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עלון לתרבות מחאה
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מודפסות באישור המחברים.ות ומתוך הערכה למאבק ,לאמנות ,למחשבה ולמילים שבוראות מציאות.
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מחר ניסע ללונה פארק [קטע] //
אילנה ברנשטיין

יש לי קריירה ,היא אמרה ,ואני על הקריירה שלי לא אוותר
בעד שום הון שבעולם .לא הון ולא ילד .האישה הזאת
הבינה את עצמה .קריירה! אמרתי בקול רם .היה למילה
הזאת טעם של אתר נופש .הרגשתי אותה על הלשון.
חשבתי על הילדים שלי ,ועל המצב שהם הביאו יחד איתם.
מיום שהם נולדו נהפכתי בעצמי לילדה קטנה.
יש נשים שלא צריכות ללדת ילדים ,אמרו לי ברווחה.
שם הבינו את זה הרבה לפניי .לפני רוב הנשים .לא כל
אחת מצליחה להיות אמא ולהמשיך לחשוב כמו אדם .ילדים
מנקים אותה מכל מה
משנים לך את החשיבה.
עשו ממני אמא .אחר כך
שלא קשור בהם		 .
הראש ,והדלת אל העולם
התרוקן לי
שבחוץ נסגרה.
		
די היה במחשבה על
היל
דים
כדי להכניס את
הגוף שלי לכוננות.
נדרכתי כולי ,אפשר
לומר.
הם דואגים לזה .והם יודעים מה
שהם
עושים .מישהו ,שם למעלה ,מ ַ
תחזק
את צבא האימהות על הכדור שלנו.
נולדו נדרכתי .הגוף
עוד לפני שהם
על התינוק לפני
שלי רצה להגן
אהבתי אותו
שהוא נולד אפילו.
עוד בהיותו בבטן .ראיתי אותנו,
>>>
להצטרפות לרשימת התפוצה:
http://eepurl.com/hgn2jX
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>>> פנטזיה של אמא ותינוק ,מכירים יחד את הסובב אותנו.
לומדים את היסודות .תוהים על פלאי עולם .נראינו כמו
בפרסומות לחיתולים שהקרינו אז בקולנוע .רצנו זה אחר זה
בשדות בר ,היה הרבה טבע סינטטי בחיים שלנו ,רדפנו אחרי
פרפרים ,אספנו צדפים על שפת הים ,התגלגלנו על גבעות חול.
צחקנו עד שכאבה לנו הבטן .בהריון את רומנטית .זה
עוזר לעיכול הבאות.
נולדה הראשונה .ההריון היה קשה ,והלידה עוד יותר.
אבל הפה שלהם אמר שזה שווה הכול .כלומר התינוקת
שווה את כל הסבל שעברתי ואת כל הסבל שנכון לי .הם
עודדו אותי ,ואמרו לי איזו אמא טובה אהיה .האמנתי
להם .גם הוא אמר ,והוא אהב אותי ואת האמא שנהייתי.
ואני אהבתי שהוא אוהב אותי .אבל מיהו? לא זכרתי.
וזה גם לא משנה .לא מי הוא ומה הוא אמר.
 //אילנה ברנשטיין  //סופרת ועורכת,
מרצה בשנקר .פרסמה עד כה שנים עשר
ספרים ,זוכרת פרס ספיר לספרות של
מפעל הפיס לשנת .2019

*  //מעין ראפה

חפְתּ ֶם,
ס ַ
קצ ָת נ ִ ְ
ְ
אֲנַחְנו ּ צ ֹוחֲקוֹת
מַעֲר ֹוכ ִים מְקֻמּ ָחִים
שׁל ִיכוֹת.
לְעֶב ְ ְרכ ֶם מַ ְ
קְחו ּ אַתּ ֶם ,אֶת הַצ ֶּל ַע
וְהָשִׁיבו ּ ל ָנו ּ
שׁרִיר וְעֶצ ֶם.
כ ָּל תּ ָאְ ,

