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חג שמח,
אנו מביאים בפניכם את גיליון חג הפסח של כתב העת
של 'אשכולות פואטיקה' ובו יצירות מובחרות של
משוררים ומשוררות בנושא אמפתיה.
השירים שתפגשו בגיליון זה עוסקים ביחסים בין אנשים
ונשים וביכולת שלנו לראות את האחר ולחוש לרגעים
שאנחנו יכולים לצאת מעצמנו ולחוש את שחש האדם
מהמקום שלו.
משוררים ומשוררות בתהליך כתיבת השירה מתבוננים
על נפש האדם ,נכנסים לנבכיו ברגישות ומתארים
בדייקנות את אשר הם רואים ,חשים ומבינים.
היכולת הזו ,המייחדת מאד את העוסקים באמנות
השירה ,חשובה לאין ערוך בעת הזו ,בה אנו מתמודדים
עם ההשלכות החברתיות של הקורונה ,הריחוק החברתי
והבדידות שנוצרה עקב כך.
תופעות כמו אלימות ,עליה בדכאון בקרב דור צעיר,
אובדן פרנסה ומשמעות ,דורשות התייחסות חברתית
ותיקון .כל משורר ומשוררת ,שהתבוננו בנפש אחת,
והשכילו להוציא לאור את רגשותיה בשירם ,תורמים
למרקם החברתי המגשש את דרכו ליצירת קהילות
חדשות של משמעות וקרבה חברתית.
גיליון זה ,רואה אור באתר 'אשכולות פואטיקה  -בית
לשירה עברית וליצירה' .עוד באשכולות פואטיקה,
מפגשים חודשיים לשיח על מגוון נושאי כתיבה ולהקראת
שירה ,תערוכות ,הרצאות ,סדנאות ומופעי שירה לקהל
הרחב בספריות ,בתי תרבות ,ברים מקומיים ועוד.
ל"אשכולות פואטיקה" הוצאה לאור המציעה הדרכה,
עריכה ופרסום של ספרי שירה.
תודה רבה לחברי מערכת 'אשכולות פואטיקה  -כתב
העת'  :נופר בר ,יורם רומם ,דוד לידר  ,תמרה אור ,אתי
אדווה צדוק ,נילי קלינגר ושי מדמון.
קריאה נעימה,
שלכם,
שוקי גוטמן,
משורר ,יזם תרבות ומו"ל ומייסד 'אשכולות פואטיקה'
/https://eshkolot-poetica.co.il
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בכנפיים קלות בכנפיים כבדות
 /דליס
אֵ לֵ ְך ִא ְּתָך ִבכְּ נָפַ יִם ַקּלֹות
קֹורן
ְּבעֹולָ ם ּכֹואֵ בְּ ,בעֹולָ ם ֵ
ְּבחֶ ְּל ַקת הַ ְּמבַ ְּק ִשים ָש ַמיִם ְּמב ָֹרכִ ים
אֵ לֵ ְך ִא ְּתָך
דּותי
ְּמע ְֻּרסֶ לֶ ת ּכִ ְּבבֵ ית י ְַּל ִ
יתי ָדבָ ר,
וְּל ֹא ִשנִ ִ
ְּתה ִש ְּמחָ ה
אֹומ ִרים :הָ י ָ
ִהנֵה ְּ
ִיתי ְּש ֵמחָ ה ִמ ְּתפַ זֶ ֶרת
הָ י ִ
יתי פָ נִ ים אַ חֲ ֵרי ִלּטּופָ ם
וְּל ֹא ִשנִ ִ
וְּל ֹא ְּשחֹוק עַ ל ְּפנֵי י ִַמים
ימת
ְּוכָל ִמינֵי הַ ְּדבָ ִרים ֶשבָ הֶ ם נִ ְּת ַק ְּבעָ ה נִ ַ
הַ ְּשחֹוק
ִהנְּ ִעימּו ִלּטּוף
וְּעֹור פָ נַי ַרְך
ֹועֹותי ַרְך
וְּעֹור זְּ ר ַ
ית ֵרי הָ עֹור
עֹותי אֶ ל ֵמ ְּ
מֹוססּו טַ ְּב ַ
ִה ְּת ְּ
ִהצְּ טַ יְּ רּו ְּבמַ ְּעגְּ לֵ יהֶ ן
אֹותֹותיהֶ ן ִמן הַ ֶד ֶרְך
ֵ
ּולבַ ָדן אָ ְּספּו
ְּ
ִבכְּ נָפַ יִם ַקּלֹותִ ,בכְּ נָפַ יִם ּכְּ בֵ דֹות
קֹורן
ְּבעֹולָ ם ּכֹואֵ ב ְּבעֹולָ ם ֵ

השדים של יולי  /עמרי אברך
וְּהַ ֵש ִדים ֶשעָ ְּקבּו אַ חֲ ֶריהָ ִממֹולַ ְּד ָתּה
ָראּו ְּבעֵ י ַני אֶ ת נִ ְּש ַמת ִאמֹו ֶשל אָ ִבי
ְּוכָל לַ יְּלָ ה ֶשּטָ עַ ְּמ ִתי ִמ ְּב ָש ָרּה
אֹותם זֹוחֲ ִלים ְּלתֹוכִ י
ָ
ִה ְּרג ְַּש ִתי
ְּתה ּכְּ מֹו אַ הֲ בָ ה ִמ ַמבָ ט ִראשֹון
חּושה הָ י ָ
וְּהַ ְּת ָ
ּכְּ מֹו ָק ְּראּו אֵ לַ י ּכָל הַ ָשנִ ים ֵמעֵ בֶ ר לַ יָם
אֹותם.
ָ
וַאֲ נִ י ל ֹא י ַָד ְּע ִתי ְּלהַ ּכִ יר

חוט  /נופר בר
חֹותי
חּוט חַ יֶיהָ ֶשל אֲ ִ
נִ ְּק ַשר ִל ְּשרֹוְך חַ יַי,
ִהיא דֹועֶ כֶת ,אַ ט.
אָ ַרגְּ ִתי לָ ּה
ְּשבָ כָה ֶשל חֶ ְּמלָ ה
ו ְִּש ְּמלָ ה.

בעיניך גשם  /עינת ארז
חַ ּטָ אֵ י הַ זְּ ַמן
מּולי
נִ ְּפ ָר ִשים אֶ ל ִ
ּכִ ְּמנִ יפָ ה.
פֶ צַ ע ַגעֲגּועַ נִ ְּפ ַרםִ ,מן הַ ְּמצּולֹות
הֹופָ עַ תְּ .באַ ְּשמ ֶֹרת ְּסעָ ָרה,
עֶ ֶרב חַ ג הַ פֶ סַ ח,
ּובַ בַ יִת אֵ ין ִאיש
ַרק אַ ְּת וְּהּוא.
וַאֲ נִ י
ִמ ְּתבֹו ֶננֶת,

ֶשם.
ּובעֵ י ַניְִך ג ֶ
ְּ

אתה המשורר המרפא  /ציפי
שחרור
מוקדש לרוני סומק

שֹורר הַ ְּמ ַרפֵ א
אַ ָתה הַ ְּמ ֵ
נֹושף ִק ְּס ֵמי ִמ ִּלים עַ ל ִפצְּ עֵ י אָ הּוב.
ֵ
שֹותיו
שֹוררֶ ,ש ִאמֹו הֵ נִ יחָ ה ִל ְּמ ַראֲ ָ
אַ ָתה הַ ְּמ ֵ
יֹומּה.
חָ לָ ב חַ ם ָמתֹוק ְּויָצְּ אָ ה לַ ע ֲַמל ָ
שֹורר הַ ְּמ ַרפֵ א.
אַ ָתה הַ ְּמ ֵ
פֹורים.
ְּב ִמ ִּלים בֶ חָ לָ ב ְּבצִ ִ
חּומים
מֹותיר ַתנְּ ִ
ִ
ימי ִד ְּמעָ ה
וְּתֹוחֶ לֶ ת ע ֲִדינָה ִל ֵ
שֹורר אֶ ת ּכָל הַ י ִָמים.
ְּל ֵ

*  /עדי הלמן
יתי
הֹוד ִ
קֹ ֶדם ּכֹל ֵ

ישהּו ִעם ַנעֲלֵ י
נִ כְּ נ ְַּס ִתי ַרק אַ חֲ ֵרי ֶש ִהגִ יעַ ִמ ֶ

אֲ נִ י ִב ְּתקּופָ ה ָק ָשה.

טֹופ ִדיֹות
אֹור ְּ
פֹורט ְּ
ְּס ְּ

אֵ ין ִלי בַ יִת

הָ לַ כְּ ִתי אַ חֲ ָריו

אֲ נִ י צָב.

אָ הַ ְּב ִתי אֹותֹו בֶ אֱ ֶמת.

אתי נֶחָ ָמה
בַ חֲ נּות ְּספָ ִרים ָמצָ ִ

יתי ִל ְּרקֹ ד אָ ז ּכ ַָת ְּב ִתי.
ָרצִ ִ

קֹוראת ִב ְּמבּוכָה
יתי ַנע ֲָרה ֵ
ּכְּ ֶש ָר ִא ִ

ִמחּוץ לַ מֹועֲדֹון ֶשלֶ ט

"אֵ יְך ִל ְּהיֹות ְּמעֹ ָרב בַ חַ יִ ים ֶשל עַ צְּ ְּמָך"

ָאמי  -נְּ ִתיב ִמּלּוט"
"צּונ ִ

אתי בַ סֵ פֶ ר ֶשל ִשיטַ ת גְּ ִרינְּ בֵ ְּרג
אֲ נִ י ָק ָר ִ

ּכֵן בֶ טַ חּ ,כְּ ִאּלּו ֶשאֶ ְּפ ָשר ְּל ִה ָמנַע.

ֶשהַ ּכְּ אֵ ב הּוא ּכְּ מֹו גַל גָדֹול

ימה
ָק ִד ָ

ָאמי.
ְּויֵש ִלי חֲ ָר ָדה ל ֹא מֻ ְּסבֶ ֶרת ִמּצּונ ִ

ָאמי
ֶשיִ ְּהיֶה צּונ ִ

אֲ נִ י חֹולֶ ֶמת בַ ּלֵ ילֹות ֶשל פַ חַ ד

ֶשאֶ ְּהיֶה מּוצֶ פֶ ת

ֶשהַ ּכֹל נִ ְּשטַ ף וְּאֵ ין ִרצְּ פָ ה לַ ֲעמֹד עָ לֶ יהָ וְּאֵ ין

מֹודה
אֲ נִ י ֶ

ִשּוּוי ִמ ְּש ָקל

אֲ נִ י מּו ָכנָה ְּלהַ ְּרגִ יש עֲלּובָ ה

ידה וְּאֵ ין ּכֹוחַ .
וְּאֵ ין ּכֹוחַ ּכְּ ִב ָ

ּכִ י אֲ נִ י מּו ָכנָה ְּלהַ ְּרגִ יש

ּכְּ ֶש ִהצְּ לַ ְּח ִתי ְּל ִה ְּת ַקּלֵ ף מֵ הַ ִמּטָ ה הָ לַ כְּ ִתי ְּלכֻּלֵ י

ְּקרֹובָ ה.

עָ ְּל ָמא
ְּלבַ ד

בליבי ובמחשבתי  /עדנה ויג
מוקדש לבני משפחות הקצינים איתמר
אלחרר ואופק אהרן ז"ל

עֹותיְִך-
אֲ נִ י שֹומַ עַ ת אֶ ת ִד ְּמ ַ
גַם מֵ ָרחֹוק.
יתי.
ּכְּ ֶשאֲ נִ י ּכָאן ְּבבֵ ִ
יֹושבֶ ת ְּבחַ ְּד ֵרְך,
אֹותְך ֶ
ָ
ְּמ ַד ְּמ ֶינֶת
חֹושבֶ ת,
ֶ
פֹור ֶקת אֶ ת הָ ְּרגָשֹות עַ ל גַבֵ י
ֶ
ַד ִפים ְּלבָ נִ ים.
ִמ ְּתאַ מֶ צֶ ת לַ הֲ פְֹך אֶ ת
הָ ְּרגָשֹות לַ ִמ ִּלים.
ישה ֶשהַ ִמ ִּלים ל ֹא
מַ ְּרגִ ָ
חּושה
ְּמבַ ְּּטאֹות ְּב ִדיּוק אֶ ת הַ ְּת ָ
ּולהַ ְּס ִביר שּוב
ּומנַסָ ה לַ חֲ זֹר ְּ
ְּ
וָשּוב.
עֹותיְִך ֶשנִ ְּקוֹות
אֲ נִ י חָ ָשה אֶ ת ִד ְּמ ַ
אֹותן הַ חּוצָה.
ָ
עֹוד ִל ְּפנֵי ֶשאַ ְּת יְּכֹולָ ה ְּלהֹוצִ יא
אָ ָדם ָרגִ יש
ַמ ְּרגִ יש אָ ָדם ָרגִ יש אַ חֵ ר.
חֹושש ִב ְּש ִבילֹו,
ֵ
דֹואֵ ג עֲבּורֹו
ֶשּל ֹא יִּצָ בֵ ט ִלבֹו ֵמהַ ִמּלָ ה הַ פֹוגַעַ ת,

ִש ֵרט ִלבֹו ֵמהַ ִבקֹ ֶרת הַ מּוטַ חַ ת
ֶשּל ֹא י ָ
ֶשיַצְּ ִליחַ ִלישֹן בַ ּלַ יְּלָ הְּ ,ב ַש ְּלוָה,
בֹותיו י ְִּהיּו טֹובֹות
ֶש ַמ ְּח ְּש ָ
ֶשיַצְּ ִליחַ ְּלהַ אֲ ִמין ִביכ ְָּלתֹו ּובַ ּטֹוב ֶשבֹו
ּובֵ ינְּ ַתיִם –
אֲ נִ י ל ֹא ַמצְּ ִליחָ ה ִלישֹן...

על ספת הפסיכולוגית
 /שרה פרבר
צִ נְּ צָ נֹות עֵ ינַי מּוצָ פֹות.
פֹוקחַ ת ִמכְּ סֶ ה,
שּוב ִהיא ַ
מֹושיטָ ה י ֶָדיהָ ,
ִ
ְּמיַיּצֶ ֶרת לָ הֶ ן ָמקֹום ִלזְּ לֹוג.

יונה שלי  /עדי סגל ויסברגר

סֹורגִ ים
סֹורגִ ים ָ
ָ
הֵ ן ִשינֵייָך
ּושפָ ֵתיְָּך ְּרכּוסֹות
ְּ
ְּתנּועֹות ְּקטַ נֹות ֶשל הַ ּלֶ סֶ ת
ימ ְּתָך הַ ִמ ְּש ַתנֶה
ו ְֶּקצֶ ב נְּ ִש ָ
ַמ ְּסגִ ִירים
ְּמעַ ט ֵמהַ ִמ ְּתחֹולֵ ל ִב ְּפנִ ים
ְּסעָ ָרה גְּ דֹולָ ה ְּמאַ י ֶֶמת
אֹותָך ְּבבֶ טֶ ן
ְּלכַּלֹות ְּ
הַ ִּל ְּוי ָָתן
הַ פֹולֵ ט אֶ ל הָ עֹולָ ם
ְּקצּובֹות ְּקצּובֹות
טַ ְּבעֹות עָ ָשן

וַאֲ נִ י ל ֹא י ַָד ְּע ִתי אֶ ת ְּשפַ ת הַ ִּל ְּוי ָָתנִ ים

לחש שפתיו  /עמית דרבקין חן
בַ חֲ צַ ר בֵ ית הַ סֵ פֶ ר,

ַרק יֶלֶ ד ָקטָ ן,

י ַָשב הֶ חָ זָק ִב ְּבנֵי אָ ָדם

ֶשּל ֹא ִהּכִ יר ִס ְּד ֵרי עֹולָ ם

ידה
ּומ ְּפ ִח ָ
ּכְּ מֹו חַ יָה ָרעָ ה ַ

ּומעַ ד.
ִה ִסיג גְּ בּול ָ

נָעַ ץ ַמבָ ט חֲ סַ ר ֶרגֶש
ימה עַ ל הַ ְּס ִביבָ ה.
ִה ִפיל אֵ ָ

ִד ְּממּו ַרגְּ לָ יו,
וְּהֶ חָ זָק ִב ְּבנֵי אָ ָדם

בָ ָדד נִ זְּ ַרק עַ ל הַ ִמ ְּד ָרכָה,
פָ נָיו לָ ְּבשּו ַמסֵ כָה
ל ֹא ִחפֵ ש ַמגָע.
בַ חֹ ם ּובַ קֹ ר י ַָשב ְּלבַ דֹו
הּוא וְּהַ ְּב ִדידּות ֶשּלֹו.

הֵ ִקימּו ְּב ַרּכּות
עֹותיו.
ּומחָ ה ִד ְּמ ָ
נִ ָקה אֶ ת הַ ָדם ָ
ְּבלַ חַ ש ְּשפָ ָתיו ִה ְּרגִ יעַ נ ְַּפשֹו
ִלּטֵ ף אֶ ת ר ֹאשֹו
וְּהַ יֶלֶ ד ֶש ִה ְּרגִ יש אֶ ְּמפַ ְּתיָה ִלכְּ אֵ בֹו
ָמצָ א ִמ ְּקלָ ט ְּבתֹוְך חֵ יקֹו.

עֵ ינָיו נִ יצֹוצֹות אֵ ש
זֹור ִעים הֶ ֶרס ּובֶ הָ לָ ה
ְּ
שֹול ִחים פַ חַ ד ְּמ ַש ֵתק
ְּ
ְּוכָל הַ נִ ְּפגָש ְּב ַד ְּרּכֹו ִמ ְּש ַת ֵתק.

*  /צליל ים
ּכָל אָ ָדם זָקּוק ְּלאָ ָדם
ִעם ַמבָ ט בָ עֵ י ַניִם
אֹומר
ֶש ֵ
אֲ נִ י ּכָאן.

