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 תמיס // ליהי מינצקר

הְֶחלַפְנוּ מַבִָּטים ֲחטוּפִים
ּמְכַּסֹות ּפֶה מִבַּעַד לְמַּסֵכֹות שֶׁ

וּמְגַלֹּות עֵינַיִם טֹובֹות

קריאה - עלון לתרבות מחאה

זֹּאת ָאכֵן הָיְָתה ֲאנִי יֹוַדעַת שֶׁ
תמיס בִּכְבֹוָדּה וּבְעָצְמָה

לְמִי ֶאְתמֹול בְִּרחֹוב בַּלְפוּר הַיְּרוּשַׁ

ָחלְפָה עַל ּפָנַי תמיס ֵאלַת הַצֶֶּדק

הָיָה ָאסוּף כְּלַּפֵי מַעְלָה עָָרּה שֶׁ ּשְׂ מִּפְנֵי שֶׁ
ף ֶאת צַוָּאָרּה הָָארֹךְ, הַגֵֶּאה ָחשַׂ

הִיא הָלְכָה וּמִדֵּי ּפַעַם כְּשֶׁ

ָאֲחזוּ בְּיָָדם ּפְָרִחים  ים וּגְבִָרים שֶׁ נָשִׁ
יפוּ אֹוָתּה מִכָּל עֵבֶר הִּקִ

גַּם הֵם יְָדעוּ אֹודֹוֶתיהָ

ה לִי ַאל דְָּאגָה הִיא לֲָחשָׁ
ֵאלַי הָאֹולִימְּפוּס ִאּתָנוּ.
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// ליהי מינצקר // ילידת 1979 

קלינאית תקשורת וכותבת, לוטם.

בְִּתיָקּה מאזניי הַכֶֶּסף שֶׁ
מִיעוּ קֹול ִקְרקוּשׁ עִָדין    הִשְׁ

https://www.instagram.com/2020kriaa
mailto:2020kriaa%40gmail.com?subject=
https://www.bigeyes.co.il/קריאה
https://www.facebook.com/kriaa2020/


  מתוך ׳שיעור גאוגרפיה:  משירת כריס אבאני׳ )רעב, 2016( 

 בעריכת ערן צלגוב ונוגה שבח. שיר בתרגום נוגה שבח.

 * // כריס אבאני

אֹמֶץ הוּא לְעִּתִים ְקרֹובֹות בִּלְּתִי נְִרֶאה:
ּקֹונֹות מִצְָרכִים בְּעַצְמָן. ים זְֵקנֹות שֶׁ נָשִׁ

הֹופְכֹות לְצֵל. אִּמָהֹות שֶׁ
ּמְַדבְּרֹות וּמְַדבְּרֹות אַךְ אֵינָן נְִשׁמָעֹות ים שֶׁ נָשִׁ

גֶּבֶר אֹומֵר, כֵּן, כֵּן. עַד שֶׁ

חֹולְפִים בַּּמִכְרֹות. יְלִָדים שֶׁ
ֵאינָם זֹוְרִקים ֲאבָנִים, פָלְַסִטינִים שֶׁ

רֹוצִים ַרק אֹוכֵל וְַחיִּים עֲבוּר יַלְֵדיהֶם. שֶׁ
יְִשָׂרֵאלִים בְּבָּתֵי ָקפֶה.

ּמַאֲכִילִים ַחְסֵרי בַּיִת. ים שֶׁ אֲנָשִׁ

אֵינָם מַאֲכִילִים ַחְסֵרי בַּיִת, ים שֶׁ אֲנָשִׁ

אֲבָל אֹוהָבִים אֶת יַלְֵדיהֶם.

ים. אֹוהֲבִים אֲנָשִׁ ים שֶׁ אֲנָשִׁ

אֹוהֲבִים ַחיֹּות. שֶׁ

אֵינָם נִּתָנִים לְִרּסוּן. צְעִיִרים שֶׁ

ֶקט. לֹּא יָמוּתוּ בְּשֶׁ זְֵקנִים שֶׁ

רֹוְקדֹות עִם זְאֵבִים. ים שֶׁ נָשִׁ

דֹּואֲגֹות לְגֹוְסִסים. ים שֶׁ נָשִׁ

ּמְַדבְִּרים עַל זַעַם וְהְִתעַלְּלוּת. ים שֶׁ אֲנָשִׁ
ּסֹובְלִים עִם ִחיּוּךְ. ים שֶׁ אֲנָשִׁ

ּסֹובְלִים בְּקֹול. ים שֶׁ אֲנָשִׁ
עֹומְִדים מֵאֲחֹוֵרי אֱמוּנֹוֵתיהֶם. ים שֶׁ אֲנָשִׁ

