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  עוזי שביט' חגית הלפרין ופרופ' פרופ

  
  "היום הציּבּור ָּבֵשל לאלּכסנדר ֶּפן"

  
עוזי שביט ' פרופ. ותיקים ומוסמכיםֶּפנֹולֹוגים  הם"  השירים-אלּכסנדר ֶּפן " עורכי 

חגית ' פרופ". לילות בלי גג"ו" סיטרי-רחוב העצב החד", ּכבר ערך שני ִמבחרים של ֶּפן

ראש החוג לספרות במכללת סמינר הקיבוצים ומנהלת ארכיוני סופרים , הלפרין

על חייו ויצירתו של " שלכת כוכבים"כתבה את , אביב-במרכז קיפ באוניברסיטת תל

כשעבדה על עזבונו בביתו , שלוש לאחר מותו-היא ִנשּבתה ּבֶּפן כשנתיים. ןֶּפ

לבין , השיּכור, המרדן, נדהמתי מהסתירה שבין תדמית האנרכיסט. "שברחוב דיזנגוף

מוכיח יחס קדוש , מוקפד, שמור, הכל היה על נייר משובח". כתבי היד המעּולים

.  דיברה עליו בהערצה מוחלטת.אשת ֶּפן, כצל חרישי גלשה בדירה רחל. לשירה

הלּפרין הלכה עם ֶּפן ". אחד החשובים של ֶּפן"מכתירה כל שיר שעליו נשאלה כ

  .לדוקטורט ועד היום מרגש אותה לדבר על הדרך שעשתה איתו

  

זה הקסם של . "עוזי שביט מתחּבר דרך ֶּפן אל ימי התום שלו בנוער העובד' פרופ

ר המאמין בכוחה של השירה להיות חלק משור, משורר ששמר על אופיו הצעיר

יצא ) 2005באביב (למה רק עכשיו ". זה קסם שירת האמונה, מתנועה שמשנה עולם

שרצו קודם להפגיש את . שביט אמר שזה היה במחשבה תחילה? הקובץ של ֶּפן

הוא . שם השתדל לאזן בין השירה הפוליטית ַללירית, ֶּפן הציּבּור עם הִמבחרים של

מה שברור שללא הסיוע הנדיב של מפעל הפיס . ום הציבור ָּבֵשל לֶּפןחושב שַּכי

שני הכרכים המכּוּבדים האלה היו עדיין נמקים , והשיגעון לדבר של הלּפרין ושביט

 שירים 22. של השירים הקאנוניים ופזמוני ֶּפן" כל כתבי"זאת מהדורת . באלמוניותם

  .מחורזים שכתב במשך השניםשמודפסים לראשונה ומקצת הטורים האקטואליים ה

  

וגם . "אמר שביט" ,הוא היה אנטיתזה להפרטה"? לּו היה חי היום במה היה מורד

  .הוסיפה הלּפרין, "ללאּומנּות

  
)
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   )4.11.05, "מעריב"מוסף ,"סופשבוע"נדפס ב



  ִשיר ְלַעְצִמי
  

  .ְּבֵראִשית ָהְיָתה ַזֲעַקת ִאִּמי ְּבִהָּוֵלד ַחַּיי
  לִֹהים ֶאת ַהָּשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץַאַחר ָּבָרא ֱא

  ְוֶאת ַהְּדָמָמה ַהִּמְתַנֶּגֶנת ִּבְבדַֹלח ַּפֲעמֹוֵני ַהַּקְרחֹוִנים
  "תֹוֶפֶסת"ְוֶאת ַהּדֹב ַהָּלָבן ֶשְּיַשֵֹחק ִעִּמי ְּב

  ,ְּכַפַחד ָעגֹל ֶשִהְצִהיב, ְלאֹור ַהָּיֵרַח ַהָּגֵדל ֵמָעֶליָך
  .ֶשל ַהְּשָלִגים ֵשֹיָבה-ַשֲֹערֹותְּב ּוְלַרַחש ִסּיּוֵרי ָהרּוַח

  ,ָּכְך ָהְיָתה ְּבִדידּות ְּגבֹוָהה ַוֲעצּוָרה-ַאַחר
  ,ְּבִדידּות ִנֵּשֹאת ֵמֵעֶבר ְלַמַּגע ָהַעִין ַהּבֹוֶלֶשת

  ,ְּכַזַעם ֶשִּנְכָלא ְּבִחְורֹונֹו ַהַּקר, ְּבִדידּות שֹוֶאֶגת ִמִּבְפִנים
  ֵקץ ְלעֶֹמק ַהֵּלילֹות ֶשֵהם ָיִמים-ֵאיןְל-ֶּדֶרְך - ּוְלִצָּדּה ַהֶּדֶרְך

  ,ּוְלרַֹחב ַהָּיִמים ֶשֵהם ֵלילֹות
  ַצָּואר-זֹוְקֵפי ְּכָלִבים ּוְבַטְלֵפי ְצָבִאים-ֶּדֶרְך ְמֻפֶּלֶשת ְּבִמְגְלשֹות

     -ּכֹוָכִבים ְוֵריַח ַהסּופֹות -עֹוְמִסים ַעל ַקְרֵניֶהם ַשֶּלֶכת
  .ְוַנַער ָקטֹן נֹוֵהג ָּבם

  
  .ל ְּבֵראִשית ָהְיָתה ַזֲעַקת ִאִּמי ְּבִהָּוֵלד ַחַּייֲאָב
  

  ,ִמֵּכן-ִּכְכלֹות ַהּכֹל ּוְלַאַחר, ֵכן-ֵהִגיחּו ֵמִרְבָצם ַהְרֵּבה ַאֲחֵרי, ְּכַחּיֹות ַּבר ְּבהּולֹות, ַאַחר
  ְוָדם סֹוֵרר ּוְמַנֵּפץ ְּבֶאְגרֹוִפים ְשחֹוִרים, ֻמְרָסה-ָרָעב זֹוֵלג ִּדְמעֹות

  ,ָהַרֲאָוה ֶשל ִהּלּולֹות ָהעֶֹשק-ּלֹוֵניֶאת ַח
  , ָצְמחּו ָּפֶניָה ַהְּמֻעִּנים ֶשל ְּגֻאָּלה- ֶקֶמט ֱאֵלי ָּתג -ּוֵבין ַהְּשַנִים 
  -ְשִליֵחי ָהֱאמּוָנה   ַהַּיְחָפִנים-ֶשל ַמְלֲאֵכי ָהָאֶרץ  ְוַעל ּגּוָפם

  .ָנְבָטה ְּבשֹֹוַרת ְּכָנַפִים ֲחָדשֹות
  נֹוַלד ַהִּשיר, ֹוֶנה ְלַזֲעַקת ִאִּמיְּכֵהד ע, ְוָאז

  ,ָּפָרג ֵמֲערּוגֹות ְּפָצָעיו-שֹוֵתת ִּפְרֵחי
  ,ִּתְקָוה ּבֹוֵקַע ִמָּכל ַשַחר-ָקשּוב ְלקֹול

  .ּגֹוָרל-ַּבְרִזֵּלי ִלְרָוָחה מּול ָּכל ְּדֵלָקה ֶשִּנְתַחְּשלּו ִּבְלשֹונֹוֶתיָה ָּפקּוַח
  :ָּכְך נֹוַלד ַהִּשיר, ֵּכן

  ַרְגַלִים-ִמִּסְחרּוֵרי ַהְּנדֹוד ּוִמִּמְרַמס, ּוֵקי ַהּנַֹגה ַהְּצפֹוִניֵמִחּש
  ִּבְבַשֹר ְקָרָעיו ַהְמֻפָּיִחים ִמְריֹו-ָנַעץ ַרֲחֵמי, ִטֵּפס ֶאל ֶּדֶגל

  .ַוִּיָּשַבע ַעל ְּבִרית ַהֲהִליָכה ַיְחָּדו
  

  .ֲאָבל ְּבֵראִשית ָהְיָתה ַזֲעַקת ִאִּמי ְּבִהָּוֵלד ַחַּיי
  

  ,ּוְלַאַחר ַהּכֹל ֵכן-ְוִטְלטּוֵלי ַהִּלְפֵני" ָהיֹה ָהָיה"ְושּוב ָהיּו 
   ֶאל ַשֲעֵרי ַהֶּשֶמשְפאֹונֹותִּקַהִזּנּוק ַאִּדיר ִמֵּלב 
  .ַעל ֶחֶבל ַהחֹולֹות ַהִּמְתנֹוֵדד, ְּבקֶֹצר ְנִשיָמה, ִּגּשּוש-ְוִהּסּוֵסי ְּפִסיעֹות

  ,שֹוֶלֶפת ִּפְגיֹוֵני ַהִהְתַנְּכרּות, ּהָהְיָתה ְּפִגיָשה ִנְדֶהֶמת ֵמַעְצָמ
   -ִמָּכאן -לֹא- ִסְרַּפד ָהֶעֶצב-ֵאש ְלָבָנה 

  ,ֵסְרָבה ִלְשַּכב ִעם ָזרּוָתם ֶשל ַשִית ְוָשִמיר
   -ַהִּשיר ֻהָּכה ְּבֵאֶלם ַהּדּוִשֹיַח ָהעֹוֵין ֵּבין ְשֵני ַהָּקָטִבים 

  הֹו ֵאיְך, ְוֵאיְך, ָכרַהֵּש-ַהּטּוִרָּיה ְוֵחֶמת ִנְמַחץ ֵּבין קֹולֹו
  ,ּפֹוֵשט עֹורֹו ֶאל מּול ַחָּמה קֹוַדַחת, ִּבֵּקש ִלְחיֹות ַּבחֶֹרב ָהִעֵּקש

  ִזֵּמר ִּבְצִליל ָחרּוְך ּוִמְתַּגְמֵּגם, ַּגג-ְּבִלי-ַעל ַסְפְסֵלי, ּוַבֵּלילֹות
  ,ָלֲאָבדֹון ְוַלִּשְֹנָאה ֶאת ֵאיָבתֹו

  :ֶאת ַהְּמנּוָסה ִמַּקו ַהִהְתַנְּגשּות -ְוַרק ַאַחת ָלַדַעת לֹא ָיַדע 
  ָּגְבֵהי ִשְבַעת ָהְרִקיִעים ָשֹם ַעל ְּכֵתָפיו ָמֵגן ְוַחִיץ ֵּבינֹו
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  ,ָהֲאָדָמה ַהַּנְקָמִנית ִמֵּשֹאת זֹו ְלֵבין ֲחרֹון ִמְזָּגּה ֶשל
  ַאְך לֹא ָנסֹוג, ַהַּגֲעגּוַע-ָּכַשל ְּבָכל ַהַּמְרְזִחים ֵּבין ָּכל ְשבּוֵיי

ּו  ַאַחת ְּבעֶֹרף ַהְּשִנָּיה , אֹות-ֶאל-ִלֵּכד הּוא אֹות-ְבַחְסֵדי ַהֲהָברֹות ִלֵּקט
  ,ֵשם ְּבאֹור ֶשֵאין לֹו ְּכַשָּיָרה רֹוֶחֶצת ַּדְּבשֹוֶתיָה

  -ִקָּבר -ְּפשּוטֹות ּומּוָבנֹות ְּכַפת, ִּגּלּוי ַוִּתְתַיֵּצְבָנה ְלָפָניו ַעּזֹות ְּכמֹו
  !...וָּת-ָּדֶלת-ָלֶמד-ָוו-ֵמם

  
  .ֲאָבל ְּבֵראִשית ָהְיָתה ַזֲעַקת ִאִּמי ְּבִהָּוֵלד ַחַּיי

  
  ,ָהַאֲחֵרי ְוַהִּלְפֵני ְושּוב לֹא עֹוד ָהיּו ַהְּזַמן ָסַגר ַמֲעָגלֹו

  ִמִּלים-ָּפְלָטה ָהְרחֹוָבה ּגּוֵרי, ְקשּוָחה ּוַמְכאֹוִבית, ֵלָדה ְשִנָּיה
  - ַהֶּשֶמש ְוַהִּשיר -ִריִבים ּוְשֵני ַהְּי, ֲאֶשר ָהְפכּו ַלֲאָריֹות

  ,ָיַדִים ַהְּכפֹור ְוַהָּשָרב ָלֲחצּו, ֵנר ַהִחּיּוְך ֻהְבַהב ְּבֵעיֵניֶהם
  ִּדְּברּו ִּפּיּוס ִמְּבִלי ַטְשֵטש ַעְצָמאּוָתם ַהֶּנֱאֶבֶקת

  .ָלַעד- ְּדֵבִקים ְּבִחּבּוָקם ְּכאֹוֲהֵבי-ִלְפרֹק ֶאת ָּכל ַהִּטעּוִנים 
  שּוב ִהְתַּבֵדר ָּברּוַח,  ְּכֵהד עֹוֶנה ֵמַרֲחקּות ֶשל ַזֲעַקת ִאִּמי,ְּכָאז, ְוָאז

  ּוִמָּיִמין ִלְשֹמֹאל, ָעָלה ְלרֹאש ַהּתֶֹרן ַהְּמַצֶּפה ְלַמְלכּותֹו, ָחָדש-ַהֶּדֶגל ַהָּיָשן
  ָּתַקע ַאְרְּגָמנֹו ַּבְּתֵכֶלת ַהְּמַשַּוַעת ְלאֹוָניו ַהְּמֻחְסָּפִסים ְוַהְּסדּוִקים

  .ַכף ָידֹו ֶשל ַהּבֹוֵרא ֶאת ְּפִרי ָהָאֶרץְּכ
  ,ָּגָאה ּבֹוֵדד ֵּבין ְמַבְּקֵשי ַנְפשֹו, ָּכְך נֹוַלד ַהִּשיר ֵשִנית, ֵּכן

  : ְוַרק ִלֵחש ֶאל ֶהָעִתיד ָלבֹוא- ִראשֹון ֵּבין ַהָּשִוים -ָשָֹרה ְוַגם ָיכֹול 
  !...ַהְּמכֹוָרה, ֶשִּלי ַאְּת

  
  לִֹהים ֶאת ַהָּשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץֲאָבל ְּבֶטֶרם ָּבָרא ֱא

  -ְוֶאת ַהָּשָרב ְוֶאת ַהִּשיר ְוֶאת ַהֶּדֶגל  ְוֶאת ַהְּדָמָמה ַהַּקְרחֹוִנית
  

  .ְּבֵראִשית ָהְיָתה ַזֲעַקת ִאִּמי ְּבִהָּוֵלד ַחַּיי
  
  
)1966(  
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  ַאֲהָבה
  

  .ָעְרָּפה-ַעל ָּכל ַהַּגְרֻּדִמים ֻנְּסָתה ִעְקשּות
  .ְלָין ְּדָבֶריָה לֹא ּפֹוֶרֶשֹתֶאל ַרֲחֵמי ַּת

  .ִהיא ַהְיִחיָדה ֶשָּבָזה ַלֶחְרָּפה
  .ּבֹוָנה ַחִּיים ְועֹוָלמֹות הֹוֶרֶסת

  
  
)1955( 

  
  
  

  ָהִייִתי
  ְוִהְנִני

  -ְוִאם אֹוִסיף ִלְהיֹות 
  ֶאְהֶיה ֲאֶשר ָהִייִתי

  .ְוִהְנִני
  
)1967(  

  
  
  

  
  (*)ַלֲאֶלְּכַסְנְדָרה ְזֻהַּבת ָהַעִין

  
  

  ַהְּקַטִּנים אֹוֲהִבים ַאָּגדֹות
  ַהְּגדֹוִלים ּפֹוֲחִדים ִלְשּכַֹח

  ֶזה ִסיָמן ֶשַהְרֵּבה ְנָשמֹות ֲעקּודֹות
  ְּתלּויֹות ְּבַחְסֵדי ַאָּגדֹות
  ִּכי ֶעֶצב ָּבֶהן ְוַגם ּכַֹח
  -ָאסּור ִלְפּגַֹע ָּבַאָּגָדה 

  ְנֻקָדה
  
  . אלכסנדרה אייזנשרייבר, נכדתו של המשורר(*) 

  
  
) 
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  )1967  - סוף שנות השלושים

 ' פרופיל תל אביבי'מתוך התערוכה , בתיה קולטון



          * * *  

  !..."ַּבְּקשּו ַרֲחִמים ָעַלי, ָשַמִים"
  ...?ֵמֵאיֶזה ַּבְקּבּוק ֶזה ָּבא ִלי

  ,ֵּכן
  ּדֹוְמִעים ֵאַלי ֵמעֶֹמק ָשכּוַח

  .ִּפְצֵעי ְּתִפָּלתֹו ֶשל ְּבַיאִליק
  
  ֵאלֹו ַהְּמֻחְרָּבן..." ִאם ֵיש ָּבֶכם ֵאל"

  ...יֹות שֹוֵמַעָעַרק ִמִלְה
  ,ְלִזְכָרם ֶשל נֹוְפִלים ַעל ַחְרָּבם, הּוא ָּכאן

  ...ּתירֹוש ִעם זֹוָנה ּגֹוֵמַע
  

  ּוְתֵרי-ִלְמזֹג ַחת, ַהּדּוְכַנאי, ַמֵהר
  - !ַעל קֹוְנטֹו -ֵמֵּיין ַהְּשִחיָטה 

  ַהּפֹוֵרם ַּכְפּתֹוֵרי, לִֹהיםְלַמר ֱא
  (*)"חֹוְנָטה"ִמְכָנס ִמְתַלֵהב ֵמ

  
  !...ָהַעְרס ַהְּשֵמיִמי ְצַפְרֵּדַע-ָין ֶּבןַּבְד

  :ּוֶפַתע ּבֹוֵהק ַאְבָרִמיקֹו
  ִמי-ִמין-ַעל ֵאיֶזה, ֵאיְך ַּבאִליק, ֶמה ַּבאִליק"

  !?ָאִמיגֹו, ַּגּסּוִיים ִּתְשּפְֹך
  

  .ַרק ֲאִני ְוַאָּתה -ֵאין ֵאל , ֵאין ֶּכֶלב
  ...?זֹוֵכר ֵאיְך ִמַּבְיָתה ָּבאָת

  -ָּבְרחּו ִמַּדְעָּתן , ַסְנֶּדרִלְּכ, ִמֶּליָך
  !" ַהַּבְיָתהִּתַּקח אֹוָתן ְטֶרְמּפ

 
  .ש ְּבָדִמי יֹוֵצא ִמֵּכָליו"ַהָּיי

  ...ִקִּצי ַּבְּמאּוָרה ֻנָּבא ִלי
  "ַּבְּקשּו ַרֲחִמים ָעָליו, ָשַמִים"

  ...לֹוֵחש ּוְמַחְּבֵקִני ְּבַיאִליק
  
  

_________  
  . ּפרּוצה–) (*

  
)1967( 
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  ַוֲאִני ַאְּת

 
  ,ֵשיש ַצָּואר ָלָבן ָלְך

  ,ְוִלי ַסִּכין ֵמֶעֶשת
  . ִלי-ַמְרֵזַח -ָּבֵּתי,  ָלְך-ָזִמיר ּוֶמִשי 

  ְוִאם ְּביֹום ָארּור
  -ִּתְּפִלי ֵאַלי ִנְכֶּבֶשת 

  .ַזֲעָקֵתְך ִּתְטַּבע ְּבַשֲאַגת קֹוִלי
  

  : ְּדִעי-ִּכי ֵאיְך אַֹהב 
  תְּכמֹו ַּפְנֵּתר ּדֹוֵרס ֶא

  -ִּבְשצֹף ִקְצּפֹו ִמִּפיו  ָקְרַּבן ַּתֲאָותֹו
  ,ַחָּיה ּפֹוֶרֶצת, ִמַמְחּבֹוֵאי ָּדִמי ֶאְקּפֹץ
  .ִנְשַמת ַטְרִּפי ּוֵבין ַמְלְּתעֹוַתי ִּתְדַעְך

  
  ,ִאָּשה, לֹא ַאִּכיֵרְך

  -ִּכי ָּבְך אַֹהב ַאֶחֶרת 
  .ָּגְוָעה ְולֹא ָרִאית ֶשְּבִקְרֵּבְך, ֶאת זֹו
  - א ַאְּתַהּיֹום לֹ

  ,ַהֶּפֶרא, ִצֵּלְך רֹוֵדף ַאְחַרי
  .ַּתְרּבּות ַעל ַאֲהָבה ְּפָרִאית-ָלִשֹים ַּכְבֵלי

  
  ִהֵּנה ִּתְרִצי, ִהֵּנה

  ּוְתַהְּסִסי ִמַּדַעת
  ...ְזִמיֵרְך-ַּדם ְנִעים אֹו,  ָּדִמי-ָמה ַעז יֹוֵתר 
  ַקְשֵּתְך-ְּבָכל ִצְבֵעי

  - ֶאל ֵחץ אֹוִני נֹוָטה ַאְּת
   - !ְכִדיִּב

  !ַרק ַּפַחד ַאְסִמיֵרְך, לֹא ֶאָּלֵכד
 

   -? ִּדַּמְמִּתי ֶאת ַאֵּפְך
  ,ַהְּמֻחְשֶקֶשת, ִסְלִחיִני
  .ַהְרִּפיִני ִּבְשִביִלי,  ָזִרים- ֲאִני ְוַאְּת

  ,ָלְך ֵשיש ַצָּואר ָלָבן
  ,ְוִלי ַסִּכין ֵמֶעֶשת

  . ִלי-ַמְרֵזַח -ָּבֵּתי,  ָלְך-ָזִמיר ּוֶמִשי 
  
)1930(  
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  ִוּדּוי
  

  ,ְמִעיִלי ַהָּפשּוט ּוָפָנס ַעל ַהֶּגֶשר
  -ֵליל ַהְּסָתו ּוְשָֹפַתי ַהַּלחֹות ִמִּני ֶגֶשם 

  ?ֲהִּתְזּכֹר, אֹוִתי ִראשֹוָנה ָּכְך ָרִאיָת
  ,ְוָהָיה ִלי ָּברּור ְּכמֹו ְשַּתִים ּוְשַּתִים

  ְּכמֹו ֶלֶחם ָוַמִים ִּכי ֶאְהֶיה ִּבְשִביְלָך
  .ֶלֶחם ָוַמִים ֵאַלי ַּתֲחזֹרּוְכֶאל 

  ,ַּבֲעבֹר אֹוְתָך ַזַעם, ְּבָעְנֵינּו ַהַּמר
  ,ַּגם ַלָּמֶות ַאָּתה ִקַּלְלָּתִני לֹא ַּפַעם
  ;ּוְכֵתַפי ַהָּקרֹות ָרֲעדּו ִמִּשְֹמָחה

