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שומריהיום

וגםמתו.הם-ו

מנםיםהםאם

ם nכועללשמור
באמתלהםאין

קיוםזכום

ביטוןף Dא

שיריו l!JDצאת DVן Dחי vרוהשירהכוכב DVשיחה

דהוב vהתהליכיל v ,יותואהבל v ."אריותזהב" ,יהשנ

צה vכולל ,קאיומרויליטאופיטראוכלל v ,שלו

מרתוןצתיכרהכתיבהאת Dלתפו :ירים vצלכותבים

 .שלהיום Dהןקאתרואיםלאשאנחנו

מעמרל



60 

ביחד.זהתאהשנע ?וכלאוהרהיהשםעשלןהרומןליהתח•ןא

מאודבגיללכתובהתחלתיכרונולוגית.מבחינהשניהםביןקשראין

היהבעולםשליהראשוןהביטויכליוכתובקרואשלמדתימאזצעיר.

שהלךמשהווזהשלי.לאימאשיריםאזכתבתיהסתםמןהכתיבה.

עברוהואעיקשת,בצורהבווהתמדתיאתישהלךמשהוזהוהתפתח,

לומרכאח,דכתיבהבסגנוןרקהתמקדתילאוריאציות.כמהאצלי

וגםשיריםגםתמידכתבתיאלאשירה,רקאופרוזהרקכתבתילא

ללהקותפזמוניםשהםשיריםכתבתישניםהרבהבמשךסיפורים.

בהן.חלקשהייתי

כיום.מבחינתן •העיקרברדהזההרישה

באמתאניאבלהשאר.כלכךאחר-שירהכותבכלקודםאניבוודאי,

להישארלאליחשובמאודאומרתזאתכותב.כאדםעצמיאתתופס

אישיטורשניםמשלושיותרכברליישזהבגללהשירה.שלבמקוםרק

השםבעזרתשליוהמטרההתנסות.שלסוגשזהאחרונות.בידיעות

שיותרכמהלהתנסותרצוהאנישלי.קצריםסיפוריםקובץייאצשהשנה

מאודלתיאטרון,לכתובאותימענייןמאודלכתוב.אומרשזהמהבכל

אבללקולנוע.לכתובאותימענייןמאודלטלוויזיה,לכתובאותימעניין

מבחינתיהםשירהמלבדהכתיבהסוגישכלהואעצמיעלשגיליתימה

כשאניסיפור.עלעובדאניסיפורלכתוביושבכשאניבעודה.שלסוג

טורכותבכשאניהלאה.וכןתסריטעלעובדאניתסריטעללכתוביושב

וקורה.בישמתקייםמשהובי,שחימשהוהיאוהשירהטור.עלעובדאני

עלעובדלאואנילעבוד,ממנישמצריךמשהולאזהקורה.פשוטהוא

אחרים.מדבריםלגמריאחרתבצורהנעשיתשירעלהבעודהשיר.

 .מןצעתאחימכראלתהא

שהתהליךלהיותיכולתקופה.במשךבראש,עצםבקורההתהליךכן.

בראש.לידיברוהםששנהשיריםיששנה.שגםלהיותויכולחודשיימשך

כמו?

בספרשיצאשירזהאותו.לכתובלילקחזמןהרבהשהכיהשירכמו

שלידודבןעלזהשמעון".בי"חילווקוראיםאריות","זהבהחדש,

כלומרשוט","וואןבשליהשיריםאתכותבאניכללבדרךשהתאבד.

