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מבוא הערות
א

 ,200ה־ גליון והופעת 77 עיתון קיום שנות עשרים - הצנוע היובל את לציין ההחלטה
 השנים במרוצת בעיתון, אור שראתה העברית, מהשירה מבחר לאור הוצאה על־ידי
ובחשש. מעטים לא בספקות מלווה אפילו קלה. לא היתד. האלה,

 ששום בעיה בפני ניצב זה, מסוג אנתולוגיה הרכבת למלאכת הניגש כי למה? כך כל
תכירנה. לא אנתולוגיה

 פאנל את לעצמו קובע העברית, השירה את לייצג אמורה שהיא אנתולוגיה, לערוך הבא
 הכולל הקורפוס את כמובן, החומר איסוף לאחר לידיו, נוטל באנתולוגיה, המשתתפים

 שהוא תכנים או גוונים קווים, על דגש כדי תוך השקפתו, תפיסת פי ועל יצירתם של
 לרשותו. עומד המשתתפים של השירים מכלול כאשר במיון, ומתחיל להדגיש מעוניין

בתבונתו. וגם עולמו בתפיסת העורך, של ברגישותו תלויה והתוצאה
 ניצב הזאת, האנתולוגיה את לערוך הבא כי תופס, אינו לעיל הנאמר כל שלנו, במקרה

אחת: שהן עובדות שתי בפני
 לראשונה אור ראו כלומר, ,77 בעיתון שפורסמו שירים רק בחשבון לקחת יכול העורך
 נכתבו אלה שירים עובדה, אותה של מקביל והבט בזמנו. בהם, בחר והעורך ,77 בעיתון

 הזאת הפנים שתי בעלת העובדה .77 בעיתון לפרסום אותם שמסרו המשוררים ידי על
 יופיעו, לא זה, בעיתון פורסמו שלא שירים העבודה: בראשית כבר נתון, מכתיבה

האמורה. באנתולוגיה להשתתף יוכלו לא זה, בעיתון פרסמו שלא משוררים
 כבר באנתולוגיה, שיופיעו השירים נוספת: תוצאה מולידה זו פנים כפולת עובדה
 בבתוליהם, כשהם נבחרו הם חשוב, שיותר ומה אחת, פעם העורך ידי על נבחרו

הראשון. לפרסום כלומר,
 העומדת המבחר ממלאכת יותר קלה היתד. הזאת, האסופה לצורך המבחר מלאכת לכן,
המשורר. כתבי" "כל של המלא הקורפוס שלרשותו העורך בפני

 גם העורך, עיני לנגד שעמד המוגבל השירים מספר מאידך, אבל הטובה. הבשורה זו
 ולו ־ שביצירתו מסוים קו להבליט או למשורר, הולם ייצוג לתת פעם, לא ממנו, מנע

 נמנו לא בעיתוננו, אחדות פעמים שפרסמו משוררים מעט שלא ־ רבות מני אחת מסיבה
הקבועים. משתתפיו עם
האסופה. מרכיב בפניה שעמד הדילמה את להבין יש כך

ב
 זו כה? עד הגליונות 200ו- 77 עיתון שנות עשרים על זאת? אנתולוגיה אפוא מלמדת מה

עמה. להתמודד שיש שאלה בהחלט
 מעורב עצמו את רואה הוא לשירה. דווקא עצמו את המייחד עת כתב אינו 77 עיתון

 בתחומים פובליציסטיקה כמו הספרות, גבול שעל וזו הספרותית הכתיבה סוגי כל בין
את זונחים אנו אין אך העברית, בלשון זה כל ומחקר. ביקורת על לדבר שלא שונים,

'96 אוקסובר

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 



 החלטה היא שפה ומאיזו לתרגם מה הבחירה כלומר, המבוקר, התרגום נושא
 השירה, מאוד. מוגדרת עולם מתפיסת שניזון המערכתי הקו מן שמוכתבת קרדינלית,

 בתחום אור בו שרואה ומה העיתון של ביותר החשוב המרכיב היא הפרוזה, של לצידה
הצהרות. ואחת מאלף יותר העיתון של אופיו על מעידים חלק, בו שלוקח מי וכן זה,
 ללא מראש, שנפסל משורר שאין לעובדה הקורא של לבו תשומת את להעיר הראוי מן

 כשמדובר וגם העברית בלשון כשמדובר גם וגזע, דת מין, פוליטית, השקפה הבדל
 של טעמו לפי היצירה, טיב הוא השנים, כל במשך שקבע, מה אחרות. מלשונות בתרגום
המייעצת. המערכת וחברי המערכת בחברי נעזר פעם, שלא העורך,

 עיתון אחרים, עת לכתבי שבניגוד משום שקט, במצפון אלה שורות לכתוב יוכל הח״מ
 לא ההתייחסות לכן, רעיון. של עת כתב אלא קבוצה של עת כתב היה לא מעולם 77

היצירה. של לגופה תמיד אלא אדם של לגופו היתה
 מאות עצום, הוא קיומו, שנות במשך ,77 בעיתון חלק שלקחו היוצרים מספר כן, על

 כאשר גבה, הקורא ירים אל לכן, בשירה. גם וכמובן כתיבה של שונים בסוגים אנשים,
 ישכח ואל שירים. ומאות משוררים ושישים ממאה יותר ובו הזה הכרך בפניו יונח

 באשר שירה במבחר לא שמדובר כאן, נכתב שכבר מה על חוזר שאני לי ויסלח הקורא,
 שנות 20 במשך הזה, העת בכתב משתקפת שהיא כפי עברית, שירה במבחר אלא היא,

קיומו.
 לעמודים שבהמשך השירים סדר על יעבור הקורא אם מאוד, משמעותי אבל וזה אבל,

 הנדונה, בתקופה שפעל משמעותי שירה יוצר כמעט אין מפתיעה: תמונה יגלה האלה,
תוננו, פרסם שלא אול, מרדכי ראב, אסתר כמו הוותיקים, מוותיקי החל בעי ש  אבי־

 כרמי, ט. רבין, עוזר גלבע, אמיר קובנר, אבא הביניים, דור דרך זלדה, ישורון, אבות
 שנות משוררי דרך ובכלל, אלדן, אנדד רביקוביץ, דליה זך, נתן עמיחי, יהודה

 חזק קיום מבטיחים שכבר הראשונים והניצנים השמונים, כמובן השבעים, השישים,
 ממאה למעלה הכול, בסך .21 ה־ המאה תוך אל התשעים, שנות שירת את ומבטא

פי כאלה ביניהם, כאמור. משוררים ושישים  בשוליים, שוכנים ההתקבלות תורת שעל־
 למרכז. השוליים ינדדו פעם, שלא יודע, כמונו מי שלנו, הספרותית בהיסטוריה אבל,
 על ולא האיש של לגופו לא היתה הבחירה אלה, הערות של אחר במקום שנאמר וכפי

די מוכתבת אופנה פי י ל־  איני ובכך, שיר. של לגופו אלא ספרותיים, "תקשורנים" ע
אחר. על זה שיר בהעדפת טעות או קלה מעידה היתה ושם שפה אפשרות, מכלל מוציא

ג
 השירה? בתחום שנה 20 של לסיכום מעבר הזאת, לאסופה נוספת משמעות קיימת האם

חיובית. התשובה, רטורית. כמובן היא השאלה
 פוליטיות השקפות בעלי משוררים בו מפרסמים הזה, העת כתב של פתיחותו בזכות

 וימניים. האידיאולוגיות בהשקפותיהם שמאליים ודתיים, מאמונה חופשיים שונות,
 ודור לשיר. אומר יביע שיר רק מחיצות, שום והמושבים. הקיבוצים הערים, תושבי

משוררים. לדור משוררים
השירה את מאפיינת הזאת שהאנתולוגיה אומר, אם הפרזה זו תהיה לא כך, ומשום
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היסטורית. בפרספקטיבה גם העברית
 של בשיריהם הארצישראלית המודרנה של רחוקים הדים קריאה, כדי תוך יקלוט הקורא
 דור ואלתרמן, שלונסקי מדור הביניים דור אל המעבר וסימני וישורון ראב חלפי,
ואחרים. ריבנר רבין, עוזר כרמי, גלבע, אצל תש״ח

 של בשיריהם והשישים החמישים שנות של המהפך את שחוללו בשירים ייתקל הקורא
 ששיריהם האלה הימים עצם עד הלאה, וכך הלאה וכך ואחרים. רביקוביץ עמיחי, זך,

 הצעיר. גילם בשל בשמם, אנקוב ולא מאוד, ומוכשרים צעירים יוצרים ידי על מיוצגים

זאת. ומרתקת צעירה בחטיבה רב עניין בעצמו ימצא המאומן הקורא אך
ל־ יותר או פחות מסודרים שהשירים יבחין הקורא  נהג;ו לא כי אם מחבריהם, גיל פי ע

מוחלטת. בעקביות כך
 לא ואם השיר. הדפסת ושנת הגיליון מס׳ מופיעים השיר שבשולי הקורא יבחין כן, כמו

 באותו פורסמו השירים יתר שגם הרי אחד, גיליון ומס׳ אחד מתאריך יותר בעמוד ימצא
גיליון.

 בזמנו שהציעו המשוררים לכל ובעצה, שבהסבר הסיוע על לאקו״ם מודה אני ולבסוף,
 לחברי ־ למלאכה שותפי וכל בזאת. הדפסתם את אפשרו ובכך ,77 לעיתון שיריהם את

 הניקוד לעידכון בעיתוננו, הבתולית בהדפסתם השירים ניקוד על לממונים המערכת,
מילין. ולפסח רגולנט לשמואל ־ הזאת באסופה

מהנה. קריאה

'\96 אוקטובר
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ראב אסתר

 כגביע
 עמק פרח

 — שהשחיר
 ,ידים

 ארכות
 גידים ברשת
 כחלים

 על מספרות

 פסנתר פנת
 — כבךים וילונות בצל

 סובב באזנים
 — שופן ולס

 וחיוכים דמעות ספוג
 — מסביב צף

זכרונות בוחש

זקנות מושב

 — כשושנים נשים
 נרדבשו באגרטל
 נובלים עלים משירות

 צבעיהם נמחו
 תסגרת נפקחת עין
 שמורות בין

 נפוחות עפעפים
 קמטים בין
 מהבהב עוד

 — מוריד
 זעיר כתם
 נשיקות כהד

 — רחוקות

גן בשבילי סובב גמת־חן
מגשם לחים שהשחירה

— הישנה במולדת עת5 תמחי?

 יושבות הן כאן
 ןאוספות

 שנותיהן שארית
 אגרופיהן קופצות

 עליהן

בעקשנות;
 הדליל שערן

 — בוכה
 — עכביש כקורי
 סתיו בבקר
 חורת שמש לאור

 מלקקות הן

 הכואבות עצמותיהן
 חתולות כעדת

 קרחות צנומות
— ]חד יללות ליל לאחר

1987 ;87 גל׳

'\96 אוקמובר
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אבי-שאול מרדכי
ונפש אגרטלית

 מולז־תה
אופיר

 פניקיה
מצךם

 ^זבו
 שהם
ספיר

 עריסתה
החמה

 בעפרות
המפרץ

 ענגה
התנומה

לה לערך
 — דמות

התעלסו
 שכורי

האמות

 התיחדו
ואש זהב

צלילך
מעעות בשם

 זכוכית נפך
 כלי־פז אושת

כפתור
ופרח

־עד ירק
ותכלת

אתון
תולע־שני

עוד .יש
בחלד?

200 גליון

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 ססגון
ערגה שיר

 היכן אבל
 הלבן הציץ
הערוגה בקצה

 צל
הןהלום.

ןלמה
 י פניה קדרו

 השגתה
? בחלום

 עוד היגה
? אשך שביב

 אגרטלית,
 :נא ,אמך

 אביבי מתי
:קדיעוך

החפש ציוץ
 כנף ומשק

 :תם לא
 נפש בחךות

 החשך נמס

 צפריר
הנאוה רוח

 עלה עלה
י נדיב עטיף

לחש... לחש...
אהבה

עתה
!סונטה

בנפש: סופה
 — — פרסטו

 לבה
נסקה

 אור נפשה
תמים

קןם נצר
 כזמרת

 גחלי
רתמים

 אש
 זהב

וחול
 מזקקים

" לבי  י

כל:כל

1987 ;87 גל׳

׳96 אוקסובר

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



ישורון אבות
ואנטנה אזדרכת

הבית, אחר האןדרכת בין הבדל ןש
הבית. לפני והאנטנה

 לצנעה. צנעה בין הצצים עלים של הפרטית זה הבית אדור
והכל. מים, זלגי שלכת, עד ירקה, בגבעה כמלנה אחד כל ענפים,

ששם הבית, לפני והאנטנה
 למשגל. עלת שנת וצפרים ברחב, זה

 לו־רס, באו כאלו לה נז־מה ותחלה
משקל. לשוי זנבה ואוחזת

 בין הלך גדל עף וישנו
 כךמיה הו־חבת פני על רטשילד שדרת

 לא אני העף ואת וגגתיהם. וברדיצ׳בסקי
הרחב. כביש על מטתיו של הגדול הצל אבל ראה.

רבקה של הגג שבפנת המךזב ועל
לנצה. נצה לחט, חט למחט, מחט אגרות ינים שתי

והפך הפח, על ננפל גדל ערב אז
שחרת. ?צפרנים היצרת את

 ועתה. ערמה מרמה וערם. מרמה בחרף. מגלחת מתם האזדרכת,
 וקצת בבקשה. לעל אצבעתיה מרימה

לךה. לפני אשה כדדי מתמלאת כפיה
,בחייהם התבלטו שלא ענפים רדמים נשארים שנה כל

הןפת עיני בגלל ולא העץ. על נשארים והם
 מקבץ שקבלתי רשם למסר אלא זאת, לכם לספר אני

 ולא החדרכל, :ד על קברהו חברם, שמת אחד.
ירד הגשם שם השפכים, שפעי דרך שם הגבעה, לרגלי

200 גליון

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



פעמןם.
מיזמים פעם

 ופעם
אפסים. אל

 מלים. אין אני אנ^נצ׳קה. שדי. אנטנתי
 ידע לא אני
 אמר. אתן באת, הן מה
איכזשהא. באות הן

1980 ;21 גל׳

1'96 אוקטובר
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עמיר אנדה

היא

 רסן, בלא נוקמה היא
 רתע, בלי רוצחת היא

 משנאיה, מכניעה
 מנצחיה, מסגידה
 יתבוששו, יתחננו,

ןסלחו. ולא

 — זר, של פיה אשאל

 היו־ךעת היא אך היא
 השומעת היא אך ?ודע, לא אשר

 היא
ישמע; לא אשר

 תם, עד הודאה היא
 מסרה. אין סוד, אין

 שטךה, אלהיה, גלויים לפניה
 נולדו, כי מחיקה
אק. לה אחרים

 וחובקת, חומרה היא
 חשוקןיה, ונוטלה
 פלט. בלי מבלתם

 סוטה, היא בוגדה, היא
 ללא־סטות, ללא־בגד,

 החיים, כהכרח החןים, כמצות
ןרימתם. באמת סחיסתם משיכתם,

 פגריהם, רומסה היא
 עפעפים. ניד בלא

 זו, של פיה אשאל

 היודעת, היא כי
 נביאתי; היא

 שפוני, לי תגלה
 רחם, בלי תגלה
 — הסמק, בלי תגלה
 שופט, של כס בלא
האמת, כל נבכי

 אמתי. —
 היודעת, היא אך היא
זולתה. אין

אני. זו — ןהיא

1980 ;21 גל׳

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



חלפי אברהם

ארוך לילה

 ארך לילה
 עמומה תפלה

הד ללא

משנים דברים
 פנים אל פנים אלה מול אלה
בפאם במר

שד איזה

יורד לזם מי
לחיינו

 חשים אנו חדרינו בחדרי
 אחרינו בולשים בי

 בולשים
בולשים

ואפלו
 לבתלים מבעד

 בנו שולחים צללים מיני
רעות עינים

לבתלים מבעד

היה היה

מלך הןה היה
 מלכות לו היתה שלא

 ולמי אכפת מה אך
 לא ואם היה אם

 מלכות לו היתה שלא מלך איזשהו

 היה הוא אבל
 ובתמים באמת

 תמים מלך שהוא ידע ולא

 היה גם היה
 לא גם ואולי

 אכפת זה למי אך

 אחת פעם ןלדים, ובכן,
 אחד איש הןה

 אחד מלך הןה והוא

מה אז

1978 ;9־8 גל׳

17
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ציפורים ועל

יקזנו אלהים אם
לצפרים מעל שם הוא הרי

 שם הוא ואיך
 נואלות צפרים אם
נטרפות אם

 מדי קטנות !יריות
בקן שידבר מכדי

בצפךים

ציפור על ושוב

 זהב כלוב
 אני בכלוב

 אני דרור צפור כי אמרו( )כבר נאמר בואו
דרור צפור

בידי שבדה
 לאן לה ואין לה שאין נאמר בואו
לעיף
 כשוף שבדת צפור ואני

 שכני כל ויוךעים
 בק־י שבדה צפור כי

 לעיל כאמור מעצמי אעוף לא לעולם וכי
 אמרו( כבר )אבל נאמר בואו

 כלוב שהנה
אני ובכלוב
כאמור

1979 ; 13 גל'

200 גליו!

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 



הפעם גם

הפעם גם
ההיא כבפעם
שועל בפעמי שחלפה

 משתעשעות מלים אשכולות בין
ופעם כך פעם

?ך

כך ואם כך אם
מאד קלו אך

פעמי
כתוב

 כתוב
 עלה בשפת
 רועד
 ברוח

 כתוב משהו
 לפענוח שלא
 בשר לעיני

ודם

נךהם
 אדם היותו מעצם

 וחם
 היותו לעצם כואב

כזה

 באפלולית הזיותיו הוץה
 אךמו

 חמו בסוד להתעטף
כמו בו להכתב

שיר

1978 ;5־4 גל׳

1־96 אוקטובר

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 



תמיד כך יחייכו הם

עצוב מות מתו הם
אחר אין פי

 עוד אותם מבךכים אין ומאז
 טוב בלןלה

שמח בחג או

במנוחות להם הניחו
רבה ארץ להם יש

לילוהיה על משגיח משלהם תרח

מחןכים הם
תמיד כך ןדוןכו הם

 הנצחי שפתיהם חיוך וזהו פניוזם אלה
 הארצית אנחתם לאחר

שלהם והאחרונה

1979 ; 18 גל׳

200 ן1גלי

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



אורלנד יעקב

החלזונות תנועת

 הגדולים, במים החלזונות תנועת על תכנית בטלויזיה ראיתי אחר־הצהרים אקמול
מהם, אלפים מאות, עשרות,

 מליונים. שמלפני הקאבנים ואלה היום החיים אלה
 צורותיהן־לאין־ספר, פסיפס צבעיהם, ססגון

 הקונכיות, שלהם, שריוני־הצךף הדקדקים, החאנים

 והמקום הזמן לתנאי הסתגלותם

בעקבותיה. שבא ושנוי־האיברים
 — לכהוא־זה פרט — צורתה שנתה לא אחת רכיכה כיצד להוכח התךהמה

ץמן, מליונים מאות משף
 תם עד שתאמו תנאים ;צרו חלתה בהם והמקום שהעדן העבדה בשל רק
צרכיה, ןאת מדתה ואת גורלה את

 ותביעות־מזון; תפקוד צורה, לשנוי כלשהי הסתגלות חיבו ולא

 ראשית, בימי שנו־אתה כפי בדיוק היום נו־אית שהיא מכאן
מלכת. עמדו — לגביה !המקום והזמן

קדימה נע הזמן כי האומר זה אפוא, מיהו,
אותו? למד אפשר וכי

 זמן. בלי כהיום, כאז קןמים, זו רכיכה של חייה
 זו, ברכיכה דבר נמדד לא שחלפו, הללו המתמשכים העתים כל לאו־ך

בצורתה. שחל הזעיר השני מן לבד

פךקי־זמן. בפינו מכנים בצורה ההבדלים
לרצף לבכם שימו — ועתה

התנועה.
 אירודינאמית, סגלגלות חמקמקות, חלקלקות, באיזו

במים. הרכיכות מתנועעות
 זוית. בלי פסק. בלא לאין־קץ, זרימה

 למשנהו. אחד מכוון ןאלסטי מהיר במעבר בטוי לידי בא ה?תאם
 ומפגר גחוך חקוי הוא בשיא־פרקנו, גם לו שלנו, הקלאסי הבאלט

 בטבע. ןצורי־הבראשית של ולתפארת־התנועה־המךחבית לכשר־החרות
 מבהקת. שכלית הקצאה היא — המזותות צורותיה כל על — האנושית הגיאוקטתה

 מדי(, מונוטוני הוא כי )אף במחולם הכושים של הקצבי הקמפרמנט רק אולי
 הדגים, של שיוטם הנמר, של זנוקו הקוף, של דלוגו הזקית, של תנועתה גם כאשר

 גופי־מטרפים עויתות או נלכךים־ללא־מוצא, של מקטי־האימה
 אספקלחת־מעט להוות אולי, מסגל, — מתוכם לבת־הגעש בפרץ
כנחש, המנחשל ההוד של המתמשכת האינסופית לניעה

'\96 אוקסובר
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 לתכלית ראשית בין מיעדים מרחקים ללא מזה, או מזה קצוות ללא
הזאת. והטמירה הנפלאה המולוסקית בתופעה

 ממלחיו, ומתפרק שלדו את המשיר עיני, למול החלזון מסתורי כמה
 ?נימיים. פגומי־בנץ וכלא חוט־שדרה בלא רכיכה לזמן־מה ונותר

 האמבה, לחפש האינסופית, לזרימה מתגעגע הראשונית, בנהןתו הטבע,
 כלי־מגן לעצמו אצר אלצוהו מקום שחלו צךכי־ההשתנות רק שהלא

שכנגד. ואבזרי־עמידה
 של גלדה אתחלתא הם החמר, והתקשות התקךשות — הרצו אם — או השלד,

 אינסטינקט־של־הסתגלות אלא כלה התבונה אין אולי אבל תבונת־היקום,
? הלכה־למעשה לבצעה כיצד הדרך וחפוש

 בורא־מדעת, של מבינתו מאומה בה אין אז כי — הוא כן אמנם אם
אין  לה ומסיע התנועה אל הנלוה במרחב, עור דחף אלא היא ו
 להסתגל מכונה הוא — בהן נתקלת שהיא וככל באבני־נגף, להתקל שלא

האינסוף. אל נהירתה את לוזן מעכר ולהמשיך אליהן

דיו בכל אפוא, הוא, השלד  תסמןת־ההשתנות מפני הפחד תוצאות — גל
אליה. להסתגל וההכרח

קימת? היא למה עצמה? ההשתנות היא מה אבל
 זה, את זה נוגדים להיות השונים היסודות של החימןה את מאלץ מי

? מזה זה שונות בפורמולות ונוצרים בזה, זה מערבים
משנהו? מתוך אחד דבר להתהוות הצו את הראשונה, הדחיפה את נתן מי
--------------יהי? ואי־שם אי־פעם אמר מי
הרוח. שב סביבותיו על

1988 ; 100 גל׳

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



גלעד זרובבל
עץ כשהייתי

 לפרוח" רק אהבתי עץ "...כשהייתי
גלבע( )אמיר

 ענפי בין מצוחים העורבנים
 :הערמים הפקן

 אימים. מהלכים
 הדשא אף־על־פי־כן

 מוריק
 קזנטעת השזיף ענפי ובין

 קן הצופית לה ארגה
 קור על הכן התלוי
 באפלולית. מאיר
 גרשה הלילית הרוח

 הגשם. את
 הלף. החרף
 איף זוכר אני עכשו
 עצובות בעינים ח!כת
 חוצות לכלב

 בשתיקה ושקעת
 באש. העולה הןם מול

 הייתי לו אמו־ת: פתאם
 הייתי פורח עץ

 העולם, את בשמחתי מצית
 עץ איגני בינתים אבל

 בשלכת עץ לא אפלו
 לומר ;כול ואינני

 לומר, שיש מה את
 מלא שלבי במה כלומר,
באש. ועולה

1987 ;89־88 גל׳

1׳96 אוקטובר
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הסקויה עץ

 הוא ^זנה אלפים שלשת אלפןם,
 ושוקעת עולה השמש את רואה

 לה. מצ§ה מחדש יום וכל
 גזעו מבהילו: אינו החשך
בהלו. הבוער בסנה
 מסתורי שעון של ושמה דקה בכל

 ןתאים תאים בקו־בו מתים
נולדים

במרומים. וראשו

 ? עננים בין שם הוגה הוא מה
 הגותו: היותו הוגה. איננו הוגה?

הבריאה. צו את מקים

קיץ ענן
 בלןלה אלי באים הם

 לפני שךאיתים כפי

 פני שהקדירו
 כאלו אתי ומדברים

 לפני הלכו לא
 מלה אומרים אינם אבל

 הנעלם העולם על

 רחב חיוך כדי ותוך

 קיץ כענן נמוגים
זהב. בשקיעת

1986 ;73־72 גל׳

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



שתל שמואל

הכרמלי אדם

בירושלים רוקפלר במוזיאון

 עדיך עד יובלות על יובלות חייתי לו — ״
 כנורך אגן על מיתר בי גיד כל

 חליותיך בשדרת מתנחמות צלעותי

בעורך מתלטף שקרם ועורי

עמקות ריק־עיני נוקבות עיניך
אבן־השן את בהק עד שפות

השבורה לסתי על

"------שוחקת

1994 ;172 גל׳

נשלף אפל

הרוח חללה הלילה כל
 אפל; מול פעור חליל — מגדל פי על

 רקיע ממרום השחל כבד נפיל
 בריח על דלת מול אטום מועקת־משא

יוצא ואין בא אין

שחר עם
 חוט על תלוןה גלמו שלקה

 הבקיע פרפר
 עור מפני חשך גלל

 שקוף גופו
 ןת?1רו? כנף פרש זנב שלח
 מעצמה ?אלו כנף ועוד

 נוצצת באור
?ני על מרחף הוא וכבר

ח ו ר ה

 פותחת המגדל דלת את
 לו אובד הולך משקלו הכבד האפל
 !הארץ חליל חלל מתוך נשלף והוא

 רחוק בשביל־חלב כוכב אל

ה ב כ

בריק

1993 ; 164־163 גל׳
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1 כגן אליעזר
אהבה

הסערה כשף א.
 עקשת, התנגחות של יובל אחר
 וחשד, טינה עוךים, יצרים של
 ושנאות, יוקדת אהבה קול
 וקנאות; שוחקת ןה9ןצ

 ואין־אונים, אלימות־מלים של
 ;וחבוטי־שנים שמחות־קועה

 ו?לא, בךידות עקשניות, שתיקות
 — הדלת לטרק של־סרק והחלטות

 ךגועים, שנים אנחנו יושבים
 הבלואים, פנינו מאיר חיוך

 משתאים אנחנו וקפןסים
 :הפתאים בינינו שקרה על
 הצורב, עלבוננו פשר מה

 כעורב, בינינו קנן אשר
 חיץ הקימה אשר הגאוה

1 הבית חדרי ובין לבבות בין

 למנוחת־עולם צאתנו לפני
ונדם. הסער סוף־סוף שכף

זהב חתונת ב.
 במתנים, לי עמד כחי אלו
 מכבר, כבןמים רזית ואת

 כפים, על שוב מרימך הייתי
:בכפר יובל לפני בעשותי

 ביתנו מפתן מעל קלה נושאך
 הקרה, למטת־כלולותינו

 שנינו, שוב אחד לבשר היינו
הכלה, על החתן כשמח

 לבואך עודני ממתין יום־יום
 נשמה; כל־עת־ בקצר־רוח,

 ולמו־אך, אליך יוצאת נ?שי
?שימה. ו?קער מכסא אך

הנהר בעבר ג.
 נועז, גילים הפרש שנה, עשו־ים

 בנכר, הנודד לאודיסס כפנלו?ה
 הנפשות, ספן כדון, בסירת להופעתך

 בע?ר־הנהר, אחכה
אליך. יוצאת ונפשי

 יומם, סדיניה פנלופה טותה שנה עשרים
;התירה חוט ולילה־לילה

 האהוב ?עוריה לבעל ממתינה
חתניה. לשדולי נענתה לא

 בהפלגה, תמהרי אל
 לפניך, חייתי כימות־דור, שנה, עשרים

מ?ני. לך הן ומגיעות
 בארך־רוח אשב הס?סל על
 תגלי ומרחוק היום בוא עד

 ההומים, גלי־הלתה* חוצה
 פניך. על אשר של ואור

 לבי. תךנין קרבר** נבחת
 המים, לקו אזנק
 לחוף. ברד־תך לך אגיש דד
 אחד, צל והיו צל, אז יחבק צל

באפלת־עד. יתעלמו בטרם

 העולמות שני בין המפריד הנהר *
השאול פתח השומר כלב **

1995 ; 185 גל׳

200 גליון
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אורן מרים

 התאנה לעץ ?קצור־ך־ךך לאבוד הלכתי
 ג׳נין או שכם בואכה הלכתי פתלתל

ליךדן. אגיע עוד
 שאהיה איפה #אהיה מיללת אני בלילות
שיבוא מי #ןבוא

ביד יקחו אותי #ימצאו רק

■

לי #נתת נישמה אלהים
ואני לה. די לא

 פקדונף את להחזיר ועכשו פה שמוכנה
 קולי שמע אלי :מולף רועשת

בי גופי עוד כל
לי שנתת נ#מה

לה. די לא

הזהירות מן זהיר הרה אמר מי#הו
ברצינות זה את קבלתי ואני
 מהזהירות מאד נזהרתי טובה זלדה כמו

הזהירות. מן נזהרתי ואני ברגלי נ#כו כלבים

1977 ;9 גל׳

'\96 אוקטובר
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אהבה שיר

 תכנס וסופסוף יום יבוא אולי
 ותעיר האהובים הזית בעצי העסיס למחזור

מן את  עכביש פקור המבדיל ע

 והמים והעמים ההרים גלי לבין ביני

 יהיו עירי אז עד אן — המחבקים
 המדרגות על הזרוקה לנעל אהבה שירי

 הזוהר והריק הרוח מעבי בין ]להפסקות
 לי תן מצטלבים. חלומות גבול על

 כאן היית לא אולי אער את להאדיר

 הכוכבים עיני תחת עתהיה אן
 רוחי אוקמום ובאותו עפעוף ללא המביטות

 החלל עושנת ואני לפעמים אותי העוטף
 עשאלו ידיך בו־פין ועל המסתובבת.

 יותר ווןכו ולפעמים עיפות עאלות
 אותן תאסף נא אל הדיאוניזי. מפין

למבט. עיבה אין עממנו האלם אל
 יפנו והגעגועים יום ןבוא אולי
 מעבר אל ועמן מבעדן ממן
 הבשר את האע מלקחי יןסרו ולא

מן ע  נמס במנגו הריחני המתוק ב
 ?חירי הנחעת פלי על אלא
 לרן מומר כבר בן־זכר יזמזם עוד

 דמן. זאת בכל ודמו לכלם העוקעת השמע

אז עד אן
לי. הףעה

1977 ;3 גל׳
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אופן יהודה

מריבה אדמת מתוך
בו קדושה

חיים בו שיש גוף
אדמה להיות רוצה לא

?חיה ברצונו כו־חה על
אדמה יהיה כךחו על

?!ריבה אז־מת
חיים בו אוהבת לא

 חיים לו שיש מי עם לה ריב
כמוה אדמה אותו רוצה

חיים בו $יש גוף
בו קד־שה גם

אךמה גוף
טמאה רק

קדושה מריבה אז־מת
קזמאה מריבה אדמת

 חיים בו שיש גוף
אדמה להיות רוצה לא

ממנה חי
עשרת דברות

כלה התורה כל כנגד שקולים

אחד דבר
כלם הדברות כל כנגד שקול

 מריבה אךמת
זה דבר יודעת לא

 להפף שלא אחד דבר
 חיים בו ש.יש גוף

 עת בטרת אדמה לגוף

 אחד בךבר כלה התורה כל

 הזה הדבר ואת
 רוצחת מריבה אדמת

 חלל פיה את ממלאת
 מים פיה את ממלאת

 מטמטמת אדמה
 פשוט דבר מבינה לא

 ש?ש מבינה ליא
 ממנה חי
כמוה להיות רואה לא

1991 ; 140 גל׳
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הולך הכל מתוך

 השיר. את לפעם. מפעם חלומות. רק זה
אכתב. לא כבר

 תעור. כאעזר לפעם. מפעם הרוח. רק
 תאסף. אמנם. אם העלעלים. בעלעול.

 תצררם. בכנפיה. דעת. ובלי ובכח.
תנסיק. תרים. גבהים. ואל

 חור. אל המדעת. זעם. ובחמת ו?כח.
עזם. אין שחור. ריק. עזל

תשאם.

פסיק. לא נקדה. רק כאן. נקרה.
 הצער מן כדור אעשה הנה
 שמש מול ןשחקו בו צבעים כמה
 ענן עם יבכו בו צבעים כמה
 אטילנו עוד אחרון בכח

 ןעו־ של מאפל
 רודמת מברכה

 אטילנו עוד אחרון בכח
וחולם ער

סוער
ושאנן

 שזור והכדור
וצער צער כל

יפתח בכח
שער
 אחר
 שער
 רואיו וכל
 זה אל זה

יאמרו
 ןדיו מעשה ודאי
נער של

200 לליון

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 החוזרים הפנים כל עם
 פנים גם חוןרים

 ללכת נתתי בשעתם
 ענין ןאין ?נאי מאין

 פנאי כבר כשאין עכשיו
 לפני לאשר לא אף

 לפני באים ולפנים
 הפנים אלה
 יודע ואני
 מעט עוד

 ישטפו המים
 הפנים מעט

לי נותרו כמעט

1985 ;67־66 גל׳

9 אוקטובר 6['

51

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



התפללתי

 נרו ?כבה שלא התפללתי
 נירים אלף נדךתי
 טובעת. באמה שנולדים נירים

 יסוו־ים יהנוהו עיני לנגד אך
השמים. רחמי לנגד

לביתי אשוב לא
 התהום מפני מפלט אבקש לא

בספר.
 הדברים מפל עצמי את נתקתי

 הכמיהה מן שמוצאם
ליפי. שערוכים

 שנוי להם אין הקירות

 אחר המקום אך
החיים. מן המות שאחר כמו

1980 ;21 גל׳

לבי: אל אמרתי
 בפרושים כבוד לנהג צריך

 חכמים תלמידי המה כי

 הצמחית, בדרך
 הקיצית קירוח הם עונים כי

ברגשה
 להם שיש לי נדמה )פעמים

 למוסיקה( זקה
קרח ובליל

 בהירים היו השמים כאשר
ראשם. מעל נשאים עננים ראיתי

 בעצים כבוד לנהג צריך

 קומה, רמי
 שכני המה

 יותר ארכה ?די רדתה ולו
 ?רק בפרי לגעת יכולה הייתי

ועגלגל
הגזוזטרה. על עומדת אני כאשר

1977 ;4 גל׳
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שיח דר

 שמע הזקן העוף
 נכלם נהי

 נודע מכל מוזר
 :הזהב מכרות ?כי את
 השמש עם נשחק איך

 ה?הו?ים
 לה נקנה איך

 — ?ניצוצות
 בינינו מפךידות הלא
 עפר, של ריוטות אלף
בזה. זה נשתלם איך

1978 ;9־8 גל'

 ןם כנהמת פרץ מכתבו
 רגלי תחת נעה ןהרקפה

 שמץ ?י נותר לו
 החלום מחרות

 קיץ של קומץ
 שמה הייתי לא

 כבדה אבן תחת
 כמות וזרה פתאמית ?שעה

 נךכאתי
אימה. ?י מטיל לב?י קשי

1981 ;28 גל׳
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הכתום הפרפר

 דרכו מפלס הכתם הפרפר כאשר
 וריחות צבעים של בנהר

 בו ודבק דמותו בן פרח אל
 זה פרח דדה כמו

 שלו הסודי האני כוכב
 פשר וחסרת סואנת ונקוה מתעוררת

הלבבות. בכל

 ןפה מרחף אותו נוטש וכאשר
שעיפו הכותרת עלי את

בחלל ונעלם
 הגלמוד הרגע בתבל מקיץ

באין־סוף. ;על^ת נשמה בו

1979 ; 14 גל׳

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



האור של יופיו בפני יעמוד מי

 לאור להךאותו רגך את ואשא
 מיפיו נחומים לבקש

 לפניו טובה הייתי לא אך
טובה הייתי לא

 כהים חייך מדוע
 אמר
 תחתיות בבור אינך הלא
 אם כי זה אין

אהבה חסר
ואבו
מאד. הרבה ואבך

1980 ;24 גל׳

נודדים מוזיקאים
כהן לדליה

 באים נודדים מוזיקאים
 זדרק, למגדל

 השחר עלות לחן
 הצמרת בחביון

 מקהלות. ובדמדומים
 נוצץ פאר עוטי זעיךים נגנים

 — אם1פך מגיעים
 שחור. מקור בעלי זמרים

 הצפרים שיר שוקלת ןאת
 ןשפה של במאזנים

 יךאת־כבוד מלאה
האחר. הנגון לסודות

1980 ; 19 גל׳
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קובנר אבא

תמאני ואם אהובתי, תאבי, אם

א.
 בשמים אתראה אותות נראו לא הקדים לא רע מבשר רעש

 תהומות אל נחשולים ופרצו בצהו־יו הים כשהחשיך
 הגדול הי-ם רקן אדירים במחי נודעו. לא

— מימיו כלו

 היבשה לב אל שעטו הספינות ברחו ברק מכי כשורים
 מגו־די בכךכב נז־בקו נפשן את ובמלטן העיר, אל

החרות. פעמון נשטף נז־המים, שחקים
הקדושים כנסיות כל ענבלי

להתרומם הספיקו לא

הגדרות נפלו
— ביתי נפרץ

ב.
 תזזית רוח סחופת חבולה מפרשים ספינת ת.1ןאד

 עולה היא כבר בעוךקי חוהנרת בי. חרשה
 שךטוץ לה ואני שדרתי במעלה
ונמל ומצולה

— מבטחים

 בשעו־ותי אחזה הלילה בזה הדלקה זועת כל לך לתאר
 פולט רקיע כדלקת דלקה זו מה גרתי. בשךשי

 !שברי ועשן אש
— קולי

ג.
 המךאה את להדף נסיתי עוד פני על ןדי רועד. ןשבתי

 הררי את להתיר מבהל מאמץ עשיתי צבעיו. וכל
 פשר ואת שנפצו הדברים
החלום

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 עוף קול יתום. ריצת שקולו הזה המקום נורא אף
 סומא מלף וקול נחור חזיר כקול כשחוט

 שבא הוא ואחר בדומה. אין
מלא עולם, מץ־כתי

זכרוני כלות עד

צועק הקיצותי כן על

ד.
 אובן כי צפיתי אפשר צועק. כאיש נשמעתי לא קצער,
 גובר בלחש נעו־תיף כן על אלמים. בךמזי

לחות באצבעות
שןפוג עד מאחר שלא עד שש. כבר חשת. ולא

נגוז חלום הכל יהיה ושוב
אפשריות במלים לספר ננסה בואי

הקשה הנסיון את
 במלחמות אדם נשבר בנקל שלא

 בחלומות ישחק נקלה על אף
בדד. החולם

 לרגל קזבעליות למשנה שןצאנו אנו
 קפוצים אגרופינו רק והיו פנים. גלויי

 הנחרצת ידנו כף את להסגיר שלא בכיסים,
מקצועיים עתידות למגידי

נקיץ דרף אובדי כי הנגזר —
הפעם? גם

ה.
רגמאני ואם אהובתי, תאבי, אם

בראשית מעשה היינו כי בנו הנידו הכוכבים
 בשמף מקעקעת זרועי את קחי משגע.
 ומטר, רוח אנו.ת5 — בחוץ מלהתפכח. מאחר

רע. לא חתול, לא
ודם בשר לרחמי נועדנו לא

נורנרו עוד כל נושע. לא דעה וברב
קפהומבטף

 נהיה אשר נהיה בתי,
יודע. עוד והשאר

1; 1 גל׳ 9 7 7
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1
הוס אברהם

 י בו־בךים ללא עכשיו עלינו יהיה מה
 מסימת. כמדה פתרון היו הרי אלה

קוופיס

הפתרון

 העיר בככר התאספו *עזוב בבקר לק!חךת
 לצד מצד גלגולים לאחר שנה, ללא לילה לאחר
 יתוקזים. פמו שעקצו הטורתיים ההרהוךים בגלל
 פתרון? הביאו ולא הברברים ?או לא בעצם למה
 באשמה, הנושא אשם כאן שמצוי ספק שום אין

 בואם, את למנע מנת על מלכלך בתכסיס שנקט
 מאד, מתסכלת פתרון, ללא נותךה שוב שהעיר כך

לרגע. ומרגע לשעה משעה גובר והתסכול
באו הפעם

 שלא משום נשקם, את אתם נושאים כשהם הגברים
 אשר חמת־הברברים, את להעלות חשש הפעם הןה
 המצפים את והכזיבו הצפןה, למרות באו, לא

 החלו החמות הצהרים בשעות ולפתרון. לברברים
 שנתעצמו וקללות. גדופים ביניהם להחליף בני־העיר

 בפרצוף לחבטת־אגרוף וכתגובה ןדיים, לתגרות
 השתלהב והמדון לפגיון. מכה של ת־ו נשלחה

 גבר אשר הלהט ומתוך כלם. כנגד כלם של לקךב
 הבחינה לא שוב והחרב ב?תים. האש שלחה

 בלבד בודדים .ילד. או זקן אשה, גבר, בין
 בתים ובמקום לחומות. מחוץ אל להמלט הצליחו

 היו מןחות ו?ךחובות עשנות. תךבות נצבו
בעיר. נותרה לא ןה1ך ונפש לאין־ספור. גויות

 הבו־כו־ים. לכאן הגיעו אכן מספר ןמים לאחר
 אצבעותיהם ובקצות גבה. הרימו סביבותם. התבוננו

 ואמרו: מעט, גחכו מעט. צחקו נחירים. אטמו
 אלא לנו, נותר ולא המלאכה נסתימה "כאן
אחרת". עיר לנו ולתור הזה מגיא־העפוש ?יסור

1987 ;93 גל׳

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



לאירופה אהבה שיר

 ?תמיד. יפה יפה, את
 ועדון. לגוף חשק, אשת
 אירופות לפניך היו כבר

 וסופה. גורלה אחת ולכל
 בך שהתעללו לפני ואת,

 — ועשן ואש ?רצח
 הדור ?אךנק־קטיפה נשאת
ונצור. מקשט ־נשים אקדח

 — בך נוגע ?שאני עכשיו
 כתמי־קור; — הנפלאים בנקיקי־החום

 השחי, ?בית רמון־רסס
 לחים, שדים בין דינמיט אצבע

 — ענוגיך מסתרי קרבת אל ובבואי
משתיקול. רקתי את מקפיא

 מכור. ואני ןפה. נשארת את
עכור. הלב משגע. גוף
במזרח. ואני
 ומערב. מזרח מזמן הם אחד אך

 כזאת אהבה וקצה
וברור. מכר כבר

1986 ;73־72 גל׳
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בהונות על

 בי ןשנים אם יודע אינני
שדים. או מלאכים

 סובב אני בהונות על
הךדומים. להעיר שלא

התכונה

 בי שישן חש ואני .יש
 כשוף החיים כל כבר
 בתוכי אותו נטעה אם תוהה ואני

עלומה. רוח או ןפה עלמה

 לטהרה. הגוף נשאר
 שמש, קרן עוד אולי
 החוף, מן קל משב
 הןרדן, מן מים

 מלוחים. רנהום מי או
יהןה. לא הוא טהור יותר

 בהתחשבות. בנימוס, נוהג אני
 אנושיים. כך כל נךאים הם גם

 נרעד אני לפעם מפעם ורק
לצד. מצד מתהפכים כשהם

1986 ;73־72 ,גל

 מצפים. הזיתים בהר
רבב. בו יהיה ולא

 כוכב, זיק עוד אולי
 מכשף, ירח לטוף

 עשוף, מצריחת צמרמרת
נחש. משקשוק או

יהיה. לא הוא טהור יותר

 הנכונה. בשעה שם להיות
 רכה, לטיפה על ולותר

 עדן. גן ניחוחי הבל על
 החם, האלהים אור על
 המלאכים. נוצות רך על

יהיה. לא הוא מאשר יותר

1984 ;51 גל׳

 
 

 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 



בינדר צילה

לילה הו,

 לילה הו,
 מלא כשהחשך

 האור דולק ובחךרי
 לחלוני. בא אתה

 ? לך אני המפךיעה
 אתה שמח ואולי

 אור ?תם לראות
 סביבך. בחשך

ה, הו ואני,  לל
 רואה

 שחור מלאה מסגרת
האור. בתוך

לידי הלכת

די הלכת  הסואן ברחוב ל
אליך. וךבךתי

 בי הביטו האנשים
ך. ךברתי כי אל

 :די לקחת
 הסואן מהרחוב וברחת

 אחריך ואני
 אדם ללא מךחב עד

 ושם
 רם שמים בין

 אותי אהבת
 כתפך. על נרדמתי עד

 מצחי נשק וכשהשחר
לבדי. ואני התעוררתי

באת פניך עם

באת
באת שוב

באת פניך עם

החי לרחוב כיצד
פנים אראה כיצד
פניך ולא

אצא
פנים אראה
רחשיך ראיר

ואמשיך

 פניך עם תבוא שוב עד
ך פני עם אבוא עד ל א

לסגור לא

לסגר לא
פתוח ישאר שהכל

 מקום לשום תלך לא גם ואם
 דלת שום תפתח לא גם ואם
 דבר תחפש לא גם ןאם
זר :בוא לא לדלתך גם ואם

לסגר לא
 לעד תסגר הדלת עד

פתוח ישאר שהכל

1979 ; 15 גל׳
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מנפרד

מרוקן חצי ויסקי בקבוק

 לך מחכה מרוקן חצי ויסקי בקבוק
 השלחן על

 צמא הוא
 הרכות למלותיך

 הקשות למלותיך צמא הוא
 אין־ספור לשגעונות
 משתוקק

 יותר שלם למשהו להשתעבד
 שרתים מפזר

 — עךגה של
 בהקיץ עבד

 וישנה ואדון
 לחלופין,

 לפעם מפעם
 זמן מודד הוא

 — ?לי־זהרף מזהיב
 מרוקן חצי ויסקי בקבוק
 ?חמות מוליד
 ?גדן מורד
 חושים טרוף של להזדקנות אורב

 תכריכי־ערב בין
לכבלי־האורות.

מחכים אנו
 תרמית־עצמית של פקוחות בעינים
 — הןפה את מ?חמותיו לנו שיעניק

בקרבנו. יפזר
 שדונים

$עה. של

1995 ; 184 גל׳

המקומט שלך הפינוקים ילד אני

 מדרגות עולה עקמי את רואה אני
 במראות עצמי את רואה אני

 שאני כפי אותי רואה אינו איש
— עצמי את

 עצובות ועינים בעל־שיבה
 אלפי־שנים זקנתי כאלו
 ואחת שבעים הכל סך ואני

 משמעות מגלות מוזן אחדות
 סבון של בועות כמו ריקות מהן אחדות
 בין־השיטין — סתם מהן אחדות
 בדרכים שוקה עשב ?מו והשאר

היו  כלניות כמו כאלה גם ו
היו כאלה. גם ו

 שלך ה״ד את מחזיק אני
 בגלים מפזרות שערותיך על

 מם טובע כמו
ם מ אדמים. לשמים דומה ו

 שלי היד את חזק החזיקי
 — עוד אתעצב ולא אטבע שלא

מאד. עליך מכביד משהו בי .יש

המקמט. שלך הפנוקים .ילד אני

1994 ; 169 גל׳

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



רבין עוזר
היותה בציורי

■
 כלות עד כבותה טרם בשירי

העינים מךמיע בעשנה
עוד עוד חיים תקות לה קונה  ו

ד, עוד היותה בציורי עו  ו
לבדה אינה כי מדמה

הנשמה

והלא
 נעות שפתיה בלבד עצמה אל

דבר לדבר
 שנכחד מיום ולחיות

שיאבד יום אל
בידה... אין ודבר

 נשאה לתבוסה מתבוסה
 נפשה את נפשי
לבוא

פחד־ןם פני מול אל

פה אני והנה

 שחכה בתוכו, אני וכבר
 להבקע לשוא ןמי כל
חידו גופו בי,  בצמא חרב אשר י

נבכה שלא חייו בכי
בתוכי, הוא ןהנה

 הנסיגות נו־תע, חיי בהלת הנפילות, כל
 החיים חכמת תמיד, המצטדקות

 הסתירה גבה־הלב שפלות שאת
 ולמבצר־ענותה חומה, לפנים חומה

 כלן כלן — עשתה
 הקם באיש עתה נמחו

 מול אל להוליכה נפשו על
פחד־ןם פני

!חיכי נפשי, חיכי,

הברק איך
 שחורה חשרה בעקת
 מנמיכים ןעבים

נזרק
 עולם ומלא

הדק בקוו קם

'\96 בר10אוק
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 צלה ?התארכות היגעה, חיי הקזתו־כות
רואה
התמעטה את נ?שי
 שקיעה בטרם הךבה עוד
שעתה באה

קזחיתה היא אפוא, נשארה מה
ליא־בא חלום תקרת על

 רואה לילה של רגילה חשכה לא
קזעכשיו עין־רוחי,

נפקחה לשוא עכשיו רק

■
צמא צמאת שרדה לילות

הכהה הרוח ערג
להלקחה לההלקחה,

■
החיה המארה איש
 הוא יהיה קזלא מה
היה שלא מה

■
שוב הלילה

 גוף לע?דך פנים, להעריצך

 מתגלה נופל, מגל עולה גל
 משתבר פתאם, באור

ע בגל וגל עי
הים פני אל

 ךקיע פני מלא תוכי
אדם בני מלא מלא,

1993 ; 160 גל׳

עכשיו אבל

 לאטה נפילתם. חולי ימי
 התכחש של המחלה אותך מכלה
למחלתה. נ?שך

חי:יך
 ועדין ומתארכים הולכים

 המחלה ממטת קמו לא
 . אכלה כאקזר חייך האוכלת

 שנה על שנה הארכות, השנים כל
— ?מחלתה נפשך קול

 בנפילתה מכה נפש
 חייה כל ך?קה בנפילתה אשר

?גוה הסרוחים
בעודה ?ויעתה מרבץ לה והוא

 שידים, מרבה בחייה, מתראה
 דברים דברים — הליכתה שירי
ארע לא בה ודבר

דדה. לא כי

■
 — בן־מעתה רבוצה חי;יה כל

 זקנתה כאבי את גוה מנעורי
 טבעה כמו בבצתה — מבכה
מתפלשת שנים על שנים

 לא־בא, חלום קגנת — ביגונה
 קומעח־ו איש של אהבת־עולם חלום

 עולם מלא כבודו על אם כי חלם לא
התבוססה. ?חרפתו ונפשו

200 גליוןע

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



■
 דבקה בה אשר — נפילהך הנפילה

 עתה גם — ןמיה כל נ?שך
יודעת הלא

בעלותה הנפש
אכלה אותך מראשיתה איך

המחלה
הנפש החכחש מחלת

למחלתה.

