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 בפתח    

  גיליונות25, שנים 13

שהם מציעים סיכומים חגיגיים , כמו גיליון זה, טיבן של רשימות בפתחם של גיליונות מיוחדים
מאמר פותח זה פטור ". עד הגיענו הלום"וקושרים כתרים לראשיהם של אלה שהתמידו במלאכתם 

עושה ,  ההתופס כדי חמישית מיריעת,  החוברת האחרון שלהשכן המפתח בחלק, ם מביךמאותו סיכו
  .  עמודים53את המלאכה בפירוט מדוקדק המשתרע על פני 

 שהאמנתי בהם אז והיום  כתבתי בפתחו דברים1998 באוקטובר גגכשיצא לאור הגיליון הראשון של 
,  אל נתיב משותף–הערוצים של הישראליות  מבקש לנווט את שפע גג: "נראים נאיביים להחרידהם 

 כיההכרה , בראש ובראשונה,  הניעה אותנוגגבהקמתו של : "ועוד כתבתי שם ...".לצמצם את המפריד
בטווח הארוך לפורר את החברה בישראל , המאיים, הסתגרות זו טומנת בחובה פוטנציאל הרסני

והאטימות של , יותרבלטווח קצר " רוךהטווח הא"היה מאז ". אטומות זו לזו, לתרבויות נפרדות
, חלקלקלמדרון , למשטח בוציהפך  "המצע המשותף"ובעיקר , והתעצמההלכה " התרבויות הנפרדות"

  .    את הסופרים הרחק מאחורושהותירחברתיים ופוליטים זירה לעימותים 

נתה זירת השתמעט לכאורה להיווכח כמה ניתן  , שנה13אותה תקופה שלפני אל חוזר במבט אבל 
שיצא לאור , הראשוןגיליון במבוטל מן הסופרים שהשתתפו לא חלק . גגכך גם ב .הספרות הישראלית

) 184' עמ, שמותיהם ויצירותיהם מפורטים בשלושת עמודיו הראשונים של המפתח( 1998בקיץ 
, אא חוריניד, אשר רייך, זיוה שמיר, אפרת מישורי, רנו'מאיה בז :ביניהם  משתתפים גם בגיליון זה

גד , שאול- משה בן, פסח מילין(אחדים הלכו לעולמם ). גד קינר, רוני סומק, שמעון לוי, חסיין מהנא
המשתתפים בגיליונות , ובעיקר המשוררות, אבל רבים מן המשוררים הצעירים). יהי זכרם ברוך, יעקבי

, יחזקאל נפשי,  שמואלוףמתי, טלי לטוביצקי, נוית בראל, חגית גרוסמן, לורן מילק( גגהאחרונים של 
הם העזה ויצירתיות המפיחים את התקווה ש, מגלמים ביצירותיהם כישרון) אם להזכיר רק אחדים

את מעט הספרות שבה מאבדת , זוחומרנית וצינית דווקא בתקופה ספרותנו ת פני אעתידים לחדש 
  .לה ותרנעוד אולי שהכבוד 

, המשוגרים פעמיים בשנה למנויים שלנו, ותקים שלואבל גם אלף הע,  אינו  נפוץ ברבבות עותקיםגג
מביאים לנו שפע של , וכן  לכל חברי איגוד כללי של סופרים בישראל  ומוצעים למכירה בחנויות

ואף להגדיל את מספר הגיליונות שלו , המאמצים את ידינו להתמיד בהוצאתו, תגובות מעודדות
  .    זו כבר בשנה הקרובהאנו מקווים לעמוד במשימה. משניים לשלושה בשנה

כותבי השירה והפרוזה והאמנים :  המשתתפים בגיליון זה ובגיליונות שקדמו לושלמי תודה לכל
מינהל התרבות במשרד התרבות ל - כמובן ו, החזותיים התורמים לנו מיצירותיהם מדי כל גיליון

  .  גגו כי בלעדיהם לא היה לנ - מועצת הפיס לתרבות אביב ו- ועיריית תל, והספורט

                     
  , קריאה נעימה               

  חיים נגיד, העורך
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  איזקסון .מירון ח

 שלושה שירים

  מרים התרככווהח
   

כו   כ   ר  ת  ים ה  ר  מ  ח  ִ  ְ ַ ְּ  ּ ה     ִ ָ  ֳ  ֶ  
ם ה  ד ב   ח  ל א  ֶ  כ   ָ ּ    ָ  ֶ   ָּ   

ק י   ד  מו  מ  צ  ל ע  ר ע  מ  ו  ּ ָ ש  ֻ ְ   ֹ  ְ  ַ    ַ   ֵ  ֹ ׁ   
ן ד  ח  ר או  פ   ו  ב  ְ  ָ ג   ַ ּ   ֹ    ֹ ּ ִ ּ  

ים א  ב   ת ה  רו  ו  ד  י ה  ר  ק  חו  ִ   ל  ָ ּ  ַ    ֹ  ֹ ּ  ַ   ֵ ְ  ֹ  ְ,  
   

ד   ה ע  מ  ד  א  ם ה  נ  מ  ֲ  ַ א    ָ ָ  ֲ  ָ    ָ ה ָ  ְ ש   ן ק  ָ  י  ׁ ָ    ִ–  
ת ע  ג  ו  יא פ  ים ה  ל  פ  ר נו  ש   א  ַ  כ    ַ  ֹ ּ     ִ     ִ  ְ  ֹ   ֶ ׁ  ֲ ַּ ,  

ש   ק   ה ע  נ   מ   ה מ  מ  ו  יר ד  ק   ּ ֵ ׁ ה   ִ   ָ ּ ֶ ּ ִ   ֶ  ֹ ּ    ִ ּ  ַ  
ים נ  י  נ  יק ב   ז  ח  א מ  ק הו  ו  ר  ל  א  ִ   כ    ָ ְ ִ ּ     ִ ֲ ַ    ּ   ַ   ּ ּ  ִ ְּ ,  

   
ת רו  ב   ש   ם נ  י  ד  י   ל ז את ה  כ  ּ ָ ֹ  ו ב  ְ ׁ  ִ    ִ ַ ָ ּ ַ    ֹ    ָ  ְ  ּ  

נו   ר  כ  ז   ה ש    מ   ת מ  חו  ַ  ְ  ּ פ   ָ ּ ֶ ּ ׁ   ַ ּ ִ    ֹ ָ ּ ,  
ת יפו  ס  ת מו  ו  ק  ד   ים ה  ת   ע  ִ   ֹ  ל   ֹ    ֹ ּ ַ ּ  ַ    ִּ  ִ  ְ  

ש    פ  נ  ן ל  מ  ז   ס ה  ר  ת כ   ָ א  ׁ  ְ  ַ  ְ   ַ ְ ּ  ַ   ןֶ    ֶּ ֶ  
ים ל  עו  ב  י ג   פ  ת  ל כ   ת ע  לו  קו  ִ   ו   ֹ  ְ ִ ּ    ֵ ְ ִּ    ַ    ֹ  ֹ  ְ  

ר ד   ס  ה מ  ד  מו  ש   ים כ   ב  ש   ּ ָ נו   ֻ ְ   ֶ ָ ׂ   ֹ ְּ     ִ ְ ׁ  ֹ ,  
   

ת ד  ר  ך  ל  ע א  ד  י   ק  ר ש   ָ  ֶ ֶ ה    ְ  ַ   ַ ָ ּ ֶ ׁ   ֹ ּ  ַ  
ת ר  ח  ע א  ב  ת ט  מ  קו  ה ל  ל   ע  ת  ֶ  ֶ מ   ַ    ַ  ֶ   ַ  ֹ  ְ   ֶ ּ  ַ ְ ִ ,  

ל הו  ינו  ב   ח ם א  ּ ָ ּ  ה    ֹ   ֵ   ֹ  ַ  
ר ע  ו  ו ב ב  רו  ש  צ  י   ת ש   רו  מ  ֵ  ל   ֹ ּ    ּ ׁ   ֹ  ְ ִ ּ ֶ ׁ    ֹ ְ  ַ,  

   
ד ל  י  יש  כ   ב  כ   ץ ל  ר  ו  פ  י ש   ן מ  י  ד  ֶ  ע   ֶ ְּ  ׁ   ִ ְּ  ַ   ֵ  ֹ ּ ֶ ׁ   ִ    ִ ַ  ֲ  

ת כ   ה א  א  ר  ּ ֹמ     ֶ    ֶ     ֹ חו   ַ ְ
ך   ר  ד   ל ה  ך  ע  פ   ש   ּ ֶ ֶ ְ נ   ַ    ַ   ְ ָ ּ ְ ׁ  ִ,  

ים מ  ח  ש  ר  ק   ב  מ   י ש   מ  ֲ  ִ  ו  ַ  ׁ ֵ ּ  ַ ְ ּ ֶ ׁ   ִ  ּ  
ת ד  ע  ר רו  ז  ו  מ  ף ה  ו  ג  חו  ב   ֶ  ֶ רו   ֹ    ָ ּ ּ  ַ    ּ ּ ַ ּ   ֹ  ּ .   
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  התנגשויות

ה א  ן ב   כ  ה א  נ  ו  אש  ר  ָ  ה  ָ ּ    ֵ  ָ    ָ  ֹ ׁ  ִ  ָ,  
בו   צ   י  ת  ים ה  יק  ק  ל  ּ ְ  ּ ח   ַ ְ  ִ    ִ  ִ  ְ  ֶ  
ם מ  צ  ל ע  ל ע  ב   ק  ְ  ָ ל   ַ    ַ   ֵ ּ ַ  ְ  
ש   ד  ח  ם ה  ע  ב  ת ט  ָ  ָ ׁ א   ֶ    ָ  ְ  ִ    ֶ,  

ים ל  עו  נ  מ  ים ו  כ  פו  ירו  ה  ת  ִ   הו   ּ  ְ ַ  ּ    ִ  ּ  ֲ   ּ  ִ  ֹ   
ל ל   כ  ם נו  ה  ב   ַ    ְ ש    ּ    ֶ ָ ּ ֶ יט ׁ ב   ּ ִ  ה   ַ  

מו   קו  מ  ן ל  מ  ז   שו ב ה  י   ש   ִ  ְ ֹ   ֹ כ     ַ ְ ּ  ַ    ּ ָ ּ ֶ ׁ ְּ .   

לו   ק  ת  ים נ  נ  ק  י ז  נ  ה ש   י   נ  ש    ִ  ְ ְ  ּ ב       ִ ֵ  ְ   ֵ ְ ׁ   ָ ּ ִ ְ ּ ׁ ַ ּ,  
ה כ   מ   טו  מ  ל  מ  ם נ  יה  י   ד כ  ה ח  ַ ָּ ע  ּ ִ   ּ  ְ ְ  ִ    ֶ  ֵ ּ ַ   ֹ ּ    ַ  

יח   ל  צ  ה  יק ש   ת  ק ו  ח  ש  מ  ִ   ַ כ    ְ  ִ ֶ ׁ    ִ  ָ   ָ ְ ִ ְּ ,  
לו   ד  ם ג   יה  כ   ר  ו  ב   ל  פ  ּ ָ ְ  ּ א     ֶ  ֵּ ְ ִ ּ   ּ ּ  ִ  ֲ  
ח   ו  ת  ך  או  נ  ו  כ  ל א ח  ּ  ַ ל  ּ  ִ   ֹ   ְ  ּ ּ  ִ   ֹ  ְ  

ם ב   ת ל  ים א  ש   ק  ם מ  ינ  א  ים ש   ג  ד  ּ ָ כ    ִ    ֶ    ִ ׁ ְ ַ    ָ   ֵ ֶ ׁ     ִ ָ ְּ .   

עו   ת ת   פו  ס  ת נו  ו  י  ש   ג   נ  ת  ָ  ֹ    ָּ  ּ ה   ֹ    ֹ ּ ֻ ׁ ְ ּ  ַ ְ  ִ  
ים פ  ו  י ג  ל  רו  ב   ִ   ק   ּ ּ    ִ ְ ּ   ּ ָ ,  
ה ט  ב  ל ח  כ   ָ  ל א מ   ָ  ֲ   ָּ ִ   ֹ   

ה ש   ד  ה ח  ש   ב   ת י  ד  ל  ָ נו  ׁ ָ  ֲ   ָ ׁ ָ ּ  ַ  ֶ  ֶ  ֹ ,  
ת או  ר  ת ה  פו  ר  ש   ס נ  ע  ל כ   כ  ָ  ֵ ֹ  ל א ב      ֹ ָ ְ ׂ  ִ    ַ ַּ    ָ ְ ּ   ֹ .   

ם  ו  י  ת ה  ו  י  ש   ג   נ  ת  ה  ן ל  רו  ח  ח א  צ  מ   ַ ּ ֹ   ה     ֹ ּ ֻ ׁ ְ ּ  ַ ְ  ִ  ְ    ֹ  ֲ  ַ    ַ ֵ ּ  ַ-  
ה ש   ק  ן נ  ו  ל  ח  ת ל  ו  ד  ב  ר ע  פ   ס  ֶ מ ח  מ  ׁ ְ  ֻ    ֹ ּ  ַ  ְ    ֹ ּ  ְ  ֻ   ֵ ּ  ַ ְ   ַ ֹ ,  

ם ים ג   ל  כו  ּ ַ י      ִ אְ  ֹ  בו  ת ל  או  ב  ָ  ֹ   צ     ֹ  ָ  ְ ם,     ּ ַ ג  
ת הו בו  ן א  ת  ֲ  ּ  ֹ  או  ה  ,  ֹ  ָ   ב   ר ש   צ  ח  ּ ָ ּ או  ה  ֶ ׁ    ֵ  ָ  ֶ   ֹ   

י נ  יר  כ   י י  מ  ד   י ש   ד  ה כ   נ  ו  אש  ר  י ל  ית  כ   ִ  ה  ֵ  ִּ  ַ  ִ ָ ּ ֶ ׁ   ֵ ְּ    ָ  ֹ ׁ  ִ  ָ   ִ  ֵּ  ֻ.   

  מים אחרונים

ה ש    ה  א  ת  א או  מ   ָ ש   ּ ׁ  ִ   ּ ָ  ֹ   ָּ ֶ ׁ   
ה   ל  ע  ן ב   ח  ל  ש   ה ל  יא  ב  ה מ  ת  י  ָ  ּ ה   ְ ַ ּ    ַ  ְ ֻ ׁ  ְ    ָ   ִ ְ   ָ  ְ ָ  

ה צ  ח  ן ר  ק  נ  ק  ה ו  י   ת  ש   ן ל  ק  נ  ָ  ק   ְ ַ   ַ  ְ ַ  ְ  ָ ּ ִ ְ ׁ  ִ   ַ  ְ ַ   
גו   ת נ  פ  ה ו  כ  ר  ב   ת ל  ְ   ּ פ      ַ  ּ   ָ ָ ְ ּ  ַ   ַ ה ּ   ָ  ע 

ה מ  ל  ת כ  ה ש   או  ל  ים ו  נ  ו  אש  ים ר  ינ  מ  ֵ  ָ ו  ְ ׁ   ֹ ּ    ּ  ֵ  ּ    ִ  ֹ ׁ  ִ     ִ  ִ  ּ  
ה ד   ע  ל ס  כ   ת מ  נ  ק   ת  ה מ  ל   ּ ָ מ   ֻ  ְ   ָּ ִ    ֶ ֶ ּ ֻ ְ   ָ ּ ִ ,  

ה יע  ר  ה מ  ת  י  ה ה  יא  ב  ה מ  ת  י  ָ  ה   ִ ְ   ָ  ְ ָ    ָ   ִ ְ   ָ  ְ ָ.   
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ר  רו  ק ו ב  ה  ד   ל  ע  ל ב   קו  ָ  ּ   ו   ּ  ַ ּ   ּ  ָ  ְ ַ ּ    ֹ  ְ–  
ן" ו   כ   ת  י מ  ית  י  ה ה  ל   ם א  י  מ  ּ ֵ ל א ל  ַּ ְ ִ   ִ   ִ ָ   ֶ ּ  ֵ    ִ ַ  ְ   ֹ   
ה  נ   ט  ה ק  כ  ר  ה  ב   ת  או  ק ל  ּ ָ ר   ַ ְ    ָ ָ ְ ּ   ּ ָ  ֹ  ְ   ַ   
י  ר  יעו  הו  מ  ש   ה  ה  ת  ְ ִ  ּ   ֹ  ַ או  ׁ  ִ   ּ ָ  ֹ   
י  ית  א  ה ר  נ  ו  אש  ר  ז ל  י א  נ  א  ִ   ִ ו  ָ    ָ  ֹ ׁ  ִ  ָ    ָ    ִ  ֲ  ַ  
ע  ב  ל ק  ית ש   מ   ית י  ל  לו  ַ  ש   ֶ   ֶ ׁ    ִּ  ַ    ִ  ּ ְ ׁ ,  
ה  א  נ  ן ו  כ   ס  ר מ  ֶ  ה   ָ  ְ  ָּ  ֻ ְ    ַ,  
י כ  ח    ל  ה ב   ד  כו  ת ל  ח ש   ּ ֹ ַ נ     ִ ְ ּ   ָ  ּ  ְ   ֶ ׁ ֹ  ְ,  
ם  י   ס  ף מ  ר  י טו  נ   ַ ּ ֵ ש   ְ   ֵ  ֹ   ֵ ּ ִ ׁ ,  
י  ב  ר א  ט  נ  ס  ה ב   ד   ק  נ  ה ל  כ  פ  ה  ת ש   ל  פ  ה נו  ב  ש   ח  ִ  מ   ָ    ֵ  ְ  ַ ְ ּ   ָ ּ ֻ  ְ  ִ    ָ  ְ  ָ ֶ ׁ    ֶ  ֶ  ֹ    ָ ָ ׁ  ֲ ַ   
ת  י  ת ב   פ   צ  ל ר  ץ ע  פ   נ  ת  ם ת   ר  ט  ִ  ב   ַ ּ   ַ ּ  ְ ִ    ַ   ֵ ּ  ַ ְ ִּ   ֶ  ֶ ְ ּ".   

  
  א"ת, באדיבות האמן וגלריה רוזנפלד, עבודה מאת אמון יריב, עמוןפ
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  רוני סומק

  מיס פלסטין
  

יִדים ֶדֶגל ָפַלְסִטין ִנְגַנב ֵמֵאׁש ַלּפִ   ,ָהָאדֹם ּבְ
ּגַֹרד ֵמַהחֹוָמה יד ׁשֶ ָבן ִמסִּ   ,ַהּלָ

ֲעַקת ֵעץ רֹק ִמּצַ   ַהּיָ
ְך ִמְצַרִים חֹר הּוא חֹׁשֶ ָ   . ְוַהׁשּ

  
ָבר ְמִדיָנהתִּ , ָאז ַיאְלָלה   ,ְהיּו כְּ

  ,ְוַתְחִזירּו ָירֹק ָלֲאָדָמה
  , ָלָבן ְלֻחְלַצת ַחג

ֶפה  חֹר ַלּקָ   ׁשָ
ֵפהִפּיֹות ְפֵתי ַהּיְ ׁשּוָקה ַעל ׂשִ   , ְוֶאת ָהָאדֹם ַלתְּ

אּו ְלָרָמאְלָלה ּבָ   " ִמיס ָפַלְסִטין"ְלַתֲחרּות , ׁשֶ
ָלה ּטְ ּבֻ   . ׁשֶ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   רוני סומקמעשה ידי: העבודה
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  נעים עריידי

 שני שירים
  
  

  ירושלים אהובתי
   

  ָהיֹה ָהְיָתה ַיְלָדה ָיָפה
ַמִים ָ ׁשּ מֹו ּבַ   ַיְלָדה ָיָפה כְּ

  ָהיֹה ָהְיָתה ְיֵפהִפָיה
ַלִים   ְוָלּה ָקְראּו ְירּוׁשָ

 
ם ּלָ ְלָדה ָאֲהבּו כֻּ   ֶאת ַהּיַ
ְבָעַתִים   אֹוָתּה ָאַהְבִתי ׁשִ

ָגְדָלה כֻּ  ם ִניסוּ ּוְכׁשֶ   ּלָ
ַנִיים   ַלֲחתֹוְך אֹוָתה ִלׁשְ

 
ְכָתה ֵמרֹוב ָיגֹון   ְוִהיא ּבָ

ַרִים לֹא ְיַקְלְקלּו ַהִמְסּפָ   ׁשֶ
ָבִרים ִהיא לֹא ִותְּ  ֵני ּדְ   ָרהַעל ׁשְ

ַמִים ָ ה ְוַהׁשּ ִפּלָ   ַעל ַהתְּ
 

  ָהיֹה ָהְיָתה ַיְלָדה ָיָפה
ְפַלִים יו ָיָפה כִּ   ַעְכׁשָ

  

  אנדלוסיה
  רוֹ מוֹ לְ  ּדֶ רוֹ ּפֵ סְ  סֶ מוֹ טֵ לְ אוּ 

ְלָטאן ַלֲהפְֹך ָלֶאֶבן   . ְולֹא ָיכֹל ַהסֻּ
נִ , הכֵ בְּ    ,ָאְמָרה לֹו ָהֵאם ,יּבְ

ה ָ מֹו ִאׁשּ   ְזכּוְתָך ִלְבּכֹות כְּ
ּלֹא יָ    .  ְלָהֵגן ַעל ָהִעירתָּ כֹלְ ַעל ׁשֶ

  
   ,דנְ ינַ ִד ְר פֶ ל ֵהִאיָצה בְּ בֶּ יזַ אִ וְ 

       ה ַעל קֹוְרּדֹוָבהלֵ עֲ ַמֵהר וַ 

ְלָטאןכֵּ הַ וְ  ֵמי ַהסֻּ ּקֹול ּדְ ֵדי ׁשֶ ַלע כְּ סֶּ   ה ּבַ
  :ִיְזֲעקּו ִמן ָהֲאָדָמה

  רוֹ מוֹ לְ  ּדֶ רוֹ ּפֵ סְ  סֶ מוֹ טֵ לְ אוּ 
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ים ׁשֹוִנים ֵני ַעּמִ   ְוָיִבינּו ּבְ
י ָהָאֶרץ ָלֱאלִֹהים  כִּ

  ,ְוַהּמֹוֶלֶדת ְלֶאְזָרֶחיהָ 
  ַהֲחלֹום הּוא ַרק ִמיתֹוס
ל ַחְמ  ְצִחי ׁשֶ ִחּפּוׂש ַהּנִ   ָדנּותּבַ

  . ַחְסַרת ַמֲעצֹוִרים
  

ְך ב־    ָיָצא קֹולֹוְמּבּוס1492כָּ
ִית ָהָאבּוד   ִלְמצֹא ֶאת ַהּבַ

ֲעָרבצֵ ה־ְק צֵ ְק בִּ    ה ַהּמַ
עֹוד ַאֲחרֹון ָהֲעָר  דּבְ   ִבים ְמַאּבֵ

ֵדי ָלׁשּוב יתֹוס כְּ   ֶאת ַהּמִ
לצֵ ֶאל ְק  ְלּגַ ּגַ יט ּבַ ְזָרח ּוַמּבִ   ה ַהּמִ

י   ְולֹא ָיכֹל ָלַדַעת כִּ
ֶמׁש  ֶ ַחת ַהׁשּ   ֵאין ָחָדׁש תַּ

ם ב ֶאל ַהּיָ    ְוַהּכֹל ׁשָ
  . ְוחֹוֵזר ֲחִליָלהּ 

  

  
נעים עריידי קורא משיריו
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  יוסי יזרעאלי

 ים
1 

ה ל   ט   ֶ   ִ מ  ן ל א מ   ְ ז   ֻ ּ ם ָּ כ    ַ   ֹ   ֻ מ  י   ַ ּ ָ ר ה      

תו   א או    .  ּ    ֹ   ֹ הו 

2 

ד  ח  ו א  ש   כ  ד ע  ה עו  ים ז  מ  ית י  ר  ח  ָ   א   ֶ   ָ ׁ  ְ  ַ    ֹ    ֶ   ִ  ָ   ִ  ֲ  ַ  

ם ל י  ֶ  ָ  ש   ׁ  .  

3 

ם  ַ ה   י   ל ה  ת לו  ש   פ   כ  ה א  ַ ּ ָ  מ     ֶ ׁ   ֹ   ַ ּ  ְ  ִ   ָּ   

י יש   ינו  א  ִ א  ׁ   ִ ש   . ֵ   ֹ   ה עו  יר  ש    ה  ׂ ָ ש    ֹ   ָ  ִ ּ ׁ  ַ ֶ ש   ׁ ו  מ  ו  ש   ּ  ׁ ה ב  ּ ִ ׁ   ֹ ּ     

כ    ל ל א נ  ל  ִ  ָּ כ     ֹ    ָ ו   ְּ ּ  ֹ ר ב  ת.    בו  י   ח  ת  ה  ק ב   סו  א ע  ַ ּ ְ ּ  הו  ְ  ִ ְ ּ    ּ  ָ    ּ   

ת מ  ד    .  ֹ  ֶ ֶ קו 

4 

ך  ה   תו  ע  ב   ר  ת   ש   ְ   ַ מ   ֹ ְ ּ   ַ ֵ ָּ ְ ׂ ֶ ש    ְ ת    ֹ מו   ְּ כ    ִ ו    ּ הו   ׁ ל  ּ  ֹ  ש   ֶ ם,   ׁ י     ַ ּ ָ ה 

ע   ר  ת   ש   ׂ ְ ָּ ֵ ַ מ  ת.  ִ קו  מ   ע  ת  ַ  ְּ ּ  ה  י, ִ  ְ ל פ   ך  ע  ִ כ   ּ    ַ   ְ ָּ   

ת א   פ  צ ר  מ   ה ש   כ  ר  ד  ה  ת ה  ר  ב  ֶ    ֵ חו  ֶ ֹ ְ ּ ֶ ׁ    ָ ָ ְ  ַ  ַ   ֶ  ֶ יו ֹ  יא, ָ   ל    ִ   ה 

ל כ  י ש   ל  ה ב   ל   ֶ  מ  ֵ ׂ    ִ ְ ּ   ָ ּ ִ  .  

 ) גדי דגון: צילום ( אנונימוס חלומות שלבמחזהו ) משמאל(יוסי יזרעאלי   
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  זיוה שמיר

  משא התוכחה של נתן אלתרמן 
  מנקודת תצפיתו של שופט

הטור  בספרו" על זאת"על השיר  בעקבות דיונו של מנחם פינקלשטיין

  ••••)מוסר ומשפט, נתן אלתרמן על ביטחון( השביעי וטוהר הנשק

. אנר של שירי העת והעיתון בספרות העברית'זנתן אלתרמן לא חידש את ה: מן הראוי להקדים ולומר
שכתבו עוד בשנות העשרים והשלושים , קדמו לו המשוררים המודרניים יהודה קרני ואביגדור המאירי

של דוד " שירי הלוח"ראוי אולי אף ללכת לאחור ולהזכיר את . ורנליסטיים מענייני דיומא'שירים ז
אירונית - שחלקה ַסטירית, נ ביאליק"גורדון וחל "או את שירתם האקטואליסטית של י, פרישמן

ורנליסטי לשיאים 'היה זה נתן אלתרמן שהביא את השיר הז, ואולם. וחלקה שירת זעם ותוכחה מרה
 שיאים שספק אם יש להם מקבילה כלשהי בארץ או –באיכות ובאינטנסיביות ,  בכמות–חסרי תקדים 

קבע עמדות , על האירועים בעודם מתהוויםהמשורר הצעיר פרסם מדי שבוע שיר שהגיב . בעולם
והשפיע על הציבור ועל קובעי המדיניות הרבה יותר ממה שמשפיעות בימינו כל תכניות המלל של 

, אנשים למדו להתבונן באירועים דרך הפריזמה האלתרמנית. כלי התקשורת למיניהם גם יחד
  . שמעולם לא הייתה צפויה מראש וסירבה להיענות לשגרת המוסכמות

*  
ארבעים מצא את העוז והסמכות לחנך את מנהיגי הדור - איך קרה הדבר שבחור כבן שלושים

איך קורה הדבר שגם ? ואיך הסכימו הללו להטות אוזן לדבריו ולשקול אותם בכובד ראש, וקברניטיו
מוצא בהם השופט מנחם פינקלשטיין תנא , שבעים שנה לאחר שנכתבו טורים אלה- כשישים, כיום

בספרו ?  בבואו לסכם את עבודתו המשפטית רבת השנים וההישגים בפרקליטות הצבאיתדמסייע
י "שציבור הקוראים ידע ש, ובצדק,  טוען מנחם פינקלשטייןהטור השביעי וטוהר הנשק ע  צ  ים פ   נ  מ  א  ֵ   נ   ְ ִ ּ     ִ ָ  ֱ  ֶ

ב ה  ֵ  או  , רצינית ולא צינית, הייתה זו ביקורת בונה, גם כאשר הייתה לאלתרמן ביקורת. )ו, משלי כז" ( ֹ 
. מראייה רחבה ומהכרת המקורות התרבותיים שמהם צמחו החוקים, מתבונה, כזו הנובעת מהתבוננות

הֵמגן על איזו , ולא משורר מפלגתי, בעל עמדות מוסריות מוצקות, הציבור ידע שלפניו משורר לאומי
הן על שם הן על שם גיבורו של לסינג ו ,"נתן החכם"לא במקרה כינוהו , אכן. אמת צרה ואינטרסנטית

גם נתן אלתרמן פעל בתקופת : בל נשכח. "תיבת בלמים"הנביא שפעל לִצדו של דוד המלך ושימש לו 
  . המנהיג וראש הממשלה, של דוד" מלכותו"

*  
, ביצירתם של גדולי הסופרים אנו מוצאים תכופות שהמציאּות מתארגנת במעגלים הולכים וגדלים

, למעגל האוניברסלי ולמעגל הטרנסצנדנטי הרחב, דרך המעגל הלאומי, למן המעגל האישי הצר
הינם סופרים מרחיקי , מהנביאים ועד ימינו, שנער יספרם, ענקי הספרות האִמתיים. המקיף את כולם

                     

  . ' עמ286, 2011אביב - תל, הוצאת הקיבוץ המאוחד •
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, הם עולים על הר גבוה. שאינם נוברים שוב ושוב באותה פיסת מציאּות צרה ומוגבלת, ראות
לא במקרה כינו . נה במלואה ומסיקים מסקנותרואים את התמו, ומסתכלים מפסגתו לכל הכיוונים

אדון , ולא במקרה תיאר המיתוס הלאומי הקדום את משה, "הרואה"בימי קדם את הנביא בכינוי 
צרת , כיום: ובמאמר מוסגר. כמי שעלה על הר גבוה להביא מפסגתו קודקס חוקים חדש, הנביאים

שממנה הם אינם , ם לפינה צרה ונידחתהספרות שלנו היא שרוב הסופרים והמבקרים דוחקים את עצמ
גונית של המציאּות אלא מזווית ראייה אקסצנטרית ומתוך עיוורון - רואים את המפה המורכבת והרב

הם אינם מסוגלים לראות את התמונה , פריורית והעדר גמישות רעיונית- בשל עמדה ַא . צבעים חלקי
הוא אינו נותן בהם : איטיבי כגמולםציבור הקוראים משלם להם באופן אינטו. במלוא מורכבותה

אלתרמן היה כמדומה המשורר האחרון שהיה איש רוח שכולם . ואינו מוכן להטות להם אוזן, אימון
גם כיום יש לנו משוררים . היו מוכנים להטות לו אוזן וחיכו לדבריו כמו לכוס מים צוננים ביום שרב

.  המסוגלים לראות את המציאות על כל אגפיהכאלה, אך אין ביניהם אנשי רוח ראויים לשמם, טובים
והנתק בינו לבין קוראיו הוא הגדול ביותר , "מורה נבוכים"המשורר אינו מסוגל לשמש לעמו מנחה ו

  . שהיה אי פעם בתולדות התרבות

 הטור השביעיספרו על שער השופט מנחם פינקלשטיין ו

בעיתונה של , הארץ ר שפוטר מעיתוןלאח, אף שמצא את פרנסתו, אלתרמן לא היה משורר מפלגתי
, הוא ביטא בטוריו אִמתות רחבות יותר מאלה שהשמיעו אז טובי המדינאים. המפלגה השלטת

והשפיעו יותר מכל הדברים שהושמעו מעל במת הנאום , ובמיטבם נחרתו טוריו בלב הקוראים
רוח שיאיר כמו - ושנדרש איש, למותר לציין שהתקופה הייתה תקופה גדולה וסוערת. הפוליטי

גם כוכב צפון וגם קול , טוריו של אלתרמן שימשו בעיצומה של הסערה גם מצפן. מגדלור את האפלה
לא אחת הוא . חש אלתרמן שהוא מסוגל לעמוד במשימה הכבדה הזאת, חרף גילו הצעיר. המצפון
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אפילו דרך , יתכלל מזווית בלתי שגרת- בדרך, הציע לקוראיו להתבונן באירועים מזווית ראייה נוספת
) defamiliarization( "ֲהָזָרה"לא פעם נכנס המשורר בטכניקת ה.  הצר והאויב–" האחר"עיני 

או של החולד , לתודעה של העיט שחג מעל הפגרים, לתודעה של שנאת היהודים, לתודעה של החרב
, ערפתהוא מונולוג של המ, "שיר הגיליוטינה", שיר מוקדם שנגנז. שחותר תחת יסודות הבית

כֹוָרּה יֹוֶלֶדת: "שמוציאה מפיה את המשפט המצמרר ָנּה ּבְ   . "ַהּיֹום עֹוד ֵאם ְלַמֲעִני ֶאת ּבְ

ולִעתים גם להזדהות עם נקודת " הסיטרא אחרא"היכולת של אלתרמן להתבונן באירועים דרך עיני 
טור כדוגמת  היא זו שאפשרה את כתיבתו של – מבלי לשכוח פרמטרים אחרים –המוָצא של האויב 

, המתנוסס על כריכת ספרו של מנחם פינקלשטיין, )1948. 11. 19', יום ו, דבר" (על זאת"טורו הידוע 
אין טור משוריין בציוד צבאנו העולה עליו בכוחו : "שכתב למשורר, גוריון- בלוויית המכתב של בן

, רי מנחם פינקלשטייןכי אגב ניסיוני לבחון את דב,  הטור הזה יעמוד כאן במרכז דבריי1."הלוחם
מצאתי למסקנותיו סיוע , המפריכים את דבריהם של שורה ארוכה של היסטוריונים ואנשי ספרות

שלא הייתי מגיעה אליו אלמלא נפגשתי עם הספר הזה הבוחן את דעותיו של , ממקום בלתי צפוי
  . א פניםללא דעות קדומות וללא משו, מוסר ומשפט בחינה מחקרית, אלתרמן בענייני ביטחון

*  
או אפילו , שיש בו כדי לזרוע ֶדמורליזציה בעיצומה של המלחמה" על זאת"היו שהאשימו את הטור 

הדפיס את , "בזמן אמת"בשיקול דעת נכון והפגנת מנהיגות , לעומת זאת, גוריון-  בן2.לגרום לתבוסה
 3.נושא טוהר הנשקל כמין סדרת חינוך מקוצרת ב"וחילקֹו לחיילי צה, במאה אלף עותקים" על זאת"

רבים מהם בדברי , כלל במקרא בהקשרים שליליים- הטור של אלתרמן נושא כותרת שמופיעה בדרך
י ם"כגון , התוכחה של הנביא ירמיהו מ  ו  ש   ִ  ש  מ  ַ ָ ׁ   ּ ּ ֹ ל,  ׁ ל", )יב, ירמיהו ב" (ֹ   ז את- ַ  ע  ים- ַ  ע  ק   רו  ש   ג  ּ ִ  ז את ח  ַ ׂ   ּ  ְ  ִ , שם ד" ( ֹ   

ל", )ח ץ- ַ  ע  ר  א  ל ה  ב  א  ָ  ֶ ז את ת    ָ    ַ , ללמדנו שלפנינו משא תוכחה המתריע על הנעשה', וכד) כח, שם ד" ( ֹ    ֶּ ֱ
, השיר בנוי כבלדה. ַמפנה אצבע כלפי האשמים ומקונן על מחיר הדמים ששילמו החפים מחטא

  : המתעדת מעשה שהיה

י ג   ל  ה ע  צ  ֵ    ִ ח   ֲ    ָ ה' ָ בו ש   כ   יר ה  ע  ת ה  ָ יפ  א  ׁ  ּ ְּ  ַ     ִ  ָ   ֶ  ּ   .  

מו ש   ח  ז ו  ר ע  ע  ָ  ּ  ׁ נ   ְ   ַ    ַ ר… ַ  ע  ַ  נ  יר- ַ  פ  ִ   כ   ְּ  .  

ר ב   ד  מ   ב ה  חו  ר  ּ ָ ו ב  ְ ֻ ּ  ַ    ֹ ְ  ָ  ּ  

ק   יש  ז  הִ   ׁ ָ  ֵ א  ש    א  ָ ן ו  ּ ׁ  ִ  ְ    

יר ק   ל ה  יו א  נ  פ   צו  מ  ח  ל  ּ ִ  נ   ַ    ֶ     ָ ָ ּ ִ   ּ ֲ  ְ  ִ .  
    

ם י  נ   ש   ך  ב   י   ר ח  ע  נ   ה  ִ  ו  ַ ּ ִ ׁ ְ ּ   ְ ֵ ּ ִ    ַ ַ ּ  ַ ב- ְ  ל  ָ  ח   ָ:  

ע" ל  ק  מ   ה ה  ס   נ  ָ  א  ְ ִ ּ  ַ   ֶּ  ַ ה. …" ֲ ס   נ  ִ  ָּ ו   ְ .  

יו ד  י  יו ב   נ  ת פ   ן א  ק  ז   יט ה  ל  ק ה  ָ  ָ  ר  ְ ּ     ָ ָ ּ    ֶ   ֵ ָ ּ ַ     ִ  ֵ   ַ   

ה ס   ל כ   כ  ת  ת ה  מו     א  ד  ּ ֹ ֶ   ִּ ָּ ו   ַ   ֶ  ֹ ׁ   ָ  ְ .  
    

ת בו  ר  ק   ו ם מ  ל  ה צ  ּ ְ ָ ֹ  ז  ִ    ּ ּ  ִ ים- ֶ    יר  ק   רו ת י  ח  ּ ִ  ִ  ה   ַ   ּ  ֵ  ַ .  

ים ז   ַ ּ ִ  י ש  ע  רֵ  ׁ  ת  ד יו  ד,   ֹ    ֹ  ֵ  עו  ה סו  ין ז    . ֵ    ֶ    ֹ  א 

ים יר  ש   י ו  ו  ט  ת ב   ע  ו ב  נו  ת  ת   מ  ח  ל  ִ  ִ  מ  ׁ  ְ   ּ ּ ִ ּ    ַ  ַ  ֹ ּ   ּ ֵּ ְ ַ  ְ ִ …  

ה  !  ֹ  טו ב ר ל  ָ  ּ יו ש     ַ ם,  ּ  ׁ ן-  ִ א  ל ז את,  ֵּ כ   ם ע  ַ   ֹ   ג     ַ ּ!  
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ם ה  א  ר ל  יו ש   ּ   ִ ו   ָ   ַ ל - ְ  ּ  ׁ ן ע  ַ   כ   ים'' ֵּ   ינ  ד  ים ע  ר  ק  ֲ  ִ ִ   מ     ִ ְ ִ ''  

ם מ  ר ש   ש   ְ ָ א  ׁ   ֶ ה, ֲ  ׁ ר  ק  מ  ה, ּ ְ ִ ְ ֶ ב   יח  צ  ִ   ָ ר  ְ  .  

ים ע  מ  ו  ל ש  ת ש   יחו  ל ש   ר ע  יו ש   ִ   ו  ְ  ֹ ׁ   ֶ ׁ    ֹ  ִ ׂ    ַ   ַ י- ְ  ּ  ׁ ב  ִ  מ  ים ְ   ,ִ   נ 

ת נו  ל ב   ּ ְ ֹ  ע  ה- ַ    יח  ל  ו ר ו ס  ת  ל ו  ק ש   חו  ָ  צ    ִ  ְ  ּ   ּ ּ  ִ  ֶ ׁ    ֹ  ְ .  
    

ד  ל י ג   ּ ַ  א  ר"ַ   ֻ  א  פ   ק ה  ר  פ  ם ב   ים ה  ט  ר  ק פ   ְ ֵ ר  ּ  ַ   ֶ  ֶ ְ ּ    ֵ     ִ ָ ְ ּ   ַ ",  

ל ל  ט ו כ  ר  ָ  פ    ְ  ּ  ָ ְ ּ   

ד מ  ה צ  מ   ֶ  ֶ ה    ָ ח ק- ֵ  ּ ֹ  כ   ַּ  .  

ר פ   ס  מ   ט ה  ר  פ   יב לו  ל  ש   ק  ך  מ  ל כ   ל  כ   ם ה  ֵ א  ּ  ַ ְ ּ  ַ   ָ ְ ּ  ַ   ֹ    ִ ׁ ְ ַ   ְ ָּ    ָ ְּ  ַ    ִ  

ק ינו  צ   ו  ב   ש  ו  חו ב  נ  ינ  א  ּ ִ  ֹ  ו  ַ ּ   ֹ ׁ  ְ  ֹ   ּ ּ  ֶ  ֵ  ְ!  

  

ם ח  י לו  ל  י כ   ר  י חו ג  ֵ    ֹ  ֵ כ  ְּ   ֵ  ְ ם, ּ    ֹ  ת   נו  א  ח  נ  א  ַ  ְ ּ   ִ ָּ ו   ֲ  ַ,  

ל ע  פו  י ב   ַ  מ   ֹ ְ ּ   ִ   

ה מ  כ   ס  ת ה  יח  פ  ט  י ב   ְ  ָּ ָ ו מ   ַ   ַ   ִ  ְ ִ ּ   ִ  ּ,  

ים ק  ח  ד  ל , ִ  ְ ָ ִ  נ  מו ל ש   ל  מ  ֶ  ב   ׁ    ּ  ְ ח''ּ ְ ִ ר  כ  ְ  ַ ה  ם'' ְ ו  '' ֶ  ק    '',ָ  ָ נ 

ה מ  ח  ל  י מ  ע  ש   ו  ל פ  ם ש   חו מ  ת  ָ  ָ ל   ְ ִ    ֵ ְ ׁ  ֹ ּ   ֶ ׁ   ָ  ּ ְ  ִ  
    

ה מ  ח  ל  ית מ  ר  ז  כ  ָ  ָ א   ְ ִ    ִ  ָ ְ ים!  ַ מ  ת   יף ה  ט   מ   ַ  ָּ ִ  ה     ִ ּ ַ ּ  ַ  

ר ז  ח  יה  י  נ  פ   ף מ  רו  ג  א  ַ  ב   ְ  ֻ  ָ   ֶ ָ ּ ִ    ֹ  ְ  ֶ ְ ּ!  

ן כ  ך  ל  ֵ  א   ָ   ְ ַ   

י  ש    ו ה  ֶ צ  ׁ ֹ ּ ַ יםַ    מ  ח  ר  ו ה  צ  ֲ  ִ  ר ו  ַ  ָ    ַ  ְ    

ר ז  כ  ה  א  מו  ה  כ   ה ב   י  ה  ְ ָ  לו  י   ַ   ָ  ֹ ָּ   ּ ָ ּ    ֶ ְ  ִ  ּ !  
    

ה   ד  ם הו  ס  ל ק  ק ע  ים ר  י  ט  פ  מ   ל ה  ה  ק  ל  ֶ    ֹ  ָ ּ ו  ֶ    ַ   ַ     ִ ְ ּ ַ ְ ּ  ַ    ַ ְ  ִ  ְ  

ה   ד   ר  ל מ  ש  ע  ב  ק ד   ה  ר  ים ל  מ  ר  תו  ּ ֶ ּ ו  ְ ִ    ַ  ׁ  ַ ְ ּ   ַ   ּ  ָ    ִ ְ  ֹ  ְ  

ה ד  ל  ל פ   ים ש   נ ש   ה  ע  ד  י  נו  ב   ָ  ָ לו  יו כ  ְ ּ   ֶ ׁ    ִ ׁ  ָ  ֳ   ּ ָ  ָ ְ ּ   ּ  ְ  ּ   ּ !  

ה ד  ל ש   ים ש   י   א  ב  ין צ  י ד   ת   ׂ ָ ֶ ב     ֶ ׁ    ִ ּ ִ  ָ  ְ    ִ ּ   ֵּ ָ ּ!  
    

ו   ל  ש    ר ה  ג   מ  ְ  ָ ת   ַ ּ ׁ  ַ   ַ ּ ת  ְּ ֻ ש   ח  ו  ל  ֶ  ה ה  ׁ  ֶ  ֹ ּ  ַ ן"   כ  ֵ  א   ָ"…  

י  ֵ יר   ִ ו   א  ר  יה  ב   נ  ת פ   ה א  ִ  א  ְ ָ ּ   ָ   ֶ ָ ּ   ֶ    ָ !  

י ר  ב  ע  ל ה  י   ח  מ ד ה  ְ  ִ י ע   ִ  ָ   ָ ּ ַ  ַ   ֹ  ֲ ן! ַ  נ  ו  ג  ת  ֵ  י   ֹ ּ ְ  ִ  

י ר  ב  ע  ו ר ה  ב  צ   הו ת ה  ק   ְ  ִ מ   ִ  ָ    ּ ּ ִ ּ  ַ    ּ ֵ ּ ִ !  
    

ם ע  ת ה  מ  ח  ל  ָ  ו מ   ָ   ֶ  ֶ  ְ ת, ּ  ִ י ח  ל  ב  ה ל  ד  מ  ע  ַ  ש      ִ  ְ  ִ   ָ ְ  ָ ֶ ׁ   

ת סו  י  ג   ת ה  ע  ב  ָ  ֹ  מו ל ש   ְ ּ  ַ    ַ  ְ ִ ׁ    ּ   
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ח ר  ז  מ   י ה  כ  ל  ל מ  ְ  ָ ש   ִ ּ  ַ    ֵ  ְ ַ   ֶ ׁ ,  

י  נ  פ   ם מ  ת ג   ח  ֵ   ל א ת   ְ ּ ִ   ַ ּ ל ת   " ֹ   ֵּ ַ   תַ    ַּ א  ג  ידו  ב   ַ  ג   ְ ּ   ּ  ִ ּ"…  

י ד  ית כ   נ  ד  ח  ה  פ   ינ  יא א  ִ     ְּ ֵ ה  ָ  ְ ַ ּ   ּ  ָ  ֵ ך  - ִ       …! ָּ ְ כ  

ובו מתמקדים שלושה פרקים בחלק השישי של ספרו של , בן עשרה בתים, זהו טור ארוך למדי
ואולי אף ממלא ,  בציבור נגד שיר זהשעלולים להישמעאלתרמן נדרש בו לקולות . מנחם פינקלשטיין

כגון נזק , תוך העלאת נימוקים מדוע יש להימנע מפרסומו, רושל שי" פרקליט השטן"בו את תפקיד 
ל רעה באוזני "או הוצאת דיבתם של חיילי צה, ביטחוני שעלול להיגרם בעקבות פרסום הדברים

ונראה שאנשי חוק ומשפט בימינו כמו ,  גם פוסל את הנימוקים הללוהוא הוא בעצמו,  אולם.אויביהם
. דיוניהם בשיר זה לאוָרן של סוגיות קונטמפורניות מסכימים אתו ב4מנחם פינקלשטיין ומנחם מאוטנר

נגד הפוגעים פגיעה בוטה . אינה מקדשת את כל האמצעים, כך עולה מטורו של אלתרמן, המלחמה
התוכחה תחזק : אלא להפך, ולא תהא זו פגיעה במוראל הלוחמים, בטוהר הנשק יש לנהוג ביד קשה

  . בהם אמונה בצדקת הדרךתחשל את רוחם תנסוך , את החיילים

, "דבר"מהדורת , הטור השביעימיקם אלתרמן בספר , שלוחם על טוהר הנשק, את השיר הזה
הטור . וזאת אמירה רבת משמעות, "מגש הכסף "–ליד הטור הידוע ביותר שלו , שאותה ערך בעצמו

הנער .  אל הקיראיש זקן ואישה נלחצים מפניו. יפ'מתאר נער עז מן הלוחמים שחוצה את העיר על ג
אלא ,  לא כדי להגן על עצמו או על חבריו–כמין משחק אכזרי וסר טעם ומטרה , הורגם כך סתם

הוא קורא : אלתרמן קורא לילד בשמו. כנראה אך ורק כדי לזרוע פחד בקרב האוכלוסיה הערבית
. יקורתהוא מסיים את השיר במילות האמונה שהלוחמים יוכלו לעמוד בב. "פשעי מלחמה"למעשיו 

  . הם אמיצים דיים כדי לספוג את דברי התוכחה הללו בעיצומה של המלחמה

 אותה אגדה שעליה בנה המשורר שאול – בכוונה השתמש כאן אלתרמן באגדה ידועה
י שפרש " שבה מסופר על אמו של רש5,"קיר הפלא אשר בוורמיזה"טשרניחובסקי את הבלדה הנודעת 

בשירו של אלתרמן .  נצמדה נפער וחייה וחיי ובנה ִנצלו בדרך נסהקיר שאליו, גרמני כמעט שֲהרגהּ 
במקביל לאישה ועּוּברּה חסרי הישע בשירו (שום נס אינו מתרחש כאשר איש זקן ואישה חסרי ישע 

שעה , הנער הלוחם מקבל לרגע את דיוקנו של הפרש הגרמני. נלחצים אל הקיר) של טשרניחובסקי
ִפיִרים "כמו החיה הצהובה של ניצשה וכמו " (נער כפיר"אני של שהוא מתואר כאן בדימוי הניצשי ַהכְּ

י ַהָזָהב ּלֵ ַתְלּתַ אלתרמן אומר , למעשה. ")על סף בית המדרש"ניצשיאני של ביאליק - משירו האנטי" ּבְ
כאן בדרכי עקיפין מרומזות אמירה המזכירה במקצת את זו שאמר פרופסור ישעיהו לייבוביץ מקץ 

ליודעי , כי הוא אמר זאת ברמז, אבל לאלתרמן היו מוכנים להטות אוזן, וחצן והבוטהשנים בסגנונו המ
ב"ואלה שהבינו ידעו כאמור ש, ן"ח ה  י או  ע  צ  ים פ   נ  מ  א  ֵ  נ   ֹ    ֵ  ְ ִ ּ     ִ ָ ֱ  ֶ" .  

. מנחם פינקלשטיין בוחן בספרו את דבריהם של היסטוריונים ומבקרי ספרות שּכתבו על הפרשה
אף שקשה , )רמלה- כיבוש לוד" (מבצע דני"ים שנעשו בוייחסו את השיר הזה למעש, רובם לא דייקו

מנחם פינקלשטיין בדק . להניח שהשיר הזה נכתב על אירועים שקרו כארבעה חודשים לפני כתיבתו
 –והגיע למסקנה שמדובר במבצע אחר לגמרי, כנדרש מחוקר ראוי לשמו, את העובדות והנתונים

 ומסקנה זו 6,רו של צביקה דרור על יצחק שדהכמשוער בספרו של בני מוריס ובספ, "מבצע יואב"ב
 8 ומרדכי נאור7און- בר) מורלה(עומדת בניגוד גמור למה שכתבו היסטוריונים רבים ובהם מרדכי 

האחרונים לא היססו להאשים . 10 ויצחק לאור9ובניגוד לדבריהם של מבקרי ספרות רבים ובהם חנן חבר
 11והגדיל לעשות מבקר השירה אלי הירש, יםאת אלתרמן בהסתרת העובדות במשך חודשים ארוכ

גוריון מאלתרמן כדי - שאת הטור הזה בעצם הזמין בןידיעות אחרונות שטען בעקבותיהם בטורו ב



   25גג  \ 2011 \ 18

והנייר כנראה יכול לסבול כל דבר , אין כנראה גבול לסילופים. לכסות על מעשי נבלה גדולים פי כמה
הטור השביעי  על הספר הארץ ביקורת בעיתון כשּכתב לא מכבר יצחק לאור דברי. עוולה ואיוולת

מטעמם של  שבשמינית  יכול היה כמדומה השופט מנחם פינקלשטיין לטעום שמינית12,וטוהר הנשק
הסילופים שעליהם כתב אלתרמן את טורו על ניצחונו של חופש הסילוף שעה שהוא עצמו עמד מול 

   13.שסילפו את דבריו לבלי הּכר, מקטרגיו

וזאת כמובן כדי , "1948הטור השביעי ומלחמת "ל בכותרת "הכתיר את דבריו הנ, שללמ, חנן חבר
שהם לגביו חלק " מלחמת העצמאות"או " מלחמת השחרור"להתנזר מן השימוש במונחים כמו 

הוא לגבי דידו של חנן חבר מונח " הנכבה"בעוד שמונח ערבי כמו , צדדית- מטרמינולוגיה ציונית חד
, "החדשים" כך נוהגים היום רבים מההיסטוריונים 14.צדדיּותו- ו פסול מחמת חדשאינ, קביל למהדרין

היא משוכנעת ככל . זהבם של היהודיםכמו ִעדית זרטל למשל בספרה בעל הכותרת האלתרמנית 
תתפוס את זווית הראייה הבריטית ותשתמש , "מהגרים בלתי לגליים"הנראה שאם תקרא למעפילים 

אמר לי על  15.יקבלו דבריה ִמשנה תוקף ואובייקטיביות, סר על ההעפלהבטרמינולוגיה של הצד שא
אינני מבין מדוע היא מבקשת : "שאינו אובייקטיבי פחות מעדית זרטל, כך ההיסטוריון יוסף גורני

  . !"למנוע ממני להיחשב מעפיל בעיני עצמי

ת ספרו של מנחם א, סילוף- גבי- על- שטיעוניו על אלתרמן הם סילוף, לפיכך האשים יצחק לאור
תקופת המלחמה בטרור "וקרא לה , "תקופת האינתיפדה"פינקלשטיין בכך שהוא התעלם מהמונח 

מזכיר  הטור השביעי וטוהר הנשק אפילו מתוך עיון במפתח העניינים ניתן לראות שהספר. "הפלשתיני
ואף ( הערבי אלא שאינו נצמד דווקא לנקודת התצפית של הצד, את שני המונחים המקבילים גם יחד

ואת עמדתו , "האינתיפדה השנייה" בשם 2000התנגד לקרוא לאירועים הקשים שפרצו בספטמבר 
שקיבלו ממנו כתורה מסיני , כמו חנן חבר וֶחבר חסידיו, )אימצו בית המשפט העליון ונשיאו אהרן ברק

.  ההגמוניתאת העמדה" על זאת"את התיזה הקונספירטיבית שלו שלפיה ביקש אלתרמן לחזק בשירו 
אך בפועל הוא , טען חבר, ל"לכאורה התריע אלתרמן בשירו על פשעי המלחמה שנעשו על ידי צה

 16.העדיף להעלים באופן כללי את האירועים שהעידו על מעשים לא מוסריים ופרובלמטיים במלחמה
 את מבטא") התקוממות"או " התנערות"שפירושו , انتفاضة: בערבית( "אינתיפאדה"המונח , ברי

האם צידוד . שאינו אובייקטיבי יותר מן הצד השני, הֶאתוס ואת זווית הראייה של צד אחד בסכסוך
  ? בצד הערבי בסכסוך ונקיטת הֶאתוס הערבי עושה את הדיון לאובייקטיבי יותר או צודק יותר

*  
 הכלים אך הוא אינו איש רוח ואף אין לו, משורר עטור פרסים, לאור הוא דווקא משורר ראוי לשמו
הטור השביעי וטוהר הנשק  ל על הספר"במאמרו הנ: והא ראיה. והיכולת לנסות ולרדת לחקר האמת

' בעמ: ולא היא, האשים יצחק לאור את מנחם פינקלשטיין בכך שהתעלם ממספר ההרוגים במבצע
 . של ספרו עוסק מנחם פינקלשטיין בפירוט בשאלה זו שבמרכזה מספר ההרוגים בדווימה167 – 163

להערכתי האשמה זו של יצחק לאור שאלתרמן ניסה להעלים בשירו את מספר הקרבנות , זאת ועוד
ה"המילים . באירוע נובעת בבסיסה מאי הבנת הנקרא ש    א  ן ו  ק  יש  ז  ָ א  ּ ׁ  ִ שבשירו של אלתרמן אינן " ִ   ׁ ָ  ֵ  ְ 

בדומה , הנוקטת שם עצם קיבוצי, זוהי אמירה כוללת. מלמדות על כך שמדובר בשני קרבנות בלבד
הּוִדים "לשמות העצם הקיבוציים שבפסוקים  ל ַהּיְ ד ֶאת כָּ ִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאּבֵ ַער ְוַעד ָזֵקןְלַהׁשְ  ַטף ִמּנַ

ים ה"או , )יג, אסתר ג" (ְוָנׁשִ תו ל  חו ר ו ב  ן ב   ק  ָ  ז   ּ  ְ  ּ   ּ ָ ּ יתָ  ֵ   ח  ש   מ  גו  ל  ר  ה  ים ת   נ ש   ף ו  ט  ִ    ו  ְ ׁ ַ  ְ   ּ ְ  ַ ַּ    ִ ׁ  ָ  ְ   ַ   . )ו, יחזקאל ט" ( ְ 

הגיע בספרו למסקנה ששירו של אלתרמן נסב , ט מחקרישניחן כאמור בטמפרמנ, מנחם פינקלשטיין 
כי אם על אירוע שהתרחש בכפר , שאירעו ארבעה חודשים קודם לחיבורו, "מבצע דני"לא על אירועי 
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. )א: (נימוקיו הם כדלקמן. כשבועיים לפני פרסום טורו של אלתרמן, 1948דווימה בסוף אוקטובר 
, הוא הרי כתב את טוריו מדי שבוע. ה חודשים ויותרקשה להניח שאלתרמן השהה את תגובתו ארבע

ששחרר באותה עת את אלתרמן משירות סדיר , יצחק שדה. )ב(; והגיב על האירועים בעודם מתהווים
שיתף את אלתרמן בסוד , ושהזדעזע מן האירועים הקשים שאירעו בזמן כיבוש דווימה, "גבעתי"ב

 ;יט לכתוב על כך שיר ללא סימני זיהוי מפורשיםהדברים ואמר למפקד גדוד הפשיטה שאלתרמן החל
ם("במילות הבית האחרון . )ג( ׁ ע  ת ה  מ  ח  ל  ָ  ו מ   ָ   ֶ  ֶ  ְ ת, ּ  ִ י ח  ל  ב  ה ל  ד  מ  ע  ַ  ש      ִ  ְ  ִ   ָ ְ  ָ ֶ י ] ..  [ ׁ נ  פ   ם מ  ת ג   ח  ֵ   ל א ת   ְ ּ ִ   ַ ּ    ַ ידו  " ֹ   ֵּ ג   ל ת   ּ ִ  ּ  א  ַּ   ַ 

ת ג   ּ ַ ב   בסמוך לגת ,  בדרום הארץ–מזהה מנחם פינקלשטיין רמז מוצפן ִלמקום האירוע ") …"ּ ְ
מספר ההרוגים . )ד(; "מבצע דני"שם נערך , ולא במרכז הארץ, "מבצע יואב"ערך שם נ, ההיסטורית

כמפורט בהרחבה בספרו של מנחם פינקלשטיין (ההחלטות הרב בדווימה וייחודיותו בעיני מקבלי 
על "בשירו  שאלתרמן נדרש ככל הנראה לפרשה זו דווקאאינדיקציה לכך  אף הם) 167 – 163' בעמ
ולפיה לא נענה אלתרמן , נתן היה אומר לי להיאחז גם בעדותו של אורלנד בספרוניתן או. )ה(; "זאת

' כמפורט בספרו של פינקלשטיין בעמ, להזמנתו של יצחק שדה לסייר ברמלה ובלוד לאחר כיבושן
אך בהצטברם הם מטים כמדומה את הכף , כל אחד מנימוקים אלה אינו מכריע. 269הערה , 111

  . "מבצע יואב"כי אם על אירועי , "מבצע דני"לא נכתב על אירועי " על זאת"לטובת ההנחה ש

יּפ ֶאת 'ָחָצה ֲעֵלי גִ ("השיר  שורת הפתיחה של אף כי, בדקתי ומצאתי שהצדק עם מנחם פינקלשטיין
ה בּוׁשָ שבעקבות  ייתכן. ולא עיר, שהרי דווימה הוא כפר, עלולה להחליש את הזיהוי") ָהִעיר ַהכְּ

הָהִעיר הַ "המילים  בּוׁשָ טיעון , ואולם. לוד- חשבו רבים שמדובר באירועים הקשורים בכיבוש רמלה" כְּ
, כי אלתרמן ביקש לתת לשירו אופי ֶגֶנרי ,היא המכרעת אינו קביל בעיניי" העיר"כזה כאילו המילה 

היו עוד מקרים כאלה של פגיעה . כפי שעולה מדברי יצחק שדה למפקד גדוד הפשיטה, ולא ספציפי
ואלתרמן ביקש להעלות את האירוע למדרגת סמל , שבע- כגון בעת כיבוש באר, בטוהר הנשקבוטה 
ה"המילים , לפי הלקסיקון האלתרמני, יתר על כן. ומשל בו ש   כ   יר ה  ע  ָ ה  ׁ  ּ ְּ  ַ     ִ אינן חייבות לציין מציאּות " ָ 

ְרחֹוב הָ . ָהִעיר ִהיא ִעיר"את השורות האירוניות חגיגת קיץ אף שאלתרמן כתב ב:  כלשהיאּורּבנית
ֶמׁש ] ... [. ְרחֹוב ֶ ׁשּ רּוָרה כַּ ָכה ּבְ העיר היא הגיבורה . לגבי דידו העיר היא הרבה יותר מעיר, "ַהֲחׁשֵ

היא ניצבת : והיא איננה חייבת לענות על שום הגדרה צרה של מתכנני ערים, הראשית של שירתו
היא הגיבורה , כוכבים בחוץהקובץ  היא ניצבת במרכז, שירים מפריז במרכז הקובץ הראשון שלו שנגנז

. )העיר הנצורה (שמחת עניים והיא הגיבורה הראשית של) נוא אמון (שירי מכות מצריםהראשית של 
אחרי . חגיגת קיץאביב היא גיבורת - תל–וכי סטמבול, עיר היונה אין צריך לומר שהיא היא גיבורת

שםשמהדיריו הכת, מצאו במגרותיו של אלתרמן מחזה בלתי גמור, מותו , ימי אור האחרונים ירוהו ּבַ
לעיר יש ביצירת . בהבינם את מקומה הקרדינלי של העיר ביצירתו, ימי פומפיי האחרוניםעל משקל 

  .  מעמד מיוחד במינו– הן מבחינה פואטית והן מבחינה פוליטית –אלתרמן 

דלתות , יש שערים, כמו בשיר, בעיר. העיר והשיר אצל אלתרמן הם היינו הך, במישור הפואטי
רך, יש בה רחובות ובתים, ובריחים רך שירים כמוהו כאדריכל הבונה כְּ ידועה . והמשורר הבונה כֶּ

? בתים: "ואלתרמן השיב, האנקדוטה שלפיה העירו לאלתרמן שפלוני גונב ממנו בתים שלמים
בית בער. החוק והמשפט, העיר עבור אלתרמן היא סמל הסדר והמשמעת, במישור הפוליטי. !"שכונות

שממנה באה המילה העברית המלרעית , "מדינה"והמילה המלעילית " (מדינה"קוראים לעיר 
נתנה את שמה לכל , שהייתה מדינה בזעיר אנפין, "הפוליס"גם ביוונית העיר . ")דין"באה מ, "מדינה"

כשאלתרמן מתאר נער עז וחמוש . המדינאות והמדיניות, המשטרה: המילים של הסדר והמשמעת
הוא מתאר הטלת , וכולם נבעתים מפניו ונלחצים אל הקיר, יפ את העיר הכבושה'בדהרה עלי גשחוצה 

העיר עבורו הוא סמל לכל מקום יישוב שבו . מהומה וכאוס במקום שתפקידו להטיל סדר ומשמעת
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עבורו . יהא זה כרך או כפר, בתים וכיוצא באלה מבנים שיוצרים סדר, שערים, בנה האדם רחובות
  . ועל כן הוא העמיד אותה במרכז כל ספר מספרי שיריו,  מיקרוקוסמוס של המדינההעיר היא

*  
עד כאן ניסיתי להפריך ולסלק מן הדרך טיעון שעלול להחליש את הזיהוי המפורט בספרו של 

, בניגוד למצופה, את ההוכחה החותכת לאימות הזיהוי הזה מצאתי, אולם. מנחם פינקלשטיין
שנבחר כדי להשיב תשובה ניצחת לשיר אחר שנכתב ,  אלתרמןדווקא בריתמוס שירו של

מבצע "שלושה לפני - כחודשיים, "מבצע דני"כחודש אחרי , 1948בקיץ . בעיצומם של הקרבות
שהיה אחד , אורי אבנרי. "שועלי שמשון"ביקר המלחין מרדכי זעירא את אנשי יחידת , "יואב

וזעירא הלחין " שועלי שמשון"ות השיר כתב באותו ערב את מיל, מלוחמי היחידה וממפקדיה
  . בתוך ימים אחדים הושר השיר מעל גלי האתר בביצועה של שושנה דמארי. אותו במקום

ָעה ָעה ַעל ַהגִּ , ַאְרּבָ   ַהּדֹוֵהר יּפ 'ַאְרּבָ

ב יר ִמן ַהּלֵ ִ   ,ּובֹוֵקַע ַהׁשּ

ד ם ְמַרּקֵ ַדְרכָּ ִביל ּבְ ְ ר ְוַהׁשּ   ,ּוְמַזּמֵ

ִביל ַהּמוֹ  ְ   . ִביל ֶאל אֹוֵיבֶזה ַהׁשּ

נושאים שלהבת מעזה עד , שועליו של שמשון בשירו הניצשיאני של אורי אבנרי פושטים במרחב
ומציע , השיר המיליטריסטי הזה מחרף מערכות פלשתים. שם נטוש שוב הקרב לֵחרות ישראל, גת

שיר , וןלרימ, להאזין היטב למקלע, לאויבים להאזין לשירו של שמשון שבישר את הקץ לפלשתים
ן" :ומסתיים במילים, השיר מזהיר את האויב. המוות לחיל הפולשים ְקָלע ַהּיֹוֵרק, כֵּ / ,ֶאת ָהֵאׁש  ָחָדׁש ַהּמִ
ָנה ָנה נֹוׁשָ ואביו של האלוף יואב , "מבצע יואב"השתתפו ב" שועלי שמשון: "להווי ידוע. "ַאְך ָהֵאׁש ְיׁשָ

" מבצע יואב"קרא לבנו על שם , יפים של גבעתי'גסיירת ה, חייל מצטיין ביחידה מובחרת זו, גלנט
  . שבו השתתף
: וכתב את טורו באותו משקל עצמו, ורי של אורי אבנרי'כאן עם שירו המז" התכתב"אלתרמן 

ָעה"כמו ב, ארבעה אנפסטים ושלושה אנפסטים לסירוגין ָעה ַעל ַהגִּ , ַאְרּבָ לפנינו גם . "ַהּדֹוֵהר יּפ 'ַאְרּבָ
 של שמשוןואולי גם ל, נער כפיר עם רמיזה לשמשון ולניצשה(ואותה מטפוריקה אותו אוצר מילים 

 שוגם לוחמים רבים בגדוד שכב, ל"י ואצ"היו אנשי לח" שועלי שמשון"כי רבים מאנשי , בוטינסקי'ז
אורי אבנרי . )426בהערה , 168' כמצוין בספרו של מנחם פינקלשטיין בעמ, י"את דווימה היו אנשי לח

לאחר , "שועלי שמעון"עשרה ושירת ב- התגייס בגיל חמש, וס אוסטרמן באותם ימיםהלמ, עצמו
והוא גם היה מקורב ) ההסתדרות הציונית החדשה של הרוויזיוניסטים(ח "שהיה מזכירו של ראש הצ

 הרי כתב לא מעט נגד הפורשים ונגד עיר היונהכך בשירי - ואלתרמן בטוריו ואחר, "כנענים"ל
 שלימים הסיר את 17,עשרה- תיאור הנער בשיני חלב מרמז למפקד בן החמשייתכן ש. "הכנענים"

  . רעמת הכפיר ולבש פרוות כבש
עם ההמנון הפופולרי של אבנרי " מתכתב"ש, וגם בשיר של אלתרמן" שועלי שמשון"גם בשיר 

ע את המקל. כאן וכאן נזכר המקלע פעמיים. כאן וכאן נזכרת גת, מכונים הפולשים הערביים פלישתים
ה"ולא בקיר שאליו נלחצים , הרי היה הלוחם צריך לנסות בחומת ִמפגע ש    א  ן ו  ק  יש  ז  ָ א  ּ ׁ  ִ אלתרמן רומז . "ִ   ׁ ָ  ֵ  ְ 

וגם לשושנה ") ליל גליל"ו" לילה לילה"ובהם השירים (שהלחין רבים משיריו , לאבנרי ולזעירא ידידו
יפים 'אנשי יחידת הגשעל מקרים כאלה כמו שביצעו , ")כלניות"ובהם (ששרה רבים משיריו , דמארי

בטור הזה הוא אינו . וכי אין כאן חומר לשירי תהילה, במבצע יואב צריך להישפט" שועלי שמשון"
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באוכלוסיה תמימה וחפה , מגנה רק את הנער בעל ִשני החלב שניסה את המקלע וירה במטרה חיה
אלה שתורמים את , הוא מגנה גם את קהל הפייטנים שמפייטים על קסם הודה של המלחמה. מחטא

  . ודורש להענישם, לה רק דבש על מרֶדה
מעלים את זכר , שבאים בהקשרים מהופכים ובלתי צפויים, החלב והדבש בשירו של אלתרמן

ש  "הצירוף הכבול  ב  ב ו ד  ל  ת ח  ץ ז ב  ר  ַ  ׁ א  ְ  ּ   ָ ָ    ַ כגון (לרבות ספר במדבר , שמופיע פעמים רבות בספרי החומש" ֶ  ֶ  ָ 
שבה מבקש מלך מואב מבלעם לקלל את בני , גם פרשת בלקבספר במדבר כלולה . )פסוק יג, בפרק טז

ם"באומרו , הנביא סירב לקבל תשלום או טובת הנאה. ישראל הבאים לכבוש את הארץ ן-  ִ א  ת   ק - ִ  ֶּ י  ל  י ב  ָ   ל   ָ    ִ
יתו   ל א ב  ֵ    ֹ מ  ל,  ְ ֹ   ב ל א או כ  ה  ז  ף ו  ס  ַ  כ    ּ    ֹ    ָ  ָ ְ   ֶ ת,  ֶּ ב ר א  ע  ֶ  ל    ֹ  ֲ י- ַ  ל ה  ה א  הו  י י  ָ  פ   ֹ  ֱ    ָ  ְ  ִ ה,  ּ נ   ט  ת ק  ו  ש  ע  ּ ָ ל   ַ ְ    ֹ ׂ  ֲ ה, ַ  ל  דו  ָ  או  ג   ֹ  ְ , )יח, כבבמדבר " ( ֹ  

או לקול אלוהי שבא אליו , שהקשיב לקול פנימי שהדריך אותו, כלומר בלעם הוא איש רוח אִמתי
" משורר חצר" הוא לא היה –אותו ואת דברו בכסף ובטובות הנאה " לקנות"אי אפשר היה . ממרומים

  . המתנבא לפי הזמנה ועיניו לשכר ולבצע
ת   ", ברוכבו על אתונו במשעול הצר, והנה לַ  ִּ ו  ץ א  ח  ֶ  ל      ֵ יר- ּ ָ ק   ּ ִ  ה  ץ, ַ  ח  ל  ת   ַ  ו   ְ תַ  ִּ ם-   ֶ  א  ע  ל  ל ב   ג  ָ  ר   ְ ִ ּ    ֶ ל,  ֶ יר-  ֶ א  ק   ּ ִ  ה   ַ "

 הנלחצים אל הקירעל האיש הזקן והאישה " על זאת"כאשר כתב אלתרמן את שירו . )כה, במדבר כב(
הוא ידע שרבים יתאכזבו מהביקורת שהוא מותח בעיצומה . גוריון יגיב כפי שיגיב- הוא לא ידע שבן

 אבל הוא היה איש רוח 18;ולא לקללם, ל"וא היה צריך לברך את חיילי צהויחשבו שה, של המלחמה
: במילים אחרות. כפי שקרא לו שלונסקי, גוריון- גרורו של בן, "גרוריון- בן"ולא , במלוא מובן המילה

העת - אירוני של כתב- אגב שמו האוטו- הוא דרךמטעם (ולא משורר מטעם , הוא היה משורר לאומי
ִממסדיות לא מצא לנכון לוותר על פרס - שחרף עמדותיו האנטי, ר יצחק לאורהרדיקלי שערך המשור

  . )ראש הממשלה ועל שאר מנעמי הִממסד
מוקדשים הפרקים האחרונים ") משורר לאומי"או " משורר חצר"האם היה אלתרמן (לשאלה הזאת 

שכל כך , תוחשבתי לעצמי שמושג האמ, למקרא הספר הזה התעודדתי. בספרו של מנחם פינקלשטיין
 ,מקבל כאן חיזוק מאין כמוהו, עד שכל היסטוריון והנרטיב שלו, מודרנית- התערער בתקופתנו הבתר

. ומחזיר לנו את האמון במושג האמת,  לחקר האמתאומנותו היא חתירהבא ספר כזה שכתב שופט ש
סגנונו ב, אבל בספר שלפנינו לימד אותנו מנחם פינקלשטיין, לא תמיד אפשר להגיע לחקר האמת

י"הצנוע שאינו מכריז  ת   מ  ק   ד ש   ּ ַ ְ ִּ ע  ַ שלא כל מי שמחזיק בידו מיקרופון מחריש , )ז, ראו שופטים ה" (ַ    ׁ
, "השיח"אמת קמו לנו אנשי -  במקום חוקרי,היום. אוזניים ולא כל מי שהשררה בידו הוא גם צודק

ר השביעי וטוהר הטו ספר כדוגמת. ואלה נועצים מראש את החץ ומשרטטים סביבו את עיגולי המטרה
חיבור ראשון מסוגו שבו נחקרת השירה העברית מזווית ספרותית ,  מאת מנחם פינקלשטייןהנשק

, הוא מציב סימני שאלה ומנסה לענות עליהם. מצעיד את חקר אלתרמן קדימה, ומשפטית גם יחד
   .ובעלי השיח למיניהו מציבים אך ורק סימני קריאה" החדשים"במקום שבו ההיסטוריונים 

  

  הערות

   .אביב- המכתב שמור בארכיון אלתרמן שבמרכז קיפ לחקר הספרות העברית באוניברסיטת תל .1

  .166, 161' עמ, )2011(פינקלשטיין  .המובאים בספרו של מ, סנה בוער באש בספרו, ראו דברי הלוחם אברהם ורד .2

קשר האמיץ שבין החוסן הצבאי בצירוף מכתבו שהדגיש את ה, ל"גוריון הורה להפיץ שיר זה לכל חיילי צה- בן .3
גוריון התיר את - ובן,  היו שטענו שהצנזורה פסלה את השיר.)155' עמ, ]2011[מנחם פינקלשטיין (לבין החוסן המוסרי 

  .מוכיח שאין לטענה זו כל בסיס) 428הערה , 169' עמ, שם(אך פינקלשטיין , פרסומו

  .129 –126, 2011אוקטובר , 13גיליון , עורך הדין העת- בכתב, "גייסות משולבים", ראו מאמרו של מנחם מאוטנר .4
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משפט , העת של הפרקליטות הצבאית-  דבריו נתפרסמו לראשונה בכתב.157' עמ, )2011(ראו מנחם פינקלשטיין  .5
 גם אני קישרתי בין שני שירים אלה בכנס על הזר והאחר שערכה אביבה .145' עמ, 2009יוני , כרך א, 20' גיל, וצבא
- כתב (המרחב הציבורי, "1948הטור השביעי ומלחמת ", חנן חבר: וראו גם; 2006באוניברסיטת חיפה בנובמבר דורון 

   .15' ובמיוחד בעמ, 34 – 9' עמ, 2009סתיו , 3' גיל, )עת לפוליטיקה וחברה

 בספרו ראו גם; 312 – 311' עמ, 1991 א"ת, 1949 – 1947לידתה של בעיית הפליטים , ראו בספרו של בני מוריס .6
  .425הערה , 167' עמ, )2011(פי מנחם פינקלשטיין - על; 151' עמ, 1996 א"ת, מצביא ללא שררה של צביקה דרור

 166'  עמ,2001מרץ , א"ניסן תשס, 99 קתדרה, "בחזרה אל לוד ורמלה", און- בר) מורלה(מרדכי ראו במאמרו של  .7
הארכיון לתולדות , אביב- תל, 1948יולי : כיבוש לוד, גולןאברהם סלע וארנון , סקירה על ספרו של אלון קדיש (170 - 

  .)ס"תש, ההגנה

- תל, מסע היסטורי בעקבות הטורים האקטואליים של נתן אלתרמן: הטור השמיני ראו בספרו של מרדכי נאור .8
נאור שמאחר שנקודת המוצא של מרדכי ) 413הערה , 64' בעמ( מנחם פינקלשטיין מציין בספרו .192' עמ, 2006אביב 

ספרו מציין את עובדת פרסומו כארבעה חודשים לאחר האירוע המתואר , 1948הייתה שהטור נסב על כיבוש לוד ביולי 
   .בו כתופעה חריגה ביצירת אלתרמן

  .14' עמ, ) לעיל5הערה " (1948הטור השביעי ומלחמת "ראו מאמרו  .9

  .124 – 122, 115' עמ, ח" תשנא"ת, שראלית מסות על ספרות י,אנו כותבים אותך מולדת ראו יצחק לאור בספרו .10

 .22.1מוסף הספרות מיום , ידיעות אחרונות, " הנכבה הפלסטינית בשירה העברית–אל תגידו בגת "במאמרו  .11
, גוריון את השיר הזה מאלתרמן- בעקבות טענתו חסרת הביסוס של יצחק לאור כאילו הזמין בן,  כאן כותב הירש.2010

וליתר , היא לאו דווקא לחשוף אלא לטשטש' על זאת'מטרתו של אלתרמן ב,  לדברי הירש.ותכדי להעלים עוולות אחר
  ."לבודד ולהוקיע פשע מסוים על מנת להסתיר ולטהר פשעים גדולים ממנו: דיוק

  .2011 .9 .23מיום , הארץ במוסף הספרות של עיתון, "צדיק בדינו השלח"ראו מאמרו של יצחק לאור  .12

על ארבע : למציאות יש דמיון עשיר"וראו בפרק ; 166' עמ, כרך א, הטור השביעי, "יוןתחרות לניס"בטורו  .13
  .43 – 15' עמ, 2010אביב - תל, הלך ומלך בספרי, "תדמיות כוזבות של נתן אלתרמן

הנכבה הפלסטינית בשירה העברית , אל תגידו בגתאת אסופת שירי המחאה בעריכתו הכתיר חנן חבר בכותרת  .14
ה ה.)2010חיפה (ופת שירים בעריכת חנן חבר אס, 1958-1948 ּבָ הוא כידוע ") האסון"שפירושו בערבית ; النكبة (ַנכְּ

 עד כדי כך מזדהה .ישראל בימי מלחמת העצמאות- או גירושם של רבים מערביי ארץ/כינוים של הערבים למנוסתם ו
סמלים של עמו עד שהוא מוכן לכנות ועד כדי כך הוא מואס במערכת ה" האחר"עם " אובייקטיביות"חנן חבר מתוך 

  ."האסון"את מלחמת העצמאות של המדינה שאת אזרחותה הוא נושא בשם 

, 1996אביב - תל, )1948 – 1945(ישראל -  ההגירה היהודית המחתרתית לארץ–זהבם של היהודים , ִעדית זרטל .15
  .32 – 30' עמ, 1999אביב - תל, פואטיקה ופוליטיקה ביצירת אלתרמן: על עת ועל אתר וראו גם ספרי; 497' עמ

המודה שהוא נסמך על דברי חנן חבר ואלי הירש , י ממכללת ספיר'וכך משמיע אמיר בנבג, סילוף גורר סילוף .16
את הטיעון ) 2011של חודש מארס " זוכרות" באתר ,העוקץ העת האינטרנטי- בכתב, "בתוך ביצורי הזיכרון"במאמרו (

 .על הפרויקט הלאומי הגדול, בסופו של דבר,  להודות בעוולות בכדי לגונןמסכימים"המוזר לפיו שירי אלתרמן 
גם אם ,  משום כך.עילאי, כפרויקט שמקורו טרנסצנדנטי, דווקא באמצעות תיאור העוולות, הפרויקט הלאומי מוצג

  ."ביקורתומשום כך חסין מ, הרי שהפרויקט עצמו הוא עילאי וטרנסצנדנטי, נעשו טעויות בהיסטורית המימוש שלו

כמו אותו , 15ורק כפיר יכול לשמר ִשני חלב בגיל , שש- למותר לציין שילד ַמשיר את ִשני החלב שלו בגיל חמש .17
, בספר ירמיהו המבכה את הרס ערי הארץ והרג יושביהן'  ברקע עומד כמדומה פרק ד.כפיר המתואר בשיר- נער

ק  "בקוננו על ימי מלחמה שבהם , "על זאת"ומשתמש במילים  ת ִ ּ מ  ש   ה ק  ר מ  ש  ו  ר  ל פ   ֶ ו  ׁ ֶ   ֵ ֹ  ְ ׁ ָ ָ ל, ֹ    ּ ת כ   ח  יר- ּ ֹ ַ ַ   ָּ ב  ר  ע  ִ   ה   בשירו של ."ָ 
,  בדברי הנביא.הרג יושביהם השיר מבכה את חורבנם של ערים וכפרים ערביים ואת – כמתוך היפוך והזרה –אלתרמן 

ה("האויב המצית את ערי הארץ והופכן לשממה מדומה לאריה  י  ר  ה א  ל  ֵ  ע  ְ ַ    ָ כו  , ָ  ב   ס   ּ ְ  ֹ מ  וחם הל, רמןובשירו של אלת; ") ִ ֻּ
 . מדומה לכפיר, ישראל וזורע בהם מוות- ההורס את עריהם וכפריהם של ערביי ארץ, הישראלי

 .  לעיל2ראו הערה ; כטענתו של הלוחם אברהם ורד .18
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    גד קינר

  שלושה שירים

  פיאטה

ַני ֲעִליַלת ִזְקָנה ָהאֹור טֹוֵפל ַעל   . ּפָ

י ב ְלִצּלִ ה מֹוׁשָ ֶמׁש ְמַפּנָ ֶ  . ַהׁשּ

בָ ִחּיּוכָ  בּול ַעל ִמְכתַּ ּה כְּ ף כְּ   בר ִמְתַקּלֵ

ֶבק ַרע ן אֹוֵמר ַלּדֶ   . ַאֲהָבה נֹוׁשָ

ים ׁשִ רֹות ְמֻיּבָ יׁש ּפֵ   ְלאֹוְרַחי ֲאִני ַמּגִ

ַקֲעִרית מִֹחי ל ֲהִגיַגי ּבְ ְמֵגַרת. ׁשֶ   ּבִ

רּוסֹות ל ּפְ ָיסֹות ׁשֶ י ּגְ ֶחם ֶנֱאָסִפים ֶנְגּדִ   ַהּלֶ

ֵפלֹות ַוֲעֵבׁשֹות ל הַ . תְּ ים ּבֹוְגִדיםכָּ   חּוׁשִ

י ּבִ ן ֵמֲאחֹוֵרי ּגַ ה ִראׁשֹון. ִעּמָ   ָהאֹור ַיכֶּ

ֶלת ַעִין ִמְתַעְרּפֶ ַמע ֶיֱחֶרה ְוַיְחִזיק. ּבְ ֵ   ַהׁשּ

יֵקי קֹולוֹ  תִּ ַמׁשְ ּוׁשֹו ָהַרךְ . ַאֲחָריו ּבְ   ַרק ִמׁשּ

ַח ֶיֱאסֹף אֹוִתי ֶאל ּתֹוךְ  ַפּלֵ ֵאב ַהּמְ ל ַהכְּ   ׁשֶ

ית ַר  מֹו ַמּפִ יָקןֵחיקֹו כְּ ֶטת תִּ ַלּקֶ ה ַהּמְ   כָּ

ִליָכה ִמן ַהַחּלֹון    ּוַמׁשְ

  השכן שמולי

ַנְפׁשוֹ  ּמּוִלי ְמֻעְרָער ּבְ ֵכן ׁשֶ ָ   . ַהׁשּ

  . ְיסֹודֹוָתיו ְסדּוִקים

מוֹ  ּקְ ה ְמָסְרבֹות ְלׁשַ ִנּיָ   . ֶחְברֹות ַהּבְ

ִמיד ר תָּ   . הּוא ְמַזּמֵ

ר ר. לֹא ׁשָ ֶעֶצם ְמַהְמֵהם. ְמַזּמֵ   . ּבְ

ךְ ְצִליל  ֵ   . ַחְדּגֹוִני, ִמְתַמׁשּ

הּוא ׁשֶ א כְּ הּוא ָיכֹל ְלַבּטֵ ִחיד ׁשֶ ָבר ַהּיָ   ַהּדָ

ָבר א ּדָ   . לֹא ָיכֹל ְלַבּטֵ

ָערֹו ָצבּועַ    . ׂשְ

ָיאִני   . הּוא ָהָיה ִאיְנּדְ
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ַהר ַעל ַמְטֲאֵטא ְסתּור ַרֲעָמה   ּדָ

ל קֹוַמת ַקְרַקע אס ׁשֶ אְמּפָ ַעְרבֹות ַהּפָ   ּבְ

  ִיםּוִמְתַקן אֹוַפנַּ 

  . ֲאָבל ָחַדל

ו לֹא ִאיְנִדי  . ַעְכׁשָ

  . לֹא ֲאִני

י ְמֻעְרָער ּלִ ֵכן ׁשֶ ָ   . ַהׁשּ

ְפֵני ַרַעׁש ֲאָדָמה   הּוא לֹא ַיֲעמֹד ּבִ

ֲחַדר ַהּמֹוָרדֹות ֵכִנים ּבַ ְ  . ְוִהְסּתֹוְדדּות ַהׁשּ

ה ִנּיָ ל ֶחְברֹות ַהּבְ יקּום כָּ ִ   ְוַהׁשּ

רּו ָעָליו   . ִותְּ

ְחִליֵפי הָ  ל תַּ   . ַאֲהָבהכָּ

ר ִמיד. ָלֵכן הּוא ְמַזּמֵ   . תָּ

  כמה ניסיונות להסביר את שנתך

ה ּטָ ְפַאת ַהּמִ ֶפת ּבִ   ַאתְּ ִמְצַטּנֶ

ְכָחה ֶלֶקט ְוׁשִ   כְּ

ָנה ֵ ּלֹא ְלעֹוֵרר ּוְלָהִעיר ֶאת ַהׁשּ   ׁשֶ

ה ְך ֲחלֹומֹות ִזּמָ ִטיָחה ּבָ   ַהּמְ

ָנֶאֶפת ה ַהּמְ ָ ִאׁשּ ְך כָּ ה ּבָ   . ּוְמַיּדָ

הַאתְּ ִמצְ  ּטָ ְפַאת ַהּמִ ֶפת ּבִ   ַטּנֶ

ּול ִצּיּור ֵנאוֹ  ׁשּ ה ּבְ ֲחִתיָמה ְיֵפהִפּיָ   כַּ

ְבִטיַח נֹוף  ֲחַדר ָמלֹון זֹול ַהּמַ   רֹוַמְנִטי ּבַ

ָרִאי ל ָים ּפְ ק, ּגֹוֵעׁש , ׁשֶ   ׁשֹוֵצף ּוְמֻאּבָ

ַחּלֹונוֹ  ֵחיק ַמְחָסן ׁשֶ ָלְך ּבְ   ִמּזֶֹקן ֻמׁשְ

ה ְלֶאֶרץ ׁשֶ    לשתּום ַעִין צֹוִפּיָ

  ָחֵצר צֹוָאה ַוֲחתּוִלים

  ִמְתַיֲחִמים

ַפֲאֵתי ִדים ּבְ ּפָ ָבה ֲאַנְחנּו ְמׁשֻ ֲאָבִנים ַעל ַמּצֵ   כָּ

ן  ל ַמתָּ ע ּכֹוׁשֵ ִניָעה ָרמּוס ַאֲחֵרי ַמסָּ   ְסִדין כְּ

ים ַלּבֶֹקר ה ְמַצּפִ ל ּגּופֹוֵתינּו ֶזה ַלּזֶ   רֹוֵפס ׁשֶ

 ָ ׂשּ ּיִ ה יֹום שתּום ַלְיָלה ׁשֶ   ֵאנּו ַעל ָסִניָטר ְקׁשֵ
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ל יֹום רֹוֵגׁש ּגֹוֵעׁש  מּוָנה ׁשֶ   ֲאלּוְנַקת תְּ

ִליֵכנּו ָלְרחֹוב ְמֻיָחִמים    ְוַיׁשְ

ִמים ין ֲחתּוִלים ְמֻיתָּ   ּבֵ

ךְ  ֵ   . ַחְדּגֹוִני, ְצִליל ִמְתַמׁשּ

י ִמְלָחָמה ּפֵ מַֹע תֻּ ּלֹא ִלׁשְ   ׁשֶ

אס אְמּפָ ּפָ   ּבַ

  

  

  קורא משיריו בכנס,  קינרגד' פרופ,  בישראלסופריםכללי של ר איגוד "יו
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  אשר רייך

  תרגום  אחד , שניים מקור
  הפצע 

לָּ  ַצע ׁשֶ    אֹוֵהב ֶמַלחךְ ַהּפֶ

ַנְפׁשֵ וָּ לַ  ְמ תְּ ְואַ    ךְ ה אֹותֹו ּבְ
מֹו ֶמַלח    –כְּ

 ָ ּדֹוד ְלָהאג ּוִמׁשּ   ם ְלַהְמּבּוְרגֵמַאׁשְ
ֶרךְ ּוְמַקוָּ  ּדֶ ע ּבַ הּוא ִיְטּבַ   ַמִיםבְּ  ה ׁשֶ

צַ , סֹוֲעִרים ּטּוחַ ְוַהּפֶ יֵדי ַהּבִ ה ּבִ   .ע ְיֻפּצֶ

ַצע בְּ  םֲאָבל ַהּפֶ   ,גֶֹדל ֵעָנב ֲאַדְמּדַ
ֵד  ִריםּגָ ְסתָּ ּמִ ֶצַפע, ל ּבַ ַצע ִהְתָאֵרְך כְּ   ַהּפֶ

ל רֹוֵפא אֹו  יׁש כָּ   ְוהּוא ַמכִּ
ְתָקְרִבים ֵאַלי ּמִ ה ׁשֶ ָ  .ִאׁשּ

  אגדות למבוגרים

1. 
ל ל תֵּ ִיץ ָהַאְכָזִרי ׁשֶ ּקַ   , ָאִביב-ּבַ

ֶסת ָסגַ  י ִמְרּפֶ   ְרתִּ
ל גַּ  ׁשֶ ֶקטגּוִעים לְ עֲ ּבְ    .ׁשֶ

ָבר לֹא ֶאְרֶאה ֶאת  ו כְּ   ֵמַעְכׁשָ
ֵכָנה ִמּמּול ִק סְ בְ ׁשָ ְר ה וַ יָ נְ סוֹ  ְ   י ַהׁשּ

ּה ּתֹולָ  ּלָ ֶסת ׁשֶ ְרּפֶ ּמִ ִביָסה ּבַ   ה כְּ
ָתּה וּ קְמָלה ׁשְ ׂשִ בְּ  ִדּמּוי ְלֶעְרּגָ   ָפה כְּ

הִ  ְבֵרי ְזכוּ ֵמָאז ׁשֶ   ִכית ְכִניָסה ׁשִ
 ְ ל בַּ ַלׁשּ    ָהֻאְמָלל .הּ לָ עֲ ִניֶצִלים ׁשֶ

ים ַחּיִ ַאר ּבַ ְוָקא ְוִנׁשְ ה ָלּה ּדַ   ַעד  ,ָעׂשָ
ּבֹ ֲעָבר חֲ ׁשֶ ּמַ ֶבל ".היָּ צִ ֶקר ֶאָחד ִנְדַרס ּבַ   ַהּזֶ

י ָעָלה ְלַמְעָלה ּלִ ֵכִנים" ׁשֶ ְ ָרה ַלׁשּ ְ ׂשּ   . ּבִ

2.  

י ְזתִּ י ַעד, ִהְתַרכַּ ְרתִּ   ִהְתַמכַּ
ָהַפְכתִּ    ּפֹורצִ ֶאת ַעְצִמי לְ י ׁשֶ

יר טֹוב יֹוֵתר ֵדי ָלׁשִ   כְּ
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ף ֵ ל ְמַכׁשּ ִלי ִסּיּוַע ׁשֶ   .ּבְ
י ּלִ ְחָמד ׁשֶ ַע ַהּמַ ִעְקבֹוַתי ְצַפְרּדֵ   ּבְ

  .ָנִסיְך ְיֵפהֶפה לְ ְצמוֹ ָהַפְך ֶאת עַ 

ְרקבֵ וּ לׁשְ  ּפַ ַסְענּו ּבַ   י ְזרֹוַע ּפָ
ָצאִתי ּמָ נּו ֵעץ ָעבֹות ַעד ׁשֶ ׂשְ   ְוִחּפַ

ָהיּו ָלֵעִציםֶאת ֲאב  ֹוַתי ׁשֶ

דֹוִלים ּוְסבּוִכים   ,ּגְ

ת ָעִלים י ִלי ִמּטַ ְעתִּ   ֲעֵליֶהם ִהּצַ
ל, רֶק עֹות ַהּבְֹמ ֲעׂשּוָיה ִמּדִ    :ַהּטַ

ָדה י ָהַאּגָ ּנּו ַעל ּפִ ּמֶ ּמִ   ִנְבָרא, ׁשֶ
ר ָיִביא   ָהעֹוָלם ְוהּוא ֲאׁשֶ

י יַח ָהֲאִמתִּ ׁשִ    .ְלַבּסֹוף ֶאת ַהּמָ

  

 

 5. וויאם מסרק •גוטפריד בן 
ְלָחן ל ׁשֻ ַנִים ַעל כָּ ַנִים ׁשְ יםיּ וִ  גְּ .ׁשְ ָבִרים ְוָנׁשִ   ,ֹות ּגְ

תִּ , ֻמְצָלבֹות   , ִמיםוֹ ֵעיר, ְקרֹוִבים. בֶר עֶ י וָ ׁשְ
ִלי ׁשּום סֶ    .ל ּוְללֹא ִיּסּוִריםבֶ ּוְבָכל זֹאת ּבְ

ַנִיםבְ ׁשָ  ְלּגֹולֹותּפָ , רּו ֶאת ֶהָחֶזה ִלׁשְ    .ְתחּו ֶאת ַהּגֻ
אן ו,כָּ ַעם ָהַאֲחרֹוָנה,  ַעְכׁשָ ּפַ   .ַהּגּופֹות יֹוְלדֹות, ּבַ

ָערֹות ְמֵלאֹותל ׁשְ כָּ  ִכים ְוַעד מֹחֹות: לֹׁש ַהּקְ   .ֵמֲאׁשָ
ִדים ּוִמְקּדַ  ֵ ִוּיֹות–ׁש ָהֵאל ְוֻאְרוֹות ַהׁשּ י ּגְ תֵּ    ׁשְ

חֹות ִלי ֻמּנָ תֹוְך ַהּדְ ו ָחֶזה ַעל ָחֶזה ּבְ   ַעְכׁשָ
ְדמֹוןתָּ לְ גָ לְ וֹ ּוְמַגֲחכֹות ַעל גּ    .א ְוַעל ַהֵחְטא ַהּקַ

  
ָאר בַּ  ְ הֲעדּו לְ  נוֹ .רֹון ֵמִתיםאֲ ַהׁשּ   .ֵלָדה ֲחָדׁשָ

ֶבר העַ ׂשְ ה ְיָלִדים וּ ָחזֵ , ַרְגֵלי ּגֶ ָ   .ר ִאׁשּ
ַנִים  ׁ ְכבּו ֶזה ִעם זוֹ (ִמּתֹוְך ׁשְ ַעם ׁשָ ּפַ   ,)ׁשֶ

י ַמר ְלַמּדַ ׁשְ ּנִ   .ָרִאיִתי ֶאת ָהֶאָחד ׁשֶ
אן כְּ  ַכב כָּ תֹוְך ֶרֶחם ַחיהּוא ׁשָ   )אשר רייך: גרמניתמ(                    . מֹו ּבְ

היה דמות , פתולוג במקצועו, 20- מגדולי המשוררים של המאה ה) 1886 -  1956(המשורר גוטפריד בן 
ראשון מתרגמיו לעברית היה גרשום . שילר-קונטרברסלית בשל השקפותיו וידיד נפש של אלזה לסקר

.ברית בהוצאת כרמללראשונה בע, מבחר משיריו נעורים יפים הקרובים יופיע בחודשים . ל"שוקן ז
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  ישראל בר כוכב

   מימים רחוקיםיריםש
  אגדיר

דו ת ל  י   י ה  ת   ו  ב   ס  מ  ְ  ּ  נ  ַ ּ ַ   ֵּ ָ ּ   ּ ּ ַ  ָ,  
ת רו  ד  ש    רו  ה  ב   ק  ְ ֵ ֹ  נ  ּ ׂ  ַ   ּ ְ ּ ים, ִ  ְ ת   רו  , ּ ָ ִּ  ב   כ  מ   ת ש   ו  י  נ  ְ   ּ ח  ָ ּ ֶ ׁ    ֹ ּ ֻ  ֲ  

י נ   ק   ת   מ  ּ ֵ   ַ מ  ֵ ש    ְ פ   ַ ְ ַּ ל   ׁ י   י ה  מ  ת ש   צו  א  ח  ים ש   רו ב  כ  ַ ּ ַ ְ נו  ו    ֵ ְ ׁ    ֶ   ּ  ָ ֶ ׁ     ִ  ּ  ְ חו   ּ  ּ  ב   ט  ת נ  ּ ְ  ּ דו   ְ  ִ    ּ   
י נ  פו  צ   ל ה  ו  ל  י ה  ל  גו  נ  ר  ִ  ת    ֹ ְ ּ  ַ    ּ ּ  ַ    ֵ  ֹ  ְ ְ ַּ ,  

ם יה  י   ל ח  רו  א  ה  ים מ  ש   נ  ֶ  א   ֵ ּ ַ    ֶ   ּ  ֲ ִ    ִ ׁ  ָ  ֲ,  
חו   ר  פ   ד ש   ת ע  מו  ו  ק  י ה  ת   ל ב   ָ ְ  ּ א  ּ ֶ ׁ    ַ    ֹ  ֹ ּ  ַ   ֵּ ָ ּ    ֶ.  

ם לו  יא ח  ת ה  דו  ל  ל י  ב  ֲ  ֹ  א      ִ    ּ  ְ  ַ   ָ  ֲ:  
ס   ְ י   ים ב   ד  ר  יו  ים ו  ל  ים עו  ד  ּ ְ ֻ ל     ִ ְ  ֹ  ְ    ִ ח  ָ  ִ    ֹ  ר  ת זו  דו  ל  י   י ה  ל ה  א  ם ו  ְ  ּ    ֹ  ֵ ַ ל   ַ ּ ַ    ֵ ֹ  ֱ  ֶ  ָ ּ. 

ים ת  מ   יש  ה  מ  ל   י ח  מ  ת ש   ח  ֵ ִ  ת   ּ  ַ  ׁ  ִ ָ ּ  ַ   ֵ ְ ׁ    ַ ַּ    
ים כ  ל  הו  ים ו  נ  ט  ִ   ק   ְ  ֹ  ְ    ִ  ֵ ְ  ,  

י ב    ר  ו בו  מו  ש  ּ  ּ   ֹ  ֵ   ֵּ ל א י  ר  ֹ  ָ  ׁ פ  ס   ת ה  ֶ   י  ֵּ  ַ    ִ  
נ   פ  ָ  ַ ו  ףּ  ת   ר  מ   ל ה  ך  א  ל  ש   ם ה  ס  ק   ַ ְ ֵּ ס ה  ּ  ַ    ֶ   ְ  ַ ְ ׁ  ֻ    ֶ ֶ ּ  ַ   .  

ם ל א  א  ה  ה ו  ד  בו  ע  ן ה  ינו  מ  ב  ד א  ו ב עו  ש  ֵ    ֹ  ל א י   ָ  ְ  ָ  ֹ  ֲ  ָ   ִ   ּ   ִ  ָ    ֹ    ּ ׁ  ָ  ֹ   
ה   ת  ו  מ  ו ב מ  ש  ֹ  ָ ּ ת   ּ ִ    ּ ׁ ָּ .  

ים ל  ע  פ  נ  ן ו  רו  כ   ז   ים ב   י  בו  ִ   ש    ָ  ְ  ִ  ְ   ֹ ָּ ִ ּ ַ ּ     ִ ּ ְ ׁ   
ן ו  ל  כ  ח  מ  ּ ֹ  מ  ִ   ַ ֹ ּ פ    ִ ֵ ש   ָ  ְ נ     ּ  נו   ׁ

ש    ִ ל א י  ם ֹ  ָ  ׁ לו  ח  ֲ  ֹ  יב ה   ַ    . 

  טרפז

פ ך  ל   ה  ר י  פ   ס  ל  א י  ה ש   ְ   ְ מ  ֹ  ֲ  ַ  ַ ּ  ֻ  ְ  ֹ ּ ֶ ל ַ   ׁ ר     ֹ  ָ גו 
יש   ר  ק  ן י  ת  נ   ל  א י  ה ש   ּ ָ ֵ  ַ  ְ ִ  ׁ מ   ִ  ֹ ּ ֶ ׁ   ַ   

ב נ  ל   ּ ֵ   ֹה  מ ע  ַ  ש   ְ ֹ ַ ח  ל  ׁ  ִ   ַ  
ה ל   י  ה  ר י  פ   ס  ל  א י  ה ש   מ  ְ ֶ    ְ ו   ִ  ַ ּ  ֻ  ְ  ֹ ּ ֶ לּ  ַ   ׁ ר     ֹ  ָ גו 

ף ש   נ   ך  ל  רו  ן ע  ח  ל  א ש   ם הו  ל  עו  ֶ ה  ׁ ֶ ּ  ַ   ְ  ּ  ָ    ָ  ְ ֻ ׁ    ּ    ָ  ֹ  ָ  
מ   ז  ל  א ה  א ש   ל   ֻ ְ  ָ א    ֹ ּ ֶ ׁ   ָ ּ הֶ  י  ה ה  אנו  ז  ם ב   ם א  ג  ָ ָ  נו  ו     ֶ  ּ  ָ ּ    ִ    ַ  ְ  ּ   

ה  ע  ש    ָ   ב   ָ ּ ל  א י  ּ ַ ׁ ּ ֹ   ְ ה  ה  ַ  ד     . ּ  ָ ּ עו 
ת  ֵ א   יאו  צ  מ   י ה  ר  ח  ת א  ח  ה א  נ  צ  נו  ס  ר  ִ   ּ   ח  ְ ּ  ַ   ֵ  ֲ ַ    ַ  ַ    ָ  ֶ  ְ   ּ ְ  ַ  
פ   ֶ ל   ְּ ב    ים   ֹ  ַ ב מו  י   ח  ַ ּ ִ  ע ה   ַ     

ים ו   מ  ל   ינו  א  י  ּ ְ ִ    ּ ה   ִ      ֹ  ׁ י ר אש   ֵ י    ּ טו   ְ נ  ָ ִ   ּ  
א   ת ָ  ִ ה  ד  י ע  ה מ  יר  ש    ֶ  ֶ  ם ה  ֹ ְ   ָ  ִ ּ ׁ  ַ     

ל ש   כ  נ   י ש   מ  ַ ל  ׁ  ְ ִ ּ ֶ ׁ   ִ  ְ?  
ל ד   ג  מ   ל מ  פ  קו  נ  ל  ר ח  פ  ש    י ש   מ  ּ ָ ו   ְ ִ ּ ִ    ַ  ָ   ֹ  ְ  ֶ    ַ ָ ּ ׁ ֶ ׁ   ִ  ּ.   
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יע   ב   צ  ר מ  רו  מ  ת   ּ ִ  ַ ה   ְ ַ    ּ ְ ַּ  ַ:  
י ה ה  יל  פ  ִ  נ     ָ   ִ ןְ  כו  נ   ן ה  ו  ו  כ   ּ ָ ֹ  א ה   ַ    ּ ּ ִּ  ַ   ,   

ז  פ   ר  י ט  נ  מ   נו  א  א  ֶ  ו  ּ ָ  ְ    ֵ ָ ּ  ָ   ּ  ָ  ְ  
ם לו  ח  י ה  מ  ש    ים מ  צ  פ  ֲ  ֹ  קו   ַ   ֵ ְ ּ ׁ ִ     ִ  ְ  ֹ   

  כף התקווה הטובה

ים יר  ים ש   ב  ת  ו  נו  כ  ן א  כ  ט ל  ק  נו  ש   ין ל  ִ  ִ  א  ׁ     ִ ְ  ֹ ּ   ּ  ָ    ֵ  ָ   ֶ ֶ ׁ   ּ  ָ     ֵ. 
ים מ   ד  מ  ם ָ ד   ָ ח   ֹ  ְ ִ    ֵ לו  ל  עו  ת ה  ָ  ש  א   ֹ  ָ    ֶ  ׁ   
ר   נו  ב   ין ל  ּ ְ ֵ א    ּ  ָ הֵ     ה,  ָ ר  ב  ח טו  מ  צ  ת ל א ת   מ  א  ן ה  ָ  מ   ֹ   ַ  ְ ִּ   ֹ   ֶ  ֱ  ָ   ִ .   

ר ב  ל ד   י כ   נ  פ  ָ  ל  ָ ּ   ָּ    ֵ  ְ ה ַ ה   ִ  יר  ִ  ָ ש    ּ ׁ , 
ת ז   ת א  ח  ק  ן ל  א  ים ל  ב  ש   ך  חו  ר כ   ח  ַ    ֶ   ֶ א  ַ  ָ    ָ  ְ     ִ ְ ׁ  ֹ   ְ ָּ    ֵ    .הַ 

  מקאו

ים צ   נ  ש    ש  ה  ש   ִ     ָ ב   ָ ּ ׁ  ַ  ׁ ֵ י ַ ב  ּ ְ ׁ יד  מו  ב   ת   ח  נ   ת ש   בו  ת   ת ה  ּ ִ  ֵ ר א    ּ ְּ  ְ ֶ ּ ֶ ׁ    ֹ ֵּ  ַ    ֶ     
ה ר  ו  ד  נ  ה פ   ד   ל  י   ּ ֹ  ָ ה   ְ ַ ּ   ָ ּ  ְ ַ ּ ַ.  

ן פ  לו  ר צ  י  תו  נ  או  זו  ב   ר  א  ה נ  ו  ק  ת  ה ו  ר  ָ  צ   ֹ  ֶ    ָ ְ   ֹ  ֹ ְ ּ   ּ ְ  ֶ  ֶ    ָ ְ ִ  ְ  ָ  ָ.  
ח   יַ  ַ א  ט  נ   יא מ  צ  הו  ים ל  א  ימ  כ  ל  נו  א  כ  ך  ר  ִ  ר כ   ְ ּ ִ     ִ  ֹ  ְ     ִ ָ   ִ  ְ  ַ   ּ  ְ ָ   ְ ים   ָּ הו ב  א  ים ו  ק   ם ד   י  ית מ  ע  ל  ה ס  ִ   ש    ּ  ֲ  ַ   ִ ּ ַ ּ    ִ ַ     ִ  ְ  ַ   ָ ׁ .  

י ה   ר  ו  פ  חו  צ  ר  פ   ד ש   ֹ  ֵ   ָ ע  ּ  ִ   ּ ְ ָ ּ ֶ ה ב   ַ    ׁ ק  פ   א  ת  ה ה  ל  יל  ב ו  חו  ְ ָ   ְּ ר  ּ  ַ ְ  ִ    ָ  ָ ים ְ ֹ   ִ   ת   ב   ּ ָ ִּ  ר ב ה   ַ   ֹ .   
ן מ  ז   ח ה  כ  ה נו  יל  ח  כ  ה ה  ד  ד  ו  ה ב  ר  נו  ה מ  צו ב  ּ ְ ַ ע   ַ    ַ  ֹ    ָ   ִ  ְ  ִ   ָ ֵ  ֹ ּ   ָ  ֹ ְ    ָ  ּ  ֲ.   

ה יע  נ  כ   ל ה  ה א  ט  ף נו  ו  ג  אן ה  כ   ָ  מ    ִ ְּ  ַ    ֶ    ֶ  ֹ    ּ ּ  ַ    ָּ ִ ,  
ים ּ ב   ַ ר   יא  ר  מ  מ   ן ה  ים מ  ע  ב  ו  ט  ִ   ו  ה   ִ ְ ַ ּ  ַ   ִ     ִ  ְ  ֹ ּ  ַ   ּ ,  

יו  ש    ָ ה  תָ  ּ   ׁ בו  ת טו  ף ,  ֹ    ֹ  ֹ  נו  ס  י כ   יס  ס  ר ר  טו  ם ע  נ  ו  ל  ה ח  י  ֶ   ה  ֶּ    ֵ   ִ ְ    ּ  ָ    ָ  ֹ ּ  ַ    ָ ָ  
ים נ  ו  מ  ימו  ר  ד  א  ל א ה  ִ   ו   ֹ ּ ִ   ּ  ִ  ֱ  ֶ   ֹ  ְ ,  

ירו  כ    ו  ח  ם ה  י  ת  פ  א ש   ל   ְ ִ   ּ   ִּ א   ֶ    ִ ַ  ָ ְ ׂ   ָ ּ ב ְ כ  ֶ  ש   ע  ת ה  ׂ ֶ לו   ֵ  ָ    ֹ .  

  איי שלמה

נו   ַ צ   ֲ ח   ַּ ב    מ  י א  ת  פ  ינו  ש   ב   ל  ן ה  ג   ַ  ְ  ֹ ר ה    ֵ  ְ ִ ׂ   ּ  ִ ּ  ְ  ִ   ַ ּ  ַ   ן   
ה  י  ס  נ  ל  ו   י ה  צ  ן ע  ו  ב  ל  ע  ר מ  מ  ת  ְ ָ   ו   ְ  ֶ ָ ּ ַ    ֵ  ֲ    ֹ ּ  ְ  ֶ ֵ   ָ ָ  ְ  

ו   ְּ ב    ק  ּ  ּ ד  נו  , ם ָ מ    ֹ רו  י   ֵ ת ע   ַ נ   ים ק  יק  ז   ּ ְ ּ  מ  ִ    ִ  ִ ּ ַ   
ש   ְּ ב    ש   ר  ב ה  ֹ ֶ ׁ ל  ּ ׁ  ַ    ֵ.  
ים  ֶ ב   ֵ ע   ֵ מ   יפ  ז  י ש   ינ  ט  ירו  ע  א  ִ    ר ה    ִ ְ ׁ    ֵ   ִ  ֲ   ּ   ִ  ֵ     

ת  כ  ְ  ֹו  ת  ֶ ר  ּ  ר  מ   ה צ  ע  בו  ה ט  ינ  פ  ֶ ֶ  ן ס  ּ  ַ    ָ  ּ  ְ    ָ   ִ  ְ     
יה   פ  נ  ת ע  יקו  ל ר  ה א  ימ  ש   א  ֶ   ָ ה   ָ  ֲ    ֹ  ֵ    ֶ   ָ  ִ ׁ  ֱ  ֶ.  

ה ב    ט  ש   ן פ   נ   ג   ת ה  יק  ת  ָ    ַּ ש   ְ ׁ ָ ּ   ָ ּ ַ ּ  ַ   ַ  ִ ְ ן  ַ צ   ֲ ח   ׁ ג   ּ ַ  ר ה   ַ     
ת קו  ו  ש  ם ח  י  ת  פ  ש    ּ  ֹ  מ  ׁ  ֲ    ִ ַ  ָ ְ ּ ׂ ש    ְ ק    ַ  מ   ִ י   ח ה  ר  ק   ר ה  ָ ר  ׁ ָ ּ ַ   ַ ֶ ּ  ַ   ן  ֵ  

ת ל עו   ר א  ע  ֶ    ֹ  ֹ פ      ַ ָ ּ .   

 

- נעמי שיהאבת המשוררתכוכב בחבר-ישראל בר
   2010, נאי בפתיחת פסטיבל הספרות של ברלין
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  השאלה
ף מ   פ  ו  כ  ת  ה  ֵ    ֵ ל   ֹ ּ ְ  ִ ב ֶ ב   ֵ ע  ְ  צ  ע  ֶ  ר ל   ֶ  ָ     

ל ה ש   יד  מ  ד ל  ֶ ע  ׁ   ָ  ִ  ְ ים ֲ ע   ַּ ג   ה ַ    ע  ִ   גו   ּ ,  
ָ ש    ק ׁ חו  ן ר  ּ ַ   ָ ֹ  ם ג   ים    ד  יל  ָ  ִ  ו  ינו   ִ   י  ה  ָ ִ    ּ ש   ֶ ׁ ,  

ים ב  כ  ו  ר כ  ו או  ש   כ  ִ   ע   ָ  ֹ ּ    ֹ   ָ ׁ  ְ  ַ  
ד בו  ף.ָ  ּ  א  ל  הו ב חו  ב  א ה  ן הו  רו  כ   ז   ֵ   ה   ֹ    ּ  ְ  ִ    ּ    ֹ ָּ ִ ּ  ַ   ,  

מו   תו  ם ח  י  ת  פ  ל ש   י ע  כ  ל ב   פ  נו  ק  ח  כ  ר ש   ב  ֲ  ּ   ֹ כ      ִ ַ  ָ ְ ׂ    ַ    ִ ֶ ּ    ֶ ֵ   ּ  ְ  ַ ָ ׁ    ָ   .ת ְּ

ה ר   ֶ ב   ֵ ע   ֵ מ   ח  ט  ב  ה ה  ד  מ  א ע  פו  ק   ן ה  מ  ז   ָ    ַ ר ל   ָ  ְ  ַ   ָ ְ  ָ    ּ ָ ּ  ַ   ַ ְ ּ  ַ ה ֲ ע     נ  ָ  נ   ְ  
ח  ת   פ  ר נ  ק  ש  ו  ב  ף י  ח ר  ג ו  סו  ם נ  ש   ג   ְ  ַּ  ה   ִ   ַ  ְ ׁ  ֵ  ָ  ֶ ֹ  ְ   ֹ  ָ   ֶ ׁ ֶ ּ  ַ  

ח ע   ר  ז  מ   ן ה  ְ  ָ   ֲ מ  ִ ּ  ַ ה ה   ַ צ   ִ   ל  א  ָ    ֵ ב ש    ֵ ְ ל    ׁ   ֵ   צ 
ת י  ז  ל ה  ֲ ָ ַ  ע  ע  ע ַּ ג    ַ    ו    .ּ ּ  ַ ג 

  פולינזיה
י ב    ת  ט   ם מ  ב י  ש   ע  ָ ִ   ְּ מ  ּ ִ    ָ  ֶ ׂ  ֵ ים  ֵ ד  ח  ק  ַ   ָ ִ   רו   ּ   

רו   כ  יר ז  ק   ל ה  יש  ע  ש   ר  ת ת   י   נ  ְ   ֹ א   ִ   ִ ּ  ַ    ַ  ׁ  ִ ׁ ְ ַּ   ַ ּ ִ ת ֳ     ֹ   נו 
ים  ִּ י    ִ נ    ֹ רו   ְ ד   ְ נ   ַ ס   ְּ כ    ֶ ל   ַ א   ר  עו  נ   ן ה  ו  ל  מ  ּ ְ ּ  ִ   ים ו   ַ    ֹ ּ ִ  ּ     
ים  ֹ סו   ְ ק  '   ֶּ ר ג   "ד ְ ו   כ   ר  ים א  י   יח  ח  ט  ב  ֲ  ֻ ִּ  ן מ     ִ ּ ַ   ַ   ִ  ְ ַ    ,  

ת לו  ח  י מ  ל  ֲ  ֹ  ב   ַ    ִ ר .ּ ְ ת ח מ  חו  ל לו  ַ    ּ  ֹ    ֹ ֶ   ע     
ן ו  אש  ר  ן ה  ו  ל  מ   ב ה  ת   כ  ֹ  נ  ׁ  ִ  ָ    ֹ ּ ִ ּ  ַ   ַּ  ְ  ִ.   

ב צ  ל ע  ים ש   ס  ירו  פ   יו  פ   ֶ  ה   ֶ   ֶ ׁ     ִ  ּ  ִ ּ ָ ּ   ּ  ָ  
ש   ְ ו   א  לו  ב   ים ע  מ  ֵ  ׁ י  ָ ּ   ּ  ָ    ִ  ָ,  

י קו   ל  צו  ב   א ח  ר  ת פ   ירו  ִ     ֹ ס  ְ ּ   ּ ָ   ֶ ֶ םִ   ֹ    ּ י  מ   י ה  נ  מו  ג  ת א  ִ  ל א  ַ ּ  ַ    ֵ  ֹ  ְ  ַ    ֶ   ,  
ר ב    א  ב   ֵ    ְּ ה  ְ ּ יםַ  ד  ח  ה פ   ד  ר  י  ה ו  ת  ל  ת ע  י  ב   ן ה  ָ  ִ  ג  ְ ּ   ָ ְ  ָ ְ  ָ  ְ  ָ    ִ ַ ּ  ַ    ַ,  

ת ילו  ל   ה ב   ל  ה  דו  ב   מ  ת ל  י  ת ב   ו  י  ּ ֵ  ֹ  ח  ַ ּ    ָ  ָ ֶ ּ   ּ ְ  ָ    ִ ַ ּ    ֹ ּ ַ.   

ינו  ב    ְּ ב    י  ר ה  ל או  ע  ג   נו  ל  ָ ִ   ּ   ִּ קו     ֹ   ַ ּ   ַ  ֹ  ְ ה  ַ מ   ְ נ   ֹ  פ  עו  ָ   ל ת    ּ ְּ     
ים ב    ל   ּ ִ    ְּ ק  ת ל   ַ ו  י  פ  ו  ִ ּ ֹ    ְ ג   ּ ה ָ ב  ּ  יק  ר  פ  ל א  ים א  ר  ב  ת עו  ְ  ִ  ָ נו   ַ    ֶ    ִ  ְ  ֹ    ֹ ,   

ל ס   מ   ַ    ְ ע  ין ה  ַ  ָּ ד  ע ִ    ר  א  ה ש   ע לו  מ  ר  ך  א  ֵ  ַ ס  ֶ ׁ   ַ   ֹ   ַ  ֵ   ְ  ָ,   
ד ב  ר א  או  ה  י ש   ר  ח  ה א  ת  י  ב   נו  ה  כ   ר  ינו  ד   צ  ח  ַ  ו   ָ    ֹ  ָ ֶ ׁ   ֵ  ֲ  ַ   ָ  ְ ַ ּ  ַ   ּ ֵּ ְ ַ ּ   ּ   ִ  ָ  ְ  

ו   ל  ת ע  יד א  ב   כ  ן י  מ  ז   ה  נו  ש   ע  ד  י  ּ ֹ  ו   ֻ    ֶ    ִ ּ  ְ  ַ  ַ ְ ּ  ַ ֶ ׁ   ּ  ְ ַ  ָ ְ  

ת ירו  ל ק  נו  ע  ס  פ   ט  נו  ו  ד  מ  ל  ים ו  ר  עו  יו  ש   י ה  ַ    ִ  ֹ  כ     ּ  ְ ַ ּ  ִ  ְ  ּ ְ ַ  ָ  ְ   ִ  ּ ִ ׁ   ּ  ָ   ִּ ,   
ם ְּ ב    י  ת   ה ש   ע  ש    י ה  ר  ח  ל א  ים ש   ל ה  ה א  י  ת ה  תו  ב   ִ  ש   ַּ ְ ׁ    ָ ָ ּ ׁ  ַ   ֵ  ֲ  ַ   ֶ ׁ     ִ ֹ  ֱ    ָ ָ    ֹ ָ ּ ַ ׁ ,   
ת צ   ִּ ב    נו  ז   ן ח  מ  ַ ּ ָ ּ    ָ ז   ה ל   ִ י   ַ ר   ֳ ה  ּ ְ ַ   ת  מ  ד   יו  ש   ד  ר  ּ ָ ְ ָ   ְ ם ב   ֶ ׁ   ֹ ְ ַ ָ ּ י   כ  ִ  ב   ֶ.   