  ִּכי ָהָיה ִלי ָּברּור ְּכמֹו ְשַּתִים ּוְשַּתִים
  ִיםִּבְגָלִלי ִּבְנֻחְשַּת ֶשּיֹוִבילּו אֹוְתָך

  .ְוַגם ָאז ְלָבִבי לֹא ָיסּור ֵמִעְּמָך
 
  ,ָהָיה ַרע ְלִתְפֶאֶרת, ָהָיה ֶזה לֹא טֹוב, ִּכן

  ;ֲאָבל ְזכֹר ֵאיְך ִנְפַּגְשנּו ְּבֵליל ִמֵּלילֹות
  , ַאל ִיְהֶיה ֶזה ַאֶחֶרת-ִאם ִיְהֶיה ֶזה ֵשִנית 

  ,ַרק אֹוָתה ַאֲהָבה ֲעִנָּיה ְוסֹוֶרֶרת
  , ִעם אֹותֹו ִציץ ַהֶּוֶרדְּבאֹותֹו ְמִעילֹון

  .ְּבאֹוָתּה ַהִּשְמָלה ַהְּפשּוָטה ִמְּשָמלֹות
  ,ִאם ִיְהֶיה ֶזה ֵשִנית ַאל ִיְהֶיה ֶזה ַאֶחֶרת

  .ָּכְך ִיְהֶיה אֹות ְּבאֹות, ִיְהֶיה ָּכְך
  

 ָאַרְבִּתיְוִקֵּנאִתי ְלָך ּוַבחֶֹשְך 
  ְוַעד ֶּדַמע ָאַהְבִּתי ְוָשֵֹנאִתי ְלָך

  . ָשֵמם ִמִחּיּוְך ּוִמְּצחֹוקּוֵביֵתנּו
  ,ָמרּוד ְּכמֹו ֶּכֶלב, ֶאל ַהַּבִית ּוְבשּוְבָך

 ֶעְלּבֹונֹות ֶשל ָזִרים ִּבי ָנַקְמָּת ִּפי ֶאֶלף
  .ֵמָרחֹוק ָוֵאַדע ִּכי ָחַשְבָּת ָעַלי

  
  ֵעת ִהַּטְחָּת ַּבֶּדֶלת, ּוַבַּלְיָלה ַההּוא

  ,ְוָהַלְכָּת ָלַעד ַוֲאִני נֹוֵשֹאת ֶיֶלד
  ;ִנְׁשַּברַרק ָחַשְך אֹור ֵעיַני ַאְך ִלִּבי לֹא 

   ּוְשַּתִיםְׁשַּתִיםָּברּור ְּכמֹו  ִּכי ָהָיה ִלי
  ְוִתּפֹל ַעל ִּבְרַּכִים ֶשָּתשּוב עֹוד ֵאַלי

  :ַאִּביט ְואַֹמר ְּבָפֶניָך ַוֲאִני
  
  ,ָהָיה ַרע ְלִתְפֶאֶרת, ָהָיה ֶזה לֹא טֹוב, ֵּכן

  ;נּו ְּבֵליל ִמֵּלילֹותֲאָבל טֹוב ֶשִּנְפַּגְש
  , ַאל ִיְהֶיה ֶזה ַאֶחֶרת-ִאם ִיְהֶיה ֶזה ֵשִנית 

  , ַרק אֹוָתּה ַאֲהָבה ֲעִנָּיה ְוסֹוֶרֶרת
  ,ְּבאֹותֹו ְמִעילֹון ִעם אֹותֹו ִציץ ַהֶּוֶרד
  . ְּבאֹוָתּה ַהִּשְֹמָלה ַהְּפשּוָטה ִמְּשָֹמלֹות

  ,ֶחֶרת ַאל ִיְהֶיה ֶזה ַא-ִאם ִיְהֶיה ֶזה ֵשִנית 
  .ָּכְך ִיְהֶיה אֹות ְּבאֹות, ִיְהֶיה ָּכְך

  
  ֵהן ָיַדְעִּתי ֶשֵאין ִלי אֹוֵהב ִמְּלַבֶּדָך

  ַהָּמֶות ָיבֹוא ִמָּיֶדיָך: ְוָיַדְעִּתי
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  ;ַוֲאִני ְמַחָּכה ּוְמַצָּפה ְלִזיוֹו
  ,הּוא ָיבֹוא ִּפְתאֹוִמי ְּכַגְרֶזן ַעל ֵעץ ַיַער

  ,י ּוְבַצַערְּבִעּנּו, אֹו ִיְקַרב ְלִאּטֹו
  . ִמָּיֶדיָך ָיבֹוא-ֲאָבל לֹא ִמיֵדי ָזר 
  ,ְּבֵליל ְשכֹול ְוֵליל עִֹני, ְוַגם ָאז ְלֵביְתָך

  ,ְּכִסיָלה ֶשָּכמֹוִני, ַּבֲחלֹום עֹוד ָאשּוָבה
  ;ִהֵּנה ָּבאִתי ִמְּנדֹוד ִּבְשִביַלי: ְואַֹמר

   ּוְשַּתִיםְׁשַּתִיםָּברּור ְּכמֹו  ִּכי ָהָיה ִלי
  ְּבָעְצֶמָך ֵעיַנִים בֹוא ְלֵביְתָךֶשָא

  .ַּבֶּדֶרְך ֵאַלי ַעד ֲאֶשר ִיָּשֹאּוָך
  
  ,ָהָיה ַרע ְלִתְפֶאֶרת, ָהָיה ֶזה לֹא טֹוב, ֵּכן

  :ֲאָבל ֵעד ִלי ָהֵאל ַהחֹוֵרץ ּגֹוָרלֹות
  , ַאל ִיְהֶיה ֶזה ַאֶחֶרת-ִאם ִיְהֶיה ֶזה ֵשִנית 

  , ַרק אֹוָתּה ַאֲהָבה ֲעִנָּיה ְוסֹוֶרֶרת
  ,ְּבאֹותֹו ְמִעילֹון ִעם אֹותֹו ִציץ ַהֶּוֶרד
  . ְּבאֹוָתּה ַהִּשְֹמָלה ַהְּפשּוָטה ִמְּשָֹמלֹות

  , ַאל ִיְהֶיה ֶזה ַאֶחֶרת-ִאם ִיְהֶיה ֶזה ֵשִנית 
  .ָּכְך ִיְהֶיה אֹות ְּבאֹות, ִיְהֶיה ָּכְך

  
)1941(  
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  יוסי גמזו 

  
 ֵיֶצר ואידיאולוגיה ּבשירת אלּכסנדר ֶּפן

  
                        

ּבִאָּיר (שלושים וחמש שנים מאז ּפטירתו , אפילּו ּכיום, שירתו של אלּכסנדר ֶּפן
הִשטחיּות , למידת הִזילּות, אך לא יחידה, היא דוגמה מובהקת, )ב"תשל

ּכעולמו הרּוחני של משורר  מהּות מּורּכבת שּבה ְמַרֵּדד עולם הֵרייטינג, והוּולגריזאציה
נכון שהּביאוגראפיה הססגונית . האפסיים של דחילּו ּורכילּו ּומציצנּות ִלשמה-י לֵמ-

יש ּבה , ּבידי עצמו ּבין אם אותנטית ובין אם ּבדּויה ומפּוּברקת ,והחריגה של ֶּפן
אך הן האיש והן שירתו היּו מּורּכבים ועשירים ; סממנים מּובהקים של ֶטֶלנֹוֶבָלה
, ּכרגיל, שְּמָכֵנהּו המשּותף נמּוך(יּכרון הקולקטיבי לאין ערוך ִממה שמתעקש הז

ויטמינים -קלוריות אך דלת-לַשֵּמר ּבתודעתו של ציּבּור המּולעט ּבדיאטה רּבת) ּביותר
מאותם טעמים עצמם נובעת גם  .הנשים והעיתונּות הצהּוּבה-ּבסגנון שבּועוני

שהתנּכר , "תרּבּותי"מסד המצד המי, שנים לאחר מותו, ּבֶּפן ההתעניינּות העכשווית
יד ּבעוניו ולא היטה לו לב ואוזן ּכששני אלה עוד יכלו  לא הושיט לו, לו ּבעודו ּבחיים
  . להיות לו לעזר

   
ִעם הופעת הּכרך  (1970-ִמּפרטים שקיּבל ּכותב שורות אלּו מן המשורר עצמו ּב

  עולות העובדות ) לו תרם המשורר ארּבעה משיריו)1(,"אופק"העת -הראשון של ּכתב
  : הּביאוגראפיות הּבאות

  
-הֶקַרח הצפוני ועלה ארצה ּב-ִני קֹוִליְמְסק שעל גדות ים' ּבעיר ִניְז1906-הּוא נולד ּב

מולדת ", ִמּכתיבה בלשון הרּוסית עבר לכתיבה בעברית ושירו העברי הראשון. 1927
ר שטיינמן ואברהם בעריכת אליעז" ּכתּובים"העת הספרּותי -נתפרסם ִּבכתב, "חדשה

קול "ב, "הארץ"ב, "דבר"מּכן הופיעו שיריו ב-לאחר. 1929-ּב ,אביב-שלונסקי בתל
בעיתון (מחורז הראשון בעיתונות העברית -הוא היה בעל הטּור הּפוליטי. ועוד" העם

זמן קצר ביותר לאחר שלמד , כאשר ּכבר אז[ 1933-1931בשנים , "דבר"ההסתדרות 
 מן המקורות העתיקים בעצם הּפסיבדונים שּבֹו חתם על מתבלטת שאיבתו, עברית

: ִמספריו"]). ַרָּבָנן ָתנּו: "הּפתיחה המקּוּבלת ַּבגמרא ּבהבאת דברי ָּבַרְיָתא: שירי טּור זה
" ּכּולם ּכאחד"; )שירים" (היה או לא היה"ו" לאורך הדרך", "תבל במצור", "נבה'חזון ז"
ומיבחר תרגומיו משירת ) חיים-צבי ּבן" הּבימה"בשיתוף עם שֹחקן תיאטרון , מחזה(

ּבֹוִריס , כן תירגם ּבחייו לא מעט משירת ֶסְרֵגי ֶיֶסִנין. ולאדימיר מאיאקובסקי
ֶּפן היה במשך .  מופת אלה עדיין ממתינים לכינּוסם-ותרגּומי, ַּפְסֶטְרָנאק ואחרים

) י"מק(ת הרּוח של המפלגה הקומוניסטית הישראלי-שנים רּבות מראשי אנשי
בחתימת " (קול העם", ּפוליטי בעיתונה-ופירסם במשך תקופה ארּוּכה טּור שבּועי

.]). מסכת שבת פז" [ִייַשר ּכַֹח"על משקל הניב המישנאי , "ִייַשר חֹוַח"הפסיבדונים 
עטו ּפוּפּולאריים עד -הּוא אף תרם רּבות ַלֶּזֶמר הישראלי הקל ושירים רּבים מּפרי

" שיר השיּכור("ית מאזיניהם יודעים כי אלּכסנדר ּפן הוא מחּברם היום מּבלי שמרּב
על גבעות שייך ", "]ּכך ארּוּכה-הדרך נראית לי ּכל: "המּוּכר יותר ּבשּורתֹו הראשונה[

, "מעמק לגבעה", "ּכינרת", "ַלמידּבר ָשֵֹאנּו על דּבשות גמלים", "הבּו לֵבנים", "אּבֵריק
  ).ועוד
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גם את ַּפן , ּפה-ּבעל, זו ִּבכתב הוסיף המשורר" מרּוּבעת"ּו" יֵבשה" על ּכרוניקה
אין לדעת ּבוודאּות . חייו-ּבסיּפּור, "מרּוּבע"או  "יֵבש"שהּוא הּכל ִמלבד , הֶטֶלנֹוֶבָלה

שִהתמחתה  ,חגית הלּפרין' ספרּות ּכּפרופ-וחוקרת, ּבו" מעּוּבד"מה אֹוֶתְנִטי ּומה 
  ּבמידת )2(")שלכת ּכוכבים" ּבספרּה(ּכבר הטילה ספק ,  יויצירתו ותולדות, ּבֵחֶקר ֶּפן

על משקל ספרו האחרון שיצא לאור (התפר בין שהיה ושלא היה -נחרצּותֹו של קו
  )3(").היה או לא היה", בחייו



  
הנפל הרּוסית -היא שנת מהּפכת( בקירוב 1905גירסת הטלנובלה מסּפרת כי בשנת 

אשּכולות שהיה רב -שו ּבווינה יהּודי אישנפג) 1917שקדמה לזו של אוקטובר 
אצילי וחציֹו מיושבי חופיו של -חציֹו שוודי, שנתּפקר ועלמה צעירה ממוצא מעורב

מי שנימנה ִעם , טבע בשם ַיאְנֶסן-אביה של העלמה היה חוקר. ים הקרח הצפוני
משפחת המלּוכה השוודית אך העדיף לחיות באיזור הצפוני של רוסיה ולעסוק שם 

 ,ל"העלמה הנ מנישֹּואיו לאחת מילידות האיזור נולדה. דּוּבים-מחקריו ּובֵצידּב
ּבה ּביקשה לרּכוש , שנתייתמה מִאמּה ּובהגיעה לִפרקה נדדה עד ּבירת אוסטריה

, הגזע נתּפתח ּבעיר זו רומאן-בין הרב שנתּפקר והעלמה מעורבת. השֹּכלה גבוהה
סי מודיע לאהּובתו הִנזנחת על שּובֹו רּו-שהגיע ּבמהרה לסיומו כשהגבר היהודי

לאחר עזיבתו מגלה העלמה כי היא . לרּוסיה ומשאיר ּבידיה את כתובתו ּבמוסקבה
היא חוזרת ּבלב שבּור אל חופי ים הקרח . אך אינה מודיעה לו על ּכך דבר, הרה לו
. דיהדּוּבים השוו-צייד, יולדת שם את תינוקּה ומפקידה אותו ּבביקתת אביה, הצפוני

בהיות ּבנה ּכבן שנתיים מתה אמו ועד היותו ּכבן שבע היה סבו מגדלו ומחנכו 
יום אחד נפצע הסב ּפציעה אנּושה ּבֵציד דּוּבים לבנים ונאלץ לבלות את . היחיד

כשהחמיר מצבו והיה ּברּור לו כי ימיו , באחד הימים. דווי-על ערשֹ שארית ימיו
מתקוטט ִמחּוץ ַלּביקתה ִעם אחד , ּוֶנה שּוָראהמכ, שמע את נכדו אלּכסנדר, ספּורים

שהחליפו ביניהם שני הזאטוטים " מחמאות"בין שאר הגידּופים וה. מילדי השֵכנים
, ּפולני: המקור( "יד'ז"חֹוליֹו גם את המילה -קלטה אוזנו של הסב המרּותק למיטת

גם   מילה זוגנאי מקּוּבלת-אך ּכֵשם, ]יהּודי [juifשל המילה הצרפתית  שיּבּושּה
החיּבה -קרא הסב לנכדו ּבשם" ,שּוָרא"-). ברּוסיה ובשאר הארצות הסלאביות

 הילד המסּוקרן נכנס אל הּביקתה." לָך חידה וָאחּוד, יקירי, ּבוא ֵהָּנה", שהּוצמד לו
ּכלּום יודע אתה מהּו . יד'ז'שמעתי אותך אומר : "ְמַרע אמר לו ּכך-וַיאנֶסן הְשִכיב

  " ?יד'ז'
החוטף ילדים , ּבעל זנב וקרניים, הּוא מין ֵשד ּומזיק", אמר שּוָרא" ,סּבא, יד'ז"-

  ." מהוריהם
קיּבל העולם את   הוא ּבן לעם עתיק שִּבזכּותֹויד'ז", אמר הסב" ,שּוָרא, לא"
אולם , ינה ִהלכתיתחמּב, ּכמּובן, הּוא טעה( 'יד'ז'ואתה עצמך ִהנָך  )ך"התנ( ּביּבֵליָאהה

מר  ּפרץ ּבבכי, הילד נפגע קשות). ָהֵכי ּבהלכה-טבע אינו ּבהכרח ּבר-שוודי חוקר
הראה לו הסב מעטפה ישנה , ִמשִנרגע סופסוף. וקשה היה לַיאנֶסן הזקן להרגיעֹו

נודע לו -ּודהּויה שעל צידה האחורי היתה רשּומה ּכתובתו של יהּודי מוסקבאי לא
מבקש הּוא ּכי ִעם מותו ,  שימיו ספּוריםהּוא ּביאר לנכדו ּכי מאחר. יוסף ֶּפן' ּבשם ר

, ישמור הילד מעטפה ישנה זו ִמּכל משמר ויעשה ּכל מאמץ אפשרי להגיע למוסקבה
, ואכן... 'יד'ז'אותו ה, ּולַאֵּתר את אביו מולידֹו, "ֵמֵעֶבר להרי החושך, שם-אי"המצּויה 

ֵהֵחל שּוָרא , בהיותו בן שבע ִּבלבד, ִעם מותו של האריסטוקראט השוודי הזקן
דרך , הּכֹל את דרך נדּודיו ִמגדות ים הקרח הצפוני עד מוסקבה-ֲחַסר) אלּכסנדר(

על ּפני אמא רּוסיה ּבחיּפּושיו אחר אב , הפקר-ּכנער, שש שנים שּבהן התגלגל שארכה
נערים -לחיי ּכנּופיות, ּבמרּוצת אותן שנים נתמּכר לאלּכוהול. שּכלל לא ידע על קיּומֹו

ואחד משיריו , ּברּוסית ּכמובן, הּוא אף ֵהֵחל לכתוב שירה. ת ולסוציאליזםּפרּועֹו
תּורגם מאּוחר יותר לעברית ּבסיּועֹו של המשורר , "הפקר-ּבן", מאותה תקופה

  .אברהם שלונסקי
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יהּודי , יוסף ֶּפן' הפקר יום אחד ּבביתו של ר-הופיע אותו ּבן, ּוממש ּכמו ַּבטלנובלות
והציג ּבפניו את המעטפה הישנה שּבה , נשֹּוי ואב לשתי ּבנות, יתיּב -מוסקבאי ּבעל

שלא ידע ּכלל ּכי הרומאן האסּור שלו מימי , האב הנדהם. נכתבה ּכתובתו ּבעצם ידיו
הכניסֹו לביתֹו ואף ניסה לשלבֹו , ּפנים-קיּבלֹו ִּבמאור, ּפרי שהּותֹו ּבווינה הניב

עד מהרה נסתּבר ּכי מן הנמנע לאלף את ". מרּוּבעת"ּבמסגרת לימודית מסּודרת ּו
ּבברית " מּכּבי"אלּוף האיגרּוף של , "אנרכיסט", "ציוניסט"הוא נעשה : הּפרא-סייח

  ולאחר שהיה מעורב ּבכמה וכמה מהּומות יעצה לו אשתו של , המועצות ּבִמשקל קל



הציוני , ֶּפן. הסופר הרּוסי הדגּול מקסים גורקי לצאת לּבראזיל או לּפלשֹתינה
, "השחר"ִעם קבּוצת חלּוצים שנקראה  1927-עלה ארצה ּב, ּבחר ּבּפלשֹתינה, "שֹרּוף"ה

 האיּכר וסופר העליה הראשונה משה סמילנסקי עבד במושבה רחובות ּכפועל אצל
ּובביתו של זה נתוודע אל , ")מּוָסה ה'ַחַּואָג"העט -ּבֵשם שנהג לחתום על סיּפּוריו(

ּבב את הצעיר הּפרּוע חיּבה יתירה וּבשּבתות היה ֶּפן הולך ּברגל ּביאליק חי. ּביאליק
. גמרא ואוצרות השֹפה העברית, ך"אביב ולומד מּפי ּביאליק תנ-מרחובות עד תל

עד ּכדי אקרוּבטיקה לשונית (אביו -ִהשתלטּותֹו המהירה על ִמכמניה של לשון עם
ּכאשר , אלי התּבלט ּכבר אזאך יושרו האינטלקטּו, היתה מדהימה ממש) וירטּואֹוזית

העיד על עצמו ּבכנּות כי , לאופנת הימים ההם" ציוני"שֹפתיים -ִּבמקום להעלות מס
 שֱהִביאֹו אליה מלהיט אותו" כי העתיק"התנ ֵטרּוף"אף ּכי ה, עדיין לא ִהסתגל ָלארץ

  :ּביותר
  

  . ֵּגיִהּנֹום ָצלּוי-ַהֶּשֶמש 
  . ַצָּבר ָוחֹול- ִתיִּפַאְדַמת 

  :ִני זֹוֵרק ָלְך ְּבָגלּויֲא
  !ֵאיִני ָיכֹול

  
  ,ֶשל אַֹח ֵאיִני ָיכֹול ֶאת ַנֲאקֹו

  ,ֶאת ַהָּשָרב ֲאֶשר ַאּפֹו ָחָרה
  -ֶאת ַהַחִּיים ַעל חֹד ַהחַֹח 

  .ְמכֹוָרה-ִלְקרֹא מֹוֶלֶדת
  

  ,קֹולֹו-ֵטרּוף ַעִּתיק נֹוֵתן ִּבי ֵאש
  ! לֹא-ֲעַדִין  .ֲאָבל ֵאיִני ָיכֹול

  )4(!")לא –עדיין ("

   
מולדת ,  ַלמאה הקודמת20-הקושי הנפשי לראות ַּבנוף הארצישראלי של שנות ה

ליטית של ֶּפן מציונּות סוציאליסטית וּפ-להקצנתו האידיאולוגית  קדם-יחידה  
נופית הזאת של שתי מֹוָלדֹות מתּבטאת -הנפשית הדיכוטומיה. ציוני-לקומוניזם ּבלתי

-ֵזֶכר לֵציד(הדוב הרּוסי , ָמה שבין שתי הֶמטֹוִניְמיֹותבשלבים אלה של שירתו ַּבִדיֶל
אם אכן נכונה גירסה , הדּוּבים שאליו הירּבה לצאת בילדּותו ִעם סּבא ַיאְנֶסן

  :תיכוני-מּול הַּתן המזרח) ּביאוגראפית זו
  

  ִּתָּזְכִרי ַּבַּפְיָטן, ַהְּשכֹול-ֶאֶרץ, ֶאֶרץ
  ; ֶשַאֵחר ָלְך ִשירֹו ַעד ִלְתמַֹה

  קֹול ֶאת ַהּדֹב ְוַהַּתן-הֹוִליְך ְצמּוֵדיֶש
   .ְּבָשאֹג ְוָדמַֹע

("  )5(")ֵהֶלְך זר
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הניסּוי -לזירת) 1939-1936(כאשר הפכה ספרד של מלחמת האזרחים , רק מאוחר יותר
האיתנים הגלוּבאלי בין - למאבק)promo( הגרמני ומעין ְקִדימֹון של הנשק

-שלוש שנים בלבד לאחר  ִּבמלוא עּוזֹומאבק שנתלקח, דמוקראטיה ובין פאשיזם
הדיכוטומיה  על ּבסיסּה של,  רק אז ִנבָנה-העולם השניה -במלחמת, מּכן

-רעיוני )ִאם לנקוט מינּוַח מרּכסיסטי" (על-ּבניין"גם מעין , ל"נֹוִפית הנ-הּביאוגראפית
ּכי המשורר אף (ּפוליטי של ַהְקָצָנה אידיאית שֹמֹאלה והינתקּות רישמית מן הציונּות 

ֶּפן מפרסם את הּפואמה  ). לבֹוֶניָה ּולמגיניה, נשאר קשּור ּבכל נימי נפשו לארץ
היסטורי של העלאת -היהּודין ָּפהשמּה נרמז ּכבר -שּבעצם" (ספרד על המוקד"

ומציג מעין ּפאטריוטיזם ) של האינקוויזיציה "ֶפה-אֹוטֹו דה"האנּוסים על מוקדי ה
  , שּבראשונה ִמשתיהן ּבחר ּכחלּוץ יהּודי צעיר, הבת רּוסיהּכפּול של אהבת הארץ וא



" הַרַעם"ו" הֹוללּות"ה, "סּכין"חֵסָרה לו מאוד ּבשל ה, זו שעזב מאחוריו, אך השניה
 ּוכבר ּכאן -מוצאו -ּבֹוֶהִמִּיים של ימי נעּוריו הּפרּועים ּבארץ-האנארכיסטיים

  : בין ֵיֶצר לאידיאולוגיה, שירתוּבחייו ּכב, ִמתמחשת הִדיֶלָמה הטיּפּוסית לו
   

  ְּבַעד מֹוֶלֶדת זֹו ֲאֶשר לֹא ְיַדְעִּתיָה
  -ֵריָחִנית ִּבְזַהב ַהַּפְרֵּדִסים  ְורּוַח

  ִּבְצחֹוק ַעִּליז ְשַלְחִּתיָה, ֵהַשְמִּתי ֶאת ַנְפִשי
  . ְלִהָּשֵֹרף ִּביקֹוד ַחְמִסין

 
    ,םַמה ִּבְשִביִלי ַחִּיים ְּבִלי הֹוֵללּות ָוַרַע

  ,ְּבִלי ְנִשיקֹות ַסִּכין, ְשֵֹרָפה-ְּבִלי ַסֲעַרת
  , ִאָּשּה ְּבַזַעם ֵאי ֶשֶמש ֲארּוָרה ִתְשּפְֹך

  . ֵאי ְּבִלי ֶמְרָחב ִשְלֵגי ֵלָבב ַמְזִקין
  

  ! ֶאת ַהּמֹוֶלֶדת- ֶאת זֹו - ֲאִני אֹוֵהב אֹוָתּה
   - ִשְּבִרָּיה ְוַנּבּוט, ְּבַעד חֹולֹות ִמְדָּבר

  ְוָרֶזה ְּכַמְנִּגיָנה רֹוֶעֶדת ָּגבֹוַה
  .ָעִריר ֵּבין ַהְּצָבִרים ָאנּוד

  
 .צֹוֶעֶדת ָלּה ָהֶרֶגל, ְּבִלי ְמָגָמה, ְוָכְך..

