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  בפתח
  הפרסים וחוק הספרים

, רות נצר, דנה חפץ(י "שלושה זוכי פרס אס, שתתפים בולפחות לחלק מן המ, זהו גיליון חגיגי
אליהם ). שרון הנוקד ועדי קיסר, אביב טלמור(ושלושה זוכי פרס פסח מילין ) אב- אברהם בר

, ם'יעקב אלג, חן- גליה אבן(י "שזכו לציון לשבח של שופטי פרס אס, מתווספים שמונה יוצרים
שי " ועוד ארבעה צל,) ציפי שחרור,בירון- ציפי לוין, אבנר להב, יובל יבנה, רחל חלפי, יערה בן דוד

 למבחר ייצוגי של  יצירותיהם .)י'סיון שיקאנג, אלה נובק, עמיחי חסון, תום הדני (פרס פסח מילין
, זיוה שמיר' פרופ: י"המתנדבים של פרס אס- זה המקום להודות לשופטים. מוקדש חלק מחוברת זו

זיוה ' פרופ: פרס פסח מיליןכן לשופטי ו, כוכב- ישראל בר, גוריר ליליאן דבי "ד, דב- ניצה בן' פרופ
כן נתונה . ולורן מילק) שתרמה גם את אחד משלושת הפרסים(נילי דגן , ברכה רוזנפלד, שמיר

בקולו של (שתרמה הפקה של ספר שמע , ולמנהלתו ליאת שנפ" סוניקבוקס"חברת התודה ל
    ). ]ת[המחבר

:  אין תימה בכך.והם הולכים וצוברים פופולריות, ו נחלקיםזו הפעם השלישית שהפרסים הלל
 בתקופה לא אין זה עניין קל ערך, ספרא תאלא פרסום ספר בהוצא, מובטח פרס כספילא לזוכים 

וגם , שנתקל לפני חקיקת חוק הספרים בקשיי שיווק של ספרות איכותית, קלה זו בענף הספרים
 לרווחה ן הספרים יפתחו את שעריהרשתותספק אם , לאחר שהחוק ייכנס לתוקף, פה הקרובהובתק

      . להימכרים מיטיבם שאינ - שיש להם התכונה הבלתי נסבלת , ים למיטיבי קרואספרלפני 

החושפת לראשונה , חוקרת ביאליק המובהקת, זיוה שמיר' גילוי בלעדי של  פרופ –עוד בחוברת 
ּלֹחַ  שנה באחד מגיליונ116שיר של ביאליק שהיה גנוז זה  ִ     ."לשיר או לבכות: "ות כתב העת ַהׁשּ

יצחק והצייר המשורר , מרגשות ויחידות במינן האלגיות שכתב המשורר אשר רייך על בנו צחי
  . שנקטף בדמי ימיו, יוסף

, ניצה בן דב' מציעים לנו פרופ, על ספרים שרכשו להם מעמד איתן בקאנוןשתי מסות מרתקות 
ספרו של ב,  הישראלידם של האוליתר דיוק על מצב, תשראלי היהאישה של המצבהכותבת על 
 ויוחאי עתריה מן האוניברסיטה העברית הכותב במסתו, אישה בורחת מבשורה, דויד גרוסמן

וֶמרסו הר הקסמים מַהאנס של תומס מאן ב": האדם החדש"על מצבו של " אנושיות- לקראת פוסט"
  .של מישל וולבקפשרות של אי אבלבין דניאל , הנפילהוב הזרוקלמנס של קאמי ב

את הקשרים הנרקמים בין תמונות משפחה שכוחות לבין זיכרונות ילדות מנסה לפענח המשורר 
   ". תמונות שוכחות וזוכרות" האוטוביוגרפית המרגשת תויוסף עוזר במס

אחד מגיבורי ,  יצירותיו של פינקי הופסה- מבחר ציורים של דמות בדיונית : ועוד פרסום בלעדי
את המראות הארציים בציוריו המשחזר , הקרקס הגדול של הרעיונותכנען - ספרה של מיקי בן

רק לדמיין את כנען - ה של בןעד כה יכלו קוראי ספר. הנגלים אך ורק לעיניהן של ציפורים נכחדות
  .כאן הם יכולים לראשונה לצפות בהם, הציורים הללו

  , ריאה נעימהק

  נגיד חיים 
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  רנו'מאיה בז

  רפר חולשיר ופ

  כאב 
וִ  ַח ֶאת ּגֵ ֵאב ְמַפּלֵ  . יּכְ

וִ  ֵאב ֶאת ּגֵ ַח ַהּכְ ּלֵ יא אֹוִתי  יָאז ּפִ ִ   ְוִהׂשּ

ֶבת   ּבֹוֵדָדה  ַהְרֵחק ִלְהיֹות ֻמּצֶ

ְפָחתֹו ַהֲחרּוָפה ֲאסּוָרה ׁשִ   .ּכְ

ֵאב ַהּמַ  ֵמי ַהּכְ ֲאִמיִני ְלִרׁשְ   ִלים ׁשְ ֶאל ּתַ

ֶרת ִמיד  ְלֵהָראֹות ְמֻיּסֶ   -ָיָפה ִמּתָ

ֶרת ֶמת,ִלְהיֹות ִנְסּתֶ    ִלְהיֹות ֻמְגׁשֶ

ת ִביָרה ּוִמְתַרֶחׁשֶ ֵעיֵני ַהּזּוַלת ׁשְ   ּבְ

י ִמ  ִמּדֵ ִהיא יֹוֵתרֶרַגע ּכְ    ֲעצּוָרה י ׁשֶ

ֶרת ּוֵמִאיָדךְ  י ִנְפּתֶ ְלּתִ   ,ּבִ

י ְנִהיָרה ְלּתִ ֶכת ּבִ ֵאָלה ּומֹוׁשֶ ׁשְ   ,ּכִ

רֹוִצים ַלֲענֹות    ֹות אֹוָתהּ נּ עַ  לְ ,ָעֶליהָ  ׁשֶ

יָרהּ  ׁש לָ  - ַאַחת ּוְלָתִמיד ְלַהּתִ ּיֵ ֵאב מּוָבן ָידּוַע  ךְ ַמה ׁשֶ   הּוא ּכְ

ֵאב ֲאָבל יעַ  ַהּכְ    ז ִלי ַעז ּבִ

ַתְחּבּולֹוָתיו ֶחֶרׁש ֶחֶרׁש  יַע ּבְ    ַמְפּתִ

ַאְנָחִתי" י ּבְ ילֹות ָיַגְעּתִ ּלֵ ֶחה ּבַ ַעס ֵעיִני ֶאׂשְ ה ִמּכַ ׁשָ   "ֲעׁשֵ

ה, ֵמַאְכָזָבה י. ֵמֻחְלׁשָ  , ּוֵמֲאִפיָסה ַקְמּתִ

י ֵאב ַקְמּתִ ְכֵאב  ֶאל ַהּכְ   28.11.13                                                              ּבִ

     פרפרי חולמתוך  –לתפוש את  הלבד 
אני  .מן הבחינה החיצונית שלו את ההיות לבד .זה קטע שעניינו לצוד את היותו לבד

הן  ותנועותיו . לבד-המלא  יושב באולם  הוא לבד, היא לבד- בה אני מקנאה. בו מקנא
זה  . הוא לבד-בו  אני מקנא; בתוכו , במקומו לעשותן בדיוק רוצה הייתי .לגמרי שלו

? שם בדמות היושבת, רואה מה שאני אתה רואה . לבד,אבל באמת ,נערץ כי הוא באמת
 כל מעשיה .מהרהרת  היא רגועה, הוא רגוע,עושה כלום שאינו אחריו למרות אני עוקב

אבל מי  ?אולי כמו מספרים .נקיים  כמו בקבוקים,נאים מסודרים בתוך ארון כמו בגדים
   ?מסודר אמר שמספרים זה דבר
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אבל . בדידות איזו, אני מקנא בזה .להיות לבד, לבד המותרות האלה להיראות, אחח
 הוא לבד אם, זה משנה . ברורלא? לתוכה, לתוכו כדי להגיע  מה עלי לעשות,אינני יכול

 .אנחנו ביחד. לא שאתה מפריע לי,  אני אינני לבד,ולבד/עלי להיות כמוה .או היא לבדה
 ,את זה ומעריץ  מתבונן,ואני עוקב אחריו ,שם בישבו כך לבד באולם אבל המצב שלו

 ישתעקוב אחרי הבטח לי אבל' הולך להיות לבד כמוהו בדיוק, אני קם .שיא האושר
  .לגביו שם ותרגיש כמוני ,איך אני לבד כל ביותסת

שיושבת  כמו הדמות הזו שם ,להיות לבד כפי שהייתי רוצה שאני לבד בדיוק איך אדע
 .וזה שונה הוא נראה לבד -  הוא איננו לבד.מוקפת הילה , ממש ללא רבב,ללא רבב לבד

 לא ,לתי נראהב , הוא היה לגבייך בלתי קיים.לא היית מבחינה בו בכלל ,אם היה לבד
  .  הוא היה אז באמת לבד.לא מרתק מענין

  כי כשהיה לבד לא, משפילה ומכוערת,יתה קשה ומייסרתיה עד רגע זה הדרך שעשה
הוא  .אינו לבד עכשיו הוא. ראה את כולנו, את כולם הוא ראה . לא ראו אותו.ראית אותו

  4.9.1978                 .בדמות ההיא שם, בו כל כך שאת מעריצה וזהו מה ,רק נראה לבד

  

  

  
  ' וראו רשימתו האוטוביוגרפית בעמ, אקריליק,  חצים והר תבור, יוסף עוזר
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   נכחדותיםציפור מצייר מה שרואות פינקי הופסה
  

הסופרת פינקי הופסה הוא אחת הדמויות המופלאות המתרוצצות בספרה החדש של 
 פינקי עובד על תערוכת ,בספר. הקרקס הגדול של החלומות, כנען- מיקי בןוהציירת 
 לעיני הציפורים שנגלו את המראות יתעדוו ציורי. ציפורים נכחדותזכרן של מחווה ל
יוכלו להזין , ואלה שטרם קראו את הרומן, הקרקס הגדול של הרעיונות  קוראי. במעופן

  .כנען-  באדיבותה של מיקי בן לראשונהות כאןהנחשפבעבודות עיניהם  עתה את
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  זיוה שמיר

   של ביאליקלא ידועשיר  -  "לשיר או לבכות"
ּלֹ   כתב העתבין דפי גנוז  השירהיהשנה  116במשך  ִ    חַ ַהׁשּ

  

עת נושנים מחכים לא אחת מעל מדפי הספריות לחוקרים שיהפכו בהם -כרכיהם של כתבי
. איכלל מזדמנות התגליות באקר-בדרך .לפתרונןהממתינות   מיני חידות ותעלומותויגלו

העת -העם בכתב-פעם ראיתי באחד ממוספי הספרות ידיעה על שיר שפרסם כביכול אחד
, !)?העם יכתוב שיר-וכי יעלה על הדעת שאחד(כמובן , את השיר לא מצאתי. לוח אחיאסף

העת נמצא לי שיר ארוך ומעניין בשם -בגיליונותיו המצהיבים של כתב אך אגב עלעול
משכיל הזקוק -מין ּבּור, מן הנוסח הישן בית-פוס של בעלמונולוג דרמטי מפי טי, "איגרת"

 נרשם לוח אחיאסףהעת -במחקר שנערך על כתב. ובשוליו חתומה המערכת, לעצת העורך
תחבר מונולוג דרמטי " מערכת"וכי יעלה על הדעת ש" (המערכת"אמנם שאת השיר כתבה 

נ "ן זה אלא שיר גנוז של חעיון שהוי בטקסט הוכיח לי בוודאות שאי אך, !)?בן מאות שורות
  הכול העיד–הרעיונות עיצוב הדמות העממית , המוטיבים, התחביר, הלקסיקון. ביאליק

האם (" שערכתו בו" בדיקת הרקמות"ל. שטביעת ידו הייחודית של ביאליק טבועה בהם
שבה , )13 – 1' עמ, ז"אדר תשמ-שבט (9-8, ס, מאזנים, "הוא ִמשל ביאליק' איגרת'השיר 

 מּוּכרות וגנוזות –ויתי את שורותיו של השיר עם שורות ביצירות אחרות משל ביאליק השו
כלולות שורות אחדות עם " איגרת"בשיר : עוזי שביט אבחנה משלו' הוסיף פרופ –כאחת 

הפרוזודיה היא כלי  .מן הסוג שִאפיין את כתיבתו של ביאליק באותה עת, סיומת דקטילית
, לימים. האישי של המשורר, "כתב ידו"או , יעת ידועזר מאין כמוהו לבדיקת טב

של ' נכלל שיר זה גם בכרך ב ,משנשתכנעו חבריי לצוות ביאליק בנכונות האבחנה
  .המהדורה האקדמית של כל שירי ביאליק

ל ַׂח העת -מקום בכתב-לא מכבר הלכתי לבדוק מראי ִ : צפרירים לקראת השלמת ספרי ַהׁשּ
והנה התגלה , )2013, וצאת ספרא והוצאת הקיבוץ המאוחדה (ביאליק נגד הרצל והצעירים

שם שמופיע , "וואלק. נ. מ" לי בין דפיו של הכרך הראשון שיר שבשוליו מתנוססת החתימה
ל ַׂח  העת-פעם אחת ויחידה בכתב ִ בחנתי את השיר של האלמוני .  בכל שנות קיומוַהׁשּ

  אלא שיר גנוז של ביאליקלפנינו וגם הפעם הוכיח העיון השהוי בשיר שאין" וואלק"
מדוע החליט המשורר . שטביעת ידו הייחודית של מחברו ניכרת בו על כל צעד ושעל

נציין בשלב  .הסיבות המשוערות לכך נפרט בהמשך את? ולא בשמו, לפרסמו תחת שם בדוי
ל ַׂח תעודת "זה כי במנשר  ִ ) 1986העת באוקטובר -שהתפרסם בגיליון הראשון של כתב" (ַהׁשּ

השתפכות , פואזיה בלבד"העם כי הביטאון החדש לא ַירּבה בדברי שירה כי -יז אחדהכר
יכול הקורא למצוא במידה מספקת בספרויות " הנפש על הדר הטבע ונועם האהבה וכדומה

העם הסתפק בשיר -אחד, ואכן. העת החדש-כתב" בשעה זו"ולא לשם כך נוסד , העמים
כלל היה זה שיר -בדרך, ובד אידאי לאומי נכבדבדרך כלל שיר שיש בו ר, אחד לכל חוברת

מוניטין לשיריו הלאומיים  שכבר יצאו, שהיה באותה עת משורר צעיר, של ביאליק
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- העובדה שאחד. לוח אחיאסף ופרדס –העת העבריים של סופרי אודסה -בכתבי שהתפרסמו
ל ַׂח של " משורר הבית"העם בחר בו להיות  ִ יקים יותר תרמה  והעדיפו על פני משוררים ותַהׁשּ

ל ַׂח העם כלל אפוא בכל חוברת של עשרת הכרכים הראשונים של -אחד .כמובן למעמדו ִ  ַהׁשּ
, ל“יהל, דוד פרישמן( של ביאליק או של אחד המשוררים הידועים והמפורסמים: שיר אחד

, "תשואות ראשונות"הוא לא פינה בעיתונו מקום ל).  ואחריםקונסטנטין אבא שפירא
  . הוא מעולם לא פרסם שיר של משורר מתחיל ואלמוני: תובמילים אחרו

ל ַׂח  ִ העת העבריים של ִמפנה -הפך כידוע עד מהרה לחשוב מּבין כתבי) 1926 – 1896 (ַהׁשּ
הוצאת , "אחיאסף"העת פעלה באודסה באמצעות חברת -מערכת כתב. המאה העשרים

הכשרת לבבות : " שעיקרההעם-אחד ברוח משנת 1892- ספרים עברית שהוקמה בוורשה ב
ל ַׂח וביקש לראות בירחון ,  עצמו עמד בראש ההוצאההעם-אחד". העם ללאומיותו ִ  במת ַהׁשּ
 את המשאבים להוצאת הירחון. ית בענייני היהדות והיהודים בעבר ובהווהדיון ועיון מרכז

. שהיה ידידה של משפחת גינצברג, גדול יצרני התה ברוסיה, סיפק קלונימוס זאב ויסוצקי
זיכיון לסחר הסוכר ברוסיה  הייתה בעלת, העם-משפחתו של אחד, משפחת גינצברג

ם והוא נאלץ לנטוש את הפעילות הע-משנתרופפה בריאותו של אחד, לימים. הצארית
  .המנהיג הציוני לאנגליה ושם ניהל את משרדיה של חברת ויסוצקי בלונדון עבר, הציבורית

    
,          )1896(ז "תרנ' כרך א: מימין. לספרות ולענייני החיים, מכתב עתי חדשי למדע, הִּׁשֹלחַ 
  יוסף קלוזנר: עורךה, )1921(א "ט תרפ" כרך ל:משמאל, אשר גינצבורג: העורך

ל ַׂח  העם את עשרת הכרכים הראשונים של- ערך אחד1902 - 1896בשנים  ִ אך , באודסה ַהׁשּ
 עקב הקושי להשיג רישיון ממשלתי רוסי להוצאת עיתון עברי נדפס תחילה הירחון בברלין

  ניתנה רשות לעורכי1907רק משנת  ).1905 – 1901( ולאחר מכן בקראקוב )1900 – 1896(
 ִ שּכן אלף חותמי העיתון היו ברובם , והרשות הקלה עליהם מאוד,  להדפיסו ברוסיהל ַׂח ַהׁשּ

 ערך יוסף קלוזנר בוורשה 36 – 11את הכרכים  .ברוסיה הצארית" תחום המושב"תושבי 
והוא צהל , השלח של" החלק הבלטריסטי" הוזמן ביאליק לערוך את 1904בשנת . ובאודסה

העם להשתתף -כשהזמין אותו אחד, בתחילת דרכו!". קטורנעשיתי ריד"במכתביו לרעיו 
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ל ַׂח ב ִ הצטנע ביאליק ויעץ למנהיג הנערץ , לוח אחיאסף ובפרדס לאחר שפרסם משיריו בַהׁשּ
שכבר התנסו בכתיבת , )א שפירא"כדוגמת דוד פרישמן וק(לפנות למשוררים מנוסים ממנו 

  . שירים לאומיים רחבי יריעה

ִ  של' בחוברת א, ואכן של דוד פרישמן  היריעה-התפרסם שירו רחב) 1986אוקטובר  (ל ַׂח ַהׁשּ
שממנו למד ביאליק את סוד כתיבתה , )משל קדמוני לדור אחרון" (חלום הכליף ופתרוניו"

נובמבר (' בחוברת ב; של פואמה עברית הסובבת סביב חידה קדמונית עם מסר אקטואלי
שאינו אלא נוסח מקוצר של " (כניסמשה מת ויהושע מ"התפרסם שירו של ביאליק ) 1896
 ;שהתפרסם לאחר שהעורך הציב את המוטו של השיר ככותרת, "מתי מדבר האחרונים"שירו 

 ;"משיח"התפרסם שירו הארוך והחדשני של דוד פרישמן ) 1896דצמבר ( 'בחוברת ג
דמותו של משה " (משה על הר הֲעברים" ל"התפרסם שירו של יהל) 1897ינואר (' בחוברת ד

ל ַׂח  לִעתים מזומנות בשירת" כיכבה" ִ העמית ולאגודת הסתרים - כרמז לציונות האחדַהׁשּ
התפרסם שירו הלאומי של שמואל ליב גורדון ) 1897פברואר (' בחוברת ה; ")בני משה"שלה 

וואלק . נ. שירו של המשורר האלמוני מ) 1897מארס (' ובחוברת ו, )מסורה" (גר צדק"
  ":?להיות או לא להיות"ול של השאלה השקספירית הנודעת  גלג–!" לשיר או לבכות"

  וואלק. נ. מ / !לשיר או לבכות       

יָרִיךְ  ֹנַער ׁשֹוַרְרּתְ ִלי ׁשִ   ִמְלָפִנים ּבַ
ִני ְכּתִ   ;ּוָבמֹו ֵאַלִיְך ְמׁשַ

ְרּתְ ִלי ֲהמֹון ִסּפּוָרִיךְ    ׁשֹוַרְרּתְ ַאף ִסּפַ
ִני ם ַצְדּתִ   .ּוְבָמְתָקם ּוְבֻחּמָ

ים          5  י ּכֹה ַתֲערֹג ַלַחּיִ ְפׁשִ ּנַ     ָוָאחּוׁש ׁשֶ
ּטֹוָבה ַאף עֹוד ִלְראֹות ּבַ ׁשְ   ּכֹה ּתִ

יַרִיךְ  ה ׁשִ ֵאּלֶ יִתי ׁשֶ ּמִ י ּדִ   ּוְלֻתּמִ
יָבה עּוִני ַעד ִזְקָנה ָושֵֹ ְעׁשְ   .ְיׁשַ

ֹוָאה ָעַלִיְך ָהאֹוֵיב ׁשּ   ּוְבבֹא ָאז ּכַ
ִלי ֶחְמָלה         10 ְך ּבְ ּכֵ   , ַוֲחִניָנהַוּיַ

יַרִיךְ  ְתאֹם ָחַדְלּתְ ִלי ְלׁשֹוֵרר ׁשִ   ָאז ּפִ
ד ִאי קֹול ִמְסּפֵ ּשְֹ   .קֹול ִקיָנה, ַוּתִ

ה–ָוֵאֶפן ֵאַלִיְך    , ָוֶאְרֵאְך ּבֹוִכּיָ
ָמעֹות ַעל ֶלִחי ְלָנה ַהּדְ ּזַ   !ּתִ

ְמָחִתי  15 ֲחלֹף שִֹ י ַוּתַ י ִלּבִ ר ּבִ ּתַ   ַוּיִ
ִכי ּבֶ ֵדְך ּבַ   .ָוֲאָמֵרר ִעּמָ
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ָמעֹות   ּוְמתּוקֹות ּוְנִעימֹות ִלי ָהיּו ַהּדְ
ָפִנים ְרּתְ ִלי ִמּלְ ַ ׁשּ יִרים ׁשֶ ִ ׁשּ   !..ּכַ

ִתי ת ִלּבָ קּו ִלְרָוָיה ֶאת ִצּיַ י ִהׁשְ   ,ּכִ
ִנים        20   ...ֵהִעירּו ִזְכרֹונֹות נֹוׁשָ

ֶדם ָמה ִמּקֶ ָ ׁשּ   ָוֶאְזּכֹר ָהָאֶרץ ׁשֶ
ת ֲאִביִבי ָפָרָחה ּנַ   ;ׁשֹוׁשַ

ִנית ָהרּוַח ּוכְ  י ׁשֵ ׁש ּבִ   ,ָבר ָאז ִהְתַחּדֵ
י ְרּכִ ְקָוה ָזָרָחה ְוַעל ּדַ   ...ַהּתִ

ה          25 ֶבת–ַאְך ַעּתָ ָמה ַאּתְ ִנְכִחי ִנּצֶ   , ִאּלְ

יִרי יׁשִ   ,ּוְלֶנְגִדי ֵעיַנִיְך ּתֵ

ים ִלי ַחּיִ יִטי ּבְ ּבִ ֶפֶסל ּתַ ִלי ְתנּוָעה, ּכְ   ,ּבְ

ם לֹא ָתׁשִ  י ַאף ּגַ   ...יִרילֹא ִתְבּכִ

ספרותיות גורמות לי לחשוב שמדובר בשיר -ספרותיות ונסיבות חוץ-כמה וכמה סיבות פנים
ל ׂחהעם פרסם בכל גיליון של -אחד, כאמור. של ביאליק ִ שהיה גולת , ַ  שיר אחד בלבדַהׁשּ

ולפעמים היה זה שיר של , היה זה שיר של ביאליק לעתים קרובות. הכותרת של הגיליון
. נ.מ"שמו של המשורר . אך אף פעם לא היה זה שיר של משורר אלמוני, רמשורר נודע אח

זהו שירו , מכל מקום. זהו ככל הנראה שירו היחידי. אינו מופיע בשום לקסיקון" וואלק
ל ַׂח העת -בכתב" וואלק"היחיד של  ִ  . ַהׁשּ

 שביאליק היה הראשון שגילה שליטה של ממש המהפכה הריתמיתעוזי שביט כתב בספרו  
ל ַׂח המשוררים שפרסמו בגיליונות הראשונים של רוב. סילבי-ריתמוס הטוניב ִ פרט ,  ַהׁשּ

הריתמוס של השיר הוא סדור . סילבי-לא כתבו בריתמוס הטוני, ג ולטשרניחובסקי"לשל
, ארבעה אמפיברכים ושלושה אמפיברכים לסירוגין(הסכמה המטרית וסכמת החריזה . לגמרי

אל "ו" אל הציפור"בשיריו (ביאליק  מצוי בשירתו המוקדמת) חורזות‘ וד‘ כשרק שורות ב
יכול היה להגיע לשֵלמות , שּכתב שיר אחד ויחידי, קשה לשער שמשורר אלמוני ").האגדה

 - ַעל ֶלִחי ", " קֹול ִקיָנה-ַוֲחִניָנה "ריתמית כזו ולחרוזים נמרצים וכלל לא בנליים כדוגמת 
ִכי ּבֶ יִרי " ,"ּבַ יׁשִ יִרי-ּתֵ   .וכדומה"  ָתׁשִ

מסיבות שונות ומשונות חתם ביאליק לא אחת על יצירותיו בשמות בדויים , זאת ועוד 
המשמש , ]יד, במדבר יג[, שם מקראי" (נחבי בן ופסי", )חיים-נחמן" (נח: "הדומים לשמו

צירוף " (בילק-חילק", )נחמן חיים ביאליק בן יוסף: במפתיע אנגרמה מושלמת של שמותיו
שביאליק בחר לעצמו בשל הדמיון לשם , במדבר, לשבתות השנההמצוי ביוצרות 

 שם שגם בו בחר ביאליק בשם דמיונו לשם –בלשון חיבה " יואל" ("יואלק", ")ביאליק"
ייתכן ). שם שהוא שיכול אותיות של השם ביאליק, "מקלל האל" ("יקביאל", ")ביאליק"

  ").העם-אחד"או , " העםאחד מן" ("מן העם" –ווָאלק . נ.  מ–שכוונת הפסידונים 
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ל ַׂח למערכת  "ווָאלק. נ. מ"ייתכן שביאליק חמד לצון ושלח את השיר שבחתימת   ִ  כמין ַהׁשּ
ל ׂחַ שבמערכת , ייתכן שלהפך". בלון ניסוי" ִ  נתגלה ברגע האחרון כי אין בידה שיר ראוי ַהׁשּ

 יאליק שישלחביקש מב) רבניצקי או קלוזנר( העם-ואחד מעוזריו של אחד, לחוברת השישית
הוא שלח שיר , ומשלא היה באמתחתו של ביאליק שיר ראוי, עטו ללא דיחוי-שיר מפרי

 כבר שקד 1897בשנת . אך לא מצא לנכון לחתום עליו בשמו, עבר עליו בקולמוסו, מוקדם
לא " ?לשיר או לבכות"ושיר כדוגמת , "המתמיד"ביאליק על השלמת שירו הגדול הראשון 

. ששירתו התפתחה אז בקצב מואץ ביותר, ניטין של המשורר הצעירהיה מוסיף דבר למו
והוא דומה לשירים של המחצית , השיר משקף שלב מוקדם במהלך כתיבתו של ביאליק

  . ולא לשירים של סוף העשור, )1895 – 1890(העשור הראשון ליצירתו  הראשונה של

 יאור ההתפתחויות שחלוהקדשתי לת) ׂ 1980( שירי ביאליק הראשוניםאת הדיסרטציה שלי 
אלמוני " ישיבה"שבמהלכן הפך המשורר מתלמיד , 1900 – 1890בשירת ביאליק בשנים 

  :ביצירתו המוקדמת כתבתי" האני"על התפתחות דמות  .לסופר נודע בשערים

שלפיה הלך כל הזמן , בכתיבתו המוקדמת של ביאליק הסתמנה מגמה ברורה ובולטת
עד שזה כבש לעצמו מובלעות רחבות ידיים בתוך , רפיהאוטוביוג-והתעצם הממד האישי

שראשיתו בכתיבת אלגוריות בעלות יסוד אוטוביוגרפי , תהליך זה. השירים הציבוריים
חתר בהדרגה ובשיטתיות אל עבר הכתיבה האישית ) 1892 – 1891בעיקר בשנים (מוצנע 

, 1901 – 1900נים עד אשר בש ,בתולדותיו וברחשי ִלּבוֹ , "אני"המתמקדת ב, הרומנטית
שבהם עולמו הפנימי , החל ביאליק בכתיבת שירים, בסיומו של העשור הראשון ליצירתו

בשירים הראשונים השתלבו כאמור סממנים . והאוטוביוגרפיה שלו הם המרכז והעיקר
, לעומת זאת. בתוכם ציבוריים במובהק ונטמעו-אוטוביוגרפיים בתוך שירים שהם לאומיים

, שון הפכה האוטוביוגרפיה נושא עצמאי בשירת ביאליק שִשעבד לצרכיובסוף העשור הרא
[...] חומרי רקע לאומיים ציבוריים שקודם היו חומרי היסוד הדומיננטיים , זעיר פה זעיר שם

עתה הועתק מרכז הכובד מרשות הרבים אל רשות היחיד ותולדותיו של המשורר ועולמו 
" ?לשיר או לבכות"השיר ). 18 – 17' עמ, שם(ך הרוחני ניסוטו מן השוליים והוצבו בתוו

אך ההזדהות של , "אני"הוא כתוב בלשון : שייך לשלב המוקדם של הפואטיקה הביאליקאית
ולּו גם סממן " האני"ואין בקורותיו של , האני עם האומה היא הזדהות סימביוטית

  . אידיוסינקרטי אחד

) טוניקה שלו ובמבנה הרעיוני כאחדבארכיטק( הוא מזכיר במבנה שלו, אשר לטקסט עצמו
כך הראו לו את -אחר, בעבר המשורר שר שירים נעימים": בעלות השחר"ג "את שירו של יל

יָרִתי", עמו בשפלותו ּנֹוִרי ּוְלִקיָנה ׁשִ  בעשור הראשון התחולל בשירת ביאליק". ַוְיִהי ְלֵאֶבל ּכִ
ה זאת השיר משתלב היטב במסכת וגם מן הבחינ, כניסוחו של עוזי שביט, "גי"רינסנס יל"

ים("למשל , 5שורה , הנה .יצירתו המוקדמת של ביאליק י ּכֹה ַתֲערֹג ַלַחּיִ ְפׁשִ ּנַ ") ָוָאחּוׁש ׁשֶ
י: "ג"כמו שורתו הידועה של יל נפתחת ממש י ַנְפׁשִ יר ִמְתעֹוֶרֶרתָוָאחּוׁש ּכִ ר ׁשִ ּבֵ השירה " (" ּדַ
רודי ביאליק בש" התכתב"שִאתה , ")מאין תימצא סונט דָלא ( ׁ "השירה מאין תימצא"ירו הּפָ

  ".רזי לילה" "הקנוני"ובשירו ) דָגרדון
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" ?לשיר או לבכות"ניתן להיווכח בנקל שביאליק כתב דברים דומים לאלה המצויים שבשיר  
אל "בשירים מוקדמים שנגנזו כדוגמת , יטומיר‘באיגרת לחבריו מז(ביצירתו המוקדמת 

כפי , השיר מכיל בתוכו). ‘וכו" חלום בתוך חלום" ,"ה כפניניםארץ שחול", "האריה המת
הפנייה אל  .צירופים ביאליקאיים טיפוסיים, שלהלן" בדיקת הרקמות"שאפשר לראות מ

שעם סבלה הדובר מזדהה מצויה הרבה בשירת ביאליק ) ?השכינה? האומה(יישות נשית 
הנמענת בשיר "). י תחת כנפךהכניסינ"ו" לבדי"ועד " הלילה ארבתי"ו" ביום סתיו"למן (

ועתה היא נותרה דוממת , האומה שבעבר הייתה מסוגלת לכלכל את בנה-שלפנינו היא הֵאם
האומה -הֵאם אורה שלתי. לאחר שּכל צינורות קיומה נסתתמו, בסבלה ובצערה, ומרוקנת

, "אבן דּומם"הנשארת כ" שבעה"האומה בשיר -העומדת כפסל התגלגל בתיאור האם
כאן ". אבן דּומם"המתואר אף הוא כ" באוהל התורה" הלמדן היהודי בשיר הגנוז וכבתיאור

וכאן עולה הרעיון שהכאב המתבטא בדמעות של בכי אינו גדול כמו הכאב המשאיר את 
בשירתו המוקדמת של ביאליק יש כמה  .האדם קרוש בלי יכולת להביע מילים או רגשות

" ֵמתי ִמדבר"גם המתים בפתח " (על ראש הראל"ו" באוהל התורה"כגון , "שירי פסל"וכמה 
  ). מעוצבים כמו פסלים

ַרט שלהלן נועד להוכיח שהלקסיקון הביאליקאי טבוע בשיר  " ?לשיר או לבכות"הָאּפָ
  : מתחילתו ועד סופו

  בדיקת רקמות
  : הכותרת

או , מרשימה ככותרת פיוטית במיוחד" ?לשיר או לבכות"ממבט ראשון אין הכותרת 
את אחת מרשימותיו בכותרת  אך אין לשכוח שביאליק הכתיר, יאליקאית במיוחדב ככותרת

כגון ( לפעמים נהג לתת ליצירותיו כותרות לא פיוטיות במיוחד". ?צעירות או ילדות"
אחדים ". ביום קיץ יום חום" שמו הראשון של השיר –" ֵרעּות והתבודדות" הכותרת

קאית וכי עורכיו של ביאליק הכתירו את מהמבקרים חשבו בטעות שאין זו כותרת ביאלי
שּכן ביאליק הכתיר את אחד מסיפוריו , אך אין לחשד הזה שחר, השיר בכותרת לא פיוטית

  ").רעות והתבודדות"בדומה ל, "הסתכלות והתבוננות"שנגנזו בשם 

  :1שורה 
" ר ציוןשי"בשיר הגנוז ; "נעורי-חברי ורע, מלפניםאומנותי -בן": "פסח שני" בסיפור הגנוז 

 בבבל גיבורי מלפניםאך היו ";"מלפניםאז שרה את אשרה "): "ארץ שחולה כפנינים("
 חיי בימיזאת הפעם הראשונה "; ")המתמיד" ("מלפניםאיך למדו "; ")אל האגדה" ("הרוח

מגילת " ( ָהִאיׁש ׁשֹוֵרר, ְלַנְפׁשוֹ ";)ב"איגרת לפרידמן משנת תרנ" (לטעם טעם שירים
ובגרון ניחר "; ")המתמיד"("ישוררקול בודד "; ")בשל תפוח" ("ישוררובשפה בלולה ";)האש

  ").בעיר ההרגה" ("תשוררושירה קבצנית 
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  :2שורה 

מֹו חבלי פז לֱאסר" עם " ("מפינות לבבכם משכוהו"; ב לפרידמן"באיגרת מתרנ" לבבות ּבָ
אני ";")בערוב היום" ("ומושכים את הלב"; ")הדיבוק" (" אחריהנמשכהנשמתו  "")שמש

שהיא צורה " משכתיני"המילה "). איש הסיפון" (" אחריינמשכהוהיא גם היא , אהבתיה
במיוחד בשורות הפתיחה , מצויה הרבה בשירת ביאליק" כינוי מושא חבור"הנקראת בדקדוק 

-ראיתיה" ,"שוב בקוצר ידכםראיתיכם ", )נוסח ראשון, "אל הציפור" ("עזבתיני" :של שיריו
, ")שירת ישראל" ("קראניאדוני לא ", ")ברכת עם" ("תחזקנה", )"עיניה" ("פגשתיה

השחוק ", ")מתי מדבר האחרונים" (" יעצרונואל נא" ,")דמעה נאמנה" (תרחמני-תראני"
 ,"עברךרק קו שמש אחד " ,")מקראי ציון" (קיבצכםאיד עמכם ", ")ילדּות" ("ויישנמוייגעם 

כי מסלעי וצורי " ,"ויכנהעה ויפול קו אור נטוף נטפה הדמ", "צררתונואין זאת כי רבת "
משירי " ("העירוני/ צריחת עורב , צינת בוקר", ")לא זכיתי" (" מלבביוחצבתיו, נקרתיו
  ).ד"תרס" החורף

  : 3שורה 
ָכנים לא ידעתם המוןחדשות לשטף כח היצירה של האומה ובהקנותם לה "  צורות ושפעת ּתְ

קול "כמו ב' המיה'ולא במובן ' הרבה'במובן " מוןה") ["לכינוסה של שירת ספרד" ("מעולם
  "].המון טיפות המים

  :4שורה 
; ")החצוצרה נתביישה(" "מתוקהחמימות גלים קטנים של " ;")עיניה" ("צדתנילילית צוד "
אחד " (" הראשוןמתקובמלוא "ו"  מתקוושטפני גל"; ")פרדה" ("יעמוד בפי[...]  מתקו אך"

  ").הרהורי לילה" ("קחי צקי אל כינורי, בחומן ובעודן"). "אחד ובאין רואה

  : 5שורה 
איגרת " (!את גטה, את היינה,  עת אזכה להבין את שילראחושאת העונג הנעים אשר "

להשתעשע על ";")רזי לילה" ("אבין הרהוריך, נשמתך אחוש"; )ב"לפרידמן משנת תרנ
האיגרת הראשונה של " (!אכן רוח הוא באדם... יכאב וינעם,  עונג מהאחושחלקת השחפת 

ֲערֹג"; )ן"ביאליק משנת תר ל, ּתַ ַפּלֵ ים: ּתְ ים, ַחּיִ   ").זוהר" ("יערגתאל אורו "; ")רזי לילה (""ַחּיִ

  : 6 – 5שורה 
 כל ימי ואשאף"; )א"מכתב לפרידמן משנת תרנ" (חייםטרם ראיתי , בטובהטרם ראיתי "

  ").זוהר" ("סתרים ודממה

  :7שורה 
הוא עובר " ;")גילוי וכיסוי בלשון" ("תומםבכוונה ולפי , ל יום לרוחבני אדם זורים בכ"

  ").מאחורי הגדר(" "לתומו עליך

  :8שורה 
,  בהמשתעשעהיתה יושבת על ברכיו והוא  . [...]שלהסבא יושבת היתה על ברכי "

