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דבר המערכת

מסוים  אופי  כלל  בדרך  שמחדד  גיליון  הוא   7 ננופואטיקה 
זה הגבישי. הגביש הספרותי  של השיר הננופואטי המסורתי, 
הבלתי  לקלות  נכנע  שאיננו  מתנגד,  קשה,  אופי  בעל  הוא 
ערכים  בשם  המידה  על  יתר  תקשורתית  אמירה  של  נסבלת 
צרכניים ושיוּוקיים של פופואטיּות וחמידּות. אין זאת אומרת 
דורשת  שהיא  אלא  תקשורתיּות,  בהכרח  נוגדת  שהגבישיּות 
לחוויה  מעניק  אשר  קל,  ולּו  מהקורא,  פענוח  של  מאמץ 
הכותב  בין  שותפות  של  קרי,  תהליך,  של  ֵממד  האסתטית 
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 ׂשיחתית, כזאת 
גם באופן  בזה  זה  לדיבור מנסים לגעת  שמניחה שהפרטנרים 
עצות  נפשי,  בירור  ויכוח,  ידי  על  הקשר  את  לסכן  שעלול 

וכדומה. 
בגיליון יצירות מאת 37 יוצרים, רובם המכריע משוררים. 
כמחציתם משוררים צעירים, קרי, בגדר כאלה שהוציאו לאור 
עד שני ספרי שירה. בכתב העת קולות רעננים בין השאר הודות 
אורית  למשל  כמו  משוררים,  של  פואטיים  לאקספרימנטים 
והארספואטי  מיטל, אשר מבחר ממחזור שיריה ההומוריסטי 
דוגמה  העת.  כתב  את  פותח  יִרים"  ׁשִ ִעם  ית  ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ מּוָנה  "ּתְ
מיוחד  מחווה  פרויקט  הגיליון;  בלב  היא  לניסיוניּות  מרכזית 
לספר בכתובים, 'על היופי הבלתי מצוי של המצוי, קצרצרים', 
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מאת סבינה מסג, אשר כולו שירים ננופואטיים. בכתב העת 26 
שירים מּכתב היד )כמעט כולם טרם פורסמו או שמפורסמים 
בעיקר  היא  ההתנסות  ִעמּה.  וננוריאיון  קלים(  בתיקונים  שוב 

בעצם המחויבות של מסג למינימליזם. 
שירי  של  מקבצים  הם  בגיליון  נוספים  מיוחדים  מהלכים 
הייקו למשל מאת תמיר להב־רדלמסר, רחל פרץ, דוד בובטס 
במורים  הספר,  בבית  העוסקים  שירים  קטנה של  ואנתולוגיה 
של  מהעיזבון  שירים  הם  לציון  ראויים  כן,  כמו  ובתלמידים. 
אלמנת  באדיבות  למערכת  נמסרו  אשר  קאופמן,  עזריאל 

המשורר, מזל קאופמן. 
ְטֵג'מן  במדור התרגומים מוצגים: תרגומים לשיר של ג'ון ּבֵ
מאת  האמריקאית  וירגיל  אניטה  של  הייקו  ולשירי  האנגלי 
גלעד  בתרגומו של  גינזברג  אלן  שירים של  ליאור שטרנברג; 
מאירי; ושני סיפורים קצרים מאת הסופר הדני העכשווי פטר 
קטנים'  'סיפורים  )מתוך  חפר  שירה  של  בתרגומּה  אדולפסן 

 .)1996
ובננֹו ננוחם. 

באהבה,
גלעד מאירי, נועה שקרג'י 
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אורית מיטל
יִרים ׁשִ ית ִעם  ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ מּוָנה  ּתְ

)מבחר ממחזור(

�  

מֹו ְצָבת ּכְ א ַמֲחִזיק ִלי ֶאת ָהֹראׁש  ַאּבָ
ּוַמְכִריַח אֹוִתי ִלְבֹלַע

יִרים ׁשִ

� 

ה יִרים ַעל ַהּפֶ א מֹוַרַחת ִלי ׁשִ ִאּמָ
ִיְהֶיה ִלי ָעצּוב ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ

� 

ֶטן ַהּבֶ יב אֹוִתי ַעל  ּכִ א ַמׁשְ ַאּבָ
ְחּתֹוִנים מֹוִריד ִלי ֶאת ַהּתַ

יִרים ַלּגּוף ּוַמְכִניס ִלי ׁשִ
ֵיׁש ִלי ֹחם ֵדי ָלַדַעת ִאם  ּכְ
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� 

בֹוּהַ ּגָ ינֹוקֹות  ּתִ א  ִכּסֵ ּבְ יָבה ֶאת ִלימֹור  א מֹוׁשִ ִאּמָ
ית ַכּפִ ּבְ יִרים  ְיַסת ׁשִ ּדַ ּוַמֲאִכיָלה אֹוָתּה 

ְנֵטר ַהּסַ ַהּנֹוְזִלים ַעל  יִרים  ִ ֶאת ַהּשׁ
ְזִריזּות ְואֹוֶמֶרת:  ּבִ ִהיא אֹוֶסֶפת 

דֹול! ּגָ ה  ּפֶ

� 

יר ם ֲאִני רֹוָצה ׁשִ ּגַ ֲאִני אֹוֶמֶרת:  ׁשֶ ּכְ
א אֹוֶמֶרת:  ִאּמָ
דֹולֹות! ּגְ ֵעיַנִים 

� 

א אֹוֶמֶרת:  ִאּמָ
ו ִנים ַעְכׁשָ ְיׁשֵ ֲאַנְחנּו  ַאּתְ ֹלא רֹוָאה ׁשֶ

א  ֶכף ֲאִני ָאִעיר ֶאת ַאּבָ ּתֵ
יר ׁשִ ַמּזֶ ָלְך  ַיְרֶאה  ָבר  ּכְ הּוא 
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� 

ּכֹוֶעֶסת ָעַלי ָסְבָתא 
ָרִנית, ְקּ ׁשַ ֲאִני  א ׁשֶ אֹוֶמֶרת ְלִאּמָ

יִרים ַלֲחתּוִלים ִ ל ַהּשׁ ּכָ י ֶאת  ָנַתּתִ י  ּכִ
ַעְצִמי ּבְ ְמקֹום ֶלֱאֹכל אֹוָתם  ּבִ

הוד השרון, 2006
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תמיר להב־רדלמסר
ֶעֶרב 

א חֹוֶרֶפת ִאּמָ
ַחּלֹון ּבַ עֹוֵרב ָזקּוף 

ב רּוַח ַמר נֹוׁשֵ

ַהְיקּו ְלאֹוגּוְסט 

ָעה ,  ּזֵ ּבַ י  ַצְפּתִ
י ,  ְחּתַ ּתַ ָנְזָלה  ה  ּטָ ַהּמִ

ָבה .  ָנׁשְ רּוַח ֹלא 
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תמיר להב־רדלמסר
ָנה ָ ַהּשׁ ֹראׁש 

יט  ּיֹון ַמּבִ ַקְרּפִ
ה ַעל ָהֶאְתמֹול ֶעְרּגָ ּבְ

א ֵאינֹו ִמְקּפָ ׁשֶ

ַהְיקּו.  יֵצ'ה.  ַסּבִ

ִלימֹון ּבְ ִאְנִטיָאס ָצף 
ה ֶעְרּגָ ּבְ יט  ַמּבִ

ָחְלָפה ָנה ׁשֶ ֶאל ׁשָ

סֹוף סֹוף 

ֹחר ַחק ׁשָ ׁשַ
ָהר ּבָ ה  ֵאד ָרֹטב ַמּכֶ

עֹוִרי ֲחַמְרַמר
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נועה שקרג'י 

� 

ה ֲאִני ּפֹוַתַחת ֶאת ַהּפֶ
מֹוַתַחת ָעָליו ִקיר ָאקּוְסִטי

ה ּכֶ ַהּמַ ל ׁשֹוט ַלח  ָהִעְנּבָ
ֹלַע ָאֵפל ּבְ

רֹוֶצה ְלֵהָאֵמר ׁשֶּ ֶאת ַמה 
ה. ַהּזֶ ֲאָמץ  ָמעֹות ֵהן ַרק ֵזַעת ַהּמַ ּדְ
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רחל פרץ 
יר ַעל ַסף ָמֶות  ׁשִ ְזֵאִבים אֹוְמִרים  ה  ָ ֲחִמּשׁ

]1[
ָמִנית ַעל ְמּדְ ּדֻ

ְך. ֶתם רֹוְרָשׁ ּכֶ ָפֶתיָה.  ׂשְ
ר ּפַ ׁשּוב ָרִאיִתי 

]2[
דֹול. ּגָ ה  ּפֶ ֵיׁש ִלי 

ָיֹכְלנּו ֵיׁש ָקָטן.  ָלּה 
ִלְהיֹות ֲחֵבִרים
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]3[
י. ִלי יּפִ ּפִ ֵיׁש ָלּה 

יִצים. ָסְבָתא ּבֵ ֵאב  ּכְ ֵיׁש 
י ּדַ ָלה ָלנּו  ְ ּשׁ ּבִ

]4[
ה ְסרּוָגה. ֲהֵרי ּפָ ּכִ
ָיִדי. קֹול ּבְ ִית  ַהּבַ
אֹוְרלֹוִגין קֹוֵרא
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]5[
ִהיא ְלַבד ִהיא ׁשֶ ּכְ

ְזֵאב. ְזֵאב  קֹוֵראת ִלי 
ַרק עֹוד ֶרַגע ִאי
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רחל פרץ 
ַהְדָרָכה  יֵרי  ׁשִ ה  לׁשָ ׁשְ