לכתובלהםשלוקחמאלהלאאנימהירה.מאודיחסיתשהיאבצורה

ביטרןאסף
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החוצהממנייוצאבאמתהשירשערת.כמהארשלרשה,אריומיים,שיר

לאזהבראש.קררהוהתהליךממרשך.תהליךאחריאבלאחת,בבת

עלחושבואזומרחקכותבואזבסיפורכמרוכותביושבשאניתהליך

אניזהבגלללגמרי.אחרתהליךזהמרחק.פעםרעודכותבפעםרעוד ,זה

היחידהדברשזהאומרלאזהאבלאחר.למשחרהשירהאתמחשיב

ישלמוזיקאים.פזמוניםלכתובחזרתיעכשיובר.לעסוקרוצהשאני

הבאבשבועלבד"."לאברדיו,ושליאריבןחנןשלראשוןסיגנלעכשיו

שלמהאצלשירעכשיווישלרדיו.ביחדשלנרחדשסינגללצאתאמרר

שטרית.ומיכהארז,קרביאצלושירפרץמשהאצלושירארצי,

האוכל?ומבחינת

המטבח,אתשנאתיאפילוהמטבח.אתאהבתיבאמתלאפעםאף

מארדבגילאליה.נקלעתיאבלומתמי,דמאזשליהעבודהאתשנאתי

היהלעבודהאותישקיבלהיחידוהמקוםלעבודלצאתנאלצתיצעיר

גילעלאתךמדבראניטבח.שלעוזרשלעוזרטבח.עוזרבתורמטבח,

לצאתקשהמארדלישהיהלרפלאיזשהוונכנסתיהגתלגלזהרככה . 15

כסף,ולהביאלהתפרנסצריךשהייתיבמצבהייתיהזמןכלכיממנו.

היהעזיבהשלמהלךרכלהזה.במקצועמעמדלאיזשהוהגעתיוכבר

שהתחלתיאחריגםאחורה.לחזור-רגרסיהשחראמהלךמבחינתי

מהמקצועלהשתחררקשהליהיהעדייןאזגםכמשורר,להתפרסם

היההמטבחאתלעזובליגרםשבאמתהיחידהדברשנאתי.כךשכל

עלאותישהחתימוביוםאחרונות.בידיעותחרזהעלאותיכשהחתימו

טבעוני.להיותהפכתיגםרגעובאותוהמטבחאתעזבתיחרזה

בשרי?שהואבמטבחהייתהזמןשכלבגלל

הייתישלי.החייםלביןשהרגשתימהביןגדולמארדדיסרננסהיהכן,

חיותלאכוללהפסיקחייבשאנילעצמיאומרוהייתיבלילהלשםהולך

כלקררםערשהשאנירעמארדמשהרכמרליהרגישתמידרזהודם.

אניכיממררת.מרבעתשלישהאנרגיהמזהחלחלהנתקפתילעצמי.

בשבילישניצל.לאחראשנצילבשביליהזמן.כלהזהבמרותהתעסקתי

למכונה.שנכנסמדמםבשרשלגושיםאלהקציצה.לאהיאקציצה

לשירה.אוכלביןמחברכןשבעצםכמשהוהזההסיפוראתלקחתאפשר

בעבודהמתעסקיםשליהראשוןהשיריםבספרמהשיריםמארדהרבה

מעמרל
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שלבסופרכותביםמשורריםשנראה.בעבודההזאתובמלחמהשנראה

מהמוןמורכבשלנרהפנימיוהעולםשלהם,הפנימיהעולםאתדבר

אנרגיה,המרןממניסחטהוהעבודהמהעבודה.גםהסתםומןדברים

ערשהאנילעזאזל"מהשלבתחושהחייתיתמידרגםארתה,שאנתיגם

ארכללהכיןנהנהמארדאניהאישית,ברמהשואלאתהאםאבלכאן?"

לגמרי.אחרעולםזההטובים.לחבריםשלי,למשפחה

טבעוני.זהועכשיו

הרבהמבשלאניצררה.בשרםכאוכלנתפסלאבכללבשביליהיוםבשר

אניפחמימות.עםבעיהליאיןפחמימות.הרבהקטניות,הרבהירקות,

שינתהלאהטבערנתפרד.ג'אנקאוהבאניהבריא.האוכלמחסידילא

קצתאולילישהיההיחידהדברלפלאפל.ארלצ'יפסשליהאהבהאת

שישי.יוםשלהמרוקאיהדג-הדגזההאלההשניםכלאתרקשה

החלה.

