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בוּר לִבִּי שָׁ

ינוּ אַהֲבָה עָׂשִ בִּזְמַן שֶׁ
מַעְנוּ אֶת קֹולֹות הַזַּמְבּוּרֹות שָׁ

כִּמְעַט נְִדמֶה הָיָה כִּי ָקהָל
ּ לֵם מִֵריעַ לָנו שָׁ

וַעֲַדיִן

 קהל שלם מריע // עמית זגורי

ֵאין ֲאנִי זַכִָּאית לִהְיֹות עֲיֵפָה.

 // עוז רוטברט // עורכת ספרותית ומלווה 

רוחנית מוסמכת, 38, הרצליה.  עורכת 

צֹועֶֶקת ֶאת עֹולֹות הָעֹולָם

וּמַפְִסיָדה 
)גַּם בִּבְִחירֹות, כֹּולֵל הָעִירֹונִיֹּות(.
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 ֲעיֵפוּת // עוז רוטברט

עָיַפְּתִי
מֵהָעֹובְִרים בְִּריצָה,

ִקים. ים, הָעֹושְׁ מֵהַדֹּוֲחפִים, הַכֹּובְשִׁ
עָיַפְּתִי

ים, הָעֲשׁוִּקים. מֵהַנְִּדָחִקים, הַנִּכְבָּשִׁ
ֲאנִי מֹוָחה, נִים שֶׁ כְּבָר שָׁ

ּפְעִילָה

// עמית זגורי // יועצת 

 ארגונית, 29, ירושלים.

 צוות אסטרטגיה 

ימִים  עַל בִּצּוּעִים מְַרשִׁ
וּלְִטפֹות
עֲִדינֹות

לֹא נֹוַתר לָנוּ אֶלָּא
לִמְחֹות

עַד הַּפַעַם הַבָּאָה

  קריאה בענן 

// דקל שי שחורי  

שלנו ויכולות להתגלות רק באופן הזה?

 התמונה שכאן היא עיבוד של 1425 המילים 
50 מילים בממוצע, 94 במקסימום, 27 במינימום, כולן הוזנו לענן            שכתבה המערכת בראש כל גיליון בכתב יד. 
המילים, בניכוי מילות קישור ומילות יחס וצמצום הטיות. צורת 
הבדיקה הזו מאפשרת לבדוק למשל אלו מילים מובילות אותנו, אלו 
מילים נעדרות מהקריאה שלנו, ואלו מסרים נמצאים בתת-ההכרה 

 // דקל שי שחורי // 

חוקרת ועורכת ספרות, 40, רמת גן.  עורכת   

למאמר המלא 

https://bigeyes.co.il/wp-content/uploads/2021/02/מאמר-דקל.pdf


 סינדרום ירושלים // דניאלה סער 

לַיִם. ּפְִתאֹום ַאּתְ לֹא  ּפִנִּית לִי מָקֹום לְהְִתאַהֵב בָּךְ יְרוּשָׁ
צְפוּפָה ופָנָאִטית, יֵשׁ בָּךְ יֹפִי יֵשׁ לִי מָה לְִראֹות בָּךְ. יֵשׁ 

 

ּפְִתאֹום יֵשׁ מָקֹום לְהְִתהַלֵּךְ בָּךְ. ְרחֹובֹוַתיִךְ ִקבְּלוּ  לַיִם שֶׁ מָה ָקָרה לָךְ יְרוּשָׁ

ֲאנִי יְכֹולָה לִזְכֹּר. שֹׁוְטִרים מַנִּיִחים כָּאן מְַחסֹומִים כְּבִֵדים ָקְטעוּ  מֹות שֶׁ שֵׁ

ר לְִקטֹעַ ּתְנוּעָה לְִקטֹעַ מְָחָאה וֲַאנִי צֹועֶֶקת  ֶאפְשָׁ ֶאת הַּמַעֲבָר כְִּאלּוּ שֶׁ

 // דניאלה סער // מחנכת ומשוררת, 28, יפו.  עורכת 

נִּית ּפָנַיִךְ ַאּתְ מְַסבִּיָרה לִי ּפָנִים ַאּתְ  לַיִם, שִׁ מָה ָקָרה לָךְ יְרוּשָׁ
מְַסבִּיָרה לִי ֶאת ּפְנֵי הַדְּבִָרים, ֶאת מֻכֶֶּרת. 

