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התחלה חדשה
חגית גרוסמן

יֹוֵתר ִמַּדי ָעְצָמה ִנְבְלָמה
ִּבְדִחיַקת ַהֶּבֶטן ְּפִניָמה

ִּתעּוב ַהְּיֵרַכִים, ִּבּזּוי ַהְּזרֹועֹות.

יֹוֵתר ִמַּדי ַוָּדאּות ֶנֶעְׁשָקה
ִּבְׁשִאיפֹות ָאֶצטֹון ְוָלק

ְצִביַעת ַהֵּׂשָער ַהֻּמְחָלק
ִנּפּוַח ָׁשַדִים ְּבִסיִליקֹון.

ִּדַּמְמנּו ְוָצַלְענּו ַעל ֲעֵקִבים
ִנְמַחְצנּו ְּבָמחֹוְך ְוַגְרִּבּיֹוִנים,
ָמַדְדנּו ֶאת ֹאֶרְך ַהִּׂשְמָלה,

ָׂשַרְפנּו ָּתֵאי ֹמַח ַעל עֶֹמק ַהַּמְחׂשֹוף.

ָּכל ַהְּיָמָמה ָרִאינּו ַעְצֵמנּו ְלֶנֶגד ֵעיֵנינּו, 
ָרִאינּו ַעד ִעָּורֹון.

ָּדַחְסנּו ֶאת ַהֶּבֶטן ְּפִניָמה ְוָחַדְלנּו ִלְנֹׁשם,
ָהִיינּו ָיפֹות ּוְׂשנּואֹות ַעל ַעְצֵמנּו.

ַהֹּכל ָהָיה ְלַמַען ַאֲהָבה ְולֹא ָיַדְענּו ֶלֱאהֹב.

רפונזל 

ִמיֶׁשהּו ַיְחֹּתְך ֶאת ַהַּצָּמה ַהֻּמְׁשֶלֶכת ִמן ַהִּמְגָּדל
ִמיֶׁשהּו ְיַחֵּבל ָּבַאֲהָבה, ַאל ִּתְבְטִחי ָּבַאֲהָבה

ִמיֶׁשהּו ִיְגֹנב ֶאת ַהּגּוף
ַיְבִטיַח ֹזַהר, ִיְגרֹף ֹּתם ְוִיְרֶּדה ָּבֱאֶמת.

ֵּבין ֲעֵצי ַהִּסיֶנָמֶטק ִּבירּוָׁשַלִים ַרּפּוְנֶזל ֶנֱאֶנֶסת
ּוְכֶׁשַּתְחֹזר ֵאֶליָך ַאָּתה לֹא ַּתְצִליַח ְלַטֵּפס ְּבֻסָּלמֹות ַהְּסִליָחה.

הּוא ִהְבִטיַח ָלּה ַּתְפִקיד ְּבֶסֶרט
ֶׁשהּוא ִּביַמאי ָחׁשּוב, ֶׁשִהיא ָיָפה.
ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ָּגַנב ָלּה ֶאת ַהּגּוף

ְוִהְׁשִּתיק ֶאת ִנְׁשָמָתּה
ּוָבְרִביִעי ָׁשָבה ֵאֶליָך

ְוָתְלָתה ְּבַחְדְרָך ְּכֹתֶבת ֲאֻדָּמה:
"ְסִליָחה ְסִליָחה ְסִליָחה".

ּוְכָבר ֶהְחַלְטָּת ְלַהֲעִניׁש ְולֹא ָקַרְבָּת
ָּכַתְבָּת ָּכל אֹותֹו ַהַּלְיָלה,

ָיַׁשְבָּת ַּבֶחֶדר ַהֵּׁשִני ְולֹא הֹוֵצאָת ִמָּלה.
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אורין מוריס
חרא קטן

חשבתי לקרוא לספרי החדש "חרא קטן". כמה טעמים עמדו לנגד עיניי בבחירת שם 
כזה,  פוסט־אפוקליפטי  רומן  מין  לכתוב  רציתי  חורבן;  במושג  דרשתי  ראשית,  זה. 
במונח העברי/יהודי  מן הראוי להשתמש  כי  די במהרה הבינותי  יאה.  וחיפשתי שם 

"חורבן" ולא בזה הנוצרי/יווני של ה"אפוקליפסה".
מכאן, חשבתי עוד כי חורבן יהיה גדול על ספר קטן כשלי, ויש להנמיך את התואר, 
ולהעבירו בעד המנסרה של הבלתי־דרמטי, כי אנו בעידן אגבי למדי ובלתי־דרמטי, אם 

