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פנימחוצפנים  -אסוציאציות ומסע של דמיון מודרך
התבוננות בציוריה של רותי הלביץ כהן | יהושע סובול

יהושע סובול

לכתוב על ציור זה כמו לרקוד הוכחה של נוסחה מתמטית או כמו לנגן את ספר החוקים של
נפוליאון .זה אפשרי ,אם הרוקדים או המנגינות מביעים את מה שעשה להם המפגש בנוסחה
או בקודקס החוקים .לכתוב על יצירת אמנות זה לכתוב מה היצירה עשתה לך .כל השאר הוא
יומרה חסרת כיסוי ,או פטפוט אקדמי.
כל מפגש שהיה לי עם הציורים של רותי הלביץ כהן עורר בי זיכרון של חלום .המפגש הראשון
בציורים של רותי עורר בי זיכרון של חלום שבו אנשים לבושי שחורים שחטו כבשים על משטח
אספלט או על אדמה כבושה ,וכל המשטח היה מגואל בשלוליות של דם שחלקו נקרש וחלקו
עדיין טרי ,ופניו הממורטים שיקפו שמים דלוחים כמו בלואי סמרטוטים .את החלום הזה חלמתי
בלילה שקדם למפגש עם הציורים ,ובבוקר שכחתי אותו לחלוטין ,וכשנכנסתי לחלל הגלריה
שבו הוצגו הציורים חזר אליי החלום בבת אחת בפרטי־פרטים ,בבהירות גמורה ובעוצמה רבה.
מאז אותו אירוע אינני יכול לשכוח את החלום הקשה ההוא ,וכשאני נזכר בו אני רואה מול
עיניי את הציורים של רותי ,ומאז אותו יום מקושרים בזכרוני השניים ,החלום והציורים ,בקשר
אסוציאטיבי שמזכיר לי את האמרה טובים השניים מן האחד.
כשראיתי את סדרת הציורים החדשים של רותי ,שוב צץ ועלה לנגד עיניי חלום ,אלא שהפעם
מדובר היה בחלום שחלמתי לפני ארבעים שנה ,בתחילת שנות השישים של המאה שעברה .זה
היה חלום שתחילתו איחור לפגישה חשובה והמשכו ריצה ברחובות של עיר שיורדים אל שפת
הים .וככל שנתמשכה הריצה ,הלכה העיר והפכה יותר ויותר לעיר חריבה ,וכשהגעתי לחוף הים
כבר עשיתי את דרכי על עיי חורבות של ממש ,עד שנכנסתי למרתף של בית־אבן הרוס שניצב
ממש על שפת הים .במרתף קם מולי איש מת לבוש בשינל צבאי ,והמת ,שהיה חבר ילדות שלי,
צלע לעבר אחד הכתלים של המרתף כשהוא קורא לי לבוא בעקבותיו ,וכשהגענו לקיר הוא
רכן ובקצה המקל שבידו הפשיל את הטיח שהיה גמיש כמו עור ,ואמר לי" :תראה מה עשית".
הסתכלתי וראיתי שהקיר שנחשף מתחת לטיח המופשל היה בנוי מלבנים של בשר מדמם,
והטיט המחבר בין נדבכי הלבנים היה מין תערובת של דם קרוש ושומן של בעלי־חיים.
כשראיתי את הציורים החדשים של רותי ,פרץ החלום הישן הזה מנבכי תודעתי ,וראיתי מול
עיניי את קירות העיר החריבה העשויים לבנים של בשר ,וראיתי את הדם שמחבר את נדבכי
הלבנים ,וראיתי מאחורי הקיר את הפנים המסויטים קלופי העור ופעורי פצעי־עיניים שהקיר
המדמם הזה רועל אותם כמו סרט של שאהיד .ועכשיו אני זוכר שבחלומי היו גם כבסים
שהשתלשלו ממרפסות העיר החריבה שבה רצתי אל הפגישה המפוספסת ,והנה הם פה בציורים
של רותי ,בדמות כבסים של בגדי תינוקות שהוטחו בחומת אבני הבשר והדם שעליה מתנוססות
באותיות של דם השבעות ילדותיות כמו אברא־כדברא ואלקאזאם ,אותן השבעות ילדותיות
שאמורות לחולל את הנס ,לגרש את הרע ולהשליט את הטוב .והרי אפשר לדרוש את אברא־
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כדברא כמה שייברא בדיבור" :אברא כבדיבור" ,אבל גם פירוש אחר למילים הסתומות מתגנב
לזיכרון ,והוא מבוסס על הקשר האטימולוגי בין "כדברא" ל"קאדאווער" שפירושו פגר ,ושאלה
היא אם הקאדאווער מזכיר רק במקרה את "כדבר"  -כלומר" :כמו־מגיפת־דבר".

ועכשיו אני זוכר שכל זה קרה בליל ירח .לא ירח מלא היה תלוי שם בין
סמרטוטי השמים הקרועים שהתנופפו מעל חורבות העיר ,אלא מין להב של
חרמש או מגל לעריפת ראשים ,כמו אותו חצי סהר שמתעגל מעל לראש המקורקף בציור של
רותי ,ומתנוסס מעל פנים שעורם הופשט מעליהם ,ועיניים שמלאו דמים ניבטות באימה קפואה
מתוך ארובותיהן שאינן אלא פצעים פעורים ומדממים .ובמבט שני מתברר שחצי הסהר השחור
הזה יכול להיות גם הקשת המחברת אטמי אוזניים שנועדו להגן על אוזניהם של יורים מפני רעם
היריות .הראש המדמם הזה הוא ראש שיורה ולא שומע.
אני עומד מול ציור אחר שמציג קשת אדומה שמתוכה מתבלט עצם לבן ,תלת־ממדי .אני זורם
עם האסוציאציות שלי שניגרות מעצמן .בקשת האדומה בגוני בשר מעורטל אני רואה לסת במבט
מלמעלה ,והעצם הלבן־שנהבי הנעוץ בלסת הוא אפוא שן ,שן יחידה שנותרה לכאב שיניים,
כמו בקללה הידועה ביידיש .הקריאה האסוציאטיבית הזאת של הציור האניגמטי ,שאפשר היה
להדביק לו את הכיתוב "לסת נשורת שיניים ,מראה מתוך הפה" ,מתחלפת פתאום לקשת אבן
אדומה ,והשן העששה נגלית כנעל בית של פעוט שהוטחה והותכה אל הקשת ,שכמותה ראינו
רבות בכפרים נטושים וחרבים שהיו חלק מנוף הנעורים וחיי הצבא של בני דורי ,ומנוף הילדות
של בני דורה של רותי .הקפיצה הנחשונית הזאת מאסוציאציה אחת לאחרת מבהירה לי פתאום
שהציורים של רותי הלביץ כהן טוענים ודורכים את הדמיון וגם מדריכים

שנועדו לעמוד לדורות .היא לא באה להנציח משחקי אור־צל שיתקיימו כל עוד יתקיים
האור ,וגם לא צורות שיעמדו לדורי דורות ולנצח נצחים כמו חוקי הברזל של הגיאומטריה.
הציורים שלה ממהרים לתפוס את בלהות החלופי בחומרים בני־חלוף שאורך חייהם קצרצר.
היא משתמשת בחומרי בניין שנועדו לסתימות זמניות של סדקים ופרצות בקירות מתפוררים,
ובצבעים שנועדו לשרוד בקושי תלאות של קיץ אחד ושני חורפים ,עד שיגיע מועד השיפוץ
הכללי ,או עד שהמבנה הרעוע ייהרס וייבנה מחדש מן היסוד ,כמו שנהוג במקום הזה שכולו
טלאי על טלאי ,וחיים בו תמיד בינתיים ,בין מהדורת זוועות אחת לאחרת ,כשהדם הטרי של
הבוקר מוחה את זכר הדם המתייבש ונסדק של אמש .כמו בבתי מטבחיים שבהם ממהרים לשטוף
בזרמי מים את דם השחיטה מהבוקר כדי להכין את המקום לשחיטה של מחר.
הציור של רותי הוא מהמקום ומהזמן הזה כמו החלומות שלנו .ראשים מבועתים מוקפים חומות
שנבנות מלבנים של בשר וטיט של דם ,וכתובות על הקיר ,ואברא־כדברות ואלקאזאמים שלא
חוללו שום נס ,ובגדי ילדים מוטחים אל חומות ,והטיח שמכסה על הכול נסדק ומתפורר ונושר,
וכל הפנים הפצוע חשוף כמו בשר שחוט שהפשיטו מעליו את העור.