  .ִּכְבִכי ִתינֹוק ּגֹוֵסס ַאְפרּוִרּיּות ָקָשה
  , ְמִמיָתה ִּבן ֶרַגעֵהן ָּכל ְּתנּוַפת ַנְפִשי ַאְּת

  .ֻכָּנה מֹוֶלֶדת ֲחָדָשהַהְּמ, ַאְּת
  
   ִהיא ֵמֵעיִני ִנְסֶּתֶרת- סֹוֵדְך-ַשְלֶהֶבת סֹוד..

  .ַרק ָשם ָנְגָעה ְּבַדל ְשָֹפַתי ...ָאז, ַעםַרק ַּפ
  ָלְך ֶאת ֲעִסיס ַחַּיי ֵהֵבאִתי ְלִמְשֶמֶרת

  .ְוַדם ַמְחְשבֹוַתי
  
 ָּתבֹוא ִעִּתי ְוִיְתָּפֵרץ ָרִקיַע ְוִאם..

  - ,ִיְתַקע ָּבָרק ָּבָהר, ְוַיֲעִנין ָּכְחלֹו
  ֶאל ַּתְרֵּדַמת ָשֹדֹות ַשֲאָגִתי ַאְשִמיַע

  .ָידּוַע ּומּוָזר, ְוֶאְתחֹוֵלל ְּבִלי ֵקץ
  

  ,ֵאֵלְך ָנא ְּכמֹו ָהָתם ְלִהְתַחֵּבק ִעם רּוַח
  .ְּבֶפה ָּפעּור ִלְשּתֹות ֶאת ַסַער ַהְּיגֹוִנים

  ְצָלעֹות ּוְלִהָּזֵנק ְּבִלי נּוַח-ִלְצנַֹח ְשבּור
  .יר ִשיַרת ַהַּסִּכיִניםְּבֶיֶתר עֹז ָלִש

  
  ַאֶחֶרת ְוִנְבֶּדֶלת, ֲאַזי ִשיָרה ִּפְרִאית
  .ִּכי ִהיא גֹוַרל ַחַּיי, ֶאל חֹול ִלֵּבְך ֶאְזרֹק

  ֵהן לֹא ַלָּשְוא ִּפְרַזְלִּתי ֶאת ַהֶּדֶלת
  .י"ֵּבין רּוִסָּיה ְוַא: ֵּבין ְשֵּתי ַהּמֹוָלדֹות

  
  )6(")מולדת חדשה("

   
של אליעזר שטיינמן " ּכתּובים"העת האוונגרדי -ס לראשונה ִּבכתבשנדּפ(אף כי שיר זה 

, "ּכאב של שתי הּמֹוָלדֹות"אוֵצר ּבחּוּבֹו ֵעדּות ּברּורה ַל) 1929בשנת , ואברהם שלונסקי
  הּכֹל הּוא מהווה את - הרי שּבסך-משיריה  ּכניסּוחה המפּורסם של לאה גולדּברג באחד
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הגשרים הּביאוגראפית של ֶּפן עם המכורה -לשריפת יותרהדֹוקּומנט הּפיּוטי המובהק ב
ְלַפְרֵזל את הדלת הסוגרת וחותכת סופית את . ישֹראל-הרּוסית ּובחירתֹו המּודעת ּבארץ

גם אם בשלב מאוחר יותר  ,ּפירשו הכרעה ציונית מּובהקת, י"הדיכוטומיה בין רּוסיה וַא
על הדּואליזם שּבין נאמנּותו . ניציו-ואף האנטי ציוני-הוא עובר לקומוניזם הּבלתי

גם ּכשהדבר ָנַגד באורח נחרץ הן את (המּוצהרת ַלמפלגה הקומוניסטית ּבמשך שנים רּבות 
ּכמֹוהּו וגם ּכאשר הציּות " מרּוּבע"-מרדני ואנטי" ַסְיֶדר-ַאאּוט"ידּואליסטי של בִמזגֹו האינדי

על הדּואליזם החריף הזה ) קטּואלילתכתיֵבי הקרמלין היה ממש היּפּוכֹו של יושרו האינטל
 יעידּו –המפלגה ּובין התּפּכחּותֹו המרה מאשליותיה -שּבין הִמשמעת האידיאולוגית לצו

י ּפנחס גינוסר וראו "שנרשמו ע, אייזנשרייּבר-סינילגה ֶּפן, זכרונותיה של צעירת ּבנותיו
  : ררבמלאות שנתיים לפטירת המשו "הארץ"אור במוסף הספרותי של עיתון 

  
כמו , במוסקבה.  נערכה במוסקבה ועידת אגודת הסופרים הסובייטית1959במאי "

. במוסכמות ובאיסורים כאשר הדבר היה בנפשו) אּבא(לא התחשב , אביב-בתל
ואמר לי כי הוא , יצא ּבאחד הימים בחמש אחר הצהריים, המועצות-בביקורנו בברית
שחי שנים רּבות ּבגלּות , קומוניסטי הנודע-המשורר התּורּכי(ִחיְּכֶמת  נוסע עם ָנִזים

. ּבתרגּומו העברי של המשורר ט, קובץ ממיבחר שיריו. ּבמוסקבה, ּפוליטית מארצו
, וִהֵּנה שב לבסוף בלילה.). ג. י- ּבהוצאת ספרית ּפועלים 50-יצא לאור ּבשנות ה, ּכרמי

?' היכן הייָת'- .ְמכּוֶסה זיעה קרה ונראה כאדם שהזקין בעשרים שנה תוך ערב אחד
הלוואי , ארּורים': חלץ את נעליו וגידף ּברּוסית. הוא לא השיב. שאלתי אותו

אחרי שנרגעה קצת , הּוא הּביט ּבזעם אל כתלי החדר וכעבור שעה ארוכה' !יישֹרפּו
רוסי הגדול שלא -המשורר היהודי(נענה לי וסיפר כי פגש את ּבוריס ּפסטרנק , רוחו

ת הקרמלין לטּוס לשטוקהולם ולקּבל את פרס נֹוֶּבל על הּורשה ִמטעם שלטונו
 ּכשּביקש. ּבית-מעצר פסטרנק היה נתּון אז ּבמין.). ג. י- "יוואגו'ר ז"ד"הרומאן שלו 

אך . ֶנֱאַמר לו כי ּביקּור ּכזה אינו רצּוי, ּבאגּודת הסופרים הסובייטית אבי את ּכתובתו
למחרת בבוקר כבר .  לדרּכו ּבמוניתהשֹיג את הּכתובת ויצא, אבא לא נהג לוותר

השירות החשאי (ּב "המונית היה איש קג יתכן שנהג. ידעו הּכל כי ביקר אצל פסטרנק
אך . על ביתו של ּפסטרנק ואולי מסרו לו את הדבר השומרים המשגיחים) הסובייטי
אפילו , החלטתי כי ֶאְרֶאנּו ויהי מה. הייתי מוכרח לראות את ּפסטרנק': אּבא אמר

' .המועצות-שמחר אצטרך לארוז את החבילות ולצאת את ּברית, יעלה לי הדבר ּבכך
, העמידּו לפניו ּבקּבּוק קוניאק. ּכנראה ּבכה. היו עיני אבי אדּומֹות ּבשּובֹו אל המלון
: ּפעם אמר... לא היה דבר שיעיד יותר מזה על הזעזוע שּפקד אותו. והוא לא נגע ּבו

ר "ּביניהם ד, יהודים 6מהם ,  רופאים9(היתה פרשת הרופאים אילו נשארתי ּברּוסיה '
הקרמלין  שווא של נסיון להרעיל את שליטי-שהואשמּו באשמת, וֹופסי הנודע
סתם ולא ' .1952ולא בשנת  1930-1929 בשנים ֶעְטִייְּבמתחוללת .) ג. י- והּוצאּו להורג

. ּוסיה היה גורלו רע ומרלא היה לי ספק ּכי התּכוון לומר שאילו נשאר ּבר. ּפירש
הּוצע לו , המועצות לרגל אותה ועידת סופרים-ּבעת ּביקּורנּו בברית, אגב-ודרך

אבל ַעם ישֹראל הוא , והּוא השיב ּכי נעם לו מאוד להיות אורחם, להישאר ּברּוסיה
 יש לי, אין לי ּברירה, רּבותי, וחּוץ מזה' :והוא הוסיף ּבהּומֹור. עמֹו והעברית שֹפתֹו

   )7("'.אשה ּבישֹראל
  

  
  "ַגם ַּבְּכִפיָרה ֲאִני ִמְּבֵני ּבֹוֶניָה"

                                              
, "ּביטניקיים"ישֹראל אין ֶּפן מוותר על תביעות הֵיֶצר לחיים -ּבהכרעה לטובת ארץ

 -גם נשיקות , יניםגם סּכנות וסּכ, "הֹוֵללּות ָוַרַעם"ֶשֵּיש ּבהם גם " מרּוּבעים"-ּבלתי
  :חגית הלּפרין' כפי שמעידה על תקופה זו בחייו חוקרת הספרות ּפרופ. וגם ציונּות

" 
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מקור המילה . 'ְטַראְסק ה'ֶחְבֶר'קשּור ּבחבּורה המפּורסמת ' חבּורת הרֹועים'שמה של
היו ' ה טראסק'חבר'מייסדי  .הוא  ביידיש ּופירּושּה רעש גדול ּומהּומה' טראסק'

  שבעצם ימי המחסור הכלכלי והמשברים של , אביב הקטנה-ת ּפועלי בניין בתלקבוצ



. 'לעשֹות שֹמח'כדי להעלות את המוראל ו, שנות העשֹרים הקימו את אגודתם
חבורה זו היתה ידועה במעשֹי הקונדס שלה ובעזרתה לחלשים ולנדּכאים ּבדרּכּה 

תתף במעשֹה חלּוצי שצריך להש,  התּכנסה החבּורה והחליטה1927בשנת . שלה
אחד מאנשי , )ֶעְדִרי-ַאּבּו(על החלטתה זו של הקבוצה סיפר יעקב מחט . ממש

, על זנב דג מלּוח ומעט משקה, באחד הערבים כשהתאספנו ּבבית אייזן': החבּורה
המטרה היתה ּפיתּוח ענף הִמְרֶעה ועם . נולד הרעיון של הקמת תנועת רועים בארץ

נודע לנו שּבשייך ַּאְּבֵריק . דים שעדיין לא היו מיּושבֹותזה שמירה על אדמות היהו
יחיד מגרעין של קבוצת רועים , החבר גרשון פליישר, נשאר אדם בודד ִעם עדר צאן

ומתן והבנה הדדית הצטרפנו אליו ויסדנו את קבוצת הרועים -אחרי משא. שהתפזרה
, לּכסנדר ַזיידבשכנּות לקבוצת הרועים גרה משפחת א' .באדמות שייך אּבֵריק

ה 'חבר'באותן שנים היה ֶּפן מקורב ל' .והחבּורה קיימה ִעמם יחסי ֵרעּות עמּוקים
. והיה נוסע לעיתים קרובות לשייך אּבֵריק ושוהה אצל חבּורת הרועים' טראסק

גם המשורר אלּכסנדר ֶּפן היה ּבין מבקרינּו הקבּועים ': בזכרונותיו כתב יעקב מחט
    )8("'.ה כתב שירי רועים'בֶרּובהשראת המקום והֶח

  
הוא מחּברם של שירי הרועים הנודעים מאותה -ם טען ֶּפן שהוא"במכתב לאקו

שני הראשונים " (ַלַּמֲעָין"ו" ֵמֵעֶמק ְלִגְבָעה", "ַּדְּבשֹות ְּגָמִלים ַעל ָשֵֹאנּו ַלִּמְדָּבר",תקופה
שורות אלו בעריכת כותב , אכן נכללו במבחר כתביו שיצא לאור לאחר מותו

הנזכר ַּבּביבליוגראפיה " היה או לא היה"בקובץ , ובהרשאתו המלאה של ֶּפן עצמו
הסופר והמחנך , אשת יעקב מחט, הזמרת רבקה מחט(היו שטענּו ). למאמר זה

) שבע רזניק-ובת, על משפחת אלּכסנדר זייד" אנשי ּבראשית"מחּבר , אליעזר שֹמֹאלי
שאולי היה אחד ממחּבריהם ( רועים משה זמיריי איש קבוצת ה"כי הם נתחּברּו ע

על " אבהּותֹו"ואולי ויתר על ההּכרה ּב, ביחד עם ֶּפן, של שירים אלה" קולקטיביים"ה
עם -ִאם ּבשל צניעּותו המּופלגת ואם משּום שזמירי שאף ליצור שירי, שירים אלה

ן לאלּכסנדר אשר להערצתו הגדולה של ֶּפ ).אותנטיים שלא ייוודע מי ּבאמת חיּברם
 אם נכונה היא גירסתו האוטוּביאוגראפית -ממש ּכמו זה של ֶּפן , שאף מוצאו(ַזייד 

לא יכול היה לעבור את הקריטריונים המחמירים של -על אודות הסב השוודי ַיאְנֶסן 
רּוסים שנטשּו את הדת , "ַסּבֹוְתִניִקים"זייד היה ּבן למשּפחת : ההלכה היהודית
 -מעיד שירו המפורסם ) עלּו ארצה ותרמּו רּבות ַלמפעל הציוני, הּפראבֹוסלאבית

הווירטּואֹוזיּות הלשונית , בין השאר,  ּבו מּופגנת- י מרדכי זעירא"שהּולחן ע
  :המּופלאה שלו

  
  ,ַרחּוָמה ַעד מֹוִתי, ַאְדָמִתי, ֲאָדָמה

  .רּוַח ַרב ַחְרבֹוַנְיך ִהְרִּתיַח
    ְוָנַדםְּבָדם ֶשָאַדם ִלי ֵאַרְשִֹּתיְך

  .ַעל ִּגְבעֹות ֵשיְך ַאְּבֵריק ְוַחְרִּתָּיה
  

  .ַהָּמחֹול ְּבַגִּלים ְיַעֵּגל ִעּגּוִלים
  !ָלַעד ְּבַחְרִּתיָה, ֶשֶמש, אֹוִרי

    ְּביֹוִמי ְוֵליִלי ִלי ֵיהֹוד ֲעָמִלי
    .ַאְּבֵריק ְוַחְרִּתָּיה ַעל ִּגְבעֹות ֵשיְך

  
 ,ֶזה ֵּביִתי: תָּכאן ַצְּמרֹות ַהֵּזיִתים ְמַזְּמרֹו

  .ִהַּכְרִּתיהּו: ֶאֶבן ִּתְלַחש-ֶאֶבן
  ְיבּוַלי ַמְבִשיִלים, הֹוָרה ֶשִּלי, ֶהָרה

  .ַעל ִּגְבעֹות ֵשיְך ַאְּבֵריק ְוַחְרִּתָּיה
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  ִּבְשבּוָעה לֹוֲהָטה ַאְּת ְשבּוָיה ִלי ַעָּתה
 ֶזה ַהֵּלב ֶאת ִנְדרֹו לֹא  ַיְרִּתיַע

 אנדרטת אלכסנדר זייד



  
  ָדם ַהָּפשּוטִּכי ִצַּוִני ֵחרּות ָהָא
  .יק ְוַחְרִּתָּיהֵרְּבַעל ִּגְבעֹות ֵשיְך ַא

  
("  )9( ")על גבעות שייך אּבריק

  
בהווי הרועים החופשי   ּברּור היה כי ֶּפן מצא אז-אולם מה שנוגע לענייננּו 

-מימי ּכנּופיֹות נערי" צועני"למהדרין לתביעות יצרו ה-וההרפתקני אפיק ּבריא וציוני
יו מּביקתתו של סבא ַיאְנֶסן המנוח עד לביתו המוסקבאי של אּבא ההפקר של נדּוד

, ּכותב הּוא על הארץ, ּפרש מן הציונּות, רישמית ואידיאולוגית, גם ּכאשר. יוסף ֶּפן
   )10(")ַגם ַּבְּכִפיָרה ֲאִני ִמְּבֵני ּבֹוֶניָה/ ,ֶאֶרץ ַהֵּיעּוד ְוֶאֶרץ ַהְּגֵזָרה, הֹו": "ארץ ָזַבת" ּבשירֹו

  
  

  "ָהָיה ַרע ְלִתְפֶאֶרת, ָהָיה ֶזה לֹא טֹוב, ֵּכן"
  

הּוא , ּבו ּבולט הניגּוד ּבין ֵיֶצר לאידיאולוגיה,  ָּפן אֵחר ּבאישיּותֹו ּובשירתו של ֶּפן
, ואף לפני השלב הקומוניסטי ּבחייו(ּכקומוניסט . יחסו של המשורר אל האשה

. שיוויון מלא ואמיתי ּבין המיניםאין ספק שָּדַגל ּב )סוציאליסטי צעיר-ּכחלּוץ ציוני
שאותם נוהג היה לדקלם ּבקולו העמוק והמרשים , שיריו הּפרוגרמאטיים, ואכן

, ּבעצרות המוניות של האחד ּבמאי ּובשאר אירּועים של ארץ ישֹראל העובדת
 אך )11(").ִאָּשה עֹוֶמֶלת, ֵאם ְזֵקָנה/ ,הּוא ָהָיה ָאָדם ָּפשּוט: "לדּוגמה(מאשרים קביעה זו 

מגלה ּכי הּוא היה , הן של הּביאוגראפיה שלו והן של שירתו ,ּבחינה מדּוקדקת יותר
ּבֹו ִנרמזת תחּושת אשמתו של הגבר ּכלּפי  אפילּו ְּבשיר. הּכל מלבד גבר שיוויוני

שאליו ( הקיר -הִאשה הִנפגעת ִממנּו והְּמַגָּלה לאכזבתה ּכי ּברגעים הקשים ּביותר 
 -הזּוג -ִּבמקום שיהא זה ּבן, הּוא ִמשענּה היחיד) ּוגיּות אּומללה זוהיא לחּוצה ּבז

שיר זה מיּוצגת מהּות הגבר ּכאימּפריאליזם נפשי הּכובש את האשה ּבאורח באפילּו 
 ּכשאפילּו ההֹודאה המרּומזת ּבאשמת ִהתמּכרּותֹו לאלּכוהול, ִמָּקֶצה אל קצה, טוטאלי

 ּבבּואת האשה שנעלמת מתודעתו על הסף  האוסף אל שלטונו הְמַמֵּכר את-
המקֹוממת , המחרידה  אינה מבטלת את העּובדה-ִמְתַאֶּפֶסת לחלּוטין -וִמְתַאֶיֶנת

, חסרת ּכל אישיּות וכבוד עצמי, של תיאּור האשה ּכאיזו ֶטריטֹורָיה ּכבּושה, ממש
   :הגבר-וערך ַלמשורר-ּכוח-ּוּבוודאי לא ִּכשוות

  
  -ַעד  ְו-ֶאת ֻּכֵּלְך ִמ 

  ֶאת ֻּכֵּלְך ַעד ֵמֵעֶבר ְלַאְּת
  ַעד ֵמֵעֶבר ַלִּקיר

  ַהַּמִּכיר
   ֶאת ַּגֵּבְך

  . ִּבְהיֹותֹו ָלְך ִמְשָען ְּבַגֵּפְך
 ֶאת ֻּכֵּלְך ֵמֵעיֵנְך

   ַעד ִמְכַשף ֱהיֹוֵתְך ְּבֵאיֵנְך
  ֶשל ֵעיִני ַעד מֹוָתּה

  ְּבֵייִני
  ֶשָאַסף
  .ַעל ַהַּסף ִעּלּוֵמְך ָּבבּוַאת

  
  - ְוַעד -ת ֻּכֵּלְך ִמ ֶא

  !ַעד ֵמֵעֶבר ְלַאְּת ֶאת ֻּכֵּלְך
  

")
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  )12(")…לאחת ש



  
, ּכשֹיא החרטה, על ּפניו ִּבלבד, ְרֶאהוהִּנהנהדר מּבחינה שירית " (וידּוי"ואילּו ּבשירֹו 

העין של -ּכי למרות מראית, מגלים אנּו ּבעיּון מעמיק) הּביקורת וההלקאה העצמית
ּבנוסח וידּויו המצמרר של ַמְרֶמַלדֹוב לרסקולניקוב , טוייבסקאיתחטא דוס-על-הּכאה

-ֹואיסטי'שיר מאצ, אליּבא דאמת,  זהּו- הרי שמּבחינת תֹוכנֹו -" החטא ועונשו"ב
דֹולֹורֹוָזה -שּבו האשה האּומללה מּוכנה לעבור שּוב את ּכל הִויַא, שוביניסטי מּובהק

שיחסּה אליו הּוא , לה מידי הגבר" יוענק"ּכל זה ּוִבלבד ש, השּפלה ועלּבונות, של ֵסֶבל
תצּפיתּה של אשת -ִּכביכול ִמנקּודת שיר זה ּכתּוב. יחס של אהבה מאזוכיסטית ממש

" ִּפיָה"ִמ, לכאורה, "ֶנֱאָמר"מּותר אּולי לנחש ּכי הּוא , ּובִמקרה סּפציפי זה(המשורר 
צה צעירה ּבקבּוצת הּפועלים  חלּו- ּכמֹוהּו -שהיתה , ֶּבָלה, של רעייתו הראשונה

של חנה " גרֹונּה"ִמ, לחילּופין, או; שנות השלושים ּבסוף, ּבמושבה רחובות" השחר"
 - ַּבשנים לחיים-שהיתה חברתו, הגברת הראשונה של התיאטרון העברי, רובינא

1934-1932(.   
 