מדמה עודה עתה גם
 אךמת־עולם אדמה, היתה כי

 היתה ושמים עפר — לעצמה
עשתה מהם אשר חייה כל

לתפארה שירים שירים
ביסורים אהבה יודעת

דברים על דברים — צמיחה על צמיחה

 דלקה בגחתה גויעתה בהאו־יכה
 עליה עולם, כימות עונים, על עונים

— התכו־כה
— מציגה כלם לעיני עולם אהבת

מחכה. לתשואות
להראות נפשו בקשה לעווא
העולם לעיני

 לתפארה, עשה אשר בבגדיה
 ותפרה הנפש חברה טלאים טלאים

בגדי־מלכות

בידיה אעור נשחת גו לגוה,
שחתה

 על שירתה תעתועי — בתעתועיה
 ח־כה אעזר עולם, במתי

בעזגיונה
יפעתה. את רואים לעין להו־אות

 — בז־מיתה ראתה מלא אולם
 לנפשה נפשה על כותבת נפש
מבקעות כבודה על

■
 לראוה מציגה עלי בהליכתה נפשי

 שוגה. בחלומה — מלכותה את
 באחריתה עכשיו, גם
 לא או היתה אם תדע, לא

 לא או ראתה היתה,
 עצמה שדמתה מה ראתה
 אם כי הןה ולא להיות

 אולי — עלי חלומה
?לומה. לא

מציגה עולם אהבת עולם במתי על

מחכה. לרושואות־תמיד

■
 מעשרה אחריתה בהריחה עכשיו אבל
שועתה. לשוא לשוא משועת. היא
לישועתה לה ןקום ומי עזרה ןבוא ממי

שעתה. לא לאיש חייה כל והיא

י\96 אוקטובר
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:שהעלתה המחזה היה זה והלא
 מותה ת?אךת שירי כלות־הנפש, על שירים

באהבתה
 עלתה במתי־אולם על ?רב ערב
 — מקקומה תמוש ובלי

מהלכת קסמים קהליה על
?שידה

:דברה וזה
האלה בדויים תמיד, ללכת ללכת

תורע ה עד
 הזאת בהליכה לנבראיו בורא
 — אהבה עליהם שהיא
 חייו את הולך קם, לאדם אדם
 נברא להם אשר
 עולם את בלבדו־חדיו בורא

 נפשו נוטע ימותיו,
 בעבודתה חיים

 הבוללת
 חייה אדמת עפרה את

 אותה בהצמיחה
 בבריאתו נברא איש
 ורע, טוב יודע
לדתה מותה לדתה :תמיד מתה?כת נפש

1994 ; 168 גל'

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



ריבנר טוביה

מרע־נעורים ממשורר, פרידה

ממך. נפרד אני ברצון לא
תחמהמה. אל

בחקזך. ל?סע אוהב אינך הלא

 עוד. מפתיע איננו מפתיע צרוף
באויר. שורט שנון פתרון

 י וארץ שמים מחבר ?דמוי טעם מה
י נפרךים מזוג בחרוז

י עמך היטבתי האם עמי. היטבת

חולף. קל ךעש

 לדרכו. אחד כל בןךוד הלכנו שנינו
לשון. ב:ד וחיינו מותנו
 לב אל ?דבר לא אם בלבנו: אמךנו

חלל. נפל

?מו קול
דמו. עזבו

 המורה. גבעת מתאפללת
הן-מים. משכבר כבוי הר־געש

 בצלעו. הקטן בית־הקבו־ות נראה עוד
ואלם. עקש הר

להמריא, מבקש הוא האם
 מפאר, מלהיות רחוק זה, אפר גוש

פסגת־שלג? בלי מאבק, זעיר, פוג׳יאמא

 לומר. אוכל עוד מה
מאום. רואה אינני שוב

1986 ;79־78 גל'
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קפקא את מצייר יוסל

 השותת בין שמתחבא מה
 הקלופים הקירות מאחורי

מעינים שנה מדיר
 אצבעות קצות על שמהלך מה
 ה?ה על הה־ עם

 למשפט מובל
שחורות אותיות אותיות

 אומר ויוסל ביוסל דוחק
בא

בא תה

 נפלא תיאטרון איזה
 צבע של שגעון
 צבע של נהדר גיהנם איזה

 העין אל הלב מן יוצאים ךפאים רוחות
מחבוא מחפשים

 מחבוא אין
 השלג את המכהה הזה הבהק
 סערה הוא השקט אפלו

 הגה בלי לעזרה הקריאה
 דם לובש השופט אפר התלןן
 שרץ הוא האם מחיך השרץ
 לנגינה קשוב

נשמעת לא
שיר

שיר למה שיר מה
 שיר זרה שפה

מציר כשיוסל

המצביא

עימם. לוטש המצביא
 מוזר. ברק בהן .יש

 אלמות, בן הוא בעיניו
 לנאם שאוהב זה מגשם אחזה בעל

 הבר. שור כבשר בפיו ו״המולדת"
ספק. אין חושני, איש

וחנגה. הלולה המות

 להכנע. נכון אינו לת־ו הנער ראש
קמוצות. שפתיו

 לבנות. עיניו אבל
לבנות. פניו
לבן• פיו
 ממנו, נמלט דמו
ממנו. נמלט גופו

 :למרחוק מביט הגדול המצביא
לנצח, למדבר,

 הסופי. נצחונו בתכנון עסוק
ירקת. העלתה שלו הברונזה

מלבו. האבק את מנגב האולם שומר

1980 ;21 גל׳
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החורף משירי
 ראיקצה/ עורב/העירוני צריחת הבקר, "צנת

 קפצה" עלי חג אם/שמחת1פר למה יודע ואיני
ביאליק ח.נ.

 לערפלי־ אב, לשמש לעלומי־הקיץ, שלום תן
 .יינות תוססים כבר בת־שלמה ביקב אלול.
 רואים שלא חבל אחרון. קיץ של שחון בציר
 המשורר אישי והוד. שלוה נוסך הים את מכאן

 מתרפקים לבבך קירות "על אומר: הןה הוא איך
 הןפה הגנן ובת והגנן ;גבעולים״ ותלויים

 ושרפת גבעולי־אשתקד לבער היו איך ראה
 וקורנית קדה קוצים בואדי, נכתה סורי־גפן

 בשנית. עוד נראם ןלא שמם ששכחנו כל ושאר
חרטה בלי ;לאט אחרי חזור אחי, עכשיו,

 צלול; בקול
הקיץ לעלומי שלום

אב של לזהב
לערפלי־אלול.

 נטרפת צמרת למראה בי חוזךת התרגשות
 סוערים עלים מערבלת החרפית. ברוח

 הרוח לאלימות מתמכרת נשית קמירת־גזע
 להשבר שלא מ־ק עפר עד להתכופף מוכנה
 אל לנוס ב?הלה נוטשות אחרונות צפרים
 במין ואני השואג. באינסוף הנחרץ אבדנן
 האורקולי בחזיון חלק לוקח פראית חדוה

 דברי את בקול משנן ;חרף דמדומי של העתיק
 עורב צריחת צנת־חרף :הןשנה הליברית
 במעילי פה עודני משירים שכור העירוני

 מכת־סער צמרת פרועת־נוצה, צפור
במלים. זאת כל מתעד החרף בלב

1987 ;85-84 גל׳
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אייזן אסתר

קלות
לאחי

הבנתי ליא

גופך בשר שקע איך

תפח מאין

 נדחקת דקיקה, — ואני
 ערבית לאקס — מטתך מראשותי

 אחרתי כבר
הלחם לי הןה אלו גם

לתת
 שקופה — ןשבתי ליד־ך

 קופה אמא כמו
 לאחת אחת פולה

 אצבעותיך פצעי על רטיות מניחה
לפנים שהיו

הקשת מלוא פורטות

 — תהודה ותיבת מיתרים גשר אז ואני
כאב" שום מךגיש לא קלות. "ןדיך אמרת:

 הפריטה קולות מלאו אזניך
 בפני היו לא ועיניך

 עיניך כמו
לפנים שהיו

 מחיאת אני
הזאת לקלות

פרוטה —
באצבעותיך

בית

ישנם יסודות
שלישית וקוימה

ראשונה. בקומה — המרתף

גתיקה לא שאגאל, לא

שם תלויים

שם שרופים
שם שמות

אינם.

שם נרות
כבים

ברוח.

1996 ; 183 גל׳
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כרמי ט.

נאומים
העזובה"( מן "שירים )מתוך

השריד נאום

 וכלים, הולכים זוכרי
והולכים. כלים

עצמי, אצל קרוב אני
:אומר ואני
במחתרת גנבים ?מו
אתם לקחו הם

 וטיוטות מכתבים, צלומים,
ריקות. בק״ים אותי והשאירו

 יןך בכפות מסתכל אני
 :עזובה ורואה

 בת־קול. לא הד, לא צל, לא
 הקוים את עקרו איך

? הקמוצים אגרופי מתוך

בהם. ואני בי, היו הם
 תמורה. להם אין

לי הנחילו בלכתם
 הזה המרחק את

 עצמי, לבין ביני
אומר ואני

תמורתי. זו החדקזה, חליפתי זו

י\96 אוקטובר
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ימיו בערב נאום

 ככף, שהרגשתי בלא
הזמן. הגיע

 :חיי את משליש אני
 חברי, בקברות שליש
 החיים כארצות שליש

 אחרתן, או זו ובמיה
 לי המצפה בכברה שליש

בכליון־אלפי־עינים.

 בכך, שהרגשתי בלא
:הזמן הגיע

 העולה, לשמש משקר אני
 פעור, בפה הןשן לבני

 גופי למחצית
 הלילה, את החוצה

 כזב, כזב, כלי
וזכרונוח. חיוכים זב

 בכך שהרגשתי בלא
 הזמן, הגיע
כצל. איתי מלוה
 תאומי־סיום, אנחנו
אחד. שהם שנים

 :כלם את מךמה אני
 ןח-יד בלשון מדבר
באוטובוס. אחר כרטיס וקונה

ידידו על האבל נאום

 המת על "גזן־ה
הלב." מן שישתכח

 מתמהמהת. הגזו־ה בינתים אכל
 בתוכי, מתלבלב המת

 בטני, בךפנות מכעט
לשרי. את סוחט

;בוא יום
 העולם לאויר עיח והוא

צורח. סמוק־פנים,
 יופיע כבר הלז־ה כתעודת

הזהות. מספר

 חד־הור־ת. משפחה נהיה אנחנו
ואני. ך,ןקר המת

200 גליון

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 



האלמנה נאום

:?ונים ?ואני חו?ובים הם
והוא, אני

 מותו את לי צוה ?ובחייו
 ידי את ומלא
בשמו. לדבר

 ריקות. ?וידי היא האמת
 כוץבת, בשורה לא?זת הפכתי

ן־הד.3 בת־קול, כרוז,
 המו־אה, מן ?ונ?קךה בבואה

הלילה. בךו?זכת גם המתארך צל

 אתי מדברים הם
לו; את שוקעים אך  קו

 לעיני מעבר מקותכלים
מבטו. אל

למעול. הפכתי
 "תשבץ", כמו אותי פותרים הם

אותי מפענחים
ופגום. מהוה כתב־ח־ במו

 מזכוכית בית לי בנו הם
 היום, לאור מגדלת.
 בבשרי. קודחות עיניהם
 הירח אור בלילה,

 פצעי, את קצנן
 הקטן, לגופי מזור מביא
'לבדו.

האשה נאום

 נעורי, אלוף אליה, לך לך,
 :בחיקה ראשך את שים

 עברים, חונקת לילית
 זרה, אש של לשון
המקהפכת. להט

 :הים אל לך ?ולי, צמא לך,
 הקרב, חכך

 תצבה, לשונך
בשמש. חרוך חלזון

 לרא?זה, אצות עקרת
 שפתיה, בקצות קצף

חטים. ערמת בטנה
 רגש ברב לך לך, תערב לך
הפילגש. אל לך

1988 ; 100 גל׳
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אורפז אוורבוך יצחק

עונות שירי

האם
הרפאים צייר הופשטטר, לאוזיאוש

בחיים. עוד היתה היא בחלום
מארשים היינו אף

החיים. את לו מארש שהמות כדרך
לבנים יה5פ לראשה. חבשה סגלה במתה

הרוח, את לפגש בחלון עמדה
רוח חולת
בסופה. ענפיו המרכין עץ כמו הגשם, ?מו
— ההוא החרף הןה קשה חרף

רע. נקזפו אנשים המים. את לחכה אש
הילד של מצחו את כסתה אם של חד

— החלום ימס לבל

 לולעים זוג ?מו שניהם, את שקלע
תהום. פני על בו־חוף
יה.3מעי נגהו דם כוכבי



בסוף כשניגש

הקטנים חפציה את לאסף בסוף כשנגש
 סדךנים, של טיל פנסי כאותם להבהב אצבעותיו החלו

 סימון גרבוני עם ספו־ים אהילים, עם ריחות
צעקה עם תחתונית

 אשר ןד־יו לא אך קרש הקול _רכה.
 בזהירות הכל, עךכו קפלו, סדרו,

 באקראי ואך והמךאות, השעונים כסו
 פנים חסר גוש כמו איך יךאה,

 אהובתי! הה אמי! הה מוכנים. ככר הנושאים
 לגנונים אמנו שלא אצבעותיו ועת לחש. לבו
נגעו הקטנים חפציה בין

 מקרוב כה ת־ע אותם חיים שיבש, פרח
אונים. בשיא זנקו שוב

מוכנים. ךר1כ הנושאים פרצוף קפואי

1־96 אוקטובר



1945 רונה

זהב עלי מעיף ,לדונה מחניף הסתו
 שחורים עוטי ואם אב בין עזם כנמה, של שביל על

 ןלדה־מדונה כמו ןפה הקטנה יראה את ראיתי
 קפסה ומדי — בי משהשגיחה והיא

 ??ניעות, עיניה את השפילה — שמורים של
אליו ךברה וכה לבה שעל לצלב נשקה

:זונות( בית של מצחין )בחדר
למעני שלא יודע הלא אתה ,801126 860101״•

 — פדרה״ מיא א מדרה מיא למען אם כי
 שקופה. אותה עשה הרעב ראיתי: ואני
 ועצמה בה גדלה והיא אליה אותי אספה והיא

ןדעתי ?יונק בה אחוז כי עד

 ניחוח — שמד של מברך רגע
רועים. ?שורת קול עם אבוס של

1992 ; 145־144 גל'
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עמיחי יהודה

מאוחרת חתונה

 צעירים חתנים עם המתנה בחדר יושב אני
 קדם, בימי חייתי אלו שנים. ?הרבה מ?ני
 בשקט מחכה אני עכשו אבל נביא. הייתי
 הגדול בספר אהובתי שם עם שמי את לו־שם

 יכול אני שעדין לשאלות ולהשיב הנשואין של
 מלים, חיי את מלאתי להן. להשיב
 בהן לכלכל *שאפשר ידיעות בגופי אספתי
ארצות. במה קול ומודיעין ביון שרותי

 קלות, מחשבות נושא אני כבדים בצעדים
 גורל כבדות מחשבות נשאתי שבנעורי כשם

עתיד. מרב רוקבות כמעט קלות, רגלים על

 הליז־ה תאריך את מקרב חיי לחץ
 ההסטורןה, ספרי כמו המות, תאריך אל

 שני את העמיד ההסטותה לחץ שבהם
 מת מלך שם לק־ ןדוךו האלה המספרים

ביניהם. מפריד מקף ורק

 מאךי, בכל הזה במקף מחץיק אני
 עליו, חי אני הצלה, בקרש כמו
 שפתי, על לבד להיות לא ונדר
 וקול כלה וקול חתן קול

 ירושלים בחוצות ילדים מעהלות
ןהודה. ובערי

י\96 אוקסובר
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יצחק של האחרון התרמיל

 הי.קב אל הנגב מן הכאתי המלחמה, בסוף פעם,
 לציון. מראשון יצחק של האחרון התרמיל את
 בנגב עבר היקב על ההגנה קו כי

 ותיק, ;קבן אביו, אל 1התרמיי את הכאתי .1נפי ושם
 ואחות, אם הנשים, בית אל לבוא לא ל־ אמרו ב־

 גומי בסינר האב. של הגברים בית אל אלא
 הכרכים עד גומי ובמגפי הסנטר עד

ח;יו. ובקצף היין בשצף עמד

 החביות, מבין לחבריו קרא הוא
 האפל: במרתף גדול בקול קרא הוא
במותו. אתו שה;ה חברו הנה
 המגבת הנה האחרון, התרמיל הנה

 לנגב לו שנתנו הגדולה
בצאתו. לו שנתנו פסים מגבת

 בנגב נפלת אתה יצחק הו,
ביקב. בוכה ואכיף

הטפשי השיר את זוכר אני
 תרד "נ׳ "ככלות גכירול אבן של

 אן מים." פלגי מים פלגי עיני
מדמעות. כלו העינים אף כלה לא היין

 צהבות נורות דלקו המרתף ובתקרות
 כלואות, נשמות כמו כלובים, בתוף

 והאפלות הגדילות וכחכיות
לעולם. תפסק לא ששוב התסיסה התחילה

1985 ;67־66 גל׳

פרדסן של מותו

הפרדס לק־ ערב לפנות
 תקוה, כמו פרותיו את נושא אשר

פרות. במו הגדולה, תקרתו את זוכר אני

 שם עומדים עדין האפלים הברושים
 חרב שכירי כמו קומה, זקופי

 למלחמה מקום לכל להשלח המוכנים
הרוח נגד בפו־ז־ס
השכחה. נגד הקברות וכבית

 שתל, אשר הזה האיש עכשו
 לכנים הברושים שבהם למקומות הולך

 לבנים והפרות לבנים והעלים
ושלוה. ותור ומלאי

 לנו נשארה הגדולה התקוה אבל
 בתפוזים וכתומה כעלים ■רקה

שתל. אשר כאיש וחזקה

58
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הילדים על שומר אני

 הספר בית בחצר הילדים על שומר אני
 שומע אני בי, כלול ה?לב

מתוכי. נביחתו הד את

 פרא צ^ויי כמו הילךים, וצעקות
 אחת צעקה אף למעלה. העולות

יצאה. שממנו לפה תשוב לא

 הגדול האל במקום שומר זקן אב אני
 הנצחיים. בנעוריו לנצח המתגנדר

 השואה בזמן האם עצמי את שואל אני
 מכה אב בהוריו, בן מרד הןה
 התיל, גדרות בין בנו את
 הכ^ה, בצריפי לבתה, אם בין ריב
 המשלוח, בקרונות ומורה סורר בן

 האבדון, ברציפי דורות פער
המות? בתאי אדיפוס

 במשחקם. הילדים על שומר אני
 לחומה מעל הכדור קופץ ולפעמים

 לחצר מחצר במוו־ד ומקפץ וקופץ
אחרת. מציאות לתוך ומתגלגל

 מעלינו, ורואה פני את מרים אני אבל
 שררה, נושאי נורא, בחזון כמו

 ומתנשאים, נשאים כבוד, מוו־מי
 שלום סוחרי מלחמה, פקידי
 ונשיאים שרים גון־ל גזברי

 צבעים בשלל אחךיות מקשטי
 מעלינו פוסחים אותם רואה אני
 הבכורות, מכת מלאכי כמו

 ונוטפת פעורה ומפסעתם
 ממתק, מכונות שמן כמו צופים, טנפת
 אשמדאי, כרגלי דורסניות רגליהם וכפות

דגלים. כמו טפשים במרום, וראשיהם
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בשבועות מתה אמי

 העמד ספיויוז בסוף בשבועות מתה אמי
 במלחמה, נפל ,ו9ו6ב־ מת הבכור אחיה

 ,1948ב־ נפלתי כמעט אני
.1983ב־ מתה ואמי

 ספיו־ה בסוף מתים האדם בני כל
 קצרה, או ארכה

 במלחמה, נופלים האדם בני כל
 וטקס רשמי ומכתב זר מגיע לכלם

 אמי קבר אד עומד כשאני
 מצדיע כמו אני

 יריות מטח כמו הן הקשות הקדיש ומלות
הבהירים. הקיץ שמי לתוך

 אבי, קבר אד בסנהדרןה אותה קבךנו
 כמו מקום לה שמרנו

 הקולנוע: בבית או באוטובוס
מקומה. את יתפשו שלא כדי ואבנים פרחים שמנו

 הקברות בית הןה שנה ?נשרים לפני
 האויב עמדות מעל העיר גבול על

 טנקים. נגד טיבה הגנה היו המצבות
 בוטני. גן פה הןה בןלרותי אכל

 דלים עץ ציוני עם צמחים הרבה
 ובלטינית: בעברית הצמחים שמות שבהם
 תיכונית, ה;ם המרוה המצוי, הורד

 הקוצנית הצעקה הקוצנית, הס/רה
 המציצת, הבכןה המצחה, והצעקה

 שנתי, הרב והאבל שנתית החד הככןה
 הריחנית, והוכיךה האדמה הוכיךה
והשכחה. הזכירה



■
פגיס לדן

א.
 הרים מטפס חייך כל
 עליך. שטפסו עד

 להר מתחת שכוב אתה
 בכר שהחנק כילד

במטתו.

ב.
 אחר לדבר התכונו אנחנו

 הקרינולינות של המוזר ליפי
 בבלודר ואלם למחולות

 המחוללות בראעז יוצא ופאונטלו־וי
קטן. לוךד כבר והוא

ג.
עדין הפלגנו. לא עדין

 נמל. בתוך גבוהות בערמות שכובים
 אכולחז ושנים רקובים שקים

להפלגה. המצפים

ד.
הלילה. דמעות

סגורות. האם ועיני

ה.
כעור דבר של בסופו

 חור איש באפלתו.
דרך־לא־דרך. על מראה

 ודאי לבירינט, זה הןה אלו
מגיע. אני לאן יודע הייתי

 המובילה סלולה דרך זו אך
 הפתוח הןם אל

בחיי. סגור — שפתוח מה וכל

7 גל 9 - 7 1ז(א ;8 9
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אנטרופיה

 תאיו, בצפן המדפס מעברו לאדם מפלט אין
, בסיבי לפות ו רי מו, בצבע ש  עיניו מאור עורו, גון י

תאוותיו. חשכת
 מחו בתאי הו־שום ?נכרו, שהוא מעתידו, בורח אדם ואין

 השימפ?זה ומעוטו הדינוזאורוס מח שרבו
 חישבו. הוא )?אשר החושב האדם — מעוטו ומעוט

 אדמה אמא של הכבידה משדה בורח אדם ואין
 שקיקה של בשתיקה הממתינה

 התךמח־ינמיקהן של השני החק )עם
 מרכיביו ביליוני פרדותיו לפרדות להפרידו

 אחריו, לדורות להותיר שלא
 מסכנה אי אין ד־ מולקולת לא סרוחה, טפה לא אף

 צפן למשפטי מפתח מלות צרוף השיר רזי זולת
 האנטריפןה של האינסופי מהשדה משחררים

הפסיק! אחר ספרות עשר של בדיוק )מחשב
 רעיון, אגל של הסוד מגלים

 המחשבים ולפלט הפיסיקה לחקי שבנגוד
 ולאה צחיח יום למוצאי לספר ונותר השמש כקרני התאדה לא

מחלומו. נעור אך□ חזקות מרנינה לחות רווי בקר של קסמו

1945 ; 165 גל
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עלי הפוזלים כל אלה הלא
כו לאה ומליצה משל אלי לי  יו

 מובלת מילדות מבהלת ך־חלה
מלל. עמל. שלט: לבה ועל

 ימלל מי
מליצו; לא עלי  הלחץ י
 צר בחריץ ליצור שקרץ

 במצוות והמצוי המצוק בין
 ומצפים במצור מרדצבים הם אך
הצמא על הצר כצוק

 ביצרו והיוצר מצוקה צעקתם גם
 בצליל בצבע, צוחה צר

 בצז־קם לצוךמים צורח
 מעצודים בצו

 ה בץרור צרורים כלם
קורץ צרה.

■
 צואו־י. על צבות אצבעותיך

 הציד צעדי הצב בקצב
 ונצו־ף צפוד ובצנחי

 אהבה, מרצפת רצפה על
 צפות. כצפרים הצפתים

 צוללת הצללים צנת
מצולות. בצליל ומנתצת

 המצודה על הנצים בין לחצות
 הצר הצהרים, צל את

 הצח־קים באצבעות ל?קת
 רצדה. הרצפה שעל הצעקה את

 יודעת היא האבדה, כש?בךה
 דעת לא יפדה, לא כבוד שום

בודהה. מודחדת דת לא

1989 ; 109־108 גלי
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משם האיש

ילד כשאיתי
 שנים ללא פה והוא

 הןרק הדשא על
שפה פצוע דוךש עולה

 החשיך
נותרו כלם הלכו

 שנים
 השיר החל ואז

 שואל שותק אתה אתה
 האיש שואל שורק

 האיש שותק שואל
 שוב בי מביט

 לך לך אתה
 קשוב לומד

לך לך איך
 זכרונו רגע רוגש נכתב,
 לגור שב אך גרש

 פורח תו צץ רועש
 בזרועו

קול שוא
גע במספר

אש
איש זרע על

1987 ;85־84 גל׳

■
 בפניך השליך חשך שחפן זה

 פני את האיר בצפךןיו
 קורא החול לכן לצאת, פני

ואת דלתך על עפר
 שלנו הכעל שדות כעשב דלה

 הוא הכופפת כשמש קשה
 בדמך תהום טפת טפטף

 :קורא בצפו־ניו מר זין
 לומר אשוב לא יותר
החריף. החשך חם

1; 100 גל׳ 9 8 8
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צמאת יבש עד
ממך יצאה ורוח

 קוצים כמצוא אותי ומצאה
 ולבתה זרתה רוחי
 ללחך. שלחת זרועך זךה

 חיוך זךתה ורוחי השלמת לא
פצעיך על מלח כמו

געתה משלים לא ישלם ומי חרש
 השרפה ךש!־שה חרש כך אחר

 להשליך גופי את שפה באיזה
גאה דאןה אל

 ולבה שבה לבה את שוב כך אחר
שר גאה

 אש בה לבל?ה
שאהבה שחר שעשועי

השדות תנור יבש
החבה. בה לי המשקה

■
לכי

הלום ושובי אישך אל כרעי
 חלום ושובי אישך קראי לכי

 מכלים באש אישוניך קרעת לחי
 ?שבאו עכשו הלך בך אלים

 מרמה רוגשת תחוסי אל לכסות העלים
להלום סולחת לא ברגל

 אבשלום כתלתלי שרמה השיר גם
 יךקב כשבעליו שיקרב בהסתר לו רמזי

ךןוה. עד

1988 ; 100 גל'
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קינן עמוס

הוא מי של

 □.,האנש שואל'□ אפרתי, דוד מי של
 מנוס', דיך' אומר זך. נתן של לא בטח
 אפרת' דוד של חבר להיות מת הןה הוא
 הןה. לא הוא אבל יודל, ושל מקם ושל
 בפינק, אתם יושב הןה לא בכלל הוא
 השנה, בראש בירושלים מישהו לי אמר
 תמה, של משמץ ביותר גבה הרים מישהו ועוד
 אלתרמן את מזכיר זך פתאום מה

חי. הןה כאשר ןרד שלחןיו
 שבן. האלה השאלית בכל משהו שיש אומר ואני
אפךתי? דוד שיך באמת למי
בזה. והןה כזה שהןה הזה האיש שי? למי

 שם, גם והןה פה שרדה
 אחרת ועשה כך שעשה
 עשה, לא שבכלל דברים וישנם
 אפךתיי דוד אתה, מי של
 הןמים ששת מלחמת לאחר תכף
 ליריחו, מירושלים במכונית שנינו נסענו
מאמינים. לא
 אנחנו. ושוב ישךאל ארץ ששוב מאמינים לא
 המכונית. את עצר דוד
 אמר. לחרבן, נרד בוא
 שנינו וחרבנו הואר■ אל ן!־ךנו
 ן.94א לאחר שנים עשרה תשע ישראל. ארץ ארמוז על
 אפרתי. דוד שיך למי יודע אני מאז
 בקר באותו שחךבן לחרא שןך הוא
הזאת. המחרבנת האךמה על
לאמן, או פטריוט להיות לא ואם
אוניכרסל־סט, ולהיות ולהיות לנסות ואם
 הוא באשר חרא לכל שןך אפךתי דוד אוניברסלית מבחינה הרי
לאם. או מין דת, גזע, הבדל ללא
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מישמיש

פעם.
הכביש על הסתכלתי

מישמיש מוכר ערכי וראיתי
אוקיה גרוש בחצי

עגבמה. ובקשיש
אךלחורוב קול להלחה הלכתי כך אחר

בןאליק של להלחה
דיזנגוף של להלחה

פינסקר. קול הארון להלחת וגם
רבות קונים כעבור
ישראל במקוה ךאיתי

קטנים קברים שני
שנה, באותה שמתו תינוקות שני של

נטר קזארל אחד של ?}יו
במערה שנה חצי והתגורר מאלזס שבא

ישראל במקוה הראשונים הבתים שנבנו עד
הפעוטים ילדיו שני מתו שנה ובאותה

?יום חיים היו שאלו
כזה. משהו או ועשךים, מאה בני היו

עירוני

.1990 נובמבר עירוני לילה
 שלחן מנורת מךפסת, מחשב, חצות. אחר שתים
למטה
הכר. על מפזר זהב שער ישנה, :לדה

חולמת. היא מה על
חולמת. היא נוראים דברים על
 עירוני בלילה לחלם אפשר מה על
 כפרי בלייןיה או
 בלב־ןם או במדבר, בלילה או
 לחלים ןלדה יכולה מה על
קזלי. החלום היא אם
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ראשית האם

ד^ר אחרית האם
מראשיתו. טובה
דבר ראשית האם

מאחר־תו. טובה
 החוץ במשרד בינוני די דיפלומט שהןה אלכסנדר דודי

דומינגו בסן לשגריר והתמנה
בירושלים. נקברו ושניהם דרכים בתאונת אשתו עם שם נהרג

 שלו הגמר עבודת את למצוא הצלחתי ולא מכיר שאני הספריות בכל חפשתי
לבנון. של הכפו־ים יהוךי על

לסכר חרשת בית דדה לסבי
 אודסה לק־ דוניבצה בעק־ה

 חארבין. ועד מנצ׳ותה עד הרחיק שלו המסחר ובמסעות
 לפלשתינה. עלה ומשם לארגנטינה ?רה המהפכה לאחר
סבתי ושל שלו המצבה שברי כל את לחבר הספיק עוד אלכסנדר דודי

הזיתים הר שעל הקברות בבית
 הןמים. ששת מלחמת לפני נתצו מצבותיו שכל
אבי. קבר ואל אמי קבר אל עולה איני ואני,
 למורשת שלי החוש ומתרושש הולך וכך
לי אכפת כך כל וליא

ן קבר חצבת פה לך ומי פה לך ה1ו
 להולך בכה בכו למת, תבכו ואל

 מכורתו ארץ את עוד וראה ןשוב לא כי
הבל. זה וגם

1992 ;145-144 גל׳

רחוק

 הערב, בסוף ,1947 בנובמבר, 29ב־
 ןפות מאד רגלים עם ןפה סטודנטית

 גבו מעל רגליה את נפנפה
 בריטי משרץ של

 בירושלים יהודה ובן גיורג׳ ק־נג הרחובות בפנת
רקדו. אנשים אלפי מסביב,

 לחשב מתביש היית־ עך־ן אז
 אותה. לזין רוצה שהיית־

 ספסל על לשכת אולי מקסימום
 בלילה צבורי בגן

 מלטפת ק־ להגניב ולנסות
 הנושרים העלים אושת לקול

 יותר. הרחוקים הלילה וקולות
 קרובים כמה

 הלןלה קולות
הרחוק.
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יענקלה

 חולים בית באותו חדר באותו שנולד הילד
 אתי שבוע באותו

 ארצה אבי עם עלה ושאביו
 מאותונ^ל אדה באותה
 עיר מאותה הגיעו שאליו

 מאוסטךליה מכתב שנים כמה לפני שלח
 העתונים אחד למערכת

 לשם ק־ד מדוע הסביר שבו
 מתגעגע. הוא וכמה
 אבי על לי ספר אביו
 שנים 36 לפני שמת

 העבודה גדוד פלגת שלהם, הפלגה ועל
 תל־אביב של הים ש?ת על אהלים במחנה ששכנה

 הקומוניסטים עם מתוכחים היו ואיך
 לרוסןה לחזור שהציעו

המהפכה. אל
 חדר באותו שנולד הילד את

 מעולם ראיתי לא נולדתי שבו
 חיי של הראשון השבוע למעט

 אותו ראיתי בודאי שאז
 אמו שדי על

 אמי. שדי על שלי התצפית מנקדת
 לעצמי מהרהר אני

 בחיים עדין הןה אבי אלו שאולי
 זילנד. מניו לו כותב הייתי
תדע. לך לא, אולי

 נהךג הייתי שלא בתנאי כמובן זה >יל
1948ב־

 שוכח אני קזבהן המתרחקות השנים ועם
 והיכן ומתי בדיוק איך

 נהרגתי, ולא לההרג אמור הייתי
 ונשמעתי נראיתי בדיוק איך שוכח אני

 לההרג אמור שהייתי לפני
 ונשמעו נךאו איך ושוכח הולך שאני כשם

 דרור, הקטן, יואב זק, יהודה
 לו, קראו איך וההוא

:ענקלה.
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סיון אריה
פוליטי שיר כמעט

 כמבצר־□: נבנו בתל־אביב מעונות־עובדים בי מספרים,
 סביב סוגר גוש מסיבי, בטון

והספר־□. והןלדים, הנשים, על לקגנה
 ומאחור מלפנים הגגות, על הצבו הגברים מן )חדי־הךאות

 כחות־השחור התקפת ??גד בתצפיות,
 בהם אשר בןמים וינה של הפועלים שעשו כדרך

דירותיהם(. את דולפוס של תותחיו הרעישו

 בתל־אביב. מעוינות־עובדים על התנפלו לא כחות־השחויר
 שונים בכוונים הלכה כךרכה, הה?טוךןה,

 שמבפנים ארע למשל, כך, הצפוי; מן
 קטנות אירוניות פצצות נפלו
 הישנים, הדגמים מן פולניים רמינים כמו
 מיתרי־קולותיהם את שהמיתו שם והיו

 בצעקות או "עתיד" סיגריות בעשון
מתעים. בחלומות זאב ץאב

 ומסורים, נאמנים הגגות. על התורנים
 השנים כשבמשך גם העברים לכל להשקיף הקפידו

 שנמכרו לאחר גם להחליפם, אדם בא לא
 וסוחרים לאחרים, דירותיהם

 בחפצים פשו משוק־הפשפשים
 למשל, כמו. לא־נדךש־ם, מקקרים,
 וכו׳ בוו־וכוב של כתביו דגמת ספרים,

מיבשים. פרחים ומשיךים נושךים היו שדפיהם

 שרידים אותם נמצאים, הם היום
 מעונות־עוברים של הגגות מן אחרונים
 בעץ־לבוד ספונים התאטרון, במרתפי

 פעם ומדי ובקרטון,
 האחרון לקרב ויוצאים מתנים משנסים

 בשעתו, שעשה, כפי כתפאורות,
הגדול. פדרו של בבבותיו קישוט דון

הולך המדךכות, מרצפות בין וברחוב,
מטפחות. לא צפרנים תחת כמו השחור, ומתעצם

19א5 ; 61 ־1םו גלי
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36 משחקי

 אלף־תשע־מאות־שלושים־ושש של באביב ,1936ב־
 שנערך שש־בש משחק יפו־תל־אביב, בגבול
 היהודית־עךבית האחדה בשביל

בטרם באמצעו, נטש
 ובשטח־ההפקר הכרעה, בו נסתמנה

 גפנים־ותאנים סכת סבה, נותרה
 שנים, שליש משחקנים. ריקה

 הלכה שנים כשלש במשך
 יונים ואנקורים, זמירים בצפרים, ונמלאה

 ונחילי־דבוךים בענבים, לנקר שבאו
 העשבים ובין הפרחים בין דבש בה עשו

 באביב פגיה חנטה ושוב חנטה והתאנה
 לאדמה הפרי את השירה הסתו ולקראת

 :מרחמה מים יונקת ,לתחימה והתמכרה
 לשחקנים קרו במרוצתן אשר שנים שליש

 חלקם שעל ומשנים שונים מקרים
 על־כל־פנים בעתונים. לקרוא הןה אפשר
 1939ב־ הסבה אל שחןרו מי חזרו כאשר

 ש5השש־ לוח על והכלים הקבי-ות כי בטוחים היו לא הם
שלושים־ושש. באלף־תשע־מאות שנפלו כפי נותרו

 באוב שתעלה כדי יךעונית הזמינו ובכן,
 באביב. אז הקביות היו שבו המצב את
 מספרים יודע. איש אין ? העלתה מה
 נותרו אשר השןךים על תהתה כי
 שקעו השנים ולקשך הק?ה מן
 ה?עתה ומעצמת תחתיות־הספלונים, אל

 היום הסבה. מן ונמלטה צעקה הפליטה
 היךעתית: אותה שטעתה, סבור אני

העתיד. את ראתה היא העבר את להעלות במקום

 הערבי׳. ׳המרד כינו שהערבים מה פרץ 1936 באפריל
 תרצ״ו מאורעות — והיהודים

1988 ;97־96 גל׳
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כמלאכים ראשונים "אם על ואריאציות

א.
נשזף. אני רבה בקלות
 אני וככר שפת־הןם על ;מים שלשה

 חלוץ בעמקים, חלוץ כמו צרוב־שמש
 ומ;בש אפוסים במים ברכיו עד שקוע
ופרדסים. גנים שותל בצות,

 לגאלה שני דור הנני, צבר — לחלופין
 העולה לשמש חכר העדים, למים אח

 כדבלולים עלי ומגדלי־החול
דחלילים. על לשלשת־צפרים דגמת

כ.
 שגאל: מרק של ממחוזו אבותי

 הפרות את קושרים היו גגות־הקש אל
 כצפרים אותן לחלב המעופפות,

 להמריא חלב־שמים, לינוק
מכנרים. מלאכים כמו

 מאדמה עשוי הנראה, כפי אני,
 מדנג בצבע מצפה חמר

 מאד מתאים גלם־א־ש,
בגן־תלוי־על־גג. קוממיות לעמד

ג.
 הדה בגן שהתהלכו אבותי
 שכלה; עד פריו, את מעץ־הדעת אכלו

 לאבלה: לי שנתן מה אוכל אני
סלולה.. נתיבה כמו שנכבש קש

1985 ;67־66 גל׳

החורף בסופת

 הקוצפים המים עלולים בסופת־החו־ף
 יסתבר, הבית, הדרי־החךרים. אל גם לחדר
מבצר. אינו

 רכם־הכרבר עד רצועת־החוף את יכסו המים
 הלבנה רכותו על לשמר יוכל החול

בארגזי־משחק. ויק

חוף־הןם אל ■רד שככל־דאת מ־
 הסערה מתוך צועק בן־אמתי יונה את לשמע יוכל
י מערב לא אני

14״ ז. ; 15י( גל
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שדה פנחס

 "גנזים" מנכ״ל ז״ל, בן־יעקב לדב תודתנו
היד. כתב את לנו שהעביר לשעבר,

העיזבון מן

בבאד־גאסטיין פגישה

אשמן, ןעקב
 שנים לפני מת אקור ידידי

 מכבר לא אלי נראה אחדות,
בחלום.

 ההרים בבאד־גסטין. זה דהה
 דומה אף שלג. מדופי היו
 לו חלף קרון־כבלים כי

 במךחק־מה, לאטו,
 כחל קסם איזה דוןה. כחל הערב
הכל. על נסוך

 צמחים. בין בגן, קטן, בבית־קפה ןשבנו
 ידידותית, בתמיהה ואני, מת, כי ח־ענו שנינו

הטוב. מראהו על העירותי
 במשיכת־כתף נענה כף על

 מה על שאין אמר( )ואולי כאומר
 נורא המצב ואין לתמה,

סוברים. שיש כפי
 ?גישה אותה במקוף זוכר: אני זאת אף

מהבהב. כמו הוא כי הבחנתי
 היתה הבהוב כעין הגופנית שהחתו לאמר,

לא־נראות. כמעט הפסקות־זמן בין

י\96 אוקטובר

 



למצרים ישראל בין ההסטורי החוזה חתימת בערב

 תכלית. ללא נולדתי "אהה,
 זה. עולם אל באתי לשוא

 כלום. לי שאין אני,
 באתי. לפחות אך

בעולם." נולדתי לפחות

אלמוני אצטקי איש זה, שיר
 המונטזומה. בעדן הז-הב, בארץ כתבו,

הערב, שעת בזו וכך,
 שבזי, או רש״י, ברחוב בחדר בתל־אביב, מישהו

אצבעותיו. פוכר יושב, מטוזו על

מטאמורפוזות

 האחרון לאוטובוס ממתין ,6 1 קו בתחנת עומד
 עכשיו. השבת לכניסת סמוך ששי יום כי לךמת־גן,

 זאת אין שמיכה. תחת בתוכו, גור־אך־ות סל־נצרים, כןרי
 מעט. לגדלו אולי עמו, לטיל מגן־החיות. ששאלתיו אלא
 במעלה אחדים, אנשים עולים. אנו במעלית האוטובוס. והנה
? ירושלים נושן. בית
 גור־האךיות והנה השמיכה את בהסיר׳ תמהוני רב מה אך

 קלות ומתפתל זע שחור, דק, בסרט תחתיו, איננו.
 כה ךזה נחש כי היתכן נחש.

 כן, לא ואם בלע? גור־האריות את
 הנחש זה ואיך הגור? נעלם זה אנא

תוהה עוד־ לסל? נקלע
 הגג, על פוסע החל הגיח, צעיר תנין הסל ומן
 הרצפה על עלה והנחש, דודי־המים. כין

 עליו. צוכאות שחורות ונמלים שרוע, הןה רפה־אונים, במת,
 אתנו ושם המפחיד. מן משהו אף המביך, מן בזה הןה אכן

 הוא החל שבמקל אדמוני, קל־דעת, בחור
 הסכנה שום על בכעסי. להתגרות. פעור־המלתעות בתנין

חדל. ואז לחיו, על סטרתי שבדבר,

״4 ; 1 גלי 1 ״



מילין פסח

נופל הלילה את לשמוע

נופל הלילה
 חשך של פתיתים ?וזיתים
 דבר ראיתי לא בךחוב
 גדול עכביש תוך אל כמו נפלתי

 אור של קוךים וראיתי
 החוךים מתוך #נצנצו

 הכביש אל ת־דתי
 גחליליות הרבה היו ושם

 הבתים מתוך #האירו
# צריך הייתי לא #  לג

 המדרגות את למצא כדי
 לגג שהגעתי עד עליתי

 מים #ם היו לא
 ירח ראיתי בשמים אבל

 דג כמו שוחה
 חכה להטיל רציתי

 נןכךתי ואז
 מחכה עוד #שנתי

 לצד מצד הסתובבתי
 לשמאל ופעם לןמין פעם
 #בינתים הרגשתי ולא
אתמול כבי

י\96 אוקטובר
75



שפרה ש.

מצאי

 איז
 היו לא

 היו כמעט
 — יהיו לא כבר

 ילדים
 על בית היה

 האב עזם האדמה
 — היה — מיכאל

 רק יש ברושים ועזני
 וןכוכית כנפים שתי דלת בחלומות
 מדירה — לבבות כראשי צבעונית

 אחד בעל עוברת לךירה
 שקד לא אהוב .יש

 וחרף אין אבל לעמן
 בפעם כלה כמעט

החמשים

שעה

ממקזלת
 בורד מתמוקסת השמעז

 גוהר והחעזך אפר
 לרחף חפערה לפתח
 מטיל כמעט הוד מלאת
 הייתי במקומך — מורא

 הזכוכית חרוזי למראה נזעקת
 כלבה — המשקוף מן עוהורדהי הכחלים

— נושכת לפעמים נובחת
המו־צפת אל

להולכת

 כל בדרך הלכה החיה אשכבה של קיץ
 ואיש הזוכרת רק נותרה אשה
 פטור שביעות מרוחות פניו

 גברות עוון מאזכרת
 אבנים מניח כוזבת
 מלים גבה על קטנות

 של רחמניות
אשכבה.

1987 ;87 גל׳
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גילן מקסים

יולירס קיסר של הבלדה

קיסר יוליוס ןצא כאשר
 קיסר ןצא כאשר
 ומלחמה לקרב

 העבר את חתך הוא
 קיסר יוליום חזר כאשר
 קיסר חזר כאשר

 הנהר. את חצה הוא
הנער. את בצע הוא

 !קרח אמרו: חןליו
 י לזונה תניח אל

 י קבע של פתרון רומי
 !תחלה !אתנו בוא

 רגע עוד הפרה וקיסר
 בסערה ואחר,

 החומה לעבר עלה
מה־חמה.

קיסר... יוליוס יצא כאשר

 אנשי־המאה מפקדיו,
 באו הדרך אם על שם

 יגע. כל לפרק להשתין,
 ויתמזהמהו להלשין.

 סוס גבי על וקיסר
 האבוס את מחפש

 במרחקיו. ומתבונן
במךחקיו.

קיסר... יוליוס יצא כאשר

 האהל בתוך בלילות,
 תקוע איתן, הןיתד,

 רעב הימנה עמק אך
 יודע וכבר לשלטון.

 דרכו: בסוף יקרה מה
 לריק. תהיה התהלה
 הזיכרונות וישארו

ונערות־החיק.

 קיסר... יוליוס יצא כאשר

 לו ארגמן השחר. בא
 פלדת־הקנטוריונים גם

 שריון לובש וקיסר
 המוקיתים את ומגרש
 כפתיל־נחשת והעיר
 — מבצבצת כה והרחק

 כבךה וקסדת־קיסר
נוצצת כאש ראשו, על

י\96 אוקטובר
77



קיסר... יוליוס יצא כאשר

 מעבר. יוצאים הגדוךים
 לקראת. יוצאות הגונדות

 ?נוח מרגיש וקיסר
 כמעט הכרע, הקרב הן

 הוסטלות הכינו כבר
 כזית יום, של קו־בנו

 )ערכים והכתות
לאט. לאט.

קיסר... יוליוס יצא כאשר

 לו. חולם הוא לו. חם יוליוס,
 הדם לו לו. ונדם
 במעךבלת ןשר איש

 נקם מעט ויבקש
לו. יטל בלבד עשיו־י
 חי בשר של מעשר

 שפחות: גונחות )באהלים
מתי?( מתי?

קיסר... יוליוס יצא כאשר

 הקסם השלך !הס — פתאם
 בעול. הכרך, אשה כמו

 ה?תח אל לו יתקרב
נעול לא והשער

 מים כמו הלגיונות
 בהול רץ בא העיר מן

 הידד עולה ומבפנים
כקול־מבול.

קיסר... יוליוס יצא כאשר

 מריע המק ברחובות
 עלי־דפנה מצחו על

 קדש קזל ברק בעיניו
 הבירה אל חקר הוא

 דואבות עוד ירכיו
 בשדות הלילה מן
 פנקה לא שוב השעה אך

למז־זמות.

קיסר... יוליוס יצא כאשר

 אבא יוליוס לו חקר כך
לעיר. חקר כקיסר

 פטךיקים בפני מביט מי
 וגיר? כסיד לבנים

 הקוהוךטות קול מהךהד
 לחי כה שר: והעם
 רומי פודה יוליוס, קיסר
!שדי נבחר

1994 ; 171 גל׳
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שלי הבת

 יהורית שלי הבת של שמה
 שרדית אותה רציתי אני אבל
 בעולם בתי מהלכת לכן

אדם. בת דיתה ושמה

 ובשרי עצמי היא שלי הבת
 ורח־תי שלי ואמא סבתא וגם
 במשפחה הנשים כל היא בתי

 לןם מעבר שם שנשארו
בעשן. באויר בשמים

1994 ; 174 גל׳

פנינה

 התעמלות בשעור אותה פגשתי
 הרגלים לה שכואבות אמרה היא
השמה העולם מלחמת מאז

 נצולה את שגם ת־עתי לא — אמרתי
מז-ל הןה לי אבל כן — והיא

קל באמת זה את עברתי

'96 אוקסונר



קאופמן עזריאל

ילדותי על נשען אני

 בלב ומתישר הולך משהו
 יותר אביט קולא ומספלל

 כחלות שטן עיני לתוך
 להחנק פרועות

 שחורים בעשנים רק בילדותי ואני
 או־כי־עמוד

 דמיתי או ראיתי אותו
 מזה משהו

 עקבות. השאיר ולא שהתפזר עד
 כאלה גבוהים לקזמי־יפי איך אז הב?תי לא

די. בלי עד ל?לע קזכזה כשר
 בלב להתנךנד מתחיל כשמשהו בימים

 ילדותי על היטב יושב מרגיש אני
 ורחוקים קרובים לי קושרת והיא
 ריחו נותן אחד בזר

 — בעינים לי קוסם
 גבוהים שמעצים ביצי־עודבים אוכל אני זוכר

 ומנקד אפר שצבען
 קנן בונות והחסידות

 רוחש העץ על ?סר
 ?מבראשית. עומד נימה ןהכל

 ןלדותי על נשען אני
 לחשוב שלא כדי

 מעשה־ידי־אךם אלה כל גם כי
 העיר בלב פתאם מה כי
 גבוה לבנה עץ

 חדש לגוזל מפךיע ואין
לחלופין או שמש לשבע

אחד במחי נגוז הכל
 כטוב־ק־ו אטי המן

 ומןשר, מטליא הךפוי במלאכת
 אור של לחו נס לא וכמו
 להתלקק עולם נעור שוב
 לו שנתחדש חתול כמו
 מלילה. אהבות אסף
 ןלדותי על נשען אני

 ךאות שפע לי עונה והיא
הסתרים. או

200 גליון
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זך נתן

ונשכח נזכר

 ךחוקות לעתים אמנות. למין המים על ההליכה את הפך הוא
 לפעמים שונות, יום בשעות העתיק התגים מנמל יוצא הןה נךטב.

 לפעמים דקות. כמה כעבור חוזר הןה לפעמים הזריחה. לפני עוד
 או השקיעה באש האדימו כבר במזרח ההרים רכסי כאשר רק

 איש משחירה. אחר לו־מץ, היתה ?בר במערב ?שה?ערה
 לו שהציעו היו אלה. בוךז־ים טיולים של לרעם הבין לא

 ?תפים. בקנוד או בהלצות הסתפקו אחרים מים. בסקי לעסק
 דעתם נתנו לא בשלהם, עסוקים היו לרגליו שזרמו שקטים דגיגים

 דדה, צריך כרגיל. קשים, היו הןמים הן-ם. על ההולך האיש על
 מפלס לדגים. אפלו קלה לא מלאכה לשרד, ח־אשונה, בראש
 שבים היו והתגים רבות בצרת משנות כתוצאה ןרד המים

 אפלו בה קזאין דגים כמות כקזבכליזזם לבתיהם לפעמים
 מריחם, דגים, מטעם עיפו שכבר משפחתם בני את להזין ?די
 כמו הדל הבית את הממלאים היבשים הקשקשים מן

אפלות. חרשות של קרקען על אדנים מחטי
 היו בצבור. נראה לא מאז רב. זמן לפני הןה זה

 דתי או מדיני עמן איזה לרגל לירושלים שנסע שאמרו
 בדחנים הבוס. עם להרדעציות שנקרא טענו אחדים חשוב,

 שלשם צי-נו — לעולם ןחסרו לא ואלה — שבחבורה
 זמן ?עבור המים. על בהליכה הגיע לא בודאי
 ספרו עוד הר?לנים, הזקנים, רק כליל. נשכח

 המים, על הלך ואף ?ש?בר־הןמים, כאן, שהןה אדם על
 ואולי זכרו, לא הם אפלו ןז־עו. לא ?בר שמו את
 דרכם שעשה. מה עשה מה לשם מלכתחלה, ןךעו לא
 לעלות עצמם על החוזרים זה ממין ספורים של
 בכך גם זכה שלו ספורו להשכח. או דפי־ספר על
 מסעות ספרי בכמה מכר הוא :בכך גם

פולקלור. הכותרת תחת

1988 ; 100 גל׳
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! ? לא

החיים. ממנעמי הרכה טעמתי לא
 !לך? שנאמין רוצה אתה —
נשים. הרבה עם שכבתי לא
!שכבת? באמת,לא —
מזולתי. דבר בקשתי לא
!מתחסדת אמיו־ה איזו —

מחילה, עכשו אבקש
י ראוי גם וכף —

דבר. לו ןתתי של״א מי מן-ל
! המכר הזכי בנסח התחכמות עוד —

בימה. מעל הטפתי לא מעולם
 • החז־קזה מהברית ומצטט שחוזר מי אומר —

לב. שמו לא למולי. אכל,
!לכאב חרוו רק הוא לב אצלך —

לדבר. עוד מצ?ה אינני
! ? תקח לא נובל ופרס —
קךבן. הקרבתי עצמי את רק
מוכן. לא זה נכון, זה אם גם —

200 גליו!

 

 



אהבה שיר

קץ. עד אותי אהב אנא,
הקץ. לפני על נדבר בואי —

חייך שנות כל אתי חיה
 שנותר? במעט מסתפקת באמת את —

שנים... לפני אהבתיך, הרי אבל
אחרונים. ונביאים ו־אשונים נביאים —

שלך. תמיד שאני יוז־ע אתה
 !בגבעה? אותי תעלי הגלגלים, בכסא אבל, —

אוכל. עוד כל אעלה
הנבל. את הנוקם כעלות —

 רחל האשה הובילה כיצד ראיתי הרי
האפל. במסדרון אלכסנדר בעלה את
!בלעדי? תעשה מה תשובה. תמיד י.ש לך
 די. בלי עד ולעצמי לך שעשיתי מה את —

? לבקש תחדל לא אחרת ואהבה
האש. מן הגפרור כשיחדל אחדל —
להשמר? עוד תוכל כשלא עליך ישמר ומי
ההעדר. כתמיד, עלי, ישמר —
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?1ה הפרטי לאני ההצמדות  החיים את ת?
 בסמכות שלא כתיבה לבלתי־שקופים.