� 

ַאְגֵרף ִצּפֹור ַאַחת
ד.  ּיָ ּבַ

חּוׁש ֶאת ַעְצמֹוֶתיָה
לּוָמה ַלּפְ ַחת  קֹות ִמּתַ ִמְתַרּסְ

ָך ּלְ ׁשֶ ים  ַהּנֹוֶזֶלת ַעל ַקו ַהַחּיִ ת  ֶלׁשֶ ׁשְ ַהּלַ ֶאת 
ֹחר ָ קֹוִרי, ַהּשׁ ם ַהְמּ ֶאת ֲחִמימּות ַהּדָ

ח — ּכַ ׁשְ ּתִ ְוַאל 
ִמיד ֶיֱהמּו ְלָך )ַרק ְלָך(  ּתָ

ִים ַעל ָהֵעץ. ּתַ ׁשְ עֹוד 
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� 

ְרֶזל! עֹוֶדּנּו ַחם? ּבַ ּבַ ה  ַהּכֵ
ה. ד ָהֵעיֻרָמּ ַהּיָ חּוס ַעל  ְלעֹוָלם ַאל ּתָ

ִנית! ִהְתַקֵער?  ּבֹו ׁשֵ ה  ַהּכֵ
ּנּוי ַהּצּוָרה! ׁשִ ה ַעל  ְבּכֶ ּתִ ְלעֹוָלם ַאל 

ית. ִהְתָקֵרר? ִליׁשִ ׁשְּ ּבַ ה  ַהּכֵ
ַחד.  ּפַ ַאל 
ָך. ּלְ ׁשֶ ּלֹו  ּכֻ
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� 

ִאי  ִאם ֹיאְמרּו ְלָך ׁשֶ
ֲעַמִים, ּפַ ָנָהר  ר ַלֲחצֹות אֹותֹו  ֶאְפׁשָ

ֲאִמין. ּתַ ַאל 
ַרְך, ַהּכְ י  ה ַאְנׁשֵ ֵאּלֶ

נֹות ְמַנּגְ ַמֲעִלּיֹות  ּבְ ְויֹוְרִדים  ָהעֹוִלים 
ְיֵמיֶהם ל  ּכָ

ִליָמה. ּבְ לּוִיים ַעל  ּתְ
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פטר אדולפסן
ב גֹוף ּצָ ַהּקַ

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

נוספות הוא חי בקופסה קטנה על ארבעה גלגלים. 

מדנית: שירה חפר

indd   17.7 הקיטאופוננ 04/01/2016   10:43:35



• 18 •

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 
בספר  לקרוא  החל  מכן  לאחר  היחיד.  המושלם  היותו  הוא 
והעולם החל בקיומו, שעה שדפי ההיסטוריה מחליקים תחת 
לקרוא,  המשיך  ופשוט  החסר  העמוד  אל  כשהגיע  אך  ידו. 
נוצר מצב שבו ישנו דבר שאלוהים אינו יודע ולכן קיומו לא 
היה אפשרי — שהרי מאפיין נוסף שלו הוא שהוא כול־יודע. 
יתלוש  אם  ידע מלכתחילה שגם  כול־יודע,  בהיותו  ואולם, 
את העמוד וגם אם לאו, במוקדם או במאוחר יצטרך לחדול 
ששניהם  או  שהספר,  או  שאלוהים,  שאו  ומכאן   — מקיומו 
הסיפור  גם  כך  או  כך  כלומר,  מעולם,  להתקיים  יכלו  לא 
הגיע  לא  עוד  אלוהים  כן  אם  אלא  אפשרי,  בלתי  הוא  הזה 

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 חמּור מזמין את העוברים והשבים להיכנס פנימה, 
למיין־ נכנסו  שלא  אלה  הספונטניות,  התפילות  את  וגם 

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'יּפ 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 

ַצח ּנֵ ּבַ ְנָיִנים עֹוְמִדים  ּבִ יֹון ַהאְרֶלם 1948  ִחּזָ דֹוָלה  ּגְ ִמּתֹוָדָעה 
ָרה ַאַחת —  ַהּכָ ל  מּות ׁשֶ ּלְ ּלֹו הּוא ִהְתּגַ ּכֻ ַהְיקּום  י ׁשֶ ֵהַבְנּתִ

יָרִתי, ל ׁשִ ים ׁשֶ ֵליק — ִמְפַעל ַהַחּיִ ּבְ ִויְלָיאם  מֹוִרי ָהָיה 
י.  ין ָהֱאנֹוׁשִ ַלּמִ ר אֹוָתּה מּוָדעּות ְסּפֹוְנָטִנית  ּדֵ ְמׁשַ

3 בפברואר 1973 

מאנגלית: גלעד מאירי
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אלן גינזברג 
ֵייְטס  בֹות  ִעְקּ ּבְ

את ֶאת ָהֲאִויר ה ְקֹטֶרת ְמַמּלֵ ַעּתָ
ֹעֶנג רֹוֵדף ֹעֶנג,

יר ְלִקיר, ִטיַח ִמּקִ ֶחֶדר ִעם ׁשָ ּבְ ֵקָטה  ה ׁשְ ְסֻעּדָ
ָאְזִני ְנט ַעל  ִריַטת מּוִסיָקה ֵמַהאֹוִרּיֶ ּפְ

ָוִתיִקים ָנִחים ַעל ִמְזָרִנים זֹוֲהִרים,  ֲחֵבִרים 
יָקה יָרה ַעּתִ ירֹות, ׁשִ נֹות ַעל ַהּקִ ְיׁשָ מּונֹות  ּתְ

ה, צֹוֲחִקים ְלֹנַכח ַצֲעצּוַע ִמיְסִטי ֲחָדׁשָ ּכַ
ָבן.  ַהּלָ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ה ַעל  ָזָהב, ּתֵ ֶסל ָצבּוַע  ּפֶ

ניו יורק, 26 באפריל 1964

מאנגלית: גלעד מאירי
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אלן גינזברג 
ַהּמּוזֹות  ְיבְֹרכּו 

   ַעל ַהַהֲאָצָלה,
ְלָחִני, ׁשֻ ְמחֹוְללֹות ְסִביב 

ְקִריַח י ַהּמַ ירֹות ֶאת ֹראׁשִ ַמְכּתִ
ְפָנה ּדַ ֲעֵלי  ּבַ    

1955

מאנגלית: גלעד מאירי 
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אלן גינזברג 
ְגרּות  ּבַ

ה ְיֻרָקּ יָרה ֵהֵקאִתי ָמָרה  ּבִ ִתיִתי  ְצִעירּוִתי ׁשָ ּבִ
ם ָאֹדם ּדָ ַיִין ֵהֵקאִתי  ִתיִתי  ַבְגרּוִתי ׁשָ ּבְ

ו ֲאִני ֵמִקיא ֲאִויר  ַעְכׁשָ

יולי 1982 

מאנגלית: גלעד מאירי 
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מרים נייגר־פליישמן
ִאּפּור  

ל ַנַחל ֲערּוִצים ׁשֶ ּכַ ֶנֶחְרצּו  ַני  ּפָ
ֵאי ָהעֹור. ּתָ ין  ּבֵ חֹוְתִרים 

דֹול ֵאָליו ֵהם חֹוְתִרים? ַהּגָ ם  ַהּיָ ֵאי 
ַאֵיּהּו?

ְרֵכי ִמּלּוי, ּדַ ֶבָהָלה ׁשֹוֶקֶלת  ּבְ
ְרֵכי ִמּלּוט ּדַ ׂש  עֹוד ַהֹחֶמר ְמַחּפֵ ּבְ

ִרי ִחיד ָהֶאְפׁשָ ַהּיָ קֹום  ֶאל ַהּמָ
יִתי ֵראׁשִ ַהּבְ ָרק  ֶאל ַקֲעַרת ַהּמָ

ֵאָליו ַהּכֹל זֹוֵרם
ֵדי ָלמּות. ּכְ
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מרים נייגר־פליישמן
ַהְיקּו  ּכֹוֶתֶבת  ה  ָ ִאּשׁ

ֲאבּו ֵמִחּבּוֵקי־ִריק ּכָ ְזרֹועֹוֶתיָה 
נּוַעת ֲעֹצר ּתְ ֲאִויר  ּבָ ָנה  ְוָיָדּה ִסּמְ

ַנֲעָלָמה. ִלְדמּות 
ָטה ְלָאחֹור, ָ ֻכְרָסה ַהּשׁ ּבְ ָנְסָעה  ְוִהיא 

ָצֹהב, ֲאָגִדים ֲאָגִדים ּבְ בּוִרים, ּפֹוְרִחים  ְזָרִדים ׁשְ
י. ְגּדִ ַהּנֶ ּוּון  ַהּכִ ָטסּו ְלֵעיֶניָה ִמן 

ְמעּוָפם ּבִ ֵאיָנם ֵמִתים  ִרים ֻמְפָלִאים ׁשֶ ְרּפָ ּפַ
ָאְרחּו ְלַטּבּוָרּה ֶחְבָרה. 