אותו ואת מנוחתו ,כשהם מטלטלים את הצופה כמו
התעתועונים של אשר שלרגע הם פנים
ומיד הם חוץ ,ואחר כך הם כבר לא פנים
ולא חוץ אלא פנים־חוץ בעת ובעונה אחת,
או במילה אחת :פנימחוצפנים.
עם התובנה הזאת באה התבהרות שכופה את עצמה כמו האור האכזר של הארץ הזאת:
רותי הלביץ כהן תופסת ומציירת את הפנימחוצפנים של בלהות ההוויה והחוויה הישראלית
בתמציתיות ובראשוניות שעוצמתה כעוצמת ציורי ילדים וסיוטי מבוגרים כאחת .חומות הבשר
המדממות בציוריה דורסות פנים וראשים ועם זה נושאות כתובות באותיות לטיניות כמו
" "Rememberאו הכתובת המוזרה " - "feelfullשמתחתיה כלי נשק בצבע דם שבוקע מתוך ראש
רעול חומה מסתיר כתובת אחרת ששתי אותיות  fשמציצות מעל ומתחת לכלי הנשק מעידות על
כך שאולי כתובה שם המילה  fulfilשהיא היפוכה של  ,feelfullומעבר לכל האסוציאציות האלה
יש פה גם הקיר וגם הכתובת על הקיר שלנו .יש פה קירות וחומות של בשר ודם שבאים לכאורה
להגן ,ורק מגרים תוקפנות ומזמינים עוד בשר קרוע ועוד דם.
אני מתקרב לציורים הטריים ,ומבחין בכך שהצבע לא יבש עדיין ,הוא כבר מתפוצץ  -ממש כמו
החומרים שמהם עשויה המציאות שלנו .רותי לא משתמשת בציורים שלה בצבעים איכותיים
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שיר
שיר מתחיל במילה
כמו שאדם נגמר
תמיד יש מילה ראשונה
של שיר תמיד מילה אחרונה
שאדם אמר
לפני שלא אמר
יותר דבר
לפני שאמר
מילה אחרונה
מה אמר אדם
לפני שנגמר
מה חשוב מה אמר
מה חשוב איזו מילה
פתחה שיר
כמו המילה שיר
שפתחה את השיר
שיר
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במעי הר

וכשהיה דומה שהנה מעבר
לשרשרת ההרים המכחילים
באופק מעבר לרכס הקרוב מעבר
לעיקול הבא
נגמרו המפות שהוליכו אותנו
בבטחה
עד למקום שידענו את דרכנו אליו
בלעדיהן ועתה אין לדעת
להשמאיל או להימין
או להמשיך ישר
לפנים
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השיר על הארץ
בואו נשיר את השיר המטורף של הארץ
בואו נשיר את השיר הצהוב של החול
יחפנים מתהלכים לאורכה ורוחבה של הארץ
ועושים איתה אהבה אנשים פורקי עול
איפה הארץ ההיא שקראו לה קטנטונת
איפה אותה אהבה מגולגלת בחול
אנארכיסטים הולכים בדרכים לעורם רק כותונת
ויש להם אש בשיער ששורפת הכול
תנו לי לשוב אל אותה הפינה הנידחת
איפה אותם החיים עם שמחת הפשטות
תן לי מילים עזובות מנגינה נשכחת
להוציא מבין הקוצים קרעים של ילדות
בואו נשיר את השיר החולה הקודח
מאוהב וזרוק אמיתי בלי זהות וזכויות
תנו לי לחזור בדרכים החולות לירח
לחזור וללכת יחף על שברי זכוכיות
בואו נשיר את השיר המטורף של הארץ
בואו נשיר את השיר הצהוב של החול
יחפנים מתהלכים לאורכה ורוחבה של הארץ
ועושים איתה אהבה אנשים פורקי עול
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הרחובות אותם רחובות
הרחובות אותם רחובות
אבל האנשים הנקרים על דרכו
מפזמים שירים שמילותיהם זרות לו
על עמודי החשמל והעיתון מתרבות מודעות
על מועדי לוויות של בני אדם
מאביב רחוק ומקיץ
ימיו שחלקו עמו שולחן
בבית קפה שהיה
לקיוסק אינטרנט
עכשיו ממלאים אותו
תרמילאים שמשלחים
באצבעות זריזות למרחבי
הים הקיברנטי איי-
מילים לשייטים כמותם
שנמל הבית שלהם מוטל
בכף ידם
אף על פי כן הוא ממשיך
להתקיים בין מוקירי זכרו
פרשנים צעירים בעלי שמות של
בדרנים מפרסמים בבטאונים
שאין להם קוראים
דברי פרשנות למה
שעשה אמר היה
כשיצא לחצות ימים וכמעט טבע
ליד החוף
אחד משרשר מובאות
משרלטן צרפתי תמהוני
שהיה שר
לה כאן
בשנות השבעים
של המאה שעברה
תלמידיו היו מתפארים
מתחרים זה בזה במספר מטופליהם
ששלחו יד
בנפשם עד שקם ופיזר
חסידיו לכל רוח כעדת שוטים
18

שמו הגיע לכאן באיחור כמו חבילה
שאיבדה את בעליה
והיא רודפת אחריו בין נמלי תעופה
נידחים
וסופה שפותחות אותה בטעות
ידיים זרות
ונגלה לעיניים בליל
גרביים ולבנים לא טריים
וכמה רשימות מבולבלות
שבעזרתן נמצא פשר כלשהו
למעשה מופרך שבדה
פרשן אחר מסתמך על פרשן
של הוגה דעות מיושן
שהפרשן לא קרא את מחצית כתביו
וכאשר מלאו הרחובות בגדודי
מצטטיו לא הצליח הפרשן לחנוק
את צחוקו אבל עלה בידו לחנוק
את אשתו
וסופו שאושפז בחסדי תלמידיו
בבית משוגעים שהיה
פעם בית
מצורעים
ומישהו הכביר מילים
גם על העניין הזה
היינו :על בתי מצורעים
שהפכו לבתי משוגעים
ופעם נשבעו בו חסידים
והיום הוא עוד אחד
ממתי המגיפה שהאופנה
הותירה מאחור עם שאר
פגרי סוף המאה
שיפה להם
שתיקה
מעשי ידיו המתמעטים טובעים בים
פירושים החידושים פוחתים
והפרשנים אומרים
שירה
19

השיר על יייעודו של אדם
(לא.ד .גורדון  -מתוך "אחרון הפועלים")

בשם הילד הנמק בעבודה שחורה
אני שואל
בשם הנערה שאת גופה מכרה
אני שואל
בשם העבדים הנרדפים
הנרצחים על לא עוול בכפם
אני שואל
האם זהו ייעודו של האדם?
את החיים על חשבון זיעת אחרים
אני שואל
את האוכלים פירות עמלם של זרים
אני שואל
את האדונים
התליינים
הרוצחים העומדים על הדם
אני שואל
האם זהו ייעודו של האדם?
האם יש דבר בעולם
שעליו ראוי
להקריב חיים
לשפוך דם?
לא לא ,אין דבר בעולם
שעליו ראוי
להקריב חיים
לשפוך דם.
החיים הנם
דרך לא סלולה
שעולה ועולה ועולה
החיים הנם
דרך לא פתורה
שעולה ועולה ועולה
החיים הנם
דרך לא גמורה
שעולה ועולה ועולה
והאדם ,והאדם –
האדם ,האדם –
המטרה -
20
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כל נדרי
ביום כך וכך בשעה כך וכך
נאמר כך וכך וכך וכך
נעשה והיה
הנאמר לא נאמר
ומה שהיה היה
כלא היה
כי הנאמר כאילו לא נאמר
אם לא נאמר מה נאמר
לפני שנאמר מה שנאמר
שנאמר ואם לא נאמר
מה קרה שנה רגע
חלקיק שנייה לפני
שנאמר מה שנאמר
שנאמר ואיך נאמר
אם בקול משתטה או בלחישה
רפה אכולה ספקות

