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אֱלִ ישָׁ ע /לאה אנקרי

כְּ שֶׁ נִ כְּ נ ְַּס ִתי ַלפ ְַּרדֵּ ס
ָׁפג ְַּש ִתי אֶׁ ת האַ חֵּ ר
אשית
שֶׁ חִ כָׁה לִ י שָׁ ם ִמשֶׁ שֶׁ ת יְּ מֵּ י בְּ ֵּר ִ
וְּ הָׁ יָׁה ְּמקַ צֵּ ץ בִ נְּ ִטיעֹות.
יקֹורסּות
תֹורת הַ אֶׁ פִ ְּ
אֹותי ַ
הּוא לִ מֵּ ד ִ
אשיתָׁ ּה ,וְּ ִדקְּ דַ קְּ נּו בָׁ ּה עַל קּוצֹו שֶׁ ל יו"ד
מֵּ ֵּר ִ
ובהְּ יֹותֵּ נּו בֹור סּוד
ִאבַ ְּדנּו אֶׁ ת כֹּ ל הַ ִטפֹות.
יֹושבִ ים תַ חַ ת עֵּץ פְּ ִרי הַ דַ עַת,
ה ֲאחֵּ ר ַואֲנִ י ְּ
חֹוזִים בְּ בֵּ ית הַ ִמקְּ דָׁ ש נִ ְּש ָׁרף
ּוממַ לְּ ִאים פִ ינּו צְּ חֹוק,
ְּ
מֶׁ ְּרכָׁבֹות חַ ְּשמַ ל בֵּ ינֵּינּו
וְּ כֹּ ל הַ ְּמלָׁכִ ים חֹולְּ פִ ים לְּ ֶׁנגֶׁד ֵּעינֵּינּו
פֹור ִטים עַל יָׁפְּ יֹו שֶׁ ל הַ שֶׁ קֶׁ ר כְּ נֵּבֶׁ ל עַל כִ נֹור
יאים ְּ
ּונְּ בִ ִ
לְּ הַ נְּ עִ ים זִמַ נְּ נּו.
עַל נְּ ָׁערֹות בָׁ בֶׁ ל בָׁ כִ ינּו ,אֲנִ י וְּ הָׁ ֲאחֵּ ר,
שֹור ְּרנּו בִ לְּ שֹונָׁן
וְּ ִש ֵּירי הַ ִש ִירים ַ
בצֹּ ְּרפְּ נּו לָׁהֶׁ ן ֵּעגֶׁל זָׁהָׁ ב לְּ ָׁנחֲמֵּ נּו,
וְּ קֹול הָׁ אֱֹלהִ ים קֹול ְּדמָׁ מָׁ ה דַ קָׁ ה
וְּ כֹּ ל הַ פ ְַּרדֵּ ס כֻּלֹו עִ נְּ יָׁנִ י ְּדיֹומָׁ א ְּּובכִ י.
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דָׁ ג זָׁהָׁ ב בְּ בֶׁ טֶׁ ן ְּספִ ינַת חָׁ לָׁל /לאה אנקרי