  יְוִקֵּנאִתי ְלָך ּוַבחֶֹשְך ָאַרְבִּת..

  ע ָאַהְבִּתיְוַעד ֶּדַמ ְוָשֵֹנאִתי ְלָך
  .ּוֵביֵתנּו ָשֵמם ִמִחּיּוְך ּוִמְּצחֹוק

  ,ָמרּוד ְּכמֹו ֶּכֶלב, ֶאל ַהַּבִית ּוְבשּוְבָך
  ֶעְלּבֹונֹות ֶשל ָזִרים ִּבי ָנַקְמָּת ִּפי ֶאֶלף

  .ֵמָרחֹוק ָוֵאַדע ִּכי ָחַשְבָּת ָעַלי
  

  ֵעת ִהַּטְחָּת ַּבֶּדֶלת, ּוַבַּלְיָלה ַההּוא
  ,ד ַוֲאִני נֹוֵשֹאת ֶיֶלדְוָהַלְכָּת ָלַע

  ;רַרק ָחַשְך אֹור ֵעיַני ַאְך ִלִּבי לֹא ִנְשַּב
  ִים ּוְשַּתִיםָּברּור ְּכמֹו ְשַּת ִּכי ָהָיה ִלי

  ְוִתּפֹל ַעל ִּבְרַּכִים ֶשָּתשּוב עֹוד ֵאַלי
  :ַאִּביט ְואַֹמר ְּבָפֶניָך ַוֲאִני

  
  ,ָהָיה ַרע ְלִתְפֶאֶרת, ָהָיה ֶזה לֹא טֹוב, ֵּכן

  ;ֲאָבל טֹוב ֶשִּנְפַּגְשנּו ְּבֵליל ִמֵּלילֹות
  , ַאל ִיְהֶיה ֶזה ַאֶחֶרת-ִאם ִיְהֶיה ֶזה ֵשִנית 

  , ַרק אֹוָתּה ַאֲהָבה ֲעִנָּיה ְוסֹוֶרֶרת
  ,ְּבאֹותֹו ְמִעילֹון ִעם אֹותֹו ִציץ ַהֶּוֶרד
  . ְּבאֹוָתּה ַהִּשְֹמָלה ַהְּפשּוָטה ִמְּשָֹמלֹות

  ,ית ַאל ִיְהֶיה ֶזה ַאֶחֶרתִאם ִיְהֶיה ֶזה ֵשִנ
  .ָּכְך ִיְהֶיה אֹות ְּבאֹות, ִיְהֶיה ָּכְך

  
  )13(")וידּוי("
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 לא רק את חמת - ּובצדק רב -עורר עליו , על אף יופיו השירי, אין ּפלא ּבכך ששיר זה
לב ּבשיוויון -אלא את התנגדּותֹו של ּכל אדם המאמין ּבתום, הֶפמיניסטיֹות שּבינינּו

העיניים "ּביאליק ּבשירו . מּבחינה זו אין ֶּפן יחיד ּבשירה העברית .ין המיניםאמיתי ּב
ֶזֶמר ְשלֹוש "בשירו , אלתרמן. חילּול תּומתו של הגבר...מאשים את האשה ּב" הרעבות
: המבצעות, אריה לבנון: המלחין(המּולחן והמזּומר אצלנו השּכם וַהֲעֵרב , "התשּובות
אף הּוא מתאר דמּות אשה המּוכנה לסּבֹול ּכל השּפלה ) דזהבה ּבן ועו, רבקה זוהר

על ּכל ,  גם אצל אלתרמן .ועלּבון מצד הגבר ּוִבלבד שלא יבקש ממנה לשּכוח אותו
הנערה : לדּוגמה(ּבולטת הסתירה ּבין האידיאולוגיה השיוויונית , גדּולתֹו הּפיּוטית

  מּול גילּויים ֶסקסיסטיים  - "העיר היונ"ּב" מיכל ּומיכאל"או " מגש הּכסף"והנער ּב

 David Sweeney :ציור



ּובין !") נאּום ּבאסיפת נשיםִאי ִּתְּׂשַאל , אמא", ּבולטים ּכבר ּבשיר מּוקדם מאוד שלו
העוברת ּכחּוט הָּשִני הן בשירתו והן , מאזֹוכיסטית המּובהקת-הנימה הַסאדֹו

הּוא , נקּודה זוּב, ההבדל ּבין ֶּפן לאלתרמן. ּביחסֹו לנשים, ַּבּביאוגראפיה האישית שלו
ּבעוד שּבשירת האהבה , ְּכמאזוכיסטית, ּבכך שאצל ֶּפן מתוארת האשה המאוהבת ּבו

אלא שאצל הגבר , של אלתרמן גם האשה וגם הגבר נגּועים לא אחת ּבמאזֹוכיזם זה
  ".ַסאדֹו"נוספת למאזֹוכיזם זה גם הקידומת 

, הּביאוגראפית,  הספציפיתיחס זה מקּבל ּבשירת ֶּפן טרנספורמאציה ִמּקֶֹטב האשה
או ּכגון , "לילה"ּכגון , "מולדת"ּכגון , מּוכללֹות-אל קוטב המהּויֹות המּופשטֹות

  ". ירּושלים"
  

  ": המולדת" לקוטב )shift (דּוגמאות לַמֲעָתק
  
ְּבִהָּמְשִכי / ֶלאֶאת ַהֶּפ ְלֶפֶתן ַהִּפּתּוי ִהְקַרְבִּתי: "או  )14("?ְּבֶחֶנק ִמי ִהְמִציֵאְך ְלָחְרֵכִני, ִמי"

ִהיא לֹא  / -ַנֵּסה ִלְכּפֹר ָּבּה ַעד עֹוָלם , סֹוֵרר, ֲעֵלה: "או גם  )15(." ָשְוא-ַאַחר ַטַּבַעת
ֵעת ְּבִלְּבָך ְקָלָלה / ֶשל ִּבְלָעם' ַמה ּטֹבּו'ֵתָעֵקר  ִמִּפיָך/ ,ְושֹוֶמֶרת עֹוֶקֶבת, ַתְרֶּפה ַּכֵּצל

  )16(."ַהַּמְזִעיָקה ְלֶמֶרד

   

  ": הלילה"ּוגמה למעתק אל קוטב ד
  
ַּכָּמה רְֹך ְורַֹע / ,ְּבֶהְרֵּגֶליָה ַּכָּמה ְתהֹום./ ַּפְרצּוַפת ַהַּלְיָלה ָקָמה/ ַעל ַאְרַּבע ְזנּונֹות ַרְגֶליָה"

  )17(!"ַּכָּמה
  
  

  ": ירושלים"ודוגמה למעתק אל קוטב 
  
ִמָּבֶבל ָאץ ִלְטעֹם / ?לֹא ָיִריב ַּבֵּתֵבל ִמי ִריֵבְך, ְקֵדָשִתי/ ,ִהּנּוַמת ִּכּשּוַפִיְך עֹוָלה ּופֹוֶרֶצת"

   )18(."ֵמַאּשּור ִהְשּתֹוֵקק ָלְך ָאדֹון ַסְנֵחִריב/,ֶאת ְּבָשֵֹרְך ְנבּוַכְדֶנאַּצר

  
למולדת ולכל הוויה שִמּבחינה , לעיר, שֹנאה בין המשורר הנזקק לאשה-יחסי האהבה
" סכיזופרניה", ּכידּוע, ון העברית מאפשרתהלש" (ְנֵקִבית"ְמסּוֶוֶגת ִּכ לשונית היא

ּבשירת , ּבין השאר, והדבר ּבולט, "ַאְּת"עשירה של קונוטאציות ַלמילה הקצרה 
ּובין חרדתו להשתעּבד לּה ולאּבד ּבכך את ) אלתרמן לא ּפחות מאשר ּבשירתו של ֶּפן

גמית צנועה דּו.  הם נושֹא מרתק למחקר טקסטּואלי מקיף-ּבוהמית -חירּותֹו הצוענית
דווקא בגיזרה תמאטית זו ,  ִמּכל מקום)19( .לכך ניסחה חוקרת הספרות הגר אלון

ּבולט ּביותר המאבק הּפנימי ּבין ֵיֶצר לאידיאולוגיה ּבאורח המזּכיר את המאבק 
" אני העליון" המושך ּכלּפי מטה ובין הid-ּבין ה ,)ego-ה" (אני"הפרוידיאני ּבתוככי ה

ּבין השֹטן והמלאך , ַּבמינּוח הּבֹוְדֶלריאני, או(מושך ּכלּפי מעלה  ה)super ego-ה(
  ).הנלחמים על נפש המשורר ּובִקרּבּה

  
  

  "ָּכאן ִהְכִּתיָבה ָהֵאש ֶאת ֻחֶּקיָה"
  

שּבו התנגשּו לא אחת , אּולם למאבק ּבין ֵיֶצר לאידיאולוגיה היה גם ָּפן ּפוליטי
 המשורר ותכתיבי המפלגה שהּוא נחשב אינטלקטּואלית של-האמנּותית עצמאּותֹו

ּכותבת על ּכך חוקרת הספרּות  .הרּוח הּבולט ּביותר שלה-ּבמשך שנים רּבות לאיש
  : חגית הלּפרין' ּפרופ

  
"
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-אנשי דור שלונסקי, הרּוח שהבינּו את שירתו והעריכּו אותה-הסופרים ואנשי
 חברי  ואילּו; ספרי שירתושלא עזרּו לו להוציא את , היו יריביו הּפוליטיים, אלתרמן
  ּבחלקם לא הבינּו את שירתו הלירית ולא ראּו את , הללּו שתמכּו ּבו, מפלגתו



שאותם ּכינה ,  נע איפוא ּבין אהבתו והערצתו לשלונסקי ולאלתרמןֶּפן... חשיבּותה
לבין שּותפיו האידיאולוגיים שלא , ושהם היו קהל קוראיו הּפוטנציאלי' יריביו-חבריו'

מדע 'בהוצאת ', לאורך הדרך'(הספר ... את שירתו אך עזרּו לו לפרסמה  הבינּותמיד
הן צנזּורה מרצון : עבר צנזּורה ּכפּולה ּומכּוּפלת) של המפלגה הקומוניסטית' וחיים

שניסתה לכּפות על ֶּפן מבחר שירים , שהפעיל ֶּפן עצמו והן צנזּורה מטעם המפלגה
של המפלגה ' לצו מגבוה'ולא ' צו ִלּבֹו'צנזּורה של ֶּפן נענה ל... ּבהתאם לדרישותיה

שהיתה אהּובה עליו לא , הקומוניסטית והביא קורּבן חלקים מראשית שירתו הלירית
ּכפי , אּולם ֶּפן לא רק השמיט שירים רּבים ממיטב שירתו... .ּפחות משירתו הּפוליטית

התאם ָלאידיאולוגיה ּב, אלא הכניס שינּויים מפליגים ּבשירים מרּכזיים, שהודה
השמטת חלקים מן השירה הלירית ושיּבּוש סדר הזמנים של . ...שאימץ לעצמו
שדרּכו , העברי-הקומוניסט-מיתוס המשורר, ַּבמיתוס שּברא ֶּפן תמכּו, השינּויים שערך

  ) 20(."היתה ּברּורה מאז עלייתו ארצה
  

, התפר שבין שירה לּפוליטיקה נטּוש היה המאבק ּבין הֵּיֶצר הלירי-גם ּבקו: ּכלומר
אותנטי של משורר שלא ֵהֵחל את דרּכו ּכקומוניסט מילטאנטי אלא עבר לכך -האישי
ולא ּפעם תוך הּכחשת חלקים עמּוקים ושורשיים ּביותר ּבִמזגֹו ּוַבֶמנטאליּות , בהדרגה

" קו המפלגה"כלית ניגּוד את הקשיחּות הדֹוגמאטית של שָּנְגדּו ת, האישית שלו
ציני ּומאקיאֶבליסטי , אלא הפכּפך, ודווקא לא קו ָעִקיב ורצּוף(המּוכתב מן הקרמלין 

הסופר  ּכגֹון, המועצות-גיּוסם של סופרים ואמנים יהּודיים מברית: לדּוגמה. ביותר
שנשלח " פאשיסטי-די האנטיועד היהּו"ל, ּבמאי שלמה מיכאלס-איציק ֶפֶפר והשֹחקן

ב לגיּוס ּכספים ותמיכה ציּבּורית ּבמאבקה של ּברית המועצות "ּבִמצַות סטאלין לארה
- שִאּתֹו ּכרתה ּברית המועצות זמן קצר לפני כן את חוזה ריֶּבנטרֹוּפ-נגד היטלר 

ד ביח, של אותם ֶפֶפר ּומיכאלס, פיסית ממש, וחיסּולם הקאניּבאלי - מולוטוב המביש
קטעי ). ּכאשר לא היו נחּוצים ּכבר לסטאלין ,עם עוד סופרים ואמנים יהודיים

שאותם (הריאיון עם ּבתו של ֶּפן על ּביקּורֹו בוועידת הסופרים הסובייטית ּבמוסקבה 
היה ִנשאר  מוכיחים ּבבירּור עד ּכמה צדק המשורר ּברומזו לכך שאילּו )הבאנּו לעיל

 .היה סופו רע ומר, תִּבצעירּותֹו ּבברית המועצו
  

ּבין , שגם ּבהם ניּכרת, גם שירים ּפוליטיים נוגעים ללב, לֶּפן, כן היּו לו-ּפי-על-ואף
ּבן אחיינֹו של משה (יזהר . ּכס. וַלמּוסר היהּודי גם יחד ך"זיקתו העמּוקה ַלתנ, השאר

 גם שלא חשש להצּביע, )שאצלו עבד ֶּפן הצעיר ּכפועל ּבמושבה רחובות, סמילנסקי
ּפלשֹתינאי -על חּורּבנם ואסונם של ערביי ארץ ישראל ּכתוצאה מהסיכסּוך הישֹראלי

  גם ֶּפן לא היה -  ")השבּוי"ו" סיּפּור חירֶּבת ִחיְזֶעה", ּבשני סיּפוריו המפּורסמים(
למרות הזדהּותֹו המלאה עם הצד היהּודי ּבמלחמת , "צד השני של המטּבע"אדיש ַל
  :השיחרּור

  
  .   ְמֵרר ֶהָעָשןָּכאן ִּת

  .ָּכאן ִהְכִּתיָבה ָהֵאש ֶאת ֻחֶּקיָה
  ַּבִית ָמְך ְוָיָשן

  .ִלְצחֹוקֹו ַהִנְפָקד ְמַחֶּכה הּוא
  
  . עֹוף ְמַדֶּדה-ֶּבן לֹא

  .ַהֶּגֶפן-לֹא ִּבְרַּכת ַהּבֹוְצִרים ְּפִרי
  ְשכֹול ָצהֹב ַּבָּשֶֹדה
  . ֶאֶבן-ְמַסֵּפר קֹורֹוָתיו ֶאֶבן

   
  ּשֹוָעה ַעל ָּגֵדר ַה

  , ְלַמַּפץ ַאְנחֹוָתיו ֶשל ַהַּבִית
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  ְּכִדְגֵלי ַהּשֹוָאה



  . דֹוְממֹות ִּבְשחֹוָרן ְשֵּתי ַעַּבּיֹות
  

   - !קּום ָוֵרש ,ַהַּמְבִעיר
  , ִּבְדִריָסה ְמֻפְרֶזֶלת, ַעל ַהַחי

  ְּכָבר עֹוֵבר ַהחֹוֵרש 
  . ְּבֶחְלַקת ַהָּזִרים ַהִּנְגֶזֶלת

  
  . הָּבָרָמא ִנָּׂשקֹול 

  . לֹא ָרֵחל ְמָמֶרֶרת ְּבֶנִהי
  , ֲאָדָמה, ֲאָדָמה

  !.. ָּבֶניָה-זֹאת ָהָגר ְמַבָּכה ַעל
  

                                        ("  )21(")ּכפר שדּוד
  

ּפערים ּכלּכליים וחברתיים מתרחבים , ימים של אבטלה גואה, ּבימינּו אלה
ּבִמגדל , מרצונם, ט ּכל משוררינּו מסּוגריםּומעמיקים ואקלים תרּבּותי שּבו ּכמע

, אטּום ואֹוִטיְסִטי לכל העוולות, של אסתטיזם נרקיסיסטי) ִאם לא הֵשיינקין(הֵשיין 
- מּוזר ומעורר לא מעט עצב לקרוא שיר שונה ּכל–המכאובים והתבֵערות שִמסביב 

  :ּכך ּכמו זה של ֶּפן מלפני למעלה משלושים וחמש שנה
  

  . ּפֹוֵעל ָשחֹור ַאְרִצי - ְּפשּוטֹו ְּכַמְשָמעֹו, ֹוֵעל ָשחֹור ּפ-ַאְרִצי 
  ,ָּבֶהם  ֲאִני ַמִּכיר אֹוָתם ּוַמֲאִמין- ?ַּפַעם ּפֹוֲעִלים ְשחֹוִרים-ַהִהַּכְרֶּתם ֵאי

  .ּפֹוֵעל ָשחֹור - ִּכי ִהיא, ָלֵכן ַּגם ַאֲאִמין ִּבְמכֹוָרִתי
  . ְּבבֹוא ַהּיֹום עֹוד ִיָּשַמע ְּדָבָרּה

  .ַהִּדּבּור ַהֶּזה ֶשל ְשֵּתי ָיַדִים ְנבֹונֹות ּוְשִריִרּיֹות ִיְהֶיה ָקָצר ְוַתְכִליִתי, הֹו
  .ֲאִני ַמְזִמין ֶאת ָּכל ַהַּסְפָקִנים ָלבֹוא ּוְלִהָּוַכח 

  !...ּבֹאּו

                               )22   ()" ּפועל שחור–  ארצי("                                                     
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  :הערות ורשימת מקורות

  
 "-) 1(  -תל ,ריקובר'הוצאת בצלאל צ, יוסי גמזו: העורך, להגות ולביקורת, עת לספרות- כתב, "אופק
כרך שני ראה  אור (ינוך ולתרבות של ההסתדרות הכללית בסיוע המרכז לח, 1970קיץ , אביב

  ).1972באביב 
.   ֵהד ַלגירסה האלטרנאטיבית1989, אביב-תל, הוצאת ּפּפירּוס, "שלכת ּכוכבים",  הלּפרין חגית-) 2(

ך כ ְרֵאה ַּבּפואמה העוסקת ּב-  הלּפרין ּבספר זה' שמשֹרטטת ּפרופ, על ּבית אביו וילדּותו של ֶּפן
  . ן מיוחד זהּבגליו

   ,גמזו יוסי: ערך והוסיף מבוא וביאורים, ליקט, מבחר ּכתובים, "היה או לא היה", אלּכסנדר,  ֶּפן-) 3(
  .ב"תשל, אביב-תל, ריקובר'הוצאת בצלאל צ

  .6' עמ, שם, "היה או לא היה", אלּכסנדר,  ֶּפן-) 4(
  .שם,  שם-) 5(
)6 (- 
)7(  

  .15' עמ, שם
-"

)8( -
  .3.5.74, "הארץ", "תרּבּות וספרּות"מּוסף , "אלּכסנדר ֶּפן, אבי, ינילגהס, אייזנשרייּבר- ֶּפן

  עיתון לתולדות ארץ ישֹראל ועם ישֹראל, "מֹול-ֵעת", "ַאְּבֵריק שירי ֵשייְך: "חגית,  הלּפרין
  ,   אביב- תל, )38 (6גליון ', כרך ו, אביב ומשרד החינוך והתרבות-מיסודם של אוניברסיטת תל

  . 1981 יולי -א "שמתמוז ת
  , 1981 ,אביב- תל, הוצאת ּכינרת, " ֶזֶמר ועוד ֶזֶמר1000", פסחזון רפי ואליגון תלמה:  עורכים-) 9(

  .78' עמ
  .1957, אביב-תל, הוצאת מדע וחיים, "לאורך הדרך", אלּכסנדר, ֶּפן -) 10(
  ִנרֶאה") הּוא ָהָיה ָאָדם ָּפשּוט: "המּוּכר יותר ּבשּורתֹו הּפותחת" (ֶנֶגד" השיר הּפאציפיסטי -) 11(

 גם ּכָשגּוי - והּפֹוּפּולאריּות העצּומה שלו ּבזמנֹו , מצד אחד,  למרות ֵּכנּותֹו-  לכותב שּורֹות אלּו
הּוא נכתב נגד ההתגייסּות למלחמת העולם השניה מצד (היסטורית - ּביותר מּבחינה ּפוליטית

י גרמניה הנאצית שינה "צות ַלמּותקפים עורק ּכאשר הצטרפה ּברית המוע, העולם החופשי
 הּוא. ביצירתו של המשורר, ִמּבחינה ספרותית, וגם ּכחלק החלש יותר) המשורר את טעמו