גִנִּים עַל יְלִָדים. מְּ יְלִָדים שֶׁ
מְַחיְּכִים. יְלִָדים ַחְסֵרי בַּיִת שֶׁ

ּתֻכְנְנוּ, צְִּריכִים לְנַוֵּט בֵּין עֹולָמֹות שֶׁ ים שֶׁ ֲאנָשִׁ
לֹּא, כְּנֶגְדָּם. בְּמוָּדע אֹו שֶׁ

 סגר גס // נעם דובב

 ֶסגֶר ָקשֶׁה
ים  שׁוּב יַכְִחישׁוּ אֲנָשִׁ

יַח כִּיבּוּשׁ נְאוּ ׂשִ  יִׂשְ
ֶקר גַּס  הַּשֶׁ

ִרים וְַאַחת. חֹר, בְּכָל ָמקוֹם, בַּּמֵָאה הֶָעשְׂ לִהְיוֹת ׁשָ

  שיר פלינדרומי מתוך הספר ׳הלימת מילה׳, 

 הוצאת ברחש, עריכה: ערן הדס

  // נעם דובב // יליד 1974, אמן פלינדרומים, עורך

 בוויקיפדיה העברית ומנהל אבטחת מידע, פתח תקוה. 

  // כריס אבאני // סופר ומשורר ניגרי בן האיגבו 

  שחי ומלמד כיום בארה״ב. נכלא בעבר על פעילות 

 ספרותית ופוליטית וכיום פעיל זכויות אדם. 



ֲאנִי 
ֲאנִי לֹא ּפֹולִיִטית שֶׁ

לִּי מַּסִיעָה ֶאת הַכְֵּאב הַּפְָרִטי שֶׁ
לְבַּלְפוּר

כִּי הַּמֶלֶךְ ָשׁבוּי בְּעִוָּרֹון עַצְמֹו
ַאּתָה שֹׁומֵעַ

הְִדּפְַסּתִי עָלֶיהָ ּפַעַם ּתִי ֶאת הַֻחלְצָה שֶׁ לָבַשְׁ
ימְבֹּוְרְסָקה עִם הַּסִיגְַריָה בַּיָּד ֶאת וִיְסלְבָה שִׁ

ֲאנִי נֹוַסעַת לִצְעֹק

ּתַָקת הַּקֹול אֶת הַשְׁ

וְהַזְּכוּיֹות

ר לִמְחֹות נֶגְדֹּו אֶפְשָׁ ַשׁע שֶׁ יֵשׁ פֶּ
אַּתָה שֹׁומֵעַ.

// חמוטל בר יוסף

  אני לא מאמינה ב"אין מה לעשות". תמיד, בכל מצב, אפשר 
לנסות לעשות משהו. לענייננו: 

// הדס אלימלך

לִּי ָחשׁוּב הַּקֹול שֶׁ וּבַּטְֶרמְּפ הַבָּחוּר עִם הַָרְסטֹות ָאמַר שֶׁ
ַאכְנִיס ּפֶֶתק לַבְַּסִטילְיָה הוּא בִּּקֵשׁ וְָאמְַרּתִי לֹו שֶׁ

לֹא לַכֶֹּתל
ֲאנִי נֹוַסעַת לְבַּלְפוּר ַאּתָה שֹׁומֵעַ
ֲאנִי יְכֹולָה לְגַנֹּות יֵשׁ ִאי צֶֶדק שֶׁ

וְלִצְעֹק

אֲנִי נֹוַסעַת לְבַּלְפוּר
אַּתָה שֹׁומֵעַ

ִרים דַּּקֹות לְַחכֹּות לְִטֵרמְּפ מְאָֻחר בַּצֹּמֶת  עֶׂשְ
לִּי לֹא הֵנִיאוּ אֶת הַהֲנָעָה שֶׁ

לִמְחֹות

  שיר פלינדרומי מתוך הספר ׳הלימת מילה׳, 

 הוצאת ברחש, עריכה: ערן הדס

  // נעם דובב // יליד 1974, אמן פלינדרומים, עורך

 בוויקיפדיה העברית ומנהל אבטחת מידע, פתח תקוה. 

  // הדס אלימלך // ילידת 1992, מוזיקאית 

 ומשוררת, אמנית יוצרת, קיבוץ חולתה. 

כידוע, דמוקרטיה פירושה שלטון 

העם, כאשר השליטים בפועל 

נקבעים על ידי רוב הבוחרים. לכל 

בוחר יש קול אחד, בלי קשר לאיכות 

שלו כאדם ולאיכות הכושר שלו 

לבחור.  שימו לב שכאשר אנו אומרים 

"שלטון העם" פירושה של המילה 

"עם" הוא "רוב בעלי זכות הבחירה". 

