סבינה מסג
איך הצילה אותנו הקרן הקיימת
מאקואנטישמיות
אני יושבת מתחת לאלונים שלי בכליל ,לפני על
הסלע ,המשמש לי שולחן כתיבה מזה עשרים
וחמש שנה ,שני ספרי אקולוגיה :ספר מאמרים
של גארי סניידר שברשותי כבר חמש־עשרה שנה
ושתרגמתי פרקים מתוכו ,וספר שזה עתה גיליתי
במחסני הוצאת הקיבוץ המאוחד והתנפלתי עליו
כמוצאת שלל רב :כל עצי היער מאת אלון טל.
יום חורף יפה .הראות מושלמת .בין הסלעים
עולה העשב החדש ופנחס שדה לוחש לי את
ְ
'ׁש ֵּתי ׁשּורֹות לְ ַא ַחר ַהּגֶ ֶׁשם':
"ה ֵּבט ַּב ֶּפלֶ א ְּור ֵאה:
ַ
ֹלהים ָעלֶ ה ַעל ָעלֶ ה"
הֹוסיף ֱא ִ
ִ
הסלעים הלבנים הלחים של התל ממול ,זוהרים ,זה עתה נמלט
מפני שועל יפה זנב .לא ממש נמלט אלא הביט בי מהסס ,ורק
כעבור כמה דקות החליט להשאיר לי את המקום .ביום כזה
אני מרתיחה לי קפה על מדורה קטנה ועם ספל ביד ,בוהה בתל
ובעמק הזיתים ...מחכה לשיר .אבל היום אני לא שקטה ומבקשת
למצוא בדחיפות בספר החדש תשובה לשאלה או להאשמה
שהוצגה בספר הישן .האשמה שחשבתי כי פג תוקפה ,אך הנה
במייל שקיבלתי אתמול מגארי סניידר הוא מזהיר אותי כי ספרו
הבא יקרא "ביקורת מסורת אברהם" .אני יודעת מהי 'ביקורת'
זו ,זוהי האשמתנו ,חד וחלק ,בגרימת המשבר האקולוגי!
מי היה מעלה בדעתו שגם בזה היהודים אשמים?! לטענתו של
סניידר התנ"ך הוא שכונן את תפיסת העולם המנותקת מן הטבע
של אזרח העולם המערבי .לא רק ההוראה "פרו ורבו ...כי לך
נתתיה" ,היא הגורם ,אלא גם ההיתר שנתן יהושע בן נון לברוא
יערות כדי לאפשר את התנחלות השבטים ,ובעיקר הציווי
לכרות את החורשות שבהן עבדו את העשתורת ואת הבעל.
כאמור טענות אלה הושמעו לפני שנים רבות .אחר כך באו
הכנסים הגדולים ,שבמהלכם כל דת הגנה על עצמה והוכיחה
עד כמה יש בה יסודות אקולוגיים ניתנים לפיתוח .במאמץ
להוכיח את חפות היהדות נהגו לצטט בעיקר את הוראת
"לעובדה ולשמרה" שנותן האל לאדם בהושיבו אותו בגן עדן.
אולם מסתבר שלא נחה דעתו של סניידר וכל השנים האלה הוא
עמל על פיתוח הוכחה מנומקת לטענה כי הדת המונותיאיסטית
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– עם האל הזכר ,המופשט ,שגירש את אלות
הפריון מן היער  -היא שורש הרעה העוברת
היום על העולם.
לכשתגיע ה'ביקורת' בדואר ,כפי שסניידר
הבטיח־איים ,תהיה לי תשובה מוחצת.
מצאתי אותה בספר השני שהזכרתי .כל עצי
היער (הקיבוץ המאוחד  ,)2014הוא מחקר
בהיסטוריה של הייעור בארץ ישראל ,מימי
התנ"ך ועד ימינו .והוא נכתב בידי אדם
שבעצמו הטיח ביקורת במה שנעשה בתחום,
עד שלקח אחריות ודאג להיות בין מקבלי
ההחלטות .הגוף המייער בארץ הוא כמובן
הקרן הקיימת .זו ,כידוע ,עשתה לא מעט טעויות בדרכה להפוך
ארץ מדברית לירוקה .אלון טל מדבר על הטעויות אך גם על
הנחישות ,הקשיים ,המורכבות וההצלחות .השורה האחרונה
בספר זה היא בשורה גדולה :מפעל הייעור של הקרן הקיימת
הוא הישג חשוב בקנה מידה בינלאומי .לא היה עוד מפעל ייעור
כה אינטנסיבי .מן הדוגמה הזאת עשויים ללמוד כל מי שעומדים
היום מול השאלה כיצד להציל ארצות שלמות מתהליכי מדבור.
שעם התנ"ך  -שאולי עיצב את תפיסת העולם חסרת
וכך קרה ַ
הרגישות לסביבה שבעטיה נכרתו ונכרתים יערות העולם  -הוא
שיצר גם את תורת הייעור החדשה העשויה להחזיר לכדור את
פלומתו הירוקה מווסתת האקלים.
העצים שנטעה קק"ל היו בעיקר אורנים .ידועים שיריהן של
לאה גולדברג ושל אסתר ראב על עצים אלה .כאן נתעכב על
האורן של אריאל הירשפלד שמערכת היחסים העמוקה והארוכה
איתו מומחשת היטב בספרו רשימות על מקום ,עם עובד :)2002
"הקרב אל האורן מתכסה שתיקה [ ]---עוד לפני צילו אתה חש
באיזו הוויה אחרת ,כמו נוספו לך אזניים אחרות .ועל ידו ,אפילו
ביום חם מאוד ,כשהכל עוד מהביל ,תשמע את האיוושה – קול
נשימה איטית וארוכה מצמרתו ,אין בעולם עוד קול נעים כמו
איוושת האורנים ,ואין אף עץ ואין אף כלי המנגן כך את הרוח".