ב ס   א  ָ    ְ ה  פו  ָ  ע  ז   ח מ  ן נ  ח  ל  ש    יב ה  ֲ   ֹ ב  ַ ּ ִ    ָ    ָ  ְ ֻ ּ ׁ  ַ     ִ  
יש  מ   ג   ה  ה ל  ד  מ  ה ע  יק  ת   ה ע  מ  א  ם כ   א  ה  ּ ִ  ׁ  ִ ו   ַ  ְ   ָ ְ  ָ   ָ  ִּ  ַ   ָ  ָ ְּ    ֵ  ָ ח  ְ    .הְ  ָ נ 

ים ל   ד  ח  ק  ה רו  ב  ש   ַ   ָ ִ    ְ ו   ּ    ָ ָ ַ ש   ְ  ׁ יש   ֵּ ב    ׁ ש   ר  ת ת   ו  י  נ  ִ  ׁ ר א  ׁ ְ ַּ    ֹ ּ ִ  ֳ   ,  
ים  ֹ סו   ְ ק  '   ֶּ ר ג   "ד ְ   י   יח  ח  ט  ב  ה  ב ל  ַ ּ ִ  ן ש     ַ   ִ  ְ  ַ  ְ   ָ ת   ׁ לו  ח  י מ  ל  ים ב   כ   ר  ֲ  ֹ   א  ַ    ִ ְ ּ    ִּ ֻ  ֲ    

ת חו  ט  ב  חו  ה  ר  פ  ס ה  ירו  פ   פ   ר ו  ת ח מ  חו  ל לו  ָ  ֹ  ע   ְ  ַ   ּ ְ  ְ  ֻ    ּ  ִ ּ ָ ּ  ּ  ֶ ֹ    ֹ  ּ    ַ.  
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  מרים קיני

 ילדה קשה

  סיפור
   

אבל ,  רוב הזמן בבודדת–סוג של חריקות או גניחות , במשך שבועות נשמעו רעשים בבית
עד , י תחילה טען הרולד שאני שומעת באזני רוח. ובעיקר בשעות הלילה–במקבץ  לעיתים

,  ולמרות הסבירות נמוכה– החשד נפל על תולעי עץ .שערב אחד הפך גם הוא לעד שמיעה
 רהיטי –ניגש לבדוק את הפסנתר ואת השידה הקטנה והישנה שעמדה בחדר העבודה שלי 

צירי ב נתלה האשם – מששני אלה נמצאו נקיים מתולעים .איקאה ועבודה עצמית לא נספרים
   ."זהו "–תם היטב ופסק  הרולד שימן או–הדלתות 

 הרי ידוע –" עכברים "– הפעם הגיע תורי להעלות השערה .אלא שהקולות הוסיפו להישמע
 בדיקה יסודית הוכיחה שלא היו .שהחיות האלה מסוגלות להסתנן מכל מקום לכל מקום

 מאותה סיבה נשללה גם האפשרות שחולדות .התפרצויות למאגרי מזון ולא הפרשות
   . בביתמסתובבות לנו

,  הרולד התקשר לאינסטלטור שהחליף לפני שלוש שנים את הצנרת–מכאן התפצלו דרכינו 
שמתגורר מעבר ,  סטודנט לקולנוע.לבדוק אם גם הם שמעו רעשים, ואילו אני פניתי לשכנים

, קוק'הוא כתב עבודה על היצ,  לא הופתעתי.פסק שידו של הרולד בדבר, לקיר הצפוני לנו
אמרו בנונשלנטיות ,  זוג הקומוניסטים הקשישים מעבר לקיר המזרחי.בסרטיווצפה בלי הרף 

לא היה בו עוד ,  עד שהוא הגיע– באשר לאינסטלטור . ב.שמדובר בהאזנות סתר שמבצע הש
   .צורך

 ,ישבתי במטבח עם כוס קפה וקראתי את עיתוני סוף השבוע שי אחר הצהריםיביום ש
,  לא היה ספק. ואחריה כמה גניחות קורעות לב,כשלפתע נשמעה חריקה קולנית מהרגיל

   ."על חם" נחושה בדעתי לתפוס אותם – זינקתי ממקומי –הקולות הם בתוך הבית 
 היא ניערה . השידה הישנה והקטנה בחדר העבודה שלי בדיוק החלה להתמוטט.הספקתי

נה פירקה את המב, הקיאה מתוכה את המגירות, מעצמה את הספרים שהעמסתי על ראשה
 הקלסרים נחתו על הרצפה קורעים מעצמם את .העיפה את תכולתה ואז קרסה, שנכפה עליה

   .מפזרים את סודותיהם לכל עבר, הקרטון שעטף אותם
   .קריסת השידה הוציאה את הרולד ִמּבּוַעת אוזניות האייפוד

   . שאל בחרדה–?  מה קרה- 
   .לים צורמים קולי טיפס לצלי– . כשבדקת את השידה אמרת שהיא בסדר- 

בעוד אני עמדתי מתבוננת מהופנטת , הרולד אמד את הנזקים ויצא למצוא פתרון מעשי
,  מעטפה מלבנית. מתאמצת להתאזן– מתנדנדת על פאת קלסר מפורק – אז ראיתי אותה .בהרס
 ובכל זאת נראית כמי שיצאה זה עתה מפס –מאלה שחדלו לייצר לפני שנים , פשוטה, חומה

 בכתב מסודר . כרעתי על ברכי ובזהירות משכתי אותה אלי."עלי נייר חדרהמפ"היצור של 
 אבל מה היא .ם הראשונה שקיבלתי בארץי תעודת הציוני–" 1/כיתה ג "–וברור היה רשום 

 בהיסח הדעת . לפני שנים השלכתי את כל התעודות וספרי הזיכרונות והזהבים–? עושה פה
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נדד מבטי , וק כמו ברגע שהמורה הושיטה לי אותהובדי, הוצאתי את התעודה מתוך המעטפה
   ."'עולה לכיתה ד "–לשורה התחתונה 

*  
   . הנחתי לו לשחק לפני–אבל גם לא גירשתי אותו , לא הזמנתי את העבר

שלכבוד חג הפסח הבא , הגברת בונה, הודיעה לנו מחנכת הכיתה, מיד לאחר חופשת פורים
ח בספר " היא בחרה את פרק י.תלמידי הכיתהנכין הצגה קצרה בביצוע , עלינו לטובה

המספר על שלושה אנשים המגיעים לאוהלו של אברהם ומבשרים לו ולשרה שהם , בראשית
   .עומדים להפוך להורים

לעצב את התפאורה והתלבושות וכמובן , לביים, להמחיז, המורה לקחה על עצמה להפיק
ים ראוי למלא את התפקידים הראשיים  נדרש לה זמן לבחור מי מבין התלמיד.ללהק את ההצגה

   .וניגשה לחזרות,  דבקה בו–משהשלימה את הליהוק  .שרה והמספר,  אברהם–
הדגימה ,  הציבה את התלמידים במקומותיהם.היא התגלתה כבימאית חרוצה וקפדנית

 רק כשאלה השביעו את רצונה .וכיצד להשמיע כל משפט, מתי ולהיכן לנוע, בפניהם איך
   ."המבשרים"ירת שלושת ניגשה לבח

 העובדה שהתפקיד כלל ארבע מילים בלבד .לא הייתה מאושרת ממני כשנבחרתי לאחד מהם
 ששה חודשים קודם – הייתי עולה חדשה . לא הוריד מאומה מערכו–" ?למה זה צחקה שרה "–

היה היחיד שנאות ) ח"כי(ספר אליאנס - בית.כשירדתי מהאוניה לא ידעתי מילה עברית, לכן
,  אם לא אצליח ללמוד את השפה– על תנאי –' לקבל אותי ואפילו להכניס אותי לכיתה ג

 עכשיו בפעם הראשונה – מותשת ממתח וחרדה – הייתי ילדה בת תשע .'יורידו אותי לכיתה א
   .הרגשתי הקלה

הקשתה עלי לעקוב , כית"בגרסתה התנ,  העברית.עורי התורהילא היה לי מושג מה נלמד בש
 אבל גם שמות . נשמעו מוזרים באוזני– שמות כמו הגר וישמעאל .פתחות העלילהאחרי הת

   .שהתקשיתי לזהות אותם, כך שונה-נהגו בצורה כל, אברהם ויצחק, שהכרתי כמו שרה
ספרי לא בא בחשבון -  המרחב הבית.הייתי זקוקה לסיוע, "התפקיד"משקיבלתי את , עכשיו

   .סוג של ברירת מחדל אבי היה .' שמא אשלח לכיתה א–כמובן 
 הכעיס .קרא וכתב עברית,  אחרי חצי שנה בארץ הוא דיבר.הוא ניחן בכישרון מדהים לשפות

פה עשרות -  יודעת בעל–אותו שאני זוכרת שמות אנשים ומקומות שלא לדבר על תאריכים 
  ניגשתי אליו אחרי. חומקות ממני דקות אחרי ששיננתי אותם– ומילים בשפה זרה –בתי שיר 
   ."התפקיד"בחיל ורעדה הושטתי לו את הדף עליו העתקתי את , החדשות

הצית סיגריה ,  תיקן לי מעט את ההיגוי–הוא עבר איתי מספר פעמים על ארבעת המילים 
   :ואמר

   .כדאי שתביני את הפרק כולו,  אבל אם את כבר משתתפת בהצגה,את מוכנה - 
  : אמי מחתה

   .הילדה צריכה לישון, מאוחר -  
וביאר , תירגם מילה במילה,  אבי קרא בקול ובהתאמה את הפרק.ך"הלכתי להביא את התנ 

היו השכנים , בערבי חג המולד,  לפני שהגענו ארצה. הסיפור נשמע לי מוכר.הבנתי את שלא
על המלאכים שבישרו ,  ילדי השכנים דקלמו וזימרו על לידתו של ישו.מזמינים אותנו לביתם

   .ומדת ללדת אותושהיא ע) מרים(למריה 
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  !" העתיקו את הסיפור "
רים ימעב, משנים את השמות" מבוגרים ".מאוד שמחתי שלא רק ילדים מעתיקים שיעורי בית

 עכשיו רק רציתי לדעת מי העתיק . אותו הסיפור– אבל הסיפור –את ההתרחשות מרפת לאוהל 
   ?ממי
 .מה שלי'וחזת בידה את הפיז אמי נכנסה א. רעם קולו של אבי–! הילדה לא יודעת כלום - 

אבי ,  היא איחרה את המועד.סוף למיטה ולסיים את היום-להכניס אותי סוףיה כל שרצתה ה
   . ממתינה שיסיים– והיא נשארה לעמוד .כבר פתח בהרצאה מלומדת

בעוד שעל מריה וישו , מכל דברי אבי קלטתי רק שסיפור אברהם ושרה מצוי בברית הישנה
 שבועות למדנו על יציאת –?  אבל איך שייכת ההצגה לפסח. נפלא.המסופר בברית החדש

 אבל היא מספרת – שנציג לפני חופשת הפסח ,מצרים ומשה בתיבה בסוף אנחנו עושים הצגה
 לא היה לו מושג מה – אבי הסתכל בי .על הבשורה שמביאים שלושה אנשים לאברהם ושרה

  :ש שלי אז הוא החזיר את הכדור למגר–אני רוצה מחייו 
  ? מה את חושבת–

   . אבל לא היה לה סיכוי,אמי התקוממה
 וגם היא חושבת שהסיפור של –המורה באה מארץ נוצרית , ניסיתי להישמע בוגרת, אולי - 

   ... ועכשיו כשחג הפסח והפסחא מתקרבים–ושרה מאוד דומה לסיפור של מריה וישו  אברהם
פתחה , מה בידי'תקעה את הפיז, את ההזדמנותאמי ניצלה " ...יכול להיות"אבי הגיב מייד ב 

   לפני שיצאתי עוד הספקתי להגיד .את הדלת והדפה אותי החוצה
   . אני אשאל אותה מחר–
  : פעם הראשונה והאחרונה הם ענו יחדב
   .את לא תשאלי, לא - 

   .הבטחתי לא לשאול
 אוהל סדינים .ע כך שנותר שטח פנוי באמצ–'  השולחנות סודרו בצורת ח.היום הגדול הגיע

עטפה המורה בסדינים שהודקו אל הבגדים , השחקנים,  אותנו. כיסאותהנמתח בין ארבע
שהובא מחדרה של , פיות ודחקה אותנו אל מאחורי פרגודא על ראשנו כרכה כ.בסיכות ביטחון

   .לכיתה, הספר- מנהל בית, הוזמן מר יונגרמן,  כשהכול היה מוכן.הספר- אחות בית
 המנהל שיבח אותנו אך בעיקר את . אפילו זכינו למחיאות כפיים.י תקלותההצגה עברה בל

 הוא גם זיכה אותי .כך יפה וגם לשתף עולה חדשה-המורה שהצליחה להעמיד ההצגה כל
   ."איש לא היה מנחש שאת לא צברית "–למחמאה אישית 

הוא שאל  .המנהל בחר להעמיק איתי קצת את השיחהש אלא .אפשר לתאר אושר גדול מזה- אי
  :אותי בחביבות

  ? מה זאת התורה -  
 לא היה סיכוי – הסתכלתי סביב .י נוקשות ואת לבי הולםישמעתי את שינ!  אסור.אסור לי לשגות 

 שיורידו -  יכולתי רק לחשוב על דבר אחד . דרבנתי את עצמי–" תחשבי מהר, תחשבי ".לקבל עזרה
   .הספר-  יזרקו אותי מבית–או גרוע מזה ', אותי לכיתה א

 מגיל אפס .מבוגר ממני בתשע שנים, דודי-  הארי הוא בן.לו רק הארי היה עכשיו פה לידי, הארי
- עבר לרובין, פה- משידעתי אותם בעלו,  תחילה את אגדות האחים גרים.קרא לי סיפור לפני השינה
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 של שלת היוחסיןוהכרתי את ש, הברית- צות כשנסע עם הוריו לאר. ומשם הישר למיתולוגיה–הוד 
   .משהכרתי את זו של משפחתייותר האלים היווניים טוב 

   . זאת המיתולוגיה היהודית.מיתולוגיה אמרתי - 
 רצתי אחריו לאורך ."בואי איתי" המנהל זינק ממקומו ובדרכו החוצה פקד עלי . נפלה דממה
אותי  הוא הכניס .משתדלת לא למעוד, עטופה בסדין וכפיה כרוכה סביב ראשי, המסדרון הארוך

   :ך ושאג"הוציא מהספרייה ספר תנ, לחדרו סגר את הדלת
  ! קדוש–?  את מבינה– זה קדוש –

  :בייאושי אמרתי
   .אני אלמד - 

 בחגי י שילב את אצבעותיו והחל לבחון את ידיעותי, הוא התיישב מאחורי שולחן העבודה שלו
שבועות , ג בעומר" ל על. שבוע שיננו את יציאת מצרים– את חג הפסח עברתי בשלום .ישראל

תהיה ,  נהגתי לאסוף את סבתי. על יום כיפור התגברתי איכשהו.ותשעה באב לא שמעתי מעולם
 אבל המכה הקשה .בין סוכות לחנוכה בלבלתי "נעילה"הכנסת אחרי תפילת - מבית, מנוחתה עדן

   .)העד עצם היום הז( מבחינתי השנה מתחילה בראשון בינואר .נחתה עלי מכיוון ראש השנה
  : המנהל הלם באגרופו על השולחן וצעק

  ! חגי תשרי -  
   .הצחיק אותי" לוח שנה עברי" עצם העובדה שקיים . לא ידעתי במה מדובר– 
  ! אני אלמד. צעקתי,אני אלמד - 
 גם הפעם ."כשרות" לקח לי זמן לקלוט שהוא מדבר על .אמר ועבר לנושא הבא ,פה לא צועקים -  

 רק בדיעבד הבנתי שהיא .ל שבע ביליתי איתה שעות ארוכות ומאושרות עד גי.סבתא תציל אותי
הדחת , גיהוץה,  הדריכה אותי באמנות הסריגה–" תפקידי בחיים"עשתה מאמץ מרוכז להכשיר אותי ל

   .כלים והכשרת בשר ועוףה
 כשנזכר בעוד שאלה אחת , הוא כבר עמד לשחרר אותי לכיתה. נשמתי לרווחה– המנהל חייך 

   .ההפרדה בין בשר לחלב: קטנה
 הטקסט – הסתמכתי על טקסט . אבל אני התעקשתי– הוא שלל בראשו –ואפשר לא ,  אפשר כן–

ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער  ".ח בבראשית" פרק י–של ההצגה שלנו 
 עליהם תחת העץ  ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עמד.וימהר לעשות אותו

   ."ויאכלו
   . פסק המנהל–! את לא מבינה כלום - 
   .ידעתי שהציטוט מדויק .אדוני יכול לבדוק - 

  : הוביל אותי לדלת ואמר, הוא אחז בזרועי
   .הספר בלי ההורים-  אל תחזרי לבית- 

? הביתה  באיזו דרך הגעתי–? הספר-  מאיזה שער עזבתי את בית–? מתי הסרתי את הסדין והכפייה
לא לבכות  ":החלקתי את שערי ושיננתי לעצמי, יישרתי את בגדי י.רק בחדר המדרגות נצטללה דעתי

   ." רק לא לבכות–

*  
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 .מה המרחק מפה לירח,  הייתה יכולה באותה מידה לשאול.תבעה אמי לדעת? איפה הילקוט - 
 .אז הגענו ארצההפחדים והאכזבות שצברה מ, הנחיתה עלי את התסכולים, בעודי עומדת בפתח הבית

העפרונות והצבעים , המחברות, הספרים,  הילקוט.עכשיו הייתה נחושה בדעתה להחזיר את האבידה
,  היא החליפה נעלים. לרדת לטמיון– שאין לנו –ובשום פנים ואופן לא תניח לכסף טוב , עלו הון

   .משקפי שמש ומפתח והדפה אותי החוצה, נטלה תיק

  

  א"ת, באדיבות האמן וגלריה רוזנפלד, ריבעבודה מאת אמון י, ציפור

שמינתה את עצמה למלאך השומר ,  בת כיתתי– ניצה . לפחות חשבתי שמדובר בנס–ואז קרה נס 
  :  ובקול מודאג שאלה–נפנפה בתיק שלי ,  רצה לקראתנו במעלה המדרגות–שלי 
  ?  מה קרה לך- 
   . לחשתי–כך -  אחר- 
 -?Was sagst du da) שאלה אמי–") ?על מה את מדברת "–ית כך אומרים בגרמנ .   
 - Nichts )יד פניתי לניצה וביקשתיי עניתי ומ–") כלום "–מר וכל:  
   .אל תערבי את האימא שלי – 
   . התעקשה ניצה.הספר-  אבל את צריכה להביא אותה מחר לבית- 

רועים אבל היא ניחנה בחיישנים מיוחדים לאיתורם של אי,  אמי אמנם לא ידעה עברית.נלחצתי
 גם הפעם הייתה משוכנעת שעוללתי משהו . תמיד תלתה בי את האשם– ותמיד התערבה –ם ימשברי

 והן היו – אלא שהתקשורת המילולית ביניהן הייתה בעיתית –נורא וניסתה לדלות מניצה את המידע 
לא דרשה תשובות אותן ,  אמי נעשתה חשדנית– משך דקות ארוכות חגגתי .תלויות בי כמתורגמנית
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 צחקנו .אחזתי בידה של ניצה וגררתי אותה במורד המדרגות, "שקרנית" כשכינתה אותי .יכולתי לספק
  : ואז ניצה הרצינה ושאלה. חסר אחריות, משוחרר,צחוק קונדסי

  ? לא סיפרת לאימא שלך- 
   . עניתי. עוד לא- 
   .כיתהלאחרת את לא נכנסת , הספר-  את חייבת להביא אותה מחר לבית- 
  ?ר לך מי אמ- 
   .כאילו מה פה בכלל השאלה,  ענתה. אימא שלי- 

 אחת –הספר -  הרי אימא שלה היא מזכירת בית. ואז התביישתי בטיפשותי–לרגע לא הבנתי 
  ?  וניצה.משלהם

   . ניסתה להרגיע אותי,הספר-  לא יגרשו אותך מבית- 
   . התרסתי והלכתי ממנה.הספר הזה שלך-  אני לא חוזרת לבית- 
   .מעתי אותה צועקת אחריש?  מה תעשי- 

 נכנסתי למבואה וממנה .עליתי במדרגות שהובילו לבית אבן שירד מגדולתו, חציתי את הרחוב
בימי תפארתה היו בה ודאי מים ,  במרכזה ניצבה בריכה קטנה.לחצר גדולה שהייתה פעם מטופחת

 אליו רציתי –מים  מאחוריה פרח שיח בוגונביליה ותחתיו הסתתר ברז .ואולי הייתה אפילו מזרקה
   . טיפסתי על קיר אבן וירדתי לשביל שהוביל לרחוב– אלא שניצה קראה בשמי –להגיע 

לטפס במדרגות שבין , לעלות ברחוב תלול, לכולם היה אותו עיקרון, היו לי כמה נתיבי בריחה
 חיפה .נכנסתי למערות, קטפתי פרחים,  כל החורף שוטטתי בשבילים.הבתים ולהגיע לדרך לא סלולה

 – אין יערות – בתים נמוכי קומה דבוקים להר .ראיתי אותה מהים כשהגענו ארצה, הייתה עיר קטנה
   ...אין נהרות

ואדי ועליו ונגלה לעיני ה" בית התעשייה" כשעברתי את . ירדתי ברחוב מתפתל– במקום לעלות 
אז ניצלתי את ,  אף פעם לא חציתי את הגשר.גשר ואחרי הגשר בתי אבן שנראו דבוקים להר

בדיעבד אני יודעת שחציתי  (. הגעתי לשכונה שהריחות והקולות בה היו לי זרים לחלוטין.ההזדמנות
 – סחבתי עגבנייה מחנות ירקות קטנה .) כך מכל מקום נקראו אז–את גשר רושמיה והגעתי לחליסה 

עץ רחב צמרת  מצאתי נקודת תצפית תחת .שתיתי מים מברזים מזדמנים, נכנסתי לחצרות הבתים
   ... הנחתי את ראשי על הקרקע.והשקפתי על המפרץ

-  בית. הרעב החל מציק לי. השמש הלכה וקרבה אל הים.משב רוח קריר החזיר אותי למציאות
 אצטרך להישאר – אם לא אצא מייד לדרך . התגמדו לידו–אפילו ניצה , אמי, ההצגה, המנהל, הספר

   .אה אחרתבשעות הלילה הכול נר, רעבה עד הבוקר
 אבל –ורה ש במ–דלקו כבר פנסי הרחוב ,  כשנכנסתי לרחוב בו גרתי–ההליכה רוממה את רוחי 

 כשהבחנתי בשני –ין בו גרנו התגודדו מספר אנשים י מתחת לפנס שניצב ממש בכניסה לבנ.דלקו
   .יי האצתי את צעד."הדאגה" לא עלה בדעתי שאני מקור . נתמלאתי דאגה,שוטרים משוחחים עם אבי

   . שמעתי את קולה של ניצה, הנה היא- 
 ? איפה הייתי.הושיבו אותי ליד שולחן האוכל ושני השוטרים החלו לחקור אותי, העלו אותי הביתה

הם רק לא הצליחו ,  תשובותיי הניחו את דעתם.הם רשמו כל מילה שאמרתי? למה ברחתי? מה עשיתי
 לבסוף סגרו השוטרים את .י מה בכלל הבעיה ואני לא הבנת– מצאתי את דרכי הביתה איךלהבין 

   .הזהירו אותי שאם אשוב לסורי יהיה רע מאוד, נזפו בי, פנקסיהם
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 –ניצה והאימא שלה , לא חקירה,  לא.תייאחרי שהשוטרים הלכו הגיע תורם של הורי לדבר א
וקר אמי  בב–שוחחו והחליפו דעות והגיעו לסיכום , הצהרים- הספר שהו איתם כל אחר- מזכירת בית

   . וסוף לעניין–אני אתנצל , ספרהתיקח אותי לבית 
נכלאה בין קירותיו , הצעקה מילאה את חלל המטבח!  בחיים אני לא אתנצל–אני לא אתנצל  - 

 נמלטתי .אך קולה לא נשמע, פיה נפער,  עיניה של אמי התרחבו.והותירה אחריה דממה כבדה ומעיקה
התעטפתי בשמיכה , "לשקול את צעדיהם"י שהורי הספיקו פתחתי את המיטה המתקפלת ולפנ .לחדר

הוריה היו , הייתה יוצאת למסע שוטטות מסוג זה' אילו ילדה בכיתה ג,  כיום.והתבצרתי מתחת לכרית
   .מואשמים בהזנחה ומובאים למשפט

עמדתי ליד חדר המנהל משננת , המחנכת והמנהל ישבו וחרצו את גורלי, שעה שאמי, למחרת
הובהר לי שמצבי ,  כשהכניסו אותי כדי שאשמע את גזר הדין." לא אתנצל–י לא אתנצל אנ"לעצמי 

 למרות שלא הבינה מילה , אמי הנהנה.שהתנהגותי בלתי נסבלת וחסר לי חומר לימודי, חמור
פה -  וכמו כן יהיה עלי לדעת בעל,הלוח העברי, בחן על חגי ישראלי אחרי חופשת הפסח א.מהנאמר

לות ושיחרר ט המנהל הושיט לי את רשימת המ."שירת הים"ו" עשרת הדיברות ","שמע ישראל"את 
   .את הגברת בונה לדרכה

   . חגגתי–לא ביקשו ממני התנצלות 
   . אמרה אמי, היא תהיה בסדר- 
   .היא ילדה קשה,  השיב המנהל, נקווה- 

   .אמי הנהנה
  ?ה אישה קשהאיזה גבר רוצ , ובינינו. אמי משכה בכתפיה.היא תהיה אישה קשה - 

 הוא נשא שתי אריזות גדולות של כלי חשמל אותם שמר .נמלטתי מהחדר וכמעט התנגשתי בהרולד
   .במחסן

   .שקית האשפהאת  אמר והושיט לי . בטח תרצי לזרוק קצת ניירות- 
   .שאלתי?  אני אישה קשה- 
  ? איך הגעת לזה- 
   . עניתי. סיפור ארוך- 
 לא –הצתנו סיגריות וסיפרתי , יא שני שרפרפים ומאפרההב,  הניח את הקרטונים. אני מקשיב- 

   .יכולתי להפסיק עד שהגעתי לסוף
  ?  מה פתאום נזכרת בזה- 

   .הראיתי לו את תעודת הציונים
   . אמר,שישים שנה - 
  ? מה- 
  ? רוצה לשמור אותה– התעודה הזאת היא בת שישים - 

   .את שניהם לדרכם האחרונהנטלתי את שקית האשפה ושלחתי , החזרתי את התעודה למעטפה
   . ביום ראשון ניסע לאיקאה ונקנה שידה חדשה- 
   .לא רוצה יותר איקאה! לא רוצה!  לא- 

   2011מרץ                                          .זה היה קולה של הילדה בת התשע מחדר המנהל
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  טאהה מוחמד עלי

  ענפים
  נעים עריידי: מערבית
  
1.     

  הלֹא ַהּמּוִסיָק 
מֹון ְרסּום ְוַהּמָ   לֹא ַהּפִ

יָרה ִ   ַאף לֹא ַהׁשּ
  ְיַנֲחמּו אֹותוֹ 

ָצִרים ים ַהּקְ   ַעל ַהַחּיִ
ֶלְך לִ  י ַהּמֶ   ירְוַעל כִּ

ָאָדם ָבה ׁשֶ ְחׁשָ   ְוַעל ַהּמַ
  ָיכֹל ְלהֹוִליד

   .ֶיֶלד סֹוֵרר

2.     
  םׁשָ 
ָלָדהׂשְ ר לִ בֶ עֵ ֵמ    דֹות ַהּפְ

ם ִנְמָצא ַהּיָ   ֵהיָכן ׁשֶ
כֹוָרהּ ָנהּ בְּ לֹוֶעֶסת ֶאת      ּבְ

חָֹרהַהלְּ  ְ   ָבָנה ַהׁשּ
  םנּו ׁשָ חֲ ים יַ תִּ עִ לְ 

יםֵחילֹות ַצְלבָ  ׁשִ   ִנים ִטּפְ
הֹוְלִכים ּוִמְתַמֲעִטים    .ׁשֶ

3.     
  ךְ י לָ ִת בָ הֲ אַ 

דֹול ָבר ַהּגָ   ִהיא ַהּדָ
ָאר, תְּ אַ , ֲאָבל ְ   ֲאִני ְוָכל ַהׁשּ

ים ְרִגיִלים    .ְסָתם ֲאָנׁשִ

4.     
י  ּלִ יר ׁשֶ ִ   ַהׁשּ

יָרה הּוא ִמ  ִ   חּוץ ַלׁשּ
אַ  ֵני ׁשֶ    תְּ ִמּפְ

יםִמ  ׁשִ    .חּוץ ַלּנָ
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5.     
  ְוָכךְ 

ִ ָלַקח ִלי ׁשִ  ִמימֹותׁשּ ָנה תְּ   ים ׁשָ
ֵדי ְלָהִבין   כְּ

ִים ֵהם ַהּטֹובִ  י ַהּמַ ָקאֹותיםכִּ ׁשְ ּמַ    ּבַ
ֲאָכִליםחֶ לֶּ ְוהַ  ּמַ ִעים ּבַ   ם הּוא ַהּטָ

נּות  י ְלָאּמָ   ְוִכי ֵאין ֵעֶרְך ֲאִמתִּ
ֶפׁש  רֹוֵמם ֶאת ַהּנֶ ל עֹוד לֹא תְּ   כָּ

6.   
מוּ ַאֲחֵרי ּנָ   ת ׁשֶ

ׁשּוׁש  ב ַהתָּ ר יֹוִריד ַהּלֵ ֲאׁשֶ   כַּ
ינוּ  ל ַמֲעׂשֵ יו ַעל כָּ   ֶאת ַעְפַעּפָ

ינוּ  ל ַמֲאַוּיֵ   ְוַעל כָּ
ל ֲחלֹומֹוֵתינוּ    ְוַעל כָּ

ל גַּ    ּגּוֵעינוּ עֲ ְוַעל כָּ
חּוׁשֹוֵתינוּ  ל תְּ   - ְוַעל כָּ

ְנָאה ִ   ַהׂשּ
   בֵק ָר תֵּ  ׁשֶ יא ָהִראׁשֹוָנההִ 

תֹוֵכנוּ    ּבְ
  

  

,  הקלטה של טאהה מוחמד עלי קורא משיריומשמיעיםאלקלעי ופארוק מואסי -המשוררים קרן גוט
  בערב זיכרון שנערך לכבודו בנצרת מטעם ארגון כללי של סופרים בישראל
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  •ועי שניידרר

  שלוש סונטות

  על השירה
  ָהעֹוָלם"

ְך ַלְמׁש  ּיָ ה, )ים(ֹוְרִר ֵאינֹו ׁשַ חֹות ִמּזֶ   ַאְך עֹוד ּפָ
ֵאיָנם ה ׁשֶ   ".ְלֵאּלֶ

  דוד אבידן

ב ף .יֹוׁשֵ עֹו ַעל ּדַ   טֹוֶפֶפת ֶאְצּבָ

ֲחָטף, ְלֶרַגע .ְוהּוא ׁשֹוֵתק   ,ּבַ

לֹוָתיו יט הּוא ְלַמְרּגְ   ַהִאם, ַמּבִ

יר ָבר ׁשִ ב כְּ ט ֵמִרים ֶ מ   .עֹוד לא ?ִנְכתָּ   ּבָ

  

ב יֹוָמם ָוֵליל רּועַ , ְוָכְך יֹוׁשֵ    .ׂשָ

יׁש ׁשּום קֹר ְולֹא ׁשּום רּוחַ     .ֵאינֹו ַמְרּגִ

ף ֵריָקן ב מּול ּדַ ב, ַרק ָסר יֹוׁשֵ    .חֹוׁשֵ

ב, ַהְלַואי ב, ָיבֹא יֹום, חֹוׁשֵ    .לֹא ֵאׁשֵ

  

ם ֵלב .ּוֶפַתע ָזז ָהֵעט   הּוא לֹא ׂשָ

ב ּוֶמֶלל ָבר ִנְכתַּ ף, כְּ   ְוִהְתַחּלֵ

ֶזה ַאֵחר ט ּבְ ּפָ    .ַזרְוׁשּוב חָ , ִמׁשְ

  

ף יט הּוא ַעל ַהּדַ   ּוְכמֹו ָזר, ַמּבִ

ירוֹ  יט ָעָליו ׁשִ ֶבת .ַמּבִ יָרה ִנְכתֶּ   ׁשִ

ְכָחה ִ ֵעת ַהׁשּ    .ְולֹא ָהֵאֶבל, ּבְ

  

  תקומה
יִסים כִּ    .ֲאַנְחנּו דֹור ָיַדִים ּבַ

ים   ְרִאיִתיֶהם עֹוְמִדים ּוְמַנסִּ

ָמעֹות .ְולֹא ַיְצִליחוּ , ִלְבּכֹות   ֵאין ּדְ

ַעִין ׁשֶ  יסּבְ כִּ   ְלאֹות .ל ּדֹור ָיד ּבַ

                     
•
  .א"תלמיד כיתה י, 17בן , המחבר 
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ם יִנים רֹאׁשָ   ָקִדים, ַעְצבּות ֵהם ַמְרכִּ

ְפֵני ָהֶעֶצב ֲאָחָזם ְלַדק   ,ּבִ

ִרים ְ   ּוְברֹאׁש ָזקּוף עֹוְמִדים, ּוִמְתַיׁשּ

יר ִהְמנֹון ֶאָחד ק, ָלׁשִ   ּכֹה ִבְמֻדְקּדָ

  

  לֹא ַיֲאִמינוּ  .ַאְך לֹא ָיִבינּו ֵהם

ַעם ּכֹה ָרצוּ  ּפַ ינוּ וְ , ׁשֶ   לֹא ִהְסכִּ

  ְוֶיׁש ִנְבָער .ִעם ַהּמּוָבן ֵמֵאָליו

  

ׁשּות ל ִהְתַחּדְ ֵעיֵניֶהם ֵאי ִזיק ׁשֶ   ,ּבְ

ת ל ִאי ִאּבּוד מֹוֶרׁשֶ ּות .ׁשֶ   ִהְתַקׁשּ

ָחר יָעה ֶאת ַהּמָ ֵניֶהם ִהיא ַמּבִ   .ּפְ

  סגול
מֹו ֲאָנָחה" ָמע ּכְ עֹון ִנׁשְ ָ ֶקט ְוַהׁשּ   "ׁשּוב ׁשֶ

  אביתר בנאי

ַמִים צֹוִפיםָיֵרַח ָר  ׁשָ   טֹב ּבְ

ָמעֹות ַנִיְך ְוֶזֶלג ּדְ   ֵמִאיר ֶאת ּפָ

ל נֶֹפת צּוִפים   ,ִנְרָאה ְכָמתֹוק ִמכָּ

ָלאֹות  ל ַהתְּ ְך ֶאת כָּ   – – –ִנְרָאה ּבָ

  

ְקָרן הּוא מֹוִני .ׁשַ ּכֹור .כָּ ְקָרן ְוׁשִ    .ׁשַ

יפּותךְ יִ ַד יָ -לעַ ִנְדֶחה  ּקִ ָכל תַּ    . ְ ּבְ

ַנִיךְ    ֶאְרַצח ֶאת ַהּקֹר, ֶאְקַרב ֶאל ּפָ

ַסְלִקיִני ְבֶהֶבל ָרפּויְוַאתְּ     . תְּ

  

ְקֵרךְ    !ַאתְּ אֹוֶהֶבת אֹוִתי .ֶאְזַעם ַעל ׁשִ

ךְ    !?ַמּדּוַע ּתֹאִבי ֵהָרֵחק ֵמִאיׁשֵ

יׁש    ְוזַֹהר ֵעיַנִיְך ּכֹוֵאב ּוַמתִּ

ה  ַנִיְך נֹוָרא ְוָקׁשֶ   – – –ְואֶֹטם ּפָ

  

ַלַהב מֹוָרה ַע ּבְ   אֹותֹו ֲאַבּקֵ

ְתִרי ּוָ    .ְמנּוָיה ּוְגמּוָרה, ְוַאתְּ תִּ
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   רנו'מאיה בז
  פרפרי חולשלושה קטעים מתוך 

   עיבוד נתונים כריקוד מחזורי
 21.11.78          

  שאיבריה,חיה אחרתשל  נאמר שבדומה לגוף של הידרה או .תי תופעת הקטיעוּ יקיימת בשיר
 אפילו פיסה , למגנט עם שני קטבים או כמו מגנט שכל חתיכה שלו נהפכת,מגלים עצמאות

או בדומה לריקוד הסנופי שמכל תנועה בו אפשר להמשיך ולהיכנס למעגל , זעירה מאוד
 , לפרקים כל פרק הוא גם התחלת ריקוד או משהו דומה-  כי יש בו תכונת חיוניות,הריקוד

   .רין שבכך ומושך המיסתו,כי המעגל המחזורי קצר ואופן סיבובו נאה, קרוב מאוד להתחלה

 אפס -  ההתחלה.חיי אדם או שלב בחיים לשלה לגלות משמעות קיומית וכל תנועה יכ
 חזרה ,וזינוק קדימה גישוש,  תנועה לצד ועוד תנועה של כל רגל, רגלייםשתיעמידה על , תנועה

 זווית , אבל השינוי בזמן ובפניית הגוף, בו ייעשו אותן תנועות,על זינוק כדי לעבור לשלב הבא
   .הטייתו

 יש בזה משהו .רוחות השמים במעגל מחזורי של תנועותארבע  הגוף מסתובב ל- קסם אחר 
ואותו , חללולהמצומצם למימדי גופו ו, גול כדורי המקיף את הרוקד במעגלו הקטןי ע- קוסמי 

  .מוקפים בהם עוד מעגלים שאנו עושיםנעשים  וממנו ימעגל נעשה ענק

סף ו החבויה היטב בא, אולי תוצר של משמעות מיסתורית שהיא,ויש בריקוד הזה התלהבות
   .רוקדיםמו הכ מתבוננים בהםה עימן נסחפים בעצם עשייתן גם ,התנועות הפשוטות

על אי , הקורא- הצופה מעוררת מבוכה בקרב  היא ובכל זאת, הקטיעות טבעית,מצד אחד
  ?האם את מודעת למה שעשית: שאלהמצידו ונשאלת , הבנתו

 .י יש עוד מעשים חבויים שאותם איני יודעתידעת למה שאני עושה אבל במעשאני מו, כן 
   . עם כוח מפלצתי,לא תכננתי שיר בעל תכונות של הידרה

שני קטעים מעידה על תפיסה כטעותו של עורך אחד שהדפיס קטע אחד ?  לא.בזה קסםיש 
   .צורנית מבנית אחרת

על , בעיקר בשירת ימי הבינייםות ההיחלצ כבר נכתב רבות על תפארת הפתיחה ותפארת
   .שלי כך בעיבודים .ושא שהתרחק מהפתיחה ובאמצע גם כן השתרבבו נושאיםנ

 . נושא עם וריאציות-הנשימה והפיתוח   האופי והמזג וכושר הקיבולת והריכוז ואורךוזה
כאותם , נוגע ומחשמל חלקים רבים בחיי המחשבה והגוף, משהו שמתחיל מנקודה ומסתעף

ספרות בעיפרון ולגלות את ושחורות וממ לחבר בין נקודות: בעיתוני ילדיםחידה י ציור משחק
   .בין כל החלקיםאת הפרצוף המסתתר או החיה 

 ומי שלא רואה , ובתוך השיר רואים מה תפקידה ומה חלקה, כל שורה היא נקודת ציון כזו
  .תרגזלה עשוי –ולא מבחין בצורה שלימה ומזוהה בעלת משמעות 

 לפעמים לא .לגלות את משמעות הצורה תוך כדי עבודה וחיבור הפרטים הואלב השני הש
  .וקריאתן  בדרך חיבור השורות.ואנרגיה פורצת,  אבל משהו מפעים,מתנסחת משמעות ברורה
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,  לתודעת הזולת,הקורא לעיני - מואר לסירוגין  -  פתח פעור וחשוךהוא - שבין השורות  מה
   .לשומע

   . רחוקים ושונים-  הדברים הנראים  לחבר בין, צריך לקפץ.ות בה אני חיהכך עשויה המציא

כנגד  ,אביב בקו מעגלי מתפתל לאו דווקא ישר וקצר- פעם רציתי לחבר בין ירושלים לתל
   . עוד אפשרות עוד צורה,כמה היא למצוא מרחבוהח ;חוק הגיאומטרי הנודעה

הזדהות עם מרחב מדוד ושקול ולציית  למה עלי ל. בהחלט לא. אין עדיפות לקצר ולמהיר
 המשקל והגובה כקריטריונים של איכות להתנהגות בחיי הפנימיים - והרוחב לכללי האורך

   ?החד פעמיים ,האישיים

 צמודים לדרך הקצרה הזו -  ואחרים , סוסים ומכוניות אופנועיםמרוציאנשי עסקים מתחרים ב
 מתפתל ,אבל יש גם מהיר וממושך .ת נחו-   ארוך ואיטי.טוב יותר -שבה קצר ומהיר 

 באמת ,ויס'הרחוב של מר בלום אצל ג  כך שהדרך בין תל אביב לירושלים כמו,ואינטנסיבי
   .בכביש המהיר  דקות45 להתארך מעבר למשך נסיעה של הלויכ

ון 'ג ומאוחר יותר אצל המלחין , כבר נדון אצל ברגסוןהוז,  ברור שהזמן כאן באיכות אחרת
   'קייג

   .שירים אחרים אבל פחותשל כמו גם , בודי נתונים הם אימוץ עקרוני אישי של הזמן הזהעי

   .כללים כמו חריגה ממסדרון סלול של הלשון עקיפת 

 .)שבתאי.ודוד אבידן וא ראה יונה וולך( .צורות ,חדשים דרכי ביטוי ולשוןמעוררת מציאות  
 , לייחודו בחלל ובזמן, פעמיותואורגניזם שמודע ככל האפשר לחד?  מציאות זו היאומה

המציאות הכוללת וכמובילה ומחוללת מציאות  ומהירות הלשון בריצתה נראית כמשיגה את
   .וההווה וקיים בהםמתוך העבר נובע העתיד  כי, לפני שישנו ניסיוןלפני שנחוותה 

 -  והללו, במרחבשל קיום יצרו לחץ עצום על דרכי החשיבה והתנועות של הגופים אופנים 
   .חדשות  ביטוי פרצו דרכי,כדי להתקיים ולשמור על צורתם וחייהם

   . ראה חוק הצפיפות והתנועה בה- שצפיפות יוצרת דרכי היחלצות נפתלות וגמישות כמו
   

  10.1.76 אורח פורח

  ).כ .לע(
 והמארחת .עבורו איזה כיבודב וזאת לאחר שכבר הוכן ,נוהג היה להסתלק מן החדר

 מביטה לתוך הקיר או לאיזו דוגמת קישוט ,תא בכורסא או על השטיח העבהכבר יושבת בניחו
  . מתכוננת לשיחת נפש בסיומו של ערב נעים,יפה בעלמא

מה - התגוששות לש ועוד לפני כן נשמעו רחשים של ריצה או , הוא קם לפתע ממקומו
חדר הקטן ב ?אז מה כבר נעשה שם, תה ועוגיות - מכינה את הכיבוד שיוגש , במטבחהבהיות
  ? דעת האורח טרוף .שלך

תה עם לימון , מתברר שזה מחליא אותו כשהכנת עבורו תה עם לימון ואחר כך תה בלי לימון
-  כוסות תה מלאות נשארות על המגש והוא קם מן הספהשלוש וכך פתאום ,פוגע בו עמוקות

   .ללכת הביתה -החלטתו - נחושה דעתו,  זהו.משאיר אותךומיטה 

התרגשות שמופנית ,  שמו לי רגל ונפלתי על האף אבל זו סיבה נפשית שלו.ת הרגשתי נהדפ
   .'כמו שאני רוצהלא יכול אני כאן ': לפעולת בריחה משהו כמו
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? פשוט בעיות של עיכול משובשהוא  או שכל זה ,אני רוצה ללכת מכאן ...את יותר מדי
 וזהו אורח ... מתח.ית המארחרך בשירותים והבושה מפני רעשים וריחות בבו צ,יציאות תכופות

   . עף לביתו הקרוב,פורח

 מסווה חינני וגאה ואת כבר רואה אותו רץ . דרמטי ומעליב,בהחלט מיסתורי וכל זה
על ספסל   נכנס בדביקות של מתרוצץ אמוק מפשיל מכנסיו ומתיישב בחירוק שיניים,במדרגות

ה בינו לבין עצמו מהרושם  הוא נהנ.מצטחק בדמיונו המשועשע- וצוחק.הנאשמים ומשלשל
   . הבלתי צפוי, מהמזג הסוער שלו,שעשה

 גחמנות שמעוררת רצון להיפגש עימו .פן לא מזיקולהיות בלתי צפוי בא:  זה ערך חשוב,כן
 רוב האנשים אינם . כי אם לרפא את המקום שנפגע- לא כדי להבין   או.כדי להבין יותר, שוב

אבל אני , התנהגות כזו של נטישת מקום האירוח פתאוםכמו  אפילו .עלבון צורב יכולים לשאת
 ואין זה דווקא חדרי ,כלומר הוא לא יודע שגם לי יש מקום ,וצפיתי בו בעניין ממקומי התבדרתי

   . לא שזפתו, אינו צפוי ועין זר, המקום שלי אינו נראה,הקטן

  

   מעמד מביש – המאמר שנשכח: חלום

  ) בין ליל יום רביעי וחמישי(
 17.7.99   

ועוד נוכחים נוספים ,  סביבו מסבים אנשים רבים.אני יושבת אל שולחן ישיבות מכובד ורחב
מעין תחרות ,  יש אווירת ציפייה בוחנת באוויר.ידידים ומכרים, באולם קשובים ומוכנים
   . אני– תחרות של משתתף אחד - שצריכה להוכיח עצמה 

והכל ,  ההרצאה מוכנה וכתובה.יליד פרו" שירתו של המשורר ססאר ואיחו "–נושא הרצאתי 
,  לא בודקת אפילו דקות ספורות לפני את דפי המאמר. אני בטוחה כל כך.ממתינים למוצא פי

 מכניסה את ידי לתיק ואיני מוצאת –ואז הוא מגיע , דוחה את הוצאתם מהתיק עד לרגע האחרון
 אני פותחת לרווחה את .ייד אמצאמ,  לא ייתכן... עווית בבטני...בתוכו לא ניירות ולא נעליים

מקווה ,  אחרי שלא נמצא מבוקשי הופכת את התיק וכל תכולתו.דפנות התיק ושוב בודקת
אבל במקומם יוצאים לאור חפצים שאין לי , יפלו החוצה, שהדפים שהסתתרו בין קפלי התיק

 כאן חתיכת  מה עושה. רחוקים להרגיזניוהופיעו מזמניםוחמתי עולה כמו באו  ,צורך כללבם 
 והשולחן מתכסה במיני .יה לפני שניםיחות חנ"מיסמכים מקומטים של דו, לחם ישן ויבש

  .וכולם מחכים בשקט, פסולת

,  מצבי שמתחיל להביך. אני רואה את פליאתם הקלה.ואשתו הפסיכולוגית'  ממולי יושבים ז
לצד נסיונות עידוד , םגורר עמו גילויי מורת רוח וקוצר רוח ואכזבה ולבסוף בוז מצד הנוכחי

במיוחד לנוכח כמה חברים ,  בכיי מתפרץ לבסוף ללא יכולת להסתיר את השפלתי ובושתי.מזויף
   .חכמים וידועים

מתברר ,  בתיק. עד לידי דמעות-  כה מוחשית . תחושת החמצה חזקה מטלטלת את פנימיותי
   . המוזמנים קמים ללכת... הוא ריק מלבד עט.אין שום דבר, סופית

  . התעוררתי
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    דנה חפץ

  בואי
  סיפור

  ?האושר מהו, רות

  . צריכים היינו לדבר על כך ולא דיברנו

  )יהודה עמיחי(

  

זה , אמרה, הניחי, אני לא הבנתי והיא סירבה להסביר. הסתגרה מפני. בסוף ימיה התרחקה ממני רות
.  תפילי עליה גם את שלךאל, היא סוחבת מספיק תיקים, זה לא קשור אליך, חתך גם איתן, תעזבי. יעבור

מה גם שעם השנים למדתי לסמוך על ; נשמע הגיוני  כלומר לא יכולתי להכחיש שמה שאמר, הוא צדק
  . ואחר כך כבר היה מאוחר, אבל זה לא עבר. השיפוט שלו

הייתי בכנס השנתי של האגודה הפוסט סטרוקטורליסטית הקונטיננטלית שנערך אותה שנה בברלין 
הייתי אמורה . שאנו מצטערים להודיע, ברשימת התפוצה של החוג לספרות,  במיילכשהגיעה ההודעה

וגם לא הייתה שום , לא יכולתי להצדיק ביטול פתאומי, לתת את ההרצאה המרכזית של הכנס למחרת
אולי זאת הסיבה לכך שעד היום . כך אירע שלא הייתי בלוויה. דרך להשיג כרטיס טיסה לארץ בו ביום

  . כמעט שמונה וחצי שנים עברו מאז. נה לה שמתהאני לא מאמי

*  
ובעצם המילה פגישה . והיא כמעט בת ארבעים, בפעם הראשונה שפגשתי אותה הייתי בת שבע עשרה

 - והקול שלה , היא קראה אז משיריה. שמעתי אותה: נכון יותר לומר. איננה הולמת את הפעם ההיא
חת מזמרות הבלוז הכושיות הגדולות שלמדתי לימים כמו של א, מחוספס מעט מסיגריות, עשיר, עמוק

נוקב , הקול הזה דיבר מילים שנשמע בהן משהו מזעיק.  מילא את חלל החצר של בית ביאליק- לאהוב 
צירוף משונה אבל מכמיר לב כמעט עד דמעות ובאותה נשימה כופה , ועם זאת גם עִדין ומאופק מאוד

הייתי ללא ספק צעירה , לא הבנתי אותם. שלמדנו בכיתה, הכרתי שניים מהשירים שלה. להימנע מהן
אבל בגיל ההוא הציתו את דמיוני הסיפורים על חבורות המשוררים המיתולוגיות שישבו בכסית , מדי

זו הייתה תקווה , כמובן. מקווה להתחכך קצת בזוהר הזה, ואני הייתי הולכת לערבי שירה פעמיים בחודש
לא ידעתי בזמנו שזכיתי להיות בהופעה . עצמה התרחקה מחבורותרות , ובכלל; ילדותית ומופרכת

שאותו קניתי , לא ידעתי עליה דבר מעבר למה שנכתב על הדש האחורי של ספרה. פומבית נדירה שלה
זכה , 'בורים של עפר ומיםדי', ספרה הראשון. נולדה וחיה בירושלים, ך"מורה לתנ, רות לשם: "בו בערב

  ."לפרס ברנשטייןמועמד , 'ואדי' ,ספרה השני. יכוריםבפרס ראש הממשלה לספר ב

אבל צריך להוסיף שמכל עשרות . היה חיוך פנימי עולה בי, כשהייתי נזכרת באותו הערב, כעבור שנים
כי אם , אותם איני זוכרת, לא השירים עצמם. הערבים הספרותיים שאליהם הלכתי אז נחרט בי דווקא זה

  . עד היום. דות מפתיעהשהשתמרה בח, התחושה שעוררו בי

*  
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והייתה הדרגתית כל כך עד שאפשר , הפעם השנייה שנפגשנו אירעה בערך חמש עשרה שנה אחר כך
ימס 'דיסקורס ופרקסיס רליגיוזי בין ג", עבדתי אז על התיזה שלי. לומר שרות פעפעה אלי לִאיֵטנוּ 

היות בהר הצופים אהבתי לשבת ובימים שלא הייתי מחויבת ל, "ללאקאן בראי הסיפורת העברית החדשה
השקט והאוויר , מפני שערימות הכביסה והכלים בבית היו משתקות אותי. ולכתוב" שלשום- תמול"ב

פוסקים של בית הקפה הזה - אבל הרחשים הבלתי, הדחוס של הספרייה המרכזית היו מורטים את עצביי
המלצרים אף פעם לא הפריעו , מדפי הספרים על קירות האבן היו יציבים ובטוחים; איכשהו הרגיעו

מתיישבת , הייתי מגיעה מוקדם. ולרוב הכתיבה שטפה שם בעונג ולא נורא היה כאשר הטיעונים הסתבכו
מתישהו הרעב היה מתחיל . מזמינה קפה ומתחילה, בשולחן הקבוע שלי בפינה ליד החלון הגדול

מסתכלת על גגות ,  אוכלת לאט,ואז הייתי מזיזה הצידה את הלפטופ ומזמינה לעצמי משהו, לכרסם
אחרי . או שהמבט היה נודד בהיסח הדעת אל היושבים. נחלת שבעה שניבטו מבעד לתכלת החלון

שקט חיפשתי לי שם , אבל נמנעתי מקשר עין, שבועות אחדים התחלתי לזהות את הקבועים האחרים
בעלת תווי , חדת איברים, צנומה, גבוהה, ולמרות זאת מאישה אחת לא יכולתי להתעלם. ולא ידידים
היא ישבה . לבושה בפשטות כמעט סגפנית במכנסיים חומים וחולצה שחורה נטולת צווארון, פנים עזים

כמעט , שוב ושוב נמשך המבט אליה. מכונסת מאוד, עם מחברת גדולה ועפרון, בפינה הנגדית לשלי
הסמקתי .  עיניים כהות וחדותעד שלבסוף הבחינה והרימה ראש והישירה בי ְשֵאלה מתוך, בעל כורחי

אבל רק שבועות . ואני חזרתי אל הסלט והיא אל המחברת, בגלל הסגת הגבול הזו אבל היא חייכה
כשעמדתי בפתח מסתכלת , כמעט יחידות, בערב סתיו שבו נשארנו שתינו עד הסגירה, אחדים לאחר מכן

ור על המחשב במבול הזה במפלי הגשם הפתאומי ששצפו שם מעבר לסף שואלת את עצמי איך אשמ
והבינה במבט אחד את המצב והזמינה אותי לחלוק את מחסה , והיא באה מאחוריי עם מטריה ענקית

נזכרתי ואמרתי , וכשהושיטה יד ואמרה רות, רק אז שמעתי את קולה לראשונה, המטריה שלה עד לאוטו
רות . ולא ידעתי, ותך כבר פעםפגשתי א, סליחה: לחצתי את ידה והוספתי, תמרה, ושוב הסמקתי! זו את
  . איזה צחוק היה לה. צחקה

, כשעניתי. שאלה מה אני כותבת, כשהתעקשה להסיע אותי אחרי שגילתה שאין לי אוטו, בדרך הביתה
לא ראיתי את עיניה כשאמרה זאת אבל , פניה היו נעוצות בכביש. חוקרת ספרות, שתקה רגע ואז קבעה

 נלהב אם כי לאו דווקא שיטתי על החשיבות המכרעת של מחשבת משהו בקולה גרם לי לפתוח בנאום
במיוחד בהקשרים (על המתחים הלא פתורים בין דיסקורס לפרקסיס , ימס ולאקאן לחקר התרבות'ג

, על הבורות והעיוורון של חוקרי הסיפורת העברית החדשה ביחס לכל מה שקורה בעולם, )רליגיוזיים
מדורבנת על ידי המבוכה הגוברת , דיברתי את עצמי לדעת.  האלובסוגיות הקריטיות, ובעיקר בצרפת

. עד שברמזור אדום נזכרתי באוזני מי אני מלהגת ככה ונאלמתי באחת, שגרמה לי שתיקתה המתמשכת
, שלחה לעברי אצבע ארוכה והניחה אותה על קצה אפי. וסובבה את פניה וגווה אלי, רות בלמה במתינות

לא רק מהאינטימיות הפתאומית אלא גם כי היא צדקה , פני בערו. להגידלא הכל צריך , אמרה, ששש
ואחרי רגע , אבל האצבע שלה הייתה לא רק חד משמעית אלא גם ובעיקר מלאת עדינות, לגמרי

תמיד , אינני זוכרת על מה עוד דיברנו בנסיעה ההיא אבל מאז. התחלפה המבוכה בהכרת תודה מנּוֶחֶמת
ת למערבולת ומתיזה את עצמי לכל עבר הייתה שוב מניחה את אצבעה על ברגעים שבהם הייתי נקלע

וכשהיינו שתינו בחברת אחרים הייתה מניחה את , כבר לא היה צורך להגיד כלום ואני הייתי נרגעת, אפי
  . ומביטה בי ומחייכת, כמעט בדרך אגב, האצבע על אפה שלה

איתן . נראה לי שנהיה חברות.  לגמרייבשה כמעט, אמרתי לאיתן כשהגעתי הביתה, פגשתי מישהי
מי אמר שאת לא יכולה להפתיע , הצהיר, ָמִרי, הסתכל בי מעל לקרש החיתוך שעליו קצץ כרשה למרק

  . אותי
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*  
כשהציעה שאפגש איתו נרתעתי . מכרה משותפת שידכה בינינו. איתן ואני גרנו אז יחד כמעט שנתיים

וכל כך לחצה ששפירא כזה , עה אותי שמה יש להפסיד אבל היא שכנ– מה לי ולווטרינרים –תחילה 
כשהוסיפה בחיוך זחוח ורב משמעי שאני לא נעשית יותר , אמנם. שלבסוף הסכמתיעד מותק של בחור 

כך מצאתי את עצמי כעבור שבוע בבית . אבל כבר היה מאוחר מכדי לסגת, צעירה שבה הרתיעה ועלתה
כשנכנס בחור נמוך ודק ומלא , קרת בהנאה את יושביוסו, הקפה השכונתי שאותו הציע כמקום מפגש

איך , עניתי משועשעת, תמרה יאירי. מושיט יד ברשמיות, אמר, איתן שפירא. תלתלים וניגש הישר אלי
  ?נשב, חייך, את כל היתר אני כבר מכיר? ידעת שזו אני

 שהרגיש אנשים .עם הזמן למדתי שהדבר היה אופייני לו. אבל הקשיב. באותו ערב לא דיבר הרבה
ְך משהו, כאילו היו חיות , בבני שיחו  וכשהיה חושב שהדבר נחוץ היה אומר את הדבר המדויק ומשכֵּ

ראיתי אותו עושה את זה הרבה . משאיר אותם נדהמים ורכים ואסירי תודה ונבוכים, אפילו זרים גמורים
ם כי אף פעם לא באמת הבנתי א, הוא כנראה אהב אותי. הוא כנראה יכול היה להיות אבא נהדר. פעמים

למרות שלמען ההגינות צריך לומר שגם אני לא ממש אהבתי , במחקרים שלי מעולם לא התעניין. למה
ועם הזמן , ככה הוא היה מדבר עליהם, לשמוע את הסיפורים שלו על כל החיות החולות והאנשים שלהן

כבר . הוא לא היה דברן גדול, כללוב. וגם על ילדים הפסיק לדבר. כלומר עליהם. הוא הפסיק לדבר
ולשכב . אף פעם לא אכלתי כל כך טוב, ולאכול את האוכל שבישל. אבל היה טוב לדבר אליו. אמרתי

החֹום הירוק של . האפלולית הרכה של סבך התלתלים. החיוך שלו. איתו ולישון איתו ולהתעורר איתו
  . ריח סוודר הצמר המהול בריח גופו. עיניו

הוסיף שבארבעה עשר לדצמבר אלפיים ואחת חזרתי הביתה מהאוניברסיטה מוקדם צריך אולי ל
. ומצאתי את איתן אורז, הסמינר המחלקתי התבטל בשל מחלתו של המרצה האורח מהרווארד, מהצפוי

, איטליה. שאלתי, חופש לאן. חופש, היסס לרגע, ... צריך. לא יכול יותר, לא ָמרי, אמר, תראי תמרה
מספרי ,  טלפונים–השארתי כל מה שתצטרכי , הצביע על הפנקס החום, שם. נרֶאהאחר כך . אמר

והציב נקודה ולא סימן , כן, תסתדרי עד שאחזור. חשבונות ושמות של הפקידה בבנק וסוכן הביטוח
  . ולא שאלתי מתי יצלצל. תיהנה. אמרתי, בטח. שאלה בסוף המשפט

הכינה תה . כשהגעתי לא דיברה. ה ואמרה בואיהיא הקשיב. לרות. בערב. במקום זה צלצלתי אני
. התיישבה לידי, הושיבה אותי במרפסת. צמחים לשתינו בספלי הֵחמר הגדולים עם הציפורים התכולות

אשר אין / הצבי על הרי האורן : "אני זוכרת. הקריאה לי שירים יפניים, וגם באלו שאחריו, וכל הלילה
  ".  מצליל קולו שלורק/ יודע כי בא הסתיו / שם עלי שלכת 

*  
. רות חיבבה מאוד את איתן. על רות ולא על איתן רציתי לדבר, ובכלל. אבל אני מקדימה את המאוחר
השניים האלה התחייכו זה אל , הזמנתי אותה לארוחת ערב, אצלנו בבית, כבר מהפעם הראשונה שנפגשו

, רגישים שכמותם, שניהם ופנו אליאבל מייד שבו . נטושה, זו בחיבה מיידית עד שהרגשתי לרגע נשכחת
הערב היה נעים על . מכניסים אותי מחדש למעגל הִקרבה כמו שני הורים את ילדתם הקטנה והסוררת

רוח של סוף קיץ ערבבה את ריחות , המרפסת הרחבה שבגללה שכר איתן את הדירה הזו בגבעת אשכול
, היין שרות הביאה וכולנו שתינו. מלאהירח היה עגול וכמעט , צמחי התבלין באדניות המטופחות שלו

ואפילו העוגה שקניתי בנאמן בדרך . גם האוכל שבישל איתן, כמובן, וכך. היה באמת טעים, אפילו אני
בחן ובחיבה לא מסותרת וגם במידה לא , רות דיברה על תלמידיה. השיחה קלחה. מהאוניברסיטה



   25גג  \ 2011 \ 48

ואני , איתן הקשיב; ך"סתוריים של מורים לתנהוי מה מופלאים הם חייהם המ, מבוטלת של הומור מושחז
אחר כך סיפר איתן . נדהמתי פתאום למחשבה שהייתי בגיל התלמידים האלה כשראיתי אותה לראשונה

, על בעלי החיים שגרים עם אנשים בעיר הזו ועל האנשים שגרים עם בעלי חיים, על הקליניקה שלו
ועל הדרכים שבהן מתגלים היחסים ,  מנהלי בנקיםילדים וזקנים ועקרות בית ואמנים וגננות ואפילו

, ומישש כמו תמיד בהיסח הדעת את הצלקת על לחיו הימנית. ביניהם כשהם באים לאיתן שירפא אותם
אבל אני דווקא לא רציתי , אחר כך הביטו בי שניהם בציפייה. מזכרת מכלב זאב שלא הורדם כהלכה

, ואם יללו תנים בוואדי אנחנו לא שמענו. ובלחיים ובלבחם בבטן , טוב במפתיע היה לשבת בשקט. לדבר
  . כי המוזיקה של יאן גרברק ששמתי במערכת כיסתה על קולותיהם

חיבק אותי איתן ואמר באמת מקסימה , אחרי ששכבתי איתו בבטן מלאה וראש מסתחרר, בלילה(
, מי עצוב, התקוממתי, איזה עצב. ורק העצב שלה אחר משלך, וגם מזכירה לי אותך, ָמרי, החברה שלך

ופניו באור שחדר מהחלון , אבל איתן רק נאנח ואמר את יודעת, אתה לא מוכרח למצוא צער בכל מקום
  .)הפתוח היו מלאי חמלה

*  
ולמרות המראה הנזירי שלה ידעה , נורא, היא הייתה מצחיקה. כלומר ביחס לרות. ידעתי שאיתן צדק

 הייתה -  למסעדה או לסרט ולרוב להופעת מחול - יצאה בערב וכש, להתענג עד מאוד על אוכל ויין טוב
בצעיפים שלה נגלתה פתאום , מניחה על השמלה הפשוטה שלבשה צעיף בוער באדום וזהב וורוד עז

גם , הרגשתי בזה מייד, אבל היה בה. והיא נראתה אז זוהרת וכמעט יפהפייה, איזו חושניות כמעט מביכה
, נודע לי רק כעבור זמן, אם המילה רקע מתאימה לכאן, ם כי הרקע לזהא. ְתהֹומי, ָשתּוק. משהו אחר

החודשים הארוכים בבית לוינשטיין , לימודיה האקדמיים שנקטעו בגלל תאונת דרכים: במקוטע ובמרומז
  . לא דיברה מעולם, לפני התאונה, על החיים שהיו לה פעם. שם החלה לכתוב שירה

  . האם יש בכל זה כדי להסביר

במקום זאת הייתה ודאי נועלת את . צמה הייתה דוחה בשאט נפש את ההיתלות בדברים שכאלורות ע
לכרמל . לנגב. לגולן. למדבר יהודה. לגליל. אורזת את התרמיל הגדול ויוצאת, נעלי ההליכה הגבוהות

את לא מפחדת שאלתי אותה פעם והיא צחקה בצחוק , לבדה, ולתבור ולהרי ירושלים ולעין עבדת
היא מעולם לא הציעה ואני מעולם לא ביקשתי להצטרף . מי יעשה משהו למישהי כמוני,  שלההעמוק
בשובה לא סיפרה . נסעתי לשלושה ימים נתראה כשאחזור, הייתה משאירה לי הודעה במזכירה. אליה

 הירח בוואדי היה מלא וצהוב כמה: לכל היותר אמרה כמה יפה הפריחה עכשיו בגולן או, על טיוליה
רק , מיידיים ומחכים להיפרש בינינו, היו לנו תמיד אינסוף נושאים אחרים לשיחה, לא שאלתי. מאוד
  . בכוונה. עכשיו אני שואלת את עצמי האם לא הסתירה מפני. לא היה להם מקום אחר, בינינו

*  
בערב . תמול שלשוםשבוע אחרי הערב הגשום שבו אספה אותי למחסה המטריה שלה הגעתי שוב ל

הוא אהב , גם איתן, כל עמישראל התרוצץ בלהט לערוך את קניות החג הבלתי נמנעות. הראש השנ
וגם היה מוכרח לקנות מצרכים , נכבש לצבעים ולריחות, ללכת לשוק למרות ואולי דווקא בשיא הדוחק

טריים בשביל המנה העיקרית וגם לכמה תוספות שהתנדב בשמחה להכין לארוחת הערב השנתית אצל 
שסוף סוף זכתה שמישהו יעזור לה עם כל הבישולים אחרי שממני התייאשה כבר מזמן , אמא שלי

אבל אני לא יכולתי לשאת את התזזית הדחוסה הזו ונמלטתי אל השקט של קירות האבן . ולגמרי
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: כלומר הצד האחר שלו, ובכל זאת זחל אחרי ערב החג גם לשם. והספרים והחלון שלי בבית הקפה
ֶאל מה לא , או אולי נכון יותר לקרוא לזה געגוע, וקף אותי בכל ערב שנה חדשההצער הסתום שהיה ת

ולא ידעתי מה לעשות בה מלבד להמתין , ידעתי אבל תחושת הדחיפות הייתה תמיד חד משמעית
הריכוז , ועד שתחלוף לא הייתי מצליחה לעשות כמעט כלום. שתחלוף, את זה לפחות ידעתי, שתחלוף

ואולי בגלל כל זה . א היה טעם להתרגז אבל גם להימנע מהכעס לא הצלחתיול, היה הולך לגמרי
, שבלי לחשוב קמתי וניגשתי הישר אליהעד כשהרמתי עיניים מהמסך וראיתי את רות שמחתי כל כך 

כתוב שחובה לכבד את הזכות של כל אחד ואחת לעבוד כאן - דעת את הכלל הלא- מֵפרה כמעט בבלי
, היא הביטה בי בתערובת של חיוך והפתעה? אולי נאכל היום יחד, תי נוהרתאמר, שלום רות, בלי הפרעה

. כל אחת מאיתנו אספה את חפציה ועברנו ביחד לשולחן גדול יותר. בואי, ובמשנהו הנהנה, היססה לרגע
לעסתי ברעב לא . הזמנו ארוחה ענקית, עיינו בתפריט. שקענו זו מול זו בכורסאות הקטיפה האדומות

למחצה היה נעים באמת ונדמה היה שהכל שם ערוך ומותקן רק -  בבית הקפה הריקהשקט, צפוי
אמרתי , כן. ובי התחיל להתרחב חיוך פנימי ואולי גם דלף החוצה, אמרה רות, ערב ראש השנה. לכבודנו

טֹור- איתן הבן, אני מתחשב . אמרה, זוג מתחשב יש לך- בן. זוג שלי מת על הבלגן הזה אבל לי יש ּפְ
, מתחשבת מנשוא, השיבה לשאלה שלא שאלתי, אני עם עצמי ומתחשבת בעצמי. הבהרתי, מנשוא

ומה שלום . והביטה בי מזווית העין בשובבות כזו שמיד נולד לו הצחוק המשותף הראשון שלנו
. ערב החג הזה לא נותן לי לעבוד, ואני חייכתי לא משהו, שאלה כשנרגענו לבסוף, הדיסקורס והפרקסיס

תווי הפנים התפשטו וכמעט הרעידו , העיניים התכהו: שהו בקול שלה גרם לי להתבונן בהמ. אמרה, אה
. נעים היה לשתוק איתה. ָשתקנו. כן. אמרתי, גם את. וידעתי שהיא מבינה, ולבשו ארשת אחרת מאוד

  . וגם לא היה שום צורך לדבר

הידיים שלה היו חזקות , יבפתח הסתובבה וחיבקה אות. בגלל ערב החג, מוקדם, ישבנו שם עד שסגרו
וכבר ירדה במורד המדרגות אל , חייכה, מנשוא, אמרתי, שנה טובה. השבתי בחיבוק. אבל גם עדינות

  . ומאז. כבר אז, פתוח וגלוי הוא חייך אלי. הגב שלה המשיך וחייך אלי, הבטתי אחריה. הרחוב

ס ובבית ובשעות השקטות באוטובו, החמימות שחייכה בי רות הייתה לי בבטן עוד שעות ארוכות
והוסיפה והכלילה , זרחה אמא שלי, ה'את נראית נפלא תמִריל. שלפני כניסת החג ואפילו בארוחת הערב

רק כעבור שנים תגלה לי שאותו ערב הייתה בטוחה שסוף סוף . בזריחה הזו גם את איתן המחבק אותי
ך כשתגיד את הדברים האלה יעלה ואי. חיכתה לשמוע את זה ממני, וכמעט שאלה אבל התאפקה, הריתי

  . בגרון געגוע כמעט ָאִלים לאיתן

*  
או שיצאנו , או שהיא באה אלי, בכל הזדמנות נסעתי לרות. הוא כמעט לא חַסר לי, כשעזב, אבל אז

לא ידעתי כמה עמוקות וצלולות השעות , וגם להליכות ליליות ברחובות העיר. בעיקר לסרטים, יחד
שעות יכולתי , עולמות שלמים נפתחו לי דרכה, אני לא שבעתי מחברתה. חוץהללו כשהולכים אותן ב

ורק שהיא , באותה תקופה גם אימצתי את מנהגה לעשן. או לשתוק. לשבת איתה על ספל תה ולדבר
תנועותיה היו גדולות . היא חיסלה קופסה ביומיים ואני בפחות משבועיים, עישנה מרלבורו ואני לייט

בעוד אני בתנועותיי האיטיות , ולם לא נשמט האפר שבקצה הסיגריה שאחזהורחבות ועם זאת מע
, והגולמניֹות הייתי שוב ושוב שוכחת להטיל את האפר אל המאפרה והוא היה צונח על הצלחת או הבגד

אבל לא הפסקתי ; רות הייתה צוחקת כשאני נבהלתי בכל פעם מחדש. מותיר לפעמים כתם חריכה
כשחזר מאיטליה אחרי חודשיים אמר . אבל הוא לא היה כדי למחות, ב את זהאיתן לא היה אוה. לעשן
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, אמרתי, בסדר. אבל הוא לא יכול לחיות איתי ככה יותר, שכנראה תמיד יאהב אותי, שהוא אוהב אותי
  . לא שאלתי מה זה ככה. לך

 שאמרתי לו וליתר דיוק אני היא, ושוב עזב. שנה וחודש לפני מותה של רות. איתן דווקא חזר שוב
אחרי שהונחה שם כבר , שלושים ותשעה ימים אחרי העלייה הפרטית והמבוהלת שלי לקבר, ללכת

ַשִיש סטנדרטי שרות הייתה ללא ספק מתעבת ונבחר כנראה על ידי אחותה כי מי עוד יכול היה , המֵצבה
אבל זה . א ראיתי אותומאז ל. וגם לא ניסה יותר להבין, לא יכולתי להסביר לו והוא לא הבין. לטפל בזה

  . אין מה לספר, ובעצם. כבר סיפור אחר

* 
חודשיים של משרד - קצת אחרי יום הולדתה השישים ושלושה קצה רות בבת אחת בחוזרים הדו

והחליטה לקחת סוף ) בעיקר למקצועות הומניסטיים(החינוך בעניין פרישה מוקדמת של מורים ותיקים 
ולנסוע לכמה חודשים למצפה , חצי שבתון: וליתר דיוק, ה מכברסוף את השבתון שהייתה זכאית לו ז

, את המוֶדִטים והרוְחִנים שהסתובבו שם לא הזכירה). לא כל כך רחוק ממעלות, ביארה לי, בגליל(הררית 
אם כי מי יכול היה . הלא הגליל שימש תמיד אבן שואבת למחפשי דרך: אבל אני צריכה הייתי לדעת

יפה , תיסעי קצת, עודדתי אותה, להפך. לא אמרתי לה כלום, לא נזעקתי.  עליהםלנחש שגם רות תיָמֶנה
  . תכתבי, תנוחי, תחליפי אווירה, נורא בגליל

, קרוב ָלִמְבָדד שאליו הייתה הולכת כמעט כל בוקר, שכרה חדר קטן בשולי המצפה. והיא באמת נסעה
לא היה בחדרים טלפון , שר היה לדבראי אפ. מה עשתה ביתר הזמן אינני יודעת. בדרך כלל גם בערב

אם רציתי להודיע לה דבר מה בדחיפות היה צורך להתקשר , והיא סירבה בנחישות לטלפון נייד
ודבר מה בדרך שבה אמרה זאת הניא אותי מלעשות זאת וגם הפך את , למזכירות ולהשאיר הודעה

. כמעט אינסופי. כתבה לי, אןהנוף רחב כ. התכתבנו. האפשרות לבקר אותה לבלתי מתקבלת על הדעת
. התחושה עדינה. קל כל כך לשקוע בכל זה. נדיר. השקט צלול. האוויר שקוף מאוד. הצבעים עשירים

בכמה  ועל המכתב שלי ששאל למה ואיך אפשר השיבה רק, דווקא שירה הפסיקה לכתוב שם. נכונה
אינני רוצה לכתוב . / ר לגובההנה האוויר הסחרח. / הנה העצים במלמול עליהם: "שורות של אלתרמן

  ". רוצה בליבם לנגוע/ עליהם 

הכמעט , נכנסתי לחדר הפשוט. למקום ההוא, באמצע השבוע, אחרי מותה נסעתי יום חורף אחד(
). אבל במזכירות אמרו שכל החדרים דומים, לא שלה(מכוער אלמלא הנוף שנשקף מהחלונות הגדולים 

חושבת איך ודאי הכאיבו לה הפציעות הישנות , אל המבדדחציתי את השדה וטיפסתי בתוך החורש 
אפילו אם בטיוליה כמעט התרגלה , כשטיפסה ככה ואחר כך ירדה במדרגות המתפתלות אל תוך המערה

הראש מופנה כלפי מעלה אל האור , נשענת אל הקיר, וכשישבתי לבסוף בחלל הקטן. כבר לכאבים הללו
הגב מתקרר והולך , אוזניים מלאות ברחש המים הרך והמתמידהאפור הנוהר על פסלי ישו והמדונה וה

חסר , נואש, בכי ממושך. התחלתי פתאום לבכות, והבדידות, והרחש, הגוף סופג את האור, ממגע הסלע
  . )כבר היה מאוחר מדי, כך או כך. האם הבנתי אותה אז. נחמה

כמעט שמחה לא , ליזות חדשהבחודשים הללו הייתה בינינו ע, בכלל; צחקתי עם איתן, רות במנזר
. עכור, אבל בשובה משהו בה היה אחר. ועם זאת חיכיתי מאוד שתחזור. בוודאי לא מאז שחזר, מוכרת

, כמעט בקמצנות, על שאלותיי הנרגשות השיבה בקצרה. אבל לי נדמה היה שלא רק, לפחות כלפי
. שהיא זקוקה לזמן, ר חד מדישהמעב, חשבתי שהיא עייפה. ואלמלא החיוך המוכר הייתי כנראה נעלבת

. ולי אבדה היכולת לומר את הדבר הנכון, אבל ההימנעויות שלה הלכו והתמשכו. חיכיתי שתחזור באמת
והיא הייתה מביטה בריחוק גובר בפרפורי , המבוכה והצער מול שתיקתה היו מסכסכים את לשוני
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אבל , או לפחות על אפה, ל אפיכמהתי לאצבעה ע. משתתקת, באיחור גדול, המילים שלי עד שהייתי
  . היא לא רצתה או לא ידעה עוד לשכך אותי

. אני צחקתי אבל היא הייתה רצינית לגמרי. בגרמנית. בתקופה ההיא נתנה לי את הספר של רילקה
מועטות כל , ובאמת הייתי צריכה ללמוד גרמנית. ואפילו התכוונתי לזה, אקרא, אמרתי במבוכה, בסדר

  . עד היום לא למדתי: אבל הנה. ומעולם לא תמוהות. ממניכך היו בקשותיה 

*  
, בקצוות המתפתלים, אבל הדברים שבעבעו שם, השירים משכו אותי. ועוד לא דיברתי על השירים

את הטיעונים . לא ככה, לא מאז התיכון, אחרים לא באמת עניינו אותי; כלומר השירים של רות. הפחידו
בכנס השנתי . על רומנים ונובלות וסיפורים קצרים, ק על יצירות פרוזההתיאורטיים שלי יישמתי תמיד ר

אם אתה : של החוגים לספרות אמר לי פעם קולגה שכל חוקר צריך לדעת לאיזה מחנה הוא שייך
, ואם חוקר ספרות אז, אם היסטוריון אז פוסט או ניאו ציוני, פילוסוף אז אתה אפלטוני או אריסטוטלי

קשה היה ליישם בתחום הזה טיעונים , אני לא הסתדרתי עם שירה. איש שירהפרוזאיקן או , כמובן
 - לזה " התחברו "- הסטודנטים מאוד אהבו את זה , שיטתיים ולכן רווחו בו נפנופי ידיים והבעות רגש עז

לא , חייכה, רות ידעה את דעתי בנושא. אבל חוקרים שלא חיפשו לעצמם חיים קלים עסקו בפרוזה
. גם מדיבור על השירים שלה נמנענו. ושלי בפרט, נענו מדיבור על מחקרי ספרות בכללנמ. אמרה כלום

ושלחה לי בדואר עותק עם הקדשה בכל פעם שהוציאה , והיא ידעה שקראתי, אבל אותם דווקא קראתי
  . ספר חדש

. "רַשעַ ", לרוב את האחרון. יש ערבים שבהם אני ניגשת ומורידה מהמדף העליון את אחד הספרים שלה
או . כי פנה היום, פתח לנו שער בעת נעילת שער: את המוטו בשער הספר, לאט, בדרך כלל אני קוראת

כנף תריס תכולה ועוד אחת , פיסת קיר ירוקה: הציור של מאטיס, רק מתבוננת בתמונה שעל הכריכה
ה מזמין יכול כמ, לא ידעתי כמה גוונים של שחור ישנם. וַבאמצע החלון הפעור אל החושך, חומה בהירה

  . כמו מהתחלה, אז הכל מתנפל עלי שוב; לעיתים נדירות אני מעזה וקוראת את השירים. החושך להיות

הערומות ִמַטבעות חוץ מהכסופה הדקה על , ארוכות ורבועות וגזוזות ציפורניים, הידיים שלה: וגם
הסיטו את המשקפיים , ווירהניפו סיגריה בא, העוצמה שבה אחזו הידיים האלה בדברים. הקמיצה הימנית

תלשו עלים מעציצי תבלינים והטילו לספלי ֵחָמר והוסיפו סוכר ומזגו מים רותחים וערבבו הכל , על אפה
המשתרבב על הפנים , הסרבן, הרך, השיער המאפיר. חיבקו אותי. כתבו במחברת, אחזו בספר, בכפית

שהגבות מתרוממות אליו באירוניה , המצח הגבוה. ומוסט שוב ושוב אל מאחורי האוזניים העדינות
, האף המחוטב. אלף קמטי הצחוק סביב העיניים, שני קמטי הצער בין הגבות, ומשתהות וגולשות חזרה

המתרכך פתאום , המחמיר, הפה הדק. שנחיריו נרעדים לפעמים כמו נענים לקריאה ממקומות רחוקים
עליהן אי אפשר . והעיניים. ז בלתי מתפשרהסנטר המכנס אליו את כולם בעו. במתיקות שאין לה שיעור

  . אפילו לחשוב

*  
איך . ומשם ממשיכים לגימל וָדֶלת וכך הלאה, איך ולמה מגיעים מנקודה אלף לבית. הכרחי להבין

נפער , מהר כל כך, בהתחלה באופן לא מורגש אבל מהר, קוים מקבילים פתאום מתחילים לסטות זה מזה
מתחיל יום אחד , מוצק ושלו ובטוח, איך סלע שמונח שנים. ינסוףעד לא, ביניהם מרחק הולך וגדל

סופות . איך מתחוללות רעידות אדמה. וכשאת באה ורוצה כהרגלך להישען הוא כבר לא שם, להתגלגל
. לא מניחות לעבוד ולא לקרוא ולא לישון. המחשבות על זה יכולות להוציא מהדעת. שיטפונות. הוריקן
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כמו כשמנסים להוכיח : אני אומרת לעצמי. להטיל סדר בדברים. גיון הפנימיולכן צריך למצוא את ההי
הטיעון לא ניתן ליישום על היצירות ועל , ההנחות סותרות את המסקנה, איזו תזה והכל מתפרע

אני הלא מכירה היטב כל כך את הייאוש וההתנפצות כנגד סורגי , ההקשרים ההיסטוריים שלהן
, אבל בסופו של דבר הכל תמיד מסתדר, י ערמומיים הם הטקסטיםהכ, המחשבה והשפה והטקסטים

ואז מתפשטת החמימות . ְמַאְפֵשרֹות, מתגלות נקודות מבט אחרות, הדברים מחליקים למקומם, מתבהר
וגם ההערכה ליצורים המופשטים הללו שאותם , של הסדר הטוב שהשלטתי, המסוחררת קצת, הזו

, וככה. הכריחו אותי להתחדד ולדייק ולכוון ולקלוע טוב יותר, איך לא התמסרו לי בקלות, הכנעתי
, למשוך בעדינות, למצוא את החוט. בסבלנות ובנחישות, להתרכז צריך. גם עם הסיפור הזה, בדיוק ככה
  . אי אפשר שלבסוף לא אבין. עד שאבין, לא להרפות

העיניים הכהות , בוצר מוליאפילו עכשיו הסירוב שלה מ. אבל רות איננה תיאוריה ולא בדיה ספרותית
  . היא אומרת, הניחי לזה. עדיין מביטות בי בנזיפה

  . אני לא יכולה

*  
בחלום הלכתי לבדי ביער עבות זמן רב עד שהגעתי לבית אבן . שבוע לפני מותה חלמתי על הבית ביער

לות עמדתי בעיניים כ. אבל לא יכולתי לעלות בהן. שמדרגות מוליכות אל דלתו, נטוש למראה, אפלולי
ובינתיים עלו ונכנסו לשם עוד , אבל המישהו הזה לא ָירד. מייחלת שֵיֵרד מי שחיכיתי לו, שם מביטה

מרחוק נשמע צליל מים מטפטפים על מדרגות . ועוד אנשים ואני ידעתי שרק לאחרים הכניסה מותרת
, ְמנּוָעה, ות הביתואני עמדתי ועמדתי למרגל. בעקשנות מייאשת, טיפה ועוד טיפה ועוד אחת, בטון

. מובסת, לבסוף פניתי והלכתי משם. מנחשת את החיוך המשועשע המתבונן בי מחלון הקומה העליונה
 . וכנף וילון נרעדה ברוח קרה שבאה וחדרה אל החלון

דרכים לאין , תינוק נוטה ליפול, סיפי תהומות, אחר כך אירעו לי בחלום מיני סכנות ופחדים ובושות(
  .)החוויר לנוכח העמידה ההיאאבל הכל . קץ

בדיעבד נודע לי שרזתה מאוד והחלה להשתעל ובעיקר לסבול מקוצר . ורות מתה מסרטן הריאות
וכשהלכה לבסוף להיבדק התברר שהריאות נגועות ,  כתבה ָבמחברת שנשארהאין אוויר, נשימה

כיסו למעלה משמונים הגרורות התפשטו מאוד וכבר וש, אדנוקרצינומה וגם בקרצינומת תאים גדוליםב
וליתר דיוק ששים ותשעה אחוזים בימנית ותשעים ושלושה (אחוזים משטח הפנים של שתי הריאות 

כבר היה מאוחר מכדי לנתח אבל היא סירבה גם לטיפולים שדחק בה לעבור האונקולוג ). בשמאלית
וי רב שיועילו לה בשלב וממילא לא היה סיכ, לא קרינה ולא כימו ובוודאי לא שניהם, הבכיר שבו נועצה

הירח היה . לבד. בביתה, בארבע לפנות בוקר, ג"היא מתה שבועיים לפני ערב ראש השנה תשס. ההוא
האם רק בגלל השעה המאוחרת לא . אי אפשר שלא ידעה. האם ידעה. מלא וצהוב מאוד אותו לילה

 . צלצלה ואמרה לי בואי

* 
? פרופסור יאירי. לצל אלי דוקטור עמוס מנחמישלוש שנים וחמישה חודשים אחרי מותה של רות צ

מזכירת החוג שלכם , אנא קבלי את התנצלותי על שאני מתקשר למעונך, שאל קול גברי רך באפרכסת
אני כותב ביוגרפיה של , הרשי לי להציג את עצמי, אמרה שַאת בשבתון ונתנה לי את מספר הטלפון

תי לשאול אם תוכלי בטובך להקדיש לי שעות המשוררת רות לשם וכיוון שהיית קרובה אליה רצי
  . אחדות מזמנך כדי לשוחח איתי לצורך הביוגרפיה
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איש רך מבט ונעים פנים . "תמול שלשום"קרוב ל, "קפה הרמוניה"נפגשנו ב. בוודאי שיכולתי, יכולתי
על הזמן רוב תודות , פרופסור יאירי, בנימוס מופלג פנה אלי. המתין לי בפתח בחליפה מתבלטת בזרותה

אבל , היה משהו כמעט מצחיק בגינוניו, חייכתי אליו, תמרה. אני מעריך זאת מאוד, שהואלת להקדיש לי
אחרי שהזמנו קפה ומאפה והוא הקפיד לוודא שנוח לי וכי . גם תום וטּוב שבגללם לא מלאני לבי לצחוק

על העניין הגובר , פיהבעיקר דיבר על הביוגר, פתח והציג את עצמו ואת מחקריו, אינני חסרה דבר
ואף סקר בתמצית את , ביצירתה של רות בשנים האחרונות המציע קרקע פורייה לביוגרפיה כזו

האם אוכל לספר לו על חייה של , אחרי ההקדמה השיטתית הזו שאל לבסוף. התקדמות הכתיבה עד כה
  ?רות בשנות חברותנו

ואת הדברים האחרים , שמסרתי לו כבר ידעאת העובדות הנוגעות לרות : אני אכזבתי את עמוס מנחמי
אבל הוא מצידו הצניע את אכזבתו וגם סיפר לי על חייה דברים שלא . לא יכולתי ואולי לא רציתי לומר

ואיך עמדה רות בת שלוש עשרה , מסרטן הרחם שלא אובחן במועד, שאמה מתה עליה בילדותה. ידעתי
, אני אעשה הכל אמרה לו, עירה לדודתו בקיבוץמתעקשת שלא ישלח אותה ואת אחותה הצ, מול אביה

החזיקה בעקשנות , את אביה, החזיקה את הבית ולמעשה גידלה את אחותה וגם אותו, ובאמת עשתה
רק . כדי להישאר קרוב לבית, וכשהתגייסה ויתרה על מסלול הקצונה המיוחד שהוצע לה. בחיים

התירה רות ,  בעצמה ובאביהן כראויונוכחה שאחותה בת החמש עשרה מסוגלת לטפל, כשהשתחררה
לתכנית המצטיינים במדעי הרוח שאליה התקבלה עם מלגה , לעצמה להירשם ללימודים בירושלים

ואיך אהב וטיפח אותה , ידעתי על לימודיה במסלול הזה אבל לא כמה התבלטה שם. נדיבה במיוחד
גם הסגל בגלל הביקורתיות שהיה אימת הסטודנטים ו, פרופסור יהושע גולדשטרייך, ראש התכנית

כבר בשלב , היו שסברו שאף ייעד אותה. העוקצנית שלו אבל עליה אמר שהיא מטאור נדיר בשמינו
שהיה , בעיקר אחרי שהכירה את אמיתי לשם, אלו היו שנים נפלאות לרות. למשרה תקנית, מוקדם זה

סיפר , חבר הראשון שלההוא היה ה. והתאהב, והתקרב, היחיד מאלו שלמדו איתה שלא נבהל ממנה
וממילא כל חייה רק בנדיר מצאה אנשים שיכלה , לפני כן לא היה לה זמן וגם לא עניין בבחורים, מנחמי

, חמימות שטפה אותי כשאמר זאת. לדבר איתם באמת ושיחות אחרות לא רצתה וגם לא ידעה לנהל
אבל הוא המשיך ואני שכחתי , ותהנה אני נמניתי על נבחריה הנדירים של ר, וצריך להודות שגם גאווה

אף אחד מהם לא חשב , וכעבור שנה נולד בנם ליאור, הם נישאו. את עצמי ושבתי ונכבשתי לדבריו
הספיקו די והותר לצרכיהם , בעיקר של רות, המלגות של שניהם, לדחות את ההורות עד לתום הלימודים

, הזוגיות שלהם הייתה נדירה לזמנה. וגם עם דרישותיה התובעניות של התוכנית הסתדרו, כמשפחה
וגם הקפידו להותיר לעצמם פנאי , שניהם חלקו שווה בשווה את הטיפול בליאור ובבית, ואולי בכלל

עם תרמילים על , הם נהגו לטייל כמעט מדי שבוע, בעיקר בטיולים. לבילויים משותפים של שלושתם
ם נסעו איתו במכונית הקטנה והמשומשת לכל מקו, מאז תחילת חברותם וגם אחרי שנולד ליאור, הגב

כשאירעה התאונה היו , הוסיף מנחמי, אבל אולי באשמת המכונית הזו. שקנו בסוף הריונה של רות
נהג צעיר , הדרכים היו רטובות אחרי גשם ראשון, בסתיו, צפת- על כביש עכו. תוצאותיה קשות כל כך

אמיתי נהרג . מהמסלול הנגדי ונכנס בהםושתוי שלקח בלי רשות את המאזדה של אביו סטה פתאום 
בעיקר בגב , רות נפצעה קשה. ליאור שכב בטיפול נמרץ עוד תשעה ימים לפני שנפטר, במקום

אפילו בכסא גלגלים לא יכלה לשבת בהתחלה ובלוויות . הרופאים לא האמינו שתלך שוב, וברגליים
. מסרבת לקבל מבקרים,  לוינשטייןכמעט שמונה חודשים שכבה בבית. הובלה על ידי אחותה על מיטה

אם כי המשיכה לסבול , לתדהמת הצוות המטפל, בסופו של דבר הצליחה להתגבר על הפציעות הפיזיות
את הדירה : אבל כשעזבה את מחלקת השיקום התברר שהחליטה לעזוב גם דברים אחרים. מהן כל חייה

מכתבי שכנוע , ל התכנית סירבו להאמיןהסטודנטים וסג. וגם את האקדמיה, שגרה בה עם אמיתי וליאור
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שהיה היחיד שהתעקש , אבל אפילו פרופסור גולדשטרייך, נשלחו אליה גם מהדיקן בכבודו ובעצמו
לבקר אותה בבית לוינשטיין והתמיד לבוא מדי שבוע מצויד בסיפורים מרתקים על גילויים היסטוריים 

. לא הכיר אותה שם איש, בתל אביב, הוראהכשהלכה ללמוד . לא הצליח לשנות את החלטתה, חדשניים
  . בתיכון קטן בקריית משה, כשסיימה את לימודיה בחרה לעבוד בירושלים

  . קרוב להר המנוחות

* 
 . האם יש בכל מה שסיפר לי כדי להסביר

 . האם בכלל ייתכנו הסברים

  . אולי עייפתי מלחפש. התייאשתי מלמצוא. אינני יודעת

 עבר לגור בדירה שירש מהוריו בבית "חיי רות"דשיים אחרי שיצא לאור חו. אבל עמוס עדיין כאן
, את כבר יודעת הכל, תמרה. אני מבקשת ממנו, ספר לי על רות. ויש ערבים שאני מגיעה לבקר, הכרם

, לפעמים נדמה לי שאת באה רק בגללה. והוא מספר ומספר, אבל אני מתעקשת תגיד שוב, הוא מוחה
  . ה יד על גבו הרחב ומסכסכת את השיער בעורפו הגזוז וצוחקתואני מעביר, הוא אומר

פותחת לקראתי את החיבוק שלה , נוהרת כמו פעם, היא באה אליי. וישנם הלילות שאני חולמת עליה
אוי , כן, כן, אני אומרת לה, כן. שואלת אותי בלי מילים אם עדיין. שרק בו אפשר להרגיש באמת בבית

  . כן, כמה

  

  

  

 יֵרי ר#תשִ : אפילוג
  תמרה יאירי

          *  
ַמֲעלֵ  ֶסת ּבְ   ׁש ֶר חֹה הַ ְמַטּפֶ

  ,דּדָ בְ ַהּמִ ֶאל 

ותְּ  אַ ַעל ַמה ֶבת ַעְכׁשָ   ׁשֹוֶאֶלת, ךֱ ְלַבּדֵ ,  חֹוׁשֶ

ו י, ֶאת ַעְצִמי ַעְכׁשָ   ְלַבּדִ

ְלָעַד  ֶהעֶ , ךְ יִ ּבִ   . ךְ ֵר ְד ְמֵלָאה ּבְ

ׁשְ ְר ִק . י ֵאַליִר בְּ ּדַ    ֲאִני. יN  ִמיִאי ּבִ

ְמ    . ךְ ֵמ ׁשְ ַעט קֹוֵראת בִּ כִּ

          *  
ִתיָקה ַהּזֹו ִנְדֶמ  ְ ׁשּ ֵאין צֶֹרךְ ּבַ   ה ׁשֶ

יד   ֲאִפּלּו ִלי. ַהּכֹל ִמְתַרֵחב. ְלַהּגִ

י ָמקֹום ְמַעט ֵיׁש ּדֵ   . כִּ

  

ִבי ָעַלי ְחׁשְ ֵסֶדר. ֶאל תַּ   . ֲאִני ּבְ

  . ֲאִני ֲחלֹום

          *  
ךְ כָּ ַהּנֹוף ַההּוא ֻמ  ל כָּ   ם ִאםגַּ , ר כָּ

  . ם לֹא ָהִייִתיי ֲאִני ׁשָ ּדַ ב ִמ ְזַמן ַר 

ְדָרךֱ  ֶבת ַהּמִ ֶרת ְלַמְחׁשֶ   ֲאָבל ָהֶרֶגל ִמְתַקּמֶ

ַמֲעלֵ  רהּבְ ִביל ַהּצַ ְ ין ִמְכלְ ,  ַהׁשּ יםּבֵ   , אֹות ִעּזִ

ֵאִנים ל תְּ ִמיְך ׁשֶ תֹוְך ָהֵריַח ַהסָּ ד, ּבְ   ַהּיָ

ִרי בָּ כִּ  ַלַחת ֶאל ּפְ   ָמתֹק, לׁשֵ ְמַעט ִנׁשְ

ה ָרחֹוק. גּוִעיםעֲ עֹות גַּ ְמ ַעד ּדִ  ּמָ   .כַּ
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  אפרת מישורי

  ארבעה שירים
  

  החושך הקטן

ָטן רֹוֶאה אֹוְתךָ  ְך ַהּקָ   ַהחֹׁשֶ

י, ב ֵאָליוָקֵר  תֹוְך ּפִ    .הּוא ּבְ

  

ָטן ּבֹוֶכה ִלְקָראְתךָ  ְך ַהּקָ   ,ַהחֹׁשֶ

ק ֶאת נֹוְזָליו ךָ , ִלּקֵ ַחת ְלַאּפְ   ,ֵהם ִמתַּ

  

ָטן ְך ַהּקָ   , ֵמִבין אֹוְתךָ ַהחֹׁשֶ

ִבין אֹותוֹ  ְדִליק ֶאת ָהאֹוראַ , תָּ    .ל תַּ

 

  לעומת זאת, היא

י הּוא אֹוֵהב אֹוָתהּ יָּ לִ נֶ ְר קוֹ     .ה אֹוֶהֶבת אֹותֹו כִּ

ת זֹאת, ִהיא ה ֶאת ֶזה , ְלֻעּמַ יׁשָ ְוָקא ַמְרּגִ   ּדַ

ִהיא יֹוַדַעת ֶ    .יֹוֵתר ִמׁשּ

ּבֹ ים ָלהּ ֶק ּבַ ים עֹוׂשִ   ר ָהֲאָנׁשִ

י הֵ  ִהיא קוֹ כִּ ִבים ׁשֶ    .היָּ לִ נֶ ְר ם חֹוׁשְ

ְיָלה ִהיא לֹא נֹוֶתֶנת, ֵהם צֹוְדִקים ּלַ   ,ּבַ

ם   ,ִהיא אֹוֶהֶבת ִליׁשֹן ֻמְקּדָ

  

   .ָתה ֶאת ֶזה ְמֻאָחרלְּ גִּ ִהיא 

 



  25גג  \ 2011 \ 56

 אם להיות מובס

ֶלךְ , ִאם ִלְהיֹות מּוָבס   , ָאַמר ַהּמֶ

ה    .ָאז ַרק ַעל־ְיֵדי ַמְלכָּ
 

ל ָרָמִטיתִאם לֹא ִלְהיֹות כָּ ְך ּדְ ה, ־כָּ ְלכָּ   ,ָאְמָרה ַהּמַ

ר ַעל ַהּתַֹאר    .ָאז מּוָטב ְלַותֵּ

  

ר ַעל ַהּתַֹאר ֶלךְ , ִאם ְלַותֵּ   ,ָאַמר ַהּמֶ

ה ֻמּדַ תִמְצוַ בְּ ָאז ַרק     .תחַ  ַמְלכָּ

  

ִמְצָוִת  ּדַ , יִאם ַרק ּבְ ה ַהּמֻ ְלכָּ   ,תחַ ָאְמָרה ַהּמַ

ַחתָאז ׁשַ  תַּ   !ק ִלי ּבַ
 

* 

  תלַ ְלטֵ טַ 

  ּוף ַהגּ 

ת    ִמְתַרֶחׁשֶ

  לֹא 

אן    ִמכָּ

  

  ֵלב בְּ 

ֶדה   ׂשָ

  

  ָירֹק 

  ַאְך 

י   מּוָחׁשִ

  

  קֹוֵראת 

י    ְלִאיׁשִ

תֹוק    ַהּמָ

  

יָּ    אבוֹ ׁשֶ

יָּ          אבוֹ ׁשֶ
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  לורן מילק

  שלושה שירים 
  רואה אותך בעיניים של תינוקת

ינֶֹקת ל תִּ ֵעיַנִים ׁשֶ   רֹוָאה אֹוְתָך ּבְ
ם   ,ְקׁשּוָרה ַעל ַהּיָ

ים ּלִ ּגַ ְך ּבַ ם רֹוֶצה ְלִהְתַחכֵּ   ַהּדָ
םְקׁשּוָרה עַ    ל ַהּיָ

ַכְנֵפי ַמְלָאִכים     –ּבְ
   .ַאף ֶאָחד לֹא ָיכֹול ֶלֱאהֹב אֹוִתי

ינֶֹקת ל תִּ ֵעיַנִים ׁשֶ   רֹוָאה אֹוְתָך ּבְ
ָפֶתיָך ֲחֵלב ּכֹוָכִבים ְ    .ׁשֹוָתה ִמׂשּ

הֹוַתְרתָּ  יקֹות ׁשֶ    –ְנׁשִ
ְלׁשֹוִני ר ּבִ ל ֻסכָּ ָבִרים ׁשֶ    .ׁשְ
ֶפה ָמֵלא   ֲאִני ְזקּוָקה ְלָך ּבְ

ִניםבְּ    ָפִנים ְמֻסכָּ
ם  ְמַעְרּבֶֹלת ּדָ    –ּבִ
בֹוִהים ִים ּגְ    .ְוַהּמַ

ל ּכֹוָכב ר ׁשֶ ֻעּבָ ה נֹוֵתן ִלי ָלַגַעת ּבְ   ַאתָּ
ֵעיֶניָך  ֶמׁש ּבְ ל ׁשֶ ְגרֹות ׁשֶ   תִּ

  ֲאָדָמה נֹוֶפֶלת
ֶקת ֶאת ּגּוְפךָ    ֲאִני ְמַלּקֶ

ם ָמתֹוק    .ְוטֹוֶעֶמת ּדָ
ךָ ֲאִני ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ַרק ׁשֶ    ּלְ

יָמה ְקפּוַאת ַטל ְנׁשִ   ,ּבִ
ךָ  ּלְ   ,ֲאִני ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ַרק ׁשֶ

   .ַאף ֶאָחד לֹא ָיכֹול ֶלֱאהֹב אֹוִתי
ינֶֹקת ל תִּ ֵעיַנִים ׁשֶ   רֹוָאה אֹוְתָך ּבְ

ָעְרךָ    אֹוֶרֶגת ֶאת ׂשְ
ָיאִנּיֹות ְצָרחֹות ִאיְנּדְ   ּבִ

ָרִחים ק אֹוִתי ִחּבּוק ָמֵלא ּפְ ה ְמַחּבֵ   ,ַאתָּ
ֵאב ַחְכִליִליְוא ל כְּ ַדִים ְרִסיִסים ׁשֶ ּיָ    .ֹוֵסף ּבַ

ךָ  ּלְ   ַרק ֲאִני ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ׁשֶ
ךָ , ּבֹוא ֵחק ִאתְּ ן ִלי ְלׂשַ   ,תֵּ
ן ִלי ֶלֱאהֹב אֹוִתי, ּבֹוא        .תֵּ
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  ילםא
ם   ֶיֶלד ִאּלֵ

ַחד   ,ִמּפַ
ַחת ב ִמתַּ   יֹוׁשֵ

   .ְלֵעץ ָהֲאַפְרֵסק
ים ְלרֹאׁשוֹ    ַיּתּוׁשִ

ל ָהֵעץֲעָנִנים    . ְלרֹאׁשֹו ׁשֶ
ר ה ְלַדּבֵ   הּוא ְמַנסֶּ
   .ִעם ֵעץ ָהֲאַפְרֵסק
יָחה ִ ׂשּ   ֵיׁש ֶנֶתק ּבַ

   .ַאְך הּוא לֹא ִמְתָיֵאׁש 
ָיָדיו ִרים ּבְ ְרּפָ   הּוא מֹוֵחץ ּפַ

ֲעָנָפיו ֵרׁש ּבַ   ְוָהֵעץ ְמַרׁשְ
ה    .ְלאֹות ִחּבָ

  ,ְואּוַלי
יָחה  ִ ִרים ַמְפִריִעים ַלׂשּ ְרּפָ    .ַהּפַ

 נגורו ק

ם יקֹות ֶנֱאָרגֹות ּדָ ׁשִ   ,ַהּנְ
ף אֹוִתי ה ְמַקּלֵ   ַאתָּ
  ,נֹוֵגַע ְנִגיָעה ְועֹוֵרק
  ֲאִני ֲחׂשּוַפת עֹור

  ,ְוָזָבה
ֶמׁש  ִפְטִרּיֹות ׁשֶ פֹות כְּ ְ ׁשּ ַני ִמְתכַּ    .ּפָ

ִרי ׂשָ   ּוְכָבר ָאַכְלתָּ ֶאת ּבְ
י ּלִ חֹל ׁשֶ ֵאב ַהכָּ   ְוַהכְּ
ָפַני ִביק ְוָצהֹב כְּ   ,ּדָ

ּמָ  ם ִלי ַעל ֶזהכַּ ּלֵ ׁשַ   ?ה תְּ
ּבֹון ֶחׁשְ   ,ַקח ּבְ

ֶלג סּוְליֹות ׁשֶ ְבָען ּבְ ם ֵעיַני ִנְקְרעּו ִמּצִ    .ּגַ
אִתי ֶקְנּגּורּו ְמַנְמֵנם ַער ֶהְחּבֵ ּיַ   ּוְבִרּקּוִדי ּבַ

יס כִּ    .ַמְרַאת ֲחלֹום ַאַחת, ּבַ
תֹוָכהּ  ה ּבְ ָפַתי, ַאתָּ ֶטל ִלׂשְ יקֹות ּפֶ   ,קֹוֵטף ְנׁשִ

חֹותְוֵהן נִ    ְפתָּ
ד ְלׁשֹונֹוֶתיךָ  ְלׁשַ   ְוצֹוֲעקֹות ּבִ
ֻחּלֹות ָמִנּיֹות כְּ ְמּדְ ְזִריַחת ּדַ    .ּבִ

 

 המשוררת לורן מילק
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  שמעון לוי

   אחד תרגום,אחד מקור
  מאה ואחתחדר

, בבניין מקסיקו הוא כמעט שלי) החי כיום אריק שרון- שום קשר לסיירת שהנהיג פעם המת (101חדר 
לאתי אותו י לפני כמה שנים מ.חות קצרות בימים אחריםלרוב רק יום אחד בשבוע ולפעמים גם לגי

 אור נעים לעבודה בשעות החשכה , ושמתי גם מנורת שולחן–בארגזים , בערימות, על מדפים, ספרים
הסדנות והסמינרים ומטלפן על חשבון ,  אני נח בחדר בין השיעורים.במקום בניאון הצורב

, לשיחות,  הנחיה אקדמית בעבודות שלהם לחדר באים תלמידים לקבל.אביב- אוניברסיטת תל
 .לצורכי ביטחון, ואז הדלת נשארת פתוחה,  גם תלמידות.לחזרות קריאה על מחזות ושאר טקסטים

   . לא שלהן.שלי
חלף מול הדלת שהייתה פתוחה כי זה עתה , ביום רביעי שעבר עבר בקצה המסדרון סמואל בקט

בקול ילדי , ובקט, "ההמשכיות הקטועה בכתבי בקטילדים ו: "יצאה ממנה דוקטורנטית הכותבת תזה
, "עדיין לא בא ".שאל אם עבר פה במקרה גודו, הרבה יותר דק וגבוה מכפי שציפיתי מאישיותו, קצת

- את הפער בין הטקסט לבין התת, מקווה מאוד שסאם יבין את האירוניה, עניתי בהתרגשות מאופקת
 אחריו נכנסה שוב . ויצא. די מאכזב. הוא לא."עדיין"טקסט ואת הדגש האלגנטי הקל שלי על 

 בנוכחותי .לקחת משולחני את הטלפון הנייד ששכחה, ודאי חלפה גם היא על פניו, הדוקטורנטית
שאל אם חיפשו אותו וביקש , גודו טלפן: "החווירה ודווחה, האזינה לאחת מהן, בדקה שיחות נכנסות

 לידי מול . והלכתי לשירותים- " אני יוצא לרגע אבל .תצלצלי", אמרתי, "טוב "."שאחזיר צלצול
המשורר , עליו השלום, עברה לה קנאתי רבת השנים בידידי משכבר- המשתנה עמד בקט ומיד חלפה

   .שסיפר לי איך פעם עמד מול משתנה בפאריס ופתאום זיהה לידו את בקט, כרמי' והמתרגם הנפלא ט

,  כבר ירד הערב וזוהר החשמל עוד לא בקעכי, במסדרון הארוך והאפל, בדרך חזרה מהשירותים
איש , אחריה בפרצוף מכורכם מדדה יחזקאל הנביא, פגשתי שוב בדוקטורנטית היוצאת מהחדר

שליש לסכין , זרו שליש לאשימי שגילח את זקנו ופ, השחקן הקדוש, תיאטרון הרחוב המקראי
 וראיתי את 101שנו בחדר שנפג, שרון ואני, שאול- מעולה שקיבלנו לחתונה מדפנה בן- המעודנת

חן שבין מחול - במחוות,  הדוקטורנטית.ושליש לכול העצמות היבשות, עירומה הנפלא מבעד לבגדיה
 .101ה והובילה לפני את יחזקאל עד לדלת תנעה מעדנות אחורה פנ, עכשווי לבין מדיטצית זן

, דבוק לסף הדלת שביימתי פעם עדיין פילגש בגבעהייר מהצגת אהפל, על הסףקרוב לכשהגעתי 
להרוג את אשתך באמת כאילו בשביל גימיק ? אתה נורמאלי, תגיד: "והדוקטורנטית שאלה את הנביא

ולי , עכשיו מייבב ומתאבל, יחזקאל חדר לחדרי" ?בימתי ברוח סטניסלבסקי רק בגלל שאלוהים ציווה
ניו גם יחזקאל התעלם  כמו בקט לפ.לא נותר אלא לעודדו ולשאול אותו בצחוק אם איננו במקרה גודו

   . והנה התפורר עוד חזון רוחני.אולי לא קלט את ההומור, מהחידוד

; 101אחת ההצגות המופלאות שראיתי מימיי הועלתה כחזרה כללית עם מנשה נוי וקרן מור בחדר 
,  יעל הדרמטורגית.מתואם ריתמית ורגשית מאין כמוהו, בביצוע רגיש,  מאת פינטראפר אל אפר

ה הצלם הצמצם הבוער ואני החלפנו במשך הדואט הזה מבטי השתאות 'תונאית וארלאיילת העי
 עם התעמעמות תשואותינו התבהרו .ובסוף מחאנו כפיים בצניעות הראויה לקהל קטן אך נלהב

כנפיו אסופות ,  על התקרה.שבשקט שנוצר היו רועמות ממש, ונשמעו עוד כמה מחיאות כף קלושות
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הרולד פינטר הלך והתעמעם והתפוגג לנגד , מלת את כתפיו ומותניו מאחורלגופו ועוטפות בעדנה חו
שמעל תמונתה של שוש , עינינו אלתוך מלאכיותו הקודרת כחצי מטר שמאלה ולמעלה מהסדק בקיר

   .ל"אביגל ז

- אחרי תום החזרה, חשבתי שאמרתי לעצמי בשקט, "עכשיו חסר רק לי חנוך לוין בהופעה רפאית"
שהמתינה כל הזמן ,  אבל הדוקטורנטית.סיגתם של המשתתפים בה אל המסדרוןהצגה המופלאה ונ

, "חנוך כאן: "שמעה גם את הערתי ומלמלה נסערת, בחוצבימה מאחורי הדלת מאזינה בשקיקה
כמו אוב שמואל בעין דור , כמו סמואל,  חנוך.בציירה מתווה גוף גבר רזה ועירום בין הסף לבין רגליה

, בחיישנות אין קץ, מעט בשר והמון רוח שבפה יבש, קצת עור יבש,  גידיםקרם כמה, ויחזקאל גם
, איזו מקריות: "אמר משהו דומה למה ששמעתי מפיו לפני הרבה שנים, בחיוך ענוג ובכלל לא סאטירי

   ."חיים האלה כאן בחדר- כל המתים

 

 חדר מדרגות •  מגנוס אנצנסברגרהנס
  

ִלין בֹוא ְלַדּבְ תָּ ׁשֶ   ,ָרה ָאזִהיא ָאְמ , כְּ

תֶֹבת אןנֵּ הִ ָאז  .ֲהֵרי ֵיׁש ְלָך ַהכְּ ב כָּ   ה ֲאִני יֹוׁשֵ

ְדֵרָגה ָהַאֲחרֹוָנה ג, ַעל ַהּמַ ַחת ַלּגַ   ִמתַּ

חֲ  ִסיעֹותִמּדֵ , ִצי ֲאֵפָלהּבַ ַעם ְמַהְדֲהדֹות ּפְ   י ּפַ

ה ַמּטָ ים, ִמּלְ ְקׁשִ ֶלת, ָוִוים ְמַקׁשְ ָמָמה, ְוָאז ִנְטֶרֶקת ּדֶ   ,ְמֻנְמָנם .ּדְ

א יתּבָ ּצִ   ,ֲאִני קֹוֵרא, ֹור ַהּמַ

רֹק ֶבד ַהּיָ ִביָרה ִעם ַהּלֶ ְ ֶלת ַהׁשּ   ְלַיד ַהּדֶ

תּוב ירכָּ ֶכף חֹוֶזֶרת: " ַעל ַהּקִ   "תֵּ

אןמוֹ : "ָפתֹוןׂשְ בִּ  ן ֵאַלי .ִלי ָהְיָתה כָּ ַטְלּפֵ   "תְּ

ַחת לְ  רּועַ ּוִמתַּ ֲעמֹון ַהּקָ   חּוט ַהּפַ

ִנים עֹוד .ר ֶטֶלפֹוןִמְסּפַ  ה ׁשָ ּמָ   כַּ

ל ֶזה ים, ַיֲעמֹד כָּ ּלִ   ,ַהּמִ

ירֹות א? ַהּקִ   ,ַוֲאִני ׁשֹוֵאל ֶאת ַעְצִמי .ִאיׁש לֹא ּבָ

ֶ  .ֵאיְך ִהיא ִנְרֲאָתה ְפִריַע ִליַרק ַמה ׁשּ   , ּמַ

הּ : ֶאת ֶזה ֲאִני זֹוֵכר עֹוד ּלָ י ׁשֶ ַמּלִ ְרּכּוס ַהַחׁשְ   ,ַהּפִ

ל ֵעיֶניהָ , ֵריַח ַהּיֹוד ָבן ׁשֶ ּלָ הֹב ּבַ   ,ַהּצָ

ְת  ָנה ּוְמֻאָחר יֹוֵתר, ֵמי ַהּפּוְדָרהכִּ ׁשָ ֶדה ַהּיְ ָ ת ַהׂשּ   ִמּטַ

ּנּור ה ַעל ַהתַּ    .ְיָבַבת קּוְמקּום־ַהתֵּ

   .ֲאִני לֹא ָנע .ָזרּות

אן ֵאר כָּ ָ                       ,ְמַזְמֵזם, ָהִייִתי ַמֲעִדיף ְלִהׁשּ

חֲ  ְדֵרגֹותַד ּבַ יָּ , ר ַהּמַ ְחּפֹורבוֹ ַעד ׁשֶ   שמעון לוי: מגרמנית                      .א ַהּדַ

 הנס מגנוס אנצנסברגר
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  ורי'ידאא חנ

  שני שירים
  

     *   

יַ    ְלדּוֵתנּו ָהִיינּו ְמִאיִריםּבְ
ים בְּ  ׁשִ   ַמְראֹותֶאת ּגּוֵפי ַהּנָ

ים זֹאת ו ֲאַנְחנּו ְמַכּבִ   ַעְכׁשָ

ׂשֹות ַאחַ  ים ְמַחּפְ יםָנׁשִ   ר ָנׁשִ
ה ְיָלה ָהַרב ַהּזֶ ּלַ   ּבַ

יד ָעֵלינוּ  ּלֹא ַיְכּבִ   ׁשֶ
ְיָלה   ַהּלַ

ׂשֹות   ,ָאנּו ְמַחּפְ
ר ּלֹא ִיְתַקּצֵ   .ָאז ׁשֶ
אַ  ִפי ׁשֶ ֵאר כְּ ָ ִילִהׁשּ ּה ַהּלַ   תָּ

  ַהּמּוָעט
ֵדי ׁשֶ  ךָ לַ ׁשְ נֻּ כְּ   ם ּבְ

  ָהֵאל
בָּ  הֹוֵלְך ְוִנׁשְ   ִסיםְרִסיר לִ ּבַ

תֹוךְ  ׂשֹות ּבְ   ָאנּו ְמַחּפְ
ה ִעּיָ   ִעְנֵבי ַהתְּ

תֹוְך ָהֵאל ׂשֹות ּבְ   ּוְמַחּפְ
  ַעסכַּ 
ׂשֹותוּ  ם ְמַחּפְ   ְבתֹוְך ַהּיָ

ָרה ּיָ   ׁשַ
ׂשֹות ָמֶות   ְמַחּפְ
ׂשֹות   ָאנּו ְמַחּפְ

  ִציר ַהּגֶֹרןֶאת ְק 
רֹות ּבָ   ָאנּו ִנׁשְ
  ִלְכֵדי ְסעּוָדה

ִיל ֶכת ֶאל ּתֹוְך ַהּלַ ְמׁשֶ   ַהּנִ
  ֶאל ּתֹוְך ָהֲאֵפָלה

פֶֹרֶרת ֶאת ָהָאֶרץ   ַהּמְ
ת תָּ   ְצָמִדים ְצָמִדים ַלּמַ

כֹות ׁשַ  ּיָ ְראֹותְוׁשַ כֹות ַלּמַ   ּיָ

  
  בגן לוינסקי נידאא חורי באירוע קריאת שירה במתחם המחאה

   ) הצלם הפואטיעזרא: צילום (  
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דֹות   ַמּפֹות ִמְתַאּבְ
לּוִלּיֹות תֹוְך ׁשְ   ּבְ

 *   

ַמִים ל ׁשָ ה ׁשֶ ָ   ִאׁשּ
  ֲאִני קֹוֶטֶפת ֲעָנָנה
  ֲאִני רֹוֶקֶמת ֲעָנָנה
ַמִים ל ׁשָ ה ׁשֶ ָ   ִאׁשּ

ם לֹוֵבׁש ְלַמֲעָנּה ֶאת צִ    ְבעוֹ ַהּיָ
ים ְרַחּקִ ּמֶ ר ּבַ ּבַ   ְוהּוא ִנׁשְ

ים ּלִ   ִלְכֵדי ּגַ
יןְוהּוא ַמ    ְמתִּ

ַמִים ל ׁשָ ה ׁשֶ ָ   ִאׁשּ
ים ֲעַמּקִ   יֹוֶרֶדת ַלּמַ

הּ  ְרכָּ ֶרֶכת ֶאת ּדַ   ּוְמׂשָ
ָבִהים   ַלּגְ

ה ָ ה ָהִאׁשּ   ֲאִדיׁשָ
ל עֶ  ה ׁשֶ ָ   בֶר ִאׁשּ

ּה ֶאל ָהאֵַ    ןיִ חֹוְדִרים ּבָ
ה ָ ה ָהִאׁשּ   ְוִהיא ֲאִדיׁשָ
ה לֹוֶמֶדת ִלְטּבֹעַ  ָ   ִאׁשּ

ִים ל ַהּמַ ִרים ׁשֶ ׁשָ   ַהּגּוִפים ֵהם ּגְ
ִרים ֲעׂשּוִיים ַמִים ׁשָ   ּגְ

ֲעָבר ֶאל הָ  ּמַ   בֶר עֶ ּבַ
אַ  ה ִמתְּ ָ נוּ וָּ ִאׁשּ   ה ִלְפּגֹׁש ּבָ

ָנָתהּ  ׁשְ את אֹוָתנּו ּבִ   ַאְך ִהיא ְמַמּלֵ
ְרוּוֵלי ֶהָהִריםוֹ ִהיא ט   ָוה ֶאת ׁשַ
ְתָאֵרךְ ֵמַעל לִ  ם ַהּמִ   ּזרֹועֹות ַהּיָ
  הּ ָוה ֶאת ָחזָ וֹ ִהיא ט

את אֹוָתנּו ׁשֵ    הנָּ ְמַמּלֵ
ה ָעֵלינוּ  ִגּנָ ה ַהּמְ ָ   ָהִאׁשּ

ים ַרּבִ   ָאנּו ַמְכִריִזים ָעֶליָה ּבָ
ֶרׂשֶ  תֹוֵכנוּ ְוִהיא ִמְתּפָ   ת ּבְ

יָלִדים   ְוִהיא ַמְכִריָזה ָעֵלינּו כִּ
  ָאנּו נֹוָלִדים ִמּתֹוְך ִאּסּוֶריהָ 

ֵדי ִלְלמֹד ֶאת ַהחֶֹפׁש    נעים עריידי: ערביתמ                                      כְּ
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  חגית גרוסמן

  שירה
  

ֶלתִלְפָעִמים חַ  יָרה ְסגּוִרים ַוֲאִני ּדֹוֶפֶקת ַעל ַהּדֶ ִ   ֲאִני עֹוֶמֶדת  .ְדֵרי ַהׁשּ

יָרה ְודֹוֶפֶקת ְודֹוֶפֶק ִמ  ִ ֵנסַהְכִניִסי אֹוִתי ֲאִני רֹוצָ : תחּוץ ַלׁשּ    .ה ְלִהכָּ

ֳהַרִים ַוֲאִני ִמ ֶזה יֹום ְר  ּצָ יָרהֵר עֲ ׁשַ חּוץ לְ ִביִעי ּבַ ִ י ַהּכֹועֶ ה ְלאִ ְמַחכָּ , י ַהׁשּ   ֶסתּמִ

ַח ְלֵביָתהּ  יב ִלי ַמְפתֵּ ׁשִ תָּ ים .ׁשֶ ְקָוה ְיֻרּקִ ץ ַאט ַאט ַעְנֵפי תִּ ה ְמַקּצֵ   , ָהָאפֹר ַהּזֶ

ִליםְזֵאבֵ  ַעם ְמַיּלְ ְתחִ : י ַהּזַ ְתחִ , י ָלנוּ ּפִ   , ךְ ר בָּ בֵּ ּדַ אֲ י ָהרּוַח וַ ּבֹואִ , יּפִ

יר    .ּבֹוִאי ָהרּוַח ְוָאׁשִ

דּ  ִתיָקה בִּ ּבִ ְ ֶקטכּוִכיּ זְ ּוד ַהׁשּ ֶ ְתחִ .ֹות ַהׁשּ ֶלת ּפִ    .י ִלי ֶאת ַהּדֶ

ֶ פַ ֲאִני ְמ  י ָלּה ִמּתֹוְך ְיֵרֶכיהָ ׂשּ ַתְבתִּ כָּ ים ׁשֶ י ֶלֱאסֹף ִמּלִ    .ֶקת ֶאת ִלּבִ

ְתָקה ְוֵסְרָבה ְלַהְכִניס אֹוִתי ְלֵביָתהּ ְלַאחַ  ָ ׁשּ ֶלפֹון ִצְלֵצל ְוִאיׁש , ר ׁשֶ   ַהּטֶ

ְרחֹוב ָעְמדּו .לֹא ָעָנה יםצַ ְסבּוִכים ּוְמ , ִמים ּוְכסּוִפיםוּ רעֵ  ָהֵעִצים ּבָ    .ּפִ

ָפִרים ל ַהסְּ רֹף ֶאת כָּ ם ִלׂשְ הּו ִאּיֵ ים לְ .ִמיׁשֶ ָליֹות ְלַהֲעִתיק ִמּלִ   ַאׁשְ

דֹות ְכָלאֹות .ְמַרּצְ ּמִ לּוִאים ּבַ ָלִבים נֹוְתרּו כְּ ָוא .ַהכְּ ְ    .ַהּתֹוָתִחים ָרֲעמּו ַלׁשּ

בׁשֶ  ְפִרּיֹות ָעְמדּו ּבְ ְצִהיִביםת ּדַ ַהסִּ יֶהן ַהּמַ ַמל ָזַרם בִּ .ּפֵ חִֹרים ְכָבִלים ַרק ַהַחׁשְ   ׁשְ

ִדידּות ּוְתהֹוםפֵ צָ מוּ     .י ּבְ

ִאיָרה אֹוִתי ִמ ְלַאחַ  ִהׁשְ לֹוָמהּ ר ׁשֶ י ִלׁשְ תִּ ׁשְ ָעֶריָה ָחׁשַ ִהיא  .חּוץ ִלׁשְ י ׁשֶ ְבתִּ   ָחׁשַ

ָתהּ  ֵביָתּה ּגֹוֶסֶסת ְוָרִציִתי ַלֲעמֹד ְלַצד ִמּטָ ָדה בְּ  יָ .ּבְ י ִנְבּגְ י כִּ   ֶאֶלְקְטרֹוִניָקהַדְעתִּ

ְבָקה ֵמַהְזָנָחה י ִמ  ְלַאחַ .ַמְמֶאֶרת ְורּוָחּה ׁשָ ּנֹוַתְרתִּ יר ׁשֶ ְרתִּ   חּוץ ְלֵביָתּה ִנְסּגַ

טּוְדיֹו ָהֵריק וְ  סְּ י ֶאת ֵעיַני בְּ ּבַ ְמתִּ י . ְזִעיָרהאוֹ ת ִוּדֵ ַמ לֵ צְ ַמ ִצּלַ ְפתִּ ּקַ תַּ   ִהׁשְ

ִאיׁשֹונִ  ָלדֹות .עּוָרה ְוָזָרהי כְּ ּבְ רּו ַהּיְ ִני ָרְקדּו ְוׁשָ ֵ ֶחֶדר ַהׁשּ ִמיד .ּבַ   ָלֶהן ִהיא תָּ

נֵ  ִלי ְיִדיָעהבְּ ַד אֹוָתן ִהיא אֹוֶהֶבת ְוֵהן ְמ , סְמִניָחה ְלִהכָּ    .רֹות אֹוָתּה ִמּבְ

הֹוִתיָרה אֹוִתי ִמ ְלַאחַ  ּה ַעד זֹוב ר ׁשֶ ְלתָּ י ַעל ּדַ ָעֶריָה ָהַלְמתִּ יחּוץ ִלׁשְ ְעתִּ    .ּדַ

לִּ  ׁשֵ כִּ ָרִזיל ּדְ ראֲ ִנים וַ יִתי ֱאגֹוֵזי ּבְ כָּ י ׁשְ .ָנָנס ִמסֻּ ְקתִּ הּ בָּ ַלֲחָבָטה הַ  ִריַרי ִחּזַ ְלתָּ   .ָאה ַעל ּדַ

ק ֶאת ּגוּ  י ְלַחּזֵ ְבתִּ ׁש ֵאֶליהָ פִ ּוְכָבר ָחׁשַ   י ְולֹא ְלַבּקֵ

ִלי ִלְזּכֹר .ר ָרֵעבׂשָ ִלְהיֹות ַאְך בָּ    ,ֶכת ְולֹא ְלִהְתּבֹוֵנןָללֶ , ִלְחיֹות ִמּבְ

יב ר בְּ ,  ְולֹא ׁשֹוֵמעַ ִלְהיֹות ַאְך ּגּוף ַמְקׁשִ ּדֵ ּדּורִמְתּבַ ִמ לֹ  .רּוחֹות ַהּבִ ׁשְ ְקָרא ּבִ תִּ    .יא ְלַחּכֹות ׁשֶ

הּ ַאְך ִמ  ְלתָּ י ַעל ּדַ י יֹום ָהַלְמתִּ ֶרְך ֵאֶליהָ  ,ּדֵ י ֲאֵחִרים ֶאת ַהּדֶ ְדתִּ   ,ְוִלּמַ
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יִתי ָלֶהם ֶאת  ּלִ בּו ְלָתֵאר ַמהּוָתהּ  .סֹוָדהּ ּגִ ְכתְּ ּנִ ים ׁשֶ ּלִ ל ַהּמִ    .ֶהְרֵאיִתי ֶאת כָּ

ֶרת רּוָצה ְמַעּוֶ ְכָלל ּפְ    .ִמידתָּ ת מֹחֹות ֲעִדיִנים ִלְבטַֹח בַּ סֹוֶחטֶ , ְואּוַלי ִהיא ּבִ

ִית ּתֹ ֵרי ּבַ ם ֲחָזָקהאחַ ֶאְביֹוִנים ּוְמֻחסְּ ַעד ְלֵראֹוֵתיֶהם, ז ּבָ ב ִמּבַ ֵ ַנׁשּ   תְּ

ִמיד ֹוֲאפֹות ֶאת ַסם ַהתָּ יְ  .ַהׁשּ ּה ּובִ ְוָכל ַהּלַ יוֹ ָלה ַאֲהָבה ַיֲעׂשּו ּבָ   ְנָהרֹות ַהּדְ

פּו בְּ  כּוִרים .ֲעָרהּ ׂשַ ִיְנׁשְ ֲחָדִרים ׂשְ ָתִלים, ִיְלֲחׁשּו ָיְפָיּה ּבַ רּו ֶאל ׁשֹוְכֵני ַהכְּ   ,ְיַדּבְ

ִאיָרה ִלְפנֹות ּבֶֹקר ֶמׁש ַהּמְ ֶ סַּ ֶאל , ֶאל ַהׁשּ ְקנּו בִּ ּפִ ּיִ ֶחם ׁשֶ ָמםת ַהּלֶ ֵאִרית ּדָ    .ׁשְ

ֶקת ֲאֵחִרים ֵאיָנּה חֹוׁשֶ יק בִּ  ,ּבָ ֵמִהים ַמְסּפִ ם לָ ַרק כְּ ּבָ ִביל ְלסֹוֵבב ֶאת ּגַ   ,עֹוָלםׁשְ

ַעד ַעְצמֹוֵתיֶהםְלָהִניַח ָלּה ַלחֲ  ִאיל ָלּה ֶאת ּגּוָפם, לֹף ּבְ ֶהם, ְלַהׁשְ ה ּבָ ֲעׂשֶ תַּ   ׁשֶ

יָרה    .ׁשִ

  
   בערב שירה צעירה וסמןחגית גר

 של איגוד הסופרים בישראל באוקטובר השנה                                 
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  טלי לטוביצקי

 שירים
  

   )שיר שטיינברגי(דק כאור מכסיף 

אֹור ַמְכִסיף ק כְּ   ּדַ

ֵתף ל ַהכָּ רֹון ׁשֶ כָּ  ַקו ַהּזִ

ִאיִרים ּוָפַנִיךְ  ַמע ַהּמְ  ִמּדֶ

ֶמת ֵתף נֹוׁשֶ   הְרחֹוָק  ,כָּ

ֵנהוּ    ֶרַגע ָרְטָטה ּוִמׁשְ

  ֶנֶאְלָמה

   .יהֹוִתיַרְתִני ְלַבּדִ 

רֹון כָּ ַוי ַהּזִ ָבר ֶנֱעַרם  ַעל ּדְ   כְּ

  ם ָעָפרְוחֹ

  ְוַרק ָסֵפק ְזקּוִנים

 :ֵאינֹו ֵמִניַח ִלי ָלֶסֶגת

ִליל ַהּגּוףָהאִ  ָבר ֵמת כָּ   ם כְּ

  ?י ֲאִני אֹוֶסֶפתל ִקְבִר אֶ ׁשֶ 

  

  לידה / התלבטות 
ַמן ִליְוַתכֶּ "  ל ַהּזְ ה ּכָ   ה ְוַתּכֶ
ֶלד    "ַעד ִאּוָ
  )גן המוח, "אורידיקה", נורית זרחי( 

ִלים  יִתי כֵּ   ָעׂשִ

ִלים י כֵּ ַבְרתִּ   ְוׁשָ

י ּכֹוסֹות  ַטְפתִּ   ְוׁשָ

בּורֹות ין ְזכּוִכּיֹות ׁשְ   ּבֵ

ַחד י ֶאת ַסף ַהּפַ   ְוָעַבְרתִּ

י ֶנְחבַּ  קֹוף ֲאָבל רֹאׁשִ ׁשְ ּמַ   ט ּבַ

יְולֹא ִהְצַלחְ    תִּ

  
  

  טלי לטוביצקי בערב שירה צעירה            
 של איגוד הסופרים בישראל באוקטובר השנה
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ְיָלה , ַלֲחצֹות ל ַהּלַ   כָּ

חֹות קֹוִפים , ַצּלָ   ִזיֵזי ַמׁשְ

עֹוִרי ִניָסה לְ ּדַ , חֹוְתִכים ּבְ   תֹות כְּ

  ִויִציָאה ָצצֹות

ִני  ֲעָרֶפל ְוגּוִפי ַאּיֵ    ?- -ּוְנמֹוגֹות ּבַ

ְלֲעַדיִ  י ּבִ ְך ִהְתִחילּו ַחּיַ   ךְ כָּ

ְך ָיָצאִתי ָלעֹוָלם   :כָּ

ה ָאָבק ְוִתּמָ    .הֹוןְמֻכסָּ

  עבודת עצב

  בתודה, לחגית                                                   

ל ַהֶעֶצב ַמֲחֵנה ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ   ּבְ

  ֻחְמָרה ִהיא ֶלֶחם ַהּבֶֹקר

ֵאב ִלְמַראׁשֹוַתי ר ַהכְּ                              .כָּ

ַגְעּגּועַ  ה ּבְ סֶּ ִמיָכה ְמחֹוֶרֶרת, ֶאְתכַּ   ׂשְ

ְרכָּ  ְלָאִכיםּדַ   ּה ִנְגִלים ַהּמַ

יפֹות קֹר ְנׁשִ    .ּבִ

יִֹפי רֹועֹות ּבְ חּוץ טֹוְבלֹות ַהּזְ   ּבַ

ּתֹוֵקק ָזְף ּוִמׁשְ   ְוָהעֹור ִנׁשְ

ר ָהֶעֶרב ְיָתה ְלִמְסּדַ   ֶאֱחזֹר ַהּבָ

קֹות י ּפָ   ֲאְצִדיַע ְלֵאיֵנְך ּוִבְרכַּ

רֹון כָּ ִטיט ַהּזִ   ְוַעד ַהּבֶֹקר ֲאבֹוֵסס ּבְ

  י ֶעֶצב ְרעּועֹותִלְבנֹות ָעֵר 

   .ִקירֹוֵתיֶהן ֲחָרָדה ְוָכָעס

  סֹוֵגר ָעַלי ִלְבִלי ָהִכיל 

  חֶֹפׁש ֵהֲעְדֵרךְ 

ִתי  ֻאּלָ ֵתךְ –ּגְ ֻאּלָ   , ּגְ

ה עֹוָלם ַהּזֶ ינּו ּבָ תֵּ    .ֲאָבל ׁשְ
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  נובמבר  

ִבירֹול ן ּגְ ת ִאּבְ ִפּנַ   י ִר אסֶ ָר בְּ ְלַיד הַ , ּבְ
ה  ה ְלבּוׁשָ ָ   ִאׁשּ
ְקִפי ֶטת, ָדהַיֲחִסית ּבִ   ְמַחּטֶ

ח ּפַ    .ּבֹוֶרֶרת ְקִלּפֹות, ּבַ

*  
ל   תלֶ יֶּ חַ -ַחּיָ

ֲחָנה תַּ   ,ְצמּוִדים, עֹוְמִדים ּבַ
ְ נַ ְת ִמ  ְ נַ ְת ִמ , יםִק ׁשּ   ,יםִק ׁשּ
ְ נַ ְת ִמ  ַעת .יםִק ׁשּ   ,ִהיא ִנְרתַּ

ֶרֶגל    .רֹוַקַעת ּבָ

*  
ֶבת חֹ ָעָליו יֹוׁשֶ ֲעָרה ׁשֶ ַ   ד ַהׂשּ
   ."קֹול ַהּמּוִזיָקה"

ץְלֶרַגע ְמבַ    ְצּבֵ
ה ר וְ תֵּ נְ סַ ּפְ  ָ   קֹול ִאׁשּ

מֹו ֵמָרחֹוק א כְּ ָ ׂשּ   ,דאֹ ְמ ּנִ
ר    .ִנְקּבָ

*  
  ן ַהַחי הּוא ְטַלאיַמ זְּ הַ 

   .ַעל ְזַמן ַאֲהָבִתי אֹוָתךְ 
ֶרת ַעִין   ַעל ָהַעִין ְמֻצּיֶ

ה פּור ִלי ּפֶ ה תָּ    .ַעל ַהּפֶ
ָגִדים ה עֹוָטה ְקִלּפֹות ּבְ ה ְקִלּפָ ָ   ִאׁשּ

ים יֹוְצאוֹ  ה ִמּלִ   ת ֵמֵאיֶזה ּפֶ
יד אֲ בֶּ ְמ בֶ נוֹ בְּ     .יִת בָ הוּ ר ְלַהּגִ

ָפה ּובֹוֵרא ָ ׂשּ   ַאֲהָבִתי ִהיא ַאִין ַהּגֹוֵמַע ּבַ
יַפת ָהַרַעל א ְנׁשִ   :'ּבִ

   .יִת בָ הוּ ַאתְּ ֵאיֵנְך אֲ 
תּוב ַעל ִמ  עּור ִראׁשֹון כָּ   : ירעִ ת הָ כוֹ ְר ְד ׁשִ

ִמי    .ַצַעד ַצַעד ִיְתרֹוֵקן ּדָ
נִּ דֶֹאׁשְ     .ייַּ י ֶאת חַ ד ִמּמֶ
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  מתי שמואלוף

  נצח
  

ה ל   מ   ת ז את ה  נו  יק  ּ ָ ר  ִ ּ  ַ    ֹ    ּ ָ  ֵ   
ק   רו  ת  יִ  ְ ֹ  ַ ה  ר  מ  ג  י ל  ת   ַ  ְ ֵ נ   ְ ידו   .ְ  ִּ   ג   ּ ִ   ּ ת   ים, ַּ ש   ד  ים ח  ב  ד   נ  ת  י מ  ל  ש  פ  ה או  ִ   י  ׁ ָ  ֲ     ִ ְ ּ  ַ ְ ִ    ַ  ּ   ֹ ּ  ׁ  ֵ ?  

י ִ  י פ  ה,  ֹ ז   י ה  י  פ  ל ה  ך  כ   תו  צ א ב   מ  ר ל  ש   פ  א  ח  ש   טו  ַ ּ ֶ ב      ִ ֹ ּ ַ   ָּ   ְ  ֹ ְ ּ   ֹ ְ  ִ   ָ ׁ  ְ  ֶ ֶ ׁ   ַ ים, ּ ָ ּ  יש   ג  ים ר  ב  ת  ו  ה כ  מ   ִ  כ   ׁ   ִ ְ     ִ ְ  ֹ ּ   ָּ ַּ .   
ה נ  ו  אש  ה ר  ר  ה  ז  ה א  נ   ה  ָ  ו   ֹ ׁ  ִ   ָ  ָ  ְ  ַ   ֵ ּ  ִ ם: ְ  יכ  ר  ו  מ  ם מ  יכ  ל  ד א  מ  צ   ה ל א ת   מ  כ  ח  ֶ  ה   ֵ  ֹ ּ ִ    ֶ   ֵ  ֲ   ֵ ָ ּ ִּ   ֹ   ָ  ְ  ָ  ַ  

יך  נ   ְ   ִ א  םֵ   ה  ל   ים ש   אר  ד  ר  ה  ק מ  מ   ח  ֶ  ת  ָ ּ ֶ ׁ    ִ  ָ ָ  ָ ֵ   ֵּ  ַ ְ ?  
ה ל  א  ש   י מ  ש  ל  ָ  י   ָ ְ ׁ ִ    ִ ה ֵ  ׁ  מ   י  א  ה ו  ש   ד  ֲ ֻ  ָּ ח   ַ  ָ ׁ ָ  ֲ:  

ה מ   ר  מ  ש  ה  מ  ש    ך  ה  תו  פ  ץ ל  ק  ַ  ְ ַ ָּ ל   ׁ ֶ ֶ ּ ׁ  ַ   ְ  ֹ  ְ   ֹ ּ ְ  ִ.   
   
