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טלאולוגיה

2007-2014 שירים

Danna Frank 
Teleology
 
Poems 2007-2014



קייץ

,זאת ובכל .רוח לזה לקרוא קשה
 לפעום שלי הסיגריה לקצה גורמת היא
באדום
.בעליו בשם שקראו לב כמו



#
בטעות ,בחוץ אותי שנעלת אומרים אנחנו
 אנחנו כי בוכים אנחנו .בוכים ואנחנו
יודעים
.בפנים היא שהטעות



 
בית רואה אני

עגולים חלונות ולו בית רואה אני
.ברוש רואה אני .לבנים סורגים ולהם
.ומטה הגג מן מתעופפים כרוזים רואה אני
המדרגות בחדר רצים נערים .ניגר חול
.מואפלת בצדודית
 

דרך סימני



עד .אלייך עד יגיע זה
אשר מקלטך
.הכורסא במעמקי
,זיכרונות מייצר האדם
.בזה להיאחז נסה
 
:כך אולי או
זיכרונות מייצר אני
מכאב שנחלץ כאב אני
.שככה חיי וכל
 
.ברורות מילים אומר עכשיו



#
ללסת שמתחת הזה המקום
בולטת בריח לעצם מעל
לעין נראה שהדופק איפה
כמים הבהיר העור דרך
לוליין של
המוביל
אותי
חבל על
,דק
וחשבון דין לתת מבלי
;בגרון לי שיושב גבהים פחד על



ועיזבונות פיקדונות

1.
הובילו איך לצייר ידעתי פעם
העצים בין השבילים
 עמוק ,אליך אליך
שמצאתי לבית עד
.בךְ
ובשיטפוני ובחפזוני
בלעדיךְ לחיות
לצייר איך שכחתי
 אלא לי נותר לא כעת
היית מי לספר אותך לבקש
שמייך תחת הימים היו איך
זאת את היית ,אמרי
לנטישה המתנה שהפכה
אז זה היה איתך האם ?מפוארת
באירופה כמו הכה שהחורף
,גבוהים שיחים נשקפו מהם חלונות על
המבקשים אדם בני ,צרים שבילים
מלאים בתיך וכל ,אצלך ,אצלך בית
.ריקים שבים והם

2.



ההר הזאת הכבדה בדממה
.המים אל ידיים שולח ההר



3.
בית היתה הזאת העיר
בית כך ואחר לאהבתי
בית כך ואחר לפחדיי
בית היא כעת .לחיוכיי
בית לי תהיה ואולי .לזעתי
 עיניי דרך הישר בה להביט כשאוכל
דרך ולא שפתיי דרך לא
המילים דרך ,כסוסות ציפורניים
וארגזים בניירות שעטפתי
לסדרם ,לכאן והבאתי
.חדשים במדפים 



ים להיות ישוב לא שנכבש מה

רגלינו בצעדי שנכבש מה
בהשתהויות שנכבש מה
המים אל שהשלכנו מה
העצים רגלי בין העפר
ים להיות לעולם ישוב לא
השמש תבקש אם גם
 הגלים על לרעוד



#
הזמן תחושת ולגבי
רגע נראית רגע היא
ארוך מסדרון היא נעלמת
אחת דלת שבקצהו אחד
ודרכו אחד חלון ובה
,אור מאיר
המאיר היחיד האור
בהוואנה גם בחיפה גם דקירה



באמת חשוב משהו
הדרך שזאת ייתכן לא ,חושב אתה 
.לאיבוד כשהלכתי הלכתי בה
 הוא שקיים היחיד הרגע ,מזה חוץ 
כשמישהו
.השנייה בפעם לדלת מבעד ,בשמך קורא 
 האור נקודת מבטך את תסיר שאם נדמה 
 בכל כמו מעינייך תחמוק הרצפה על
 בפעם קורא הוא .לזה שקדמו הימים
.השלישית



סקנדינביה

קונדיטור הוא שלי הבוס  שקונדיטור כמו 
 הוא ולפעמים כרס לו יש .להיות אמור
 ,לאפות התחיל כשרק ,איך לי מסביר
 דולרים בשני מקרון עוגיית לו נתן מישהו
,הרגע את מתאר הוא לחתיכה
 בועות שתי ,המושלמת המקרון עוגיית את
,סימטריות ,צמודות
 של שנים אחרי יוצרים שבדים שאופים
 אבקת עם חלבון הקצפת ותעייה ניסוי
.באחרת ואז כזאת בטמפרטורה שקדים
 ומשקפיו אומר הוא ,"שלמים חיים"
 אדם יושב" התנור באור מבהיקות
 שעורו עד ביצים מטרפת עם בסקנדינביה
 חיים .ונוגט ושקדים סוכר של בריח נספג
 להגיע בניסיון עליו עוברים שלמים
 הוא ".המדויקת הפריכות עם העוגייה אל
 .אותם ומנגב המשקפיים את מסיר ,עוצר
האויבת הוא הלחות
שקדים כיפות של ביותר המרה
הוא ,בראשי מנידה אני .פריכות
 .המגבת את תולה
בו דורכת שאני מקום כל מסמן קמח
הביתה הדרך כל