ז ֹו עִם ז ֹו נ ְ ַ
שׁל ֵּב יָדֵינוּ.
נ ְ ַׂ
שכ ֵּל ַרגְל ֵינו ּ
נִ ְ
כ
ּ
ס ֹר מִפְתּ ָ חֵי ֻ
חל ְצ ֹותֵינוּ,
ו ְנָב ִיא עֲל ֵיכ ֶם ֶ
שׁב ַע שָׁנ ִים רָעוֹת.
ו ְאוּל ַי ִ
שׁבְעִים.
עַד כ ִּי תּ ֵ דְעו ּ כ ִּי מִי ֶ
שׁלֹּא
ָ
קרַע ְ
קרִיעָה בַּב ָּ ׂ
שָר הַחַי ֶ
שׁלֹּא
הִפְרִיד צֶל ֶם מִצ ֶּל ֶם ,אָדָם
מֵאֲ ָדמָה לֹא
י ֹוצ ִיא ל ָנו ּ כָּכ ָה ,בְּאֶמְצ ַע הַג ִּינ ָּה,
בְּז ֵיעַת אַ ּפַי ִם ,מִל ְ ָ
חמָה.

מעין ראפה  //ילידת ,1987
//
כותבת ודיג׳יי ,ירושלים.

כם קורות חיי דמעות

אם אספר ל

יו
צאות לי מעיניי  //ורד נסים

 //ורד נסים  //ילידת  ,1980אמנית
רב תחומית ,מרצה במכללת ויצו
חיפה ,תל אביב .וידאו ארט.2015 ,

הביאו אליי  //טלי וייס

טפ ִים כּ ֹוכָב ִים
שׁ ּק ֹו ְ
הָב ִיאו ּ אֵל ַי אֲנָשִׁים ֶ
שֶׁמּ ְעִז ִּים לָשִׁיר סוֹל ֹו
חדִים לְהִכָּשֵׁל
שׁלֹּא מְפ ַ ֲ
ֶ
הָב ִיאו ּ אֵל ַי אֲנָשִׁים ֶ
שׁלִּבּ ָם מִ ְ
ת ַרגֵּשׁ
מִמּ ְעוֹף הַ ּפ ַ ְר ּפ ַר וְקִמּ ו ּר הֶחָתו ּל
הָב ִיאו ּ אֵל ַי אֲנָשִׁים הַ ּק ֹו ְראִים שִׁירָה
הָר ֹו ְ
קדִים
עַל ה ּ ָ
ַשׂפ ָה אֶת הָ ִר ּקו ּד ֶ
שׁלָּהֶם

הָב ִיאו ּ אֵל ַי אֲנָשִׁים הַמּ ַבּ ִיטִים בָּעֵינ ַי ִם
חבּ ֵק ז ָר ו ּלְחַי ֵּך ְ
הַי ּ ֹו ְדעִים ל ְ ַ
ְ
ַשׁבָרִים
קמִים מִתּ וֹך ה ּ ְ
הָב ִיאו ּ אֵל ַי אֲנָשִׁים הַ ּ ָ
ּ
ָה
צ
ֵ
פ
ק
ְ
כּ ְמ ֹו הָיו ּ מַ
לַחֲלוֹם
הָב ִיאו ּ אֵל ַי אֶת הָאֲנָשִׁים הַ ּפְשׁוּטִים
אֶת הַנָּשִׁים הָאַמּ ִיצוֹת
חכְמַת רְחוֹב
הָב ִיאו ּ אֵל ַי ָ
סִימְפוֹנ ְי ַת לְב ָבוֹת
 //טלי וייס  //ילידת  ,1977משוררת,
עורכת ,מנחה לכתיבה יוצרת ,רמת ישי.

אישור מסירה  //ברק כהן

שתי דפיקות בדלת ,שני גברים גדולים
אמא מתחננת תעזבו את הדברים
זו מתנת בר מצוה לילד הבכור
כל מה שתקחו לנצח הוא יזכור
אל תבכי גברת ,הדרמה לא תוסיף
תני לגמור ללכת משמרת להעיף
כל מה שנותר לך לשבת ולשתוק
אני רק מכונה בשירות החוק

במשך השנים היינו למרמס
בשם החוק גזלו את כבשת הרש
ביחד הגענו לכל מי שחשב
לקחת מילד מבלי להיות חייב
שתי דפיקות בדלת הילד התבגר
חלפו שנים ,בינתיים ,הזיכרון חוזר
עד שלפתע בטלפון חסום
הוא אמר לי :אמא ,עכשיו אני אקום