גם עצים אחרים היו מקור השראה לשירים .אחדים נביא כאן,
בניסיון להבליט בכל פעם אופן אחר של כתיבה על עצים.
ונתחיל בשיר של יעקב פיכמן מ־ 1951שבוודאי נכתב על
אותם יערות קק"ל:

שיר ליער
ִׁשיר לַ ּיַ ַערּ ,פֹה ָׁש ַתלְ נּו
רֹונְ נִ ים ְּב ָע ָפר ַּדל:
ֵהן ָע ַמלְ נּוִ ,ה ְת ַּפּלַ לְ נּו
ּכִ י יִגְ ַּדל ,יִגְ ַּדל ,יִגְ ַּדל!
ּכִ י ִּת ְׂשּגֶ ה ּבֹו ּכָ ל ַצ ֶּמ ֶרת,
ֹארה,
ּכִ י ִּת ְר ַחב ּבֹו ּכָ ל ּפ ָ
וְ ָרוּו ֲח ְרבֹונֵ י ֶא ֶרץ,
ּכָ ל ֶחלְ ָקה ֶׁש ְ
אּור ָרה!
ִׁשיר לַ ח ֶֹרׁש ּכִ י יַ ְפ ִר ַיח
ִּבלְ ַׁשּדֹו ֶאת ַה ְּצ ִח ָיחה,
וְ לַ ִּׂש ַיחּ ,כִ י יַ ְצ ִמ ַיח
ּכָ ל ַׁש ָּמה וְ כָ ל ַק ְר ָחּה,
ֶה ָחרּוב ּכִ י יְ ַבּכֵ ר ֶאת
ְּפ ִרי ָמ ְתקֹו ּפֹה ,וְ ָה ֶא ֶרז
יְ ַׂשגְ ֵׂשג וְ ַהּלִ ְבנֶ ה,
ֵ
ּומא ֶֹרן נַ ַעׂש ּת ֶֹרן
לְ ִציֵ נּו ַהּנִ ְבנֶ ה
[]---

גארי סניידר

היום ,בניסיון לשכנע כי העצים מצדיקים את קיומם במה שהם
מעניקים לאדם ,יש המדברים על חילופי שירותים בין האדם
והטבע .פיכמן לא היה חולם על מינוח כזה ,ובכל זאת שירו מונה
את השירותים שהעצים מעניקים לאדם :צל וצינון ,עץ לבניית
תרנים לצי (אולי כנגד כל אותם עצים שנכרתו כשהרומאים בנו
את אוניותיהם ואת מפלצת האייל הנוגח) ,ובהמשך השיר ,שלא
הבאתי כאן ,מדובר בשירותים של רגיעה ונופש.
ביצירה נוספת שהוא מקדיש לעץ ,הפואמה בפרוזה 'האילן'
פיכמן מוסיף את הפן הרוחני בקשרים בין אדם ואילן:

האילן
"בעודנו נער ראה פעם ,בשוטטו בין גני הפרבר ,בעד חרכי
גדר גבוהה ,אילן אחד הדור צמרת ורחב־ענפים שהפליא אותו
באיזה חן ללא־פגם ,ללא ְפ ֵּח ֶתת ,שלא שיער עד אז את מציאותו
בעולם .עיניו דבקו ארוכות בסדנו הזקוף ,לִ ְּבבּו כל בד ,כל עלה
בו .בבואת האילן נראתה לו נבדלת משאר צמחי הגן ,כהויה
נבחרת ,מעוטרת ,שבה הובלט כל חן העולם".
לימים יגדל הנער וינוד בדרכי תבל ובכל אשר יגיע יחפש את
האילן ההוא ולא ימצאנו .כדי להפיג אל געגועיו נעשה האיש
צייר המצייר רק את העץ ההוא .אנשים תמהו "ורק מעטים,
נגועים כמוהו ,עמדו על כך כי עץ־פלאים הוא אשר לא יראהו

אדם בלתי אם בעיני־ילד .והוא אשר הדליק בבדי האמן להט־
חידות – הלא הוא להט הדברים אשר יהיו לעולם ,כי לא יצמחו
פעמיים".
סיפור הזה הוא כמובן רומנטי ,אבל הוא תופס את עוצמת
הפגישה החד פעמית העזה של נער עם אילן .וכמו שפיכמן
עצמו אומר ברשימתו 'על הנוף'" :האושר הגדול אשר לבנו
ימלא למראה נוף ,מקורו לא בזה שנתגלה לפנינו ברגע זה
בלבד ,כי אם במה שנרקם בקרבנו מאז ומעולם .בגלותנו את
הנוף אנחנו מגלים את עצמנו ,את מולדתנו הנפשית ,את מקור
מחצבתנו".
ושוב ,אף שתפיסה זו היא רומנטית בעליל ,עדיין אפשר למצוא
כאן את מה שמשמש בסיס לאקופסיכולוגיה :הרעיון שהאדם
ואדמה ,על גידוליה ,עשויים מאותם חומרים וכי כל מה שאירע
על פני האדמה השאיר משקעים בגוף וברוח האדם .התעוררותם
של אלה למראה פלאי הטבע היא הסיבה להנאה ולתחושת
ההזדהות שאנו חשים .אי לכך אובדנם של אלה ימנע מאיתנו
טווח שלם של חוויות חיים.
אך לא רק ביער מתרחשים מגעים בין אדם ואילן ,גם בעיר.
היום ידוע כי אין זה רצוי שכל האוכלוסייה תחיה בטבע.
יש אף הטוענים כי מקומו של האדם בעיר כדי להניח לטבע
לנפשו .אם כך יש להשקיע באקולוגיה עירונית .כאן שוב
המקום להזכיר כי המילה אויקוס פירושה ארגון הבית .ובכן,
אם מרבית האוכלוסייה חיה בערים ,יש לשפר את התנאים
בבית הזה .לדאוג שגם בו ימצאו הזדמנויות לפליאה ולקשר
עמוק עם הבריאה .תפיסה זו עומדת בבסיס פעילותו של "מכון
השל ליצירת מנהיגות סביבתית" שבתל־אביב .והיא שמביאה
לכינונן של עמותות לשיקום עצים עירוניים ולנטיעת חדשים.
על עץ בעיר כתב נדב לויתן:
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עץ עירוני

אגרוף יופי

לָ כּוד ְּבגֻ ַּמת ֶּבטֹון ֶ
לֹוח ֶצת
ְּב ִעיר לְ ֹלא ֵׁשנָ ה לְ ֹלא עֹונֹות ָׁשנָ ה
זֹוהי ְס ִב ָיבה עֹויֶ נֶ ת לָ ֵעץ.
ִ
ַח ְס ֵרי ַּביִ ת ֶׁש ַרגְ לֵ ֶיהם ּכְ ֵבדֹות
נִ ְׁש ָענִ ים ָעלָ יו ּכְ ֵדי לְ ִה ְתּגָ ֵרד וְ לִ ְׁשּתֹות
וְ ֵאין הּוא יָ כֹול לְ ִה ְתנַ ּגֵ ד אֹו לִ ְמחֹות.
זֹוהי ְס ִב ָיבה עֹויֶ נֶ ת לָ ֵעץֲ ,א ָבל הּוא ִמ ְס ַּת ֵּדר.
ִ