גם פוסט־אפוקליפטי מיסודו.
בכל מקרה, שקלתי שם כגון "חרבון קטן", שהוא אמנם נמוך מאוד, אך אכן נושא 
בלתי־נעימה  וולגריות  ישנה  כי  חשתי  אבל  והמר.  הרם  החורבן  של  ההד  בנות  את 
במילה "חרבון", שאולי טובה לויזלטיר ודומיו, שגם אוהבים לכתוב "זיון", אך אינה 
מתאימה כל כך לי ולקוראיי הטובים. על כן פסעתי מעין צעד דק ועדין הצדה, ונקטתי 
את הצירוף הנחמד "חרא קטן", שהוא אמנם מיובא, אך גם סביר לחלוטין מחוץ לארץ 

המקור. 
אחד  יום  נוסע  בעודי  נושן:  זיכרון  בי  עורר  הנחמד  הצירוף  אלה,  כל  על  נוסף 
בכבישי הארץ בואכה ירושלים מעמק האלה – יותר מנוסע, יש לומר מטפס – בדרך 
העקלקלה והירוקה במחציתה הראשונה, קיבלתי שיחת טלפון מאחת שכינתה אותי 
בדיוק כך. היא אמרה: "איזה חרא אתה. אני לא מאמינה. אתה פשוט חרא קטן. אתה 
שלשול". תוך כדי זה, בקור רוח ראוי לציון, המשכתי לתמרן את המכונית הכחולה 

והיפנית של אבי בסיבובים החדים שלפני צור הדסה.
הסיפור שלי ִאתה היה בערך כזה. הכרנו בשלהי כיתה ו'. בעת השיחה חצינו רק 
במעט את גילאי השלושים המוקדמים, אני מניח. כמה ימים לפני השיחה האמורה 
בנתיבים  בהתחשב  בלתי־צפויה  לא  כי  אם  נסיבות,  של  משונה  בהתגלגלות  שכבנו 
הסמויים שמנהלים את חייהם של אלה אשר אינם ששים לתוכנית מתאר סדורה, או 
אפילו לתוכנית מעט מודולרית. כן, הייתה לי ידידה שמאוד רציתי לנהל אתה רומן 
אהבים יפה. היא רצתה פחות. בת שיחי, זאת שכינתה אותי חרא קטן ובכך נתנה שם 
ראוי ויפה בעיניי לספרי החדש זה, הייתה מעין מתווכת־משדלת מטעִמי אצל אותה 
הידידה. אני לאה מעט מלהיכנס לפרטים כולם, אבל יום אחד התקשרה אליי ואמרה 
לי: "שמע, נפתחה אצל זאת ידידתי הדלת". לא קפצתי ממקומי, והדבר מעט הפתיע 
את בת שיחי. חשבה בטח: הרי אתה מחכה שבועות רבים על פתחה, והנה נפתחה 

הדלת כדי חרך להזמינך, ואינך פורץ במחולות?
רבים  פתחים  הקפקאי,  למספר  כמו  שלא  זה,  לקבצן  כי  לענות  כמובן  יכולתי 
שאחריהם הוא מחזר. סימולטנית. אין העידן כשהיה. אנו יכולים להימצא במקומות 

הטועה הגדולה

ִהיא ַהּטֹוָעה ַהְּגדֹוָלה
ַּפַעם ָחְלָמה ִלְברַֹח ֶאל ָמקֹום

ֶׁשֶאְפָׁשִרי ִלְהיֹות ּבֹו ַּבְּמִציאּות
ֶאֶרץ ֶׁשֵאיָנּה ִמְלָחָמה

ְולֹא ָּבְרָחה.

ִהיא נֹוְלָדה ְּבָטעּות ּוְבָטעּות ִּפְּׂשָקה ַרְגֶליָה
ַלֶּזַרע ֶׁשִּׁשָּנה ִּבְׁשִנָּיה ֶאת ּגֹוָרָלּה.

ַהֶּזַרע ָלַכד ֶאת ַהֵחרּות 
ְוָיַצר ִמֶּמָּנה צּוָרה ֲחָדָׁשה.

ִהיא ָקָׁשה ִמְּתהֹום, ֵמֶאֶרץ ָקָׁשה,
ֵמָהִרים ּוַבְרֶזל, ֵמַהָּצָרה ְוַהַּיִין ְוַהֵּׁשָנה,

ִמן ַהחִֹלי ּוַמְלַאְך ַהִּמיָתה.

ַאְך ְּכֶׁשִהיא טֹוָבה,
ּפֹוֶׁשֶטת ַּתְחּתֹוֶניָך ְוטֹוֶעֶמת ֶאת ַהִּמיָלה,

ִהיא ַהּטֹוָעה ַהְּגדֹוָלה.