עכשיו

הצל בוחר בה השעה זאת
הירוק את נמחק ,בוא .הערב יימשך לאן
שלי במכנסיים ומהכתם מהדשא
הצלילים את מאחורינו נותיר
בזהירות מודד שאתה והמילים
תנועה אי לפנינו -הבט רק
חמש השעה ,הרגע את זכור
ולאט זהיר מעליי אותך מקלפת אני



החלון
 מרפסות כמה שישן בחתול בוהה אני
 חצי ,ונע קם הוא דקות כמה מדי .תחתיי
 תוהה אני .השמש תנועת בעקבות רדום
 ישנה העיר סביבו .בזה נמשיך זמן כמה
 אני ,אותם להעיר מבלי ובשקט לאט
החלון דרך סיגריות מאפרת



קטלוניה ,ירונה'ג
 אתה זאת בכל בים זורחת כאן השמש 
 גבם אתה שעוברות המכוניות בכל נוהג
 תחנות בכל שר אתה הבחורים כל של
הרחובות בכל אבוד אתה הרדיו



#
 לשעות  האוויר מזג את שומרות אנחנו
 חומק לא הוא .ממש של שפל
 מחליקות ,החוף על ,בלילה .מעינינו
 במשמרת ,במרפסת .פתאומי רוגז של גליו
 של מקומה אחר עוקבת לבדי אני ,הבוקר
 לה אניח לא .העננים חופת בעד השמש
ולפחות ,יקרה שמשהו לפניי להתרחק
.שתתעוררי לפניי



פריז
 כתום אור מורם ברקס בהנד ישנה
מסויימים חלקים בה מדגיש מהבהב  אם 
 תהפוך העפעפיים מאחוריי יתקשה משהו
עד להמתין ותמשיך השני לצד פניה את



הזאת הפעם

פוגעות השמש קרני
ידינו כפות בחלון
אצבעותינו רפפות דרך
ברחובות משחקים ילדים
חדשים מִגדָלים
חרש מסתחרר אבק
וצובע אצבעותינו רפפות דרך
צהוב הזמן מחרשת את
אהבתנו תלמי את
הם מה לי אמור .בדם
ישנים כשאנחנו הרחובות
הזאת המילה או הזאת הסיגריה
בסלון הזאת הפעם או
אני כיצד הבט .גרוננו
האבק למראה מוקסמת
 הפעם .וערפילי כבד ביננו המסתחרר
הזאת
שמך מה לי תאמר ידייך במסדרונות



בנגב

החוצה מהשפתיים ניתז הכתף סחוס
 עד יתעכל בבשר וקשה שמר מה וכל
מחר
.הגדר על אותי זורק כן זה וכן
מכוונת אצבע הוא אדם המון
חוף אל ים כמו 
 בינתיים ?בעברית זה את אומרים איך
נסתפק
ויציאה פרידה היא אנחה .באנחה
.הבטן חול על מתנפצים חיים .לגלות
 עור על המתנפצות ספינות הן פרידות
הבטן
 שניפצנו השמפניה בקבוקי
.בעברית מילים היו
תמיד דולק ירוק אור נהיה נמות אם
 בית תלמידי לטובת השקיעה את ננקד
היסודי הספר
המים מעל וצופים הירכתיים על הנשענים
?בעברית זה את אומרים איך



)שירים מחזור) אחד למבוגר כרטיס

9.
בסדר זה אבל ,איתי לדבר מוכן לא הוא
.ביחד למוזיאון הלכנו לא פעם אף ממילא

 את לראות ששווה אמר ,האחרונה בפעם
משהו שזה .זידאן
לראות שצריכים
 שאב ,ש האות לו שהזדמנה פעם בכל)
(האפרכסות שתי שבין האוויר כל את

1.
 של ההיא העבודה מול ,הראשונה בקומה
הגרי בן
לאור הופך הצל כשכל
אדום שיער לאחת ,זקנות שתי נעמדו
 ,אמת מה זה כאן ,נו אה" - פוסקת והיא
שקר מה
."בובה מה ,מציאות מה
.גם הלכתי ,הלכו הן

5.
 היא ",מניפולציות עושה גם הוא ,נו אה"
,השידה ליד אומרת
".שובר ,מנתץ"



3.
 ללב וגרמו הושט את עקפו התצלומים
.להשתעל שלי
,לחברתה אמרה ואז רבות חשבה הזקנה
"קשה"

2.
 האם" הקירות על כתב גורדון דגלס
"השתנית" וגם ?"רעים אנחנו
דבר אמרה לא האדום בשיער האישה

6.
חוטף זידאן
אדום כרטיס
אומרת הזקנה והאישה
 ותאמר אליו תדבר היא עכשיו ,נו אה"
.שני בגוף אתה
 שגם היא לי שהענקת האחרונה המתנה
יודע אתה
 מאז מאוד רע מקום להיות הפך העולם
.זה את זו לאהוב שהפסקנו
:התשובות יתר והנה .שקר היה לא דבר
 נתרחק עכשיו .שנפגשנו עד הלכנו
מדויקת בהשתקפות
".בודדים לפיקסלים שנהיה עד

7.



