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 מורן שוב רובשוב
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 ספיר יונס

 אברא כדברא

ֵאיְנָך יֹוֵדַע ַאְך ִקּיּומֹו ָידּוַע ְלָך. ַגם ְמכֹוַנת   ָהֵעיַנִים יֹוְדעֹות ָדָבר שֶׁ

ת ַהּקֹולֹות ה אֶׁ  ַהפֶׁ

ֱעַצר ְבָפחֹות ִמֵמָאה ּוְשמֹוִנים ַמֲעלֹות ש. ַהַמָבט נֶׁ רֶׁ  ְמִפיָקה ַבחֶׁ

ב ִמְתַנְּקִזים ִביִציָאה  שֶׁ  ָהאֹון ִמְזַדֵהר ִמּתֹוְך ַהִחָכיֹון, ְכִביֵשי ַהּקֶׁ

 ַאַחת.

 ָכל עֹוד ָהֲעָצמֹות בֹוְלטֹות ְוַהָזָהב נֹוֵגַע ֲאַנְחנּו ַבָמקֹום ַהָנכֹון

 ְוִאם ַהָמקֹום ִמְתַבְלֵבל ֵיש ַלֲהִשיבֹו ִלְשָפתוֹ 

 

ל ַהֵלבַהָשָפה ִהיא ַהּׁשוֹ   ַשָנה שֶׁ

 

 ֵבין ִאם ְבָרָכה אֹו ְקָלָלה ִהיא ֲאַנְחנּו ִנְהיֶׁה ַבָמקֹום ַהִהיא

יָה ְלִהְתַעֵצם ַעד ְמאֹוד.  ְוִאם ְמקֹוָמּה ְבתֹוְך ַהגּוָפה ַהִהיא, ָעלֶׁ

ת ָכל   ִכי ָבנּו ָבֲחָרה ְוֹלא ֲאַנְחנּו ָבַחְרנּו ָבּה ְוָרִצינּו ְלַשֵלַח ָבּה אֶׁ

 ֵּתאּוֵרי ַהְזַמן, ַהָמקֹום, ַהִמָדה ּוְלהֹוִכיַח ָלּה

ֵאין ָבנּו ָמקֹום ְלָתֵאר ֹּלא ֲאַנְחנּו, שֶׁ  שֶׁ

 ְוִהיא ָמְדָדה ָכל ִמלֹוֵתינּו ּוְפָגֵמינּו

 ְוָיְצָרהְוָיְצָקה 
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 הדרה לוין

 

 והגדְּת | הדרה לוין ארדי

 

ְך ִציר ַהְזַמן ָהאֹוֵזל   ְלֹארֶׁ

ל ַאְפסּות ת ֻחְלשֹות שֶׁ פֶׁ  ֲאִני ִנְתקֶׁ

ת ְלַעְצִמי ַהַמִגיָדה, רֶׁ  ְואֹומֶׁ

 ִבְשִביל ָמה ְלַהִגיד, ִבְשִביל ָמה?
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 דין מילים־ודברים | הדרה לוין ארדי

 

ְליֹוָנה. ָעַלי  ת עֶׁ כֶׁ ת ַעְצִמי ְלעֹורֶׁ  זֹוִהי ְשָעִתי ַהָּקָשה. ִמִניִתי אֶׁ

ל ִשיִרים  ָלַדַעת ִמדֹות. ְלַפֵּתַח ַעמּוד ִשְדָרה. ַלֲעֹמד ְבַדְרָכם שֶׁ

ת, דֶׁ ת, מֹודֶׁ דֶׁ ל ַהחּוץ ַהִמְתַיְפֵיף. בֹודֶׁ  ֵמַהְפִנים ַהגֹוֵעש אֶׁ

ת נֶׁ  ת, יֹוַדַעת אֶׁ בֶׁ ת ֻעִלי, ִנְתעֶׁ לֶׁת ָעַלי אֶׁ ְמִתי, ְמַקבֶׁ ש ְבהֶׁ  פֶׁ