 משקה. בלי כשתיה כמותה החיים נסיון
 החויה האויר. כמו בלתי־חדיר, העולם

 מקדמים נתונים של מאחר עבוד תמיד היא
 נענה אינו העולם עצמם. על החוץךים
 אותו. לשחזר המבקשת לאמנות

לנסות. זאת, בכל צריך,
מאד קשה וזה

1966 ; 198 גל׳
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לומינל

 אם חי. הוא לוועדין ידעתי לא בחשך. זורח שוב הלרים שמות לוח עם הנושן הרדיו
השנים. חדשות את מספרות לי, מזמרות וקסומות, רחוקות שוב שהן הערים, צעיר. אני כן

 אחד, בגוף לשוחח לי קקזה תראה, אותי. לקחת אלי, בא אני אלי, }א מי נפתחת. הדלת
 לחשש, מה אין אבל ללכת, נצטרך מעט עוד פעם. כמו אני־ואתה, ללשון לחזר כדאי

 אם קח, קח, י צעיף לוקח אתה קר. יהיה מחר :התחזית הרי שנסים לפני לא. באמת
אותך. מרגיע זה

 ירחצו, מפקע, במחיר אמנם כך, אחר יומים, או ליום ןקפיאו שתשאיר הגוף את
 התינוקות כל בין אלא את שיזוהה לבן יקךאו לך אחר גדול. תינוק תנשו יחללו,

 ערם מאיוב: המפלא הפסוק פסוק, זה ! צוחק אתה אמא. של הבטן אל לחזר המחכים
י פעם חשלת ? שמה אשוב פרוש מה שמה, אשוב ולרם אמי מלטן ןצאתי

 לפני רגע עוד _רק זה. לערב שדורינו מסתימים כאן :עתה זה שנתקללה ידיעה והרי
 הזאת שהשעה שערתי לא ־ ־ הפתוחות הרפויות, הןדים הךגוע, הראש תראה, שנלך.
כך. כל נךילה תהיה

1986 ;79־78 גל׳
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מקצועי דיץ־וחשבוץ

 אכל לזה. מכשרת אחת כל לא שמאל. רגל אני חשוב: מקצוע לי יש
 להתחיל פעם בכל ומנסה עלי מתנשא שלי( הבוס )זה גוף אדון
 כשהוא אדרבה. !ממני מימנת יותר אינה היא דוקא. ןמין ברגל
 זוהי ואומר: עלי רק סומך הוא לכעטן ובדי למשל. אותה מרים

 אבל לא. למה להתבדח. לו נותנת אני אחת. רגל על התורה כל
 צעד. בכל וירידות עליות ןציבים. מלהיות רחוקים בינינו היחסים
 העבודה יום הותק. למרות ביותר, הנמוך לי, יש דרוג איזה ובכלל,

 שום השמאלי, למכנס מתכונת אני כן, — ואפל צר העבודה מקום ארך,
 המעבר בע.ךב, כך, ואחר !להפך ? זו נחמה זו דרמטי. דבר

 רשת — שלי הזקנה מסימני מתעלם גוף אדון :הפירמה אל המהיר
 לו* ןעזו־ לא אכל הנפוח... והבשר הנפול הבשר הבחלים, הורידים

 איטלקית, שכיתה לך אשבת עוד זכיות׳. על בתקף עומדת אני כלום,
!כהגן אצלי תצלע עוד אתה גוף, אדון

 לא גמור לשכר :סןג ל׳ קבעתי בו. מתחשבת אני בסתר זאת, ובכל
 — אתו ;חד רק לפרש החלטתי בעצם אליו. התךגלתי לעשות, מה אגיע.
 שאומרים, כמו מות, עד לו נאמנה אני :להודות מוכנה אפלו אני טוב,

 כמה שיארכו אטיים בהליכים אלא ,1מן אתנתק לא כן אחרי וגם
שבע. או שש אולי ם, ש

 הבוס שאיננו גוף, אדון על עליו, חולמת אני בלילה, לפעמים,
 אם פנים, בל על המפעל? ראש אולי ממנה. עוד מעליו ושיש הסופי,

בחלום. אפלו בו להבחין שקשה כך. בל ךחוק הוא ראש, איזה קןם

1986 ;79־78 גל׳
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הצמצום אמנות

 כך אחר ירקות. הפתעות אלפי כלו, לו נתן השופע הזה שהאחו מאמין הוא בהתחלה
 גבוהים, אינם העשב עלי אמנם כזה. באי־סדר לחיות ןכול שאיננו רואה הוא
 כאן אין :מפתל מבוך זהו אבל קרסליו. עד רק אפלו בךכיו, עד רק מגיעים הם

לאבוד. הולך הוא רוח, כל אל לפנות חפשי הוא לאין־ספור: שבילים כאן _י.ש שביל,

 עלי שלישה אלא חלקה, לא ;קטנה דשא חלקת אלא אחו, לא !בצמצום בוחר הוא ובכן,
 אחד, עלה לא אף לעקר(, מגיע שהוא לו נךמה )וכאן אחד לא שלישה, לא ;עשב
המצוי. הנה עלה. של ציור אלא

 כלו, האחו את הכולל ןזעלה ציור :רואה הוא הקיר. על אותו שתלה לאחר בסוף, רק
כלו. האחו את שולל גם

8גל׳ 1987;85־4

תכנון

 שלו. הברזל גידי את אכל הים קלח הבית. את הורסים הןךקון רחוב קפנת
 בכוון מלמעלה, כמובן מתחילים הפועלים במותו. הוא ושתים חמשים בן

 לו הןה :העליון החדר מתגלה הראשונות המכוש קמכות כבר לבמה. ההפוך
 עומדות זונות שלש שתים העשרים. שנות של ורד אידאלי, בשר של צבע

 עצמו. את מלקק עצל, מנגד, רובץ התיכון הים בקר. של בשעמום בךחוב
 ןנכרה ההולך הקבר את בקפידה בוחן הקבלן, כנו־אה אחד, חשוב איש רק

 לזער קומות, רבת מרבעת, מצבה תוקם כאן הנולד: את ורואה לעיניו
הבית.

1987 ;90 גל׳
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כיבוד

 בבית, כלום אין ולי אבא. הסטודנטים: לדירת אלי בא צפוי לא אורח
 גר שאתה ונזכרתי סגורה, היא אבל המסחר, ללשכת "נסעתי כבוד. שום

 השמין האחרונים ?חז־שים מ?דיע?" אני קפצתי. אז לשם, קרוב עכשו
 ולח חם אמנם ?זעה, מקתמים שלו בחלצה השחי בתי לי. נדמה עוד,
 אוהב שאני פעם דעתו על עלה האם הרגיל. מן יותר בירושלים היום

 שולף ברכיו, על הפלסטיק תיק את מניח המטה, על יושב הוא אותו?
 גומיה מעליה מושך לי?( הביא )ממתקים בונבומרה מתוכו:
 דנל׳ה, זוכר, "אתה המכקה: את ומסיר גומיות( שנאתי )תמיד מגלגלת
 לפני חדש אךבע, ?ן כשהיית אלי שלחה קזאמא התמונות את חפשנו

 מחר להגיש צריך שאני דו״ח גם אתה כאן בארון. אותן מצאתי שמתה?
 כבוד", שום לי שאין "חבל העברית?" על לעבר מוכן אתה ללשכה.

 והארון לכאן עברתי שלשום "רק מךגנצל?(, עושה, אני )מה אני אומר
 "אין להתבדחות. שומר שהוא הנעים הצחוק את צוחק הוא ריק." עוד

 של גביע ? הגבוהה בחברה אצלנו אומרים איך מים, .יש דבר,
 זאת בכל "אבא, החדר. שבפנת לכיור נגש הוא וכבר אקוא־די־שרז."

 הוא הדלת את סוגר אני בעוד רגע." רק משהו, להביא למכלת ארוץ
צריך." לא "באמת, כמובן: אומר,

 בקצה מקום. מאיזה לי הזכור מדבלל קלב רק קדךה לח־י ריקים. הרחובות
 הגיע אבא הרי נכנעת. "שוב לי: ואומר ראשו את מסב הוא הךחוב
 כבר שהכל לאחר האלה הגשושים ובכלל, כבוד. בלי ןכלת להודיע, מ?לי

 בין אצלנו שאומרים כמו דפי, בך מצאו לא אפי, לך הןה אלו אבוד...
 אותי נוטש הוא הולמת, תשובה לו מוצא ואינני כיון השכונה." כלבי

האשפה. פחי מאחורי ונעלם

 מוגפת ומסגרת, סגורה אותה מוצא אני למכלת סוף סוף מגיע כשאני
 כבוד אפלו חג. היום. הזכרק יום הרי שכחתי, איך ברזל. בתו־יס

 מתכופף אני ריקות, בןדים לחזר לא כדי ובכן, לקנות. אפשר אי קל
 נואש כבר ודאי אבא מאחר, כבר הדרך, מצדי קטנות אבנים ללקט ומתחיל

 הקבר לוח על אניח הקטנות האבנים את אבוד: הכל לא אבל והסתלק. ממני
קדיש. שנינו על לומר אספיק ועוד

1986 ;79־78 גל׳
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בן־שאול משה

נעורים לסיפור סקיצה

 הטלת על ק?ה בבית יושב
 אבטיח, אוכל אחד הקךגלים: כאן

 השלישי הוזה. השני
 טבעי(, שואו )דראג מרגלת הוא
 מג׳נון ,ואך לא כאן
 זה למון, ,ואך לא כאן
 ומד־לז שסלה ע?בי היו שהןה מה

 רחבים לעלים מתחת תאנה, עצי ובין
 תת־זאבים. של אימה מזרות עינים
 הןה זה "כל
איננו" כבר זה כל

 הגדולה. היא הזאת, ?תל־אביב
 הטל. נוצץ לא הכביש על עכשיו
"מבטל". חותמת אנכרוניסטי, בסתן

 נוגה המלצרית יושב אני
 כתפי על צהב־אפר חמסין
 מאדה ספינה ובאפק
 דומם דומם

שטה. לה

 העולם הקןת את מחפש בטלת ק?ה בבית יושב
 הסוד מעבירת הצרעה תבוא אולי

 ולמטה
 מערות חופרי ילדים
 המ?הךה. בקצה האור את יהץאו
 בסקו־וויל בני של כלבם את ימצאו
האנגלית. הספרות על נובח

 האד זמזומי את מכשפים אמבולנסים אבל
 מוךטלה בסלטה המשטרה

 מועיל לא מה מועיל מה
הכללית. ההי?זטוךןה על ומה

 בטלת. הקפה, בבית יושב
 :רועד סנטרו שכני
 מה פגוע. שהןה חושב אתה
כעת. חושב אתה
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ב׳ בנימין נחלת

 בנימין בנחלת הייתי
 בממין בנחלת לעשות לי יש מה

 עבד של חנותו את ךאיתי
הראשונה. חליפתי תהלת

 ממש עבד לא ככר הוא גם
 לבשתי. ממש לא וחליפות
 קש של צעצועים מוכרים
 לחם. רק זהב לא וטבעות
 צמרת אופנאי קיסינגר

לעד. שלטו את אבד

 בממין בנחלת הייתי
לכד. כאן לעשות לי יש מה

 מרקחת בית אחפש אולי
 כנרת עומדת שלת־ו

 קזחסטן. אולי או מבילורוסןה
 שקל או שקלים שני שם שם אני

מיד. לדרכי ואובד

 השכל את באן לאבד אפשר
העיפות. חרוזי בין
 רק תפארת איזו לחפש לא רק
 פזמון איזה לזמזם לא
הילד". "איפה או סקס" "מוניקה של
 אתה כמה בן השתגעת, —

אדון.

 הכסף בחצי פרחים מכנסי
פשתן. חצאיות מהם פחות עוד
בשקט הולך אני בגילי —
קטן. כסף אתה בגילך —

 כממין בנחלת היית־
 בקמין. כנחלת לעשות לי מה

 מכונות־חפיךה של כפר שהןה
 הים אל מפלשים והיו

 זקס משי ותהלות קטניות ים
תם. לא תתום לא המתוק והרעש

1995 ; 180 גל׳
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נוחי בואיספינה

 תדאג אל אותך יפו־שו
נחמה. מעט לך קח
 עכשיו בך מסתכלים הם

בחינה. אתה

 שנה לך אין שנה לך אין אבל
טעונה. ספינה שלך החלומות

1
תוזבישי ואל בחלומי נוחי בואי
עכשיו עירמות עיניך
רואה אני הסתכלותך פנים ואת

 הלא־נראה האיש של פטה־מורגנה לי .יש
המדבר בנב התועה

מחפשת זהב עיפותו חנם .ילך, חנם

 שתחפשי כל בי ומצאי בואי את
 זזעבר אפלת ואת העתה צבע את

מךפסת מצאת מךפסת חדר מבוא חדר

סכר וקו־נוס פלפלים בה, תלויים מצבי

2
קךבה אפשרות היא בחלום נומי
 רעים מעשים שעשיתי בדעתי נחוש הרי
בלעדי שנעשו או

בפנים אני ויותר יותר
שיבה המעלות מחשבות

 והשנים החדש פרשת זו השבוע פרשת זו
 מחלה איזו לבקש בדעתי נחוש הרי

 מתמלא אני ויותר יותר
אבנים של מעךכן נוף

מהתחלה ק*ם אשר דבר־מה עכשיו משהו

 מדאגות תנוחי לא יודע. אני בחלום, נוחי
 מךיני כארוע אותי מלוה והלילה

 נחלו או מתו כי לאנשים עשיתי מה
 שלי השגיאות וכל
השגיאות וכל

1985 ;63 גל׳
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פרדו! אלישע

חדשה" "ספירה

 נחל־אל שכונת במעלה
 התלולה, הכורכר גבעת על
 בריבו אבי את שומע אני
 הקטן: בצריפם אמי עם

 הוא תימחה" שאינך "ח}ל
 עליה, בכעסו משתולל
 לפנק". יודעות התימניות "הנשים

 מתגעגע כך כל אני בגללו האם
 בנעורי קןראיתי חימןית לנעויה
 הקטנה? המוגבה חדרה, את חוצה

 המכבידות שלי פולין" שנות "אלף את
 צואו־י על מדי ומעיקות

 השחומה: לרגלה משליך הייתי
 הקבוצים גבעת אל אחריה רץ

 ביחוקוה, בחצר אותה מפרקד
 הצעירים. הורי שהתיסרו היכן

 מהתחלה: הכל אתה ומתחיל
חדשה. ספיו־ה משנת הכל,

המת המשורר

 שאף חרך, עשן, שמם
 מטנפים, בדלים אודים,

 ראותיו את כלו ישרק
 חדשה שחסת במין
 וכאבים. שעול כדק
 צעק ולא זעק לא הוא
 בחקזאין. נאק ורק

 פתקים הכתיב גם ובלחש
 מטתו. על שרבנו לאלה

 האחרונים לילותיו של הדממה את
 ופעמון, מצלות של הקול הפסיק
לבו: מנוסת את תמיד מזעיק

 מהשרפה הציל שלא
 שמרדפה אהובה אם

 בלכתו, בו דבקה אחך־ו,
 תינוק. הןה שוב כמו

 אפויה את חובק
האחרון יומו ככוא

200 גליח
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הגדול המסע

האדום "הזמיר מתוך

מפקין: החדשות את שמעו ועכשו
סין". על חדש מלך ".מקם

 מקומי": "צבע קצת הסינית המסרת ולפי
 הקיסר ארמון של המצןרים המר קירות הנה

 הלאמי־העממי"( "המוזיאון )?קרוב: לשעבר
 הגדולים הפסילים את מנפצים והחןלים הפועלים האכךים,

בגן...

מתחכמים זמירים מתירים כבר )ובינתים
מפן(

שלו... והזמיר — יו״ר כל
 מתחיל זמירך אל קילומטרים אלף בן מסע גם

— והופ ראשון בחסול
לסל... הראש

!״ היו״ר יחי — מת המלך
!״ האדם הזמיר עת ״הגיעה

שומע!" אני "עכשו
הצפרדע." זו היו״ר, "לא,

!אלהי קול איזה ! הוא ״זה
!תבל קצה עד אחריך אלך

אחי... את אמכר
בני..." את אעקד

אדוני." החמיר, "זה

93
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 המזרח אליפות על הגדול הסנוויץיון והנה
 לשוא. אבל :פן... של שבא קיסרות מול

 לעזור? :בוא מי לחלון: עיניף תשא לשוא
 רבים... כל־כך הןפניים הפלסטיק וזמירי
בזול... כל־פך

 הלב את ומקיפים צורחים והם
 הפיות וכל גדול, כתמנון
!... עוד !... עוד : צוהלים

 מדיו שחר בןם וכורת כורת אתה
נולדות... חדשות זרועות ואלף

זמיר... צורח וגבעה עץ מכל
האגדי השביל את היודעת המטבח נערת והיכן

• כ?ן
׳ היכן — העני והדץג

שנשבעת הקול, את שראית ואתה
 — האחרונה דמף בטפת

 הגדול: לשקר עובד כבר
החרסינה. דומיו־

1993 :167-166 גל׳
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מעבר תעודת

חולף צל

הקיר על

— — — חולף צל

יךע לא ואיש

כאן, כי

 הו־ך בין־עךבים באור

עבר מיקזהו
הותיר ולא

?׳וים

ענן

 מדבר מעל

 נתעה לבן ענן

ככף־ת־־איש.

 עקר■
מטר. ולא טל לא

ברשמך

 שנותר הבשם

 רוטט

 קט רגע עוד

 מעיד:

את. זו

היית.

עבו־ת.
 ענג בשם שבל

אחריך. הותו־ת

 — רגע עוד

 וימוג

סופית.

הןה. כלא
היית. כלא

1984 ; 59 גלי
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למשל רואנדה,

טו אני בבקר הו
המפסיד( מהצד )בעקר טוטסי בערב,

 ברור תמיד לא בצהו־ים
עוד מה

לקרות. ;כול
מבט( מעו־פלי חתוכים, )מכרסמים, ילדים עוד

?עולם
אף־אחד בלי

שון מסרבים השיר לל
איננו השיר כי

מקלט. עיר

ת פסגות לאלו מזי־ו־עב אנשים תולעי יכולו
צבעונית? בטלוידה לטפס,
הנכחדים לחיים
כמעט. עצמאית משלהם, שפה

ת מיני בכל התמונה, כי מוטציו
 לשלחן, מידשבת היא ובדרך־משלה למטבח אותנו מלןה

במטה עמנו שוכבת
חולה שן שרש של בכאב היא ובקומנו,
חיינו במשגי מטביעה

והחיים העולה, צפן את
הצח ?אויר אם אותנו, חונקים

בנעימות ממזג באולם־שמחות ואם
בעצם שא?קור )אפלו
 המראות את ולגרש הכפתור על ללחץ

 הבוהה החשך חיק אל
להד״ם( כאלו

1995 ; 188־187 גל׳

בית

 ראשינו על התמוטט שלא
 אדמה ברעידות
שבתוכנו
רחוקות ובאךצות

 המוד-בות .רגש המשנה, התודה
 האדיש, הטבע כדרך שלא אולי
חרותנו לעכר ?נו היו

ה?׳ע:ן
 קרוב תמיד

דחוקים למקורות

והשיר
עולם חיי תפלת

שיר דק
אחד

1988 ; 105 גל׳
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מרחק

 זרועי את אושיט גם אם
 ואתאמץ ואתאמץ

 — בך לגעת אוכל לא
את. רחוקה כך כל

 מציג אני ובכל־זאת
 :מפרזות דרישות לך

 עורקי אפלו בי את שתגעי
 שלקעו עד נמתחו התעופה

 מבעד לבי את ושתשמעי
העולם. רעש לכל

 מלחמה. תפרץ מחר אולי
 האפלות עיני את שתראי רצוני

 המשלגת זגוגית־החלון על מצירות
מהעבוךה. בערב כשתחזרי

בצורת

 אליך נסךק אני
 בצרת כאדמת

 הגשם יךדום אם וגם
 עוד. אתאחה לא

 משערים נעשים פניך
 ירח. אדמת כמו

 מאין אפלו יודע אינני
 את לרשם להתחיל

הזאת. השממה מפת
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קיטש

 צפחה גגעז דצמבר באמצע
 לכנים וקירות לחים, אפורים,
הם דהות, אדמות,

מדכדך. צרוף

 אלו מבאן. להרחיק רוצה הייתי
 הייתי מלת־הקסם את ןךעתי

 של הפרסמת גלוית בתוך משתבן
 עם זו הקריבי, האי

הלוהטים. הצבעים

 על קיטש שירי כותב הייתי ושם
 טרופית צמחיה ןם, שמש,
 נחשת שדי עם ונשים

להדדין. אוהבות שפשוט

 אחריות מבל חפים היי הם
של תודעה או לאמית

 אך היסטורי, ומן
באמת. נפלאים

1994 ; 174 גל׳

כביסה

 חלצת את מכבס אני
נקןה. חלצתי

 מכנסי את מכבס אני
נקיים. מכנסי

 לבני. את מכבס אני
יקיים. לבני

 חך. את מכבס אני
נקיים. לא־חך

1992 ; 145־144 גלי

200 גליון
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מאיר מירה

נושא פני עור

 נושא פני עור
פחדיך.

תאמך? אל —

לנו די
 בגן, השמש באור

בילדים.
 טו־טיני של בותאציות

קשה. בעבודה

אמר. לא —
 דקיק מים זרם אני
נגר.

 אל תאסף אולי
אהברנך.

יחס מלות

 שלטים מאט האוטובוס לעיר בכניסה
קנו קנו משמיע המבשר רגלי

מתוח קו

 יושביה דברים ואין אמר אין
 על חושבים אל טסים ב גרים את אוכלים
 מפני פוחץ־ים נגד לוחמים לפני עוצרים

אחרונה. תחנה רמזור ועוד עצירה עוד

 מתוח קו הגבול אתה
 הןמים כל לבינך ביני
בו. להתגרד חרס

 נהלך בתלם אל נמריא לא אל נסק לא
 להפליא יעילים ונביא נוציא נעסק נעשה

 מגיעים לא ךחוקים אדיבים
 אורחים אובדים סתרים משגים לא

רבים. לשון ולמה — לענתינו נפנה בורחים

 אוכל לא ח־עתי בלילה
 הצפויים היסוו־ים בלעדיך

 רואה אתה במועדם ןבואו
 רואה אני אותי באישוניך

באישתי. אותך

1992 ; 150 גל׳ 1989 ; 117 גל׳
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יעוז-קסט איתמר

בשער־הכניסה

 שנה מתוך ראשו המרים כאיש
 מגדליה ראש את העיר הגביהה
 — ;העצים בגזעי עובר רטט בעוד צדה, על בשכ;ה

 העולמות בכל דמם נהרות נשאו חרישית כה הן
 נשמע לא קול רבים מים ועל

 ןסוף, אגמון בקני הסובב משב־הרוח מלבד
 צמאן לשבר באו לא אילות־השדה וגם

 ומרקמי־האצות, הכחלחלים במים
 העיר שער אל פנתה שהדרך שעה

 כלי־הרכב, גלגלי מגע עם
 ויורד בנהג עוצר ואני
 ודךדךים, חטה, שדות אל

 בתי־קברות; פאתי אל ש^א כמי תפלה לשאת
 דברי את כלותי בטרם ואולם,
 גבי מאחורי צוחקות רוחות־ךפאים לשמע דמיתי
 ובתפלין, בטלית מסתבך בעודי
 שוכני־העפר כל ה־עו זו בעיר שהרי

 ומצוות אמונה משללי שהיו אמי ואת אבי את
 — מעשי; על עד־מאד תמהו ועליכן
 קלטו אץני ואמנם,

 בחצרנו שגדלו חזירי־השמן נהיקות את
 כעת, באו הם שובי על לברך וכמו

 מסביב והקרים החשכים דוןיו את החל כבר שהערב אף
 :צלליות שתי ב?לעו

ובתו אב

 ומחריש עומד רק ואני
 לרגלי: רובץ העיר נהר בעוד
— — — תכלת העוטה שטן

1992 ; 145־144 גל׳
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ביקור שירי שני

א.
כל־כף "בכיתי

— הזרה האשה אמרה —
בו־חוב..." מובלים אתכם כשראיתי

 להתרחק בקשתי אחת. פסיעה כדי לאחור נו־תעתי ואני
 הצרורות ומעט לעגלת־משא, הרתום הסוס בי נגח כי דמיתי

 דפנות־העץ בין המשלכים והשלחן, הכסא עם
 השמים לעבר להתעופף שואפים נז־מה באויר; מקפצים

 מסביב. החלונות של לא־ברור רעש תוף בךהרה פתח הסוס הארץ. או
 נוספים בני־אדם עלו הגטו, ושער העיר בין המפריד זה הריק, המגרש אל בהגיענו אף

 האין, מן אותם מקדם־פולטים דורות פתחי כאלו וקרעי־חבילות, רהיטים ועמם לעגלה
מטשטש־המו־אה הלילה מלב הךהד כבר העגלון קול וגם
המתנז־נד הספסל על אמי לצד מתכרבל ואני

— — הסוס של לעכוזו בסמוף
בי, הןה לא עצב פלו א

הרבה שנים מקץ אלי שנגשה האשה, של מבטה ורק
תנחומיה את להביע כדי

 ומקרי קטן חור איזה בי הטיל
 בגוף, שנספג רסיס־זכוכית כשל
 סביב־סביב ננעלים השערים בעוד
 האשה מפני לאחור נו־תע ואני

 גמור( אי־צדק מתוף )אפשר.
נוספת. אחת פסיעה

'\96 אוקסובר
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ב.
 לאשתי מסביר אני — לבית־הכנסת השער הןה כאן

 ואיננו. שנמוג במן ייק. שטח רק עכשיו האויר. על בהצביע■
 הויטראז׳ים חלונות את עוד מאיךה אינה השמש וגם

 והמאךך הצר לאולם קזהכנקזנו כבעת האפרסק בעבע
 בחבלים, מקשרות שמיכות ועם תרמילים עם איש, שכעים־שמונים

 השמשות וציורי לאטו שקע האור הלחה. הרצפה על לישון כדי
 החוץ, מן החשכה באה והנה התנ״ך. מן מעשיות בספודי השתעשעו

זכוכית. העשוי עמק־אןלון על־פני עמד שהירח עד
 רם. בקיל נחר מתחתיו. שפרש מעיל־החרף על־גב־ מאד מהר נרדם אבי

 שהגיעו הירי בנפצי מחוגיו המלת את עו־בב לשער־הכניסה שמעל השעון
 טליתות עטופי יים ג עומרים כיצד ראיתי לחצות סמוך מככר־השוק.

 אתה..." ב״ברוך ופותחים חשוף־הקךכים ארון־הברית סביב
 הכברה הנברשת בשולי שכיתה לו שקנה האח אל רתקו עיני ואולם,

 לי. הןה נדמה כך או מולי, עפעפו עיניו ונשף. ןשם התקרה. באמצע אשר
 שמי־השחור אל שנקלע כגךם־קזןןןם ושוב הןה התנדנדה הנברשת

 ךצפת־האריחים על הישנים בני־אדם של
והמתלעת. הלחה האדמה מן צנת־מעמקים שואבת בעודה

1 ; 141 גל■ 4 4 5
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יעקבי גד

גדול כעס

 היפי. בשפעת שכור ואני אחךים צעדים
 משליכה בפרק, אוחזת כבר חלודה

 משככת אינה אך עורמת. שרוח עלים
 הכחדה, מץמת מול גדול כעס

עץמותיך. קדחת אל הפולשת
 דיגים יוקזבים כבר האגם ?שולי
 חכותיהם על תולעים פרדון
 ?ה אלמי דגים שמא

 לבם. את לשמח יפו־פרו
? שומע אתה בי, גדול כעס

 האלה העצמות התחיינה בן־אדם, אלי, "ויאמר
;ידעת אתה ה׳ אדני ואמר

האלה ה?נצמות על הנבא אלי ויאמר
 ;ה׳ דבר שמעו היבשות העצמות אליהם ואמךת

 האלה לעצמות ה׳ אדני אמר כה
 וחייוזם" רוח בכם מביא אני הנה
 בתשובה אליך אחזו־ לא הפעם גם
 גדולה בשאלה אליך אבוא הפעם גם

ההם. כדגים אלם ואתה

1994 ; 171 גל׳
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אוכלוסין חילופי

א.
ממקדרניה החורפים המהגרים

 הגדולה. ?חצר לדירתנו נדחפו
 אכלוסין, חלופי במסגרת פליטים
מאנטואה. שגו־שו יונים במחיר

קזם שנטשו ?תיהם על בקינה
זלץתם. חזקה לישראל!" תלכו "אל

 הרחובה, חיש תצאנה "בנותיכם
" !אבותם ;כבדו לא שוב והבנים

ב.
״1908 ביולי "עשו־ה במחזה

מרומלי: תורכי ?ליט אומר
 מתמול־שלשום שלנו, "רועים

שם. הפכו למוכים לאדונים,

היום, כאן, אנו, ואלו
במכורתנו(, אחים, )בין

— סתם רועי־צאן אפלו
להיות!" מאתנו נבצר

ג.
 וחורים, עלובים שלנו, דיבלוקונים

 נטעו נטוש" "רכוש פרדס שטחי על
 חפרנו. עקורים אילנות גזעי בין

חרוכים. קראן דפי העלתה טותה

 הכתו, שלא מפה, שברחו התושבים
 עזה. ךצועת פליטי — נודע אמים
 :לנס־ציוןה נתעה משלהם. זקן, רועה

הלז. יבב !״ חנין ,ואך !חנין "ואז־י

1988 ; 102 גל־

104
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שחורות רואה

רואו איש מלדותי היה
ז שמו. את זוכר שאיני

לספר. להוטות ושפתיו
אם שחורות רואה איש
אל להתקרב רציתי אני

ממנו שרחקו האנשים
ומי ?אש ומי בדם מי

השחו רואה האיש וגם
נדע לא ולעולם

שחורות איזו
ראה. הוא

לעשוו יודע אני

ה מן לעשות יודע אני
אג מראות המלים ומן

ומראו הערב מן מלים
בעורקים מסברת הלא

צפר שקרים להטוטים
< אשלןה לעשות יודע

אני ?מפלא במרחקים
אני שקרים להטוטים

המו של נמנעת הבלתי



נצר אלי

שחורות רואה

 שחורות רואה איש בןלדותי הןה
 תנועה ומהיר קטן איש שמו. את זוכר שאיני

לספר. להוטות ושפתיו
 ממנו. ורחקו אמרו שחורות רואה איש
 ולדעת אליו להוגקרב רציתי אני

 משנות במיתות מכבר מתו ממנו שרחקו האנשים
בנשיקה ומי באש ומי בדם מי

השחורות רואה האיש תם
נדע לא ולעולם

שחורות איזו
ראה. הוא

לעשות יודע אני

 מלים המראות מן לעשות יודע אני
 לעשות יודע אני מךאות המלים ומן

 הזרימה מן ומךאות הערב מן מלים
 לעשות יודע אני בעורקים מסברת הלא

 אני מאשרות צפו־ים שקרים להטוטים
 בילד באשה אשר אשלןה לעשות יודע

 מלים לעשות יודע אני במפלא במו־חקים
 באימה יודע אני שקרים להטוטים

יודע אני המות של נמנעת הבלתי

ריאליזם

 עוד יתרבו לא ראשי שערות
חדשות ןבשות לכבש אצא לא
- ן

 המלים תחתית אל חפךתי
הפליאה את ומצאתי

 מחר אהיה אם יודע איני
 משורר נוכל שוטה

מינן. בר או

1992 ; 148־147 גל׳
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בן־׳יוסף ראובן

נופים מתוך

היער מץ

 מדבר, העבר זרועה לא בארץ
 צומח כל חסד, רק המכיל ?מד^ר

 מנער קולית בעלות נז$צר חרש
 עלים מסבך נשקף. היער מן ואני
 זר, כמו הזכרין על הסיגר אלם
 ובמדבר עכקזו, חסד על אלחש מה

לזרע. קו־אתי

האופק אל

 ןם באחרית השוכנים יים באחרית
 הארץ וטעם ןךוד, גם משם ןשובו

 ןמינו באחרית עוד, זר יהיה לא
 זרם מתיך אלה, נופים אל ןביאו

 ציין הררי .יראו גליו שמבין
 היורדים אחרית בימי בא?ק, ?ניצוצות

 לבואם המחכים אלינו לעלות מנת על
 הטהור בחתולי ]תינוק מקלי על איש של

 אלא עוד להיטיב מי עם לה שאין ואמא
 לזנלית היורד יים באחרית עמנו

האפק. אל

הזיכרון בהר

 להרים, אבית לדמות נהגו במדרש
 עיקו־י נקראו זי מסבה ואולי
 הדרש, את שדךסו בנים אותם הרים

 וסוד ברמז ורמו הפשט את פוצצו
 בןמינו, שנכבש ןעד אל מטפסים כאותם

 ובנים, אבות בו שכלם הזה בגן
 לרגלי, הר לח־ הר לח־ הר לח־ הר

 ובנים אבית שיא, מהם אחד וכל
הזכרין. בהר

1984 ;57 גל׳
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מה

נ י בשדה מת חלוק מה
תו מה עפות? התגולות

1 אורגים לשטיח מתחת
ע> בחיות ממלאות חיות  מדבר, העבר זרועה לא בארץ

 

בוקר לפנות  

הגב בבית הגג עלית גם ובמדבר עכשו, חסד על אלחש מה
 וראמים תואים בפומפי.

 א רק זה השמה. היד זו
עם פתקה בלע החשוד

שכותש מה

שלה הנטושים האופנים הארץ וטעם מזד, גם משם ןשובו
שלה הנטושים האופנים ןמינו באחרית עוד, זר יהיה לא

ממש? ללילה הקפה את זרם מתוך אלה, נופים אל ןבואו
רשת מבקש עיף עפיפון ציון הררי .יראו גליו שמבין

 

 
 

 
 

 



יזרעאלי יוסי

מה

מה ? בשדה בית חלוק מה
 תריסי מה עפות? תרנגולות

שטיח. אורגים לשטיח מתחת
עמק. בתוך עמק בחיות ממלאות חיות

בוקר לפנות

 ביותר הגבוה בבית הגג עלות גם
 שהלכו. אחרי וראמים תואים ?פומפי.

 בראי? מי אני. רק זה הקזניה. היד זו
שלי. השם עם פתקה בלע וזחשוד

שכותש מה

כאן עד המדרגות. בחדר שלה הנטושים האופנים
 שכותש מה המדרגות. בחדר שלה הנטושים האופנים

 הגדול בשדה ובא. ממשמש' ללילה הקפה את
נחיתה. ךשות מבקש עיף עפיפון

שמים בלי

 שמים בלי הפוכה צפור
קזךיטה. עם אויר יר על

סוד

שם בעלום נועדים הם בשךי בתוך
ואמא אבא

1984 ;56 גל'
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! להרים, אבות ות
 עוקרי !ראו

 הדרש, את שדרסו
 וסוד ברמז ורמו

ממינו, שנכבש :עד ןל
! ובנים, אבות ו

ובנים אבות ־א, 



בסר יעקב

לכשירווח
רבין לעוזר

הגוף בבשר רדום חרצן אני היום

 חיי את ואחדש אשוב לכשירוח
 המודעות תוף אל עצמי אצמיח
 קולא שירה בעלות יפרח ראשי
 ובדם כמותה. ק־עתי
 הלב ׳שמש. בשלות צחוקים סירות ןשוטו

שפתי. בערוצי ןצוף שמחה של ועסיס לאגס. יהיה

לכשירוח
להבת כנו־אה משהו, כאוב חיוף יצוף

 שתשוט קטנה, גפרור
הפה של זוית אל מזוית

שןדעתי. המלחמות מימי עמקה צלקת

1987 ;85־84 גל׳

לפה מפה

 ובאים יוצאים אנחנו
 בזה זו נתקלים

 כמו הבית בדלת
 הארץ בקצה

 ועובךים עומדים
 בינינו והחשף

 קופא
 שאנחנו איף

 ?עורון־עינים
 שחור קרח מעבירים

לפה מפה

1978 ;9־8 גל׳

נסיבות

מה יודע אינני ועדין
,או שרפה שם, הןה

הים השמש, שקיעת
בש מתאונן כאדם אושש חיי את ואחדש אשוב לכשירוח

תמי אליו שצלע והרחוב המודעות תוף אל עצמי אצמיח
פצוע ילד הןה

אלה בנסבות
? לספרים להקזכלתי, אין שפתי. בערוצי ןצוף שמחה ל# ועסיס לאגס. יהיה
הןם, כאשר לעשות, מה

הש השפך בתעלות אלא לכשירוח
א שמפנים כמי להתאונן להבת כנו־אה משהו, כאוב חיוף יצרף

שכתוב כמו הן־ם, אנקות שתשוט קטנה, גפרור
ודאית בלתי כשמועה

ךרומאמךיק מדינה מאיזו

השקיעה של בכחה אין
ס מדבר זאת ?כל )אולי 1987 ;85־84 גל׳

שאמרתי הדבו־ים מכל
1 לעשות מה להם אין כי לפה מפה

שרפ את גבו על )הנושא
והו ירכיה, בין לילה מדי

א — תמיד אליו הצולע
פצוע ן.לד

1980 ;20 גל׳  
 

 
 

 



נסיבות

 מה יודע אינני ועדין
 או שרפה שם, דדה

 הים הש^ש, שקיעת
 אפתי לא בשקט מתאונן ?אדם אושש

 תמיד אליו שצלע והו־חוב
פצוע ילד הןה

אלה בנסבות
 מעביר שאני למלים שכתבתי, לספךים להשכלתי, אין
 — הזה הךחוב הילד, הים, כאשר לעשות, מה

 המלכלכות הצרות, הדרכים שבשולי השטוחות השפך בהעלות אלא
 שלו הלחץ פצעי כאב את שמפנים ?מי לההאינן

 לכאן מגיעות בספרים, שכתוב כמו הים, אנקות
ודאית בלתי כשמועה

ךו־ומאמריקאית. מדינה מאיזו

השקיעה של בכחה אין
משהו לשנות בשרפה( כאן מדבר זאת בכל )אולי
שאמרתי הדברים מכל

שהןם הזאת, התחתית בעיר לעשות מה להם אין כי
 נוגס השרפה( שקיעת או שרפת־השקיעה, את גבו על )הנישא

 והרחוב ירכיה, בין לילה מדי
 אלא איננו — תמיד אליו הצולע

פצוע ילד

1980 ;20 גל׳
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לפה מפה

 ובאים יוץאים אנחנו
 בזה זו נהקלים

 ?מו הבית בדלת
 האיץ בקצה

 ועובךים עומדים
 בינינו והחשך

 קופא
 שאנחנו איך

 בעורון־עינים
 שחור קרח מעבירים

לפה מפה

1978 ;9־8 גל'

 

 
 

 
 
 



העשן בית

 ונשרף חוזר הבית
 בחלומווזיף. אפלו

 מהעשן האש ובהןתק
 ןשן אוד על נש^ן נשאר. אתה

 ?תמיד
 נישא הענן

 חייך קזיהיו שחשבת מה

 החריכה ו־יח
השרפה. היתה בו במקום רק נותר לא

העקזן בית
ואץנו. ?גרת גךת, בו בית לא
 הןמים ?חליף. לא

 אותו עושים
קעכית
 קשים עגולים עגולים
 בעצמותיך. העלבון א?ן מקוננת
הרך. הבשר את מכלה ולבסוף

1977 ;4 גל־

הפנים שוב

 םיהןך בכפות הפנים ושוב
וחם רוטט גוף על כמו סוגרות

בעץ חשך כמו
האסון ומתפשט הולך

החודרת והדממה
המדרגות מחדר סמויים קולות תביא

 דבר של בסופו שתחדר זו והיא
שבחלון הכוכבים לנצח

מ אני תודה. לא. העשן בית

בו מסדר. אני תודה. לא. ונשרף חתר הבית
לי נחוץ ולא בסדר הצל בחלומותיך. אפלו

ל: עזהיה. כפי טרי נשאר מהעשן האש ובהנתק
רק זו תךאג, אל

ערב של קלילה רוח
העש. מכחולי על רת3עו חייך שיהיו שחשבת מה

כלפ עצמם את המצירים

קשיחו על השדה הו־הו, השרפה. היתה בו במקום רק נותר לא

הה שלא. באמת לא־לא. העשן בית
מ אני תודה, כן, הם. גם ואיננו. בגרת גךת, בו בית לא
חוצ החלון מן הנהר את הןמים קזל־ף. לא

מג שקיעה ?!גלגלת דקה אותו עושים

הל הדשא זה השדה, אף קשים עגולים עגולים
לשון משב משושיה. על בעצמותיך. העלבון אבן מקוננת

ב נעם של גניחה הופכת הרך. הבשר את מכלה ולבסוף

שפיר הכל צרך. אין לא. 1977 ;4 גל׳

בפה לי שממתינה זו וכן הפנים שוב
ו בעזבון, שישאר השךה

זו נופשת, שמיה שבקצה הק־ים בכפות הפנים ושוב

איו על רוגעת לולה ורוח
נוגעת ולא

ך□ השתנה לא לא. אבל
ר לבוא, לי קוראים הנה, החודרת והדממה

החשנ את בבקשה הכינו המדרגות מחדר סמויים קולות תביא
: - /• יד 1▼ - : • ■ד

ע! הוא האשראי, כךטיס
שאעזב לאחר דבר של בסופו שתחדר זו והיא



מסודר אני תודה. לא.

 ברצינות מסדר. אני תוךה. לא.
 הדשא דבר. לי נחוץ ולא בסדר הכל

 לא שהןה. כפי טרי נשאר
רק זו תדאג, אל

ערב קול קלילה רוח
 החדים העשב מקחולי על עוברת

מעלה כלפי עצמם את המצירים

גבעוליה קשיחות על השדה הו־הו,

 השרותים נאה, החדר שלא. א?ת3 לא־לא.
 שרואים מודע אני תודה, כן, הם. גם
 ואדוה העיר את חוצה החלון מן הנהר את

לגזיה מגדה שקיעה מגלגלת דקה

 לרוח שמתחת הלח הדשא ןה השדה, אף
 פטמותיה על ושנים לשון משב משושיה. על

שמיה בקצה נעם של גניחה הופכת

 השרות גם אכן, שפיר. הכל צרך. אין לא.
 אבל בפואיה. לי שמקתינה זו וכן

 ש5הן בעזבון, שישאר השדה
הדשא שבכסות זו נו?שת, שמיה שבקצה

אינרוחה על רוגעת לילה ורוח
נוגעת ולא

 שהןה כפי הכל דבר. השתנה לא לא. אבל
 יורד אני רגע, לבוא, לי קוראים הנה,

 את קחו החשבון, את ?בקשה הכינו
 גם לכסות ןמשיך הוא האשראי, כרטיס
שאעזב לאחר
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■ ים 

הך#א #בכסות זו ת,#5נו #מיה #בקצה הןדים בכפות

 
וחם רוטט גוף צל

נץ
האסון וט

 
 

ודרת
המדרגות מחדר סמויים

#אעזב לאחר  דבר #ל ?סופו ודר
שבחלון ים



לויתן עמוס

חומרים עם תמים

1
 מעל תכלת כתם :תמרים עם תמים היה

 בשולים, עכור ולכלוך ךמת־אביב,
דקים כבלים מסעף זרועות רב חשמל ועמוד

 בבךה. ריחים ואבן שק, חבושי תמר ועצי
 בכל זרוק עז חרק הארץ, במוזיאון

גבעות. ךאשי ועד למטה הכביש מן

חמרים, עם תמים היה שם, ואמרתי
כלל בשבילך לעבד מהם תבקש אל

2
 מלח, גבישי לפלחים. שנבצעה קשה, ביצה

תמים היה שחורים. גךגרים

 שקן, אגלי שוים. לחלקים שנפרסה עגבמה
תמים. היה לימונים. מי

 היום את התחל רתוחים. מים תה. שקיק
תמים עצמך עם נכתים, בדבךים

בעץ בקע באריג, קרע

צהב תוך מגלה באריג קרע
 קרקעית שחר. פנים בעץ בקע
האבן משקע את מחם

 השכבות ידע את לי מקנים אלה כל
 כשאשכב בעולם. התחככות לי מאפשרים

כזאת. אחת שכבה אוסיף

1988 ; 100 גל׳

ן ן 2 4

הנכון השיר

העו׳ עפעפינו על "כבד
למד )ואלף יזכו? סדוק

בר זאת מראה שטראוס בשולים, עכור ולכלוך רמת־אביב,
— ועכשיו והגיון(

בו נעעזה מה ועכשיו,
? הנכון בשיר

של שירה שנ)ת מאתים

 

׳ שנות מאתים ופקחון.
1ל רצון, כף #גואה עד

 לץר לוין ולהניח הקנקן
ןכותרת ג׳ינס מכנס על

העו עפעפינו על "כבד
וו )השפלה נכון זה כל

ובמי הןאמב מיטב לפי
— ועכשיו הסגנון(

בו נעשה מה ועכשיו,
נעשן ומה הנכון, בשיר

 י שירה על שטראוס א.ל. *
רה "האדם בספרו זה. בשם

 

 
 



הנכון השיר

 העולם"* עפעפינו על "כבד
 למד )לאלף ונכון מתק

 בו־גישות זאת מראה שטראוס
 — ועכשיו והגיון(

 בו נעשה מה ועכשיו,
? הנכון בשיר

 ערון של שירה שנות מאתים
 שירה, שנות מאתים ופקחוץ.

 את לנתץ רצון, בף שגואה עד
 לזרם, לוין ולהניח הקנקן

עתון ןכותרת ג׳ינס מכנס על

 העולם" עפעפינו על "כבד
 והרמה )השפלה נכון זה כל

 ובמיטב הןאמב מיטב לפי
— ועכשיו הסגנון(

 בו נעשה מה ועכשיו,
? בעולם נעשה ומה הנכון, בשיר

 גולדברג לאה של שירה על שטראוס א.ל. *
והשירה" "האדם בספרו זה, בשם
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בעץ בקע יג,

 צהב תוך :גלה
 קרקעית שחר. ים

האבן קע

 השכבות ידע את לי ים
כשאשכב בעולם. התחככות

כזאת. אחת ;



טעמים

1
 מה לא. עדין מלבוא. אותו מעכב

 לטעמי מדי שירי זה, ברגע שבק־ו,

 שיבטל וזשכתו. אל אחור אותו משיב
 פניות חסר לפני שיבוא עד שיתגלגל.

בחל מטת בדיל... ספל — כ

2
 טוב שיר להיות שיכול מה
 היותו כעת. בו ח?ץ לי אין
 ו־לא תעלה לא אינותו או

 א^א זו שאין דו?ןה תוריד.
 :קןקו□ אל מ^קום ך?רים העתקת

שיר בית אל הבית מן כלים

 צלאן בפאול )פתאם( מהרהר ואני
 ולכך ללשון. שעשה שאומרים ובמה
 עבורו, אבל עליון, טעם )דדה( בודאי

מספיק טעם לא

1987 ;85־84 גל׳

כחול בצוארוץ מסוף לנערת

 ארה ק קצר/גזוז שערך
 כהה בצואו־ון/כחל צוארך
 עקזקים כשני/שזיפי שדיך
חמוקי□ ?בקבוק/קולה ירכיך

 אכן קצובתז/נוגסות, שניך
 חן ?רב עלית/ח־וקא גומי

 קלידים כפות נאוות/על אצבעותיך
מגדים פרי מכלת/עם מיני לצרר

 מסך. אפיקי שוקטתז/על עיניך
שלך? הקוד נפשי/מה שאהבה לי, הגידי

1987 ;92־91 גל׳

200 י?ן?2

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 באפר, בלבן, משלגת
 לק מנסה אני בה העיר

 הק הפלחן תנועות את
 אנשים. עם להיות של

 נותר דבור של סימנים
 הגוף. על זקנה ככתמי
 בלןלה רועדות והחיים

 מד לאחוז בקשו >ימו
 ל או לחצוב בקת: או

 יחידי מעשה לעשות
 הסבר כל דורש שאינו
 והולך, הנגמר בזמן
ה: השוליים הזיו בימי

לקראת

חייו את מכין אדם כחול בצוארוץ מסוף לנערת
 העדר, לקראת

 
עיניי את שעוצם כמי כהה בצואו־ון/כחל צוארך
בחשך. לראות כדי עמקים ?שני/שזיפי שדיך

 1 על צפיתי הלילה כל
לעשות. עתיד שאינני אכן קצובות/נוגסות, שניך

 
אחריו קטן. מישור קלידים כפות נאתת/על אצבעותיך

ממנו. הקטן מישור ??גדים ,פך מכלת/עם מיני לצרי

 



ברנשטיין אורי

שלג

 בפחם באפר, ?לבן, משלגת
 לקןם מנסה אני בה העיר

 הקבועות הפלחן תנועות את
 אנשים. עם להיות של

 נותךים דבור של סימנים
 הגוף. על זקנה ככתמי
 בלילה רועדות והןו־ים

 בת־ית לאחוז בקשו כמו
 לקרות, או לחצוב בקת: או

 יחידי מ?נשה לעשות
 הקבר, כל דורש שאינו
 והולך, הנגמר בזמן
האלה. השוליים הזיו בימי

לקראת

 חייו את מכין אדם
חסרת מההעדר, לקראת

 עיניו את שעוצם קמי
בחשך. לראות קדי

 תחתיה הרתנדת לאךמה מעל
הלב. חסרי במחזוו־יה עיר

 מה על צפיתי הלילה כל
לעשות. עתיד שאינני

 מחפש לשעה בחדריו ואיש
הפתאים. הקטנים, המקרים את

 אחריי קטן• מישור
ממנו. הקטן מישור

 האדם, קקל יתפקד בעזרתם
:קצרה לשעה הם וגם

 תאבד, ולבדך תמצא לבדך
חסךת. מה תדע לא ולבדך

1984 ;50־49 גל'
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כחול בצוארון וף

ארה ק ז;
כהה ן/כחל

עמקים ויפי
חמוקים /קולה

אכן נוגסות,
 חן ברב קא

 קלידים כפות ות/על
מגדים פרי לת/עם

 מסך. אפיקי /על
קולך? הקוד נפשי/מה זבה

 

 

 

 

 

 



משחקים

לפסח, זה על וגם
 העין, מן רחוק הלאה: לעבר
 כשהלב בעקר הלב, מן רחוק
 המחטיא ןקר, פלי אינו שוב

 אינו שוב מועקה, בשעת
 העורקים, בעבי שצמח לב, אלא
 להביט, בקזבך שנתקע ראש כמו

 נחלץ, ואינו רואה ןאינו
 משער כאגם צוךה ?ל חקור

 עמן, יותר בה שאין מפה על
 והולך קם אני כשהעו־ב בעקר

לו היום את לסמן ?די _רק  ו
 בעקר לקוקום, ממקום אךעי במעבר
 כנוו־ה לחללים רעד כשיש

 פךפור כבותה, לפני כח האוזרת
 כשנחשף, הסתגלות, חסר של

 הלב. מן רחוק נוף פתאמית,
 לעבר, לפסח, זה על גם לכן

 הדעת, בחלשת שחקזאתי חטא מחמת
 קרוב, באתי שלא במקומי, איתן, יחי, נשא שלא

 כלום, בקטחוי בעלמא, שעברתי,
 הלב, מן רחוק העין, מן רחוק

 ןלדים, מתחבאים איך מתבונן
 הציון, חסר היום ברדת

 בהסתתרם, גם לזה, זה קרובים
אימה. ומעורר תמים ומשחקם

1978 ; 12־11 גל׳

זמנים לוח

 לאחרונה, ורק ראשונה, פעם זו
כשוךה. פועל אינו שזמן

 לשוב עוד אוכל לא אליהם והמקומות
הגעתי. לא עוד אליהם המקומות מן מתרבים

ירק, בתוך נחים אנשים ומספר
מפחד, אחד רק ומהם

 בלהיטות, לצמחים שם קורא הוא ולכן
מסדר. הכל שיהיה

 עור של כפסה קצווזיה, עד ריקה חצר ובערב
גוף. של לחלק לשיך שאין

קרה לא דבר
יומי. יום שאינו

1979 ; 18 גל־
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נקיע של במקום

 הפ נקישות של במקום
 לה ידועה לא במלאכה

 ק הנדות, האבוקות של
 בשולי והחנוק, האנושי
 ו לא בן שגדות במקום
 ארעי, של גבול מתחו
 אל חרישים מים ?בוא

 !מ ההתחלה, הןתה שם
 זמני לו קובע כאן שגם

 אותי וטורד ושוהה בא
 לן באמצע אותי, מציב
 ח החשופה החצר בלב

 מקני שהפחד איש —
 במכרים ומתבונן עומד

 לו שקבעתי שעתים עד
 :עשיתי מה זוכר ואיני

 עמו רפסודה, כשנגשה
 את כיודעת אלי, שטה

 להשיבו אז עשיתי מה
רחב המפתיע מהמאמץ

1977 ;6־5 גל׳

 

 



הפטיש נקישות של במקום

 המדודות הפטיש נקישות של במקום
 במקום הנהר, ליד ידועה לא במלאכה

 הבקבוק, של הנדות, האבוקות של
 המים, בשולי והחנוק, האנושי
 התנסיתי, לא בן שגדות במקום
 בקר, כל הנפרץ ארעי, של גבול מתחו
 העולחן, תחת אל חרישים מים בבוא

 הצער, משם ההרזחלה, היתה שם
 סבה, ללא זמנים לו קובע כאן שגם

 משנתי, אותי וטורד ושוהה בא
 חשך, שכלו לילה באמצע אותי, מציב
והשקטה, החשופה החצר בלב
 — קומה ןקיפות לו מקנה שהפחד איש —

 סביב, במכרים ומתבונן עומד
 ןעברו, לו שקבעתי שעתים עד

 אז, עשיתי מה זוכר ואיני
 בצרורות, עמוסה רפסודה, כשנגשה

 דךכה, את כיודעת אלי, שטה
 להמנע אחור, להשיבו אז עשיתי מה

התועלת? וחסר המפתיע מהמאמץ

1977 ;6־5 גל׳
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 לאחרונה, ק
זורה.