22

אם המילים נבחרו מן המדפים
העליונים חדשות מבית היוצר
הוצאו מן המגרות הנעולות
לא לפני שהורדו הווילונות לרכך את
פגיעת האור בגוונים הרגישים
או שמא כבר נפרשו והושבו וכך
וכך פעמים מושמשו בידי קונים
בררנים ונידחו ביד גסה אם נבעו
ושפעו מעצמן או נגררו כאבנים
מתוך גרון ניחר ואם קודם למתן
המילים התנהלה חקירה ודרישה
עניין קשה לבירור כשלעצמו
אם הופעל לחץ מתון
אם הייתה טלטלה
או שמא התרבו והלכו האותות
לאסון מתקרב לרעש אדמה
ואולי כבר התנהלה פעולה
מזה שבועות וחודשים לדחיית הקץ
ביום
שבוע
שנה
עם התרבות הסימנים למותו הקרוב של
של פריץ או
סוס
ובינתיים נעשים ניסיונות
לשחזור בעיטת הפתיחה
מחפשים בארכיוני תחנות השידור
קלטת אבודה מישהו טוען שזכורה לו
איזו אמירה רפה שנלחשה בחצי חיוך
ספק פנימה ספק החוצה
מעין מלמול בין אדם לעצמו
שעשוי עם זאת להישמע כהבטחה
אם גם לא התחייבות מפורשת
בדבר אי-הפללה
האם באותה נשימה חטופה
נקבעים כללי המשחק
אצבע נוגעת במפסק

שעון מתחיל לתקתק
בתוך קרביים של פצצה נשברת
שפופרת חומצה מתחילה
פעולת עיכול אטית של
חוט מתכת דק בלב
מנגנון השהיה
אחת אחת נוטפות
טיפות משפופרת שבורה
זוחלות על החוט נאחזות בשקערוריות
זעירות שניקרו קודמיהן משלחות
חלקיקים מחמצנים רדיקאלים
חופשיים מכל אחריות
לחוט המרעיד זה זמן מה
כמיתר משמיע צלילים עולים
של חולשה גוברת והולכת
ומה קורה כל אותו זמן
ללשון האם אוחז בה שיתוק
אל מול החוט המתכלה והולך
עדיין מעכב בשארית כוחותיו
את שחרור קפיץ הנוקר
האם זה רגע התעוררות האמונה
ביכולתן המאגית של מילים
יפות או חפצים או סמלים
למנוע את הבלתי נמנע
האם ריח הגופרית והעשן הנפלט
מנחירי המולך הוא שגורם
להקרבת קורבנות מתגברת
והולכת שתפורש בדיעבד
כהתגברות אמונה בעוד
הפסלים מנותצים בזה אחר זה לפי שעה
בלבבות ואבן על אבן לא נותרת לפליטה
ובלוח מתחלפים בינתיים שבועות בחודשים
שנים בעשורים וכבר חצי מאה
והבתים מתבלים ובארונות השירותים
החשאיים נערמים תיקים
וריבוא ריבואות בני אדם באים והולכים
עד שאי אפשר
עוד

23

25

24

קוצים (משירי "עצבים")
קוצים עלו בדרכים
שטוו שפתי אמי
בשפה שאין לה כתב.
את עורי קרעו מעליי
עם שמי שרקמה בפרחים
אמי בחוט של זהב.
איך אזעק
ולמי אקרא
וממי אתבע
עלבון תקוות
אמי התמימה?
קוצים עלו מפרחים
שטוו שפתי אמי
בגן שהיה
לשממה.

26
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אין
אין ממי לבקש סליחות
אין למי לתקוע בשופר
אין קול לשמוע לו
אין יושב במרומים
אין שוכן במצולות הים
אין שוכן בשאול תחתיות
אין מי שאמר ונהיה העולם
אין עולם נברא במאמר
אין מוריד גשם
אין רואה ללבב
אין אב רחמן
אין מלך-מלכי-מלכים
אין מלך-מלכים
אין מלך
לא בימים ההם
ולא בזמן הזה
אין שכינה שהייתה
אין שכינה שנסתלקה
אין שכינה
אין אלי-אלי למה שבקתני
אין אלי-אלי
אין למה שבקתני
אין למה
אין למה אין למה
למה אין למה
ככה אין למה
ככה אין
ככה
ככה הושבקת
ככה שבקת
ככה אין שכינה
ככה אין מלך
ככה אין יושב במרומים
ככה

28
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הראו לנו את חיינו
הראו לנו את חיינו בעלילות
מלכים ורוזנים
נסיכים ונסיכות
הראו לנו את חיינו בחזיונות
מרהיבים בזיקוקי די נור
ציירו לנו את קלסתרנו
בקרני אור מכושפות
בשמי הלילה
קחו שישה חוטים
וטוו לנו עלילה
שש ואטון
טשטשו את עקבותינו
בחול טשטשו את טביעות
אצבעותינו על כפות
המנעול אל תותירו שערה
מגופנו במקום הפשע

31

הבלדה על שרי השחורה
הוא היה סמל סיירים
ילד גדול בן עשרים
היא הכירה אותו
מתוך סיפורי אגדות

למחרת הוא חזר ליחידה
וכתב מכתבים לילדה
אבל כשיצא לחופשה
הוא חזר לאישה

היא הייתה אישה חופשייה
ובלי מחשבה שנייה
היא ניגשה והזמינה אותו
לבוא לחדר שלה

לא היו לו איתה מלחמות
על שום מקומות קדושים
גוף חופשי ואוהב היא נתנה
את עצמו הוא קיבל מתנה

היא פרמה שתי צמות עבות
היא הלכה ברחובות יחפה
הוא סיפר וסיפר על קרבות
היא הייתה שחורה ויפה

מה את מחפשת ילדה
הוא הלך והיה אגדה
ילד אבוד בן עשרים
שהשאיר אחריו רק שירים

היא פשטה מעליו את מדיו
והשילה את שמלתה
והוא עמד ורעד
כמו טלה שרק נולד

סביב קברו עמדה הכיתה
והיא צחקה לכולם
נערי רק איתי ידעת
למה אתה בעולם

הוא חשב שהוא מאוהב
בילדה שכתבה לו מכתב
הוא פשוט לא ידע אהבה
הוא ידע רק צבא

32
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אנשים זעירים
אנשים זעירים מסתובבים
על קרקעית העולם הגדול
וכשהם נפגשים
הם אוחזים זה
בדש בגדו של זה
"שמע מה שיש לי לומר לעולם"
נחנק אחד מרוב חשיבות
והשני מתבונן בסקרנות
באצבעות האוחזות בכפתור חולצתו
וחושב
"איזה מין דבר מכוער הוא האגודל
וכמה הוא טיפשי
בייחוד כשהוא נטפל לכפתור של חולצה
כי לפי דעתי נוצר האגודל
בדרך כלל למטרת מציצה"
ופתאום הוא מרגיש
שתוך דקה
יחנוק אותו הצחוק
ובעוד מועד הוא אומר
"שמע ,אתמול שמעתי הלצה ---
אנשים זעירים מסתובבים על קרקעית העולם
אחד ידוע ומפורסם
אחד מפורסם בין שלושה
אחד בין ארבעה
אחד
ידוע בינו לבין עצמו בלבד
אחד
אפילו שם ידוע
לשמצה".

34
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דברו בשקט
דברו בשקט
כשאתם מדברים אהבה.
אל תכריזו על בניית גשרים
לא רחבים ולא צרים
תמשלו משלים
כשאתם מדברים אהבה
אל תחרידו את הלב
ממלאכתו החשובה
אל תשביתו אותו
תנו לו להמשיך בעבודתו
בלי לחץ
אל תפעילו אותו
כבית חרושת לייצור רגשות
אל תאנסו את הפה
ללדת מפלצות
אל תהפכו אותו
למפעל מליצות
אל תמלאו אותו
במילים חונקות
נוטפות שומן וממותקות
קחו מילים רזות
קלות משקל וזריזות
לא קשות לקבלה
תנו אוויר
כשאתם מדברים אהבה
אל תרבו שאלות
מעבר לנדרש בנקודות
מעבר גבול

36

שם כתובת מטרת הביקור
או בטופס של מלון
בדלפק קבלה
משך השהייה
מחיר לילה
שבוע
שנה
לימדו להבין את שפת
הגוף ואת הנימוסים הנהוגים
אל תשכחו
שאתם בסביבה זרה
אם גם ידידותית לכאורה
פיקחו עיניים ואוזניים
לרווחה התבוננו והקשיבו
ואל תמהרו להראות ולהשמיע
ולהורות ומה עוד לפסוק הלכות
כי המקום אשר אתם
באים לא לכם הוא ולא
לזרעכם לא תכבשוהו
ולא תורישוהו ואין מי שיתנו לכם
גם לא בעליו כי אין לו בעלים
דברו אפוא בשקט
כשאתם מדברים אהבה
אל תעירו ואל תעוררו מהומות
אל תכנסו עצרות
אל תקהילו מניינים
אל תישאו תפילות אל תכריזו
צומות ונדרים וחרמות

