּזה ַמזְ ִּכיר לָ ּה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּבעוֹ לָ ם ִה ּ ָ ׂש ְרדוּת
ַא ַחר ָּכ ְך ׁשוֹ ֲאלִ ים אוֹ ָת ּה
לָ ָּמה ַא ְּת ָּכל ַה ְ ּז ַמן ְמבַ ֶ ּק ׁ ֶשת עוֹ ד ,לָ ָּמה ַא ְּת
זוֹ נָ ה ַּבת זוֹ נָ ה
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סיגל בן־יאיר

ֶּכלֶ א
חֹם ּג ּופְ ָך נוֹ ַתר ַּב ִּמ ָּטה
ְּכמוֹ ַּתבְ נִ ית
ָ
ָּכ ְך ֲאנִ יׁ ,שוֹ כֶ בֶ ת ְּב ַקו ִמ ְת ַאר זְ רוֹ עוֹ ֶתיך —
ֲאנִ י ֶּכלֶ א־לֵ ב ֶּכלֶ א־לֵ ב
ׁ ֶשל ַא ֲהבָ ה
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רות אשור

ַ ּב ַּת ֲחנָ ה ׁ ֶשל ַקו ּ ִ 17ב ְרחוֹ ב ְ ּב ַצלְ ֵאל
הוּא ָא ַמר" :לִ פְ נֵ י ׁ ְשבו ַּעיִם
ָרצִ ִיתי לְ נַ ּׁ ֵשק אוֹ ָת ְך"
ו ִּמ ְּסבִ יבֵ נ ּו ָה ִעיר
ְמ ַמ ֶה ֶרת לְ זִ ּקו ִּקי ָה ַר ְמזוֹ ִרים,
ִה ׁ ְש ַּת ְּתקו ָּת ּה ַה ֻּמפְ לָ ָאה
ׁ ֶשל ָהרו ַּח
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עדי תשרי

ׁ ָש ַמיִ ם ּ ְפת ּו ִחים
ֲאנִ י ַּב ֶ ּד ֶר ְך לִ ׁ ְש ּתֹק ִעם ַההוּא ׁ ֶש ֲאנִ י אוֹ ֶהבֶ ת
ֲאנִ י ַּב ֶ ּד ֶר ְך לִ ׁ ְש ּתֹק ִא ּתוֹ
וְ י ְִהיֶ ה לָ נ ּו ׁ ֶש ֶקט
ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ּ ָפגֵ ׁש ַּב ּׁש ֶֹר ׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו צוֹ ְמ ִחים ַה ּׁ ָש ַמיִם
נִ צְ לֹל ְּבתוֹ ְך ַה ַּמיִם
ְּכמוֹ ֶ ּג ׁ ֶשם ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ָפ ֵרס
וְ נִ ָּספֵ ג לְ תוֹ ְך ַה ָ ּים
ָמלו ַּח וְ סוֹ ֵער ו ָּמתוֹ ק
ָּכחֹל ָ ּגדוֹ ל
ֵאינְ סוֹ פִ י
ְ
ֲאנִ י צוֹ ַמ ַחת ַּב ֶ ּד ֶרך לַ הוּא ׁ ֶש ֲאנִ י אוֹ ֶהבֶ ת
ְּכמוֹ נַ ַחל ׁ ֶש ִּמ ְת ַח ֵ ּזק ַרק ְּכ ׁ ֶשהוּא ִמ ְת ָק ֵרב לַ ָ ּים.

• • 64

04/01/2016 10:43:37

 7.indd 64הקיטאופוננ

עדי תשרי

ִצ ּפ ּוי יוֹ ְמ ֻה ֶ ּל ֶדת
ִיתי רוֹ צָ ה לְ כַ ּבוֹ ת ֶאת ָּכל ַה ּקוֹ לוֹ ת ְּכמוֹ נֵ רוֹ ת יוֹ ְמ ֻה ֶ ּל ֶדת
ָהי ִ
זוֹ ִּת ְהיֶ ה ַה ִּמ ׁ ְש ָאלָ ה
ׁ ֶש ֻּכ ָ ּלם יֵ ָאלְ מ ּו לִ זְ ַמן ָמה
אשים ַה ּבוֹ ֲע ִרים
ָה ָר ׁ ִ
עוֹ ִ ׂשים חוֹ ִרים ְּבתוֹ כִ י
ִיתי רוֹ צָ ה לִ ְמע ְֹך ֶאת ִהבְ ה ּובָ ם ִּב ְקצוֹ ת ֶאצְ ְּבעוֹ ַתי
ָהי ִ
לִ ׁ ְשלֹף ֶאת ּג ּופָ ם ַה ַ ּד ִ ּקיק וְ ַה ַ ּקר ֵמ ַה ָ ּק ׁ ֶשה ׁ ֶש ִּלי
ּולְ לַ ֵ ּקק ְּבלָ ׁשוֹ ן ַח ָ ּדה ֶאת ַ 27החוֹ ִרים ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ֲאר ּו
לְ בַ ד.
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יפה שלומוביץ