 אני גם אני גם אני גם אני גם אני גם אני
.אני גם אני גם אני גם



אודרדאק

 אחרים ,העקב נעלי את סופר הילד
זוויות מחשבים
 שאוחז לאיש מספרת הצעירה והאישה 
לבה את
שיאיים היום את אפרום לילה בכל"
"אחרת אותי לעשות
.בלעו המילים את רבים מים אך

קסם לכל תפוגה תאריך יש



במוקדם .קסם לכל תפוגה תאריך יש
 השש בת פרנק דנה תקיץ במאוחר או
ממירה אימא את לגלות בזמן
,דמע ,אמת .במתנות חלב שיני
כמו לעין בולטים יהפכו וצחוק גניחות
 .היפה השוליה בחזה הננעץ בלהב קפיץ
ההופך לחש אלא איננה ממילא פריז
ידיים החזקת) ולילות ימים עשרים
 (וקפה חול מים תמונות שעשועים רעיונות
 גבולות הפורצת אהבה לכדי אותם ומתיך
 .ותעלות
 רק הכל יחזור לקדמותו הפיך הכל הפיך
ידיי רק אחר הצחוק
רכות

אפילוג



רק נשאר ,הכל ,הכל הכל מחקתי
מעט פעורות שפתיים על מרצד אור
 כך כל שחסר האוויר את להשלים כדי
לגיבור
 .יסורים של מטרים ארבעה הם פניו
ינס'בג הכפתור
 שלפוחית מול מעמד להחזיק יוכל לא
רב לזמן השתן
- לח לא גם ,לך קר לא .שם לא אתה אבל
 יתאהבו שם הם ואם ,בסיפור עמוק אתה
 ,בסוף ,באמת
באוטובוס נוסעת האהבה.הכל שווה זה

 אחת בבת
 על עולה האהבה להיפרד לטרוח ומבלי
האוטובוס
 המטפטפת המוצקה בתנועה ונטמעת
.אלנבי בואךָ בעלייה
 צבאם וכל והרחוב שהבוקר למרות
סביבה פועמים
 התיק את להניח איך בעיקר חושבת היא
 כך
- בגסות לא אבל לצידה ישיבה שיחסום
.בבקשה ,גסות שום בלי
 הזמן את לחסוך מעדיפה הייתה האהבה
ולהרוויח



 בעזרת למשל ,ההפתעה גורם את
 ,טלפורטר
 עטויה הגשה עגלת על מבודדת לשוט או
לבנה מפה
 ,מגוננת אלומיניום כיפת תחת
מדויקת בטמפרטורה
 ברעב לה שממתין מי מול רק ולהיחשף
אבל גדול
נבוכה היא ,באוטובוס נוסעת היא
דואגת היא ,בעודף מתבלבל כשהנהג
האוזניות בעד שלה המוזיקה תבקע שמא
 :דבר אין .סביבה היושבות את ותטריד
מגיעים בסוף
אחד שקט .מקומות לאותם

ידענו לא שמעולם רוויה נדע אז
הגוף בכל הגוף בכל ,בגוף יאחז וגוף
 המילים בכל יאחז גוף וכל
 הגוף בתוך הכלואות
הגוף את המילים יחשקו לא יותר
.דבר עוד נבקש לא ואנחנו

הבדידות המצאת

שומע אתה כן לך להגיד רציתי מה
נע אתה בו השטח מפת הוא שלי הגוף
סדין כמו פרושה מפה ,בחופשיות



,כזה מידה בקנה .השמש אור את לחסום
 שנלכד זעיר חרק לראות תוכל לא
 שלי השמאלית הקמיצה בציפורן
 .תענוגותייך מכל לי יקר והוא
 הנכחדת הבדידות בשמורת לרגע מבקר
ידייך מאימת
 .נשימה כל לפניי לי שהיא
פוסע ואתה בגופי קורא ואתה
ציפורניי תחת בדידות מקלטי בין
 עצבי את עוטפת בדידות ,בהונותיי ובין
החשופים
 .העצומים עפעפיי תחת בדידות 

בגבעות פרא סוסי כמו בורחים הימים



 ומפתן השמש קרני את מעכיר הזמן
הדלת
 סדקי את שממלא החולין באבק  נשחק
,הפנים
 העיניים את צורב
 אבל
 בשנתך מלאך אתה
מרחק שומרים החלונות
.רבים ממים גם פוחד ואינך 

פעם עוד



 זה שחשוב מה
פעם עוד שתהיה לזכור
לגמרי אחרים אנשים ,כנראה ,נהיה ובה
,חופים יהיו לא .אחרים בחיים
הפעם .השמש משקיעת נפחד לא
המוזיקה את אתה תבחר
בוץ מלאה אחת יד ,הכל ונניח
שלובות אצבעות לשנייה
ישר בקו ,לאט ואז
הבתים לגגות מעבר
והלאה














