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לפי 
שעה

תל־אביב־יפו, לפי שעה

בראשית הדברים, גליון זה הוא מחוות הוקרה לשני משוררים שדיוקנם 
עמד לעינינו בעת הכנתו: המשורר פיצ'י יהורם בן מאיר, יליד שכונת 
מחלול בתל־אביב, הוגה הרעיון לקבץ את שירי העיר שנולד בה, אך 
לא התגורר בה. ויעקב בסר, מייסד 'עתון 77', המשורר יליד פולין, שחי 
בעיר ויצר בה רוב ימי חייו, עד לכתו לעולמו בדצמבר לפני עשר שנים 
שייסד,  העת  כתב  מערכת  גם  ומתמיד  מאז  שכנה  הזאת  בעיר  בדיוק. 
ארבעים  במהלך  לדרום(  )מצפון  המתחלפות  כתובותיו  על   ,'77 'עתון 
שדרות  בילטמור,  רחוב  הוופסי,  יונתן  רחוב  נורדאו,  שדרות  שנים: 
יהודית ודרך בגין כיום. ארבע שנים אחריו הלך לעולמו גם פיצ'י, ולא 
וייכרט,  יוצא לאור. כאן המקום להודות לרפי  זכה לראות את הקובץ 

שהציע לנו להשלים ביחד את המבחר.
זאת  פתוח.  לעד  יישאר   - שירי"  דיוקן  "תל־אביב־יפו,  הזה,  הגליון 
משום שפני העיר גדולים ונרחבים מלהיכלל בגליון אחד, עובדה שהלכה 
והמשוררים  השירים  רבים  העבודה.  שהתקדמה  ככל  לנו  והתבהרה 
שיכלו עוד להיכלל בו, ורבים השירים הנכתבים ואשר עוד ייכתבו על 

תל־אביב־יפו, מתוכה ואליה.
קרליבך,  רחוב  אל  המערכת  מחלון  צולמה  הגליון  בפתח  התמונה 
תחתית  לרכבת  בתקווה  ובנייה,  חפירות  לאזור  היה  האחרונה  שבשנה 
לעיר העברית הראשונה. ככלל, הצילומים נלקחו מהארכיון שלנו, מה 
שאפשר לנו להשתמש בהם כליווי לטקסטים, והותיר להם את מרחב 

הדיבור העיקרי.

קריאה נעימה

מיכאל בסר, עמית ישראלי־גלעד

"מישהו לא כיבה האור בתל־אביב
ובא ערפל, העיר 

מרחפת בעננים נמוכים"

"לפני ימים רבים,
ילד הים את מחלול

ומחלול ילדה אותי ואת
החול" 
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תל־אביב־יפו, דיוקן שירי
 

תל־אביב של העשור האחרון משתנה בממדים ובקצב אדירים. 
גורדי השחקים על דרך נמיר מול "תיכון חדש" המכונה  צבר 
מתחם  של  המואץ  הפיתוח   ,yoo מגדלי עם  צמרת"  "פארק 
שרונה, הבנייה המאסיבית במקום שבו שכן עד לא מכבר השוק 
הסיטונאי, חפירות הרכבת הקלה והתחתית בשלל אתרים, פיצוץ 
גשר מעריב, מעונות הסטודנטים הגבוהים שהוקמו על גבעות 
עתירים  אנשים  של  חמדה  לשכיית  שהיתה  יפו  מוניס,  שייח' 
בממון, דיזנגוף שמנסה להחזיר לעצמו תפארת עבר בשלל בתי 
קפה, מסעדות ופאבים אך בלא "כסית", כיכר דיזנגוף החוזרת 
אל הקרקע לאחר עשורים שבילתה במרומים עם הדרקון יורק 
האש של יעקב אגם. אלה ורבים אחרים משנים את פני העיר 
עידן  לפני  אליה  הגיע  או  בה  שנולד  למי  בעיקר  הכר,  לבלי 
אפוקליפטי  כחזון  פעם  לא  הדברים  נראים  לנאמניה  ועידנים. 
להרי  שמעבר  ָעָבר  ואל  האדמה  אל  זיכרונותיהם  את  הדוחק 

החושך.

העיר שכבר בלובן חיתוליה שוררו לה טובי המשוררים, ממשיכה 
להיות מושא למאות רבות של יוצרים - הן למי שנולד וגר בה 
רק עבר־חלף בה מעשה  או  הן למי שחי בה תקופה  חייו,  כל 
תייר. העיר הלבנה על החולות הזהובים זכתה בכל שנות קיומה 
למעריציה ולמבקריה וגם הכרך של ימינו מתואר על שלל פניו 

העלובים והמלהיבים, המנוכרים והיקרים, הַמְפלים והִנְפלים.

בגליון שלפניכם כונסו יותר ממאה שירים תל־אביביים. שירים 
על שדרות וסמטאות, על דרום וצפון, על הירקון ועל יפו, על 
הים שבמערב ועל דרך הניצחון שבמזרח. חלקם עוסקים בעיר 
לאובדן,  לבדידות,  לאהבה,   - רקע  העיר  משמשת  ולחלקם 
בשנות  שנולדו  ומשוררים  משוררות  כאן  מופיעים  לגעגוע. 
תל־ ילידי  חלקם  השמונים.  בשנות  שנולדו  וכאלה  העשרים 
כולם  הגלובוס.  פני  על  אחרים  מקומות  ילידי  וחלקם  אביב 
ביחד חוברים ביצירתם לפסיפס שירי מרתק של העיר העברית 

הראשונה.

את הרעיון למבחר חדש של שירי תל־אביב, שיתמקד בעיקרו 
)2016-1986(, להוציא  של דבר בשלושת העשורים האחרונים 
המנוח,  חברי  עם  לעשור  קרוב  לפני  הגיתי  מועטים,  חריגים 
לכבוד שנת  נאה  אסופה  הכנו  בן מאיר.  יהורם  פיצ'י  המשורר 
המאה לייסוד העיר אבל מסיבות שונות לא הצלחנו להשלים את 
המלאכה. פיצ'י חלה  והלך לעולמו ולי לא היה כוח להמשיך 
המתרגם  המשורר,  היקר,  חברנו  פטירת  אחרי  לא  בעיקר  לבד, 
והמסאי גיורא לשם )השיר שלי בסוף החוברת הוא מחוות אהבה 

לשני המשוררים התל־אביביים המובהקים הללו(.

זאת ועוד: אפשר לראות במבחר הנוכחי המשך לכמה אסופות 
הרשיתי  ממש  ספורים  )במקרים  תל־אביב  שירי  של  קודמות 
לעצמי לכלול שירים שכבר נדפסו בעבר באנתולוגיות שונות(. 
כוונתי, בין השאר, ל"שירי תל־אביב: מבחר זוטא א'" בעריכת 
דליה הרץ ועוזר רבין )קרן תל־אביב לספרות ולאמנות והקיבוץ 
בעריכת  ב'"  זוטא  מבחר  תל־אביב:  ו"שירי  תש"ם(  המאוחד, 
חיים נגיד וחיים פסח )קרן תל־אביב לספרות ולאמנות והקיבוץ 
המאוחד, תשמ"ב(. אחריהם ראה אור אלבום השירים והתצלומים 
בעריכת  לאט"  ממריאים  "הרחובות  קפה  בבתי  משוררים  של 
זיסי סתוי )ידיעות אחרונות, 1999(. נזכיר גם את "שירה והעיר 

הגדולה", גליון 84 של 'הליקון' בעריכת אמיר אור )2009(.

'עתון  עורכי  בסר,  ולמיכה  ישראלי־גלעד  לעמית  מודה  אני 
77' הנאמנים, שלקחו על עצמם את השלמת המשימה והוסיפו 
ומשוררים שהעשירו את  עוד משוררות  בהצעותיהם הרגישות 
המבחר הראשוני. אני אסיר תודה להוצאות הספרים, שאפשרו 
באדיבותן לכלול את השירים, ולמשוררים שהסכימו להשתתף 
למנוע  כדי  שיריהם  על  הגהה  לעשות  ניאותו  ושרובם  בגליון 
שגגות אפשריות. השגגות שנשארו מן הסתם בגליון כה דחוס 

הן עַלי בלבד. 

בין כך ובין כך, אני תקווה שהקוראים ימצאו עניין בריבוי פניו 
של הכרך התל־אביבי ובגילומיו הרבים בשירה העברית החדשה. 
ולּו עמדו  אחרים  או  נוספים  שירים  לבחור  היה  מובן שאפשר 
לרשותנו עוד מאה עמודים גם הם היו מתמלאים בוודאי בשירה 
אורבאנית נאה. יבואו אחרים וישלימו את החסר לפי טעמיהם 
והעדפותיהם. תל־אביב תמיד תשמח לכל פרסום נוסף, בחוברת 
או בספר, שיחגוג את קיומה ואת קיומם של אוהביה שהרי היא, 

כדבריו של אלתרמן, העיר המזמרת בפעם האלף.
 

רפי וייכרט, תל־אביב, דצמבר 2016
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חיים גורי 

בדרך אל הים

ְרחֹובֹות ָהאֹוטֹוִּבּיֹוְגַרְפָיה ֶׁשִּלי.
ֹאַמר ַרק ֶאת ֶׁשֻּמָּתר לֹוַמר.

ָהִייָת ֶיֶלד ֲעצּוִבי, אֹוֵמר ָהֶאָקִליְּפטּוס ֶׁשִּנְׁשַאר,
ֹלא ַהְרֵחק ִמַּגן ֵמִאיר.

ַמה ּיֹוֵדַע ָהֲעָנק ַהֶּזה ַעל ֶיֶלד ֲעצּוִבי.

ַּפַעם, ִלְפנֹות ֶעֶרב, ַּגם ַהָּים ָאַמר ִלי ַמֶּׁשהּו ּדֹוֶמה,
ֹלא ַהְרֵחק ֵמ״ַהָּקִזינֹו״ ֶׁשָהָיה.
ּוַמה ּיֹוֵדַע ָים ַעל ֶיֶלד ֲעצּוִבי.

ֲהֵרי ַעל ְמֹלא רַֹחב ָים ַהְּתֵכֶלת
ַּגִּלים ָנִעים, ַּגִּלים ָּבִאים,

ֹלא ִיָּסְפרּו ִמִּני רֹב.
ֵאיְך יֹוֵדַע ָים ָּכֶזה ֶׁשָהִייָת ֶיֶלד ֲעצּוִבי.

סֹוף ַאֶּלְנִּבי. ַהֲחָזָרה ַהֶּגֶנָרִלית.

ֲאִני מֹוֵסר ֶאת ַמְפְּתחֹות ָהִעיר.
ַהּסֹוף הּוא ָים.

ֲאִני ְמַׁשֵער ֶׁשָהְרחֹובֹות ָהֵאֶּלה ִיְזְּכרּו אֹוִתי.
ָיִמים ַרִּבים ָמַדְדִּתי אֹוָתם.

ַּגם ַחְדֵרי ַהַּמְדֵרגֹות ְוֵתבֹות ַהּדַֹאר
יֹוְדִעים ֶׁשֶאְפָׁשר ָלמּות ֵמַאֲהָבה.

ָרִציִתי ְלַהְזִּכיר ֶאת ַהַחּלֹון ַההּוא
ֶאת ַהַּנֲעָרה ַהִהיא,

ַהּפֹוֶרֶטת ְּכֶאְטיּוד ֶאת ״ְלַעִּליָזה״,
ְּבאֹור ַהִּדְמּדּוִמים.

ְוֵכן ָרִציָת ְלַהְזִּכיר ֶאת ַה״ָּבאר״ ַההּוא
ֶׁשּבֹו ָלַגְמָּת ִּביָרה, ְמעֶֹרֶבת ״ֶאְקְסְטָרא ַפְיין״,

ַעד ֶׁשִהְׁשַּתַּיְכָּת ַלָּׁשַמִים ַהֵּכִהים,
ַלַּׁשֲערּוִרָּיה ַהִהיא ַהַּמְזִּכיָרה ֶאת יֹום ַהִּדין,

ַּבֶּדֶרְך ֶאל ַהָּים.

ִמי ָאַמר ֶׁשַהּכֹל עֹוֵבר, ֲחִביִבי?
ַוַּדאי ֶׁשֹּלא ַאָּתה.

מתוך ״השירים - כרך ג'״ מוסד ביאליק / הקיבוץ המאוחד, 2011; 
״מאוחרים״, הקיבוץ המאוחד, 2002
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משה דור

אמריקה גדולה עלי

ֲאֶמִריָקה ְּגדֹוָלה ָעַלי ְּכמֹו
ּכֹוַבע ֹלא־ֻמְתָאם ַהּגֹוֵלׁש
ַעל ְּפֵני ַהֵּמַצח, ָהֵעיַנִים.

ֲאִני ְמַטְלֵטל ֶאת רֹאִׁשי ָאחֹוָרה, מֹוֵׁשְך
ַהּׁשּוַלִים ְּבָחְזָקה, ַוֲעַדִין

ַהּגֶֹדל ֵאיֶנּנּו ִמְסַּתֵּדר ִאִּתי,
ּוְכמֹו ָּבְרחֹוב ַההּוא ְּבֶקְנֶזס ִסיִטי
ֲאִני הֹוֵלְך ְּכֶׁשֶרֶגל ָיִמין ִּבְמִדיָנה 

ַאַחת ְוֶרֶגל ְׂשמֹאל ִּבְמִדיָנה ְׁשִנָּיה,
ְוִאּלּו ַהֵּלב, ּגּור־ַהְּכָלִבים ַהִּטְּפִׁשי ַהֶּזה, ָרץ
ְּבָכל ּכֹחֹו ְלַמְעָלה, ֶאל רֹאׁש ַהִּגְבָעה, ְּכֵדי
ְלַהְׁשִקיף ִמְתַנֵּׁשף ְלַמָּטה, אּוַלי ִיְרֶאה ָׁשם

ֶאת ַהַּיְרקֹון, ִעם ָהֶאַּקִליְּפִטים ְוַהִּסירֹות
ְלַהְׂשָּכָרה ְוַסְפְסֵלי־ָהֵעץ ַהְּׂשרּוִטים, ַהִּמְתַקְּלִפים.

מתוך ״שטח הפקר: שירים 2004-1954״, קשב לשירה, 2004;  
״אהבה ושאר פורענויות״, ריתמוס / הקיבוץ המאוחד, 1993

אוֹרי ברנשטיין 

העיר שלי

ִעיר ְלחֹוף ָים, ִעיר ָּבּה נֹוַלְדִּתי,

ִעיר הֹוָזה ַחְׁשַמִּלים, ְקׁשּוַטת ְּתאּוָרה,
ִעיר ְמֻאֶּפֶרת, ִעיר ְמֹפָאָרה,

ִעיר ַהְמַרֶחֶפת ֵמַעל ְלַעְצָמּה,
ְוַרק חּוט ֶׁשל זַֹהר קֹוְׁשָרּה ָלֲאָדָמה.

ִעיר ַהַּמְׁשִמיָעה ִרְׁשרּוׁש ְּכֶׁשל ִׂשְמלֹות
ֶמִׁשי ַעל ּגּוף ָנִׁשים ִמְתהֹוְללֹות,

ִעיר ֶׁשל ֶהְפֵקר ַוֲחִׂשיָפה, ִעיר
ֶׁשל ְּתׁשּוקֹות ְּבֵליל ַהַּקִיץ ַהָּבִהיר.

ִעיר ֶׁשל ַהְלָויֹות, ִעיר ֶׁשל ַּתֲאוֹות.
ָהִעיר ֶׁשִּלי, ַהִּמְתַּגַּבַהת ָּכל ַהְּזַמן ַּבְּקָצוֹות,

ִעיר ֶׁשל ְרחֹובֹות ֵריִקים ַוֲחׂשּוִפים
ֶׁשְּלִצֵּדיֶהם ָּבֵּתי ִמְסָחר ְוַקְרִּפיִפים,

ִעיר ְּפרּוָצה ִּבְׁשכּונֹות ְמֻגּנֹות,
ִעיר ֶׁשל ְׂשֵדרֹות ֵּדהֹות ְוִגּנֹות ְקַטּנֹות,

ִעיר ֶׁשָּבּה ַהֵּניאֹון צֹוֵבַע ֶאת ָהעֹוְבִרים.
ִעיר ֶׁשָּבּה ָּכל ּתֹוָׁשֶביָה ֵהם ְּכַסָּיִרים.

ִעיר ֶׁשַהָּים עֹוֵמד ָעֶליָה ְלַכּלֹוָתּה,
ִעיר ֶׁשַהָּים הּוא ָלּה ְּתחּום ּוְבָעָתה.

ִעיר ֶׁשֹּלא ַאִּכיר ָלַעד ַעד ֻּבְרָיּה,
ִעיר ֶׁשל ִהְתַחְּפׂשּות ְוֶׁשל ֶעְרָיה,

ִעיר ְלֹלא ֹּתַאר ּוְלֹלא ְּדמּות,
ִעיר ֶׁשָּבּה נֹוַלְדִּתי ּוָבּה ָאמּות.

מתוך ״פני הימים״, הקיבוץ המאוחד, 2016
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אריה סיון

שוב ברחובות ההם

ִמֵּדי חֶֹדׁש אֹוְקטֹוֶּבר ַהָּים
ְמַחֶּכה ִלי, ָׁשֵקט ְוָכחֹל, ֶׁשָאבֹוא ּבֹו ׁשּוב

ִלְהיֹות ֻעָּבר ַעל ֵמי ִאּמֹו.

ָּכל ַהַּקִיץ ֻּכּלֹו, יּוִני ַעד אֹוגּוְסט, ֶסְּפֶטְמֶּבר,
ֲאִני הֹוֵלְך ָּבְרחֹובֹות ֶׁשְּלִצּדֹו: ַאְרנֹון,

ָׁשָל״ג ִויהֹוָאׁש. ֹּפה
ִהְתּגֹוֵרר ַהֶּיֶלד ֶׁשָּלַקח ֶאת אֹוַפַּני

ּוְכֶׁשָרַדְפִּתי ַאֲחָריו, ִנְקַטל ַּבְּכִביׁש, ְוָהִאָּׁשה
ֲאֶׁשר ִנְּסָתה ְלִהָּׁשֵען ָעַלי

ְּכמֹו ַהְמַטֵּפס ַעל ִקיר ַהַּבִית ַהָּיֶפה
ְּבַעם־ִיְׂשָרֵאל־ַחי, עֹוֶדָּנה ֹּפה

ְקלּוָעה ִּבְׂשָעָרּה ִּבְרחֹוב רּוִּפין.

ֲאִני יֹוֵדַע ַּבַעל־ֵלב ֶאת ָּכל ִּפְצֵלי ַהִּטיַח ַּבָּבִּתים
ְוֶאת ֻהֶּלֶדת ַהְּסָדִקים ְוֶאת ְיֵמי ַהֲחֻלָּדה

ַּבַּבְרִזִּלים ַהֶּנְחָׂשִפים, ֲאִני ַמִּכיר
ָּכל ַּפח ַּבֲחֵצרֹות ְוֶאת ַהֲחתּוִלים,

ּדֹור ֲעִׂשיִרי ְלֵאֶּלה ֶׁשָהיּו ָּבִאים
ָלַקַחת ֹאֶכל ִמָּיָדּה.

ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשָאמּות ֹלא ָטבּול, ֹלא ָּכחֹל
ִמְזָרָחה ֵמְרחֹוב ַהַּיְרקֹון.

מתוך "ֵערבון״, מוסד ביאליק / הקיבוץ המאוחד, 2001; 
״אישרורים״, ספרית פועלים, 1981

משה בן־שאול

נחלת בנימין ב׳

ָהִייִתי ְּבַנֲחַלת ִּבְנָיִמין
ַמה ֵּיׁש ִלי ַלֲעׂשֹות ְּבַנֲחַלת ִּבְנָיִמין

ָרִאיִתי ֶאת ֲחנּותֹו ֶׁשל ַעֶּבד
ְּתִהַּלת ֲחִליָפִתי ָהִראׁשֹוָנה.

ַּגם הּוא ְּכָבר ֹלא ַעֶּבד ַמָּמׁש
ַוֲחִליפֹות ֹלא ַמָּמׁש ָלַבְׁשִּתי.
מֹוְכִרים ַצֲעצּוִעים ֶׁשל ַקׁש
ְוַטָּבעֹות ֹלא ָזָהב ַרק ֶלֶחם.

ִקיִסיְנֶגר ָאְפַנאי ַצֶּמֶרת
ִאֵּבד ִׁשְלטֹונֹו ָלַעד.

ָהִייִתי ְּבַנֲחַלת ִּבְנָיִמין
ַמה ֵּיׁש ִלי ַלֲעׂשֹות ָּכאן ְלַבד.

אּוַלי ֲאַחֵּפׂש ֵּבית ִמְרַקַחת
ֶׁשְּלָידֹו עֹוֶמֶדת ַּכֶּנֶרת

ִמְּבֶילֹורּוְסָיה אֹו אּוַלי ָקַזְחְסָטן.
ֲאִני ָׂשם ְׁשֵני ְׁשָקִלים אֹו ֶׁשֶקל

ְואֹוֵבד ְלַדְרִּכי ִמָּיד.

ֶאְפָׁשר ָּכאן ְלַאֵּבד ֶאת ַהֵּׂשֶכל
ֵּבין ֲחרּוֵזי ָהֲעֵיפּות.

ַרק ֹלא ְלַחֵּפׂש ֵאיזֹו ִּתְפֶאֶרת ַרק
ֹלא ְלַזְמֵזם ֵאיֶזה ִּפְזמֹון

ֶׁשל ״מֹוִניָקה ֶסְקס״ אֹו ״ֵאיֹפה ַהֶּיֶלד״.

— ִהְׁשַּתַּגְעָּת. ֶּבן ַּכָּמה ַאָּתה
ָאדֹון?

ִמְכְנֵסי ְּפָרִחים ַּבֲחִצי ַהֶּכֶסף
עֹוד ָּפחֹות ֵמֶהם ֲחָצִאּיֹות ִּפְׁשָּתן.

— ְּבִגיִלי ֲאִני הֹוֵלְך ְּבֶׁשֶקט
— ְּבִגיְלָך ַאָּתה ֶּכֶסף ָקָטן.

ָהִייִתי ְּבַנֲחַלת ִּבְנָיִמין
ַמה ִּלי ַלֲעׂשֹות ְּבַנֲחַלת ִּבְנָיִמין.
ֶׁשָהָיה ְּכָפר ֶׁשל ְמכֹונֹות ְּתִפיָרה

ְוָהיּו ִמְפָלִׁשים ֶאל ַהָּים
ָים ִקְטִנּיֹות ּוְתִהּלֹות ֶמִׁשי ״ַזְקס״

ְוָהַרַעׁש ַהָּמתֹוק ֹלא ָיתֹום ֹלא ַּתם.
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מתוך ״כל לבַדי: מבחר שירים 2003-1954״, קשב לשירה, 2003

פנחס שדה

גשם על דרך יפו־תל־אביב 

ַּבַחּלֹון, ֵמֵעֶבר ָלְרחֹוב,
קֹוָמה ְׁשִנָּיה, ֵמַעל ַהָּגַלְנֶטְרָיה,

ְׁשֹחַרת ֵׂשָער, ִלְבַנת ָּפִנים, 
ֹלא ָנָעה, ֹלא ָּדָבר אֹוֶמֶרת.

ֶּגֶׁשם ָיַרד ָאז, ְּכמֹו ַעְכָׁשו,
ַעל ֶּדֶרְך ָיפֹו־ֵּתל־ָאִביב,

ֶּגֶׁשם ַּדק ְוַאְפרּוִרי,
ִטּפֹות ְקַטּנֹות ֶׁשל ֶמַלְנּכֹוְלָיה.

ֵּביֵנינּו ִהְפִרידּו ָהְרחֹוב, 
ַהֶּגֶׁשם, ַהֶּׁשֶקט, 

ִּדְמּדּוֵמי ַאַחר ַהָּצֳהַרִים,
ְוַאֲהָבִתי, ְוָכל ַחַּיי ָהֲעִתיִדים.

ָּכְך יֹום יֹום ַאַחר ַהָּצֳהַרִים,
ֵמַאֲחֵרי ִוילֹון ַּתְחָרה ָלָבן,
ְׁשֹחַרת ֵׂשָער, ִלְבַנת ָּפִנים,
ֹלא ָנָעה, ֹלא ָּדָבר אֹוֶמֶרת.

ָמה ָהָיה ְׁשָמּה? ֵאיִני יֹוֵדַע.
ִויִקי? ְּגַרְצָיה? אּוַלי פֹוְרטּוָנה?

אֹו ֶּתֶרָזה ָהָיה ְׁשָמּה, 
ְּכמֹו ַסְנָטה ֶּתֶרָזה ֵמָאִויָלה?

ֶזה ָהָיה ִלְפֵני ַאְרָּבִעים ָׁשָנה.
ֶּבן ְׁשַבע־ֶעְׂשֵרה ָהִייִתי ָאז.

ֶּגֶׁשם ַּדק ְוַאְפרּוִרי
ָיַרד ַעל ֶּדֶרְך ָיפֹו־ֵּתל־ָאִביב.

ֶּגֶׁשם ַּדק ְּכמֹו ַעְכָׁשו,
ָּכל ְׁשעֹות ַאַחר ַהָּצֳהַרִים.

ַמה ּגֹוָרָלּה ֵאיִני יֹוֵדַע.
ָּכל ֶׁשִּנְׁשַאר ִלי הּוא ֲחָרָטה.

ַהִאם ְצרֹור ֲעָצמֹות ַּתַחת ֶאֶבן, 
אֹו ְּבתּוָלה ָּבָלה, ּדֹוֶעֶכת,

אֹו ְסָפַרִּדָּיה ְׁשֵמָנה, ְקִׁשיָׁשה,
אֹו ֵאָלה ִּבְמרֹום ָרִקיַע?

יֹוֶׁשֶבת, ְּכמֹו ֵאי ָאז,
ֶאל ַהַחּלֹון ֶׁשָּבָרִקיַע,

ִלְבַנת ָּפִנים, ְׁשֹחַרת ֵׂשָער,
ַמִּביָטה, ָּדָבר ֵאיָנּה אֹוֶמֶרת?

מתוך ״כל שירי פנחס שדה״, שוקן, 2005
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דליה רביקוביץ  

שוכבת על המים

ִעיר ָים ִּתיכֹוִנית ַמְסִריָחה
ָּגֲהָרה ַעל ַהַּמִים

רֹאָׁשּה ֵּבין ִּבְרֶּכיָה
ּגּוָפּה ְמזָֹהם ְּבָעָׁשן ְוַאְׁשּפֹות.

ִמי ָיִרים ֵמַאְׁשּפֹות
ִעיר ָים ִּתיכֹוִנית ְרקּוָבה

ַרְגֶליָה ֻמּכֹות ָּגָרב,
ָּבֶניָה ֶזה ָלֶזה

ּגֹוְמִלים ְּבַסִּכיִנים.

ְוַעְכָׁשו הּוְצָפה ָהִעיר ַאְרְּגֵזי ֲעָנִבים ּוְׁשִזיִפים
ֻּדְבְּדָבִנים עֹוְמִדים ַּבּׁשּוק ְלֵעיֵני ָהעֹוְבִרים.

ַהֶּׁשֶמׁש ַהּׁשֹוַקַעת ְוֻרָּדה ַּכֲאַפְרֵסק
ִמי יּוַכל ִלְׂשנֹא ִּבְרִצינּות 
ִעיר ָים ִּתיכֹוִנית ְמֻסֶּמֶמת
ְּכמֹו ָּפָרה ּגֹוָעה ְמֻיֶחֶמת

ְּכָתֶליָה ַׁשִיׁש ִאיַטְלִקי ִעם חֹול ָים ִמְתּפֹוֵרר.
ְלבּוָׁשה ְסָחבֹות ִעם ִרְקָמה

ֲאָבל ִהיא ֹלא ִמְתַּכֶּוֶנת, 
ֹלא ִמְתַּכֶּוֶנת ְלׁשּום ָּדָבר.

ְוַהָּים ָמֵלא ָסמּוְך ְלִמְצָחּה ָהִעֵּור
ְוַהֶּׁשֶמׁש ׁשֹוֵלַח ֵאֶליָה ַקְרַנִים ׁשֹוְפעֹות ַרֲחִמים

ַּכֲאֶׁשר ָיפּוג ַזֲעמֹו ְלֵעת ַהְּׁשִקיָעה.
ְוַהְּדלּוִעים ְוַהְּמָלְפפֹוִנים ְוַהִּלימֹוִנים ַהִּמְתַּפְּקִעים ִמֶּצַבע ּוִמיץ

נֹוְׁשִבים ָעֶליָה ִניחֹוַח ַקל ֶׁשל ָּבְׂשֵמי ַקִיץ.
ְוִהיא ֵאיָנּה ְראּוָיה.

ֵאיָנּה ְראּוָיה ְלַאֲהָבה אֹו ְלֶחְמָלה.
ִעיר ָים ִּתיכֹוִנית ְמזֶֹהֶמת

ֵאיְך ַנְפִׁשי ִנְקְׁשָרה ְּבַנְפָׁשּה.
ִּבְגַלל ֶמֶׁשְך ַהַחִּיים,
ִּבְגַלל ֶמֶׁשְך ַהַחִּיים.

מתוך ״כל השירים״, הקיבוץ המאוחד, 2010; ״אמא עם ילד״, הקיבוץ המאוחד, 1992

רחל חלפי

כמה דקות ברח׳ ישראליס

ֲאִני יֹוֶׁשֶבת ְּבַאַחר־ָצֳהַרִים ְסָתִוי   ַחִּמים   ִּבְרחֹוב ִיְׂשְרֵאִליס,
ִמְתּבֹוֶנֶנת.   ַּבַּבִית ַההּוא   ִמּמּול - ִהְתּגֹוֵרר  ַּבּקֹוָמה ַהְּׁשִליִׁשית

ְּבִדיָרה ָצָרה   ֲחׁשּוָכה   ַהּפֹוָנה ֵאַלי ַעְכָׁשו -
ִנֶּבֶטת ִלי ָיָׁשר ַלָּפִנים -

ּדֹוִדי ַאְבָרָהם,   נּוחֹו ֵעֶדן.
ֲאִני  זֹוֶכֶרת  ֵאיְך  ֵהִגיַח ִמְּמכֹוִנית  ַהִחּפּוִׁשית  ַהְּקַטָּנה  ֶׁשָּבּה

ֵהֵבאנּו אֹותֹו ֶעֶרב ֶאָחד ַעד ַלִּפָּנה.
ַהְּתנּוָעה ּכֹה ַחָּיה   ָהִאיׁש ּכֹה ַחי.   ַהְּכֵאב  ְּכָבר

ִנְמַהל ַּבַחִּיים ִמְּזַמן,  ְּכמֹו ָּדם ֶׁשל ָאָדם ֶאָחד
ַּבָּים.  ֲאָבל,  ֵּכן,  ְּכֶׁשֲאִני עֹוָׂשה ִמַּנְפִׁשי ֲאַפְרֶּכֶסת ַקּׁשּוָבה,

ֶרַגע,  ָּכָכה,  ְּכמֹו ֶׁשעֹוִׂשים ַּבָּיד ֲאַפְרֶּכֶסת ְלאֶֹזן ִּכְבַדת ְׁשִמיָעה
ֲאִני ָׁשָבה ְוׁשֹוַקַעת ֶאל ִרְצַּפת

ַהְּכֵאב.  ִאיׁש ַרב־ֶקֶׁשב   ִמיָלָדיו ֶׁשל ָהֵאל.
ָּכֶרַגע עֹוֶבֶרת ָּבְרחֹוב ַנֲעָרה

ֶׁשעֹוָׂשה ָּבלֹוִנים ִמַּמְסִטיק    ּוְמפֹוֶצֶצת אֹוָתם
ְוֵעיַני, ּוַמֶּׁשהּו ֶׁשֵאין לֹו ּגּוף, ַאְך הּוא ָמצּוי ְּבגּוִפי,  ִנְמָׁשִכים

ֶאל ַהַחּלֹון ַההּוא    ֶׁשֵּמֲאחֹוָריו   ָיַׁשב   ְוָכַתב   ְוָׁשַכב
ְוָיַׁשן ְמַעט   ְוָקָרא ַהְרֵּבה  ְוִהְסּתֹוֵבב ַּבֲעִרירּות

ּדֹוִדי ָהָאהּוב   ַאְבָרָהם.
ְּברֹוִׁשים ִנְמָּתִחים ֵמֲחַצר ַהַּבִית ַההּוא

ֶאל ַהַחּלֹון ַההּוא   ְּכִאּלּו ְּכָבר ָנְטעּו אֹוָתם ָׁשם ִלְקַראת מֹותֹו
אֹותֹו ָחָזה ׁשּוב ְוׁשּוב

ְוַעְכָׁשו   הֹוֶלֶכת ָּבְרחֹוב ִאָּׁשה ֹלא ְצִעיָרה ִעם  ְׂשָפַתִים
ַּבְׂשָרִנּיֹות   סֹוֶחֶבת  ַסִּלים

ְוַעְכָׁשו ִאיׁש ֶנֱעָמד    ּוַמִּצית לֹו ִסיַגְרָיה
ְלַלּוֹותֹו ַּבִּמְדָרָכה ַהּזֹאת

ִּבְבִדידּותֹו

מתוך ״ׁשּוַליים״, הקיבוץ המאוחד, 2014
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נתן זך

ועיר

ְוִעיר ָקָמה ִמן ַהּבֹץ
ִּכי חֹול הּוא ּבֹץ ַּבחֶֹרף

ִויהּוִדים יֹוְצֵאי ָיפֹו
ָּפנּו ְלָיפֹו עֶֹרף

ּוְרחֹוב הֹוִליד ְרחֹוב,
ִסְמָטה הֹוִליָדה ִסְמָטה

ְוָכל ָיָׁשר ִהְתַעֵּקם
ְוָכל ָעקֹם ֻרַּבע

ַוֲאָנִׁשים ָּדֲחפּו ֶזה ֶאת ֶזה
ַאֲחרֹוִנים ֶאת ָהִראׁשֹוִנים

ֶזה ְּבִמְצַות ֲעֵׂשה
ְוֶזה ְּבִמְצַות ַהְּׁשֵכִנים

ְוַהּכֹל ָהָיה ָּכל־ָּכְך ָחָדׁש
ְוַהּכֹל ָיָׁשן ַלֲעֵיָפה
ְוָחָדׁש ְּבָיָׁשן ָנְגעּו

ְוֹלא ָהְיָתה ֵּביֵניֶהם ָׂשָפה

ְוָיָצא ַהּקֹול ִמָּסִביב:
ּפֹה ָיקּום ָּדָבר ָּגדֹול.

ָּכל ֶׁשֵאי־ַּפַעם ִהְכִאיב
יֹוִליד ּפֹה ּכַֹח ִלְסּבֹל.

ּפֹה ִּתְהֶיה ֲעבֹוָדה ִעְבִרית
ְוׁשֹוֵטר ִעם ַּגָּנב ָיגּורּו,

ַאְלַּפִים ְׁשנֹות ָּגלּות
ְועּורּו, ַאִחים, עּורּו

ְוַהֶּפֶלא ִּכְמַעט ִהְתַמֵּמׁש
ִּכי ִנִּסים ֵהם ִּכְמַעט ִנִּסים

ְוָכל אּוד ֻמָּצל ֵמֵאׁש
ִׁשֵּלם ָּכאן ֶחְׁשּבֹון ַהִּמִּסים.