ִמ ַּת ַחת לְ ַקו ָהעֹנִ י
ְטלָ ִאים ְטלָ ִאים
ֲאנִ י יוֹ ׁ ֶשבֶ ת מ ּולְ ָך
ּפוֹ ׁ ֶש ֶטת יָ ד
ְמ ַק ֶּבצֶ ת ִמ ִּלים.
ַא ָּתה ָקם
ְמ ַה ֵ ּדק ֲענִ יבָ ה
זוֹ ֵקף צַ ָ ּוארוֹ ן
ַמ ׁ ְשלִ ְיך ַמ ְט ֵּב ַע וְ עוֹ ד ַמ ְט ֵּב ַע
הוֹ לֵ ְך ו ְּמ ׁ ַש ֵ ּל ַח ִּבי
ַמ ָּבט ַא ֲחרוֹ ן.
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יפה שלומוביץ

 
נוֹ ֵ ׂשאת וְ נוֹ ֶתנֶ ת
ַהכּ ֹל ְּב ַ ׂשק ַעל ׁ ִשכְ ִמי
וְ נוֹ ַס ַעת.
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עמירם דגני

ַט ָ ּבעוֹ ת
(מ ְסרוֹ ן)
ִ
ִח ַ ּל ְק ִּתי לַ ְ ּילָ ִדים ַט ָּבעוֹ ת ֵּביְגָ לֶ ה.
ׁשוֹ ֵמר ַא ַחת ִּב ׁ ְשבִ ילֵ ְך ,וְ ָעלֶ ָיה
ְ ּגבִ ׁיש יַ ֲהלוֹ ם ָמלו ַּח.
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עמירם דגני

וְ ַעכְ ׁ ָשו ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתם יְ ׁ ֵשנִ ים
וְ ַעכְ ׁ ָשו ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתם י ׁ ְֵשנִ ים ְּב ֶח ֶדר ֶא ָחד —
ָה ָאבַ ,ה ַ ּילְ ָ ּדה ַּבת ֶה ָח ֵמ ׁש וְ ַה ֶ ּילֶ ד ֶּבן ַה ׁ ּ ְשנָ ַתיִם וָ ֵחצִ י
ָּכל ֶא ָחד ִעם ַה ּׂ ְש ִמיכִ י ׁ ֶש ּלו:
ַה ָ ּק ָטןִ ,עם ּבו ּּב ַה ְּס ַמ ְרטוּט ׁ ֶש ּׁ ְשמוֹ ְט ַר ּ ִפיטוֹ ,
ַה ְ ּגדוֹ לָ הִ ,עם ַה ְּסוֶ ֶדר ַה ָ ּצהֹב ַה ָ ּי ׁ ָשן ׁ ֶשל ַא ָּבא
(ש ׁ ּ ִש ָ ּנה יִעוּד לָ ַא ֲחרוֹ נָ ה וְ ֻא ַּמץ ַעל יָ ָד ּה).
ֶׁ
וְ ַא ָּבאַ ,ה ַ ּליְלָ ה יֵ ׁש לוֹ ְ ׂש ִמיכִ י ִמ ּ ֶש ּלוֹ :
י־ש ְירט ַה ְּלבָ נָ ה
ח ּולְ צַ ת ַה ִט ׁ ֵ
ׁ ֶש ִה ׁ ְש ִא ָירה ֶא ֶמ ׁש ֲאה ּובָ תוֹ ,
ּובָ ּה ֵר ַיח ַה ּגוּףַ ,ה ְ ּק ֵרם
וְ זֵ ָע ָת ּה ָה ַר ָּכה.
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גלעד מאירי