של " מדע וחיים"ּבהוצאת  50-שיצא ּבשנות ה, "לאורך הדרך", ִנדּפס ּבכרך המקיף של שירת ֶּפן
   ".ֲעֵמָלה"ית יש לומר ולכתוב ּבעבר. היא ּפשּוט שגיאה לשונית" עֹוֶמֶלת", אגב. י"מק

 "-) 12(  .25' עמ, "היה או לא היה
המסתתר מאחורי שיר זה. 23' עמ,   שם-) 13( י   לא זו ִּבלבד שאין אמת: ּולעצם הרקע הּביאוגראפ

  של המשורר " חזרה ִּבתשּובה"יש ּכאן מעין  ּכאילּו, הִשטחי והַמְטֶעה, ָּברושם הראשון
 אלא ששלוש -סיסטי של הגבר המתואר ַּבשיר ּכלּפי האשה הִנפגעת וִהתנערּות מן היחס הֶסק

ּבעלות ּכבוד עצמי שאו שניתקּו את עצמן , הנשים הּבולטות ּבחייו של ֶּפן היּו נשים חזקות
, לא סלחה לו מעולם על יחסו, אשתו הראשונה, ֶּבָלה". להחזיקֹו ּבמושכות"או שידעּו  ממנּו

חנה ; ְזרּוָּבֶבָלה, שאימץ את ּבתֹו של ֶּפן, ראל שֹשֹונקין מֲחֵדָרהשיקמה את חייה ונישֹאה לישֹ
ּוכפי שּכותבת ּכרמית גיא ּבִספרה הּביאוגראפי על , רובינא ניתקה את  קשריה הזּוגיים עמו

 לה): "188' עמ, 1995, אביב-תל, הוצאת עם עובד" (המלּכה נסעה ּבאוטוּבּוס", רובינא
תחיה ּבִצּלֹו של  ּכי אין היא רוצה שִּבָּתּה,  חזרה ואמרה לידידיהלא היה ספק והיא) לרובינא(

גם ידעה קצת ", אשתו רוב שנותיו, ורחל ."אב שיּכֹור וחולה הּלֹוֶקה גם ּבהתקפי אלימּות
- סינילגה ֶּפן, מדברי ּבתם המשּותפת" (ידעה איפה שהּוא לרסן אותו... להחזיק ּבמושכות

מּוסף , "סופשבּוע", "הּוא חלף אך לא מת עדיין"', דכי חיימוביץּבכתבתו של מר, אייזנשרייּבר
  ).4.11.05, "מעריב"

  ").לאורך הדרך" ("ובכל זאת", אלּכסנדר,  ֶּפן- ) 14( 

  /           ִשַּכְלִּתי ֶאת ַהֶּפֶלא–ַאְך ָמה ָאִשיר ? ָלִשיר" נוסח מאוחר יותר של השּורֹות המּוקדמֹות -) 15(
  ".מולדת חדשה"מתוך " ָשְוא-ר ַטַּבַעתְּבִהָּמְשִכי ַאַח

  ".לאורך הדרך", "ארץ זבת", אלּכסנדר,  ֶּפן-) 16(
  .1985, אביב-תל, הוצאת הקיבוץ המאוחד, "לילות ּבלי גג", אלּכסנדר,  ֶּפן-) 17(
  ).17' שוליים מס-ראה הערת" (לאורך הדרך", "ירושלים הְּקֵדָשה", אלּכסנדר,  ֶּפן-) 18(
  ,"77עיתון ", "1927-1933ההוויה הנשית ּבשיריו של אלּכסנדר ֶּפן ּבין השנים ", הגר,  אלון-) 19(

  .2003אּפריל , ג"ניסן תשס, 278גליון 
  ,ח"שבט תשנ, 216גליון , ב"שנה כ, "77עיתון ", " רק ספר אחד-לאורך דרּכֹו : "חגית,  הלּפרין-) 20(

  .22' עמ, 1998פּברּואר 
 "-) 21(  .53' עמ, )3' ראה הערה מס ("היה או לא היה

  .65' עמ,  שם-) 22(
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  (*)ַּבְּמאּוָרה

  ֲאִני ִשַּכְרִּתי
  ֶאת ָּכל ָהאּוָלם 

  ַהֶּזה
  ֲאִני ִשַּקְרִּתי

  -ְלָכל ָהעֹוָלם 
  ַהָּשֵמן ְוָהָרֶזה

  
  ֲאִני ֵהַרְקִּתי

  ֶשַבע-ֶאת ָּכל ַהְּיָקִבים ִּפי
  ֲאִני ֶנֱהַרְגִּתי

  ֶבתֶאל זֹאת ֶשֵאיָּנה יֹוֶש
  ִאִּתי

  ִּבְגאֹות ָעַלי ֶחְטִאי
  

   ֲאִני סֹוֵלַח
  -ְלֶזה ֶשֲעַדִין לֹא ָּבא 

  ַהֵּמת ַהּצֹוֵלַע
  ַעל ַקֵּבי ָהעֹוָלם ַהָּבא

  
  ִּכי ֶאֶלף ְּכָבר ַמִּתי
  ְוֶאֶלף עֹוֶדִּני ַחי
  ְוֶאֶלף ָשַמְעִּתי

  ַעל ַּתֲעתּוֵעי ְּדָרַכי
  

  מּוִלי ַהַּמְרָאה ְּבַפַחד
  י ּגֶֹלם ַרעאֹוֶגֶרת ְּפֵנ

  ...ַשק ִלי ַּב לּו
  ְּכִפיִלי ַהָּשתּוי ַּבַּמְרָאה

  
  ֲחצֹות ֵהִטיָחה-ְשַעת ַאַחר

  ַּבֶּדֶלת ָחָזק ְוַהְרֵּבה
  ִהיא ָהְיָתה ָּבָאה לּוֵלא ִהַּכְרִּתיָך

  ַהַּשֲחָרן ֲאֶלְּכַסְנֶּדר ֶּפן
  

  ֵאַלי ְּכָבר ִנֶּבֶטת
  ַאֲחִרית ְשִנַּית ְשעֹוִני

   (**) ֶּפְטָיהֶּפְטָיה הֹו
  ִיַמח ִזְכרֹו ֶשל ֲאִני

  
  ָּכֵאֶּלה ַחַּיי ֵהם

  ְּבֶעֶצם
  -ְּגלּוֵיי ַּפְרצּוף ִמְסּתֹוִרין 

  ִּבְרחֹוב ָהֶעֶצב
  ...ִסְטִרי-ַהַחד

   
  .ּבית היין שירי" מתוך המחזור -(*)

  .המרזח- שמו של ּבעל ּבית- (**)
  
)1965(  
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 רֹוַמאְנס
 

  ,ַרַחת ֵאיזֹו ְּתֵכֶלתְּבָכל ְּפִגיָשה ִמְקִרית ּפֹו
  . ִניחֹוַח ַהִּליָלְך-ְלָכל ַמָּבט ִראשֹון 
  : ֶיְשָנם ֵלילֹות ָּכֵאֶּלה-ָהָיה אֹו לֹא ָהָיה 
  !ֵלילֹו ָהָיה לֹא ָלְך, ֵליֵלְך ָהָיה ֵלילֹו

  
  .ֵיָאֵמנּו ַּגם ִמְקִרים. ִנְפְּגשּו ְּבִמְקֶרה

  .הּוא ָשֵקט ְוָשתּוי, ִהיא ָהְיָתה ֲעצּוָבה
  ַמה ּטֹוב עֹוָלֵמנּו, ִּתְסְלִחי ִלי: א ָאַמרהּו

  .ִאם ֶאְפָשר ּבֹו ִלְפּגֹש ֵאיֶזה ֶּפֶלא ָּבדּוי
   

  ,ַהַּמְרֵזַח- ֶאת ֵּבית-הּוא , ָאֲהָבה ִהיא אֹותֹו
  .ּוְשֵניֶהם ָאֲהבּו ֶאת ַהַּלְיָלה ָּבְרחֹוב

  ,ֵעת ִלָּום ַעד ֵּביָתּה ַהָּיֵרַח, ָּכל ֲחצֹות
    !"ַלְיָלה טֹוב: "ִהיא ָשְתָקה." ֵליל ְמנּוָחה": הּוא ִחֵּיְך

   
  ,לֹא נֹוַדע ִלי  ַהֵּפֶשר-ָהָיה אֹו לֹא ָהָיה 

  ...ְּבַמָּגָעם ָשְֹגָבה ִסיְמפֹוִנַּית לֹולֹו
  :ֵיש ַמֶּשהּו ָפָטִלי ְּפִגיָשה ִמְקִרית ְּבָכל

 . ָהָיה ֵלילֹו ֵליָלּה, ֵלילֹו ָהָיה לֹא ָלּה
  

  ,הּוא ָאַהב ֶאת ַהַּיִין. הָאֲהָב ִהיא אֹותֹו
  .ּוְשֵניֶהם ָאֲהבּו ְלַלֵּקט ּכֹוָכִבים

  ִּכי ֲעַדִין, ַהָּיֵרַח ָאַהב ֶאת ְשֵניֶהם
  .ַהָּיֵרַח אֹוֵהב ֶלֱאהֹב ֲאהּוִבים

  
  .ְלַנֵּפץ ֶאת ַהֶּשֶקט ְיֵרִאים, ְוָשְתקּו

  .ַרק ִחּיּוְך ִאישֹוָניו ְמַלֵּטף ֶאת ָהרֹאש
  ִּכי ְשָֹפתֹו ִמְתַנֶּשֶקת, ינֹוִקְּנָאה ְּבֵי ִהיא

   .ִעם ּכֹוִסית ֲאֻדָּמה ֵמַחְשַמל ְוִתירֹוש
  

  !?ְּתִמימּות ִהיא אֹו ִאֶּוֶלת, ָהָיה אֹו לֹא ָהָיה
  ...ַעל ַסף ַּדְלָּתּה ַהָּצר ָּגְועּו ַהְרֵּבה ֵלילֹות

  , ֲחלֹום ָּבדּוי אֹו ֶּפֶלא-ָהָיה אֹו לֹא ָהָיה 
 . ָהָיה ֵלילֹו ֵליָלּה, ֵלילֹו ָהָיה לֹא ָלּה

  
            

  ּכֹה חֹוְפִזים ְּבָיֵמינּו... ַהָּיִמים לֹא ִחּכּו
  .ֶשִהְסִּכינּו ַלֲחּתֹר ֶאל ַהחֹוף, ַהָּיִמים

  ,ָמה ָאיֹם ּוַמְצִחיק עֹוָלֵמנּו: ִהיא ָחְשָבה
  .ָּכְך ֶלֱאהֹב-ֲעַדִין ָּכל ִאם ֶאְפָשר ּבֹו

  
  ,ַהַּמְרֵזַח-ת ֵּבית ֶא-הּוא , ָאֲהָבה ִהיא אֹותֹו

  .ּוְשֵניֶהם ָאֲהבּו ֶאת ַהַּפַחד ַהַחד
  ְוִלְבסֹוף ִנְתָרֵעד ְוָשַמע ַהָּיֵרַח

  :ֶאת ְּדָבֶריָה אֹוְמִרים לֹו ְּבַלְיָלה ֶאָחד
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  .לֹא נֹוַדע ִלי ַהֵּפֶשר,  ָהָיה אֹו לֹא ָהָיה
  .ֵליְלָך ָהָיה לֹא ִלי,  ֵליִלי ָהָיה ֵליְלָך

  :ֵיש ַמֶּשהּו ָפָטִלי ה ִמְקִריתְּפִגיָש  ְּבָכל
  !לֹא ִלי, ָשלֹום ְלָך...  ָעַיְפִּתי ֶלֱאהֹב

  
)1938(  

  
  
  

  ...לֹא ֲאִני
  

  -לֹא ֲאִני , לֹא ֲאִני הּוא ָהִאיש
  .ֶאל ּבֹואֹו ֵמָרחֹוק ְמַצָּפה ַאְּת
  ְצרֹור קֹורֹות ְנדּוַדי ַהְּיָשִנים
  . ָלְך ֵהֵבאִתי ִּבְמקֹום ַטַּבַעת

  
  -ַּכַחָּכה , יִלי ֶמָּבטַאל ַּתִט

  .ֶאת ָעְצִּבי ֵמֵעיַני לֹא ִיְמֶשה הּוא
  ,ִּכי לֹא ִלי ַאְּת ֵלילֹות ְמַחָּכה

  .ִנְמֶשֶכת לֹא ֵאַלי ְּבִדידּוֵתְך
  

  -לֹא ֲחלֹום , לֹא ּכֹוָכב ְּבָיִדי
  .ְיתֹוָמה ִמְּשֵניֶהם ְוֵריָקה ִהיא

  לּו ִקְרִבי ָנא ּוְרִאי ַּבַחּלֹון
  .י ֶהָעֵיף אֹות ַקִיןַעל ִמְצִח

  
  ,ָמה ִאְכַּפת ָלְך ֲאִני אֹו הּוא
  ,אֹו ַאֵחר ִיְתַנֵּבא ֲעֵלי ַסַער

  ,ּתֹוְך ִלחּוש ְוִהְרהּור, ּוַבֵּליל
  .ֵּתָרֵקם ָלְך ְּבָדַית ַהַּסַהר

  
  ֵעת ַהַּשַחר ַיִּקיש, ְוִעם אֹור

  -, ְּבַקְרֵני ַאְרָּגָמן ַעל ַהֶּדֶלת
  ַהִּגישהּוא ֵאַלִיְך ָישּוב ְל

  .ָלְך ִשיָרה ַמְשִּכיָמה ַעל ַאֶּיֶלת
  

  - ִמֻּכָּלם ְמַנת ֶחְלֵקְך ְּתַאְּלִמי
  .ּבֹו ַהּכַֹח, ּבֹו ַהְּצחֹוק, ּבֹו ָהעֹז

  ּוְבמֹוֵתְך לֹא ֵיְדעּו ְלִמי
ַאּת   .ֶאת ִלֵּבְך ַהָּמנֹוַח ִהְקַּדְׁשְּת

  
  ַּתֲעבְֹרָנה ָשִנים, ַאל ִּתְבִּכי

  .א ַטַּבַעתְוַאֵחר ָלְך ָיִבי
  -ַוֲאִני 

  לֹא ֲאִני, לֹא ֲאִני
  .הּוא ָהִאיש ֶאל ּבֹואֹו ְמַצָּפה ַאְּת

  
)1929(  
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  יוסי גמזו

  

  (*)  ְוַעל ַהָּבָלַלְיָקהִלי ַגגְּבַעל ֵלילֹות , ַהָּבָלָדה ַעל שּוָרא ַהָּיֶפה

  
  

  / ז"תשס-ב"ּבאייר תשל' ה,  למותו שנה 35במלאות / 
  

 -ַאָּגָדה ָאסּור ִלְפגַֹע  ָּב"
  "הָּדְנֻק                                                   

  
  

  )1() מיבחר ּכתּובים, "היה או לא היה"מתוך : ןאלּכסנדר ֶּפ(
  

  

  ,ַלִּשיר ַהֶּזה ֵיש ִמין ְּפֶרְליּוד ָקָטן ֶשל ֶשֶלג
  ,ֶשל ַקְרחֹוִנים, ֶשל ֻּדִּבים, ֶשל לֶֹבן טּוְנְדרֹות

  ֶטַבע ִמּשֹוֶשֶלת-חֹוֵקר, ַיְנֶסן, ָחדֶשל ְשֵוִדי ֶא
  ָשִנים ַאַחר ָשִנים  . ַהַּיְנֶסִנים ָהֲאִציִלית

  הּוא ְמַגֵהץ ְּבִמְזַחְלּתֹו ְסִדיִנים ְקפּוִאים ֶשל ְצחֹור ִסיִּביִרי
  ,ְּבִלי ִּכּסּוי, ַעד ֶשּבֹוַרַחת לֹו ִּבּתֹו ּוְכֶשִהיא ָשָבה

  ,ַאל ַּתְסִּביִרי: "ַהְמֵהם ָלּההּוא ְמ, ֻחִּקי-ָלֶלֶדת ֶיֶלד לֹא
   רֹוָמן-ֲאִני ֵמִבין ְלַבד 

  יד 'ִעם ִז
  ."ָנשֹּוי

  
  ְוִהיא יֹוֶלֶדת ֶאת ַהֶּיֶלד ֶהָעשֹּוי עֹוד

  .ְוֵהם ּדֹוִמים. ִלְזּכֹור ָשִנים ֶאת ַעְצבּוָתּה
  יד ַאְך לֹא ָנשֹּוי עֹוד'ּוִמֵּכיָון ֶשֱאלִֹהים אּוַלי הּוא ִז

  , ִמן ַהְּמֻרִּמים ֶאל ַהְּמרֹוִמים, ָתּה ֵאָליוהּוא ַמֲעֶלה אֹו
  ַּבְּכפֹור ָהַעז ֶשל ַהַּיְתמּות ְוֶשל ַהֶּקַרח 

(  ,  )ַהֶּקַרח ַהְּצפֹוִני-מּול ַים, קֹוִליְמְסק-ִני'ִניְז
  ֲאָבל ָיְפָיּה ָהַרְך ִנְשָאר ִאּתֹו ְּכֶפַרח

  .ָּכל ְשנֹות ַחָּייו ַהַּדְלפֹוִנים, ַהֵּלב-ְּבַדש
  ,ַהַּסָּבא, ֶאת ַהֶּיֶלד ְמַגֵּדל ַהּגֹויְו

  ְּבֶמָגטֹוִנים לֹא ִנְדִלים ֶשל ַאֲהָבה
  ְוהּוא ִיְפַסע ָּבּה, ַהּנֹוף-ַהֵּלב ּוְכפֹור-ְוזֹאת ַיְלדּות ֶשל חֹם

  ְּבקֹר ֶשל ִמינּוס ַמֲעלֹות
  ּוְּפלּוס ָּגדֹול ַּבַּגֲאָוה

  ֶשל ֶנֶכד: ַהַּנֲעִרית ְוַהַּגְבִרית ַהּזֹאת
  ַהָּקם ָּכל ּבֶֹקר ִעם ָסבֹו ָלצּוד ֻּדִּבים  
  ַעד ֶשְּבבֶֹקר לֹא ָעבֹות ֶאָחד ִנְמֶסֶכת
  )2(ְלתֹוְך ִאיִדיְלָיה זֹו ֶשל אֶֹמץ ּוְליּוִּבי

  ָהאֶֹפל ַהָפָטִלי-ִטָּפה ָמָרה ֶשל ֵיין
  ַהֶּקַרח ָקם ַעל ַסָּבא ֶשּלֹא ָקם-ְּכֶשּדֹב

  ֶטל ַהְּברּוָטִליַהֶּק-ֵדהְּׂשִּכי ִאם ֻמְכָּתף ִמ
  .מּוָצף ְּבָדם, ֶאל ֲאלּוְנַקת ַהּנֹוֲאִשים
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  ַקְרֵני ְצָבִאים ַהּגֹוְרִרים ֶאת ַהִּמְזֶחֶלת
  ֵמָעָליו, ִמְתַיֵּפַח, ָּבּה ָשח ַהֶּיֶלד

  ֶשל ּגּוף ַהָּסב ּבֹו ַהְּוַרְדַרד הֹוֵפְך ִלְתֵכֶלת
  ְּכִמְקָּדָמה ָקָרה ַלֵּקץ ְוִלְצָלָליו

  ַעד ֶשֲעָנָפיו ְזרּוִיים ַשֶּלֶכת-ֵהן ַיַער
  .ֶשל ּכֹוָכִבים ְמַעְפֲעִפים ְּדָמעֹות ֶשל ְּכפֹור

  ",ָלֶלֶכת, ֱאלִֹהים ֶשִּלי, א ִתֵּתן לֹוּלֶֹש"
  לֹוֵחש ַהֶּיֶלד ְּבחֹוְלָפם ַעל ְּפֵני ֵאיְנְספֹור

   ַהַּצִיד-ַהֶּוְרְסָטאֹות ַהַּמְפִרידֹות ֵּבין ְשֵֹדה
  ַהַּצָּיד ְוֶשל ֶנְכּדֹוּוֵבין ֵּביָתם ֶשל 

  ִתְמָצא ֶאת, ָּכְך ִנְדֶמה, ֲאָבל ְּתִפַּלת ַהֶּיֶלד
  .  ִנְכֶמֶרת ַעל ַּפְחּדֹו)3(ה מֹוי'ֶחְמַלת ַהּבֹוֶז

  
  , ְוֶזה ִנְדֶחה

  ַהֶּנֶתק,  ַהֶּזהNevermore-ַה
 ֱאנֹוש ִנְפָחד-ַהָּשֹב ֶשל ּגּור ִמָּמִּגנֹו

   סֹופֹו ֶשל ֶמֶתקְּכמֹו ֲחִניָנה ְזַמִּנית ִלְפֵני
  ָוֵאם ְּבִאיש ֶאָחד-ְוָסב-ֻחָּמם ֶשל ָאב

  ֵאיֶנּנּו אֹותֹו ַסָּבא ְוַרק ֶשַּסָּבא ְּכָבר
  ַהָּמֶות ַהָּלָבן-ְוַכָּפתֹו ֶשל ּדֹב

  ֶשֵאיָמה ְגדֹוָלה ְּכמּוָסה ָּבּה, ָהַאְרְקִטי, ַהַּקר
  מּוָבן-ְּכָבר ְמַרֶחֶפת ְּכִאּיּום ִּבְלִּתי

  ַהְּסָלב, ֶּיֶלד ֶשַהּדֹב ַהֶּזהַעל רֹאש ַה
   אֹותֹוִיְרּדֹףָּתִמיד 

  .ַעד ְקצֹות ַקְצֵוי ַחָּייו
  

  ,ִמן ַהַּבִית, ְויֹום ֶאָחד שֹוֵמַע ַסָּבא
  ,ְּבֵאין ַמְחִשיד, ֵּכיַצד ֶנְכּדֹו ַוֲחֵבָריו

  ִמְתקֹוְטִטים ּוְמָחְרִפים ְּבִריב ְשָֹפַתִים
  ".  יד'ז"ְּקָלִסי ַהְּגַנאי ַה-ִאיש ֶאת ֵרעֹו ְּבֵשם

  ְוהּוא קֹוֵרא ֵאָליו ְּבקֹול ָחלּוש ֵמחִֹלי
  "?יד'ִז) ַמה ֶּזה(ְשטֹו ָטקֹוֶיה , שּוָרא: "ֶאת שּוָרא
  ְּבקֹול ִנְכָלם ּוֶמַלְנכֹוִלי, ְוַהָּקָטן
  ..."  ָּפרּוַע ּוַמְפִחיד, ֶזה ֵשד ָּכֶזה: "אֹוֵמר