ּכֻ ּלָ ם ְמ ַצּפִ ים ִמ ֶּמּנִי לִ כְ ּתֹב ִׁש ִירים ,לְ ִה ְת ַע ֵּמל ,לָ ׁשּוב ּולְ גַ ֵּדל ַּתלְ ַּתּלִ ים –
טֹוען ֶׁשּטֹוב לִ י ּכָ כָ הּ ,כָ ל עֹוד ּבְ נִי ֵ
וַ ֲאנִי ֵ
אֹומר "יֹפִ יַ ,אּבָ א"
ּכְ ֶׁשהּוא ַמ ְצלִ ַיח לְ ַהכְ נִיס ֶאת ַה ֵ
ּמֹוצץ לְ כִ יס ַה ִּמכְ נָסַ יִם.
וְ זֶ ה ּבֶ ֱא ֶמת ָק ֶׁשה,
ַה ֵ
ּמֹוצץ ּגָ דֹול וְ ַהּכִ יס ְרוּוי ְקפָ לִ ים.
ׁשֹוׁשּנָ ה וְ ִה ְצּבַ ְע ִּתי ַעל ִקפְ לֵ י ֲעלֵ י ַה ֶ
ּכֹות ֶרת,
לִ פְ נֵי ּכַ ָּמה ִיָמים ָק ַטפְ ִּתי לֹו ַ
ֹלהים.
ּדֹומים לְ ָדבָ רּ ,גַ ם ֹלא לֶ ֱא ִ
ֶׁש ֵאינָ ם ִ
לֹומר לֹו,
ּׁשֹוׁשּנָ ה ַהּזֹו ִהיא ַהּסֹוד ֶה ָעמֹק ֶׁשל ַה ֶּטבַ ע! יָכֹול ָהיִ ִיתי ַ
ַה ַ
חּוׁשת ָה ִראׁשֹונִּיּות.
ֲאבָ ל ָׂש ַמ ְח ִּתי ֶׁשֹּלא הֹוסַ פְ ִּתי ָּדבָ ר לִ ְת ַ
ֲאפִ ּלּו ַעל ֶצבַ ע ַה ֶּצבַ ע ֹלא הֹוסַ פְ ִּתי ִמּלָ ה.
ּׁשֹוׁשּנָ ה ִמ ְתּפַ ֶּתלֶ ת ּבְ תֹוְך ּתֹוכָ ּה,
ַרק לָ חּוׁש ֶאת ַה ַ
ֶאגְ רֹוף יֹפִ י ָקפּוץ ְּומ ֻרּכָ ז.
ּכֻ ּלָ ם ְמ ַצּפִ ים ִמ ֶּמּנִי לִ כְ ּתֹב ִׁש ִירים וַ ֲאנִי ְמגַ ּלֶ ה ֶאת ָהעֹולָ ם:
ִהּנֵ ה ּפֶ ַרח סַ ּבָ אֶׁ ,שּבְ פּוּו ָארְֹך ַמ ִּתיז ֶאת ַּתלְ ַּתּלָ יו ,וְ ִהּנֵ ה ּפֶ ַרח יֶ לֶ ד ָצהֹב
ֶׁשּבַ ּלַ יְ לָ הּ ,כְ ֶׁש ֵ
נִימה ּבְ בַ יְ ָׁשנּות;
ּיֹוצא ַהּיָ ֵר ַחִ ,מ ְת ַקּפֵ ל ּפְ ָ
ִהּנֵ ה ֵעץ ּבְ רֹוׁשֶׁ ,ש ֲאפִ ּלּו ַה ֻּדּבִ י ֹלא יָכֹול לַ ֲעקֹר ִמ ְּמקֹומֹו
וְ ַרק ְׁש ִר ָיקה ֶׁשל ֵ
עֹורב
ַה ְּמ ַחּפֵ ׂש ֶאת ִאּמֹוַ ,מ ְר ִע ָידה ֶאת ָעלָ יו;
וְ ִהּנֵ ה ֵעץ פִ יקּוסֶׁ ,שהּוא יָ רֹק ָּת ִמיד ְּומכַ ּסֶ ה ֶאת ּכָ ל ְׂש ֵדרֹות ָה ִעיר –
ׁשֹואל ַהּפָ ׁשֹוׁש ּבֶ ן ַה ְּׁשנָ ַתיִם ,וַ ֲאנִי ֵ
ָאז ֵאיפֹה ָה ֵא ָיקלִ יּפְ טּוסֵ ,
צֹוחקֵ ,אין.
ָה ֵא ָיקלִ יּפְ טּוס ּבַ ּבַ יִ ת ֶׁשּלֹוָ ,רחֹוק ּבְ אֹוסְ ְט ַרלְ יָ ה ַא ֲח ֵרי ַהּגַ ּלִ ים.
ּכֻ ּלָ ם ְמ ַצּפִ ים ִמ ֶּמּנִי לְ ִמּלִ יםֲ ,אבָ ל ֲאנִי ְמגַ ּלֶ ה ּבַ ְּד ָמ ָמה ֶאת ֵר ַיח ָהעֹולָ ם,

