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על שירת האהבה
האהבה התלויה בדבר אינה פשוטה כלל גם אם היא "פשוט אהבה"
"פשוט אהבה" שם קובץ השירים היוצא לראשונה בבית הספר "עמקים -תבור".
האהבה היא פיתוי שיש להיזהר ממנה ,אמר הפילוסוף .הוסיף המשורר -אהבה זה תמיד מסובך ונמאס...
ושירים מזכירים את מה שאולי רצינו לשכוח.
במסגרת פרויקט "מצעד הספרים" וביוזמתה המבורכת של גלינה פילר ,ספרנית בית הספר ,התקיימה
תחרות "המוזות לא שותקות" -לכתיבת שירים .המוזות שלחו חיצי קופידון ובית הספר על תלמידיו ועובדיו
משכו בעט האהבה ובכאב האהבה .השירים הנבחרים הוצגו לתלמידים באופן אנונימי והם בחרו את
"שעשו להם את זה".
סיוון שץ ]ח'[ ,הזוכה במקום הראשון על פי בחירת התלמידים ,מצאה עצמה מחליפה פרצופים כעוסים.
מנסה להרכיב את הלב שנשבר בה לרסיסים .לחבר בכוח אהבה ,שנאה ואפילו קנאה .מכל אלה ,מה שנותר
שלם בתוכה היה החלק החסר.
יותם לוי ]ט'[ ,מי שזכה במקום השני ,מסתכל ַבּצער ,מקום משכנה של האהבה .הוא קורא לאהובה שתסיר
ַחד הם יהיו בלתי מנוצחים וביחד לֹא יגבור עליהם אפילו אלוהים.
מעליו ֶאת האופל ,כי בּי ַ
ארגמן צונץ ]יא'[ ,הזוכה במקום השלישי ,מבקש להגדיר את האהבה הבלתי ניתנת להגדרה ומגלה כי יש
באהבה דבר אחד מיוחד -האהבה היא המחלה היחידה בחיים שמשכיבה שני אנשים .צונץ ,כנראה ,עדיין לא
חלה במחלה ,שהרי ליבו הולך ומתייבש כמו שעון מתקתק ,ואין יפה יותר מדימוי כה שובר.
אצל עטרה אל האיק חבל ההצלה המתגלה בצד התהום שנפערה ,מטעה ,מסיט ומפתה .את החבר היא
מצאה לפעמים קצת שבור .אם יותם חושב כי האוהבים יחד הם בלתי מנוצחים באה עטרה ותאמר כי
האוהבים הם כוח יקר ,כוח שלא תם.
בעולמו של תומר שיבולי ]יא'[ העבר ,ההווה והעתיד באים בערבוביה .בזמן לא זמן משתוקק הוא לאחת
יחידה ,שבדמיונו כבר הבטיח אותה לעצמו .הוא תר אחריה במדבר האינסופי ,בעיירות ובכפרים .כואב את
האהבה ומייחל לאיחוי שני הלבבות שינוחו בצל מעיין.
תמה ספיר ]ח'[ חולמת אגדות .עולם של נסיכים ונסיכות .בחלומה היא מוצאת את גיבור חייה ומבטיחה לו
הערוּת ,המציאות ,היא נחלת האבדון .בנחלה זו היא חווה את
אמונים בתנאי שלא יתעורר משנתו .אלא ֵ
אוּלי תזכה למצוא שם גיבורים .גם אם יתחלפו ,הם יהיו
הלבד ומשום כך תעדיף לחיות מחלום לחלוםַ ,
עבורה גיבורי אהבה.
אצל יובל גזית האהבה היא ציפור הדואה מעל שמיים כהים ,מרחפת במרחבי האינסוף .במסע אהבה זה,
כמו חכם יווני  ,הוא יודע ,כי ֶאת ַמה
נוּכל
ֶשׁיֵּשׁ ָלנוּ יֵשׁ וְ ֶאת ַמה ֶשׁ ֵאין לֹא ַ
ְל ָה ִכיל.
קרן יערי ]יא'[ ,מי שטרחה על כריכת
הספר ,מעידה כי תעדיף לצייר ולא
לכתוב על אהבה  -מספיק לי המבט,
מספיקה לי הנגיעה כדי לשאוב אותי
לעולמך ,היא תאמר.
זינה ירמנקו ]יב'[ העדיפה לתת
לחריטות עטהּ לזרום בהשראת כוחה
של שירת האהבה.
אסף פורת ]יא[ ,באהבה ,כמו תמיד,
הקדיש שעות מזמנו כדי להוציא לפועל
ספר בעיצוב יפה.
קובץ השירים "פשוט אהבה" מוקדש
לכל החווים אהבה ,חולמים אהבה
ומשתוקקים לאהבה.
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סיוון שץ
קוראים לי סיוון שץ.
אני גרה בקיבוץ מזרע ואני לומדת בכיתה
ח'.4
אני אוהבת לשחק ,לשיר ,לרקוד ולצייר,
למרות שאני לא ממש טובה באלה.
אני הכי אוהבת לכתוב שירים וסיפורים.
התחלתי לכתוב בערך בכיתה ה'.
אני ממש אוהבת סרטים ומוזיקה טובה,
כי מה צריך יותר בחיים חוץ מחברים
טובים ומוזיקה?
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עוּסים
צוּפים ְכּ ִ
יפה ַפּ ְר ִ
בּוֹכהַ ,מ ְח ִל ָ
אָרץָ ,
יוֹשׁ ֶבת ַעל ָה ֶ
ֶ
יסים.