ת   ִאיש ֹלא ָיבֹוא ִבְמקֹוִמי ִלְנֹקב ָכְך ְבִדין ִמִלים־ּוְדָבִרים אֶׁ

 ָהָהר ַהזֶׁה.
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 מה את עושה | הדרה לוין ארדי

 

ל  ֲאִני עֹוָשה. בֹוַרַחת ֵמַהמּוִזיָקה אֶׁ  בֹוַרַחת, זֶׁה ָמה שֶׁ

ל ֵסם ָהאִריס, ִמֵסם ל ַהִצּיּור, ֵמַהִצּיּור אֶׁ  ַהִמִלים, ֵמַהִמִלים אֶׁ

ת ַבֲאָנִשים. ִלְפָעִמים לֶׁ ל ַהַבר ַהְמקֹוִמי. ִנְתקֶׁ  ָהאִריס אֶׁ

ת ְבַעְצִמי, ּובֹוַרַחת. ְוֹזאת ְבִנגּוד ַלֵדָעה ָהרֹוַוַחת, לֶׁ  ִנְתקֶׁ

ָהָאָמנּות ָהַעְכָשִוית ִמְתַעסֶׁ  ל ַעְצָמּה. שֶׁ ת ַרק ַבַּתַחת שֶׁ  קֶׁ

ת ַעל ְפֵני טֶׁ ת ַעְצִמי ַלַדַעת, ִמְתַפּׁשֶׁ  ִלְפָעִמים ֲאִני ַמְגִזיָמה אֶׁ

נֶׁת ְולֹוַקַחת, ַמְחִליָפה ְרָחב ְבָחסּות ַהַּיִין ְוַהֲחֵשָכה, נֹותֶׁ  ַהמֶׁ

ָּקרַ   ְעִּתיִמִלים, ַמְחִליָפה ַקְרֵעי ֵדעֹות ִעם ַהְבִרּיֹות, ֵדעֹות שֶׁ

ְפָשר ְלַהְשִמיָען ִאי אֶׁ ִנְשֲארּו ְפרּומֹות ַבְּקָצוֹות, שֶׁ  ִמַדְעִּתי, שֶׁ

גֶׁל ַאַחת. ֵדעֹות ֵאיָנן ִמְקָשה ַאַחת.  ַעל ָכל ּתֹוָרָתן ְוֹלא ַעל רֶׁ

ל ל ַלְיָלה בֹוְלָעִני, אֶׁ  ְוַאֲחֵרי ַהֵדעֹות ְוַהְבִרּיֹות, בֹוַרַחת עֹוד, אֶׁ

 ָלהֹות. ָהַפְכִּתי ֻמְמִחית ִלְבִריחֹות, ְוָיכֹול ִלְהיֹותֲחלֹומֹות בַ 

ְבָרִתי־ַכְלָכִלי, ת ַעְצָמּה ַבמּוָבן ַהחֶׁ ְמִביָסה אֶׁ זֹו ֻמְמִחּיּות שֶׁ  שֶׁ

גֶׁל ַאַחת, ָמה ָחד, ַעל רֶׁ ַאָּתה ִנְדָרש ַלֲענֹות ְבִמְשָפט אֶׁ  ְכשֶׁ

ה ִלְבֹרַח  ה, ּוִמָּיד רֹוצֶׁ  ִמזֶׁה, אֹו ֲאִפלּו ְבִפְסָקהַאָּתה עֹושֶׁ

ה ת ָכל זֶׁה, ִיָּקשֶׁ ת, ַעל־ְשלֹוָשה־ְדָבִרים, ִאם ִּתְכֹּתב אֶׁ בֶׁ  ֻמְרחֶׁ

ַאְּת ָקָמה ה. "ַנִגיד, ָמה ַאְּת עֹוָשה ְכשֶׁ  ְלָהִבין ָמה ַאָּתה עֹושֶׁ

ִנָסה ְלָהִבין ַכָמה זֶׁה ר", ָשַאל אֹוִתי ָנַהג ַהמֹוִנית שֶׁ  ַבֹבקֶׁ

ֱאֹרז, ְלַתְמֵחר ְפָשר לֶׁ ל ָכל זֶׁה. ֵאיְך אֶׁ ה. ָמה ַהְמִחיר שֶׁ  עֹולֶׁ

ת ַהְמִחיר ּתֹוְך ְכֵדי ְנִסיָעה", ָאַמְרִּתי ת אֶׁ דֶׁ  ְוִלְמֹכר. "ֲאִני לֹומֶׁ