סטטיסטיקה  /ליאת ניר כהנא
יֹודעַ ת
אֵ יְך ָש ַר ְּד ָת אֲ נִ י ל ֹא ַ
קֹומה ְּבאֹותֹו
אֹותּה ָ
ִמי ִא ְּרגֵן ֶש ִת ְּהיּו יַחַ ד ְּב ָ
הַ בַ יִת
אֹותּה ִמ ְּשפָ חָ ה
ְּב ָ
ְּפלָ ָדה מּול עָ לֶ ה
רּוחַ מּול ְּמכֹונָה
ִמי י ַָדע ָמה סַ ָּכנָה ְּטמּונָה ִב ְּתמּונָה אֹו ְּבוִּכּוחַ .
ִפצְּ עֵ י עֵ ֶשב זֶה ל ֹא הַ ְּתחּום ֶש ִּלי
אֲ נִ י יְּכֹולָ ה ְּלגַנֹותִ ,ל ְּרעֹ ד ל ֹא ְּלהַ אֲ ִמין
יֹודעַ ת ִאם אַ ְּת צְּ ִריכָה ִחבּוק אֹו וִיטָ ִמין
ל ֹא ַ
ֵיהנֹום ְּמיֻחָ ד ְּל ַמכְּ סֵ חֹות ֶד ֶשא
אּולַ י יֵש ג ִ
ֲש ִבים
יפי לָ ע ָ
גַן עֵ ֶדן ְּספֵ צִ ִ
תֹורה ִאם אּוכַל
אֶ ְּל ַמד אֶ ת ּכָל הַ ָ
תּובים
ִאּוָעֵ ץ בַ ּכְּ ִ
עַ כְּ ָשו אַ ְּת ּכְּ בָ ר גְּ דֹולָ ה עֵ ֶשב ִמ ְּסתֹובֶ בֶ ת חָ ְּפ ִשי
לֹומר
ּומה יֵש ַ
ָ
ישי.
ַמכְּ סֵ חֹות אָ סּור לָ ַקחַ ת ִא ִ

נְּ הרה  /נירית צור מגיד
"אפשר מצרור של בוץ ואבנים ועור תפציע
נהרה"(חלֵ ב תהומות  /יחזקאל רחמים)

ַזעֲמֹו ֶשל הַ יָם הַ סֹועֵ ר,

ִבנְּ ִתיבֵ י גַּלֵ י יָם הַ גֵאּות,

ִמ ְּתעַ ְּרבֵ ל ִעם נ ְַּחשֹול ִמזְּ ַדהֵ ר.

הַ ּטֹווִים ּכְּ ִמיהָ ָתם ִל ְּמצִ יאּות.

אֶ גְּ רֹופָ יו הַ ּכְּ חֻ ִּלים נִ ְּפצָ ִעים,
ַמנְּ ִש ִירים ִטפֹות עֹור עַ ל ְּסלָ ִעים.

ַזעֲמֹו ֶשל הַ יָם הַ סֹועֵ ר,
ִמ ְּתעַ ְּרבֵ ל ִעם נ ְַּחשֹול ִמזְּ ַדהֵ ר.

ִמ ְּפגְּ ֵשי אֵ ש ו ְֶּק ַרח נִ ְּקוִים

ּובַ ת צְּ חֹוק ִמתֹוְך אֵ ד חֲ ֵשכָה,

בֵ ין ְּפ ִסיגֵי־נְּהָ רֹות וְּעָ ִבים.

יֹותָך.
ִת ְּת ַמּלֵ א ִבנְּ הָ ַרת הֱ ְּ

ידה
צְּ רֹור ֶשל בֹץ ְּמסַ ֵתת ִב ְּק ִפ ָ
כּודה.
אֶ ת ִמ ְּתאָ ר הַ נְּ הָ ָרה הַ ְּּל ָ

ּובַ ת צְּ חֹוק ִמתֹוְך אֵ ד חֲ ֵשכָה,
ְּתפַ זֵ ז ּכְּ שּונִ ית הַ ְּשלּוחָ ה,

מנוח  /אורית קלופשטוק
נֹושאֹות אֶ ת ֲע ָנ ַניְִך
י ַָדי ְּ
אֶ ת צֵל עֵ י ַניְִך
אֲ נִ י אֹוסֶ פֶ ת אֶ ת ְּשבָ ַריְִך
ֶשּכָל הָ עֹולָ ם יֵעָ צֵ ר
אֲ ִפּלּו ְּפ ִעימֹות ִל ִבי יַעַ צְּ רּו
דֹולים ְּיכַסּו
אֲ ִפּלּו הַ ַמיִם הַ גְּ ִ
אֲ ִפּלּו ָש ַמיִם ְּיכַּלּו
אֲ נִ י לָ ְך פֹה
ּכַף ַרגְּ לֵ ְך ְּבכַף ַרגְּ ִלי.

במקום השכול  /נעמי
מנדלבאום
בַ ּלֵ ילֹות אֲ נִ י חֹולֵ ם ֶשהּוא חֹוזֵר.
אַ ָתה אָ ַמ ְּר ָת,
וְּאֵ יזֶה עֹ גֶן ֶשהָ יָה ִבי ִהזְּ ַד ְּעזֵעַ ְּונָע.
נִ ְּס ַדק.
ישאֹות ֶש ְּבעֹולָ ם ל ֹא יַצְּ ִליחּו ְּלהָ כִ יל
ְּוכָל הַ ְּק ִל ָ
ּכְּ אֵ ב ָּכזֶה.

ִיתי ַש ְּב ִריר ֶשל ְּשנִ יָה בַ ָמקֹום
וַאֲ נִ יֶ ,שהָ י ִ
הַ ַשּכּול הַ זֶ ה.
ל ֹא אּוכַל ְּלהָ ִבין.
ל ֹא רֹוצָ ה.
ַרק חֶ ְּמלָ ה ְּרטֻ בָ ה ְּבעֵ ינַי.

*  /נעמי עזריאל
גּושיש הָ בֹוץ
נ ַָש ְּמ ִתי עַ ל ִ
נָפַ ְּח ִתי בֹו רּוחַ
וְּהּוא פָ לָ ט אֲ נָחָ ה אָ רּוּכָה
גּומה
נִ ְּפעָ ָרה בֹו ָ
ְּוגָם ִבי נִ ְּפעַ ר
פַ עַ ר
ּופָ עַ ם ְּפ ִעימֹות
וְּנִ ְּפ ְּתחּו בֹו עֵ ינַייִם וְּאָ זְּ ַניִים
לּולים
לּולים חֲ ִ
נְּ ָק ִבים נְּ ָק ִבים חֲ ִ
גֹ לֶ ם י ָָקר
חֲ ַר ְּט ִתי עַ ל ִמצְּ חֹו
אמת
וְּעַ ל ִמצְּ ִחי
תם
הֹות ְּר ִתי לֹו
ַ
וְּאֶ ת הַ אָ לֶ ף
אתי לֹו
ו ְָּק ַר ִ
אָ לֶ ף
וְּאָ הַ ְּב ִתי אֹותֹו
וְּחָ ַש ְּש ִתי
וְּל ֹא ְּשלַ ְּח ִתיהּו אֶ ל אָ וִיר הָ עֹולָ ם
ָש ַמ ְּר ִתי עָ לָ יו ְּב ֵתיבַ ת הָ דֹאַ ר
ירּורי עּוגִ יֹות
ְּש ְּמ ִתי פֵ ֵ
בֹוקר פַ ַת ְּח ִתי ו ַ
ּובכֹל ֶ
ְּ
וטפַ ת חָ לָ ב
ִ
נּומי וְּלָ יְּלָ ה לָ יְּלָ ה
נּומי ִ
ּובכֹל לָ יְּלָ ה ָש ְּר ִתי ִ
ְּ
ּומעֹולָ ם ל ֹא ג ָָדל וְּל ֹא פָ עַ ל
ְּ
ַרק פָ עַ ם וְּעֹוד פָ עַ ם

ימה הַ לַ כְּ ִתי ו ְַּת ְּמ ִתי
ו ְִּעם ּכֹל ְּפ ִע ָ
ו ְִּהג ְַּע ִתי עַ ד לָ ַתו
סֹופי
הָ אַ חֲ רֹון הָ ִ
הַ ְּמהַ ְּדהֵ ד
ִמסֹוף הָ עֹולָ ם וְּעָ ד
סֹופֹו.

התדיר הנדיר /
סמדר פלק-פרץ
ְּש ֵקט וָחּום.
ִמבַ חּוץ אֲ נִ י חָ לָ ק ו ָ
אֹותי
הָ עֹולָ ם אֹוהֵ ב ִ
אַ ְך ְּשעָ ִרי עָ צּוב ּכַגֹ ֶמא בַ ִבּצָ ה הַ ִמ ְּתיַבֶ ֶשת
וְּהֹולֶ כֶת -
ּכָל הַ ּצִ פ ֳִּרים הַ נְּ ִדירֹות וִיפֹות הַ נֹוצָה
נָסֹות ִמ ֶמנִ י( .יהודה עמיחי ,מתוך" :עכשיו
ובימים אחרים".)1955 ,

פֹורים הַ יָפֹות ּונְּ ִדירֹות
ּכְּ ֶשּכָאַ ְּב ָת ֶשּכָל הַ ּצִ ִ
הַ נֹוצָ ה נָסֹות ִמ ְּמָך—
ִחבַ ְּק ִתי הֵ ְּדָך.
יֹודעַ  ,י ְֶּשנֹו גַם הַ נִ ְּמצָ א וְּהַ ָת ִדיר ֶשהּוא
אַ ָתה ֵ
נ ִָדיר,
הַ ְּדבָ ִרים הַ י ִָפים בָ עֹולָ ם הֵ ם ְּב ִחנָם,
צַ ְּפ ִר ִירים ֶשל זָהָ ב ּו ְּפ ִריחַ ת הָ עַ כְּ ָשו
וְּהַ יָם וְּהַ יָם וְּהַ יָם- -

הכרתי רק אמא  /ניר שטראוס
ִהּכ ְַּר ִתי ִא ָמא.
ל ֹא ִהּכ ְַּר ִתי אֶ ת הָ ִא ָשה.
זֹו ִעם הַ חֲ לֹומֹות
ֶשאֵ ינָם ְּבהֶ כְּ ֵרחַ ֶשל ְּבנָּה.
ִהּכ ְַּר ִתי ַרק ִא ָמא
ְּמגֹו ֶננֶת וְּחֹוסָ ה.

ילדי הסופה  /נעמי תדהר
ְּמ ַק ֶמטֶ ת ְּב ִמ ִּלים ֶשנִ ְּשּכְּ חּו
ְּש ִרים
ָשנְּ ִתי ְּשנַת י ָ
וַאֲ נִ י ֶשי ַ
נֹודע
חֹובֶ ֶקת אֶ ל הַ ּל ֹא ָ
פּורים וְּהָ עֶ ֶרב י ְִּפ ַתח
י ִָמים ְּס ִ
ּות ִהיֹות.
ַמע ֲִשים ְּ

ָמה נִ ְּסגַר ְּביֹום הַ זֶ ה?
וְּהַ ְּד ָמעֹות ֶשאֵ ינָן ַמ ְּרפֹות עַ ל יְּלָ ִדים ֶשּצָ עֲדּו
ְּב ַתהֲ לּוכָה ְּמיֻחֶ ֶדת.
וְּהַ יְּ קּום נִ זְּ עַ ק.

ָמה נִ ְּש ַתנָה
הַ יֹום הַ זֶ ה ִמּכָל הַ י ִָמים?

אֲ ִפּלּו הַ ָש ַמיִם ִהגִ ירּו ִב ְּשפָ ָתם
ְּתה תֹהּו ָובֹהּו
וְּהָ אָ ֶרץ הָ י ָ
ְּוכָל הַ זְּ ַמן הַ זֶה י ַָד ְּע ִתי...

*  /שרית מנשה עזיזי
יקה ִל ְּסחֹ ב
ַמ ְּפ ִס ָ
סַ ִּלים ּכְּ בֵ ִדים
ֲמּוסים ִב ְּרגָשֹות
ע ִ
ֶשל אֲ חֵ ִרים,
ְּב ִב ְּלבּול ְּת ִמ ִידי
בֵ ין ָמה ֶש ִּלי ְּל ָמה ֶש ְּּלָך.
ּכְּ ֵתפַ י ּכְּ בָ ר לֵ אֹות
ו ְִּל ִבי הָ פַ ְך ְּל ִל ְּבָך.
יקה ִל ְּסחֹ ב סַ ִּלים
ַמ ְּפ ִס ָ
אַ ְך ָת ִמיד נֹוכַחַ ת ִא ְּתָך
ַקשּובָ ה ְּלעֵ ינֶיָך הַ ְּמ ַד ְּברֹות,
רֹואָ ה ְּלתֹוְך ִל ְּבָך.
יקה ִל ְּסחֹ ב
ַרק ַמ ְּפ ִס ָ
סַ ִּלים ּכְּ בֵ ִדים
ּכְּ ֵדי ֶשיִ ְּהיֶה ִבי הַ ּכֹוחַ
ְּלהַ ְּמ ִשיְך ִל ְּהיֹות
פֹה ִב ְּש ִב ְּילָך.

מה נטמע בהפנמה ומהדהד
בדממה  /תאיר זרגרי
הַ יֹום ּכְּ ֶש ֹנגַּה ָר ְּק ָדה ּכָמֹונִ י
יתי בָ ִהיר ַד ְּרּכָּה
ָר ִא ִ
בַ גּוף ֶש ִּלי יֵש ִסכְּ סּוְך
ישה.
אֶ נ ְֶּרגְּ יַת ִפּצּוי ַמ ִת ָ
קֹוראת לַ ב ֶֹקר
בַ ּלַ יְּלָ ה אֲ נִ י ֵ
אֹותי
ב ֶֹקר ,אַ ל ִת ְּקטַ ע ִ
ֲמּומה
ּובַ ב ֶֹקר ע ָ
טַ ְּשטֶ ֶשתֶ ,דבֶ ק ,סָ ָמא
ַרק ְּק ִריאָ ה לַ חָ זֶה מֵ ִע ָירה
מֹוביל
חָ זֶה ,אַ ָתה ִ
ימה
ָשא נְּ ִש ָ

אמר לי אדם  /תם גרתי
ּכ ַָמה יָפָ ה הַ ְּיכֹלֶ ת ִל ְּדרֹוְך עַ ל עַ צְּ ְּמָך ְּלמַ עַ ן
הָ אַ חֵ ר?
קֹורא לָ זֶה.
'אֹובֶ ר אֶ ְּמפַ ְּתיָה' אַ ָתה ֵ
ִמ ִּלים יָפֹות ,לָ חּוש הֶ ֶרס עַ צְּ ִמי.
יס ִטית.
הָ אַ הֲ בָ ה הַ ז ֹאתַ ,מ ָמש הַ נָאָ ה ָמזֹוכִ ְּ
ל ֹא ַדיְּ ,ב ִמ ִּלים יָפֹות?
עָ לֶ יָך ְּל ֶרסֶ ק נִ ְּש ָמ ְּתָךְּ ,להַ חֲ ִריב אֶ ת ּכָל ּכֻּלָ ְך?
הֲ ַת ְּהרֹס ְּבָך הַ ּכֹלְּ ,ל ַמעַ ן טֹובַ ת הָ אַ חֵ ר?
ֲצֹורים,
אָ ָדם חֲ סַ ר ַמע ִ
ְּמאַ בֵ ד עֶ ְּשתֹונֹות,
ל ֹא ְּמהַ סֵ ס ִל ְּטבֹעַ
הָ ִע ָקר ֶשאַ ף אֶ חָ ד אַ חֵ ר ל ֹא י ְִּסבֹל ּכְּ מֹו ֶשאַ ָתה
סָ בַ ְּל ָת וְּסֹובֵ ל גַם ּכַיֹום.
אֱ מֹר ִלי ,אָ ָדם.
הֲ ל ֹא אַ ֶתם ְּש ַניִם ְּמהַ ְּּלכִ ים בַ ִמ ְּדבָ ר,
ִה ַת ְּש ָתה ִמן הַ ַמיִם ו ְִּת ְּחיֶה?
אֹותם ִת ֶתן לָ אָ ָדם הָ אַ חֵ ר?
ָ
אֹו ֶשגַם

עוצמת המילה הכתובה  /תמר
מחלין
אֲ נִ י ִהג ְַּח ִתי לָ עֹולָ ם

אֶ ל תֹוְך חֲ וָיֹות חַ ַייְִך,

ידת וַנְּ זֶה
בַ זְּ ַמן ֶשּוְּ ִע ַ

וְּאֶ ל תֹוְך זְּ וַעֹות הַ שֹואָ ה.

ִה ְּתּכַנְּ סָ ה ְּבבֶ ְּר ִלין.

חָ ְּלפּו הַ ָשנִ ים

אֹותם י ִָמים
ְּב ָ

עֹודן פֹועֲמֹות
ּלֹותיְִך ָ
ו ְִּמ ַ

י ְָּשבָ ה אָ נָה ְּפ ַרנְּ ק

ְּב ֶקצֶ ב הַ ְּפ ִעימֹות

יֹומן.
ְּוכ ְָּתבָ ה ָ

גּופי.
ֶש ְּב ִ

עֹודי ִתינ ֶֹקת ִמ ְּתפַ נ ֶֶקת
ְּב ִ

עָ צְּ ַמת הַ ִמּלָ ה הַ ּכְּ תּובָ ה

ְּבתֹוְך עֹולָ ִמי הַ מּוגָן,

הַ ְּמחַ בֶ ֶרת נְּ פָ שֹות.

אַ ְּת הָ יִית ּכְּ לּואָ ה
ימה.
ְּבתֹוְך עֹולָ ם אֲ חּוז אֵ ָ

אתי אֶ ת ִס ְּפ ֵרְך -
ָק ָר ִ
הּוא ָשאֲ ב אֶ ת נ ְַּפ ִשי

כמו בטבע  /תמרה חלוצי
מהאביב עד סוף הקיץ,
אמא שועלה מגנה על הגורים שלה.
באביב ,כשיצאו ממאורתם
בני שלושה עד חמישה שבועות בלבד
כל חלקת פרווה בהם תישא
ביטחון וחום.