אני שואלת: האם "עם"  פירושו רוב 

בעלי זכות הבחירה? 

במאה ה־19 האמינו ב"נפש העם", או 

"רוח העם", שבלעדיה אין לקבוצת 

אנשים זכות לדרוש מדינה. איך 

יודעים שלקבוצת אנשים יש נפש 

של עם? הנפש של העם נמצאת 

בלשון, בפולקלור, בשירה, בספרות, 

באמונות, בדת. "עם" לפי התפיסה 

הזאת אינו רק קבוצה אתנית בעלת 

היסטוריה משותפת, אלא קודם 

כל קבוצה בעלת תרבות רוחנית־

רגשית משותפת. הלשון, המוסיקה, 

והספרות נחשבו לביטויים הנאמנים 

והעמוקים ביותר של נפש העם ורוחו, 

ומי שמבטא באופן העמוק ביותר את 

נפש העם הם משוררים והוגי דעות. 
לכן פוליטיקאים אמורים להטות להם 
אוזן ולהתחשב בדעתם. זה היה המצב 
בתנועה הציונית מראשיתה וגם עשרות 
שנים אחדות לאחר קום המדינה. כיום 
ה"עם" שקובע את השלטון נמדד 

במכונות חישוב של פתקי הצבעה. 
התנדבות, אומץ אזרחי, טוהר מידות של נימוס, עדינות, נדיבות, יושר, הגיע הזמן לשבח בקול ברור גילויים מבולבלת, קולנית, וולגרית ותוקפנית. לתקן( בדיבור לא תקני, התנהגות באפקט הפרפר, מתוך רצון אמיתי )לא באלימות אלא בנועם, תוך אמונה הגיע הזמן של כל אחד מאתנו להילחם 

ואצילות נפש.

// חמוטל בר יוסף // משוררת, 

סופרת, מתרגמת וחוקרת ספרות.

הקטע כאן הוא מתוך הרצאה 

שניתנה בסוף אוגוסט 

בבית המדרש 

 לדמוקרטיה 

 אשר בבלפור. 

לקריאת ההרצאה 

המלאה: 

https://www.poolabook.com/book-details?bookid=701
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עי  אנחנו באים // אקו וטדי נגוסא

 שיר מחאה על החיים ב־2020 במדינת ישראל.

שיר שנכתב בימים טרופים אלה וצולם בהפגנות האחרונות 

 2020 מה איתך, מה נהיה איתך
 טוב שבאת. 

 ]...[ 
 פרא אדם אתה 
 לב אוהב אנוכי 

שירו של לאונרד כהן מ־1974 מבוסס, הן מבחינת 

המילים והן מבחינת הלחן, על ׳ונתנה תוקף׳, פיוט 

מהמאה השישית שנאמר בראש השנה וביום כיפור. 

תרגום לעברית: יהונתן נדב, עורך ומו״ל.

 שירה ומילים: אקו, טדי נגוסא 

הפקה מוזיקלית: דורי סדובניק

צילום ועריכה: בן פחבלוב

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 WP מיומן! אז אם יש לך ידע, 

כישורים ורוח המחאה פועמת בליבך, מקומך איתנו.

 //// 2020kriaa@gmail.com :מייל המערכת 

 אני קמתי מתרדמת 
 וכולם קמו איתי. 

 אנחנו באים. 

השבוע הלכה לעולמה 

השופטת רות ביידר גינסבורג 

)2020-1933(. נאבקה שנים רבות 

עבור שיווין זכויות לכל אישה 

ואיש, ושוויון לנשים בפרט.

 איור  // נעה אורליצקי // 

ילידת 1990, אמנית, עין הוד.

וּמִי בֵָּאשׁ, מִי בַּּמַיִם,
מִי לְאֹור יֹום, מִי לְעֵת לַיִל,

ּפָט, מִי בְּיִּסוִּרים מִָרים,  מִי בֲַּחִריצַת מִשְׁ
מִי בְּיֹום ָאבִיב זֹוהֵר־זֹוהֵר,

מִי לְַאט מְאֹד יְִתּפֹוֵרר,
ּקֹוֵרא לִי?  וּמִי, מִי הוּא שֶׁ

נָה, וּמִי בִּמְעִיָדה ְקַטנָּה, מִי בְּכַדּוֵּרי שֵׁ
מִי בְּעֹול הַָאהֲבָה, מִי בֲַּחבַָטת ַאלָּה,

מִי בַָּרעַשׁ, מִי בְַּאבְָקה,
מִי בִּגְלַל הַַחמְָדנוּת, מִי בִּגְלַל ָרעָב ּפָשׁוּט,

ּקֹובֵע? וּמִי, מִי הוּא שֶׁ

ֵאשׁ // ליאונרד כהן   ִמי ּבָ
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