ת ְקִפיצֹות ַהַפאְרקּור ת אֶׁ רֶׁ  לֹו ּתֹוְך ְכֵדי ְבִריָחה, "ֲאִני ְמַשפֶׁ

ִלי. ִביסֹודוֹ  ל ַהַפאְרקּור עֹוֵמד ַהַמֲעָבר ֵמַעל ַהִּקּיּוִמי שֶׁ  שֶׁ

ַהַמָטָרה  ַמֲעִקים, ַגגֹות, ִמְכשֹוִלים, ְּתהֹומֹות ְוחֹומֹות, ְכשֶׁ

ְקִטיִבי ּוָמִהיר, ן ֵאפֶׁ  ִהיא ְלַהִגיַע ִמְנֻקָדה ַאַחת ַלְּׁשִנָּיה ְבֹאפֶׁ

ל ַהְּת  ְסֵּתִטית שֶׁ  נּוָעה". "ָאז ּתֹוְך ִהְתַמְּקדּות ְבֵאיכּוָתּה ָהאֶׁ

 ַאְּת ְספֹוְרָטִאית", ָאַמר ַהַנָהג־מֹוִנית.
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 אירן דן

 

 / אירן דן מצאתי את המזוודה

ְלָך ִמֵבירּות, ַאָבא  ת ַהִמְזָוָדה שֶׁ  ָמָצאִתי אֶׁ

ְך רֶׁ  ָבּה ָאַרְזָּת ַלדֶׁ

ז ְוִאיב מֹוְנָטן.  ל־ָחִלים ָחאפֶׁ  ִשיֵרי ַעְבד אֶׁ

 

ר מּוָבסְכֵבָדה ְוִנְשַכַחת  ל גֶׁבֶׁ  ְבָידֹו שֶׁ

 הֹוֵלְך ָאנֶׁה ָוָאָנה 

 ִמְסַּתֵכל ַעל ַהָּים יֱֶׁהמּו ֵמיָמיו,

 ִלְגֻאָלה.

 ֵאיְך ַיֲעֹמד לֹו ֹכחֹו? 

ל ַשַחר   ַמְמִּתין ְלבֹואֹו שֶׁ

 ַעל ַסְפַסל ַּתֲחַנת אֹוטֹובּוס ְבַפְרֵדס ַחָנה. 

 

ת ַהִמְזָוָדה ְלָך, ַאָבא ָפַתְחִּתי אֶׁ  שֶׁ

 ְוִהיא ָהְיָתה ֵריָקה.

  

 2017מתוך: מספר הסיפורים, הוצאת פרדס, 
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 אירן דן / נדידות ארוכות

 ָּתַאי נֹוְשִאים ִזָכרֹון 

 ָכל ֵאיָבר ֵמֵאיְבֵרי גּוִפי 

ִכי ִמִבְכִיי  ָכל בֶׁ

 ֲעמּוֵסי ְבִדידּות 

 

 ְפָחַדי ִנְפָעִרים 

 ָבְרָקמֹות, 

 ִמים אֹוְמִרים הוֹ 

 ְנִדידֹות ֲאֻרכֹות,

 ְנדּוֵדי ֲאבֹוַתי

 ְנדּוַדי.

 

 ִמיהּו ַבַעל ַהַמָסע? ֲאִני ּתֹוָהה

ְלָך  ַהִאם ֵאי ַפַעם ָהִייִתי שֶׁ

 ַהִאם ֵאי ַפַעם ָהִייִתי ֲאִני?

