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לצאת!
נגד אסופה

בעזה המלחמה

סדק, גרילה תרבות דקה, מעין, אתגר, מארב,
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לצאת!
המלחמה בעזה נגד אסופת שירה

גדולה בדחיפות הוכנה בעזה והפקרת הדרום, המלחמה נגד אסופה לצאת,
האסופה היא מיידית. מחאה כתגובת המלחמה, פתיחת עם מיד וזעם רב,

דקה, סדק, אתגר, מעין, עת: של כתבי גדול מספר של תקווה שיתוף מלא
וביום קורא, קול למלחמה הוצאנו השלישי בערב היום ומארב. תרבות גרילה

חומרים. לבחור כדי מרוכזות עריכה שעות ל12 נפגשנו למלחמה החמישי
למלחמה. שבוע להספיק לצאת להפגנה הגדולה ביום שבת, נועדה לצאת!

הצלחה 'אדומה' שהייתה אנתולוגיית השירה המעמדית וחצי יצאה שנה לפני
אך שלה, ישיר המשך היא הזו האסופה שלישית. למהדורה והגיעה גדולה

והחסרונות מהיתרונות חלק רבה. במהירות יצאה שכן מאוד, שונה גם היא
הזמן אף על נערכה. וללחץ שבהם קשורים למהירות שבידכם החוברת של
שנאלצנו לדחות רבים אמנות, ועבודות טקסטים מאות הקצר, הגיעו אלינו

מקום. חוסר בגלל מהם
מגדלי של מהנוף שנערכת הנוכחית, מהמלחמה הסלידה חיברה כולנו את

ונכתשים עזה בה תושבי כשנרצחים זגוגיות המטוסים, ושל אקירוב
והפקרת היוהרה, הציניות והכוחנות את מחיר עוד נשלם הדרום. תושבי

השנייה, לבנון במלחמת כשם ששילמנו בדיוק בפריפריה האוכלוסיות
את דבר. לצאת! קוראת להפסיק השיגה רק למוות והרס, ולא שהובילה

ושוויוני. אנחנו רב-תרבותי חזון ובעלת טווח ארוכת לפעולה הכיבוש ולצאת
של לפסים ולמעבר מיידית אש להפסקת קוראים וההרג, הטבח את מגנים

ושיתוף. הידברות

ניר ארד, רועי גרדי, תומר שמואלוף, מתי שחורי, יערה יניב, בעז עורכים:
סימון. ויהושע אידלמן רונן נאדר,

הגילדה פונטים: אידלמן. רונן מעצב:
תרבות. וגרילה מעין דקה, סדק, מארב, אתגר, הוצאת

01.01.2009 אלף עותקים, ראשונה, מהדורה

www.etgar.info
www.maarav.org.il
www.daka-journal.com
www.maayanmagazine.com

http:/
http://www.maayanmagazine.com


23

מנדלוביץ' קארין
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צלגוב ערן / לימים הנוראים פיוט

במים מי
באש מי
בידיי מי

ידיי תחת מי
ושמונה בארבעים מי

ושש חמישים בחמש מי
בפעולותגמול מי

ותשע, בשישים ושמונה, בשישים ושבע, בשישים מי
ושתיים, בשבעים ואחת, בשבעים בשבעים,

בשבעים ושלוש
לידתי בשנת מי

בשבעים ושבע, בשבעים ושש, בשבעים וחמש, בשבעים מי
בשמונים, ותשע, בשבעים ושמונה,

ואחת בשמונים
ושתילה בסברה מי

וחמש, בשמונים וארבע, בשמונים ושלוש, בשמונים מי
ושש בשמונים

שבורות, ורגליים בידיים הראשונה באינתיפאדה מי
ותשע, בשמונים ושמונה, בשמונים מי

פופר עמי בידי מי
ואחת, בתשעים מי

בשמי מי
וחמש בתשעים וארבע, בתשעים ושלוש, בתשעים מי

כנא בכפר מי
ותשע בתשעים ושמונה, בתשעים ושבע, בתשעים מי

אל-אקצה באינתיפאדת מי
ממוקד בסיכול מי
ואחת באלפיים מי
וחצי בפצצטון מי

וחמש באלפיים וארבע, באלפיים ושלוש, באלפיים מי
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כנא בכפר הפעם מי
מצרר בפצצות מי

ושבע באלפיים מי
יצוקה עופרת של בחנוכה מי

מי הבא בתור                        
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אהרון שבתאי העברית / התרבות
לסטודנטים) עיון ביום (דברים

התרבות העברית
אחיות לשתי דומה

טובים, בנות
נשואות שתיהן

לבני חיל,
קבע, קציני

לפינקי האחת
לבוגי. והשניה

משכימים בבקר
ובוגי, פינקי
מתרוצץ זה

שריוניו, פלוגות עם
הרג זורע

במשכנות העוני
בתים ומחריב
וזקן, ילד על

מציץ וזה
למשקפיו מבעד

ראש ובכובד
כפרים למשיסה שם

בהם לבלבו שמטעים
ערים והופך

למחנות ריכוז.
ק"מ עשרים ממרחק

אלא נשמע לא
הממטרה, זמזום
הספרים הוחזרו

לעמוד בארון
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הנאות, בחליפותיהם
האחיות ושתי

למתכוניהן מתפנות
לבשל, וניגשות
לבוגי, גולש זו

לפינקי. פסטה וזו



89 ִלבני, אבי בוחבוט
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אימן אגברייה היה? / מה

הציפורים בזכרון היה מה
מלבד עצים

ומעוף. שלמדנו קרוא לפני
העצים בזכרון היה מה

יער מלבד
השני. את שאיבדנו אחד לפני

היער בזכרון היה מה
מלבד  אדמה

בבדידות. להתאהב שהתחלנו לפני
האדמה בזכרון היה מה

מלבד שמים
אלוהים. שנהינו לפני

השמים בזכרון היה מה
געגוע מלבד

מהנמלים להתפעל שהפסקנו לפני

למטוסים. להאמין והתחלנו
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פינטר הרולד / מזדקן אולי המוות

המוות אולי מזדקן
מפליא עוד הוא מכות אבל

אותך המוות כובש אבל
האוורירי באורו

 
ממולח אשף כה והוא
יודע אינך שכלל עד

 
משחר דּומם היכן הוא

להדיח אותך מרצון
המחץ וממחלצות

עירום אותך להפשיט
 

לך מתיר המוות אבל
עתותיך את לארגן

הצוף יונק הוא בעוד
פרחיך מכותרות

2005 אפריל
ודריה קסובסקי שחורי – יערה תרגום
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גרדי תומר / *
הכלבים. בעלי לכל קריאה והרי

בבקשה!
בבקשה!
בבקשה!
בבקשה!

מהמדרכה! החרא את לנקות תפסיקו
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אדף שמעון / בא הוא למה זה צפניה

י ּכִ ְׂשָפַתי: ּוְצַפְנַיה ַעל ֶאְתמֹול ּבֶֹקר ּבַ י ִהְתעֹוַרְרּתִ ֶאְבֵלי ּבְ ַוֲאִני
ְוַאְׁשְקלֹון ד ֻׁשּדַ ּתְ ּוְׂשֵדרֹות ִתְהֶיה ֲעזּוָבה ה ַעּזָ

יַח ִהְכּרִ ִמי ָעֵקר. ּתֵ ְיָגְרׁשּוָה ְוֶעְקרֹון ֳהַרִים ּצָ ּבַ ִלְׁשָמָמה ַאְׁשּדֹוד
ֵדי ִמּכְ ָצִעיר ֶׁשָהִייִתי ּכְ ָעָׂשר ֵרי ּתְ אֹוִתי ִלְקרֹא

ד. ְלִהְתַנּגֵ
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רוזן רועי / *
ב'; ישרים  מנוחת מנוחת-ישרים; שלמוני-תום; הגליל; שלום 
בגלל הצרעת, מלחמת הציניקנים בפי (הקרויה ברינה הקוצרים
הפצועים); גופות על הכימית הנשורת של ההדרגתית ההשפעה
טיפול אחורית; חדירה מפציעה; חמה חומת-מגן; ההגשמה;
כריתת שלוות-הערבה; אישי;  ניקיון חרולים;  ניכוש שורש;
הליכות; נועם ג'; מתקפת ישרים דבורה; מנוחת שירת תוספתן;
דרישת אמצעי-מניעה; בליץ דרכי-נועם; ב'; שורש טיפול
שיר ערווה; רפידת  ד'; ישרים מנוחת הדבורה; זמזום  שלום;
רודף עמלק; טלטול  מקומית;  הרדמה בענן;  קשת  השירים;
ושמונה הכפרים ארבע-מאות שיטוח מבצע ולאחרונה, שלום;
לשם שזכה העוינות האזרחיות האוכלוסיות וחיסול הערים

מידות. טיהור

(2006 כתר, ציונה™ (תל אביב, הרומן מתוך
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מצאלחה סלמאן / הלב זה