ַסּה ְל ַה ְר ִכּיב ֶאת ַה ֵלּב ֶשׁנִּ ְשׁ ַבּר ָל ְר ִס ִ
ְמנ ָ
ָשׁ ַב ְר ָתּ אוֹתוֹ ְבּ ִלי ַפּ ַחד
ַחד
יך ָהיִ ינוּ ְבּי ַ
זוֹכר ֵא ְ
ִבּ ְכ ָלל לֹא ֵ
אוֹתי ְבּכ ַֹח ֶאל ָה ֲא ָד ָמה
ָר ְק ָתּ ִ
יך ז ַ
ֵא ְ
אוּמה
אָמ ְר ִתּי ְמ ָ
אַר ִתּי ָשׁם ִל ְבכּוֹת וְ לֹא ַ
יך נִ ְשׁ ְ
ֵא ְ
כּוֹאב
ָתּ ִבין זֶה ֵ
ֶשׁנִּ ְשׁ ַבּר ְל ָך ַה ֵלּב
אַכזֵב
ָתּ ִבין זֶה ְמ ְ
אוֹהב
אַתּה ֲה ִכי ֵ
ִל ְשׂנֹא ֶאת ִמי ֶשׁ ָ
ַסּה ְל ַח ֵבּר ַהכֹּל ְבּכ ַֹח
ִמ ְת ַע ְצ ֶבּנֶת ְמנ ָ
רוֹצה ָלקוּםַ ,ל ֲעזֹבִ ,ל ְצר ַֹחִ ,ל ְבר ַֹח.
ֲאנִ י ָ
אוֹתי ְל ַבד
אַר ָתּ ִ
ַב ָתּ וְ ִה ְשׁ ְ
יך ָעז ְ
ֲא ָבל נִ ְז ֶכּ ֶרת ֵא ְ
ירה ֲח ָל ִקים ִמיָּד ְליַד
ֲב ָ
אָז ֲאנִ י שׁוּב ַמע ִ
ַא ִפלּוּ ַה ִקּנְ אָה
אַה ָבה ַה ִשּׂנְ אָה ו ֲ
אָבד ִלי ַהכֹּלָ ,ה ֲ
ַ
ַמ ֵרי ָשׁ ֵלם
ַרק ֵח ֶלק ֶא ָחד נִ ְשׁאַר ְלג ְ
ֵע ֵלם.
עוֹלם לֹא י ָ
ַה ֵח ֶלק ֶשׁ ְלּ ָך ְבּ ִל ִבּיְ .ל ָ
כּוֹאב
ָתּ ִבין זֶה ֵ
ֶשׁנִּ ְשׁ ָבּר ְל ָך ַה ֵלּב
אַכזֵב
ָתּ ִבין זֶה ְמ ְ
אוֹהב
אַתּה ֲה ִכי ֵ
ִל ְשׂנֹא ֶאת ִמי ֶשׁ ָ
ָתּ ִבין זֶה ְכּ ָבר ָבּרוּר
ֶשׁ ַה ֵלּב ֶשׁ ִלּי ָשׁבוּר
ָתּ ִבין ,זֶה ְכּ ָבר אָבוּד
ַלמוּד
אַר ָתּ גּ ְ
אָז שׁוּב נִ ְשׁ ְ
•
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השיר "רסיסים" זכה במקום הראשון על פי בחירת
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לוֹמר
ַע ְכ ָשׁו לֹא נִ ְשׁאַר ָל ְך ַמה ַ
וּב ַר ְח ְתּ
ֵפּ ַר ְק ְתּ ֶאת ַהכֹּל ָ
כוֹתב ָל ְך וְ ָשׁר
וְ הוּא פֹּה וְ ֵ
אוֹה ֶבת אוֹתוֹ
ֲדיִ ן ֶ
אַתּ ע ַ
אוּלי ְ
ַ
ֶא ָמנָה
אַתּ נִ ְשׁ ֶא ֶרת נ ֱ
ַה ִאם ְ
אַתּ ֵע ָרה אוֹ יְ ֵשׁנָה
ַה ִאם ְ
וּפנָּה
זוֹכ ֶרת ָכּל ִס ְמ ָטה ִ
אַתּ ֶ
ַה ִאם ְ
אוֹה ֶבת אוֹתוֹ
ֲדיִ ן ֶ
אַתּ ע ַ
ַה ִאם ְ
אוֹה ֶבת אוֹתוֹ
ֲדיִ ן ֶ
אַתּ ע ַ
ַה ִאם ְ
אוֹת ְך
יּוּך ֶשׁלּוֹ ֵמ ִמיס ָ
ַה ִח ְ
עוֹבר
ְבּ ָכל ַפּ ַעם ֶשׁהוּא ֵ
יכה ְל ָס ֵרב
אַתּ ַמ ְמ ִשׁ ָ
ָל ָמּה ְ
אַהב?
ָע ִדיף ָל ְך שׁוּב וְ שׁוּב ְל ִה ְת ֵ
ֶא ָמנָה
אַתּ נִ ְשׁ ֶא ֶרת נ ֱ
ַה ִאם ְ
אַתּ ֵע ָרה אוֹ יְ ֵשׁנָה
ַה ִאם ְ
וּפנָּה
זוֹכ ֶרת ָכּל ִס ְמ ָטה ִ
אַתּ ֶ
ַה ִאם ְ
אוֹה ֶבת אוֹתוֹ
ֲדיִ ן ֶ
אַתּ ע ַ
ַה ִאם ְ
אוֹה ֶבת אוֹתוֹ
ֲדיִ ן ֶ
אַתּ ע ַ
ַה ִאם ְ
אוֹה ֶבת אוֹתוֹ
ֲדיִ ן ֶ
אַתּ ע ַ
ְ
ֶכת לוֹ.
ָהיִ ית וְ ָת ִמיד ִתּ ְהיִ י ַשׁיּ ֶ
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יותם לוי
אני יותם לוי ,כיתה ט' ,אוהב לכתוב שירים ,להלחין ,לשיר ,בעיקר ליצור.