 

 ַבַמָסע ַהזֶׁה 

 ִדַבְרִּתי ִבְשַפת ַהְמקֹוִמִּיים

 ְמאֹות ַהָּׁשִנים

ת ָהִייִתי  רֶׁ  ַאחֶׁ

 ְוָזָרה,

 

 ָשם ַּתְרִּתי ַאַחר זֶׁהּות 

ץ ַהָּׁשַמִים ַהְכֻחִלים רֶׁ  ְבאֶׁ

ץ ַהַנָּוִדים,  רֶׁ  ְבאֶׁ
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 ָהִייִתי ְיהּוִדָּיה ְסָפַרִדָּיה 

 ָחִייִתי ִבְסָפַרד ּוְבָטטּוַאן*

 ָהִייִתי ְשֹחָרה ּוְלָבָנה

 ה.ָחִייִתי ְבִסיִציְלָיה ּוְבָקַלְבִרּיָ 

 

 ָיַדְעִּתי ִלְקֹרא ִבְשמֹות 

 ַהְנָהרֹות ְוַהְצָמִחים

 ְבִשְמָך

 

 ְוַהּיֹום ֲאִני 

 ֲעָשִבים צֹוְמִחים 

ת יָך ְמֻפּיֶׁסֶׁ  ָאבֹוא ֵאלֶׁ

ְהיֶׁה עֹוד ְשָבִרים.  ֹלא אֶׁ

 

 עיר בצפון מרוקו  –* טטואן 
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 אירן דן / סולח ליאתה 

ֲאִני  ַאָּתה סֹוֵלַח ִלי שֶׁ

 ְשסּוָעה ְפגּוָמה

 ְלשֹוִני ְכרּוָתה, 

ת ְשִמי ֵאיִני יֹוַדַעת ַלֲהגֹות אֶׁ  שֶׁ

ֹּלא ָהִייִתי ִאָּׁשה טֹוָבה   סֹוֵלַח שֶׁ

 ִאָמא טֹוָבה, ַרְעָיה ְלָך 

ְך ַהָּׁשִנים  ְלֹארֶׁ

ֲאִני   סֹוֵלַח שֶׁ

ת ִשיִרים קֶׁ  ָכָראּוי ֹלא ְמַפסֶׁ

ת ְשָפַתִים קֶׁ  ֹלא ְמַפשֶׁ

ת ַבִמִלים, זֹוַרַעת ָשדֹות שֶׁ  חֹורֶׁ

ְמַית ָהרּוחַ  ת הֶׁ קֶׁ  צֹועֶׁ

ֲאִני ִמְתַגְעַגַעת  סֹוֵלַח שֶׁ

ץ ַיְלדּוִתי רֶׁ  ְלֵעץ ַהְּתֵאִנים ְבאֶׁ

ֵפרֹוָתיו ַמַּתת ַאֲהָבה  שֶׁ

ת ַּתְחָּתיו, ַמְמִּתיָנה ְלָך בֶׁ  יֹושֶׁ

ְכֵאב ִאמִ  ִלי שֶׁ  י ָהַפְך ִלְכֵאִבי שֶׁ

 נֹוֵפל ְושֹוֵקַע ִבי

ת ִמְמקֹומֹות דֶׁ ֲאִני נֹודֶׁ  שֶׁ

ל ְמקֹומֹות ֲאֵחִרים  אֶׁ

נֹוַלְדִּתי ְבֵבירּות ּוְבָטטּוַאן   שֶׁ

 ְבֵחיָפה ּוְבָיפֹו, נֹוַלְדִּתי ַגם ְבַיָפן

ִלי ִמִגְזֵעי ֵעִצים  ְוַהַבִית שֶׁ

 ַאָּתה סֹוֵלַח ִלי

אֵ   ין ִהָגיֹון ַבְדָבִריםשֶׁ

ר ְבַגְעגּוַעי  ְוֵאין ֵסדֶׁ

ִמחּוָצה ִלי  ּוַבִמִלים שֶׁ

יָך  ִהְפַקְדִּתי ְבָידֶׁ  שֶׁ

 ַרק ִמִלים.                                                              
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 / איֵרן דן  לכשאלך

 ַהְחֵזק

 ִבי

ֹּלא  שֶׁ

ְמַעד  אֶׁ

 