הּ  ּומַסּפרמגפפה ּומנשקה. משתעשע אני מברך אותו שיצליח ויעמק ";")איש הסיפון" (" ִעּמָ
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ברכה ליעקב שטיינברג בועידת הסופרים (" זקנה ושיבה  ימיעדישגב ויגדל לעינינו ו
  ).ז"בתרפ

  :9שורה 
בֹוא ְוָהָיה "; ")הבֵרכה" ("האויב יבואאי מזה "  ְבּתְ ּוָבאת ְלָפַני [...] ָרָעה ָעַלִיךְ ּבְ מי ענד " ("ְוׁשַ

איגרת לפרידמן " (אמש ומשואה, שואהעוד הפעם , חלומותי"; ")לדוכיפת ציצת זהב
ויביאו עלי " ;)נאומו האחרון של ביאליק" (ושואהמי יגן עלינו ביום סערה " ;)א"מתרנ

, צל"; ")המתמיד" ("בשואהתכלינה "; )איגרת ראשונה של ביאליק" ( שפלות הרוחכשואה
  ").לנתיבך הנעלם" ("ושואהמגור 

  :10שורה 
; ")על ספרים ואישים במקרא" ("חמלה בלא את ארצותם יכבוש ואת חילם יכריע לטבח"
מה רב " (" וחנינהבלי רחמים"; ")העיניים הרעבות" (" הלכתי תום לבביבלי חמלהלרגליך "

  ").אוי מה רב

  :12 – 11שורה 
ותחת , רק אנכי אשנה שנוי קטן וקל בכתוב הראשון... ונבך שנינו-על זה אבכה גם אני"
  ).א"מן מתרנמכתב לפריד..." ('הקינותקינת 'אמר ' השיריםשיר '

  :12שורה 
  ;")בעיר ההרגה" (" בניהםישאו קינה"; ")דמעה נאמנה" ("אקרא הענניםולמספד "

  ").אל הציפור" ("ֶהֶגה ָונֹהַּ ַרק ,  ִקיִניםַרק"

  :13שורה 
" אדוני, אכול ושתה:  אלי ותאמרותפן"; ")הרהורי לילה" (למעלהאפן אביטה אל ארץ אף "

בלי ובוכיה " ;א"מכתב לפרידמן מתרנ..."  בוכיהה עינועל אל, ועל אלה"; ")פסח שני("
ואם ישאלך " ("בחשאיובוכיה "; ")מגילת האש" ("בוכיהועיני "; ")בעיר ההרגה" ("שפה

  ").המלאך

  :14' עמ
לּפֹה " ּזַ ְמָעִת  ּתִ  לחייעל  [...] ודמעה"; ")פרדה" ("כסף טהורתזלנה "; ")על קבר אבות" ("יּדִ

  ").אמי זכרונה לברכה" ("דמעה הצדקת מלחיאז תישל "; ")ךאם ישאלך המלא" ("רעדה

  :15שורה 
לֹמֹה " יַקץ ׁשְ רַוּיִ ּתַ קֹומוֹ ַוּיִ ְזַעף .... ִמּמְ ִקְרּבוֹ ֵלב ַוּיִ ֶלְך ּבְ ויתרו "; ")שלמה המלך והדבורה ("" ַהּמֶ

  ").שבעה" (" תיתראך פתאום"; ")מגילת האש" ("כולם ממקומם

  :16שורה 
 הממררת בבכי – רחל – מזכיר את תיאורה של אחת מארבע האימהות –" ואמרר אתך בבכי"

 "נובעת ויוצאת מן הלב מאליה, מתוקה, מתוקה הייתה הבכייה"; תמרורים על בניה
ָרה"; ")מאחורי הגדר(" ּצָ ּה ַיַחד ּבַ ִדיַוֲעַדִין הוא כמוס "; "לבדי "–" ָוֱאִהי ִעּמָ ; "ספיח "–" ִעּמָ
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ִדיעֹוד ִיְמְצאּו -ּוָמלֹון לֹא" לחליפות /  ותנעים זמירות –ותמרר "; "מי אני ומה אני "–" ִעּמָ
  "]).ארץ שחולה כפנינים" ["שיר ציון" (שיר תוגה שיר נעים

  :19שורה 
ה ֹיאַבד אוֹ " ְתהֹם ַרּבָ י ּבִ ְק ַנֲעצּוץ ִלְרָוָיה-ּכִ ָבר הֻ "; ")בעיר ההרגה ("–" ַיׁשְ ב הּתָ כְּ ּכְ ֵעׂשֶ ִתי ּכָ  "ִלּבָ

ז ַטל ַעל"; ")פוראל הצי(" ִתי-ּתַ תיהבקע אל [...] ניצוץ אחד "; ")הרהורי לילה" ("ִלּבָ מן " ("ִלּבָ
  ").המצר

  :20שורה 
  ").משוט במרחקים" ("מדאיבים עם דמעות עינייםזכרונות "

  :21שורה 
אל " (" ימים כמוהם פרחתיאזכרה"; ")על איילת השחר" ("ימי חרפווזכר  "

מגילת " ("חיבלתני אמישמה "; ")רזי לילה" ("שמה, שמה, השמומושכים אותו ";")הציפור
  ").שירה יתומה (""שמהפרחי עדנים כבר נקברו "; ")האש

  :22שורה 
כל "; )באיגרת הראשונה". (נובלת עליה וחובקת אשפתותאת שושנת תקוותי  [...]אביט "

  ").העיניים הרעבות" (" הרכיםפרחי נעוריי

  : 23שורה 
  ").זוהר" ("בי ילדות מאירההתחדשה "; ")עם שמש" ("יתחדשתכם וכל ישן ובלה בנשמ"

  :24שורה 
  ").איגרת קטנה" ("בנפש כל חיכתקווה הצומחים "

   :25שורה 
  ")רזי לילה" ("כאילמים ומחרישים עומדים"; ")אחרי מותי" ("נשארהאילמה "
  ")מתי מדבר האחרונים" (" דומם כפוף ראשניצב"; ")מגילת האש" (" נכחולהביט"
  ").ביום סתיו" ("נאלמה ניצבהכרחל "; ")מגילת האש" (" במלוא הודךלפני עתה ניצבת"
  

  : 26שורה 
  ").מגילת האש" ("יישירו נגדועפעפיה "

   :27שורה 
לא הרימה  בכתהלא " :28שורה ; ")ינסר לו כלבבו" (" חרש נסךוכפסל, יעמוד מת היקום"

  ").בובה ועגלתה"" (אל תבכי, שבי דומם"; ")ביום סתיו" ("קול
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  :28 – 27שורה 
י" ָבה ִאּמִ ה, ָיׁשְ ה ְבֶאְבָלּה ָיִמים, ֶהֱחִריׁשָ ֶניָה / , ְקרּוׁשָ ת ֶקַרח–ּפָ ּה ,  ִמְקׁשַ " ֶאֶבן ּדּוָמם –ִלּבָ

  ".ֶאֶבן ּדֹוֵמם הֹוי –ַאְך הּוא , הּוא": "באוהל התורה" ;")שבעה("

*  
הרעיון של השיר . קאיים בתכליתלא זו בלבד שהלקסיקון ואוצר המוטיבים הם ביאלי

בכללותו מזכיר שירי הגות של ביאליק המעלים את הרעיון הלאומי במעגלים הולכים 
התהפוכות .  למן המעגל האישי המצומצם ועד למעגל ההיסטורי הרחב ביותר–וגדלים 

שעברו על הדובר ועל הנמענת עשויים לשקף את שלבי התפתחותו של ביאליק בעשור 
אך הן יכולות לשקף את שלבי התפתחותה של ההיסטוריה , המאה העשריםהאחרון של 

 ראשית תקופת –בראשית המאה : עשרה שקרבה אז לסיומה-הלאומית במאה התשע
-מחבר מגילת שיר, כשלמה המלך הצעיר( העם שר שירים נעימים ואופטימיים –ההשכלה 

אך בהינחת עליו ; חיםוהיה משוכנע שהוא יוכל להמשיך לשיר אותם לנצח נצ, )השירים
רעות והגֵזרות הוא החל לשיר שירי קינה  ). מחבר מגילת קהלת, כשלמה המלך בזקנתו(הּפְ

בהתקרב הקונגרס , מקץ שנה. ואי אפשר להעירו, עתה הוא שרוי במצב של קיבעון וקיפאון
  :את הנבואה המרה" אכן חציר העם"כתב ביאליק בשירו , הציוני הראשון

ֹוט-ִאםהּוא לֹא ִייַקץ   .לֹא ְיִעיֶרּנּו ַהׁשּ

ֹד-הּוא לֹא ָיקּום ִאם   .לֹא ְיִקיֶמנּו ַהׁשּ

ל, ָעֶלה נֵֹבל ֵמֵעץ   ,ֵאזֹוב עֶֹלה ַבּגָ

ֶפן ּבֵֹקק ל–ִציץ ָמק , ּגֶ ּנּו ַהּטָ   ? ַהְיַחּיֶ

ם ס - ּגַ א ַהּנֵ ׂשֵ ֹוָפר ּוְבִהּנָ ְתקַֹע ַהׁשּ   –ּבִ

ת ת? ֲהִיְתעֹוֵרר ַהּמֵ ְעַזע ַהּמֵ   ?ֲהִיְזּדַ

 למן התקופה –השיר עשוי לתאר את מצבו של העם בכל הדורות , מעגל רחב עוד יותרב
ועד לעת , דרך תקופת הגלות שהיא תקופת הדמעות והבכי, שבה ישב על ארצו ובמולדתו

רבים משיריו . החדשה שבה העם מדוכא עד כדי כך שאין הוא מסוגל אפילו לבכות
המשקפים , לים קונצנטריים הולכים וגדליםהלאומיים של ביאליק בנויים במעג-האישיים

  .את ההיסטוריה הלאומית בעדשה מקרבת או מרחיקה

אך יש בו כדי להאיר את , אינו מן העידית שבשירת ביאליק" ?לשיר או לבכות"אמנם השיר 
מנגנוני היצירה של המשורר ולבסס את הבנתנו בשיריו המורכבים יותר שנכתבו באותה עת 

כששאלנו אותו . אמר לנו פעם משפט שלא אשכח, דב סדן, ביאליקגדול חוקרי . עצמה
ואפילו על שירי הבוסר של עגנון , לדעתו על שירי הבוסר העלובים של ביאליק ואלתרמן

, מה אתם חושבים: "ואמר, הוא ענה על שאלתנו בשאלה, )גם עגנון כתב בנעוריו שירים, כן(
  ".וריה הרפים של לביאה הם גורי אריותגם ג? שהגורים של לביאה מבּכירה הם חתלתולים
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  אשר רייך

  שלושה שירים

גומחא בקיר בני  

ְדמֹותוֹ  ו ֲאִני ָמֵלא ּבִ ם ַעְכׁשָ   ּגַ

ְרֶאהְוַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַח    .ר ַהּמַ

בֹוַתי ַמְחׁשְ ֶבת ּבְ   .רּוחֹו נֹוׁשֶ

ָעה ֵמִציף אֹוִתי זִ  ה ׁשָ   ְכרוֹ ִמּזֶ

ה ָיַגְעּתִ  ּמָ ַכְבּתִ ּכַ ַאְנָחִתי ׁשָ   ָנה ֲהִקיצֹוִתיׁשָ יאִ י וָ י ּבְ

ְרֶאהֶאל  נִ : ּתֹוְך ִצְלֵלי ַהּמַ   ,אָח ְמ גֻּ י ָקבּור בַּ ּבְ

תֹוְך ִקיר מוּ  הּוא ַאְרִכּיֹון קֹוְסִמ ּבְ   יָזר ׁשֶ

ָבה ל ְמֵגָרה ִהיא ֶקֶבר ְמַהְדֵהד. ִעם ְמֵגרֹות ַמּצֵ   ּכָ

ד ָהַאֵחר   ֵהֵדי ּגֹוָרל ַהּקֹוְלִחים ִמן ַהּצַ

ים ל ַהַחּיִ נִ ה ּמְ ַמ . ׁשֶ ׁש ּבְ ו, י לֹוַמר ִליַבּקֵ   ַעְכׁשָ

ָמ  ם קֵהד ִנׁשְ ּדָ הֹוםלֵ  ְוגוֹ ַח לֵ וֹ ע ּכַ   . ׁש ַלּתְ

י קֹול ׁשַ  ַמְעּתִ יריִ ׁשָ ּקִ   . ׁש ָהעֹוֶלה ֵמעֹוְרֵקי ֶאֶבן ּבַ

נִ  נּו ּדַ ינּו זֹוְלִגיםיֵּ ַח , יּבְ ְדָמעֹות ְוזֹוֵרם ּבָ   ם־ְיָקרֹות  ּכִ

ה ַהׁשּ  ים ָהֵאּלֶ ּכִ ְחׁשַ ּמַ ָעָפר ּבַ   ינוּ יֵּ ַח ֹוְכִנים ּבֶ

ִמיםַעד ֵק     .ץ ַהּיָ

 מן הזכרונות

ָבר לֹא ִיְהֶיה דֹול ָהָיה ּכְ ּגּופֹו ַהּגָ נִ . ַמה ׁשֶ   ,יּבְ

ק, ֶהָעָבר ַההֹוֵלְך ּוִמְתַרֵחק ג ְוִהְתַרּסֵ   .ָנַפל ֵמַהּגַ

י  ּנֹוַתר ּבִ ָבר לֹא ִיְהֶיה- ַמה ׁשֶ ּכְ דֹול ׁשֶ   , ְצחֹוקֹו ַהּגָ

יַאְך ֲאִני ל ל. ֹוֵקַח אֹותֹו ִאּתִ ְלּגֵ ְתּגַ חֹוק ַהּמִ   ַהּצְ

ִהְדֵהד בֵּ  ְרקֹוןׁשֶ ֶרְך זִ . ין ֲעֵצי ַהּיַ   ִני ֶאְרֶאהרוֹ כְ ּדֶ

ים: ֶאת ַהּנֹוף ַדת ָנָהר ְוֵעִצים ֲעֻבּתִ   ֲעָנִפים. ּגְ

בּוִר  ָזִעים ְמֻכְרָסִמים, יםׁשְ יׁשָ . ּגְ ַמְעּתִ   ם ׁשָ

ֵלם ׁשֶ  ָ דֹול ְוַהׁשּ י ּכַֹח ֶאת ְצחֹוקֹו ַהּגָ ַתן ּבִ   ּנָ
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ל ִרְגֵעיׁשַ ִלְזּכֹר אֹותֹו בְּ    ְבִריִרים ְנִדיִרים ׁשֶ

עֹות ִהְסּתֹוֵבב בְּ . ְמָחהׂשִ  ְרקֹוןׁשָ ְרק ַהּיַ   ּפַ

רּו ִמן ָהֵעץ ּבְ ּדִ ים ׁשֶ ַמע ִמּלִ   .ְוָתָהה ִאם ׁשָ

יםֶהעָ  ָחׁשִ   ִלים ֶהֱעִלימּו ֶאת ַהּקֹולֹות ְוַהּלְ

ו בִּ  ְ ְוַעְכׁשָ ְמחׂשּ   ֹותרבָ ִית ַהּקְ בֵ ֹות בְּ ֶדה ּגֻ

ֹמַע ׁשָ  ן אּוַלי ִלׁשְ יִלי ִנּתַ   ם ֶאת ְצחֹוקֹו ַהּלֵ

ים ִמים ְוֶהֳחָדׁשִ חֹוְלִפים ַהּיָ   ּוְכָכל ׁשֶ

תֹוְכֵכי ּת ָגֵד  וְ ְכרוֹ הֹוֵלְך זִ    .ִכיוֹ ל ּבְ

 בתוככי תוכי

ד ֶאת ַח ִלפְ   ַמן ְמַכּבֵ   ינוּ יֵּ ָעִמים ַהּזְ

ִר   ִמים ִמְתַקּצְ ַהּיָ ׁשֶ ם ּכְ ילֹותּגַ   ים ְוַהּלֵ

לּוִלּיֹות־ַעלהּ בָּ עֹוָנה ׁשֶ ִמְתָאְרִכים בְּ     , ׁשְ

תֹוְכֵכי   ַמִים ׁשֹוְמעֹותִכי וֹ ּת ּבְ לּוִלּיֹות ׁשָ   ׁשְ

ֶפׁש וְ   ל ַהּנֶ   . ְוֵאין ַמֲעֶנה' כוּ קֹול ְקִריָאָתּה ׁשֶ

ב ְסִביֵבנוּ ׁשְ   ַמן ַהּנֹוׁשֵ ּזְ לּוא ּבַ יר ּכָ ִתיָקתֹו  .עֹון ַהּקִ   ׁשְ

ְיָלהַהנּ   ל ַהּלַ ת ׁשֶ ֶרת יֹום ָצָרה, ֹוֶאׁשֶ ֶ   ְמַבׂשּ

ֲחלֹוִמי  נִ . ַהחֹוֵלף ְועֹוֵבר ּבַ ְיָלה, יּבְ ין ֲעֵצי ַהּלַ   , ּבֵ

ים  תֹוְכֵכי ּתֹוכֹו ַחְתַחּתִ ִהיר ֲאִני רֹוֶאה אֹותֹו . ּבְ   ּבָ

מֶֹרת ַאֲחרֹוָנה ֶאת מֹותוֹ   ֶצה ַאׁשְ ּקָ   .מֹוִליְך ּבַ

ִלי. מֹו מּוָדע ְלַעְצמוֹ  הּוא ִנְרָאה הֹוֵלְך כְּ  ַמן זֹוֵרם ּבְ  הֹוד־ַהּזְ
בֹות ,ּתֹוָדָעה ַעְצִמית ים ּוַמְחׁשָ ּכִ לֹא ַמְחׁשַ   .ּבְ

ָעה זוֹ   ָ ַאֲהָבה ִנְצֶרֶכת ַלׁשּ ו ּכְ ֵקָטה ַעְכׁשָ ב ׁשְ ַפת ַהּלֵ   ,ׂשְ

ִלי ִניצֹוצֹות  םוּ כּ ַר בְּ  .לֹא קֹול לֹא ֵהד ּבְ  ,ת זֹוֵרם לֹו ַהּדָ
ִהירפעימותי ְמַלחֲ    ׁשֹות ֶאת אֹוָרּה ַהּבָ

ָפה ָ ל ַהׂשּ ה .ׁשֶ ים ֵהן ָהעֹוָלם ַהּזֶ ּלִ   ַהּמִ

תֹוְכֵכי  ע ּבְ ּטַ ּנִ יר ַהּמּוָאר ׁשֶ ִ   .ִכיוֹ ּת ְוהּוא ַהׁשּ

בּו ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים  קֹום ׁשָ   ַהּמָ

יךְ      .ְלעֹוָלם ֵאינֹו ַמְחׁשִ
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  דנה חפץ

  ליידי מידנייט
  2013י " שזכה בפרס אסנים בקריית גתדולפי סיפור מתוך קובץ הסיפורים

  .שדרנית ברדיו שמונים ושמונה אף אם. היה לי פעם סיפור יפה עם בחורה אחת, תשמעי

לא חושב שסיפרתי לך איך תיזז אותנו . הטירונות, אח. בסוף הטירונות. הכרתי אותה בצבא
הפרופילים הנמוכים עם כל , לדנינו, ערימה של ָתְכָמִנים עלובי נפש נראינו לו. כ שלנו"המ

בעיקר באיסוף בדלי סיגריות . ר אותנו'דנינו אהב לסנג. והוא לא טרח להסתיר את זה, שלנו
לא , אבל נחת מיוחדת הייתה לו כשטיפס עלי. היה לו גם קטע עם ניקוי אסלות. ובצביעת עצים

.  הזדמנותהוא לא פספס אף. אולי בגלל שביום הראשון בטעות הסתכלתי לו בעיניים, יודע למה
קורא בקול שהגיע לכל קצות , בכל פעם שעשה לנו כאדר היה מתביית עלי ומתחיל לרוץ לידי

- ַמנ- טוראי ַשינ, אה, ברג חושב שצבא הגנה לישראל צריך לחכות לו- ַמנ- טוראי ַשינ: "הבסיס
אז אולי יזיז טוראי : "והוא היה ממשיך, !"לא המפקד"ואני הייתי צריך לצעוק חזרה , "?ברג
ואולי טוראי : "והוא, !"כן המפקד: "ואני, "?ברג את התחת השמן שלו קצת יותר מהר- ַמנ- ַשינ
כולם ביחד לכבוד טוראי : "והוא, !"כן המפקד: "ואני, "?ברג יפסיק להפליץ כשהוא רץ- ַמנ- ַשינ
בלב מקללת אותו ואותי , והכיתה אחריו, "'!צּור- ִמיד נָ - עּון ָת - ַחת טָ - ַת  ':ברג בקצב- ַמנ- ַשינ

  !" צּור- ִמיד נָ - עּון ָת - ַחת טָ - ַת : "וצורחת יחד

וחוץ מזה ַאת , אבל אצל בנות זה אחרת. את מכירה את זה מהצד השני, אני יודע? מה, קטעים
רק , גם אז הייתי. גם אני מתוק, כן. כית"הרבה יותר יפה מדנינו ובטח היית מתוקה גם בתור מ

  היחס המיוחד שלו אליי גם איכשהו תמיד יצא ליובזכות. שלמרבה הצער דנינו לא ראה את זה
אתה , והיה ברור שזה בגלל ששמירה לבד יותר קשה, ואף פעם לא בזוג, לשמור יותר מאחרים

  .את ניצן דולב, אבל ככה הכרתי אותה .הרי צריך להשגיח על עצמך שלא תיתפס ישן בשמירה

יתה כל יום בין שתיים לשלוש אבל כשאני הייתי ילד הי, ַאת צעירה מדי אז הפסדת את זה
הייתי מגיע מבית . לבת לבן ולכל המתעניין  קראו לה ואחר כך לאם ולילד,תוכנית ברשת אלף

אוכל צהרים ונשכב על הספה החּומה להקשיב לתוכנית ברדיו הנורות , ספר ישר לסבתא שלי
את , יות האלהכל כך טוב אני זוכר את התוכנ. הגדול שסבא קנה במשכורת הראשונה שלו בארץ

טובטוב הגמד ונדי פעמוני ונילס הולגרסן וקרשינדו הגמד : איזו מילה נהדרת, "תסכיתים"ה
, יטי בנג בנג והמומינים וניסן ורחמים משיכון בית וציון עם בתיה שלו וקפיטן קוק'יטי צ'וצ

עם , עד היום אני יכול לשרוק לך את אות הפתיחה, ואחר כך חתול בשק לילדים הגדולים
אחר כך גדלתי . ה ומערת השד השחור ושרלוק הולמס והבית הקטן מאחורי הבית הגדול'חנהל

אני יודע שהוא . אבל כשסבתא שלי מתה לקחתי את הרדיו הזה לחדר שלי, והפסקתי להקשיב
, בכל אופן. עקשנית אחת. אז תפסיקי לנדנד, אבל כבר אמרתי שלא אתן לך לזרוק אותו, ענקי

ָנסֹוִניק קטן אבל מצוין עם אוזניות כנראה בגלל הרדיו    הזה הלכתי שבוע לפני הגיוס וקניתי לי ּפָ
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לא יודע , כבר בשמירה הראשונה הגנבתי אותו לכיס. קטנטנות ועשרים וארבע סוללות דורסל
מהר מאד . ומיד כשהגעתי לעמדה שלפתי אותו והתחלתי לטייל בין התחנות, איך העזתי

ישבתי . באמת המוזיקה הכי טובה ברדיו, אין מה להגיד, נה אף אםהתבייתתי על שמונים ושמו
בעיקר , לא בדיוק ברור ממה, האוזניים מלאות והעיניים מנסות לשמור, לבד, לי ככה בעמדה

ואז נפקחו לי . מלא כוכבים, איזה לילה זה היה. אבל בורחות לשמים, פתע של דנינו- מביקורת
, ַאת מכירה, starry starry night דון מקלין לשיר את כי ברדיו התחיל, האוזניים עוד יותר

 ,For they could not love you, but still your love was true. גוך- השיר על ון? נכון
and when no hope was left inside on that starry starry night, you…וכך הלאה  .

בכל אופן . נו, תפסיקי. אני זייפן נוראיאת יודעת ש, אני לא אשיר לך עכשיו את כל השיר, די
כאן , לילה טובואמר , נמוך ועשיר ורך עם ריש קצת מתגלגלת, אחרי דון מקלין דיבר קול נהדר

, היכן שלא תהיו אני איתכם בשעתיים הקרובות, ניצן דולב ואתם מאזינים לתוכנית כוכבים בחוץ
 black birdתחילו הביטלס לשיר ואז ה, ואם תתבוננו היטב תראו לידכם גם ציפור שחורה

singing in the death of night .את. היא שידרה לגמרי לתדר שלי. איך להגיד לך 
Suzanneוגם sisters of mercy ,ואת , שלפני זה לא הכרתי את ליאונרד כהן קשה להאמין

ון עם פול סיימ, של נורית גלרוןציפור ביער ו, היא השמיעה שםבציר טוב וירצברג וגלבץ ב
hearts and bones ,ו,  של מאיר אריאלשיר כאב וטרמינלו:Octopuses gardens , אפילו את

של גולדברג , גם שירה היא הקריאה,  של ארצי כשהוא עוד היה זמר טובגבר הולך לאיבוד
והכל עם הקול הזה שדיבר אלי , מה לא, ועמיחי ורילקה וחלפי וויטמן וזלדה וכמובן אלתרמן

  .את ישר לתוך האוזןבמתיקות כז

 :גם כשלא שמרתי, כל לילה הייתי מקשיב לתוכנית. כבר מהפעם הראשונה ההיא התמכרתי
אבל , לא יודע איך לא התמוטטתי מרוב עייפות. עושה את עצמי יֵשן, מתחת לשמיכה, באזניות

חרי שלושה וחצי חודשים א .איכשהו נדמה היה שרק איתה אני באמת יכול להחזיק שם מעמד
  בחיים לא , גם אני לא יודע מה קרה לי, מה, לא היית מאמינה עלי. פסתי אומץ וכתבתי להת
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  דנה חפץ

שמקבלת עשרות מכתבים , ועוד שדרנית ברדיו. בטח לא למישהי שאני לא מכיר, כתבתי מכתב
לא , ידעתי שלא תענה. שלחתי אותו לתחנה .מבפנים. אבל הרגשתי שאני מכיר אותה. כל יום
  .רק רציתי שתדע; כפת ליהיה א

של רדיו שמונים אחרי שלושה שבועות הגיע לדואר הצבאי שלי מכתב עם הלוגו , מה את יודעת
שעליו היה כתוב בעט פיילוט , בפנים היה דף קטן עם אותו הלוגו.  על המעטפהושמונה אף אם

, ארז שלום: "המילים, באותיות קטנות אבל זקופות שהייתה בהן גם איזו רכות ועדינות, ירוק
ושהשירים שבחרתי נוגעים , טוב לדעת שיש לי מאזין שמקשיב כמוך. תודה על מכתבך היפה

  ."ניצן דולב, שלך. תשמור על עצמך. בך

ליד , קראתי את המכתב שלוש פעמים לפני שקיפלתי אותו ושמתי בכיס השמאלי של החולצה
טוב . מקשיב. יֶפה. תודה: על המיליםעברתי . הוצאתי אותו וקראתי שוב, בשמירה, בלילה. החוגר
, גם על השם שלה הסתכלתי הרבה זמן". שלך"ובעיקר על ה. תשמור על עצמך. נוגעים. לדעת

ואז הצדי עולה באצילות כזאת וזורמת אל הנון , ואחריה יוד קטנטנה שצובטת בלב, נון רכה
י על השם שלי בכתב ואחר כך הסתכלת. כמו לפני תהום, הסופית שיורדת למטה ונעצרת פתאום

איך קפצתי כשצץ . באותו הרגע לא הייתי צריך כלום. נשמתי עמוק. מוצק ויציב, היד שלה
  .ִמיֶטָרִני ואמר שנגמרה המשמרת שלי פתאום

זה לא . בימים הבאים הייתי מסתכל על המכתב בכל פעם שהייתי לבד. תקשיבי? ַאת איתי, ֵהי
וגם , עניתי לה, בבית, בשבת. ולי בעיניים עצומותאבל ממילא כבר ראיתי אותו מ, קרה הרבה

בין , הדממה שבלב: "העזתי וציטטתי את השורה ההיא של אלתרמן שגם ַאת בטח למדת לבגרות
אולי באמת הייתי קצת משוגע ? נראה לך מטורף".  היא שלך–הדממה הזו / דפיקה לדפיקה 

כנראה חשבה כמוך שזה ; א כןאבל היא דווק. אני הרי יודע,  לא היית עונהאתבטח ש. שם
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אבל הייתה לה דרך , היא לא כתבה? מה שאלת. אבל למרות ואולי בגלל זה היא ענתה, פסיכי
 של Spring Songבתוכנית ששידרה כעבור ארבעה לילות השמיעה לי את . משלה לענות
 Your madness fits in nicely to my own… But you’ll be different: "רוברט וואייט

in the spring, I know, you’re a seasonal based…We’re not allowed" ."את טועה" ,
דברים כאלה , אני לא אשתנה", יושב על מכסה האסלה בשירותי הבנים, כתבתי לה בו בלילה

ענתה לי . הסכימה. היא הבינה!". אנחנו יכולים, תראי, הנה. ואפשר. ומותר לנו. אצלי זה לתמיד
 של Lady Midnight : גם ב– למקרה שפספסתי את לנון –ובאותו הלילה  Imagineעם 

   ".you’ve won me, you’ve won me, my lord: "ליאונרד עם השורה החד המשמעית

. קחי את הזמן שלך. אני לא מתכוון ללכת אחריך לשם, אל תדאגי. בסדר, בסדר? את הולכת לאן
  .על לא דבר

כי אחרי הטירונות והקורס מצאתי . אז ככה התחיל הסיפור שלנו. חיכיתי לך בסבלנות, את רואה
? לא זוכרת, את זה סיפרתי לך, גם בלילות, את עצמי מסתובב לבד בכל מיני מקומות שכוחי אל

רק שלא , מה, נשמע טוב,  מפעיל תקשוב מבצעי–מניק "בתור מה שהם קוראים לו היום מת
בכל מקום שהגדוד היה מגיע אליו . רק יכולבמקרה הזהרתי את אח שלך שיברח מזה אם הוא 

למרות האחריות הייתי . מאנטנות עד ֵמם קּוִפים, הייתי אחראי לתחזוקה של כל ִמכשור הקשר
וכיוון . ובניגוד לטבחים ולנהגים גם די לבד, בהחלט במקום נמוך בשרשרת המזון הפיקודית

בעיקר ,  עד לשחרור כמעטוככה. לשאת בנטל מוגבר של שמירות, איך לומר, שכך המשכתי
נצמדתי . ניסו לכופף אותי אבל אני לא חלמתי לחתום להם, אחרי שלא הסכמתי לצאת לקצונה

מדי . לניצן, וגם המשכתי לכתוב לה.  לא פספסתי אף תוכנית.כוכביםול. לטבלת הייאוש שלי
דווקא הלכה  ההיא מציד. מה זה חשוב, לא זוכר כמה בדיוק זה מדי פעם. לא רציתי להגזים, פעם

ובאמת אחרי זה בכל פעם שהייתי ; קשר הירחאת ,  השמיעה לי אדמהאימא את –ונהייתה נועזת 
אמץ את שנינו אל , נשק לצווארי, חבק ירח את כתפו"רואה את הירח הייתי שר לעצמי בלב 

טוב שאת ליבנו עוד ", ביום השנה הראשון שלנו שלחתי לה עוד משהו מאלתרמן". ליבך עכשיו
בלי הכוכבים שנשארו / אל תניחי לו שיישאר כחדר  /יפו לרוץ יאל תרחמיהו בע/ דך לוכדת י

היא דווקא אהבה ? שבלוני, לדעתך זה היה צפוי מדי מצידי, למה את עושה כזה פרצוף". בחוץ
 La Vie Enאחרי כמה ימים את  שמעתי את החיוך בקול שלה כשהשמיעה לי, מה ששלחתי

Roseוכשהייתי , ך קניתי לי את הדיסק של קורין אלאל עם השירים הצרפתייםאחר כ.  של פיאף
  ".חיי ורודים לנצח/ כשאני בזרועותיו "איך , מגיע הביתה הקשבתי עשרות פעמים לשיר הזה

. אפילו לא לדעת איך היא נראית, להחזיק אותה בזרועותיילא רציתי . מה פתאום, לא. לא
השירים והקול שלה והמכתבים שלי הספיקו לנו . לפייוידעתי שגם היא מרגישה אותו הדבר כ

נכון שלפעמים הייתי מתגעגע , תשמעי? מה זאת אומרת מוזר? למה את אומרת את זה. לגמרי
שלא אצטרך , היו לילות וימים שרציתי שתענה לי במכתב מפורש. כמעט יותר מדי, אליה

בעיקר , ת זה שנועד רק ליא להתאמץ לפענח אותה ולמצוא בין כל השירים שהשמיעה לכולם
, למה לא, אפילו שתתקשר אלי. כשהיו שבועות שלמים שבהם לא הייתה משמיעה בשבילי כלום

כל , כמו שאמר שפינוזה. אבל כשעברו רגעי החולשה האלה ידעתי שיותר טוב ככה. פעם אחת
  . דבר נעלה הוא קשה כשם שאינו שכיח
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פעם הייתי קורא ספרי , כן. פילוסוף אחד? מי זה שפינוזה? מה אמרת. חלמתי קצת, סליחה
אבל כידוע כשהשתחררתי הלכתי ללמוד חשבונאות . נכון, חמוד לאללה אני. מה יש, פילוסופיה

אבל תדעי לך שלא רק בשביל . איזו שאלה. מה למה. לא פילוסופיה וגם לא ספרות, וכלכלה
שוב את  ...ג של הרמוניה שסו, חות הכספיים"יש גם יופי באיזון של המספרים בדו, הפרנסה
 והכיאצלכם רק למכור כמה שיותר , מה אתם מבינים ביופי של האיזון, אנשי שיווק? צוחקת

לא , אל תיעלבי, סמדרי, באמת? מה. כמו שלשול. למכור למכור למכור, לסחוף, לשכנע, מהר
פתי מכל אני מודה שלפעמים התעיי, תראי. אבל גם את אל תלעגי. אני לא לועג. התכוונתי

בעיקר כשהייתי לומד . בחלק מהקורסים החומר היה לא אחת ַמְשִמים עד ייאוש, החשבונאות הזו
אבל גם אז הצילה אותי . בלילות והמרחקים ביני לבין השינה היו מתארכים ונמתחים בלי סוף

על הייתי שם את הידיים , ברדיו הנורות של סבתא שלי, כוכביםכי המשכתי להקשיב ל, ניצן דולב
. ערימות הספרים והַמֲאָזִנים ומשעין עליהן את הראש ונותן לעצמי במתנה שעתיים איתה כל לילה

  . כמו קודם. והיא המשיכה לענות לי. בטח שהמשכתי לכתוב לה

אני אגיד לה שישנתי . אני אתקשר אליה מחר.  שליאימאאז מה אם זאת . שיצלצל, תעזבי. שמעתי
כשהראש היה מלא , לקראת סוף שנה גימל. תשמעי, נו די.  מאוחר,באמת יכולתי לישון כבר. כבר

חות והערכת שווי חברות וביקורת חשבונות ונושאים "לגמרי בחשבונאות פיננסית וניתוח דו
תפס אותי עומר והתחיל לנדנד שניסע יחד אחרי , נבחרים בכלכלת הפירמה וסוציולוגיה כלכלית

הכל , יּו ֵניים ִאיט, נים'אבוריג, הרים, אלמוגים, חופים, תמדבריו, יערות גשם. הבחינות לאוסטרליה
. אביב, ספטמבר מעולה- ומזג האוויר באוגוסט. איזו עיר סידני, שלא לדבר על סידני. יש שם

ואחר כך לבחינות לשכה ויאללה לעבודה והלך החופש ' הזדמנות אחרונה לפני שנכנסים לסטאז
 וגם אחותי אמרה שהיא יכולה להשיג לנו דיל סוף הדרך מהסוכנּות .ס ָנאּו אֹור ֶנֶבר'אִ ִיטְ , של החיים

, כמו שאת יודעת. וַאת מכירה איך עומר יכול להיות עקשן. בוא ניסע, ארז, מה אתה אומר. שלה
  ".ניסע",  אמרתי לו בסוף",בסדר". ִנדנד וִנדנד עד שנשברתי

הנוף ובעלי החיים וגם ממש לא , אין מה להגיד, אוסטרליה הייתה באמת יפה כמו שעומר הבטיח
אל . הזכירו לי איכשהו את השמים בשמירות, והשמים בלילות היו נהדרים. היו הרבה אנשים

הרי כבר שמעת על , תעזבי איך בדיוק אוסטרליה. בכל זאת, אני יודע שזה בכלל לא דומה, תצחקי
,  רוָצה רוָצה רוָצה לנסוע?כרגע צריך להחליט, תגידי. זה ממני ולא על זה רציתי לספר לך עכשיו

העניין הוא שלמרות ? אפשר כבר להמשיך. נחשוב על זה, בסדר. הכל רוָצה. איזה מותק את? מה
. לניצן, מאד התגעגעתי אליה, אפילו בשביל אחד כמוני, באוסטרליה, שהכל היה פשוט מושלם שם

מה יכולתי , ומרלא אמרתי כלום לע, מה פתאום. לשירים שהשמיעה לי, לקול ולמילים שלה
אבל האמת היא שכל שבעת השבועות . הוא היה כל כך מבסוט, וגם לא רציתי לבאס אותו. להגיד

  .האלה ספרתי בלב את הימים עד שנחזור

. בטח טוב לו שם, למה את צריכה בדיוק כרגע ללכת להוציא את הדג מהפריזר? איזה דג? מה
 רק אל תעמדי לי עכשיו גם לבשל. בסדר? תאת חושב, כשאני אהיה רעב מחר זה לא יצחיק אותי

תעשי מה , טוב. מצטער. זה אף פעם לא ֵיצא טוב כמו שלך, לא רוצה לבשל בעצמי, לא. אורז
  .שצריך ותחזרי מהר

סגרתי את הדלת , חמש שעות אחרי שנחתנו בבן גוריון, אז בלילה. מצוין? הדג בסדר. הנה את
 שאת השם, אבל מישהו אחר. כוכביםשל   הפתיחהלקראת אות כבר מחייך, והדלקתי את הרדיו
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וגם בלילה . דיבר שם והשמיע שירים סתמיים ועלובים, שלו לא ידעתי ולא ענֵיין אותי לדעת
כעבור שלושה שבועות קיבלתי מכתב . שאלתי מה איתה, כתבתי לתחנה. וזה שלאחריו. למחרת

