
 תמר לינדר הרואין שיק .1

 אז מה אם אני אשכנזיה מהמזרח התיכון
 זה לא אומר שההורים שלי נתנו לי ביטחון

 ירושלים, שנות התשעים
 והרבה אנשים -כיכר חתולות

  
 הירואין שיק שיק -ויש לי

 הירואין שיק שיק
 הירואין שיק שיק

 הירואין שיק
  
 שמונה עשרהלבית הספר  קו

 וחמישימתפוצץ כל יום שני 
 אני לא מפחדת, זה אפילו לא מדאיג אותי

 רק רציתי לרקוד
 שלבנים יעמוד?

  
 אז מה אם אני אשכנזייה מהמזרח התיכון

 זה לא אומר שההורים שלי נתנו לי ביטחון
 ירושלים, שנות התשעים....

  
 הירואין שיק שיק -ויש לי

 הירואין שיק שיק
 הירואין שיק שיק

 הירואין שיק
  

 יענהאני בת 
 הראש עמוק בחול

 אם יש סכנה
 אתה לא יכול

 להוציא ממני תגובה
 לא בסירנות
 ולא בגופה
 לא מבדילה

 בין נבלה לטרפה
 הכל שקוף אצלי בגוף

 קרומים דקים
 אבל חזקים

 אי אפשר לקרוע
 גם לא עם

 תכניות בטלוויזיה
 אסונות כבדים

 אני חסינה
  בעיקר מבני טובים!

 אם מישהו מפריע
 ממתינהשיעבור אני 

 אם מישהו יאנוס
 איש לא יגיש תלונה

 מסתכלת מרחוק כי קרוב לי מידי
 כמה מדרכות הצידה להתערב לא כדאי



 לא נכנסת לסרט
 יש מספיק על המסך
 במציאות לא חופרת
 לא אזכור ולא אשכח

 אני כאן ועכשיו
 רק לא לזרום ולא לפתוח

 לא אחליף את מלבושי
 בשלי טוב לי ונוח

   



 ערב שיק -סיגלית בנאי  .2

 אז מה אם אני חצי חצי מבית הכרם

 וההורים שלי נתנו לי מלא ביטחון

 אבל בא לי להתחבר למזרח התיכון

 אנא ערב שיק שיק  אנא ערב שיק

  

 עם צמידי זהב וגוף של מאמא

 וערבית לא מהבית

 תעלמתהא לחאלי

 מיש פי ג'יש ומיש פי ג'מעה

 תעלמתהא מן אל שרע ומן אל נאס ומן אל אפלאם

 אנא בחיב אל ערבי, הייא חילווה, הייא לוראת אל אלב

  

 "אז מה אם סבתא רבא שלי כתבה את "שמחה רבה

 והמשפחה של אמא שלי ייסדו את השכונה

 ולא החלשתי להורים את המוסיקה

 ולא התביישתי בשפה

 אז אסור לי להתגעגע למשהו שאין לי

 להמציא את עצמי מחדש

 ?בערב שיק

 ב שיק שיקערב שיק אנא ער  אנא

 ערב שיק אנא ערב שיק שיק  אנא

  

  

 כי אצלנו בבית בחגים

 היה סתם רדיו ובגדי חולין

 וקינאתי במפה הלבנה של השכנים

 טועמת לאמא של ענת מהסירים

 אבא שלה אמר שחזיר זה לא בריא

 והם ראו סרט ערבי

  

 שנים של סרטים שנים של זיונים

 מתהפנטת בכיפור מהגברים מתפללים

 ורא עלילה, אל נורא עלילהאל נ"

 המצא לנו מחילה

 "...בשעת הנעילה



 אני רוצה לטהר את הלב

 להתאהב

 בשירה בתולה

 אני רוצה ש"ס שיק

 אני רוצה ש"ס שיק שיק

 אני רוצה ש"ס שיק

 ש"ס שיק ש"ס שיק שיק

  