ת ַמֲעֻרַמי   ַכֵסה אֶׁ

ת גּוִפי  אֶׁ

 ְבֹחם גּוְפָך

ֹּלא ַּתְחֹדר  שֶׁ

 רּוַח ָקָרה

 

 ַקח אֹוִתי

ל ַהְכָרִמים ָהַעִּתיִקים  אֶׁ

 ַהְגֵדִלים ְלֹלא ַמִים

ַעְצבּוִתי ַמְרָוה ִצְמאֹוָנם  שֶׁ

 

ָעָפר  ִמּתֹוְך ַדְרֵכי הֶׁ

 ַהְלָבנֹות

ה ְצִליל ֲחִריִש   י עֹולֶׁ

 ְנֹצר אֹותוֹ 

 

 ְבִלְבָך.
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 רות אשור

 

 רות אשור / דבר אחרון ללילה הזה

ר, ִשעּור ַמָדִעים(. זֶׁה ֹלא ִהְסִפיק.  שֶׁ ְקְטרֹוִנים ְבַמְסלּול ָסגּור )ֲאִני ַבת עֶׁ ָלַמְדנּו ְּתנּוַעת ֵאלֶׁ

ְלִקיִקים ִמְסּתֹוְבִבים ְבִכּוּון  ף ַהְּתנּוָעה ְבַמְעַגל חֶׁ טֶׁ ף ַהְנִזיָלה שֶׁ צֶׁ ת שֶׁ ם אֶׁ רֶׁ ָרִציִתי ִלְראֹות זֶׁ

ְך אֵ  רֶׁ ָחד, עֹוְבִרים דֶׁ ְקְטרֹודֹות, רֹוְדִפים ַאַחר ַעְצָמםאֶׁ  .לֶׁ

ֱאדֹום ַלֲעֹמד ִבְקֵצה צּוק ְלַמֵּׁשש ַחְשַמל -ָיַדְעִּתי מֹוִליְך, ְמֻסָכן ָרִציִתי ְמֻסָכן ַלֲחצֹות בֶׁ

ַּיְדִליק. ָאז, ִּיְשֹרף אֹו ִיְכַאב שֶׁ ַתח ְלִהָטֵען ִלְהיֹות מֹוִליְך, שֶׁ ִהְכַנְסִּתי  ְלִהְתַחְשֵמל ָלנּוַע ַבמֶׁ

ת ִחבּור ת סֹוגֶׁרֶׁ כֶׁ ְצַבע ַמּתֶׁ ַקע אֶׁ  .ִסַכת ֹראש ְבתֹוְך שֶׁ

ם מּוָצק שֹוֵטף ָכל רֶׁ חֹוְדִרים -ַאַחת. ִבְשִנּיֹות ְבִלי ִחכּוְך זֶׁ ל ְדִקיִקים שֶׁ ִפָנה, חּוֵטי ַבְרזֶׁ

ל ַהָּיד ַהְּׁשִנּיָ  ְצַבע ַאַחת אֶׁ ץ ְקַצר ַלְּוִריִדים ִמְסַּתֲעִפים ֵמאֶׁ רֶׁ ה ַעד ְקֵצה ָהַאָגן ָהֲעֵקִבים. פֶׁ

 .ְוַהגּוף ֻכלֹו ִנְשָטף, ִנְמַּתח ַעד ִלְקצֹוָתיו. ְשַּתִים

  .ָהַאְרָקה. ָשלֹוש. ִנַּתְקִּתי ַמָגע

ט ְבמֹורַ -זֶׁה ִהְמִשיְך ְלִהְסּתֹוֵבב ַבגּוף ַאַחר קֶׁ ד, ָכְך, זֶׁה ֲעַדִין ִמְסּתֹוֵבב ְמַזְמֵזם ְבשֶׁ לֶׁ ד ַהּׁשֶׁ

ְך ָיֵרְך ַעד ְלשֹוק. )ְוִנמֹול-ֵמֻחְלָיה ַלֻחְלָיה ְמַעְקֵצץ ִבְקֵצה ן, ְלֹארֶׁ טֹוב, -ַהְשָפַתִים(. ַלְיָלה-ֹאזֶׁ