בכוחם לזהות אותה.
ואת ,אמי,
בלי לחדד אישונים,
אף בלי להכיר את המאורה שלי,
את צבעי ,את פניי שארכו
האם תזהי אותי?

כשהסתיו בשלכת עליו
יכסה אותם אהבה וקור,
בגרות תעלה בגופם הקטן
כמו ארוכה,
והם יעברו לגור לבדם.

האם נהיה נכונות לעיטוף
כשהעונה בה רצינו כל כך תנחת עלינו,
רכה ושלמה?
האם העונה עוד תניח אותנו
מצויות ופשוטות,

מגיל שבועיים ,בו פקחו עיניהם לראשונה
ועד עתה ,אמם משתקפת בפסי-אישוניהם.
גם בחושך

כמו בטבע,
כמו שפעם ,מזמן,
לפני שנפקחנו,
יכולנו להיות?

חלל  /אהרלה אדמנית
הָ ַר ִבי יָצָ א ִמּכְּ לַ ל
ְּש ִליטָ ה ,זֶה ל ֹא פָ שּוט
ְּל ִה ְּתעַ ְּרעֵ רְּ ,ל ִה ְּת ָק ֵרב
בֶ אֱ ֶמת
ימה
זֶה ִענְּ יָן ֶשל אֱ מּונָה ְּת ִמ ָ
יֹודעַ ת ִמ ִב ְּפנִ ים
ּכְּ מֹו ֵשיָהֶ ,ש ַ
ֶשיֵש ֵדי ִמ ְּרעֶ ה
וְּל ֹא ָתבֹוא ָרעָ ה אֶ ל ִק ְּרבָ ּה
וְּל ֹא י ְִּתחַ ְּּללּו עֵ ינֵי הָ רֹועֶ ה ִב ְּשדֹות ז ִָרים
וְּל ֹא ְּיכ ֵַתת ַרגְּ לָ יו ִב ְּק ָרבֹות ְּמאָ ָד ִמים
וְּל ֹא יִצְּ רֹם ִב ְּמ ִשיכֹות חֲ ִלילָ יו
וִיצִ ֵירי ּכַפָ יו ְּיב ְֹּרכּו
ּכְּ צִ יּוץ הַ ַשחֲ רּור ִל ְּפנֹות ב ֶֹקר

הצעה  /יורם סלבסט

ַמּצִ יעַ לָ ְך צְּ חֹוק
ָמזֹור בֵ ין
ִפסֹות
אֹו אּולַ י נְּ ַשבֵ ץ
נְּתר
צְּ ִל ִילים ֶשל ְּפסַ ֵ
ִל ְּפרֹות ו ְִּל ְּפרֹט
אֶ ְּפ ַתח לָ ְך חַ ּלֹון
אֶ ל ֶמזֶג אַ חֵ ר
לַ חַ ּוֹות
נִ ְּתבָ ֵרְך
וְּאַ ְּק ִריא לָ ְך שּורֹות
צּופית ו ְִּקיכְּ ִלי
ִ
ִמ ִש ָירן ֶשל
אֶ ְּמנֶה ְּטעָ ִמים
ַת ְּב ִלין ּכַּלָ ה הַ ַקּלָ ה אֲ פַ זֵ ר
יִזְּ הָ ר אֹור חַ ָמה

תּופ ְּתעִ י עַ ד ּכ ַָמה
ְּ
נִ ְּש ַתפֵ ר

* /יעל רן
אָ ָדם ִב ְּשעַ ת ַמ ְּשבֵ ר ָמה הּוא צָ ִריְך ?
ל ֹא הַ ְּקבָ לֹות
ִמ ְּשחֲ ֵקי הַ ְּשוָואֹות
ִמ ִּלים ְּשחּוקֹות
צִ יּטּוטֵ י מֶ ְּרכָאֹות .
ִחבּוק אָ ְּספַ ְּקלַ ִרי
ְּפ ִקיחַ ת הַ ּלֵ ב
עֹוטפֹות
ּוש ֵתי י ַָדיִם ְּ
ְּ
ּכְּ אָ ח ְּל ִה ְּתחַ ֵמם בָ ן

.

בנטות השמש  /יפה חכמון
סויסה
ְּבנִ ּטֹות הַ ֶש ֶמש
ִל ְּק ַראת הַ ַשבָ ת
ַש ְּר ִתי ְּלָך
י ְָּדעָ ה נ ְַּפ ִשי נ ְַּפ ְּשָך
י ִָדי אֲ חֻ זָה ְּבי ְָּדָך
ְּרצֹונֹות ְּמנֻג ִָדים ִשחֲ קּו ִבי
ַנע ֲָמה ִלי י ְָּדָך הָ ֲענֻגָה
לּושה
חֲ ָ
הֶ עֱבַ ְּרנּו זְּ ָר ִמים ֶשל אַ הֲ בָ ה
ָמ ַשכְּ ִתי אֶ צְּ בַ ע אַ חַ ר אֶ צְּ בַ ע
ַרצְּ ִתי ְּל ַקבֵ ל אֶ ת הַ ַשבָ ת
לּו ַרק י ַָד ְּע ִתי ֶשזֹו הַ ַשבָ ת הָ אַ חֲ רֹונָה ֶש ְּּלָך
....

החמצה  /איילת בטיסט
ְּמאֻ חָ ר בַ ּלַ יְּלָ ה
ישה הַ ְּח ָמצָה גְּ דֹולָ ה
אֲ נִ י ַמ ְּרגִ ָ
ּושלֵ ָמה ּכָלּ-כְָך,
מֻ ְּחלֶ טֶ ת ְּ
ֶשהֶ ְּבלֵ חֵ י מֹופָ עָ ּה בַ חֲ ֵשכָה ֶש ְּבתֹוכִ י ְּמסַ נְּ ו ְִּרים
ּכִ ְּב ָר ִקים.
ְּב ִא ְּבחֹות ְּמלֻבָ נֹות ִהיא ַמּכָה ְּבנ ְַּפ ִשי.
בַ ְּס ִפ ָירלָ ה הַ ְּמאַ ג ֶֶדת אֶ ת ִספּור חַ יַי,
אֹותי ָת ִמיד
ְּפ ִתיל הַ ִמיתֹוס ֶש ִּלּוָה ִ
״להַ ּצִ יל אֶ ת אַ בָ א ֶש ִּלי״.
הָ יָה ְּ -
ּומסֻ גֶלֶ ת
הֹושיעַ אֹותֹוִ ,ל ְּהיֹות חֲ ז ָָקה ְּ
ָת ִמיד ְּל ִ
ִב ְּש ִבילֹו
ִלצְּ ֹלל לַ עֲמֻ ִקים ו ְִּל ְּמשֹות אֹותֹו ִמ ָשם.
וַאֲ נִ י -
הֶ חֱ ַמצְּ ִתי אֶ ת הָ ֶרגַע;
ִפ ְּספַ ְּס ִתי אֶ ת הָ ְּר ָמזִ ים;
ימנִ ים נָכֹון ִלכְּ ֵדי הַ הֲ בָ נָה;
ל ֹא ִחבַ ְּר ִתי אֶ ת הַ ִס ָ
ֵיתי ִל ְּק ִריאָ ה;
ל ֹא ַנ ֲענ ִ
הֵ פַ ְּר ִתי אֶ ת הַ נְּ בּואָ ה;
ִיתי ָשם.
וְּל ֹא הָ י ִ
וְּל ֹא ִהּצַ ְּל ִתי.

הברוש  /איציק רייכר
יתנּו נָטּועַ ְּברֹוש
בַ חֲ זִ ית בֵ ֵ
קֹומה וְּר ֹאש
ָ
ְּירֹק עַ ד זְּ קּוף
אַ ָתה נָטַ ְּע ָת אַ בָ א ְּביֹום הֻ ּלַ ְּד ִתי
אֲ נִ י רֹאֶ ה אֹותֹו וְּהּוא ג ַָדל ִא ִתי
יתנּו נָטּועַ ְּברֹוש
בַ חֲ זִ ית בֵ ֵ
קֹומה וְּר ֹאש
ָ
ְּירֹק עַ ד זְּ קּוף
צֹופֶ ה ְּב ִמ ְּשפַ ְּח ֵתנּו וְּאֶ ל הָ ְּרחֹוב
אֹוגֵר ְּב ִק ְּרבֹו זִ כְּ רֹונֹות לָ רֹב

יתנּו נָטּועַ ְּברֹוש
בַ חֲ זִ ית בֵ ֵ
קֹומה וְּר ֹאש
ָ
ְּירֹק עַ ד זְּ קּוף
קֹומתֹו ל ֹא ָשחָ ה
עֵ ת הָ רּוחַ בַ חֹ ֶרף ִת ְּסעַ ר ָ

ולפעמים נוגעת פנימה /
איריס בשירי
נִ ְּפג ְַּשנּו ְּל ִשיחַ ת הֶ ּכֵרּות ,

ּומבָ טֵ ְך ַמ ְּסגִ ִירים הַ ּכֹל,
וְּעֵ י ַניְִך ַ

עַ יִן ְּבעַ יִן נִ ְּפגְּ שּו הַ ַמבָ ִטים ,

יתי לָ ְך בָ עֵ י ַניִם ,
ָר ִא ִ

הַ ִשיחַ ַקּלַ ח ,הַ ּלֵ ב נִ ְּפ ַתח

אֹומ ִרים :הָ עֵ י ַניִם הֵ ן הָ ְּר ִאי לַ נֶפֶ ש ,
ְּ

וְּאַ ְּת הָ יִית ּכֹה חֲ ז ָָקה !

ְּתה
אֶ ת טּוב ִלבֵ ְך ,הָ ִא ָמא ֶשּלָ ְך ל ֹא הָ י ָ

ּכ ַָמה ּכֹוחַ וְּחֹ זֶק ְּב ִא ָשה ְּמטֻ פַ חַ ת

וְּהַ ְּד ָמעֹות נִ גְּ רּו ִמ ְּש ֵתי זּוגֹות.

ִעם אַ ְּרבָ עָ ה יְּלָ ִדים ,
ית בַ ּכִ נּוי ְּביֹ ֶשר.
בֹורת עַ ל ,זָכִ ָ
גִ ַ
ַמ ְּב ִטיחָ ה ִלצְּ עֹ ד ִא ָתְך
וְּהַ חַ יִ ים ֶשּלָ ְך ְּמלֵ ִאים ִב ְּרג ִָעים ּכֹואֲ ִבים ,

ּולהָ ִאיר אֶ ת הַ ּכֹוחֹות
ְּ

ְּבלֵ ילֹות ְּלל ֹא ֵשנָה ,

וְּאֶ ת הַ נְּ ֻקדֹות הַ חֲ שּוכֹות

עֹוט ִפים.
ָש ַמיִם אַ ִד ִירים ִמ ְּּל ַמ ְּעלָ ה ְּ

ְּת ִבינִ י
ִתן ו ָ
ּומי י ֵ
ִ
ֶשּל ֹא נִ ְּתנָה לָ ְך ִהזְּ ַד ְּמנּות ,

הֵ ַק ְּמ ְּת ִמ ְּשפָ חָ ה ְּל ִת ְּפאֶ ֶרת ,
ִב ְּש ִב ְּילָך הַ ּכֹוכ ִָבים ִמ ֵדי לַ יְּלָ ה
יעים לָ ְך בַ חֹ ֶשְך
ּומצְּ ִד ִ
ְּמ ִא ִירים ַ

ֲסּוקה ְּבעַ צְּ ָמּה
ִל ְּהיֹות ְּס ָתם י ְַּל ָדה ֶשע ָ

מושיע  / 21איריס שני
עֹושה הָ ַרע.
ֵ
קֹומם עַ ל
"ל ֹא ְּל ִה ְּת ֵ
אַ ְּד ַרבָ א ,הַ סֹוטֵ ר ְּלָך עַ ל הַ ְּּל ִחי הַ יְּ ָמנִ ית,
הַ ְּפנֵה אֵ לָ יו גַם אֶ ת הָ אַ חֶ ֶרת"

עַ ל דֻ בֵ י הַ קֹ טֶ ב ,עַ ל הֵ לֶ ן ֵקלֶ ר
וְּעַ ל הָ ֵרי הָ אֵ ו ֵֵר ְּסט.

(מתי ה ,לט)
יתי יְּלָ ִדים ּכְּ כָל הַ יְּ לָ ִדים;
ָר ִא ִ
ִאם ִת ְּראּו ִב ְּשכּונַת הַ ִת ְּקוָה
עֹורם ְּבגֹון אַ ְּדמַ ת הָ אָ ֶרץ,
יְּלָ ִדים ֶש ָ

בַ ּכִ תֹות ,בַ ִמ ְּס ְּדרֹונֹות
ּוב ִמגְּ ַרש הַ ִמ ְּשחָ ִקים.
ְּ

ְּדעּו –
הֵ ם ַשיָכִ ים ְּלבֵ ית הַ סֵ פֶ ר הַ י ְַּר ֵדן.

אֲ נִ י זֹוכ ֶֶרת פָ נִ ים ּכְּ ֵשמֹות,
עֵ ץ חַ ג מֹולָ ד ְּלצַ ד חֲ נֻּכִ יָה
נִסים ֵמהַ ְּב ִרית הַ חֲ ָד ָשה
פּורי ִ
ו ְִּס ֵ

ּומ ְּלּכִ י,
גֵ'רּוזָלֶ ם ,וֵנּוס ַ
צִ 'יגֹוזֶה ,פַ ְּתחַ אוִי וְּסָ מּואֵ ל,
ָמהָ ָרוִיט ,סַ אנְּ ַויְּט ו ְֵּד ִלינָה,
וְּהָ יּו גַם אֲ חֵ ִרים.
ִל ַמ ְּד ִתי ָשם ָשנָהִ ,מ ְּס ָתו עַ ד ַקיִץ,

אֹותם ִל ַמ ְּד ִתי ְּבסֵ ֶתר.
ֶש ָ
ּומה יְּהֵ א עֲלֵ יכֶם
ָ
עֹורם ְּבגֹון נֹופֵ י הָ אָ ֶרץ?
יְּלָ ִדים ֶש ָ
רֹודפֵ יכֶם.
אֶ הֱ בּו אֶ ת אֹוי ְֶּבכֶם ,ו ְִּה ְּתפַ ְּּללּו ְּבעַ ד ְּ

סערה על הלשון  /איריס
שפירא ילון
*
יֹותר
ו ְִּאם י ְִּתבָ ֵררְּ ,מאֻ חָ ר ֵ

ְּשנֵינּוְּ ,בפֶ ה ָמלֵ א רְֹך ,

ֶשזֹו הַ ִשיחָ ה הָ אַ חֲ רֹונָה

ַתחַ ת ִמ ְּט ִריַת שֹוקֹולָ ד מָ תֹוק.

לּוליֹות עַ ל הַ ִמ ְּד ָרכָה
וְּאַ חֲ ֶריהָ ְּ ,ש ִ
בֹץ ְּבג ְַּרבַ יִם ,צַ עַ ר ,סַ עַ ר ּוכְּ פֹור .

ָמה טַ עַ ם ו ְֵּריחַ הַ ִמ ִּלים ֶשנִ נְּ צֹר
ּכְּ ֶשהָ עֹולָ ם יֵחָ ֵרב ,הַ זְּ ַמן ַי ֲעצֹר .

