


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ארס פואטיקה |1
 

 זה ארס פואטיקה זה מלח גס
 ואין בזה יותר ממה שנכנס
 צריך לזה אוסף של חוויות

  .הזה מהעולם לא 
 ואין בזה ממש, זה מהתל

 נכון זה קם רק כשאתה נופל

  אתה עומד על סיפון אוניה
 שמפליגה לתוך קרחון.

 
 ואתם חלק מאשליה.

 
 זה ארס פואטיקה, ואם להיות כנים

 אנחנו בעצמנו לא מבינים

  ואי אפשר להסביר איך זה בא
 או מתרחק לך.

 זה ארס פואטיקה, זה לא גמור
 זה לא מותר אבל גם לא אסור

 וזה ברור שזה קל לדבר
 אבל בטח לא לכתוב.

 
 ואתם חלק מאשליה.

 

 וסיסאוח  |2
 

 התביט בי עייף מוכן לדממה
 התסיט מסלולך

 התנשוב ותקפיא ותנוח בגיא
 התבוא עד אליי?

 שאתור את צילך בקרת או כרך
 התאבד לי לרגע?

 שניפול אחוזים ניסתר מעין זר
 ועקב או גרירה או גלגל וצופר

 התקפוץ אחריי אל קור הנהר?
 משקע של עלים וצמחי שרך

 שרף אם ידבק ואוח וסיס
 תסגור את הדלת ואותי אך תכניס

 התראה את שמיי שקופים וצפופים ומוכי חבלה? 
 התיטיב לרשום את פניי?

 התקשור לי כתרים של עוולה? 
 התיתלה בי אשם? 

 התיטה עוד לי חסד אציל שכמותך? 
 תאפסן את דמותי בתהום נשייה?
 התצעד לאחור בעיניים קשורות?

 חות נשימה נבהלות?הנחייה לתמיד בין אדי ערפל, בין אב

 גמדים |3
 

 פניה אל החלון צופה במעופת הבתים
 איך שהם נזרקים לאחור, לפנים, לצדדים

 וכשהיא מאטה

  הפרטים כל על חושבת היא 
 ויודעת שאם לא תזכור היא תשאל גמדים

 הוא הבטיח לה אז הבטחה משונה:
 כשיחזור הוא ימצא את הדרך

 כשיישכח את כל מה שאבד לו בים

 .יחזור הוא 
 מכתב אחד שנפל נותר מקומט על הכביש

 איך הקור מלווה אותה שם בלי שתרגיש
 מנגינה שחוזרת

 השיחים בין לה קורצת 
 היא יודעת שאם לא תזכור

 .גמדים תשאל היא 
 כשיגיע תורו מהסס ושיכור

 הוא ימצא במקרה את הדרך
 היא תפתח את הדלת לכדי סדק צר ותסגור.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נפילה |4
 

 אתה נשמט ממני בנפילת אינסוף
 עמוק ואיטי.

 עיניך צופות בי לא מוחות,
 איך אדע אם שגגה?

 או שמטתי אותך במתכוון? כלי ריק
 -אין מעש ואתה מתרחק

 וקבוע בעיגול חשיכה, במסגרת, מה עשיתי?
 שילחתי אותך, גירשתי אותך מחיי

 עלבתי בך ללא גבול
 ובצעד נסוג נטית

 ותיפול.
 נבדל ממני בנהייה כמוסהאתה 

 ללכוד לחישה,
 אינני נושאת ראש בגאון

 ואין לי בושה.
 כי שמטתי אותך במתכוון. כלי ריק

  - אין מעש ואתה מתרחק
 וקבוע בעיגול חשיכה, במסגרת, מה עשיתי?

 שילחתי אותך, גירשתי אותך מחיי,
 עלבתי בך ללא גבול,

 ובצעד נסוג נטית,
 ותיפול.