אני כותב שירים מגיל צעיר מאוד .הייתי כותב המון ,כמעט כל הזמן וכמעט על כל דבר .אני גם
שר מגיל צעיר עוד יותר.
כל מה שראיתי ,כל מה שאהבתי ,כל מה שהפריע לי ,מהר מאוד היה כתוב על דף ,אחרי כמה
זמן הגיעו להם חרוזים ומשם עם השנים הם רק מתפתחים.
בהתחלה כל שורה התחרזה עם הבאה,
והשיר היה בנוי וכתוב בצורה ילדותית ,לאט
לאט השירים נעשו יותר ויותר בוגרים,
והלחנים ,עם הזמן נהיו קצת יותר בסדר.
אני זוכר שכשהייתי בכיתה ז' ,אחותי
הסתכלה על אחד השירים שלי ואמרה:
"הוא כותב שירים כמו שאני כתבתי בכיתה
י'!" לקחתי את זה כמחמאה לגמרי.
פה ושם יצא לי להציץ בשירים שלה,
ורואים שהיא לא מפתחת את הכישרון
שלה .זו בחירתה ,אבל אני מתכוון להקדיש
לזה את מה שאני יכול!
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יתי
אַל ַתּ ְח ְשׁ ִבי ֶשׁלֹּא נִ ִסּ ִ
לוֹמר ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ָקּרוּ
ַ
אַל ַתּ ְח ְשׁ ִבי ֶשׁלֹּא ָמ ַח ְק ִתּי
ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ֶשׁלֹּא ָהיוּ
עוֹלם
תוֹך ָכּל ָה ָ
ְבּ ְ
נִ ְמ ָצא ָדּ ָבר ֶשׁ ֵאין ְכּמוֹתוֹ
ִאם נִ ְס ַתּ ֵכּל ַבּ ַצּ ַער
אוּלי נִ ְר ֶאה אוֹתוֹ
ַ
אוֹתי
אוּלי ִתּ ְר ִאי ִ
בוֹאי ַ
ִאם ָתּ ִ
ְליַד ָכּל ַה ְסּ ָד ִקים
ֶשׁלֹּא נִ ְס ְגּרוּ
אוּלי לֹא יִ ָסּ ְגרוּ
ַה ְסּ ָד ִקים ֶשׁ ַ
אוּלי ָק ֶשׁה
עוֹלם ַ
ָה ָ
אוּלי לֹא ַקל ְל ִה ָמּ ֵצא
ַ
ַלּים
אַך ַבּסּוֹף ְמג ִ
ְ
יוֹתר
ֶשׁיֵּשׁ ְדּ ָב ִרים ָק ִשׁים ֵ
ַתּ ִרי
אַל ְתּו ְ
ַעל ָכּל ַמה ֶשׁ ָע ַב ְרנוּ
אַל ִתּ ְשׁ ְכּ ִחי
ֶאת ָכּל ַמה ֶשׁלֹּא ָשׁ ַכ ְחנוּ
אוּלי זֶה ַקל
ַ
אוּלי זֶה לֹא
ַ
אוּלי ַבּסּוֹף נִ ְמ ָצא ַהכֹּל
ַ
ְתּ ִהי ִא ִתּי
ַתּ ַע ְז ִרי ִלי גַּם
עוֹלם
נִ ְר ֶאה ָ
נִ ְס ַלח וְ לֹא נִ ְשׁ ַכּח
אָז ִתּ ְס ְל ִחי ִלי ַע ְכ ָשׁו
לוֹמר
ֵאין ִלי ְכּ ָבר ַמה ַ
ִאם ֵתּ ְל ִכי וְ ַדי
• השיר "אולי" זכה במקום השני על פי בחירת תלמידי ז' -י"ב ב"עמקים תבור"
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זֶה לֹא ָע ַבר
יתי ִגּבּוֹר
אוּלי ָל ְך ָהיִ ִ
ַ
אַך ִבּ ְל ָע ַדיִ ְך ֲאנִ י נִ ְשׁ ָבּר
ְ
וְ זֶה לֹא ַי ֲעבֹר
ידי ֶשׁלֹּא
אַל ַתּ ִגּ ִ
ידי ֶשׁ ֵכּן
אַל ַתּ ִגּ ִ
בוֹאי ִא ִתּי ֶאת ַהכֹּל נְ ַת ֵקּן
ַרק ָתּ ִ
ָד ְך
ַרק ְתּנִ י ִלי ֶאת י ֵ
אַתּ עוֹד ִתּ ְמ ְצ ִאי ִלי ָמקוֹם ְבּ ִל ֵבּ ְך
ְ
ַלדוּת ֶשׁ ָלּנוּ
אַל ִתּ ְשׁ ְכּ ִחי ֶאת ַהיּ ְ
ַה ְר ֵבּה ְדּ ָב ִרים ָק ִשׁים ָע ַב ְרנוּ
ֻצּ ִחים
ַחנוּ ִבּ ְל ִתּי ְמנ ָ
ַחד ֲאנ ְ
ְבּי ַ
ַחד לֹֹא יִ ְגבּוֹר ָע ֵלינוּ ֲא ִפלּוּ ֱאל ִֹהים
וּבי ַ
ְ
זֶה לֹא ָע ַבר
יתי ִגּבּוֹר
אוּלי ָל ְך ָהיִ ִ
ַ
אַך ִבּ ְל ָע ַדיִ ְך ֲאנִ י נִ ְשׁ ָבּר
ְ
וְ זֶה לֹא ַי ֲעבֹר.