**
אָ ז ,אּולַ י ִל ְּפנֵי,
ְּל ַד ָקה אַ חַ ת ְּביֹום ,
ְּב ִסיּום ַמבּול ְּד ִחיסּות ְּתלּונֹות הַ ִקיּום .
ֲשה לָ נּו חֹ ק ּונִ ְּשתֹק
ַנע ֶ

* /אלה רונן
ִשאֵ ר
אַ ְּת רֹוצָ ה ְּלהַ אֲ ִמין ֶשּכְָך זֶה י ָ
ּוכְּ בָ ר רֹואָ ה אֶ ת ְּת ִפיחַ ת הַ נְּ ִח ִיריִ ים ֶשּלָ הֶ ן
בנשב הָ רּוחֹות הַ גְּ דֹולֹות
מֹותחַ ת אֶ ת י ְִּריעַ ת הָ אֹהֶ ל ְּלהָ גֵן
ַ
יֹודעַ ת ְּבגִ ילֵ ְך
ִמ ְּפנֵי ָמה ֶשאַ ְּת ַ
ְּמ ִבינָה ְּש ִאי אֶ ְּפ ָשר
לַ ֲעבֹר אֶ ת הַ חַ יִ ים
ְּלל ֹא ּכְּ אֵ ב

לב שבור  /אלון בלוך

ידה ָק ָרה עַ ל שֻ ְּלחָ ן
גְּ ִל ָ
י ַָדיִם ֶשיֹוצְּ אֹות ֵמהַ ְּש ִמיכָה וְּאֹוחֲ זֹות ּכַפֹות
ְּש ֵתי סַ פֹות ְּונ ְֶּט ְּפ ִל ְּיקס
צְּ חֹוק
ְּד ָמעֹות
חָ לָ ל פָ נּוי

כשהלב נשבר  /אליטל ריכטר
נִבלַ ע בָ ְּרחֹוב,
ּכְּ ֶשהַ ּלֵ ב נִ ְּשבָ ר ,הָ ַרעַ ש ְּ
בַ הֲ מֻ ּלָ ה ֶשל הָ ִעיר.
" ָ -מה זֶה קֹול הַ נֶפֶ ץ הַ זֶ ה"?
" -נִ ְּש ָמע ֶשזֶ ה ִמיָפֹו
קּוקים
י ְִּריֹות ,זִ ִ
חֲ תֻ נָה ֶשל עַ ְּר ִבים" מַ ְּפ ִט ִירים
ּומ ְּתעַ ְּּל ִמים
פֹות ִרים אֶ ת הַ סָ פֵ ק ִ
ְּ

"זאת
עּוטים
ְּבעָ יָה ֶשל ִמ ִ
בָ זֶה
אֲ נ ְַּחנּו ל ֹא ִמ ְּתעַ ְּס ִקים.
ִת ְּק ִחי אֹותֹו לַ מּוסָ ְך
אּולַ י ָשם
אֹותָך".
י ִָבינּו ְּ

בפאתי החיים  /אמירה אמיתי

ְּשה חֲ לֹום
אֵ יְך ַתחֲ ֹלם הַ ֶגי ָ
ִב ְּשנ ָָתּה הַ ְּדרּוכָה ְּלל ֹא חֵ רּות,
ּכ ִָרית ּכְּ ִקפֹוד זָקּור ַתחַ ת עָ ְּרפָ ה
ֵמ ָש ֶמ ֶרת י ְִּפעָ ת ֵשע ֲָרה
פֻלחַ ן הַ ָמחָ ר
ְּל ַראֲ וַת ְּ

רּותּה ,חֶ ֶרש ִהיא נָעָ ה
ְּבעֵ ָ
ִת ְּקוֹות אֲ חֻ זֹות ְּבי ֶָדיהָ ,
ְּלצִ ָדן ֶתה ּכְּ ִפתּוי ְּמסֻ גְּ נָן

ּוב ְּפ ִסיעֹות ְּמדּודֹות
ִ
ִת ְּתהַ ּלֵ ְךִ ,ת ְּת ַק ֵדם
סֹור ִתי
ְּל ִרּצּוי ָמ ָ
ְּבפַ אֲ ַתי הַ חַ יִ ים

תמהיל  /אסתי קושמרו
אברהם
ְּד ָרמֹות הַ חַ יִ ים
נִ ְּמהָ לֹות לָ הֶ ן-
ִב ְּלגִ ימֹות הַ ָקפֶ ה
הַ ְּמ ַשפֵ ר ַמּצַ ב רּוחַ
גַם ִאם זְּ ַמנִ ית .
ְּד ָרמֹות הַ חַ יִ ים
נִ ְּמהָ לֹות לָ הֶ ן-
ְּב ִפ ְּטפּוטֵ י חֲ בֵ ִרים
יחים הַ ּכְּ אֵ ִבים.
הַ ַמ ְּשּכִ ִ
יקה
נִ ְּמהָ לֹות ְּב ִהּצָ ְּמדּות ְּד ִב ָ
ַמ ָמש לָ ז ֹאת הַ ַד ָקה
ְּלפֹה וְּעַ כְּ ָשו
ָמה ֶש ֵמ ֵקל עַ ל הַ ַמּצָ ב,
ּות ִפּלֹות
תֹוְך אֱ מּונָה ְּ
ֶשהַ ְּד ָרמֹות יַהַ ְּפכּו
קֹומ ְּדיֹות...
בֶ עָ ִתיד ְּל ֶ

חפת אביב  /אסתר קאפח
ָמזָל ְּב ִבדּוד חֲ ַשש ִה ָד ְּבקּות
סַ בָ א ְּב ִסּכּון ְּלל ֹא ִחבּוק
עַ ל הַ ַמצְּ פּון .
ע ֲֵר ַמת הַ זְּ ָמנֹות ְּב ִעּצּוב ָמקֹור
נֹוחֶ ֶתת ּכִ ְּמקֹור צִ פֹור
אַ ְּלבֹום אֵ רּועַ יָתֹום.
הֹורים ,עֵ ִדים
הֹוביל ִ
ָרב ִ
חָ ָתן ְּוכָלָ ה אֶ ל
יקה .
חֻ פַ ת הַ בַ יִת הָ ֵר ָ

בטיסה חזרה  /אפי הלפרין
הַ ָירֹק ְּס ִביב הַ נִ ילּוס
מּול הַ ּצָ הֹ ב ֶשל הָ אֵ ין
ֶש ִה ְּשאַ ְּר ִתי מֵ אָ חֹור

הנני  /אפרת לוצאטו
רֹוצֶ ה ִל ְּפעָ ִמים אָ ָדם
ֶשי ֹאחַ ז ְּביָדֹו אָ ָדם אַ חֵ ר
ֹאמר לֹוִ -הנְּ נִ י.
וְּי ַ
אֵ ינְּ ָך חַ יָב ְּל ָדבֵ ר.
ּכְּ אֵ ְּבָך גָלּוי ְּבפַ נַיי.
אֲ נִ י רֹואֶ ה אֶ ת הַ סֶ לַ ע הַ ָשחֹ ר
חּושת הַ ָקבָ ס
אֶ ת ְּת ַ
ּכְּ ֵתפֶ יָך הַ ְּשמּוטֹות,
הַ ְּד ָמעֹות עַ ל ִסיפָ ן.
בֹוא.
אֵ ינְּ ָך צָ ִריְך ְּלבַ ֵקש.
ִהנְּ נִ י.
שּותי הַ ְּרבֵ ה ְּלהַ ּצִ יעַ .
אֵ ין ִב ְּר ִ
יֵש ִלי יָד ֶשנֹוגַעַ ת
ּכֹוס ֵתה ַמהַ ִבילָ ה
וַחֲ ִתיכָה ֶשל אַ הֲ בַ ת אֱ נֹוש.

הַ ִאם י ֵַדע אֵ י פַ עַ ם
הָ אָ ָדם הַ ֵשנִ י
ּכ ַָמה אָ ָדם הָ יָה,
עֲבּור ִלבֹו הַ ְּמבַ ֵקש
ֶשל הָ אָ ָדם הָ ִראשֹון.

עם דמדומי חמה  /אשר
גל
י ְַּל ָדה ְּשחֹ ַרת עַ יִן
ְּב ַד ְּרּכִ י נִ ְּק ְּר ָתה .
הַ יָם ִלּטֵ ף
ְּשעָ ָרּה הַ בֹועֵ ר
חָ ַמל הַ ֶמלַ ח ְּפצָ עֶ יהָ .
הָ ִעיר ָק ְּרסָ ה ְּבגַבָ ּה
יתּה
זִ ּכָרֹון בֵ ָ
נִ ְּמלַ ט .
פָ חַ ְּד ִתי ְּלהָ סֵ ב ר ֹאש אָ חֹור
ִל ְּשֹלחַ ַמבָ ט עָ כּור
ֶש ָמא ִתצְּ רֹב אֵ ש
ְּקצֹות סַ נְּ ָדלֶ יהָ
ְּפעָ ֶמיהָ הַ ֶנעֱלָ ִמים בָ אַ יִן .

באוטובוס  /גאולה שינה
מּולי בָ אֹוטֹובּוס ְּמז ְַּמזֵם
יֹושב ִ
הָ אָ ָדם ֶש ֵ
ַמנְּ גִ ינֹות
אֲ נִ י ְּמנַסָ ה ְּל ִה ְּת ַרּכֵז ִבכְּ ִתיבַ ת ִש ָירה.
מֹושב
ָ
ימה ַמבָ ט ,אּולַ י י ְִּתפַ נֶה
ּומ ִר ָ
ּכֹותבֶ ת ְּ
ֶ
אַ חֵ ר.
עַ ד ֶש ִמ ְּתפַ נֶה ,אֲ נִ י ּכְּ בָ ר ְּמחַ בֶ בֶ ת אֶ ת הָ ִאיש
הַ ְּמז ְַּמזֵם
ינֹותיו.
וְּאֶ ת ַמנְּ גִ ָ

גט כריתה  /דינה דלבר
נַנִ יחַ ַ ,רק נַנִ יחַ  ,אֲ דֹונִ י הַ ְּמנ ָֻמס,
ֶשּכ ְָּרתּו ְּלָך אֶ ת הַ ְּמ ִעי הַ גַס,
ּולתֹוך הַ חֲ ְּלחֹולֶ ת הֻ ְּח ַדר ְּב ִלי ִעדּון
ְּ

ו ְִּש ְּמכֶם יִזָ כֵר ְּויֵאָ מֵ ר ְּלצַ ד
רּותת הַ ַשד.
הַ ְּתאָ ִרים ּכְּ רּות הַ ְּמ ִעי וִּכְּ ַ

ּכְּ ִלי ְּל ִאסּוף הַ הַ ְּפ ָרשֹות,
הַ ְּמ ֻכנֶה בָ לֹון.
ּובתֹוְך הָ ַרחַ ש וְּהַ בַ חַ ש ָתקּום הַ ּצְּ עָ ָקה:
ְּ
נַנִ יחַ ַ ,רק נַנִ יחַ  ,גְּ ִב ְּר ִתי הָ אַ ִדיבָ ה,
ֶשאֶ חָ ד ִמ ָש ַדיְִך נִ כְּ ַרת ְּל ַמעֲצֵ בָ ה,
וְּהֻ ְּש ַתל ְּבחָ זְֵך ַשק ִס ִיליקֹון ָמלֵ א נֹוזֵל
ְּדמּוי ּכַדּור טֶ נִ יס
הַ ְּמ ֻכנֶה גָ'ל.

אֶ ְּפ ָשר לַ ֲעזֹר ,אָ דֹון? גְּ בֶ ֶרת ,צְּ ִריכָה עֶ זְּ ָרה?
ּומה אַ ְּת ְּמחַ פֶ ֶשת ,ו ְִּאם הַ ּכֹל ְּבסֵ ֶדר?
ָ
ּכִ י הֲ ֵרי נִ כְּ ַר ְּת ָתם ִמתֹוְך הָ עֵ ֶדר,
ימן הּוא ְּל ִר ְּפיֹון ִשכְּ ְּלכֶם,
וְּאֹות ו ְִּס ָ
חּושיכֶם,
ֵ
יב ֵריכֶם ,לַ ִּט ְּמטּום
ְּלמֻ גְּ בָ לּות אֵ ְּ
יַעַ ן ּכִ י ְּלל ֹא ַשד אֹו ְּלל ֹא ְּמ ִעי גַס

ְּונַנִ יחַ ַ ,רק נַנִ יחַ  ,גְּ בֶ ֶרת וְּאָ דֹון,
אתם לָ ְּרחֹוב ,צְּ עַ ְּד ֶתם ְּבתֹוְך הֶ הָ מֹון,
ֶשיְּ צָ ֶ
נֹוש ִאים אֶ ת ִש ְּתלֵ יכֶם ְּבגָאֹון,
ְּ
ְּהּופצָה הַ יְּ ִדיעָ ה
וְּעָ ְּב ָרה הַ ְּשמּועָ ה ו ְּ

ִתזָ כְּ רּו ִל ְּשנִ ינָה ו ְִּת ְּהיּו ְּל ִמ ְּר ָמס.

את הכל ראיתי לך  /דני
דויטש
וְּאת,
דּואי ְּמטַ ְּשטֵ ש חֶ ְּסרֹונֹות
ַשש בֵ ִ
ג ָ
ַמ ְּש ְּפ ִריץ ַגעֲגּועַ לַ נְּ ָשמֹות ְּמבֹהָ לֹות,
ֶש ְּמאַ חֲ רֹות ָת ִמיד.
דֹותיו
ִביּוב עֲולה על גְּ ָ

ַת ְּחתֹונִ ים ְּספּוגִ ים ְּב ַרחֲ ִמים עַ צְּ ִמיִ ים
סֹוחֲ בות
אּומה עִ ם ִמ ְּפ ֶרצֶת
ְּט ָר ָ
נֹוסטַ ְּלגִ יָה
אֶ ְּמפַ ְּתיָה עֲמּוסַ ת ְּ
ִמ ִּלים ְּסתּומֹות

ְּבי ֵָרחַ ָמלֵ א
ל ֹא ְּתו ְַּת ִרי אַ ף פַ עַ ם
חֹורים
עַ ל הָ אֶ ְּפ ָשרּות ִל ְּלבֹש ְּש ִ
יפּוסי
ּוב ִאחּור ִט ִ
ְּ
יסים בָ אַ ְּרגָז
ָשלַ ְּפ ָת את ּכָל הַ ַתכְּ ִס ִ
יֹונָה ִעם ִמ ְּטפַ חַ ת אֲ דֻ ָמה
ּכְּ פָ פָ ה
וְּאס.
זֹור ִמים ִאי אֶ ְּפ ָשר לֶ אֱ חֹ ז
ְּב ַמיִם ְּ

גשר  /דנה שניצר משיח
ֶשר
רֹוצָ ה ִל ְּהיֹות ג ֶ
בֵ ין אָ ָדם ְּלעַ צְּ מֹו
עּורה,
לַ חֲ צֹות יַחַ ד ְּב ִב ְּטחָ ה אֶ ת הַ ְּתהֹום הַ ְּפ ָ
אֲ בָ ל ִל ְּפעָ ִמים
יְּכֹולָ ה ַרק לָ ֶשבֶ ת ִאתֹו
עַ ל ִספָ ּה
יַחַ ד ְּלהַ ִביט בָ ּה נְּ כֹוחָ ה
ּכְּ בָ ר ל ֹא פֹוחֶ ֶדת

ִיתי ָשם.
הָ י ִ

שירה  /דפנה כץ
ִב ְּת ִחּלַ ת אַ ְּפ ִריל
יֵש ְּלָך יֹומּולֶ ֶדת
אֲ נִ י זֹוכ ֶֶרת
ּכִ י
בַ ב ֶֹקר ֶש ָרצִ ינּו לַ עֲשֹות לָ ְך
הַ ְּפ ָתעָ ה
ִפ ְּר ֵקי י ַָדיִם
נֹוע ֲִלים עַ צְּ ָמם
עַ ל ר ֹאש ִמּטָ ה
ֶרגֶל קֹופֶ צֶת
אַ ְּת י ְֶּשנָּה
אֲ נִ י רֹואָ ה
אֵ יְך זֶה
ּכְּ ֶשהּוא
עֹושה ְּלָך
ֶ

לפעמים  /דפנה פלדמן
ִל ְּפעָ ִמים אֲ נִ י רֹוצָ ה ִל ְּהיֹות ְּב ָמקֹום
ֶש ִאם טָ ַר ְּח ִתי לָ קּום לַ אֲ רּוחַ ת צָ הֳּ ַריִם
ּוב ְּמ ִחיאֹות ּכַפַ יִם
אֶ ְּת ַקבֵ ל ִב ְּתשּואֹות ִ
ְּשסַ ְך הַ ּצִ ִפיֹות ִמ ֶמנִ י ּכֹולֵ ל
ו ֶ
ֶשאֶ ָשאֵ ר ְּרגּועָ ה וְּל ֹא אֶ ְּשתֹולֵ ל

אֹותי
ֹאמרּו ִלי ֶשאֹוהֲ ִבים ִ
ֶשּכֻּלָ ם י ְּ
ִב ְּשעַ ת ַמעְּ גָל ו ְִּשתּוף חֶ ְּב ָר ִתי
אֹותי לָ צֵ את לֶ חָ צֵ ר
ְּשיַכְּ ִריחּו ִ
ו ֶ
ֶשאֶ ְּספֹ ג ְּקצָ ת וִיטָ ִמין ִדי.

ישהּו אַ חֵ ר יִזְּ ּכֹר אֵ יזֶה ְּתרּופֹות עָ לַ י לָ ַקחַ ת
ֶש ִמ ֶ
ּומהֶ ם תֹופָ עֹות הַ ְּּלוַאי
וְּאֵ יזֶה ִמנּון ֵ
ֶשיִ ְּמדֹד ִלי לַ חַ ץ ָדם וְּדֹופֵ ק
ֶשי ֵַדע ָמה נָכֹון וְּּכְּ ַדאי

אֹותי ִמ ָמקֹום ְּל ָמקֹום
ֶשיְּ ג ְַּלגְּ לּו ִ
ֲבּורי ָמה סֵ ֶדר הַ יֹום
ְּויַחֲ ִליטּו ע ִ
ֶש ַרק אָ נּוחַ וְּהַ ּכֹל יְּטֻ פַ ל
ְּשּל ֹא אֶ צְּ טָ ֵרְך ִל ְּדאֹ ג ִבכְּ לָ ל
ו ֶ

ִל ְּפעָ ִמיםַ ,רק ִל ְּפעָ ִמים

אינ-פתיה  /ורדה אליעזר
י ַָש ְּב ִתי מּולָ ּה.
ְּשעָ ָרּה ְּבגֹון הַ ֶש ֶמש,
פֹורצֶ לָ ן.
עֹורּה ְּבגֹון ְּ
ָ

עַ כְּ ָשו ִה ְּס ַתיֵם הַ ִבקּור.
זְּ ַמנְֵך ּכָאן נִ גְּ ַמר".

וַאֲ נִ י ְּמדֹאֶ בֶ ת ִמ ֶש ֶמש ְּמדֻ ָמה,
עֹורי בַ ָגוֶן הַ נִ ְּטחָ ן.
ִ

יתי ְּלהַ ְּשּכִ יל ְּמעַ ט וְּלָ ַדעַ ת
ו ְָּרצִ ִ
פּולים,
ּצֹופנִ ים ּכְּ לָ לֵ י הַ ִּט ִ
ַמה ְּ
הּור ָמה
ְּוי ָָדּה ְּלעֶ ְּב ִרי ְּלפֶ ַתע ְּ
פּואי.
אֹוחֶ זֶת ְּב ִת ִיקי הָ ְּר ִ

אָ ז ִמ ִפיהָ  ,הַ ְּמ ֻק ָשט ִב ְּשפָ תֹון טָ ִרי,
ָר ְּשפּו הַ ִמ ִּלים ְּבקֹ ר אַ כְּ ז ִָרי:
"ּכְּ ֶשיִ ְּהיּו לָ ְך גְּ רּורֹות ִת ְּש ְּל ִחי ִלי פַ ְּקס.