ְיגֹוֵלל, יר ַהּשִ ֵאיְך
רֹוֲחשֹות, ים ִמּלִ ּבְ

ָמָמה? קֹורֹות ַהְדּ ֶאת
ה ְרתּוָמה ֲאֻלּמָ

ְלֵצל אֹורֹות מֹו ּכְ
ָשְמָמה. ָהָאֶרץ ַעל

ַהּקֹול, ֶאת א ִיּשָ ִמי
ִריַח, ּצָ ּבַ ל ַחּיָ הֹו
כֹל ַהּתָ ם ַהּיָ ין ּבֵ

ֻחּבֹו ּבְ ֶלָעָפר ַהּטֹוֵמן
ה ַיְלָדּ ֶשל ֲחלֹוָמּה

ָרִפיַח? ּבְ

ֵיש ֶנָחָמה, ְוִאם
ּה? ֶנּנָ ּתְ ֶשּיִ ֶזה ִמיהּו

ָלעֹולם ָיִשיר ִמי
ְיתֹוָמה ה ַיְלּדָ ַעל
ה? ְוֵאיֶנּנָ ֶשָהְיָתה

יֹוִסיף הּוא ְואּוַלי
שּוָרה, עֹוד ְלִשירֹו

יֹוֵדַע?" "ֶאַחד, ִמי עֹוד

ִזְכָרּה ֶאת ִיְנצֹר ִמי
ְמַשֵּוַע? ְלמֹוֵעד

ַהּיֹוֵרד ל ַהּטַ לֹא
ַצָּואר, ַעל ְפִניִנים ּכִ

ָטר. ַהּמָ ֶאְגֵלי לֹא
 

ַהּנֹוֵבע. ב ַהּלֵ ֶזה
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קינן גל
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כץ צאלה / אינסופית חשבונית סדרה

וחיילים טילים תספור
סכו"ם מדים, רכבים,

האויב, של שלנו, את מנה
והאו"ם האורח עוברי

 
תספור את המתים
שנשארו אלו ואת

מחבלים בין תפריד
שעזרו לאלו

 
ירינו כמה תספור

עלינו ירו וכמה
הפחת ההרוגים שלנו

כוחותינו מאש
 

מתים כמה תספור
יצדיקו עוד תגבורת

הנתון עם שקלול ערוך
בתקשורת שהופיע

 
תספור סרבני מצפון משמאל

עריקים מתנחלים הפחת
הכפל בממוצע הרוגים לשנה

מסוקים אסון כשאין
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חפים-מפשע תספור
נוגע לא זה לנו לבנונים, בלי

ולגבי ערביי ישראל
יודע לא איש לספור? האם

 
רם בקול תספור
מונפש מונוטוני,

תתבלבל ואם
תתחיל מאפס, מחדש
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רשני שרמה
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/ אסנת איטה סקובלינסקי קורקבנים

ַהִנילּוס ָמתּוַח ָך ֶׁשּלְ לֻקְרְקָבן שלי ַהֻקְרְקָבן ין ּבֵ
ּוִבּיּוב ּוְׁשָפִכים ופליטים סואץ, ּוְתָעַלת

יֵנינּו ּבֵ ר ַחּבֵ ֶׁשּתְ ַאֲהָבה ִמְנֶהֶרת ַלֲחפֹר רֹוָצה ֲאִני
יִזים, ֶׁשיחיו ַעּלִ ִרים ֻעּבָ ָׁשם ל ְלַגּדֵ נּוַכל

אות ְמֻמּלָ מיֹונים

ָך ֶׁשּלְ יקּות וַהַעּתִ שלי יקּות ַהַעּתִ את להתיק רֹוָצה ֲאִני
ַהִחּנּוִכית בֶטֶלִויְזָיה וסדרות ִהיְסטֹוְרָיה לִסְפֵרי

ממצאים ארכיאולוגים ִלי ּבְ הלוך ושוב ולטייל
ּיֹור בּכִ ונשארו לשתוף ֶׁששכחנו כלים ַבד ִמּלְ

ַהסּוִרי ַאְפִריָקִני בֶׁשֶבר ֶסֶדק לפעור רֹוָצה ֲאִני
קֶֹדם היו ֵהיָכן נזכור שלא ְך ּכָ יזוזו ׁשאדמות

ימחצו ִרים וַהֻעּבָ עצמה לתוך ְתמֹוֵטט ּתִ ַהִמְנָהָרה ו
יזּות בַעּלִ לדפנותיה

ִמיד ּתָ היה ׁשכך יד וַנּגִ
ק קורקבנים ְמַתְקּתַ נהיה צִלי כולנו

מעצמו ֶׁשניתק
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פולק יונתן / *
על במחאה הפגנה בנעלין התקיימה ה-28/12/08, ראשון, ביום

במספר לעימותים ההפגנה הסלימה מאוד מהר בעזה. הטבח
שירו כדורים מצופי גומי וגז מדמיע מוקדים בין צה"ל ומג"ב –

החיילים. אבנים לעבר שיידו תושבים מהכפר, לבין –

לכפר, הראשית בכניסה העימותים היה של המרכזי המוקד
מרוכזים היו ושם ,4460 לכביש 446 כביש בין לצומת סמוך
דרומית- מעט היה שני מוקד מג"ב. של מאוד גדולים כוחות

לבתי הכפר. המבנה במטע זיתים הצמוד מערבית לכביש 4460,
הזיתים, מטע בתוך נמצא תרנגולות, לול הכפר, של הקיצוני

של הלול, האחד בצידו כשהחיילים העימותים, וסביבו התנהלו
צעירים. 30-15 היו במקום השני. בצידו והמפגינים

40-30 עמדתי בסמוך למוקד העימותים השני, במרחק של אני
האבנים. ממיידי מטר

בגז מדמיע וכדורים נרחב שימוש זמן ממושך נעשה במשך
השתנו מסוים במקום. בשלב ידי החיליים על גומי מצופי

היה הירי חיה. אש בירי שמדובר מניסיון וזיהיתי הירי, קולות
להזהיר כדי אבנים שיידו האנשים אל התקרבתי בבודדות.

בירי חי. החל אותם שהצבא

הלול, של לצידו אבנים גבוה מאחורי גל עמדו המפגינים
עמדו קצין, במספר, ביניהם או חמישה ארבעה והחיילים,

ונעים מאחורי טרסת אבנים, כ-20 מטר, כשהם של במרחק
מהתנהגותם היה ברור, גם הלוך וחזור לאורכה. בחופשיות

בכדורים הירי סכנה. כל החיילים לחיי נשקפה שלא שלהם,
דקות. כמה נמשך באוויר) (לא המפגינים לעבר חיים

ופני לאחור הולך כשאני להתרחק התחלתי הסכנה מפאת
שהחיילים מהצעירים כמה שהזהרתי אחרי ההתרחשות, לכיוון

כשאחד מטרים חמישה הרחקתי בערך חיה. באש משתמשים
פינינו אליו. להגיע השני והייתי רצתי ברגלו. נורה מהמפגינים

שהיו פרמדיקים צוות מטר, אל עבר כ-15 של למרחק אותו
אולי פחות. דקה, חצי נמשך במקום. זה
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חזרה, רצתי עוד נפגע. על צעקות אותו נשמעו שפינינו בזמן
שנראה אדם סוחבים אנשים ארבעה ראיתי הדרך ובמחצית

היה שזה לי התברר יותר מאוחר בגבו. ונורה חיים, רוח ללא
ח'וואג'א. ערפאת

מטרים ספורים האנשים, נורו שבו המקום הסתכלתי לעבר
ומתמוטט. אנשים נורה נוסף אדם וראיתי עמדתי, מהמקום שבו

יותר מאוחר בראשו. נורה שהוא צעקו אותו, סחבו לידו שהיו
מכוסה היה ראשו נמשך. הירי ח'וואג'א. מחמד ששמו לי נודע

ספוגים היו אותו שנשאו האנשים מאוד. חזק בזרם שניגר בדם,
בדמו.

האנשים את אחד והחלפתי ח'וואג'א, לכיוון ערפאת רצתי
שלא מנת השמאלית ובראשו על אותו. החזקתי בכתפו שסחבו
מהצעירים אחד בדם. כוסתה ובגבו בכתפו שאחזה ידי יטולטל.