, ל הנייר המוכר עם הלוגו של התחנההיה מודפס ע, "מר ַשינַמנברג היקר. "ממחלקת יחסי הציבור
שמחנו לשמוע על העונג שהסבה לך ההאזנה . תגובתך חשובה לנו, אנו מודים לך על מכתבך"

אנו מקווים שתמשיך . דולב עזבה את התחנה מסיבות אישיות' גב, לצערנו. כוכבים בחוץלתוכנית 
  . "לשירותך תמיד ובכבוד רב. ליהנות מהאזנה לתוכניותינו גם בהמשך

בלי להסביר או לפחות לרמוז ָלמה ובעיקר , אני הרי ידעתי שהיא לא הייתה עוזבת בלי להודיע לי
שהשארתי אותה לדבר אלי בלי לדעת שאני לא , אכלתי את עצמי שלא כתבתי לה שאני נוסע. לאן

ואיזה אידיוט הייתי שלא חשבתי לבקש ממישהו . יכול לשמוע ובלי להבין ָלמה אני לא עונה
ניסיתי להשיג הקלטות של התוכנית אבל אז .  בתקופה שהיינו באוסטרליהכוכביםליט לי את שיק

חיפשתי בתחנות . בטח שגם ניסיתי למצוא אותה, מה את חושבת. לא היו שומרים הקלטות כאלה
לא תאמיני , סרקתי לוחות שידורים שלמים, בכל מיני שעות בדקתי. אולי עברה לאחת מהן, אחרות

אחרי חודש כתבתי לה . כאילו אף פעם לא הייתה. כלום. שאים מוזרים יש תוכניות רדיועל איזה נו
צמוד , רק המכתב האחרון הזה נשאר לי. הוא חזר. קיוויתי שיגיע אליה, שלחתי לתחנה, עוד מכתב

כל חמישים ושבעת המכתבים האחרים ששלחתי לה נעלמו לי . וכמה דיסקים. למכתב האחד שלה
   .ביחד איתה

מה ? למה את מדברת ככה. הרגע אמרתי לך? מה זאת אומרת כמה מכתבים שלחתי לה?  קרהמה
אני לא , נו די. בסדר. טוב. טוב!!! איך את יכולה להגיד כזה דבר?? לכל הרוחות זה צריך להביע

לא שמעתי ממנה מאז ואין לי שום מושג . זה היה מזמן, אמרתי לך. תשכחי מזה. מספיק. צועק
. בואי הנה. כן. בטח שאני אוהב אותך, איזו מין שאלה זאת. מה פתאום, לא. לא. וםאיפה היא הי

שכחתי שמחר . כבר נורא מאוחר, את צודקת. ככה. בואי, נו. בואי. די. באמת מצטער. אני מצטער
אני רק , למה את צריכה אותי שם.  שלך למדידהאימאאני זוכר שאת הולכת עם . את קמה מוקדם

אחת . ברבנות, אני אפגוש אותך אחרי התופרת. א לראות כשהשמלה תהיה מוכנהאני אבו, אפריע
אחר כך נוכל ללכת לאכול יחד . הכל בסדר. גם עומר ומיכה יהיו שם בזמן. אל תדאגי. וחצי

הלכנו לשם פעם כל , יש בסביבה מסעדה סינית קטנה. רק את ואני, ומיכה עומר בלי, לא, צהרים
, מה זה משנה. מה את שוב צוחקת. מקום נעים עם סושי מעולה, ידותהמשרד אחרי ישיבה אצל לפ

  .לילה טוב סמָדִרי. גם אני מכבה את האור, הנה... את יכולה לישון בשקט, בכל אופן. יפני, סיני

   ,ָדִרי

  ? את שומעת אותי

  ?את ערה

. שםלפעמים אני מעמיד פנים שהיא עוד . שתדעי. אני אספר לך בכל זאת. לא חשוב שנרדמת
, מסובב בסבלנות את החוגה, מדליק את הרדיו הישן. הולך בלילה לחדר העבודה וסוגר את הדלת

רואה את האור הירוק של נורת . עובר לאט לאט מהקצה האחד של הסקאלה עד לקצה השני
אבל , המון רעשים נשפכים עלי בדרך. התחנות מתרחב ומתכווץ כמו מוניטור של לב בטיפול נמרץ

היה הדבר  זה. חושב איך היא הייתה מדברת ישר לתוכי. קלוט אף קול שמדבר אלילא מצליח ל
  .הכי יפה בחיים שלי
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  רות נצר

  מה את רואה ועוד שירים
  2013י "זוכה פרס אס, הגוף היחיד   השירים מתוך קובץ

 מה את רואה

ַאל, ה ַאּתְ רֹוָאהָמ   – ׁשָ
רֹק הַ  ּיָ ִרי ֲאִני רֹוָאה ּבַ הֶאת ַעְצִמי ּוְבׂשָ   , ּזֶ

ִבים ֲעׂשָ ָחִלים, ֵעיַני ּבָ ּנְ ִמי ּבַ ֵארֹות, ּדָ ּבְ י ּבַ   , ּפִ
ָבעֹות ּגְ י ּבַ ּדַ ְבעֹוִלים, ׁשַ ּגִ ֲערֹוַתי ּבַ  – ׂשַ

ֵדָרה ֵהם ֲאבֹוַתי ְ ׂשּ   , ָהֵעִצים ּבַ
ָהר ֵהם ֵעיַני ּנָ ִפים ּבַ ּקְ ּתַ ׁשְ   , ַזֲהרּוִרים ַהּמִ

ָעפֹות ֵמָעַלי  ַטל ּפֹוִרים ׁשֶ   , יָרִתי ׁשִ הּואַהּצִ
ַחר ְיִקיָצִתי ַ   .ַהׁשּ

 – רֹוָאהַאּתְ ה ָמ 
  ,ֲאִני רֹוָאה,  ֲאהּוִבי,אֹוְתָך ָהעֹוָלם

ה רֹוֶאה אֹוִתיַהִאם אַ , עֹוָלם, אֹוְתךָ    , ּתָ
נּוא י, עֹוָלם ָאהּוב ׂשָ ּלִ   עֹוָלם ָעלּוב ְמֹפָאר ׁשֶ

  המקום
ָחַדל ָלמּות קֹום ׁשֶ   ַהּמָ

ׁש  ָחַדל ְלִהְתַעּקֵ   ׁשֶ
ָחַדל    ְלָהִביןׁשֶ

ָחַדל ָלַדַעת   ׁשֶ
ָחַדל ְלַהְכִחיׁש    ׁשֶ

ָחַדל קֹום ׁשֶ   ַהּמָ
ֵאינֹו ָחֵדל ְלעֹוָלם   ׁשֶ
ה   ְועֹוֵבר ָהְלָאה ִמּזֶ

יט ְלָאחֹור   ּוַמּבִ
ּתֹוֵמם    ּוִמׁשְ

  

 רות נצר
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  יקום
ִבין ֶאת ֶזה   .יֹום ֶאָחד ּתָ

אן ח ּכָ   .ַהּכֹל ֻמּנָ

ט זֹוֶרה ֶלָחָלל ֵ ׁשּ   ְיקּום ִמְתּפַ

  ִנים ִרְבבֹות ֵזְרעוֹ 

  .היָּ לִ פֵ אְ ּמַ ב הַ ֶאל לֶ 

קּום אֹוֲחִזיםׁשּולֵ    י ַהּיְ

ֹוֶנה ְוַהּדֹוֶמה     -ֶאת ֶאֶרג ַהׁשּ

ל ַלְיָלה ֵמָחָדׁש    .ּפֹוְרִמים ּכָ

ה ּדּור ַהּבֹוֵער ַהּזֶ ם ֶאת ַהּכַ ּבָ ִאים ַעל ּגַ   .נֹוׂשְ

ן ֵפרֹות ַהּגַ ֶרם ִהְפִציַע ָרדּום ֲעַדִין ּבְ ּטֶ   .ְוָהֵאל ׁשֶ

שׂ רּוךְ ָנָחׁש כָּ    .ָרתוֹ וֹ  ְסִביֵבנּו ׁשֹוֵלַח ּבְ

  מי
   ִמי זוֹ 

ַעד ֵעינַ  ִקיָפה ִמּבַ ׁשְ   יַהּמַ
ּפּוז ִריַחת ַהּתַ   ַעל ּפְ

  ִמי זוֹ 
ֶפׁש  ַעד ַהּנֶ ּבַ ּמִ ֶפׁש ׁשֶ   ַהּנֶ

  ְמַיֶחֶלת 
לְ  ֶפׁש ּוַמהּו ּכִ   יֹון ַהּנֶ

  ֶאל ָהָאהּוב 
ַעד ָלָאהּוב ּבַ ּמִ   ׁשֶ

  הבלתי
י ֶנֱאָמ  ְלּתִ   רַהּבִ

ְפָער ַהּפֶ    ה ַהּנִ
ְזָהר  קּוף ַהּנִ ָ ה ַהׁשּ   ַהּפֶ
ֱהָדר    ַהּסּוס ַהּדֹוֵהר ַהּנֶ
ְגָרר    ַהּסּוס ַהּבֹוֵער ַהּנִ

י ֶנֱאָמ ַרֲעַמת הַ  ְלּתִ   רּבִ
ב ְלִנְפָער    ַהְקׁשֵ

  רהָ ְד נִּ הַ 
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  גלגלים
ָבה  ְרּכָ י ַהּמֶ ְלַגּלֵ י ֶאת ּגַ ַמְעּתִ ָ ׁשּ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ים ְנִהי   ִרים יֹוֵתר לֹא ִנְהיּו ַהַחּיִ

ּפֹוִרים ְתנּוַעת ַהּצִ ֲעָמה ּבִ ים ּפָ ּלִ ְלּגַ נּוַעת ַהּגַ   ּתְ
ַחת ָלֲאָדָמה ִים ִמּתַ ֶרֶטט ַהּמַ   ּבְ

ַרַחׁש ַעְלָעִלים    ּבְ
ְרחֹוב ֵמ  ים ּבָ ֲהִליַכת ֲאָנׁשִ   ם ָת הָ א לְ כָ הָ  ּבַ

ה ה ְלֵאּלֶ    ֲאִפּלּו ֲעָנִנים ַנֲענּו ֵאּלֶ

ין   ָבה ַמְמּתִ ְרּכָ ּמֶ   ּבַ
ָברוֹ ֶזה נּו ְוׁשֹוֵתק ּדְ ְתּבֹוֵנן ּבָ    ַהּמִ

  כל רגע
ל ֶרַגע    ּכָ

  ָהעֹוָלם ִנְבָרא

ל ֶרַגע    ּכָ
  דִנְפָר 

  ַמֲעִניק 
רוֹ    ֶאת ֶהְעּדֵ

הוּ  ִאּלּו ִמיׁשֶ   ּכְ
  ָנַגע 

ת  ְנֻקּדַ   ּבִ
  ֵאין־ֲחזֹר

ן אֹוָתךְ    ִסּמֵ
ה   ְנֻקּדָ

 
ם   אֹור ְמַדּמֵ

  ָטהֹור 
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   אב- אברהם בר

  ודמן המיניות על פי ר
  2013י "זוכה פרס אס, פושקין מרוקאיהסיפורים  קובץ ךמתו

 קולו של הדוקטור .היא לוויתן מאוהב ששט בקופסת המוח שלנו, על פי רודמן, המיניות
, לולא העקשנות של אריק. הדהד במרתף של בית רוטשילד כשירת האהבה של היונק הימי

מרוב מאמץ , שם מאחור-יושב אי :הסתכלתי בו. בחיים לא הייתי מגיע להרצאה כזאת
בטח שעשע . הצעירונת שהביא איתו דווקא הביטה סביב. להקשיב שכח לסגור את הפה

להתיז אותם בקלילות פעם לתקרה ופעם אל הדלת , אותה לנפנף את המבטים החצופים שלי
נמלטתי אל , אחרי כמה ניסיונות עלובים להחזיר לה פייט גברי הגון. כמו אלופת סקווש

  . ונכייה שלי וטרקתיהק

לחיות בארון זה קורה גם , אתם יודעים"...: מעבר לדופן שמעתי את קולו של רודמן
. בגלל הקטע המטורף עם בת הזוג של אריק כנראה החמצתי הרצאה מדהימה. "..לסטֵרייִטים

אין סיכוי להדרן בהרצאות של . אריק דחף אצבע לפה ושרק, בסופה קם הקהל ומחא כפיים
   .על השולחן יש ערימה של כרטיסי ביקור. תרים לו טלפון? נשארת עם טעם של עוד. רודמן

שתלתי ידיים בכיסי . האוויר החורפי של הרחוב צינן את פני
עמוק בכיס מיששו אצבעותיי . המעיל ופתחתי אותו לרווחה
מי שמכיר ". סולמות ונחשים"קוביית משחק אבודה של 

, בטח לא עכשיו. יםאותי יודע שאני לא גבר של סטוצ
אין לי ציפוי . כשהיחסים עם יעל נמצאים בשפל מסוים

הֵטְפלון של אריק שמתהולל על ימין ועל שמאל וחוזר נקי 
אצלי לכל עבירה הכי קטנה יש . וחלק לאשתו ולילדות

  .מתחת למגב המתין לי קנס החניה: עובדה. מחיר

 ?לאן נעלמת! בן אדם": למחרת במשרד התנפל עלי אריק
,  כדרכם של שוכני הארון".רציתי שתכיר את החדשה שלי

אם אדם רוצה להיחלץ . נכנסתי לסחרחרת של הסמקות
סמוק . ממערבולת כזו הכי נכון לצלול פנימה ובכל הכוח

סחתין על ": ככל שהייתי יצא מפי קול בוטח ומתרונן
   "!העיניים המיוחדות שהבאת

  . ר אריק החזי",ואני חשבתי שבאת לשמוע את רודמן"

צחצחנו כמה ? מה שווה לשמוע אותו אם לא מיישמים"
   ".מבטים החברה שלך ואני

   ".בחלום הלילה? אתה ואילנה"

 אב- אברהם בר
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  " ?למה בחלום הלילה"

   ".כי אתה זקן בשבילה"

בקשר לרומן העיניים , דרך אגב". חיסל אריק את חידת המבטים, ליד עמדת הקפה, למחרת
 הוא סחט בהנאה את שקית התמצית ועיכב את "!וקאתה תשתין מצח... הלוהט שדמיינת

  " .חיפשה בדחיפות את השלט שירותים, היא הייתה לחוצה לפיפי". שורת המחץ

הלב החסיר : "אנשים אומרים. כעבור כמה ימים היא צצה פתאום במשרד המשותף שלנו
 אריק נתן לה. הם נראו ממהרים לאיזה מקום. כשבפועל הוא מכפיל את הקצב" פעימה

לא ברור מה גרם לה . ולבש את המעיל הארוך השחור עם הקפושון' להחזיק לו את הפאּוצ
ידעתי שאם אחזיק מעמד עד שתעבור את הסף יירשם לי ניצחון . י את המבטילהפנות אל

עם עיניים כאלה לא מחפשים " שירותים"היא יכולה לתרץ לו עד מחר שחיפשה ! יש. טכני
  . שירותים

דרך חלון הזכוכית . ה צירוף מקרים מצאתי את עצמי יורד איתה במעליתאני לא זוכר באיז
כשרודמן מהפנט פציינט הוא בוודאי משתמש . שבדלת רואים איך הקומות מתחלפות

..." שש, שבע, שמונה, תשע, עשר: אתה יורד עכשיו במעלית": בדימוי של ירידה במעלית
המעלית . ה ישבה לי על הלשוןאבן גדול? אפורות או ירוקות העיניים האלה? מה הן

. הלב החסיר פעימה ועוד פעימה... שלוש... ארבע... חמש. המשיכה להחליק בפיר האפל
  .אפס....אחת... שתיים. עכשיו או לעולם לא: אמרתי לעצמי

אילו זכרתי , מרוב התרגשות שכחתי שכיסאות הבטיחות של הקטנים רתומים באוטו שלי
עיניה האפורות חקרו את המושב האחורי עם . ץ אותה הביתהבוודאי לא הייתי מציע להקפי

  . פירורי הביסלי והבמבה

  .  קראה אילנה"?כמה ילדים יש לך"

   ".ואחד בדרך",  הודיתי",שלושה"

  .  חייכה אילנה והקליקה",דרך צלחה"

עצרתי ליד . יש לו טעם טוב בשדיים לאריק הבנזונה. הבטתי ברצועה החוצה את החזה שלה
  : וקמק ואז אמרתי'הנחתי לאילנה להסתבך קצת עם האבזם המצ. רחוב חביבההבית ב

   ". הוא מסרב להיפרד ממך.יש לו טעם טוב לאוטו שלי"

  . הצלחתי להישמע זחוח וקליל

  .  שאלה אילנה"?תעלה לקפה"

. אין ספק שהאדמתי כולל האוזניים והמצח. הלוויתן של רודמן חבט בזנבו על גלי האוקינוס
אני מעדיף ", הצחקוק ששחררתי היה נקי וצלול.  אמרתי",ת זה בפעם אחרתנעשה א"

שהיום הוא היום שלי לאסוף את הילדים מן ,  כמעט יצא לי להסביר".שתרגישי חייבת
  . הצהרון

*  
תוך כדי . אריק מנגב את שאריות החומוס, במסעדה של אבו יוסוף, בהפסקת צהרים אחת

הוא שיבח את . התיר את הפלונטר של הנישואין שלוהוא מבשר לי שרודמן עזר לו ל, כך
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. מה שנותר לסגירה אלו הסוגיות המשפטיות שאינן בתחום שלו. ההבחנה החדה של האיש
כאשר אנחנו קמים . החיים היו פשוטים וזולים יותר, אילו היו עורכי הדין יעילים כמוהו

טיפ מבריק שאמור לעזור כפיצוי הוא מנדב לי . אני חייב להשאיר את הטיפ למלצר. לשלם
  . לי בחיים

. לך להתייעץ עם רודמן, אל תתלבט, אם יהיו לך בעיות עם עצמך או עם יעל, שמע ממני"
  ".האושר שלך שווה את זה. שלוש מאות שקל לשיחה

*  
רמקולים . החדר היה מחומם ומואר באור רך. נשענתי לאחור על כורסת העור של רודמן

כי אחרי ? למה באתי לרודמן. נים עם קולות של פלג זך ומפכהחבויים השמיעו דנדון פעמו
היא לא הפסיקה להאשים אותי במה . הזוגיות שלנו נעשתה בלתי נסבלת, ההפלה של יעל

אני רוצה . רודמן תלש שערה מהאף הביט בה שנייה לפני שניער אותה אל השטיח. שקרה
רודמן התרווח ? ילים שלהאיך במ. אם אפשר במילים שלה. שתנסה לתת לי את הצד שלה

  .זה כבר יבוא לך. תתחיל. במושב ועצם עיניים

רודמן עשה את הבלתי אפשרי הוא הצליח לחלץ ממני את אחד המונולוגים הכי מעצבנים 
. גם משרה שוחקת בעירייה גם שפחת בית במשרה שלמה. הכל על הכתפיים שלי: "של יעל

מי מלבישה ומפזרת ?  המריבות שלהםמי שומעת ישר על הבוקר את? מי מטפלת בילדים
מי מסיעה אותם ? מי לוקחת אותם לרופא ברוח ובגשם?  בגן ובפעוטון,בית הספרב - אותם

? מי מקפלת ומגהצת ומחזירה לארונות? מכבסת ותולה, מי מבשלת? לחוגים ולימי הולדת
 מחזיק אישה עם בחילות של הריון סוחבת שני סלי קניות וילד מנוזל? ומי עושה קניות

קיבלתי את . בטח שיזמתי את ההפלה הזאת? איך חשבת שאשרוד. אותה מאחור בחצאית
 כשאתה חוגג את השגרה הרגועה שלך מבלה שעות ,ההחלטה הכי כואבת של החיים שלי

משאיר אותי עם כל הבלגן וטונות של ייסורי , במשרד הממוזג כולל ערבים וימי שישי
  ... "מצפון

. רד את האף והעביר יד עבה על הזקןימדי פעם ג. לי בעצימת עינייםרודמן האזין למיצג ש
  . י עיניים עייפותיהוא פקח אל. לקח לו כמה שניות לקלוט שהפסקתי לדבר

, לא ציינתי שהיא מרימה קול.  שלא לגמרי זהו-האמת .  היה בקולו צליל של אכזבה"?זהו"
לך : " זורקת משפטים כמו,שהיא צורחת את הדברים בלי להתחשב בילדים או בשכנים

ככה היא ממשיכה עד שהשכן מלמעלה !" לך תגור ותזדיין איתה! תתחתן עם העבודה שלך
  . מגיף את התריסים ואני בורח מהבית

   "?לאן אתה בורח"

   ".לרוב לחוף אכזיב, תלוי בנהג האוטומטי? לאן אני בורח"

  "?לבד"

  ".בטח לבד" 
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הפה . ניח יד החלטית על גבי והוליך אותי אל הדלת הוא ה".אני רואה שהזמן שלנו תם"
שלו היה קרוב לאוזן שלי כך שיכולתי גם לשמוע את לחישתו וגם להריח את טבק 

   ".מות'אני מניח שאתם ישנים בלילה בפיג". המקטרת

   ".יעל בכותונת לילה. מה'רק אני בפיג"

 הוא טפח לי בין "?למה שלא תתנו לעור שלכם לנשום קצת? מות'באקלים שלנו פיג"
  . מניתי את השניות לפתיחת המצנח שלא היה לי. השכמות ושילח אותי

הבנזונה תולש שערות . הודעתי לאריק שיותר לא אדרוך בקליניקה המעופשת של רודמן
  . אריק נראה משועשע. מבקש ממני לספר את סיפור חיי כדי שיוכל לנמנם. מהאף

  ".תראה איך הוא מתעורר, קתביא לו סיפור חז. כנראה שעממת אותו"
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יעל הייתה . האוויר היה רווי בריחות המקלחת. הילדים כבר היו במיטות, כשהגעתי הביתה
כששמעה שנכנסתי . של שושיק ואריק לביא" נתגרשה נתגרש: "פיזמה בשקט, בחדר השינה
תחילה לגלימת השינה , היא פשטה את השמלה והשתחלה בזריזות שיא. הגבירה קול

: חזרתי על משפט ששמעתי מפי אבא עליו השלום.  ואחר כך אל מתחת לשמיכההחורפית
-הוא זכות" שלום קטן"כילד האמנתי ש? "אני חוזר עייף מהעבודה לא מגיע לי שלום קטן"

קיבלתי סיפור על כוס תה , במקום שלום. יסוד של כל הבעלים השבים בערב מעבודתם
הזמינה את עצמה לחדרו לספר .  המנהלששתתה במשרד של, "מרוכז כמו תמצית", שחור

מגיעה לה טיפת התחשבות . שיבין למה הפרצוף שלה לא כתמול שלשום. על ההפלה
פעם . תיכף אחרי התה הזמין אותה לסיור בשכונות. אם לא בבית לפחות במשרד, ורגישות

לא .  יוצא עם האוטו והמצלמה להילחם בבנייה הפיראטית-בחודש הוא עושה את זה 
על הדרך הוא מכוון את . שם מוסיפים חדר, פה סוגרים מרפסת, ם בעיר עברייני בנייהחסרי

כשהוא מדבר עליהם הקליפה המחוספסת שלו .  חתולי הרחוב אהובי נפשולהעדשה א
שבע נשמות יש לחתולים וכולן משתתפות . לי'נושרת ומתגלה התוך הרך והרוטט כמו ג

מושכים לאחור את האוזניים , צה הזנבמניעים את ק. בטקס הייחום המיוחד שלהם
בזמן שהם יושבים . יש לו סוד קטן שאיש במשרד אינו יודע. ומשמיעים יבבות של בני אנוש

שלושה צילומים שלו מוצגים בגלריה , רומיאו-ומשוחחים בקבינה המחוממת של האלפא
  ". עכבר העיר"כתבו עליו פעמיים ב. יוקרתית ביפו

:  סימן שהיא מזמינה אותי להתעצבן ולהגיב,אישי שלה פתוחכשיעל משאירה את היומן ה
צילמנו בתים וחתולי , היה לי יום מיוחד במקום שאיחנק במשרד יצאנו לנשום אוויר"

   ."מעניין איך אדם סגור ונוקשה נחשף פתאום מזווית אחרת. הרחוב

י מלמלתי את קריאת הקרב שאני צועק תמיד במשחק... מלחמה... מלחמה... מלחמה
במקום לרשום לה תגובה לוחמת מזגתי לעצמי רבע כוס וויסקי ונזרקתי מול . הכדורגל

  . הטלוויזיה

  . מעכשיו יצא לנו להתראות לעיתים קרובות. אריק סידר לאילנה עבודה כטלפנית בחברה

  .  הזכרתי לה",את חייבת לי קֶפה"

  .  חייכה אילנה"?איך אתה שותה אותו"

  .  של שתייה מספלון הדגמתי לה תנועות".ככה"

-הפיאט המשפחתית הייתה שטופה ומבושמת כולל פוליש. הייתי לגמרי חופשי באותו יום
תשובה לתה העיראקי . הייתי זקוק לקפה שחור וחזק. מעולם לא פינקתי אותה ככה. וקס

אילנה . ירדתי להוציא את המכונית ממגרש החניה. שיעל שתתה עם חובב החתולים המעצבן
. עצרתי לידה. נחת-משהו בשפת הגוף שלה שידר אי. רה לחכות לי ביציאההייתה אמו

השותף שלי , לגמרי שכחתי, אני מתנצלת, תשמע": במקום להיכנס התכופפה אל החלון
   ".לדירה ביקש שאבוא היום מאוחר

   ".שהוא-ניסע לאן, בואי כנסי". ההיסוסים שלה יצרו פקק
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הוא , הנחתי לנהג האוטומטי להחליט? סע איתהלאן א. הצפירות מאחור האיצו בה להיכנס
מה עשתה הפיאט שלך : איזה סיפור כיסוי אמציא כשישאלו אותי מחר. עושה את זה לא רע

בדרך . למי אכפת סיפור כיסוי! מלחמה עכשיו! שילכו כולם לעזאזל? ביערות הכרמל
עמדנו . רודמןחילצתי מאילנה שאין לה שום דבר עם אריק חוץ מן העניין בסמינריון של 

. ניסיתי למצוא ספסל או סלע יבש שנוכל לשבת עליו. רחוקים זה מזה בקרחת רטובה מגשם
  . אילנה קטעה את הבהייה שלי

כאילו ,  היא נטלה את ידי והפכה אותה פנים ואחור".תביא להסתכל קצת בידיים שלך"
רוחב הכתפיים רוב הבנות מביטות אל ". כרמל- אל-הייתה פריט בשוק המזכרות של דליית

מזכירה מאד את . יש לך יד גברית מלאת הבעה. אני מביטה אל הידיים. או הישבן החטוב
אדם מושיט אצבע לבורא שיטען אותו באנרגיה . לו'היד המפורסמת של מיכאל אנג

   ".כמה חבל שהיא לגמרי קפואה.  היא קרבה את היד אל שפתיה לחוש את חומה".והשראה

   ".כל הדם מתרכז עכשיו במקום אחר",  צחקקתי",למה שלא תהיה קפואה"

היא מדברת על אנרגיה והשראה ואני הראש שלי . השינוי בפניה גרם לי להרגיש נחות
  . רעם מתגלגל הביא עלינו גשם וברד". במקום האחר"

  .  נהמה אילנה",המלאך מגרש אותנו מן הגן"

*  
קחו למשל . עד אז אין בגידה. הבגידה מתחילה כשבני הזוג משקרים זה לזה: "לפי רודמן

כשאדם עושה מה שנכון למזג ! בובואר איזו זוגיות איתנה-אן פול סארטר וסימון דה'את ז
  ." הסוער שלו זה ההיפך הגמור מבגידה

. גיוןיהיה בזה ה. הצעתי שלא יהיו בינינו סודות, מיום שהכרתי את יעל כתלמידת שמינית
אז לא צפינו שנדשדש אי . מעשיו ימנע משטויותמי שיודע שיצטרך לתת דין וחשבון על 

בעוד . מתברר שלמרות הקושי אנחנו עדיין עומדים בהסכם ההוא. פעם במיץ של השטויות
כשיעל מספרת איך נסעה . אצלי הוא מחושב ומדוד, שגילוי הלב של יעל פורץ בלי מעצור

יד המיתולוגית שצייר אני גומל לה בסיפור ה, עד יפו כדי לצפות בצילומים של חתולי רחוב
שיש לצלם החובב " חדר החושך"כשיעל מספרת על . לו בתקרת הקפלה הסיסטינית'אנג

  .אני מרגיש חופשי לספר על החוויות המוזיקאליות בחדר של אילנה, שלה בדירה

אפשר לכתוב בו דברים שקשה עד . פארק-הדף הפתוח במחברת של יעל הוא סוג של הייד
מבחינה גילוי הלב אנחנו שמים בכיס את . ביטים בלבן של העינייםבלתי אפשרי להגיד כשמ

. פעם או פעמיים בשבוע יוצא לי לשרבט לה תגובה. בובואר-הפתיחות של סארטר ודה
לפעמים תובנה עם נופך , לפעמים משפט המסתיים בשלוש נקודות, לפעמים זאת מילה

ב הצבעוני ועושה פירואטים מרפרפת בזנ, את מרחפת לך בעננים כמו עפיפון: "פילוסופי
מה יקרה אם . את יכולה להרשות לך את זה כל עוד אני נמצא למטה ומחזיק בחוט. נועזים
  " ?אעזוב

יאה לה השיזוף החורפי המושלם שאין עליו שמץ סימן . שעת אחר צהריים בחדר של אילנה
סי עור היא מסירה מעל אצבעותיה את הטבעות הגדולות בכך חושפת שני פ. ים-של בגד
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היא , לפני שאני מספיק להגיב. המקומות היחידים בגופה שלא זכו לשיזוף, לבנבן זוהר
לדקה או שתיים הופכת המיטה ". המקום האחר"צוללת אל תחת הסדין לנטרל את 
  .בסוף המשט מציץ אלי ראש מחייך ושבע רצון. אוקיאנוס ואילנה ליונק הימי המולך בו

.  היא משתרעת על גבה ועוצמת עיניים". רוצה שתנגן אותיאני",  אומרת אילנה",ועכשיו"
לא שיערתי כמה אנרגיה כמוסה . לו שלך'תחשוב שאתה פאבלו קזלס ואני הצ? איך לנגן

שהתנשאו והפכו למשברים , האדוות שרפרפו והפכו לגלים. שלי" אדם הראשון"באצבעות 
 היא חפנה "!קזלס שעשיתוירטואוז ה": שהתנפצו בצריחה אדירה שקרעה לי את עור התוף

צרצור עצבני בדלת החזיר אותנו . את שערות ראשי ואספה אותו אל חיקה כאילו היה דובי
  . לכאן ועכשיו

היא . שכחתי לבקש מהשותף שלי לחזור מאוחר,  קפצה אילנה וחטפה חלוק מהכיסא"!אוי"
חשבתי ", ול גער בה הק",אני מצלצל ומצלצל". יק של הייל'ופצ'טסה לדלת לשחרר את הצ

   ".שנרדמת

   ".זה היה ספונטני. אני מתנצלת"

  .  התרצה הקול ונעלם בחדרו",קוֶרה"

*  
ידעתי שאם אני רוצה ממנו תשובות חשוב לשמר את . רודמן חדל לפהק בפגישות שלנו

סיפרתי איך שיסעתי כשסע הגדי את . לא חסכתי פרטים ואפילו מביכים. הערנות שלו
איך רוקנתי לפח . של יעל ואיך רצתי למחרת לחייט שיתקן אותםהצמודים - ינס הלבנים'הג

י ואיך עפתי לפרפומריה 'מציאה של נינה ריצ- כולל בקבוקון, את מגירת התמרוקים של יעל
! גבר קונה לאשתו תמרוקים, עפעפה אלי המוכרת? כמה רומנטי. להכפיל לה את המלאי
? אתה מדבר עלי ועל אילנה. דמןפסק רו, "תסמונת האהבה העמוקה"אתם מקרה קלאסי של 

אתה . אני מדבר עליך ועל יעל. הוא הגביר את קולו כמנסה להבקיע את חומת הטמטום שלי
. המבט של רודמן הביע זלזול תהומי? רוצה להגיד שאנחנו דלוקים זה על זה ולא יודעים

בינך מה שיש . מתאים אולי לקטע שלך עם אילנה" דלוקים"? "דלוקים"שמעת אותי אומר 
אז איך אתה מסביר . ובין יעל הוא ההיפך מאש הוא מים מתוקים המוסתרים בעומק האדמה

במקום לחפור אל . מפולת עפר סתמה לכם את הבאר ואיבדתם כיוון? את ההתנהגות שלנו
  . מי התהום אתם חופרים הצידה

 .מן האש בפגישות עם אילנה נשארה גחלת אדומה ומנצנצת שאנו ממשיכים לנשוף בה
. הענק המוזיקלי שאמור לאתגר אותישל אילנה מושכת פתק מצנצנת זכוכית וקוראת בשמו 

... לא בפראות...  מאסטרו קליידרמן,לטף את הקלידים שלך". אם התברברתי זכיתי ברמזים
.  ידעתי שאני בסולם הנכון, ברגע שנשמעו האוושות הראשונות"...פיאניסימו... פיאנו

 התמודדתי עם הטובים ביותר -ובצדק , כך גבהה הגאווה שליכעוצמת הצריחה המסיימת 
היו גם . אדי קאלברט עם חצוצרת הזהב, אן פייר רמפל עם החליל הכסף'היה ז. ויכולתי להם

את כולם ניגנתי ואלתרתי . ששמעתי את שמם לראשונה מפי אילנה, אחדים שלא הכרתי
לולא , כולת המדהימה של אצבעותייהייתי בוודאי ממשיך להוכיח את הי. חופשי ובלי תווים

ר ראיתי ? מה פתאום שאנגן אישה. מובן שהטלתי וטו. ביקשה פתאום שאנגן את פמלה ברּונֵֶ
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שאין לי לא קצב ולא . גיליתי שאין לי מושג במוזיקה. פה הזדמנות לצאת לה מהארון
וג של אילנה הגיבה לזה בס. זרקו אותי מהחוג לחלילית' שמיעה והכי מבייש שבכיתה ו

איך יכולת לזייף לי ". היא חפנה את שיער ראשי בשתי ידיים והטיחה אותו בכרית, אלימות
   ".ככה

אילו גילתה לי מראש שזו תהיה פגישתנו האחרונה אולי הייתי מתגבר על המחסום ועושה 
 נותנת לי הזדמנות אחרונה לחזות בגופה ,אילנה קמה מהמיטה. לה את פמלה ברונר

גם לה יש .  המכסה כל סנטימטר למעט הפסים הזעירים על האצבע והאמהבשיזוף, האתלטי
לפני האירוע המשמח היא . בעוד חודש בדיוק היא מתחתנת: סוד קטן שהיא חייבת לגלות לי

  . הבחנתי שהיא בוכה". תקופת צינון"חייבת 

   "?אילנה, על מה את בוכה"

ניגבה את הדמעות בגב היד ומרחה  היא ".סתם התרגזת ואמרת שזייפת. לא נכון שזייפת לי"
  . פס איפור רחב על הלחי

*  
בדיוק באותו שבוע כתבה יעל שאין שום רומנטיקה בחתולי . הפרידה מאילנה באה בזמן נוח

שלא יסתובבו לאנשים בין , "מפגע תברואתי שצריך לעקר ולסרס אותם"שהם , רחוב
אם יש משהו שהיא . להשלא יקרעו שקיות אשפה ויהפכו את השכונה למזב, הרגליים

שמרוב ניסיונותיה , מתעבת יותר מחתולי אשפתות זה תה עיראקי שחור ומר כלענה
  . הוא נהפך לה לסירופ, להמתיקו

עמדנו חבוקים על שפת מזח דייגים קטן . את חופשת הפיוס הגדולה עשינו באי סנטוריני
המסוידים בלבן )  פירהאו(מאחורינו בתי העיירה הקסומה תירה . הצופה אל המעגן הדרומי

על , ביניהם מזדקרות שלוש הכיפות התכולות של כנסיית הפעמונים, בוהק וצח כשלג
. המדרון התלול מימיננו נחו גלדי בזלת עצומים שקפאו דום רגע לפני קריסתם אל המפרץ

 Nea Kameniטיפסנו אל סירת קומתיים מתנדנדת שנשאה אותנו אל שבר אי קרוע ששמו 
אנית המזכירה למבקר את הדרמה הטקטונית שטלטלה את אגן הים התיכון שמורה וולק

קשה להלך אדיש על שביל . ישראל שלנו- כולו מיוון ועד טורקיה ומצרים ועד חופי ארץ
מטיילי עבר השאירו בשטח עשרות כתובות . עפר סדוק שפולט נפיחות של אדי גופרית

בנסיבות אחרות .  אמרתי", צבעונייםיש מי שמטייל באתרים עם ערכה של טושים". גרפיטי
בין . שלפה מגבון לח והניחה על אפה, על האי המחרחר, כאן. הייתה יעל מחייכת אלי

כתב "משהו בין . רישומי הגרפיטי בלטה כתובת חוזרת שליוותה אותנו לאורך השביל
האותיות התכולות התאימו את גודלן . We are the B.M.L ":סימני דרך"למשחק " חידה

, במקום שעורקי הגופרית הצהובים חתומים על הסלע, בקצה המסלול. וכיוונן למבנה הסלע
על של הים -מאהבי( Best Mediterranean Lovers B.M.L: נחשף פתרון התעלומה

לא יכולתי שלא להגיב . מתחת לכרזה נרשמו ארבעה שמות לטיניים ומספר טלפון ).התיכון
מחלץ אושר הקיים באישה ? ך הכל עושה המאהבמה בס. לשחצנות של האיטלקים האלה

היא שלפה . החיוך המתוק של יעל התעלם כליל מן האבק והריח. מששת ימי בראשית
   ".תוסיף את השם שלך לראש הרשימה, גבר, קח": מתיקה שפתון בצבע אדום עז
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  בירון- ציפי לוין