 לשוב עוד אוכל לא
הגעתי. לא עוד אליהם ות

ירק, בתוך 1
זד.

בלהיטות, לצמחים

 עור של כפסה קצותיה, :ד
גוף. מל
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מרוסיה שירים שלושה

1.

 לעצמו, בית גם חסר אדם
 מבעת, דשא #ל פסה זוכר

מטעמו. ולא בו אוחזת ורעדה

 נפשו, צורת עתים מאבד הוא
 דלוחים, וברחובות #חבולה בעיר
להחישו. ואין עובר היום שבם

האנשים מרב ךזנק5 אז־ם
 כבדה, בנשימה סביבו חיים אשר

הרעשים. כל בין במשתף אלמים

 אותו, המלוה #מךחוק, ומראיתה
ן הולבת  בחצרות, קלוש כאור וילן
#בעתו. דבר #אין #וב לו מורה

2.

 קולך הרפתקאות, נטול בץמן
שנתו. בתוך נחנק איש #ל כקול

מום לך: #בק#ת מה היית
סלחנות. בו שיש

 מצפון. בך להבחין גם ק#ה
חולפת. נכות רק הם געגועים

 ספן בחזקה, שטה את במרפסות
הנהר. את להעביר איש לו שאין

 במרחקים נשאת תמונה אותך רואים
לם1ן סדורה, תהלוכה כתפי כעל

רחמים. ובעל טקסי עובר, זהב

3.

 חלון. נגד קכךבל שוכב
רצונו. את משכיח קר

 מקף מראה, חשוכת ?עיר
 שבן דחוקות דיוטות

מצפה. עוד חשכה #ל מחר

 ה;ה #בם ומקומות באבודו. אדם
 פה :הזה כמקום הוקיעוהו לא

 זי^דיו. את ישמר לא אם יסתים,
 בערלות. שטוף אתם, נז־לח וכבר
לקולם. עוד נרעד נולד. שכאן אביו,

 סדין, בתוך כרוך עצמו והוא
מלאו. עכ#יו שרק תוכחות שומע
 נ#מתו: על ילחש יישן. מו?זב
 אתו, במתרחש תביט רוסןה בעין
בדין. רחמים עוד שאין תסלח, ולא

1989 ; 119 גל׳
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במים בקבוק

מן שולחת שאני מה
מכו כמו משליכה אני
ויעמד מפה יצא

מלפניכם, העמד
כמו למעני העמד

ורמח, מגן
לעב מנסים גברים של
עלי שיבקשו מה

מח־י שןצאו מכתבים
בגלוי, אבקש ליא אני

הבושה, מחמת
ודם, בשר מידי
בחז צרך לי אין כאלו

?מתנתם. ולא
הבי מן .יצא שלא ומה .3
כנ במהירות יבל אולי חלון. ?גד מכרבל שוכב
שישמר מי יהיה ולא רצונו. את משכיח קר

אותו, וישמר מקף מראה, חשוכת ?עיר
ח׳ תפח עדך לו תקנה שבן דחוקות דיוטות

במצב עו?ךת פה אני מצפה. עוד חשכה של מחר
מי עליו להכביר שאין
> כמו מפה שיצא ומה הןה שבם וקקומות באבודו. אדם
במים, ויעבר יצא פה הזה: כמקום הוקיעוהו לא
מים, ויצלח יצא צעדיו. את ישמר לא אם יסתים,

ונסר גלים על מטלטל בערלות. שטוף אתם, נךלח וכבר
זגוגיתו תסדק ואולי לקולם. עוד נרעד נולד, שכאן אביו.

בים. וישקע
ץך3ה בקבוק זאת בכל סדין, ?תוך כרוך עצמו והוא

תקרה, יש
ותר ןד כף בו שתאחז נשמתו: על ילחש יישן. מוטב
אדם פעם עליו ויאמר אתו, ?מתרחש ת?יט רוסןה בעין

בקבוק. מצאתי בדין. רחמים עוד שאין תסלח, ולא

1988 ; 100 גל׳ 1989 ; 119 גל׳



רביקוביץ דליה

במים בקבוק

 הבית מן שולחת שאני מה
בבקבוק. מכתב כמו משליכה אני
 ויעמד מפה .יצא

 מלפניכם, ויעמד
 כמו למעני העמד

 ורמח, מגן
 בןם. לעבר מנסים גברים של
 עלי קזיבקשו מה

 חתומים מח־י ער-צאו מכתבים
 בגלוי, אבקש לא אני

 הבושה, מחמת
 ודם, בשר מידי
 ח־ם בחץק צרף לי אין כאלו
במתנתם. ולא
 הבית מן .יצא שלא ומה
 מעש כנבול במהירות יבל אולי
 עליו שישמר מי יהיה ולא

 אותו, וישמר
 הנשבר. כחרס לפחות חמו־י ונפח ערף לו הקנה

 נחות במצב עומדת פה אני
 ותאורים, מלים עליו להכביר שאין
 בקבוק, בתוף מכתב כמו מפה שיצא ומה
 במים, העבר .יצא
 מים, ויצלח .יצא

 בנחשולים, ונסחף גלים על מטלטל
 זגוגיתו תסדק ואולי

בדם. וישקע
למים הנזרק בקבוק זאת בכל
 תקוה, .יש

 עין ותראנו ח־ כף בו שתאחז
 בפליאה: אדם פעם עליו ויאמר

בקבוק. מצאתי

1988 ; 100 גל׳
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 חלון. נגד רבל
נו.1ךצ את ת

מקף מראה, וכת
 שבן חוקות
קצפה. עוד חשכה

 הןה שבם ומקומות ודו.
 פה :הזה כמקום :והו

 ?עדיו. את ישמר לא ם
 בערלות. שטוף אתם, ח

לקולם. עוד נךעד נולד, אן

 סךין, בתוף כרוף גו
מלאו. עכשיו שרק :חות

 נשמתו: על ילחש זן.
אתו, במתרחש תביט ןה
בדין. רחמים עוד שאין ח,
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יבוא בוא

 חושים בתרדמת עלי נוקפות שנים
 הדעת ובה^ח
 הדעת, ובגנבת

 זעיר ראש שיפציע עד
 בשקיעתו. חקזה בדור במו אדם
יבוא. בוא

 המך^ר ברחבי
 ולכאן לכאן קילומטרים מאות

 אה. דומה דבר שסץ אין
 נלאה בלתי התאפקות בח לי יש
 הרבה ישנה אני
 הרבה מחבה זזני

 יראה. הוא יגיע בשהוא
 למתה. מתחפשת אני לפעמים
 משנה מנהג נוהג בשאדם
 בקרת עליו מותחים השכנים

גבו. מאחורי ומתלחשים
 נלאית בלתי בצפןה

 שיחיו, האלה בהרוגים נופחת אני
חיו העזו אמנם וים מז רק  קלה שעה ו

 תועלת. שום הבאתי לא שוב לאחרים
 אזני את ואוטמת שותקת אני

 השוק לגערות
 הרוכלים, של האימה וצוחתם

 הזעם. מחמת צועקת אני לעתים רק
 קרה שבך בעצמי נוז?ת אני מק־

עצמית. שליטה אבדן

 לזה, להניח עלי
 וקיץ׳ חיף להבליג עלי
 אדם ראש שיפציע עד

 ן.רך, פניני
ךאתה. לא עין במותו

200 גליון

הבוקר תקות

לאוקהךסט. בןהזרה
וק המקום חמדת שליש הדעת ובהסח

מבטיחי עלה טוב ריח
העונה. לי ערבה גם

מבי עשוןה בקר ארוחת
טבעי. ומיץ קפה ספלי

ו לא כזאת בקר רעננות
יעזנים. בעשר פעם גם

ה אל מועדות היו פנינו
השלג, פתותי אל

מצלע המפציע המראה
בעמק פכפך הדים פלג

ול! נחל וחמקמק, רדוד
כז בכל התנפל דק מפל
י הןתה טובה רוח ואיזו
היום בראשית כבר

הע טובות תקוות וכמה
המיחד. הבקר צנת

שקי! לדרך אתנו לקחנו
חזרנו לא שיצאנו מאז : ▼ •ד ׳ד •.* ׳ד י•קלה שעה וחיו העזו אמנם מעטים רק 1• : •■ •• •ד : 1׳ ♦ - : 1 -

לי יש פנימית משאלה
לאוקדךסט לחזור
הצח, לאויר

הבקר, לתקות
לן המחישה החךוה אל

בעורקים. מהיר זרם

קטנה עיירה — אוקהרסט
1987 ;85־84 גל׳



הבוקר תקות

לאו־קהךסט. בחזרה
בדמיוני. שליש ושני המקום חמדת שליש

המלון משטיחי עלה טוב ריח
השנה. לי עו־בה גם

ולחמניות, טריות מביצים עשתה בקר ארוחת
טבעי. ומיץ קפה ספלי

תשוב לא כזאת בקר רעננות
שנים. ?עשר פעם גם

לו שתקרא כפי החרש, או החגר אל מועדות היו פנינו
השלג, פתותי אל

ההר. מצלע המפציע המראה
 בעקבותינו בעמק פכפך הרים לג5

 נחל. ןלא נחל וחמקמק, רדוד
 הפקגה. מן כחו בכל התנפל דק מפל
 באוקהרסט עלינו היתה טובה רוח ואיזו
היום בראשית כבר

 בנו העירה טובות תקוות וכמה
הכדחד. הבקר צנת

ותפוץים, לחם של שקיות לדרך אתנו לקחנו
לשם. חזרנו לא שןצאנו מאז

לי .יש פנימית משאלה
לאוקהךסט לחזור
הצח, לאויר

הבקר, לתקרת
לפתע הקחישה החדוה אל

בעורקים. מהיר זרם

 בקליפורניה. יוסמיטי הלאומי לפארק הדרומית ככניסה קטנה עיירה — אוקהרסט
1987 ;85־84 גל׳
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פרנסה

 חדש. שקל ועשרים מאה צו־יכה אני השיר, לעזאזל
 ממך ששמעתי מה בעקבות וזאת

 אותך, ושמעתי
ואותך. ואותך אותך שמעתי

 מליצה לשם
 נח. שאיננו הים על אומרים

 מגיעה לא הים אל אני
 מדרכה על משתרכת אני
 רוחה אין ולי מנוחה אין ולך

 מעקמות והמרצפות
 לומר, לי שיש המעט רק וזה

 שנים שותקת אני ובעצם
 דבר, שום אומרת ואינני

 בקלות מותרת אני האור ורקוע התפארת כל ועל
 זוכרת, שאינני כמעט
 מציקה בעןה באמת וזאת

אחרת. ומבחינה מעשית מבחינה
 יותר אינו שאמרתי מה וכל

 גרון וכחכוח חטופה מגניחה
 בו, אשר וכל השיר לעזאזל כי

 חדש שקל ועשרים מאה צריכה אני
אחרון. בחשבון

200 עליון

בריצ׳מונד עידו

הוא בגן העץ ספסל על חדש. שקל ועשךים מאה אריכה אני השיר, לעזאזל
כשא גם למות פוחד אני ממך ששמעתי מה בעקבות וזאת

יה: זה איך יודע לא ואני אותך, ושמעתי
יהיו זה איך יודע לא אני ואותך. ואותך אותך שמעתי

יהי.ו לא זה אמךתי, ואני מליצה לשם
נשיקה מיתת ןהן.ה זה

לבד. תהיה לא ןאתה
לב אותך אשאיר לא אני מדרכה על משתך?ת אני

הקוקה נשפכה ואחר־כך רוחה אין ולי מנוחה אין ולך
וכמעט וצחק צחק והוא מעקמות והמרצפות

1 ויצחק הגב על לי וטפדז לומר, לי שיש המעט רק וזה
בגר לו נתקע שהמיץ עד שנים שותקת אני ומ$ץם

התרוצץ הוא המזח ועל דבר, שום אומרת ואץני
אוזים, עם והצטלם

התרוצץ הוא המזח ועל זוכרת, שאינני כמעט
וצחק וצחק

ה? מן אפרים היו והמים אחרת. ומבחינה מעשית מבחינה
׳ז "- 1 ״ י ▼ • - - : ■ד • : • ▼ ״ ג ״

בכות, מענפי וירקים
שךו עד ירקים היו המים גרון וכחכוח חטופה מגניחה
השמים. חשכו כאשר
מ׳ שרקו מטוסים והרבה חדש שקל ועשרים מאה צריכה אני
 נמוכה ?טיסה

 למערב כלם
 וצחק צחק ועדו

 נשפכה הקוקה־קולה כי
גם לו טפטף מן:ה וקצת

1985 ;62 גל׳



בריצ׳מונד עידו

 לי, אמר הוא בגן העץ ספסל על
 זקן אהיה כשאני גם למות פוחד אני

 יהןה, זה איך יודע לא ואני
 יהןה זה איך יודע לא אני

 נורא ידןיה לא זה אמרתי, ואני
 נשיקה מיתת יח.יה זה

לבד. תהיה לא ואתה
 לבד. אותך אשאיר לא אני

 הקוקה־קולה נשפכה ואחר־כך
 שנחנק וכמעט וצחק צחק והוא

 וצחק וצחק הגב על לי וטפח
 בגרון. לו נתקע שהמיץ עד

 התרוצץ הוא המזח ועל
 אודם, עם והצטלם

 התרוצץ הוא המזח ועל
 וצחק וצחק

 השמים מן אפרים היו והמים
 בכות, מענפי ויו־קים
 שהחשיכו עד ירקים היו המים
 השמים. חשכו כאשר
 מעלינו שרקו מטוסים והךבה
 נמוכה בטיסה

 למערב כלם
 ןצחק ציזק ןעדו

 נשפכה הקוקה־קולה כי
הבגדים. על גם לו טפטף מזה וקצת

1985 ;62 גל׳
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גנוסר יאירה

אהבה מתוך שירים ועשרים שניים מתוך

גוונים

 רוח מעיל אותו כרגיל, עליך טילנו. בשחר
 גבוה לא קסם על נרכס רוח מעיל אותו
 אבק, חתומי משתלבים, גונים סביב

 צואר עטפתי רק המצמרר ובאויר
 אקות־בני. מתנת מהודו, הצנוע בצעיף
 באויר. ומקיף נקי כסף צעיף

 אמרת בצעיף, אצלה .יש העשב, על הסתכלת
דלת. לי לפתח למכונית, ופנית

 גילו, בן ואתה לחיך, נסיתי בני, הוא שחר אבל
כמעט.

אושר

אני זו מי
 בוכה, אלילה אני בך, נןכו־ת שאני פעם שכל
 וחיות, אצבעות לי נותרו — הנה

מבקשת. אני טלפון, אלי תרים

200 גליו!
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געגועים נאקתאהבה מתוך שירים ועשרים שניים מתוך

 המרחק מן נז-ונה
ומע חוזרת לאט, הולכת

זכרון

 
 

 
 

 
 

 

 מלא, גבוה, מבטי
 סביב אותי הרואים איך

געגועים נאקת

 המרחק. מן נז-ונה
— עלי ןצביעו לא איך

נשאת העיר ךחוב בתוך

 נמשכת, נמשכת,
 גלויות קשורה

הגמל תנועת אל

 בי עד הגמל. נאקת אני
 כבד

אליך. ארך וצוארי

 



געגועים נאקת

המרחק מן נזונה
ומעלה חוזרת לאט, הולכת
זכריז•

מלא, גבוה, מבטי
 מולם רואים אינם סביב אותי הרואים איך

געגועים נאקת

המךחק. מן מונה
 הקולנוע לה־ — עלי הןביעו לא איך

 געגועים, נאקת נשאת העיר רחוב בתוך

נמשכת, נמשכת,
גלויות קשורה

הגמל תנועת אל

עצל חדרון בי עד הגמל. נאקת אני
כבד

אליך. ארך וצוארי

זמר

 שקספירית נערה זמר היום ולי
הדין. קבלת של נערה
 הזמן גאות בתוך אזמר ואני
 הןער בךמי נער על כנרת, ןם שפת על

שמורה. בי ענק וךלקת

אזמר אני כי
תפארת רב נער על

 הדין את אקבל ולא היער, דמי אשמר ולא
שמורה בי ענק ךלקת כי

 שקספיךית נערה זמר היום ולי
 בזמר ושמירתו הדין, קבלת של נערה
נשמה. אחיה ולא אזמר ואני

 אגדות לשמירת האגדה ואנשי
לבי. הךשעת על יערערו

נשמה. אחיה ולא

צמח של האש ומכבי
 טבוץה של האש ומכבי

 הכנרת, שפת שעל נחום כפר ומאזור
העליון ומהגליל
אלי. באים הם הנה העמקים ומאזור

'!96 אוקסובר
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גנוסר וירה
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מקלחת

ארוצה, המקלחת לחות עם
 עליך, לכתב אותך, לכתב אתך, כלי לחה, עדין
וקןם, חי אתה יש.

פתאם מלוחה, בכתיבה בגופך לנגע אפשר
ךטב איש על לכתב יודעת אני

במקלחת גם אתי היית

רוח, עוע שערי על קלות
 רטב, לא ןבש, לא ראשי שער, מ:בש מחזיקה ח־י

לח, עדין
מחיך. בשערי, נוגע אתה

איתן רחל

 גמוךים, הבלתי הקטנים, הפתקים
איתן, רחל שהותירה

 דרך, סיןוני
מותה, אל ציון אולי
 פורח עורב

להתם. הכא בין
 הדרך ציוני היו וךעים מעט

 הקטנים, הפתקים
גמורים. הבלתי
 לאטו מתנהל מרחק ואיזה
הלב. הלמות בתוך

גנוסר יאירה

 שרי?זה, של דוןק סימן הרגל עורק על בי תמצא אם
 התאבדות, נסיון שעקפתי אות זה אין
אני. לא מתחמקת. לא אני

 עשירה, חתולה רעבה, ההילה
 החיים. בעלת לחתולה אני קך?תי. מבקשת

חזקה. שאני מגששת רגישותה
אותי. תשרט ברגליה
צפוי. לא מבלבל, סימן בי תשרטט

1991 ; 141 גל׳

200 גליו!
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וגמור מנוי

מקום משנים דבךים
צורה משנים לא אך

צורה משנים
תשנה נשאר והמקום
 במ? כבודו — והמקום
ונעלים צורה והאדם
הגבה שךיד — והאדם

לאדם. פליט — האדם
 

דבר איץ

 יותר דומם דבר אין
 הומה מקרקס

 יותר גדולה סגלה אין
 העז-בון מסגלת

 העצל שהרציו דבר
 בעצלתים קולט

 לפענח צרים — הןמים
 להמס צרים — הלילות

ו1מו כחרב המתנהל נהר

 

גדותיו. נגודי בין אדיש גנוסר יאירה

 
 

 
 

 

 



סברדליק עודד

וגמור מנוי

 מקום משנים דברים
 צורה משנים לא אך

צורה משנים
ונשנה נשאר והמקום
 מנח במקומו כבודו — והמקום
ונעלים צורה והאדם
הגבהים שריד — והאךם

לאדם. פליט — האדם

דבר אין

 יותר דומם דבר אין
 הומה מקךקס

 יותר גדולה סגלה אין
 העז-בון מסגלת

 העצל שהו־ציו דבר
 בעצלתים קולט

 עזים לפענח צרים — הןמים
 ןמים להמס צרים — הלילות

 מתהפכת כחרב המתנהל נהר
גדותיו. נגוד־י בין אדיש

שסע

חדרים אכלסנו
 חדרים וחדרי
 גוף אכלסנו לעתים
 אפלו

ןדענו. לא חלום לאקלס

נעילה

לבנה גבי על לבנה
לאחסון המאגר הוקם
למכביר חטאים רצף

גופו את לכלכל תדע הרוח
לדעת תאבונה _רב כי

 — — השנים את לשונה בחרוף
התפוח נוגסי

העדן במח־ון

1987 ;85־84 גל'
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 ן שריטה. של חזק סימן הרגל ן
התאבדות, נסיון
אני.

עשירה.
החיים. בעלת 'חתולה

חזקה. ני
ן

צפוי. לא בל,

 
 

 

 
 

 



עדות

 יחיךף — בגרונך
 קודמים גרונות פוגמים
 שרטטו נסתרים לבבות

 לביןתך נעלמות בהיסטוךיות
כמולן יחידך — גרונך £ת !־הולידו

 התחל יודע שאינו דו־סטרי נהר
 בינים תחנות על תמיד מוסר וסופו
 דני?ר3 ץ!־מו את אי־פעם עו־בב

 קורדובה ?פאתי במחבואים ששחק או
 ?אל־פלטה או
האכןיב. בקבואות להנאתו שהתפתל או

מתגלגלת — רפה — ריש
 בגרתך חשלת מ

כון אל מעיז־ה  האלף בפעם ן
לעדות. הכשרים עדים ממאתים יותר

1989 ; 112־1 11 גל־

שקיפות

 החשיבה מיד יותר גבוהה
 הורד מרכות יותר אלימה

 הנשף ממסקת חמקמקה
 הבינים שעת

 המראות מנוכחות חושדת
 המו־אות מהלשנת חוששת

 ישנים חשבונות משנתם ;עירו שלא
 לאחד אחד למנות ;תחילו שלא

 הדברים את פסיעתנו :ערות את
 מאתנו שנבצר או חפצים שאיננו
 המפרש בשמם מלנקב
.רשע. פשוט או עניוות מפאת

 כנף מסרי מתיבתה משלחת שנ;ה של ובזיק
 התשו־ים שקיפות את להשיג — המרחב עבר אל

 האש אפיק לבין הא?ר ענף בין המפגש בנקרת
 נגר כדבש והולך כלה השעון כשחול

משעוליה. ואחד באלף המחבקת האד־מה אל

1996 ; 198 גל׳

מנישו שירים שני עדות

•1
מע עצמי את כששלחתי קודמים גרונות פועמים

אחזתי הערב צבעי
הך? נהמות בקעו ומידי לבינתך נעלמות בהיסטוךיות

התכנס העור ואיברי
— לשכח עצמו לתוך

הזדקר הלןלה ?עמק רק בינים תחנות על ת?יד מוסר וסופו
נוגות. בך להךהר

כבד לו הוסיפו דמדומי
האובד הייתי הלילה כל האכןיב. ב?בואות להנאתו שהתפתל או

?פו מסע לאחר ובבקר, שקיפות
אחרים חלומות של

?ראך. את שכחתי כבר החשיבה ?יד יותר גבוהה בגרתך מתחשלת

.2
ה? ?מך הןתה קלה כה הבינים שעת

סיגריה. כעשון המראות מנופחות חושדת

כ שלי הגרושים מס?כי ישנים חשבתות ?שנתם יעירו שלא
לתפארת להם ותלוים לאחד אחד ל?נות יתחילו שלא

ו׳שמוש. בית קיר הדברים את פסיעתנו יערות את

זוהי איש: ישתומם בל המפרש בש?ם מלנקב
אינקטלציה משגית. רשע. פשוט או עניוות מפאת
עגום. עבר של אטומה

לנגדי הדוהה זכרון של כנף מסרי מתיבתה ?שלחת שניה של רבזיק



רייך אשר

רחוקים מנישואים שירים שני

1.
מעליך עצמי את כששלחתי

אחזוני הערב צבעי
הדמדומים נהמות בקעו■ ומידי

התכנס העור ואיברי
— לשכת עצמו לתוך

 הןדקר ל?תע הזדקר הלילה ?ע?ק רק
נוגות. בך להרהר

מתוק. כבד לו הוסיפו דמדומי
 — הנשבר הנדה, האובד, הייתי הלןלה כל

מפרך מסע לאחר ובבקר,
אחרים חלומות של

מראך. את שכחתי כבר

2.
 הפךידה, ממך היתה קלה כה

סיגריה. כעשון

ממסגרים שלי הגרושים מסמכי
לתפארת לסם ותלויים

השמוש. בית קיר

אמנות זוהי איש: ישתומם בל
אינסטלציה משגית.
 האלם הדו עגום. עבר של אטומה

תמיד. אגדי הדוהה זכרון של

חדש בית

גלות נשואי שנות עשרים אחרי

 — נדודי־האני אל לשוב נעקרתי
העליזות, הישנות, המסכות הח?ש,

 הח?ש בשבי הייתי קצר לזמן
 הסתגלתי לא מקומי את ק״עתי ולא

מי ועם מה לעשות ומתי ואיך לןמני

 ביגיעה שהגעתי עד שבאתי עד לבוא
 מכאן הנה. עד עצמי אל

 ןצאתי חלומותי מתוך אחר איש
ןכרונותי אל זכ״ותץתר עם

 לגבולם. לגבולי. ששבו
 חדש כעולה שב אני עכשו
 הקליטה ובשער המצוקה מארץ
 אהובתי. ח־ לרגע מרחיב בחיוך

לחיקה. באתי חדשה א.רץ כאל

1991 ; 136־135 גל׳
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 החביבה
 הורד ות

 הנשף

 המךאות
 המראות

 ישנים קשבונות ם
 לאחד אחד ת1

 הדברים את נו
 מאתנו שנבצר "

 ?פרש
רשע. פשוט

כנף מסרי מתיבתה ןשלחת
 התשו־ים שקיפות את להשיג —
 האש אפיק לבין האפר ענף ין

 נגר כדבש והולך לה
משעוליה. ואחד באלף :קת

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



דומם טבע על תמונות קבוצת

קערה הרקיע,
מלהכיל ואפלה ?חלה

,,הפך יפי

 לחפשי היוצאים כוכבים רק
 העננה מתוך

 עונה פרות הם
גמורה. בלתי

תמונה של קצר תיאור

 ראשי, בתוך פורח שדה
 תלתן שדה

 מירקות שהודתם
 קךקדו לאו־ך המשתרעת וקרחת
גרוטאות. בערמת מכסה
 מערבה, הזז שהאפק היכן מאחוריה, הךךוק

 כביסה חבל על ירקים סדינים
התלתנית. ברוח מתנופפים

יכול אני כך רק

 כאלה פורחת ןפה אשה
 נךירה קרן־שמש מתוך
 חרף. של אבוד בבקר

 צפור, מצמיח צוארה
 נסבל הבלתי אל מפנה גבה
 העולם כפור של

הממאירה. ח־ושכתו

 לעצמי לתאר ?כול אני כך _רק
 זו אשה בדמות היפי הלדת את

 החמות ?עיניו זרוע מאור שעלתה
 חייה הבד על .1הצן של

 בעיני גם זורחים לעד. זורחים
 בקר של קרים מדמדומים המתגוננות

ערב. של אפרים ומגונים

1988; 100 גל׳
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 יורד שלך כפיל עידם
 ה! טרופיים, גונים עם

 לחשב ןכלתי הברכה,
 ש הדמיון רק זה אבל

 בעירמו עומד כשגבר
 כ נן־אה כעך?ל, עירם

 אז ערמות. חיות של
 התמו את ראיתי היכן

 ׳ עומדת כאמת ערמה
 כחל סרט עם שוכבת

 גךבןו עם ערמה דמות
 ד כשתי מהצד נראית
 צג ובלתי פזור בעירם

 שהו רואים מקרוב רק
 ערמי על־ןדי המקפים

 חתול עם ערמה אשה
 ופג ערמות נשים שתי
 עו ואשה פנתו־ים שני
 ק שחקני הם אלה כל
 חייהם את הלןלה כל

ה> לעצמם ומבטיחים

 
 

 
 

 
 



)קטע( עירום

 במדרגות יורד שלף כפיל עיר□
 לכוון הולך טרופיים, גתים עם

 הוקני, שזה להשבע ןכלתי ה?רכה,
 בו־געירם עולי הך?זיון רק זה אבל

 מלא, בכחל בעיו־מו עומד כשגבר
 תלבושות כמעצב נראה כעך?ל, עירם

 לעצמי אמר אז ערמות. חיות של
 או לבושה נערה :התמונה את ראיתי היכן

 יושבת או עכשיו עומדת כאמת ערמה
 בפה, וסגוץה בשער כחל סרט עם שוכ;ת

 שחורים גרבים עם ערמה דמות
 דמיות כשתי מהצד נראית
צפוי; ובלתי פזור בעירם

 ומלכה מלף שהם רואים מקרוב רק
 מהירים. ערמים על־ןדי המקפים

 וילד ערמה אשה חתול עם ערמה אשה
 ופנתר ערמות נשים שתי
 — ערמה ואשה פנתו־ים שני
 בלהט המשחקים קלפים שחקני הם אלה כל
 אלתוו־י בעירם חייהם את הלילה כל

הציב. שלו המור לעצמם ומבטיחים

בחורף חיפה

 ןפני עץ חתוף היא בחרף חיפה
 בגשמים הרף הגשם, משי לי מצ?ה שם

 הלחים בשיחים לו נרדם הכרוב לבנין
 כאד עולות הזיות שלל השלוליות ומן
 באויר מרחפת בחרף חיפה עננים ש־נת עם

 ארז דר עשוי מפרש לפעמים הוא ןהאפק
שמש. ךבב ערב בא העיר בבנזן כ?צע

1978 ;9־8 גל׳
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יכול ני

 כאלה רחת
 נדירה מש
חרף. של

צפור, ־ח
נסכל הבלתי ל

:ולם
הממאירה.

לעצמי לתאר :ול
 זו אשה בךמות פי!

 החמות בעיניו זרוע ר
חייה הבד ל

 בעיני גם זורחים
 בקר עזל קרים ןדמדומים

ערב. של יים

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



פרבר אסי

נופלים מלאכים
אליאור לרחל

 נפלים נפלים נופלים מלאכים
 מןללים מלאכים חתלתם ערסל

 שבילי מץנחים מניפות נפתחים מקפלים

 לבבות פוקעים ורחם שדים ברכות חלב
 מלאכות שדי נשפכים אפרסמון על־צמחים

 מתהפכים #דים וגם תמימות
 נקבות פעמים זכרים פעמים

 דם נוטפת ביד המתהפכת חרב עם
עולם. גבעות תאות עד

 לנתק להקיא סחו־חר #מימי בליל איזה
 אישות זוחלי לתמיד אחרי ימ#ך #לא בנשיכה

 מגיע, או־טו־טו אחרי חמצן שוךרים, ח#מלים ג#ךים
 רפאל, אמר אבוד, שלך מלאכים שגר אבל

ברקיע. פניו וכבש
 להבראות, במחשבה שעלו דורות תתקע״ד כמו
 עינים, סימני מלא מקמט, מתוק, אחד, אסטראלי גוף

 מפלצתי, מ#הו וחלמות, ריר החמשי, ןסוד בדם מזהם

 פני הוא כרוב, פני אהוב הכי מתות, חיות פנים. אךבעה
 המון זהורית, לשונות החרבן, לאחר תינוק פני #הפך שור

 אבל רגלים, כמעט והמון ת־ים כמעט
 מ#למות, מרהיבות, זעירות, כנפים שש
הגב. על פרפרים זוגות #ל"ו#ה כמו

 רגליו, יכסה )ב#תים

 עוון, מזכרת
 גו;ההו, יכסה ב#תים

 הצניעות, מפני
 פניו, יכסה ב#תים

בעינים.( לי !ביט שלא

 בתו, מסמנה טפ#ה, קטנה, לדה מילדות, חברתי
ל יד־יו אצילות בעצם  את גבריאל, זה האיש #

 גבורים, זרע מופזת אלים, #כובת איך זוכרת

ומו#כים ומו#כים משוחים נערים כתיים ספינות וצי

200 גליון
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 שחו מפרשים נשרים
 נע כתיים ספינות וצי

 י על ?אפיל גם ןאפיל

 וו מדברת את מה על
 ה חזקה. מךגישה לא
 הי: חזק, מךגישה לא
 בא עלה לא אחד אף

 אד אף ובכלל, נחנק,
 ב> והכוכבים נאךם,3

 חוזרים גלגלים שם
מנגינ ואפלה ופרועה

1987 ;89־88 גל׳



 שחורים, מפרשים נשרים
 נערים פתיים ספינות וצי

השמש. עין על ןאפיל גם ןאפיל

?בר אני וחוזרת, מדברת את מה על
 כבר אני ובכלל אומרת, היא חזקה, מרגישה לא
ובכלל, אומרת, היא חזק, מךגישה לא
 לא אחד ואף מם ק־ד ולא באש עלה לא אחד אף

 ?קשי מלאף, לא אחד אף ובכלל, וחנק,
במסלותם, ןהכוכבים בנאדם,

זוחלי־אישות  חוזרים גלגלים שם
מנגינתם. ואפלה ופרועה

 אצח, האש, בתוף חיות הן
 סלקו, שפר — באח כזאת אחת לפחות לו שיש ומי
ללב. רואה — לךאות עינים לו שיש ומי

 האלכימןה, תורת לפי האש, יסוד רוח
 המקבלים אצל הנמשל אורה מלבוש !־עוטות

הנשמות. למלבוש
 וההיכלות ההרכבה בספרות לקן נודע מיחד עמן

 כזוחלי־אשות, מופיעות הן

 נוראים, ענקיים, אש נהרות
השמים. בערי זח־מים

 משלכים. לכאן שחטאו, מלאכים
משלכים. לכאן מרכבה, יורדי

 ביפיו מלך לראות ראוי שאיננו ומי
אש. ללפיו־י הופף בשרו

 מפיו, מלף לראות שראוי ומי
אש. ללפידי הופף בשרו

1987 ;89־88 גל׳

 :אשכח לא אני זה ואת

 העינים, את מסתירים שנינו
 מופז למטה, מביט ןאתה
 ללב, נוגע ממש, התנור, באש
סלמנדרה. רואה

1993 ; 159 גל׳
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ליטן אורה

הדנייפר גדות אצל נתץ אסתר עם

 שנעזבו הקןקזנות חוף על
 המו־על, הןהו־ מימי חוף על

 ?תוחים שמים מעל אבל
 בצורות 1ןרוד

;ה. ומרחני

 השיבות כורי את מפעןחות
:שן. בית אל כשבות
 הקיריליות: האותיות עם אסתר

 לאו?ול. ןשם לאודסה שם
 מנגנים השמות ובעוד
 ןלדות, צלילי
 עכשיו ?אן אנחנו

 מסין אצל
 מיקןיו בץ.ךם הנהר, גדות על

 ני?ן אוו־י בין לפגישה מפליגות
בתר. חיים יוסף לבין

 אחרת בדרך גם אפשר אומרת, אסתר
 בטרם ניסן אורי שנסע כפי

 בעגלה נשא אביו, את לפגש
 הקך?ה ועם הזרות עם

 המלים בין ובהפוגה
 קולות, לגךה מגדה נזרקו

 אור של כאבנים
 ןפין הסתירו נערות

 אבל החיים. ותשוקת
המות תשוקת

1992 ;155־154 גל׳

הזמן" מן מנוס "אין
פרייל גבריאל של לזכרו

 בירושלים קיצי בבקר
 הסתוים אוהב גבריאל

שיר. של אחרונה שורה כתב

 הגעגוע כשתם עכשיו
 לחיים האחרונה בשורה
מסעו. השיר ממשיך

 חולף מגוף נפרד
 ביתו, שמש אשר

 מסחרר הוא אפ^זר
ומדורות. מאור

 לשוב נוקה אפשר
 אל הקול, גון אל

 אל הקשב, טיב
מסעיר" "אפוק אותו

 נסיך מחפש ואפשר
 מלכותו את להוריש

 קסרא אדם פשוט, או
בדידותו. בו להשכין

1993 ; 161־160 גל־

200 גליון
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א מלחך שהמות

 גו־תי שנים משך
 שוכנים !המון עוד עם

 משיש לבנות בקבות
 בהר מצבות כמו
 שם יןלךת בני עוני את

 היתה לא !?זמש
 שבמזו־ז חלונותי ?ני פי

 למלחמה היו
 מתחת ובכביש

 משחית כלי זךמו
 ליק ובאפק

 ?זבנו עךבים מסתתרים
"על "ג׳יהאד", רוחשים

 בגבעון שמש
 ?הרים למתנחלים

 ה־ים רחבי גזית בתי
 היהו ברבע מבצר ?בתי

 מעט רובים עם
 מבערים מו־חבים צופים

 עו נטשום ירקות טרסות
 בגא בבתות המסתתרים

?ליו "ג׳יהאד", רוזחשים

 ג! ?כורי מפריח בלילות
פתי. טיול בעגלת

 1 קברט, ״הו :שרה ואני
 פגו־מנ מינלי לידה )כמו

המקומי. בתיאטרון

1988 ; 100 גל׳



אליעזרוב מוסל יהודית

ביתך אשיות מלחך שהמות

 גרתי #זנים מקזך
 שוכנים המון עוד עם

 משיש לבנות ?קבות
 בהר מצבות מו5

 שם ןלז־תי בני קזני את
 היתה לא ושמש

 קזבמזרח חלונותי פני כי
 למלחמה היו

 מתחת ובכביקז
 מעוחית כלי זךמו

 ןרק ובאפק
 ביתנו את שבנו עךבים מסתתרים

"עליהום". "ג׳יהאד", רוחשים

 בגבעון שמש
 בהרים למתנחלים

 ןדים רחבי גזית בתי
 היהודי ברבע מבצר כבתי

 מעט רובים עם
 מיערים מרחבים צופים

 ערבים נטשום ןרקות נזרסות
 בגאיות בבתות המסתתרים

עליהום". "ג׳יהאד", רוחשים

 גבולות בכורי מבךיח בלילות
בתי. טיול בעגלת

 קברט" הו קברט, "הו :שרה ואני
 הנאצית( בגרמדה מינלי ליזה )כמו

המקומי. בתיאטרון

ל׳ 1988; 100 ג

כבוי הר צלע על כבלכתך

וביתא אלפא לנגרהנס איי
מדמה תססותץסתסו! ב

קגון מפרישים  ןאינסולין גלו
מזערי דקיק, בקלוח

כבוי הר צלע על כבלכהף
מלפנים אש שפע אשר
תראה ועוד

 זהב של אחרון הבהוב
השטים מן

ל׳ 1993 ; 157 ג
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אליעזרוב מוסל יהודיתלוטן ;ורה

הזמן" מן מנוס !
פרייל גבריאל של לזכרו

בירושלים קיצי
הסתוים אוהב ל1

שיר. של אחרונה פזורה

הגעגוע כשתם ו
לחיים האחרונה ה
מסעו. השיר •ך

חולף מגוף
ביתו, שמש

מסחרר הוא ־
ומדורות.

לשוב נוהה ־
אל הקול, ץ

אל ־קשב,
מסעיר" "אפוק

נסיף מחפש זר
מלכותו את יש

 קסו־א אדם פווט,
בדידותו. בו נין

1993 ;161־1<

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



חלפי רחל

חפשית נפילה

 תחנתי של הנפילה קול שנשמע ועד
 בשקיקה נופלת הייתי

 כלפי השמים בארבות
 מאחי אז־מת

הצפים המלאכים צוחו נופלים נופלים
 מכח־ הרצתות צתחים כך הנה

בחיים זה ככה המר המשיכה
 על נחות האבנים אמרו .זה זהו

עדנים מ?ה האדמה
מךה בצוחה צנחנו פעם אנחנו גם

שלנו מהו־ץהיות הסתכלי
מאתנו ותלמדי

 אתנו תנוחי מעט עוד
למאחיך קרה אטומה קשה

היה החבטה קול
קץי•
אני מאז

מנחת.

1978 ; 10 גל׳

200 ן1גל'

ראשון שיר

1א חוט את ולפעמים

המח: על מפ?ה, חפץ
פ לך ומחכה אחר נח

השמו על חרסים דלת
מ עין שמה קמה, את

1 חפץ שכם, כתף,כל
מסתרקו את בצהרים,
בדיוק יהןה שהגביל

בז שלה שהצמה פעם
1ןשמ פוך שמה אחר,

נו )איזה( שפת יורדת
וו ממצאים עוד לאסף
וקונה הולכת אחר,

דאשונ להצגה כרטיס
להצגה וקונה הולכת

כ פעמים חושבת ולא
אמי )אבי
בי אוחזים וסבתי סבי

? אני מי פעם חושבת
חמים רגשות נךזזסת

או ואלימים, חרון כל
פעמיות חד שרה היא

א׳ השירים שיר מתוך
לבה. מפנים



פז יהודית

ראשון שיר

 או חוט את ולפעמים
 המחצלת על מפכה, חפץ

 פתח לך ומחפה אחר נח
השמורות. על חרסים דלת
 מתרפקת עין שמה קמה, את

 מקום כל חפץ שכם, כל כתף,
 פעם פעמים, מסתרקת את בצהרים,
 הראש באמצע בדיוק יהיה שהגביל

 תגלש. בדיוק קולה שהצמח פעם
 כחל ושמה פוך שמה אחר,

 נחל )איזה( שפת יורדת
 ונמצאים ממצאים עוד לאסף
 וקונה הולכת אחר,

 ראשונה להצגה כרטיס
 שמה להצגה רקובה הולכת

 השנים מבין מי פעמים חושבת ןלא
 אמי )אבי
 ןדים(• שתי בי אוחזים ןסבתי סבי

 אותי אוהב אני מי פעם חושבת
 ומתפשטת חמים רגשות נדחסת

 הולך אתה ןאלימים, חרון כל
 לבא, פעמיות חד שרה היא

 אשר השירים שיר מתוך
לבה. מפנים

שני שיר

 נשמרת הטוב כל פחד עוד
 וטהר אור פחד

 אל נמשכת אל הנפש
 אחרת אשה מטר ןאל טל אל

עקבי. ונושכת
 ןאדם צח אתה

 הכתם כעשב אני
 התפוזים מךבב דגול זהב
 שומרת לך עכשיו שלי
 לך אתן זריחה אחד
ןדך. מכף אשתה אחד

שלישי שיר

 הזה האורגניזם
 הוא י׳ אותו שקוראים

 היום לי שיש זהב הכי
 משלי חוץ הבית, שפת על

 מפיון הזמן, כל אותי ומעיר העובר
 שמך את שרשמת

 שמתי זרועי, גב על בצפרן
 אדם בצבע איקס שלך המצח על

 אתה מסמן, מזמן כבר אתה
 נכון הכי במקום היום כתוב
 לך שמרתי שלי הספרים בספר
 שקניתי בחלקה )למנוחה( מקום

 אותך אהבתי תמיד לך ואמרתי
 ק־עתי לא אפלו
שהייתי. לזכר

1994 ; 176־175 גל׳
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חלפי רחל

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



גנוסר-ארסט ורדה

מגדל

 עבר, לא זמן השעון ובמגדל
 עלו סכינים פחד בו עבר
 גרוניים קולות דרדר בו,

 כנענית שמעתי ואני עמקים,
 בנמל ואנשים חפה עתיקה

 מלכים כעלות ה;ם מן עלו
 השעון ומגדל בלבן,
מן מגדל  סלמות פרוע, ן
 נפלו ממנו דקים ברזל
 אחיזה באין אחיזה, מאין

 ילדים עלו הגדול בשטח
 ןדם את ומלאו מסכנים,

 זמן חוקקני, וץמן זעם
 בית שהם בסדקים חומסני,
 כאביו את קציר מישהו
 של דקים בפסים עכשיו

 בתל, מגדל תמהון,
שעון.

אנדרומדה

 מלא ןם כמעט בחלון
 מקני מתרחקות זמן סירות

 לעיפה, עמוסות והלאה
 לבן גל מתנפץ כתפה על

 שחפים שני לבן, אחרי
 מסמנים קטן מגדלור על

 שאומרים שמים, כווני
ישועה.

 רזות פרות שבע ואני
 כואב, שרב צלופות

 חרב, בי פלחה שבע
 ואני אור, של מחרשה

 שמיטה ואני סגור. שדה
 התוך להוןהפך נוטה איטית

 לערות הרכים, הפנים עם
 אפלים תאים מאים שמש אל

 מןחלות פרות שבע ואני
 ,לחייו־ כמו לגשם

 בןדי עננים לקחתי ואני
 מהירים מטוסים בהם לשלח
 דדעתי חשיבה, טעוני

 המתמיד הכסף יוריד את
 דקים לגשמים העבים את

 דדעתי דעה, ועשויים
 לו ופתחתי החלום פשר את

 גשם ןריד, לבא,
 דק בקול קשה, באדמה
להתיר. וחלילי

1989 ;57 גל׳
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כרם

 לידידי הןה ?רם
 המון. ?בעל

 כזה מקום אין
 לו הןה באין־מקום

פרם.
 בשלים חברון ענבי

 שמש נוטפי מארכים,
וטל.
 כרם. לו הןה
 פתאם נופל צל

 קךף. צפור צןחת
 לשמר שןכולה גדר אין
 יהי לא והסתו הקןץ וגם
 שעובר הןה הרגע רק

 עובר מור
 ד נפתחות המנעול כפות
 לידידי הןה כרם

 המון בבעל
?רם. המון



כפרי יהודית

כרם

 לידידי היה כרם
המון. בבעל

 כזה מקום אין
 לו הןה באין־מקום

כרם.
 בשלים קברון ענבי

 שמש נוטפי מארבים,
וטל.
 כרם. לו הןה
 פתאם נופל צל

 ?זרף. צפור צורות
 לקומר שיכולה גדר אין
 לעולם, יהיו לא והסתו הקיץ וגם
 שעובר הזה הרגע רק

 עובר מור
 חרש. נפתחות המנעול כפות
 לידידי דדה כרם

 המון בבעל
כרם. המק

הטראומה מבנה

 כף־ןדה של בקן
 חמות. פנינים נחות
 אותן סתרת היא

 חומה פלסטיק בקופסת
 וישבת ח

 שרדה שמה
 עוד יהיה לא

 תאה
 לילכית בחלצה אישה

 לחדר ת5נכ?
 הזמן כל

 לחדר נכ?סת
 שנוי שום בלי

 לילכית בחלצה אישה
 לחדר סת2נכ

 קזהןה מה וכל
 פיהו על הפןז5

לתקן• ואי־אפשר

1986 ;79־78 גל׳
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כפרי יהודיתזר-ארסט

 רזות פרות עובע
 כואב, עורב זז

 חרב, בי פלחה
 ואני אור, של זה

 שמיטה ואני סגור,
 התוך להתהפך נוטה 1

 לערות הרפים, פנים
 אפלים, תאים מאים מש
 מיחלות פרות צבע

 לידיד, כמו
 בידי עננים 'קחתי

 מהירים מטוסים בהם 1
 דדעתי חשיבה,

 המתמיר הכסף ויד
 דקים לגשמים גבים

 וידעתי דעה, ים
 לו ופתחתי החלום ?זר

 גשם ידיד,
 דק בקול קשה, ה
להתיר. י

; 1989

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 הארץ היתה ?דמדומים
 זמךן!ה מפךקדת

 החוף, וח?צלות החצבים בין
 החוליות רגליה בפות

ים.3 טובלות
 מתה מהךהרת

 הבלתי־מתחזישים בבני־האדם
 הקטנים העץ ?ארונות לבדם השוכבים

בתוכה
 נגמרו ?זההלויות אחרי
 המתה. הלכו וכלם

 .רגע ןעו הלבנים הפרחים
באי־נוחות.

 העמידה בגיל א?זה ראתה אחר
 באולר וחותכת רו?נת

 החול; מתוך אחת חבצלת
 הרהרה טקסים,

 ?צב, להיות מה ?ויכול במה
 מסגלת מתה אלו

 ל?צב,
 מאד ךחבת־מים רק היתה היא אבל

 חוף וחבצלות חצבים מכסה
 פנימה מעט עוד ?ויתכנסו•

 בחשך השותקים הכצלים לאפלת
 הךךוק לא

 הקטנים. העץ מארונות
 יפי. הו־הךה, אה?ה,

 האלה הקלים הך?רים כל
 בני־האדם שהמציאו

 בבל, המולך הגדול המות בנגד
ממני. אפלו החזק

 צער, להיות מה ?רכול במה זעה היא
 לבנה חרישית נשימה רק מה אבל

 בחצבים ?וחלפה
החוף. ובחבצלות

1987 ;95־94 גל׳
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ל) שבועות שישה
 

לכתב מצליחה איני
המזהות. על השיר את
עיני, עוצמת אני

בחזק!ו אותן פוקח מישהו הבלתי־מתחדשים בבני־האדם
:משליכים ערביים ילדים הקטנים העץ בארונות לבדם השוכבים

הדקה השהות ןכוכית על בתוכה
שוב מנסה אני

מתמלאה... עיני, עוצמת הביתה. הלכו וכלם
לא.

פולש המחריד האור
?רחה.

הילד את לה הךגו
שתים־עשרה בן

וצורחת וצורחת צורחת הרהרה טקסים,
ו אל גבי את משעינה אני עצב, להיות הןה קרכול במה

עיני עוצמת
אפר... מתמלאה

יכולה לא ןכולה. לא
הזה. השיר את לכתב

תבערה מלאים ךחובות פנימה מעט עוד שיתכנסו
זוחל שחור עשן

נהרסו. החיים
צורחת

שלו. אמא
* חשוב הלא הקטן השיר האלה הקלים הדבךים כל

השהות על
לקיר )נשענת
עיני עואמת

רך עננים אפר מתמלאת צער, להיות הןה ערכול במה זעה היא
ג#ם מחרוזות

מרחפים( עלים
עצר פבר עזם עכשיו
עצרו.

וע שלשים לוד קורה מה 1987 ;95־94 גל׳



)האינתיפאדה( האבנים למהפכת שבועות שישה

 לכתב מצליחה איני
 השהות. על השיר את
 עיני, עוצמת אני

 בחזקה אותן פוקח מישהו
 אבנים משליכים ערביים ילדים

 הדקה. השהות זכוכית על
 ׳עזוב מנסה אני

מתמלאה... עיני, עוצמת
' ' 'לא. ' 

 פולש המחריד האור
 צרחה.

 הי:לד את לה הרגו
 שתים־עשרה בן

 וצורחת וצורחת צורחת
 הקיר אל גבי את משעינה אני

 עיני עוצמת
 אפר... מתמלאה

 יכולה לא ןכולה. לא
 הזה. השיר את לכתב

 תבערה מלאים רחובות
 זוחל שחור עשן

 נןזךסו. החיים
 צורחת

שלו. אמא
 שלי חשוב הלא הקטן השיר

 השהות על
 לקיר )נשענת
 עיני עוצמת

 רך עננים אפר מתמלאת
 גשם מחרוזות

 קרחפים( עלים
 עצר כבר שם עכשיו
עצרו.

החדשים הקברים ושנים שלשים לבד קורה מה

 זמני( )מספר
 קורה מה

 המרהטים המגוךים בחדרי
 אוו־ינטאלי בטעם

 לבנטיני
 שבורים( )אבות

 עכשיו האבנים
 ופראות שנאה מתמלאות
ממתינות.

 לא,
 אי־אפשר

 עכשיו לספר
 אותו אהבתי כמה
 המלים היו ואיך

 לי שאמר
 העננים ורך

 והגשם
והשהות.