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סוֹער
ֲאנִ י נִ ְמ ָצא ְבּ ֶא ְמ ַצע ְרחוֹב ֵ
ָשׁים
יליוֹן ֲאנ ִ
ִמ ְ
ַקר ַבּחוּץֲ ,אנִ י ִמ ְת ָק ֵרר
רוֹעד
ֵמרֹב ַהקֹּר ֲאנִ י ֵ
בּוֹדד.
יבי ֲא ָבל ֲאנִ י ֵ
ָשׁים ְס ִב ִ
יליוֹן ֲאנ ִ
ִמ ְ
ָמ ַתי ְכּ ָבר נִ ָפּגֵשׁ
בוֹאי ֵא ַלי
ָמ ַתי ָתּ ִ
כּוֹבשׁ
יּוּך ֵ
ְבּ ִח ְ
ירי ֶאת ָהא ֶֹפל
בּוֹאי ָתּ ִס ִ
ִ
ֵמ ָע ַלי.
עוֹד ְמ ַעט יִ ְהיֶה ְמ ֻא ָחר ִמ ַדּי
יאי ֶאת ַהח ֶֹשׁ ְך
תּוֹצ ִ
בּוֹאי ִ
ִ
ֵמ ָע ַלי
ֲרי
עוֹלם לֹא ִתּ ְצ ַטע ִ
ְל ָ
בוֹאי וְ ַת ְח ְז ִרי ֵא ַלי
ִאם ָתּ ִ
שׁוּבי ֶאל ַחיַּי.
ִמי יִ ֵתּן וְ ָת ִ
יוֹתר
יוֹתר וְ ֵ
ְלאַט ְלאַט נִ ָסּגֵר ֵ
אוֹמ ֶרת
ֶרת וְ ֶ
אַתּ שׁוּב חוֹז ֶ
ְ
אַתּ לֹא ְמ ַמ ֶה ֶרת
ְ
ֶח ַלשׁ
ַאנִ י נ ְ
ֲא ָבל ַה ְזּ ַמן ָרץ ו ֲ
תוֹך
אַתּ ְבּ ְ
זֶה ַרק ֲאנִ י וְ ְ

ַה ִמּגְ ָרשׁ.
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ארגמן צונץ
נולדתי ב28.05.91 -
קוראים לי ארגמן אבל אתם יכולים לקרוא לי צונץ .כן ,זה השם משפחה שלי אבל בשנים
האחרונות הוא אומץ ככינוי שלי.
אני בן  .17כשתראו אותי לא תדעו את זה וגם כשאני אגיד לכם אתם תצחקו .בקיצור ,אני מאוד
אוהב להוציא אנרגיה .כל פעם בצורה אחרת:
אני משחק הוקי )רולר לא קרח( ,מחליק
על רולר בסטריט ,מחליק על סקייט,
מצלם דמואים שלי ושל חברים ,עורך
חובבן בוידיאו ,מתמחה בפוטושופ ,וחולה
על משחקי רשת במחשב בעיקר
) 1.6 COUNTER STRIKEמשחק יריות
אונליין(.
לפעמים אני מוציא אנרגיה וכעס גם
בדרכים שקטות :כותב שירים ,מצייר
שטויות ,וכותב סיפורים קצרים.
אני לא עושה דברים שאני לא נהנה
מהם ,אבל לפעמים חייבים.
אבא שלי עובד בחו''ל ולכן בתור בן בכור
בבית אני עוזר לאמא שלי ברוב עבודות
הבית ,אך לפעמים אני משתמט מהם.
אני מאוד אוהב את המשפחה שלי אפילו
שאני רב עם האחים שלי המון.
בקיצור ,זה אני ,מקווה שתיהנו.
ארגמן.
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עוֹלם ְתּלוּיָה ֶאל מוּל ֵעינַי
ַמ ַפּת ָה ָ
תוּחים ְבּ ָפנַי
לוּלים ְפּ ִ
ָכּל ַה ַמּ ְס ִ
ֲשׂה
וּמ ַת ְכנְ נִ ים ַמה ַנע ֶ
יוֹשׁ ִבים ְ
אַתּ ְ
ֲאנִ י וְ ְ
ְבּ ֶה ְמ ֵשׁ ְך ַה ַחיִּ ים.
סוּפה ְללֹא ִט ַפּת ֶע ֶצב
ִמ ַבּחוּץ ֲאנִ י ְכּמוֹ ָ
גּוּפה
ֲא ָבל ִמ ִבּ ְפנִ ים ֲאנִ י ְכּמוֹ ָ
אַתּ לֹא ִתּ ְהיִ י ִא ִתּי
ִכּי ְבּ ֶה ְמ ֵשׁ ְך ַה ַחיִּ ים ְ
עוֹלם ַהגָּדוֹל ִבּ ְל ָע ַדי
אַתּ ִתּ ְהיִ י ָבּ ָ
ְ
ָרם ָל ְך ִל ְבר ַֹח
ַרק ִעם ַה ָבּחוּר ֶשׁגּ ַ
ַבּשׁ
וּמ ְתי ֵ
הוֹל ְך ִ
וְ ַה ֵלּב ֶשׁ ִלּי ֵ
ְכּמוֹ ֶשׁ ַה ָשּׁעוֹן ְמ ַת ְק ֵתּק.
רוּרה
אַה ָבה זֹאת ִמ ָלּה ְמאוֹד לֹא ְבּ ָ
ֲ
אַחת
ֵאין ָלהּ ַה ְג ָדּ ָרה ַ
ֻחד
ֶא ָחד י ִַגּיד ֶשׁהוּא ַמ ְר ִגּישׁ ְמי ָ
אַחר י ִַגּיד ֶשׁהוּא ַמ ְר ִגּישׁ מוּזָר
ָה ֵ
ֻחד
ֲא ָבל יֵשׁ ָדּ ָבר ֶא ָחד ְמי ָ
ידה ַבּ ַחיִּ ים
אַה ָבה ִהיא ַה ַמּ ֲח ָלה ַהיְּ ִח ָ
ֲ
ָשׁים.