ְוָזֵקן ֶׁשֵעיָניו ָּכהּו
ֵיֵרד ְלֵבית־ַהָּקֶפה

ְוֶזה ֹלא ָהָיה ַהָּקֶפה ַההּוא
ֲאָבל ָהָיה ָקֶפה ַּדי ָיֶפה

ְוִהְתַרֵּוַח לֹו ְּבִכְסאֹו
ְוִעְלֵעל ְּבִעּתֹון ֶּגְרָמִני

ְורּוַח ַחְמִסין ֲעָברֹו
ְּכמֹו ְזבּוב אֹו ִמְטָרד ְזַמִּני

ּוָבְרחֹוב ְּכָבר ָּפְסעּו ֲאָנִׁשים
ׁשֹוִנים ְודֹוִמים ְּבַמְרָאם

ַלֲאָנִׁשים ֶׁשְּבָכל ַהְּמקֹומֹות
ּוְבָכל ֶהָעִרים ָּבעֹוָלם

ְוִהִּביט ְּבָׁשַמִים ָזִרים
ein Stern :ְוָאַמר ְלֶנְכּדֹו

ְוֶנְכּדֹו ֹלא ִּדֵּבר ֶּגְרָמִנית
.Danke, sehr :ֲאָבל ָיַדע ְלַהִּגיד

מתוך ״כל השירים ושירים חדשים - כרך ג׳״, הקיבוץ המאוחד, 2008;
״כיוון שאני בסביבה״, הקיבוץ המאוחד, 1996
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יעקב בסר

כשבאנו ארצה

.1
ְּכֶׁשָּבאנּו ַאְרָצה

ֹלא ָּבנּו ָלנּו ִׁשּכּוִנים.
ְלִהָּזֵכר ְּבָחֵצר ֻמֶּקֶפת ֶּגֶפן ּוִפְרֵחי ַהְּׁשעֹוִנית,

ַּכּפֹות ֲחתּוִלים ָרצֹות ָּכל ַהַּקִיץ ַעל חֹוָמה ֲאֻדַּמת ְלֵבִנים.
ֵעץ ֱאגֹוִזים צֹוֵבַע ָירֹק

ַּגג ְרָעִפים ָאדֹם ּובֹוֵרַח ִמַּבַעד ְלַחּלֹון נֹוֵסַע.
ְּכֶׁשִּדְּברּו ְּבָׂשָפה ְמֻבְלֶּבֶלת - 

ָׁשַמְעִּתי ִמִּלים ֶׁשְּלׁשֹוָנן ֲאֻרָּכה ִמַּדי,
ְּפׁש... ְּפׁשׁשׁש... ְּפׁשׁשׁשׁשׁש... ַּבְרָקִנים ָעְמדּו ָּברּוַח.

ְוֹלא ָהָיה ָמקֹום ְלַׂשֵחק ּבֹו
ֶדַאְרַטְנַין, ָאטֹוס, ּפֹוְרטֹוס, ֲאִני

ָהִייִתי ֲאָרִמיס -

ִמיֶׁשהּו ָהָיה ּכּוִׁשי ִג׳ים ָּתִמיד ּבֹוֵרַח.

 .2
ְּכֶׁשָּבאנּו

ֹלא ָּבנּו ָלנּו ִׁשּכּוִנים. ֲאָבל ָהְיָתה ָחֵצר ְרָחָבה
ִּבְׁשכּוַנת נּוְזָהה ג׳. ְּבָיפֹו. ְוֶגֶפן

ַעל ָּגֵדר. ּוַפְרֵּדס ָהָיה ָׁשם, ְוׁשֹוֵמר
ַלְיָלה, ַעְרִבי ִקֵּטַע.

ִקֵּפץ ַעל ַיְׁשָבן ְמֻרָּפד ָּכִרית ֶׁשל ֶּתֶבן - 
ֶקֶבר ֵׁשיְך

ָצָפה ָּבנּו ִמָּׁשם. ְלֶבן־רֹאׁש ְּכָעָנן ַּבָּׁשַמִים.
ַּבַּלְיָלה

ִקֵּפץ ָהַעְרִבי ַהִּקֵּטַע, חֹוִחית ָצְוָחה, ֶיֶלד ֶׁשּלֹו
ּכּוִׁשי ִג׳ים - ָּתִמיד ּבֹוֵרַח.

מתוך ״הנה, מנשבת רוח: שירים 2006-1965״, גוונים, 2006; 

״שדה סקולה״, ספרית פועלים, 1973

יצחק אוורבוך אורפז

*

ִּביָרה ַּבָּיד, ְקָרִעים ַּבִּג׳יְנס
ַנֲעֵרי ַהָּפאּב ַהֲחָדִׁשים

ַאִחים ֻּכָּלם, רֹוְדֵפי ָׁשלֹום
ַחְרָּבם ַעל ְיֵרָכם

ּוַבֵּלילֹות 
ּגֹוֵלי ְּגלּולֹות

ֵּבין ִחּיּוְך ְלַבָּלָהה —
ַהָּמֶות

ָּבחּור ַׁשְתָקן
ּתֹוֵפס ַרק ְקֵצה ֻׁשְלָחן

ְּבַבְּיָׁשנּות טֹוֵעם ִמָּכל ָּדָבר
ִּבְקַהל ַהֲחֵבִרים ֵאינֹו ִנְכָנע

קֹוֵרַע ֶאת ָהְרחֹוב ְּבַמְפֵלט ָּפתּוַח
ּוְכֶׁשַּמְתִחיל ָהרּוַח ֶׁשל ֲחצֹות, ַּבֲחַדר ַהַּמְדֵרגֹות

ְמָפֵרק ֶאת ַנֲעָרתֹו, ַמְרִּכיב
ְּכמֹו ֶאת ַהָּיָמאָהא ֶׁשּלֹו ַּבּיֹום.

ִמי ֶזה עֹוֶלה ְּבִיְרְמָיהּו
ֲחמּוץ ְּבָגִדים ְּכצֹוְלָלן!

ְלַיד ַהֻּׁשְלָחן ְׁשֵניֶהם ְּכָבר מּוָכִנים:
ַחְברּוָתא ּוִמיתּוָתא

ָאז ְּתֹפס ָּבחּור ֶאת ַהּיֹום ִּבְמעֹופֹו
ְוִהָּזֵהר ֵמרֹוְכָסִנים ְּפגּוִמים

ְמָגְרִדים ְּכמֹו ָצַרַעת.
ְועֹוד. ְוׁשּוב. ְוַגם.

ְועֹוד. ְוׁשּוב. ְוַגם. ְוַהִּפהּוק ַּבּסֹוף.
 may never come ַהָּמָחר, ָאִחי

           ַנֲעִרי ָהֵעירֹם ֶׁשרֹאְׁשָך ֵאזֹוב.                      
          ֶׁשרֹאְׁשָך ֵאזֹוב.   

שיר ב׳ בפרק ״מים״

מתוך "לצלוח את המאה", הקיבוץ המאוחד, 1993
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אהרֹן אלמוג

חצי פואמה עם תמוז על הגשר בואכה שכונת התקווה

יֹוֵתר ִמּכֹל ִהְתִאים ְלסֹוף ַהְּסָתו ְּתִחַּלת ַהֹחֶרף ְקַלְסֵּתר ָּפִנים
ָרָחב, ִעְבִרית טֹוָבה ָלבּוׁש ֵהיֵטב

ְסָתו ִאם ֵאיֶנִּני טֹוֶעה ֶׁשל ְׁשַנת 1962 אֹו 63 ּוְבֶעֶצם
ַמה ֶּזה ְמַׁשֶּנה ְּכֶׁשַהּכֹל ְּכָבר ֵמֲאחֹוֵרינּו ָהַרָּכבֹות ָהאֹוטֹוּבּוִסים ַהְּמטֹוִסים 

ַהְּצָבִעים ִנְדֶמה ִלי ִהְׁשַּתּנּו
ֲאִפּלּו ָהֶעֶצב ֹלא ַמה ֶּׁשָהָיה, ַהּכֹל וּוְלָגִרי ָּכל־ָּכְך ֹלא ִטְבִעי ֶנְעַּדר הּומֹור

ְמַאֵּים.
ָיָצאנּו ִמַּמֲעֶרֶכת ִעּתֹון ָהָאֶרץ ְוָהַלְכנּו ִמְזָרָחה ְלַתֵּקן ֶאת ָהעֹוָלם ַעד ַהֶּגֶׁשר ֶׁשל

ְׁשכּוַנת ַהִּתְקָוה ְּכמֹו
ֵקיָסר ִלְפֵני ָהרּוִּביקֹון ֹלא ָחִצינּו אֹותֹו

ְלֵׁשם ַמה ַלֲחצֹות ֶּגֶׁשר ְּכֶׁשַאָּתה יֹוֵדַע ַמה ְּמַחֶּכה ְלָך ֵמֶעְברֹו ַהֵּׁשִני
ֵהם ֹלא ָׁשְמעּו ַעל ְמׁשֹוְרִרים ְוֹלא ִּבְפָרִחים ָהיּו ְמַקְּבִלים ֶאת ָּפֵנינּו ֹלא ִּבְפָרִחים

ִּבְגרֹונֹות ְׁשסּוִעים ֶׁשל ַּתְרְנגֹולֹות ָהיּו ְמַקְּבִלים ֶאת ָּפֵנינּו
ַוֲאִני ֲעִדין ֶנֶפׁש, ָקָצה ַנְפִׁשי ָּבַאִּלימּות

ֵּבן ְלַאַחת ָהֵעדֹות ֲהִכי ַאִּלימֹות ֶׁשהֹוִציָאה ִמּתֹוָכּה ֶאת ָׁשלֹום ַׁשָּבִזי ְוֶאת
ֲחבּוַרת ָהֶרַצח ַהָּכפּול, ֹלא ָרִציִתי ְלַהְמִׁשיְך.

ֹלא ָסַלח ִלי, ִהְמִׁשיְך.
ַהְרֵּבה ָׁשִנים ֹלא ָּכַתְבִּתי ִׁשיִרים ּוְכָבר ֵאיֶנִּני ְמֻיָּמן

ַּבְּמָלאָכה ַהּזֹאת. יֹוֵׁשב ׁשֹוֵמַע ֶאת ָהאֹוְרלֹוִגין רֹוֶאה ֶאת ַהְּצָלִלים ָּבִאים רֹוֶצה ְלַדֵּבר
ִאְּתָך ִעם ַעְצִמי ִעם עֹוד ַּכָּמה ֶׁשֵאיָנם ְוׁשֹוֵתק

ָּכָכה ֶזה ְּכֶׁשַאָּתה יֹוֵצא ֵמַהְּפָרִטּיּות ֶׁשְּלָך ֶאל ְּתחּום ָהַרִּבים
סֹוֵפר ֵאיֶנּנּו ִאיׁש ְּפָרִטי הּוא ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים

ְוׁשּום ִאיְנִּדיִבידּוָאִלּיּות ֹלא ַּתֲעזֹר לֹו
ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשְּסָתם יֹוְסל ֶּבְרְגֶנר ָקָרא ְלָך ִּבְנָיִמין ַּתּמּוז הּוא ָיַדע

ַמה הּוא ָסח ָהִייָת ִנְמָען ַחד ִסְטִרי ְּפרֹוָזִאיקֹון
ּכֹל יֹוֵדַע

ִמְתַחֵּׁשק ִלי לֹוַמר ָעֶליָך: ְוַיְצַמח ּפּוְרָקֵנּה ִּבְנִעיָמה ֶׁשל ָיִמים נֹוָרִאים.
ַעְכָׁשו ֲאַנְחנּו ֶּבֱאלּול ָאִבי ָקם ִלְסִליחֹות ֵּתיָמִני ָזֵקן ּוַמה ֵּסֶדר ַהְּזַמִּנים ֶאְצְלֶכם

ָׁשַאל ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ְסחּוג הּוא זֹוֵכר ֶאת ָקֶמְרְׁשֵטין ְוֶאת ֵּבית ַהֲחֹרֶׁשת
ַּבִית ָירֹק ַאְכַסְדָרה ַעּמּוִדים.

ִנְרֶאה ֶׁשֶהֱחִליף ְּבִדְמיֹונֹו ֶאת ֵּבית ֲאבֹוֶתיָך ְּבֵביתֹו ֶׁשל יֹוֵאל ֶאְנֶּגל ִּבְרחֹוב ָהַרב קּוק
ְּכלּום ֵאין ֶזה ַהְינּו ָהְך

ַוֲאִני ְּבִגילֹו ָמה ֶאְזּכֹר ְּבֵאיזֹו ֶאֶרץ ִּדְמיֹוִנית ֶאְהֶיה
ִאם ֹלא ָהִייָת אֹוֵמר ִלי ֶׁשָּבאָת ֵמַחְרקֹוב ָהִייִתי חֹוֵׁשב ֶׁשָּבאָת ֵמֲחַצְרָמֶות ִּבְסִפיָנה

ֶׁשַּמָּלֶחיָה חֹוְבִׁשים טּוְרָּבן ָאדֹם, ֲאָבל ֶזה ֹלא סֹוף ָּפסּוק ְועֹוד ּתּוַכל ִלְהיֹות ַמה
ֶּׁשַאָּתה רֹוֶצה, ָלבֹוא ִמָּכל ָמקֹום ֲאִני ַמִּכיר ַּכָּמה ֶׁשִהִּגיעּו ְוזֹוִהי ַרק ֲחִצי ּפֹוֶאָמה, ַאל

ִּתְׁשַּכח, ֲאִני חֹוֵתם ְלָך ֶהְמֵׁשְך ָיבֹוא ּוֵביְנַתִים ַּד״ׁש ְלָך ֵמַהַּסְנְּדָלר ָהאֹוְרתֹוֶּפד ְּבַּבְלפּור
ֶׁשָהָיה קֹוֵרא ַאֲחֵרינּו ַּבֲהָבָרה רּוִסית: ַאֶּתם ַהְּצִעיִרים.

ְרִאיִתיו ְּבֶפַתח ֲחנּותֹו ִלְפֵני ְזַמן ַמה ְּכֶׁשָּיָצאִתי ִמִּפיְטַמן ְוִנְזַּכְרִּתי

ֶׁשֲאַנְחנּו ְּכָבר ֹלא ָּכל־ָּכְך ְצִעיִרים חּוץ ִמְּמָך ַהָּצִעיר ַהִּנְצִחי ָאִריְסטֹוְקָרט ֶׁשל 
ַהְּפרֹוָזה ֶׁשל 

ַהחֹולֹות. זֹוֵכר ֵאיְך ָּכַתְבִּתי ְלָך ַּפַעם ִמּלֹוְנדֹון: ַסְדָנא ְּדַאְרָעא ֻּכּלֹו ָחָרא
ֹלא ָצַדְקִּתי? ָיא ָג׳אמּוס ֶׁשָּכמֹוָך ֵאיְך ִּפִּתיָת אֹוִתי ֶלֱאכֹל ֵמֵעץ ַהּג׳ּוֶמס ִּבְרחֹוב

ַהֶּמֶלְך ג׳ֹוְרג׳ ִּכְמַעט ֵהֵקאִתי ֶאת ְּבֵני ֵמַעי
ֵאֵלְך ְלָהִכין ָקֶפה ְּכֵדי ִלְׁשּכַֹח ֶאת ַהַּטַעם ַהּנֹוָרא ַההּוא

חלוקת השורות כפי שנדפס במקור
מתוך ״אם תראו סוכה עפה״, הקיבוץ המאוחד, 2004
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בן־ציון תומר

אחרית הימים

ְּבָיפֹו, ַעל ְׂשַפת ַהָּים,
ָראּו ֵעיֵנינּו ֶאת ַהַּמֲחֶזה:

ֲחתּוִלים ְוַעְכָּבִרים,
ֶזה ְּבַצד ֶזה,

ָטְרפּו ֶאת ָראֵׁשי ַהָּדִגים ַהֵּמִתים.

מתוך "מלאך עיניים", קשב לשירה, 1999

ישראל הר

בזמנהוף

ּתֹור ִלְבִדיַקת ֵעיַנִים
]ַהִּנּתּוַח ָרַחׁש ְּבִׁשיָּבא[

ֶחֶדר ָאֵפל ֵאֶצל ָהרֹוֵפא
ּכּוְך ַסְנְּדָלר ָּתַפר ְּבחּוט
ְמִׁשיָחה ַׁשֲעָוה ַמְסְמֵרי

ֵעץ ַעל ַסַּדן ַנָּפח
'ַאְּת ְּבֵסֶדר

ֵעיַנִים ֶׁשָּלְך ְּבֵסֶדר
ַחּלֹון ְּבֵסֶדר
אּוף ִצּפֹוָרה

ֲאִני ָקָרה ְלָך'
ַאֲחֵרי ָׁשִנים

ְּבִקְרַבת ָזֶמְנהֹוף
ֲאִני ְמַגֵּׁשׁש ַּגם ְּבאֹור יֹום

ָמעֹוג
ְּבָכל ֲחַדר־ַמְדֵרגֹות

ְוָיַדי רֹוֲעדֹות

מתוך "השביעי", קשב לשירה, 2016

דוד אבידן

סוף הנסיעה

ֲאִני נֹוֵסַע ִלי ִּבְמכֹוִנית ְּבֵתל־ָאִביב
ּוַמה ּקֹוֶרה ִלי ְלַיד ָהַרְמזֹור ָהָאדֹם

י ִט ְס ַט ְנ ַפ
ָהִאיׁש ַּבְּמכֹוִנית ַהְּסמּוָכה ִזָהה אֹוִתי

ִזָהה אֹוִתי
ֵמהֹוָפָעִתי ַהְיִחיָדה

ַּבֶּטֶלִויְזָיה ַהְיִחיָדה ַּבְּמִדיָנה
ָּבִעיר ַהְיִחיָדה 

ֶׁשֵּיׁש ָּפחֹות או יֹוֵתר ְלָאן ִלְנסַֹע ָּבּה
ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת

ָהִאיׁש ִזָהה אֹוִתי ְוִנְפֵנף ִלי ְּבָידֹו

מתוך ״כל השירים - כרך ג'״ הקיבוץ המאוחד / 
מוסד ביאליק, 2010; מתוך המחזור ״נסיעה בעיר״, 

״תישדורות מלוויין־ריגול״, א. לוין־אפשטין־מודן, 
1978
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לאמיר גלּבֹע, לזכרו

ְּבֶאְמַצע ַהֹחֶרף, ִּבְרִציף ֶהְרֶּבְרט ָסמּוֶאל,
- ְוִאם ְנַדֵּיק: ִּבְקֵצה ִסְמַטת ָהרּוַח -

ִנְפְּתחּו ּוָפְרחּו ָלֶהן
ָׁשלׁש ִמְטִרּיֹות ֻמְפָּתעֹות )ְואּוַלי ְׁשלִׁשים ְוָׁשלׁש(,

ִהְתַהְּפכּו ַעל ִצָּדן ְוָחְׂשפּו ֶאת סֹוָדן ַהָּמתּוַח.
ְוֶזה סֹוָדן

ֶׁשֵהן ָׁשלֹׁש ִמְטִרּיֹות ֻמְפָּתעֹות )ְואּוַלי  ְׁשלִׁשים ְוָׁשלׁש(
ְוֹלא ׁשּום ָּדָבר ַאֵחר ָּבעֹוָלם, ֵאיֶזה יִֹפי.

ְּבאֹוָתּה סּוָפה ַעְצָמּה ַּגם ֲאִני ִהְתַהַּפְכִּתי
ּוָמָצאִתי סֹוף־סֹוף ֶאת ַעְצִמי, ִנְמֵצאִתי ִלי,

ְוַגם ִאם ֹנאַמר ֶׁשַרק ִהְמֵצאִתי אֹוִתי,
ֵיׁש ִלי סֹוד ָּכמּוס ְּביֹוֵתר ֶׁשֲאִני ָׂשֵמַח ַלֲחֹׂשף.

ְוהּוא ֶזה
ֶׁשֲאִני הּוא ֲאִני ֹלא ַאֵחר.

ָאְמָנם ַאָּתה ׁשֹוֵאל ְּבִהּסּוס: ״ְוֶזה טֹוב?״

טֹוב ֶזה ֹלא ִמָּלה, ֶזה ִנְפָלא, אֹו ְלָפחֹות ַּדי ַמְפִּתיַע
ֶׁשֲאִני, ַהָּכֵבד ְּכָתִמיד, ַעְכָׁשו ְמַרֵּקד,

ָמה ֲאִני אֹוֵמר ְמַרֵּקד, ֲאִני אּוַלם ִרּקּוִדים ָׁשֵלם,
ֲאִני ָּפתּוַח ְּבָכל ְׁשעֹות ַהּיֹום ְוַהַּלְיָלה ְּכמֹו ַהָּים ַהָּפתּוַח

)ַהִּטּפֹות ְּבֵעיַני ֵהן ַּכּמּוָבן ַרק ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום
ֵמַהַּגל ַהָּמלּוַח ְוֹלא ׁשּום ָּדָבר ַאֵחר ָּבעֹוָלם(.

ּוְבֵכן ֲאִני אֹוֵמר ְלָך, ָאִמיר,
ּוְלָכל ִמי ֶׁשעֹוֵבר ְּבִמְקֶרה ְורֹוֶצה ִלְׁשמַֹע:

ֵּכיָון ֶׁשָּזִכיִתי ְלָים ֶׁשָּכֶזה
ֲאִני ָיכֹול ְּבֵלב ָׂשֵמַח

ִלְצֹלל ְוִלְטּבַֹע. 

מתוך ״כל השירים״ הקיבוץ המאוחד / מוסד ביאליק, 1991; 
״שירים אחרונים״, הקיבוץ המאוחד, 1987

ישראל פנקס

אם תבואי פתאום

ִאם ָּתבֹוִאי ִּפְתֹאם
ְלמּוִלי

ְּבַמֲעֵלה ְרחֹוב ּגֹוְרדֹון,
ִעם ַהּכֹוַבע ַההּוא ִמְּׁשנֹות ַהְּׁשלִֹׁשים,

ֲאַחֵּבק אֹוָתְך ִלְבִלי ַּדי ְוֵאַדע
ֶׁשָּבאת ָלַקַחת אֹוִתי, ְּכמֹו ָאז, ִמֵּבית ַהֵּסֶפר,

ְוֶׁשִהֵּנה ַהַּמָּסע ָהָארְֹך ְוַהְמֻפָּתל ֶׁשָּלנּו ָקרֹוב סֹוף־סֹוף ְלִסּיּומֹו.

מתוך ״האם את עדיין רואה אותי״, אבן חושן, 2014
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איתמר יעוז־קסט

בקרבת בית־המגורים הפינתי

ֵאין ִלי עֹוד צֶֹרְך
ַּבֲהַגַּנת ַמְראֹות ַהַּיְלדּות ָעַלי:

ְּבנֹוף ְנָהרֹות ְרחֹוִקים
ַהְמַעְרְּבִלים ֶאת ִצְבֵעי ַהָּירֹק ְוַהחּום

ּוְמַגְלְּגִלים ֲעֵלי ָאַקְצָיה, ֶוֶרד ּוִפְרֵחי ַּפְסָחא
ְלֵעֶבר ְׁשֵּתי ֵעיַני ָהֲעצּומֹות:

ִּכי ָהרּוַח ַקַּלת־ָהַרְגַלִים ַמִּקיָׁשה ָּכאן ַעל ַהְּתִריִסים
ְּבבֹוָאּה ִמן ַהַּיְרקֹון

ּוְבֵׂשאָתּה ִניחֹוחֹות ִמִּקְרַבת ֵּבית־ַהְּמגּוִרים ַהִּפָּנִתי
ּבֹו עֹוְבִרים ָעַלי ַחַּיי

ֵּבין ְסָפִרים ַהְמַהְבֲהִבים ְלֵעת ַלְיָלה, ְלאֹור ַהֵּניאֹון,
ְּכֵדי ְלַהְתוֹות ִלי ֶּדֶרְך ֶאל ַהִּׂשְמָחה,

ַאף ִּכי ַהָּבָׂשר עֹוֶדּנּו זֹוֵכר
ֶאת ִמּׁשּוׁש ְיֵדי ָהרֹוְפִאים ִּבי

ֵּבין ָּכְתֵלי ֵּבית־ַהחֹוִלים, ִעם ִצַּנת ֲחלֹומֹות ַהַּנְרקֹוָזה
ֲאֶׁשר ִטְלְטלּו ֶאת רֹאִׁשי ַההֹוֶזה ִלְמחֹוזֹות חּוץ־ַאְרִצִּיים;

ְואּוָלם, ֵאין ִלי עֹוד צֶֹרְך ַּבֲהַגַּנת ַהַּיְלדּות ָעַלי,
ָּכאן, ְּבֶמְרַחק ְצָעִדים ִמְסָּפר

ִמן ַהַּיְרקֹון ַהּזֹוֵרם ְלַמְרְּגלֹות ֵּביֵתנּו ֶׁשַעל ַהחֹוף
ּוֵמַאֲחֵרי ַּגּבֹו ֶׁשל ַּדָּיג ַהַּמְׁשִליְך ֶאת ַחָּכתֹו

ְלתֹוְך ַהּדּוִמָּיה ַהּמּוֶפֶרת ִמֵּדי ַּפַעם ְּבַמַּׁשק ַּכְנֵפי ַהַּׁשְלָּדִגים
ּוְבִפְטּפּוט ַעְנֵפי ָהֹאֶרן ְוָהֶאָּקִליְּפטּוס ַהּגֹוֲהִרים ַעל ַסְפַסל־ָהֵעץ,

ְלֵעת ִּכי ְּבַקו ָהֹאֶפק ְּכָבר ּדֹוְלִקים ָהאֹורֹות ִמָּסִביב ַלֲאֻרַּבת ָהִריִדיְנג
ְּכִנְצנּוץ ַטָּבעֹות ַעל ֶאְצָּבָעּה ֶׁשל ִאָּׁשה ֲעָנִקית ָהעֹוָלה ִמן ַהָּים;

ְוָאנּו יֹוְׁשִבים ַעל ַסְפָסל, ְּבִלי ִלְגֹרַע ֵעיַנִים
ִמן ָהִאיׁש ַהּיֹוֵרד ַמְדֵרָגה ַאַחר ַמְדֵרָגה

ֶאל ֶזֶרם־ַהַּמִים ַהִּמְתַאְפֵלל
ְוחֹוֵמק ֶאל ִמחּוץ ְלעֹוָלֵמנּו, ְּבעֹוד נֹוף ִנְבָלע ְּבנֹוף

ְוַהְּזַמן עֹוֵצר ְלֶהֶרף־ַעִין ּוְמַעְרֵּבב ָעָבר ְוֹהֶוה; —
ַאְך ֵאין ִלי עֹוד צֶֹרְך ַּבֲהַגַּנת ַמְראֹות ַהַּיְלדּות ָעַלי:

ְּבִהְׁשַּתְּקפּות נֹוף ְנָהרֹות ִמְתָּפֵרַע
ּוַבָּגן ְרַחב־ַהָּיַדִים

ַהּזֹוֵקף ֶאת ְּפָרָחיו ֶאל־מּול ָהָרִקיַע
— ְלֵעת ִּכי ּגּוִפי ִנְׁשָען ֶאל ּגּוֵפְך

ְוהּוא ָׂשׂש ִלְמנֹות ְלִצֵּדְך ֶאת ָּכל ְיֵמי־ַהֶחֶסד
ָהרֹוֲחִׁשים ְּבאֹורֹו ַהָּלָבן ֶׁשל ַהַּבִית.

מתוך ״משירי איתמר יעוז־קסט: 2001-1956״, עקד, 2001; 
״אלגיית בית־חולים״, עקד, 1998

יחיאל חזק

אתמול בדיזנגוף

ֶמְרַּכז ָהִעיר, ָהָאֶרץ, ָהעֹוָלם
ִּבִּתי ְקַטָּנה ְוַתָּמה,

ֲעַדִין ֹלא ָקְרָאה ֶאת ״ַהֶּדֶבר״ ֶׁשל ָקאִמי,
ִהיא עֹוד ְמַצֶּיֶרת ַּגָּמִדים,

ְנִסיכֹות ָיפֹות ּוְמָלִכים,
ֵפיֹות ְּכֻחּלֹות ַּבַּלְיָלה,

ְוֶׁשֶמׁש ְּגדֹוָלה ַּבּיֹום, ּוְפָרִחים,
ְוִלְפָעִמים ִהיא ְמחֹוֶלֶלת ְלַבָּדּה ִרּקּוד

ֶׁשָחְלָמה ְּבִׁשעּוֵרי ַהַּבֶּלט,
ְּכמֹו ַּבְרּבּור,

ָּבֵלִריָנה ְקַטָּנה.

ּוָבִעיר ֵאין ָרָעב.
ּוְכָבר ֹלא ִמְלָחָמה ִמְׁשּתֹוֶלֶלת ָּבָאֶרץ.

ָּבְרחֹובֹות ֵאין ְּפָגִרים
ְוֵאין ַרַעׁש ֻּתִּפים ְמַבֵּׂשר ַחָּיִלים סֹוֲעִרים

ֱאֵלי ָמֶות.

ַרק ֶאְתמֹול ְּבֶלְכֵּתנּו ִלְקנֹות ְלִבִּתי ּכֹוס ְּגִליָדה
ְּבֶאָחד ִמָּבֵּתי ַהָּקֶפה ֶׁשל ָהִעיר,

ָצֲעָקה ִלי ִּפְתֹאם
ְוָקְפָאה ִלי ַהּכֹוס,

״ַאָּבא,
ָרִאיִתי ֻחְלָּדה,״

ְוִהְמִׁשיָכה ִלְׁשּתֹות.

מתוך ״במרחק צעקה מן העולם: מבחר שירים 2010-1961״, הקיבוץ המאוחד, 2011; 
״בגידה״, הקיבוץ המאוחד, 1982
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ַעְכָׁשו ֲאִני מּול ָהֲאֻרָּבה
ֶׁשל ִריִדיְנג

ְׁשָחִפים ָצִדים ַּבַּיְרקֹון
יֹום ָיֶפה -

ֵמָרחֹוק ֲאִני ׁשֹוֵמַע ָים
ֲאָנָפה ּבֹוֶדֶדת

ׁשֹוֶמֶרת ַעל ַהחֹוף מּוִלי
ִקּמּוִטים ַּבַּמִים

ְקָׁשתֹות ְמַמֲהרֹות ִמְזָרָחה
ָהפּוְך ַלֶּזֶרם

ָּבֲאִויר עֹוֵמד ָּכחֹל ָנִקי ּוְמֻאְוָרר
ַמְמִּתין ְלַמה ַּיִּגידּו לֹו

ָׁשַמִים ְוַיִּמים

ַרק עֹוַנת ַהּמּוִסיָקה ַּבֶּטַבע
ֵאיָנּה יֹוַדַעת ַחְמֻקּיֹות
ִיחּום ִצּפֹור עֹוֶנה ְלַצו

ֶׁשְּמַעְרֵּבב ְקִריאֹות עֹוְרִבים
ְּבִצּיּוֵצי ְּדרֹוִרים

ֶהְמַית ַהּתֹור ְוקֹול ִנּסּור ַּבֲאִביָביו
ִיְׂשֹרד

*

רֹוְטִׁשיְלד, ֵׁשיְנִקין, ַיְבֶנה
ַאֶּלְנִּבי, ֶלִויְנְסִקי, ְצ׳ֶלנֹוב

ִמְקֵוה ִיְׂשָרֵאל ְוָהֲעִלָּיה
ֶּדֶרְך ֶּבִגין, י. ל. ֶּפֶרץ,

ִליְלֶיְנְּבלּום, מֹוְנִטיְפיֹוִרי,
ְּבַצְלֵאל ָיֶפה 

ֲאִני אֹוֵמר ְלָך - ָהְרחֹובֹות
ָהֵאֶּלה ְּבנּוִיים ְלִכְרָּכרֹות.

ָהָראִׁשִּיים ֶׁשל ָּכאן ְלִדיִליַז׳ְנִסים
ְוַהְּצָדִדִּיים ְלִכְרָּכרֹות
ַהִּסְמָטאֹות ַלֲעָגלֹות

ְוֻכָּלם ַיְחָּדו ִליִפי־
סּוִסים מֹוְׁשֵכי ַמָּׂשא

מֹוְׁשֵכי ַּגְלַּגל, מֹוְׁשֵכי
ָאָדם ְוֶאת ַּדְרּכֹו
ְוֶאת ָיְפיֹו ְוֶאת 
ְּכבֹודֹו ּוַמֲעָמדֹו

ָהְרחֹובֹות ֻחְּׁשבּו ֵמרֹאׁש 
ִלְהיֹות ְרחֹובֹות־סּוִסים

ַוֲעָגלֹות ְוִכְרָּכרֹות,
ַּדְרֵכי־ִׁשְלטֹון, ַּדְרֵכי

ִיחּוס ּוְדָרִכים ְלַתְלִּפּיֹות
הֹוֵרד ִמָּכאן ַהּיֹום

ֶאת ִצֵּיי ָהֶרֶכב
ַהּמֹוטֹוִרי - ּוִפְתֹאם
ָּתצּוץ ָּכאן ִעיר ְּבֵחן
ְוִתְפָאָרה - ַמֲחֶׁשֶבת
ַאְדִריָכִלים, ֵחן ָנִׁשים

ְּבִמְרָּפסֹות ִויָלִדים
ַּבֲחבּורֹות ּוִמְׂשֲחֵקי ְרחֹוב

ְּבֵאין ַמְפִריַע
ּוִמְדְרכֹות ַהְּקָלאס

ּוַמֲחבֹוֵאי ִּפּנֹות
ְוִאְלּתּוֵרי ִמְׂשָחק
ַעל ֶׁשֶקר ֶוֱאֶמת

ֶׁשל ַהַחִּיים
ָהֵסר ִמן ָהְרחֹובֹות

ָהֵאֶּלה ֶאת ֶּדֶבק
ֶהָעָׁשן, ֶאת ִזְקַנת

ַהִּטיַח ְוֶאת ָהֵריחֹות
ָהֲאבּוִדים ְּבעֶֹבׁש

ּוִבְסִחי
ְוִהֵּנה ָּתקּום ִהיא
ְלֵעיֶניָך ִמְרֶּכֶבת

ִראׁשֹוֵני ָהִעיר, ַהּסּוִסים
ַהִּמְתָּגִאים ְּבִרְתָמָתם

ָהְרחֹובֹות ַהִּמְתַנְּמִכים
ְלַפְרסֹוָתם

ׁשּורֹות ֵעִצים עּוֵלי ָיִמים
ָצֳהלֹות ֱאנֹוׁש
ְוסּוס ְּבִהָּוְלָדם

ְּבגֶֹדל ִמּדֹוֶתיָה ֵאֶּלה - ָאָדם,
ְרחֹוב, ַּבִית, ֶּדֶרְך, 

ֵעץ
ַהּכֹל ְּכִאּלּו ִמְתַמֵּתן

ְלַאט ּוְבִמּדֹות ְׁשֵקטֹות
ַאְך ֵיׁש ֵּגאּות ְּפִניִמית

ַּבּסּוס ּוָברֹוֵכב
ּוָבעֹוֵבר ָּבְרחֹוב

ּוַבִּקירֹות ַהְמַנִּסים
ִלְלמֹד

ָלַדַעת ְלַהְקִּביל
ְזִריחֹות

ָלַדַעת ְלַכּבֹות ְׁשִקיעֹות

11.11.03

מתוך ״זמן בולע את עצמו״, נתן־נטע, 2004
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טוביה ריבנר

גלויה מתל־אביב

ֵּתל־ָאִביב ִעיר ִצְבעֹוִנית ְמֹאד ְלָבָנה.
ִמְׁשַּתָּנה ָּכל ֶרַגע ְוִנְׁשֶאֶרת ַמה ֶּׁשִהיא.

ֵּתל־ָאִביב ִעיר ְנִקָּיה ְמֻלְכֶלֶכת.
ֶזה ָּתלּוי ָּבֵעיַנִים.

ֵּתל־ָאִביב ִּכְמַעט ְניּו יֹוְרק.
ְמֻיָחם ְמַלֵּקק ַהָּים ֶאת ַיְרֵכי ֵּתל־ָאִביב ְוֵלב

ֵּתל־ָאִביב ָלָבן.
ְּבֵני ָאָדם ָּכאן ֵאיָנם ַׁשָּיִכים ְלִאיׁש.

ַּגם ֹלא ְלַעְצָמם.
ֵּתל־ָאִביב ִעיר ֻקְפָסאֹות ּוְתִריִסים.

ְּבֵתל־ָאִביב ֵּתיַאְטרֹוִנים, אֹוֶּפָרה, ַהִּתְזמֶֹרת ַהִפיְלַהְרמֹוִנית
מּוֵזאֹוִנים ְוָיפֹו.