1989 ; 118 גל׳
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זריחה חמש לקראת

 אור־יום בתוך בתמ?ת־קזמש אדם ?ם דדה
 לעין ריקים באו היזמים מאחר, יותר אך

שקט. של גלגלת על ?היר מפט כמו

 ?שלום האלה את ?בתו ;?ברנו
שטות. צפרים תלויות התרנגול, ובמקום

תשע

?אן. לא ה?זעון
 תשע הש?ה התשת

?חקר ?זמן פסול

ומרעיד. מרעיש מטוס
 בלבנון. מות חקיא חמוש הוא אולי

מחבוא. מחליף השחרור

1993 ; 158 גל׳

המערך נראה כך

הפנימיות השורות בין טיל הטוס כאשר
מבחוץ ואני
הצנור־שופע־המים אד והוא
הפלוריבונדה אד ואני

 הוו־ךים את במאזן חוצה החוצה, והוא
 המשלהבות ?נוצותיו מביטה ואני

 שם. ושותה חוזר בצל. בטוח הוא אך
 ק;ם הלא בדיאלוג בטוחה אני

 דלות שיחות כדרך
מנהל שאיש

מסתר. שהטוס חושב הוא כאשר ?צמו עם
הגנדרנוו כל את להטביע ה;ה ;כול שלא באבי נזכרתי

בחזה. פרפר עניבת־צבע. בו.
הצואר. אד

הבקר. שראיתי מחשמל בכחל לא אבל
:החדש המערך והנה

 בבקר פרפר עניבת מחליף אבא טוס,
חלקי. בצל היושבת ואני

1996 ; 195 גל׳

/42
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חצות עד

 ב ןאקלע שערותי אפזר
 תפקיד במטתך אשחק

מהפרטים,

 
 

 לחה שלך, היוךת דיטה
 ע בגבך קטנים שךירים

 תמצא לא זכוכית נעל
הנעות. המדרגות על

 

 

 
 

 
 

 

 

 

אחת אבן

 ז רמת על יש אחת אבן
 גופי של מתק תשליל

 ת אל מתכנסת אני, שם
 אומר כך ודמים, באחד
 עפךי רגבי לי ימתקו

 עפו רגבי לי ימתקו איך
 ובלי הכךמל בלי

אות המלטפות הרוחות

מנסה אני

 1 את להסתיר מנסה אני
 אתה ידעת לא אתה,
 לבג בכסות אשה נשאת

צו חומות לך עושה אני



דוד בן רות

חצות עד

 קסמים, רבוא בהן ]אקלע שערותי אפזר
ת?קיד ?מטתך אשחק

מהסרטים,
 מחלום לחה $לף, היורת ריטה

 חצות עד אלי ןרוצו בגבך קטנים שו־ירים
תמצא לא זכוכית נעל
הנעות. המדרגות על

אחת אבן

 הרוחות רמת על .יש אחת ן5א
 גופי של מתק תשליל

 תוכי אל מתכנסת אני, שם
 אומךים, כך הימים, באחד
 עפרי רגבי לי ימתקו

 עפרי ךגבי לי ימתקו איך
 ותלי הכרקל בלי

אותי? המלטפות הרוחות

מנסה אני

 מותי את להסתיר מנסה אני
 אתה ח־עת לא אתה,
לבנה. בכסות אשה נשאת

גפן צמר חומות לך עושה אני

במקומו הכל

בתבה נותר הדאר
 בכניסה נובל — משקה לא שאני העציץ,

לא אני הטלויחה מול
 האו־נו זורם איך מביטה

 הפסלים כמו ץרועך. בלי
 פוךחים ה?נסיון מךפסת על

גרניום שיחי

1993 ; 160 גל׳
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למי

 

 
 

יו
הפנימיות השורות

ע־המים

 הורדים את :מאזן
 המתלהבות

שם. ושותה חוזר
קןם הלא

מסתר. שהטוס חושב
 הגנדרנוו כל את להטביע הןה ול

חזה.3־

הבקר. שראיתי ןל

בבקר פו־פר עניבת 'יף
חלקי. :צל

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



אלמוג רות

תל-אביביים שירים
בשדרה

בשדרה
 לבה מול אל ורד מחזיקה בכחל נערה
ונער.
נגר בעלוה ואור
:רק•

 ורד במקור שחוךה צפור ע^ף על
שורקת.

עוןה. אחרת

הצפרים. עפו

בשדרה
 עלוה מחתך כבר שחור אור

כתער.
הלכו
בכחל נעו־ה

ברי
נער.

בשבת

בש?ת.
 מסימת חגיגיות הסרנו וזאציל בצהרים
?ן־ציון, לשדרות

בפנה
 בשקט מטילים אנשים הקולנוע בית ליד

קריר. אור מסנן ץלול ואויר
בשבת.

 העצים אמירי את לשמע גם אפשר היום
מאןשים.

צמחים על לכתוב

צמחים על לכתב
 צמח. כמו להיות הכרעה כבר זו

צמח להיות
מים. להיות כמו כמעט זה
 — ץמח הוא מה כי

 השותקים : ה? לא אם
ירקת. שהופך והאור

מאיר בגן

התלחה הקרומית הןרקת
הברכה מי על
מאיר בגן

 לפרח. הלבנה לנמפיאה מפריעה אינה
 למרות זוהרים הלבנים הכותרת עלי

 למרות הדהים. והעצים האפר האבק
המים. באשת
 קרומית ירקת להיות רוצה הייתי

ברכה. מי על

1980 ;23-22 גל׳
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נסיעה
מחזור( )מתוך

■
 יונים, כסו הבכר את

 ביניהן עברנו רק אנחנו
 בגו שקועות היו כך כל

עיניהן הרימו לא אלינו

 נגררו כנפים ככר: יונת
 נפער מקור

 חוזר הודרים תהלוכות
הבלתי־מו הדואומו מן

■
 ע בעצימת עכשיו, ועד
 ההרים את רואה אני

 שתינו שם, הןינו הלא
דברים לזו זה אמתו

 הנחזר בלבנו שאלנו
 אשר ה:הן האור קו אל

 תניח ולא תשכח שלא
ת שאכן מה הןה שזה

■
 בעתו שלא האגם
 זנוח לבן, המזח
 לאטו מצטנן התה

הרוח ביד כמונו,

 חורת הלימון פרוסת
 מכאן, שלא כמונו,
 נשברת מראה במים
— ענן מתכסים התם

1982 ;33־32 גל׳



הגני עמידה

נסיעה
מחזור( )מתוך

■
 יונים, כסו הככר את

 ביניהן עברנו רק אנחנו
 בגךעינים שקועות היו כך כל

עיניהן הו־ימו לא אלינו

 נגררות כנפים ככר: יונת
 נפער מקור

 חוזרות הת״וים תהלוכות
הבלהי־מואר הדואומו מן

 עינים בעצימת עכשיו, ןעד
 ההרים את רואה אני

 מים שתינו שם, הלינו הלא
דברים לזו זה אמרנו

 הנחזר בלבנו שאלנו
 חצינו אשר הזה האור קו אל

 לזכר שלא לי תניח ולא תשכח שלא
רצינו שאכן מה הלה שלה

■
 בעתו שלא האגם
 זנוח לבן, המזח
 לאטו מצטנן התה

הרוח בלד כמונו,

 חורת הלימון פרוסת
 מכאן, שלא כמונו,
 נשברת מךאה במים
— ענן מתכסים הרים

1982 ;33־32 גל׳

חג לערב שיר
י למינו בערוב הוא הלה

הדברים וככה
 לדינו מבין לישמטו ילכו

שבדים המלקטות

 האלה השבךים עוד הירפאו
 עדנה התהלה
 הנואלת לנ?ש

תקונה את לבקש עוד המתפתה

 באין־רואים עלום, קו־משוה מעבר
 מבטחת אחרונה, אפשרות

 באים למים עו־פל לצלח
— צונחת וחשכה

1996 ; 191 גל׳
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הגני עמידהאלמוג ־ות

 
 

 

 
 

 

 מסימת חגיגיות הסתו יל
:יק.

 בשקט מטילים אנשים *נוע
?!ריר. אור ץ3ס

העצים אמירי את לשמע ם

התלויה דת
1

 לפרח. הלבנה לנמפיאה
 למרות זוהרים הלבנים
למרות הדהים. והעצים

קרומית ירקת היות

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



פרלה רבקה

 גפרורים לעיניו
 אהבה מו־ליק ואינו

 יהלומים #ועיניו
 בזכוכית #ומי את חורט ולא

 צבוע צחוק וצחוקו
 ברחובות רצה אני

 ספסל על ן#ון אותו ומוצאת
 הךחוב חתולי עם

 איש, אותי חבק
 חתוליות, בזרועות אותי חבק

חתול ימושני
 נמר ימושני
צבוע ימושני

אהבה שיר

פחד של סימנים לך עושה האהבה
בעיניך ורדים תותים מצמיחה האהבה

 ןרטוב לח בשערי המשחקות שלך האשה בידי .יש עצב כמה קולי, בקבי
בעיניך .יש ים כמה
משי חולצות לי תסרוג אתה

נחשת בךביד צואו־י את ותלביש
אתוס
מחורוץ יותר בהיר

בעוגב נגן נגן
לרסיסים שגעונך את שינפץ

תותי־פחד מעירך וימחוק
בסחלבים. ראשך את העטו־

1984 ;55־54 גל׳
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בתים

 שיע ידעתי לא אז עד
 מאליו מובנים )ואפלו

 ח* כך יושביהם, שרק
 !מהגוני, כרסאות עם

 נחש ?מסגרת תמונות
 ניחת טבולה אירופית
 הע על דקות סיגךיות

 ב? נעה גלימה בחלוק
 ב! טפטף חרישי גשם
 הה והריח חג?( )היה

שלושים כבר שעברו

מה כי

 

 )כ מהלכים ןדיז־י, כך
 בשכח ?הלכים( שכך

 מה כי מאליו. הבוקע
 שפו בכמה החיים את

 שדוח? גביע צבי כמו
 גא מפני דאגה למשל

 נשג פך של הבנה אי
 הטב לאלימות נדונים

:לךאות ולתמיד אחת

1993 ;157 גל׳



נצר רות

בתים

אמתיים בתים שיש ה־עתי לא אז עד
 קל, ברשול מוטלים מאליהם, מובנים )ואפלו

 לאהבה( ראויים חשךתי, כך יושביוזם, שרק
 פריחה, ?גשירי וילאות מהגוני, כך?אות עם

 ואפלולית מעצבות, מנורות נחשת, במסגרת תמונות
 אנשוביס, )חמאה, קפה ניחוח טבולה אירופית
 הבית בעלת השלח!( על דקות סיגריות
 עךבים. בין של עצלה בלאות נעה גלימה בחלוק

 חג. הןה התעורר, ש$ךם ברחוב טפטף חרישי גשם
 למרות ההוא והריח י( חג )הןה

שנה שלושים כבר שעברו

מה כי

 לחשב עלבון )כמעט מהלכים ידידי, כך
 המלבלב העשב שכחת5 מהלכים( שכך

 לעבר מבקשים, הכל בסך מה כי מאליו. הבוקע
פגיעה שפחות בכמה החיים את

 דאגה למען סקרנות מאישוניהם שדוחקים גביע צבי כמו
 או מתעללים, ןלדים או אגם גאות מפני דאגה למשל

 קלפתם, על הנכון, בעתוי לא נשמט, פרי של הבנה אי
 להכריח כדי גבם, על ההופכם הטבע, לאלימות נדונים

הרקיע של העז הגבה את לראות ולתמיד אחת

1993 ; 157 גל׳

י\96 אוקטובר
147

פרלה נקה

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ורטוב לח בשערי זחקות

 
 

 

 
 

 
 



הס אמירה

אמשיך ואמרתי

א.
 אקשיך ]אמרתי

 ושתןה באכילה רק
 השארות תענית וקיום
 לגוף צמוד
 לחמר

 חמרמר הדרך קל לא
 זקן שקטי נשוא כן ועל

 השתק כבד יודע
דבור. לשאת יקבר וכן

ב.
 שקטי נושא אני

 הדרך בארך רוח בארך
 השתק אלומות אשא

 נסתר בצפן עוד לא
 התגלה

מחלום אני וןדוף מת כי

ג.
 הרב השקט כל כן על

 כבודו פנימה
 כבוד אין כי

 העפר כל מפני
 עפר הכל הכל כי

לדעתו. דעתי ושבה

ד.
התפוח כאכול
מכשפים בתפוחים הנחש כנחש

ה.
 אנשים מכל ימי וצמתי

 בא אינני אדם בני ובחברת
 וזעפר כל שקטי בא אני

 הדרך חול ורצף
 אשתדך
 בכניעה
 בךמן-ה

— בהמתנה

ו.
 המת סוסי יקום אולי עד
 לבכות יודצב מעפר אם
 הזה המות מקזמעות כל

החיים. ספי תחת
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ז.
 לל נמצא אני אי אבל
 בכי בלי

 נקובה בדמעה
 שחור בחור

 חלומוו דהרת רדופת
 קבורתם אל

 מז נמצא אני אי אבל
 דבור בצום
 ומחריש דמעתי נוקב
 חולות מ:בש כמו
יבשת כל מןבש כמו

 

 

 
 
 

ח.
 הזה היש כל תחת

 חלוב בתהו נרחף ליא
 לעיף

 אסתבך עוד לא
 הפרדס בסוד

 נקובה כי
 הסוד בחלול

— הליתי

ט.
 זו היא בדידות לא

 מאד אני שלבד
 הקיום ממרחק ודובר

 מעצמי אני רחוק כי
מאד בהתקךבי



ז.
 פתאם ללקת נמצא אני אי אבל
בכי בלי

 נקובה בדמעה
 שחור בחור

 חלומות דהרת רדופת
 קבורתם אל

 פתאם מצוי נמצא אני אי אבל
 דבור בצום
 ומחךיש דמעתי נוקב
 חולות מיבש כמו
בכו שלא הדבו־ים יבעות כל מיבש במו

ח.
 הזה היש כל תחת

 חלום בתהו נרחף לא
 לעיף

 אסתבך עוד לא
הפרדס בסוד

 נקובה כי
הסוד בחלול
— הייתי

ט.
 זו היא בדידות לא

 מאד אני שלבד
 הקיום ממרחק ודובר

 מעצמי אני ךחוק כי
מאד בהתקרבי

עלינו לסמך ואין
אדם הבני

 שקבלנו מלים גם
לדבר

נכון לא בהם השתמשנו

 האנשים לב אחרי הלכנו

יא.
 ח?י את צרבה גחלת

 מדברותיה והסתלקתי
 אלי שובי לת1גך אנא

 אמונה נטעותני
 החלומי הךחוף ממני הלך

 חזיון לי נשרף

 והבחנתי התעוררתי בקר
ורואה שער

 כבש הייתי
משקופים. על שלי והדם

1995 ; 181 גל׳
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הס גמירה

 
 

 
 

 

 
 

אנשים מכל ימי זי
 בא אץני אדם בני :רת
העפר כל שקטי בא

הדרך חול 1
?.רד
יעה
יה

— ;תנה

 המת סוסי ;קום אולי
 לבכות יס;צב מעפר

 הזה המות משמעות
החיים. ספי ז

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 



איתן מרים

שנה במלאת

ממחזור( )חלק
 עליהם" דורכים ואנשים שרשי חשופים "עכשיו

זלדה

 החבה את סוגר אותך "שמעתי
 בעט משתעל

בךיצה" עולה
מחכה ועדין

— אפנה אשר בכל
 המות בי מביט

העיר. ממגדל

 קפה, שתינו
לרשעים נתחכם איך צחקנו

 שלי הנרקיס אתה
 שלף הנרקיס אני

 הבצה? חרבה האם
 חשוב ן-ה מה

בנרקיסים. יפי ראיתי לא מעולם

 הזעה ריח מתנדף ליום מיום
לכביסה. שהשארת מהחלצה

אמרתי שלי", לסתו "בא
 החיים של הספרדי הן-ם אחר נתור "בא

 דדם איפה
 החיים איפה
 הסתו איפה
 ח.ךף עכשו
 עמק

 צפוני
נצחי אמרתי לא

בנובמבר בכ״ט דוקא

 בנובמבר ש_רק במו
אוסטין סטיב אלי חזר

מנטרה. כמו המטמטבת והתקוה
1£ \¥1ת16ז 000168 030 8זק10§ 136 13ז 136111001? ״

רעים דברים לןכו־ מנסה
לכעס מנסה

רע זכרון כל
— לטוב הופף
כשלג ונקי טהור יוצא ואתה

חי הקלגס
מת ואתה

חשמל מבזבזת לא
רזיתי
שתדע -יק ,רצית

 האחרון ביום לף סו־בתי
אסכים — כשנפגש

 על החן וקרת את לנשק
אחת פעם עוד רק

ענן על יושבים שנינו
לי מספר אתה
בלעדי משעמם איף

י והמדים הדרגות עם לעשות ומה

— שירים כתבת

200 ן1רגל
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י לפרסם

קדיעז עליך אומר מ.
? רוצה שהיית מה זה עליהם" דורכים ואנשים שרשי חשופים "עכשיו

מתיו כאן אוהבים איך בנובמבר שרק כמו התבה את סוגר אותך "שמעתי
חוגגת המות חגיגת אוסטין סטיב אלי חזר מעט משתעל

— ובמות בחים מנטרה. כמו המטמטמת והתקוה ?;חכה ועדין
שופט. תמיד "1£ \¥11116ז 000168 030 8זק10£ 66 £3ז 5611111(1? "

אמרת: לא למה רעים דברים לזכר מנסה המות בי מביט
חזירה. את

בי? בדוךת מדוע — לטוב הופך קפה, שתינו
בך בחרתי מדוע כשלג ונקי טהור יוצא ואתה לרשעים נתחכם איך צחקנו

אבודה הייתי חי הקלגס שלי הנךקיס אתה
ממני אבוד ואתה מת ואתה שלך הנרקיס אני
קדושה. לא ברית

מסכות מסכות, רזיתי בנרקיסים. יפי ראיתי לא מעולם
מאחוריהן. ס5ןא שתדע רק רציתי

לא. כותבת
עליך. וחושבת אסכים — כשנפגש

בלעדיך מכערת כך כל על החן נקדת את לנשק החיים" של הספרדי הים אחר נתור "בא
לי מספדים לא העננים אחת פעם עוד רק הים איפה

ןהבוגנויליות הברושים
ראשם. את מפנים ענן על יושבים שנינו הסתו איפה



ך לפן־סם

קדיש עליך אומר מ.
? רוצה #היית מה זה

 מתים באן אוהבים איך
חוגגת המות חגיגת

— ובמןת בחים
שופט. תמיד

:אמו־ת לא למה
חזירה. את

בי? בחרת מדוע
בך בחרתי מדוע

 אבודה הייתי
 ממני אבוד ואתה
קדושה. לא בךית

מסכות מסכות,
מאחוריהן. וא?ס

לא. כותבת
עליך■. וחושבת

 בלעדיך מכערת כך כל
 סודות לי מספךים ל׳א העננים

 והבוגנויליות הברושים
ראשם. את מפנים

 נותנת הייתי לא מה
 אותך להחץיר כדי

 מטוניסןה קטנים מנגנים #ל הרמון
 מאלג׳יר מבשלות
 אורכידאות ענודת רקדנית

 מוצאךט #ל חואן דון
 הערב עד מהבקר

 רמונים לך מקלפת הייתי
 גךגיר גךגיר אותם מפרקת

 זהב, של טס על
 דם זוב עד גבך את מברישה

 בשבילך חסה #ל ערמות רוחצת
 יום כל יום, כל

 ושוכבת חיכנית אקןה
שידים. לכתב אפסיק אפלו

1989 ;119 גל׳
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איתן ויכו

 

מתים כאן אוהבים איך גבר
חוגגת המות חגיגת *וסטין

— ובמות בחי-ם מנטרה. כמו ומת
שופט. תמיד "1£ \¥10(0ז 001068 030 8זק10£

רעים ים 

בך בחרתי מדוע כשלג ונקי ר
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האחרון 
:זכים

 
 

 
 

 
 

 

 על החן ,
חת

נלענן

לעיי 

? והמדים הדרגות 1:



נתנזון מלכה

בצוארי אנקולים

 .רעהו בגוף איש
 הדקות ידיהם רק

 בצוארי אנקולים
 הבוהק הדשא
 עיני את פוצע

 הקץת בגבעת תלולית
 — הריק מול

 בוערות עינים אלפי
בגרוני

הזמן נעצר בביתנו

 הזמן נעצר בביתנו
 תש״ב אלול בט״ו
והכה

 הכנסןה פזנמוני כמו
 השנים את בכינו

על
הןלדות

שלא
אחרת ברוח

לטאה כמו
 חבקוב הר ראש על ?מךתי
 השךשים. בפעימות להטמע מגסה
 ברוח, להפציר רציתי שבי,
 הניןות, ארץ אל אתי בואי

השרופים. שרשי אל
אמרתי: זאת ובמקום

 גופי את משחי —
 וקלעי האורות באחרון

הרזות. צמותי את

1995 ;184 גל־
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 והמשז בחוץ הטרקטור
 עקל של ךחוקים קולות

האח! המלה נאמרה לא

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 הה הדבר את מתרגמים
 הסף, על נעצרים

 א המורד, מן תפחד אל

 השופכיב הזעה מערוצי
 לק הנפערת האדמה מן

 אחר. :חזיר, אולי האור
 מקהלות של לווי ללא

 עשירה, אחד, חוט רק
 העצבים בלי הרעד ורק

 זז של הקולות את ןביא
מע? המשדדה שני ואת

צלקת־שיר

■
 אביב או ?!אחר, אביב

 של אביבו אל מתחבר
 בארו רלהלות שךוולים
 ש מתלים על האיברים

 הנוסע, הבךחשי האויר
 ואיזו באדמה, הנוקרות

 שאיננה הראות למרות
 שד הצלב הוא שנחשב

 מח בל ואל לקיץ חבר
 ׳ בלי שמים איך תראה

 וזג הצלב ורק הנוגשת,
בשקט שירים למלמל

1995 ;91 גל׳



חזק יחיאל
■

 המעקלת, והמשדז־ה בחוץ הטרקטור
 ועדין מפן?ת, לא עקשנות של ךחוקים קולות

האחרונה. המלה נאמרה לא

רועדים, עצבים של ללשון ההוא הדבר את קתרגמים
 הסף, על מעצרים

תפחד. אל המורד, מן תפחד אל

 האדמה, על הקלוחה חמתם את השופכים הזעה מערוצי
המו־דות. נעוי הזרעים אלפי את לקלט הנפעךת האדמה מן

אחר. יחזר, אולי האור
הלויים, ללא ומזמורים, מקהלות של לווי ללא
לבער ןשוב עשיר״ה, אחד, חוט רק

ןשוב, לבד העצבים בלי הרעד ורק

בלילות הטרקטור של הקולות את ןביא
השנה, את פוצעות חוךשות, מעקלות, המשדדה שני ואת

צלקת־שיר

■
 אביב או בסתוו, שנמצא אביב או מאחר, אביב

 להפשיל הזמן זה הקיץ, של אביבו אל מתחבר
 ושאר הק־ים את באויר ולתלות שרוולים
 של הצטלביות שהם מתלים על האיבו־ים

 השסש ןקרני הנוסע, ,הברחש האויר
!תמונה ואיזה באדמה, הנוקרות

 ומה השעה חשובה ולא טובה שאיננה הראות למרות
 כשהאביב עננשיו ומצטלל שהולף הצלב הוא שנחשב

 — השמים, מז־בריות כל ואל לקיץ חבר
 הש?!ש תחת רמוס מדבר הם ענן בלי שמים איף תראה

 או מוקע להיות והבררה המסתמן הצלב ןרק הנוגשת,
בשקט שירים למלמל

1995 ;91 גל׳

י\96 אוקטובר
155

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 



ן סרטל משה

מפואמה( )קטע האיש הוא הו,

 עפר. מן נברא הוא עכשיו כמו ןפה, הארץ. על השוכב האיש, הוא הו, הו, האיש, הוא הו,
להשיג. עדין שרץ כמי לאחור, השלוחה ורגלו קדימה מונ?ת שתמיד זרועו

 להשיג. תמיד ורץ הארץ על השוכב האיש, הוא הו, הו, ;יש. ד הוא הו,
 האיש. הוא הו, ליינו. לוח על זכרון, כמו שלנו, מותנו ופניו, מצחו על שלו, מותו

 עיניו, שתי את לנקר ו;אה העולם מקצה נודדת ךף,1? וצפור
 הבקר. עד מלחמות שהכריע האיש. הו, הו, הבקר. עד המלחמה הכרעה שאמרה.

 פניו, אל ןו־ם אנשים ושולחים ואנשים. נשים ובאין ומתקבצין
 לו, שאמרו המתים, את לנזף כמו אבריו, אל ןד־ם את הנשים ושולחות

אחרון. אחד בכי עוד ותבכה במהרה ותחיה תקום !במהרה ותחיה תקום
העפר, מן הקם איש וכמין

 נגיסה, סימני שפתי על נגיסה, סימני פני על נגיסה, סימני יןד על
אהבים. ליל אחר כמו
זה, אל כמו זה נךבקים, עצמותי ושברי האסון מקום אל אחרי, מביט ואני
עצם. אל ועצם שבר אל ר5ש זה, אל כמו וזה

1988 ;99־98 גל׳
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ע שירים שני

 

 
 

 

1 מיזנסצנה

 

 

 

 לאט בי נגעת ןאז
 נחל של ?סבלנות

 הולך, הוא לאן שיודע
 למים נופלת כמעט אני

 סון כמו אותי יונק ואתה
 אפע בלתי גדה אל חזרה
 בתבה אותי מניח

 ברור לא ר5ח של
 מרחוק לשמר מתם ואת
 י אחרים מים שןבואו עד

 לאט בי נגעת למה
נחל. של בסבלנות למה

2 מיזנסצנה

 יוצאת שחורה אשה
 והולכת תבה מתוך

 נו של נכונה לא גדה על
 מעידה בה הברק מכות
 עכשיו מס?נת שהיא

 אקך קת על עמק בחריץ
כפגיעה.

 אל לרדת יכולה היא
 ולחצות, הו־דוךים המים

 אל לרדת יכולה היא
ולכסות, הרכים המים



ברות ארון בוצי

נחל אותו על שירים שני
 נכנס אתה אין

פעמיים. נהר לאותו

 היראקליטוס,
 הנהר( תמונת )מתוך

1 מיזנסצנה

 לאט בי נגעת ואז
 נחל של בסבלנות

 הולך, הוא לאן שיודע
 למים נופלת כמעט אני

 סוף כמו אותי יונק ואתה
 אפשרית בלתי גדה אל חזרה
 בתבה אותי מניח

 ברור לא חמר של
 מרחוק, לשמר מתם ואת
 לענות אחרים מים שןבואו עד

 לאט בי נגעת למה
נחל. של בסבלנות למה

 אם גם יודעת, היא
 הנהר באותו תעבר

 יזכר, העור פעמים,
 משגעת קצת נךאית היא

 בכי כשבמקום
צחוק. לה יוצא

חנה דודה

2 מיזנסצנה

 יוצאת שחורה אשה
 והולכת תבה מתוף

 נחל, של נכתה לא גדה על
 מעיךה בה הברק מכות
 עכשיו ת3מס?! שהיא

 אקדחו קת על עמק בחריץ
כ?גיעה.

 אל לרדת יכולה היא
 ולחצות, הרדודים המים

 אל לרדת יכולה היא
ולכסות, הרכים המים

 חנה דודה
 מלפפונים כובשת

 החלון אדן על
 סדורות, בצנצנות

 והם למי אין
 לה נךקבים
 צפופים צפופים

 ומשקפים נעלים בלי
 ולשמיר לשום מתחת
 מנחמת בשמש

שמות. להם ויש

1991 ; 140 גל׳
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ברות ארון בוציסרטל שה
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הדר יוסי

אחרים ימים ביתי אל באו עכשיו — מתוך

 אחרים ימים ביתי אל באו עכשו
 הם למה עוטי־שקט.

 הרוח שקט האלה. הימים מרמזים

 היו המות. את מזכיר
ידידי שנים, בתל־אביב

נפשי את שכלו

 קצירם. ואיפה הם איפה
לקחו
 רחקו. יחד שניהם הלכו.

משרחקי

רחקי•

 שהיה וכל ידידי היו יפים
 מלים בהגה וקגה להם

 נפשי ערגת לידידי,

מךם. שנבטה
ידידי היו תפים

 בחנם היו נוגים יפים. כה השנים,
 עמי. היו רוחשים נוגים. כה

והיום כמרקחה
 וידידי המלים סתמו

 יצוקה היתה צרופה ש־נה עצב. ואני נוגים עוד
 גופך בכלל גופך. בכלל

 והשכר עתה ןצוקה היתה
 ?אלו המתפתלים באבריך נמסך
 הצוף כל את להכיל נתכנו

 בחשכה המפכה
 האור לתוכם, מזג כך, אחר

 דוז־וה הצעיר,
בהירה

 היה שם ואי
 מוביל נוגה ?ליל

קולך. את

200 ן1גלי
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 התז! היום באמצע פתאם
 ל חדש. אשר לי שיפתח

 אש זה לא לי. היה אשר
.........................................לד•

הענוג
 תאוה בנו העיר הקבוע
?תמיד

 הי הנעים הגוף מגע וגם
 בגבי נשמת וכמאז נעים
נושמת. שאת
 ת דממה, היתה כך אחר

 ואנו בשקט עמדה ההגה
 ההמ:ה את ידענו שנינו

רע. לה היה לא
 ממני נדדה כאשר גם

נותרה אליך,
:תמותה.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 תל־אבי של הקפה ?בתי
 ס־ידי היו שפעם מי תם
 ? מי וגם היו שכמעט מי

 הקפד בבתי יושבים כלם
 מהנ שתיבש ליום חכיתי

 סוז את לגמע אבוא ואני
 צ אהובה, פעם לי היתה
 ז היו לילות הזאת. בעיר

 שך שוד בתוכה. ארוגים
 ידידי עם יושבת היא גם

 ! שהיתה כפי פניה כסות
החיוך.

1994 ; 178 גל׳



 התאויתי היום באמצע פתאם
 זה לא חדש. אשר לי שיפתח

 היה אשר זה לא לי. היה אשר
..................................לך•

הענוג
 תארה בנו העיר הקבוע
כתמיד

 היה הנעים הגוף מגע וגם
 ?פי בגבי נשמת וכמאז נעים
נושמת. שאת
 תקות דממה, היתה כך אחר

 ואנחנו בשקט עמדה ההגה
 ההמיה את ידענו שנינו

רע. לה היה לא
 ממני נדךה כאשר גם

נותרה אליך,
?תמותה.

 ץדידי יושבים תל־אביב של הקפה בבתי
 וגם ידידי היו שפעם ?י? וגם
 היו שלא מי וגם היו ש?מעט מי

הק?ה. בבתי יושבים כלם
 העיר מהם שתיבש ליום חכיתי

סודותיה. את לגמע אבוא ואני
 חמד צפור אהובה, פעם לי היתה
 אברי היו לילות הזאת. בעיר

 לי. שךדוה שוד בתוכה. ארוגים
 ידידי עם יושבת היא גם

 ננגס ורק שהיתה כפי פניה ?סות
החיוך.

1994 ; 178 גל׳
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הדר יוסי

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 יצוקה היתה צרופה רנה
 גופך בכלל גופך. כלל
 והוזכר עתה יצוקה יתה
 כאלו המתפתלים באבריך ?סך
 הצוף כל את להכיל :כנו

 בחשכה מפכה
 האור לתו־כם, מזג כך, חר

 חתה צעיר,
 הירה

 היה שם ר
 מוביל נוגה ליל

קולך. ת

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



הרשאה

 השלדון ליד שבי שבי,
 רך בקול אומר אתה
 אותך לראות אוהב אני
 השלחן לח־ בקר3 קד

 ש^ש חס־בוו־ות
 תשוקה כמו וןבות נ^תות

עירם הכקעט גופך על

 החלום את תכתבי תכתבי,
 יודע שאיני לך נדמה
 ןכוכית טפח משאלה שאת

האהוב אני אפקזרי ה3

 האור לחק־בוו־ות תני תני,
 עורך על לטיל לך?יד
 בשרך את ה5המ?
שפתים רטט עפעף ניד כמו

 יק עד לנסח תפחדי אל
לעינים הלב בין המרחק את

שמלה בשנוי שאלה אותה

עצמי את מקל?ת אני האם
 קלמנטץה כמו
פשרות? בלי

שמתחת מה את מראה
;קרות? באור דוקא לאו

דחף דחף הוי
 צורות לשמר
 קשוט לשיקןן

מדמה מחות קערת על

מה1הדן קריעת כמו קלוף
ההתמד סתירת כמו חלוף
עו הסתרת כמו סלוף

1995 ; 189 גל׳

■||1
1 עם פגישה ערב הרשאה

נ של בתו פגשתי הערב השלחן ליד שבי שבי,
ע? בת סעד סמלת והיא רך בקול אומר אתה

בז סתם דברנו בהתחלה אותך לךאות אוהב אני
בסעד דבךנו בך אחר
?ששמעה אחר־בך אבל שמש חברבורות

באביה לדבר התחילה
,בשירה לדבר התחילה

באביה נגיד
בשירה. נגיד
הזג בל דרוך הזיתי ואני ן יודע שאיני לך נךמה

אצלה לסבתי
באזני קולה להלולות

הפו אומרת מה לשאלה
בירושליו ץמנה שאר על

הרהורי על משהו לדעת עורך על לט?ל לרצד
ןצועיה, על משהו

עמ עושה היא מה נגיד שמלה בשנוי שאלה אותה שפתים רטט עפעף ניד במו
עכשיו עושה את מה
* ׳ ” ▼יעל

ב? לדבר חזו־נו בך אחר פשרות? בלי
: עם תדבר בשהיא מחר שמתחת מה את מראה
דפ1ו זאת בכל היא אולי זקרות? באור דוקא לאו

1979 ; 14 גל׳ דחף דחף הוי



ביטון ארז

משורר של בתו עם פגישה ערב

 גורי חיים מעורר על בתו פגעתי הערב
 עערים. בת סעד סמלת והיא

 בךבור, סתם דברנו בהוגחלה
 בסעד דברנו כך אחר
 עירה כותב קצת עאני כעעמעה אחר־כך אבל

 באביה לדבר התחילה
 בעירה, לדבר התחילה

 באביה נגיד
בעירה. נגיד
 הזמן כל דרוך הייתי ואני

 אצלה לסכויי
 באץני קולה להלולות

 בינינו הזאת עעה בחצי הזאת המפלאה הפתיחות אומרת מה לעאלה
בירועלים זמנה עאר על

 הבקר בהרף הרכים הרהוריה על מעהו לדעת
 יצועיה, על מעהו

 עכעיו, עועה היא מה נגיד
 עכעיו עועה את מה

' :על.  ” י

 בסעד לדבר חזרנו כך אחר
 באביה אביה עם תדבר כעהיא מחר
עירה. בי תדבר זאת בכל היא אולי

1979; 14 גל׳
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 עצמי את מקלפת מי
 למנטינה

ערות?
 עמתחת מה את
ןקרות? באור וקא

1979 ; 14 גל׳  דחף זף
 צורות
קעוט

 הדממה קריעת ,כמו
 ההתמד סתירת ,כמו
עד הסתרת ,כמו

;1995



דוד בן יערה

 חולית. שתיקה געגועים, רכבת לה תנו
 במבצע שאריות על כסף פזרה פעם

 העונה סוף ממכירת מציאות
 מדווזיה לפי תפרה אותן
 שעה המאחה המכליב החוט ואת

 איש לעונה עונה לשעה
 המוכן. הבגד מן חלצה לאיש
 הכל ככלות אחרי

 היפי בהשארות מאמינה היא
כלות. אחרי

 תתמהמה תחקף היא
 תחריש

 תרחם לא
— מה קעבר

 כבר שנלבשה ההיא השמלה את ןלבשה חזרה והיא
שבלתה. עד מתם ללא אותה ולבשה אחרת קרי על

■
 אחרים ידי על המרדמים בשמחת נרדמתי כף אחר

כרם. עין מאבני אכן שכבתי
 הבתרים. הרי בין רחפתי שבו האין של הקלות

 במסדרונות משוטט העין מן הסמוי זה בא
 מיתרי על ממחזר קולו פרחים. מניח לחדר, הסמוכים

 הקוים
 ועכשיו הייתי, בה קמוטה התה
 כמו בי מאחר הוא
 באותיות נכנס ערירי קרח

שם. זעיר פה זעיר
 שמחה אני ןעכשיו עצובה הייתי קדם

 צחוקים מפזרת הקרחים, בין עצובה ושוב
משחק. כקביות ומתפזרת

 חמקתי עקבותי על שעלו עד
 עונה ועוד קיץ ועוד חרף
 הרואים, יאמרו סימנים, בי נתנו

סימנים. סלקו
 מחדש פעם כל אותי הנוטע שומר בי קש
 מךיבה, מי על

כלום כמו
 החלון מאךן יונים מגרש
 ראש מסובכת חמנית אף משם

ממני. תצמח לא
ןנסי. שמש בואי

1994 ; 177 גל׳
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הבית

עלי, פשט ביתי הפעם,
3ה חדרי ובחדרי בחדרי העונה סוף ממכירת מציאות

והקזמויים.
חקו כה שהייתי אני אך שעה המאחה המלליב החוט ואת

לקירות נמצא לא פרור
ך׳ טוסיים, אהילים אחר המוכן. הבגד מן חלצה לאיש

פ שתלונות עבר חלונות הכל ככלות אחרי
מ קיר תמונות מעליהם,

ב משאיר חדיו על שנע
ת לבית הכניסה ןבשים.
בהתרה אחרונה, נשימה תחריש
הקלה. חשתי

ברצפה עיני נתגלגלה
תרה

1994 ; 173 גל׳

כמה לך "שינינו ■ .הבתךים הרי בין רחפתי שבו האין של הקלות

ךברים" כמה לך "שנינו עונה ועוד קיץ ועוד חרף מיתרי על ממחזר קולו פרחים. מניח לחדר, הסמוכים
בהכנסי. לי אמר הרואים, יאמרו סימנים, בי נתנו הקוים

הפורח לעציצים נחפזתי סימנים. סלקו ועכשיו הייתי, בה קמוטה התה
1 מרגבי הפורחים ק5הס מחדש פעם כל אותי הנוטע שומר בי יש כמו בי מאחר הוא

בצפך! עורבים בחלונות, מחבה, מי על באותיות נכנס ערירי קרח
הךגשתי ןל־א המרחפות, כלום כמו שם. זעיר פה זעיר

עולמי
הו אדן על דק כצמח נח ראש מסובפת חמנית אף משם צחוקים מפזרת הקרחים, בין עצובה ושוב

שחו? לבדיחות פקוחים ממני. תצמח לא משחק. כקביות ומתפזרת
מזר הבוקעת והמחשבה ןנסי. שמש בואי

במלה



רוסאנו יפה אילנה

הבית

חטט עלי, פשט ביתי הפעם,
 המוארים וחדרי ובחדרי בחדרי

והסמויים.
 מסמךטשת, ריקה, כה שהייתי אני אך

 שנהו הרעבים לקירות נמצא לא פרור
 מבהלות, דלתות טוסיים, אהילים אחר

 נרנגו־ללו כבדים שוילונות עבר חלונות
 הסכו״ם וכל מצעצעות קיר תמונות מעליהם,

 חורים בי משאיר חדיו על שנע
 צפית מ?ני תלשה לבית הכניסה יבשים.
 למזכרת. בהתרחקם, אחרונה, נשימה
הקלה. חשתי

 ברצפה עיני נתגלגלה
תרה

1994 ; 173 גל׳

דברים" כמה לך "שינינו

 דברים" כמה לך "שנינו
בהכנסי. לי אמר

 לדבדבני הפוךחים, לעציצים נחפןתי
 המחשיבה השעה מרגבי הפוךחים הסמק

 עיני שרטו בצפרניהם עוךבים בחלונות,
הו־גשתי. ולא המרחפות,

עולמי
 חושיו החלון, אדן על דק כצמח נח

 עירמות, בחלון, שחולפות לבדידיות פקוחים
 עצמה מןדע הבוקעת והמחשבה

במלה

עירומים

 בךחוב עץ אלי נגש
 נרדמים, מסרקים, שלו עלים

 מחבקים,
 נושר עליו, שער נתפרעו פתאם

 שמלתי, פני, בחשכות
עירמים. שנינו
 במלים, ערוות כסיתי
 בז־ממות, הוא נוגכסה
 לןה זה נושקים

היינו
עךג

1993 ; 164־163 גל׳
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חמקתי עקבותי צל
דברים" כמה לך "שנינו עונה ועוד קיץ

בהכנסי. לי אמר ■ הרואים, יאמרו מנים,
לדבדבני הפורחים, לעציצים נחפזתי ים.

שמלתי, פני, בחשכות המחשיבה השעה מרגבי הפורחים הסמק מחדש פעם כל אותי הנוטע !ר
עיני שרטו בצפתיהם עורבים בחלונות, יבה,

בז־ממות, הוא נתכסה עולמי ! החלון מאדן ם
חושיו החלון, אדן על דק כצמח נח ! ראש מסובבת חמנית

עירמות, בחלון, שחולפות לבדידיות פקוחים ! ממני.
עצמה מןדע הבוקעת ןהמחשבה ונסי. 1

199^



מילוא נילי

אולי
 אותה קוראים איך בטוח שלא — דמיונית בארץ

 אולי אותו קוראים אותו קוךאים שאם — הדמיוני בגן

דבר. אותו
 לא כן קזגם הדמיוני הרוכל עוד מכריז
 הדמיונית מרכלתו על אותו קוראים איך בטוח

!גלידה !גלידה מציאותי: ?בטחון

אולי
 אותו רואים אם בטוח שלא — הדמיוני דוכנו אל

 אולי אותה רואים אותה רואים קיאם — הדמיונית נפתית

דבר אותו
 לא כן שגם דמיוני מטבע מושיטה היא

 אבל כלשהו ערך בו רואים אם בטוח

מדה עצום אפיפית של בחרוט אוחזת — מציאותי ?בטחון

אולי
 דמיון מנעימת יווזר לא זו דמיוני עך?ים בבין

 בחרמונה אותה להעלות תוים לטוות מערימה

 הדמיונית פי את לשאל
 לא אם שכן הנמסים בהררים הוא טעם מה

 דמיוני ?טעם עונה אותה ישמעו מי
אולי

טבק או קונןאק כמו

הגשמיים־השמשיים בןמים אך

 החיים כמים — מציאותי ב?טחון — הוא הטעם
ישק קזפתים

1987 :95־94 גל׳

200 גליון
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העז .1

 הן באטליז הספסל על
 מ גדול, לא ראש ןשב
 אחת שחורה עז של

 אצל! שמקפצות מאלו
 ה של האבן קירות על

 פקוד הןתה שלה העין
 ו?עקןר
עיפה.
 פקוד היתה שלה העין

ועןפת
ש.?3

 פקוד הןתה שלה העין
 העולם ובה
הורגים. של

 גך. עמד המדרכה על
 ? הןתה האם — והעז

היתה. לא או



יוסף—בר חמוטל

חורבן מצב מתוך

העז .1

 הזול הזר באטליז הספסל על
 קצת, מתלתל גדול, לא ראש ישב
 אחת שחורה עז של

 דקים בקו־סלים אצלם שמקפצות מאלו
המךבר. של האבן ת1קיר על

פקוחה היתה שלה העין
 ובעקר
עיפה.
פקוחה היתה שלה העין

ועיפת
?פש.
פקוחה היתה שלה העין
העולם ובה
הורגים. של

.יגך עמד המדרכה על
שם היתה האם — והעז

היתה. לא או
זמר שיר .2

 שהצבתי מטבח שלחן
 אויב לארץ לי הןה

 רצפתי שבתוכה הרצפה

 אויב לארץ לי הס>?7
 טןחתי בחלבי הקירות

 אויב לארץ לי היו
 נולךתי להחיותה ארץ

 אויב לארץ לי היתה
 בארץ חיים איככה
אויב. לארץ היתה

1'96 אוקטובר
165
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ברור אותי ראיתי .3

 לבסוף ינת”נל ?רור אותי ראיתי
 מוצקות שמוזניו זר ??ר על

 נחות. לסתותיו בעמק ועיןיו
 נוצץ שערו וקצוץ לשוה קצר
 קבורות מפשק נצב

 הצ.ךף די כבדות
לז־רס.
נחוץ. היה לא דבור

צעד תאמנו
 קהה בנחת דרס והוא

 חורקות בטנים
 משהו תובעות

מרחוק. צורח
 בידיעה הןרןה מנוחה כמה
 לסמך אפשר הרע על שרק
 מאדי בכל חלמתי עתה זה ואני

עצמי. על לסמך
תל־אביב של הים שפת על .4

 רואה אני תל־אביב של הים שפת על
הם. ועוד הם

 פרצוף חסר המון המ:ת
 הצר. הרציף על נגרר

 ;פה כמה אומר, אתה תסתכלי,
 הפנים את להם רוחץ הןם

 ברוח. להם מתןשו־ת והנשמה
 הספון אל נמשכים הם איך תרגישי

 מרחרחים הזה, המתנדנד
 והגבה, המרחק את

 ואתה ואומר אומר אתה
 מהןם ןפה

בהרבה. רחבות עיניך

1987 ;85־84 גל׳

200 גליון
164

שית שלושה

1
משך #חומה ?לדה
מתהפך מהיר חי-וך
נותנות $נים סביב
מנתרוח חיות כעיני  

פז גדר אל משעינה
כחל ככדור ?#בן

התעמלוו במכנסוני
לבנה אמרה בעלי  

כב מ#תפלות מהם
ה?פות ה?לךה רגלי

ואטוב #חום בבהק
ו תת־עורית ורג#ה  

 בג ךכון #כן מפתה
 מ׳ ובעל מ?#ב איש

1 בת־חלוף לאמונה
וב: המחצות בבטול  רואה אני תל־אביב של ה?-ם #פת על

2
:מס?מות, בבחורות הצר. הרציף על נגרר

הא הגב, #ל קו ?ש ?פה כמה אומר, אתה תסתכלי,
מ! הוא #בהתגלותו הפנים את לחם רוחץ ה?ם

לחיים לרגע
בצפור שיש דבר הספון אל נמ#כים הם איך תךגי#י

בפטו עץ, על מצ?ץ מרחרחים הזה, המתנדנד
קטן בילד חדשה, ןהגבה, המרחק את

בלולי הגאים מדבר ןאתה ואומר אומר אתה
ותוך
 ב#תי רוקע כך כדי

היחפות.



ויזלטיר מאיר

דיוקן שירטוטי שלושה

1
 משרבבת שחומה ילדה
 מתהפך מהיר חיוך
 קופץ אור נורגנות שנים סביב
 מנתו־ות חיות כעיני

 ברזל גדר אל משעינה
 כחל ככדור ?שבן

 התעמלות במכנסוני
 לבנה אמרה בעלי

 כבשורה משתפלות מהם
 בשכונה ה?פות ה?לךה רגלי

 ואטום שחום בבהק
 חטופה תת־עורית ורגשה

 במרפסתו רכון שכן מפתה
 משפחה, ובעל כדשב איש

 בחיי־נצח, בת־חלוף לאמונה
ובאהבה. המחציות בבטול

2
 מךחוק אפלו מסןמות, בבחורות

 וה?שבן האכף הגב, של קו .יש
 מחזיר הוא שבהתגלותו

 לחיים לרגע
 בצפור ש.יש דבר

 בפטוטרת עץ, על מציץ
 קטן ב?לד חדשה,
 נוהרים בפנים בלולים הגאים מדבר
 ותוך
 רגליו בשתי רוקע כך כדי

היחפות.

3
 חשבה, אשר,

 המזל מתוך מתבקע
בשעת־כשר. בחטף הנקטף

 חשבה, מסכן,
 הזה, הרגע את להחמיץ

הזמן. של הרך הפרח

חשבה, חרדה,
 באצבעות, אותו לחפן

מ?יךה. קקליק פן יפקע, פן

חשבה, אשר,
 אספקלר האהוב, בקלסתר משתקף

וישר. יפי של קר

'\96 אוקטובר
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האחראים לגירוש מדריך

 ישנים האדם, ככל
 כן על בליאת. האחראים

 לילה באישון לדפק מוטב

 הסבר: בצרוף צו־תנועה עם
 להודצב האחראים את מחיבת האחריות

 מתנער הוא המושל. לפני
 מתגלח חטובה, משןה לכבוךם

 חזק. קפה ומץמין בחפזון
 רכות אליהם ןדבר עכשיו

 ויודיע מוזרה בעו־בומה וקשות
 והאחריות בשליטתו, אינם כ;ר הענמים כי

 שר־הבטחון. אל להטיסם אותו זיבת 1
 עינים בכסוי השר אל מצפינים

 הכסוי משיוסר בטחון. מטעמי
 :אדם אינו כבר שר־הבטחון כי יתברר

 למשל, ארץ. כברת הוא
 ךרום־ל;נון. הוא ישראל של שר־הבטחון
 כמתבדח. נראה ומדדים, שב ההליקופטר

 מונית עומדת האחראים לרשות
 האחריות לבירות. בדרכה

לפצצת־זמן. דומה

1980 ;21 גל׳

166
200 !1רגל

אזכרה

ז פי צמר־גפן מלא פיך
בעפו מסתפקים שאינם
מן המיתר הזהב עוקרי

לעקר ןכולים אינם אך

מ אני כן. המזוןה. ואני
החו גוית החרף, ןלידת

1הע כריח לא כריח, לא
בו הרטבה האדמה תגע

בחךן הגוף, בגד אז גם
הכרך מן הגדול בפנוי

נדחות כפריות בתחנות
י מצוחים עקורים חלדי

חי את עצר בגד, אז גם
משא עם כמת מבןזלת

כס המךהים כבדו תחת
מיום וקל הלך ועכשיו

פעס הךבה נצלנו שנינו
לב איש לחוד, אחד כל

אחריב עולמות היו אלו
ך פגישתנו יום הןה לא
פ מבליח כבר שערי כי

מת בתצלום אביך ופני

גן היו שח־ענו הדברים
:בו ןציץ לא איש אשר

כסןפיב שנתרו הכאבים
הוא ןגם לבשר, נהפכו



אזכרה

מ?הגם, זה בי צ^ר־גפן מלא פקד
 במהרה, #נאכל ?עפר מקזהפקים #אינם
 :הנכלם ה?ה מן המיתר הזהב עוקןרי

המבהל. המתים מבט את לעקר יכולים אינם אך

 אמי. את מזהה, אני בן. המזהה. ואני
 אמי. החרף, גחת החרף, ילידת

 הג#ם אחר העלים בריח לא בריח, לא
הגוף. בבגידת הרטבה האדמה תגע

 לי, הראשון בחךף הגוף, בגד אז גם
 למזרח, המכתר הברך מן הגדול בפנוי

 אחרות אמהות הרבה בין נדחות בפךיות בתחנות
הצרורות. על־גבי מצוחים עקורים תלדי

 ןאת חלבו. את עצר בגד, אז גם
 הבבד, תינוקך משא עם במת מבהלת

 בת#יעי, שקרסת במעט המךהים בבדו תחת
המנוסה. בתחנות ליום מיום וקל הלך ןעכ#יו

 בחיים. פעמים הךבה נצלנו #נינו
למנוסותיו. איש לחוד, אחד בל

 בנמצא, אחרים עולמות היו אלו
במיחד. רחוק פגישתנו יום הןה לא
 #לך, במו ?לדה מבליח בבר שערי בי

לפני. מתקרבים בתצלום אביך ופני

 אבודות, צורות גן היו שק־ענו הדבךים
 מטשטש, בקרוב אלא בו ןציץ לא איש א#ר

 באויר עךינים בסןפים #נתרו הבאבים
,יהפך. נהפך, הוא וגם לבשר, נהפכו
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רר. לא שכןר הדבר׳ מרבים כה  ̂נ
הןמן. של הבוהה במרחב סוף ללא קפלים יש

 רעועים, מבנים של בצלם מפתיעות, בשעות
 הצלחה באותה עברך רזי את אשחזר

 עתידי. קוי את נחשת את יה1 אשר לא־ך?ה
חד־צדךית. כך ןכל הקךבה, תהיה ודקה מעטה

 ושוב, שוב אתקרב הבדוןה בידך ידי אך
 המחית, עיני מול המהבהב המתח חיוכך מאור עם
 הפוכות, במגרות שצרו־ת אמתות זכרי אל
 סכות־ראש, תצלומים, מעוכים, מכתבים תלי בין

 חדשות, ותרופות ןשנים תכשיטים דבלולי
 שחךבו: החיים מגני יבשים פרחים בין

 הןקר החלוף זהב הוא חיינו חמר
לחלב. השוקק החם, גרוננו אל הנגר

1985 ;71־70 גל׳

168
200 !1גלי

1995 ; 181 גל׳

■

לבנו ימים תבואנה לא
מעל שקיעתן תחג לא

1א?ן של עולם ובראתי

החומה מאימת שנפל

א?ר בשמץ לי ואאמר
ן לבנות יונים באו לא

■

1במע אותי חנקה אמי

ת שמע קריאת ברואת

מ באן־גז ןמי מעבירה

מ שפופה אמי עכשיו
כרותת איבר תשושת

על ספוגת פקחת אמי

כדרך חץיונות מולדת

■

ללונה־נ בוא אבאל׳ה
חם ואהל מצבה נבנה

פרות סוסים על נו־כב
מלחמה שאין כאלו

לעגל אותך ארתם אני

כוב עם ליצנית אדדה
טובעני ןם לבת אהפך
? חךיט עבורך אשלה
ביו לןד בבור קבור

אוקראינה.