ח ֶ נ     ַ  צ 

ש   דו  ש  ,  ָ ֹ  ׁ ק  דו  ש  ,  ָ ֹ  ׁ ק  דו    , ָ ֹ  ׁ ק 
ש   עו  ן ה  ו  ב  ש   ה ח  ָ  ֹ  ׁ ז     ֹ ּ ְ ׁ  ֶ ש  , ֶ    עו  ש  , ָ  ֹ  ׁ ה  עו    ָ  ֹ  ׁ ה 

ה נ  מו  זו  י כ   ג  יל  יב  ר  י פ   נ  ָ  א   ֹ   ֹ ְּ    ִ  ֶ   ִ  ִ ְ ּ    ִ  ֲ  
ש   רו  ד   ן ה  ב   ר  ק   י ה  נ  ּ ָ ּ  ׁ א   ַ   ָ ּ ְ ָ ּ  ַ    ִ הֲ  ע  פ  הו  ָ   ל   ָ  ֹ  ַ    

ג   נ  ו  פ  ס  ְ  ָ ה   ֹ ּ  ְ ה  'ַ  כ  ו  ך  ת  תו  י ל  ת  ה או  ק   נ  ָ  ּ ה ת    ֹ ּ   ְ  ֹ  ְ   ִ  ֹ   ֶ ּ  ַ ְּ     
   

מ   נ   ש  ש   קו  ש   י ק  נ  ּ ִ ְ א  ֶ ׁ  ׁ  ּ ְ ׁ ִ    ִ ים ַ ח  ֲ  ק  ח  י מ  פ  ל  א  ָ  ִ  ק ב   ְ    ֵ  ְ  ַ ְ ּ      
ים ק  ס  י ע  ש   נ  י א  ל  ג  ר  ק ל  ב  י א  נ  ָ  ִ  א   ֲ   ֵ ׁ  ְ  ַ    ֵ  ְ ַ  ְ    ָ  ָ    ִ  ֲ  

ה מ   ה ח  נ   א פ   צ  מ  ל א  ב  ַ  ָּ א    ָ ּ ִ ּ    ָ ְ  ֶ    ָ  ֲ  
ה מ   ר  מ  ש  ה  מ  ש    ך  ה  תו  ל ב   לו  כ  ל כ   ַ  ְ ַ ָּ ה   ׁ ֶ ֶ ּ ׁ  ַ   ְ  ֹ ְ ּ    ּ ָּ   ֹ ּ  ַ  

   
ח ֶ נ      ...ַ  צ 

כו   י ל א י  נ  ִ    ֹ  ָ   ֹ א  הֲ  ב  ש   ח  מ   ת ה  יק א  ס  פ  ה  ָ  ל ל  ָ ׁ  ְ ַ ּ  ַ    ֶ     ִ  ְ  ַ  ְ     
ע   מ  ץ ב   י ר  נ  א  ּ ְ ַ ַ ש     ָ    ִ  ֲ ֶ ה ׁ כ  ש   י ח  ל  ָ  ג  ֵ ׁ  ֲ    ֵ  ְ  

ל י קו  כ  ת ה  יו  ה  ִ    ּ  ל   ֲ    ֹ  ְ ין, ִ  י א  כ  ִ   ה     ִ ק, ֲ  ש   ח  י נ  כ  ָ ה  ׁ  ֱ  ֶ    ִ  ֲ  
ת דו  ב  ע  ר ל  כ  מ   ה  ְ  ּ  ל   ַ  ְ    ֵ ָ ּ  ִ יד .ְ  ת  י ע  ל  ָ  ִ  ב      ִ ר, ּ ְ ב  ָ  או  ע   ָ ל,  ֹ   תו  ח  ָ  ּ  כ   ַ ש     ַּ ב     ְּ    קׂ ּ

   
ו ב י  ב   ט ב   ל  ק  א מ  צ  ו  מ  ר ש    ב   כ  ּ ּ  או  ע  ִ ּ ַ ּ    ָ ְ ִ    ֵ  ֹ ּ ֶ ּ ׁ   ָ ּ  ְ  ַ   ֹ .   

ם  ת   ת  נ   ר ש   עו  ש    ּ ְ ַ ֶּ  ה  ֶ ׁ    ּ ִ ּ לו בַ  ׁ ע  ר ו  ת   י  י מ  ָ  ּ  ל   ְ  ָּ  ֻ ְ    ִ  
ה מ  חו  ה ב   נ  ב  ד ל  י עו  ית  י  י ה  נ  ם א  ּ ַ ֹ  ָ ג      ָ  ֵ  ְ    ֹ   ִ   ִ ָ    ִ  ֲ   ַ ּ  

ים י   ח  ת ה  ר ף א  ש   יף ל  ד  ַ ּ ִ  ע   ַ    ֶ   ֹ ְ ׂ  ִ    ִ  ָ  
ה מ   ר  מ  ש  ה  מ  ש    ך  ה  תו  ַ  ְ ַ ָּ ב    ׁ ֶ ֶ ּ ׁ  ַ   ְ  ֹ ְ ּ?  

ז   ָ  א 
ה ל   מ   ת ז את ה  נו  יק  ּ ָ ר  ִ ּ  ַ    ֹ    ּ ָ  ֵ   

  
 מתי שמואלוף
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  פארוק מואסי

  טיפת הזיעה
  

ָעה ְרִאיִתיָה  ת ַהּזֵ   תגֶ ֹולֶ זִטּפַ

ל ּבָ ל  ַהסַּ ֶרת ִסּפּוָרם ׁשֶ ל ֶהָעֵמל,ְמַסּפֶ    ׁשֶ

ִעְקבֹוֶתיָה  ה עֹודתגֶ ֹולֶ זּבְ   ְועֹוד ַאֶחֶרת , ִטּפָ

ה ֲאַזי ַהּמֵ וַ                 ְכָבה ַמְבִריָקהַצח ְמֻכסֶּ   .ׁשִ

 

ְקָוה ְרִאיִתיָה רֹוֶקֶדת  ְמַפתָּ    ה ֶאת ַהתִּ

ֵטי ָהֵעיַנִים ַמּבְ ַעת ּבְ ֲעׁשַ תַּ   ִמׁשְ

ָרה  ׁשִ  קירוֹ ְרִאיִתיָה ׁשָ ַזּנֵ ל ַהּמְ    ׁשֶ

  ְלַמֲאָבקֹו  ַלֲהָגָנתוֹ 

בֹוד כָּ י יֹוִביל  יֹומֹו ּבַ   כִּ

  ְוָיֵגן ַעל ַאֲהָבתוֹ 

ְהֶיה ְטהֹוָרה   מֹו ּוַפת ַלחֲ  ַפעבְ וּ תִּ ֶ   ׁשּ

  ּמוֹ ְלַמַען עַ  ,ְלַמַען ַאְרצוֹ 

ר בְּ  רּוָמתוֹ ְוֻיְכתַּ   ֲעבֹוָדתוֹ  ,ֶכֶתר תְּ

א  ּבוֹ  ֵ   ִיְתַנׂשּ

  ְפֵאר בִּ ְגדוֹ ְוגֹוֵרר ׁשֶֹבל בִּ 

ב אֹוָתהּ    ... ְרִאיִתיו ְמַנּגֵ

 

ה  ָאה  עֹוד ֲחָדׁשָ   ִחיׁש ּבָ

ַצח סָּ כַ ּוְמ    .ַהק נֹוֵצץבֹבְּ ה ֶאת ַהּמֵ
 

  הזקן והים

ָאה ד ָהָיה ְלִמְסּבָ ְסּגָ   ַהּמִ

ם ִמְפָלט ּיָ ֲאִמין ָמְצָאה ּבַ ִניַעת ַהּמַ   כְּ

ָפה ַאֶחֶרת ׂשָ   ְוָהְיָתה ּבְ

  ִמְזמֹור הֹוֵלל

  קֹול ְמַהְדֵהד ּפֹוֵלַח ֱאמּוָנה

  ֲאָבל

לּוַח ֶרֶסן י הֹוֵלל ׁשְ   .ִמּפִ
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ַדְרּכוֹ  ֵקן כְּ   ַהּזָ

ב ּוְמׁשַ  ֵ ם ִסּפּוֵרי ַאַחריֹוׁשּ ר ַלּיָ   ִמְנָחה-ּדֵ

ָאָגה ּבֹו ּדְ ם ַמְרִחיק ִמּלִ   ְוַהּיָ

ַטח ְלָך ָים-   ! ּבְ

ְפִניָנה י ּבִ י ִצּפֹור ַנְפׁשִ   ֲהֵרי ִהְפַקְדתִּ

דֹון  ּקָ ב ִלי ֶאת ַהּפִ י–ָהׁשֵ ׁשִ   ! ְמֻבּקָ

ִדיִרים ׁשֹוֲאִלים ִמְקָצִבים תְּ ים ּבְ ּלִ   ּגַ

קֹול לֹוֵהב   ּבְ

ֵקןַעל אֹודֹות הֶ  ר ַהּזָ   ְעּדֵ

ֻק  ְקדֹונֹו ּבַ ְרָקִעיתקוּ ְמ ַוֲהֵרי ּפִ ּקַ ּבַ   .ם ׁשֶ

  

ָפִתי(?  ָמה ְרצֹוְנךָ - ֵאיָנּה ׂשְ ָפה ׁשֶ ׂשָ   )ּבְ

ׁש ּכֹוִסית -   )?י ׁשֹוֵמר ִמְצוֹותנִ אֲ הָ (  ֲאַבּקֵ

ּכַֹח אֹו אּוַלי ִלְזּכֹר ִמְדָרׁש  ֵדי ִלׁשְ   כְּ

ֱעַרף ...ֶאְזּכֹר רֹאׁש  ּנֶ   ׁשֶ

ח כַּ   ֶאׁשְ

  ְזּכֹראֶ 

ח כַּ   ֶאׁשְ

ָרה ִתי ּגֵ י ֶהֱעֵליִתי ֶחְרּפָ   .ֶאְזּכֹר כִּ

ֶגד   ָים קֹוֵרַע ּבֶ

ֶרת ִרים ָהְרָוָחה( ְנָקָמה-ּוִמיָנֶרָטה ְמֻעּבֶ ּיָ   )ַרק ַלתַּ

ֵני ְמקֹומוֹ    .ֲחֵבִרי חֹוֵלף ַעל ּפְ

 
 בתרגומו של המשורר - השירים*

פארוק מואסי וחיים ' פרופ
באר בכנס של איגוד  כללי של 

 סופרים בישראל בנוף גינוסר
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  רינה בשן

  עולת רגל לפוסטיניה 
מלווה ,  שפותושרה בשליומן מסע בפרוזה ובשי

 ערים בפולין חמשהמתעד ביקור ב, ובתעודותתצלומים ב
    מסע בעקבות ילדות אבודה ומשפחה שנספתה–
 

  כותרת היומן

" ביתי"שלי ל' השיבה המאוחרת'כותרת היומן צצה במוחי לראשונה בלילה שלאחר 
, "ישימון ובערבהב"מה שם הספר , דנושיה, משום מה שאלתי אז את המארחת שלי .שבוורוצלב

צִ  וְ : " והיא ענתה,בפולנית', נקיביץשמאת הנריק  ומאז נתקעה , "י'ּפּוְסִטיְני ִאי ּפּוׁשְ
 ואחיזתה בשורש נשמתי הלכה והתחזקה ,בראשי) 'נקיביץששל ' הישימון'(' הפוסיטיניה'

  .בהמשך המסע

ת הריקנות שהלכה הולמת את תחושזו ו, בפולנית', ריק, '"פוסטי"- מקורה מ' פוסטיניה'כי 
עד היום איש אינו  .שם אבדה מרבית משפחתנו בגטו, והתגברה בנו ככל שהתקרבנו לוורשה

  .יודע איך ומתי ואיה מקום מנוחתם

המסתמלת ביומן על ,  עריםבחמש מארחים פולניים ידי- ללמרות החמימות שבה התקבלנו ע
 השחור והשתלטה גם על כותרתחור הצחה לבסוף תחושת ינrowan tree) (מבינה 'ידי עץ היז

   .היומן

 

  חלונות 

נכתב לאחר השיבה " אני ".זמנים שוניםשנכתבו ביומן בכולל שלושה שירים " חלונות"המחזור 
 - הטעם שנישאר לי בפה מהביקור -' השורה התחתונה'מייצג במידה רבה את הוא לארץ ו

 ולין לא הצליח למחוק או ערים בפבחמששאפילו האירוח החם שקיבלתי ממשפחות הפולניות 
מייצגים , שנכתבו במהלך המסע, "אני והצל"ו" אני והעט"השירים  .אלא רק לנחם, לטשטש

   .הכתיבה והשואה המשפחתית והלאומית: את שני הקווים הנוספים השולטים ביומן" חלונות"ב

  חלונות 

מֹו ֵעיַנִים ֶפׁש  כְּ   ְרִאי ַהּנֶ

יר   ֶנֶפׁש ׁשִ

  ֶנֶפׁש ִעיר

  לגֶ ֶר יׁש עֹוֶלה לָ ֶנֶפׁש אִ 

ּתֹוֵחחַ    ּוִמׁשְ
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 את חברתי רותימקרקוב שהעלים  הגדול הקוסם

  אני

ִעיר מּוָכָנה ֶלת ּבְ    .ְמַרּגֶ

י זֹאת ַתְבתִּ   ? ָמַתי כָּ

ה ֶרְך ְלַוְרׁשָ ּדֶ   , ּבַ

ג ָקֶתְדָרָלה    ַעל ּגַ

ְקָרקֹוב   ּבִ

ְורֹוְצָלב    ּבִ

זָ    ארי 'אּוַלי ַאף ּבְ

יֶהן וּ ( תֵּ ְ ה ִמׁשּ    .)ְצנּוָעהְקַטּנָ

ֵאי ם -ּבְ   ׁשָ

ֶלת  מֹו ְמַרּגֶ י כְּ תִּ ׁשְ ַראג ִהְרּגַ ין ְקָרקֹוב ִלּפְ   ּבֵ

ִעיר  ֹוֶאֶפת' מּוָכָנה'ּבְ ֶרת מאודַהׁשּ    . ַלֲהפְֹך אֹוִתי ְלַתּיֶ

י זא ַתְבתִּ יכָּ ּנִ ִפְנָקס ָקָטן ִלּוַ   ,ים ּוְכָפִריםָעִר  ת ּבְ

סֵּ ִד עו ׂבְּ  ין ּפַ ה ּבֵ בֹותי ְמַדּדָ   י ַרכָּ

  ַאֲחֵרי רּות 

מֹו רּות ַאֲחֵרי ָנֳעִמי   כְּ

ֲחָרה ָלּה מֹוֶלֶדת ר ּבָ ֲאׁשֶ    .כַּ
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  ה בשן בפוליןנרי 

  אני והעט 

ָאבֹון מיידִלְקרֹא ֶטֶרם ַיֲעבֹר ַהתֵּ    ּבְ

רֹון מיידִלְכּתֹב ׁשְ ֶטֶרם ַיֲעבֹר ַהכִּ    ּבְ

רֹון מיידִלְנׁשֹם ֶטֶרם ַיֲעבֹר ַהּקָ    ּבְ

  ְלָהִרים, ִלְתּפֹס

  ִלְספֹח, ְלחֹךְ לִ 

י ּדַ ֲהמֹות ׂשַ ַאַחת ִמּבַ   כְּ

  ִלְקרַֹע ַמִים

ֶטֶרם רֹון ּבְ    ...ַיֲעבֹר ַהִחּוָ

  ְוׁשּוב ֲאִני חֹוֶזֶרת

ֶרת 'ְוסֹוֶגֶרת תַּ  ְחּבֶ   ּמַ

  ֶנֶגד ֵעין ָהַרע

  ְטפוּ , ְטפוּ , ְטפוּ 

ֶנת ִמּקּוִמים    לֹא ְמַסּמֶ

ֵמר ְלעֹוָלם ּלֹא ִיּגָ   ׁשֶ

ְנִחיׁש    ִמְכֶסה ּותּוַמְבִריָגה ּבִ

ס ְתַאּפֵ    .ַעל ַהחֹד ַהּמִ
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 אני והצל

ִביָסה כְּ ּלֹא יֹוֵרד ּבַ ר ׁשֶ י ָהָיה ָלֶהם ִמְסּפָ   כִּ

תֹור ְלֶלֶחם ָבר לֹא ָעְמדּו ּבְ    .ְוֵהם כְּ

ָעָיה ָגִדים לֹא ִהּוּו ּבְ    .ַרק ְקִלּפֹות ַהּבְ

רֹון כָּ ְבֵכי ַהּזִ   ִמּנִ

  ֲאִני

ים ֲעַמּקִ   ִמּמַ

  ֲאִני

ֵחי ָהאַ  הּפַ ּפָ   ׁשְ

ְחזּור י ַהּמִ   ַסּלֵ

ְקּבּוֵקי ִליֶטר ָוֵחִצי   ּבַ

ן יֹוְמֶכם    ַעל ִמְפתָּ

ְעּגּוִעים   ֵמַעל ּגַ

  ִמן ַהִיּקֹוץ

  ִמן ַהּקֹוץ 

  ַהְיִקיָצה

  ֲאִני

ן כֹ, כֵּ   לִמן ַהתְּ

ם   ּוִמן ַהּיָ

ֶרְך לֹא ְלׁשָ    םּוִמן ַהּדֶ

  ֲאִני

***  
ילֹון י ָלחּוג ַהסִּ ה צַֹרְפתִּ ָאִביב ַהּזֶ ל רּוִתיּבָ    ׁשֶ

ב ל ַהּלֵ ית ׁשֶ יְנְלֻאּמִ ָחה ּבֵ ּפָ   ִמׁשְ

ל ַאֲחָוהיָּ צִ יזָ לִ בָּ לו ׁגְּ    ה ׁשֶ

ל ָחֵבר ַוֲחֵבָרה ּה כָּ   ּבָ

הּ וֹ ׁש ְר אֹוֵחז ׁשֹ ּלָ   ן ׁשֶ

ים ָרׁשִ ָ ִכים ַהׁשּ ּבְ   ּוִמְסתַּ

ָבבֹות ּלְ רֹות ּבַ ִאים ּפֵ   נֹוׂשְ

  ּוְמִאיִרים
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, מרדכי צבי בן פינחס חיים,  נינתו של סבא רבארותי בת דודי היא, כמוני וכמו אחי יחזקאל
 .מ מוורשה" ק40עיירה הנמצאת , מזוביאצקיבמינסק , )1933(, ג"תרצ, ז בחשוון"שנפטר בי

מתארת את נדיבותו , המופיעה בתמונה המשפחתית היחידה שבידינו, כתובת המצבה שלו
שמקובל בכתובות , ב"ימהפי מסורת הפיוט של - הכתובה על, כחצי מאה: ב העיירה"כמוהל ושו

   .מצבה של חסידים עד ימינו

  

  מרדכי צבי בן פינחס חיים, של סבא רבאתמונה משפחתית סביב המצבה : אבן מתצלום תמלל

  כתובת המצבה בעברית של סבא רבא 
  )אקרוסטיכון( 

ה ֶמֱחָצה ֵמָאה ְמ ִמ    םיֵּ ַק ְצַות ִמּלָ

ים ָרִבים ְרצֹוָנם ָרצּוי   ְרֵעִבים ָרׁשִ

לִּ  ֵבָקם ּדַ ּדַ ְרכּו ּדְ ְלתֹוָתיו ּדָ םים ּדַ   ּיָ

ן ּכֹ ם ַמ כֵּ ּלָ ֶגֶבר כֻּ יו כְּ ּפָ הַח כַּ   ּלָ

יםסַ יָ  כִּ רּו ַיׁשְ   ר ֵיְלכּו ָיִלינּו ְיַסּפְ

  ֲערוֹ ֹו ַצֲעָרם צַ ֵכי ְצִריִכים ָצְרכּ ָצְר 

  רוֹ ׂשָ ה בְּ לָ ן בָּ נָ יִמ -רֶחְבַרת בַּ בְּ 

ֵכר יַ יִ    ַגע ָיִמים ָיָדיו יֶ ֲעצוֹ ּזָ

  ׁש פֶ ת נֶ ְמִסיַר  בִּ 

ת ִיַקְרתָּ נִ  ּנַ ִגיָלהכִ בָּ ְד ּפִ   ?י הּוַמת כְּ

יםֲחִסיִד    ים ְיָקִרים ְיֵרִאים ַמֲחָמּדִ
  ג"ז חשוון תרצ"ס י"נפטר בש מרדכי צבי בן פינחס חיים
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  )ויה פראג( קרקוב –אביב - תלבקו במטוס   בבוקר6:00 2005,  ביוני8

שכניי הסבלנים , אנטונינה ולודוויג מוורשה מגומגמת להחריד עם –ראשונה ' פולנית'שיחה 
   .ששבו מביקור מיסיונרי וחברתי בישראל ובירושלים', לספסל המטוס'והסובלניים 

שאנטונינה ידעה מעט , ד נדירה בפוליןושיחה זו התאפשרה בעיקר בזכות העובדה המא
   . מעוניינים לבטא את חוויות ביקורם בישראל מאוד והם היו,אנגלית

   .את מסכת העלייה לרגל שלי, בלא משים, לתי אתםאני התח

  •) ?הגברת מדברת פולנית(? ָ*נִי מ'וִי *( *(ְלְסק'

פֹות ֲאִני לֹוֶמֶדת   ֵהן ׂשָ

ֶקת יָלה, ִמְתַעּמֶ כִּ   ַמׂשְ

  ֵכן- יׁש ֵהן ִלְפֵניְוָהִאיִד 

ְפָסה ֶאת ְמקֹוָמהּ  ָבר ּתָ    .כְּ

  

  : א ֶאת ֶזה ַהֶחֶסרלֵּ  ְַלַמ 

פַ  ַפת ַהּגּוףת ָהאֵ ׂשְ   ,ם ּוׂשְ

י ּה ָהַלְכּתִ ּבָ ָפה ׁשֶ ָ   , ַהׂשּ

י ּה ָנַפְלּתִ   , ּבָ

י ַאְבּתִ ּה כָּ   ּבָ

ִכיִתי ּה ּבָ   , ּבָ

י  ּה ָחַלְמּתִ   ּבָ

ּה ָרִציִתי ִמן ַהּגּוף    .ּבָ

  

ֶרת ּפֹוָלִנית(?  ִמּוִביׁש ּפֹו ּפֹוְלְסקוּ -     )?ַאּתְ ְמַדּבֶ

אְרְדזֹו ְטרֹוֶחה, ְטרֹוֶחה -    ) . מאודְקָצת, תְקצָ ( .ּבָ

   , נּו ֶרְניוּ - 

  ,)שמי הפולני( נּו ֶרְנָיה - 

ְנֶיְנָקה ְסְקרוֹ -     ) .ַעְלָמה ְצנּוָעה( .ָנהְמ  ּפָ

  )!ֵעיַנִים ָיפֹות (!י' ָואְדֶנה אֹוצִ - 

                     

עם תרגום , ניתנים כמעט תמיד בתעתיק עברי, לנית שביומן הן בשירה והן בפרוזהכל הקטעים בשפה הפו •
.  אותי במסע וביומןיםשאופפ, הטעם והריח של השפה, כדי שהקורא יוכל לחוות את המוסיקה, עברי לצידם

,  מן השפה הפולנית בה התחלתי את המסע והיומן מאודרחוקה, השפה הפולנית בתעתיקים נכונה בדרך כלל
 . היו גם מסע אל השפהש
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  אנטונינה ולודוויג מוורשה

  

ַפִים ָיִפים( .י ָואְדֶנה ּבּוטִ -     ) .ַמּגָ

  )!םָיפי, ָיפים (!ָואְדֶנה, ָואְדֶנה - 

ךָ  (?ִאי ְטוֹוָיה ָמאָמא,  נוּ -  ּלְ א ׁשֶ לֹום ִאּמָ   )?ָמה ׁשְ

   .י'צִ  ָמאָמא ְחֶצה - 

יְסְטקוֹ ' ָדאץ -  א רֹוָצה ָלֵתת ָלְך ַהּכֹל (!ְפׁשִ   )  .ִאּמָ

ָראצּוֶיה -  ָראצּוֶיה, ּפְ   )  .עֹוֶבֶדת, עֹוֶבֶדת( .ּפְ

ן-    ) .ָטאק( . כֵּ

מֹו ֲחמֹורִהי: אידיש! (יזלן אַ בעט וי אַ אראָ  ִזי ה-    )!א עֹוֶבֶדת כְּ

מֹו ֲחמֹור (!יזלן אַ בעט וי אַ אראָ ה זי ַדרף -    )!ִהיא ְצִריָכה ַלֲעבֹד כְּ

ן: פולנית! (ְדֶזיְנקּוֶיה . ַטאק-    )!ּתֹוָדה, כֵּ

אְרְדזוֹ -  ה (! ְדֶזיְנקּוֶיה ּבָ   )!ּתֹוָדה ַרּבָ

ה( .ידּוְבָקה ָאֶלה ָואְדָנה' אֹוָנה ֶיְסט זִ -    ) . ֲאָבל ָיָפה,ִהיא ְיהּוִדּיָ

ריְסטּוס-  ִפּלֹות ְלֶיזּוס כְּ ִפּלֹות לישו (! יֹוַדַעת ּתְ   )!יֹוַדַעת ּתְ

   ,)ה לא יודעת'קאז (ֶיהאּוְמ ה ְנֶיה ' ָקאזָ - 
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  !ה'ָקאזָ , ה' ָקאזָ - 

לֹוְנִדינְ  -  יִנית( .חֹוֶלָרהִאי ה ָק ּבְ לֹוְנּדִ   ) .חֹוֶלָרה ּבְ

במהלך התקפה , השכן המשוגע בשכונה שלנו, לבקרא , שלי' ה'קאז'שנים ספורות אחרי חוויית 
כי לא רצתה לתת לו כסף לתשלום , חולרה אדמונית', רּוָדה חֹוֶלָרה'לאמי בשם , אופיינית

רץ , לאחר שקילל .60-אביב של ראשית שנות ה-שהסיעה אותו בליל שיכרון בתל, המונית
) שניתן לו לתיקון( רדיו מכשירבזרועותיו אוחז , הביתה ויצא אל נהג המונית שהחל לצפור

' חולרה'שוב לא חוויתי את המילה , מאז אותו בוקר .דברות כלשהיילנהג לאחר הומוסר אותו 
   .עד לכתיבת שיר זה, בפולנית

  הטרמינל בפראג -   בבוקר10

 עברית ופולנית, שלום לך פראג באנגלית

PRAHA  

  פראג

Prag-Praga at last! 

Hi Kondera! 

Kafka - Hi!  

Little soldier of Jeroslav Hashek, 

You are well  

I'm sure!  

I am here at last.   

  

גדול , מעיל אדום, המיסיונרית מהמטוס, שלפה אנטונינה, בין הבשלת השיר לכתיבתו בפועל
וחם כמוה ועטפה בו את כתפי המצטמררות בבגדי יולי ישראלי לוהט אל מול קיץ אירופי 

אנטונינה הגדולה תרתי , ממנו ימשיכו הם,  התעופה הפראגאישקידמני במפתיע בשדה, גשום
בת , שם תחכה לי רותי, אמשיך לקרקוב' במעילי החדש'ואני , לוורשה, לודוויג, משמע ובעלה

 אליה קפצה מניו יורק, כי טסה מישראל, שהקדימה להגיע לשם, דודתי ובת זוגי למסע בפולין
שהזמינה בעסקת חבילה , אל עלל חברת לחתונת בת של חברה בטיסה ישירה לקרקוב ש

 ולכן העדפתי ,הייתה יקרה מדי', החבילה'שבשבילי מישראל בלי נסיעה , רהחב, ב"בארה
לסיים שם את ומתוך כוונה לחזור , עם חניה בפראג, ה איטלקיתת טיסבאופן לא לאומי חבר
   .מסעי הקצר באירופה

 את הכתובת שלנו ואת מספרי יש לך .הן את נוסעת לשם, תחזירי לי את המעיל בוורשה - 
גם את הכתובת האלקטרונית של הבן יש לך  .העיר אותי קולה של אנטונינה מהרהורי, טלפוןה

   .שלנו שגר בוורוצלב

א'האימייל עם ה ,צחקתי .כן -     .כרוכית, שטרודל, בפולנית' קוף .שלכם' ָמאּוּפָ

   .ובעים בזרמי אדם נפרדיםטופנינו איש לדרכו 

כשפקידות ודיילות , ק פוינטס השונים'שזרם לעבר הצ, בעתי בים של כל האומותט .בדהייתי ל
   .מנווטות בשליטה מושלמת, מחייכות, בעלות יופי אלגנטי ושפה מהוקצעת



  79 \ 2011 \ 25 גג

את הזוג המקסים מהמטוס ואת המעיל שלחתי עוד בסוף התגלגלו הדברים כך שלא ראיתי  ...
, בהגיעי לוורשה .מישראל, .ציפי ב,  חברתיבעזרת, יחד עם שלמי תודתי בפולנית, להם

אנחנו  .!)היה להם שם בן(שהזוג נופש באופן לא מתוכנן בוורוצלב , נתבשרתי בטלפון הסלולרי
   .דעת שחלפנו אולי אלה על פני אלהלבלי , עזבנו את ורוצלב לפני יומיים

 ,חיפהקיבלתי מהם מכתב עם הפנייה לחברתם הנוצרית מ, כתגובה על משלוח המעיל
מול כנסיית , תפילה לשלום העולם בפולניתמול כשעמדתי , התקשרתי אליה פעם מירושלים

 והפולנית ,התפילה כתובה שם בכל השפות .יוחנן המטביל בטיול של החברה להגנת הטבע
   . לחברתם של חביבי מהמטוסתיעוררה את זכר אנטונינה ולודוויג והתקשר

הכנסייה של יוחנן המטביל ואת עצמי ניצבת על רקע בהמשך שלחתי להם באימייל תמונות מ
, זה המייל עם השטרודל, אימייל של הבן מוורוצלבלשלחתי  .תפילה לשלום העולם בפולנית

   .שנקרא קוף ומצחיק אותי גם עכשיו כשאני כותבת

  
   הכדור הגדול ברינק

  

בנת שכתבה הוספתי כמה מילות הסבר וחיבה באנגלית ונעניתי באנגלית מוזרה ודי מו
אולי בגלל פערי , התכתבות לא התפתחה מקשר זה .שיודעת כזכור קצת אנגלית, אנטונינה

והיה , על לוח לבי ובמחשב, ם שמורה עמיתכתוב .ואולי בגלל שכבדו עלי הימים, השפה
לא אותם ולא , למען ידעו שלא שכחתי, אשלח להם עותק, ויתורגם יומן זה אי פעם לפולנית

   .את חסדם
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  צהריים,  ביוני8, )בפולנית' קָרק'ב'( ק(בְקרָ 
   .געתיה

 קר אתיישב, בגלגל מזוודות התעופה בקרקוב אספתי את מזוודתי יחד עם זוג תיירים יפנים
  מאודהזכור לי במעורפל, בדרך לעיר הוקסמתי מן האשוח התכלכל, על יד האוטובוס .בקרקוב
   .אין אשוח בצבע כזה)! חוינקה בפולנית(זה לא יכול להיות אשוח  ,רותי פקפקה .מילדותי

 ארי'בז .'יעמיד אותה על טעותה טאדק בעלה של באשיה חברתה מכיתה ד, הּ יָר ארי עִ 'בז - 
שאצטלם לידו בעיר , פלא אמיתי, בצבע תכול כסוף, חוינקה יפהפייה .יש אשוח תכלכל

   .ּגּוָרה ֶילֹוָנה'זהרביעית שלנו 

  
  הרינק בבוקר

  'קפטן אינטרנט'ליד קפה  -  הצהריים - אחרי

מאפשרים לתיירים שימוש במחשב לקשר , הזרועים ברחבי העולם, "קפטן אינטרנט"בתי הקפה 
שורה של אנשים יושבת מול צגי : בקרקוב ראיתי זאת לראשונה .תמורת תשלום אינטרנטי

   . וגולשת,מחשב כמו במשרד הייטק

   .גמניתרותי בפנים בודקת אימיילים הקשורים לעבודתה כמתור

מאזינה למוסיקת , משקיפה על עורבים ואלונים בגינה ציבורית, על המדרגות, אני בחוץ
זאת לא  , וזוכרת שפולנית קוראים לחשמלית טראמוואי,לפרקים חשמלית אדומה חולפת

? אולי בגלל החשמלית שחלפה בקביעות מתחת חלוני ממש בימי ילדותי הרחוקים, שכחתי
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, בידי עט ופנקס .יומיים- םואני עתידה לגלות תוך י, ה רק הפסיםחשמלית שהיום נותרו ממנ
   .עדים לשיר חיבור ראשון שכתבתי כאן זה עתה

  שיר חיבור 
ם יֹום ּבֹוִאי ְלׁשָ   עֹוְרִבים ָעִטים ַעל ְקָרקֹוב ּבְ

י ְסנּוִנּיֹות ְבתִּ   עֹוְרִבים ָעִטים ָחׁשַ

ֶבת ַעל ַמְדֵרָגה צֹוָאה ו ֲאִני יֹוׁשֶ    .ַעְכׁשָ

טּוָחההֲ  ָעִטים: ֵריִני ּבְ    .עֹוְרִבים ֵהם ׁשֶ

יָקה ָעִטים ַעל ִעיר ּכֹה ַעתִּ   עֹוְרִבים ֵהם ׁשֶ

יָרה ְוֵאם ָוֶקֶרת ָלל, ּבִ כְּ    .לֹא ֶנֶהְרָסה ׁשֶ

ֶבת ַעל ַמְדֵרָגה צֹוָאה ו יֹוׁשֶ    .ֲאָבל ַעְכׁשָ

ְרִאי י, תִּ   , רּוִתי, ָאַמְרתִּ

ִהיצְ  מֹו ּבְ   !קֹוק'כְּ

  ,ְתְקָפהְצַמְרמֶֹרת נִ 

ֶרט    .ָרִאיִתי ֶאת ַהסֶּ

ֶטן"לְ ְורּוִתי ִנְכֶנֶסת     ."ִאיְנֶטְרֶנט ֶקּפְ

ֶבת ין ָהעֹוְרִבים ָלׁשֶ ֶאֶרת ּבֵ אן ִנׁשְ ה כָּ    .ְוִרּנָ

  עֹוְרִבים ָעִטים ַעל ְקָרקֹוב

ם יֹום ּבֹוִאי ְלׁשָ    .ּבְ

   .עֹוְרִבים ָעִטים

י ְסנּוִנּיֹות ְבתִּ   ָחׁשַ

   .ָנהְורּוִתי ִהְנהֲ 

ְרִאי י, תִּ   , רּוִתי, ָאַמְרתִּ

מֹו בַּ  ִרים"כְּ ּפֳ    ."ּצִ

  ְצַמְרמֶֹרת ִנְתְקָפה

ָרה ֶרט ִנְזכְּ סֶּ    .ּבַ

קֹות ָעטֹות ׁשָ ַחׁשְ  ל ָמִלּיֹות חֹוׁשְ   ,ֶברעֵ ם ִמכָּ

י–ַוֲאלֹוִנים  אן דֹוְמּבִ ָכל ָמקֹום– כָּ    צֹוְוִחים ּבְ

חִֹרים ְזֵעיֶהם ׁשְ חִֹרים, ִעם ּגִ חִֹרים , ׁשְ ֵאֶפרׁשְ   כְּ

ֶגֶפן ַרְכָרָכה ֵרי ִקיסֹוס כְּ    .ְמֻעּטָ
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  הרינק הגדול -   בערב9

 .של קרקוב) רינק גוובני(שהתקיים בִריֶנק המרכזי , אנחנו מבלות בערב בפסטיבל תאטרון רחוב
ביניימי ומשמשת -במקורה הימי', ויריד העיר' שוק העיר'מילה שפירושה , )Rynek(רינק 

   .בילוי ופנאי, ינוי למרכזי קניותככ, 21- בפולין של המאה ה

   .משכילה אותי רותי, הרינק של קרקוב הוא הרינק הגדול ביותר באירופה - 

  !ואני הלכתי! אפשר ללכת בו לאיבוד! מקום גדול

  

  שיר ָהִרינֶק הגדול
ְך אֹור   חֹׁשֶ

דֹול ּדּור ּגָ   כַּ

ִריֶנק ל ָהעֹוָלם ּבָ   !כָּ

ְך אֹור   חֹׁשֶ

חֹל ּדּור כָּ   !כַּ

ל הָ  ִריֶנקכָּ   !עֹוָלם ּבָ

חֹל  ּדּור כָּ   כַּ

חֹר   קֹוֵסם ׁשָ

ִריֶנק ל ָהעֹוָלם ּבָ   !כָּ

לֹוּבּוס אֹור   ּגְ

חֹור   ֶקֶסם ׁשְ

ִריֶנק ל ָהעֹוָלם ּבָ   !כָּ

חֹר ז ׁשָ   ַאְרּגָ

ל אֹור ְרִביט ׁשֶ   ׁשַ

ִריֶנק   ?ִמי ֶנֱעַלם ּבָ

ּדּו ַהחּוט ה רּות ִאּבְ   ִרּנָ

עֹוַלם ָהִריֶנק ך ּבְ   !כָּ

 ְ ִדים ִמׂשּ   מֹאל ׁשֵ

ִמין   ּוִמּיָ

ִריֶנק ל ָהעֹוָלם ּבָ   !כָּ

  ָאְבָדן

ה ִעּיָ   ּתְ

ָפה ָאְפָסה   ׂשָ

  

ִריֶנק ל ָהעֹוָלם ּבָ   !כָּ

ָלה    ּפֹוָלִנית ֻעּקְ

ִלית ְרהּוָטה    ַאְנּגְ

ִריֶנק ל ָהעֹוָלם ּבָ   !כָּ

   חֹוָבה - ָקִצין 

ִקיָדה  ָלה- ּפְ    ַקּבָ

ִריֶנק ל ָהעֹוָלם ּבָ   !כָּ

   בערך9:30, ברינק" הקוסם השוויצרי"מופע 

ואז זה  .במופע קוסם שוויצרי, רותי ואני, צפינו, במסגרת פסטיבל תאטרון הרחוב ברינק
   .רציתי לגמוע רינק יותר מלהיב .השתעממתי .קרה

שהיה בה , מצביעה על אכסדרת עמודים קטנה, סיכמה אתי רותי, ליד העמודים, ניפגש שם - 
, כדי לראות אם הקוסם בחליפה, י ורצתה להישאר עד הסוףהיא מצאה עניין בקסם השוויצר .קיוסק

   .צא מהארגז הגדול שבחזית הבמהיצא או לא ייי

לא התקדמתי ! לחזור לרותי, שנתגלתה בדיעבד כאומללה, החלטתי החלטהוקניתי קפה " עמודים"ב
, רחוקכשרותי שראיתי אותה היטב מ, הקהל התפזר בתום מופע הקוסם, הרבה ומייד טבעתי בים אדם
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עד כי נעלם גם ראשה הבלונדיני והיה , הולכת ונבלעת במערבולת האנושית המתפזרת לכל הכיוונים
   .בלי מפה ובלי כתובת, בלי שפה: לילה בעיר גדולה וזרה: הרי לכם קסם בנוסח שלי .כלא היה

בין / שפתה הצליחה UֶVָר SִTְכָלR ו/ איך פקידת קבלה ושמה ברברה / פרק לילי ובו יְֻסַ*ר 
הפך אותי ! / גם שוטר היה בעסק / .לרחוב בעל שם עקלקל כמבוך/ פליטה תועה בבליל רינק 

  / .בענייניות קרירית לפלונית ואלמונית

, שסיומו המפתיע העלים, ביקשתי מהצוות של מופע הקוסם השוויצרי, לפני שהגעתי לשוטר הנזכר
   .שראיתי אצלם, להכריז את שמי ברמקול, ריכתיבת דודתי ומד, אלא את רותי, לא שפנים וקוסמים

אצלנו היו מחברים ! (כבר ניתקנו את כל הציוד,  מצטערים מאודאנחנו, ענו, זה בלתי אפשרי - 
  )  .ד ישראלי מצדיומא, אני יודעת, כן .גייסתי גאווה לאומית כפיצוי! אותו

, חושבת בלבי, הלכתי .יעוהיציעו והצב !על יד הכדור הכחול, הנה כאן .ת המשטרהנלכי לתח - 
   .ת משטרהנאני מבלה בתח, אחרי כמחצית המאה, שיש מן האירוניה בכך שאת הלילה הראשון לשובי

עם , תחכואולי חשב שאני קצת מגו? השוטר בתחנה הזעירה אולי היה סמוך לגמר המשמרת שלו
שזה לא בסדר , י בצדקאול, השוטר חשב? יה שלותשהולכת וגוועת מול גלי האנטיפ, הפולנית המוזרה

   .שאישה מבוגרת שוכחת את שם הרחוב שבו היא מתאכסנת בעיר זרה

מתוך ידיעה ,  שאלתי מייד לכניסתי לתחנה הזעירה)?אתה מדבר אנגלית( ?מּוִויׁש ּפֹו ַאְנְגֶיְלְסקוּ  - 
   .אך לא .ניסיתי את מזלי, אבל אולי המפקד כן מדבר .שכאן לא מדברים אנגלית

שכל , מורגלת מארץ זבת רעש שלנו, שאלתי בהיסוס?  להכריז את שמי ברמקולאולי אפשר - 
   .אין להם מערכת כריזהשמסתבר  .בשלילה, להפתעתי, אך נעניתי"! כריזה"העולם 

   .שאל השוטר? את זוכרת משהו מהדרך שעשית מהמלון שלך לִריֶנק - 

 תכדג שנלכד ברש, ון הנואשיםכי בתוך נפתולי השפה והזיכר, אמרתי בהארה פתאומית! רק רגע - 
ְר - קוֹ ! ניקוסררחוב קופשבדרך למלון עברנו בנזכרתי , הרינק מתחילה לחזור ! הכרזתי! ָקה- ִני- ּפֶ
, האסטרונום ממוצא פולני, כלומר הרחוב על שמו של ניקולאי קופרניקוס', קופרניקה'רחוב  .לעצמי

וכאן אני מקדימה את , חובות פוליןעד כי מחצית מר, המשמש כמקור לגאווה לאומית בלתי נדלית
ְרִניָקה: קרויים על שמו, המאוחר ברגע  )'מיקולאי'בפולנית שם הגאון ( .או רחוב ִמיקֹוָלִאיָקה, רחוב קֹוּפֶ

ְרִניָקה'שאמרתי  כמו שאומרים את מילות , "שומשום היפתח" –" "Open Sesameאמרתי ', קֹוּפֶ
   .בה בעבריתאב- הקסם של עלי

כי בתום , שהתגלתה לי בהמשך כאישה, ייד להתקשר בפולנית מהירה ונלהבת למיהשוטר מיהר מ
ממנה בקע באורח פלא קול התבונה הטהורה באנגלית , העביר אלי השפופרת, שיחה פולנית חטופה

  ! רהוטה

 .אמרה בקול בסימפטי ומהוקצע, שמי ברברה ואני פקידת קבלה באחד המלונות ליד קופרניקה - 
  ? ון או במלון דירותאת מתאכסנת במל

   .חיזקתי את דברי בילידיות נונשלנטית, ליד קופרניקה .מלון דירות - 

 .משכה ברברה בבטחה חוט ראשון מהפלונטר שלי ...אז, אם את גרה במלון דירות ליד קופרניקה - 
 היא .או משהו כזה, ה'רחוב אחד נקרא רודוביצ .יש רק שני רחובות עם מלונות כאלה ליד קופרניקה

   .כפולנייה מבטן, ידעה לבטא את השם
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 .לפתע עלתה לנגד עיני כתובתי בקרקוב בוודאות מדהימה .התפרצתי! אני גרה ברחוב הזה - 
   .מבצע אל חזור, את השם שובר השיניים, מצאתי את עצמי מבטאת בטבעיות

   .חקרה ברברה היעילה? באיזה מספר ברחוב את מתגוררת - 

שם הרחוב גרר כנראה את המספר כשובל  ?מניין צץ לפתע המספר ...עניתי כלאחר יד, 150- ב - 
שאליהם אוכל , מספר ומיקום, רחוב .הייתה לי כתובת בקרקוב .זיכרון מן הלא מודע והפלונטר נפתח

שכן כבר בבוקר שלמחרת , למעשה היה המידע לשימוש חד פעמי .כל עוד אני בקרקוב, תמיד לחזור
העיר " ורוצלב -  ולעלות על רכבת לעיר הבאה במסע הבזק שלנו היינו עתידות לעזוב את קרקוב

   ."שלי

כי ערכו עלה בעיני , שהצטייר פתאום כגואל ומושיע, בינתיים החזרתי בבטחה את הטלפון לשוטר 
 ."לרחוב שלי" מהרינק שסימןהוא מצדו נתן לי את מפת קרקוב  .בשל קשריו עם ברברה הגואלת

ולסלקה מעל , אך מיהרתי לנזוף בעצמי, רה והבליחה מחשבה בוגדניתחז' אצלנו היו מסיעים אותי'
ואכן המפה הועילה לי רק כאמצעי  .הוכחתי את עצמי ׂ , זה פה קרוב ויש הרבה אנשים ברחוב .פני

   .לזכור את השם המסובך של הרחוב כששאלתי עוברים ושבים על הדרך

  

החַ אַ  ָ   ! ר ּתֹוֶהה ּוְלֶפַתע ִאׁשּ

לֶ אֹוַר  בְּ  ָפהח ּפֶ ָבה ׂשָ   : א ׁשָ

ַפת ָאב ְואֵ  הה ּוַמ ם ָקׁשָ ׂשְ   ְקׁשָ

י כַּ  ָחה ִמּפִ כְּ    .ִצי ֵמָאהחֲ ִנׁשְ

יָסה, הינָ נִ טוֹ נְ ּוְכמֹו אַ    , ַמְלָאִכית ַהּטִ

ָפה ִראׁשֹוָנה ָ ה ֶאת מֹוֵקׁש ַהׂשּ ְלּדָ ּיַ   , ׁשֶ

ִנית     יִתי ׁשֵ ְקָרקֹוב ֵליִלית , ַנֲעׂשֵ לֹוִנית ְלּפֹוָלִנית- ּבִ   ! ִמּפְ

  

עם , נעימת צורה, מלאה, תמירה, אישה מבוגרת .היא לא אמרה את שמה וקראתי לה בלבי מריה 
היא התנדבה להוליכני נכונה ובדרך  .כיאה למלאכית, דומני שהייתה לבושה לבן .שיער חום קצר

אבל מספיק מובנת לניהול , אולי לא שוטפת, דיברתי פולנית .סיפרתי לה שאני ישראלית ילידת פולין
על ישראל , שוחחנו על יהודי קרקוב .וזו הלכה והשתפרה ככל שהתקרבנו למלוני )?(שיחה קולחת 

   .עד שהגענו למלון

, עכשיו כשעמדתי ליד המלון .לא היה לי מפתח והתחלתי להתמלא דאגה וחרדה .רותי לא הייתה 
היא לא יודעת  .לאה אותי חרדה הולכת וגוברתיעלתה הדאגה לגורלה של רותי ומה שעובר עליה ומ

שלא אשאר לבד , מריה התעקשה בנעימות סבר לחכות אתי .או מה לעשות בקשר אלי, מה לחשוב
מעוננים ,  בדרך כלליםכשפניה המאיר, היא המתינה אתי עד שרות שעטה .ברחוב באמצע הלילה

  .וגבותיה הבהירות והדקות משחירות מרוב דאגה
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  נוית בראל

  שלושה שירים

 יעבור
ל  א ר ש   ב  י ד   את  צ  ּ ֹ ל א מ  ֶ ׁ    ָ ָ ּ   ִ   ָ ס  ֹ   ָ ַ    הו ב  ד    ּ  ר .ן ִ י  ֲ  ַ ע  ה  ה מ  מ   ֵ  כ   ַ   ָ ּ ַּ   

ת בו  ה  ת ל  בו  ָ  ֹ  כ    ֶ ק  ,  ָּ ֹ    ס  פ  ָ  ִ נ   ְ ש   ִ  ו  פ  ׂ ִ ים ח   ּ ּ  ִ פ  , ים    ר ר  ן או  ר    .ה ֶ ֶ   ֹ    ָ ָ ק 
ית נ  יצו  ת ח  בו  ר  ע  ת  ם ה  ו  ִ   ש   ֹ   ִ    ּ ְ  ָ ְ  ִ    ּ ע,  ׁ ר  ן ה  י  ה או  ע  ח  ג   ש   ם ה  ו  ָ  ַ ש     ִ ַ   ֹ    ָ ָ ּ ְ ׁ  ַ    ּ ׁ   

ר ח  ל מ  יע  א  ג   ה  נו  ל  יע  ל  ר  פ  ָ  ל א ת   ָ    ֶ   ַ  ִ ּ  ַ  ְ   ּ  ָ   ַ  ִ  ְ ה . ֹ   ַּ י  ה  ה י  ל מ  ב  ְ ֶ  א   ִ  ַ    ָ  ֲ  
יע   ג   נ   ש   ּ ִ  ַ כ   ַ ּ ֶ צ  ?  ְּ ׁ ש  ק  ה   י  ר  ה  נ  מ   ֵ  ׁ  ָ ֶ ל  ֵ   ָ  ָ  ְ ִ ו   , הַ  ּ ים ַ ֵּ ק  ח  ת   מ  ם נ  ו  י  ס   ִ   י ה  ָּ ְ  ִ    ּ ּ ִּ  ַ   ,  

מ    ֹ חו      ז   ל ה  ת כ   נו  ב  ת נ  ּ ְ ַ מו   ַ   ָּ    ֹ  ְ  ִ ה  .ן ֹ    א  ר  ת   ש   ֶ   כ   ְ ִּ ֶ ם ְּ ׁ ל   כ   ּ ָ ש   ֻּ ֶ ימו    ׁ ל  ש   ִ    ּ ה  ְ ׁ  ִ,  
ם א   ים ג   ל  ש   ּ ַ   ַ ת       ִ ְ ה   ַּ ׁ ל ח  . ָּ ּ ת   ך   ֶ ד   ָּ   ֹכ   יר ל  ת   ת   י ש   מ  ית  ל  כ   ְ  ָ ש  ח     ִּ ַּ ֶ ׁ   ִ  ְ  ָ  ִּ  ִ  ׁ .  

ים ַּ צ    ַּ ב    א  ש   ו  נ  ל ה  ת כ   ה א  ב   כ  ית  מ  י  ִ   ד ה  ְ ׂ  ֹ  ּ  ַ   ָּ    ֶ   ֶ ּ  ַ ְ  ָ   ִ ָ ב   ,    י ה  ר  מ  ַ  ְּ ח  ה ֵ ע  ָ  ְ ֵ     . ָ ר 
ח   ף א  א  ש   ַ    ֶ ָ כ   ֶ ל ְּ ׁ כ   ת   ס  ְ  ַּ ֵּ ד ל א ה   ִ ם א  ,    ֹ   מּ ַ   ַ ג   ל  ע  ל ה  ת   ע  ע  ד  ה  ל א י  ְ  ת    ָ  ֵ    ַ  ָּ  ְ ַ  ָ  ֹ   ּ ך   ָּ ת    .ּ  ְ ָ ו 

  העמדת פנים
ת ל  ד   ת ה  י א  ת   ל  ע  ֶ  נ  ֶ ּ  ַ    ֶ   ִּ  ְ  ַ ים, ָ  יס  ר  ת   ת ה  י א  ת   ט  ס  ִ   ה   ִ ְּ  ַ    ֶ   ִּ  ְ  ַ יך  , ֵ  נ  ת פ   ק א  י ר  ית  א  ר  ד ש   ֶ   ָ ע  ָ ּ    ֶ   ַ   ִ   ִ ָ ֶ ׁ    ַ.  

נו   או  מ  צ   ח  מ  ר  ו  ינו  ב  יש  א  ּ ִ ְ ֹ   ֹ א  ִ   ַ ֵ  ֹ ּ   ֹ   ֵ ים .ִ   ׁ  ט  ק  ל ש   מ  ש   ח  י ה  יר  ש   כ  ל מ  ִ   כ   ֵ ְ ׁ   ַ ְ ׁ  ַ  ַ   ֵ  ִ ׁ  ְ ַ   ָּ ,  
ט ב   מו  מ  ים כ   מ   יר  ת ע  ירו  ק   ּ ָ ה  ַ   ֹ ְּ    ִּ ֻ   ֵ    ֹ  ִ ּ ינו   .ַ  ת  עו  מ  ל ד   ת כ   ּ ִ ְ ֹ  ֵ   ּ א    ָּ    ֶ  

ינו   כ  ִ    ּ ב   ים  ִּ  ב   ּ ָ ר  ח  ת א  מו  קו  ֵ  ִ  מ   ֲ ר   . ְ ֹ  ֹ    ינו  קו  ר א  ב  ָ    ֵ  ֹ   ֹ  ֶ ד     ,הּ ָ
ת ר  פ   ס  ה נ  ק   ד  ה ו  ק   ל ד   ך  כ   ֶ ֶ א  ּ  ְ  ִ   ָ ּ ַ  ְ  ָ ּ ַ ּ   ָּ   ְ י , ַ  ח  ת רו  ר  מו  ִ   ל   ּ   ַ  ֹ  ְ- 

כ    ז  ינו  נ  ם א  לו  ִ ְ  ָּ כ     ֹ   ֵ א, ר ְּ ּ    ר  ק  י   י ש   ין מ  ּ ִ ְ ָ א  ֶ ׁ   ִ     ֵ  
ר   ב   ל ה  כ   ה מ  ל  ע  מ  ּ ְ ָ ל   ַ   ָּ ִ    ָ  ְ תְ  ַ ירו  ש    ה  ת ו  ִ  ֹ  כו  ּ ׁ  ַ  ְ   ֹ   

ת מו  ח  נ   ה  ת ו  חו  ב   ש   ת   ה  ָ  ֹ  ו  ֶ ּ  ַ  ְ   ֹ ָ ּ ְ ׁ ִּ  ַ  ְ  
ם ל  עו  נו  ב   ין ל  א  ָ  ש    ֹ ָ ּ   ּ  ָ     ֵ ֶ ׁ   

נ   ֲ  ִ או  א  ך   ֹ   ת   ִ  ְּ ָ י א      

  בבקשה
ה ב  ה  א  ין ב   מ  א  ך  מ  ינ  ָ  א   ֲ  ַ ָ ּ    ִ  ֲ ַ   ָ  ְ ם ַ א   .ֵ   ו  י  י ה  נ  פ   ה מ  ל  י  ל   ח  ב   ר  ו  ה  ב  ַ ּ ֹ  ת      ֵ ְ ּ ִ    ָ  ְ ַ ּ ַ ּ   ַ ֵ  ֹ ּ   ּ ָּ   

ים נ  ב  ל   ים ה  ל  ג  ד   י ה  נ  פ   ם מ  ו  י  ִ   ו ב   ָ ְ ּ  ַ     ִ  ָ ְ ּ  ַ    ֵ ְ ּ ִ    ֹ ּ ַ ן, ּ  עו  ש    יב ל  ב  ס   ָ ֹ  ה  ּ ׁ  ַ     ִ ת, ַ  ָּ חו  ת   פ  מ   ְ  ְּ ֹ  ה  ַ ּ  ַ. 
ר   ת נ  רו  ק  ת   ִ  ְ ה  רַ  ִּ ְ ֹ    ה  ת מ  בו  ֵ  ק  ק  ,  ָ ֹ    ַ ר  ה נ  ִ  ְ ָ מ  ת ַ   ח  ת   ַ  ב מ  ַּ ִ   ?  

ל ש    כ  ֻ ב   ׁ    ָ יו א   ָ ח   ְ ל  ּ ְ ל  א  ָ     ַ ן ש    ֵ ֶ ד ָּ ת      ׁ ח  ד א  ע  ר סו  ס  ב ח  ס  ָ  ה מ   ֶ    ֵ  ֹ    ֵ  ָ    ֵ ֵ   .  
ת    פ  ל מ  כ  ְ  ַּ ב   ִ    ָ ת מ  ּ ְ ל  ֶ    ְ ן ד   ֶ ּ ס   ַ ח     ח  ק ה  ך  ר  ים ל  ֲ  ֵ כ    ַ   ַ   ָ  ְ ים ִּ      . ִ  ר 

יר ק   ע ב   ג   פ  הו  י  ש    ה מ  ת  י  ב   יע  ה  ג   ת   ה ש   ע  ל ש   כ  ּ ִ  ב   ַ ּ   ַ ּ  ְ  ִ  ּ ֶ ּ ׁ ַ   ָ  ְ ַ ּ  ַ   ַ  ִ ּ ַּ ֶ ׁ    ָ ָ ׁ    ָ ְ ּ  
ם ְּ ב    צ  י ע  ל ו  פ   כ  י   ל ש   דו  ד ג   ָ  ה   ֲ ֹ  ְ  ַ ּ  ְ ֻ ּ ֶ ׁ    ֹ ָ ּ ה,ֵ    ש   ק   ב  ָ  ב   ׁ ָ ּ  ַ ְ ּ מו  מ  ,     ת ֶ א   ְּ ֹ   ֵ כ  

ה ש    ָ א  ּ ך  , ִ  ׁ ינ  ל א  ב  ְ  ָ א    ֵ    ָ ם כ   ֲ  צ  ע  ר ב   כ  ֶ    ְּ  זו   ֶ ְ ּ    ֵ ה  ֹ  םׂ ָ ש   :  ֹ   ַ מו  מ  י  ִ  א מ  ַ   , 
ָ ש    ם ׁ י  ִ  ם מ  ם,    ַ י  מ  ש  ו  ִ  א  ה ב    ֵ ר   ָ ע   ְ ל   .ֵ  ׁ ּ  ַ ם ֶּ ז     ֶ    ַּ ב ז  י  מ  ת ש   ו  ש  ע  ל  ִ  ה ו  ַ ָ ׁ    ֹ ׂ  ֲ  ַ  ְ   
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  יחזקאל נפשי

  שני שירים

   לילה מואר

אֹוָתּה ׁשְ , ַאתְּ ֶכֶרת ַהּזוֹ  יַצד ּבְ ַחר ֲחִמיָמהכֵּ םלְּ הַ ְמ , ֵקיִצית, ַעת ׁשַ ַפת ַהּיָ    ?ִכים ָהִיינּו ַעל ׂשְ
יַצד  י ֶאְגרֹוַפִיְך הַ ֵהַטְחתְּ כֵּ יםּבִ ַטְנַטּנִ ָפְסֵענּו ׁשָ , ּקְ    ...ְוַהחֹול .םּבְ

ה ָזהּוב  ּמָ ַעת ֶעֶרבׂשִ  ךְ יאֵ  , ְוִלּבֹוֵתינוּ .ה הּוא ָיהָ כַּ אֹוָתּה ׁשְ ִריהַ  .ֲחקּו ּבְ ְזכְּ    ?תִּ

ה ים .ֲחַלל ָהעֹוָלם ַהּזֶ ּנִ תַּ ׁשְ ים ַהּמִ ַמּנִ ִין .ַהּזְ ל ֵאלוּ  .ַהּיַ נּו אֹותֹוֵתיֶהם, כָּ ן .נֹוְתִנים ּבָ י, כֵּ   ! ַאף ּבִ
ה ֲאִני ִלי ׁשֶ -ְקָמִטים ֲאָחִדים , ַהְבִחיִני .ֵאיִני אֹותֹו ָאָדם עֹוד, ִהּנֵ ֶהם ְבִחינֹוִת ַאף הַ  ִמּבְ    . ָצצוּ -י ּבָ
ב ַעתֶהֱעָלה  ִמי ?ִמי ָחׁשַ דֹוִלים?ַעל ַהּדַ ל אֹוָתם ,  ַאף ַהּגְ יֵרי כָּ ּבִ ר ֵמ כַּ ָפַנִיךְ טִ רּוַח ֲאׁשֶ , יַח ָהִייִתי ּבְ
ֲעִריםלֹא ָהיּו  דֹוָלה ִמּזֹאת- ָלךְ  אֹוֵמר ֲאִני -לֹא  .ְמׁשַ ִדיָחה ּגְ ֵכן,  ּבְ תָּ    .לֹא תִּ

ה " ַער, ְיֶחְזֵקאלַאתָּ ה ֶאת ַהּצַ ה אֹוֵהב ַאתָּ ְך  ."...ִהּנֵ י " .ֵאּלּו ָהיּו ִמּלֹוַתִיךְ  .ִליָאַמְרתְּ כָּ ַחר ִמּדֵ ׁשַ
ה ֵמ  ל יִק ַאתָּ ּלֵ ר ֶנֱעָד , ֵאללָ ץ ּוִמְתּפַ ַמִיםר ִמן הַ ֲאׁשֶ ךְ ... "ׁשָ י ַעל כָּ ַע מֹׁשְ  לִ ַצר ָהָיה ִלי .ַוֲאִני ִנַחְמתִּ

ָבִריםֶאת  י , ַהּדְ יךְ כִּ םֲאַהְבתִּ אְתךְ  ... ּגַ ה ְלׂשֵ ָ    ... ָרִציִתיְלִאׁשּ

ֵרְנִטי יְזם ִאיְנִדיּפְ א ּתֹוָדָעה ֶמְנָטִלית, ֶאמֹוְציֹוָנִלּיּות .ְסנֹוּבִ ּמָ נּו ּוְלָכל  .אֹו ׁשֶ הַמה ּלָ ,  ְוַהּלֹא?ֵאּלֶ
תֹוךְ  ִביםלֹוֲעִגים ָאנּו ָלִאיְנֶטֶלְקטּוָאלִ , ּתֹוֵכנוּ -ּבְ ֻעּנָ יַצד , ַאתְּ ַאְך  .ים ַהּמְ ַסעַ כֵּ ן . ָהְלָאהתּפָ ּלָ  .ִמכֻּ

ן ָהָיה  יַצד ִנתַּ ְך ְלָמ ָלךְ כֵּ    ?קֹום ֵאָליו ֵאין ֲאִני ָיכֹול ַלֲעקֹב ְלַהּלֵ

ה, ָהֱאֶמת ְמֻדּמֶ ִנים ַרּבֹות, כִּ    .ָלּה ּפָ

ֵעת טּוׁש ָסר, כָּ י ַעל ַהחֹוף ַהּנָ ַעת,  ֲאִני ְלַבּדִ ׁשְ יִרים,  ַלְיָלהּבִ ּבִ ָלִעים ַהכַּ ין ַהסְּ    .ֵמֵסב ּבֵ
הּוב  ּפֹות ָיַדיִמְתמֹוֵללַהחֹול ַהּזָ ין כַּ ֶבָעָבר,  ּבֵ ָכל , ךְ ַוֲאִני הֹוֶגה בָּ  .כְּ רּבְ    . ֵמת ְוֵאינוֹ ֲאׁשֶ

ים ל רְֹך ְונַֹחם, ֶאְגרֹוִפים ְקַטּנִ ִרים ׁשֶ ְרּפָ ע ּפַ ַמּגַ ה ֵאיָנהּ , כְּ ָ ָבר ׁשּום ִאׁשּ יכְּ ה . ְמִטיָחה ּבִ ָ    .ׁשּום ִאׁשּ
ים ּלִ י, אּוַלם ַהּגַ ּלִ ים נֹוְתרוּ , נֹוָעה ׁשֶ ּלִ    .ַהּגַ

ם ְתרּו ּפֹה ּגַ ֶות .ָאִצים ַלחֹוף, םֵאלֶ בָּ  .ֵהם ִיּוָ מֹו ַהּמָ    .כְּ

יה ָיַדעְ נֵּ ְוַאף ֲאִני הִ  ח, תִּ בֹון ְמֻבּדָ ִעּצָ י , ַחםנֹבְּ , ֵאבכְ בִּ , ּבְ םכִּ    .יְימֹוַת ל  ֶאְצַעד כָּ ְלׁשָ

י ה ֶאל ִלּבִ ה ְוַעד עֹוָלם, אֹוֵמר ֲאִני ַעתָּ ם ְמבָֹרְך ֵמַעתָּ ֵ    .ְיֵהא ַהׁשּ

י ֶזה  ָפָניוהָ כִּ    .ָרצֹון ִמּלְ
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  סיעהנ

ּפָ  ן ּבְ דֹות ְנַהר ַהסֶּ ְך ּכֹה וָ  ִריזַעל ּגְ    ּוָבאָקֵרב ָהֶעֶרב .צֹוֶפה ַעל ְסִביָבִתי, כֹהִמְתַהּלֵ

ׁש ִמבְּ (ְוָכֵעת  י ְלָכךְ ַמּמָ י ִלּבִ ְמתִּ ַ ׂשּ י אֹורֹות ִראׁשֹוִנים ָמ ) ִלי ׁשֶ ְרחֹובעֳ ֲאִני ַמְבִחין כִּ    .ִלים ּבָ

ע בִּ , ט ּוְמפָֹארֵק ר ׁשָ הָ ֶזהּו נָ  י ֶזהּ , ִקְמָעהּדֹוֵמם , ִביָדהכְ ַהּנָ י אֹוֵמר ִלי כִּ ּבִ ּלִ א ׁשֶ עֲ ֶאּלָ    .ּועַ ת ַאְך תַּ

י הּוא ָיכֹל י אֹוֵמר ִלי כִּ ם ַאְכָזרִלּבִ ִית . ִלְהיֹות ּגַ ֶצַבע ַהּזַ ֶון ּבְ ה ּגָ   , לֹו ַעתָּ

ַעם י ָקָראִתי ּפַ ם כִּ י ְמ ּוְזכּוָרִני ּגַ הּו כִּ ְלׁשֶ ָמָגִזין כָּ ָפה  מוֹ קֹור ׁשְ  ּבְ ָ ְלִטיתִמן ַהׂשּ   , ַהּקֶ

ׁש "ֹ ּוֵפרּוׁשו ֻקּדָ ָהר ַהּמְ    .ֶבַטחלְ ֵדַע י יוֹ נִ ֵאי, ְלַדֲאבֹוִני, אּוָלם ֲאִני, "ַהּנָ

ית ַהּיֹום ֵראׁשִ י ְלָכאן ּבְ ַדְרכִּ י ַעלחָ , ּבְ ֵני ִמְגּדַ -ַלְפתִּ    .לפֵ יְ ל אַ ּפְ

ּום לֹוָתיו, הָמ -ִמׁשּ ִהְתּגֹוְדדּו ְלַמְרּגְ ים ׁשֶ ִרים ָהַרּבִ ּיָ ֶדֶרְך ַהתַּ ּלֹא כְּ   , ְוׁשֶ

בֹוד י ִיְרַאת כָּ א ַאְך ַצַערהּוא לֹא עֹוֵרר ּבִ הוּ  . ֶאּלָ ֶ יר ַמׁשּ ּבִ ְבֶנה ַהכַּ ּמִ    ּבַ

יׁש  עּורלָ ַאף ֶהעֳ , ָיִהיר, ר ִלי ְמֻנכָּ ִהְרּגִ ל כִּ ה ׁשֶ חּוׁשָ י תְּ    .ה ּבִ

י( ַעם כִּ ַתב ּפַ ר כְּ לֹוּבֵ ֵני ַהַהְגָזָמה" ָאְמָנם ּפְ ֲאָמנֹות ֵאין ַלְחׁשֹׁש ִמּפְ ָבר יֹוֵתר, "ּבָ ֱאֶמת כְּ    .)י ִמּדַ ַאְך ֶזה ּבֶ

ַני-ַעל ָבִרים ּפָ ים חֹוְלִפים ּגְ ר .ֲחבּוִקים, ְוָנׁשִ ּיָ התַּ ּפָ ּמַ ֵעיָניו ְלטּוׁשֹות ּבַ    . ׁשֶ

ית נִ  ְרָחקמּוִסיָקה ִקְצּבִ ַמַעת ִמן ַהּמֶ    .ַצַעתעֲ ְמצֹ, ׁשְ

ֶרט מֹו ָיָצא ֵמֵאיֶזה ָקּבָ ְרֶאה כְּ ּנִ ְלּגוֹ ְמ  ,חֹוֵלף, ָקִצין ׁשֶ ק ׁשַ ם בְּ ַלּקֵ    .ַהטלַ ן ֲאַדְמּדַ

ִרים רֹוֵכל נֹוׂשֵ  ּיָ ֵני תַּ ָכיו(א ְונֹוֵתן ִעם ׁשְ יַע ַעד ַלֲאׁשָ ּגִ ד ַהּמַ ּמַ    .)ֶאָחד ֵמֶהם ּגַ

ְכַלל ֲאִויָרה גְּ  ְפלּות ְוסַ ּבִ ל תִּ ל , ַחררֹוֶטְסִקית ׁשֶ ה ֲהַבאיׁשֶ עַ  ְוְמַגּמָ ים ַעלְלִהְתַקּבֵ ַחּיִ ת ִמְצָרִכים-  ּבַ   ,ְיֵדי ְרִכיׁשַ

ִאּלּו  ְרכוּ כְּ ֵדי ֵיׁש ּבָ עַ ׁש כְּ לוּ ְלִהְתַקּבֵ ים ַהּלָ ַחּיִ    . ּבַ

י ֶאת ַעְצִמיּדֹוַמנִּ  ַכְחתִּ י ׁשָ י ֲאנִ ֲאִני ָחׁש  .י כִּ ָבר  יִ כִּ    . עֹודֲאִני ינִּ נֶ יאֵ  כְּ

יְך  ְך ֲאִני ַמְמׁשִ אט חֹוֵלף , ֶחֶרׁש ּוִמְתַהּלֵ ּלָ ֵני ַהֲחֻנּיֹות-ַעלּבַ   ,ּפְ

ִני ֵני ּבְ ַד ִרים ְק נִּ  הַ ֱאנֹוׁש הָ -ַעל ּפְ    .יְרכִּ ּבְ

ֵעיַניָמ ְלֶפַתע ּדְ     .ֲאִפּלּו ֵאיִני יֹוֵדַע ַמּדּועַ  ,עֹות עֹולֹות ּבְ

י ,  ַעְצִמי ֲאִני אֹוֵמרֶאל ּנֹותכִּ תַּ הּו ְלִהׁשְ ֶ    .ַעל ַמׁשּ

הוּ , ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ֶ ָבר, ַעל ַמׁשּ   , ַמה-ַעל ּדָ

   .ְלִהְתַרֵחׁש 

  

  2001 –סן מישל 
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  גורי-  דביליליאן

  שירים בדבר סוד המלים
  ?המלט קורא אתה מה"

  ". מילים, מילים, מילים 

   *  
ִרים   ,ָהאֹוִתּיֹות ֻעּבָ

  ֶאֱהֶרה ְלהֹוִליָדן

י ְמדּו ְלַנְפׁשִ   ִיּצָ

ים יֹוְנקֹות   ְוֵהן ִמּלִ

ְך    לֹוְמדֹות ְלַהּלֵ

ִטים ּפָ   ִמׁשְ

  

ְרָחִחּיֹות ׁשֹוְטפֹות אֹוִתי ים ּפִ   ִמּלִ

נֹות נְ  ׁשְ   עּוִרים ּוַבֲחרּותּבִ

א ׂשֵ י ֵמִהּנָ ַבְדתִּ   . כָּ

ים  ּנִ   ֵעת ַהּגַ

ַעְלָוָתם ן ּבְ   ְלִהְתַנּגֵ

יל רֹוֵתיֶהם ְלַהְבׁשִ   ּפֵ

  ְלֶנֶגד ֵעיַני

  ֶטֶרם ֶאֶעְצֵמן

ים ֲעַמּקִ ּמַ   ָיצֹּנּו ּבַ

 *   
ד ף ְמַרּצֵ   אֹוֶחֶזת ּדַ

  ָיַדי חֹוְלמֹות

י יּוַרם    רֹאׁשִ

י ס ַחּיַ ַפְרּדֵ יט ּבְ   . ְלַהּבִ

  ָיד ְרהּוָיה 

ח כָּ ּכֹל ִנׁשְ ֶאׁשְ   ּתֹוֶפֶסת ּבְ
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ף יחֹו ַעל ּדַ   ְלַהּנִ

*   
כֹות   אֹוִתּיֹות מֹוׁשְ

  ׁשֶֹבל ֶעְלּבֹון

ים ּפִ   ַעל ְקָלף ְוַעל ּדַ

ס   ַעל ִמְקֶלֶדת ְלַהּדֵ

ֵאֶלם ַזֲעָקָתן    ּבְ

  ֵיׁש ּוְבֵהָחֵבא

  ֶאֶאְסֵפן ְרחּומֹות

ֶהן ְלָהִעיר    ּבָ

יָתן ֵראׁשִ   ֵזֶכר ּבְ

  ַויֹאֶמר ַוְיִהיבְּ 

  סובב הולך

ּיֹות  ֲעׂשִ ל ַהּמַ תֹוְכֵכי כָּ   ּבְ

אֹוִתּיֹות יבּו ּבָ ִ   ָהרּוחֹות ִהׁשּ

ַבֲעֵלי ְסָתו     כְּ

  ֲעֵרמֹות ֲעֵרמֹות

ְבהּו ַאְוִריִרּיֹות   ּגָ

ִמים ׁשָ ֶטֶרם ּגְ   ּבְ

ם ִיְזְרקוּ    ּבָ

  ַטַחב ְוָרָקב

זֹו  ֲעֵרָמה כָּ   ּבַ

  ִמְסּתֹור ָמָצאִתי

   ָבבּוִניֲאָהִבים סְ 

  ּגּוף ְוֶנֶפׁש 

   ָאְפפּו ָעַלי

ים    ְמַעְרּבֹולֹות חּוׁשִ

ֶטף רּוחֹות  ׁשֶ   ּבְ

אֹות  ְ   ַהְרֵחק ְמַנׂשּ

  ִמְמָטִרים         
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  דניאל באומגרטן

 מהדרין
  

ל   ה עו  ז  דו  ית ֶ ּ ָ    ֹ  ָ מ  ר  חו  א  ת ה  ל  ד   ֲ  ֹ  ִ  ה ב    ָ    ֶ ֶ ּ ַ ּ     

ב יט  ה ה  פ  טו  ֵ  ע    ֵ    ָ  ּ  ֲ  

לו  ב    ת   פ   ת  ה  י  ת  א  י פ   ש   ח  ל נ  ב  ַ ְּ ּ   ְּ ל  ּ ְ  ִ  ּ ָ  ָ ְ ּ   ֵ ׁ  ֲ  ַ    ַ סְ  ו  ב  טו  או  ת ה  מ  ד  ק  י ב   ו  ת  ּ ּ  פ   ֹ  ֹ  ָ   ַ ְ ִ ְ ּ    ּ ּ  ִ. 

ית נ   ר  חו  ה א  ש   ּ ִ  ג  ר  ַ  ֹ  ֲ   ָ ׁ ְ ֹ ּ, 

ים יל  ד   ב  ם מ  ינ  ע א  ר  ב ו  ין טו  ב   ו  ש   ל  א  ִ   מ   ִ ּ  ְ ַ    ָ   ֵ   ַ  ְ   ֹ    ֵ ּ ֶ ׁ   ּ ּ  ֵ ֵ , 

ה   ד  בו  כ  ְ  ֹ  ָ ּ ל   ִ, 
ינ   י ע  ר  ֵ   ֵ ה  ן-ת ַ ל     ְּ י ת   ֲ  ֵ   ג   ט  נ  ר  ד ו  מ  ּ ֶ מ   ְ  ְ ֶ  ְ  ַ ֵ   

ים מ  רו  מ   ים ב   ב  ש   ו  י  ל ה  ְ ֹ  ִ  ש   ּ ַ ּ     ִ ְ ׁ  ֹ ּ ַ   ֶ ׁ   

ה   ת  ים או  יט  ש   פ  יו  מ  ִ     ֹ  ָ ּ ה   ִ ׁ  ְ ַ   ּ  ָ, 

ק ו  ד  ב   ּ ּ  ב   ִ ּ ה  -ּ ַ ת  יס  נ  כ  י ב   נ  ד  מ  ח  ָ  ָ ּ ה    ִ  ְ ִ ּ    ִ ָ ְ  ַ  ַ, 

ע נ  מ  י נ  ת   ל  ה ב   ָ  ז  ְ  ִ   ִּ  ְ ִ ּ    ֶ. 

ן יה  ל  ר א  חו  א  יטו  ל  ב   ם ל א י  ֶ  ה    ֵ  ֲ    ֹ  ָ  ְ   ּ  ִ ּ  ַ  ֹ    ֵ  

ן ב   א  ת  ם ת   ת  ק  ו  ש  ת  ם ב   ת   ב  ש   ח  ן מ  ּ ֵ פ    ַ ְ ִּ   ָ ָ  ּ ׁ ְ ִ ּ   ָּ  ְ ַ ׁ  ְ ַ   ָ ּ . 

ר   יא ו  יה  ת   ִ    ְ  ֵ ה  ת  ָ   ִּ עו  ת    ֵּ כ    ְ ב   ֹ  ֶ  ס  מ   ה ב   ְ  ָּ נ  ִ ּ ַ ּ יםָ       ִ  ר 

צו  פ    ים פ   ר  ב  ג   י ה  ֶ כ   ּ   ּ ָ ּ    ִ  ָ ְ ּ  ַ ים ִּ   ל ה  ִ   ה א  ֹ  ֱ   . 

כ  ל ל   ה ה  ּ ֹ   ְ ז   ַ ה  ֹ טו  ֶ      ָ  ב 

ך   ר  ד   ת ה  ו  ל  פ  ת ת   ר א  מ   ז  ה ל  נ  ל  כ  ו  ר ת  חו  א  ּ ֶ ֶ ְ מ   ַ    ֹ ּ  ִ ְּ    ֶ   ֵּ  ַ ְ    ָ  ְ  ַ  ּ ּ    ֹ  ָ ֵ   

ל א ח   הְ  ֹ   ֲ ל  ו  ר  ש  ע  ָ  ש   ְ  ֶ  ׁ ַ ׁ : 

ְ פ    א ש    ּ ח נ  ַ ת  ׁ    ָ ת ש    ֵ ע     ְּ ר ב    ַ ע   ַ   יל  ע  ַ ת נ  ׁ    ַ   ִ  ְ   ר ַ ע    

רו   ֵּ ת    ַ ה   ְ   ֹ ר צ  ה       , ָ ּ ר 

ת ג    ב  ּ הו   ְ ב  ֶ    ַּ א  ל   ּ ֵ ת ה   ַ   ,  

א ר   . ֹ  ָ נו 

   

 )7.2.2010(  
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של חמש שנים לפני מותה , 1941- יצא לאור ב) 1874-1946( מאת גרטרוד שטיין אידההרומן 
 שהיא גם בספר זה, כמו בספריה האחרים של שטיין .והוא משקף את סגנונה הנרטיבי הבשלהמחברת 

התחביר פורץ מתוך חוקי הדקדוק וסולל לו , המשפטים מתנהגים אחרת מהמצופה, "רומן"קוראת לו 
וכדי  .זהו קסמו של סגנונה המיוחד וזהו גם הקושי שכתביה מעמידים בפני הקורא .דרך משלו בשפה

 ללא לעיתים הם רצים אחד לתוך השני: להוסיף קושי על קושי גם סימני הפיסוק מתנהגים אחרת
הם , בגלל העדרם, ולעיתים קרובות, לעיתים הם מתפקדים לפי קודים משלהם, פסיק או נקודה

גרטרוד שטיין לא ראתה בכללי התחביר צו בל  .מאפשרים יותר מקריאה אחת מתקבלת על הדעת
התוצאה היא שהספר דורש קריאה  . ולא להיפך, וחשבה שהכללים צריכים לשרת את הספרות,יעבור
חוקי המציאות וכן , וכמו בחלום, מה שיכול לסייע להבנתו הוא להתייחס אליו כאל חלום .איטית

   .הרצף ההגיוני מופרים

אתה היא מנהלת דיאלוג וכותבת לה , ממציאה לעצמה אחות תאומה, הדמות המרכזית בספר, אידה
שואים כדי מנישואים לני, היא נודדת ממקום למקום, בעלים וכלבים, יש לאידה מחשבות .מכתבים

אלא ביחסה , אידה היא כל אישה שאינה מזוהה לפי יחסיה עם גבר או עם אשה .למצוא את עצמה
   .לעצמה

אידה מבוססת על חייה של הדוכסית מוינדזור או של גרטרוד שטיין תה של ו דמיש הטוענים כי
את שטיין בוחנת  ." מאוד שהיא מפורסמתבגלל " מאודוהיא דמות שנעשית מפורסמת, עצמה

הרפתקאותיה של  .והשפעת הפירסום על האדם וסביבתו" היותך מפורסם בעיני אחרים"משמעות 
 .אידה בעולם הפרסום ומשמעות הזהות מאזכרים את חייה של שטיין עצמה כאישיות מפורסמת

, הכאילו לא חשוב, שטיין צוללת לתודעה של אידה ומתעדת רגע אחר רגע כשהיא מדגישה את השולי
שטיין נמנעת מכל ניתוח  .תו למרכז וכך יוצרת הווה מתמשך שנחווה באינטנסיביותומביאה או

על פי מחשבותיה והדימויים , פסיכולוגי ומניחה לקוראים לחוות את אידה באופן בלתי אמצעי
הקטע הבא הוא דוגמה טובה לסגנונה של שטיין ולמאמץ  .שטיין משתמשת בהם/המיוחדים שאידה

  :להשקיע כדי לעקוב אחר משמעות הכתובהאקטיבי שהקורא צריך 

היא חלמה שהיא כמהה  ...יניה'היא לא עוד אידה היא וירג, עכשיו כשהיתה נשואה ....
כשאני עוצמת את עיני אני רואה מים , היא חלמה שהיא אמרה .לעתים קרובות למים

   .וכשאני עוצמת את עיני אני אכן רואה מים

   .יניה'אמרה וירג, מה הם מים

   .אידה, לפתע היא אמרהואז 

, המים הם סמל לנשיות .יניה'לוירג, אידה הנשואה מאבדת את זהותה והופכת למישהי אחרת
היא שבה ומגלה את עצמה וחוזרת , כשהיא חולמת ורואה מים, למי שהיא באמת ורק אז, לפריון

   רזרבקה

 אידה היא אידה היא אידה

   מאת גרטרוד שטייןאידהעל הרומאן 
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 לרצף נרטיבי מאשר, גם הרצף הנרטיבי דומה יותר לתנועת הגלים המתקדמים ונסוגים .להיות אידה
מכאן עובר הכתוב  .הנה אידה מספרת לכלב שלה שהיא החליטה להמציא לעצמה תאומה: מתמשך

ספר כזה דורש קריאה  .לסצנה אחרת ושוב חוזר אחורה לאידה המספרת לכלב על התאומה שלה
   .קריאה בקול יכולה לעזור להבנת הכתוב ולהדגיש את המקצב המהיר וההיפנוטי .איטית ויצירתית

כל כך מפורסמת עד , אידה, שבו הדמות הראשית, 1937- כתיבת הרומן החלה בסיפור קצר ב
   .עבר כמה טיוטות עד שיצא לאור, הסיפור הקצר התפתח לספר .שהפרסום מוחק את אישיותה

  
  גרטרוד שטיין

  

כמעט , מצד אחד שפה פשוטה .הוא לא בתוכנו אלא בסגנונו היוצא דופן" אידה"ייחודו של 
ההסבר  .ומצד שני המילים משתוללות לפי חוקי משחק משלהן, לפעמים על גבול הילדותי, ריתדיבו

שופך אור על , "השושנה היא שושנה היא שושנה היא שושנה", של שטיין למשפט הידוע ביותר שלה
אבל כשחוזרים כמה פעמים על אותו משפט , לומר שהשושנה אדומה זו קלישאה: משמעות סגנונה

ולא , עד אז אף שושנה לא היתה אדומה כל כך, ואכן .השומע לשמוע ולראות אחרתמאלצים את 
של שימוש במילים ובמשפטים אחרת , בדרך זו .הדיפה ניחוח חזק כל כך כמו השושנה של שטיין

מה שמעסיק את שטיין הוא איך  .שטיין מעניקה משמעות למה שנחשב רגיל ויומיומי, מהמקובל
   . מארגנים את מה שאנחנו רואים ושומעיםאנחנו רואים ואיך אנחנו

הוא עדיין חדשני בסגנונו ובשבירת , למעלה משבעים שנה לאחר שהספר ראה אור, גם היום
היא סללה את  .איש לא כתב כך לפניה ואיש לא כתב כך אחריה .הכללים המקובלים בשפה ובספרות

תיבת רומן ולסלול לעצמם דרך הדרך לסופרים להשתחרר מעריצות התחביר ומהכללים המקובלים לכ
   .אם כי סופרים מעטים הגיעו לקיצוניות שלה, משלהם
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אמה אחזה אותה בידיה כדי למנוע מאידה להיוולד אך כשהזמן  .תינוקת נולדה וקראו לה אידה
   .אידה- וכך היא הייתה אידה, מה הגיעה אחותה התאומהע, וכמו שאידה הגיעה .הגיע אידה הגיעה

- כל המשפחה הייתה מתוקה ועדינה מלבד הדודה .האם הייתה מתוקה ועדינה וכך היה האב
  .היא הייתה החריגה היחידה .הגדולה

הגדולה בצעירותה נהגה לספר - זקנה אחת שלא הייתה קרובת משפחה ואשר הכירה את הדודה
הגדולה נולדו תאומים - ואז לדודה, זה היה חייל, לפני הרבה שנים, הו, לההגדו- שקרה משהו לדודה

היא קברה אותם מתחת לעץ אגס ואיש לא , כך נולדו, התאומים כבר היו מתים אז, ואז בשקט, קטנים
   .ידע

אבל כל המשפחה הסתכלה תמיד , איש לא האמין לזקנה אולי זה היה אמת אבל איש לא האמין לה
   .ס בתחושה מוזרהמתחת לכל עץ אג

   .ן לא נראה כמו עץ אגסבהוא נהג לומר שתוך זמן קצר עץ דובד .הסב היה מתוק ועדין גם הוא

   .זו היתה משפחה נחמדה אבל הם איבדו בקלות זה את זה

זה היה הדבר המוזר  . לאחר מכן הוריה נסעו ולא חזרו אף פעם מאודוכך אידה נולדה וזמן קצר
   .הראשון שקרה לאידה

   .ימים היו ארוכים ולא היה כלום מה לעשותה

   .היא ראתה את הירח והיא ראתה את השמש והיא ראתה את העשב והיא ראתה את הרחובות

היא ראתה ילד קטן וכשהוא נופף לה בידו היא  .בפעם הראשונה כשראתה משהו זה הבהיל אותה
   .לא הביטה לעברו

בכל מקום שהיתה תמיד אהבה לשנות  .מקוםהיא אהבה לדבר ולשיר שירים והיא אהבה לשנות 
כמובן שהיא הלכה לישון מוקדם אבל גם כך תמיד יכלה  .אחרת לא היה מה לעשות כל היום .מקום
   .עכשיו מה אעשה, מה אעשה עכשיו, לומר

לא משנה מה קרה , מישהו אמר לה לומר לא משנה איזה יום הוא זה תמיד מסתיים באותו אופן
   .תיימת יום אחדבשנה השנה תמיד מס

   .אידה לא היתה בטלנית אבל הימים היו ארוכים תמיד אפילו בחורף ולא היה כלום מה לעשות

   .אידה גרה עם דודתה הגדולה לא בעיר אבל ממש מחוצה לה

  גרטרוד שטיין

 פרק ראשון מרומן, אידה

  רבקה רז: עברית
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 ומכיוון שלא היה לה כלום מה לעשות היא התהלכה כאילו היתה גבוהה  מאודהיא היתה צעירה
 כלומר גבר הלך בעקבותיה וזה הפחיד אותה עד שהתחילה לבכות פעם הלכה לאיבוד .כמו כולם

   .תוך זמן קצר כלומר זמן מה לאחר מכן התנחמה שזה קרה לה .כאילו שהלכה לאיבוד

  מאודהיא היתה זהירה .לא היה לה כלום מה לעשות כך שהיה לה זמן לחשוב על כל יום בבואו
   .יום שלישי היה יום שלישי עבורה . שלישיתמיד היתה צריכה שיהיה לה יום .לגבי יום שלישי

   .זאת היתה אידה .אידה תמיד היססה לפני שאכלה .תמיד היה להם הרבה מה לאכול

 .הן נכנסו בזהירות רבה .שתי נשים באו לבקר את הדודה הגדולה שלה, פעם אחת לא ביום שלישי
זה עורר  .חי הדרים בידהלאחת מהן היו פר .קודם אחת באה ואחר כך האחרת .הן לא נכנסו יחד

אדם שלישי  .היא לא ידעה ולא רצתה להיכנס פנימה בעקבותיהן? מי הן היו .באידה תחושה מוזרה
אני , הנה אני, הוא הסיר את כובעו ואמר לעצמו .זה היה גבר והיו לו פרחי הדרים בשולי כובעו, הופיע

   .ואז נכנס לבית .הנה אני .רוצה לדבר עם עצמי

אם , אישה זקנה אמרה לה פעם שאידה תגיע לזיקנה ושלא כל אחד זוכה להיות זקןאידה זכרה ש
   .היתה אחת שהיתה זקנה יותר, אמרה האשה הזקנה, כי

 היא תהתה אם עליה להיכנס לתוך הבית לראות אם .אידה תהתה אם זה מה שקורה אתה עכשיו
היא לא גרה שם אלא שהיא ואז חשבה שהיא תנהג כאילו , באמת נמצא מישהו עם דודתה הגדולה

מישהי שרק באה לבקר וכך עמדה לפני הדלת ושאלה את עצמה אם יש מישהו בבית וכשהם כלומר 
   .היא עצמה אמרה לעצמה לא איש איננו בבית היא החליטה לא להיכנס

וטוב עשתה כי פרחי הדרים נראו מוזרים בעיני דודתה הגדולה בדיוק כמו עצי אגס היו מוזרים 
   .ידהבעיני א

 .וכך אידה הלכה והתבגרה וכבר כמעט מלאו לה אז שש עשרה והרבה דברים משעשעים קרו לה
דודתה הגדולה נסעה כך שהיא איבדה את הדודה הגדולה שלה שמעולם לא היתה שבעת רצון מאז 

 הוא היה כמעט עיוור לא מגיל,  היה לה כלב. ועכשיו אידה גרה עם סבה.שפרחי ההדרים ביקרו אותה
היא אהבה לקרוא לו וכמובן היא והוא אהבו לבוא , "אהבה"א מכיוון שנולד כך ואידה קראה לו אל

   .אפילו מבלי שתקרא לו

   .היה עיוור זה לא שינה לו" אהבה"היה חושך בבוקר בכל בוקר אבל מכיוון שהכלב שלה 

 עיוור ברור על אף שהיה .זאת אמת שהוא נולד עיוור כלבים נחמדים נולדים כך לעיתים קרובות
   .שיכלה תמיד לדבר אליו

   .אבל הקשיב לכל דבר והקשיב כשאני מספרת לך משהו, "אהבה"הקשיב  .יום אחד אמרה

תהיה לי , תהיה לי תאומה כן, תמיד היה לך אותי ועכשיו יהיו לך שניים, אמרה לו" אהבה"כן 
ת ואחת מאיתנו יכולה נמאס לי להיות רק אחת וכשאני תאומה אחת מאיתנו יכולה לצא, "אהבה"

כך אני כשאני צריכה שיהיה לי " אהבה"אתה יודע  .כן אני כן תהיה לי תאומה" אהבה"כן , להישאר
   ."אהבה", כן, ואני צריכה שתהיה לי תאומה .אני צריכה שיהיה לי

 אבל זה היה בית נחמד  מאודזה לא היה בית יפה, הבית שאידה גרה בו היה כמעט בראש גבעה
 פרחים כי  מאודה שדה גדול ועצים בכל צד של השדה ושביל בצד אחד שלו ולא הרבהולידו הי
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וכולם יכלו " אהבה"העצים והעשב תפסו מקום רב כל כך אבל היה מרחב גדול לאידה ולכלב שלה 
   .להבין שהיא באמת היתה זקוקה שתהיה לה תאומה

   .היא התחילה לשיר אודות התאומה שלה וכך היא שרה

לו היתה לי תאומה איש לא היה יודע אז מי אני ומי , זה היה הכלב שלה, "אהבה" הו "אהבה"הו 
" אהבה"היא וכך אם משהו היה קורה איש לא היה יכול לדעת כלום והרבה דברים היו קורים והו 

   .הרגשתי את זה כן אני יודעת את זה יש לי תאומה

 .טרפת כי התאומה שלי תצבע את שערהאחר כך הם יקראו לי בלונדינית מ" אהבה"ואז היא אמרה 
אם יצרת אותה  .ואז יקראו לי רוצחת כי יבוא זמן שארצח את התאומה שלי שאני גרמתי לה להופיע

   .כלב שלי אמור לי ואמור לה" אהבה"אמור לי  .האם את יכולה לרצוח אותה

תמיד היה טבעי זה  .כמו כולם אידה גרה לא בכל מקום אבל היא גרה בכמה בתים ובהרבה מלונות
   .כל אחד שוכח .לה לגור בכל מקום שהיא גרה ובמהרה היתה שוכחת את כל הכתובות האחרות

   .לא היה שום דבר מוזר אצל אידה אבל דברים מוזרים קרו לה

   .אידה אף פעם לא פגשה גבר אבל היתה לה תוכנית

 אם כן מכנים זרם קטן של זה לא היה ליד המים אלא .זה היה כשעדיין גרה עם הדודה הגדולה שלה
אם לא קוראים לכל זה מים אז שם היכן שאידה  .מים או אגם קטן במרחק שהוא וגבעות מעבר לו מים
   .גרה זה לא היה בכלל בקרבת מים אלא בקרבת כנסיה

, אידה לא הלכה לכנסיה לעתים קרובות .לא בכנסיה שהיה שם חם .זה היה חודש מרץ ומאד קר
וכשלא מכירים איש לא הולכים לעתים קרובות לכנסיה לא לכנסיה הפתוחה רק היא לא הכירה איש 

   .כשמשהו מתרחש

הן לא היו דודות של אף אחד אבל הן , היו שם חמש .ואז התחילה להכיר משפחה של דודות קטנות
האם זה היה על החיים או  .מישהו עמד לשאת דרשה .הרגישו כמו דודות ואידה הלכה לכנסיה איתן

 .בכל אופן הן ביקשו את אידה שתבוא וכולן הלכו, בטח שזה לא היה על מוות? יקה או אהבהפוליט
הן היו נמוכות והיא לא , אידה נפרדה מהדודות .זה היה דחוס בפנים הכנסיה קר בחוץ וחם בפנים

   .היא היתה גבוהה כמו כולם וכך הן יכלו לראות אותה, יכלה לראות אותן

 היא היתה שם היה צפוף לא היה מואר .דה אבל דברים מוזרים קרו להלא היה שום דבר מוזר באי
יכול היה להיות יותר מקום , והיא עמדה קרוב לאחד או שניים, והיא היתה קרובה לכל כך הרבה, מאוד

איך שלא יהיה היה חם להיות קרוב כל כך אליהם והיא לא הכירה אף , סביבה אבל היא לא חשה בזה
בסדר היא הרגישה משהו ואז , אבל היא הרגישה משהו, ה אף אחד מהםהיא לא ראת, אחד מהם

   .ההרצאה או מה שזה לא היה הסתיימה

 לא נראה שהן חיבבו אותה, ועד מהרה פגשה את חמש הדודות הקטנות, כולם יצאו, היא יצאה
היו עצים כמובן היתה שם  .היה קר זה היה במרץ וכמעט שירד שלג,  אבל כולן הלכו יחדמאוד

ואז פתאום מישהו גבר כמובן קפץ מאחורי העצים ושם היה , מדרכה אבל איש לא הלך עליה מלבדם
אידה אמרה לדודות המשיכו ללכת המשיכו ללכת מהר אני אלך מאחוריכן להגן  .עוד אחד אתו

חמש  .היא פנתה לעבר הגברים אבל הם לא היו, אידה מיהרה קצת פחות, הדודות מיהרו ללכת, עליכן
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אלה היו החברים  .הם אמרו לה לילה טוב אבל היא לא ראתה אותן שוב, ת ואידה המשיכו ללכתהדודו
   .והיא באמת לא הלכה עוד לכנסיה לא ממש, הראשונים והאחרונים שאי פעם היו לה

פגש אותה והיא התחילה לשיר על התאומה שלה וכך היא " אהבה"כששבה הביתה הכלב שלה 
   .שרה

לו היתה לי תאומה איש לא היה יודע מי אני ומי היא , )זה היה הכלב שלה ("אהבה"הו " אהבה"הו 
אני " אהבה"וכך אם משהו היה קורה איש לא יכול היה לומר כלום והמון דברים עומדים לקרות והו 

   .מרגישה את זה כן אני יודעת שיש לי תאומה

יא זכרה אותם כשגדלה ה . והיא התחילה לחשוב על הוריה מאודואז היא התחילה להביט רחוק
חשבו על כל הפליטים שישנם בעולם (  .קצת והיתה דרושה הרבה עבודה כדי לטפל בה והם טפלו בה

היא ראתה שניים מהם אבל הם לא , ואז יום אחד היא הסתכלה וראתה אדם אחד .)רק חשבו עליהם
ניסים אז היא ביקשה באותו זמן למדה לקרוא ולכתוב והדבר הראשון שלמדה הוא שישנם  .היו הוריה

היא ישבה לבד וזה היה קיץ  .היא אמרה שיש לה נס אחד, ואז יום אחד .את כולם לתת לה נס אחד
ופתאום ירד שלג ובעוד השלג יורד היא ראתה שני כלבים שחור ולבן שניהם קטנים ובעוד היא מביטה 

   .ואכן זה היהאידה אמרה שזה היה נס  .שניהם שני הכלבים הקטנים ברחו והם ברחו יחד

היא אהבה את שינוי הכתובת כי בדרך  .בהדרגה אידה גדלה ובכל פעם שגדלה מישהו אחר דאג לה
זה היה קל  .זו אף פעם לא היתה צריכה לזכור מה היתה הכתובת שלה והיא לא אהבה לזכור את זה

   .לשכוח את הכתובת האחרונה והיא באמת שכחה לנחש מהי הכתובת הבאה

 . לקרוא ולכתוב ובאמת אמרה והיא צדקה שהיא לא צריכה לדעת שום דבר אחרלאט לאט למדה
  )14 'מסוף ע (.וכך בהדרגה לאט לאט היא גדלה

בכל כתובת היה לה כלב ולכלב תמיד היה שם ופעם היה לה כלב ושמו היה , תמיד היה לה כלב
 .אהבה לגור בכל מקוםאבל אידה  .היא אהבה לגור שם למעלה .באותו זמן אידה גרה בהרים .איריס

   .היא גרה בכל כך הרבה מקומות והיא אהבה את כל המקומות

הכלב שלה איריס לא פחד מרעמים וברקים אבל הוא פחד מהגשם וכשהגשם התחיל לרדת הוא 
 .ברח מאידה ואז רץ אליה חזרה כי אחרי הכל הוא לא יכול היה לברוח מהגשם כי הגשם רדף אחריו

   .לאידהוכך הוא שוב רץ חזרה 

הוא היה כל כך זקן  .היא גרה עם הסבא הזקן שלה .ואז אידה עזבה את המקום והלכה לגור בעיר
   .אידה לא שמה לב לסבא שלה .וחלש שתמהת כיצד הוא יכול עוד ללכת אבל הוא תמיד יכול היה

   .כשהיתה בעיר דברים מוזרים קרו לה

   . מאודיר חם הוא ממש חםאוגוסט הוא חודש שאם מזג האו .זה היה חודש אוגוסט

   .ובשני המקומות היה מרגש, תמיד היתה בחוץ או בפנים, היא היתה בחוץ .דברים מוזרים קרו אז

היא היתה בחוץ זה היה לקראת הערב בזמן שהגנים הציבוריים היו סגורים ואידה הציצה פנימה 
הוא התכופף והביט  .שוטרזה היה  .וראתה שמעבר לפינה מישהו אחר מביט ומביט בה, דרך הסורגים

ואז ראתה לידה  .היא לא חששה אבל תמהה מדוע הוא מתכופף כדי להביט בה מעבר לפינה .בה
היו לה עליה כל כך הרבה בגדים וכל , ובכן האם היתה זאת או לא היתה זאת אישה,  מאודאישה זקנה

   .ולה להיות כל דברכך הרבה דברים תלויים עליה והיא נשאה כל כך הרבה דברים שהיא היתה יכ
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   .הגיע הזמן שתהיה בבית .אידה הלכה

   .לבסוף אוגוסט הסתיים והנה ספטמבר

לפעמים בגן ציבורי ראתה אישה זקנה מחדשת שמלה חומה ישנה כלומר חלקים ממנה כדי להכין 
אידה  . מאודהיא לבשה הכל כל מה שהיה ברשותה בצורת בגדים והיא היתה עסוקה .לה שמלה אחרת

   .יברה איתה מעולםלא ד

לפעמים חשבה על בעל אבל היא ידעה שבעל פרושו נישואים  .אידה נעשתה מבוגרת יותר
ונישואים פרושם שינויים ושינויים פרושם שמות ואחרי הכל היא עברה כל כך הרבה שינויים אבל 

   .ואז קרה לה עוד דבר מוזר .היה לה רק שם אחד אידה והיא רצתה שהשם יישאר איתה

 .וברק הבריק ורעם התגלגל בחורף, היה חורף ואידה לא התפלאה אף פעם כי רעם הרעים בחורףזה 
   .כך זה היה

וזה ', איש סנדוויץ, אידה לא שמה לב לזה אבל יום אחד היא כן ראתה איש הנושא פרסומת על גבו
   .בסדר אבל המוזר היה שהוא עצר ודיבר כאילו ידע שהוא איש עשיר ולבוש היטב

   . אידה הלכה הביתהאוד ממהר

, על כך" אהבה"אז עברה לגור עם דודה גדולה אחרת מחוץ לעיר ושם החליטה וסיפרה לכלב שלה 
   .היא החליטה שהיא תהיה תאומה

   .היא עוד לא החליטה להיות תאומה כשדבר מוזר אחר קרה לה

והמשהו , ל משהוהם הלכו ופתאום הוא עזב אותה כדי לנבוח ע, "אהבה"היא הלכה עם הכלב שלה 
כי פשוט לא , לא מאושר, כי הוא הסתובב, לא מת, כי רגליו בעטו, לא ישן, היה איש ששכב בצד הדרך

   .והוא היה לבוש בגדי חייל, היה מאושר

הוא רק ניגש אליו וכשאידה התקרבה היא ראתה , לא לנבוח, לא להריח, ניגש אליו" אהבה"הכלב 
איך יכול היה כשערבי  .לא נבח עליו" אהבה"וכמובן הכלב , ביהוא היה ער, שהוא לא היה איש לבן

הוא קם הערבי והתחיל לעשות , אידה לא פחדה? מריח מתבלינים ושדות ולא משום דבר אנושי
ולו היתה לבד , וזה היה, אידה היתה עשויה לפחד לו זה היה לקראת הערב .תנועות של שתייה

ולפתע פתאום הלך , ועמד, והערבי קם, אין לה כלוםאבל היא אותתה לו ש, והיא היתה, לחלוטין
   .אידה במקום להמשיך ללכת בדרך שהלכה בה חזרה בדרך שבאה בה .משם

היא היתה במקום , זה היה קיץ, יום אחד .היא שמעה על דת אבל מעולם לא היתה לה איזו שהיא
הם , מישהו נע ביניהםהם היו שם ו .אחר והיא ראתה המון אנשים מתחת לעצים וגם היא הלכה לשם

לא כולם אבל רובם ובאמצע היתה מישהי שהלכה לאט וזרועותיה נעו לאט , כולם ישבו וכרעו ברך
וכולם בעקבותיה וכמה מהם כשזרועותיהם התחילו לנוע לא יכלו לעצור את זרועותיהם מלהמשיך 

   .היא תמיד נשארה ככל שיכלה .אידה נשארה ככל שיכלה ואז הלכה .ולנוע

היא  .היא הצטרפה למרתון הליכה, זה היה לפני או אחרי שהחליטה להיות תאומה, אחדיום 
 .זה היה אחד הדברים המוזרים שקרו לה .היא המשיכה לנוע באיטיות, לישון או ללכת, המשיכה לנוע

היא החליטה שנמאס לה להיות רק אחת , היא היתה אז בת שמונה עשרה, אז היא גרה מחוץ לעיר
וזה מה שאז  .שהיא עומדת להיות שתיים היא עומדת להיות תאומה" אהבה"כלב שלה והיא אמרה ל

   .קרה
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   .אידה כתבה לעצמה מכתבים לעיתים קרובות כלומר היא כתבה לתאומה שלה

  , אידה היקרה התאומה שלי

ואני מדברת אליו והיא מדבר , היקר" אהבה"הנה אני יושבת כאן לא לבד כי נמצא איתי 
ואם את כן , האם את,  אני לבד ואני חושבת עלייך אידה התאומה היקרה שליאבל כאן, אלי

, אם לא כאן אז איפה שהוא, אני תמיד כאן, אני לא יכולה ללכת מכאן אידה .אולי אני לא
לו היית לא הייתי , את לא כאן, אבל את אידה יקרה את לא, ככה אני, אבל עכשיו אני כאן

אני חושבת שהיית יכולה להיות מלכת , אידה, ני חושבתאת יודעת מה א .יכולה לכתוב לך
הם נבחרים והם נוסעים לכל מיני מקומות וכולם  .כזו שבוחרים כשכל אחד בוחר, יופי

אל  .אידה יקרה הו אידה יקרה תהיי תהיי אחת מהן .מביטים עליהם וכולם רואים אותם
  ,אידה אידה אידה, חתאמרי להם שיש לך שם שהוא מלבד אידה ואני יודעת שאידה תנצ

  מהתאומה שלך

  אידה

אידה ישבה בשקט הביטה בכלב 
גנה בפסנתר עד יונ" אהבה"שלה 

אידה יצאה קודם נעלה  .שהאור דעך
את הדלת יצאה החוצה וכמו שיצאה 
היא ידעה שהיא יפהפיה ושכולם 

קודם עליה למצוא את  .יצביעו עבורה
אבל זה באמת לא , המקום שבו יצביעו

כל מקום אפשרי הם משנה בכלל 
היא היתה כל , יצביעו עבורה בכל מקום

   .כך יפה

בעודה הולכת ראתה ילדה קטנה 
לבושה נאה עם זרוע שבורה שהשליכה 

היתה זו הזרוע הימנית של  .אבן בחלון
   .זה היה סימן .הילדה שהיתה שבורה

 כשאידה הגיעה הם הצביעו שהיא כך 
יפהפיה והיפה ביותר והיפה המושלמת 

ר ובאותה שנה היא זכתה בפרס ביות
זה אכן  .ממש כך .היופי בכל העולם

   .אידה היה שמה והיא נצחה .קרה

איש לא ידע כלום עליה מלבד זה 
שהיתה אידה אבל די היה בזה כי היא 

   .אידה היפה, היתה אידה

  
  מאת גרטרוד שטייןאידהשער הספר 
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  דניאל עוז

  הרוח העוכרת
  

י טֹוֵרַח ַלחֲ  גּופִ ֵאיֶנּנִ   י ַהַחּלֹוןסֹם ּבְ

יו ְצתִּ ּלֹא ֲאִני ִנּפַ   ׁשֶ

  ָלפּוַח ָעֵדינוּ  יר ָלרּוַח ָהעֹוֶכֶרתַאתִּ 

  ָאִניַח ָלּה ְלִהְתָאֵרַח 

ץחְ ב ִמ ֶמְרחַ בְּ  ּוַ   ָיֵתנּו ַמה כֻּ

חָֹרה, ְלָהִביא ְמֵאָרה   ָמָרה ׁשְ

ִמית תָּ                         ְלָהִמית ֶאת ׁשֶ

25.9.2010  

  הפירות האפילים

ָענָ  רֹות ָהֲאִפיִלים ָהאֹוֲחִזים עֹוד ּבֶ   .ףאֹוי ַלּפֵ

ֵרר תָּ יָמה ְלִהׂשְ ָמִנית ַמְקּדִ ְמּדּוִמים ַאְרּגְ ַעת ּדִ   .ׁשְ

ָברַעל ָהָאֶרץ ַמְבִאיׁש הֲ  יל ֶזה ִמכְּ ִהְבׁשִ ִרי ׁשֶ   מֹון ּפְ

ֲחָנה.ְולֹא ֶנֱאַכל בּוב צֹוֵלַח ֶאת ַהּצַ   . ַרק ַהּזְ

ים ׁשִ רֹות ָהֲאִפיִלים, אֹוי ְלִמְתּבֹוׁשְ   ,אֹוי ַלּפֵ

ָענָ     .ףְלאֹוֲחִזים עֹוד ּבֶ

 30.8.2011  
 

  כל מה שלא היה ברור עד כה

ָמה ַהיְּ  ׁשָ י ַאְרָצה ֶאת ַהּנְ ַחתִּ   ָרהֵת ׁשִ

רּור ַעד ּכֹה ּלֹא ָהָיה ּבָ ל ַמה ׁשֶ   כָּ

  נֹוֶטה ָלבֹוא ַעל ִסּכּומוֹ 

ָתִרים ין ַהּבְ   ּבֵ

ה ֵלָמה ַחּיָ ְ ֵהָמה ַהׁשּ   ֲאָבל ַהּבְ

יֵנינוּ  רּוִתים ֵמֵאֵלינוּ , ּבֵ   ְוָאנּו כְּ

  הה ְוִנְהיֶ חֶ אֻ  נְ לֹא

הלִ  ּנָ ה ִמּמֶ       ְבֵהָמה ַחּיָ

 

 
25.11.2011  
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  לילי נדב

  מות העצים
  סיפור

פרחי צבעונים ורקפות , הסלע הגדול וואדי קקאו, בין הדמויות של ילדותי בקיבוץ היו ההר
כפי שאנו , כי עדיין לא היו מוגנים, שחיפשנו לקטוף אותםונרקיסים וכלניות ואנחנו הילדים 

, גם שורות הברושים הזקופים .בחשאי ולפעמים היינו נקטפים, הילדים לא היינו מוגנים כלל
הסחנה "והיה עץ דומים בלב החלקה שליד , עמדו כזקיפים, שסימנו את גבולות החלקות

בתוך הקיבוץ ניטעו  .צים את ריצת הבוקרשהיה סימן דרך שעד אליו או ממנו היינו ר, "הקטנה
בלשון הפולניות של ,  כולם מנדרינקותידי- עלשנקראו, שתי שדרות של עצי מנדרינה

, שכן אם לא תקטוף אותם כעת, שתמיד היו פירותיהם נקטפים בוסר כשאינם בשלים, החברים
ניים מאותה שהקהו את השי ,פה ושם היו גם עצי גואיבה . מישהו אחרידי-עליקטפו מחר 

   .הסיבה

היה ריח הזרע הכבד של , בה- אלפא ולחפצי- המשותף לבית, הקברות- בדרך העולה לבית
   .מתוק- והיינו ילדות צעירות מכדי להכיר ולהבין את ריח הזרע הכבד, פריחת החרובים באויר

כך שכאשר נקברה סבתא שלי מוטי בשורה , הקברות לא היה מחובר עדיין להשקיה במים- בית
וחתנה , שתלו אמא ואבא עץ בוגונויליה אדום למראשותיה, קבריהם לעתיד של הורי לשמע

להשקות את , סחב פחי מים כבדים למרחק מאות מטרים, הפועל הוותיק של אמא, אבא שלי
של סבתא ופרשה כפיים  צמחה הבוגונויליה ברבות השנים .הקבר והעץ לכבודה של סבתא

, תינוקם של חביבה ויוזק מצד אחד, ה בקברים שסביבהוכנפיים להצל ולהפריח גם על שכני
הצל גם תמך  .כמו שקראו לה בקיבוץ" אמא סקלרץ", ומהצד השני סבתא של משפחת סקלרץ
, סבתא מוטי סככה והעניקה לי ולאחרים לאחר מותה .ברקפות שצמחו בדרך הטבע סביב הקבר

   .כפי שעשתה בחייה

ולרגליו , כליל החורש, עץ גדול נוסף כזר פורחניצב , בגינת החדר של אבא ואמא ממערב
יובלי  ...שהילדה לא תיפול חלילה, מוגנת ככלוב, נדנדה על העץ . יובל,ארגז חול למשחקי בתי
ואת האושר שגרמה להם אפשר לראות עד היום , שמחת הסבאים, היתה הנכדה הבכורה

לא  .אהובה על הנדנדהומתבוננת בנכדה ה שנשקפת מאושרת, סבתא רות- בתמונותיה של אמא
שנותרה , כך שבמות הסבתא הגדילו את התמונה הזו של פניה, צילמו אז לעיתים קרובות

בחגי הקיבוץ ובשאר " וותיקים"בתערוכות של ה, ונקבעה כמזכרת הקבועה של הפורטרט שלה
אלא גם כליל החורש כזר פורח , מי שנעדר מהתמונה היא לא רק הנכדה בנדנדה .הזדמנויות

ששמחו , הפריחה האביבית הוורודה היתה כזר ענק שהעץ מגיש למגדליו .יהן חסו בצילוששת
   .בה שהיתה הגינה שלהם האישית שטיפחו וטיפלו, בגינה שלפיתחם

ולהוסיף , להפוך את הכניסה ממערב המבנה למזרח, את הבנין" לשפץ"כעבור ימים הוחלט 
בצד  ...ודינו של העץ הפורח נגזר, רביכך השמידו לגמרי את הצד המע .פינת אוכל ומטבחון

רק למדרגות אחדות לחדר , האהובה, המזרחי בכניסה החדשה לא נותר מקום לגינה האישית
כשעוברים , ימיה אמא סבתא רות ליד המדרגות האלה היתה יושבת בסוף .ולמרפסת הסגורה

   ...ושבים במדרכה הצמודה מפירים לגמרי את רוגע הגינה שיכלה אולי להיות שם
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בהמשך למדרכה השתרע 
מוצף שמש  ,"ציבורי" דשא

אבל בהמשכו )  ...צד מזרח(
עץ , היה אי של יופי

, רגינה מלכותי-פואנציאנה
עם פרחים , כשמו כן הוא

 .ענקיים אדומים בארגמן עז
מבעד לענפי העץ וסביבו 
, נראו חמוקי הגלבוע

ומעליהם פיסת שמים 
רות ביקשה  .תכלכלת

, המרהיבשנצלם את המראה 
כדי שישאר אחריה היופי 

שנים בודדות  .הנפלא הזה
לאחר מותה המיתו ועקרו 

רגינה - את הפואנציאנה
   .כך- ולא נותר אחריה היופי שאהבה כל ...המופלאה

,  בצמוד לזה שלידו–" החדר "–בתהליך השינויים שעבר על הקיבוץ נמסרו גם דירת ההורים 
הדיירים החדשים גדרו בענפים  .טרפו לקיבוץכדירה גדולה ונרחבת לחברים חדשים שהצ

כשאני מבקרת בקיבוץ ורוצה  .אותה כגינה אישית לדירתם" סיפחו"ו, חלקה מהדשא הכללי
, זאת לרגע אני נחפזת לעשות, להתיחד רגע עם המקום בו ישבה אמא שלי למרגלות המדרגות

   .שאיננה עוד, ומרגישה כאילו חדרתי ללא רשות למקום של אמא שלי

רבים מתושבי שני הקיבוצים  .וגם הקיבוץ התקרב אליו, הקברות התרחב והתקרב לקיבוץ- בית
הבוגונויליה האדומה שסימנה  .הקברות- בבית, כפי שקראנו לו" שיכון ותיקים"עברו לשכון ב

   .סבתא מוטי ושכניה בירכה אותי בבואי לבקר ולדבר איתה את מקומה של
-של מראה בית" האחדה"בתהליך של  ,העץ הנפלא הזהכרתו את , ללא אזהרה מראש, ולפתע

וניטע בידי המשפחה וגודל וטופח בידים , השיח הפורח שהיה חלק מהקבר והמצבה .הקברות
הרקפות אינן , מאז הכל אפור שם מסביב ...כמו הסבתא שלי עצמה, מת .הומת ונעלם, אוהבות

כאילו אין לו , וריות שמסביבוקשה למצוא את הקבר העזוב באפר, צומחות עוד כי הצל אבד
 .ומה אגיד לה ומה אומר על מה שעוללו לה, אני מתיסרת וחוששת בבואי אל סבתא ...מצבה

 לא יכולתי .סבתא מוטי, לא יכולתי להגן עליך .אמרו לנו בילדות, "לא ידעתי זה לא תירוץ"
תם אתם את הרי כשניהל .סילחו לי, אנא .אמא ואבא, מושקו ורות, להגן על מה שטיפחתם

, ואולי בזמנכם כבר הבינו .התקבל באהבה" פרטי"ומפעלכם ה" פרטיות"הקיבוץ לא היתה 
אני עוברת לפני קבריהם של  .ולהבין, ועל הקהילה לכבד זאת, הוא משפחתי שקבר של הורים

כמנהג , מניחה פרחים ואבנים קטנות לזכרון, סבתא מוטי ודוד הרמן- אבא- אמא,יקירי
   .בידי הקיבוץ שהקימו, מאוד שיהיו מוגנים כל ימי חיי וגם אחריהםומקווה - היהודים

   .כן יהי רצון, אמן
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  חיים נגיד

  מחשבות לפני השינה ואחריה
   1971-2011מבחר שירים , עדן-ימינה לסמטת גןמתוך 

  

   על אבימחשבות 

יחַ    כִּ פּוָלה ֵהן ַנׁשְ ָטה ַהכְּ ּמִ  ּבַ

רּוִייםֲחלֹומֹות  ַכר ַרךְ ּגְ            . ּבְ

    ,ַנֲאִזין ְלקֹולֹות ֵמָרִקיעַ 

ָוח ְוָין ְקַצר ַהּטְ ּדּוֵרי ַהּלַ     .ׁשִ

  

יָצה ָרְטֵבי ּפִ ַרְנדֹו ָטַבע ּבְ   .ּבְ

ִליָדה ֲהָרֵרי ּגְ   .ֶאְלִביס ּבַ

ים ַצף ּלִ ְלּגַ ת ּגַ   ,ְוָאִבי על ִמּטַ

ה-ְבאֹור ִלי ִמּדָ ד ּבְ   .ְסָתם ְמַרּצֵ

  

יו ץ ָלֵצאת ֵמַחּיָ     ִמְתַאּמֵ

פוֹ  ָנַפל ְלָחִביתכְּ   ֵעל ׁשֶ

ת שֹוקֹוָלד    .ֶשל ִעסַּ

ֲהָדָסה רֹון ְמֻלְכָלךְ , ּבַ ְקֵצה ִמְסּדְ   ,ּבִ

ִים ּנַ ִלי ׁשִ אֹור ֲאָגִבי, ְיהּוִדי ּבְ   :ּבְ

י אָ .ּבֹוְנּבֹון ַמר, ַמר ּבֹוְנּבֹון   .ִ  ב 

 המנוחה מחשבות על אמי

ֵחה בּוָאְתָך ׂשְ    .ֶיֶלד, ֶאל ּתֹוְך ּבָ

   .ֵעיֶניָך ַעְרָסִלים

ֳהַרִים ַנת ַהּצָ ׁשְ ַלע ּבְ   ֶחֶמד, ִהּבָ

ים ְלׁשֹונֹות ֵאׁש ַקּלִ   .ּבִ

  

  , ֲעטּוף אֹור ִחיָדה ְסַחְרַחר

ֵאב ְפִניָמהּ  ָ    .ִהׁשּ
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ר ּגַ ֻ ׁשּ ַלְוָין ׁשֶ   , ֲחבּוק ּכֹוָכִבים כְּ

ַח סֹוד  א–ְלַפּצֵ     . ִאּמָ

ִכיִני" א, ִמׁשְ    ַאֲחַרִיְך ָארּוָצה.ִאּמָ

ֶלג ַועֲ  דֹות ׁשֶ ׂשְ   ."ָרֶפלּבִ

רּוץ ֲהחּוָצה.ַהּיֹום ַקר"   ." ַאל תָּ

ל   .ֲחלֹום הּוא צֶֹפן ְמַהתֵּ

  , ְלֶקֶסם ָהַהְתָרָעה ָהֲעמּוָמה

ָמה ָך ִנְרּדְ ָגִדים ִאּמְ ִלי ּבְ   .ּבְ

  יקיצהעם מחשבות 

ֲעִדינּות        .ֲחלֹום עֹוֵרר אֹוִתי ּבַ

ַרח ָחם ּפָ ר ּפֶ רּפָ    .ּפַ

ְרָענוּ  ֵמי ַהּפֻ ׁשְ   ת ַהְרֵחק ּבִ

ר ָצַרח-ַמְלַאך   .ַעְכּבָ

  

אֹור מּוָעם ְלָחן ּבְ ֻ    ַעל ַהׁשּ

ַעמ ְוָסָלט ִביָעה ִמּמַ    .תְּ

עֹוָלם   ,ֵאין ִלי ֶחְשּבֹון עֹוד ּבָ

  .ַרק קֹר ּובּוז ֻמְחָלט

 

אְרק ַאֲחֵרי ֶהָחג מֹו ּפָ   כְּ

  ,ְמַסְך ָהֵעָרנּות ַמְרִטיט

ה רּוַעת ְסִדיִנים ַוֲעֵבׁשָ י ּפְ  ,ַנְפׁשִ

ם ַטעַ  גּגַ ָבר ּפָ ְלּדּות כְּ   .ם ַהּיַ

  ,ֵאין ָעִתיד, ֵאין ֶנָחָמה עֹוד

ה, ַרק ּגּוף ֵערֹם ְלָוה ָקׁשָ   .ׁשַ

  

  

  

  

 ציור מאת מנשה קדישמן
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  רייך- אלישבע זהר

  ריקוד תפניות
 

ֶפה יבֵ בְּ    "ֶאֶרץ"ת ַהּקָ

ל ֵעינַ ֵד ׂשְ בִּ    ,ירֹות ָהֵעִצים ׁשֶ

ּפּוֵחי ָזָהב   .ִהְרִקידּו לּוְלָיִנים תַּ

י ֵאֶפרָעלֵ  ה ְוֻרּדֵ   י תֵּ

ֶכת ֵמַרְמקֹול ָקסּוםּפִ  ּלֶ ַ ׁשּ זּו ּבַ   .ּזְ

יִתי ִנְמַסְך בַּ  ֵראׁשִ   י ַהַחםִד נְ פוֹ ַקְרחֹון ּבְ

ַמִים לְ  ין ׁשָ   .סאֶד הָ ּבֵ

  

ּצֹות ֲאָחדֹות ָחִצינּו ּבִ   ֶזה ָהָיה ַאֲחֵרי ׁשֶ

ַעְרּבֹּתֹוְך ִרּקּוד   לֹות ָירֹק ִנְזַרְקנּו ִמּמְ

ִחינּו בְּ  י תְּ ְוׂשָ ים ִמּנִ   .הֹוםַמִים ֲעֻמּקִ

ָפִניםַאּצֹות סֹוֲערֹות ִר  דּו ֲאזֹוֵבי ִקיר־ּגְ   ּפְ

יֵחי ֵנאֹון, י ֶנְקָטר ָזְלגּו ְרִסיִסיםֲעִסיסֵ    ֲאַבּטִ

ִמיעּו קֹול מּוָאר ְכנּו ִלְרקֹד.ִהׁשְ   . ִהְמׁשַ

  

זֹר אֲ    תוֹ יּ ינֻ נִ ֶזה ָהָיה ָמקֹום ַהּיֹוֵדַע ִלׁשְ

ל ׁשְ  ִלים לְ ׁשֶ   .קֹולֹות ְנִגיָנהאֹון ַמּפָ

יׁש ָלנּו אֶ ְלצָ ֶמ  ם ִהּגִ ְפִריִטיםגֶ ר ִאּלֵ   ד תַּ

ְפִנּיֹות ל ּתּוִפיֵני תַּ ֶפה ִנְמַהל ָחָלב.ׁשֶ ּקָ    ּבַ

ָמְתךָ  ָאה ִלְראֹות.ִנׁשְ תָּ ָך ִהׁשְ ּבְ ֶלד ׁשֶ    ְוַהּיֶ

ַעד ל ָזֵק ִמּבַ   .ן ָלֵעיַנִים ׁשֹוָבבֹות ׁשֶ

ָך אֹותֹותָמ ׁשְ נִ  ָחה ּבְ ּלְ ה ׁשִ ֻגּלָ    .ִתי ַהסְּ

כְ    .נּו ִלְרקֹדִהְמׁשַ
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  ?  מי הוא אספעם–החידה  .א

לכתוב אחרית דבר , בתו של הסופר מרדכי טביב) טביב(לאחרונה נתבקשתי על ידי לאה היין 
  בהוצאת ספריית1957/ז"שהופיע לראשונה בשנת תשי, כערער בערבהלמהדורה החדשה של ספרו 

   .פועלים
נתקלתי בציטוט של בית שלם מתוך , כשחזרתי לספר לאחר שקראתיו לראשונה עם הופעתו

גיבור , שאותו מצטט לעצמו יחיא ,"שהיו מלמדים לו בבית ויעּודֹו של הנוער העובד, פזמון חדש"
 נותן בו, "השיר- אותו בעל"תוך כדי ציטוט הוא מזכיר גם את שמו של  ."בינו לבין עצמו"הספר 
   .)70' עמ" (אספעם: "ומכנה אותו, סימנים

הנוער "אמנם לא בתנועת , בתנועת הנוער, שגם אני שרתי אותו בזמנו, זכרתי את מילות השיר
מי מסתתר : תהיתי .אבל לא זכרתי את שם מחברו, "תנועה המאוחדת"באלא ,  כמו יחיא"העובד

  ? או לפחות מסתייג ממנו, מדוע מתייחס אליו המחבר בעוינות? "אספעם"מאחורי הכינוי 
) 2011 .3 .8(מי שכל התשובות בעניין הזמר העברי נהירות לו , לאליהו הכהן, כמובן, פניתי

על נסיבות כתיבתו ועל מי שהשיר , תשובה מלאה ומפורטת על מחבר השיר, כצפוי, בלתי ממנויוק
 .10 מיום 625גליון (' עזרחדשות בן 'שאלתי ותשובתו של אליהו הכהן פורסמו מעל דפי  .נכתב עליה

3. 2011(. 1  
בנסיבות כתיבתו , החל גל של תגובות נרגשות ומרגשות הקשורות בעיקר במחבר השיר, מכאן

חשתי שנגעתי באיזה עצב  .'הארץ'אבל גם ב' חדשות בן עזר'בעיקר בגיליונות ההמשך של , ובגיבורתו
שהייתה גם עילה , מבלי משים, ררמה גם שהתב .וכעת נפרץ והתגלה, שהיה סמוי ובלום, נסתר

  )ראו בהמשך( .אקטואלית מאוד לפרץ רגשות זה
, בהקשרים ההיסטוריים, וגיבורתו, נסיבות חיבורו, כשקראתי את העדויות על מחבר השיר

התבררה לי , כערער בערבה וכשניתחתי את הופעתו של השיר והיחס למחברו בספרו של מרדכי טביב
שראשיתן עם חיבורו של השיר והמשכן בפרשנות שניתנה לו , יר זהשרשרת הטעויות הקשורה בש

   .בספר
  
  העובדות .ב

השורות שאת מצטטת לקוחות מן השיר : "במכתבו אלי, כפי שכתב אליהו הכהן, וזה סיפורו של השיר
את סיפורו של השיר  .איש נען, והלחין דוד זהבי, איש עין חרוד,  שחיבר זרובבל גלעד"לילדה ביער"

   .1980 שנערכה במעין חרוד בקיץ "על הדשא"תי בתוכנית הטלוויזיה הבא

  נורית גוברין

 כערער בערבה 
  סיפורה של טעות
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  דוד זהבי: לחן/ מאת זרובבל גלעד  - לילדה ביער 
  

   

                      
                 פולניממוצא שהיא ד מונה ממסמך מזויף המעי בפולין ת25- ונקה קליבנסקי בת הבר

  באדיבות יד ושם תצלוםה 
  

יצא זרובבל לפולין בשליחות תנועת , ממש ערב מלחמת העולם השנייה, בסוף שנות השלושים
גש בנערה יפהפייה פ, ובעיקר בקרב צעירים וצעירות, תוך כדי מסעו בקהילות היהודיות .החלוץ

והוא השקיע מאמצים רבים  .ריח מלחמה המתקרבת כבר הורגש באוויר .וזהובת שיער שלבו יצא אליה
, היא נראתה לו כשבוייה בקסם הפולני .אך הדבר לא עלה בידו, כדי לשכנעה מהר ולעלות ארצה

  שבו חזה את העומד', צוחקת צמרת היער'שנודע גם בשם , עם שובו משליחותו חיבר את השיר .הגויי
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משתתפת בטקס נטיעת עצים בשדרת חסידי אומות העולם ) שלישית מימין( ברונקה קליבנסקי

  ירושלים, ביד ושם
  

  

  
  2003 יוני ,בית הסופר בירושליםב 80ברונקה קליבנסקי בת  

  
   .'מתחת לקסם הגויי מאכלת רוצחת טמונה'להתרחש והזהיר אותה כי 

   .לתומו סבר כי נספתה בשואה .ה המלחמה ומאז לא שמע עליהכעבור זמן קצר פרצ, ואכן
כארבעים שנה לאחר , הוא הופתע לפגוש אותה, באותה תוכנית טלוויזיה ליד המעיין בעין חרוד

 היא' קסם הגויי'שנשבתה ב, הנערה גיבורת השיר, אגב .בפגישה מרגשת מאין כמוה, שנפרד ממנה

 ,שרק המציאות יכולה לזמן אותו, בצירוף מקרים, משך הסתברמן הה .]"-  -  -  - [ , ברונקה קליבנסקי
 2"  .לפני ימים אחדים " – כפי שכתב אליהו הכהן - " למרבה הצער"בנסקי נפטרה ישברוניה קל

לפי תומי התחלתי להתחקות אחר , זמן קצר לאחר שאני, 2011ברונקה קליבנסקי נפטרה בפברואר 
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שרק המציאות יכולה ליצור ,  זימוני מקרים מפתיעיםכאחד מאותם, כותב השיר ונסיבות כתיבתו
   3 .אותם

 ברונקה קליבנסקי לבית 4 .שהשיר חובר עליה ולמענה, והרי תמצית קורותיה של ברונקה קליבנסקי
בתקופה השואה היתה חברת המחתרת היהודית  . בגרודנו שבפולין1923ויניצקי נולדה בשנת 

לפולניה והיתה בין מקימותיה של מעבדה לתעודות עברה לביאליסטוק שם התחזתה  .בגרודנו
, מזון ותרופות בין גטאות וארשה, תעודות, ידיעות, בתפקידה כקשרית הבריחה נשק .מזויפות

 עסקה בעיקר בקניית 1943לאחר האקציה הגדולה בגטו ביאליסטוק בראשית  .ביאליסטוק וגרודנו
שרדה בזכות המראה  .תמרוף- טננבויםהתכתבה עם מפקד המחתרת בגטו מרדכי  .נשק ובהברחתו

בשנת  .1944המשיכה לסייע לפרטיזנים באזור עד שחרורו ביולי  .הארי שלה ותעודותיה המזויפות
פירסמה וערכה ספרים ומאמרים רבים בנושא  ."יד ושם"עבדה והתנדבה ב,  עלתה לישראל1949

   5 .2011ברונקה קליבנסקי נפטרה בפברואר  .השואה
  
  שונההטעות הרא .ג

שפט , זרובבל גלעד ראה לעיניים .שיר אזהרה למי שלא היה שום צורך להזהירה: הטעות הראשונה
על אף  .במיוחד בכל הקשור בנערה שאותה פגש, ולא חש במה שחבוי מתחת לפני השטח, והזהיר