ְגנּוט, בּול ַהּמִ ּגְ ׁש ַעל  ה, ַמּמָ ּנָ ֶמְרָחק ָמדּוד ִמּמֶ ּבְ הּוא ָהָיה 
ֵליל ְלָבָנה ּבְ ָים  ּכְ ּה  ּבָ אּו  ָגּ ל נֹוְזֶליָה  ּכָ

יָכה. ׁשִ סֹוד ַהּמְ ּבְ ע  ֻמְפָתּ
ּלֹו, ׁשֶ ֵחיק ַהְיקּום  ּבְ ַלע  ְלִהָבּ ָצה ֹלא  ְוִהיא ִהְתַאּמְ

ַלְקְסָיה ְלַעְצָמּה. ּגָ ֵאר  ָ ְלִהּשׁ

ּבֶֹקר אֹור ּבֹוֵהק
ב ּוַמְחׁשֵ ה  ָ ִאּשׁ

רּוַח ּבָ ים  ֲעָנִפים ְצֻהּבִ
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אניטה וירגיל
ַהְיקּו  ה  לׁשָ ׁשְ

� 

ְרּבּור ַהּבַ ֹראׁש 
ִקיָעה ְ ּפֹוֶנה ִמן ַהּשׁ

ֶאל ִצּדֹו ָהָאֵפל

� 

ֹלא רֹוָאה
ל ַהֶחֶדר ֶאת ָלְבנֹו ׁשֶ

ּפּוַח ָאֹדם ּתַ ַעד אֹותֹו 

� 

ּבֶֹקר ט  ַאְמּבַ
ין ּבֵ ִרים  ְוִצּפֳ ֲעָנִנים 

ים עֹוד ֵאיָבִרים ְרֻטּבִ

מאנגלית: ליאור שטרנברג
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דידו )ש. דידובסקי(

� 

נּוָעה: ּתְ ִאי  ּבְ ָקִלים  ּדְ ׁשּוַרת 
דֹוָלה, ּגְ ִעיר  ּבְ ר  ל ִמְדּבָ ֵריַח ׁשֶ

מּוָעט ּבְ י  ְקּתִ ּפַ ִהְסּתַ ָיִמים ׁשֶ
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חוה פנחס־כהן
הֹות ִלׁשְ

1
תֹוָכּה ּבְ ָבר ָהִייִתי  ּכְ ַוֲאִני  הֹות  ָאַמְרּתָ ִלי ִלׁשְ

ָאֹפר ְצַהְבַהב ּבְ ִיץ  ַהּקַ ֵבי  ְסַבְך ִעׂשְּ ּבִ ר  ּתֵ ץ ִמְסּתַ ַהּקֵ יֹוַדַעת ׁשֶ
ִקּמּוט ֲחַסר  ּבְ ִניָמה  ּפְ צּו  ּוְ ַהּלֶֹטם ִהְתּכַ יָרה, ֲעֵלי  ין קֹוֵצי ַהּסִ ּבֵ

ָהָדר
ת ַהַחי ְוִנְדמּו ַלּמֵ ָרה  ְוַהְגּדָ דּו ֶצֶלם  ּיֶֹבׁש ִאּבְ ּבַ ַוֲאֵחִרים 

ף  ְונֹוׁשֵ ם  ַהּנֹוׁשֵ ם  ַהּיָ אּו ִמן  ּבָ ׁשֶ ֹחל  ְוַהּכָ ֹרק  ַהּיָ י ְלגֹוֵני  ְרּתִ ִהְתַמּכַ
ל ּבֹוֵרא עֹוָלם  ִחּיּוכֹו ָהִאירֹוִני ׁשֶ ָלָבן הּוא  ּבְ ץ  ּוִמְתַנּפֵ

ה  ׁשָ ּבָ ַלּיַ ּלֹא ָיכֹול  ׁשֶ ם  ַלּיָ ְוֵקץ  בּול  ּגְ י  ְמּתִ ָהאֹוֵמר ְלֹלא סֹוף, ׂשַ
ַדי  ׁשָ ּבְ י הּוא ֵאל  ּכִ אן  ּכָ י לֹו, ַעד  ּדַ

ּוִמְתרֹוְקִנים מּוְלָך. ִאים  ְתַמּלְ ַהּמִ

הּות  ְ תֹוְך ַהּשׁ ּבְ ה ֲאִני מּוְלָך  ְוִהּנֵ הֹות  ָאַמְרּתָ ִלי ִלׁשְ
ׂשא.  ִמּנְ ה  ּוְכֵאב ַהּסֹוף מּול ָהֵאיְנסֹוף ָקׁשֶ
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2
יג אֹותֹו ָאחֹור ם ַמּסִ ְוַהּיָ ַנַחל  ֶפְך  ׁש ׁשֶ ִמְפּגַ

ַוֲאָנָפה ַאַחת  ּוַמֲעָרב  ּה רּוחֹות ִמְזָרח  ּבָ ָעה  ׁשָ
ּגּוָפּה אָרּה ֶאל ּתֹוְך  ַצּוָ ֶצת  ּוְמַכּוֶ ֶטת  ִהיא ּפֹוׁשֶ

ּוְמַעְמֵעם אֹורֹות ָרִאיִתי ְסָתו רֹוֵכב ֲעָרבֹות 
ְוָאֵמן ְוָעִניִתי ָאֵמן  ם ִמְנָין  ֹלא ָהָיה ׁשָ

יַע ֲעַדִין יֹוָמּה  ִהּגִ ּלֹא  ׁשֶ ה  ִלְתִפּלָ
ִים   ַער ַהּמַ ּדֹוֶפֶקת ַעל ׁשַ ּוְכָבר 

ט ה ְקפּוַצת ַמּבָ ִנְקּבָ ַתח  ּפֶ
ַתח  ּפְ ַתח ָלּה  ּפְ ְוַאּתְ 

ַמע ָלה ָלה ָלה  ׁשְ
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סבינה מסג
מתוך כתב יד בכתובים: 'על היופי הבלתי מצוי של המצוי, קצרצרים'

א   ׁשֶ ּדֶ

ֹרְך  ּבְ ַרְגַלי   ם  א  ְמַקּדֵ ׁשֶ ַהּדֶ

ִטיַח ָאֹדם ֵאין  ׁשָ

ה ַהּזֶ ֹרק   ַהּיָ ֹרק  ַהּיָ      ִמן  

ְיֵחָפה 

א ׁשֶ ּדֶ ְיֵחָפה  ַעל  
ח ּסַ ּכֻ ה   ה ַעּתָ ּזֶ ׁשֶ       

ִהּלּוְך  ּבְ ִרּפּוי 
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סבינה מסג
חֹוף 

ֵרי ֶמַלח  ְלָבִנים ַגְרּגְ ּכְ ָחִפים         ׁשְ
            ַעל ַהחֹוף

ל ְלּפֵ ּפִ ֵרי  ַגְרּגְ ּכְ ַטְבָלִנים    
ִים                               ַעל ַהּמַ

ֶלת  ֵהיֵטב ָעה ְמֻתּבֶ ָ ַהּשׁ

ַהּכֹל מּוָכן          
ב ת  ַהּלֵ            ִלְסֻעַדּ

� 

ג ְלּדָ ַ ַהּשׁ                              ָעַבר  
   ְוֹלא  ָעַבר   ִלי 
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סבינה מסג
ַאְנֶטָנה

ֶאְמַצע  ּבְ
ו  ָהַעְכׁשָ

רֹוׁש ּבְ ל   ר      ׁשֶ ָהאׁשֶ
ַמִים ָ ּשׁ ּבַ ִעם  ֹראׁש  

הֹום ּתְ ּבַ ְוׁשֶֹרׁש    
ב  ֵאׁשֵ

יו ְחּתָ ִמּתַ

ַצח ַהּנֵ ּדּור  ִמן    ין  ְלׁשִ ַאְמּתִ
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סבינה מסג
ָיֵרַח

ר ִלְקֹרא ֵאיְך ֶאְפׁשָ
ֵרַח ַהּיָ יִרים ַעל          ׁשִ

תּוַח    ָבן ַהּפָ ַהּלָ ֶפר  ִמן ַהּסֵ

ַחּלֹון ּבַ ׁשֶ ּכְ
ְתֹאם ּפִ ב  ִנְכּתָ     

תּום    ֶמְך  ַהּסָ ַהּסָ

ל  ִקּדּוׁש ְלָבָנה אֹות ׁשֶ ּבְ
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סבינה מסג
נֹוף

ָרה  ֶקֶרן אֹור ִמּתֹוְך ַחׁשְ
ע  ַעל ּתֹוָרה מֹו ֶאְצּבַ ּכְ עֹוֶבֶרת ַעל ַהּנֹוף 

ִקְרִאי
ִהיא ְמִאיָרה ׁשֶּ               ֶאת ַמה 

ִהיא ְמעֹוֶרֶרת ׁשֶּ ְתִבי ֶאת ַמה  ּכִ

ִמירֹון 

ֵיׁש ַסְבָלנּות  ִלְכּתֹב ַעל   ַאֲהָבה ְלִמי 
יִרים ִ יר ַהּשׁ ְוׁשִ ל   ִאּיֹוב     ה ׁשֶ ַהּזֶ ְלַאִים  ַהּכִ ל  ּכָ

ָרא ּבָ ית  ֵראׁשִ ּבְ ח   ֶאל    ִנְפּתָ ַהַחּלֹון  ׁשֶ ּכְ
ִרית ַהּבְ ֵני  לּוחֹות  ׁשְ מֹו   ּכְ ירֹון     ר ֶאת     ַהּמִ ּוְמַמְסּגֵ
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סבינה מסג
יֹוִמי ֲעבֹוַדת 

ים ּלִ ִלְבנֹות ֶסֶכר ִמּמִ

ֶלֱאֹצר ֶאת   ֵמיֵמי ָהֶרַגע

יַע  אֹוָתם ְלַהְרּגִ
ְלֵיׁש 

ָיד ּבְ           ִצּפֹור ַאַחת 
יִחים  ְמַצְפְצִפים ְוָכל  ַהּשִׂ

ְרִגיָעה

יִרי  ל   ִסעּור ׁשִ ִים  ׁשֶ ַאֲחֵרי ָחְדׁשַ
רֹוָזה רֹוַזק ַהּפְ ּפְ
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סבינה מסג
ס  ְרּדֵ ּפַ