אלבז פורמן רחל

 הגן אל לבנות יונים תבואנה לא
 לראשי מעל בקיעתן תחג לא

 השתיקות מאךמון אמת של עולם ובראתי
בתוכי הנבנית החומה מאימת שנפל

 אחותי אמת בשמץ לי ותאמר
ןלדותי. מאז הגן אל לבנות יונים באו לא

 הצר במעבר אותי חנקה אמי
לשוטט ןצאתי שמע קריאת ברואת

מטלטלין. באו־גז ןמי מעבירה

 חלןה למטת מרתקת שפופה אמי עכשיו
עקוד. לא ממנו לבן פריון כרותת איבר תשושת

וצער עלבון ספוגת פקחת אמי

בהמלטן. שחורות חתולות כדרך חזיונות מולדת

■
ללונה־פארק בוא אבאל׳ה

חמצן ואהל מצבה נבנה
לבנים ופילים פרות סוסים על נרכב
מלחמה שאין כאלו

פני על מסכה ואשים מזהב לעגלה אותך אךתם אני

מפלדה ארך כובע עם ליצנית אהיה
 אשם בסנפירי מכרבלת טובענית ןם לבת אהפך
 ק־ןה באותיות חרוט עדיים חריט עבורך אשלה
 47 מס׳ רוגדקה דובעסקה ברחוב החרוך הכנסת בית לחד בבור קבור

אוקראינה.

1995; 181 גל׳
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מסג סבינה

התל על הרצל עם

הרצל עם
על

התל•

)רקת*
יהושוע( של

 צעיר איש "מבקש
ומיאש.""

 הקצה עד רצות החרציות
ומתאבדות

המפלג. ביפי

 קבועה ספינה
עוברת.

לחשוב
 הפןלת על הראשונה שהספינה

נשאה
נורדאו השם את

או
 להבחין

 הארץ שכל
 י חרסים

 או
 ;ביופקיה שלי לתל שעושים

את לראות
 הסמוי

— — ומעולם מאז

העונתית ליפעה מתחת

טבריה של הכנעני שמה — ך?!ת *

הנוף את לקרוא

 בקעת־הירדן של בשמש
 קדוש־לבנה של באותיות

 הןם שפת על שלט
:מ?רז רז כמו

נמוכים" למבלסים שאיבה "אתר

 רמת־הגולן של בשמש
 אש של באותיות

 צהבים שלטים על
 ;קלון( אותות )?מו

!״ מוקשים "הזהרו,

 נמוך׳, בהלוך ו״סע
מסכן", "סבוב

 יוךז־ים", לא הזאת הרמה "מן
חוצות", "חיות

 מדרדרות", "אבנים
 אש", "שטח
 צר", "גשר
 מוצף", "גשר

 אסורה", "הרחצה
מציל", "אין

 ׳.״ המשיח לביאת ״הכונו
 מאומן" נחמן נךומ נח ו״נ
מאומן" נחמן נחמ נח ן״נ

1; 173 גל׳ 9 9 4
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היהלום" מ"דרך קטע
לנטשה

אסתר חיה

 המגדל שעון על בכנפיו המלאך כשהקיש
בהולדו הירח כמו תקוה מלא עתיק שדרה עמוד נשמתי

פרינאמנא

הגנוז האור פתחו מלאכים ירדו, עלו ירקים כוכבים

ןזאדימו במחי הקטקומבות
שמש מקדשי נפתחו בעננים

סגל רוחני וצעיף כתמה בקזמש אותי עטפה מהחלום אמרלדה

ובהיר לבן הלוטוס עלה ראשי ממעמקי

מולי. מסתובב שבעין בלבן טובל הזהב וכדור

לאמה לדלאי עיניו את קלוד ז׳אן כשהגיש
ההימלןה בהרי בךיוק, שנחים ן3 אןל של זרעו נ?!חט

אהובי אוי אןלי אי

 הסגילה שלי והצפור הלבן, החוט זהר הרף המתוק מחי במערות

קךקדי לתוף חלחלה ן_רע טפח
 ממני עלה הסתובב הזרועות שמונת בן המזהב הדקל

אמרלדה סחסררהללבי וסביב פני על מיסטי בעגיל נמרח והשאר

 לאמה הדלאי אותי עטף אטי בסחרור
למקדשים" "נלף

 זוטא אדרא ןכלתי
 רבא אדרא ןכלתי
מנדלה הייתי

הביטה טיבט
אהובי איי אןלי אישנהבית אןלה מסתחררת שנשמתי באויר

1994 ; 169 גל׳
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תורן אילן

עגילים

 אינך ואת אליך מדברות ידי
 אזנך תנוך על שומעת.

 ביותר הקר כמקום לי המפר
פותר. באין מלים קפאו בגופך,

■
 שיר? לו קוראים למה
 מתרונן לא ךבר שבא מאין

 — ;שיר נהגה, נאמר בקשי
 להמיר שיכול מי או הזמיר
בהמןה. דומןה

■
 שלי החפש שלך החפש
 לא שלך החוף

 חולם הרך. החול שלי
 הןם, שפת על כחל דדם
 האהבה חול ןכל

 מחל חז־ש מבדיל
 ולא — ןכול שהןה

 שלי החפש שלך החפש דדה
 לא שלך המחול

 האהבה. חלי שלי
 נח ונחשול ןם כחולת

 בחול קדש מגדיל גל
 ןכול שהןה מה

חל. לא להיות

הכביש על

 נדרס דורס עוף הכביש על
 למרמס הןה מכונית. יןך על

 בוערות ערות לעינים טרף
דוהרות. חיות מכוניות של
 הרוח בנשב נעות כנפיו עד

הכביש. כל עם להמריא נסה כאלו

1987 ;85־84 גל׳
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ערמון דן

חסידית בדיחה
מחפש? אתה מה —
מטבע. —
לך? נפל היכן —
שם. —
כאן? מחפש אתה למה —
אור. יש כאן —

א.
 מואר במקום אחפש שלא
 אחר. במקום שאבךתי את

 שאמתין באפלה.
 באפלתיואלמד

מקומי. את

 לי, לא במקום אהגה לחנם
 בחשכה המרחש הוא דמי
אבדן, ?מעטה חם

לון מאחרי וכוכב  וי
 ךחוקו את מעלים
בבד. ונרקם

ב
 מואר במקום כשאמצא

 אחר. במקום שאבךתי את
 דבר אדע, באפלה,
 לי אבד לא מעולם

 הוא אני דמיתי, אני רק
שאבד.

 דבר אור באין
 יאבד דבר אחר

 בהרף ובאור
ימצא•

תחלה הכוכב גם
 מהבד ?עלם
מהשמים. כף אחר

ג
 — האבדה שבה

 בהמצאה בעליה אל
 בהאבדה חשכה אל או

 שהחשכה
הבעלים. היא

 אובד כשהמצוי
 נמצא, והאובד

 דבר נאמר
 הוא גם אובד, שאינו
ישכח.

 השמים צבא
 לובש הוילון בלבן

כחל. שמיכת

1988 ; 100 גל׳

י\96 אוקטובר
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וולך יונה

אחרונים שירים
לנחל הופך האיש

 לנחל הופך האיש
 עגל ראש ראשו
 ומתמשך ארך וגופו
 פשוקות רגליו ובין
 מתפצלים יובלים שני

 גם וצבעו מגונים גדותיו
 זמן באותו רגשותי כצבע

תן ןרק מגון ורד  חו
 רב אדמדם מגון תכל
 יום עתיק במיתוס כמו

שי לנחל הופך האיש  בת
 תחלש יךאןת כאשר

 וזחלש ומוךעותי
 לנחל הופך האיש

 ת־עתי לא ואני
 — זמן אחרי רק

 לי התברר
 הפך האיש זה הרי

 תאר היפה גופו הנהו
 שלמים ומתאריי ארך
 הן?ה התמים גופו הנה
 דדה כך מה

 לנחל האיש שהפך
ה־עתי. לא ואני

הבית אמר בית

 הבית אמר בית
 העץ אמר עץ

 הנופים אמרו נופים
 האדם אמר אדם

 אלהים אמר אלהים
 המה אמר מה

 המתכונים אמר מתכונים
 הרואים אמר רואים

 הדבורים אמר דבורים
 האני אמר אני

 האתה אמר אתה
 האהבה אמר אהבה

 לעץ הבית אמר מה
 לצפור העץ אמר מה
 הנופים אמרו מה

 האךם אמר מה לאדם
 אליהים אמר מה לאלהים
 האהבה אמרה מה לאהבה
 הכוונים אמרו מה לכוונים

 לאני הדבורים אמרו מה לדבורים
 לאתה האני אמר מה
 האתה אמר מה

הנופים אמרו מה לנופים

ן 74
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אבי כמו תבוא אתי לשכב כשתבוא

 אתי לשכב כשתבוא
 אבי כמו תבוא

בחשך■ בוא

 בקולו דבר
 אכיר שלא

 ארבע על אזחל אני
 לי שאין מה על ואדבר
בי: תנזף ואתה
","חמך
 מ?ני הפרד
 בשער

 שלום אמר
 פעמים אלף
הגעגועים כל עם

::גיד שאלהים עד
"די"
 ללכת אניח ואני
 אשכב ולא
 אלהים עם לא
 אבי עם ולא
 אתך לשכב אךצה אני

 תתץ לא אתה אבל
 אבי עם :חד

 לפתע תתגלה
 על שאחראי כמי

 המעצורים
 מלאך יה:ה אבי
 צבאות שר

ממני לעשות תנסו ושניקם

קפיטליסט כמו אלי תבוא

 קפיטליסט כמו אלי תבוא
 שלך הפועל אהיה אני

 :עבד אני כמה
 הנשמה לי תוציא
 לי תשלם אל אתה
 הכל ממני תקח

 בחובות אותי תסבך
 מקם אצא קולא
 צמית אני

 פאודל אתה
 בסחורות לי שלם

 ממני אותם ותקח
 אדמה שטחי עם

 להחזיר לי שתתן
 אדמה איזו

 נפשית
 שממה מרחבי
 אפריח לא שאותם

 שלך יהיה הכל
 רוח בי תותר לא

 נפש
 מח:ה מרחב

 אישיות
 אישיות מעט לי השאר

 מעט
 שאדע רע שארגיש

 שויוני תה:ה אל
 שלי חבר לא
 קומוניסט לא

 מקום באף כתוב שלא כמו
ה:ה שלא כמו

1983 ;69 גל׳
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פחדיםהגשם זה

הג#ם זה
 בדשא #*ורד

 הג#ם זה
הךבה שיורד

 הרגע זה
 כרגע שעובר

עהךג זה

מהר #עובר

 הפער זה
בינינו #נוצר

כעת #נוצר הפער זה

 התקף זה
בךו־ך שקורה

התכף !ה
מזמן #קורה

 מדוע ת#אל אל אז
ה אלא  מת־ ע#
 ח־וע תגיד ואל
בצד תקום ואל

 מ?ןני תקח ואל
תבין #לא מה

 ממני תרצה ואל
מין. לו #אין מה

 הלילה יוצאים ה#ךים

 במחבואים משחקים
 ב־ד לתפס תנסה

 את
 סלןד־ה#ךים ראש

 תבאנה הרוחות

 ובכן
 בפנות תארבנה

 יפל הזהב
 מלמעלה

 לק#ט

 מארעות
 יוצאים מהראש

 הללו
 ולהפחיד להציק

 חומקים הם
 מראש

 ו
 הופכים

 למציאות

 אתה תאמין
 ל#קר

 תפחד
 תרעד

 כלף
 אני לא
 י לא

 כחיי

בחיי
 נותרו #עוד

 י לי

 אהיה אני
פה

אמיצה

200 גליון
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תפילין

אלי תבוא
 כלום לעשות לי תתן אל

 בשבילי תעשה אתה
 בשבילי תעשה דבר כל
 לעשות אתחיל קורק דבר כל

 במקומי אתה תעשה
 ונפלין אניח אני

 אתפלל
 עבורי התפלין את גם אתה הנח
 ידי על אותם כרך

 בי אותם שחק
 גופי על מעדנות אותם הקבר
 היטב בי אותם חכך
 אותי גרה מקום בכל
 בתחושות אותי עלף

 שלי הדגדגן על אותם העבר
 מתני את בחם ק׳שזר
 מהר קזאגמר כדי

 בי אותם שחק
,ן! את קשר  ורגלי -
 מעשים בי עשה

 רצתי למרות
 בקזני על אותי הפך
 מושכות רסן בפי התפלין את ושים
 סוסה אני עלי רכב

 לאחור ראשי את משך
 מכאב שאצוח עד

 מענג ואתה
 גופך על אותם אעביר אני כך אחר

 בפנים מסתרת שאינה בבונה
פני אכזךי-ות תהיינה מה עד הו

גופך על לאט אותם אעביר
לאט לאט לאט
אותם אעביר צואךך סביב

 אחד מצד צוארך, סביב פעמים כמה אותם אסובב
ןציב למשהו אותם אקשר השני ומהצד
מסתובב אולי מאד כבד במיחד
ואמשך אמשך

נשמתך שתצא עד
אותך קזאחנק עד

בתפלין לגמרי
 הבמה לארך המתמשכים

תדהמה. המ?ה הקהל ובין

1982 ;33־32 גל׳

1׳96 אוקטובר
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בנאי פרץ־דרור

החוף/קומפוזיציה על לילה

 החוף אל משקיף אלהים הגבוה המלון מכוזף
למרחקים. הפורחת אדמה בעין

 ודם חשכת את מאיר חולף קל מטוס
אלמונית. שקחה של שערות מבדרת והבריזה

 לאטה מחוללת קטנים אקליפטוסים שדרת
ךקוד־ים. לרחבת הנךמה ריק חמה מגרש סביב

 חשמל בחוטי נארגת שחורה כלולות חפת
צד. מכל לצלעווזיה נושק הנמוך והחלל

 — בקצה החונה לימון פלח הוא הירח
הדגל. על ומאפיל הריקה סכת־המצילים

 עצמה על ושוב שוב החוזרת עליזה מאוצים בצהלת
מהקולר. הח?ש מו־חב את גומע מגדל כלב

 — ןדיו מקשית פרחים בין אבוד תינוק
תפוח. על כעץ עליו הנרכנת אמו אל

 געגועים מציג מפנקת מדשאה כמו מדרג יר־ק חיק
אחר. בזמן עליו שהתגלגלו אהבה לפסות

 נצמד לוהט כוכבים זוג הקשתות בין
לחות. נשיקות צרור בחשאי לגנב

 כלו הזה העצב וכל כלו הזה היפי כל
לחגוג. אחת בירה טפת אפלו אין ובכוסי

1995 ; 184 גל׳
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ועובר נושק, רוח כי

 לחדל נפשי בקשת איכה
 תנועותיו שכל ןפה ביום

 יביעו נפלאות אך
 מקצותם קךטוב אפלו ואני
עדין מציתי לא

 דומה שוכני כל ךאי ראי,
 עפעף עצומי ואלם, עפר אפופי
 עידו לא מאומה החי-ים בזרם
 ההרה מפעלות שאון אמיריחם ומעל
 דדה כלא חולף

 — סובב וכרוח
 ורע טוב העולם, חךשות כל

 ונפוצות מפליגות, התבל בחלל
ובלוןן. האויר בגלי

ב.
 פרנאם שנפקח כאישון

 אליו מנתרים צבעים ואלף
 הןקיצה את בחוגם לשאת

 — באור מוגה
 נפרש מךהיב העת מסך

 לקראתו שנפתחו החלונות מן
 מאחוזתו הסתלק כבר הנחליאלי ושם

 תחתיו,
 לאהבה השלדג קורא המרחב ובכל

 נמוגים פגעיו כל העולם ובהתפיס
 רקוד כעין רפה ותנודה
 באמירים הול?ת

 הנמוכים כבסבכים
ועובר נושק, אטי רוח כי

1985 ;69־68 גל׳
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מגד איל

לוחצת אני

א.
 הטלפון שפופךת את לוחצת אני
 מדבלת כשאני חזק פך־ כל

אתך
לב שמתי שלא
לעצמי מכאיבה אני כמה

 אל מאמצת שאני כשם
 התסאנס איש את גופי

 ממוצא ןמים עול שהמצאתי;
 מי בצבע עיניו עיךאקי,

בשכונה שמצאתי הפרת,

במן לעבודות קבלן
 מבחו־ת יחידה יוצא ושפוצים

אשכנזיות. אשמות נטול
 טעמו את מעדנת אני
מפניך בטחון בחגורת אותי מחבק הוא

ב.
אדר ענני תחת בעשב

 כלבים ןאפסרי ןרקה נובלס חפיסת בצד
 תמימותנו. על משקיפה הרקיע ככר
 אתו, כך תשכבי קלה שעה עוד

 המתוקה ק־ך בכף ח:י
כעננים אברי את המלטפות שפתיך זכר

ג.
נךחקנו אליה האפלה הפנה

החשוך בחדר מבקעת
 הרושף מהקצה אור בפס
 שבח־י הסיגתה של

הנפש מפנס כנהו־ה

180
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התפכחות

 לביני סבתא בין במטבח שתיקה
 השני מהחדר "הקיסר" צלילי
 הסיום. ל?ני הרך הפרק
אומרת סבתא
 מנפולאון, בטהובן קול אכזבתו נכרת "כאן
התלהבות". אותה לא כבר

 הצלול מחי את בברור חש אני מהבקר
 דעתי הודשבה רב דמן אחרי כאלו

 הנכונים. לממדיוזם שבו והחיים
 הן-שן לסךר חזרה על החלום אם לומר קשה

 התמונה את הךהיר
בשנית אמש שראיתי "ורטיגו" או

 שנה עשרים כעבר
 ;מבלמוס השתחררתי הסרט וכגבור

 עועים רוח
 אהבים פרשת בכל עוברת

 מרפה וכשהיא
 מתפוגגת החגיגיות

 נמסים המסבה נרות
 מתפזרים הילדים

לביתו איש

1984 ;59 גל׳

1־96 אוקטובר
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לאור יצחק

חולפים ימים
 בחוף מעקה על נשענים

 מסע ספורי מספו־ים הים
 רק לים. מעבר בארצות
 וכואב גס מגעגוע לשגע יכולות האלה השורות

 הבא בים נוגע הבא בים נוגע הים רק
בכלל אחד ים

■
 ארצות .יש אומרים

 הן איפה לן-ם מעבר
 ? אם מעבר הארצות

 חולפים הןמים
 אמריקאים עוברת שנה

 באבריקאים מתחלפים
 — הרוח גם אחרים.

 פעם מהמךבר פעם
אויר כווני שני מהןם.

■
 בךיוק בלי אאשפז או תתעה באמת כשדעתי הימים ובאחד

 אותם להטביע ולא ברם לטבע מגעגועים להשתגע
 היטב שקרא מי הנה ויאמרו בשירים יקראו בי

היטב קרא שלא מי עידו או לנבא הןה ;כול

 הגעגועים את ואטביע וככה ככה לי יקרה לא אם או
 עבר הוא יאמרו כבעפר העופרת בתוף

ן.ה את לעבר זה הוא עלוב כמה זה את

 השירים את יקראו לא העולם אנשי ורב
 לא או מזה או מזה השתגעתי אם .יךעו לא

 זה את להם ולומר לטלפן סבה גם אין השתגעתי
לעזתק בשביל להבין שצריך מה הה

1978 ; 10 גל׳

200 גליון
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מושתנת אהבה

ונשמתי אני מקפל לי חי אני שבתוכו הזה המחבוא מתוך
זוכר אני הזאת העזץה מן לבד אהבה בלי
 בראותי האויר משתנים פני מביתי. בלילה פתאם אצא טרף חית כמו

 שדים נושך ואני צבען את משנות עיני מתחלף
הלילה שדים הנשים כל
 תוכתוכי אל ושב בךעלי מךביק מוצץ לש מרעיל יונק נושך אני

 סשקט מן פעם עוד שאצא עד שוב שאגיח עד למערה וזרע מדם המסמם
 שאפשר הבדידות .רעל הגבר בגוף התאוה מחזור וחוזר. שוב הזה האוזל

להכילו
יפו־ש אם

באר לא

אסיר אני שבם הרגעים
הריק בבית בלןלה. לבד. הבדידות. על מודה
לבאר לא לרחוב. יוצא אינני

 באנשים לזגוגית, מבעד האפלה, מתוך להתבונן לא החם, לקפה לא
המךעיךים

בעיר הנשים מן אחת לאף מטלפן ואינני פיות.
?יבוא בקלות ;כלתי שאליהן הזאת,

 לשמיכה מתחת העולה הריח את בחשך לזהות להתפשט
 בחשך לשמיכה מתחת העולה החם ואת

 וחם אדם זקוף כשעוד ולצאת ולהכנס
חם או אהלה על לדבר שלא תכף וללכת

1־96 אוקטובר

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 



זונה לא

להאהב מתעב לאהב תאב אני
להלך וכן

 הזונה מקסם גם הלילה ארתע
 גלים עוברת ?חצר, בחשך,
 מכה או רך אלימה, עתיקה

 צרוד הגה
 גרונך מתחתית לדבר מנסה אחר מיעהו

 מהביצים בא כאלו בכיח המתמלא
 ממך רחוק אתה. פץ אבל אתה. לא דופק. אחר מיעהו

סוס של פה כמו מזרע קצף
 עני צד ואין אעה .יע באנקה. נדחס

 הדר וממחטת והזרע והדם הבשר רק
 העולה והריח בחצר והרקיקה

 בתור הבא פגר. כמו פתאום
 אפלו לאהובה הגעגוע

 הראשונה לממזמזת

 ולא הזונה מן לא
הגעגוע מן

היה צריך

 אתן עוד עלבתי עלא נעים על החעוך בחךרי הלילה סותר אני
הזין. את לי עי-עחטו אחת. אף אז כלן לא אם
 נקבתי געגועי את זול. זרע מלאתי נעים הךבה כך כל

ען סדין כמו  בעליל דדה צריך הקדשה את ומלכלך. ן
 הןה צריך ואם נשקר אז לשקר צךיך ואם לפלוש לחל תתן שלא

אז להכפות,

1985 ;65־64 גל׳
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עצמון צבי

לרצח סיוע המזון, גלגול

נותר ליא כלום עכשיו

 לשבת רק
 הפקוחה עינה לבהות,

 כך אחר מזגגת.
 ללימון. סמוך או לשסק מתחת

 לבהות עוד מעט רק

 הנוחת בזבוב ברפיון, מחשבות, שךשי ריק, בסבך
 קודח השכנים אחד מגרשת, ת־ לשלח
 ציוץ בתוך בטון, של בקיר

 השחרור. צוחת שיר הדרורים,
 :מניח לא מנקר, מנקב, מה ודבר

 שפתה עד קערה ערב, ערב ממלא, שאני הקטלי
 טרפו לקנוח, חלב ׳עזל וצלוחית

 מפזרת יום־יום ,שח־ לחם ופתיתי צפרים זרעוני
 למקור הכנף, לאברות מהרקמים

 הטבע, כנגד ללכת לשפט, טעם ואין
 רעב, או בשנאה מדבר לא אפלו

 הקיום קללת טבועים, אינסטינקטים רק
 נוצות, בבהק או מתלט?ת, להפליא, חלקה פתה עטתה בנשמה
 כבר בררה, אין לעשות, שהכרח דברים

 הטובה כפיות את למחות איבת, רפיון את לאסף צריך
 הגוף את טישיו בשני לעטף פשע, מכל החפה הזרעה הטורדת,

 הגנה, בכף בור לחפר דם, ספוגת פלומה מבתר,
ת אז ,בחיים לכסות  לשטף, בב
 בצלוחית, חלב או קטלי לא חסר, לא דבר אם ולבדק

לרוצחת.

1996; 197 גל׳
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שאלה של סימן ארטזית, באר

 פטל ושיח קנים כמה פתאם
 לקדח שיש מקום ברור: סימן
— כמראה במים, כבדה ובאר

והעינים, הפנים על צפוי, בלתי קר, ופרץ תחפר אם אך
 לנ׳עזם, בלי לרגע
 הידרולוגי, געש כמו

— השכבות מלחץ חבוי מאגר

משאבה, של ומאמץ רעיון של השתקפות רק למעלה, כאן מה
 ?הפתעה שנתז או

 — מלים סילון
השיר

י בבואה הוא הזה

ציונים דף

 נובע, בעט חומה, בתעודה
 ידיעה, חסר של הגנדרני בכתב

 וגיאוגרפןה ספרות דושבון, רק לא — כלם הציונים
הךאשונה. המעלה דובז׳ה, ברדזו הם

 הארורה. בפולנית אומרים כיצד
 שלי, אמי בשפת
 שמחה, במעט הקשור מקצוע
 בשכחה, לעזאזל, אחד, מבחן

 חיוך־של־כלום, בננוחות,
 ךשמי מר בסך־הכל מסמך, איך או
 היסטורןה, כבשעור )תעוד־אמת, ןלוטי של בול עם

המשתמע(. מבלי
והקפלים, הפנות רק שלם, שרד

בשרה, ממש, אדם כשבני
לא־כלום, הפכו
י שלה מצבתה על זאת, רק ציון,

200 ן1גלי
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מלים

חג, ב?רב נפטרה, כן,
ךה.1ת

 מפתיע. תמיד אבל צודק, אתה צפוי, הןה
 פשוט. לא זה זמן, קצת יקח משתדלים. טוב,
תודה. ושוב טוב, תךגישו מקוים. כלנו

עוטפות תכךיכים, כמו מלים,
 סךין, הגוף, פנות תחושה.

פנים. רואים לא כבר

חופרים שוב כבר שיווי־משקל,

 השתנה לא כמעט דבר
 ששי, כולל השבוע, וסדר הדירה, קצת

 מלים, נטול יומי וקלפון
 כאחוזי שותים האנשים אלא

 בסרט תקלה כמו לפתע שרפה
 רצים משגע, בקצב כבישים חוצים

 המדרכה, שברי החול, תלוליות בין
 מתמוטטים מקזקל שווי ומאבדים

 לוחך גופם צל אל
החפורה. האדמה העץ, גשרון

י\96 אוקטובר
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המסע

 מובן לא קצת מז־כיב מצעצע, טי-ול מקל
 לתמונה מבעד חורך לא )העני

בספורים, כמו
 — הזמן אלבום מתוך מךגש אינו כמעט

 רע(. לא כמדמה, נךאות, הן גם החליפות
 למסע הספיקו לא קונים אפלו בסוף

לשרותים. ועד ממטתה

ראשונה שפעת

 וגב. גרון ראשונה, שפעת
 פנים להעמיד הנסיון ללא

 גלולה מלים, חסרת מתוכחה להתנצל וקול.
 דאגה, של חלקלקה כמוסה אלא שם לה שאין
 הוראות של כבדה לשמיכה מתחת להתפנק מבלי
 אחרת. כמעט תרבות הפוך, כמו דור, בנות

לקום לבד. ולהחלים
ךצון בלי קצת
 האחות אל ראשון, עכשו, שתורך כמו

בזרוע. המזריקה

1988 ; 100 גל׳
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יווניים שירים

המפץ תוף

התף מפץ המפץ, מף

 — הצהבים הברברים שבטי
 מסכה בקסדות חרישיים טורים

 — דגליהם על וזקיות עטלפים
יושביו. על הפלך את שרפו

התף מפץ המפץ, תף

 חמסו לא וזהב כסף
 — נבוזו לא ואלמוגים פנינים גם
 החלקות ובנותינו הבתוליים נערינו את

הבךבךים. לערי שלל הוליכו

התף. מפץ המפץ, תף

גלדמן מרדכי

אלות

אלות בצל החם בעמק
 הסגלות פטמותי לאצבעותיך אתן

 ותצחק ותדעני ותבוא
מרחק. באין תעלם והקרבה

 הכדים, על ונצחק נתעלס
יצירנו. כדיו על זריז צןר

1988 ;104־103 גל׳
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הספריה מדרגות

האוניברסיטאית הספריה מדרגות על
 בענג, מבין אני

 הגוף, בעור מתוק גרוי כדי עד רב בענג לי, האמן
 דבר יודע אינני כי

 לןדיעה הראוי הדבר את יודע אינני ובעקר
 ראוי, שאיננו הדבר ןאת
 במחי המצאי רב

 אחרים על־ןדי לתוכו נדחס
 קבוצתי אנס של כסוג
 להסתדר נסיון דדה השאר וכל

 להודהר לעתים
 היודע. של הגבוהה עמדתו אל להוגנשא

 רב, בענג יודע איני כעת אבל
 לא־מודע, לענג נתון אני
 הערפל, שעת של בענג מוצף אני

 המכונית את לפתע מכתרים כשהערפלים
העננים. בלב עורת לטיסה נהיגתי את ועושים

1993 ; 156 גל׳
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השאול

 — בטלה השאול את האנגלית הכנסיה

 מכעךים שדונים בידי באש המענים ציורי
 הכנתו תשלם לא #לעולם תבשיל היו כאלו
 ומסורים באזמלים ועוד עוד הנגרמים ציורי
 אינספור גדולים מהם הוסרו כאלו
 הענוי גלגל על חבלה מלאכי בידי לנצח המסחרתם ציורי

החטא במעגלי הסהרורית כתנועתם

 תועבה כציורי הכתו אלה כל —

 ומעותים אכזריים במחות־אנוש שמקורם
 החסד אלוהי של השמימית בתודעתו ולא

 האדם חטאי על לכפר כדי בבשר שנתגלם

 ידיו במו ;צר אותו
 חדשים חוטאים כמובן ;צר )בצליבתו

 האל רוצחי — בחוטאים הגרועים את בעצם
 בדעתו להעלות ה;ה ;כול בלבד שו־פה־שכל אף
 גס גו־דמים עץ על מסמרים בכמה הנצלב כי

עצמו( האלהים אלא אץנו

 האנגלים החליטו החוטא, של ענשו
 משלם מות אלא יהא לא

מחלט. אין — כל#הו מסוג חיים אחריו שאין מות

אני הייתי אלהים לו
 פוסטמודךניסטיים ענויים של שאול הייתי זומם

 האלקטרונית: בתק#רת היטב העוברים
 עפעוף, ובלי שנה בלי לעד, החוטאים יצפו

 מלאך מכנף נוצה של בו־חיפתה
 ה;מים אחרית עד להתבונן ;אלצו או

 זכוכית מחצת לחדור זבוב של במאמציו
 ריק קיר מול בכסא ישבו פשוט או

נצח. רבוא. או אלפים, שלשת אלפים, אולי או שנה אלף

1'96 אוקטובר
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 הולם ענש בי ימצא אם ספק אבל
 אמללות נפשות לאותן

 החיים בעולמות חייסן עוכל
 סממה בשאול עליהן עברו

 ממאירה ותפלות דזשוכים מסורים
 חייהם... לתוך בחייזזם, שמתו לאלה

 לעשות... מה באלה, לעשות מה
מו על שמם את לחתם עליהם היוטל

 שמם, את שיזכרו עד הזמן, סוף עד
האחרונה. החתימה שעת עד

 לדעת מיטיב שאיני כיון בינתים,
 פעול בינתי או גמור רשע הנני, צדיק אם

 השאול: לחמדת — מכל לרע עץמי אני מכין
 החצר בעצי ארכות מסתכל אני

 חתולי במעשי יוגי של בסבלנות מתבונן
 — קיר מול הוגה אני מזמנות ולעתים

 הפלא בקיר אני הוגה הךבה

 מקום לכל אתי ההולך
 דבר חוסם ושוב ושוב
 למציצים חור אפלו או פתח שער, לו שאין

 — שמי את לחתם אני ומרבה
 שמי את אני חותם ועוד עוד

שירי לכל אחרון קודר אקוךד כמין

 הפוסטמודתי, והמיטיב, הטוב אלי הי, הי,
המשלם. המות אל לשגו־ני נא הואל

1996 ; 197 גל׳

192
200 11גלי

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



דוד סנדו

קטעים — זכרונות ארץ

 שהזמן עד תרדם אל
 כעץ. או כאבן יהיה
 לאבן מבעד עובר ןמן

לעץ ומבעד

■
 רכבות נוסעות לא לעוס
זכרונות. על רוכבים לשם

■
פעם לא

 מצלי, להנתק בקשתי
 מאכלת מצאתי לא

הקשר. את לבתר

לעולם, הבא

 צלו, עם ?אבק
 ובשקיעתו

 דמו מתיז
הז-כרונות. סז־יני על

המות. מן אצחק לא

 לנום רק
הגוף. של הריק מחללו

פצוע
אחרי, הצל הלך
השלמה. של דביק שרף נוטף
כאבו. את לחבש שם הןה לא איש

אני
— הסכין להב על ושתיקתי

׳ צל

פצוע. החול על

 עקבותינו אבדו בו המקום אל הלקנו
 דם ריח עוד אין שם
 הןער אל זוחל האור רק

צלו. את ללקק

 לדבר, ןכול אינך אם
כתב.

 זכרונות ארץ
 החשך מן העולה

 ממעעות
מרים

 לשם כאן בין הקשר
 שרשרת
שנים חלודת

צר גשר
מעליי ךחף1ר זהירה רגל רק

 עיניך, עצם
הברירות. את לךאות לא

 לרגליך טמונות הזמן מלכודות
לאחור. מביט אני

201 בגיליון בשלמותו יופיע המחזור
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רצבי שלום
בגוף גוף

 הוגשוקה בהתחלה
 בורח שחשבת, הדבךים את מאדירה

 בהם מלנגע
 ידיף כך אחר

 קחזה בית על מנחות
 ואילך מכאן עלים. בךגישות

 איך לשמע יכול אתה
 רוחשים או הס?ה, בוער

 רחוקים מלחמה קולות
 ןהולכים שבים ןשבים, הולכים

 מתאמץ בעודך חלילה, וחוזר
 מבטיך לכנס ןכלת, ללא

 גוף מגיע לבשר, משיק הרוח בה לנקדה
מתמוטט בגוף

■
 הבית בתוך

 עליך יסגר מאחר או שבמקדם
לוקח אתה

אויריות ח־ים
 בתנופה לעבר כדי
 שואל היום, של תחלתו את גם

 השמים בעוף
 שיוליך

 הקול את
מי

יודע
 אפסותם את הבתים, של עצבותם את

 הבית שמתוך עכשיו
 כמו־מלכות

בעשן תכלה

 דמיוניים שבילים מציר
 מתהפכים איך שומע אני

 שמים
 שמש סביב
 פצוץ כמו
 עומד עוד ואני

 ?יותר לי הקרובים כשהאנשים
 סביבי מחטטים

 שוטרים בלבוש נשמתם את נועלים
 לכאן פונים
 לשם

 משאיר בורח שאני למקום
 עקבות

 ריר
 תפלה של

 שבתוכה
 שלמים יס ואת שלאש מי את שלחרב מי את

כולאים

1988; 100 גל׳
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איש לאן עד

 איש לאן עד
 משליך

 באבן; עצמו
 שקופה ;הנשימה נלכדת וכבר
 הבל־פה כמו
 שמשה על

 בה לתת בה, להתבונן
 בא איעז כמו מכאן, שלא סימנים

 לא בא, דמעתו על
 פנים נושא

 לא גם
מה כי באהבה; אובד

 שאין מה או
 סביבו
השערה בחוט נלכד

 האלה הןמים אחרי
 תבואנו לא כבר

 לא גם האהבה.
 כך, חפוזה. נשימה

 עמל בדי
 הפנים את מחליף

 המקום, מאבני אחת במעטפת
 מעזים שבלי

 בהן פגעתי
 הולך אני

 מי כי רחבה. ארץ ולפני
 בה שמסתכל

 לכאן מכאן
 ןשורנו מי

 תלמים ? בכלל
תלמים.
 חרש בגופו,

 האדם בה
כאן עד ?יבוא כדי רק

'\96 אוקטובר
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 אנא בכח,
 שמסתכל מה וכבר בכדו.

בי
 ואני בחלוני דופק דוד כמו

 כאן, בעודי
 כאן מאד

 מחליף
 המפתח את

 הפנימי
 מו־עיף החיצוני, במפתח

 אהבה קזל מלים
 לבין ביני
 כבר כי איני,
 מביט אני איני כמו
 ממני אקד
 מרחקים, אל

 עלים כמו
 חתומים

 ס?ר של
 בו קורא קזאני
 בכח,

 מךחיקה
 השנים עם
 שדמותה צרורה, גם

 כז־מותי
בצורתי ובצורתה

 חולפות איך מבין מקזאני
 כדי רק השנים
 במקום, לגעת

 מניח אני
 פנים חפצי

 חוץ דופצי אד
 סתר אל ופו?ה

 ספקזפשות ח־ים ;המדרגה
 עינים ריקים, בכיסים
 רגלים הבאות, על ולא תוהות

 אשר אל הולכות
 וכה כה ובין ;הולכות הן

 עמל בדי
 לף ׳מה האחת; הנשימה מט??ת

 שומע אני פה׳,
 דוד קול

 ונחפז
 בתוכה ;המראה את לאטם

 שחורה אש
 כתובה

 שהיתה מה על
כלותה. עד

1996 ; 195 גל׳
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ברתנא אורציון

מפה זזה לא היא

המטבח. את מציפה האשפה
קלפות־עגבניות בין הרצפה על

של השבור אנית־הבקבוק מפליגה

השמפו־.
לבוא. צךיך אני כי הבית מן יוצאת לא היא אבל

 במגרות. הירקות בין שהןה האדון נגמר
 לחדרים• הולך המתוק העבש

בדרכו. רגליה שתי על עולה הוא
לבוא. צריך אני כי בגוף, מקום לו עושה נשארת, היא אבל

בשורה, ומלא זר בחלון עומד לןלה
 בושה. מרב נשברת הזה לרגע שחכתה הזכוכית

חברים. בלי גשם
סופה.
 קרים, עננים שטים פנימה

וילון. כמו שמים מורידה לא היא אבל
 ךאשון. אור עד לפחות פתוחים השארו אומרת, היא אדרבא,

 לאביב, תנאים פה ואין אביב שום פה אין
לבדו? אביב בחרף, בלןלה, תנשה ומה
לבוא. צךיף אני כי באביב צפור של קול עושה היא אבל

אחד. אף ?רמה לא היא
שאכלה. זמן מרב שמנה אמא לה .יש

שלה לילדה קוראת היא שבורה סכין של בקול
חכמה. מאמא וללמד לבוא
 לא. אמא, לא, אומרת היא אבל
לבוא. צריך אני כי מפה זזה לא היא

1984 ;51 גל׳
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כוכב בר ישראל

הקטנה ההולנדית הפנינה

 דמויים בלי בהיר לבבי משהו רק לחשב
 את שמה הבר, על הבירות במו־בר האלהית על

 כל את לה מזג הי מגבה, כסא על הפלא ישבן
תקוה. בלעדיה אין כי שתרצה מה

 חלומות רק אמץ לי אין
 בהירים במים לטלטל רגאי או ראפ לי אזמין

 קומה גבוהי סכר שדות מאחורי
עךן גן של העתיק לנמל אחד חלון עם צריף

 התאנה תימרות בחצר השלחן על מנגו המון
 עקשנית מאש כתם אל וחלולה סגלה נצנית

 רכושי כל היא הזאת התאנה
 הקטנה ההולנדית בפנינה

 המפרץ באש טובעים הדקל עצי
 פתוחים הסכויים כל ואתו הקזינו

 ספרדיים כוכבים קרח, של קקטוסים
בחיים. מסדר אתה אחדים, ירקים או דולרים ועם

לי האמיני מאד מתוק אי זה
 להחלמה שזקוק למי ורד החוף קו

 שקטה פלטינה המים בהירים חומים הבתים
שבורות קשתות מרחוק
 הזכוכית סירת אל נרד ואנחנו יורד הערב

 תשבר שלא בעדינות נשב
חלום. שובר ששעון כמו

1996 ; 194 גל׳
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קינר גד

אוירי צילום
 ז״ל, שוהם לחיים

וידיד מורה

 האויר מן כבד הצפור דם בו הרגע את לנתח רציתי
 והמתוקה הלאה ההכרה בה מחלחלת ולאטה

 אותך ופוטר היצרים את המךדים קדוש כיין
 היא שהנה רבו, על לדבר שלא פרו, ממצות
 להתמסר ורשאית המעוף. מן סוף סוף פטורה

למותה.

 אליה נוסקת שבו הרגע את לנתח רציתי
 להבחין לה נתן וכבר תתרסק עליה האדמה
 עליתם כשיתז צבעם יהיה ומה בפרטים

 המחללת ?הפכת מכוס מין השובב דמה
המסמיקה המפה בתולי

 שתשא האדמה בעיני לראותה ורציתי
 ובהסתר מעט מתקת בזרוע טס, על אותה
 בעקבות היוצאת מתלמדת אחות של פנים
לה. ולא לצרכים הלילה סיר

בעיניה לראותי רציתי ומאד
המנקרות

פגאסוס

 ומעירים מלאכים נמלכים בבקר
 ופה חמור ראש עם אנשים

 כלא אהבתם פני זוכרים תפל
 שחלמו האור את לוחכים הם מעודם זכרו
 קסירים לא הרעיל ארדן מער ומר ןרק

 של ךכים במבואות באו בקן פרסותיהם
 כסוסים אלים בנות

 ספק מרחפים ספק טרוןאניים
 בינות מדשדשים

 מרדראים הם שמוש וחדר אמבטןה
 כל ביתיים מכשירים לחש צקון ברזים

 אותם קרעשה והמקרים והבוגד השוטף
ברורים ןפים

 ןלדם חיוך האנשים נמלחים בבקר
 במסכות פניהם מאפר

מלאכים

1994 ; 179 גל׳
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סומק רוני

המטאפורה פני את לשירה שחתך הגילוח סכין
ג׳נאבי אל אל־קאדר לעבר

דאלי. סלבאדור של שפמו בסלסול האחרונה השערה הוא
 ווין. ג׳ון של הקנה קצוץ בווינצ׳סטר התועה הכדור הוא
 המטאפורה. פני את לשירה שחתך הגלוח סכין הוא
 ןהחידקל. הפרת לארף גן־עדן עצי את שהמתיק התמר הוא

 שואל אני ג׳נאבי, אל אל־קאדר עבד לנו, דדה מה אז
 שבפריז. קלישי רבע גבול על נולה, ברחוב החמישית, בקומה

? לילה ועוד אלה האלף סוסי האלה דוהרים לאן
 אחת בשורה לי הןה אלה )כמה
 מונה, אשתו בעיני הןתה אהבה וכמה

 בה התמונה מסגרת את הבריקה כשאצבעו
 חןיו למעךבון להתגעגע נסה

בגדד(. ברחובות
 התודעה פריג׳ידר לרגע נפתח השני, בחדר
גופה. מקרקעית שנמסו המןם על כסירה שטה קרח וקבןת

1996 ; 197 גל׳
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יוונית מוסיקה

 בקודאק. גם להניע אפשר הטבע של הטיסה מכונות את
 אבוד, בןכו־ון מהדקים הבטיחות חגורות את

 האחרונה, ללגימה הפקק הסרת בין האויו־י, ובמרחב
 לילה להעביר אפשריות מאד מעט .יש

 החם, ארצות אל הקר מארצות שבה לא צפור אף והלילה,
חלוני. א.ךן אל

כזה, נמוג חשף
במלים עובר נתוחים חדר של ריח

פתאמית רוח איזו של הפרושות ובכנפים
יונית. מוסיקה חרש מתנגבת

1979 ; 17־16 גל׳

קעקע כתובת של נשר

 בבשר, בשר כמו בלילה, פרישמן, פנת דיזנגוף
 שנשאר. מה של שהייתי, מה של המטבחים בית

 יחידים, בהתגנבות רוח עוברת העצים בצמרות
 מכאן, לא הבל הוא היפי הבל

 רכה, בנחיתה כמו פראית, בהמראה כמו ובינתים,
קעקע. כתבת של ושר בורידים לי וחרט

1980 ;20 גל׳
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הפיטמה על להסתער שניות 30

הפטמה. על להסתער שניות 30 לנו היו
גבעה היתה הפטמה

 הטירונות. בסיס של המכשולים מסלול בקצה שהזדקרה
 העננים בעמילן מעליה גוהץ השמים צוארון
 טבע. משיר שורה אחר, בנוף היה, חולותיה ןחאקי

קבע, ואיפה שיר איפה אבל
המוזן, על היזנתדו מימיות ?ששתי

ביך עץ.י
השדרה. עמוד לארך חפירה ואת
הפטמות את בהזיות לפטם הןה שנשאר מה
 תמיד שהתרוחה הפלגתית הפקידה של

המג״ד, של בג׳יפ
 התו־נגלת את לאבל אם שהתלבט גוגן בציר ולהמר
אותה לציר או לו שהיתה

מאד. ךעבים היינו הגבעה, מול שם,

1992 ; 145־144 גל׳

שקיעה המלה של האדום הקטלוג

 מאדימה שקש רואה צרפתי משורר
 וידן. צבע את העננים מענבי וסוחט
 לשושן אותה מדמה אנגלי משורר
לדם. והעברי

 הבתולי בצואו־ה קניבליות שפתים הנועצת ארץ או־צי, הו
השקיעה, של

 זרועותי לארף תפורים הפחד קשוטי
 נח כמו חותר חיי, בתבת ואני,
אררט. לעקר

1995 ; 188־187 גל׳
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בכר אלי

בגרות נספח

א.
 זעתר של טפות מעשן בכר אלי

פעור. ?מצב שלו הבית נעלי
 למתניו מגבת־עלים האקבטיה. מן יוצא הוא

 בכר אלי משבח. גזע מכסה
 מתקנים. מים עשויות ופניו עגלות שעיניו יודע

 צבוט כחל מנמנם פרקי־ןדיו על
 טעונותשנהר אניות נצמדות אצבעותיו ולכריות

שחור.

 מתוקות. ?צפרנים ?ש?ךבר מרצין בכר אלי
בלילה, מתעורר הוא

 שערווךה מןשרת ואמו בחלומו מרגקקוה אביו
הדק. באור
 פניה על מחליק הוא מחןכת, היא

חמים. אגוזים והדמעות

ב.
 לינז־ה ובזרועותיו טנגו רוקד בכר אלי

סגל. כסם עם כלבה
וילון, מסיט הוא
 שחורים בתחתונים נכנס האויר מןג

גבו. מאחורי מזדנב צעיר אז־ם
 בוכיות באצבעות הו־טיבות עם משלים בכר אלי

לפעמים
 פסיעותיו, תחת לנוח רואה דדה

 לפעמים
 שמו. את לעקר
לרעדה. מתחבר קשה משהו
חשמל חוטי אולי
 אלי דבר בכר, אלי הגוף. אולי

 העךין, ההר מן שבאו הח־ים
? נקדות־נימוס לגרש הקחזרו

 המלוח לקיר מעבר אבל
 מרבעת שמש עולה בסמטה, רחוב נערת כמו

עננים. משדות

1978 ;4 גל׳
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אליאס אבי

הלחם כתף

 המתעגלים הבצק וחורי הלחם כתף
 שחור. קמח פוצעת משננת סכין בנגיעת

 פנתי שלחן מקצה מנתר פרור
 תנועת בק?ב מקפץ הקי?ל וגו־יר
 זויתי תיקן חןשני
 רצפה בנגיעות פונה
 פנל. בחריר אור כוזם כלפי

 חץ לכדי מכנסות אצבעות ערב, שרוול
 זמן. בקליעי משתעשעות

 נעל בלשונית רכוס תיקן
 אויר מנסרים חישניו
ברוח.

המחט קוף

 האור, חד ושקיפות המחט, קוף
 לעין הו־וכס הדק לתפר מבעד
 המתנה. לחורי משחלים חוטים צלבי

 חי, בבשר מזרק כנעיצת דוקךים
 התקוה, מי לכניסת פתח קוראים

 זמן. עלי קפיצי בזעזועי הזורמים
שכחה. פני לקדם

 המקסקס, בכובעו סופג הכח, אצבעון
אור. בתפר לולעית מחט תנועת

הגוף כובד

 הגוף כ?ד
 סגלית אבן משקל
פנימי. בחדר

קבוע הרגל פתוח חלון
בבהן להצביע

שעות מד כוון
עגולית. בעדשה

 מנקד פרפר במסלול אור, וכתמי
 נורה, אהיל רשת בוגנועת חג

 בקר נקבי ללכד
סלון. אריחי בךבועי

 איברים, ?לוב מנח אני באמבט
 עולם של ברומו להעמיד
 הקשה קומתו זקיפות

אני של
גבר.

1992 ;155־154 גל׳
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ובקול בתמונה ילדות מתוך

בז׳רנו מאיה

י׳

 החרף הקיץ, ולאחר
 סיפאלס ים ארמון וחוף
 קצת עוד שגדל תינוק כעריסת שנה מדי הצפן
 בךטי של אביה הנהג יוסף של מונית צמיגי — שחורים גומי גלגלי

הןם על וצקנו צפנו עליהם
 שם, אותנו שעטפו האור פסי את להאפין אפשר איך יודעת איני

 לשקיעה עד ובחזרה אם השמים בין אור של חצןה מעברי
 יפו דברי־חיים שכונת :לדי בהם, ןצללנו צהלנו ןאנו

 הגומי שכמיות לתוף בחו־ף להכנס מוכנים בהבטחות, שזופים עשירים
 מגפים ומגפים ראש לכל מחדד ובו־דס ה־ לכל החריץ פתחי עם
 — פשוטה וכתנה אמר גרבי בשכבות מפנקת, תוקפת בלי

כלם. כמו ככה לדרך ןצאתי
הילד שם דדה ומנוח אז, הגבור שמשון על למךנו

 אליו ההערצה ךעידות את בקשי מסתירה אדו שןשבתי פלטינה, שער עם
 הצלולה ומחשבתו בחבור חכמתו על

!מנוח מנוח
 נחנקים הם הקלמר, מן שלף הזבובים את שדורר

 שיראה בלי לאק, מצפה העץ מכסה את וכשהסטתי עבורם התחננתי
 העלוב לחפש צונחים החוצה, נמלטים בחלישות הזבובים היו

זרועות? את וצובט רוטן וצובט רוטן הןה הןקה ומנוח

'\96 אוקטובר
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 רבקה הייתי הבנות ומכל
 למכלת ביךי מקפלים מזון תלושי עם

 לאשה לקחתה שנשלח הטוב העבד לפני נכון לשיר התאמנתי
 ספורות וביצים לבמה בקבוקי עם ובסל ליצחק. אדוניו לבן

 בכתה שאשיר מה בךיוק שרתי ובוזה. לחם וחלוה
 בשוליו אדם רקום ראשי על לבן כתנה כששבים

לפניך כדי אדוני, "שתה מדי: חרס וכד
גמליך" גם אתה גם

רבקה. טובה, :לדה יפי איזה

יא׳

גידיאלה
גידיאלה

גידיאלה

בשקל
בשקל

בשקל

• היום רק
 היום רק היום, רק

 אדם מתוק מתוק
 הפסח לחג אדם,
 — גרוש בשני הןה זה אצלנו אבל

 גידיאלה גידיאלה
 גרוש שני גרוש, בשני
אחד יום רק ולא השנה ובכל

200 גליון
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 אביב ?תל צבאי בסיס לפני הגידיאלות דוכן
 מלטשת לחים פרגים חלקת כמו
כמעט — המימונה לחג

 מזעזע דם אדם מצפים עץ תפוחי אותם
 שלנו הןלךים לב את להוציא מכו־חים שהיו

וללקק ולקנות לעצור הדרך, משגרת

גידיאלה סימו באמת כמה
 ? החנוט התפוח של האחרון לגךעין עד

 ולהגיע להקשיך מתעקשים כמה
 המשלה והקשה, המתוקה לציפה מבעד

 פעם, לא המךקיב החמוץ אל
 י בפה נשאר שטעמו וזה הממשי אבל
 הצליח האם שואלת אני ובאמת חקירה, כשר

 ולחןלות? לחןלים כלם את למכר הדוכן לבד האיש
? גידיאלה המלה פרוש ומה
 לתפקידה נאמנה שנשארה מלה

 כך כל ומגדר קטן — לעולמה

וצנועה פשוטה
 עברה שאותו מ?חנה, הןה זה ובשבילי

המלה הצליחה, היא
גידיאלה.

