
עתר י"א: 'מקדש'
ראה אור גליון י"א של כתב העת לשירה וספרות 'עתר' בנושא 'מקדש'.

מתוך דבר העורכים: טועה מי שחושב שמדובר רק בפוליטיקה, דת או אידאולוגיה; 
הניסיון לגעת במקום ובמושג דרך פריזמות אלה בלבד נועד לכישלון. כשעוסקים 
יוצר  הישיר  המגע  רבות  פעמים  החיים,  של  השתייה  באבני  תשתית,  במושגי 
עושר  את  המכיל  הפואטי,  העקיף,  המגע  ודווקא   – ממית  ואף  מחלל  רדוקציה, 
הגוונים, מסוגל להוציא אותן מן הראייה החד-ממדית ולתת תמונה שהיא רחבה 

יותר וגם עמוקה יותר. 

היצירות הכתובות שבגיליון זה נותנות למשש את הלב הפועם הזה – המקדש – 
כמקום קונקרטי וכמושג מופשט; כמושג עומק של המרחב הלאומי, אך לא פחות 

מכך של המרחב האישי, הבינאישי והמשפחתי.

במרחב זה, לצד שירים המבטאים כמיהה עזה למקדש מצויות יצירות המצביעות 
על המופעים ההרסניים שלה וכן יצירות העוסקות בתשלילי מקדש.

את הגליון מלוות עבודות ייחודיות מהביאנלה של ירושלים. 

'עתר' הנו כתב-עת צעיר ואיכותי היוצא ביוזמת החוג לספרות במכללה האקדמית 
הרצוג וכולל שירה, פרוזה ואמנות פלסטית. כתב העת אוגד מיצירתם של כותבים 
צעירים וותיקים ממגוון עולמות, ושואף לגעת ברובדי העומק של ההתרחשויות 

והזרמים המחוללים את החיים הפרטיים והציבוריים.  
צילום שער עלון יא | מקדש

מתוך הגליון:

ֵיׁש ָאָדם ַמְרִחיק ְנדֹוד
ָהלֹוְך ָוׁשֹוב ְּבתֹוְך ַהַּבִית

ְוהּוא עֹוֵתר ֶׁשִּיָּמֵצא לֹו ָאָדם ְלַדֵּבר
ְּכֵדי ֶׁשִיְהֶיה ְּבָמקֹום ָאֵחר

ֶׁשִּתְקַרת ַהִּמְׁשָּכן ַּתְפִסיק ִלְׁשֹקַע
ְוַהִרְצָּפה ְלַרְגָליו לֹא ִּתְבַער. ֶׁשִּמְקַּדׁש
ְמַעט ַיְמִּתיק לֹו ַטַעם ֶׁשל ִמְדָּבר]...[.

 )שחר מריו מרדכי(
*

ָּבָאֶרץ ַהּזֹו ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיד 'ַּבִית'
ְּבִלי ַלֲחֹפן ְנָיר ְמֻקָּמט, ָלחּוׁש ְּבִבעּוֵתי ְדָּלתֹות ְוֵריַח ֵאׁש.

ְּכֶׁשאֹוְמִרים ְּבִעְבִרית 'ַּבִית' ׁשֹוְמִעים ְּכֵהד ַחּלֹון, ָחָלל
ָחלּול, ִחּלּול, ַּתְׁשִליל ֶׁשל ַּבִית, ַמַּפת ָהַאִין. 

)אפרת ביגמן(

.ֶזַהַּבִיתֵאיןָּגִריםּבֹוֶאָּלאֵׁשֶׁשתַהחּוִׁשיםַוֲחלֹומֹות
 ְוֶזַהַּבִית.

)דרור מזרחי(
*

ָּבֵעיַנִים ֶׁשִּלי ָרִאיִתי
אֹוָתְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדַמִיְך

ְוַאְּת ֶעְרָיה וֵעיֻרָּמה ְמאֹוד 

ָּבֵעיַנִים ֶׁשִּלי ָרִאיִתי
ֶאת ְׂשֵדה ַהְּקָרב ָּבְרחֹוב ָהָראִׁשי ַהּסֹוֵאן
ִּבירּוָׁשַלִים. ָׁשַכְבְּת ְּפזּוָרה ַעל ַהִּמְדָרָכה,

ְׂשָעֵרְך ָהָיה ָסתּור ְו 
ָהיּו ָׁשם ֻּכָּלם. 

ַּגם ֱאֹלִהים. 
)שפי רוזנצוויג(

*
]...[סֹוֵחר ְּבֶנַצח ְמִׁשיִחי

ִּבְמקֹום ְּבִדְמַמת ִׂשיִחים
ֵּבין ַסְלֵעי ַהֹּכֶתל

ַהְּכֵנִסּיֹות ַעל-ְׂשַפת ַהִּכֶּנֶרת
ְצנּועֹות ְּכמֹו ָּפרֹוכֹות

ְּבָבֵּתי-ְּכֶנֶסת ֲעִנִּיים
ִּבְכֵנִסַּית ַהֶּלֶחם ְוַהָּדִגים

ֵאׁש ָּדת ִהְׁשּתֹוְלָלה
מּול ֵעיֵני ָּדִגים ְמֹבָעִתים

)יובל גלעד( 