ם ּבֹׂשֶ ב  ֵריַח   ַ א       ַמּשׁ ּבָ ה  ִהּנֵ    
     

ית  ּבִ ׁשְ ּמַ ׁשֶ                 

 ֶאת   ַהּמַֹח 
      

ָחאֹוָתיו                 ִמּמְ

הֹּדּו 

ֹהּדּו ת            ּתֹוֶפׂשֶ
ִלי ָלֵצאת ְלחּו"ל ּבְ

ַמן  ַלְעֹצר  ַהּזְ י ֶאת  ְדּתִ ִלּמַ  
ָכל ְמאֹודֹו  ּבְ               ְוָלחּול 
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סבינה מסג
ְטֶבְרָיה 

ים ּוְנטּוׁשִ ֹחִרים  ים ׁשְ ּתִ ּבָ
 ִעם ַמְדֵרגֹות

רּו  ּבְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ              
ג ַהּגָ ֶרְך ֶאל  ּדֶ ּבָ                           

ן  — — ם ְלַתּקֵ ּלֵ ּתַ ָבר ֹלא ִמׁשְ ּכְ ׁשֶ ים  ּתִ ּבָ  
ֲאִני רֹוָאה  ָלֶהם 

ן  ַהּקֵ           ֶאת  
ָהיּו ׁשֶ

ְצַפת

ָנְפָלה, ּלֹא  ׁשֶ ה  תֹוְך ֻחְרּבָ ּבְ
ֵנס  ּבְ              

 
ִית ַהּבַ ְלַנֲעֵלי  ֵנס       ְלִהּכָ

ְחִליִלית   ִלְקִריָאה ּגַ ּוְלַהְדִליק   
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סבינה מסג
ר"  "ַהר   ָהאׁשֶ

  ֹלא רֹוִאים  ֶאת   ַעּמּוֵדי   ָהֲאִויר
ַמִים ָ ת ַהּשׁ   ַמֲחִזיִקים  ֶאת       ֻחּפַ

ַהּכֹל    ֲאָבל                         
ן אן                        ִמְתַחּתֵ ּכָ    

ַהּכֹל    ִעם                          

ִוּדּוי 

ָבִרים ַהּגְ ל  ּכָ י ֶאת  ְלּתִ ּטַ ּבִ
ֶניָך                   ִמּפָ

ֶניָך ּפָ ם   ֶאת  ּגַ ְך   ּכָ ַאַחר 

ֵני ָהעֹוָלם ּפְ ּוָפִניִתי ֶאל   
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סבינה מסג
ה  ַאּתָ

ָך ֶרת ִאּתְ ֶ ְמֻאּשׁ
ָך ּור ִמּמְ ִלי ִאּשׁ ּבְ

ֵבית ַהחֹוִלים  ּבְ

ים  ּפִ ּדַ ֵאין   ּבְ
א  ִלְכּתֹב  ֵרָרה    ֶאּלָ ּבְ ֵאין ִלי 

      ַעל ִטיׁשּו 

ֶזה טֹוב 
ֶעֶצם ָרִציִתי  ּבְ י  ּכִ

                   ִלְבּכֹות
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סבינה מסג
ר  ׁשֶ ַהּגֶ

ר ַצר — —   ׁשֶ ַהּגֶ  
הֹום ָרָחב  ַאְך ַהּתְ

ָיַדִים  ּגֹוֵרם ִלי   ְלָהִרים   ֶ ּשׁ ַמה 
ָוַמְעָלה   ָדִדים  ַלּצְ

ַמִים  ם   ַחְסֵדי ׁשָ  ְלׁשֵ
ָקל  ּוּוי ִמׁשְ ׁשִ ם   ּוְלׁשֵ

פֹוִני  ַהּצְ ַחּלֹון  ּבַ

ְוָעִתּיֹות ַהּזַ      ַאֲחֵרי ַהֲחָדׁשֹות 

ְרִעיִני  ַהּגַ ְוָהִאּיּום  ְוָהֶרַצח    ָהֹאֶנס 

ֶחְרמֹון  ּבַ ֶלג   יֹוֵרד     ֶ                 ַהּשׁ
                                         ְרִטּיֹות   ְרִטּיֹות
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סבינה מסג
ה ּנָ ּפִ ֹראׁש 

ִנְפָרׂשֹות  ה  ֵקִדּיָ ׁשְ ְמִניפֹות 
ְטיּוׁשֹות ּקַ ּבַ ְרפּו  ׂשְ ּנִ ׁשֶ יִתים   ַהּזֵ ין  ּבֵ

ֵאׁש  ְלָבָנה
ֹחָרה ַעל ֵאׁש ׁשְ

ִניָעה  ּכְ ְגֵלי  ּדִ
ׁש ַלּיֵ  
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סבינה מסג
ְנָזר ַהּמִ ן  ּגַ

'ְיהּוִדי נֹוֵדד' ל     ה  ׁשֶ ּנָ ּגִ
ְו'כֹוַבע

ִזיר'   ַהּנָ         

ַבׁש' ְל'יֹוֵנק־ַהּדְ ׁש      ּיֵ ַמה 
ׂש ְלַחּפֵ

ּפֹה           

ג ַהּגָ ַעל 

ין ְלַהֲאִזין  ַלּמּוַאּזִ
ל ּלֵ ּוְלִהְתּפַ

ל ּלֵ הּוא  ַרק   ִמְתּפַ ׁשֶ
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סבינה מסג
ֶרת ּנֶ ּכִ

ֶרת     ּנֶ ּכִ
ּבֹוַרַחת ִמיד       ּתָ ׁשֶ      ַאּתְ 

ְך  ּבָ ר  ּוְלַדּבֵ ְך   ּבָ ר  ְלַדּבֵ ּוַמְכִריָחה אֹוָתנּו 

יא ִריְך ְלַהּשִׂ ּצָ ׁשֶ ְבַנֲעָרה   ּכִ

יִאי ָלנּו ֵעָצה ַהּשִׂ
י ֵאיְך ֹלא ְלֵהָעֵצב ִמּדַ

ְתֹאם                ִאי ּפִ ׁשֶ ּכְ          
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סבינה מסג
ּנֹוַסר ּגִ

ָלַקח ִלי  ָיִמים ֲאָחִדים   ִלְראֹות
ה  ְבעֹוִנּיּות ָהַעּזָ ַהּצִ ּיֹוֵצר  ֶאת  ֶ ּשׁ ה  ּמַ ׁשֶ

יָזה  ָהַעּלִ
ל  ׁשֶ

ה ּיָ ּמִ ַהּיַ ַיְלֵדי         

ְרָחִני ַהּזַ ֹתם   ַהּכָ הּוא   

ל                    ׁשֶ
ָלה       ֲחגֹורֹות ַהַהּצָ

ִתיָבה  ּכְ יֹום 

ב ּלֵ ּבַ ה  ַהּזֶ ַהּגֶֹדׁש 
 הּוא ֹקֶדׁש

ִריְך  ּצָ ׁשֶ     
ְלָפֵרק     ִלְתִפּלֹות
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ליאור שטרנברג 
ּפֹוד ַהּקִ

י ָסִביר ִלְכאֹוָרה,  ְלּתִ ּבִ ם.  הּוא ָהָיה ׁשָ
ַלְסִטיק  ַהּפְ ין ְמַכל ִמְחזּור  ּבֵ ַנס ָהְרחֹוב,  ּפָ אֹור  ּבְ
י ַעל ְמקֹוִמי.  ְלּתִ ּתַ ִנׁשְ ה.  ַהְיֻרָקּ ֶבל  ַהּזֶ ַע  ִלְצַפְרּדֵ

ד ְלָפִנים, יט ֶאת ַאּפֹו ַהְמֻחּדָ טּוַח. ְלַבּסֹוף, הֹוׁשִ ם ׁשָ נֹוׁשֵ
ׁשּוֵלי  ּבְ ׁשֶ ים  ַהְיֵבׁשִ ִבים  ַדְרּכֹו ֶאל ָהֲעׂשָ ּבְ ַני  ּפָ ְוָחַלף ַעל 

ְדָרָכה. ַהּמִ
ים,  ָרִטּיִ ַהּפְ יו  יב ְלִקְרקּוׁשָ ם, ַמְקׁשִ י ׁשָ ֶרַגע עֹוד ָעַמְדּתִ

ל ַלְיָלה.  ה ׁשֶ תֹוְך ַמְמָלָכה ְקַטּנָ ּבְ
ִניִתי ּפָ ֵתִפי.  ּכְ הּו ְלַבּסֹוף ָטַפח ַעל  ֶ ַמּשׁ
יָרה ַהּמּוֶאֶרת. ַהּדִ ֲחָזָרה ֶאל  ּבַ ַלֲעלֹות 
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ליאור שטרנברג
ְמַעט

ָבִרים ְצפּוִפים ּדְ ִלְהיֹות 
ְיִציאֹות,  ּבַ חּוִקים  ּדְ יָמה,  ְנׁשִ ִלי  ּבְ

ְתֵחי ָהעֹור, ָמקֹום ּפִ ָכל  ּבְ
ְזִריָחה ַדל אֹור רֹוֵעד,  ּבְ ְמַעט, 

ֶפׁש ַהּנֶ ְקטּוָמה, ָלׁשֹון ֵלָאה, 
ֲעִלּיֹות, חֹוֶזֶרת ּבָ ּה  ת ְלִאּטָ ׁשֶ ְמַדֶוּ

ָבִרים ּדְ ָתִחים, מֹוָנה  ּפְ ַעל 
רּוִטים ּפְ חּוִסים ַלֲעֵיָפה,  ּדְ

ק. ּדַ ַעד 
ָאָבק.

