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הספד לכפות תמרים
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ככה זה כשראש תלתלים מכסח

~ידקי םחfום

ארתך בלי חרף• היינו שם כדי לחב  iק שעת צערן
הסתכלת ,טרוף הוביל ארתך לבכות אצל עץ התמר עב-הגזע·
אבל ידהע ,כפותיו נ  iשר  iת שנח ,שנה ,ר~ת תפלי אתן
אל ע  iלם של מציא~ת לא·לם ,שירם אחד יכבו שם כל
מזמורי עולם לא·לם•
לפעמים נדמה חיה ערד רגע ואל חאדמח תבראי ,כל·כן חמת,
כל·כן ח~מה וכשפקחנו עיניים
עדייו צחקת בצחוק ערלם·שלן  Iלא·לם• ידענו
לשת  iק לן כשרצית ולאלם את כל העולמות· כל·כן
חרבה דממות היי שם ולא שיברר את קר הא  iפק הנחלם•
תמיד מגיפה את תריסיך ומתרח בנר בקול ובמבט ו
זר בל יחדור ,זר בל יחדור
זר בל יחז  iר ,וחרא ח  iזר ,מקיף א  iתן חל  iנרת חדשים · ואורות של פנסים
ותמרני ידיים נשלחות ללטפן
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אבי פלדשטייד

כל אחד לקח מעט והסתלק•
הצחוק שלי התפזר בין חוגגי
גרפי ,בתוכי איוב הייתי המקלל יומר•
כל יום נותר פחות לזכור• השתיקות חיו ממלאות
הכל• אחר-כן כשתלכו  ,עבורי היו עדייו מתפקעים
מצחוק ,אן רק לרגע קט· חיו מתגלגלים,
מתגגללים ,אל ביו חורבות שחוררת של
כפר בוגדים ,כל·כן חרבה אחבר שם

עימות חששות
(1
-

-

זוכר מראה

בוקר :

אשה זקנה ,חולה ,כואבת ,ללא תרופות

שנפלח ושרועה לבד בשיכבת·ערדף·חשמש הנחה
על המדרכות חרררירת

ושנאתם חיתה זר שהציתה אש·

אחר·כן התפזר צחוקי לאלף שברירים
באמתחת נוכלים נטמן ,איש לא נענה
לתחינתי•
לכן למדתי להכרת ולהרוס,

מנורות חניארן המקבילות שחר לידנו במים

אנו במכונית החולפת לדופן חבריכה

חיבוקי לא יכנס אליו עולם שלם ,ילמדרני

זוכר פגישות הימים האחרונים

לפצל את חיבתי לאלף קושיות קטנות·

יוזע אצל המשוררים בגרפם הצפרד
מבשילה הקרחת
מתחת בלוריתם
המתנופפת ברוח

זז תורך

שתתלוש שערה שערה עד תרם
בזכוכית ריחף מראה דקלים חשוכים
חושב מזח אני נימלט ז

מה שנקלט
לבנה תלייה מעלי
עגילה

(2

וטיפשית מקרינת

לים המליח עד מורת·

.

זוכר רגע ער~ ארון ,רגעים עברו

האורות מתחופים ,על .הבמה

חברות נמלטות מפני טבעת תאפר המשלחת

ערלה לאט אסלח כח~,ה שק~פח

עורקי ניקוטין במורד הסיגריה ובערד זרג צבי הארזנירת הישנים

ומשלין את החבילות לחול הארון·
משמאל תספק-שבדים ממלמלים על

קשורים למערכת האלקטרונית-קולית
צועקים זממה על ראשי
זוכר  .ידיים אלח

ודור ב  iנ~אלי שחרחר עובר

סיגריה של

7

בערב•

כמת ט  iב בחדר החמים· חמ~סיקח
לא מבינה כמה שיש חלל ריק

בלעדיה• כל אוהבי נישארי ינהעבר
השני ואני ר  iחץ עררם במימיו
הזהיבים של חריביק  iן הענק·
הכל נדחק ללילה בס~רי~ליזם קיטשי·
רכבת עברה ,המסילה התנדפה
הרוכבים משקיפים והן מדבררת

על שירח  --:אלו הן הבנות של התקופה·
האנשים נישכחי רכל מי שעדייו ן  iכר
את העתיד לא מדנ.ר•

אני רואת איד שם,
במורד מטפחת הצוואר המיוזעת

עם החל הצלילים הפעמרניים להישלח ,צלילים כמתון אגן חב~ק שיחים
בקרן חח  iצח החדר,

מתפתלים חברי

של איחיר מיחלט
הש~לחן עומד בזרוית  30לכ~רסה
על מישרן אחד מצחיו·
בג  iבה פני הש~לחן עומדת מאפרה
פריזמתית מחזירה צלילים·
במישרר·ניצב ניצבת מיטת כחילה
ראריכה עליה יושבת בח~רה מחזיקה
סיגריה  .בזוית  180ללועה·
בזווית אחרת יושב עטי

1

יודע

ואני זוכר ידיים שלה מציתות לי סיגריה
מורידים ארזנירת
ואנו יושבים

'

ובערד שורשי המילים
נחרכים עז הפילטר
נטוע בלובן אפור
לרבן אפור שלמ~ת הצמחים
כאילו א  iמר
כאילו א  iמר פה יבנו בניינים מכוערים

ולא ערד לבז תרוץ תחנת הדלק
לתוך הלילה•

תמר בר ,מפרסמת כאן את שיריה הראשונים כיתר משתתפי המדור הזה,

היא תלמידת כיתה ',י מזכררן·יעקב.

בהנאה

ומעל ,מעל ביתי ,במיש  iר
מצחיק איו י  iתר זרויות,
ולשם אלן אני·

חדש

שומע

העץ הבודד נטוע

ממילא אני נימצא במצב

מחרחר

איני
ואני

בתרן השתיקה

מצב

מדברים אלי
אני

מתעוותים בתרן הדממה

אבי פלדשטיין רזן תורן
הדסה ליו

חת י מתך
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תלמידי י"ב בתיכון עירוני ',ח ת"א.

סטודנטית שנה ',ב באוניברסיטה העברית.
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