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 וופא:  סליחה אני לא התכוונתי לזה... 

אבל כאילו שאני יוצאת... הדברים הם לא 
השתנו. כאילו הפחד והדאגות אותן דאגות.

השוטר: אל תלמדי... אה וופאא אל תלמדי 

אותי את העבודה שלי.

 וופא:  אני עד היום לא ידעתי מה 

שאתה עשית, לא רציתי להתערב 
בתפקיד שלך. אני הייתי סומכת 

עליך בכל דבר שאתה...

 וופא:  אהה... אני לא יודעת. אבל מה שאני 

יודעת עכשיו ש... אתה כאילו בתפקיד שלך 

כשוטר אתה צריך עכשיו להגן עליי ועל הבנות 

וזה יהיה כאילו אתה מודע לכל הדברים, שאני 

יוצאת ואני צריכה הגנה.

2020kriaa

2020kriaa@gmail.com

קריאה - עלון לתרבות מחאה

 להצטרפות לרשימת התפוצה: 
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  וופאא עבאהרה, בת 37 מעראבה,

  אמא  לחמישה ילדים, נרצחה ב-16.11.20. 

 כאן בשיחה עם שוטר לפני כשנה. 

השוטר: אם אותן דאגות אז אל תצאי. מה שאנחנו 
עשינו בשום מקום לא היית מקבלת שירות כזה. בשום 

מקום לא היית מקבלת שירות כזה.

https://www.instagram.com/2020kriaa
mailto:2020kriaa%40gmail.com?subject=
https://www.bigeyes.co.il/קריאה
https://www.facebook.com/kriaa2020/
http://eepurl.com/hgn2jX
http://eepurl.com/hgn2jX
http://eepurl.com/hgn2jX


גַּם ִאם ּתִכְּתְבוּ עָלַי בְִּספְֵרי הַהִיְסטֹוְריָה
ָקִרים מַר וְעָקֹם צְרֹור שְׁ
גַּם ִאם בֶּעָפָר ּתְִרמְסוּנִי 

עֲַדיִן, כְּמֹו אָבָק, אֶעֱלֶה וְאָקוּם.
לִּי מְעַצְבֶּנֶת ֶאְתכֶם? הַֻחצְּפָה שֶׁ

מֵֵאיפֹה הֵבֵאֶתם כָּזֹו הַבָּעָה עֲגוּמָה?
כִּי ֲאנִי הֹולֶכֶת לִי כְּמֹו ֵאיּלַת הֹון

ל עַצְמָּה ּשֹׁוֶאבֶת נֵפְט בַּּסָלֹון שֶׁ שֶׁ
מָשֹׁות, כְּמֹו יְֵרִחים, כְּמֹו שְׁ

ָּאוּת הַיְּקוּם פֶל, וַד גֵּאוּת, שֵׁ
ּמְנַּתְרֹות לַגֹּבַּה  כְּמֹו ּתְִקוֹות שֶׁ
כָּךְ אֲנִי וְעַצְמִי אֶעֱלֶה וְאָקוּם.

 אעלה וָאקום // מיה אנג'לו

בֶֶּרת? ְרצִיֶתם לְִראֹות אֹוִתי נִשְׁ

ּפָלֹות? י כָּפוּף וְעֵינַי מֻשְׁ ָראשִׁ

מוָּטה כְִּדמְעָה נִגֶֶּרת כָּל כֵָּתף שְׁ

ת מֵרֹב יְפָחֹות ֻאמְלָלֹות? מְֻחלֶשֶׁ

לִּי ּפֹוגַעַת בָּכֶם? הַיְּהִירוּת שֶׁ

ו  ה עַכְשָׁ לְַקְחּתֶם ֶאת זֶה ָקשֶׁ

ּ כִּי ֲאנִי צֹוֶחֶקת, כְִּאלּו

ֶאצְלִי בֲַּחצֶר ְקבוּרֹות טֹונֹות זָהָב

לָּכֶם, ַאּתֶם יְכֹולִים לִירֹות בִּי בַּּמִלִּים שֶׁ

ַאּתֶם יְכֹולִים לְַחּתֹךְ אֹוִתי בָּעֵינַיִם בְִּאיּוּם,

נְָאה ַאּתֶם יְכֹולִים לַהֲרֹג אֹוִתי מֵרֹב שִׂ

אַךְ אֲנִי, כְּמֹו אֲוִיר, אֶעֱלֶה וְאָקוּם.