  שני שירים
  2013י " שזכה בציון לשבח בפרס אסארץ דרומיתמתוך קובץ השירים 

  
 יד אליהו

ל מּוִזיַקת ַיְלדּוִתי ִוים ׁשֶ ִפים ָהיּו ׁשּורֹות ַהּתָ ּתָ ִביָסה ְמׁשֻ   . ַחְבֵלי ּכְ
ר זּוָקהֲעִתיִד  ֻעּבָ ַמְסִטיק ּבָ ל ּבְ רֹד ָהָיה ְמֻקּפָ   . י ַהּוָ

  
ְרְנגֹולֹות ַחּמֹות  י ּתַ ְדֵרגֹות ֵהִטילּו ִאּמֹוֵתינּו ַסּלֵ ְרֵמי ַהּמַ   ַעל ּגַ

ִמיםֲעטּופֹות   . ִעּתֹוִנים ְמַדּמְ
  .ֲאפֹרֹות ִהְכִניעּו ֲאבֹוֵתינּו ַמְסְמִרים ַעל ִקירֹות" אָת אָ "גּוִפּיֹות בְּ 

ל מוֹ  ִאית ׁשֶ ָ ׂשּ זְּּ ׁשֶ יְ ַהּמַ ְצָדִפים ַעל ַהחֹוף ְוִאֲחָרה ְלאֹוְסֵפנוּ ה ּפִ   . ָרה אֹוָתנּו ּכִ
ם וְ ּדַ ֲאפּוִיים ִמ  ל ַהּיָ ּנּורֹו ׁשֶ ָלָבןנוּ ְח ַר ְמ נִ י הּוֵצאנּו ִמּתַ   . ּבְ

  
לּוִיים ִדיִנים ּבְ ה ִמּסְ ָנה קֹוַמְמנּו ֻסּכָ ׁשָ ַעם ּבְ   . ּפַ

ִרית ּפָ ְרחֹוֵני ָיָפה ַהּסַ ּוִטים ִמּיַ ְרנּו ָלּה ִקׁשּ ְרׁשַ   .ׁשִ
ַרְפנּו ִעם הִ  ָ ׂשּ ָנה ָסַחְבנּו ְסָכְך ׁשֶ ָ עֶֹמר"לַ ר בְּ לֵ יטְ ֵמרֹאׁש ַהׁשּ   .ג ּבָ

  
תּוחַ    :ַהּכֹל ָהָיה ּפָ

ׂשְ  ְריֹוןֵדה ַהַחְמִציִצים ָצְמחּו בִּ ּבִ ִ ית ַהׁשּ ל ּבֵ   ,ן ַלְיָלה ַטְנִקים ׁשֶ
ס ָנה ִעם ַטּיָ יָצה ִהְתַחּתְ   ,ּדִ

עֹות חֹרֹות ֲעֵקִבים ְוָנאוֹות ֶאְצּבָ י ַרְגַלִים ׁשְ ֵדר ְוִנְדַנְדּתִ ִהיִתי ַעל ַהּגָ   ֲאִני ּבָ
הוּ  ֵאִלּיָ י ׁשֶ ְבּתִ ּלֹו ֲאַנְח , ְוָחׁשַ ד ׁשֶ ּיָ ּבַ ִריםׁשֶ   נּו ּגָ

הּו ֲעָנִבים   .הּוא ֵאִלּיָ
ֶאְמַצע  ל יֹוִסי ֵמת ּבְ א ׁשֶ ַאּבָ הכִּ ַעד ׁשֶ   .' בּתָ

  
ֶהֱחָינוּ  ה(, יָאְמרּו הֹוַר , ׁשֶ ְנּתָ ּכַ ׁשְ ָלאֹות ַהּמַ ְלׁשְ ִדים ִעם ׁשַ   )ִמְתַיּדְ

הוּ  ל ֵאִלּיָ פּוָצה ׁשֶ דֹו ַהּקְ   , ִמּיָ
יָענּו    ְוִהּגִ
ן   .ְלָרַמת ּגַ
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  רותריאיון היכ 
1 

ְפֲחִדי ִני ִלי ָיד. ַאל ּתִ   .ּתְ
ר ָלְך ֶאת סֹוף ַהסִּ    ּורּפ ֲאִני ֲאַסּפֵ
ֵלוֹות ַלַהְתָחָלה   .ְוָאז ָנׁשּוב ׁשְ

ַדְלּתְ ַאַח  ְך ּגָ   .ר ּכָ
  .ךְ ִאיׁש ֶאָחד ָאַהב אֹוָת 

ִית ָהיוּ  ֲעִלית, ְיָלִדים, ָלְך ּבַ   ,ִחּיּוְך מּוָכן ַלּמַ
כֹונִ  ְלּתְ ַמֵהר ַלּמְ ּגַ יתִהְסּתַ ה ֲאחֹוַרּנִ   ,ּיֹות ְוִתְמַרְנּתְ ֲחִנּיָ

כּוַלת ָהֲארֹונֹות ּיֹום ִנַהְלּתְ ֶאת ּתְ   ,ּבַ
ַתְחּתְ ָלְך ְנִתיֵבי ֲאִויר ְיָלה ּפָ ּלַ   .ּבַ

ְפֲחִדי ִחים. ַאל ּתִ ה ֵאין ְמַנּצְ ָחק ַהּזֶ ׂשְ ּמִ   .ּבַ
יָעה ֲעַדִין לְ  ֶלתנִ וֹ יׁש אִ ְוַאּתְ ֵאיֵנְך ַמּגִ   .ית ַהּדֶ

ִיתּתּוִרי אֶ  רֹונֹותלִ ּתְ ּפַ ְת הִ . ת ַהּבַ ְסּדְ ּמִ   .י ּבַ
ְתָך ְולֹא ּתִ  ּדָ ְקַטן ִמּמִ ְרָצתֹו ּתִ ּפִ ׁשֶ    ָלׁשּוב ־  ְךְ נֵ ּתְ ּכְ

  .ַמְזֲעִרי אֹותֹו ִלְמזּוַזת ּכַֹח 
ַחד ִלי ִחּיּוְך ְסִביב ַהּפַ   ַעּגְ

ס כַּ    .ית ַעל ָהַאְסַפְלטפִ וּ שׂ ֲח ְוהּוא ִיּמַ

2  
ְרִעיןֵאיֵנְך ְצִריָכה ִלְהיֹות  ֶלט, ַמְדָעִנית ּגַ   ,ַרְקָדִנית ּבָ

ית ּוְתַלת ַלּבִ ית-ְמָאַרַחת ּדּו־ׁשְ   ,ָראׁשִ
  ,ִריםּטָ ַמְבִעיָרה ְמנֹוֵעי ַק 

ם ה ּוַבּיָ ׁשָ ּבָ ּיַ ֲאִויר ּבַ יָלה ּבָ   ,ַמּצִ
ֶדת ּכֹחֹות ָהעֶֹרף   ,ְמַפּקֶ

  ,יםִח "ָמ יָּ ַאֲחָרִאית ַעל הַ 
ִעים   .ְמֵפָרה ֲעַצת ְרׁשָ

   
י ִריׁשִ הַהׁשְ ּכָ ּסֻ   . ּבַ

לַֹח ָיד אֹו ֶרֶגל ָלעֹוָלם   ַאּתְ ְיכֹוָלה ִלׁשְ
לֹום ׁשָ יָבם ּבְ   .ּוְלָהׁשִ

ְזבּוִבים ְלֶפַצע    ֹבאָנה ּכִ ּתָ ים ׁשֶ ּלִ י ַלּמִ   .ַחּכִ
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  גל קוסטוריצה

 כרוניקה
  

   –ְׁשִתיָקה 
  ִהיא ְמַחְלֶחֶלת ְלִפיהָ 

  נְֻקָׁשה 
  ִלְסתֹוֶתיהָ  ְמַסֶּתֶתת ֶאת

  .ְתַּפֵּקעַ ַעד חֹוָתָמן ִמ 
  

  ּוְכֶׁשֶּדֶלת ַהִּמְקַלַחת ִנְטֶרֶקת
  ַּבֲעבּור ְרִסיס ַׁשְלָוה

  ֵאֵדי ַמִים ְצנּוִפים ַּבִּפּנֹות
  ְוֵריָחּה עֹוֶלה ָּבם 

  ַחם
  

  ֵריַח .  ֵאיָמהֵריחַ 
  . ִאָּמּה

  ַהְּׁשִתיָקה ָחְתָמה ֶאת 
  ,ִלְסתֹוֶתיהָ 

  ַצְלמֹו 
  סֹוֵתת ֶאת ַצְלָמּה 

  
  ַוְּתִהי לֹו 
  .ֲאֻלָּמה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  נשיםנגד אלימות בגנותגל קוסטוריצה בערב קריאת שירים 
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  דב- בןניצה 

  קולות מלחמה ואהבה
   של דוד גרוסמןאישה בורחת מבשורה על 

  הקול האנושי כחזון  .א

   –!" הערּתְ את כולם! שקט כבר! [...] שקט, ַאת, ֵהי"

אשה נפתח הרומן , שבה מהסים נערה חולמת שצועקת ובוכה מתוך שנתה, בקריאה זו
באפיון חמשת ,  מוקצה תפקיד מרכזי בהנעת העלילהשבו לקול האנושי, בורחת מבשורה

הקול האנושי ברומן זה הוא דימוי העומד , למעשה. הגיבורים הראשיים ובשחזור חייהם
הצד האקוסטי . ומאפיל על המראה, מנותק מהסמנטיקה שהוא אמור לשאת, לפעמים לעצמו

שתפים פעולה מ, השמיעה והראייה, של הרומן מתחרה בצד הוויזואלי שלו ושני אלה
המאבק הסמוי . שאין לה אח ורע בעולם, פעמית מורכבת-בתפיסת מציאות ישראלית חד

חולים בזמן מלחמת -המתרחש בבית, בין שני החושים עולה כבר בפרק הפתיחה של הרומן
 אומרת החולמת –" תעשה אור. "כאשר ַהֲאָפָלה מוחלטת נכפתה על הארץ, ששת הימים

יהרגו [...] ? השתגעת: "והוא עונה –א צעקה או שרה מתוך שנתה לנער המביא לידיעתה שהי
, שתתפתח לאהבה גדולה ולקשר עולם, ההיכרות בין השניים, כלומר". אותנו אם נדליק

  .כשרק הקול האנושי קושר בין החולים, בזמן מלחמה ובחשיכה, חולים-תחילתה בבית

 גרוסמן –" ויהי אור"ני שנאמר כמו בבריאה לפ, כמו בלידה לפני שהיילוד רואה אור יום
שלושה צעירים שיהוו משולש רומנטי , אברם ואילן, מעצב את המפגש הראשוני בין אורה

כיוון שמלחמת יום .  כאינקובציה של אסון–לא שגרתי במשך כמעט ארבעים שנה 
שבה הם ,  מלחמת ששת הימים–הכיפורים תטביע חותם של אסון על חייהם של השלושה 

,  חושך–" מדגרה"והתנאים ב. היא הורתו של האסון, חולים-דרי בידוד של ביתנפגשים בח
 מטרימים את האסון שיתחולל במלוא היקפו –בכי חנוק וצעקות , סיוטים, ודאות-אי, חרדה

במלחמה שתבוא אחרי המלחמה שבה מכירים השלושה זה את זה , שבע שנים מאוחר יותר
הוא , מבקשת להאיר את החדר באור אסורש, שמה של הנערה החולמת. בחושך מוחלט

, קולות המלחמה. למרבה האירוניה אורה ודווקא היא צריכה להסתפק בקול ולוותר על האור
יוגברו ויועצמו במלחמת יום , שפותחים את הרומן במלחמת ששת הימים, המחלה והסיוט

צבאיים של והֵדי הקולות יתגלגלו אל ימי האימה של הפיגועים והִמבצעים ה, הכיפורים
  .שנות האלפיים

מושג " (עבודת המשפחה"על , על הורות,  הוא סיפור על אמהּותאשה בורחת מבשורה
על , על אהבה של אישה לשני גברים ועל אהבת שני הגברים לה, )המופיע שוב ושוב ברומן

תפקיד שלא ייגמר גם , עשרה לחייל ישראלי-לידתו וגדילתו של ילד שיהפוך בגיל שמונה
   הוא גם אשה בורחת מבשורהש, מכאן. שתקופת שירותו הרשמית בצבא הסתיימהאחרי 
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  דויד גרוסמן וספרו אישה בורחת מבשורה

בכל אלה נוכח הקול האנושי כסמל . מתי-יודע- ועד מי1967-סיפורן של מלחמות ישראל מ
לא בקול דממה . שנועד לבטא את הקיום הישראלי המשפחתי בצל מלחמה שאין לה סוף

ממדי זה אלא דרך סיפורים ּווידויים המושמעים באוזני אנשים -דקה מבוָטא קיום מורכב ורב
דרך משפטים דרמתיים הנאמרים שוב ושוב כדי להביע , קרובים בנקודות קריטיות בחיים

ודרך , דרך שיחות טלפון בלתי נשכחות, דרכם את האבסורד והחלחלה מהמצב המסובך
אין ספק שצידו השני של . י קשר צבאיים בשעת מלחמהקולות ייאוש העוברים במכשיר

הדברים שסיפורם , הדברים שלא נאמרים בקול: המלל האינסופי הרוחש ברומן הוא האלם
הדברים המתמלטים לאחר שנים מפי האנשים האוצרים את הסיפור , נדחה מפאת כובדם

ההומניסטית בעיקר בגלל דמותה , אט לאור-דברים מושתקים אלה שיוצאים אט. בתוכם
. הם לא פחות בעלי עוצמה קולית מאלה שנאמרו בזמן התרחשותם, והמוארת של אורה

! [...] שקט, ַאת, ֵהי"בקריאה לאורה הצועקת מעומק סיוטיה ב, כאמור, הלוא הרומן החל
  ).7' עמ" (שקט עכשיו, הכל ביחד, צעקת, שרת! [...] הערּתְ את כולם! שקט כבר

ינה שותקת כפי שלא תשתוק שלושים וארבע או שלושים עשרה א-אבל אורה בת השש
הימים והן בתקופת -הן במלחמת ששת. וחמש שנים מאוחר יותר כשתהיה כבר כבת חמישים

מבצע צבאי של ראשית שנות האלפיים היא מוצאת נמען אחד לקולות הנפש שלה 
 –י לפניו שעתידו המילול" ילד פלא"הימים היה מעין -שבמלחמת ששת, אברם. ולסיפוריה

תסכיתי הרדיו המורכבים שביקש לכתוב שבהם , ההומור השנון שלו, חידודי הלשון שלו
שהשתנה והפך ,  ואברם–יהיה נוכח הקול האנושי לבדו כי הקול האנושי הקסים אותו מעודו 
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הוא אז ועתה האוזן הקשבת , כלי בעקבות נפילתו בשבי במלחמת יום הכיפורים-לשבר
  .ורהלסיפורי החיים של א

 שלא מצטרפות לשום אמירה מילים, חסרות מובןשיש בו הברות , כמו טקסט דדאיסטי
 נפתח הרומן המנסה –חוסר אוריינטאציה ובעתה , קריאות שיש בהן מבע של בלבול, ברורה

 – מצלול משותף  בעלותמילים שלוש –להציג שלושה מתבגרים שמחלה חלום ומלחמה 
מספקות מעבירות -אלות החפוזות והתשובות הלאהש, השורות הקצרות. מאחדים אותם

שחום גוף גבוה של מחלה ודפיקות לב , הרגשה שהטקסט הזה מדבר בקולם של צעירים
מכתיבים את קצב דיבורן ואת חילופי הדברים הקצובים , מזורזות של פחד ממלחמה

  :והחלקיים ביניהם
  תגיד -

  ?מי זה? מה -

  זאת אני -

  את -

  ?אני לבד בחדר, תגיד -

  ?מאיפה לי לדעת -

  ?יש פה מישהו, הלו. לא רואים כלום -

  זה אני פה -

  ?יש עוד מישהו. לא -

  עמדתי, הנה -

  ?מה זה היה -

  נפלתי -

  ?אתה רועד ככה -

  כן. רועד -

  ?כמה יש לך -

  היה ארבעים בערב -

  אצלי ארבעים נקודה שלוש -

  מוכרח לחזור לחדר -

  תגיד -

  ?מה -

  ?מתי מתים -

  ושתיים- בארבעים -

  זה קרוב -

  יש ָלך עוד זמן, לא- לא -

  זה קרוב נורא -

  בבוקר תרגישי יותר טוב -
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  אני פוחדת, אל תלך -

  ?את שומעת -

  ?מה -

  איזה שקט פתאום -

  ?היו ּבּומים קודם -

  תותחים -

נה -   ופתאום עוד פעם לילה, כל הזמן יׁשֵ

  מרגיש נופל, אפילו שאני שוכב -

   לילה–כל פעם שפותחת עיניים  -

  כי יש ַהֲאָפלה -

  אני חושבת שהם מנצחים -

  ?מי -

  הערבים -

  ?מה פתאום -

  אביב-כבשו את תל -

  ?מי אמר לך... מה את -

  אולי שמעתי. לא יודעת -

  חלמת -

  שמעתי קולות, קודם, מישהו, אמרו פה, לא -

  גם לי יש, סיוטים, זה מהחום -

  החלום שחלמתי -

  אני מוכרח לחזור עכשיו -

  )10-8 'עמ(

מתמזג עם המצב הפרטי של , מלחמה, החולים-בקטע זה המצב הלאומי שמחוץ לכותלי בית
 –לאוזני המאושפזים מגיעים קולות מלחמה . החולים-פחד מוות ממחלה בתוך כותלי בית

כבשו את  "–ושמועות חסרות בסיס המעוררות פאניקה וחרדה קיומיים  –תותחים , בומים
:  וזאת בשעה שגופם נלחם במחלה–" שמעתי קולות, קודם, שהומי, אמרו פה", "אביב-תל

את הפחדים האלה ממלחמה וממחלה מלווה כל הזמן פס ". ושתיים-בארבעים? מתי מתים"
  .שפשר בכייה לא ידוע, יבבה דקה של האחות הערבייה המופקדת עליהם, קול של בכי

  הכתובותליםימהרי הש, הקול והאפקטיביות שלויש משהו אבסורדי בכתיבה על אודות 
הכתיבה על הקול יכולה . אינן משמיעות קול והקריאה על אודות הקול נשארת דמומה

צבע ומבע , גרוסמן ניסה ברומן זה לתת לקול תואר, כיוון שכך. לתארו אבל לא להשמיעו
, הדוגמה הבאה תדגים כיצד הוא מבטא את המבע הקטוע. כדי שהקול ייראה וישמע בכתיבה

- מפורר שיוצא מפיהם של הצעירים הקודחים מחום גוף ומפחד טמיר מפני הלאהמרוסק וה
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הוא מנסה להעניק מימזיס גרפי לקול האנושי , באמצעות פיזור אותיות וריבוי מקפים. ידוע
  : הכתובותמיליםל, חי ונושם, המוסיף נופך איטרפרטטיבי, שיש לו ייצוג שעומד לעצמו

היה הדיבור קטוע , וכשדיברו, לצמרמורות ממושכותולפעמים התעצמו , הרעידות לא פסקו
, עד שיירגעו מעט שרירי הפנים והפה, ולא פעם היה עליהם לחכות להפוגה ברעד, וחטוף

והגמגום ריסק בפיהם את ,  בקולות גבוהים ומתוחיםמיליםואז היו פולטים במהירות את ה
-יש-ומה, אמרה, בתָצה-יש-לי, בע-ר-וָ ? תה- א-ו, עשרה-שש? את-מה-כ- בת .המשפטים

  .לות-ָח -ש-ת-ֶק -לֶ - שב ַד - ני חו-א, אמר? לי? ְלךָ 

  ).12' עמ(אמרה , לא מצחיק. חה-בדי-תה- הי- זאת, דרך אגב: הוא נשף בכבדות. דממה

שהשבי המצרי יסרס אותו הן , הצעיר בעל נפש האמן, במקום אחר ׂשם גרוסמן בפי אברם
, סינסתזיה, באמצעות עירוב חושים. יאת ההיקסמות מהקול האנוש, רוחנית והן גופנית

 –הוא מדבר אליה . את הקסם שקולה מהלך עליו, חברתו למחלה, מנסה אברם לתאר לאורה
  : בגוף שלישי–על קולה שלה 

מכורבל בכיסאו , שישב שוב לרגליה, כך אברם-אמר אחר, אני רוֶצה לספר לה על הקול שלה
. אפילו לפני איך שהבת נראית, תמיד,  ליכי הקול זה הדבר שהכי חשוב. וכפוף אל מיטתה

עם קצת צהוב כמו , אל תצחקו, בחיי, קול כתום, ולה יש קול שאין לאף אחת שאני מכיר
  ). 50' עמ(מנתר , וקצת כזה קופץ, בשוליים, לימון מסביב

מה לא נאמר . כפי ששמה מציע, כאור, אברם בלי שראה את אורה מתאר את קולה כשמש
לים חשוך במלחמת ששת הימים על כוחו של הקול האנושי כששני חו-שם באותו בית

האינטונציה של קולם . לחוש ולהתקרב זה אל זו, צעירים מנסים באמצעות קולם לקלוט
והדברים על עצמם סובבים , מלווה את התכנים שהם משמיעים כשהם מדברים על עצמם

הרעיונות שאברם משמיע הסיטואציה שבה הם נתונים היא בלי משים מימוש . סביב הקול
  . באוזניה של אורה

מה : "מה הוא בעצם כותב, כמעט ביבבה, אורה שואלת את אברם בצעקה. והנה הדגמה לכך
את התשובה ששם גרוסמן בפיו מלווה תיאור האינטונציה !" זה יצירות המופת האלה שלך

, כמו שיש ברדיותסכיתים [...] עכשיו אני כותב רק לקולות : "שאברם מנסה לַשוות לקולו
היגיעה בקולו היא תגובה לכך ). 62' עמ" (והשתדל שתשמע היטב את היגיעה בקולו, אמר

כתום עם קצת צהוב כמו לימון (ידי אברם כבעלת קול שמשי -שקודם תוארה על, שאורה
ואברם , "אומרת-מה זאת"עכשיו אינה מרפה ושואלת באיזו מנטרה חזור ושאֹול , )מסביב

ובכוונה היא כמו תקליט שבור שואלת , הקול הזה שלה"היא משמיעה את חושד שבכוונה 
זה מה , אני רוצה לעשות תיאטרון רדיו: "והוא עוֶנה לה". אומרת-מה זאת, אומרת-מה זאת

בלי , אבל העיקר זה הקולות, עם מוזיקה ברקע, אדם-רק קולות של בני, שהכי מעניין אותי
 אות – משיכה באף –א מתעלם מאיזה ביטוי קולי והו". שרק הדמיון יפעל. שרואים כלום

ואצלי זה לא תסכיתים רגילים : "וממשיך, לזלזול שהיא מנסה להשמיע כלפי דבריו אלה
אצלי אני כל הזמן מערבב לגמרי בין הדמיונות . אלה עושים להם עבודה קלה, כמו ברדיו
ואת מה , במכולת, ובברח, מיני-כל, לפעמים אני אפילו מקליט אנשים אמיתיים, למציאות

   ).שם" (אני משלב עם קטעים שאני ממציא, שהם אומרים לי
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האני "שמשמעו שהיא אינה מבינה את , ממשיכה להשמיע קול, משום מה, ואף שאורה
היא לא מצליחה לצנן את , שלמעשה הולך וכובש אותה, שיחה-האמנותי של בן" מאמין

אני חושב שאין משהו , צעק, ש פה להביןמה י: "דבריו הנלהבים על אודות הקול האנושי
ואני חושב שהאמנות של הרדיו זה הדבר הכי חזק שיכול להיות , יותר מַרגש מהקול האנושי

  ).שם" (באמנות בכלל

  הקול האנושי כמציאות הזויה. ב

שממוקם , אשה בורחת מבשורהרק כשיגיע הקורא לאחד השיאים המרגשים והמפתיעים של 
שבין , הוא יבין את משמעותן של השיחות המתמשכות, כרס זה-ן עבברבע האחרון של רומ

שהתרחשו במלחמת , שיחות אלה. שפתחו את הרומן, אורה לאברם על אודות הקול האנושי
למימוש מפלצתי של רעיונותיו של אברם על אודות , פרולוג, הן מעין קדימון, הימים-ששת

  .כיפוריםה-מלחמת יום, שיתרחש במלחמה הבאה, הקול האנושי

 שבין היתר ניתן לפרשו –בחלקו האחרון של המסע המשותף של אורה ואברם בצפון הארץ 
שנים של אורה להחזיר את אברם לחיים לאחר השבי שהמית את -כחלק נוסף במסע רב

חברו הטוב שהוא ,  היא תספר לו מה היא יודעת על הקשר הווקאלי בינו לבין אילן–נפשו 
  . נפילתו של אברם בשבישעות אחדות לפני, בעלה

  :שלושה רבדים של זמן עובר הסיפור הזה עד שהוא מגיע לאוזני אברם

 – 1973-הרובד הראשון הוא זמן ההתרחשות של הסיפור עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים ב
זמן התחוללותו של הסיפור הוא הבסיס לשני . שעות אחדות לפני שאברם נפל בשבי

ר, רכלומ. הנרטיבים שינבעו ממנו   .שני הרבדים הבאים הם זמן הסיּפֵ

כמה שעות לפני , ידי אילן כעשר שנים מאוחר יותר-הסיפור מסופר לאורה על, ברובד השני
השמעתו של הסיפור האצור שנים בתודעתו . נולד, בנם הביולוגי של אברם ואורה, שעופר

הזוג עוד -כששני בני, של אילן ומסופר לאורה לראשונה בסיטואציה של כמעט הורות
קונוונציונליים שלא ניתן -זמן ומצב לא, מספיקים לעשות מעשה אהבה אחרון לפני הלידה

יש בה משום הקדשתו של אילן להיות אביו המעשי של הילד , לשכוח או להתכחש להם
 . העומד להיוולד לאשתו מחברו הקרוב ביותר

, שנה מאוחר יותרידי אורה עשרים ואחת -הסיפור מסופר לאברם על, ברובד השלישי
ואורה ,  נמצא בעיצומו של מבצע צבאי–אברם ואילן ,  אורה–בנם של השלושה , כשעופר

בורחים , בהשראתה של אורה, כשהם, ואברם עורכים את המסע הרגלי שלהם בצפון הארץ
הסיטואציה בה מסופר הסיפור לאברם מזכירה את . מהבשורה שעלולה להגיע לאוזניהם

תפקיד ,  הסיפור לאורה ויש בכך משום הכנסתו של אברם לתפקיד האבהסיטואציה בה סופר
 אילן הוכנס –בזמן הסיפר הקודם  .נולד, בנו הביולוגי, שאברם התכחש לו מאז שעופר

  . אברם מוכנס לתפקיד האב–בזמן הסיפר הזה ; לתפקיד האב
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כפי , אברםמפיה של אורה ל,  מובא הסיפור ברומןכךכי , נתרכז ברובד השלישי של הזמן
 חווה את המאורע במלחמת יום כךשלפי עדותו , ידי אילן- סופר לה עלכךשלעדותה 

  . הכיפורים

ר   .למעלה משלושים שנה מפרידות בין זמן הסיפור לסיטואציית הסיּפֵ

ר היא זאת , ישראלי של הצפון-לאחר הליכה משותפת בנוף הארץ. סיטואציית הסיּפֵ
יותר לסיפוריה של אורה על אודות הדינמיקה כשאברם נעשה בהדרגה קשוב יותר ו

, )אדם ועופר, ושני בניה, אילן, בעלה, היא(המשפחתית הסוערת בין ארבעת בני משפחתה 
לילה זה לצד זה באוויר החופשי בתום ימי -ישנים לילה, אורה ואברם, ואחרי ששניהם

שי אהבה בין אורה שני מע.  גובר עליהם לילה אחד יצרם–הליכה וסיפור עמוסים ומייגעים 
בראשון אורה מנסה להחזיר לאברם את אונו שאבד לו בשבי . לאברם מתוארים ברומן

אביב היא מתעברת ולאחר תשעה חודשים -וממעשה אהבה יחיד זה בדירתו המוזנחת בתל
כשסכנת חיים מרחפת , מעשה האהבה השני הוא בזמן טיולם המשותף. היא יולדת את עופר

בתום מעשה האהבה השני בחיק הטבע מוצאת אורה את עצמה . םעל ראשו של עופר בנ
ידי אילן בתום מעשה האהבה הנדיר והמסוכן -מספרת לאברם את הסיפור שסופר לה על

 2002סיטואציית הסיפר של . שעות אחדות לפני שעופר יצא לאוויר העולם, שלה ושל אילן
 ואחת שנה אלא יש בה לא רק משחזרת את סיטואציית הסיפר מלפני עשרים, 2003או 

הימים לפני -מאפיינים המזכירים את השיחות הקטועות של אורה ואברם במלחמת ששת
  . שלושים וחמש או שלושים ושש שנים

שבהמשכה יתגלה הקשר הקולי בין אברם לאילן במלחמת יום , והנה תחילתה של השיחה
  :ה את חיי השלושהחוויה איומה ששינת, הכיפורים לפני נפילתו של אברם בשבי המצרי

  .היא ממלמלת לתוך כתפו? אתה יודע שאילן יצא לחפש אותך -

  ?מתי -

  .אז -

   –כשנגמרה  -

  .כשהתחילה, לא -

   –מה , אני לא מבין -

עלה הוא  -    –עד הּתְ

   –לא נכון  -

  .פשוט הסתלק מהבסיס. 'בבל'ירד מ -

  ?מה את מדברת, אורה, זה לא יכול להיות -

  .עובדה -

רק מלמולי הנאה וגרגורים של : ואורה נדהמת מהטמטום שלה, קשח תחת ידהגבו מת -
  ). 523' עמ(ופתאום יצא זה , אחֵרי היו לה בפה

את מה ששמעה "מספרת אורה לאברם , עוד טרם שככו קולות ההנאה ממעשה האהבה
, דווקא זוכרת לא מעט, מדייקת בפרטים[...] ואחת שנים -לפני עשרים, מאילן בבוקר אחד
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, וסיפורה אינו קטוע אלא רצוף ומלא). 524' עמ" (סוף את הסיפור לתעודתו-מביאה סוף
הנופלים , מחקה באופן מוזר את ההליכה הנחושה של אילן אז לעבר המעוזים שעל קו המים

ומחקה באופן מוזר את ההליכה הנחושה של אורה עכשיו לעבר , בזה אחר זה לידי המצרים
ואורה הולכת עכשיו כי עופר ,  כי אברם חברו היה בסוף הדרךאילן הלך אז. יעד לא ברור

 –ההקבלה בין אילן אז לאורה עכשיו ובין אברם אז לעופר עכשיו . בנה נמצא בסוף הדרך
בלי הבדל של . מראה שלמלחמה תוקף של חזרה על אותו גורל ועל אותם דפוסי התנהגות

  . סיזיפי של יקיריהםיוצאים למסע הצלה, אילן אז ואורה עכשיו, מגדר ודור

 הקול האנושי של אברם –) 538' עמ" (מותש ונדכא, עלה קול מאוב, הלו הלו הלו הלו"
שחדר למעוז שעדיין לא נפל לידי המצרים והוא מרוחק , מגיע בקשר לאוזניו של אילן

המרחק . שבו נותר אברם החי האחרון והוא מחכה למותו, כקילומטר וחצי מהמעוז של אברם
שלעולם יישאר בלתי , פי הקצר בין אברם לאילן עומד ביחס הפוך למרחק העצוםהגיאוגר

דבריו של אברם והאזנתו הדרוכה . בין גורלותיהם של שני החברים הקרובים, ניתן לגישור
דברים שאילן יעביר , של אילן הן לקולו המתחלף של אברם והן לתכנים היוצאים מקרבו

יסגרו את השלושה במעגל ,  מקץ שנים באוזני אברםוהיא תחזור עליהם, מקץ שנים לאורה
קולי שהחל בימים הראשונים של מלחמת יום הכיפורים ומסתיים במבצע צבאי של ראשית 

נראה , אם נוסיף לכך את הקול האנושי שיצא מאברם במלחמת ששת הימים. שנות האלפיים
 מעומק נפשו שיותבמלחמות לא אנו הבוקע הקול האנושישאברם ברומן זה הוא נציגו של 

אם אני , בבחינת, קולו הוא קול ההיאחזות בחיים בשעה שאפס כל סיכוי לחיים. של האדם
קולו הוא , אפי-הוא נשמת, הוא ישותי, בבחינת הקול הוא אני, משמיע קול משמע אני חי

לא אירע , לחש אברם, גם אם אלך בגיא צלמוות. "קול היונק כוחו מהאמנות, קול התקווה
 כך רשם אילן מפיו של אברם המשמיע את קולו –) 561' עמ" ( הסיפור שלי עימדיכי, רע

  .בקשר מבלי שהוא יודע אם מישהו קולט את קולו

מתאר ,  שמטרתו ליצור צירוף מקרים אמין–טכנולוגי ופסיכולוגי ,  כרונוטופי–בפירוט רב 
, נוראית מכולןה, גרוסמן את הקשר הקולי הפלאי שנוצר בתוך רעשי המלחמה הישראלית

סוכסך , הקול נמוג... הלו, הלו, רחש שוב קול חלוש ורחוק, הלו הלו הלו: "בין אברם לאילן
של צעקות בערבית שפלט מישהו מאיסמעילייה אל מפקד , במשבים של הפרעות קשר

הרי אין שום אפשרות , שיכנע את עצמו שטעה, אילן ניסה להירגע. 'סאֶגר'מחלקה של טילי 
אלא שאת קולו של אברם ובעיקר את ). 536' עמ" (יחיד במהומת גיהינום כזאתלזהות קול 

היכולת , השימוש של אברם בצירופי לשון שאיש מלבדו אינו משתמש. שפתו אפשר לזהות
התיאורים הפלסטיים , )537' עמ" (בקול רם את מה שכולם לא חושבים"הייחודית שלו לומר 

 הנדירה שלו להמשיך להכריז בכל קשת הקולות העקשנות, הבלתי נלאים שלו את פציעתו
היכולת שלו ליצור , ובעיקר, האנושיים העומדים לרשותו שהוא עודנו חי ומבקש לחיות

 הסיפור נובע מתוכו –אולי דווקא בשעה שהוא בטוח במותו . סיפור כשחייו נגמרים
 האנושית פעמיותו-ואת חד, זה כוחו של אברם. בפתאומיות ונשמע בקולו כי לכך נועד

  .אם כי אפילו אותו הצליח אברם להפתיע, מכיר אילן היטב

קינה שעניינה פירוט של מה כבר לא יעשה אברם , בקינה פנימית שנשא אז אילן על חברו
הקודש של -ולא יהיו עוד ציטוטים מכתבי: "אמר אילן, שהרי הוא עומד להיהרג, בחייו
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, הלל לקול האנושי- שיר–של דילן תומס ' מילקווד'ומ' 22מילכוד 'ומ, אבידן ויונה וולך
  ).532' עמ" (פה-שאברם ידע לדקלם מתוכו דפים שלימים בעל

כדי ליצור מצלול אליטרטיבי לא שגרתי מצמיד גרוסמן את השם העברי של רומן המלחמה 
 לשם האנגלי של דרמת הרדיו הידועה של דילן – מילכוד –וזף הלר ' של גCatch 22הידוע 
, אבל אברם לפני מותו יוצר, שתי היצירות רלוונטיות לעולמו של אברם. קוודמיל –תומס 

בעוד הכפר : תסכית הפוך לזה של מילקווד של דילן תומס, בניגוד להערכתו של אילן
, הוולשי של דילן תומס מתעורר עם בוקר לחיים והיום המתואר מַשמש מטאפורה לחיים

פה את רעיונותיו ואילן המקשיב לו -ע בעלהוא משמי. אברם מחבר תסכית על סוף העולם
האנושות מודעת למותה והבריות מתנהגות בהתאם : בקשר רושם אותם מפיו מלה במלה

שהרי הוא , סיפור התואם את מצבו הנוכחי, בקטע זה שבו פורס אברם את סיפורו. לכך
ת החולים במלחמ-בבית. הנמענת שלו היא אורה, נציגה של האנושות העומדת להיכלות

הוא סיפר לה שתאוותו הגדולה ביותר היא לכתוב יצירת , כשהוא קודח מחום, הימים-ששת
הקול , בתנאים שאין הדעת יכולה לתפוס, במלחמת יום הדין, וכאן, מופת לקול האנושי

שכתב את תסכית , גם לדילן תומס. האנושי שלו מצליח להשמיע יצירת מופת שלה קיווה
אבל קולו של אברם מהפנט , ט כשקרא בקולו יצירות שכתבהיה קול מהפנ, הקולות הנפלא

פה את יצירתו כדי לקוראה -אברם לא קורא או לומד בעל. פי כמה ולא בגלל איכות הקול
האדם הקרוב לו ביותר , אילן. הוא יוצר את יצירתו בקולו ומישהו רושם אותה מפיו. בקול

עשוי , האמן האמיתי, שהאדם: מבין בסיטואציה סהרורית זאת שני דברים, אחרי אורה
להיחשף בפני קהלו הקשוב דרך קול אמנותו יותר מאשר הוא מסוגל להיחשף בפני זולתו 

  :הוא האמן האולטימטיבי-ושאברם הוא, במערכת יחסים אינטימית זוגית

וידע שמעולם , ואילן דלק אחריו והתאמץ לכתוב כל מלה, התלהב ודעך חליפות, הוא מילמל
ותוך כדי כתיבה נרשם . גם לא כששכב איתה, אפילו לא אורה, מישהו ככהלא נפער לפניו 

לא , לא כמו אברם, שהוא עצמו איננו אמן אמיתי, צוננת וצלולה, ידיעה חדשה, בתוכו משהו
  ).560' עמ(כמוהו 

הסיטואציה שבה אברם מכתיב לאילן את יצירת המופת שלו על סוף העולם מתוך המעוז 
  :מסתיימת כך, כלומר במצב שהוא עבורו סוף העולם, שנשאר בחייםשבו הוא האדם האחרון 

שנשמע מבוהל לא , חייל מצרי. אחת התמלאו אוזניו של אילן צעקות בערבית גרונית- בבת
. ייתכן שפגעה באברם. נורתה ירייה אחת. אברם התחנן על נפשו. צרח שם, פחות מאברם

  ).שה שליההדג, 562' עמ(קולו כבר לא היה אנושי . הוא זעק

קולו הלא . אברם לא ידע שהוא מכתיב לאילן ואילן שרשם מפיו לא גילה לו זאת מעולם
את שירת חייו , מסמן את מותו הרוחני, כך מהשבי-שנפגע מהירייה ואחר, אנושי של אברם
מה שקורה בין אורה לאברם בהליכה המשותפת בגליל שלושים שנה . שבאמצע נפסקה

