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 אלי אליהו /  דבר ראשון

 

 אני פוקח עיניים בבוקר 
 דבר ראשון 

 מחפש את הגוף 
 .ללבוש

 הוא מונח היכן שעזבתי

 .אותו בלילה, מקופל
 ככה כבר שנים. תמיד אני מוצא ותמיד 

 .נבהל
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ִריס אבאניבאמצע ארוחת הערב /   כְּ

 ]מאנגלית: מיה טבת דיין[

 

 ִהִניָחה ֶאת ַהַסִכין ְוַהַמְזֵלג ֶשָלּה, ִאִמי 
ְפָסא,  הֹוִציָאה ֶאת ַטַבַעת ַהִנּׂשּוִאין ֶשָלּה ֵמַהקֻּ

 עֹונֶֶדת אֹוָתּה, ְמהְֻּרֶהֶרת, ַעל ָהָאָמה.
 ָכל ָכְך ִטְבִעית ָהְיָתה ַהְתנּוָעה, 

ה עֲִדינָה, ִכְמַעט לֹּא ִהְבַחְנִתי.   כֹּ

 ָאְמָרה, ָחֵמש ָשִנים, ִמֵדי ָשבּוַע, ָחֵמש ָשִנים, ִהיא
 ָכַתְבִתי ִמְכַתב ְלָאִביָך. ְוִהְמַתְנִתי 

ִני.  ַעד ֶשַהְזַמן ָהַפְך ְלֵאֶפר ַעל ַלשֹּ
 לֹּא ִמְכַתב ְתשּוָבה ֶאָחד, לֹּא ֶפֶתק יִָחיד. 

 ִהיא נֱֶאנָָחה, ְמַחיֶֶכת, ַהִמְשָקל נָגֹוז. ַהֶצַלע 

ֹּאת ַמָמש ַרָכה, נָכֹון? ִהיא ָשֲאָלה.  ַהז
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    / מיה טבת דיין עקרּות בית

  

 

 ֲאִני ִמְסּתֹוֶבֶבת ּוְביַָדי ֲחָפִצים, 

 ָמקֹום ּוְקָצִרים  ַחְסֵרי

 ַוֲאִני ַּתֲחנַת ַרֶכֶבת ְגדֹוָלה ְויַָדי ֵהן    ְזַמן.בִ 

 ָכל ָהְרִציִפים.                                                    

 ְלֵאיזֶה יַַעד ִיָשְלחּו

  ַהַגְרַבִים ָהֵאֶלה, ַהַמְחָברֹות,

 ַהַדִפים, ֲחלֹומֹות ַהִמִלים ֶשָכַתְבִּתי?

 

 ִמָמקֹום  ֶשָמעֳָברִלְפָעִמים ֲאִני ֵחֶפץ 

   .ַהְגדֹוָלה ַמיֶנֶתַהמְ ְלָמקֹום. ִלְפָעִמים 

                                ִעם ַחְדֵרי ַהַבִית.  ַחְדֵרי ִלִבי ִמְסַּתְדִרים

 

 

 

 ּתֹוָדה:  ַמִכיַרת ֲאִני

 , ַהּקֹוֵדםַהַבִית ַהֶזה ִחֵלץ אֹוִתי ִמֵביִתי 

 ְכִפי ֶשַהֶגֶבר ַהֶזה ִחֵלץ אֹוִתי 

   ַהּקֹוֵדםֵמַהֶגֶבר 

 )ְואּוַלי ָכְך ַגם ִעם ַהַחִיים ָהֵאֶלה 

 ְוַחיַי ַהּקֹוְדִמים?(

 

 ְבָכל ַפַעם ֶשִנְהיֶה ִלי ָצפּוף

 עֹוזֶֶבת. ֲאִני
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 נועל את עצמך בחוץ, ואחר כך מנסה להיכנס חזרה/ ריימונד קארבר

 ]תרגום: עוזי וייל. מתוך "שירים", בהוצאת מודן[

 

 פשוט יוצא החוצה וטורק את הדלת ַאָתה

 בלי לחשוב. ושאתה מסתובב אחורה ורואה 
 מה עשית,

 מאוחר מדי. אם זה נשמע 
 כמו סיפור חיים, או קיי. 

 
 ירד גשם. השכנים עם 

 המפתח הרזרבי לא היו בבית. ניסיתי וניסיתי 

 להוריד את החלונות. בהיתי 
 פנימה בספה, הצמחים, השולחן

 או. והכיסאות, מערכת הסטרי
 כוס הקפה שלי והמאפרה חיכו לי 

 על שולחן הזכוכית, ולבי 

 יצא אליהם. אמרתי, מה שלומכם, חברים, 
 או משהו כזה. אחרי הכל, 

 זה לא היה כל כך נורא. 
 כבר קרו דברים גרועים מאלה. זה 

 היה אפילו קצת מצחיק. מצאתי את הסולם. 

 לקחתי והשענתי אותו כנגד הבית. 
 למרפסת הקומה השניה, ואז טיפסתי בגשם 

 הנפתי את עצמי מעבר למעקה,
 וניסיתי את הדלת. שהייתה נעולה, 

 כמובן. אבל בכל זאת הצצתי פנימה

 

 בשולחן העבודה שלי, כמה ניירות, והכיסא.