הועברה מאוד אמבולנס, ומהר היה במקום לא אותי. החליף
אותו. לפנות כדי הכפר מתושבי לאחד ששייכת למכונית גופתו
שלושת הפצועים את לאחר מכן ופינה כדקה האמבולנס הגיע

ברמאללה. החולים לבית

של ממצוקה נבע ולא קצר לא היה חיה באש שהירי שוב אדגיש
כסכנה כלשהי בדרך להתפרש היה שיכול ממצב או החיילים,

החיילים מאחורי היו שבהן דקות, מספר התמשך לחייהם, אלא
כוחות היו משם, מאוד בנוסף, במרחק קצר בנסיגה. ולא מחסה,

בשום אשר מג"ב, להערכתי עשרות שוטרי בהרבה, גדולים
שהחיילים כך על שמצביעה עובדה המקום, אל חשו לא שלב

חשו בסכנה. לא

לחיילים גבו עם נורה בגבו, כלומר היה ח'וואג'א ערפאת
כלל. אותם היה לסכן לא יכול ולכן כשנורה
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ישראלי ינאי / קוקטייל

ּדֹוֶהה ָהָרִקיַע ֶׁשל ַהּפֹוִליִטי ַבע ַהּצֶ
ָאִביב, ֵתל ּבְ ג ּגַ ַעל

ַתְעּתּוַע ּבְ ם, ַהּיָ ֵמַעל ְׁשִקיָעה ֵיין ּבְ ִנְמָהל
ק. ּבֶ ַחַסן ַעד ָרה ָהאֹוּפֶ ל ִמְגּדַ

ַבע, ַהּקֶ ַאְנֵׁשי ָעִרים ַהּנְ ָיִפים
ְלֻחְלצֹות ַחת ִמּתַ ִצים ְמַבְצּבְ ְׁשִריִרים

ִרּקּוָדם ּבְ ִצְבעֹוִנּיֹות,
זֹוב ַעד ָערֹות ִלְפֵני ַהּנְ ְיַׂשֲחקּו

ְצִעירּוָתם. ֶאת ָפַתִים, ַהּשְׂ ִמן חֹוק ַהּצְ
ָהִעיר ַמְדִליָקה ָסִביב, ְוַרב הֹוֵלְך ַרְך ֶעֶרב

ַהֲחֵׁשָכה. ְבַׂשר ּבִ ְקַטּנֹות ׁשּוקֹות ּתְ
ַע, ּקֵ ְלִהְתּפַ זֹוְממֹות ּיּוב ַהּבִ ָעלֹות ּתְ ַרק

ּפֹוֵסק ְלֶרַגע, ֶׁשֵאינֹו ם ֶאת ָהִאּלֵ ַעם ּזַ ּבַ ְלָהִציף
ַהַחם ְוַהּגּוף נּוָעה ַהּתְ עֹוְרֵקי

ֶׁשֵאין ַההּוא ָבר ַהּדָ ִמן
אן. ּכָ ּבֹו ִרים ְמַדּבְ

ָערֹות, ַהּנְ ָיפֹות
ָלרּוַח, ַהְׁשָרָאָתן ַמֲעִניקֹות ֲחָצִאּיֹות
ִקיָפה. ּתְ ַמּסֹוֵקי ַלַהק ּכְ ְחְררֹות ִמְסּתַ
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כהן / חן ביבי או ציפי תואם הסקרים" או ברק "מלחמת

לי נוגעת ממש לא הזאת המלחמה
האשכנזים של מלחמות זה

העם) רוב (כמו שחור, עובד עובד, ואני
עוזר, סחורה, יותר נכון מסדר
ת"א דרום אליהו, ביד בסופר,

מלחמה או שלום עושים הם
בדיוק, ברור לא זמנית, בו שניהם, את לעשות רוצים או

שטויות הרבה בסופר קונים
קונה הייתי לא בחיים שאני

נגיעות עם גרם 50 של בקופסא דגנים כמו
שקל ב20 ושטויות ושוקולד דבש של

גומר בביס היה עמך אדם בן משהו שכל
בלי לשים לב,

יוקרה ממגדלי אשכנזים יודעים, אתם אבל
הכסף את לבזבז מה על להם אין

ולא קשורה לי נוגעת לא המלחמה הזאת
בבוקר המזרחים העובדים קמים אנו

אדם כוח דרך שחורה בעבודה לעבוד הולכים
צריכים לשרוד. כוח להתרגש, אנו ואין לנו חוזרים הביתה

חברתי אדם בעניינים, שמבין מישהו שאלתי
במנדטים שיעלו הבחירות כדי הצגה בשביל שזה אמר והוא
והיומיומי והעוני הקשה החברתי את המצב להשכיח ובכדי

כעבמים מעצמנו מנותקים בתוכו, שרויים שאנו
שניהם על או מלחמה או שלום מדברים כולם
חברתיים עניינים מדבר על לא אחד אף אבל
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משפחה כבוד, פנסיה, זכויות עובד, תנאים, שכר,
באזרחים והבירוקרטיה הלאומי הביטוח של ההתעללות

קטנה צריך מלחמה הממשלה היה וראש
אותו שיזכרו כדי

ההון ובעלי הביטחון שר של חבר בת"א העירייה ראש
ולצעירים ת"א דרום לתושבי לנו ואומר אמר

ובבאר שבע בדרום בנגב שנלך לגור
יבנו מקלטים ולא ויזניחו ינטשו, אותנו שגם ובשביל מה,

שיקגו החדשה" ארלם "ניו בשכונת גר אני מזל, לי יש אבל
מעזה גרוע יותר ת"א, בדרום המרכזית) (התחנה שאנן נווה היא

לפילים לשמש מקלט אטומי בכיף שיכול לבן, בטון ענק, פיל גוש וזה
ת"א משהו על זורקים כבר אבל אם וטילים, נגד קסאמים אני

קרינה אויר, זיהום סמים, זנות, מסבלינו, אותנו לגאול עלינו שיזרקו
תוכניות בנייה וגועל נפש של למזרחים כפוי בלי פיצויים פינוי בינוי

הוגנים. לקבל פיצויים נוכל כך חושב שרק אני וביננו
שנה כמאתיים הפנימיות בעבודה לפני בבחירות

אותנו, שלח פרץ אקירוב, במגדלי ברק מול הפגנו אנו
חולדאי דון העירייה, ראש של לפקחים קרא ברק

₪  650 של קנס המפגינים, אחד למובטל, והם נתנו
בבית". שתישאר עדיף "ברק שלט על

ו"סוציאליסט" "חברתי" הוא שברק בגלל
אולמרט בבית, וגם להישאר לא רוצה כנראה ברק

הסקרים". "מלחמת – המלחמה פרצה הסקרים ובגלל
לי נוגעת לא הזאת המלחמה

אויר אני טפט, אני מילה, לי אין
בהיר. עובד שחור ואני לא אני
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בכור כהן טל תקראו לזה / איך

תקראו לזה מלחמה
כיבוש עדיין זה

צדק לזה תקראו
כיבוש עדיין זה
שלנו זה תאמרו
כיבוש עדיין זה

כוונות היו לאלוהים תאמרו
תקראו לזה אמונה

כיבוש עדיין זה
תקראו לזה טמטום

כיבוש עדיין זה
כיבוש לזה תקראו אל

כיבוש עדיין זה
תאמרו שמאל,

תאמרו ימין,
מדינה, תאמרו

כיבוש, עדיין זה
לחיות, תמשיכו עכשיו

כאילו כלום.
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עזה, איציק רנרט
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לוין אהרון / *
מה הט
עם לכ
שי תוב
רה בי

כא מים
לו.

השי
ת לא רה
לת קים

המ את חיה
תים.

השי
רה לא תע
קם את כנ

המטו פי
סים.

הביט שר
י לא חון

שוב בו ממל
מ חמתו
שק שום
בבר רא

או בוויל כט
אוון. פרד

קור
השי אי
יוסי רה

ל פו
נוד ברא

שיהם,
ותו
לא.

כו
מש לנו

במל ת"פים
הזו. חמה
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יניב בעז / *
ְלָׁשם ֶׁשֵהם ִנְכְנסּו ּכְ ֶזה ֶאת ֵהם ָיְדעּו
ם ָ ִמּשׁ ֵיְצאּו ֶׁשֵהם ּכְ ֶזה ֶאת ֵיְדעּו ֵהם

ֶחְלָקם לֹוַמר ּכְ
ם ָ ֶזה ִמּשׁ ָיְדעּו ֶאת ֶחְלָקם

ם ָ ָיְצאּו ִמּשׁ ֶחְלָקם
ֶחְלָקם

ְלָׁשם ְכְנסּו ֶׁשּנִ ִלְפֵני ֶזה ֶאת ָאְמרּו ם ּלָ ּכֻ
ָׁשם ֶאת ֶזה ָאְמרּו ם ּלָ ּכֻ

ם ּלָ ּכֻ
ֶחְלָקם לֹוַמר ּכְ

ֶזה ֶאת ָיִגידּו עֹוד
אן ּכָ

ֶרת ּתֶ ִמְסּתַ ְוַהּבּוָׁשה עֹוד
ָׁשם ֵאי
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רקפת וינר עומר
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עוזר  יוסף / ּוִמְכָנַסִים  קֹוָלה
 

ַוֵיָרא ת ָרַשׁ ּפָ ָחָלה ּבֹו בּוַע ָ ּשׁ ּבַ
ָמֵעאל ְוִיְשׁ ָהָגר ֶאת ָשָׂרה ְרָׁשה ֶׁשּגֵ ּכְ