ֲעלֵ י כּ וֹ ֶת ֶרת ׁ ְשק ּו ִפים
ּ ֶפ ַרח
ַה ְ ּז ַמן
ׁ ֶש ָ ּלנ ּו
יַ ַחד
ֲעלֵ י
ֲא ָדמוֹ ת
נִ ְתלָ ׁש
נְ ׁ ִש ָימה
נְ ׁ ִש ָימה
ַעד
ּתֹם
ַא ְּת
אוֹ
ֲאנִ י
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גלעד מאירי

ִמ ְד ָר ׁש ִמגְ ָר ׁש
ֶּבגֶ ד
ֶע ֶ ׂשב
ַא ְר ַּבע
ְּכנָ פוֹ ת
צִ יצִ ּיוֹ ָתיו
ִמ ְתנוֹ פְ פוֹ ת
ַּב ְ ּק ָרנוֹ ת
אוֹ ֲה ִדים
ִמ ְתנַ ְדנְ ִדים
ַּב ָ ּיצִ ַיע
ֲעט ּופִ ים
ַט ִּליתות
ֲא ֻד ּמוֹ ת
ׁ ְשחֹרוֹ ת
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גלעד מאירי

ַמ ָּטלוֹ ת
ַמ ְּטלוֹ ת
יוֹ ִמי
דּ וֹ אוֹ ת
ְסבִ יבִ י
ְּב ִמבְ נֵ ה
וִ י
ּ ְפ ִר ִיטים
ְּב ַמ ְר ֶקר
ׁ ֶש ֶמ ׁש
זַ ְר ָחנִ י
ִמ ְתנַ ְּת ִקים
ֵמ ַה ַ ּל ֲה ָקה
צוֹ לְ לִ ים
לְ ֶעבְ ִרי
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עדי עסיס

 
ַה ַהנְ ָהלָ ה
ָחגָ ה ִמלְ ַמ ְעלָ ה
ְּכמוֹ ַעיִט
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אלי אליהו

ִּכ ָּתה
ֲאנִ י כּ וֹ ֵתב ֶאל ַה ַּמ ְע ִּת ִיקים.
ֶאל ַה ּלוֹ ֲח ׁ ִשים ַּב ֲח ׁ ָש ׁש זֶ ה ֶאל זֶ ה.
ֶאל ַהחוֹ ְר ִטים ֶאת ַא ֲהבָ ָתם ַעל ַה ּׁ ֻשלְ ָחנוֹ ת.
ֶאל ַה ְמ ַא ֲח ִריםֶ .אל ֵא ֶ ּלה ׁ ֶש ּבוֹ ִהים
ִמ ַּב ַעד לַ ַח ּלוֹ נוֹ תִּ .ב ׁ ְשבִ יל ֵא ֶ ּלה ׁ ֶש ּׁשוֹ כְ ִחים
ֶאת ַה ַּמ ְח ָּברוֹ תִּ .ב ׁ ְשבִ יל ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְר ָ ּדם ַעל מוֹ ׁ ָשבוֹ .
ִּב ׁ ְשבִ יל ֵא ֶ ּלה ׁ ֶש ּלֹא יוֹ ְד ִעים ֶאת ַה ְּת ׁשוּבוֹ ת.
ִּב ׁ ְשבִ יל זוֹ ׁ ֶש ּמוֹ ֶח ֶקת ֶאת ַמה ׁ ּ ֶש ָּכ ְתבָ ה.
ִּב ׁ ְשבִ יל ֵא ֶ ּלה ׁ ֶש ָּת ִמיד יוֹ ׁ ְשבִ ים
ַּב ָ ּקצֶ הִּ .ב ׁ ְשבִ יל זֶ ה ׁ ֶש ָ ּקם
ּ ִפ ְתאֹם וְ יוֹ צֵ א.
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אלי אליהו

ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵרי ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר
עוֹ ד ְמ ַעט ַ ּגם ַעל ַ ּג ֵּב ְך יו ַּטל יַ לְ קוּט ַה ְּכזָ בִ ים
ַה ְּכבֵ ִדים ִ(א ׁיש לֹא ָחס ַעל ִּכ ְתפֵ י ַהיְלָ ִדים).
ַה ִּמ ְס ְ ּדרוֹ נוֹ ת י ְִהי ּו ֲא ֻר ִּכים ו ְּסב ּוכִ ים וְ ַדלְ תוֹ ת
ַה ֶ ּנפֶ ׁש י ּ ִָפ ְתח ּו וְ י ִָּסגְ ר ּו ְּבלִ י ֶה ֶרףַ .מ ְּב ֵטי ַה ּמוֹ ִרים
יְלַ ְּמד ּו אוֹ ָת ְך ִּכי ֵהם רוֹ ִאים ָּב ְך ֶאת יַ לְ דו ָּתם
ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ֲח ָקה ִמ ָּכל ַה ְּספָ ִריםַ .ה ְ ּדבָ ִרים ַה ְ ּנכוֹ נִ ים
לְ עוֹ לָ ם לֹא י ִָּכ ְתב ּו ַעל ַה ּלו ַּח ִ(מ ַּב ַעד לַ ַח ּלוֹ נוֹ ת
י ְִס ַּת ְח ֵרר ָהעוֹ לָ ם ְּכ ָעלֶ ה ָּברו ַּח)ַ .החוֹ לְ ִמים ָּת ִמיד
יֵ ׁ ְשב ּו ַּב ַּספְ ָסלִ ים ָה ַא ֲחרוֹ נִ יםַּ .ב ַהפְ ָסקוֹ ת ְּתגַ ִּלי
ׁ ֶש ַה ַח ּיִים ֵהם נֻ ְס ָחה ִעם ַה ְר ֵּבה נֶ ֱעלָ ִמים.
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שחר-מריו מרדכי

ְּתהוֹ ם ַצ'לֶ נְ גֶ 'ר
ִיתי לוֹ ֵמד
ְּב ׁ ִשעו ֵּרי ֵ ּגאוֹ ֶמ ְט ִר ָ ּיה ָהי ִ
לְ ַק ֵּמט ֶאת ַה ֵּמצַ ח ְּכ ֵדי לְ ַה ֲע ִמיד ּ ְפנֵ י חוֹ ׁ ֵשב
ִיתי צוֹ לֵ ל ַא ְק ְסיוֹ ָמה ְּבאוֹ ְקיָ נוֹ ס ׁ ָש ֵקט
ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ָהי ִ
ִמ ֶּמ ְק ִסיקוֹ ַעד ִא ֵ ּיי ָמ ִריאנָ ה ְּב ַא ְר ָּב ִעים ַ ּד ּקוֹ ת
אוֹ לְ פָ חוֹ ת ָּכל עוֹ ד
ִיתי עוֹ צֵ ם ֶאת ֵעינַ י
ָהי ִ

• • 76

04/01/2016 10:43:37

 7.indd 76הקיטאופוננ

יוסף עוזר

ַה ַּמ ָּכה ָה ֲעשִׂ ִירית
ְּכ ׁ ֶש ִהכּ ּו אוֹ ִתי ְּב ַתלְ מוּד ּתוֹ ָרה ַה ְמ ִס ָ ּלה
חש ְך.
ָהי ְָתה ַמ ַּכת ׁ ֶ
לָ ַר ָּבנִ ים ָהיָ ה אוֹ ר ָ ּגדוֹ ל ְּבכָ ל מוֹ ׁ ְשבוֹ ֵת ֶיהם
ְּכ ׁ ֶש ִה ָּכה אוֹ ִתי ַא ַחד ַההוֹ ִרים.
ַעל ָּכל ֶ ּדלֶ ת ְּב ַתלְ מוּד ּתוֹ ָרה ַה ְמ ִס ָ ּלה יֵ ׁש ְמז ּוזָ ה
וֵ אל ִֹהים ּ ָפ ַסח ַעל לֵ ב ֻּכ ָ ּלם,
ׁ ֶש ּלֹא ָּבא ּו לְ הוֹ ׁ ִשיט לִ י יָ ד לָ קוּם
וְ לֹא ָא ְמר ּו לַ ַּמ ָּכה ָה ֲע ִ ׂש ִירית ְּכלוּם
ִיתי ָּכל ַה ּׁ ַש ָּבת
ּובְ בֵ ית ַהחוֹ לִ ים ָהי ִ
ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵהם ִק ְ ּד ׁש ּו ַעל ַה ַ ּייִן
ׁ ֶש ָהפַ ְך לְ ָדם.
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יובל פז