   .באזהרתו הכוללת מפני הבאות לכל הנשארים בפולין, "בגדול"צדק זרובבל גלעד , הטעות האישית

   
   מרדכי טביבו זרובבל גלעד

  
' ה באדר ב"כ(' חדשות בן עזר'הוסיפה עוד פרטים לדיון ב, בתו של זרובבל גלעד, אלה הרמתי

  מייד,נודע לראשונה לברונקה שאבי חיבר עליה שיר] 'על הדשא'[בפגישה זו ): ["2011 .3 .31/א"תשע
באותה , לשמוע י זרובבל הופתעאב .והיא נשארה שם בתופת הנוראה, כאשר שב לארץ משליחותו

   .שהתיאור שתיאר את התנהגותה של ברונקה בשיר לא היה נכון כלל וכלל, תוכנית
רק כדי , היא צחקה עם הגויים כאחת מהם, כאשר פגש בה, ששם ברכבת, ברונקה סיפרה לו

ב בשיר כפי שכת', לקסם הגויי למשוך את ליבה בעורמה'והיא לא נתנה , להסוות את מוצאה היהודי
   ]" -  -  - [  .וחשב בטעות

זרובבל גלעד לא  .לא ידעה שנכתב עליה שיר, עדות זו יחד עם אחרות מגלות שברונקה קליבנסקי
לא נכון את , כאמור, זרובבל גלעד פירש: אבל ובעיקר .ידע שהיא ניצלה מן התופת ועלתה לארץ

א רואה את עצמה כחלק מן שחשב שהי, טעותו היתה בכך .התנהגותה באותה פגישה עמה בפולין
פירוש , למעשה" .כדי להסוות את מוצאה היהודי", ואילו היא התנהגה כך, העולם הגויי ומזדהה עמו
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, בעוד שבמציאות לא היה בו צורך כלל, האזהרה הזה- הוא שהוליד את שיר, מוטעה זה להתנהגותה
יחד עם מראיה , ה זוהתנהגות .למשוך את לבּה בערמה" לקסם הגויי"שכן היא כלל לא נתנה 

   .לשרוד, ולמעשה, לפעול במחתרת ובגלוי, היא שאפשרה לה בימים שיבואו, "הפולני"
תמונתה : פורסמו .)28.3.2011(א "תשע' ב באדר ב" מיום כ629גיליון ', חדשות בן עזר'בצרופה ל

נה ותמו; תמונה ממיסמך מזוייף שנשאה עימה המעיד שהיא נערה פולנייה;  עם צמות18כבת 
" צלולת העינים"כנערה פולניה , של ברונקה קליבנסקי" הגויי"מראּה  .משנותיה האחרונות בארץ

, תמונתה המזוייפת מוסיפה לסידרת הטעויות בדמותה .הוא שאיפשר לה להינצל" זהבת הצמה"ו
   .שהצילה את חייה, טעות .שאיפשרה לראות בה נערה פולניה

  .לחברה היהודית כולה, לציבור, כון ואף הכרחי לכללהיה נ, התברר ששיר אזהרה זה, בדיעבד
  
  הטעות השנייה .ד

   .הטעות השנייה היא טעות שבפרשנות השיר בפי אלה ששרו אותו בארץ ישראל
ושלא התעמק בהקשרו ,  שלא הכיר את שלושת הבתים האחרונים שלו6, הנוער הארצישראלי

המתאר , כפרי, תפס אותו כשיר טבע, ירי אידיליהוא ראה בו ש .שר אותו לפי תומו, האישי וההיסטורי
צלולת "לנערה , שיר אהבה רומנטי, אי שם באירופה, הווי נאה של איכרים עובדי אדמה שלווים

 אבל השיר שתחילתו באידיליה 7 .חלומותיהם של המתבגרים השרים-  מושא–" זֻהבת צמה"ו" עיניים
רועת / באחּו מעבר לדרך / ; ופז של חמהמול לטף מ/ צוחקת צמרת היער : "כפרית בחיק הטבע

זים נרדמה ואינה חשה באסון המאיים , הגורמת לתרדמה, מזהיר מפני השאננות והאשליה, "אּוָ
" הקסם הגויי"שיר המזהיר בפני , ראו בו, אותם מעטים שכן התעמקו במילות השיר .המתקרב אליה

   . כזהולא את מי שאיננו" משלנו"ופירשו זאת כהנחייה לאהוב את 
רעה "מתואר האיכר בשדה כמי ש, לא הושרו ולא היו ידועים, שכאמור, בשלושה הבתים האחרונים

ָאחּו רוגזה" "הרוָעה"; "שתיקתו וקשה לא / השדה והיער , הבאר"ו" זרה"ומזהירה את הילדה שהיא " ּבָ
מתחת : "השירובמיוחד קשות ומרות הן שתי שורות האזהרה החותמות את  ."לא ָלְך הזרה, ָלְך הם

קליטתו של שיר זה לא הייתה שונה מקליטתם הנלהבת של !" ַמֲאֶכֶלת רוצחת טמּונה/ לקסם הגויי 
שרו חברי תנועות הנוער בהתלהבות רבה , באותן שנים, בכלל .רבים נוספים" שירים רוסיים"

ם בכלל שמו א, והמילים, המנגינה היתה עיקר ."שירים רוסיים"צרור גדול של , ובתמימות ילדותית
ואם נחשבו ראה בהם הרוב שיר הלל למלחמתה של ברית המועצות בגרמניה , לא נחשבו, לב להן
שרו בדרך כלל רק בית אחד או , בנוסף לכך . גם שיר הלל למשטרּה הקומוניסטי- והמיעוט , הנאצית

פרשים "ועל " החבר בודיוני"כך יכלו לשיר על  .ולא הכירו את השירים במלואם, שניים מתוכם
רים נתנו לעצמם דיו וחשבון שהמדובר " ַמרּוסיה"ועל " על גדות הדנייפר" ,"קוזקים מבלי שהׁשָ

גם אם הם נוער בארץ , בשונאי ישראל ופורעיו ושמילים אלה אינן מתאימות שיושרו בפי יהודים
   8 .ישראל

  הטעות השלישית .ה

דכי טביב במילות השיר זוהי טעותו של מר .החלפת מילה במילה: הטעות השלישית היא
, הכיר טביב ושר את חלקו הראשון של השיר בלבד, כבני דורו .כערער בערבהובפרשנותו בספרו 

בו שיר ראה , אבל בעיקר .כפרי, אידילי, רומנטי, שירי אהבה, כאמור, שראו בו, ברוח פרשנותם
   .)71' עמ" (מינך- בנות"המכוון כנגד התאהבות במי שאינן , אישי- אזהרה
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לאווירתו ולמצוקה האישית ששרוי בה , יב התאים את השיר למשמעות הכוללת של ספרוטב
עיניה כטוהר "ש, "חלוצה", מתאהב ברות, בן המושבה ראשון לציון, גיבורו התימני, יחיא .גיבורו

עין הריהו כיורק שלהבת - של- כהרף: וגוון שערה מתחלף עם כל פסיעה .תכלתו של רקיע ביום צח
המזכירה לו את הסרט " אשה מלאך"הוא מדמה אותה ל ." ...מאפיר וחוזר ומזהיבומיד , אדומה

אבל מושכת , מנוגדת לכל מה שמקובל בחברה שממנה בא, תלבושתה החושפנית ."הצפור הכחולה"
   .)52' עמ( .מאוד

שהזהיר מפני , "ילדה ביער"השיר מחבר ,  כועס על זרובבל גלעדכערער בערבההמחבר של 
 בשיר אזהרה הוא רואה .שעיניה ושערותיה אינן שחורות כשלו, ערה שאינה משלנוחברּות עם נ

הוא תוהה על פשר , בינו לבין עצמו, בה בשעה .כיוון שהוא התאהב בנערה כזו, המכוונת אליו אישית
או שהמדובר בנערה שאינה ? "'קסם גויי'מהו "ואז " יהודים- בת"האם מדובר בנערה שהיא : השיר

ְלמה בדיוק : אינו מוצא תשובה לתהייתו זו, ולמעשה! ?דוע יש לשגרּה לארץ ישראליהודיה ואז מ
שהתאהב , ולא פחות על עצמו, יחיא המתעמק בשיר זה כועס על השיר ועל מחברו? התכוון המשורר
   .כמותן" שחמנית"שאינה משכונתו שאינה , "מינו- בנות"ברות שאינה מ

ע במיוחד משני שירים שהיו מושרים אז בפי חברי המושפ" ספרותי"תיאור הנערה הוא תיאור 
ל של זרובבל גלעד אלא גם מהשיר "לא רק משירו הנ:  ולמעשה פופולאריים עד היום"הנוער העובד"
רות =רותי: שם הנערה:  ההשפעה של שירו של חיים חפר היא כפולה9 . של חיים חפר"רותי"

, כערער בערבהב, דמות דיוקנה של רות ."ילדתי כחלת העינים"="כחול עיניה כשמיים: "ותיאורה
מתוארת , י ספק זהוב'ינג'ושערה שהוא ספק ג) 70' עמ" (כחול עיניה" עיניה הכחולות במיוחד

   .בהשראתם ובהשפעתם של שני שירים אלה ובאמצעות צירופים לשוניים ישירים מהם
המוזרה ואף , הבאה לידי ביטוי גם במילה הנדיר, היתרה בדמותה של הנערה" הספרותיות"

שמשתמש בה מרדכי , פנים ושער אֻדמים מאוד- בעלת עור: שפירושה, "גיחורית: "המגוחכת בצלילה
   10 .)ראו בהמשך(טביב להביע את רתיעתו ממה שחשב שהוא הרקע לשיר 

אבל הציטוט אינו מדויק  .)70' עמ(מצוטט במלואו בספר , הבית השלישי משירו של זרובבל גלעד
ת העינים: "ואילו אצל טביב" ילדתי צלּולת העינים: "במקור . דרשניוהשינוי אומר ֻחּלַ  אין 11 ."ילדתי כְּ

או , לדעת אם השיבוש מקורו באי הדיוק שהיה רווח בקרב מי שכך שרו את השיר בסביבתו של טביב
ך תו, היתה מכוונת כדי להגביר את הניגוד העדתי" כֻחלת העיניים"ב" צלולת העינים"שההחלפה של 

, מינך- השחמניות בנות"שבו מודגש מאוד הניגוד בין הנערות , התאמה לרוח הדברים בספר
  12 .)71' עמ"(צמה- שחורות"ו" עיניים- שחורות"שהן , "בשכונתך

  
  הטעות הרביעית .ו

   .טעותו של מרדכי טביב בפרטים על מחברו ובנסיבות כתיבתו של השיר: הטעות הרביעית היא כפולה
מתוך ידיעה , מחוסר ידיעה, א נכונים למחבר ולנסיבות כתיבתו של השירייחוס הפרטים הל

: רת את אחת מטרות הספריבכך ש .הגבירו את הביקורת העוינת עליו ועל השיר, או במכוון, מוטעית
   .העצמת רגשות האשמה של יחיא התימני על כך שהתאהב באשכנזיה

הוא גם פירש את  ."הפער העדתי"הגדיל בכך את , מרדכי טביב שהחליף מילה אחת בחברתה
אלא הבין אותו , ובכך לא רק שהחמיץ את משמעותו, השיר על פי שלושת בתיו הראשונים בלבד

ולא פחות בניגוד למציאות העובדתית , בניגוד למילותיו ולכוונתו של מחברו, באופן מסולף
ס לו מעשים וכוונות שלא וייח, תיאר בעוינות את מחבר השיר, בהמשך להבנה מוטעית זו .ההיסטורית

יש בו ,  על אף משמעותו החיובית, שמו הבדוי של מחבר השיר זרובבל גלעד–אספעם  .היו ולא נבראו
רומז לשמו האמיתי של מחבר , השם שאינו מנוקד .ביקורת ובעיקר אירוניה, יותר משמץ של עֹוְינּות
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ץ בתקופת שיבת ציון ובניית בית עמד בראש השבים מן הגולה לאר, זרובבל המקראי .זרובבל: השיר
אסף את : כרמז לתפקידו ההיסטורי של זרובבל המקראי, ָאָסְפָעם: טביב מכנה אותו .המקדש השני

   13 .החזיר את העם מן הגולה לארצו; קיבץ את העם; העם
: לאחר שהבית השלישי מתוכו מובא במלואו, זה הרקע לשיר ולמחברו כפי שמתאר יחיא לעצמו

, בפנים- מכירו פנים, יחיא, שהוא, השיר-  פזמון זה ומתבדח בינו לבין עצמו על אותו בעלנזכר היה"
בשעתו שלחֹו המרכז ,  ושמו אספעם14, והוא מבני עמק יזרעאל, לפי שהוא אחד מגדולי הנוער העובד

אלא שניכר  .ישראל- על מנת שיכשיר נערים ונערות יהודים לעלות לארץ, ל"של הנוער העובד לחו
שנתעסקה עם ערל , יהודים- בת, היה מחזר אחר גיחורית אחת,  שבמקום לעסוק באותה מלאכה,היה
עד ששלחֹו , ולא נחה דעתו .ל"היה ְמרצה אותה ומפייסה ומפזם לה אותו פזמון כנ, וכיוון שכך .אחד

הויעוד של - ועכשיו היו מלמדים אותו בבתי, והללו הדפיסוהו בעתונים, ישראל- לאותו פזמון לארץ
במקהלות , בקול ובשריקה,  בבית וברחוב–הוא שומעו , ולכל מקום שאדם הולך, נוער העובדה

   .)70' עמ" ( .קול- בגעיה ובהשתפכות, וביחידות
ולהתאימן לרוח " העובדות"והוא יכול לשנות את " אמת היסטורית"אין מחבר מחוייב ל, אמנם

טביב  .ת המציאות מאחורי מסכה בדיוניתשיהיה עקבי ויסווה א, בתנאי, יצירתו ולמשמעותה הכוללת
בכך שלא הזכיר את מחבר השיר בשמו , מן הצד האחד בחר בדרך הבדיון .בחר בשתי דרכים מנוגדות

מן  .ובכך שיחרר את עצמו מן הכפיפות לעובדות, הקנה לו חיים חדשים, נתן לו שם בדוי, המפורש
, ככתבו וכלשונו,  מתוך השיר במלואובכך שהביא בית אחד, "אמת ההיסטורית"בחר ב, הצד השני

   .תוך שינוי מילה אחת בלבד בתוכו
הוא אף מאשים אותו  .שהוא מזדהה עמו" אספעם"בינו לבין עצמו עם , יחיא" מתנצח"בהמשך 

על מנת לחזר אחר נקבות ולפזמן להן פזמונות שאתה משגרם , אם כבר זנחת את שליחותך"בכך ש
שאם ', צמה- שחורת'ו' עינים- שחורת'שהיא , בת יהודים, ר אחתהיה עליך לחזר אח, ישראל- לארץ

   .)71' עמ" (גיחור מחזר אחריה אתה מזהירה מפניו ופודה אותה מקסמו כביכול- כבר גוי
 –נשתכח מהם ", מחד גיסא, שכמותו, התנצחותו עם עצמו, למעשה, היא, התנצחותו עם אספעם

יפה "ו" נער אדמוני"שהיה ,  הוא נזכר בדוד המלךאבל מאידך גיסא, )71' עמ" ('שחורה אני ונאוה'
ההתלבטות הנשארת ללא  .)71' עמ" ( ...מזרעה של רות, מזרעה של מואביה היה"ובעיקר " עינים
   .המאפיינת את הספר .מוסיפה על אותה התחבטות פואטית שבין בדיון למציאות, פתרון

 . יחיא לעצמו פעם זכות ופעם חובהרואה, בהתנצחות זו בינו לבינו שאינה מובילה לשום מקום
ממשיך יחיא לפנטז לעצמו את חייו עמה , )61' עמ(לאחר שרות עזבה אותו בפתאומיות וללא הסבר 

שהיא " האשכנזים"ובעיקר בין , מבליט את המרחק בינו לבינה" כחול עיניה" .)69" (נישואיהם"לאחר 
 הכול בארץ ישראל להם –שכנזים אלו א: "שהוא נמנה עימהם" התימנים"בעיניו לבין " נציגתם"

 גוף –בכול - הספר והגימנסיה והאוניברסיטה והכול- ומאכל ומשתה ובית, יישוב וממון: ושלהם
כמי שפעם מושלת בו , בהמשך הוא מדמה לעצמו את חייו המשותפים עם רות .)70' עמ" ( .ונשמה

והוא רואה את ,  מייסרים אותו,שאין לו שליטה עליהם, חלומותיו .)72' עמ( .ופעם הוא מושל בה
   .)74' עמ( ."בלבו עצבות גדולה"ו" כערער בערבה "עצמו

, אר טביבישלא כפי שת, לא ידעה ברונקה קליבנסקי שנכתב עליה שיר, כאמור, במציאות
עם שובו של , כפי שהעיד אליהו הכהן, השיר חובר, וכן ."ל"מפזם לה אותו פזמון כנ"שאספעם היה 

ם גם יתר הפרטים בסיפורו אספק , ובעיקר .כפי שכתב טביב, ולא בגולה, רץ ישראלזרובבל גלעד לא
חיזר אחרי אותה " במקום להכשיר נערים ונערות לעלות לארץ ישראל, שאספעם, כגון, נכונים

ומטרת שירו להזהירה , )70' עמ" (נתעסקה עם ערל אחד"ושהיא מצדה , "יהודים- בת, גיחורית אחת"
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" לפדות אותה"לא היה צורך , כאמור, במציאות .)72' עמ" (אותה מקסמו כביכול"ת כדי לפדו" מפניו"
   .ולא הלכה שולל אחריו בשום שלב מחייה" קסם הגויי"כיוון שהיא הייתה מודעת ל

  
  הטעות החמישית .ז

את הרגשתה של רות , כערער בערבההטעות החמישית הייתה בהערכה המוטעית של יחיא גיבור 
   .סטרית מצדו בלבד- לא הייתה זו אהבה הדדית אלא התאהבות חד, בשלב זה .אליו

מכיוון  .זמן קצר לאחר שנפגשו, נעלמה מעולמו לפתע, רות שהסעירה את רוחו ואת גופו של יחיא
והיא , צדדית- יש לשער שהייתה זו התאהבות חד, שהסיפור מסופר מנקודת מבטו של יחיא בלבד

הפגישה עמה הייתה פגישה  .לא כן יחיא . שחוללה בנפשואפילו לא הייתה מּודעת לסערה העזה
 .הספר מסתיים בסוף פתוח ודרמתי .דמותה המשיכה ללוות אותו בכל אשר הלך .גורלית בשבילו

 מוכרים –צד של פנים "רואה לפתע , "ההמון ההומה"יחיא הבודד המשוטט על שפת הים בתוך 
היה , בגשמותו הכפרית, אך יחיא, לת אותן פניםקהל רב הפסיק בינו לבין בע": "וקרובים ואהובים

אין לדעת אם  .)323' עמ" ( ... היה מצעק ורץ–' !רות! רות': מדחק בכתפיו ובמרפקיו ופושט רגליו
? ואם הייתה זו רות הִאם ואיך נמשכה מערכת היחסים ביניהם; או שמא טעה בזיהוי, אכן הייתה זו רות

להמשיך את סיפורם של יחיא ורות בחלק השלישי של , ןכפי שתכנ, אם היה מרדכי טביב מצליח
מה עלה בגורלם ואם הצליחו בחייהם , יש לשער שהקורא היה יודע, "אילן ברוח"הטרילוגיה 
 15 ."שמחשבה זו לא באה לכלל מעשה "- חוקרו המובהק ,  כפי שכתב יוסף הלוי- " אלא" .המשותפים

עת - שפורסם בכתב,  בסיפור זה16 ."רות ....ם ויחיע: "ראה אור פרק אחד בלבד, מחלק שלישי זה
יחיא , כעת .יחיעם": עברי"לשם " התימני"שינה יחיא את שמו , ולּוָוה בציוריו של יוסף שטרן, לנוער

" נותנת כף ידה בכף ידו' לבנה'"ה: כהלכתה" מזיגת גלויות"ומקיימים את מצוות , ורות הם זוג אוהבים
   ."יוםבריש גלי ולאור ה", "השחור"של 

  

  הערות

בתשובה , דבריו .שיש לו היסטוריה מרתקת, תודה לאליהו הכהן על הפרטים על שיר זה .1
 . מיום625גיליון ' חדשות בן עזר'פירסם אליהו הכהן ב) 9.3.2011(מאהוד בן עזר , לשאלתי

על מ, פירסום זה עורר גל של תגובות נרגשות . את מילות השיר בצירוף הסיפור שמאחוריו10.3.2011
  .ועוד) 631; 629; 627גיליונות ( ', חדשות בן עזר'דפי 

חברי "בפרוטוקול של , "יד ושם"ב, עליה ועל חלקה במרד גיטו ביאליסטוק ראו בויקיפדיה .2
', חדשות בן עזר'שחזר ופורסם ב, 27.2.1943- בגיטו ביאליסטוק מן הישיבה שהתקיימה ב" המחתרת

אורי דרומי במדורו  .וכן באתרי האינטרנט השונים, )31.3.2011(א "תשע' ה באדר ב"כ, 630גיליון 
ב " מיום כ629גיליון ', חדשות בן עזר'הספדו חזר ופורסם ב . הספיד אותה3.4.2011מיום ', הארץ'ב

תמונה ;  עם צמות18תמונתה כבת : בצרופה לאותו גליון פורסמו .)28.3.2011(א "תשע' באדר ב
על כך  .ותמונה משנותיה האחרונות בארץ; א נערה פולנייהממסך מזוייף שנשאה עימה המעיד שהי

בחדשות בן 'ובמקביל גם , 18.3.2011מירושלים מיום ', הארץ'במכתב למערכת , הגיבה הדסה גרסון
ק: בין השאר הגיבו גם .'עזר   .ו'פוצ; רזיה אילן; אורי הייטנר; ישראל ׁשֶ

  .ותשובתו של אליהו הכהן על השירגם זו אולי הסיבה לתגובות הרבות והנרגשות על שאלתי  .3

  .ועוד שם ובאתרי האינטרנט, "יד ושם"פרטים מלאים מתוך , כאמור, בוויקיפידה .4

  .מארכיונים ומזיכרונות אישיים, ל"הנ' חדשות בן עזר'פרטים נוספים גם ב .5
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  .הנתמכת בעדויותיהם של חברי ששרו בזמנו את השיר בתנועות הנוער, זוהי עדותי האישית .6

יש לה מסורת ספרותית ארוכת שנים בספרות , מעולם אחר, הגויה, אשה הזרה- כה לנערההמשי .7
של אשר " אהבה זרה", של ביאליק" מעבר לגדר", בסקי'בסיפורי מיכה יוסף ברדיצ: כגון .העברית

אין כמעט סופר , למעשה . אם להזכיר ארבע דוגמאות מתוך רבות מאוד–שופמן  .סיפורי ג, ברש
  .שהנושא נעדר מיצירתו" תחייהדור ה"מסופרי 

וזו , "בפשיסטים מכים"מדובר בפרשים הקוזקים ש, "על גדות הדנייפר" אמנם בהמשך השיר  .8
מתוך הזדהות מלאה עם הצבא הרוסי ועם , ודומיו, להתלהבות שבו שרו שיר זה" ההצדקה", אולי

מגדודי "אלה היו " םפרשים קוזקי: "ובעיקר ...אבל בכל זאת, ברית המועצות הנלחמים בגרמנים
כלפי אזרחים ובמיוחד כלפי יהודים , נודע באכזריותו כלפי אויביו, סמיון בודיוני ."יוני- בדיוני

בנוסף על עדויותיהם של הנפגעים  .)1920(במלחמת האזרחים שלאחר מלחמת העולם הראשונה 
, עד כמה שידוע לי .")וניסמיון בודי"ערך : ויקיפידה( .תיעד גם יצחק באבל את אכזריותו זו ,היהודים

וקרוב לוודאי שאף לא , לא היו מושרות" פרשים קוזקים בפשיסטים מכים"אותן שורות המדברות על 
רים הסתפקו בבית הראשון ובפזמון החוזר שלו .היו ידועות , "השירים הרוסיים"כל פרשת  .הׁשָ
  .יין מחכה למחקר מעמיקעד, כחלק מהרפרטואר הארצישראלי והישראלי מאז ועד היום, ומילותיהם

י חיים "חוברו ע' רותי'המילים של השיר ): "8.5.2011(כתב , בתשובה לשאלתי,  אליהו הכהן .9
 ."הנה שלישיית הדואר דוהרת: "והותאמו לשיר רוסי ששמו בתרגום עברי ] -  -  -  [ 1947חפר בשנת 

ורי הוא כמובן שונה אך תוכנו של השיר הרוסי המק, הוא כתב את מילות השיר על פי הלחן הזה
תחילה ,  מיידהתחילו לשיר את השיר .מחבר השיר הרוסי המקורי ומלחינו טרם זוהו בבירור .לחלוטין

  "  .ח ואחר כך בתנועות הנוער"בפלמ, ים"בפל

אבן שושן המביא פירוש זה מצטט את מרדכי טביב כאסמכתא  .על פי מסכת בכורות ז ו . גיחור .10
  .לדרך השימוש במילה זו

יתכן שבסביבתו של מרדכי טביב שיבשו את ): "88.5.2011(ל שיבוש זה כתב לי אליהו הכהן  ע .11
  " .'סלולת'כ' צלולת'הוגים את המילה , ככל הזכור לי, התימנים .'כחולת'והפכוהו ל' צלולת'

ת הצמה: " במקור ובציטוט בספר .12   ."ילדה ְזֻהּבַ

, ְזרּוי בבל: אחד הפירושים לשמו .לבטאוויש לשער שכך צריך לנקדו ו,  השם אינו מנוקד במקור .13
  .מי שהתפזר בגלות חייב לחזור ולהתאסף בארץ: כלומר גוֵלה בבל

,  לעין חרוד1922הגיע לארץ כילד בשנת , 1912בשנת ,  זרובבל גלעד נולד בבנדרי שבבסרביה .14
נוער "ל בהיה פעי . חי בעין חרוד1988ועד מותו בשנת , ומאז .ונמנה עם ילדי הקיבוץ הראשונים

במכתב  .מחבר המנונו ועוד הרבה, ח" לפולין וחבר המטה הארצי של הפלמהחלוץשליח , "העובד
על הקשרים בינו לבין , לשאלתי, בתו של זרובבל גלעד, של תרצה פלד, 17.3.2011מיום , תשובתה

 " .אין לי כל זיכרון על קשר בין אבי לבין מרדכי טביב: "כתבה, מרדכי טביב

הוצאת המכון לחקר מורשת יהדות ספרד והמזרח בשיתוף ', עם הזרם ובאפיקיו'יוסף הלוי  .15
בספר מחקר מפורט על כלל יצירתו של מרדכי טביב בתוכה  .231' עמ, ח"תשמ, עיריית ראשון לציון

  .כערער בערבהגם על 

יון ר בנצ"ד, שמשון מלצר: העורכים', רבעון לנוער .עתידות' ."רות ....יחיעם ו" .מרדכי טביב .16
-  ורדיגרתודה לרחל .ניתוח מפורט של הפרק חורג ממסגרת זו .31 – 21' עמ, ז"חורף תשי, בנשלום

  .טפק על איתור הסיפור
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    משה גנן

  על הכלח

ח  ל  י כ   ת   ש   פ   ַ   ח  ֶּ   ִּ ְ ׂ ַ ד–ִ  ּ ב  א א  ך  הו  ַ   א   ָ    ּ   ְ  ַ  ,  

ף ל  יו  א  ם ה  ע  ֶ  פ    ֶ   ּ  ָ    ַ ַ ד,  ּ ר  ך  ל א ש   ׂ ָ ַ א    ֹ   ְ  ַ  

ד ח  לו  א  ם ו  ו  י  ם ה  ה  ָ  מ   ֶ   ּ  ְ   ֹ ּ ַ    ֵ ָ :  

א צ  מ  ה א  יכ  ָ  א  ְ  ֶ    ָ ם, ֵ   ד ֹל  ִ  א  ַ  א יו ג   ּ     

תו   ר  ה צו  ד?  ָ   ּ  ָ  ֹ מ  ם ח  ַ  א  ד ִ      ? ֹ   ַּ או  כ  

או   צ  י מו  ית  י  ָ  ֹ  ה  ד–ָ ִ   ִ   ֹ  מ  ל  א ו  ך  צ  ְ  ַ  א   ּ   ֵ   ְ  ַ  :  

ז א  ָ  מ  ד  ֵ ק  פ  ו  נ  ל  ב כ   ו  י  ְ  ַ א   ִ   ֹ ּ ֻּ    ֹ ּ ִ,  

ר ב  יו כ   ע  ָ  ר  ְּ     ָ ד    ֵ ע  ל  יו  ב   ַ  ָ ח   ְ ִ ּ   ּ  ָ-  

ז -,   ּ יו   יפ  ל  ָ  א    ִ ר ,ֱ  פ  ָ  צו  ד,  ֹ  ד   ל  ּ ַ ו ב   ְ  ִ  ּ  

יו   ט  ע  ְ   ֹ ו ב   ֶ  ְ ד ּ  ר  ם י  ת  ס   ן ה  ַ  ְּ ָ  ָ  ַ מ    ִ   

ם ם ג   ת   ף א  ת   ת   ש   ל א ה  ּ ַ ו    ֶּ  ַ   ֵּ ַּ ְ ׁ  ִ ד ְ  ֹ      .ּ ָ ג  

ר   ב  ְ  ִ כי ע   ִ ב     ת  כ  ְ  ָ  ית ב   ִ ּ יז–    ל   ן ע  י  נ  ּ ִ   ע   ַ    ֵ ְ  ַ  ,  

ר  פ  ה סו  י  ֵ   ה  יז–ָ ָ    ֹ  ז  ה פ   י  ִ    ה  ָ ּ    ָ ָ  :  

ת  ו  ש  ד  ים כ  ה ח  ל   ר מ  צ  ֹ   י  ׁ ָ  ֲ   ֹ ּ    ִ ּ ִ    ַ  ָ–  

ת או  ת ל  ין או  ח  ב   יו  ְ  ֹ  גם ל א ר     ֹ    ֵ ּ   ַ  ֵ ִ   ֹ    :  

ה ל   יא מ  צ  מ  ך  ה  ּ ָ כ   ִ     ִ ְ  ִ   ְ ה  ָּ י     ַ ּ ָ ח 

ה ת  י  ד ל א ה  ם עו  ל  עו  ה  מ  מו  ָ ְ  ָ כ     ֹ    ֹ    ָ  ֹ ֵ   ָ  ֹ ָּ ;  

הו   י  ע  יש   ְ ָ  ּ  ב   ַ ם " –ּ ִ  ׁ ית  ל  ב  ִ   ָ ת    ְ ַּ "  

ב  ר ש   ו  י  ּ ֹ ר אש  ְ ׁ  ִ  ֹ ם  ֹ  ׁ כ  ך  ח  ל כ   ַ  ע   ָ   ְ ָּ    ַ  

ן רו  ת  פ  ִ  ְ ֹ  ו  ף ? ּ  ל  א  י כ   ר  ֶ   ה   ֶ ְּ   ֵ  ֲ–  

ם כ  ַ  ח  ב! ֲ  ֵ ש   ף,  ׁ ל  א ש   ף נ  לו  ֶ  ש   ֶ ׁ    ָ    ֹ ְ ׁ !  

ם" ית  ל  ב  ִ   ָ ת    ְ ה"? " ַּ ל   ּ ֵ ב   ש  " ּ ַ ש   ר  ֹ ֶ ׁ ה  ּ ׁ  ַ?  

ש   ק  ד  ט ה  ס  ק  ט  ע ב   יג  א ת   ל נ  ּ ֹ ֶ ׁ ב    ַ    ְ ְ  ֶ ְ ּ    ַ  ִּ    ָ   ַ ּ!  

ל" ב  ֶ  ת   י? " ֶּ ב   ל  מ   ש  ה  ר  ה פ   נ   ּ ִ ה   ְ ַ ּ  ַ  ׁ ֵ ֵ ּ   ֵ ּ   ם"ִ 

ין ב   ל  יו נ  נ  ת פ   א א  ל נ  א  ּ ִ  ו   ְ  ַ     ָ ָ ּ    ֶ    ָ    ַ  ְ  

ר מ  ק:  ֹ  ַ לו  לו  ר  ע  ֱ  ּ   ַ ה  ס ֶ  ר  כ   ת מ  רו  ב  ָ  ֹ    ִ ֶּ ֶ ס   ְ,  

ך  נ ְ   כ   ץ ָּ ר  ק ש   ם ר  ד  י  ר ב   ת  ֶ ֶ ו  ׁ   ַ   ָ  ָ ְ ּ   ַ  ֹ.   

ה י  ע  יש   תו ב ב   ה כ   י מ  ְ ָ  כ   ַ ׁ  ִ ּ    ּ ָּ   ָ   ִּ ?   

י  מ   א ,ַ  ִּ ע  יר  ל ת   ר א  ו  ש   א  ַ    ִּ  ָ מ     ּ ּ ׁ  ַ ֵ ,  

ט  ע  ד מ  י עו  ַ  כ   ם  ִּ   ֹ    ְ ע  ם יו  יו  ַ  ז   ּ    ָ  ִ,  

ל י ע  פ   ו  א  ם ב  יו  ַ  ב     ִ ּ  ַ   ֹ ּ ם ּ ְ ֹ    ל  ית  ב  ִ    ָ ת    ְ ַּ    

ה נ   ה  כ  ה ו  נ   ה  ים כ   ר  ב  ד ד   ש  עו  י  ּ ָ ו   ֵ  ַ  ְ  ָ ּ  ֵ ָּ    ִ  ָ ְ ּ    ֹ  ׁ  ֵ ְ,  

ה  יה  מ  א ת   צ  מ  ָ   ת    ִ ְּ    ָ ה– ִּ ְ נ   ח  ם וק  ּ ָ  קו   ֶ ַ     ּ  .   

  

  
  
  
  
  
  

 - :ם על ישעיה פרק י פסוק כה"מלבי. )ויקרא כ(עשו   לשון תבל- תבליתם :י ישעיה פרק י פסוק כה"רש
 Tevel =תועבה( ותועבתם של בני אשור -ין על תבליתם יאור העניחלק ב
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  יערה בן דוד

  שני שירים

   מלבד הרטט העצבני בזויות השפתיים

ָפַתִים ָזִוּיֹות ַהׂשְ ִני ּבְ ַבד ָהֶרֶטט ָהַעְצּבָ   ִמּלְ

ׁשִֹפי ׁשֹוֶרֶרת ּבְ ְבֵרי ַהּמְ ְמעּו ּדִ   ִנׁשְ

ְרָקע   .ַעל ַהּמִ

ֵאַלת ִהְתַאְינּוָתהּ  ם ׁשְ   .ּגַ

ה ֵמַאֲהָבה ְתַיּפָ ה ַהּמִ ָ   ִהיא לֹא ִאׁשּ

ָאה לָ  ּבָ מֹולׁשֶ   .ּה ִמתְּ

ֶפׁש  ל ַהּנֶ ְתנּועֹות ֶסְקִסּיֹות ׁשֶ ית ּבִ ְרמּוָתּה ָהְיָתה ִאּטִ   .ִהְתּפָ

ְחָמֶדיהָ  ה ִמּמַ   ַהְמַרֲאֵין לֹא ִהְרּפָ

דּוָיה ֵמֲחלֹום ה ּבְ ָ מֹו ָהְיָתה ִאׁשּ   .כְּ

ּה ְנֻקּדֹות ׂש ּבָ ה הּוא ְמַחּפֵ ה, ִהּנֵ ׁש ּוְמַגּלֶ ֵ   :ְמַמׁשּ

ת ֶאת הַ  ׂשֶ ִריִהיא ְמַחּפֶ י ֶאְפׁשָ ְלתִּ   .ּבִ

ג ְקָצת ִאּלּו אֹוֶמֶרת, ּבֹוא ְוִנְתַעּנֵ   ,ִהיא כְּ

בּולֹות ָהעֶֹנג ִלי ַלְחׁשֹב ַעל ּגְ   .ִמּבְ

ה ת ּוְמַגּלָ ׁשֶ ֶ ָתם ִהיא ְמַמׁשּ   ִמן ַהסְּ

טּות ַפׁשְ ּה ּבְ   ַאֲהָבה ְוִהיא ּתֹוָעה ּבָ

ַטח ֶהְפֵקר ְבׁשֶ ָלִלים, כִּ   רֹוָאה ֶאת ַהּצְ

ַחת ָהֵעצִ  ַחת ָלֵעיַנִיםתַּ מֹו ִמתַּ   .ים כְּ

  .אּוַלי ִיְהֶיה ֶרַצח אּוַלי לֹא

ל ָמקֹום  .ִיְצָטְרכּו ְלַגּלֹות ֲעֵקבֹות, ִמכָּ

 
  

  

  

  ממני אליך  

י ֵאֶליךָ  ּנִ   ִמּמֶ

ָך ֵאַלי   ִמּמְ

ֶלת ְתנּוַעת ְמֻטּטֶ   ּבִ

ָאט   ַאַהב ּוׁשְ

  ַצַער ּוֶפַצע

ִלי ֳצִרי ּוְצחֹוק   ּבְ

ּסֹות ּבוֹ    ְלִהְתכַּ

ַני  ַמְרתָּ ִמּפָ   –ְולֹא ִנׁשְ

בּור   ְרִאי ׁשָ

ה   ּבֹו ַאתָּ

ם ן ָאׁשָ   ָקְרּבַ

ַחד ִנְכָלם   ּפַ

  ַאַהב

  ּוְדַוי



   25גג  \ 2011 \ 116

  עינת הראל

  שלושה שירים
  

   לגדות הנהר 

ָאבֹוןהַ נְ ְלעֹוָלם ֵאיִני ִנְסֶחֶפת בִּ    .ר ַהתֵּ
ל סֹופֹו ַמּפָ   .ֶזה ָידּועַ , ּבְ

ָרִמים ֹוֵרד ֶאת ַהּזְ ׂשּ ם ִמי ׁשֶ ֶרף, ּגַ יִנים ּוְדֵגי ַהּטֶ ּנִ ֵדי , ַהתַּ ֶצה ַרק כְּ יַע ַלּקָ ַמּגִ
ץ   .ְלִהְתַנּפֵ

ֶבת ַעל גְּ . ֹוָלם ֵאיִני ִנְסֶחֶפתְלע ָהר בְּ ֲאִני יֹוׁשֶ ְמָלה ִנְפֶרׂשֶ דֹות ַהּנָ   ,תׂשִ
יָטה ָלׁשֹון   ,עֹוֶצֶמת ֵעיַנִים ּומֹוׁשִ

ל ֶרֶססְצֵמָאה ְלִטּפ    .ֹות ׁשֶ

* 

ֱאהֹב ֶזה ִלּפֹל ּלֶ   .אֹוְמִרים ׁשֶ
ֱאהֹב ֶזה ְלַרֵחף ּלֶ   .אֹוְמִרים ׁשֶ

ֱאהֹב ֶזה  ּלֶ   .ַלֲעמֹדלֹא אֹוְמִרים ׁשֶ
ָבר ּכֹוֲאבֹות ָהַרְגַלִים כְּ ׁשֶ ם כְּ   .ּגַ

ְמ  ׁשֶ ם כְּ עֹותצֵ ְק עַ ּגַ ֶאְצּבָ   .ץ ּבָ
ָבר זֹוֵעק ֵמרֹב צֶֹרְך ָלזּוז  ל ַהּגּוף כְּ כָּ ׁשֶ ם כְּ   .קֹוםּמָ  ַלֲעמֹד בַּ –ּגַ

ַמן ָבר ִמּזְ רּור כְּ ּבָ ׁשֶ ם כְּ ִבים ָלֶלֶכת, ּגַ ַחּיָ   .ׁשֶ

* 

ָטן ֶות ַהּקָ   ֶאת ַהּמָ
ְקצ יּבִ ּלִ ל ַהִחּיּוִכים ׁשֶ   ,ֹות כָּ

ֻהְחַלף יצֹוץ ׁשֶ   ַהּנִ
  .ק ְרִטיבּותַר בְ בִּ 

י ּלִ מּוָנה ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ   ַהתְּ
  נֹוָרא ַמְתִאיָמה

י ּלִ מּוָנה ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ   .ִלְהיֹות ַהתְּ
ֶקת ֲחֵבָרה ֵמָאחֹור   ,ֲאִני ְמַחּבֶ

  .ֲאחֹוִתי צֹוֶחֶקת, יֵמֲאחֹוַר 
נוּ  ּלָ   ֵמֲאחֹוֵרי כֻּ

ִקיָעהִמ  ְ   .ְתָקֶרֶבת ַהׁשּ
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  אברהים מאליק

  שני שירים

  מאיזה מכרה

י ָעמֹק   ֵמֵאיֶזה ִמְכֶרה ֱאנֹוׁשִ
ָחם חּום ֶזה   הּוָצא ּפֶ
חֹר ָ   ַהּנֹוֶטה ְמַעט ַלׁשּ

ָתִויםומשנה ִנים ַרּבֹות ּבְ    ּפָ
  ּוְקָמִטים ְקסּוִמים

י יִטים ּבִ ּבִ ּמַ   ?ׁשֶ
ְבִדידּוִתי קּוַע ּבִ ר ֲאִני ׁשָ ֲאׁשֶ   כַּ

ּיּוִריםהַ  ּצִ ִציָפה אֹוִתי ּבַ   ּמְ
ים ְויִֹפי ְבָטִאים ַחּיִ   ַהּמִ

ן ל ָהֻאּמָ ִרי ִמְכחֹולֹו ׁשֶ   ּפְ
  !ן סָ חָ  לאָמ גָּ 

ירּו ִלי ִהְזכִּ   ְיִצירֹות ׁשֶ
חֹרֹות ְ ִנים ַהׁשּ   ֶאת ַהּפָ

ל ָהאָ  ְפָלאֵמֶהן ִקּבֵ ן ַהּנִ   ּמָ
ָקִאי ׂשְ ּמֶ   ֵמרֹוָאן ַהּדַ

בִ  ְרֵכי ּוׁשְ ָרָאתֹו ִמּדַ   יֵליֶאת ַהׁשְ
יָקה ק ָהַעתִּ ׂשֶ ּמֶ   ּדַ

אֻ  יםיִק בָּ ַהּמְ מֹו ַהַחּיִ ָעָפר כְּ    .ם ּבֶ

טּוַח ָהִייִתי ר ּבָ ֲאׁשֶ יגֹוִני כַּ י ּבִ ַמְחתִּ   ׂשָ
ֵאיֶזה ִמ  ָחם ְוֶחְזיֹונֹותְכֶר ׁשֶ ל ּפֶ   ה ָיֶפה ׁשֶ

ָטן   הּוא עֹוָלֵמנּו ַהּקָ
ר הֲ    ! ַמְדִאיָגה אֹוִתיתוֹ יָ וָ ֶזה ֲאׁשֶ

י ַאְלתִּ   ַערצַ  בְּ ֶאת ַעְצִמי ׁשָ
יםאֵ ֵאיֶזה כְּ  ּיִ   ב ּוְרָגׁשֹות ֱאנֹוׁשִ

ִרים ֵמֲאחֹוֵרי תְּ   ְקבּוִרים ּוִמְסתַּ
ה ִנים ֵאּלֶ   ּפָ

  !אֹוָתם ָיַצר ָאָדם ּבֹוֵרא
י תִּ אֹותֹו ֶרַגע ַחׁשְ   ּבְ

ּיּוִרים ֵהם יֹוְצִאים ֵמַהּצִ   ׁשֶ
ֲעִדינּות ֵדי ִלְלחֹׁש ִלי ּבַ   כְּ



   25גג  \ 2011 \ 118

ֶרת ִלי י ֻמכֶּ ְלתִּ   ּבִ
  יךָ יֵּ חַ ְרִאי  בָּ טבֵּ הַ 

ָצִרים ים ְוַהּקְ   ָהֲאֻרכִּ
ִרי ֵכן ְוִתְמָצא ֶאת ְקַלְסתֵּ   ִיתָּ

  !ְרִאיבָּ 

  ּוְלַתְדֵהָמִתי
ַני י ּפָ ּוֵ   ָמָצאִתי ֶאת תַּ

ִלים ים ֵמַעלַק  בְּ ְמֻעְרּפָ   ּוִ
ּיּור ד ַהּצִ    .ּבַ

  מתבונן
  מאל חסן  לידידי האמן ג

ִציאּות ּכֹוֶאֶבת , ָלֶרַגע   ּבֹוֵרַח ִמּמְ
 ָ ׂשּ עֹוֵפף ַוּיִ ְמיֹון ַהּמְ   קחֵ ְר הַ ֵאִני ַהּדִ

ׁשְ  ּפֹות ָיָדיו ַהּמַ ין כַּ ְלָוהּבֵ   רֹות ׁשַ
ֵדי ְלִהְתּבֹוֵנן ֲאֻרּכֹות    כְּ

ּסּוִסים ַהּדֹוֲהִרים   ּבַ
ָבִהים" רֹוֵמי ּגְ ילֹו ֶזֶרם ׁשֹוֵטף ִמּמְ ִהּפִ ֶסַלע ׁשֶ   " כְּ

ׁשֹות ד ְמתּוַחת ַהְרּגָ   , ֵמַעל ֶחְלַקת ַהּבַ
י  חּוׁשֵ   ָמאלְיִדיִדי גָּ כְּ

ה ִקְסֵמי ַאֲהַבת ְצָבִעים ְמַהּנָ בּול ּבְ   , ַהכָּ
ר ַעל ָנכּות ּגּוָפִנית ּבֵ ֲאִני ִמְתּגַ   , ְוִנְדֶמה ִלי ׁשֶ

ֶאָחד ִמָיַמי יָעה אֹוִתי ּבְ ר ִהְפתִּ   , ֲאׁשֶ
ְסָיִחים ַעט כִּ   , ָוֶאׁשְ

ַלַהט ְמאָֹהב   , ּבְ
ְנֵפי ֲעָנִנים  ט ַעל כַּ   ׁשָ

ְזָרִחינוֹ , ּוְמַרֵחף ק ְלִחי ָהאֶֹפק ַהּמִ   , ׁשֵ
דֹוׁשֹות ִליל ַהּקְ ְסגֹות ַהּגָ   , ֵמַעל ּפִ
ר ֵמֶעְבָרם ׁשֹוֶכֶנת ְרדּוָמה    ֲאׁשֶ

י ל ִרְגֵעי ַחּיַ ַאֲהָבה כָּ     זֹאת ׁשֶ
מִֹחי ַהּנֹוֵדד   ּוְמַמְחֵזר ּבְ
  ְולּוא ִלְרָגִעים ְקָצִרים 

ר ַהּסּוִסים ַהּדֹוֲהִרים   אֹׁשֶ
דֵמַעל ֶחְלַקת הַ    , ּבַ

ׁשֹות    ְמתּוַחת ַהְרּגָ
ְמָחה  ִ ׂשּ ר ָצַבע אֹוָתּה ּבַ   ֲאׁשֶ

  ְוַאֲהָבה נֹוֶעֶזת
  ִמְכחֹול
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  גֹותסָ ּפְ לַ  ֲחׂשּופֹות ָיַדִים

ָ בַּ  נֹוְגעֹות   ַמִיםׁשּ

סֹות ֶרךְ  ְמַפּלְ   ֲעָנק ֶסַלע ִריֵציחֲ בַּ  ּדֶ

יִרים ְסַנּפִ ְמצּולֹות כִּ   ַעלַמ  ּבִ

יםְמַחּפְ    ּוָמםִקיּ  ְלֶטַבע ָהפּוךְ  ןוּ וּ כִּ  ׂשִ

ים ּוֵקיצּ ִמ  ְלִהְתַנֵער   ַהַחּיִ

   ָהָאָדם רּוחַ  ֶאת ִלְפרֹץ

עֹ ם זּבְ   ַהּדָ

  

ִסְדֵקי ֶנֱאָחזֹות ָיַדִים   קצוֹ ּמָ הַ  ּבְ

  ׁש פֶ נֶ  ִלְתהֹומֹות ִלְצלֹל לֹא

בֹוִהים ֶהָהִרים יפֵ כֵּ    ַהּגְ

ם תלַ זְ אָ  ֶאת יִבים ַהּדָ   ַמּצִ

בִ  היםְמַיּצְ    ְלֵעת ַעתָּ

י ם כִּ ֶפׁש  הּוא ַהּדָ   ַהּנֶ

ֵמָאה   ַהּצְ

  ֲחִריָתהּ ׁשַ  רבֶ עֵ  לאֶ  ַהּיֹוֵצאת

  

ֵכֶלת תַמ דוּ בְּ  ָאָדם   תְּ

רֹאׁש  אֹוֵחז   הלָ ַמעְ  ְוֵעיָניו ַהּצּוק ּבְ

  ַהּצּור ֶאל

ַלַהב ֵצבחוֹ    ׁש פֶ נֶ  ּבְ

  

  ּכֹוָכב ִלְהיֹות

  

   ַעד ָאָנה ִיְנּדֹד

ר ִיְרּפּו ׁשְ  ֲאׁשֶ   ִריָריוּוָמה כַּ

ׁשּוב ֶאל עֶֹגן ַאֲהָבתוֹ     ַהּיָ

  איתן-רחלי אברהם

 כוכב צוקים
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    אבנר להב

  הצל
  יאלוגד

ובצעדים מדודים הוא , האם רק צל המרחף לפַני או שמא דמות אמת הוא? מיהו זה שבא לקראתי
צל אינו הולך מנגד , ובכל זאת .הרי לכל איש יש צל: אני נזכר, בעודי חושב ומתלבט? פוסע לעברי

הוא מבטא את  .הצל צמוד .מתארך או נמוג, משתבש, משתנה, מלווההוא  .צל אינו נפרד .לגוף
איש בא : על כן אין מנוס .מתחת לשמש הקופחת או ַלאור הזרוע סביב, הימצאותנו על פני האדמה

   .לקראתי וצלו שלו הולך ונוגע בשלי
  ? מי אתה איש עלום: בהתקרבו אני שואל אותו

מי ששותף לרעיון , מי שמבקיע בדידות וחולק צער .בדרךמי שנקרה ,  אני האיש שמסביב ּוְלָפנים- 
   .אני האיש שממנו עשויים כולם .מי שרוחו נוגעת בך ומשנה לתמיד את נתיבך, ועולה לדגל

  ?  שמא אתה מחומר האדמה- 

   . מחומר האדמהגם אפשר לומר ש- 

  ?  מה פשר הדבר- 

האדם הוא  .כל הניסויים וכל הניסיונותהוא  .ניסיון, האדם הוא ניסוי . אדם לא ייכון מחומר לבדו- 
גורדי שחקים או , נופו אינו רק פסגות ועמקים .טרשים ואבנים, אך נופו אינו רק חול, תבנית נופו

   .נופו אינו מסתכם במה שניבט אליו מרכבת יעף או ממטוס סילון .מרתפי תחתית

  ?  הווה אומר שהאדם הוא גם הים הגדול- 

 .דוב הקוטב והצדף הצף והנסחף למרחקים, אך גם הרכיכה והחסילון,  הים הגדול והלווייתן- 
   .והפלנקטון הזערורי והרוחות המניעות את הגלים

  ? מהו באוויר,  ובאוויר- 

העגור הנודד , אדום החזה, הוא יונק הדבש .הקונדור הדואה במרומי האנדים,  הוא הענן והכוכב- 
   .ל ונמוג שוב אל תוכוהוא בא מן החומר האפ, הוא הערפילית .והחרגול

בקומו ובלכתו , בביתו, אך מהו עלי אדמות?  לשיטתך אפוא מכל היקומים האלה יחד מורכב האדם- 
  ? כלומר מהי רוחו, מהם מעשיו? בדרך

, האוורסט והדיונה הנודדת, הנשגב והָשפל, המַכוון והמסיט .הרציף וההפכפך,  היא הנדיף והאיתן- 
   .היא תמצית קורותיו, רוחו היא ְלַשד עצמותיו .ומות והביביםלעתים אף התה, האדמה התחוחה

רואים, אמור לי אתה,  אם כך-  כלום לא ? בני דמותו שלא כמותו, מהו האדם בינות לאָחיו, החכם ּבָ
  ? לא יתאווה להכפיַפם לרצונו? לא ינקום בהם על מפחי נפשו? ירדֶפם כיריביו

שהרי תסכים עמי ? ְלמה נועדה חירותו של אדם: חתזו כל השאלה כולה על רגל א,  הנה כי כן- 
, כבש את האש ואת ההר, הלא הוא השתחרר מן העץ ומן הערבה .ה של חופש מידבוודאי שיש בו

בכל פעם מחדש הוא מגלגל את האבן ? אך מה יעשה בו .עולם ומלואו מעשה ידיו, פיתח, בנה, חרש
, להשיג, חוזרת ודוחפת אותו לרדוף, אל הקרקעיתהיא חוזרת ומושכת אותו , אך האבן לא נגולה מלבו

על , יש שהוא גובר על השמש ועל הכפור, אך יש שרוחו טובה עליו .משל מצרי היה בהגדה ההיא
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יש שכמיהתו ממלאת את , הדיכוי והעצב
, נפשו והוא יוצא אל הכיכרות והשווקים
, אל היערות העבותים והימות הנכחדות

ו קופץ יש שהוא מושיט את ידו ואינ
, נגלים אליו ֶאָחיו, ברגעים אלה .אגרוף

, שפניהם לריבוא רבבות שונות משלו
שפסיפס עיניהם , שמבטאם מצטלצל

ברגעים אלה הוא מרגיש  .מסחרר ומפתיע
   .שהוא בוחר לגעת ולא לרמוס

האדם צועד בדרך , איש יקר,  כלומר- 
שהצמתים בה מתחלפים תדיר אך 

כלום לא ? הברירה לאן יפנה נתונה בידיו
כלום , נגזר עליו למלא רצון נשגב ממנו

לא שומה עליו לשים את פעמיו בעקבי 
  ? אבותיו

, שאלות נכבדות,  שאלות נעלות ידידי- 
אך אל תשכח שהוא אשר העלה אותן כדי 

 .כדי לתת סימנים בתוהו, למצוא פשר
האדם הוא כמו אדיפוס , במובן הבסיסי

 ביודעין ובלא, התוהה בדרך ומחליט
ושאר תולדותיו חרוטות בעמקי , יודעין
זו חירותו הבלתי אפשרית , אכן .נפשו

   .והבלתי מתפשרת של האדם

בראשיתו , אם כך .לא לדעת מאום, לא להביט לעברך, יכולתי להסיט גוף, בהתקרבי אליך,  אם כך- 
   .כך אנו נוהגים רוב ימי חיינו, ובסופו של כל דבר

מחסירים מחיינו מפגשים מופלאים שעשונו מה , ם שלמים של קיום וכך אנו גורעים מעצמנו נתחי- 
  ? מה עוד תשאל .אך שעתי דוחקת ידידי .שהננו

שהוא כולו רגעים , או ליתר דיוק מה הדרך לשאוף אל השלם הזה,  תמהתי מה הדרך לא לשכוח- 
  ? אל האדם הזה שהוא תצרף בלתי נגמר, קובעים ונמוגים

ן .קבע,  עקב בצעד אגודל ידידי-  לך , ועכשיו .חייו של אדם הם המצאתו העולמית .ֱאמֹור, ְזכֹור, ַסּמֵ
   .והשלם בכוחות עצמך

מה היה לבושו אתקשה  .לרגעים בדרכו השלווה- כך המשיך ידידי, וכשם שהופיע והתעכב לשיחה
 .נראה שהבין צפונות חיים שיכולתי בקושי לנחש .אך ארשת פניו אמרה רוגע ונינוחות, לתאר
נדמה היה : בי נשבעתי .לעבר צלליתו, פניתי להביט לעברו, תרחק ועמד להימוג אל תוך הערבמשה

   .שאינו צועד לבדו

   2010מאי                                                             .את שהפציר בי ארצה להגשים: בי נשבעתי

  
   

  מעורבת טכניקה, 2007, התבוננות , ורד נסים
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  מועין שלבייה

    חזון
  

יִתי ּמִ יָרִתי, ּדִ   ַיּקִ

יָרהׁשֶ  ִריַאת ׁשִ   ּקְ

ת ֵאׁש  ֲחָמה אֹו ְלִחיׁשַ   ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ֲחָוָיה אֹו ּגַ

יִתי ּמִ   ָיָפִתי, ְוֵכן ּדִ

יר ִ ִתיַבת ַהׁשּ כְּ   ׁשֶ

  ִהיא ַרְעיֹון אֹו ִרחּוף אֹו ִיְפָעה

יִתי ּמִ   ֲאהּוָבִתי, ְוֵכן ּדִ

ּיּות ׁשִ ַהּנָ   ׁשֶ

ּלּוי אֹו ְיִהירּות ל ּגִ   ִהיא ְקִלילּות ׁשֶ

  ְנִסיָכִתי, יִתיְוִדּמִ 

ךְ ׁשֶ  ָרִאית ִאתָּ ה ַהּפְ ִגיׁשָ   ַהּפְ

ה אֹו ְלִגיָמה אֹו ֵמַתח   ִהיא ְנִטּיָ

י ָהֶעֶצב יִתי כִּ יָרִתי, ְוִדּמִ   ַיּקִ

ִמים ְראֹות ְוַהּיָ ל ַהּמַ מֹו כָּ   הּוא מֹוֶלֶדת כְּ

יִתי ה, ְוִדּמִ סֶּ ֶות ִמְתכַּ ַהּמָ יָרִתי ׁשֶ   ַיּקִ

ָגה ָ ָכל ִסּבֹות ַהַהׂשּ ָלַמת ֶהָחֵסר, ּבְ   ְוַהׁשְ

ָהָיה ַבת ַאַחת ְללֹא ַהׁשְ יָעה ּבְ ּגִ ּמַ   ׁשֶ

י ַהֲחלֹום יִתי כִּ י, ְוִדּמִ ִבְרתִּ   ּגְ

יק ֵאינֹו ַמְסּפִ   ִהּתּול ַמְתִמיד ׁשֶ

יָרִתי, ְוָהרּוַח ְוַהּגּוף   ַיּקִ

ְמַחת ַהּיֹום ל ׂשִ   הּוא ָחִליל ׁשֶ

יִתי ּמִ   ַאְך ֵמעֹוָלם לֹא ּדִ

ֵתְך הַ  ִטיׁשָ ּנְ ְצִחיתׁשֶ   ּנִ

ַמן קֹום ְוַהּזְ ל ֶאת ַהּמָ ַבּטֵ   תְּ

הֹום ִתי ֶאל תְּ   ַוֲעִלּיָ

ל ַעל ְיֵדי ָהַאֲהָבה ְתַקּבֵ   תִּ

דּות ְהֶיה ִהְתַאּבְ ם ִאם תִּ    .ּגַ
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  נאדרה שחאדה

  צדי הנפש
  

ד    ל צ  ּ ֵ ע   ִ תַ    כ  ל  י הו  נ  ש  א  פ  נ   ֶ  י ה   ֶ  ֹ    ִ  ֲ  ׁ  ֶ ֶ ּ  ַ     

י ל   ה ש   ק  ש   מ   ת ה  ת א  ג  ז  מו  ּ ִ ו  ֶ ׁ   ֶ ְ ׁ ַ ּ  ַ    ֶ    ֶ  ֶ ֹ  ּ  

ים יפ  ע  ס   ל ה  ע  ִ   מ    ִ ְּ  ַ    ַ ֵ   

ב   ָ ָ ש   ה ׁ ו  ר  ָ  ה ו  ָ  ְ    

ינ   ַּ ג    ַ מ   ֵ   ַ ע ע    י   

ט   י ׁ ש   ֹ  ֵ נו  נ  נ  ת ע  ַ   א   ָ  ֲ    ֶ    

ל פ  ר  ע  י ה  ר  חו  א  ֶ  מ  ָ  ֲ  ָ   ֵ  ֹ  ֲ ֵ   

  

ת  ח ר  ר  ח  ַ  ְ ֹ ֶ  ש   ְ ׁ   

יה   ינ  ך  ע  תו  יה  ב   ת  עו  מ  ת ד   ר  מ  ו  ֶ   ָ ש    ֵ   ְ  ֹ ְ ּ   ָ  ֶ  ֹ ְ ִ ּ   ֶ ֶ  ֹ ׁ   

ת עו  ב  ג   ל ה  ע  ה  מ  ש   פ  נ  ה ב   פ  ָ  ֹ  צ  ְ ּ  ַ    ַ ֵ   ּ ָ ׁ  ְ  ַ ְ ּ    ָ  ָ  

ת  עו  ב  ג   ת ה  ה א  א  ָ  ֹ   רו  ְ ּ  ַ    ֶ    ָ ר   ֹ  חו  א  ֲ  ֹ  ֵ מ    י ֵ

ר   ח  ֵ  ֵ ז  יחו  ם נ  ים ע  ח  ר  ַ  י פ    ֹ   ִ    ִ     ִ ָ ְ ּ     

י נ  יו  מ  ד  ִ  ב    ֹ ְ ִ ְ ּ  

ת ב    ח  מ  יא צו  ַ    ְּ ה  יִ     ֹ  ַ כ  ִ  תו   ֹ   

ת לו  צ   ב  מו  ח  ּ ָ ֹ  כ    ַ  ֲ   ֹ ְּ   

ש   פ  נ   ה ל  יל  פ  ת  ֶ  ׁ ב   ֶ ּ  ַ    ָ   ִ ְ ִ ּ  

ת ילו  ל   ת ה  ל  פ  א  ּ ֵ  ֹ  ב    ַ    ַ  ֵ  ֲ ַ ּ  

  

נו   כ  ו  ל ת  ל א  י  ל   ם ה  ש  ב  ש   ל  ה ג   מ   ֵ   ּ כ    ֹ ּ    ֶ    ִ ַ ּ  ַ   ֶ ׂ ֹ ּ  ׁ  ַ ָ ּ   ָּ ַּ   

קו   ב  יו ח  ת  מו  ש   נ  ְ   ּ ו   ָ    ָ  ֹ ְ ׁ  ִ  ְ  

ח   רו  ת ה  ו  יש  ח  ת ל  ָ  ּ  ַ א     ֹ ׁ   ִ  ְ    ֶ  

קו   ח  יו ש   ל  ל  צ  ֲ   ּ ו  ִ ׂ     ָ  ָ  ְ  ּ  

ר ח  ש    ת ה  בו  נ  ז   ַ  ב   ַ ּ ׁ  ַ    ֹ  ָ ְ ּ ִ ּ  

ר ת ב  ק  ע  ע ל  ג   ר  נ   ד ש   ּ ֹ ֶ ע     ֵ  ְ   ַ ּ ְ ִ ּ ֶ ׁ    ַ  

ל מ   ְּ ב    ת ש   ר  ד   ֶ   ֶ א  ׁ   ֶ ֶ ּ יַ  ִ ש   ׁ   

  

   נעים עריידי:מערבית
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*  
  ,י ַרַהבלֵ ַרַהב עֲ 

   ,ֶחֶרבי לֵ  עֲ ֶחֶרב ָהִניִפי

ּה הַ כִּ הַ    ,יִניכִּ יִני ּבָ

יִליִני בִּ    .ְדָמעֹותַהְטּבִ

* 

ִתית   ,ֶעֶרב ָקֶפה ִעם ׁשָ

ת' ְלׁשֹוֵטט ָיָצאת ֶרׁשֶ   'ּבָ

  ,תכֶ לֶּ ָך ִמּכֹוְכֵבי הַ יִ ְיִדיַד 

 .ךְ ָצדּו ֶאת ַנְפׁשֵ 

* 

ְקעּו בְּ ךְ ְנָהמֹות ִלבֵּ    ,ַגַעׁש  ּבָ

ירַד יָ    .י ָחְרטּו ְצָלִבים ַעל ַהּקִ

ָכל יֹום צְ    .ןַמ ב סֻ לָ ּבְ

  .יֹום נֹוַסף

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  אורי אליעז

 רהב עלי רהב

   מי ייתן לך

ן לָ  ים בְּ ךְ ִמי ִיתֵּ   יםיִּ נִ יִד נְ לוֹ  ַחּיִ
  ,יר ְוֶאֶרץ ִעם נֹוף ָסגֹלעִ 

ים ּיֹוִטּיִ ְגֵדי ִסיִבים ַמְקרֹוּבַ י ּבִ ׁשִ ְלּבְ   ,תִּ
ֵקִדּיֹות ַנֲעֵלי ׁשְ   .ְוֵתְלִכי ּבְ

  
ן לָ    , ִרהּוט ַמְבִהיקךְ ִמי ִיתֵּ

ְקס ְרְסּפֶ קּוִפים ִמּפֶ   ,ֲארֹונֹות ׁשְ
ְתךָ  ְריֹון ָמִר  ,ִמּטָ   ,טנֵ אָ טוּ נְ י אַ ַאּפִ

ִיךְ  ּפַ   .ת ִרּמֹוןְקִלּפוֹ  ,ְוַכְפכַּ
  

ן לָ  רךְ ִמי ִיתֵּ י ּבָ ּנֵ   ,קוֹ  ּגַ
ל יֵ  יםּוִמְזָרקֹות ׁשֶ ּנִ   ,ין ׁשֹוׁשַ

ִביֵלי חֲ  ְצֲעִדי ַעל ׁשְ ִרּיֹותצַ תִּ   ,ץ ֻסכָּ
םיךְ ּוָבתַּ  ּלָ   .ׁש ָורֹדיִ ׁשַ ִמ   כֻּ

  
ן לָ    , ְמכֹוִנית ָזָהבךְ ִמי ִיתֵּ

ּכֹור ֵמֵר    ,יםִמ ׂשָ יַח בְּ ְוָנַהג ׁשִ
בִ ְוֵת  ֻ ׁשְ ֶסתי ֶאל ַהׁשּ ְרּפֶ ּמִ   ,ְלָחן ּבַ

ים ֻתּמִ ה ֲחתּוִלים כְּ לֹוׁשָ   .ִעם ׁשְ
  

ן לָ  חֹלךְ ִמי ִיתֵּ   , חֶֹפׁש כָּ
י ּנִ   .ִמּמֶ
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  אב-לידיה בר   

   אנו באנו ארצה או דיאלוג עם הזמן
  

  ַוֲאִני עֹוֵבר 

לָּ  ּקֹול ׁשֶ י ּבַ ּלִ ם ַהּקֹול ׁשֶ    ךְ ּגַ

  עֹוֵבר 

תֹוְך קֹולֹות נִ ִמְתַעְרבֵּ וּ  עֹוָלםב ּבְ ִאים ּבָ ָ   ׂשּ

ֵני ָאָדם   ּבְ

  ַחּיֹות

  ּוְצָמִחים

  ִרים ַוֲעָמִקיםהָ 

ִמים ל ַהּיָ   כָּ

ף ְוחֹוֵלף   ֲאִני ְמַלּטֵ

  ְמַקְרֵצף ְוצֹוֵעק

יִטי ָעַלי ּבִ   תַּ

י  ּנִ ְטָך ִמּמֶ ִסיִטי ַמּבָ   ֶאל תָּ

  ֲאִני ְזַמן ַוֲאִני 

 עֹוֵבר 

תֹוכֵ     ךְ ּבְ

  ַחי 

  םִנְרּדָ 

  ּוִמְתעֹוֵרר

  ְרחֹוב ָקָטן ה ְרתּוָמה ַלֲחמֹור עֹוֶבֶרת בִּ ֲעָגלָ 

ר בִּ חֹוְמ בְּ    פֹון ַאְפִריָקה צְ ס ֲאׁשֶ

ֵרַע  תָּ ּה ִמׂשְ   ֲאִני ּבָ

יכֹון ךְ , ָים תִּ יר ַערׂשֵ ִרים ׁשִ ּה ּוְמַזּמְ ר ָסָהָרה ַוֲאִני ְמַטְלְטִלים ּבָ   ִמְדּבָ

הּויֹותו ׁיּ בִּ לַ גָ ים בְּ ֵיי ְנָעִרים ְיֵחפִ חְ ף לֶ טֶ חֹוֵלף לֶ    ת ּדְ

חֹול ַהּלֹוֵהט ּפֹות ַרְגֵליֶהם ַמֲעִמיקֹות ּבַ   כַּ

ים נִ  ׁשִ ָ ַמּגָ ְתֵפיֶהם ָהַרּכוֹ ׂשּ   ת ִאים ַעל כִּ

ּנּור ַהּלֹוֵהט    ִמן ַהתַּ

ם ַיְלדּוֵת    ךְ ּגַ

חֹולֹות ָהֵהם ּובְ  ֶרת ּבַ ִצים ְמֻצּיֶ ים ִמְתַנּפְ ּלִ   ַרַעׁש ּגַ
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ַמן    ֲאִני ַהּזְ

ט ה  בְּ ׁשָ   כֹוסֹות ַהתֵּ

ַח    ִמְתַרּוֵ

ְטיֹו ַהּמּוָאר בְּ  ּפַ ר בִּ חֹוְמ ּבַ   פֹון ַאְפִריָקהצְ ס ֲאׁשֶ

ָרה חַ  צַ ךְ ִאּמֵ  ִטיַח מֹוֶזֶגת ְוׁשָ ֶבת ַעל ׁשָ ִנים יֹוׁשֶ   ת ּפָ

ל לַ  יר ַהּלֵ פּוִיים ייִּ חַ ׁשִ ְ   ם ַהׁשּ

ר ְמ  ָלִדים ֲאׁשֶ יָּ צֻ אֹׁשֶ ים ְוַהּיְ ׁשִ ל ַהּנָ ְפֵניֶהם ׁשֶ ְצלּוםר ּבִ תַּ   ר ּבַ

ֶסף עֹוֶמֶדת ֵמָאחֹור ה ָרֵחל לְ נֹונָ  חּוֵטי כֶּ ה ְזָדאד ָרקּום ּבְ   בּוׁשָ

ֶדיָה ַעל ָמְתֶניָה ְואֹוֶמֶרת צֹופָ  ּיָ ׁשֶ י כְּ   ה ּבִ

ֲעבֹר תֵּ , ַמןזְ , ַיאְלָלה גֹות רֹוֶצה ַלֲעבֹר תַּ ַעּנְ ִגימֹות ַהּמְ ן ָלנּו ִלְלּגֹם ֶאת ַהּלְ
ים  ל ַהַחּיִ   ׁשֶ

ְך ַואֲ    ִני ְמַחּיֵ

ֲעִד  ַיְלדּוֵת ּבַ    ּוֵמִריַח ךְ ינּות ֲאִני אֹוֵחז ּבְ

ים ּוֵמִריַח  ֻרּקִ ים ַוֲעֵליֶהם ַהּיְ ֻתּמִ ָזִרים כְּ ל ּגְ   ֲאֻגּדֹות ְטִרּיֹות ׁשֶ

ָרה ּוֵמ , ְטרֹוִזיְלָיהּפֶ  ְסּבָ תּוִקים זַּ י הַ כֻּ ָעִכים ַהּמְ ֶפה ִעם ַהכְּ ּקָ   אהר ּבַ

ה, ךְ אֹוֵחז בָּ  ים אֲ אִ צָ אֳ צֶ , ַיְלּדָ ל ְמגָֹרׁשִ   םיפִ לָ אֲ ִמים ים ְוחֹולְ פִ לָ ית ׁשֶ

ֶרְך ֶאל רֹוֵפא ָהָאְזַנִים ַר ֵד ָלאֶֹרְך ׂשְ  ּדֶ   ת ַהַהְרּדּוִפים ּבַ

ר בִּ חֹוְמ בְּ    פֹון ַאְפִריָקה צְ ס ֲאׁשֶ

בֹוִהים ּוְמ צֹוֲעדֹות ָנׁשִ    רֹות ִאיַטְלִקיתבְּ ַד ים ַעל ֲעֵקִבים ּגְ

  ָך ָיד ִעם ִאּמֵ  הֹוֶלֶכת ָיד בְּ תְּ אַ 

ְקׁשִ  ֵאבֶאל תַּ ם, ךְ ִהיא אֹוֶמֶרת לָ , יִבי ַלכְּ יִבי ַלּיָ ְקׁשִ   תַּ

ים ׁשֵ ַאֲחֵרי ָהרֹוֵפא נֵ  ּלִ ל ַעל ַהּגַ כֵּ   ב ַעל ַהחֹול ְוִנְסתַּ

יִזים ֶאת ֵר ִנְרָאה ֵאיְך ֵהם ִמ  ִצים ּוַמתִּ ם ְוֶאת ְמִליחּוָתם ַעל ָח יְתַנּפְ
ְמלֹוֵתינוּ    ׂשִ

תֹוְך ִלבֵּ מֹר אוֹ ִנׁשְ    נוּ ָתם ָעמֹק ּבְ

ל  דֹוָלה ׁשֶ ֶסף ְוָזָהב ֲחנּות ּגְ יֵטי כֶּ ְכׁשִ   תַּ
ר בִּ חֹוְמ ז ְרכַּ ֶמ בְּ    פֹון ַאְפִריָקהצְ ס ֲאׁשֶ

ן ְסכֵּ ל ָאִביְך ַהּמִ ְסּפֹו ׁשֶ ד כַּ ּדַ ָעִמים ִנׁשְ לֹוׁש ּפְ   ׁשָ

ן   הּוא לֹא ָהָיה ִמְסכֵּ

ן ַעם לֹא ָהָיה ִמְסכֵּ   ֲאִבי ַאף ּפַ

נַ    ֲערּותֹו ֻהְתַקף ַעל ְיֵדי ׂשֹוְנֵאי ְיהּוִדיםּבְ

ה ַמּכֹות אֲ    ת ׁשוֹ נוּ ֻהכָּ
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ׁש  ּכֹות ֲאָבל הּוא ִהְתאֹוׁשֵ   ָאִחיו ִנְפַטר ִמן ַהּמַ

ה ְזַמן    ֶזה ָהָיה ִלְפֵני ַהְרּבֵ

ה אַ  ּה לֹא עֹוֵבר ָהְלָאהָלּמָ   ?תָּ

ילוֹ ַטח זֹוֶכֶרת ֵאיְך ָהִיית בֶּ תְּ אַ  ּלֵ ּלוֹ  ִמְתעֹוֶרֶרת ּבַ ָעקֹות ָהֵאיָמה ׁשֶ   ת ִמּזְ

ִית ָחבַ  ל ַהּבַ   ר ָלֵאיָמה ַהִהיאכָּ

  ה ָהְלָאהֹוֶכֶרת ַהּכֹל ֲאָבל ֲאִני רֹוצָ ז

ב ְתַעכֵּ ֵאב  ֶאל תִּ כְּ   ּבַ

יק ָהָיה ַצּדִ   ָאְמרּו ָעָליו ׁשֶ

ֶתרפֶ יֹוֵדַע סֵ  סֵּ   ר ְונֹוֵתן ּבַ

ַח ְלָבבֹות ּמֵ   ָאהּוב ּוְמׂשַ

  יוִציל ֶנֶפׁש ָאְמרּו ָעלָ אֲ 

ן  ם ִמְסכֵּ הּוא ָהָיה ּגַ   ַמה לֹא ָאְמרּו ָעָליו ֲאָבל ֲאִני אֹוֵמר ׁשֶ

  !יּדֵ 

ְסּפֹו ְוהּוא לֹא ָאַמר נוֹ  ל כַּ ְדדּו ֶאת כָּ ֲעַמִים ׁשָ   ׁש אָ ּפַ

ג ית ָעָלה ַעל ַהּגַ ִליׁשִ ְ ַעם ַהׁשּ ּפַ   ...ּבַ

  !לֹא

לּום לּום כְּ ר ִלי ַעל ֶזה כְּ ַסּפֵ   ֶאל תְּ

ְבָרה   ָהֱאמּוָנה ּגָ

ְבָרה   ָהַאֲהָבה ּגָ

ה  יכֹון ַמְפִליָגה ֳאִנּיָ ם ַהתִּ ל ַהּיָ ים ׁשֶ ֻחּלִ ֶמְרָחָביו ַהכְּ   ּבְ

ִביא אֹוָת     ַאְרָצהךְ ִהיא תָּ

ָרה ָהֲעלּוָבהךְ ה ָעַלִיְך ֲאהּוָבֵת וָּ צַ ַאְרָצה ַאְרָצה ְמ  ְעּבָ    ַהּמַ

ִית ְמ  יםִמּבַ יָרה ֶאל ְצִריפֹוִנים ּוְטָרׁשִ   ֵלא ִניחֹוחֹות ְוׁשִ

  ַאְרָצה

ָצה בְּ ֶאל ֲעִליבּות ְקּבְ ּנִ ְבָעה ַאַחת  ַסְסּגֹוִנית ׁשֶ ָרה ַאַחת ַעל ּגִ   ַמְעּבָ

ֻהּכּו י ִצּיוֹ בֵ ׁשָ  ּכֹות ׁשֶ   ן ְוַהּמַ

  ַאְרָצה

קֹום   ְולֹא ָאְמרּו ַצר ִלי ַהּמָ

   ה ִנְבַלעפֶ ָר ְואּוַלי ָאְמרּו ַאְך קֹוָלם הָ 

ֲאִויָרהּ    ל ֶאֶרץּבָ ָרֵאל- ׁשֶ   ִיׂשְ
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   ל קעוורמא'ג

  המוות והחיים
  

ים ֶות ַלַחּיִ   ?ָמה ָקרֹוב ַהּמָ

ים ֶות ֵמַהַחּיִ   ?ָמה ָרחֹוק ַהּמָ

ָבבֹות ת ֶאת ַהּלְ   ִאם ָהַאֲהָבה ּכֹוֶבׁשֶ

בּותכּ זַּ ְוַצְפִריֵרי הַ  ֵ   ... ֵהֵחּלּו ְלַנׁשּ

ת ַהֲחָטִאים  י ְמֻרּבַ ֶכְנתִּ   ּוׁשְ

עּוִרים יַבת ַהּנְ ׁשִ ָבה כְּ   ׁשָ

ר ְדּבָ   ֶאל ַהּמִ

ים   ַמה ָיִפים ַהַחּיִ

  

ָלַית ֲחזֹונֹוָתיו ַאׁשְ יד ּבְ ּגִ   לֹא ָצַדק ַהּמַ

  אֹויִדיּפּוס לֹא ָרַצח ַאב

א ֵאם   לֹא ָנׂשָ

ֵחְטא ָיָדיו   לֹא ְמגָֹאלֹות ּבְ

יִעי י, ַהְטּבִ ֶכְנתִּ ַדת הַ , ׁשְ ִריֶאת ַאּגָ   םֻעּבָ

חֶֹפן ַמִים   ּבְ

ִכי   ְוַחּיְ

חֹוקוֹ  ׂשְ יָך ּבִ   ּפִ

  ָצמֹות ַהְיֵבׁשֹותה ֶאת ָהעֲ יֶּ חַ ְמ 

ֶאְסִפי ק ַאל תֶּ ָעֵרְך ַהּמּוׁשְ   !ּוׂשְ

  ָחֵזְך ַהּבֹוֵלט לֹא ִנְכַנע

ֵעינַ  ִיל ּבְ   ךְ יִ ְוַהּלַ

ְלָהב ַאֵהב ַהּנִ   ,אֹוי ַלּמְ

יְטָך אֵ  ַהּבִ    ,ילַ ֲאִני ּבְ

ָסגֹות   ֲאִני ִהְתמֹוְטטּות ַהּפְ

י ּפַ   רֹוֲעדֹות ּגַ

  חבָּ ׁשֻ ּמְ ד הַ עְֹר כִּ 

י ְמעֹו ׁשִ ׁשָ ַבח קֹוֵסםּבְ   ר ׁשֶ

יל ֶאת ַחלַּ  יהָ ִמי ַיּצִ ב ֵמִחּצֶ   ?ׁש ַהּלֵ

מֹוָתהּ  כְּ מֹוִני ֶאל ַאַחת ׁשֶ כָּ ְך ֶאָחד ׁשֶ   ּוַמה מֹוׁשֵ
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ל ְסָיָחה ּפְ  יָכה ׁשֶ ְמׁשִ הּ חָ וּ קכִּ ָרׁשָ   ה ֶאל ּפָ

קּותזוֹ ם ָהאִ  ּנְ   ? ִהְתּפַ

ְ הַ  וֹ ז ילַ אוּ אֹו    רהְֹד ה לִ ִאיפָ ׁשּ

י ֶאת  ְנתִּ ּנַ ל הָ ַהֲחָדׁש ׁשִ   תנוֹ סוֹ אֲ ֹות ׁשֶ

ררבֵּ חַ ְת יִ ם ָהאִ  ֻפּזָ ֶקט ַהּמְ ֶ    ַהׁשּ

נֹות ְרּבָ   קֹולֹות ַהּקָ

ים ָחׁשִ ָמִעים ֵאֶצל ַהּנְ   ֵאיָנם ִנׁשְ

י ֵהם     ָאְזַנִיםיׁשֵ ְר חֵ כִּ

   ְלָבבֹותיׁשֵ ְר חֵ וְ 

  

ָפַתי ָקְפאּו ָהאֹוִתּיֹות   ַעל ׂשְ

ֲהלּוָכה ֵאין בְּ    ֵרָרהְוַלתַּ

א ְלִהְתמֹוֵטט   ֶאּלָ

ַאֲהִביםמֹו ִמ כְּ    ּטֹות ַהּמְ

ים ים ָהְרָעׁשִ כִּ ּמַ   ׁשֶ

ֶות  ל ּמָ   ִהירָמ ֲהֵרי ֵהם ֲעֵרמֹות ׁשֶ

  ִרים ָמַאסבָ ה ַהּקְ ּכֹוֵר 

ר ִמְסּפָ ת ְקָבִרים כְּ ְכִרּיַ   ּבִ

חִֹר  ְ ָנבֹות ַהׁשּ   יםַהּזְ

תֹוִמים ּטֹוִוים ַהּיְ   ׁשֶ

  עֹות ְנדּוִדיםְמ ִמּדִ 

ֵלי הּבְ ִכּיָ   ל ַהּבְ
  

  ָאְתָך ָאהּוב ַהְנֵמְך ְקִרי

יָרה ָהְפָכה לְ  ִ    ַהֲהרּוִגיםתּטַ ִמ ַהׁשּ

ָקִליםִהיא טֹוַבַעת בְּ    ִמׁשְ

יִלים  ָנםַהֲחרּוִזים ֵאיוְ    ַמּצִ

ְלצּול הַ חַ ְלאַ  ּצִ ָ "ר ׁשֶ   "ָפהׂשּ

  מֹוֶלֶדת ָהֲעָרִביםבְּ 

ָ ַמ ָהַפְך לְ  ְכִרי אׂשּ ְפלּות ַהּנָ  ׁשִ

  עריידינעים: תרגם מערבית                           
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   היאם קבלאן

  בין ההלכה והשיגעון
  

ּובִ  ִיׁשּ הּבְ ָ   י מֹוִביִלים ֶאת ָהִאׁשּ
ה ׁשָ  ׂשֶ   הּטָ ט ֶאל ַהּמִ חוּ כְּ

םִמים ֶאת ּגּוָפהּ ׂשְ בַ ְמ  ַדּמֵ    ַהּמְ
י ִבְגֵדי ֶמׁשִ   עֹוְטִפים אֹוָתּה ּבְ

תוֹ  ִמּטָ ב ּבְ   ְוָהָאדֹון יֹוׁשֵ
  קוֹ תָּ ְמ ְכמֹו ֶיֶלד ָקָטן מֹוֵצץ ֶאת ַמ וּ 

  
ְיָלה ִעיִרי בְּ    ןׁשָ ְלעָ ֶנֱהַפְך ַהּלַ

כֹות ים ְמַרֲחִפים ֵמַעל ַהּמֹוׁשְ ָרׁשִ   ַהּפָ
ִבילל עַ  ְ ִריםַהׁשּ ְרּגְ    מֹוְצאֹות ֶאת ַהּגַ

ִביֵלי ֶהָעָנן ֶמׁש ּוֵבין ׁשְ ֶ   ָלאֹור ַהׁשּ
  

ִפים ִנים ָהֲעַטּלֵ ִעיִרי ְמַקּנְ   ּבְ
ִרים   ְוָהעֹוְרִבים ְמַזּמְ

ָלדֹות ֶהָעצּוב   ֲחלֹום ַהּיְ
ידרבָ ְלָד ֱהַפְך נֶ  ְכּבִ יָמה ַהּמַ ׁשִ    ַעל ַהּנְ

ּפֹוִרים ַהּנֹוְדדֹות עֹוד ַהּצִ   ּבְ
   ַמר ּגֹוָרָלן תאֶ  ְמַבּכֹות

ִקים   אֹוי ְלעֹוׁשְ
יִטים ּלִ ַ   ַוֲאבֹוי ַלׁשּ

ֵאֶפר ר כְּ ּזֵ ְתּפַ ַעס ַהּמִ   ֵמַהכַּ
ִתיָקה ָהֲעצּוָבה ְ    .ָהרֹוֶעֶמת ,ֵמַהׁשּ

ִעיִרי ָנמֹוָגה ָרַעְדתָּ ָהַאֲהבָ    הּבְ
עֹון ּגָ ִ ין ַהֲהָלָכה ְלֵבין ַהׁשּ   ּבֵ

ֻמּיֹות ִמְתַאֲהבֹות ים ,ַהּדְ רּוׁשִ ִלים ַהּפֵ ְלּבְ    .ִמְתּבַ
  
  
  

  
   

  נעים עריידי: תרגם מערבית
  
  

ִעיִרי   ותקֹפֵ סְּ  הַ  קוּ ׁש בְּ , ּבְ
ם   רֹוְקִדים ַעל ַהּדָ

ת ַהֵהָריֹון ֲערּוִרּיַ   ַעל ׁשַ
ֶלֶפת ין ַהֲהָלָכה ִנׁשְ עֹוד ַסכִּ   ּבְ

ַעד ַחּלֹון ַהֲהָזיֹות   ִמּבַ
חֹון ּצָ   ְוַאְכָזַבת ַהּנִ

  
ילֵ ִמי  ֵתנוּ  וּ נַיּצִ רֹף ֶאת ּבּוׁשָ   ִמי ִיׂשְ
ם ַיְלֵדיתד אֶ ּמֵ לַ יְִ ִמי     ַהּיָ

ִגים ׂשֹוִחים יַצד ַהּדָ   כֵּ
םְוכֵ  ֶדק ֵמַהּיָ   יַצד עֹוֶלה ַהּצֶ
  ְקִריָאה ְמַהְדֶהֶדתבִּ 

ִבים ִבים ָאנּו ׁשָ   ָאנּו ׁשָ
 



   131 \ 2011 \ 25 גג 

 

  סנש- אילנה וייזר

 מיטה

מרעיש , דופק אותה במשקופים,  הוא היה סוחב את המיטה שלי לחדר שלהם.לא הייתי ישנה ביניהם
בקושי נשאר מקום לעבור , ודוחק אותה מתחת לחלון, ת העצבים שלה מתרסקיםבכוונה שלא ישמעו א

   . כל לילה אבא נכנע לי מחדש.אבל התרגלנו, לשירותים

 נשיקות קטנות .ומנשק, והוא היה מכבה את האור, בהתחלה הייתי נכנסת למיטה שלי בחדר שלי
ואני הייתי אוספת קרוב , אחר כך הלך .והוא היה צוחק ומנשק,  ביקשתי עוד.ורכות שכמעט לא מרגישים

, מתכווצת כדי שאף פיסת בשר לא תבלוט מחוץ למסגרת של המיטה הצרה, יםאיבראלי את כל ה
 .הרחתי את הים מתוך הרוח והקשבתי, הסתכלתי בירח,  שעה ארוכה שיחקתי עם הוילון.ומנסה להירדם

 העמודים מהקומה התחתונה עד מטפסים במעלה, קוצרים את הדשא: לפעמים שמעתי קולות בחושך
   .מגחכים ורוקדים בטירוף לפי קצב דפיקות הלב שלי, מתגנבים אלי, למרפסת

אלא להקשיב למה שקורה , ואני התאמצתי לא לשמוע אותן, מתחת למיטה התחילו הגופות להתעורר
ים ומי לא ועל מי נשאר בחי, על יימח שמם הגרמנים, על כסף, לשיחה שלהם על החולשות שלו, בסלון
אולי גם ,  לגופות היה צפוף ולא נוח.אמרתי שעוד רגע אני הולכת להירדם,  דיברתי אל עצמי.יחזור

מקלפות שכבות ,  אבל יכולתי לשמוע איך הן שורטות את עצמן.מסריח למרות שאני אף פעם לא הרחתי
   .להתגרד ולהאנח, והן לא הפסיקו להתלונן, של עור

כי הוא ,  זה היה תמיד מאוחר מאוד.הם התקרבו לאט לחדר השינה שלהםאחר כך כבה האור בסלון ו
והם ניסו למשוך את זה כמה שאפשר כדי שלא ישארו לו הרבה שעות עד , אף פעם לא ממש נרדם

 . הוא לא ענה. היא אמרה שאם עוד פעם הסיפור עם הילדה יחזור על עצמו היא תצא מדעתה.הבוקר
וסירק לאחור את , הוא הבריק את השיניים הלבנות היפות שלו, ונושמעתי את קול גירגור המים בגר

והיא ניקתה אחריו את כתמי המים ושאריות המשחה וניגבה את ,  לאט הוא עשה הכל.השיער האפור
,  היא אמרה שאולי בכל זאת כדאי לו עוד פעם לחשוב על המשרה בבנק. היא לא הפסיקה לדבר.הכיור

 היא . הזיפים הזעירים שעל לחיו גרדו את בד המגבת הנוקשה.אביב- היא תלווה אותו לראיון בתל
   .מה וסידר את הצווארון' הוא רכס את כפתורי הפיג.אבל אם אתה מפחד אז אולי באמת לא כדאי, אמרה

והוא תלה את שלו ,  היא קיפלה את הבגדים שלה.אחר כך הם נכנסו לחדר השינה והתפשטו בחשיכה
 שמעתי אותם מתפתלים לרגע בין .יתי ניתקלת בו כשהלכתי אליהםעל קולב עומד שלא פעם הי

   . לפעמים היא היתה נאנחת ואחר כך השתרר שקט.הלחישה שלהם מביאה אלי עוד ריח, השמיכות

אבל הריקוד , מנסה להשהות את הרוך, כמה דקות עוד גילגלתי בראשי את הרעשים האחרונים שלהם
 לא .וקור נורא הקפיא את הגוף, יב לי אלף דובים על הלבהמשוגע שהלך והתגבר מתחת למיטה הוש

כמו טיאטוא מהיר שייבש ,  האף השמיע רעש משונה. או הראש או הרגליים.הצלחתי לכסות את כולי
וניסיתי לחשוב על , וניחשתי בתוך הרוח את הריח של הים,  שוב הטרדתי את הוילון ואת הירח.את הגרון

הידקתי עוד את ,  ניסיתי להתחבק עם עצמי.ותו זמן על אותם שמייםכל האנשים בעולם שמסתכלים בא
 רגע לפני שהלב שלי .וגם האוזן השנייה שמעה הכל, אבל הדפיקות באו מתוכה, האוזן אל הכרית

 עוד .אני משתגעת, אמרתי לך, והיא סיננה? את רוצה לישון איתנו, ילדה, התפוצץ הוא שאל מה קורה
  ? מה יהיה, מצווה- חרי בת כבר א.עשרה- מעט בת שלוש
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וכשהוא עבר ,  קמתי ועמדתי בין הקיר לדלת לחכות לו. גם לא להתבייש.אפילו לבכות לא הצלחתי
, שתינו הסתכלנו איך הוא דופק אותה במשקופים,  הוא התחיל לסחוב את המיטה.לידי הגוף שלי הפשיר

 אחרי שהמיטה שלי כבר היתה מסודרת מתחת לחלון חדר .אנחהואחר כך היא הסתובבה לצד השני ונ
בכל זאת ,  ולמרות שכבר לא היה לי איכפת.חזרו שוב קולות הגיחוך והגירוד של הגופות, השינה שלהם
 הריח הקרוב של הנשימות הרכות שעלה מהמיטה .ים שלי וכיסיתי את כולי בשמיכהאיבראספתי את ה

   .ו מכההגדולה שלהם הפיל עלי שינה כמ

 .ונדמה היה לי שברגע שהמיטה שלי חוזרת למקומה בחדרי הם שוכחים, בבוקר היה האור מנחם
גדר תיל היתה מתוחה , מהודקת וחלקה על פניה, השמיכה משוכה, במשך היום שמרתי מרחק ממנה

, ריכשאיבדתי נעל בית וכבר חיפשתי בכל מקום אפש,  ורק פעם אחת.וכל יצורי הלילה שקופים, סביבה
התקרבתי : לא היתה לי ברירה? איך תסתדרי לבד במלחמה, לא יוצלחית, מפוזרת אחת, וכבר ננזפתי

 היה יום חם .התכופפתי והצצתי מתחת למיטה שלי, מפלסת דרך ועורי נשרט בתיל הדוקרני, בזהירות
ת היד  עצרתי את נשימתי והכנסתי עמוק א.והאור שנכנס מהחלון הבריק על הריצפה הריקה, ובהיר

   . האבן היתה קרירה ונעימה. לאט העברתי את היד לכל האורך. אפילו אבק לא היה שם.וליטפתי

התגרדו ונאנחו והחלו לטפס במעלה רגלי , כששוב לבשו היצורים גוף מתחת למיטתי, ובאותו לילה
תול ריח של ח, יהםאיברתוקעים מסמרים זעירים בביטני ומצמידים אליה את , העץ הקצרות עד אלי

 הוא . עיניו היו פקוחות כאילו חיכה לי. זינקתי והלכתי אליו.לא יכולתי עוד להתאפק, דרוס עולה מהם
, יד אחת שלו מונחת על הכתף העירומה שלה כמו מבקש להרגיע או ללטף,  הוא רק שכב שם.לא חייך

ואני , ם מהמיטהואז הוא קפץ פתאו,  לרגע קפאנו שלושתנו כמו תמונה שמישהו עומד לצלם.והביט בי
,  ככה.תפס בידי והעיף לי בעיטה רכה בישבן, אבל הוא השיג אותי, הסתובבתי בבהלה ורציתי לברוח

 אנחנו רוצים .אי אפשר יותר,  עכשיו די.מעיף שוב ושוב את רגלו ונוגע לא נוגע באחורי, הוא לחש
אחד ,  שלפתי כמה מהם,ששתי באצבעותי את המסמרים התקועים בבטנייואני מ,  הוא השתתק...קצת

ומעים את הצילצול המתכתי הדק שעולה מפגיעתם  ששלושתנושואני ידעתי , הריצפהאחד הם נפלו אל 
 נכנסתי .ושבתי לאטי לחדרי, ואחר כך ניערתי את ידי מאחיזתו של אבי,  לרגע עוד הקשבנו.באבן

 לחישות קשות .בעוריוליטפתי את הסימנים שהותירו המסמרים , השלכתי מעלי את השמיכה, למיטה
   .עולה ומתגלגלת מתחת למיטתי, אבל אני הקשבתי רק ליללה של יצורי הלילה, עלו מהחדר השני
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  חסיין מהנא

  פייה לחייםיצ
  

ִאּלּו ֲאִני רֹוֶאה   ֶאְתֶכםכְּ

ָראּו  ִפי ׁשֶ   יַמ  ּדָ ֶאְתֶכםכְּ

  יםיִּ עִ י ֵר עֲ ׁשַ בְּ 

  רֹוְתִמים סּוִסים

  ָרִצים

ַרְחתֶּ  ּצְ    י ְיִריחֹו ֵר עֲ ׁשַ ם בְּ ּוַבּיֹום ׁשֶ

מּות מּות...תָּ    תָּ

ְחֶיהְוָרָחב ַהּזֹוָנה   ! תִּ

ַכּפֹוַתי ים ּבְ אִתי ֶאת ַהַחּיִ   ָנׂשָ

י ְלַאט יר, ְוָצַעְדתִּ ר ַאֲהָבה ְוׁשִ   ְמַפּזֵ

י י...ָצַעְדתִּ י... ָצַעְדתִּ    ְוָצַעְדתִּ

ים ַלַחִיים   ֲאִני מֹוִסיף ַחּיִ

ם רֹוְתִמים סּוִסים   ְוַאתֶּ

מֹוִתיוּ    ְרצֹוְנֶכם ּבְ

ה יף ַהּזֶ ּקִ ף ָהָארְֹך ְוַהּמַ ְרּדָ ֵני ַהּמִ   ?ְלָאן ּפְ

ם ִלי ָמקֹום ַאְרתֶּ   ֲהֵרי לֹא ִהׁשְ

חֹון ִבּטָ ר ָלנּוַח ּבֹו ּבְ ֶאְפׁשָ   ׁשֶ

ם ִלי ְזַמן ַאְרתֶּ   ְולֹא ִהׁשְ

ּקֹות ה ּדַ ּמָ ֶאְחטֹף כַּ ֵדי ׁשֶ   כְּ

ִליְך ֶאת ּגּוִפי ִתיָקָתן ֲאׁשָ ׁשְ   .ּבִ

הלְ  ף ַהּזֶ ְרּדָ   ?ָאן ַהּמִ

  ָאמּות

ְחֶיהְוָרָחב    תִּ

ַפת ַהֶחֶרב   ִעְזבּו ֶאת ׂשְ

  אוֹ 

קֹום   ִחְזרּו ֶאל ַהּמָ

ָאה ָרָחב ּנּו ּבָ   ִמּמֶ

ְרעֹ א ּפָ ּנּו ּבָ   הּוִמּמֶ

ם ֱהִייֶתם ֲעָבִדים ֶלָעִריִצים   ׁשָ

ִאּלּו ר   ֹוֶאה אֹוָתם ֲאִניכְּ

ָראּו ֶאְתֶכם ּדָ  ִפי ׁשֶ   יַמ כְּ

  רֹוְתִמים סּוִסים

  ְוַאֲחַרי ָרִצים

ִקיַפְתֶכם   ָהִכינּו ֶאת מֹוֲעֵדי תְּ

  ְוַתְכִריֵכי ֶנְכֵדיֶכם ְוִהְתּכֹוְננוּ 

ים   ֲהֵרי ֵיׁש ִלי מֹוֵעד ִעם ַהַחּיִ

  

  נעים עריידי:מערבית
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  סועאד קרמאן

  שני שירים
  

  לא  

ַאְרִצי   ּבְ
ר נֹולָ  ֲאׁשֶ ןד לְ כַּ ה ּבֵ ָ    ָזָכרִאׁשּ

  ָהעֹוָלם צֹוֵחק ָלהּ 
  ּומֹוִריקֹות ָהֲאָבִנים

ַמִים ְפֶאֶרת, הֹוי ׁשָ   ֵאיזֹו תִּ
דֹול ָהאֹוָצר   ַמה ּגָ
ַמִים ָ חּו ַהׁשּ   ִנְפתְּ
ִחּנֹות   ְוַנֲענּו ַהתְּ

ן ָזָכר ה נֹוַלד ּבֵ   ְוִהּנֵ
ֵמנוּ  א ֶאת ׁשְ ָ ׂשּ ּיִ ן ׁשֶ   ּבֵ

ֶעֶנת ָלנוּ  ִמׁשְ ׁש כְּ ּמֵ   ִויׁשַ
בוֹ    ֵדנוּ ָיֵגן ַעל כְּ

ּפֹוִרים ְרָנה ַהּצִ ַזּמֵ תְּ   ׁשֶ
  ְוָנִרים ּכֹוִסית ְוַנְחּגֹג

ן ָזָכר יַע ּבֵ י ַלֲהָגַנת ַאְרִצי ִהּגִ   כִּ
  לֹא

ְצֲעִקי   ַאל תִּ
ִמיםַנֲעִרי    ֶאת ָאָבק ַהּיָ

ְכִריִכים ִקי ֶאת ַהתַּ   ַסּלְ
ךָ  ְדתְּ   ְוִזְכִרי ֶאת ֻהּלַ

ׂשֹוָרה   ָהִאם ָנפֹוָצה ַהּבְ
ְרצּו ַהנִּ    ?חּוִמיםאֹו ּפָ

  
  ְנֵקָבה נֹוֶלֶדת

ה ַלהֹוִרים   ַאְכָזָבה ּובּוׁשָ
  לֹא ַהּיִֹפי ְולֹא ַהָחְכָמה

ְמרּוךְ  יםִיׁשְ ַחּיִ        ּבַ
  

  ְבִקיאָ  ָלַעד תֵּ ךְ יִ ְלַמַען ְזֻכּיֹוַת 
ִני ְתַחּנְ ְפֵני ָאח ָקָטן תִּ   ּבִ

ה ִמכְ , ךְ ּוְבַדְרכֵּ  ה ַהְרּבֵ   ׁשֹוִליםַהְרּבֵ
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ְצֲעִקי   ֶאל תִּ

מּוֵתךְ ַאךְ     ָהִאיִרי ֶאת ּדְ
ִריַאת ָהעֹוָלם   ִזְכִרי ּבְ

ְלָעֶדיָה ָלעֹוָלם י ּבִ ה כִּ   ִזְכִרי ֶאת ַחּוָ
  לֹא ָהיּו ְזָכִרים

ִכי ִקי, ַחּיְ   ִהְתַחּזְ
ִתְקָוה ִאי ּבְ   ִהְתַמּלְ

ים ל ַהַחּיִ י ַאתְּ ֵאם כָּ   כִּ
  

ִליִמי ִעם עֹוָלם ׁשְ   ַאל תַּ
ֲחׁשּות   ָמֵלא ִהְתכַּ

לִ  ׁשְ י ּגֹוָרְלךָ ַאל תַּ   יִמי כִּ
יֵדי ָזָכרךְ ֵד בוֹ כְּ     . ּבִ
  

  תפילה
י תִּ   הֹוי ּבִ

ת י ַמתָּ ַחּיַ   ַאתְּ ּבְ
ֲעגּוִעים ּוְרָוָיה רּוִחי ּגַ    ַאתְּ ּבְ

ֲעָנָנה י כַּ ֶחְלּדִ   ַאתְּ ּבְ
ם לָ  ְתַקּיֵ ר תִּ תֵּ ְסתַּ ם ִאם תִּ   דעַ ּגַ

  
ִקְרָבִתי  ים ַאתְּ ּבְ ְרַחּקִ ּמֶ   ּבַ

קּוח יֵעיַנִיְך ַהּפְ   ֹות ַמֲעָגן ְלִלּבִ
  ַוֲאִני יֹוַדַעת

תוֹ    ייַּ  חַ נוּ כְּ ְך ֵיׁשְ כֵ ּבְ
ל אֹוִרי ְך ִיְגּדַ   ִאתָּ

  
ֲעגּוַעי   הֹוי ִסְבֵכי ּגַ

יִטי ֵאֵלי ַמֲעָרב ַהּבִ   ּבְ
ִתי   ֶאל אֶֹפק ֶעְרּגָ
ֶמׁש  ֶ   קֹוֵראת ַלׁשּ

ְקִעי ׁשְ י ֶאל תִּ   ָהִאּטִ
ֲעגּוַעי ִאי ְמלֹוא ּגַ ִמים ׂשְ ָ   ְמֻבׂשּ

ִאיאֹו אוּ    ַלי אֹוִתי ׂשְ
ַטל  ֲעגּוַעי ִאם ֵיְרדּו כְּ ּגַ   ׁשֶ

     נעים עריידי:מערבית                                                               ...יוּ הְ יְ 
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  דוד מלמד

  גוריון שר- כשבן
  מסה

 והישוב היהודי בתקופת ישראל- ארץי הוא במידה רבה סיפורם של "סיפורה של מפא
, 2010אך שנת  .ושל תנועת העבודה ומדינת ישראל בעשורים הראשונים להקמתה, המנדט
   . חלפה ללא איזכורים מיוחדים, להיווסדה80-שנת ה

לאחר איחודן של שתי , 1930 בינואר 5-נוסדה ב, ישראל- ארץמפלגת פועלי , י"מפא
היא הייתה הכוח המוביל בהסתדרות  ."הפועל הצעיר"ו" אחדות העבודה: "מפלגות פועלים

 מכן במדינת-ולאחר, בהסתדרות הציונית, י"בישוב היהודי בא, בסוכנות היהודית, הכללית
כשהיא משלבת להט , דרכה התאפיינה בחתירה להשגת יעדים לאומיים ופועליים .ישראל

   .חלוצי עם פרגמטיזם פוליטי

- י שהוחלף בגוון לאומי" חל פיחות בגוון המעמדי של מפא1930לאחר האיחוד בשנת 
ממעמד  "1947גוריון שהטיף לשינוי זה במאמרו הידוע בשנת -ממלכתי בהשראת דוד בן

   ."לעם

י מאז היווסדה כשלצדו היו בתחילה ברל כצנלסון וחיים "גוריון עמד בראש מפא- ןב
   .ארלוזורוב

" ניק"הסיומת  .הפך להיות שם נרדף לדרך פוליטית ריכוזית ופרגמטיסטית" י"מפא"השם 
   של   תלוי בהשקפתו-שביטא התייחסות חיובית או שלילית , "יניק"מפא"יצרה את הכינוי 

    
אדיבות ארכיון מפלגת ב  ,י" כרזה של מפא- :   משמאל1930, י"ועידת היסוד של מפא: למעלה

   בית ברל , העבודה
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ולעתים היה מושא של תרעומת על , וגמה לעשייה ברוכה ובונהלעתים היה ד .הדובר
בקיצור , עבודה-באיוש תפקידים ומקומות" אנשי שלומנו"ריכוזיות מוסדית ועל העדפת 

   ."יניק"מפא"

וארלוזורוב , "אחדות העבודה"גוריון איש -  בןידי- ל שהונהג ע1930האיחוד בשנת 
הכוחות המרכזיים בתנועת העבודה היה גיבוש של , "הפועל הצעיר"ואהרונוביץ אנשי 
 ובו זכתה 1929בעקבות משאל שנערך בציבור הפועלים בארץ ביולי , ובתנועה הציונית

   .הצעת האיחוד לרוב מכריע

מאוחר יותר התערער  .היסוד הורכבה ממספר שווה של נציגים משתי המפלגות- ועידת
ים שייצגו את מפלגות י שני מזכיר"מה ע-עיקרון זה אך המפלגה הוסיפה להתנהל זמן

 מן הקולות באסיפת הנבחרים 40%בעקבות האיחוד צברה המפלגה לראשונה  .העבר
 של המאה הקודמת ואת מדינת ישראל 30-להנהיג את ההסתדרות מראשית שנות ה והחלה

י לקראת הקמת המדינה "י הובילה את הישוב היהודי בא"מפא .60- עד סוף שנות ה–
שנה שלטה במדינה וזכתה בקביעות -במשך כשלושים .רכזייםועמדה בראש מוסדותיה המ

   .למספר מנדטים גדול בבחירות לכנסת

" ץהאר"לדברי  .אביב-העם בתל- נערכה בבית1930י בשנת "ועידת היסוד של מפא
הגשם והדוחק לא מנעו מאלפי " . אנשים5000מילאו את האולם , 7.1.1930-בדיווחו ב

קהל רב מלא  ...לדברי הנואמים, הנאספים מלהקשיב במתיחות ובשקט יוצאים מן הכלל
ואורחים , ביניהם חברי הועדים המרכזיים של המפלגות, בצפיפות גם את בימת בית העם

הבימה הייתה מקושטת משני  .משוררים ועיתונאים יםסופר ...נכבדים מכל חוגי הישוב
 תמונות מנהיגי הציונות ומנהיגי תנועות –ועל הקיר ,  דגל תכלת לבן ודגל אדום–העברים 
   ."הפועלים

,  הרצל–ומשני עבריו , גורדון במרכז .ד.המנהיגים שתמונותיהם התנוססו על הבמה היו א
בין האורחים  .וטרומפלדור(!) מארכס , ף בוסליוס, יוסף ויתקין, סירקין, בורוכוב, ברנר

טקס הפתיחה החל  .הרבים בלטו שני המשוררים אורי צבי גרינברג ואברהם שלונסקי
בלבביות מיוחדת "מספר ש" דבר" ."תחזקנה"בשירת האינטרנציונל ואחריה באה שירת 

קינד אלכסנדר זיס, נתקבל מכתב הברכה אשר שלח לוועידה זקן חברי המפלגה המאוחדת
אשר מחמת הסגריר והשעה המאוחרת לא יכול לבוא ולהוסיף מהדרת שיבתו על , רבינוביץ

   .)מ" ד– 76הוא היה בן " (זיו המעמד

זכינו אחרי התאבקויות קשות למעמד זה : "גוריון- מביא את נאום הפתיחה של בן" הארץ"
 ולחלוצי לתנועה, המקפל בתוכו היסטוריה של חצי יובל שנים לעם מתחדש ולמהפכה

האיחוד  .מגיעים לכבושים גדולים, סבל ונפתולים, תנועה אשר מתוך חבלי יצירה קשים
מניע היסטורי אחד הביא לארץ את בעל  ...טבוע בעצם מהותה של תנועת הפועלים ...הזה

המעמד הזה ראה את עצמו כאן להיות קרוא לא להישאר מעמד  ...הבית ואת הפועל היהודי
   ."אלא להיות לעם
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עדיין , העשירה בכוחות נעורים" השומר הצעיר"בן גוריון הביע את צערו על כך שתנועת 
מטבע הדברים יש התייחסות רחבה יותר לוועידת   .לא החליטה להצטרף לאיחוד החדש

ביום פתיחת הוועידה הקדיש  .שביטא את דרכה של המפלגה החדשה" דבר"האיחוד ב
, ברנר,  גורדון.ד.א מאמרים של ראשי התנועה אהעיתון מקום נרחב לקראת הוועידה והבי

דויד מצא במדורו ' ז  .ברוידס ובילינסון, רחל ינאית, רמז, בן צבי, קפלן, בן גוריון, ר"אז
הידעת מאימתי יתחיל : "את המבחן שיבדוק את האיחוד" דבר"ב" קצרות"הפופולרי 

מועדים  ...חד שנדרשל במקום הא"מאותו יום שבו לא יסעו שניים במשלחת לחו? האיחוד
בישיבת הנעילה של הוועידה הודיע בן  ."אני הולך ללבוש את בגדי השבת שלי! לשמחה

, "ישראל-ארץמפלגת פועלי "גוריון בשם ועדת האיחוד כי שם המפלגה המאוחדת הוא 
   .)"ואיש לייבור פארטי'פלשתיין ג: באנגלית" (עברים"ובלועזית תיווסף המלה 

הפן המוזיקלי , גוריון- ידוע באישיותו של בן- פן לא" דבר"ה מגלה בדיווחים מן הוועיד
אחרי  .י כל הקהל"שהושר ע', עוד לא אבדה'בן גוריון הכריז על הנעילה ופתח ב: "המזמר

-פרצו ריקודי', אל יבנה הגליל'כשפתח בן גוריון אחרי כן ב .הושר האינטרנציונל' התקוה'
   ."התלהבות והשירה בקעה עד למרחוק

רשות הדיבור ניתנה : "בציבור-את המארגן הקבוע של השירה" דבר"למחרת מזכיר רק 
ייתכן שפצח גם בשיר שהפך  ."'עוד לא נותקה השלשלת'אשר פתח בזמר , להרצפלד

 ...הוועידה הייתה שקטה ועצורה"מספר ש" דבר" ."שורו הביט וראו"לסמלו המסחרי 
פרשת ההרצאות לא  .פגש איש עם רעהולבלי הי, הצירים נבלעו בו לבלי הכיר את עצמם

אך פתח  ...נפתח סגור הלב ונשברו כל החרצובות ...אך בסוף ...הניחה חופש ביטוי לפרט
 אחזה - בניגון הגלילי הישן של ראשוני העליה השניה ', אל יבנה הגליל'בן גוריון בשירת 

דולקים - מעגלים דוהרים .האש בארבע פינות האולם ויהי כל הקהל למרקחת גועשת
מעילים , כשספסלים ושולחנות נערמים בחיפזון אל הכתלים, הצטנפו בתוך הדוחק הרב

למנצח  .תנועה לכל ההמון החוגג-המקום היה צר מלתת מרחב ...וכובעים מושלכים הצדה
מפעם לפעם הונפו מתוך  ...אשר שילב את הקהל במחול כללי אחד, עליו קם יוסף ברץ

 .תיקי התנועה וחברי המרכז החדש אשר למפלגה המאוחדתהמרקחה ונישאו על כתפיים ו
אחד את החברים -בחורים נלהבים שוטטו בכל פינות האולם והוציאו ממחבואותיהם אחד

, רובשוב, קפלן, הרצפלד, על שפרינצק- כך הורמו אל .אשר התנועה חפצה ביקרם
כי , היו שהוסיפו ...כי הסתלק באין רואה, חיפשו את בן גוריון ולא מצאו אותו .ארלוזורוב

קרוב לשעה השלישית אחר חצות  .בהיווסד ההסתדרות, עלתה החדווה גם על מעמד חיפה
, שרו והריעו במקהלה, הקיצו נרדמים, צבאו על הבית ...הלכו מאות לביתו של בן גוריון

עד , וגם אחרי כן עוד הסבו מסיבות במסעדות ובבתים פרטיים .כשבן גוריון מנצח עליהם
   ."שחר על יום מחרת האיחודשבקע ה

- הקימה עם אחדות1965בשנת  .וידעה איחודים ופילוגים, י שמות"מאז החליפה מפא
" מפלגת העבודה הישראלית" הוקמה 1968ובשנת , "מערך"ציון את ה-פועלי- העבודה

י "ליורשתה של מפא  .רשימת פועלי ישראל, י"בעקבות איחוד בין המערך ובין רפ
ולחבריה אין כנראה סיבה לשיר ולהריע , ם בכנסת מספר מנדטים קטןההיסטורית יש היו
   .1930גוריון בשנת -כפי שעשו בימי בן
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  שגעגועיו לציון ואימת הצורר, ל"פרק זה מוקדש לאבי מאיר בן יצחק ז

   .חלוץ תמים שכוחותיו לא עמדו לו-נער .בותיוהבהילוהו לארץ א

  

מאז ומעולם אנחנו זקוקים לגיבור שיהיה לנו למודל לצלוח את מכשולי  .המיתוס עוסק בגיבור
לא רק היחיד זקוק לגיבור אלא גם החברה עצמה זקוקה  .המסע והחיפוש הפנימי אחר גאולה

כדי לאחד את כל , שהיא חייבת לשים מולה דימויים מגובשיםמשום , למודלים של גיבורים
אומר שהגיבור נושא בחובו את  1רולו מיי .ולמשוך אותן יחד למטרה מסוימת, הנטיות לפרוד

; נוידי- עלהגיבור נוצר  .את אמונותינו במובן העמוק ביותר, את האידיאלים שלנו, שאיפותינו
,  יוצאות דופןגבורהגיבור מתקשרת עם עלילות נולד קולקטיבית כמיתוס האישי שלנו המלה 

ים מיתיים כאלה סיפור .עם תכונות אישיות יוצאות דופן כשהגיבור המיתי גדול מהחיים
ושהאדם צריך להיות גדול מהחיים , מבטאים את תחושתנו שפעמים רבות החיים גדולים עלינו

   . הרואיגבורהשה כי צליחת ים החיים הינה באמת מע ,כדי להצליח או לפחות לשרוד

במאמר על משה  .המורליסט האנגלי תומס קרלייל טען שהגיבור הוא שיצר את ההיסטוריה
שלא נצטיירה צורתו הרוחנית בדמיון העם באופן , אין לך גיבור היסטורי" .2כותב אחד העם

שיצר לו העם לפי צרכיו ונטיות , והציור הדמיוני הזה, שונה לגמרי ממה שהיתה במציאות
 ולא –לפעמים אלפי שנה , שהשפעתו מתמדת והולכת, הוא הוא הגיבור האמיתי, ורוח

   ."והעם לא ראהו כלל כמו שהיה, שהיה זמן קצר במציאות, האורגינל המוחשי

כל אחד מאתנו הוא גיבור עלילת חייו  . הוא גם דמות ראשית בעלילהסיפורגיבור ב
 בו בפועל שילוב שכולל)  והדרמהורסיפמרכזית בעלילת ה-כדמות ראשית; הפרוטאגוניסט(

הגיבור הוא בעל היכולת להמשיך  .וגיבור פגוע, גיבור כושל, אנטי גיבור, של גיבור הרואי
כשהוא , ולמרות כשלונות בדרך, להתמודד עם משימות החיים מתוך מאבק בקשיים ובספקות

ו היא קבלת ורתגבובסופו של דבר , ציפיות ואשליות גרנדיוזיות, אומץ, מצויד במאוויים
   .גבולות הכוח וקבלת היש שהושג

גיבור הוא המתגבר על קושי  .יהיו אשר יהיו, הוא הנאבק בכוחות הגדולים ממנו גיבור
, ספק, והוא גם המתגבר על פחד .אמוציה או רגש, יצר, ומכשול שהם עוצמה עודפת של דחף

   .חות האגו כנגדםהוא מציב את כ .מעצורים ומצבי רוח, המנעות, דחיינות, חולשה

                     
1
 שמעוני הוצאת 48' עמ.תרגום לילית ברקת. הזעקה למיתוס. 1991. מיי רולו 
2

   דביר הוצאת, שמב' עמ: 1947 כל כתבי אחד העם. ז"תש.  אחד העם

  רות נצר

 מגולה לגאולה: עבריה-הגיבור היהודי

  מסע הגיבורהספר פרק מתוך 
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ויש לו רגישות , כבוד אנושי, צדק, לגיבור האידיאלי יש נאמנות לעקרונות וערכים כמו אמת
ואלה מאפשרים לו את היכולת לעמוד ללא  .ואומץ לב להתמודד עם דילמות מוסריות

היכולת לסבול ולחקור , בפני הכאב והאימה שבחיי האדם כמות שהם, התחמקות והשתמטות
   .3הזו עד קצה גבולסיטואציה 

מלחמת הגיבור היא  .מחויבות זו מעניקה לגיבור כוח ואמונה .מכאן גם המחויבות למשימה
שהוא מכונן , מודעים שבנפשו- מאבקו של הגיבור בכוחות הפנימיים הלא-קודם כל מלחמתו

מדבר על חשיבות הלוחם הפנימי כשהוא משתמש בדמויות של  4 בליי .את עצם קיומו מתוכם
שבמהלך מסעו של אודיסאוס עמדו בפיתויים רבים שניסו להסיט אותם , סאוס ופנלופהאודי

הוא אומר שהאודיסיאה מלמדת כי קיימים בפנים הנפש מחזרים המבקשים  .ממסירותם לדרכם
מצוידים בשלל ) לא רצויות שהם תכונות נפש(מחזרים חושפי שיניים אלה  .להנשא לנשמה

הוא או היא , דם לעולם לא מניף חרבו בהחלטיות לגבי יעדואם א .תכניות לגבי החיים שלך
אך עלולים לגמור את חייהם כעבדים למחזרים אלה , עשויים לזכות בציונים גבוהים על נדיבות

   .שהיא לא החתונה שבה רצו ובחרו, או כמטרה לחתונה שאורגנה עבורם

בהתנסות במרחבי ,  מתאר חניכה של אדם מערבי אל העולם האינדיאני5קרלוס קסטנדה
אין הכוונה  .כשעליו ללמוד להיות לוחם בעל עוצמה, שהיא חניכה לחיים האמיתיים, הטבע

הלוחם הוא  .ללוחם בעולם החיצוני אלא לתהליך העצמה פנימית של פיתוח הלוחם הפנימי
כלוחם הוא רוכש  .וכשהעוצמה האישית גוברת הוא יהיה איש דעת, "צד עוצמה"צייד ש

 .אבל למעשה כל משימה בעולם מקבילה למשימה פנימית . של שליטה ועוצמהאיכויות נפש
השליטה במפלצת היא , המאבק נגד המציאות המאיימת היא גם מאבק כנגד הפחד ממציאות זו

: קוואפיס בשירו הידוע על המסע לאיתקהכפי שכותב  .בעיקר השליטה במפלצת הפחד ממנה
ְסְטִריגֹוִנים " ּלַ ֵקל ּבַ ּתָ יםלֹא ּתִ יְקלֹוּפִ ּפֹוֵסידֹון ַהּזֹוֵעם ּוַבּקִ ן , ְולֹא ּבְ א ִאם כֵּ ֲעִמיֵדם ְלָפֶניָך / ֶאּלָ ּתַ

ךָ     ."ַנְפׁשְ

אם יש בו מוראות הרי  .כי אין הוא נגדנו, אין לנו לחוש אי אמון בעולמנו: " כותב6ורילקה
שמא אין כל ]  ...[כי עתה שייכות תהומות אלו לנו , אם יש בו תהומות, שהם המוראות שלנו

  " המבקש את הישע בידינו, אלא חוסר הישע, ביסודו העמוק, מורא

*  
עלה , שיהיה תשתית לעצמי הקולקטיבי היהודי, שהוא מיתוס כוח, הצורך במיתוס של גבורה

בעידן התנועה הרומנטית ששבה לעבר , 19- בסוף המאה ה, באירופה בעת התהוות הציונות
 כנגד תודעת גבורההיתה זקוקה למיתוסים חדשים של היהדות בגולה  .יתה מיתוסיםיוהח

על המהפכה , בתקופה זו ניכרה השפעתו של ניטשה .החולשה והקורבנּות של היהודי הגלותי
בסקי שכונה 'ברדיצ .ניטשה קרא לאדם חדש שהמניע אותו הוא דחף לעוצמה ושליטה .הציונית

 על פני תודעה תלמודית של קרא לקדם תודעה הרואית של גבורת היחיד', ניטשה העברי'

                     
 .  הקיבוץ המאוחד, 40-43'  עמ,יסודות הטרגדיה, 1986. קרוק דורותיאה 3
4

 . 12הערה .  בליי
 . זמורה ביתן מודן' עמ. תרגום עמיהוד ארבל. מסע לאיקטלאן. 1976.  קסטנדה קרלוס5
6

  .מחברות לספרות , 34'  עמ.מכתבים לאיש צעיר, מכתבים לאשה צעירה. 1964.  רילקה ריינר מריה
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כך הגאולה מן הגולה נתפשה בממד פיזי מעשי ולא  .7ולעבור מן הספרא אל הסייפא, פירושים
   .דתי-רוחני

בנאום שנקרא , 1898-ב, הציע בקונגרס הציוני בבזל, איש סודו של הרצל, מקס נורדאו
; ויהודה החשמונאיכוכבא - בר, לחדש ולספר את מיתוס דוד הנלחם בגלית' יהדות השרירים'

את  וזאת כדי למחוק .כבסיס לתנועה הציונית, הגיבורים שמרדו ולחמו למען עצמאות ישראל
וכדי שהיהודים יצאו מזהות של יהודים חלשים לזהות של יהודים , תדמית היהודי הבזוי והחלש

להחזיר הוא קיווה  .נורדאו הדגיש במיוחד את החינוך הגופני של הדור הצעיר .עם תשתית כוח
- מאז מלחמת בר( שנה 1800 וציין שבפעם הראשונה מזה , "יהדות השרירים האבודה"שוב את 

חינוך גופני עבורו היה  ."כלל ישראל יחגור כולו עוז"נשמעת בתוך היהדות הדרישה ש) כוכבא
   .חיים הצפונים בתוך העם עצמו- חיים ולחפץ- סימן לרוח

', פנדרי הגיבור' .'ברלין-כוכבא-נקרא בר'ש, ודיואז הוקם בברלין מועדון ספורט לנוער יה
של ביאליק הם דמויות של ' גוף- אריה בעל'ו, בריון יהודי שנראה כגוי, של זלמן שניאור

, של ביאליק' מתי מדבר'בפואמה  .טאו מודל ספרותי מיתי חדשייהודים בעלי כוח גופני שב
כביטוי למאוויים להעיר , חיהשקמים לת, של דור המדבר, הוא מתאר את מתי המדבר הענקיים

   .את הכוח הגופני והעוצמה הקיימים בפוטנציאל היהודי הקדום

 ששאפה לינוק ,'הכנענים' פרסם יונתן רטוש את המניפסט הראשון של תנועת 1943בשנת 
של יצחק דנציגר " נמרוד"מודל לגיבור כנעני הוא הפסל  .האלים הכנענייםמן מהפאגניות ו

עירום , כנער צנום, הצייד המקראי,  דנציגר את דמותו של נמרודבפסל הציג .)1939(
צורתו של הפסל הזכירה  .שהוא עוף טורף, לגופו צמודה חרב ועל כתפו יושב בז, ולא־נימול

ברוח הפיסול האירופי בן , המצרית והיוונית, את הפיסול הפרימיטיבי מן התרבויות האשורית
העברים החדשים ביקשו לשוב אל  .יות ואלילותאיכות פגאנ בצורתו הציג הפסל .התקופה

ממש כמו שהאמנות הארופאית שאבה עוצמה בתקופה זו , מקורות פאגניים כמקור עוצמה
היו שביקשו לראות בפסל של  .מאמנות פרימיטיבית שבטית של אפריקה ותרבויות אחרות

הם ' כנענים'ה .הצייד הוא הגיבור הלוחם נגד החיה .החדש" העברי"דנציגר מודל חדש לאדם 
בשירים (שהיתוו אף הם , בסקי ושאול טשרניחובסקי'למעשה המשך ישיר לספרות של ברדיצ

זרם השולל חלקים מסוימים מן ) לטשרניחובסקי' חזון נביא האשרה'ו' לנוכח פסל אפולו'כמו 
   .והשתמשו בסמלים מיתיים פגאניים, היהדות האורתודוקסית

אמצע המאה העשרים נוצר מודל הגיבור -  של ראשיתכותב שבהתישבות העובדת 8גלוזמן
, עובד אדמה, אמיץ, פעיל, חזק בגופו, גוף גברי: העברי החדש שהמודל שלו הוא כוח גופני

ערכי הלאומיות הגרמנית של יופי גופני ארי אף הם חילחלו למודל הזה שיש  .ונאה בהופעתו
   .בו הדים להערצת האדם העליון של ניטשה

נחות -צילי-נוצרית הדחיקה והתייחסה אליו כאל יסוד שלילי- היהודיתהגוף שהתרבות
שינה את משמעותו ובמקום להיות מקור חטא הוא נהיה מקור כוח ליבידינלי , ומקור חטא

ולא ארכיטיפ , משמעות הגוף כנחות ושלילי היא משמעות של ארכיטיפ תרבותי בלבד .חיוני
אי אפשר  .גופני-גיבור האידיאלי הוא כוחו הפיזילמעשה ראינו שאחד מאיפיוני ה .כלל אנושי

 .יצרי-לשקם את תחושת הכוח הנפשי כשמכחישים ומדחיקים את הליבידו שבסיסו גופני

                     
7

 . ידיעות ספרים. ניטשה העברי. 2009.  גולומב יעקב
 . הוצאת הקיבוץ המאוחד. הגוף הציוני. 2007. גלוזמן מיכאל 8
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הן בכוח העוצמה של החיה שהאדם מזדהה ; הליבידו של האדם מבוטא בשני האפיקים כאחת
   .והן בכוח הגיבור הלוחם ושולט בה, איתה

הציונית החדשה הם שיבה לערכי - י הגוף במיתולוגיה העבריתהדגשת עבודת האדמה וערכ
לעומת הגוף הגלותי החלש והכפוף  .החומר לעומת ערכי הרוח של היהודי בגלות ובכל הדורות

כמו לוחמי כנען כובשי הארץ וכמו , הוא לוחם הגיבור העברי החדש .מודגש הגוף הזקוף והחזק
 גבורהה, כורע ברך נוכח החיים, ' פסל אפולונוכחל'בשירו , טשרניחובסקי .גיבורי המכבים

כובש בזרועו גם גבול / אל דור אדירים ונפילים בארץ ", והיופי האלילי המפואר של גוף אפולו
לעומת האל , "כליל יופי חולש על שמש ומסתרי חיים, רענן, נאדר, נער- אל]  ...[שוכני רמים 

   .9"יליןויאסרוהו בתפ/ אל אלהי כובשי כנען בסופה "היהודי 

, כשהוא מדגיש את ערכי הגוף שלו, מעניין להשוות את השיר של טשרניחובסקי נוכח אפולו
מדגיש את הצו הבוקע ממנו , כשהוא עומד מול טורסו של אפולו', טורסו' בשירו 10בעוד רילקה

   .כערך של תודעת הרוח,  שהוא צו של מודעות עצמית- " שנה את חייך "- לשינוי עצמי 

 הוא הלך בשדות מהרומן, הוא אורי, ד הארץ שמימש את החזון הכנעני והציוניהגיבור ילי
 ספר זה נחשב לאחד הטקסטים המכוננים של החברה הישראלית .)1947(מאת משה שמיר 

דמותו של גיבור  .לאחר קום המדינה והפך לאחד מאבני היסוד במיתוס הישראלי הציוני
אורי  ."יפה הבלורית והתואר",  של הצבר המיתולוגיתרמה רבות לעיצוב דמותו, אורי, הסיפור

  .בטחון ומוחצנות, מסמל את הצבר בעל הזיקה לאדמה ובעל תחושת שייכות

כשהוא מת בהטילו  .שסופו הרואי, גיבור גופני חזק ויפה, גלוזמן כותב שאורי הוא קבוצניק
של בחור שחיצוניותו מתברר שההרואיות היא התאבדות , עצמו על רימון כדי להציל את חבריו

הוא מייצג אידיאל של  .שחש שאינו עומד בציפיות הגבוהות ממנו, חזקה ותוכו מבולבל וריק
 .האינטלקט והרוחניות הוזנחו, בידואליותיאבל האינד,  למען הכללגבורהגיבור שמממש 

   .גם הגיבור האולטימטיבי בחיצוניותו הוא גיבור נבוך בפנימיותו, כתוצאה

*  
גיבור של ספרות העליות הראשונות ואלו -בולט האנטי, ר הישראלי הגופנילעומת הגיבו

גיבורי  .התאבדו או היגרו, התמוטטו, רבים מהחלוצים כשלו .שעלה לארץ מאירופה, שאחריהן
 11הצעירים התלושים, גנסין, שופמן, ברקוביץ, בסקי'ברדיצ, גנסין, ברנר, הסיפורים של עגנון

והרגישו עצמם בלתי מוכשרים , מלאי לבטים התפלספותהיו , של ראשית המאה העשרים
הם איבדו את העולם היהודי האמוני של הגולה ממנו סלדו ולא הצליחו  .לחיים מוגשמים

דתית שהיתה מקור -האמונה הרוחנית .להשתלב בעולם הגוף והעבודה נטול הערכים הרוחניים
אולם אידיאל הגוף החזק  .רץהכוח של היהודי בגולה הוחלפה באמונה קונקרטית בגאולת הא

אלא שאידיאל בלתי , ולא רק שלא יכלו להזדהות איתו, היה רחוק מדי ממה שחשו בעצמם
, הם חשו חולשה גופנית ונפשית .אפשרי זה גרם לנחיתות נוספת של ערכם של השבים לארצם

, אשהלא מסוגלים ליצור קשר עם , עקורים מבחינה חברתית ומעמדית, עקרות נפשית, בדידות
   .והיו מיואשים וסובלים