אֹוְמִרים ִּכי ַהַּסְרסּוִרים רֹוִצים ִלְמּכֹר ֶאת ָיפֹו
ְוָיפֹו ְיַפת ַיִּמים )ָּכַתב ַעְגנֹון( ָהְיָתה

ְזַמן ַרב ִלְפֵני ֵּתל־ָאִביב. ְזַמן ַרב, ַרב, ַרב.
ֲאִפּלּו ַאְנְּדרֹוֶמָדה ִהִּכיָרה ֶאת ְנֵמָלּה
ְרתּוָקה ֶאל ֶסַלע ַעד ֶׁשֶּפְרֵסאּוס ָּבא

ְוִׁשְחֵרר אֹוָתּה. ׁשּום ֶּפְרֵסאּוס
ֹלא ָיבֹוא ְוִיְגַאל ֶאת ֵּתל־ָאִביב.
ֶרֶצְנֶזְנִטים ַרִּבים ִמַּדי ְמַאְּיִמים

ַעל ְרחֹובֹוֶתיָה, ׁשֹוְכִבים ִעם ָנִׁשים ַּבֲחָדֶריָה
ְׁשטּוֵפי ֵזָעה. ְמׁשֹוֵרר ֶאָחד ָּכַתב ִּכי

ַאֲהַבת ַּבחּורֹוֶתיָה ֵּבין ַרְגֵליֶהן.
ָּדָבר ָּכֶזה ַקָּים ְּבֵתל־ָאִביב.

ִמי ׁשֹוֵמַע ֶאת ִמי ָּבַרַעׁש ַהֶּזה?
ָחֵמׁש ַּדּקֹות ֶּגֶׁשם ְוֵתל־ָאִביב מּוֶצֶפת.
ֲאָנִׁשים ְזֵקִנים ְּכֶׁשרֹוִצים ַלֲחצֹות ְרחֹוב

ַמְפִׁשיִלים ֶאת ׁשּוֵלי ִמְכְנֵסיֶהם. ֲאָנִׁשים ְזֵקִנים
ֵאיָנם ׁשֹוְמִעים ֶאת ִׁשיַרת ְּבנֹות ַהָּים ְּבֵתל־ָאִביב.

ַמְפִסיָדִנים יֹוְׁשִבים ְּבִלי ִניַע ְּבָבִּתים ְמֹפָאִרים ִמְתַקְּלִפים
נֹוֲעִצים ֵעיַנִים ַּבִּתְקָרה ַעד ֶׁשַּמְפִציַע ַהַּׁשַחר.

ַהִאם ֵיׁש ַמְלָאִכים ְּבֵתל־ָאִביב?
ְּדָבִרים נֹוָרִאים ָקרּו ְּבֵתל־ָאִביב.

ְּדָבִרים נֹוָרִאים קֹוִרים ְּבֵתל־ָאִביב.
ִמי ִּפֵּלל ֶׁשָּכְך ִיְהֶיה?

ַהִאם ֵּתל־ָאִביב ֵּתל־ָאִביב?

ִמי ִהְמִציא ֶאת ֵּתל־ָאִביב?

מתוך "שירים מאוחרים", קשב לשירה, 1999

ארז ביטון

תקציר שיחה 

 ַמה ֶּזה ִלְהיֹות אֹוֶתְנִטי, 
 ָלרּוץ ְּבֶאְמַצע ִּדיֶזְנּגֹוף ְוִלְצעֹק ִּביהּוִדית ָמרֹוָקִאית.

 "ָאָנא ֶמן ַאְלַמְגֶרּב ָאָנא ֶמן ַאְלַמְגֶרּב"
)ֲאִני ֵמָהֵרי ָהַאְטַלס ֲאִני ֵמָהֵרי ָהַאְטַלס(.

 ַמה ֶּזה ִלְהיֹות אֹוֶתְנִטי, 
 ָלֶׁשֶבת ְּברֹוָול ְּבִצְבעֹוִנין )ַעָּגאל ְוַזְרִּבָּיה, ִמיֵני ְלבּוׁש(,

אֹו ְלַהְכִריז ְּבקֹול: 
 ֲאִני ֹלא קֹוְרִאים ִלי זַֹהר ֲאִני ַזִיׁש, ֲאִני ַזִיׁש )ֵׁשם ָמרֹוָקִאי(.

 ְוֶזה ֹלא, ְוֶזה ֹלא,
 ּוְבָכל זֹאת טֹוַפַחת ָׂשָפה ַאֶחֶרת ַּבֶּפה ַעד ִּפּקּוַע ֲחִניַכִים,

 ּוְבָכל זֹאת ּתֹוְקִפים ֵריחֹות ְּדחּוִיים ַוֲאהּוִבים
 ַוֲאִני נֹוֵפל ֵּבין ֶהָעגֹות
אֹוֵבד ִּבְבִליל ַהּקֹולֹות.

מתוך ״תמביסרת ציפור מרוקאית״, הקיבוץ המאוחד, 2009;
"ספר הנענע", עקד, 1979
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אשר רייך 

שורשי הקיץ

ַהַּיְרקֹון הּוא ָּתִמיד ַקִיץ.
 

ּוַבֹחֶרף ְּתִריַסי ַהּמּוָגִפים ֶנֱעָקִרים
ִמְּזַמָּנם, ֵמְרצֹוָנם.

 
ִנִּסיִתי ְלַהְכִניס ַהַּבְיָתה ֶאת

ֶהָחָלל ַהִּבְלִּתי ְמֻאְרָּגן ֶׁשל ַחַּיי.
ֶהְמיֹות ַהְּזַמן, ִקְרקּוֵרי ַהָּמקֹום

 
ַמִּגיִעים ֵאַלי ִמּתֹוְך ָׁשְרֵׁשי ַהֵּלילֹות,

ִמן ַהֵּביָצה ֶׁשעֹוד ֹלא נֹוְלָדה. ּכֹה נֹוֵצץ 
ַהַּקִיץ ַהּמֹוִציא ֶאת ָיַמי ְוֵלילֹוַתי.

ִמְלֶחֶמת עֹוָנה ְּבעֹוָנה —
 

ֵּתל־ָאִביב צֹוֶבֶטת ֶאת ֲעַצַּבי
ֵּבין ֲעֵצי ַהַּיְרקֹון ֲאִני יֹוֵׁשב

ִעם ְּבִני ַהְּקַטְנַטן, ְּבתֹוְך ֲעָגָלה,
ַעל ַסְפָסל ָלעּוס ִּביֵדי ְזַמְנַמֵּני ַקִיץ —

ְוחֹוֵׁשב ַעל ֲעִתיִדי ַהִּמְתַקֵּצר. ִזְכרֹונֹוַתי
ְמתָֹעִדים: ָהְרכּוׁש ַהָּיִחיד ֶׁשאֹוִריׁש ִלְׁשֵאַרי.

 
מתוך ״חלונות אל הפארק״, קשב לשירה, 2015

גיורא לשם

אם תרצו

ְמחֹוג ַהֵּצל ִּבְׁשעֹון ֶׁשֶמׁש,
ִּבְרחֹוב ַיְלדּוִתי ּבֹוֲאָכה ְרחֹוב ֶהְרְצל -

ַהְּברֹוׁש.

ִאם ִּתְרצּו, ֵאין זֹו ֶאָּלא ַאָּגָדה
ַעל ֶיֶלד ַוֲעָנק ָירֹק

)ָּכֵעת ַּבְנק ֶׁשהּוא ַּגם ָיִדיד(.

ְלַיד־ָהאֹוֶּבִליְסק ַהָּירֹק ַהֶּזה
ָחַלף־ָעַבר יֹוֵבל.

ֲאִני חֹוֶצה,
חֹוֶסה ְּבִצּלֹו

הֹוֶזה־ֹלא־הֹוֶזה.

ָהיֹה ָהָיה ֶיֶלד.
ָהיֹה ָהָיה ְּברֹוׁש.

ִאם ִּתְרצּו, ֵאין זֹו ַאָּגָדה.

ַהְּברֹוׁש ֹלא ִנְגַּדע.

ְוַהֶּיֶלד ֶיֶלד.

מתוך ״תמונה קבוצתית עם עיר״, קשב לשירה, 2010;
״שולי האש ושירים אחרים 1998-1959״, קשב לשירה, 1999 
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יאיר הורביץ

היכן הם היום?

ַאט־ַאט נֹוַסַעת עֹוד ְּתמּוָנה.
ָהִעיר, ִּכְבָיכֹול ֲחִסיָנה,
ְּכָעב ָׁשט ּוְכיֹוְׁשֶביָה

ְמִמיָתה ּוְמַחֶּדֶׁשת, ְוַרק ִּבְנׁשֹם
ַּתְכִריֶכיָה, ְּכַגל ָסמּוי ִנְׁשָּבר,

ְּתַבֵּקׁש ַעל ַנְפָׁשּה.

ַּבָּמקֹום ּבֹו ָעַמד ַּגן־ַהַחּיֹות
ְמַחֵּבר ַהּיֹום ְּכִביׁש ֶאת ׂשד׳ ֶּבן־ּגּוְריֹון ִעם ֵּבית־ָהִעיִרָּיה.

ֵּבית־ָהִעיִרָּיה ַהָּיָׁשן, ָׁשֵכן ְלֵבית ְּבַיאִליק,
ַהּיֹום ֵּבית־ְנכֹות,

ֲאֶׁשר ַחּלֹונֹוָתיו ַהָּמֳאָרִכים ְנִׁשיָמָתם ּכֹוֵלאת ַחִּיים
ִּבְלָחַיִים ְקעּורֹות, ְׁשקּועֹות ֶעֶצם,

ְוַגם ַהִּטיַח ַהָּטִרי ֵאין ְּבכֹחֹו ִלְמחֹות ֶאת ָהֵעדּות
ְוֶאת ַהְּגָזר ֶׁשל יֹום ֶאְתמֹול.

ַּכְרֵמי ַהֶּגֶפן ֶׁשל ָאז ֵהם ַהּיֹום ִּכַּכר ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל,
ַרֲחַבת ָהִעיִרָּיה ְוַׁשַער ַהְפָּגנֹות,
ֲאֶׁשר ְּבִלָּבּה ַאְנַּדְרַטת ַהּׁשֹוָאה

ּוִביֵמי חֹל ְמקֹום ִּבּלּוי ִלְכָלִבים ּוִמְפָּגׁש ְלַבֲעֵליֶהם.
ֶאת ָחְרבֹות ֶמֶׁשק ַהּפֹוֲעלֹות ְוַהּג׳ּוֶמס ַהִּנְׁשָּכח

חֹוִצים ְרחֹובֹות ַעל־ֵׁשם ַהְמׁשֹוְרִרים
ִאיִציק ַמאְנֶגר ְוָרֵחל,

ְוָסִביב ָלֶהם ָּבִּתים ּוֵבית־ֵסֶפר הֹוֶמה.
ְּכֶנֶגד ַהְּבֵרָכה ְצנּוַעת ַהִּמּדֹות, ַהְמֻבֶּיֶׁשת,

הּוְקָמה ַעל ָחְרבֹות ‘ַמֲחלּול׳ ְּבֵרַכת ָהַרֲחבּות ּפֹוֶלֶׁשת ַהָּים,
ְלִצָּדּה ַהָּמִריָנה ּוֵמָעֶליָה ַמְׁשִקיָפה ִּכַּכר ֲאָתִרים,

ְמִפיָצה ֵריחֹות ֶׁשל ַמַאְכֵלי ִׁשְבִעים ָּגֻלּיֹות.

ְמַעט ָיִמיָנה, ַמְחִּביא ְּבֵסֶתר ַמְדֵרָגה
ֶאת ֶקֶבר ַהִּנְכָּבד,

ִנָּׂשא ְמלֹון ‘ִהיְלטֹון׳ חֹוֵסם רּוחֹות ָים
ְורֹאׁשֹו ִמְתָּגֶרה ַּבָּׁשַמִים.

ּוַבֶּמְרָחק, ָּדרֹוָמה־ִמְזָרָחה, ְּכֶנֶגד ְצִריֵפי ָהֵעץ ֶהָעֵבׁש ֶׁשל ְׁשכּוַנת ‘נֹוְרִדָּיה׳
עֹוֵמד ָהֲעָנק ַהֵּׁשיִׁשי ִּדיֶזְנגֹוף ֶסְנֶטר — 

ֶמְרַּכז ְקִנָּיה ּוִבּלּוי ְלדֹוְבֵרי ִׁשְבִעים ָלׁשֹון ְוָלׁשֹון.
ְוַהַּפְרֵּדס? הּוא, ַּכַּיְלדּות ֶׁשָחְלָפה,
ְזרּוַע ּכֹוְכֵבי ֲחלֹום, ָעמּוס ַלֲעֵיָפה.

ָּכְך, ְּתמּוָנה ְּתמּוָנה,
ְּכׁשֹוַׁשָּנה ֵּבין ַהחֹוִחים,

ִּבְמַעט ִמְׁשַּכן ַהֵּלב ֻחֶּדיָה ָמִרים
ְוָעֶליָה ִנָּדִחים ְּבַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָאֶרץ.

ּוֶמה ָעָלה ְּבגֹוַרל ַהִּמְׁשָּפָחה?
ַאִחים ַוֲאָחיֹות
ַּכֲעֵלי ׁשֹוַׁשָּנה,

ְנִׁשיִרים,
ָנפֹוצּו ְקֵׁשי־יֹום.

ֶחְלָקם ׁשֹוְכֵני ּדּוָמה.

מתוך ״כל השירים״ הקיבוץ המאוחד / ספרי סימן קריאה, 2008; 
״יחסים ודאגה״ ספרי סימן קריאה / הקיבוץ המאוחד, 1986
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מאיר ויזלטיר

קו הרקיע

ֵּכן, ֶזה ַקו ָהָרִקיַע ֶׁשל ָהִעיר
ֲאֶׁשר ִּכְּסָתה ֶאת ְּפֵני ָהִעיר ַהְיָׁשָנה

ָּבּה ִנְכֲחדּו ְנעּוֵרינּו. ָמה, ַאְּת ֹלא ַמֲאִמיָנה?
ָהְיָתה ַּפַעם ִעיר ָּכזֹאת,
ְמֵלָאה ֲאָנִׁשים ֲחָדִׁשים,
ֶׁשִהְתַּבְּלָתה ִּבְמִהירּות.

ֵיׁש ַּתְצלּוִמים.

ִאם ִּתְרִצי ַאְרֶאה ָלְך.
ִהֵּנה, זֹאת ָיד ְלָּבֶניָה ּבֹוֶניָה.

ַּבָּנִאים ִנְלָהִבים ָהיּו,
ַּגם ַזָּמִרים ַאִּדיִרים.

ֵהם ִהְצַטְּינּו ְּבִתְקָוה, ֲאָבל ִרּמּו ָּבֳחָמִרים.
ַעל ֵּכן ִנְבְנָתה ֳחָמִרים ְנִׁשיִרים. ְוֵהם ָנְׁשרּו,

ְלתֹוְך ַּתְלַּתֵּלינּו.

 

בהמה דקה

ְרכּוִבים ַעל ִעִּזים ּוְתָיִׁשים
)ֲאִפּלּו ַעל ַּתְרְנגֹוִלים(

ָנבֹוא ֶאל ָהִעיר ֶׁשַּפַעם ָהְיָתה ִעיֵרנּו
)ֲאַנְחנּו ִנְהֶיה ָּכל־ָּכְך ַקִּלים

ּוְבֵהָמה ַּדָּקה ִּתָּׂשא אֹוָתנּו ְּבַקּלּות(
ַנֲעבֹר ָּבְרחֹובֹות ַהְמֻׁשִּנים
ַעל ִּפְתֵחי ָּבִּתים ֲעזּוִבים

ֶׁשַּבְּמבֹואֹות ֶׁשָּלֶהם ִהְתַנַּׁשְקנּו
ְנִׁשיקֹות ֲחָזקֹות ּוְמתּוקֹות.

ָּבֵּתי־ָקֶפה ֶׁשָּנמֹוגּו
ִמְּזַמן, ַיְבִליחּו ְלֶעְבֵרנּו

עּוגֹות ֶׁשְּכָבר ֹלא ֵּתָאֶפיָנה
ֲאָבל ֵריָחן ְמָמֵאן ְלִהְתַנֵּדף.
ַּבִּכָּכרֹות ַהְּסָתִמּיֹות ּוְבַגִּנים

ְמֻתְכָנִתים ְּבַטְפָטפֹות ְמֻמְחָׁשבֹות,
ַנֲעבֹר ְּבַתֲהלּוָכה ִנְלֶעֶגת,

ֶׁשִּתְפַּגע ְּבֶרֶגׁש ַהַּטַעם ַהּטֹוב
מתוך ״מחסן״, הקיבוץ המאוחד, 1994ַוֲאִפּלּו ִּבְתחּוַׁשת ַהֶּצֶדק
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י יהורם בן מאיר  'ֹ  פֹֹיצ

סּוֶמל

ֲאִני ָיַדְעִּתי ֶאת סּוֶמל
ִנְכַנְסִּתי ַלַּפְרֵּדס ֹלא ַנְסִּתי

ֵאיָבה ֹלא ָיַדְעִּתי
ַּבַּלְיָלה ַּבַּלְיָלה ִהְתַּכַּנְסִּתי ֶאל ְּפִנים ְּפִעיַמת

ַהַּמְׁשֵאָבה
ֶאל ְנִעיַמת ַּתָּנה ְרֵעָבה

ֶאל ִנְׁשַמת ְּדָבִרים
ֶׁשַּבִּמְסּתֹור

ָׁשם ָרִאיִתי רֹוֶעה רֹוֶאה ַּבּׁשֹוַׁשִּנים
ֶׁשִּמָּכל ַהָּׁשִנים

ְוַהֵּׁשִני ִּבְׁשַעת ַמַּתן ַהֶחֶסד
ָרִעיִתי ִעם ָהרֹוֶעה

ַהָּקָטן
ָּכְך ָחִייִתי

ָרִאיִתי חֹוֵרׁש ִנָּגׁש ַּבּקֹוֵצר
קֹוֵצר ִנָּגׁש ַּבּבֹוֵצר

ְלִמי ְלָמה ֲאִני ָעֵמל
ַעל ָמה ֲאִני ֵמֵצר

ֵאיָכה ֵאיָכה ָהְלָכה סּוֶמל
ֵמעֹוָלִמי ְלעֹוָלִמים ּוָבָאה

ַּבֲחלֹוִמי

ְוָהָיה ָּבּה ֶּכֶרם
ֶׁשִּמֶּטֶרם
ַהְּדָבִרים

ַהּבֶֹקר ָעַמְדִּתי ְּבֵאין סּוֶמל
ְּבֶקֶרן ָהְרחֹובֹות

ַז׳ּבֹוִטיְנְסִקי ִאְּבן ְּגִבירֹול
ַּכָּמה סֹוֵאן ַּכָּמה ְמָמֵאן

ַהּכֹל
ִנַּצְבִּתי ְלַיד ָּפגֹוׁש ֶׁשל סּוָּברֹו ָיד ְׁשִנָּיה ְיָׁשָנה

ַעל ְזגּוִגיָתּה ָּכְך ִנְכַּתב
ַּפָּקח ִנְכָּבד ִמָּיד ָאׁשּוב

ַּבד ְּבַבד ֲאִני עֹוֵמד הֹוֶמה ּוְמַׁשֵער
ּדֹוֶמה ִּכי עֹוד ְמַעט ָקט ָאׁשּוב ֶאְפּגֹׁש אֹותֹו

ִמְּׁשִהָּיה ִמְּנִׁשָּיה
עֹוֶלה ִמּתֹור

ָזָהב

מּוָטב ֶאָּׁשֵאר ָּכאן ָיׁשּוב ַעל ַהִּמְדָרָכה
עֹוד ְמַעט ָיׁשּוב

ֶיְׁשָנּה ְׁשִנָּיה ַאַחת ֶׁשֵאין ְׁשִנָּיה
ָלּה 

ִהיא קֹול ַהֵּיׁש

ְלִפְתֹאם ָּבא ר׳ ְׁשֹלמֹה ִאְּבן ְּגִבירֹול ִנַּגׁש
ִנְרָּגׁש

ָאַמר ָּדָבר ֲאֶׁשר ָׁשַמר ִמִּזְכרֹון עֹוָלם 
ַהַחי ֶּכֶרם ַהָּמֶות
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ּבֹוֵצר 

מתוך ״ונהר הירקון יוצא מעדן״, קשב לשירה, 2009

עמוס לויתן

מחירים

ְמִחיר ְׁשְּפרֹוִטים ְּבׁשּוק ֶלִויְנְסִקי
1/4 ִמְּמִחיָרם ַּבּסּוֶּפר

ְמִחיר ִּתְסֹּפֶרת ִּבְרחֹוב ֲעִלָּיה
1/5 ִמְּמִחיָרּה ְּבָסלֹון ָׂשׂשֹון

ְמִחיר ַסְנָּדִלים ַּבַּקְניֹון
ִּפי 3 ִמְּמִחיָרם ַּבֲחנּות ַהִּמְפָעל

ְמִחיר ְסָפִרים ִּבְסִטיַמְצִקי
ְּבֹלא ׁשּום ַיַחס ְלֶעְרָּכם

ַּבֲחנּות ‘ַהּכֹל ְּב־2 ֶׁשֶקל׳ ָקִניִתי
ַּבֲעָׂשָרה 5 ַּתְחּתֹוִנים ְלֶגֶבר.

ּבֹוִדי ָמָסז׳: 100 ְּבָסָלֶמה, 200 ַּבִּכָּכר.
ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשֵאֵלְך ַעל ַהָּיָקר. 

מתוך ״בזמנים נאורים״, קשב לשירה, 2008

איתן קלינסקי

בתחנה המרכזית בתל־אביב

ְרחֹוב ְּבֵתל־ָאִביב
ֶזה נֹוֵגַע ַּבֶּזה - 

ּדּוָכן מֹוֵכר ִסְדִקית
ְׁשַנִים ְּבֶׁשֶקל 

ַרק ַהּיֹום,

ֲחנּות מֹוֶכֶרת ְסָפִרים
ְׁשַנִים ְּבֶעְׂשִרים ֶׁשֶקל 

ַרק ַהּיֹום,

ּכּוְך מֹוֵכר זֹונֹות ְוַאְׁשָליֹות 
ְׁשַּתִים ַּבֲחִמיִׁשים ֶׁשֶקל 

ַרק ַהּיֹום,

ַהְּמִחיִרים
  ְּבֵתל־ָאִביב 

       ָצְנחּו
ַרק ְמִחיֵרי ַהִּדירֹות ֶהֱאִמירּו

ֹלא ַרק ַהּיֹום
   ֵהם ַיֲאִמירּו
      ַּגם ָמָחר.

מתוך "אספן של שלום", ספרי עתון 77, 2013
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דן צלקה

*

ִעם ּבֶֹקר ַרְצִּתי ְּבַּפְרק ַהַּיְרקֹון,
ַאֲחַרי ָעפּו ְזבּוב ּוְדבֹוַרת־ָזָהב
ְוִצּפֹור ֲאֹפָרה; ׁשּוָעל )ַהֻאְמָנם

ָהָיה ֶזה ׁשּוָעל?( ָטַפף ְוָחַלף
ַּבְּׁשִביל ְלִצִּדי.

ַאַחר־ָּכְך ִרְפֵרף ָקרֹוב ְלָאְזִני
ַּפְרַּפר, ְוֶאָחד ַאֵחר, ְּכֹתם־ָּכָנף.

ּוָמטֹוס ָקָטן ִרֵחף ֵמָעֵלינּו.

ָעִׂשינּו ג׳ֹוִגיְנג, ֻּכָּלנּו ַיַחד.
ְוִהֵּנה ֵהִליט ָעָנן ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש, 
ְוֵצל ִהְתָּפֵרׂש ַעל ֹלֶבן ַהְּׁשִביל.

ַרק ַהַּפְרָּפִרים ִהְתִמידּו.
ָאה, ג׳ֹוִגיְנג, ָּדָבר ִטְּפִׁשי.

מתוך ״טריסטיה״, אבן חושן, 2002

ֶׁשל ּדֹורֹות ֲאֵחִרים.

מוטי בהרב

נישא אל הים

ִנָּׂשא ָזר ַּבֲאַבק ַהִּמְדָּבר ָהֲאִויר ֹלא ָׁשקּוף ַהַּלְיָלה
ֶּגֶׁשר ְמֻפָּתל ְּבֵלב ִעיר ֵּתל־ָאִביב ִמָּמַתי ָהָיה ֹּפה

ֶּגֶׁשר ַּפַעם ָיַדְעָּת ַלֲעבֹר ְּבֵעיַנִים ְמֻכּסֹות 
ַהּיֹום ַאָּתה ּבֹוֶהה ִמַּבַעד ַלֲעַנן ָאִביב

ֹחֶרף ֵמִעיב ַעל ֵעיֶניָך

ָהֲאִויר ֹלא ָׁשקּוף ַהַּלְיָלה ִנָּׂשא ֶאל ַהָּים ּוְבעֹוְרָך
ַּגְחִליִלּיֹות ַקִיץ ֵנעֹורּו ֶטֶרם ְזַמן ְמַהְבֲהבֹות ְוָכבֹות

קֹוְסמֹות ְּבָך ֶאל ַהָּׂשדֹות

מתוך ״כפרי״, ספרית פועלים, 1990
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אגי משעול

יפו

ִלְפָעִמים, ְלָמָׁשל ְּבָיפֹו,
ְּכֶׁשַהֶּׁשֶמׁש עֹוֶמֶדת ִלְׁשקַֹע ְוַהִּסירֹות

ִמְתַנְדְנדֹות ַעל ְּפֵני ַהַּגִּלים ְּכמֹו ְּבִצּיּור,
ַוֲחתּוֵלי ִמְסֲעדֹות ַהָּדִגים ִמְתַקְּמִרים ֵּבין ַהֻּׁשְלָחנֹות 

ּוִפְתֹאם —
ְמכֹוִנית ַמָּתָנה ֲעטּוָפה ִּבְסָרִטים ְוֻרִּדים

ּפֹוֶלֶטת ָחָתן ְוַכָּלה ְוַצָּלם
ְוַהְּׁשָחִפים ְּכָבר ִמְתעֹוְפִפים ֵּבין ַהְּתָרִנים

ַעל ַּגְלַּגל ַהַחָּמה ַהָּכֹתם
ַוֲאַנְחנּו ֲחבּוִקים ַעל ַהֵּמַזח —

ַהִחּבּור ַהֶּזה ָיכֹול ִלְפָעִמים ִלְרמֹז ְּדַבר ָמה
ַעל ַּכָּוַנת ַהַּבַּמאי
ַהִּכְמַעט ּכֹל־יֹוֵדַע

ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַהּדֹוקּוֶמְנָטִרים,
ִמְתַהְּלִכים ָלנּו ְסָתם ַּגם ִמחּוץ ַלֶּסט

ְלֹלא ָּכל ִלּוּוי מּוִזיָקִלי,
ְוֵאין ִמי ֶׁשַּיְלִחין ֶאת ַחֵּיינּו

ֲאִפּלּו ַעְכָׁשו 
ִעם ְּפרֹוִפיל ׁשֹוֵבה ֵלב ָּכֶזה

ְּכֶׁשאֹור ִּדְמּדּוִמי ְמֻדָּיק
ּוַמִּקיף ֶאת ָּפֵנינּו ְּבִהָּלה

ְוֵאין ָּבֵרי ַהְלָחָנה ֵמִאָּתנּו

ְוַגם ֹלא קֶֹדם, ַּבְּנִסיָעה
ְּכֶׁשּנֹוִפים ֻמְפָלִאים ָקְרסּו ַּבַחּלֹון

ְוַהְּׁשִקיָעה )ְרֵאה ֶׁשֶמׁש( ִהְׁשַּתְּקָפה ַּבַּמְרָאה
ְוִהְסִּגיָלה ִּפְתֹאם ַהְּפסֶֹקת

ֵּבין ַהָּוֹרד ַלָּכחֹל
ְוָהִיינּו ְראּוִיים ָּכל־ָּכְך ְלַתְקִריב

ֲאָבל ׁשּום ְקַהל צֹוִפים ֹלא ְמַלֶּוה ֶאת ַמֲעֵׂשינּו,
רֹב ַהְּזַמן ֲאַנְחנּו ַּבֲחָזרֹות

אֹו ְמֻקָּמִטים ַּבֲחַדר ֲעִריָכה
ְוָכל ֵנֶטל ַהֲהָזָרה הּוא ָעֵלינּו.

ַרק ִלְפָעִמים, 
ְּכמֹו ִּבְמכֹוַנת ַהַּמָּזל,

ִנְבָלִמים ְלֶפַתע ְּבׁשּוָרה, ָּבֶזה ַאַחר ֶזה
ְׁשלָֹׁשה ַאְרָנִבים

ְלקֹול ִמְצֶהֶלת ַהַּמְטְּבעֹות. 

מתוך ״מלאך החדר: שירים 2015-2005״, הקיבוץ המאוחד / מוסד ביאליק, 

2015; ״ביקור בית״, הקיבוץ המאוחד, 2009 

ישראל בר כוכב

נחלת בנימין

ְלַמְעָלה ַעְנֵני ְפָלֶנל
ְלַמָּטה ַּבֲחָדִרים ָאח ּבֹוֶעֶרת ָּכחֹל ְּפרּוִסי

ּוָבְרחֹוב ַהָּקפּוא ְּכמֹו עֹוֵרק ָלָבן 
ֲאָנִׁשים ּוִמְזָודֹות 

ֶאל ַהְּסִפיָנה ֶׁשִּתַּקח אֹוָתם ֶאל חֹוף ָיפֹו, 
ֲחלֹום חֹול, ֲהָטַלת ּגֹוָרל

ַעל ְׂשַפת ַהָּים, ְנִביִאים ֲעִנִּיים ְרגּוֵזי ֵעיַנִים.
ַהּכֹל ַמְתִחיל ִמְּבִלי ַדַעת

ְּבַנֲחַלת ִּבְנָיִמין ּבֹוִנים ַּבִית
ָׁשלׁש קֹומֹות ֶׁשל ַיְתמּות

ְּבַנֲחַלת ִּבְנָיִמין 43 ַּבַּלְיָלה ִסּיּוט ֻּתְרִּכי
ֵּגרּוׁש ּוְנדּוִדים ֶאל ְּכַפר ָסָבא

ַּבַּתּפּוִזים ַּבחֹולֹות ַּבַּקִיץ 
ַעל ְׂשַפת ַהְּבֵאר ֻמְרֶעֶלת ְּבֶאֶרץ ְּגֵזָרה

ַרק ַאַחת ַּתֲעזֹר. ַאַחר־ָּכְך ַּגם ָּבּה ִּתְדַּבק ַהַּמֲחָלה 
ְוִהיא ִּתָּקֵבר ֵּבין ּגֹוֵלי ֵּתל־ָאִביב:

ַּתַחת ַמֵּצָבה ֶׁשל ִצֳּפִרים ּוְפִרי ִׁשְבַעת ַהִּמיִנים 
ֶזָהָבה ֶּבְרקֹוְבְסִקי ְלֵבית ְׁשַטייְנַהאּוס — ֵּבית צּוִרי ַּבת ל״ג ְּבמֹוָתּה 

מתוך ״מבחר השירים 2010-1975״, הקיבוץ המאוחד / מוסד ביאליק, 2010; 
״פסוקי ירח״, הקיבוץ המאוחד, 1999 
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אורציון ברתנא

פלא הירקון

ָיָצאִתי ָעֵיף. ָהִעיר ַהּזֹו ֵאיָנּה ְמַרֶחֶמת.
ַמה ְּיכֹוִלים ְלַרֵחם ִׁשְבֵרי אֹוִתּיֹות ֶׁשהּוְטלּו

ַיַחד ְּבֵזַעת ַאַּפִים?
ֲאָבל ִמיֶׁשהּו ְמַסֵּדר ֶאת ׁשּוֵלי ַהָּׁשַמִים ַעל ְּפֵני ַהָּבִּתים

ְּכמֹו ּתֹוֵחב ׁשּוב ָוׁשּוב ׁשּוֵלי ֻּכֹּתֶנת ֶאל
ּתֹוְך ִמְכָנַסִים.

ְּכמֹו ְמַחֵּזר ְמֹאָהב ֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשֵּיׁש לֹו יֹום ֶאָחד ִלְחיֹות,
ֲאָבל ֵאיֶזה יֹום.

ֵאיֶזה יֹום.

ְּכֵאב ָהרֹאׁש ָהָיה ַרֲחִמים ַעְצִמִּיים ֶׁשל ַהָּבָׂשר ְוֶׁשל ַהָּדם.
ַהַּמֲחָׁשבֹות ְמַנְּגעֹות.

ֲאָבל רּוַח ַהִּׁשיר ָעף ַּבִּצֳּפִרים
ַעל ְּגדֹות ַהַּיְרקֹון ִעם ַהַּמִים ַהּזֹוְרִמים ִמן ַהָּים ֶאל ָהִעיר,

ִעם ְׁשֵני ַסְפָסִלים ֶׁשַּמְמִׁשיִכים ְלִהְתָקֵרב ֶזה ָלֶזה
ַמְמִׁשיִכים ֶזה ָלֶזה ְלִהְתַּגְעֵּגַע,

ְמִטיִלים ְצָלִלים ִּבְׁשַעת ַעְרִבית ְּכִמְקַלַעת ְזרֹועֹות.

ֵאין ִמי ֶׁשּיּוַכל ָלנּוַח ִמן ָהֲעֵיפּות ָּבִעיר ַהּזֹאת.
ִסְכסּוְך ַהְּמכֹוִנּיֹות ְמֻבְלָּבל ִּכְׁשִגיאֹות ְּכִתיב.

ֲאָבל ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ָהרֹאׁש ַהחֹוֶלה
ֶׁשל ַהָּנָהר,

יֹום ָוַלְיָלה מֹוֵדד ֻמְסָמְך ֶׁשל ַאֲהָבה.
ְוַגם ַהַּמִים ַהְמֻעָּפִׁשים הֹוְפִכים ָזָהב

ִּבְכַלל ַהִּנִּסים ַהִּמְתַרֲחִׁשים ְּבָכל ַעְכָׁשו.

מתוך ״אחרי הגשם: שירים 2014-1964״, קשב לשירה, 2015; 
״אהבה לצמחי מרפסות״, הקיבוץ המאוחד, 2001

יוסף יחזקאל

אילוף דובים ברחוב מלצ׳ט

ֲאִני הֹוֵלְך ְלַאֵּלף ֶאת ַהֻּדִּבים ֶׁשל ְרחֹוב ֶמְלֶצ׳ט
ַחִּכי ִלי ִלְפֵני ָהַרְמזֹור ִעם ַלְחָמִנּיֹות;

ְּבעֹוַנת ַהַּפְנּדֹות ָסַרְקִּתי ֶאת ֵּתל־ָאִביב ַעד ַלָּים;
ַּבְמּבּוק ָּגֵדל ְּבֶׁשַפע, ָּבָננֹות ָּפחֹות.

ִנְבֵטי ַהַּבְמּבּוק ֵהם ְמלּוִחים ִמַּדי ְוַהַּפְנּדֹות
ָעְברּו ִלְּברּוְקִלין ָלֵכן ֵאֵלְך ֵּביְנַתִים ְלִהְסַּתֵּפר

ּתֹוְלדֹות ָהִאּלּוף ֻמְנָצחֹות ְוהֹוְלכֹות
ְּבָמכֹון ִצְבעֹוִני ְלִויְטָרז׳ ֶוֶטִריָנִרי.

ֲאִני הֹוֵלְך ְלָהִקים ֶקֶרן ְלַמֲעָבִרים ְלַבֲעֵלי־ַחִּיים
ָּבאֹוטֹוְסְטָרדֹות

ְוָאִביא ָהִעיָרה ָּפָרה ִמֶּׁשִּלי.

ַּבְּצָמִתים ַמּפֹות ֶׁשל ִעיִרַּית ֵּתל־ָאִביב
ּוְנִחיֵלי ְּדבֹוִרים ֵמֲאחֹוֵרי ַהְּזכּוִכית.

ְּפִסיכֹולֹוג ְלַבֲעֵלי־ַחִּיים ִמַּטַעם ָהִעיִרָּיה
ֵמִזין אֹוָתם ְּבצּוף ָמהּול ְּבַאְבַקת ַמֶּתֶכת.

ַחּלֹונֹות ָהְרחֹוב לֹוִקים ְּבִעָּורֹון ֲחָלִבי
ַאל ַּתִּגידּו ״ְמִכיַרת ִחּסּול״, זֹו ִמָּלה ַמְכִאיָבה ַעד ְקֵצה ַהִּמְדָרָכה.

ְלָאן ֵיְלכּו ְׁשֵּתי ַהַּנֲעַלִים ָהֲאֻדּמֹות
ִאם ְיָגְרׁשּו ֶאת ַהּזֹונֹות ַההֹוְלכֹות ְּבֵצל ַהִּׁשְקִמים?