 יים, מרגשות של אשמהואין מנוס מפחד מסו
 למדנו לחיות כמו שצריך

5|  בזוג 
 
 זה נכון שהכל התחיל מאוד מוקדם

 הים והחול הצביעו בעדם
 בריקוד מעוגל בשעת דימדומים
 השמש נשקה לגלים האודמים.
 ואישרה בשתיקה בבוהק לוטף

 זיע ריס אד רוטט והינד של כתף
 עיניים שחקו שפה נקמטה

 הואטה בת צחוק רטטה הזיקנה
 סיפי מדרכות נזקפו בעוברם

 בשווקים דוכנים עלו על גדותם.
 אוטובוסים עצרו במיוחד בשבילם

 לאות נדחקה בינות חרכים
 פשטה בעורקם והם עוד הולכים

 מהדקים תחתיהם גרגרים וצדפים.
 

 היפה בנשים |6
 

ִאם ֹלא ֵתְדִעי ָלְך ַהָיפה ַבָנִשים ְצִאי ָלְך ְבִעְקֵבי 
 אן ּוְרִעי ֶאת ְגִדיַֹּתִיְך ַעל ִמְשְכנֹות ָהרִֹּעיםַהצֹּ

 ַהכֶֹּפר ֶאְשכֹּל ְצרֹור ַהמֹּר ּדֹוִדי ִלי ֵבין ָשַדי ָיִלין. 
 .ֶגִדי ֵעין ְבַכְרֵמי ִלי ּדֹוִדי

 (השירים שיר)

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביקשתיהו |7
 

 ַקְמִתי ּדֹוִדי ָשַלח ָידֹו ִמן ַהחֹּר ּוֵמַעי ָהמּו ָעָליו. 
 מֹור ְוֶאְצְבעַֹּתי מֹור ָנְטפּו ְוָיַדי ְלדֹוִדי ִלְפתַֹּח  ֲאִני

 ְלדֹוִדי ֲאִני ָּפַתְחִתי ַכּפֹות ַהַמְנעּול.  ַעל עֵֹּבר
 ְמָצאִתיהּו ְוֹלא ִבַקְשִתיהּו... ָעָבר ָחַמק ְודֹוִדי

  .ָעָנִני ְוֹלא ְקָראִתיו
 

 (השירים שיר)

 

8|  רביקוביץ' דליה /השתדלות  
 

 תזכר שהבטחת לבוא אליי בחג
 שעה אחרי שיחשיך

  הנחתי חובות במקומות אחדים
 ואולי תרצה לסלקם?

 כיון שתבוא לאחר חשיכה לא ישגיחו בך
 כיון שתבוא לאחר חשיכה אני אשגיח בך.

 
 קשה להבין מדוע הבית

 .חם ואיננו מסק 
 נדמה לי כאילו קירות הבית

 מתפתלים מכאב בתוך הסיד,

  ואנחנו עצמנו דוחים הכל
 מיום ליום ועד קץ הימים,

 הרי זאת תרמית שננהג כאילו
 היינו בני אלים.

 
 תזכר שהבטחת לבוא אליי בחג

 שעה אחרי שיחשיך ,
 אני מצידי לא אקפיד על עולות או רוגזות

 עד שתבוא.
 אל תאמין אף לדברי

 ,מפלאים או נלוזים כשהם 
 

 אני ישנה ככל האדם
 בכישוף, ואינני עוסקת

 אני מותרת מראש על כיבודים
 ואינני דומה לבנות האלים.

 תזכר מתי והיכן.
 

 את לא נמצאת |9
 

 כשאת לא נמצאת את לא רואה
 אני נזכרת בך במטבח, ברגעים,

 קצת לפני היית פה.
 

 לא באים לשם יותר.
 אולי גר שם אדם אחר?

 הריחות התעופפו ונשטפו מהבגדים
 והשכנים עוד ישנים

 הקירות האבנים.
 

 כשאת לא נמצאת את לא רואה
 אני נזכרת בך במיטה,

 דורכת בכף רגל רחבה
 על השטיחים על הרצפה.

 
 לא באים לשם יותר...

 



 

 

 

 

 

 פרא |10
 

 עודני פרא
 ומשובה ונער

 ופני במעלה מדרון
 והן הניבטות, דומות כיום אתמול

 חומקות אל משמני ילדות
 עוד רוחי עליי סוערת כמו היה הכל עילה

 ובחלוף הכעס אך דמיון היה
 ערב,

 ואוכל ואדע ואראה כי ארכו הצללים,
 ומעץ החיים לא אכלתי

 ואל גיל לא אשים את ליבי
 רק חלוף וחלוף

 םהימי כל 
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