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עלון לתרבות מחאה

///

מודפסות באישור המחברים.ות ומתוך הערכה למאבק ,לאמנות ,למחשבה ולמילים שבוראות מציאות.

 26 //בספטמבר  // 2020הודפס ב 500-עותקים ואז עוד בידי כל מי שבחר.ה להדפיס ולחלק .כל היצירות

תמיס  //ליהי מינצקר

ֶ
אתְמוֹל בִּרְחוֹב בּ ַל ְפו ּר הַי ְּרוּשַׁלְמִי
חָלְפ ָה עַל ּפ ָנ ַי תמיס אֵל ַת הַצֶּדֶק

אכ ֵן הָיְתָה
אֲנ ִי י ֹו ַדעַת שֶׁז ֹּאת ָ
תמיס בִּכ ְב ֹודָהּ וּבְעָצְמָה
שׁהָי ָה אָסו ּף כּ ְל ַ ּפ ֵי מַעְל ָה
ֶשעָרָהּ ֶ
מִ ּפ ְנ ֵי שׁ ּ ְ ׂ
חשַׂף אֶת צ ַו ָּארָהּ הָאָר ֹךְ ,הַגֵּאֶה
ָ
שׁהִיא הָלְכ ָה
וּמִדֵּי ּפַעַם כּ ְ ֶ
שׁבְּתִיקָהּ
מאזניי הַכֶּסֶף ֶ
קרְקוּשׁ עָדִין
שׁמִיעו ּ קוֹל ִ
הִ ְ
אחֲזו ּ בּ ְיָדָם ּפ ְ ָרחִים
שׁ ָ
נָשִׁים וּגְבָרִים ֶ
הִ ּקִיפו ּ א ֹותָהּ מִכּ ָל עֵב ֶר
ג ַּם הֵם יָדְעו ּ אוֹד ֹותֶיהָ

הֶחְלַפ ְנו ּ מַבָּטִים חֲטוּפ ִים
ּ
מִבַּעַד לְמַסּ ֵכוֹת שֶׁמּ ְכ ַסּ וֹת פ ֶה
וּמְגַלּוֹת עֵינ ַי ִם טוֹבוֹת
חשָׁה ל ִי
אג ָה הִיא ל ָ ֲ
אַל ְד ּ ָ
אֵל ַי הָאוֹל ִימ ְּפו ּס אִתּ ָנוּ.
 //ליהי מינצקר  //ילידת 1979
קלינאית תקשורת וכותבת ,לוטם.

קריאה  -עלון לתרבות מחאה
2020kriaa@gmail.com
2020kriaa

*  //כריס אבאני

אֹמֶץ הו ּא לְעִתּ ִים קְרוֹבוֹת בּ ִל ְתּ ִי נ ִ ְראֶה:
שׁ ּקוֹנוֹת מִצ ְ ָרכ ִים בְּעַצְמָן.
נָשִׁים זְקֵנוֹת ֶ
אִמּ ָהוֹת שֶׁה ֹופְכוֹת לְצ ֵל.
ְ
שׁמָעוֹת
נָשִׁים שֶׁמּ ְ ַדב ְּרוֹת וּמְ ַדב ְּרוֹת אַך אֵינ ָן נ ִ ְ
שׁג ֶּב ֶר א ֹומֵר ,כ ֵּן ,כ ֵּן.
עַד ֶ
י ְלָדִים שֶׁחוֹלְפ ִים בּ ַמּ ִכ ְרוֹת.
אב ָנ ִים,
שׁאֵינ ָם ז ֹו ְרקִים ֲ
סטִינ ִים ֶ
פ ָל ַ ְ
שֶׁר ֹוצ ִים רַק א ֹוכ ֵל וְחַי ִּים עֲבו ּר י ַלְדֵיהֶם.
קפ ֶה.
ש ָראֵל ִים בְּב ָתּ ֵי ָ
י ִ ְׂ
אֲנָשִׁים שֶׁמּ ַאֲכ ִיל ִים ַ
ח ְ
סרֵי ב ַּי ִת.
אֲנָשִׁים ֶ
שׁאֵינ ָם מַאֲכ ִיל ִים ַ
ח ְ
סרֵי ב ַּי ִת,
אֲב ָל א ֹוהָב ִים אֶת יַלְדֵיהֶם.
אֲנָשִׁים שֶׁא ֹוהֲב ִים אֲנָשִׁים.
שֶׁא ֹוהֲב ִים חַיּוֹת.
צְעִירִים ֶ
שׁאֵינ ָם נ ִתּ ָנ ִים לְרִסּ ו ּן.
זְקֵנ ִים ֶ
שׁלֹּא י ָמו ּתו ּ ב ְּ ֶ
שׁקֶט.
נָשִׁים שֶׁר ֹוקְדוֹת עִם זְאֵב ִים.
נָשִׁים ֶ
שׁד ּ ֹואֲגוֹת ל ְג ֹו ְ
ססִים.