יבה ְשׁנֵי ֲאנ ִ
ֶשׁ ַמּ ְשׁ ִכּ ָ
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יוֹשׁ ִבים ַעל ַה ִמּ ָטּה
ְ
ְמ ַד ְבּ ִרים ַעל ֶה ָע ִתיד
ֲדיִ ן לֹא ָבּרוּר
עַ
וּמי
וּמה ִ
וּמה ַ
ִמי ַ
יע ְלסוֹפוֹ
ֲא ָבל ַה ֵלּב ֶשׁ ִלּי ִה ִגּ ַ
אוֹמר
עוֹצם ֵעינַיִ ם וְ ֵ
ַאנִ י ֵ
וֲ
ָשׁלוֹם.
ִל ְפנֵי ֶשׁ ֲאנִ י נִ גַּשׁ ֶאל ָהאוֹר,
מוֹציאָה
יעה ַעל ְשׂ ָפ ַתי ִ
נְ ִג ָ
אוֹתי ֵמ ַהח ֶֹשׁ ְך
ִ
עוֹר ַקי
פּוֹת ַח ֶאת ֵעינַיָ ,דּם חוֹזֵר ְל ְ
ֵ
ַאנִ י חוֹזֵר ִל ְהיוֹת ַחי.
ְשׂ ָפ ַתיִ ְך ַעל ְשׂ ָפ ַתי ו ֲ
ַחד
ַכּנִּ ְר ֶאה ֶשׁ ֶבּ ָע ִתיד ֵכּן נִ ְחיֶה י ַ
דּוֹמה
ִמ ֵכּיוָן ֶשׁ ִלּ ְשׁנֵינוּ יֵשׁ ַמ ֲח ָלה ָ
ַמ ֲח ָלה ְמאוֹד ְמ ֻס ֶכּנֶת וְ ַל ַמּ ֲח ָלה ַהזּוֹ
אַה ָבה.
קוֹר ִאים ֲ
ְ

מּוֹרה ְמ ַד ֵבּר
תוֹך ַה ִכּ ָתּהַ ,ה ֶ
יוֹשׁב ְבּ ְ
ֵ
תוֹך ֲחלוֹם.
שׁוֹק ַע ְבּ ְ
ִמ ְס ַתּ ֵכּל ַעל ַה ַחלּוֹן וְ ֵ
יך ִלפֹּל
ֶשׁם ַמ ְמ ִשׁ ְ
ַבּחוּץ ַהגּ ֶ
פּוֹג ִעים ָבּ ִר ְצ ָפּה
ָקים ְ
ַה ְבּ ָר ִקים ַה ֲחז ִ
ַסּה ְל ָה ִבין ָל ָמּה זֶה ָכּ ָכה ַבּחוּץ
ְמנ ֶ
ֵאין שׁוּם ִס ָבּה ֶה ְגיוֹנִ ית
וְ אָז ֲאנִ י ֵמ ִבין ֶשׁ ַהח ֶֹרף ֶא ְצ ִלי ִבּ ְפנִ ים.
חוֹשׁב ָע ַליִ ְך יֵשׁ ִלי ְס ָע ָרה
ְכּ ֶשׁ ֲאנִ י ֵ
פּוֹעם ְבּ ָח ְז ָקה
ַה ְבּ ָר ִקים ֵהם ִל ִבּי ֶשׁ ֵ
ָדי ֶדּ ֶר ְך ָה ֵעינַיִ ם
אַתּ לֹא ְלי ִ
נוֹפל ְכּ ֶשׁ ְ
ֶשׁם ֵ
ַהגּ ֶ
ַאנִ י ְמ ַח ֶכּה ֶשׁ ַה ָשּׁ ַמיִ ם יִ ְת ַבּ ֲהרוּ ֵבּינְ ַתיִ ם.
וֲ
תוֹך ַה ִכּ ָתּה לֹא ָע ְב ָרה ָשׁ ָעה
יוֹשׁב ְבּ ְ
ֵ
ֲדיִ ן ִמ ְס ַתּ ֵכּל ַעל ַה ַחלּוֹן שׁוּם ָדּ ָבר לֹא ִה ְשׁ ַתּנָּה
עַ
יצי ְכּמוֹ ִמקּ ֶֹדם
ַבּחוּץ ַהכֹּל ֵק ִ
ַאנִ י ֵמ ִבין
ֲא ָבל ִבּ ְפנִ ים ַהכֹּל ָח ְר ִפּי ו ֲ
ָדי
יכה ִל ְהיוֹת ְלי ִ
אַתּ ְצ ִר ָ
ֶשׁ ְ
ָמר.
ְכּ ֵדי ֶשׁ ַהח ֶֹרף יִ גּ ֵ

•

השיר "יושב בתוך הכיתה" זכה במקום השלישי על פי בחירת תלמידי ז' -י"ב ב"עמקים תבור"
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הוֹל ְך ָבּ ְרחוֹב
ְכּ ֶשׁ ֲאנִ י ֵ
אוֹת ְך ֵמ ָרחוֹק
רוֹאה ָ
ֶ
ֲדיִ ן ִמ ְת ַר ֶח ֶקת
אַתּ ע ַ
יך ָל ֶל ֶכת ֲא ָבל ְ
ַמ ְמ ִשׁ ְ
ַסּה ָלרוּץ ֵא ַליִ ְך
ְמנ ֶ
וּמ ִבין
עוֹרר ֵ
וּל ֶפ ַתע ִמ ְת ֵ
ְ
אוֹתי.