ְׁשִמיַרת ַּתְׁשִּתית ַלָחה ְּתלּוָיה
ְּבנֹוְכחּות ְיצּוֵרי ָּבר.

ָּבֶזה ִנְפַּתח ִמְבָצע ַלֲהָקַמת ַחי־ָּבר ְפרּוג־ּגֹוְרדֹון.
ּתֹוְך ְׁשָנַתִים ִיְגְּדלּו ְמאֹוד ֶעְדֵרי ָהְרֵאִמים.

ְנַנֶּסה ְלָהִביא ַחְדֶקֶרן ִראׁשֹון.
ַּדָּיֵרי ַהּקֹומֹות ָהֶעְליֹונֹות ִנְקָרִאים ְלַטֵּפַח ֶחְלקֹות ַאְסֶּפֶסת.

ֵאין ְלִהָּבֵהל ִמִּׁשיַבת ָהֲאָנפֹות. ֹלא ַרק ֶׁשֵהן ְקדֹוׁשֹות,
ֵהן ַּגם אֹוְכלֹות ַקְרִצּיֹות.

מתוך ״הנחלמים״, כרמל, 2007 
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עודד פלד

לנערה תל־אביבית, סגנון ישן

ִהיא ָיָפה. ַעד ְמאֹד.
ְּבֵבית־ָקֶפה / קֹוְנִּדיטֹוְרָיה

ִסְגנֹון ָיָׁשן
ִקיְנג ג׳וְֹרג׳ ִּפַּנת

ַמֶּׁשהּו, אֹו ְּבָסמּוְך,
ֵאם ַעִּתיָקה

ְוָאב ָחבּוׁש ִּכָּפה
סֹוְגִרים ֻקָּפה

ְׁשמֹוֶנה ָּבֶעֶרב
ְׁשַעת ְנִעיָלה

ְוִהיא —
ֶמְלָצִרית ְּבַׁשְרוּול ָארְֹך

ְוִחּיּוְך ָמׁשּוַח ַּבָּׁשַׁשר.
ָיָפה. ַעד ְמאֹד.

ְּכמֹו ַּבֲעָיָרה ְיהּוִדית
מּוָזָרה

ְּכֶפַרח ַהֻּדְבְּדָבן
ֶׁשֲאִני חֹוֵלם ִּבְׁשִביָלּה.

מתוך ״פתח דבר: מבחר שירים 2005-1973״, קשב לשירה, 2006; 
״חלונות, מרפסת, חצר אחורית״, אופיר, 1993

מקסים גילן

נערה בבית־ראובן

ְּבֵבית־ְראּוֵבן
ׁשֹוֵמַע ֶאת ָנָתן

ַמְרֶצה ַעל ְיהּוָדה.

ּומּוִלי
ְּבֶאֶפְסָמקֹום

ַנַעְרִאָּׁשה
ְּבֶצֶמר ָירֹק

ָעֶבה.

ַצָּואָרּה
יֹוֵתר ]ִׁשיָרה[ ִמִּׁשיָרה.

ָעָליו ָּכְתבּו
ָנָתן ִויהּוָדה.

ְּכֶׁשִהיא ַמְפָנה ְּפרֹוִפיל
ִּפיָה ָמתּוַח. ָקׁשּוַח.

ּתֹוַלַעת ַּבַּתּפּוַח.

מתוך ״בבית קורס״, מטען, 2002
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נורית זרחי

שדרות ח״ן

ְּבִכּפֹות ִמְקְּדֵׁשי ַהְּׂשֵדָרה ִיְׂשָּתְרגּו ִצֳּפֵרי ּבֶֹקר.
ִמּתֹוְך ְּגִביֵעי ְּגרֹונֹוֵתיֶהן נֹוְטִפים ַחֵּייֶהן ַהָּזִרים.

חֹוְלִמים ֶאת ָהֲאָדָמה ָׁשְרֵׁשי ָהֲאִויר.
ְוַרְדַרד נֹוֵׁשר ַהַּׁשַחר ִמָּסאִרי ַהַּלְיָלה.

עֹוֵרב צֹוֵעק ִמִּתְסרֶֹקת ֵׂשָער ָסבּוְך.
ָהאֹור ִמְתַקֵּמר ְלִהָּמֵלט ִמְּׁשִבי ַהַּלְיָלה.

ֶׁשֶמׁש ָּכתֹם ַמְבִׁשיל ֵּבין ֲעָנִפים.
ְוִטַּפת הֹודּו ַּתְבִהיק ַעל ֵמַצח ַהָּׁשַמִים.

ְׁשתֹק עֹוֵרב. ֹלא עֹוָטה ִּבְגֵדי ַאְרָּגָמן אֹו ַסְמּבּוק,
ּוְבָכל זֹאת ְלֹלא ַּבַעל, ְּכמֹו ַהָּנִׁשים ַהְּכֻתּמֹות ָהֵהן,

ַהִאם ָעִליִתי ַעל ַהּמֹוֵקד, אֹו ֶׁשֲאִני ָחְפִׁשָּיה?
ֲאִני? ִלי מּוָטב ֶׁשֶאְׁשֶּתה ֵּתה ְלֵתה.

מתוך ״עצמות ועננים, מבחר 2008-1966״, הקיבוץ המאוחד / מוסד ביאליק, 2010;
״הנפש היא אפריקה״, הקיבוץ המאוחד, 2005

חוה פנחס־כהן

רגע לידיעתו של ראש עיריית תל־אביב:

ּוִמְזָרָקה  ל סֹוֵבב  ַהֹכּ ַהְּמכֹוִנּיֹות,  ְתנּוַעת אֹורֹות  ִבּ ֶנְחָצב  ָסִביב  ַהחֶׁשְך 
ָזָהב  ַּדג  ּוְבִפיו  ין  ַרִבּ ר  ִכַכּ ְבּ ִמְזָרָקה  ֹראׁש  ַעל  ְועֹוְרָבִני  ֵרָכה  ְבּ תֹוְך  ְבּ
ְוָכֵבד ּומֹוֵׁשְך ֲחָזָרה ֶאל ַהְּבֵרָכה  ֵרָכה ָהֲאֵפָלה. ַהָּדג ָּגדֹול  ֶׁשָּׁשָלה ֵמַהְבּ
ֵדי  ֵדי ְלָהִניף ְכּ ְורֹאׁש ָהעֹוְרָבִני נֹוֵפל ּוֵמִניף ׁשּוב ָוׁשּוב ַּדג ָזָהב ְלָהִניף ְכּ
ְזָרָקה  ַהִמּ ְוָזהֹב ַעל רֹאׁש  ָׁשֵמן  ְּפרֹוֶטִאין  ָהב  ַהָזּ ַּדג  ּוְלַהּכֹות ֶאת  ִלְנׁשְֹך 
ר ַרִּבין ּוִמָּסִביב ָלּה ְּתנּוָעה ֶׁשֵאיָנּה ָׂשָמה ֵלב ְלֹראׁש ָהעֹוְרָבִני  ִכַכּ ְבּ

ַהַּמֶּכה ַּדג ָזָהב ִמַּתְקִציָבּה ֶׁשל ִעיִרַּית ֵּתל־ָאִביב.

מתוך ״מסע אחר עם עורב שחור ו-Saint Claire״, קשב לשירה, 2016
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מרדכי גלדמן

אלנבי של מכאוב

ְקֵׁשי יֹום ִנְרָּגִנים
ֶׁשַהְּזַמן ְוַהּגֹוָרל ִמְתַאִּנים ָלֶהם

ִמְצטֹוְפִפים ַּבַּתֲחנֹות
ִעם ַסִּלים ּוְבִלי

ַמְמִּתיִנים ְלאֹוטֹוּבּוִסים
ְּבַסְבָלנּות ְּכפּוָיה

ֻּכָּלם ָזִרים ּומּוָזִרים
ּגֹוִלים ְּבֶאֶרץ ָּתָנ״ִכית
ֶוֱאָיל ּגֹוָלן ְּבָאְזֵניֶהם

ֶנָהג סֹוֵגר ְּדָלתֹות
ַעל ָאָדם ֶׁשִּנָּסה ָלֶרֶדת

ֵּבין ָהֶרֶכב ָלְרחֹוב
הּוא זֹוֵעק ״ָנָהג ָנָהג״

ְּכִאּיֹוב ַהּקֹוֵרא ֵלאֹלָהיו
ֲאָבל ֻּכָּלם זֹוֲעִקים ְּבִלי קֹול

ִּכי ִמְלָחָמה ָּבִעּתֹוִנים
ְוִטיִלים ַעל ָראֵׁשינּו

ּוְנָעִרים ֲחטּוִפים ָקְרַּבן עֹוָלה
ְיֹהָוה חֹוֵרׁש ָרעֹות

ֵמִגיַח ְּכהֹוְמֶלס ַאְכָזר
ֵמֵאד ֶׁשל ִּפיַח לֹוֵהט

ּתֹוֵבַע ְצָדָקה ְּבַאִּלימּות
ֶרַגע ִּפְתאֹוִמי ֶׁשל ֶחֶסד — 

ַּבחּוָרה ִעם ַּתַחת ֲעָנק
ָקָמה ְלַפּנֹות ִלי ָמקֹום

ֲאִני ִנְרֶאה ָקִׁשיׁש
ִּכי ֲאִני ָאֵכן ָקִׁשיׁש
ָּבֶעֶרב ְקָצת ֲחִׁשיׁש

ַיְׁשִּכיַח ִּכי ֵאין מֹוִׁשיַע
ֶחְמָלה ְּגדֹוָלה ִמְתַּפַּתַחת

ַּבַּמֲעַמִּקים ַהֶּנֱאָנִקים
ַלי ֲעֵליֶכם ָעֵלינּו עַָ
ַמְחסֹוִרים ְמָמְרִרים

מתוך ״קו לילה״, קשב לשירה, 2015

רנו ' מאיה בז

*

ָהַלְכִּתי ְלִהְתַּדֵּפק ֶאל ֵּביִתי ַהָּיפֹוִאי   ֶאל ַּגִּני ַהָּיפֹוִאי ַהָּיֶפה
ֶׁשִּנְׁשַאר ְלַבּדֹו   ְּבֶאְמַצע ִּגְבעֹות חֹול   ֶאְמַצע קֹוִצים ּוִפְרֵחי ָּבר

ֶאְמַצע ִּתֵּלי ַאְׁשָּפה ַוֲחֵצרֹות ֶׁשל ֲעזּוָבה
ּוְכָלִבים ְמׁשֹוְטִטים ְמֻרִּצים, ֶׁשָּמְצאּו ִמְסּתֹור

ְּבָחְרבֹות ֵּביָתּה ֶׁשל ֶמִרי ַּבת ַהּׁשֹוֵטר ַהָּקסֹוֶקִרית ְּכֻחַּלת ָהַעִין
ּוְלָיָדּה ַסלּוָׁשה ְוַזְלָמן ַהָּקָטן ּוִמְׁשַּפַחת ַהֲחֵרִדים ַההּוְנָגִרית

ֶׁשְּנׁשֹוֶתיָה ִהְתַהְּלכּו ֵקְרחֹות ִמַּתַחת ִלְׁשִביִסים ֶׁשל ֻּכְתָנה ּוַמְלָמָלה
ְוטֹוָבה ַהְּׁשֵמָנה ְזֻהַּבת ַהֵּׂשָער ַהְּמִציָצה ִמְּמרֹוֵמי ַּגָּגּה

ֶאל ַּגִּגי ַהְּפָרִטי, ְלַהֲחִליף ְׁשִריקֹות ִהְזַּדהּות ְוִאיתּוֵתי ַמֵּקל
ֶׁשֵּנֵלְך ָלֶׁשֶבת ֵּבין ַעְנֵפי ָהֵעץ ְוִנְתּכֹוֵנן

ְלַתֲעִׂשַּית ַהּבֶֹׂשם ִמִּפְרֵחי ִמימֹוָזה ְזֻהִּבים
ְּבתֹוְך ַּבְקּבּוֵקי ְזכּוִכית ְקַטִּנים ְמֵלִאים ְּבַמִים ּוְבֶׁשֶמׁש.

זֹוֶהֶרת ַעל ַּגג ַאְרמֹון ַיְלדּוִתי ִּביֵמי ֻהַּלְדִּתי ַהְּקצּוִבים ָּבָאִביב
ֻמֶּקֶפת ְּבֵחְלָּכֵאי ַהְּׁשכּוָנה ַהְמֻחָּפִׂשים ְלַחּיֹות ּוְמָלכֹות

ֵליָצִנים ַׂשְחָקִנים ֲחִביִבים ֶׁשָּבאּו ָלִׁשיר ִלְכבֹוִדי
ְלַׂשֵחק ַעל ַּגג ֵּביִתי   ְוַהְּתאֹוִמים ַהְּקַטִּנים ֶׁשִּכיֵסיֶהם ְמֵלִאים

ִּבְצַפְרְּדִעים ּוְבג׳ּוִלים. ָיַדְעִּתי ֶׁשֻּמָּתר ִלי ְלַפֵּקד ֲעֵליֶהם
ְלַרֵחם ְוָלחֹן אֹוָתם   ַמְלָּכה ִעם ַאְנֵׁשי ֲחֵצָרּה ְמָׁשְרֶתיָה ְוַהָּנִסיְך ַהחֹוֵטף

ַהֶּמֶלְך ַהּזֹוֵעם, ַהַּמְלָּכה ַהִּנְסֶּתֶרת ּוִבָּתּה ַהּסֹוֶרֶרת
ֻּכָּלם ְּבמֹוַרד ֶּגֶרם ַהַּמְדֵרגֹות ֶׁשָּקם ְוִנָּׂשא

ֶאל ַהָּגג ַהֶּזה ְלֹלא ַמֲעֶקה.
ְוָהָיה ָׁשם ָחׁשּוְך ְמַעט ְוגּוֵרי ֲחתּוִלים ָהיּו ַאַחי ַהְּקַטִּנים 

ֶׁשִּלַּטְפִּתי ְוִנַּׁשְקִּתי   ַעד ַלּיֹום ַהַּמר ּבֹו ֻהְׁשְלכּו ִּביֵדי ָסָבִתי ַלַּפח.

פרק ז' במחזור ״אנסה לגעת בטבור בטני״

מתוך ״תדרים״, הקיבוץ המאוחד, 2005; ״אנסה לגעת בטבור בטני״, הקיבוץ המאוחד, 1997
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יותם ראובני

הסופרמרקט של אבן גבירול

ִּתְרֶאה, ָאַמר ַּבַעל ַהַּבִית ְּכֶׁשָּבאִתי
ִלְׂשּכֹר ֶאת ַהִּדיָרה, ִּתְרֶאה ֶאת ַהֶּׁשֶלט

ֶׁשל ַהּסּוֶּפְרַמְרֶקט ְּבִאְּבן ְּגִבירֹול.
ַּבֵּלילֹות הּוא ָאדֹם. ָהִייִתי יֹוֵׁשב

ִעם ִאְׁשִּתי ַּבָּסלֹון ְוָהִיינּו ִמְסַּתְּכִלים,
ָצִריְך ְלִהְסַּתֵּכל ְּבַמֶּׁשהּו ָקבּוַע

ְּכֵדי ְלָהִבין ַמה ּזֹאת אֹוֶמֶרת ֶׁשַהַחִּיים
חֹוְלִפים, ַאָּתה ֵמִבין ְלָמה ֲאִני ִמְתַּכֵּון.

חּוץ ִמֶּזה ֵאין ַהְרֵּבה ַׁשֲעׁשּוִעים. ַּבִּדיָרה
ֶׁשֵּמַעל ַהִּדיָרה ַהּזֹאת ָּגִרים ָּדִתִּיים,
ֵיׁש ָלֶהם ַיְלָּדה ְמַפֶּגֶרת ְוַיְלָּדה ָיָפה

ֲאָבל ֵהם ֹלא ַמְפִריִעים. ַּגם ְּכֶׁשֵהם ִמְתַּפְלִלים
ֵהם ֹלא ַמְפִריִעים.

מתוך ״שירים 2012-1970", קשב לשירה, 2013;
״דיווח מתוך התרחשות״, מסדה, 1979 

אלי בכר

שיר יפואי או:
שיפוד על אש קטנה

ֶאת ְׂשֵדרֹות ְירּוָׁשַלִים ֲאִני ַמְחִּביא
ַּבֲהִליָכה ֻמְפֶנֶמת.
ַהּׁשֹוֶטֶרת ַּבִּכָּכר 

ְמַנְפֶנֶפת ִלי
ַרּפֹוְרִטים ִצּבּוִרִּיים.

ֵריַח ִּפּתֹות ֶנְחַּבל ְּבָמְתַני
ַסָּבל יֹוֵצא ִמּתֹוְך ַהִּמְזָרָקה

ּוְמַכֵּון סּוס חֹוֶלה.
ְּבֶעְגָלתֹו

ִעְרּבּוְבָיה ֶׁשל ֶּדֶבק ְוַנֲעַלִים.

״ַאְלַהְמְּבָרה״ ׁשֹוֵפְך ִעּגּוִלים 
ַעל ״ְּבלּוְמִפיְלד״

ְּכִמְׂשָחק ֲעָרִבי ָיָׁשן.

ַעד ָּכאן ָיפֹו
ּוָמה ָהְלָאה

ִּבְנָין נֹוֵפל ַעל ִּבְנָין
ְּכמֹו ַאְדִריָכִלים ְּבִוּכּוַח סֹוֵער

ַעל ֵאזֹור ַעִּתיק

ְּבֶעְמַּדת ַהַּיְצָאִנּיֹות
ְצִמיִגים ְׂשרּוִפים ְוֶצֶמר־ֶּגֶפן.
ְלַאט ְלַאט ֲאִני חֹוֵזר ּוִמְתָּבֵרג

ְּבַתְמרּוֵרי ״ֲעצֹר״ ְו״ֵאין ְּכִניָסה״

מתוך ״קפה שחור וכל הטבק״, מסדה, 1978
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רוני סומק

ירח יפואי
                                   לענבל לב

ִאם ָיפֹו ָהְיָתה ַׂשֲעָרה
ָהִייִתי ׁשֹוֵתל אֹוָתּה ַעל רֹאָׁשּה

ֶׁשל  ַאְנְּדרֹוֶמָדה
ְונֹוֵתן ַלַּגִּלים ַלֲחֹפף, ְּכמֹו ׁשּוְלָיה ַּבִּמְסָּפָרה,

ֶאת ַהַּדָּקה ִלְפֵני ֶׁשֶּג׳ל ַהִּמיתֹולֹוְגָיה ָּבא 
ְלַהְבִריק ֶאת ָיְפָיּה.

ֲאָבל ָיפֹו ֵאיָנּה ַׂשֲעָרה, 
ְוַעל 39 ַהַּמְדֵרגֹות ַהּיֹוְרדֹות

ְלחֹוף ִּגְבַעת ֲעִלָּיה ֶנְחָּתְך ָהֲאִויר 
ְּבֵעיֵני ִניְנג׳ֹות ֲעטּופֹות ְּבִׂשְמָלה ּוְרָעָלה,

ְּבַרְגֵלי ִמְסָּפַרִים, 
ּוְבסּוִסים ַהְמנֹוְפִפים ָזָנב 

ָׁשָעה ֶׁשַהְּפָרסֹות חֹוְפרֹות 
ּבֹורֹות 

ָּבֲאָדָמה.

ַלְיָלה ֶאָחד ִיּפֹל ְלתֹוָכם ַהָּיֵרַח.

מתוך ״אלג׳יר״, זמורה ביתן, 2009

אבולוציה במבצע

ַהַּבִית ַהֶּזה ְּב־ַהֶּמֶלְך ּג׳ֹוְרג׳ 24 ֶׁשִּנְבָנה 
ְּכֵבית ֲחֹרֶׁשת ְלֶקַרח 
ְוָהָיה ‘ֶנֶגב ֶקָרִמיָקה׳

ְו׳ֶּכֶתר ְּפַלְסִטיק׳
הּוא ַעְכָׁשו AM:PM ֶׁשָּקם

ַעל ָחְרבֹות ַהִּפיצּוִצָּיה.
ֲאִני ְמַצֵּלם אֹותֹו ָלֵעֶרְך ֶאבֹולּוְצָיה
ְּבִמּלֹון ֶהָעִרים ֲאֻדּמֹות ַהְּׂשָפַתִים 

ּוְמַתֵּיג:
ֶקַרח,

ֶקָרִמיָקה
ְּפַלְסִטיק, 

ּוַמְלַּכת ְׁשָבא ַהְמֻחֶּפֶׂשת ְלֻקָּפִאית ֶאְתיֹוִּפית,
ַהּיֹוֶׁשֶבת ְּבָׁשֹלֹׁש ַּבַּלְיָלה ֵּבין ֲעֵרמֹות ׁשֹוקֹוָלד,

ְורֹוָאה ֵאיְך ֲעֵצי ַּגן ֵמִאיר ַקִּדים ֲעֻמּקֹות
ְלֶעְבָרּה.

מתוך ״כוח סוס״, זמורה ביתן, 2013
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יערה בן־דוד

משכים לשבת סולו

ֵאין ְצָעָקה ְנטּוָׁשה יֹוֵתר ִמִּקירֹות ְמֻסְּמֵמי ְגָרִפיִטי ִּבְׁשָכבֹות
ָאדֹם ָׁשֹחר ָּכחֹל ָצהֹב ִנְצָרב ְּבגּוף חֹוַמת

ֶּבְרִלין ֶׁשָּנְפָלה, ַּבֶּמִרי ֶׁשל ַהאְרֶלם ִּבְניּו יֹוְרק,
ִּבְמבֹואֹות ַהָּנֵמל ֶׁשל ָסלֹוִניִקי, ַנאּפֹוִלי, ַמְרֵסי ְוַגם

ַּבַּתֲחָנה ַהֶּמְרָּכִזית ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים,
ָׁשם ְמַמֲהִרים ִלְמחֹק ִּבְגַלל ַהְּקֻדָּׁשה.

ָּכאן, ִּבְדרֹום ֵּתל־ָאִביב, ָאָּמֵני ַהְּגָרִפיִטי ַצָּיֵדי ַהָּמָחר
רֹוִאים ְוֵאיָנם ִנְרִאים.

ַנַּגן ְרחֹוב ָוִתיק, ַּגּבֹו ֶאל ַהִּקיר,
יֹוֵׁשב ָׁשם סֹולֹו ַמְלכּות ְּבִהְצַטְּלבּות ָהְרחֹובֹות,

ֻקְפַסת ַקְרטֹון ֵריָקה, ַקֲעקּוַע ָּבָרק ָּבַאְסַפְלט.
ֲאִני ׁשֹוַמַעת אֹותֹו ְמַכֵּון ֶאת ֵמיְתֵרי ַהִּכנֹור ֶׁשֵהִביא ִאּתֹו ֵמִריָגה.

ְצִליִלים ִראׁשֹוִנים ְמֻהָּסִסים
ְוַאֲחֵריֶהם ְּבֵעַרת ַהְללּוָיּה.

מתוך "איזון שביר", הקיבוץ המאוחד, 2015

צבי עצמון

שתי דקות. הקדשה

                        למלצרית ב״הספריה״, קפלן 6, תל־אביב

א
״ַמה ְּלָך, ֲאדֹוִני? -״

זְֹך ִנַּבט ִמָּפֶניָה, ַעד ֶׁשֵאין ְלָהִעיד ְּבֵברּור
ַמה ָיְפָיּה

ָהַרב, ִאם ַאְך
ְנעּוֶריָה, ֶּפַקע ֶּפַרח ִּבְצלֹוִחית ֲעִדיָנה ַעל ַמַּפת ַהֻּׁשְלָחן.

״ָקֶפה ִעם עּוָגה? ְואּוַלי ֶלֱאכֹל?״
אֹוִתי )ֶׁשִאיׁש ֹלא ָטַרח ְלָבֵרר ְרצֹוִני ִּבְכֹתֶנת־ַחִּיים(

ִהיא ׁשֹוֶאֶלת, ְּתׂשּוֶמת־ֵלב ְּבֵעיֶניָה, ְּדִריכּות ְלַהְׂשִּביַע ָרצֹון.
״ִעם ָחָלב, ַּכּמּוָבן, ְוִאם ֵיׁש - ְקָצת ַקֶּצֶפת. ּתֹוָדה.״

ְלעֹוָלם ֹלא ֶאְׁשַּכח ָלְך ֶאת ֶזה, ַנֲעָרה,
ֲאִפּלּו ַעְכָׁשו ַאְּת ּפֹוָנה ַלֻּׁשְלָחן ַהָּסמּוְך, ְמֻחֶּיֶכת,

ִעם ַהִּטיּפ ֶׁשָּזִכית ּבֹו, ּוִפְנַקס ַהְזָמנֹות,
ְוִעם זַֹהר ָצלּול ֶׁשֵאינֹו ְמַאְפֵׁשר ְּכָלל ִלְבחֹן ְּבִבְטָחה

ֶאת ָיְפֵיְך, ֶׁשַעְכָׁשו הּוא ֶנְחָסר
ְׁשֵּתי ַּדּקֹות.

ב
ִאם ִּתְרִצי, אּוַכל ְלַנֵחׁש ָלְך ָעִתיד, ְוַגם ִלי,

ְּבִמְׁשַקע ַהָּקֶפה -
ַהָּנֵמס - ַהֹּלא־ְכלּום.

מתוך ״ֶחְלַקת״, קשב לשירה, 2011; ״ֹערף״, הקיבוץ המאוחד, 1986 
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עדינה מור חיים

דלת ברחוב מטלון

ִּפְתאֹם ְּבֶאְמַצע ָהְרחֹוב
ֶּדֶלת חּוָמה

ֻמְדֶּבֶקת ַעל ִקיר.

ֵמֲאחֹוָריו ִמְסַּתֶּתֶרת
ִאָּׁשה ֶׁשֶּנֶעְזָבה ַעל־ְיֵדי 

ַהּטּוְרִקים

מתוך ״המצב והרוח״, ספרי עתון 77, 2014

פרץ־דרור בנאי

כדור גלידה אחד בתוך ביסקוויט

ְּתנּו ִלי ֶאת ָהִעיר ֵּתל־ָאִביב
ַּכּדּור ְּגִליָדה ֶאָחד ְּבתֹוְך ִּביְסְקִויט
ֲאִני רֹוֶצה ְלַלֵּקק ָלּה ְרחֹוב ְרחֹוב

ִסְמָטה ִסְמָטה
ְוגּוׁש ּגּוׁש

ְּתנּו ִלי אֹוָתּה סּוָסה ִּפְרִאית
ֹלא ִמְתַאֶּלֶפת, ֹלא ִמְתַרֶּסֶנת

ֲאִני רֹוֶצה ִלְדֹהר ִאָּתּה ַלֲאַבּדֹון
ָהלֹוְך ְוָחזֹור ְּכַבֲחלֹום

ּוְכמֹו ְּדִהיַרת ֶיֶלד ְּבלּוָנה ַּפְרק ְצפּוף
ֲהמֹוִנים, ּוְגדּוׁש ַּגְלַּגִּלים ּוַפֲעלּוִלים

ָקרּוֶסָלה ִּבְטַוח ְנִגיָעה
ְּתנּו ִלי אֹוָתּה ַזְנזֶֹנת סֹוִדית

ְמתּוָקה, ְּדִביָקה ּוְמֻיַּזַעת ֵמחֹם
ָים ִּתיכֹוִני

ֲאִני רֹוֶצה ָלַדַעת אֹוָתּה ְלֵסרּוִגין
ַעד ִּתְצַנח ַׂשֲעָרה ַאֲחרֹוָנה ִמִּציִצית רֹאִׁשי

ַעד ֶאְחַּדל ִלְנׁשֹם.

מתוך ״שמחה קרועה״, קשב לשירה, 2011
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ַהַּמְסִריַח ִמֶּׁשֶתן,
ְּכמֹוֲעדֹון ְּבַמֲחֵנה ֲעקּוִרים,
ַמֲחֶנה ֶׁשִהְתַּפָּנה ִמּיֹוְׁשָביו

ְוַהּנֹוָתִרים, ָּכאן ְמקֹום ִּכּנּוָסם,
ְּכִאּלּו ְלָכאן עֹוד ַמִּגיַע

ְמַעט ִמֶּזֶרם ַהְּפִליִטים ָהֵהם,
ְוָים ַהָּמֶות עֹוד ִיְפֹלט
ַמָּכר אֹו ָיִדיד ֶׁשָאַבד,

ַוֲאִפּלּו הּוא ָצִעיר ְוֹלא ָהָיה ָׁשם
ַמֶּׁשהּו ִמן ַהְּדֵלָקה ַהִהיא 

ִּבְבָׂשרֹו אֹוֵכל.

ֶאל ַהַחּלֹונֹות ַהְּפתּוִחים 
רּוַח ָים ִהְתָּפְרָצה

ְמַעְרֶּבֶלת ֲעַׁשן ִסיַגְריֹות ְוֵאֵדי ֶׁשֶתן,
ִהְׁשַאְרִּתי אֹוְתָך ָׁשם ַמִּביט ַּבִּמְׂשָחִקים

ָׁשם ָרִציָת ְלִהָּׁשֵאר
״ֵּבין ִיּסּוִרים ְלֵבין חֹומֹות ְּגבֹוהֹות״

ְּכִאּלּו ָׁשם ַהָּמקֹור
ְוַדְוָקא ָׁשם ִּתָּמֵצא ַהֶּדֶרְך

ֹלא ָלחּוׁש ֶאת ַעְצְמָך
ְּכָׂשִריד ַאֲחרֹון ְלֵעֶדר ִנְרָּדף ּוְמֻפָּזר.

מתוך ״משך הזמן״, ספרי סימן קריאה / הקיבוץ המאוחד, 1986

דן ערמון

הטיילת בתל־אביב
                         

   ליוסי שרון                

ַהַּטֶּיֶלת ֶׁשָהְיָתה ָּתִמיד ֻמְזַנַחת
ִמְתַחֶּדֶׁשת. ְמרּוָטה ָהְיָתה

ְּכִנְצֶּבֶטת ְּבֶאְצְּבעֹות ַמֶּתֶכת
ֹלא ִנְרֵאית, ֶאְפָׁשר ַּבִּמְסָּתִרים

ִהּכּו ָּבּה ַהַּגִּלים
ְּבַכּדּוֵרי ַּבְרֶזל.

ִסּפּוִרים ִהְּלכּו ָעֶליָה
ַעל ִּתְפֶאֶרת ְׁשנֹוֶתיָה ָהִראׁשֹונֹות

ִמְסָעָדה ַעל ְּפֵני ַהַּמִים
ּוְפָרִחים ּוִפְרָחִחים ְוִתְזמֹורֹות.

ְּבַיְלדּוִתי ָהָיה ַהַּמְׁשֵּבר
ָאז ִנְגְּדָׁשה ְׂשַפת ַהָּים 

ִּבְפִליִטים ֵאֶּלה ַהַּמִּביִטים
ַּבַּמִים, ַמִּציִתים

ַעל ַהַּמִים ֵמֹאֶפק ְלֹאֶפק
ֶאת ַצֲעָקָתם

ְּכֶאְצַּבע ְמצָֹרע נֹוַגַעת ַּבָּבִּתים
ַמֲחִליָדה ִמְרָּפסֹות

ְמַקֶּלֶפת ִטיַח
ַמִּדיָחה ִלְזנּות.

ְוָאנּו, 
ֶׁשֲעבּוֵרנּו ָהְיָתה ְזֵקָנה ָּבָלה,

ְוַהָּים ְלָאְרָּכּה ָהָיה ָׁשמּור ְלִצְנָעה,
ִלְרָגִעים ֲחפּוִזים ֶׁשִּבְנִטיַלת ָיַדִים,

ִהְתַקֵּׁשינּו ְלִהְסַּתֵּגל ִלְנעּוֶריָה,
ְמֻעֶּטֶרת ָּבֵּתי ָקֶפה ֲחָדִׁשים ְוהֹוִמים

לא ָיכְֹלנּו ָלֶׁשֶבת ָׁשם
ִהְמַׁשְכנּו ַעד ַלָּקֶצה, ָׁשם

ְּבִמְזנֹון ֵמַהָּיִמים ָהֵהם
ִלַּקְקנּו ְּגִליָדה ַּבֲעִמיָדה

ְּכמֹו ִּבְגֵנָבה ְמכּוִרים ַלְּגֵנָבה ַהִהיא
ְּגֵנַבת ַּתֲענּוג ְּבַטֶּיֶלת ְמֻעָּנה,

ְועֹוד ָעִלינּו ְלמֹוֲעדֹון ַהַּׁשח ַהִּמְתּפֹוֵרר
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ציפי שחרור

כובענית

יודית שחר

יומן יּוני

ֲאָנִׁשים ֶׁשּׁשֹוִתים ָקֶפה ָהפּוְך
ְואֹוְכִלים ַמֲאֵפה ְּגִביָנה

ְּבַׁשָּבת ַמְהִּביָלה
ִּבׂשד' רֹוְטִׁשיְלד, ָקֶפה ִהֵּלל

ֹלא ְיכֹוִלים ְלַסֵּים
ּבֹוִהים ַּבְּכִניָסה

ּבֹוְדִקים ַּבֶּסלּוָלִרי
יֹוְׁשִבים ְלַבד

)ָאַמְרִּתי ְלַבד?(
ֹלא מֹוְצִאים ֲאִחיָזה ְּבטּוָחה

ָּבֵעיַנִים
)ָאַמְרִּתי ּבֹוִהים?(

ּבֹוְדִקים ַּבֶּסלּוָלִרי ׁשּוב
ְמַנִּסים ִלְכּתֹב

ִמָּסִביב זּוגֹות אֹוֲחִזים ֹלא אֹוֲחִזים
ָיַדִים

ִמְׁשָּפחֹות ְיָלִדים הֹוִמים
ֶמְלָצִרים ֲעמּוֵסי ַמָּגִׁשים
ֵעִצים ְמַלְבְלִבים ִצֳּפִרים

ִמַּבַעד ַלַחּלֹונֹות ַקִיץ ֵריָחִני ַּפְתָיִני
ִּכְמַעט ִמְתָּפֵרץ ִמַּבַעד ִלְזכּוִכית ַׁשְבִריִרית

ְמַעט נֹוֵגַע ִּכְמַעט
ְוַהְּבִחיָלה ַהּגֹוָאה

ְוַהֶּסלּוָלִרי ַהּדֹוֵמם ַעל ֻׁשְלָחן ֵעץ ָּכֵבד
ְּבָקֶפה ִהֵּלל, ִּבׂשד' רֹוְטִׁשיְלד

ְּבבֶֹקר ַׁשָּבת ֵראִׁשית יּוִני
ְּכֶׁשִּפְרֵחי ִסָּגלֹון ַאֲחרֹוִנים

ְמִטיִחים ַעְצָמם ְנַמִּקים ְלִאָּטם
ַעל ַאְבֵני ַהִּמְדָרָכה

מתוך "לכל רחוב משוגעת משלו", קשב לשירה, 2009
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חמוטל בר־יוסף

על שפת הים של תל־אביב אני רואה

ַעל ְׂשַפת ַהָּים ֶׁשל ֵּתל־ָאִביב ֲאִני רֹוָאה
ֵהם ְועֹוד ֵהם.

ֶהְמַית ָהמֹון ֲחַסר ַּפְרצּוף
ִנְגָרר ַעל ָהָרִציף ַהַּצר.

ִּתְסַּתְּכִלי, ַאָּתה אֹוֵמר, ַּכָּמה ָיֶפה
ַהָּים רֹוֵחץ ָלֶהם ֶאת ַהָּפִנים

ְוַהְּנָׁשָמה ִמְתַיֶּׁשֶרת ָלֶהם ָּברּוַח.
ַּתְרִּגיִׁשי ֵאיְך ֵהם ִנְמָׁשִכים ֶאל ַהִּסּפּון

ַהִּמְתַנְדֵנד ַהֶּזה, ְמַרְחְרִחים
ֶאת ַהֶּמְרָחק ְוֶאת ַהּגַֹבּה,

ַאָּתה אֹוֵמר ְוַאָּתה
ָיֶפה ֵמַהָּים.

ֵעיֶניָך ְרָחבֹות ְּבַהְרֵּבה.

