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במרפסת  אותי  צילם  אליעזר  "דוד 
אני  'הידד  כתב:  שעליו  שלט  עם 
שפורסם  התצלום,  רק   ;'5 בן  כבר 
לזהות  למספר  מאפשר  ב'כתובים', 
בפגישתם  פוגל  דוד  של  פניו  את 
ותמונה  בתל־אביב.  הראשונה 
משותפת - מדומיינת - של השניים 
משמשת  העיר,  של  ימה  חוף  על 
התל־ הפגישה  בין  המקשר  כחוט 
יותם,  הבן,  לפריזאית.  אביבית 
ממיר את דפי הכתיבה של האב ואת 
פעולת הכתיבה הממושכת במצלמה 

ובפעולה קצרה והחלטית: 

קטן  כפתור  על  לחץ   ]...[ "יותם 
הקדמית  בכריכתו  קפא."  והעולם 
שתי  מעומתות  הספר  של 
הטכניקות, הכתיבה והצילום. בחלק 
"אני  המילים  מופיעות  העליון 
לכל  כפתיחה  המשמשות  זוכר", 
קטע וכתחבולה לעורר את הזיכרון, 
לב  ומכמיר  יפה  תצלום  ומתחתן, 
של שני אחים: הגדול, שלו מוקדש 
מנדה־לוי  עודד  והצעיר,  הספר, 

כותב הספר.

גם  משמשות  ניגודיות  אנלוגיות 
הן כעיקרון מחבר בין קטעי הספר. 
בנו  עם  המספר  משוטט  כאשר 
לו,  מוכרת  שאינה  חיפה,  ברחובות 
פוטנציאל  היעדר  זרות,  חווה  הוא 
עירור הזיכרון וחוסר יכולת לכתוב, 
כפי שהוא אומר לבנו: "שום מקום 
שום מקום ]...[ לא מתקשר לזיכרון, 
סיפור  לי  אין  לסיפור.  לפרצוף, 
ניגודית  אנלוגיה  הזה."  במקום 
הפרקים  שבעת  בין  קיימת  נוספת 
המרכיבים את עיקר הספר לבין פרק 
משלושים  המורכב  "היום",  הסיום 
נפתחים  שאינם  הווה,  הבהובי 
בנוסחה הקבועה שפניה לעבר: "אני 
זוכר". פרק הסיום מתאר את ההכנות 
לקראת שנת הלימודים האקדמאית 
האמורה להיפתח למחרת. מנדה־לוי 
שבעבר כתב ספרי מחקר אקדמיים 
לו  ובקודם  זה  בספר  אותם,  והמיר 
מיליון פחות אחת, בכתיבה אישית־
בחירה  ומאשר  חוזר  התרשמותית, 
אחרונה  היזכרות  בפעולת  שלו  זו 
המעידה  בנפעל,  והפעם  זה,  בספר 
בתוכה:  המוחלטת  היבלעותו  על 
את  הפותח  במשפט  נזכר  "אני 
פרנסוס על גלגלים: 'אני תוהה אם 
אינה  הזאת  הגבוהה  ההשכלה  אלא ערימה של בלבולי מוח'."    .כל 

אסתי אדיבי־שושן

אמיר סומר

רח' מסדה החיובי

ֶזה ֲאִפּלּו ֹלא ְרחֹוב ֲאִמִּתי
ִּבְרִאָּיה ֵרָאִלית ֶזה ַרק 

ַמֲעָבר ֵּבין ְׁשֵני ְרחֹובֹות 
ִּכְמַעט ָראִׁשִּיים ִּכְמַעט רֹוֲעִׁשים. 

