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עומר ולדמן

*

"ִאם ֶזה ֹלא ֵיֵלְך ִעם ַהִּסְפרּות", ָאְמָרה ָסְבָתא ַּבְיִציָאה ִמְּגִלילֹות, "ְּתַנֶּסה ְלִהְסַּתֵּדר 
ַעל ּג'ֹוּב ַּבּמֹוָסד. ֹלא ַּתֲאִמין ֵאיְך ֶזה ִהְׁשַּתָּנה ִמִּבְפִנים! )ִהְתַאַּפְקִּתי ְמֹאד ֶׁשֹּלא 
ְלַׁשּנֹות ְל"ִהְתַּבֵּגר" אֹו ְל"ִהְתַעֵּצב"(. ֵהם ִהְכִניסּו ְּפִניָמה ְסִניף ֶׁשל ָקֶפה מֹוִטי. 
ֲאִפּלּו ַהְּמַנֵּקי ַאְסלֹות ָׁשם עֹוְבִרים ִסּוּוג!" ֵאיזֹו ִזְקָּפה ֶחְבָרִתית ְנִעיָמה ִהְכִניסּו 

ָּבנּו ִרְׁשתֹות ַהָּקֵפִאין, ָחַׁשְבִּתי. ִהְתַעּלּות ְּבָמקֹום ֶׁשֵאין ּבֹו ֵעֶרְך ְלַמֲעָמדֹות, ְּכִאּלּו 
ְמָׁשֵרת ַהּׁשֹוַקִים ַהְמֻסָּוגֹות ַנֲעֶלה ִמְּמָׁשֵרת ַהּׁשֹוַקִים ַהְמֻּזָּמנֹות. ַהְיֹכֶלת ְלַהְרִׁשים 
ִמיֶׁשִהי ַּגם ִאם ֹלא ָהִייָת ִּבְקָרִבי. ִהיא אֹוֶמֶרת ָמה ְוַאָּתה אֹוֵמר ָאסּור ִלי ְוַגם ָלּה 

ָאסּור ְלִהְתַהֵּפְך ָעֶליָך ִּכי ֲאִפּלּו ַהִהְׁשּתֹוְקקּות ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת מּוַנַעת ִמַּתְכִלית. 
ּוְמֹגָרה ְּבָך ָהרּוַח ֶׁשֵּבין ַקְצֵוי ָהֲאגּוָדל ָלֶאְצַּבע ַהּמֹוָרה. ַמֶּׁשהּו ֻמְכָרח ְלִהְתמֹוֵלל 

ָׁשם, ָעֶלה אֹו ַּגְלִעין ֶׁשל ִמיְׁשֵמׁש, ִּבְזַמן ֶׁשעֹוָלה ְּבָך ַרְוַחת ַהְּבִחיָרה ַהְּנכֹוָנה. ְוִהֵּנה, 
ַאָּתה אֹוֵמר, ֶּבֱאֶמת ַהְׁשָלַמת ַהְכָנָסה )ְוֹלא ַרק ְּבמּוָבִנים ֶׁשל ִמין, ֶאָּלא ַּגם ַּכֲהִדיַפת 

ה ְּבִסיס ַהְּקִליָטה ְוֻׁשָּנה  ַהּמֹוִציא ֶנֶפׁש ֶאל ָהָאֶרץ, ְּבִגיל ְׁשמֹוֶנה־ֶעְׂשֶרה, ְּבַמה ֶּׁשֻּכָנּ
ְלִמְתַחם ַהֵּמיָטב(. ַמָּזל ֶׁשִהְקַּפְדִּתי ְלִהָּׁשֵאר ְלֻאִּמי, ַאָּתה חֹוֵׁשב. אּוַלי ָנכֹון יֹוֵתר 

לֹוַמר: ַמָּזל ֶׁשֶּטֶרם ָעָלה ְּבגֹוָרִלי ִלְהיֹות ֻמְפָקע.