*מתוך ספר השירים "זכוכית השמיים
הכחולה" ,מוטיב-ספרים.2018 ,

בכי בכי בכי  /יונתן סיגל
ְּבכִ יְּ ,בכִ יְּ ,בכִ י...
ִל ְּבּכֹות ִמ ַמ ֶשהּו עָ צּוב

עֹותיְִך
ּובתֹוְך ּכָל ז ֹאת אֲ נִ י ִמ ְּס ַתּכֵל עָ לַ יְִך ו ְִּד ְּמ ַ
ְּ
ְּמנַצְּ נְּ צֹות.

ּכְּ מֹו ְּבסֶ ֶרט ּכְּ ֶש ֵמת גִ בֹור אָ הּוב,
ִל ְּבּכֹות ִמ ִש ְּמחָ ה
ּכְּ ֶשיָצָ את לַ חֹ פֶ ש ְּוכָעֵ ת אַ ְּת ל ֹא ִש ְּפחָ ה.
ִל ְּבּכֹות ֵמאַ כְּ זָבָ ה,
לָ ָמה הּוא ל ֹא ֵמ ִבין?
ִל ְּבּכֹות ּכְּ ֶש ִמ ְּת ַרגְּ ִשים
ּכִ י עַ כְּ ָשו עָ ִפים הַ גֹוזְּ ִלים.

זֶה מֻ ָתר ,זֶה ְּמב ָֹרְךְּ .בכִ י ,בֶ כִ י.
אַ ְך גַם ִת ְּש ְּמ ִחי.
י ְֶּשנֹו אֹור אֲ ֶשר ְּמחַ ּכָה ֶש ִת ְּת ְּפ ִסי אֹותֹו
ִב ְּש ֵתי י ַָדיְִך וְּל ֹא ְּת ַש ְּח ְּר ִרי ִמ ֶמנּו.
אֹור חַ ם ֶשיִ גְּ רֹם ְּלכָל הַ ְּס ִביבָ ה הַ ָק ָרה
ְּלהַ ְּרגִ יש ּכִ ְּב ִריזָה ַקּלָ ה.

זֹור ִמים עַ ל גַבֵ י
הָ ֶרגַע הַ זֶ ה ֶשעֲרּוצֵ י הַ ְּד ָמעֹות ְּ
ָרמֹות לֶ ְּחיְֵך,
קֹופֵ אֶ ,רגַע ָקפּואֶ ,רגַע ַמ ְּק ִפיא.
ֶשם ֶש ַמצְּ ִליף
ִמסָ ִביב ִש ְּפכִ י הַ ָש ַמיִם ,הַ ג ֶ
ְּבפָ נִ ים
ְּגֹורם ְּל ִה ְּתּכַּוְּ צּות ֶשל ּכָל ָתא עֹור מֵ רֹוב קֹור
ו ֵ

אֹורּ ,כֹוכָב ,נִ צְּ נּוץַ ,ש ְּלהֶ בֶ תּ ,כֹחַ ְּלהַ ְּמ ִשיְך.
הַ ְּמ ִשיכִ י .הָ ְּלאָ ה.

מלאכי אדם  /יעל קן
חּוטים ְּמ ַק ְּש ִרים
ּכְּ ִ
ּכְָך י ְָּרדּו לָ עֹולָ ם
ַמ ְּלאָ כִ יםְּ ,ש ָר ִפים
ִב ְּדמּויֹות ֶשל אָ ָדם.

ְּלכֻּלָ ם לֵ ב גָדֹול
ּומכִ יל,
ֶשאֹוהֵ ב ֵ
טֹובים ְּבהַ ּכֹל
הֵ ם ִ
הֹועיל.
ְּבכֹוחָ ם ְּל ִ

הֵ ם הָ אֹור הַ ְּמיֻחָ ד
ֶשמּופָ ץ ְּלעֹולָ ם,
ְּל ִע ִתים הֵ ם אֶ חָ ד
ֶש ֵמ ִאיר עַ ל ּכֻּלָ ם
.

הֵ ם ּכ ֵָתף ְּוגַם אֹ זֶן
ְּבי ִָמים אֲ פ ִֹרים,
הֵ ם הָ עֹ ז וְּהַ חֹ סֶ ן
הֵ ם פָ שּוט אַ ִד ִירים..

ל ֹא צְּ ִריכִ ים הֵ ם ָדבָ ר
ל ֹא ִמּלָ ה ְּמהַ ּלֶ לֶ ת,
יתר
ַרק עֹוד צְּ ִליל ֶשל ֵמ ָ
ְּוי ְַּל ָדה ֶשּצֹוהֶ לֶ ת.

ּכְּ ֶשנִ ְּפגֹ ש בָ ם נ ֵַדע
אֵ ין עַ ל ָמה ְּל ַדבֵ ר,
כּותם הָ עֹולָ ם
ִבזְּ ָ

יֹותר
ּכָאן הָ פַ ְך טֹוב ֵ

זוהי האהבה  /יצחק גווילי
זֹוהי הָ אַ הֲ בָ ה.
ְּבסֹופֹו ֶשל ָדבָ ר ִ
זֹוהי הָ אַ הֲ בָ ה ֶש ִקבֵ ל אֹו הֶ ְּע ֵד ָרּה,
ִ
ּולמָ ה ֶשהּוא.
ֶשהֹופֶ כֶת אָ ָדם ְּל ִמי ְּ
וְּאָ נּו ְּמז ִַהים אֶ ת ִמ ְּשאֶ לֶ ת הָ אַ הֲ בָ ה,
בָ עֵ י ַניִם הַ ְּש ֵמחֹות וְּהַ שֹובָ בֹות
ְּבאֵ ּלֶ ה הַ מֻ ְּשפָ לֹות וְּהַ ִמ ְּתחַ נְּ נֹות,
אֹותּה ְּמבַ ֶק ֶשת ִל ְּהיֹות.
ָ
ְּמז ִַהים
ְּונ ְֶּח ַמץ הַ ּלֵ ב,
ּותבּוסֹות,
עַ ל ּכִ י נֹואָ ִשים ִמ ְּש ָק ִרים ְּ
אֹותנּו ְּד ָמעֹות,
גַם ִב ְּר ֵ
ל ֹא ְּב ַקּלּות נִ ְּב ָק ִעים הַ ְּּלבָ בֹות
מּושטֹות נֶחָ מֹות.
ָ
ל ֹא ְּב ַקּלּות

"נשימה"  /ישי ויסמן
הָ ִאיש ִה ְּתנ ֵַשם.
זֶה ל ֹא הָ יָה מּובָ ן לֹו ְּלג ְַּמ ֵרי ,אֲ בָ ל גַם ל ֹא זָר.
הּוא ג ְַּלגַל עֵ י ַניִם חַ ְּש ָדנִ יֹות.
ּכְּ בָ ר ּכ ַָמּה ָשנִ יםֶ ,שהָ יָה חֲ סַ ר ְּמנּוחָ ה.
הּוא הַ ִביט בַ חֶ ֶדר הָ אֲ פַ ְּרפַ ר.
ְּמ ַד ֶמה ,אֶ ת פָ נֶיהָ ֶשל ִא ְּשתֹו.
ְּב ֶדלֶ ת הֱ יֵה צִ ְּלצּול.
הָ ִאיש ל ֹא ִמהֵ ר ִל ְּפתֹחַ .
אֹומ ִריםֶ ,שאַ חֲ ֵרי ֶש ִאבַ ְּד ָת אֶ ת הַ ָדבָ ר הַ י ָָקר
ְּ
ְּלָך ִמּכָל,
אֹותָך.
ּכְּ לּום ּכְּ בָ ר ל ֹא ַמ ְּפ ִחיד ְּ
הָ ַרעַ ש ִה ְּתחַ זֵק.
"מצְּ טַ עֵ ר" ,אָ ַמר וְּסֹובֵ ב אֶ ת הַ ַמ ְּפ ֵתחַ .
ִ
אֲ בָ ל ל ֹא הָ יָה ּכְּ לּום בַ חּוץ.
הּוא ָרצָ ה ְּלנָעּול אֶ ת הַ ֶדלֶ ת בַ חֲ ז ָָרה.
אֲ בָ ל ּכֹחַ גָדֹול ִמ ֶמנּו סָ גַר עָ לָ יו.
ר ֹאשֹו ִה ְּסתֹובֵ ב עָ לָ יו.
וְּצָ נַח.
גּוף ,רּוחַ  ,אֲ ָד ָמה ,הַ ּכֹל ִה ְּתלַ ּכֵד.
ּכַאֲ ֶשר הַ ָש ַמיִם ִה ְּש ִקיפּו עָ לָ יו ִמגְּ בֹהָ ה ,חָ ַשב.
ימה בֹו.
טֹובים חַ יָיוֶ ,של אָ ָדםּ ,כָל עֹוד נְּ ִש ָ
ֶמה ִ
ו ְִּש ְּח ֵרר.

הליכתך זקופה  /כרמית כהן
הֲ ִליכ ֵָתְך
זְּ קּופָ ה
מּורם
ֹאשְך ָ
ר ֵ
נִשאֹות אֵ לַ יְִך
הָ עֵ י ַניִם ָ
ָש ֵתְך ְּשפּופָ ה
אֲ בָ ל הַ ְּרג ָ
ִל ְּבָך זָנּוחַ
צֹונֹותיְִך עָ ִפים בָ רּוחַ
ַ
ְּר
ֹּכה חֲ כ ָָמה
ישה
ּכֹה ְּרגִ ָ
יָפָ ה
ְּמלֵ אַ ת נְּ ִתינָה
ניחנת ְּבכִ ָשרֹון
ְּבצִ יּור ַמ ְּד ִהים ְּב ִעפָ רֹון
הָ עֹולָ ם ְּל ַרגְּ לַ יְִך
ִפ ְּק ִחי אֶ ת עֵ י ַניְִך
הֹור ִידי עֹ ל ִמּכְּ ֵתפַ יְִך
ִ

רֹואים אֹ ָתְך ּכֻּלָ נּו
ְּר ִאי עַ צְּ מֵ ְך ּכְּ מֹו ֶש ִ
ָש ְּתָך ְּשפּופָ ה ו ְִּל ְּבָך זָנּוחַ
אֲ בָ ל הַ ְּרג ָ
צֹונֹותיְִך עָ ִפים בָ רּוחַ
ַ
ְּר
ְּתנִ י ָמקֹום ְּלעַ צְּ מֵ ְך
ימי אֲ חֵ ִרים ְּלפָ ַניְִך
אַ ל ָת ִש ִ
אַ ל ִת ְּתנִ י ְּל ִמ ִּלים לַ הַ ִפילֵ ְך
ּולהַ סָ חֹות ְּלעַ ּכְּ בֵ ְך
ְּ
ְּתנִ י ְּמזֹור ִל ְּפצָ עַ יְִך
ִחיּוְך ְּלעֵ י ַניְִך
הַ צְּ לָ חָ ה ְּלחָ ַייְִך
הָ עֹולָ ם ְּל ַרגְּ לַ יְִך
אָ ז ַמדּועַ ּכֹה חָ כְּ ָמה ָוכֹה יָפָ ה
הֹולֶ כֶת ּכְּ ֶש ִה ְּרג ְַּש ָתה ְּשפּופָ ה

בחזרה  /לירון ארז
ִיתי יְּכֹולָ ה
ִאם הָ י ִ
לֹוקחַ ת אֶ ת ּכָל הַ ּכְּ אֵ ב
ִיתי ַ
הָ י ִ
יקה ְּבתֹוכְֵך
ֶשאַ ְּת ַמחֲ זִ ָ
בֹולַ עַ ת אֹותֹו בַ ּכֹחַ
נֹותנֶת לֹו ְּל ִה ְּתפֹוצֵ ץ
ֶ
ְּלפֹוצֵ ץ אֶ ת ּכ ִֻּלי ּכְָך ֶשּל ֹא נִ ְּשאַ ר ָדבָ ר
ּונְּקיָה
יקה ִ
ּוכְּ ֶשאֶ ת ֵר ָ
תּוכְּ ִלי ִל ְּחיֹות אֶ ת חַ יֶיָך
ִל ְּהיֹות ּכָל אֲ ֶשר ִת ְּרצִ י
ְּוזֶה י ְִּהיֶה ְּבסֵ ֶדר
זֶה י ְִּהיֶה ַמ ְּס ִפיק
יתי
ּכִ י זֶה ּכֹל ָמה ֶש ָרצִ ִ
לָ ֵתת
אֹותָך
ִב ְּש ִביל ְּל ַקבֵ ל ְּ
בַ חֲ ז ָָרה.

חוסר ודאות  /לילך גלבוע
ִהיא ִה ְּתי ְַּשבָ ה ִלי עַ ל הַ ּלֵ ב
וְּל ֹא ָרצְּ ָתה לָ זּוז
יֹודעַ ת ְּלאָ ן לָ לֶ כֶת
אֲ נִ י ל ֹא ַ
אָ ְּמ ָרה ְּבעַ ְּק ָשנּות
נִ ְּדנּוד ּכַפֹות ַרגְּ לֶ יהָ הַ ְּקטַ נֹות
ֵמעַ ל עַ ְּרסָ ל ֶשל ְּרגָשֹות
ַרק ל ֹא ִמזְּ ַמן לָ ְּמ ָדה לָ לֶ כֶת
ּוכְּ בָ ר צְּ ִריכָה לָ רּוץ
ִש ְּמלָ ָתּה ְּקצָ ת ְּמלֻכְּ לֶ כֶת
רּורים ֶשל ִה ְּתחַ ְּבטּות
ְּבפֵ ִ
וְּהַ ְּתחּושֹות ְּמנ ָֻקדֹות
ְּב ִמ ְּשעֹולֵ י יְּלָ דֹות
יֹודעַ ת אֶ ת הַ ֶד ֶרְך
אַ ְּת ל ֹא ַ
לָ חַ ְּש ִתי חֲ ז ָָרה
אֲ בָ ל הַ ֶד ֶרְך עֹוד נִ ְּפ ַקחַ ת
אֹותָך
ו ְִּהיא ִת ְּמצָ א ְּ

בונים מלון  /מולי פלג
ּצֹופים.
בֹונִ ים ָמלֹון חָ ָדש עַ ל הַ ר הַ ִ
ְּבעֹוד ָשנִ ים ִיּכָנְּ סּו אֲ נ ִָשים ַק ְּפ ָדנִ יִ ים
תֹובבֹות ְּוי ְִּת ַרוְּוחּו
ִב ְּדלָ תֹות זְּ כּוכִ ית ִמ ְּס ְּ
ְּרּושלַ יִם ִמבַ עַ ד
יפים עַ ל י ָ
בַ בָ רַ ,מ ְּש ִק ִ
ּופ ְּלחֵ י ִלימֹונִ ים.
ְּל ֹּכ ִסיֹות גִ 'ין טוֹ נִ יק ִ

אשיהֶ ם ,בַ חֲ ָד ִרים הַ ְּקטַ נִ ים
ֵמעַ ל ְּל ָר ֵ
יִפָ גְּ שּו אֲ נ ִָשים ל ֹא מֻ ּכ ִָרים ְּלחַ פֵ ש
ימיּות ֶשל ַמע ֲִליֹות
חֹ ם חֲ טּוף ו ְִּאינְּ ִט ִ

קֹומת ַק ְּר ַקע
ּומ ַתחַ ת ְּל ַרגְּ לֵ יהֶ םְּ ,ב ַ
ִ
פֹועֲלֵ י הַ ּלַ יְּלָ ה ,חֲ לָ ִקים ו ְָּק ִרים ּכְּ ַמּצֵ בֹות הַ ַשיִש
ְּבבֵ ית הַ ְּקבָ רֹות הַ נֹוצְּ ִרי ֵמעֵ בֶ ר לַ ּכְּ ִביש

עיר אחרת  /מור בנדק
בָ ִעיר ֶש ַש ְּמ ִתי עָ לֶ יהָ
ָמצֹורַ ,מחֲ נָק הַ בַ ּצ ֶֹרת
ל ֹא סָ ר ְּלעֹולָ ם.
גַם ל ֹא ְּבאֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב
ְּּודבַ ש ,גַם ל ֹא
ְּב ֶשבַ ע הַ ָשנִ ים הַ ּטֹובֹות.

גַם ֵמאֲ וִיר רֹוטֵ ט ִמ ִשיחַ
חֹומה,
ָ
עֹושים ִל ְּבנֵי
ִ
יקה.
גַם ִמ ְּשי ֵָרי ְּש ִת ָ
ז ֹאת י ַָד ְּע ִתי ַדו ְָּקא ,אָ בֵ ל אָ ז
ל ֹא עָ ְּל ָתה עַ ל ַד ְּע ִתי
ִעיר אַ חֶ ֶרת.

"בַ ּצ ֶֹרת
הַ ֵשנָה ְּבעֵ ינֶיָך".
אֲ נִ י ַמ ְּב ִחין ְּמאֻ חָ ר ִמ ַדי.
אֹותָך הָ ֲעיֵפּות?"
"ל ֹא ּכ ְָּב ָשה ְּ
אֲ בָ ל זֹו ְּלעֹולָ ם אֵ י ֶננָה עֹולָ ה
עֹומ ִדים
אֶ ל ִמגְּ ְּדלֵ י הַ ִמ ְּש ָמרָ ,שם ְּ
ּכְּ ַמ ְּס ְּמ ִרים ְּבלֵ יל.

ים המלח  /מור שניידר
נֶאֱ לֶ ֶמת
אֹותי
חֹורכֹות ִ
ֹנכַח עֵ ינֶיָך הַ ְּ
ִב ְּמקֹומֹות בָ הֶ ם ּכְּ לָ ל ל ֹא ִשעַ ְּר ִתי
ּכִ י ַקיָם ַמ ֶשהּו ְּלבַ ד ְּפלָ ָדה

ּכְּ מֹו יָם הַ ֶמלַ ח
ִל ְּפצָ ִעים
ֶשעַ ד אֹותֹו הָ ֶרגַע
ּכְּ מֹו ל ֹא הָ יּו ַקי ִָמים

שלום מרחוק  /מחרוזת לוין
בַ חֲ לֹום הַ פָ רּועַ ֶש ִּלי

שֹורר.
ֶשל אַ ף ְּמ ֵ

ּכְּ ֶש ָשלֹום חֲ נֹוְך

בֵ נְּ ַתיִם,זֹו ַרק אֵ ְּמפָ ְּטיָה.