ם ּתְנוּ לָנוּ  לִּי שָׁ ם הֲָאָחיֹות שֶׁ לִּי שָׁ יִּּתְנוּ לָנוּ לַעֲבֹר הֲַחבִֵרים שֶׁ שֶׁ
לָּךְ ָחְסרוּ צוָּרה אֹו הִגָּיֹון וְזֶה הָיָה מִכָּאן  לַעֲבֹר. לִפְנֵי כֵן הְָרחֹובֹות שֶׁ

ם. בָּאִתי לֶאֱהֹב לֹא יַָדעְּתִי לְאָן וְאַּתָה ּפִלְַּסּתָ לָנוּ דֶֶּרךְ בְּרוָּרה  לְשָׁ
אָמְַרּתָ  גַּם בֹּו לֹא הָיוּ צוּרֹות. ַרק גּוּפִים. עַד שֶׁ עַד לְַחְדְרךָ הֶָחשׁוּךְ שֶׁ

אַּתָה אֹוהֵב אֹוִתי וְהַיֵָּרַח זַָרח בֵּינֵנוּ. לִי שֶׁ

נִים. עָמְַדּתִי  ךְ כַּּמָה שָׁ מֵךְ כָּל יֹום בְּמֶשֶׁ לַיִם ָקָראִתי בִּשְׁ יְרוּשָׁ

מָעוּת. ִסּפְָרּתִי  בַּכִּּתֹות וְֵתַאְרּתִי קֹורֹוַתיִךְ ֲאבָל לֹא הָיְָתה לָךְ מַשְׁ

מַָתי בָּנוּ אֹוָתךְ מַָתי עָשׂוּ בָּךְ מַָתי הֱֶחִריבוּ שׁוּב וָשׁוּב וְלֹא הִכְַּרּתִי 

מְַטּפְִסים עַל ֲאבָנִים וּפִנֹּות ֶחמֶד ֲאנִי רֹוצָה לַעֲצֹר וּלְהְִתבֹּונֵן 

ר? ֲאנִי יְכֹולָה לִנְשֹׁם כָּאן  בֶת כָּאן ֶרגַע, ֶאפְשָׁ ֲאנִי רֹוצָה לָשֶׁ

י ַאּתְ ּפֹוֶרֶטת עַל  ו זֶה ִאישִׁ ו ֲאנְַחנוּ מַכִּירֹות עַכְשָׁ אֹוָתךְ. עַכְשָׁ
מֵךְ  ֲאנִי קֹוֵראת בִּשְׁ ֵחק אֹוָתּה קוּל כְּשֶׁ נִימִים ֲאנִי צְִריכָה לְשַׂ

לֹּא לְהְַסגִּיר ֵאיזֶה מַעֲיַן נֹובֵעַ מָצָאִתי בָּךְ בֵּין ַרגְלַי  ּתַדֶּלֶת שֶׁ מִשְׁ
בְּסֹוף הַיֹּום ֲאנִי עֹולָה מְפַזֶּזֶת וּמְכְַרכֶֶּרת ֶאל לוַּח  לֹא לְהְַסגִּיר שֶׁ

הֶָחזֶה הַיַּצִּיב וְלִבֹּו ּתָמִיד מֻנָּח בְּאֹותֹו הַּמָקֹום.
לִּי הְִתהַּפְכוּ בָּךְ  מַֹח עִם בְּנֹוַתיִךְ הַַחיִּים שֶׁ לַיִם לִׂשְ אֲנִי בָּאָה יְרוּשָׁ

ר לִישֹׁן ּפֹה בִּכְלָל  רֹוֶטֶטת וְנֹוֶטפֶת בְּמִּטִָתי עֵָרה גְּמוָּרה אֵיךְ אֶפְשָׁ
אֲנִי יֹוצֵאת לְָרחֹובֹות לֶאֱהֹב וּלְַקבֵּל מִּשֹׁוְטִרים מַכֹּות.