לִּי מְעַצְבֶּנֶת אְֶתכֶם? הַּמִינִיּוּת שֶׁ

מַיִם? זֶה בָּא לָכֶם מֵהַּשָׁ

אֲנִי רֹוֶקֶדת כְּאִלּוּ יֵשׁ לִי יַהֲלֹומִים שֶׁ

ל הַיְֵּרכַיִם? בִּמְקֹום המִפְגַש שֶׁ

ל ֶחְרּפַת הַהִיְסטֹוְריָה מִחוּץ לַּפַחֹונִים שֶׁ

אֶעֱלֶה וְאָקוּם

ָרשׁ בִּכְאֵב מִּתֹוךְ הֶעָבָר הַּמֻשְׁ

אֶעֱלֶה וְאָקוּם

גְׂשוּג, הְִתַרֲחבוּת, ל ׂשִ חֹר, שֶׁ אֲנִי אֹוְקיָנֹוס שָׁ
פֶל וּבַגֵאוּת שֹׁוצֵף וְקֹוצֵף בַּּשֵׁ

מֹוִתיָרה מֵָאחֹור לֵילֹות ֵאימָה וּפְָחִדים
אֶעֱלֶה וְאָקוּם

ַחר בָּהִיר לְהַפְלִיא ֶאל שַׁ
אֶעֱלֶה וְאָקוּם

ּפָָחה ל אָבֹות ַקְדמֹונִים, מִשְׁ נֹוׂשֵאת ּתְשׁוּרֹות שֶׁ
פְָחה ל שִׁ אֲנִי הֲַחלֹום, אֲנִי ּתְִקוָָתּה שֶׁ

אֶעֱלֶה וְאָקוּם
אֶעֱלֶה וְאָקוּם
אֶעֱלֶה וְאָקוּם

תרגום: הילה אהרון בריק

// הילה אהרון בריק // מורה ומחנכת. 

"אלה ידי, זה העולם" - מבחר משירי 

מרגרט אטווד בתרגומה יצא ב-2018 

בהוצאת לוקוס.



הַּסֵפֶר הַזֶּה הוּא לֹא
ּפֶֶתק בְּבְַקבּוּק. ַאל ּתָבֹוא לְהַצִּיל אֹוִתי.

ּתְנַגֵּן בַּנֵּבֶל. ֲאנִי רֹוצֶה לִהְיֹות זֹאת שֶׁ
לִפְרֹץ לַּשְׁאֹול וּלְהָגִיַח, נֹושֵׂאת ָאהוּב בִּזְרֹועֹוַתי,

קֹעַ: יר, וְלֹא לִשְׁ לְהְִסּתַכֵּן בְּשִׁ
הוּ ַאֵחר. ל מִישֶׁ זֶה יִהְיֶה ּתַפְִקידֹו שֶׁ

הַדָּם וְהֵָאלִים הִּטִילוּ, לָצֵאת לְמַּטָלֹות שֶׁ
ים בֹּר יֹוֵתר מִלֶֶּחם. לְהַּתִיז ָראשִׁ לִשְׁ

וְלֹא דְּמָעֹות. בַּחוּץ, ָרחֹוק,
ל ֶקֶטל אֹו ּפְָרגִים ֶדה ָאדֹם שֶׁ בְּתֹוךְ שָׂ

מְצַלְצְלִים: לְִחיֹות! לָמוּת!

 שעות שמחות // 
הזאבות 

>>>

הלילה העיר נשטפה החוצה
מאות צועדים ברחובות

גם לי יש מה להגיד
גם אני רוצה למחות

שעות שמחות לאנשים העצובים
מר לי בגרון

תינוק צועק בעגלה של אח שני
גם אני רוצה לצעוק

אני אוכלת מעשנת ושותה
השמש יורדת השמש עולה

גשם מלוכלך ירד כל הערב

התלבשתי מהר

צפיתם בי דרך הגגות

וגם אני

רוצה להביט מרחוק

אני אוכלת מעשנת ושותה
השמש יורדת השמש עולה

// הזאבות // רביעיית רוקנרול, מאמינות בחופש. 