תוֹך ֲחלוֹם וְ ֶשׁלֹּא ִא ַבּ ְד ְתּ ִ
ֶשׁ ֲאנִ י ְבּ ְ
תּוֹפס ַבּ ֶח ֶבל לֹא עוֹזֵב
ְכּ ֶשׁ ֲאנִ י ִמ ְת ַר ֵחקֵ ,
וּל ִה ְת ָק ֵרב.
ַסּה ְל ִה ְת ַנגֵּד ְ
ְמנ ֶ
חוֹשׁב וְ זֶה עוֹזֵר ְל ִה ְת ַר ֵכּז
ָכּל ַהיּוֹם ָע ַליִ ְך ֵ
יח ְל ִה ָתּ ֵפס.
ָבּ ְך ,וְ אָז ֲאנִ י ַמ ְצ ִל ַ
יוֹשׁב ַבּ ֶח ֶדר ַמ ִבּיט ַבּ ְתּמוּנוֹת
ֵ
קוּע ַבּ ֲחלוֹמוֹת
קוֹרא ִלי ֲא ָבל ֲאנִ י ָשׁ ַ
ישׁהוּ ֵ
ִמ ֶ
יקה
מוּס ָ
ִכּי ֲחלוֹמוֹת ָע ַליִ ְך זֶה ְכּמוֹ ִ
עוֹלם
אָזנַיִ ם ְל ָ
אוֹט ֶמת ֶאת ָה ְ
ֶשׁ ֶ
פּוֹת ַחת.
יקה ַהזּוֹ ִהיא ֶאת ַה ֵלּבַ ,
מּוּז ָ
ֲא ָבל ַה ִ
ְכּ ֶשׁ ֲאנִ י ִמ ְת ַר ֵחק...
ַבּסּוֹף ַהכֹּל נִ ְג ַמר ַבּזֶּה
יוֹשׁב ַבּ ֶח ֶדר אוֹ ַעל ֵעץ
ֶשׁ ֲאנִ י ֵ
כוֹתב ָהמוֹן ִמ ִלּים ֶשׁ ִמּ ְת ַח ְבּרוֹת
וְ ֵ
ירים
ְל ִשׁ ִ
ירים ָע ַליִ ְך
ָהמוֹן ִמ ִלּיםִ ,שׁ ִ
הוֹל ְך ָכּ ְך
הוּבה ֶשׁ ַהכֹּל ֵ
אָז ָתּ ִבינִ י ֲא ָ
ִא ִתּי וְ ִא ָתּ ְך וְ ַה ִשּׁיר ַהזֶּה הוּא
ָל ְך.
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עטרה אל -האיק
נולדתי בקיבוץ גזית ב 1969-בתקופת הלינה המשותפת.
הילדוּת בקיבוץ של אז הייתה לי קשה בגלל החברה הסגורה והנוקשוּת של המערכת.
הקשיים אותם חוויתי דחפו אותי לאהבת
הכתיבה ,ולחיפוש מקורות של כוח ואנרגיה
במילים ובתיאורי הטבע והנוף של עמק יזרעאל.
כיום ,יש לי שתי בנות ,למדתי חינוך מיוחד.
וכ 7-שנים ,אני עובדת כמורת שילוב ,המנהלת
את מרכז הלמידה בביה"ס "עמקים תבור"
בקיבוץ מזרע ומסייעת לתלמידים מחטיבת
הביניים בתחומי הלימוד ההומניסטים.
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ֲרה
ְל ַצד ַה ְתּהוֹם ֶשׁנִּ ְפע ָ
ַלּה ֶח ֶבל ַה ָצּ ָלה
ִמ ְתגּ ֶ
ְלאָן ֶא ְפנֶה ַע ָתּה?
ַה ְלּ ַמ ְע ָלה אוֹ ְל ַמ ָטּה
אַתּה ְל ִצ ִדּי
וּל ָכאן ָ
ְל ָכאן ְ
ֵמ ִסיטְ ,מ ַפ ֶתּה אוֹ ַמ ִצּיל
וּמוֹשׁ ְך
ֵ
דּוֹחה
לוֹק ַחֶ ,
נוֹתן וְ ֵ
ֵ
ֵמ ִאיר ֶאת ַהח ֶֹשׁ ְך
אוֹ ֵמ ֵצל ֶאת ָהאוֹר-
ָשׁם ַעל ְשׂ ַפת ַהבּוֹר
וּב ֶדּ ֶר ְך
ִה ְת ַבּ ְל ַבּ ְל ִתּי ַבּ ִכּוּוּן ַ
נוּח
ָשׁ ְב ִתּי ָלפוּשׁ וְ ָל ַ
יַ
פוּח
ַה ַתּ ְר ִמיל ֵמ ָע ַלי ְכּ ָבר ָתּ ַ
אוֹז ִלים וְ ַה ַח ְמ ָצן ָעכוּר
ַה ַמּיִ ם ְ
אתי ִל ְפ ָע ִמים ְק ָצת
ֶה ָח ֵבר ֶשׁ ָמּ ָצ ִ
ָשׁבוּר
וּמ ָכּל ִמ ְשׁ ָמר ֶא ְשׁ ְמ ֵרנּוּ
אַך ֶשׁ ִלּי הוּא ִ
ְ
בּוֹרוֹתי ֶא ָק ֵחנוּ
ַ
וְ ֶאל ָכּל
ֵל ְך יָד ְבּיָד
וּב ַמּיִ ם נ ֵ
ָבּ ֵאשׁ ַ
וּב ָשׂדוֹת ֶשׁל ִס ְר ָפּד.
וּביָּם ְ
ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַ
ַחנוּ כּ ַֹח ֶשׁלֹּא ָתּם
ֲאנ ְ
עוֹלם.