  
"-  ָלל לֹא ֵשד הּואְּכ", אֹוֵמר לֹו ַסָּבא" ,שּוִריְנָקא, לֹא

  ."ָאָדם ָּכמֹוִני ּוְכמֹוְתָך, ִּכי ִאם ָאָדם
  ֶאת ָידֹו ֶשּלֹו ּפֹוֵשט הּוא, ְלֶפַתע, ְוָכאן

  ּוִמּתֹוָכּה , ֶאל ְמֵגָרה ַאַחת ְסמּוָכה
  הּוא ַמֲעֶלה ִמְכָּתב ָקמּוט ֶשּבֹו ְּכתּוָבה

   ֶשֶאת ֵלב ִּבּתֹו ִהְרִעיד)4(ּוִליק'ְּכתֶֹבת ַהּז
  . ְּבמֹוְסְקָבה, ִסְמַטת ְּברֹוְדְסִקי: ָּשַבר אֹותֹו ְלַגְמֵריַעד ֶש
  ..." יד'ִז. ֶזה ַאָּבא ֶשְּלָך. ְשמֹור ֶאת ֶזה: "ְוָסח לֹו

  
  ְולֹא עֹוֵבר ְזַמן ָרב ְוַסָּבא ָתם ִלְגוֹוַע

  ,ְרחֹוב-ִעם ְּכנּוְפיֹות ַיְלֵדי, ְוִאּלּו שּוָרא
  - ְוָגבֹוַה )5(ָסִביץְקָר,  ַדק-ְּכָבר ִמְתַּגְלֵּגל לֹו 

  ּכֹה ָוכֹה, ְלָכל ָאְרָּכּה ֶשל ִאָּמא רּוְסָיה
  ,ְּכמֹוץ ָּברּוַח ַהּנֹוֶשֶבת, ֶהְפֵקר-ְּכֶבן
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  ,ֵּבין ְנִחיֵלי ַהַּכָּיִסים ְוַהּזֹונֹות
  ,ֵּבין ַמְבִריֵחי ַהּקֹוָקִאין ְוָהַעֶּגֶבת

  רֹונֹותְּקְוַה-ַהֵּשן-ָּבַרָּכבֹות חֹוְרקֹות
  ְּבֵסֶתר, ְוַהַּמְהֵּפָכה בֶשל ָהָרָע

  ,ְּבִלי ַּכְרִטיס, ִמן ַהּקֹוְנדּוְקטֹור ַהִּמְתַחְּמִקים
  ְוהּוא לֹוֵמד ָמַתי ִלְבלֹם ֵאיָבה מּוֶסֶתת

    ,ְּכַאְרִטיְסט, ּפֹוֶקר-ְוֵאיָמַתי ִלְלּבֹש ְּפֵני
  ִמֵּדָמגֹוִגים ֱאֶמת-ּוַמה ַּמְבִּדיל ּדֹוְבֵרי
    יו צֹוְמִחים ּפֹה ַּברְוֵאיְך קֹוֶרה ֶשְּנעּוָר

  ֵּפָדגֹוִגית ִמּתֹוְך ּפֹוֵאָמה ְּכָלל ּוְכָלל לֹא
  .ֻמְסָּבר-ִריָדתֹו אֹוָתּה ִהיא ֶּפֶלא לֹאְּׂשֶש
  

  ,יֹום ִלְפשַֹע ַעל ַּפת ֶלֶחם-יֹום ְוהּוא יֹוֵצא
  ְוהּוא ַמְסִּכין, ְוהּוא עֹוֵקף ְּגבּולֹות ָוחֹק

  ּזֹאת ִנְמֶשֶכתִלְמדֹד ַעד ֵאיפֹה ַהַּיְתמּות ַה
  ,ְוִהיא ִנְמֶשֶכת ַעד מֹוְסְקָבה

  .    ַעל ַהַּסִּכין
  

  ַעד ֶשִּכְכלֹות ָּכל ַסִּכיֵני ַהחּוִליָגאִנים
  ַהַּפְרעֹוִשים, ָהָרָעב, ְוָכל ָהעִֹני

  )6(ְּבַרָּכבֹות ְמֵלאֹות ִאיָבאִנים ְוָנָגאִנים
  .יד'ַעל ַסף ַּדְלּתֹו ֶשל אֹותֹו ִז, הּוא ְּבמֹוְסְקָבה

  
  ְּכמֹו ַּבִּסיְמפֹוְנָיה, ַאְרַּבע ְנִקישֹות: ְוֶזהּו

  .Ta, Ta, Ta, Ta: ַהֲחִמיִשית ֶשל ֶּבְטהֹוֶבן
  ,ָקה אֹו סֹוְנָיה'ֵאיזֹו ָמִשיְנ, ְוַהְּמָשֶרֶתת

  ּפֹוַתַחת ֶּדֶלת ְוִנְרַּתַעת ִּבְבָעָתה
   אֹותֹו ַיְחָפן ַהּתֹוֵחב ֶרֶגל)7(,ִמן ַהַּבְסָיאק

  )ָּכְך ֶשּלֹא תּוַכל ִלְסּגֹר(ְלֶדֶלת ֵּבין ִקיר 
  ֶרַגע- ֶשִּבן-' ַּבַלַּבִית'ּוְמַבֵּקש ֶאת 

  :ֻּכּלֹו ָמגֹור, ָאְמָנם יֹוֵצא ֵאָליו ְוָסח
  ,ְּכהֹוָכָחה, ְוַהָּצִעיר" ?ָמה ְרצֹוְנָך"

  "?ַיְדָך-ַהֵאין ֶזה ְּכַתב: "מֹוִשיט ִמְכָּתב ָקמּוט
  "?אן ֵיש ִלי ַהָּכבֹודִעם ִמי ָּכ", ָסח ָהִאיש" ,ֵּכן"-
  ..."ָנִעים ְמאֹד.  ֶּפן)8(גֹוְסּפֹוִדין, ֲאִני ִּבְנָך"-

  
                  *  *  *  

  
  ִּגְרָסה ַאֶחֶרת, ָּכְך אֹוְמִרים) ?ֵאיְך לֹא(ְוֵיש ַּגם 

  ַלִּמיתֹולֹוְגָיה ַהִּנְרֶקֶמת ְּבָיָדיו
  ֶראֶּפ-ִמין ַנַער, יד'ֶשּלֹו ַעְצמֹו ַעל ַסְנָקא ִז

  ַהָּשב ְּכֵבן אֹוֵבד ֶאל ַאָּבא ִמְּנדּוָדיו
  ְוַהָפִמיְלָיה, ִלְּפָיאִטיגֹוְרְסק, לֹא ְלמֹוְסְקָבה

  ֶשַרק ִעְקבֹות" (ֶּפן"לֹא , ְשָמּה" ְשֶטְרן-ֶּפְּפִליֶקר"
  ְּכִמין ִאיִדיְלָיה, אֹות ִראשֹוָנה ְואֹות סֹוִפית

  )בֹותֵּת-ּבֹו חֹוְגִגים ָראֵשי, ן"א ְונּו"ֵּבין ֵּפ
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   ְוָהָאב-ְוהּוא ַמְנִחית ֶאְגרֹוף ַּבֶּדֶלת
   ַהְּמסָֹאביֹוֵצא ִלְצּפֹות ַּבָוַגּבּוְנּד

  ַהִּמְתַּגֶּלה לֹו ֵּבין ְּבלֹוָאיו ַהּנֹוָשִנים



  .ֶשּלֹא ָרָאהּו ֶזה ָשִנים, ְּכשּוָרא ְּבנֹו
 

  ,ְּבִדיְּפלֹוַמְטָיה, ָהָאב ַמְחִויר ֲאָבל ַמְכִניס
   ַהְּמֻרָּפש ֶאל ֵּבית ָאִביו )9(שֶאת ָהַאָּפא

  ְטָיהַּבַאְמ-ֶשָּשם הּוא ָצף ּוְמֻקְרָצף ְּבֵמי
("  )ִּבְמקֹום ְשמּוץ ַוֲחִפיָפה ִּבְמקֹום ָחִפיף" ּפּוץ
  ַאַחר ֶשּמֹוִלידֹו חֹוֵשֹף ְּבסֹולֹו, ְוָאז

  ,ּדֹוְסטֹוֶיְבְסָקִאית, ִמין ִהְתַוּדּות ִנְרֶּגֶשת
   ִנְכַנס ַאּפֹולֹו-ֵּתי ְּבנֹוָתיו ִּבְפֵני ִאְשּתֹו ּוְש

(  )ָנִקי יֹוֵתר ִמַּמְצּפּונֹו ֶשל ַאָּבא ִייד
  -ּוְלַמְרֵּבה, ִמן ָהַאְמָּבט ֶאל ַהָּסלֹון

  ַהַהְפָּתָעה ֻּכָּלם רֹוִאים ּבֹו ֶאת ַהֵּבן 
  ְוָכאן , ְוֶאת ָהָאח ֶשּלֹא ָהָיה ָלֶהם

  ...ָיָשר ִמן ַהּמּוָכן, ִּפְתאֹם הּוא ָצץ ָלֶהם
             

  ַהֶּזה מּוָכן ַלּכֹל ִמְּלַבד  ְל ִה ְת ַּב ֵּי ת" ּמּוָכן"ַאְך ַה
  , זֹו ֶשל ֶיֶסִנין)10(,"מֹוְסְקָבה ַהַּמְרֵזִחית"ּוְב

  "ְּנֶיט"הּוא ִמְתַמְסֵטל ִמַּגל ַהַּסַער ְוַהֶּפֶרץ ְסמּוק ַה
  ְנְטְלֶמִנית'ֶג אד לֹאְֹּמֶשל ַהּמֹוֶדְרָנה ַה

  ַּגם ַמַּיקֹוְבְסִקי ְוַגם ְּבלֹוק, ִטים ַּגם ַּפְסֶטְרַנקָּבּה שֹוֲח
  ָּפִטיָנה    -ִשְלשֹום ֲאכּול-ָּפרֹות ְקדֹושֹות ֶשל ְּתמֹול

  ַעד ֶשִּתְדלֹק, ְּבִאְגרּוף" ַמַּכִּבי"ְוהּוא הֹוֵפְך ַאּלּוף 
  .ֶשל ָּפֶלְשִֹּתיָנה" ֵטרּוף ַעִּתיק"ּבֹו ֵאש אֹותֹו 

  
  ,נּו

  ְוָהִעיִרי, ָּבָלַלְיָקה,  ִליָאז ַנְּגִני
  !ִמִּקְבֵריֶהם ֶאת ָהְרָפִאים ְוָהאֹובֹות

  ַמְמֵזר ִסיִּביִרי, ַנְּגִני ִלי ַעל ֶאָחד, ַנְּגִני
  ֶשָאב לֹוֵמד ִמֶּמּנּו

  ְקָצת
  ...ִּפְרֵקי ָאבֹות

  
  ְוִהַּגְדָּת"  ֶשָאב לֹוֵמד ִמֶּמּנּו

  ְרֵאה ָנא': ְנָך ְלִב)11(,ֹוְרט ְזַנאֶיט'צ, ַּבּיֹום ַההּוא
  ִהיא ָהְיָתה(ֵהיָאְך ָאבֹות לֹא ָאְכלּו ּבֶֹסר 

  ְועֹוד ָּכֵהָּנה, ִאְּמָך, ַדְוָקא ְּבֵשָלה ְמאֹד
   ַאָּתה-ַאְך ֶאת ַהְּשָטר ...) ְלַמּדּוִחים ָוצּוף

  ,ֶיֶלד, ּפֹוֵרַע
 "' .ְוִשֵּני ָבִנים ִּתְקֶהיָנה

  
  :רֲאָבל ָנשּוב ֶאל ִּגּבֹורֹו ֶשל ַהִּסּפּו

  ,עֹוד לֹא ֻהַּפל ַהּפּור, ַלֵּבן, עֹוד ֵיש לֹו ְזַמן
  .אֵּנָיִפים ַעד ְלַק, עֹוד ַהַחִּיים ָיִפים

  ? ֶחְבֶרה, ֵאיפֹה ָעַמְדנּו
  !ָאה

   - - - )12(ּפ"ִּבְשנֹות ַהֶּנא
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  ֶשל ֵאֶשת ּגֹוְרִקי ֲעָצָתּה... ְקָטטֹות ַּבָּבאִרים
  -ֹור ְּכלֹוט  ִשּכ-ְוהּוא ... ל"ְלִהְתַחֵפף ְלחּו

  ָּתִמיד ִּתְזּכֹר ִּכי (" ְּבִאְגרּוף" ַמַּכִּבי" ַאּלּוף
  ַהִּמְשָקלֹות: ַגם ַהִּשיָרה ִהיא ִמין ִאְגרּוף

  נֹוָצה-ַמה ֶּשִּמְשַקל, ְמֻבְלָּבִלים ָאְמָנם
  -ְלֶפֶרְך, הּוא ִלְפָעִמים ִמְשָקל ָּכֵבד ְמאֹד

  ַאְך ִנֶּכֶרת םַלֶּטְקְסט ִא ַאְך אֹוי, ַהִּשיר-ְּבִריַאת
  ַגם ִטַּפת ֵזָעה ַאַחת ְמֻאָּמָצה ּבֹו
  ֶשּבֹו ַיְחשֹֹוף,  ֶשּלֹא ַּכֶּיַזע ַּבִּזיָרה-

  - ְּדָרָמִטיַהַּמֲאָמץ ֶאת ָהָעְצָמה ְּבאֹור 
 יִטֶזה ְּפרֹוְּבֵלָמ, ֶזה ְמֻסָּכן, ַּבִּשיָרה, ָּכאן
  ,צּוִציק, ֶשָּלּה' ַאאּוט-ּנֹוק'ֶזה ַה

  )".ֶזה ַהּסֹוף
  

  ִעם ֶיֶסִנין, ָּכל ַלְיָלה, ִּגּדּוף-אֹו ַתְחֻרּיֹות
  ...ְקָללֹות ַּבֲחרּוִזים ,ִמן ַהַחּלֹון ִמּמּול

  :ְוַהְּשֵכִנים ַהִּנְרָּגִזים ְמַגַעְגִעים ָּכַאָּוִזים
  ִנְקָרא, נּו-ַא"

  ,ַלִּמְשָטָרה
  )13(!!!"אֹוְּבֶסִנים, ִלְשּתֹק

 
  ,ָהא

  , ַהָּמָרתֹוִניתַהַּגֻּסּיֹות-ַאִּליפּות
  ְללֹא ִתּקּון  ֶּפה-אֹוִליְמִּפיָאַדת ִנּבּול

  ִליֹוְגַרְפָיה ֶלְקִסיקֹוִנית -ִּביב ֶשֵאין ָלּה שּום
  .ַאְך ֵיש ָלּה עֶֹשר ֵמָטפֹוִרי ֶשל ַטְיקּון

  
  ,ַאְרִטיֶלְרַית ִּפְצצֹות ַהָּקַלְמּבּוִרים, ָהא
  יבַהִּנ-יְסְטָראֹות ַהַּפְּפִריָקה ַעַּזתִּלַּב

  ים ֶאִּפיקּוִרית'ֶשל ִּפירֹוֶטְכִניַקת ִאיָמִז
  ָאְזֵניֶהם ֶשל ַהְּיֵשִנים  ָּבּה ְּתִצֶּליָנה

  ַהֻּמְזָנִקים ִמִּמָּטָתם ַאַחר ֲחצֹות
  ָאצֹותְּנַה-מֹות מּול טּוְרִניר'ִּפיָג ְקמּוֵטי

  ָעִטים, שֹוְפִכין ַּבָּיד-ִעם ְּדִלי, ֶאל ַהְּגזֹוְזְטרֹות
  ִים ֶאת ַהְּטַראְנס ַהִּפּיּוִטיִלְשטֹף ְּבַמ

  ,ְּבִלי ִלְנצֹר, ְושּוָרא ּבֹו ַמְפִעיִלים ֶסְרֵּגי
  ,ְשֵני ְסְטָרִדיַבְריּוִסים ְּדרּוִכים

  ! ֵאין ַלֲעצֹר
  

  :הּוא ְלֶיֶסִנין
   ָאָּמןלֹא ְּגָרף  !ְּגָרפֹוָמן"

  !"ֲאָבל ַּגם ְּגָרף ָאָּמןֶשהּוא , ְּכמֹו ֵלב טֹוְלְסטֹוי
  :ין לֹוֶיֶסִנ

"  טֹוְלְסטֹוי ֻמְזָהר ָּכאן ָּכל ַהְּזַמן
  ..." ָשָֹרף- ְצחּון ֵיין ן ֶּפ ֶּפן ִיָּכֵנס ְלִפיו ֶשל 

  
  :הּוא ְלֶיֶסִנין

  ֵיש ֲחמֹור ֶשהּוא ַהּדֹוְנִקי ֶשל ַהּדֹוְנַקן"
)
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  )..."ֲאהּוַבת ֶסְרֵּגי, ִהיא ִאיָזדֹוָרה דֹוְנַקן

 פן. א: רישום



  :ֶיֶסִנין לֹו
  ָאתֹון ָּכאן  ַהְכָלָאה ֶשָּבּהְּפִרי, ּוֶפֶרד ֵיש"
  ...")14(ְלסּוס ֶיְבֵרי) ְּבֵחְטא(ֻזְּוָגה  )רּוִסית-ְשֵוִדית(
   

  ְוֶזה ִנְמָשְך ַעד ֶשֻּמְזָעק ְלִסְמַטת ְּברֹוְדְסִקי
  ַמּקֹוף ּוֶּפן מֹוֵצא ַעְצמֹו ַמְרִטיט-שֹוָטר

  אֹותֹו ִלְפרֹץ ִּכי ְּבחֹור ַמְקִּפיא ֶשֵאין ִסּכּוי
  .ֶּכֶלא ִמְשַטְרִּתי-סָֹרג ְּכָכל ָּתאהּוא ְמ

  
  ַאְך הּוא ַמְרִעיף ַעל סֹוֲהָריו ַמּבּול ָּכֶזה

  ּכַֹח-ֶשל ִּגּדּוִפים ֲעִסיִסִּיים ְוַעֵּזי
  ,ָהֵעִדים ַלַּמֲחֶזה, ֶשָּכל שֹוְמָעיו ָשם

  ְּכָבר מּוָכִנים לֹו ֶאת ַּדְלתֹות ָּתאֹו ִלְפּתַֹח
  ְּכִמין ַחְלטּוָרה, יקֶשַעל ַּדף ֵר: ִּבְתַנאי ֶאָחד

  ...יֹוִאיל ִלְכּתֹב ָלֶהם ֶאת ָּכל ַהַּפְרִטיטּוָרה
  

               *  *  *  
  

  ְוהּוא מֹוִאיל
  ,ְוֶזה מֹוִעיל
  מֹוִעיל ָהמֹון

  ְלָכְך ֶשּסֹוף ָּכל סֹוף ִיּפֹל ָהֲאִסימֹון
  ,ֶטֶרם סַֹהר, ֶשִּשְלְשָלה לֹו ֵאֶשת ּגֹוְרִקי

  ַהּתַֹאר-ַהְּבלֹוִרית ִויֵפה-רְלתֹוְך רֹאשֹו ְשחֹו
  ֶשֲהֵרי ִאם, ְוהּוא ַמְפִליג ְלָּפֶלְשִֹּתיָנה

  ֶשל ַהֶּיְבֵריִאים" ֵטרּוף ַעִּתיק"הּוא ָחש אֹותֹו 
  ַהּנֹוֲהִרים ְלָשם ִמָּכל ָּגלּות ְסדּוָמה
  ִלְבנֹות מֹוֶלֶדת ֲחָדָשה ִמן ַהְּקדּוָמה
  ֶפהֵאין שּום ִסָּבה ֶשִאם הּוא ַעז ְולֹא ָר

  ...לֹא ִיְתָּפֵרַע ָּבּה ַּגם שּוָרא ַהָּיֶפה
  

  ְּכפֹוֵעל , ַהלֶֹבן-ֶאת ָיָדיו ִחְּורֹות ְוהּוא ִיְשזֹף ָּבּה
  ֶשֶאְצלֹו ִיְבֶנה ָגֵדר, ֵאֶצל ְסִמיַלְנְסִקי

  ל  ֵּלְלַה-ֶקֶמתֻעְמ, לּוֶכעס-צו-ףְיְּכאֹו, ֲאֶשר ֵּתֵצא
  רִמְתַּגֵּד, ְּבֶעֶצם, ּוָבִעּקּום ַהֶּזה(

  ָּכל ִיחּודֹו ַהַּסְרָבִני ְלָכל ְקִריָאה ְלִהְתַיֵּשר
  ָּכל ּדֹוְקְטִריָנה ְוָכל ַקו, ִעם ָּכל קֹוְנֶבְנְצָיה

  ְלִהְתַּפֵּשר, ֵשד-ְּכפּוא, ַאף ִּכי ָשִנים ַרּבֹות ִאֵּלץ ַעְצמֹו
  ...)ָּפַרם סֹוְפסֹוף ֶאת ִחּשּוָקיו ִעם ֶשָּתִמיד

  
  " ?ַמה ִּמֵּליל"רֹות רֹוִעים ְקסּומֹות ֶשל ֵּבין ֲחבּו ְוהּוא ָלכּוד

  ,ַוֲאִזֵּקי חֹובֹות ַהחֹול ְוַהֻחִּלין
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  ן ָחסּותֹו ֶשל ְּבַיאִליק ַחם ּוִמְתָּפֵעליֵּבּוִמַּטְלֵטל
  ,           ַוֲעזּוַבת ֵלילֹות ְּבִלי ַגג ְוִאיְנסּוִלין

  ,ָּכאןִלְחיֹות ְוַלֲעבֹד : ַוֲחזֹונֹו ֶשל ֲאֶלְּכַסְנֶדר ַזְיד
  , ּוְתִלישּות מּול ֳשָרִשים, ָקה'ְוָגַלִּבָּיה מּול רּוַּבְש

  ,"ָּכל ַהָּכבֹודָקה"ֹוִאיְזם ַאְלּכֹוהֹוִלי ְּבִסְגנֹון 'ּוָמצ
  ,  ְוקֹומּוִניְזם)15("ֶחְבֶרה ְטַראְסק"ְו

  , ְוָנִשים



  , ָנִשים
  .ָנִשים

    
  "ָרָרטֲא"אֹו " ֶשֶלג ְלָבנֹון"ֶאל , ָּתִמיר, ְוהּוא ִנְכָנס

  ,ֶשל ַהּבֹוֵהָמה ָמֻעָּזּה, "ָקֶפה ֶרְצִקי"אֹו 
  ֶרַגע ִּכי ִּבְכָלל ְוַגם ִּבְפָרט-ִּבן ָחש  ְוָכל רֹוֵאהּו