indd   46.7 הקיטאופוננ 04/01/2016   10:43:36



• 47 •

ליאור שטרנברג 
ָקָצר

ְקַצר רּוַח
ֶסף ּכֶ

יָמה ְנׁשִ
ַסְבָלנּות ּבְ ָקָצר 

ָרָאה ַהׁשְ ּבְ
תּוִחים  ַחּלֹונֹות ּפְ ּבְ

ֹעֶמק ּבְ ָקָצר 
יֹכֶלת ּבִ

ֶמְרָחק ּבְ
ֵלב ּבְ ָקָצר 

ַמְראֹות
ׁשּוָקה ּתְ

ים ִמּלִ ּבְ ָקָצר 

ָיִמים ּבְ
ֵלילֹות ּבְ

ָיֹרק ּבְ ָקָצר 
ָים ּבְ ָקָצר 

יִרים ׁשִ ּבְ ָקָצר 
ָיַדִים ּבְ

ִחּבּוק ּבְ ָקַצר 
ִמיָכה ׂשְ ּבִ

ֲאִויר ּבַ
ֹאֶפק ָאֹפר ּבְ ָקָצר 

ְרִסיִסי, 
ר  ּבֵ ּתַ ִמׁשְ
ֶאל ָהאֹור
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אריאל זינדר 
ָבא ֵמַהּצָ ה  ְלֻחְפׁשָ ָיָצאִתי 

ית הֹוַרי ָהְיָתה ְנעּוָלה ּבֵ ֶלת  ּדֶ
ק ֶנׁשֶ ְלָך  ֵיׁש  ְתָחה ָאְמָרה אֹוי  ּפָ י  ַפְקּתִ ּדָ

ָעה ִנְרּתְ י ִהיא  ְכּתִ ִחּיַ
ָעה עֹוד ִנְרּתְ ּבֹו'    ִהיא  י  ּתִ ׁשְ ּמַ ּתַ י ִהׁשְ קׁשִ 'ּבְ

יָעה ִמּבֹוְסטֹון ִהּגִ ל ֲאחֹוִתי     ֲחֵבָרה ׁשֶ
י ְלִכי ִעְבִרית ָאַמְרּתִ ּבְ ִדְמיֹוִני  ּבְ ִלית    ֲאָבל  ַאְנּגְ ְרנּו  ּבַ ּדִ

ּלֹא ְמִביָנה ׁשֶ ְלִכי, ֲאֶמִריָקִאית 

י ְבּתִ ְך ָחׁשַ ּכָ ׁשֶ ַעם ַעל  ּפַ י ְלַעְצִמי ֵמָאה  ֵמָאז ָלַעְגּתִ
ָלל ּכְ ֲאָבל ָלּה ֵאיִני לֹוֵעג עֹוד 

ְך ּוְבֶצֶדק ָאְמָרה ַלאֹלֵהינּו ַהְמֻסּבָ ָעה  ִנְרּתְ ֶצֶדק  ּבְ
אֹו ַמי גֹוד יּו ֶהב ֶא ַגאן

ח ֵיׁש ְלָך ֶאְקּדָ י,  ּלִ ׁשֶ אֹוי ֱאֹלִהים 
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אריאל זינדר 
ָאהההההה  

הּו. ְרפּו ִמיׁשֶ הּו. ׂשָ ְקרּו ִמיׁשֶ ּדָ
ֶהם ּבָ ִיְקַרע  הּו  יׁשֶ ּמִ ׁשֶ ים.  ּ ֻחִלִ ּכְ ַמִים  ָ ַהּשׁ

ְוֵאין אֹוִנים ְוֶחֶסד  ּכֹוָכִבים  ל  ְוָדם ׁשֶ
לֹוק ּבְ ָזְרקּו  ֹטף אֹוָתנּו ָלֹטַהר.  ִיׁשְ

ַהּנֹוְסִעים. ָצה ַעל  ה ִהְתַנּפְ ְמׁשָ ִ ְוַהּשׁ
יו ּנָ ׁשִ ין  ּבֵ ִיְגֹרס ֶאת ָהְרִסיִסים  הּו  יׁשֶ ּמִ ׁשֶ

ִליל ָהָאֹרְך ָהָאֹרְך ַהּצְ ְוָיִפיק ֶאת  ׁשֹון  ַהּלָ יַח ֵאזֹוב ַעל  ַיּנִ
ְמָעה ּדִ ּוָמָחה  ְמָעה  ּדִ ּוָמָחה  ְמָעה  ּדִ ּוָמָחה  ַמע:  ָ ְכָרח ְלִהּשׁ ּמֻ ׁשֶ
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אריאל זינדר 
ֵהא  ּתְ

ָאה ִליָאה ַהּבָ ַהּפְ ֵהא  ּתְ ַמה 
ַאֲחֵרי ַאֲחֵרי זֹו ׁשֶ זֹו ׁשֶ

ה ּכֶ ּתַ ֵהא ָמַתי  ַמה ּתְ
ִית ּבַ ּבַ יָרה  יַח ָהַאּדִ ׁשִ ַנף ַהּמָ ּכְ

י אֹותֹו ִית ֹלא מּוָכן ֹלא ֵהַכְנּתִ ַהּבַ
ּה ּבָ יר  ִליָאה ָמה ִאם ֹלא ַאּכִ ַהּפְ ֵהא  ּתְ ַמה 

י ְפׁשִ ַהּנַ טֹון  תֹוִכי ַהּבֶ ּבְ ָיֵבׁש 
יק ְסּפִ ּתַ ה ַהִאם  ּכָ ַהּמַ ֵהא ָעְצַמת  ַמה ּתְ
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שי דותן
ן  ּגָ ּבַ עֹוְרִבים 

יָבה. ְיׁשִ חּוֵרי  ּבַ מֹו  ּכְ ים  ְמַדִדּ
ְתָקן ְלִמְתָקן. ים ִמּמִ ם, ְמַדִדּ ִמּפֹה ְלׁשָ

יר  ִ ִדים ֶאת ַהּשׁ ְמַנּקְ
ְקָמץ.  ַהּנִ רֹוָנם  ְבִקיַע ִמּגְ ּמַ ׁשֶ
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שי דותן
ֵחרּות

ּוק ִניָסה ַלּשׁ ּכְ ּבַ "ְדִניק  ַהַחּבַ
ִטי  ּבָ ּמַ ׁשֶ יֹוֵדַע 
ַחף ֵמֱאֹלָהיו.

ְלָחן ֵמֲאחֹוָריו ֻ ַעל ַהּשׁ
ְתָמנּוִנים, ּכִ צֹות  ין ְמֻכָוּ ִפּלִ ּתְ

י,  ְנכֹונֹות ָלעּוט ַעל רׄאׁשִ
ָמאִלית. ִלְלּפֹת ֶאת ְזרֹוִעי ַהּשְׂ

ִמי ּדָ ָלֹמץ ֶאת 
ת,  ׁשֶ גּוַע ֵחרּות ִעּקֶ ַהּנָ

ׁשֹוֶקֶקת, ְמתּוָקה.
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שי דותן
מּוַנת חֶֹרף ּתְ

ְמנּוִני  ַ ַחת אֹורֹו ַהּשׁ ּתַ
ּדּוַכן ָפָלאֶפל ל  ׁשֶ

ָצן  ַקּבְ ב  יֹוׁשֵ
ה.  ַחּכָ ּכְ ט ָידֹו  ּפֹוׁשֵ

ְקָוה. ּתִ ֵאין לֹו 
יָנִאים  ִתּ יָנִאים ַהָפַלׂשְ ּכִ ַהּסַ

ִרים ִמן ָהִעיר. ּיָ ַהּתַ ֵהִניסּו ֶאת 
ָמִטים  ִנׁשְ ֶזה ַאַחר ֶזה  ּבָ

י ַהּדּוָכִנים. ַעְפַעּפֵ
יו. ּנָ ׁשִ ף  ַהֹחֶרף חֹוׂשֵ

מחנה יהודה, דצמבר 2015
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שי דותן
ת ּבָ ְלׁשַ ָרִחים  ּפְ

ֹלא ָקִניִתי.
ָאה ּגָ ֶחְסרֹוָנם 

ִמי,  ׁשְ ַהּגַ ׁשּוט,  ּמּוָבן ַהּפָ ּבַ
ְוֶצַבע. ל ֶנַפח  ׁשֶ
א ֶאת ֶהָחָלל ִמּלֵ

ִתיָקה טֹוְרָדִנית ׁשְ ּבִ
ׁש;  ֶחֶרק ִעּקֵ ּכְ ֶרת  ְמַנּסֶ

ֵטרּוף ּבְ ר  ּתָ
ַאַחר ֵאיֶזה צּוף.
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אסיף רחמים

� 

ת־אֹור ֻבּדַ ּכְ
ִיל ְלֵחי ַהּתַ ּפִ ין  ּבֵ ָך  ּלְ ׁשֶ ַלְיָלה  ַרח  ּפֶ

ִתיָרה. י־ּפְ ְלּתִ ּבִ ָנה  ׁשֵ ּבְ ׁשֹוֵקַע 

ָך, ּבְ ִמּלִ ְקַרע ֶאת ַהּכֹוָכב 
ְיָלה ְלַטְפֵטף. ַלּלַ ָהַנח 
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אביחי קמחי 

� 

ּוִפְתֹאם ִהיא ָאְמָרה
ָבר ַהּדָ ֶלא  ּפֶ

ַנְרִקיס ַמח  ָצּ ׁשֶ
ָהִייָת ׁשֶ ַקַעת  ֵמַהְפּ
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ְטֵג'מן ּבֵ ג'ון 
את'  ּבַ ּבְ ה  ּתֵ ֵבית  ּבְ

ם ַאֲהָבֵתנּו, ׁשֵ ּבְ ר,  ְנַדּבֵ א, ֹלא  "ָאּנָ
ֶזה." ּבָ יט ֶזה  ְוַנּבִ ָיַדִים  ַנֲחִזיק   

