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ָלה/   איריס אליה כהן ָחָתן כַּ

 

ָתה ִאִמי  ָהיְּ שֶׁ  כְּ

רֹוִבים   יֹוֵצאת ַלֲחתּונֹות קְּ

ָרִשים  ת השֹׁ ָתה צֹוַבַעת אֶׁ  ָהיְּ

ַלת ָהָתָחָרה  ת ִשמְּ ת אֶׁ צֶׁ ָגהֶׁ  ּומְּ

ָרִשית ִמפְּ ַצָּוארֹונּה ָזקּוף כְּ  שֶׁ

 

ת ֲחִמִשים  קֶׁ ָתה ּדֹוחֶׁ  ָתִמיד ָהיְּ

דַוֲחִמָשה  נֶׁגֶׁ ָקִלים )כְּ  שְּ

תֹוְך ַמֲעָטָפה  ֵעין ָהַרע( לְּ

ֵאר'  אּוַלֵמי 'פְּ ִליָגה לְּ  ּוַמפְּ

ת פֹוֲעִלים דֶׁ עֶׁ ָלא ִמסְּ לֹׁא ָהייתה אֶׁ  שֶׁ

 ָרָזה ַוֲעֵיָפה

 

 לפני שהסתלקה 

ִמיַנה    ָתִמיד ִהכְּ

ֵתר  סְּ הֶׁ  בְּ

תֹוְך ִתיָקּה:  בְּ

 

 

 

 

רּוַסת עּוָגה  ָגִריָנהפְּ  ִמַמרְּ

ה ָלה ִמן ָהבּופֶׁ  שָנטְּ

תֹוכֹו ָזה ּובְּ ָגנְּ  ַשִקיק אֹורְּ

ָכִרים  ֵקִדים ִמסֻּ ֹלָשה שְּ  שְּ

 ָמִרים, ָקִשים  

ָרה ִלי ֵשן(  בְּ  )ַפַעם ִנשְּ

ִמלּוי ָבָשר,   ֵני ִסיָגִרים בְּ  ושְּ

נּוִניים   ַשמְּ

תֹוְך ַמִפית  רּוִכים בְּ  כְּ

תֹוְך ַמִפית   בְּ

תֹו  ְך ַמִפית בְּ

מֹו ָחָתן ַכָלה  .כְּ
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 ריס -לאלף האיים / סנהה מדהוואן

 : מיה טבת דיין[]מאנגלית

 

ָך ִתי אֹותְּ ִחיָדה ָבּה ָטַעמְּ  ַהַפַעם ַהיְּ

ֶעֶדת ָמזֹון ָמִהיר  ִמסְּ ָתה בְּ  ָהיְּ

ֶפר ית ַהסֵּ ִטיּול ֶשל בֵּ  .בְּ

ִמי אֹוֶמֶרת ֶאת  ִתי ֶאת ַעצְּ ַללָשַמעְּ ָך, ַרק ִבגְּ ם ֶשלְּ  ַהשֵּ

יִמי ָמּה ָהָיה ֶאיְּ ָך. שְּ ָשה אֹותְּ ָדה ֶשּמּוִלי ִבקְּ  .ֶשַהַילְּ

ָיִנים  ִביָנה ָבִענְּ הֵּ ָמּה וְּ ַעצְּ טּוָחה בְּ ֻקֶבֶלת ּובְּ ָתה מְּ יִמי ָהיְּ  ֶאיְּ

ִתי ָסָלט עֹוִדי לֹא ָאַכלְּ ָסָלט. מֵּ מֹו ֹרֶטב לְּ  .כְּ

ִריַח ָתִמיד נּו הֵּ יתֵּ ִתי  בֵּ ִשיִלים הֹוִדיים. לֹא ָיַדעְּ  ִמַתבְּ

ָנם ָטִבים שֹוִנים, ֲאִפלּו לֹא ֶשֶישְּ יֶהם ֶשל רְּ מֹותֵּ  ֶאת שְּ

ָלל ֶלה ִבכְּ ָבִרים ָכאֵּ ָטִבים שֹוִנים, אֹו ֲאִפלּו ֶשיֵּש דְּ  ,רְּ

ִכָתה גִ  מֹוֶנה, ֶזה ָהָיה אּוַלי בְּ מֹו ֹרֶטב. ָהִייִתי אּוַלי ַבת שְּ  ,יֶמ"לכְּ