ַה-7 ן ּבֶ 'אוָו'אִריׁש ּגָ ָעאִלי ֶלד ַהּיֶ ִנְפָצע
ַלְסִטי ּפְ ּדּור ִמּכַ

ַהּמַֹח ּתֹוְך ר ֶאל ָיָשׁ
ֲהָפְך ְלֵצַמח 'אוָו'אִריׁש ּגָ ָעאִלי 

ָסס יֹוַמִים ּגָ ְׁשָרֵאִלי ַהִיּ ַהחֹוִלים ֵבית ּבְ
א ֶׁשּבָ ֶות ַהּמָ ַמְלַאְך

ַמִים  ֵאר ּבְ ְלִאּמֹו לֹא ֶהְרָאה
 

ּתֹוְלדֹות ָרַׁשת ּפָ ּבֹו ֶׁשָחָלה בּוַע ָ ּוַבּשׁ
ְרקּו ַלֲחָלִקים ּפִ 'אוָו'אִריׁש ּגָ ָעאִלי ֶאת

ְוָהֵראֹות ֵבד ַהּכָ ֶאת קּו ִחּלְ 15 ן ֶלד ּבֶ ַלּיֶ
דּור ִשׁ ּבְ ָאְמָרה ִאּמֹו

ּוִמְכָנַסִים קֹוָלה ׁש ּוִבּקֵ ָקם ֶלד ַהּיֶ
ִלְיהּוִדי ם ּגַ ֲחָלִקים נּו ּתְ ֶׁשּיִ ָאַמר 'אוָו'אִריׁש ּגָ א ֶׁשל ַאּבָ

ְלֲעָרִבים ְיהּוִדי ל ַחּיָ קּו ִחּלְ ֶאְתמֹול ַרק
 

ִלְכּתֹב ע ְמֻׁשּגָ ְוִׁשיר
ֲעִדינּות ּבָ ְלַאט ְך ּכָ אּוַלי

ִחּלּוֵפי ָהֶאְזָרִחים ֶאת ַנֲעֶׂשה
ְיהּוִדים ל ֶשׁ ֵמֲחָלִקים ִתיִנים ָלְשׂ ּפָ

ִתיָנִאים ֶלְשׂ ּפָ ל ֶשׁ ֵמֲחָלִקים ִוְיהּוִדים
 

ם ִאּמָ ְוָהָגר נּו ִאּמֵ ְוָשָׂרה
ֶחְלָקן ּבְ סּוטֹות ַמּבְ ִיְהיּו

ׁש ִמְכָנַסִים ִנְלּבָ ם ְוַגּ קֹוָלה ה ְוִנְׁשּתֶ
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מרומי אוהד
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חסקי שלומי חיכוך /

ָאה ַהּבָ ְלָחָמה ַהּמִ ֶׁשַאֲחֵרי ְלָחָמה ּמִ ּבַ
ים ֵעיֻרּמִ כּו ֲאָנִׁשים ְיַהּלְ

ִניצֹוץ ָהַאֲהָבה ֻיְבַער
ְלָחָמה ַהּמִ ֵלי ּכְ ִחּכּוְך ּבְ

ֶעֶרב ֶרֶדת ִעם
ָאֵפל

ְצִליֵלי ְנטּול
ֵנאֹון.

ה ָלִעיִרּיָ יִלים ְקּבִ ַהּמַ ָהְרחֹובֹות ֶקֶרן ּבְ
ָנִׁשים, אי ַוּדַ ּבְ ַיַעְמדּו

ם, ּדָ ִׂשְפתֹוֵתיֶהן ֲהָלָכה, ּכַ ְלבּוׁשֹות
ֶׁשּלֹא ָהעֹוְבִרים ֶאת ְיַפּתּו

ִמיד ּתָ
ָׁשִבים.

 
מגומגמת", הספר "האקדמיה ללשון מתוך השירים

עמדה-כרמל. הוצאת
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עמיחי שלו / 1.0

1.0 עזה במלחמת
הטלוויזיה היום מול כל ישבנו
כלות בשמות מביטים בעיניים

הנופלים
של המונוטוני לקצב מקשיבים

ההקראה
את יקריאו מתי עצמנו שואלים

האחרון.
אחרונים שמות כמו נשמעו כולם

היה אחרון אחד לא אף
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(1965) אוקס פיל / משתמט של דיבור
סימון יהושע עברי: נוסח

מיוחד משהו לא ישראלית משכונה ישראלי נער אני הו,
מאחמדינג’אד באלוהים, בקצינים הבכירים ומפחד מאמין אני

מת” ערבי זה טוב ש”ערבי אמרו כולם לשרת, זמני וכשבא
האמת: את אמרתי אני הגיוס ללשכת כשהגעתי אבל

 
פזמון:

עשרה, עם תוספתן מגורה רק בן שמונה הסמל, אני
שפתון למרוח אוהב ואני

בהיכון אסטמה חטוטרת, ומשאף הגב חפרפרת, על עיני לי יש
שיגרון עם נכה דודה ויש לי נערה, ויש לי פרנסה לי שיש תבין

הולך לתיכון אני לא טיפשון, אני
ביטחון במתקן ועובד

 
שלי גמור חוליה והגב יצאה לי

וחרקים לפרחים אלרגי אני
מוגז נהיה כולי אני עף פגז וכשעלי

ואני מכור גם למלא סמים
לבהונות מגיע לא דכאונות, לי יש

בברכיים נוגע רב בקושי
להתקרב מתכנן האויב אלי ואם

פעמיים אתעטש מיד אני
 

אינשאללה את נאסרללה, שימות שונא אני או
מרכזי דבר תבין אבל

לשם ללכת צריך שמישהו
אני לא זה הזה והמישהו

טעימה להם תן בהצלחה, באמת אז
זרועך מנחת

בלי מוות, כאב ודם פעם, כזה ואם קרב תמציא אי
בשמחה מצטרף אני
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טובקמן סת'
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שטראוס ענבל
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/ 29.12.08 ומצומצמת. שקטה קטנה, הפגנה של כרוניקה
צורף רן

הפגנה בחצי-ספונטניות מתארגנת בצהריים 12:00 בשעה
הם המפגינים בן-גוריון. אוניברסיטת של הכניסה לשער מחוץ

קוראים הם וגברים. נשים של שווה מספר סטודנטים. כ-30
ההרס תמונות עם שלטים ומחזיקים המלחמה נגד קריאות

ההפגנה. את לפזר שצריך מודיע הוא שוטר. מגיע וההרוגים.
את לסיים ומחליטים הסברים ממנו דורשים מפגינים מספר

אנשי כ-20 מתפזרים. אנחנו מקופלים. השלטים ההפגנה.
עד מגיעים מהם, שחורים, קסדות לראשי חלק לבושי יס"מ,
מבוגר. מפגין לדחוף מהם מתחיל אחד האוניברסיטה. לשער
ושוטרים קופצים מהומה. יס"מניקים מתחילה קורה פה? מה

"אתם – אותם גוררים לרצפה, אותם הודפים מפגינים, כמה על
הפגנה הסדר, הפרת לא-חוקית, "התקהלות -"למה?" עצורים".

בך". נכנס עוד סמרטוט, "אתה – וגם לא-חוקית"

בבאר-שבע. העתיקה בעיר המעצר בתחנת המפגינים עכשיו
לקרוא רוצים המשטרה חוקרי יהודי. אחד ערבים, מהם ארבעה

צריך צוחקים. אנחנו הישראלי". את "תביאו לחקירה. לי
לחדר מישהו נכנס העצורים, אחד חקירת בזמן למה?. להסביר

- לעצור חוקר אחר אומר מת". ערבי "ערבי טוב זה ומכריז:
נראה לעצורים? או לערבים התכוון הוא – שקרנים" כולם "הם

אף – החוק של הפרות מואשמים בהמון אנחנו שלערבים. לי
אומר לי שצעקתי החוקר במציאות. מהן לא התרחשה אחת

משפט כזה, אמרתי לא פעם אף – התינוקות" "מוות לרוצחי
את זה? זה המציא הוא שאמרתי את זה. חושב אבל הוא באמת

מצפה שהוא מה זה יצעקו? שמאל שפעילי מצפה שהוא מה
מגיע? כזה משפט מאיפה יצעקו? שערבים

את לבלות אמורים אנחנו המעוכבים. בחדר יושבים כולנו
כי אותנו יפרידו שבמעצר לנו מודיע השוטר במעצר. הלילה
ביחד יהיו במעצר ויהודים מיעוטים) בני שערבים (או אסור
ואני כאן חברים חדשים הכרתי אני מה אם הנוהל. אז זה –

נהלים. עם איתם? לא מתווכחים להישאר מעדיף

חפים שאנחנו גילה מישהו משוחררים. אנחנו בלילה בעשר
מפשע.
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שעת' ג'מיל נצר / הגנרל אבק

ַיְחלֹף ָהעֹוָלם ְלָפֶניָך ֲאֶׁשר ּכַ
ַעְצֵרנּו, ּתַ ֶאל

ִסּפּור, ְכּתֹב ּתִ ֶאל
ְלָפַני" ָעְברּו "ַהִפילֹוסֹוִפים יד ּגִ ְוַאל ּתַ

ַהחֹוֵלף ֶנָרל ַהּגֶ ֲאַבק ֶזהּו
ְתַעֵּור, ֵעיֶניָך, ֶׁשּתִ ה ּבְ ִחּטָ טֹוֵחן

ְוַלֶחְזיֹונֹות. ָלֲאִויר קֹוְלָך ְרַעב ֶׁשּיִ
....................
....................