ׁשּוָטה; ּפְ ּכֹה  ה  ָ ִהיא, ִאּשׁ
ֶזה; ּכָ ל  הּוא, נֹוֵכל ְמֻגּדָ  

ְלָאִכים ַמּ ּבַ ְמַעט נֹוְגִעים  ּכִ ֵניֶהם, ְלֶרַגע,  ׁשְ ֲאָבל 
ה.   ית ַהּתֵ ּבֵ ל  ת ָהָאח ׁשֶ ִפּנַ ּבְ

מאנגלית: ליאור שטרנברג
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דניאל עוז 
מּוָרה ּתְ

ה ְוָהְיָתה ְקֵדׁשָ ת  ׁשֶ ְוָהְיָתה ְמֻקּדֶ
ְוִלְפָעִמים ָהְיָתה ָחָיה ָאֳהלֹו  ּבְ ִלְפָעִמים 

ָבּה ּכָ לֹום ַעל ִמׁשְ ׁשָ ּבְ
ּה ְלָתּ ַמְרּכֻ ּבְ ִלְנּבֹר  ִבים  ִלְפָעִמים ָהיּו ׁשָ

ֲחנּוִנים ַבר ָמה ְלַבד ֵמֵהד ַהּתַ ּדְ ׁש  ּוְלַבּקֵ
ָיָדּה, ֶאת ֶעְרָיָתּה ָבר ֶאת  ּכְ אּוָלם ָרְכׁשּו 

ְזָהָבם עֹות  ּוְלַטּבְ ם,  ְסּפָ ּכַ ְוִלְמעֹות 
מּוָרה ָבר ֹלא נֹוְתָרה ּתְ ּכְ
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דניאל עוז 
ּפֹוֵאָמה(  ֶאְתָנן )ֶחְלֵקי 

� 

ֶרת, יָה. ָהְיָתה ֻמּתֶ ְרּתִ ִהּכַ
ְוִנְדֶלֶקת ָבה  ּכָ ְוָלֵכן ֲאסּוָרה. 

ֶלט ְמַהְבֵהב. ֲחָוַית ֲחֵבָרה, מֹו ׁשֶ ּכְ
ֵרָדה. ּפְ ֲחָוַית 

ּה ּבָ אִתי  ּבָ ָאה,  ּבָ יָה.  ְיַדְעִתּ ם  ּגַ
יָה. ְרּתִ ִהּכַ ם. אּוַלי ַרק  ִחּנָ

� 

ל ָפה ִמּכָ ַהּיָ ּוּוי ָהְיָתה  ַהִלּ רּות  ֲאַתר ׁשֵ ּבַ
ַתב: ּכָ ִנים. ֵמִגיב ֶאָחד  ַהּפָ ְמֻפְקְסלֹות 

ָצר. נּו ַהּקָ ְזַמֵנּ ר ָהָיה  ֶנְהָדּ "ּכֹה 
ִנים. ּפָ ּוְמִאיָרה  ְנִעיָמה  ָתּה ְלֶבן־זּוָגּה ִהיא  יׁשָ ּגִ

ָעְברּו ָיִמים ֲאִני ֲעַדִין ְמֹאָהב."
ים? ַחּיִ ּבַ ְכּתָ  ִנים. ַהִאם ִהְמׁשַ ָעְברּו ׁשָ
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� 

אִתי ְואּוַלי אִתי, ְואּוַלי ָצִריְך ִהְתַקּנֵ ְוִקּנֵ י  ַאְגּתִ ּדָ
ּוְבָכל ֹזאת ַקּלּות,  ּבְ א  ּבָ י ֶזה ֹלא  ּכִ י  ַאְגִתּ ִהְתּדָ

ַחת ִעם ּתַ ּבַ י אֹוָתְך  ַפְקּתִ ּדָ יִתי ֶאת ֶזה,  ָעׂשִ
ָאָגה. ּדְ ַטר  ה ׁשְ ֶלָחִזּיָ ָלְך  י  ַחְבּתִ ּתָ ִקְנָאה, 
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אפרת נסימוב
ת זֹוָנה  ּבַ ּג'ֹוָאָנה 

ה ַלֲענֹות לֹו ִהיא ּפֹוַתַחת ֶאת ַהּפֶ ַעם ׁשֶ ּפַ ָכל  ּבְ
ּה ָהָרָעב ּבָ ִנְכָנס 

לֹות ַעל ַלַהט ְלׁשֹוָנּה ְלּגְ ּלֹו ִמְתּגַ ׁשֶ יִצים  ַהּבֵ
יֵניֶהם ְצָעקֹות ּבֵ ִהיא רֹוָצה ַלֲעׂשֹות 

ה ָהַאֲחרֹוָנה ּפָ ַהּטִ ִלְמֹצץ אֹותֹו ַעד 
ָפִטים ּבֹו ׁשְ ַלֲעׂשֹות 

ָהְיָתה ְיכֹוָלה ֹלא ַלֲענֹות לֹו, ִאּלּו ָהְיָתה יֹוֵתר ֲחָזָקה
ִאיר אֹותֹו עֹוֵמד ּוָפׁשּוט ְלַהׁשְ

ְרדּות עֹוָלם ִהּשָׂ ּבָ ׁש  ֵיּ ׁשֶ יר ָלּה  ַמְזּכִ ה  ַהּזֶ ֲאָבל ָהָרָעב 
ְך ׁשֹוֲאִלים אֹוָתּה ּכָ ַאַחר 

ה ַאּתְ ת עֹוד, ָלּמָ ׁשֶ ַמן ְמַבּקֶ ַהּזְ ל  ּכָ ה ַאּתְ  ָלּמָ
ת זֹוָנה ּבַ זֹוָנה 
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סיגל בן־יאיר
ֶלא  ּכֶ

ה ּטָ ּמִ ּבַ ּגּוְפָך נֹוַתר  ֹחם 
ְבִנית ּתַ מֹו  ּכְ

ַקו ִמְתַאר ְזרֹועֹוֶתיָך —  ּבְ ְך ֲאִני, ׁשֹוֶכֶבת  ּכָ
ֶלא־ֵלב ּכֶ ֶלא־ֵלב  ּכֶ ֲאִני 

ל ַאֲהָבה ׁשֶ
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רות אשור
ַצְלֵאל  ּבְ ְרחֹוב  ּבִ ל ַקו 17  ׁשֶ ֲחָנה  ּתַ ּבַ

בּוַעִים  הּוא ָאַמר: "ִלְפֵני ׁשְ
ק אֹוָתְך" ֵ ְלַנּשׁ ָרִציִתי 

ִביֵבנּו ָהִעיר  ּוִמּסְ
ְלִזּקּוִקי ָהַרְמזֹוִרים, ְמַמֶהֶרת 

ְפָלָאה קּוָתּה ַהּמֻ ּתְ ּתַ ִהׁשְ
ל ָהרּוַח ׁשֶ
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עדי תשרי
תּוִחים ּפְ ַמִים  ׁשָ

ֲאִני אֹוֶהֶבת ּתֹק ִעם ַההּוא ׁשֶ ֶרְך ִלׁשְ ּדֶ ּבַ ֲאִני 
ּתֹק ִאּתֹו ֶרְך ִלׁשְ ּדֶ ּבַ ֲאִני 

ֶקט ְוִיְהֶיה ָלנּו ׁשֶ
ַמִים ָ ּנּו צֹוְמִחים ַהּשׁ ֶֹרׁש ִמּמֶ ּשׁ ּבַ ֵגׁש  ּפָ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ִים תֹוְך ַהּמַ ּבְ ִנְצֹלל 
ֵרס ְתּפָ ּמִ ׁשֶ ם  ׁשֶ ּגֶ מֹו  ּכְ

ם   ַהּיָ ֵפג ְלתֹוְך  ְוִנּסָ
ָמלּוַח ְוסֹוֵער ּוָמתֹוק

דֹול  ּגָ ֹחל  ּכָ
ֵאיְנסֹוִפי

ֲאִני אֹוֶהֶבת  ֶרְך ַלהּוא ׁשֶ ּדֶ ּבַ ֲאִני צֹוַמַחת 
ם.  ַלּיָ הּוא ִמְתָקֵרב  ׁשֶ ּכְ ק ַרק  ְתַחּזֵ ּמִ ׁשֶ מֹו ַנַחל  ּכְ
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עדי תשרי 
ֶדת יֹוְמֻהּלֶ ִצּפּוי 

ֶדת מֹו ֵנרֹות יֹוְמֻהּלֶ ּכְ ל ַהּקֹולֹות  ּכָ ָהִייִתי רֹוָצה ְלַכּבֹות ֶאת 
ָאָלה ׁשְ ְהֶיה ַהּמִ ּתִ זֹו 

ִלְזַמן ָמה ֵיָאְלמּו  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ
ים ַהּבֹוֲעִרים ָהָראׁשִ

תֹוִכי ּבְ ים חֹוִרים  עֹוׂשִ
עֹוַתי ְקצֹות ֶאְצּבְ ּבִ ָהִייִתי רֹוָצה ִלְמֹעְך ֶאת ִהְבהּוָבם 

י ּלִ ׁשֶ ה  ׁשֶ ר ֵמַהּקָ ְוַהּקַ יק  ּקִ ַהּדַ ּגּוָפם  ֹלף ֶאת  ִלׁשְ
ֲארּו ׁשְ ּנִ ׁשֶ ה ֶאת 27 ַהחֹוִרים  ָלׁשֹון ַחּדָ ּבְ ק  ּוְלַלּקֵ

ְלַבד. 
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יפה שלומוביץ
ְלַקו ָהעִֹני ַחת  ִמּתַ

ְטָלִאים ְטָלִאים
ֶבת מּוְלָך  ֲאִני יֹוׁשֶ

ֶטת ָיד ּפֹוׁשֶ
ים.  ֶצת ִמּלִ ְמַקּבֶ

ה ָקם ַאּתָ
ק ֲעִניָבה ְמַהּדֵ
ארֹון ַצּוָ זֹוֵקף 

ַע ַע ְועֹוד ַמְטּבֵ ִליְך ַמְטּבֵ ַמׁשְ
י ּבִ ַח  ּלֵ ּוְמׁשַ הֹוֵלְך 

ט ַאֲחרֹון. ַמּבָ
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יפה שלומוביץ