                     
 . כד' עמ. דביר. שירי שאול טשרניחובסקי. 1943. שאול,  טשרניחובסקי9
  .103'  עמ.144ראו הערה . 1987.  רילקה ריינר מריה10
11
 . אוניברסיטה משודרת. דשותתלישות והתח. 1985. גוברין נורית 
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 שעלה לארץ ,תמול שלשום עגנון לגיבור ספרותי כושל הוא יצחק קומר מהרומן של הדוגמ
אבל כשל כחלוץ , מתוך געגועים רומנטיים אל ארץ חמדת אבות ורצה לבנות ולהיבנות בה

ו שננשך ושסופ, וצייר שלטים במקום לצייר, נע תלוש ממקום למקום, וכשל בחיי האהבה שלו
   .גרם להפיכתו לכלב שוטה, במכחולו שלו, שהוא עצמו,  כלבידי- על, ומת מנשיכה זו

, ת העברית של ראשית המאה העשרים יצאו למסע העליה לארץסיפוררבים מגיבוריה של ה
במקום המשמעות האמונית של העולם היהודי , אבל אין להם אמונה חדשה שתסייע במסע

מה נתגלה לך על עצמך אחר שאתה : "הוא נשאל .עד הנה פורי מבטא זאת בס12עגנון .שאבד
 על אדם שעבר דרך ארוכה בה עבר שבעה סיפורותשובתו היא  ."?מרבה להרהר על עצמך

, דלתות, שבע חותמות, שבע חביות, שבעה מנעולים, פתח שבע מערות, גלל שבע אבנים, הרים
כשגלל את המגילה האחרונה "ו, השני כל אלה הם אחד בתוך –תכריכי נייר , תיבות, מדריגות

   ."שוטה כלום הנחת כאן דבר שאתה טורח לבקש, מצא כתוב שם בכתב ברור

ה של מימוש יכשלונם הוא העדר עשי .גיבורי עגנון בדרך כלל אינם גיבורי עלילה ומעשים
 סיפור לעמדה פסיבית שלא מאפשרת מעשים נראה אצל שושנה הנרדמת מההדוגמ .עצמם

 סיפורגיבור ה, וכן חמדת .13"דומה עלי שאין לי רצון משלי: " שאומרת"ניםשבועת אמו"
 והוא, 14"מה שביקש לעשות לא עשה ומה שעשה כאילו אינו עשוי"ש, "גבעת החול" העגנוני

גיבורים הם -אנטי .היסוד הנשי והגברי כאחד רדומים בו, "אני בן מלך נרדם" .אומר על עצמו
: הם כושלים בכל עשייתם .עגנון שהם גיבורים נטולי מעשיםשל  ספר המעשיםבמיוחד גיבורי 

כשהגיבורים מוסטים ללא הרף , כך שהם מתארים מצב בלתי מודע, י חלוםסיפורים הם סיפורה
והעלילה מתפזרת ללא רצף נרטיבי לכיד , מוסחים ממשימתם, מהמהלך שעליהם לעשות

יבור מתכליתו והסטייה של מציין את ההקבלה בין הסטייה של הג 15הראל פיש .ותכליתי
והיא מגלמת לדעתי את , סטייה כפולה זו לא מאפשרת את השלמת המסע . מעלילתוסיפורה

שהוא נטול חוט מלכד פנימי תכליתי של , כמו אצל גיבורי בקט, פיזור האגו החלש של הגיבור
ור של בעיה דומה היא בעית הסיג .וכך מתואר מצבו הנפשי הבלתי כשיר למעשים, עצמי-האני

שאמור להיות אינטגרלי לעלילה , סיפורסיגור הוא סיומת ה(יו הגדולים סיפוראחדים מ
הקורא נותר תמה ולא  .שירה ו,אורח נטה ללון תמול שלשום,  פשוטסיפור): ומשמעותה

ולכן גיבוריו של , אין מאבק במכשולים, כשהמסע לא מתממש .משוכנע בהכרחיותו וטיבו
לא רוכשים אוצר של כישורי , בניגוד לגיבור המיתי, יו האחריםסיפורו אלה וביסיפורב, עגנון

מפי , אומר 17עגנון .16אגו חדשים ואין להם יכולת לגאול את העלמה וליצור קשר עם אשה
עד  ."אני קבצן של אהבה שנקרע לו תרמילו והוא מניח את האהבה בתוך תרמיל קרוע: "חמדת

אין היכן לשים את , ולתרמיל הקרוע של גיבוריו, נפששאין תיקון לכלים השבורים של ה
, שהם חלשים ובלתי מודעים לעצמם, אין פלא שגיבוריו של עגנון .המתנות שמקבלים במסע

משתגעים , תקועים וסובלים, סובבים סביב הכמיהה וההיסוסים, הם תועים בדרך .לא משתנים
   .או מתפשרים עם החיים בויתור מצמית לב, ומתים
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 . אילן-אוניברסיטת בר. חקרי עגנון. 'ספר המעשים'ויים רפלקסיביים בדימ. 1994. פיש הראל 15
 . כרמל. של עגנון' ספור פשוט'על . א"פרק י. 261הערה .  ראו נצר רות16
 .שעא' עמ , 3הערה .  עגנון17
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 והקושי לעמוד הוא הלך בשדות שהפיצול בין גוף ונפש שקיים אצל הגיבור הצבר של ראינו
מתוכם יש לציין  .גיבורים התלושים-ברף הציפיות מעצמם מצוי כבר קודם לכן אצל האנטי

, שהיווה דמות מנהיג רוחני בראשית המאה העשרים, במיוחד את הסופר חיים יוסף ברנר
, שלא הצליח לממש את חזון העבודה הגופנית, ת למופתכגיבור תרבות ואישיות מוסרי

אבל גם מורה דרך של " אובד עצות"והיה , פסימיות וחולשה, סלידה עצמית, וששילב בו יאוש
דמות המתלבט הברנרי מבוטאת גם בשירת מסדה של יצחק  .18חיוב החיים עם קשייהם כאחת

עֶ ? ַהְרִאיֶתם היֹום: "למדן מבטא את היאוש .19למדן יל ַעצמֹו ֵמרּום ַהחֹוָמה , ֶצם ְקָרבּבְ ֶאָחד ִהּפִ
ַמֲחֶנה ...ָעָיף, ִנְלָאה ְנשֹא ...ַלְתהֹום ך ַהֵיאּוש ּבַ ִנים ִיְתַהּלֵ ק ִמן  ...ְגלּוי ּפָ וֲאִני ַגם ְרִאיִתיו ִמְתַחּמֵ
ֲחֶנה י .ַהּמַ ק ְלַהּשִ ָבר ְשִתיָקה זֹאת נֹוָרָאה ַוִיְתַחּמֵ הֹוםֵאין זאת כי ָגמָלה ּבֹו כְּ ְרָיּה ַלּתְ אבל הוא " .ל ּפִ

ָדה : "מבטא גם את התקוה / ָדרֹום , ָצפֹון, ַמֲעָרב, ִמְזָרח! / ַעל ַאף ַהּכֹל/ ָהְדַלק ָמחֹול ֲעֵלי ַמסָּ
חֹול  ּמָ ַח ּובֹוֵער - ְמחֹול// ּבַ ָדה ִמְתַלּקֵ ֵנה ֶדֶרך גֹוַרל/  - ַמסָּ ֵהר/ דֹורֹות -ּפַ לֹא נּוְתָקה עֹוד  ...!ִהּזָ

ֶלֶשלת  עֹוד ִנְמֶשֶכת/ ֶלֶשלת ַהּשַ  ִנים/ ַהּשַ י ָאבֹות ֱאֵלי ּבָ  .ד .ראוי לציין את הוגה הדעות א  ."ִמּנִ
גורדון שהגשים בתאוריה שלו ובמעשיו את השילוב בין חיי עבודת אדמה לבין אמונה רוחנית 

וודאי וב .אף כי היה משכמו ומעלה, במובן הזה היה גיבור אינטגרטיבי, ביעוד העם והאדם
גם אם היו , שהצליחו להגשים חבור כזה, בין אנשי המושבים והקבוצים, שהיו אנשים כמותו

   .צנועים ולא קיבלו תהודה ציבורית

*  
אני סבורה שהבעיה של התלושים של ראשית המאה העשרים היא אותה בעיה של הגיבור 

לי השואה ואותה בעיה ששבה והתגלתה אצל ניצו, של אמצע המאה העשריםהעברי החדש 
מודל הגיבור הישראלי היה מודל קולקטיבי שעונה על צרכי הקמת המדינה ולא : שעלו לארץ

, דתי מאידך-התהליך של שיבת המודחק הגופני מחד והתכחשות לערך הרוחני .על צרכי היחיד
 זה כלל מודל .ל אינטגרציה ביניהםשולא , יצר מודל של פיצול בין ערכי הגוף לבין ערכי הרוח

הפער בין  .20ים גופניים חיצוניים וקולקטיביים ושלל את ערכי הרוח והאינדבדיואליותערכ
לבין שלילת ,  החיצונית של עבודה פיזית וקבלת ערכי הכלל ללא עורריןגבורההאדרת ה

, כשהעצמי הקולקטיבי בלע את העצמי של היחיד, רוחנית האינדיבידואלית- הפנימיות הנפשית
 .של חייו  עצמו מתוכו ולהיות הגיבור של המסע הייחודילא איפשר ליחיד לבנות את

   .התפוררות הקבוץ נבעה גם היא מאותה בעיה

אולם דחיפות הכורח ההיסטורי לבנות מדינה לא  .לחלוצים ולפליטים שעלו לארץ היה חזון
 .שיש בו הסתגלות למציאות החדשה ולערכיה, איפשר תהליך איטי של מעבר מגולה לגאולה

מכאן נבעו תחושות  .בין הציפיות של אנשים מעצמם לבין אי יכולתם לממש זאתנוצר פער 
גיבורים , מאז קום המדינה עלו לקדמת הבמה החלוצים מקימי הארץ ולוחמיה .שכול וכשלון

במאמר  .וגיבורי מלחמות ישראל, ההגנה, ח"גיבורי הפלמ, גיבורי גטו ורשה, כמו טרומפלדור
הוא כותב שבשנים הראשונות של קיום המדינה היו ראשי ) 1.5.2005הארץ ( .של גדעון לוי

מחליפיהם הם אנשי  .ואחר כך היתה סגידה לראשי הפיקוד בצבא, הישוב גיבורי העם
   .ואילו עכשיו הגיבורים הם המצליחנים הכלכליים והעשירים, התקשורת והטלויזיה

                     
 . משרד הבטחון. ומורה דרך" אובד עצות "–ברנר . 1991.  גוברין נורית18
19
 . 39-41, 72-73' עמ. 1952. דביר. מסדה. 1952. למדן יצחק 
 .נהמנוחה נכו' – בעניין זה ראו את ספרו של עמוס עוז 20
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וטנראעמית מ  

  שני שירים
    *  

ה יֹוֵדַע ַמה   ֵמחַ ֲאִני ׂשָ , ַאתָּ
ִביְלךָ  ׁשְ ַהּלֹא ָנִעים ִלי ּבִ   ׁשֶ

ַמן ְרתָּ , ֵמת ִמּזְ ְסּגַ ּנִ   ְוׁשֶ
ִר  ַחת ַהּפְ ה ְלֵביְת תַּ ּיָ ל ֲעׂשִ                   .ךָ יְנִציּפ ׁשֶ
  .ֶיֱעַרב ְלךָ 

ע ְלךָ  ִחּיּוךְ , ַאְך ּדַ תָּ ּבְ ַרׁשְ ּדָ ׁשֶ כְּ   ׁשֶ
מֹו נֶ  גִ כְּ ל'ָהג ּבְ ְלּגַ   יּפ ֲעֵבה ּגַ

מֹו ְטֶר  יְסט ִלְפּתַֹח ַאְרָנִקיִמכְּ   ְמּפִ
ַעד ֲחֵברּוֵתנּו  ם ּבְ ּלֵ   –ּוְלׁשַ

הוּ  ֶ ַרְסתָּ ַמׁשּ   ּדָ
ים ַטּנִ ֶרְך ַהּקְ ְפְלאֹות ַזֲעזּוֵעי ַהּדֶ   ִמּנִ

ֶהם ֲאִני נֹוֵסעַ    .ּבָ

  ישיבת חרום

כּו ְוַזֲעָמם ִנְפַרק ּפְ תַּ ִהׁשְ   ַאֲחֵרי ׁשֶ
ּוּוִנים ל ַהכִּ   ֶעְברֹות ְלֵעֶבר כָּ

  ָנָחהָעְבָרה אֲ 
ן ַהֶחֶדר ָנה ֶאת ֲחָזַרת ִעּדַ   .ְוִסּמְ

ה   ָחָלל ִנְמָלא ָחָלל ְודּוִמּיָ
ִק  יָכה כְּ ל ַמ ִהְמׁשִ ֶטן ָהֵריָקה ׁשֶ   ֵררְק ְרקּור ַהּבֶ

ן ֶאל ֵסֶפל ָמֳעָדף ין ִנְסּפַ ֻסּבִ   ְוָכל ֶאָחד ִמן ַהּמְ
ֶבר ּוְפֵלָטה ֶאל חֹוף ׁשֶ מֹו ּתֹוָצא.כְּ   . כְּ

ה אַ  ִהי ַהְרּבֵ ּכּוִייםּוִמיׁשֶ   ַחר ַהסִּ
ִתיָקה ְבָרה ׁשְ   ׁשָ

  ְוָקָמה ִלְפּתַֹח ַחּלֹון ָסגּור
ִמית ֵנס ִרׁשְ חּוץ ִיכָּ ָהֲאִויר ּבַ   ׁשֶ

ְפִנים   .ֶאל ָהֲאִויר ּבִ

ַעת ַהּכֹל   ִעְנָין, ְלַהְפתָּ
מֹו ִצּפֹור ֶחֶדר כְּ   .ִנְכָלא ּבַ

  
  

  בערב שירה צעירה עמית מאוטנר 
 של איגוד הסופרים בישראל באוקטובר השנה
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  דנה לובינסקי

  נוצצת זיעה
  
ָבר לֹא תְּ נֹוֶצֶצת ֵזָעה אַ " ֶמשיֶ ׁשָ  כְּ ֶ    .ֶכת ַלׁשּ

ל ַהחֹ ְך לָ כָּ ְתַהּלֵ ּמִ ה ׁשֶ ָחֶזה ךְ ם ַהּזֶ    ּבֶ
  הלֹא רֹואָ  תְּ אַ 

ר'ֶזה ַרק עֹוֵצר ת ַנתֵּ י ִמּלְ ּלִ ם ׁשֶ  - "ּדָ
ה  תֹוְך ַהּפֶ   ָהֲעָצמֹות ַהְלָבנֹות ִהְבִהיקּו לֹו ּבְ

ר ּבֵ הּוא ּדִ ׁשֶ   כְּ
ים( ים ּוְוֻרּדִ ָרִנּיִ ׂשְ  )ֲחִניַכִים ּבַ
ע ָלַגַעתתְּ אַ וְ  ל ֶאְצּבַ ְכתָּ ְלַגּדֵ   . ִהְמׁשַ

ִמיד ָכה ֶזה תָּ   :כָּ
ֶבר ְיַדבֵּ   ,היטָ 'צִּ  ַעל ְמִהירּות הַ ךְ ר ִאתָּ ּגֶ

ף ָיֵד ְולֹא ַיְבִחין בְּ  ֵצק ַעל כַּ   .ךְ ֵריַח ַהּבָ
ה ֶבר ִיְרָאה ָעַלִיְך ֶאת חֹד ָהְרִאּיָ  ,ּגֶ

ק ָהעֹור ֵמַעל ֵעיְולֹא ַיְבִחין ַעד ה ּדַ ּמָ          .ךְ נֵ  כַּ

 ,ַדעהּוא לֹא יֵ 
ם לֹא תְּ תְּ אַ וְ  ִריסַ  ּגַ  ,ּפְ

א ּבָ   ֵאיְך ִלְפֵני ׁשֶ
תָּ בַּ  ׂשְ   לגְ וּ גּ ִחּפַ

יָמִניםעֲ גַּ  ַפת ַהסִּ ׂשְ  -גּוַע ּבִ
עֹות אר ִעם ְקצֹות ָהֶאְצּבָ ּוָ ים ַעל ַהּצַ   -ִלּטּוִפים ַקּלִ

ךְ ְוַאחַ    ןוֹ מיִניָנה סִ  ר כָּ
ּמַ  ָרה ֵמָתה לֹוֶהֶטת ּבַ ב ַהּצֹוֵנןׁשָ   .ְחׁשֵ

  ֶרַגע ַהּכֹל ָנח ַעל ְמקֹומֹו לְ 
עֹותׁשְ ּתֹודֹות לִ  ְפׂשָ ין ַהּמִ ָהָיה לֹו ּבֵ ַע ׁשֶ ַפְרּדֵ  ,ִריר ַהּצְ

ל ִמּלֹוָתיו ֻפָחִדים ׁשֶ  .ִנּתּוֵרי ָהַאְרֶנֶבת ַהּמְ

ינֹוק ִעם ְרָגׁשֹות ְצנּוִמים  ,תִּ
ַעְצֵמ  ן ֵאיְך ָרֲעדּו לֹו ָהֵראֹות ךְ ָרִאית ּבְ ֵ הּוא ִעׁשּ ׁשֶ  .כְּ

   .ָרִאית

אן ָנף ָעפּו ִמכָּ ֲעֵלי ַהכָּ  ,ּבַ
ֶכל ֵ  ,ּוַבֲעֵלי ַהׂשּ

ָזִרים יָרה ַלּגְ ִ   ".ָקְרעּו ֶאת ַהׁשּ

  
  בערב שירה דנה לובינסקי 

 ובר השנהשל איגוד הסופרים בישראל באוקט
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  ענאר רדואן

  הנדנדה
   

בּוָכה י ַהּמְ ַגּלֵ ט ּבְ   ִמְתַחּבֵ
  ִמְתַהְדֵהד

ין ֲאֵפַלת ַהִהּסּוס   ּבֵ
  ְואֹורֹות ָהֱאמּוָנה

  קֹול
אָ    :אמֹרנֹו לֵ זְ לֹוֵחׁש ּבְ

  ?ֵהיָכן ִיְהֶיה"
ע ּגָ ׁשֻ ַמן ַהּמְ ֶזה ַהּזְ   ּבְ

ים ֶחְלָמִאי ׂשִ ם ְמַחּפְ ּלָ   ָאֵכן כֻּ
ׂשֶ  ַחּפְ ְמָחה ַהּמְ ׂשִ    ֶעֶצבתכְּ

ְחָנק ֵמֲאֵפָלה ַמן ַהּנֶ ּזְ       ּבַ
  ?ֵהיָכן ִנְמְצָאה

ָמָמה ...אֹור ׂש ׁשְ ַחּפֵ   ַהּמְ
ק ׂש עֹׁשֶ ַחּפֵ   ָצַדק ַהּמְ

ׂש עֶ  ַחּפֵ ל ַהּמְ כָּ   ָגהְר ׁשֶ
זְּ  ל ּתֹּבַ ה ׁשֶ   הוּ בֹהּו וָ ַמן ַהּזֶ
  ִמינּו ִליאֲ הַ 

ִרי י ֶאְפׁשָ ְלתִּ   ּבִ
  ִלְמצֹא

ִריא ׁש ּבָ   ִמְפּגָ

 

 

 

 

 

 

 
            

 

 ,מונטז פוטו, 2011, )תקריב (כותרת ללא

 צילום של האמנית ורד נסים
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  יצחק יוסף

  שני שירים
  

  עץ הנשמות
  

מֹות ָמֵלא בְּ  ׁשָ   .ִצּפֹוִריםֵעץ ַהּנְ

ה ִויִחיָדה צֹות רּוַח ַחּיָ ַצּיְ   .ִצּפֹוִרים ַהּמְ

ים.ֲאִני לֹא ְמׁשֹוֵרר ל ִמּלִ   . ֲאִני ָסמּוַראי ׁשֶ

ל ְצָבִעים ְוִצּפֹוִרים   .ׁשֶ

ֹוָאה ׁשּ ת ּבַ ּמֵ    .ָהִייִתי ֶיֶלד ׁשֶ

ְלָחָמה הֹוִביל ְצָבאֹות ַלּמִ ֶנָרל ׁשֶ   .ָהִייִתי ּגֶ

ָחצְ  הּ ָהִייִתי ִצּפֹור ׁשֶ   .ָתה ֶאת ָהאֹוְקָינֹוס ְלַבּדָ

ְלָחָמה ּמִ ת ּבַ ּמֵ   .ָהִייִתי ָסמּוַראי ׁשֶ

ֶהם ָבִרים ּבָ ֵעת ֲאִני אֹוֵהב ּדְ   כָּ

ימּות הֹוֶפֶכת לְ    רֹךְ ַאּלִ

ֶפׁש    .ְוֶעֶצב ְלַיֲהלֹוֵמי ַהּנֶ

  

  הגביע הקדוש
  

דֹוׁש  ִביַע ַהּקָ   ֲאִני ַהּגָ

יִחים ׁשִ ל ַהּמְ תּו כָּ ּנּו ׁשָ   ִמּמֶ

הֹוִלידּו אֹוִתיִלְפֵני    ׁשֶ

ן ָהֵעֶדן ָהָאבּוד   ֶאל ּגַ

ל ֲחלֹומֹוֵתיֶהם ל כָּ   .ׁשֶ

ֹותֹות  ּפֹוִרים ַהׁשּ   ֲאִני ַהּצִ

ָעָנן ת ּבֶ ׁשֶ   ֶאת ַהּקֶ

ל ָהְרִקיִעים ְמעֹוָפן ֵמַעל כָּ   .ּבִ

  ֲאִני ִנְצנּוץ ַהּכֹוָכִבים

ן ָהרּוחַ  ת .ׁשֹוׁשָ ּנַ   .ָהרּוחֹות ׁשֹוׁשַ

ל אֹוהֲ  ֵעיֵניֶהם ׁשֶ   .ִביםּבְ

ָרִאי ן ּפְ    .ֲאִני הּוא ֲאִני הּוא ׁשֹוׁשָ
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   .פרשת בלק טעונה חקירה גדולה 
   דורות עתידים להשקיע את הגיגי 
   .רוחם באלגוריה רבת משמעות זו 

  )"גיבורו של עגנון", משולם טוכנר( 

 והתמודדות הביקורת עימו תמול שלשוםות הפרשנות לרומן בעי

כפסגת הספרות העברית  י עגנון" לשתמול שלשום  הגדירה את הרומן ביקורת הספרות לדורותיה
גורם חידתי המעורר  ועם זאת היא ראתה בו, )88-87: ס"מירון תש(והארצישראלית במאה העשרים 

 ללא ספק תורמת לכך .)386-377: 1997דב - בן; 95-94, שם(יצרים פרשניים שאינם יודעים שובעה 
, פנטזיה, ריאליזם: שאינם עולים בקנה אחד וסגנונות אנרים'עובדת היותו מושתת על מגוון ז

: ס"ערפלי תש(דוקומנטאריות , וסמל- אלגוריה, אבסורד, סוריאליזם, מיתוס, גרוטסקה, היסטוריה
, יסודות רציונאליים ואירציונאליים משמשים בובכך יש משום הכרה והודאה בעובדה ש אבל .)161

הוא , "שכל המעשים" המכונה ברומן הנדון, האחרון ושהיסוד, בערבוביה ,כמו גם ביתר סיפורי עגנון
כי הוא מוליך ; הניבט אלינו מבין דפיו, בעליל שכלי- את פני העולם הבלתי, יום- של- בסופו, הקובע

   .ת החוט המשולש לא במהרה יינתקבחינ, אלגורית- היסטורית- העלילה המיתית

שתוביל , עלילת הרומן וארכנית משהו של בהצגה מגמתית בחרנו לפתוח להבנת הדברים לעומקם
מה שבהכרח ;  הוא ישו הנוצרי-  כלב חוצות – תמול שלשום  אחד משני גיבורי,שכן .לפירושו מחדש

את  עבורנובאן ואילך ייצג ויסמל אשר מכ, משליך על הבנת טיב ההתנגשות בינו לבין הגיבור האנושי
' צלוב'וה' עקוד'האידיאלי של ה- הטיפוס את, וכמו כן .'שואות'ו' עקדות'עם ישראל בתקופות של 

החדירה אל  .)277: ד"ליבס תשמ(הנודע כתמונת תשליל של ישו , משיח בן יוסף: במסורת היהודית
הסמלים והמיתוסים , עות התורותבאמצ עשה אפואית המשיחי- ישו ואל הגיבור האנושי- נבכי הכלב

   ."הברית החדשה"ו, השבתאות, הקבלה של

מעיירתו , יצחק קומר שמו,  בא ארצה לבנות ולהיבנות ממנה בחור ציוני צעיר1908 בסביבות שנת
שבעצם הוא לא יוצלח וחדל  ,להבין הרבה זמן לא לקח לו, הנהו .והמנוונת שבמזרח אירופה הרדומה
המודרני של -  יצליח לקיים את מצוות יישוב הארץ והפרחתה במובן הציונילעולם לא וכי, אישים
אשר , הודות להתערערות קשריו עם חברתו סוניה, בין השאר, תודעת הכישלון ניטעה בו .המושג

מגוריו  עודדה אותו להעתיק את ממנה לתמיד וברצותה להרחיק אותו .נטשה אותו לאנחות
 ,ומשיל מעליו את האידיאלים הציוניים, אט בתשובה- אטחוזר  יצחק במקום החדש .לירושלים

כי את כלי עבודת ; ל לגבי המקצוע שבחר בו"כנ .את עירו ואת ארצו, שבשמם עזב את משפחתו
היסודות , מאידך גיסא .המיר זה מכבר במכחולי הצבעי ובצבעיו - ' מחרשה מקוש וכו,  מעדר–החלוץ 

מכוננים באמצעות תיאור מערכת יחסים הנוצרת , מיתייםה, סימבוליים- האלגוריים, ריאליסטיים- הלא
הכלב נטפל ליצחק קומר בשעה שעסק  :אך הרי אסון מגעים קצרים ומעטים ;לכלב חוצות בינו

  משה הלחמי

  תמול שלשוםעל משיחים וכלבים ב
  )חלק ראשון של המאמר(  הפאסיון על פי עגנון: או



   25גג  \ 2011 \ 150

לקנח  לפתע פתאום עלה על דעת האחרון .ולא הסכים להניח לו, שכונת הבוכרים בצביעת שלט בלב
, מעליו ואחר כך הוא עוד הספיק לנערו .' משוגעכלב" -  ואז טפטף עליו, את מכחוליו על גב הכלב

שווה בשווה בין שני , פחות או יותר, מכאן ואילך העלילה מתחלקת .כהוגן לבעוט בו ולפצוע אותו
   .שכזו' חתונת דמים' במין וזאת במטרה לאחדם לקראת הסוף, הגיבורים

                
    תמול שלשוםי עגנון וספרו "ש

טובים - בירושלים שבה הוא מתפרנס בכבוד וזוכה להכיר נערה בת ורות יצחקק מצד אחד נמשכים
אחר כך מוצאים אותו  .ולהתארס עימה, הזקוקה נואשות לתמיכתו החומרית והנפשית, מן הישוב הישן
וזאת לפני שהוא מחליט לקשור סופית ; עם סוניה 'מערכת יחסיו'את תקפות ' לבדוק' שוב ביפו מנסה

 . למקומו שבמאה שערים ובנישואיו עימה בחזירתו- ולבסוף  .ה ועם מאה שעריםאת גורלו עם שפר
עלילות הכלב הנושא את השם האלגורי  ריאליותם- סמליותם ואי, מצד שני מתחילים במלוא עוזם

הקדמונית שביקש מבלעם הנביא - לבלק בן ציפור מלך מואב המקראית בחינת רמז; והמיתולוגי בלק
בלק ' אצלנו' מעתה ואילך ייחשב אפוא .נת למנוע את כניסתו לארץ כנעןלקלל את עם ישראל על מ

סימבולי של בלק הינו - בן דמותו האלגורי .ישראל בעליונים כמו גם בתחתונים של לאויבם המושבע
הכלב קונה  בסיפור הנוכחי :דא עקא .ק)כ(בל .אשר שמו מתקבל מהגיית השם מימין לשמאל, הכלב

המגרשת אותו , של מאה שערים' קפריזות' בניגוד לרצונו ובהתאם ללעצמו מעמד מפוקפק שכזה
המורגלת בכתבי פלסתר נגד , אשר בעיני זו כתובת, שעל גבו" כלב משוגע"הכתובת  מתחומיה מחמת

 .נועדה להזהיר מפני בעל חיים הנגוע בכלבת, והיא אף חיה מפיהם, משכילים וציונים, כופרים ומינים
ורים נוגים באשר לקשר הממשי כמו גם לזיקה המטפורית בין גירוש הכלב הרה עולים, בין כה וכה

, ואולי אין זה מפתיע כלל לגלות .לנושא חרמות ונידויים הפופולארי כל כך בקרב אנשי המקום הזה
שהוא זכה להכנסת , לאור ההיפותזה שלפיה הכלב הוא ישו המוחרם והמנודה מעמו וממקומו ובמיוחד

 תוך שהוא זוכה, י בני העדות הנוצריות הרבות והמגוונות של ירושלים מיידהאורחים אדיבה ונדיב
לברר מה טומנים בחובם  בהתחלה הגויים לא טרחו אם: דא עקא .וכנסיותיהן מנזריהן להסתופף בצל

, ואז אף הם .הרי שבסוף נודע להם הכול מפי יהודי מומר אחד, סימני הכתב העברי שעל עורו
   .רשים את כלב מעל פניהם ומתכננים לחסלומג, כשכניהם היהודים

', געגועים וכו, שנאה, לא רק בתחושות וברגשות עזים של אהבה שהכלב בורך, מתברר, לא זו אף זו
אלא גם בחוש אינטלקטואלי מפותח , שהסבו לו אנשי מקומו ,מכורח הסבל הגופני והנפשי שניעורו בו

מעברו הכפוי משכונות  את, למשל, כך .לוונטיותמרשימה לשאול את השאלות הקיומיות הר וביכולת
תוך העלאת , של נידוי וחרם על רקע לאומי ודתי היהודים אל משכנות הגויים הוא תופס במונחים
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בעוד שהגויים אשר כלפיהם הוא ', מגרשים אותו וכו, אותוהיהודים שונאים  למה - השאלה הקריטית 
- מן- וזה בדיוק מה שכבר (יו כדי להביסו ולהשקותולא מרגיש סימפטיה או קרבה מיוחדת ניגשים אל

אט חודרת אל - אט .!) שהכלב הוא בעצם דמות אלגורית המייצגת את ישו,ההתחלה עורר את חשדנו
האם מדובר כאן בכיתוב (על עורו " ריקא"הינו תולדת הסימן שהטביע אותו  הכרתו התובנה שמצבו

 .שגרם להדחתו ולהדרתו משכונת מגוריו האהובה הוא; )?שהוטבע על צלבו של ישו" מלך היהודים"
לייצר שיטות  החל מוחו הקודח - הסיבה לגירוש :  קרי- " אמת"במסגרת חיפושיו הקדחתניים אחר ה

האידיאולוגיות וזרמי המחשבה ' מיטב'אשר בדרך זו או אחרת מזוהים עם , פילוסופיות ומיתוסים
בתרבות ,  וזאת בנוסף לבקיאותו בדת;שבמסגרת התרבות המערבית במאות השנים האחרונות

הואיל והוא לא היה יכול למלל בפיו את , דא עקא !בספרות היהודית ובשאר מנהגי ישראל, היהודית
ל את "הטריפו הנ, מבלי שאנשים יבחינו במשהו מלבד צעקות וזעקות טורדות מנוחה וזאת, מחשבותיו

או /עד כדי השתטות ו - י והפיזי חלה החמרה במצבו הנפש שבשל כך, ונראים הדברים .דעתו
מנקיעת , מגעגועיו למקום הולדתו .אשר רבים מתסמיניה מורים לכיוון הכלבת, קשה הידבקות במחלה

להתייצב מול  כדי ובעיקר, נפש ממאכלי הגויים ושאיפה לחזור ולטעום מאכלים יהודיים כשרים
ויהי , ותיו ופחדיו ולשים פעמיובלק להתגבר על חשש מחליט ,האדם שאחראי לאסונו ולהתעמת עימו

הסופי והאחרון שבין הכלב לאדם  במפגש עומד אפוא להסתיים הסיפור .היהודית- לכיוון העיר ,מה
לא יעלה על  בעוד שיצחק, כשבמהלכו הוא ידרוש מיצחק קומר תשובות לשאלותיו, בלב מאה שערים

   .בלתי נמנע ל ידי החיה הואהגיבור ע ומכאן שמעשה הריגת .דעתו כלל שמחובתו לספק לו אותן

חופשי - הכלב ממשיך להסתובב ואילו .תוך ייסורים קשים ונוראים, מת ממחלת הכלבת יצחק קומר
אבל תיכף לאחר  .את חיתתו על תושביה במשך עוד מספר שנים טובות בחוצות העיר ולהפיל

ה הבצורת שאיימה בכך נשבר .הלווייתו של יצחק נפתחו ארובות השמיים וגשמים עזים החלו לרדת
  ! והארץ התחילה לפרוח ולשגשג .להחריב את הארץ

אין הביקורת והמחקר  )367: 1998לאור  (1946-  וב1945- ב  בשני חלקיםתמול שלשוםמאז פרסום 
' טבעית'תיאוריות שונות ומגוונות בנוגע לזהותו ה תוך העלאת, חדלים מלתהות על קנקנו של הכלב

הנוטלים , שהוא מאניש חלקים מודחקים בנפש יצחק קומר, ביו היאהכללית לג הדעה .והעל טבעית
הארוס המודחק ' מנצח'ועל כל אלו ; בין ערכים סותרים ואידיאולוגיות קוטביות בקונפליקט חלק

 ,סימבולית לעגנון- האליגורית הנחשב לאבי הפרשנות, ברוך קורצווייל, למשל, כך .והמושתק שלו
" הוא סמל היצרים המשתוללים, ה דימונית המבשרת רעותהוא חי"סבור שהכלב אצל עגנון 

-  הותרותמול שלשוםואילו ב,  של עגנוןוהיה העקוב למישורכך בפירושו ל; )31: ו"קורצווייל תשל(
, קורצווייל(' מתירנית'ה ',חילונית'הרצועות בעת נטישת המסורת הדתית היהודית לטובת הציונות ה

להחזיר את השד הציוני לתוך הבקבוק או לחזור  ר מנסהעד כדי כך שכשהגיבו; )115-104, שם
כמעט בכל מאמריו  בחינת מה שקורצווייל מגדיר; נפגע קשות ונהרס, הוא מאחר את המועד, בתשובה

   .)28-31שם (לדת ולאמונה , המאוחרת למסורת- השיבה- כישלון - על יצירות עגנון 

 .אדיפוס- ת עקידת יצחק עם המלךא כסיפור הממזג בחובו תמול שלשוםגרשון שקד תופס את 
למען הסר קללה  יצחק קומר הוא יצחק אבינו ההולך אל העקידה כמו גם שעיר לעזאזל המוקרב

 ואילו הכלב הוא הסטרא אחרא שלפתחו מושלך הגיבור לשם .)208: 1983שקד (הרובצת על הקהילה 
- מן- בור שיצחק הוא האישגם אברהם באנד ס .ירוק להמשכת הפרויקט הציוני- מתן לגיטימציה ואור

הבכורה - לבאנד שמורה אפוא זכות .אך הפעם כסמל לעם היהודי המושמד בתקופת השואה ;העקידה
מלחמת העולם השנייה  :איתור הקשר שבין הסיפור לנסיבות ההיסטוריות שבמהלכן הוא נכתב של
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 ותופסו" אלגוריה"את הרעיון שבלק הוא  אלי שביד דוחה •)305-306: 1992באנד (ואירועי השואה 
 –ישות אמיתית שלה ולבן דמותה האנושי יש גורל משותף , כלומר; של המילה- העמוק- כסמל במובן

   .)287-  286: 1992שביד (בתור שעיר לעזאזל עבור החברה האנושית המושחתת  לשמש

הכלב  האם, למשל, כך .ל"אנו זקוקים לפרשנות שלמה וקוהרנטית שתחלצנו ממצרי הסתירות הנ
שהוא קורבן התעללות והתעמרות  או,  כדעת קורצווייל ושקד– היצר הרע והסטרא אחרא מל אתמס

שהיא  האסון אשר, או אולי בכל זאת הוא ישות שטנית .כפי ששביד מתאר את זה, ושעיר לעזאזל
בתקופת מלחמת העולם  לשמש כדוגמה וכסמל לאסונם של היהודים על הגיבור אמור ממיטה
   . הסתירות הללו אמורות להיפתר במסגרת הפרשנות הנוכחיתכל, הנהו .השנייה

 באמצעות חשיפת הזיקות המוטיביות והתמטיות תמול שלשוםפתרון חידות 
  והרוכל האדוניתבינו לבין סיפורו של עגנון 

מה שבא ; סימן לאמביוולנטיות רגשית הינו )264: 1992קורצווייל ( בכלב" סמליות אחידה"העדר 
 יצור - ומאידך גיסא  ומוכר- בית אהוב- בן, מצד אחד, הכלב הוא לקלור שבמסגרתולידי ביטוי בפו

 לגתה בדמות פאוסטמ מפיסטופולס, למשל, לאור הסמליות הזו מעוצב .שטני הראוי ליראה ושנאה
שבתור בן , ללמדך; )175-174, שם, ס"תש, ערפלי(כלב פודל הנשרך אחרי הגיבור היישר אל ביתו 

ואילו במסורת היהודית  .שטן אלא תמונת תשליל שלו- אין הכלב ,ל פאוסטש' נצחי'לווייתו ה
המזהים , ל"אצל חז, למשל, כך זה .ולאום- במונחי דת, בין השאר, וביצירות עגנון בפרט השטן נתפס

כשבקבלה ובמסורת ימי הביניים ; עם עמלק וצאצאיהם שמאומות העולם, עשו עם סטרא אחרא- כלב
ז "ואילו בקבלת פולין במאה הי, הנצרות ואומות הנצרות יפים לגביל "מכלול השמות הנ בכלל

, ליבס(ישו הנוצרי בכבודו ובעצמו  הדברים אמורים כבר לגבי, כפי שנראה בהמשך, ובחסידות
לידי  באה, עם הילת האמביוולנטיות החופה עליה, ל"הסמליות הנ ,ועם זאת .)288-274 ,שם, ד"תשמ

, כביכול, דמים הנחתם- דמים או הסכם- ברית - פורי עגנון שעניינם בסי ביטוי עוצמתי וחסר תקדים
 -  תמול שלשוםאו כמתרחש במסגרת , המדומים לכלבים, ישו- נצרות- יהדות לגויים- בין יהודים

שנכתב בעיצומה של מלחמת העולם השנייה   לעגנוןהאדונית והרוכל , למשלהנה .מתגלגלים בכלבים
 .ניתן להקיש על זה הארוך שכן מן הסיפור הקצר .ל שלשוםתמו על כמו גם בעיצומה של העבודה

כשבמהלכם , נוצרייה- שנאה בין יהודי לגויה- באה במסגרת יחסי אהבה' ברית' ההאדונית והרוכלב
= קאניס בלטינית (קניבליות ; מתכננת לרצוח את מאהבה ,אשר מתוקף היותה קניבלית, האחרונה

טקס ' אכיפת'רובד אלגורי שב  שנועד להוסיף לסיפור,לא ריאליסטי, בחינת מוטיב פנטסטי) כלב
- היבט מרכזי בברית בחינת; האוכריסטיה של אכילת בשרו ושתיית דמו של ישו על גופו של היהודי

ואז אנו ניצבים בפני ; וזהו אף הרגע שבו גם מתאחדת סמליות הכלב במוטיב הכלב הנושך; הדמים

                     
•
 בראשית תמול שלשוםוזאת לאור העובדה שעגנון התחיל את העבודה על , ל מכל וכל"דן לאור פוסל את הקשר הנ 

ותיו הולך דן ובעקב; )73-72: 1995לאור (שנות השלושים כאשר מלחמת העולם השנייה עדיין לא נראתה באופק 
הטרגדיה של יצחק ומותו הנראה חסר פשר היו חלק מכוונותיו היצירתיות של עגנון ): "151-152, שם, מירון(מירון 

דומה שהדין עם דן לאור שהגיב על השערתו . מראשית שנות השלושים ואין לתלות בהם משמעויות אנכרוניסטיות
ליצירות עגנון שנכתבו בתוך מלחמת העולם ' שואתית'שמעות שייחסו מ, וכן על טענותיהם של אחרים... של באנד

מצוקותיה של ביקורת עגנון לנוכח מיעוט תגובותיו של הסופר "שלא ביטאו אלא את ', טענות מאולצות'כ, השנייה
: 1993עוז (דעת עמוס עוז בעניין זה היא כדעת באנד , מאידך גיסא. "... הנערץ על אירועי השואה בעצם התרחשותם

, 1911 לשנת 1908בין שנת , ראוי לקורא שלא ישכח אך לרגע כי הרומן מתרחש בתקופת העלייה השנייה... ): "214
  .)1945-1931(אבל נכתב ממש בשנים של אדולף היטלר 
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חולם שכלב , השוכב בלילה לצידה, הגיבור :האדונית - עם מושאו  תופעה שבה הסמל מתמזג בהדרגה
כלבה "בהפיכתה ל ולבסוף בהתממשות החלום; )100: 1979עגנון (מזנק עליו ונועץ את שיניו בגרונו 

   .)102, שם( ."נזקפה בבת ראש ונעצה את שיניה בגרונו והתחילה נושכת ומוצצת) "96, שם" (מטורפת

התובע את , ונושך- נושם- בבעל חיים חי לב זוכה להתגלגלדימוי הכ תמול שלשוםב .לא זו אף זו
שכן מה שלא עלה בידי ! מן העלילה בכלל ומיצחק קומר בפרט -  ובצדק –הבשר המגיעה לו - ליטרת

 שכן . לטעום מבשרו ומדמו של יצחק קומר- והוא , יעלה בידי כלב מוחשי, המדומה לכלב, האדונית
שעליו רמז בקצרה דן מירון  ,לסטרא אחרא - חק קומר  יצ–' פאוסטי'הדמים בין הגיבור ה- הסכם

, לעניות דעתנו, הוא ,)557: ב"מירון תשס (תמול שלשוםבין פאוטס לגתה ל במסגרת מאמר המשווה
ועד לאירועי  להיסטוריית היחסים המעונים והמדממים בין היהדות לנצרות מאז הולדתה מטאפורה

וההקזה האכזרית של  על עור הכלב" כלב משוגע "כתיבת: מלחמת העולם השנייה ועד לשואה בפרט
 גירוש הכלב; "מלך היהודים" - הצלב שמני ובי נכתב עליו , הוקעת ישו על הצלב דמו חוזרים על

תוך , סילוקם של תלמידי ישו מבתי הכנסת ומקהילות ישראל משכונות היהודים הוא חזרה על
 התקבלות הכלב; שבתפילת שמונה עשרה" יםברכת המינ" בגיבוי, בין השאר, וזאת, הכרזתם כמינים

התפשטות  חוזרים על היהודים שמקרב העדות הנוצריות של ירושלים פתוחות על ידי שכני- בזרועות
לשכונות היהודים מכורח געגועיו הביתה  השואף לחזור ,הכלב; האמונה הנוצרית בקרב אומות העולם

הבן , מצד אחד ,סביר להניח שהוא, ותיומשאיפה להתנקם במי שאחראי למסת פגעיו וסבל כמו גם
כך לפחות ; לנשמתו" תיקון"להשיג  כדי  בשלום-  אל היהדות –המנסה לשוב הביתה  -  ישו –האובד 

הסבור שהגאולה שהמשיח שבתי צבי מביא לעמו כוללת ,  נתן מעזה–נביא השבתאות  על פי תפיסת
ובעקבות נתן ושבתי צבי ; )252, 232,  שם,1987שלום (מרכיב חשוב של תיקון נשמתו של ישו הנוצרי 

 את שבתי –שניסה לתקן את בן דמותו של ישו  ,)266-262: 1995ליבס  ; 232שם (ט "הבעש הולך גם
 או הגויים הנוקמים ביהודים/הכלב שנושך וטועם מבשרו ומדמו של יצחק הוא ישו ו, מצד שני! צבי

   .את האמונה בו  עצמםלקבל על הסירוב על רצח המשיח ובן האלוהים ובגין

הבאת גאולה משיחית  :לשני הסיפורים או אידיאולוגיה המשמשת כמצע/ניתן לדבר על אידיאה ו
 תוקפו של סיפור הקצראשר בהשכ; בכלל והקבלה השבתאית בפרטבאמצעות שיטת תיקוני הקבלה 

' טוב'ה  הסוף-  והראייה לכך;  על דרך השלילה–על דרך החיוב ואילו ברומן הגדול  יוכח "תיקון"ה
   .יצחק קומר של הרוכל היהודי והסוף הנורא הנופל בחלקו של

כפי , "שערי הטומאה"בכניסה דרך  כרוכים המשיח- שמתקין הצדיק" תיקונים"ה האדונית והרוכלב
בהקשר ) 128, שם, ו"תשל, קורצווייל (אדונית והרוכל השהגדיר זאת קורצווייל במאמרו על 

להתאחד , השכינה השבויה בידי הסטרא אחרא להציל את כדי , בין הגוייםלהתבוללות הרוכל היהודי
 בגויים טמיעה הנהכאשר המשמעות ההיסטורית המעשית ; את הגאולה ולהביא, עימה בגוף ובנפש

וזאת באופן שחוו  ;)120-119, שם, שלום; 160: 1991שלום (נימוסיהם ותרבותם , ואימוץ דתם
זהו אפוא המצע האידיאי שעליו  . שהתאסלם ויעקב פרנק שהתנצרשבתי צבי משיחים שבתאיים כגון

וזאת תוך , הרוכל היהודי כלפי אדוניתו מושתתים המוטיבים של המסירות המופלגת והאוהבת שמפגין
לעובדה , לעובדה שהיא מנסה לשחוט אותו, כואבת לסכנת המוות הצפויה לו ממנה- הפגנת מודעות

ברגעי חייה האחרונים הגיבור , לא זו אף זו .נו ולמצוץ את דמושבסוף הוא מניח לה לנשוך את גרו
אחר כך הוא עוד  .ומנסה לרפא את פצעיה האנושים, הקניבלית, הרוצחת, סועד את אהובתו הסוררת

עד כדי כך מחויב הסופר לעניין (והנצרות - ישו- ישקיע מאמצים כבירים להביאה לקבורה כדת
לעובדה שהוא ; ים ההיסטוריים המהווים את הרקע לסיפורהאירוע וזאת עד שכחת, השכינה- גאולת

 'התמסרות'שהרי לא בכדי מתוארת ה!!!) נכתב בשעת רציחתם של מיליוני יהודים בידי הנאצים
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את ביתה המט  "מתקן"הרוכל היהודי ): 36-31אפק (ממנו  הנגזרות ן ומילים .ק .במונחי השורש ת
והרי  .לו את ארוחותיו" מתקינה" ,הזה- מו פעולה בקטעהמשתפת עי, בעוד שהיא, ליפול של האדונית

אלא השכינה שצריך  האישה ובמקרה הנוכחי אין! ידוע שבמסורת היהודית ביתו של אדם הוא אשתו
שמסורת  ,המאיים שבה, הדמוני, מדובר בפן הדוחה, ליתר דיוק .או את ביתה/ אותה ו–" לתקנה"
- ואשר כל תפקידו של הצדיק, )300-303: 1980ום של(מרבה להתייחס אליו , למשל, הזוהרספר "

, למשל, שבתי צבי וזאת בדרכו של;  ובהשבתה אל תחום הקדושה" תיקונה"מתמצה ב משיח
או בדרכו של רבי נחמן , )324: 1987שלום (רומנסה הספרדית אודות מיליזלדה בת הקיסר  "מתקן"ה

" מעשה מאבידת בת מלך" מצעותהשבויה בידי הסטרא אחרא בא, את השכינה" מתקן"מברסלב ה
   .האדונית והרוכלבאמצעות " מתקנה" עגנון ה-  ובעקבותיהם; שלו

 :נצרות- ישו- אדונית- הכלב" תיקון" להתמודד עם איך הוא מתכוון -  ואילו יצחק קומר שלנו 
 תיקונים מפני השבתאות" תיקוני"והתחרדותו תידחה אפוא על הסף אופציית  חזרתו בתשובה בעקבות

אלה האחים התאומים ; עימות בין יעקב לעשו יותר שבאימוץ המודל המסורתי של' תודוכסייםאור'
- המסורת היהודית לדורותיה לנכון להעמיס את מסת הקונפליקט היהודי אשר על כתפיהם מצאה

תאומים כפי - יאומץ ברומן הנוכחי מודל נוסף של מלחמת אחים, כמו כן) 353-349: 2001קם (נוצרי 
: העימות האלים בין משיח בן יוסף למשיח בן יוסף הנגר: ז"גרת קבלת פולין במאה הישפותח במס
כלב "ומולו , המזוהה עם משיח בן יוסף,  כלב טוב–בין שני כלבים  עימות המצויר כקרב, ישו הנוצרי

מה שעשוי לשפוך אור על פשר הפיכת יצחק קומר ; )275, שם, ד"תשמ, ליבס(המזוהה עם ישו , "רע
ואף מזהיר את הבריות שלא יתקרבו  נובח בקולי קולות הוא: ברגעי גסיסתו ממחלת הכלבתלכלב 

שמבחינה מסוימת  ואילו בכל מה שקשור לרוכל היהודי ניתן לומר .)605(אליו פן ינסה לנשכם 
 .כי בזכותם פעמיים הוא זכה לקבל בחזרה את חייו במתנה; טוב- רק- לו- עשו' שבתאיים'תיקוניו ה

ופעם שנייה , ובכך נמלט מסכינה של אדונית" שמע"יצא מבית האדונית על מנת לקרוא פעם אחת כש
לו בתור  ואז נתקל בצלב של אבן שישמש, בתעייתו בערבות השלג והקרח כאשר עמד לקפוא למוות

ל "כנ! בשלום אל ביתה של האדונית- הביתה- המורה איך להגיע, כמו גם מטאפורי, גשמי ',מצפן'
נשיכות של - גרונו הקפוא הצליח לעמוד איתן בפני הנשיקות שכן . מהכפורהועילה לו חזרתו

ל על פגישת הפיוס שבין יעקב לעשו שבמסגרתה ניסה "וזאת באופן המזכיר את אגדת חז; האדונית
   :ואז נעשה ליעקב נס וגרונו הפך לאבן; או לנשוך בגרונו/האחרון לנשק את יעקב ו

 .י בשדה יער בין שלג זה שמתכסה בשלג חדשראה את עצמו פתאום כאילו הוא שבו"
פגע בצורה של אבן שעמדה  .עקר את רגליו והתחיל רץ .ואף הוא עצמו מתכסה והולך

הביט אילך ,  הריני אבוד מיידאם איני חוזר .כמה נתרחקתי, צעק יוסף, אבי שבשמים .בשלג
, גנוןע" (כיוון לבו כנגד אותו הבית והלך לשם .ואילך עד שהכיר את הרוחות

   .)101,שם,1979

ואילו יצחק קומר הומת  ,יוסף הרוכל היהודי ממוות בטוח ניצל אפוא" רוחות"ה" הכרת"גם בזכות 
   . ישו–רק משום שהתנהג באכזריות לכלב " אלוקי הרוחות"בידי 

קונפורמיסטיים - הנון, אפוא האמיתות הדידקטיות והמסרים ההיסטוריוסופיים הרדיקאלייםהם  מה
 שעניינו מסירת דין וחשבון אודות התנגשות בין הגיבור תמול שלשוםפיק מסיפור כשניתן לה

בין ישראל , התנגשות הבאה להעיד על העימות ההיסטורי בין יעקב לעשו ,וקהילתו לכלב חוצות
ואילו ', רעים'ה את' משחקים'עימות שבו הראשונים ; לאומות הנצרות ובין ישו הנוצרי למשיח בן יוסף

שהעם , התשובה היא' ? טוב'ה, הוא כאן הגיבור הטראגי ,סה להגן על חייו בכל מחירשמנ, הכלב
בשם  וכל זאת; את ישו) תרתי משמע(מתוכו - וזאת בשעה שהוציא, למעשיו ולגורלו- היהודי אחראי
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בדין קם  ."הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב: " הנביא בלעם–הכלל שניסח פעם שלוחו של בלק 
משיח והשואה - שחבלי 'מסורתית'ואילו המסר השני אמור לחזק את הטענה ה!  על יוצרואפוא הגולם

- הנרטיב הציוני המודרני אמנם מפרספקטיבת .הינם חלק בלתי נפרד מתהליך הגאולה בפרט
האורתודוכסיה הדתית  מבחינת אבל, מדובר בדעות שאבד עליהן הכלח זה מכבר החילוני- ההומניסטי

ספר  ,וכפי שעושה כך, ועונש במובנים שהוצבו לעיל- ל במושגי חטא"מסרים הנכל ניסיון לנסח את ה
   .בעיקר- עלול להיחשב לכפירה, למשל, הזוהר

  העונש והלקח, החטא

תמול ל ההיסטוריוסופית איתר ומצא את הגרעין הסיפורי ואת התשתית ואף עגנון חיפש, אם כן
 ,יםסיפורמדובר בקטעים  .אודות יעקב ועשוהדורשים את הסיפור המקראי , הזוהר בדברי ספר שלשום

 לכף חובה את התנהגותו חסרת ההגינות והיושר של יעקב אבינו כלפי וזאת בדונם, אך יוצאי דופן
הדמוניזציה הקיצונית של עשו במהלך "תיגר על  תוך קריאת, )195-185: ז"ישראלי תשס(אחיו עשו 

וא באקט פרשני חסר תקדים בכל מה שקשור מדובר אפ .)193, שם" ( ...דורות ארוכים של מדרש
ובאשר להשלכות שיש לזה לגבי תפיסת המאבק ההיסטורי בין , "עשו"ל" יעקב"להבנת העימות בין 

   . לעגנוןתמול שלשוםויבוא ויעיד על כך ; יהדות לנצרות

סבא "במסגרת פרשת   הנושא מדברותיו-  רב ייבא סבא – הזוהרלפי אחד הגיבורים המרכזיים של 
) 189, שם( "עקב" בבטן אמם רבקה עת עשה ממנו 'התבשלם'ב יעקב חטא כלפי עשו עוד ,"דמשפטים

הסבא יוצא אפוא  .גזל ממנו את חלקו בעולם הבא ותייגו כסטרא אחרא, הדירו מתחום הקדושה: קרי
ובעצם ללא , האומה ותובע ממנו את עלבון מי שיועד על ידו- להבות נגד אבי- בנאום תוכחה חוצב

שכן הוא , אבל בזה לא די לו לסב .)190-187, שם(לגלם את הוויית הרוע בעולם הזה  ,ול בכפועו
] שנאתו[כל דבבו ] זה[= ובגין דא : "לדורותיה- ישראל- מגלה הבנה לתופעת האנטישמיות ולשנאת

הנקמה שנוקמים בנו שונאינו אף היא מובנת  וגם .)193, שם]" (על זה היא באה[לישראל על דא איהו 
', אחר'הזרוע המבצעת של אלוהים השופט את עמו לחומרה בגין שפיטת ה שכן הגויים הם .וברורה לו

כי ריב  ...והאיתנים מוסדי ארץ' את ריב ה] אבות האומה[=שמעו הרים ": " וזאת הן על סמך מיכה ו ב
 ...עם יהודה ולפקוד על יעקב' וריב לה" ..."ג  הושע יבעל סמך , וכמו כן; )187, שם" (עם עמו' לה

" וכל אותן הריבות] של אלוהים[על דבר זה באה התוכחה ...כמו שכתוב בבטן עקב את אחיו, מהו הריב
ה לאומות העולם "שהעניק הקב,  ביהודים–הזה ובכללה - השליטה בעולם ל לגבי"כנ .)שם, שם(

   .)49 הערה 181-180, שם(כפיצוי על קיפוחם בעולם הבא 

 ניתן ללמוד מעוד מובאות מספרות תמול שלשוםעל " סבא דמשפטים" של על השפעתו האפשרית
 דומה שגם על הנהו; שורה עליהם " סבא"קונפורמיסטית של ה- אשר רוחו הנון,  לדורותיההזוהר

 .1921 .10 .20- אליו מ להביאן לידיעת מרטין בובר במסגרת מכתבו עגנון היא נחה עת מצא לנכון
הצפוי לישראל לפני  העימות בין יעקב לעשיו לגבי העתיד הקשה מדובר בקטעים העוסקים בהשלכות

דומה  ."בכי"אך לא לפני שיקבל עונש קשה ומר על שהביא את עשו לידי , תבוא- שאמנם בו, הגאולה
תלטות בזמן הש ,כשברבות הימים לאמור, כאל נבואה ממש ל" הנהזוהרשעגנון התייחס אל קטעי 

לכן  .תמול שלשום הוא ינסה לממשה במסגרת, השואה ומלחמת העולם השנייה ,הנאצים על גרמניה
בעימות בין אדם לכלב אמור לשפוך  שעוסק שהסיפור, 1946 כשעגנון כותב לברוך קורצווייל בשנת

לא שהוא , אין כמעט ספק בכך, )264, שם, 1992קורצווייל " (ההוויה האיומה של חיינו" אור על
 אלא לאירועי השואה ,"ראשית גאולתנו"כ שדווקא מאופיינת כאן, מתכוון לתקופת העלייה השנייה

   .תמול שלשוםבעצם ימי פרסום  שהידיעות אודותיהם החלו לזרום באופן חופשי וברציפות
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  : שבמכתב לבובר' זוהריות'המובאות ה להלן

גרמה לנו ) ט"ז ל"בראשית כ (]ישו, הנצרות, אומות העולם[=לפי שבכייתו של עשו  ..."
ש זוהר "ע( .וישראל יבכו יגאלו מן הגלות] ישו[הגלות וכל הצרות וכשיכלו דמעות עשו 

  )'ט ב"שמות עמוד י

  )ח"שנת ת(ת "ילקוט חדש דפוס לובלין זא
  ט" ערך משה כ

  ]" עם ישראל[ולכן בבכי יבואו ]הכלב, ישו[=הגלות וכל הצרות הם בשביל דמעות עשו "
   .)88: ד"עגנון תשנ('  גלות כשם ערך

;  שעם ישראל נושא באחריות למצבו הטראגי–  ובהשראתוהזוהר בחסות אך מה משמיע כאן עגנון
וזאת , גויים אשר נהיו לו לרועץ ולשטן- ישו- ידיו יצר ישויות רוחניות ופיזיות כגון עשו- כי במו

תמול מתורגם ב הנוכחי' זוהרי'ההמסר  שכן .מן הסתם התשובה היא חיובית? מכורח הדרתן והחרמתן
' זר'המורה לילדיה לשנוא את ה, כלפי מערכת החינוך היהודי הגלותי לכלל ביקורת נוקבת שלשום

, משכילים, כלבים, גויים, ישו, עשו): 342, שם, קם" (האחר מאיתנו והאחר בתוכנו"בחינת  ';אחר'וה
ואשר כל , מקיפות את יצחק בחיי היומיוםהחלום נפתח עם הופעת דמויות ה,  כי כןהנה .'ציונים וכו

המשך החלום עומד , מאידך גיסא .בעלי חיים בכלל ועם כלבים בפרט עם במגעיהן ההדוקים ייחודן
, ובניגוד לכל כללי החלום הפרוידיאני, שכן לפתע פתאום .בסימן ניתוק המגע עם בעלי חיים

מה שעולה וצף כאן הם הרהורים  ,המשמשים תשתית לעיצוב עולם החלומות ביצירות עגנון בכלל
 כמוסים נדחית מפני חשיפת המכשלה - מינים- ומכאן שחשיפת מאוויים .לחינוך ילדים דווקא בנוגע

מערכת החינוך  האמיתי של- חשיפת פרצופה, ליתר דיוק; שעלולה להביא לכישלון הפרויקט הציוני
חרדי מבחינת -  החינוך הדתיהמתגלה כממשיכת דרכה של מערכת, המודרני בארץ ישראל, החילוני

אשר בה משתמשי כמסווה חיצוני להשגת תקציבים , השלטת האידיש על חשבון לימוד העברית
 שבהמשכת הגלות שערורייה מבחינת המספר הציוני זוהי .לא- מקרנות וממוסדות ציוניים ותו

גמרי בתחיית שממילא הצלחתו תלויה ל, ותוך סיכון המפעל הציוני בכללותו, בגבולות ארץ ישראל
ארון הקבורה  עבור את המסמר האחרון, כמו כן .וגם אם זה בא על חשבון האידיש; השפה העברית

ולאהבת הישיבה לצידם , החרדי המחנכת לשנאת הגויים מצד אחד הציוני תתרום שיטת החינוך
ת אל שכונו שיצחק יינשא על כנפי החלום בעקבות הרהורים אלו אך טבעי הוא .בגלות מצד שני

היאך עליתי " :כאשר הוא עצמו מופתע מן התפנית החדשה שמתרחשת בחלומו' החרדים שבירושלים
שרויים  בחדר .)393" (של בית תלמוד תורה שלהם , והרי של בתי אונגרין הן? במעלות תלוליות אלו

ישראל ושנאת הגויים באמצעות פסוקים - את רעיון אהבת תינוקות במחיצת מלמד המנחיל להם
ואמרתם במה אהבתנו הלא אח , והמלמד מנגן לפניהם אהבתי אתכם אמר השם ..." .ג- ב, י אממלאכ

ואת : "שעגנון בחר לקטוע את המשך הפסוק, עובדה היא .)394" (ואהב את יעקב' עשו ליעקב נאם ה
; כתפיהם לקוראיו שהאחריות להשלמת הפסוקים מוטלת על ואולי על מנת להורות; "עשו שנאתי

לקה באופן הקשה והחמור ביותר משום שהתחנך  שעם ישראל תובנה, כביכול מאליה, ובכך תיחשף
ובמקרה הספציפי הנוכחי מי שנענש הוא הגיבור  .הגויים- הנצרות והכלבים, על ברכי שנאת ישו
שהעדיף לחרוג ממנהגו ולהתנהג בתוקפנות ובאלימות בלתי  -  יצחק קומר –התמים והצדיק הזה 
יצחק קומר  כלבים עלול- בעניין זה של שנאת גויים, לא זו אף זו .חסר ישע םמצויים כלפי בעל חיי

במסגרת תנחומא על שמות  מהאופן שהם נדרשו ל כמו"לקבל השראה לא כל כך מפסוקי מלאכי הנ
שאינה אלא סימפטום , הרומיים בגין הפגיעה בכבודם רבי עקיבא נידון למוות על ידי השלטונות: כה

למנהיג  כי היא אשר הניעה אותו לרוץ .כוכבא-  שתוצאותיה נכרו במרד בר,לשנאה קשה והרסנית
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-80: א"רוקח תשנ(ואשתו הופיעו לפניו בחלום הלילה בדמויות של כלבים  שהוא, רומאי ולדווח לו
, זה של רבי עקיבא בזה של: ל במעגלים קונצנטריים"ניתן אפוא לסדר את החלומות הנ .)30'  הע79

הכורעת  חלומית-  וזה של יצחק קומר בזה שהוא חלק אימננטי ממציאות מיתית,יצחק קומר ,להבדיל
השמדת אויבי ישראל שמבפנים ושמבחוץ  של מיתוסים ושל ריטואלים שעניינם, סמלים תחת עול של

ל נכתבו בשעה שמיליוני יהודים נהרגים בידי "מצד שני אל לנו לשכוח ולו לרגע אחד שהדברים הנ(
עם , אשר ,תמים וחף מפשע חיים  אלו ניתנת אפוא בזה גושפנקה לענות בעלעל סמך כל!) הנאצים

שכן ניתנת בזה אפוא לגיטימציה להפיכתו  .הוא מפלצת מיתית הקולקטיבי שלנו בתת מודע, זאת
פרנויה ופוביות , חרדי רדוף היסטריה- ציבור יהודי חבטות ולשעיר לעזאזל לטובת קתרזיס של- לשק

זה  ינת תכונות הנחשפות במלוא כיעורן דווקא בשעה שאותו ציבור נטשבח; היסטוריות למיניהן
 טוען בפני נכון שלקראת הסוף יצחק קומר .לבטח בירושלים את ארצות הגולה והתיישב לו מכבר

כלב "' צחוק'שעליו הוא שרבט בהיסח הדעת וב, מאה שערים שהכלב הוא סתם כלב שכונתי סטנדרטי
 :אך כפי שנהוג לומר לגבי מקרים כגון אלו ;וכנה לקבל את הסבריוונכון שמאה שערים מ; " משוגע

ובכך יעיד האחרון , הכלב להורגו ישכים שכן ברגע שיצחק יפסיק לדבר .מידי- ומאוחר- מידי- מעט זה
  !סמל עם שיניים על היותו; על מעמדו המיתי והאלגורי

ת סימן מעשה אבו", "הדחקה", "לא מודע קולקטיבי "םכמה מושגי מפתח ובכלל
  והפער הנוקב בין מספר בלתי מהימן למחבר מובלע" לבנים

; המודרני, דתי להעניק ביסוס לנרטיב הציוני החילוני-  ניכרת כוונת מספר עם רקעתמול שלשוםב
יד להדחקת - נתינת, בין השאר, היא התוצאה .יחזרו מתישהו בתשובה' ציונים'וזאת בתקווה שגם ה

אל הרובד הסמוי ואל ירכתי הלא מודע , בין יהדות לנצרות, שונושן בין יעקב לע- העימות הישן
שכל " :דא עקא .לא מקובל, לא רלוונטי הציונות הוא- שלגבי השקפת, וזאת כמשהו, הקולקטיבי

מסוג זה ' הנחות' אינו מורגל בהענקת, רציונאלי- סימבולי ובאי- באלגורי, ששורשיו במיתי" המעשים
 החוצה את כל שהודחק בדי עמל' מקיא'ו 'מתמרק' ואז הוא, םהדחקת קונפליקטים לא פתורי: קרי

תשתית הריאליזם  בבת אחת מתמוטטת אפוא .חלום על עימות בין אדם לכלב חוצות- בצורת סיפור
לצורך , כאמור, מלכתחילה יועד זה אשר, הרומן ההיסטורי שהונחה בדי עמל בשליש הראשון של

   .ל"ביסוס הלגיטימציה הנ

הנאמנה לערכי הציונות הדתית , לע פער ניכר בין דמות המספר הבלתי מהימןבין כה וכה מתג
- התורה לדת- דוגלת בסינתזה בין דת, לפחות, אשר על פי גרסת עגנון ציונות, בנוסח הרב קוק בפרט

שכל " לדמות המחבר המובלע שממנה ובה, )59-54: 1995לאור (גורדון  .ד .העבודה שבנוסח א
: עשוי להיווצר ביניהם מכנה משותף ין הפער הזה ניכר כמו מהמקום שבוובשום מקום א ."המעשים

 תמול שלשוםעגנון בכלל ואת עלילת  עלילות כעיקרון המכונן את "מעשה אבות סימן לבנים"אימוץ 
 )ן"הרמב(נוסח במאה השלוש עשרה על ידי רבי משה בן נחמן  'עיקרון'בפעם הראשונה ה .בפרט

כמו  .)163-157: ם"פונקנשטיין תש( האלגורית והטיפולוגית הנוצרית כאלטרנטיבה לשיטת הפרשנות
, העם היהודי נבואית שיש לסיפורי המקרא על היסטורית- העיקרון מדבר על ההשפעה המאגית, כן

היסטורית המגעים שבין העם היהודי לאומות  כדפוס מעצב, העימות שבין יעקב לעשו - ובכללה 
מתורגם לכלל מניפסט " מעשה אבות סימן לבנים "תמול שלשוםב .)54-45: 2005גודמן ( הנצרות
כל , אבל אין כל חדש מתחת לשמש: "נר לרגלי המספר והמחבר המובלע כאחד, כאמור, שהוא, רעיוני

ועדיין זכורה ירושלים שפעם אחת נידו  .מה שאדם עושה ושעתיד לעשות כבר עשו לפניו ולפני פניו
 שלא על דעת שומרי החומות הביאו כת של כלבים וכתבו על שביקש לתקן את היישוב, לחכם אחד
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בניגוד לשאיפת המחבר המובלע לחשוף את שורשי : דא עקא .)276" (עורם אפיקורוס מוחרם ומנודה
ישו מעדיף המספר הבלתי מהימן לאתר את שורשי גירוש /אירוע גירוש הכלב בסיפור החרמת עשו

כאשר חרדים נהגו ,  עשרים או שלושים שנים קודם לכן,כלומר: באירועים שקרו זה לא מכבר הכלב
הראייה ההיסטורית קצרת הטווח של המספר תמנע אפוא  .לתלות כתבי חרם נגד משכילים על כלבים

בשביל היה צריך יצחק קומר  -  בתמימות ואז הוא ישאל; של יצחק קומור סיבת מותו את הבנת ממנו
   .להיענש בצורה כל כך קשה

       
) עיבוד ובימוי( הצגתו של אודי בן סעדיה כלב חוצותמימין : תמול שלשוםהצגות חדשות על פי שתי 

בהפקת ,  בעיבודה ובבימויה של פנינה גרי,תמול שלשום:  משמאל.)תמונעתיאטרון  ( ישראלערןבביצוע 
 ,יכאליליאור מ, תומר הלדשטיין, אילה זילברמן/תמר אלקן, יפתח ארז:  בביצוע.אורנה גרנות הפקות

  )צ"תצלומי יח(  הילה ספורטס

  משען שלההנצרות כציר עלילת הרומן וכנקודת =ישו=עוד על הזיהוי כלב

מסווג את חטיבות " ' תמול שלשום' פתיחה לדיון ב- ממשל לסיפור תולדי "ל "דן מירון במאמרו הנ
משל חיות : קרי" אפולוג"או /ו כסיפור אלגורי הכלב ויחסיו עם הגיבור האנושי הרומן שעניינן

התבנית האלגורית  כאן .)133-131, שם, ס"תש, מירון(פתח לכלל סיפור מפותח וארוך למדי המת
ובעלילה זו ', אמת'שבו מגלמת התנועה במרחב את תהליך החיפוש של ה, עלילת מסע"ב מתבטאת

עיקרון היחסים : דא עקא .)133, שם]" (דברי המשורר גתה" [המשורר כורך יחד דבר משל עם אמיתות"
אשר אליהם הורגלנו במסגרת קריאת סיפורים , יים בין המסמנים האלגוריים למסומניהםהחד ערכ
לא התכוון בבלק לאלגוריה " שכן היוצר .אינו תקף לגבי משל החיות הנוכחי', מסורתיים'אלגוריים 
, שם" (אמתות סותרות, הוא התכוון בו לייצוג סמלי של אמתות שאינן עולות בקנה אחד .מפוענחת

שבהם ", בנוסח קפקא" שבורים"או ה/ו "פתוחים"ה אנר המשלים' שייך לזתמול שלשוםכאן שמ .)135
אשר בה , האלגורי לגלות בהתמוטטותו את השבר שאירע במציאות- נועד השימוש במערך האפולוגי

נעשו , מערכי יחסים שנראו ברורים ופשוטים, לפחות, או, מערכי יחסים ברורים בין סימן למסומן
התמוטטות יחסי "על  משלי עגנון וקפקא מורים אפוא: ועוד .)133, שם" (ם וסתומיםלפתע עמומי

   .)שם, שם" (תרבות ואמנות, מוסר, שבלעדיהם לא ייתכנו אמונה, הייצוג הסימבוליים

יהיה  קל- כמה ניתן להיווכח ,שהכלב אינו מזוהה ישירות עם ישו והנצרות חרף העובדה, ועם זאת
לאור ההשוואה , בין היתר, וזאת;  דלהלן את המסמן הראשון באחרוןלהחליף במסגרת המובאות

במשל החיות הנוכחי הכלב מנסח , לא זו אף זו .ל והחסידות בין ישו לכלב"שהשוו קבלת פולין הנ
 את השאלה שעשויה להביא ,וזאת בניגוד למה שמוצאים אצל קפקא, בבהירות ובפשיטות מירבית

מוכנים בכל ) יהודים ולא אנשי מאה שערים כפי שניתן היה לצפות(" היהודים"למה  ":אמת"לפתרון ה
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שהרי כיצד יכול כלב רחוב להגיע לכזו רמה של  .פתוחות-  לקבלו בזרועות-  ואילו הגויים, עת לגרשו
  :של ישו בכבודו ובעצמו אם הוא אינו בבחינת גלגול ישיר הכללה דתית ולאומית

מכילה כבר בתוכה את רכיבי שמו של " וישנא"המילה " [שנאוי ] ישו[מה טעם אני "
אפשר ישראל רחמנים בני רחמנים נעשו פתאום , תוהה ובוהה] ישו[שהיה  ..."; )290] (ישו

, אפשר ישראל אכזרים ועשו וישמעאל רחמנים"; )283" (אכזרים ועשו וישמעאל רחמנים
ים שהיהודים מרחיקים אותך והגוי, שאם לא כן במה אתה מפרנס את המקרה הזה

או ? אם כן מה טעם ישראל רואים את מומו והגויים אין רואים את מומו  ...מקרבים אותך
  )284" ( לגבי אחרים אינו מום, אפשר מום שבו לגבי ישראל מום

 תלמידיו אל' עריקת'ישו ממחנה היהדות ו- הבא בעקבות הדרת הכלב, ייסוד הכנסיות הנוצריות
לדווח על המהפך שחל בנצרות  וזאת על מנת; טירייםס- מתואר באמצעים קומיים, אומות העולם

  : חובקת עולם כדלהלן, מכת יהודית קטנה ונרדפת לתנועה דתית אוניברסאלית בהפיכתה

 .והגיע למקום שהגיע ונתיישב במקום שנתיישב נמלט על נפשו וברח] ישו[ובכן "
אם אצל היוונים , להאין ידוע היכן נתיישב תחי .נתיישב בין הגויים]ישו[ונראים הדברים ש

אם אצל הארמינים הגרגוריאנים או אצל  .או אצל היוונים הקתולים, האורתודוכסים
אם אצל הקופטים או אצל , אם אצל הסורים או אצל המרונים .הארמינים הקתולים

אם אצל הפרסביטריאנים או אצל  .אם אצל הפרנציסקאנים או במנזרים אחרים .החבשים
כאותם מומרי ישראל שנגררים , לא הניח מקום שלא היה שםאבל ידוע ש .הלוטרנים

אומות העולם שאין בקיאים בלשון הקודש לא נבהלו מן  .אחר כל מי שנותן להם יותר
  ."הכתב שעל עורו ונהגו עמו כדרך שהם נוהגים בכלבים ולא היה חסר עמהם כלום

  

  מקוםמראי 

  י עגנון" ש עיונים בסגנונו של–מערכות מילים , אפק' ע)= - (אפק 
ניהיליזם דתי וחזון החירות המשיחי , אוטומיתוגרפיה מיסטית: ספר דברי האדון ליעקב פראנק", אליאור' ר) = א"תשס(אליאור 

, שבתאות ופראנקיזם, משיחיות:  התנועה השבתאית ושלחותיה–החלום ושברו , )עורכת(ל "הנ, "כריאליזציה של מיתוס ומטפורה
  .548-471' עמ, א"ירושלים תשס, ב

  .2006ירושלים ובאר שבע , י עגנון"על תפיסת היצירה אצל ש: כתוב על עורו של הכלב, ארבל' מ) = 2006(ארבל 
   .306-303: מובא אצל ברשאי, "תמול שלשום"החטא ועונשו ב"באנד ' א] = 1967) [1992(באנד 

  .386-377' עמ,  שם,אהבות לא מאושרות, "כלב משוגע ושגעון הביקורת"דב - בן'  נ–) 1997(, - 
  .1992אביב - תל, )פרשנות לרומנים(, כרך ב, שי עגנון בביקורת העברית", )עורך(ברשאי ' א) = 1992(ברשאי 
' עמ, 2005, 56, דעת, ן" עיונים בתפיסת ההיסטוריה של הרמב–פרשנות טיפולוגית ורעיון הפרוגרס ", גודמן' מ) = 2005(גודמן 
59-39.  

 LIGHT THROUGH DARKNESS: THE IDEA OF HUMAN PERDECTION IN THE", ולפסוןו' א)= 1988(וולפסון 

ZOHAR", HTR, 81-1 (1988), PP.73-95.  
  .2009גן - רמת, קריאה בארבעה סיפורים ובמקורותיהם: י עגנון"ביצירת ש' מות השכינה'" , וייס' צ) = 2009(וייס 

  .1968גן - רמת, פשר עגנון, טוכנר' מ) = 1968(טוכנר 
  .)280' עמ, מובא אצל בראשי, " "תמול שלשום"גיבורו של ", טוכנר'  מ–) 1992(, - 

  .ס"אביב תש- תל, דימויים הדדיים: יהודים ונוצרים, שני גויים בבטנך, יובל' י) = ס"תש(יובל 
  .ד"אביב תשנ- תל, קובץ עגנון)עורכים(מירקין ' ר, לאור' ד, וייזר' ר, ירון' א) = 1994(ירון ואחרים 

  .ס"ירושלים תש, ב, קובץ עגנון) עורכים(מירקין ' ר, לאור' ד, וייזר' ר, ירון' א) = ס"תש(, -  
 –חידושי זוהר , )עורכת(מרוז ' ר, " מן המדרש הקדום לשלהי הזוהר–זעקתו הכבושה של עשו ", ישראלי' ע) = ז"תשס(ישראלי 

  .198-165' עמ, ז"אביב תשס- תל,מחקרים חדשים בספרות הזוהר
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  .1995 א"ת, היבטים חדשים: י עגנון"ש, לאור' ד) = 1995(ור לא
  .1998אביב - ירושלים ותל, ביוגרפיה, לאור חיי עגנון' ד) = 1998(, -  

  .311-269' עמ, ד"תשמ, )ב- א(' ג, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, "יונה בן אמיתי כמשיח בן יוסף", ליבס' י) = ד"תשמ(ליבס 
  .69-53' עמ, 1995ירושלים : סוד האמונה השבתאית,  מיתוס שבתאי–' צדיק יסוד עולם'ספר ", ליבס' י) = 1995(, - 
  .264-262' עמ, סוד האמונה השבתאית, ט ושבתי צבי"חדשות לעניין הבעש", ליבס' י) = 1995(, - 

  .159-87' עמ: ס"תש, מובא אצל ירון": ' תמול שלשום'פתיחה לדיון ב: ממשל לסיפור תולדי", מירון' ד) = ס"תש(מירון 
מחקרים : מוילנה לירושלים, "י עגנון"לש' תמול שלשום'האנלוגיה הפאוסטית ב: בין שתי נשמות", מירון'  ד–) ב"תשס(, - 

אבנר , ישראל ברטל, דוד אסף: עורכים, מוגשים לפרופסור שמואל ורסס, בתולדותיהם ובתרבותם של יהודי מזרח אירופה
  .608-549' עמ, ירושלים, אל פיינר ויהודה פרידלנדרשמו, חוה טוריאנסקי, הולצמן

  .ח"ירושלים תשמ, "י"גאולה בקבלת האר", מרוז' ר) = ח"תשמ(מרוז 
, מובא אצל ירון): 1924-1909(ד "תרפ- ט"אל מרטין בובר תרס) עגנון(י טשאטשקיס "מכתבי ש", י עגנון"ש) = ד"תשנ(עגנון 

  .99-55' עמ
  .1993ירושלים , עגנון משתומם על אלוהים: שמיםשתיקת ה, עוז' ע) = 1993(עוז 

  ,HEBREW sTUDIES 30 ) 1989( ,52-42' עמ" ערכיים קיומיים' מבני עומק'אידיאולוגיים ו' פני שטח'" ערפלי' ב) 1989(ערפלי 
מובא אצל " תמול שלשום"סימבולי אלגורי וגרוטסקי ברומן , צומת עלילתי: בלק כפשוטו וכמדרשו", ערפלי' ב) = ס"תש(, - 

  .212-160: ירון
  .65-31' עמ, )ם"תש(, מה, ציון, ן"פרשנותו הטיפולוגית של הרמב", פונקנשטיין' ע) = ם"תש(פונקנשטיין 

  .39-25'  עמ1990ירושלים , קריאה תמה, "הרגל המתוקה", צמח' ע) = 1990(צמח 
, ו" תשלא"ותירושלים , י עגנון"ת על סיפוריו של שמסו, "והיה העקוב למישור"הערות ל", קורצווייל' ב) = ו"תשל(קורצווייל 

  .37-26' עמ
  .115-104' עמ, שם, "על בלק הכלב הדמוני", קורצווייל' ב) = ו"תשל(, - 
  .377-363  'עמ, שם, "היסוד הדתי בכתבי עגנון", קורצווייל' ב) = ו"תשל(, - 
  .192-123' עמ, שם, "האדונית והרוכל", קורצווייל' ב) = ו"תשל(, - 
   .265-264: מובא אצל ברשאי, ]"?מה מקומו של הכלב בלק ברומן: קורצווייל לעגנון" [, קורצווייל' ב) = 1992(, - 

'  דויטש ומ.ח, "גלגוליו של סיפור יעקב ועשו מן המקרא ועד לעת החדשה: האחר מאתנו והאחר בתוכנו", קם' מ) = 2001(קם 
  .366-342' עמ, 2001אביב - תל, אסופת מאמרים לזכרו של דודי דויטש: זולתו בין אדם לעצמו ול–האחר , )עורכים(ששון - בן

רעיון הבחירה בישראל , )עורכים(הד ' אלמוג ומ' ש, "הפולמוס בין יהודים לנוצרים על הבחירה", רוקח' ד) = א"תשנ(רוקח 
  .71-98' עמ, א"ירושלים תשנ,ובעמים
  .285-292: מובא אצל ברשאי, "כלב חוצות ואדם", שביד' א] = 1958) [1992(שביד 
  .212-187' עמ, 1980 , פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה, " הטוב והרע בקבלה–סטרא אחרא ", שלום' ג) = 1980(שלום 

  .67-9' עמ, 1982ירושלים , מחקרים ומקורות לתולדות השבתאות וגלגוליה, "מצוה הבאה בעבירה", שלום' ג) = 1982(, - 
  .140-68' עמ, שם, "התנועה השבתאית בפולין", םשלו' ג) = 1982(, - 
  .1987אביב - תל, "שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו", שלום' ג) = 1987(, - 
  .1992אביב - תל, מחקרי שבתאות, שלום' ג) = 1991(, - 

 ריבוי פנים ביצירת :י עולמות"ש, "אב לרומן הישראלי החדש-  דגם–שירה : מעשי ידי טובים בים", שמיר' ז) = 2010(שמיר 
  .283-266' עמ, 2010אביב - תל, עגנון
  .184' עמ, 1983ירושלים ,  ב1980-1880הסיפורת העברית , שקד' ג) = 1983(שקד 

י "פנים אחרות ביצירתו של ש, ")עגונות"טקסטואליות בסיפור - על תפקיד האינטר" (סיפור המעשה'המיתוס ו) = "1989(, - 
  .28-11' עמ,1989אביב - תל, עגנון
  .ב"ירושלים תשמ, משנת הזוהר כרך א, )ב"תשמ(לחובר - תשבי
  .ב"ירושלים תשמ', משנת הזוהר כרך ב, )ב"תשמ(תשבי 

  : זהי עגנון הנדונות בחיבור"יצירות ש

  .607-7אביב - ירושלים ותל, י עגנון"ש:  מספרי העמודים שבמובאות לפי.)1945(תמול שלשום 
  .102-92 'עמ, אביב- ירושלים ותל, סמוך ונראה, י עגנון"ש:  העמודים שבמובאות לפי מספרי.)1943" (האדונית והרוכל"

  )גג הבא בגיליון –שני ואחרון של המאמר חלק (
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הוא  .בשנות הארבעים והחמישים כינס שלונסקי דור שלם של יוצרים צעירים תחת כנפיו
 להפוך אותם לבני חבורתו ולכוון את ,דו המרכזי בספרות כדי להשפיע עליהםניצל את מעמ

 תיארתי שלושה דגמים ," חייו ויצירתו של אברהם שלונסקי,המאסטרו"בספרי  .כתיבתם
סופרים שכל חייהם : ח"עיקריים של מערכות יחסים שנוצרו בין שלונסקי לבין סופרי דור תש

 ,יסם בברית הספרות והמשיכו להעריכו ואף להעריצורו לו את העובדה שהוא היה מי שהכנ
 אך כעבור זמן ,סופרים שבראשית דרכם היו קרובים לשלונסקי:  המנוגד לו,הדגם השני

בין שני סוגים אלה  .התרחקו ממנו ונשאו בליבם משקע כבד וטענות קשות נגד אופי חניכתו
 אך בה בעת זכרו לו את חסד ,סופרים שברבות הימים ביקרו את שלונסקי: מצוי הדגם השלישי

   .תמיכתו בהם בראשית צעדיהם והמשיכו לכבד אותו ואת יצירתו

התבוננות במערכת  .יזהר אינו שייך לאף אחד משלושת הדגמים שתיארתי והוא מקרה לעצמו
 כמעט ניתן לומר ,היחסים בין שני הסופרים מגלה כי שלונסקי העריך את כתיבתו של יזהר

אנסה להסביר את הסיבות  . יזהר שמר מרחק ונזהר מלהתקרב לשלונסקי אולם,העריץ אותה
   .להתרחקותו זו

 ."גליונות" בכתב העת 1938בשנת " אפרים חוזר לאספסת"סיפורו הראשון יזהר פרסם את 
לא פורסם תחת חסותו של שלונסקי כמו , שהדהים את קוראיו בבשלותו וברמתו ,אולם הסיפור

 .שערך המשורר יצחק למדן" גליונות"אלא בכתב העת , ח"דור תשרבים מהיצירות של סופרי 
בהקשר זה חשוב להזכיר כי למדן היה בשנות העשרים ידיד נפש לשלונסקי ובשנות השלושים 

 בהוצאת 1945 בשנת  יצא–" פאתי נגב" הנובלה ב - גם ספרו הראשון של יזהר .הפך ליריבו
למרות שיזהר לא החל את  .סקי היה מראשיהששלונ" ספרית פועלים"ולא בהוצאת " עם עובד"

 שלונסקי התלהב מיזהר שפרץ באופן מטאורי לספרות –דרכו הספרותית בעידודו ובברכתו 
בראשית שנות הארבעים חבורתו של  .העברית וביקש למשוך את הצעיר המוכשר לחבורתו

 ."שומר הצעירה"שלונסקי הייתה חבורה ספרותית בעלת זיקה פוליטית אידיאולוגית לתנועת 
'  התלהב גם הוא מס, אדם אינטליגנטי וחובב ספרות מושבע,ל ספרית פועלים" מנכ,דוד הנגבי

 אולם אם ציפו הנגבי ,הצעה זו מצאה חן בעיני יזהר .יזהר והציע לו להוציא ספר סיפורים
 . הרי שהתבדו–ושלונסקי שיזהר יהיה אסיר תודה על עצם ההצעה שיוציא אצלם ספרים 

 ,שניהל עם ההוצאה לפני חתימת החוזה מתגלה שכבר בראשית דרכו היה יזהר שקול מ"מהמו
 אך לא חשב שעליו גם ,הוא ניאות להצעה .מכיר בערך עצמו ולא ממהר ליפול למלכודות דבש

חשוב היה לו להמשיך ולשמור על עצמאותו האישית  .לשלם מחיר עבור ההצעה הנדיבה
   .והרעיונית

 שעמד ,"החורשה בגבעה"רבים ויזהר הופתע לגלות שקטע מסיפורו אולם לא עברו ימים 
 "עתים" בכתב העת החדש 26.12.1946 נדפס ביום –" ספרית פועלים"להתפרסם בהוצאת 

   .שהחל לצאת בעריכתו של שלונסקי

  חגית הלפרין

 "* אני רוצה בהחלט מן הצד"
   בין ריחוק לקרבה–יזהר ' אברהם שלונסקי וס
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   ואברהם שלונסקיימי צקלג,  יזהר.ס

  

 אלא שהוא ראה בכך עלבון ,י כבודיזהר לא רק שלא ראה בפרסום בכתב העת שערך שלונסק
 ביודעו שבוודאי יעביר את ,הוא לא היסס לכתוב לדוד הנגבי מכתב תוכחה .חוצפה ואפילו

במכתבו נתן ביטוי לכעסו הרב על כך שלא שאלו אותו ולא ביקשו את  .דבריו לשלונסקי
ן דעתי האי ":הביע את דעתו השלילית כמעט במפורש" עתים"על כתב העת  .הסכמתו מראש

הנגבי ענה לו שלא נכון הוא שלא התייעצו  21 . כתב,"?על טיב הבמה וערכה חשובה בעיניכם
עמו שכן שלונסקי פנה אליו בזמנו ושאל באופן עקרוני אם הוא מוכן לכתוב לכתב העת החדש 

 אולם תשובה זו עוד הוסיפה שמן למדורה והכעיסה את יזהר עוד ,שהוא עומד להוציא לאור
 כשנתתי ,אז"": עתים"תב מכתב נוסף שבו שטח במפורש את דעתו השלילית על יותר והוא כ

עתה לאחר שחזינו מהו  .הייתה זו עדיין ביצה שלא נולדה",  טען יזהר,"את הסכמתי העקרונית
ואין כאן המקום  . קונם עליו שלא הייתי מעצמי שש לשלוח דבר משלי אליהם,ומיהו' עתים'

   22 ."להרחיב

 .ה בפרסום סיפורו של יזהר כבוד לכתב העת שלו אך גם לסופר הצעירברור ששלונסקי רא
 וניסיון , כניסה ברגל גסה לרשות הפרט שלו–ואילו יזהר ראה בפרסום סיפור ללא רשותו 

   .פוליטי שלא היה לרוחו- למשוך אותו בכוח לכתב עת ספרותי

אולם הוא לא היה , "פועליםספרית "גם לאחר תקרית זו הוסיף יזהר להוציא ספרים נוספים בהוצאת 
הוא דילג בין שלוש  .כפי שדרשו ראשי ההוצאות מהסופרים בני טיפוחיהם, נאמן לבית הוצאה זה

שהייתה קשורה לקיבוץ הארצי השומר הצעיר " ספרית פועלים: "ההוצאות של מפלגות הפועלים
והוצאת עם עובד שהייתה קשורה למפלגת אחדות העבודה ) 1939(הוצאת הקיבוץ המאוחד ) 1939(
נראה שבתקופה זו לא  .בין שלוש ההוצאות" זגזג"ניתן לומר שהוא  .י"שהייתה קשורה למפא) 1942(

הדורשת , ועמד איתן מול החיבוק הלוחץ והעזרה המסיבית, רצה לערב בין הספרות לפוליטיקה
   .שהציעו לו דוד הנגבי ואברהם שלונסקי, בתמורה נאמנות מוחלטת

נות החמישים חזר יזהר ודחה את ההצעות של הנגבי להתחייב לפרסם את סיפוריו  לאורך ש,למעשה
 כתב לדוד 28.5.1950 - ב .ולראות בה את הוצאת הבית שלו" ספרית פועלים"העתידיים בהוצאת 

                     
21

 גבעת חביבה, ארכיון השומר הצעיר, 1946. 12. 28מכתבו מיום . יזהר לדוד הנגבי 
  גבעת חביבה, ארכיון השומר הצעיר, 1947. 1. 9מכתבו מיום .  יזהר לדוד הנגבי22
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ואינו אלא בפרוזדור ארוך של , משום שעדיין לא נכתב, איני יודע היכן אדפיס את ספרי הבא: "הנגבי
לחינם חשדת בי שיש לי כוונה  .אם ייפתח,  שונים לקראת פתח פלוני שייפתח ליהזיות ודמדומים

 אינו –ומה שפרסמתי בהוצאת הקיבוץ המאוחד  .ם" להד- או שמא חטאתם בכלום כלפי , כלפיך
 .מי יודע, או אולי יותר, פעם אחת, אלא סתם פרסום בהוצאה אחרת, בגידה ואינו נפילה אל מחנה זר

ובו בזמן אין זה אומר שאתה ואנשיך עוויתם , בים וחביבים שטוב לעבוד עמםויש שמה אנשים טו
   23 ." נשוב בו והפיחנו לכל רוח–] ל"ר[ואם יש בך אבק של קנאה  .בכלום

 ביקש ימי צקלג כשכבר היה נתון בעיצומה של עבודה על הרומן רחב היריעה שלו, 1955בשנת 
: אך יזהר ענה לו בלשון ברורה ובוטה, "פועליםספרית "ממנו הנגבי שיפרסם את ספרו העתידי ב

בסופו  24."אינני מבקש לה עוד אומנות, וכל עוד לא נסתיימה, היצירה החדשה עוד לא נסתיימה"
   ."עם עובד"בהוצאת  ימי צקלג  של דבר לא התרצה יזהר ופרסם את

סקי  המשיך שלונ–" ספרית פועלים"בו בזמן שהנגבי הפציר ביזהר לפרסם את ספריו ב
כשעמד שלונסקי  . אולם יזהר לא שלח דבר,"עתים "תלהפציר בו לשלוח מפרי עטו לכתב הע

יזהר בבקשות חוזרות ונשנות לתת '  והוא חזר ופנה לס,לא ויתר" אורלוגין"להוציא את כרכי 
אם עתים באו לרמז על הזמן " ..."לא היה לי מזל אליך בפניותי הקודמות: "לו מפרי עטו

 –אשמח ] -- [נשימה -צריך לסמל את הזמן באורך' אורלוגין' הרי ,ף במהרה השוט,האקטואלי
שלונסקי  25."גג ספרותית שלך ותעשה דירתך בה קבע- כי תראה בבמה זו קורת–וגם אקווה 

 אך יזהר דחה אותו בטענה ,חזר וכתב לו פעמים אחדות בקשות שיואיל וישלח לו מפרי עטו
 שכן יזהר ,טענה זו לעתים הייתה נכונה .באמתחתוהחוזרת ונשנית שאין סיפורים חדשים 

 אך לעתים הייתה תירוץ נוח ,מיעט לכתוב ועמל רבות על סיפוריו עד שהכשירם לדפוס
יזהר הגיב באופן בלתי צפוי  .להתחמק ממשלוח יצירות לבמה שדרכה הפוליטית לא נראתה לו

ף על יצירתו ולפרסמו גם על רצונם של שלונסקי ודוד כנעני לכבדו במאמר ביקורת מקי
 לא רק שיזהר לא שמח כפי שציפה –כששלונסקי כתב ליזהר על התוכנית  ."אורלוגין"ב

  :  אלא שכתב לו מכתב ובו ביקש למנוע את פרסומה של הביקורת,בוודאי שלונסקי

 חלה פניו של חברנו דוד , ואם בידך לגמול עמי חסד,אם נא מצאתי חן בעיניך"
לא משום שאיני מעריך את  . יסודית וממצה, ביקורת גדולה לבל יכתוב עלי,כנעני

 , שאני מרגיש בי שזה יעצור אותי– ולא משום סיבה אחרת אלא זו בלבד ,הכותב
מי שמסכם את כתיבתי  .אני רק בראשית הדרך . מוקדם מדי, וזה מוקדם,ויגביל אותי
בשם  .קט למחקראינני עדיין אוביי .תנו לי לגדול בשקט .אני רק צומח .כובל אותי

די בביקורת  .די ברצנזיה . תנו לי להיות מן הצד– הלא כל הארץ לפניכם –כל יקר 
אני ] -- [ .יש חשש לקטילת העובר מרוב טיפול ממצה בו .לא יסודית ולא ממצה
 .לנסות .אני עוד רוצה להשתנות .ממוצה .מנוסח .גמור .חושש להיות מסוכם

אני רוצה לפלס  . להיגרר לצדדין, ליפול,תומותר לי עוד לשגו .להעיז .להתפתל
אינני רוצה להיות ] -- [ .אנא אל תעמידו אותי מול קו מסכם .דרכי מתוך חיפושי שלי

   26 ." ורק לעבוד,לעבוד .אני רוצה בהחלט מן הצד .אני טפל כאן .מואר

                     
 גבעת חביבה, ארכיון השומר הצעיר. יזהר לדוד הנגבי 23
 גבעת חביבה, ארכיון השומר הצעיר, 1955. 10. 6.  יזהר לדוד הנגבי24
 3:9-186, ארכיון שלונסקי, 1950. 8. 17מכתבו מיום .  שלונסקי ליזהר25
  3:10-2799, ארכיון שלונסקי, 1951. 8. 8מכתבו מיום .  יזהר לשלונסקי26



   25גג  \ 2011 \ 164

הר יז 27."אורלוגין"בקשתו של יזהר לא נענתה וביקורתו הנרחבת של דוד כנעני התפרסמה ב
התרחקותו של  .למרות כל הפצרותיו של שלונסקי" אורלוגין" כרכי 13- מצידו לא פרסם דבר ב

 ,כאן מתגלה .יזהר מחסותו של שלונסקי לא גרמה לשלונסקי לשנות את הערכתו כלפיו
 ,שלונסקי .הוא המשיך לכבד ולאהוב את יצירתו של יזהר:  שלונסקי במלוא גדולתו,לדעתי

 התרשם עמוקות מלשונו העשירה של יזהר ,יה היו פרושים לפניו שכל מכמנ,איש הלשון
אתה ידעת כמה אני " .ומהעובדה שליטש את יצירותיו ולא הוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן

כי גדולה בעיני החומרא  ",11.8.1950 כתב לו ביום ,"מוקיר את יצירתך המחמירה עם עצמה
   ."בכתיבה כחומרה בבינים אצל היראים

 שמעטים ,28 בארמית, שערות,"בינים: " ששלונסקי השתמש בכוונת מכוון במילה נדירהדומה
   29.לשניהם שפה עשירה ודשנה: ת השיתוף בינו לבין יזהרד מי ובכך רמז על,שיבינו אותה אלה

 ,ם באותן שנים"שלונסקי ויזהר היו חלוקים מבחינה פוליטית שכן שלונסקי היה איש מפ
אולם שלונסקי לא נתן לחילוקי הדעות הפוליטיים בינו לבין יזהר  .י" איש מפא–ואילו יזהר 

 שערך ,ב יפה"המבקר א:  והמקרה הבא יעיד על כך,להשפיע על הערכתו את יצירתו של יזהר
 סיפר בזיכרונותיו כי יום אחד פרסם בעיתונו ,"על המשמר"ם "את המדור הספרותי בעיתון מפ

 שבו מחה הכותב על כך שמדפיסים ,יע מכתב למערכתבעקבות הפרסום הג .יזהר' מאמר של ס
יפה הראה את המכתב לשלונסקי ובתגובה אמר  .יניק יזהר"ם מאמר של המפא"בעיתון מפ

אתה יכול לענות לבעל המכתב כי היינו מאושרים אילו הסכים סופר כיזהר לכתוב : "שלונסקי
  30 ."אצלנו בקביעות

ברנר ונגד - מדה ספרותית בעד מורשת גנסין האם התרחק יזהר משלונסקי בגלל נקיטת ע
 31,כפי שכתב דן מירון? החבורה המודרניסטית שבראשה עמד שלונסקי

או בגלל חילוקי הדעות  
 האחרונה שאביא תסייע להשלים את האך הדוגמ .נראה ששתי התשובות נכונות? פוליטיים

   .התמונה ולחשוף את הסיבה השלישית להתרחקותו של יזהר משלונסקי

 לאחר שלא יכול היה להגיע למסיבה שנערכה לכבודו בצוותא ,ובל השישים של שלונסקיבי
-כלום צריך אני להביע צערי על שנבצר ממני לבוא וליתן יקר למשורר ולאיש" :כתב יזהר

 שהעידו על יחס צונן או , בניגוד לציטוטים הקודמים32"?ספרות שאני ממכבדיו ומשוחרי דברו
עם זאת דומה  . מכתב זה מגלה הערכה רבה למשורר הבכיר,כועס של יזהר לשלונסקי

 .נראה שיזהר כיבד את שלונסקי המשורר והאדם .שהתבטאות זו אינה צריכה לעורר פליאה
 , בנוסף להבדלים פוליטיים והבדלים שבטעם,הסיבה השלישית למרחק ששמר יזהר משלונסקי

 ביקש לכתוב כשהוא רחוק מרחק יזהר . רצונו של יזהר לשמור על עצמיותו ועצמאותו,היא
הוא ביקש  . הפורש את חסותו על הסופרים הצעירים,"המאסטרו ",בטוח משלונסקי האב הגדול

   .ולהיות בן חורין לפלס את דרכו שלו בספרות" לגדול בשקט"

                     
27

  1952, 5' כרך מס" אורלוגין", "בשיירה ובצדה", דוד כנעני 
 )שערה המוצאת מחלב( כמשחל בינתא מחלבא -"בינתא" מהמילה הארמית 28
 3:9-117, ארכיון שלונסקי.  שלונסקי ליזהר29
  1984. 6. 29, "על המשמר", " שנות שירות23", ב יפה" א30
 1962, שוקן, "שמיר, יזהר, רטוש, עיונים ביצירות אלתרמן: נים בספרות העברית בת ימינוארבע פ", דן מירון 31
  3:10-2798, ארכיון שלונסקי, 1960. 3. 7. 'צוותא' יזהר להנהלת 32
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  אב
  .ֹוקֹוָלִדים מֹוֵכר ׁש ָהִייָת ׁשֶ , י ָאִבילא ָיַדְעתִּ 

ן ִסּפֵ    ָנַתן , ָאַמר, לא ִהְצִליחַ , וֹוהִלין ֵמאֹוָתה ֲעָיָרה בְּ 90ר לי ָעֶליָך ָזֵקן ּבֶ
  ! הֵאיֶזה ָיֶפה ַאתָּ : מּוָנהָצַחק ְוֶהְרָאה ִלי תְּ , םִחנָּ  בְּ ֹוקֹוָלדׁש 
ָחנּות ַמְמתָּ יׁש אִ    קים ְמֻצְחַצַחת ָצִעיר ּבְ

ךָ    ִסיָנר ַעל ִלּבְ
  ָפפֹות ְלָבנֹות ּוכְ 

ָ ׁשֶ , ַעל ָיֶדיךָ  ךׁשּ   ָאֲחזּו ַמְקצּוָעה ָוֵעץ, ָאֶרץבָּ , ִנים ַאַחר כָּ
  ּופֹותֲחשׂ 
  ָבִבים ְמִעיפֹות ׁשְ , פֹותְמַשיְּ , לֹותְמַפצְּ , רֹותְמַנסְּ 

ֵעץ    ַמּכֹות ּבָ
  ,ִנְפָצעֹות

ִית ְתִריִסים ּוְדָלתֹותִלְבנֹות ׁשַ    ָיִריםֹות ִמׁשְ ים ַלֲעשׂ ְוִלְפָעִמ , ְלַפְרֵנס, ַער ַלּבַ
  יִטיםַתְכׁשִ 

  ִלי
  ָנהַמתָּ 

  ָתִמיד ֵהם ִלי ׁשֶ , ָלדים ְמִריִריםקוֹ וֹ י ָאִבי ֶשַגם ׁש לא ָיַדְעתִּ 
ֶעֶצם, ֶנָחָמה   ּבְ

  ָך ִמּמְ 

 מאז

מוֹ גְ י ַעל ַר ִתים ְוָעַמְדתִּ ּמֵ ְמִתי ִמן הַ ּקַ ׁשֶ ֵמָאז   ַלי ָהעֹוָלם לא כְּ
  ֶכתי ֲאִני ְמַהלֶּ ְבתִּ ׁשַ חָ ׁשֶ 

ִסְמָטאֹות  ְסמּוכֹות ֵמֶהן ָלַמְדתִּ  ין ּבְִ   י ָלנּוַח ּבֵ
  ּוְלִהְתּבֹוֵנן 

 רֹוָאה אֹוֶמֶרת   ֶזה 
  , ִבילׁשְ 

 ? ָהָיה
ן , ִגָנהְרֵחי ּבּוֶגְנִויְלָיה בַּ ּפִ  ן כֵּ   כֵּ
  ! ָלהּדְ י גִּ ם ִאּמִ ֵאֶלה גָּ כָּ 

  פנינה עמית

 ספר בכתובים, שברים מתוך שלושה שירים
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אן, הנָּ ּפִ ל ִמְדָרָכה ְלַיד ִפיקּוס בַּ ִריָטה עַ ׂשְ    כָּ
  ? ְגְנבוּ נִּ ׁשֶ ? ילִּ ׁשֶ . ָעְמדּו אוַפַנִים

ָ ַחלּ    יְוֶשלִּ , ט ֲאָדִניתֹון ָסגּור ְבִוילֹון ּוְמֻקׁשּ
תִּ ? ִעם ִוילֹון   ים ָהיּו ַכָמה ּבָ

ְסִביָבה? ֶאָחד? ִלי   ?                                            ּבַ
  רוָאה
  ץ ל ֶגַזע עֵ ְרִעים עַ ים ִמְתּפַ ַעְלַעלִּ 

  ים ׁשִ ִרים ֲעָנָפיו ְסבּוִכים ְיבֵ ָרר ַנּקָ ְמחֹ
  ְוצֹוֶחֶקת ַמה ֵהם ְמַנִסים

            לֹוַמר

  ִלי

  .ָמהּקָ ׁשֶ 
                  ְוהֹוֶלֶכת. ְוהֹוֶלֶכת

  צילום של האמנית ורד נסים            

  מצבי חרום
       ׁש אֵ ת הָ טוּ ְש ּפַ ְת ל הִ ׁשֶ ה יָק ִמ ינָ ּדִ הַ ת  אֶ רקְֹח ַת , רקֹחְ ַת 
   ׁשֶ פֶ נֶּ  הַ ,יִת ְר עַ ר בָּ ָש בָ ר וּ עוֹ . םרוּ  חֵ יבֵ צָ ַמ בְּ 

  ִנְמְלָטה
  ה  ָק עָ צְּ ה הַ טֵ עֲ ַמ בְּ 

  

  ׁש עַ גַּ ר הַ  הַ עַ ל לֹה עַ ָק שוּ ן תְּ רוֹ כְ זִ . רוּ ּפ ְר ּפִ : ינִ ה אֲ נֵּ הִ 
  .רגָּ נִ . רגָּ נִ . םהֵ ים הַ ִר הָ ן הֶ ל ִמ ת חוֹ אוֹ לֵ  ְמ םיִ ַד יָ 

  

  ,הבָ הֲ אַ ת ֵמ טוֹ לָ ְמ נִּ ת הַ וֹ ׁש פָ נְּ ר הַ ֵמ וֹ ׁש , םלֵּ אִ ני הָ יאָ ִד ינְ אִ הָ : רכֹזְ 
         ִלְקרֹוא ַטםטםםט ם טַ םי טַ ִת ד אוֹ ּמֵ לִ 
  ית ִמ סְ  קוֹ חַ רוּ וְ           םטַ 
  ת דוֹ בָ עֲ ַמ בְּ  יםבִ ֵש חְ ַמ ת בְּ רוֹ גוּ אֲ ת הָ אוֹ חָ סְ נֻּ ים בַּ לִּ ּמִ בַּ  תעַ ַת עְ ַת ְמ 
  יםִר תָּ סְ נִּ הַ  ייםוּ סּ נִּ הַ 

  תֶר ֶמ אוֹ 

  ינִ אֲ 

  .ׁש אֵ הָ 

  יתִּ לְ ין בִּ אֵ וְ 
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ַנאי ֶלֱאהֹב  ל–ֵאין ִלי ּפְ ן ַהַחּיָ    ִהְתַחּנֵ

ֵקן ם ָאִביו ַהּזָ ה: ֵעת ִסכֵּ    ְוִלי ֵאין ְזַמן ַהְרּבֵ

ַכח   ְוׁשָ

ִכיָסיו ׁש ּבְ ּפֵ ׁשְ ל ָמה ּפִ ׁשֶ   ּבְ

  

ֵקִנים ל ַהּזְ ַמן הּוא ָממֹוָנם ׁשֶ   ַהּזְ

ָטן ֲאׁשֶ  ֶסף ַהּקָ   רַהכֶּ

ָפז א ּבְ   , לֹא ְיֻסּלָ

ה  א ִלּבֹו ַעתָּ ָ ן ִיׂשּ   ַעל כֵּ

  ֱאֵלי זּוטֹות ֶמֱחָוה ְקָטנֹות

ל ַאֲהָבה   ָמעֹות ׁשֶ

ֶקת  ה ַהּנֹוׁשֶ מֹו ַהַחּמָ   כְּ

ָפָניו    ּבְ

ְתָרה ָכל יֹום ִמן ַהּיִ   ּבְ

יל ֶתם ּגִ ָכל כֶּ   ּבְ

  ּוְבָכל ֶקֶמט ְוֶקֶמט

  

  ֵעיַני אֹורֹות 

  ם מּול ַאֲהַבת ְזֵקִני

  ַרְגֵליֶהם מּוֲעדֹות

  ִלְמִעיָדה

  ַאְך ְיֵדיֶהם ְנתּונֹות

ָעה ים ִרְבֵעי ׁשָ דּוׁשִ ִכיִסים ּגְ   ּבְ

לּוָיה ְועֹוֶמֶדת ם תְּ ְמׁשָ   ׁשִ

מֹות ַאֲהָבָתם ְכֶלה ּבְ  ְוִהיא תִּ

  מיכאל רייך

 סיו כיבשל מה פשפש הזקן ב
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   'לשק אלקטורוביץ

במלחמת העולם השנייה היה חיל בצבא  .פרוזאיקון ומתרגם, משורר, �ב בלב1924-נולד ב
סוציולוגיה , כלכלה,  כן למד משפטים. סיים תואר שני בלימודי אנגלית.המחתרת הפולני

,  רומנים שני,מסות, סיפורים, אסופות שירים:  פרסם למעלה מעשרים ספרים.ופסיכולוגיה
   . מטעם שר התרבות והמורשת הלאומיתsבבמדלית זה , זכה2009 - ב.ותרגומי שירה

  
  בחנות לספרים מוזלים

   ת ָעְלִמיןיין לֹא בֵּ ַד עֲ 
  ַרק מּוֵזאֹון

צוּ  ֻחּלְ ִגים ׁשֶ   ִמן ָהֲעָלָטה ֻמּצָ
ִליָאה ְלסִ : יםַמְחָסנִ    ,רּותפְ ִמְתְקֵני כְּ

אן ֶאת הוֹ  ְמָצא כָּ   טאנְ ָק ן וְ טוֹ לָ ּפְ ס ַא וּ יּ צִ ָר תִּ
   בקוֹ וֹ בּ נַ וְ  •אףטָ ֶאת סְ 

ִפיםעֹוְ  ּדָ   ל ַהּמַ
ל ָק  ים צֵ בְ ׁשּורֹות ׁשֶ ּקִ יָרה ּדַ   י ׁשִ

  יתֶלף בֵּ ְסדּוִרים ְלִפי ָהאָ 
פֻ  ל ַהּמְ   ִמיםְרסָ ֲאִפּלּו ׁשֶ

תָּ ַהּמֻ  - ְוַגם    ִקיםׁשְ
ָך אַ  ּלְ שׂ ִלְפָעִמים ֶאת ׁשֶ ה ְמַחּפֵ   .תָּ

ם ִמן ַהּלֹא מּוָזִלים ,ִמּתֹוָכם  ,ּגַ
ָאְזֶניָך ִמילוֹ    ...ת קֶֹהֶלתרֹוֲחׁשֹות ּבְ
יַח ָעבֹות ַעד ַלַחּלֹון   ׂשִ

יט ֲעָנָפיו ֵאֶליךָ   :מֹוׁשִ
ְיָלה ה ַהּלַ ָרָחיו ְלָבִנים ֵהּנָ   ּפְ

  ּוְבָעָליו ָהֲאֵפִלים ַמְבִליִחים
ִביל ֶהָחָלב ְ קּו ִמׁשּ מֹו ִנתְּ   ַזֲהרּוִרים כְּ

יםיִ ָעַד    ן ָאִביב ַקִיץ ַחּיִ
רּו ֶהעָ    ִליםֶטֶרם ָנׁשְ

                     

עטור . מגדולי המודרניסטים האירופיים, משורר פולני) 1878־1957(הכוונה לליאופולד סטאף  •

  . נחשב כבעל השפעה רבה על יוליאן טובים .פרסים ומועמד לפרס נובל לספרות

  ה רוזנפלדברכ 

  מפולין ומרומניה- משוררים שני 
   תרגומים
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  ָהרּוַח  ֹוָתםא אּשָֹ עֹוד תִּ 
  ַעל ּבֹץ אֹו ָאָבק ְוָתִניחַ 

יׁש ָרכּון ַעל סֵ ֲאִני רֹואָ    רפֶ ה ִאיׁש ָקׁשִ
ָידֹו ָעלֶ    .ׁש בָּ ה ְמיֻ ַמְחִליק ּבְ

  נצור את הרגע

  ר ֶאת ָהֶרַגעצֹנְ 
ָנף  ל כָּ ֶהְבֵזק ׁשֶ   ָקָצר כְּ

  ר ְלֶהֶרף ַעִיןצֹעֲ 
  תָּ נְ בַ ּבֹו ְלֶפַתע הֵ 

  ה ְלךָ אֹו ַרק ָהָיה ִנְדֶמ 
ָמעּות  ׁש ְלֶזה ַמׁשְ ּיֵ   ׁשֶ

רֹד ַעד ָמָחר ׂשְ תִּ   ׁשֶ
  אּוַלי ֲאִפּלּו יֹוֵתר

ּבֹ קּום ּבַ תָּ ָהָלה רֶק ׁשֶ   ְללֹא ּבֶ
בְּ  ֵעיַנִים ׁשֶ יט ּבָ ּבִ   ִבְטָחה תַּ

ִלי מֹוָרא ּובְ  ֲאִזין ּבְ ׂשֹוֵחַח ׁשַ תַּ   ְלָוה תְּ
עֹוד תַּ    ֶוה ֶאת ֶזהחֲ ׁשֶ

ַדע ֶרַגע תֵּ   ּובֹו ּבָ
ׁש ְלֶזה ּיֵ ָמעּותׁשֶ    ַמׁשְ

ְהֶיה הֹוָדָיה ְתָך תִּ   ּוְתִפּלָ
ֲחנּוִנים   לֹא תַּ

יִפים אֹוְתָך ַמּקִ ָבִרים ׁשֶ ּדְ ֲאִמין ּבַ תַּ   ׁשֶ
ךָ  ְבתְּ ַזֶהה ַמְחׁשַ ף ָיְדָך תְּ כַּ ְבִחין ּבַ   תַּ

יר ְצִליַח ְלַהכִּ ָבר לֹא תַּ כְּ ָפִרים ׁשֶ ל ַהסְּ כָּ   ְוׁשֶ
ֲאָבִנים לֹא ִיְסְקלּוָך    ּבָ

חוּ  ָפֶניָך ַעּמּוִדים ֲאָחִדיםְוִיְפתְּ    ּבְ
יק ִלְקרֹא  ְסּפִ הּו עֹוד תַּ ֶ   ַמׁשּ

הּו עֹוד לִ  ֶ   דמֹ לְ ַמׁשּ
נּות הַ  ַבד ָאּמָ  )ְוַגם אֹוָתהּ (יָתה ּמִ ִמּלְ

ָמעּות   ְוִתְהֶיה ְלָכְך ַמׁשְ
  ר ֶאת ָהֶרַגעצֹנְ ָאז 

  ְלֶהֶרף ר צֹעֲ 
לִּ  ג ַעל ּגַ ַדּלֵ ג ַהּמְ ל ּדָ ֶהְבֵזק ׁשֶ   יםְקַצְרַצר כְּ
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        )קומה( שירי תרדמת • סריאנו'רוקסנדרה צ
        

 . פרופסור לספרות משווה ומנהלת סדנאות לכתיבת שירה ופרוזה.רומניה',  בקלוז1963 - נולדה ב
  .ב" שניים מספריה הופיעו באנגלית בארה.וכן ספרי פרוזה ומחקרים,  ספרי שירה9פרסמה 

  

  ריקודים

בַ  ְיָלה ֶאְרקֹד ׁשֶ עֹותַהּלַ   ע ׁשָ
י ּוְלמֹוִתיָת ְר ִעם  י ֶאְרקֹד ְלַחּיַ ל ֶמׁשִ   מֹות ׁשֶ

עֹות ּוַבֲעיֹותאַ  ְך ְלַאֲהָבה ִעם ַטּבָ   ַחר כָּ
ְך ְלַסכִּ ַחר אַ  ִלים יִנים ֵקהֹות ִמּתֹוְך ֵמַעיִ כָּ   ם ְמֻפתָּ
ָעְרָמה ֵאין ִאיׁש יֹוֵדַע ְלָאןַחר אַ  ְלחּו ּבְ ִנׁשְ ָחִדים ׁשֶ ְך ַלּפְ   כָּ
ְך ֶלֱאלִֹהים עַחר אַ  מֹו ְטַרְנְסֶוְסִטיטֹוֵמד ִנְרּפֶ כָּ יר כְּ   ה ְלַיד ַהּקִ
ָ ָאז לַ וְ  ְדִליק ֶלָהבֹות ְקַטּנֹות בְּ ָטן ׁשֶ ׂשּ ָרִניטּמַ   ַחְדֵרי ַהּגְ
ּפַ ּדָ ּסֹוף ֶאְרקֹד לַ בְ לִ וְ  ׁשְ ּנִ            ךְ ם ׁשֶ

י ְמזֹ ְלתִּ ל ֶעֶצם ְמעֹוֵפף ּבִ ת ַקְרָקִעי ׁשֶ   ֶההֶאל ָאִפיק תַּ
ירּכַֹח ַהֶהֶרס ְוָהאַ ( י הּוא ַאּדִ ּבִ   )ֲהָבה ׁשֶ

  תאוה

יָכה ׁשִ ֲאָוה, ַהּנְ ְגָלל ַהתַּ ין ְיֵרַכי ִהיא ּבִ ּבֵ   ׁשֶ
ין לֹא ְיכָֹלה ִלְכרֹתאֲ ׁשֶ    ִפילּו ַסכִּ

ֶכת אֹוָתךְ  ּקוֶצֶצת אֹוָתְך ַלֲחִתיכֹות ְמַרכֶּ   ׁשֶ
יָבה ׁשּוב ַעל ָהֲאָדָמה  ְחֶרֶרת אֹוָתְך מוׁשִ ָעְרָמה ְמׁשַ ּבְ   ׁשֶ

חָֹרהזֹוֶרֶקת    אֹוָתְך ַעל קֹוִצים הֹוֶפֶכת אֹוָתְך ׁשְ
בזָֹהָמָתם ְכִמיָהָתם ּוְ ַמים ְיכִֹלים ִלְטרֹף אֹוָתְך ּבִ ָ   ַהׁשּ

ְמִציָצה ְר ק ֶאת לְ ֵהם ְיכִֹלים ִלינֹ   ִניתַעְבתָּ ַשד ַעְצמֹוַתִיְך ּבִ
   ִזיִרים ְיכִֹלים ִלְזלֹל אֹותֹו ִלְלעֹס אֹותוֹ חֲ 

ה ַהּמְ  ָ ַעת הַ ָהִאׁשּ ֶבר ַהחֹוֶלה בַּ ֻשּגַ   ֶבְרָנה ִעם ָהעֹוְרִביםּטָ ּגֶ
ִריִדים ָצף ַעל ֲעָנִנים ּוְ ּבַ רֹק ׁשֶ ַער ַהּיָ   ַהּיַ

נּוָבהׁשֹוֶת  ה ּגְ ְרּדָ ק ְורֹוֵכב ַעל ּפִ   ה ַטּבָ
ְרכַּ ֲאַנְחנּו ָאּמָ  בּורות אֹו רֹוְצִחים ְוגַ ִנים ִעם ּבִ   ִביםנָּ ִים ׁשְ

דֹול ַמְמִתין ְלֻכלָּ    נּו ֶקֶבר ָקָטן אֹו ּגָ
חֹוָרה ִלְקשֹר ּוְלָהִתיר ִפיּות ׁשְ ק ֵמִאי ׁשְ ָער ְמֻנתָּ ח ׂשֵ ָער ְמֻכסָּ   ׂשֵ

ֵבד י כָּ י ַעד ַהּסֹוף ָאַהְבתִּ   ָאַהְבתִּ
ג ֶרְנִדי ּבְ ם חִ ַהּבְ ָ   ִני נָּ ּוִפי ָהַפְך ְלסּוס ְמֻבׂשּ
 ֵ י ָהֵאׁש ַהִעּוּות ִיׁשּ   ר ּבֹו ֶאת ַקּבֵ

   אֹוִתיעַ לֹ ִטים ְועֹוְרִבים ְיכִֹלים ִלבְ ֵעי
ֲאָוִתי ק ִלְרִסיִסים ֶאת ֵנֶטל תַּ   ֶאָלא ִאם ֲאַרסֵּ

ּפְֹלָנה י תִּ ּנַ ׁשִ ק אֹוִתי ַעד ׁשֶ ֵ   ַנׁשּ
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רֹ   ט אֹוִתי ַעד ָהֶעֶצם ׂשְ
י  ּלִ ָעִרי ַהְדֵלק ֶאת ָהֵאׁש ׁשֶ   ח אֹוִתי ֲהפֹך אֹוִתי ְלחֹוֵטאתַק ְמׁשְֹך ֶאת ׂשְ

י ָהאֻ  ּבִ ּלִ ֵני ׁשֶ ָפָפהְמָלל ַהֲהַפְכּפָ ִמּפְ מֹו כְּ ש כְּ ָבר ִהְתַיּבֵ   ך כְּ

 ילדת הפרחים

ֶבת ׁשֶ  ה הּוא ַהּמָ ֲאִני חֹוׁשֶ ָיבֹוא ְמ וֶ ַאתָּ ׂש ְלֶגֶברת ׁשֶ  ֻחּפָ
ֶבר ֶות ָיכֹל ִלְהיֹות ַרק ּגֶ ַהּמָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ּכֹור ּבֹוֵדד ק ׁשִ   ְמֻצּמָ
ה ָ ֶות לֹא ָיכֹול ִלְהיֹות ִאׁשּ ׁשּום אֶֹפן ַהּמָ   ּבְ

ָלם ֲחמּוַקִים ֲחטּוִביםָאִפילּו לֹא סוּ  ֲעַלת ּגּוף ֻמׁשְ ר וּוֶמן ּבַ    ּפֶ
ֶלת ַעל ִמיִניּות מֻעְרּפֶ ר ּבַ ֶבר ְמֻבּגָ ֶות ָיכֹל ִלְהיֹות ַרק ּגֶ   ַהּמָ

בִּ  ָרִחים ׁשֶ ין ִלּפַֹיְלַדת ַהּפְ ה ִאּתוֹ י לֹא ְיכָֹלה ְלַהְמתִּ ּטָ   ל ַלּמִ
ת אַ הִלְוָיָת  ִנית ּבֹוֶלׁשֶ םָריו ֵמ חֲ ָנה ָהאְֹבּדָ   ֵעֶבר ַלּיָ

ב ְולֹוֵגם ְלאַ  ִקיָלה ִמ ֵאיְך הּוא יֹוׁשֵ ְקּבּוק הַ ט ֶאת ַהּטָ   ֵלא ַעד ִרְבעֹו ּמָ ּבַ
ֶבר ִעם ַהֶהְנְגאֹוֶבר ָבר ְמכּוָרה לו ַלּגֶ   ֲאִני כְּ

ים ֲאֵחרֹות ַאְך ֵמעֹוָלם לֹא ֲענּוגֹות אֹו ְטהֹורֹות ְנָטש ַעל ְיֵדי ָנׁשִ ּנִ   ׁשֶ
ל חֹׁשֶ  בּוָרהִעם ּכֹוחֹות ׁשֶ   ְך ְוַטַעם ְזכּוִכית ׁשְ

ה ּבֹו ְמֻר ְלַאחַ  מֹו ֲעָטָרה ְסִביב ְיֵרַכיר ֵליל ֲאָהִבים ֲאִני ָחׁשָ   ָחק כְּ
עֲ  ן תַּ מֹו ּבֶ ָערכְּ ָהָואי מֹוֵתַח ׂשְ מּויֹות ְלָטָאהוֹ רֶֹבת ּבְ ָצמֹות ּדְ    ּבְ

ַיֲהפְֹך ְלרֹאש ָעׁש ֵמת   ִלְדּגֹר ָעָליו ַעד ׁשֶ
הּוא ַהּמָ  ֶבר ׁשֶ   ֶות ְושֹוֶתה ָטִקיָלה ִהּנֹו ַהּגֶ

ַיְסִמין בּוׁש ּבְ ַרְחִמי כָּ   ּבְ
ַחת וֹ ָריו ֵמָרחחֲ אַ ֲאִני ּבֹוֶלֶשת  ִמְטּפַ לֹום ּבְ   ק ּוְמַנְפֶנֶפת לֹו ְלׁשָ

עֹות ְדֵרגֹות ַהּנָ   הּוא יֹוֵרד ִלְקָראִתי ַבּמַ
צּוץ ַחר כָּ אַ  ָעִרי ַהּקָ ְחִליִלית ְוׂשֹוֵרף ֶאת ׂשְ   ְך ַמְדִליק ּגַ

ְבִרי ֶאל ָהִאיׁש  רּוף ָעָליו ַעל מֹוִתי ַהּגַ ָעִרי ׂשָ   ׂשְ

  תחרה אדומה

ֶאְרֶצה ה ׁשֶ מֹו תַּ  ִלְקרֹעַ ָלּמָ עֹוְרָך כְּ הָר חֲ  חֹוִרים ּבְ   ה ֲאֻדּמָ
ֶאְרֶצה ה ׁשֶ ךָ  ָלּמָ ּלְ ּמַֹח ׁשֶ   ָלַגַעת ּבַ

ָיִדי ְולֹוַמ אֳ לֶ  אן, רחֹז ּבְ ה כָּ   ֲאהּוִבי, סֹוְפסֹוף ַאתָּ
אֶ  ה ׁשֶ ר ָנא ְרֶצהָלּמָ ׂשָ מֹו ּבָ ִדידּוְתָך כְּ   ִלְבלַֹע ֶאת ּבְ

ׂש ֶאת ָהֵאל ַלֲעקֹר ֶאת ִצּפְֹרָניו ַאַחת ַאַחתּמָ לָ  ֲאַחּפֵ   ה ׁשֶ
לְּ ה צָ רוֹ  ָהִייִתי ועַ ַמדּ  ף ֶאת ָהִריִסים ׁשֶ   ךָ ְלַלּטֵ

ע ִמיִני ִעם ַמְלָאךְ  ׁש ִלי ַמּגָ ּיֵ א ׁשֶ   ְלַוּדֵ
מו אִ  ועַ ַמדּ  ֶרת כְּ ֵסי ָהְרחֹובֲאִני ְמַדּבֶ ּנָ ַחת ּפַ ה ֲהרּוָסה ֲאבּוָדה תַּ ָ    ?ׁשּ

  מן הגרסה האנגלית -התרגום    
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   עירית אבישי צביאל

   פואטית- הארס ההארה
  דב-  מאת ניצה בןחיים כתוביםעל הספר 

  : כותב שאול טשרניחובסקי, בבית הראשון,"האדם אינו אלא"בשירו 

ע ק  ר  א ק  ל   ינו  א  ם א  ד  א  ּ ָ   ַ ְ ַ ה   ֶ   ֹ   ֵ   ָ  ָ ץ ק   ָ  ר  הֶ  ֶ   ְ א  נ   ּ ָ ט   ַ,  

ו   ת  ד  ל  ף מו  ית־נו  נ  ב  א ת   ל   ינו  א  ם א  ד  א  ַ  ְ ּ ֹ ה   ֹ    ֹ     ִ  ְ ַּ   ָ ּ  ֶ   ֹ   ֵ   ָ  ָ  ָ,  

ה  ר   ד  נו  עו  ז  ה א  ג  פ  ס   ה־ש   ק מ  ּ   ַ ר  ָ  ֹ   ֹ  ְ ָ    ָ  ְ ָּ ֶ ה ָ נ   ֲ ע   ַ   ַ   ׁ   ,ָ  נ 

ה ע   ג  פ  ס   ה־ש   ק מ  ָ    ֵ ר   ְ ָּ ֶ ם ש    ֹ ו  ני ַ   ַ   ׁ ר  ׂ ָ  ט    ֶ  ֶ ת  או  ר  ה ל  ע  ִ  ְ ֹ  ב     ָ  ְ,  

ד ל  ים י  ל  ל  י־ט  ל  עו  ש   מ  ע ב   ג  ר פ   ש   ל א  ֶ  כ    ֶ    ִ  ָ  ְ    ֵ  ֹ ְ ׁ ִ ְ ּ    ַ ָ ּ   ֶ ׁ  ֲ   ָּ   

ט ב   ל  ת  ּ ֵ מ   ַ ש   ,  ִ ְ כ  ָ נ  ׁ  ְ הִ  מ  ד  י־א  ע  ש  ו  ו  ל ג  ל כ   ֲ  ָ ָ ל ע     ִ  ְ ׁ  ּ ּ   ָּ    ַ   ,  

ר נ   ת  ס   ד ב   עו  ּ ַ ֵּ ֶ   ַ ב   ו  ּ ְ ֹ    ש  רו  ְ  ׁ ֹ פ  ע ע  ל א־ד   ָ   ֹ  ו ב    ַ ּ   ֹ  ְ    ְ ך   ּ 

ח   ב   ז  ּ ֵ ַ מ   ְ יר מ  ,  ִ ט  ק  יו י  ל  ִ     ִ ע  ְ  ַ    ָ מו  ָ  יו  ם ב   י יו  ּ ְ ֹ   ֹ ד      ֹ   ֵ ּ  

ם י  מ  ש    ת־ה  כ   ל  מ  ִ  ל  ַ ָ ּ ׁ  ַ   ַּ  ְ ת ְ ל  , ְ  ַ לו  ז   מ  ב ו  כ  ּ ָ ֹ  כו  ַ  ּ   ָ  ֹ .  

ך  ב    א  ְ   ִּ ו   ַ ת ְ ר  ְ  ו  ש  ת־י  מ  ח  ל  מ  ים ו ב  מ  י   ת ה  ּ  בו  ׁ  ֵ  ֶ  ֶ  ְ ִ  ְ  ּ   ִ ָ ּ ַ    ֹ ,  

ת־ס   ל   ג  מ  ּ ַ   ֵ ו   ִ ל   ֶ פ  ּ  ְ יו הו  י   ַ ּ ָ    ֹ  ְ ר ח  ש      ר  פ   ת  ה מ  ׂ ֶ כ  ֶ ָ   ־־־,תָ    ִ ְ ּ

או  א   ָ  ּ   ֶ ו ב  דּ  ח  ד א  ָ  ח   ֶ ר, ָ    ש   ה פ   ל   יג  ֶ ו  ׁ ֵ ּ   ֶ ּ  ַ   ִ  

ת ו   ל או  ת ָּ   ֹ    ָ כ   או  ב   ל ה  ל כ   מ  ל ס  מ  ס  ת ו  ּ ָ ֹ  או   ַ   ָּ   ֶ  ֵ   ֶ  ֵ  ְ   ֹ ,  

ה   ת  י   ר  ית ב   אש   ר  יה  ב   ל  קו  ע  ק  חו  ּ ָ ָ ּ ש   ִ ְ ּ    ִ ׁ  ֵ ְ ּ   ָ   ֶ  ָ   ּ ְ  ֹ ֶ   ־־־, ׁ

ו   ת  ד  ל  ף מו  ית־נו  נ  ב  א ת   ל   ינו  א  ם א  ד  א  ַ  ְ ּ ֹ ה   ֹ    ֹ     ִ  ְ ַּ   ָ ּ  ֶ   ֹ   ֵ   ָ  ָ  ָ.  