זֹוהי ְס ִב ָיבה עֹויֶ נֶ ת לָ ֵעץֲ ,א ָבל הּוא ֹלא ְמוַ ֵּתר.
ִ

ֶאת זְ ִהירּות ַהּסִ ְרּפָ דֶ ,את לַ ַהט ַה ֶּׁשסֶ ק ַה ִּמ ְׁש ַּתּזֵ ף
בֹוּה,
תּוקה ֶׁשל ַה ֶּד ֶקל ַהּגָ ַ
וְ ֶאת ַה ְּד ִק ָירה ַה ְּמ ָ
ַה ַּמכְ ִאיבָ ה ֵ
יֹותר ֵמר ַֹמח ּבַ ְרזֶ ל אֹו ֵמ ֵעט נִ ָנְעץ ּבְ ַדף נְיָ ר.
ּׁשֹוׁשּנָ ה הּוא ְרוּוי סֹודֹות,
ּכִ י ַהּלֵ ב ֶׁשּלָ נּו ָעמֹקּ ,וכְ מֹו ַה ַ
וְ לֵ ְך ְּתנַּסֶ ה לְ ַהכְ נִיס לְ תֹוכֹו ֵ
מֹוצץ –
אּולַ י ָאז ַּת ְצלִ ַיח לִ ְצעֹק "יֹפִ יַ ,אּבָ א" וְ לָ רּוץ לִ זְ
רֹועֹותיו,
ָ
ָרטֹב ֵמ ַא ֲהבָ ה.

ְ
עֹוב ִרים וְ ָׁש ִבים ָּתלְ ׁשּו ִמ ֶּמּנּו ֶאת ַּב ָּדיו
נֹוע ִצים ְּבגִ זְ עֹו ָה ֵעירֹם
וְ ַעכְ ָׁשו ֵהם ֲ
ּנֹואׁשֹות ֶׁשּלָ ֶהם
ּמֹודעֹות ַה ָ
ֶאת ַה ָ
וְ ֶאת ַה ִּת ְקוֹות ַה ְּק ַטּנֹות ָה ֵאּלֶ ה
ְמ ַסּלֶ ֶקת ִּב ְמ ֵה ָרה יָ ד נַ ֲעלָ ָמה.
ֲא ָבל ֶאת ַהּנְ ָע ִצים ֶׁש ָּת ְקעּו ּבֹו
ּבֹולֵ ַע ַהּגֶ זַ ע ּכְ ִמי ֶׁש ָּבלַ ע ֶעלְ ּבֹון.
זֹוהי ְס ִב ָיבה עֹויֶ נֶ ת לָ ֵעץֲ ,א ָבל הּוא ִמ ְתּגַ ֵּבר.
ִ
הּוא ׁשֹולֵ ַח ֶאת ָׁש ָר ָׁשיו ֲח ֵ
ׂשּופי ָה ֶא ְצ ָּבעֹות,
ָעמֹק ִמ ַּת ַחת לָ ַא ְס ַפלְ ט וְ לַ ִּמ ְד ָרכֹות
ַּומ ְרוֶ ה ֶאת ִצ ְמאֹונֹו ְּב ֵמי ְׁש ָפכִ ים
ֶׁש ָּדלְ פּו ִמ ַּמ ֲע ֶרכֶ ת ַה ִּבּיּוב ָה ִעירֹונִ ית
וְ ַעלְ וַ ת ַצ ַּמ ְרּתֹו ַה ְּדלִ ילָ ה יְ ֻר ָּקה ָּת ִמיד.