 אז מה אם השירה הזאת לא מייצגת אותי

 ?אני כותבת שירה שמייצגת? את מי

 את עצמיאני רוצה להמציא 

 אני חיה בסרט

 סרט ערבי

 יהודי
   



 מוטי ברכר .3
 אתם מסתכלים עליי ורואים אשכנזי

 אני יודע
 אבל מה שאתם לא יודעים
 או בוחרים להתעלם ממנו

 זה שגם לאשכנזים יש היררכיה.
 הגרמנים -קודם כל

 אחר כך כל יוצאי מערב אירופה האחרים
 ואז הצ'כים, הונגרים, בולגרים

 החביתואי שם בתחתית 
 הרומנים

 וגם בתחתית החבית
 בסחל'ה של הסחל'ה

 יש היררכיה
 יש רומנים מבוקרשט

 ויש מסוצ'אבה
 ויש את הרומנים

 מדורוחוי
 שעליה נאמר

 דורוחוי לגונוי
 שזה בתרגום חופשי מרומנית: דורוחוי לזבל.

 
 

 הוריי חזרו לא מזמן מטיול שורשים. ראינו אחר כך את הוידאו
ביחד. היה שם כפר עם רחוב שזורם בו ביוב וילד מפגר מסתובב 
וצועק עם אווז קשור בחבל ואז איזו אישה זקנה הגיחה מאי שם, 
קטנה כזאת, עטופה סמרטוטים עם זקן, מחזיקה ביד דלי של חרא 

 ומחייכת למצלמה, חושפת פה מחוסר שיניים.
 הנה, אמרה אימא שלי, זאת חברת ילדות שלי.

טתי שבשינוי קל של נסיבות, אימא שלי יכלה להיראות ואני קל
 ככה.

 
 
 

 יש לך על הקיר ציור של לארי אברמסון
 והנוף מהחלון זאת תל אביב הישנה
 אבא שלך פרופסור ואת לא מבינה
 שאני עוד תקוע ברומניה הקטנה

 
 הפה שלך בנוי להתלבש על חלילית

 המבט שלך אפל כמו בת לילית
 בעברית צחהאת מדברת על ניוטון 

 לי יש ממליגה בתור משפחה.
 

 את חולמת לעזוב ולחיות במדריד
 לי יש הזיות על מלכות בית דויד

 את אישה מאה אחוז אבל קצת מבולבלת
 בואי נעשה ביחד ילד.

   



 ישראל דדון .4

זה שקוף ולבן זה בלתי נראה לעולם לעולם לא נדבק בו לכלוך 
במקום שבו חבית  וכבר שגם מיד ששוכחת הסערה זה נופל לאדמה

זה עוקר כפרים משנה כתובות מציב  ההיררכיות הרומנית נגמרת 
זקיפים מרים אדמות תוקף אחרות בלי סימני זיהוי בלי כיס 

רגשות חבוי זה עושה ניסים מחולל פלאים זה אור האלוהים טוב 
לשתוף עם זה בבוקר את הפנים להראות לנכדים להביא הביתה 

ת משכנתא טובה בבנק הזה אומר לך מה להורים וסתם גם כדי לקח
אתם חושבים ומה אתם לא יודעים או בוחרים להתעלם ממנו הזה 

מזיז בובות כמו שמפעיל אנשים הזה טוען שבשינוי קל של נסיבות 
ואני אומר קלות כמו אצבע על ההדק שיצרה את הסדק שבטח הוריד 

או לאיזה ערבי בשטחים תשינים אחת אחת כדי שלא יוכל לנגוס 
סתם עוד כדור בראש שתוכלו לשבת מדושנים אחרי טיול שורשים 

ולחשוב על מה אם ... אני מהאתם שלך לא היתי צריך לשוט 
כדי לראות אנשים משוללי שינים  בדמיון עד רומניה או פולין 

חסרי תקות עם ביוב זורם ברחובות מספיק לי להסתכל על מה 
די שאמא שלך תוכל שהאתם שלכם עם החבית הניח תפצצה ומחק כ

  בפה מלא כמובן לחיך 
   



 עודד כרמלי .5

 

   



 שירה אוחיון .6

 שיעור בגזענות

 "את לא נראית",

 "אין לך מבטא",

 "העברית דווקא שלך טובה",

 עלא אּבוּכום אלמחרום!

 אני דווקא כן נראית,

 במרוקו ישר אמרו עלי:

 "תּבארּכללה עליּכ

 הדי ּבנת ּבלאדנא"

 סעידיובמצרים החמיא לי אחד 

 "וושּכ זי ווחדה מנ אלמנסורה".