מתוך "ִהשתוּות: מבחר שירים ישנים וחדשים", הקיבוץ המאוחד, 2011 

אברהם בלבן

חוף גורדון, שש בבוקר

ְּבחֹוף ּגֹוְרדֹון, ְּבֵׁשׁש ַּבּבֶֹקר,
ֲאָנִׁשים ִנְפָּגִׁשים ְּבִחּיּוְך־ַמְמִּתיק־סֹוד,

ְּכֻׁשָּתִפים ְלִמְסָּדר ֲחָׁשִאי.
ְּבגּוף ָׁשזּוף ֵהם ְמַׁשְכְׁשִכים ַּבַּמִים,

ְמַהְּדִסים ַּבחֹול, ְמִניִפים ָיַדִים.

ְּבחֹוף ּגֹוְרדֹון, ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר,
ָאָדם רֹוֶאה ְּכַבֲעָדָׁשה ַמְגֶּדֶלת:

ַהּגּוף ָהֱאנֹוִׁשי ִמְתּפֹוֵרר.
ְׁשזּוִפים, ֵּגִאים, חֹוְׂשִפים ֲאָנִׁשים
ֶּבֶטן נֹוֶפֶלת, ְמִניִפים ָיד ְקמּוָטה,

ָיֵרְך נֹוֶבֶלת.

ְּבחֹוף ּגֹוְרדֹון, ּבֶֹקר ָוֶעֶרב,
ָאָדם רֹוֶאה:

ֵאי ּגּוף ְמפָֹאר, ָאהּוב,
ֵאי ְצרֹור ַחִּיים ִנְׁשָחת, ָנקּוב.

מתוך ״שירה יכולה״, ספרית פועלים, 1981
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מרדכי גלילי

בדרום תל־אביב

ָהְרחֹוב ַהֶּזה הּוא ֶׁשל מּוַסְכִניִקים ְוַיְּצָרֵני ּדּוֵדי ֶׁשֶמׁש.
ְׁשָלִטים ֲעֻקִּמים, ֵׁשמֹות ְּפָרִטִּיים.

ְּבלֹוִקים ְלֹלא ִטיַח אֹו ֶצַבע. ַהֶּגֶׁשם ֶׁשֵּיֵרד
עֹוֵמד ַּבְּפָתִחים. ְׁשלּוִלּיֹות, ּבֹץ.
ַעל ַּגג ַאְסֶּבְסט ַלֲהַקת יֹוֵני ָּבר

ְמַטֶּפֶלת ַּבְּפלּוָמה ָהֲאֻדָּמה־ֲחלּוָדה ֶּבָחֶזה.

מתוך ״רציתי לרשום נוף אחר״, מוסד ביאליק, 2016; 
"שני קולאז'ים ושירים נוספים", עם עובד, 1988

עוזי בהר

מתוך: ״מחזור פתוח״

ֹלא ַּדי ַּבֲאַבק ַהַּקִיץ ַעל ַהַחּלֹונֹות,
ְּבֵתל־ָאִביב ַהּנֹוֶׁשֶמת ֶאת ֻחָּמּה,

ִּבְבָקִרים מּוָאִרים ּוַבָּים, ְּכֵדי ֶׁשָאָדם
ֶׁשַהָּׁשבּוַע ֶׁשּלֹו ִמְתַקֵּצר ְּבִדּלּוִגים ַמְבִהיִלים,

ֹּפה, ֵּבין ָהְרחֹובֹות, ִיְתַּפֶּתה ְלֵהָעֵצר
ְוַלֲחֹלק ִאָּתם ִׂשְמָחה.

ַּבָּצֳהַרִים, ְּכֶׁשּכֶֹבד ַהחֹם ֻמְכָּפל ַּבְּכִביִׁשים,
ַרק ְׁשַעת ַּבָּטָלה ַמִּציָעה ְנִדיבּות ָלִעיר.
ְוהּוא, ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ָיַדע ִוּתּור ִלְׁשמֹו,

ְוִנְרֶאה ָּבא ְויֹוֵצא ִּבְכִניַסת ַהַּבִית,
ְּכָבר ִּכְמַעט ֵמָרצֹון ּגֹוֵלׁש ִלְׁשִתיָקה.
ְוַאֲהָבה ַלְּסָתִמי ֶׁשְּבַמֲעֵׂשי ַהּיֹוְמיֹום,

ֶׁשֵאין ּבֹו ֹלא ַמֲחָׁשָבה ְּתִחָּלה ְוֹלא ְּגמּול,
ֵאיָנּה עֹוָׂשה אֹותֹו ַּבִּׁשיָרה ְלכֲֹהָנם ֶׁשל ְּפָרִטים.

מתוך ״ימים: שירים 1973 -2011״, מוסד ביאליק, 2012;
״מחזור פתוח ועוד שירים״, סימן קריאה / הקיבוץ המאוחד, 1989
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אלון אלטרס

בתל־אביב גם הצומח אפור

ְּבֵתל־ָאִביב ַּגם ַהּצֹוֵמַח ָאֹפר.
ִהיא, ֶׁשַחֶּייָה עֹוְבִרים ָעֶליָה

ָּבִעיר ַהּזֹו,
ִהיא, ַהּיֹוַדַעת ֶאת ְּתנּוַדת

ַהְּכֵתַפִים ִמֵּדי יֹום,
ְמַאֶּלֶצת אֹוִתי ְלַבֵּית

ׁשּוב ֶאת ַחּיֹות ָהֹאֶׁשר
       ַהְּקַטּנֹות.

ֶׁשִּיְהיּו ָּכאן ְלָיֵדינּו, ֶׁשּנּוַכל
ָלַגַעת ָּבֶהן

ְּבָזְכֵרנּו ִּכי ַּדי
ְּבאֹור ַהּבֶֹקר
ְּכֵדי ַלֲהִניָסן.

מתוך ״קפיצת הדרך״, זמורה־ביתן, 1996; ״אקלים הבית״, עכשיו־סתוית, 1982

אלי הירש

גדה

ָהִיינּו ּפֹוְסִעים ִּבְפִריְׁשַמן ּבֹוֲאָכה ִּדיֶזְנּגֹוף
ִּכי ִהְתַחֵּׁשק ְלָך, ִלְדָבֶריָך, ִלְפקֹד ֶאת ְסִטיַמְצִקי,

ֶׁשְּבאֹוָתן ָׁשִנים, ֵראִׁשית ְׁשנֹות ַהִּתְׁשִעים,
ָהְיָתה ֲחנּות ַהְּסָפִרים ֲהִכי ְסִביָרה ַּבְּׁשכּוָנה.

ְוָהִייָת נֹוֵבר ֵּבין ַהַּמָּדִפים ֵהיָכן ֶׁשָּנַבְרָּת
ַוֲאִני ִנְגָרף ֵּבין ַהַּמָּדִפים ְלָאן ֶׁשִּנְגַרְפִּתי

ְוַכֲעבֹר ְּכֶעֶׂשר ַּדּקֹות ָהִייָת ּפֹוֶנה ֵאַלי ְואֹוֵמר:
ֲאִני קֹוֵפץ ֶרַגע, ַחֵּכה ִלי ֹּפה, ְוהֹוֵלְך ְלַבֵּקר ֶאת הֹוֶריָך.

ְוַכֲעבֹר ַּכֲחִצי ָׁשָעה ָהִיינּו ִנְפָּגִׁשים ַּבּדּוָכן ֶׁשל ָּבִדיִחי
אֹוְכִלים ָפָלאֶפל ְוׁשֹוִתים ִמיץ ֲעָנִבים ָמתֹוק ְּכֵיין ִקּדּוׁש.

ָהִייִתי ַהְמַלֶּוה ֶׁשְּלָך ַלְּפִגיׁשֹות ִעם הֹוֶריָך
ָּתִמיד ְּבָחסּות ַהֵּתרּוץ ֶׁשל ְסָפִרים ּוָפָלאֶפל.

ּוָפַסְעִּתי ִאְּתָך ִּבְפִריְׁשַמן ְוֹלא ִהְתַעַּקְׁשִּתי לֹוַמר:
ֲהֵרי ֹלא ַרק ְסָפִרים ּוָפָלאֶפל ֵיׁש ְלָך ָּברֹאׁש.

ַהְּסָפִרים ְוַהָפָלאֶפל, ַמָּמׁש ָּכמֹוִני, ָהיּו ַהָּקֶנה ְוַהּסּוף
ַעל ְּגַדת ַהָּנָהר ֶׁשָּגַרף אֹוְתָך ֶאל הֹוֶריָך.

מתוך ״גני תל־אביב התלויים״, הקיבוץ המאוחד, 2013
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אילן שיינפלד

שיר הודיה של שחר
 

לליאור   
 

ַהֶּׁשֶמׁש ָעְלָתה, ְמִפיָצה אֹור ַרְך ְוָסִמיְך
ְּכֶחְלמֹון ְּבתֹוְך ַמִים, ֵמַעל קֹוְלנֹוַע ״ֵעֶדן״

ַהָּיָׁשן, ַוֲאִני ְמַהֵּלְך ָהלֹוְך ָוׁשֹוב ִעם
ַּכְלָּבִתי ַהְּזהּוָבה, ְלֹאֶרְך ַהִּסְמָטה, ַמִּביט,
ִמְׁשָּתֶאה, ַּבָּׁשַמִים, ְוחֹוֵׁשב ֶׁשֲאִני ִּבְכָלל

ְּבתֹוְך ַאְקָוֶרל ֶׁשל ַסַער ֶעְפרֹוִני
אֹו ֶׁשל ְקלֹוד מֹוֶנה.

 
ַהָּׁשַמִים ְּתֻכִּלים ְוֶהָעִבים עֹוִלים ִמָּים,
חֹוְׂשִפים ָּגֶון ֲאַפְרֵסִקי, ְּכמֹו ַהָּבִּתים,

ֶׁשאֹור ַהֶּׁשֶמׁש ַמֲעֶלה ִמִּקירֹוֵתיֶהם
ָּפֶלָטה ְמַלֶּטֶפת ֶׁשל ּגֹוֵני ַּפְסֶטל ַרִּכים.

 
ֱאֹלִהים, ֲאִני לֹוֵחׁש ְּבֶׁשֶקט ְּבִלִּבי, ּתֹוָדה

ֶׁשֵהַעְרָּת אֹוִתי ִלְׁשַעת ָהאֹור ַהּזֹאת,
ְלאֹור ַהַּקִיץ ַהִּנְפָלא ִּבְתִחָּלתֹו ֶׁשל יֹום.

 
ֱאֹלִהים, אֹו ִליאֹור ַהָּמתֹוק, ֶׁשִּסֵּים ֵליל ֲעבֹוָדה
ַּבִּמְזנֹון ֶׁשל ״ִסיֶנָמה ִסיִטי״ ְּבָחֵמׁש ָוֵחִצי ַּבּבֶֹקר

ְוֵהִעיר אֹוִתי, ִעם ָּכל ַהְּמִתיקּות ֶׁשל ְנעּוָריו, ְּבִבְרַּכת
ּבֶֹקר טֹוב, ְּבהֹוָדַעת ֶאס.ֶאם.ֶאס.

מתוך ״על מהותו של הג׳סטין״ שיראה אור ב'שופרא'

אבי אליאס

אלוהים ואיש שמן בג׳יּפ צהוב

ְּבֶדֶרְך ַהִּנָּצחֹון* ְלַיד ַּגן ָׂשָרה,
ָהִייִתי אֹוֵחז ְּבָיָדּה ֶׁשל ַסְבָּתא ּוְמַסֵּפר ָלּה

ֶׁשָהִאיׁש ַהָּׁשֵמן ֶׁשּנֹוֵסַע ְּבִג׳יּפ ָצהֹב ּוְמַעֵּׁשן
ִסיַגְריֹות ֶאְסקֹוט, הּוא ֱאֹלִהים.

ַּגם ַהּׁשֹוֵטר ְּבַמֵּדי ַהֶּצֶמר ַהְּכֻחִּלים ֶׁשִּלֵּטף
ַּכְלַּבת ּבֹוְקֶסר ְמֻנֶּמֶרת, ֹלא ִׁשְכֵנַע אֹוִתי

ְּבֻסָּכִרּיֹות ִמִּלים ֶׁשֱאֹלִהים יֹוֵׁשב ְלַמְעָלה.
ַעד ֶׁשִּמיֶׁשהּו ָּדַפק ַּבֶּדֶלת ְוָאַמר ֶׁשִאָּמא ֵמָתה.

* דרך הניצחון - כיום דרך משה דיין

מתוך ״אלוהים ואיש שמן בג׳יפ צהוב״, הקיבוץ המאוחד, 2005 
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אמיר אור

תל־אביב

ֵּתל־ָאִביב, זֹוָנה ָיָפה ֶׁשִּלי, ַיְלָּדה ְמֻאֶּפֶרת,
ַמְלִאי ִלי ַאְמַּבְטָיה ֶׁשל ִליֶקר ֵּביִצים,

ַהֲאִכיִלי אֹוִתי ִּבְלׁשֹונֹות ַאְסָּפָרגּוס.
ַנֲחִמי ֶאת ְיָלַדִיְך ִּבְנִׁשיקֹות ֶׁשל ִליְּפְסִטיק,

ְּתִני ָלֶהם ִלינֹק ִמָּכל ַהחֹוִרים.

ְלַצִחי
ֶׁשִּמַּכף ָידֹו ִּבְצְּבָצה ַׂשֲעָרה ְלָבָנה ְּכַׁשְרׁשֹור

ְוָהָיה ּדֹוֵקר ֶאת ַעְצמֹו ְּבִסּכֹות
ְלִהָּוַכח ֶׁשֵאיֶנּנּו ֵמת;

ְלִמיִמי
ֶׁשָּקְנָתה ַצֲעצּוִעים ְּבֶארֹוס

ְוִהְתַיֲחָסה ֶאל ֻּכָּלנּו ְּכמֹו ֶאל ְּגִליָדה;

ְלִדיָנה ֶׁשָרְקָדה ְּבִלי ְצִליִלים,
ֲאָבל ָיְדָעה ָּתִמיד ְּכֶׁשִהְתַחְּלָפה ַהּמּוִזיָקה;

ְלדִֹבי
ֶׁשִחֵּיְך ְוָרַעד,

ְוָעָׂשה ֶמִדיַטְציֹות ֶׁשל ַהּגּורּו ָמָהָראִג׳י
מּול ַרְמקֹוִלים ִנְסָּדִקים ְּבּבּוִמים ַעְלקֹוִלִּיים ֶׁשל ַוְנֶגִליס;

ְלַאְבָיה ַהְּזֵקָנה
ֶׁשִּלְּקָטה ֲעָצמֹות ְּבֵבית ַהְּקָברֹות ַהֻּמְסְלִמי

ְוָקְרָאה ִּבְקָלִפים ְיָׁשִנים ֶאת ּגֹוְרלֹות ָהעֹוָלם;
ֶׁשָהְיָתה ִמְתַאֶּפֶרת מּוֵלנּו ַּבַחּלֹון ְּכמֹו ַּכָּלה

ְּבֵלילֹות ֶׁשל ָיֵרַח ָמֵלא;

ְלִעָּדן ֶׁשִּכֵּיר ֵאיָבִרים ַחִּיים
ַּבֵּׁשרּוִתים ַהִּצּבּוִרִּיים ֶׁשל ַהַּתֲחָנה ַהֶּמְרָּכִזית;

ֶׁשָּיַׁשן ַּבַּקִיץ ַעל ַהָּים ַהָּפתּוַח
ְוָדִגים ְוַדָּיִגים ָלֲחכּו ֶאת ְּבָׂשרֹו;

ְלִאיִריס ֶׁשָּבְלָעה ֻסָּכִרּיֹות ֶׁשל ֶאל־ֶאס־ִדי
ְוִיְּלָלה ִעם ַהַּסְבָּתא ַהְּנעּוָלה ַּבִּמְטָּבח

ְוִנְּסָתה ִלְנׁשְֹך ֶאת ַהָפאלּוִסים ַהְּזקּוִרים
ֶׁשִּכּסּו ֶאת ַחְדרֹו ֶׁשל זַֹהר.

ֵּבין ֵאיְבֵרי ֶאֶבן ְׁשבּוִרים ָסַגְדנּו ָלְך,
ְמַחְּפִׂשים ַלָּׁשְוא ֶאת ַהֶּדֶלת ֶׁשַּבִּקיר;

ַעל ִמְפְלֵסי ֶאֶׁשר ִנְצִחִּיים
ָּתִעינּו ֵּבין ַהָּתֻעּיֹות.

זֹוָנה ֶׁשִּלי, ַיְלָּדה ְמֻאֶּפֶרת,
ַאל ִּתְׁשְטִפי ִמְּבָׂשֵרְך ֶאת ֵריַח ַהַּלְיָלה,

ַאל ִּתְרְּכִסי ַּכְפּתֹוִרים ְּבָחְפָזה;
ַאל ְּתַכִּסי ְּבָצִעיף ֶׁשל ּבֶֹקר

ַעל ְנִׁשיכֹות ַאֲהָבֵתנּו ֵאַלִיְך.

ֲעַדת ַזֲאטּוִטים, ַאְחַות ְמצָֹרִעים,
ִהֵּנה ָהֵאׁש ְוַהֶּפָחִמים ְוַהֶּׂשה ְלעֹוָלה:

ְּכָבר ִהְכֵוינּו ֶאת ֻמְרסֹוֵתינּו ַּבֲעַׁשן ַהְּסֵטיִקּיֹות,
ּפֹוֲחִדים ִמן ַהַּלִּביִריְנת, ֶנֱאַחְזנּו ַּבְּסַבְך.

מתוך ״שלל: שירים נבחרים 2013-1977״, הקיבוץ המאוחד, 2013; 
״ָּפִנים״, עם עובד, 1991
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. איזקסון מירון ח

הזמנה

ַהִּבְנָין ִהְסִּכים ְלַהְזִמין
ֶאת ָּכל ַּדָּיָריו ֵמעֹוָלם

ֵאֶּלה ֶׁשּבֹו ִנְקְּברּו ְוֵאֶּלה ֶׁשָּצְבעּו
ֵאֶּלה ֶׁשִהִּדיפּו ֵריחֹו ְוֵאֶּלה ֶׁשְּלָקחּוהּו,

ֶאְפָׁשר ְלֶׁשַטח ַהְּכִניָסה
ְוִאם ַהּדַֹחק ִיְצַעק ַנְרִּגיֶעּנּו ַּבִּמְרָּפסֹות

ֶׁשעֹוד נֹוְתרּו ְּבנּויֹות ֵמָהִראׁשֹוִנים,
ְוֶאת ַהְמַאֲחִרים ְלַהִּגיַע ְיַבֵּקׁש ַהַּבִית

ְלַהְמִּתין ַּבּקֹומֹות ֶׁשעֹוְמדֹות ְלִהָּבנֹות
ְוִלְמֹּתַח ֶאת ַאְדָמתֹו

ֵמַהחֹולֹות ֶׁשָּבֶהם הּוא ֶנֱחַלם ָלִראׁשֹוָנה
ְוַעד ַהַּגְלַּגִּלים ֶׁשִהִּניחּו ַּתְחָּתיו

ְּכֵדי ְלהֹוִבילֹו ָזֵקן ַלּׁשּורֹות ָהִראׁשֹונֹות ָּבעֹוָלם.

מתוך ״מבחר ושירים חדשים״, הקיבוץ המאוחד, 2007

ר ' שבתאי מג

יפו, אישי
 

ְּכֶׁשָּגַדְלִּתי ָּבּה ִהיא ֹלא ָהְיָתה ִעיר ְּבִפי
ְוֹלא ְּבִדְמיֹוִני

ִהיא ָהְיָתה ַהָּׁשד ֶׁשִּלי, ּגּוִפי, ָהֲאָדָמה,
ִהיא ָהְיָתה ִמְגַרׁש ַהִּמְׂשָחִקים ּוִפְסַּגת ַהֲחלֹומֹות

ַּבִּגְבָעה ָהַעִּתיָקה.
ַאַחר־ָּכְך ִהיא ָהְיָתה ִמָּלה.

ִלְפֵני ֶזה עֹוד ָהְיָתה ִלי ֲאָנִׁשים, ּוְמקֹומֹות,
ָהְלָכה ִאִּתי ְלָכל ָמקֹום ְוִנְכְנָסה ִאִּתי ִליׁשֹן.

ַאַחר־ָּכְך, ְּכֶׁשָהְיָתה ָׂשָפה,
ָיכְֹלִּתי ְלַהְתִחיל ַלֲעׂשֹות ִאָּתּה

ִׂשיחֹות, ּוְמִריבֹות, ְוַאֲהָבה.
ְוָאז ִהִּגיָעה ֵּתל־ָאִביב
ּוָמְׁשָכה אֹוִתי ֵאֶליָה.

ְועֹוד ָהַלְכִּתי ֶמְרַחִּקים
ָעַזְבִּתי ֲאָנִׁשים, ָעְזבּו אֹוִתי,

ָיפֹו ֶנֶעְׂשָתה ַּגְעּגּוַע
ְרכּוׁש ְּפָרִטי,

ִאיִׁשי.

מתוך ״יפו, כשהייתי רחוק״, ספרי עתון 77, 2012
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טל ניצן

חניון גרוזנברג, על הגג
 

ָּבאֹור ַהּיֹוֵרד ְּבִאְבָחה ְיָׁשָרה,
ָיַדי ַעל ַמֲעֶקה, ַאְּת ְׂשרּוָעה ְלָפַני,      
ּוָמה ַאְּת נֹוֶתֶנת, ְּכַדְרֵּכְך, ִּבְמׂשּוָרה —

ִמְלמּול עֹוֶלה ְּבִלי ֵּפֶׁשר ֵמָהְרחֹוב ַהְמֻטָּנף,
 

קֶֹמץ ַּגּגֹות ֲאֻדִּמים ְּדהּוִיים,
ַקְקטּוס ָלטּוׁש ַעל ֶאֶדן ַחּלֹון,
ַּגג ְמֻזָּפת, אֹוַפַּנִים ּכֹוְרִעים,

ְסָפִרים ְּבִמְרֶּפֶסת ִנְׁשָּפִכים ִמַּקְרטֹון,
 

ִּפּסֹות ַעּזֹות ֶׁשל ָים,
ִמְכַות ַהֶּמַלח ַּבָּגרֹון,

ֲחׂשּוף־ָחֶזה חֹוֵזר ִמָּׁשם,
ָּתִמיד ַהִּצָּמאֹון —

 
״ִהְסַּתְּתִרי ַּבִּמָּטה ְלַבֵּדְך,״

הּוא ָאַמר ַּבְּמכֹוִנית,
״ְוִׁשְמִרי ַעל ֲעָׁשִׁשית ַנְפֵׁשְך.״

ַעל ַּגג ַהּקֹוָמה ַהְּׁשִמיִנית
 

ַהְרֵחק ִמָּכל ִמָּטה ֲאִני ּבֹוָהה
ַּבִּכעּור ַהָּיָקר ַהְמַסֵמא ַעד ְּדָמעֹות.

ָּתִׁשיִבי ִלי סֹוף סֹוף ִסיָמן ֶׁשל ַאֲהָבה
ִאם ֶאְדַּבק ָּבְך עֹוד ְועֹוד?

 
ָהאֹור ִמְסַּתְחֵרר ַּבְּסִפיָנה ַהּׁשֹוַקַעת,

ֵעיַני ְמַבְקׁשֹות עֹוד ְמֹתם ְּבִעיִרי.      
ֵמֵהיָכן ִנְפְּתָחה ָהָרָעה ֲאִני יֹוַדַעת —

ַעְכָׁשו ַהִּגיִדי ֵמַאִין ָיבֹוא ֶעְזִרי.
 

אוגוסט 2006 
 

מתוך  ״לשכוח ראשונה״, עם עובד, 2009

יעל גלוברמן

שדרה

ִּבְׂשֵדרֹות ָּדִוד ַהֶּמֶלְך, ַּפְרִטיָזִנים ְזֵקִנים 
ְנעּוִצים ַעל ַסְפָסִלים ְּכמֹו ֵנרֹות ֲעֻקִּמים              

ּדֹוֲעִכים ִּבְזרֹועֹות ְנָערֹות ִפיִליִּפיִנּיֹות, 
ְמַסְּפִרים ָלֶהן ְּבּפֹוָלִנית ְּדָבִרים

ֶׁשֹּלא ִסְּפרּו ַחִּיים ְׁשֵלִמים ַלְיָלִדים.                           

ְּבעֹוד ֶעֶׂשר ָׁשִנים ַּתֲעבֹר ּפֹה ַרֶּכֶבת ַקָּלה.
ַּפֵּסי ַּבְרֶזל ָינּוחּו ְלאֶֹרְך ַהְּׂשֵדָרה

ֶׁשא ֶהָחָדׁש.  ְּכמֹו ׁשּוַרת ֲהִליכֹוִנים ֶׁשִּנְׁשְמטּו ַלֶדּ
ֲאִני ּפֹוַסַעת ַּבַּקו ַהְמֻרָּסק 

ְקָרקֹוב־ֵּתל־ָאִביב־ַמִניָלה.

ְּבֶמְרַחק ְׁשֵני ְרחֹובֹות ִמָּכאן, ָאִבי
ִית ֵּבין ְּתמּונֹות ִאִּמי.  ׁשֹוֵתק ַּבבַּ

ְקּבּוק ְׁשִתיָקתֹו ִמְתַעָּבה ְּכמֹו ְזכּוִכית בַּ
ֶׁשַהְּזַמן ָּפַקק. ִאם ִּתָּׁשֵבר, ִיָּׁשֵבר ִאָּתּה.

ַמֶּׁשהּו ָחָזק ִמַּגְעּגּוַע אֹוֵחז ִּבי, ַמִּסיַע ֶאת ַרְגַלי
ֶאל ַסְפַסל ָהֵעץ ְּכמֹו ֶאל ַמְעּבֶֹרת: 

ִאיׁש ָזֵקן ְמַדֵּבר, ִאָּׁשה ָיָפה ְקרֹוָבה.                                 
ֲאִני ָּבָאה, ִמְתַיֶּׁשֶבת ֵּבין ְׁשֵניֶהם ְּכמֹו ַיְלָּדה.                                

הּוא ְמַסֵּפר. ִהיא ְמִריָמה ֵאַלי ֵעיַנִים. 
ֲאִני ְמִביָנה ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשּלֹו. 

ֲאִני ְיכֹוָלה ְלָהִריַח ֶאת ְׂשָעָרּה. 
ֶמְרַחִּקים, ֶׁשַּפַעם ָחַׁשְבִּתי ַלֲחצֹות

  ֻמְחָלִטים ַעְכָׁשו:
ְׁשלָֹׁשה ָזִרים יֹוְׁשִבים ַעל ַסְפָסל

ְּכמֹו ְּבַתֲחָנה. ַהְּׂשֵדָרה ּדֹוֶהֶרת ַעל ָּפֵנינּו
עֹוֶזֶבת, ָּכמֹונּו, ְּבִלי ָלזּוז.

מתוך ״אותו הנהר פעמיים״, הליקון לשירה חדשה, 2007
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 ליאת קפלן

רק מי שנוגע 
                                       

ַרק ִמי ֶׁשֵאיֶנּנּו נֹוֵגַע, ַאָּתה יֹוֵדַע,
ֵאיֶנּנּו נֹוֵטׁש. ִמי ֶׁשאֹוֵהב ּבֹוֵער ְלַבּדֹו

ַּבֲחֵׁשָכה, ְמֻאְגָרף ְּבַכָּפּה ַהְּגדֹוָלה
ֶׁשל ֻּדַּבת ַהְּבִדידּות ֶׁשֵאין ָלּה ִׁשעּור.

 
ְּבֶקֶרן ָזִוית ֵּתל־ָאִביִבית ֵעיַני

ְמֻכְרָּבלֹות ְּבתֹוְך ַעְצָמן, ִנָּבטֹות
ִּבְפִריַחת ַהְּפַלְסִטיק ָהֲאֻדָּמה

ֶׁשל ְׁשֵני ָהֵעִצים ַהִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרִּיים
ְּבִכַּכר ִמיָלאנֹו. ֵאיִני יֹוַדַעת ָּדָבר ְלַבד

ִמֶּׁשֶמש ֶׁשל חֶֹרף. ׁשּוב ֲאִני חֹוֶׁשֶבת
ָעֶליָך : ַּגְעּגּוִעים ְוגֹוָלה. נֹוְזֵלי ּגּוף 

ִנְמָסִכים ְלגּוף ֻמָּכר ַהִּמְתַּגְלֵּגל ְלַאֵחר.
 

ַמִהי ִקְרָבה ִאם ֹלא ַחִּיים ְּבַבִית ָזר,
ְּפִליטּות ְּבגּוף ֵנָכר. ׁשּוב ַהֵחיק ֵריק.

ַרק ַהֵחְך ְמַחֵּבק ֶאת ַהָּלׁשֹון. ַהְּכִמיָהה
ְּכמֹו ַמֲעֵׂשי ָהַאֲהָבה, ְמַכְדֶרֶרת ַּגְלמּוִדים

ַּגְלמּוִדים. ָאנּו ּפֹוְרִׁשים ֶזה ִמּזֹו ְּבַעל ָּכְרֵחנּו
ְּכמֹו ַהֶּׁשֶמׁש ַהּזֹוַנַחת ֶאת ָהֵרי ֱאדֹום

ִמֵּדי ּבֶֹקר ְוזֹוַרַחת ָּכל ַהֶּדֶרְך, ַעד ַהָּים.
 

נֹוְגִעים ְונֹוְטִׁשים ָאנּו חֹוְתִרים ְלַבד ַּבֲחֵׁשָכה
ֶאל ַעְצִמי ֶׁשֵאינֹו ֲאִני, ֶאל ַאָּתה ֶׁשֵאין לֹו ֵׁשִני.

 
מתוך ״צל הציפור״, כרמל, 2002 

אלישבע גרינבאום

בוקר ליד הילטון

ְלתֹוְך ְּבִהירּות ּבֹוֶהֶקת ֶׁשל ְּתִחַּלת יֹום ַקִיץ, מּוָצא ָיִׁשיׁש ְמֻצָּמק ִמֶּפַתח
ִּבְנָין, ֶּכֶתם ָלָבן רֹוֵעד ְּבתֹוְך ִּכֵּסא ַּגְלַּגִּלים ָׁשחֹר. ְׂשָערֹו ַמְקִליׁש ְּבאֹור

ַהֶּׁשֶמׁש ָהַעָּזה, נֹוֵׁשם ִּבְכֵבדּות, ּגֹוָזִלי ּוְמָמֵאן ְלָיַדִים ֲחֻסּנֹות ַהְמַבְקׁשֹות
ַלֲהִניפֹו ִמּתֹוְך ַהַחִּיים ְוִלְפרֹׂש אֹותֹו ַעל ְּפֵני מֹותֹו, ַהַּמְמִּתין, ַמְלֵּבִני

ְוָכתֹם, ִּבְדמּות ֲאֻלְנָקה ְּבֶפַתח ָהַאְמּבּוַלְנס. ֵמֵעֶבר ִלְסאֹון ָהְרחֹוב, מּול
ַהָּים, ְמַפְּזרֹות ַמְמֵטרֹות ִהיְלטֹון ָהַעִּליזֹות ַמְרָּגִלּיֹות ְיֻרּקֹות ַעל ַהֶּדֶׁשא,
ּבֶֹקר ֻחִּלין ְמַפֵּזז ֵּבין צֹוַאת ְּכָלִבים ְלַׂשִּקּיֹות ְּפַלְסִטיק. ַּכָּמה ָּכֵבד ַהּגּוף
ַהָּזִעיר, ְמָסֵרב ְּבַעְקָׁשנּות ְלִהָּׁשֵלף ִמּתֹוְך ִּכֵּסא ַהַּגְלַּגִּלים. לֹוְבֵׁשי ַהָּלָבן 

ְמַאְּבִדים ַסְבָלנּות, ּתֹוְפִסים ְּבָיָדיו ּוְבַרְגָליו, ְמַפְרֵּפר, ִּכְמַעט ִנְׁשָמט,
ִאָּמא ְוֶיֶלד ִעם ַיְלקּוט עֹוְצִרים ְלַהִּביט, עֹוְבִרים ְוָׁשִבים ָׁשִבים ְועֹוְבִרים,

נֹוֲעִצים ַמָּבט, ְמַמֲהִרים, ָהֵאם ִמְתַנֶעֶרת, מֹוֶׁשֶכת ֶאת ַהֶּיֶלד )ְמָסֵרב(,
ַּכָּמה ְמֻגָּׁשם ָהָרצֹון ִלְחיֹות, ׁשּוב ִּכְמַעט ִנְׁשָמט, ִמַּבַעד ַלִּפיָג׳ָמה

ֶנְחָׂשִפים ִחּתּוָליו, ּפֹוֲעִלים ַּתאְיַלְנִדים ְמַלְכְסִנים ַמָּבט ֵמַעל ִּפּגּוִמים.
ְלַבּסֹוף ֻמָּנח ּגּוף )ַּכָּמה ָׁשִנים ֻמָּטלֹות ָּכאן? ַּכָּמה ְּבָקִרים ְּפקּוֵחי ֵעיַנִים?(

ַעל ֲאֻלְנָקה, חֹוֵבׁש ִמְתַנֵּׁשף )ִמּמּול ִמְתַנֵּׂשא ַהָּמלֹון ַּבֲאִדיׁשּות ֶּבטֹוִנית(,   
ָהרֹאׁש ַהְּלַבְנַּבן ֵמִרים ַעְצמֹו ְלֶרַגע, ִצּפֹור ַמָּבטֹו ְמַרְפֶרֶפת, ְׁשקּוָפה,

ַעל ְּפֵני ָהְרחֹוב, עֹוד ַּפַעם ַאַחת. 

פרק א' מתוך "שירים בפרוזה ישראלית"

מתוך ״לפתע פתאום האדמה״, כרמל, 2005
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צביה ליטבסקי

טיול

ֻמְקָּדם ַּבּבֶֹקר, ְּבַאֶּלְנִּבי, ֲאִני יֹוֶרֶדת ֶאל ַהָּים,
ֵּבין ְמַבֵּלי ַהַּלְיָלה ַהְמַאֲחִרים

ֶׁשְּׂשָעָרם ָסתּור
ְוָהעֶֹנג עֹוד ׁשֹוֶרה ְּבֵאיְבֵריֶהם ָהֲאֻרִּכים.

ַּכּפֹות ַרְגַלי ְמַבְּצעֹות 
ּדּוֶאט קֹוְנְטַרּפּוְנְקִטי ִעם ִמְדֶרֶכת ָהְרחֹוב.

ִמְתַּכְוֶנֶנת ֶאל ַטּבּור ָהֲאָדָמה ְּבֶלְכִּתי ַעל ַהחֹוף,
ֲאִני ְּכפּוָתה

ְלֶאָחד
ֵמִחּׁשּוֵרי ַּגְלַּגל ָהֵאיְנסֹוף

ֶׁשֶּמְרָּכזֹו ְּדָמָמה.
ּתֹוָרה ִפיִסיָקִלית ֶׁשָּקטְֹנִּתי ִמְּלַנֵּסַח

ְמֻרֶּׁשֶתת ִּבי.
ַהִאם זֹוִהי ְּתִפָּלה?

מתוך ״אל תצביע עלי״, הליקון, 2003

אמוץ דפני

חלומות מוארים
 

ְּבִכַּכר ַהִּביָמה ֶעֶרב ְמֻנָּכר
ִצֳּפֵרי ַמייָנה ֵמהֹּדּו

ְמָגְרׁשֹות ְּדרֹוֵרי ַהַּבִית
ֵמֵעֶבר ַלִּפָּנה,

ֶצֱאלֹון ִמָּמָדָגְסַקר
ַמְאִּדים ִּבְפִריָחה ַמְלִהיָבה,

ַזֵּני ְּכָלִבים ְוִתְלּבֹוׁשֹות
חֹוְלִפים ִּבְתצּוָגה ַמְרִהיָבה

ִויָלִדים ְמַׂשֲחִקים ַּבִּגָּנה.
ִׁשְקָמה ַעל ָּבָמה ִנֵּׂשאת

ְּכֵמָהה ֶאל ֲאבֹוֶתיָה
ְוֵנר ַהַּלְיָלה ֵמִאיר
ֶאת ַמה ֶּׁשֵמִאיר. 

