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רווקוּת עם מהות
 ◆

יעל ארונוביץ׳

ֵחהּו ְבַגן-ֵעֶדן, ְלָעְבָדּה  ּנִ ח ה', ֶאת-ָהָאָדם; ַוּיַ ּקַ  ַוּיִ
ן,  ְמָרּה.  טז ַוְיַצו ה', ַעל-ָהָאָדם ֵלאֹמר:  ִמּכֹל ֵעץ-ַהּגָ ּוְלׁשָ

ַעת טֹוב ָוָרע--לֹא ֹתאַכל,  ָאכֹל ּתֹאֵכל.  יז ּוֵמֵעץ, ַהּדַ
מּות.  יח ַוּיֹאֶמר  ּנּו--מֹות ּתָ יֹום ֲאָכְלָך ִמּמֶ י, ּבְ ּנּו:  ּכִ ִמּמֶ

ה-ּלֹו ֵעֶזר,  ה', לֹא-טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו; ֶאֱעׂשֶ

ת  ל-ַחּיַ ֶצר ְיהָוה ֱאלִֹהים ִמן-ָהֲאָדָמה, ּכָ ֶנְגּדֹו.  יט ַוּיִ ּכְ
ֵבא ֶאל-ָהָאָדם, ִלְראֹות  ַמִים, ַוּיָ ָ ל-עֹוף ַהּשׁ ֶדה ְוֵאת ּכָ ַהּשָׂ

ה,  ר ִיְקָרא-לֹו ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחּיָ ְקָרא-לֹו; ְוכֹל ֲאׁשֶ ַמה-ּיִ
מֹו.  הּוא ׁשְ

נולד מבתולה,
הם אמרו,

וִחשבּו, זה עבד.
ועכשיו שהמשגה נעשה

ועודנו חיים בו,
אי אפשר אלא לדמיין

מה שונה היה הכול,
אילו רק כיבדו את האמת

ואמרו:
היי ברוכה, ֵאם

חד־הורית.

)אווה קילפי(

אנשים משתמשים זה בזה / יהודה עמיחי
ֶזה ים ֶזה ּבָ ׁשִ ּמְ ּתַ ים ִמׁשְ ֲאָנׁשִ

ִני ֵ א ִלְכֵאָבם. ֶאָחד ֶאת ַהּשׁ ַמְרּפֵ ּכְ
ֶהם, ּלָ ים ׁשֶ ּיּוִמּיִ ָצִעים ַהּקִ ִמים ַעל ַהּפְ ׂשָ

תּוָחה. ד ַהּפְ ה ְוַעל ַהּיָ ַעל ָהַעִין, ַעל ָהֶעְרָוה, ַעל ַהּפֶ
ּתֹוְפִסים ֶזה ֶאת ֶזה ְולֹא רֹוִצים ְלָהִניַח.

לא טוב היות האדם לבדו
אבל הוא לבדו בין כה וכה.

והוא מחכה והוא לבדו
והוא מתמהמה והוא לבדו.

והוא לבדו יודע
שגם אם יתמהמה

בוא יבוא, הוא יבוא

)נתן זך(

איך נתפס בתרבות שלנו להיות לבד?  ◆
איך זה בא לידי ביטוי בכל אחד מהשירים?  ◆
האם הדרך בה אנו חושבים על ה"לבד" שלנו מושפעת מהסביבה? מהתרבות? מהמשפחה? במה היא מושפעת? ◆

נתן זך מוסיף בשיר הזה חידוש – הוא לבדו בין כה וכה.  מה הכוונה? אם הוא לבדו בין כה וכה אז כולם לבד?  ◆
האם זה עושה אותי פחות בודד.ה?

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆
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דלקת / אודיה רוזנק
כשפרופסור בלומנטל מומחה 

לגניקולוגיה

אבחן אצלי דלקת בצוואר הרחם

הוא שאל: "לא כואב לך בזמן יחסים?"

ניסיתי לשחזר אירועים 

מתי בפעם האחרונה לא כאב לי 

בזמן יחסים.

ֲאִני ְזִהיָרה, ֶזה ְזַמן ַרב ׁשֶ

ׁשֹוֶאֶלת:

ַלח? ֱאלִֹהים ׁשָ ֶבר ׁשֶ ה ַהּגֶ -ַהּזֶ

ם: ֵעת ֲאִני ׁשֹוֶאֶלת ּגַ ּכָ

ֲאִני רֹוֶצה -ַהִאם ֶזה ָהָאָדם ׁשֶ

ִדידּוִתי ַער ּבְ ִלְפּתַֹח ְלַמֲענֹו ֶאת ׁשַ

בֹוא ַאל ּתֹוְך ַיֲעִרי, ּיָ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ְבִעי ְפִריַע ֶאת ָהִאי-ֵסֶדר ַהּטִ ּיַ ׁשֶ