ּוְבָכל זֹאת, ֶאְפָׁשר
ָלחּוׁש ִּבְפִתיִתים ֶהְטרֹוֶגִנִּיים

נֹוֲחִתים ִּבְמִתינּות ִמן ַהָּׁשַמִים 
ְּכָעִלים ֶׁשּנֹוְׁשִרים ָׁשִנים ַאְלַּפִים

ִמַּצד ְלַצד ֵריחֹות ַהָּקֶפה ְוַהַּמֲאִפים 
ַמֲחִליִפים ֶאת ַהְּׁשעֹוִנים ַהְּמעֹוְרִרים

ּוֵבין ַהְּקִלֶיְנִטים ֵיׁש ַּגם ַּכָּמה ֲחתּוִלים
ֶׁשַּלְמרֹות ַחֵּיי ָהְרחֹוב ָהְפכּו ְמֻטָּפִחים
ּוְבָכל זֹאת ֶזה ֲאִפּלּו ֹלא ְרחֹוב ֲאִמִּתי
ִּבְרִאָּיה קֹוֶלֶלת ְוֵרָאִלית ֶזה ַאְך ְוַרק

ַמֲעָבר ֵּבין ְׁשֵני ְרחֹובֹות ִּכְמַעט ָראִׁשִּיים
ַמֲעָבר ֶׁשִּנְמָצא ָׁשם ְּכׁשֹוַׁשָּנה ֵּבין ַהִחּכּוִכים
ָׁשם ַּבָּנִתיב ֶׁשֵּבין ְזַמִּנים ַעִּתיִקים ּוְמֻאָּבִקים 

ְלֵבין ַעְכָׁשִוִּיים ּוְמַצְחְצִחים ַהִּמְתַהִּוים
ִלְכֵדי ֵמלֹוְדָיה ַאַחת ִנְפָלָאה ִלְכֵדי ִסְחרּור חּוִׁשים
ַהִּמְתַּבְּדִרים ָּברּוַח ְּכֶׁשַיֲערֹות ַהָּנִׁשים ְוַהַּסְטָלִנים

ְוֹלא ָּברּור ָּכאן ִמי ְיהּוִדי ּוִמי ֲעָרִבי
ּוִמי הּוא ָאָּמן ּוִמי ָּכאן הּוא ְסָתם ִּתְמהֹוִני

ּוִמי ָּכאן הּוא ְסְטֵרְיט ּוִמי ַמְרִּגיז ֶאת ַההֹומֹופֹוּב
)ְואּוַלי ְׁשֵניֶהם ֹלא ָּבִאים לֹו ְּבטֹוב(

ּיֹות ְוָדתֹות  ִּכי ֶזה ְּבַסְך ַהּכֹל ַמֲעָבר ֵּבין ַּתְרֻּבּ
ְלֵבין ַהֲעָדפֹות ִמיִנּיֹות ְוַכְלָּכִלּיֹות

ְוָׁשם ִהְתִחיָלה ֵחיָפה ָהֲאִמִּתית
ֵּבין ֲחנּויֹות ַהְּסָפִרים ַהַּמְצִהיִבים, ַהְּמֻׁשָּמִׁשים

ֶּדֶרְך ַּתְמרּוֵרי "ְזִהירּות, ְיָלִדים חֹוִצים"
ֹלא ַּבִּמְרֶּפֶסת ֶׁשל ֶהְרְצל ַהְּמֻזָּקן ְוַגם ֹלא ִּבְרצּוַעת ַהָּים

ְוֶׁשֹּלא ְיַסְּפרּו ָלֶכם ִסּפּוִרים ֲאֵחִרים 
ָׁשם ִהְתִחיָלה ֵחיָפה ָהֲאִמִּתית

ְוַגם ָהֲאָדָמה ֶׁשָּכאן לֹוֶחֶׁשת ֶאת ֶזה ַהּסֹוד
זֹו ֹלא ִעיר ָנֵמל ּוִמְפָעִלים ִּכיִמיָקִלִּיים ֶאָּלא 

ַמֲעָבר ֵּבין ָהִאיִׁשי ַלַּבאָּבא־אּוִניֶבְרָסִלי
ְוַלְמרֹות ָּכל ַהִּׁשֲעמּום ְוַהַּמָּצב ַהְּסָטאִטי
ִּבְרח' ַמָּסָדה ָּתִמיד ִיְהֶיה ָאָדם ִעם ִחּיּוְך

ְּכֶׁשל ֲחִצי ָיֵרַח
ֶׁשָּׂשַרד ִּבְׁשַעת אֹור יֹום 

ְוַעְכָׁשיו ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ַּבָּׁשַמִים הּוא ְמָאֵרַח.