ברשבושלמסיראפרנהשאטעםשבעולםסיכוישרםשאיןנגידבראכן.

דודהאצלכשאניגנידמרוקאי,בדגכשמדובראבלקציצות.ארבקר

אמרתיבסוףדג.בפניםשבושלאפילוהרוטבאתארכלאנימזל,שלי

יוםכלועכשיודג.בלימרוקאידגלהכיןהואבשבילישהפתרוןלעצמי

היהחודשיםכמהלפנידג.בלימרוקאידגארכל:שאנימהזהשישי

זגררי.אצלי

מאור?

אתהלו:אמרתידג.בליהמרוקאיהדגעלהזמןכלעליצחקהואכן.

מבסרטהיהחלה.חציפירקהוארראלהדג?בלימרוקאידגלטעוםרוצה

דג.שאיןמרגישיםלאיאומן.לאזהתשמע,לי:ואמר

שלן?העבודהחדרזה

בדרכים,ארפהארבעיקרכותבאניעבודה.בחדרכותבלאממשאני

בחדרהקפהביתאיזהליישקפה,ביתבאיזהלפעמיםבתנועה.

הרבהכותבאנילכתוב.לפעמיםשםלשבתאוהבשאניקווקזיםשל

באוטובוסים ,ברכבותהרבהנוסעאנינהיגה.רישיוןליאיןבתנועה.

כיבמרפסת.כותבכללבדרךאניבביתוכשאניהרבה.כותבאנירשם

בלילכתובליוקשהמהבית.הסיגריותאתהוצאנונולדהשבתימאז

במרפסת.כותבאניאזלעשן,

ביטרןאסף
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לבית?מחוץלפעמיםאוכלאתה

קטן.ילדשאנימאזאצלואוכלאניחמודי.שלהחומוסבחדרהבשוקיש

שלצ'יבורישמכיןפיטקיןישבו.אוכלשאניבעירספציפיפלאפליש

באוכלרואהלאאניכלליבאופןאבלכרוב.אואדמהתפוחעםקווקזים

ודווקאלתאר.אפשרשאיברמותשלדהייתיהחייםכלמרכזי.משהו

הראשונההפעםאומרתזאתהתנפחתי.טבעונילהיותשהפכתימאז

ממשיל,דכשהייתיטבעוני.שנהייתימאזזהבמשקללעלותשהצלחתי

כדורגל,משחקהייתימאוחריותרקצתבגילכמעט.אוכלהייתילאקטן

ארוךבגאטלימכינההייתהשליואימאאנרגיה,המוןמוציאהייתיאז

מהאימוןחוזרלאימון,הולךהייתיכךאחרוחצישעהשניצל.עםכזה

שלילאבאאנטיתיזהאנירזה.מאודהייתיועדייןכזה.בגאטעודואוכל

אנישעות.שלושאחתמנהלאכוללשבתמסוגלשליאבאהזה.בעניין

סיגריה.מדליקכברדקותחמשכעבור

אשכנז"."מדינתשלך,המפורסםבשיראוכלשלמוטיביםיש

לשוןמטבעותישהראשוןבחלקחלקים.לשניבעצםשמחולקשירזה

לאורךשנאמרוהמזרחעדותכלפיגזעניותאמירותאוביטוייםאו

שלהשניהחלקחריף.אוכלאומופלטה,זהמרוקאי?זהמההשנים.