עם צהוב ? הכתום(כאן אורה מכתיבה לאברם בקולה . וךהוא מהלך הפ, מאוחר יותר
יספר אותו בקולו , האמן האמיתי, את סיפור המשפחה כדי שביום מן הימים הוא) ?מסביב

מעשה הצלה , למעשה, היא, ההליכה שנועדה להציל את עופר מהמלחמה הנוכחית. שלו
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משיבה לאברם במסע זה היא . נוסף שעושה אורה להצלתו של אברם מהמלחמה הקודמת
  . את קולו

מרוסק , שיח מקוטע כזה-לדו. שיח שבין השניים שמסיים את הרומן-להלן חלק מהדו
 בודדות וחצאי משפטים והם מבינים מיליםשבו אורה ואברם מפטירים זה כנגד זה , ומפורר

  :כבר הסכנו מזמן, זה את זה באינטימיות שאין גדולה ממנה

  .אני רוצה שתבטיח לי -

  . שתרצימה, כן -

  .שתזכור הכל -

  .את יודעת שכן. כן -

, ואיך נפגשנו בבידוד, והמלחמה שהיתה אז, משהיינו ילדים, משהכרנו, מהתחלה -
  ?כן, כל מה שהיה, ואותי, ואת אילן, ומה שקרה לך, והמלחמה השנייה

  .כן, כן -

אתה : ידיההיא תופסת את פניו בין . תסתכל לי בעיניים, תבטיח לי, ואת אדם ואת עופר -
   ?כן, תזכור

  ).631' עמ(הכל  -

בקול . ואברם יזכור. בייחוד מבקשת אורה שיזכור את כל עשרים ואחת שנות חייו של עופר
אנושי ובאהבה ללא גבולות יספר בקול האמן המיוחד רק לו את סיפור חייו של בנו וסיפור 

  . חייהם של אלה שחרדו לשלומו

  

  

  

  

  :הערות

פי -ניתן לתאר מתח זה על. ן במהלך השיחות הוא אחד מהישגיו של הרומןהמתח בין מסמן למסומ
דה סוסיר קבע שיש הפרדה בין המישור החומרי . תיאוריית המסמן והמסומן של פרדינן דה סוסיר

 או ליתר דיוק לדימוי, מסמן הוא השם שניתן לממד הצלילי של המילה: של הסימן לבין משמעותו
מסמן הוא אפוא הייצוג . שהוא מובן המילה, טרה להפרידו מן המסומןבמ, הנפשי של צלילי המילה

 ,קורנר(צירוף המסמן עם המסומן יוצר סימן . ללא המשמעות הנלווית אליו של המילה] הצלילי[
  )1-14' עמ, 1973

Korner, E.F.K:Ferdinand de Saussure, Germany: Vieweg, 1972.  
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  גורי- ליליאן דבי

   שיריםשמונה
*  

ָבה ֵאַליַיְלד   ּוִתי ׁשָ
ָאה ְדׁשָ ֶפַרח ִמן ַהּמִ   ּבְ

ן ּגַ ֵעץ ּבַ   ּבְ
ב ֵאיָתן רּוַח נֹוׁשֵ   ּבְ

חוּ  ּכְ ּתַ ׁשְ ּנִ ים ׁשֶ   ִניחֹוחֹות ּוְרָחׁשִ
קּופֹות ְכָנַפִים ׁשְ   ּפֹוְרִחים ּבִ

י ֲעטּור ַצּמֹוָתיו ף רֹאׁשִ   .ְלַלּטֵ
ילֹות   ,ַרְגַלי ָנעֹות ַקּלִ

כ ִים ְמַהּלְ ֵיׁשּו ַעל ַהּמַ   ֹותּכְ
ךְ  ְמֻהּפָ י ּבִ יטֹות ּבִ   ֵעיַני ַמּבִ

  ַעד ֵאין ְזַמן ּוָמקֹום
ֶטֶרם ָאחּוׁש    ּבְ

  ֵאַדע ֲהָוַית עֹוָלם

*  
ן    עֹוָטה חֹׁשֶ
  ַאְבֵני ְיָקר

בֹות ְואֹורֹות   ּכָ
ֶרֶקת בֹו ּבָ   ׁשְ

  ֹנֶפְך ְוַאְחָלָמה
ֵחֶפשׂ  ּיֹוָנה ּבְ   ֲאסֹוֵבב ּכַ

ָרֵאל ֲאִני ׂשְ   ְלִמי ִמּיִ
ִאיַעף  ֵלטִלְכׁשֶ   ֶאּמָ

בֹוהַּ ְוַהְרֵחק   ּגָ
ָקר ל ַהּיָ יל ּכָ ִ   ַאׁשּ

ֵהר   ְלִהּטַ
ים ָדׁשִ א ֶאל קֶֹדׁש ַהּקֳ ּבָ   ּכַ
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        *  
ִביִלים ֲהדּוִרים ּדֹוְקִרים   ׁשְ

ט ָיִהיר סֹוֵרר ַמּבָ   ּבְ
ן   .ֶאת ֲערּוגֹות ַהּגַ

ָרִחים י ּפְ ּלֵ   ְלנַֹכח ּגַ
ֶצת    ֲעָקרּוָתם ְמַבְצּבֶ

ינֹות ַלִחּבּוִרים    ָהרֹוְפִפיםּבֵ
ל ֶמֶלט ַסְרָבִני   ׁשֶ

     *  
ִביל   צֹוֶעֶדת ַעל ׁשְ

א ׁשֶ ְטֵחי ּדֶ   ּפֹוָנה ֶאל ִמׁשְ
אן אן אֹו ּכָ   ְמַהְרֶהֶרת ִאם ּכָ

ית ְדֹרְך ְזַמּנִ   ַרְגִלי ּתִ
  ִמְפָלט ֵאין ְלגּוִפי

י ִמי יֹוֵדעַ    ְוַנְפׁשִ
ְפֶנה   ָאָנה ּתִ

     *  
קּול ָחרּוז ּוְבֶקֶצב ׁשָ   ּבְ

ד   ֲאַרּקֵ
ָבר ּכְ ֶ נּועֹות ִמׁשּ   ּתְ

ַתע ְצִליִלים ָזִרים   ּפֶ
  ְורּוחֹות ֲחָדׁשֹות

בוּ  ְ   ְיַנׁשּ
ָמרֹות   !ִחּלּוף ִמׁשְ

   *  
י ְעּתִ   ָיָצאִתי ִמּדַ

י ָלֶלֶכת   ְוִהְתַחְלּתִ
ִהי ִלי אֹוֶרֶבת   ִמיׁשֶ

ִליל ק ּכָ ּלֵ ֶאְסּתַ ׁשֶ   אּוַלי ּכְ
ַדע ְלָאן   ִהיא לֹא ּתֵ
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  גורי- ליליאן דבי–צילום 

   *  
ת ֲאָדָמה ּסַ   ּפִ
ת ָרִקיעַ  ּסַ   ּפִ

ים ּתִ   ּבָ
ים   ִסיָמֵני ַחּיִ
  ַוֲהלֹא נֹוָדע

ר   ְמַאְתּגֵ

   עם מי–מפגש 
י ָלִראׁשֹוָנה ְזֵקָנה ַאַחת ּתִ ַגׁשְ   ּפָ

ִמי ׁשְ ָמּה ּכִ   ׁשְ
  ּדֹוָמה ְוׁשֹוָנה

י ְרּתִ   ...ִהּכַ
ַעס   ֵאין ּכַ

  ַרק ְמבּוָכה
ָבר לֹא ָלהּ    ּגּוָפּה ּכְ
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  יערה בן דוד

    שיריםשהשי

  כשהנפאלית ברגלה הקטנה 
ח ְטּבָ נּו ָיְצָאה ִמן ַהּמִ ּלָ אִלית ׁשֶ ּפַ   ַהּנֶ

הּ  ּלָ ֶרת ֶהָהִרים ׁשֶ ְרׁשֶ ּמּוֵרי ׁשַ יָעה ִמּקִ ִהּגִ ּיֹום ׁשֶ מֹו ּבַ   ּכְ
ה ִנים ְנֻקּדָ ש ׁשָ   ׁשֵ

לֹון  ּסַ דֹול ּבַ ִטיַח ַהּגָ ָ   ָחְצָתה ֶאת ַהׁשּ
ָבה ְ ָאה ְלַדבֵּ . ְוִהְתַיׁשּ וִהיא ּבָ   .ר ַעְכׁשָ

ה ַטּנָ ַרְגָלּה ַהּקְ אִלית ּבְ ַהֶנּפַ ׁשֶ   ּכְ
ע לִֹשים ְוַאְרּבַ יל ׁשְ לִֹשים ְוָחֵמׁש ּגִ ה ׁשְ   ִמּדָ

ּפֹוָקָרה ְלַמְרְגלֹות ַהִהיַמָלאָיה  אֶֹפק ּבְ ה ּבָ עֹוד חֶֹדׁש ִלְנֻקּדָ ֲהפְֹך ּבְ   -ּתַ
ה סֹוֶרֶרת ְמֵפָרה ֵסֶדר ָ ֶתם ִאׁשּ א ּכֶ ָ ׂשּ   . ְלָפחֹות לֹא ּתִ

ט ֶבת ּתֹוַקַעת ַמּבָ ה יֹוׁשֶ ָ ְהֶיה ִאׁשּ   ִהיא ּתִ
ׁשּוְמָדָבר ִנים ַאֲחֵרי ׁשֹוַמַעת , ּבְ ׁש ׁשָ   ׁשֵ

ם    ֶאת ַרַעׁש ַהּדָ
ִפיָלה ֶלת ּתְ ה ּוְמַגְלּגֶ יָפה ְסטּוּפָ   .ַמּקִ

ה ְמֻצּפֶ ָבה ּכַ   ִהיא ׁשָ
ים אּוַלי עֹוד ָיבֹואּו    ְוַגְעגּוִעים ַרּכִ

מֹו יֹוִנים ָיבֹואוּ  עֹוָנה ִמְתַחֶלֶפת ּכְ    ּבְ
ל ַלְחָמּה ַהּדַ ר ּבְ   ְלַנּקֵ

  דוהרת להקטין מרחקים
אּבוּ  ְטָנּה , ּבַ טֹופ ִלְפִרי ּבִ ּפְ ּלֶ אִלית ּבַ ּפַ ָבה ְוָקְרָאה ַהּנֶ   ׁשָ

ִנים  ָ ַדל ִעם ַהׁשּ ּגָ   ָהָרחֹוק ׁשֶ
ׁשּוָבה   .ְוֵאין ּתְ

ּקֹות ה ּדַ ּמָ י עֹוד ּכַ עּור, ַנּסִ ׁשִ   הּוא ּבְ
יָחהָקְטָעה הַ  ִ ּלֹו ֶאת ַהׂשּ   ְמַנֶהֶלת ׁשֶ

ר ְצַטּבֵ ַמן ַהּמִ ל ַהּזְ ֵדַרת ָהֲעמּוִדים ׁשֶ   ׂשְ

                     
  מתוך קובץ שירים שיראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד -השירים כאן. 



    5555  ||  20132013  ||  3131  גגגג

ו ַמה  ְרָחק ְוַעְכׁשָ ּמֶ ה ּבַ ע ְנֻקּדָ ן ַאְרּבַ   -ֶיֶלד ּבֶ
הּ  ִלּבָ ן ּבְ ּנֵ ְחזֹר ּוְתׁשַ אּבּו ִהיא ּתַ   ּבַ

ִנים  ׁשָ ל ּבְ   ֻמְכּפָ
ִביא ַלְחָמהּ  ְרָחק ּתָ   ִמּמֶ

ל ָפֶתיָה ְמַקּבְ מוֹ ׂשְ ו צּוַרת ׁשְ   ֹות ַעְכׁשָ
ׂשּוקֹות ֶהֶבל ַחם ָפַתִים ּפְ   ֵמֲערּוגֹות ׂשְ

ְך  ּסָ   ַעל ַהּמַ
ים ַמן ּדֹוֶהֶרת ְלַהְקִטין ֶמְרַחּקִ ף ַהּזְ   ַעל ֻאּכַ

  

          הבטחה
     

  –ַיְלִדי , ֶאְחזֹר ְוָאִביא ְלךָ 
אי ֲחלֹום ֲחׁשַ   ִהיא ׁשֹוֶזֶרת ּבַ

  
ם ִנְרּדַ  ּוְכׁשֶ

ְרֶזלָהְפָכה ְלִצּפֹור    ּבַ
ף ְוֶאֶרץ ָזָרה   צֹוַלַחת ֵליל ֲעַטּלֵ

ְקֵצה הַ    .ןרוֹ כָּ זִּ ְקֵטָנה ְוהֹוֶלֶכת ּבִ
  

ִנים ֲעבֹר ׁשָ   ּכַ
ָבה  עּוָפּה ׁשָ   ֲעֵיָפה ִמּמְ

ט ֲהָגִאים  ת ְלַלּקֵ ׁשֶ ֶ   ְמַגׁשּ
ים   ֲהָברֹות ִמּלִ

ִני   ְלִתְקַות חּוט ׁשָ
  

                 * 
לּוא ַרַחׁש  ֲעָרֶפל ּכָ   הּ מָֹח  ּבָ

יִתי ַוֲאִני ּמִ   ְמחּוָקה ׁשּוַלִים ֶהָעַרת ּדִ

לּוא ָהָיה ַרַחׁש  ֲאָבל ֲעָרֶפל ּכָ   מָֹחהּ  ּבָ

ָבר ּנוּ  ָזַחל לֹא ּדָ   ַהחּוָצה ִמּמֶ

ֶתם זּוַלת ִנים ֶחְלַקת אֹור ּכֶ  ּפָ

 2ריו צילום סטו          יערה בן דוד
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ַמן .מּוָאה א ַהּזְ ו ּבָ   ָלַקַחת ַעְכׁשָ

הּ  מּוָאה ֶאת ּלָ   - ְלָתִמיד ׁשֶ

ךְ  יַחת ּכָ ׂשִ ים ְתאֹםּפִ  ּבְ ְרַחּקִ   ִמּמֶ

ם ַרַחׁש  ו ַעל ִאּלֵ ו ֶאת קֹוֵרעַ  ַהּקַ   ַהּקַ

ךְ  ְוַאַחר ִקיָעה ּכָ ׁשְ ה ּבִ    ֲאֻדּמָ

רוּ  ֶאְפָרהּ  ֶאת ָאְספוּ  ָהר ּוִפּזְ ּנָ   ּבַ

  

                 * 
ְזָוָדה ְואֹוֶרֶזת    ִהיא ְמִכיָנה ֶאת ַהּמִ

ֵיׁש  ֶ ָפָתּה ְוֶאת ַמה ׁשּ   ֶאת ׂשְ

ִאיָרה ַלבָּ    ָאה ַאֲחֶריהָ ַמׁשְ

ִמיׁש  ׁשְ ּלֹא ִיְהֶיה ָלּה עֹוד ּתַ ָפה ׁשֶ   ֲחָפִצים ְוׂשָ

ּתִ  ׁשֶ ְתנּוָעה ְסַחְרָחָרהּכְ ַאְרָצּה ּבִ   ְנַחת ּבְ

אן ִריָדה ִמּכָ ַנת ּפְ ֶרק ָיָדּה ַמּתְ ֶפה ַעל ּפֶ עֹון ַהּיָ   ַהׁשָ

ָחַלף ִלְבִלי ׁשּוב קֹוְדמֹו ׁשֶ   ִיְתָמֵרד ּבְ

ח ַחי ּוב   ֹוֵעטְוִנְזַרק ַלּפַ

ַאְרָצהּ  ִתְנַחת ּבְ ׁשֶ   ּכְ

חּוָחה ַאְרָצּה ֲאָבל ָנָהר ֵיׁש ַוֲאָדָמה ּתְ   ֵאין ָים ּבְ

ְכרּות לֹא יֹוַדַעת ַרֵחם ְכָחה ְוִהּזָ דֹוָתיו ׁשִ   ּוֵבין ּגְ

  

  בחושך הגבוה
ּדּור ּתֹוֶעה ִריַקת ּכַ ׁשְ מֹו ּבִ   ּכְ

  ָמטֹוס ָעמּום 
  ְלַבד ִמְתַרֵחק

בֹוָתיו  ִעּקְ   ֵצל ּבְ
ָנףַעל    ַהּכָ

ֶמׁש ַאֶחֶרת ֶ   ִמׁשּ

                     
  בנפאלית(אמא = מּוָאה(  
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  פארוק מואסי

  פרידה
  מיל גנאים'ג: מערבית

  

ָקָרה, ָנא'ֶאל גַ (  י ַהיְּ ּתִ ָתהּ , ּבִ יֹום ֻחּפָ   )ּבְ

  

ה ַאּתְ ִנְפֶרֶדת ת ִהּנֵ יֵתךְ  ֶאת ְונֹוֶטׁשֶ ָקר ּבֵ   ַהּיָ

ה   ֲעִדיָנה, ֲעֻנּגָ

ָמעֹות ְטבּועֹות   ְוזֹוְלגֹות ֵעיַנִיְך ּדְ

ְעָין ׁשֹופֵ    עַ ִמּמַ

ָסגֹות ֲאִצילֹות ֲעלֹות ֶאל ּפְ ּמַ ֵדי ִלְנסֹק ּבַ   ּכְ

ה ֻמְפָלא ִקְסָמהּ : אֹוֵמר ּמָ   ּכַ

עַ  ֲעׁשֵ ׁשַ ף ְוַהַחְמָלן, ַהּמְ ַלּטֵ   !ַהּמְ

יוַ  ְתַרּצִ ּתִ ָמעֹות ַעד ׁשֶ   ֲאִני מֹוֶחה ַהּדְ

  

ָקָרה, ַרֲחִמי ָעֵלינוּ  י ַהּיְ ּתִ   !הֹוי ּבִ

יָטה ר ִהּבִ ֵתְך ֲאׁשֶ ִחּנָ נ  ּתְ   ּו ּבָ

הּ  ַחרֶאת ָהִציִפי ּבָ ר ּבָ ֵננּו ֲאׁשֶ ָרצֹון  ּבְ ְך ּבְ   ּבָ

יתוֹ  יֵתְך ֶהָחָדש-ֶאל ּבֵ   ּבֵ

ִאיָרה ֵמאֹוֵרךְ  ּוָאה ַהּמְ   ַמׂשּ

  

ְקָוה ְזִריַחת ּתִ הֹוִפיָעה ּכִ ְמָחה ׁשֶ ִ   ַהׂשּ

ַהְפִכי אֹוָתהּ  ָנא ַאל ַעִין ְלִדְמָעה ּתַ ֵאר ָלַעד ּבָ ָ ׁשּ ּתִ   ׁשֶ

יִלי אֹוָתּה ֶר    ַגע ָקטַהּזִ

ר ִהְרָוה ֶאת ְמִתיקּוֵתךְ  ֵאר ַהִחּיּוְך ֲאׁשֶ ָ   ְלַמַען ִיׁשּ

ַנִיךְ  ָנָפיו ֵמַעל ּפָ ֵלוֹות ּפֹוֵרׂש ּכְ ְ   ַהׁשּ

ךְ לְ טַ ִמ  ְוׁשֹוֵאב   ֵלי ִלּבֵ
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ָקָרה י ַהּיְ ּתִ   !הֹוי ּבִ

ִנים ָעְברוּ    ׁשָ

  

ִנים ָעְברוּ    ׁשָ

ֶהן ָחִייְת  ֶפת  ּבָ   ֻמּקֶ

נּו ּובַ  ּלָ ַאֲהָבה ׁשֶ   ּנַֹעםּבָ

נוּ  ּלָ לּוי ׁשֶ ר ּוַבּגָ ְסּתָ ּנִ   ּבַ

ֶרת  ֶ ֵבַעת ָרצֹון ּוְמֻאׁשּ   ׂשְ

ִתּתוֹ  ָבר ִמּלְ ֵאינֹו ָחס ַעל ּדָ תֹוְך ַמְעָין ׁשֶ   ּבְ

ִהְקִרין ֶנֱאָמנּות ן ׁשֶ תֹוְך ּגַ   ּבְ

ֵניֶהם ָאז ִלי ְלַעְצֵמְך ֶאת ׁשְ   : ַסּגְ

  ְנִדיָבה

  ֶנֱאָמָנה

  

  

ָקָרה י ַהּיְ ּתִ   הֹוי ּבִ

  

ּתִ  ָקָרהּבִ   י ַהּיְ

ב ה אֹוָתְך  ּתֹם ַהּלֵ   ְמַלּוֶ

קֹות אֹוָתךְ    ּוְתִפּלֹוֵתינּו ְמַחּבְ

מֹר אֹוָתְך גַ  ֱאֹלִהים   ָנא'ִיׁשְ

ְך  ֲאלֹות ִלּבֵ א ִמׁשְ   ְוִיְגמֹל ָלְך ִויַמּלֵ

ר אֹׁשֶ ה ֲחֵבֵרְך ֶהָעִדין ּבָ ְזּכֶ ּיִ   ְוׁשֶ

ְרּכוֹ    ַחְמָלנּותוֹ ... ְוִתְצַלח ּדַ

ְקעוּ  ׁשְ י ְרָוָחה ְלַמַען ּתִ ַחּיֵ    ּבְ
ְמַחת ַהַהְרמֹוְנָיה    ּוְבׂשִ
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  אבנר להב

  בקונצרט הערב
  מחשבות נודדות בעקבות המוזיקה

   
בהיכל התרבות של , 2013 באפריל 29-  זהו שם הקונצרט שניתן ב–" נשף אופרטות הונגרי"

זמרת (ההרכב המבצע היה תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית והמנצח ושני הסולנים . נתניה
גרי נלא הכול בתוכנית הערב הלם את הנושא ההו, כךלבד מ. היו הונגריים) סופרן וטנור

סימפוניה של מוצרט החליפה באופן מוזר , למשל, שבו(בייחוד לא החלק הראשון , לכאורה
גם בקרב מלחיני האופרטות שנבחרו משהו לא נבדק עד ). ובלתי יאה בעליל יצירה של ברטוק

  . כיה ופעל בווינה'הוא נולד בצ": גרמני"לא היה כלל הונגרי וגם לא ליאו פאל . תום

גם בתזמורות גדולות ומפורסמות , פערים או סטיות מסוג זה הם תופעה שכיחה במקומותינו
והם שייכים כנראה לכניעתם המשונה של המנהלים האמנותיים לאיזה כלל בלתי כתוב , יותר

שמא תכביד ההתמקדות הנושאית ,  מעט מכל דברחייבים לתת, "חייבים לגוון"שעל פיו 
  . לא יחדש את המינוי בעונה הבאה, חלילה, והאסתטית על חלק זה או אחר של הקהל והלה

ומשהחל , ייאמר מיד שהביצועים היו מהוקצעים ומלהיבים, להגנת המנגנים והׁשרים, עם זאת
  . תשואות סוערות וממושכותידעו המנצח והסולנים לסחוף את הקהל והם זכו ל, הנשף המיוחל

לא היתה נתונה לפולמוס ולהערכות שמקומן במדורי , באותם רגעים, אך האמת היא שמחשבתי
קיבלתי את דין הערב ונבלעתי בהנאה ). או ביומני רשת למיניהם(הביקורת בעיתונות הכתובה 

  . נדדתי ביני לבין עצמי בעקבות הצלילים, בתוך האווירה

*  
. מנעד קולו מרשים ומבטיח, לבוש בהידור, פתח את מחרוזת הנעימות, וסלאיסנדור דומ, הסולן

לא הייתי מעלה אותו , שנים לפני כן, שדקה לפני כן, ואז הבזיק במוחי המתפעל הגיג בלתי צפוי
זו : הכול זעק לי פתאום, שפת הגוף, הוצאת הקול הקולחת,  המרוככתמיליםהגיית ה: על דעתי

מן ההיגוי , מה רחוקים אנחנו מן הארשת המרצינה. רת הליד הגרמניתתזה המוחלטת לשי- האנטי
מה משוחררים הרגש ). שומאן, ברהמס, שוברט(מן ההתייסרות הרומנטית , הכבד, המודגש

מפזזים בקלילות ובהתאמה מחויכת , ברברה בורדאש, מהיהנה הטנור ושותפתו המקס: והגוף
.  כמתבקש בסיומה של אריה מרגשתהלות זה לזמחווים קידות ואף נושקים ק, לצלילי התזמורת

, האהבה, הלילה, הטבע: מה רחוקים אנחנו מקיפאון המבע הגופני ומן המוטיבים הנצחיים
, מעלים חוויה בימתית סוחפת, שניהם בוראים דמויות, תוך דקות. א רבתי"כולם בה, המוות

 את כל צער העולם על ואינו מדמה לשאת, בנעימים או בעוצמה לפני המקרה, וקולם מתנגן
  . מיתריו

: אני מעלה על דעתי השערה נוספת, באותן דקות של חשיבה מהירה ואסוציאטיבית. יתרה מזו
, היא בבחינת התרסה, תהופוכתיה והתרותיה הסבוכות, על קלילותה, האופרטה, שמא סוגה זו

שהרי ? הליד, נגד אותו יהלום שבכתר המוזיקה הגרמנית המובהקת, מרידה חברתית ותרבותית
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רגע לפני מלחמת העולם , ראשית המאה העשרים- שלהי המאה התשע עשרה, באותה עת
") הרייך השני("האימפריה הפדרלית הגרמנית : שולטות במרכז אירופה שתי מעצמות, הראשונה

כאשר ידועות לכול שאיפותיה ההתפשטותיות של הראשונה , הונגרית- והאימפריה האוסטרו
כלומר בכל הקשור לתרבות במובנה , אך לעניינינו המוזיקליים. נהיגיהותאוות הכוח של מ

שעה שהאימפריה : שתי מעצמות אלה מייצגות שתי תפיסות עולם שונות זו מזו בתכלית, הרחב
דומה שעמתיתתה , הגרמנית צועדת בביטחה על מסלול של מיליטריזם ושל הכרעה בשדה הקרב

, לשם כך. ההיסחפות בקצב, הנשף התמידי, ים הטוביםלאמור החי, בוחרת דווקא בכיוון ההפוך
 פונים אל המקורות העממיים –מלחיני האופרטות , כאן,  ובייחוד–מלחיניה , או כביטוי לכך

של ההווי , משלבים אותם בתיאור חינני ולעתים קרובות אף ביקורתי, )רדש למשל'מחול הצ(
אני חושב (דים לכבוש את אירופה כולה ויוצרים מופעים בימתיים שעתי, )או הכפרי(העירוני 

  ). של אותם ימים" הריקוד המושחת", "קאנקאן' פרנץ"בפרט על המצאת ה

ויתר על , הם כמו מפנים אצבע משולשת לעבר המארשים הצבאיים של גרמניה, בעשותם זאת
, ואכן. לעבר אותה שירה אמנותית שכמו מבקשת לבלום את העולם ואת הזמן במעופם, כן

, Volkslied- ה: שני סוגי ליד, כרונולוגית ותמטית, מתברר שקיימים. יש לדייק,  זהבהקשר
- וה, שעיקריו מלודיה קליטה ותמליל בעל מבנה פשוט וסדיר, "השיר העממי"משמע 

Kunstlied , והמבוסס תדיר על שירי (בעל המבנה והלחן המתוחכמים , "השיר האמנותי"משמע
זה , "קלאסית" שהוא זה שהשתרש בקרב חובבי המוזיקה ה–) היינה ואחרים, גתה: משוררים

. דיסקאו הוא נציגו המובהק עלי אדמות- שהצטיינו בו המלחינים הרומנטיים וזה שדיטריך פישר
דומה שמלחיני האופרטות הם שחוזרים אל השורשים ושואבים מהם השראה , אם כן, מבחינה זו

הן על ידי , ל בזרועות פתוחות ואוהדותובכך הם יוצרים דגם אמנותי שאך טבעי היה שיתקב
הן על , הבורגנים שהזדהו עם עלילותיהם של בני דמותם על הבמה ונהנו מערב חברתי מסעיר

,  וגם הם נהנו,שלא נדרשו לצאת מן הקונסרבטוריון כדי להתענג על המוזיקה, ידי פשוטי העם
ההווי מה רחוק הליד מן . םמן הביקורת המוטחת בין השיטין בבורגנים הנלעגי, מנקודת מבטם

ועד כמה הוא ! מה עצור ומאולץ עולמו הרגשי והאסתטי לעומת פרץ האנרגיה הזה! הזההאנושי 
רובד אפל , זו של אז לפחות,  משהו בתרבות הגרמנית–! מחשבה כופרת,  הו–מסמל אולי 

  ? שהיינו מעדיפים לא לדעת כלל מה היו המשכיו, כלשהו

, כן"). אסקפיזם(" שאפשר לראות בתרבות האופרטות סוג של בורחנות ייתכן, במונחים של היום
בורחנות מפני האימה הממשמשת ובאה ושהציירים האקספרסיוניסטים בני התקופה כה היטיבו 

תרבות שבה ): במודע או שלא במודע(חתרני , היא בהחלט היוותה דגם אחר, אך מנגד. לבטאה
, ) שבאה מן העם ונעשית ברונית,נה העליזההאלמ(לגעת בפסגה , אפשר להשתעשע ולהתל

רומס , אבל כל המתהולל, )אין בה שפיכות דמים או גילויי שנאה(להשלים ולאהוב , לרגוז, לבגוד
ל ארטה , במבט לאחור, אם נרצה. ומתנכר ייענש בחולשתו שלו יש בסוגה זו טפח מן הקומדיה ּדֶ

שר לראות בה את אמו הקדמונית של אפ, ובמבט קדימה, ומן הקומדיות הנפלאות של מולייר
  ".  קברט"כאן נזרעו הזרעים של . המחזמר

*  
העורכים בחרו מתוכן . ארץ החיוכים ואת האלמנה העליזהאת , בין השאר, פרנץ להאר הלחין

לפי סדר , בהתאמה" (שפתיים חתומות"ו" לבי כולו שָלך: "שתי אריות שאין לעמוד בפניהן
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אך שתי היצירות תורגמו , נוסחים אלה תואמים את המקור הגרמניאיני יודע עד כמה ). ההשמעה
בשנות ילדותי , בוצעו על ידי מיטב זמרי התקופה וגם שנים לאחר מכן, בשעתו לצרפתית

מתענג , חזור וזמזם) ועוד רבות נוספות(ל מזמזם את הנעימות ההן "שמעתי את אבי ז, יר'באלג
  . הה ומשתאה לנוכח התופעה הזאתועוד היום אני תו,  שזכר על פהמיליםעל ה

עדיין זוכר , בעשור השביעי לחיי, שכן מתברר שגם אני, זו למעשה השתוממות כפולה ומכופלת
כך אני , מבלי משים ובכל זאת). אמנם במידה פחותה של דיוק(את מה ששמעתי מפי אבי 

, בני המשפחה, ומתוך כוונה בלתי מובהרת עד תום להפגין את רוחב ידיעתו ולהטביע בנ, משער
כל אימת , מעין ליווי בקול יחיד, הוא היה פוצח בשירה חרישית למחצה, חותם של תרבות

האלמנה מן ומנעד היצירות יכול היה לנוע , ששמע ברדיו את אחד המבצעים האהובים עליו
    .מדאם בטרפלייאו , לה טרוויאטה,  דולי הפנינים,כרמןכאמור עד  העליזה

כדי " לבי כולו שלך"ששאנדור דומוסלאי ישמיע את התווים הראשונים של די היה בכך , והנה
וכך קורה בכל פעם מחדש כאשר . מתוך הכרח, כמו מתוך דחף, שקולי יעקוב בשקט אחריו

. שכן אבי לא הסתפק בהאזנה לרדיו. חוויית הילדות ההיא, בהזדמנות זו או אחרת, חוזרת אלי
ודאי בכל פעם שהועלו לבמה יצירות שהתאווה , ירותאיני זוכר בדיוק באיזו תד(מעת לעת 
אבי היה שולף חליפה כהה ועניבה : היו הוריי מיטיבים את לבושם, בימי ראשון, )לצפות בהן

מתאפרת קלות ועונדת כמה , ל היתה אף היא מתכבדת בחליפה מחויטת"אמי ז, תואמת
ד שכן אחי הבכור לא מצא את אותי בלב(גם אותי היו מלבישים כנדרש , )דמויי זהב(תכשיטים 

ודאי , שם צפיתי. יר'והיינו שלושתנו יוצאים לבית האופרה של אלג, )מקומו בחוויה זו
.  ושם שמעתי בפועל את מה שאבי אצר בזיכרונו,במיטב הרפרטואר של התקופה, בהתפעלות

יוצרות ,  הווה נפגשות ונכרכות יחדתכך נוצר היום מעגל קסום שבו היסטוריה מוקדמת וחווי
  . שיא חוזר ונשנה של התפעמות והתרגשות

כלומר עוד , שהרי מניין וכיצד צבר אבי את כל הידע הזה, אך קסם זה אף הוא כפול ומכופל
הוא יודע אותם זה , משום שהיה ברור שאין הוא רק זוכר לרגע את השירים? בטרם באתי לעולם

ם היה היסוס כלשהו או אם התעורר איזה וא, די היה בכמה תווים להניע בו הנעימה הנכונה: כבר
  . הוא זה שבדרך כלל צדק, ויכוח עם אמי

הוא טרח כל חייו הבוגרים , אבי בא ממעמד הפועלים וכמו אביו לפניו: התמיהה כאן עצומה
שנות בחרותו היו . גם במחיר של הקרבת מאווייו האישיים, להבטיח למשפחתו קיום נאות

אשר בה לחם וממנה יצא בשן , ן היתה מלחמת העולם השנייהשהמהותית בה, מלאות תהפוכות
מתי . יר והמשיך את מסלול המכשולים שלו כראש משפחה'חזר סוף סוף לאלג, עם שחרורו. עיןו

שכן מיד , ודאי לא בצעירותו? והיכן הספיק לשמוע תו מתווי האופרטות האהובות עליו כל כך
המשפחה : בשוק העבודה, ו מרבית בני דורוכמ, לאחר בית הספר היסודי הוא מצא את עצמו

בשנות ? בערבים, בשעות גנובות. מנתה שמונה ילדים והיא נזקקה לכל זוג של ידיים עובדות
באותם רגעים שבהם החזית לא , בהאזנה חטופה לרדיו בזמן המלחמה? )כנראה(בחרותו בפריז 

 והוא גם מעולם ,ת מסוג זההרי ילד אינו שואל את אביו שאלו, מעולם לא שאלתי אותו? בערה
, לעולם לא אדע? מניין אפוא. הוא היה אדם מסוגר מאוד, בכל הקשור לעולמו הפנימי. לא פירט

  .    חוויית השמיעה וההיזכרות תלּווה לתמיד בפליאה בלתי פתורה
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עם הדלקת . גיליתי בסיום הערב שיש בה בחוויה זו מידה בלתי צפויה של נחמה, ואף על פי כן
שגילם ודאי , המוני מבוגרים. התחלתי לרדת במדרגות לעבר דלתות היציאה, ות באולםהאור

פן , פילסו לאיטם את דרכם, לבושים ומסורקים לתפארת הקונצרט, גבוה משלי בעשור לפחות
זכרת את השיר של , נו: "שמעתי אישה שואלת את חברתה, בהגיעי למפלס הביניים. ימעדו

בת שיחתה אכן זכרה וגם ". אבל כולם זמזמו. ק ופתאום זמזמתילא יכולתי להתאפ'? האלמנה'
רחש עמום התפשט באולם , בעת ביצוע הדואט ההוא, ואמנם. היא הודתה שלא עמדה בפיתוי

מתוך מעמקי הזיכרון ובזכות הצלילים ההם , בדרך עלומה, הנה כי כן. וליווה את הזמרים
עם הדור ששרד , ולו להרף עין, ה ולהתייחדיכולתי להבין את פשר השיח, החבויים בו עד היום

את המחסור ואת התקוות הנכזבות והגיע עד , את מלחמות העבר ואת אלה של ההווה, את הכול
נוצר ומתייפה . את התרוממות הרוח שנטעה בו המוזיקה, גם הוא, כשהוא נוצר בחובו, הלום

  . בכל ערב חגיגי שכזה, לכבודה כמו לקראת שבת

  . בנם, והנני כאן. אך באותם רגעים אני מרגיש אותם סביבי, הוריי אינם עוד

   2013 במאי 1

  

  

  2013, .ורדה נ: עבודת יד, פרינט- ריקמה ואקו,  לבד–עטיפה לספר 
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  יוחאי עתריה

  אנושיות- לקראת פוסט
, וקלמנס של קאמירסו  ֶ מ  ושל תומס מאן ס נא     ַ בין ה  : על מצבו של האדם החדש

  ומעבר להן -  טראומה- לפוסטמטראומה  :וולבקמישל לבין דניאל של 
  

    המצב הטראומטי: נסאהַ 

  ".הכול ינהגו כך, שאם לא כן] ... [בכייה פומבית אסורה כאן"

כפי שאחד ,  אולם.הוא טוען נמרצות שהוא בריא לחלוטין, "הר הקסמים"נס מגיע לאכשה
שגם כך לא ניחן , האנס". י לא נקרה לי בדרכי אדם בריא לגמריימימ ",הרופאים מציין בפניו

אל , ) לא ממש ברור- או יורד ( עולה 1,"מפני חמימות לב מופרזת"באופי חם במיוחד ואף חושש 
הם מוחזקים , כפי שבן דודו יואכים צימסן מציין בפניו, שבו, "הר הקסמים" בית ההבראה

 כי ממד הזמן קורס עד;  מחייו הקודמיםהאנס מתנתק "הר הקסמים" ב2".בצנינות לא מועטה"
 ובסופו של דבר האנס מאבד את עצמו לדעת באותו הר של קסמים הממוקם 3,"בכלל אין זמן"

 כבר האנס ולא בכדי אומר 5."הזמן אינו זמן והחיים אינם חיים"שם  4,"הווה ללא ממדים"בתוך 
כמו הייתי שרוי אצלכם , ולי נדמה? כלום זה רק היום הראשון, ריבון העולם"בסוף היום הראשון 

אבל תקופות שנה כפשוטו ומשמעו אין אצלנו " : מנותק מהעולםהאנס 6."ימים רבים- יםימ
אינני רשאי עוד להאמין בעדותם של : "שלו ומגיע למצב שבו הוא חדל מלהאמין בגופו 7,"כאן