  :ֵהָמה ֹו    ּב  ָהַאָּגָדה ֻּכָּלםֵנייִמְסַּתָּכל 
  ,ַהַּמְלּבּוש ְוַהּקֹוָמה, ַהּתַֹאר-ְיִפי, ַהּמּוָזרּות

  ,ַהֶחֶרט-ַּגם ִאיש, ָהֵעט-ַּגם ִאיש, ַגם ִמְתַאְגֵרף
  ְוַהְּשִריִרים ְּבִמין ַמֶּסֶכת ְרקּוָמה-ַהִּשיִרים-ִשיר
  .ַשַעְטֵנז ֶשל ֵאיזֹו אֹוֶּפָרה ַאֶחֶרת-חּוט

  
  ָשתּוי לֹא ִמְתנֹוֵדד ֲאָבל, ִנְכָנס ְלַאט

  ְולֹא ָנבֹוְך ְולֹא ָעָנו ֲאָבל ָרתּוי
  ָנטּוי, ְּכמֹו ֵאיֶזה דֹק שֹוֵקט, ּוַמֶּשהּו

 ֲעָרֶפל( ּוֵבין ֻּכָּלנּו ן ְּבִדידּותֹוֵּבי
  ְולֹא ֶשל ְשַנאְּפס ַהִּמְתַמְסֵטל ּבֹו ְּבֵכִלים

  ַּגִּלים- רֹוֵגש אֹו ְגַבּה)spleen)16 ְשלּוִבים ְמאֹד ֶשל 
  ְוַהְּצָלִלים )ֶאָּלא ֶשל ַמֶּשהּו ַאֵחר

  ..."שּוָרא ַהָּיֶפה, ֶזה שּוָרא: "ָאְמרּו ִּפְתאֹם
  

  ,ב ָּכֶזהִנְכָנס ָחטּו
  צֹוֵנן

  ְוִחַּוְרָין
  ְוַהָּנִשים ֶנֱאָנחֹות ַאְחָריו ַּכָּים

  ַמִּדיַח ִּכְבָדָיה, ָקסּום )zest )17 ְוֵיש ּבֹו
  ִּפי ֶאֶלף, אּוַלי, ֲאָבל ָיָפה ְוִצְבעֹוִנית

  ,ְדָקִני ְוַהָּקָטןִמן ַהַּמָּמש ַהִּצ
  ַהֶחְנָוִני ְוַהְּמֻפָטם, ַהֻּבְרָּגִני
  ָטר ְוַהְּמסָֹרס ְוַהְּמֻחָּטאְוַהְּמֻפְס

  .ַאְך ַּגם ִמֶּשֶמץ ֵחן ּוֶפֶלא, ִמֶּשֶמץ ֵחְטא
  

  ַמָּגַפִים ֶשל קֹוָזק, ס'ִנְכָנס ִעם ְּבִריֶצ
  ֶמִשי ְמֻאָּזק-ָקה ֶשְּפִתיל'ְוִעם רּוַּבְש

  ָחָזק-חֹוֵגר אֹוָתּה ַעל ּדֹק ָמְתָניו ָחָזק
  .ָנה ֶשל ַנַערֶעְד-ִעם ּתֹם לֹוּב'ְוֵיש ּבֹו אֹון ֶשל ְז

  ְּפֵני, ַהַּשִיש ַהָּיִפים ָהֵאֶּלה-ּוְפֵני
  ִהֵּנה: "ָקְרנּו, ַהֵּגִאים ַהָוֶלְנִטינֹו
  ּוְמֻבְקָּבק ֵמַעל ָאְזֵני ֲאִני ָגמּוַע
  .ֲאָבל ָצלּול ָוַחד ַּכַּתַער, ַהִּגּלּוִפין

  
  קּוְלטּוָרה-ִּבְשלֹוְנְסִקיּבּול ַעִּתיר, ְוֵעת ֵרַעי
  קֹוְנַיאְקטּוָרה-ִחים ַאְלֶּתְרַמְנִטיבֹותָּכאן ְמַפְּת

  ְּכִמין ֻּפְלָחן, ְוַהּכֹוִסית  'ָּכִסית'ֵּבין ַה
  -ֶשל ְשלּוק ֶאָחד 

  ּוְכָבר                       
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  ,ִמַּתַחת ַלֻּשְלָחן
  ַאְרִטיֶלְרָיה ֲערּוָכה: ְלֶהֶפְך, ֲאִני

  ה דֹוֶמֶמת ּוְדרּוָכהְסִפיָג-ְּבכֹוְננּות

 פן. א: רישום



  ְּכִמין ֵמיָתר ָערּוְך ְּבֶקֶשת ְמתּוָחה
  ֶסֶכר-ְלַהְרָעָשה ְּכֵבָדה ֶשל ְסִּפיְרט ַמְבִקיַע
  ְולֹא קֹוֵרס אֹו ִמְתּבֹוֵסס ַּבֲחִמיצּות

    ,ָזקּוף ַּכּצּוק, ֶאָּלא ִנְשָאר ַעל ְמכֹוִני
  ינֹו ָיִציב ֶשל ִּפָּכחֹון ָיצּוק'ָמִז-ַקו

  ְקֵטיל ִמן ַהּקֹו
  ָהַעְצבּות ֶשל

  . ְוֶשל ַהֶּנֶכר
  

  -ֲאִפּלּו ָּכאן , ַעד ַהּיֹום  ֲאִפּלּו-ִּכי ִּבי 
  :ָמאש ָּכֶזה-ַהּכֹל ִמיש
  ֲעַדִינלֹא
  ּוְכָברלֹא

  ְודֹב ִסיִּביִרי ִמְתַנֵּצַח ִּבי ִעם ַּתן
  .ַחּיֹות ָשֵלם-ְּכמֹו ַגן, ַחּבּוּב, ַאְּבֵריק-ִמֵּשיְך

  , א ַּבחּוץ ְוחֶֹרף ִמְשּתֹוֵללַרק ְּכֶשַּמְקִּפי
  ) ָּכְך ֻמְבָרר לֹו( ַהֵּלב הּוא -ַרק ְּכֶשסּופֹות שֹוְספֹות 

  , ִציָגאן ִנְשָאר ִציָגאן: ֶשּלֹו ָּבֶאֶלֶמְנט
  , ַיְחָפן ִנְשָאר ַיְחָפן
  ...הֹוֵלל ִנְשָאר הֹוֵלל

  
       *  **    

 
  ּוְכֵדי ִלְמנַֹע ָּכל ֲחָשש, ָּכָכה ָאַמר

  ְסְטַראְצָיה-לֹא ָנִבין ִּכי ֶּפן הּוא ֶּפן ְּבִלי ֵדמֹוןֶּפן 
  ֶשהּוא ְּברּוטּוס ֵדמֹון ַאְלּכֹוהֹוִלי ֶשל אֹותו

  ,ָשִנים ֶאת ַסִּכינֹו תֹוְך ֲאֶשר ִיְנַעץ ּבֹו
  ְנִחיַרִים ֶשל ַּגָּשש -ָקם ְּבִרְחרּוַח

  ּוְכמֹו תֹוֵכף ֻּדְגִמית ַחָּיה ַלֶּדְקָלַראְצָיה
  ַּבְנִדיִטית ֶשל ַעְקרּוטּוס   ְקִריָצהָקַרץ ָלנּו

  ַוִּיְתַּכֵּבד סֹוְפסֹוף
  .ָלֵתת ַּבּכֹוס ֵיינֹו

  
  , ְואֹוטֹוטֹו

  ְּבֶאֶלַגְנִטּיּות 
  ָנַשף 

  ָשף ָּבן ְּכַאָּשף , ְוָשף ָּבן, ְּבַכּפֹוָתיו
  ּוֵמֻעְמקֹו ֶשל ַהַּמָּגף 

  ְּכֵיש ֵמַאִין
  מּוָגף , ָשַלף ַּבְקּבּוק ָחתּום

  ש ִמַּיִין" ָייֶשל
  ִמָּכל ָנָשיו  ,ָּכְך אֹוְמִרים, ֶשֲאֵהָבהּו
  ְוסֹוְבָבהּו
  ִּבְכָחָשיו 
  .ּוִבְלָחָשיו
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  , ַּבְקּבּוק, ַּבְקּבּוק ֶשִּלי"  :ְוכֹה ָאַמר ֵאָליו 
  ,ִּדּבּוק-ֲאחּוז, ֶשָּסח, ְּכָבר ַהָּנִביא ַנחּום

  -י ֵבְיאֹו ֶׁשַעל ,ִּכי ֱאלִֹהים
  ִניְנֵוהיר ִעי ָהֵבְש יֹוֹוּמַע
  י ֵו-ית אֹוַּכ ַמַּכָּדתית ִחְנִה

just by the book  
  ּוָקהבְמ ּוּבּוָקה ':חָסיו ְוָרָבְדָנָשֹא 

  ,)'ְמֻבְקָּבָקה'י ִלְצֶאה ֶּשַמ ('ּוְמֻבָּלָקה
  :רֹוֶצה לֹוַמר
  ַאָּתה ַהַּמר 
  ֲאֶשר ָחַמר 

  ). ַהְּמצּוָקה-ָהֶעֶצב אֹו ְּבֶיֶקב-ְּבַגת
  

  הֲאָבל ַאָּת
  ,ַלֲעָזאֵזל, ְּכמֹו ַהִּשיָרה

  ,ְלָזָהב ֶאת ַהַּבְרֶזל, ַאְלִּכיִמי, הֹוֵפְך
   ְלמּוִסיָקה -ַעְצבּות 

   ִלְשָֹמחֹות -ְועִֹני 
  ּוְלִנְסָּבל יֹוֵתר

  ." ֶאת ַהִּנְסָּבל ָּפחֹות
 

  , ָּכְך  ּוְבָאְמרֹו
  ְּברּוִסית ְּבִסיִסית ָרַקק 

  ֶאת ַהְּפָקק,  ָּבןֶשַהַּבְקּבּוק, ִמֵּבין ִשָּניו
  !) ל'ִניט ַּבי מֹוְט(ַהּיֶֹבש -ּוְכמֹו דֹוֶחה ֶאת חֹק

  bottle-ְוָשֹשֹ ִלְרמֹז ָלנּו ִּכי ֵאין הּוא עֹוְיֵבר
  ָלכּוד, ָאדֹם-ִּבְקֵּבק ִמָּיד ִמן ָהָאדֹם

  ...) ְלחּוד-ֶזה , ח"לֹא ָהַרַק(ָהֶרַקח -ְּבֵיין
  ֹוִסיתָסִביב ּכ ְלָכל ֶאָחד ִמן ַהְּמֻסִּבין

  ".ָּכִסית"ַמה ֶשִהְסִּפיק ְּבֵנס ִּכְמַעט ְלָכל 
  

  ."לֹא שֹוֶתה: "ֵסַרְבִּתי, ִטֵּפש, ְוַרק ֲאִני
"-  "?צּוִציק, ֶּבן ַּכָּמה ַאָּתה... "ָשַאל "?ו"ת אֹו ָתי"ְּבֵטי

  ְּכחֹוֵטא" (?ָלָּמה", ִהְסַמְקִּתי" ,ֶעְשִֹרים ְוֵשש"-
  ְּבקֹול, ְוהּוא. )ֲאֶשר ִנְתַּפס ִּפְתאֹם ַעל ַחם

  ְקָצת ָעצּוב, ְּכִאּלּו, ְוַגם, ֵשָכר-ֲחרּוְך
  ,מּוִצי-ּפּוִצי, ָך  עֹוד ְּב ִג י ְל, ֵמיֶלא, נּו: "ָאַמר

  .ָהִּייִתי ַגם  ֲא ִנ י  ַּפְרָּפר ִשּכֹור ִמּצּוף
  -ִלְהיֹות ָצִעיר 

  !ַאְלּכֹוהֹול, ְלַבּדֹו ְּכָבר, ֶזה
  

  ,ָהֶעְשִֹרימְוֵשש ֲאָבל ִלְהיֹות ִשּכֹור ִמן
  ,ִמֶּזה ִּבְלַבד

  ...ָיכֹול ָּכל ִּפיֶשר ְּבָיֵמינּו
  ַהֶּבנָאָדם ֶזה לֹא ְּכמֹו ַיִין ֶשַּמְשִּביַח

  ,ִּתְתַּפֵּלא, טֹוַבאִריש יּוְנְגָמן, ִעם ַהָּשִנים
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   ֶזה ַהֶהְכֵרַח ְלקֹוֵשש-ַהֶּבנָאָדם
  ִזְרֵּדי ְּבִדידּות ָוֶעֶצב ִלְמדּוַרת ַעְצֵמנּו

  , ַהִּפיַח-ל "ְוַכַּנ, ְּכֶשֶהָעָשן ַמְדִמיַע
  "...ַהחֹם יֹוֵרד ְולֹא עֹוֶלה ,ֲאָבל ַהחֹם



 
  ְוָכאן ָשָלה

  ,ֹוְנְגֶלר'ְּכמֹו ְמַכֵּשף ּוְכמֹו ז
 ,"ֶאֶלף ַלְיָלה ְועֹוד ַלְיָלה"ְּכמֹו ַאָּלִדין ֵמ

  ִמן ַהַּבְקּבּוק ֶשּלֹא נֹוְתָרה ִטָּפה ַּבְּמַלאי לֹו 
 -ַהַּיִין ַהּשֹוֵקק ְוַהּבֹוֵער ִמְּסַאת 

 
  :ֶזה ַאַחר ֶזה

  ֻּדִּבים-ַּפְרַות
  ְוחֶֹפן ֶשֶלג
  ְואֹור ְצפֹוִני
  ּוָּבָלַלְיָקה
  ּוִמְזֶחֶלת
  ְצִבי-ְוֶקֶרן

  ִאְגרּוף-ְוִכְפַפת
  ְוטֹון

  ַעל ַהוֹוְלָגה אֹו ַהּדֹון )18(ִמִּשיר ּבּוְרַלאִקים
  ב ִקיִריִלי ִּבְכָת, ִּבְנָיר ָּדהּוי, ּוְכתֶֹבת ָאב
  'ִאיִליץ-אֹו ְשַּתִים ֶשל ְוַלִּדיִמיר ּוְכַנף ִסְסָמה

  ַוֲאִזִּקים
  ְוַדף ְּגָמָרא
  ּוְמגּוִרים

  .ַּבַּגן ַהִּצּבּוִרי, ַעל ְקֵצה ַסְפָסל ָּגשּום
  

  ְוֶאת ֵעיָניו
  ֲאֶשר ִהִּפילּו ֲחָלִלים

  ֵּבין ַהָּנִשים ּוֵבין ַהַּמְזִמיִנים ְלוֹוְדָקה
  ,ַּבַּמְרְזִחים ָהֲאֵפִלים) ּבֹוָנםַעל ֶחְש(

  ֶאת ְשֵּתי ֵעיָניו ָעַצם ִּפְתאֹם ַוַּיֲעמֹד ָּכאן
  -ְּכַעל ּדּוָכן ְּבַהְיד ַּפאְרק ּו

  ְכאֹוב ִמֶּבֶטן
  ֹו ּצ ֹו ֲע ִנ י  ֶש ּב ִּדּבּור  ַל-ָנַתן ְרשּות

(  ְוַרק ּפֹוֶרֶטת, ְּבעֹוד ְשָֹפָתיו ַּכֲחתּומֹות
  ֶּגֶשם ְרֻטּבֹות-ּפֹותְּכִט, ָיד ְיִמינֹו
  ְמתֹוְפפֹות
  ְוטֹוְפפֹות
  ,ַּבָּבָלַלְיָקה

  ַּבָּבָלַלְיָקה ַהִּנְצֶּבֶטת ַעד ַמְכאֹוב
  ֵּבין ַּתן ְלדֹב, ְוָכְך )ֵמיָתר ַאַחר ֵמיָתר

  ֵהֵחל ִסּפּור ַחָּייו ֻמְטָלא
  :ְטַלאי ַעל ַּגב ְטַלאי ָּכאן

  
          *  *  *  

  
  , ַהֵּלילֹות ִּבְכַנַען",  ַהּצֹוֲעִניִזְמֵרר" ,ַמה ָּיִפים"

  .) ֱאֶמת. ִמְצָטֵער(ַאְך ֵלילֹות מֹוְסְקָבה לֹא ָיִפים ָּפחֹות 
  ָנָשֹא ִמיְסֶטר ַהְיד ְּדָנן ֲאָמָריו ַוַּיַען ּוִמָּיד

  , ְּבעֹוד ַצד ַאֵחר ּבֹו
  ,ְקל'ר ֶג"הּוא ד
  .ֵמתְּכּדֹוֵמם 
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  ,ֶחְבֶרה ַיאִטים, ַסְנֶּדרְּכְּבֶאָחד ִל", ָאַמר" ,ַמֲעֶשֹה"

  ,לֹא ִאיש מּוְקּדֹון, לֹא ָאֶלְּכַסְנֶּדר ַהָּגדֹול
  , אֹוְּבֶסִסיִבי ּוָפָנִטי, ֲאָבל ָּכמֹוהּו

  ָּכל ֶקֶשר  חֹוֵתְך
(  ) לֹא ַרק ּגֹוְרִּדי

  :ְּבִכידֹון
  

  , ִעם ִאיֵדיאֹות, ֻהֶּלֶדת-ִעם נֹוף, ַיְלדּות-ִעם ְשַֹפת
  , שֹוָתיו ַהִּנְבָּגדֹות ְּבִסיטֹונּותִעם ְנ

  ִעם ְּבִריאּותֹו ְוִעם ַהּנַֹחם ָהרֹוֶדה עֹוד 
  .ְּבַעְקָשנּות, ְוַהְּמַיֵּסר אֹותֹו ָשִנים

  
   לֹא ָתְכָנּה ֶשל ּכֹוס ַהַּיִין  -ֲאָבל ַהֶּמֶזג 

  ,ִאם ָּתְכָנם ַהֶּפֶרא ֶשל ִיְצֵרי ַהֵּלב ִּכי
  א ֻהְדַּבר ֲעַדִיןֶּפֶרא ִלּמּוד ִמְדָּבר ֶשּלֹ

  ְוַהחֹוֵלף ַּגם ְּכֶשחֹולֹות ִהְצִמיחּו ִעיר
   לֹא ָחֵדל ְלִהְסּתֹוֵלל ּבֹו-ִהְצִמיַח ֶקַבע 

  ַעל חֹד חֹוָחיו , ַעְצמֹו-ִּכְצלּוב, ּוְלַסְמְררֹו
  ּוְלבֹוֵלל ּבֹו, ֶשל ְסֶנה ּבֵֹער ְולֹא ֻאָּכל

  ,ֶנֶשק-ְּבִלי ְשִביַתת
  ִלי ֶדַטאְנטְּב

  .ָפָכיוֶאת ֲה
    

               *  *  *  
  
                ְּכ ִּו י ְט ֶמ ןהּוא ַאף ַּפַעם לֹא ִקֵּבל ַעְצמֹו  , לֹא

  ַעְצָמם-יֹוְדֵעי-ֲאֶשר הֹוָדה ִּבְמלֹוא ַעְנַות
  -ְסִתיָרה ְּפִניִמית ֵמ, ֵמחֹוף ֶאל חֹוף, ֶשהּוא ֻּכּלֹו

  ...)ְוָעְצָמה(רֹב ֲהָפִכים ּוָּפָרדֹוְּכִסים 
  ְּכמֹו ָהאֹוְקָינֹוס ַההֹוֵרס חֹוִפים ְּבַסַחף 

  חֹול -ַאְך ְמַפֶּצה אֹוָתם ָּתִמיד ִּבְתרּומֹות
  ִּכְמעּוף ַהַּשַחף , ְוהּוא ָלֶנַצח לֹא ִעְקִבי

     ּוְמחֹול ָהרּוַח
  . ְוַקְּפִריזֹות ֵמי ַהְּתכֹול

  
  הּוא ָּכל ָיָמיו ּפֹוֵרע ֶרֶסן ּוִמּשּום ָּכְך

  ֶּתֶלם ַהּכֹוֶפה ָעָליו ַסְרֵּגלְוָשב ַל
  ְּכִמין ָרָמְך סֹוֵרר ֶשִּפְראּותֹו גֹוֶרֶסת

   ,ֶשִהיא לֹו ֶטַבע ְוֶהְרֵּגל, ְּפִריַקת ָּכל עֹל
  , ְּבִהַּנֵחם ְוֵהָרַתע, ֲאָבל ִמָּיד

  
   ַעל ִּבְרֵּכי ַהֲחָרָטה)19(ָשב ְלָקאנֹוָסה

  ן ַמִּצילְשבּוי ְסִתירֹוָתיו ַהְּפִניִמּיֹות ַעד ֵאי
  ֶשַּגם ָּבֶהן 

  ִנְשַאר הּוא  ָּתִמיד
  ... סּוס ָאִציל

  
              *  *  *  
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 פן. א: רישום



  , ַהי, ָאז
  , ָּבָלַלְיָקה, ַנְּגִני ִלי

  !  ַעד ְסַחְרחֶֹרת
  ַנְּגִני ִלי , ַנְּגִני

  ִמן ַהַּמר 
  ! ְוַהּצֹוֵרב

  , ַנְּגִני ִלי ַעל ּכֹוֵפר, ַנְּגִני
  ַעל ֶאִּפיקֹוֶרס 

  ש לֹו ֵנר ֶשֵּי
  . ֶשְּשָמּה ֵלב )20(ַּבִּסיָנגֹוָגה

  
  , ְוהּוא, ֶשֵּיש לֹו ֵנר ּדֹוֵלק
  , הּוא לֹא יֹוֵדַע
  הּוא  , ה  ָלַדַעת הּוא לֹא  ר ֹו ֶצ

  , ּכֹוֵפר ָחִסיד
  ָהִאיֵדיָאה , ָּבָלַלְיָקה, ַאי... ּכֹוֵפר ָאדּוק
  ִהיא ֲאֻדָּמה 

  ...ְוַרק ַהּסֹוף ִחֵּור ַּכִּסיד
  
  ַּפִיט ְּבֶחְבָרה ָּבּה-ַּבִית ּוֶּפן-הּוא ֶּבן, ןֵּכ

  הָּגַהִּשיר ָהֲעֻנ-עֹוְגִבים ֻּכָּלם ַעל ַּבת
  ַרָּבא-ַאְך ֵאין הּוא ַדְּבָרא, ִּבְפלֹש ִּתירֹוש ָלרֹאש

  .ִחים נּוָגהְּקִּכי ִאם שֹוֵתק ָלרֹב ְשִתיַקת ִּפ
  

  ַאְך ִאם ִּתְמשְֹך אֹותֹו ְלֶפַתע ִּבְלשֹונֹו
  ֵעִטים ְוֵרִעים ְלִהְתרֹוֵעַע-ג ּפֹהְּבחּו