ְלַרְגֶליָך ָהעֹוָלם ַיְחלֹף ֲאֶׁשר ּכַ
יט ּבֹו ּבִ ַאל ּתַ

ָנה! ַהְׁשּתָ ְמַטֲחֵוי ּכִ הּוא ֵהן

עפרו את האופק אל מרים הוא

ז, ֶמְרּכָ ִלי ּבְ ִאיׁש
ין ּכִ ַהּסַ ת ַ ִלְקֻדּשׁ ְקָוה ַהּתִ ַקְׁשיּות ין ּבֵ

ַעְצמֹו ַעל ִמְלָחָמה ִהְכִריז
ָנָהר ַגעֹו ּפְ ֶׁשק ַלּנֶ ֶרְך ּוַבּדֶ

רֹון. ְוִזּכָ ָאִפיק ִלי ּבְ
ְלָהִכין ָהֵעץ ְרׁשּות ֶאת ׁש ּקֵ ּבִ הּוא

ָהַאֶחֶרת. ָדה ַלּגָ ִסיָרה ּתֹו ִמּבִ
ֵמת ַעל ִלּבֹו. דֹול ּגָ ַמה ַבר ּדְ

ֶקֶבר ָאְמרּו ב ַהּלֵ ַעל
ָאְמרּו ַיַער ֶלת ַהּדֶ ְוַעל
ָאַמר ְלַבּדֹו ַרק ָהִאיׁש

ֲעָפרֹו! ֶאת ָהאֶֹפק ֶאל ֵמִרים ְמׁשֹוֵרר

רון-גלבע גיא מערבית:
מתוך מטעם 16,

עזה ברצועת ג'מיל שעת' חי בחאן יונס נצר המשורר
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גאון חגית מלחמה, הכרזת
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ברדה יעל / האסטרטגי היועץ שיר
 

יקר קמפיין זה
אלפים מאות
המצב מזעזע

בסקרים
התקציב, ונגמר

לעוזרים
ודוברים

וברק לא סקסי
קצת לא אפילו

טרנדי לא
מנהיג לא

בקנטים המנדטים
 

הנה קמפיין זול
ופשוט

התורמים שישלמו עליו במקום
במיסים אפשר

טילים
האויר חיל מתקציב

הערוצים בכל
ישיר דברור

במסגדים עשן
חרוכות מילים במקום גופות

מערכות חיסול
מילואים גיוס

ישראלים אלף מאות חמש של סיכון
פלסטינים מיליון
שנאה קילו אלף
הסקרים בשביל
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דחף  מכון  במקום
2000 ואקטיב

את נגייס
אדוני צבאות
הנקמות אל

יודעים כולם
שהציבור

לפוליטיקאים מאמין לא
מדברים כשהם

בחייאת
עדיף

כשיורים
במקלטים (הציבור) וההוא

חשוכים
לדרום גומרים

ת’עסקים
 

בחירות של בעניינים אנחנו
תכלס של

סיכויים לנו ואין
אויבים מלייצר חוץ

משלם לא הקמפיין במילא
הזה מהעניין אותנו עזבו

הבאים הדורות של
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זכריה ענת / 1 מֹוֶלֶדת

ְקָמִטים ַחת ְמַפּתַ ָהֲאָדָמה
ְלאֶֹרְך ַאְכָזָבה ֶׁשל ים ֲאֻרּכִ

רֹק. ַהּיָ ו ַהּקַ

ַרֲחִמים ְללֹא ִעיר ָהָאבֹות ּבְ
ֶות בּוָרה ְוַהּמָ ַהּגְ ִסְמַטת ּבְ
ֶאְצִלי ֱהָרג ֶׁשּנֶ ֲעָרִבי ל "ּכָ

ָלָבן. ַחְרִסיָנה ִקיר ַעל ַחג" ֶזה

ְרְנגֶֹלת ּתַ ְרֵעי ב ַעל ּכַ ִנּצָ ַצֲה"ִלי אֶֹהל
ד ְמֻסּיָ טּוס ֶאָקִליּפְ חֶֹרׁש ּבְ

ִית ּבַ ֶׁשל ָנטּוׁש אֶֹהל
ִלְנּפֹל. ָמט י ְלֻאּמִ

ַעם ֶאֶרז ָהָיה ּפַ
ְמֻׁשְפָׁשף ֶחֶבל ַמְחסֹום ֶׁשל

ָחִבּיֹות י ָקׁשּור ִלְׁשּתֵ
ְמַפֵהק ל, ַחּיָ ָעַמד ְלִצּדֹו

ִלְפָעִמים. ַרק

ְמחָֹרִרים ים ּתִ ּבָ קּועֹות ּבְ ָרִכים ּדְ
ִריִביֶלְגָיה ּפְ ִנְרֵאית ָכה ּכָ

ָנאֹור. ָצָבא ֶׁשל

רֹוִׁשים ַהּבְ ם ּגַ
ֶׁשק יִפים ַמְכּתִ ָמתּוַח דֹם ּבְ

מּוִטים ְ ַהּשׁ ֶאת ִדים ְמַלּמְ
ִמְׁשַמַעת.
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לֹות כֹות ַאּיָ ְמַהּלְ ֶהָעִדין ֶוה ּנָ ּבַ
ַאְרֵיה ל ִמְתַנּפֵ ַאַחת ַעל

ֵמָאחֹור אֹוָתּה ַמְכִריַע
ֶלֱאכֹל ַׁשֲאַנּנֹות ַמְמִׁשיכֹות ָהֲאֵחרֹות

ים ַהְמַדּמִ ֲאַנְחנּו, ֵנָרֶאה ְוֵאיְך
ִנְבָחִרים ים ְלִנְצִחּיִ ַעְצֵמנּו
ַמן. ַהּזְ אֹוָתנּו ִיְׁשּפֹט ֵאיְך

ל ִמּתֵ ֶמְלִניקֹוב ֶׁשל ָהַאְרֵיה
ַאְרֵצנּו" ַעד "ּבְ ַחי

ּתֹוְך ַאְך ּקֶֹרת ּבִ ְללֹא ָׁשר
ַהְפָנָמה.

ְמַזְמֵזם ַרַחׁש אן ּכָ ֵיׁש ַמן ַהּזְ ל ּכָ
ִהיר ּבָ ֶׁשֵאינֹו הֶֹוה ֶׁשל

תֹוכֹו ּבְ ְמָצִאים ַלּנִ
 

ִלְחיֹות ּגֹוֶזֶרת ִציאּות ְוַהּמְ
ּוְלַצד תֹוְך ּבְ ִעם ין ּבֵ

ְך ֵ ִמְתַמּשׁ ָעָבר הּוא ֶהָעִתיד
 

ַלֲעבֹר הּוא דֹול ַהּגָ ְוַהֲחלֹום
ַדִים ַהּיָ ִעם ּיּום ַהּסִ ַקו ֶאת

ְלַמְעָלה.