תעַל ְּלו ּת.
אֲנָשִׁים שֶׁמּ ְ ַדבְּרִים עַל זַעַם וְהִ ְ
אֲנָשִׁים שֶׁסּ ֹובְל ִים עִם חִיּו ּךְ.
אֲנָשִׁים שֶׁסּ ֹובְל ִים ב ְּקוֹל.
אֲנָשִׁים שֶׁע ֹומְדִים מֵאֲח ֹורֵי אֱמו ּנ ֹותֵיהֶם.
שׁ ְּמגִנ ּ ִים עַל י ְלָדִים.
י ְלָדִים ֶ
שׁמְחַיְּכ ִים.
סרֵי בּ ַי ִת ֶ
ח ְ
י ְלָדִים ַ
שׁצ ְּרִיכ ִים ל ְנ ַו ֵּט בּ ֵין עוֹל ָמוֹת שֶׁתּ ֻכ ְנ ְנוּ,
אֲנָשִׁים ֶ
ֹ
שׁל ּא ,כּ ְנֶגְדָּם.
בּ ְמוּדָע א ֹו ֶ
אחַת.
שׂרִים ו ְ ַ
ע ְ
שָח ֹר ,ב ְּכ ָל מָקוֹם ,בַּמּ ֵאָה הָ ֶ
לִהְיוֹת ׁ

מתוך ׳שיעור גאוגרפיה :משירת כריס אבאני׳ (רעב)2016 ,
בעריכת ערן צלגוב ונוגה שבח .שיר בתרגום נוגה שבח.

 //כריס אבאני  //סופר ומשורר ניגרי בן האיגבו
שחי ומלמד כיום בארה״ב .נכלא בעבר על פעילות
ספרותית ופוליטית וכיום פעיל זכויות אדם.

סגר גס  //נעם דובב

קשֶׁה
סג ֶר ָ
ֶ
שׁו ּב יַכְחִישׁו ּ אֲנָשִׁים
ח כ ִּיב ּוּשׁ
שִי ַ
שְנ ְאו ּ ׂ
יִ ׂ
ַשׁקֶר ג ַּס
ה ֶּ
שיר פלינדרומי מתוך הספר ׳הלימת מילה׳,
הוצאת ברחש ,עריכה :ערן הדס

 //נעם דובב  //יליד  ,1974אמן פלינדרומים ,עורך
בוויקיפדיה העברית ומנהל אבטחת מידע ,פתח תקוה.

 //הדס אלימלך

סעַת לְבַּל ְפו ּר
אֲנ ִי נ ֹו ַ
אַתּ ָה שׁ ֹומֵעַ
ּ
ט ֵרמְפ מְאֻחָר בַּצֹּמֶת
חכּוֹת ל ִ ְ
שרִים ַד ּ ּקוֹת ל ְ ַ
עֶ ְ ׂ
שׁל ִּי
לֹא הֵנ ִיאו ּ אֶת הַהֲנָעָה ֶ
לִמְחוֹת
חשׁו ּב
שׁל ּ ִי ָ
שׁהַ ּקוֹל ֶ
אמַר ֶ
ַט ֶרמ ְּפ הַבּ ָחו ּר עִם הָ ַרסְטוֹת ָ
וּב ּ ְ
סטִיל ְי ָה
אכ ְנ ִיס ּפֶתֶק לַבּ ַ ְ
שׁ ַ
אמַרְתּ ִי ל ֹו ֶ
קשׁ ו ְ ָ
הו ּא בּ ִ ּ ֵ
לֹא לַכֹּתֶל
סעַת לְבּ ַל ְפו ּר אַתּ ָה שׁ ֹומֵעַ
אֲנ ִי נ ֹו ַ
שׁאֲנ ִי י ְכוֹל ָה לְגַנּוֹת
יֵשׁ אִי צֶדֶק ֶ
ו ְלִצ ְע ֹק
אֲנ ִי