ֲאנִי יְכֹולָה  בְּתִי שֶׁ יִץ גַּם ָחשַׁ ֲאנִי יְכֹולָה לִגְמֹר כָּאן וּבַּקַ
ר  לָגוּר כָּאן. בַּחֶֹרף ָחזְַרּתִי בִּי. יֵשׁ בָּךְ מָה לַעֲׂשֹות אֶפְשָׁ

ְחֵרר  ר לְשַׁ ּתַגֵּעַ אֶפְשָׁ ר לְהִשְׁ ר לִָריב אֶפְשָׁ לְהְִתאַהֵב אֶפְשָׁ
לְמֹונִים. צָעְַקּתִי וְצָעְַדּתִי וְַרצְּתִי וּבַָרְחּתִי  אֹוָתךְ מֵרֹוְדפֵי שַׁ

ים לְִדרֹס אֹוִתי מְאֹהֶבֶת? וּפַָחְדּתִי. מִי הֵבִיא ּפָָרשִׁ

אֲבָל הַחֹור עֹוד מְעַט בֹּולֵעַ אֶת כֻּלִּי לְתֹוכֹו

 פעם כתבתי שירים 

יְצִיָרה ֲאמִּתִית ּפֹוֶרצֶת מִּתֹוךְ כְֵּאב, 
בְּתִי.  ּתָמִיד ָחשַׁ

לֹּא מְַרּפֵה.  יָרה נִכְּתֶבֶת מֵהַחֹור בַּבֶֶּטן שֶׁ שִׁ

 // ליהי בר-חיים // מעצבת גרפית, 43, חיפה.  מעצבת 

אִיר לִי מִלִּים וְלֹא הִשְׁ

// ליהי בר-חיים

 השתקפות // יערה בתר פוקר

את רגילה להיות מסוגלת למחוק ולשכתב, אבל זה מסוג הדברים 
שאת פשוט לא מצליחה להזיז. 

וזה לא שלא ניסית, אבל זה שם ורואים את זה עלייך. זה משתקף 
בכל תנועה קטנה, בכל הבעת פנים ומילה.

בעוד כמה חודשים את תצליחי להשתחרר מזה, זה יצא ממערכת 
הדם שלך. אבל בינתיים, את ממשיכה להרגיש

// יערה בתר פוקר // סטודנטית לתסריטאות, 

20, תל אביב.  צוות סושיאל 



 איור // נועה אורליצקי 

 // דניאלה סער // מחנכת ומשוררת, 28, יפו.  עורכת 

כשקוצצים לזבוב את הכנפיים

הוא לא יכול להפריע

הוא לא יכול להריע

הוא לא יכול להזיע

כשקוצצים לזבוב את הכנפיים
הוא לא יכול לראות 
הוא לא יכול לבהות

הוא לא יכול להיות-

// מור חן // קופירייטרית 

 ומשוררת, 25, תל אביב.  

 צוות סושיאל 

נשאר לו רק לתהות; אוויר, נכנס לריאות

בעיקר מבפנים או בעיקר מאחרים?

זבוב על קיר בסניף של רמי לוי בחדרה. 
גם לא ברוטשילד 7

 דילול אוכלוסין // מור חן

בלי כנפיים
נשא השכול, נושא בעול

כשאיבד אותן
אבד הכל

כשקוצצים לזבוב את הכנפיים
הוא לא יכול לשאוף
הוא לא יכול לנשוף
הוא לא יכול לרדוף

 // נעה 

 אורליצקי // 

 יוצרת ואמנית 

 חזותית, 

 30, עין הוד. 

 מאיירת 

 אני כאן // איתמר קרמר

החזקתי פעם פצוע אנוש בידיים.
זה רגע שאתה לא שוכח.

העיניים, שלו, שלך, מבועתות. 
כולך מרוכז בנשימה שלו, שעוזבת, מהר.

מחכה לחובש, לרופא, למסוק, למישהו שיבוא
והם לא באים. אתה, לבד. והוא.

והוא דם, ובשר, ועיניים מבקשות נחמה, 
מצפות לתשובה, שואפות אוויר.

מאשימות, נוכחות עד מאד. אני כאן, הכל 
יהיה טוב, אל תדאג.

  וידיך מבקשות לנקות נתיב אוויר, לעצור 
את הדם , את החיים שעוזבים, את הזמן.

 ועמוק בפנים אתה מרגיש, 
כי אי אפשר שלא.

את הפחד, את האהבה העזה 

לאיש שלא הכרתי עד לפני 

שלוש דקות,

כשראיתי את המכונית שלו, 

רנו קנגו לבנה, מעוכה בצומת 

הכניסה לפארק נאות קדומים.

רק שלא ימות. רק שלא ימות לי.

**
לקח לי זמן להבין מה זו ההרגשה הזו שאני מרגיש על הגשר.

לא הבנתי מאיפה התעוקה הזו פתאום באמצע בלפור כל כך מוכרת. 

היא לא תמות, היא תחיה. אני כאן. אל תדאגי. אני כאן.