ָהָאֶרץ ַעל אן ּכָ
ר ח ְמֻנּקָ ר ֻמּנָ ַׁשְחרּור ֻמּכָ

ָׁשר. ַאֵחר ִמיֶׁשהּו
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גרשי נעמה / אשקלון

כך , רע לי כל אמא
הקשה בשעתך איך

איתך לא שכם אל שכם
צועדת אני המרים אויבייך עם

צעקתם באזני מקול צעקתך חזק וקול
אזני מפלח את בכיים ובכייך, לא

מכאן גם בלילה, גם

להחרישו להאבק ועלי
תחתיו לחתור להאבק עלי

אותו רק לשמוע לא
פוחדות פנייך את רק לראות לא

עיניי מול אל

אוי אמא, אמא
ג'יהאד, את זוכרת את האם

בנה ביתו ואז שבנה ביתינו
מדימעותייך נמחה ג'יהאד

מזיכרוני נמחה

נמחה מזיכרונה הקצר
לעזה שהקיאה העיר של

הערבים תושביה את
ושלחה חייליה לכבשם

לבנותה אליה לשוב להם וקראה
בשלישית בשנית, אותם והקיאה

לבנות בתיהם בניה ושלחה את
אדמתם. על הרש, אדמת על

שלי, אמא אוי
אשקלון, שלי עירי
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אצעד, לא איתך שכם אל שכם
אומר הינחמי, אומר הינחמי, לא לא

ג'יהאד בדימעותיו של דימעותייך אמהל
ונכדיו ילדיו בבכי בכייך, את

לרוחות שנזרה ביתו בבכי
ניבנה כי ידענו שלא ביתו בבכי

נעזב כי ידענו ולא
דק עד ניכתש כי ידענו ולא

שלו, האבק ענני ואת
אוויר, לא

שלו האבק ענני את
נושמים. אנחנו
אמא, אמא, אוי

דברים אחרים. לך לומר הלוואי שיכולתי
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מרקוס עידו
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נטלי ברוך עזה, אהובתי /

נפשי יא איבתיסאם,
כמוך ילדות כמה

יש
ילדותן, שנגזלה

חלומותיהן, נגזלו
נשדדה רוחן,

בעזה.
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סתיו / שירה מירושלים ישראל קול

תחילה ועיקרן החדשות והרי
הכריע: לבטחון לאומי הקבינט
יימשך יצוקה" "עופרת מבצע

משלחת את מעכבת ישראל
לעזה ההומינטרי הסיוע

אולמרט, אהוד הממשלה, ראש
אין בעזה משבר הומניטרי קבע:

לבני, ציפי החוץ, שרת
לפריז יצאה

ברק, אהוד הביטחון, שר
האלקטורלית תנופתו את לאבד עשוי

בהרחבה לחדשות וכעת
הודיע נתניהו בנימין

ממשלה בראשותי תמוטט
החמאס שלטון את

ותשעים נספרו שלוש מאות כה עד
פלסטינים הרוגים
ישראלים ושלושה

חרדה נפגעי עשרות
למשדרי החדשות הצופים מרותקים

עלה הרייטינג
שערים עליות נרשמו בבורסה

הדולר מתחזק
התחזית והרי

לרדת עומד כבד גשם
הנמוכים במקומות שטפונות צפויים

אפס הראות
יקורקעו האוויר חיל מטוסי

בבוץ לשקוע עתידים הטנקים
ולא יוכלו להתקדם אפילו מטר
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יתמלאו מים קני התותחים
שתפרוץ בו ברגע תכבה האש

הרקטות יחלידו
שימוש מכלל ייצאו הטילים

הפנים את ישטוף הגשם
הדמעות את יראו ולא

לאולפן. השידור את מחזיר אני
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רועי ארד / המערכה האחרונה הבטחון לרגל לשר שיר הלל

- זה את זה מבינים
הבטחון, שר

העניבה
*

שיער. צובע הרמטכ"ל
הבטחון שר

מרים טלפון לנחום ברנע
*

טיפש, יותר
 - אכזר או יותר

שטיפת ידיים? נוזל
*

ֶזר על המתייבש קר טל
נבול

הבטחון שר מתנת
*

וסמי, נוחי עם בקוקטייל ואז
דם מלאות ידיו

עוזר הטבח
*

הבטחון: שר של אויביו שלושה
בטחון, שר עוד

אני כרסו,
*

סמס שולח הוא לפעמים
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עושה? אתה מה
*

העוף צלחת על
הבטחון- שר שסיים

גרוגרת
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/ נמרוד קמר *
בנק המטרות קרס

לג’ומס טלפן אובמה
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גוס דויד
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שחורי יערה / *
ביוני צרוב הים חוף

מגוף איבר מחול, חול מבשר, גרגיר להפריד אפשר אי
 

חוף ים לבן
רצה אחת ילדה רואה והעולם

כולו העולם כל
בסנדלים או יחפות ברגלים אם תבררו

שמשיה בצל או מגבות על
תבררו את הריצה
רואה העולם וכל

כולו לעולם יקרה מה
המלח והים גבישי לאחר שיכלו

ענבים שזיפים או אם נאכלו שיכריע יהיה מי ולא
זו העונה אם

הענבים הבשילו אם
 

הים כמו גיהינום חוף
למים הופך הים חול

המים הופכים חול
אלה ויבואו אלה על

 
ילדה רואה העולם כל אם גם

רואה אינו העולם כל
לגרגר דבר או לחצי או לדבר עוד ערבים ישראל אינם וכל

חול. של
 

2006 יוני
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ישורון מרחב / ילדים שירי שלושה

א.

הה במחסום כאן
יולדת אני

בני את
השמן אהוד את תראו אם

בן לו יש בבטן
לו תגידו

שלי כבר אין

ב.

כושילרבאק שלוש
כושילאמק ארבע כפול

בחירבה צפוף פצצה מוסלמית
מלט קילו המליטה

חול שפכה
מים יצקה

לבטון לשה
ילד של צורה ועשתה

ג.

ואני ציון בן

אי אמר בנצי
אה אמרתי אני

דיברנו על החמור
בא לא והוא
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שמש אמרנו אז
בשמיים עמדה ושמש

החמור לא אבל
בשמיים לא

מקום באף ולא

תפקידים החלפנו אז
אני אמרתי אי

אה ובנצי

וחיכיתי וחיכינו
ובכיתי ובכינו

בא לא והוא
בא לא הוא
בא לא הוא
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לין לולו הילה
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לטוביצקי טלי / ָנה ּקָ ּתַ ֶזה ְלָכל ְוֵאין

חֶֹזה" ָעִׂשינּו ֶאת-ָמֶות ְוִעם-ְׁשאֹול ַרְתנּו ְבִרית ּכָ ם ֲאַמְרּתֶ י "ּכִ
טו) כח, (ישעיהו

והלב נשבר
תקנה לכל זה ואין

הזאת נדם בעת והחומל וכל הרך
נסדקות, השפה אבני

הדם כטעם פרועות
חגות סביב החרכים סירנות מכל

סביב והלב נשבר
מלכסות קצרות וידינו

אוחזות ידינו במאכלת כי
והמטוסים נשבר, והלב

מעלינו סוב סוב סוב
נשבר והלב אנחנו) (מי

עשן מלא והבוקר
לעבודה באוטובוס בלב עשן

לדבר לא לראות לא פיח, לב
רועד ילד ליד ההריסות

בוכה, אחד
תקנה לכל זה ואין

ולכסות את הראש לשכב על האדמה
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שדמון סיון



5859

סערי מפותח / רמי מוח

ִיְׂשְרֵאְלֶיְנִסיס ַההֹומֹו ָעָׂשה ְרִציִנית ֶרְך ּדֶ ְבַרת ּכִ
ַצּמֹות י ְׁשּתֵ ּבִ ה ְקַטּנָ ַיְלָדה אֹוָתּה ֵמָאז

ֲאָלה, ָ ּשׁ ֶ ּשׁ ַמה ֶאת ְוָׁשֲאָלה ֶׁשָעְמָדה
ְגָלָלּה ּבִ ְוַגם ְגַלֵלנּו ּבִ ֲאָבל

יִנים, ַהּמִ חּות ּתְ ִהְתּפַ ְגַלל ּבִ ְוַגם
ַהּפֹוִליִטיָקִאים ֶׁשל ָהֶאבֹולּוְצָיה

ְרִוין, ּדַ ֶׁשל יאֹוְרָיה ְוַהּתֵ
ַאֲחֶריָה ּדֹור נֹות ְ ִמּשׁ יֹוֵתר

ְוׁשֹוֵאל ָׁשפּוף, ָבר ּכְ ֲאִני, ם ּגַ עֹוֵמד
ַעְצִמי ֶאת ַעׁש, ֶאְתֶכם, ַהּגַ ָהֵרי ֶאת

ֵכן ֲהִיּתָ ֶרת: ַהְמַגּמֶ ה ְסֶטּלָ ְוֶאת
ָאחֹוָרה? הֹוֶלֶכת ׁשּוב ַהַהְתָחָלה ת ֻקּדַ ֶׁשּנְ

ה? יר ַהּזֶ ִ ַלּשׁ ְטיּוָטה ִהיא ְיִציָרִתי ל ֶׁשּכָ
ִריץ ַהּפָ ת ֵמֲאֻחּזַ ַהְמסָֹרס ֶׁשֶהָחתּול

ַאַחת ֵמָאה ּבְ ְך ֶנְהּפַ
יכֹון? ַהּתִ ְזָרח ַהּמִ ֶׁשל 'יָּואָּוה ַלּצִ

ְוָׁשלֹום, ַחס לֹום, ָ ְוֶׁשַהּשׁ
ה? ַעּזָ ֶׁשל ֹוְפִכין ֵמי ַהּשׁ מֹו ּכְ ק ְקּבֵ ִיְתּבַ

ּוֵבין ַהֲהרּוִגים, צּוִעים, ַהּפְ ל ּכָ ּומּול
ִנים, ָ ַהּשׁ ל ּכָ ְכלֹות ּכִ ח, ְמֻפּתָ מַֹח ִעם