שׁאֲנ ִי לֹא ּפוֹל ִיטִית
ֶ
ּ
שׁל ּ ִי
מַסּ ִיעָה אֶת הַכְּאֵב הַפ ְ ָרטִי ֶ
לְבּ ַל ְפו ּר
שׁבו ּי בּ ְעִו ָּרוֹן עַצ ְמ ֹו
כּ ִי הַמּ ֶל ֶך ְ ָ
אַתּ ָה שׁ ֹומֵעַ
שׁהִד ְּפַסְתּ ִי עָל ֶיהָ ּפַעַם
לָבַשְׁתּ ִי אֶת הַחֻלְצ ָה ֶ
סקָה עִם הַסּ ִיגַרְי ָה בּ ַי ָּד
אֶת ו ִיסְלְב ָה שִׁימְבּ ֹו ְר ְ
סעַת לִצ ְע ֹק
אֲנ ִי נ ֹו ַ
אֶת הַשְׁתּ ָ קַת הַ ּקוֹל
וְהַז ְּכו ּיוֹת
שׁאֶפְשָׁר לִמְחוֹת נֶגְד ּ ֹו
שׁע ֶ
יֵשׁ ּפֶ ַ
אַתּ ָה שׁ ֹומֵעַ.

 //הדס אלימלך  //ילידת  ,1992מוזיקאית
ומשוררת ,אמנית יוצרת ,קיבוץ חולתה.

 //חמוטל בר יוסף

אני לא מאמינה ב"אין מה לעשות" .תמיד ,בכל מצב ,אפשר
לנסות לעשות משהו .לענייננו:
נפש העם הם משוררים והוגי דעות.
כידוע ,דמוקרטיה פיר
ושה שלטון לכן פוליטיקאים אמורים להטות להם
העם ,כאשר השלי
טים בפועל אוזן ולהתחשב בדעתם .זה היה המצב
נקבעים על ידי רוב
הבוחרים .לכל בתנועה הציונית מראשיתה וגם עשרות
בוחר יש קול אחד ,בלי
קשר לאיכות שנים אחדות לאחר קום המדינה .כיום
שלו כאדם ולאיכות הכ
ושר שלו ה"עם" שקובע את השלטון נמדד
לבחור .שימו לב שכאשר
אנו אומרים במכונות חישוב של פתקי הצבעה.
"שלטון העם" פירושה של המילה
כל אחד מאתנו להילחם
"עם" הוא "רוב בעלי זכות הבחירה" .הגיע הזמן של
לא בנועם ,תוך אמונה
(לא באלימות א
אני שואלת :האם "עם" פירושו רוב
ר ,מתוך רצון אמיתי
באפקט הפרפ
בעלי זכות הבחירה?
לא תקני ,התנהגות
לתקן) בדיבור
במאה ה־ 19האמינו ב"נפש העם" ,או
ת ,וולגרית ותוקפנית.
מבולבלת ,קולני
"רוח העם" ,שבלעדיה אין לקבוצת
בח בקול ברור גילויים
הגיע הזמן לש
אנשים זכות לדרוש מדינה .איך
ינות ,נדיבות ,יושר,
של נימוס ,עד
יודעים שלקבוצת אנשים יש נפש
מץ אזרחי ,טוהר מידות
התנדבות ,או
של עם? הנפש של העם נמצאת
ואצילות נפש.
בלשון ,בפולקלור ,בשירה ,בספרות,
 //חמוטל בר יוסף  //משוררת,
באמונות ,בדת" .עם" לפי התפיסה
סופרת ,מתרגמת וחוקרת ספרות.
הזאת אינו רק קבוצה אתנית בעלת
היסטוריה משותפת ,אלא קודם
הקטע כאן הוא מתוך הרצאה
שניתנה בסוף אוגוסט
כל קבוצה בעלת תרבות רוחנית־
בבית המדרש
רגשית משותפת .הלשון ,המוסיקה,
לדמוקרטיה
והספרות נחשבו לביטויים הנאמנים
אשר בבלפור.
לקריאת ההרצאה
והעמוקים ביותר של נפש העם ורוחו,
המלאה:
ומי שמבטא באופן העמוק ביותר את