ַה ּמוֹ ָרה
ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְס ֶ ּג ֶרת ַה ֶ ּדלֶ ת ַא ְּת ׁ ָשם לְ בַ ד
ִּב ְּסבַ ְך ַה ּׁ ֻשלְ ָחנוֹ ת ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְּתלִ ים
ׁ ָש ָטה ִּב ְ ּנ ָהרוֹ ת ׁ ֶשל אוֹ ִת ּיוֹ ת ו ִּמ ְס ּ ָפ ִרים
ּונְ עו ִּרים.
ֵהם ָעפִ ים ֵמ ַעל ַה ִּמ ִּלים ָהרוֹ ׁ ְשפוֹ ת
ַמ ִּב ִיטים ָּת ִמיד ַהח ּוצָ ה
וַ ֲחלוֹ מוֹ ֵת ֶיהם ִמזְ ַ ּד ֲה ִרים ַּב ּׁ ֶש ֶמ ׁש
ְּכמוֹ ֲח ִסידוֹ ת ְּבעוֹ נַ ת ַה ְ ּנ ִד ָידה.
ְּביָ ַדיִם נְ ִקיוֹ ת
ְּבלִ י כּ וֹ בַ ע ּובְ לֹא ַמ ֶ ּקל ְק ָס ִמים
ַה ְר ִק ִידי ֶאת ִּכ ְּסאוֹ ת ַה ּ ְפלַ ְס ִטיק
ׁ ַש ְח ְר ִרי ֶאת צְ חוֹ ק ַה ּיְלָ ִדים.
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דוד בובטס

 
ּ ֻפ ְחלַ ץ ַה ַ ּנ ֲחלִ ֵיאלִ י ַעל ׁ ֻשלְ ַחן
ַה ּמוֹ ָרה לְ ֶטבַ ע
ְמבַ ּ ֵ ׂשר ֶאת ּבוֹ א ַה ְּס ָתו.

 
ְמנַ פְ נְ פִ ים זְ ב ּובִ ים
ישי ַה ַּספְ ָסל
ַעל ַא ְס ָּכלַ ת ְמ ֵר ׁ ֵ
ֶּכ ֶרס וְ ָא ָדם.

• • 79

04/01/2016 10:43:37

 7.indd 79הקיטאופוננ

עזריאל קאופמן

 
ַעל ְ ּגבוּל עוֹ פֶ ֶרת נִ בְ ָר ִאים ׁ ָש ַמיִם
ָה ֵעץ ַמ ְר ֶאה ֶאת ַעלְ וָ תוֹ
ו ִּמן ַה ּתוֹ ְך ַה ְמ ַר ׁ ְש ֵר ׁש ַה ֶ ּזה
הוּא יוֹ נֵ ק ִח ּיוּת
טוֹ ֵמן ֶאת נִ ְסיוֹ נוֹ ְּב ַט ָּבעוֹ ת
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עזריאל קאופמן

 
ֲאנִ י ּתוֹ ֶהה
לָ ָּמה ְמ ַמ ֵהר ֲאנִ י
לָ ִ ׂשים יָ ִדי ְּב ִמבְ ֲחנֵ י ָה ֵא ׁש
ְּכ ִא ּל ּו זוֹ ָה ֶאפְ ׁ ָשרוּת ַהי ְִח ָידה
לְ ַט ַעם ַה ַח ּיִים
ּ
ֲה ֵרי ְּבכָ ְך ַמ ְר ִחיק ֲאנִ י ובְ יוֹ ְד ִעין
ֵמחו ׁ ֵּשי ַה ַ ּקיִץ ַה ּ ְפתו ִּחים
ו ֵּמרוּחוֹ ת ַה ָ ּים
ו ַּמה ׁ ּ ֶש ְּלפָ נַ י ׁ ֶש ִּמ ׁ ְש ַּת ֶהה
ִּכפְ ִרי ָרחוֹ ק ָח ִריף וְ זָ ר ִּכ ְתמוֹ
וְ ַה ּׁ ֶש ֶקט ׁ ֶש ְּמ ַמ ֵהר ו ִּמ ְת ַּכ ֵ ּוץ ְּכנֶ פֶ ׁש ְּב ַח ָ ּיה ְ ּגדוֹ לָ ה
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שגיא אלנקוה

 
ֲאנִ י זוֹ ֵרק ֶאבֶ ן
וְ ִהיא חוֹ זֶ ֶרת ֵאלַ י.
ֲאנִ י זוֹ ֵרק
ּ
ֲאבַ ִּט ַיח ַעל ַה ְכבִ ׁיש
וְ הוּא קוֹ פֵ ץ ַמ ְעלָ ה.
ָּבעוֹ לָ ם ׁ ֶש ָ ּלנ ּו ׁ ֶשל נוּרוֹ ת
ו ַּמ ְח ׁ ְשבִ ים,
ׁ ֶש ֶמ ׁש ְּתל ּויָ ה ַעל חוּט,
ׁ ָש ַמיִם ֵהם ִמ ְס ְ ּדרוֹ ן
ָ ּגדוֹ ל.
ֵאין ְמקוֹ ר חֹם ַמ ָּמ ׁ ִשי.
ֲאנִ י נִ בְ ָ ּדל.
()13.8.15
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שגיא אלנקוה