ַהֲחָכִמים ְוַאף דֹוִלים ַהּגְ ֲאִפּלּו
ׁשּוָבה. מֹוְצִאים ּתְ ְולֹא ְוׁשֹוֲאִלים עֹוְמִדים

                                 
המאוחד, 2008) השנים", הוצאת הקיבוץ (מתוך "טבעות



6061

אש הפסקת

בר-אל עדו
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זיאד תופיק / שר אני

למי אתן חיי מחצית
פני תינוק על שיעלה חיוך

בוכה
לשמור מחציתם השניה אתן את

מלבלב פרח על
יאבד לבל

אצעד שנים אלף השיר ובעקבות
ואלף ואדיות אחצה
הדרך ִתקשה אם גם

סוער בים אפליג
ללקט לי בושם
חופי הִליָלך על

- האדם של בגיהנום האנושות אני
אשקוט כיצד

הדם? כשנשפך
אשיר לחיים

שיריי כל את הקדשתי להם
שיריי כי

שבידיי! מה כל הם

2004 עמית-כוכבי, חנה - תרגום
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אקטיב סטילס
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הירש רוני נהרגה בעזה /

י ַהּיֹום אּוַלי ֶנֱהַרְגּתִ
יֹוַדַעת י ֵאיֶנּנִ

ּוּוֵחי ין ּדִ ּבֵ ֲחִפיפֹות ִאי ָהיּו
ּיֹות יְנְלֻאּמִ ַהּבֵ ַהֲחָדׁשֹות ִרְׁשּתֹות

ה ַעּזָ ּבְ ַהּיֹום י ֶנֱהַרְגּתִ אּוַלי
ים ֻחּלִ ַהּכְ ַמִים ָ ּשׁ ּבַ ְלנּו ּכַ ְוִהְסּתַ ָחה ְׁשּפָ ַהּמִ ִעם י ְקּתִ ִהְתַחּבַ

ֶזה ָקָרה ָאז אּוַלי ָנפֹוְצנּו, ַאַחר
ַיַחד עֹוד ָהִיינּו ְואּוַלי

ְלָעָבר י ָחַזְרּתִ
ְלָפֵנינּו עֹוד ָהְיָתה ְלָחָמה ַהּמִ

יֹוַדַעת י ֵאיֶנּנִ
י ֶנֱהַרְגּתִ ַאַחת ֵאיזֹו ּבְ

ה ִנּיָ ְ ַהּשׁ ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת ָהְיָתה זֹו אּוַלי
ָאִביב ל ֶאת ּתֵ ִהְפִציצּו ים ִאיַטְלִקּיִ ּוְמטֹוִסים
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גידלי / אורית העוצר יורש

1
י ְעּדִ ִמּבַ עֹוֵצר ְתָאֵרְך ַהּמִ ְׂשָעְרָך טֹוִבים. ְוַרק ָיִמים ה. ּטָ ַהּמִ ר ַעל ּגּוְפָך ִנּגָ

ה, ַהּמֹוִרּיָ ַהר ּבְ ַלֲעלֹות ּתּוַכל ָבר ְמַעט ּכְ עֹוד ָלֶלֶכת. ָלַמְדּתָ בּוַע ָ ַהּשׁ ִלְׂשמַֹח.
זּוַלְתֶכם, ִאיׁש ֶׁשֵאין ּכְ ַעְכָׁשו יֹוִסיף ְוַיֲעֶלה ם ִמּכֶ ּוִמי ָך. ְלִצּדְ ִיְׁשָמֵעאל ָאִחיָך

אֹוְתָך, ֶטת ְמַמּלֶ י ֵאיֶנּנִ ֵאיְך י, ִני ֶׁשּלִ ּבְ ָהַאִיל. ֶאת ֶכם ְחּתְ ּתַ יַע ְלַהּצִ
ִמּתֹוְך ָיִדי ֵרְך ַעל ְלִהּכָ ָך ֶׁשּלְ ד ַלּיָ ְלִהְתָאֵרְך, ָער ַלּשֵׂ ַלֲעבֹר, ַמן ַלּזְ נֹוֶתֶנת

ָעֶליָך ה ַמּזָ ָחָלב, ְלָך יָעה ַמּצִ ֲאִני ְטָמה ַהּפִ ַאֲחֵרי ׁש ִעֵּור ֵ ְמַגּשׁ ְׁשָנְתָך.
חֹוָבה. ִנְסֵכי

2
ַהּלֹוְטפֹות ָיַדִים ִלְבִלי קּוִקּיֹות, ר ִלְבִלי ְתַקּצֵ ֶׁשּיִ ְוִלְׂשָעְרָך ֲחָזָקה ּלַ ּוַמה

תּוַח ַהּפָ ֶלפֹון ַהּטֶ י ּלֵ ְלּתַ ּתַ ְוַעד ָבא, ַהּצָ ְוַעד אן ִמּכָ ַמן ַהּזְ מֹו ּכְ ר ִיְתַקּצֵ קּוִקּיֹות,
ָיַדי. ּבְ ים ֲאֻרּכִ פּו ְיֻלּטְ נֹות ּבָ י ּלֵ ְלּתַ מֹו ּתַ ֶׁשּכְ עֹות, ָ ַהּשׁ ָכל ּבְ

3
ְטִני, ֶאת ּבִ ֶאת ָצִבים ֵהם ִריָבה. ַהּמְ י ִמּמֵ י, ֶׁשּלִ יֹוֵרׁש ָהעֶֹצר ה, ְׁשּתֶ ּתִ ַאל
ָנּה ּבְ ֶאת ילּו ּצִ ֶׁשּיַ ָׁשה ּקְ ִהיא ּבִ ַהְפָצָצה. ּבַ ָנּה ֶנֱהַרג ֶׁשּבְ ַאֶחֶרת ֶׁשל ְטָנּה ּבִ

ַמֲחנֹות ָׁשֶוה ַמֲחנֹות ִליֵטי (ּפְ ל ַהַחּיָ ֲאָבל טֹון, ַהּבֶ ֲאָבל ְפַצע, ֶׁשּנִ ִני ֵ ַהּשׁ
ם ַהּדָ ְזִריַמת ֲאָבל ֲחָזִקים), ִאם לֹא ִנְהֶיה ְהֶיה ּנִ ַמה ֶׁשל ֲעֵרָמה ִליִטים, ּפְ

ֶלד. ַהּיֶ ְלַאט ִעם ְפאּו ֶׁשּקָ ֵעיֶניָה, ַרק ּבְ ֶעְצָרה ֶׁשּנֶ

4
ָאִביָך י ַמּדֵ ֶאת ח ּקַ ּתִ ַאל ָזה, ַהְפּגָ ּבַ ֵחֶלק י, ֶׁשּלִ ָהעֶֹצר יֹוֵרׁש ח, ּקַ ּתִ ַאל

ַסּבֹון ָנה, ַסּכָ ּבֹו ֶׁשֵאין ָבר ּדָ ֶהם ּבָ ְלַזהֹות ְטֶעה ּתִ ִביָסה, ַאל ים ִמּכְ ָהֵריָחִנּיִ
ֶנֱעָקר ַזִית ֵריַח ַעם ּפַ ֵריָחם ֶׁשָהָיה ָּוָנה. ּכַ ְנטּוַלת ימּות ַאּלִ ַסּבֹון, ְנטּול

ּה ֶרֶגל. ּבָ ְלָך ֵהא ּתְ ֶׁשּלֹא ִריָסה, ָמקֹום ַלּדְ ְלַפּנֹות ֵדי ּכְ



6465

5
ֶסת ְמַהּסֶ ֶׁשִהיא ָך, ִאּמְ ֶׁשל קֹוָלּה ּבְ ֲאִפּלּו ֵחֶלק י ָהעֶֹצר ֶׁשּלִ ח יֹוֵרׁש ּקַ ַאל ּתִ

ָיֶדיָה ַעל ָעֶליָה, ָסִכים ָסִכים ירֹות ַהּקִ יָתּה. ּבֵ בּול ּגְ ֶאת ְוֵאיָנּה ּפֹוֶרֶצת
ַמה ֶׁשָרֲאָתה ּכְ ָהִעּתֹון מּול ֶאל ַהּבֶֹקר ֶעְצמּו ֶׁשּנֶ ַעל ֵעיֶניָה כֹות ַהּסָ

אֹוָתּה ַוֲעזֹב ֵביָתּה ּבְ אֹוָתּה ַהְׁשֵאר ֵחֶלק, ח ּקַ ּתִ ַאל ּה ּבָ ָרֲאָתה. ֲאִפּלּו ֶ ּשׁ
בּוַׁשת ְמִתיקּוְתָך, ּכְ ֶׁשִהיא יר יַצד ְלַהְסּבִ ּכֵ ַאֶחֶרת יָנָתּה, ּבִ ְטְרָפה ֶׁשּנִ

ָבר. ּדָ ַלֲעׂשֹות ָקָמה ֵאיָנּה
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מן איתמר / זהבי לאוהד