דברו בשקט
כשאתם מדברים אהבה
אל תנהלו חשבונות
ולא פנקסים
אל תחרטו תאריכים
לא באבן לא בעץ
גם לא בעט על נייר
הניחו למה שנאמר
ברגע של שכחה עצמית
או התלהטות
או השתלחות הנפש
או השתפכות הגוף
אל תצברו נכסים
השאירו הבטחות במקום
שבו ניתנו
אל תאספו אותן
אל תקצו פינות
ולא בתי גנזים
למזכרות ומתנות
אל תפתחו קרנות חיסכון
לטווח בינוני וארוך
ואל תשקיעו בהן
הקדשות מחמאות מובאות
מלחישות וזעקות שנעקרו
בסערות שחלפו בין השקט
לפני לשקט אחרי
דברו בשקט
כשאתם מדברים אהבה
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אל תפתחו
קרנות חיסכון
לטווח בינוני
וארוך
אל תשקיעו בהן

הקדשות מחמאות מובאות
מלחישות וזעקות שנעקרו
בסערות שחלפו בין השקט
לפני לשקט אחרי

דברו בשקט
כשאתם
מדברים אהבה
38
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ביום קיץ בהיר
ביום קיץ בהיר
נשחט החזיר
בבוקר יפה ,בבוקר בהיר
אנשים באו להוציאו מהדיר
כשהשמש זרחה ופרחה השיטה
באו להובילו לשחיטה
הציץ החזיר בעיניים חושדות
בשלושת אנשי הדמים
ובעוד עיניו מודדות
ובוחנות את שלושתם
קלט החזיר את כוונתם
ופרץ בזעקות אימים
אנא לא
אנא לא
זעק החזיר
לחיות
אנא לחיות
הניחו לי לחיות
עוד שנה
עוד חודש
עוד כמה שבועות
עד רדת היום רק
עוד כמה שעות
רק עוד שעה
לא עכשיו
לא אנא לא
הוא זעק לשוא
איש לא שעה
לזעקותיו
על אף
שכולם הבינו אותו
הגם שלא דיברו
את שפתו
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ובכוח רב מכוחו
גררו אותו
לפינה בחצר החווה
במקבת כבדה הלמו במצחו
וכשנפל על צדו ושכב
מפרפר גהרו עליו
ונעצו סכין בלבו החי
לרצחו
ואספו בקערה את דמו הניגר
לעשות ממנו נקניק דם מובחר
ובעוד העולם מיטשטש והולך
ונגמר בעיניו
המתערפלות
ביתקו את בטנו
ורוקנו אותו מקיבתו
מריאותיו
ומכליותיו
המהבילות
ומלבו הפועם לריק
פעימות אחרונות
ומכבדו
ואיש לא ידע מה עבר
במוחו החי בלי מילים
ורק הוא לבדו
רק הוא
לבדו
לב
דו
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שיר האשפוז
שמחה גדולה שמחה גדולה
בכל בתי האשפוז
הארץ חולה הארץ חולה
בחמישים או שישים אחוז
צריך לאשפז אשפוז מאושפז
מהר על ימין ועל שמאל
מהר לאשפז פה כל מה שזז
וחושב ומשמיע קול
צריך להוציא צו אשפוז
למי ששמר על פרופיל
וצריך להוציא צו אשפוז
למי שנשאר עוד במיל'
צריך להוציא צו אשפוז
לקיבוץ שנשאר על הגבול
וצריך להוציא צו אשפוז
למי שהגיע מחו"ל
צריך להוציא צו אשפוז
לבנים שעוד לא בישיבה
וצריך להוציא צו אשפוז
לבנות שהולכות לצבא
צריך להוציא צו אשפוז
למי שמוכן לוותר
ולמי שאינו מתיישר
למי שחושב קצת אחרת
למי שנשאר בסיירת
צריך להוציא צו אשפוז
למי שאיננו שתוי
וצריך להוציא צו אשפוז
למי שנשאר עוד שפוי
שמחה גדולה שמחה גדולה
בכל רחובות העיר
העם מאושפז הארץ ריקה
ואפשר לרקוד ולשיר
אפשר לרקוד בלב הרחוב
אפשר לרקוד ולצהול
איזו שמחה! במהרה בקרוב -
נגמור יחדיו בגדול!
42
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חנינא
חנינא לא בחר לו את האם
חנינא לא בחר לו את האב
וכשבלילה זה קרה להם
אז על חנינא איש עוד לא חשב
חנינא לא בחר את השיער
חנינא לא בחר לו את הגוף
וגם את התקופה הוא לא בחר
ולא את הצורה של הפרצוף
אבל תודה לאל
הילד כבר גדל
ואת עצמו מאחרים הוא מקבל
הוא מקבל את שמו
וגם כללי נימוס
וגם את שפת אמו
וגם את הייחוס
עם כל התלמידים
תלבושת אחידה
עיתון לילדים
וכסף לגלידה
וגם מספר אישי
ורקע כלכלי
וגם מטען רגשי
וגם מטען שכלי....
חנינא לא בחר את המורים
ולא את תוכניות הלימודים
חנינא לא בחר בגיבורים
ולא במלחמות היהודים
חנינא לא בחר את המצב
גם את עמו חנינא לא בחר
חנינא לא בחר את שדה הקרב
אשר ממנו חי הוא לא חזר...
אבל תודה לאל
עוד ילד כבר גדל
שאת עצמו מאחרים
כבר מקבל-----
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איפה את
"מתוך המחזה "" - "Libera Meקולות בלילה"

נגד עצמי פשעתי כל הימים
נגד
עצמי נגד עצמי
נגד
עצמי
מדבר אלייך כל הימים
רק ביני לבין עצמי
מדבר אלייך כל הימים
בלכתי ובשוכבי ובקומי
ולחישה אחת על שפתיי
תרעד
איפה את
איפה את
איפה את
אם חיי לא יגעו בחייך
לא אוכל לשאתם
אין לי חיים בלעדייך
זאת האמת הפשוטה
חיי-צמח חיי יום וליל
עם הזמן זה הולך ורע
כל חייו אדם מתאבל
על חיים שהיו לזרא
משא חיי הקשים טענתי
ונשכתי בשרי בשיניי
בעמקי נפשי לא האמנתי
שלא אראך עד אחרון ימיי

46

אני מדבר אלייך
לשוות את דמותך לנגדי
להרגיש את מגע ידייך
האם את שומעת אותי
אם את שומעת  -עני לי
ספרי לי איך את מרגישה
מה את עושה שם  -ספרי לי
אם כמותי עזובה נטושה
אחכה לקולך לצחוקייך
שנתנו לי כוח לחיות
אין לי חיים בלעדייך
אין בשביל מי להיות
נגד עצמי פשעתי כל הימים
נגד עצמי נגד
עצמי נגד עצמי
מדבר אלייך כל הימים
רק ביני לבין עצמי
מדבר אלייך כל הימים
בלכתי ובשוכבי ובקומי
ולחישה אחת על שפתיי
תרעד
איפה את
איפה את
איפה את
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נגד עצמי
פשעתי כל
הימים
נגד עצמי נגד
עצמי נגד עצמי