קֹומתֹו,
מֹוסיף ּכָ ל ָׁשנָ ה לְ ָ
ַא ְד ַר ָּבא ,הּוא ִ
ּטּוח ַהּלְ ֻא ִּמי,
קֹומת ִמ ְׂש ְר ֵדי ַה ִּב ַ
ַה ָּׁשנָ ה ָע ַבר ֶאת ַ
ְּב ִעיר לְ ֹלא ֵׁשנָ ה ,לְ ֹלא עֹונֹות ָׁשנָ ה,
ַּב ֶּק ֶצב ַהּזֶ ה הּוא עֹוד יַגְ ִּב ַיּה ֵמ ַעל ַה ַּבנְק ַהּגָ דֹול ַּב ְּמ ִדינָ ה.
זֹוהי ְס ִב ָיבה עֹויֶ נֶ ת לָ ֵעץֲ ,א ָבל הּוא ִמ ְס ַּת ֵּדר
ִ
זֹוהי ְס ִב ָיבה עֹויֶ נֶ ת לָ ֵעץֲ ,א ָבל הּוא ִמ ְתּגַ ֵּבר.
ִ
הּוא ִמ ְס ַּת ֵּדר .הּוא ִמ ְתּגַ ֵּבר ,הּוא ֹלא ְמוַ ֵּתר.

שיר זה יכול היה להיחשב לשיר אנטי־פסטורלי לפי החלוקה
של טארי גיפורד ,שמכנה את האקופואטיקה פוסט־פסטורלה.
אנטי פסטורלי פירושו מאמץ לא אמין לא להיות רומנטי .תמיד
נטען כי אל לשירה להפוך לנבואת חורבן כמו רוב השיח בנושא.
השירה אמורה לגעת ברגש על ידי הרעדת כל המיתרים .בעיקר
מיתר היופי והפליאה ותחושת האחווה התשתיתית עם הטבע
בכלל ועם עצים בפרט .זאת עושה שירו של יקיר בן משה:
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בין האתגרים המוצבים בפני שיר אקופואטי מובהק ישנה
הדרישה לחדש גם בצורה ,לא לתאר עץ אלא ליצור אותו
על הדף .הניסיונות לכתוב כך מזכירים את 'השיר הקונקרטי'
כששיר על גשם מפזר אותיותיו כטיפות על הנייר .אפרת
מישורי פועלת בתחום הזה .פעם כשניסתה לכתוב על עץ,
קלטה שהשיר צומח על הדף מלמעלה למטה בעוד עץ צומח
מלמטה למעלה! עבורה היתה זו התגלמות אי היתכנות לכתוב
עץ במקום לחיות אותו .ואכן העץ הזה צומח בכיוון ההפוך
לחיים:

נעמה ארז
*
רֹורים
ַּב ַה ְת ָחלָ ה נֶ ֶעלְ מּו ַה ְּד ִ
ָּובאּו ַה ַּמיְ נֹות
וְ ַא ַחר ּכָ ְך נֶ ֶעלְ מּו ַהּכֹוכָ ִבים
ָּובאּו ָה ֲענָ נִ ים
ּולְ ַבּסֹוף נֶ ֶעלְ ָמה ַה ֶּׁש ֶמׁש
ָּובא ָהא ֶֹבְך
וְ ַרק ָה ֲאנָ ִׁשים ֹלא נֶ ֶעלְ מּו.