  הדיון בספר מרים את. מאיר בזרקור את מגילות החיים של כותבים שוניםחיים כתוביםהספר 
 .ומגלה לקורא את סימניהם וסמליהם בחיי הכותבים, חושף את פשרן, המסך מעל תבניות נוף שונות

תבניות הנוף  בוחן את הופעתן של, אלא,  אינו מצטמצם רק ביצירות האוטוביוגרפיות בספרהדיון
  .לאורך כל קורפוס היצירה של הכותבים

 זאת הוא נוכח בו עםו, דב- בןניצה אינו מופיע בשמו בספרה של " תבנית נוף מולדת"המושג 
 העיון ביצירות האוטוביוגרפיות שם דגש על חוויות מכוננות של הכותבים שהייתה .בצורה בולטת

 כפי שאני מכנה חוויות מכוננות ,"תבנית נוף מולדת ".להן חשיבות רבה בעיצוב זהותם ואישיותם
אלא גם את , פיזי-  את הנוף הריאלי הנוף בו הן מתרחשות כולל לא רק.נושאת משמעות רחבה, אלה

 ,צגת נופי מולדת הקשורים בחוויות ילדות מקבלת חשיבות מיוחדת בספרה .החוויתי, הנוף האנושי
 מדגישה את היא .יצירותה כל בין של תבניות אלו כחוט מקשר ןכיוון שהדיון בהן חושף את הופעת

בידי הקורא להבין מקרוב את מקור בקורפוס של כל אחד מהכותבים ונותנת מפתח  האופי המיוחד
   .יצירותהמאפיינים הייחודיים של ה
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דב מאירה את הפגישות של המספר עם סבתו - בןניצה  . הדיון ביצירתו של חיים באר, לדוגמה,כך
 הסיפורים ששמע באר מפי סבתו הם .ומציגה אותן כאחת מחוויות הילדות המכוננות, ואת סיפוריה

הנעה בין בדיון לממשות , פואטית לכתיבתו- ותה את התשתית הארסתבנית הנוף האנושית שהיו
אנר מיוחד שבו ההתחבטות של ' זחבליםבאר יצר ב: " וכך מוצג הדבר בספר.בדומה לסיפורי סבתו

 מי שאמון על יצירתו .)125' עמ" (אם המסופר הוא אמת או בדיה היא גם המסר וגם התחבולה, הקורא
 חוויה מכוננת . זו חוזרת ומוצאת את ביטויה בכל יצירותיויתפואט- ארסשל באר יודע שתשתית 

שלא ,  העובדה שהיו שתי אחיות שקדמו לו–נוספת הנידונה בספר הוא הסוד שנגלה לבאר על עברו 
 מודגשת העובדה שגילוי הסוד המתאפיין בהתפרצות העבר אל תוך חיים כתובים ב.ידע על קיומן

 ייחודו של הדיון ביצירת .ואת יצירתו היוצר עצבת את אישיותמהווה תבנית נוף אנושית המ, ההווה
 .ספר זה באך לא רק, נוצותדב חושפת את הופעתה המטונימית של תבנית נוף זו ב-  שבן,באר בעובדה

רוב י כע,ברגישות היא מאירה את ההשפעה של קשרי הזמנים הסבוכים בחוויה אוטוביוגרפית קשה זו
לעשות : " המאפיינת את כלל כתיבתופואטית- ארסציינת זאת כתשתית ואף מ, זמנים שבין עבר להווה

  .)140' עמ" (את יצירתו הווה מתמיד ובלתי אמצעי

          

  החדשועטיפת ספרה  )דב- מיכל בן: צילום (דב- ניצה בן' פרופ

 הספר .ולא היא,  לכאורה נראה שכל סיפור חיים עומד בפני עצמו.דיון בעשר פרשיות חיים - בספר 
בן דב שהנחת היסוד של ספרה ניצה  במבוא לספר כותבת .יוצר קשר בין פרשת חיים אחת לשנייה

מודע או מודע , באופן גלוי או חסוי, שכל יוצר הכותב על עצמו יבקש להסביר בצורה זו אחרת"היא 
 מיוצר ליוצר הוא מהלך מובנה של התחקות על שלה המעבר .)26' עמ" (מאין נחל את שירו, למחצה

  .פואטיים משותפים של יוצרים שונים- יסודות ארס

הקשר  צגומ יה בעקבות."הסימן" של עגנון בסיפור פואטית- ארסהספר פותח בהתחקות על חוויה 
, דתו של עגנוןמקום הול', אץ'בין העולם האישי לבין ההוויה הלאומית של השואה שפקדה את בוצ

כי לא חווה , למרות שעל חווית השואה לא כתב במפורש,  זאת.כתשתית חוזרת על פני כל יצירתו
 יזהר נחשפת בפני הקורא תשתית . מאת סמקדמות גם בפרק השני של הספר הדן ב.אותה בעצמו

מוסרית  דומה של חווית יחיד הקשורה בקשר בלתי נפרד עם מציאות פוליטית חברתית ופואטית- ארס
מציגים את חווית ועוז ובאר ,  שלושת הפרקים הבאים דנים ברביקוביץ.של ההוויה הלאומית בארץ

,  חוויה זו קושרת בין שלושת היוצרים.פואטית- ארסהילדות של מוות במשפחה הקרובה כתשתית 
 ביוגרפי שלאוטוכשם שנופי עירק מהווים תבנית נוף משותפת ליצירתו של סמי מיכאל ולספרו ה
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ב "מאיר שלו וא ביצירותיהם שלתוכני בין תבניות הנוף ה קשה יותר למצוא את הקשר .ששון סומך
   .זה אחר זהביהושע המופיעים 

מציג ,  מאת אניטה שפיראברנר מאת אסף ענברי והביתה, לעומת זאת הדיון בצמד היצירות האחרון
של היחיד כתבנית של נוף את ההשפעה של המציאות החברתית הלאומית בארץ על הווית החיים 

שכן גם אצל עגנון ,  במידה רבה סוגר הספר מעגל עם פתיחתו.מורכב בו שלובים הפרט והכלל
   .הלאומיתן הספירה האוטוביוגרפיה האישית מושפעת מ, שפיראאניטה כמו אצל , בפתיחה

 .תרחשותפואטיות תוך התייחסות למועדים המיוחדים בהן הן מ- הספר מתעכב על תבניות נוף ארס
 תבנית זו משווה בין ביתו של . תבנית נוף ביתו של עגנון ובית הכנסת מתוארת בערב שבועות,כך

דב תבניות נוף של מראות קוסמיים -  מאירה בןמקדמות אצל יזהר ב.עגנון בילדות לביתו בירושלים
 המספר התפכחות שלה ו, תיאורים אלה נעלמים בבגרות.ותיאורי אדמה חושניים בינקות ובילדות

 הדיון באוטוביוגרפיה של רביקוביץ . ראשית הסתיו בימי הסליחות–מוארת באמצעות ציון הזמן 
בניגוד לחשיבותן של , מדויקות ויבשות כתבניות מעצבות, מדגיש את ההתרכזות בתבניות זמן נקובות

עים לנוף בצדק העקבות והגעגומודגשים  בדיון ביצירתו של עוז .תבניות מקום אצל יוצרים אחרים
 בספר מוצגת הרתיעה מנופי ירושלים .האירופי בכל יצירתו לעומת הרתיעה מנופי ירושלים הכובלים

 המתייחסת לתחושת השחרור של חנה בחג הפסח מיכאל שליבאמצעות דוגמה מוצלחת מהספר 
 .סיפור על אהבה וחושך אצל עוז נחשפות בפואטית- ארס תבניות הנוף כתשתית .בקיבוץ בגליל

 הזדהותו של עוז – מקורהרה זו מגלה את משמעותם הפנימית של הנופים ביצירתו של עוז ואת יצי
עם געגועיה לנופי אירופה ועם חוסר הסתגלותה לנופי הארץ , עם מצוקותיה הנפשיות של אמו

האדם : " תבניות נופי עירק אצל מיכאל וסומך בספר מחזקות את הנאמר בפתיחה למאמר זה.והווייתה
 כיוון שאין הכותבים יכולים להשתחרר מנופי מולדתם הטבועים , זאת."לא תבנית נוף מולדתואינו א
 בדיון . מדגיש את הקושי במעבר מתבנית נוף ילדות לתבנית נוף אחרתעירק הדיון בנופי .בנפשם

 הדיון בספרו .להצביע על עקבות הנופים בספריו השוניםדב - בן  ניצהטיבהימ, ביצירתו של מיכאל
, שלא ניתן להתנתק ממנה,  כתבנית נוף ייחודיתעירקוגרפי של סומך מרחיב את היריעה על הבי

בייחוד נוף , על ייחודן של תבניות הנוף של נהלל .המעוררת כל הזמן געגועים בלב אלה שנולדו בה
חסד  ועל מהות תבנית הנוף המסיימת את הרומן הדבר היה ככהביתה של סבתו של מאיר שלו ב

 חיים כתובים ראוי לציין שהספר .חיים כתוביםב יהושע אשאיר לקורא לגלות בעצמו ב"ת א מאספרדי
 מסיים באותה תבנית נוף ,של עגנון" הסימן"הנפתח בתבנית נוף של בית שבין מולדות ביצירה 

   .הן בספרו של ענברי והן בספרה של שפירא, המתייחסת לנופי מולדת

 רק החוליות הקושרות בין הפרקים השונים המקיימים לא ?חיים כתוביםמה סוחף את הקורא ב
השילוב הנבון בין השיח הרעיוני הבוחן מקורות אוטוביוגרפיים המשמשים , אלא, דיאלוג זה עם זה

לבין השיח המעמיק הבוחן את הופעת יסודות אלה בלשון הפיגורטיבית תוך , תשתיות לנושאי כתיבה
כל אות ואות / ובאו אחד אחד ויגלה פשר : "חובסקיכנאמר בשירו של טשרני, כדי חשיפת פשרם

פונה אל הקורא מתוך שאיפה , כתיבה אוטוביוגרפית היא כתיבה אישית ."וסמל סמל כל הבאות
חושפת ו,  היא פונה אליו אישית.דב בכתיבתה כובשת את לב הקורא- בן  ניצה אף.שיראה בה אמת

היכן אפוא העירקיות של סמי מיכאל : "למשל כך .בפני הקורא את התחבטויותיה ואת תהליך מחקרה
" ? מדוע דווקא בו התחלתי לחפש את העקבות העירקיים של סמי מיכאל ביצירתו...ברומן הישראלי

,  לאורך הספר מוצגות לקורא שאלות ההופכות אותו לשותף פעיל של המחברת במחקרה.)146' עמ(
 תוך הצצה לעולם המקרא וליצירות ,העוקב יחד עמה בקריאה צמודה על פרשיות חיים מרתקות

  .ספרות נוספות
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  מלכה נתנזון 

   עיני אהובתיבעקבות קריאה בספר 

  מכתב לזיוה שמיר 

  ,היקרהזיוה 

על סונטות , בראשונה המתנגן בי מאז שמתי עיני, תודה על שאפשרת לי הצצה אל עולמך השירי
   .שייקספיר בתרגומך

, כשם שהן של שייקספיר, הן עיני נפשך ויצירתך, יעיני אהובתש משום" ?עולמך השירי"ומדוע 
שפילסה נתיבים  היא היא, במילים שלך, כפי שבאה לידי ביטוי, והאינטרפרטציה, אף יותר ואולי

   ... ולא רק–לנפשי 

רק בסונטה הפותחת את הספר אינה נשלחת , כפי שיתברר, )על כל משמעויותיה" (ברכת הפריון"
תחת משיצאו  אשר המוסיקה המיוחדת של המילים, או מאזין, לכל קוראהיא נשלחת , "התואר ליפי"

יפה התואר , אישי ואהוב נפשי  אמנון–וכדי להמחיש את דברי אומר אך זאת  .מדברת אליו, ידיך
שמה לאל , אולם מלחמה ארורה שנפצע בה, והמוסיקה נהה גם הוא פעם אחר המילים, ומשובב הנפש

   .ם תחומי עניין רבים אחריםכמו ג, כמיהתו ואהבתו זואת 

,  בדומה לדוד–וכל ניסיונותיי לחלצו העלו חרס , כשרוחו הייתה עכורה ונעצבת, באחד הימים
האצלתי לו מאותה התגלות שהייתה לי , והויולה, הכינור, ומבעד למיתרי העוגב, נטלתי את ספרך

לאט  .ק של עניין עלה על פניווזי, הרים את ראשו ן אמנו– והנה זה פלא –בהיחשפי למנעד מילותיך 
, הלך והתחלף לקווים רכים של עונג מזכך, שגילה בתחילה, גרידא ןוהעניי, לאט הלך גוו והתיישר

   . נפעמתי ונרגשתי–שיודעת לקרוא כל תו בפניו , אבל אני, דקים מן הדק

וליה סלחי לי על המלנכ(וכמעט שלא התאפקתי מלפרוץ בבכי  . עידן ועידנים לא ראיתיו כך
 ,כל אימת שאני מגיעה לבית החולים, מאז הפכתי לי לנוהג קבוע .)האמת לאמיתהזו אבל , הפתטית

  ! ומשובבת נפשו ונפשי, נאהבת,  מוגנת- עי ותחת זר בתיואה עיני

מול שממות המוות , מול זעף הימים והרוחות ",כדברי שקספיר, הילדים ואני, ימים רבים עמדנו
 ."היכלו לאנחות"את ו בעל כורח, האב שלנו נטש/כי האיש" .וד על בדק ביתולא היה מי שיפק, והאין

אבל התרגום  .סלחי לי על היפוך השורות והצבת נקודה תחת סימן שאלה .וגלה מאיתנו, גלה מעצמו
 ...והעלה מאוב את התחושות, הוא הוא שחלחל כה עמוק לכל תא ותא בי, בדיוק במילים שלך, שלך

   ...מחתה דמעה היא, כשהקראתי זאת לבתי ...היה עושה זאת,  אחר כלשהואינני חושבת שתרגום

אותו " רצעה"אשר , ומלחמה" חפירות"של , מרים ואיומים, עליו" ם חורפים צרים"מ", גם אמנון
באשר לא יכול היה לשמש להם , ואת ילדתו הקטנה, וגזלה מחיקו את עוללו, מוות" בברית צלילי"

, אלא שהטמיע בהם את סיוטיו, ולא זו אף זו .ומקצת נעוריהם, ת ילדותםבמשך רב שנו, במצבו, אב
   .החרדתית ואת התנהגותו

   ...בתודעתי" לעד ויתקיימו", הבועטים בי עדיין,  אלה שלא נולדו–שלא לדבר על ילדיו האחרים 
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עצוב , ואת נפשו הטובה, ויודעת את הפוטנציאל שהיה טמון בו, כשאני מתבוננת באישי יפה התואר
לפני ,  כפי שהיה-  לא אפשר לצאצאיו לממש את עצמו" כפל דמותו"אשר , כי הוא ...לי שבעתיים

   .המלחמה הארורה

פֹור ַיְצִמית/ .ְוַקִיץ ַיַהְפכּו ִחיׁש־ַקל עֹוָרם/ י ָאִביב יֵמ וִ , ָהֵעת חֹוֶפֶזת ָלהּ ", אכן  ִביב,  ַהכְּ ֶכת ִמסָּ ּלֶ  /,ׁשַ
ָלִגים וְ  י ׁשְ ּלֵ ּכֹוס/ ת עֹוָלםמוֹ ְמ ׁשִ ּתִ ַתְמִצית ּבַ ִיץ כְּ לּוא, ֵחָמר/ לּוֵלא ַהּקַ ין ִקירֹוָתיו כָּ ַסס ּבֵ ָהָיה / , ּתָ

ַמן ָנגֹוז ָבר יִֹפי ֶזה ִמּזְ ם ִאם ָנַגע בְּ //  .לא ָהיוּ רֹוָתיו ָהיּו כְּ  ּופֵ /,כְּ ַרחּגַ ּה ַהּקֶ ֵלמּוָתּה  /,ֵלב־ִלּבָ ׁשְ  ּבִ
ַרח ְבִנית ַהּפֶ   "  .נֹוְתָרה ּתַ

קיץ כתמצית " אותו – וזוהי בעצם תמצית הדברים כולם - איזה יופי יש במילים הללו , איזה קסם
 יסוד גנוז שנותר כנר בעבי - " בכוס

אגרוף ברזל "החשיכה המצמיתה כנגד 
הוא הוא , המכה בנו שוב ושוב" הכפור

ויוצק את , נר הנוחם בעתות משבר
כמו גם את יכולת , האמון והאמונה

כי בעת שהוא  .מול האיןההתמודדות 
ממני אל מאפליית נפשו " נודד"

וכשהוא  ,"ימי הופך לשחור", ומלחמתו
או כנאמר " .שחור לילי יאור "–שב 

" .חיי יהל ובזכותך גם אור "37בעמוד 
אני יודעת שהיום הפמניסטיות ירימו (

   .) ...אם לא למעלה מזה ...גבה

ואז , ומרחיקה אותו מעצמו ומן המלחמה שבו, אתהייתי נוש" לא גידים, כנף רוח לו הייתה לי"
בעת רוחי  ..."ואני משנה ואומרת ".אהיה בעת רוחי תרחף אליך/ אחת היא לי אם במקום נידח "

העושות בי כבתוך שלהן ,  בדומה למילותיך- ומנעימה  משובבת,  מאצילה כוח ומגוננת–תרחף עליך 
  )  .וסלחי לי על השימוש שאני עושה בהן( .ותמעלות ארוכה ומנחמ, פעם  גם אם מעלות דמע לא–

בהנחיית שתי פסיכולוגיות המטפלות ( קמה קבוצת תמיכה לנשות הלומי קרב - ואחרון אחרון 
האם , )אמנון ועלי על(ומאחר שנוכחתי בהשפעתן המיטיבה של מילותיך , )ומלל, צליל, בתנועה

, שבהעדר תקציבים, הבעיה היא? ךבתרגומ לקרוא סונטה אחת, יורשה לי בתחילת כל מפגש כזה
   .לרבות עבודת הפסיכולוגיות, הכול נעשה כאן בהתנדבות

שאול "וה, ושטן האימה השולט באמנון, יעמוד במזורו גם בהמשך, הלוואי שעדי חדש זה שלך
ימי אביב נטולי "וימיו יתחלפו ב, שלךם מפני מוסיקת המילי, ייכנעו בסופו של דבר, לרגליו" הרוחשת

 –ולא אלה שמראשו ,  אלה שמצלעו נוצרו–הוא הדין לגבי הנשים !  לפחות לבנה–וגם אם עב  ."עב
   ...שכבר מזמן נטשו

ולו , להשכיח שמצליחה, על המתת שהענקת לנו, זיוה, בתודה לך מעומק הל, אז שוב  
   .את עקת החיים, במעט
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 .בפעם הזאתממדית ולא רק -איזקסון מזמנת התבוננות רב .חממדית של מירון -שירתו הרב
ההתלבטות באיזה ממד לבחור מתוך השפע הפואטי והתמטי אינה פשוטה לקורא המתפעם ולא 

  .חדל למצוא בה פנים לכאן ולכאן

כרתי במאמרי תשומת לבי נחה על קו פואטי שהז
 איברי הגוף – ביטול הליטוף הנשי על ספר שיריו

מבטלים את הגוף , מדברים, העומדים ברשות עצמם
ומאירים את הרוח המחפשת אחר הסוד הקיומי 

פירוק איברי הגוף : "ובראש וראשונה הראש והמוח
הצבתם כישות נפרדת נעשה תוך שימוש , "אני"מן ה

 המשורר . עימהםבפרסוניפקציה וניהול דיון תמידי
מעמיד את עצמו מחוץ לעצמו ודן בעצמו ללא כחל 

   ♦".ושרק תוך שיקוף אותנטי של הסכסוך הפנימי

 בפעם הזאת קו פואטי זה נמשך גם בספר החדש
ועורו מפיק / מצחי מטייל עמי בחוף : "ביתר שאת

/ כל איבר שלי נושם נפרד בזמנו / , מלח מדאגתו
 .)41' עמ, "בריםש" ("כדי לבלבל בי את השנים

מירון מגייס את אברי הגוף לדבר בשמו ולהביע את 
 פואטיקה זו יוצרת ריחוק בין המשורר .הלך הנפש

ובין עצמו ומאפשרת לו לדון בעצמו ולהסיח את 
גם כאשר , הלך הנפש מבלי להיגרר למלודרמתיות

כמעט , ומדויק הדיון לכאורה אובייקטיבי .נושאי מטען רגשי, עולים נושאים סבוכים בשיר
אך אופן הדיון מסנן , "כבד"מכין את הקורא לדיון בנושא " שברים" נושא השיר .ניתוח מדעי

ללא , ידי היצמדות לעובדות- על, "בפשטות"את עודפי הרגש ומאפשר נגיעה בכאב 
   .שבהן נוטלים איברי הגוף תפקיד ראשי, דרמטיזציה

של אדם , כנראה, תמונה ריאליתתיאור : מישור הריאליה: מישורית- פתיחת השיר דו
תיאור : רץ לאורך החוף ורואה את שברי הזכוכית ואת טיפות הים והמישור המסומל/ההולך

כל החלקים / , מגיעים לכל בשר שבגוף/ ושברי זכוכית / פות הים ירק ט: "השברים שבנפש
  .)שם" (.פים מהמרחק הגדוליעי/ האחרים 

                     

 2011 , הקיבוץ המאוחד, בפעם הזאת,  איזקסון.מירון ח •
♦
 גג, "מאפיינים פיוטיים בולטים בשירתו של איזקסון, השירה כמשנה", איתן-חלי אברהם: ראה 
18 ,2008, 

  

  איתן-רחלי אברהם

  שירת הרוח–שירת האיברים 

בפעם הזאת איזקסון .יו החדש של מירון חעל ספר שיר
•  
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הנותנות , טיפות הים:  שתי מטונימיות– ייצוגיים מתוך התמונה הריאלית נבחרו שני פריטים
ובבוא עת היפרדותה מהגוף , לפי הקבלה היהודית הנשמה משולה לטיפה בים(שיקוף לנפש 

המשרתים את המשורר , ושברי הזכוכית) היא תתמזג בעולם הנשמות כמו טיפה המתמזגת בים
  .שנותמבלי להיסחף לרג, הרגישה, לתת ביטוי לשברי הנפש הזכוכיתית

ולכן ,  התחושה מתעצמת בקו עולה בשיר.הבית השני קושר את השברים שבנפשו בבת הזוג
מגויסים אברי הגוף כדי לשמור על הטון המאופק מבלי לגלוש ) המצוטט לעיל(' בבית ג

על אף הטרגיות העולה ,  וכך הבית המסיים.לרגשנות יתר על אף הנגיעה בנושא רגיש וטעון
עוד בטרם איש נופל : "ממשיך לשמור על איפוק ולסכם באמירה כללית, ממנו והנגיעה במוות

  ."הוא שומר כדי לא למות לבדו/ את מריבות חייו ועירו / , כבר הוא חלל בשדה/ 

- מעבר מטון לירי–אמצעי נוסף נוקט כאן המשורר כדי להרחיק את עצמו ממעורבות יתר 
לאמירה כללית אקזיסטנציאליסטית ") תיהשברים החדשים שבעטייך גידל("אישי ומגוף ראשון 

הוא / את מריבות חייו ועירו / , כבר הוא חלל בשדה/ עוד בטרם איש נופל : "בגוף שלישי
  .)שם" (שומר כדי לא למות לבדו

מגדלת הנפש : "מלבד ביטול האיברים והעצמת הרוח קיים טשטוש וערבוב בין גוף ונפש
בפעם  שורות אלו מתוך שיר הפתיחה ."שהעד שתמצא לעצמה אהבה חד/ שערות ארוכות 

ידי הנפש מבטא את תהליך ההתבגרות -  גידול השערות על. מוצבות בתמונת הכריכההזאת
   .והמעבר משלב אחד למשנהו בתהליך של חניכה ופיכחון

החיטוט בנבכי הנשמה וההתפתלות הפנימית למצוא מרחבים נוספים בנפש מתוארים 
  ): 50' עמ" (חיטוט "באמצעות החיטוט הגופני בשיר

ט גּופוֹ  ָהִאיׁש  ְמַחּטֵ   ּבְ

ים ּבוֹ  ִיְמָצא אּוַלי   ,נֹוָסִפים ֶמְרַחּקִ

  יֹוֵתר ךָארֹ חּוט רֹוֶאה

יסֹות הבָ ִמּגֹ   ,ַהּטִ

ה ל ֵמַעּתָ ִניִמי ֵאיָבר כָּ   יזזִ יָּ ׁשֶ  ּפְ

יל ְלָחן ָנְפׁשוֹ  ֶאת ַיּפִ ֻ יו ִמׁשּ   .ַחּיָ

לכאורה הסתיים , במישור הפיסי והרוחני כאחד, החיפוש הבלתי נלאה אחר הישועה והגאולה
בה ומג/ ך יותר ורואה חוט אר: "נמצא חוט ההצלה, כי נמצא חוט אריאדנה, בהצלחה ובתקווה

יכולה להיות מהירה יותר על " שולחן החיים" אולם באורח פרדוכסלי עתה הנפילה מ."הטיסות
/ ל איבר פנימי שיזיז כ" מעתה .כי הנפילה מגובה רב כואבת יותר ומסוכנת יותר, אף ההצלה

מתקשר באופן אסוציאטיבי עם " שולחן החיים" הצירוף הייחודי ."יפיל את נפשו משולחן חייו
 בשל .ועם פתיחת השיר בחיטוט הגופני" חיטוט"שולחן הניתוחים וסוגר מעגל עם נושא השיר 

כשם , חטט בנפשוכי המשורר מ, האנלוגיה הקיימת בשיר בין הגוף ובין הנפש הקורא מתרשם
   .שהמנתח מחטט בגוף

כשהוא מרחיק עצמו מחוץ , גם בשיר זה דן המשורר המחטט בנפשו פנימה בגוף שלישי
  .)שם" (בודק האיש את גיל שנותיו"ו" מחטט האיש בגופו": "האיש" לעצמו בדברו על
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*  
 .זאתבפעם הנוכח גם בשירי , ביטול הליטוף הנשיבספר מוטיב הביטול שהיה דומיננטי 

אם / הראש כבר אינו מראה : "האיברים מבטלים את עצמם ומתוארים כתמונה סוראליסטית
ירצה הפה להסגר : / גם אין הוא מקפיד עוד עם חלקיו/ , היה בימיו קצה של גבר או של אשה

   .)52' עמ" הִשיבה" (".שתבטל, תרצה העין לבטל את המראה, שיסגר, לתמיד

הביטול הוא הפתח הפתוח בנפש  ".ורת הקבלה היהודיתהביטול לכשעצמו הוא ערך במס
 כשאדם מבטל את עצמו כלפי .ולפי ערך הביטול כך גודל הפתח, האדם כלפי הסובב אותו

הנגרם , יהודי אחר הוא מעיד בכך על ביטולו לכנסת ישראל ולדודה וזוכה להמשיך בייחודם
  .)57עלון , אוצר הנפש" (...על ידי מצוותו

  .ביטול הגוף בשיריו הוא ערך חשוב כדי להעצים את עולם הרוחביטול החומר ו

' עמ" (שומע הגוף" בשיר .האיברים את עצמם לגוף יש חיים שלאחר המוות מנגד לביטול
/  ממילא לא –חושב / , והוא חייב להגיב"הגוף שומע את שיחת האנשים על מותו הצפוי , )10

   ."מבקשים לעצמם את מקומיכבר / שהרי חפצי החדר / , אוכל לנוח בכסא זה

שומע גופו של : "הטשטוש בין גוף ורוח מאחד את הניגודים ומוביל להעצמת העולם רוחני
ויושבת / משפחתו מביטה בתמונותיו הישנות / , את צעדיו הולכים ממנו לתפילה/ אדם 

 של  קל יותר למשורר לדון ביסוד הטרגי.)שם (."של המאכלים ששנא בחייו/ לשלחנו לסעודה 
שומע : "כאילו היה ישות נפרדת, כשהוא משליך את השיח ממנו אל הגוף בנפרד ממנו, המוות

" וגם הוא מסתלק לרצונו / -בדפים בהם עזב סימנים / את ספריו נסגרים / גופו של אדם 
  .)שם(

עולות שאלות קיומיות ואנטומיות תוך בחינת תפקוד האיברים ) 8' עמ" (הלב האחרון"בשיר 
 המסקנה מופיעה בפתיחת .דן בתהליך התפרקות הגוף, בעוז רוחו,  המשורר.וותלאחר המ

הרגלים שמקבלות ממנו / , הוא החזק יותר/ הלב ישאר אחרון  / -עכשיו כבר ברור : "השיר
 לכאורה ."יודעת יותר מידי פחדים/ וגם הבטן העיקרית / תתקשינה להשיב לו כח / ריצה 

 כבדרך אגב משליך .כי הפחדים מיוחסים לה,  מחולשתההתפוררות הבטן לפני הלב נובעת
: ידי הרימה מתואר באומץ לב-  תהליך היאכלות הגוף על.המשורר את פחדי קיומו על הבטן

/ או מכרסמי הדם / אחרי הגידולים היפים לעין / , יודע להישאר בסוף/ לבו החזק של האדם "
   ."ר בתוך העצמותועברו לחז/ שנטשו את אהבת הגינה 

*  
או המוח  הלב, כלל הראש- בדרך, הפרדת האיברים זה מזה והצבת איבר אחד במוקד הדיון

" ראש"מתוארת בשיר " איבוד הראש" תחושת . ומרחיקת לכת בספר זהאיזקסון רווחת בשירת
לגופו " אני" ההפרדה בין ה."בית-נשכח על כסא"הנפרד משאר חלקי הגוף ו) 14' עמ(

הבדידות בקו פואטי אפייני של דיון מכוונת לתאר באופן עקיף את תחושת 
המגייס את איברי הגוף לבטא הלך נפש או להעלות , חף ממלודרמה, אובייקטיבי

בעליו , גופו הלך: " תוך שמירה לא להיסחף לדרמטיזציהתתחושות אקזיסטנציליסטיו
   ."כרווהוא מעלה דיבור של עשן וס/ נרדם 



   25גג  \ 2011 \ 180

המיוצג , את הטוב: הניגודים בעולמועשוי לבטא את " עשן וסוכר"צירוף המטונימיות 
   .ידי העשן-המיוצג על, ידי הסוכר ואת הרע- על

כישות , שלוש השאלות הקיומיות בכל אחד משלושת הבתים מציבות את הראש בנפרד ממנו
החי / מה רעשיו של ראש ", "?...אשר נשכח על כסא בית/ מה קולותיו של ראש : "עצמאית

   .)שם" (?...לבד מתעסק בכרית הכרסה/ של ראש מה דרישתו ", "?...בלא גורלו

הדיאלוג הפנימי של אדם המגיב לעולם , הם דיבורו של האדם בינו לבין עצמו" קולות הראש"
בסערה להתרחשויות , הם הקולות הפנימיים המגיבים בהתרגשות" רעשיו של ראש ".החוץ

כצפע /  את דמו הסגור מזרים: "מובילים אל השיא בסיום" רעשיו של הראש ".בעולם החוץ
 ההתעסקות בכרית הכורסה מבטאת באופן מאופק את תחושת הבדידות .)שם" (בתוך קפסה

נותנת ) במקרה זה הכרית( בחפץ מסוים ת ההיאחזו.")רעשיו של ראש("ואת הנפש המסוערת 
ביטוי למצב הרגשי של סערת נפש המטלטלת את האדם ויוצרת בו צורך להיאחז במשהו פיסי 

   .סייע לו לשמור על האיזוןכדי ל

עין שלך לוקחת ": ראש"הסמוך לשיר , "עין שלךְ "הפרדת האיברים וביטולם מואצת בשיר 
עין שלך מכבה את עצמה  // ...מתוך הרוח ומתוך האש: את המבטים שממנה יביטו/ לעצמה 

 השונים  ההסבר לביטול העין נעוץ בחששות.)15' עמ " (...מפני שהיא יראה מגוי אחר: / כנר
   .המפורטים בשיר

 הביטול .הביטול מיוחס לא רק לאיברי הגוף אלא גם לחפצים ולפרטי לבוש הקשורים בו
עד / , הסתבר לפתע להיות כובעך/ הראש התלוי על הקיר בחדרנו : "נמשך מן הפריט אל הגוף

בטל סילוק הוא יודע ל/ גם בהיותו רק כובע  // .להמיר גורלו ביני לבינך/ כה סברתי שהמתין 
" .השבים כתינוק רחוץ ממני אליך/ את שיחת שלוחיך / לראשונה שומע חדרנו / , גופך

  .)24' עמ, "הראש התלוי("

מתאר המשורר את ראשו שלו כמטונימיה , "הראש התלוי"שהוסמך ל, "הראש הזה"בשיר 
חוק שיוצר הנובעת מהרי, הומוריסטית,  בנימה אירוניתתלאישיות האני ולתכונותיו האופייניו

, תמיד היה נוח/ שנים אני מכיר את הראש הזה : "המשורר בינו לבין עצמו בבואו לדון בעצמו
כמו נער / ממקום למקום חשב טענותיו / לא נענע מחשבות אסורות / , כמעט לא ירק, לא צרח

ולא הכאיב לבעליו / שלא התהלך בין אכזרים / אני מכיר את הראש  // .מחבק משבצות
  " .ומשתיק את עצמו מהאש/ היה מלטף עיניו בשערות  / ,בשמחות

של הראש ובינו בנושא ההיריון " אשת בעליו"השיר מסתיים בדיאלוג הלצתי מתנצח בין 
, ראש יקר: אשת בעליו קרחתו מגפפת // ...איך אישה מתחילה הריונה בפעם אחת: "המפתיע

  )25' עמ" (.תופסת את שטרם נמלט/ כיצד ידי בבשרך 

 להיסחף בקלות אחר השירים הכובשים ביופיים ולהרחיב בדוגמאות להמחשת הקו אפשר
כי , של ביטול האיברים והעצמת הרוחניות שבאדם,  שירת הרוח–הפואטי של שירת האיברים 

   .הדוגמאות בספר קיימות למכביר

 הוא הוויתור של בפעם הזאת קו פואטי שהשתנה מספריו הקודמים וראוי לתשומת לב בשירי
   .המשורר על לשון הפולמוס המשנאית שהייתה שכיחה בספרי השירה הקודמים



   181 \ 2011 \ 25 גג 

 

  דוד-יערה בן

   םוחלליו המתרוקנים של הקי

    אורי ברנשטייןספר שיריו החדש של, שירים לפסנתר יחידעל 

אורי ברנשטיין שייך לקבוצת המשוררים שמהתחלותיהם הרחוקות בזמן הם עדיין מוסיפים לפרנס את 
באותו החדר למשל בספרו היפה ,  האיכות והבשלות ניכרו עוד בראשית כתיבתו.יתהשירה העבר
ישראל , אשר רייך,  על קבוצה רבגונית זאת של משוררים נמנים בין היתר אנדד אלדן.באותו האור

,  יחד עם זאת.שהמאפיין הבולט בשירתם הוא האני השר הלירי לגווניו, יונה וולך ואחרים, פנקס
ומשום כך הפואטיקה , נשטיין לחמוק מהשתייכות לאסכולה ספרותית כלשהיהצליח אורי בר

   .הפרטי והבלעדי שלו' אני'הייחודית שלו יודעת את השייכות ל

מופיעים , שהוא חלק אינטגרלי וחשוב בה, 60- במפה הפואטית של השירה העברית בשנות ה
 המבחר . ועזרא פאונד אליוט.ס.כת, במקביל גם משוררים משירת העולם שטבעו את השפעתם

מכתבי אליוט שהוציא ברנשטיין לאחרונה מגלה שלא בכדי הוא נמשך לתרגם אותו בשלב זה של 
 דומה שהוא מתחבר עכשיו במיוחד לאותם שירים של אליוט הספוגים מבט מהורהר על החיים .חייו

רץ על א משהו בראיית העולם הזאת גרם למשורר לפתוח ערוץ לנבכי שירתו של ב.והמציאות
אי הצדק והתמעטות , האטימות, עם העוול,  אולי היה זה המפגש החוזר עם כוחו של הזמן;השממה

  ."העובר אותך/ , לצער המתמיה הזה על הרבים/ ומסתבר שעליך להסכין ... ".הרגש האנושי בעולם

מן נותן קדימות למועקות הז, שירים לפסנתר יחיד, הרפרטואר בספרו החדש של אורי ברנשטיין
ספק נחישות זמנית , המלוות בחשבון נפש שיש בו ספק השלמה מתוך תחושת תפלות וחוסר נחמה

 הזמן הוא . זהו ספר המנתץ אשליות ושובר אכסיומות."קיום מתבלה"להתמודד ולא להיכנע ל
ובכל , "יגאלו את העולם בשיר ומנגינה"שהוכיח למשורר שכוחן של מילים מוגבל ומשוררים לא עוד 

אם מכיוון שמתכחשים לאמת ואם משום שמדובר במוצא אחרון שאין לו , משיכים לכתובזאת מ
   .תחליף

 // ...יראים לעצום עין", את מבטו של המשורר מושכים זקני העיר הרדומה היושבים במרפסות
כמה " באשר לאביב תוהה המשורר ."כמו שהיא נותנת בעלים/ , והרוח נותנת בהם סימני חיים קלים

נטולי , מכל השאר/ ואתה רואה שאין לך מֹוָתר "ש מכיוון שהגיע למסקנה, "עוד ישוב/ פעמים 
במסלולים לא / , חרישיים, בידי מכשירים הנעים/ בתור לאבחנה , בחדרי ההמתנה/ שפגשּתָ , הפנים

 התובנה העגומה הזאת מולידה לא אחת את ההשלמה ואת ההתכנסות פנימה תוך נקיטה ."אנושיים
היות לבד משמע כבר  // ... התכסה בשמיכה.את הדלתות/  סגור אחריך .ובוא בחדריך: "וויבפעלי צי
 אבל כנגד זה מופיעים ."בריח האביב/  שב בזוית עזובה ...כל תזוזה יתרה, אל תזוז: " או."לא לחכות

עליך לנוע עם : "גם פעלי ציווי אחרים עם מודעות לחשיבותה של התנועה המצילה מן הקיפאון
שיריו של אורי ברנשטיין משדרים :  במילים אחרות."נשמע לרוח כדי לדאות/ כמו ששחף , חףהס

ומה נותר לי : "אמביוולנטיות קיומית וזו מוצאת את ביטויה בין היתר גם בשאלה הרטורית החוזרת
 ובמקום אחר עולה מבוכה מתוך המונולוג הפנימי המתחפש לדיאלוג עם אירוניה עצמית ."לעשות
  "?ובמקומה איזו הוויה נכלמת/ ומה תעשה כשהמציאות נעלמת : "ת גם בחריזההניכר
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*  
  כשהדובר מתבונן.היודעת לפנות מקום גם לזולת הלובש בה פנים שונות, מובהקת' אני'זאת שירת 

ים ּנִ ּגַ / , בין העצים ָהֲעֵנִפים, לילדים, מה יקרה להם"הוא מוטרד מן המחשבה , באמהות ובילדיהן ּבַ
 הוא מביט באומץ במתרחש ברדיוס . בזולת משתקפים פחדי הזקנה של המשורר."עליהם החייםבבוא 

באמצעותה הוא מבטא , הקרוב אליו ונותן פתחון פה לסביבה האנושית בת גילו ההולכת ומתכווצת
שירים  ב. את הֶחֶסר הגֵדל הוא ממלא במוסיקה המילולית העשירה שהוא יוצר.את עצמו ללא מעצור

מושם דגש על היסוד המוסיקלי המתבטא , יותר מבשיריו הקודמים של ברנשטיין, יחידלפסנתר 
 השיבה לחרוז נראית לי כקשורה לנהייה אחר תחושת הביטחון והיציבות שמספקת .בחריזה לסוגיה

   .גם המסגרת הצורנית המסורתית של השיר, המסגרת בעולם חסר ודאות

יָנה שנצרפה המשורר מוותר כאן על האיפוק והמופנמות  וכותב מתוך חיבור חזק לעצמי וַלּבִ
על הפרסונה ופרקים אחרים " כפי שכתב בספרו .בהתנסויות החיים והפכה למצפן המנווט את כתיבתו

, הוא יודע להפריד בין הביוגרפיה של המשורר כאדם לבין הביוגרפיה של אישיותו השירית, "בשירה
הזמן , ו של משורר אינה רק פרי השפעות המקום כי שירת.איתה הוא נדרש להתמודד ללא הרף

 ברנשטיין הוא משורר .הפסיכולוגית והשירית,  היא בראש וראשונה ראי לאישיותו הרגשית.והתרבות
 ולמרות זאת אין הוא .שנקודת המוצא שלו היא החוויה האישית הקונקרטית, מפוכח ואמיץ, מודע

   . הלירית הדמומה ואת הטון הוידויי הוא מבכר את הצעקה.מחסידי השיר החשוף והבוטה

בזיכרון ובשכחה ובדמויות , התבוננותו האינטימית וחסרת העכבות בתופעות הזקנה והמוות
פחדי , "שמרביתו עלטה/ בעולם הולך וגז "להישיר מבט , "לראות בלי בקרה"הטבועות בהם פירושה 

גם היציבות באהבה מתערערת עולם בו , עולם בו נבצר מהאב לשמש משענת לבנו, נטישה ופרידה
לבין " באיבריו המתיישנים" הזמן העושה שמות יוצר פערים בין הגוף .ועל הזוגיות עובר מכבש הזמן

הופך / המיידי "שבו , המתעתע,  השכחה היא נחלת הזיכרון הקרוב."נכונו לה עוד עידנים"הנשמה ש
 והצללים של הילדות וכן דמויות הזיכרון הרחוק משמר את האורות,  לעומת זאת."עד מהרה לאגדי

ל צנום, אישה שרה שהמוות ִהְדִמים את שירתה: מיוחדות אינו חייב כלל / שהבין שהזולת ", ַפסָּ
   ."אישה שספק קיימת", "להיות

*  
, סין,  הים של הַילדּות.החיבור של האני השר למקומות בארץ ובעולם הוא המעורר את הזיכרון

, פתח שנאטם של בר/ , המבהיקות של בתי מסחר לבגדים/ מעבר לזגוגיות , ובניו יורק ראיתי ".וינה
בצינה של מקומות / , זקוקים זה לזה, זה את זה/ מזעיקים , ֵרִעי שמת ואני, היינו/ , בודדים, שבו

שהיה בו , כל אחת ומותה שלה,  בסופו של יום מתקבצות ובאות הדמויות שהיו ואינן."מתמידים
 באחוות המשוררים ."ורק השירה מחברת אותנו לשעה של ידידות"חיים משום כניעה ללחצי ה

שהדובר חש כלפי כותבים אחרים הוא מוצא עוגן לעצמו במצב של בדידות ההולכת ומכבידה עם 
 אבל לפעמים . המונולוג מתחלף לפעמים בדיאלוג עם המתים שהפכו לתמרורי דרך בחיים.הזמן

  ."בלעדיכם החיים כבר הסתדרו / .אין לי זמן לעסוק בכם: "םמתעורר דווקא צורך מרדני להתנער מה

 האם הזיכרון היפה או החלום המסויט הם ;"היה או לא היה"ברנשטיין מרבה להתמודד עם השאלה 
כמו עץ אחר / למה נשארתי "  הוא גם עומד נוכח חידת ההישרדות.מציאות שהייתה או תעתוע דמיון

שהרי ההווה הופך תדיר לעבר , טילה ספק בגבולותיו של הזמן משום כך שירת הקיום שלו מ."שרפה
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אבל , במקרי הזמן,  הטלת הספק היא בזמן."חילוף החומרים של הזמן" זהו .המשתלט עליו ללא הרף
 תפקידן מסתכם בכך שהן נשארות בגדר אמצעי מוצלח יותר .לא פחות מכך גם במילים שהן תולדתם

   .של מאמץ סיזיפי שהכזיב, תר טעם מר של תבוסה ובדובר נו.לא- ותו, או מוצלח פחות

לפני עשרים שנה / , במרתף, בבית ההוא"לא המנגינה המופקת מהפסנתר ? מה השתנה עם הזמן
, ללא רמייה, פירושו למות בפיכחון" למות בעיניים פקוחות ".אלא המאזין לה שהסתאב, "ומעלה

של / בקצה המדבר הגדול / אני חונה  ".יםובכלל זה גם לומר את האמת על כוחן וחולשתן של המיל
כולם פליטים של מלאכה ",  כותב המשורר הנשאר בודד עם שירתם של המתים- " ָהֵאֶלם הכל יכול

ולדידו המנטרה ,  בצילו של המוות המילים מתגמדות."לספר במדויק את מה שלא קרה: / נוראה
/ אינן סרות " שהרי המילים, וחכתאינה אלא אשליה מג, "חד פעמיותה של המילה"הידועה בדבר 

נשארו לי / רק השיח והשיג "מכיוון ש, ואף על פי כן אי אפשר לוותר עליהן, "הן סוררות, למשמעתי
  ."את המתחמים של קיומך/ כדי לפרוץ , את גבולך/ כדי להסיג 

יזו נראה שאורי ברנשטיין משאיר למרות הכל א, וידוי הגלוי והנוקב העולה מן השיריםועל אף ה
 הוא יודע וחש את גבולותיו של . וזה הלוז של שירתו.דברים שלא נאמרו עד תום, פעימה נסתרת

והדבר נוסך רוח של עצב וקדרות המוצאת את , הגעגוע ואת גבולות השליטה במילים ובהתרחשויות
בר  בתפיסת המציאות והחיים בוודאי אין מדו.ביטויה לא אחת במוטיב האפלה הלילית השזור בשירים

 ראוי לציין שהזקנה הפיזית .תוהה ומקשה, שואל שאלות,  המשורר מודע ומפוכח.פה בסיכום ביניים
המדויקת והמגוונת בצורותיה , ואפילו הנפשית אינה מעיבה כלל על יכולת הביטוי העשירה

   .ובתחבירה המורכב

   
ברנשטיין ושער ספר שיריו החדשאורי 
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  גגמפתח גיליונות 

  
הגר רענן: כהיער

  1 גיליון
 ;10: 1, "בפתח", חיים, נגיד

 ;13: 1, "האבסורד כמורה דרך מוסרי", ב .א, יהושע
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 ;21: 1, "חלקים
 ;27: 1, "עץ", אפרת, מישורי
 ;28: 1, "ציור מופשט", יעקב, מישורי
: מערבית, "מאחורי ביתנו עץ הזית", חוסיין, מוהאנא

 ;30: 1, פואז חוסיין
 ;30: 1, "אדריה", יהודית, קציר

 ;38: 1, "'פוליטיקה'שירים מתוך ", אהרון, שבתאי
 ;39: 1, "ישוחרר מרדכי ואנונו", אהרון, שבתאי
 ;40: 1, "הזמנים רעים", אהרון, שבתאי
 ;40: 1, "המוסר לא בא בחיוך", אהרון, שבתאי
 ;41: 1, "פיזור גלויות", אהרון, שבתאי
 ;41: 1, "לידידי", אהרון, שבתאי

 ;41: 1, "1997קיץ ", אהרון, תאישב
 ;42: 1, "הרחוב מלוכלך", אהרון, שבתאי
 ;43: 1, "תיק עבודות", שמחה, שירמן

 ;46: 1, "סיפור בהיר", עמוס, קינן
 ;50: 1, "הצמחוני", טוביה, ריבנר
 ;50: 1, "גלויה מחברון", טוביה, ריבנר
 ;52: 1, "גלויה מפארג", טוביה, ריבנר
 ;54: 1, "של קפקא' הטירה'שום לרי", יוסל, ברגנר
 ;55: 1, "2001", אתגר, קרת
 ;57: 1, "וודו", אריה, סיון
 ;57: 1, "התוודות", אריה, סיון

 ;58: 1, "ראמה וכידון", רות, אלמוג
 ;69: 1, "שיר אהבה: על הסרטן שלי", אשר, רייך
הצעה לתרגיל לאומי במדיטציה ", אשר, רייך

 ;1:69, "למתחילים
 ;70: 1, "אלה היו", אשר, רייך
 ;70: 1, "עדיין ירושלים", אשר, רייך

 ;71: 1, "האראק של אבו אנטון", יהודית, הנדל
 ;73: 1, "חיפה, ואדי סאליב", רמי, ארנולד
 ;74: 1, "שירי התייר הגדול", בנימין, שבילי

 ;76: 1, "יפו שאולי לא היתה מעולם", נורית, גרץ
 ;79: 1, "ילהיפו בל, רחוב יפת", רמי, ארנולד

 ;80: 1, "אביב- תלביקור ב", יצחק, אוורבוך אורפז
 ;80: 1, "הבוקר על האש", יצחק, אוורבוך אורפז
  ;80: 1, "הככר", יצחק, אוורבוך אורפז
 ;81: 1, "קבורת האפר", יצחק, אוורבוך אורפז

 ;81: 1, "מעשה חייט", יצחק, אוורבוך אורפז
 ;81: 1, "אביב- תלחוף ", רמי, ארנולד

: מערבית, "זכרון המקום מקום הזיכרון", סלמאן, נטור
 ;82: 1, נאיים'מוחמד חמזה ע

מוטי גלדמן ופטר : תרגום, "יומן מזוייף",  דנה- גלי, זינגר
 ;92: 1, קריקסנוב

: 1, פיודור מקרוב: מרוסית, "חלק מן הבניין", יורי, אפטר
96; 

 ;110: 1, "1995, ללא שם", רונית, שני
 ;111: 1, "ליבך חרב כיער שרוף", ד חמזהמוחמ, נאיים'ע
 ;111: 1, "געגועים", מוחמד חמזה, נאיים'ע

 113: 1, "שלום רב שובך ארץ נחמדת", עודד, פלד
 ;114: 1, "כדור שינה וחצי", עדנה, א"מזי

 ;123: 1, "שירים", נדאא, ורי'ח
 ;123: 1, "זמן התפוחים", נדאא, ורי'ח
 ;123: 1, "אנשים של תאנים", נדאא, ורי'ח
 ;123: 1, "אנשים של צברים", נדאא, ורי'ח
 ;124: 1, "אנשים של זיתים", נדאא, ורי'ח
 ;124: 1, "אנשים של ענבים", נדאא, ורי'ח
 ;124: 1, "אנשים של רימונים", נדאא, ורי'ח
 ;124: 1, "אנשים של אש", נדאא, ורי'ח

 ;125: 1, "הארץ מלח", ורדה, גינוסר
 ;125: 1, "ן העדשהבעי", ורדה, גינוסר
 ;125: 1, "לדבר עם הרועים", ורדה, גינוסר
 ;125: 1, "כאשר יהפוך הזמן", ורדה, גינוסר
: 1,  כוכבי- חנה עמית: מערבית, "התיבה", אא'רג, בכריה

126; 
 ;128: 1, )"שירומנטי(סיפור אהבה , בריסל", צבי, עצמון

 ;130: 1, "השם ובעל השם", אהרון, מגד
 ;134: 1, "מבקרים באמנות אטומית ",פנחס, גן- כהן

 ;135: 1, "ריסוק- עליה קליטה נחיתת", רמי, דיצני
 ;136: 1, "1ו 'צ", מרדכי, גלדמן
 ;136: 1, "2ו 'צ", מרדכי, גלדמן
 ;137: 1, "3ו 'צ", מרדכי, גלדמן
 ;137: 1, "4ו 'צ", מרדכי, גלדמן
 ;137: 1, "5ו 'צ", מרדכי, גלדמן
 ;138: 1 ,"6ו 'צ", מרדכי, גלדמן

 ;139: 1, "חתול", יאן, ראוכוורגר
 ;140: 1, "כלב בלב השדה", מאיה, רנו'בז

 ;141: 1, עזרא מורד: תרגום, "הוי יונתי", מאל'ג, קעואר
 ;142: 1, "אני והאלימות: פרק ראשון", דוד, שחם
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 ;153: 1, "בדידות כפולה", שמעון, לוי
 ;155: 1, "יום האישה", מיכה, ברעם
 ;155: 1, "נשים בשחור", מיכה, ברעם
 ;167: 1, "כנס התעוררות, ס"ש", מיכה, ברעם
 ;168: 1, "ביאליק וארון הספרים היהודי", זיוה, שמיר
 ;176: 1, "עמדתי", אדמיאל, קוסמן
 ;176: 1, "מבט אחרון בראי", אדמיאל, קוסמן
 ;176: 1, "לחש הספירה", אדמיאל, קוסמן
 ;177: 1, "שיר מלחמה", יעקב, איילי
, "ירושלים, 1 .כביש מס, הפגנת חרדים", מיכה, ברעם

1 :179; 
: מרוסית, "רשימותיו של גוי לשבת", ויקטור, פנה

 ;180: 1, פיודור מקרוב
 ;189: 1, "נעמי", אברהם, הוס

יולי : עברית, "האמריקאי", )הרץ(גריגורי , כהנוביץ
 ;190: 1, נקו'חרומצ

 ;200: 1, "ותהנחות על תולדות האמנ", פנחס, גן- כהן
 ;201: 1, אשר גל: ייש מייד,"דרגשים", לב, ברינסקי
: ייש מייד,"דרכו המבורכת של חנוך", לב, ברינסקי
 ;201: 1, אשר גל
 ;201: 1, אשר גל: ייש מייד,"אחי הגדול", לב, ברינסקי
 ;202: 1, אשר גל: ייש מייד,"דיג בונציה", לב, ברינסקי
: 1, אשר גל: יישייד מ,"קולנוע רומאי", לב, ברינסקי

203; 
מרק : מרוסית, "השבעת העתיד", אלכסנדר, וורונל

 ;205: 1, ינסקי'דרצ
 ;215: 1, "מה כוונתו", חנה, כהן- פנחס
 ;215: 1, "התחל אתי", חנה, כהן- פנחס
 ;216: 1, "צלקת ושכחה", חנה, כהן- פנחס

 ;217: 1, יעקב בסר: ייש מייד,"בחזרה לים", צבי, כנר
 ;219: 1, "שיר", חיה, אסתר

 ;221: 1, "שלוש אוטופיות ועוד אחת", חיים, נגיד
 ;226: 1, "1997, ללא כותרת", רונית, שני
 ;227: 1, "1997, ללא שם", רונית, שני

איך יוזף בויס מסביר תמונה לארנבת ", רוני, סומק
 ;229: 1, "מתה

 ;230: 1, "מי אבדן", סמי, מיכאל
 ;236: 1, "לא", יהודית, כפרי

 ;236: 1, "שקשקים", יהודית, פריכ
 ;236: 1, "41יוני ", יהודית, כפרי
 ;237: 1, "זכות השיבה", יהודית, כפרי
 ;237: 1, "שממית", יהודית, כפרי

 ;238: 1, "מפגש אלנבי", מנשה, קדישמן
 ;240: 1, "דיוקני סופרים", מנשה, קדישמן
 ;244: 1, "פרימדונה", ילנה, מקרובה

 ;257: 1, "םשירי", אמירה, הס
: 1, "1997, הדפס רשת על נייר ארש", משה, קופפרמן

259; 

 ;260: 1, "הנסיך הצח", יצחק יוסף, יפה
 ;260: 1, "כבר אין", יצחק יוסף, יפה
 ;260: 1, "וידוי מודרני", יצחק יוסף, יפה
 ;262: 1, "על זקנה ועל מוות", יוליה, וינר
פיודור : סיתמרו, "כשלג הפרה הלבנה, איו", יבגני, סלץ

 ;264: 1, מקרוב
 ;275: 1, )"תצלום ממלחמה נחשלת"(, גד, קינר
 ;275: 1, "זו אינה שירה גדולה הוא רטן", גד, קינר
 ;276: 1, )"מלאתי אחר בקשתך אבי"(, גד, קינר
 ;276: 1, )"המשוררת סובלת מאי קרישה"(, גד, קינר

 ;277: 1, "הברווזים של פאיד", זיגמונד, פרנקל
 ;283: 1, "ברווז", זיגמונד, פרנקל
 ;283: 1, "חוגלות", זיגמונד, פרנקל
 ;284: 1, "חתול", זיגמונד, פרנקל
 ;284: 1, "קיפוד", זיגמונד, פרנקל

 ;285: 1, "נמר עם גדי", יונתן, בן נחום
 ;288: 1, "פחים", משה, בן שאול
  ;289: 1, "שאול", משה, בן שאול
  ;289: 1, "שקרן", משה, בן שאול

: 1, "1996, הדפסת רשת על נייר ארש" , משה, ופפרמןק
290; 
 ;291: 1, "היפהפיה מקונסטנטינופול", מרים, איתן

: מליטאית ,"מוכר- חצי שעה בבית בלתי", יצחק, מראס
 ;292: 1, יוסף כרוסט

, עודד פלד: מאנגלית, "94 .1 .27שיר ", לארי, פרייפלד
1 :297; 

 ;299: 1, "נה לברכהברכה שוויקי זכרו", ירון, אביטוב
 ;303: 1, "פליט בבית קפה", גד, יעקובי
 ;303: 1, "נושם מחדש", גד, יעקובי

: 1, )"האויר ובהירותו יבהירו סבר האביב"(, אנדד, אלדן
304; 

עכשיו במשקים הקשובים שומעים "(, אנדד, אלדן
 ;304: 1, )"במקשה

  ;304: 1, )"זקופה סופגת אגרופו בסף"(, אנדד, אלדן
  ;304: 1, )"אני זוכר את זריזות הזרזירים"(, אנדד, ןאלד

  ;304: 1, )"לא באלימות אילמת אלה"(, אנדד, אלדן
 ;305: 1, )"עשרה- בת שבע"(, יהודה, אופן
 ;305: 1, )" בן חמש- אמא"(, יהודה, אופן
 ;305: 1, )"אהב את האנושות"(, יהודה, אופן
 ;305: 1, )"בחייו מימיו"(, יהודה, אופן
 ;305: 1, )"בכף ידו נטמנו כוכבים"(,  יהודה,אופן
, )"תמיד עמד להתפלל בשורה האחרונה"(, יהודה, אופן

1 :305; 
 ;306: 1, "הפרידה מן האם: אמיל חביבי", יאירה, גנוסר
 ;311: 1, "השעה הצבעונית הזו", פסח, מילין
 ;313: 1, "מהגורן ומהיקב", שלמה, ניצן

 ;319: 1, "החמנית", מנפרד, וינקלר
 ;319: 1, "חוסר אונים", מנפרד, וינקלר
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 ;320: 1, "לילה עשן", דרור, אלימלך
 ;320: 1, "על סוס", דרור, אלימלך
 ;320: 1, "מקרר", דרור, אלימלך
 ;320: 1, "לואיזה", דרור, אלימלך
 ;320: 1, "פסטיבל התות", דרור, אלימלך

 ;321: 1, "מי שבונה מקדש", מרים, דרור
, פאדל עלי: מערבית, "החזיקי מעמד", מועד, קרמאן

1 :323; 
 ;323: 1, פאדל עלי: מערבית, "לא", מועד, קרמאן

: 1, "הפנטזיה על הקורא האידאלי", אלאונורה, לב
325;  

  

  2 גיליון
 ;3: 2, "שיח גלוי ושיח סמוי", חיים, נגיד

 ;שער: 2, )"בית אדום(מה נשמע בבית ", אריה, ארוך
 ;5: 2, "וח שכחוואת איש הר", זיוה, שמיר
 ;9: 2, "היא", דנה- גלי, זינגר
 ;13: 2, "הבית", אשר, רייך
  ;14: 2, "מתוך תולדות השמיים", אשר, רייך

 ;15: 2, "המלאך", יורם, קניוק
, 17: 2, "'ויה דולורוזה'מתוך הסדרה ", אלכס, ליבק

31 ,37 ,87 ,99; 
 ;20: 2, "בטנך הלחה", יעקב, בסר

: 2, "שעוד לא נפתח לה המצנחעל ילדה ", רוני, סומק
23; 

, "אנחנו ואתם של יבגני זמיאטין, אני", מאיה, קגנסקיה
 ;24: 2, פטר קריקסונוב: מרוסית

 ;44: 2, "מפתח מורס", יהודית, כפרי
 ;44: 2, " שנים28אחרי ", יהודית, כפרי
 `46: 2, "פתאם", אריה, סיון

: 2, "לוא יחלמו המשוררים", מוחמד חמזה, נאיים'ע
48; 

י "בין אריה ארוך לש: המלאך הגידם", גדעון, עפרת
 ;51: 2, "עגנון
 ;53: 2, "מלאך עף", אריה, ארוך
 ;57: 2, "ראשים ועיטורים", אריה, ארוך
 ;64: 2, ""פרופילים", אריה, ארוך

 ;66: 2, דנה זינגר- לי: מרוסית, "זין", מיכאל, קורול
  ;66: 2 ,דנה זינגר- לי: מרוסית, "סמך", מיכאל, קורול

 - מהגרים בני דור שני", אורי בק, שלמה, גיורא שוהם
 ;68: 2, "ועבריינות

 ;76: 2, "משלחת מחקר", אדמיאל, קוסמן
: 2, ה תבור'רוז: מערבית, "אהוב השקמה", נדאא, חורי

77; 
  ;77: 2, ה תבור'רוז: מערבית, "ושבת", נדאא, חורי
, )"בכיסיו הוא מסתיר את הזמרה"(, נדאא, חורי
  ;78: 2, ה תבור'רוז: רביתמע

  ;78: 2, ה תבור'רוז: מערבית, )"מקלו נשען"(, נדאא, חורי
, ה תבור'רוז: מערבית, )"באר ואורן, גולה"(, נדאא, חורי

2 :78;  
  ;78: 2, ה תבור'רוז: מערבית, "כלא היה", נדאא, חורי
 ;79: 2, "דגים מתים ביפו", בניה- דן, סרי

 ;93: 2, "ישו השחור", סמדר, הרצפלד חי
 ;101: 2, "בחינת בגרות", קטיה, שורצמן

 ;102: 2, "היורה, לילך, לוי
, החיים: יוגוסלביה בארבעה מעמדים"', ורג'ג', ליבוביץ
 ;107: 2, "האור, המוות, החשכה

 ;112: 2, "ץ"ש", דוד, וולך
 ;112: 2, "אנשים מכסים פנים", דוד, וולך

- בן- קה בסמןרב: ייש מייד,"מול המראה", בוריס, סנדלר
 ;113: 2, חיים
 ;116: 2, "אמנות הבבואה", חיים, נגיד

המלאך חוטף את סבתא באיומי אקדח ", משה, גרנות
 ;125: 2, "לתוך פרצה בעננים

 ;127: 2, "סימולקרה אמריקאית", יהודה, חן
 ;128: 2, "תחשיבי הפרדה", חדוה, נוף
 ;129: 2, "?שוב הוא ילך בשדות", יהודה, חן

 ;130: 2, "תיכוני- אפ ים- סטארט", תנאלנ, חרמון
  ;כריכה אחורית: 2, "ים המלח", ניקודא, זינגר

  

  3 גיליון
 ;5: 3, "כאבים עתיקים, פצעים חדשים", חיים, נגיד

: 3, )"מראה מחסן ריק ונטוש מסחורה"(, אורי, ברנשטיין
6; 

 ;6: 3, )"סביב לביתנו נואקים"(, אורי, ברנשטיין
 ;7: 3, )"ולי לא הייתה האהבהוא"(, אורי, ברנשטיין
 ;7: 3, )"וכבר הרבה זמן בלי שמחה"( , אורי, ברנשטיין

 ;8: 3, "טבילה", אריה, סיון
 ;9: 3, "אשר בנחל", עמוס, קינן
  ;10: 3, "על הבדידות", עמוס, קינן
  ;11: 3, "פרפר", עמוס, קינן

: 3, "אחרי המוות, לפני הלידה", מוחמד חמזה, נאיים'ע
12; 

: 3, "להיות אישה סופרת בשנת אלפיים", יהודית, קציר
18; 
 ;21: 3, לאה גלזמן: מערבית, "?מי את", פאטמה, יאב'ד

פאוסטופלס או הראש הגרמני ", יצחק, אוורבוך אורפז
 ;26: 3, "כמשל
 ;30: 3, "1978, ירושלים, יום העצמאות", מיכה, ברעם
 ;31: 3, "1974, אביב- תל, דרך השלום", מיכה, ברעם

  ;34: 3, "1970, רכבת לירושלים", מיכה, עםבר
  ;35: 3, "1966, מטולה, מר רובין", מיכה, ברעם

 ;42: 3, "בכל עוצמת שפיותי", אפרת, מישורי
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: מערבית, "אקטוף לו שקדים מגני", סלמאן, נאטור
 ;43: 3, נוואף עתאמנה

 ;45: 3, "1978, ירושלים", מיכה, ברעם
: 3, "1982,  ביירות,המוזיאון הלאומי", מיכה, ברעם

46; 
היום האחרון של מלחמת יום הכיפורים ", מיכה, ברעם

 ;47: 3, "1974, מעבר לסואץ
 ;49: 3, "וו", רוני, סומק

 ;50: 3, "משומדת", יהודית, אוריין
 ;57: 3, "היא", דנה- גלי, זינגר
 ;62: 3, "במקום ההקדשה", דנה- גלי, זינגר

 ;64: 3, "משפחות", רלי, אברהמי
 ;71: 3, "הנוודות החדשה", דוד, ביץגור

, "על האדמה, בגן עדן, בתוך העשב", לב, ברינסקי
 ;81: 3, אשר גל: מיידיש

צליל כדור ברק בצהרים בשדה ", לב, ברינסקי
  ;82: 3, אשר גל: מיידיש, "חמניות

  ;83: 3, אשר גל: מיידיש, "מזוזה", לב, ברינסקי
  ;83: 3 ,אשר גל: מיידיש, "פניקס", לב, ברינסקי

 ;84: 3, "להקשיב, להקשיב", משה, שאול- בן
 ;85: 3, "תרנגול", משה, שאול- בן
 ;87: 3, "אז שלי'זמן הג", מאיה, רנו'בז
  ;88: 3, ]"2[כאן ", מאיה, רנו'בז

 ;89: 3, "יאסס", תמר, הגר
 ;92: 3, "נוקטורנו מודראטו לבית פרוסטטה", גד, קינר
צמי ברחוב שאין שלושים שנה סגרתי את ע"(, גד, קינר

  ;93: 3, )"בו
  ;93: 3, "אונס", גד, קינר
  ;94: 3, "עוד בטרם", גד, קינר
  ;94: 3, "נסיונות מרים מזומנים למשוררים", גד, קינר

 ;95: 3, "לגעת ברצפה", השחר- איילת, אוטולנגי
 ;95: 3, "אמבטיה חמה", השחר- איילת, אוטולנגי
 ;96: 3, "אמא שלי", השחר- איילת, אוטולנגי

 ;97: 3, "יצר ויצירה", אורית, וולף
מרים : מאנגלית, "חתול שחור", )זיגי(זיגמונד , פרנקל

 ;102: 3, איתן
: מאנגלית, "הצלילה הראשונה", )זיגי(זיגמונד , פרנקל

 ;102: 3, מרים איתן
, "אנו מקנאים תמיד בציפרים", )זיגי(זיגמונד , פרנקל

 ;103: 3, מרים איתן: מאנגלית
 ;104: 3, "בורדו- מחווה לנערה בשמלת", דוד, מלמד
 ;110: 3, "משובות הרוח", גד, יעקבי

: 3, דנה זינגר- גלי: מרוסית, "גן עדן", סשה, רבה'שצ
112; 
: 3, דנה זינגר- גלי: מרוסית, "הציירת", סשה, רבה'שצ
112; 
 ;113: 3, דנה זינגר- גלי: מרוסית, "רפי", סשה, רבה'שצ

 ;113: 3, דנה זינגר- גלי: תמרוסי, "עופר", סשה, רבה'שצ
: 3, דנה זינגר- גלי: מרוסית, "גאולה", סשה, רבה'שצ
114; 
 ;115: 3, "על הגדר", חיים, נגיד

כריכה : 3, "ר'משפחת וונוס מכפר רג", רלי, אברהמי
 ;אחורית

  4 גיליון
כריכה קדמית : 4, "ממראות הירקון", מרדכי, גלדמן

 ;ואחורית
 ;4: 4, "חריםבתקווה לימים א", חיים, נגיד

 ;5: 4, "מרינה חדד", דליה, רביקוביץ
 ;7: 4, "רק ניצוצות אמרתי לכם", אורי, ברנשטיין

 ;8: 4, "פקיחת עיניים", אריה, סיון
: 4, "'שיר חללים קטן'עד ' עכו לחוף ים'מ", עמוס, לויתן

9; 
 ;14: 4, "נתן זך מתרגם שיר", דוד, פרלוב
 ;17: 4, "סמטת גן עדן", אדם, ברוך

 ;20: 4, "והתנועה האנושית' קארל'", אדמיאל, קוסמן
 ;24: 4, "נקודת זבריצקי", מרים, איתן

לאה : מערבית, "למרוד בשתיקה", ריטה, עודה- עבדה
 ;25: 4, גלזמן
לאה : מערבית, "אהבה מן הילדות", ריטה, עודה- עבדה
  ;25: 4, גלזמן
: 4, לאה גלזמן: מערבית, "כפילות", ריטה, עודה- עבדה

26;  
, לאה גלזמן: מערבית, "אישה אחרת", ריטה, עודה- עבדה

4 :26;  
 אלא - מעידה אנוכי כי אין גבר", ריטה, עודה- עבדה
  ;27: 4, לאה גלזמן: מערבית, "אתה

לאה : מערבית, "מאחורי הסורגים", ריטה, עודה- עבדה
  ;28: 4, גלזמן

 ;on line", 4: 29מאני ", רם, לוי
) דברי מתיקה(כר חילוואת יהושע כמו .ב .א", דורון, כהן

, "מר מאניבעת צילומי הסרט , בתחנת הרכבת בביירות
4 :31; 

 ;44: 4, "מילים בתוך קופסה", אבירמה, גולן
 ;49: 4, "מוציאים לתרבות שם", בועז, אפלבאום
 ;51: 4, "אלה תולדות חיי הקצרים", אסיה, מרגוליס
 ;52: 4, "נשמתך", אסיה, מרגוליס

 ;53: 4, "ל ועורביםחתו", גרשון, שקד
 ;61: 4, "צייר", מרדכי, גלדמן
 ;65: 4, "יחזקאל", מרדכי, גלדמן

 ;68: 4, "מפיק מחמאות", אשר, רייך
 ;71: 4, "שוחרת הבליינדייט", אשר, רייך

 ;75: 4, "סנפיר", משה, שאול- בן
 ;78: 4, "אהבה מאשמורת קצת שונה", אודי, זומר
  ;79: 4, "קטע של החיים", אודי, זומר
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 ;80: 4, "ערבי בהייד פארק" ", מוחמד, וט'אלמאע
 ;82: 4, "נפוליאון בקטמון", משה, מוסק

 ;87: 4, "דאר אל אחלאם", יעקב, רוטפלד
 ;89: 4, "תפילת הדרך", יעקב, רוטפלד

 ;90: 4, "ספרות ללא קהל", ששון, סומך
 ;97: 4, "כאן ועכשיו, חולון", גלית, אילת

: 4, "'משוטט '- ידאו סטילספרט מתוך ו", חן, שינברג
98; 

מחווה לשירותי  '- פרט מתוך וידיאו", לירון, לופו
 ;99: 4, "'ההצלה

 ;100: 4, "פרט מתוך וידיאו", ואדים, לוין
 Futur '- פרט מתוך וידיאו", מריה, פומיאנסקי

sound of Hollon'", 4: 101; 
 ;102: 4, "צילום סטילס", לואן נל, איליה, רבינוביץ

 ;103: 4, "רכבת", נקודא, זינגר
 ;121: 4, "מחווה לאריה סיון", צרויה, שלו

 ;124: 4, "שיעור קבלה", קטיה, שוורצמן
 ;125: 4, "הקומי ומה שביניהם, הטרגי", חיים, נגיד

 ;127: 4, ציור על כד, "דיוניסוס בעגלה רתומה לחמור"
 ;130: 4, ציור על כד, "דיוניסוס אריאדנה עם סאטיר"
: 4, ציור על גביע, " מלווה בארבעה סאטיריםדיוניסוס"

135;  
  

  5 גיליון
 ;כריכה קדמית: 5, "המהפנט", אדם, ברג
 ;5: 5, "קולות אחרים", חיים, נגיד
לקראת התארגנות חדשה של סופרי ", יעקב, בסר

 ; 6: 5, "ישראל
 ; 7: 5, "בקרב, בשישים ושבע", יעקב, בסר
 ; 8: 5, "כיוונתי לשנת", יעקב, בסר

 ; 9: 5, "?האם צלבנים אנחנו", דוד, חנהאו
 ;23: 5, "זמן חדש", אשר, רייך
 ;24: 5, "שיר ערב", אשר, רייך
 ;24: 5, "הלבירינט של המוח", אשר, רייך
 ;25: 5, "פורענות", אשר, רייך

 ; 26: 5, "עמודי הרקלס", רות, אלמוג
 ;29: 5, "שיר דולפין", בנימין, שבילי
 ;31: 5, "רף גשמיפורנוג", בנימין, שבילי
 ; 32: 5, "שנינו שקולים במאזניים", זיוה, שמיר
 ; 44: 5, "ביקור הדוד", שמעון, בלס

 ; 51: 5, "באדום ובירוק", מחמד חמזה, נאיים'ע
 ; 53: 5, "סיפור מלחמה: הנסיך הקטן", יפה, ברלוביץ

 ;64: 5, )"לבקש אותך בכל נפש"(, שלום, רצבי
ילה מספר איך בלילה לילה ועוד ל"(, שלום, רצבי

 ;64: 5, )"בלילה
 ;65: 5, )"את מסתכלת בי"(, שלום, רצבי
 ;65: 5, )"מחליף פנים בפנים"(, שלום, רצבי

: 5, "שירה ואמנות הווידאו", אדם ברג, מאיה, ארנו'בז
66 ; 

 ; 72: 5, "המהפנט", אדם, ברג
 ; 75: 5, "גשם של מטאורים", אדם, ברג
 ; 72: 5, "המהפנט", אדם, ברג

: 5, יעקב בסר: ייש מייד,"הים הרועד", רייזל, יכלינסקי'ז
81; 

: ייש מייד,"מה צף שם על ההדסון", רייזל, יכלינסקי'ז
 ;81: 5, יעקב בסר

: 5, יעקב בסר: ייש מייד,"מכל הפנים", רייזל, יכלינסקי'ז
81; 

: 5, יעקב בסר: ייש מייד,"ארבע פינות", רייזל, יכלינסקי'ז
82; 

 ;82: 5, יעקב בסר: ייש מייד,"הזר", רייזל, יכלינסקי'ז
 ; 83: 5, "אנה", עדי, צמח
 ; 84: 5, "ונוס הקטנה ממאודון", אן'ז, ארפ
 ;92: 5, "בני מסתפר", גד, קינר
 ;92: 5, "המיתוס של סיזיפוס", גד, קינר
 ;93: 5, )"בעלה נקלע לתוכה"(, גד, קינר
 ;94: 5, "שיקראו לקרוב", גד, קינר

 ; 95: 5, "בית- מכונת האלף", לכסא, אפשטין
 ; 96: 5, "מכונת הגעגועים", אלכס, אפשטין
 ; 97: 5, "הגולם העשירי", אלכס, אפשטין
 ; 98: 5, "המבוך של פליני", אלכס, אפשטין

 ;100: 5, "כואב לשאת מצבים שקופים", אמירה, הס
 ;101: 5, "צלי אל מול פני", אמירה, הס
 ;101: 5, "ותמי כמוך באליל", אמירה, הס

 ; 103: 5, "לדבר על הכותל", נורית, גוברין
 ; 104: 5, "נשים ליד הכותל המערבי",  .מ .א, ליליין
 ;117: 5, "זמן זאבי", ורדה, גינוסר
 ;117: 5, "כיפה איומה", ורדה, גינוסר
 ;118: 5, "שושנת יעקב", ורדה, גינוסר
: 5, "ויד ימינו כרותה, ראיתי אותו כותב'", נוית, בראל
119 ; 

 ;122: 5, "מטמורפוזיס", גד, יעקבי
 ;122: 5, "דברים לאנונימוס", גד, יעקבי
 ;123: 5, "רואים שהייתה פעם יפה", גד, יעקבי

איפה נמצא : הטקסט המאפשר או", אלאונורה, לב
 ; 124: 5, "האקשן האמיתי

 ;131: 5, "אישה הולכת", ניצה, גורביץ
 ; 133: 5, "בנאלם, באחר, המגע באין", חיים, נגיד
  ;כריכה אחורית: 5, "המהפנט", אדם, ברג

  

  6 גיליון
כריכה קדמית : 6, "ללא שם", ביאנקה,  גרשוני- אשל

 ;ואחורית
 ;4: 6, "ספרות בימים קשים", חיים, נגיד
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 ;5: 6, "לקראת הימים הבאים", דוד, שחם
 ;7: 6, "יהודית- הבעיה הפלסטינית", מאיה, ראנו'בז
: 6, "נסיכה אילמת, הסוכך הערפילי", מאיה, ראנו'בז
8; 

 ;10: 6, "שקרים", אריה, סיון
 ;11: 6, "אולי גם זה לטובה", אודי, זומר

 ;14: 6, "1995חיפה ", אייל, לנדסמן
 ;16: 6, "1996יפו ", אייל, לנדסמן
 ;17: 6, "1995חצרות יוסף ", אייל, לנדסמן

 ;18: 6, "בעניין האנאלוגיה", גד, קינר
 ;19: 6, "עפר לרגלייך", דג, קינר
 ;20: 6, "קנה נשימתי", גד, קינר
 ;20: 6, "אלבום הניצחון", גד, קינר
 ;21: 6, "הכנות", גד, קינר
 ;22: 6, "כולסטרדם", גד, קינר
: 6, פיודור מקרוב: מרוסית, "פיוט צבאי", נאום, ויימן

23; 
 ;24: 6, "1997נערים ", אייל, לנדסמן
 ;26: 6, "1995 עכו ,חתונה", אייל, לנדסמן

 ;29: 6, "כאן המקום", אשר, רייך
 ;29: 6, "מים"עב", אשר, רייך
 ;30: 6, "תעלומות", אשר, רייך
 ;31: 6, "שאלון למלאך המוות", אשר, רייך
 ;32: 6, "אני והם", אשר, רייך

 ;33: 6, "פוצינה מתה", מרדכי, גלדמן
 ;36: 6, "אמי", חיים, נגיד
  ;37: 6, "מחיקהי", חיים, נגיד
  ;37: 6, "שיר ערש", חיים, נגיד
  ;38: 6, "שודדים שיכורים", חיים, נגיד
  ;38: 6, "החקירה", חיים, נגיד
  ;39: 6, "זיכרונות ברווזים", חיים, נגיד
  ;39: 6, "שסע קטיפה", חיים, נגיד
  ;40: 6, "שר היער", חיים, נגיד

האנחה היהודית הידועה מייהדת אפילו ", זיוה, שמיר
 ;41: 6, "י עגבים איטלקייםשיר

 ;54: 6, "אבק בטון לבן", אסיה, מרגוליס
 ;55: 6, "סנאית", אסיה, מרגוליס
 ;55: 6, )"גופה של אמי"(, אסיה, מרגוליס
 ;56: 6, "1995חיפה ", אייל, לנדסמן
מרים : מאנגלית, "ירושלים", )זיגי(זיגמונד , פרנקל

 ;57: 6, איתן
מרים : מאנגלית, "בליםהמח", )זיגי(זיגמונד , פרנקל

 ;58: 6, איתן
: מאנגלית, "בבאר במנילה", )זיגי(זיגמונד , פרנקל

 ;58: 6, מרים איתן
 ;59: 6, "הפריצה מן הארמון המכושף", חגית, הלפרין

 ;72: 6, "אנשים שגרים בחיפה", קטיה, שוורצמן
 ;73: 6, "התפכחות", קטיה, שוורצמן

 ;74: 6, "לילה בליסבון", הילה, מינצקר- דינור
יזבאט בכתובת ' צSalem, Jerusalem", צבי, עצמון

 ;77: 6, "אש
 ;78: 6, "רדידות הלשון והמחשבה", דוד, שחם

 ;76: 6, "1996קרית חיים ", אייל, לנדסמן
 ;81: 6, "1996חיפה ", אייל, לנדסמן
 ;85: 6, "1994חצרות יוסף ", אייל, לנדסמן

 ;86: 6, "כשחלמתי", חיה, אסתר
 ;88: 6, "2001 אביב- תל", שי- יעקב, שביט
 ;88: 6, "51וערה 'ג", שי- יעקב, שביט
 ;89: 6, "דיו סתרים", שי- יעקב, שביט
 ;90: 6, "סולו וסוניה", משה, מוסק

 ;94: 6, "1996חיפה ", אייל, לנדסמן
 ;97: 6, )"חמסין מסנן נשמות"(, מיכאל, גרובמן
 ;98: 6, )"האלף שלי נשכח בתוכי"(, מיכאל, גרובמן

 ;99: 6, "בית בלא אב", אילן, תורן
: 6, "2002בתיאטרון חיפה ' אב הבית'", אייל, לנדסמן

101; 
 ;101: 6, "'אב הבית'משתתפי ", אייל, לנדסמן

  

  7 גיליון
 ;4: 7, "מראה העל הגג", חיים, נגיד

 ;8: 7, "פרידה מייבי", קטיה, שוורצמן
ברת בח, ייבי ליד שולחן בבית קפה", קטיה, שוורצמן

  ;8: 7, "הצייר יגאל תומרקין
 ;6: 7, "משפחה", ששון, סומך

 ;16: 7, "ניצחון", הילה, נור מינצקר- די
 ;18: 7, "קווים", משה, בן שאול
 ;19: 7, "איש אינו יודע", משה, בן שאול

 ;20: 7, "הזניית השפה", דוד, שחם
  ;22: 7, "כיסאות על שפת הים", קטיה, שוורצמן
  ;25: 7, "אביב- תלוף ח", קטיה, שוורצמן

 ;29: 7, "מוסכניק של הנפש", אודי, זומר
 ;29: 7, "חסומים", אודי, זומר
 ;31: 7, "עמל יום", אודי, זומר
 ;32: 7, "עשי בי מעשים", אודי, זומר

 ;33: 7, "לדתה המופלאה של לדה", זיוה, שמיר
 ;38: 7, "לדה", אנטוניו אלגרי, יו'קורג

 ;41: 7, "לדה והברבור", טינטורנטו
 ;52: 7, )"הקשה קושיות"(, אנדד, אלדן
 ;52: 7, )"ראה אור רוחה"(, אנדד, אלדן
 ;53: 7, )"חי נלחץ"(, אנדד, אלדן
 ;54: 7, "הקצב כהנא", אשר, רייך

 ;69: 7, "אני מתגעגע לעצמי", פסח, מילין
 ;69: 7, "שיחה על מצבה של השירה", פסח, מילין

 ;72: 7, "לצלם אהבה", אלכס, אפשטיין
 ;73: 7, "כמו בדידות", אלכס, אפשטיין
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 ;74: 7, "הכדורגל מת", אלכס, אפשטיין
 ;76: 7, "יונה או עיט"', ורג'ג, פרח

 ;78: 7, "סיור בעיר", יורם, נסלבסקי
 ;83: 7, "אוטוסוגסטיה", יורם, נסלבסקי

 ;86: 7, "שקרים והיסטוריה, סקס", אהוד, בן עזר
 ;91: 7 ,"שער האור", אביבה, דורון
 ;92: 7, "ואת אתי הולכת", אביבה, דורון

  ;93: 7, "מעברים", גליה, שושני
  

  8 גיליון
 ;כריכה קדמית: 8, "משחקי ילדים", אריאלה, טומשוף

 ;5: 8, "נעיצת אצבע בסכר", חיים, נגיד
 ;6: 8, "בקשר לנואשת מים", אריה, סיון
 ;7: 8, "אזלאות", אריה, סיון
 ;8: 8, "אותיבא לקחת ", עמוס, קינן

 ;19: 8, "זיכרון מתוק", יוסי, יזרעאלי
  ;19: 8, "טובע", יוסי, יזרעאלי
  ;20: 8, "ציפור", יוסי, יזרעאלי
  ;20: 8, "רעד", יוסי, יזרעאלי
  ;20: 8, "גשר", יוסי, יזרעאלי

 ;21: 8, "נס גדול", עדי, צמח
 ;25: 8, "לאור היום", אשר, רייך

 ;26: 8, "'ליותישרא'פנים של ", אהובה, פלדמן
גילוי 'שתי תמונות מתוך ההצגה ", שלומי, בן עמי
 ;30: 8, "'אליהו

 ;33: 8, "'כיפור'תמונה מתוך סרטו של עמוס גיתאי "
 ;36: 8, "פוקליפסה- א", גד, קינר
 .כמעט אביב .מחלון רכבת בצפון באווריה", גד, קינר

2003" ,8 :37; 
 ;38: 8, "קירייה אליסון", גד, קינר
 ;38: 8, "מצחה של העיר הזאת חבוש",  גד,קינר

: 8, "דאס ידישע רענעסאנס", גדעון, עפרת- פרידלנדר
39; 

 ;41: 8, "ארון הספרים היהודי", אורי, דרומר
: 8, "תצלום מיצג, התכוונות למזרח", מיכאל, דרוקס

45; 
 ;47: 8, "'א- מרכבות ה", דורית, פלדמן

 ;48: 8, "אתה לא יהודי? אתה יהודי", ראובן, מירן
 ;50: 8, "סולם יעקב", מיכאל, גרובמן

 ;51: 8, "פיקוסים", אודי, זומר
 ;62: 8, "ימי חשבון", אורי, סטריזובר

: 8, "או האחוריים של ההיסטוריה' מוחרם'", דוד, שחם
65; 

 ;79: 8, "דיוקן עצמי", אברהם, שלונסקי
 ;84: 8, לאה גלזמן: מערבית, "חסינות", ניזאר, קבאני
 ;84: 8, לאה גלזמן: מערבית, "דג",  ניזאר,קבאני
 ;85: 8, לאה גלזמן: מערבית, "כבשה", ניזאר, קבאני

לאה : מערבית, "על ספו של שהריאר", ניזאר, קבאני
 ;85: 8, גלזמן
 ;85: 8, לאה גלזמן: מערבית, "היאך", ניזאר, קבאני
 ;85: 8, לאה גלזמן: מערבית, "רפיון", ניזאר, קבאני
 ;85: 8, לאה גלזמן: מערבית, "מנת חנם", רניזא, קבאני

לאה : מערבית, )"אני רוצה לכתוב"(, סועאד, אלצבאח
 ;86: 8, גלזמן

לאה : מערבית, )"אל נא תטר לי"(, סועאד, אלצבאח
 ;86: 8, גלזמן

: מערבית, "גלגל חוזר, גלגל סובב"אוה 'ע, צדקי אדריס
 ;87: 8, לאה גלזמן

 ;88: 8, " את הכפרהזונות עזבו", רינת, שניידובר
 ;96: 8, "ריחות הים", גד, יעקבי
 ;96: 8, "ערב שקט", גד, יעקבי

 ;97: 8, "מקרה ציפור", משה, שאול- בן
 ;99: 8, ""?מה העניינים, שלום", משה, שאול- בן

 ;100: 8, "בגידה בים", קטיה, שוורצמן
 ;100: 8, "צילום", קטיה, שוורצמן
 ;100: 8, "זיוף שקיעות", קטיה, שוורצמן

: 8, מירי ליטווק: מרוסית, "מגדלי הזהב", דוד, מרקיש
101; 

 ;111: 8, "ציור", סרגיי, קלימקוב
 ;112: 8, "מלכת חזירי הבר", אליענה, אלמוג

 ;113: 8, "חזיר בר שניצוד מוטל על גדר", גיא, רז
 ;114: 8, "תנו לי כוס מים לא יין", חניתה .ה, הלוי
 ;115: 8, "המשחק והדרמה", חיים, נגיד
: 8, "מאת מיקי גורביץ ' מילה של אהבה'", גדי, דגון
119; 
עיבוד ובימוי ' עקב אכילס'תמונה מתוך ", ראר'ז, אלון

 ;123: 8, "אילן רונן
  ;כריכה אחורית: 8, "לב", צחי, רייך

  

  9 גיליון
צבע שמן לכה , ספר שרוף עם פיגמנט", יליאן'ג, רובינסון

 ; קדמיתכריכה: 9, "מתיישנת ושושנה
 ;4: 9, "עתיד קרוב, ילדות רחוקה", חיים, נגיד
 אופטי מארגן- כלי חדיש ביו: נא להכיר", חיים, נגיד
 ;5: 9, "עמייד

 ;6: 9, "אורח", נתן, זך
 ;7: 9, "משיח", נתן, זך
 ;8: 9, "ספרות", נתן, זך
 ;8: 9, "חרא", נתן, זך
 ;8: 9, "עלילות", נתן, זך
 ;9: 9, "זיון", נתן, זך
 ;10: 9, "שירים מתוך המחזור עיבל", חיים, ריגו

 ;13: 9, "הסיפור על הגנב ושלוש הנשים", עדי, צמח
 ;17: 9, "כתר נושם", ורדה, גינוסר
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תמונות ממיצב ", שאקרה- פאריד אבו, ורדה, גינוסר
 ;19: 9, "פואטי
 ;20: 9, "כוכבי שמיים רחוקים", זיוה, שמיר

 ;29: 9, "נהרשימה כמעט אחרו", אורי, סטריזובר
 ;29: 9, "חשבון נפש", אורי, סטריזובר
 ;30: 9, "בת שמיים", אורי, סטריזובר
 ;31: 9, "קצה חול", אורי, סטריזובר
 ;31: 9, "סופת בדידות", אורי, סטריזובר
 ;32: 9, "קיץ או שיר הלל", אורי, סטריזובר
 ;32: 9, "טעם שמן ירוק", אורי, סטריזובר

פארוק , אורי ברנשטיין, אסםק- סמיח אל, רות, אלמוג
, ראנו'מאיה בז, אשר רייך, אסדי- סעוד אל, מואסי

, עאידה נסאראללה, אלכס אפשטיין, סלמאן נטור
 ;33: 9, "שולחן פתוח"

הילד שלא הצליח לתפוס את השבוע , שבי", קובי, זייד
 ;48: 9, "עובר
 ;49: 9, "מלך היקום", קובי, זייד

 ;52: 9, )" דיןלית דין ולית"(, כנרת, לפידות
 ;52: 9, )"ריח הגשמים כתחית מתים"(, כנרת, לפידות
 ;52: 9, )"עייפתי מערי מקלט"(, כנרת, לפידות
: 9, )"עצם הלבשת מילים על הדבר"(, כנרת, לפידות

53; 
 ;54: 9, "כשחיים ודוד היו ילדים", משה, גרנות
 ;63: 9, "עצי הזית", שי, דותן
 ;64: 9, "המצבמשל חיות אפרופו ", שי, דותן
 ;64: 9, "לומר", שי, דותן
 ;65: 9, "אהבה ומוות, על מוסיקה", דוד, שחם
 ;75: 9, "מלנכוליה", דן, שורר

 ;77: 9, "יום הולדתה האחרון", מאיה, ראנו'בז
לעבור ממרחב אחד למשנהו תוך ", רבקה, רז

 ;85: 9, "השתדלות מרבית לא להתנגש
 ;92: 9, "כל הסודות שלי", פסח, מילין
 ;92: 9, "נעלי הזמן", פסח, מילין
 ;93: 9, "היו ימים", פסח, מילין
 ;93: 9, "איזה ים", פסח, מילין

 ;95: 9, "אגדה מובסת", אלכס, אפשטיין
 ;96: 9, "גנאולוגיה", גד, קינר
 ;96: 9, "פני המים", גד, קינר
 ;97: 9, "מתווה לבלדה", גד, קינר
 ;98: 9, " ומחבר- חמש נפשות", ארנה, גולן
 ;102: 9, "קדנצות מדומות", אורית, וולף
 ;103: 9, "פרחות", יובל, יבנה
 ;105: 9, "אין עוד הרבה זמן", דניאל, שגיא- כהן
כל הזמן אומרים לי עולם אחר ", דניאל, שגיא- כהן
 ;105: 9, "יש

שמאי : מרוסית, "מותה של המהפכה", ולנטין, טובלין
 ;106: 9, גולן

 ;112: 9, "ל השיריםבגל", אורי, פרידמן

 ;112: 9, "נתפוצץ בתוך בניין גבוה", אורי, פרידמן
 ;113: 9, "מסע השורשים של גרשון רמדאן", דוד, מלמד
: 9, )"נרגש כמברג פגום המבריג ברג פגוע"(, אנדד, אלדן
117; 

 ;118: 9, "לוטי- קפה פייר", גבי, ויסמן
 ;121: 9, "פגישה ביער", גבי, ויסמן
 ;123: 9, "ת"ת לבי"מבי", חיים, נגיד

 ;123: 9, "גוריון- בן", חנה, אורלוף
 ;126: 9, "ברל כצנלסון", יעקב, נסקי'לוצ
  ;כריכה אחורית: 9, "טלקינזיס", יערה, דוד- בן
  

  10 גיליון
 ;כריכה קדמית: 10, "?לאנונימיות מתמשכת", בל, שפיר
 ;4: 10, "שירתנו הצעירה", חיים, נגיד

 ;5: 10, "גל חום", סיון, בסקין
 ;8: 10, "הגדר, הו", סיון, בסקין

 ;10: 10, "שדות שפע וסתר", אורי, פרידמן
 ;10: 10, "בלילה גוף אישה לי", אורי, פרידמן

 ;11: 10, "פיקניק", רחל, חגיגי
 ;11: 10, "עץ טס מעלי", אורי, פרידמן
, "זמן הווה קולך מתהווה לך אני מתאווה", אורי, פרידמן

10 :12; 
 ;12: 10, "רחשי קניון",  אורי,פרידמן
 ;13: 10, "נלך לשפת הים", אורי, פרידמן
, "דף נייר ריק בשלמותו מונח על שולחני", אורי, פרידמן

10 :13; 
 ;13: 10, "מה שריתק את כולי היה קולו", אורי, פרידמן

 ;14: 10, )"דבלין מתנגחת בפני"(, נוית, בראל
  ;14: 10, )"ורמצפין עצמו בצרור של ע"(, נוית, בראל
  ;14: 10, )"מה זאת עשית לי"(, נוית, בראל
  ;15: 10, )"נטמא ביסוד החי הזה"(, נוית, בראל
  ;15: 10, )"האלה לוטה עלעלים עלומים"(, נוית, בראל
  ;15: 10, )"ברבות הימים אברקדברא"(, נוית, בראל
 ;M", 10: 16שפת ", נאורה

 ;17: 10, "'המשתה'מתוך ", אק'ז, אנו'ז
, )"עומד קפקא, באור הזרקורים, על הבמה"(, חן, מןהר
10 :18; 

 ;18: 10, )"גלימות מתאבדות בנעם, ילד"(, חן, הרמן
 ;18: 10, )"לכי לשדרת המשוררים .סתו"(, חן, הרמן
 ;19 10, "יום הכביסה של סבתא ואסינה", נטע, בלאט

 ;21: 10, "בלדה על מרחב היהודי", יעקב, רוטפלד
 ;24: 10, "בוער", מיא, אור- שם

 ;25: 10, "כסא אוויר", דניה, סטולר
 ;26: 10, "מודרניים הראשונים- הפוסט", נורית, בוכוייץ

 ;28: 10, "מאיר ויזלטיר", שחר- יעל, שריד
 ;29: 10, "יונה וולך", שחר- יעל, שריד
 ;44: 10, "הכוכב אילם" , אשר, רייך
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 ;50: 10, "'בוליבוב'מסדרת , וט'ראג, מאטה
 ;52: 10, "אפלה בצהריים", וסיי, שריד
 ;53: 10, "הילדים האבודים", יוסי, שריד
 ;54: 10, "לפני נחיתה", יוסי, שריד
 ;54: 10, "פוסט מורטם", יוסי, שריד
, "מסעותיה של פילהמינה מריה פלורבל", מרים, איתן

10 :56; 
מחווה , בין הכחול העמוק והלבן", דליה, בורקי
 ;57: 10, "לכחול

 ;58: 10, "קח אותי שרון", בועז, אפלבאום
 ;69: 10, "יומן מילואים", ליאור, שטרנברג

 ;72: 10, "הכוכבים מעל עזה", יובל, גלעד
 ;72: 10, "סדקים", יובל, גלעד
 ;72: 10, )"ערמת פועלים"(, יובל, גלעד
 ;72: 10, )"פתאום יונים"(, יובל, גלעד
 ;73: 10, "על ספסל ציבורי", יובל, גלעד
 ;73: 10, "אוספי הבקבוקים", יובל, גלעד

 ;73: 10, "הגבול הישראלי המצרי", חנן, גטרידה
: 10, "אולי החופש הוא הכרח בהכרח", אורי, שטנדל

74; 
 ;77: 10, "פרח קיר", נלי, אגסי
 ;80: 10, "היום הראשון", נועה, טנאי
 ;80: 10, "שעת דמדומים", נועה, טנאי
 ;80: 10, )"ארבעים שנה"(, נועה, טנאי
 ;81: 10, "באוטובוס בדרך", עדנה, גורני
 ;82: 10, "צחוק היטיב שם עם כולם", סיגל, אשל
 ;84: 10, )"מכשפה צעירה"(, אנה, ליין- צור

 ;85: 10, "הטיארה", יוסי, אלפי
 ;87: 10, "שמיטה", שרון, גלזברג
 ;89: 10, "שיעור ראשון", אראלה, שאול, גליקמן

 ;90: 10, "ארסוף ינו", טל, סמולסקי
 ;90: 10, "סוף מרץ", טל, סמולסקי
 ;90: 10, "בכל זאת אישה", טל, סמולסקי

 Twinkle twinkle little start", דנה, רובסקי'גונצ
#1", 10: 91; 

 Twinkle twinkle little start", דנה, רובסקי'גונצ
#2", 10: 91; 

 Twinkle twinkle little start", דנה, רובסקי'גונצ
#3", 10: 91; 

 ;91: 10, )"חלמתי שאני מטפסת"(, דנה, רובסקי'גונצ
 ;92: 10, )"שברי אותיות בשנים"(, דנה, רובסקי'גונצ
 ;93: 10, "חייזרים", עדי, צמח
 ;99: 10, "ללא שם", הדס, לוי

 ;101: 10, "מכתב סוכות", קטיה, שוורצמן
 ;102: 10, "מעדן קרמל", רמי, פרג
: 10, )" מראה המשוררקשה הוא"(, יפעת, אבן- הר

103; 
 ;103: 10, )"יש לו אזנים קצרות"(, יפעת, אבן- הר

 ;104: 10, "סלנה האלוהית", לאה, מור
 ;105: 10, "מלט הארץ", ימימה, ארגז
 ;106: 10, "שלולית, זיכרון", יניב, ברנר
 ;106: 10, "'נשים בשחור'מתוך המיצב ", אדוה, דרורי

 ;107: 10, "מאושר ועצוב", נעמי, ברנשטיין
 ;108: 10, "פירורים של לחם יבש", אורי, סטריזובר

 ;110: 10, " רשמים אבודים- אמריקה", ראובן, שבת
 ;111: 10, "כיפה אדומה", קרן, שפילר

 ;112: 10, "נדל", רונן, אלטמן קידר
מרים מספרת על האורגיה "(, רונן, אלטמן קידר

 ;112: 10, )"הראשונה
 ;113: 10, )"מתגלגל על הכבישהראש ה"(, גלעד, מעיין
 ;113: 10, )"העיצור שאינו קיים בלשוני"(, גלעד, מעיין
 ;113: 10, )"על פיסת רכבת מטונפת"(, גלעד, מעיין

 ;114: 10, "פרומתאוס מאוהב", גיל, הורנונג
 ;115: 10, )"חק זה חק"(, שירי, הגני
 ;116: 10, "חמץ",  .אסתי ג, חיים

 ;118: 10, "רתללא כות", אוהד, מטלון
: 10, "קנקנן של הטלנובלות העבריות", נעמה, מלכיור

120; 
 ;121: 10, "קודש הקודשים", עדי, לוי

 ;121: 10, "חרש", מאיה, קופרמן
 ;122: 10, "מתוך מחזור שירים ליאזן", איתי, איזינגר

 ;123: 10, "גלות", איבון, גולן- קוזלובסקי
 ;129: 10, "ללא כותרת", גיל, שחר
 ;132: 10, "זהב- קש, מיכל, ייברשר

 ;134: 10, )"כשיורד גשם מן המזגן"(, תמי, כץ לוריא
 ;135: 10, "על גג העולם", עמית, מאוטנר
 ;135: 10, "שירו של פרי", עמית, מאוטנר
 ;135: 10, )"מדבר"(, עמית, מאוטנר

 ;137: 10, "הצללים שלהם רקדו סביבה", אביבה, רז
 ;140: 10, "'מוילדוג'מסדרת ", אמיר, כהן

 ;142: 10, "זהות", יוסי, יזרעאלי
 ;142: 10, "אבן יקרה", יוסי, יזרעאלי
 ;142: 10, "איצטגנין", יוסי, יזרעאלי
 ;142: 10, "חנם", יוסי, יזרעאלי

 ;143: 10, "השיר על הלילה המחורפן", גד, קינר
 ;144: 10, "תסמונת גיל", גד, קינר
 ;144: 10, "יםשירים על מות כלב", גד, קינר
: 10, )"ולא היה סיפק בידי להחריד את היונים"(, גד, קינר
145; 
 ;146: 10, "טיפול שורש", גד, קינר

 ;147: 10, " רבתיאביב- תל", ורדה, גינוסר
 ;148: 10, "ללא כותרת", ענת, מנור

 ;148: 10, "95 אביב- תל 65ברקלי ", ורדה, גינוסר
 ;149: 10, "אננדה", ורדה, גינוסר
 ;150: 10, "השירה לא מתה", פסח, מילין
 ;150: 10, "כבוד למילה", פסח, מילין
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 ;151: 10, "בנק הדם של המילים", פסח, מילין
 ;152: 10, "במעלות השיר", פסח, מילין
 ;152: 10, "לא שיר חורף", פסח, מילין

ואם אומר לך שאין דבר כאן מלבד ", דרור, פימנטל
 ;153: 10, "העדר

 ;153: 10, "עוגן", נואלעמ, הצופה
 ;154: 10, "באחר צהרים מעונים", דרור, פימנטל
 ;155: 10, "הדברים מורים לי שאינך", דרור, פימנטל

 ;156: 10, "סונטות מקצה הסמטה", חיים, נגיד
  

  

  

  11 גיליון
כריכה : 11, "אני כיין לנרקיס הערבי", איברהים, נובאני

 ;קדמית ואחורית
 ;6: 11, "שפה אחת, ונותשתי לש", חיים, נגיד
, ששון סומך: מערבית, "נווה מדבר", סמיח, קאסם- אל
11 :8; 
: 11, ששון סומך: מערבית, "כוכב", סמיח, קאסם- אל
9; 

 ;10: 11, "מכחול", איברהים, נובאני
: מערבית, "פגישה בשדה התעופה", טאהא מוחמד, עלי

 ;11: 11, כוכבי- חנה עמית
בעקבות ניתוח להסרת סיבוכים ", טאהא מוחמד, עלי

  ;13: 11, ראובן שניר: מערבית, "הזיכרון
: מערבית, "עשה צחוק לרוצחים", טאהא מוחמד, עלי

  ;14: 11, אנטון שמאס
 ;16: 11, "ללא כותרת", איברהים, נובאני
 ;17: 11, "טיול בסביבה", נעים, עריידי
 ;18: 11, "עכשיו", נעים, עריידי
 ;18: 11, "כן לא", נעים, עריידי

שמעון : מערבית, "יבבת המחרוזת", עאידה, נסר אללה
 ;19: 11, לוי
 ;23: 11, "טבע לא דומם", מאל'ג, חסן

 ;36: 11, "'קולאז", כמאל, מלחם
 ;37: 11, "לזכר פרוץ הרוח", ליליאן, מנסור
 ;39: 11, "קול האדמה", ליליאן, מנסור

 ;40: 11, "גוליאנה", אדמון, שחאדה
 ;43: 11, "עין: מתוך מילון הצורות", איברהים, נובאני

, "דיאלוג בין פרסות לדשאים", חנא, חנא- אבו
 ;44: 11, ריס טנוס'ג: מערבית

: 11, ריס טנוס'ג: מערבית, "ירושלים", חנא, חנא- אבו
45; 

 ;46: 11, "מובן וזמן", פארוק, מואסי
 ;46: 11, "נבואה", פארוק, מואסי
 ;47: 11, "נשיקתי", פארוק, מואסי

 ;47: 11, "שיחות ידי", פארוק, סימוא
 ;47: 11, "גן העדן", פארוק, מואסי
 ;48: 11, "עוגת היום", פארוק, מואסי
 ;48: 11, "אמי", פארוק, מואסי
 ;49: 11, "שאלה", פארוק, מואסי

: 11, פאעור .מ: מערבית, "הכלה העיוורת", אחמד, היבי
50; 
: 11, יפארוק מואס: מערבית, "התפכחות", נידאא, ורי'ח

52; 
: מערבית, "שותה מים ושוברת לחם", נידאא, ורי'ח

 ;52: 11, פארוק מואסי
 ;53: 11, "עין: מתוך מילון הצורות", איברהים, נובאני

 ;54: 11, "מולדתי תבל"', ורג'ג, פרח
 ;55: 11, "איוב הגלילי שב אל הורד", פהד, דרה'ח- אבו

 ;56: 11, "ללא כותרת", איברהים, נובאני
: מערבית, "עמואס: הזיכרון הראשון", סלים, יול'מח

 ;65: 11', אחמד אלחאג
: מערבית, "מן המערה: הזיכרון השני", סלים, ולי'מח

  ;68: 11', אחמד אלחאג
 ;70: 11, "תובנה", פאדל, עלי
 ;70: 11, "וידוי או חשיפה", פאדל, עלי
 ;71: 11, )"האמנם"(, פאדל, עלי
 ;71: 11, )"כל בוקר"(, פאדל, עלי

 ;72: 11, "הכל אפשרי", מהא, קסיס
 ;73: 11, "מציירים חלונות", מהא, קסיס

 ;77: 11, "לוט מבכה את רעייתו", חוסין, מוהאנא
: 11, "הלב כאב מהתקווה הממושכת", חוסין, מוהאנא

78;  
: 11, "אילה מתרחצת במעיינה", הינה'ג, חביבי קנדלפת

79; 
 ;96: 11, "ללא כותרת", אניס, אבו רוכון

 ;97: 11, "זיכרון", סלמאן, נטור
 ;108: 11, "מחרשה של כנפיים", אחמד, כנעאן
, "נפילת השביט המורד על הארץ"", רוקיה, זיידאן

 ;111: 11, ניר שוחט: מערבית
 ;115: 11, "נהרות", י'ראג, בטחיש
 ;116: 11, "הקפה של סבתא", י'ראג, בטחיש
ל בין סיפורת נשים ערביות בישרא", מיל'ג, כתאנה
 ;117: 11, "2002 - 1973השנים 

 ;123: 11, "לחישה", ריתה, עודה
 ;123: 11, "השתחררות", ריתה, עודה
 ;123: 11, "סכיזופרניה", ריתה, עודה
 ;124: 11, "צלב השתיקה", ריתה, עודה
 ;124: 11, "חנק", ריתה, עודה
: 11, נעים עריידי :מערבית, "התגלויות", מונה, דאהר
125; 

 ;127: 11, "נטאשה", נאגי, אהר'ט
 ;129: 11, "מעברית לערבית", מחמוד, כיאל
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 ;131: 11, "ללא כותרת", איברהים, נובאני
 ;153: 11, )"ברזל(עבודת פיסול ", איליא, בעיני
 ;154: 11, "?זוכר אותי ביתי", ד'מאג, עליאן
 ;155: 11, "מכתב אל שלמה זמיר", ד'מאג, עליאן
 ;156: 11, "2000קטובר אחרי או", מחמוד, זיידאן
 ;157: 11, "בעגלת ההסעות", מחמוד, זיידאן

: 11, "לא נשקתי את פני אמי", ראדי עבד, ואד'אלג
158;  

  

  12 גיליון
  

 ;כריכה קדמית: 12, "טבעת שם", סימיון- בלו, פיינרו
 ;4: 12, "אוטוביוגרפיה ויהדות", חיים, נגיד

 ;5: 12, "ביצה", סימיון- בלו, פיינרו
: 12, "הסופר הוא שוטה הכפר הגלובלי", זיוה, שמיר

6; 
 ;12: 12, "אגרטל", סימיון- בלו, פיינרו

: 12, " ושירה יהודיתMy sweet Lord", יוסף, עוזר
13; 

 ;22: 12, "יהודה עמיחי", יוסף, עוזר
 ;22: 12, "ליהודה עמיחי", יוסף, עוזר
 ;23: 12, "הבית הוא חמין הזיכרון", יוסף, עוזר

 ;24: 12, "רות המואביה", תרו, אלמוג
 ;26: 12, "איור למגילת רות, רות",  .מ .א, ליליין
 ;27: 12, "קראתיך", יהודית, רותם

סימיון - על עבודותיו של בלו, בראשית", רחל, אליאור
 ;32: 12, "פיינרו
 Walking aroundאסטרונאוט ", סימיון- בלו, פיינרו

the dimension of the present moment", 
12: 34; 
 ;35: 12, "כיסא אליהו", סימיון- בלו, פיינרו
: 12, " סירה עם שמלה- תיבת נוח", סימיון- בלו, פיינרו

35; 
 ;36: 12, "לוחות שם", סימיון- בלו, פיינרו
 ;36: 12, "שם צלחת", סימיון- בלו, פיינרו

 ;37: 12, "הילדות שלא הייתה", אשר, רייך
 ;42: 12, "הרחק בתוכי", אשר, רייך

 ;43: 12, "תהודת זהות", ורדה, נוסרגי
 ;60: 12, "בירדן", ורדה, גינוסר
 ;61: 12, " עצם- יומן יוחנן", ורדה, גינוסר
 ;61: 12, " חדר- יומן יוחנן", ורדה, גינוסר
 ;61: 12, " הרמה- יומן יוחנן", ורדה, גינוסר

 ;62: 12, "על הגדר", חיים, נגיד
 ;63: 12, "ציגרטה", חיים, נגיד
 ;63: 12, "וינה", חיים, נגיד
 ;64: 12, "לשונות אש", חיים, נגיד
 ;64: 12, "פרידה", חיים, נגיד

 ;65: 12, "'95אוגוסט ", חיים, נגיד
 ;66: 12, " רק פרטים- והשאר",  .מירון ח, איזקסון
 ;67: 12, "כלי שהשתבח",  .מירון ח, איזקסון
 ;68: 12, "דבר הכלי",  .מירון ח, איזקסון
 ;68: 12, "בבית",  .מירון ח, איזקסון
 ;69: 12, "ניפוץ",  .מירון ח, איזקסון

 ;70: 12, " ומה שביניהם- בן, אב", יצחק, הררי
, "מצווה שלא הייתה- מעשה בבת", שולמית חוה, הלוי

12 :97; 
 ;100; 12, "כל הוויתך", שולמית חוה, הלוי
 ;100: 12, "חשך ממקום אחר", שולמית חוה, הלוי

 ;102: 12, "אלוהים זועם", יאור, פרידמן
צפירה לא ספונטנית ליד אדניות פרחי ", אורי, פרידמן

 ;102: 12, "גרניום סגלגלים
 ;103: 12, "קדושת מי ירדן וכינרת", ידידיה, יצחקי
: 12, "ך"מתווה לאיור לתנ, נחל הירדן",  .מ .א, ליליין

104; 
 ;112: 12, "על גדות הירדן", דיוויד, רוברטס
, "ברית המילה של הרב שמעון הירש", רינת, רשניידוב

12 :113; 
 ;115: 12, "אוהל", סימיון- בלו, פיינרו
 ;119: 12, "דגל", סימיון- בלו, פיינרו
 ;124: 12, "טלית", סימיון- בלו, פיינרו
 ;128: 12, )"איוב לא חטא בשפתיו"(, נוית, בראל

 ;129: 12, "פסוקים של ילדות", ישראל, בר כוכב
, "תחושה אינטימית של גזע כרות", דינה, ציון- קטן בן

12 :135; 
 ;141: 12, "גירושיי הם נישואיי", מרינה, ארביב
 ;150: 12, "דג", סימיון- בלו, פיינרו

 ;151: 12, "ההתחלה", רות, נצר
 ;158: 12, "אברהם", רות, נצר
 ;159: 12, "פת", רות, נצר
 ;159: 12, "ערכת אלוהים", רות, נצר

  

  13 גיליון

ארץ 'שני דפים מקטלוג התערוכה ", מנשה, קדישמן
 ;כריכה קדמית: 13, "וטכסט שכתב האמן', מולדת

 ;5: 13, "מלחמה בפתח הבית", חיים, נגיד
 ;6: 13, "ואחרי המלחמה", מנשה, קדישמן
 ;8: 13, "החמור ", מנשה, קדישמן
 ;9: 13, "מולדת", מנשה, קדישמן
 ;10 :13, "יזהר .על ס", מנשה, קדישמן
 ;11: 13, "החצוצרה של חיפה", סמי, מיכאל

 ;13: 13, "שחר שחור",  חוהשולמית, הלוי
 ;15: 13, "המלחמה הזאת צודקת", ניסים, קלדרון
 ;16: 13, "ההבדל בין שתי המלחמות", ניסים, קלדרון
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: 13, " ללכת בגדולות- ביום שלמחרת", ניסים, קלדרון
17; 

 ;18: 13, "קינה", מנשה, קדישמן
 ;19: 13, "אין מלחמה צודקת", מאיה, ראנו'בז
 ;20: 13, "התדר הדומם", מאיה, ראנו'בז

 ;21: 13, "אם נושאת את קרבנה", מנשה, קדישמן
: 13, ששון סומך: מערבית, "נקמה", טהא מוחמד, עלי
22; 

 ;24: 13, "אני הבית", אשר, רייך
 ;25: 13, "בית באוויר", אשר, רייך
 ;25: 13, "תערב בבי", אשר, רייך
 ;26: 13, "המחשבה על הבית", אשר, רייך

 ;26: 13, "שתי יונים", מנשה, קדישמן
 ;27: 13, "המקום ההוא ליד קרקסון", אורי, ברנשטיין

 ;28: 13, "מצב נפשי, מקום", מיכל, סנונית
 ;29: 13, "מצב נפשי, מקום", מיכל, סנונית
 ;29: 13, "שיח לבבות", מיכל, סנונית
 ;30: 13, "יוסף ואני", מיכל, סנונית
 ;31: 13, "בחדר זה", מיכל, סנונית

 ;31: 13, "ציור", מנשה, קדישמן
 ;32: 13, "שיקום", ורדה, גינוסר
 ;33: 13, "ן"נדל", ורדה, גינוסר
 ;34: 13, "יושבת בבית ערבי", ורדה, גינוסר
 ;36: 13, "חמור חמורתיים", ידידיה, יצחקי
הרפתקאות חמור שכולו 'וך איורים מת", נחום, גוטמן
 ;48, 47, 45, 44: 13, "'תכלת
 ;50: 13, "דוקטור חיסין רוכב על חמורו", נחום, גוטמן

 ;52: 13, "בית ילדותי קרא לי", אורי, פרידמן
 ;52: 13, "חזרתי הביתה", אורי, פרידמן
 ;53: 13, "ציור", אורי, פרידמן
 ;54: 13, "גרסה",  .מירון ח, איזקסון
 ;54: 13, "זכר",  .מירון ח, איזקסון
 ;55: 13, "סכנה",  .מירון ח, איזקסון

 ;56: 13, "להימלט אל מקום חדש", יהודית, קציר
 ;60: 13, "אקובו'אוצ", יולי, ורשבסקי
 ;Пacтик", 13: 62", יולי, ורשבסקי

 ;63: 13, "מקומות", גד, קינר
 ;64: 13, "האדמה הזאת מדברת", גד, קינר
 ;66: 13, "ודות ביתעב", גד, קינר

 ;67: 13, "העריץ הפתטי מר לרמן", מרדכי, גלדמן
: 13, "סונטות מבית הנכאת, יולי\פרולוג", חיים, נגיד
70; 

חלום הפניקס על \1 .ארון תצוגה מס", חיים, נגיד
 ;70: 13, "סונטות מבית הנכאת, הסתיו

סונטות , הסלמנדרה\2 .ארון תצוגה מס", חיים, נגיד
 ;71: 13, "מבית הנכאת

סונטות , בני בסיליסק\3 .ארון תצוגה מס", חיים, נגיד
 ;72: 13, "מבית הנכאת

סונטות , בני ספינקס\WXארון תצוגה ", חיים, נגיד
 ;72: 13, "מבית הנכאת

סונטות , ציפור האש\6 .ארון תצוגה מס", חיים, נגיד
 ;73: 13, "מבית הנכאת

סונטות , ויותצילומי חנ\8 .ארון תצוגה מס", חיים, נגיד
 ;74: 13, "מבית הנכאת

קטע מוקלט מקיץ \11 .ארון תצוגה מס", חיים, נגיד
 ;74: 13, "סונטות מבית הנכאת, קדום
מכתב מטיול גורמה \12 .ארון תצוגה מס", חיים, נגיד

 ;75: 13, "סונטות מבית הנכאת, קדום בבורגונדי
סונטות , שירה עתיקה\12 .ארון תצוגה מס", חיים, נגיד

 ;76: 13, "מבית הנכאת
, צילומים מחוף הים\13 .ארון תצוגה מס", חיים, נגיד

 ;76: 13, "סונטות מבית הנכאת
סונטות מבית , תפילה לפני השינה\אפילוג", חיים, נגיד

 ;77: 13, "הנכאת
 ;78: 13, "סלב מילוש'הו צ, הו משורר", יוסף, עוזר

 דוד :בתרגום, "בעיר חנה בה חיל מצב", סלב'צ, מילוש
 ;94: 13, וינפלד

 ;95: 13, "האור היפה", יוסף, עוזר
 ;96: 13, "סלב מילוש'לצ", יוסף, עוזר

 ;97: 13, "שיר הוא בית", פסח, מילין
 ;99: 13, "מחמוד", פארוק, מואסי
 ;99: 13, "נוואף", פארוק, מואסי
 ;99: 13, "חסן", פארוק, מואסי
 ;100: 13, "נימר", פארוק, מואסי
 ;100: 13, "מאל'ג", רוקפא, מואסי
 ;100: 13, "אבראהים", פארוק, מואסי
 ;101: 13, "בקרנטינה בקונסטנצה", משה, גרנות

 ;107: 13, "מרפסת הבית", אמירה, הס
 ;109: 13, "גורקי פארק", דוד, מלמד
רות : מאנגלית, "אילם בין קירות בית הרוח", ריבה, רובין

 ;113: 13, שפירא
: 13, רות שפירא: מאנגלית, "מוזיאונימוצג ", ריבה, רובין
116;  

: 13, "ים סגול ירקרק וטפה טורקיזי", בר, קוזלובסקי
119; 

 ;119: 13, "קצה הים של אוגוסט", בר, קוזלובסקי
 ;120: 13, "תורת המקריות היחסית", גד, יעקבי
 ;120: 13, "השלמה", גד, יעקבי
 ;121: 13, "פרידה מחבר", גד, יעקבי
 ;122: 13, "רחוב אגוז, אלנבי ",נוית, בראל
 ;122: 13, "אורידיקה", נוית, בראל
 ;124: 13, "כרך בחולות", נורית, גוברין
 ;146: 13, "קצת ממליגה להרגיע את הדם", סיגל, ויסבין

 ;147: 13, "סולחת ליל ראשון", יעקב, רוטפלד
 ;148: 13, "טנטי- מריקה",  .אסתי ג, חיים
 ;152: 13, "ה הראשוניםבימי המעבר", יוסי, אלפי
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 ;154: 13, "יגון האם", גבי, וייסמן
 ;156: 13, "נכות", גליה, חן- אבן
 ;156: 13, "כיוון שזהו הכיוון", גליה, חן- אבן
 ;157: 13, "המבשלות", יונתן, לוי
 ;157: 13, "הבנאים", יונתן, לוי

  
  14 גיליון

 ;כריכה קדמית: 14, "פונדמנטליזם", מיקי, בן כנען
 ;5: 13, "מוות", חיים, נגיד
, " אחרי המלחמה מייד,כשאנו המתים", שמעון, לוי
14 :6; 

 ;7: 14, "קמצא ובר קמצא", דני, הורוביץ
 ;8: 14, "ציור", מיקי, בן כנען

, "טות)ע( בעוד כמה שעות שו- הערב", שאול, דישי
14 :27; 

 ;28: 14, "לאורך הנהר", לאה, איני
 ;29: 14, "רוץ כלב רוץ", פרץ, דרור בנאי

: 14, "הפעם האחרונה שראיתי את אמי", ישראל, הר
32; 
 ;33: 14, "חברים אלמונים", ישראל, הר
 ;33: 14, "מותר אסור", ישראל, הר

 ;34: 14, "ישראל הר", עמוס, קינן
: 14, "האשליה של הבנת מהותו",  .מירון ח, איזקסון

35; 
 ;35: 14, "רק פתאום",  .מירון ח, איזקסון

 ;36: 14, "יציאת נשמה",  .מירון ח, סוןאיזק
 ;37: 14, "ימי אדם",  .מירון ח, איזקסון
 ;37: 14, "חצר אבלים",  .מירון ח, איזקסון
 ;38: 14, "הנפש האוכלת",  .מירון ח, איזקסון
 ;38: 14, "אינו מוכן",  .מירון ח, איזקסון
 ;39: 14, "האיש שלא ידע",  .מירון ח, איזקסון

: 14, "ומה שנותר הוא חומר אפל", שראלי, כוכב- בר
40; 
  ;42: 14, "נוקטורנו", ישראל, כוכב- בר
  ;43: 14, "ימי שמש", ישראל, כוכב- בר

 ;44: 14, " ...עוד מעט, עוד מעט נגיע", ורדה, גינוסר
  ;46: 14, "ארוחה מתוקה", ורדה, גינוסר
  ;47: 14, "וכל היתר תוגה", ורדה, גינוסר
  ;48: 14, "רון מתזיכ", ורדה, גינוסר

 ;49: 14, "מכתב לחיים", גד, קינר
  ;50: 14, "ביעור חמץ כבאורו", גד, קינר
  ;51: 14, "בריאות אנושה", גד, קינר
בין האהוב השמימי והאהוב ",  חוהשולמית, הלוי

 ;52: 14, "הארצי
  ;54: 14, "קשקשים",  חוהשולמית, הלוי

 ללא ,אחרי מותי הכל יתנהל אחרת", פארוק, מואסי
 ;57: 14, "האיש האיכפתי והאחראי

  ;57: 14, "התחרות בין החיים למוות", פארוק, מואסי
  ;59: 14, "דיאלוג עם המוות", פארוק, מואסי

 ;61: 14, "מדי יום", עמית, מאוטנר
  ;62: 14, "ירח מילואים", עמית, מאוטנר
  ;63: 14, "שיר הבועה", עמית, מאוטנר

 ;64: 14, "ציור", נירית, אהרון
 ;65: 14, "לומר רק ראייה", אשר, רייך
 ;66: 14, "כל מותי", אשר, רייך

 ;67: 14, "המת החי", זיוה, שמיר
 ;68: 14, "העלמה והמוות", אגון, שילה

 ;70: 14, "'האם השלישית'איור ל", מנשה, קדישמן
הנשמה פושטת : 07:000002שעה ", חיים, נגיד

 ;73: 14, "מחלצותיה
 ;74: 14, "גלגול: 07:000015ה שע", חיים, נגיד
: במרחק שלושים מיליארד שנות אור", חיים, נגיד

 ;75: 14, "בשפריר עליון
במרכבת : הרחק בתוך החור השחור", חיים, נגיד

 ;76: 14, "במהאיאנה
: 14, "צעצועי אלוה: ועוד מסמטת גן עדן", חיים, נגיד
77; 

: 14, "םקניון הכוכבי: ימינה לסמטת גן עדן", חיים, נגיד
78; 

 ;79: 14, "ציור", מיקי, בן כנען
 ;79: 14, "פגישת הנשמות", חיים, נגיד

 ;80: 14, "ראיון עם המוות", פסח, מילין
 ;82: 14, "התכשיט של אלוהים", נולי, עומר
 ;85: 14, "כל היופי הזה", טלי, וישנה
 ;86: 14, "חרטה", טלי, וישנה
 ;87: 14, "קשר", טלי, וישנה
 ;88: 14, "מה שאמרו הרופאים", ליט, וישנה

 ;89: 14, "עוד מעט חיי", דרור, פימנטל
  ;89: 14, "לא בשר", דרור, פימנטל
  ;90: 14, "אדם גר במותו", דרור, פימנטל
  ;91: 14, "בעיר השוכנים", דרור, פימנטל
 ;91: 14, "ציור", נירית, אהרוני

 ,"והילד שנפל' דליה רביקוביץ", שגית, סלע- בלומרוזן
14 :92; 

 ;99: 14, "קונכיות ומלחמה, צדפים", פנינה, עמית
 ;101: 14, "בן כוכב", נאום, ויימן
 ;104: 14, "סיפור לילה", ישראל, פלדי

- פרץ: תרגם, "הציפורים מתות בגליל", מחמוד, דרויש
 ;105: 14, דרור בנאי

 ;107: 14, "זומבי", אמירה, הס
 ;107: 14, "שברים משוחזרים", אמירה, הס
 ;108: 14, )"מי היה חושב"(, אמירה, הס
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אל תאגרף פניך קטנות האמונה "(, אמירה, הס
 ;108: 14, )"בעצמן
 ;109: 14, )"ואתה נתת בי"(, כנרת, לפידות
 ;110: 14, )"את מלבוש ריח גופך"(, כנרת, לפידות
: 14, )"אתה יושב עטוף לא עטוף"(, כנרת, לפידות

110; 
: 14, " מסתחררות במעגלשלוש בנות"(, שירי, הגני
111; 
 ;112: 14, "קרבה השעה", עדינה, חיים- מור
 ;113: 14, "קרע", יפעת, אבן- הר
 ;113: 14, "בית רוח", יפעת, אבן- הר

 ;115: 14, "מרכבת הדואר", סרן, קירקגור
 ;117: 14, "שקיעה", אמיר, אור

אנו אוכלים מה שבישלו לנו אבותינו ", ריקי, דסקל
 ;118: 14, "המתים
 ;118: 14, "אור הבוקר רפה", ריקי, דסקל
 ספטמבר - שיר מנסיעה לא מדומה", ריקי, דסקל
2004" ,14 :119; 
 ;121: 14, "פרידה מרצון", גד, יעקבי
 ;123: 14, "יציבה אני עוברת", יאירה, גינוסר
 ;124: 14, "נפלאתה גם מסורת", יאירה, גינוסר

 ;125: 14, "גיל אפשרי", רות, בלומרט
 ;125: 14, "קצב קוסמי", רות, לומרטב

 ;126: 14, "כרונוס", רות, בלומרט
 ;126: 14, "המיאון", רות, בלומרט
 ;126: 14, "פליאה", רות, בלומרט
 ;127: 14, "רוח האביב", רות, בלומרט
 ;128: 14, "בסוף", חגית, גרוסמן
 ;129: 14, "נחמה", כריסטיאן, קרויץ
 ;129: 14 ,"צל מוות", כריסטיאן, קרויץ
 ;130: 14, "נקודה ופסיק", כריסטיאן, קרויץ

מוות ושכול ' שורשי למעלה'", חמוטל, יוסף- בר
 ;131: 14, "ביצירת זלדה

 ;155: 14, "אליוט' ורג'ג", מיקי, בן כנען
  

  15 גיליון

 ;כריכה קדמית: 15, "לילית שחורה", נולי, עומר
 ;5: 15, "יצר ויצירה", חיים, נגיד

 ;6: 15, "כל היופי הזה", גד, יעקבי
 ;6: 15, "אילו רק מעט אהבה", גד, יעקבי
 ;8: 15, "'!הבו לנו סופר '- במחשבה שנייה", דן, שביט

 ;11: 15, "אהבה שבין שנינו", אורי, ברנשטיין
 ;12: 15, "מקרה פעוט", אורי, ברנשטיין

, ודנובסקי'ליזה צ: מרוסית, "ארוס ופתוס", נחום, ויימן
15 :13; 

 ;14: 15, "מגדל בבל", פיטר, ברויגל

 ;18: 15, "שירי אהבתך", אביבה, דורון
 ;18: 15, "נפשך לפלאות נכספת", אביבה, דורון
 ;19: 15, "על שליבך פתוח", אביבה, דורון

 ;21: 15, "שאהבה נפשי", מיכל, סנונית
 ;21: 15, "ערב קר", מיכל, סנונית
 ;22: 15, "כאב", מיכל, סנונית
 ;23: 15, "ואת כולו ",מיכל, סנונית
 ;23: 15, "רכות", מיכל, סנונית
 ;24: 15, "הפתיה והנחש שרווה מדודיה", זיוה, שמיר

 ;35: 15, "טלפורטציה", מאיה, ראנו'בז
 ;36: 15, "כפרה",  .מירון ח, איזקסון
 ;36: 15, "עצם",  .מירון ח, איזקסון
 ;37: 15, "ראה",  .מירון ח, איזקסון

 ;38: 15, "דבקות", ה חושולמית, הלוי
 ;38: 15, "שיבה מברלין",  חוהשולמית, הלוי
 ;38: 15, "צי במים",  חוהשולמית, הלוי
 ;39: 15, "מילופוטמוס, ו באב"ט",  חוהשולמית, הלוי
 ;40: 15, "ארוס", אשר, רייך
 ;40: 15, "עוד על אהבתי", אשר, רייך

 אשר: בתרגום, "אסון נורמלי", הנס מגנוס, אנצסברגר
 ;41: 15, רייך

: 15, אשר רייך: בתרגום, "'המערב'קפה ", גוטפריד, בן
41; 

 ;42: 15, אשר רייך: בתרגום, "ריקוד", יעקב, ואן הודיס
 ;43: 15, אשר רייך: בתרגום, "אניסוס", הנס, ארפ
 ;44: 15, "האהבה בשירת החול העברית", יוסף, טובי

: 15, "הולאחרי קונצרט באלברט , בלילה", יוסי, יזרעאלי
56; 