*

ֵמֵאת ַּדִּסי: ִׁשְלׁשֹום ָהִייִתי ַּבָּפַסז' ְוֵאיֶזה ֶטְמֵּבל ִנְדַּבק ֵאַלי ָׁשָעה. ָׁשַאל ָמה ֲאִני 
עֹוָׂשה ַּבַחִּיים ָאַמְרִּתי לֹוֶמֶדת ִּבּיֹולֹוְגָיה ַמְּדֵעי ַהַּמְחֵׁשב ְמַתְכֶנֶתת ְוֹלא ִהְסַּתַּכְלִּתי 
לֹו ָּבֵעיַנִים ִּכי ָהָיה לֹו ֵריַח ֶׁשל ׁשֹוָאה ֵמַהֶּפה. ָאַמר ִלי ֲאִני עֹוֵבד ְּבַתְפִקיד ְמֻסָּוג 

ְּבִמְקֶרה ֵיׁש ִלי ֶעֶרב ָּפנּוי. ָאַמְרִּתי לֹו ָיֶפה ֶׁשַאָּתה ָיכֹול ְלַהְׁשִליְך ֶאת ַהִקּיּום ֶׁשְּלָך 
ַעל ַהַּמָּצב ַהִחיצֹוִני, ְּכִאּלּו "ָהֶעֶרב" הּוא ֶזה ֶׁשָּפנּוי ָּכאן. ַּגם ֲאִני ָהִייִתי ְׂשֵמָחה 

ְלַהִּגיד: ְּדִחיסּות ְסּפֹוְנָטִנית, ַחְמִסין ֲחֵרד ְנִטיָׁשה.
ָחַׁשְבִּתי ַעל ַמה ֶּׁשִּסַּפְרָּת ִלי ַּבָּים ָׁשבּוַע ֶׁשָעָבר, ַעל ֶזה ֶׁשַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ַאָּתה ֹלא 

יֹוֵדַע ְלַהְסִּביר ִמּלּוִלית ֶאת ָהָרָעב ַהחֹוֵמל ַהֶּזה ֶׁשִהְתעֹוֵרר ְּבָך ִּפְתֹאם, ֶאת ָהָרצֹון 
ְלַנֵּׁשק ָאָדם ְּבִלי ַהָּכָרה ּוְבִלי חֹוַבת ַההֹוָכָחה. ֲאִני רֹוָצה לֹוַמר ְלָך: ְּבׁשּום ָּפִנים ַאל 

ִּתְמָצא ְלֶזה ְּתׁשּוָבה. ֵצא ֵמֲחָדֶריָך ֶוֱאֹמר: ִהְרַּגְׁשִּתי ֶרֶגׁש ְּכמֹו ִעּטּוׁש. ַרק ֶרַוח ֵּבין 
ְזרֹוַע ְלַאַּמת ִאָּׁשה ָראּוי ִלְכֹלא אֹותֹו.

*

"חּומּוסֹוְפָיה" מּול ְׁשֵנים ָעָׂשר ְנָעִרים  י ַעל ָהֶרֶגׁש ַהֶּזה ְבּ יֹום ַאֲחֵרי ֶזה ִסַּפְרִתּ
מֹו ִטעּון ַהָּׁשָפה ַהְּפָרִטית ֶׁשל  ָרַמת ַהַחָּיל. ַמֲעָין ֶאֶבן ָאַמר: ְמַעְנֵין. ֶזה ְכּ ָנִזים ְבּ ַאְׁשְכּ

עֹוָלם ָיכֹול ְלָהִבין ָׂשָפה ְמֻסֶּיֶמת, ִהיא ַחְסַרת  ִויְטֶגְנְׁשֵטין: ִאם ַרק ִמיֶׁשהּו ֶאָחד ָבּ
ּה ָקׁשּור ְלֶזה ֶׁשֲאִני ַהָּיִחיד ֶׁשָּיכֹול ִלְקֹרא אֹוָתּה  ַמְׁשָמעּות. ֲאָבל ָהֵעֶרְך ַהִּמְזַּדֵּין ֶׁשָלּ
ֵסֶדר ְלִהָּׁשֵאר ַחְרָמִנים, ָאַמר  י. ֵצא ִמֶּזה ָאִחי, יּוִני ַעְכָׁשו,* ֶזה ְבּ ְוֹלא ִלְכֹּתב! ָצַעְקִתּ

ִרים. ֶאָחד ִמן ַהְמַדְבּ

* ר' ֶהָעַרת ַּדִּסי ַעל ַהְׁשָלַכת ַהִּקּיּום. ַהִּמָּלה "ַעְכָׁשו" ְּתֻנַּתח ַּתְחִּביִרית ְּכֹתַאר ַהֵּׁשם, ַהֹחֶדׁש
 ְּבִמְקֶרה ֶזה.