� 

ְונֹוֶתֶנת  את  נֹוׂשֵ
ְכִמי ק ַעל ִשׁ ׂשַ ּבְ ַהּכֹל 

ְונֹוַסַעת.
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עמירם דגני
עֹות   ַטּבָ
)ִמְסרֹון(

ְיָגֶלה. ּבֵ עֹות  ָלִדים ַטּבָ ַלְיּ י  ְקּתִ ִחּלַ
ְוָעֶליָה ִביֵלְך,  ׁשְ ּבִ ׁשֹוֵמר ַאַחת 

ִביׁש ַיֲהלֹום ָמלּוַח. ּגְ

indd   68.7 הקיטאופוננ 04/01/2016   10:43:37



• 69 •

עמירם דגני
ִנים ְיֵשׁ ם  ָתּ ָלְשׁ ׁשְ ו  ְוַעְכׁשָ

ֶחֶדר ֶאָחד — ְבּ ִנים  ְיֵשׁ ם  ָתּ ָלׁשְ ׁשְ ו  ְוַעְכׁשָ
ָוֵחִצי ָנַתִים  ְ ַהׁשּ ן  ּבֶ ֶלד  ְוַהּיֶ ת ֶהָחֵמׁש  ּבַ ה  ְלָדּ ַהּיַ ָהָאב, 

ּלו:  ִמיִכי ׁשֶ ל ֶאָחד ִעם ַהְשּׂ ּכָ
יטֹו, מֹו ְטַרִפּ ְשּׁ ֶשׁ ַמְרטּוט  ּבּוּב ַהּסְ ָטן, ִעם  ַהּקָ
א ל ַאּבָ ן ֶשׁ ָשׁ ַהּיָ ֹהב  ַהּצָ ֶוֶדר  ַהְסּ דֹוָלה, ִעם  ַהּגְ

ָיָדּה(. ץ ַעל  ְוֻאּמַ ה ִיעּוד ָלַאֲחרֹוָנה  ּנָ ּשִׁ )ֶשׁ
ּלֹו:  ִמיִכי ִמּשֶ ֵיׁש לֹו ׂשְ ְיָלה  ַהּלַ א,  ְוַאּבָ

ָבָנה ַהְלּ יְרט  חּוְלַצת  ַהִטי־ֵשׁ
ִאיָרה ֶאֶמׁש ֲאהּוָבתֹו,  ִהְשׁ ֶשׁ

ֵרם ּוָבּה ֵריַח ַהּגּוף, ַהְקּ
ה. ְוֵזָעָתּה  ָהַרּכָ
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גלעד מאירי
קּוִפים  ׁשְ ּכֹוֶתֶרת  ֲעֵלי 

ַרח  ּפֶ
ַמן  ַהּזְ
נּו ּלָ ׁשֶ
ַיַחד 
ֲעֵלי 

ֲאָדמֹות 
ִנְתָלׁש 

יָמה  ְנׁשִ
יָמה  ְנׁשִ

ַעד
ּתֹם
ַאּתְ
אֹו

ֲאִני
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גלעד מאירי 
ִמְגָרׁש ִמְדָרׁש 

ֶגד  ּבֶ
ב  ֶעׂשֶ

ע  ַאְרּבַ
ָנפֹות ּכְ

ִציִצּיֹוָתיו
ִמְתנֹוְפפֹות

ָרנֹות  ּקְ ּבַ
אֹוֲהִדים 

ִמְתַנְדְנִדים
ִציַע ּיָ ּבַ

ֲעטּוִפים
יתות  ַטּלִ
ֲאֻדּמֹות 
ֹחרֹות  ׁשְ
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גלעד מאירי 
לֹות  ַמּטָ

לֹות ַמּטְ
יֹוִמי

ּדֹואֹות
ְסִביִבי

ִמְבֵנה ּבְ
ִוי

ִריִטים ּפְ
ַמְרֶקר  ּבְ

ֶמׁש ׁשֶ
ַזְרָחִני

ִקים ִמְתַנְתּ
ֲהָקה ֵמַהּלַ

צֹוְלִלים
ְלֶעְבִרי 
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עדי עסיס

� 

ַהַהְנָהָלה
ָחָגה ִמְלַמְעָלה

מֹו ַעִיט ּכְ
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אלי אליהו
ה ּתָ ּכִ

יִקים.  ְעִתּ ּכֹוֵתב ֶאל ַהּמַ ֲאִני 
ׁש ֶזה ֶאל ֶזה. ֲחׁשָ ּבַ ים  ֶאל ַהּלֹוֲחׁשִ

ְלָחנֹות.  ֻ ֶאל ַהחֹוְרִטים ֶאת ַאֲהָבָתם ַעל ַהּשׁ
ּבֹוִהים  ׁשֶ ה  ֶאל ַהְמַאֲחִרים. ֶאל ֵאּלֶ

ֹוְכִחים  ּשׁ ׁשֶ ה  ִביל ֵאּלֶ ׁשְ ּבִ ַעד ַלַחּלֹונֹות.  ִמּבַ
בֹו.  ם ַעל מֹוׁשָ ְרּדָ ּנִ ׁשֶ ִביל ִמי  ׁשְ ּבִ רֹות.  ְחּבָ ֶאת ַהּמַ

ׁשּובֹות.  ּלֹא יֹוְדִעים ֶאת ַהּתְ ׁשֶ ה  ִביל ֵאּלֶ ׁשְ ּבִ
ְתָבה.  ּכָ ׁשֶּ ּמֹוֶחֶקת ֶאת ַמה  ִביל זֹו ׁשֶ ׁשְ ּבִ

ִבים  ִמיד יֹוׁשְ ּתָ ׁשֶ ה  ִביל ֵאּלֶ ׁשְ ּבִ
ם  ּקָ ׁשֶ ִביל ֶזה  ׁשְ ּבִ ֶצה.  ּקָ ּבַ

ְויֹוֵצא. ְתֹאם  ּפִ
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אלי אליהו
ֶפר  ַהּסֵ ית  ּבֵ ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ

ָזִבים  ַהּכְ ְך יּוַטל ַיְלקּוט  ּבֵ ּגַ ם ַעל  ּגַ עֹוד ְמַעט 
ְתֵפי ַהְיָלִדים(.  ּכִ ֵבִדים )ִאיׁש ֹלא ָחס ַעל  ַהּכְ
ְוַדְלתֹות  ּוְסבּוִכים  ים  ִיְהיּו ֲאֻרּכִ רֹונֹות  ְסּדְ ַהּמִ

ֵטי ַהּמֹוִרים  ִלי ֶהֶרף. ַמּבְ ּבְ ְגרּו  ְוִיּסָ ְתחּו  ִיּפָ ֶפׁש  ַהּנֶ
ַיְלדּוָתם  ְך ֶאת  ּבָ י ֵהם רֹוִאים  ּכִ דּו אֹוָתְך  ְיַלּמְ
כֹוִנים  ַהּנְ ָבִרים  ַהּדְ ָפִרים.  ל ַהּסְ ְמֲחָקה ִמּכָ ּנִ ׁשֶ

ַעד ַלַחּלֹונֹות  ְתבּו ַעל ַהּלּוַח )ִמּבַ ִיּכָ ְלעֹוָלם ֹלא 
ִמיד  ּתָ רּוַח(. ַהחֹוְלִמים  ּבָ ָעֶלה  ּכְ ְחֵרר ָהעֹוָלם  ִיְסּתַ

י  ַגּלִ ּתְ ַהְפָסקֹות  ּבַ ְפָסִלים ָהַאֲחרֹוִנים.  ּסַ ּבַ בּו  ֵיׁשְ
ֶנֱעָלִמים. ה  ים ֵהם ֻנְסָחה ִעם ַהְרּבֵ ַהַחּיִ ׁשֶ
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שחר-מריו מרדכי
ַצ'ֶלְנֶג'ר  הֹום  ּתְ

אֹוֶמְטִרָיּה ָהִייִתי לֹוֵמד  ּגֵ עּוֵרי  ׁשִ ּבְ
ב ֵני חֹוׁשֵ ּפְ ֵדי ְלַהֲעִמיד  ּכְ ַצח  ט ֶאת ַהּמֵ ְלַקֵמּ

ֵקט  אֹוְקָינֹוס ׁשָ ּבְ ָהִייִתי צֹוֵלל ַאְקְסיֹוָמה  ׁשֶ ְזַמן  ִבּ
ּקֹות  ּדַ ִעים  ַאְרּבָ ּבְ י ָמִריאָנה  ִאֵיּ ְקִסיקֹו ַעד  ִמּמֶ

ל עֹוד  ּכָ אֹו ְלָפחֹות 
ָהִייִתי עֹוֵצם ֶאת ֵעיַני
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יוסף עוזר
יִרית  ָהֲעׂשִ ה  ּכָ ַהּמַ

ה ַתְלמּוד ּתֹוָרה ַהְמִסּלָ ּבְ ִהּכּו אֹוִתי  ׁשֶ ּכְ
ְך. ת חׁשֶ ָהְיָתה ַמּכַ

בֹוֵתיֶהם ָכל מֹוׁשְ ּבְ דֹול  ּגָ ִנים ָהָיה אֹור  ָלַרּבָ
ה אֹוִתי ַאַחד ַההֹוִרים. ִהּכָ ׁשֶ ּכְ

ֵיׁש ְמזּוָזה ה  ַתְלמּוד ּתֹוָרה ַהְמִסּלָ ּבְ ֶלת  ּדֶ ל  ּכָ ַעל 
ם, ּלָ ּכֻ ַסח ַעל ֵלב  ּפָ ֵואֹלִהים 

יט ִלי ָיד ָלקּום אּו ְלהֹוׁשִ ּבָ ּלֹא  ׁשֶ
לּום ּכְ יִרית  ה ָהֲעׂשִ ּכָ ַלּמַ ְוֹלא ָאְמרּו 
ת ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ּוְבֵבית ַהחֹוִלים ָהִייִתי 

ִין ַהּיַ ׁשּו ַעל  ִקּדְ ֵהם  ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ָהַפְך ְלָדם. ׁשֶ
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יובל פז 
ַהּמֹוָרה 

ם ְלַבד ֶלת ַאּתְ ׁשָ ַהּדֶ ֶרת  ְסּגֶ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ִלים ּתְ ְתּפַ ְלָחנֹות ַהּמִ ֻ ַבְך ַהּשׁ ּסְ ּבִ

ִרים ּוִמְסּפָ ל אֹוִתּיֹות  ָהרֹות ׁשֶ ּנְ ּבִ ָטה  ׁשָ
ּוְנעּוִרים. 