, "זקנת האריה, נט פארק'גן החיות בריג", יוסי, יזרעאלי
15 :56; 

 ;56: 15, "מדריך התיירים", יוסי, יזרעאלי
 ;57: 15, "חלב ודבש", ורדה, גינוסר
 ;57: 15, "באה", ורדה, גינוסר
 ;57: 15, )"כנשר יעיר קנו"(, ורדה, גינוסר
 ;58: 15, " חדר החלומות- SARPEUM", ורדה, גינוסר
 ;58: 15, "הצפה", ורדה, גינוסר
 ;58: 15, "פקעת משי", ורדה, גינוסר
: 15, )"במערת החשך בין אברים מוצקים"(, ורדה, גינוסר

59; 
 ;59: 15, "2005", איילת, כרמי

 ;60: 15, " חי- עבדול", פארוק, מואסי
 ;61: 15, "שני ברבורים", אינה, פולנסקי

פארוק : מערבית, "תלחשוב באצבעו", ניזאר, קבאני
 ;62: 15, מואסי

 ;63: 15, פארוק מואסי: מערבית, "אנקה", נידאא, ורי'ח
 ;64: 15, פארוק מואסי: מערבית, "כך", נידאא, ורי'ח

 ;65: 15, פארוק מואסי: מערבית, "נבל", סוזאן, דיביני
 ;65: 15, פארוק מואסי: מערבית, "דייני", סוזאן, דיביני
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פארוק : מערבית, "ם שפתייםאוד", סוזאן, דיביני
 ;65: 15, מואסי
, פארוק מואסי: מערבית, "הקפה שלי", סוזאן, דיביני

15 :65; 
 ;66: 15, "ערוות", גד, קינר
  ;66: 15, "2007טיטניק ", גד, קינר
  ;67: 15, "אהבתי", גד, קינר
  ;68: 15, "ארוסוף", גד, קינר

 ;69: 15, )"מאהבת בעולם"(, גליה, אבן חן
 ;69: 15, "רומאן", גליה, אבן חן
 ;69: 15, "פטפוטים", גליה, אבן חן
 ;70: 15, "כשפסקת לדרוש בשלומי", גליה, אבן חן
 ;70: 15, "לימים הוא יספר לאשתו", גליה, אבן חן
 ;71: 15, "אהבה שאינה תלויה בדוור", גליה, אבן חן
 ;71: 15, "בסדנה לכתיבה יוצרת", גליה, אבן חן
 ;71: 15, )"רודפת אחרי גברים(", גליה, אבן חן
 ;love", 15: 72אני הכלב", מוטי, ריקלין
 ;72: 15, "צלצל אל", מוטי, ריקלין
 ;72: 15, "אני נערת העיניין", מוטי, ריקלין
 ;72: 15, "מותקCoca", מוטי, ריקלין
 ;72: 15, "ליליפות קטנה", מוטי, ריקלין
 ;73: 15, "טיזי וסמרטוטוב", מוטי, ריקלין

 ;blond", 15: 73סנובי", מוטי, קליןרי
 73: 15, "דיוקן", מאשה, דוחובנה

 ;74: 15, "חמרים מהם עשויה האהבה", רות, נצר
 ;74: 15, "כמו רחל", רות, נצר
 ;74: 15, "זיווג קדוש", רות, נצר
 ;74: 15, "חמרים מהם עשויה האהבה", רות, נצר
 ;74: 15, "כמו רחל", רות, נצר
 ;74: 15, "ג קדושזיוו", רות, נצר
 ;75: 15, "הנזירות", רות, נצר
 ;74: 15, "שמשון", רות, נצר

 ;76: 15, "מרבד חלומי", עלמה,  .מיכל ק, מרקוס
 ;77: 15, "מוניקה", משה, גרנות

 ;80: 15, )"הורדים בפח היו אדומים"(, רות, בלומרט
 ;80: 15, "מעשה אהבה", רות, בלומרט
 ;80: 15, )" ולא בחלוםלעיתים נדמה"(, רות, בלומרט

 ;81: 15, "תוגת לילית", נולי, עומר
 ;85: 15, "געגוע למיתולוגי", נולי, עומר

 ;88: 15, "מאורת השירה", דרור, פימנטל
 ;93: 15, "מרכין ראש בפניה", אורי, פרידמן
, "בעצם החלום היו המצבים מתחלפים", אורי, פרידמן

15 :94; 
 ;94: 15, "רישום", אורי, פרידמן
 ;94: 15, "דיווח", אורי, פרידמן
 ;95: 15, "רישום", אורי, פרידמן
, "הרהורים על מרפסת מול נוף ירוק", אורי, פרידמן

15 :95; 

 ;95: 15, "תאר לך אמרה", אורי, פרידמן
: 15, חיים נגיד: מרומנית, "מומנט קינטי", יואנה, ירונים

96; 
 ;96: 15, ידחיים נג: מרומנית, "יסודות", יואנה, ירונים
, חיים נגיד: מרומנית, "שבועת אמנוים", יואנה, ירונים

15 :97; 
: 15, חיים נגיד: מרומנית, "סייח צעיר", אנה, בלנדיאנה

99; 
: 15, חיים נגיד: מרומנית, " בחירה- אי", אנה, בלנדיאנה

99; 
 ;100: 15, "גילוי הארץ", ששון, סומך
 ;104: 15, "דוד", יוסף, יצחק
 ;104: 15, "2002ישראל ", יוסף, יצחק
 ;104: 15, "מפני", יוסף, יצחק
 ;105: 15, "המקום הזה", יוסף, יצחק
 ;106: 15, "תפילת ערבית", יוסף, יצחק

 ;107: 15, "פוינציאנה", רות, פרדו ירון
 ;107: 15, )"מזמן"(, רות, פרדו ירון

 ;108: 15, "בחדריך", עדינה,  חיים- מור
 ;108: 15, "כמו", עדינה,  חיים- מור
 ;109: 15, "שפתיים", עדינה,  חיים- מור

 ;110: 15, "המרואיין האחרון", דוד, מלמד
 ;113: 15, "רעב", פנינה, עמית
 ;113: 15, "צדפים קונכיות ומלחמה", פנינה, עמית
 ;113: 15, "קוקפלי שלי", פנינה, עמית

 ;117: 15, "אפילו באהבה", ברכה, רוזנפלד
 ;117: 15, "רחיק מכאןלה", ברכה, רוזנפלד
 ;118: 15, "להמשיך", ברכה, רוזנפלד

מפני בדודו כרע אוסף מכת כעס מדרכה "(, אנדד, אלדן
 ;119: 15, )"בדרך
, אריה- זאב בן: מרוסית, "אנשים מסכנים", ואסילי, ביקוב

15 :120; 
 ;134: 15, "אביב לבסרביה ובחזרה- מתל", נורית, גוברין
 ;141: 15, "כוןנסיעה לשי", עירית, פוזנר

 ;144: 15, "ציור", אורי, פרידמן
 ;145: 15, "קרבות חושים", גבי, וייסמן

 ;150: 15, "סוד הרמה האבודה", יעקב, רוטפלד
תרי עשר , הצצה לחדר שינה: 20 .דירה מס", חיים, נגיד

 ;152: 15, "הצצות
, הצצה בנערה שמנמנה: 24 .דירה מס", חיים, נגיד

 ;153: 15, "מספרת חלום בנייד
הצצה מבעד לחלון : 13 .דירה מס', קומה ד", חיים, נגיד

 ;153: 15, "המערבי
הצצה בשמיים : מסדרון בקומה הרביעית", חיים, נגיד

 ;154: 15, "ודיבורים בסלולרי
עוד הצצה מבעד לחלון חדר : 22 .דירה מס", חיים, נגיד

 ;154: 15, "השינה
 ;155: 15, "חובהצצה אל הר: 26 .דירה מס", חיים, נגיד
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, הצצה מחלון חדר שינה: 30 .דירה מס", חיים, נגיד
 ;155: 15, "שתי דקות לפני

 ;156: 15, "הצצה במפץ", חיים, נגיד
, "הצצה מבעד לחלון זמן: 14 .דירה מס", חיים, נגיד
15 :157; 

 ;157: 15, "הצצה בקרקרים: 9 .דירה מס", חיים, נגיד
תרי , ה לחדר שינההצצ: 20 .דירה מס", חיים, נגיד

 ;152: 15, "עשר הצצות
הצצה : שתי שניות אחרי, 20 .דירה מס", חיים, נגיד
 ;158: 15, "באין

  

  16 גיליון

 ;כריכה קדמית: 16, "מעץ", מיכאל, גרובמן
 ;5: 16, " סם החיים- השירה", פסח, מילין
 ;6: 16, "תנו לי שורה לשיר", אבנר, הנמן

 ;7: 16, "יטוח הלאומיעל מדרגות הב", איתי, מאירסון
 ;8: 16, "יהודי ואישה, ערבי", איתי, מאירסון

 ;9: 16, "האדומים, אנו", אור, שרף
 ;10: 16, " ...אין חדש תחת", אייל, סרי
 ;11: 16, "הגביר", ארז, דהן
 ;11: 16, "אהבת חינם", ארז, דהן
 ;11: 16, "קידוש לבנה", ארז, דהן

 ;12 :16, "יראת שמים", קובי, אברבנאל
 ;13: 16, "בריחה", נוואל, נפאע
 ;13: 16, "מקצב", נוואל, נפאע
 ;14: 16, "מספיק", נוואל, נפאע
 ;15: 16, "סופות מהצפון", אנואר, סאבא
, "הלווייתי והסעודה האחרונה", מסאלחה, חאלד

 ;17: 16, ענת דנצינגר והמשורר: מערבית
ענת דנצינגר : מערבית, "שקופיות", מסאלחה, חאלד

 ;17: 16, המשוררו
ענת דנצינגר : מערבית, "מצב", מסאלחה, חאלד

 ;18: 16, והמשורר
ענת דנצינגר : מערבית, "חזון", מסאלחה, חאלד

 ;18: 16, והמשורר
 ;19: 16, "השיבה לבורות", מאיה, גולדשטיין

 ;20: 16, "בערב ששי", חגית, גרוסמן
 ;21: 16, "מורגנה- פטה", טלי, אוקמן
  ;21: 16, "עננותר", טלי, אוקמן
: 16, )"אני רוצה להיות משוררת מוטסת"(, ירדן, ליינמן

22; 
 ;22: 16, "עוד פירואט אחד ודי", ירדן, ליינמן
כשהתכופפתי לחפש את התחתונים "(, ירדן, ליינמן

 ;22: 16, )"מתחת למיטה
 ;23: 16, )"אפשר לשבת בין"(, נגה, יתומי
 ;23 :16, )"שנים הלוח מדפדף"(, נגה, יתומי

 ;23: 16, )"שקרים בחוט ניילון"(, נגה, יתומי
 ;23: 16, )"ידים קרות בשדי"(, נגה, יתומי

 ;24: 16, "ושקט כה מוחלט", שבתאי, מגד
 ;24: 16, "פעם והיום", שבתאי, מגד
 ;26: 16, "אהבה", מיא,  אור- שם
 ;27: 16, "איה עוד פעם", מיא,  אור- שם
 ;27: 16, "בובה", מיא,  אור- שם
 ;27: 16, "פה", מיא,  אור- םש

 ;28: 16, "שתי דלתות היו פתוחות", שירי, הגני
 ;28: 16, "יחפים", שירי, הגני
 ;29: 16, )"שיסלחו לנו האקליפטוסים"(, שירי, הגני
על פיתוי המילים או על אי ", דנה, רובסקי'גונצ

 ;30: 16, "האפשרות לכתוב ובראשית השתיקה
 ;30: 16, "ישיםאחת מש", דנה, רובסקי'גונצ

 ;31: 16, "רצינו לגעת באל", אורי, פרידמן
, "באותה שעה הגפנים לא עצרו גידולן", אורי, פרידמן

16 :31; 
 ;32: 16, "תאר לי בבקשה איך זה למות", אורי, פרידמן

: 16, "19- בעקבות מסה של משורר מהמאה ה", אבי, בלן
33; 

 ;33: 16, "בשירה צריך", אבי, בלן
 ;34: 16, "העץ של קאנדינסקי", אבי, בלן

 ;35: 16, "מעקב צמוד", לאה, זהבי
 ;35: 16, "מסע מופלא", לאה, זהבי

 ;36: 16, "בצבע לבן", רות, רמות
 ;36: 16, "חשש", רות, רמות
 ;36: 16, "נודדת מאוד", רות, רמות

 ;37: 16, "פגיעה שקופה", קטיה, שוורצמן
 ;37: 16, "מאהב מילים", קטיה, שוורצמן
 ;37: 16, )"אם משורר אומר"(, קטיה, שוורצמן

 ;38: 16, "מוסיקת בוקר זעירה", הדסה, טל
 ;40: 16, "מאובנים", דבי, סער
  ;40: 16, "מאחורי השער בדכאו", דבי, סער
  ;40: 16, "שלאפשטונדה", דבי, סער
 ;41: 16, "1", חגית, חוף

 ;42: 16, "שיחה", טל, אזרד
 ;42: 16, "ולאמי נוהגת לשכ", טל, אזרד
 ;43: 16, "אחד כל כך", טל, אזרד

 ;44: 16, "רהמאוד פוטה", אסנת, סקובלינסקי
 ;45: 16, )"עליסה"(, אופליה, שמאילוב
 ;45: 16, "בהתאמה", אופליה, שמאילוב
 ;46: 16, )"אמא שלי"(, יפית, סולימני
 ;46: 16, )"שקט- יש בי אי"(, יפית, סולימני
 ;46: 16, )"תי לאל המיליםלא זבח"(, יפית, סולימני

 ;47: 16, )"דיסלקט ירקיד את גופו"(, מירב, הלל
 ;47: 16, )"אל תחפש רק מתחת לפנס"(, מירב, הלל

 ;48: 16, )"בלילה איני ישן"(, אביה, בן דוד
 ;49: 16, " טמונה- תמונה", אריאלה, דנציגר
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 ;50: 16, "סבי בכתב ידי",  .איתי פ, יוגב
 ;50: 16, "יאה דטרמיניסטיתבר",  .איתי פ, יוגב
 ;50: 16, "קראתי בעיתון",  .איתי פ, יוגב
 ;51: 16, "קולב",  .איתי פ, יוגב
 ;51: 16, "רסיסים",  .איתי פ, יוגב

 ;52: 16, "נטישה אחרונה", איבון,  גולן- קוזלובסקי
 ;53: 16, "תשוקה", פנינה, אליאני
 ;53: 16, "כשאמות", פנינה, אליאני
 ;54: 16, "שירת האדמה", נהפני, אליאני

 ;55: 16, "לספר את הסיפור שלה", אילנה, רף
 ;56: 16, )"ברווזים שטים"(, אילנה, רף

 ;57: 16, " כסף קטן- אם ובן", רונית, לוי וייס
 ;58: 16, "אישה אידאלית", ענת,  שפרינגמן- זגורסקי
 ;58: 16, "תרבות", ענת,  שפרינגמן- זגורסקי
 ;58: 16, "עקורים", ענת,  שפרינגמן- זגורסקי

: 16, "דיוקן עצמי בהתהוות", ליאורה,  היידקר- בינג
59; 

: 16, "שני רישומים לתצריב", ליאורה,  היידקר- בינג
59; 

 ;60: 16, )"השדה ירק רענן"(, עדנה, גורני
 ;61: 16, "אוטוביוגרפיה", אראלה,  שאול- גליקמן
 ;61: 16, "איקרוס", אראלה,  שאול- גליקמן

 ;62: 16, "גננות", קרן, קוך
 ;62: 16, "צערי ידיך", קרן, קוך
 ;63: 16, "מגבות", ניצה, פלד
 ;63: 16, "סתיו", ניצה, פלד

 ;64: 16, "תהפוכות", ליאורה, בן יצחק
 ;64: 16, "לא בכל יום", ליאורה, בן יצחק

 ;66: 16, "ידידות", איריס, שני
 ;67: 16, "שלווה", ענת, קוריאל
 ;67: 16, "שוק", ענת, קוריאל
 ;68: 16, "מפלט", ענת, קוריאל

 ;69: 16, "בבקתה סינית", שולמית, נבו- ספיר
 ;69: 16, "ערגה", שולמית, נבו- ספיר
 ;69: 16, "הנה הפכתי", שולמית, נבו- ספיר

 ;70: 16, "כמראות", דיאנה, מן
 ;70: 16, "1מדבר ", דיאנה, מן
 ;71: 16, "עוף החול פועם", דיאנה, מן

 ;72: 16, "על הסף", דורית, לישרא
 ;73: 16, "עקודים", דרור, גרינברג
 ;73: 16, "פסים", דרור, גרינברג

 ;74: 16, "בן גוריון הפך לרחוב", אפרת, הראל
 ;75: 16, "צינורות", אפרת, הראל
 ;75: 16, "רשפים", אפרת, הראל

 ;76: 16, "איש אינו אשם", נילי, דגן
 ;77: 16, )" את הפהזה שממלא"(, ורד, לוינשטיין
 ;77: 16, )"באויר הסמיך"(, ורד, לוינשטיין
 ;77: 16, )"מבלי משים התגלתה"(, ורד, לוינשטיין

 ;78: 16, "לאלולאלה", ורד, אריאל
 ;78: 16, "שק אגרוף", ורד, אריאל
 ;78: 16, )"חן הרוח המתפשטת"(, ורד, אריאל
 ;78: 16, "שבץ נא", ורד, אריאל
 ;79: 16, )"מו עלי צמחכ"(, יובל, גלעד
 ;79: 16, )"נער אתיופי"(, יובל, גלעד
 ;79: 16, )"יונה מנחת"(, יובל, גלעד
 ;79: 16, )"ענפי תמרים"(, יובל, גלעד
 ;79: 16, )"אגם כנרת"(, יובל, גלעד
 ;79: 16, )"נזיר מתחבא"(, יובל, גלעד

 ;80: 16, "בית הבליעה", נועה, חיים- בר
 ;80: 16, )" הסיגריה שלי מפקדגוף"(, נועה, חיים- בר
: 16, )"צפרני הגשם נוקשות על החלון"(, נועה, חיים- בר
80; 
 ;80: 16, )"כבר הפסקתי לרדוף"(, נועה, חיים- בר

 ;81: 16, " ימים לאחר מגפת האמנזיהX", מיטל, נדלר
 ;82: 16, "כרוניקה מעפילה", שולמית, לסקי
 חוסר התאמה טוטאלי על רקע", שולמית, לסקי

 ;83: 16, "תיאטרלי
 ;83: 16, "שלום לפילגש", שולמית, לסקי

 ;84: 16, "סימני חיים", לאה, שריקי
 ;84: 16, "בלתי נמנע", לאה, שריקי
 ;85: 16, "אשה הולכת", לאה, שריקי
 ;85: 16, "תנאי הידיעה", לאה, שריקי

 ;TIMES SQUARE", 16: 86", מולי, פלג
 ;87: 16, "טרנספורמציה", איילת, חן
 ;87: 16, )"ולפעמים זה כל כך עדין"(, איילת, חן
 ;88: 16, "מנזר, בית, שבט", איילת, חן

 891: 16, "מוזיאון מרוהט לגדם אחד", נעמי, ברנשטיין
 ;90: 16, "זרה", סיגל, אשל
 ;90: 16, )"כמו החתול השחור הזעיר"(, סיגל, אשל
 ;90: 16, "עוד לא", סיגל, אשל

 ;91: 16, "ילגב", מיכל, גינדין
 ;92: 16, "בטרמינל", מיכל, גינדין

 ;93: 16, "הראשון בספטמבר", גילית, חומסקי
 ;94: 16, "היפר ונטילציה", ענבל, כהנסקי
קרני לבנה משלכות כרשת דייגים "(, ענבל, כהנסקי
 ;94: 16, )"פותים

 ;94: 16, "מחווה לגבריאל פרייל", ענבל, כהנסקי
 ;95: 16, "עונה קצרה", ענבל, כהנסקי
 ;95: 16, "יש לך זמן", ענבל, כהנסקי
 ;96: 16, "ריאות ירוקות", אבי, אליאס
 ;96: 16, "אופטימיות", אבי, אליאס
 ;96: 16, "סדר בבלגן", אבי, אליאס
 ;96: 16, "להדחיק", אבי, אליאס
 ;96: 16, "פתאום", אבי, אליאס

 ;97: 16, "בדירה בגבעתיים", מיקה, קוריצקי
 ;98: 16, "מסיבה", ללי ציפי, מיכאלי
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 ;99: 16, )"המרחק הוא כזה"(, כנרת, לפידות
לעיתים אני נדמית לעצמי כאשה "(, נטע, אמיתי

 ;100: 16, )"פוריטנית
 ;100: 16, "סונטה נגד פרשנויות", נטע, אמיתי

 ;101: 16, "גוסטבו", איסר, מרגוליס
 ;101: 16, "יער האבנים", איסר, מרגוליס

 ;102: 16, )"אדם אזוק בחבלי עצמו"(, אורה, אילן
 ;102: 16, "בדידות", אורה, אילן
 ;103: 16, )"מעתיקה סגנונות"(, אורה, אילן
 ;103: 16, "הנשים שבי", אורה, אילן

 ;104: 16, "אסופת בצורת", סלי, מצוינים
התודעה שלי היא תודעה של אחרי "(, שרה, אמדור- גר

 ;105: 16, )"הפצצה
 ;106: 16, "1מסע ", ןבנימי, ברסון
 ;106: 16, "2מסע ", בנימין, ברסון
 ;107: 16, "צומת", בנימין, ברסון

, )"אחותי שוב מחפשת את הדרכים"(, חבצלת, שפירא
16 :108; 

 ;108: 16, )"באנו כולנו לחדר הזה"(, חבצלת, שפירא
זו כל פעם חומה כשאני מנסה "(, חבצלת, שפירא
 ;108: 16, )"לגעת

למדתי באוניברסיטה ואני יודעת "(, צלתחב, שפירא
 ;108: 16, )"להגיד הבניה תרבותית

, )"אני מדליקה את כל הגפרורים"(, חבצלת, שפירא
16 :109; 

 ;110: 16, "'תרגיל בלוגיקה א", ענת, דנציגר
 ;110: 16, "'תרגיל בלוגיקה ב", ענת, דנציגר
 ;111: 16, "מיתולוגיה פרטית", ענת, דנציגר
 ;112: 16, "בשכונה", ניתרו, שפינר

 ;113: 16, )"גם אנה, הנה"(, אריאל, פורטוגז
, )"אני משתוקקת לשכפל את עצמי"(, אריאל, פורטוגז

16 :113; 
 ;114: 16, "סעי לאמריקה יא בת זונה", אלי, קטן
 ;115: 16, "בחילת נסיעה", נועה, לקס
 ;115: 16, "נוצץ", נועה, לקס
 ;115: 16 ,"אסון התאומים", נועה, לקס
 ;116: 16, "לרובן", נועה, לקס
 ;117: 16, "מדבקות התאריך", יעל, שרר
 ;117: 16, "כל הדברים", יעל, שרר

 ;118: 16, )"עושה חשבונות פשוטים"(, עדיה, פיטרמן
, )"המדרכות משבצות פרות רקובים"(, עדיה, פיטרמן

16 :118; 
 ;119: 16, )"תשכב אתה כמו אלהים"(, טל גילה, ארבל

 ;120: 16, )"סכת אדם במדבר"(, איתי, אלטשולד
 ;120: 16, )"עיתותי בידי"(, איתי, אלטשולד
 ;121: 16, "להיות בריטני ספירס", מתי, שמואלוף
 ;121: 16, "ון לי הוקר'לשמוע ג", מתי, שמואלוף

 ;122: 16, )"נדמה שמלים הנהגות במלרע"(, כנרת, לוריא
 ;122: 16, )" יהיהמאוד קר"(, כנרת, לוריא
 ;123: 16, )"היה לילה מפנם"(, ליאת, סימון
 ;123: 16, )"האור"(, ליאת, סימון

 ;124: 16, "מוות קטן", אפרת, הילדסהיים
 ;124: 16, "תיק אישה", אפרת, הילדסהיים
 ;124: 16, "שיר לשנה החדשה", אפרת, הילדסהיים
 ;124: 16, "סתיו", אפרת, הילדסהיים

 ;125: 16, "חהמשפ", עדי, וולפסון
 ;125: 16, "גשרים", עדי, וולפסון
 ;125: 16, "ילדים", עדי, וולפסון
 ;126: 16, "משמר", עדי, וולפסון
 ;126: 16, "צואה", עדי, וולפסון
 ;127: 16, "מלאך בכחול", מירה, הרשקו
 ;127: 16, "גן שמור", מירה, הרשקו

 ;128: 16, "נקודת משען", רינה, ענבר
 ;128: 16, )"ראיתי מישהו"(, רינה, ענבר
 ;129: 16, "לוזר", רינה, ענבר
 ;129: 16, )"אני כבר יודעת"(, רינה, ענבר
 ;129: 16, )"אני משוררת"(, רינה, ענבר
 ;130: 16, "שחקנית ספסל", יעל, שרף
 ;130: 16, "י'חייו ומותו של טמגוצ", יעל, שרף
 ;130: 16, "עפיפונים", יעל, שרף

 ;131: 16, "סממנים בלתי מובהקים", ליאור, גרנות
 ;131: 16, "גלים", ליאור, גרנות

 ;133: 16, "יש בידך לנסוע", יאיר, אסולין
 ;133: 16, "עיר", יאיר, אסולין

 ;134: 16, "משחררי הסעיף", יואב, עזרא
 ;134: 16, "לא", יואב, עזרא
 ;135: 16, "ספרות השואה", אורי, קולר
 ;135: 16, )"יפריעשהעולם לא "(, אורי, קולר
: 16, )"אחד אידה פינק שנים בוקובסקי"(, אורי, קולר
136; 

 ;137: 16, "ארס פואטי", יוסי, דברה
 ;137: 16, "כחול", יוסי, דברה
 ;138: 16, )"הקיץ חנטה התאנה פגיה"(, כרמית, רוזן
 ;138: 16, "2בילעין ", כרמית, רוזן
 ;139: 16, )"הטכנולוגיות ארכות הטוח"(, כרמית, רוזן
 ;139: 16, )"שדרת המצלמות בטילת לואי"(, כרמית, רוזן
: 16, )"יומעצמאות זה זקוקים מתנפצים"(, כרמית, רוזן
139; 

 ;140: 16, )"זו היתה התפוררות"(, נועה, כורם
, )"הספר- ביתאתמול שכחתי לאסף אותך מ"(, נועה, כורם

16 :140; 
 ;141: 16, )"לטפס אליך"(, נועה, כורם

 ;142: 16, "ניסיון לתאר", נעמה, כיורמל
 ;142: 16, "הכרה בעובדה", נעמה, מלכיור
 ;143: 16, "מה שנשאר בסוף", נעמה, מלכיור
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 ;144: 16, "צעקת הדגים", שרון, בריין
 ;144: 16, "קיסרי", שרון, בריין
 ;144: 16, "אם", שרון, בריין
 ;145: 16, "ערב", הגר, שלו

: 16, )"יר את השדות הירוקיםאני מבע"(, ערן, צלגוב
146; 

 ;146: 16, )"שקט"(, ערן, צלגוב
 ;147: 16, )"ברדלס בלילה"(, ערן, צלגוב
 ;148: 16, "איקרוס" ,גפן, שובל
 ;148: 16, "אני רחוקה" ,גפן, שובל
: 16, )"אני מסובבת את העט שלש פעמים"( ,גפן, שובל
148; 

 ;149: 16, )"מתוך זה שאין בי צרך"(, טלי, הרדאבל
 ;149: 16, "שפת סתרים", טלי, הרדאבל
 ;150: 16, "המחאמה עצמית", פועה, הרשלג
 ;150: 16, "אני בסדר", פועה, הרשלג

 ;151: 16, "ערגה", עידו, יואב
 ;151: 16, "חתול בספרדית", עידו, יואב
 ;152: 16, )"כשרואים אותך הולכת"(, יפה, וגנר
 ;153: 16, )"הקשיבי לגשם"(, יפה, וגנר
 ;154: 16, "בגדים מהימים האלה", אלחנן, ניר
 ;154: 16, )"והיית מחוללת בי"(, אלחנן, ניר
  

  17 גיליון

כריכה : 17, "הספירלה המערבית", דורון, אדון- בר
 ;קדמית

 ;5: 17, "על המקום", חיים, נגיד
 ;6: 17, "שיר מחווה לשדרות ולעזה", עמית, מאוטנר
 ;7: 17 ,"אודה לאדם", עמית, מאוטנר

 ;8: 17, "שבת באשקלון", נוית, בראל
 ;9: 17, "עתיד", נוית, בראל
 ;10: 17, "שיר כיסוי", נוית, בראל
 ;11: 17, "פחם לבן", נוית, בראל
 ;11: 17, "את האש", נוית, בראל
 ;12: 17, "החיים והספר", זיוה, שמיר
 ;18: 17, "דרכים", אשר, רייך
 ;18: 17, "אחידות", אשר, רייך

 ;19: 17, "מסע", אשר, ייךר
: 17 ,אשר רייך: בתרגום, "דמדומים", תיאודור, דובלר

20; 
 ;21: 17 ,אשר רייך: בתרגום, "עטרה", תיאודור, דובלר
 ,אשר רייך: בתרגום, "אפוקליפסה", תיאודור, דובלר

17 :21; 
 ;23: 17, " ישראל- איזה הדרך לארץ", גדעון, עפרת
 ;33: 17 ,"ניגון ההוויה", יוסף, יצחק
 ;33: 17, "במקום שנגמרות המילים", יוסף, יצחק

 ;33: 17, "אין מולך", יוסף, יצחק
 ;34: 17, "הילד המת עם הציפור על הכתף", יוסף, יצחק

 ;35: 17, "בקשה צנועה", חוסיין, מוהנא
 ;36: 17, "לוט מבכה את רעייתו", חוסיין, מוהנא

 ;37: 17, "ההוקוס והפוקוס", שמעון, לוי
 ;38: 17, "דיוניסוס אוחז בידו נחשים"

: 17, "פאוסט ומפיסטו בשבת מכשפות", ן'אז, דלקרוא
42; 

אסי : מאנגלית, "גבורת האל", רארד מנלי'ג, הופקינס
 ;44: 17, דגני

ותולעת כמו רכבת צחרישה לי את ", ריקי, דסקל
 ;45: 17, "המחשבות

 ;45: 17, "אודה על הזמן הקפוא", ריקי, דסקל
 ;47: 17, "עוד על הזמן הזורם", ריקי, דסקל
 ;48: 17, "המסע מן החדר",  .אסתי ג, חיים
 ;50: 17, "סעודת דג הדרקון",  חוהשולמית, הלוי
 ;51: 17, "ירוק",  חוהשולמית, הלוי

 ;52: 17, "המיתוס והנסתר, על המאגיה", פארוק, מואסי
 ;54: 17, "דיבוק", פארוק, מואסי
 ;54: 17, )"היה מנומס, ל תדכאניאנא א"(, פארוק, מואסי
 ;55: 17, "מחמוד כבהא", פארוק, מואסי

 ;56: 17, " סוללת ובונה–דורי - שולמית בת", חיים, נגיד
אחיי גיבורי 'מתוך , יוונים נגד יהודים", חנן, בהיר

 ;60: 17, "'התהילה
מתוך  .החשמונאים ולידיהם, חיילים יוונים", חנן, בהיר

 ;61: 17, "'אחיי גיבורי התהילה'
 ;68: 17, "מחזורים", יוסי, אלפי
 ;68: 17, "מחזור חילוף החומרים", יוסי, אלפי
 ;69: 17, "מחזור שקט", יוסי, אלפי
 ;70: 17, "חדירה אל הפנים", גליה, חן- אבן
 ;70: 17, "גלית תשיר לנו סולו", גליה, חן- אבן
 ;71: 17, "מחוקה", גליה, חן- אבן

 ;72: 17, "ליה הסמויההאקטוא", ידידיה, יצחקי
 ;78: 17, )"בטלויזיה מדברים בשקספיר"(, יניב, ברנר
: 17, "הלילה אני קורא שיר של פטריק קבנה", יניב, ברנר

78; 
 ;79: 17, "חופשת קיץ", גלעד, מאירי

 ;81: 17, "יהודים על הים", עדינה, חיים- מור
: 17, "כמה אהבה יש בסלט אחד", בשמת, בלום- ירבעם

85; 
 ;85: 17, "שיר אהבה) יוסי"(, בשמת, בלום- םירבע

 ;85: 17, "מוזה", בשמת, בלום- ירבעם
 ;86: 17, "אשוח", טל, תדמור
 ;86: 17, "במבט ישראלי", טל, תדמור
 ;87: 17, )"רקד לפני אהובי"(, טל, תדמור
 ;88: 17, "מאגיה", ורדה, גינוסר
 ;96: 17, " מסע בין כובעים\השמאן", ורדה, גינוסר

 ;99: 17, "שיר בחלקים, שברים", פנינה, תעמי
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 ;102: 17, "המסע הרוחני שלי", אורנה,  הון- רב
 ;103: 17, "שיר רוע הלב", אורנה,  הון- רב
 ;104: 17, "ויתרוצצו הבנים בקרבה", אורנה,  הון- רב
, "חגיו המטים ליפול של רבי יצחק", אורנה,  הון- רב
17 :105; 
 ;107: 17, "ים פשוטהפועלת דבור", אורנה,  הון- רב
 ;107: 17, "שירת הבאר", אורנה,  הון- רב
 ;108: 17, "חקל תפוחין קדישין", אורנה,  הון- רב

 ;110: 17, )"אבי אבד"(, יאיר, זקוביץ
 ;110: 17, )"אני צפורך אבי"(, יאיר, זקוביץ
 ;110: 17, )"אבי אינו נותן לי אות"(, יאיר, זקוביץ
 ;110: 17, )"מראהפני אבי ב"(, יאיר, זקוביץ
 ;111: 17, )"לילה"(, יאיר, זקוביץ
: 17, "יישראל- ארץהפנמת הנוף ה", נורית, גוברין

112; 
: 17, "פסל דרך על חוף ים המלח", דורון, אדון- בר

119; 
 ;126: 17, "בכוח הנוצה", טל, סמולנסקי

 ;127: 17, "דג הזהב", פנינה, פרנקל
 ;127 :17, "ערב כחול עמוק", פנינה, פרנקל

 ;128: 17, "ימים כלואים", ראובן, שבת
 ;133: 17, "במושב האחורי", ברכה, רוזנפלד

 ;135: 17, "שירת הברבור", שמאי, גולן
: 17, " אני הנכווה- אנא אלכאווי"', נהוראי מ, שטרית

144; 
 ;154: 17, "בכל יום", יפעת, אבן- הר
 ;154: 17, )"בהתמתחות אחת נמהרת"(, יפעת, אבן- הר
 ;155: 17, "סיפורים אנושיים", שמאי, ןגול

  

  18 גיליון

 ;כריכה קדמית: 18, "ללא כותרת", טל, שוחט
 ;3: 18, "מבוכים", חיים, נגיד

 ;4: 18, "כפתורים", רוני, סומק
 ;5: 18, "יואל משה סלומון החדש", יורם, לב- טהר

 ;6: 18, "מי ענד לדוכיפת ציצת זהב", זיוה, שמיר
 ;11: 18, " מארץ אחרתחיה", מיכל, סנונית
 ;12: 18, "איש הולך בארץ", מיכל, סנונית
 ;12: 18, "נשימותיה סוד", מיכל, סנונית
 ;13: 18, "ילדה אילמת", מיכל, סנונית

 ;14: 18, "מנשקה",  חוהשולמית, הלוי
 ;16: 18, "הזר", יעל, ישראל

 ;21: 18, "ללא כותרת", אלי, גור אריה
 ;22: 18, " שחרכוננות עם", עמית, מאוטנר
 ;24: 18, "בשם השבוי", עמית, מאוטנר
, "חייל רואה בחלומו חבצלות לבנות", מחמוד, דרוויש

 ;26: 18, ר פארוק מואסי"ד: מערבית

 ;30: 18, "תחילת הסוף של הסיגלונים", אלונה, פרנקל
 ;31: 18, "נמרוד", יצחק, דנציגר

 ;36: 18, "הדור השלישי", אילם, רובין
 ;38: 18, "כפית",  איגור,זאק- גלמן
 ;39: 18, "חיזיון איטלקי", יצחק, יוסף

, צביקה שטרנפלד: מפולנית, "לילה", י'אנדז, סטשניק
18 :41; 

 ;48: 18, "שירים עושים", גד, קינר
 ;48: 18, "כמו אחרי מסיבה עליזה", גד, קינר

 ;49: 18, "אקוואריום", אלי, גור אריה
 ;50: 18, "על הדיבוק ככאוס", שמעון, לוי

 ;59: 18, "ריחוף", ישראל, בר כוכב
 ;60: 18, "מסע", ישראל, בר כוכב

 ;61: 18, "בין רכבת למטוס", נקודא, זינגר
 ;69: 18, "ללא כותרת", אבדי טר אגניין, זויה, רקבסקי'צ

 ;70: 18, ה תבור'רוג: מערבית, "מסע", פארוק, מואסי
 ;73: 18, "קצרצרים", שת חיים, לוי

 ;77: 18, )"סדרת צדפות(מתאבנים ", אלי, יהגור אר
 ;78: 18, )"כאן בשדרה"(, עדינה, מור חיים
 ;78: 18, )"על מדרכה בפנה"(, עדינה, מור חיים
 ;79: 18, "דלת ברחוב מטלון", עדינה, מור חיים
 ;79: 18, "כיסא נוח", עדינה, מור חיים

 ;80: 18, "מ"הדברת מזיקים בע", אבנר, הנמן
 ;82: 18, "ללא כותרת", אבדי טר אגניין,  זויה,רקבסקי'צ

 ;96: 18, "ראיתי אותו מטיו ראש בקיר", אורי, פרידמן
 ;97: 18, "הארגז היה שם מאז", אורי, פרידמן
, )"או גאנצער מענטש(אדם נשמה ", יצחק- צחי, מלמד

18 :98; 
 ;104: 18, "החורף השביעי", פנינה, עמית
 ;107: 18, "שקדייה", טל, שוחט

תמונת החיילים היושבים לסעודתם "(, יחיאל, חזק
 ;108: 18, )"האחרונה

, )"ך שכריכתו כחלה"אבא הוריש לי תנ"(, יחיאל, חזק
18 :108; 

לחן ענג יורד לשרשים להפלחא בהם "(, יחיאל, חזק
 ;109: 18, )"בלילה

: 18, )"כנרת בדכאונה שוקעת ולא שוכחת"(, יחיאל, חזק
110; 

: על ספרו של יוסי יזרעאלי, שלולית אור", נורית, גוברין
 ;111: 18, "'המשורר השביעי'

 ;131: 18, "מניפסט הנקיון הכללי", ברכה, רוזנפלד
 ;133: 18, "רופא ילדים, דוקטור יאהר",לילי, נדב

 ;138: 18, "ללא כותרת", אלי, גור אריה
 ;139: 18, "נבוכה", רבקה, איילון
: 18, "חופש בלהותהחופש לבהות או ", יהודית, רותם
142; 

 ;148: 18, "שמחת בית השואבה", גליה, אבן חן
 ;148: 18, "נדר הנזר", גליה, אבן חן
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 ;148: 18, "אין", גליה, אבן חן
 ;149: 18, "חוקיות", גליה, אבן חן
 ;150: 18, "השירה כמשנה", טלי, איתן- אברהם
 ;157: 18, "גן ערבסק", חיה, אסתר
מרגלית : מספרדית, "XVI", אמפרו רואיז, לוחאן

 ;159: 18, מתיתיהו
מרגלית : מספרדית, "XVIII", אמפרו רואיז, לוחאן

 ;159: 18, מתיתיהו
מרגלית : מספרדית, "L", אמפרו רואיז, לוחאן

 ;160: 18, מתיתיהו
מרגלית : מספרדית, "LII", אמפרו רואיז, לוחאן

 ;160: 18, מתיתיהו
  

  19 גיליון

 ;כריכה קדמית: 19, "ציור", אורי, אליעז
 ;4: 19, "לראות משם", חיים, נגיד

תחיית הלשון והעיר העברית , ביאליק", זיוה, שמיר
 ;5: 19, "הראשונה

: 19, "'שירים ופזמונות לילדים'ציור ל", נחום, גוטמן
6; 

, "מי האיש שרוקד מול הרוח הקיצית", אורי, פרידמן
19 :15; 

: 19, "רטוןהיא מדברת אל קפסאות הק", אורי, פרידמן
16; 

 ;16: 19, "קחיני", אורי, פרידמן
 ;17: 19, "ישראלים, ערבים, יהודים",  .ב .א, יהושע
 ;21: 19, "יום העצמאות כילדים", יוסי, אלפי
  ;22: 19, " שנה35רמת הגולן באיחור של ", יוסי, אלפי
 ;22: 19, "מדינתי מסכתי מסכתי", יוסי, אלפי
, "והעברית המדוברתהעברית הכתובה ", חיים, גורי
19 :23; 

 ;28: 19, "וודסטוק מוכרת גלידה", שולמית, אפפל
על לשון השיר בערבית ועל לשון ", פארוק, מואסי

 ;29: 19, "היומיום
שפת הכתיבה ושפת הדיבור בשירת ", אביבה, דורון

 ;31: 19, "הספרד
 ;34: 19, "שיבה", ישראל, כוכב- בר
 ;34: 19, "חג", ישראל, כוכב- בר
 ;34: 19, "נול", ישראל, כוכב- רב

 ;35: 19, "שריקה", ישראל, כוכב- בר
 ;35: 19, "טבע דומם", ישראל, כוכב- בר
 ;35: 19, "מילה", ישראל, כוכב- בר
 ;35: 19, "פני מלאך", ישראל, כוכב- בר

 ;36: 19, "זיקנה ואובדן ראייה", אמנון, שמוש
 ;39: 19, "לצעוד ולקצור", אפרת, נתן
 ;41: 19, "דגל", אפרת, נתן

, דרור בנאי- פרץ: מערבית, "צבע צהוב", מחמוד, דרוויש
19 :45; 

: 19, דרור בנאי- פרץ: מערבית, "יונים", מחמוד, דרוויש
45; 

- פרץ: מערבית, "זכות השיבה לגן עדן", מחמוד, דרוויש
 ;46: 19, דרור בנאי

, דרור בנאי- פרץ: מערבית, "יד הפסל", מחמוד, דרוויש
19 :46; 
 ;47: 19, "בעניין המוזות", מיכל, ניתסנו

 ;48: 19, "פרח חייכני", מיכל, סנונית
 ;49: 19, "מה קרה למוזות", מאיה, ראנו'בז
 ;49: 19, "עביר אראמין", מאיה, ראנו'בז
 ;50: 19, "עימאד עימאד", מאיה, ראנו'בז

 ;51: 19, "אני מציע פשרה", גד, קינר
, "ון מעופרת יצוקהרטוריקה וסביב, מוסריות", גד, קינר

19 :52; 
 ;55: 19, "חשבון נפש הכרחי", מוטי, לרנר
, "על דאדא ודאדאיזם: שפמים מעל עיניי", אשר, רייך

19 :57; 
: 19, אשר רייך: בתרגום, "זמן אביב", טריסטאן, צארא

65; 
: 19, אשר רייך: בתרגום, "לוח שנה", טריסטאן, צארא

65; 
, אשר רייך:  בתרגום,"2דאדא רוויו ", טריסטאן, צארא

19 :67; 
 ;68: 19, "בינתיים", שאול, קרני
 ;69: 19, "המורה לחקלאות", נורית, דוד
  ;75: 19, "המורה לחקלאות", נורית, דוד

 ;77: 19, "פרחנא", חיה, אסתר
 ;78: 19, "חיבוקו של משורר", רבקה, אילון
 ;78: 19, "החיבוק הנכון", אריה, סיון
 ;80: 19, "רחי הערפדפ",  חוהשולמית, הלוי
 ;81: 19, "כפרה",  חוהשולמית, הלוי

מרגלית : מספרדית, "זמן ותהום", אנטוניו, קולינאס
 ;83: 19, מתתיהו
 ;85: 19, "אבי", מריו- שחר, מרדכי
 ;85: 19, "בית", מריו- שחר, מרדכי
 ;85: 19, "תמיד אנחנו עומדים", מריו- שחר, מרדכי

 ;86: 19, "תרזה", מיכאל, פריאנטה
 ;91: 19, )"חסר בית(אובדכלוס ", זויה, רקסקי'צ

 ;104: 19, "לוויה", אורי, אליעז
 ;104: 19, "עכבישים", אורי, אליעז
 ;105: 19, )"?הראית כלב חופר בחול"(, אורי, אליעז
 ;106: 19, "סיפור בשלושה פרקים, הפקק", נולי, עומר
 ;108: 19, "יוצאת מדעתי", נולי, עומר
 ;109: 19, "ציור זוגדגי ",נולי, עומר
 ;110: 19, "מאכס", דוד, מלמד
 ;113: 19, "על הבר", אילן, בושם
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 ;113: 19, "משוררים", אילן, בושם
 ;113: 19, "נעלמים", אילן, בושם
 ;113: 19, "זבוב", אילן, בושם

 ;114: 19, "לגנן", איבון, קוזלובסקי גולן
 ;114: 19, "לגיאוגרף", איבון, קוזלובסקי גולן
 ;115: 19, "לחזאי", איבון, קוזלובסקי גולן
 ;115: 19, "לתייר", איבון, קוזלובסקי גולן

 ;116: 19, "יאכטה", דוד, מרקיש
 ;119: 19, "סולם יעקב", אמנון, יריב

 ;127: 19, "צדפים קונכיות ומלחמה", פנינה, עמית
 ;127: 19, "ילדות", פנינה, עמית

 ;128: 19, "רישום", מנשה, קדישמן
 ;129: 19, "הגיבור המסרב להתבגר", אירית, קדם
 ;135: 19, "כנרת אחרת", יחיאל, חזק

 ;136: 19, "הדור השלישי", אילן, בלום
 ;138: 19, "בן החייט הכחול", חיים, נגיד

 ;149: 19, "בדידות, יצירה, סופר", גבי, ויסמן
 ;154: 19, "כוח הזיכרון וכורח השכחה", יערה, דוד- בן

 ;157: 19, "טיפה של אושר", אדלינה, קליין
  

  20 גיליון

כריכה : Urban Landscape", 20", מאיה, כהן לוי
 ;קדמית
 ;4: 20, "גילוי וכיסוי בלשון", חיים נחמן, ביאליק
 ;5: 20, " שפת אם ואב- מעורב עברי", ורדה, גינוסר

 ;19: 20, "שיר", אשר, רייך
  ;21: 20, "בקצרה", אשר, רייך
  ;21: 20, "בגובה החושים ",אשר, רייך

 ;22: 20, "דיבור",  .מירון ח, איזקסון
 ;22: 20, "התנפלות",  .מירון ח, איזקסון
 ;23: 20, "המצאה",  .מירון ח, איזקסון

 ;24: 20, )"בוקר והים מהבהב"(, סבינה, מסג
 ;24: 20, "זהר", סבינה, מסג
 ;25: 20, "הפלגה", סבינה, מסג
 ;25: 20, )"טיבוקר פר"(, סבינה, מסג
 ;26: 20, "מפלס נמוך", סבינה, מסג
 ;26: 20, )"הימה מלאה"(, סבינה, מסג
 ;27: 20, )"הים המדלדל שקט"(, סבינה, מסג
 ;27: 20, "שחיה", סבינה, מסג

 ;28: 20, "ארמית אובדת", תלמה, פרויד
, "רימון או הביוגרפיה של ידית התשוקה", רוני, סומק

20 :32; 
 ;33: 20, "הארץ", לישרא, בר כוכב
 ;34: 20, "גן", ישראל, בר כוכב
, סיפור אישי: שפה כמקום הזהות", דינה, ציון- קטן בן

 ;35: 20" ?או תופעה

 ;44: 20, "ובאהבתה ישגה תמיד", יהודית, רותם
 ;49: 20, " מקום אחר- שפה אחרת", רבקה, רז
 ;51: 20, "קוראים לו חבקוק", רבקה, רז

 ;53: 20, "נומה עמק", רות, נצר
 ;58: 20, "במקום הזה", רות, נצר
 ;59: 20, "לשונות", רות, נצר

 ;60: 20, "פינות", ראובן, מירן
  ;60: 20, "בורות", ראובן, מירן
  ;60: 20, "שריפות", ראובן, מירן

 ;61: 20, "פתח דבר", נעמי, שיהב
, "ספר ארמנית- ביוגרפיה של תלמידת בית", נעמי, שיהב

20 :64; 
 ;65: 20, "עצה", עמינ, שיהב
 ;66: 20, "כד של זיתים", נעמי, שיהב
 ;67: 20, "ירושלים", נעמי, שיהב
 ;69: 20, "מטלפן מיריחו, אני'מר דג", נעמי, שיהב

 ;72: 20, "קאנוניזאציה של משורר", נעים, עריידי
 .3 .14נאום ביריד הספר בפריז בתאריך ", נעים, עריידי

08" ,20 :77; 
: 20, "נופי מולדת וגלות: אימאן מרסאל", ששון, סומך

80; 
: 20, )"ימים נוראים ערובים בעיסה של חגים"(, ציפי, לוין
83; 

השכבתי את הורי לישן באדמת השרון "(, ציפי, לוין
 ;83: 20, )"הפוריה

 ;84: 20, "שפתה הפנימית", אלישבע, רייך- זהר
 ;85: 20, "צדפים קונכיות ומלחמה", פנינה, עמית
 ;86: 20, "שיר בחלקים", נינהפ, עמית
 ;86: 20, "אב", פנינה, עמית
 ;87: 20, "בדידות", פנינה, עמית

מורט : תרגום, "מנסה להתפלל", קרן, גוט- אלקלעי
 ;88: 20, ווייס- קורנברג
- דפי קודיש: תרגום, "קולות בעורי", קרן, גוט- אלקלעי
 ;89: 20, וייכרט
 ;91: 20, "מותק של ילדה", יעל, מדיני

 ;97: 20, "'נא לא להפריע'", נחמה, וןנב
 ;108: 20, "סוודר אדום", שמעון, ריקלין

 ;122: 20, "כל היתום שבי", אלחנן, ניר
 ;123: 20, "סוס התודעה", ריקי, דסקל
 ;125: 20, "קילפתי תפוז למשוררת מתה", ריקי, דסקל
 ;125: 20, "לגלף רגע מתוך הזמן", ריקי, דסקל

 ;127: 20, "מחסומיםפורץ ה", אליעז, כהן
 ;129: 20, )"ויגש וישלח"(, עמית, מאוטנר
 ;129: 20, )"אני רוצה"(, עמית, מאוטנר
 ;130: 20, )"השלום שלי שופע תפוחים"(, עמית, מאוטנר
 ;130: 20, )"השלום שלי שופע תפוחים"(, עמית, מאוטנר
 ;130: 20, )"גילת העצמאות"(, עמית, מאוטנר
 ;131: 20, "שמחהכמו מ", עמית, מאוטנר
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 ;132: 20, )"רובה אוטומטי"(, עמית, מאוטנר
 ;133: 20, )"אש יעילה"(, עמית, מאוטנר
 ;133: 20, )"התחיבות"(, עמית, מאוטנר
 ;130: 20, )"נטילת ידים"(, עמית, מאוטנר
 ;134: 20, )"הסרה מבגד"(, עמית, מאוטנר
 ;134: 20, "אדמה", עמית, מאוטנר
 ;135: 20, "וארץשמים ", שור, ענתבי
 ;135: 20, "על ספר המדבר", שור, ענתבי
 ;136: 20, "חרות", שור, ענתבי

' השפה המזרחית'"', דליה מרקוביץ, קציעה, עלון
 ;138: 20, "כנשאית של רעב וגעגוע

  

  21 גיליון

 ;כריכה קדמית: 21, "להבין את דרידה", זויה, רקסקי'צ
 ;5: 21, "2חולצה מספר ", רוני, סומק

 ;6: 21, "אבא מואיז", יוסי, רעאלייז
 ;6: 21, "סבא יוסף פואה", יוסי, יזרעאלי
 ;6: 21, "סבתא אלגרה בן עזרא", יוסי, יזרעאלי

 ;7: 21, "המשמעות, השורות, המילים", אשר, רייך
אשר : בתרגום, )"מה מתנדנד לו שם"(, הרטה, מולר
 ;13: 21, רייך

: 21, ר רייךאש: בתרגום, )"שלג יורד"(, הרטה, מולר
13; 

אשר : בתרגום, )"ריבוע חלון מואר"(, הרטה, מולר
 ;13: 21, רייך

: בתרגום, )"ירח שמן חותך לימון לילה"(, הרטה, מולר
 ;13: 21, אשר רייך

אשר : בתרגום, )"ברכתי אותה לשלום"(, הרטה, מולר
 ;14: 21, רייך

, )"אני שואלת אם יש כאן חיה אחרת"(, הרטה, מולר
 ;14: 21, אשר רייך: בתרגום

, אשר רייך: בתרגום, )"תאומים אלה"(, הרטה, מולר
21 :14; 

: בתרגום, )"כאשר בשנתך פורץ בצחוק"(, הרטה, מולר
 ;15: 21, אשר רייך

: בתרגום, )"על מגש הבקר הוא מזמין"(, הרטה, מולר
 ;15: 21, אשר רייך

, )"כשאנשים שואלים בגלוי את אמי"(, הרטה, מולר
 ;15: 21, שר רייךא: בתרגום

 ;16: 21, "אלפא- ביתבחזרה ל", לילי, נדב
 ;19: 21, "דחלילים", אורי, אליעז
 ;22: 21, "ציור על משטח", אורי, אליעז

 ;23: 21, "שלג בסמינר הקיבוצים", לילי, נדב
 ;24: 21, "ציור על משטח", אורי, אליעז
 ;27: 21, "מגע, מבע, מבט", אמנון, שמוש
 ;28: 21, "א בימיםב", אמנון, שמוש

צמצום הוויה כהרחבתה : השרוול ההפוך", גד, קינר
 ;30: 21, "המצמצמת בשירת חנוך לוין

 ;34: 21, "אדם נולד בישראל", יוסי, אלפי
 ;34: 21, "אדם בורח לקראת עצמו", יוסי, אלפי
 ;35: 21, "אדם קם בבוקר מחפש", יוסי, אלפי
 ;36: 21, "תחת קורת גג אחת", זיוה, שמיר
 ;44: 21, "גאנדי", אבנר, הנמן
 ;45: 21, "בנץ", אבנר, הנמן
 ;47: 21, "האהבה נעלמה", אבנר, הנמן
 ;48: 21, "אסור להקריא שירים בפומבי", אבנר, הנמן
 ;49: 21, "הבריחה מקן הקוקייה", אבנר, הנמן
 ;50: 21, "קורט קוביין בתמזה", אבנר, הנמן
 ;51: 21, !"נמאס לשתוק, די", פסח, מילין
 ;51: 21, "מה קרה למילים", פסח, מילין
 ;52: 21, "דמיון", פסח, מילין
 ;53: 21, "בואו להפגין", פסח, מילין
מארבע רוחות האוטופיה אל סף ", חיים, נגיד

 ;54: 21, "הדיגלוסיה
 ;62: 21, "יום אהבתנו הנשגב", יוסף, יצחק
 ;63: 21, "אור חי", יוסף, יצחק
 ;63: 21, "וריםהציפ", יוסף, יצחק
 ;63: 21, "שם", יוסף, יצחק
 ;64: 21, "ניסיון עיקש להשביע את הייאוש", יאיר, גרבוז

 ;68: 21, "האוויר של סבא סוליק", מירי, ליטווק
 ;70: 21, "האיים האזוריים, סן מיגל", שולמית חוה, הלוי
 ;70: 21, "אשמנו בגדנו", שולמית חוה, הלוי
 ;71: 21, "ז הצפוני ביהמחו", שולמית חוה, הלוי

 ;72: 21, "הוליווד מחכה",  יצחק- צחי, מלמד
 ;76: 21, "הגוף אוהב את עצמו", אורי, אליעז
 ;77: 21, "תמונה", אורי, אליעז

 ;78: 21, "נקודות מוצא", אבנר, להב
 ;79: 21, "תבליט", אורי, אליעז

 ;83: 21, "יסורי ורתר הצעיר", גליה, חן- אבן
  ;84: 21, "משרד השידוכין של גליה", גליה, חן- אבן
  ;85: 21, "פרנץ ביברקופף", גליה, חן- אבן

 ;86: 21, דינה מרקון: מרוסית, "כימרות", נאום, ויימן
 ;87: 21, "פסלון קרמיקה", אורי, אליעז

 ;95: 21, "נציב של קרח", ברכה, רוזנפלד
 ;95: 21, "המתנה לתוצאות הבדיקה", ברכה, רוזנפלד
 ;96: 21, "רוח פרצים", הברכ, רוזנפלד
 ;96: 21, "מוניטור", ברכה, רוזנפלד
 ;96: 21, "במזל מאזניים", ברכה, רוזנפלד

: 21, "דיוקנו של בן הארץ כסופר עברי", נורית, גוברין
97; 
 ;116: 21, "שרוע", שת חיים, לוי

 ;117: 21, "בחזרה אל המקורות", ידידיה, יצחקי
 ;122: 21, "השתקפות", ישראל, הר

 ;122: 21, "ישראל הר", יגאל, תומרקין
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 ;123: 21, "תמונה וקול בזמן אמת", יערה, בן דוד
 ;124: 21, )"היומיום מכיל את הכל"(, יערה, בן דוד
 ;124: 21, "מצב חדש", יערה, בן דוד
 ;125: 21, "דאגה", יערה, בן דוד
 ;125: 21, "סודה של לורלי", יערה, בן דוד
 ;126: 21, )"ות נטע עץ על ידולפח"(, יערה, בן דוד
 ;126: 21, )"והאיש"(, יערה, בן דוד
 ;127: 21, "באתי אלייך", פארוק, מואסי
 ;128: 21, "ציור על משטח", אורי, אליעז

 ;129: 21, "שורשי ההפכים המתאחדים", אבי, לוז
 ;140: 21, )"אתה משריש בי החל"(, מעין, בוני
 ;141: 21, "זהירות", מעין, בוני
 ;141: 21, "דיג", מעין, בוני

דרור - פרץ: מערבית, "כדי שאסע", ומאנה'ג, חדאד
 ;142: 21, בנאי

דרור - פרץ: מערבית, "אני אישה", ומאנה'ג, חדאד
 ;143: 21, בנאי

: 21, "היושבים בחושך ראו אור גדול", דוד, מלמד
145; 

 ;147: 21, "אלילים, דחלילים", אורי, אליעז
 ;149: 21, "אשוןגשם ר", יעקב, ם'אלג

 ;150: 21, "תבליט מתכת", אורי, אליעז
 ;151: 21, "פרידה מאימא", רות, נצר
  ;151: 21, "השמלה", רות, נצר
  ;152: 21, "האזכרה הרביעית למותך", רות, נצר
  ;152: 21, "המעיל", רות, נצר
  ;152: 21, "הסח הדעת", רות, נצר
 ;153: 21, "כיבוי הנר שלי", תמר, רבנו
 ;155: 21, "שחפים", פנינה, קלפרנ

 ;155: 21, "פורטרט על המים", פנינה, פרנקל
 ;156: 21, )"?כל עץ, כל חלון"(, רבקה, אילון
 ;157: 21, )"לאלתרמן לא היה שעון"(, רבקה, אילון

 ;158: 21, "ריצת הנמלט", אנדרי, פישהוף
 ;159: 21, )"בלילה עטפתי את בני"(, גליה, שכטר
 ;159: 21, )"לילה(", גליה, שכטר
 ;160: 21, )"ואיפה האשר את שואלת"(, גליה, שכטר
  ;160: 21, )"אני חושבת שאת תביני"(, גליה, שכטר

  

  

  22 גיליון

כריכה : 22, " שנות האלפיים- מגש הכסף", הדר, גד
 ;קדמית

, " ידברו המוזות- כשנאלמים המבקרים", חיים, נגיד
22 :5; 
 ;6: 22, "נומוסיקה בת זמנ", מאיה, ראנו'בז

 ;7: 22, "פרפר פרלין", לורן, מילק
 ;8: 22, "פרפר חלב", לורן, מילק
 ;9: 22, "מורידת השלגים", לורן, מילק

 ;10: 22, "מועדים לששון", ישראל, כוכב- בר
 ;11: 22, "שבת אחים", ישראל, כוכב- בר
 ;11: 22, "נדודי שינה", ישראל, כוכב- בר
 ;11: 22, "קוסמולוגיה", ישראל, כוכב- בר
 ;12: 22, "עיר מקלט", ישראל, כוכב- בר
 ;12: 22, "צופרים", ישראל, כוכב- בר

 ;13: 22, "ישמור האל את הגווילים", זיוה, שמיר
 ;14: 22, "נתן אלתרמן", צילה, בינדר
: 22, "אלתרמן והאמנות הסמויה מן העין", גדעון, עפרת

24; 
: 22, "'התבה המזמרת'איור מתוך ספר ", צילה, בינדר

25; 
: 22, "'שירי דור'חיתוך עץ מתוך הספר ", גרשון, קניספל

26; 
 ;27: 22, "'שירי דור'ליל קיץ ", גרשון, קניספל

 ;28: 22, "סימניה", תמר, גטר
 ;30: 22, "מגש הכסף", מיכל, נאמן

 ;31: 22, "מגש הכסף", בתיה, לישנסקי
: 22, "ישראל- וחברינו היורדים מארץ", אברהם, אופק

32; 
  ;34: 22, " חלום ושברו- מתווה לישראל", אברהם, ופקא

 ;36: 22, "הסנדק", חגית, הלפרין
 ;44: 22, "? הנוסע הנצחי- נתן אלתרמן", רבקה, איילון

 ;46: 22, "עוד חוזר הניגון", נתן, אלתרמן
 ;47: 22, "מסעות בנימין מטודלה", נתן, אלתרמן

 ;48: 22, "משורר מת מהלך", חיים, נגיד
 ;50: 22, "אני שר", שארל, טרנה
 ;60: 22, "תמונת נוף", אשר, רייך
 ;60: 22, "שוקטת", אשר, רייך

 ;61: 22, "עמי", אלזה, שילר- לסקר
 ;62: 22, "'אדונית והרוכל'עוד מבט על ה", רות, נצר

 ;64: 22, "אורגיית הליליות", אורי, אליעז
 ;66: 22, "סבתא מוטי", לילי, נדב
 ;73: 22, "ותב מכתבשמואל כ", לילי, נדב

 ;78: 22, "רישום אימפרסטיוניסטי", גד, קינר
 ;79: 22, "כאוצר בית הנכות", גד, קינר
 ;79: 22, "בשעת מותה של הציפור", גד, קינר

 ;80: 22, "רשימות מזיכרון הולך ונעלם", אמנון, שמוש
 ;84: 22, "דרדור אמצעים", עמית, מאוטנר
 ;85: 22, )"םקשה יהיה השלו"(, עמית, מאוטנר
 ;85: 22, "חזרה לשגרה", עמית, מאוטנר

 ;86: 22, "סוסי לילה", אסתר, אייזן
 ;86: 22, "בלוקים דקדקים", אסתר, אייזן
 ;87: 22, "הדרכים מצטלבות", אסתר, אייזן
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מחווה לעבודותיו של חיים ", איבון, קוזלובסקי גולן
 ;88: 22, "אברהם
 ;89: 22, "רישום", חיים, אברהם

 ;90: 22, "ישראל- ארץאמת מ", זיוה, ירשמ
 ;96: 22, "המת החי", משה, גרנות
 ;98: 22, "השישי של שימבורסקה", משה, גרנות

 ;102: 2, "קונכיות ומלחמה, צדפים", מאיה, רנו'בז
 ;105: 22, "פורצי גבולות ומפלסי דרך", גד, קינר

, "'אני רוצה להפריח עורבים לבנים'", יערה, דוד- בן
22 :109; 

 ;111: 22, "המוות אינו מחוסר עבודה", רון, פוגל
, "הגוף הפרוץ ומסע הדמים אל הנשיות", רוני, הלפרן

22 :113; 
 ;128: 22, "הפרחים דיברו בחלום", יוסף, יצחק
 ;128: 22, "אדם בן כלב", יוסף, יצחק
 ;129: 22, "מסדרונות הסוד", יוסף, יצחק
 ;129: 22, "מה מטריד אותי", יוסף, יצחק

: מפולנית, "האצבע הקטנה", קתרינה, קלינסקה- טוראי
 ;130: 22, ברכה רוזנפלד

ברכה : מפולנית, "המעיל", קתרינה, קלינסקה- טוראי
 ;130: 22, רוזנפלד

ברכה : מפולנית, "חלון", קתרינה, קלינסקה- טוראי
 ;131: 22, רוזנפלד

תולדות הימים ההם ותולדות ", דניאל,  שגיא- כהן
 ;132: 22, "הימים הללו

 ;133: 22, "גלובאליות", דניאל,  שגיא- כהן
 ;134: 22, "אני צביקה שטרנפלד", צביקה, שטרנפלד
 ;134: 22, "להיות משורר", צביקה, שטרנפלד
משורר מבוגר מקריא שיר ", צביקה, שטרנפלד

 ;135: 22, "משעשע על המוות
 ;135: 22, "משורר צעיר", צביקה, שטרנפלד

 ;136: 22, "א הלכה ממך אל האופקהי", פיני, רבנו
 ;137: 22, "איך להגיד את זה", פיני, רבנו
 ;137: 22, "אהבתי במקום הזה", פיני, רבנו

 ;138: 22, "התחדשות", אורנה, הון- רב
 ;138: 22, "המוות ההולך לפנינו", רבקה, רז

 ;142: 22, "אישה", ציפי, שחרור
 ;142 :22, "הולך הלילה ובא היום", ציפי, שחרור
 ;142: 22, "קרעים של זמן", ציפי, שחרור
 ;143: 22, "אני כורעת תחת נטל הבגד", ציפי, שחרור
 ;144: 22, "וכי מההן כבר כמה תולעים", מלכה, נתנזון
: 22, "דיוקנו של בן הארץ כסופר עברי", נורית, גוברין

149; 
 ;165: 22, "העץ שוב החל לדבר", חיים שת, לוי
  ;167: 22, "שרוע", חיים שת, לוי
  

  23 גיליון

 ;כריכה קדמית: 23, "ציור", מנשה, קדישמן
 ;5: 23, )"עליי להחבא בפני הערוי"(, אורי, ברנשטיין
: 23, )"ומה תעשה כשהמציאות נעלמת"(, אורי, ברנשטיין

6; 
עצה שביעית לילדה  .אגם הברבורים", רוני, סומק

 ;7: 23, "רוקדת
 ;7: 23, "ציור", רוני, סומק

 ;8: 23, "יונה וולך", רוני, ומקס
 ;8: 23, "אלן גינסברג", רוני, סומק
 ;8: 23, "יאיר הורוביץ", רוני, סומק
 ;9: 23, "מפית", רוני, סומק
 ;9: 23, "מפית", רוני, סומק
 ;10: 23, "טרקטורים", רוני, סומק
 ;10: 23, "גוש הקרח הכחול שקפא בעיניים", רוני, סומק
 ;11: 23, "שמשסונטת ", רוני, סומק
 ;Arty Semite", 23: 11", רוני, סומק
 ;12: 23, "ממטרה", רוני, סומק
 ;ACQUA", 23: 12", רוני, סומק

 ;13: 23, "היונה, הכבשה, העקדה", מנשה, קדישמן
 ;14: 23, "ציור", מנשה, קדישמן
: 23, "נשאר כתם חם על אדמה חמה", מנשה, קדישמן

14; 
 ;15 :23, "ציור", מנשה, קדישמן
 ;16: 23, "על הים התיכון", מנשה, קדישמן
, )"הגוף שלי לא נגמר איפה שרואים"(, מנשה, קדישמן

23 :16; 
 ;17: 23, "העמק מתעורר בפני", יוסי, אלפי
 ;17: 23, "אדם בורח לקראת עצמו", יוסי, אלפי

 ;17: 23, "ציור", מנשה, קדישמן
 ;18: 23, "אין קשר", יוסי, אלפי
, "?מי בכלל מסוגל לשמוע שירים של אחר", יוסי, אלפי

23 :19; 
 ;18-19: 23, "ציור", מנשה, קדישמן

 ;20: 23, "הרהורים בדרך", שולמית חוה, הלוי
 ;20: 23, "רקפות", שולמית חוה, הלוי

, "תפילה לנישואי בתי הבכורה לדודה", אסתר, שקלים
23 :21; 

 ;21: 23, "משפחה", נולי, עומר
 ;22: 23, "צריכה אישה לדעתמה ", אסתר, שקלים
 ;23: 23, "ברוך שעשני אישה בצלמו", אסתר, שקלים

גיאורג , פאול קליי: שלושה משוררים ציירים", אשר, רייך
 ;24: 23, "טריסטן צארה, גרוס
 ;24: 23, אשר רייך: מגרמנית, "חמור", פאול, קליי
  ;25: 23, אשר רייך: מגרמנית, "אחרונים", פאול, קליי
 ;26: 23, אשר רייך: מגרמנית, "מזמור", יאורגג, גרוס
: 23, אשר רייך: מגרמנית, " קטע- ביוארט", גיאורג, גרוס

27; 
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: 23, אשר רייך: מגרמנית, "זמן אביב", טריסטן, צארה
28; 

: 23, אשר רייך: מגרמנית, "לוח שנה", טריסטן, צארה
28; 

 ;29: 23, "אמנות היא מכתב", גדעון, עפרת
 ;30: 23, "מכתב מפריס", נחום, גוטמן

 ;33: 23, "מכתב ליוזף בויס", יהושע, נוישטיין
 ;35: 23, "מכתב ליוזף בויס", תמר, גטר

 ;38: 23, "בול", בני, אפרת
, "עוד מעט אני אשים לך את מוצרט", אורי, פרידמן

23 :40; 
 ;41: 23, "ציור", אורי, פרידמן
 ;42: 23, "ציור", אורי, פרידמן

 ;44: 23, "מסעות אנריקה", לישרא, כוכב- בר
 ;44: 23, "הגן הראשון", ישראל, כוכב- בר
 ;45: 23, )"ואל הנגב אל הנגב"(, ישראל, כוכב- בר
 ;45: 23, "סולם יעקב", ישראל, כוכב- בר
 ;45: 23, "3אטלנטיס ", ישראל, כוכב- בר
 ;46: 23, "תולדות חיים", ישראל, כוכב- בר
 ;46: 23, "פרידה", ישראל, כוכב- בר
 ;46: 23, "נילוס", ישראל, כוכב- בר
 ;46: 23, "יבנאל", ישראל, כוכב- בר

 ;YAMIT", 23: 47ימית ", מיכל, נאמן
 May you swallow an", מיכל, נאמן

umbrella", 23: 48; 
 ;48: 23, "בלי משיח בשמן", מיכל, נאמן
 ;49: 23, "בת ישראל", מיכל, נאמן
 ;Burn baby burn", 23: 49", מיכל, נאמן
 ;49: 23, "הללויה", מיכל, נאמן
 ;50: 23, "קנה- לנגן בחליל כפול", זיוה, שמיר
 ;51: 23, "שירים עושים", גד, קינר
 ;52: 23, "שירה חדלה לפתע", גד, קינר

 ;55: 23, "ספרות של רמז וסוד", זיוה, שמיר
ברלין ולהאסה לא היו : ממקום למקום", דוד, אדלר

 ;57: 23, "מעולם קרובות יותר
 צייר ישראלי יליד - איתמר סיאני", מיכל, פופבסקי

 ;64: 23, "הלך לאיבוד) לא(תימן או האיש ש
 ;71: 23, "ציור", איתמר, סיאני
 ;73: 23, "80- מציורי שנות ה", איתמר, סיאני
לספסל מול הפיצרייה בעפולה בדרך ", שחר, סריג

 ;76: 23, "אביב- חזרה לתל
 ;76: 23, "ציור", שחר, סריג

  ;77: 23, "ציור", שחר, ריגס
 - לספסל בתחנת האוטובוס בגשר לה", שחר, סריג

 ;77: 23, "גרדיה
זה על , לספסל בפארק מול יד לבנים", שחר, סריג

 ;77: 23, "הגבעה בקטנה בסוף פברואר

לספסל מול הפיצרייה בעפולה בדרך חזרה ", שחר, סריג
 ;76: 23, "אביב- לתל
ד מגרש הטניס ביד לספסל פיקניק לי", שחר, סריג

  ;78: 23, "אליהו
: 23, "הספסל ליד המלון ברחוב נס ציונה", שחר, סריג

78; 
 ;78: 23, "ציור", שחר, סריג
  ;78: 23, "ציור", שחר, סריג
  ;79: 23, "לספסל האטובוס ברחוב הכובשים", שחר, סריג
  ;79: 23, "לספסל ביצחק שדה", שחר, סריג
: 23, "שדרות וושינגטוןלספסל הראשון על ", שחר, סריג

79; 
  ;80: 23, )"אקח את השמש"(, אורי, אליעז
  ;80: 23, "ציור", אורי, אליעז
  ;81: 23, "?מה כסוף", אורי, אליעז
  ;82: 23, "ציור", אורי, אליעז
 ;83: 23, "פסנתר כנף", גליה, שכטר
 ;83: 23, "ציור", גליה, שכטר
 ;84: 23, "שוב חולף בי אור", גליה, שכטר

 ;84: 23, "ציור", גליה, כטרש
 ;84: 23, "ציור", גליה, שכטר

 ;85: 23, "חלקת עורה שיש קרארה", יערה,  דוד- בן
 ;86: 23, "'קולאז", יערה,  דוד- בן
 ;86: 23, "כמו", יערה,  דוד- בן
 ;87: 23, "'קולאז", יערה,  דוד- בן
 ;87: 23, "משירי האישה האחרת", יערה,  דוד- בן
 ;85: 23, "'קולאז", יערה,  דוד- בן
 ;89: 23, "אמנות הכלים השלובים", יערה,  דוד- בן

 ;91: 23, "פרשת חיי עדינה", לילי, נדב
 ;93: 23, "ציפורים", נולי, עומר
 ;94: 23, "הכשרת מורים", לילי, נדב
 ;98: 23, "אימא", אלי, נצר
 ;98: 23, "שקרנים וקוסמים", אלי, נצר
 ;99: 23 ,"?אתה שומע! הקשב", רבקה, רז

 ;103: 23, "רותי צריכה להתרגל", נולי, עומר
 ;105: 23, "בית מתוק", נולי, עומר
 ;108: 23, "איפה אהיה בחגים", נולי, עומר
 ;110: 23, "אור אינסוף", יוסף, יצחק
 ;110: 23, "יותר מכל החלומות", יוסף, יצחק
 ;110: 23, "ציור", יוסף, יצחק
 ;111: 23, "ציפור שיר", יוסף, יצחק
 ;111: 23, "ציור", יוסף, יצחק
 ;112: 23, "הציפורים", יוסף, יצחק
 ;112: 23, "ציור", יוסף, יצחק
 ;112: 23, "ציור", יוסף, יצחק

 ;113: 23, "ירושה", רונית, ליברמנש
 ;114: 23, "דורי- רומן רב", אלישבע, רייך- זהר

 ;119: 23, "אימא יקרה", צחי, מלמד
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 ;123: 23, "פנויותצעקת ה", נולי, עומר
 ;127: 23, "נופש עם בתי בברלין", גליה, חן- אבן
 ;127: 23, "יסורי ורתר הצעיר", גליה, חן- אבן
 ;129: 23, "כל היופי הזה", טל, דגן

 ;132: 23, "ציור", אורי, פרידמן
 ;138: 23, "צדקת הדרך", עמית, מאוטנר
 ;139: 23, "חזרה לשגרה", עמית, מאוטנר
 ;140: 23, )"יש לך מזל הפעם"(, עמית, מאוטנר
 ;140: 23, )"קשה יהיה השלום"(, עמית, מאוטנר

 ;141: 23, "מיליון דולר", פנינה, עמית
 ;145: 23, "היא ישנה", ברכה, רוזנפלד
 ;146: 23, "אמי מציירת מופשט", ברכה, רוזנפלד
 ;146: 23, "שעת הציפורים" , ברכה, רוזנפלד
 :Patchwork", 23 - איםעבודת טל", ברכה, רוזנפלד

147; 
 ;148: 23, "בארבעים ושבע", משה, גרנות
 ;152: 23, "בואי רוח", אמנון, שמוש

: 23, "שאיפה להגדרה עצמית", איבון, גולן- קוזלבסקי
153; 

 ;154: 23, "שעות של חסד", גליה, אבן חן
שכנת !  אה- יא גאראת אלוואדי"', נהוראי מ, שטרית

 ;156: 23, !"הנחל
שכנת !  אה- יא גאראת אלוואדי", אחמד, ישאווק
  ;156: 23, שטרית' נהוראי מ: מערבית, !"הנחל
 ;158: 23, "אהבתך היא", אברהם, אילון
 ;158: 23, "חליפת מכתבים", אברהם, אילון
 ;158: 23, "אהבתך היא", אברהם, אילון
 ;158: 23, "אני סוגד לאגל הזהב", אברהם, אילון
 ;158: 23, "י אניות גדולותאת ואנ", אברהם, אילון
 ;159: 23, "כמו לחבק מים", אברהם, אילון
 ;159: 23, "עד הערב נתפייס", אברהם, אילון

  

  24גיליון 

 ;כריכה קדמית: 24, "2011אהל ", אפרת, נתן
 ;5: 24, "קיץ של מחאות", חיים, נגיד

 ;6: 24, "אלינו יושבי האוהלים", מאיה, רנו'בז
 ;7: 24, "וזפת על פניהאישה ", מאיה, רנו'בז

 ;8: 24, "חולדה", לורן, מילק
 ;9: 24, "מתכת", לורן, מילק
 ;10: 24, "צילום", אליה, לוגסי
 ;11: 24, "כל אישה מעריצה פאשיסט", שירה, סתיו
 ;11: 24, )"איך השארתי אותך"(, שירה, סתיו
 ;13: 24, "סרגל", שירה, סתיו
 ;13: 24, "שמות", שירה, סתיו

 ;14: 24, "צילום", אליה, לוגסי
 ;15: 24, "השכן", גליה, חן- אבן

 ;15: 24, "יוספה והנחשים", גליה, חן- אבן
 ;16: 24, "צילום", טלי, סלוצקי

 ;17: 24, "אב", פנינה, עמית
: 24, פנינה עמית: בתרגום, "שריפות בית", שרמן, אלכסי

17; 
 ;17: 24, "אבידן אבידניום", פנינה, עמית
 ;19: 24, "ילוםצ", גיא, שובל

 ;20: 24, "במעגל", דנה, לובינסקי
 ;21: 24, "צילום", דנה, נחמן
 ;22: 24, "חצר- כלבת", כרמית, רוזן
 ;23: 24, "הסהרורית", טל, ניצן
 ;23: 24, "מילימטר אל הפתח", טל, ניצן
 ;24: 24, "התחלפות", טל, ניצן

יש לה מעיל של שתיקות עם כיסים ", ברכה, רוזנפלד
 ;25: 24, "עמוקים

 ;27: 24, "שלי הזונה", מלכה, נתנזון
 ;27: 24, "מתוך גרונה", מלכה, נתנזון

 ;28: 24, "צרים", דניאל, עוז
 ;28: 24, "אורובורוס", דניאל, עוז
 ;29: 24, "יחס הפוך", דניאל, עוז

 ;30: 24, "בגדד משלי", מתי, שמואלוף
 ;31: 24, "צילום", דנה, שטילמן

 ;36: 24, "םצילו", גיא, שובל
, "פסטיבל משוררים על שפת הים השחור", רוני, סומק

24 :37; 
 ;37: 24, "איור", רוני, סומק

 ;38: 24, "אחד",  .מירון ח, איזקסון
 ;39: 24, "פגם משפחה",  .מירון ח, איזקסון
 ;39: 24, "פיזיקה",  .מירון ח, איזקסון
 ;40: 24, "פשוט",  .מירון ח, איזקסון
 ;40: 24, "המצאה",  .רון חמי, איזקסון

 ;41: 24, "שמנת תנובה", גד, קינר
 ;41: 24, "סופר", גד, קינר
 ;42: 24, "שער גם עדן", גד, קינר
, )"העיר קולעת את אפל מחלפות כבישיה"(, גד, קינר

24 :42; 
 ;43: 24, "תפילה קשה", שולמית חוה, הלוי
  ;44: 24, "בין תכלת לכרתי", שולמית חוה, הלוי

 ;45: 24, "תמונת ניסיון לזיהוי", אשר, יךרי
אשר : מגרמנית, "וידוי של משוררים", אריך, קסטנר

 ;46: 24, רייך
, אשר רייך: מגרמנית, "רומנים שימושיים", אריך, קסטנר

24 :47; 
, פארוק מואסי: מערבית, "תסריט מוכן", מחמוד, דרוויש

24 :48; 
 , .ע . ת:מערבית, "שני מכתבים לאבא", תורכי, עמאר

24 :51; 
 ;51: 24, "צילום", מורן, שפירא
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 ;52 .24, "דמיון לא שקט", שולמית, אפפל
 ;52 .24, "מצב רוח לקטוף פטריות", שולמית, אפפל
 ;53 .24, "אירופה הקלאסית", שולמית, אפפל

 ;53: 24, "צילום", אלונה, כהן
 ;54: 24, "הבזקים", לילי, נדב
  ;59: 24, "באאסור לקרוא לו א", לילי, נדב
 ;64: 24, "חלב", עדינה, חיים- מור
 ;64: 24, "ירוק", עדינה, חיים- מור
 ;65: 24, "אימהות", עדינה, חיים- מור
 ;66: 24, "חדרו של רמבו", בנימין, סגל

, זיוה שמיר: תרגום והערות, "תנועות", ארתור, רמבו
24 :69; 

 ;70: 24, עיני אהובתי, זיוה, שמיר
 ;75: 24, "ים של סן סימוןהנזיר", דוד, אדלר
 ;77: 24, "1967מוזיאון רוקפלר ", דוד, אדלר
 ;78: 24, "מלך חביון", דוד, אדלר
, "אליהו הנביא מבדיל על יין נסך", יצחק- צחי, מלמד

24 :79; 
 ;83: 24, "מתחת לעפעפיים", מירי, ליטווק
 ;85: 24, "בין פרומושיקה לבוטושאני", משה, גרנות

 ;92: 24 ,"בית חדש", אילנה, רימלט

 ;96: 24, "המיית כינור ומכת גונג", זיוה, שמיר
 ;104: 24, "דברים על גרגרים", טלי, לטוביצקי
: 24, "כוכב- על שירתו של ישראל בר", אורי, ברנשטיין

108; 
 ;114: 24, "חסד השיר", ידידיה, יצחקי
 ;123: 24, "מידת הטרחה הראויה", משה, גרנות
 ;126: 24, "רו מיניקה את אביה קימוןהבת פ", פול, רובנס

 ;127: 24, "מלאכה מבריקה וקפדנית",  .מירון ח, איזקסון
 ;129: 24, "מסע שירי בשבילי האהבה", יערה, בן דוד

 ;132: 24, "מבט מדויק על בדידות", ברכה, רוזנפלד
: 24, "'אז מה אם לא רואים עליי מבחוץ'", חגית, הלפרין

134; 
 ;137: 24, "והיופיהכאב ", גד, קינר

 ;139: 24, "ההצגה נגמרת, היינו העתיד", רינה, יצחקי
 ;142: 24, "'פניקס'מתוך עבודת הוידיאו ", אפרת, נתן
 ;145: 24, "הנפת החרמש", אפרת, נתן
 ;149: 24, "עבודה על הגג", אפרת, נתן

: 24, "המשפחה הספרותית של עמוס עוז", נורית, גוברין
151;  

  

  

  שירה
   .א

: 11, "איוב הגלילי שב אל הורד", פהד, דרה'ח- אבו
55;  

, "דיאלוג בין פרסות לדשאים", חנא, חנא- אבו
  ;44: 11, ריס טנוס'ג: מערבית

: 11, ריס טנוס'ג: מערבית, "ירושלים", חנא, חנא- אבו
45;  

 ;69: 15, )"מאהבת בעולם"(, גליה, אבן חן
 ;71: 15, )"רודפת אחרי גברים"(, גליה, אבן חן
 ;71: 15, "אהבה שאינה תלויה בדוור", גליה, אבן חן
 ;148: 18, "אין", גליה, אבן חן
 ;71: 15, "בסדנה לכתיבה יוצרת", גליה, אבן חן

 ;70: 17, "גלית תשיר לנו סולו", גליה, חן- אבן
 ;15: 24, "השכן", גליה, חן- אבן
 ;70: 17, "חדירה אל הפנים", גליה, חן- אבן

 ;149: 18, "תחוקיו", גליה, אבן חן
 ;83: 21, "יסורי ורתר הצעיר", גליה, חן- אבן
 ;127: 23, "יסורי ורתר הצעיר", גליה, חן- אבן
 ;15: 24, "יוספה והנחשים", גליה, חן- אבן
 ;156: 13, "כיוון שזהו הכיוון", גליה, חן- אבן

 ;70: 15, "כשפסקת לדרוש בשלומי", גליה, אבן חן
 ;70: 15, "לאשתולימים הוא יספר ", גליה, אבן חן

 ;71: 17, "מחוקה", גליה, חן- אבן
  ;84: 21, "משרד השידוכין של גליה", גליה, חן- אבן

 ;148: 18, "נדר הנזר", גליה, אבן חן
 ;127: 23, "נופש עם בתי בברלין", גליה, חן- אבן
 ;156: 13, "נכות", גליה, חן- אבן

 ;69: 15, "פטפוטים", גליה, אבן חן
  ;85: 21, "ץ ביברקופףפרנ", גליה, חן- אבן

 ;69: 15, "רומאן", גליה, אבן חן
 ;148: 18, "שמחת בית השואבה", גליה, אבן חן

 ;12: 16, "יראת שמים", קובי, אברבנאל
 ;75: 24, "הנזירים של סן סימון", דוד, אדלר
 ;77: 24, "1967מוזיאון רוקפלר ", דוד, אדלר
 ;78: 24, "מלך חביון", דוד, אדלר

  ;80: 1, "אביב- תלביקור ב", יצחק, רפזאוורבוך או
  ;80: 1, "הבוקר על האש", יצחק, אוורבוך אורפז
  ;80: 1, "הככר", יצחק, אוורבוך אורפז
  ;81: 1, "מעשה חייט", יצחק, אוורבוך אורפז
  ;81: 1, "קבורת האפר", יצחק, אוורבוך אורפז

 ;305: 1, )"אהב את האנושות"(, יהודה, אופן
 ;305: 1, )" בן חמש- מאא"(, יהודה, אופן
 ;305: 1, )"בחייו מימיו"(, יהודה, אופן
 ;305: 1, )"בכף ידו נטמנו כוכבים"(, יהודה, אופן
 ;305: 1, )"עשרה- בת שבע"(, יהודה, אופן
, )"תמיד עמד להתפלל בשורה האחרונה"(, יהודה, אופן

1 :305; 
  ;305: 1, "שישה שירים", יהודה, אופן
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 ;21: 16, "גנהמור- פטה", טלי, אוקמן
  ;21: 16, "רעננות", טלי, אוקמן

 ;117: 14, "שקיעה", אמיר, אור
 ;43: 16, "אחד כל כך", טל, אזרד
 ;42: 16, "אמי נוהגת לשכול", טל, אזרד
 ;42: 16, "שיחה", טל, אזרד

 ;122: 10, "מתוך מחזור שירים ליאזן", איתי, איזינגר
 ;38: 24, "אחד",  .מירון ח, איזקסון

 ;38: 14, "אינו מוכן",  .מירון ח, סוןאיזק
  ;68: 12, "בבית",  .מירון ח, איזקסון
 ;54: 13, "גרסה",  .מירון ח, איזקסון
  ;68: 12, "דבר הכלי",  .מירון ח, איזקסון
 ;22: 20, "דיבור",  .מירון ח, איזקסון
 ;39: 14, "האיש שלא ידע",  .מירון ח, איזקסון
 ;40: 24, "המצאה",  .מירון ח, איזקסון
 ;23: 20, "המצאה",  .מירון ח, איזקסון
 ;38: 14, "הנפש האוכלת",  .מירון ח, איזקסון
 ;22: 20, "התנפלות",  .מירון ח, איזקסון
 ;54: 13, "זכר",  .מירון ח, איזקסון
 ;37: 14, "חצר אבלים",  .מירון ח, איזקסון
 ;37: 14, "ימי אדם",  .מירון ח, איזקסון
 ;36: 14, "יציאת נשמה",  .רון חמי, איזקסון
  ;67: 12, "כלי שהשתבח",  .מירון ח, איזקסון
 ;36: 15, "כפרה",  .מירון ח, איזקסון
  ;69: 12, "ניפוץ",  .מירון ח, איזקסון
 ;55: 13, "סכנה",  .מירון ח, איזקסון
 ;36: 15, "עצם",  .מירון ח, איזקסון
 ;39: 24, "פגם משפחה",  .מירון ח, איזקסון
 ;39: 24, "פיזיקה",  .מירון ח, איזקסון
 ;40: 24, "פשוט",  .מירון ח, איזקסון
 ;37: 15, "ראה",  .מירון ח, איזקסון
 ;35: 14, "רק פתאום",  .מירון ח, איזקסון

 ;86: 22, "בלוקים דקדקים", אסתר, אייזן
 ;87: 22, "הדרכים מצטלבות", אסתר, אייזן
 ;86: 22, "סוסי לילה", אסתר, אייזן
 ;158: 23, "אהבתך היא", אברהם, אילון
 ;158: 23, "אני סוגד לאגל הזהב", אברהם, אילון
 ;158: 23, "את ואני אניות גדולות", אברהם, אילון
 ;158: 23, "חליפת מכתבים", אברהם, אילון
 ;159: 23, "כמו לחבק מים", אברהם, אילון
 ;159: 23, "עד הערב נתפייס", אברהם, אילון

 ;156: 21, )"?כל עץ, כל חלון"(, רבקה, וןאיל
 ;157: 21, )"לאלתרמן לא היה שעון"(, רבקה, אילון
 ;139: 18, "נבוכה", רבקה, אילון
 ;103: 16, )"מעתיקה סגנונות"(, אורה, אילן
 ;102: 16, )"אדם אזוק בחבלי עצמו"(, אורה, אילן
 ;102: 16, "בדידות", אורה, אילן
 ;103: 16, "ביהנשים ש", אורה, אילן

 ;28: 14, "לאורך הנהר", לאה, איני
  ;291: 1, "היפהפיה מקונסטנטינופול", מרים, איתן
, "מסעותיה של פילהמינה מריה פלורבל", מרים, איתן

10 :56;  
  ;24: 4, "נקודת זבריצקי", מרים, איתן
  ;158: 11, "לא נשקתי את פני אמי", ראדי עבד, ואד'אלג
 ;149: 21, "וןגשם ראש", יעקב, ם'אלג

  ;304: 1, )"אני זוכר את זריזות הזרזירים"(, אנדד, אלדן
: 1, )"האויר ובהירותו יבהירו סבר האביב"(, אנדד, אלדן
304; 

  ;52: 7, )"הקשה קושיות"(, אנדד, אלדן
  ;304: 1, )"זקופה סופגת אגרופו בסף"(, אנדד, אלדן
  ;53: 7, )"חי נלחץ"(, אנדד, אלדן
  ;304: 1, )" באלימות אילמת אלהלא"(, אנדד, אלדן
מפני בדודו כרע אוסף מכת כעס מדרכה "(, אנדד, אלדן
 ;119: 15, )"בדרך
: 9, )"נרגש כמברג פגום המבריג ברג פגוע"(, אנדד, אלדן
117;  

עכשיו במשקים הקשובים שומעים "(, אנדד, אלדן
  ;304: 1, )"במקשה

  ;52: 7, )"ראה אור רוחה"(, אנדד, אלדן
מרים מספרת על האורגיה "(, רונן, דראלטמן קי

  ;112: 10, )"הראשונה
  ;112: 10, "נדל", רונן, אלטמן קידר

 ;120: 16, )"סכת אדם במדבר"(, איתי, אלטשולד
 ;120: 16, )"עיתותי בידי"(, איתי, אלטשולד

 ;53: 16, "כשאמות", פנינה, אליאני
 ;54: 16, "שירת האדמה", פנינה, אליאני
 ;53: 16, "תשוקה ",פנינה, אליאני
 ;96: 16, "אופטימיות", אבי, אליאס
 ;96: 16, "להדחיק", אבי, אליאס
 ;96: 16, "סדר בבלגן", אבי, אליאס
 ;96: 16, "פתאום", אבי, אליאס
 ;96: 16, "ריאות ירוקות", אבי, אליאס

  ;320: 1, "לואיזה", דרור, אלימלך
  ;320: 1, "לילה עשן", דרור, אלימלך
  ;320: 1, "מקרר", רדרו, אלימלך
  ;320: 1, "על סוס", דרור, אלימלך
  ;320: 1, "פסטיבל התות", דרור, אלימלך

  ;80: 23, )"אקח את השמש"(, אורי, אליעז
 ;105: 19, )"?הראית כלב חופר בחול"(, אורי, אליעז
 ;76: 21, "הגוף אוהב את עצמו", אורי, אליעז
 ;104: 19, "לוויה", אורי, אליעז
  ;81: 23, "?מה כסוף", ריאו, אליעז
 ;104: 19, "עכבישים", אורי, אליעז
 ;77: 21, "תמונה", אורי, אליעז
: 24, פנינה עמית: בתרגום, "שריפות בית", שרמן, אלכסי

17; 
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 ;34: 21, "אדם בורח לקראת עצמו", יוסי, אלפי
 ;17: 23, "אדם בורח לקראת עצמו", יוסי, אלפי
 ;34: 21, "אדם נולד בישראל", יוסי, אלפי
 ;35: 21, "אדם קם בבוקר מחפש", יוסי, אלפי
 ;18: 23, "אין קשר", יוסי, אלפי
 ;152: 13, "בימי המעברה הראשונים", יוסי, אלפי
 ;17: 23, "העמק מתעורר בפני", יוסי, אלפי
 ;21: 19, "יום העצמאות כילדים", יוסי, אלפי
 ;22: 19, "מדינתי מסכתי מסכתי", יוסי, אלפי
 ;68: 17, "מחזורים", יוסי, אלפי
 ;68: 17, "מחזור חילוף החומרים", יוסי, אלפי
 ;69: 17, "מחזור שקט", יוסי, אלפי
מי בכלל מסוגל לשמוע שירים של ", יוסי, אלפי
 ;19: 23, "?אחר

  ;22: 19, " שנה35רמת הגולן באיחור של ", יוסי, אלפי
לאה : מערבית, )"אל נא תטר לי"(, סועאד, אלצבאח

  ;86: 8, לזמןג
לאה : מערבית, )"אני רוצה לכתוב"(, סועאד, אלצבאח

  ;86: 8, גלזמן
: 11, ששון סומך: מערבית, "כוכב", סמיח, קאסם- אל
9;  

, ששון סומך: מערבית, "נווה מדבר", סמיח, קאסם- אל
11 :8;  

מורט : תרגום, "מנסה להתפלל", קרן, גוט- אלקלעי
 ;88: 20, ווייס- קורנברג
דפי : תרגום, "קולות בעורי", קרן, גוט- אלקלעי

 ;89: 20, וייכרט- קודיש
 ;47: 22, "מסעות בנימין מטודלה", נתן, אלתרמן
 ;46: 22, "עוד חוזר הניגון", נתן, אלתרמן

לעיתים אני נדמית לעצמי כאשה "(, נטע, אמיתי
 ;100: 16, )"פוריטנית

 ;100: 16, "סונטה נגד פרשנויות", נטע, אמיתי
אשר : בתרגום, "אסון נורמלי",  מגנוסהנס, אנצסברגר

 ;41: 15, רייך
 ;133: 16, "יש בידך לנסוע", יאיר, אסולין
 ;133: 16, "עיר", יאיר, אסולין
 ;157: 18, "גן ערבסק", חיה, אסתר
  ;86: 6, "כשחלמתי", חיה, אסתר
 ;77: 19, "פרחנא", חיה, אסתר
  ;219: 1, "שיר", חיה, אסתר
 ;53 .24, "הקלאסיתאירופה ", שולמית, אפפל
 ;52 .24, "דמיון לא שקט", שולמית, אפפל
 ;28: 19, "וודסטוק מוכרת גלידה", שולמית, אפפל
 ;52 .24, "מצב רוח לקטוף פטריות", שולמית, אפפל
 ;119: 16, )"תשכב אתה כמו אלהים"(, טל גילה, ארבל

 ;78: 16, )"חן הרוח המתפשטת"(, ורד, אריאל
 ;78: 16, "הלאלולאל", ורד, אריאל
 ;78: 16, "שבץ נא", ורד, אריאל

 ;78: 16, "שק אגרוף", ורד, אריאל
 ;43: 15, אשר רייך: בתרגום, "אניסוס", הנס, ארפ
 ;90: 16, )"כמו החתול השחור הזעיר"(, סיגל, אשל
 ;90: 16, "זרה", סיגל, אשל
 ;90: 16, "עוד לא", סיגל, אשל
  ;82: 10 ,"צחוק היטיב שם עם כולם", סיגל, אשל

  
   .ב

 ;140: 21, )"אתה משריש בי החל"(, מעין, בוני
 ;141: 21, "דיג", מעין, בוני
 ;141: 21, "זהירות", מעין, בוני

 ;113: 19, "זבוב", אילן, בושם
 ;113: 19, "משוררים", אילן, בושם
 ;113: 19, "נעלמים", אילן, בושם
 ;113: 19, "על הבר", אילן, בושם

 ;7: 24, "שה וזפת על פניהאי", מאיה, רנו'בז
 ;6: 24, "אלינו יושבי האוהלים", מאיה, רנו'בז
  ;7: 6, "יהודית- הבעיה הפלסטינית", מאיה, רנו'בז
  ;8: 6, "נסיכה אילמת, הסוכך הערפילי", מאיה, רנו'בז
  ;20: 13, "התדר הדומם", מאיה, רנו'בז
  ;87: 3, "אז שלי'זמן הג", מאיה, רנו'בז
 ;35: 15, "לפורטציהט", מאיה, ראנו'בז
  ;88: 3, ]"2[כאן ", מאיה, רנו'בז
  ;140: 1, "כלב בלב השדה", מאיה, רנו'בז
 ;49: 19, "עביר אראמין", מאיה, ראנו'בז
 ;50: 19, "עימאד עימאד", מאיה, ראנו'בז

  ;116: 11, "הקפה של סבתא", י'ראג, בטחיש
  ;115: 11, "נהרות", י'ראג, בטחיש

 ;59: 16, "דיוקן עצמי בהתהוות", ליאורה,  היידקר- בינג
 ;59: 16, "שני רישומים לתצריב", ליאורה,  היידקר- בינג

  ;19 10, "יום הכביסה של סבתא ואסינה", נטע, בלאט
 ;80: 15, )"הורדים בפח היו אדומים"(, רות, בלומרט
 ;80: 15, )"לעיתים נדמה ולא בחלום"(, רות, בלומרט
 ;125 :14, "גיל אפשרי", רות, בלומרט
 ;126: 14, "המיאון", רות, בלומרט
 ;126: 14, "כרונוס", רות, בלומרט
 ;80: 15, "מעשה אהבה", רות, בלומרט
 ;126: 14, "פליאה", רות, בלומרט
 ;125: 14, "קצב קוסמי", רות, בלומרט
 ;127: 14, "רוח האביב", רות, בלומרט

: 16, "19- בעקבות מסה של משורר מהמאה ה", אבי, בלן
33; 

 ;33: 16, "בשירה צריך", אבי, בלן
 ;34: 16, "העץ של קאנדינסקי", אבי, בלן

: 15, חיים נגיד: מרומנית, " בחירה- אי", אנה, בלנדיאנה
99; 

: 15, חיים נגיד: מרומנית, "סייח צעיר", אנה, בלנדיאנה
99; 
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: 15, אשר רייך: בתרגום, "'המערב'קפה ", גוטפריד, בן
41; 

 ;48: 16, )"לה איני ישןבלי"(, אביה, בן דוד
 ;124: 21, )"היומיום מכיל את הכל"(, יערה, בן דוד
 ;126: 21, )"והאיש"(, יערה, בן דוד
 ;126: 21, )"לפחות נטע עץ על ידו"(, יערה, בן דוד

 ;85: 23, "חלקת עורה שיש קרארה", יערה,  דוד- בן
 ;86: 23, "כמו", יערה,  דוד- בן
 ;87: 23, " האחרתמשירי האישה", יערה,  דוד- בן

 ;125: 21, "סודה של לורלי", יערה, בן דוד
 ;123: 21, "תמונה וקול בזמן אמת", יערה, בן דוד

 ;64: 16, "לא בכל יום", ליאורה, בן יצחק
 ;64: 16, "תהפוכות", ליאורה, בן יצחק

  ;19: 7, "איש אינו יודע", משה, שאול- בן
  ;84: 3, "להקשיב, להקשיב", משה, שאול- בן
  ;75: 4, "סנפיר", משה, שאול- ןב

  ;18: 7, "קווים", משה, שאול- בן
  ;288: 1, "פחים", משה, שאול- בן
  ;289: 1, "שאול", משה, שאול- בן
  ;289: 1, "שקרן", משה, שאול- בן
  ;85: 3, "תרנגול", משה, שאול- בן

  ;5: 10, "גל חום", סיון, בסקין
  ;8: 10, "הגדר, הו", סיון, בסקין

  ;20: 2, "נך הלחהבט", יעקב, בסר
 ; 7: 5, "בקרב, בשישים ושבע", יעקב, בסר
 ; 8: 5, "כיוונתי לשנת", יעקב, בסר
 ;80: 16, )"גוף הסיגריה שלי מפקד"(, נועה, חיים- בר
 ;80: 16, )"כבר הפסקתי לרדוף"(, נועה, חיים- בר
, )"צפרני הגשם נוקשות על החלון"(, נועה, חיים- בר
16 :80; 
 ;80: 16, "ית הבליעהב", נועה, חיים- בר
 ;45: 23, )"ואל הנגב אל הנגב"(, ישראל, כוכב- בר
 ;45: 23, "3אטלנטיס ", ישראל, כוכב- בר

 ;34: 20, "גן", ישראל, בר כוכב
 ;33: 20, "הארץ", ישראל, בר כוכב

 ;34: 19, "חג", ישראל, כוכב- בר
 ;35: 19, "טבע דומם", ישראל, כוכב- בר
 ;46: 23, "יבנאל", ישראל, כוכב- בר
 ;43: 14, "ימי שמש", ישראל, כוכב- בר
 ;10: 22, "מועדים לששון", ישראל, כוכב- בר
 ;35: 19, "מילה", ישראל, כוכב- בר

 ;60: 18, "מסע", ישראל, בר כוכב
 ;44: 23, "מסעות אנריקה", ישראל, כוכב- בר
 ;11: 22, "נדודי שינה", ישראל, כוכב- בר
 ;34: 19, "נול", ישראל, כוכב- בר
  ;42: 14, "נוקטורנו", ישראל, כוכב- רב

 ;46: 23, "נילוס", ישראל, כוכב- בר
 ;12: 22, "עיר מקלט", ישראל, כוכב- בר

 ;35: 19, "פני מלאך", ישראל, כוכב- בר
 ;46: 23, "פרידה", ישראל, כוכב- בר
 ;12: 22, "צופרים", ישראל, כוכב- בר
 ;11: 22, "קוסמולוגיה", ישראל, כוכב- בר

 ;59: 18, "ריחוף", ראליש, בר כוכב
 ;11: 22, "שבת אחים", ישראל, כוכב- בר
 ;34: 19, "שיבה", ישראל, כוכב- בר
 ;35: 19, "שריקה", ישראל, כוכב- בר
 ;46: 23, "תולדות חיים", ישראל, כוכב- בר

  ;128: 12, )"איוב לא חטא בשפתיו"(, נוית, בראל
: 10, )"ברבות הימים אברקדברא אלהים"(, נוית, בראל

15;  
  ;14: 10, )"דבלין מתנגחת בפני"(, נוית, בראל
  ;15: 10, )"האלה לוטה עלעלים עלומים"(, נוית, בראל
  ;14: 10, )"מה זאת עשית לי"(, נוית, בראל
  ;14: 10, )"מצפין עצמו בצרור של עור"(, נוית, בראל
  ;15: 10, )"נטמא ביסוד החי הזה"(, נוית, בראל
 ;122: 13, "אורידיקה", נוית, בראל
 ;122: 13, "רחוב אגוז, אלנבי", נוית, בראל
 ;11: 17, "את האש", נוית, בראל
 ;9: 17, "עתיד", נוית, בראל
 ;11: 17, "פחם לבן", נוית, בראל
 ;10: 17, "שיר כיסוי", נוית, בראל
 ;144: 16, "אם", שרון, בריין
 ;144: 16, "צעקת הדגים", שרון, בריין
 ;144 :16, "קיסרי", שרון, בריין

  ;201: 1, אשר גל: ייש מייד,"אחי הגדול", לב, ברינסקי
, "על האדמה, בגן עדן, בתוך העשב", לב, ברינסקי
  ;81: 3, אשר גל: מיידיש

  ;202: 1, אשר גל: ייש מייד,"דיג בונציה", לב, ברינסקי
  ;201: 1, אשר גל: ייש מייד,"דרגשים", לב, ברינסקי
אשר : ייש מייד,"נוךדרכו המבורכת של ח", לב, ברינסקי

  ;201: 1, גל
  ;83: 3, אשר גל: מיידיש, "מזוזה", לב, ברינסקי
  ;83: 3, אשר גל: מיידיש, "פניקס", לב, ברינסקי
, "צליל כדור ברק בצהרים בשדה חמניות", לב, ברינסקי
  ;82: 3, אשר גל: מיידיש

: 1, אשר גל: ייש מייד,"קולנוע רומאי", לב, ברינסקי
203;  

 ;78: 17, )"בטלויזיה מדברים בשקספיר"(, ביני, ברנר
: 17, "הלילה אני קורא שיר של פטריק קבנה", יניב, ברנר

78; 
  ;106: 10, "שלולית, זיכרון", יניב, ברנר

: 23, )"ומה תעשה כשהמציאות נעלמת"(, אורי, ברנשטיין
6; 

 ;5: 23, )"עליי להחבא בפני הערוי"(, אורי, ברנשטיין
  ;7: 4, "ק ניצוצות אמרתי לכםר", אורי, ברנשטיין
  ;7: 3, )"ואולי לא הייתה האהבה"(, אורי, ברנשטיין
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  ;7: 3, )"וכבר הרבה זמן בלי שמחה"(, אורי, ברנשטיין
, )"מראה מחסן ריק ונטוש מסחורה"(, אורי, ברנשטיין

3 :6;  
  ;6: 3, )"סביב לביתנו נואקים"(, אורי, ברנשטיין
  ;27: 13, "ד קרקסוןהמקום ההוא לי", אורי, ברנשטיין
  ;107: 10, "מאושר ועצוב", נעמי, ברנשטיין
 891: 16, "מוזיאון מרוהט לגדם אחד", נעמי, ברנשטיין

 ;106: 16, "1מסע ", בנימין, ברסון
 ;106: 16, "2מסע ", בנימין, ברסון
 ;107: 16, "צומת", בנימין, ברסון

  

   .ג
 ;19: 16, "השיבה לבורות", מאיה, גולדשטיין

 ;91: 10, )"חלמתי שאני מטפסת"(, דנה, רובסקי'צגונ
 ;92: 10, )"שברי אותיות בשנים"(, דנה, רובסקי'גונצ
 ;30: 16, "אחת משישים", דנה, רובסקי'גונצ
על פיתוי המילים או על אי ", דנה, רובסקי'גונצ

 ;30: 16, "האפשרות לכתוב ובראשית השתיקה
 Twinkle twinkle little start", דנה, רובסקי'גונצ

#1", 10: 91; 
 Twinkle twinkle little start", דנה, רובסקי'גונצ

#2", 10: 91; 
 Twinkle twinkle little start", דנה, רובסקי'גונצ

#3", 10: 91; 
 ;131: 5, "אישה הולכת", ניצה, גורביץ

  ;10: 9, "שירים מתוך המחזור עיבל", חיים, גורי
 ;60: 16 ,)"השדה ירק רענן"(, עדנה, גורני
  ;81: 10, "באוטובוס בדרך", עדנה, גורני

 ;92: 16, "בטרמינל", מיכל, גינדין
 ;91: 16, "לגבי", מיכל, גינדין
, )"במערת החשך בין אברים מוצקים"(, ורדה, גינוסר

15 :59; 
 ;57: 15, )"כנשר יעיר קנו"(, ורדה, גינוסר
  ;149: 10, "אננדה", ורדה, גינוסר
  ;46: 14, "חה מתוקהארו", ורדה, גינוסר
 ;57: 15, "באה", ורדה, גינוסר
  ;60: 12, "בירדן", ורדה, גינוסר
  ;125: 1, "בעין העדשה", ורדה, גינוסר
  ;148: 10, "95 אביב- תל 65ברקלי ", ורדה, גינוסר
  ;125: 1, "הארץ מלח", ורדה, גינוסר
 ;58: 15, "הצפה", ורדה, גינוסר
 ;96: 17, "ובעים מסע בין כ\השמאן", ורדה, גינוסר
  ;47: 14, "וכל היתר תוגה", ורדה, גינוסר
  ;48: 14, "זיכרון מת", ורדה, גינוסר
 ;117: 5, "זמן זאבי", ורדה, גינוסר
 ;57: 15, "חלב ודבש", ורדה, גינוסר
  ;61: 12, " חדר- יומן יוחנן", ורדה, גינוסר

  ;61: 12, " הרמה- יומן יוחנן", ורדה, גינוסר
  ;61: 12, " עצם- יומן יוחנן", ורדה, גינוסר
 ;125: 1, "כאשר יהפוך הזמן", ורדה, גינוסר
 ;117: 5, "כיפה איומה", ורדה, גינוסר
  ;17: 9, "כתר נושם", ורדה, גינוסר
  ;125: 1, "לדבר עם הרועים", ורדה, גינוסר
 ;58: 15, "פקעת משי", ורדה, גינוסר
 ;118: 5, "שושנת יעקב", ורדה, גינוסר
  ;32: 13, "שיקום", דהור, גינוסר
  ;147: 10, " רבתיאביב- תל", ורדה, גינוסר
: 15, " חדר החלומות- SARPEUM", ורדה, גינוסר

58; 
  ;123: 14, "יציבה אני עוברת", יאירה, גינוסר
 ;124: 14, "נפלאתה גם מסורת", יאירה, גינוסר
  ;136: 1, "1ו 'צ", מרדכי, גלדמן
  ;136: 1, "2ו 'צ", מרדכי, גלדמן

  ;137: 1, "3ו 'צ", מרדכי, דמןגל
  ;137: 1, "4ו 'צ", מרדכי, גלדמן
  ;137: 1, "5ו 'צ", מרדכי, גלדמן
  ;138: 1, "6ו 'צ", מרדכי, גלדמן

 ;61: 16, "אוטוביוגרפיה", אראלה,  שאול- גליקמן
 ;61: 16, "איקרוס", אראלה,  שאול- גליקמן

 ;79: 16, )"אגם כנרת"(, יובל, גלעד
 ;79: 16, )"נה מנחתיו"(, יובל, גלעד
 ;79: 16, )"כמו עלי צמח"(, יובל, גלעד
 ;79: 16, )"נזיר מתחבא"(, יובל, גלעד
 ;79: 16, )"נער אתיופי"(, יובל, גלעד
 ;79: 16, )"ענפי תמרים"(, יובל, גלעד
  ;72: 10, )"ערמת פועלים"(, יובל, גלעד
  ;72: 10, )"פתאום יונים"(, יובל, גלעד
  ;73: 10, " הבקבוקיםאוספי", יובל, גלעד
  ;72: 10, "הכוכבים מעל עזה", יובל, גלעד
  ;72: 10, "סדקים", יובל, גלעד
  ;73: 10, "על ספסל ציבורי", יובל, גלעד

התודעה שלי היא תודעה של אחרי "(, שרה, אמדור- גר
 ;105: 16, )"הפצצה
  ;98: 6, )"האלף שלי נשכח בתוכי"(, מיכאל, גרובמן
  ;97: 6, )"סין מסנן נשמותחמ"(, מיכאל, גרובמן

: 23, אשר רייך: מגרמנית, " קטע- ביוארט", גיאורג, גרוס
27; 

 ;26: 23, אשר רייך: מגרמנית, "מזמור", גיאורג, גרוס
 ;128: 14, "בסוף", חגית, גרוסמן
 ;20: 16, "בערב ששי", חגית, גרוסמן
 ;73: 16, "עקודים", דרור, גרינברג
 ;73: 16, "פסים", דרור, גרינברג

 ;131: 16, "גלים", ליאור, גרנות
 ;131: 16, "סממנים בלתי מובהקים", ליאור, גרנות
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   .ד
: 3, לאה גלזמן: מערבית, "?מי את", פאטמה, יאב'ד

21;  
: 11, נעים עריידי :מערבית, "התגלויות", מונה, דאהר
125;  

 ;137: 16, "ארס פואטי", יוסי, דברה
 ;137: 16, "כחול", יוסי, דברה

 ;76: 16, "איש אינו אשם", נילי, דגן
 ;11: 16, "אהבת חינם", ארז, דהן
 ;11: 16, "הגביר", ארז, דהן
 ;11: 16, "קידוש לבנה", ארז, דהן

 ,אשר רייך: בתרגום, "אפוקליפסה", תיאודור, דובלר
17 :21; 

: 17 ,אשר רייך: בתרגום, "דמדומים", תיאודור, דובלר
20; 

 ;21: 17 ,אשר רייך: רגוםבת, "עטרה", תיאודור, דובלר
  ;92: 7, "ואת אתי הולכת", אביבה, דורון
 ;18: 15, "נפשך לפלאות נכספת", אביבה, דורון
 ;19: 15, "על שליבך פתוח", אביבה, דורון
 ;18: 15, "שירי אהבתך", אביבה, דורון
  ;91: 7, "שער האור", אביבה, דורון
  ;64: 9, "לומר", שי, דותן
  ;64: 9, "ת אפרופו המצבמשל חיו", שי, דותן
  ;63: 9, "עצי הזית", שי, דותן

פארוק : מערבית, "אודם שפתיים", סוזאן, דיביני
 ;65: 15, מואסי
 ;65: 15, פארוק מואסי: מערבית, "דייני", סוזאן, דיביני
, פארוק מואסי: מערבית, "הקפה שלי", סוזאן, דיביני

15 :65; 
 ;65: 15, מואסיפארוק : מערבית, "נבל", סוזאן, דיביני
  ;135: 1, "ריסוק- עליה קליטה נחיתת", רמי, דיצני
, "טות)ע( בעוד כמה שעות שו- הערב", שאול, דישי

14 :27; 
 ;49: 16, " טמונה- תמונה", אריאלה, דנציגר
 ;111: 16, "מיתולוגיה פרטית", ענת, דנציגר
 ;110: 16, "'תרגיל בלוגיקה א", ענת, דנציגר
 ;110: 16, "'בלוגיקה בתרגיל ", ענת, דנציגר
 ;45: 17, "אודה על הזמן הקפוא", ריקי, דסקל
 ;118: 14, "אור הבוקר רפה", ריקי, דסקל
אנו אוכלים מה שבישלו לנו אבותינו ", ריקי, דסקל

 ;118: 14, "המתים
ותולעת כמו רכבת צחרישה לי את ", ריקי, דסקל

 ;45: 17, "המחשבות
 ;125: 20, "לגלף רגע מתוך הזמן", ריקי, דסקל
 ;123: 20, "סוס התודעה", ריקי, דסקל
 ;47: 17, "עוד על הזמן הזורם", ריקי, דסקל

 ;125: 20, "קילפתי תפוז למשוררת מתה", ריקי, דסקל
, "2004 ספטמבר - שיר מנסיעה לא מדומה", ריקי, דסקל

14 :119; 
- פרץ: תרגם, "הציפורים מתות בגליל", מחמוד, דרוויש

 ;105: 14, דרור בנאי
- פרץ: מערבית, "זכות השיבה לגן עדן", מחמוד, דרוויש

 ;46: 19, דרור בנאי
, "חייל רואה בחלומו חבצלות לבנות", מחמוד, דרוויש

 ;26: 18, ר פארוק מואסי"ד: מערבית
: 19, דרור בנאי- פרץ: מערבית, "יונים", מחמוד, דרוויש

45; 
, דרור בנאי- פרץ: מערבית, "יד הפסל", מחמוד, דרוויש

19 :46; 
, דרור בנאי- פרץ: מערבית, "צבע צהוב", מחמוד, דרוויש

19 :45; 
, פארוק מואסי: מערבית, "תסריט מוכן", מחמוד, דרוויש

24 :48; 
  ;321: 1, "מי שבונה מקדש", מרים, דרור

 ;29: 14, "רוץ כלב רוץ", פרץ, דרור בנאי
  

   .ה
  ;115: 10, )"קוק זה חוח"(, שירי, הגני
 ;29: 16, )"שיסלחו לנו האקליפטוסים"(, שירי, הגני
 ;111: 14, "שלוש בנות מסתחררות במעגל"(, שירי, הגני
 ;28: 16, "יחפים", שירי, הגני
 ;28: 16, "שתי דלתות היו פתוחות", שירי, הגני
  ;189: 1, "נעמי", אברהם, הוס

אסי : מאנגלית, "גבורת האל", רארד מנלי'ג, הופקינס
 ;44: 17, דגני

  ;114: 10, "פרומתאוס מאוהב", גיל, הורנונג
 ;124: 16, "מוות קטן", אפרת, הילדסהיים
 ;124: 16, "סתיו", אפרת, הילדסהיים
 ;124: 16, "שיר לשנה החדשה", אפרת, הילדסהיים
 ;124: 16, "תיק אישה", אפרת, הילדסהיים

  ;114: 8, "תנו לי כוס מים לא יין", חניתה .ה, הלוי
 ;70: 21, "אשמנו בגדנו", שולמית חוה, הלוי
  ;44: 24, "בין תכלת לכרתי", שולמית חוה, הלוי
 ;38: 15, "דבקות",  חוהשולמית, הלוי
 ;71: 21, "המחוז הצפוני בי", שולמית חוה, הלוי
 ;20: 23, "הרהורים בדרך", שולמית חוה, הלוי
  ;100: 12, "חשך ממקום אחר", שולמית חוה, הלוי
 ;39: 15, "מילופוטמוס, אבו ב"ט",  חוהשולמית, הלוי
 ;51: 17, "ירוק",  חוהשולמית, הלוי
  ;100; 12, "כל הוויתך", שולמית חוה, הלוי
 ;81: 19, "כפרה",  חוהשולמית, הלוי
 ;14: 18, "מנשקה", למית חוהוש, הלוי
 ;70: 21, "האיים האזוריים, סן מיגל", שולמית חוה, הלוי
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 ;50: 17, "סעודת דג הדרקון",  חוהשולמית, הלוי
 ;80: 19, "פרחי הערפד",  חוהשולמית, הלוי
 ;38: 15, "צי במים",  חוהשולמית, הלוי
  ;54: 14, "קשקשים",  חוהשולמית, הלוי
 ;20: 23, "רקפות", שולמית חוה, הלוי
  ;13: 13, "שחר שחור",  חוהשולמית, הלוי
 ;38: 15, "שיבה מברלין",  חוהשולמית, הלוי
 ;43: 24, "תפילה קשה", שולמית חוה, הלוי
 ;47: 16, )"אל תחפש רק מתחת לפנס"(, מירב, הלל
 ;47: 16, )"דיסלקט ירקיד את גופו"(, מירב, הלל
 ;6: 16, "תנו לי שורה לשיר", אבנר, הנמן

אל תאגרף פניך קטנות האמונה "(, אמירה, הס
 ;108: 14, )"בעצמן

 ;108: 14, )"מי היה חושב"(, אמירה, הס
 ;107: 14, "זומבי", אמירה, הס
 ;100: 5, "כואב לשאת מצבים שקופים", אמירה, הס
 ;101: 5, "מי כמוך באלילות", אמירה, הס
 ;107: 13, "מרפסת הבית", אמירה, הס
 ;101: 5, "צלי אל מול פני", אמירה, הס
 ;107: 14, "שברים משוחזרים", אמירה, הס
  ;257: 1, "שירים", אמירה, הס
 ;154: 17, )"מתחות אחת נמהרתבהת"(, יפעת, אבן- הר
  ;103: 10, )"יש לו אזנים קצרות"(, יפעת, אבן- הר
: 10, )"קשה הוא מראה המשורר"(, יפעת, אבן- הר

103;  
 ;113: 14, "בית רוח", יפעת, אבן- הר
 ;154: 17, "בכל יום", יפעת, אבן- הר
 ;113: 14, "קרע", יפעת, אבן- הר
 ;122: 21, "השתקפות", ישראל, הר
 ;33: 14, "חברים אלמונים", שראלי, הר
 ;33: 14, "מותר אסור", ישראל, הר

 ;74: 16, "בן גוריון הפך לרחוב", אפרת, הראל
 ;75: 16, "צינורות", אפרת, הראל
 ;75: 16, "רשפים", אפרת, הראל

 ;149: 16, )"מתוך זה שאין בי צרך"(, טלי, הרדאבל
 ;149: 16, "שפת סתרים", טלי, הרדאבל

  ;18: 10, )"גלימות מתאבדות בנעם, ילד"(, חן, הרמן
  ;18: 10, )"לכי לשדרת המשוררים .סתו"(, חן, הרמן
, )"עומד קפקא, באור הזרקורים, על הבמה"(, חן, הרמן

10 :18;  
 ;150: 16, "אני בסדר", פועה, הרשלג
 ;150: 16, "המחאמה עצמית", פועה, הרשלג
 ;127: 16, "גן שמור", מירה, הרשקו
 ;127: 16, "מלאך בכחול", מירה, הרשקו

  

   .ו
 ;42: 15, אשר רייך: בתרגום, "ריקוד", יעקב, ואן הודיס

 ;153: 16, )"הקשיבי לגשם"(, יפה, וגנר
 ;152: 16, )"כשרואים אותך הולכת"(, יפה, וגנר
  ;112: 2, "אנשים מכסים פנים", דוד, וולך
  ;112: 2, "ץ"ש", דוד, וולך
  ;102: 9, "מותקדנצות מדו", אורית, וולף

 ;125: 16, "גשרים", עדי, וולפסון
 ;125: 16, "ילדים", עדי, וולפסון
 ;126: 16, "משמר", עדי, וולפסון
 ;125: 16, "משפחה", עדי, וולפסון
 ;126: 16, "צואה", עדי, וולפסון
  ;319: 1, "החמנית", מנפרד, וינקלר
  ;319: 1, "חוסר אונים", מנפרד, וינקלר

  ;262: 1, "על זקנה ועל מוות", יוליה, וינר
 ;146: 13, "קצת ממליגה להרגיע את הדם", סיגל, ויסבין
 ;86: 14, "חרטה", טלי, וישנה
 ;85: 14, "כל היופי הזה", טלי, וישנה
 ;88: 14, "מה שאמרו הרופאים", טלי, וישנה
 ;87: 14, "קשר", טלי, וישנה

 ;60: 13, "אקובו'אוצ", יולי, ורשבסקי
 ;Пacтик", 13: 62", לייו, ורשבסקי

  

   .ז
: 5, יעקב בסר: ייש מייד,"ארבע פינות", רייזל, יכלינסקי'ז

82; 
 ;82: 5, יעקב בסר: ייש מייד,"הזר", רייזל, יכלינסקי'ז
: 5, יעקב בסר: ייש מייד,"הים הרועד", רייזל, יכלינסקי'ז

81; 
: ייש מייד,"מה צף שם על ההדסון", רייזל, יכלינסקי'ז

 ;81: 5, יעקב בסר
: 5, יעקב בסר: ייש מייד,"מכל הפנים", רייזל, יכלינסקי'ז

81; 
 ;58: 16, "אישה אידאלית", ענת,  שפרינגמן- זגורסקי
 ;58: 16, "עקורים", ענת,  שפרינגמן- זגורסקי
 ;58: 16, "תרבות", ענת,  שפרינגמן- זגורסקי

 ;35: 16, "מסע מופלא", לאה, זהבי
 ;35: 16, "מעקב צמוד", לאה, זהבי
 ;84: 20, "שפתה הפנימית", אלישבע, רייך- זהר

  ;78: 4, "אהבה מאשמורת קצת שונה", אודי, זומר
  ;29: 7, "חסומים", אודי, זומר
  ;29: 7, "מוסכניק של הנפש", אודי, זומר
  ;31: 7, "עמל יום", אודי, זומר
  ;32: 7, "עשי בי מעשים", אודי, זומר
  ;79: 4, "קטע של החיים", אודי, זומר

  ;156: 11, "2000אחרי אוקטובר ", מחמוד, זיידאן
  ;157: 11, "בעגלת ההסעות", מחמוד, זיידאן
, "נפילת השביט המורד על הארץ", רוקיה, זיידאן

  ;111: 11, ניר שוחט: מערבית
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  ;62: 3, "במקום ההקדשה", דנה- גלי, זינגר
  ;9: 2, "היא", דנה- גלי, זינגר
  ;57: 3, "היא", דנה- גלי, זינגר

מוטי גלדמן : תרגום, "יומן מזוייף",  דנה- גלי, ינגרז
  ;92: 1, ופטר קריקסנוב

  ;6: 9, "אורח", נתן, זך
  ;9: 9, "זיון", נתן, זך
  ;8: 9, "חרא", נתן, זך
  ;7: 9, "משיח", נתן, זך
  ;8: 9, "ספרות", נתן, זך
  ;8: 9, "עלילות", נתן, זך

 ;110: 17, )"אבי אינו נותן לי אות"(, יאיר, זקוביץ
 ;110: 17, )"אני צפורך אבי"(, יאיר, זקוביץ
 ;110: 17, )"פני אבי במראה"(, יאיר, זקוביץ
 ;111: 17, )"לילה"(, יאיר, זקוביץ

  

   .ח
 ;63: 15, פארוק מואסי: מערבית, "אנקה", נידאא, ורי'ח
, פארוק מואסי: מערבית, "התפכחות", נידאא, ורי'ח

11 :52;  
 ;64: 15, פארוק מואסי: תמערבי, "כך", נידאא, ורי'ח
: מערבית, "שותה מים ושוברת לחם", נידאא, ורי'ח

  ;52: 11, פארוק מואסי
ענת דנצינגר : מערבית, "חזון", מסאלחה, חאלד

 ;18: 16, והמשורר
, "הלווייתי והסעודה האחרונה", מסאלחה, חאלד

 ;17: 16, ענת דנצינגר והמשורר: מערבית
 ענת דנצינגר :מערבית, "מצב", מסאלחה, חאלד

 ;18: 16, והמשורר
ענת דנצינגר : מערבית, "שקופיות", מסאלחה, חאלד

 ;17: 16, והמשורר
דרור - פרץ: מערבית, "אני אישה", ומאנה'ג, חדאד
 ;143: 21, בנאי

דרור - פרץ: מערבית, "כדי שאסע", ומאנה'ג, חדאד
 ;142: 21, בנאי

 ;93: 16, "הראשון בספטמבר", גילית, חומסקי
 ;41: 16, "1", חגית, חוף
, )"בכיסיו הוא מסתיר את הזמרה"(, נדאא, חורי

  ;78: 2, ה תבור'רוז: מערבית
ה 'רוז: מערבית, )"באר ואורן, גולה"(, נדאא, חורי
  ;78: 2, תבור
: 2, ה תבור'רוז: מערבית, )"מקלו נשען"(, נדאא, חורי

78;  
: 2, ה תבור'רוז: מערבית, "אהוב השקמה", נדאא, חורי

77;  
  ;124: 1, "אנשים של אש", נדאא, חורי
  ;124: 1, "אנשים של זיתים", נדאא, חורי

  ;124: 1, "אנשים של ענבים", נדאא, חורי
  ;123: 1, "אנשים של צברים", נדאא, חורי
  ;124: 1, "אנשים של רימונים", נדאא, חורי
  ;123: 1, "אנשים של תאנים", נדאא, חורי
  ;77: 2, ה תבור'וזר: מערבית, "ושבת", נדאא, חורי
  ;123: 1, "זמן התפוחים", נדאא, חורי
  ;78: 2, ה תבור'רוז: מערבית, "כלא היה", נדאא, חורי
  ;123: 1, "שירים", נדאא, חורי
, )"ך שכריכתו כחלה"אבא הוריש לי תנ"(, יחיאל, חזק
18 :108; 

: 18, )"כנרת בדכאונה שוקעת ולא שוכחת"(, יחיאל, חזק
110; 
לחן ענג יורד לשרשים להפלחא בהם "(, יחיאל, חזק

 ;109: 18, )"בלילה
תמונת החיילים היושבים לסעודתם "(, יחיאל, חזק

 ;108: 18, )"האחרונה
 ;135: 19, "כנרת אחרת", יחיאל, חזק
 ;87: 16, )"ולפעמים זה כל כך עדין"(, איילת, חן
 ;87: 16, "טרנספורמציה", איילת, חן
 ;88: 16, "מנזר, בית, שבט", איילת, חן
  

   .ט
 ;5: 18, "יואל משה סלומון החדש", יורם, לב- טהר

: מפולנית, "האצבע הקטנה", קתרינה, קלינסקה- טוראי
 ;130: 22, ברכה רוזנפלד

ברכה : מפולנית, "המעיל", קתרינה, קלינסקה- טוראי
 ;130: 22, רוזנפלד

ברכה : מפולנית, "חלון", קתרינה, קלינסקה- טוראי
 ;131: 22, רוזנפלד

 ;38: 16, "מוסיקת בוקר זעירה", הדסה, טל
  ;80: 10, )"ארבעים שנה"(, נועה, טנאי
  ;80: 10, "היום הראשון", נועה, טנאי
  ;80: 10, "שעת דמדומים", נועה, טנאי
 ;50: 22, "אני שר", שארל, טרנה

  

   .י
 ;151: 16, "חתול בספרדית", עידו, יואב
 ;151: 16, "ערגה", עידו, יואב
 ;50: 16, "בריאה דטרמיניסטית",  .י פאית, יוגב
 ;50: 16, "סבי בכתב ידי",  .איתי פ, יוגב
 ;51: 16, "קולב",  .איתי פ, יוגב
 ;50: 16, "קראתי בעיתון",  .איתי פ, יוגב
 ;51: 16, "רסיסים",  .איתי פ, יוגב
 ;39: 18, "חיזיון איטלקי", יצחק, יוסף

 ;6: 21, "אבא מואיז", יוסי, יזרעאלי
  ;142: 10, "אבן יקרה", יוסי, רעאלייז

  ;142: 10, "איצטגנין", יוסי, יזרעאלי
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, "אחרי קונצרט באלברט הול, בלילה", יוסי, יזרעאלי
15 :56; 

