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שני שירים

העתיק מאוד, החדש מאוד )שיר בפרוזה(,

מערבית נביל ארמלי

מכתב גלוי )שיר(

קאנט וסאד: הזוג האידיאלי )מסה(, מאנגלית אודליה חיטרון

שלושה שירים

שלושה שירים

ג'ויס קרול אוטס: "פו נקבר", הקדמה )מאמר(

פו נקבר, או המגדלור )סיפור(,

מאנגלית עודד וולקשטיין ודפנה רוזנבליט

שלושה שירים

השחקנית שאת אוהבת? )שיר(

ג הפוליטי של שמיט )מסה( מה לשמאל ּולְמּושַׂ

מלחמה כגילוי של יחסי עוינות פוליטיים )מסה(,

מגרמנית דניאל רוזנברג

מכתב למָאלְוֹולְיֹו )שיר(, מאיטלקית יצחק לאור

משברים מבניים של הקפיטליזם )מסה(,

מאנגלית הדרה לסר־כהן ושילה שיינברג

שלושה שירים

על הזכות ללכת לאיבוד )מסה(
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Leicester Square־ ּבּוִרי ּבְ ּמּוׁש ַהּצִ ִ ית ַהּשׁ ּבֵ

הּוא עֹוד צּוָרה ִלְזּכֹר ֶאת לֹוְנדֹון.
ִית ֶהָעֹגל, בּו ְלֶפַתח ַהּבַ ָצִנים ָיׁשְ ּבְ ַהּקַ

י ְסּפֵ ּדֹד ֶאת ּכַ זֹוְמִמים ִלׁשְ
ׁשֹות. ל ַהֲחׁשָ ר ֶאת ּכָ ּזֵ יזֹול ּפִ ּבּור. ֵריַח ַהּלִ ַהּצִ

ה. ֲאִני ְיהּוִדּיָ י ׁשֶ ַכְחּתִ ם ׁשָ ם ׁשָ ּגַ
פּופֹות, רּוַח ִקיא ְוַדם־ּכְ יר ַהּמָ ם, ַעל ַהּקִ ם ׁשָ ֶקן. ּגַ ו־ּתֶ ֹלא ָהָיה ָעַלי ׁשּום ּתַ

ָרָזה: י ֶאת ַהּכְ ְקּתִ                 ִהְדּבַ
ֶדת." ֲאִני ׁשֹוֶטֶרת ַהֶחֶרׁש ֶדת. ֲאִני ִמְתַנּגֶ "ֲאִני ִמְתַנּגֶ

דּוִתי. ל ִהְתַנּגְ ׁשֶ
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עּוָפה ֶבת ִלְנַמל ַהּתְ ַקח אֹוִתי ָלַרּכֶ ּלָ ֶנָהג ַהּמֹוִנית ָהִאיָרִני ׁשֶ

ָהִעיר ַהּזֹאת ֲעִדיָפה ַעל ַהּמֹוֶלֶדת. ָאַמר ׁשֶ
ָעה ֲאִני חֹוֶזֶרת י ִאּתֹו. ְלִפי ׁשָ ְמּתִ ִהְסּכַ

יבּות ַיּצִ ִהיר ּבְ עּור ַהּמָ ִ ִריְדג' ְוֶאת ַהּשׁ ָפתֹו ִלּבְ ֶנת ֶאת ַהְעּדָ ּנֶ ּוְמׁשַ
ַתן ִלי. ּנָ ׁשֶ

ִנים ֵאּלּו: ׁשָ י ּבְ ַמְדּתִ ֶבת ֲחָזָרה ְוֹאַמר ְלָך ַמה ּלָ ן ִלי ַרּכֶ ֵתּ
יר ֶאת ַעְצִמי ֲאִני ְיכֹוָלה ְלַהְגּדִ