 — לכם להקדיש רוצה אני זה כל ואת
מה בשביל מה, בשביל
 גבי מעל ןהמים אשכב עוד עכשיו

 האמבט תחתית אל )מפנים( ופני מכסים,
המאפילים. המים ולצנת

1996 ; 197 גל׳
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שטרנפלד צביקה

ג׳ ברשת שקטים שירים
אינתיפדה( )יומן

 הראשון בלילה
 בץ, חלמתי
 אבק, משללת אדמה

 אוחזים פגיה, את מעוים שהמים
 במגף

 אותו ושולפים
 חיל. מיד אלה כמו

 ?רק ה?ה הכל מזה ןחוץ
 בשלולית הביטו והשמים

 אירופאית. בעליונות
 אפרים, שמים
 ורדרד בפס

 חזרזידי
לארכם
 הצפון(, אנשי של )צבעם

 ולאדמה. לרגל לעגו
 אותם נראה

יחפים. יורז־ים

■
לתצפית. עז העלינו

■
 הפליטים במחנות שחסר מה
יירישקייט. קצת זה

 רכים אנשים
 בתצפית. להשאר מבכרים

 אורי גם
היום עולה

 — ש?צא גולךמן )במקום
 השני, בחדש מדממת אשתו
 הכפה, לו אבדה

 החאקי(. כובע את מסיר אינו
 באזן, ?הלום עגיל עם אורי

 באהבה הצוחקת תימניה ןאשה
 ?שבניו, ן5לל

 ;האינתיפאדה של הראשון הנפגע הוא
 הקשר מכשיר עם בו פגעתי
הימנית(. בגבה )מדמם

 — מגיב אינו
למקומיים. נחת לגרם אסור

1988 ;107-106 גל׳
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)רביב( יתומי נגה

בכיסים מה

לעגבניות. קשה עונה
טאפן טאפן,

— עולה ולא
ורכות ירקות
ויקרות ירקות
בוכה. והכיס

בעמיו בעל כבר בן־דודי ויוסל
יוסל מענב כבר

ליוסל ושטריימל
שבת של ופראק
פאה עם ואשה

ארבעה. תינוקות
לשלחן. הסלט ובא

בא. הסלט
טובים ןמים מספר ויוסל
מכאן שינקו אחרי

הערבים. כל את
אפר קךטוץ מציץ הכיס ומן
פטור עם
הצבא. של

מלמטה הץ־קן ואברהים
זאת ולכל לו מה

חתימות וחמש שלושים .יש בכיס
באלחליל שהחביא ןהודין

סנה חמסין קבל
במחסום לעבר

בושות בלי

'96 אוקסונר
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להפוך ואפשר

 הגג על עושה אחד
 וצורות קולות

במרפסת. ו־יפסקיעז

 עשתה ת3הגן וטובה
 קטנות תלוליות אךבע

 דיפסקיש,
 במרפסת, מכאן,

לדעת. אי־אפקזר

 בסיר. מחויךים סלקים
ריפסקיש.

 עלי־אסכלה משחירים פלפלים
במרפסת.

אז

יש מה
 ריפסקי׳עז החבל, על להתלונן

 ךיפסקיש תלדה החבל על
 תלדה החבל על

 נקיה כביסה
במך?סת.

 עסקת1מר ואני
 במרפסת ריפסקיש
 בלפתות

 במלח בחמץ,
 במרפסת

 צעד ועוד צעד
 במרפסת ריפסקיש

 מאד, בשל הכל
 ריפסקיש.

להיות. לא או להיות

ביזר זר

זר. הביתה מכניסה
יודעת. לא

זרמוזר זה אולי
זראכזר זה אולי
גוז־באר במקרה זה אולי
זה אולי
טורף ןאב אולי

 טורף זאב אולי
 המרפסת על קלפים
ממול. בדירה

 לדעת אפשר ואי
 ו עובד המזגן כי
נעול התריס כי

1989 ;114 גל׳
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ערן עמירה

אליך ובוא

1.
לי עוטף וקעיל געגועים נמלאת חלצה וראה אליך ובוא

 לבוא געגועים גע בי וגע םיןך הפרח קוסם כמו השתול מן ואיך ממתקים
 בתוך מפענח סימן כמו פנים להעלם חלצה מחבוא לבוא מעיל מחבוא

 מעיל לבוא חלצה לבוא געגועים רשרש סכתה של כמר עטיפתו
מר על מנח סימן

2.
לבלעך עליך עומד
ערב בך מציץ

לראות
איך

שמלתך נפרמת
ואיר

שמש נבלעת
עולה
יורדת
ועולה

 ערב על שתי כמו
מק!מךים על בד לצמח

3.
בא והוא יוצא והוא
הבא והוא הי-וצא והוא

ןבוא בוא כי
תעלומותיו. נושא

לו המךאה חמדת ולו  תשוקתך ואליו הנגשת העין חמדת ו
 בה ימשל הוא

 שאינו כהאחד
 איך לשאל ויודע
?שלום וצאת בשלום הכנס

לו. פתח ואת

'96 אוקטובר
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4.
 הופך עולה קיטור לאדים, המים למים, רוצה הגוף עזבה הנקרה אל חובר
 כאלו יבעזו, במסלותם העבים כאלו מים. אל יד גם פושט בגוף, בא למים

טפה. קלפה אחר קלפה גופם מעור נקרעים השמןם

5.
מלם על :הליך מני פחד
מכסים. לים כמים ופחז

תאוךרו; ומה תעירו מה
 למלם מים בין המבדיל

ימחל. הוא עוונותינו

1996 ;195 גל׳

איש
 העולם את עובר
 יר לוטפת ק־ כמו

ד לקחתו לאבן מניח  מ
ד לקחתו למים מניח  מ

ד חם את נוטל ומאביו  מ
 בעולמך עובר איש
לו שנתנו מה לך נותן

 אבן לו תגיש
מים לו תגיש

■
שבטו חושך ןל'א אורו את ממנה חושך

בבית בית מגיע כמו בפחד פחד מגיע אור ששבתו הוא
 חשך ריח מטבחי את וממלא חשך ומטה חשך כסא לה עושה

 שבת. של כסא ריח כמטה, רך מגע בית, של קולות :שם שהם יויעת היא
שפתה על נמרחת ועלטה מטה על נופלת כסא על נופלת

1996 ; 18! גל׳
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רמות רות

אינה אהבתי

 אינה אהבתי
 הגדולות האהבות מן

 אהובי
 אוהב אינו

גדולות. אהבות

 עץמן המשליכות נשים
 ת5ךכ גלגלי תחת

 את דוךסות
אהובי. של נשמתו

 לא אהובי כנפים חבול
עוד. יעוף

רע משפט

רע. משפט
 טובות שלו המלים כל

כמעט.
 על ןשר לי נוחת הוא

 הת־ים
 מושיטה שאני

 מכר לא ללטוף
 כעת לי שנשמט

 הת־ים מבין
 לאבוד והולך

כמעט.

מעט. עוד

ליד

 שלך ה?תיבה שלחן לת־
 הערוך בביתך
לחייך

פד מל! ה הסדר אי
שלך

ויך כתמי
זרים

סגורים מןמים
מפני

ממול תולה הןיתי לא
האפויה התמונה את

שם שתלתה

הדק הרגש
הוא גם זר

 העץ כסא מקעד את שמרפד
החום

ת5יוש אני שעליו
 לאחור שעונה

זרה בננוחות
” לי

1994 ;176־175 גל׳
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נגיד חיים

האנטי-חומר במוזאון סיור
 הפניקס חלום

הסתיו על

 השמים מן קול ןשמיע עגור
 טזמיד בנתיבו שנה מדי

 מים אפיקי על באירופה
 תצמית חי כל הרוח וכאן

 משזיפים חיש דחן שפע שם
 חוזרת חריש עונת בסתו

 הןפים פניה הבריאה חן
עוברת עונה שנה תנקף

 כאש .יאךמו נש.ךת נטפי וכאן
 כשלהבת עיעו בסתו והרוחות

 היש בקללת מרעל אויר

 עצבת כגביש עננים ע?רת
 יתלחש בסוזר חול עם והאבק
 ןא־עייש הסוף מתי תגיד סחבק

 בשנת הוקם האנטי-חומר מוזיאון
 למפץ שנים שבע במלאת ,2004

 רייכסמן, האחים קרן במימון הענק,
 הממוקם המוזיאון צרפת. מרסיי,
 ומשמר מתעד בת-ים, במדבר

 לפני הענק המפץ מרחבי עדויות
ולאחריה. הפצצה

 את שהשמיד האירוע ־ הענק המפץ
 בת-ים מגבול המשתרע האיזור כל

ג׳. אביב רמת ועד ראשל״צ

ספינקס בני

 פרעתים שחנטו מנבטים
 הספירה לפני שנות אלפי

 מקטנים לממדים צמחו הם
הנורא בת־ןם במדבר

 ספינקס גורי שלושה
 עממית ביונית מציגים
 איקס דאבל־יו בביתן

היומית המטמון חידת את

 עךבים לעת יזחל מי
 שתים על אתמול הלף אם

מחרתים גם והידךה

 גוצה ספינקסאית שנה ומליון
 החידה לפותר מקטיחה

הפצצה נזרקה באמת מדוע

2/4
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הפיראוסטה

 בךפא״ל המדענים חפשו שנים
 החידה פ#ר את פליניוס בכתבי

 גואל פתרון הם מצאו כפתר באי
פלדה מכור התעופף הפיראוסטה

 הפירניקס של תת־זן והוא
 ?הפהבת סלמנדרה של בן־זוג
 הפניקס ממשפחת המכנף החרק
שלהבת יליד שקוף יצור

 קבתו בפלף טווה הפיראוס?זה
 אנוש מעין סמויים חוטים

במעבדתו אפנאי עשה מהם

 שקוף ולבוש אב״ך מסכות
 לגוף צמוד ראש ןעד מתל

ןחשש ולא יפחד לא לבשו וכל

 רומאי. היסטוריון — פליניוס
היו. לא אך שנבראו חיות — פירניקס פיראוסטה,

הסלמנדרה

יאבד באש שהעולם אומרים ןש
 גועשת קפיאה הצופים .יש

 קרח־עד ולבה הסלמנדרה קרה
עשת מלפיד ומרכז עז

 הפצצה כשהוטלה הנורא ביום
 החלקלקה הישות זו

 ביצה קרום סביבה העמיחה
מסתלקת שהיא נדמה־כמו

 טרנספורמציה עברה היא במפץ
 ץ־רקון־תהו או קו־חוץ

המוטצןה ומיד מהביצה בקע

 כפור להר היתה הלהבה בלבבה
 וכמוהו בדרקון נצחית מאז

דור אחר דור אסבסט נושמת

1993 ;61־60 גל׳

275
1־96 אוקסונר

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



משעול אגי

 כלומר בף להתאהב להתחיל
 שלף לכוון היפי בתוף לנוע

 לגמרי אליף פונה להיות כלומר
 חריגה בצורה עליף להשתהות

 ההתקפזמות
 ןגם להט?!טם שלי הכשרון כלומר

 בשעה לכאב כף כל להחשף
 המצוקות על בחרוה לו עט שהלב

 ביציע הטפש והשכל
מקטרתו מפטם

 כדור בו להכניס זה בף להתאהב
 ממש בו להכניס

 זה אורנף שלאהב נאומו לפני
 באהבה הגלום המות את ?בר להתחיל

 מתחילה כשהיא הולדה עם מח־
 הזמן סו־גל על לנוע
 או חייה משף את שנדע בלי

 שבה החמר כמות
 מרהיבה בשרפה תאכל אם
 כלומר לאטה תבער או

 שלה הסטמינה
— סטמינה סטמינה ןפה מלה

 תן עליף להסתכל תן
 העינים את לפנק

 רוצה הנרטב כשפנימי
 המתמצא בגופף
בגופי

 עזב נצח עזב
 העינים את תביא
 לכאן אותן תביא

 את ממני מוציא ?שאתה
ההיי הטרנסילבנית היבבה

1991 ; 139־138 גל׳
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גיבן ערב

 יכול כבר מה
 להתחבק

 כזה גבן בערב
 מפת על מלגהר חוץ

 בודפשט
 לכחל )משמאל

 הדונה של
 בוד־ה

 לה ומימין
 ?שט(

 לולא איך ולחשב
 לרמז משם טלטלתי
 בגדרה וחמש עשרים
 שם שרועה הייתי
 כעת

 למשל שלשים בפילר
 אחר גבן רב?3

 מלעילי חתול לצד
 ששמם אהובים מפרטת

ינוש או בלה
 שחברתי קטן בנאום נזכרתי

 עצמי לבין ביני
 שאני זה בו־בר
 מהסה

 חיי את
 שירה לשמע כדי

 אלך אם שתבוא
 לקראתה דרך חצי
 לי שיש כח בקצת אבל
 אלוה מנשימה אני

מנוח: אהוב
 אותו מפילה העט בחד

 הדף .קךשי אל
תשע. עד וסופרת

1992 ; 155־154 גל׳
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אושר אילת

 לא מכאן הלך כשאבא
 קצרה הדרך כברת היתה

 לחם ככר כמו ועגלה,
 הקשה בקרומו שנגסנו חום

מהמכלת. בדרך
 האיש שכב ספסל על
 בעתון, העטוף הבקבוק עם

 ההבסקוס בענפי מורט
 גדולות. בשנים ומצחק
 ^לטה מוניות תחנת

 למשל: כמו הודעות
 נא ותשע שלושים

 מחכים. הפועלים לגשת,
 ?שמעדנן-ה עכשיו. אבל

 אסור בבנק, מתחלסת
 לכמות עשן להפךיח

 אסור סבירה, בלתי
 הגירה לעשות
 אחרנו. ובמילא

 לעיר מותר הלך, ואבא
 הזאת, האמללה

כבודו. על מוחל

1992 ;155־154 גל׳
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גוברין מיכל

 למיכאל

 אליף נשאת אני מות של ים על כי תדע לא האם
 שיש בתפת אציל נהר הסטי?ס, על לא
הטרוף, בשבר הנוהג כארון לא

 בבור הילדים בערמת נושם כנס קרבה אני
 חייתי שבמותו האח תלתלי נחו עוד ,לדון על

 בשערותי הרוח נשימתו
 רגלים בערמות טבעו כבדו הצעדים

 האבזמים נתקו
 הנעלים ןהיכן
האפר? מתוף דו־כן שאין

 השקט את גרמנו מןת7בן שמעת לא האם
 פו?קת הלא מרפה הלא הצעקה את
 הראשים של

 מויסלת יר של כף הותירה שמכסתם
 לשה חיינו שאת

תו־אה לא האם
 קרונות טורי פנינו מאחורי עומז־ים הנה

 מגאלות כאבנים
 אותנו נשאו אשר

 אז מאי קבוע במסע
 הלום

 לנו חפה צפיו־תן הן
 להנחותנו עשן עמוד

הרוח. ליו־כתי עד

1977 ;3 גל׳
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רותי

ממול הבית מן
■

 החלון בקשת שבורה זכוכית
 מפיח כהות האבנים

 לתחנה. שממול בבית אור אין
 חבל על מגבות ראיתי אחד יום אך

 סדוק לחלון מבעד וילון
 נפתחה במךפסת הדלת הנה

 עיני להרים רציתי
עבר. כמעט האוטובוס

■
 שלחני על ההיבסקוס הסמיק ואיך
 מאךים פס בו ראיתי אתמול כבר

 רפרפו צחוךים כלה צעיפי
 קטפתיו כאשר עליו
 תמיד כי אדע ולא

 ב״חינה" רוקדת ןלדהיבל. בטרם עליו ןאךימו
 רקומה זהב אדמה שמלה
 במתן וסרט רגליה עד ארכה
הבאה. לשנה עדפים קושר

 רקומה זהב אדמה שמלה
 הגבה את להשוות לבמה עולה
אמה. כמו לךקד שי-ודעת יראי

 רקומה זהב אדמה שמלה
 מתנועע עכוז בעיךה, ברק
השירה. לקול מסלסלת גוה

 ב״חינה" רוקךת ןלדה
 בה רוקדת ה״חינה"

 ובמה קהל ותזמרת כרה
אדמה. בשמלה ךקומה ןלדה

1993 ; 165 גל׳
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שפר ספי

פגימה מחזור מתוך

■
 לחרף השנה יגיעו לא אירופה "צפרי
התיכון". במץרח
 שהספיקו צפרים שהקפיקו, אנשים

החם. למקומות הלכו
דעתו. עליו השתבשה שלא מי

במקומם. נשארו
 הגנטי". המנגנון "נפגע

 זה את זה אנשים שואלים מה
קרח על יחפים
רגליהם בין פתאם שצמח

■
 חלום, שברי כמי משהו,

 המחשבות: בקרקעית להם מנח
מטשטש. תוי

 מאד. צהב ?אור מעוף
געגועים אקליפטוסים.

 עכשיו, להיות צריכה הייתי איפה
התמונות מה

העין רשתית על לי שצרובות

 המענון" את שבשה בכור "התאונה
 האינסופי זדם אל המריאו חלקם
 ההרים, בז־רף חלקם
 חג הצפין, אחד צפור
ושמים קר הלום

המגנט ציר אל שננעץ עד

1987 ;86 גל׳
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בן־שמחון מירי

הדעת חולשת

דבו־יך את כונת שאליהם הנושאים
מובן חציו רק בלול בבלל
חונף לבן חתול פו־ות במו המתחכך ןהטון

לרמז היו יכולים
להרגיש. אני שעתידה מה על
מפי-סים שמות להזכיר בדברך טרחת את

 וכוננו עליצה צחוק בת שהעירו
שלי. הנפש מצב את

קולך בנימת הרגש זה רצית,
לצדך שאהיה
מזמה של שברים בפני הבאת
אהבה( הןה שבקשת )כל תם מלאה

 הדעת ןחלשת הנהונים כלי הטלפון, שפופרת לתוך ברחי בעל צחקקתי ואני
זמן. כבר אותי רודפת הזאת

האחר המין

 דמיתי לבמאי הוראות נווזנת אני
 נפתלות דקיות שיביע

 השערות לשו־שי עד
 כו־עלה פני את מסתירה מטפחת

 ורוח כמסתורין אני
 מענגת. מזנקת, לשנאה מוכנות עם אהבה בי ויש
 מז־חקים רצונות לגורמים שבפרק בזה משהו י.ש

רצחניות. באנליזות
 האחר המין הוא השני המין

 קזלו הגוף בתנועות משהו
 מועקה במלא מדקדקות, הנחיות בלי

 מסרבת. מסתרסת, מצטמררת, הדעת
 מאד אותו לאהב ןכלתי

מזזינקת. קמאית לשנאה נכונות עם

198; 102 גל׳ 8



אלבו דן

מטלון בלבנדה שם

העיר דרום של החם בתחום
 מטלון בלבנדה

 להסדק, מתחילה תל־אביב

 מגרגיר גרגיר בהחבא מפרידים והרוח הזמן
 במסירות שנו־קחה הטיט עסת את ומפוררים

 עו־גה מתוך
 או־צית ודאות שהיא לאיזו יתאחו זו גבי על זו המנחות שהלבנים

 לאשר לכאורה ערבה איזו בה שהןתה אורבנית צחות ואותה
 לסוללה מסוללה חול שהריצו ההן הערגות וכל

 ולבנים חמר בה־ ובטשו
 הזאת באדמה ההשתרשות למען
משחיר ולפיח לעועוו עתה הפכו
 העולה הרוחות צנת ןלמו־ות העליבות כל למרות אבל

 פנימה, מנשיה דרך מהןם
 כלן החמימיות

 וחמימות הזעה, הלחות, העשן, הגוף, חם היום, חם
 המון של ולמהומה להמןה כאן נצרפים ה?פש

 ילידית בודאות למקום ממקום הנע

 הראוי דעת ובהסח
 בןלדות, עירו של קרביה את שלמד למי

תכלית. ללא שוטטיות סוף באין

1994 ;73 גל׳
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בהלול-דימנד אריאלה

השכנוע

 לך שאתן נאמר הרוח. אצל והלך הים במערת היה מים של אחד נטיף
 הרי לי, נו־תן אתה רע רק :אמרה המערה. תוך אל לבוא לה, אמר הזדמנות

 רגלי, בקצות בו שאפגע החשך אותי מעסיק החקזך. במערה ושם אתה יצאת
 הממ... לשם. מכניס שאתה האפל אורות אותי תהדפו ואתגלגל שאתגלגל

 מתוך הים גלי אל רחש הזילה קטנה המיה חושב. ראשו. הרכין נטיף. המהם

רכה. זרמה
 הצל. מנח בקךקעית מאד רחוק עמק, טועה. את לה, אמר טועה את

 השכבות את לעבר רק צריך צל לה. אמר כן, אץ. בחשך לו, אמרה י בקרקעית
 הזרמים למעלה, כאן למעלה, אתך בשיחה עמק. להכנס ולהכנס. הראשונות

אלי. בואי מדי. קשים
;כלה. ולא

 שדעתה מרגישה היא עוקצני. בקאף טודפים רוחה, את המים אךוות תולשים
 את ראי הנטיף, לה אומר הקשיבי לחשב. תוכל ןאיך עמה אינה עמה, אינה

 הצל. מבלי האור ;כול ולא האור. ללא להיות ;כול צל אין מקזקיף. האור צל
 מסיט ששש... מסביב. מ;ם של טללים עוטף אצבעה את הנטיף לוקח עכשיו

 ברעד מזיזה היא נבהלת. ןהיא תזזית... אבל מנסה. מרגיע. נהימתה. את בה
 ;כול לא מחשבה. במחו עוברת אינה, עדין היא מצליחה. לא האויר. הגה את

הרוח. את להניע
 ברכות האור. ורך שם שקט עמק, שומעת. לא את לה, אמר אלך כך אם

והצל. בועות. בתוך מסתחךו־ות שקופות
לו. לחשה אותי תעזב אל
 הרוח. את זאת היית הרי אותה. שמע ןל'א פתח. לרוח לתת קולות הךעיד ;ם

 הוא עכשיו כהה. לדעת. רוצה ה;ם כי זה אין הקול. גם לה לוחש עין הרימי
המבהלת. האוירה את יוצרים קר של מעגלים מתכהה

 העין אישון. ענק שחור. מתמלאות עיניה רגליה. בקרסלי בוצע ה;ם קצף
עכשיו. שגךלה

פוחדת. היא הפחד. הו
 ןעיניו בה עונה חלשה היא חלשה היא חלשה. עכשיו אני לחשה תכעס אל

 עוד מעט עוד צךיכה. זאת בכל היא אולי לתח;ה אותה מעוררות הכחלות
מרחש... רק אפלו מעט אולי שרועה אדוה אולי מים, של אחד קמוט
 אם וצל. היטב. סגור הרי המקום, חם חם. נכנס. אולי לעצמה. לוחשת. אכנס

;כולה. הרי הרוח אנשים אם אנשים הרי צל
הרהוו־ה. בכנף נוגע כבר שהוא ויודע, אחד ברגע הנטיף לה אומר בואי
מתקרבת. אליו, לוחשת היא תכעס אל בעיניו נושף הוא תמהר. אל לך. רגע
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 בתו־ך והוא ומלח חול זעה בריח מרגישה כבר היא שסביבו, ההלה נושקת.
 היא חכה אליה נכנס הוא לאט לאט ושואפת. אומרת כמעט היא שכרון אפה.

 שוב אבל שלף... המים בניצוצות תתרטב שלא השמלה כנף את אךים אומרת
 צורבים הם המים אניצי הגצים, מחדד אתה

ןם בך אגע אליו, מתחננת היא תכעס אל
לאט
מעט
ןם. בך אגע

1994 ; 176־175 ,גל

פשקי
עכשיו, לאשה, הר אמר

עינינו. על במבט מאים האור צל כי

.?רד אחרון שמש מעט עוד
שתיקתו. את בך יעטף המדבר והד

אשה הר קמט רואה
 ההר קמט רואה

 וגרגרי שסע באשה
בגופה באים המלח

אותה ענג
המתקשה עורה רקמות את עדן הר,

 השוקע האור בקו זעיר פתח עבורה וחרץ
 רחמים זרע
ברחמה הנח

1994 ; 168 ,גל
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איני לאה

נוריות שדה

 להפשיט להלביש הזכות לי הןתה
 בגמות לנשך בשר ובהיותך

 הקיץ כל נאגרו דמעותי שם
 משם עפו חרבים שלכת עלי

 למצע לי להיות
 כמשו שנוצותיו מת וגוזל

 כאבן נפל
 מתוק לקבר רחמי את ועשה

 נקשות מגפים לרגליך הנחתי כך אחר
 ןאמךתי

 דרס בא
 נוריות שדה אם כי הייתי לא וכשבאת

 משב לכל רכון מוצל, רך,
 הטרופה נשימתך

השדה. לרחב לבנה צוחה של בגלים נענה

מסיונר

 הזעיר חרותי בפעמון לצלצל להוט הןית
 בו מכה לבדה בדידותי ש_רק

 נשיות של וחזקות דקות באצבעות
 לח?ש אותו לקרא רצית כך כל

 ענוגות לו למחץ לו לצבט מאשר
 חמימה תינוק ללחי כמו
 מחנך רשותי את לשאל בלי

 ?ן־אדם ממני עושה
 להיות כמהה כלי כל בו ברגע

שלך. הפרימיטיבית



יונות

 בי שךזרךת ושוב שוב
 יונית בנות יונות

 סומות מאלפות שפרצו
 פראי כנפיים ?משק
 הרטב האפלולית מכלוב

עמן שלחת אצבעות גס

גיל
 נימוסין שלומות

קרבתך. מגלות

 או־כנית תעמדי החרף בסוף
 העור החלון לבד

 שחורה אדמה של כבד במעיל
 בכיסיו הגשם מתנות
 היטב תפור פורה, רקבק

 לעצמות
 הנקשות אצבעותיך מקצות מעקות, רגע, בכל

 לגבה ממריאה אנפות להקת
 העננים תחבושות את להתיר

 מהשמים
 סבירים ?ו־חקים שמירת תוך

 לעונה מעונה
 לתסס שב שהאביב באמת יודעת את איך ועדין,
הפרות? בלשד

 שלך הרפתה הקיץ שמלנת
 הארון מן בהחבא יוצאת
 שוטה ךפאים כרוח ותוהה

 גופך אחר
 במעברים טוס המנמיך

 שנה כל
יותר. אותו מחטיאה היא

1988 ; 105 גל׳

1988 ;99־98 גל׳
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בושם אילן

קתרינה בסנטה

 הגלגלות, בערמת להסתכל התקבצו האנשים
 מו־אה, לפני עצמם את התקינו כאלו
פניהם. למראה האמינו ולא

הדירה תכולת של פומבית מכירה אמי, מות

במהירות. פשטה המכירה על השמועה
 עלו, שכנים שכנים נחילים. נחילים
 לא אדם תולעי ;וכלים בגדים והשמו

לדם. דם בין הפלו

 לפניו. הולכת שגמישותו חתול אנחנו
 אחר( מקום כל )או פיה את מנשק אני
 מנשקת היא פיה( )או אחר מקום כל
 מקום כל אחר( מקום כל )או פי את

 מקום לכל מגיעה היא פי( )או אחר
 בגופה מקום לכל מגיע אני בגופי
שוים. חתול, אצל כמו ולבנו פינו,

1992 ; 148־147 גל׳
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בן־אחה יגאל

ורעי אחי למען

 הגעתי אליו במקום נאמר ורעי אחי למען
 באזני פלקטים ו־שךשו בטובתי שלא

 למענם למעננו, לשון בשבעים נשאו הצהרות
טובות. בלי — טובתם טובתנו,

:עבדות רשמתי
 דק, חוט פער, נפער הטעיות, בלי

 אפלות בפנות מהדו־ות לשכות
 ספורט בנעלי ראש שומרי מנמנמים

 שבורים מפתחות אגרופנים, בידיהם
 מרירה. רעה, הבעה לובשת פניהם ארשת

 כותבים שפוטים מבזבןים שופטים

התהילה העיקר ואגינאל רקטאל, אנאל, קירות: על בבל״ת
נותר. לא מאום ,עקבות על סבתי

הולך הנהדר האיש הגר,
ואומר: הדלת את יוצא

התהילה. העקר הפרסום, חשוב לא

 בעצבות: אומרת אמה
אפרים. חיים לחיות עלינו

 חכמים נוץרוט״ים, גברים קול עולם
 כתבו. לא שאותם השירים היו הם

 להטביע רצון עצור, בכאב
המציאות. על עז ךשום

 לספר לא לכתב, לא העלבון על
 ועליך. עליה, להגן בכדי לספר לא בעקר
 ועלבונן התרגשות נפשה בתקף — עליה

 באכזבה נפשך בהתעטף — עליך

מרחקות אדישות, בעיניה תראה כאשר

 לךשם נתן כותב בעט

גיהנום. הוא הזולת

1985 ;67־66 גל׳
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וינר שלמה

בעיר שלושה או יומיים
סדרה( )מתוך

עונתית רוח

זרה בעיר שלישה או יומים
אותך למדו

מריק גשם איך
ןהכאב:

ושלושים שלש
החזה שמאל צד

מפלח

ומוח
שנה מנות כשבע

בפיו נמס
— שבלע אחד של

רך. תופין

כנסיה

 הולך אני היסורים בדרך
 ההפוך בכוון
 לאחור: המקרן סרט כמו

 מעידה מהצלב, ירידה
 שמה שלישית,

אחת. ועוד
 הנסים, מתבטלים
 לבסוף, הדרשות.

 כפים, עבודת של פשוטים חי-ים
 ונסו־ת עץ של משכר ריח

בנגתה.

200 גליו}
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פסלים גן

1
 — שלושים מאות תשע באלף כבר

גויות. ערמת
הפסל שער לא זאת שבכל מה
הכמיות: הן

 מאות תשע אלף — פולין
 ואחת ארבעים

עד

האחרון. היהודי

2.
 וטף, נשים גבךים,

 נוראה, בצפיפות
 השני, על אחד

 עליון, במאמץ
כמעט מגיעים

הראשון. הרקיע אל

1988 ; 100 גל׳
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פלד עודד

בחשכה לידיה בלדה

1
 סיעת קרירים צהרים אחר — (5 פראג אנדיל. )תחנת המטרו ליד יעזן תרבות בית

 לחגיגת־ בדךכנו האפר הגשר את חוצים שאנו שעה הןלטבה מעל מזרזפת עננים
 — אור רואה רויו״ ״ריבולבר של חדש גליון דיוק, ספר/ליתר

 מיקרופון במה על ןשן פסנתר באולם מצטופפים אנשים עשרות מלנכולית בהה — פרהא אה

:ומקשיבים עומדים דקות, מלים רוקם חרישי

2
 חומות־ שחורות־עצב כחלות־עצב עימם חרושות פנים ץהיתי — הטון את ה־עתי

— עצב״קשות־יום
סואהם פוד רח׳ — הרחק( לא ,4 )פראג בראניק רבע בשכונה, או

 — התחתונה בקומה לשכן ןשנה זאב כלבת ןשן גג ןשן גג ןשן בית — לןרידה"( )״מתחת
 ממתינים ןלז־ים ?צמצום קונות קטנות נשים — לרגע ןלדותי, אלי שבה במכלת

:הנכספת השוקולד לחפיסת בשקיקה

3
 עגמומי, בג׳ז מערב רוקנרול עכשיו, כמו לעצובי־הפנים, בלוז / פרהא־פרהא

 שחורות, מגבעות חבושים ברקע משוחחים פקוחות בעימם בעמיךה ישנים — אינטךלוד
— עמה אמנות אריחים־זעירים הגלתה׳ פתח על צובאים— זקנקנים

הנה, — פה יזוז לא שדבר לןדי יתקע מי בודאות יקבע מי אך

פשוט כסא־עץ
 בנובמבר, 11 ׳,92 פראג — ותמה זר איש גבות, מקשית בפנתהאולם, ןשבתי תחתיו

:כאן תדדה קטיפה פעם

 לפני בצ׳כיה המחתרת תרבות משופרות אחד שהיה לספרות/תרבות/אמנות, כתב־עת — )׳אקדח׳( ׳ריבולבר׳
הקטיפה. מהפכת

1993;157גל׳
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וולך ליונה שיר :קידה

 הילך
 שאינך ברחובות

 בתודעה שחור חור כמו
 היכן טוסקניני, רחוב
 פעם, גר בכר שאלי

 זאב כלבת עם
 רומניה ומשרתת

 קפה פעמים
 פצוחים

 בירה
 ערבי סרט

 אסורה, מקטרת

 בהרב מוטי או
 הסוסים במשואת נעלם

 דובנוב רחוב של
 שלו הכלב דוד, עם

 חור את עכשיו
 ורד ברקיע,

 חושב( )אני
 כפתור ואולי
 שמים לבגד
עשה הגוף שחיט

 אפר, חור,
 ענן בבטנת

רבים מים על מחשבה

זךעונים למלכות יונה

1991 ; 136־135 גל׳
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קיץ שיר נסיעה, לפני

1.
תחת הולך הכנרת בחוף ,92 ינואר בתחלת

פושט מברלין, משורר הער, וולפגנג מים,
 בואכה העתיקה העיר עכו סמטאות צפת זקני אצל עצרנו בף.ךף — בצוננים טובל בגז־ים

 של ביתו העגום היהודי בית־הקברות רחובות ברלין מן.רח לפני, שנה או — הנמל מזח
 ומשורר הששים שנות עדרי פלאץ, סאביני העיר, במערב וצויבלפיש, ברכט מיסטר
— מרצון גולה זאפר, אחד, טורקי

2.
 האם בתל־אביב נופל העיר על נופל כבד שקיץ עכשיו, אמדיאוס, וולפגנג אתה היכן

 בפאב, או עינים־מסרגות, מגלגלת הו־הודים צקר טווה אשה הקפה בבית — ? בוערת״ ״תל־אביב
 אמדיאוס, אה — נדיר אויר ראותיה רזה בלונדית סקסופוניסטית הצהרים, אחר ששי יום

:תל־אביב כף אחר קדם נאכל ברלין את מקרקרת, באמת הבצה מטרף עולם

3.
 הזקן ויטמן בוולט מרננחם אני התודעה(, בערת קיץ )שכרון אלה קודחים בדמים הנה,

 הפוליטיקאי מנקר הנקר המשורר, ענה בוער העשב — ?״( העשב מהו שאל )״ילד והטוב
ברלינער, וולפגנג, אה — נלין( כי לנו ומה סורר, כמנהגו עולם )בקצור, מחרחר

תחת הולף

דדה חרף ,92 עואר — בצוננים טובל שחורים בתחתונים מים

4.
 ועיני ןשן לבי ער אני בלילות — כף כל האינטנסיבי הקיצי הלח קיומנו ועכשיו,

 ירכים זורק קיץ הןם, בחוף או — האור אלם כף אחר חשכה ךחישת בקר לפנות קשובות,
 לטבילת יורדת אטית שמש צפונה/דרומה משיטות ןאכטות חשמל ענני שקיעה שעת חמות

 קיץ, פאתי בו־לין, בפאתי נודדת מחשבתי זעירה אלה מוסיקת כאלו — ערבית
תת־מימי. מינואט חורז הגדול באגם הק־ר אמדיאוס וולפגנג

1992; !53 גל׳
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שמאס אנטון

הגשם סוף עד הלכתי

 בתוכי. הבוער שמך דעך א^ר עד הגשם, סוף עד הלכתי
מחי. במחלות זכו־ונך מהלך האפר, בטלית עטוף ועכשיו,

 הזכרון. נסחת על־פי שליא בגשם, נסחף ילדותי כפר
השפון. משדה משהו לתפס ?קשי מצליח אני ובחלומי,

 הרגוע, השכחה בנגון שהכךתי, שמות מדקלם אני
פרוע. כילד אחרי הולך נולדתי שבו הבית ורק

1979 ; 17־16 גל׳

נחמן רבי של העכביש

גופי. על ומרחם לילה, מדי דפים, הופך אני
סופי. שזה יתכן אך המעשים, שני בין קשר שום אין

שפה באיזו — להחליט לי קשה המלים, אצל בבואי
רפה. מחי, בקפלי ומתמוטטת בסימפונות, הצעקה עולה

מרפה. אינה ואחר מדובבת, התנומה, בי נוגעת ךהויות
ומצפה. כחלב. בקרבי מתהפקת הערנות בחילת

בענבל. תגע והיא מעט מהססת. משתהה. האצבע
שנשל. העור יותר ובגרוני תפרץ. כנחש, צעקה,

ומתכתן. לדף מעבר לי האורב גופי על מרחם אני
שכן. כל לא ועלי עליו. מגן הדף שאין ודע אם יאמר מה

לדף. מעבר מצפה לו מה יודע אינו משנינו אחד
מטרף. כמו הלילה כל צועק והוא יודע. משנינו אחד

1977235 ;6־5 גל׳
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תמונה

 צעירות שליש — המשפחתי באלבום
 יפות, להיות #ידעו כפי יפות,

 1938 לבנון, בצור,
 רעוע. ומעקה מדרגות מאחוריהן

 עציץ, הושם למרגלותיהן
 האנין, הצלם שבקש כפי

הקומפוזיצןה. לצרך

 בוהק, עגול הימנית בפנה
 שנים, קזנשאה, המרצפה בלב
 מפלא. בנימוס עציץ, אותו בעל

 רטוןה היא במעו־מיה, עכשיו,
המצלמה. מול לבשתה,

 יטרח, לא שאיש דומה
הקליק. אחרי

 למקומו. ןזעציץ את להשיב
 מרצפה אותה נושאת ןאולי

 הזה, היום עצם עד לבה, על

הבושה. טבעת את

 הצנוע זכרו את מעלה הייתי ולא
הדר. על עציץ, אותו של

 תכופות, הופיע אלמלא
בחלומי. כבר, זה

 שחורים. לבושה האמצעית הצעירה
אמי. להיות ודמים, ברבות עתידה, היא

 



דיוקן
 התכל, באור כאן עומד אני

 הנר. כשלה;ת סביבי, בדידות־פרזות
אחרת. שפה ובפי

 בדמי. ולא מאמי, לא
 עורקי, בריקנות מהלך דמי

 משוטים. בלי קזפינה
 הרוח. מהלך ובדמי

 ההכל. באור מגופי משאל בא
 חלודאות: מלא וגופי
 בשבילי .יעשה לא תור שום
 עלובה. שליחות שום

 אחרת, משפה משאל בא וגופי
אהבה. כל בלי

 בגופי, מחלחלת אחרת שפה
 רקות? על מבפנים, לוחצת,
 דקים. בקיעים מותירה
 ברגלי. חשך זקיפי מותירה

 התכל, באור כאן עומד ואני
 דיוקני. בתוך לשוא צומח

 בדמי, מהלכת זעה
 מאברי. משאלת באה

 ומתרחק, הולך וךיוקני,
 נשכחת. בשפה אלי פונה
 מאצבעות? נוטפות היוליות מלים
 רגלי. רועדות מכרות, לא זרות,
 מחלוךאותי. ונשאל בא הברזל, קהה אם וגופי,
— בפיו משאלה וגופי
מים. ומעץ חרוב נא .יצאו

ירושלים. בכנפיו. מכה שחור תרנגול

1979; 10 גל׳
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עוזר יוסי

שלי הפרח — מורד לילה שיר
דובדבנים בטעם להם שקולה ולאבא, לאמא

בדידות בשחר שרה היתה
 לילה. של בלילה הרפאות לישני מגיע וקולה

 ראיתי עטף. וזהר בשנתם עלו חיוך שחרות
 אלי. שהלמה שנתם בחיוך חזם על מרקדות אצבעות

 מורד לילה שרה כשהיתה חלום, תן אל נכנסו לילה קול צלילי
הלום, עד מתמשך רקולה
 האהבה למען שהתאסלמה יהוז־ית מצדית זמרת
במורד. נגוזה חול?ת, שהיא

געגועים שנות לובשת

 וזכרונות, געגועים שנות לובשת
 צופיה. עמדה הקמיטה, בגיל ןבש, כקוץ
 גידים. סוקרת עיניה מקו־בת העץ. מול

 של ובריקנות בךריכות בוחנת ראיתיה, מרחוק
 באור חול
 קמיטתה, בגיל החדים. מתחיו קמטי כל
 שמלתה. בשולי ךפויות אבנים נמתחת, אצבעות קצות על

ןקנה. הגאה. זקיפותו עיניה תרות שמא
ואנה. אנה ראשה את מדיחה השנים רעיעות
 רואה אנה עד באויר, צמרמרת משקפיה. מו־ימה
גוה. על ההוא העמס

 העצה. גוף את חבקה חברתה. אולי אבל. מודעת
 חלון כמסגרת חטובים הבהירה ההודעה שולי

 הפתוח
 ביכלתה חשה כמו

 רועדות רזות אצבעות באדן
לעןפה. עד קץ. עד מתוחות

1979 ;17-16 גל׳
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לאופר רות

נלקח ומה

בנתנ אפלו

 בסרט קובךים יה
 לארבע עתים בין נע

 לאלה־ נעורה כשהרוח

 מאיצים כבר הקברנים חןים, עהם
 הטקס את לסים

 עפר את ומשליכים
עלך אבא על החמר

 עודם שלי והתאים
 כהלכה מתפקדים

 הנכון הגנטי המידע סמך על

 מצפן מתרגמים חמו־ים מפריעים
 קולטנים דרך לפו־ע מנת על

 נתנ־ דוקא מדוע
 ומה ןה

נלקח

זמן

 רחקו שלך הנגיעות
 פה הלבינו שעו־ותי

 לאסף התחלתי ושם
 לברר למךתי אנתולוגיות.

 לפני העכמתי ולצמצם.
 בחלון הן-ם על אור

 המזוט אמת את בקר עם לגלות
 מזונה. את לךידינג מביאה

 שקע עשקע מה

 עבער מה יותר, עמק
 לך כתבתי אכל. לא

שי ביום עניהם. את  אחו־תי ע
 עתה זה ענולד התינוק לבני חגגתי לעבודה.

ל הלדת יום  ענים. תעע ע
 אותך לספר מלים החזקתי

 לי לסדר נסיתי עובר.
ל מדורים ומועדים. חל ע

 נגיעות בך בקעתי
 אפלו. אהבות רכות.

הלבינו. סערותי

1991 ; 143־142 גל׳
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סתו

1.
הולך כאן הפל

 השוקולד מעוגת אפלו ןאוזל.
 רק ניסרו לשבת, שאפיתי

פרורים
 צפןה מתוך בינתים אז
 שן־בוא עד
 פה ללקט נתן

 אותיות מספר ורחוק
 תנועת ואת גשם של בצבע

 בקו לפסים סמוך החצבים

 חיפה — ת״א
 יודעת, אני הזאת, בהנאה

 מעט לא תהןה

 הונאה
 בה, לעמד אוכל אבל

ללכת אפלו

2.
 בסוף. אותי עוטף אתה

 עונותי את מתךגם
 למשקעים

 עונתיים. אינם שלי הנצנים
שלי האהבה

3.
 )הןדיעה תמיד עלי שמגן מה

 שמשאיר מה הוא לתמיד( לא שזה
חסונית. מעךכת בלי תמיד אותי
 המלבינות הבורות דרך נעבר בוא
 שוקקות הדבורים את נךאה המךרון. פני על

מרגישותעוזר. פחד בלי חיים
 ואבק תאנים ונשבע בגבעה נקלה

דבש של בטעם

1993 ; 157 גל׳
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רביבו ג׳ניס

רישומים

מודפס פיקה על פרקדן

 שלובים קו־סלים פרקדנית דיוקנה

 מפרקדן תזוזתה דיוקן
 מרפק על שכובה אל

 אזן תחת ק־
 מונפת זרועה
מורמת ברכה

ברך
קרסל על עקב ברך מול

 ף5
 קמור

 אצבעות
אצבעות

תצלום פי על

ציךהי
 תצלום פי על

 אוהבים זוג
 וצ׳יצ׳ולינה קונז ג׳ף

 באדם איברו את אצבעתי
 עכוזה על בקרם החלקתי

 שמרתי הצמא המשטח גון את
מושלם" "רגע — עצמי תצלוםשניה לזגוגיות

 מעקמת תנוחה נוספת זוית
 לבנה ןפה נקןה בורגנית עברה

בי לצופים מבט מחזירה

1996 ; 198 גל׳
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פנחס-כהן חוה

בשדה

א.
 אדרת לי היה ורוח עקד למטע יצאתי רק

 אחר ורוח לראעי הלה העמע ןעשתה
 התלמים(. )בין הפזוךים באברים נגון ערב עם מכה

 לךאוית העורות בין נכנסתי
 עצים רגלי בין חביונות

מלפנים. בא שזיפים תחמיץ ריח

 וכמו קורא אדמה רגב על צפור
הר. על ךרעה נושא

עקלקלות אורחות

ב.
 עינים מעשה בי עשה רוזה הסנטה אדם

 בלחןים העקד על השעירה קלפתו ומגע
 בדמי חם העבירה

 רגבים עסו רגלי כפות את
הקרועים בקצבי כאב עהפליאו

שדה איש וראיתי יענה אני
 ברגלי, העלוחתז רגליך עלב אתי, עכב
— מחלומי לו קראתי ברק,

 נכונה אני והנה כלה בי עשה השדה
 חדוו־ין ובשךי

— לקראתך פה אל פה
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 ועיניו האיש לי ענה קומי,

התנערי. קומי, סומות
לפניו פשוטות וידיו

 הדיל ושמה אשה הלילה עצי בין
 לעשותו טרי בבצק אגרוף מכה

 פרושות ובאצבעות
 לנשימתו חודים נוקבת

 בצק של עורו צדיבת רחש גם ובא
 במנזולינו טבול מאפה וריח

כתית. כתית כתית

 במטע ראיתי זאת כל
 ההר צל הטל תחת

 רעב בגוף ופניתי
עקלקלות. לארחות

1995 ; 190 גל׳

זמן

 לתוף להכנס הזמן הגיע

 הריון
 מקפלות בבו־כים לצלל
 מי־ תוף אל לבטן

 בעינים השפיר
 עצומות

 המפו־ד בזמן ולהרזבונן
 אטי בהלוף

 הספירט ריח ענן כמו
 הקלפה פרדת לאחר הנשאר

 לדךכו היוצא מכחול כמו מהתפוז

 אשה או משפופךתו
 המחליק מעברה
 כאב של הצטברות מתוף אטי בהלוף
 לעולם

 צלם כמו
מאלוהיו.

1992 ; 148־147 גל׳
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מרגוליס אסיה

נבו הר

 מנגד שהזית אתה
 בעד כל־כך שהייתי ואני

 בפיזיקה חדש חק יצך־נר
 אליה הכבד את מושכת האדמה לפיו
 יותר חזק

 בעמקים זורמים הנחלים
 יותר מהר
 מסתובב הארץ כדור

 יותר רבה בשמחה
 המבטחת בארץ מביט הזקן ומשה

 נבר מהר
 יותר מתוק מות ומת
מתוק. יותר עוד

פאב

 החזים של המואר בפאב
 ךה״אסור" ה״מתר" תוך אל הדלת

 הרף. בלי חזקות בחבטות נפתחת
חלקיה שני

 ציריהם סביב מסתובבים
 אונים חסרי ופנימה החוצה
 מנוחה וחסרי

 הרגעי לאזון בהגיעם
 הברית לוחות לשני הופכים שוב הם

 ולאמונה לתקוה
 ולברכה לגאלה

הבאים. ולדורות לנו

אהבה

 לחפץ שאהפך לפני בשמה
אהבה. — אהיה
 בבקר לחות כטפת

 ־ לשמים נשמתה שתתן לפני
 אזדקק לא כבר אני

 לראשי לכמר
 לרגלי מזלדת או

 להפרד העוזרות לפניהם ןל'א
אהבה. אהיה —

1994 ;73 גל׳

בוהקת.
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בת-אליעזר חגית

 ירושלים באןמת עורעזים מעמיקה
 סבתי. עול וכמיהותיה סבי כרגלי ארכים

גופי. לפני כאן נפשי

 טמון צנום גוף
 סמלי כמעשר
החיים. עם עצמתו

 מקומו את תופס וכעזאבי
 ובשיבה בחכמה

דור. קופצת אני

ושלש שלשים
 להאט מתחיל עולי החמךים וחלוף

 גופי צפונות את לי גליתם למה
 נפלאה בורות בתוך לשגשג ןכלתי הרי

 רעננים חיים אלד איך ועתה,
ההאטה בתוך

העמק ל5הא
 הבלימה. את מאיץ

הסוף. היא הידיעה

אני
אהבתנו מצבת

 עזהןתה
 הזמן עזפת על יושבת
מתים. לווחית ומחכה

אתה
דבר. עדין קבךת לא

מחבק וכשאתה
 גופי את רק

 מאד מקנאה נפשי
יותר. ומתןסרת

1993 ; 165 גל׳
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לסקלי חזי

בחדר עתה זה שנאמרה מלה

בחדר עתה זה #נאמרה מלה
 פרטית עיר תוך אל המסיעני צמיג #ל המתון ריחו את לי מזכירה

 מלכדת המציב המ#ו.ךר #ל הפארסה את תמצא כאן גם מדי.
חמה מ#טח בצורת

- ל!טן
מ#פט. כל של בסופו —
!תנוח אל

!הבאה לשורה עבור
— בנו תבטח אל
 נושאים עור, ובשת מגלה של בעיניו בזמן המביטים טו־חנים —
אנושית הבלתי אהבתם את
ומחכים פגומה קךקע פני על

רוח קצרי
הרע הלילה #ל לשובו
לצורה, דמוי בין מבדיל שאינו

לתנועתו. חמר בין
 חדר, עיר, של בךיוניותם אל שב אני מעשים געגועים מתוך רק

מלה גוף, שעה,
ביניהם. המפריד הדבק של :פיו ואל

מלכלך באור במטתי,
מבחין אני
גנובה. השמה ואלו שכורה המלאך מכנפי אחת כי

ומחסום מבוא שהוא לחלון מבעד
רואה אני

באש אסמיו את המעלה אכר
!ה. את אוהךת האש
לאש. ר5מע רואה האש



דיצני רמי

האמבטיה בחדר שירים ארבעה מתוך

עלי, המעדנות הדקות בהבחנות וךבקותי אני שוב ןהנה
באמת גדול על אלך כבר ומתי
עלי מאךבעת־עיךי־חךר־האמבטיה ואצא
!החמעי והנה

)ניאגרה(, במכל־ההדחה הפלסטיק דסקית לענים התבקעה הבקר הנה כי
להדביק, אוהב הלא ואני

שרף( )דבק דבק־אפוקסי שפופרות עתי על פליטות ממזג ותכף
אחד, דביקה ביאה לעסיס

— ומךביק העבר, קונטור את רתמית בדבקות וסך
אחד. לפלסטיק ןהיו בעבר עבר דבק כי עד

)כעת( הדביקות הדקות ,אצבעות מעל מפעיל אני בטחון וליסר
— אדמה משרדית גמןה
שכזאת דבקות במין ןעוד עוד הדבקים את להדק
בעולם...( בחיים בדברים סךו־ להכניס )ובכלל הזה האים העבר את לאל לשים

הכח בכל הפלסטיקים עני את חו?קת הזאת ןהגמןה
מאמץ מרב אדמות גמי ןרועות בעתי
רזות( זרועות רק תנת, כל־כלה הכל )וסך
 ואחריות נואשת חעיבות מין עכזאת, שליחות הרגשת במין אבל

 הזאת השבורה האהבה את לאחות לעמר — קנאה( גם )אבל ןהתחעבות
הן-ה החלומי המשכר החריף הסינתטי בריר להתמזג
(מזה משהו לה .יצא גם )ואולי !

הכימי( ההתקשות תהליך את )להחיש ארכות שעות ובשמש
ומתקשה הולכת כן( )ואולי יודעת אינה

הולך ומתקשה הולך האפוקסי בבצבוצי מתמןגת
ענבר. בנטף פלהיסטותת פרת־מעה כמו הפלסטיק שרף אותה לוכד ומתקשה

:ביקר אהבה בבקר ומחר
בגן מתהלך קטן אלהים כמו

— בח־י תער־משךדי ולהט
הפליטה. שאתת קרומי את ומקלף בא אני

1984 ;58 גל׳
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אלטרס אלון

המרכזית לפני אחת תחנה

 שימתיק הוא הפרדס לא שימתיק הוא הפרדס לא

 האבאי המחנה אימת את
 לבן מסירת ?חמה המו־פאה בפתח

הקר. לארך אותך מנשק אני

הנה, בואי
אומר מכר לא זר אחר

הנה" "בואי
הנה בואי את, הי אומר אני

אותך אוהב ואני
 הפרדס לירוק עד השחורה הזפת

 האספלט, קשי לשכך והמטפורות
 בסיגוץה סינמה מדליקה

 עצמותיך מחממת
 בשמש

 לפני אחת תחנה 56 רוגוזין

 10 דירה המךכזית
שלישית. קומה

1981 ;30 גל׳

הבית רצפת על חול

 הרעד את מסמן אני
 בחלונות. העובר

 במכר, עובר רוח
 המת. ךצפת על חול מותיר

 החוצה בהביטי
 לדעת ןכול איני

 הדיונות כסו אם
דרומה. ההולכת הדרך את

1982 ;33־32 גל׳

200 גליון
248

 



גינזבורג אירית

משחק לא זה משחקים לא אם

א.