הזהשהשירחושבאניזהבגללשלי.הילדותחוויותעלמבוססהשיר

מאודשהואמשהוביןמענייןשילוביוצרהואכיבאנשיםלגעתהצליח

אישי.מאודלמשהומגיעהואואזרחבומאודקולקטיבי

בספראחרים.בשיריםיותרהרבהביטוילידיבאהאוכלעםהעניין

שליובמאבקשליבעבודה-בזהשמתעסקיםשיריםהרבהישהראשון

אניהחדשבספרהזה.ולעיסוקלמקצועשליבשנאהשלי.העבודהעם

לאכברכשאנינכתבהזההספרבאוכל.עיסוקשוםאיןשכמעטחושב

טבעוני.כברכשאניבמטבח.עובד

לכתוב?הרצוןאולכתובההשראהקודם,מגיעמה

שחלמתמחלוםלפעמיםנכתביםשיריםהאלה.בדבריםחוקיםאין

ממשפטאוברחוב.פרסומתמשלטנכתביםולפעמיםשנים.עשרלפני

לךשמנקרתממילהאורגעלפניסיגריותלךשמכרמהמוכרששמעת

מעמרל
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לאיזהאמתבזמןלהגיעמרצוןגםלהגיעיכולהשירולפעמיםבראש.

שאנישקורההמהלךזהשאומריםחרקיםבאמתלזהאיןבחיים.תרחיש

לשיר.טריגרלהיותיכולדברכלרחביםהםהטריגריםשיר.כותב

קורא?שאתהםפרים

חמודספרלגרדום".בדרךעיתוןשקרא"הסיניאתלאחרונהקראתי

מענייןמשליטה.שיצאהבדיחהעלספרזהפרוזה.מופרע,-מארד

לוקוראיםאותי,המםשבאמתאחדספרקראתירעיונית.מבחינהמארד

מטורףספרקולומביאני.סופרויכו,פרננדרשלהרוצחים"של"המרובה

כמרכמעטזהלמוזיקה,אנלוגיהנעשהאםקצבי.אסוציאטיבי,ממש,

מארדבי-פי-אםכאילוהעניין.לצורךטראנסמוזיקתשהואספרלקרוא

מקומרת.מינילכלארתךוזורקכיווניםמינילכלארתךולוקחגבוהה

הנרטיבים.אחרילעקרבקשהנורא

להפסיקיכוללאואניכלרםמביןלאאניאומר:ואניהספרבאמצעאני

אמריקאית,הדרוםהכתיבהאתמאפייןשמארדמשהררזהלקרוא.

לפרוזהלטינית.לספרותמתחבראניסוערת.מארדהיאהלטינית.

יכולאמריקאית.ספררתאראיטלקית.ספררתאוהבאניאבללטינית.

אחרים.דבריםלךאומרהייתיחודשערדבאהייתשאםלהיות

מתחבר?הכיאתהםגנוןלאיזהבישלו,םגנונותומבחינת

.אימאטריפרליטאיארכלעליו,שגדלתיהאוכלזהאוהבהכישאניהאוכל

טריפרליטאי.ארכללנרבישלההיאהחייםכלאבלמרוקאיתאמנםשלי

ארכלבדיוקזהמהלהגידיודעלאאנינגיד:בראבסדר.מרוקאיארכלגם

דגארמטבוחהסלטכמרמובהקיםממששהםדבריםאבלמרוקאי,

ליערשההייתהלברכהזיכרונהשליסבתאעליהם.מתאני-מרוקאי

לחמיםלנרערשההייתהוהיאכזהסירלההיהבצל.לחםבסלה.לחם

ומתובל.מטוגןבצלבפנים,בצלעםלחםנכדלכלשישי.יוםכלגדולים

בוכרי.קווקזי,ארכלגםאוהבאניכך.כללזהמתגגעעאנימעדן.היהזה

אוהב.גםאניפרדרג'אנקשלהם.והבצקיםהכופתאותעםהמאכליםכל

צ'יפס.אוהבאניפלאפל,אוהבאני

בתרבותכללימשהושזהחושבאתהעדר.כמומושפעשההמוןכתבת

בכפית?להםשמגישיםמהאתצורכיםשאנשים

בלתיזהכזאת.תופעהיששבחברהמאמיןכןאניגדולה.שאלהזאת

ביטרןאסף
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צדדיםלזהשישלהיותיכולביסודו.דעדברשזהבטוחלאאנינמנע.

רצויםמארדאנחנורעים.פחותצדדיםלזהשישלהיותריכולרעים.