ים. ֶכת ַלּכֹוְבׁשִ ּיֶ ַיַחס ַלּזּוַלת. ָלֵכן ֲאִני ׁשַ ַרק ּבְ
ים. ֶכת ַלּכֹוְבׁשִ ּיֶ י ֹלא ֵער      ֲאִני ׁשַ ָנה       ִלּבִ ֲאִני ְיׁשֵ
ים? ֶכת ַלּכֹוְבׁשִ ּיֶ ֶדת ׁשַ ה ִמְתַנּגֶ ָ ה      ֵאיזֹו ִאּשׁ ָ ֵאיזֹו ִאּשׁ

ּזֹוְרִקים ָלּה? ָפָפה ׁשֶ ּכְ ֶקת ּבַ ּפֶ ְרַנִים ְקצּוצֹות ַעד ְקִטיָעה ִמְסּתַ ֲעַלת ִצּפָ ה ּבַ ָ ֵאיזֹו ִאּשׁ
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ׁש י ֶאת ַהֲהִגיָרה ִמּתֹוְך ֲחׁשָ ַלְמּתִ ֲאִני      ֹלא ִהׁשְ
תּוִבים. ָפה ּוַבְכּ ּשָׂ ִמיִדי ַבּ ָצן ּתְ ִלְהיֹות ַקּבְ

י. ֲאִני      ִנְכַנְעּתִ
פּוָסה ף ַרְגִלי ַהּתְ ה ָעַרְקּתָ ִמן ַהְרָעָלה ּוִמּכַ ְוָקא ַאּתָ ּדַ

ַנַעל ִסיִנית.  ּבְ
ה ֲאִני ְיהּוִדּיָ ה ָזַכְרּתָ ׁשֶ ְוָקא ַאּתָ ּדַ

ְוָלֵכן ָהִעיר ַהּזֹאת ֲעִדיָפה ַעל ַהּמֹוֶלֶדת.
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ָנכֹון, זֹו ָהְיָתה 1991,

ְבׁשּו ּכָ ָהָאֶמִריָקִאים ָיְצאּו ִלְכּבֹׁש ֶאת ָהִעיָרִקים ׁשֶ ַאֲחֵרי ׁשֶ
ר  ּגֵ ּוַמׁשְ ּגּוִמי  ּדּור  ִמּכַ יֹוֵתר טֹוָבה  ֹלא  ֲאִני  יָפָדה.  ָהִאיְנּתִ ֶאת  אִתי  ּכֵ ּדִ ֲאִני  ֵוית.  ּכֻ ֶאת 

ִטיִלים.
מֹוָך. ֲאִני ְקרּוָעה ּכָ

ף. ּתֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ־Leicester Square ֵמֲאׁשֶ ט ּבְ ֵ ּשׁ ֲאִני ַמֲעִדיָפה ְלִהְתּפַ
ְרִחי  ַעל ּכָ ֶפת. ּבְ ּתֶ ּתַ ֲאִני ִמׁשְ

ד. י ְלִהְתַנּגֵ ֶפת. ֹלא ִהְצַלְחּתִ ּתֶ ּתַ ֲאִני ִמׁשְ
יד ִלי  ּגִ ַרק ַאל ּתַ

י. ה ֱאנֹוׁשִ ּזֶ             ׁשֶ
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יזֹול ֹטף ֶאת ַהּכֹל, ֶאת ַהּלִ ו ָהִייִתי רֹוָצה ִלׁשְ ַעְכׁשָ

י. ָצִנים ֶנְגּדִ ּבְ ַהּקַ ד ׁשֶ ֶאת ַהֲחׁשָ
יד ְלָך ָך ׁשּוב ּוְלַהּגִ ָהִייִתי רֹוָצה ִלְפגֹׁש ְבּ

ָפה. ּשָׂ ִית ָחָדׁש ּבַ ָצאִתי ִלי ּבַ ּמָ ְלָמה. ׁשֶ ַהֲהִגיָרה ֻהׁשְ ׁשֶ
ֵלָמה. ֲאִני ׁשְ ֶדת. ׁשֶ ֲאִני ִמְתַנּגֶ ׁשֶ