אנּו ֶכֶסף ַלֲארּוַחת ָצֳהַרִים בֵּ הֵּ ִטיּול וְּ   .ָהִיינּו בְּ

יִמי נּו, ֲאָבל ֲאִני זֹוֶכֶרת ֶאת קֹוָלּה ֶשל ֶאיְּ ָאן ָנַסעְּ  .ֲאִני לֹא זֹוֶכֶרת לְּ

תָ  ֶשִהַגעְּ ִמין. כְּ ַהזְּ ִדיּוק לְּ ַדע ָמה בְּ י ֶשאֵּ דֵּ ִהירֹות כְּ ִתי לֹו ִבזְּ ַשבְּ  ,ִהקְּ

ַעז ֻאֶשֶרת ָכֹתם וְּ ָלל, ֲאָבל ָהִייִתי מְּ ָך כְּ ִתי אֹותְּ יַח, לֹא ָאַהבְּ  .רֵּ

רֹות ַהֹכל ִכי ָבעֹוָלם ַהֶזה ַלמְּ צֹא ֶאת ַדרְּ כֹוָלה ִלמְּ  .אּוַלי ֲאִני יְּ
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 / מיה טבת דיין אני רוצה מסחטה חשמלית

 

ִגיָלה?  ָעָיה ִעם רְּ ַמִלית? ָמה ַהבְּ  ָלָּמה ַחשְּ

ָתא ָתה ֶשִלי ָסבְּ  ַהַחִיים  ָכל, שֹוֶאֶלת ַהּמֵּ

נּו ַתפּוִזים ַבָיַדִים.   ָסַחטְּ

  

ל?  ָלָּמה ֶשִהיא ַתֲעֹבד ָקֶשה  ָהקֵּ ָשר לְּ  ִאם ֶאפְּ

עֹוַלםִאָּמא ֶשִלי,  זֹאת ִתים מֵּ  .ֶשָלּה  ַהּמֵּ

  

ׂשֹות ַרק ַאֶתן ַחפְּ הֹוִציא ָמה ַעל מְּ    רֹוֶטֶנת, ֶכֶסף לְּ

ִמים  ַחִיים.  ָסָבִתי לֵּ  שְּ

ם ּוָמֶות ַחֶנֶכת אֹוָתנּו ָשלֵּ  . ַוֲעַדִין מְּ

 

ִני ם ַוֲאִני ָלְך ִתקְּ ַסֶיֶמת ֶשִלי  ִאָּמא, ֲאַשלֵּ  .  ַהִדיּון ֶאת מְּ

ִאלּו בֹון ֲעַדִין ָלּה יֵּש כְּ ק ֶחשְּ  . ַבנְּ

ִאלּו ַשֶלֶמת לֹא ֲאִני כְּ  ִמִכיִסי  מְּ

ָאז  ִלי קֹוָנה ֶשִהיא ַהַּמָתנֹות ָכל ַעל ָתה מֵּ  . ֶשּמֵּ

  

ֶנה ָלְך, בֻ   ָבה׳ֶלה,ֲאִני ֶאקְּ

ָתא ַרָצה ֶשִלי ָסבְּ ָלּה. ִמתְּ גֵּ ֶהרְּ  ,כְּ

ִסיָרה ַעל  מְּ  .ָהֹעל ֶאת ִאִּמי מֵּ

 

 

 

 

כּום ָיֶפה ַסְך ַהֹכל הֹוִריָשה ָלנּו סְּ  בְּ

ָחה,  ָבה  ִמָכל ַהּמֹוִניֹות ֶשלֹא ָלקְּ רְּ ִריֹות ָהֹאֶכל ֶשסֵּ אֵּ שְּ

ִליְך ַלַפח, ַהשְּ  לְּ

ַבִים  ה ַעד ֶשָדָהה, ַהַגרְּ אֹוָתּה כֹוס תֵּ ָלה בְּ יֹון ֶשָטבְּ  ַהתֵּ

ר ַאֲחַרי  ִליָאה, ָמה ִיָשאֵּ  ֶשִהטְּ

 