48
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הזיה
יש לי הזיה
הללויה ,הללויה
מלב ארצי צומחת פטרייה
הואר המזרח באור הקדמון
במדבר בוערות מדורות ניצחון
האדימה הארץ בדם הדרקון
החיים כלו בצחנת סירחון
ברחובות מוטלים פגרי הבתים
הדרכים מלאות שיירות של פליטים
דין הפקחים הוא דין השוטים
כי מתה נפשי עם פלישתים
בואו נשיר שירי תהילה
שרים ומלכים בהדר וגדולה
שבעים עמים באש הגדולה
ארצי בעשן לשמים עולה
יש לי הזיה
הללויה ,הללויה
מלב ארצי צומחת פטרייה
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טוב היות האדם לבדו
טוב היות האדם לבדו
אבל לא נותנים לו
להיות לבדו
מיום הולדתו
עד יום מותו
לא נותנים לו להיות לבדו
טוב היות האדם לבדו
אבל כשהוא רק בן שבוע
מקיפים אותו
ולוקחים אותו
וחותכים לו אותו
ומכניסים אותו בבריתו
ולא נותנים לו להיות לבדו
טוב היות האדם לבדו
אבל הוא לא לבדו בביתו
ולא בגנו ולא בכיתתו
ולא במדיו ולא ביחידתו
וכשהוא עם זוגתו
או עם אהובתו
הן לא נותנות לו להיות לבדו
טוב היות האדם לבדו
אבל הוא לא לבדו במחלתו
מוקף ברופאיו וקרוביו
ומבקשי טובתו
שאורחים לחברתו
ברגעי גסיסתו
וגם במותו לא נותנים לו
להיות לבדו
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מה עושים עם החיים באפטר דארק
על הבר באפטר דארק יושבת ובוהה
תוכנת שימור מסך יורדת על פניה
טוסטרים מעופפים חולפים באלכסון
נעלמים בחושך מול עיניה
צריך לחשוב על החיים באפטר דארק
אומרת לעצמה בלי שכנוע
איך חושבים על החיים באפטר דארק
היא שוב חוזרת על הנוסח הקבוע
איך חושבים על הלילות
על הלילות והימים
אשר רצים על המסך בספיד אימים
איך חושבים על אנשים אשר עוברים לי בחיים
נהפכים לנקודות מתרחקות
צריך לחשוב על החיים באפטר דארק
אומרת לעצמה בלי שכנוע
ואיך חושבים על החיים באפטר דארק
היא שוב חוזרת על הנוסח הקבוע
אז מה עושים עם החיים שהולכים ונגמרים
לא קשור לכמה שלא בא לי
והם עפים כמו טוסטרים לשום מקום
בחלל הקיברנטי וירטואלי
צריך לחשוב על החיים באפטר דארק
אומרת לעצמה בלי שכנוע
ואיך חושבים על החיים באפטר דארק
היא שוב חוזרת על הנוסח הקבוע

56

57

ילדים זה שמחה
תביאו שניים תביאו שלושה
תביאו ארבעה ילדים
תקבלו שיכון עם כניסה
ומטבח ושני חדרים קטנים
תביאו ארבעה תביאו חמישה
תביאו שישה ילדים
תקבלו הנאה וכבוד מקרובים
אתם אוהבים ילדים
ילדים זה שמחה
ילדים זה ברכה
ולכם יש לב של זהב
כתוב בתורה
אולי בגמרא
לכו תשאלו את הרב
תביאו שמונה תביאו תשעה
תביאו עשרה ילדים
הארץ צריכה
זאת לא בדיחה
הרבה צעירים נחמדים

58

תביאו תריסר
ולמה לא ח"י
תביאו עשרים ילדים
אלוהים כבר ייתן
הסעד גם כן
מה שצריכים ילדים
אלוהים הוא גדול
קשה לו לסבול
שאחד יקבל את הכול
לאחד הוא דוחף
כסף כוח וכיף
ולכם הוא נותן ילדים
ילדים זה שמחה
ילדים זה ברכה
ולכם יש לב של זהב
כתוב בתורה
אולי בגמרא
לכו תשאלו את הרב

59

חיינו הולכים

60

61

יום יום
יום יום זורקים חיים לזבל
רגע רגע משיל הגוף תאים
עור חי מלוטף עור חי ברגע אושר
מת בין מצעים נושר קשקשים קשקשים
מזון לקרציוני מזרן
תמונת חיים שלמים
סיר אמייל אדום מרחיש תבשיל על כיריים
פחית בירה קרה ביום חם
ילדה סורקת שיער בובה
ספר מלומד
ציפור בשמים
תצלום אישה רגועה על סיפון
הטיטאניק
מילים מעוכות באיבן
מתגוללות על
מילימחוצות
מילימרוסקות
אבגדה וזחטי
כלמנסע פצקרשת
קומיתנערעליזימתרוננים
אווירערימצלולקרשת
סע פצקה רשת
כדורשת כדור-ראש
כדוראש
ארץ מלאה
קרעים כמים
לים מכסים
קרע פה וקרע שם
רגבאחרגב
קח ניגע לה דמטה
עם
נע ונד

62

בין חורבות
יושב לבטח על
מזוודות סדוקות שפתיים
שינה יורדת על עפעפיים תלושים
קורים עוטפים קרעים
קורי דם מקריש עוטפים קרעי בשר
קורי רוח עוטפים קרעי הכרה
הא קרה
מק הרה
מכה רע
קרעי שיער מתבדרים סביב כדוראש
רוח נעה רע ברחוב
הוברת סס טילי קרע תא
תילי קרעים
רוח מבדרת שובל
שים לה תא
שים לה
תא
שהרי את
שהרי מה
ערמה
שיניים משקפיים
ערמה של חבר'ה
ספרים לרפואה
ויותר מהמה בני הזהר עשות
קרעים הרבה
מי באש ומי
חיים שהיו וחיים
בזבל עיקר ה־
דברים שהיו
יקרים מגעת
			

63

65

64

רגע אמת
זהו שיר על רגע אמת
כשמתחיל להתברר שזה מה שיש
והאדם כבר לא יהיה מה שהייתה
ההבטחה פתאום זה מה שהוא
עשה כתב אמר
זה מה
כבר לא תהיה בהירות גדולה
ממה שהייתה כשהיה במלוא
כוחותיו כשהאש אחזה
בשערו ועיניו
סערו
כמו ים שמגיע עד למקום שמתדפקים
גליו היו אצבעותיו מתופפות על
דלפקי חברות תעופה
והעולם היה פרוש
לרגליו
כמפת דרכים שמסומנות בה נקודות
ציון תארים אותות פרסים
ונאומים יפים ננאמו בו
במעמדים עתידים
לבוא
כשפסע ברחובות ערי־ים כמו
איש הולך על מים מבטו
שלוח לפנים צופן
נסים
ולכל הנקרה בדרכו ינופף
למרחוק בדגליו כספינת
תענוגות בלב ים
שבבטנה
ממתיקות לחישות עם שחר בין
אדם לדמותו הנשקפת
אליו מעבר למעבר
יבוק
יא -
בוק
עכשיו תם המסע

66

נוסעים אחרונים
מאחרי שינה רעה
טרוטי עיניים מדובללי שיער
ממהרים אל הסיפון
גוררים רגל יחפה
שנועלת נעל תוך כדי
מנוסה לכבש הרעוע
מכליהם שנאספו בחיפזון
מציץ מכנס פיז'אמה מקומט
בדל סדין מוכתם
בידם
ספר מרופט ספל קרטון
שלוגמים ממנו בסלידה
קפה פושר
נוטשים את הספינה
בלי להפנות מבט
לקברניט נטוש ליד גלגל
ההגה שצירו נקע
בדידות של מלך במשחק
שחמט בלי מלכה
בלי רץ
בלי צריח
בלי פרש
בלי חייל זנוח
לגורלו בין ריבועי הלוח
זקן עזוב על מדרכה
בכרך עוין וקר שנמחקו בו
שמות הרחובות
מגייס שרידי עורמה
לסחוט ממבקשי נפשו
מצב של אין
מוצא

67

69

68

תינוק

בצעקתו הראשונה הדהדו
צעקתו האחרונה
וכל הצעקות
שביניהן

70

71

זה מסובך

זה מסובך ,הוא אמר
וזה הולך ומסתבך,
היא אמרה והוא
תיקן :זה מסתבך
והולך ,והוסיף
מסתבך והולך
ומסתבך ,בסוף
זה יהיה כל כך
מסובך ,כל כך
מסובך זה יהיה
היא אמרה ,עד
כדי כך מסובך
שזה יהיה פשוט
לא ניתן
להתרה

72

73

75

74

זה לא הזמן
זה לא הזמן למהפכה
אז לך תדאג לעצמך
זה לא הזמן לאהבה
אז אל תצית פה להבה
זה לא הזמן להתמזמז
זה לא הזמן להתרגש
זה לא הזמן להתרגז
זה לא הזמן להתפייס
				
זה שום דבר זה מאוחר
				
זה לא יועיל זה מיותר
					
והעיקר זה לא נעים
לעשות עניין מהחיים
				
זה לא הזמן לבני אדם
					
נסה פשוט להתקיים
תאכל תשתה ותזדיין

					

				
בין כה וכה תמות מחר.
זה שום דבר זה מאוחר ( .....פזמון)
זה לא הזמן לבני אדם
נסה פשוט להתקיים
תאכל תשתה ותזדיין
בין כה וכה תמות מחר.
זה שום דבר זה מאוחר
זה לא יועיל זה מיותר
והעיקר זה לא נעים
לעשות עניין מהחיים