פֹות  ים ָהרֹוׁשְ ּלִ ַהּמִ ֵהם ָעִפים ֵמַעל 
ִמיד ַהחּוָצה ּתָ יִטים  ַמּבִ

ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּבַ ֲהִרים  ִמְזּדַ ַוֲחלֹומֹוֵתיֶהם 
ִדיָדה.   ַהּנְ עֹוַנת  ּבְ מֹו ֲחִסידֹות  ּכְ

 
ְנִקיֹות ָיַדִים  ּבְ

ל ְקָסִמים ּוְבֹלא ַמּקֶ ּכֹוַבע  ִלי  ּבְ
ַלְסִטיק ַהּפְ אֹות  ּסְ ּכִ ַהְרִקיִדי ֶאת 

ָלִדים. ַהּיְ ְחְרִרי ֶאת ְצחֹוק  ׁשַ
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דוד בובטס

� 

ְלַחן  ֲחִליֵאִלי ַעל ׁשֻ ַהּנַ ְחַלץ  ּפֻ
ַהּמֹוָרה ְלֶטַבע 

ָתו. ר ֶאת ּבֹוא ַהּסְ ְמַבּשֵׂ

� 

ְמַנְפְנִפים ְזבּוִבים
ְפָסל י ַהּסַ ַלת ְמֵריׁשֵ ַעל ַאְסּכָ

ְוָאָדם. ֶרס  ּכֶ
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עזריאל קאופמן

� 

ַמִים ִנְבָרִאים ׁשָ בּול עֹוֶפֶרת  ּגְ ַעל 
ָהֵעץ ַמְרֶאה ֶאת ַעְלָותֹו

ה ַהּזֶ ֵרׁש  ּוִמן ַהּתֹוְך ַהְמַרׁשְ
הּוא יֹוֵנק ִחּיּות

עֹות ַטּבָ ּבְ ִנְסיֹונֹו  טֹוֵמן ֶאת 
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עזריאל קאופמן

� 

ֲאִני ּתֹוֶהה
ה ְמַמֵהר ֲאִני ָלּמָ

ִמְבֲחֵני ָהֵאׁש ּבְ ָיִדי  ים  ָלׂשִ
רּות ַהְיִחיָדה ִאּלּו זֹו ָהֶאְפׁשָ ּכְ

ים ְלַטַעם ַהַחּיִ
ּוְביֹוְדִעין ָכְך ַמְרִחיק ֲאִני  ּבְ ֲהֵרי 

תּוִחים ִיץ ַהּפְ ַהּקַ י  ֵמחּוׁשֵ
ם ַהּיָ ּוֵמרּוחֹות 

ֶהה ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ָפַני  ּלְ ׁשֶּ ּוַמה 
ְתמֹו ּכִ ְוָזר  ְפִרי ָרחֹוק ָחִריף  ּכִ

דֹוָלה ּגְ ה  ַחּיָ ּבְ ֶנֶפׁש  ּכְ ץ  ּוֵ ּוִמְתּכַ ַמֵהר  ּמְ ׁשֶ ֶקט  ֶ ְוַהּשׁ
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שגיא אלנקוה

� 

ֲאִני זֹוֵרק ֶאֶבן
ְוִהיא חֹוֶזֶרת ֵאַלי.

ֲאִני זֹוֵרק
ִביׁש ַהּכְ יַח ַעל  ֲאַבּטִ
ְוהּוא קֹוֵפץ ַמְעָלה.

ל נּורֹות נּו ׁשֶ ּלָ ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ
ִבים, ּוַמְחׁשְ

לּוָיה ַעל חּוט, ֶמׁש ּתְ ׁשֶ
רֹון ַמִים ֵהם ִמְסּדְ ׁשָ

דֹול. ּגָ
י. ׁשִ ֵאין ְמקֹור ֹחם ַמּמָ

ל. ִנְבּדָ ֲאִני 

)13.8.15(
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שגיא אלנקוה

� 

ר ְלָהִכיל ֶאְפׁשָ
ַבְקּבּוק. ּבְ ֲאִויר 

יָמה ְנׁשִ
ר ִאי ֶאְפׁשָ

ְלָהִכיל
ִלי. ּכְ ל  סּוג ׁשֶ ּבְ

ים ה ְלִעּתִ חּוׁשָ ּתְ
ִלי  ּכְ ֶאְמָצעּות  ּבְ ֵכן  ּתָ ּתִ

אֹו זּוַלת,
ים ּוְלִעּתִ

ֹלא.

)16.9.15(
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עמיר עקיבא סגל 
נּו ּלָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ

ֶאֶבן. ּבָ ים ֲחקּוקֹות  נּו ֵהם ִמּלִ ּלָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ
ְוֵאין ים עֹוְבִרים  ֶאֶבן. ָיִמים ֲאֻרּכִ ּבָ קּועֹות  ּתְ

קּוִעים.  ָבִרים ּתְ ּדְ ֵיׁש  ַוֲעַדִין  ָבר ֶאֶבן  ּכְ
ו ם ַעְכׁשָ ּגַ ים ֹלא עֹוְזבֹות ֶאת ָהֶאֶבן,  ּלִ ַהּמִ

ים. ּלִ ַהּמִ ֵאין ֶאֶבן, ְוַאף ֶאָחד ֹלא זֹוֵכר ֶאת  ׁשֶ ּכְ

indd   84.7 הקיטאופוננ 04/01/2016   10:43:37



• 85 •

נח אנגלהרד 

� 

ִיְהֶיה טֹוב ּסֹוף ֹלא  ּבַ
ֲאָבל ְלַאַחר ַהּסֹוף

ִיְהֶיה ֹלא 
ְוֶזה ְמַנֵחם

ְוֶזה סֹוף טֹוב
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ֶאקֹוָננֹו: ננוריאיון עם סבינה מסג

זה  גרפיטי שירה מתכלה בטבע — היכן  אם היה עלייך לעצב 
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(: 

ה. ְסּגָ ּפִ ּבַ ַקר 
חּוף! ּדָ  ֲאִני יֹוֶרֶדת 

ְדִריָכה ּבִ לֹוַמר חֹוֶזֶרת  ּכְ  
י ... ּכֹוַפְפּתִ ׁשֶ ָרִחים  ַהּפְ            על 

י! ּלֹא ַעְפּתִ ׁשֶ ֲחָבל 
ָהִייִתי 
ְצִריָכה

ּו ף           ָל ע 

הכתיבה שלך צמודת קרקע, את כותבת על המרחב ובמרחב; 
הוא  וכיצד  שיר  כתבת  שבו  במיוחד  אקזוטי  מקום  על  סּפרי 

קשור למרחב.
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שולחן  כמו  שטוח  סלע  בסלעים":  שלי  "במקום  כותבת  אני 
לביתי  הצמוד  הטבעי  בחורש  צעירים  אלון  לעצי  מתחת 
חוטי  כמו  הנראים  קידה  שיחי  מלא  הוא  כלל,  בדרך  בְכליל. 
מתכסים  הם  באביב  אבל  שריטות,  גופי  את  וממלאים  תיל 
פריחה צהובה ריחנית... שאפשר למות! יום אחד כתבתי תיקון 

לדקארט שאמר "אני חושב משמע אני קיים". 

ִריָחה ּפְ ְמלֹוא  ּבִ ה  ִקּדָ
ְמלֹוא ָהֵעֶמק

ֲאִני ְמִריָחה
    — —    ֶאת ִניחֹוָחּה

ֶמת. ַקּיֶ ָמע  ֲאִני  ַמׁשְ

בשירה  ביטוי  לידי  בא  הננו,  הספרותי,  הצמצום  סוד  כיצד 
אקופואטית בת זמננו?

והעונות.  הטבע  שירת  הייתה  שזו  כיוון  ההייקו  אל  חזרה  יש 
מלבד זה כל הסגנון השתנה משירי טבע רומנטיים משתּפכים 
ובלתי אמינים לשירים שמביאים את התמצית ושותלים אותה 

על שדה הדף בצורה שגם גוף המילים תופס מקום.

והטבעי  הטבע  הרס  נגד  וחשובה  שקטה  מחאה  היא  שירתך 
בָעצמה  להישמע  הזה  לקול  לגרום  אפשר  כיצד  שבאדם; 

בשירה המקומית והעכשווית?
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אפשר לבקש מ"מכון השל לפיתוח מנהיגות סביבתית" להזמין 
מה  לעשות  ואפשר  שלהם.  היוקרתיים  לקורסים  משוררים 
המשוררים  את  להוציא  בארה"ב:  באוניברסיטאות  שעושים 
לתקופות בטבע )מימים אחדים לחדשים(, שינה מתחת לכיפת 

השמים וחשיפה לקשה ולנשגב.
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