 זה היה החלון מהצד השני 
 של שולחן העבודה, אליו הייתי מרים עיני 

 ובוהה החוצה כשישבתי לאותו שולחן.
 למטה, חשבתי. זה לא כמו 

 זה משהו אחר.
 וזה היה משהו, להסתכל פנימה כך, בלתי נראה, 

 מן הקומה השניה. להיות שם, בפנים, ולא להיות שם. 

 אני לא חושב אפילו שאפשר לדבר על זה.
 הצמדתי את פני אל הזכוכית 

 ודמיינתי את עצמי בפנים, 
 יושב על השולחן. מביט למעלה 

 מהעבודה מדי פעם.

 אחר כלשהוו חושב על מקום
 ועל זמנים אחרים. 

 האנשים שאהבתי, אז.
 

 עמדתי שם דקה בגשם.

 בר מזל אמיתי הייתי בעיני. 
 אפילו שגל של אבל עבר דרכי. 

 אפילו שנמלאתי בושה אלימה 
 בגלל איך שפגעתי באותם אנשים אז, מזמן. 

 ניפצתי את החלון היפה ההוא.

 וצעדתי חזרה פנימה. 
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 דוריאן לקס מספיק מוזיקה/ 

 תרגום: מיה טבת דיין 

 

 , ֲארּוָכה ִבְנִסיָעה ְכֶשֲאנְַחנּו, ִלְפָעִמים

 ְוֶהֱאזַנּו  ַמְסִפיק ּוְכָבר ִדיַבְרנּו

 , עֲִצירֹות ְשֵתי ְוָעִשינּו מּוִזיָקה ְלַמְסִפיק

 ,ַבנֹוף ְלִהְתבֹונֵן ַאַחת, ֶלֱאכֹול ַאַחת

 . ְשִתיָקה ֶשל ַהֶזה ַבִמְקָצב שֹוְקִעים ֲאנְַחנּו

 ,ַושֹוב ָהלֹוְך ֵבינֵינּו ִמְתנְָדנֶֶדת ִהיא

 . נָָהר ָמַעל ָתלּוי ֶחֶבל ְכמֹו

 אֹוְמִרים ֶשֵאינֶנּו ַהְדָבִרים ֵאלּו אּוַלי

 .אֹוָתנּו ֶשְמִציִלים
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 / ג'יין מיד  בלילה משאית עמוסת תרנגולות בכביש שמוניםעוקפת 

ִהָכה  ָמה ַלֵהן   הקָ ַהַפאִני ָהְיָתה ִמָיד ִבי שֶׁ  . שֶׁ

ת ְלָקן אֶׁ    ִהְקִפיָאה ָהרּוחַ  חֶׁ

 , ַהְדחּוִסים ַהְכלּוִבים ִלְדָפנֹות  ִמִלְגֹלש

ת  ָדֲחקּו  ֲאֵחרֹות ן אֶׁ    – ַלּסֹוְרִגים ִמַבַעד ָראֵשיהֶׁ

 . ְפִניָמה אֹוָתם  ְלָהִשיב ִהְצִליחּו ְולֹא

ן ַכָמה    – ֵמתֹות –  ָכָכה ָשם ִנְתלּו ֵמהֶׁ

ל ַהּנֹוצֹות  ִנְקָרשֹות , ִמְתעֹוְפפֹות ַעְצָמן שֶׁ

ן ַעל  ְוָאז .  ְפנֵיהֶׁ

ָגְרָמה  ָבַאַחת ִהְבַחְנִתי    – ְלָהֵאט ִלי  שֶׁ

מֹונָה  ְלאֹוֵרְך ְלִצָדּה ָשם  ִהְשַתֵהיִתי ר שֶׁ טֶׁ  . ִקילֹומֶׁ

ָבה ִהיא ת  ִשיְרבֶׁ   טֹוב ִלְראֹות –  סֹוָרִגים ְשנֵי  ֵבין רֹאָשּה אֶׁ

 . יֹוֵתר

 

ל  ְכמֹו ַמָבָטּה  ָהֲאחֹוִרי   ָבַאְרָגז ַכְלָבה  שֶׁ

ל ר שֶׁ ְנדֶׁ ל  ָלהּוט ַמָבט  אֹותֹו, טֶׁ  ַכְלָבה  שֶׁ

יֹוַדַעת ַמֲעִביִרים שֶׁ  . ִלְמקֹום  ִמְמקֹום אֹוָתּה שֶׁ

ת ָמְתָחה ִהיא ָלּה  ַהַצָּואר אֶׁ  . שֶׁ

 ְוָאז , ִבי ָצְפָתה, ִמָּסִביב ִהְתבֹוְננָה ִהיא

 ִהְתַאְמָצה  – ַהְמכֹוִנית  ֵמֲאחֹוֵרי  ִלְראֹות ִהְתַאְמָצה

ת  ִלְראֹות ר ָמה אֶׁ ֵמֵעבֶׁ  . שֶׁ

ת זֹו ֲאִני ַהַתְרְנֹגלֶׁ  . ִלְהיֹות רֹוָצה  שֶׁ

 

 