 
ֶאפְ ׁ ָשר לְ ָהכִ יל
ֲאוִ יר ְּבבַ ְק ּבוּק.
נְ ׁ ִש ָימה
ִאי ֶאפְ ׁ ָשר
לְ ָהכִ יל
ּ
ְּבסוּג ׁ ֶשל ְכלִ י.
ְּתחו ׁ ָּשה לְ ִע ִּתים
ּ
ִּת ָּתכֵ ן ְּב ֶא ְמצָ עוּת ְכלִ י
אוֹ ז ּולַ ת,
ּולְ ִע ִּתים
לֹא.
()16.9.15
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עמיר עקיבא סגל

ַהדְּ ָב ִרים ׁ ֶש ָ ּלנ ּו
ַה ְ ּדבָ ִרים ׁ ֶש ָ ּלנ ּו ֵהם ִמ ִּלים ֲחקוּקוֹ ת ָּב ֶאבֶ ן.
ְּתקוּעוֹ ת ָּב ֶאבֶ ן .יָ ִמים ֲא ֻר ִּכים עוֹ בְ ִרים וְ ֵאין
ְּכבָ ר ֶאבֶ ן וַ ֲע ַדיִן יֵ ׁש ְ ּדבָ ִרים ְּתקו ִּעים.
ַה ִּמ ִּלים לֹא עוֹ זְ בוֹ ת ֶאת ָה ֶאבֶ ןּ ַ ,גם ַעכְ ׁ ָשו
ְּכ ׁ ֶש ֵאין ֶאבֶ ן ,וְ ַאף ֶא ָחד לֹא זוֹ כֵ ר ֶאת ַה ִּמ ִּלים.
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נח אנגלהרד

 
ַּב ּסוֹ ף לֹא י ְִהיֶ ה טוֹ ב
ֲאבָ ל לְ ַא ַחר ַה ּסוֹ ף
לֹא י ְִהיֶ ה
וְ זֶ ה ְמנַ ֵחם
וְ זֶ ה סוֹ ף טוֹ ב
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ֶאקוֹ נָ נוֹ  :ננוריאיון עם סבינה מסג
אם היה עלייך לעצב גרפיטי שירה מתכלה בטבע — היכן זה
היה קורה ולמה?
הייתי כותבת באוויר מעל לשדה פרחים "אל תדרכו כבד על פני
האדמה" .זו שורה מן השיר של גארי סניידר "בשביל הילדים".
הרעיון שכל אחד אחראי לעצמו להשאיר מה שפחות עקבות.
איזה שיר היית משלבת בגרפיטי הזה?
הייתי מצרפת את שירי (ללא כותרת):
ַקר ַּב ּ ִפ ְס ָ ּגה.
ֲאנִ י יוֹ ֶר ֶדת ָ ּדחוּף!
ְּכלוֹ ַמר חוֹ זֶ ֶרת ִּב ְד ִריכָ ה
על ַה ּ ְפ ָר ִחים ׁ ֶשכּ וֹ פַ פְ ִּתי ...
ֲחבָ ל ׁ ֶש ּלֹא ַעפְ ִּתי!
ִיתי
ָהי ִ
צְ ִריכָ ה
לָ ע ּו ף
הכתיבה שלך צמודת קרקע ,את כותבת על המרחב ובמרחב;
ּ
ספרי על מקום אקזוטי במיוחד שבו כתבת שיר וכיצד הוא
קשור למרחב.
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אני כותבת "במקום שלי בסלעים" :סלע שטוח כמו שולחן
מתחת לעצי אלון צעירים בחורש הטבעי הצמוד לביתי
בכְ ליל .בדרך כלל ,הוא מלא שיחי קידה הנראים כמו חוטי
תיל וממלאים את גופי שריטות ,אבל באביב הם מתכסים
פריחה צהובה ריחנית ...שאפשר למות! יום אחד כתבתי תיקון
לדקארט שאמר "אני חושב משמע אני קיים".
ִק ָ ּדה ִּב ְמלוֹ א ּ ְפ ִר ָיחה
ְמלוֹ א ָה ֵע ֶמק
ֲאנִ י ְמ ִר ָיחה
— — ֶאת נִ יחוֹ ָח ּה
ַמ ׁ ְש ָמע ֲאנִ י ַק ֶ ּי ֶמת.
כיצד סוד הצמצום הספרותי ,הננו ,בא לידי ביטוי בשירה
אקופואטית בת זמננו?
יש חזרה אל ההייקו כיוון שזו הייתה שירת הטבע והעונות.
ּ
משתפכים
מלבד זה כל הסגנון השתנה משירי טבע רומנטיים
ובלתי אמינים לשירים שמביאים את התמצית ושותלים אותה
על שדה הדף בצורה שגם גוף המילים תופס מקום.
שירתך היא מחאה שקטה וחשובה נגד הרס הטבע והטבעי
בעצמה
שבאדם; כיצד אפשר לגרום לקול הזה להישמע ָ
בשירה המקומית והעכשווית?
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אפשר לבקש מ"מכון השל לפיתוח מנהיגות סביבתית" להזמין
משוררים לקורסים היוקרתיים שלהם .ואפשר לעשות מה
שעושים באוניברסיטאות בארה"ב :להוציא את המשוררים
לתקופות בטבע (מימים אחדים לחדשים) ,שינה מתחת לכיפת
השמים וחשיפה לקשה ולנשגב.
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אטיקה 7
בננוֹ ּפוֹ ִ
דבר המערכת 3