ת רֶׁ   .ֲאִני אֹומֶׁ
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 / ניקולא יוזגוף אורבך (06.08.2022ַצָּוָאה ַאֲחרֹוָנה ְוַדי )

 

 ְבַאֲחִריִתי, ֲאַבֵּקש ְלִהָשֵרף ְבעֹוִדי ַחי, 

ִנְשַרְפִּתי ְבֵראִשיִתי  ְכֵשם שֶׁ

נֶׁת ת עֹוִרי ְבַסִכין ְמֻלבֶׁ  ֳחָדִשים 10ְבִגיל  ַבּיֹום בֹו ָצַרב ָאִבי אֶׁ

ר ָגַנְבִּתי ַּתפּוִזים ֵמַהַּיְרָקן  ַבּיֹום בֹו ְלָחַיי ָבֲערּו ַכֲאשֶׁ

ְביֹונּוִתי. ָנָדם, ּוְבִאְלמּותֹו ִגָלה ִלי אֶׁ  שֶׁ

 ַבּיֹום בֹו ִבְטִני ִנְשְרָפה ָבָרָעב, ְוֹלא ֻאְכָלה.

 

 הֹו, ֲאהּוִבי

ָעָפרֲחתּוֵלי ְרחֹוב ִלְּקקּו אֶׁ   ת ְכִוּיֹוַתי ּוַמְלָאִכים ִגְלְגלּוִני בֶׁ

ָטֵהר,  ַעד ִלְשַפת ַמִים ֲעֻמִּקים ְלַמַען אֶׁ

 ַאְך ַנֲעֵרי ַאְשַפּתֹות, ֲאהּוִבי, ִנְטָבִלים ְבֵמי ְשָפִכים

ץ ִנָדח. -ּוֻמְטָבִעים ַבִביִבים  רֶׁ ל אֶׁ בֶׁ  ְבַפֲאֵתי ָואִדי ְבחֶׁ

ת ֵהן ְנָהָמה ֲעמּוָמה,ְצָרחֹות  -ָשם  פֶׁ ש ַהִנְשרֶׁ פֶׁ  ַהנֶׁ

ְמַיֵלל ֵבינֹות ַצָמרֹות ָהֵעִצים.  ִנֵשאת ֲעֵלי ֲאִויר ַמְחִניק, שֶׁ  שֶׁ

 

 לּו ָיַדְעָּת ֲאהּוִבי,

 ַסֲערֹות ַעזֹות ָסְתרֹו ְוָצְלפּו ְבָפַני, ֵמֲאחֹוֵרי ַגְבָך

ת דַ  ת ַמָסִעי ְוִעְרְפלּו אֶׁ ְזַדֵכְךִטְלְטלּו אֶׁ  ְרִכי שּוב ְושּוב ְלַמַען אֶׁ

ש פֶׁ ִכְּתרּוִני ְוָצרּו ַעל ַהנֶׁ  ְוֹלא ָיֵראִתי ִמַּׁשֲאַגת ָהרּוחֹות, ַאף שֶׁ

ץ ַהָגִליל,  רֶׁ ְבאֶׁ  ּוִבְמכֹוָרִתי ָהֲארּוָרה, זֹו שֶׁ

ת ַרְגַלי   ַגם ָהֲאָדָמה ָרְדָפה אֹוִתי ְוִהְכִשיָלה אֶׁ

ת ְּתשּוקֹוַתיְוחֹומֹות ֲאָבִנים ָא  ְסרּו אֶׁ

 ּוָבְראּו ִבי ְנָקִבים ְנָקִבים, ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים, 

ה ִמָכל ֵחְטא. ְתַנּקֶׁ  ְגלּוִיים ִוידּוִעים ִלְפֵני ָכל, ְלַמַען אֶׁ

 ֹכה ְוַדי ָשִנים ָחִייִתי, ֲאהּוִבי, ְוַעָּתה ְבַאֲחִריִתי 

ִנְשַרְפִּתי ְבֵראִשיִתי.ֲאַבֵּקש ְלִהָשֵרף ְבעֹוִדי ַחי, ְכשֵ   ם שֶׁ
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