שתי דפיקות בדלת ורעש בשכונה
מי לכאן הגיע ,בלי שום התראה
הילדים בוכים והשכנה תוהה
מי זה כאן צועק" :גנב" בלי הפסקה
 //ברק כהן  //עו"ד ומוזיקאי ,ממקימי קבוצת "באים
לבנקאים" ופעיל חברתי.
השיר מתוך האלבום 'צליל מיתר נגד המשטר' ()2020

איור :נועה אורליצקי

שׁכּ ַנ ְתּ ָא.
קשֶׁר ל ַמּ ַ ְ
קבֹּעַ ּפְג ִישָׁה בּ ְ ֶ
שָׁלוֹם ,אֲנ ִי ר ֹוצ ָה ל ִ ְ
א ּפ.
סטַארְטַ -
ח יָפ ֶה ,הו ּא ע ֹוב ֵד בּ ִ ְ
בַּעֲל ִי מַרְו ִי ַ
ספָרִים.
ספ ְרו ּת וַאֲנ ִי ע ֹו ֶרכ ֶת ְ
יֵשׁ ל ִי תּ ֹאַר שֵׁנ ִי בּ ְ ִ
חַי ַּי עֲשִׁירִים מְא ֹד.

סְל ִיחָה,
אהֱפ ֹך ְ ל ְי ֹו ֶרשֶׁת.
אצֻל ּ ָה .בְּקָרוֹב מְא ֹד ֶ
אֲנ ִי בּ ַת ֲ
שׁבּ ֶן ד ּ ֹודִי פ ְ ֶר ְדרִיק
אֲנ ִי מַמְתּ ִינ ָה ֶ
סקַנְדִינַב ְי ָה.
תרַסּ ְקו ּת מָטוֹס נ ֹו ָראִית בְּהָרֵי ְ
יֵהָרֵג בְּהִ ְ
קבּ ֵל אֶת הַיְדִיעָה בְּפ ָנ ִים נ ְפו ּלוֹת ו ּ ְרצ ִינ ִיּוֹת
א ַ
אֲנ ִי ֲ
א ּקַח עַל עַצְמִי אֶת הָע ֹל הַמּ ִשׁ ּ
ְפַחְתּ ִי.
וְ ֶ
קשָׁה.
ַּשְׁח ֹורָה כְּב ָר מוּכ ָנ ָה בָּאָרוֹן .הַהַל ְו ָי ָה תּ ִהְי ֶה ָ
ַשׂמְל ָה ה
ה ִּ
שׁאֲנ ִי מַמּ ָשׁ קְר ֹוב ָה.
לֹא ,אֵין ל ֹו י ְלָדִים ,כּ ָך ְ ֶ
הו ּא מַ ְרבּ ֶה ל ָטו ּס ו ּלְז ַי ֵּן.
עִם קוֹנ ְדוֹם כּ ַמּ וּב ָן.

חכּוֹת ,הַתּ ַ שְׁלו ּם עַל הַב ַּי ִת הו ּא ב ַּח ֹ ֶדשׁ הַב ָּא
אֵין ל ִי זְמַן ל ְ ַ
עַד שֶׁהו ּא י ִ ְ
תרַסּ ֵק – אֲנ ִי אֶסְתּ ַ דֵּר ,מַבְטִיחָה.
ספַסְתּ ִי תּ ַ שְׁלו ּם.
מֵע ֹול ָם לֹא פִ ְ
שׁרָה.
אֲנ ִי י ְ ָ
סקִים.
לֹא ,אֲנ ִי לֹא כ ָּל כ ָּך ְמְב ִינ ָה בַּעֲ ָ
הַ ְד ּבָרִים מִסְתּ ַ ְד ּרִים ב ַּסּ וֹף ,אַתּ ְ י ֹו ַדעַת
ח יָפֶה.
וּבַעֲל ִי – הו ּא מַ ְרו ִי ַ

 //עוז רוטברט  //עורכת ,משוררת ומלווה
רוחנית מוסמכת .חברת מערכת 'קריאה'.
השיר 'משכנתא' פורסם ב'שבו'  ,25הוצאת
אבן חושן.

////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.

 ////מייל המערכת2020kriaa@gmail.com :
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משׁכנתא  /עוז רוטברט