ֵמסַ פֵ ר עַ ל הַ פַ חַ ד
ֶש ָמא הַ ַמאֲ זִ ין ְּיגַּלֶ ה
ֶשאֵ ין מֵ אּום
חֹורי הַ חֲ רּוזִ ים
ֵמאֲ ֵ
אֹומ ֶרת:
אֲ נִ י ֶ
'ּכֵןּ,כְָך זֶה
י,ב ִדיּוק'!
גַם אֶ צְּ ִל ְּ

בַ חֲ לֹום הַ פָ רּועַ .
ּכִ י בַ ְּמצִ יאּות,
ְּלפָ חֹות נָכֹון ְּלהָ ֶרגַע
(שנָת תשפ"ב)
ְּ
עֹודנִ י יְּחֵ פָ ה.
אֲ נִ י ֶ
ל ֹא נִ כְּ נ ְַּס ִתי ְּל ַנעֲלַ יִם

*נכתב בעקבות הפרק הראשון בסדרה
הדוקומנטרית 'שלום'

בשדרה  /יואב איתמר
טֹוריָה
יס ְּ
הַ ִה ְּ
ָתדּון
אֹותי
ִ
ְּלחֻ ְּמ ָרה
ִה ְּמ ַשכְּ ִתי
ִל ְּשתֹות
ָקפֶ ה
בַ ְּש ֵד ָרה.
סּוריָה
ְּב ְּ
ֵמתּו
אֲ נ ִָשים.
ל ֹא
יתי
עָ ִש ִ
ּכְּ לּום.

מתוך הספר "הזורעים" – ספר סונטות
מילה שעתיד לראות אור בהוצאת כתב
בשנה זו.

אבל  /חגי ב .פרץ
הּוא הַ חֹ ר בַ ְּמצִ יאּות
ֶש ַמ ְּמ ִשיְך ְּל ִה ָק ַרע
ּכְּ ֶשאַ ף אֶ חָ ד ל ֹא רֹואֶ ה,
ִמ ְּּלבַ ְּדָך

נֹותרּו
יסים הַ ְּמפֻ זָ ִרים ֶש ְּ
הּוא הָ ְּר ִס ִ
ֵמהָ עֹולָ םְּ ,לאַ חַ ר ֶשהּוא ִה ְּתנַפֵ ץ,

הּוא הַ ַמגָע הָ ַרְך,
חּומה,
הַ יָד הַ ְּר ָ
יטים
מֹוש ִ
ִ
ֶשּכֻּלָ ם
ְּלָך

אֲ בָ ל אַ ָתה,
פָ שּוט ל ֹא ָיכֹל

ָשאַ ף אַ חֵ ד ל ֹא יֶאֱ סֹ ף,
ִב ְּש ִב ְּילָך

הּוא הַ ּצְּ ָרחָ ה הַ ּל ֹא-נִ ְּפסֶ ֶקת
הַ ְּמהַ ְּדהֶ ֶדת ְּבתֹוְך ראשך,
שֹומעַ ,
ֵ
ָשאַ ף אַ חֵ ד ל ֹא
ִמ ְּּלבַ ְּדָך

ִל ְּתפֹס

בקרום הדק  /מיכל דורון
טּוחיםִ ,בצְּ עָ ִדים ֲעי ִֵפים
ּוב ִ
ִבצְּ עָ ִדים ְּמ ִה ִירים ְּ
ּומאֻ כְּ ז ִָבים
ְּ
יֹוש ִבים ְּונ ִָחים
פֹוס ִעים בַ ְּש ִביל הָ ָרחָ ב ,הָ אֶ חָ דְּ ,
ְּ
בּושה
בּותינּו אֶ ת בֹורֹות הַ ָ
ּומכ ִָסים ְּב ִע ְּק ֵ
ְּ
ּומ ִחילֹות הַ תֹובָ נָה
ימה ְּ
אֶ ת ִס ְּד ֵקי הָ אֵ ָ
אשינּו ְּל ִמ ְּפלָ ט בַ חֹול הָ ַרך
נֹוש ִאים ָר ֵ
ְּ
ִמ ְּס ַתנְּ ו ִֵרים ִמ ַק ְּרנֵי הַ ִת ְּקוֹות.
אּולַ י בַ ֶד ֶרְך נִ ְּתפֹר אֶ ת הַ חֲ ִליפָ ה
וְּנִ ְּתעַ ּטֵ ף בַ ְּקרּום הַ ַדק ֶשל הָ אָ הֲ בָ ה.

רוח אלוהים  /מיכל פרי
אֹור ב ֶֹקר שֹוטֵ ף אֶ ת הָ אֲ וִיר בַ חּוץ

חֲ ִריצִ ים ַד ִקיקים ֶשחָ ְּרצּו בָ ְך הַ חַ יִ ים ְּב ָזוִיֹות
הָ עֵ י ַניִם.

אֲ נִ י נִ כְּ נֶסֶ ת חֲ ז ָָרה לַ גּוף ֶשמֻ נָח עַ ל הַ ִמּטָ ה
הַ וִילֹונֹות הַ ְּּלבָ נִ ים
ְּמ ִא ִירים ְּבאֹור ֹנגַּה צְּ הַ ְּבהַ ב בָ ִהיר
שֹורקֹות ְּש ִריקֹות ֲענֻגֹות
פֹורי ִשיר ְּ
צִ ֵ

צְּ לָ לֵ י עָ ִלים אֲ פ ִֹרים
נ ִָעים מֻ ּטָ ִלים עַ ל וִילֹון הַ ּכ ְֻּתנָה הָ אָ רְֹך

קֹולֹות ִמ ְּת ַק ְּבצִ ים ְּמחֲ לָ לֵ י הָ אֹור הַ ִמ ְּתפַ ֵשט

ֶש ִקבֵ ל ָגוֶן ּכ ֶֶרם עָ ִדין בֹוהֵ קְּ ,מסֹוכֵך ֵמאֹור
הַ ֶש ֶמש ֶשבַ חּוץ

נֹוש ֶמת.
ימה אֲ נִ י ֶ
נְּש ָ
ימה ִ
ָק ִריר בַ חֶ ֶדר ,נְּ ִש ָ

הַ ּצְּ לָ ִלים רֹוצִ ים ְּלסַ פֵ ר וְּהַ ְּתנּועָ ה אֵ ינָּה פֹוסֶ ֶקת

רֹוש ִמים צּורֹות בָ אֹור
יקי הָ אֲ וִיר ֶשנ ִָעים ְּ
חֶ ְּל ִק ֵ
מּותְך ְּלפָ נַי
טֹווִים אֶ ת ְּד ֵ

חּוטים ַד ִק ִיקים ֶשל זֹהַ ר נִ ְּטוִים
ִ

עַ ְּפעָ פַ יִך חֵ צִ י ְּפתּוחֹות וְּעֵ י ַניְִך אֵ ינָן ַמ ִביטֹות

בָ אֲ וִיר ֶשאֵ ינֹו נִ ְּראֶ ה

ּכְּ מֹו זְּ כּוכִ יֹות ְּמנַצְּ נְּ צֹות ֶשל עֵ ינֵי בֻ בָ ה

אַ ְּת ִא ָמא מּונַחַ ת עַ ל הַ ָש ִטיחַ

פָ ַניְִך ְּשלֵ מֹות ִב ְּפ ָרטֵ י ְּפ ָר ִטיםָ ,דבָ ר ל ֹא חָ סֵ ר
בָ הֶ ן

תנֶת לַ יְּלָ ה ְּסגֻּלָ ה
אֶ ת גּופֵ ְך עֹוטֶ פֶ ת ֻּכ ֹ

טּוטים ע ֲִדינִ ים ִב ְּקצֹות הַ פֶ ה ,עֹוד ְּשנִ יָה
ַק ְּמ ִ
ֹאמרּו ָדבָ ר
וְּי ְּ

יקה ֶשאָ הַ ְּב ְּת ִל ְּלבֹש
ַד ִק ָ
יֹותר.
קּומי ֵ
אַ ְּת ל ֹא ָת ִ

י ַָדיְִך מֻ נָחֹות עַ ל הַ בֶ טֶ ן

אַ ְּת יָפָ ה ִא ָמא ֶש ִּלי ,אַ ְּת יָפָ ה

ְּקצָ ת נְּ פּוחֹותָ ,ת ִמיד הָ יּו ְּקצָ ת נְּ פּוחֹות

מֹותָך
ְּב ְּ

אֲ דֻ מֹותְּ ,רחָ בֹות חֲ זָקֹות ,י ַָדיִם ֶשל פֹועֶ לֶ ת
ְּק ַשת יֹום

אֲ נִ י פֹהִ ,מיכַל ִב ֵתְך.

יּומְך
מּוליּ ,כְּ הֹוכָחָ ה ְּל ִק ֵ
אֹותן ִ
ָ
ָת ִמיד פָ ַר ְּש ְּת
עֹותיְִך אֲ רֻ ּכֹות ְּויָפֹות
אֶ צְּ ְּב ַ

אֲ נִ י אֹוחֶ זֶת ְּבי ַָדיְִך הַ ָקרֹות
עֹותיְִך הָ אֲ רֻ ּכֹות
אֲ נִ י ְּמלַ ּטֶ פֶ ת אֶ ת אֶ צְּ ְּב ַ
סֹובלֹות
הַ ְּ

טֹוק ַר ִטי
יס ְּ
ְּמלַ ְּמדֹות עַ ל מֹוצָ אֵ ְך הַ אָ ִר ְּ

אֲ נִ י ַמ ְּב ִטיחָ ה לָ ְך

יּומְך
ֶש ִה ְּתּכַחֵ ש ְּל ִק ֵ

וְּאַ יִן

הַ פֶ ה ֶשּלָ ְך פָ תּוחַ ְּב ִמ ְּקצָתֶ ,נעֱצַ ר ִב ְּתנּועָ תֹו
אּולַ י ָרצִ ית לֹומַ ר

וְּשּוב הֶ ע ֱִלים לֹוחֲ ִשים

ְּשפָ ַתיְִך ֶש ִהכְּ ִחילּו ְּסדּוקֹות וִיבֵ שֹות

נֹושבֶ ת
ֹלהים ֶש ֶ
זֹו הָ רּוחַ ֶשל אֱ ִ

אֹותן ּכְּ ֶש ַק ְּמ ְּת
אּולַ י חָ ַש ְּב ְּת ְּלהַ ְּר ִטיב ָ

ֹלהים ְּמ ַרחֶ פֶ ת
זֹו הָ רּוחַ ֶשל אֱ ִ

ְּבאֶ ְּמצַ ע הַ ּלַ יְּלָ ה,

ּומ ְּפ ִסיק ִלזְּ רֹם
הַ ָדם קֹופֵ א ַ
הַ ּלֵ ב ֶנעֱצָ ר וְּל ֹא י ְַּחזֹר ִל ְּפעֹום
אֵ ין ְּתזּוזָה בַ גּוף ֶשמֻ נָח.

דאגה  /משה חמו
אֲ נִ י
דֹואֵ ג
לָ ְך,
אַ ְּת
דֹואֶ גֶת
ִלי.
ְּשנֵינּו
דֹואֲ גִ ים
זֶה ְּלזֹו,
ּכְָך יֵש לָ נּו
ְּדאָ גָה אַ חַ ת
פָ חֹות.

*  /מתי שמואלוף
כְּ ֶׁשבָּ אַ ְּת אֵ לַ י אַ ּלֹון,
ִיתי מֻ ְּפ ָּשט ִמ ַדי
הָּ י ִ
ל ֹא ִב ַק ְּר ִתי בַ חֲ נּויֹות ִבגְּ ֵדי ִמּלָּ ה ִל ְּקנֹות חֲ ִליפֹות ֶׁשל ִש ָּירה
רֹופ ִאים
תֹותיו רּוחֹות ְּ
לּולית בַ יִת ֶׁש ַד ְּל ָּ
הֹור ְּד ְּת י ֵָּרחַ ְּלתֹוְך ְּש ִ
ַ
אֹותי ִלישֹן כִ י הָּ עֹולָּ ם י ְַּמ ִשיְך ְּל ִה ְּסתֹובֵ ב בַ ִמ ְּלחָּ מֹות
ִה ְּשכ ְַּב ְּת ִ
תּומים ְּב ַש ֲעוַת כְּ ִריכָּה ַרכָּה
ּוכְּ ֶׁשהָּ לַ כְּ ְּת ,נִ ְּשאֲ רּו ַרק סֹודֹות חֲ ִ
בּודהָּ א ֶׁש ַתחֲ ֹזר ְּל ִמ ְּשפַ ְּח ָּתּה
דֹור ִשים ִמ ְּ
ַתהֲ לּוכָּה ֶׁשל נְּ זִ ִירים כְּ תֻ ִמים הַ ְּ

החלום  /נגה אורנשטיין
סולודר
וְּשּוב נִ ְּפג ְַּשנּו בַ חֲ לֹום

ִרחַ ְּפנּו אֶ ל הַ ֶש ֶמש ּכְּ מֹו ע ֲִפיפֹונִ ים

חָ פַ נְּ ִתי אֶ ת ּכְּ ֵתפַ יְִך הַ ּצְּ מֵ אֹות,

ֶשנ ְֶּע ְּתקּו ִמן הַ ּכְּ בָ ִלים

ִטי ְַּלנּו ּכְָך ְּב ִמ ְּס ְּדרֹון
בֵ ית הָ אָ בֹות

ּכְּ ֶשנֵעַ ְּר ִתי
שּוב ִפ ְּּלחָ ה הַ הַ ּכ ָָרה

י ַָד ְּע ִתי ֶשאֲ נִ י עֹובֶ ֶרת עַ ל הַ חֹ ק

ֶשנִ נְּ עֲלּו הַ ְּשעָ ִרים

אֲ בָ ל ִדנְּ דּון פַ עֲמֹונִ ים ִהכְּ ִריז ְּבר ֹאש חּוצֹות:
"זֹו ְּשעַ ת חֵ רּום"
ְּוכָל הַ ַת ָקנֹות

ידּודים
ּוב ִ
בֵ ינֹות ְּסג ִָרים ִ

פָ ְּרחּו ְּלהֶ ֶרף ּכְּ מֹו נֹוצֹות

בֵ ינֵנּו

ֵמ ִאישֹו ַניְִך הַ ּכָלֹות

ְּשנֵי ֶמ ְּט ִרים
ּומסֵ כָה,
ּכְּ פָ פֹות ַ

ְּלפֶ ַתע ִה ְּש ַת ְּח ַר ְּר ְּת

ישת
עֶ ְּרגַת י ַָדיְִך ִבכְּ ִמ ַ

ִמתֹוְך ּכִ סֵ א הַ ג ְַּלג ִַּלים

הַ נְּ גִ יעָ ה

מכילה  /נופר חמרני
ִעם ְּסגִ ָירה הֶ ְּר ֵמ ִטית,
ְּגּומי ָמתּוחַ ִמסָ ִביב,
ו ִ
ִהיא יָכְּ לָ ה ְּלהָ כִ יל הַ ּכֹל.

יקה,
אַ חֲ ֵרי ָשנִ ים ֶשל ְּש ִח ָ
הַ ֶמ ַתח נֶחֱ לַ ש,
וְּהַ ְּתכּולָ ה ֵמהַ ּצַ ד הֵ חֵ ּלָ ה ִלנְּ זֹול.

הַ סֹוגְּ ִרים ִעם הַ ְּק ִליק ִה ְּת ַק ְּל ְּקלּו,
הַ ּכֹל ְּבבּום נִ ְּשפָ ְך,
וְּצָ ִריְך ִלזְּ רֹוק אֶ ת ָמה ֶשהָ יָה לַ פַ ח.

תבכי זה ירחץ אותך  /נורית
צדרבוים
ִת ְּבּכִ י.
אֹותְך
ָ
הַ בֶ כִ י י ְִּשטֹ ף לָ ְך אֶ ת הַ פָ נִ ים י ְִּרחַ ץ
ִמ ִב ְּפנִ ים
ְּתנ ִַקי
ֲלּומים
ִע ְּקבֹות ְּד ָמעֹות ֶשזָ ְּלגּו מֵ חַ ַייְִך הַ ע ִ
חָ ְּרצּו ִב ְּלחַ יְֵך תֹאַ ר ְּתלָ ִמים אַ חַ ר ּכְָך
ִתצְּ חֲ ִקי
ְּתנ ִַקי
ְּש ִרים
ּכָל חָ ִריץ ֶשהֶ עֱלָ ה אָ בָ ק וְּסָ ַתם ַמעֲבַ ר י ָ
ִת ְּבּכִ י
ִמ ִב ְּפנִ ים
ְּתנ ִַקי
נֹוש ִרים ְּרעָ ִלים
ִת ְּש ְּפכִ י מֵ עָ לַ יְִך הַ ְּ
נִמ ַתח ִמ ְּק ָמ טָ י ו
ַתע ֲִטי עַ ל פָ ַניְִך ָמסָ ְך ֶש ְּ
הָ ִס ִירי ְּרעָ לָ ה ְּביָד ל ֹא ַקּלָ ה ְּּוד ִעי הֲ ַקּלָ ה

עַ כְּ ָשו ע ֲִטי עַ ל פָ ַניִָך ַמבָ ט
ְּמצֹעָ ף
ְּּור ִאי ּכִ י ל ֹא ַרע לָ ְך לַ חֲ שֹב
פַ ע ֲַמיִם ּכִ י טֹוב
ִתצְּ חֲ ִקי.