מתוך ״זרימת הרקפות״, עולם חדש, 2014
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טיילת

ריקי דסקל

טריסטרמית בעיר הלבנה

ִּבְדִאָּיה ַרָּכה ָנַחת
ַעל ַמה ֶּׁשִּנְרֶאה ִמְלַמְעָלה ֶּכֳחָרבֹות
ָׁשֹחר ּוַמְבִריק ְוֶנֶתז ָּכֹתם ֵּבין ְּכָנָפיו

ֲאִני ְטִריְסְטָרִמית מֹוֵדד ֶאת ְרחֹובֹות ָהִעיר
ַהִּנְפָּגִׁשים ְלֶפַתע ְּכַעל לּוַח ִמְׂשָחק
ֶאת ִּכְּכרֹוֶתיָה ֶׁשל ָהִעיר ַהְּׁשטּוָחה

ֶאת ַהִּמְסָּפִרים ַהְּמחּוִקים
ֶאת ְּגרּורֹות ַהֶּפֶרא ַעל ִקירֹות ַהָּבִּתים
ֶאת ָהָאָבק ַהחֹוֵנק ֶאת ַצְּמרֹות ָהֵעִצים

ֶאת ַמֵּסַכת ָהָאסֹון ַעל ְּפֵני ָהֲאָנִׁשים
ְוֵאין ִלי ֵהיָכן ְלִהְסַּתֵּתר.

ַמְדֵרגֹות ּפֹוֲערֹות ִלי ַרְגַלִים
ּוְבֶהֶבל ֵּפרֹות ְרקּוִבים 

נֹוְׁשכֹות ֵעיַני ִּבְטֵני ָנִׁשים.
ֲאִני חֹוֵמק ֶאל ִמּטֹוֵתיֶהן 
ּבֹוֵעל ּובֹוֶכה ְוׁשֹוֵקַע ֵּבין
ְׁשֵדיֶהן ְּכֶׁשֶמׁש ְלתֹוְך ָים.

ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ָהִעיר ַהּזֹאת 
ַאְך ֹלא ָאגּור ָּבּה ְלעֹוָלם.

ְּכמֹו ּכֵֹהן ְמַכֵּׁשף ְוָנִביא הּוא ָׁשר
ָלבּוׁש ְׁשֹחִרים ְּבקֹול ַהַּמּפֶֹלת ֶׁשּלֹו

ַאְך ֹלא ָאגּור ָּבּה ְלעֹוָלם 
ְוֵאין ִלי ֵהיָכן ְלִהְסַּתֵּתר.

ֲאִני ְטִריְסְטָרִמית ָהִייִתי ִצּפֹור ְנִדיָרה ָּבִעיר ַהְּגדֹוָלה
ְּבַחַּיי ַהּסֹוִדִּיים ָרִאיִתי קֹולֹות ְּבַהר ִסיַני

ָׁשִתיִתי ִמַּכָּדּה ֶׁשל ִרְבָקה
ָּכַתְבִּתי ֶאת ְּבֵראִׁשית ָּבָרא

ִצְחַצְחִּתי ַנֲעֵלי ֲאדֹוִנים
ַעְכָׁשו ֲאַצְחֵצַח ֶאת ִלְּבֶכם.

ֲאָבֶרְכֶכם ְּבָחְכַמת ַהְּנִׁשיָמה ָהֲאֻרָּכה
ְּבִבְרַּכת ַהַּטִּלית ַהְּׁשקּוָפה.

ֲאִני ְטִריְסְטָרִמית ּכֵֹהן ְמַכֵּׁשף ְוָנִביא
ָׁשר ֶאת ִׁשיַרת ַהֶּנֶפׁש ַהִּנְכֶסֶפת

ָהרֹוָצה ָלֵצאת ּוִמְׁשּתֹוֶקֶקת ְלַהִּגיַע.

ַאֶּתם יֹוְדִעים ִמי ֲאִני
ֲאִני ְטִריְסְטָרִמית ִצּפֹור ַהֶּנֶפׁש ַהְּמעּוָכה

נֹוֵסק ְודֹוֶאה ִמְסַּתְלֵסל ְונֹוֵחת
יֹוֵדַע ֵמִרים ָיַדִים ּוַמְזִהיר

ֵּתל־ָאִביב ִּתְהֶיה
ֵּתל־ָאִביב ִּתְהֶיה

ְלֵתל. 

מתוך ספר בכתובים
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תמיר גרינברג

תמורות

ִהַּגְעִּתי ֶאל ַהָּים ַרְגִלי,
ֶּדֶרְך ַהּׁשּוק ַהְמֻרָּקן.

ֶאת ַהַּגִּלים ֵאיִני ַמִּכיר.
ֶאְתמֹול ָהיּו ֹּפה ֲאֵחִרים, ְוִהְסַּתְּלקּו,
ְוֵאּלּו ֶׁשַעְכָׁשו ְמַלֲחִכים ֶאת ַּכּפֹוַתי

ֵיְלכּו ַּגם ֵהם.
ַהָּים ָאֵפל. ַהחֹול ָאֵפל.

ַנֲאָקָתם ֶׁשל ַהַּגִּלים
ַּגם ִהיא ָּבֲאֵפָלה.
ָעַלי ֵליֵלְך ִעָּמם,

ַאְך קֶֹדם ּכֹל
ֵאֵׁשב עֹוד ֶרַגע ָקט

ַעל ְמַלאְכִּתי.
ֹלא ִלי ְלִהָּבֵטל ִמֶּמָּנה,

ֹלא ֲאִני הּוא ֶזה ֶׁשַּיְׁשִליָמּה.

מתוך ״על הנפש הצמאה״, עם עובד, 2000

. אריק א

)ה(כיכר

ְּבֶאָחד ִמָּיֶמיָה ָהַאֲחרֹוִנים 
ּבֶֹקר ֵמִאיר ָּפִנים 
ֶׁשל יֹום ַהִּׁשִּׁשי 

ָזֲהָרה ַהֶּׁשֶמׁש ְּכִחּיּוכֹו ֶׁשל ִּתינֹוק 
ָרכּוב ַעל ְּכֵתֵפינּו ּובֹוֵעט

ְּבַרְגָליו ַהְּקַטּנֹות 
ֶאל עֹוָלם ֶזה ַעָּתה ִנְגֶלה ְלָפָניו

ְיַחֵּיְך ִחּיּוְך
ַהִּנָּצחֹון

ֵעת ָחִצינּו ַהִּכָּכר
ֵריחֹו ֶׁשל ְּבִרּיֹוׁש ֵאין ִּבְלּתֹו ִקֵּדם אֹוָתנּו

ְועֹוד ֶרַגע ֶּפה ִנְפָער ְלַכּלֹותֹו
ָּכאן, ַּבִּפָּנה ַהִּנַּדַחת ֶׁשל ‘ָלה־ָג׳אָבאֶנז׳, 

ּגֹוָרִלי ַקו ֶאָחד ַהחֹוֶצה ּופֹוֵרץ 
ְוָחרּוט ְּבָיִדי
ֶנֱאָחז ְּבָיֵדְך 

ְלַהֵּדק
ַהֵּׁשִני ָלֶאָחד

ְוִתינֹוק, 
אּוִרי ֶׁשּפֹוֵער ֶאת ִּפיו ִמְׁשָּתֶאה ְונֹוֵׁשְך ַהּכֹל, ָהעֹוָלם

ֲאָבל ָקֶפה ִמְתָקֵרר  
ְוִסּדּוִרים ְלַהְסִּפיק 

ָנקּום, ָקִמים 
חֹוִצים ַהִּכָּכר,

ַרִּבין,
ֲעַדִין ֶׁשֶמׁש זֹוֶהֶרת

ָּבעֹוָלם, ַּבִּכָּכר. 

מתוך ״תר פרוע״, כרמל,  2006
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שמעון אדף

רגרסיה

ֲעָנִנים ֵמַעל ֵּתל־ָאִביב ּוֵמַעל אֹוְקטֹוֶּבר
ְּפֵני חֶֹדׁש ְמֻבָּגִרים ֶטֶרם ֵעת

ִנָּתִכים ַּבֲהֻמָּלה ָקָׁשה
ְּכמֹו ַמְחָסן ָיָׁשן ּוִמְתמֹוֵטט

ַאֲחֵרי ַּגִּבי
ִּכי ֲאִני ַמְדִרים, ֲאִני
ַמְצִעיר ֶאת ָהֲאִויר.

רּוחֹות ֲחָלקֹות ְּכמֹו ְיָלִדים, ֵעִצים
ְמֻפָּתִלים ָּפחֹות ְּבִיּסּוֵרי ְצִמיָחה

עֹוָלם ַּתַחת עֹוָלם
ַמּפּוֵחי ֵראֹות ֲחָדִׁשים

ַמְחְּתרֹות ְנִׁשיָמה ְּבֵאיֶזה חֶׁשְך
אֹור ַּתַחת אֹור

ַעְלָוה ַּתַחת ַעְלָוה ַמָּכה ֶאת ַהְּגֵדרֹות.

ַמה ֶּׁשָחַׁשְבִּתי ֵצל הּוא ַהּגּוף ָהֲאִמִּתי.

מתוך ״מה שחשבתי צל הוא הגוף האמיתי״, כתר, 2002

אפרת מישורי

הכל בגלל הזווית

מימי הים הכחול כלואים בתוך אפור בצבע של
בתי חרושת.

למה כבר יכולנו לצפות?
המעבר המהיר מעיר משחירה לטבע

לא הותיר בנו
שום מרווח

לקדם את פני המים.
והם היו

מחכים לנו שם
בניקיון מפתיע שלא יכולנו לחוות.

הכל בגלל הזווית החדה
ומשטחי הבטון שהשתרעו משני צידיה:

ים
כמו פלח מכחיל

יוצא ממרכז
של עיגול משורטט. 

מתוך ״אפרת מישורי, שירים, 1994-1990״ , הוצאה עצמית בחסות גלריה ארטיפקט
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נוית בראל

פעם בחוץ, פעם ַּברחובות 

ְסנּוִנּיֹות ׁשֹוְרקֹות ְלֵתל־ָאִביב
ְוֵתל־ָאִביב ַמֲחִזיָרה ַמָּבט.

ָעִרים ִמּסּוג ֵּתל־ָאִביב ֵהן ַרע ֶהְכֵרִחי.
 

ִמְסּתֹוֶבֶבת           ַמִּביָטה ַמְעָלה
ָּפִנים ְלֵעֶבר ְׁשִריָקה.

ַצַעד הּוא ִסָּכה ִנְנֶעֶצת ְּבִמְדָרָכה
ַצַעד הּוא ְנִסיָגה,

ִנְמֶרֶצת,   ֹלא ַמִּׂשיָגה,   ּוְבָכל זֹאת:
ָּכֶזה ָאִביב,
ָּכזֹו ֲחִגיָגה.

 
ַמֲעָרָבה             ַהָּׁשַמִים ַצְדָקִנים ְּגמּוִרים
ֶרֶצף ְמֻטָּפח ֶׁשל ְׁשלָֹׁשה ֲחָלִקים: ַּבַהְתָחָלה

ֵהם ְוֻרִּדים                     ַאַחר־ָּכְך ְצֻהִּבים
ַאַחר־ָּכְך ְמֵלִאים ְסנּוִנּיֹות

 
ֶׁשְּמַחְּפׂשֹות ֶסְנַסְצָיה

ֶׁשַּמְרׁשֹות ְלַעְצָמן,     ַּבֶחְבָרה ַהְּגבֹוָהה,
ְלַהְפִּגין ִּגּלּוִיים ֶׁשל חֶֹסר ְצִניעּות.

מתוך ״ֹרֶׁשם״, גוונים, 2005

שחר־מריו מרדכי

תלמוד תל־אביבי

״ְוָאבֹוא ֶאל־ַהּגֹוָלה ֵּתל ָאִביב ַהּיְֹׁשִבים ֶאל־ְנַהר־ְּכָבר״      
)יחזקאל ג טו(                                                              

ֵּבין ֵּתל־ָאִביב ֶׁשַעל ְּגדֹות ְנַהר ְּכָבר
ְלֵתל־ָאִביב ֶׁשַעל ְּגדֹות ַהַּיְרקֹון

עֹוֵבר ְנַהר ְזַמן ֶׁשְּטבּוָעה ּבֹו
ְּתִפַּלת: ְמֻעָּות יּוַכל ִלְתקֹן

ִמָּבֶבל

ָחְזָרה ָלּה ֵּתל־ָאִביב ְלִהָּגֵאל ִמְּׁשנֹות ָּגלּוָתּה, ְוָעְלָתה
ְּכמֹו ֶונּוס ִמָּיפֹו ֶאל ָּפֶלְׂשִתיָנה;

ָהִעיר ֶׁשִחְּבָרה ָלּה ַיְחָּדו ֶאת ִמְזָרח
ָואִדי מּוְסָרָרה ִעם ַמֲעָרבֹו ִחְּכָתה ֶׁשָאבֹוא

ְפלֹוֶרְנִטיָנה
ָלדּוג ֲחלֹומֹות ַּתְרִׁשיׁש ִמְּמצּולֹות ָיפֹו
ְוִלְקּבַֹע ֵּבין ֶהְרְצל ָלֲעִלָּיה ֶאת ִמְׁשָּכִני.

ִאם ֶאְׁשָּכֵחְך, ֵּתל־ָאִביב,

מתוך ״תולדות העתיד״, אבן חושן, 2010
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פנים |1|

ֲאִני זֹוֵכר ֶׁשַּכָּמה ָיִמים ִלְפֵני רֹאׁש ַהָּׁשָנה ִטַּיְלִּתי ִעם ַאָּבא ִּבְׁשַעת ָצֳהַרִים ְׁשֵקָטה ְׁשֵקָטה ִּבְרחֹוב ִּדיֶזְנּגֹוף. ְּכֶׁשָעִׂשינּו 
ׁש ְלעֹוְבִרים ְוָׁשִבים ּוְמַדֵּבר ִאָּתם. ְּבִפַּנת ּגֹוְרדֹון, ְלַיד ״ִאיָוִניר״  ֶאת ַהֶּדֶרְך ֲחָזָרה ַהַּבְיָתה, ָרִאינּו ִאיׁש ִעם ַמְצֵלָמה ִנּגָָ
ִג׳י ָרֶזה ִעם ֻחְלָצה ְמֻׁשֶּבֶצת ּוְפאֹות ְלָחַיִים ָעבֹות ְּכמֹו ֶׁשל ַאָּבא, ְוָׁשַאל אֹותֹו ַמה הּוא ְמַאֵחל  הּוא ָעַצר ֵאיֶזה ַּבחּור ִג׳יְנִ
ְלַעְצמֹו ַלָּׁשָנה ַהֲחָדָׁשה. ְּכֶׁשהּוא ִחֵּיְך, ְואֹור ָעָטה ֶאת ָּפָניו, ָאַמְרִּתי ְלַאָּבא: ״ּבֹוא ְנַחֶּכה ֶרַגע״. ַהָּבחּור ִהְסַּתֵּכל ַלַּצָּלם 
ָּבֵעיַנִים ְוָאַמר: ״ֶׁשַהְמַבְּקִרים ֶׁשָּׁשִוים ְלָכל ֶנֶפׁש, ְלָכל ַהָּפחֹות ֶׁשִּיְהיּו ָׁשִוים ְלַעְצָמם״. ָׁשַאְלִּתי ֶאת ַאָּבא: ״ְלַמה הּוא 
ִמְתַּכֵּון?״, ֲאָבל ַאָּבא ֹלא ָעָנה, ְוַרק ָלַחׁש ְלַעְצמֹו ִּבְפִליָאה: ״ַלְייָקה״. ַהָּבחּור ִהְמִׁשיְך ְלַדֵּבר ְוָאַמר: ״ְׁשַנת ַמְקִסי ּוִמיִני: 
ַמְקִסי ַלּיִֹפי ּוִמיִני ַלִּמִּסים״. ַהַּצָּלם ָצַחק, ָנַתן לֹו ְטִפיָחה ַעל ַהָּכֵתף ְוָׁשַאל אֹותֹו: ״ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה, ָמה ַהִּמְקצֹוַע ֶׁשְּלָך?״ 
ַהָּבחּור ָעָנה: ״ְמׁשֹוֵרר״, ְוָׁשַלח ָיד ּוָפַרע ִּבְׂשַער רֹאִׁשי. ַאָּבא ָאַמר ״ַהְיֶדה, ֵנֵלְך ַהַּבְיָתה״, ֲאָבל ֲאִני ֹלא ַזְזִּתי, ְוָרִאיִתי ֶאת 
ַהְמׁשֹוֵרר ַמְׁשִּפיל ֶאת ַמָּבטֹו ָלִרְצָּפה. ָׁשַמְעִּתי אֹותֹו לֹוֵחׁש: ״ֶׁשִּיְהֶיה ְקָצת יֹוֵתר ֶׁשֶקט״. ״ְלִסּיּום״, ָאַמר ַהַּצָּלם, ״ַּתִּגיד 
ִלי ְּבַבָּקָׁשה ֶאת ִׁשְמָך ּוֶבן ַּכָּמה ַאָּתה. ֶזה ִּבְׁשִביל ָהִעּתֹון״. ״ָיִאיר הּוְרִביץ, ֶּבן ֶעְׂשִרים ְוֵתַׁשע״, הּוא ָעָנה. ַעל ַּגּגֹות 

ַהָּבִּתים ִצֳּפֵרי ִׁשיר ָנְׁשבּו ַמְרִעידֹות ֶאל ֵלב ַהָּׁשַמִים.

פנים |2|
ֲאִני זֹוֵכר ֶׁשָּיַׁשְבִּתי ִעם יֹוָרם ַקְניּוק ַעל ַסְפָסל ִּבְׂשֵדרֹות רֹוְטִׁשיְלד. הּוא ִּבֵּקׁש ֶׁשֲאַלֶּוה אֹותֹו ַאֲחֵרי ֶׁשּׂשֹוַחְחנּו ָּבַרְדיֹו 
ַעל ‘ּפֹוְסט מֹוְרֶטם׳  ֶׁשּלֹו. הּוא ִהִּניַח ַּכף ָיד ַעל ַּגִּבי, ְוִכְמַעט ָלַחׁש: ״ָחַׁשְבִּתי ַעל ְּדָבִרים ֶׁשֹּלא ָאַמְרִּתי. סֹוְפִרים ְקַטִּנים 
הּוא  ַמְרמֹוֶרק.  ְרחֹוב  ְלֹאֶרְך  ְּבַהְפָּתָעה  ֶׁשִהְׁשַּתֵּקַע  ַהֶּׁשֶקט  ֶאל  ָּגְלׁשּו  ְמכֹוִנּיֹות  ֶׁשָּלֶהם״.  ַהִּגּבֹוִרים  ֵמַאֲחרֹון  ִלְפָעִמים 
ִהְגִּביַּה ֶאת קֹולֹו ְוָאַמר: ״ֵהם עֹוְמִדים ַעל ִמְרָּפסֹות, רֹוִצים ֶלֱאהֹב ֶאת ָהעֹוָלם, ֲאָבל ָהעֹוָלם ֹלא ִמְתַמֵּסר ָלֶהם ְּבַקּלּות. 
ּתֹוְקִפים, ֲאָבל ַּגם נֹוְצִרים ָּכל ְּפִגיָעה ַחִּיים ְׁשֵלִמים״. ְּכֶׁשָעַצְרנּו ְלַיד ַהַּסְפָסל ָהִראׁשֹון ַּבְּׂשֵדָרה ָׁשַאְלִּתי אֹותֹו: ״ְוַאָּתה?״ 
הּוא ָׁשַתק, ַאַחר־ָּכְך ָׁשַלח ִּפְתאֹום ֶאת ָידֹו ְלִכּוּון ֲחִזית ַהְּזכּוִכית ֶׁשל ‘ַהִּביָמה׳ ְוָאַמר: ״ָהעֹור ַּדק ִמַּדי״. עֹוְבִרים ְוָׁשִבים 
ְיָׁשִנים ְּבאֹוֵיב ֶׁשֵאינֹו  ַטְנִקים  ִנְלָחִמים ַלָּׁשְוא ְּבתֹוְך  ְוִהְמִׁשיְך: ״ֲאַנְחנּו  ִהְנִמיְך ֶאת קֹולֹו  ֵעיַנִים. הּוא  ֵאֵלינּו  ִהְקִׁשיחּו 
ַקָּים״. הּוא ִהְתַיֵּׁשב ּוָמַׁשְך ִּבְזרֹוִעי ְּכֵדי ֶׁשֶאְצָטֵרף ֵאָליו ְוָאַמר: ״ֵאין ָלבֹוא ֵאֶליָה ְּבַרֲחִמים, ֲאָבל ֵאין ָלבֹוא ֵאֶליָה ַרק 
ַּבֲחָרבֹות״. ״ַהִּסְפרּות״, ָאַמְרִּתי. הּוא ִהְנֵהן ְּברֹאׁשֹו, ִחֵּיְך ְוָלַהט ְּבקֹולֹו: ״ַמה ֶּׁשָּיֶפה ַהּיֹום ֵאינֹו ָיֶפה ָמָחר, עֹוד ִיְתַחְּלפּו 
ֵאֶּלה ְּבֵאֶּלה. ִאיׁש ְּבִאיׁש. ִאיׁש ְּבַעְצמֹו״. ״ְוַאָּתה?״. ָׁשֵקט ָׁשֵקט הּוא ִּדֵּבר: ״ַהְרֵּבה ֹלא ָרִאיִתי, ַהְרֵּבה ֹלא ָיַדְעִּתי. ַהִּקְנָאה 
ְמַפָּכה ִּבי. ֲאָבל ִמי ֶׁשֵאינֹו ָנִדיב ֹלא ֵיָרֵפא ִמֶּמָּנה״. ָרִאיִתי ֶׁשהּוא ְמַחֵּפׂש ֵאיֶזה ָּדָבר, ִּפְתֹאם ָאַמר: ״ִּתְרֶאה ֵאיֶזה ָחָרא 

ֶׁשל ֶּפַרח ָיֶפה צֹוֵמַח ָּכאן, ַּכָּמה ָיֶפה ַהְמֻנָּול ַהֶּזה, ָהֶאֶפס ַהֶּזה, ַהְּכלּום ַהֶּזה. ַּכָּמה ָיֶפה״.
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ְּבחֹוף ֵּתל־ָאִביב ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְסִפיָנה ִהְתַנְדְנָדה ָּבֲאִויר. ְּכמֹו ַּבְרֶזל ַהַּמְאִּדים ְּבֵאׁש ָּכְבָּדּה ֶהָעצּום ָנמֹוג ְּבַקּלּות ֶׁשל 
ַעְפַעף ַעל ַעִין. ַּפְרַּפר ָלָבן ִּבְמִסּלֹות רּוַח. ֹלא ָיכְֹלִּתי ָלזּוז ִמְּמקֹוִמי. ִּבְקֵצה ָהֶאֶלף ַהֵּׁשִני ַעל ִציר ְזַמן ַהִּנְמֶנה ִמְּנֻקַּדת 

ָמֶות )ַהִּנְזֶּכֶרת ְּכֵלָדה(, ַאְנֵׁשי ַהחֹוף ֹלא ִהִּביטּו ְלֶעְבָרּה )ִהיא ֹלא ָהְיָתה ַּתֲעלּול ִּפְרסֶֹמת(. ֶאָּלא ָקִדיָמה, ְּבֵמֵעין ְׁשָאָגה 
ֲחנּוָקה, ֵהם ָּדֲהרּו ְיָלִדים ְּכָלִבים ְמחֹוְלִלים ּוְמַׂשֲחֵקי ַּכּדּור. ַאָּתה ִהְסַּתַּכְלָּת ַעל ַהַּפְרַּפר ָהָרחֹוק ַהִּמְתַנְדֵנד ֵמַעל 

ַהַּמִים ְוָעַלי ֲחִליפֹות. ַּפְרַּפר, ָּפַני; ְסִפיָנה, ָּפַני. ֶאת ַהַּמְלכּות ַהִּמְתַרֶחֶקת ָרִאיָת טֹוב יֹוֵתר ַּדְרִּכי. ָּבבּוַאת ַהְּסִפיָנה 
ָעְבָרה ְּבתֹוִכי ְּכמֹו חּוט ַלַהט. ָּפַני ֶנֶחְלצּו ֵמָהֶרֶׁשת ֶׁשַאָּתה טֹוֶוה ְסִביִבי: ַהְּסִפיָנה ֹלא ָהְיָתה ֲעׂשּוָיה ִמּגּוְפָך. ַהְרֵחק 

ֵמַהחֹוף ַהָּמתּוַח ְּכמֹו ְזרֹוַע ֶׁשל ַקְּבָצן ִהיא ָׁשָטה ְּבתֹוְך ַהְּזַמן. ַעל ַהְּזַמן. חֹוֶלֶפת ַעל ַּגּבֹו ָנְטָלה ִמֶּמִּני ֶאת ״ֲאִני רֹוָצה״ 
ְוהֹוִתיָרה אֹוִתי ַמָּבט ְוַהַּמָּבט ָרָאה ֵאיְך ַהְּסִפיָנה רֹוֶטֶטת ֹלא ִמּכֶֹבד ֶאָּלא ִמַּצַער. ַהַּצַער ֶהֱחִליק ַעל ְּפֵני ְזַמן ָּכחֹל. ַוֲאִני 
ָרִאיִתי ֶאת ַהַּצַער ְמַרְפֵרף ָלָבן ּוִמְתַרֵחק ְונֹוַתְרִּתי ַעל ַסף מּוָאר. ֲאָבל ִנְזַהְרִּתי — עֹוד ִלְפֵני ֶׁשֶּנֶעְלָמה ַהְּסִפיָנה ָחַזְרִּתי 

ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבָך; ֵמֲאחֹוֵרי ַּגִּבי ִהיא ָׁשָטה, ֵמֲאחֹוֵרי ַּגִּבי ִמְתַּכֶּלה ֵאיֶזה יִֹפי ִנְבֶלֶמת ִחיָדה: ֲאִני ַמִּביָטה ֶאל ָּפֶניָך ְּבעֹוד 
ַהְּסִפיָנה ָׁשָטה ֵמֲאחֹוַרי, ְוֹלא ְּכֶׁשָהֹאֶפק ֵריק.

ֲאִני טֹוֶוה ֶאת ּגּוִפי ְסִביֵבְך. ַאְּת טֹוָוה ְסִביִבי ִמִּלים. ָּבֶרַגע ּבֹו ֲאִני עֹוֵמד ַעל ַהַּסף ּגּוֵפְך ִנְרָעד ְּכמֹו ּכֹוס ְקִריְסָטל ַּדָּקה 
ֶׁשִהּכּו ָּבּה ְּבַכִּפית ֶׁשל ֶּכֶסף. ֲאִני עֹוֵמד ִלּטֹל ִמֵּמְך ֶאת ְלַבִּדּיּוֵתְך, ִלְטוֹות ְסִביֵבְך ֶאת ּגּוִפי חּוֵטי ֻסָּכר ַעל ַמֵּקל ֶׁשל 

ֵעץ. ַּדְּבִרי ֵאַלי ּתֹוְך ֶׁשֲאִני ּפֹוֵרׂש ֶאת ְּכָׁשַפי ָהֲעׂשּוִיים עֶֹנג ּוְדֵבקּות, ֶׁשֶאְרֶאה ֶׁשַּגם ָלְך ֵיׁש ַלֲהטּוִטים ֶׁשל ִהָּמְלטּות. 
ֲאִני ַמֲעִניק ָלְך ּגּוף. ַאְּת ַמֲעִניָקה ִלי ָּפִנים. ֵאיְך ֲאִני ַמֲעִניק ָלְך ּגּוף? ֲאִני ִמְׁשַּתֵּמׁש ָּבְך. ֵאיְך ַאְּת ַמֲעִניָקה ִלי ָּפִנים? 

ַאְּת חֹוֶׂשֶפת ֶאת ִסּפּוָרם ַהָּסמּוי ֶׁשל ְּדָבִרים. ַאְּת ַמִּביָטה ָּבֵאׁש ְוִהיא ׁשֹוַלַחת ָלְך ָלׁשֹון ֲאֻרָּכה. ַאְּת ַמְצִּביָעה ַעל ָהֵאׁש 
ַוֲאִני ַמִּביט ֶאל ָּפַנִיְך ַּדְרָּכם ֲאִני רֹוֶאה ׁשּוָעִלים ֲאֻדִּמים.

ִמַּבַעד ְלָפַנִיְך ֲאִני ַמִּביט ַעל ָהֵאׁש ְוטֹוֵעם ֶאת ַטְעָמּה ַהָּמלּוַח, ְּכַטַעם ַאֲהָבה, ֶׁשל ַהִּמָּלה ‘ַאְלִכיִמָּיה׳. ֶּדֶרְך ּגּוִפי ַאְּת 
ִמְתּבֹוֶנֶנת ַעל ּגּוֵפְך ְוהֹוֶפֶכת ְּפרּוָעה ֵמֵחֶׁשק. ָאז ֲאִני ָיכֹול ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבְך. ּוְכֶׁשַהִּמָּלה ַאְלִכיִמָּיה ִּבְׂשָפַתי ַאְּת ׁשֹוַלַחת 

אֹוִתי ֶאל ַהַּבְנק, ֶאל ַהּדַֹאר, ֶאל ַהַּמּכֶֹלת. ֶאל ְׂשדֹות ַהַּצִיד ַהִּנְצִחִּיים.

מתוך ״הזר ואשת חול״, הקיבוץ המאוחד, 2001
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יובל פז

האיש שלחץ על הכפתור האדום 

אני בכלל העדפתי ללכת עוד כמה דקות ברגל ולעלות בתחנה הראשונה שהיתה ברחוב ויצמן. לעלות בנחת אל 
האוטובוס השרוע על הכביש הלוהט, מנומנם עדיין, שלוש דלתותיו פתוחות לרווחה, ולהמתין לשיעול התנעת 
המנוע, שאגת אריה שקם מרבצו למראה טרף מתקרב. אמא שלי העדיפה לא להאריך את הדרך ולכן לרוב 
החליטה  שעולים בתחנה השנייה, זו שברחוב יהודה המכבי. כשראיתי את האוטובוס ממתין ברמזור לפני פנייתו 
שמאלה לכיוון התחנה, נעמדתי דרוך, מנסה לפלס דרך בין האנשים, כדי להיות מהראשונים שיעלו כשתיפתח 

הדלת. עצירת האוטובוס לצד המדרכה סימנה את תחילת הסיוט. 
את התפקיד מילאו בדרך כלל גברים, ולעתים רחוקות נשים, כנראה גמלאים של חברת ‘דן׳. הללו עבדו למיטב 
זיכרוני אך ורק בקו 5. אדם יושב בתוך כלוב קטן ואחראי לפתיחת הדלת האחורית ולסגירתה. מדלת זו עלו 
הנוסעים שנדחקו בפינת ההמתנה שבקצה האוטובוס. האיש בכלוב סורגי המתכת האיץ בנוסעים לעלות, כדי 
שיוכל לסגור את הדלת. הוא לא עשה זאת במילים, אלא בלחיצות ובמשיכות נמרצות של הכפתור האדום, 
אשר הפעיל באמצעות לחץ אוויר את מנגנון הפתיחה והסגירה של הדלת. קול ה־׳פססס׳ של לחץ האוויר הטיל 
עליי אימה עוד בטרם העלייה לאוטובוס. האפשרות שהדלת תיסגר עליי והאוטובוס יחל בנסיעה, כאשר חצי 
מגופי בפנים וחצי מחוצה לו, היתה מבעיתה מנשוא. בעודו לוחץ ומושך בכפתור, היה האיש העסוק בגביית 
דמי הנסיעה, דוחק בנוסעים: ״להתקדם פנימה, להתקדם פנימה״. תפקיד נוסף שהיה בתחום אחריותו של האיש 
שבכלוב היה לתת לנהג את האות להמשך הנסיעה. זאת היה עושה לאחר שווידא כי כל הנוסעים בתחנה עלו. 
או אז היה סוגר את הדלת האחורית וצועק לנהג בקדמת האוטובוס: ״סע, סע...״. )היו אוטובוסים שהותקן בהם 

זמזם מיוחד שבאמצעותו אותת האיש לנהג שהוא יכול להתחיל בנסיעה, וכך נמנעו הצעקות(. 
לאחר רגעי הלחץ של עת העלייה לאוטובוס, היו אלו דקות שהצפיפות האנושית גבתה מחיר כבד של התחככות 
גופי אדם נדבקים זה בזה, מיוזעים בקיץ ומשתעלים בחורף, עד לשחרור מצוואר הבקבוק והמעבר אל אזור 
המושבים - מעבר שאפשר לַדמותו למעבר פתאומי מעיר סואנת ואלימה לשדה פרחים זורח. אף על פי כן, 
נותרה במכלאה שמאחור, בה המשיכו להידחק  ישיבה בטוחה על מושבי האוטובוס, תשומת לבי  גם באותה 
ולהימעך אנשים חפים מפשע שעלו בתמימותם בתחנות הבאות, וזורזו באותה דרך נלוזה של הפעלת הכפתור 

האדום בבהילות לא מוצדקת.
לימים, כשהפכתי מילד לנער, ונסיעותיי בקו 5 לא היו עוד עם אמי אלא עם חבריי, בדרך לסרט בדיזנגוף או 
בדרך אל הים, ניצלנו לא פעם את הצפיפות הַרּבה וחמקנו מתחת לכלובו של האיש המתעמר בנוסעים העולים 
- זאת מבלי לשלם עבור הכרטיס. אימת הכפתור האדום התחלפה בריגוש ההתגנבות מתחת לאפו של הקופאי 

הרשע.       
ב־19 באוקטובר, 1994, נשמע רעם אדיר בעת שישבתי בדירתי שברחוב בן־יהודה. באותו היום, ואני כבר 

בן 25, חזר אליי הפחד מפני כפתורים אדומים באוטובוסים. מאז תל־אביב שלי נותרה מוטלת פצועה. עדיין 
מדממת.
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לומר על עצמי כלום

ִּתְזּכֹר, ְּבִלי ִמְׁשָּפָחה ְּבִלי ִּגיל ְּבִלי ֲעבֹוָדה
ֵיׁש ְמקֹומֹות ֶנְחָמִדים ִּבְׁשִביל ַּפַעם ִראׁשֹוָנה.

ֲאִני ֲאַחֶּכה ַּבְּכִניָסה
ִאם ִּתְהֶיה ֶׁשֶמׁש ָאז ֹלא,

ַהֶּדֶלת ִּתְהֶיה ְּפתּוָחה
ְוִאם ֹלא ֶאְפַּתח ְּבַעְצִמי ָאז ִּתָּכֵנס,

ִּכי אּוַלי ְּבִדּיּוק ֶאְסַּתֵּכל ַעל ִעּקּול ָהְרחֹוב
ֵיׁש ָחֵצר ְּפִניִמית ִּביהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְׁשלִֹׁשים ְוַאְרַּבע

ֶׁשעֹוד ֹלא ִנְכַנְסִּתי ֵאֶליָה
ֲאִני אֹוֶהֶבת ֶאת ַהֲחֵצרֹות ֶׁשעֹוד ֹלא ָרִאיִתי

ְואּוַלי ַרק ֶאת ַהָּפָנס ֶׁשֵּמִאיר אֹוָתן
ֵּבין ַעְנֵפי ַהַּלְיָלה.

ֵיׁש ַמֶּׁשהּו ֶׁשָּיכֹול ְמֹאד ְלַהִּזיק ִלי,
ְּבאֹוָתּה ִמָּדה ֶׁשֶּזה ָיכֹול ְלהֹוִעיל ִלי

ְוַדי ַּבָּיַדִים ֶׁשְּלָך.
ֶזה ֹלא אֹוֵמר ְּכלּום ֹלא ְלֹפה ְוֹלא ְלָׁשם

ּוְכַדאי ְלִהָּזֵהר אֹו ְלַהְצִליַח ָלַגַעת
ִעם ְקצֹות ָהֶאְצָּבעֹות ְּבַכף ָהֶרֶגל

ּוְלִהָּגֵאל.
ֲאִני ֹלא ִנְכֶנֶסת ִלְׁשֵאלֹות ִפילֹוסֹוִפּיֹות ִקּיּוִמּיֹות

ָּתִמיד ַמִּגיִעים ְלֵאיֶזה ִקיר.
ָהִייִתי אֹוֶמֶרת ֶׁשֲאִני ַחֶּיֶבת ִלְהיֹות ֲחָזָקה

ַהְּצחֹוק ֶׁשְּלָך אֹוֵמר ֶׁשֲאִני ֲחָזָקה
ֵאין ִלי ְּבֵרָרה.

ִלְכרְֹך ַרְגַלִים ְסִביב ַהָּמְתַנִים
זֹו ָּתִמיד ֲחָבָטה. זֹו ָּתִמיד ֲחָבָטה. זֹו ָּתִמיד ֲחָבָטה.