 ורך יארך ורד ןהצעיף
באויר נמרח

מהכסא
אלי
התנועה. את לציר צריך לא

ב.
 ןשר תעמדי

 מכאן אותך יוציאו לא הנאצים

גבוהה את אם גם

 בארבעה, ראשים, בשני
 סימנים לי .יש הגב על
 קשה מחלה של

מרחוק
 פרחים פרחים אותי יראו

 להתביש מוכן שלא הזה והמבט
 שלו המתוק מהריח

 תראה
 סכינים לי .יש הגב על

 רתןד ורד עור
 מכרח אתה

 מכרח שאתה יודעת אני
 הןד את לשלח

 סופרמו־קט?! לא זה משחק?! לא זה
 ונוצצת ארכה חרב שלך היו־כים ובין

 מזה למות אפשר
 לעשן להפך אפשר

 להתחבא איפה אין

 אותי מקיא הגוף תוך
פרחים. פרחים

ג.
 לחיים הפחד שבין המתח

 המשחק כל הוא

 סופו־מרקט עזם אין
 כשיש — הכל אוכלים עזם

 ומסדר ושקט ךציני והכל
 לחיים ןכות ואין

יפי קום ואין

ד.
 כלולה אותי עשו
 כחלה אבן כמו

 במ?ם שוקעת
 עמקה עמקה

 ןרק ןעו־ כמו
 השבילים את לתוכו בולע

 וחום ןשו־ מבט שאהיה כיי
 לעשן ןהפך שלא

 דרכו לעבר יוכלו שלא
 כאן. כך כל הוא כי

 מכאובים לי תלויים הגב ןעל
 לי שנו־בקו שלי. ולא שלי

 נזהרתי לא כי
 ןשר לעמד צריכה ואני

 חונקת השךשךת אחרת כי

הצואר. את ויותר יותר

1993 ;164־163 גל׳

>96 אוקטובר
249



גולן קוזלובסקי איבון

עונג

 התרו נימים נימים
 לב לרחב מסתעפים

 כגל מתגבשים
 — כרוח לגאות לשאת

 שקופים כמראות ןתלתליה
 לאורה
 שרוולים מציצות כתנות

עגבים. בקיא רגש, אדוות מטפחות

 — י לרוח לה ומה

 שבורים ןקניה
 תפוחים ירכיה

? בחביון מזדקרת מעצמה
 לעשרות — הוא רחב כשלב אכן

 :ככרח מצב והח״וך
 מלוה משכיח — יסוו־ים בבוא הכאב

 למות: כמבוא

ענג. — בשמו מצפין

פאב

 הנר כבקרחת
 שדונים התרוצצו

 טל, ברגב כשלשולית התבו־גו
 — בכורים עלי מוססו

 כשועל. מריחות קטנות ברגלים
 פתח על צבאו

 בשרה אדמת לופתים
— לשונם בגבשושית מטופפים

סכנה" — ״ןהירות

 מרסק כדחן

 שנים בחרוק צמוד־ים פקיו“שמו
השעות נוסרו
 הןמים, ובאו

 הורקו תרמילים
 הצהיבה עלים ןעלות

 מנועיו דמם הלבלוב

הכאב. ענג למות: מבוא והשיר

1994 ; 177 גל׳
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איזקסון ח. מירון

בסופו רק

 תינוק הייתי זו במטה
 החד, תמיד הגוף שאצלו
 מכרבל איש אני עכשיו

למנוחה. מחכות בה־י רגלי

 הולך אדם לפני

 אחריו. ממשיך ודאי אני
 יפנה בקרם עוצר הוא
 קרבה כמו לו ממתין ואני

 בשנינו להביט אפשר
 דומים, כה אנשים לו־אות

 שדמה הוא זה הןה פעם
אצלי. הדמיון עכשיו

 אותיות כותבת ןדי
 הביאה היא לפעמים

 לראשו, השיר חיי את
 כח כל כעת אבל

בסופו. רק מופיע

אין אם

 דעה אין אם
מנין. הבדלה

 דעה שבלי ואני
 צךיך לבינך ביני להבדיל

 כחי לבין ביני
לפרקן. כאב בין

קךבה אין אם
 כאן, עושה מה שמחה

 .ילד של חבוק אין אם
 ןכול, איני לעולם

 אשה אוהב שלךאשונה מי כמו

שנצחו. פשוטים מים או

 אותיות וכשאין
 קו רק בי נשאר

 הקבועה ידי בחתימת
נשימה. שמדד במכשיר או

1995 ; 188־187 גל׳

'\96 אוקטובר



קוסמן אדמיאל

ממול השכנים

 בבולמוס שכנים, זוג, אלימא, וזהמה רבא זהמה
 ומגלגלים המשתף, הבית גג אל מטפסים תוקפני
לדם. ומח?ה המצטופף ההמון אל למטה. בוער בקבוק

 גדולה, נקבה, אלימא, וזהמה שעיר, זכר, רבא, זהמה ןלמחרת,
 קמים המלבוש, את ומתקנים באמבטי, היטב שניהם רוחצים

 אמר מי בארץ מתוק ליו־ח־דבש ביד, מזורות עם וזעפר מן
 לא רגע. שקט וחלילה. חס עלינו. אימים כאלה דברים לכם
כלום. כאן היה

1989 ;118 גל׳



2 מס׳ שיר הבץ להולדת

ענק. במטלית הגדול היקזבן את נגבנו יחד
 התינוק אכן הוא מפניו אם מאחור דדה ברור לא כבר

 מפלג ןשיש שמא או שסבתו כפי עתה זה שנולד
 אך הכלים, מבית בצרור עמנו בשוגג שהובא ומתמיה

 הפרש ובשארית פשפשנו, שפשפנו, ובמרץ, נגבנו,
 מי עם דלוח, כמעןן לזרם מוסיפים חטטנו,
הגו. שבתחתית האפלה הנקבה מן התהום,

שוב לך הבאתי טוב,
]אספלנית חמים ומים ובורית ומטלית מרות

דדשבן את ובמרץ, לקךצף, לנסות, מחדש, ובקשת, וגיגית,
 שהציף אור של מסתורי כגלגל בכיור עתה עד מוטל שהןה הגדול

צללים בו ןהטיל החדר מרכז את

שנתפךדו גללים, גללים
גללי גללי ןגללי גללים לגללי
 הבכי לקול שנערמו וגאיות מישורים ובקעות הרים ספור אין גללים
 המצע־ השטיח על כמקפה רוטטים נופים חצרו אנכי שכבות ברבוד

הילדים. שבחדר
הזבל הרי על הלול, ולצד השדה לפני ושם,
 מנופפים מחיכים, כמנצחים, רפתנים, במגפי עמךנו, ,,הטך

לאלים. פתאם והיינו במטלית,
 מנופפים אשר של אדירים הורים הנה,

 מפליגים היינו שנים כי בקלשונים,
 הזמן גב על ךכובים הארך ההורות בנהר

 קטן לענן שהןה
 רכובים והיינו חבוקים ןהיינו ההריון. בחלום
 צחוקים גלי במשובת בחדר דוהרים והיינו

אשר. של גדולים כסוסים מתבדרת. ברעמה

מתאמת בתנועה האמבטי, בתוך אשתי, עכשיו, ןחךו> לנגב
 מדיו, הזאטוטי, הנסבך, העכוז את וקצובה, מרכזת

 סלילים שני כמו ברגליו,
מארבים.
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הזמנה

 בי מעבירים שלך היד שפתי
 ו־פךתי הבל בסף חלחלה. קצף,

 בואי. אז כהתחלה, הקן, את
הגדולה. הנפש סערת בואי,

תל כטבעות היד שפתי  ב
 קטום, מבט סביבי נחשקים.

 בתחנון. יורד, משפל, אטום,
 המפלבל, העפעפים מבט בשאלה.

ובהלה. איום זורה מניף,
 — הנה ובואי קרבי

הגדולה. הנפש סערת

 מפה"(, )"תלך עדין נעור בכמו
 הכל, בסך בתולה, של מצליף מבט

 כך, קולנו הקן את ו־פדתי אשתי,
 יכולה. את תפני, הלא כך, או
 שתקי די.

 — הנה בואי ובואי.
הגדולה. הנפש סערת

 באמץ הולדי !לך צאי
 המשושים, משמי רךי !לעולם

 כמו שמה, דוקא הארץ, על כי
 פרים רבים גפים חושים, מרבי
 אברי אברי שוקק בציוץ ביחד
 בואי. אז ההמלה. אברי אברי
 אשת בואי הנה, בואי
הגדולה. הנ?ש סערת חשק

1995 ; 189 גל׳



שחורי דפנה

קר אויר במזג
 זאבים חמשים יושבים

 עינים תכלי חתלתולים וחמשים
 בטירה בפנים יושבים

אדמה גיר באבן הסמוקה

1993 ; 157 גל׳

המשוגעים של הדובדבנים

 לאניה נהפכת היתה ספינה אם מה
 נזירה של כגז־לה היתה והאמה
 למרגלותיה מדשאה על יושבים ושנינו

 הקיץ גוני בין
 משגעים כמו רברבנים זוללים אנחנו
 הרברבנים של העז הסמק

 המשגעים של העז והסמק
 הגרעינים בפלית עוסקים מפשע חפים
 דם שזה חושבים היו הטירה אנשי האם

 ילדים משחק או
 המשגעים של הסמק האם
 לרברבנים מתחבר דרה
 מתחתנים היו הם

 אביב מסבת בטירה נערכת והיתה
 אורחים המוני מגיעים היו

 לשבילים מרזקךבים נרגשות מפטפטים
 המואךים החלונות בתוך נעלמים

 מלכים כסאות על ערוכים הסומקים
 מאשרים אדמים

 והמשגעים הרברבנים
 המשגעים של האורחים המשגעים וכל
ברברבנים מרזעו־בבים היו

1994 ; 173 גל׳
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שחורי שבי

 כורסא על
 שחורה

 ??רץ
 במרפסת מסתרת
 חטוטים
 גדולים
 מרציים
 מגלים
 ירקה אשפה

 אשפה חתיכות
 ירקות
 בגצים נתזות

 כווני אל
 האור

 אחד אף
 יודע לא הצהרים

 קיומה על
 כוךסא

 מסעד שחורת
 החלון אל גבה

 למטה
 גן צהיי

 מחטטת כורסא
 עטושים

קטנים

צהבים
 משחירים רירקים
 ק#וט

 בתחתיו־תיה
 כורסא

שקשוטה
 סלט
 יודעים לא הם
 מה

 ארך
 מכ#ף
 חטמה

 בצהרים
 נערמים
 ה^מים

 כמו־
אשפה

1994 ; 168 גל׳
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שם־אור לויט ענת

קדוש קדוש, קדוש,

 ועונתי כסותי שארי, את
 בסגריר לי לספק הבטחת

 לי תהיי אמרת ובחמסין

 אמרתי אני וגם מקדשת
 תהיה קדוש קדוש, קדוש,

 החלין קךשי בקדש לי
 כשאני לפרנסתי תעבד אתה

 קר־נות על שירה אכתב
 לברת לאן שיהיה המזבח,

 בינינו יגמרו וכאשר אם

שוקו או תה קפה,השנה. עונות

 תמיד אני כלים שוטפת כשאני
 סליחה, אלילים. פלחן על חושבת

 שלמענו המלך על סליחה, המלך. על
 מה, דבךים. המון מקריבה אני ובשבילו

 אבל זוכרת, בדיוק לא יודעת, בדיוק לא אני
 בכלל ואם אני מה אכפת ולמי חשוב זה מה

 יהיו שהכלים העקר שוכחת. או משהו זוכרת
 עליהם ישארו שלא טוב, טוב ומנגבים שטופים

 עברה מחשבות אותי, ששוטפות המחשבות כתמי
 עובדת אני ההדחה. בזמן חושבת שאני וכפירה
 עוד אולי מלךתי, מאד, קדום מזמן אלילים
 את עצמי על קבלתי שם עוד אולי אמי, מרחם

 לשרת נולדתי שלמענו שהמלך התפלה האמונה
 בלילה גם ןלפעמים יום יום אותו ןלעבד

 זולת בלתו שאין אמתי, אלהים כמו הוא
 שמקנאים אותו, שמקיפים מלכים המון עוד

 אותי לפתות תחתי, תחתיו, לבוא ושרוצים בו
 קורא והוא כלים מדיחה שאני בזמן להדיחו

 אולי ? תשתה מה רק שואלת אני בכרסתו, עתון
? שוקו עוד תשתה אולי י קפה אולי ? תה כוס

1992 ; 152־151 גל׳
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לוי דן

 צלצול שורקת חדשה צפור
 לאחד? קרא מי

לבד תמיד אחד
 :עצים בדלת ויוצא בתל ?דלת נכנס הוא
ושקט. נכפף ענף נמר. עובר בצל

כנסיה דזצר צהתם,
מרחוק אותך קולט מישהו

 ןרקים עשבים בין לבדך מתרוצץ
קרב? טיס או צח־
:נקשים המשחק כללי כאן גם

 לך תעתרנה לא בקרקע המנקרות האפתת המטרה צפרי
 קלאסי שמונה בגלגול תפתיע לא אם

מצבה. או עץ מאחורי פרושות מדים
 סביב ברחובות מצטנע. דעת בבלי מתכונן אתה אליו העולם
רגל ןהולכי נוסעים מוכרים קונים

 לתפיסה נתן שאינו המוצק הדבר מהו אחיד. לזמזום הופכים
הסדר? מךאית ומאין

 האכל תיק ןאת הן־לקוט את אוסף אתה !צא
 האפו־ה הממשות תוך אל קדימה, ןצולל
 לחלל חומקת כנפים במשק ששוב

;העין מן תעלם רץ
מדי רב בגבה זכוכית מאחורי למעלה,
 בראת אותו האחות העולם אל משקיף

לאב. לך להיות רוצה דדה הרחוק ההוא

? איכה
 בשער: לך מחכה אמא

שכחת? לקחת?
הביתה. בא

1988 ; 105 גל׳
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בן־עזרא דברת ענת

 איזבלה אמרה תמיד
שמפליא

 אדם על היוךדות חשכות כמה
 להיות יכולות

מזו... זו שונות

 בירה, פטיש עם עכשיו,
 המנתצת בו־לין חומת על

גם בדעתה עולה

אחר... חפש
!איז?לה יאסו

 נפשך הוא, נהפך
 בצפו־ני

 אץני רוחץ בכיך
 הרצועה

 ממך שנוזל כל
 בשרי על מודהש

ונושר.

אף
 לא ס.ס חיל
 עלי נבר

לשלחני

 קרובות כל־כך והסבות
לתוצאות

להבדיל. אפשר שאי עד

 פריסאי ברחוב
כל־כך — אפר

צעירות נשים הךבה
 לא ס.ס. שחיל

עליהן נבר

1991; 137 גל׳
 כאן משתוללת עכשיו

 השקטה הדרמה
השקופה

 ואפשר ואי העולמית.
 לו־אות: שלא

מכת?ת. נקי הקיר

1984 ;51 גל׳
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גינת גיתית

עולמה המלך

 ?שן
 עגבניות מץרן על

 אדמות
 אהבה. רצוף

 לעונתו בא
 אליעזר עלם

 זרקי־ק
 אלם־בסר

אובד־עצות.
 ריר רסק

 המטה נוטעת
 :עולמה אומר

 לתפר ועת לקרע עת

חוט. השפה

 השפה
חוט.

 שמע כך
 ממךחקים

 ןהודה בן אליעזר

 22 בן הוא

בפריס.

 סיליבש דניאלה חעזבה מה

האויר? במרומי
 מספוא אכל הקפיצות סוס

גרה. והעלה

 זמזמנית זיבורית
 דונג זעת הקהל על הגירה

 מתוקה
 הדבש. בכסאות

 בוגינסקןה
 לרוחה שאפה
 לבז׳ אבקיק

 יה.5עי את עוצמת
 לבד. אני

 סיליבש. דניאלה חשבה
 לבד. כלי אני

 כלו. בעולם לבד

 ה־עתי, לא
 בדעתי, עלה לא

 החמצן שבכרם
 מולקולות מזדוגות

 כך כל רב בלהט
 של

תשוקה.

1995; 181 גל׳

200 גליון

 



מטרני יצחק

מחשבתף כור

 בראשך הקול פכפוך

 הידועות הסיניות בשיטות כמו
 המפכפך לקול האמנת איך

הוא שאמתי

 אותך הטעו הךגיוניים ההקשרים
 שגוי שההגיון לעצמו תאר מי

 בניוטראל מכונית וכמו
במורד גלשת

הפלת
 אבניו על הדומינו ברצף כמו
 תמים לא שהמשחק לעצמו תאר ומי
 אותך הכשילה בעצם שהצבת ן3א כל
 נפשך לצפיות הטעות התאימה כה
 אפיך מךכבות עם השגיאה השלימה כה
 למראה האמנת שני יום לקול האמנת אחד יום

 רעבה צפן-ה מתוך האמנת ולחלשה לכח
 קלה האמונה כי קל הןה זה

 אחד בקנה עלו והמסבך הקל
 הקל רק והסבך קלים היו הכלים

 הלוהט באור הדברים ראית על
לרתח הקרחון מי ועל

1994 ; !68 גל׳
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שיינפלד אילן

 תפורים, ואזניה שפיה מכקזפת לטאה אלא איני אני
אין  הו־יסים. ונואשות השפתים עוית מלבד דבר בה ו

 האכזר, הכחל, השךה אל שב תמיד אני פךכוסי, שךשרת היא ובזחילתי,
דבר. בי תראי לא התפר מלבד כי האור, את נא כבי עליכן

בכתמתם, בהרי־הבשן ואביט לבדי, אעמר ובבקר
לאגם, ונהוים שוקעים הגשם ובענני
 רם, צחוק ואצחק המוזר באור לבדי אעמד
דדם. קצף אל ואלף גבי שוב ןאפנה

 לזר. שקר שום נטמן לא הקטנה, בתי כאן, האמור ובכל
 ההר, של מסעותיו עוצר ואיני המוזיאון, אוצר איני כי

אין  ומתיחתו, פני עור הרפןת מלבד הךבה בי ו
בתחלתו. ככתוב ואזן, פה תפור אני כי

תי  לרחש־ןמי מקשיב הייתי מלדו
 גיחופי־עולמי קונכיות משפתי הבוקע

 האדומי אחי בי מסכית ועתה
?אגמיידמי. גלי־דדם למלמול

 שלי הורידים בגן
 שבאה הזקנה. המכשפה נחה
 השדות מן שלנו השכון אל

 המושבה בקצה
תפוח. שק גבה ועל

 "חיל־רגלים" וגם
 בפו־דס ברושים צמרות על ש״שן

כובשות עיניו היו וממים
הכורכר. דרכי את

 נמוגו שניהם
 המפתל, הורידים גן אל

 וכובשים מכשפות הרבה המכיל
:פני. בית כמו

1980 ;24 גל׳

200 וןדגל
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אלימלך דרור

מאד טהור

 בבצה מאד טהור
 רוח ובחוץ

 מנערת:
 אחוריך שוב ילד
 מתש בץ ילד

מים. פלגי אל הפתח

למדיטציה הוראות

ויותר שנתים
רועד. עלה
דבר, תעשה ואל שב

 — אליך הזורם לרקויאם האזן
אפיק פנה

המתן.
חלול. במבוק היה
נוח. נוח,

דמיון עתיר כעץ

דמיון עתיר כעץ
 נוסע אני

תמיהה. ומסעף
ךקבון תותי

 באויר
 שמתחיל אפךיל

השגויים. חיי סרט

לאות אות

 לאות לאות אות
 כראוי. מתחברות שאינן
ראוי?

 ? להגביה לא
 להגביה לא ברור.
 הבשר לחלשת מעבר
הכרחית. למעידה ומעבר

1989 ;119 גל׳
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יעקבי צבי

הטהור הרטט חידת

 לינוס האל של התפנותו

 ההעדר ןכךו מותו דבר
 התךהמה של הטהור הרטט את בראו
מוסיקה... לימים כנה אשר

 המוסיקה רוח היא
 — מכים צאצאים הכונפת
 החסר את חובקת
 אינותו את מבכה

 — הזכרוז כח את ממחישה
 הטרגדיה נולדה שממנה

 הבנות האמניות ושאר
לינוס האל של

וחוצץ מוצץ

 לשוני תחת סלע חצצון

 עווני מזכרת והיא
 המוטציות הלימונים, עוותי שלחני ועל

 משכר ריחן
מן וזנותי גדול ד

עולמו" את הזן "אשרי
צחות לשון

אתרוגים נקטר
 ה...מ...ו...ט...צ...י...ה צוחות עוד פי על אך

ומתכער משמין וגופי
שוזר לי יוחנן רבי ויפי

חלושים כעוזר

 נשמה מקטרתו ועשן
מסתלסל כילד אני

ומוחה מלבלב ובוכה מעשן שערי

1996 ; 196 גל׳

ההעדר. של ההשראה, של

200 לליון
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שחרור ציפי

כמרצפת ותחתיו הרחוב ועלי

 שלטונו את עלי מצוה נסתר רחוב
בפחד אויר טווה בשלי אני

 במעבר חותך עובר, ואיש
 עלים כמו עיניו מישיר ובי

 לצעדיו סרות קטנות בטון ומרצפות
לבי. לשגיונות תעתועיו בצו

 למתני נזעמת קרואה יז־ר כאלו

בבשר. חפונה

ובתם בביתו האיש נח עתה,

משוחררת התאבדות

 חבל משחררת יום מדי

 אמרה, האחרון את
 צוארי על אכרןד
 נחושה החלטתה אבל

 חרוץים למצא הזמן אוזל ומידה
 העבה בחבל ולהשתילם

 תותר אולי תמתין אולי
יותר. דק חבל תשחרר אולי

 ספרו כבר נסיון עתירי
 דקים חבלים של החד כאבם על

 מות עד אט אט הצואר בשפולי סדקים הפוערים
 מלידה מהמרת היא אבל

 רולטות מסובבת

 כמעט לולעית
 דקים חבלים אדור ןפה, צוארי יהיה

 בוהקות מחרוזות באבני שזורים
 הדק. הכאב על הפחדנים וידברו

סכונים. לוקחת היא

1984 ;57 גל׳

המרצפת ותחתיו הרחוב ועלי

'\96 אוקטובר
265



משמר תמר

ל(כביריה )פזמון

 כביתה למלכה בבטחה. למות לה תן
 לכלבים אשה אותה עשה הרחוב

 אטךיות שארי אכלו וחתולים

 ןתה מכפות
 מפיה ןשר או

— — — גוזליה

 כביתה לשמה פרצוף עושה הליצנית
 כבר לה נעלמה וההיא

 הקלעים מאחורי
 רותח קודח פליני של ומחו
 השכירים כאחד בפח לפל

 מכרה נפשה היא
 משקפים זוג בעבור
 אישיות וחסרות לוטות

 שמע השטן, על דלגה אבל
 השטן על דלגה

 טובות מבשר אות וזה

 לגבעות מעבר שם

 שתהיה הגבירה מחכה
 ניצוצות ושטוף מאורר אורחים בסלון

 פתוחה ובמרצדס
 הראשונה הגברת תסע

המראות אולם אל

 כביתה למלכה בבטחה, למות לה תן
 עצמי בטול של העדה כל הרי
 לה תועיל לא

האולם בחליפות להעלם
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המסך קריעת

 מראשך בקעתי
 להתפוצץ חשב ראשך

קשה הוירות של אימה מרנמלאים דם כלי

 כתינוק אשלף לי, אצא מעט עוד

 פתח מחפש
 כבד היה החם

 הגדול הזבוב את גךפו שערותיך

 ברשתן שנלכד
 שלך הדלקה בעיני נדבקו עיני

ק־עת שלא בערה חמו־י בפנים, חמרים .יש

 גהרו אפרים תאים הרבה כך כל צפוף,
 שלי והלבן השחר על

 הרך האפר מן שנז-ון טפיל הייתי
הצילוהו לא רבים שמים

אשלף מעט עוד
 שלי הכסף בחנית העיר בשערי ואבוא

 בבשךי אותה ואנעץ
 הועיל ללא

 העומרים המים אל אעלה אלך כך ואחר
 — קצפו עלי יוציא הןם

 ליפי ןעודה אינך
 שלך הצבע אינו ורד

 שם אעמד אני אבל

 ואטרף
 ששתיתי המתוק היק את ואזכר

 הפכה כשהבטנה בפנים, כשהייתי משפתיך,
 עלי כרך כשהטבור אלי, פניה

 והמשלם הדק נחשו
לי חשכה עתיקה ונורה

1987 ;85־84 גל׳
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כבר את אבל

 לנו £זאין הזמן חלון מתוך
 עלי מסת?לת את

ואלי אותי שרואה בעין

 לך לומר רוצה
 כלום תגידי אל
 מבין אני

 אבל אומרת. כבר את אבל
 אה אבל חזי. לתוך נושמת כבר את

לשקט מניחה לא כבר

200 גליו!

חמי אברהם

ושותק אותך מכיר

 בשנתך מדברת את
 אומרת מה יודע איני
 מלים כשובך פיך

 סעורות בהולות יונים מפריח
 עפות לאן יודע לא

 אותך מכיר ואני
ושותק

במלים צערי עם סוחר
 אור לך עושה חשך לך עושה
 עלים להם קוראת שאת פרות ממך קוטף

 מכ?ה שאיני בדים בי שוברת ןאת
 ברכות מבני להוריד ומנ?ה

 המרשרש הנילון עטיפת את
מזעה מסריח אני אם למצא
 אותי כשדוקרים נךקו־

אחרת א?שרות כשאין מאשר

1995 ; 184 גל׳
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בת-ציון אלה

ישנים. שערים בתוך הכלואה בעיר הוא הטו־יפ
נבהלת יונה עפה הכלא ובתוך

 לצאת בה ודחקתי מגבל כאמת זמני
 השומר של לצריח הדרך את לה הראיתי

בקדמה לפגע אנטי־חברתיות הוראות לה ונתתי

 האחרון הזרע כתמי עדין מצויים מצעינו על
יצירה? מהי דמעות? מהן רהוט. בכתב־ןד שהנץ

להפילן. שקשה חומות בפניך מתגבהות ליצר ?בואך
החומות את לזהות .יש ראשית
—---------עבודה כלי ולרכש

 דאר( יונת היא )והיונה למישהו משהו כתבתי זהו.
8 .7ב־ ננעלים העיר שערי

 פרוסה אחר לחם פרוסת התכנית את בצעתי
 בזרועותי חבקתי הלחם ככר וכשנשלם

זעיר כתינוק הלחם גוף את

 דלתי על התדפקתי ךהוטות ובמלים
שם הייתי שלא בשעה

 המלאכית שהנפש זה איך אבי, את ושאלתי
מגלה של לכיס השנים עם הופכת

 קפסה בתוך המפלצת( )את אותה ןארזתי
 החיים פני על אותה ושלחתי
 לחם מאיזשהו נז-ונה היא איכשהו

מזדקנת וגם צומחת והיא

 מתוח כגויל צמאה נפשה אבל
 מכבר עליה שנרשמו ןהסימנים

העתיד של אצבעותיו למגע פוךךים1מר

1995 ; 188־187 גל׳
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סערי רמי

אומיה

א.
 פקוחה בעין צרך כאן .יעז

 קשבת: אזן גם פה נחוצה
מעצמם. ממרחבים האפקים

ב.
בזכרון. צפה האלמג עצי פריחת

 והולכים, הקופאים העומדים, המים גמא

המות. בחדות דץ

ג.
 עינינו. את לעקר קונסו אנשים היו

 לחלף, לזמן הנחנו אנחנו
מהאפנה. דצאנו בשקט שלום אמרנו

ד.
 זבי־דם. בשישים אבותינו, וכך.ךך

 העולם, בבשר נעוצות בצפרנים
 אדירים נהרות צולחים אנו

פלשת. חופי אלי במסע

ה.
 שלוה. העשבים, שדות שפת שקטה

 בחבה טומנת היא כי
 דרכנו סוף סימני את

האהבה. אותות ואת

וקופאים. הולכים הרחובות
 להונגרית. שלי הראשונה המורה על וחושב בהם הולך אני

 םיןךך משוכות מקף בבית בנ׳יךאג׳האזא גרה היא עכשיו
 וענג פשוט קול לה הןה מקירותיו. מתקלף שהטיח

 "סודות". יוזף אטילה של שירו את קךאה היא כאשר
בה. לקנן שמח הייתי סבוכה, ברוש לצמרת בעיני דמה ראשה

שו שהיום לי נךמה נורא. לי קר  האוניברסיטה במסעדת עי
 להונגרית שלי הראשונה המורה על חושב אני דגים.
הצלקות. כל את ממני לנשק כאן תהיה שהיא ורוצה

1988 ; 102 גל׳

200 גליוין
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ויכרט רפי

לפני שעה

 האור שבא לפני שעה
 שהלך אחרי שעות או
 ממני מתרסקת את

 קטנות. ג׳אז בנעלי
 בעקבותיך צונפת החשכה
 בדבקות סביבך גולשת

 שחור. דלק של
 אחרונים ניאון נרות מול אל
 סנטר זוקפת את

 זכוכיות לקראת פורצת
שחר. של מטרפות

יחגגו החושים כשכל

 וךקד אותי קח
 הדשא על עמי
 השטן רקוד את
גופי את ובצע קח

 קדושה ?חלה
 עיני על הןין מן הזה

 השחר פריצת את ןאחזה
 ההרים מבטן
 העור את יאכל עוד המגע

 הריח עם ןבוא החיים חרק
 גרוני את חתך

ןחגגו. החושים כשכל

1986 ;81־80 גל׳
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נגיד ורדי

אדומה גרב

 על ערמים דגים מוךידות טפלות אמונות
 מבעד מסתננות דקיקות הוגאהביות והסביבה המךצפות

בירה פתיתי
 יודעים אנשים שני שחורה

 תיק פותחת יודעים? לא
 אסוף שחור

לק
 באחת חשוכה במונית ללטיפה מחזרה ארבה סיגתה מדליקה

אני בלילה
לחם טועמת

עליו מטגן
מוכנה אני עכשו הגוף גבה את מודדת ביצה
 בשני זדם דגיגיים לאנשים העדן גן נגלה לא העדן גן לומר

 צפור שאני אמר הוא והסביבה מךצפות צדדים
 צפור אמר הוא קטנה

אני צפורה
מאהב
לחם חשוכה במונית ללטיפה מחזרה

עליו מטגן
כמו ביצה

 כדור אוטמת נשיקה
 צפור אמר הוא העולם

 אני קטנה צפור
 גרב — טפלה אמונה זו מאהב
אדמה.

1993 ;156 גל׳
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בן־־אוזרון יפתח

הבית אור מתוך

 מפניו. אותי מסתיר הקיץ
 עצים נסרי אור. מסכת ומפני.

 הבית קיר ליד
בערמה.

2.
 הבית. גג על פתאמי אור

הרעפים. בין נשבר
 נאסף

במתב.
הבית. אור

3.
הדרומי. בקיר חלון אין
בחלון. פנים אין
עזם. לפנים אין

האינות( ממחעזבת נחרד )אני

 לעזם. חלון .יעז
לפנים. עזם יעז

 אהבה כלי
 תעזוקה כלי
 חעזיבה כלי
 דבור כלי
 כתיבה כלי

 עזמות :כלים
 בית מפרקים נאספים

 פרוק. באמירת
 גוף בית בונים

נאספים. באמירת

15.
 עזמבקעז מי

 מקבל.
 לחזור צריף לפעמים

 לחם המלה על
פעמים. שלש

 בדגעו. החית את לבטא
 הלסם ריח את להו־גיעז

 החף. ?עזרעז
מקבל. עזמבקעז, מי

5.
 העזמות נאספים

 לפנים באים
 ולבית. לגוף הופכים

 נמלאת: דירה
 ;מטה כסא, עזלחן,

 מטבח כלי :כלים
 אקל כלי
 רחצה כלי
עונה כלי

16.
 הרעב דרף

לדבר. לומד הילד
 רעב קדם
לחם. כף אחר
המלה. קדם
מדבר. הלחם כף אחר

1996 ; 185 גל׳
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שביט ערן

התוך במחוזות

 התוך במחוזות לגעת מנול מי
 שדיך כמו רכים הסלעים שם

 הדקות שפתיך ושתי
 חדשים שמים
 מךאות בה לכיר חדשה אךמה
 רך גשם של >ימו חדשים ריחות

 אישוניך תוך ואל נפקח, נושם, אני
צולל.

פני את ומכסה

פני את ומכסה שוכב ואני
 עבה, עבה,

 הכר בלתי עד
 אפר
 אותי

 העבה בשמיכה
;יחדר לעור מתחת אל עד

 בי תגעי ועכשיו
 בי תגעי עכשיו

 לי תוכלי רק אם
עכשיו.

הפחדים ובבוא

 עלי לח חול של ערמה כמו הפחדים, ובבוא
 אני

מסתמר
 מתכוץ עצמי תוך ואל

 המטרפות הלב ובפעימות
 חי בי גרגר כל
 בי זועק גרגר כל

חי. פחד,
רוטט, ואני

זרועותי ובשתי
מתכסה.

1989 ;118 גל׳
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קמגץ לין טובי

עונות

עזרתי
 לךרף. הבגדים לקפל

 על אור אלמות
 הפעורה, המזודה
 לסגר. דוחפות ט־ים ?אלפי

 מאחור. ואתה לפףף, הדלת עוד
כפסל. בפני, קמטים גלפה ש?ןש
 מלכוזחלה. מאז, שהןה את חשף הגלם וח?ןר

 תלאות לתבת נתעצמה ...מץוז־ה
צואךף. על כבדה

 הקשה. ערפף אלמלא
לשנים. נבתר הןה

 בשמים נתמלאו פוריות עננים
 לקום מנסה חדשה חיות

הפעורה. האדמה מן

במוזיאון תמונות

 סזאן. פאול .1
 משוכות להבות

 תפוחים. פני על
 צדה. על נוטה קערה

 תחתיה
 — טבחים, שלחן
 חסנים. גזעים כאו־בעה רגליו
לפול. נוטה ןהכל

 גוף. ואן ו. .2
 הזאת... ההדה כל

 מעלה זוחלים גזעים
כנחשים.

 סביב נגרת אדמה
 מתפוזלות, צמרות לרגלי

שמים אל
דוקרת. חצים יריעת

 מרים זיתים קוטפות שלש
בסכנה... חשות אינן

1989 ; 119 גל׳
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פימנטל דרור

עץ להתגלות

עץ מפלג שרשים אכלתי

בעינים במים
העלים חם

כמ?ם בעץ זורמים
 מים מ?ם עץ הוזה אתך מה

 ואדמה זה הם ?כוננו #תולים בעץ
 עץ דמויי עת לעץ ןאותו למים דמוךו את

 מכונים מים מכוננים עץ פלגי יהיו מים ואני
 ובפארות לפארות השרשים במעלה זרימתם

 המים עץ עץ, ?כונן מים הוזה עלים.
 מבשילות עץ בקנוקנות ארח עוברי מים יכונן

למים. אותי המדמים דמויי מי
 עץ. בפלג זורמים או

 לעץ, עצמם מדמים דמו?י
 העץ. זורם למים המים את

 והוא מז־בר הם כאלו בשל אינו ןהעץ המים זוךמים
להתגלות. הבשיל לא שעוד השישים אוכל הנביא

תהמת

 צורף שלו הלימון בעיני
 אלילים הצר אביו שמש

 הנביאה בז־מות רענן עץ מכל
 הצלמים תכנית צופ?ת תהמת

 התנינים באופה שסבכה ברחמה
 למו־אה תהמת שגעון

בלימוניו. המנתץ אברהם
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וידוי

 שאני לי נךמה
 ולטרף לצאת עומדת

 ברחוב קטן י.לד
 לבד ללכת לי נמאס
 בעולם רעבה

 מיני החשיך
 נוחה סכין הוא

 שאציב עצביו לסלוף
ד בעיר  חסר לזכר מ

 מיהו לדעת יכלתי
 עולמי המחשיך

 האחורי צדם בזרות
 עיני של

 אמתי לאור כעת שיזכו
 למתחים מתךגם לא

 ןלא חשמליים
 אם לי אכפת
 במיני יזהוני

 לדעתי האמתי
 להיות הולכת אני

 מאכל
 לבד אז אותי שזרק לץה
 בךחוב קטן .ילד

ראמיםמבפנים. ככה אותי מטעין

מערים ערומים ךאמים
במרעה

מערה קרני
 כמךאה למץחם ךקומים

 במךעה עורם עין למראית
 המך?ה שפת משוח כפתה

ה הסף שפתם על

1989 ;117 גל׳
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גלס נ. איתן

 אישוניך על שכסתה המזגגת, לשקיפות מבין

 ונזילים, שקופים קורים משב הגיח
 מדורה, לעשן כמבעד אהובה נראתה ודרכו

 גופך התעקל וקמורות קעורות בחזזיות

הרדוד. באויר
 שפתיך בגבעות מלאו שפתי חריצי
לליל. הטעים, הבשר בין שם, ונסגרו

 העיר של האפלים בךבעיה נגסה שמש
 הטיח ארמון נפש של האפלים חדריה ועל

 נדלקו העיר דרום של המתקלף

מאורות.
 הוטל פניהם שעל האפרים, וז־יריה

 :לח, חצי צל

 והמסגרים הפחחים העיר, דרום של

 האש, ויורקי
 המסנור, האור לפני בעיניהם מצמצו

 הארמים, הקפה בתי ויושבי
 ופיז׳ונס עראק בריח המהולים

הקלפים. ממשחק עצרו
— להם אמר אלהים — ״ןפוי״

דניאלה.!״. ים של ״עיר
 מדבךת. לא וכמעט גוף לה .יש

 עומךת היא ובמסדרונות
 מכל אמהי חם ומקרינה

השחום. גופה.
 המגדלות צפו־ניה על גס ולק

 לובשת. היא מבליטים ובגרים

 מתמידה, שתיקתה, עדין אך
 חומה, חם על חושי את

מחיבת. וכשהיא

1987 ;90 גל׳
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המוקרנים האנשים השלישי: הלוח

הרגע באותו
 בנער מרחוק מתאהבת נערה
 יפה אךבע־^קזרה, בן לדיני

 בוער כמשאלה, אסור כשיש,
 משחק בפליפר משחק כחטא,
 הקפיץ את מתח הוא עשירי,

 ובתולות יומיומית, באלימות
 מפגיעה הבהבו ןאקדוחנים ןם

 שער, חלקת ארכה, דקה, היא
 מביטה טובים, כבנות לבנה

 כבגור ןאמהית, נחושה בו,
אריות.

 הרגע באותו
 כביש באמצע נעמד שוטר

 שלוב מביט צדדי, ברחוב
 חולמת באשה זרועות,
 המדרכה, בשולי בהקיץ
 בדבקות, בשמים מביטה

מחפשת.
 וקהל בשמים מביט הוא

נאסף. אנשים

הרגע באותו
 בסלון בכרסתו דודי יושב

 נשקפים הפתוחים ומהחלונות
 אוכל הוא נטושות, ואנטנות גגות
 בכי בוקע ומהטלוידה תירס קלח

 חושב דוךי סבון, אופרת של ספרדי
דירה. שקנה הילד של החובות על

'\96 בר10אוק
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הרגע באותו
 ומז-יע קודח במטה שוכב אני

 וקר, מצמרר גופי בחמסין, משפעת
 ושמנה ןפה ואת לך, אומר אני לי, קר

 ומלטפת מחיכת חיי, כל שרציתי כפי
 ופי, עיני את קוים עמוסת חמה בת־
 שלי!, פשריקו איתניקו יודעת, אני

 בביתה, שהנערה לעזאזל!, יודעת, לא ואת
חמוצה, והאשה תנועה, דו״ח מעניק והשוטר

 סגלים עד־עד פךחי להניח עלה ודודי
 מקרנים כלם האנשים וכל הקברות, בבית

 מסך, ללא מקו־נה המציא מישהו כי
 אינו וךבר שהנו, היכן אינו ןאיש

 עבור מקתת שנתנה והאדמה במקומו,
 עבור נמכר מזמן שמנצנץ והןם השלום,
 שפלת אויר ןאת הדיפלומטיים, הןחסים

 בקופסאות, העקים אספו השקמים של החוף
 טייני נון קיי לו ךי סיקונטךני מונצ׳ו מאס ואלוהים,

לו(. שאין במה הרבה מתגאה )הוא

1995 ; 187־188 גל׳
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אדף שמעון

חיפוש

 אחד, אורפיאוס הייתי פעם
 בארות, מרעיל
 לראות

 אהובתי. כמו גוססת מהנשים מי
בא, הייתי

 המזמזמות, מהצפךים עיף
 נשכחות אותן למצא

 הכביש, אמות על

 בשדרות,
 הדרומיות, בערים

 צבות בכרסים מרפו־פות
 הילדים. עם

מהן מי לדעת

סונטה  מעמיקה מי
והרוח העךב עם

 הלןלה, סוף לא
 הבקר. תחלת

 בקטנות, מבין אני כאלו נשמע
 פעם. אי אהבתי כאלו

 שמש רועדת ברחובות
 חשון, של בלדה רוח כמו
 האויר במסתור התלויים העננים כמו

 שלפעמים,

 מחשבה, חסר מתוף
לןם. לדמות אפשר

 הדברים, פני הם כף
 עצמו. בעד מדבר הכל

 הסתיו, ןה אם
לנשירה. דרוף האור

 עוד, מזךה שאיני הקןץ זה אם
 הצפרים של העצום המנגנון

מים, כמו חלק

שקט•

לאבק. מצל

28 ו
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פרובינציה

 במה יודע כשאתה היטב הבט
 בקלות האלו השדות לצפות,

מישהו. של ןלדות להיות יכלו
 פה סופה, כמו החדשה מרגהפקת שם

אז כמו העשב, מזדוג
 את בעברם, העננים אושת את השקט מרפד

בנפילתה. השמש קו־קוש

 באויר, נערות נזרעות בלילה
 רוח של בקצה תמיד

לנשיבה. מוכנות
 אינם כוכבים עכשיו כבר

 לוחשים ולא בשערן מהקשים
 ולא השמים זרדי בין גחלים כמו
 אוהבים כמו

ערפל. מתוך

מתנפל היום גם
הרחוב על עיט כמו
גחונו על

השרוט.

ערש שיר
 גוחנים הם בבוקר, ילדים "יש

 לנצח" כך יגחנו והם לאהבה,
כהן לאונרד

אבא.
 המטרה, את מחטיא לעולם
 גפרור, כמו באהבה אכול
ספר. על גוחן

בהסתר,
 באויר, כסלו נמסך

 עדרי הרחוב, צלעות בין ;חבט מגשם ירח
 בחשך. רומסים ל5עך

 ץ־יו את פוער כשהוא
 החמקמק, השלחן על

 והגמורה, הקרה בשנתו
 שלג, ראה ופעם הןם את חצה שפעם להאמין קשה

 מרוקו, של המכוצים בבתים
 הארבעים, שנות סוף

הזמן. ערש

200 גליו!
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אהבה לשיר טיוטה
 לדבר" אפילו יכול אינך בקלות, לחיות יכול -אינך

בלק פרנסים

אמא,
 לאבא, בסמוך

 האור. בצבתות מתנועעת
בגעגהףה. זהירה בבקר,

באויר. טחב כמו עולים הץלדים

החלון. ליד
 בגשם בחמדנות צו?ה אני
 מדוח או
 — השמש; התקדמות קצב על

 בסמיכות דוקרת משטה, כמו לפעמים
 לפעמים ןהרוח, הצפרים

 הדק. השחר את לבקע מצליחה לא
 מגיע הוא נשמע, אינו קולי

רבים. מים דרך ממרחק,

 לאבא, בסמוך אמא
 האבק, איומי תחת

הנחזים. בערבים
 מצאתי לא שעוד זה איך

 הולמת השואה
הקטנים. לחיינו

1995 ; 188־187 גל׳
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קפלן דוד

הינשופים בארץ

 האדירים הינשופים בארץ אף
 הפנינה מסרקות תרתי

 המבחילים שערותיך נחשי אלפתי בהן
 בזה זה מפכרים אז היינו כי

 הגרזנים עקת תחת
 המלח. מחשלי השכחה כעצי

 עלותם. סרקתי מצלעותי באחת
 לטשתי מצלעותי ?אחת
 הנפש טבעות של הכבילות באבני

 בכוי הבלתי הריק את
 ריקים. אנו
 יותר. ריק אני
 ראש מגלה אני

העשופים. בקרקסי מרקד

1994 ;168 גל׳

אמיתי

הרים, איש קול בז־מותו
המלים. באות

הכביר, הוא כמו הן, גם
 אולם ענן. בתוך ןשנות

ןךך. צורת את ןקבל לא לעולם הענן

שם,
 גזע־אנשיץעדרי־האני. של הבררה ךכסי על

 המפקר, הבאובב עץ של הקפוא אורו תחת
 הזהבה. המטפחת את לרמח תקשרנה הן
 הישנה. הערות לאזור אותך תשלחנה הן

 בהר, עולה הירח את רואה אתה
הכבירה. בשבועה לבוא מהסס

 הענן. אל הזהוב את מטיל אתה
עינך. על צונח הוא
 מצלצל: השלישי. צדו על צונח הוא
מסכן. אזור הןה תמיד הלב

1994 ; 173 גל׳
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רוח אביבית

שירים שמונה

 עלי יודע אתה מה
 וחמוצה קטנה אני
 יוגורט כמו
 הלילה כמו ורה עזה

 צואו־י על תולה
 מלח קול גביקוים

 רוח היא ודם קול הרוח
קולי החיים

■
 החיים וכל
 אותי קוהציל מה
היו

 תאורה פצצות
 לתוך קזזרקתי

 החקזך
הנפקוי

■
 אקזה אבל 6 בת אני
בציצי פטל לי .יש

 ?לדה אני כי
הזאת לחצאית ומתחת

איז
 תחתונים לי
 פרח לא גם
סכך?ה לא גם

עועושעו
תקזמע

קוממיות קותי
 מזדוגות

 קיר על
 בפנה

נא

 לחיי האחרון וביום
אוכל אני

 גדבה
 כאלו עליה ואברך
אתרוג היתה

מרץ
 מתחבקות צפרדעים

ןאתה?
 צבעים מחליף אתה
עם

הקקזת
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 מאהבת אני
 במוגלי
 שהיית

 ל:א
 לב במוג
שהנף

 זהב ךגיגת כמו
 ןכרון לי יש
של

 שניות שלוש
אתה אתה אתה

 עצים
 עמוסי

שסק

הבלטות על שוכבת

בקיץ

 בניסן כ״ט
 אתה
 רחוק
מבא!

ועומדים קטנים שלי השדים

אותי מקיף אביב

מסביב

 של גלגולו אני
 הבריז

מינכאהן

 בשערי מושכתמרב מתעטשת אני
בבצות

התרגשות
 העצב תניני

בולעים
את

הירח

שלי האחרונה השנה גלולת

1996 ; 197 גל׳

200 גליון
286



ירושלים העברית, האוניברסיטה מאגנס, י״ל ע״ש ספרים הוצאת

ת פ מו ־ רי פ ם ס י י פ ו ס ו ל י פ
גולומב יעקב עורך

קירקגור סרן
או ־ או

גולומב יעקב וערך הקדים איתן חריס מדנית תרגמה

 מתפשט. והרוע נסוג, שהעולם פלא אין רע, כל שורש הרי והוא מתקדם, שהשיעמוס "מאחר
 השתעמם אדם האדם. את בראו ולכן השתעממו האלים הבריאה. בראשית מצוי התופעה עיקר
 לגידול ישיר ביחס וגדל לעולם השיעמוס נכנס זה ומרגע חוה. נבראה לכן בודד, שהיה משוס

 וחוה אדם השתעממו כך אחר ביחד. השתעממו וחוה אדם לבדו. השתעמם האדם האוכלוסייה.
 בהמוניהן. השתעממו והאומות העולם אוכלוסיית גדלה מכן לאחר משפחתי. שיעמום והבל וקין
 גובהו כמו משעמם זה רעיון בשמים". וראשו "מגדל לבנות ברעיון הוכו הן עצמן את לשעשע כדי
 העולם, בכל התפזרו ואז העליונה. על היא השיעמום יד איך לכך, נוראה הצגה והנו המגדל של

משועממים." נשארים עדיין אך לארץ, בחוץ המטיילים בימינו, בני־אדס כמו בדיוק

 הזריעה" "מחזור קירקגור,
 בספרות ביותר היפים מן אחד שהוא שלפנינו, בספר הקורא ימצא להם ובדומה כאלה פכים

החדשה. העת של הפילוסופית

תן הספרים את ג ני שי ה ה ל ה בפניי ר שי ת י א צ הו ם 7695 ת״ד מאגנס, ל שלי רו ,91076 י
מצקי ברשת ,02־5633370 פקס ת סטי חנויו ב ת. ו המובחרו
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חותמים אתם מה על יודעים אתם
ו עבור ש״ח ו60 בשנה חוברות ו

שם.

____כתובת

המחאה מס׳

 _תאריך.

טל׳

בנקסניף.

 



יחשליס • ניאליק מוסד §
ביאליק מוסד מספרי

ועולמו המקרא על הספרים וסדרת המקראית האנציקלופדיה *
המקרא לשון וחקר הגנוזות המגילות החיצוניים, הספרים *
א-י״א כרכים השירים, גרינברג, צבי אורי כתבי כל *

19191 •׳יי

והערות מבואות בצירוף יהודית מקור לספרות חדשות מהדורות - דורות״ ״ספריית •
העולמית הקלאסיקה מן לספרות מופת תרגומי •
והטבע החברה הרוח, במדעי ותרגום מקור ספרי - מבואות״ '׳סדרת •
ובתולדותיה באמנות מחקרים סדרת •
ישראל בארץ היהודי היישוב תולדות "
 וכלכלה חברה חסידות, קבלה, וכללית, יהודית פילוסופיה •

 הספריה בוקר; בשדה בן־גוריון למורשת המרכז בן־גוריון; אוניברסיטת ספרי: את מפיץ ביאליק מוסד
 ועוד חביבה גבעת יערי; יד אנילביץ׳; ע״ש עדות בית מורשת הציונית;

 91000 ירושלים 92 ת״ד ההפצה, מדור - ביאליק במוסד ישירות להשיג ניתן
02/6783706 פקס: ;02/6783554 מרכזייה: ;02/6797942 ישיר: קו

דורש לכל יישלח מחירון קטלוג

• חושבים לאנשים חשובים ספרים • חושבים לאנשים חשובים ריםחו לאנשים חשובים 0

חושבים לאנשים חשובים ספרים • חושבים לאנשים חשובים ספרים • חושבים לאנשים חשובים ספרים

ירושלים ת,

 

גולומב :

 מתפשט. והרוע סוג,
 השתעמם אדם !אדם.

 לגידול ישיר ביחס ל
 וחוה אדם השתעממו
 בהמוניהן. השתעממו

 גובהו כמו משעמם ה
 העולם, בכל התפזרו

זמים."

 הזריעה" "מחזור ור,

בספרות ביותר יפים

,91076 רושלים

ן.
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 של ביותר החשוב המרכיב היא הפרוזה, של לצידה השירה,
 חלק, בו שלוקח מי וכן זה, בתחום אור בו שרואה ומה העיתון
הצהרות. ואחת מאלף יותר העיתון של אופיו על מעידים

 שאין לעובדה הקורא של לבו תשומת את להעיר הראוי מן
 דת מין, פוליטית, השקפה הבדל ללא מראש, שנפסל משורר

 בתרגום כשמדובר וגם העברית בלשון כשמדובר גם וגזע,
 טיב הוא השנים, כל במשך שקבע, מה אחרות. מלשונות

היצירה.
 שבניגוד משום שקט, במצפון אלה שורות לכתוב יוכל הח״מ

 של עת כתב היה לא מעולם 77 עיתון אחרים, עת לכתבי
 היתה לא ההתייחסות לכן, רעיון. של עת כתב אלא קבוצה
היצירה. של לגופה תמיד אלא אדם של לגופו

 שנות במשך ,77 בעיתון חלק שלקחו היוצרים מספר כן, על
 כתיבה של שונים בסוגים אנשים, מאות עצום, הוא קיומו,
 יונח כאשר גבה, הקורא ירים אל לכן, בשירה. גם וכמובן

 ומאות משוררים ושישים ממאה יותר ובו הזה הכרך בפניו
 שכבר מה על חוזר שאני לי ויסלח הקורא, ישכח ואל שירים.

 במבחר אלא היא, באשר שירה במבחר לא שמדובר כאן, נכתב

 במשך הזה, העת בכתב משתקפת שהיא כפי עברית, שירה
קיומו. שנות עשרים

י.ב

200x200 בד על שמן קרחונים, מישורי, יעקב העטיפה: ציור
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