ָקר ִמסּוּגוֹ ָבּ ָ
כּ ַֹח י ָ
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תומר שיבולי
כותב מאז שאני זוכר את עצמי.
מלחין והוגה דעות בתחום האמנות
האקספרימנטאלית מאז קיץ .'97
עובד פה ושם .לומד.
בשנים האחרונות ,עוסק בעיקר
בהטפת מוסר האין-קץ מן העבר .
רוכב על גלגלי האתמול ונע ונד בין
רבע וחצי בלילה לשעת הגאולה.

20

ֻחק,
וּמר ָ
שׁוּך ְ
סוֹפיָ ,ח ְ
ִמ ְד ָבּר ֵאינְ ִ
צוֹמ ַחת ,נָח ִל ִבּי ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַחק,
אַה ָבה ֵאינָהּ ַ
יכן ֶשׁ ֲ
ֵה ָ
ַחזֹר,
ַעד ַהיּוֹם בּוֹ ַה ַקּיִ ץ י ְ
אַבּיט ְלאָחוֹר.
עוֹלם לֹא ִ
וּל ָ
יר ִתיְ ,
ַקּ ָ
אוֹת ְך ,י ִ
ַעד ַהיּוֹם בּוֹ ֶא ְמ ָצא ָ
וּב ְכּ ָפ ִרים,
פּוּשׂי ָה ַר ִבּיםָ ,בּ ֲעיָרוֹת ַ
ֶדּ ֶר ְך ִח ַ
ָשׁים.
ָד ְע ִתּיַ ,על ְתּ ִה ָלּה וְ ַעל נ ִ
ְכּ ֵאב ַרב י ַ
ַל ְמרוֹת ֶשׁ ֶשּׁ ֶמץ לֹא ָהיָה ִליְ ,ל ָמעֹז ֶח ְפ ִצי ַה ָתּם,
עוֹלם.
אַתּ ֶשׁ ִלּיְ ,ל ָ
ָד ְע ִתּיֶ ,שׁ ְ
יצד ְבּ ִב ָטּחוֹן י ַ
הוֵֹ ,כּ ַ
יתי ִל ְשׁכּ ַֹח,
גּוּפ ְךֶ ,שׁנִּ ְד ֵמ ִ
ַכּ ָמּה ַחם הוּא ֵ
נּוֹתן ִלי כּ ַֹח,
יּוּת ְךֶ ,שׁ ֵ
ָשׁ ֵ
יחוֹח נ ִ
נִ ַ
ֶרגַע ֶשׁל ְשׁ ֵלמוּתָ ,שׁ ֵלם ִמ ָתּ ִמיד,
ַע ְברוַּ ,רק ָתּ ֵט ְבנָה ָלנוּ ֶבּ ָע ִתיד.
וְ ַה ָשּׁנִ ים ֶשׁיּ ַ
פּוֹר ַח ,לֹא ָכּל ָכּ ְך ָרחוֹק,
סוֹפיֵ ,
וּב ִמּ ְד ָבּר ֵאינְ ִ
ַ
וּצחוֹק,
עוּרים ְ
ָחים ְבּ ֵצל ַמ ְעיָן נְ ִ
ְשׁנֵי ְל ָבבוֹת נ ִ
הוּב ִתי,
יה ֶשׁל ֲא ָ
אָביב ָשׁ ָרה ִל ְק ָס ֶמ ָ
ִצפּוֹר ִ
מוֹתי
אַח ֵרי ִ
תּוֹסיף ִל ְחיוֹת ֲ
ַל ָדּהִ ,
אַה ָב ִתי ֵא ַליִ ְך ,י ְ
וְ ֲ

21

יכה,
יך וּנְ ִס ָ
ָס ְ
ְכּמוֹ נ ִ
אוֹתנוּ.
ָכּ ָכה ִדּ ְמיַנְ ִתּי ָ
אוֹת ָך
אוֹתי וְ ְ
ָכּ ָכה ִדּ ְמיַנְ ִתּי ִ
ָדה ִעם סוֹף טוֹב ָהיִ ינוּ.
ָבּאַגּ ָ
וּמ ְל ָכּה,
ְכּמוֹ ֶמ ֶל ְך ַ
חוֹל ֶמת.
ָכּ ְך ֲאנִ י ֶ
חוֹל ֶמת ָע ֵלינוּ ְבּ ָכל ַליְ ָלה
ֶ
ֲשׂיָּה ֻמ ְשׁ ֶל ֶמת.
ְכּמוֹ ְבּ ַמע ִ
ישׁה ַה ָבּאָה
ַעד ַה ְפּ ִג ָ
יך ַל ְחלֹם.
אַמ ִשׁ ְ
יך ְל ַד ְמיֵןְ ,
אַמ ִשׁ ְ
ְ
ישׁה ַה ָבּאָה
ַעד ַה ְפּ ִג ָ
וּביּוֹם.
יך ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַבּ ַלּיְ ָלה ַ
אַמ ִשׁ ְ
ְ
יכה
יךֲ ,אנִ י ַהנְּ ִס ָ
ָס ְ
אַתּה נ ִ
ָ
ַאנִ י ֶשׁ ְלּ ָך
אַתּה ַה ֶמּ ֶל ְך ,ו ֲ
ָ
אַתּה ִגּבּוֹר
ילי ָ
ַמה ֶשׁלֹּא ִתּ ְהיֶהִ ,בּ ְשׁ ִב ִ
וּבאוֹר.
ָתּ ִמיד ֶא ֱהיֶה ִא ְתּ ָךַ ,בּח ֶֹשׁ ְך ָ
רוֹצה ְל ִה ָשּׁ ֵאר ְל ַבד.
אַל ֵתּ ֵל ְךֲ ,אנִ י לֹא ָ
רוֹצה עוֹד ֲחלוֹם ֶא ָחד.