ִׂשים ֵלב ֶׁשִּמֶּׁשַבע ָוֵחִצי ַעד ַאַחת ָוֵחִצי
ָּכל ַהְּזַמן ֶׁשֶמׁש

ַוֲאִני ָּתִמיד יֹוַדַעת ֵאיֹפה ִהיא ִנְמֵצאת
ִלְפָעִמים ִהיא ַּבִּמָּטה ֶׁשִּלי,

ְוָקֶׁשה ָלֵצאת ִמּתֹוְך ַהַּבִית ַהֶּזה
ֵיׁש ֹּפה ִאְּתָך ָּכל־ָּכְך ַהְרֵּבה ֶׁשֶמׁש,

ַוֲאָנִׁשים ָיִפים ַמָּמׁש ְמַהְּפְנִטים אֹוִתי
ִאם רֹוִאים ֶאת ַהְּגָבעֹות ַהָּיפֹות ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם,

ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ְּכלּום
ִּכי ִלְפָעִמים ַהִּדּיּוק ְמַׁשֵּתק.

ֲאִני אֹוֶמֶרת: אּוַלי ֵּתֵלְך,
ִלְפֵני ֶׁשַּיְתִחיל ַהֶּגֶׁשם.
יֹוֵתר ֲאִני ֹלא אֹוֶמֶרת.

מתוך ״בגלל טעות אנוש״, מוסד ביאליק, 2012

אלי אליהו

שבת המלכה

ָּכאן ְקִליִעים
ְמַזְמְזִמים ְּבַעְצָּבנּות,

ַוֲאַבק ְׂשֵרָפה
ְמַכֶּסה ַעל ַהְּפָרִחים,

ּוִמי ֶׁשעֹוֵקץ ֵאינֹו ִנָּתק
ְלעֹוָלם ִמּגּוף ַהָּקְרָּבן.

ֶׁשָּתבֹוא ְּכָבר ַהַּׁשָּבת
ְוֶאַּסע ָצפֹוָנה ְּבַקו ָהעִֹני,
ֶאֱחֹלף ַעל ְּפֵני ַהּפֹוֲעלֹות

ַהַּמִּגירֹות ֶאת צּוף ִלָּבן
ְּבָעֵרי ַהָּׂשֶדה ְוָאבֹוא

ַעד ֵּתל־ָאִביב,
ַעד ַחַּלת ַהְּדַבׁש

ַהְּמתּוָקה.

מתוך ״אני ולא מלאך״, הליקון, 2008
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ֶׁשֶמׁש ָנְגָסה ִּבְרָבֶעיָה ָהֲאֵפִלים ֶׁשל ָהִעיר
ְוַעל ֲחָדֶריָה ָהֲאֵפִלים ֶׁשל ֶנֶפׁש ַאְרמֹון ַהִּטיַח

ַהִּמְתַקֵּלף ֶׁשל ְּדרֹום ָהִעיר ִנְדְלקּו
ְמאֹורֹות.

ְוַדָּיֶריָה ָהֲאפִֹרים, ֶׁשַעל ְּפֵניֶהם הּוַטל
                                   ֵצל ֲחִצי ָיֵרַח,                 

ֶׁשל ְּדרֹום ָהִעיר, ַהֶּפָחִחים ְוַהַּמְסְּגִרים
                                     ְויֹוְרֵקי ָהֵאׁש,      

ִמְצְמצּו ְּבֵעיֵניֶהם ִלְפֵני ָהאֹור ַהְמַסְנֵור,
ְויֹוְׁשֵבי ָּבֵּתי ַהָּקֶפה ָהֲאֻדִּמים,

ַהְּמהּוִלים ְּבֵריַח ָעָראק ּוִפיז׳וֶֹנס
ָעְצרּו ִמִּמְׂשַחק ַהְּקָלִפים.

״ָיפֹו!״ - ֱאֹלִהים ָאַמר ָלֶהם -
                  ״ִעיר ֶׁשל ָים!״

פורסם לראשונה בעתון 77, בשנת 1987 

ללי ציפי מיכאלי

כל פעם שאנחנו מתעלסים

ֲאִני ִנְׁשֶאֶרת ִעם
ַׂשֲעָרה ַאַחת

 ַּבֶּפה

ְּכֵדי ָלבֹוא ֵאֶליָך ֲאִני ְצִריָכה ַלֲחצֹות ֶאת ִּדיֶזְנּגֹוף ֶּדֶרְך ֶּבן ּגּוְריֹון
ֶאת ָנָתן ַזְך ֲעבֹר ִּכַּכר ַרִּבין ְוִאְּבן ְּגִבירֹול

ְלִהָּכֵנס ְלָדִוד ַהֶּמֶלְך ְלִהְסּתֹוֵבב ָיִמיָנה
ַלֲעלֹות ַּבַּמְדֵרָגה

ְלִהְתּגֹוֵלל ְלתֹוְך ַהֶּׁשֶקט ֶׁשל ֲחַדר ַהַּמְדֵרגֹות ַהְמֻצָּמח
ְלַמֲעִלית ֶׁשָּתִמיד

ִנְפַּתַחת ְּכמֹו ֶמְרֶצֶדס
ּוַמִּסיָעה אֹוִתי ָיָׁשר ִלְרחֹובֹות ָיֶדיָך

ַאַּגב,
ַאָּתה זֹוֵכר ֶׁשֵהֵקאִתי ְלָך ַּבְּמכֹוִנית?

ֶזה ָהָיה ֵמַאֲהָבה

מתוך ״הסולנית״, עכשיו, 2015
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ָהַלְכנּו ְּבעֶֹרף ַהִּמְלָחָמה ְרכּוִנים ֶזה ַעל ֶזה ְּכָבִּתים ֶׁשָּקְרסּו
ַהֶּגֶׁשם ָּפַסק ָּבְרחֹוב ַהַּצר ְוָכל ָאָדם ְוֶכֶלב ָרֲחקּו 

ְּבאֹוָתם ָיִמים ִחַּפְׂשנּו ַאַחר ַהֶּקֶסם ֶׁשִּבְסָרִטים ַעל ָאָּמִנים ֵמִתים 
ְוֹלא ָקָראנּו ָּבִעּתֹוִנים ַעל ַהְּגִוּיֹות

ְרנּו ֵמַעל ׁשּוק ַהַּתְבִליִנים ְוַהַּנָּגִרּיֹות  ַגּ
ֵהיָכן ֶׁשָהֲעָסִקים ָּדְפקּו

ּוִמי ֶׁשָּתַפס ֶאת ְמקֹום ַהֲחִנָּיה ַהָּקבּוַע ֶנְחַּתְך ִּבְגרֹונֹו 
ַּגם ְּבֵׁשׁש ַּבּבֶֹקר ְּכֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ַהַּקר ִנְגָלה 

יר ְוָעִׂשינּו ַאֲהָבה ִהְסּתֹוַבְבנּו ֶאל ַהִקּ
ְּבָכל ָהְרִצינּות ַהְּנחּוָצה ִלְנָפׁשֹות ֶׁשֶּטֶרם ָּדְממּו.

מתוך ״לויתני האפר״, קשב לשירה, 2010

אורי הולנדר

משולש האהבה של רחוב שטריקר

ְנֻקָּדה א׳: ֵּבית ַהָּקֶפה. ֵאם ּוְבָנּה
ַהְּזכּוִרים ִלי ְּבִעָּקר ְּכַסָּפֵקי ַהִּביְסִלי

ֶׁשָּקִניִתי ָּתִמיד, ִלְמִגַּנת ִלָּבם. ְנֻקָּדה ב׳: ֵּבית ָהַרב

ַּבָּקֶצה ָהַאֵחר ֶׁשל ָהְרחֹוב )ִמיֶׁשהּו ַּפַעם ָלַחׁש:
ָּכאן ִמְתּגֹוֵרר ְּגִביר ְמֻפְרָסם, ֶׁשַרְגלֹו

ִנְקְטָעה(. ְוָכְך ִזְכרֹוִני ְמַדֶּדה

ֵּבין עּוִגּיֹות ַמְדֵלן ְּבַטַעם ָּבָצל
ּוֵבין עּוִגּיֹות ְּבַטַעם ָזָקן,

ֵּבין ַּתּנּור ַהַּיְלדּות ּוַמה ֶּׁשֶּנֱאָפה ּבֹו

ָּבֶרַוח ֵּבין ָהֶרֶגל ַלֶּפָדל, ּוֵבין ַהִּתיכֹון ַהִּנְמָּתח
ֶאל ְנֻקָּדה ג׳, ַהָּקְדקֹד ַהֵּבית־ִסְפִרי

ּוַמה ֶּׁשָּקָפא ּבֹו. ְמֻׁשַּלׁש ַאֲהָבה ֶאְפָׁשִרי

ֶׁשָּכל ִנָּסיֹון ְלָחְׁשבֹו, ִלְנּגֹס ְּבׁשֹוָקיו
הּוא ְּכמֹו ִלְׁשֹאל ֶאת מֹוְנֶטֶוְרִדי

ַמה ַּדְעּתֹו ַעל ׁשֹוְסָטקֹוִביץ׳.

מתוך ״הפסנתר הנודד״, קשב לשירה, 2005  
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יונתן ברג

העיר

ַמֶּׁשהּו ָלָבן ְוָסדּוק, ְלָכל ָאְרּכֹו ְׁשמּוָטה
ְּתחּוַׁשת ָאִביב. ֲחֵצרֹות ְוִגּבּובֹו

ֶׁשל ֶהָעזּוב: ֲחָפִצים ֹלא ִׁשּמּוִׁשִּיים,
ַׂשִּקּיֹות, ִּפְתֵקי ַהָּבד ְוֶהְבֵּדִלים.

ְמֻאָחר עֹוָלה ָּבּה ְּתחּוַׁשת ְּדִחיפּות —
ְנעּוִרים ֶׁשּיֹוְצִאים ַקִּלים ָלתּור ַאַחר ַהְרַּפְתַקת ּגּוף,

ַהָּים, אֹותֹו ִמְסּתֹוִרין ַהֵּמִגיַח ׁשּוב ְוׁשּוב
צֹוֵבט ֶאת ָהֲאִויר ְּבֶמַלח ּוְתׁשּוָקה.

ְוַגם, ֵיׁש ְלהֹודֹות, ִּבְכֵאב ֻמְצָהר,
ַעל ָּבִּתים ְנטּוִׁשים, ַחְסֵרי יֹוְרִׁשים,

ַעל ַהְמַגְּדִפים ָהעֹוְמִדים ְּבצֶֹמת ָהְרחֹובֹות
ְוגּוָפם ַהַּקר ִמְתַחֵּמם ִמן ָהֶאֶרס,

ַעל אֹוָתם ְיֵמי ִּגּלּוי — ִסְמָטאֹות, ּכּוִכים,
ִּפּנֹות ֶׁשִאיׁש ֵאינֹו יֹוֵדַע ִמְּלַבד

ֶצֶמד ַרְגַלִים ְזִעירֹות.
ִהַּגְעִּתי ֶאל ָהִעיר ֶׁשְּלָך ְמֻאָחר,

ְלַאַחר ֶׁשְּכָבר ָיְדָעה ּכֹוְבִׁשים ַרִּבים,
ִהֵּנה ַאָּתה ַמְצִּביַע ַּבֲעבּוִרי

ַעל ָהִעיר ַהְּלָבָנה —
אֹותֹו ֵחֶלק ֶׁשָאנּו מֹוְצִאים ַּבֲחצֹות
יֹוְׁשִבים ֶאל ַהֻּׁשְלָחן ְּכֵדי ְלֵהָאֵבק,

ַחְסֵרי ִסּכּוי, ְּבֶטַבע ַהָּמֶות ֶׁשל ַהְּדָבִרים.

מתוך ״שעות ליד העולם״, קשב לשירה, 2014

אלמוג בהר

מתוך ״סב וסב״

ָהר )2002-1917( א. ִיְצָחק ֵבּ

ַיְלדּוִתי ְבּ
ּגּוף ָסִבי

ל־ָאִביב ְּבחֹוף־ַיָּמּה ֶׁשל ֵתּ
ָהָיה ׁשֹוֵבר־ַּגִּלים.

ְוָכל ּגּופֹו ִזְכרֹונֹות־ְקִפיָצה
ְרִלין ֶבּ ֵמַעל ֶּגֶׁשר ְבּ
ֶאל ֵמי ָנָהר ָקפּוא
ָפה ְוֶׁשֶבר־ֶרֶגל ֶׁשָּצּ

ב ְוַהִּמְׁשָּפָחה. ֶאת ֶׁשֶבר ַהֵלּ

יטֹות ְוֵעיַני ְּבַיְלדּוִתי ָהיּו ַמִבּ
הֹוְלכֹות ִעם ַקו ַהחֹוף

ֵמַאְבֵני ָיפֹו ְוַעד ֲעַׁשן ִריִדיְנג ְוֶׁשֶפְך ַהַּיְרקֹון
ִּתים ה ָבּ ַהְרֵבּ

ֹלא חֹוְׁשבֹות ֲעַדִין
ל ֶהָעִרים ָהֲאֵחרֹות ַעל ָכּ

ַיְלדּוִתי. ְבּ
ים. ַּגִלּ רֹות ַבּ ֹלא ִנְׁשָבּ

מתוך ״צמאון בארות״, עם עובד, 2008
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יקיר בן־משה

חליל הקסם

ְוִהֵּנה ָּכְך, ַעל ָהאֹוַפּנֹוַע
ְּבֶאְמַצע ַהָּׁשבּוַע

ָּבַרְמזֹור ֶׁשל ַהְּנִביִאים ִאְּבן ְּגִבירֹול,
ַיְהִלי ָׁשָרה מֹוַצְרט. ַפִמיָנה. ָּפׁשּוט ּוְמֻדָּיק.

לּו ָהיּו ִלי ֶאֶלף ָאְזַנִים, ָהִייִתי ּפֹוֵער ֶאת ֻּכָּלן.
ֲאִני ְמַנֵּׁשק ֶאת ַהֶּפה ָהֱאֹלִהי

ּוַמְבִטיַח ֶׁשְּלעֹוָלם ֹלא ֶאֱעזֹב.
ְּבַבת ַאַחת ַקר. סֹוף יּוִלי, ְׁשמֹוֶנה ָּבֶעֶרב
ְוָהָרִקיַע ִנְמָּתח ַּבֲחגֹוַרת ֵאׁש ְצַהְבַהָּבה.

מתוך ״תנשום עמוק, אתה נרגש״, כרמל, 2009

יובל גלעד

*

ֲעֵרַמת ּפֹוֲעִלים
ַאֲחֵרי ָהֲעבֹוָדה
ְּבֶאְמַצע ַאֶּלְנִּבי
ְמַחִּכים ַלַהָּסָעה
ִּבְלִּתי ֻמְרָּגִׁשים

ְּכמֹו ַעְנֵני־נֹוָצה
ְמַחִּכים ְלרּוַח. 

מתוך ״בדידות ישראלית״, כרמל, 2004 
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אליעז כהן

שיר על תל וַאל אביב

הֹוי ֵּתל־ָאִביב
זֹוַנת ָׁשלֹום ְמַנֶהֶמת  

ּפֹוֶרֶׂשת ֶאְברֹוֶתיָה, ֶּבֶטן ֶנְחֶׂשֶפת
ְׁשִכיָנה ְמֻעֶּלֶפת  

הֹוי ֵּתל־ָאִביב ִעיר ִנְדֶהֶמת
ּפֹוֶעֶרת ֵאיָבִרים ְלבֹוֲעִלים ָזִרים  

ִאי ָלְך ַמְלַּכת ַהחֹול   
ָּכל ִּגְבָעה.   

הֹוי ֵּתל־ָאִביב ַהְכִניִסיִני ַהְכִניִסיִני ַּתַחת
ְּכָנֵפְך ַהִּנְׁשֶחֶתת  
ָאבֹוא ָּבְך ָמזֹור.  

הֹו זֹוָנִתי ְּבֵסֶתר ַהַּמְדֵרָגה ַהְרִאיִני
ְּבַגן ַהַהְרַּפְתָקאֹות ֶׁשָּלנּו ֲחִפיסֹות ֶאְקְסָטִזי ְׁשַבְטָּבט  

ּוַמֲעִׂשים ֶׁשל ְסדֹום.  
ְלָאן ָהַלְך ָאִביב

הֹוי ֵּתל־ָאִביב ֵּתל־ָאִביב, חֹול ִויֵון
ִעיר ׁשֹוַקַעת  

ֵאי ַחְסֵּדְך ְוֵאי ְנעּוַרִיְך
ְוֵאי ִמְדָּבר ֶׁשָּיׁשּוב ְלַכּסֹוֵתְך  

ִמי ִיְבֶנה ִיְבֶנה ַּבִית ְּבֵתל־ָאִביב?
ַרק ִּתְבַחר:  

ֵיׁש ָלנּו ַּבִית ַחד־קֹוָמִתי, ּדּו־ִמיִני ְוַרב־הֹוִרי
ֵיׁש ַּגם ַרב־ִמיִני, ּדּו־קֹוָמִתי ְוַחד־הֹוִרי

ֵיׁש ּדּו־הֹוִרי, ַרב־קֹוָמִתי ְוַחד־ִמיִני
ִמי ִיְבֶנה ַּבִית  

ְּבֵתל־ָאִביב, ִעיר ּכֹוס
מֹוּפֹוִליִטית ֲעֵצָבה ָמַתי ָיבֹואּו ָּבְך ַּגֵּלי  

ַהָּים ֶיֱהָמיּון ֶיֱהָמיּון  
חֹולֹות ִנְכָסִפים ֵאַלִיְך ֵּתל־ָאִביב

ְּבֵׁשיְנִקין ַּפַעם ָהְיָתה ִלי ִהְתַּגּלּות ַעְכָׁשו
ֲאִני ָׁשבּוי ְּבֶסַלע ַהר ֵמִציץ

ָלְך  
טֹוֶבֶלת ַרְגַלִים ִמְׁשַּתְּזפֹות ִּבְקצֹות ַהַּמִים

ַאי ֵּתל־ָאִביב, ִעיר ַהּזֹוָנה
ַקְמְּת ִלְבֹרַח ָיפֹו ִמִּלְפֵני ַהֵּׁשם  
עֹוד ְמַעט ָּדג ָּגדֹול ָיבֹוא ְוִיְבָלֵעְך

ַּגִּלים ַיּכּו ַּבָּים עֹוְקִרים חֹולֹות ּוִמְגָּדִלים
ִּתֵּלי־ִּתִּלים ְּבַזַעם  

ַאְסַּפְקַלְרַית ְּגָוִנים ְּכֻחִּלים
ָלֱאֹלִהים ַהֶּנְחָמִלים  

ַאְּת ִּבְמֵעי ַהָּדג ִּתְּגִעי ַקּלֹות
ְּתַדְגְּדִגי ַּבֶּבֶטן ָהַרָּכה   

הּוא ְיִקיֵאְך  
ַּבת־ָים ְקַטָּנה ְוֵעיֻרָּמה ִּתְהִיי עֹוָלה ִמן ָהֲאָדוֹות

ֲאִני ָארּוץ ַוֲאַחְּבֵקְך  

מתוך "ְׁשַמע ֲאדֹ־ָני", אבן חושן, 2004
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אשר גל

קולנוע מתמיד

ְּבִסְמַטת ַּבִית ַהּׁשֹוֵאָבה ֶנֱעַלְמִּתי ֶאל חֹור ָׁשֹחר
ְּכמֹו ַמִים ַהִּנְׁשָאִבים ַלָּנִקיק.

ׁשּום ָּדָבר ֹלא ִהְׁשַּתָּנה.
ָּבאּוָלם ָהֵריק ָיְׁשבּו ַּכָּמה ְזֵקִנים

ְוָראּו ִסְרֵטי ּפֹוְרנֹו ִמְּׁשנֹות ַהִּׁשְבִעים.
ָרִציִתי ִלְזעֹק: ״ָּכאן ָרִאיִתי

ֶאת ַהְּסָרִטים ָהִראׁשֹוִנים ְּבַחַּיי, ֶאת ַהַּטְרָזִנים ְּבעֹוָלם ָׁשֹחר־ָלָבן
ָּבִהיר ְּכֶׁשֶמׁש ַאְפִריָקה״. ֲאָבל קֹול ֹלא ָיָצא ַּבֲחלֹום.

ּוְכֶׁשָּיָצאִתי ְלאֹור ָהְרחֹוב
ָיְצָתה ַּבת־קֹול ִמְּמכֹוִנית נֹוֵׂשאת ַרְמקֹול:

״ַּתם ִעַּדן ָהָאָדם ַהָּלָבן ַהּמֹוֵלְך ַעל ְׁשֹחִרים.
ַּתם ִעַּדן ַיֲערֹות־ָהַעד.
ַּתם ִעַּדן ַחּיֹות־ַהַּבר.

ִהּכֹונּו ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח״. 

מתוך ״ונהר אינו יוצא מעדן״, פרדס, 2015

קובי נסים

קצה קצוֹות

ָּכאן, ָּבְרחֹוב ַהָּקָצר ֶׁשל ַהַּיְלדּות
ָהִייִתי ְמַדֵּלג ְׁשִליַח חֹוָבה ַלָּגן.

ַּפַעם ָּתְקָפה אֹוִתי ֲחתּוָלה ַעל ַּכָּוָנה טֹוָבה
ְלַהְׁשִליְך ַלַּפח ַׂשִּקית ֻמְכֶּתֶמת ַחְלָוה.

ַּבְּסָתו ָחַרְׁשִּתי ַּדְוׁשֹות אֹוַפַּנִים ְמֻיָּבִאים,
ּוָבָאִביב ָסַחְרִּתי ִעם ָהַאְלֶטָזֶכן ָהִראׁשֹון ֶׁשָּלַקח אֹוִתי
ִּבְרִצינּות. ַּבֲעבּור ִּתיק ֹאֶכל חּום ֵמעֹור ָּפָרה, ֶהְעִמיס

ָעַלי ֲאֻלָּמה ְמַׁשַּגַעת ֶׁשל ַקְיֶנס*
ַעד ֶׁשָּיְרָדה ָעָליו ִאִּמי

ְּבָׂשֶרֶטת ְלׁשֹוָנּה, ִּבְּטָלה ֶאת ָהִעְסָקה
ְוִלְּבָתה ִּבי ְּתׁשּוַקת ָמתֹוק ָוָעז.

ְּבַגן ָהַעְצָמאּות ִּכַּפת ֵהיָכל ָׁשקּוַע, ְּגֻזְזְטָרה
ֲחלּוָדה ֶׁשל מּוַאִּזין ְוִׁשְברֹון ַקְרַנִים.

ְּכָנַפִים ִמן ָהַאְנַּדְרָטה ַמִּׁשיקֹות ַאְרָּגָמן,
ֵּתל־ָאִביב ָזַבת ַמִים ְמלּוִחים.  

ּבֹור ַהָּים מֹוֵחק ִמֶּמִּני ּגַֹבּה,
ַרְגַלי ְמַרֲחפֹות, ִאְלָמֵלא

ֲאִחיַזת ָיַדִים מּוָצָקה 
ֲאִני עֹוף.

* ַקְיֶנס: קני סוכר.

מתוך ״נשמת היחד״, קשב לשירה, 2016; 
״מה אני זוכר מן החומר״, הקיבוץ המאוחד, 1999



גליון 392 
58

גיא פרל

בשּובי

ְּבׁשּוִבי ְלִעיר ַהּמֹוֶלֶדת ַהְּׁשבּוָרה ָהֲאהּוָבה
ְּכָבר ֻמָּנחֹות ַהְּדָרִכים ָּבַעִין ְוַהֲהִליָכה

ֶנֶהְלָכה. ְּבֵתל־ָאִביב ֶנְעָּתקֹות ְנִׁשימֹוַתי ַּבּצּוָרה ַהְמֻדֶּיֶקת
ָּבּה קֹוְרִסים ָהְרחֹובֹות, ְוָכל ַהְּדָרִכים ִמְתַרֲחקֹות ִמן ַהַּבִית

ּומֹוִבילֹות ֶאל ַהָּים. ַהַּיְרקֹון ִּכְמַעט ֶׁשֹּלא ָזַרם ַאף ַּפַעם
ּוְבָכל זֹאת, ּוְבֵלית ְּבֵרָרה, ֵאין עֹוד ָנָהר ָּבעֹוָלם

ֶׁשְּמַנֵּקז ֵאָליו ָּכל־ָּכְך ַהְרֵּבה ִּתְקָוה

מתוך ספר בכתובים

אלכס בן־ארי

*

ִּפְתֹאם ָחַׁשְבִּתי:
ָּבְרחֹובֹות ָהֵאֶּלה ָהְלָכה ֱאִליֶׁשַבע.

ַּבַּבִית ַהֶּזה, ְלַיד ִּפַּנת ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך, ָאֲהָבה
ְוָהִאָּׁשה ָּבַרְמזֹור, ִעם ַהָּבַעת ַהָּפִנים ָהָאָצה ְוַהֵּׂשָער ַהִּמְתַּגְלֵּגל —

ָּכְך ָהְיָתה ִנְרֵאית אּוַלי ַּבָּצֳהַרִים ַהּלֹוֲהִטים ָהֵאֶּלה
לּו ָהְיָתה עֹוד.

ַמֲחָׁשָבה ְּפׁשּוָטה ָּכל־ָּכְך. ִּפְתאִֹֹמית
ְּכַאְנקֹור.

       ַאְנקֹור.
       ַאְנקֹור.

ַאְנקֹור.

עֹוד ַאְנקֹור.

           ַאְנקֹור
  ַאְנקֹור

   ַאְנקֹור
  ַאְנקֹור

 ַאְנקֹור   ַאְנקֹור
     ַאְנקֹור

ַאְנקֹור.
         ַאְנקֹור

אלישבע היא המשוררת אלישבע גרינבאום )2004-1965(

מתוך ״ימים סמויים״, כרמל, 2008
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אלכס בן־ארי

*

ִּפְתֹאם ָחַׁשְבִּתי:
ָּבְרחֹובֹות ָהֵאֶּלה ָהְלָכה ֱאִליֶׁשַבע.

ַּבַּבִית ַהֶּזה, ְלַיד ִּפַּנת ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך, ָאֲהָבה
ְוָהִאָּׁשה ָּבַרְמזֹור, ִעם ַהָּבַעת ַהָּפִנים ָהָאָצה ְוַהֵּׂשָער ַהִּמְתַּגְלֵּגל —

ָּכְך ָהְיָתה ִנְרֵאית אּוַלי ַּבָּצֳהַרִים ַהּלֹוֲהִטים ָהֵאֶּלה
לּו ָהְיָתה עֹוד.

ַמֲחָׁשָבה ְּפׁשּוָטה ָּכל־ָּכְך. ִּפְתאִֹֹמית
ְּכַאְנקֹור.

       ַאְנקֹור.
       ַאְנקֹור.

ַאְנקֹור.

עֹוד ַאְנקֹור.

           ַאְנקֹור
  ַאְנקֹור

   ַאְנקֹור
  ַאְנקֹור

 ַאְנקֹור   ַאְנקֹור
     ַאְנקֹור

ַאְנקֹור.
         ַאְנקֹור

אלישבע היא המשוררת אלישבע גרינבאום )2004-1965(

מתוך ״ימים סמויים״, כרמל, 2008

 אביחי קמחי

שיער 

 ֲעִלי ָלאֹוטֹו ְוִנַּסע ְלָיפֹו
 ַנֲאִזין ִלְכֵאב ְּתִפַּלת ַהּמּוַאִּזין  

 ִנְׁשַּכח ֵמֶחְׁשּבֹון ַהַּבְנק 
 ִנְתַעֵּלס ִעם ַּבְרּבּוְנּיֹות 

 ִנְלּגֹם ֵצ'יֶסִרים ֶׁשל וֹוְדָקה
 ִנְזַעם ַעל ְמִדיָנה ְלֹלא ֶחְמָלה

 ִנְתַנֵחם ִּבְגַראס ְרפּוִאי 
 ְנַטֵּיל ְּבׁשּוק ַהִּפְׁשְּפִׁשים

 ְוִנְכֹּתב ְּגָרִפיִטי ַּבִּסְמָטאֹות
 "ֵאין ָנִׁשים ַהֶּנֱהנֹות ֵמֹאֶנס

ֵיׁש ׁשֹוְפִטים סֹוִטים" 
 ַּבַּלְיָלה ִנְתַנֵחל ַעל ַהחֹוף

 ִנָּדֵבק ַלחֹול 
 ְנַיֵּלל ַלָּיֵרַח 

ְוִנְתַּגֵּפף ַּכֲחתּוִלים

מתוך "הולך בירושלים", קשב לשירה, 2015

יחזקאל נפשי 

ההליכה בסמטאות יפו 
    

ֵאין זֹאת ֶאָּלא ֲחלֹום... ְּבַוַּדאי ֲחלֹום.
ֶחְרֵמׁש ָיֵרַח ָּתלּוי ִמַּמַעל, ְרצּוַעת חֹוף ְיֻרָּקה, ְיֻרָּקה.

ְוִלְּבָך ִנְכָמר ְּבִקְרּבֹו.

ַאָּתה ְמַנֶּסה ְלַהֲעלֹות ְּבִזְכרֹוְנָך ְּכָתִלים ָעִבים...
ָיפֹו. ִאָּׁשה ָיָפה, ַמְׂשֶּכֶלת. ִלָּבּה ָהָיה ָנתּון ְלָך... ַאף ַאָּתה,

ַאָּתה ֲאַהְבָּתּה. ֲאַהְבָּתּה.

ֹלא. ֵאיְנָך ָיכֹול. רּוֲחָך ֵאיָנּה ַמֶּׂשֶגת.
ַּגִּלים נֹוְׁשִקים ַלֵּמַזח. ְסִפינֹות ִמְתנֹוְדדֹות ְּכִׁשּכֹורֹות,

ָהרּוַח הֹוֶפֶכת ָקָרה. ׁשֹוֶעֶטת.
ִהיא ְמַבֶּדֶרת ַׂשֲערֹוֶתיָך ְוִלְּבָך ָעגּום.

ַאָּתה ּתֹוֶהה ּוְמַדֵּבר ֶאל ַעְצְמָך ְּבקֹול:
״ַהִאם ְּבַעד ֲחָטַאי ֲאִני ְמַׁשֵּלם...״

ְּבַעד ְּדָבִרים ֶׁשָעִׂשיִתי ִּבְמרּוַצת ַהְּזַמן...

ִאיׁש ֵאינֹו ֵמִׁשיב ְלָך.
ַאָּתה ְלַבְּדָך ְוִלְּבָך ָעגּום. צֹוֵעד ְּבֶׁשֶקט ֵּבין ַהִּסְמָטאֹות,

ְמַבֵּקׁש ַמֲחֶסה ַאְך הּוא ֵאינֹו.
ְלמּוְלָך ַרק ִריק ָּגדֹול ּוִמְתָּפֵרׂש.

ַהַּגִּלים ִיְּׁשקּו ַלֵּמַזח, ַהְּסִפינֹות ִיְתנֹוְדדּו ְּכִׁשּכֹורֹות, ַהָּיֵרַח ִיָּוֵתר ִמַּמַעל.
ֱאלֹוַּה ַּגם. 

ַאְך ִמי ְיַׁשֵּלם ְּבַעד ְמצּוָקְתָך.

ְלֶפַתע, ְּבַאַחת, ָעב ַאִּדיר ְמַכֶּסה ֶאת ַהָּׁשַמִים.
ֵמָרחֹוק ִנְׁשַמַעת ְיָלָלה ֶׁשֶאת ִּפְׁשָרּה ֵאיְנָך ֵמִבין...

ָּכל זֹאת ֵאינֹו ֶאָּלא ֲחלֹום... ְּבַוַּדאי ֲחלֹום. 
ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְהֶיה ַאֶחֶרת.

מתוך ״הערך הקיים מיילל בחשכה״, עמדה, 2014
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יקי ארד ' רועי צ

פגר הפלדה: הפואמה על גרם המדרגות הנעות המת 

על המרצפות העירוניות הוא גוּוע עכשיו, רכון על ִצדֹו -
גרם המדרגות הנעות הענק

של תעלת־ַהַתְעבֶֹרת של אלנביא חמישים ושמונה.

ניגש מנוף: זה חגב חסון המנסה להציל חגב מעוך משתֵעט
אל גוויית גרם המדרגות, ומצלצל צלצלו.

וסביב, כנמלים אדומות בחולצותיהן,
הפועלים ְוקֹוְבֵעיֶהם

המנוף האדום -
קנה־הזרוע שלו מתארךך ומשתלשל

כאצל טנק ַהְׁשָמד, ובקצהו האנקול המאונקל.
והפועלים מתווכחים על דבר מה ושוקלים ביניהם.

ליד שלטי המודעות להופעות שעל גופה אחרת, זו של מועדון האהבין אלנביא חמישים ושמונה,
האנקול ַרד אט

וזה הפועל במכנסיים
קצרים ובגרביים לבנים

מצית סיגריה.
ונחרק מנוע גרם המדרגות הנאנק על הבלטות העירוניות,

מטיל רעש נורא, נורא לכל עבר.
ולסוף נעצר.

כישלון.

גחון המנוף ואנשי המנוף מתכוננים לסיבוב
השני

נערות בלונדיניות מתמלמלות מתחת למנוף, לצד פגר הפלדה, ואז חודרות דרך
הדלת של הפאב, וכבר מישהי מתחילה עם ברנש בעל קוקו

אורות הבהבים ואורות אחרים חסומים, ואחרים מפזפזים
ובעדינות )הוא אישה( סב המנוף
ומתקפל, כאילו נפסד בחיזוריו.

והגרם - גוש פלסטיק אלומיניום ופלדה )צנף בירוקרטיה של גף התחבורה( שוכב
מאוזן, מחכה על המדרכה הבוצית.

כישלון!
גם לאזרח לא עזר מעולם,

שנים שלא עבד,
איני יודע מתי עבד,

ודאי בכל הזמן שהגעתי לעיר 
                                            לא עבד,

   רק רטן,
          בסגריר וצרב,

          רק חרקן,
  בסגריר וצרב,

גרם המדרגות הלא יוצלח הלזה.
מטרד מתכת הלזה.

גרם ביש!
ואני חושב על פיתוי בחורה מתנודדת בחולצת פסים ורודה אפורה

ופוסל בחורה נוראה בחצאית פסים
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הפואמה נכתבה בעקבות סתימת המנהרה התת־קרקעית 
שעמדה מתחת לרחוב אלנבי, בין קינג ג'ורג' לשוק הכרמל 
בתל־אביב. בעקבות ביטול המנהרה, נשלף גרם המדרגות 

החשמליות הוותיק והלא פעיל שהיה צמוד לאלנבי 58 ונמכר 
לסוחרי מתכת. פואמה הנדסית זאת ליוותה את עבודת 

השליפה.

ואז שלוש בחורות נכנסות במחיאת כף, מהלכן נמרץ, אחת מהן חושפת צד של הגב
בו קעקוע זעיר בטעם רע

איזה בחור שאני מכיר מטיל תיק תקליטנים לידי
ואז נראה שהחגב עוזב לקול מצהלות הבחור

עם הקוקו שהבחורה השיכורה התחילה איתו קודם
)מכנסיו מופשלים על הרגל וחושפים קעקוע(

ומאחור, ַהַמָצד, אלנבי חמישים ושמונה,
עמוס תאוות הומוסקסואליסטיסטיות וסטרייטיות, ותאוות אֹוִתּיֹוַתי שלי,

עייף, עץ גדל על הקיוסק, ועל הניסיון להקים
מספרה־ָּבר של עשרים וארבע שעות, עץ רענן

כמו שפיך של מחטף־שירותים
ונשיקות רכוסות - ריר יאוש - אחר־כך.

והעובד התימני־כנראה מניח שלשלאות על גרם המדרגות המת
ושני ברנשים כמו דבק שלוש־שניות נצמדים אל גופה של הבחורה המפוספסת, וגם אותו בחור עם 

קוקו שיושב לידה.
ונראה לי עדיף על שניהם, על אף הקוקו

והנה רעש הסודהסטרים המתקרב ומתקרקר של הגרם
ובעין השנייה שתי בנות מזרחיות יוצאות מתא שירותים אחד

והכיוון יציב והמנוף נראה חדש ובהיר
והטיפשים נראים טיפשים והטיפשות נראות יפות.