האץרכדררעלמהלךכרכביםאבקכאיזהעצמנועללחשובואוהבים

כולנודברשלבסופראבלומיוחד.ויחידומלואועולםאיזהחראאחדרכל

מסוימיםמרצדיםלקנותלנרדמותוגבטלוויזיהפרסומותעדרים.שלגרס

יפה.שזהוחושביםככהמתלבשהחראאתדואיםאנחנו ,בסרפד

איזושהיהייתהזרכי ,שרנהטיפהאוליחראבשירשהתכוונתימה

הישראליתבתרבותשבהםשניםעלמדבראניבשירכפריה.עדריות

לנרנותרולאוסגנונותטעמיםשלספציפיסרגהאזרחיםכללעלכפר

בדרךחירםאחדים.לדבריםגנישותשרםלנרהייתהלאכילהסכים.אלא

לשמורמנסיםהםאםרגםמתר.הסףשומריחירם ,ככהלאכבדזההשם

אתאוהבהסףשומראםמשנהלאקירם.זכרםבאמתלהםאיןכרחםעל

 5עםחראחודשותרןחדששידמוציאאדםעומדאםאבלאדם,עומד

רזהלחברה?בכללשלךהערךמהסף,שומררןפאקאזצפירתמיליון

כביכול.מסחריתבתקופהשאנחנובגלל ,הערצויםפתיחתבגלל

מוזיקהרצוים?אתםמהאומדים:חירםאנשיםככה.זהעלתחשוב

שהשתנהלאזהאבלנכרן,זהמקרם.בכלארתהשומעיםחירםמזרחית

לאטופשבארץ.פופולריתהכיתמידהייתהמזרחיתמוזיקהמשהר.

השמעתםלאהמרכזיותהרדיותחנותבשלושפשוטבמה.לההייתה

היאמזרחיתלאשהיאשמוזיקהשוואמצגיצרתםמזרחיים.שירים

הפסיקושלכםהתחנותכששלושואזבארץ.הפופולריתהמוזיקה

הפסיקשלכםהטלוויזיהוערוץבדדיו.יחידותתחנותשלרשלהיות

הכסףזהקובעשעכשיומהעכשיואז-בטלוויזיההיחידהערץולהיות

רמהאוהב.הכישחראמהאתלקהלנותניםאזשלכם.האישיהטעםולא

זה.זה-אוהבהכישחרא

בארגושזוהרבתקופהגרבאדזוהרכמרשמכדראמניםעללחשובותנסה

התקליטיםאתמכדאדגרבוזוהרבארץ.כאלהאיןתקליטים.הוציא

בחנויותאותםמכדרלאובמכולות.המרכזיתובתחנהנעליים.בחנויות

מהחדש,משהרשקדהלאזהלשם.אפילוכניסההייתהלא ,תקליטים

השתנה.שהשוקזהשקדה

טריטוריהלאיזושהינכנסשאתהמרגישאתהבכתיבה,חוטאהביטוייש

מעמרל
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טיפה?לאוהיתשהיא

ביטוייםמיניכלישטוי.יהבעלכןלפניאבלהשאלהלךאענהאני

אוהבלאמהם.אחדרזה ,עולםזורעתפשוטשהםבכתיבהשמתעסקים

דבראיןזולה.זציהירומנטשהיארומנטיזציהזאת ,פעםערדכיאותר.

לידה.עלכמרעליוומדבריםספרשמוציאיםמאנשיםיותרשונאשאני

לאזהאתשאומריםמיובעיקרתזדייןלך ...ארוכים"ציריםאחרי"