האחרון. שישי ביום הצרפתי במכון שלך ההרצאה על עכשיו לחשוב מוזר
הציור. בד על קטסטרופות על דיברת

לפני. הרבה רבין רצח את צייר בייקון פראנסיס איך הראית
בשוק. קניות לעשות ויצאנו לדבר סיימת

בכרם. שעועית מרק אכלנו
בצבע בורדו. לבש אפודה עמר

ציון. בן בשדרות להפגנה הלכנו לא
מלב. נשתכחה בפייסבוק ההודעה

טרנר. ויליאם על ודיברת ים בלב קטסטרופות על דיברת
של אפור. בסערה וזהב אדום באש: ספינות מתלקחות

המודרניות. כמו טרופות ספינות
אופיר. עדי התריע האחים" קבר על דברת "לא

מעוקל. אגודל עם
באוויר. יד עם

חרוכות. גופות על לחשוב הפסקנו אותנו בלבלו הבד על קטסטרופות
נחרכו. גופות למחרת ואכן

בעזה. הטבח לפני הרבה מתלקחות עוד ספינות צייר טרנר
תרופות. של ים והצבא הבעיר ספינה בלב אש על דברת
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בדרשי יעל



6869

מישורי אפרת / הבוכה הילד

בוכה לפני. ילד העולם הוא

בוכה, ילדה שהייתי לפני
ילדה, שהייתי לפני

בוכה, העולם ילד היה
העולם. היה

קטנה לפני. תינוקת העולם הוא

קטנה, תינוקת שהייתי לפני
תינוקת, שהייתי לפני

קטנה, תינוקת העולם היה
לפני קטנה תינוקת
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/ מתי שמואלוף I עזה
 

(יפה) ג’מילה יא עזה
(מאושרת) מסעודה יא עזה

יא חמאמה (יונה) עזה
יא עזיזה (יקרה) עזה
(פנינה) לולו יא עזה

(יהלום) ג'והר יא עזה
 

לאיתנה. תחזור עוד המילה
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קקון אורן / *
היהודים. מדינת בעזה ייסדתי את הרמטכ"ל: אמר

פצצה מנדט. כל שר הביטחון: אמר
לי. לביבה אפתה בנתיבות אימי הילדים שרים

יצוקה. מעופרת סביבון חמאס ילדי שרים
על פני אשר מכל אתה ארור לבשר היהודית אמרה הלהבה

האדמה
שירה. אומרים אתם בים טובע אני הבשר: אמר תומת. מות

לי לביבה אפתה אימי בנתיבות הילדים שרים
יצוקה מעופרת סביבון חמאס ילדי שרים

שירים. עושים מלחמות, משוררים כותבים צבא אנשי
לכתיבה נושא ויש בזול האלכוהול מלחמה בימי

שהידים הופכים הרוגים וצל"שים, עיטורים מקבלים צבא קציני
כותבים שירים וירגיל והומר

התותחים והמוזות על הקלישאה נכונה נפלאים. לא
הכתובות. השורות מניין לא גם מרוב, ייספר לא ההרוגים מניין

לי לביבה אפתה אימי בנתיבות הילדים שרים
יצוקה. מעופרת סביבון חמאס ילדי שרים

 
אותי הרגתם מת אני חי אני לא אותי הרגתם אותי הרגתם

אני הנה תראו אותי אני מת הרגתם אותי  הורגים אותי  אתם
מת. אני הרגתם אותי  הרגתם אותי  הרגתם אותי  מת
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ניצן טל / יונס חאן
 

ֶסת, ְרּפֶ ַלּמִ ְוֻיְגֶלה ֵזף ִיּנָ ֶהָחתּול
ק, ַ ֻנּשׁ ּתְ י ַיְלּדִ ֶׁשל ָידֹו ַעל ִריָטה ַהּשְׂ

ָהלֹות ּבֶ יר ַמּכִ ָטן ַהּקָ ְנָך ּבִ ַאְך
ְנִׁשיָקה. ּבִ חּו ִיּמָ ֶׁשּלֹא

ְׁשָנַתִים ן ּבֶ ַרק ָחה! ְׁשּפָ ֲאַות ַהּמִ ּגַ
ְתּכֹוֵפף ֶׁשּתִ א ְלִאּמָ ִלְצעֹק יֹוֵדַע ּוְכָבר

ִית. ַהּבַ ּתֹוְך ֶאל ִרּיֹות ַהּיְ סֹות ֶׁשּטָ ּכְ
– בֹוא ָהרּוַח ּתָ ּנּו ּמֶ ֶׁשּמִ ַהַחּלֹון

ָלנּוַח” ּוְׁשַכב אֹותֹו ְסגֹר
ִעיִלים ַהּיְ ְקִליֵעינּו ֲאָבל ט, ְמַצּטֵ ה ַאּתָ

ָתִלים, ּכְ ָלתֹות, חֹוְדִרים ּדְ
ַעְכָׁשו ִמְתַנְדֵנד רּוַח ּבָ ְׁשָמׁשֹות.

ְתִמימּות: ּבִ ִהְתַרְעּתָ ֶׁשּבֹו רּוי ֶלט ַהּיָ ֶ ַהּשׁ
משפחות! כאן גרות לב! שימו

Attention! Families live here!
ִרים ִנּגָ ִבים ֻנּקָ ַהּמְ ָוִדים ַהּדְ ּוִמן

ִית. ַהּבַ ְלָחֵיי ַעל ִים ַהּמַ
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נפשי יחזקאל / החי

ֶיֶלד ָקָטן
ְבָׂשרֹו ָחקּוק ּבִ מּו ֶׁשּדָ

אֹוִתּיֹות ף ִאּלֵ
ַמִים ָ ּשׁ ּבַ ּוִמים ִרּשׁ ְוָכַתב

ְלַמְעָלה יט ִהּבִ
ֲחלֹוִמית ִלְבָרָכה
ָלֻעְבּדֹות מּוָדע

ְוהֹוָדה.
ַהּבֶֹקר. יו ַחּיָ ַעל ָחסּו ׁשּוב
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בראל נוית ִמְלָחָמה / ְבּ מֹו ְכּ ִמְלָחָמה ְבּ
 

יִלים ַהִטּ ל ֶשׁ ן ֶהָעָשׁ ְזָנבֹות
ְמַעְרפִלים ֶאת ַהֵעיַנִיים

ִהיִרים. ְבּ ָיִמים ְבּ
אֹוָתם? ַמְבִעיר ִמי

- ִכיוּון ֶאָחד ֶבת ְבּ נֹוֶשׁ ָהרּוַח
ִית. ַבּ כֹל ְבּ ַהּסֹוף ַהּסֹוף. ַעד

ֶיֶלד ְמבָֹהל הּוא ַהּסֹוף
ְלָחן. ַהֻשּׁ ַחת ַתּ

ַמְחבֹוִאים. ְבּ ְלַהְפִריז ר ֶאְפָשׁ ָקלּות ְבּ ֲאָבל
ְשָׂחק ַהִמּ ִנְגַמר ֶשׁ ַאֲחֵרי ם ַגּ א ְלִהְתַחֵבּ

ִיְצַעק. ֶאָחד ֶשׁ ַאף ְרחֹובֹות ַבּ ֵאין ֶשׁ ַעד
ַיְפִתיַע. ֶשׁ ִמי ָלִעים ַהְסּ ֵמֲאחֹוֵרי ֵאין ֶשׁ ַעד

ֶׂדה. ָשּ ַבּ ֵמָהֵאׁש ִנְבָהִלים ֵאיָנם קֹוִצים
ְמׁשֹון ל ִשׁ ֶשׁ יֹון ִהָגּ ַבּ ד ְלִהְצַטֵיּ ר ֶאְפַשׁ

ָלֶהם ָעׂשיִתי ן ֵכּ ִלי ָעׂשּו ר ֲאֶשׁ ַכּ
ְלִהְתָנֵחם. ם ַגּ ָכה ָכּ ר ֶאְפָשׁ



7475

נטעלי בראון ַאְחַלם /
 

ג ֻמּשָׂ ַאְחַלם ּוְבמֹוָתּה ָנְׂשָאה יָה ַחּיֶ ּבְ
ג ֻמּשָׂ ָלּה ָהָיה ְולֹא

ִהיא. ְלַגְמֵרי ֶׁשִהיא
 

ְוֵחִצי ָחֵמׁש ת ּבַ
ְנקּוָבה ֻמְפֶׁשֶלת ִׂשְמָלה ּבְ

חֹות ֻפּיָ ַהּמְ ּבִסְמָטאֹות
הֹוֶפֶכת

ְלַאט
ְלנֹוף

 
בשרה ודמה

במופשּט החזיקו
ָעְצָמה ְוִהיא

ָהְלָכה
ִהְצַטְמְצָמה

ַרק
ְׁשָמּה

מֹו ּכְ ִנְׁשמר
ֶׁשֶלד
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פאהד חלבי
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