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 וש צ'סלב מיל
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 יהודה עמיחי: 
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 שאלתם: שאלות ש

 
מתי יהיה לי בית  

 ?בבעלותי 
איך שומרים על  

 ?הלהבה
יותר  מתי אהיה 
תר רגועה  שקולה יו 

 פחות על הקצה 

מה אני אהיה כשאהיה  
 !?גדולה

אלו  איך משחררת את 
ששואבים את נשמתי,  

עוכרים את מהותי  
משפיעים על  ועדיין 

 ? חיי 

מתי נהיה מרוצים,  
נפסיק לרדוף אחרי  

 משהו כל הזמן? 

ך  איך לגדל אות  
 בשלום? 

 תי? איפה חני 

איך אמצא לי מרחב  
עוצר  פנימי בתוך 
 החיים הזה? 

 

האם הוא שכח שזהו   ?מתי אטוס לנפאל
 ?יום הולדתי 

איך אני עוברת את  
 ?השבוע הקרוב

איך אני מצליחה   ?להישאר או לנוע
לסיים את מערכת  

בלי לגרור  היחסים הזו  
 ?את הכעסים אחרי 

הקשר החדש הזה,   ?עד מתי אחיה
למה הוא הוא  

מתפתח? ובאילו  
 ?צבעים יפרח

 
איך בוחרים על מה  
לכתוב כששום דבר  

 ?ספציפי לא בוער

איך מוצאים כוחות  
 ?סטבאוגו 

מתי הכאב ייפסק או  
 ???לפחות יקהה

מתי הן הולכות לישון  
 ?כבר
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 מה/קארי פאונטין  

 מאנגלית: מיה טבת דיין[ ]

 

 "אז זה לתמיד, או מה?" שאלתי 
 כמה שבועות לתוך הקיץ.

 השמיים התרחבו, והייתי חייבת לדעת 
 באותו הרגע, בזמן שחנינו

 במגרש החניה מאחורי מגלשת המים, 

 היכן שדבר לא צמח, רק אנחנו 
 ואבק, והעיר הקטנה שלנו זמזמה

 בעמק, תריסר רחובות פחות או יותר 
 מבתרים אותה. יהיה נחמד לחזור

 לדיבור ישיר כזה. "פשוט תשאלי",

 השמיים הציעו. ובתגובה, 
 הנער סובב את המפתח בחור ההצתה 

 לעיר, לאורךוהסיע אותנו בחזרה 
 אותם רחובות, שהובילו אחד 

 כמ הם ארוכים לתוך השני, ושמעולם לא הבחנתי 

 עד שחלפנו בהם.
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 חיה לוי: 
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 חיה לוי: 
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 פאיאסוויני היקרה / ארטי ראו

 ]מאנגלית: מיה טבת דיין[ 

 

 ,היקרה 1פאיאסוויני
 ברשת  2מצאתי את המתכון שלך לגולאב ג׳מון 

 ויש לי מספר שאלות
 

* 

 
 מתקרב 3דיוואלי קודם כל  ,ובכן

 ובעלי אנס אותי לפני שלושה שבועות 
 אבל אין לי  4ובמתכון שלך רשום שצריך קוהה

 והפסקתי לחלוטין לבכות 

 
* 

 
 ולמה חיפשתי מתכונים ברשת 

 למה אני לא זוכרת איך מכינים את זה 

 היתה לך פעם בעיה כזאת פאיאסוויני
 האם אי פעם שכחת את המתכונים של עצמך

 
* 

 

 אשתמש באבקת חלב במקום קוהה ואם 
 האם הג׳מון ייצאו יבשים מדי

 האם הם יתפרקו בסירופ
 הילדים שלי תלויים ממש בשלמות 

 

 

 
 

* 

 
 ומה אם אכין אותם אבל לא אטעם

 האם עדיין יהיו מתוקים 
 האם אצליח לבכות גם אם אגלגל אותם נכון

 האם הם ילמדו אותי לנקוב בשם של האמת שלי 

 לי בלי להתפרק האם יעמדו בזעם ש
 כמה בדיוק הג׳אמון האלה יכולים לשאת

 
* 

 ומה אם אהפוך אותם למשהו לגמרי אחר

 איך אני משנה את המהות שלהם
 מה אם, במקום לבשל אותם 

 אקח אותם החוצה ואניח על עלי שלכת 
 שהעורבים יאכלו 

 האם היתה לך פעם בעיה כזאת פאיאסוויני

 ג׳אמון והיית מפוחדתין גולב כהאם אי פעם התחלת לה 

 

 
 שמו של אתר מתכונים הודי פופלרי 1
 ממק הודי עשוי סולת ברוטב דבש  2
 פסטיבל האורות, החג ההודי החשוב ביותר  3
 חלב משומר מחומם  4
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 ריימונד קארבר:
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 אורין רוזנר: 

 