כל הקיץ
ּכָ ל ַה ַּקיִ ץ ֹלא ָר ִא ִיתי ָׁש ַמיִ ם ּכְ חֻ ּלִ ים
ֲענָ נִ ים ֲה ִבילִ ים ּכִ ּסּו ֶאת ַה ֶּׁש ֶמׁש
ַּובּלַ יְ לָ הּ ,כָ ל לַ יְ לָ הִ ,ה ְצלַ ְח ִּתי לִ ְראֹות
ּומ ְת ַמּלֵ א
ֶאת ַהּיָ ֵר ַח ִמ ְת ַמ ֵעט ִ
ֶאת וֶ נּוס ֶ
זֹוה ֶרת ַּבח ֶֹׁשְך
וְ ֶאת זַ ֲעמֹו ָה ָאדֹם ֶׁשל ַמ ְרס.
וְ ֶאת ּכָ ל ְׁש ַאר ַהּכֹוכָ ִבים ֲא ֶׁשר ִּד ְּברּו ֵאלַ י ִמ ֵּדי לַ יְ לָ ה
ּכָ ל ַה ָּׁשנִ יםֹ ,לא ָר ִא ִיתי.
לֹוׁשה ּגַ ְר ֵמי ָׁש ַמיִ ם.
ְׁש ָ
וְ ַאּיֵ ה ַה ֻּד ָּבה ַה ְּק ַטּנָ ה וְ כֹוכַ ב ַה ָּצפֹון
ְ
ּוׁש ִביל ֶה ָחלָ ב ּכֻ ּלֹו ,לְ ָאן נֶ ֱעלַ ם ַּבּלַ יְ לָ ה?
אחרי כל סיעור המוחין הזה אני מנסה לכתוב
'שיר עץ' אמיתי ,חי! אבל,
ְמ ִר ָימה ֶאת ָה ֵעינַ יִ ם ִמן ַה ִּׁשיר ַהּנִ כְ ָּתב...
ִּופ ְתאֹום ֵהן
ָה ֵעינַ יִ ם ַה ָּבאֹות ִמ ִּׁשיר
רֹואֹות ֶאת
ַה ִּׁש ָירה
ֶׁש ַּבּכֹל
וְ ֹלא יְ כֹולֹות לְ ָהכִ יל
ַעד ֶׁש ֵהן ִמ ְת ַמ ְּקדֹות
רּוט־רּוח
ַ
ְּבנַ ְר ִקיס ֶא ָחד ְמ
ַּבּנְ ִׁש ָיקה ֶׁש ֵּבין ְׁש ֵּתי ֲא ָבנִ ים.

		

.

*
ְּב ַא ְר ַּבע ַּבּב ֶֹקר ָחזְ רּו ֵאלַ י ַהּכֹוכָ ִבים
לִ ְפנֵ י ֲעלֹות ָה ֲענָ נִ ים
ַהּכְ ִביׁש לַ ח ְּוק ִרירּות ֶ
עֹומ ֶדת ָּב ֲאוִ יר
עֹוד ְמ ַעט יְ כַ ֶּסה ָהא ֶֹבְך ֶאת ַה ָּׁש ַמיִ ם
לְ עֹוד יֹום ָאפֹר ֶׁשּבֹו ַה ֶּׁש ֶמׁש
ֶ
הֹופכֶ ת לְ ִמ ְצ ָרְך נָ ִדיר.
יט ִמין ִּדיָ ,3רצּוי
ִמי ֶׁשּזָ קּוק לְ וִ ָ
ֶׁשּיִ ַּקח אֹותֹו ַּב ִּטּפֹותֹ .לא ָצ ִריְך ִמ ְר ָׁשם.
ְּב ֵתל ָא ִביב ַהּגְ דֹולָ ה
ׁשֹוק ִקים ּכְ מֹו ִּבנְ יּו ְ
יֹורק ּכְ מֹו ְּב ֶא ְמ ַצע ַהּיֹום
ַהּכְ ִב ִ
יׁשים ְ
ֲא ָבל ּכָ אן ִאיׁש ֶא ָחד ָרץ וְ ָׁשב ַּב ַּטּיֶ לֶ ת ָה ֵר ָיקה.
ַה ֲחתּולִ ים ְמכֻ ְר ָּבלִ ים ְּב ִפ ֵ
ּנֹות ֶיהם.
ּפֹורים יְ ֵׁשנֹות וְ ָה ֲע ַטּלֵ ִפים
ּגַ ם ַה ִּצ ִ
ְמ ַק ְּפלִ ים ֶאת ּכַ נְ ֵפ ֶיהם לְ ִה ָּתלֹות ְּב ִפּנֹות ֲחׁשּוכֹות
לִ ְפנֵ י ֲעלֹות ַהּיֹום.
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