ח ּבֹו ְלִאּטֹו, ִצּמַ ׁשֶ

ְרֶאה ֶאת ְצָמָחיו ַהּמּוָגִנים, ּיִ ׁשֶ

ֶאת ִצּפֹוָריו ָהְרִגיׁשֹות ָלאֹור,

ָצִתי, עֹולֹו ַהּבִ ִמׁשְ יו ּבְ בֹוָתָ ִאיר ֶאת ִעְקּ ׁשְ ּיַ ׁשֶ

ּבֹו, ֵרַע ַעל ִעשְֹ ּתָ ׂשְ ּיִ ׁשֶ

ּלֹו ְלָאְך ׁשֶ מּוַנת-ַהּמַ יֹוִתיר ֶאת ּתְ

ל ּתֹוְך ּתֹוִכי. ֶלג ׁשֶ ֶ ַעל ֲעֵרַמת ַהּשׁ

)אווה קילפי(

פשוט / רוחמה וייס
ה ִלי י ְלָך: ָקׁשֶ ָאַמְרּתִ

בֹוא י: אּוַלי ּתָ ָאַמְרּתִ

: ֵאיְך אּוַכל ְלהֹוִעיל ַאְלּתָ ׁשָ

הּו ֶ אּוַלי ָאִביא ָלְך ַמּשׁ

ְואּוַלי ַאּתְ רֹוָצה

ִרי ַסּפְ ָבר ּתְ ּכְ ְואּוַלי ׁשֶ

ֱאֶמת  י ְלָך: ֲאִני לֹא ּבֶ ָאַמְרּתִ

ֱאֶמת לֹא יֹוַדַעת ַוֲאִני ּבֶ

ַוֲאִני ֲעַדִין לֹא

ׁשּוט רֹוָצה ים, ֲאִני ּפָ ה ַמְסּכִ ְוִאם ַאּתָ

ְהֶיה ּתִ ׁשֶ

אז מה מורכב כל כך בלהיות יחד?

חפשו בכל שיר את הכאב של הדובר.ת. נסו לחשוב – ממה הוא נובע? האם אתם.ן מוצאים הזדהות עם הכאב 
הזה? עם הפחד?

ובכל זאת, למרות הכאב והפחד, אנחנו רוצות ורוצים בקשרים משמעותיים עם אנשים, חברים, משפחה  ◆
זוגיות.

נסו לחשוב ולכתוב: מה המוטיבציות השונות שלי להיות יחד? האם זה תלוי סוג מערכת היחסים? נסו לפרט  ◆
ככל הניתן לגבי המוטיבציות.

 ◆   ◆    ◆
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איך נמצא את עמק השווה בין להיות לבד לבין הצורך ביחד?

תשובותיהם של משוררים.

גולם / ורד מוסינזון

מיום ליום

מזדחלת בגולם שבי, ההבנה:

ההשתנות, לא הפרפר

היא המטרה.

חצי בן של אדם \ ליאור טף
ַלְמרֹות זֹאת,

ָבר ֵאיִני ָחֵסר ּדָ

ָכל ּבֶֹקר. ן זֹאת ּבְ ּנֵ ֲאׁשַ

ל ָאָדם. ן ׁשֶ ֵאיִני ֲחִצי ּבֵ

ְך, יׁש ּכָ ם ִאם ַאְרּגִ ּגַ

ָכל ּבֶֹקר. ן זֹאת ּבְ ּנֵ ֲאׁשַ

ַלְמרֹות זֹאת,

ם ִאם ָחֵסר ִלי, ֵאיִני ָחֵסר. ּגַ

ָכל ּבֶֹקר. ן זֹאת ּבְ ּנֵ ֲאׁשַ

ר, ׂשָ ל ּבָ ַנִים ִמּכָ ם ִאם ָיבֹואּו ׁשְ ּגַ

י ָבה ְלַבּדִ ַוֲאִני ֶאְצַעד ַלּתֵ

ָבר. ֵאיִני ָחֵסר ּדָ

ַלְמרֹות זֹאת,

ל ָאָדם. ן ׁשֶ ֲאִני ּבֵ

ם ִאם ּתֹאְמרּו ַאֶחֶרת, ּגַ

ִדי. י ֲאִני ִעּמָ לֹא ִאיָרא ָרע ּכִ

ָכל ּבֶֹקר ן זֹאת ּבְ ּנֵ ֲאׁשַ

י. ְלַבּדִ

אהובה / יעל קלו מור
ֲאִני ֲאהּוָבה ּלֹא אֹוְמִרים ִלי ׁשֶ ׁשֶ ּכְ

ֲאִני לֹא ֲאהּוָבה

ֲאִני ֲאהּוָבה אֹוְמִרים ִלי ׁשֶ ׁשֶ ּכְ

ֲאִני ֲאהּוָבה

ּלֹא אֹוְמִרים ִלי ׁשֶ ּכְ

ֲאִני לֹא

אֹוְמִרים ִלי ׁשֶ ּכְ

ן ֲאִני ּכֵ

ְמַעְנֵין,

ְך ֶאְהֶיה ִאם ּכָ

ן ּקֵ ֶאְזּדַ ַעד ׁשֶ

ְמַעְנֵין,

ן ּקֵ ֶאְזּדַ ִאם עֹוד ִלְפֵני ׁשֶ

ּלֹא יֹאְמרּו ִלי ׁשֶ ם ּכְ ּגַ

ן ֲאִני ּכֵ ֵאַדע ׁשֶ

 מה אפשר לקחת מכל אחד מהשירים? ◆
האם באמת אפשר לשנות את הדפוסים שלנו אל מול עצמינו או שאלו קלישאות? ◆
אהבה עצמית – האם היא יעד שמגיעים אליו או דרך שצועדים בה? ◆
מה אני מאחל.ת לי למסע שלי בחיפוש אחרי ה - ביחד? ◆

 ◆   ◆    ◆