זהספר?זהמהספר.פאקינגזהלידה.זהמהצירים,זהמהיודעים

שלי.השיריםאתלךלהנגישבשבילמוצרזהמוצר.כולה

תלכושנייהערד ?נוצריםנהייתםמה?חטאים.בענייןדבראותר

שאתהארבכתיבה.חטאתילאבכתיבה,חטאתילכומר.להתוודות

להביןיכולכןאניהשמימישלהזהבענייןתב.וכלאשאתהארכותב

מנגריותראפילוזהמאין.ישליצורזהדברשלבסופרכיבא.זהמאיפה

אדםבןאצלספסל.ממנווערשההזההקרשאתלוקח ,קרששמקבל

בהתחלהאותיהטרידשמארדמשהרזהבפנים.הכלבראש.הכלכותב

ללכתרגילהייתישלי.בראשתלויהשלישהפרנסה ,כלכליתמבחינה

הזאתמהרריהלהתנתקהחודש.בסוףתלושולקבלהידייםאתללכלך

מגיעהלאשלךשהמשכורתולהביןב,ךרטמרעהחזקהכךכלשהיא

אלאהחודשבסוףתלושולקבלהידייםאתללכלךשלמהמקוםעכשיו

איתר.להשליםזמןהרבהלישלקחמשהרזה ,מהראש

כשר?רקאוכלאתהחטאים?מבחינתאוכלעםאתהואין

בטח.כן,

םטנדרטי?רבנותהכשרשלברמהכשר

אתליהייתהכשר.אכלנובביתאצלנוהחייםכלמסורתי.בביתגדלתי

עלי.ירחםהשם ,מכירשאנימהבכלכשבעטתיהמרדשלהתקופה

מסרגלהייתילאחזירים,פיררתאכלתיוחלב,בשראכלתיהכל.אכלתי

האמנתיכשלאשגםמניעהליהייתההפסיכולוגיתברמהלאכול.

לאועדייןעלי.ירחםוהשםבכיפורמעשן-קיצוניהכיכביכול.בכלום

שגדולמשהרכאילוהיהזהשלי.בדמיוןגםבחזירלגעתמסרגלהייתי

חזרתיהאחרונותבשניםאכלתי.כןיםפיררתאבלמידרת.בכמהעלי

לאאניאבלקל.כמרבןזההטבעונותעםכשר.רקארכלאנישלי.לשורש

כשר.שזהלדעתלימספיקוכאלה.ץ"בדשלמאלה

ביטרןאסף
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זה?אתחווהאתהבכתיבה?מחסוםהמושגאתמכיראתה

ומאמיןקררהשזהיודעאניבזה.מאמיןלאאנילא.משמעיתחד

ארבמרזהמאמיןלאהאישיתברמהאניאבלזה.אתשאומרלמי

זבלשתכתובלהיותיכוללכתוב.יושבשאתהבזהמאמיןבמחסומים.

שאתהמהשכלמהנחהיוצאהמחסוםשלהענייןכללפח.ותזרוק

מאסטרפיס.להיותצריךכותב

רצההיאתהליך.היאהכתיבה

שאנחנומרתוןהיאארו,ךלטורח

יששלו.הסירםקראתרואיםלא

בכושרתהיהשאתהבמרתוןימים

וישתל,ךשאתהימיםוישטוב,

קשה.יותרקצתלךשיהיהימים

זה.אתתופסאניככה

לאנשיםשחשובמשהרזה

תכתובאתהלהפנים.שכותבים

שלך.בחייםמחורבניםדברים

לדבריםקצתמקרםתשאיררגם

בגישהאניטוב.הכלבינוניים.

למושלם.שואףלאפעםאףשלי

להתרגשות?לןשגורםשירהקטע

אותם.לקרואלישקשהשיריםיש

שירבשבילי.אישייםמידייותר

שזהחמק"."עשןלושקוראים

חשבהלאכברשלי"אימאבצחוק.חציאותרמקבליםשאנשיםשיר

אבלמצחיקהבאווירהמתחילזהבבית".באנגיםאצלהאעשןשאני

לפניאמירהושלשליפרידהעלמדברבשבילי.קשהשמארדשירזה

שירמלחמה":שירארערני"שיררדון,ישראלשלשירויששנים.חמש

שירזהאותר.שומעארקוראשאניפעםבכלהנשמהאתלישמרסק

פלאפון".שלמטעןעםעצמיאתלחשמלניסיתי"היוםשמתחיל

מעמרל