  .  בעקבות אותו שד מתעתע9 והרי זו בדיוק המסקנה הקרטזיאנית– 8"חמשת החושים

 כאל דמות המייצגת את האדם באירופה שלפני מלחמת אנסהברמת המיקרו יש להתייחס אל 
 הרי .התהליך שהוא עובר הוא תהליך של גילוי וחשיפת הממד ההיסטורי שבו. העולם הראשונה

היסטוריה חקוקה בנו והיא הדרך שבה אנחנו חושבים ה. הוא ישות היסטורית, בבסיסו, האדם
במובן זה משולה חשיפת . היא אות קין. ההיסטוריה חקוקה בגוף. ומדברים ומנהלים את חיינו

 הסובייקט - הממד ההיסטורי לחשיפת התפיסות הקודמות והמעצבות של האדם באשר הוא אדם 
  האירופית   את המחלה   בית ההבראה ברמת המקרו מתאר .  ואמונותיו סך תפיסותיו אינו אלא 

                     
 10-9' עמ'  כרך א;1955, ]ו"תשט[, ספרית פועלים: מרחביה   . שאול- אבי. מ: עברית; סמיםהר הק, תומאס מאן 1
 15' עמ' כרך א, הר הקסמים,  מאן2
 19' עמ' כרך א, הר הקסמים,  מאן3
 185' עמ' כרך א, הר הקסמים,  מאן4
 18' עמ' כרך א, הר הקסמים,  מאן5
 85' עמ' כרך א, הר הקסמים,  מאן6
 97' עמ' כרך א, הר הקסמים, מאן 7
 89'  עמ'כרך א, הר הקסמים,  מאן8
  .2006, מאגנס: ירושלים. אור יוסף: תרגום, הגיונות על הפילוסופיה הראשונית, דקארטרנה  9 
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  1924, הדורה הראשונההמ: למטה. הר הקסמיםתומס מאן והתרגום העברי של : למעלה
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בני אדם אלה כולם נתונים בהתפוררות פנימית : "ובהקשר הזה המצב ברור, בפרטי פרטים
  10".שקשה לעצור בעדה

מתחיל , הפצע שגירדוהו במסירות רבה: " להכיר במחלתו ואף להתאהב בההאנסעם הזמן לומד 
לדבוק בפתולוגיה המענגת תמיד בוחר אדם ,  בשלב מסוים בחייו11,"בסופו של דבר לגרום עונג

 נעשה אובססיבי בעניין טמפרטורת גופו ובעניין הסיכוי והאפשרות להיות חולה האנס. כל כך
, המחלה. או אינו רוצה להכיר במחלתו הנפשית באופן אמתי\שהרי הוא אינו מסוגל ו, (!)באמת 

ם לגמרי אל המחזירה כביכול את האד, הטעמה מופלגת של היסוד הגופני"הינה , כך מתברר
, אמת ויציב. להיות אדם משמעו להיות חולה. אנושית- המחלה היא אפוא בלתי. תחום גופו

 הגישה הנוצרית קושרת את המחלה 12".וחולניותו היא שעושה אותו לאדם, האדם חולה בעיקרו
–ובה בשעה , היא הדגשת הגוף באמצעות המכאוב]ש[, תורת המחלה, הפתולוגיה: "ליסוד הגופני

 המחלה היא 13".המחלה היא צורת חיים של פריצות, גם הדגשת התאווה:  היסוד הגופניהדגשת
זו היא פנטזיה , לא ניתן לגזור חומר מרוח(עצם התלות של היסוד הרוחני ביסוד החומרי־גופני 

-  הוא כה מערבימטריקס ולכן הסרט 14מטריקס ומכך צריך להתעורר ניאו ב–) נוסח דקארט
לא היה הילד בביתה של האורקל אומר לניאו שאין , אילו לא כן( במהותו הוליוודי- מונותיאיסטי

  ").אני"כפית אלא הוא היה אומר שאין 

. בין החלום למציאות, בין האובייקט לסובייקט, תרבות המערב מקבעת פער בין הגוף לנפש
 שמסורת היא בידינו מאת פלוטינוס, היודע מר: "מדובר אפוא באותה מחלה נוצרית ידועה

ברובד הראשון ,  המחלה פועלת בשני רבדים15".שיש לו גוף, כי מתבייש הוא בכך, הגדול
, המחלה איננה תוצאה של פציעה, ברובד השני והעמוק יותר, אולם, והשטחי היא פגיעה גופנית

המחלה היא תוצאה של , ברובד עמוק עוד יותר. היא תוצר של פגיעה נפשית המוקרנת אל הגוף
ומבחינת , אנחנו גוף, רוצה לומר. להפריד בין נפש לגוף) אפלטוני- תיאולוגי- ניקרטיזא(ניסיון 

, ומנסים לבטל את הגוף, וכשאנו מסרבים להכיר בכך. בדיוק זו היא המחלה, היסוד הנפשי שלנו
וירוס קטלני המסית לרצח ולהתאבדות ומטרתו להשמיד את מקור , המחלה נעשית מגיפה

 יהיה כל עוד לא נגלה כיצד לסגור את הפער שבין האדם לעולם וכך.  הגוף–העליבות בחיינו 
  ). בחר בנאציזם, היידגר, מטריד שדווקא הפילוסוף הגדול של התחום(שבין הנפש לגוף 

 למעלה 16,"האדם בעל קיום כפול הוא: "האדם חצוי, בתרבות המערב המפרידה בין רוח לחומר
. למעלה הר הקסמים ולמטה העולם; " ורדעלה, רד עלה, נד־נד, נד־נד: "הנפש ולמטה הגוף

אכזריות שאין , אוויר של אכזריות הוא שם למטה: "ובעוד המציאות הגופנית תמיד אכזרית

                     
 115' עמ'  כרך א,הר הקסמים,  מאן10
 .19' עמ, האדם המורד,  קאמי11
 125' עמ' כרך ב, הר הקסמים,  מאן12
 288' עמ' כרך א, הר הקסמים,  מאן13

14 Andy & Lana Wachowski (dir.), The Matrix, 1999.  
  252' עמ'  כרך א.הר הקסמים,  מאן15
 59' עמ'  כרך ב,הר הקסמים,  מאן16
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מייצג את אכן כמו שלא ברור שהר הקסמים , ברם.  הממד הרוחני מחובר לנשגב17,"לפייסה
אל , ולה אלינוברצונו החופשי הוא ע"מה שבא לידי ביטוי במשפט המכונן , החלק העליון

שהר והרי בסופו של דבר מתברר ,  כך גם לא ברור שהגוף קשור במחלה ובחטא18,"הירודים
בשלב מסוים כבר ברור לנו כי המחלה אינה , אכן.  הר עמוס וספוג חטאיםהקסמים הוא אפוא

גלויה למחצה ובלתי מחוורת ושטופת , מסוכסכת, נפשו הייתה מעורפלת: "גופנית כי אם נפשית
הר הקסמים הוא בית חולים , אם כן.  אותו טירוף נפשי שמוקרן דרך הגוף לעולם19,"ותספק

ואם אכן מדובר במחלות גופניות אלה , לפגועי נפש ולא לאנשים בעלי מחלות גופניות
ממש כפי שתסמיני טראומה באים לידי ביטוי במחושים שונים , סימפטומים של פגיעות נפשיות

  . פצע בלתי נראה ועם זאת שותת דםומשונים שהרי טראומה היא 

 20,"המחלה מעניקה לך חופש: "יש לה גם צדדים חיוביים, אך המחלה אינה דבר שלילי בלבד
חופש לבחון מחדש את המציאות כפי שאנו , חופש לחשוב מחדש על האמונות הבסיסיות בחיינו

 21,ב תודעה שונההר הקסמים הוא לא אלא מצ. זוכה לחופש זה, כאמור, האנסו, תופסים אותה
,  לטענתי22".הבריות משנים כאן את מושגיהם", שבו אנו נחשפים לעולם חדש של ידע והבנה

- הוא תוצאה ישירה של החוויה הטראומטית וההוויה הפוסט, מיסטי, מצב תודעה שונה
" צדק", "מוסר", "מדע"טראומטית המובילים לקריסתם של מושגים ורעיונות גדולים כגון 

 , ככל שהסיפור מתקדם24".נואש מן המדע ומן הקדמה "האנסכן גם ברור מדוע  ל23".קדמה"ו
מערכת האמונות . מוסרי- מתקדם- נאור- מתחוור כי המחלה היא עצם הקיום של האדם האירופאי

  . והתפיסות של אדם הגדל על ברכי הנצרות חולה מאחר שהוא חונך לתעב את גופו ואת החיים

                     
 200' עמ'  כרך א,הר הקסמים,  מאן17
 61' עמ' כרך א, הר הקסמים,  מאן18
 186' עמ' כרך א, הר הקסמים,  מאן19
 256' עמ'  כרך ב,הר הקסמים,  מאן20
לכן גם היחסים בין הסובייקט לאובייקט חדלים להיות ,  מצבי תודעה שונים מאופיינים בקריסת מערכת החוקיות21

לתפיסתי מה שקורה במצבי תודעה שונים זה שבשל אילוצים שונים . מתערערת" עצמי"יציבים ותחושת ה
מתחת לרדאר של , את ממד הזמן,  תחושת הזמןהסובייקט אינו יכול לייצר את) הקשורים בעומס קוגניטיבי(

כשזה קורה כל המבנה הארכיטקטוני של התודעה . זה דורש מאמץ וזה יוצר עומס נוסף על המערכת, התודעה
 –במצבי תודעה שונים השקיפות מתפוררת והסובייקט נחשף למבנה של התודעה כתודעה יוצרת , כאמור. מתפורר

פה למבנה התודעה מעלה על פני השטח את הפער בינו כסובייקט לבינו החשי. במובן שברגסון דיבר עליו
במצבי , לכן גם, אותו פער בא לידי ביטוי בכך שהזמן כמימד אובייקטיבי נחשף כיצירה של הסובייקט, כאובייקט

את יוצר , כסובייקט, בשלב זה הסובייקט מבין עד כמה הוא. מימד הזמן משחק תפקיד מרכזי כל כך, תודעה שונים
 הסובייקט יוצק תוכן ובכך הופך את העולם למה –אשליית האובייקטיביות עד כמה הוא היוצר של העולם כולו 

וזאת כתוצאה מכך , במצבי תודעה שונים תהליך היצירה הספונטאני משתנה מהותית.  עולם בעל משמעות–שהוא 
ולם כפי שאנו מכירים אותו ניתן כדי להבין את התפוררות הע. שהתשתית לתפיסה שלנו את העולם מתפוררת

במקרה אחד מדובר במשפט :  לקורא שאינו יודע את אחת מהשפות- לחשוב על אותו משפט בעברית ובסינית 
 .זה אלא רצף קשקושיםאין במקרה השני , משפט שחודר אל תוך עולם הדימויים והמחשבות, בעל משמעות

 11' עמ' כרך א. הר הקסמים,  מאן22
 .1990, שוקן: א" תאברהם כרמל: תרגום, האיש בלא תכונות : מוסיל בספרו המונומנטלי ונראה שבכך דן23
 103' עמ' כרך א, הר הקסמים, מאן 24
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את קריסת שתי הפרדיגמות , דם למלחמת העולם הראשונה מייצג את המשבר שקהאנס, אם כן
 אנשי –והמדע מבטל את האנושיות , הדת מבטלת את הגוף. דת ומדע): כמובן, לכאורה(המתחרות 

מחד , האדם עומד בפני שוקת שבורה. לא עזרו לעשות את העולם למקום טוב יותר מדע מעולם
מדעי את הסובייקט ועושה רדוקציה של מאידך גיסא מבטל העולם ה, גיסא רצחנו את אלוהים

 לפני האנס זו התובנה של 25,"התודעה כשהיא לעצמה אינה אלא תפקוד החומר ".הנפש לחומר
מלחמת , היציאה למלחמת העולם הראשונה. שהוא יוצא למות בשדותיה הקפואים של אירופה

אכזרי ביותר במובן ה, התעלות שבה הגבר גילה את הטראומה שנשים הכירו כבר אלפי שנים
הפכה את הטראומה לרעיון השולט , )והטראומה הולכים יד ביד, הקיפאון, שהרי חוסר התנועה(

 בהתבוננות מהסוג הזה 26".נטול נטולות"פרדיגמה בודדה בעולם : ואולי אף לרעיון היחידי שנותר
- טהאדם הפוס. ברור מדוע מלחמת העולם השנייה היא המשך ישיר של מלחמת העולם הראשונה

 ;לשחזר את הרגע הטראומטי, ")ציד הצבאים"ראה לדוגמה בסרט (תמיד לשחק חוזר , טראומטי
 לשחק שוב במשחק הזוועה עד ההשמדה 27ומלחמת העולם השנייה אינה אלא אובססיה

ניסיון נואש להחליף את הקטגוריות שמעצבות את היא . הטוטאלית של האובייקטים במרחב
היא אחד מבין משחקים שהחל בהם כבר אברהם אבינו  יהמלחמת העולם השניגם . התפיסה

  . בין שרה לאברהם ובין אברהם ליצחק, המשחק בין אלוהים לשרה, בפגישתו עם אלוהים

 הוא האנס. העצמי מתנתק מהגוף, החלל מתעוות, הזמן חדל לנוע, בזמן הטראומה האדם קופא
 את קריסת , עידן הרומנטיקהמייצג את תוםהוא ה, מלחמת העולם הראשונההאדם רגע לפני 

 כך .בה בעת אפשר גם להביט עליו כעל לוחם הזוחל בתעלות. הדת ואת האכזבה מעולם המדע
הכחשת הגוף . מעבר לעולם נטול גוף: נראה רגע הניתוק מהעולם הממשי אצל האדם הטראומטי

, ת השונותהדמויו. היא הדרך היחידה לברוח מהמצב הטראומטי ,עלייה להר הקסמים, לחלוטין
מקבלות , ")גזר הדין" למשל בו רא– של קפקא כתביוממש כמו ב(כולן דמויות פנימיות בחייו 
 התובנות הן תובנותיו של אדם הרואה מבעד לשקרים ולתפיסות .תפקיד חשוב בזמן הטראומה

 אינה האנס ההתפכחות של 28".המדבר של הממשי"משקפי השמש הוסרו ונותר . בזמן הטראומה
, בתעלות,  המובילה למלחמה אלא התפכחות של אדם השוקע בבוץ הטובעניהתפכחות

בתוך , בתוך ההוויה הטראומטית, בתוך החוויה הטראומטית עצמה, בתוך לחימה, ונגלים'בג
  . כי מדובר בדיבוק שסופו תמיד השמדה,והוא מבין שכבר אי אפשר להפסיק, השיגעון

ו מקום שיוצרת התודעה בזמן החוויה זה, ראומה בזמן הטמוחלטהר הקסמים מייצג את הפיצול ה
 והצינה בהר ,מהמציאות הגשמית, המציאות הבלתי אפשריתן הטראומטית כאמצעי בריחה מ

 29;הזמן בהר הקסמים קפוא בדיוק כפי שהוא קפוא בזמן הטראומה. הקסמים היא צינת מוות

                     
 260' עמ' כרך א, הר הקסמים, מאן 25
  :הקלטה מתוך הופעה חיה ראו קישור ישיר, 1995, "הדשא שלי ירוק פחות",  מאיר אריאל26

http:\\www.youtube.com\watch?v=PzXhgMfkm6Y&feature=related ]14.10.2012: נדלה בתאריך[  
רות : תרגום מגרמנית; זיגמונד פרויד   ,משה האיש והדת המונותיאיסטית:  בנושא זה ראו כמובן 27

  . 2009, ]ט"תשס[  ,רסלינג  :א"ת   ,גינזבורג
ידיעות : א"ת, מטריקס ופילוסופיה, )עורך(ארווין וויליאם  :ראו. מה שניאו רואה כשהוא משתחרר מהמטריקס זה 28

          .2007, אחרונות
, 1, ג"ל, חברה ורווחהכתב עת , "בים בהעדר תחושת גוף ותחושת זמןאיך חוש: שבויי מלחמה",  עתריה יוחאי29

2013 99-120   
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 -  לסמוך עוד על הגוף לא ניתן; מה שקורה בזמן החוויה הטראומטית, העולם הפנימי מתפורר
  . בדיוק כמו בזמן החוויה הטראומטית

הטראומה היא מצב תודעה קבוע , בעבור הסובייקט המודע לעצמו: בהר הקסמים מתגלה האמת
לבין החיים בהר ) הגוף(הפיצול בין החיים שלמטה , אם שורד הסובייקט את הטראומה. ומוחלט

טראומטי ולתסמינים -  מוביל למצב הפוסטובסופו של דבר אותו פער, הקסמים בלתי אפשרי
שהרי ,  מפתח בדבקותהאנסאלו אותם תסמינים גופניים ש. השונים ששולטים בנו לחלוטין

הדרך היחידה לשמור על , מצב תודעה טראומטי, במצב החדש. מהטיפול הנפשי הוא מסתייג
זו (שונות קשר כלשהו הוא דרך הקרנה של המחלה שבתודעה לתוך הגוף בדרכים שונות ומ

). הסיבה שככל שתחום המחקר מתרחב כך יותר ויותר סימפטומים נחשבים תוצאה של טראומה
, רופף ובעייתי ככל שיהיה, וקשר זה, במצב הזה המחלה היא האפשרות האחרונה לקשר עם הגוף

שבו ) הפרעת נתק מהעצמי(פרסונליזציה - עדיף על מצב של דה, עדיף על העדר קשר עם הגוף
צופה בחיים ואינך , תחושה של היותך רובוט בעולם, המרכזית היא חיים של מוות רגשיהחוויה 
   31".מוות בלב" תחושה של 30,תחושה של עצמי המנותק לחלוטין מהגוף, חי אותם

הר הקסמים הוא עולם שהאדם הטראומטי בורא כשהוא שרוי במציאות בלתי אפשרית של העדר 
הר , יתר על כן. מתוך פיכחון מוחלט, "החיים למטה"על במצב שבו ניתן להתבונן , ממד גופני

הוא , ובשל אי יכולתו להיות חלק מהעולם, הקסמים מייצג מצב של אדם רפלקטיבי לחלוטין
בהר הקסמים מתמוטטות כל .  חדל מהיות בעולם–מבטל את הממד האובייקטיבי לחלוטין 

שום רעיון שראוי לחיות או למות  היא שאין הר הקסמיםהתובנה המרכזית ב. התפיסות הקודמות
המוות נעשה המפגש . ואף על פי כן עליך לעקוד את עצמך בשם חוסר האונים המוחלט. למענו

למות פירושו לשוב אל הטבע ומשום ; היחידי עם הממשי בעבור אדם שניתק את עצמו מהעולם
חלק , רגעולו ל, זו הדרך היחידה שלו להיות, טראומטי למותו- כך משתוקק האדם הפוסט

  .אינטגראלי מהסביבה הטבעית

, "עסקים כרגיל"לאחר טראומה קשה וממושכת התודעה אינה יכולה להמשיך עוד במצב של 
רק מי שלא מוכן לצאת ": 22מלכוד "לכן המצב היחידי שבו ניתן להילחם הוא מצב שמתואר כ

ולם מקביל שבו  כדי לשרוד בתוך הזוועה מנסה התודעה לייצר ע32.למלחמה כשיר לצאת אליה
 ולכן המצב 33,אלא שהתודעה במהותה מגולמת בגוף. בו בכלל אין גוף, אין זמן ואין חלל

מצב תודעה טראומטי מקבע את . התודעתי תמיד ימצא את דרכו אל הגוף ודרכו אל העולם
וגם ההחלטה (משמע מצב שכל בחירה : הסובייקט במסגרת של מערכת סיבתיות אפוקליפטית

במצב שלא ניתן עוד להבדיל בין , של הסובייקט מובילה בהכרח לחורבן)  בחירהלא לבחור היא
  .אין בני אדם רק שלדים, מצב שבו העולם נראה דרך מכשירי רנטגן, מציאות לחלום

                     
30 Daphne Simeon and Jeffery Abugel, Feeling unreal: depersonalization disorder and the 
loss of the self. Oxford: Oxford University Press, 2006. 

 .1984, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספריית הפועלים: א"ת. מוות בלב; דרכי החירות, פול סארטר- אן' ז31
 .2000, ביתן: א"ת .22מלכוד , וזף הלר' ג32
על פי גישה זו התודעה אינה מנותקת . היסוד הרציונלי של החשיבה הוא הגוף, משמע, מושרשת בגוף התודעה 33

תפיסה . אלא היא חלק מהגוף והיא נוכחת בעולם דרך הגוף, של דימויים מתחלפים" מצגת"אין היא רק , מהעולם
בר מה שאנחנו תופסים התפיסה מתרחשת דרך הגוף ובסופו של ד, אינה רק ייצוג של אובייקט מסוים בעולם

 . צריך גוף מאוד מסוים כדי לתפוס את העולם כפי שאנו תופסים אותו, למעשה. מושפע באופן מוחלט מהגוף
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, במהותו, בית ההבראה, אף על פי שבהר הקסמים מטופלת המחלה הגופנית בלבד, לסיכום
מחד גיסא : האמביוולנטיות האנושית, אותו ובתוכווזהו הפרדוקס שכולנו חיים , מתכחש לגוף

האינטואיציה , ומאידך גיסא,  אנחנו אורגניזם בשר ודם–הגוף הוא הדבר היחיד שקיים 
הר . הקרטזיאנית המעוגנת עמוק בחוויה שלנו משלה אותנו כי קיים עצמי מנותק מהגוף

מייצג הר הקסמים , וריתאך מבחינה מטפ, הקסמים הוא מקום שבאים אליו חולים לטפל בגופם
חשיפה והתמודדות , שטיפול נפשי אינו חלק מתהליך ההחלמה, אלא. את הרוח ולא את הגוף

בסיכומו של עניין מתברר כי הר הקסמים אינו מקום שבאים , אינם חלק מההליך הטיפולי ולכן
  .באים אליו למות, אליו כדי להחלים

  

  טראומה-  בין טראומה לפוסט:ֶמרסו

כולו מרוכז בהווה , אדם שהשמש שולטת בחייו, אנו פוגשים בֶמרסו, מאת אלבר קאמי הזרבספר 
ֶמרסו חי עם . ציר הזמן שלו מוגבל לרגע הנוכחי בלבד .בלי שום מחשבה על העבר או על העתיד

בחלקו הראשון של (כשם שאין הוא שופט את עצמו . עצמו ועם הסובב אותו חיים כנים לחלוטין
עושה רק מה שנראה לו נכון ; הוא אינו מעמיד פנים. פט את הסובבים אותואין הוא שו) הספר

ֶמרסו מסרב לנהוג בצביעות . ועל שום מעשה ממעשיו, מתחרט שרצחאין הוא . בתוך הנסיבות
הוא אינו רוצה לשאול ואינו רוצה .  אוהב אותהמארי שהוא- ביחס למות אמו ואינו מוכן לומר ל

 ֶמרסו הוא האדם הטבעי ההולך בדרכו הפשוטה 34". שאלותנגמלתי מההרגל לשאול"להשיב 
מוצדקות , על היותו חסר נפש ומצפון,  וההאשמות העולות כלפי ֶמרסו במשפט35 .והישרה
אין ,  אין כאן שאלה מוסרית36".ואז אמרתי בליבי שאפשר לירות ואפשר גם לא לירות: "לחלוטין

  .סתמית, ת על פניולפחו, בסופו של דבר, והירייה, כאן שאלה של רצון

אובססיבית - ברובד הגלוי נראה כי הדמות של ֶמרסו מייצגת דמות הקודמת לדמות הרפלקטיבית
ֶמרסו . אך בקריאה מעמיקה יותר מבינים כי מדובר בבחירה. חסרת המנוחה והאשמה תמיד

הסטודנט בעבר נגמל מההרגל לשאול שאלות וסיפורו מתחיל לאחר רגע הבחירה שמתאר 
  . הוא נשפט, ולא על הרצח, בצהרי היום החלים ֶמרסו מהמחלה הממארת ועל כך. ניטשה

 לומד הקורא להכיר אדם החי בהווה בלי שום חשבונות ובלי מערכת הזרבחלק הראשון של 
עובר הקורא יחד עם ֶמרסו את תהליך , אחרי הרצח בחוף הים, הזר בחלקו השני של, אמונות

  במשפט37".שכל הזמן הזה הייתי מדבר לעצמי, והבנתי "הרפלקציה ובניית המודעות העצמית
 לא תהיה ,משפטהב' כמו אצל יוסף ק,  האשמה38".יותר מעל פשעי...דיברו עלי הרבה"

, בעידן המשרפות רצח אינו מזעזע אף אחד, בית המשפט אינו מתעניין ברצח. קונקרטית לעולם
על כך שהעז , נק הנוצרי מוסרניבית המשפט דן את ֶמרסו על שהעז לשחרר את עצמו מנחש הח

  על כך שהלך , על כך שחי את חייו בפשטות, נגד אלוהים ולצחוק, נגד שרה, לעמוד נגד אברהם

                     
 .62' עמ, 1985, עם עובד: תל אביב. אילנה המרמן: תרגום, הזר, אלבר קאמי 34
 ) 2003 (ירחון לספרות, מאזניים, "גיבורו האירוני של קאמי, הזר",  יעקב גולומב35
 .57' עמ, הזר,  קאמי36
 .77' עמ,  שם37
 .92' עמ, הזר,  קאמי38
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  אלבר קאמי ושער ספרו הזר

שהרי אנו . על כך שרצח מתוך אמוציה ולא באופן מתוכנן. לים ולקולנוע בלי נקיפות מצפון
  .נמצאים בעידן של רצח מתוכנן

 ומכיר את הוא מטמיע את השיפוט, ובסופו של דבר, במשפט מעידים מכרים על אופיו של ֶמרסו
 ֶמרסו מביט אל 39".הרושם המוזר שאני עצמי מתבונן בי"את , הרפלקציה ואת השיפוט העצמי
התעורר בי חשק אווילי , בפעם הראשונה אחרי שנים רבות "- הקהל ולעיתים אף מזדהה אתו 

... הרגשתי שמשהו מקומם את האולם... לבכות כי הרגשתי כמה כל האנשים האלה מתעבים אותי
  40".פעם ראשונה בחיי שרציתי לנשק גבר...  אשםהרגשתי

שיבחר לוותר כליל על רעיון , ")אפוקליפסה עכשיו("ֶמרסו הוא דמות מכוננת בדרך לקּורץ 
המוות אינו מפחיד את . קּורץ מבין היטב מהן השלכות המשפט על האדם החופשי. המשפט

 נראה כי ֶמרסו מסרב 41.ניתרק הידיעה שימות לאחר שהוכרע בידי תרבות המערב החול, קּורץ
ועם הירייה משתחרר , ֶמרסו מעדיף לירות. או להתגונן\מסרב לדבר ו, משחק\להשתתף במשפט

טראומטית יש - לכל דמות פוסט, שהרי, השאלה הגדולה היא איזה סוג של דיבוק זה. דיבוק
") שיואפוקליפסה עכ"בסרט (ולא בכדי אנו שומעים את קּורץ , להתקדש\דיבוק שחייב לצאת

  :אומר את המשפט הבא

                     
 .81' עמ,  שם39
 .87-84' עמ,  שם40
 קישור 81 -57 2013 7 קולנוע וטלוויזיה, כתב עת להיסטוריה, סליל ,"משבר הגבריות", יוחאי, עתריה 41

  http://slil.huji.ac.il/~slil/uploads/sheets/ataria_man.pdf :ישיר
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"We must kill them. We must incinerate them. Pig after pig, cow after cow, village after 
village, army after army. And they call me an assassin. What do you call it when the 
assassins accuse the assassin ? They lie. They lie and we have to be merciful for those 
who lie. Those nabobs. I hate them. How I hate them…" 

היא באה תחת עול הכיבוש הנאצי והיא , חשוב להבין כי זרותו של ֶמרסו היא מתוך בחירה
. אולי הבחירה האנושית האחרונה שנותרה, מייצגת בחירה לא להיות חלק מהחברה האנושית

? ת מיליוני אנשים לתאי גזים מעזה לשפוט אדם על רצח פשוט בחוף היםאיך חברה השולח
, "צדק"מערכת השיפוט המערבית מבוססת על מערכת נורמות שקרית וצבועה שמושגים כמו 

האם לא רקדו . אינם אלא חלק מתסריט טרגי קומי הכתוב מראש" פסק דין"ו" חפות", "אשם"
, ואם כך הדבר? האם הפסיקו לשתות יין בצרפת? בברלין בזמן שהמשרפות עבדו במלוא המרץ

הצביעות נוסח  לא על התעלמות ממצוקת האחר אלא על שוויתר על? על מה בדיוק נשפט ֶמרסו
הוא פשוט אינו חש אשם ואת זה אין החברה יכולה לקבל שהרי האשמה היא המוצר , קלמנס

בסרט (ותו קּורץ ועל כן אנו מוציאים שוב את א. היחידי שיש לה להציע כיום בשוק
  :אומר") אפוקליפסה עכשיו"

It's impossible for words to describe what is necessary to those who do not know what horror 
means. Horror. Horror has a face... And you must make a friend of horror. Horror and moral terror 
are your friends. If they are not then they are enemies to be feared. They are truly enemies. I 
remember when I was with Special Forces... Seems a thousand centuries ago... We went into a camp 
to inoculate the children. We left the camp after we had inoculated the children for Polio, and this old 
man came running after us and he was crying. He couldn't see. We went back there and they had 
come and hacked off every inoculated arm. There they were in a pile... A pile of little arms. And I 
remember... I... I... I cried... I wept like some grandmother. I wanted to tear my teeth out. I didn't 
know what I wanted to do. And I want to remember it. I never want to forget it. I never want to 
forget. And then I realized... like I was shot... Like I was shot wi0th a diamond... a diamond bullet 
right through my forehead... And I thought: My God... the genius of that. The genius. The will to do 
that. Perfect, genuine, complete, crystalline, pure. "  

בחלק הראשון של הספר מייצג ֶמרסו . תית לא לרצוחיֶמרסו רוצח כי אין סיבה אמ, האמת פשוטה
מתקבעת רק לאחר המשפט , טראומטי- את האדם על קו התפר בין המצב הטראומטי למצב הפוסט

אולי זו המטרה האמיתית של . טראומה ללא תחושת אשמה-  פוסטאיןשכן , טראומה- הפוסט
מעניין . לפתח בו את תחושת האשמה. לעקוד אותו. טראומטי- סו לפוסטלהפוך את ֶמר; המשפט

גאולתו , טראומה אין ֶמרסו מוותר על זרותו אלא מנציח אותה- לגלות שבמעבר מטראומה לפוסט
הטענה כי ברבדים העמוקים ביותר מעוניין ֶמרסו לעשות את האשמה שלו . טמונה באותה זרות

 כי ֶמרסו מחפש דרך לממש את תחושת 42אוחנה טוען. לוגיתבעייתית שלא לומר תיאו, לקונקרטית
מכאן נגזר שניצני השיפוט העצמי תמיד . האשמה על שלא התאבל על מות אמו ולכן הוא רוצח

 יש להתייחס ךא. לֶמרסו יש סיבה והרצח לא היה סתמיש גםמכאן נגזר . הסתתרו בעולמו של ֶמרסו
אין שום . מותה של הֵאם הוא סיפור אחר לחלוטין. בהאין לו סי, ֶמרסו רוצח סתם, רתלרצח זה אח

לרצוח פשוט כי אין . הרצח בא מזרות תהומית, או קונקרטי שמוליך אותו לרצוח\חטא מטפיזי ו
ֶמרסו מסמל את קריסתה הסופית ;  מייצג רובד אחר בסיפוראבנושא ה . לאמדוע -  סיבה אמיתית

                     
החטא , הזר", דוד אוחנה. 2000, כרמל: ירושלים. תיכונית- קאמי וההשראה הים: הומניסט בשמש,  דוד אוחנה42

 ).1993 (127' מס 77עיתון , "ועונשו
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המתנחם בֵאם , הוא מייצג עולם יתום מאב, םלֶמרסו אין אב ואין אחי. של המשפחה הגרעינית
 מעידה על עצמה חלקיקים האלמנטריים כמו שכריסטאן של מישל וולבק ב–שממאנת להיות שם 

אבל אני חושבת שאני ארגיש , אם ייהרג בתאונת אופנוע זה יכאב לי: "באשר ליחסים שלה עם בנה
כמו כל הדמויות (סיפור קולקטיבי  אם מתייחסים לֶמרסו כאל דמות שמייצגת 43".חופשייה יותר

- מסמלת מלחמת העולם השנייה את המעבר ממצב טראומטי למצב פוסט, )שהצגתי עד עתה
 או Iע "הרי דורו של ֶמרסו גדל או ללא אב שמת במלה: ואת מות המשפחה הגרעינית, טראומטי

ֶמרסו . ה עודמה שאנו מבינים בספר זה שגם הֵאם איננ.  אב הלום מאותה מלחמת תעלותעל ידי
כך , היא לא מנעה את העקדה,  שמבחינתו היא מעולם לא הייתה שםמפנילא מתאבל על אמו 

 ֶמרסו מייצג עולם שבו התא 44").מכתב לאבא("בסיפורו של יצחק וכך גם בעדויותיו של קפקא 
 45המשפחתי קרס ולכן לא בכדי בנאומי הסיכום במשפטו של ֶמרסו מזכיר התובע את רצח האב

, לדבריו'. רצח אב, עומד לדון מחר בנתעב שבפשעים, רבותי, בית משפט זה עצמו"  :ן מפורשבאופ
הוא מעז לקוות שהצדק האנושי יעניש בלי משוא . אפילו הדמיון נרתע מפני פשע מחריד שכזה

ועם זאת אין הוא חושש לאמור שהזוועה שפשע זה מעורב בו כמעט מתגמדת בהשוואה . פנים
, שאדם שהורג את אמו מן הבחינה המוסרית, 'ועוד אמר. 'לנוכח קשיחות לבילזוועה שהוא חש 

  46'.מולידו- מנדה את עצמו מן החברה האנושית ממש כמו אדם ששולח יד בנפש אביו

נשי בחייו - טראומה הגיבור מאבד את הפן האימהי- הסיפור האמתי הוא שבמעבר מטראומה לפוסט
בבת זוגו או בדמות בתוך , בין אם מדובר באמו: נמיאת האפשרות לקשר בלתי אמצעי דיפוזי ודי

                     
 215'  עמ,החלקיקים האלמנטריים, וולבק 43
 .1975, שוקן: ירושלים.  עדנה קורנפלד:  תרגום, מכתבים אל מילנה- מכתב אל אבא , פקא פרנץ ק44
 לני אביה של.  עולה נושא רצח האבתמונה קבוצתית עם גברתרצח האב כדאי להזכיר שגם בספר  לשקשר ה ב45
אך ). 62' מע, גברת  קבוצתית עםתמונה, בל" (שהוא בעצמו מתעשר בה, עשה כל מאמץ להרחיק את ההיסטוריה"

. בוחר ללכת להלחם בשביל המכונה הנאצית, המשורר, שבמקרה הזה רצח האב בא לידי ביטוי בכך שבנו המוכשר
הוא בסופו של דבר חלק , האם עוקד את בנו, בשיטת חייו. העקדה כאן היא כפולה והיא גם סוג של מלכודת

ך שהבן הולך עם האב בכל הקשור לשיטה בכ, אך ברמה הבינאישית האב מנסה להעביר מסר אחר לבן, מהשיטה
אך ). 64, שם" (גרסה אינטלקטואלית של רצח אב: "ונגד האב בכל הקשור ליחסים הבין אישיים הבן רוצח את אביו

בכך שהבן , זו העקדה המודרנית. מה שבאמת יש כאן זה מצב שבו האב עוקד בה בעת גם את בנו וגם את עצמו
אחיה של , היינריך, אך למעשה. הוא הורג את אביו) 66, שם" (ה מה שהוא עשההיתה זו התאבדות פשוט: "מתאבד

ולכן . ומוצא להורג) בצורה מגוחכת כמובן(הוא סוחר בנשק בזמן המלחמה , מתעב את השיטה הגרמנית, לני
ממש , הוא עוקד את עצמו בשם השיטה. שהיינריך מבין את השיטה בדומה מאוד לקורץ, התבוננות עמוקה מגלה

המעניין בהיינריך זה שהאחרון . הוא יודע שרק דם מדבר בעידן הזה, כדי להראות לה את השלכותיה, כמו קורץ
באופן שבו הוא בוחר למות מסמל היינריך את האדם . קפטן וילארדמוכיח את אביו באופן דומה שקורץ מוכיח את 

כמובן מעדיף למות מאשר להיות חלק הוא , זה שמוכן להקריב את עצמו למען שינוי השיטה המעוותת. המורד
  ?האם רצח אב הוא באמת חטא או שמא חובה, אם כן. ממנה

. בסרט זה אנחנו למדים על עקדה של הכובש. יושגן עדן עכ בהקשר זה הייתי רוצה להזכיר גם את הסרט המכונן
זו , ל מתאבדלבנו אין ברירה אלא להפוך להיות מחב, אז- או, כאשר הכובש הופך את האב למשתף פעולה

לשתף , על מנת לשמור על בריאות בנו, האופציה במציאות של פערי כוחות בלתי נתפסים ובמצב שבו האב בוחר
כדי , הניסיון של האב לשמור על בריאותו של בנו מחייבת את בנו, פלסטינית- במסגרת הישראלית, אם כן. פעולה

 מוצגת ומנסה אבסרט הזו שֹרה דווק. א"תבות לשים על עצמו פצצה וללכת להתאבד ברחו, "לכולם"להוכיח 
 .אך בעבור האדם הפוסט טראומטי לא ניתן לעשות עוד דבר, לשנות

 . 96-94' עמ. הזר,  קאמי46
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לאחר מותה של הֵאם . אברהם לא התייעץ עם שֹרה כשהלך להקריב את יצחק. עולמו הפנימי
טראומטית ומכאן גם שאין - אין שום תקווה לנחמה בעבור הדמות הפוסט ,הזר ,בספרו של קאמי

להתחתן ואפשר גם לא להתחתן כשֶמרסו אומר למארי שאפשר . שום סיכוי להחלמה אמיתית
אמרתי לה שלא אכפת לי ואנחנו . בערב באה אלי מארי ושאלה אם אני רוצה להתחתן אתה"

-  הוא מייצג את היחסים בין גברים לנשים בעידן הפוסט47,"יכולים להתחתן אם היא רוצה
.  קרח הגבר נותר לבד במדבר של48.טראומטי בו שום דבר שאינו חורג מהסתמיות ומהשרירותיות