גברת לסלרוט

ֲאִני ִמְתַנֵּצל, ְּגֶבֶרת ֶלֶסְלרֹוט*
ֵמעֹוָלם ֹלא ִהְתַּכַּוְנִּתי ִלְגרֹם

ְלִבֵּתְך ְלַהִּזיל ִּדְמָעה
ֲאִני ִמְתַנֵּצל ַעל ָּכל ְמהּוָמה 

ְוַעל ָּכְך ֶׁשַּגם ַאְּת ָהַפְכְּת ְּכאּוָבה
ּתֹוָדה ַעל ְרָגִעים טֹוִבים־טֹוִבים

ֶׁשֵּיְלכּו ִאִּתי ָּתִמיד, ֶּדֶרְך ַאַּגב
ַלְמרֹות ַהֶּמְרָחק ִמֵּביֵתְך ְוִאי־ַהְּיִדיָעה

ְצָעֶדיָה ֶׁשל ִּבֵּתְך ֲעַדִיין ִמְתָחְרִזים
ִעם ֶׁשִּלי

ְוֵהם ַיְמִׁשיכּו, ְוֵהם ַיְמִׁשיכּו
ָלַעד

ְוֹלא ַרק ַּבִּׁשיִרים

ֲאִני ִמְתַנֵּצל ְּגֶבֶרת ֶלֶסְלרֹוט ּומֹוֶדה ָלְך
ֶׁשָּנַתְּת ִלי ְלַהְרִּגיׁש ִהְתרֹוְממּות ִעָּלִאית

ֶׁשַרק ֶיֶלד ֶׁשְּמַׂשֵחק ְּבַנְדֵנָדה ָיכֹול ְלַהְרִּגיׁש
ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִּקַּבְלְּת אֹוִתי, ׁשּוב, ְּבֵמֵעין

ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ַחְׁשמֹוָנִאית
ַהֶּׁשֶמׁש ַהְּקלּוָׁשה ִהְסַּתְּנָנה ִמַּבַעד ָלֲעָרֶפל

ַהֵּמִעיק ְּכִזְכרֹונֹות ּוְזַמִּנים ֶׁשִּנְסָחִבים 
ְּבָזָקן ָעבֹת ֶׁשל ֶּגֶבר. ְּגָבִרים ּוָמה ֶׁשֵּמֵעֶבר.

ַאַּגב,** אּוַלי יֹום ֶאָחד ַאְקִׁשיב ְלַסְנַסן ֲעצֹוַתִיְך
ְואֹוִריד ֶאת ַהָּזָקן ַהְּמֻדְבָלל ַהְּמֻקְרָזל 

ּוַבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֲאַׁשְחֵרר 
ֲאִזיִקים ֶׁשל ֶהְרֵּגִלים 

ֶׁשִּבי ֻמְׁשָרִׁשים ְּכָבר ָׁשִנים ְויֹוֵתר ֹלא
ְויֹוֵתר ֹלא ֶאְתַּגֵּלַח 
ֶנֶגד ִּכּוּון ַהִּזיִפים.

*   "I am for REAL״

** אגב בתוך אגב: הספר שהבאת לי מצוין ועל אף 
שאותו סיימתי הוא עדיין נח ליד מיטתי. כי יש ספרים 

שאתה פשוט צריך לדעת שהם אליך קרובים, גם אם לא 
תקרא אותם שוב בחיים.