בועות של חיים  /צ'רנה
שולמנוביץ'
בַ ֶד ֶרְך ְּסבּוכָה ֶשל ַמחֲ ָשבֹות הַ חַ יִ ים
פָ ג ְַּש ִתי ְּבאַ ְּק ַראי ַמ ְּח ָשבָ ה אָ ְּב ׇדנִ ית
יקה חָ זָק
ִה ִביטָ ה אֵ לַ י ,הֶ ְּחזִ ָ
אֹותי ִא ָתּה אֶ ל ַק ְּר ָק ִעית הָ אֲ גַם
ָמ ְּשכָה ִ
אֲ וִיר ל ֹא הָ יָה ִלי
בּועֹות ֶשל חַ יִ ים
אֹותי...
ַמ ְּח ָשבָ ה אָ ְּב ָדנִ ית ִה ְּט ִביעָ ה ִ
ִהג ְַּע ִתי ְּל ַק ְּר ָקעִ ית!
בּודה,
פָ ַק ְּח ִתי עֵ י ַניִם ,אֲ ָ
ָק ֶשה ִלנְּ שֹם ,אֵ ין עֹוד זְּ מַ ן ַרב.
בַ אֲ גַם ַמחֲ ָשבֹות ֶש ִהכְּ ִבידּו עָ לַ י
אתי בָ אַ ְּק ָר ִאיּות סֵ ֶדר מּוזָר
ָמצָ ִ
עֹוד ַמחֲ ָשבָ ה ֶשּל ֹא הָ יָה בָ ּה ִשמּוש
אֹותי
ֶשהֵ ִביאָ ה עֹוד ַמ ְּח ָשבָ ה ֶשהֵ צִ יפָ ה ִ
ְּוכְָך ַמ ְּד ֵרגֹות ֶשל סֵ ֶדר ְּב ַמחֲ ָשבֹות
אֹותי אֶ ל ְּפנֵי הָ אֲ גַם.
הֹובילּו ִ
ֶש ִ

ְּבתֹוְך אֲ גַם סָ בּוְך ֶשל ְּרגָשֹות
אתי ֶד ֶרְך לָ צֵ את ְּל ַמסָ ע אַ ְּק ָר ִאי
ָמצָ ִ
אֹותי ְּל ִה ְּתבֹונֵן ְּבכֵנּות עַ ל הַ חַ יִ ים
וְּהּוא הֵ ִביא ִ
וְּהַ סֵ ֶדר נֹוצַ ר,
ִה ְּסּכ ְַּמ ִתי בֹו לָ לֶ כֶתִ ,לנְּ שֹם עָ מֹק
לָ ַדעַ ת ּכִ י בַ חַ יִ ים יְּכֹולָ ה לָ בֹוא ַמ ְּח ָשבָ ה
אַ ְּק ָר ִאית
אֹותי ְּל ַק ְּר ָק ִעית,
ֶש ִת ְּמשְֹך ִ
אֲ בָ ל גַם ָשם אּוכַל ִל ְּבחֹ ר לָ צּוף בַ חֲ ז ָָרה
ימה.
לָ ַקחַ ת אֲ וִיר ,נְּ ִש ָ

בוץ  /קובי פרידחי
ִה ְּס ַתּכ ְַּל ִתי עָ מֹוק ְּלתֹוְך עֵ ינֶיָך
יֹותר
וְּהֵ ן הָ יּו הַ ָדבָ ר הַ יָפֶ ה ְּב ֵ

ּוב ְּלשֹון הָ ַר ִבים הַ ז ֹאת ֶש ְּּלָך
ִ

יֹותר
וְּהֶ עָ צּוב ְּב ֵ
עַ ל ְּפנֵי הָ אֲ ָד ָמה

ִהיא פָ ע ֲָרה אֶ ת ִפיּהָ
ְּשם נִ ְּפג ְַּשנּו
ו ָ
ּכְּ ֶשאֲ נִ י עָ מֹוק
בַ בֹוץ הַ זֶ ה ֶשל הַ חַ יִ ים

אָ ַמ ְּר ָת ֶש ַנעֲבֹור אֶ ת זֶה
חּושה
ֶשיֵש ְּלָך ְּת ָ
ֶשנִ ְּמצָ א ִפ ְּתרֹון
ֶשהַ גְּ אֻ ּלָ ה ְּמחַ ּכָה מֵ עֵ בֶ ר לַ ִפנָה

ל ֹא י ְִּהיֶה ַקל
אָ ַמ ְּר ָת
אֲ בָ ל ְּבעֵ ינֶיךֳּ

יתי ֶשאֲ נִ י ל ֹא ְּלבַ ד
ָר ִא ִ

האיש משם  /רבקה פישביין
עמנואל
יֵש אָ ָדם בֹונֶה ִקנֹו

יתי אֹותֹו ,אֶ ת הָ ִאיש ִמ ָשם
ָר ִא ִ

עֹור ֶמת ִרגְּ בֵ י אָ ֶרץ
ּכִ נְּ ָמלָ ה ֶ

דֹומם עַ ל ִר ְּבצֹו
ֵ

קּוקיַת חַ יָיו
יֵש מֹוחֵ ל ִ

יקנּות ַמבָ ט
הֶ ְּפ ֵקר ְּל ֵר ָ
עֹובֵ ר ו ָָשב עַ ל חֶ ְּל ָקתֹו

בֹורא ִש ְּמחָ תֹו
יֵש אָ ָדם ֵ
ֶשם
ַפֹותיו ג ֶ
ּכְּ ִתינֹוק חֹ פֶ ן ּכ ָ

ּכְּ מֹו הָ יָה הּוא ְּל ָוי ָָתן עַ ל חֹוף

יֵש ְּמ ַקבֵ ץ ְּרגָעָ יו ּכִ נְּ ָדבָ ה

ְּמבַ ֵקש גֵאּות
ְּש ֵדה עֵ ֶשב ָק ֵמל ְּטרֹום ִעתֹו

יתי אֹותֹו ,אֶ ת הָ ִאיש ִמ ָשם
ָר ִא ִ

ְּמבַ ּכֶה ַמיִם

חָ קּוק עַ ל אֶ בֶ ן ִמ ְּד ֶרכֶת
פָ רּוץ ְּלחֶ סֶ ד חֶ לֶ ד סֹובֵ ב עַ ל ְּמקֹומֹו

יֵש אָ ָדם ְּמבַ ֵקש ַד ְּרּכֹו

יתי אֹותֹו ו ְִּהבַ ְּט ִתי ִבי.
ָר ִא ִ

ּכְּ ָמעֹוף צִ פֹור ָרחֹוק ִמּלַ הַ ק
יֵש ְּמקֹונֵן אָ ְּב ָדנָּה

...

תמיד ברחוב  /רויטל
גולדשמיד
בֵ ין הַ ְּמכֹונִ יֹות ְּב ַר ְּמזֹור ֶשל
הָ ִעיר הַ ַת ְּח ִתית
הָ לַ ְך הָ ִאיש הַ זֶ ה
ֶש ָת ִמיד ָשם
ּכְּ בָ ר ָשנִ ים ְּמבַ ֵקש נְּ ָדבֹות וְּחָ ַש ְּב ִתי
"הּוא בֶ טַ ח קֹונֶה ִעם זֶה סַ ִמים"
וְּחָ ַש ְּב ִתי
"אֲ בָ ל אֵ ין ִלי ְּמז ַֻמן"
וְּחָ ַש ְּב ִתי
"אֲ נִ י אֶ ֵתן לֹו אֶ ת אֲ רּוחַ ת הַ ּצָ הֳּ ַריִם ֶש ִּלי"
וְּהּוא בָ כָה
ְּתה חַ ָמה
ִחבֵ ק ְּבכֹחַ אֶ ת הַ חַ ְּמג ִָשית ֶשעֹוד הָ י ָ
ְּתפּוחֵ י הָ אֲ ָד ָמה
עַ ד ֶשּכָל הַ ְּקצִ יצֹות ו ַ
נָזְּ לּו לֹו עַ ל הָ אֵ יןְּ -מעִ יל

וְּחָ ַש ְּב ִתי
הּוא ָת ִמיד ָשם

הדרך לאמי  /רויטל משעלי
הַ ֶד ֶרְך ְּל ִא ִמי
ּומ ְּס ַתבֶ כֶת
הֹולֶ כֶת ִ
אֹותּה ְּתגּובָ ה
ָ
זֹו ל ֹא
וְּל ֹא אֹותֹו הַ ִשיחַ .

ְּמאַ בֶ ֶדת אֶ ת הַ ֶד ֶרְך
ל ֹא מֹוצֵ את אֶ ת הַ ּצָ פֹון
אַ ְך ע ֲַדיִן זֹו הַ ֶד ֶרְך
הַ יְּ ָק ָרה ְּל ִל ִבי.

אני יודעת  /רחל בכר
יֹודעַ ת.
אֲ נִ י ַ
עֹותיְִך נִ ְּקוּו ְּבעֵ ינַי
ִד ְּמ ַ
ֲרֹותיְִך -
ִס ְּמרּור ַשע ַ
ֲרֹותי .
ִה ְּר ִעיד סַ ע ַ
ְּפ ִעי ֵָתְך ָזע ֲָקה
נִ כְּ לֶ ֶמת
ֶשה מּובָ ל ְּלעֹולָ ה
אֲ נִ י קֹולֵ ְך הַ ִמ ְּתנַפֵ ץ
עַ ל סֶ לַ ע
ּומבֻ יָש
הֵ ד ִאּלֵ ם ְּ
אֲ נִ י ְּב ָש ֵרְך הַ נ ְֶּח ָקר
ידי שֹוחֵ ט
ִב ֵ
נֶאֱ חֶ זֶת ְּבלַ הַ ב ַמאֲ כֶלֶ ת.

מכל מקום  /רינה ענבר

תּולים.
קֹורא ִעתֹון בֵ ין חֲ ִ
ִאיש ֵ
ישהּו ִהנִ יחַ ְּליָדֹו ַקע ֲַרת ָמזֹון.
ִמ ֶ
אַ ְך הָ ִאיש אֵ ינֹו נֹוגֵעַ .
הָ ִאיש אֵ ינֹו אֹוכֵל.
ֹלהים ְּמבַ ֵקש ְּללַ ּטֵ ף אֶ ת ר ֹאשֹו,
אֱ ִ
ֹלהים הָ ִאיש ַרק חֲ ַת ְּלתּולֹון
ּכִ י ִב ְּש ִביל אֱ ִ
ְּב ִעיר בָ ּה יְּלָ לָ ה
חֹותכֶת אֶ ת אֶ ְּמצַ ע הַ ּלַ יְּלָ ה.
ֶ
ֹלהים נִ ְּמצָ א.
אֱ ִ
ֹלהים נִ ְּמצָ א
אֶ ת אֱ ִ
ִמּכָל ָמקֹום.

בחסות לבבך  /רם הרשטין
יתן
וְּאַ ְּת ּכְּ מֹו סֶ לַ ע אֵ ָ
ְּבגַפֵ ְך עֹוצֶ ֶרת סַ חַ ף
ְּב ִמ ְּדרֹון חֲ לַ ְּקלַ ק ְּל ִמ ְּש ִעי
הַ בָ א אֶ ל ִפ ְּתחֵ ְך.
קֹומ ִתי ִביעָ ף
זֹוקפֶ ת ָ
ֶ
ִב ְּשעֹות בֵ ין עַ ְּרבַ יִם
אֹוב ִדים
אֶ ל ִמ ְּשעֹולַ י הָ ְּ
ְּבחָ סּות תֹם ְּלבָ בֵ ְך.
וַאֲ נִ י ּכְּ מֵ י מַ ְּעיָן
נִ ְּשאַ ב אֶ ל י ַָמיְִך
חֹול ִמים ְּבהָ ִקיץ
ּכְּ אַ חֲ רֹון הַ ְּ
ְּמיַחֵ ל ְּל ַמ ָשב רּוחֵ ְך.

כמה כח  /רני רוזנטל
ּכ ַָמה ּכֹחַ ִהצְּ טָ ַרכְּ ָת ּכְּ ֵדי ְּלחַ יְֵך
אַ חֲ ֵרי ֶשי ַָד ְּע ָתּ .כ ַָמה
ּכְּ ֵדי ִלצְּ חֹ ק ְּבקֹול ָרםְּ ,ל ִה ְּתעַ נֵג עַ ל אֹ כֶל
וְּל ֹא לָ ֵתת לֹו ְּל ִה ָת ַקע ְּלָך בַ גָרֹון
ּכ ַָמה ּכֹחַ צָ ִריְך ּכְּ ֵדי לֵ הָ נֹות ּכְּ ִאּלּו זֶה מּובָ ן
ידה ֶשל הַ מּובָ ן מֵ אֵ לָ יו
ֵמאֵ לָ יו אַ חֲ ֵרי הַ ְּבגִ ָ
ּכ ַָמה ּכְּ ֵדי ִל ְּשמֹעַ קֹולֹות ֶשל יֶלֶ ד,
ּכ ַָמה ּכֹחַ ּכְּ ֵדי ל ֹא לַ חֲ שֹב,
ּכ ַָמה ּכְּ ֵדי לֶ אֱ הֹ ב
ּכ ַָמה צָ ִריְך ּכְּ ֵדי ִל ְּהיֹות עֵ ד
ִל ְּראֹות אֵ יְך אַ ָתה ל ֹא ִמ ְּתמֹוטֵ ט

סנונית אבודה  /שולה ברנע
ִמבַ עַ ד לַ סֹ בֶ ְך
ְּסנּונִ ית ַרּכָהְּ ,מפֻ חֶ ֶדת ,עַ ל ֲענַף עֵ ץ בֶ חָ צֵר.
קֹורּה.
נֹוצֹותיהָ  ,צִ יּוץ ְּמפֻ חָ ד ִמ ַמ ָ
ֶ
ֶרטֶ ט ַקל ְּב
ִא ְּב ָדה אֶ ת לַ הֲ ָק ָתּה ְּבעֵ ת הַ ָמעֹוף
ְּנֹות ָרה ֵמאָ חֹור.
ו ְּ
הֵ יאַ ְך ִתמָ צֵ א ַד ְּרּכָּהִ ,מי יְּסַ יְּ עָ ּה?
ְּתכְּ פּו
צִ יּוצֶ יהָ הָ ְּלכּו ו ָ
עַ ד ֶר ֶדת הַ חֲ ֵשכָה ,הַ בָ אָ ה ּכְּ גֹואֵ ל,
תּוקה ְּּורגּועָ ה
אֹותּה ְּלתֹוְך ֵשנָה ְּמ ָ
ָ
עֹוטֶ פֶ ת
ּכִ ְּבתֹוְך ֶרחֶ ם ָרחָ ב ו ְַּרחּום.

ואהבת  /שושנה קרבסי
ִית יֶלֶ ד ָקטָ ן
ּכְּ ֶשהָ י ָ
ָש ָרה ְּלָך הַ ַג ֶננֶת "וְּאָ הַ ְּב ָת ְּל ֵרעֲָך ּכָמֹוָך".
מֹורה מֵ עַ ל הַ ּלּוחַ
ְּבבֵ ית הַ סֵ פֶ ר ָת ְּל ָתה הַ ָ
ּכְּ טֹוטָ פֹות מּול עֵ ינֶיָך "וְּאָ הַ ְּב ָת".
ְּבעָ ְּמ ְּדָך עַ ל הַ ִמ ְּש ֶמ ֶרת ִל ְּמדּוָך ְּמפַ ְּק ֶדיָך
ֲשה
ּומע ֶ
ּכִ י "וְּאָ הַ ְּב ָת" הּוא הֲ לָ כָה ַ

ְּלהָ נִ יחַ לַ ַת ְּר ִמיל הַ ּכָבֵ ד ִמנְּ ש ֹא
ִל ְּדאֹ ג ַרק ְּלעַ צְּ ְּמָך
ּולכַבֵ ד ַרק אֶ ת ַד ְּע ְּתָך
ְּלהַ ְּק ִשיב ְּ
ו ְִּל ְּחיֹות אַ ְך ו ְַּרק אֶ ת חַ יֶיָך -
ְּתגַּלֶ ה ִחיש ַמהֵ ר ּכִ י "וְּאָ הַ ְּב ָת"
ּכָרּוְך עַ ל י ְִּמינֶָך.

וְּכִ י חַ יֵי חֲ בֵ ְּרָך ּכְּ רּוכִ ים ְּב ֶש ְּּלָך.
וְּאָ הַ ְּב ָת ,וְּאָ הַ ְּב ָת ,וְּאָ הַ ְּב ָת.

ּוב ַד ְּרכֵי ּכָל בָ ָשר הָ אֲ רֻ ּכֹות
ְּ
יֵש ֶש ִתפֹל ְּלתֹוְך בֹורֹות,

עֹושה בָ עֹולָ ם צְּ עָ ֶדיָך
ֶ
ִהנֵה אַ ָתה
מֹורה ,אֵ ין ְּמפַ ֵקד,
אֵ ין ַג ֶננֶת ,אֵ ין ָ

ְּתפּוג ִת ְּקו ְָּתָך
וְּהָ יָה ּכִ י י ַֻתש ּכֹוחֲ ָך ו ָ
י ִָמצֵ א ְּל ַמעַ נְּ ָך "וְּאָ הַ ְּב ָת".

אֵ ין ִמי ֶשיַזְּ ּכִ יר ְּלָך לָ ַקחַ ת אֶ ת "וְּאָ הַ ְּב ָת"
דּודיםִ ,ב ְּתלָ אֹות
יּוליםְּ ,ב ַמ ֵקל הַ נְּ ִ
ְּב ִתיק הַ ִּט ִ
חַ יֶיָך.

יַחֲ ֹלק ִע ְּמָך אֶ ת ִטפֹות הַ ַמיִם הָ אַ חֲ רֹונֹות,
ֲבּורָך פַ ת לֶ חֶ ם
ָשוֶה ְּב ָשוֶה י ְִּבצַ ע ע ְּ
ְּויַחֲ זִ יק ְּל ַמעַ נְּ ָך אֶ ת ַש ְּלהֶ בֶ ת הַ נֵר.

