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עכורה מלכתחילה" והנהג, קרי המשורר, לא היטיב לראות, ודווקא בשל 
כך היטיב לפגוע!

*
הכלכלה  בשמי  מככב  חדש־ישן  אליל 
התחרות  תחרות.  הישראלית:  והחברה 
המחיה.  יוקר  את  ותוזיל  מחירים  תוריד 
בשם התחרות פתח שר התקשרות לשעבר 
לתחרות  הסלולר  שוק  את  כחלון  משה 
הוא  תקשורת".  "גולן  חדש,  שחקן  והכניס 
הוריד אמנם מחירים, אך גם פשט את הרגל 
ועתה הוא מבקש להינצל על ידי מיזוג עם 
התחרות  בשם  בעבר.  נלחם  שבו  "סלקום" 
את  גילה,  פרופ'  לשעבר,  הרגולטור  תקע 
שעדיין  לוויתן,  מאגר  של  הגז"  "מתווה 

תקוע. ובשמה מבטלים עתה גם את חוק הספרים שחוקק לא מזמן.
משל יפה על התחרות מצאתי בנובלה הלוויתן, יצירת מופת קטנה מאת 
יוזף רות )1939-1894( שראתה אור בעברית )מגרמנית: גדי גולדברג, הוצאת 
זיקית 2015(. איני יודע אם זו היתה כוונת מחברו, ויש לה פרשנויות שונות, 
אבל אני אכתוב כאן את זו. ובכן, בעיירה קטנה בשם ְּפרֹוגְרֹודִי חי סוחר 
אלמוגים יהודי בשם ניֶסן פיצֶ'ניק שנודע ביושרו ובסחורתו הטובה. פיצ'ניק 
ים מופלאים, אלא ישויות חיות שהלוויתן  ראה באלמוגים לא רק צמחי 
מופקד על שלומן במעמקים. היו לפיצ'ניק אלמוגים מכל הסוגים, טבעיים 

חג  בימי  האיכרות,  ובעיקר  הסביבה,  איכרי  שונים.  בגוונים  ומלוטשים 
ובעונת החתונות באביב, היו משחרות לפתחו כדי לקנותם. כך התנהלו 
ושגשגו עסקיו במשך שנים עד שיום אחד קם לו מתחרה. בעיירה סמוכה, 
יֶנֶה לָקָטֹוש, אשר יש הרואים בו את  סּוצְ'ִקי, פתח סוחר ממוצא הונגרי, 
הזול,  בזיל  ונמכרו  היו מושלמים  חנות אלמוגים. האלמוגים שלו  השטן, 
אלא שלא היו אלמוגים אמיתיים, אלא מזויפים, עשויים צלולואיד. אבל 
האיכרים לא הבחינו בהבדל וגם באו בטענות לפיצ'ניק שרימה אותם כל 
השנים. עסקיו של פיצ'ניק הידרדרו. הוא ניצב בפני דילמה קשה: להישאר 
נאמן לאלמוגיו האמיתיים, או למהול אותם במזויפים. הוא לא עמד בפיתוי 
ומכר גם מן המזויפים, אולם מסחרו לא התאושש. אשתו מתה עליו בלא 
ילדים ועסקיו קרסו. פיצ'ניק חיסל את חנותו בפרוגרודי ולראשונה בחייו 
קנה כרטיס הפלגה באוקיינוס באונייה לקנדה. האונייה טבעה בלב ים והוא 

ירד למצולות אל ממלכת האלמוגים אשר אהב. 

נובלה נפלאה הכתובה ביד אמן והתמצית שלי בוודאי לא מוסרת את כל 
יופיה. אבל לענייננו: בספרות ידוע על עוד "לוויתן", מפורסם אחד, ספרו 
של תומס הובס משנת 1651. הובס נטל את המפלצת המיתולוגית ועשאה 
סמל למדינה הריבונית המודרנית החובקת כל והמאפשרת במסגרתה את 
הקיום המדיני־חברתי )כולל רגולציה ותחרות(. לעומת הלוויתן של הובס, 
הלוויתן הצנוע של רות הוא יצור חומל שוכן מעמקים. רות, בדמותו של 
פיצ'ניק, שלא השכיל לחיות בעולם בני האדם על פני האדמה, ירד לשכון 
הרע דוחק את המטבע הטוב, והרב־מכר את ספר האיכות.             .במצולות. יש הרואים בנובלה גם משל על עולם הספרות - כיצד המטבע 