76

77

79

78

81

80

83

82

איך קרה יא-באבא
היינו ילדים טובים
עם כתר על ראשנו בפורים
משוררים כתבו שירי משוררים
לנעורינו שהיו מפוארים
		
הציפורים צייצו לנו בראש
כשאהבנו עלה ירח על הברוש
הדרך בחיים הייתה סלולה
בגרות צבא והודו חזרה
אז איך קרה יא באבא
איך קרה
הכל הלך סבבא
איך קרה
שכל הטוב יא באבא
איך קרה
שכל הטוב יא באבא
נהיה רע-רע
היינו ילדים טובים
סלינו על כתפנו ביכורים
חיים כמו שכתוב בספרים
הכל הלך זרם למישרים
אבל הציפורים ברחו כבר מהראש
רק הירח עוד תקוע על הברוש
בשקט את עיניו הוא עוד ממשיך ללטוש
ואין לו מי שבשלומו ידרוש
אז איך קרה יא באבא
איך קרה
הכל הלך סבבא
איך קרה
שכל הטוב יא באבא
איך קרה
שכל הטוב יא באבא
נהיה רע

84

85

ם טובים
על ראשנו בפורים
כתבו שירי משוררים
שהיו מפוארים
צייצו לנו בראש
עלה ירח על הברוש
ים הייתה סלולה
א והודו חזרה
יא באבא

בבא

א באבא

א באבא
86
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ארבעה קירות
ארבעה כותלי ביתי
כרגלי בהמה
רומסים את פרחי
עיניי .את הגג
שאוכל את ראשי
מעליי בלילות
חותכות עיניי.
אלוהים ,למה
כתוב בשבילי
נערה ,שברי
צוואר לאחור
הביטי החוצה
מתוך מערה
לראות אור
חיים ,ואני
עוד לא
אדמה.
ידיים יוצאות
מלב ילדיי
איזה לב
יחתוך ציפורני
עיניהם ,שקורעות
בשר מידיי
שעורכות שולחן
עניים? איזה
לב יושיט לי ידיים
לערוך בשבילי
את שולחן
הפירות לילדה
שבאה אליי
כולה פה
סגור ועיניים
עטופה בד לבן ככלה
בחלום השחר הרך

88

89

אימא ,האם כדאי לי
אימא
האם כדאי לי
לצאת לאויר העולם
אימא איך הוא יהיה אליי
העולם
האם הוא יהיה טוב אליי
האם יהיה קרוב אלי
האם יהיה חם ורך
כמו בתוך הגוף שלך
האם הוא ייפתח
כמו הירכיים שלך
ואולי הוא יהיה רע אליי
אדיש קשה וקר
ואולי הוא יהיה רע אליי
קר ולא מוכר
והחיים ----
האם יהיו טובים אליי
או שיהיו רעים
האם יהיו טובים אליי האנשים
האם הם יאהבו אותי
או שמא ישנאו
האם ישימו לב אליי
בכלל

90

האם ירצו לדעת מי אני
האם בכלל ירצו אותי
או שירצו רק להשתמש בי
ואחר כך יגמרו אותי
ויזרקו אותי
אחרי שיגמרו איתי
וכשיבוא הזמן להיפרד
האם יהיה קשה לצאת
האם יהיה פשוט
או שיהיה קשה למות
כל כך קשה יהיה להיפרד
מהחיים
שלא היה כדאי להיוולד
והחיים ----
האם יהיו טובים אליי
או שיהיו רעים
האם יהיו טובים אליי האנשים
האם הם יאהבו אותי
או שמא ישנאו
האם ישימו לב אליי
בכלל
אימא
האם בכלל כדאי לי
לצאת לאוויר העולם

91

אדם לבדו

יושב חושב
צריך לחשוב
עכשיו אף אחד לא מפריע לי לחשוב
לחשוב לחשוב לחשוב
אבל מוחו כבה
כמו אקרן מחשב
שלא קיבל גירוי
לחסוך אקרן
לחסוך בלאי
חושב אדם
כשמוחו דועך
כשמוחו כבה
כמו אקרן
מחשב

92
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איש בודד הולך בדרכים

הורוסקופ

איש בודד הולך
הולך בדרכים
בדרך הוא עובר
משעולי הרים
בארצות אויב
עם שפה זרה
הוא חוצה גבולות
בלילה בלי כוכב

החיים יהיו יפים
בשבוע הבא
הכל יהיה אחרת
השמחה תהיה רבה
החיים יהיו טובים
בשבוע הבא

גשם דק וחריף
כתבלין מזרחי נדיר
מעורר את האוויר
לחרוך את נחיריו
בניחוח נעוריו
שהיו
האזעקות
תופסות אותו בחוץ
בלילה הוא חוזר
לבית הילדות
שומע אזעקה
מרחוק
פותח מטרייה
בשדות
גשם דק וחריף
כתבלין מזרחי נדיר
מעורר את האוויר
לחרוך את נחיריו
בניחוח נעוריו
שהיו
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בשבוע הבא
ייפתרו הבעיות
אז נוכל לעשות
ולחיות ולהיות
בשבוע הבא
ייפתרו הבעיות
אבל אנחנו עדיין
בשבוע הזה
ונשבר כבר הזין
והכול זה לא זה
כי אנחנו עדיין
בשבוע הזה
בימים הבאים
יהיו הרבה תקוות
החדשות יהיו טובות
הגברים יתחרמנו
הנשים יהיו רטובות
ויהיו הרבה אהבות
לבי במחר ואני בהיום
זה ממש לא מתאים לי
זה נורא ואיום
ומה יש להגיד
שלבי במחר ואני בהיום
וככה יהיה לתמיד.
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הסבא מת

איפה אתה

הסבא מת והנכד
מעלה אותו
בספר והנכד
ימות ואיש לא
יעלה אותו

איפה אתה
ברוך אתה
חדלת להגיב
אלוהים
על גירויים חיצוניים
אנשים מבוהלים
עושים לך הנשמה
מלאכותית מפה ל-
חלל ריק

הסבא היה איש פשוט
אלמוני חי את חייו
מצטלם לאלבום משפחה
לא לנצח העכשווי
מעולם לא אמר דבר
לתקשורת לכל היותר
באוזני אשתו
באוזני ילדיו ונכדיו
לא לציטוט ולא לייחוס
איש פשוט היה
אלמוני
וכשמת (הסבא)
קיבץ (הנכד)
את זכרונותיו
בספר
כזה היה סבא
הלשון נעה קלות בפי
הנכד
אופנה עודדה אותו
והצלחה מתונה
מפורסם בחוגו
בין חוקריו
בין קוראיו
סבא סבא
איזה סבא היה
הביטו וראו איזה סבא היה
לי
מת סבא
מת הנכד
מת הספר
ודממה תכסה
ולא נודע
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חדל להגיב
אלוהים
על הפרת דיברות
חדלת להגיב על
דון ז'ואן
שבודק לך את
הדופק
שנדם
דוקר את הבשר
המת
מנופף מול השמים
באיברו הסחוט
היורד לחצי התורן
אין יותר פה
להמרות
מרים מול שמים ריקים
שת חשוף שוקע
בין ירכי אשת-
איש ,תוקע
למרומים