שיר מחאה על החיים ב־ 2020במדינת ישראל.
שיר שנכתב בימים טרופים אלה וצולם בהפגנות האחרונות

 2020מה איתך ,מה נהיה איתך
טוב שבאת.
[]...
פרא אדם אתה
לב אוהב אנוכי

אני קמתי מתרדמת
וכולם קמו איתי.
אנחנו באים.

שירה ומילים :אקו ,טדי נגוסא
הפקה מוזיקלית :דורי סדובניק
צילום ועריכה :בן פחבלוב

השבוע הלכה לעולמה
השופטת רות ביידר גינסבורג
( .)2020-1933נאבקה שנים רבות
עבור שיווין זכויות לכל אישה
ואיש ,ושוויון לנשים בפרט.
איור  //נעה אורליצקי //
ילידת  ,1990אמנית ,עין הוד.

אשׁ  //ליאונרד כהן
ִמי ָּב ֵ

אשׁ ,מִי בּ ַמּ ַי ִם,
וּמִי בּ ָ ֵ
מִי ל ְאוֹר יוֹם ,מִי לְעֵת ל ַי ִל,
שׁ ּפ ָט ,מִי בּ ְי ִסּ וּרִים מָרִים,
חרִיצ ַת מִ ְ
מִי בּ ַ ֲ
אב ִיב ז ֹוהֵר־ז ֹוהֵר,
מִי בּ ְיוֹם ָ
ּ
תפ ֹורֵר,
מִי לְאַט מְא ֹד י ִ ְ
שׁ ּק ֹורֵא ל ִי?
וּמִי ,מִי הו ּא ֶ

טנ ּ ָה ,מִי בְּכַד ּוּרֵי שֵׁנ ָה,
ק ַ
וּמִי בִּמְעִידָה ְ
אל ּ ָה,
חבָטַת ַ
אהֲב ָה ,מִי בּ ַ ֲ
מִי בּ ְעוֹל הָ ַ
אבְקָה,
מִי בּ ָ ַרעַשׁ ,מִי בּ ְ ַ
חמְדָנו ּת ,מִי בִּג ְל ַל ָרעָב ּפָשׁו ּט,
מִי בִּג ְל ַל הַ ַ
שׁ ּק ֹוב ֵע?
וּמִי ,מִי הו ּא ֶ
שירו של לאונרד כהן מ־ 1974מבוסס ,הן מבחינת
המילים והן מבחינת הלחן ,על 'ונתנה תוקף' ,פיוט
מהמאה השישית שנאמר בראש השנה וביום כיפור.
תרגום לעברית :יהונתן נדב ,עורך ומו"ל.

////פתוחים לקרוא שירים ,פזמונים ,קטעי מסות ורעיונות.
פתוחים לכל קריאה למחאה ,למחשבה ,להתנגדות,
להתבוננות ,לפעולה ולעצירה.
////רוצות לקחת חלק? הרשמו לרשימת התפוצה ,קבלו
קובץ להדפסה במדפסת הביתית ותוכלו לחלק
בהפגנה הקרובה לביתכן.ם במוצ"ש הבא.

////רוצה להצטרף לצוות קריאה? איזה קטע ,בדיוק
דרוש/ה לנו מפתח אתרי  WPמיומן! אז אם יש לך ידע,
כישורים ורוח המחאה פועמת בליבך ,מקומך איתנו.

 ////מייל המערכת2020kriaa@gmail.com :

עיצוב גרפי :עיניים גדולות | מבט .עיצוב .שינוי /// .פונט בשימוש :דוסטו ,סטודיו RAG

אנחנו באים  //אקו וטדי נגוסא