ִתּ ָשּׁ ֵארֲ ,אנִ י ָ
ילים ְל ַק ֵבּל ִתּ ְקוָה,
ַפּץָ ,כּל ַה ֲחלוֹמוֹת ַמ ְת ִח ִ
אַל ְתּנ ֵ
אוֹת ָך ַבּ ֲחלוֹם ַה ָבּא.
אוּלי ֶא ְז ֶכּה ִל ְראוֹת ְ
ישׁןַ ,
ִתּ ַ
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ישׁהוּ ָשׁם ְמ ַח ֶכּה ִלי
ִמ ֶ
ישׁהוּ ֶשׁיִּ ְהיֶה ַרק ֶשׁ ִלּי
ִמ ֶ
ֶצח
אוֹתי ָלנ ַ
ֹאהב ִ
ישׁהוּ ֶשׁיּ ַ
ִמ ֶ
אוֹתי
ַצּיל ִ
ָה ֶא ָחד ֶשׁיּ ִ
יך ֶשׁ ִלּי ְמ ַח ֶכּה
ָס ְ
ַהנּ ִ
ָפה
יך ֶשׁ ִלּיַ ,היּ ֶ
ָס ְ
ַהנּ ִ
אוֹתי ִמ ָכּל ַה ָבּ ָלגָן
יּוֹציא ִ
יך ֶשׁ ִ
ָס ְ
ַהנּ ִ
יכי ְמ ַח ֶכּה ִליֲ ,א ָבל לֹא ָכּאן
נְ ִס ִ
אוֹמה
ַפ ִשׁי ַה ְתּ ָ
הוּא ָרחוֹק ִמ ֶמּנִּ י ,נ ְ
עוֹלם ַהגָּדוֹל
ֵאי ָשׁם ָבּ ָ
ֹאהב
ַצּילָ ,ה ֶא ָחד ֶשׁיּ ַ
ָה ֶא ָחד ֶשׁיּ ִ
ָה ֶא ָחד ֶשׁיִּ ֵתּן ֶאת ַהכֹּל
נוֹצר ַה ִחבּוּר?
יך ַ
אָז ֵא ְ
ֻחד ַהנִּ ְפ ָלא.
ַה ִחבּוּר ַה ְמּי ָ
קוֹרה ַה ֶקּ ֶסם ַהזֶּה?
יך ֶ
ֵא ְ
אַה ָבה.
ַה ֶקּ ֶסם ֶשׁנִּ ְק ָרא ֲ
ִאם לֹא נִ ָפּגֵשׁ
ִאם לֹא נְ ַד ֵבּר
עוֹלם.
ִאם לֹא נִ ְת ַח ֵבּר ְל ָ
אָז לֹא נִ ְהיֶה
אָז לֹא יִ ְהיֶה
עוֹלם.
ַה ֶקּ ֶסם ַה ֻמּ ְפ ָלא ָבּ ָ
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יובל גזית
נולדתי ב ...כי כך חייב היה לקרות )יש לי
סרט קטן בשחור לבן(.
אני חי גם עכשיו.
אני מקווה שבעתיד אמשיך לחיות טוב
כמו שהצלחתי לחיות עד עכשיו ,ואולי
קצת יותר.
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אַחת
זֹאת ִצפּוֹר ַ
אַחת ֵמ ַעל ָשׁ ַמיִ ם ֵכּ ִהים
ִצפּוֹר ַ
ָשׁ ַמיִ ם ְל ֵאין סוֹף
ֶשׁ ַבּסּוֹף ִמ ְס ַתּיְּ ִמים
אָמ ְר ִתּי ָלהּ
אַתּ רוֹאָה ַ
ְ
ֵכּן ֲאנִ י רוֹאָה
אָמ ָרה ִלי
ִהיא ְ
יוֹביל ?
ְלאָן זֶה ִ
ֶאת ַמה ֶשׁיֵּשׁ ָלנוּ
יֵשׁ
וְ ֶאת ַמה ֶשׁ ֵאין
נוּכל ְל ָה ִכיל
לֹא ַ
"היָה אוֹ לֹא ָהיָה"
ָ
שׁוֹרר
אָמר ַה ְמּ ֵ
ַ
ַחנוּ ִה ְק ַשׁ ְבנוּ
ֲאנ ְ
ַע ְכ ָשׁו ֶא ְפ ָשׁר
ְל ַה ְת ִחיל
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קרן יערי
איור הכריכה
ִל ְפ ָע ִמים
ָמים
וְאַתּה ַקיּ ִ
ְכּ ֶשׁ ַרק ֲא ִני ָ
אוֹתי
ַס ָתּ ִ
ֲא ִני ְמ ִבינָה ְל ַמה ִה ְכנ ְ
ַמ ְס ִפּיק ִלי ַה ַמּ ָבּט
יעה
יקה ִלי ַה ְנּ ִג ָ
ַמ ְס ִפּ ָ
עוֹל ְמ ָך
אוֹתי ְל ָ
ְכּ ֵדי ִל ְשׁאֹב ִ
קשה לי לכתוב על אהבה
אז במקום לכתוב אני מעדיפה לצייר
אותה.

זינה ירמנקו
איורים לשירים
מסיימת את שנתי האחרונה בביה"ס ומקווה
לעתיד טוב.
שלוש יחידות מתמטיקה וגאה בזה )!!(
מציירת מאז שאני זוכרת את עצמי ,אבל לא כל כך
אוהבת להציג את יצירותיי בפומבי.
מתבטאת טוב יותר בציור מאשר בכתיבת שירים.
נהנית מיותר מידי ז'אנרים של מוזיקה.
רגילה לצייר לגלינה כל מיני דברים לספרייה.
כמו גם הפעם הזאת.
תהנו!
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