נקראתי להעיד שיש חיים אחרי המוות 

ֲחַבָּצלֹות הַּדָם ׁשֹותֹות ַמיִם
ְּבכֹוסֹות ַחד ַּפעֲִמּיֹות ַּבִּמְפּגָׁש הִַּכָּתִתי

הִּנֵה זֹו ַּבֲעָלּה הִֵביא ָלּה ִמְּבִריֶסל
ַטַּבַעת ְמֻׁשֶּבֶצת ּכָחֹל ֶׁשל יָם וְהִּנֵה זֹו

נָה ָלּה ַּבֲעָלּה יֹוֵדַע ֶאת ִמּדָָתּה וְָק
ְמִעיל יָרֹק וְגַם ַּכָּמה ֻחְלצֹות ְליֹום יֹום

ֵּכן הַּכֹל טֹוב וְיֶָפה ֲאנִי אֹוֶמֶרת ּגַם ֶאְצִלי זֹוֵרם הַּנַַחל
הְַּפרִָחים ֶׁשַעל ּגְדֹוָתיו ְמַׁשּגְִעים

וְהּוא ְלעֹוָלם ֵאינֹו ֵמִציף ֶאת ֲארֹונֹות הִַּמְטָּבח

רות ביגר

ואת תגידי

וְַאְּת ַּתּגִיִדי: ָּפרְַסִּתי ָלְך ַאהֲַבת ַמרְִמיָטה
ֵמַעל ֻׁשְלַחן הָאֹכֶל ֵמַעל ֲארֹון הְַּסָפִרים

זִּכָרֹון ַטּבּוִרי הְִׁשַּכְחִּתי נְִׁשּכָחֹות. מֹוַלְלִּתי 
וְַאְּת ַּתּגִיִדי: ָׁשַלְחִּתי אֹוָתְך ֶאל ּתֹוְך ְמִחילֹוַתי
הְַרֵחק ִמְּמקֹור הַַּדֶּלֶקת הְַרֵחק ִמּנֹוזְֵלי הֶָחָלב,

ִלַּמְדִּתי אֹוָתְך ְלהִָּׁשֵמר ִמִּצָּלּה הַּנֹורָא ֶׁשל הֶַּׁשֶמׁש
ֶלֱאהֹב יִָמים ֲאפִֹרים נְטּוֵלי ֵצל.

וְַאְּת ַּתּגִיִדי: ֶׁשַפע הֶֶרס רַב )ּדְָמעֹות ֶׁשל אֶֹׁשר(
ָאהְַבִּתי אֹוָתְך ְּכמֹו ַּבת.

*

הָהֶֶרס ֶׁשהָיָה ּפֹה 
ֵאינֶּנּו

)ָּבַלְעְּת אֹותֹו, ֹלא הָיְָתה ָלְך ְּבֵררָה(.
ּבְִמקֹומֹו

ֲאנִי מֹוֵצאת אֹוָתְך
ּבֹוהָה ְּבוִילֹונֹות ְׁשקּוִפים

ַעְרִּפֵּלי ֲחלֹום ַעל ִקירֹות הַַּביִת.
ְּכנֶגֶד ּכָל הִַּסּכּויִים

ַאְּת ַמְׁשָקה ְּפרִָחים ִמְּפַלְסִטיק
ִּבְׁשַעת ָצהֳרַיִם.

ִּתרְִאי ַּכָּמה ַאְּת יָָפה
ְּבתֹוְך ִּבגְֵדי הָָאחֹות ֶׁשָּלְך

וְכָל הַּיָרֹק הַּזֶה ִמָּסִביב.
וֲַעַדיִן

זְֵּבַח ָׁשחֹר ִמ
ִזְרַע ָעמֹוק ְּבתֹוְך ֵעינַיְִך. נ

יֹום ַאַחר יֹום ַאְּת ׁשֹוַטַחת ָעָליו
ֶאת ֲארּוַחת הֶָעֶרב.

וֲַעַדיִן
ִלֵּבְך הַּתֹוֶעה ְמׁשֹוֵטט ְּבׁשּוֵלי ַּפְרֵּדס

ְמרְַחֵרַח 
ֲאדָָמה ֲאֻדָּמה

ֶקֶבר ְלֹלא ַמֵּצָבה.