ִתים? רֹות ִעם ַהּמֵּ ַיסְּ ִׂשיחֹות מְּ ָרט לְּ  פְּ

ָקִלים  ִאיר ִמָכל ַהשְּ ַהשְּ ִליַח לְּ רּו  ָמה ַאצְּ בְּ  ֶשִנצְּ

עֹות ֲעבֹוָדה, ַחיֵּי ָאָדם,  סֹוף שְּ ינְּ אֵּ  ֲעבּוִרי בְּ

ִלים, ֲאִני ֲאִפלּו לֹא אֹוֶהֶבת  דֹורֹות ֲעמֵּ

 

ִריאּות ֶשָלְך, שּוב   ַתפּוִזים. ֲאָבל ַאתְּ ַחֶיֶבת ִויָטִמין ִסי ַלבְּ

ָחָדש.   ִחילֹות מֵּ נּו ַמתְּ ָתה. ִהנֵּה ֲאַנחְּ ָתא ֶשִלי ַהּמֵּ  ָסבְּ
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 מגדילה כל דבר עשר פעמים / טיילור מאלי 

 [מאנגלית: מיה טבת דיין]

 

 זה מה שהיה כתוב במפורש 

 על הידית של זכוכית המגדלת 

 שאבא שלי קיבל ליום הולדתו החמישי. 

 ההולדתאת כאזהרה: מתנת יום זהוא הבין 

 שלה רק עשר פעמים  הכישוףתפעיל את 

 לא יותר, ותהפוך, לאחר מכן,

 ,קסםלסתם עוד חלון עגול וקטן נטול 

 , עיגול זכוכית פשוט. לבובה עדשה אחתים של משקפי

 

 

 וכך, העביר את ימיו בחסכנות סקרנית,

 ופרט  לו לראות כל פרט חשובמודד כמה באמת 

 בעולם מקרוב, מתבונן הכי טוב שיכל

 כל, חושב, אני באמת חייב לראות הבשתי עיניו, לפני 

 ? החרצית הזאת, להב מקרובאת החרק המת הזה 

 העשב, העש המתפתל בקורי העכביש?

 

 

 

 

 

 

 

 פשעיו.יכול לדמיין את רוב מתנות של הטבע והרי אני 

   .עדיף לא לבזבז אחת מעשר הפעמים

 

 

 הוא הפסיק לספור את כל הפלאים שעליהם ויתר 

 קסם שבזכוכיתארב לכמעט ובמשך שבועות לאחר מכן 

 שיפוג. וביקשתי ממנו לספר לי 

 על הרגע המרגש שבו גילה, או שנאמר לו,

 "פי עשר"זה משמעותו פשוט הש"עשר פעמים" בהקשר 

 כר.וולא כפי שחשב, אבל הוא לא ז 

 

חסרת  התגלות נלוותה לוודאי כמו גם את השמחה שב

 כן זוכר. מה שהוא הזאת גבולותה

 ואומר שהכי חסר לו עד היום, הוא האופן בו הקסם

 גרם לו לראות את העולם בשאר הזמן,

 , אלא בכל אותו זמן המגדלת לא דרך זכוכית

 בו האמין שהקסם עומד לפוג. 
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 מולדת / שיחה חאליווה
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ת  ר י ג ר  מ ו פ י א ך  ה ל ן   / ש י י ד ת  ב ט ה  י  מ

ל ְקַטִנים ְמָכִלים ק שֶׁ  ,ֹסמֶׁ

ְפרֹונֹות  ֵעיַנִים עֶׁ

ַאְבָקה  ִאּפּור ּוִמְבְרשֹות  שֶׁ

ן  ֲעַדִין  ְדֵבָקה  — ִבְקצֹוֵתיהֶׁ

לֹא ִמְלָחָמה ִנּצֹוֵלי   ,ִהְתַבְשרּו שֶׁ

 ִמְסּתֹוָרם  ִבְמקֹום

 .ָהִעִּתים ִהְתַחְלפּות ַעל
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 ערן צלגוב:  
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 :לי עברון

      

 

 