 במסגרת השיטה הכלכלית הכוללת נוסח 49או בתשלום\היחסים יכולים להיות רק פורנוגראפיים ו
 לומר לפני מותו "לב האפלה" באופן דומה לֶמרסו בוחר קּורץ בספר 50".פלטפורמה"וולבק בספר 

 כפי שמתברר –למרות מה שהיא חושבת (ולא להזכיר ולו ברמז את בת זוגו " הזוועה הזוועה"
  ):חתה עם מרלומשי

שאין לזה כל , עניתי לה כמו שכבר עניתי פעם אחת. היא ביקשה לדעת אם אני אוהב אותה"
אמרתי לה שאין . שאלה?' אז למה לך להתחתן אתי'. אבל נדמה לי שאני לא אוהב אותה, משמעות

שוט הלא היא שבקשה זאת ואני פ, חוץ מזה. אנו יכולים להתחתן, לזה כל חשיבות ואם היא רוצה
היא השתתקה לרגע והביטה בי . 'לא': עניתי. ואז העירה שנישואים הם דבר רציני. אמרתי כן

דבר אחד היא רוצה לדעת האם הייתי נענה להצעה כזאת אילו הציעה . כך דיברה- אחר. בשתיקה
ואז שאלה את עצמה אם היא . 'כמובן': אמרתי. אותה אישה אחרת שהייתי קשור אתה בקשר דומה

כעבור עוד רגע של שתיקה מלמלה ואמרה שאני אדם . ואת זה לא יכולתי לדעת, ותיאוהבת א
. אבל יום אחד אולי אעורר בה גועל מאותן הסיבות עצמן, כנראה, ובגלל זה היא אוהבת אותי, מוזר

. אחזה בזרועי בחיוך והכריזה שהיא רוצה להתחתן אתי, כי לא היה לי מה להוסיף, מאחר ששתקתי
  51". זאת בכל זמן שתרצה עניתי שנעשה

  טראומטי- שיתוק פוסט -  קלמנס

אל , אנו עוברים יחד עם קאמי אל הקוטביות השנייה, מהאותנטיות שבו, מזרותו של ֶמרסו
. ד צרפתי מפריז המתמחה בהגנה על חלכאים ונדכאים"הוא עו,  קלמנס52.הנפילהגיבור , קלמנס

.  כל הטוב שהוא מרעיף אינו אלא הצגהאך, הוא התגלמות אידיאל הטוב, בעיני עצמו לפחות
כל פעולה שהוא עושה נעשית מתוך ידיעה . כמונו. קלמנס הוא שחקן במציאות היומיומית

, שורשי הווייתו הם משחק ורפלקציה על האופן שבו החברה מתבוננת בו. כמונו. שצופים בו
ואף נדמה , של ֶמרסוקלמנס הוא הניגוד המוחלט . כמונו. ואין הוא אלא עבד של תדמית שקרית

                     
 . 45-44' עמ, הזר,  קאמי47
 ).2012, גורביץ וערב (אנציקלופדיה של הרעיונותב" פורנוגרפיה" ראו את הערך 48
בוחר לשלם לזונה ולהמשיך , האיש בלא תכונותית בספרו של מוסיל הדמות הראש,  מעניין לראות שאולריך49

 .בדרכו מבלי לדרוש את שמגיע לו
 .2003, בבל: א"ת. מיכל סבו: תרגום, פלטפורמה, מישל וולבק50
 . 45-44'  עמ,הזר,  קאמי51
  : נושא ראולדיון נרחב ב .1999, ספרית פועלים: א"ת. צבי ארד: תרגום, הנפילה גלות ומלכות,  אלבר קאמי52

תרגום מאנגלית ; שושנה פלמן ודורי לאוב / בפסיכואנליזה ובהיסטוריה , משבר העדים בספרות: עדות
  2008, רסלינג: אביב -תל . ייעוץ מדעי עדו גייגר; דפנה רז 
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הסטירה חושפת את . ֶמרסו בכבודו ובעצמו- באה מ, כי הסטירה שקלמנס מקבל מרוכב אופנוע
אל לנו לשכוח כי בעבור האדם (ובמסגרת ההצגה היא המערכה הראשונה במשחק , קלמנס
הסטירה יכולה הייתה להביא את קלמנס ). טראומטי המשחק הוא הדבר האמיתי- הפוסט

התעלמותו של קלמנס מזעקת אישה הקופצת אל . הוא בחר להתעלם ממנהלהתפכחות אך 
קורעת את המסכה מעל פניו לחלוטין , בשעת לילה מאוחרת בפריז, מותה מגשר על נהר הסיין

תדמיתו מתנפצת ומרגע זה קלמנס שוב לא יחצה . ולא נותר לו אלא להודות כי הוא צבוע ושקרן
השקר של קלמנס  ).?"מוות בטביעה"שגזר הדין שלו הוא או שמא הוא מפחד (גשר בלילה , לבדו

באשר למוכנות להיות שם בשביל . הוא אותו שקר אירופאי באשר לגישה ההומניסטית לחיים
 קדם למלחמת האנסבעוד : מייצג את הדמות האירופאית, האנסכמו , במובן הזה קלמנס. האחר

 הלבן באירופה עמוק בתוך מחנות העולם הראשונה קלמנס מגיע מיד אחריה ומייצג את האדם
הידיעה שאין הוא מסוגל באמת לעשות את הצעד למען האחר לא . 1945-1939התופת של 

קלמנס מייצג את ההתעלמות בשנים שקדמו . מאפשרת לו להמשיך לחיות את החיים הללו
אך בה בעת הוא מייצג את ההתעלמות שלנו כיום ממשטרים , למלחמה וגם תוך כדי המלחמה

  ). 2013למשל נוסח משטר אסד נכון לאוקטובר (פלים א

ההסתובבות האינסופית של קלמנס סביב עצמו , )אמסטרדם(קלמנס משוטט בלא מודע האירופי 
באמסטרדם היא לא רק מסע בזמן אל הלא מודע של החברה המערבית אלא גם מסע מעגלי 

אמסטרדם . ליברלי- נאור- פיהמסע מסמל את סוף הדרך של האדם האירו. שממנו לא ניתן לברוח
ההסתובבות המעגלית מייצגת . איננה עיר מקלט כי אם הגיהינום עלי אדמות, איננה עיר מפלט

 –מצב שבו בסופו של דבר הפתרון היחידי הוא התאיידות , מצב של העדר זמן וקריסת החלל
.  משותקקלמנס אינו מסוגל לשכוח ולכן נעשה". בעיה היהודית"ממש כמו הפיתרון הנאצי ל

הצחוק . מול אותו שיתוק אנו פוגשים בצחוק. העובדה שהוא זוכר משתקת אותו כבן אנוש
כשאלוהים , "וירא"שמוציא את קלמנס מדעתו הוא כמובן הצחוק שמלווה אותנו עוד מפרשת 

הצחוק בא להזכיר כי קלמנס אינו מציית . צוחק על חשבון האדם ומביא לעולם את יצחק
קלמנס ). גם אם מטורף" (בנאדם", קודם כל ולפני הכול, להיות, ות אנושילהי, למורשת אברהם

 אין הוא –אך אותה תחושת אשמה לא מובילה אותו לשום מעשה , מסוגל אמנם לחוש אשמה
אנו חיים בעולם של , שהרי, וזה בסופו של דבר הדבר היחיד שקובע. מסוגל לצאת למרד

  .תוצאות ולא בעולם של כוונות

 שאין שום עדות להתאבדותה של האישה ואין שום עדות לזעקה עצמה שבהחלט חשוב לזכור
העובדה . לממשית פחות אך הדבר אינו הופך אותה, יכולה להיות רק בעולמו הפנימי של קלמנס

. שאין אזכור מעידה אולי על בדידותה של האישה אבל לא על כך שהתאבדות כזו לא הייתה
תירוץ אחרון של האדם שיודע בדיוק מה הוא אינו רוצה העדר האזכור בעיתון הוא סוג של 

אבל .  לאזכורים רבים מדיזכתהגם ההשמדה באירופה בזמן מלחמת העולם השנייה לא . לדעת
, לא בכדי הזעקה היא בפריז, ואכן. זעקה לעזרה לעולם ששולט בו האבסורד, זעקה הייתה

הזעקה נשמעת . שפלש לפוליןעל היטלר לאחר " מלחמה מדומה" מדינה שהכריזה –בצרפת 
, הזעקה המשיכה להישמע אחרי משפטי נירנברג. בפריז כעשור אחרי מלחמת העולם השנייה

אנחנו פשוט בוחרים שלא לשמוע , הזעקה נשמעת כל העת. חומת ברלין רגע לפני שהוקמה
  . או לא לענות לה/אותי ו
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הזעקה מסמלת את האפשרות . ירגע לפני שמאוחר מד, הזעקה אמורה להיות תמרור אזהרה סופי
אך , בסוף הספר מודה קלמנס כי הפתרון היחיד מבחינתו הוא לשחזר את רגע הקפיצה. לשינוי

אמירה זו מסמלת את . בה בעת הוא מודה שגם בהזדמנות הזו היה נכשל ולא היה נענה לזעקה
המצב . מצב האדם ערב מלחמת העולם השנייה ומאז כאמור לא ניתן לדבר על שינוי ממשי

- זהו מצבו של האדם הפוסט. שמייצג כלא מטאפיזי) אמסטרדם(המתואר הוא כלא ממשי 
חוסר האונים טוטאלי בא . תחושת שבי תמידית. שיתוק וחוסר אפשרות לעשות דבר, טראומטי

  :לידי ביטוי בשיטוט האינסופי של קלמנס באמסטרדם ובמסקנתו המהדהדת

מים כדי שתינתן לי פעם שנייה ההזדמנות להציל את הטילי עצמך שוב ל, אשה צעירה, הוי'"
כי דברינו , חברי המלומד והיקר, שער בנפשך!  איזה חוסר זהירות–!  הנה–. פעם שנייה' !שנינו

אך תנוח ! המים קרים כל כך..! ר- בר. או אז היינו נאלצים להיכנע ולעשות? יתקבלו כלשונם
  53!"למזלנו.  מדיותמיד יהיה מאוחר, עתה כבר מאוחר מדי! דעתנו

  
  

  לעבר עידן פוסט אנושי
  

  הוא עומד עכשיו לעזוב את העולם הזה "
   54"שלמעשה מימיו לא היה חלק ממנו באמת

  

טראומטי נוסח קלמנס -  מסמל את המעבר מהמצב הפוסט55,אפשרות של אי גיבור הספר, דניאל
 לא יכול להיות למצב הזה; אין לילה, אין יום"טראומטי - במצב הפוסט. למצב פוסט אנושי

טראומטי הוא -  העידן הפוסט57".הקור והדממה, קיימים רק הבדידות, בסופו של דבר" ו56,"סוף
הוא תהה אם הוא " תחושת הזרות היא טוטאלית 58;"תמיד חייתי בבית מלון"עידן ללא בית 

ך אפילו את בנ, שהוא ראשית כל מצב תרבותי והיסטורי,  במצב קיצוני זה59".שייך למין האנושי
טראומטי יודע שבסוף הסיפור ישנה רק - האדם הפוסט, שהרי, שלך לא ניתן עוד לאהוב

אף פעם לא אהבתי את הילד . הכנתי לי חביתה עם עגבניות, ביום שהבן שלי התאבד":עקדה
טראומטי - שמעביר אותנו ממצב פוסט, החלקיקים האלמנטארייםגיבור ,  וכמו שמישל60,"הזה

  , אהבת אב הייתה בדיה, ]אחיו למחצה של מישל[צדק היה עם ברונו ה: "למצב פוסט אנושי מבין

  

  

                     
 .67'  עמ,הנפילה,  קאמי53
 .190' עמ. 2011, בבל: א"ת. רמה איילון: תרגום, המפה והטריטוריה,  מישל וולבק54
 . 2010, בבל: א"ת. לנה אטינגר: תרגום, אפשרות של אי,  מישל וולבק55 
 .7'  עמ,אפשרות של אי,  וולבק56
 .290 'עמ, החלקיקים האלמנטריים, וולבק 57
 .253' עמ, אפשרות של אי,  וולבק58
 .44' עמ, המפה והטריטוריה,  וולבק59
 .22'  עמ,אפשרות של אי,  וולבק60
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  החלקיקים האלמנטריים והמפה והטריטוריה: מספריו של וולבק שתורגמו לעבריתשניים 

  

אבל כשהשינוי נכשל ; הרהר, השקר יעיל כאשר אפשר לשנות באמצעותו את המציאות. שקר
   62".הבן הוא מותו של האבא: " שהרי61,"וההכרה בשקר, המרירות, לא נותרים עוד אלא השקר

, עוקד ונעקד, ח וקורבן של רוצביבה שהיא כל כולה יחסיםטראומטי לא חי רק בס- האדם הפוסט
אהבה היא , שכן. הוא בלתי נסבל, טראומטי- בעבור האדם הפוסט, הרגש שלעצמו; אשם ותליין

כל רגש באשר הוא , שהרי, רוצה עוד להרגיש\מסוגל\טראומטי לא יכול- רגש והאדם הפוסט
הוא -  הגוף עצמו הוא–ויה הטראומטית מעורר את הזיכרון הגופני של החו) חיובי או שלילי(

האנושיות שלעצמה הפכה להיות משהו שיש , טראומטי- במצב הפוסט, ולכן. הזיכרון הטראומטי
אסתר : "מה שהוביל לצמיחתו של דור חדש החרד מכל רגש שהו לרבות מאהבה, להימנע ממנו

וכל הדור לה , ותיתל, היא סירבה לאותו רגש בלעדי, היא רצתה להתאהב, לא אהבה את האהבה
לא באמת מאוהב , בסופו של דבר, אפשרות של איגיבור הספר ,  וגם דניאל63".סירב לו איתה

דניאל רוצה להיות חלק מתשוקתה . באסתר אלא הופך להיות אובססיבי לגופה הצעיר
לא בדיוק ברור איזו סוג של תשוקה זו , אך גם במקרה של אסתר. המטומטמת של אסתר לחיות

  . לל אם בכ- 
                     

 .170 'עמ, ייםהחלקיקים האלמנטר, וולבק 61
 .15 ,המפה והטריטוריה,  וולבק62
 .268'  עמ,אפשרות של אי,  וולבק63
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אינה , אב נוסח קלמנס שלא יכול להיות שם בשביל אף אחד, שכמובן גדלה ללא אב, אסתר
תוצאה של תרבות שדוגלת בפילוסופיה , אסתר היא תוצר תרבות קלאסי, מעוניינת באהבה

שהרי כאב רגשי לוקח אותנו היישר , בתרבות שאינה מסוגלת להתמודד עם כאב רגשי, השלילית
למציאות של אונס , מנקודת מבט נשית, ונגלים או'ולג, לקרח,  של נורמנדילחופי הים, לתעלות

או אח אינם תמיד \גם אב ו,  והרי–וחוסר אפשרות להרגיש ביטחון במקום שגברים נוכחים בו 
אם הרגש מביא אותנו תמיד לכאב בלתי , ולכן. מקור לביטחון כשמדובר בנפגעות תקיפה מינית

בסופו של דבר אנו מוצאים את עצמנו ... החיים שוברים את הלבבסופו של דבר "אפשרי שהרי 
. ר על האדםווית אלא שוויתור על רגש הוא .  עדיף לחיות חיים נטולי רגש64,"עם לב שבור

 שהרי במחיר האנושיות - טראומטי מושגים כגון אנושיות ואהבה מתבטלים - בעידן הפוסט
 שיחסים פורנוגורפיים הם היחסים  זו הסיבה לכך–נולדה הטראומה ולפיכך יש לבטלה 

להסיר כל איזכור , הפרויקט הגברי של האלף: "האפשריים היחידים בין גבר לאישה בעידן זה
כפי שהדבר בא לידי ביטוי מדויק בימינו , רגשי מחיי המין כדי שייוותרו בשדה הבידור הטהור

   65".סוף סוף נתן פירות בדור הזה, בסרטים הפורנוגראפיים

- טראומטי הוא בלתי נסבל מאחר ומנקודת מבטו של האדם הפוסט- נו שהמצב הפוסטכבר אמר
אפס מעשה לעולם כבר לו יגרום לו "רק , טראומטי כל גירוי מהסביבה מכאיב ומנקודת מבטו

- לכן גם אותו אדם פוסט.  שהרי כל רגש הופך להיות משהו שמעורר את הטראומה66,"דכדוך
כתנאי , אנחנו צרכים להגיע לחופש האדישות"רגשות טראומטי שואף לביטול מוחלט של ה
,  ברור אפוא שבעידן הפוסט אנושי האדישות שלטת67".לאפשרות קיומה של השלווה המוחלטת

 המעבר בין מצב 68".השמחות של היצור האנושי זרות לנו; אין לנו באמת שום מטרה ברורה"
, בדיוק כמוהם"ף שהוא מכונה טראומטי למצב פוסט אנושי הוא המעבר מגוף אנושי לגו- פוסט

 69".ידענו שאנחנו בסף הכול מכונות, אבל בניגוד אליהם; היינו בסך הכול מכונות עם מודעות
עם הגוף שהטראומה מוטבעת ומוטמעת , כל עוד נותרנו אנושיים נותרנו עם הגוף שתמיד זוכר

י גוף ומצב הגוף בעיקר ובאופן כמעט בלעד, אנחנו בראש ובראשונה, מפני שאנחנו גוף: "בו
 המעבר לעידן 70".שלנו הוא ההסבר האמיתי לרוב ההשקפות האינטלקטואליות והמוסריות שלנו

- אם ימשיך לחיות יצטרכו להחליף לו את פי"הפוסט אנושי מחייב אותנו לייצר גוף מסוג חדש 
 מתברר כי 71".מכל מקום הוא חשב שהבדיחה הזאת מציתה את עצמה, הטבעת המלאכותי שלו

טראומטי לעידן הפוסט אנושי מתרחש כתוצאה מחוסר האפשרות של - עבר מהעידן הפוסטהמ
, ולכן אין לו, טראומטית להמשיך עוד בחיים הללו- טראומטי והחברה הפוסט- הסובייקט הפוסט
אלא להנכיח במציאות הממשית את מה שהפך בעולמו הפנימי , טראומטי- לסובייקט הפוסט

                     
 .290 'עמ, החלקיקים האלמנטריים, וולבק 64
 .268'  עמ,אפשרות של אי,  וולבק65
 .180, המפה והטריטוריה,  וולבק66
 .295' עמ, אפשרות של אי,  וולבק67
 .9' עמ, שם, וולבק68
 .369' עמ, שם, וולבק69
 .175' עמ, שם,ק וולב70
 .242-243 המפה והטריטוריה,  וולבק71
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איש לא הציע שום תיאוריה : "ובד האפוקליפטי שמנהל אותו הרי זהו הר–כבר מזמן לממשי 
  72".משכנעת שתסביר את מה שנראה על פניו כהתאבדות קולקטיבית

מבשר לנו שהעידן האנושי אכן , אותו דניאל מחזון דניאל, אפשרות של איגיבור הספר , דניאל
שהרי זה אותו , ואותו דניאל שעובד כסטנדאפיסט ולא מסוגל להביט בצחוק קהל; הגיע לקיצו

שיודע שהזדקנותו ; שעקד את בנו בעצם העדרו המוחלט; צחוק שהתחיל את הסאגה האנושית
, זואופיל ,טרנסווסטיט, מיני- בעולם המודרני יכולת להיות דו: "היא הדבר הגרוע בעידן הזה

, סופי דניאל מייצג את המוצר ה73".אבל אסור היה לך להיות זקן, מזו- סאדו, חובב חילופי זוגות
תהליך שהתחיל באותה עקדה שם למדנו שאלוהים מייצג את הפן , את סופו של התהליך

 רק כדי לא –והמשיך לאחר שרצחנו את אלוהים ונפרדנו מהפן האנושי שבנו , הטראומטי בחיינו
  ". אנושיים מדי", כמו שניטשה הזהיר, להיות

אחד , מישל, בדומה לדניאל. הנותרנו רק עם רגשות האשמ, כפי שקפקא הבין, בסופו של דבר
- הוא מדען שמטרתו היא יצירת מין חדש א, חלקיקים האלמנטארייםמשני אחים לֵאם לא ֵאם ב

בוחר להיפרד מכל מה , המפה והטריטוריההצייר ב, ד'מיותר לציין שגם ז. מיני ובלתי אנושי
ברה שדרכה הדמויות הללו צומחות על רקע של קריסה טוטאלית של ח. שיכול להיות אנושי

  . גלגול קפקאי–המצב הפוסט אנושי הוא לא בחירה כי אם הכרח . אבדה

את הניסיון לחזור לגוף , ֶמרסו מסמל את הדמות האותנטית. אירוע תרבותי הטראומה היא אם כן
קלמנס מסמל את האדם במצב ; ועל כך החברה המערבית שופטת אותו וגוזרת עליו גזר דין מוות

דניאל . זה שכלוא בתוך החיים הללו, שכלוא בחוסר היכולת לעשות דברזו , טראומטי- הפוסט
כמו , הוא לוקח אותן צעד אחד קדימה אל עבר סוף העידן האנושי, לא מנותק מהדמויות הללו

החלקיקים אנושי בספר אחר של וולבק העוד גיבור שמסמל את סוף העידן , שברונו
הירות יוצאת דופן שאין לנו ולא כלום עם אני מבין בב: " אומר בשלב מסוים,האלמנטאריים

   74".העולם הזה

 כמובן .)הר הקסמיםב (האנסחשוב להפנים שדניאל לא סובל מאותו ייאוש כמעט רומנטי נוסח 
 שהרי ,אין הוא אותנטי כמו ֶמרסו, שהוא נטול כל אמונה באלוהים או בהתקדמות המדעית

. לא סובל מאותם ייסורי מצפון נוסח קלמנסהוא גם , בסופו של דבר דניאל עדיין מאמין באהבה
הוא נמצא צעד , הוא חרד מהזדקנותו, לתא המשפחתי אין שום משמעות מבחינתו של דניאל

- ובסופו של דבר הוא מייצג את האדם בחברה הפוסט, אחד מעבר למכתבו של קפקא לאביו
- ה פוסטבסופו של דבר אותה חבר.  שמנסה לבטל כל פן אנושי שבה, חברה;טראומטית

. טראומטית משמידה את עצמה מתוך דחף בלתי נשלט לשחזר שוב ושוב את רגע הטראומה
כאב , בסופו של דבר, טראומטית היא תוצאה של חברה שהפנימה שכל רגש דינו- החברה הפוסט

  .  ומכאן גם על הרגשולכן עדיף לוותר על האנושיות, בלתי אנושי

                     
 .34' עמ, שם, וולבק72
 .172' עמ, שם, וולבק73
 .149 'עמ, החלקיקים האלמנטריים, וולבק 74
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   טלמוראביב

   שיריםשלושהבדידות המשורר העברי ועוד 

  2013,ש פסח מילין"מתוך קובץ השירים שזכה בפרס ע

  בדידות המשורר העברי
ֹוָאה, פֹוֶגל ֵמת ׁשּ ְרֶאה ּבַ ּנִ אִצים, ּכַ   .ֵאֶצל ַהּנָ

טּוַח ִק סְ נְ לֶ    .י ּבָ

ת ּמֵ טּוַח ׁשֶ ֹוָאה. ּבָ ׁשּ טּוַח ּבַ אִצים. ּבָ טּוַח ֵאֶצל ַהּנָ   .ּבָ

ר ָלמ מֹו אֲ אּוַלי ֶזה טֹוב יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ   . ןיָד בִ ּות ּכְ

ר לוֹ  ָרׁש ִסּפֵ ר ּבָ ֲאׁשֶ ר ׁשֶ הּו ַאֵחר, ַזְך ִסּפֵ   אֹו ִמיׁשֶ

ְרֶאה, סיֵד רוׁ בְּ  ּנִ ָאז, ּכַ ת ַהּסֹוְפִרים ּדְ ב רֹאׁש ֲאֻגּדַ   ׁשֶ , יֹוׁשֵ

יםׁשֶ כְּ  לֹוׁשִ ְ נֹות ַהׁשּ ׁשְ יַע ָלָאֶרץ ּבִ   פֹוֶגל ִהּגִ

ֵתל ן ַלֲעבֹוָדהחֶ לֶּ ָאִביב ָרֵעב לַ -הּוא ִהְסּתֹוֵבב ּבְ   ם ְוִהְתַחּנֵ

ׂשּו ְולֹא ָמְצאוּ  צוּ , ְוִחּפְ ׂשּו ְולֹא ִהְתַאּמְ ּלֹא ִחּפְ   אֹו ׁשֶ

ָבר הּוא ָעַזב ֶאת פָ ּוְבסֹופ ל ּדָ יָנה ְוָחַזר ִלְנדּוָדיוֹו ׁשֶ ּתִ   . ֶלׂשְ

ִאם הּוא ם, פֹוֶגל, ַזְך ָאַמר ׁשֶ ה לֹו ׁשָ ַצּפֶ ה, ָהָיה יֹוֵדַע ַמה ּמְ ֵארֹוּפָ   ּבְ

ּלֹא ָהָיה הֹוֵלךְ כַּ  ְרֶאה ׁשֶ ן ָהָיה הֹוֵלךְ . ּנִ ּכֵ   .ַוֲאִני אֹוֵמר ׁשֶ

ָכל ִמְקֶרה ָהָיה ּבֹוֵרַח ִמּפֹה   . ּבְ

  

ָבר ָאז ה ִלְפֵני ֲאִביָד , פֹוֶגל ָיַדע ּכְ   ןַהְרּבֵ

ָאֶרץ הּוא ַרק ְסָטִטיְסט  ׁשֹוֵרר ּבָ ּמְ   ׁשֶ

ה ִוּיָ ל ּגְ הּוי , ִעם ַטְיּפ ָקאְסט ׁשֶ ִפיל ּדָ   ּכָ

דֹוִלים ר ַהּגְ ׂשָ י ַהּבָ ׁשֵ ר ִלְמַרּטְ   . ְוֵצל ִחּוֵ

  

יו, ְמׁשֹוֵרר ָצִעיר ַחּיָ   ַמה ֵיׁש לֹו ּבְ

  לֹות ּוְלִקְרֵעי ָיָמיוְנבֵ הּוא ֶטֶרף לִ 

ר ַאֲחָריו ּתֵ ּוַ ּיִ ב ׁשֶ ָחׁשַ   ְוָכל ַמה ׁשֶ

ו ָבר ַעְכׁשָ ר ּכְ ָוא. ֵריק ּוְמֻיּתָ ְ ָוא. ַהּכֹל ַלׁשּ ְ   .ַהּכֹל ַלׁשּ

  
 אביב טלמור
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   לא הוצאתי ספר שירה כי אין לי אבא עד היום

א ּוֵמעֹוָלם לֹא ָהָיה ַעד ַהּיֹום לֹא הֹוֵצאִתי ֵספֶ  י ֵאין ִלי ַאּבָ יָרה ּכִ   ר ׁשִ

ְך ְוחֹוֵצץ וּ  תּוםסֵ ְר סַ ְמ ְמַתּוֵ יִני ּוֵבין ָהעֹוָלם ַהסָּ   ר ּבֵ

דֹוִלים ּוְטָפִר ׁשֶ  ַבַעל ִניִבים ּגְ ה ּכְ ּלֶ ו הּוא ִמְתּגַ ִר ים ַח ַרק ַעְכׁשָ ׂשָ ים ַהּקֹוְרִעים ֶאת ּבְ   .י ֵמָעַליּדִ

ָבִרים ִניָמה ֶאל ּתֹוְך ַהּדְ י ּפְ ַתְבּתִ ה ּכָ ִחּלָ ּלֹא. ּתְ י ׁשֶ י לֹא ָיֹכְלּתִ י ּכִ ַתְבּתִ   . ּכָ

ם ֻיּתָ ֶחֶדר ַהּמְ מַֹע עֹוד קֹול ּבַ יָרה ר. ָרִציִתי ִלׁשְ ת ׁשִ ִעסַּ י ּבְ ּתִ ַחׁשְ יר לְ . ֹוַתַחתּבָ ִ י ִמׁשּ ַרְדּתִ יר ׂשָ   ׁשִ

י ֶאת ֶעְלּבֹונִ  ַבְעּתִ י ֶאְגרֹוף ְולֹא ּתָ ֲחרֹונִ לֹא ֵהַנְפּתִ י ּבַ ַבְעּתִ ּטָ   יי ַעד ׁשֶ

ׁשוֹ ֵר עוֹ ְת הִ  י ָאז חּוׁש ַהּמְ י בִּ . ֵררר ּבִ םְמׁשֹוְררוּ ָעַבְדּתִ י ּדָ   ת ְוָיַרְקּתִ

ל ַעְצִמי ָנב ׁשֶ   ׂשֹוֵרד ְוָרץ, ׂשֹוֵרד ְוָרץ ַאֲחֵרי ַהּזָ

כִּ  ְחׁשַ ּמַ ָנהָסב ּבַ ִעים ׁשָ   ָיֵחף ַעל ַאְבֵני ּבֹהוּ , ים ַאְרּבָ

ב ָזקּוף וְ  ֵלםְוׁשָ יָמה ְולוֹ , ׁשָ יר ְנׁשִ ָאְזנֵ אֵ ַמְסּדִ ל קֹוֵראט ּבְ   : י ּכָ

ַחדאַ  ן ִלי ָיד ּובֹוא ַאֲחַר , ל ּפַ ֵאין ּבֹו ֵצל , יּתֵ   ֵנֵרד ֶאל ָמקֹום ׁשֶ

תֹוךְ , ּתֹוֵללִנׁשְ , ִנְצַחק, ִנְקּפֹץ   . ָכה ַהֲחׁשֵ ָעמֹק ָעמֹק ּבְ

א ּוֵמעֹוָלם לֹא ָהָיה ַעד ַהּיֹום לֹא הֹוֵצאִתי ֵספֶ  י ֵאין ִלי ַאּבָ יָרה ּכִ   ר ׁשִ

ָאְזַני ָר  ְלַחׁש ּבְ ּיִ   ֲאִבי ָהַאְכָזר. ֵזי עֹוָלםִמי ׁשֶ

ָניו ֶרׁשֶ  חִֹרים ּוְמ ּפָ ים ַמְחנֵ כְּ , ִריםצֹוָר ת ְקָמִטים ׁשְ   ה עֹופֹות ִנּצִ

ֶחְלָק  ׁש , הֵאיִני עֹוֵדר ּבַ י ְנׁשָ ,לֹא ּדַ רֹוׁשֵ ּה ּבְ ים לֹא נֹוֵטַע ּבָ ִסּיִ   ָמה ַנּנָ

ים, לֹא ָחס ף ֶאֶבן ֲחרּוַצת ִמּלִ   לֹא ְמַלּטֵ

הּ . ָאהּ צְ ּמָ לֹא יֹוֵדַע ְמקֹום הִ  י ּבָ י ְוָהַפְכּתִ יָרה , ָהַפְכּתִ ִ ׁשּ   ּבַ

יָרה ִרֲחפּו בְּ  דֹוָלה ּוְסִחיֵפי ׁשִ ָנה ּגְ י ִמּתֹוְך ַסּכָ ַתְבּתִ י ּכָ   ִלּבִ

יִּ  ׁשֶ ם בְּ ּכְ ַפת ַהּיָ י ֶאת ׂשְ ּתִ ׁשְ יםּבַ יִתי פ, ִמּלִ יוּ ָעׂשִ ַפת ִאּמִ בּולֹות ֶרֶחם ׂשְ י ֶאת ּגְ    ְוִהְרַחְבּתִ

ְכּתַ  ּנִ ָכל ַמה ׁשֶ י ּבְ ֶרְך בְּ , ב ַעד ּכֹהָנַגְסּתִ י ּדֶ ַוּיַ י ּתְ ָרהּ ָחַצְבּתִ ֲאָכל ׂשָ י ֶאת ָהָראּוי ַלּמַ ְלּתִ    ְוִעּכַ

עֹוָלםֶהֱאַמְנּתִ  ה ּבָ כָֹחּה ַלֲעׂשֹות ַמֲעׂשֶ   .י ּבְ

א ּוֵמעֹוָלם לֹא ָהָיה ֵסֶפר ַעד ַהּיֹום לֹא הֹוֵצאִתי  י ֵאין ִלי ַאּבָ יָרה ּכִ   ׁשִ
ֵלי ֶצֶד ִמ  ַמְעּגְ ְנֵחִני ּבְ ּיַ מֹו ַהּטֹובי ׁשֶ   ִלְהיֹות ְמׁשֹוֵרר . ק ְלַמַען ׁשְ

אַ  ָבר ׁשֶ לֶזה לֹא ּדָ ה ְמַקּבֵ   ּתָ
ָבר  ה ׁשֶ ֶזה ּדָ יַע , ּתֹוֵבעַ ַאּתָ ַמְפּגִ   ּבְ

ִגיעַ  קֹום ֲהִכי ּפָ י , ֵמַהּמָ ַרְרּתִ ּגָ ׁשֶ   ָאַמר ִלי ֵמִאיר ּכְ
רּוָסה בְּ ֶרֶגל ּדְ  ְלָיה ּמַ ב הַ לֶ רּוָסה ְלַצד ֶרֶגל ּגְ   ְאּפֵ
ַמעְ  דֹולְוׁשָ י ַרַעׁש ּגָ חָֹרה הנָ ַעל ָמ . ּתִ ִניִתי ֶאת ַחיַּ  ׁשְ ל ְמֵרָרה ּבָ יםׁשֶ   י ַהּפֹוֶאִטּיִ



    8181  ||  20132013  ||  3131  גגגג

ר ְודֹוֵח  ב ּוְמַקּצֵ ּלוֹ חֹוׁשֵ ּגּוף ַהּצֹוֵעק ְודֹוֵרׁש ֶאת ׁשֶ יּהַ ַעְצִמי ַמְעָלה . ק ּבַ   ָהִייִתי ַמְגּבִ
הֹום יָרה ִמן ַהּתְ ה ׁשִ ם ָצָרה ִלי ִר ׁשִ . ּומֹוׁשֶ טּוַפת ּדָ   אּות פְ יָרה ׁשְ

ִקיִתי בְּ  ּלָ י ְוחִ ַעד ׁשֶ י ַעלזַּ ִלּבִ ל ָהרֹוְפִאים ְלִהְתַרּפְ ְרּתִ   תאוֹ  ּכָ
ַחת לַ  ִמיד ׂ ל עֹוד ָהִייִתי ִמכְ כּ ּוִמּתַ ל ֵאׁש ּתָ ה ׁשֶ   ּוָ

אּוִלים ּוְמׁשוֹ  חּו ּגְ ּבְ ה ׁשִ יָרה ֲחָדׁשָ ָאְזַניוּ טְרִרים ָלאֲ ּוֵמַעל ְלָכל ׁשִ   : ּבְ
ְעָיה, סרוּ ֵמ הוֹ    ִקיַנת ֲאִבי , ג"צָ אָ , יקאלִ יָ בְּ , לירוֹ בִּ ן גַּ בְּ אִ , ְיׁשַ

ִבְכִיי וְ  ְקדּו ּבְ יָעְר ּפָ ֶהם, ּגִ ּלָ ְבׁשֶ ְמעֹוַתי ּכִ תֹוְך ּדִ אּו ְוָעׂשּו ּבְ יָרה. ּבָ   הֹו ׁשִ
אֶ ַטל ֲעָמֶקיָה ְואֹורֹות ְטָלֶליהָ  אּוִני ּבְ י ְוִרּפְ נּו ּבִ   ֶרץ ְרָפִאים  ִרּנְ

ִרי בַּ ְולֹא ְקָר  ׂשָ ְרקּו ּבְ סָּ ׁשֶ יָך ָיּה ּכְ ָחָרָבה ּמַ ְאּתִ ים אֹו ּבֶ   ֲעַמּקִ
וְּ  תֹוְך ַהֲחׁשֵ  ה ֵאֶליךָ עָ ְולֹא ׁשִ י ָעמֹק ָעמֹק ּבְ   ָכה ַנְפׁשִ

ה  י ֵאין ֱאלִֹהים ְנֻקּדָ   ּכִ
ה  יָרה ְנֻקּדָ   ַרק ׁשִ
ה יָרה ְנֻקּדָ   ַרק ׁשִ

  

 מסביב לאבי בשמונים יום

ל  ְקִליט ׁשֶ ן ֶאת ַהּתַ ה ִנּגֵ ִחּלָ   יִק טָ סְ מוּ ' זְר וֹ 'זּתְ
ְדֵנָדה ֶהָחָדׁש  א ַהּנַ סֵּ ִית הֶ , ִהְתַנְדֵנד ַעל ּכִ ּבַ   ָחָדׁש ּבַ

ְקַלַחת ם ִמּמִ ָ ח ְוצֹוֵחק, ְמֻבׂשּ ָ ׁשּ ַח ּבַ ר ִלי ְלַנּצֵ   . ְמַאְפׁשֵ
טּוַח ֶזה ָהָיה אֵ  ָהעֹוָלם הּוא ׁשָ נּו ֶהֱאַמּנּו ׁשֶ ּלָ ּכֻ ׁשֶ   י ָאז ּכְ

ז ָהעֹוָלם    ַוֲאִבי הּוא ֶמְרּכָ
  ּוְקצֹוָתיו
  ּוַמֲעָקיו 

עֹוָלם לֹא ִנּפֹל ּלְ י ָאז . ְוׁשֶ ְטּתִ ּיַ   ׁשִ
בִ  ּכֹוָכב ֶצֶדק אֹו ֶיַרחיב ַלֲאִביִמסָּ מֹוִנים יֹום ּכַ ׁשְ    ּבּול ּבִ

ֵלי  ַמְעּגְ מֹו ַהּטֹובֶצֶדק ּבְ י. ְלַמַען ׁשְ ִהְתעֹוַרְרּתִ ׁשֶ   ּכְ
ִסְדַרת ֶטֶלנֹוֶבָלה  א ּכֹוָכב ּבְ ֲאִבי ֵאינֹו ֶאּלָ יִתי ׁשֶ ּלִ   ּגִ

ֲאִני צֹוֶפה ּבֹו יֹוָמם וָ  נּוַדת: ַלִילְוׁשֶ אעֹוֵצר ֶאת ּתְ סֵּ    ַהּכִ
ּבֹו ֶאת עֲ    יו ָת תוֹ בוֹ ַמֲעִמיס ַעל ּגַ