ְּּוראֵ ה זֶה פֶ לֶ א

ּכֹוחֹותיָך
ֶ
ּוכְּ ֶשיָשּובּו אֵ לֶ יָך וְּלּו ְּמעַ ט

גַם ִאם י ְִּהיּו י ִָמים

ַתהֲ פֹ ְך ִל ְּהיֹות אַ ָתה "וְּאָ הַ ְּב ָת" עָ צּום

ֶשּכָל ֶש ְּתבַ ֵקש הּוא

ישהּו,
עֲבּור ִמ ֶ
ֲצּומּותיָך אֶ ת ַש ְּלהֶ בֶ ת הַ ִסּכּוי.
ֶ
ַתע ֲִביר ִמ ַתע

חֹותיָך ּומֹוע ֲֶדיָך
ּובבֹוא חַ גֶיָךִ ,ש ְּמ ֶ
ְּ
שֹורה בַ חֲ ָד ֶריָך
ְּת ָרה ָ
עֵ ת נְּ ָש ָמה י ֵ
ּולהֹודֹות
אַ ל ִת ְּשּכַח לַ ֲעצֹר ְּ
ִלזְּ ּכֹר אֶ ת ּכָל הַ "וְּאָ הַ ְּב ָת" ֶשנ ְָּפלּו ְּבחֶ ְּל ְּקָך
ֶש ָמ ְּסרּו נ ְַּפ ָשם ְּלמַ עַ נְּ ָך
אֹותם אֶ חָ ד אֶ חָ ד ִב ְּשמֹו
ָ
ִל ְּמנֹות
ּולבָ ֵרְך עַ ל הַ ַמ ָתת הַ גְּ דֹולָ ה ִמּכֹל.
ְּ

ֲשה ְּלָך ְּת ִפּלַ ת נְּ עִ ילָ ה ִמ ֶש ְּּלָך
ע ֵ
ִש ַירת הַ ּלֵ ל ִב ְּשפָ ְּתָך ֶש ְּּלָך
את ָראּוי ְּלכָל ּכְָך
ְּהֹודה עַ ל ּכִ י נִ ְּמצֵ ָ
בָ ֵרְך ו ֵ
הַ ְּרבֵ ה "וְּאָ הַ ְּב ָת"
את ָראּוי ִל ְּהיֹות עֲבּור ִמי ֶשהּו
עַ ל ּכִ י נִ ְּמצֵ ָ
אֹור ֵמאֹור.

עקדה  /שחף ארז
וַיִ ְּק ָרא אֵ לָ יו קֹול צָ לּול ְּוזְַך
וַי ֹאמֶ רַ :קח נָא אֶ ת ִבנְּ ָך אֶ ת י ְִּח ְּידָך אֲ ֶשר
אָ הַ ְּב ָת
ּוקשֹר ִאתֹו ֶק ֶשר ָש ְּר ִשי,
ְּ
בַ ל יִפָ ֵרם וְּי ֹאבַ ד.
ַוי ְַּשּכֵם הָ אָ ב ִעם הָ נֵץ הַ חַ ָמה
ַוי ְַּחשֹב עַ ל ְּבנֹו י ְִּחידֹו אֲ ֶשר אָ הַ ב,
ַויְּלַ ּטֵ ף אֶ ת ְּסבַ ְך ַשעֲרֹות ר ֹאשֹו.
ַוי ְֵּלכּו י ְַּח ָדו אֶ ל ֵמעֵ בֶ ר
מֹוריָה,
ְּלאֶ ֶרץ הַ ִ
לָ אֵ ש וְּלַ ַמאֲ כֶלֶ ת,
אֶ ל הַ ָמקֹום ֶשבֹו הָ אַ חֵ ר
קֹודם לָ אֲ נִ י.
ֵ
ַו ַיעֲקֹ ד הָ אָ ב אֶ ת עַ צְּ מֹו
ַו ְּיו ֵַתר עַ ל אֱ ֹלהָ יו.
וְּשּום ַמ ְּלאָ ְך ל ֹא ָק ָרא ִמן הַ ָש ַמיִם:
אַ ל ִת ְּשלַ ח י ְָּדָך.
וַיִ ְּק ָרא ֵשם הַ ָמקֹום הַ הּוא:
חַ יִ ים.

לחם גבינה ותה  /שי מדמון
אֶ ת הַ ּלֶ חֶ ם נִ ֵתן לַ ְּמבַ ְּק ִשים.
הֵ ם י ֹאכְּ לּו גְּ ִבינָה ִב ְּמ ִריחַ ת סַ ּכִ ין.
ּול ִה ְּתעַ נֵג.
אֵ ין ְּבי ָָדם ְּל ַנגֵב ֵמהַ ֻק ְּפסָ ה ְּ
פֹושטֵ י יָד.
הֵ ם ל ֹא פֹוע ֲִלים וְּל ֹא ְּ
פָ שּוט ,הַ חַ יִ ים עָ ְּברּו עֲלֵ יהֶ ם.
הֵ ם י ְִּשתּו ֵתה ּכִ י זֶה ְּמחַ ֵמם אֶ ת הַ ּלֵ ב.
הֵ ם י ְִּת ַרגְּ לּו לֶ אֱ הֹ ב אֹותֹו ּ,כִ י ָּככָה זֶה.
שֹוט ִפים
ְּ
לּומים ֶשהֵ ם
יֵש ַת ְּש ִ
אֹותם צָ ִריְך ְּל ַשּלֵ ם ּכָל ע ֲִש ִירי ְּלחֹ ֶדש ְּלל ֹא ּכָל
ָ
ִה ְּס ַתיְּ גּות
ְּש ְּּלמּו ּכְָך אֹו אַ חֶ ֶרת.
אֹו ִדין וְּחֶ ְּשבֹון .וְּהֵ ם י ַ
אֹותם ְּשאֵ לָ ה אַ חַ ת אֹו
ָ
אֲ בָ ל ִמי יָעֵ ז ִל ְּשאֹל
ְּש ַתיִם ִב ְּלבַ ד,
לֹומְך הַ יֹום
ּומה ְּש ֵ
אֵ יְך אַ ָתה מַ ְּרגִ יש אָ דֹון? ָ
גְּ בֶ ֶרת ?

אישה בברכה  /שירלי אברמי
הַ יֹום ִהגִ יעָ ה ִא ָשהְּ ,שעּונָה עַ ל ַמ ְּקלָ ּה
יפינִ ית ֶשלָ ה.
ְּמלּווָה בַ ִפ ִיל ִ
וְּהָ ִהיא ִה ְּס ַתּכְּ לָ ה ּכֹה ַוכֹהּ ,כְּ נִ זְּ ּכ ֶֶרת
אּולַ י ִב ְּב ֵריכָה ְּבאֶ ֶרץ אֲ חֶ ֶרת
אּולַ י ִביְּ לָ ֶדיּהָ ֶ ,שלא פָ גְּ ָשה זְּ ַמן ַרב
אֹו בַ סָ ְּב ָתא ֶשלָ ה
גַם ִהיא ִעם ַמ ֵקל ,גַם לָ ה ּכְּ אֵ ב גַב,
ּומי ְּמטַ פֵ ל בָ ה עֲכְּ ָשיו
ִ

*  /שלומי בוכריס
אֹומר ְּלָך ְּמעַ ט
אֲ נִ י ֵ
ְּמעַ ט
ִמ ַדי;

ֶשחֲ ִלילָ ּה חֵ לֶ ק נִ ּכָר
ִמנ ְַּפ ִשי ל ֹא ִתזְּ ֹלג הַ חּוצָה
וְּל ֹא ַתחֲ זֹר לָ ּה

ִשאֵ ר ִלי
וְּל ֹא י ָ
ּכִ ְּמעַ ט ָדבָ ר
ְּלאַ חַ ר ּכְָך

אֲ נִ י צָ ִריְך ֶשיִ ָשאֵ ר ִלי
ְּלפָ חֹות ְּמעַ ט
ְּמעַ ט
ִמ ַדי

לאחות  /שרון רמר ביאל
אֲ נִ י אָ חֹות
יֹודעַ ת ְּלאַ חֹות
גַם ִאם אֵ ינִ י ַ
ֵמעֶ ְּברֹו הַ ֵשנִ י ֶשל הַ ֶק ַרע
אֹותָך ְּמאֹ ד
אֹוהֶ בֶ ת וְּכֹואֶ בֶ ת ְּ

כאב  /שרית דמגי
מּולי
ִה ְּתי ַַש ְּב ְּת ִ
ֵמעֵ י ַניְִך זָלַ ג
ָמטָ ר ְּד ָמעֹות
ּומ ִּלבֵ ְך נִ ְּשפַ ְך
ִ
ּכְּ אֵ ב עָ כּור
עַ ל ּכָל ָמה
ֶשהָ לַ ְך ְּל ִאבּוד
ִה ְּס ַתּכ ְַּל ְּת עָ לַ י
ְּב ַמבָ ט שֹואֵ ל
יתי
וַאֲ נִ י ָרצִ ִ
לָ ַקחַ ת ִמ ֵמְך
אֶ ת הַ ּכְּ אֵ ב
ֶש ַמ ְּס ִעיר אֶ ת נִ ְּש ָמ ֵתְך
ְּלהַ ְּפ ִחית ֵמעָ צְּ ַמת
הַ ְּסעָ ָרה הַ ִמ ְּתחֹולֶ לֶ ת בָ ְך
ְּוכָל ֶש ָיכ ְֹּל ִתי לַ עֲשֹות
אֹותְך אֵ לַ י
ָ
הּוא ְּלחַ בֵ ק
ְּלהַ צְּ ִמיד אֶ ת ִלבֵ ְך

אֶ ל ִל ִבי
ּולהַ ְּב ִטיחַ לָ ְך
ְּ
ֶשאֲ נִ י ּכָאן ִב ְּש ִבילֵ ְך
ֹאשְך
ְּללַ ּטֵ ף אֶ ת ר ֵ
ּולהַ גִ יד לָ ְך
ְּ
ֶשגַם הַ ּכְּ אֵ ב הֶ עָ כּור
ישה
ֶשאַ ְּת ַמ ְּרגִ ָ
י ְִּתפֹוגֵג

רגע  /תמרה אור
יֵש ֶרגַע בֹו
חּוטים ֶשנִ ְּפ ְּרמּו
ִ
הַ ּכֹל ִמ ְּתלַ ּכֵד:
זּורים ְּבעָ ִלים ְּמכ ִַסים עַ ל
טֹווִים ְּפ ָר ִחים ְּש ִ
פֵ רֹות,
קֹורא
פַ עֲמֹון הַ ָדם ֵ
ְּלכָל הַ ְּס ִפינֹות ֶש ָרחֲ קּו ְּמאֹ ד.
הֵ עַ צְּ ִמי  -עֵ ין תּוגָה,
ו ְַּת ִרי עַ ל זִ ּכָרֹון ְּמהַ ְּבהֵ ב.
נֹושן,
הֵ ָר ֵדם  -פַ חַ ד ָ
יתך.
נ ְֶּח ְּשפָ ה ַת ְּר ִמ ַ
הַ ְּק ֵשב ְּל ִשיר עֶ ֶרש
מּושר ִב ְּלשֹונֹות ֵנכָר ,
ָ
ּובהַ אֲ זִ ינְּ ָך ְּשכַח
ְּ
ּכָל ֶשּל ֹא עָ ִשינּו עֹוד.

רחל  /שוקי גוטמן
ָרחֵ ל,
אֵ ין צְּ חֹוק לַ יֶלֶ ד.
נ ַָדמּו צְּ ִלילָ יו הַ שֹובָ ִבים,
תֹוס ִסים,
נִ בּולֵ י ִפיו הַ ְּ
נֶאֶ ְּלמּו ִחיּוכָיו הַ ּצְּ ָד ִדיִ ים
ֲשי אֶ חָ יו הַ נִ ּצִ ים.
ו ְַּרע ֵ
ָרחֵ ל,
אַ ְּת שֹומַ עַ ת?

מתוך הספר 'מה איבדת בפולין?',
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ספסל  /סמדר אימור
יֹושב עַ ל הַ סַ ְּפסָ ל
הָ ִאיש ֶש ֵ
ֶשהָ יָה פַ עַ ם עֵ ץ,
אֹותֹו עֵ ץ ֶשהָ יָה פַ עַ ם ז ֶַרע.
הַ זֶ ַרע ֶשהָ יָה ז ְַּרעֹו ֶשל עֵ ץ
ֶשהָ יָה פַ עַ ם ַר ְּעיֹון לַ ִחבּור בֵ ין
ָש ַמיִם לָ אָ ֶרץ.
יֹורד עַ ל ְּפנֵי הָ ִאיש
ֶשם ֵ
וְּהַ ג ֶ
ּכְּ מֹו ֶשי ַָרד פַ עַ ם עַ ל
עַ נְּ פֵ י הָ עֵ ץ ֶשהָ פַ ְך לַ סַ ְּפסָ ל עָ לָ יו
יֹושב הָ ִאיש עַ כְּ ָשו,
ֵ
פָ נָיו ְּרטֻ בֹות.
ֶשם ֶש ַיעֲלֶ ה ְּבמַ עֲלֵ ה ֶגזַע הָ עֵ ץ
הַ ג ֶ
ְּסֹודי,
ּכְּ מֹו נָהָ ר גָדֹול ו ִ
הָ עֵ ץ ֶשיַהֲ פְֹך לַ סַ ְּפסָ ל עָ לָ יו י ֵֵשב הָ ִאיש.
אֲ נִ י הַ ִמ ְּתבֹו ֶננֶת,
חֹול ִפים ִבי
תֹולדֹות הָ עֹולָ ם ְּ
ְּוכָל ְּ
ְּב ֶרגַע זֶה.

*  /עידית יוגב אשכנזי
עֹורָך
בֹורחַ אֶ ל תֹוְך ְּ
אַ ָתה ֵ
ּכְּ מֹו אֶ ל עִ יר ִמ ְּקלָ ט
חֹומת ָמגֵן
ַ
(גַם ּכֶלֶ א הּוא ִמ ְּקלָ ט ,אֲ נִ י ְּמהַ ְּרהֶ ֶרת)
ּכְּ מֹו ׇדנִ ִידין ,רֹואֶ ה וְּאֵ ינֹו נִ ְּראֶ ה
אַ ָתה נִ ְּמלַ ט הַ ְּרחֵ ק ִמּכָאן.
בֹורחַ ְּמי ָֻמן.
אַ ָתה ֵ
ְּבעַ יִן ִב ְּל ִתי ְּמ ֻז ֶינֶת
ִיתי ְּמ ַד ְּמ ֶינֶת
הָ י ִ
גּופָך
חּותָך ,וַהֲ ֵרי ְּ
אֶ ת נֹוכְּ ְּ
אֲ בָ ל הַ ּלֵ ב ַמ ְּב ִחין בַ הֶ ְּע ֵדר
ַמ ֶשהּו חָ סֵ ר ְּב ַמבָ ְּטָך.

אֲ זֹובֵ י הַ נֶפֶ ש  /עפרה שלו
פּורים ֶשאֲ נִ י ְּמסַ פֶ ֶרת ְּלעַ צְּ ִמי
הַ ִס ִ
ָּכזָב
הַ ּכֹל ָשוְּא
הַ ּכֹל ָשוְּא
יתי ֶשאּוכַל
אֲ נִ י ֶש ִד ִמ ִ
ְּלהַ ִתיר ִפתּולֵ י ֲענָנִ ים
ִל ְּמשֹל ְּב ִק ְּש ֵרי ָדם
ִל ְּפדֹות אֶ ְּתכֶם ִמּצְּ רֹור
נֹות ְּר ִתי ִעם
ְּשעַ ְּתכֶםַ ,
גֶחָ ִלי ִמ ִילים
ַרעַ ד אֲ ָד ָמה
אֲ זֹובֵ י הַ נֶפֶ ש
ּכָל ְּתכּולַ ת חַ יַי
ִמ ְּפגָן ִפגְּ ֵרי הַ זְּ ַמן
ְּוכֻּלָ ם ְּב ָדיָה.

דייט ראשון  /ספיר אמזלג
עַ ל ָמה נְּ ַדבֵ ר?
יֹודעַ ת ּכְּ לּום.
יֹודעַ ת עָ לֶ יָך הַ ְּרבֵ ה וְּל ֹא ַ
אֲ נִ י ַ
נ ֵֵשב ָשם וְּנִ ְּס ַתּכֵל אֶ חָ ד עַ ל הַ ְּשנִ יָה.
יֵש הַ ְּרבֵ ה ְּשאֵ לֹות עַ ל ְּקצֵ ה הַ ּלָ שֹון,
חֵ צִ י ִחיּוְך נָבֹוְך,
ְּש ֶקט.
ו ֶ
בֹוא נְּ ַדבֵ ר.
אֲ נִ י ְּמ ַד ְּמ ֶינֶת אֶ ת הָ ֶרגַע הַ זֶ ה שּוב וָשּוב.
יתי אֶ ת הַ זְּ ַמן הַ זֶ ה ַרק לָ נּו.
ּכָל ּכְָך ָרצִ ִ
אֹותי,
וְּעַ כְּ ָשיו אֵ ין ָדבָ ר ֶש ַמ ְּפ ִחיד ִ
יֹותר ֵמאֲ ֶשר,
ֵ
אֲ נ ְַּחנּו.
אַ ל ְּת ַדבֵ ר!
אּולַ י עָ ִדיף ֶשאֲ נִ י אֲ ַדבֵ ר.
ּותחַ ּכֶה.
מּולי ְּתחַ יְֵך ְּ
אַ ָתה ֵת ֵשב ִ
ִת ְּקעּו ְּב ַמעֲלֵ ה הַ גָרֹון,
הַ ִמ ִּלים ְּבקֹ ִשי יִזְּ ְּרמּו ְּוי ָ
ְּתגִ יד:
אַ ָתה ְּת ָק ֵרב אֱ לֵ י ּכֹוס ַמיִם ו ַ
יֹודעַ ".
"אֲ נִ י ֵ