מאיה ויינברג

מול המראה  

ֲאִני ָאָּמן ֲאנֹוִניַמן 
ְּגֶבֶרת ְמֻגְרֶגֶרת, ְמֻבֶּגֶרת, ְמֻהְרֶהֶרת

ְנֻקָּדה ְקַטָּנה ַּבְּזַמן
יֹוֶׁשֶבת ַּבִּדיָרה, ַּבְּׂשֵדָרה, ַּבִּׁשְגָרה

ַעד ֶׁשֵאין ְּבֵרָרה ַאֶחֶרת.
ֲאִני ֵיׁש ִלי, ֵאין ִלי, ָהָיה ְוָאַבד ִלי

ָּתִמיד ֲאִני ִמְתַּגְעַּגַעת.
ֲאִני ְּתִמיָמה, ֲחִמיָמה, ִמְתַחֶּמֶמת ַמֵהר 

ּוִפְתאֹום ַחֶּיֶבת ָלַגַעת.
ַתְלַּתל, ֲחַסר ִמְׁשָקל ּגּוִפי ַקל, ְפּ

ּגּוִפי הּוא ֶּפֶלא ַּבְרַּבָאִּבי.
ַנְפִׁשי נֹוָחה ַלֲהָזיֹות 

ֲאִני ָּכל ָמה ֶׁשָרִציִתי, ָּכל ַמה ֶּׁשֹּלא ָרִציִתי ִלְהיֹות.
ֲאִני ַּבת ֶעֶׂשר, ֶעְׂשִרים, ְׁשלֹוִׁשים, ַאְרָּבִעים

ֲעׂשּוָיה אֶֹמץ ְוָטֻעּיֹות
יֹום ָּבִהיר ֶאָחד ֵאַדע ִלְחיֹות.

ענת קוריאל

עטיפות 

ִלְפֵני ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה
ָמָצאִתי ְּבתֹוְך ְׁשלּוִלית

ַּכּדּור ָיֶפה ְּכמֹו ֲאַפְרֵסק, ְוָׁשַכְחִּתי אֹותֹו.
ַהּבֶֹקר ִנְזַּכְרִּתי ַּבַּקו ֶׁשל ַהְּׁשלּוִלית,

ְוֵאיְך ִהְקַּפְצִּתי ֶאת ַהַּכּדּור עֹוד ָועֹוד:
ִהְתַרְבַרְבִּתי מּול ָאִחי, ַעד ֶׁשהּוא ִקֵּנא

ְוָחַטף אֹותֹו ְלַיַער ָעבֹות.
ִלְפנֹות ֶעֶרב ָרִאיִתי ֶאת ָהֲאֵבָדה ְּכרּוָכה 

ֵּבין ֲעָנִפים ְּגבֹוִהים,
ְקבּוַצת ָעִלים עֹוֶטֶפת אֹוָתּה ְּכִתְפַרַחת

ְוֻכָּלּה ְלבּוָׁשה ְיַרְקַרּקּות. "ְּבּקִֹׁשי ִזִהיִתי אֹוָתּה",
ִסְּפָרה ְּבִהְתַרְּגׁשּות ַהְּזֵקָנה ֶׁשָּבּה ִטַּפְלִּתי, ּוְזרֹועֹוֶתיָה ֵהֵחּלּו ִלְכאֹב.

ָחַבְׁשִּתי ֶאת ָיָדּה ַהְּיָמִנית ְּבַתְחּבֶֹׁשת ֲהדּוָקה ִלְתִמיָכה ְוַהַקָּלה
ַעל ִגיִדים ּוְרצּועֹות. 

ְלִּתי ְסִביב ַרְגָלּה ְספֹוג ִמֶקֶצף ּגּוִמי. ִּפתַּ
ַהָּגִליל ַהָּתפּוַח ָהַלְך ְוִהְצַטֵּמק ְּבַכף ָיִדי.


