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
במושגי תשתית ,באבני השתייה של החיים ,פעמים רבות המגע הישיר יוצר
רדוקציה ,מחלל ואף ממית – ודווקא המגע העקיף ,הפואטי ,המכיל את עושר
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.

מתוך הגליון:
יֵׁש ָאדָ ם מַ ְר ִחיק נְדֹוד
הָ לֹוְך וָׁשֹוב ּבְ תֹוְך הַ ּבַ יִת
עֹותר ׁשֶ ּיִּמָ צֵ א לֹו ָאדָ ם לְדַ ּבֵ ר
וְ הּוא ֵ
ּכְ דֵ י ׁשֶ י ְִהיֶה ּבְ מָ קֹום ָאחֵ ר
ׁשֶ ִּת ְק ַרת הַ ִּמ ְׁשּכָן ַּתפְ ִסיק ל ְִׁשקֹעַ
וְ הַ ִרצְ ּפָה ל ְַרגְ לָיו ל ֹא ִּתבְ עַ רׁ .שֶ ִּמ ְקּדַ ׁש
ְמעַ ט י ְַמ ִּתיק לֹו טַ עַ ם ׁשֶ ל ִמ ְדּבָ ר[.]...
(שחר מריו מרדכי)
*
ּבָ ָא ֶרץ הַ ּזֹו ִאי ֶאפְ ׁשָ ר לְהַ ּגִ יד 'ּבַ יִת'
עּותי ְ ּדלָתֹות וְ ֵריחַ ֵאׁש.
ּבְ לִי לַחֲ פֹן ְניָר ְמ ֻקּמָ ט ,לָחּוׁש ּבְ בִ ֵ
ׁשֹומעִ ים ּכְ הֵ ד חַ ּלֹון ,חָ לָל
אֹומ ִרים ּבְ עִ בְ ִרית 'ּבַ יִת' ְ
ּכְ ׁשֶ ְ
חָ לּולִ ,חּלּולַּ ,ת ְׁשלִיל ׁשֶ ל ּבַ יִת ,מַ ּפַת הָ ַאיִן.
(אפרת ביגמן)
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חּוׁשיםוַחֲ לֹומֹות
יםּבֹואּלָאׁשֵ ׁשֶ תהַ ִ
ֶ
ִתאיןּג ִָר
.זֶהַ ּבַ י ֵ
וְ זֶהַ ּבַ יִת.
(דרור מזרחי)
*
יתי
ּבָ עֵ י ַניִם ׁשֶ ּלִי ָר ִא ִ
אֹותְך ִמ ְתּבֹוסֶ סֶ ת ּבְ דָ מַ יְִך
ָ
וְ ַא ְּת עֶ ְריָה ועֵ ירֻ ּמָ ה ְמאֹוד
יתי
ּבָ עֵ י ַניִם ׁשֶ ּלִי ָר ִא ִ
ּסֹואן
אׁשי הַ ֵ
ֶאת ְׂשדֵ ה הַ ְּק ָרב ּבָ ְרחֹוב הָ ָר ִ
זּורה עַ ל הַ ִּמ ְד ָרכָה,
ּבִ ירּוׁשָ ַליִםׁ .שָ כַבְ ְּת ּפְ ָ
ְׂשעָ ֵרְך הָ יָה סָ תּור וְ
הָ יּו ׁשָ ם ֻּכּלָם.
ֹלהים.
ּגַם אֱ ִ
(שפי רוזנצוויג)
*
יחי
[]...סֹוחֵ ר ּבְ נֶצַ ח ְמ ִׁש ִ
יחים
ּבִ ְמקֹום ּבְ ִד ְממַ ת ִׂש ִ
ּבֵ ין סַ לְעֵ י הַ ּכ ֶֹתל
לׂ-שפַת הַ ּכִ ּנ ֶֶרת
הַ ּכְ נ ִֵסּיֹות עַ ְ
צְ נּועֹות ּכְ מֹו ּפָרֹוכֹות
ּבְ בָ ֵּתיּ-כְ נֶסֶ ת ֲע ִנּיִים
ּבִ כְ נ ִֵסּיַת הַ ּלֶחֶ ם וְ הַ ּדָ גִ ים
ֵאׁש ּדָ ת ִה ְׁשּתֹו ְללָה
מּול עֵ ינֵי ּדָ גִ ים ְמבֹעָ ִתים
(יובל גלעד)