והמנוף מושך ונושך
ורעש עולה וריח ַתְשֵרָפה

והבנות מצטופפות סביב לאופנוע חמורי שעליו ״רון ארד לחופש נולד״
ועכשיו במקום לגרור, מעלים את הגרם הענק.

המשאית של המנוף מאוזנת עם שתי רגליים נוסף לגלגלים.
זה גרם מדרגות עצום, לווייתני, מובי־דיק בן־פלדות, כמה טונות ללא־מוח.

ולשנייה הוא עומד - באוויר הקלוש והעליז של הלילה בתל־אביב - ממש כפי שעמד בפיר חסר 
השימוש,

שתמיד בֶׁשלֹו עברתי ברחוב, עדיף כבר למות על ידי טרקטורון של חבורת צפונים צהּולה מישוֵבי 
הכוכבים, ולא לנשום את ריחות השתנן העזים

וגלגלי השיניים נחשפים - מדרגות בתוך מדרגות
ונערה דתייה נחמדה מתקרבת לגרם.

והנערה חיוורת וכחשנית ויפה, אולי רומנית.
ומאחורי המפוספסת, מסלקת את העלוקים, נעמדת ונראית מעניינת ְּכִבירה בלי גזים

)היא משוחחת עם קירַח( והגרם עולה לאוויר ועומד שם,
ועכשיו עומסים אותו על המשאית של "ה.א. מנופים"

נשלל ונקשר בשלשלאות של ״ה.א. מנופים״ כאויב בלי מזל, שהוכרע כבר מתחילת העלילה,
הוא שמשון שעלילתו נקטעה באמצע,

והיכן דלילתי? )מספרת העשרים וארבע שעות פשוטת רגל(.
ועוד מעט זה שמשון יובל בטריומף וכל גופו חבול וחבור ופועלי ״ה.א. מנופים״ יורקים עליו.

ועכשיו עולה עובד אל מרכז גרם המדרגות
ומניח שלשלאות על הגרם כדי לייצבו על המשאית

וזה נזקף באוויר ונע כבלריָנ לשנייה
והעוברים ושבים נוגעים בחלקי גרם המדרגות שיוצאים ממשאית ״ה.א. מנופים״ באדישות

והמזרחיות היפות נוטשות את הָּבר
חוטים להן בגב

והפועלים הוציאו מתחום הָּבר את הפגר אל הכביש
ופועלי הָּבר מתחילים לסדר חזרה את הכיסאות

ומספרים לאלה שרק הגיעו עד כמה הפסידו
וצוות הָּבר המנזרי לוחץ ידיים עם פועלי המנוף

אף פעם לא הבנתי מי מנהל את הָּבר הזה.
והעציצים חוזרים למקומם.

מתוך ״רובים וכרטיסי אשראי״, פלונית, 2009 
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 יואב איתמר

 תל־אביב 

יר   ּוְכָבר ֵאין ְלַהִכּ
 ֶאת ָהִעיר ַעל אֹורֹוֶתיָה 

ת ָרזֹון   ֶמְלָצִרית ֻמַכּ
 ּגֹון עֹוָרּה ַהחֹוָלִני 

ֶׁשל ֵניאֹון   ְכּ
ל ְקָסֶמיָה ַהּטֹוִבים   ֶׁשָכּ

 נֹוֲעדּו ְלַהְׁשִחית 
ל ַיֲהלֹוֶמיָה ְזכּוִכית.  ֶׁשָכּ

ל ַהַּלְיָלה ִּתְרקֹד   ָכּ
מֹוֲעדֹוֵני ָזִרים   ְבּ

 ְוִעם ּבֶֹקר, ֲחַמְרמֶֹרת, 
 ִּתְפׁשֹט ֵאיָבִרים 

 ִּתְתַיֵּׁשב ֶאל ַהֻּׁשְלָחן 
ְוִתְכֹּתב ִׁשיַרת ְּגָבִרים.

מתוך ״חוד הלב״, קשב לשירה, 2012 

עדי עסיס    

את ואני 

 ַאְּת ַוֲאִני 
 ֶזה ָּפׁשּוט. 

 ָלֶלֶכת ָּבְרחֹוב. 
 ָּכל ְרחֹוב. 

 ְלָמָׁשל, ֶּבן ְיהּוָדה. 
 ַסְקָרִנים ְּכמֹו ַּתָּיִרים 

 ְמַדְּבִרים ַּבָּׂשָפה ֶׁשָּלנּו 
 ַהַּקָּלה ְּכמֹו ֶׁשֶמׁש 

ֶׁשל ֹחֶרף. 

מתוך ״הנשק החם״, הליקון, 2009 

מוחמד אגואני

ערב שירה

ְּבֶעֶרב ֶׁשל קֹוְנֶצְרט
ְּבֵלב ֵּתל־ָאִביב

ַּבְּזַמן ֶׁשָעלּו ַלָּבָמה ַהְרֵּבה
ְזֵקִנים ְוָקְראּו ִׁשיִרים

ִנְּגנּו ְּבֵכִלים
ֶנֱעַמְדִּתי ְוָאַמְרִּתי: ָׁשלֹום

ָלְך ֵּתל־ָאִביב!

מתוך "תנאים מוקדמים" )עם יונתן קונדה(, מטען 2013
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דורי מנור

שרב ראשון

ַעל ֶאְצְּבעֹות ַהַּזִית ָהָאָבק ָנַבט
ְּכֶמִׁשי. ּתֹוָלִעים ָהְפכּו ְלַפְרָּפִרים.
עֹוָלם ְּכִמְנָהגֹו ָנַהג, ְוחֶֹדׁש ְׁשָבט
הֹוָרה ִלְסנּוִנּיֹות ַהַּמִים ְלַהְדִרים.

ְּבחֹוף ַהָּדִתִּיים ִהְגִּביהּו ְמִחָּצה
ֵּבין ַחּמּוֵקי ַהַּקִיץ ְלֶעְרַות ַהְּסָתו,
ְוָכל ַּגְרִּגיר ַּבחֹול ִהְבִקיַע ְּכֵביָצה
ֶאְפרֹוַח־אֹור ָצהֹב ְוַנַער ְמֻחָּטב־

ְזרֹועֹות ֶׁשִהְתַּפֵּלׁש ִּבי ַעד ְלַׁשד ִׂשְכִלי.
)ַעל חֹוף ַהֶּנֶפׁש ׁשּוב עֹוֶלה ָׁשָרב ָחָזק.(

ָהִייִתי ַּפַעם ֶיֶלד ֶׁשָאַסף ִּבְדִלי
ֶמדּוזֹות, ְוַעְכָׁשו ֲאִני קֹוֵרא ַּבְלָזק.

ַהְקִׁשיִבי ֵּתל־ָאִביב! ָהִייִתי ַּפַעם אֹור,
ָהִייִתי ַּפַעם ׁשֹור, ָהִייִתי ַּפַעם ְצָבת.
ָרִאיִתי ְּבֶחְביֹון ְׁשנֹוַתִיְך סּוס־ְיאֹור

ּגֹוֶעה ְּבַגן־ָהִעיר. ַעְכָׁשו הּוא ְמֻעָּות

ְּבֵמי ַהִּזָּכרֹון, ְוִהְׁשַּתְּברּות ָקָׁשה
עֹוֶמֶדת ֵּבין ֵעיַני ְלֵבין אֹותֹו ָׁשָרב.

ָׁשִנים ֲאִני רֹוֶצה ִלְלֹּפת ּבֹו, ַאְך ִאְוָׁשה
צֹוֶנֶנת ִנְכְנָסה ַלֶּנֶפׁש ַאֲחָריו  -  -  -

ּוַמה ָּיכֹול ַעְכָׁשו ָלֵתת ִלי ֶאת ַהֶהֶרף?
ּוִמי ָיכֹול ַעְכָׁשו ִלְמֹלק ֶאת ֶהָחָצב?
ֲאִני קֹוֵרא ַּבְלָזק ּוְמַׁשֵחר ַלֶּטֶרף - 
ְוֵאין ּפֹוֶצה ְוֵאין ַמִּציל ְוֵאין ַמָּצב.

מתוך ״אמצע הבשר״, מוסד ביאליק / הקיבוץ המאוחד, 2012; 
״בריטון״, אחוזת בית, 2005

ואן נויין 

נוף אחרון
 

ְצִביָטה ֶׁשל נֹוף
ַעל ְּכִביׁש ָלה ְגַוואְרְדָיה.

 
ַאָּתה ׁשֹוֵלַח ְזרֹוַע ְׁשֵלָמה

ֶאל ּתֹוְך ַהַּצֶּלֶקת ֶׁשֵּבין ָהַעּמּוִדים, ִּבְטַוח ַהִּבְנָיִנים
ִמַּתַחת ַלֶּגֶׁשר.

ְוָכָכה ָיְדָך ִמְסַּתֶּדֶרת
ָּכָכה ַאָּתה ִנְׁשָען ַעל ְׂשָפַתי.

רגע
 

ֲאִני ְמַזֶהֶמת ֶאת ַעְצִמי ַּבֹהֶוה ִּבְלַבד;
ָהִייִתי רֹוָצה ִלְהיֹות ַאֶחֶרת;

ַמְנָּדט ְמֻנָּסח ֶׁשל ַּתְרּבּות,
ֶהְעֵּדר ִחּבּוִטים ְוַאְרָנק

 
ָמָחר ִיְזְרקּו ַהְּצִעיִרים ַהֵּתל־ָאִביִבִּיים ַּתּפּוִחים ֶאל ַהָּׁשַמִים

ְוִיְראּו אֹוָתם נֹוְפִלים.
ֵאיֶנּנּו חֹוְלִפים ְּכמֹו ֶׁשָהִיינּו ְצִריִכים

ָהַלְכנּו ְוָצַעְקנּו
ְּבַכַעס ָּגדֹול.

מתוך ״עין הכמהין״, מעין, 2014
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ענת שרון בלייס

זהויות

ְּכֶׁשּנֹוְסִעים ִלירּוָׁשַלִים ֶּדֶרְך ְּדרֹום ֵּתל־ָאִביב ְועֹוְבִרים ְּבָיפֹו
ִמְתַחֶּלֶפת ְּתנּוַעת ָהֲאָנִׁשים. ְּבתֹוְך ְצִפיפּות ַהָּבִּתים ַהְיָׁשִנים

ְוָהְרחֹובֹות ַהָּצִרים ַאְּת רֹוָאה ֵאיְך
ַהָּפִנים ֶׁשָּלֶהם ְמַסְּפרֹות ִסּפּור ַאֵחר

ְוֵאיְך ָהַרְגַלִים יֹוְרדֹות, חֹוצֹות ֶאת ַהְּכִביׁש ֶהָעמּוס,
ְלִעִּתים ַמֵּקל ֲהִליָכה, ְלִעִּתים ֹלא

ְוֵכיַצד ַהּגּוף ָּתר ַאַחר ְּתנּוָחה ֶאְפָׁשִרית ְוֹלא ַאַחר ָהֵריחֹות ַהְּכמּוִסים,
ּוִמְסַּתֵּגל ִמּתֹוְך ְּתחּוָׁשה ֻמְקֶּפֶדת ֶאל ָהַאְקִלים, ַהָּׂשָפה, ָהֵעיַנִים,

ֶאל ָהֵאין ָמקֹום ַהֶּזה ֶׁשהּוא ַהַּבִית ְוֵאין ּבֹו ֶקֶׁשב ַלְּכֵאב.

ָיפֹו זֹוֶלֶגת ֶאל ְירּוָׁשַלִים, ַעְרִבית, ְיהּוִדית, ֲאָבִנים
ְׁשבּורֹות ִמְתַחְּלפֹות ְּבֵבית ַהְּקָברֹות:

ַמה ֶּׁשִּנְרָאה ָסמּוי ִמן ָהַעִין ָׁשם, מֹוִפיַע ַעְכָׁשו ְּבִדּיּוק ְמַסְנֵור.
ָהְרָמִזים הֹוְפִכים ִלְצִליִלים ַחִּדים, ְלָפִנים ְּברּורֹות, ִלְתנּוָעה ְמִהיָרה,

ִנְׁשֶמֶרת, ְלִאּפּוק ַאִּלים.
ֲאָנִׁשים ְמָמְרִקים ַעְצָמם ִלְפֵני ּבֹוֵרא עֹוָלם ְּכמֹו ֶׁשְּמָמְרִקים ַחּלֹון

ּוְבתֹוְך ָּכְך ִמְתַּגֵּלית ְקֻדַּׁשת ַהָּמקֹום ְּכַמֶּׁשהּו ְמֹפָרק ְמֹאד.

ִלְפנֹות ֶעֶרב ֲאִני חֹוֶזֶרת:
ַהְּׁשִקיָעה ִמְתַרֶחֶׁשת ָאְמָנם מּול ַהַחּלֹון ֶׁשִּלי ָּכל ֶעֶרב,

ֵּבין ָהַאְנֶטנֹות ְודּוֵדי ַהֶּׁשֶמׁש, נֹוַגַעת ְּבִריִדיְנג,
ֲאָבל ַרק ַאַחר־ָּכְך ִהיא נֹוַגַעת ַּבָּים, ַרק ַאַחר־ָּכְך, ָרחֹוק

מתוך ״האדמה היא מרחק״, הקיבוץ המאוחד, 2004 

ר

מתוך ״עברייה״, ספרי עתון 77, 2016

עפרה שלו

 "לפעמים משפחה שלמה הופכת לרוח של עצמה.
  נכנסים בה זרמים חדשים של חיים אחרים

  וכבר נוצרים מרחקים בין אוהבים"  
               אמירה הס

פסוקים

ֹחֶרף, ָצֳהֵרי ַׁשָּבת, ֵּתל־ָאִביב.
ַּבָּסלֹון ַאְרָּבָעה ּדֹורֹות ְּדחּוִסים ְּבִסיַמן ְקִריָאה.

קֹולֹו ֶׁשל ַׁשְּדַרן ַּכּדּוֶרֶגל ִנְטָמע ְּבִמִּלים 
ִמְתַּגְלְּגלֹות ּוְקִריאֹות ְיָלִדים.

 
ַהַּמְחסֹור ְּבַחְמָצן מֹוִציא אֹוִתי
ֶאל ַהִּמְרֶּפֶסת ִלְנׁשֹם ִסיַגְרָיה.

 
ְׂשִמיָכה ְׁשֹחָרה ְּפרּוָׂשה ַעל ֹאֶפק

ְּכַמֵּסָכה ַעל ְּפֵני ַהֶּׁשֶמׁש, ְנָהָרה ָסִביב ָלּה,
ׁשּוָרה ֶׁשל ְּפסּוִקים ִמְּתִפָּלה ְמַטְּיִלים

ְּבׁשּוֵלי ָעָנן, חֹוְבִקים ֶּכֶתם.
 

ַׁשָּבת, ָעָנן ָׁשֹחר, ִמְׁשָּפָחה ְוִסיַגְרָיה.

מתוך ״תנשמי״, ספרי עתון 77, 2014
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ַלֲהקֹות ָהעֹוְרִבים
ָחגֹות ֵמַעל ַּגן ֵמִאיר

ְּבִצְרחֹות ֵאיָמה
ָיִפים ֵהם ָיִפים

ּוִמְּלַבָּדם ְּדָמָמה
ָהֵעִצים ָּכְך ִנְדֶמה

מֹוִׁשיִטים ַעְנֵפיֶהם ַלַּקְרַקע
ְּכאֹוְמִרים ַלְחּבֹט ַּבְּדָרִכים
ַלֲעצֹר ֶאת ְּתנּוַעת ָהָאָדם

ְלִהְתַמֵּסר ָלרּוַח
ַאְך ֹלא ַיֲעֶלה ְּבָיָדם

ּוְבאֹוָתּה ַהָּׁשָעה
ָהֲעַטֵּלִפים ּדֹוִאים ִּבְמֻיָּמנּות ִּבְרחֹוב ִקיְנג ג'ֹוְרג'

ִּבְתנּועֹות ַחּדֹות חֹוְתִכים ֶאת ַהחֶֹׁשְך
ּדֹוִאים ַעד ִלְׂשַפת ַהְּכִביׁש

ִּכְמַבְּקִׁשים ְלַהּכֹות ּגּוָפם ָּבַאְסַפְלט
ְלִהְתַמֵּזג ַּבַּלְיָלה

ְוָאז ֶנֱעָלִמים ְּבַאַחת ֵּבין ֲעֵצי ַהִּׁשְקִמים
ֵאין ִלי ֲאִויר

ֲאִני ּפֹוֵרם ַּכְפּתֹור ַּבֻחְלָצה
ְוִנְכָנס ְלקֹוְלנֹוַע ַמְקִסים

ִנְבָלע ֵּבין ְצָלִלים ְצִליִלים ֵריחֹות ַאְלּכֹוהֹול
ּגּופֹות ְמֻיָּזִעים ַּתֲאַות ְּבָׂשִרים

ֻאְמָללּות ְוַטַעם זֹול

ּכֹוְכבֹות קֹוְלנֹוַע ֹלא ּפֹוְסעֹות ָּכאן

ְמטֹוְפפֹות ְּבִעְקֵביֶהן
ַמִּדיפֹות ֵריחֹות ּבֶֹׂשם ֻיְקָרִתי

רֹוְכנֹות ְלֶעְבְרָך ְּבַבָּקָׁשה ְלַהִּצית ָלֶהן וֹוג ַלְייט
ֵאיָנן ְמַצּפֹות ְלַמְׁשֶקה ִּבְתמּוָרה ְלִחּיּוְך ְמַפֶּתה

ִעְפעּוף ִריִסים ְמָלאכּוִתִּיים
ָּכאן ְלָכל ַהּיֹוֵתר ִּתָּׁשַכח

ֹּתאַבד ֵּבין ַּתֲחרֹות ּוְמחֹוִכים
ִׂשְפתֹוִנים ְמרּוִחים

ִחּיּוִכים ִנְלָעִגים
מּוִזיָקה ִסיְנֶּתִטית ִמְּׁשנֹות ַהְּׁשמֹוִנים

ַאף ַהַּמְלָאִכים ֹלא ִיְמְצאּו ַּדְרָּכם ְלָכאן
ַהֻּטְמָאה ַמָּכה ָּבֶהם ְוֵהם ְנסֹוִגים ְּבִיְרָאה

ֵאין ִמי ֶׁשִּיְגַאל ֶאת ַנְפָׁשם ֶׁשל ֵאּלּו
ְוֹלא ֵיְדעּו עֹוד ֶאת ַּדְרָּכם ֲחָזָרה

ֲאִני יֹוֵׁשב ַעל ֻּכְרָסה ְיָׁשָנה
ִמן ַהְּסָתם ַהָּׁשעֹות ַיַעְברּו ַּדְרִּכי

ַוֲאִני ֶאְתַמֵּסר ַלֵחְטא
ֲאַאֵּמץ אֹותֹו ֶאל ִלִּבי

ְוֶאֱעזֹב ְּכַדְרִּכי ִלְפֵני ֶׁשַּיֲעֶלה ָהאֹור

מתוך "לפתח חטאת רובץ" סיטרא אחרא, 2007
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ַמְרִּגיָׁשה ּכֶֹבד ַעל ְּכֵתַפי

ְּכמֹו ַיְלקּוט מֹוָדן ְמפֹוָצץ ִּבְסָפִרים
ֶׁשל ֶיֶלד ְּבִכָּתה א׳ ְּבֵבית־ֵסֶפר ַהָּצְרָפִתי

ֶׁשְּבָיפֹו ִּבְרחֹוב ֶיֶפת
סֹוֶחֶבת ֲאִני ַּת׳ִּמִּלים ֶׁשעֹוד ֹלא ָלַמְדִּתי

ַמְרִּגיָׁשה ֵאיְך ַהָּׂשָפה ֶׁשִּלי ִמְתּפֹוֶרֶרת
ֲאָבל ְלִׂשְמָחִתי ֵיׁש ִלי ָלׁשֹון

ְקָצת ְׁשבּוָרה אּוַלי ֲאָבל ַחָּדה
ֶׁשּמֹוִביָלה ֶאל ַרְגַלי

ֶׁשְּנעּולֹות ְּבַנֲעַלִים ֶׁשִּנְתְקעּו ְּבַדְוַׁשת ַהַּגז
ֶׁשל ַהְּמכֹוִנית ֶׁשֹּלא עֹוֶצֶרת ְּבַמֲעַבר ֲחִצָּיה
ְלֶיֶלד ֶׁשהֹוֵלְך ְלֵבית־ַהֵּסֶפר ְּבֶׁשַבע ַּבּבֶֹקר

ִּבְרחֹוב ֶיֶפת

מתוך ״סל מלא שפות שותקות״, מטען, 2013

עומר ולדמן

עוגיות ֵחמה

                                                                          
אֹוֲהַבִיְך ַהְּקדּוִמים ֶנֱעָלִמים ִלי. 

ׁשּוב ִנְטָמִנים ִלי ְּבַמּבּוַע ַהִּדְמָעה. 
י  ַבַדּ ּוִמי ֶׁשִּמְּלָפַני ּוִמְלּ

יֹוִתירּו אֹוִתי ָהעֹוֵמד ֶׁשָּלֶהם. 

ַהַּלְיָלה ַהַּלְיָלה ַּגן ֵמִאיר. 
ַהִפיקּוִסים ְמַעְלֲעִלים ָּבַרְגַלִים. 

ּדֹוְבִרים ִלי ָצְרָפִתית ֶׁשל ַסְפָסִלים, 
ַוֲאִני ֲעַדִין

מּוֵלְך, ְמַנֶּסה ְלַהִּתיר ַמָּגִעים: ִהְלִׁשינּו אֹוָתְך ְּבָלׁשֹון ּגֹוֶהֶרת
ָעה ַהּזֹאת ַעל ַהִּכֵּסא ְוַטַעם ַהַּמֲעֶׂשה ַעל ַהּׁשֶָ

ְּכַטַעם עּוִגּיֹות ֶחְמָאה
)עּוִגּיֹות ֵחָמה( ָאז ָלָּמה ְּבָכל ֲעִקיָרה ֶׁשָּלְך ִמּגּוֵפְך ָהֲעָיָרה ּבֹוֶעֶרת

ְוַהֶּלִחי ּבֹוֶעֶרת ַוֲהמּוָמה ֲהמּוָמה

מתוך "גן מאיר", 28.3.11 
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עיר שחורה 

                                                                          
ָּבִעיר ַהְּלָבָנה

ֲאִני ְׁשֹחָרה
מּול ִהיְּפְסֶטִרים ֶׁשַההֹוִרים ְמַׁשְּלִמים ָלֶהם

ְׂשַכר ִּדיָרה
ְועּוַגת ״ַהִּביָמה״ ַהֲחלּוָלה

ֲאַתר ַהְנָצָחה ַלַּתְרּבּות ַה״ְּגבֹוָהה״
 

ָּבִעיר ַהְּׁשֹחָרה
ֲאִני ְלָבָנה

קֹולֹוְנָיאִליְסִטית ֶׁשָּבָאה ָלגּור ַּב״ְּׁשכּוָנה״
ֲאִני זֹאִתי ֵמָהאּוִניֶבְרִסיָטה

ֲאִני ַהְּׁשֵכָנה
ֶׁשְּתקּוָעה ְּכמֹו ָעִציץ

ְּבִלי ֲאָדָמה
 

ָּבִניִתי ִלי ַּבִית ָּבִעיר ַהְּׁשֹחָרה
ִעם ִקירֹות ְלָבִנים
ִעּטּוִרים ַעְרִבִּיים

ַחּלֹונֹות ְּכֻחִּלים ַמְׁשִקיִפים ַלְּׁשכּוָנה
ֶׁשָהְפָכה ְלַנְדָל״ן

ְוֻהְלְּבָנה
 

ְוֵיׁש ִלי ְּפִריִביֶלְגיֹות
ֵּכן, ֲאִני ַמְצִהיָרה

ֵיׁש ִלי ֶּכֶסף ַּבַּבְנק
ְוהֹון ַּתְרּבּוִתי

ְוֵיׁש ִלי
ֵיׁש ִלי ָׂשָפה ְנכֹוָנה

ִלירֹק ַלְּבֵאר
ֶׁשל ָהִעיר

ַהְּלָבָנה
 

ֲאִני ְמַסֶּמֶנת צֹוַבַעת ָׁשֹחר ְוָלָבן
מִֹחי ְמֻחָּלק ְלֻאָּנה ְוֻאָּנה

ִלִּבי ָחלּול
ְּבתֹוִכי ֵיׁש חֹוָמה

ִמַּבחּוץ ְׁשֹחָרה
ִמִּבְפִנים

ְלָבָנה

ריקי כהן

וריאציה על נושא: משפחות שמחות, הפלנֵטה

                                                                          
ְּבֶעֶרב יֹום ָהַעְצָמאּות

ַעל ִמְדְרכֹות ִקיְנג ג'ֹוְרג'
ֵהַבְנִּתי.

ָהִעיר עֹוֶמֶדת ְלַהְרּפֹות ִמֶּמִּני
ִאם ֹלא ַהּיֹום,

חֶֹדׁש ֶאָחד ַבּ ָאז ְבּ
ְּבמֹוֵעד ַּתְׁשלּום ָעוֹונֹות.

ָהִעיר 
ָחְׂשָפה ֶעְרָוִתי

ָעֵרי ַהֵּׁשָנה ַהִּמְתַנְמֶנֶמת ְבּ
ִמְתָּגֶרֶדת ַעל ִמְדְׁשאֹות ְּפַלְסִטיק ְמַסְרְטנֹות

ּוָבֶעֶרב
ַמְלִעיָטה ֶאת ַהְּנָקִבים

ְּבִסְפִרּיֹות ַּדִּפים ֵריִקים
ְּבִׁשיַרת ַמְתָנ"ִסים.

ֲאִני חֹוָצה ֶאת ָהְרחֹוב
ְוִנְדֶרֶסת

מתוך "ערמה מלוכלכת בכל חדר", ספרא, 2014
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תהילה חכימי

פסז׳

ַּבָּפָסז׳ ֵּבין ַאֶּלְנִּבי ְלִהֵּלל ַהָּזֵקן
ָרִאיִתי הֹוְמֶלס ֵמת.

ָׁשֲאלּו אֹוִתי ַאַחר־ָּכְך
ֵאיְך ָיַדְעְּת ֶׁשהּוא ֵמת,

ָעִניִתי,
ָהיּו ָׁשם ָזִוּיֹות ֹלא ֶהְגיֹוִנּיֹות,

הּוא ָׁשַכב ָׁשם ְּבתֹוְך ַהּנֹוְזִלים ֶׁשל ַעְצמֹו
אֹו ֶׁשל ֲאֵחִרים.

ְוָעְברּו ָׁשם ֲאֵחִרים,
ָחְלפּו ַעל ְּפֵני ַהֵּמת ֶׁשּלֹו,

ָצֳהֵרי ִׁשִּׁשי,
ָהלֹוְך ָוׁשֹוב ֶאל ַהּׁשּוק,

ְוַל״ִּמְנָזר״
)ַּגם ֵּכן ְנִזיִרים(.

ַּבָּפָסז׳ ֵּבין ַאֶּלְנִּבי ְלִהֵּלל ַהָּזֵקן
ָרִאיִתי הֹוְמֶלס ֵמת,

ִחַּיְגִּתי 100,
ֵהם ָקְראּו ְלָמָד״א,

ֵאֶּלה ָׁשְלחּו ַאְמּבּוַלְנס.
ַאַחר־ָּכְך ָעַבְרִּתי ָׁשם

ָהלֹוְך ָוׁשֹוב ֶאל ַהּׁשּוק

מתוך ״מחר נעבוד״, טנג׳יר, 2014

שי בוזגלו

*

ָּכל ְּגֻדָּלָתּה 
ֶׁשל 

ֵּתל־ָאִביב 
ִמְתַנֶּקֶזת ִליכֶֹלת
ְמַחְּפֵׂשי ַהֲחָנָיה

ְלֵהָעֵלם
ָעמֹק ָעמֹק

ַּבֲחַרֵּכי ַהַּמְרָצפֹות
ּוְבָׁשְרֵׁשי 

ָהְרחֹובֹות ַהּגֹוְמִעים
 ֲחָדִרים ֵריִקים

ַאֲחֵרי ַהָּׁשָעה ָחֵמׁש.

מתוך "והיה לי היפה", ספרי עתון 77, 2017
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רפי וייכרט 

 מכתב אל חברים מתים  
   

לגיורא ֶלֶׁשם ולפיצ׳י יהורם בן מאיר      
   

 ָּבאֶתם ִלי ְׁשֵניֶכם ַּבַּלְיָלה, ַּבֲחלֹום, 
 ַאִּביֵרי־ָּכבֹוד ֵמִתים ֶׁשל ֵּתל־ָאִביב.  
 ֹלא ִּבְדמּוְתֶכם ִהַּגְעֶּתם ַעד ְלַעְפַעַּפי 

 ֶאָּלא ִּבְדמּות ְׁשקּוָפה ֶׁשל ַהַּגְעּגּוִעים. 
 ַאָּתה ַהְמֻזָּקן, וֹוְלט ִויְטַמן ִמְּׁשכּוַנת ַמְחלּול, 

 ְוַאָּתה ַהַּנַער ֶהָעזּוב ֵמְרחֹוב ָהֲעִלָּיה, 
 ְלָיִמים ְׁשֵכָנם ֶׁשל ֶּבְרְגֶנר ְוַקְניּוק 

 ִּבְרחֹוב ִּביל״ּו, ֹלא ָרחֹוק ִמֵּׁשיְנִקין, 
 ֶׁשָעָליו ֻהְפַקְדָּת ַּכֲאִרי־ִמְׁשָמר. 

   
 ַרק ִאְּתֶכם ָיכְֹלִּתי ְלַגְלֵּגל, ְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים 

 ״ַעל ֱאֶמת״, ְּבִנְפְלאֹוֶתיָה ֶׁשל ִעיֵרנּו,   
 ַרק ִאְּתֶכם ָּכל ֵעץ ָוִתיק אֹו ַּבִית ִמְתַקֵּלף, 

 ָּכל ֵצל ָאָדם ְּבִסְמְטאֹות ַהּׁשּוק אֹו ֵזֶכר ְמׁשֹוֵרר 
 ֶׁשָהִעיִרָּיה ָקְבָעה ֶׁשֶלט ַעל ֵּביתֹו,   

 ָרְכׁשּו ֵמַמד ֶׁשל ִמיתֹולֹוְגָיה. 
   

 ֲאִני ָחֵסר ֶאְתֶכם ַהְרֵּבה ּוִמְתַנֵחם ְּבִׁשיֵריֶכם, 
 ְמַאֲהִבים ִמּלּוִלִּיים ֶׁשל ְׁשנֹות ָהִעיר ֵמֵראִׁשיָתּה, 

 ַאֶּתם ֲאֶׁשר ְּפַקְדֶּתם ְּבֶרֶגל ֲחָזָקה, 
 ֵמִריִדיְנג ַעד ַלַּתֲחָנה ַהֶּמְרָּכִזית, 

 ַעד ּבֹוא ָהאֹוטֹוּבּוס ֶׁשל יֹום ְּפֻקָּדה. 
   

 ַאָּתה ִּפיִצ׳י, ֶׁשָּסַגְדָּת ְמלֹוא ַהֵּלב ִלְנַהר ַהַּיְרקֹון ֶׁשָּבא ֵמֵעֶדן 
 ְוׁשֹוַרְרָּת לֹו ַעד ֶׁשַהַּמֲחָלה ִאְּכָלה אֹוְתָך 

 ַּבְּמרֹוִמים ֶׁשל ַהר ִּגיֹלה, ַהְרֵחק ִמִּסְמְטאֹות ַאֲהָבְתָך, 
 ְוַאָּתה, ִּגּיֹוָרא, ֶׁשֵּבין ֵּביתֹו ֶׁשל ְּבַיאִליק ְלִקְברֹו ִּבְטרּוְמֶּפְלּדֹור 

 ָמָצאָת ְיקּוִמים ְלִהְתַקֵּים ְוִכִּליָת ְׁשעֹוָתיו ֶׁשל ֵלב חֹוֶלה 
ְּבַמֲחָלה ַמְמֶאֶרת.

 ֶזה ִׁשירֹו ֶׁשל ִאיׁש ָרַמת־ָאִביב, 
 ִּבְנֶכם ַהְמֻאָּמץ ֲאֶׁשר הֹוַתְרֶּתם ֵמָאחֹור 

 ְּכֶרֶמץ ִּבְמדּוַרת ַיְלדּות. 
 ְוהּוא הֹוֵלְך ְלֵארּוֵעי ִסְפרּות 

 ְוהּוא ּדֹוֵרְך ַעל ַמְרָצפֹות ְסדּוקֹות ְּבָכל ָהְרחֹובֹות ֲאֶׁשר ָּפַקְדנּו 
 ְוֶׁשָּבֶהם ִּדַּבְרנּו ַעל ִׁשיִרים ְוַעל ָנִׁשים ְוַעל ָהִעיר ַהּזֹאת - 

 ִּתּלֹו ֶׁשל ָהָאִביב ּוִמְגַּדּלֹור ַּבחֶֹרף - 
 ַּתְמִצית ֶׁשל ְּכִתיָבֵתנֹו ּוְלַׁשד ַחֵּיינּו. 

   
 ָּכֵעת ַאֶּתם ִמחּוץ ַלַּמְעָּגל, רּוחֹות ֶׁשל אֹור 

 ֲאֶׁשר ִנְגלֹות עֹוד ּפֹה ָוָׁשם ְּבִדְמּדּוִמים ְמקֹוִמִּיים 
 ְּכמֹו ִהַּלת ְקדֹוִׁשים ְסִביב ֵאֶפר ַהַּגּגֹות. 

 ְוָהַאְנֶטנֹות ֶׁשל ִעיְרֶכם ָהֲאהּוָבה ׁשֹוְלחֹות ָלֶכם, 
 הֹו ְמַהְּגִרים ְּכפּוִיים, ֶאת ֵמיַטב אֹותֹוֵתיֶהן 

 ּוְמַדְּוחֹות ְלָאן נֹוְׂשִאים אֹוָתּה ַהְּגַמִּלים ֶׁשל גּוְטַמן 
 ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ָחְלפּו ֵמָאז מֹוְתֶכם 
 ְוֵאֶּלה ֶׁשעֹוד ַיַחְלפּו ַעד ֶׁשַּגם ֲאִני  

 ֶאֱעצֹם ָּבּה ֶאת ֵעיַני, ַּבַּבִית אֹו 
 ְּבַמְחָלָקה ֻמַּכת ֵניאֹון ֶׁשל ֵּבית חֹוִלים. 

    
 אֹו־ָאז נּוַכל ָלׁשּוב ּוְלַגְלֵּגל ֵּביֵנינּו ֶאת ַקְדמֹוִנּיֹות ַמְחלּול 

 ְוֶאת ְקָסָמיו ֶׁשל ַמְקס ַהְּמֻׁשָּגע ֶׁשִהְתּגֹוֵרר ִּבְמָעַרת ַהָּים, 
 ְוֶאת ְיִפי ְיִציָרָתם ַהְיֻרָּקה־ָלַעד ֶׁשל זּוְסַמן ְוִגְלּבַֹע. 

 ִנְתַעֵּצב ַּבַּפַעם ַהֵּמָאה ַעל ָּבֵּתי קֹוְלנֹוַע ֶׁשָּקְרסּו, 
 ְוַעל מּוְסֵפי ִסְפרּות ֶׁשִהְצִהיבּו ֶזה ִמְּכָבר ַּבִּזָּכרֹון, 

 ָּכל ַחְדֵרי ַהַּמְדֵרגֹות ֶׁשָּבֶהם ָׁשִהינּו, ֲחתּוִלים ִעירֹוִנִּיים 
ְמֵלֵאי ְּתׁשּוָקה, ְּתִמיִמים ַאְך ַיְדָעִנים.

 ַעְכָׁשו, ְּבָׁשָעה ָחֵמׁש ְּבֶטֶרם ּבֶֹקר, 
 ֲאִני ִמְתַּגְעֵּגַע ֲאֵליֶכם ַּבֲחֵׁשָכה ְסִמיָכה ַוֲעֻמָּקה, 

 ֶאְפָׁשר לֹוַמר ְׂשִמיַכת ַּגְעּגּוִעים. 
 ַהֶּמָטפֹוָרה ַהּזֹאת ִנְרֵאית ָלֶכם?   

ְּבַאֲהָבה ַרָּבה, ֵמֲחֶבְרֶכם ֶׁשַּבַחִּיים. 

מתוך ״איתותים״, קשב לשירה, 2015  
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