אם יש בכם אל
יופע-נא מיד
תוקע תקיעה
תוקע תרועה
תוקע שברים
תוקע
תוקע
תוקע
עד מתי
עד אנה
עד חורמה
עד חור
מה
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חיינו הולכים
חיינו הולכים ומתפוררים
אהבותינו מתפוגגות
הבנותינו מתיישנות
וכישורינו היוצאים
מהכלל יוצאים מכלל
שימוש .גופינו נחלשים
מתבלים
מתקלקלים
תחושותינו מתכהות
עם חלוף הזמן
רגישותנו מתעמעמת
רגשותינו מצטננים והולכים
זכרוננו נחלש
מילותינו פוחתות והולכות
דיבורנו לאה
פרצות ניבעות בו
פחות ופחות אנו מבינים
את מעשינו ופחות מכך
את מעשיהם של אחרים
פחות ופחות אנו יודעים
מניין באנו ולאן אנו הולכים
וגם לאן אנחנו רוצים ללכת
ומה אנו עושים פה
איננו יודעים יותר
ככל שהחיים נמשכים
והקולות הדוברים בנו
נבללים אלה באלה
והאורות דועכים
והצללים מתארכים והולכים
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המאה הבאה
אם ארצה ואם לא ארצה
המאה הבאה לא תהיה
שלי
עם זאת המאה שעברה
בה עברו מרבית ימי חיי
גם היא לא הייתה
שלי
הימים ההם והזמן הזה אינם
של החיים והמתים בהם
זמן אינו נקנה בדמים
לשועי עם
לאדוני הארץ
למלכים ורוזנים
אף למלך מלכי המלכים
אין בעלות
על הרגע החולף
ולא שליטה במהלכו
גם אם ירעימו בקולם ממרום מעמדם
ויצוו על הרגע הקט
עצור
יפית כל כך
הזמן לא יעצור לרגע לא
לשנייה לא לאלפית
השנייה
היום הגווע
והלילה הבא עלינו
לטובה או לרעה
אינם קניינו של איש
גם הקונים ארץ בדם
והמשביעים אותה להיות להם
לנצח
אין ידם משגת
לקנות את הזמן
שיהיו לאדוני הארץ
עד שאחרים יקנו אותה בדמם
וישביעו אותה להיות להם
לנצח
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זמן אינו נקנה בדם
עין לא ראתה זמן
אוזן לא שמעה את קולו
לא תואר לו ולא הדר
לא קול ולא בת-קול
אדיש למאחלים בשמו
בוקר טוב
לילה טוב
שבוע טוב
שנה טובה
אדיש למקללים בשמו
אדיש למכנים אותו בשמות גנאי
באמת אני חי בזמנים אפלים
השנים הטובות לא
היו טובות מאוד למרות שפע
האיחולים והשנה האמורה להרע
שנת הפולסא-דנורא
הייתה טובה מאוד למרות שנאת
המקללים כי הזמן בו טובעים
האלים בלי להותיר סימן
חרש לתפילות המתפללים
אטום למבקשים
להכות בשבטים של אש
את שנואי נפשם
אדיש
אדיש
אדיש
מלך מלכי האדישים
הזמן המחיה וממית
אלוהים ואנשים

101

פילוסופיה

סוכן ביטוח

ג'ראלד פארקס אומר
שהילמן טוען
שדרידה מפרק
את מה שלווינאס מניח
שלאקאן מולל
ממה שפוקו בנה
על מה שניזאן השאיר
אחרי שסארטר לקח
את מה שהיידגר נתן
כשהוסרל ענה
לשאלה שלוק עורר
וקאנט הרדים
את דידרו שניסה
להבין את ברכט
שגנב מפיסקאטור
שברח ממארקס
והשאיר את סטאלין
לטפל בפרויד שהרג
את קלייסט שהשתין
על יונג שפחד
שסבינה תינצל
מהיטלר שקינא
בפראנק שבגד
בקסאנטיפה שחשבה
שסוקראטס הוא
יצור עלוב

סוכן ביטוח ,סוכן ביטוח,
למה עשית מנהג קבוע
למה פיס כל שבוע
גיבור חידה ,גיבור אגדה
אל תחלום על מספרים במיטה
לוטו ,אחי ,זאת לא השיטה
בערבים הוא מחזר על הפתחים
עם תיק שחור ונפש יבשה
והוא שואל כמה הם מרוויחים
ועם מחשב קטן וקצת בושה
הוא מנסה למכור להם ביטוח.
מה שבטוח ,הוא אומר להם ,ביטוח.
כי בבקרים הוא מלמד תורה,
ונהיגה אחרי הצהריים,
והוא רואה חשבון של החברה
ויש לו עוד חצי משרה או שתיים
סוכן ביטוח ,סוכן ביטוח....
חצות והוא שוכב מול התקרה
וגב אשתו הוא כותל בלי סדקים
ויש לו מכונית וגם דירה
אך אין לו איפה להכניס פתקים
אבל עתיד הילדים בטוח
עתיד הילדים לא סתם פתוח
כי הוא אדם פשוט ועממי
הוא מלח האומה והבסיס
ואם כולם הכניסו גול עצמי
אז גם אחינו גול עצמי הכניס
והוא שולח אנחתו לרוח...
סוכן ביטוח ,סוכן ביטוח....

102

103

לא רצינו

לא רצינו לדעת
לא רצינו לראות את פנינו
אהבנו את המראות שטשטשו
את קווי המתאר
שהשאירו מקום לתיקו
כן פנינו לא פנינו
לא רצינו לדעת מתי ואיפה אנחנו
לא אהבנו תאריכים ומראי מקום
אהבנו לתעות בערפילי הזמן
לחשוב שהכול משחק
ואפשר כך ואפשר אחרת
ומה שנאמר לא נאמר
ומה שנעשה לא נעשה

104

105

אני מתרגם
אני מתרגם את הדממה
שבי
למילים
לא בדיוק מתרגם אותה
קורע
נתח ממנה
מתרגם ומוסר ומחכה לתוצאות
הבדיקה
אם הן חיוביות
אני נח
חוזר לדממה או למה
שנותר ממנה אחרי
הקריעה
ואם לא אני קורע נתח
נוסף
מתרגם ומוסר
ומחכה
וכך נתח אחר נתח
יום אחר יום
אבל הדממה אינה נגרעת
כל המילים זורמות
מהדממה
והדממה אינה ריקה
וגם להיפך

106

107

דום לב במסעדת יוקרה
אדם במסעדת יוקרה
מקיים אהבה מוזרה
עם עטין מבושל של פרה
שמוטל לפניו בקדירה
מעוטר בצלצלים ושומר
וכשפיו ממולא בבשר
החמים והרך  -הוא נזכר
בימים שהיה מאושר
כששפתיו נצמדו לפטמה
		
של אישה שמזמן נעלמה
		
מחייו שהיו לשממה
		
ולבו מחסיר פעימה
		
הוא מגיש לשפתיו ג ְביע יין
			
ותוהה אם היא חיה עדיין
			
כמו שהוא מתקיים ינתַים
			
גבר מת מתקדם אל האי ִן
			
אך עדיין האיש לא נכנע
				
הוא ננער ומזמין עוד מנה
				
לקינוח  -פירות העונה
				
ומגיש לשפתיו תאנה
				
עסיסית מרווה ורכה
					
פעורה כערווה בתשוקה
					
ולבו מתחמץ במכה
					
ובעיניו הקמות זעקה----
					
והוא קם ומתחיל נפילה
						
כמו מטוס מסתחרר בצלילה
						
אל החור השחור שנגלה
						
ולתוכו מתרסק ונבלע.
						

108

109

111

110

יעני
יעני ,בן שש עשרה אני
שתי עיניים יש לי ,יעני
שרואות הכול ,ופה
יעני סגור.
יעני ,בן שש עשרה בקושי
אין לי ראש
ללמוד ,לעבוד ,יעני -
בנאדם גמור.
בן שש עשרה בקושי ,יעני
תן לי קול בראש ,יעני
לך עם זה וזה
ואל תלך עם זה ,יעני
בן שש עשרה בקושי,
לא יודע מה יהיה
איתי מחר ,יעני,
בנאדם כזה.
תן לי אלף קילומטר ,יעני
תן לי יער,
חושך תן לי ,יעני
לילה ,אל תיתן לי יום.
תן לי ים,
וכסף ,יעני ,חם,
ותן אוויר לנשום
ותן לי כוח
לקום ,יעני ,לברוח
וקח ממני את הזיכרון.
בן שש עשרה אני
בקושי ,יעני
בנאדם גמור.