 מסבירה לתלמידי

 את הנראות של צבע העור.

 לאתיופית,

 אי אפשר להגיד:

 "את לא נראית".

 המורה, דווקא כן,

 לי אמרו:

 "את בכלל לא נראית אתיופית

 את נראית תימנייה."

 "זה באמת נכון המורה."

 "היא לא נראית כושית."



 "נכון, האתיופים יפים."

 המלכת יופי החדשה "אבל

 בכלל לא נראית אתיופית".

 "היא נראית כושית".

 "בטח לא יהודיה".

 צלצול.

 רק הסודנית,

 שמנקה עכשיו את הכיתה

  לא נראית בכלל.

  

  2013במרץ,  17

  

  

  

   

 

 תבורכּי -* תּבארּכללה עליכ 

 זו בת ארצנו -** הדי ּבנת ּבלאדנא 

שלך כמו אחת ממנסורה הפנים  -*** וושּכ זי ווחדה מנ אלמנסורה 

 (עיר במצרים).

   



 

 עידו הראל .7

 קיץ ההבלים (כותרת)

  

     

 הקיץ הזה היה קיץ ההבלים.
 את היית מתמוססת בחוץ,
  דמעות של זיעה ניגרות.

 מליון כושים עם כינור גדול.
 

 כושי סמבו!
 צעקתי

 כושי סמבו!
 

 והוא הבהב אלי בצעדי ליפה אימתניים,
 כפרפר נחמד.הניח אותי בכף ידו 

 
 הקיץ הזה היה קיץ הברזלים.

 כושים מקורזלים יושבים ליד הקולנוע הישן על הברזלים
  עם כובעים בלויים משחקים קלפים.

  במרפסות העץ העזובות געו הפרות בלוז מזוקק
  ומכונת הקצב

  התסיסה את השיכר
  בחביות היקב.

 
 הקיץ הזה היה קיץ המכאובים.

 נזל על ירכךטעמתי את הסוכר החום ש
 ואת הזלת דמעה שקופה על שערי הבהיר.

   



 רועי חסן .8

 מתים, תחיו וכן אני שונא את נתן זך בקטע אובססיבי
***************************************** 

 זה בדיוק מסוג המקרים שבא לי
 להצדיק את הסטיגמה שהלבשתם עליי כל החיים

 ולתת לך פיצוץ לפנים על כל כושי שאמרת
 ככה אתם רגילים להאשים אותי באלימותגם 

 על האלימות שלכם
 ושל הפלמחניקים המתים

 שדיכאו ורצחו את הערבים המוסלמים תושבי פלסטינה
 ושל המפאינקים המתים

 שדיכאו ורצחו את הערבים היהודים שעלו לארץ
 אבל כמה שניסו לא הצליחו לעקור את שורשיהם

 לא של אלה ולא של אלה
 לא הייתם צריכים לאבדאבל את שורשיכם 

 אף פעם לא היו לכם שורשים
 תמיד הייתם נוודים

 שמזמן הרגו את אלוהים
 וקיבלו עליהם את תורת הגזע

 כתורתם
 שמה שמצחיק בה שמכל הדברים בעולם אתם הכי מתגאים

 בפיגמנטציה הדפוקה שלכם, בצבע החיוור
 הזוהר בשמש, שקוף כמו דבק

 נגרים,עשיתם מאיתנו
 עבדיםפס יצור של 

 בניתם בשבילנו בתי ספר
 בלי ספרים עם מכונות כבדות מפלדה

 אצלי לא רק קיץ ברזלים היה גם חורף ברזלים
 למכונות הקצב של ילדותי קראו מקצוע

 ולא היה להם גרוב שהתסיס
 שיכר בחביות היקב

 ,שיכר בחביות היקב בתחת שלי
 ביאליק מת לפני אלף שנה

 ותונתן זך חי כבר אלף שנה ותכף ימ
 העברית שלך מתה
 השפה שלך מתה

 האין תרבות שלך מתה
 חיים חפר מת
 נעמי שמר מתה

 ארץ ישראל היפה שלך מתה
 אם לא הבנתם עדיין הכנו בשבילכם שלט

 באותיות זהב
 כמיטב המסורת המזרחית

 עליו כתוב



 כאן זה לא אירופה
 או שתחיו עם זה
 או שתחיו עם זה

 