רּוחַ הַ ְּדבָׁ ִרים נ ְָּׁשבָׁ ה בֵּ ינֵּינּו.
ימים
ְּס ִדינֵּי הַ נְּ דּונְּ יָׁה נִ ְּמ ְּתחּו לְּ ִמפְּ ָׁרש אֵּ ִ
עַל יָׁם הַ בְּ ִדידּות
(אַ ְּת ל ֹּא עָׁלִ ית.
תָׁ ִמיד נִ ְּמנַעְּ ת מֵּ הַ ְּרפ ְַּתקָׁ אֹות).
יָׁכֹּ לְּ ִתי לִ ְּשמֹּ ַע אֹותָׁ ְך ַרק בְּ קֹּ ִשי,
קֹולֹות ִרחֲפּו בְּ לִ י כִ וּון,
אֹותֹות ִמחּוץ לְּ מַ ע ֲֶׁרכֶׁת הַ שֶׁ מֶׁ ש.
הַ חֹּ מֶׁ ר האָׁ פֵּל פֹּ ה נִ גְּ לֶׁה צְּ ִמיגִ י יֹותֵּ ר
ִמשֶׁ חִ ְּשבּו אֹותֹו לִ הְּ יֹות
קֹומי כְּ דָׁ ג זָׁהָׁ ב בְּ בֶׁ טֶׁ ן ְּספִ ינַת חָׁ לָׁל).
(אם לִ ְּשפֹּ ט ִמ ְּמ ִ
ִ
הַ ְּדמָׁ עֹות שֶׁ לְָׁך הָׁ יּו ָׁפחְּ מָׁ נִ יֹות לְּ הַ פְּ לִ יא,
ֲלֹומים ְּשוֶׁוי צְּ לָׁעֹות בְּ מַ צַ ב נֹוזֵּל
ַיה ִ
וְּ אֵּ ש.
ֲאבָׁ ל רּוחַ הַ ְּדבָׁ ִרים הָׁ יְּ תָׁ ה בְּ עֹּ כְּ ֵּרינּו,
כְָׁך הָׁ יְּ תָׁ ה גַם רּוחַ הַ ְּזמָׁ ן
שֶׁ הָׁ לְַך בְּ עִ יקְּ שּות בְּ כִ וּון אֶׁ חָׁ ד וְּ אַ ף עַל פִ י כֵּן
הִ ְּת ַרחֵּ ק ִמ ְּשתֵּ ינּו,
כְָׁך הָׁ יָׁה גַם הַ שֶׁ קֶׁ ט בִ קְּ צֵּ ה הַ לְּ ִחישֹות
שֶׁ נָׁהַ ם אֵּ ת הָׁ ֱאמֶׁ ת שֶׁ ל ֹּא ִדבַ ְּרנּו,
כְָׁך קִ ּיּומֹו שֶׁ ל הָׁ עֹור.
טֶׁ בַ ע הַ ְּדבָׁ ִרים הִ גְּ לָׁה אֹותָׁ נּו.
הִ כ ְָּׁר ִתי הֵּ יטֵּ ב אֵּ ת ח ֲִריצֵּ י הָׁ ֵּעינַיִ ם ְּבעִ יקְּ שּותֶׁ ך,
אֶׁ ת גְּ בִ ישֵּ י הַ כְּ אֵּ ב בְּ סַ נְּ טֵּ ר,
אֶׁ ת הַ פַכְּ פָׁכּות הַ לֵּב.
גְּ ֻּאלַת הַ בָׁ שָׁ ר:
הַ ְּדמָׁ עֹות שֶׁ לְָׁך הָׁ יּו לְּ פִ ָׁיר ִמידֹות זְּעִ ירֹות,
ְּמלֶׁאכֶׁת ְּמחַ שֶׁ בֶׁ ת בִ ידֵּ י עֹובְּ דֵּ י הָׁ אֱלִ ילִ ים
וְּ ַעבְּ דֵּ י הַ ְּזמָׁ ן.
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תאי רשתית מקודדי כיוון (אדום) ותאי "סטארברסט" (ירוק)
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אליהו אריק בוקובזה /פליט ()0252
שמן על בד ,יציקת אלומיניום 1*02*00 .ס“מ .אוסף פרטי.
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אליהו אריק בוקובזה /חתונה ()0254
שמן מעל אקריליק על בד .דיפטיך  542*552ס“מ כ“א.
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לאה אנקרי ( ילידת  ,5891קריית אתא) .בוגרת תואר שני
בנוירוביולוגיה באוניברסיטה העברית ,דוקטורנטית
במחלקה למדעי המח במכון ויצמן למדע.
כחוקרת מח עוסקת במחקר הפעילות החשמלית של
הרשתית ומתמקדת בעיקר בתפישת תנועה .כחוקרת של
העולם ,עוסקת בכתיבת שירה ומתמחה בשיחות סלון.
זוכת פרס ” שירת המדע“ לשנת .0257
גרה בדרום תל אביב ,פעילה חברתית כעמיתת אייסף
לשוויון הזדמנויות דרך השכלה גבוהה.

אל י הו א ר י ק בו קו בז ה (י לי ד  ,58 00פר יס  ,ממ וצ א
תוניסאי) .ע לה לארץ בגי ל  .0בוגר לימודי רוקחות
באוניברסיטה העברית ,ובוגר לימודי אמנות במכללה
לאמנות פולק-קלישר.
עוסק בציור ,פיסול ,מיצב ואנימציה .הציג תערוכות יחיד
רבות במוזאונים בארץ ובאירופה .עבודותי מתאפינות
בחותם סגנוני מובהק ,בקו כמו -נאיבי צבעוני וקליל
המסווה תדיר מבט ביקורתי.
זוכה פרסי משרד התרבות לעידוד היצירה בשנים ,0224
 0250ובתחום היצירה הציונית ב.0251
חי ועובד במרכז תל אביב.

אליהו אריק בוקובזה /מבדק ראייה ()0252
אקריליק על הדפס 77*00 .ס“מ.