  ֵחרּום ְּבִאישֹונֹו -ִמָּיד תּוַצת נּוַרת
  .ַמַחץ ְּכָבר ְטמּוָנה ֵמֲאחֹוֶריָה-ּוְתשּוַבת

  
  ִאם ַרק ֶאְתָּגר מּולֹו ֻמָּצב , ְלָמָשל, ָּכְך

  !"ַאְכְסִניִני: "ְוַההּומֹור ַמְפִציר ַּבַּבאְנָדה
  ִריָציו ְלַתְחנּוֵני ַמֲע הּוא ֶנֱעָתר

  ַהֶּיֶסִניִני" ַּמה ִּנְשָמץ"ְוָשב ֶאל ְסּפֹוְרט ַה
  ', ְּכִמין קֹוָלאז, ַמְדִּביק ְּפֵסיַפס ְקָללֹות, ֶשּבֹו

  .'קֹוְנקּוְרס ּוְסָטאז, ַּכָזכּור, ָעַבר ִּבְּברֹוְדְסִקי
   

  זֹוֵרק ֶאָחד ִמּמֹוָדָעיו ָהַעִּליִזים
  ְּדמּות ָיגֹוןִליֵטָרט ֶּבן , יק'ִּבְפֵני ַחְרַזְנִצ

  :ְּכָפָפה ַסְרַקְסִטית ְרקּוָמה ַּבֲחרּוִזים
  !"ֶא ִּפ י ג ֹו ן  ...ַאְך ֻּכְּלָך ַרק, ּגֹוְנָך גֹון ֶאִּפי"
  

  :ֶאת מֹוֵרהּו, ְּפַלִגיָאטֹור-ַרב, עֹוֵקץ ַאֵחר
  ."ָנא ַלֲענֹות. 'ָּבִּתים'ֲאִני גֹוֵנב ִמְּמָך "

  :ֵרהּועֹוֶנה מֹוֵרהּו ַלֶּנְחָשב ְלִמְתָח
"  ..."  ְש כ ּו נ ֹו ת-  'ְסַמְרָקץ, ם י ִּת ָּב לֹא   ַאְך, ָאֵכן גֹוֵנב

 
 ְוַרק ִלְּכַסְנֶּדר ֶזה ֲאֶשר ָּפָניו ָיפּו
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  )ָקפּוא ָדג ַאְך ְּבֶהְחֵלט לֹא(שֹוֵתק ְּכָדג
  ּוְכֶשִּנְדֶמה ַלֲעִמיָתיו ִּכי הּוא ַמְגִזים



 ּוִזיםִּבְשִתיָקתֹו ִּבְמקֹום ִלְתקֹף ַּבֲחר
 ְּבִלי ֶסְנִטיֶמְנִטים )21(,הּוא ְמַנְקֵנק ָּבם ּדּוְרְך אּון ּדּוְרְך

  :ְּבִלי ַרֵחם, ּוְמַשְסָפם ְּכִמין ַשַּואְרָמה
  ,ֵרַעי ָהִאיְמּפֹוֶטְנִטים, ִאם לֹא ִאְכַּפת ָלֶכם"

 ."ֶאת ָּכל ְנשֹוֵתיֶכם, ָשִנים, ֲאִני ַמְשִּכיב
  

"-  , ִציֵליֶגר ּוָּבאַקאְקט לנֹוְזִפים ּבֹו ָּכ ",ֵהי-ֵהי
  !"ֶזה לֹא ָחרּוז"

  :ְוהּוא ֵמִשיב
  ..."ֲאָבל ֶזה  ַפ א ְק ט"
  

                 *  *  * 
  

  ,ְוָשם ְוֵהָּנה, ְוַתן ְודֹב, ְוהּוא ִיְהֶיה ָנִסיְך ַיְחָפן
  ֶהדֹוִניְזם ּוַמְכאֹוב, "ֶנֶגד"ְו" ְּבַעד"ְוהּוא ִיְהֶיה 

  ְוֵעץ ָּגדּוַע ְּבַגְנְגֶרָנה, ןְוהּוא ִיְהֶיה ֶדָקֶמרֹו
  .ַּבֶּסְקְצָיה ֶשל ִאּיֹוב, "ִאיִכילֹוב"ְּבַמְחָלָקה ְּפִניִמית ְּב

  
  ְוהּוא ִיְהֶיה ָלכּוד ִּבְצַבת ַהֶּמְלָחַצִים

  ֵּבין ַסד ִמְמָסד ַהִּמְתַנֵּכר ֵאָליו ִמחּוץ 
  ּוּפֹוִליְטרּוִקים ַהּכֹוִפים ָעָליו ִמַּבִית

  .ם ַהֻּמְכָּתב ְוַהָּלחּוץְלִהְתַיֵּשר ִע
    

  אֹוב -ֵיינֹו ְוקֹול ִּכְשַֹטן-ּוְכֶשִּתְלַהט ָּבַבת
  ִמַּמְרְּתָפיו ַיְרִעים ִּתירֹוש ַוֲאִביֹון  

  ַדנֹוב'ּפֹוֵאִטיָקה ֶשל ְז-הּוא ִיָּקַרע ֵּבין ַמְרְקס
 .  ּבֹוֵעִטיָקה ֶשל ְפַרְנסּוַא ִויֹון-ָלַעְרס

  
  ,ָלַלְיָקה ַעל ַהַּפַחדָאז ַנְּגִני ִלי ָּב, ֵּכן

  ,ַעל ָהַרְגַלִים ַהְּקטּועֹות ְּכמֹו ֶהָעִתיד
  ַעל ָהְרחֹוִקים ִמן ַהַּצַּלַחת, ַעל ַהְּמנּוִדים

  .ֲאָבל ְקרֹוִבים ֶאל ַהִּשיָרה ָהֲאִמִּתית
  

  ֵאין ִלְקנֹות אֹותֹו ְּבֶכֶסףֶּשֵלב -ַעל יֶֹשר
  ַההֹוָנָאה-ְולֹא ִיְשֶעה ְלָכל טֹובֹות

  ְּשָֹרָרה ֶשּלֹא ְשנֹוֵרר ִמֶּמָּנה ֶחֶסדֶשל ַה
  .ַּגם ְּכֶשָּטָעה, ַּגם ְּכֶשָּצַדק, ְולֹא ִנְמָּכר

  
  ַעל ֵלב ֵריק,  ֶשֵּמעֹוָלםstyleּוָאן ִעם 'ַעל ּדֹון ז

  ְּבִמיְליֹוןְולּוא ַגם ַּפַעם , ִּפיו לֹא ִנֵּבל
  ְוֶשּלֹא ָרץ ַאף ַּפַעם ְלַסֵּפר ַלֶחְבֶרה 

 ֶשל ַהּיֹום  יק'ִצְנַבְרְביק ַר'ִצְנַמְרל ַח ָּכמֹוְּכ
  ַמה ֶּשּנֹוַתר ָּתִמיד ִּדיְסְקֶרִטי ְוָכמּוס

  ְוַהִּנּמּוס, ְוַהַּטְקט, ִּבְגבּול ַהַּטַעם
  ַּבְּטַראְנס ּוָברֹוַמְנס , אְנס' ַּבַּצל ֶזה ֲאֶשרֶש

  ִנְשַאר ָּתִמיד
  .ָאִריְסטֹוְקָרט ַּפאר ֶאְקֶסַלְנס
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  ֶּזה ַהֶּפֶרא ַהַּמְמִשיְך ִלְתקַֹע ּבֹוְקִסים ַעל ַהּבֹוְקֶסר ַה
  ִּכי ִמְתָּבֵרר ִּפְתאֹם, ַלּקֹוְנֶבְנְציֹות ַּגם  ַא ַח ר  מֹותֹו



  ,ֵּבין ָּכל ַהָּפָרדֹוְקִסים, ֶשֶאִּפיקֹורֹוס ֶזה ָעַמד ַעל ָּכְך
  ֶשַעל ִקְברֹו יֹאַמר ַחָּזן

"  "... ַקִּדיש ָיתֹום
                 

  ) ּבֹו ָּכַפְרָּת ָּכל ָיֶמיָך(ה 'אֹותֹו ַהּבֹוֶז, ֵּכן, ָראשּו, ֵּכן
  ,ְמַקֵּבל אֹוְתָך ִלְבסֹוף ְּכֵבן ַיִּקיר ֵּבין ַיִּקיִרים
  ,ֶאָחא, ֵּבן ֶשַּלְמרֹות ֶשּלֹא ָהָיה ֵאֶצל ָאִביו ַאף ַּפַעם

  .ַּבֵּלב ּוַבִּשיִרים, ֲהֵרי ָאִביו ָּתִמיד ָהָיה ֶאְצלֹו
  

 ה ָשִנים ֵמָאז ִהִּציב ַהְּזַמן" ֶזה לְוִאם ַּכּיֹום
  ַעל ֲעַפְרָך ַמֶּצֶבת ַשִיש ִמְתַאֵּבן

  ַרק ַעְכָשיו ֻמְזָמן, ִלְּכַסְנֶּדר, ְוַהוּוְלָקן ֶשל ִשיַרְתָך
   ֶשִּדְרֵּבןmain stream-ַלַּפְנֵּתיאֹון ֶשל ֵחיק ַה

  ֶשֵהם חֹוָתם, ְוָעְנְיָך ָשִנים ַרּבֹות ֶאת ְּבִדידּוְתָך
  ֲאִטימּות ְוֶשל ְצִביעּות ָּבֶהן ִנֶּכֶרתֶשל 

  ַהַּקְרָּתנּות ַהַּמְמִליָכה ָעֶליָה  ַר ק  ַא ַח ר  מ ֹו ָת ם
  -ֶאת ָקְרְּבנֹות ַהָּצָתָתּה ַהְּמֻאֶחֶרת 

              
  ִהְתַמְהֵמַּהֶצֶדק ֶשָּשִנים -ֲהֵרי ִּבְזכּות ֵאיֶזה ִדין

  הְוִשיְרָך ִּבְלַבד ִשֵּמש לֹו ֲעֻרָּב
   עֹוד ִלֵּבנּו ַהּדֹוֵמַע-ְולֹא ָאְפנֹות ְולֹא שּום ֵריִטיְנג 

  ְמַחֵּיג ְלָך ֶאל ָהעֹוָלם ַהָּבא
   ֶשַּמָּמש לֹא ְיֻאַּמןdreamerְּבִמין ִחּיּוג ָיִשיר ֶשל 

  ,יֹום ֵאֶליָך ָשב ּוְמַטְלֵּפן-הּוא יֹום ַאְך
  "ִנְטַמןּפֹה "ֵּתבֹות ֶשל -נ ֶשֵהן ָראֵשי"ִּכי אֹוִתּיֹות ּפ

  ֵהן ְּבִדּיּוק אֹוָתן ָהאֹוִתּיֹות 
  "...ֶּפן"ֶשל 

  
  
  

  
  ' פרופ: ערך והוסיף מבוא וביאורים, ליקט. מיבחר ּכתּובים, "היה או לא היה: "אלּכסנדר ּפן  -) 1(

  .ה"תשל, א"ת, ריקובר'צהוצאת . יוסי גמזו
  (- )  2(  . אהבה): רּוסית

   ). ֵאִלי שלי(ֱאלֹוַהי   ("): - )  3(
  ("): - )  4(  .  נוכל
  ("): - )  5(  . ַיְפיּוף, חתיך

  .היה נפוץ ּבשימּוש המהּפכנים, אקדח תּוִּפי= נאגאן   ("): - )  6(
  . יחפן  ("): - )  7(
  .מר, אדון  ("): - )  8(

  (- )  9(  . איש העולם התחתון, ּביריון): צרפתית
  (-) 10(  ".ַקאַּבאְצַקאָיה מוסקבה ", ֶסִניןשיר מפּורסם ּביותר של ֶסְרֵגי ֶי): רּוסית

  . הֵשד יודע  ("): -) 11(
  ") יסַקאָיה ּפוליטיקה'נֹוַבאָיה ֶאקֹונֹומיצ"( מדיניּות ּכלּכלית חדשה"ראשי תיבות של   ("): -) 12(

  .1928 -1921ין השנים מ ּב"שנתקיימה בבריה
  .ֶּפה-  מנּבלי-) 13(

  (-) 14(  .דייהּו, עברי): סיתרּו
  (-) 15(  נוסדה בשנות השלושים של המאה " אסקה טַרבֶרֶח"קבוצת . מהּומה= אסק טַר): יידיש

בשנת . נדס למיניהםקּו-עזרה לִנדּכאים ובמעשיאביביים שעסקו ּב-תל נייןועלי ּבי ּפ"שעברה ע
 ֶּפן היה מקורב לחבּורה זו. יקֵרְּב ַאייְךֵשצאן עברית ּב- רועי  החליטו חבריה להקים תנועת1927

  .הרועים שלה-ואף חיבר אחדים משירי
)16 (-)  

 39

  י רגש הזעם מקורו נה הטפלה ּכי האמּו"עפ(או מרה שחורה , התקפת זעם= ְטחֹול ): אנגלית

 פן. א: רישום



גיּבורו של  גם את עתםבהשּפח קודר המאפיין את גיבורי שירת ּביירֹון ּורּו-מצב). ַּבטחֹול
  . של ּפּושקין" יבגני אונייגין "הרומאן ּבחרּוזים

  ("): -) 17(  .טעם, תבלין
(  -) 18(  .ת והרפסודות לאורך נהרות הוֹולגה והדֹוןרֹוְבגוררי הדֹו): סיתרּו

  (-) 19(  שאליה הלך הקיסר הגרמני,  שּבאיטליהCanossaשמה של הטירה המפּורסמת ): לטינית
בקש ממנּו להיּפגש עם האּפיפיור גֶרגֹוריּוס השביעי על מנת ל 1077ַהיינריך הרביעי בשנת 

מחילה ולהפציר ּבו להסיר מעליו את החרם שהטיל עליו זה האחרון על חטא ּכפירתו 
  .הכנעה ּובקשת מחילה, חזרה ּבתשּובה" = הליכה לָקנֹוָסה. "ּבקתֹוליּות

  ).ּכנסיה: ואצל הנוצרים(ּכנסת - יתּב): רּוסית( - )20(
  ". עד הֶעֶצם"רי העגה העב-ּפַֹעל מקּביל לּביטּוי- תואר): יידיש (-) 21(

____________________________________  
  

  )  ם לשירה"רס אקּוּפ( "אשמורת הסהרּורים" מתוך הקובץ -) *(
  .    העתיד לראות אור

 
  .4 גיליון !"הֹו"העת הספרּותי הצעיר -נדּפס ִּבכתב
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  6" עיין ערך שירה"נשמט מגיליון 

 במועדון 20.00 בשעה 31.5.07-ם בהמפגש הבא של החוג לשוחרי שירה יתקיי 

פדריקו גרסיה והפעם עם המשורר הספרדי . בקיבוץ שריד" 'הסנדביץ"

  .לורקה

  

 41


	יוסי גמזו
	עַד שֶבְּבֹקֶר לֹא עָבוֹת אֶחָד נִמְסֶכֶת
	וְזֶה נִדְחֶה, 
	הַ-Nevermore הַזֶּה, הַנֶּתֶק
	כְּמוֹ חֲנִינָה זְמַנִּית לִפְנֵי סוֹפוֹ שֶל מֶתֶק
	חֻמָּם שֶל אָב-וְסָב-וָאֵם בְּאִיש אֶחָד
	וְיוֹם אֶחָד שוֹמֵעַ סַבָּא, מִן הַבַּיִת,
	עַד שֶכִּכְלוֹת כָּל סַכִּינֵי הַחוּלִיגָאנִים
	אַךְ הַ"מּוּכָן" הַזֶּה מוּכָן לַכֹּל מִלְּבַד  לְ הִ תְ בַּ יֵּ ת

	שֶאֵין לָהּ שוּם בִּיב-לִיוֹגְרַפְיָה לֶקְסִיקוֹנִית 
	אַךְ יֵש לָהּ עֹשֶר מֵטָפוֹרִי שֶל טַיְקוּן.
	הָא, אַרְטִילֶרְיַת פִּצְצוֹת הַקָּלַמְבּוּרִים,

	הַמּוּזָרוּת, יְפִי-הַתֹּאַר, הַמַּלְבּוּש וְהַקּוֹמָה,
	גַם מִתְאַגְרֵף, גַּם אִיש-הָעֵט, גַּם אִיש-הַחֶרֶט,
	שִיר-הַשִּירִים-וְהַשְּרִירִים בְּמִין מַסֶּכֶת רְקוּמָה
	חוּט-שַעַטְנֵז שֶל אֵיזוֹ אוֹפֶּרָה אַחֶרֶת.
	אֲנִי, לְהֶפֶךְ: אַרְטִילֶרְיָה עֲרוּכָה
	מִן הַקּוֹקְטֵיל 
	כִּי בִּי - אֲפִלּוּ עַד הַיּוֹם, אֲפִלּוּ כָּאן -
	וְאוֹטוֹטוֹ, 
	בְּאֶלֶגַנְטִיּוּת 
	נָשַף 
	בְּכַפּוֹתָיו, וְשָף בָּן, שָף בָּן כְּאַשָּף 
	וּמֵעֻמְקוֹ שֶל הַמַּגָּף 
	כְּיֵש מֵאַיִן
	שָלַף בַּקְבּוּק חָתוּם, מוּגָף 
	שֶל יָי"ש מִיַּיִן
	וְסוֹבְבָהוּ 
	בִּכְחָשָיו 
	 וְכֹה אָמַר אֵלָיו:  "בַּקְבּוּק שֶלִּי, בַּקְבּוּק, 
	כְּבָר הַנָּבִיא נַחוּם, שֶסָּח, אֲחוּז-דִּבּוּק, 
	כִּי אֱלֹהִים, שֶׁעַל אוֹיְבֵי -
	עַמּוֹ יוֹשְבֵי הָעִיר נִינְוֵה
	הִנְחִית כַּדָּת מַכַּת אוֹי-וֵי 
	just by the book
	"מַה יָּפִים," זִמְרֵר הַצּוֹעֲנִי, "הַלֵּילוֹת בִּכְנַעַן, 
	אַךְ לֵילוֹת מוֹסְקְבָה לֹא יָפִים פָּחוֹת (מִצְטָעֵר. אֱמֶת.) 
	וּמִיָּד נָשָֹא מִיסְטֶר הַיְד דְּנָן אֲמָרָיו וַיַּעַן
	חוֹתֵךְ כָּל קֶשֶר 
	(לֹא רַק גּוֹרְדִּי) 
	בְּכִידוֹן:
	עִם שְֹפַת-יַלְדוּת, עִם נוֹף-הֻלֶּדֶת, עִם אִידֵיאוֹת, 
	עִם נְשוֹתָיו הַנִּבְגָּדוֹת בְּסִיטוֹנוּת, 
	עִם בְּרִיאוּתוֹ וְעִם הַנֹּחַם הָרוֹדֶה עוֹד 
	וְהַמְּיַסֵּר אוֹתוֹ שָנִים, בְּעַקְשָנוּת.
	רֹב הֲפָכִים וּפָּרָדוֹכְּסִים (וְעָצְמָה...)
	כְּמוֹ הָאוֹקְיָנוֹס הַהוֹרֵס חוֹפִים בְּסַחַף 
	אַךְ מְפַצֶּה אוֹתָם תָּמִיד בִּתְרוּמוֹת-חוֹל 
	וְהוּא לָנֶצַח לֹא עִקְבִי, כִּמְעוּף הַשַּחַף 
	וּמְחוֹל הָרוּחַ   
	וְקַפְּרִיזוֹת מֵי הַתְּכוֹל. 
	וּמִשּוּם כָּךְ הוּא כָּל יָמָיו פּוֹרֵע רֶסֶן 
	וְשָב לַתֶּלֶם הַכּוֹפֶה עָלָיו סַרְגֵּל
	כְּמִין רָמָךְ סוֹרֵר שֶפִּרְאוּתוֹ גוֹרֶסֶת
	פְּרִיקַת כָּל עֹל, שֶהִיא לוֹ טֶבַע וְהֶרְגֵּל, 
	אֲבָל מִיָּד, בְּהִנַּחֵם וְהֵרָתַע, 
	שָב לְקָאנוֹסָה(19) עַל בִּרְכֵּי הַחֲרָטָה 
	שְבוּי סְתִירוֹתָיו הַפְּנִימִיּוֹת עַד אֵין מַצִּיל 
	שֶגַּם בָּהֶן 
	תָּמִיד נִשְאַר הוּא 
	סוּס אָצִיל... 
	אָז, הַי, 
	נַגְּנִי לִי, בָּלָלַיְקָה, 
	עַד סְחַרְחֹרֶת!  
	נַגְּנִי, נַגְּנִי לִי 
	מִן הַמַּר 
	וְהַצּוֹרֵב! 
	נַגְּנִי, נַגְּנִי לִי עַל כּוֹפֵר, 
	עַל אֶפִּיקוֹרֶס 
	שֶיֵּש לוֹ נֵר 
	בַּסִּינָגוֹגָה(20) שֶשְּמָהּ לֵב. 
	שֶיֵּש לוֹ נֵר דּוֹלֵק, וְהוּא, 
	הוּא לֹא יוֹדֵעַ, 
	הוּא לֹא  ר וֹ צֶ ה  לָדַעַת, הוּא  
	כּוֹפֵר חָסִיד, 
	כּוֹפֵר אָדוּק... אַי, בָּלָלַיְקָה, הָאִידֵיאָה 
	הִיא אֲדֻמָּה 
	וְרַק הַסּוֹף חִוֵּר כַּסִּיד...
	מִיָּד תוּצַת נוּרַת-חֵרוּם בְּאִישוֹנוֹ 
	וּתְשוּבַת-מַחַץ כְּבָר טְמוּנָה מֵאֲחוֹרֶיהָ.
	הוּא נֶעֱתָר לְתַחְנוּנֵי מַעֲרִיצָיו 
	וְשָב אֶל סְפּוֹרְט הַ"מַּה נִּשְמָץ" הַיֶּסֶנִינִי
	שֶבּוֹ, מַדְבִּיק פְּסֵיפַס קְלָלוֹת, כְּמִין קוֹלָאז', 
	עָבַר בִּבְּרוֹדְסְקִי, כַּזָכוּר, קוֹנְקוּרְס וּסְטָאז'.
	זוֹרֵק אֶחָד מִמּוֹדָעָיו הָעַלִּיזִים
	בִּפְנֵי חַרְזַנְצִ'יק, לִיטֵרָט בֶּן דְּמוּת יָגוֹן
	כְּפָפָה סַרְקַסְטִית רְקוּמָה בַּחֲרוּזִים:
	וְלֹא יִשְעֶה לְכָל טוֹבוֹת-הַהוֹנָאָה