112

113

115

114

117

116

אדם בודד
אדם בודד מבלה עם
מזונו .אוהב
אומצה ,מנשק לשון
כרותה של פרה
שחוטה שמלטפת
את חיכו.
אדם לבדו
יושב חושב
צריך לחשוב
עכשיו אף אחד לא מפריע לי לחשוב
לחשוב לחשוב לחשוב
אבל מוחו כבה
כמו אקרן מחשב
שלא קיבל גירוי
לחסוך אקרן
לחסוך בלאי
חושב אדם
כשמוחו דועך
כשמוחו כבה
כמו אקרן
מחשב

118

119

אדם זקן
מת משורר שכתב
אדם זקן מה יש לו בימיו
אמר לי אדם זקן ששאל
בן כמה היה המשורר
שכתב אדם זקן
מה יש לו בימיו
בן שישים ואחת
היה בחייו
המשורר שכתב
אדם זקן
מה יש לו בימיו
ואני בן שמונים ושש
אמר האיש ששאל
בן כמה היה המשורר
המת שכתב
אדם זקן
מה יש לו בימיו
ואני לא שמעתי עליו
מילא הבוקר קמתי
וחשבתי על שקיעת המערב
ספר מעניין שכדאי לקרוא ממנו
רק את המבוא
אמר לי האיש הזקן
שקם בבוקר וחשב
על שקיעת המערב
שאר הפרקים הם רק מילים
שחוזרות על מילים שנאמרו
במבוא ככה זה בספרים
אבל מה לנו כי נלין על ספרים
אמר האיש הזקן שקם בבוקר
וחשב על שקיעת המערב
גם משוררים מחברים
מילים למילים
והאמת שבשירים
כמו כל אמת מאז ומעולם
כמו כל אהבה
מזדקנת ובבוא יומה
הולכת כמו המשורר
לעולמה.
120
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בלי מילים

ועכשיו דבר,
עכשיו אמור
את אשר
בלבך.
122

כל מה שתאמר
ישמש להרשיע
אותך .מילים שייצאו מפיך
באקראי או בתחנונים או
באיומים או בלחץ,
מילים שתנדב להרגיע
רוחות רעות ,לדחות
סערות מאיימות להתפרץ,
להחריב הכול ,מילים
שתאמר כדי שיניחו לך
לשעה קלה או ליום
אחד ,או לשבוע ,או
לשנה ,מילים שתיתן
בנדיבות ,אולי בפזרנות,
ולא תבקש עודף ,מילים
שתפקיד כהמחאת ביטחון,
מילים סחוטות ,חבוטות,
מוכות ,מעונות ,מילים
דביקות שיגררו אחריהן
שרשרות מילים דביקות,
מילים לתשלום מכס ,למעבר
שקט מיום ליום,
משעה לשעה,
מילים לתשלומי מקדמות
מילים לתשלום מיסים,
מס שפתיים ,מס שקט,
מס אי-מסירה ,מס אי-הלשנה,
מס נשימה ,מס שמירת
שפיות ,מס הנחה,
הכול ישמש להרשיע אותך.
ועכשיו דבר ,עכשיו אמור את אשר
בלבך.

123

בלי מילים

124

125

התאמצנו
התאמצנו מאוד להיות
ביחד בלי מחיצות
בלי תעלות
הגנה
את בתוך אני בתוך את
התאמצנו מאוד להיות
ביחד בלי
עכשיו אנחנו
בלי
את
בלי
אני
בלי
את

126

127

הלוחמים

הלוחמים
זוחלים על גחונם
כמו שלמדו בצבא
בטן צמודה לאדמה
מבט שלוח לפנים
לא מרימים ראש
לא להיפגע
מתקדמים לאט
בזהירות רבה
לא למשוך תשומת לב
לא להתגלות
זוחלים בשקט בהתמדה
עשרים שלושים
חמישים שנה

128

129

את אצבעותיך
את אצבעותיך
את ידיך
את פניך
לקחת עמך
והלכת.
אך לעולם
לא תיקח מעמי
את התקווה
שהבאת עמך
כשבאת אליי
מלא אהבה.

130

131

דור ה־( Yדואט לגבר ואישה)
אני מדור הY-

דומה לאף אחד
באתי לעולם הזה
עם העכבר ביד
				
				
				
				
אני רב-תרבותי
גדלתי בכפר סבא
ורק בלב הכאוס
אני מרגיש סבבה
				
				
				
				
מחובר למחוברים
בראש ,בלב ,במין
מחובר למה שin-
בכל התדרים
				
				
				
				
שונא מילים גדולות
מתאים לי אנונימי
יודע לבלות
אני טיפוס אופטימי
				
				
				
				
תהיה מי שתהיה
בטטה או ליצן
תהיה מה שאתה
רק אל תהיה פלצן

132

מאמינה רק לעצמי
וגם זה לא תמיד
עושה רק מה שבא עכשיו
לא שמה על עתיד

רוצה  -אני בהייטק
בביזנס וירטואלי
לא קונה שיט מיסטי
או אינטלקטואלי

רוצה להיות שייכת
לפאב ,שכונה ,רחוב
רוצה לתפוס לי ג'וב
ולהרוויח טוב

גולשת בקיום
בטריפ אינטר-אקטיבי
לא נדבק לי כלום
זה  coolלהיות סלקטיבי
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אדם מאמין
אדם אינו יודע
שהוא מאמין
שערך הדברים
עולה על מחירם.
אחר מאמין
שהוא יודע
שמחיר הדברים
עולה על ערכם.
מי שמאמין
איננו יודע שהוא מאמין
מי שיודע
מאמין שהוא יודע
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תרגילי נשימה
כל עוד העיניים לא אומרות עייפנו ,שבענו מראות שלא ביקשנו לראות
כל עוד האוזניים לא אומרות :לא רוצות לשמוע יותר קולות
כל עוד הנפש לא אומרת לגוף :לא יודעת מה אני
עוד עושה איתך ,עזוב אותי לנפשי,
וכל עוד הגוף לא אומר לנפש:
עייפת אותי ,עזבי אותי
במנוחה
כל עוד העיניים רעבות לראות
והפה לא מוצא מילים
להלל את מה שהן
רואות
וכל עוד האוזניים חוגגות
שעות זיכרון של
קולות שרים
ונוגנים
וכל עוד יש בני-אדם
לשמוח לקראתם
וכל עוד יש כח
לשמוח
כל עוד יש
כל עוד
יש
י
ש
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משהו בשפה מכשיל אותנו
משהו בשפה מכשיל אותנו
האם זה חוסר הגמישות שלה
העובדה שהיא בנויה קוביות
לא זורמת כמו מוזיקה
דם
זרם העצבים בגוף
ביוב במעבה האדמה
מתחת לכרך המרים את ראשו
ראש סוס גוסס
מעל הסחי
שהוא מייצר
משהו בשפה מכשיל אותנו
האם זו העובדה שדיבור
מחייב דיבור שכנגד
ששאלה מחייבת תשובה
וחוסר תגובה הוא
בלתי נסבל לנוכח
עליבות הפרצוף
האנושי
משהו בשפה מכשיל אותנו
האם זה הטווח הקצר
של המילים שנופלות תמיד
אם הרבה ואם מעט
לפני המטרה
אף פעם
ממש אף פעם
לא פוגעות בה
פגיעה ישירה
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משהו בשפה מכשיל אותנו
איך אפשר לבטא את הדבר
שאיננו גם זה וגם זה
ואיננו לא זה ולא זה
ואיננו זה או לא זה
ואיננו אם כך אז כך וכך
ואם כך
איך אפשר לבטא את הדבר
שאם הוא הוא
הוא לא הוא
ומה שם ייקרא לזה
שאיננו הוא עצמו וגם איננו
לא הוא עצמו איך אפשר
לבטא את הדבר
שאיננו
והוא כל מה שהיה
אילו היה
משהו בשפה מכשיל אותנו
והרי מה שאפשר לומר בשפה
ידוע ממילא ואמירתו
אינה מעלה
ואולי מורידה
ושמא הדבר
שאי אפשר לומר בשפה
רק הוא ראוי להיאמר
אבל איך ייאמר בשפה
מה שאין לומר
בשפה
דברים שהם בשר
חי ועצם הוצאתם
מהפה עושה אותם
פיגולי פגרים מאוסים
ככל שהם נלעסים
ועוברים מפה
לפה בלולים ברוק
של אחרים
משהו בשפה מכשיל אותנו
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היזהרו במילים
היזהרו במילים
חייהן קצרים
תלויים על בלימה
אבל במותן לא יוכלו
להן תולעים ורימה
ולא שיני הזמן
כרותות מחייהן
באזול דמן
תעמודנה לעד
במותן מילים שחונות
מלוחות יבשות כדגים
בשמש בלי טיפת לחלוחית
בבשרן המשומר בלי חיים
היזהרו במילים
הרוחשות כדגים בדם
מדגדגות את השפתיים
קצות באלמוניות חייהן
במחשכי הדם והבשר
מבקשות את נפשן לצאת
להורג באבן בנייר
באוזניים זרות
במרחב הקיברנטי
בבתי הקברות למילים
היזהרו במילים שהוערו
חיים לדמכם ובחייהן ציוו
לכם חיים היזהרו בהן
אל תוציאון לאור
אל תוציאון
להורג
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שערה במקום הפשע
יהושע סובול
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||

רותי הלביץ כהן
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שערה במקום הפשע
יהושע סובול
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||

רותי הלביץ כהן
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בלי מילים
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