// איתמר קרמר // מחנך, נשוי ואב לשלושה, 43, נירית.  מייסד ומפיץ 
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 שירה: מחאה // עדן )פיי( קרמר

בשלושים שבועות, אלפי מילים כתובות עברו תחת ידינו. היו 
טקסטים שלא נתנו לי לישון בלילה, אחרים גרמו לי לרצות לשרוף 
משהו, היו שהורידו לי דמעות. גיליתי ש"תרבות מחאה" היא מטרייה 
רחבה, שהלכה והתרחבה משבוע לשבוע תחת ידינו, בכל פעם 
שניסיתי לתפוס את השוליים שלה הם ברחו. כל נושא לגיליון כמו 
פתח סכר ונהר עצום של יצירות התפרץ, נשפך ממנו. יש תרבות 

בלי שהרגשתי, המפגש הקרוב עם המילים הביא לפיוס עמוק בין 
מדינת השירה לארץ המחאה. נשקים הורדו, עיניים נפגשו. המאבק 
שלנו הוא לא רק על התרבות במובן הממוסד שלה. הוא מציע את 
התרבות כנקודת מבט. וככזה, הוא בעצם מאבק למען הביטוי, למען 
המחשבה החופשית, למען היכולת להכיל סתירות, ליהנות מהסתירות, 

לאהוב אותן, לחיות בתוכן.

מחאה, היא חשובה והיא קיימת, היא זועקת מהעט כמו מהגרון 

והיא כאן - בישראל ובפולין, ביוגוסלביה ובארגנטינה - היא שלנו.

כשרק הצטרפתי למערכת קריאה )בהתגייסות מגוחכת כמעט, בתחושה 
של היקראות לאיזה דגל( הצירוף "שירת מחאה" נראה לי כמו פרדוקס 
בלתי אפשרי. ידעתי שקו דק מדי מפריד בין אמנות בשירות רעיון 
לאמנות מגויסת, מושפלת, לא חופשית. אבל הסתירה שבאמת סיבכה 
אותי היא דווקא זאת הפואטית. הפגנות מדברות בשפת השלטים, 
רוכבות על מסר משלהב המונים. בשירה המילים נושאות בעדינות 
את המשמעות. שירה צריך לקרוא לאט, להקשיב לה כמו לסוד. לא 

האמנתי שאנשים יעצרו לקרוא טקסטים מורכבים בבלפור. 

// עדן )פיי( קרמר // עורכת ורקדנית, 31, תל אביב.  עורכת 
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קריאה - עלון לתרבות מחאה

 להצטרפות לרשימת התפוצה: 

http://eepuRl.com/hGn2jX  

 בואי // איתמר שי

בֹּואוּ לֹא נִָריב
בַּּסֹוף נִמְצָא ֶאת הָעֵמֶק

בֹּוִאי לֹא נִָריב
ּ נֵינו ה ַרע לִשְׁ זֶה עֹושֶׂ

ְסעֵמֶק

בֹּאנָה לֹא נִָריב
נְַדבֵּר

נְַתְדבֵּר
נְִתגַּבֵּר

כֹּוֵאב עַל מָה שֶׁ
עָקוּם עַל מָה שֶׁ

ַרע בִּי ן ֶאת מָה שֶׁ ֲאנִי ֲאַתּקֵ

דָּפוּק בָּכֶם ַאּתֶם ּתְעַבְּדוּ עַל מָה שֶׁ

נִי נֲַחשֹׁב ְקצָת ַאַחת עַל הַּשֵׁ

עָמֹק בִּפְנִים וְלֹא עַל ּפְנֵי 

ַטח הַּשֶׁ

בֹּוִאי לֹא נִָריב
ֶקט הֲֵרי הְַרבֵּה יֹוֵתר נָעִים בְּשֶׁ

בֹּוא לֹא נִָריב
זֹו ֶחלְָקּה כָּל כָּךְ ְקַטנָּה

ּ רֹוצִים ֶאת זֶה כֻּלָּנו
לֹום לְִחיֹות בְּשָׁ

וְאוּלַי ַרק 
לְִחיֹות בֲַּחלֹום

לֹּא יֹוֵרד ֵחלֶק בַּגָּרֹון עַל מָה שֶׁ

ִאם יְַרבִּיצוּ - יַעֲבֹר?
ִאם ּתְִתעַּמֵר- יַעֲזֹר?

ִאם נִצְעָק- זֶה יִפְּתֹר?

 // איתמר שי // נגר ובעלים של פאב ''החורקו'' ז''ל, 29, יפו. 
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