, "זקנת האריה, נט פארק'גן החיות בריג", יוסי, יזרעאלי
15 :56; 

  ;20: 8, "גשר", יוסי, יזרעאלי
  ;142: 10, "זהות", יוסי, יזרעאלי
  ;19: 8, "זיכרון מתוק", יוסי, יזרעאלי
 ;142: 10, "חנם", יוסי, יזרעאלי
  ;19: 8, "טובע", יוסי, יזרעאלי
 ;56: 15, "מדריך התיירים", יוסי, יזרעאלי
 ;6: 21, "סבא יוסף פואה", יוסי, יזרעאלי
 ;6: 21, "סבתא אלגרה בן עזרא", יוסי, יזרעאלי
  ;20: 8, "ציפור", יוסי, יזרעאלי
  ;20: 8, "רעד", יוסי, יזרעאלי

 ;6: 15, "אילו רק מעט אהבה", גד, יעקבי
 ;122: 5, "דברים לאנונימוס", גד, יעקבי
 ;120: 13, "השלמה", גד, יעקבי
 ;6: 15, "כל היופי הזה", גד, יעקבי
 ;122: 5, "מטמורפוזיס", גד, יעקבי
  ;110: 3, "משובות הרוח", גד, יעקבי
  ;303: 1, "נושם מחדש", גד, יעקובי

  ;96: 8, "ערב שקט", גד, עקביי
  ;303: 1, "פליט בבית קפה", גד, יעקובי
 ;121: 13, "פרידה מחבר", גד, יעקבי
 ;123: 5, "רואים שהייתה פעם יפה", גד, יעקבי
  ;96: 8, "ריחות הים", גד, יעקבי
 ;120: 13, "תורת המקריות היחסית", גד, יעקבי

  ;260: 1, "הנסיך הצח", יצחק יוסף, יפה
  ;260: 1, "וידוי מודרני", יצחק יוסף, יפה
  ;260: 1, "כבר אין", יצחק יוסף, יפה

 ;128: 22, "אדם בן כלב", יוסף, יצחק
 ;110: 23, "אור אינסוף", יוסף, יצחק
 ;63: 21, "אור חי", יוסף, יצחק
 ;33: 17, "אין מולך", יוסף, יצחק
 ;33: 17, "במקום שנגמרות המילים", יוסף, יצחק
 ;104: 15, "דוד", סףיו, יצחק
: 17, "הילד המת עם הציפור על הכתף", יוסף, יצחק

34; 
 ;105: 15, "המקום הזה", יוסף, יצחק
 ;128: 22, "הפרחים דיברו בחלום", יוסף, יצחק
 ;112: 23, "הציפורים", יוסף, יצחק
 ;63: 21, "הציפורים", יוסף, יצחק
 ;62: 21, "יום אהבתנו הנשגב", יוסף, יצחק
 ;110: 23, "יותר מכל החלומות", יוסף, יצחק
 ;104: 15, "2002ישראל ", יוסף, יצחק
 ;129: 22, "מה מטריד אותי", יוסף, יצחק
 ;129: 22, "מסדרונות הסוד", יוסף, יצחק
 ;104: 15, "מפני", יוסף, יצחק

 ;33: 17, "ניגון ההוויה", יוסף, יצחק
 ;111: 23, "ציפור שיר", יוסף, יצחק
 ;63: 21, "שם", ףיוס, יצחק
 ;106: 15, "תפילת ערבית", יוסף, יצחק

 ;85: 17, "שיר אהבה) יוסי"(, בשמת, בלום- ירבעם
: 17, "כמה אהבה יש בסלט אחד", בשמת, בלום- ירבעם

85; 
 ;85: 17, "מוזה", בשמת, בלום- ירבעם
 ;96: 15, חיים נגיד: מרומנית, "יסודות", יואנה, ירונים
: 15, חיים נגיד: מרומנית, " קינטימומנט", יואנה, ירונים

96; 
, חיים נגיד: מרומנית, "שבועת אמנוים", יואנה, ירונים

15 :97; 
 ;72: 16, "על הסף", דורית, ישראל
 ;23: 16, )"אפשר לשבת בין"(, נגה, יתומי
 ;23: 16, )"ידים קרות בשדי"(, נגה, יתומי
 ;23: 16, )"שנים הלוח מדפדף"(, נגה, יתומי
 ;23: 16, )"שקרים בחוט ניילון"(, גהנ, יתומי

  

   .כ
 ;127: 20, "פורץ המחסומים", אליעז, כהן
  ;105: 9, "אין עוד הרבה זמן", דניאל, שגיא- כהן
 ;133: 22, "גלובאליות", דניאל,  שגיא- כהן
, "כל הזמן אומרים לי עולם אחר יש", דניאל, שגיא- כהן

9 :105;  
 ותולדות הימים תולדות הימים ההם", דניאל,  שגיא- כהן

 ;132: 22, "הללו
קרני לבנה משלכות כרשת דייגים "(, ענבל, כהנסקי
 ;94: 16, )"פותים

 ;94: 16, "היפר ונטילציה", ענבל, כהנסקי
 ;95: 16, "יש לך זמן", ענבל, כהנסקי
 ;94: 16, "מחווה לגבריאל פרייל", ענבל, כהנסקי
 ;95: 16, "עונה קצרה", ענבל, כהנסקי

, )"הספר- ביתאתמול שכחתי לאסף אותך מ"(, הנוע, כורם
16 :140; 

 ;140: 16, )"זו היתה התפוררות"(, נועה, כורם
 ;141: 16, )"לטפס אליך"(, נועה, כורם
  ;44: 2, " שנים28אחרי ", יהודית, כפרי
  ;237: 1, "זכות השיבה", יהודית, כפרי
  ;236: 1, "41יוני ", יהודית, כפרי
  ;236 :1, "לא", יהודית, כפרי
  ;44: 2, "מפתח מורס", יהודית, כפרי
  ;237: 1, "שממית", יהודית, כפרי
  ;236: 1, "שקשקים", יהודית, כפרי

  ;134: 10, )"כשיורד גשם מן המזגן"(, תמי, כץ לוריא
  

   .ל
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 ;20: 24, "במעגל", דנה, לובינסקי
מרגלית : מספרדית, "XVI", אמפרו רואיז, לוחאן

 ;159: 18, מתיתיהו
מרגלית : מספרדית, "XVIII",  אמפרו רואיז,לוחאן

 ;159: 18, מתיתיהו
מרגלית : מספרדית, "L", אמפרו רואיז, לוחאן

 ;160: 18, מתיתיהו
מרגלית : מספרדית, "LII", אמפרו רואיז, לוחאן

 ;160: 18, מתיתיהו
  ;157: 13, "הבנאים", יונתן, לוי
 ;157: 13, "המבשלות", יונתן, לוי
  ;121: 10, "הקודשיםקודש ", עדי, לוי
 ;165: 22, "העץ שוב החל לדבר", שת חיים, לוי
 ;116: 21, "שרוע", שת חיים, לוי
  ;167: 22, "שרוע", שת חיים, לוי

 ;57: 16, " כסף קטן- אם ובן", רונית, לוי וייס
השכבתי את הורי לישן באדמת השרון "(, ציפי, לוין

 ;83: 20, )"הפוריה
, )"ם ערובים בעיסה של חגיםימים נוראי"(, ציפי, לוין
20 :83; 

 ;77: 16, )"באויר הסמיך"(, ורד, לוינשטיין
 ;77: 16, )"זה שממלא את הפה"(, ורד, לוינשטיין
 ;77: 16, )"מבלי משים התגלתה"(, ורד, לוינשטיין

: 16, )"נדמה שמלים הנהגות במלרע"(, כנרת, לוריא
122; 

 ;122: 16, )" יהיהמאוד קר"(, כנרת, לוריא
  ;113: 23, "ירושה", רונית, ליברמנש

: 16, )"אני רוצה להיות משוררת מוטסת"(, ירדן, ליינמן
22; 

כשהתכופפתי לחפש את התחתונים "(, ירדן, ליינמן
 ;22: 16, )"מתחת למיטה

 ;22: 16, "עוד פירואט אחד ודי", ירדן, ליינמן
חוסר התאמה טוטאלי על רקע ", שולמית, לסקי

 ;83: 16, "תיאטרלי
 ;82: 16, "כרוניקה מעפילה", שולמית, לסקי
 ;83: 16, "שלום לפילגש", שולמית, לסקי
  ;61: 22, "עמי", אלזה, שילר- לסקר

 ;110: 14, )"את מלבוש ריח גופך"(, כנרת, לפידות
: 14, )"אתה יושב עטוף לא עטוף"(, כנרת, לפידות

110; 
 ;99: 16, )"המרחק הוא כזה"(, כנרת, לפידות
 ;109: 14, )"ואתה נתת בי"(, כנרת, לפידות
  ;52: 9, )"לית דין ולית דין"(, כנרת, לפידות
  ;52: 9, )"עייפתי מערי מקלט"(, כנרת, לפידות
: 9, )"עצם הלבשת מילים על הדבר"(, כנרת, לפידות

53;  
  ;52: 9, )"ריח הגשמים כתחית מתים"(, כנרת, לפידות

 ;115: 16, "אסון התאומים", נועה, לקס

 ;115: 16, "בחילת נסיעה",  נועה,לקס
 ;116: 16, "לרובן", נועה, לקס
 ;115: 16, "נוצץ", נועה, לקס

  

   .מ
 ;129: 20, )"אני רוצה"(, עמית, מאוטנר
 ;133: 20, )"אש יעילה"(, עמית, מאוטנר
 ;130: 20, )"גילת העצמאות"(, עמית, מאוטנר
 ;134: 20, )"הסרה מבגד"(, עמית, מאוטנר
 ;130: 20, )"השלום שלי שופע תפוחים"(, יתעמ, מאוטנר
 ;133: 20, )"התחיבות"(, עמית, מאוטנר
 ;129: 20, )"ויגש וישלח"(, עמית, מאוטנר
 ;140: 23, )"יש לך מזל הפעם"(, עמית, מאוטנר
  ;135: 10, )"מדבר"(, עמית, מאוטנר
 ;130: 20, )"נטילת ידים"(, עמית, מאוטנר
 ;140: 23, )"שלוםקשה יהיה ה"(, עמית, מאוטנר
 ;85: 22, )"קשה יהיה השלום"(, עמית, מאוטנר
 ;132: 20, )"רובה אוטומטי"(, עמית, מאוטנר
 ;7: 17, "אודה לאדם", עמית, מאוטנר
 ;134: 20, "אדמה", עמית, מאוטנר
 ;24: 18, "בשם השבוי", עמית, מאוטנר
 ;84: 22, "דרדור אמצעים", עמית, מאוטנר
 ;139: 23, "ה לשגרהחזר", עמית, מאוטנר
 ;85: 22, "חזרה לשגרה", עמית, מאוטנר
  ;62: 14, "ירח מילואים", עמית, מאוטנר
 ;131: 20, "כמו משמחה", עמית, מאוטנר
 ;22: 18, "כוננות עם שחר", עמית, מאוטנר
  ;135: 10, "על גג העולם", עמית, מאוטנר
 ;138: 23, "צדקת הדרך", עמית, מאוטנר
  ;63: 14, "שיר הבועה", עמית, מאוטנר
 ;6: 17, "שיר מחווה לשדרות ולעזה", עמית, מאוטנר
  ;135: 10, "שירו של פרי", עמית, מאוטנר

 ;79: 17, "חופשת קיץ", גלעד, מאירי
 ;7: 16, "על מדרגות הביטוח הלאומי", איתי, מאירסון
 ;8: 16, "יהודי ואישה, ערבי", איתי, מאירסון

 ;24: 16, "טושקט כה מוחל", שבתאי, מגד
 ;24: 16, "פעם והיום", שבתאי, מגד

 ;54: 17, )"היה מנומס, אנא אל תדכאני"(, פארוק, מואסי
  ;48: 11, "אמי", פארוק, מואסי
 ;100: 13, "אבראהים", פארוק, מואסי
 ;127: 21, "באתי אלייך", פארוק, מואסי
 ;100: 13, "מאל'ג", פארוק, מואסי
  ;47: 11, "גן העדן", פארוק, מואסי
 ;54: 17, "דיבוק", פארוק, מואסי
  ;59: 14, "דיאלוג עם המוות", פארוק, מואסי
  ;57: 14, "התחרות בין החיים למוות", פארוק, מואסי
 ;99: 13, "חסן", פארוק, מואסי
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  ;46: 11, "מובן וזמן", פארוק, מואסי
 ;99: 13, "מחמוד", פארוק, מואסי
 ;55: 17, "מחמוד כבהא", פארוק, מואסי
  ;46: 11, "נבואה", פארוק, מואסי
 ;99: 13, "נוואף", פארוק, מואסי
 ;100: 13, "נימר", פארוק, מואסי
  ;47: 11, "נשיקתי", פארוק, מואסי
  ;48: 11, "עוגת היום", פארוק, מואסי
  ;49: 11, "שאלה", פארוק, מואסי
  ;47: 11, "שיחות ידי", פארוק, מואסי
 ;35: 17, "בקשה צנועה", חוסיין, מוהנא

: 11, "הלב כאב מהתקווה הממושכת", חוסין, מוהאנא
78;  

  ;77: 11, "לוט מבכה את רעייתו", חוסין, מוהאנא
 ;36: 17, "לוט מבכה את רעייתו", חוסיין, מוהאנא
: מערבית, "מאחורי ביתנו עץ הזית", חוסיין, מוהאנא

  ;30: 1, פואז חוסיין
, )"רתאני שואלת אם יש כאן חיה אח"(, הרטה, מולר

 ;14: 21, אשר רייך: בתרגום
אשר : בתרגום, )"ברכתי אותה לשלום"(, הרטה, מולר
 ;14: 21, רייך

: בתרגום, )"ירח שמן חותך לימון לילה"(, הרטה, מולר
 ;13: 21, אשר רייך

, )"כשאנשים שואלים בגלוי את אמי"(, הרטה, מולר
 ;15: 21, אשר רייך: בתרגום

: בתרגום, )"ורץ בצחוקכאשר בשנתך פ"(, הרטה, מולר
 ;15: 21, אשר רייך

אשר : בתרגום, )"מה מתנדנד לו שם"(, הרטה, מולר
 ;13: 21, רייך

: בתרגום, )"על מגש הבקר הוא מזמין"(, הרטה, מולר
 ;15: 21, אשר רייך

אשר : בתרגום, )"ריבוע חלון מואר"(, הרטה, מולר
 ;13: 21, רייך

: 21, אשר רייך: בתרגום, )"שלג יורד"(, הרטה, מולר
13; 

, אשר רייך: בתרגום, )"תאומים אלה"(, הרטה, מולר
21 :14; 

  ;104: 10, "סלנה האלוהית", לאה, מור
 ;78: 18, )"כאן בשדרה"(, עדינה, מור חיים
 ;78: 18, )"על מדרכה בפנה"(, עדינה, מור חיים

 ;65: 24, "אימהות", עדינה, חיים- מור
 ;108: 15, "בחדריך", עדינה,  חיים- מור

 ;79: 18, "דלת ברחוב מטלון", עדינה, מור חיים
 ;64: 24, "חלב", עדינה, חיים- מור
 ;64: 24, "ירוק", עדינה, חיים- מור

 ;79: 18, "כיסא נוח", עדינה, מור חיים
 ;108: 15, "כמו", עדינה,  חיים- מור
 ;112: 14, "קרבה השעה", עדינה, חיים- מור

 ;109: 15, "שפתיים", עדינה,  חיים- מור
: מערבית, "עמואס: הזיכרון הראשון", סלים, ולי'מח

  ;65: 11', אחמד אלחאג
: מערבית, "מן המערה: הזיכרון השני", סלים, ולי'מח

  ;68: 11', אחמד אלחאג
 ;98: 16, "מסיבה", ללי ציפי, מיכאלי
דוד : בתרגום, "בעיר חנה בה חיל מצב", סלב'צ, מילוש
 ;94: 13, וינפלד
  ;93: 9, "איזה ים", פסח, מילין
  ;69: 7, "אני מתגעגע לעצמי", פסח, מילין
 ;53: 21, "בואו להפגין", פסח, מילין
  ;152: 10, "במעלות השיר", פסח, מילין
  ;151: 10, "בנק הדם של המילים", פסח, מילין
 ;51: 21, !"נמאס לשתוק, די", פסח, מילין
 ;52: 21, "דמיון", פסח, מילין
  ;93: 9, "מיםהיו י", פסח, מילין
  ;150: 10, "השירה לא מתה", פסח, מילין
  ;311: 1, "השעה הצבעונית הזו", פסח, מילין
  ;150: 10, "כבוד למילה", פסח, מילין
  ;92: 9, "כל הסודות שלי", פסח, מילין
  ;152: 10, "לא שיר חורף", פסח, מילין
 ;51: 21, "מה קרה למילים", פסח, מילין
  ;92: 9, "ןנעלי הזמ", פסח, מילין
 ;80: 14, "ראיון עם המוות", פסח, מילין
  ;69: 7, "שיחה על מצבה של השירה", פסח, מילין
 ;97: 13, "שיר הוא בית", פסח, מילין
 ;8: 24, "חולדה", לורן, מילק
 ;9: 22, "מורידת השלגים", לורן, מילק
 ;9: 24, "מתכת", לורן, מילק
 ;8: 22, "פרפר חלב", לורן, מילק
 ;7: 22, "פרפר פרלין", לורן, מילק
  ;60: 20, "בורות", ראובן, מירן
 ;60: 20, "פינות", ראובן, מירן
  ;60: 20, "שריפות", ראובן, מירן

  ;42: 3, "בכל עוצמת שפיותי", אפרת, מישורי
  ;27: 1, "עץ", אפרת, מישורי
 ;142: 16, "הכרה בעובדה", נעמה, מלכיור
 ;143: 16, "מה שנשאר בסוף", נעמה, מלכיור
 ;142: 16, "ניסיון לתאר", נעמה, מלכיור
: 10, "קנקנן של הטלנובלות העבריות", נעמה, מלכיור

120;  
 ;70: 16, "כמראות", דיאנה, מן
 ;70: 16, "1מדבר ", דיאנה, מן
 ;71: 16, "עוף החול פועם", דיאנה, מן

  ;37: 11, "לזכר פרוץ הרוח", ליליאן, מנסור
  ;39: 11, "דמהקול הא", ליליאן, מנסור

 ;24: 20, )"בוקר והים מהבהב"(, סבינה, מסג
 ;25: 20, )"בוקר פרטי"(, סבינה, מסג
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 ;27: 20, )"הים המדלדל שקט"(, סבינה, מסג
 ;26: 20, )"הימה מלאה"(, סבינה, מסג
 ;25: 20, "הפלגה", סבינה, מסג
 ;24: 20, "זהר", סבינה, מסג
 ;26: 20, "מפלס נמוך", סבינה, מסג
 ;27: 20, "שחיה", סבינה, גמס

: 10, )"העיצור שאינו קיים בלשוני"(, גלעד, מעיין
113;  

: 10, )"הראש המתגלגל על הכביש"(, גלעד, מעיין
113;  

  ;113: 10, )"על פיסת רכבת מטונפת"(, גלעד, מעיין
 ;104: 16, "אסופת בצורת", סלי, מצוינים
  ;55: 6, )"גופה של אמי"(, אסיה, מרגוליס

  ;54: 6, "אבק בטון לבן", אסיה, יסמרגול
  ;51: 4, "אלה תולדות חיי הקצרים", אסיה, מרגוליס
  ;55: 6, "סנאית", אסיה, מרגוליס
  ;52: 4, "נשמתך", אסיה, מרגוליס
 ;101: 16, "גוסטבו", איסר, מרגוליס
 ;101: 16, "יער האבנים", איסר, מרגוליס

 ;85: 19, "אבי", מריו- שחר, מרדכי
 ;85: 19, "בית", מריו- שחר, מרדכי
 ;85: 19, "תמיד אנחנו עומדים", מריו- שחר, מרדכי
 ;76: 15, "מרבד חלומי", עלמה,  .מיכל ק, מרקוס

  

   .נ
  ;M", 10: 16שפת ", נאורה

  ;65: 12, "'95אוגוסט ", חיים, נגיד
  ;36: 6, "אמי", חיים, נגיד
סונטות מבית , תפילה לפני השינה\אפילוג", חיים, נגיד

 ;77: 13, "תהנכא
חלום הפניקס על \1 .ארון תצוגה מס", חיים, נגיד

 ;70: 13, "סונטות מבית הנכאת, הסתיו
סונטות , הסלמנדרה\2 .ארון תצוגה מס", חיים, נגיד

 ;71: 13, "מבית הנכאת
סונטות , בני בסיליסק\3 .ארון תצוגה מס", חיים, נגיד

 ;72: 13, "מבית הנכאת
סונטות , ציפור האש\6 .סארון תצוגה מ", חיים, נגיד

 ;73: 13, "מבית הנכאת
סונטות , צילומי חנויות\8 .ארון תצוגה מס", חיים, נגיד

 ;74: 13, "מבית הנכאת
קטע מוקלט מקיץ \11 .ארון תצוגה מס", חיים, נגיד

 ;74: 13, "סונטות מבית הנכאת, קדום
מכתב מטיול גורמה \12 .ארון תצוגה מס", חיים, נגיד

 ;75: 13, "סונטות מבית הנכאת, נדיקדום בבורגו
סונטות , שירה עתיקה\12 .ארון תצוגה מס", חיים, נגיד

 ;76: 13, "מבית הנכאת

, צילומים מחוף הים\13 .ארון תצוגה מס", חיים, נגיד
 ;76: 13, "סונטות מבית הנכאת

סונטות , בני ספינקס\WXארון תצוגה ", חיים, נגיד
 ;72: 13, "מבית הנכאת

: במרחק שלושים מיליארד שנות אור", יםחי, נגיד
 ;75: 14, "בשפריר עליון

 ;157: 15, "הצצה בקרקרים: 9 .דירה מס", חיים, נגיד
: 15, "הצצה מבעד לחלון זמן: 14 .דירה מס", חיים, נגיד
157; 
תרי עשר , הצצה לחדר שינה: 20 .דירה מס", חיים, נגיד

 ;152: 15, "הצצות
הצצה : שתי שניות אחרי, 20 .דירה מס", חיים, נגיד
 ;158: 15, "באין
עוד הצצה מבעד לחלון חדר : 22 .דירה מס", חיים, נגיד

 ;154: 15, "השינה
, הצצה בנערה שמנמנה: 24 .דירה מס", חיים, נגיד

 ;153: 15, "מספרת חלום בנייד
 ;155: 15, "הצצה אל הרחוב: 26 .דירה מס", חיים, נגיד
שתי , הצצה מחלון חדר שינה: 30 .דירה מס", חיים, נגיד

 ;155: 15, "דקות לפני
  ;38: 6, "החקירה", חיים, נגיד
 ;156: 15, "הצצה במפץ", חיים, נגיד
במרכבת : הרחק בתוך החור השחור", חיים, נגיד

 ;76: 14, "במהאיאנה
  ;63: 12, "וינה", חיים, נגיד
: 14, "צעצועי אלוה: ועוד מסמטת גן עדן", חיים, נגיד
77; 

  ;39: 6, "זיכרונות ברווזים", חיים, נגיד
: 14, "קניון הכוכבים: ימינה לסמטת גן עדן", חיים, נגיד
78; 

  ;64: 12, "לשונות אש", חיים, נגיד
  ;37: 6, "מחיקה", חיים, נגיד
הצצה בשמיים : מסדרון בקומה הרביעית", חיים, נגיד

 ;154: 15, "ודיבורים בסלולרי
  ;156: 10, "טהסונטות מקצה הסמ", חיים, נגיד
  ;62: 12, "על הגדר", חיים, נגיד
 ;79: 14, "פגישת הנשמות", חיים, נגיד
 ;70: 13, "סונטות מבית הנכאת, יולי\פרולוג", חיים, נגיד
  ;64: 12, "פרידה", חיים, נגיד
  ;63: 12, "ציגרטה", חיים, נגיד
הצצה מבעד לחלון : 13 .דירה מס', קומה ד", חיים, נגיד

 ;153: 15, "המערבי
  ;38: 6, "שודדים שיכורים", חיים, נגיד
הנשמה פושטת : 07:000002שעה ", חיים, נגיד

 ;73: 14, "מחלצותיה
 ;74: 14, "גלגול: 07:000015שעה ", חיים, נגיד
  ;37: 6, "שיר ערש", חיים, נגיד
  ;39: 6, "שסע קטיפה", חיים, נגיד
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  ;40: 6, "שר היער", חיים, נגיד
 ;81: 16, "ים לאחר מגפת האמנזיה ימX", מיטל, נדלר
 ;24: 24, "התחלפות", טל, ניצן
  ;23: 24, "הסהרורית", טל, ניצן
 ;23: 24, "מילימטר אל הפתח", טל, ניצן
 ;154: 16, )"והיית מחוללת בי"(, אלחנן, ניר
 ;154: 16, "בגדים מהימים האלה", אלחנן, ניר
 ;122: 20, "כל היתום שבי", אלחנן, ניר

 ;13: 16, "בריחה", ואלנו, נפאע
 ;14: 16, "מספיק", נוואל, נפאע
 ;13: 16, "מקצב", נוואל, נפאע

 ;98: 23, "אימא", אלי, נצר
 ;98: 23, "שקרנים וקוסמים", אלי, נצר
  ;158: 12, "אברהם", רות, נצר
 ;58: 20, "במקום הזה", רות, נצר
  ;152: 21, "האזכרה הרביעית למותך", רות, נצר
  ;152: 21, "המעיל", רות, נצר
 ;75: 15, "הנזירות", רות, נצר
  ;152: 21, "הסח הדעת", רות, נצר
  ;151: 21, "השמלה", רות, נצר
 ;74: 15, "זיווג קדוש", רות, נצר
 ;74: 15, "חמרים מהם עשויה האהבה", רות, נצר
 ;74: 15, "כמו רחל", רות, נצר
 ;59: 20, "לשונות", רות, נצר
  ;159: 12, "היםערכת אלו", רות, נצר
 ;151: 21, "פרידה מאימא", רות, נצר
  ;159: 12, "פת", רות, נצר
 ;74: 15, "שמשון", רות, נצר

 ;27: 24, "מתוך גרונה", מלכה, נתנזון
 ;27: 24, "שלי הזונה", מלכה, נתנזון

  

   .ס
 ;15: 16, "סופות מהצפון", אנואר, סאבא

 ;46: 16, )"אמא שלי"(, יפית, סולימני
 ;46: 16, )"שקט- יש בי אי"(, יפית, יסולימנ
 ;46: 16, )"לא זבחתי לאל המילים"(, יפית, סולימני

עצה שביעית לילדה  .אגם הברבורים", רוני, סומק
 ;7: 23, "רוקדת
איך יוזף בויס מסביר תמונה לארנבת ", רוני, סומק
  ;229: 1, "מתה
  ;49: 3, "וו", רוני, סומק
 ;5: 21, "2חולצה מספר ", רוני, סומק
 ;10: 23, "טרקטורים", רוני, סומק
 ;4: 18, "כפתורים", רוני, סומק
 ;9: 23, "מפית", רוני, סומק
 ;12: 23, "ממטרה", רוני, סומק
 ;11: 23, "סונטת שמש", רוני, סומק

: 2, "על ילדה שעוד לא נפתח לה המצנח", רוני, סומק
23;  

, "פסטיבל משוררים על שפת הים השחור", רוני, סומק
24 :37; 

, "רימון או הביוגרפיה של ידית התשוקה", רוני, סומק
20 :32; 

  ;30: 9, "בת שמיים", אורי, סטריזובר
  ;29: 9, "חשבון נפש", אורי, סטריזובר
 ;32: 9, "טעם שמן ירוק", אורי, סטריזובר
  ;62: 8, "ימי חשבון", אורי, סטריזובר
  ;31: 9, "סופת בדידות", אורי, סטריזובר
  ;108: 10, "פירורים של לחם יבש", אורי, רסטריזוב

  ;32: 9, "קיץ או שיר הלל", אורי, סטריזובר
  ;31: 9, "קצה חול", אורי, סטריזובר
  ;29: 9, "רשימה כמעט אחרונה", אורי, סטריזובר

  ;7: 8, "אזלאות", אריה, סיון
  ;6: 8, "בקשר לנואשת מים", אריה, סיון
  ;78: 19, "החיבוק הנכון", אריה, סיון
  ;57: 1, "התוודות", אריה, סיון
  ;57: 1, "וודו", אריה, סיון
  ;8: 3, "טבילה", אריה, סיון
  ;8: 4, "פקיחת עיניים", אריה, סיון
  `46: 2, "פתאם", אריה, סיון
  ;10: 6, "שקרים", אריה, סיון

 ;123: 16, )"האור"(, ליאת, סימון
 ;123: 16, )"היה לילה מפנם"(, ליאת, סימון

 ;126: 17, "בכוח הנוצה", טל, קיסמולנס
  ;90: 10, "בכל זאת אישה", טל, סמולסקי
  ;90: 10, "סוף ינואר", טל, סמולסקי
  ;90: 10, "סוף מרץ", טל, סמולסקי

 ;12: 18, "איש הולך בארץ", מיכל, סנונית
  ;31: 13, "בחדר זה", מיכל, סנונית
 ;23: 15, "ואת כולו", מיכל, סנונית
 ;11: 18, "יה מארץ אחרתח", מיכל, סנונית
  ;30: 13, "יוסף ואני", מיכל, סנונית
 ;13: 18, "ילדה אילמת", מיכל, סנונית
 ;22: 15, "כאב", מיכל, סנונית
  ;29: 13, "מצב נפשי, מקום", מיכל, סנונית
 ;12: 18, "נשימותיה סוד", מיכל, סנונית
 ;21: 15, "ערב קר", מיכל, סנונית
 ;48: 19, "ניפרח חייכ", מיכל, סנונית
 ;23: 15, "רכות", מיכל, סנונית
 ;21: 15, "שאהבה נפשי", מיכל, סנונית
  ;29: 13, "שיח לבבות", מיכל, סנונית

 ;40: 16, "מאובנים", דבי, סער
  ;40: 16, "מאחורי השער בדכאו", דבי, סער
  ;40: 16, "שלאפשטונדה", דבי, סער

 ;69: 16, "בבקתה סינית", שולמית, נבו- ספיר
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 ;69: 16, "הנה הפכתי", שולמית, נבו- פירס
 ;69: 16, "ערגה", שולמית, נבו- ספיר

 ;44: 16, "רהמאוד פוטה", אסנת, סקובלינסקי
 ;10: 16, " ...אין חדש תחת", אייל, סרי

 ;11: 24, )"איך השארתי אותך"(, שירה, סתיו
 ;11: 24, "כל אישה מעריצה פאשיסט", שירה, סתיו
 ;13: 24 ,"סרגל", שירה, סתיו
 ;13: 24, "שמות", שירה, סתיו

  

   .ע
  ;111: 1, "געגועים", מוחמד חמזה, נאיים'ע
: 2, "לוא יחלמו המשוררים", מוחמד חמזה, נאיים'ע

48;  
: 1, "ליבך חרב כיער שרוף", מוחמד חמזה, נאיים'ע

111;  
לאה : מערבית, "אהבה מן הילדות", ריטה, עודה- עבדה
  ;25: 4, גלזמן
לאה : מערבית, "אישה אחרת", יטהר, עודה- עבדה
  ;26: 4, גלזמן
, לאה גלזמן: מערבית, "כפילות", ריטה, עודה- עבדה

4 :26;  
לאה : מערבית, "למרוד בשתיקה", ריטה, עודה- עבדה
  ;25: 4, גלזמן
לאה : מערבית, "מאחורי הסורגים", ריטה, עודה- עבדה
  ;28: 4, גלזמן
 אלא - רמעידה אנוכי כי אין גב", ריטה, עודה- עבדה
  ;27: 4, לאה גלזמן: מערבית, "אתה
  ;123: 11, "השתחררות", ריתה, עודה
  ;124: 11, "חנק", ריתה, עודה
  ;123: 11, "לחישה", ריתה, עודה
  ;123: 11, "סכיזופרניה", ריתה, עודה
  ;124: 11, "צלב השתיקה", ריתה, עודה

 ;28: 24, "אורובורוס", דניאל, עוז
 ;29: 24 ,"יחס הפוך", דניאל, עוז
 ;28: 24, "צרים", דניאל, עוז

 ;95: 13, "האור היפה", יוסף, עוזר
  ;23: 12, "הבית הוא חמין הזיכרון", יוסף, עוזר
  ;22: 12, "ליהודה עמיחי", יוסף, עוזר
 ;96: 13, "סלב מילוש'לצ", יוסף, עוזר
 ;134: 16, "לא", יואב, עזרא
 ;134: 16, "משחררי הסעיף", יואב, עזרא
, ששון סומך: מערבית, "נקמה", טאהא מוחמד, עלי
13 :22;  

סיבוכים בעקבות ניתוח להסרת ", טאהא מוחמד, עלי
  ;13: 11, ראובן שניר: מערבית, "הזיכרון

: מערבית, "עשה צחוק לרוצחים", טאהא מוחמד, עלי
  ;14: 11, אנטון שמאס

: מערבית, "פגישה בשדה התעופה", טאהא מוחמד, עלי
  ;11: 11 ,כוכבי- חנה עמית

  ;71: 11, )"כל בוקר"(, פאדל, עלי
  ;71: 11, )"האמנם"(, פאדל, עלי
  ;70: 11, "וידוי או חשיפה", פאדל, עלי
  ;70: 11, "תובנה", פאדל, עלי

  ;154: 11, "?זוכר אותי ביתי", ד'מאג, עליאן
  ;155: 11, "מכתב אל שלמה זמיר", ד'מאג, עליאן
 , .ע .ת: רביתמע, "שני מכתבים לאבא", תורכי, עמאר

24 :51; 
 ;86: 20, "אב", פנינה, עמית
 ;17: 24, "אב", פנינה, עמית
 ;17: 24, "אבידן אבידניום", פנינה, עמית
 ;87: 20, "בדידות", פנינה, עמית
 ;127: 19, "ילדות", פנינה, עמית
 ;99: 14, "קונכיות ומלחמה, צדפים", פנינה, עמית
 ;113: 15, "הצדפים קונכיות ומלחמ", פנינה, עמית
 ;127: 19, "צדפים קונכיות ומלחמה", פנינה, עמית
 ;85: 20, "צדפים קונכיות ומלחמה", פנינה, עמית
 ;113: 15, "רעב", פנינה, עמית
 ;99: 17, "שיר בחלקים, שברים", פנינה, עמית
 ;86: 20, "שיר בחלקים", פנינה, עמית
 ;129: 16, )"אני כבר יודעת"(, רינה, ענבר
 ;129: 16, )"אני משוררת"(, רינה, ענבר
 ;128: 16, )"ראיתי מישהו"(, רינה, ענבר
 ;129: 16, "לוזר", רינה, ענבר
 ;128: 16, "נקודת משען", רינה, ענבר

 ;136: 20, "חרות", שור, ענתבי
 ;135: 20, "על ספר המדבר", שור, ענתבי
 ;135: 20, "שמים וארץ", שור, ענתבי
  ;128: 1, )"שירומנטי(ור אהבה סיפ, בריסל", צבי, עצמון
יזבאט בכתובת ' צSalem, Jerusalem", צבי, עצמון

  ;77: 6, "אש
  ;17: 11, "טיול בסביבה", נעים, עריידי
  ;18: 11, "כן לא", נעים, עריידי
  ;18: 11, "עכשיו", נעים, עריידי

  

   .פ
, )"אני משתוקקת לשכפל את עצמי"(, אריאל, פורטוגז

16 :113; 
 ;113: 16, )"גם אנה, הנה"(, ריאלא, פורטוגז
: 16, )"המדרכות משבצות פרות רקובים"(, עדיה, פיטרמן

118; 
 ;118: 16, )"עושה חשבונות פשוטים"(, עדיה, פיטרמן
  ;90: 14, "אדם גר במותו", דרור, פימנטל
  ;154: 10, "באחר צהרים מעונים", דרור, פימנטל
  ;91: 14, "בעיר השוכנים", דרור, פימנטל
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  ;155: 10, "הדברים מורים לי שאינך", דרור, ימנטלפ
ואם אומר לך שאין דבר כאן מלבד ", דרור, פימנטל

  ;153: 10, "העדר
  ;89: 14, "לא בשר", דרור, פימנטל
 ;88: 15, "מאורת השירה", דרור, פימנטל
 ;89: 14, "עוד מעט חיי", דרור, פימנטל
 ;158: 21, "ריצת הנמלט", אנדרי, פישהוף

 ;TIMES SQUARE", 16: 86",  מולי,פלג
 ;63: 16, "מגבות", ניצה, פלד
 ;63: 16, "סתיו", ניצה, פלד
  113: 1, "שלום רב שובך ארץ נחמדת", עודד, פלד

  ;215: 1, "התחל אתי", חנה, כהן- פנחס
  ;215: 1, "מה כוונתו", חנה, כהן- פנחס
  ;216: 1, "צלקת ושכחה", חנה, כהן- פנחס

  ;102: 10, "מלמעדן קר", רמי, פרג
 ;107: 15, )"מזמן"(, רות, פרדו ירון
 ;107: 15, "פוינציאנה", רות, פרדו ירון

  ;76: 7, "יונה או עיט"', ורג'ג, פרח
 ;54: 11, "מולדתי תבל"', ורג'ג, פרח

  ;102: 12, "אלוהים זועם", אורי, פרידמן
, "באותה שעה הגפנים לא עצרו גידולן", אורי, פרידמן

16 :31; 
  ;112: 9, "בגלל השירים", אורי, מןפריד

 ;52: 13, "בית ילדותי קרא לי", אורי, פרידמן
  ;10: 10, "בלילה גוף אישה לי", אורי, פרידמן
, "בעצם החלום היו המצבים מתחלפים", אורי, פרידמן

15 :94; 
 ;94: 15, "דיווח", אורי, פרידמן
דף נייר ריק בשלמותו מונח על ", אורי, פרידמן
  ;13: 10 ,"שולחני
 ;97: 18, "הארגז היה שם מאז", אורי, פרידמן
: 19, "היא מדברת אל קפסאות הקרטון", אורי, פרידמן

16; 
, "הרהורים על מרפסת מול נוף ירוק", אורי, פרידמן

15 :95; 
זמן הווה קולך מתהווה לך אני ", אורי, פרידמן
  ;12: 10, "מתאווה
 ;52: 13, "חזרתי הביתה", אורי, פרידמן

: 10, "מה שריתק את כולי היה קולו", אורי, רידמןפ
13;  

, "מי האיש שרוקד מול הרוח הקיצית", אורי, פרידמן
19 :15; 

 ;93: 15, "מרכין ראש בפניה", אורי, פרידמן
  ;13: 10, "נלך לשפת הים", אורי, פרידמן
  ;112: 9, "נתפוצץ בתוך בניין גבוה", אורי, פרידמן
  ;11: 10, "יעץ טס מעל", אורי, פרידמן
צפירה לא ספונטנית ליד אדניות פרחי ", אורי, פרידמן

  ;102: 12, "גרניום סגלגלים

 ;16: 19, "קחיני", אורי, פרידמן
 ;96: 18, "ראיתי אותו מטיו ראש בקיר", אורי, פרידמן
  ;12: 10, "רחשי קניון", אורי, פרידמן
 ;31: 16, "רצינו לגעת באל", אורי, פרידמן
  ;10: 10, "שדות שפע וסתר", אורי, פרידמן
 ;32: 16, "תאר לי בבקשה איך זה למות", אורי, פרידמן
 ;95: 15, "תאר לך אמרה", אורי, פרידמן

, עודד פלד: מאנגלית, "94 .1 .27שיר ", לארי, פרייפלד
1 :297;  

, "אנו מקנאים תמיד בציפרים", )זיגי(זיגמונד , פרנקל
  ;103: 3, מרים איתן: מאנגלית

מרים : מאנגלית, "בבאר במנילה", )זיגי(זיגמונד , פרנקל
  ;58: 6, איתן

מרים : מאנגלית, "המחבלים", )זיגי(זיגמונד , פרנקל
  ;58: 6, איתן

: מאנגלית, "הצלילה הראשונה", )זיגי(זיגמונד , פרנקל
  ;102: 3, מרים איתן

מרים : מאנגלית, "חתול שחור", )זיגי(זיגמונד , פרנקל
  ;102: 3, איתן

, מרים איתן: מאנגלית, "ירושלים", )זיגי(זיגמונד , נקלפר
6 :57;  

 ;127: 17, "דג הזהב", פנינה, פרנקל
 ;127: 17, "ערב כחול עמוק", פנינה, פרנקל
 ;155: 21, "פורטרט על המים", פנינה, פרנקל
 ;155: 21, "שחפים", פנינה, פרנקל

  

   .צ
: 23, אשר רייך: מגרמנית, "זמן אביב", טריסטן, צארה

28; 
: 23, אשר רייך: מגרמנית, "לוח שנה", טריסטן, צארה

28; 
, אשר רייך: בתרגום, "2דאדא רוויו ", טריסטאן, צארא

19 :67; 
: 19, אשר רייך: בתרגום, "זמן אביב", טריסטאן, צארא

65; 
: 19, אשר רייך: בתרגום, "לוח שנה", טריסטאן, צארא

65; 
: מערבית, "ל חוזרגלג, גלגל סובב", אוה'ע, צדקי אדריס

  ;87: 8, לאה גלזמן
  ;84: 10, )"מכשפה צעירה"(, אנה, ליין- צור

: 16, )"אני מבעיר את השדות הירוקים"(, ערן, צלגוב
146; 

 ;147: 16, )"ברדלס בלילה"(, ערן, צלגוב
 ;146: 16, )"שקט"(, ערן, צלגוב

  

   .ק
  ;84: 8, לאה גלזמן: מערבית, "דג", ניזאר, קבאני
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  ;85: 8, לאה גלזמן: מערבית, "היאך", זארני, קבאני
  ;84: 8, לאה גלזמן: מערבית, "חסינות", ניזאר, קבאני
  ;85: 8, לאה גלזמן: מערבית, "כבשה", ניזאר, קבאני
פארוק : מערבית, "לחשוב באצבעות", ניזאר, קבאני
 ;62: 15, מואסי
  ;85: 8, לאה גלזמן: מערבית, "מנת חנם", ניזאר, קבאני
לאה : מערבית, "על ספו של שהריאר", יזארנ, קבאני
  ;85: 8, גלזמן
  ;85: 8, לאה גלזמן: מערבית, "רפיון", ניזאר, קבאני

: 23, "נשאר כתם חם על אדמה חמה", מנשה, קדישמן
14; 

 ;16: 23, "על הים התיכון", מנשה, קדישמן
: 13, "ים סגול ירקרק וטפה טורקיזי", בר, קוזלובסקי

119; 
 ;119: 13, "קצה הים של אוגוסט", בר, קוזלובסקי

 ;114: 19, "לגיאוגרף", איבון, קוזלובסקי גולן
 ;114: 19, "לגנן", איבון, קוזלובסקי גולן
 ;115: 19, "לחזאי", איבון, קוזלובסקי גולן
 ;115: 19, "לתייר", איבון, קוזלובסקי גולן
מחווה לעבודותיו של חיים ", איבון, קוזלובסקי גולן

 ;88: 22, "אברהם
 ;52: 16, "נטישה אחרונה", איבון, קוזלובסקי גולן

 ;62: 16, "גננות", קרן, קוך
 ;62: 16, "צערי ידיך", קרן, קוך

מרגלית : מספרדית, "זמן ותהום", אנטוניו, קולינאס
 ;83: 19, מתתיהו

: 16, )"אחד אידה פינק שנים בוקובסקי"(, אורי, קולר
136; 

 ;135: 16, )"עשהעולם לא יפרי"(, אורי, קולר
 ;135: 16, "ספרות השואה", אורי, קולר

  ;176: 1, "לחש הספירה", אדמיאל, קוסמן
  ;176: 1, "מבט אחרון בראי", אדמיאל, קוסמן
  ;76: 2, "משלחת מחקר", אדמיאל, קוסמן
  ;176: 1, "עמדתי", אדמיאל, קוסמן

  ;121: 10, "חרש", מאיה, קופרמן
  ;66: 2, דנה זינגר- יל: מרוסית, "זין", מיכאל, קורול
  ;66: 2, דנה זינגר- לי: מרוסית, "סמך", מיכאל, קורול

 ;68: 16, "מפלט", ענת, קוריאל
 ;67: 16, "שוק", ענת, קוריאל
 ;67: 16, "שלווה", ענת, קוריאל

 ;97: 16, "בדירה בגבעתיים", מיקה, קוריצקי
 ;114: 16, "סעי לאמריקה יא בת זונה", אלי, קטן
 ;93: 5, )"עלה נקלע לתוכהב"(, גד, קינר
  ;276: 1, )"המשוררת סובלת מאי קרישה"(, גד, קינר
, )"העיר קולעת את אפל מחלפות כבישיה"(, גד, קינר

24 :42; 
, )"ולא היה סיפק בידי להחריד את היונים"(, גד, קינר

10 :145;  

  ;276: 1, )"מלאתי אחר בקשתך אבי"(, גד, קינר
י את עצמי ברחוב שאין שלושים שנה סגרת"(, גד, קינר

  ;93: 3, )"בו
  ;275: 1, )"תצלום ממלחמה נחשלת"(, גד, קינר
  ;36: 8, "פוקליפסה- א", גד, קינר
  ;67: 15, "אהבתי", גד, קינר
  ;93: 3, "אונס", גד, קינר
  ;20: 6, "אלבום הניצחון", גד, קינר
  ;51: 19, "אני מציע פשרה", גד, קינר
  ;68: 15, "ארוסוף", גד, קינר
  ;50: 14, "ביעור חמץ כבאורו", גד, קינר
 ;92: 5, "בני מסתפר", גד, קינר
  ;18: 6, "בעניין האנאלוגיה", גד, קינר
  ;51: 14, "בריאות אנושה", גד, קינר
 ;79: 22, "בשעת מותה של הציפור", גד, קינר
  ;96: 9, "גנאולוגיה", גד, קינר
 ;64: 13, "האדמה הזאת מדברת", גד, קינר
  ;21: 6, "הכנות", גד, קינר
 ;92: 5, "המיתוס של סיזיפוס", גד, קינר
 ;143: 10, "השיר על הלילה המחורפן", גד, קינר
  ;275: 1, "זו אינה שירה גדולה הוא רטן", גד, קינר
  ;66: 15, "2007טיטניק ", גד, קינר
  ;146: 10, "טיפול שורש", גד, קינר
 ;79: 22, "כאוצר בית הנכות", גד, קינר
  ;22: 6, "כולסטרדם",  גד,קינר
 ;48: 18, "כמו אחרי מסיבה עליזה", גד, קינר
 .כמעט אביב .מחלון רכבת בצפון באווריה", גד, קינר

2003" ,8 :37;  
  ;38: 8, "מצחה של העיר הזאת חבוש", גד, קינר
 ;63: 13, "מקומות", גד, קינר
  ;97: 9, "מתווה לבלדה", גד, קינר
  ;92: 3, "טו לבית פרוסטטהנוקטורנו מודרא", גד, קינר
  ;94: 3, "נסיונות מרים מזומנים למשוררים", גד, קינר
 ;41: 24, "סופר", גד, קינר
 ;66: 13, "עבודות בית", גד, קינר
  ;94: 3, "עוד בטרם", גד, קינר
  ;19: 6, "עפר לרגלייך", גד, קינר
 ;66: 15, "ערוות", גד, קינר
  ;96: 9, "פני המים", גד, קינר
  ;38: 8, "קירייה אליסון", גד, קינר
  ;20: 6, "קנה נשימתי", גד, קינר
 ;78: 22, "רישום אימפרסטיוניסטי", גד, קינר
 ;94: 5, "שיקראו לקרוב", גד, קינר
 ;52: 23, "שירה חדלה לפתע", גד, קינר
 ;48: 18, "שירים עושים", גד, קינר
 ;51: 23, "שירים עושים", גד, קינר
  ;144: 10, "מות כלביםשירים על ", גד, קינר
 ;41: 24, "שמנת תנובה", גד, קינר
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 ;42: 24, "שער גם עדן", גד, קינר
  ;144: 10, "תסמונת גיל", גד, קינר
  ;25: 23, אשר רייך: מגרמנית, "אחרונים", פאול, קליי
 ;24: 23, אשר רייך: מגרמנית, "חמור", פאול, קליי

 אשר :מגרמנית, "וידוי של משוררים", אריך, קסטנר
 ;46: 24, רייך

אשר : מגרמנית, "רומנים שימושיים", אריך, קסטנר
 ;47: 24, רייך

  ;72: 11, "הכל אפשרי", מהא, קסיס
  ;73: 11, "מציירים חלונות", מהא, קסיס

: 1, עזרא מורד: תרגום, "הוי יונתי", מאל'ג, קעואר
141;  

 ;129: 14, "נחמה", כריסטיאן, קרויץ
 ;130: 14, "ה ופסיקנקוד", כריסטיאן, קרויץ
 ;129: 14, "צל מוות", כריסטיאן, קרויץ
, פאדל עלי: מערבית, "החזיקי מעמד", מועד, קרמאן

1 :323;  
  ;323: 1, פאדל עלי: מערבית, "לא", מועד, קרמאן

 ;68: 19, "בינתיים", שאול, קרני
  

   .ר
 ;138: 22, "התחדשות", אורנה, הון- רב
 ;104: 17, "ם בקרבהויתרוצצו הבני", אורנה,  הון- רב
, "חגיו המטים ליפול של רבי יצחק", אורנה,  הון- רב
17 :105; 
 ;108: 17, "חקל תפוחין קדישין", אורנה,  הון- רב
 ;107: 17, "פועלת דבורים פשוטה", אורנה,  הון- רב
 ;107: 17, "שירת הבאר", אורנה,  הון- רב
 ;103: 17, "שיר רוע הלב", אורנה,  הון- רב

  ;5: 4, "מרינה חדד",  דליה,רביקוביץ
 ;137: 22, "אהבתי במקום הזה", פיני, רבנו
 ;137: 22, "איך להגיד את זה", פיני, רבנו
 ;136: 22, "היא הלכה ממך אל האופק", פיני, רבנו
 ;153: 21, "כיבוי הנר שלי", תמר, רבנו
, רות שפירא: מאנגלית, "מוצג מוזיאוני", ריבה, רובין

13 :116;  
  ;21: 10, "בלדה על מרחב היהודי", יעקב, רוטפלד
  ;87: 4, "דאר אל אחלאם", יעקב, רוטפלד
 ;150: 15, "סוד הרמה האבודה", יעקב, רוטפלד
 ;147: 13, "סולחת ליל ראשון", יעקב, רוטפלד
  ;89: 4, "תפילת הדרך", יעקב, רוטפלד

 ;139: 16, )"הטכנולוגיות ארכות הטוח"(, כרמית, רוזן
 ;138: 16, )"הקיץ חנטה התאנה פגיה"(, כרמית, רוזן
: 16, )"יומעצמאות זה זקוקים מתנפצים"(, כרמית, רוזן
139; 
: 16, )"שדרת המצלמות בטילת לואי"(, כרמית, רוזן
139; 

 ;138: 16, "2בילעין ", כרמית, רוזן
 ;22: 24, "חצר- כלבת", כרמית, רוזן

 ;146: 23, "אמי מציירת מופשט", ברכה, רוזנפלד
 ;117: 15, "אפילו באהבה", ברכה, פלדרוזנ

 ;133: 17, "במושב האחורי", ברכה, רוזנפלד
 ;96: 21, "במזל מאזניים", ברכה, רוזנפלד
 ;145: 23, "היא ישנה", ברכה, רוזנפלד
 ;95: 21, "המתנה לתוצאות הבדיקה", ברכה, רוזנפלד
יש לה מעיל של שתיקות עם כיסים ", ברכה, רוזנפלד
 ;25: 24, "עמוקים
 ;118: 15, "להמשיך", ברכה, רוזנפלד
 ;117: 15, "להרחיק מכאן", ברכה, רוזנפלד
 ;96: 21, "מוניטור", ברכה, רוזנפלד
 ;131: 18, "מניפסט הנקיון הכללי", ברכה, רוזנפלד
 ;95: 21, "נציב של קרח", ברכה, רוזנפלד
 :Patchwork", 23 - עבודת טלאים", ברכה, רוזנפלד

147; 
 ;96: 21, "רוח פרצים", רכהב, רוזנפלד
 ;146: 23, "שעת הציפורים", ברכה, רוזנפלד

  ;50: 1, "גלויה מחברון", טוביה, ריבנר
  ;52: 1, "גלויה מפארג", טוביה, ריבנר
 ;50: 1, "הצמחוני", טוביה, ריבנר
 ;18: 17, "אחידות", אשר, רייך
  ;70: 1, "אלה היו", אשר, רייך
  ;24: 13, "אני הבית", אשר, רייך
  ;32: 6, "אני והם", אשר, רייך
 ;40: 15, "ארוס", אשר, רייך
  ;21: 20, "בגובה החושים", אשר, רייך
  ;25: 13, "בית באוויר", אשר, רייך
  ;21: 20, "בקצרה", אשר, רייך
 ;18: 17, "דרכים", אשר, רייך
  ;13: 2, "הבית", אשר, רייך
 ;24: 5, "הלבירינט של המוח", אשר, רייך
  ;26: 13, "המחשבה על הבית", ראש, רייך
הצעה לתרגיל לאומי במדיטציה ", אשר, רייך

  ;1:69, "למתחילים
  ;42: 12, "הרחק בתוכי", אשר, רייך
 ;23: 5, "זמן חדש", אשר, רייך
  ;29: 6, "כאן המקום", אשר, רייך
 ;66: 14, "כל מותי", אשר, רייך
  ;25: 8, "לאור היום", אשר, רייך
  ;65: 14, "רק ראייהלומר ", אשר, רייך
 ;19: 17, "מסע", אשר, רייך
  ;14: 2, "מתוך תולדות השמיים", אשר, רייך
  ;29: 6, "מים"עב", אשר, רייך
  ;70: 1, "עדיין ירושלים", אשר, רייך
 ;40: 15, "עוד על אהבתי", אשר, רייך
  ;69: 1, "שיר אהבה: על הסרטן שלי", אשר, רייך
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  ;25: 13, "ערב בבית", אשר, רייך
 ;25: 5, "פורענות", אשר, רייך
  ;31: 6, "שאלון למלאך המוות", אשר, רייך
 ;60: 22, "שוקטת", אשר, רייך
 ;19: 20, "שיר", אשר, רייך
 ;24: 5, "שיר ערב", אשר, רייך
 ;60: 22, "תמונת נוף", אשר, רייך
 ;45: 24, "תמונת ניסיון לזיהוי", אשר, רייך
  ;30: 6, "תעלומות", אשר, רייך

 ;love", 15: 72אני הכלב", מוטי, ריקלין
 ;72: 15, "אני נערת העיניין", מוטי, ריקלין
 ;73: 15, "טיזי וסמרטוטוב", מוטי, ריקלין
 ;72: 15, "ליליפות קטנה", מוטי, ריקלין
 ;72: 15, "צלצל אל", מוטי, ריקלין
 ;blond", 15: 73סנובי", מוטי, ריקלין
 ;72 :15, "מותקCoca", מוטי, ריקלין
, זיוה שמיר: תרגום והערות, "תנועות", ארתור, רמבו

24 :69; 
 ;56: 16, )"ברווזים שטים"(, אילנה, רף
 ;55: 16, "לספר את הסיפור שלה", אילנה, רף

 ;65: 5, )"את מסתכלת בי"(, שלום, רצבי
 ;64: 5, )"לבקש אותך בכל נפש"(, שלום, רצבי
בלילה לילה ועוד לילה מספר איך "(, שלום, רצבי

 ;64: 5, )"בלילה
 ;65: 5, )"מחליף פנים בפנים"(, שלום, רצבי

 ;99: 23, "?אתה שומע! הקשב", רבקה, רז
 ;36: 16, "בצבע לבן", רות, רמות
 ;36: 16, "חשש", רות, רמות
 ;36: 16, "נודדת מאוד", רות, רמות

  

   .ש
שכנת !  אה- יא גאראת אלוואדי", אחמד, שאווקי

  ;156: 23, שטרית' ראי מנהו: מערבית, !"הנחל
  ;88: 6, "51וערה 'ג", שי- יעקב, שביט
  ;89: 6, "דיו סתרים", שי- יעקב, שביט
  ;88: 6, "2001 אביב- תל", שי- יעקב, שביט
 ;31: 5, "פורנוגרף גשמי", בנימין, שבילי
 ;29: 5, "שיר דולפין", בנימין, שבילי
  ;74: 1, "שירי התייר הגדול", בנימין, שבילי

  ;40: 1, "הזמנים רעים", הרוןא, שבתאי
  ;40: 1, "המוסר לא בא בחיוך", אהרון, שבתאי
  ;42: 1, "הרחוב מלוכלך", אהרון, שבתאי

  ;39: 1, "ישוחרר מרדכי ואנונו", אהרון, שבתאי
  ;41: 1, "לידידי", אהרון, שבתאי
  ;41: 1, "פיזור גלויות", אהרון, שבתאי
  ;41: 1, "1997קיץ ", אהרון, שבתאי
  ;38: 1, "'פוליטיקה'שירים מתוך ", אהרון, ישבתא
: 16, )"אני מסובבת את העט שלש פעמים"( ,גפן, שובל
148; 

 ;148: 16, "איקרוס" ,גפן, שובל
 ;148: 16, "אני רחוקה" ,גפן, שובל

 ;37: 16, )"אם משורר אומר"(, קטיה, שוורצמן
  ;72: 6, "אנשים שגרים בחיפה", קטיה, שוורצמן
  ;100: 8, "בגידה בים", קטיה, שוורצמן
  ;101: 2, "בחינת בגרות", קטיה, שורצמן

  ;73: 6, "התפכחות", קטיה, שוורצמן
  ;100: 8, "זיוף שקיעות", קטיה, שוורצמן
 ;37: 16, "מאהב מילים", קטיה, שוורצמן
 ;37: 16, "פגיעה שקופה", קטיה, שוורצמן
  ;100: 8, "צילום", קטיה, שוורצמן
  ;124: 4, "עור קבלהשי", קטיה, שוורצמן
  ;101: 10, "מכתב סוכות", קטיה, שוורצמן

  ;75: 9, "מלנכוליה", דן, שורר
  ;40: 11, "גוליאנה", אדמון, שחאדה
 ;142: 22, "אישה", ציפי, שחרור
 ;143: 22, "אני כורעת תחת נטל הבגד", ציפי, שחרור
 ;142: 22, "הולך הלילה ובא היום", ציפי, שחרור
 ;142: 22, "קרעים של זמן", ציפי, שחרור

  ;69: 10, "יומן מילואים", ליאור, שטרנברג
 ;134: 22, "אני צביקה שטרנפלד", צביקה, שטרנפלד
 ;134: 22, "להיות משורר", צביקה, שטרנפלד
משורר מבוגר מקריא שיר משעשע ", צביקה, שטרנפלד
 ;135: 22, "על המוות
 ;135: 22, "משורר צעיר", צביקה, שטרנפלד

, "ספר ארמנית- ביוגרפיה של תלמידת בית", נעמי, הבשי
20 :64; 

 ;67: 20, "ירושלים", נעמי, שיהב
 ;66: 20, "כד של זיתים", נעמי, שיהב
 ;65: 20, "עצה", נעמי, שיהב
 ;69: 20, "מטלפן מיריחו, אני'מר דג", נעמי, שיהב
  ;160: 21, )"אני חושבת שאת תביני"(, גליה, שכטר
 ;159: 21, )"לילה עטפתי את בניב"(, גליה, שכטר
 ;160: 21, )"ואיפה האשר את שואלת"(, גליה, שכטר
 ;159: 21, )"לילה"(, גליה, שכטר

 ;83: 23, "פסנתר כנף", גליה, שכטר
 ;84: 23, "שוב חולף בי אור", גליה, שכטר

 ;145: 16, "ערב", הגר, שלו
 ;26: 16, "אהבה", מיא,  אור- שם
 ;27: 16, "וד פעםאיה ע", מיא,  אור- שם

 ;27: 16, "בובה", מיא,  אור- שם
 ;27: 16, "פה", מיא,  אור- שם

 ;45: 16, )"עליסה"(, אופליה, שמאילוב
 ;45: 16, "בהתאמה", אופליה, שמאילוב
 ;121: 16, "להיות בריטני ספירס", מתי, שמואלוף
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 ;121: 16, "ון לי הוקר'לשמוע ג", מתי, שמואלוף
 ;28: 21, "יםבא בימ", אמנון, שמוש
 ;152: 23, "בואי רוח", אמנון, שמוש
 ;27: 21, "מגע, מבע, מבט", אמנון, שמוש

 ;66: 16, "ידידות", איריס, שני
, )"אחותי שוב מחפשת את הדרכים"(, חבצלת, שפירא

16 :108; 
, )"אני מדליקה את כל הגפרורים"(, חבצלת, שפירא

16 :109; 
 ;108: 16, )"זהבאנו כולנו לחדר ה"(, חבצלת, שפירא
זו כל פעם חומה כשאני מנסה "(, חבצלת, שפירא
 ;108: 16, )"לגעת

למדתי באוניברסיטה ואני יודעת "(, חבצלת, שפירא
 ;108: 16, )"להגיד הבניה תרבותית

 ;112: 16, "בשכונה", רונית, שפינר
 ;23: 23, "ברוך שעשני אישה בצלמו", אסתר, שקלים
 ;22: 23, "ה לדעתמה צריכה איש", אסתר, שקלים

, "תפילה לנישואי בתי הבכורה לדודה", אסתר, שקלים
23 :21; 

  ;52: 10, "אפלה בצהריים", יוסי, שריד
  ;53: 10, "הילדים האבודים", יוסי, שריד
  ;54: 10, "לפני נחיתה", יוסי, שריד
  ;54: 10, "פוסט מורטם", יוסי, שריד

 ;85: 16, "אשה הולכת", לאה, שריקי
 ;84: 16, "בלתי נמנע", הלא, שריקי
 ;84: 16, "סימני חיים", לאה, שריקי
 ;85: 16, "תנאי הידיעה", לאה, שריקי

 ;9: 16, "האדומים, אנו", אור, שרף
 ;130: 16, "י'חייו ומותו של טמגוצ", יעל, שרף
 ;117: 16, "כל הדברים", יעל, שרר
 ;117: 16, "מדבקות התאריך", יעל, שרר
 ;130: 16, "םעפיפוני", יעל, שרף
 ;130: 16, "שחקנית ספסל", יעל, שרף

  

  

סיפורת

  ;299: 1, "ברכה שוויקי זכרונה לברכה", ירון, אביטוב
  ;95: 3, "אמבטיה חמה", השחר- איילת, אוטולנגי
  ;96: 3, "אמא שלי", השחר- איילת, אוטולנגי
  ;95: 3, "לגעת ברצפה", השחר- איילת, אוטולנגי

  ;50: 3, "משומדת", יהודית, אוריין
  ;66: 12, " רק פרטים- והשאר",  .מירון ח, איזקסון

  ;177: 1, "שיר מלחמה", יעקב, איילי
  ;80: 4, "ערבי בהייד פארק" ", מוחמד, וט'אלמאע
  ;112: 8, "מלכת חזירי הבר", אליענה, אלמוג
 ; 26: 5, "עמודי הרקלס", רות, אלמוג
  ;58: 1, "ראמה וכידון", רות, אלמוג
  ;85: 10, "הטיארה", יוסי, אלפי
, פיודור מקרוב: מרוסית, "חלק מן הבניין", יורי, אפטר

1 :96;  
  ;58: 10, "קח אותי שרון", בועז, אפלבאום
  ;95: 9, "אגדה מובסת", אלכס, אפשטיין
 ; 97: 5, "הגולם העשירי", אלכס, אפשטין

  ;74: 7, "הכדורגל מת", אלכס, אפשטיין
 ; 98: 5, "המבוך של פליני", אלכס, אפשטין

  ;73: 7, "כמו בדידות", אלכס, אפשטיין
  ;72: 7, "לצלם אהבה", אלכס, אפשטיין
 ; 95: 5, "בית- מכונת האלף", אלכס, אפשטין
 ; 96: 5, "מכונת הגעגועים", אלכס, אפשטין

  ;77: 9, "יום הולדתה האחרון", מאיה, ראנו'בז
- זאב בן: מרוסית, "אנשים מסכנים", ואסילי, ביקוב
 ;120: 15 ,אריה

: 1,  כוכבי- חנה עמית: מערבית, "התיבה", אא'רג, בכריה
126;  

 ;136: 19, "הדור השלישי", אילן, בלום
 ; 44: 5, "ביקור הדוד", שמעון, בלס

  ;285: 1, "נמר עם גדי", יונתן, בן נחום
  ;97: 8, "מקרה ציפור", משה, שאול- בן
  ;99: 8, ""?מה העניינים, שלום", משה, שאול- בן

  ;129: 12, "פסוקים של ילדות", ישראל, כוכבבר 
  ;17: 4, "סמטת גן עדן", אדם, ברוך

 ;67: 13, "העריץ הפתטי מר לרמן", מרדכי, גלדמן
  ;65: 4, "יחזקאל", מרדכי, גלדמן
  ;33: 6, "פוצינה מתה", מרדכי, גלדמן
  ;61: 4, "צייר", מרדכי, גלדמן

  ;98: 9, " ומחבר- חמש נפשות", ארנה, גולן
 ;135: 17, "שירת הברבור", שמאי, ןגול

  ;89: 10, "שיעור ראשון", אראלה, גליקמן שאול
 ;148: 23, "בארבעים ושבע", משה, גרנות
 ;85: 24, "בין פרומושיקה לבוטושאני", משה, גרנות
 ;101: 13, "בקרנטינה בקונסטנצה", משה, גרנות
 ;77: 15, "מוניקה", משה, גרנות

  ;76: 1, "לא היתה מעולםיפו שאולי ", נורית, גרץ
 ;129: 23, "כל היופי הזה", טל, דגן
 ;69: 19, "המורה לחקלאות", נורית, דוד

  ;74: 6, "לילה בליסבון", הילה, מינצקר- דינור
  ;16: 7, "ניצחון", הילה, דינור מינצקר

  ;89: 3, "יאסס", תמר, הגר
 ;7: 14, "קמצא ובר קמצא", דני, הורוביץ
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, פאעור .מ: מערבית, "עיוורתהכלה ה", אחמד, היבי
11 :50;  

, "מצווה שלא הייתה- מעשה בבת", שולמית חוה, הלוי
12 :97;  

  ;71: 1, "האראק של אבו אנטון", יהודית, הנדל
 ;48: 21, "אסור להקריא שירים בפומבי", אבנר, הנמן
 ;45: 21, "בנץ", אבנר, הנמן
 ;44: 21, "גאנדי", אבנר, הנמן
 ;47: 21, "עלמההאהבה נ", אבנר, הנמן
 ;49: 21, "הבריחה מקן הקוקייה", אבנר, הנמן
 ;80: 18, "מ"הדברת מזיקים בע", אבנר, הנמן
 ;50: 21, "קורט קוביין בתמזה", אבנר, הנמן

  ;93: 2, "ישו השחור", סמדר, הרצפלד חי
 ;101: 14, "בן כוכב", נאום, ויימן
 ;86: 21, דינה מרקון: מרוסית, "כימרות", נאום, ויימן
: 6, פיודור מקרוב: מרוסית, "פיוט צבאי", נאום, ויימן

23;  
, ודנובסקי'ליזה צ: מרוסית, "ארוס ופתוס", נחום, ויימן

15 :13; 
 ;154: 13, "יגון האם", גבי, וייסמן
  ;121: 9, "פגישה ביער", גבי, וייסמן
  ;118: 9, "לוטי- קפה פייר", גבי, וייסמן
 ;145: 15, "קרבות חושים", גבי, וייסמן

  ;11: 6, "אולי גם זה לטובה", אודי, זומר
  ;51: 8, "פיקוסים", אודי, זומר
  ;49: 9, "מלך היקום", קובי, זייד
הילד שלא הצליח לתפוס את השבוע , שבי", קובי, זייד

  ;48: 9, "עובר
 ;61: 18, "בין רכבת למטוס", נקודא, זינגר
  ;103: 4, "רכבת", נקודא, זינגר
  ;116: 10, "חמץ",  .אסתי ג, חיים
 ;48: 17, "המסע מן החדר",  .אסתי ג, חיים
 ;148: 13, "טנטי- מריקה",  .אסתי ג, חיים

  ;127: 11, "נטאשה", נאגי, אהר'ט
שמאי : מרוסית, "מותה של המהפכה", ולנטין, טובלין

  ;106: 9, גולן
  ;103: 9, "פרחות", יובל, יבנה

 ;121: 14, "פרידה מרצון", גד, יעקבי
 ;16: 18, "הזר", יעל, ישראל

יולי : עברית, "האמריקאי", )הרץ(גריגורי , כהנוביץ
  ;190: 1, נקו'חרומצ

  ;217: 1, יעקב בסר: ייש מייד,"בחזרה לים", צבי, כנר
 ;78: 21, "נקודות מוצא", אבנר, להב
  ;102: 2, "היורה", לילך, לוי
, " אחרי המלחמה מייד,כשאנו המתים", שמעון, לוי
14 :6; 

, החיים: יוגוסלביה בארבעה מעמדים"', ורג'ג', וביץליב
  ;107: 2, "האור, המוות, החשכה

 ;68: 21, "האוויר של סבא סוליק", מירי, ליטווק
 ;83: 24, "מתחת לעפעפיים", מירי, ליטווק

  ;130: 1, "השם ובעל השם", אהרון, מגד
 ;91: 20, "מותק של ילדה", יעל, מדיני
 ;60: 15, "י ח- עבדול", פארוק, מואסי
  ;82: 4, "נפוליאון בקטמון", משה, מוסק
 ;81: 17, "יהודים על הים", עדינה, חיים- מור
  ;114: 1, "כדור שינה וחצי", עדנה, א"מזי

  ;230: 1, "מי אבדן", סמי, מיכאל
  ;48: 8, "אתה לא יהודי? אתה יהודי", ראובן, מירן

 ;109: 13, "גורקי פארק", דוד, מלמד
 ;145: 21, "ושבים בחושך ראו אור גדולהי", דוד, מלמד
 ;110: 15, "המרואיין האחרון", דוד, מלמד
 ;110: 19, "מאכס", דוד, מלמד
  ;104: 3, "בורדו- מחווה לנערה בשמלת", דוד, מלמד
  ;113: 9, "מסע השורשים של גרשון רמדאן", דוד, מלמד
 ;119: 23, "אימא יקרה", צחי, מלמד
, )"או גאנצער מענטש (אדם נשמה", יצחק- צחי, מלמד

18 :98; 
, "אליהו הנביא מבדיל על יין נסך", יצחק- צחי, מלמד

24 :79; 
 ;72: 21, "הוליווד מחכה",  יצחק- צחי, מלמד

  ;244: 1, "פרימדונה", ילנה, מקרובה
: מליטאית ,"מוכר- חצי שעה בבית בלתי", יצחק, מראס

  ;292: 1, יוסף כרוסט
 ;116: 19, "יאכטה", דוד, מרקיש
: 8, מירי ליטווק: מרוסית, "מגדלי הזהב", דוד, מרקיש

101;  
 ;97: 20, "'נא לא להפריע'", נחמה, נבון
 אופטי מארגן- כלי חדיש ביו: נא להכיר", חיים, נגיד
  ;5: 9, "עמייד
  ;115: 3, "על הגדר", חיים, נגיד
  ;59: 24, "אסור לקרוא לו אבא", לילי, נדב
 ;16: 21 ,"אלפא- ביתבחזרה ל", לילי, נדב
 ;133: 18, "רופא ילדים, דוקטור יאהר",לילי, נדב
 ;54: 24, "הבזקים", לילי, נדב
 ;94: 23, "הכשרת מורים", לילי, נדב
 ;91: 23, "פרשת חיי עדינה", לילי, נדב
 ;66: 22, "סבתא מוטי", לילי, נדב
 ;23: 21, "שלג בסמינר הקיבוצים", לילי, נדב
 ;73: 22, "שמואל כותב מכתב", לילי, נדב

  ;97: 11, "זיכרון", סלמאן, נטור
: מערבית, "זכרון המקום מקום הזיכרון", סלמאן, נטור

  ;82: 1, נאיים'מוחמד חמזה ע
  ;83: 7, "אוטוסוגסטיה", יורם, נסלבסקי
  ;78: 7, "סיור בעיר", יורם, נסלבסקי

שמעון : מערבית, "יבבת המחרוזת", עאידה, נסר אללה
  ;19: 11, לוי
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  ;151: 12, "ההתחלה", ותר, נצר
 ;53: 20, "נומה עמק", רות, נצר
 ;66: 24, "חדרו של רמבו", בנימין, סגל

  ;6: 7, "משפחה", ששון, סומך
, צביקה שטרנפלד: מפולנית, "לילה", י'אנדז, סטשניק

18 :41; 
: מרוסית, "כשלג הפרה הלבנה, איו", יבגני, סלץ

  ;264: 1, פיודור מקרוב
- רבקה בסמן: ייש מייד,"ל המראהמו", בוריס, סנדלר

  ;113: 2, חיים- בן
  ;79: 2, "דגים מתים ביפו", בניה- דן, סרי

  ;79: 23, "לספסל ביצחק שדה", שחר, סריג
זה על , לספסל בפארק מול יד לבנים", שחר, סריג

  ;77: 23, "הגבעה בקטנה בסוף פברואר
 - לספסל בתחנת האוטובוס בגשר לה", שחר, סריג

  ;77: 23, "גרדיה
: 23, "לספסל האטובוס ברחוב הכובשים", שחר, סריג

79;  
, "לספסל הראשון על שדרות וושינגטון", שחר, סריג

23 :79; 
: 23, "הספסל ליד המלון ברחוב נס ציונה", שחר, סריג

78;  
לספסל מול הפיצרייה בעפולה בדרך ", שחר, סריג

 ;76: 23, "אביב- חזרה לתל
מגרש הטניס ביד לספסל פיקניק ליד ", שחר, סריג

  ;78: 23, "אליהו
 ;103: 23, "רותי צריכה להתרגל", נולי, עומר
 ;106: 19, "סיפור בשלושה פרקים, הפקק", נולי, עומר
 ;82: 14, "התכשיט של אלוהים", נולי, עומר
 ;81: 15, "תוגת לילית", נולי, עומר
 ;104: 18, "החורף השביעי", פנינה, עמית
 ;113: 15, "ליקוקפלי ש", פנינה, עמית
 ;141: 15, "נסיעה לשיכון", עירית, פוזנר
: מרוסית, "רשימותיו של גוי לשבת", ויקטור, פנה

  ;180: 1, פיודור מקרוב
 ;86: 19, "תרזה", מיכאל, פריאנטה

, "עוד מעט אני אשים לך את מוצרט", אורי, פרידמן
23 :40; 

 ;30: 18, "תחילת הסוף של הסיגלונים", אלונה, פרנקל
  ;277: 1, "הברווזים של פאיד", זיגמונד, רנקלפ

 ; 83: 5, "אנה", עדי, צמח
  ;13: 9, "הסיפור על הגנב ושלוש הנשים", עדי, צמח
  ;93: 10, "חייזרים", עדי, צמח
  ;21: 8, "נס גדול", עדי, צמח

  ;6: 13, "ואחרי המלחמה", מנשה, קדישמן
  ;238: 1, "מפגש אלנבי", מנשה, קדישמן

  ;123: 10, "גלות", איבון, ולןג- קוזלובסקי
  ;9: 3, "אשר בנחל", עמוס, קינן
  ;8: 8, "בא לקחת אותי", עמוס, קינן
  ;46: 1, "סיפור בהיר", עמוס, קינן
  ;10: 3, "על הבדידות", עמוס, קינן
  ;11: 3, "פרפר", עמוס, קינן

 ;115: 14, "מרכבת הדואר", סרן, קירקגור
  ;15: 2, "המלאך", יורם, קניוק

  ;30: 1, "אדריה", יהודית, רקצי
  ;55: 1, "2001", אתגר, קרת

 ;36: 18, "הדור השלישי", אילן, רובין
  ;137: 10, "הצללים שלהם רקדו סביבה", אביבה, רז
 ;138: 22, "המוות ההולך לפנינו", רבקה, רז
לעבור ממרחב אחד למשנהו תוך השתדלות ", רבקה, רז

  ;85: 9, "מרבית לא להתנגש
 ;51: 20, "קוראים לו חבקוק ",רבקה, רז

  ;37: 12, "הילדות שלא הייתה", אשר, רייך
  ;44: 10, "הכוכב אילם" , אשר, רייך
  ;54: 7, "הקצב כהנא", אשר, רייך
  ;68: 4, "מפיק מחמאות", אשר, רייך
  ;71: 4, "שוחרת הבליינדייט", אשר, רייך

 ;92: 24 ,"בית חדש", אילנה, רימלט
 ;108: 20, "ר אדוםסווד", שמעון, ריקלין

 ;128: 17, "ימים כלואים", ראובן, שבת
  ;110: 10, " רשמים אבודים- אמריקה", ראובן, שבת

  ;93: 7, "מעברים", גליה, שושני
  ;142: 1, "אני והאלימות: פרק ראשון", דוד, שחם

  ;74: 10, "אולי החופש הוא הכרח בהכרח", אורי, שטנדל
  ;24: 10, "בוער", מיא, אור- שם

 ;30: 24, "בגדד משלי", מתי, אלוףשמו
, "ברית המילה של הרב שמעון הירש", רינת, שניידובר

12 :113;  
  ;88: 8, "הזונות עזבו את הכפר", רינת, שניידובר

: 3, דנה זינגר- גלי: מרוסית, "גאולה", סשה, רבה'שצ
114;  
: 3, דנה זינגר- גלי: מרוסית, "גן עדן", סשה, רבה'שצ
112;  
: 3, דנה זינגר- גלי: מרוסית, "הציירת", סשה, רבה'שצ
112;  
  ;113: 3, דנה זינגר- גלי: מרוסית, "עופר", סשה, רבה'שצ
  ;113: 3, דנה זינגר- גלי: מרוסית, "רפי", סשה, רבה'שצ

  ;53: 4, "חתול ועורבים", גרשון, שקד
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  עיון
 ;150: 18, "השירה כמשנה", טלי, איתן- אברהם

לס או הראש הגרמני פאוסטופ", יצחק, אוורבוך אורפז
  ;26: 3, "כמשל
 ; 9: 5, "?האם צלבנים אנחנו", דוד, אוחנה

: 14, "האשליה של הבנת מהותו",  .מירון ח, איזקסון
35; 

 ;44: 22, "? הנוסע הנצחי- נתן אלתרמן", רבקה, איילון
 ;78: 19, "חיבוקו של משורר", רבקה, איילון
  ;97: 4, "כאן ועכשיו, חולון", גלית, אילת

  ;141: 12, "גירושיי הם נישואיי", מרינה, רביבא
סימיון - על עבודותיו של בלו, בראשית", רחל, אליאור
  ;32: 12, "פיינרו
  ;24: 12, "רות המואביה", רות, אלמוג
פארוק , אורי ברנשטיין, קאסם- סמיח אל, רות, אלמוג
, ראנו'מאיה בז, אשר רייך, אסדי- סעוד אל, מואסי

, עאידה נסאראללה, טייןאלכס אפש, סלמאן נטור
  ;33: 9, "שולחן פתוח"

  ;49: 4, "מוציאים לתרבות שם", בועז, אפלבאום
: 10, "מודרניים הראשונים- הפוסט", נורית, בוכוייץ

26;  
  ;19: 13, "אין מלחמה צודקת", מאיה, ראנו'בז
 ;49: 19, "מה קרה למוזות", מאיה, ראנו'בז
: 5, "הווידאושירה ואמנות ", אדם ברג, מאיה, ארנו'בז
66 ; 

 ;4: 20, "גילוי וכיסוי בלשון", חיים נחמן, ביאליק
, "והילד שנפל' דליה רביקוביץ", שגית, סלע- בלומרוזן

14 :92; 
 ;89: 23, "אמנות הכלים השלובים", יערה,  דוד- בן

 ;86: 7, "שקרים והיסטוריה, סקס", אהוד, בן עזר
לקראת התארגנות חדשה של סופרי ", יעקב, בסר

 ; 6: 5, "שראלי
מוות ושכול ' שורשי למעלה'", חמוטל, יוסף- בר

 ;131: 14, "ביצירת זלדה
: 14, "ומה שנותר הוא חומר אפל", ישראל, כוכב- בר
40; 

: 5, "ויד ימינו כרותה, ראיתי אותו כותב'", נוית, בראל
119 ; 

 ;8: 17, "שבת באשקלון", נוית, בראל
 ; 53: 5, "חמהסיפור מל: הנסיך הקטן", יפה, ברלוביץ

: 21, "דיוקנו של בן הארץ כסופר עברי", נורית, גוברין
97; 

: 22, "דיוקנו של בן הארץ כסופר עברי", נורית, גוברין
149; 

, "המשפחה הספרותית של עמוס עוז", נורית, גוברין
24 :151;  

 ;112: 17, "יישראל- ארץהפנמת הנוף ה", נורית, גוברין
 ;124: 13, "כרך בחולות", נורית, גוברין
 ; 103: 5, "לדבר על הכותל", נורית, גוברין
 ;134: 15, "אביב לבסרביה ובחזרה- מתל", נורית, גוברין
  ;71: 3, "הנוודות החדשה", דוד, גורביץ

 - מהגרים בני דור שני", אורי בק, שלמה, גיורא שוהם
  ;68: 2, "ועבריינות

  ;44: 4, "מילים בתוך קופסה", אבירמה, גולן
: 19, "העברית הכתובה והעברית המדוברת", ייםח, גורי
23; 

 ;88: 17, "מאגיה", ורדה, גינוסר
 ;5: 20, " שפת אם ואב- מעורב עברי", ורדה, גינוסר
 ;44: 14, " ...עוד מעט, עוד מעט נגיע", ורדה, גינוסר
  ;43: 12, "תהודת זהות", ורדה, גינוסר
  ;306 :1, "הפרידה מן האם: אמיל חביבי", יאירה, גנוסר
  ;54: 9, "כשחיים ודוד היו ילדים", משה, גרנות
שפת הכתיבה ושפת הדיבור בשירת ", אביבה, דורון

 ;31: 19, "הספרד
בין האהוב השמימי והאהוב ",  חוהשולמית, הלוי

 ;52: 14, "הארצי
, "הגוף הפרוץ ומסע הדמים אל הנשיות", רוני, הלפרן

22 :113; 
 ;36: 22, "הסנדק", חגית, הלפרין
  ;59: 6, "הפריצה מן הארמון המכושף", חגית, הלפרין

 ;32: 14, "הפעם האחרונה שראיתי את אמי", ישראל, הר
  ;70: 12, " ומה שביניהם- בן, אב", יצחק, הררי
  ;97: 3, "יצר ויצירה", אורית, וולף

מרק : מרוסית, "השבעת העתיד", אלכסנדר, וורונל
  ;205: 1, ינסקי'דרצ

 ;149: 19, "בדידות,  יצירה,סופר", גבי, ויסמן
 ;44: 15, "האהבה בשירת החול העברית", יוסף, טובי

  ;13: 1, "האבסורד כמורה דרך מוסרי", ב .א, יהושע
 ;17: 19, "ישראלים, ערבים, יהודים",  .ב .א, יהושע
 ;72: 17, "האקטואליה הסמויה", ידידיה, יצחקי
  ;36: 13, "חמור חמורתיים", ידידיה, יצחקי
 ;117: 21, "בחזרה אל המקורות", ידידיה, ייצחק

  ;103: 12, "קדושת מי ירדן וכינרת", ידידיה, יצחקי
  ;129: 11, "מעברית לערבית", מחמוד, כיאל

סיפורת נשים ערביות בישראל בין ", מיל'ג, כתאנה
  ;117: 11, "2002 - 1973השנים 

איפה נמצא : הטקסט המאפשר או", אלאונורה, לב
 ; 124: 5 ,"האקשן האמיתי

  ;325: 1, "הפנטזיה על הקורא האידאלי", אלאונורה, לב
 ;129: 21, "שורשי ההפכים המתאחדים", אבי, לוז
  ;on line", 4: 29מאני ", רם, לוי
  ;153: 1, "בדידות כפולה", שמעון, לוי
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 ;37: 17, "ההוקוס והפוקוס", שמעון, לוי
 ;50: 18, "על הדיבוק ככאוס", שמעון, לוי
 ;73: 18, "קצרצרים",  חייםשת, לוי

, "'שיר חללים קטן'עד ' עכו לחוף ים'מ", עמוס, לויתן
4 :9;  

 ;55: 19, "חשבון נפש הכרחי", מוטי, לרנר
 ;61: 14, "מדי יום", עמית, מאוטנר
ללא , אחרי מותי הכל יתנהל אחרת", פארוק, מואסי

 ;57: 14, "האיש האיכפתי והאחראי
: 17, "המיתוס והנסתר, על המאגיה", פארוק, מואסי

52; 
על לשון השיר בערבית ועל לשון ", פארוק, מואסי

 ;29: 19, "היומיום
  ;90: 6, "סולו וסוניה", משה, מוסק

  ;11: 13, "החצוצרה של חיפה", סמי, מיכאל
 ;5: 16, " סם החיים- השירה", פסח, מילין
: מערבית, "אקטוף לו שקדים מגני", סלמאן, נאטור

  ;43: 3, נוואף עתאמנה
  ;4: 12, "אוטוביוגרפיה ויהדות", חיים, נגיד
  ;116: 2, "אמנות הבבואה", חיים, נגיד
 ;138: 19, "בן החייט הכחול", חיים, נגיד
  ;10: 1, "בפתח", חיים, נגיד
  ;4: 4, "בתקווה לימים אחרים", חיים, נגיד
  ;125: 4, "הקומי ומה שביניהם, הטרגי", חיים, נגיד
 ; 133: 5, "בנאלם, באחר, באיןהמגע ", חיים, נגיד
  ;115: 8, "המשחק והדרמה", חיים, נגיד
  ;4: 9, "עתיד קרוב, ילדות רחוקה", חיים, נגיד
 ;5: 15, "יצר ויצירה", חיים, נגיד
: 22 " ידברו המוזות- כשנאלמים המבקרים",  .ח, נגיד

5 
 ;4: 19, "לראות משם", חיים, נגיד
ה אל סף מארבע רוחות האוטופי", חיים, נגיד

 ;54: 21, "הדיגלוסיה
 ;3: 18, "מבוכים", חיים, נגיד
 ;5: 13, "מוות", חיים, נגיד
  ;5: 13, "מלחמה בפתח הבית", חיים, נגיד
  ;4: 7, "מראה מעל הגג", חיים, נגיד
  ;5: 8, "נעיצת אצבע בסכר", חיים, נגיד
  ;4: 6, "ספרות בימים קשים", חיים, נגיד
 ;5: 17, "על המקום", חיים, נגיד
  ;5: 3, "כאבים עתיקים, פצעים חדשים", חיים, נגיד
 ;5: 5, "קולות אחרים", חיים, נגיד
 ;5: 24, "קיץ של מחאות", חיים, נגיד
: 17, " סוללת ובונה–דורי - שולמית בת", חיים, נגיד
56; 

  ;3: 2, "שיח גלוי ושיח סמוי", חיים, נגיד
  ;4: 10, "שירתנו הצעירה", חיים, נגיד
  ;221: 1, "שלוש אוטופיות ועוד אחת", ייםח, נגיד

  ;6: 11, "שפה אחת, שתי לשונות", חיים, נגיד
  ;313: 1, "מהגורן ומהיקב", שלמה, ניצן
 ;62: 22, "'אדונית והרוכל'עוד מבט על ה", רות, נצר

: 20, "נופי מולדת וגלות: אימאן מרסאל", ששון, סומך
80; 

  ;90: 4, "ספרות ללא קהל", ששון, סומך
 ;47: 19, "בעניין המוזות", מיכל, סנונית
  ;28: 13, "מצב נפשי, מקום", מיכל, סנונית

: 3, "אחרי המוות, לפני הלידה", מוחמד חמזה, נאיים'ע
12;  

 ;78: 13, "סלב מילוש'הו צ, הו משורר", יוסף, עוזר
: 12, " ושירה יהודיתMy sweet Lord", יוסף, עוזר

13;  
 ;93: 23, "ציפורים", נולי, עומר
' השפה המזרחית'"', דליה מרקוביץ, קציעה, עלון

 ;138: 20, "כנשאית של רעב וגעגוע
  ;141: 23, "מיליון דולר", פנינה, עמית
 ;23: 17, " ישראל- איזה הדרך לארץ", גדעון, עפרת
: 22, "אלתרמן והאמנות הסמויה מן העין", גדעון, עפרת

24; 
 ;29: 23, "אמנות היא מכתב", גדעון, עפרת
י "בין אריה ארוך לש: המלאך הגידם", גדעון, עפרת
  ;51: 2, "עגנון

 .3 .14נאום ביריד הספר בפריז בתאריך ", נעים, עריידי
08" ,20 :77; 

 ;72: 20, "קאנוניזאציה של משורר", נעים, עריידי
 צייר ישראלי יליד תימן - איתמר סיאני", מיכל, פופבסקי

 ;64: 23, "הלך לאיבוד) לא(או האיש ש
  ;26: 8, "'ישראליות'פנים של ", אהובה, פלדמן
 ;28: 20, "ארמית אובדת", תלמה, פרויד

: 8, "דאס ידישע רענעסאנס", גדעון, עפרת- פרידלנדר
39;  

, "אנחנו ואתם של יבגני זמיאטין, אני", מאיה, קגנסקיה
  ;24: 2, פטר קריקסונוב: מרוסית

 ;129: 19, "הגיבור המסרב להתבגר", אירית, קדם
  ;20: 4, "והתנועה האנושית' קארל'", אדמיאל, קוסמן
או , סיפור אישי: שפה כמקום הזהות", דינה, ציון- קטן בן
 ;35: 20" ?תופעה
, "תחושה אינטימית של גזע כרות", דינה, ציון- קטן בן

12 :135;  
צמצום הוויה כהרחבתה : השרוול ההפוך", גד, קינר

 ;30: 21, "המצמצמת בשירת חנוך לוין
, "רטוריקה וסביבון מעופרת יצוקה, מוסריות", גד, ינרק

19 :52; 
 ;49: 14, "מכתב לחיים", גד, קינר

: 13, " ללכת בגדולות- ביום שלמחרת", ניסים, קלדרון
17;  

  ;16: 13, "ההבדל בין שתי המלחמות", ניסים, קלדרון
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  ;15: 13, "המלחמה הזאת צודקת", ניסים, קלדרון
, "ישה סופרת בשנת אלפייםלהיות א", יהודית, קציר

3 :18;  
 ;56: 13, "להימלט אל מקום חדש", יהודית, קציר

 ;102: 17, "המסע הרוחני שלי", אורנה,  הון- רב
יהושע בחמישה  .ב .ראיון עם א", דורית, רביניאן
  ;21: 1, "חלקים
: מאנגלית, "אילם בין קירות בית הרוח", ריבה, רובין

 ;113: 13, רות שפירא
: 18, "החופש לבהות או חופש בלהות", ודיתיה, רותם
142; 

 ;44: 20, "ובאהבתה ישגה תמיד", יהודית, רותם
  ;27: 12, "קראתיך", יהודית, רותם

 ;49: 20, " מקום אחר- שפה אחרת", רבקה, רז
 ;7: 21, "המשמעות, השורות, המילים", אשר, רייך
, פאול קליי: שלושה משוררים ציירים", אשר, רייך

 ;24: 23, "טריסטן צארה, גרוסגיאורג 
, "על דאדא ודאדאיזם: שפמים מעל עיניי", אשר, רייך

19 :57;  

 ;8: 15, "'!הבו לנו סופר '- במחשבה שנייה", דן, שביט
  ;8: 7, "פרידיה מייבי", קטיה, שוורצמן

  ;20: 7, "הזניית השפה", דוד, שחם
  ;5: 6, "לקראת הימים הבאים", דוד, שחם
: 8, "או האחוריים של ההיסטוריה' םמוחר'", דוד, שחם

65;  
  ;65: 9, "אהבה ומוות, על מוסיקה", דוד, שחם
  ;78: 6, "רדידות הלשון והמחשבה", דוד, שחם

: 17, " אני הנכווה- אנא אלכאווי"', נהוראי מ, שטרית
144; 

שכנת !  אה- יא גאראת אלוואדי"', נהוראי מ, שטרית
 ;156: 23, !"הנחל
 ;61: 20, "רפתח דב", נעמי, שיהב
  ;121: 4, "מחווה לאריה סיון", צרויה, שלו

 ;36: 19, "זיקנה ואובדן ראייה", אמנון, שמוש
 ;80: 22, "רשימות מזיכרון הולך ונעלם", אמנון, שמוש
  ;168: 1, "ביאליק וארון הספרים היהודי", זיוה, שמיר
תחיית הלשון והעיר העברית , ביאליק", זיוה, שמיר

 ;5: 19, "הראשונה
האנחה היהודית הידועה מייהדת אפילו ", זיוה, שמיר

  ;41: 6, "שירי עגבים איטלקיים
 ;12: 17, "החיים והספר", זיוה, שמיר
 ;67: 14, "המת החי", זיוה, שמיר
: 12, "הסופר הוא שוטה הכפר הגלובלי", זיוה, שמיר

6;  
 ;24: 15, "הפתיה והנחש שרווה מדודיה", זיוה, שמיר
  ;5: 2, "ואת איש הרוח שכחו", זיוה, שמיר

 ;13: 22, "ישמור האל את הגווילים", זיוה, שמיר
  ;20: 9, "כוכבי שמיים רחוקים", זיוה, שמיר
  ;33: 7, "לדתה המופלאה של לדה", זיוה, שמיר
 ;6: 18, "מי ענד לדוכיפת ציצת זהב", זיוה, שמיר
 ;70: 24, עיני אהובתי, זיוה, שמיר
 ; 32: 5, "ים במאזנייםשנינו שקול", זיוה, שמיר
 ;36: 21, "תחת קורת גג אחת", זיוה, שמיר
99: 6, "בית בלא אב", אילן, תורן

;    

ביקורת
 ;154: 23, "שעות של חסד", גליה, אבן חן
ברלין ולהאסה לא היו מעולם : ממקום למקום", דוד, אדלר

 ;57: 23, "קרובות יותר
 ;127: 24, "מלאכה מבריקה וקפדנית",  .מירון ח, איזקסון

 ;102: 2, "קונכיות ומלחמה, צדפים", מאיה, רנו'בז
: 22, "'אני רוצה להפריח עורבים לבנים'", יערה, דוד- בן

109; 
 ;154: 19, "כוח הזיכרון וכורח השכחה", יערה, דוד- בן

 ;129: 24, "מסע שירי בשבילי האהבה", יערה, בן דוד
: 24, "כוכב- על שירתו של ישראל בר", אורי, ברנשטיין

108; 
: על ספרו של יוסי יזרעאלי, שלולית אור", נורית, גוברין

 ;111: 18, "'המשורר השביעי'
 ;155: 17, "סיפורים אנושיים", שמאי, גולן

 ;64: 21, "ניסיון עיקש להשביע את הייאוש", יאיר, גרבוז
המלאך חוטף את סבתא באיומי אקדח לתוך ", משה, גרנות

  ;125: 2, "פרצה בעננים
 ;96: 22, "המת החי", משה, גרנות

 ;98: 22, "השישי של שימבורסקה", משה, גרנות
 ;123: 24, "מידת הטרחה הראויה", משה, גרנות

, "'אז מה אם לא רואים עליי מבחוץ'", חגית, הלפרין
24 :134; 

 ;114: 23, "דורי- רומן רב", אלישבע, רייך- זהר
  ;127: 2, "סימולקרה אמריקאית", יהודה, חן
  ;129: 2, "?שוב הוא ילך בשדות", יהודה, ןח

  ;130: 2, "תיכוני- אפ ים- סטארט", נתנאל, חרמון
 ;114: 24, "חסד השיר", ידידיה, יצחקי
 ;139: 24, "ההצגה נגמרת, היינו העתיד", רינה, יצחקי

 ;104: 24, "דברים על גרגרים", טלי, לטוביצקי
  ;128: 2, "תחשיבי הפרדה", חדוה, נוף

 ;111: 22, "המוות אינו מחוסר עבודה", ןרו, פוגל
 :23 "שאיפה להגדרה עצמית",איבון, גולן- בסקיוקוזל
153 
 ;137: 24, "הכאב והיופי", גד, קינר
 ;105: 22, "פורצי גבולות ומפלסי דרך", גד, קינר

 ;157: 19, "טיפה של אושר", אדלינה, קליין
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 ;132: 24, "מבט מדויק על בדידות", ברכה, רוזנפלד
 ;90: 22, "ישראל- ארץאמת מ", זיוה, שמיר
 ;96: 24, "המיית כינור ומכת גונג", זיוה, שמיר

 ;50: 23, "קנה- לנגן בחליל כפול", זיוה, שמיר
  ;55: 23, "ספרות של רמז וסוד", זיוה, שמיר

  
  

   חזותיתיצירות אמנות
  ;96: 11, "ללא כותרת", אניס, אבו רוכון

  ;89: 22, "רישום", חיים, אברהם
  ;64: 3, "משפחות", רלי, אברהמי
כריכה : 3, "ר'משפחת וונוס מכפר רג", רלי, אברהמי
  ;אחורית

  ;77: 10, "פרח קיר", נלי, אגסי
 ;64: 14, "ציור", נירית, אהרון

 ;91: 14, "ציור", נירית, אהרוני
: 22, "ישראל- וחברינו היורדים מארץ", אברהם, אופק

32; 
: 22, " חלום ושברו- מתווה לישראל", אברהם, אופק

34;  
  ;123: 9, "גוריון- בן", חנה, אורלוף

עיבוד ובימוי ' עקב אכילס'תמונה מתוך ", ראר'ז, אלון
  ;123: 8, "אילן רונן

 ;64: 22, "אורגיית הליליות", אורי, אליעז
 ;19: 21, "דחלילים", אורי, אליעז
  ;147: 21, "אלילים, דחלילים", אורי, אליעז
 ;87: 21, "לון קרמיקהפס", אורי, אליעז
 ;כריכה קדמית: 19, "ציור", אורי, אליעז
  ;82: 23, "ציור", אורי, אליעז
  ;80: 23, "ציור", אורי, אליעז
 ;22: 21, "ציור על משטח", אורי, אליעז
 ;24: 21, "ציור על משטח", אורי, אליעז
 ;128: 21, "ציור על משטח", אורי, אליעז
 ;79: 21, "תבליט", אורי, אליעז
 ;150: 21, "תבליט מתכת", אורי, אליעז
 ;38: 23, "בול", בני, אפרת
  ;105: 10, "מלט הארץ", ימימה, ארגז
  ;שער: 2, )"בית אדום(מה נשמע בבית ", אריה, ארוך
  ;53: 2, "מלאך עף", אריה, ארוך
  ;64: 2, ""פרופילים", אריה, ארוך
  ;57: 2, "ראשים ועיטורים", אריה, ארוך

  ;73: 1, "חיפה, ואדי סאליב", רמי, ארנולד
  ;81: 1, "אביב- תלחוף ", רמי, ארנולד
 ;79: 1, "יפו בלילה, רחוב יפת", רמי, ארנולד

 ; 84: 5, "ונוס הקטנה ממאודון", אן'ז, ארפ
מתוך  .החשמונאים ולידיהם, חיילים יוונים", חנן, בהיר

 ;61: 17, "'אחיי גיבורי התהילה'
אחיי גיבורי 'מתוך , דיםיוונים נגד יהו", חנן, בהיר

 ;60: 17, "'התהילה

, "מחווה לכחול, בין הכחול העמוק והלבן", דליה, בורקי
10 :57;  

: 22, "'התבה המזמרת'איור מתוך ספר ", צילה, בינדר
25; 

 ;14: 22, "נתן אלתרמן", צילה, בינדר
 ;125: 21, "דאגה", יערה, בן דוד
 ;124: 21, "מצב חדש", יערה, בן דוד

 ;85: 23, "'קולאז", יערה, דוד - בן
 ;86: 23, "'קולאז", יערה,  דוד- בן
 ;87: 23, "'קולאז", יערה,  דוד- בן

 ;155: 14, "אליוט' ורג'ג", מיקי, בן כנען
 ;כריכה קדמית: 14, "פונדמנטליזם", מיקי, בן כנען
 ;8: 14, "ציור", מיקי, בן כנען
 ;79: 14, "ציור", מיקי, בן כנען
גילוי 'שתי תמונות מתוך ההצגה ", שלומי, בן עמי
  ;30: 8, "'אליהו
  ;153: 11, )"ברזל(עבודת פיסול ", איליא, בעיני

כריכה : 17, "הספירלה המערבית", דורון, אדון- בר
 ;קדמית

 ;119: 17, "פסל דרך על חוף ים המלח", דורון, אדון- בר
 ;44: 23, "הגן הראשון", ישראל, כוכב- בר
 ;45: 23, "יעקבסולם ", ישראל, כוכב- בר

 ; 75: 5, "גשם של מטאורים", אדם, ברג
 ;כריכה קדמית: 5, "המהפנט", אדם, ברג
 ; 72: 5, "המהפנט", אדם, ברג
 ; 72: 5, "המהפנט", אדם, ברג
  ;כריכה אחורית: 5, "המהפנט", אדם, ברג

  ;54: 1, "של קפקא' הטירה'רישום ל", יוסל, ברגנר
 ;14: 15, "מגדל בבל", פיטר, ברויגל
  ;31: 3, "1974, אביב- תל, דרך השלום", מיכה, ברעם
היום האחרון של מלחמת יום הכיפורים ", מיכה, ברעם

  ;47: 3, "1974, מעבר לסואץ
  ;46: 3, "1982, ביירות, המוזיאון הלאומי", מיכה, ברעם
  ;155: 1, "יום האישה", מיכה, ברעם
  ;30: 3, "1978, ירושלים, יום העצמאות", מיכה, ברעם
  ;45: 3, "1978, ירושלים", מיכה, ברעם
  ;35: 3, "1966, מטולה, מר רובין", מיכה, ברעם
  ;155: 1, "נשים בשחור", מיכה, ברעם
  ;34: 3, "1970, רכבת לירושלים", מיכה, ברעם
  ;167: 1, "כנס התעוררות, ס"ש", מיכה, ברעם
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כריכה : 22, " שנות האלפיים- מגש הכסף", הדר, גד
 ;קדמית
הרפתקאות חמור שכולו 'איורים מתוך ", נחום, גוטמן
  ;48, 47, 45, 44: 13, "'תכלת
  ;50: 13, "דוקטור חיסין רוכב על חמורו", נחום, גוטמן
 ;30: 23, "מכתב מפריס", נחום, גוטמן
: 19, "'שירים ופזמונות לילדים'ציור ל", נחום, גוטמן

6; 
 ;49: 18, "אקוואריום", אלי, גור אריה
 ;21: 18, "ללא כותרת", ליא, גור אריה
 ;138: 18, "ללא כותרת", אלי, גור אריה
 ;77: 18, )"סדרת צדפות(מתאבנים ", אלי, גור אריה

 ;35: 23, "מכתב ליוזף בויס", תמר, גטר
 ;28: 22, "סימניה", תמר, גטר

  ;73: 10, "הגבול הישראלי המצרי", חנן, גטרידה
 ממיצב תמונות", שאקרה- פאריד אבו, ורדה, גינוסר
  ;19: 9, "פואטי
  ;87: 10, "שמיטה", שרון, גלזברג
כריכה קדמית : 4, "ממראות הירקון", מרדכי, גלדמן

  ;ואחורית
 ;38: 18, "כפית", איגור, זאק- גלמן

 ;כריכה קדמית: 16, "מעץ", מיכאל, גרובמן
  ;50: 8, "סולם יעקב", מיכאל, גרובמן

: 8, "ץ מאת מיקי גורבי' מילה של אהבה'", גדי, דגון
119;  
  ;75: 19, "המורה לחקלאות", נורית, דוד

  73: 15, "דיוקן", מאשה, דוחובנה
 ;38: 17, "דיוניסוס אוחז בידו נחשים"
  ;130: 4, ציור על כד, "דיוניסוס אריאדנה עם סאטיר"
  ;127: 4, ציור על כד, "דיוניסוס בעגלה רתומה לחמור"
: 4,  גביעציור על, "דיוניסוס מלווה בארבעה סאטירים"

135;  
: 17, "פאוסט ומפיסטו בשבת מכשפות", ן'אז, דלקרוא

42; 
 ;31: 18, "נמרוד", יצחק, דנציגר
  ;41: 8, "ארון הספרים היהודי", אורי, דרומר
: 8, "תצלום מיצג, התכוונות למזרח", מיכאל, דרוקס

45;  
  ;106: 10, "'נשים בשחור'מתוך המיצב ", אדוה, דרורי

  ;153: 10, "וגןע", עמנואל, הצופה
  ;17: 10, "'המשתה'מתוך ", אק'ז, אנו'ז

  ;כריכה אחורית: 2, "ים המלח", ניקודא, זינגר
, "אילה מתרחצת במעיינה", הינה'ג, חביבי קנדלפת

11 :79;  
  ;11: 10, "פיקניק", רחל, חגיגי
  ;23: 11, "טבע לא דומם", מאל'ג, חסן

  ;יתכריכה קדמ: 8, "משחקי ילדים", אריאלה, טומשוף
  ;41: 7, "לדה והברבור", טינטורנטו

 ;110: 23, "ציור", יוסף, יצחק
 ;111: 23, "ציור", יוסף, יצחק
 ;112: 23, "ציור", יוסף, יצחק
 ;112: 23, "ציור", יוסף, יצחק
 ;119: 19, "סולם יעקב", אמנון, יריב
 ;53: 24, "צילום", אלונה, כהן
  ;140: 10, "'דוגמויל'מסדרת ", אמיר, כהן
) דברי מתיקה(יהושע כמוכר חילוואת  .ב .א", דורון, כהן

, "בעת צילומי הסרט מר מאני, בתחנת הרכבת בביירות
4 :31;  

  ;134: 1, "מבקרים באמנות אטומית", פנחס, גן- כהן
  ;200: 1, "הנחות על תולדות האמנות", פנחס, גן- כהן

כריכה : Urban Landscape", 20", מאיה, כהן לוי
 ;קדמית
  ;108: 11, "מחרשה של כנפיים", אחמד, כנעאן
  ;59: 15, "2005", איילת, כרמי
 ;10: 24, "צילום", אליה, לוגסי
 ;14: 24, "צילום", אליה, לוגסי

  ;99: 10, "ללא שם", הדס, לוי
  ;100: 4, "פרט מתוך וידיאו", ואדים, לוין
מחווה לשירותי  '- פרט מתוך וידיאו", לירון, לופו

  ;99: 4, "'ההצלה
  ;126: 9, "ברל כצנלסון", יעקב, נסקי'וצל

, 31, 17: 2, "'ויה דולורוזה'מתוך הסדרה ", אלכס, ליבק
37 ,87 ,99;  

: 12, "ך"מתווה לאיור לתנ, נחל הירדן",  .מ .א, ליליין
104;  

 ; 104: 5, "נשים ליד הכותל המערבי",  .מ .א, ליליין
  ;26: 12, "איור למגילת רות, רות",  .מ .א, ליליין

 ;31: 22, "מגש הכסף", בתיה, לישנסקי
: 6, "2002בתיאטרון חיפה ' אב הבית'", אייל, לנדסמן

101;  
  ;14: 6, "1995חיפה ", אייל, לנדסמן
  ;56: 6, "1995חיפה ", אייל, לנדסמן
  ;81: 6, "1996חיפה ", אייל, לנדסמן
  ;94: 6, "1996חיפה ", אייל, לנדסמן
  ;85: 6, "1994חצרות יוסף ", אייל, לנדסמן
  ;17: 6, "1995חצרות יוסף ", אייל, לנדסמן
  ;26: 6, "1995עכו , חתונה", אייל, לנדסמן
  ;16: 6, "1996יפו ", אייל, לנדסמן
  ;101: 6, "'אב הבית'משתתפי ", אייל, לנדסמן
  ;24: 6, "1997נערים ", אייל, לנדסמן
  ;76: 6, "1996קרית חיים ", אייל, לנדסמן
  ;50: 10, "'בוליבוב'רת מסד, וט'ראג, מאטה
  ;118: 10, "ללא כותרת", אוהד, מטלון

  ;28: 1, "ציור מופשט", יעקב, מישורי
  ;36: 11, "'קולאז", כמאל, מלחם
  ;148: 10, "ללא כותרת", ענת, מנור
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 ;48: 23, "בלי משיח בשמן", מיכל, נאמן
 ;49: 23, "בת ישראל", מיכל, נאמן
 ;49: 23, "הללויה", מיכל, נאמן

 ;YAMIT", 23: 47ימית ", מיכל, אמןנ
 ;30: 22, "מגש הכסף", מיכל, נאמן
 May you swallow an", מיכל, נאמן

umbrella", 23: 48; 
 ;Burn baby burn", 23: 49", מיכל, נאמן

כריכה : 11, "אני כיין לנרקיס הערבי", איברהים, נובאני
  ;קדמית ואחורית

  ;16: 11, "ללא כותרת", איברהים, נובאני
  ;56: 11, "ללא כותרת", איברהים, נובאני
  ;131: 11, "ללא כותרת", איברהים, נובאני
  ;10: 11, "מכחול", איברהים, נובאני
  ;43: 11, "עין: מתוך מילון הצורות", איברהים, נובאני
  ;53: 11, "עין: מתוך מילון הצורות", איברהים, נובאני

 ;33: 23, "מכתב ליוזף בויס", יהושע, נוישטיין
  ;21: 24, "צילום", דנה, נחמן
 ;41: 19, "דגל", אפרת, נתן
 ;145: 24, "הנפת החרמש", אפרת, נתן
 ;39: 19, "לצעוד ולקצור", אפרת, נתן
 ;142: 24, "'פניקס'מתוך עבודת הוידיאו ", אפרת, נתן
 ;149: 24, "עבודה על הגג", אפרת, נתן

 ;37: 24, "איור", רוני, סומק
 ;8: 23, "ן גינסברגאל", רוני, סומק
: 23, "גוש הקרח הכחול שקפא בעיניים", רוני, סומק

10; 
 ;8: 23, "יאיר הורוביץ", רוני, סומק
 ;8: 23, "יונה וולך", רוני, סומק
 ;9: 23, "מפית", רוני, סומק
 ;7: 23, "ציור", רוני, סומק
 ;ACQUA", 23: 12", רוני, סומק
 ;Arty Semite", 23: 11", רוני, סומק

  ;25: 10, "כסא אוויר", דניה, טולרס
 ;73: 23, "80- מציורי שנות ה", איתמר, סיאני
 ;71: 23, "ציור", איתמר, סיאני

 ;16: 24, "צילום", טלי, סלוצקי
 ;76: 23, "ציור", שחר, סריג
  ;77: 23, "ציור", שחר, סריג
 ;78: 23, "ציור", שחר, סריג
  ;78: 23, "ציור", שחר, סריג
 ;108: 23, "איפה אהיה בחגים", נולי, עומר
 ;105: 23, "בית מתוק", נולי, עומר
 ;85: 15, "געגוע למיתולוגי", נולי, עומר
 ;108: 19, "יוצאת מדעתי", נולי, עומר
 ;כריכה קדמית: 15, "לילית שחורה", נולי, עומר
 ;21: 23, "משפחה", נולי, עומר
 ;109: 19, "ציור זוגדגי", נולי, עומר

 ;93: 23, "ציפורים", נולי, עומר
 ;123: 23, "צעקת הפנויות", נולי, עומר
 ;103: 23, "רותי צריכה להתרגל", נולי, עומר

 ;61: 15, "שני ברבורים", אינה, פולנסקי
 Futur sound '- פרט מתוך וידיאו", מריה, פומיאנסקי

of Hollon'", 4: 101;  
  ;12: 12, "אגרטל", סימיון- בלו, פיינרו
  ;115: 12, "אוהל", מיוןסי- בלו, פיינרו
 Walking aroundאסטרונאוט ", סימיון- בלו, פיינרו

the dimension of the present moment", 12: 
34;  

  ;5: 12, "ביצה", סימיון- בלו, פיינרו
  ;150: 12, "דג", סימיון- בלו, פיינרו
  ;119: 12, "דגל", סימיון- בלו, פיינרו
  ;כריכה קדמית: 12, "טבעת שם", סימיון- בלו, פיינרו
  ;124: 12, "טלית", סימיון- בלו, פיינרו
  ;35: 12, "כיסא אליהו", סימיון- בלו, פיינרו
  ;36: 12, "לוחות שם", סימיון- בלו, פיינרו
  ;36: 12, "שם צלחת", סימיון- בלו, פיינרו
  ;35: 12, " תיבת נוח", סימיון- בלו, פיינרו
 ;104: 14, "סיפור לילה", ישראל, פלדי

  ;47: 8, "'א- מרכבות ה", דורית, פלדמן
 ;53: 13, "ציור", אורי, פרידמן
 ;144: 15, "ציור", אורי, פרידמן
 ;41: 23, "ציור", אורי, פרידמן
 ;42: 23, "ציור", אורי, פרידמן
 ;132: 23, "ציור", אורי, פרידמן
 ;94: 15, "רישום", אורי, פרידמן
 ;95: 15, "רישום", אורי, פרידמן

  ;14: 4, "נתן זך מתרגם שיר", דוד, רלובפ
  ;283: 1, "ברווז", זיגמונד, פרנקל
  ;283: 1, "חוגלות", זיגמונד, פרנקל
  ;284: 1, "חתול", זיגמונד, פרנקל
  ;284: 1, "קיפוד", זיגמונד, פרנקל

 ;91: 19, )"חסר בית(אובדכלוס ", זויה, רקסקי'צ
 ;ה קדמיתכריכ: 21, "להבין את דרידה", זויה, רקסקי'צ
 ;69: 18, "ללא כותרת", אבדי טר אגניין, זויה, רקבסקי'צ
 ;82: 18, "ללא כותרת", אבדי טר אגניין, זויה, רקבסקי'צ

, )"הגוף שלי לא נגמר איפה שרואים"(, מנשה, קדישמן
23 :16; 

  ;70: 14, "'האם השלישית'איור ל", מנשה, קדישמן
  ;21: 13, "אם נושאת את קרבנה", מנשה, קדישמן
  ;240: 1, "דיוקני סופרים", מנשה, קדישמן
  ;8: 13, "החמור ", מנשה, קדישמן
 ;13: 23, "היונה, הכבשה, העקדה", מנשה, קדישמן
  ;9: 13, "מולדת", מנשה, קדישמן
  ;10: 13, "יזהר .על ס", מנשה, קדישמן
 ;כריכה קדמית: 23, "ציור", מנשה, קדישמן
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  ;31: 13, "ציור", מנשה, קדישמן
 ;14: 23, "ציור", מנשה, שמןקדי

 ;15: 23, "ציור", מנשה, קדישמן
 ;17: 23, "ציור", מנשה, קדישמן
 ;18-19: 23, "ציור", מנשה, קדישמן
  ;18: 13, "קינה", מנשה, קדישמן
 ;128: 19, "רישום", מנשה, קדישמן
ארץ 'שני דפים מקטלוג התערוכה ", מנשה, קדישמן
  ;כריכה קדמית: 13, "וטכסט שכתב האמן', מולדת

  ;26: 13, "שתי יונים", מנשה, קדישמן
  ;38: 7, "לדה", אנטוניו אלגרי, יו'קורג

  ;290: 1, "1996, "הדפסת רשת", משה, קופפרמן
: 1, "1997, הדפס רשת על נייר ארש", משה, קופפרמן

259;  
  ;34: 14, "ישראל הר", עמוס, קינן

  ;111: 8, "ציור", סרגיי, קלימקוב
, "'שירי דור'חיתוך עץ מתוך הספר ", גרשון, קניספל

22 :26; 
 ;27: 22, "'שירי דור'ליל קיץ ", גרשון, קניספל

  ;139: 1, "חתול", יאן, ראוכוורגר
  ;102: 4, "צילום סטילס", לואן נל, איליה, רבינוביץ

 ;126: 24, "הבת פרו מיניקה ", פול, רובנס
  ;112: 12, "דות הירדןעל ג", דיוויד, רוברטס

  ;113: 8, "חזיר בר שניצוד מוטל על גדר", גיא, רז
  ;כריכה אחורית: 8, "לב", צחי, רייך

 ;19: 24, "צילום", גיא, שובל
 ;36: 24, "צילום", גיא, שובל

  ;25: 7, "אביב- תלחוף ", קטיה, שוורצמן
בחברת , ייבי ליד שולחן בבית קפה", קטיה, שוורצמן

  ;8: 7, "רקיןהצייר יגאל תומ
  ;22: 7, "כיסאות על שפת הים", קטיה, שוורצמן

 ;כריכה קדמית: 18, "ללא כותרת", טל, שוחט
 ;107: 18, "שקדייה", טל, שוחט
  ;129: 10, "ללא כותרת", גיל, שחר

 ;31: 24, "צילום", דנה, שטילמן
 ;68: 14, "העלמה והמוות", אגון, שילה

  ;98: 4, "'משוטט '- פרט מתוך וידאו סטילס", חן, שינברג
 ;43: 1, "תיק עבודות", שמחה, שירמן
   ;84: 23, "ציור", גליה, שכטר
 ;84: 23, "ציור", גליה, שכטר
 ;83: 23, "ציור", גליה, שכטר

  ;79: 8, "דיוקן עצמי", אברהם, שלונסקי
  ;110: 1, "1995, ללא שם", רונית, שני
  ;226: 1, "1997, ללא כותרת", רונית, שני
  ;227: 1, "1997, ללא שם", וניתר, שני

  ;111: 10, "כיפה אדומה", קרן, שפילר
  ;כריכה קדמית: 10, "?לאנונימיות מתמשכת", בל, שפיר

 ;51: 24, "צילום", מורן, שפירא
  ;132: 10, "זהב- קש", מיכל, שרייבר

  ;29: 10, "יונה וולך", שחר- יעל, שריד
  ;28: 10, "מאיר ויזלטיר", שחר- יעל, שריד
 ;122: 21, "ישראל הר", יגאל, קיןתומר

  ;33: 8, "'כיפור'תמונה מתוך סרטו של עמוס גיתאי "

  
  א"ת, 4' ורג' חזית חנות נעולה ברחוב המלך געל " הרחובות ממריאים לאט"שירו של דוד אבידן של גרפיטי 
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  גגַ מי ומי ב
  .בפעם הזאת ספר שיריו  הופיעבאחרונה . מבכירי השירה העברית  -איזקסון . מירון ח

, ל כפודוקטור מחזיק תואר מחזאי ומשוררהוא ) פחם-אום אל בעיר 1968-נולד ב(ריה  איימן אגבאר"ד
   .חיפה. אונבמרצה , מכון מנדלב, חבר סגל. פנסילבניה. אונבמדיניות חינוך בינלאומי והשוואתי ב

פרסמה . וסדנאות כתיבהמארגנת ומנחה אירועים ספרותיים  . וחוקרתמרצה , משוררת -   רחלי אברהם איתןר "ד
   .שירה ספרי חמישה 

  .גגב מרבה לפרסם משיריו . פסל ומשורר, צייר –אורי אליעז 

  הופיע באחרונה, גרגרים, ספרה החדש. מבין  המשוררות הבולטות בישראל היום –רנו 'מאיה בז

מפרסמת בכתבי עת שירים . א"ת. דוקטורנטית באונ. נולדה באשקלון. משוררת   - נוית בראל
       )2011, עם עובד (משמ, )2005, גוונים(מחזור שירים  : שםור: שני ספרי שירתה. ומאמרים

 באחרונה ראה אור סוס טרויאני מבטן התודעה שיריה החמישי ספר. ים' משוררת ואמנית קולאז– דוד- יערה בן
באחרונה ראה אור . חלק משיריה הולחנו. במרכזי תרבות ובגלריותים 'הציגה תערוכות קולאז. בהוצאת כרמל

  .מוסיקה קלאסית מתחומי הליטורגיקה והלידר, בין היתר, בו היא מבצעת', על כנפי השירה' שלה התקליטור

 עלתה המשפחה 1950- ב. אביה היה ראש הקהילה היהודית בלוב. לוב,  בעיר חומס1949- נולדה ב    -  אב- לידיה בר
עם ליד קרית - יה במעברת גיליחד עם הוריה ושמונת אח, את רוב ילדותה וחלק מנעוריה עשתה בצריף קטן. ארצה
  . הוציאה ארבעה ספרי שירה.ים בעכו- ספר לקציני- היתה מורה בבית.  חיפה.תואר שני בספרות מאונבעלת . אתא

  1975-2010 מבחר השיריםבאחרונה הופיע ספרו . מן הבולטים במשוררים בישראל –כוכב -ישראל בר

באחרונה מקדישה את .  שנים25 תיכוניים במשך לימדה ספרות בבתי ספר.  משוררת ומורה-  רינה בשן
   ).2010, 77עיתון  (הצד השמאלי של הירח, מודדת תסריטיםבמראה אישה  : בין ספריה. זמנה לכתיבה

  .מן הבולטות בחוקרי הספרות העברית, מרצה וחוקרת – נורית גוברין' פרופ

. ח והיה מורה במעברות"שירת בפלמ, 1947- רצה בעלה א. 1931, יליד הונגריה. מתרגם וחוקר, משורר  -  משה גנן
 :ביניהם. ותרגומים , פרסם ספרי שירה.ספרות גרמניתוב  ספרות השוואתיתב, ספרות עבריתבעל תוארי מוסמך ב

  .)2011 (היינריך היינה/ השיבה הביתה , )עיבוד- תרגום(שירים משומר , סונטים למריאן

צילום בקאמרה מדה ל. 1976ילידת ראשון לציון . משוררת מבין הבולטות בשירה הצעירה  – חגית גרוסמן
ספרות וכן   .א"ת. וספרות עברית וכללית באונ,  ציור במדרשה לאמנות ,תיאטרון בבית צבי, אובסקורה

  )2010 (לויתני האפר )2007 (שעה שירים לשמואלת:  ספריה.ןגוריובן . עברית לתואר שני באונ

צה מר. שירה במחקר הספרות ובהוראה   משלבת. 1951עלתה ארצה בשנת ,   ילידת בגדד- גורי-ליליאן דבי
 :הוציאה שני ספרי שירה. 'קימברידגבמחלקה לשפה ולספרות עברית ב -  ולעתים מזומנות אילן- בר' אוניב

   . בקרוב יראה אור ספר שיריה החדש). 2008, כרמל(על נהרות ועל ימים ו) 1993, עקד (שירים
פרסמה משיריה . ורט בנושא סרבנות קשר במשפחהדוקט.  משוררת ופסיכולוגית– רייך-אלישבע זהר 

  )77תון יע(  כיתת חיים  ) עקד (צפור הלאונרדו: ספרי שיריה.בבמות ספרותיות שונות

. מרצה במכללת סמינר הקיבוצים, א"תחוקרת בכירה במרכז קיפ באוניברסיטת  - חגית הלפרין' פרופ
  .יצירתו של שלונסקי חייו ו- המאסטרו – החדש על ספרהיזהר . זכתה בפרס ס

 ,  מרצה באוניברסיטת הנגב.בו נולדה, תושבת כפר פאסוטה.  בין המשוררות הבולטות בישראל היום– נידאא חורי 
  .קשב את  בהוצ, 2010-1987מבחר שירים , בגוף אחרשיריה באחרונה ראה אור ספר  ספרי שירה  שבעהפרסמה

. ובאוניברסיטת שיקגו) לספרות  MAבמסגרת לימודי (א"תבוגרת סדנאות כתיבה באוניברסיטת  – דנה חפץ
  .במחקר ובפרקטיקה משפטית, לצד כתיבה ספרותית עוסקת בהוראה. פילוסופית ועורכת דין חברתית

אמריטוס ' פרופ. יוצר גישות חדשניות לבימוי בתיאטרון הישראליהבמאי  .סופר ומשורר, מחזאי –יוסי יזרעאלי

  .ו בבימויכשחקן במחזותם ג באחרונה מופיע .א"בחוג לתיאטרון באוניברסיטת ת

  . החל מן הגיליון הראשוןגגפרסם מיצירותיו ב . משורר וצייר–יצחק יוסף 

  .המלים והדברים ופיע בתרגומו ספרו של מישל פוקובאחרונה ה.  ספרותמתרגם וחוקר  –אבנר להב 

 פרסם כעשרה  2005-2000 בשנים  לתאטרון באוניברסיטת תל אביבראש החוגהיה  .פרופסור לתאטרון  שמעון לוי
כתבות וביקורות מאמרים וכתב מאות , תרגם עשרות מחזות, אנגלית וגרמנית, עשרות מאמרים בעברית, ספרים

  .מחזות/אסףל הוצאת המייסד והעורך ש. תאטרון וספרים בכתבי עת ובעיתונות
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מטפלת בנשים , ליניתבעלת תואר שני בפסיכולוגיה ק. 1979ילידת , משוררת תל אביבית -דנה לובינסקי 
  .ו ועודשב, הליקון, מטעםפרסמה שירים ב. שהיו קורבנות לאלימות מינית

, שיריה פורסמו בכתבי עת ותורגמו לאיטלקית. חוקרת ומלמדת ספרות עברית, עורכת - טלי לטוביצקי 
 ).2008(זכתה בציון לשבח במסגרת הפרס למשוררים בראשית דרכם מטעם שר התרבות . פולנית ואנגלית

  עוסק  בעידוד דו קיום יהודי ערבי. משורר ומבקר ספרות יליד כפר יסיף.- איברהים מאליק

  .ר איגוד הסופרים"סגן יו.  ספרים50- פרסם למעלה מ. משורר וחוקר –פארוק מואסי ' פרופ

 יצא בשנת דם הבתולה ספרה .מנשר לאמנותבוגרת המכללה . אביב- תלילידת משוררת  – לורן מילק
  .ונעמה אורגלי חי , אור טפלר, אלונה דניאל,  רונית שחר שיריה הולחנו בידי.2000

. מן הבולטים במשוררים כותבי הערבית בישראל היום.  וגר בה עד היום1944,  נולד בפקיעין:חסיין מהנא
  .ושיריו תורגמו לעברית, הוציא לאור מספר ספרי שירה. מורה בגמלאות

. וקטור מאונדבעלת תואר , כותבת  ביקורות על אמנות ושירה, חת סדנאות כתיבהמנ, משוררת - אפרת מישורי  
הקיבוץ שניהם בהוצאת , 2007( אנך ואנחה, )2002 (הפה הפיזיבין ספריה . 1990מפרסמת ספרי שירה מאז .  א"ת

    . )המאוחד

         .בורמסע הגי באחרונה ראה אור ספרה. מבקרת ופסיכולוגית יונגיאנית, משוררת -רות נצר

  .  תמונת נישואין בכפר חיטיןחיברה את ספר השירים. סופרת משוררת, חוקרת –לילי נדב 

 ,אוכמניות בגשם, על האחרון שבהם. פרסמה עד כה חמישה ספרי שירה. משוררת ומבקרת  -מלכה נתנזון 
  .ב"זכתה בפרס האישה היוצרת בישראל תשנ

  1971-2011 מבחר שירים ,ימינה לסמטת גן עדן החדש וב יתפרסם ספרבקרו. מחזאי, חוקר,  משורר-  חיים נגיד 

במוספים , שיריו פורסמו בכתבי עת. 1977,  יליד פתח תקווה. ופעיל חברתימשורר – יחזקאל נפשי
    )2003, גוונים (עכשיו פתיחהבאתרי אינטרנט ובספרו , ספרותיים

 נפטר בנצרת .נצרתלסמוך פוריה הצ כפרב 1931- ב נולד .בית בישראלרמבכירי השירה הע – טהא מוחמד עלי
 ספרי שירה וקובץ חמישהפרסם . 41החל לכתוב שירה בגיל . למד רק ארבע שנים בבית ספר יסודי. 2011-ב

  . לשירהטבע זכה בפרס 2005- ב . אחדסיפורת

אמן חזותי , תשיריו תורגמו לעשרות שפו. בין הבולטים במשוררים העברים,  יוצר רב תחומי-רוני סומק 
  .2010גן בשנת - הוצגת במוזיאון רמתמפיתתערוכת היחיד שלו . פורה

סמינר בדוקטור לספרות ערבית ומרצה לשעבר באונברסיטת חיפה ו .1930, נולד בנצרת   -  קווערמאל'ג
  . ספרים20-פרסם יותר מ . הבולטים במשוררים הערביים בישראלמן .למורים ערביים

ושבו , בהיותה ילדה קטנה עברו הוריה ללבנון. למשפחה ידועה,  בחיפה1927-ה ב  נולדסועאד קרמאן
אחרי קום המדינה . חלק מהשכלתה רכשה בחיפה בבית ספר לבנות לאחר מכן בעזה ובירושלים.  לחיפה

  הוציאה שני ספרי שירה בלבד .הוכשרה כמורה לאנגלית עד יציאתה לגימלאות

ו אור שני ספרי שירה באחרונה רא. זמננו- בספרות העברית בתמן המשוררים הבכירים –אשר רייך 
) בהוצאת זמורה ביתן(.  האחרוןשניםהשכתב ביובל , שירי אהבה, השחיין המהיר של הרגש :חדשים

                )הקיבוץ המאוחדבהוצאת (וחור בגרב 

 בראשית זכהאחר כך הייתי ספר שיריה האחרון עד כה מתרגמת ומבקרת , משוררת - ברכה רוזנפלד
        .ספראוראה אור בהוצאת ) איגוד סופרי ישראל(י "רס אספב

באחרונה ראה אור .  ומנחת סדנאות כתיבה בישראליורק- ניו. באוני' פרופ. סופרת ומרצה –רבקה רז 
   .בהוצאת הקיבוץ המאוחד,  הוא אמר,אני הולך למותספרה 

הציור ,  בתחומי השירהפעילה . פרי שירה בערביתהוציאה מספר ס. ילידת כפר יאסיף   - נאדרה שחאדה
  .לציור במגזר הערבי" אבדאע"יושבת ראש עמותת  .והאמנות

מה  וכתב את המחזה, פרסם שלושה ספרי שירה .עורך ופובליציסט, פעיל חברתי, משורר   - מתי שמואלוף
    2Small Bamaפסטיבלכהצגה ב  2003- שהועלה ב נולד מטקס יום הזיכרון

חוקרת . פרופסור לספרות עברית במרכז הבינתחומי הרצליה ובמכללת סמינר הקיבוצים - וה שמירזי
הניגון   ;)ריבוי פנים ביצירת עגנון( מותי עול"ש  יצאו ספריה2011-ב .מובהקת של יצירת ביאליק ואלתרמן

ספרה  יתפרסםב בקרו). הסונטות של שקספיר(  עיני אהובתיו) נ ביאליק"השיר הלירי הקצר של ח(  שבלבבו
  . הקיבוץ המאוחדאתהוצעם בשיתוף " ספרא"בהוצאת , ענווה וגאווה בשירת רחל: רקפת
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