מילים ולחן: יפעת בלסיאנו

// מרינה גרצ'אניק // מאיירת ואמנית, ילידת 1971, רעננה.

 השיר המסוכן //יעל גלוברמן

בכל יום עצים נופלים אצלי ביער
ואף אחד לא רואה

אם לא הייתי מספרת 
זה לא היה קורה

https://youtu.be/ZFAfvqND8s8


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. 

מחפשות אשת/איש יח"צ עם נסיון ותשוקה להעביר //// 

אותנו הלאה. בנוסף, אנחנו עדיין זקוקים לתמיכה 

כספית לכיסוי עלויות הדפסה והפצה. 

 //// 2020kriaa@gmail.com :מייל המערכת 
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ֲאנִי שׁוּעָלָה ּפַעַם ָחלַמְּתִי שֶׁ
עִם ּפְַרוָה ַרכָּה.

הַּפְַרוָן ָרָאה מְעִיל
וּמְזֻּמָנִים.

הְִתעֹוַרְרּתִי.

ֲאנִי ּפָָרה ּפַעַם ָחלַמְּתִי שֶׁ
עִם עֲִטינִים מְנֻּפִָחים.

ר הַָרפְָתן ָרָאה בָּשָׂ
וּמְזֻּמָנִים.

הְִתעֹוַרְרּתִי.

ֲאנִי קֹופָה ּפַעַם ָחלַמְּתִי שֶׁ

עִם בֶֶּטן כְַּרְסּתָנִית.

הַּמַדְּעָן ָרָאה מְכֹונַת עִבּוּר

וּמְזֻּמָנִים.

הְִתעֹוַרְרּתִי.

ֲאנִי כַּלְבָּה ּפַעַם ָחלַמְּתִי שֶׁ

עִם מְַחסֹום עַל הַּפֶה. 

הַּסֹוֵחר ָרָאה ּתְעוַּדת גֶּזַע

וּמְזֻּמָנִים.

הְִתעֹוַרְרּתִי.

ל ֶחֶרב. ִרים בְִּאבְָחה ַאַחת שֶׁ לְהַּתִיר ְקשָׁ
לֹא לְַחכֹּות יָפָה לׇבֶַטח, מְמְֻסגֶֶּרת בַַּחלֹּון.
לְגַלֹּות ֶרכֶס הַר, ָאפִיק בְֵּספֶר, בְָּרחֹוב - 

ַדי, ַרגְלַי, לִבִּי. לֹא ֶאת שָׁ
ֲאנִי רֹוצֶה לֲַחצֹות בִּצֹּות, לָצוּד ֶאת הָָאנָקֹונְָדה.

לֹא לְַחּפֵׂש ֶאת הַנָָּחשׁ כְֵּדי לְַדבֵּר ִאּתֹו
נּוּיִים בַּּתַפְִריט ֲארוַּחת הָעֶֶרב, עַל שִׁ

ל ּתַּפוִּחים. זַן ָחָדשׁ, מְַדהִים, שֶׁ
יר, לֹא לְפַּתֹות. ֶׁשּמִלֹּוַתי לָשִׁ

הוּ ַאֵחר. כֵּן, ל מִישֶׁ נּוּ ֶאת עֹולָמֹו שֶׁ יְשַׁ
ּתֹאהַב אֹוִתי. ֲאבָל ַאל ּתָבֹוא ֲאנִי רֹוצָה שֶׁ

יר. לְהַצִּיל אֹוִתי. ֲאנִי רֹוצָה לָשִׁ

// יעל גלוברמן // משוררת וסופרת. 

השיר לקוח מתוך ספרה ׳אותו הנהר פעמיים׳.

 לעצום עין // חני כבדיאל

אֲנִי אִּשָׁה ּפַעַם ָחלַמְּתִי שֶׁ
וְיֹוֵתר לֹא עָצַמְּתִי עַיִן.

 // חני כבדיאל //

מתגוררת בב"ש, 

הורה לשני 

ילדים על שניים 

וארבעה על ארבע, 

מאלפת ומטפלת 

התנהגותית 

בכלבים, משוררת 

ומתרגמת
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