אורית מיטל
ְּתמ ּונָ ה ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ִּתית ִעם ׁ ִש ִירים (מבחר ממחזור) 5
תמיר להב־רדלמסר
ֶע ֶרב 8
ַהיְק ּו לְ אוֹ גו ְּסט 8
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה 9
ר ׁ
ַס ִּביצֵ 'הַ .היְקוּ9 .
סוֹ ף סוֹ ף 9
נועה שקרג'י
ּ
[אנִ י ּפוֹ ַת ַחת ֶאת ַה ֶפה] 10
ֲ
רחל פרץ
ֲח ִמ ּׁ ָשה זְ ֵאבִ ים אוֹ ְמ ִרים ׁ ִשיר ַעל ַסף ָמוֶ ת 11
לשה ׁ ִש ֵירי ַה ְד ָרכָ ה 14
ׁ ְש ׁ ָ
פטר אדולפסן — מדנית :שירה חפר
ַה ַ ּק ָ ּצב גוֹ ף 17
אלוהים ,ספר ועמוד 18
דן ר' סודרי
לזכרו הבוער של אדם ברוך 19
אלן גינזברג — מאנגלית :גלעד מאירי
ִמי 20
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ְּב ִע ְ ּקבוֹ ת יֵ ְיטס 21
ְיב ְֹרכ ּו ַה ּמוּזוֹ ת 22
ַּבגְ רוּת 23

מרים נייגר־פליישמן
ִא ּפוּר 24
ִא ּׁ ָשה כּ וֹ ֶתבֶ ת ַהיְק ּו 25
אניטה וירגיל — מאנגלית :ליאור שטרנברג
לשה ַהיְק ּו 26
ׁ ְש ׁ ָ
דידו (ש .דידובסקי)
ׁ[שו ַּרת ְ ּד ָקלִ ים ְּב ִאי ְּתנו ָּעה] 27
חוה פנחס־כהן
לִ ׁ ְשהוֹ ת 28
סבינה מסג
ֶ ּד ׁ ֶשא 30
י ְֵחפָ ה 30
חוֹ ף 31
[עבַ ר ַה ּׁ ַשלְ ָ ּדג] 31
ָ
ַאנְ ֶטנָ ה 32
יָ ֵר ַח 33
נוֹ ף 34
ִמירוֹ ן 34
ֲעבוֹ ַדת יוֹ ִמי 35
ְרגִ ָיעה 35
ּ ַפ ְר ֵ ּדס 36
הֹדּ ּו 36
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ְטבֶ ְריָ ה 37
צְ פַ ת 37
אשר" 38
ַ"הר ָה ׁ ֶ
וִ דּ וּי 38
ַא ָּתה 39
ְּבבֵ ית ַהחוֹ לִ ים 39
ַה ֶ ּג ׁ ֶשר 40
ַּב ַח ּלוֹ ן ַה ְ ּצפוֹ נִ י 40
ֹאש ּ ִפ ָ ּנה 41
ר ׁ
ַ ּגן ַה ִּמנְ זָ ר 42
ַעל ַה ָ ּגג 42
ִּכ ֶ ּנ ֶרת 43
ִ ּג ּנוֹ ַסר 44
יוֹ ם ְּכ ִתיבָ ה 44

ליאור שטרנברג
ַה ִ ּק ּפוֹ ד 45
ְמ ַעט 46
ָקצָ ר 47
אריאל זינדר
אתי לְ ֻחפְ ׁ ָשה ֵמ ַה ָ ּצבָ א 48
יָ צָ ִ
ָאהההההה 49
ְּת ֵהא 50
שי דותן
עוֹ ְרבִ ים ַּב ָ ּגן 51
ֵחרוּת 52
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ְּתמ ּונַ ת ח ֶֹרף 53
ּ ְפ ָר ִחים לְ ׁ ַש ָּבת 54

אסיף רחמים
ְּ
[כבֻ ַ ּדת־אוֹ ר] 55
אביחי קמחי
[ ּופִ ְתאֹם ִהיא ָא ְמ ָרה] 56
ג'ון ֵ ּב ְטגֵ 'מן — מאנגלית :ליאור שטרנברג
ְּבבֵ ית ֵּתה ְּב ַּבאת' 57
דניאל עוז
ְּתמו ָּרה 58
ֶא ְתנָ ן ֶ(חלְ ֵקי ּפוֹ ֵא ָמה) 59
אפרת נסימוב
ּג'וֹ ָאנָ ה ַּבת זוֹ נָ ה 61
סיגל בן־יאיר
ֶּכלֶ א 62
רות אשור
ַּב ַּת ֲחנָ ה ׁ ֶשל ַקו ִּ 17ב ְרחוֹ ב ְּבצַ לְ ֵאל 63
עדי תשרי
ׁ ָש ַמיִם ּ ְפתו ִּחים 64
צִ ּפוּי יוֹ ְמ ֻה ֶ ּל ֶדת 65
יפה שלומוביץ
ִמ ַּת ַחת לְ ַקו ָהעֹנִ י 66
[נוֹ ֵ ׂשאת וְ נוֹ ֶתנֶ ת] 67
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עמירם דגני
ַט ָּבעוֹ ת ִ(מ ְסרוֹ ן) 68
וְ ַעכְ ׁ ָשו ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתם י ׁ ְֵשנִ ים 69
גלעד מאירי
ֲעלֵ י כּ וֹ ֶת ֶרת ׁ ְשק ּופִ ים 70
ִמ ְד ָר ׁש ִמגְ ָר ׁש 71
ַמ ָּטלוֹ ת 72
עדי עסיס
[ה ַהנְ ָהלָ ה] 73
ַ
אלי אליהו
ִּכ ָּתה 74
ְּב ׁ ַש ֲע ֵרי ֵּבית ַה ֵּספֶ ר 75
שחר-מריו מרדכי
ְּתהוֹ ם צַ 'לֶ נְ גֶ 'ר 76
יוסף עוזר
ַה ַּמ ָּכה ָה ֲע ִ ׂש ִירית 77
יובל פז
ַה ּמוֹ ָרה 78
דוד בובטס
[פ ְחלַ ץ ַה ַ ּנ ֲחלִ ֵיאלִ י ַעל ׁ ֻשלְ ָחן] 79
ֻּ
[מנַ פְ נְ פִ ים זְ ב ּובִ ים] 79
ְ
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עזריאל קאופמן
[על ְ ּגבוּל עוֹ פֶ ֶרת נִ בְ ָר ִאים ׁ ָש ַמיִם] 80
ַ
[אנִ י ּתוֹ ֶהה] 81
ֲ
שגיא אלנקוה
[אנִ י זוֹ ֵרק ֶאבֶ ן] 82
ֲ
[אפְ ׁ ָשר לְ ָהכִ יל] 83
ֶ
עמיר עקיבא סגל
ַה ְ ּדבָ ִרים ׁ ֶש ָ ּלנ ּו 84
נח אנגלהרד
ַּ
[ב ּסוֹ ף לֹא י ְִהיֶ ה טוֹ ב] 85
ֶאקוֹ נָ נוֹ  :ננוריאיון עם סבינה מסג 87

04/01/2016 10:43:38

 7.indd 96הקיטאופוננ