  . ְויֹוֵצא
ְך ַאַח  יר ּכָ ל ֶסֶרט טּוְרִקיִאּמִ ס קֹול ׁשֶ נּו ּפַ ָדה ְוִנּגְ   . ִהְתַאּבְ
רּו בִּ לֹובְ  חִֹרים ִנּקְ ְ יר ְוָנְתנּו קֹוָלן בְּ ְכֵבָדהּ ׁשֹות ַהׁשּ   ָאז. ׁשִ

ב ּנֵ י ַמְרֶאה ֲאִבי ִמְתּגַ ְיָלהעֹוד לֹא ֵהַבְנּתִ ּלַ ה,  ּבַ ּבָ   טֶק ׁשֶ בְּ , ֵמֲאחֹוֵרי ּגַ
יט ְלָאחֹור ּלֹא ְלַהּבִ ׁש ׁשֶ ִית ָהעֹוֶלה בְּ , ִמְתַעּקֵ   .ׁש אֵ ֶאל ַהּבַ
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THE UNION PACIFIC את השממהִאִּמיככה כבשה : או   

ּפָ  ל ַחיַּ ַהּמַ   י ָהְיָתהה ׁשֶ

קֹום קֹום ַלּמָ ֵרק ִמּמָ   ְלִהּזָ

ירֹות ּקִ ַקע ּבַ ֵמ , ְלִהּתָ   ר ְלַאטְלִהּגָ

ל הַ בִּ  ֶרְך ׁשֶ   . יקיפִ סִ ן ּפָ יוֹ נְ וּ יּ ְתַוי ַהּדֶ

ָחם בְּ ֲאִני דּוִדים  ָהִייִתי ִמְצּבֹור ַהּפֶ ֶבת ַהּנְ   ַרּכֶ

ל  יׁשֶ ר: ִאּמִ   . ּכֹוַבע ַקְסֶקט, ַנֶהֶגת ַקּטָ

זְ  ִריִרּיֹותּבִ   רֹועֹות ֲחׂשּופֹות ּוׁשְ

יָאְסָפה     ֶרֶגל ְועֹוד ָידִאּמִ

עֵ ְוָזְרָקה ְלתֹוְך  ֶקתַהּבְ ְקׁשֶ ׁשַ   ָרה ַהּמְ

ָכה בְּ  הָמׁשְ   חּוט ָהֲאֻרּבָ

ַהְדֶהֶדתְוהִ  ִריָקָתּה ַהּמְ ִמיָעה ֶאת ׁשְ ְ   . ׁשּ

ְבׁשָ  ָכה ּכָ יה ּכָ ָמָמהִאּמִ ְ   ָטָסה,  ֶאת ַהׁשּ

ין הָ    ִרים ּוֵבין ְסָלִעיםּבֵ

  ַחְסַרת ְמנּוָחה , חֹוףֵמחֹוף לְ 

ׁשֶ ְמ ּוֻמְכָרָחה ְוהִ  יָכה ּבְ   :הּ לָּ ׁשִ

ֵריַסְריֹון, ֵבדכָּ    .ּתְ

לּוםִהיא לֹא ָחְסָכה ֵמַעצְ [    ].ָמה ּכְ

נּו בְּ ָהִאי בּו ּבָ ָיאִנים ִזּנְ   ֵחָמהְנּדְ

ה ַהּסֹוף  ּזֶ ְדעּו ׁשֶ ּיָ   ַלְמרֹות ׁשֶ

לּום מֹו ּכְ ח אֹוָתם ּכְ ֲאַנְחנּו ִנּקַ   .ְוׁשֶ

ֶהם בְּ  י ָיְרָתה ּבָ הּ רּוף ִעם רֹובֵ טֵ ִאּמִ ּלָ ִיד ׁשֶ   :ה ַהּצַ

ְנָהב, י ֻמְכָסףְסֶטר ּדּו ָקנִ י'ִויְנצִ  ֶ   .ִעם ַקת ִמׁשּ

אּוְנד ָהָיה נֹוָרא   ַהסָּ

ָהרֹות הַ  ים גִּ נְ טַ סְ ּמֻ ּדְ   ים ּוְלִחיׁשֹות ַהִחּצִ

ָאְזנַ  עֹותָסְדקּו ּבְ ֶאְצּבָ י ִלְסּתֹם ֶאת ָהָאְזַנִים ּבָ ַדִים, י ְולֹא ָיֹכְלּתִ י ַהּיָ ַדִים. ּכִ   .ַהּיָ

ְרָקה  ּזָ ׁשֶ יּכְ בִאּמִ    ֶאת ַהּלֵ

ֶבת ִמלֶ    תכֶ ָעְצָרה ָהַרּכֶ

ּכֹור ַעל ֶעְבֵר  ׁשִ הֹוםּכְ י ּתְ   י ּפִ
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  ֵרד ֲעֵלה וָ ה ֵרד ֲעלֵ 

  .ְוָנְפָלה

י ֶרְך ַהַחּלֹון , ִאּמִ   ָעָפה ַהחּוָצה ּדֶ

ָלק ְלָאחֹור  ָתה ְפִליק ּפְ   ָעׂשְ

  ִצי ּבֶֹרגחֲ ִעם 

מֹו ָחתּול   ְוָנֲחָתה ַעל ַרְגֶליָה ּכְ

ם ֵמַאֲחרֹון ָהאֹוֲהִדיםסֹוֶחֶטת ְקִריאוֹ  ֲעלּות ּגַ   ת ִהְתּפַ

ַדִים[ ם ַעל ַהּיָ ה ֶאת ַהּדָ ָלב ַהּזֶ ָ ׁשּ ָבר לֹא ָזַכר ּבַ   ].ַאף ֶאָחד ּכְ

ַפְחָמן ּדּו ַחְמָצִניּתִ ּדְ יַּ אַ ְת הִ , ֲאִני   . י ּכְ

ֶבת ָלִעים, ָהַרּכֶ ָצה ֶאל ַהּסְ   .ִהְתַנּפְ

  וֹ בּ ׁשֶ , ָהָיה ֶרַגע ֶאָחד

נּו עֹוד ִק  ּלָ ינּו לְ ּכֻ   בוֹ טּוִ

ינוּ    . ְוִחּכִ

ֲאִוירטִ יְ ֲאָבל ַמ  ַפס אֹוָתּה ּבָ   י ָמאּוס לֹא ּתָ

יוְ ,  ַעל ַקְרַקע מּוָצָקהְולֹא ֵהִניָחהּ    ִאּמִ

ְרָסא ַהּקֹוֶדֶמת ּגִ מֹו ּבַ ּלֹא ּכְ   ׁשֶ

ּפּוֵחי ֲאָדָמה ק ּתַ מֹו ׂשַ   ָצְנָחה ּכְ

ְניֹון   ְוִנְמְרָחה ַעל ַקְרָקִעית ַהּקֶ

ָמהּ ּוָפֲעָרה ַמ  ַצּלְ ׁש ּבְ   ְכּתֵ

ׁש  ְכּתֵ   ֵארָהָיה ִלבְ , ְוַהּמַ

ֵאר ה לְ , ְוַהּבְ   ַמְעָין ְמַפּכֶ

ְעָיןּוסְ  ָחה ֲעֶיֶרת ּכוֹ ִביב ַהּמַ ּתְ   ִרים ִהְתּפַ

ְקָוָתם ּה ֶאת ּתִ נּו ּבָ י ָזָהב ּבָ ׂשֵ ָגה ּוְמַחּפְ ְגׂשְ   ְוׂשִ

הְוֶאת ְמחֹוזֹות ַיְלדּ  ִנּיָ ְ   .ּוִתי ַהׁשּ
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  שרון הנוקד

  שלושה שירים
  2013מתוך קובץ שירים שזכה בפרס פסח מילין 

1 .  
ם יה  ר  ח  ים א  א  ה רו  ֶ  מ   ֵ ֲ  ַ     ִ  ֹ   ַ   

ים ר  ט   פ  מ   ָ ִ  ה  ּ  ֻ ְ ּ  ַ  
ם י  מ  י יו  ר  ח  ִ  א  ַ  ֹ   ֵ ֲ  ַ  

ים נ  ש  ש   לו  ִ   או  ש   ָ ׁ  ׁ  ֹ ָ ׁ   ֹ   

ים נ  ר ש   ש   ִ   או  ע  ָ ׁ   ֶ ׂ  ֶ   ֹ    
ם קו  תו  מ  או  ה ב   ד  בו  ל ע  ּ ְ ֹ  ֹ   ָ ֹ  ש     ָ  ֹ  ֲ   ֶ ׁ   

ים פ ר  א  ים ה  יח  ט  ש    ל ה  ים ע  א  ר  י נ  ת   ל  ב   ם ה  יה  ת  בו  ק   ֹ  ִ  ע   ֲ  ָ     ִ   ִ ְ ּ ׁ  ַ    ַ     ִ ְ  ִ   ִּ  ְ ִ ּ  ַ    ֶ  ֵ  ֹ ְ ּ  ִ  
ל   מ   ְ ֻ ה  יםַ  ּ כ  ל  ִ   כ   ָ  ְ  

ה פ  י ק  מ  ת  כ  ים ב   מ  ת   כ  מ   ֶ  ה  ָ   ֵ ְ  ִ ְ ּ    ִ ָּ  ְ ֻ ּ  ַ  
כו   פ   ש   נ   ְ  ּ ש   ּ ְ ׁ ִ ּ ֶ ׁ   

ים נ  י ש   נ  פ  ִ   ל  ָ ׁ    ֵ  ְ  ִ  
ת ירו  ק   ל ה  ק ע  ת רו  קו  ה  ל ל  ים ש   ר  ג   ס  מ  ים מ  ר  ט  ס  ו  ּ ִ  ֹ  פ   ַ    ַ    ֹ    ֹ  ָ  ְ   ֶ ׁ    ִ ָ ּ  ְ ֻ ְ    ִ  ֶ  ְ  ֹ ּ   

ל ס  ר  ו  ד  ל כ   ַ  ס  ְ  ּ ּ ַ ּ    ַ  

ע   צו  ע  ֲ  ּ  ַ צ   ַ  
ן יו  ב  ם צ  קו  מ   ת ל  ו  ו  ש   ן ל  יו  ס   ְ  ֹ  נ   ִ    ֹ ָ ּ  ַ    ֹ ּ ַ ׁ  ְ    ֹ ָּ  ִ  

י אפ   ִ י  ּ   ָ  

יר ע  ִ   צ   ָ  
ן נ  ע  ָ  ר   ֲ ַ   

ה ד  בו  ם ע  קו  ד מ  ֲ  ֹ  ָ ל א עו     ֹ ְ    ֹ    ֹ  

ם ַ מ   יה  ר  ח  ים א  א  ֶ  ה רו   ֵ ֲ  ַ     ִ  ֹ     

ים ר  ט   פ  מ   ָ ִ  ה  ּ  ֻ ְ ּ  ַ  

ב ר  ע  ת ה  ל   ח  ל ת   ל ש   ח  ל  ח  ם כ   ד   מ  ד  ר א  ֶ  ֶ או   ָ   ַ ּ ִ ְּ   ֶ ׁ   ַ  ְ  ַ ְ ּ   ַ ּ ְ ַ  ֲ    ֹ   
ים ל  דו  ג   ת ה  נו  ו  ל  ח  ה  ִ   מ   ֹ ְ ּ  ַ    ֹ  ֹ ּ  ַ  ַ ֵ   

ה ת  ל  ש  ע  מ  ש    ה  ש   ְ  ָ כ    ָ  ׁ ֶ ֶ ּ ׁ  ַ ֶ ׁ ְ ּ  
ה יר  א  ִ   ָ ה   ֵ  
ה מ  מ   ְ ָ ח  ּ ִ   

  
  שרון הנוקד
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ם נ  רו  ו  ח  ים ב   נ  פו  יו  ס  ם ה  ָ  ה   ֹ  ְ ִ ְ ּ     ִ  ּ  ְ   ּ  ָ    ֵ  
ה נ  ט  ק  ה ה  י   ב   ק   ָ  ב    ָ ְ  ַ   ָ ּ ִ ּ ֻ ּ ַ ּ  

יס פ   ן ס  פ   או  ֵ  ב   ּ  ְ   ֶ ּ  ֹ ָ ּ  
ש    פ  ם ח  ה ה  נ   ה  ִ ו  ׁ  ְ  ָ    ֵ   ֵ ּ  ִ ש  ְ  מ  ש    את ל  צ  ים ל  ֶ ֶ ׁ י   ּ ׁ  ַ     ֵ  ָ    ִ ּ  

ית ת  אכו  ל  ה מ  ר  או  ת   ף מ  י  ע  ם ה  ר  ת עו  ף א  ז   ש   ָ   ּ  ִ  ל  ְ   ָ  ּ ְּ ִ    ֵ ָ  ֶ   ָ  ֹ    ֶ   ֵ ּ ַ ׁ  ְ  
ל ז  או  ך  ו  ל  הו  ף ה  ס  כ   ת ה  פ  ר א  ס  ְ  ְ  ֹ ֵ  ל   ֵ  ֹ  ַ    ֶ ֶ ּ  ַ    ֶ   ֹ ּ  ְ  ִ  

ת ו  י  ל  כ   ל  ת כ   דו  ר  ח  ח  פ   ט  ִ ּ ֹ  ל  ָ ּ  ְ ַ ּ    ֹ ָ ֲ  ַ ֵ ּ  ַ  ְ  
ת ו  ש  ד  ֹ  ח  ׁ ָ ֲ   

2.  
ג    ן'ּ ַ ִּ ב   ת ג   מ  ר  יק ב   אל  י  ב   ר ם ב   ל  ן א  יו  נ  ק  י ב   ר  ו  ב  ּ ָ ימ    ַ ָ ְ ּ     ִ   ָ ְ ּ ִ ּ    ֹ  ְ  ֶ    ֹ  ְ ֶ ְ ּ   ִ  ּ ּ ְ    

ו   ת  ב  א ל  ב   ר א  מ  ִ  ּ ֹ א   ְ   ָ ּ  ַ הָ  ַ   נ   ט  ק   ּ ָ  ה   ַ ְ ּ  ַ    
ך   ת  ק או  ר  פ  י א  נ  ט א  ק  ש   י ב   ב  ש   ם ל א ת   ָ  ֵ   ֹ  ָ ְ א   ֲ    ִ  ֲ   ֶ ֶ ׁ ְ ּ    ִ ְ ׁ ֵּ    ֹ    ִ  

ת ב   ם ש   ל יו  ם ש   י  ר  ה  צ   ר ה  ח  א  ּ ָ ב   ַ ׁ    ֹ   ֶ ׁ    ִ ַ  ֳ ָ ּ  ַ   ַ  ַ ְ ּ  
ה ח ר  ה ש   פ   ש  כ   ב  ב ח  א  ֹ  ָ ה  ְ ׁ   ָ ּ ִ ּ  ׁ  ַ ָ    ָ  ָ  

ט ק  ש   הו  ב   ש    י מ  ת   נ  נ   י ס  נ  א  ֶ ֶ ו  ׁ ְ ּ   ּ ֶ ּ ׁ ַ   ִּ  ְ ַ ּ  ִ    ִ  ֲ  ַ  
ש   מ   ם מ  לו  י כ   ת   ר  מ  ל ל א א  ב  ָ ׁ א  ּ ַ    ּ ְ ּ   ִּ ְ ַ  ָ    ֹ    ָ  ֲ  

ים ר  ח  א  ים ה  ר  הו  ה  ד מ  ח  ף א  ם ל א א  ג  ֵ  ִ  ו   ֲ  ָ    ִ  ֹ  ַ ֵ   ָ  ֶ    ַ    ֹ    ַ  ְ  
ֶ ש    ם ׁ בו  ש   ש   ָ י   ׁ   ּ ְ ׁ ָ ּ  

נו   ל   ש   נו  ב   ק  ס  נו  ע  ל   ּ ָ  ּ כ   ֶ ׁ ְ ּ   ּ ְ  ַ  ָ   ּ ָ ּ ֻ ּ  
ה א  ט ג   ב   ר מ  ע  פ  ה נ  ד   ל  י   י ה  נ  פ  ֶ  ב   ֵ ּ   ָ ּ ַ    ַ  ְ  ִ   ָ ּ  ְ ַ ּ ַ    ֵ  ְ ִ ּ  

יס ר  ת     ַ ְ ִ  מ 
יב ב  ס   ה מ  יט  ב   יא ה  ִ   ה  ָּ ִ    ָ  ִ ּ  ִ     ִ  

ה ל  כ   ת   ס  ה ה  מ  י או  ב   מ  ר ב   רו  ָ  ל א ב   ְ ּ ַּ  ְ  ִ   ָ ְ ּ   ֹ   ִ ְ ּ    ּ ָ ּ    ֹ  
ן יו  נ  ק   ה  ה מ  יא  צ  י   ְ  ֹ  ב   ֶ ּ  ַ ֵ    ָ   ִ ְ ּ ַ ּ  

םה ָּ ת    ְּ כ    ִ ה   י  ר  ה  צ   ר ה  ח  ל א  ש  ש   מ  ק ש   ז  ִ   ח  ַ  ֳ ָ ּ  ַ   ַ  ַ   ֶ ׁ  ׁ ֶ ֶ ׁ    ָ ָ    
ת   ש  מ  מ  ֶ ֶ ׁ  ַ ְ ש   ה ׁ א  ג  ה ו  יס  ָ  ר   ֵ  ְ   ָ  ִ   

ה ד   ל  י   י ה  נ  פ  ּ ָ כ    ְ ַ ּ ַ    ֵ  ְ ִ ּ  
יגו   ל  פ  ים ה  כ  ר  ד   ִ    ּ ב    ְ  ִ     ִ ָ ְ ּ ַ ּ  

ר רו  ל  א ב   י ה  יב  ב  ל א  ת   ם ה  ד  ע  י  ת ל  רו  ת ש   ו  י  נ  ּ ָ ּ  מו    ֹ ּ  ַ    ִ   ִ  ֲ   ֵּ  ַ   ָ  ֲ  ַ ְ    ּ ֵ ׁ    ֹ ּ ִ  ֹ   
ג    ב   ים ש   ר  הו  ּ ַ ִּ ה  ֶ ו  'ַ  ֹ  ִ    ׁ כ  ר  ד  יש  ל  יש  א  נו  א  י פ   ר  ו  ב  ּ  ֹ ימ  ְ ַ  ְ  ׁ   ִ  ׁ   ִ   ּ ָ ּ   ִ  ּ ּ ְ    

ם ו  י  ר ה  או  ל ב   ה  מ  ת נ  יו  ז  ו  ל  ט   ל ה  ח ל ש   כ   ן ה  ר  ַ ּ ֹ  או     ֹ ְ ּ    ַ ְ  ִ    ֹ  ְ ִ ֶ ֶ ּ  ַ   ֶ ׁ    ֹ ָ ּ  ַ   ָ  ֹ   
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3.  
ת    ב  ש   ְ  ִּ ח  ַ ה ָ ׁ ז   ם ה  קו  מ   ך  ה  ר  ך  ד   ל  ם א  א  ַ ּ ֶ י ש      ֹ ָ ּ  ַ   ְ ֶ ֶ ּ   ְ  ֵ  ֵ    ִ ֶ ׁ     

ו   נ  ת   ש   ים י  ר  ב  ּ  ּ ד   ַּ ְ ׁ  ִ   ִ  ָ ְ ּ  

ה ז   ם ה  קו  מ   ך  ה  ר  י ד   ת   כ  ל  ה  ַ ּ ֶ ו     ֹ ָ ּ  ַ   ְ ֶ ֶ ּ   ִּ  ְ  ַ  ָ  ְ  

ה ז   ם ה  קו  מ   ה  י ש   ת   ב  ש   ַ ּ ֶ ח     ֹ ָ ּ  ַ ֶ ׁ   ִּ  ְ ַ ׁ ָ   

י ת  ה או  ש   ע  ׂ ֶ   ֹ  ִ י   ֲ  ַ  

ר ת  ית יו  יל  צ  ִ     ֹ  ֵ א    ִ  ֲ  

ר ת  ה יו  יב  ד  ָ    ֹ  ֵ א   ִ  ֲ  

ר ת  ת יו  ע  ד  ַ    ֹ  ֵ מו  ַ  ּ   

יו   ר  יג  ן ס  ש   ע  י ח ם ו  יק ל  נ  ע  ה י  ז   ם ה  קו  מ   ה  ַ  ְ  ֹ ש     ִ   ָ ׁ  ָ  ְ   ֹ    ִ     ִ  ֲ  ַ  ֶ ּ ַ    ֹ ָ ּ  ַ ֶ   ת ׁ

ה א  ר  ש   י ה  יק ל  נ  ע  ה י  ז   ם ה  קו  מ   ה  ָ  ש   ָ ְ ׁ  ַ    ִ     ִ  ֲ  ַ  ֶ ּ ַ    ֹ ָ ּ  ַ ֶ ׁ   

י ט   א  פ ך  ל  ה  י י  כ  ו  ל  ה  ִ ש   ּ  ִ  ְ   ְ  ֹ  ֲ  ַ   ֵ  ּ ּ  ִ ֶ ׁ   

ת ר  ה  ר  ה  מ  י ל  ת   ע  ד  ֶ  ֶ ו  ְ  ֻ ְ  ִ   ִּ  ְ ַ  ְ  

ה ל  קו  ש    ה  ת ו  ק  מ   נ  מ   י ה  ת   ע  ת ד   ר א  מ  או  ָ  ש    ּ ְ ּ ׁ  ַ  ְ  ֶ ֶ ּ  ֻ ְ ּ  ַ   ִּ  ְ ַ ּ    ֶ   ַ  ֹ ֶ ׁ   

ם ים ש   מ  ה י  מ   ד כ   ה עו  יכ  ר  י צ  ית  י  י ה  ל  ָ או  ׁ    ִ  ָ  ָ ּ ַ ּ    ֹ    ָ  ִ  ְ   ִ   ִ ָ    ַ  ּ   

ים ש   ד  ה ח  מ   ִ  או  כ   ׁ ָ ֳ   ָ ּ ַ ּ   ֹ   

ים נ  ה ש   מ   ִ   או  כ   ָ ׁ   ָ ּ ַ ּ   ֹ   

י א   ל  ַ    ִ או  ה ּ  ז   ם ה  קו  מ   ת ב   ד  ל  י נו  ית  י  ַ ּ ֶ ם ה     ֹ ָ ּ ַ ּ   ֶ  ֶ  ֹ   ִ   ִ ָ     

ה ר  ה קו  י  ה ה  ָ ָ    ֹ  ֶ ז     ֶ  

ה ז   ם ה  קו  מ   ה  ץ מ  ת חו  רו  ח  ת א  מו  ד   ק  ת מ  עו  פ   ש   י ה  יו  ל  ז ל א ה  ַ ּ ֶ א     ֹ ָ ּ  ַ ֵ    ּ    ֹ ֵ  ֲ    ֹ ָ ּ ְ ֻ    ֹ ָ ּ ְ ׁ  ַ    ִ   ּ  ָ   ֹ    ָ  

ת ק  ל  ו  ד  ח ה  א  ֶ  ֶ ה   ֹ ּ  ַ    ָ  ָ  

ה ר  ו  ש   ה ה  ז  ו  מ  ֹ  ָ ה  ּ ׁ  ַ    ָ ּ ּ  ַ  

יר ב   ס  ה  ר ל  ש   פ  י א  א  הו  ש   ש    מ   ּ ִ  ה   ְ  ַ  ְ   ָ ׁ  ְ  ֶ    ִ ֶ ׁ   ּ ֶ ּ ׁ ַ ּ  ַ  

ת רו  או  נ   ת ה  עו  ד   ּ ְ ֹ  ֹ  ה   ַ    ֹ ֵ ּ  ַ  

ו   ל  פ  ּ  ּ א   ִ  ֲ  

י  ית  י  ם ה  ָ ִ   ִ  א  תִ    רו  ית ש   נ  מו  ת ב   ע  ס  ֵ ּ  נו  ׁ     ִ  ֹ ְ ּ    ַ  ַ  ֹ   

ה ז   ם ה  קו  מ   ה  י מ  את  צ  י   י ש   ל  ת ע  או  ר  ים ל  ל  כו  יו  י  ַ ּ ֶ ה     ֹ ָ ּ  ַ ֵ   ִ   ָ ָ ּ ֶ ׁ    ַ  ָ    ֹ ְ  ִ     ִ  ֹ  ְ  ּ  ָ  

ה י  ה ה  י ז  ל   ה ש   ע  נו  ת  ה ו  ע  נו  ל ת   כ  ָ ָ  ב      ֶ  ִ ּ ֶ ׁ    ָ  ּ ְ  ּ   ָ  ּ ְּ    ָ ת ּ ְ יו  ה  כ ל ל  ְ  ֹ  י   ִ ם ָ  ֹ   תו    ָ  ּ  ח 
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  עדי קיסר

  אוטודידקטית ועוד שירים
  2013מתוך קובץ שירים שזכה בפרס פסח מילין 

י  אוטודידקטית ת   ד  מ   ַ ְ ִּ ל  םִ  ּ י  מ  ש    ל ה  יט א  ב   ה  ים ל  ל  מ  נ   ת ה  ִ   א  ַ ָ ּ ׁ  ַ    ֶ    ִ ּ  ַ  ְ     ִ ָ ְ ּ  ַ    ֶ     
ח   רו  ה  ר מ  ת   ת   ס  ה  י ל  ל   ם ש   י  כ   ר  ב   ת ה  א  ָ  ּ  ַ ו  ֵ   ֵּ ַּ  ְ  ִ  ְ   ִ ּ ֶ ׁ    ִ ַ ּ ְ ִ ּ  ַ    ֶ  ְ 

ז ר  ב   ה  ף מ  ט  פ  ט  ם ל  י  מ   ת ה  י א  ת   פ  ל   ּ ֶ ֶ א   ַ ֵ    ֵ  ְ  ַ  ְ    ִ ַ ּ  ַ    ֶ   ִּ  ְ ַ ּ  ִ 
י ת ל  וו  ח  ת   ש   ה  ה ל  י  יז  ו  ל  ט   ת ה  א  ִ  ו     ֹ ֲ ַּ ְ ׁ  ִ  ְ    ָ ְ  ִ ֶ ֶ ּ  ַ    ֶ  ְ 

ת מו  קו  מ  ק ב   ת ר  חו  מ  ן צו  ת ח  ו  ד  ק  ּ ִ ְ ֹ  ֹ  נ    ַ    ֹ ְ  ֹ   ֵ    ֹ ּ ֻ  ְ 
ת    מ   ן ש  ה  י ל  ת   ר  ב   ס  ה  ֻ ָּ ש   ּ ׁ    ֶ  ָ   ִּ ְ ַ ּ  ְ  ִ ֶ  ר ׁ

ר ק   ש   ק כ   י ר  ת  עו  ב   צ  ין א  ת ב   קו  ל  ד  ת נ  יו  ר  יג  ס   ּ ַ ה  ֶ ׁ ְ ּ   ַ   ַ  ֹ ְ ּ  ְ  ֶ    ֵ ּ    ֹ  ָ ְ  ִ    ֹ ְ  ַ  ִּ  ַ 
י ל  ים א  כ  י   ח  ת מ  נו  מו  ת   ב   ים ש   ש   נ  א  ה  ַ  ו   ֵ     ִ ְ ּ ַ ְ    ֹ  ּ ְּ ַ ּ ֶ ׁ    ִ ׁ  ַ  ֳ  ָ  ְ 

ה ל  י  ל   ק ב   ָ  ר   ְ ַ ּ ַ ּ   ַ . 

ם ו  י  ם ב   י ג   ל  ך  א  י   ח  ק מ  חו  ר  ר ה  ז   ק ה  ּ ֹ  ר  ַ ּ   ַ ּ    ַ  ֵ   ְ ֵ ּ ַ ְ    ֹ ָ  ָ   ָ ּ ַ   ַ  
ה ש   ר  י ל א מ  נ  א  ש   י כ   ת  ב או  ה  או  ָ ו  ׁ ְ ַ    ֹ    ִ  ֲ ֶ ׁ ְ ּ   ִ  ֹ    ֵ  ֹ  ְ 

ר כ  מו  ֵ  ו  ה ּ  ֹ  ר  ז  ח  י ב   ֲ ָ  ָ ל  ַ ּ ש    ִ    נ   ת ה  ָ א  ׁ ְ ּ  ַ יֶ    ל   ה ש   ּ ִ מ  ֶ ׁ   ָ   
ק ל  ֶ  ח  ֵ   
ק ל  ֶ  ח  ֵ  

ע ק  פ  יר מ  ח  מ  ְ  ָ ב   ֻ     ִ ְ ִ ּ. 

  שחור על גבי שחור
י ל   א ש   ת  ב  י ס  ת  ה או  ב  ה  ד א  ב  א כ   ט  ב  מ  ּ ִ ב   ֶ ׁ   ָ  ְ  ָ   ִ  ֹ    ָ  ֲ  ָ    ֵ ָ ּ    ָ  ְ ִ ְ ּ  

ים י   נ  ימ  ים ת   ר  ו  ב  י ד   ל  ה א  ר  ב   ד  ִ ּ ִ  ו  ָ  ֵּ    ִ  ּ ּ ִ ּ    ַ  ֵ   ָ ְ ּ ִ  ְ  
י ת   נ  ב  ם ל א ה  ע  ף פ   א  ְ  ִּ ש    ַ  ֵ    ֹ    ַ ַ ּ    ַ ֶ ׁ ,  

ה ד   ל  ר י  תו  ב  ּ ָ ו   ְ  ַ   ֹ  ְ  ּ  
ת ר  כ  י זו  נ  ֶ  ֶ א   ֹ    ִ  ֲ 

ה  ל   ת   ר א  א  ש    ה  י ל  ת   ד  ח  יך  פ   ּ   ְ א  ָּ  ִ    ֵ ָ ּ ׁ  ִ  ְ   ִּ ְ ַ ָ ּ   ְ דֵ     ַ  ב 

ש   ש   ח  ַ ׁ מ  יה    ֵ ֲ ׁ פ  ן ב   ו  ש  ל   ת ה  ין א  ב  ל  א א  ִ   ָ ש   ְ ּ    ֹ ׁ ָ ּ  ַ    ֶ     ִ  ָ   ֹ ּ ֶ ׁ   
ך   ו  י  ח  י ב   ל  ן א  ג   נ  ה ל  יכ  ש   מ  ה  ִ ּ ּ  ְ ש   ְ ּ    ַ  ֵ   ֵ ּ  ַ  ְ    ָ  ִ ׁ ְ  ִ ֶ ׁ ,  

י ת   נ  ב  י ל א ה  נ  א  ְ  ִּ ו   ַ  ֵ   ֹ    ִ  ֲ  ַ  
ה ר  מ  א  ת ש   ח  ה א  ל   ָ  ְ ָ מ  ֶ ׁ   ַ  ַ   ָ ּ ִ   

  עדי קיסר
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ים ק  חו  ים ר  ק  חו  עו  ר  מ  ש   ים נ  יל  ל  צ   ה  ְ ְ ּ   ְ ֹ  ִ    ְ ֹ  ִ  ו  ׁ  ִ     ִ   ִ ְ ּ  ַ  ְ  
ב רו  י ק  ל  ה א  ר  ב   ד   ש   ם כ   ַ    ָ ֹ  ג    ֵ   ָ ְ ּ ִ ּ ֶ ׁ ְ ּ   ַ ּ.  

ת ח  ם א  ע  פ  ַ  ַ ו     ַ  ַ  ּ  
ת ר  כ  י זו  נ  ֶ  ֶ א   ֹ    ִ  ֲ,  

ס ָ ק   נ  נ  י א  יל  ר  י פ   ה ל  ת  ָ  נ   ָ  ָ    ִ  ִ ְ ּ    ִ   ָ  ְ  

י ר  ח  א  ַ  ֲ ֵ ו  ל ְ  ד  גו  א  י ב   ת   ב  ק   נ   ֲ  ּ  ָ ש   ָ ּ   ִּ  ְ ַ ּ ִ ּ ֶ ׁ   
ה ק   ד   ם ה  יו  ינ  מ  לו  א  ת ה  יפ  ט  ת ע  ּ ָ א  ַ ּ  ַ    ּ  ְ  ִ  ּ  ָ  ָ    ַ   ִ  ֲ    ֶ  

כ  ל י ה  ית  ת  ש   ּ ֹ ו   ַ   ִ  ִ ָ ׁ  ְ,  
ה ד  ו  ר ת  מ  י לו  ית  צ  ֹ  ָ ר  ּ   ַ  ֹ   ִ   ִ ָ   

י ת   ע  ד  ל ל א י  ב  ְ  ִּ א  ַ  ָ   ֹ    ָ  ֲ  
יך   ר  ה צ  פ  יזו  ש   א  ָ  ִ  ְ ב      ָ ָ ׂ   ֹ   ֵ ְ ּ  

ה ל  דו  ג   ה ה  נ   ג   י ל  את  צ  י  ָ  ו   ֹ ְ ּ  ַ   ָ ּ ִ ּ  ַ   ִ   ָ  ָ ְ  
ח ר  י פ   ת   פ  ט  ֶ ַ ק  ּ   ִּ  ְ  ַ ָ   

ש    ג   ה  ְ ו  ׁ ַ ּ  ִ תו  ְ  ה  או  י ל  ּ   ֹ   ֹ ת    ָ   ִּ ,  
ת ש   י   ב  ֶ מ  ׁ ֶ ּ ֻ ְ   

ת ר  כ  י זו  נ  ֶ  ֶ א   ֹ    ִ  ֲ  
ינו   ינ  ה ב   ד  מ  ה ע  כ  בו  ה מ  מ   ֵ    ּ כ    ֵ ּ   ָ ְ  ָ    ָ  ּ ְ   ָ ּ ַ ּ  

ד ח  ם א  ל ד   ָ  ש    ֶ   ָ ּ   ֶ ׁ   
ת מו  ל   ת א  נו  ו  ש  י ל  ת   ש   ּ ְ ֹ  ו   ִ    ֹ  ֹ ׁ  ְ   ֵּ ְ ׁ  ּ  

י יל  ר  פ   יע  ה  ב  ת ג   ה א  פ  ט  יא ש   ה  ִ  ו   ִ ְ ּ  ַ   ַ   ִ ְ ּ    ֶ    ָ  ְ ָ ׁ     ִ  ְ   
ה יק  ת  ש   ְ ִ  ָ ב   ׁ ִ ּ  

ם י  ו  מ  ה ב  א  ל   ִ  מ  ַ   ֹ ּ    ָ ְ ּ ִ   
ה   י ל  ת   ת  נ   ח ש   ר  פ   ת ה  ו  א  ה ב  יח  נ   ה  ָ  ּ ו    ִּ ַ ָ ּ ֶ ׁ   ַ ֶ ּ  ַ    ֶ   ֹ ּ   ָ  ִ ּ  ִ  ְ.  

ף ם ל אַ  א  ע  ֹ   פ      ַ ַ י   ּ ת   נ  ב  ְ  ִּ ה   ַ  ֵ  
ה ר  מ  א  ה ש   מ   ה מ  ל   ָ  ְ ָ מ  ֶ ׁ   ַ ּ ִ   ָ ּ ִ   

י ל   א ש   ת  ב  ּ ִ ס  ֶ ׁ   ָ  ְ  ָ,  
י ת   נ  ב  ה  ה  ל   ם ש   י  ד  י   ת ה  ל א  ב  ְ  ִּ א   ַ  ֵ   ּ ָ ּ ֶ ׁ    ִ ַ ָ ּ ַ    ֶ    ָ  ֲ  

י ת   נ  ב  ה  ה  ל   ר ש   ש   ב   ת ה  ְ  ִּ א   ַ  ֵ   ּ ָ ּ ֶ ׁ   ָ ׂ ָ ּ  ַ    ֶ  
ם ע  ף פ   א  ת ש   רו  מ  ַ  ל  ַ ּ    ַ ֶ ׁ    ֹ ְ  ַ  
ת מ  א  ה ב   ינ  ב  ֱ  ֶ ל א ה  ֶ ּ    ָ   ִ  ֵ    ֹ  

י ת   ר  מ  א  ים ש   ל   מ   ת ה  ָ  ַ ְ ִּ א  ֶ ׁ    ִ ּ ִ ּ  ַ    ֶ  
י ל   ן ש   ט  ק   ף ה  ו  ג  ת ה  ה א  ב  ה  ק א  ר  ּ ִ ו  ֶ ׁ    ָ ָ ּ  ַ    ּ ּ  ַ    ֶ    ָ  ֲ  ָ   ַ  ְ  

ה   ל   ת ש   ב   ל ה  ת ש   ב   ל ה  ּ ָ ּ ש   ֶ ׁ   ַ ּ  ַ   ֶ ׁ   ַ ּ  ַ   ֶ ׁ .  
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מו   צ  ע  ש  ל  ק   ב  ב מ  ל   ים ה  מ  ע  פ  ל  ְ   ֹ ו   ַ  ְ  ׁ ֵ ּ  ַ ְ   ֵ ּ  ַ    ִ  ָ  ְ  ִ  ְ  
ים ר  ז  ים מו  ר  ב  ָ  ִ    ּ ָ  ִ  ד   ְ ּ  

ית נ  ימ  מ ד ת   ל  מו  ל  ִ   כ   ָ  ֵּ    ֹ  ְ  ִ   ֹ ְ ּ  
ה   ל   ר ש   ב  ק   ז ר ל  ח  ל  ּ ָ ּ ו  ֶ ׁ    ֶ ֶ ּ  ַ   ֹ ְ  ַ  ְ  

ה מ  ד  א  ך  ה  תו  ם ל  י  ת  פ  יד ש   מ  צ  ה  ֲ  ָ ָ ל   ָ   ְ  ֹ  ְ    ִ ַ  ָ ְ ׂ    ִ  ְ  ַ  ְ  
ה ימ  נ  ע ק פ   צ  ל  ִ   ָ ו  ְ ּ    ֹ  ְ  ִ  ְ  

ר מ  יא לו  ה  ה ה  ד   ל  י   ה ל  י  ה  ה ש   ת כ  ל מ  ִ     ֹ  ַ א   ַ   ָ ּ  ְ ַ ּ ַ    ָ ָ ֶ ׁ   ַ   ֹ ּ    ֶ  
ה   ת  יר או  ה  ז  ה  ר ל  ק   ע  ב  ִ     ֹ  ָ ּ ו   ְ ַ  ְ   ָ ּ  ִ  ְ  ּ  
ה   י ל  את  ב  ה  ח ש   ר  פ   ה  ָ  ּ מ    ִ   ֵ  ֵ ֶ ׁ   ַ ֶ ּ  ַ ֵ   

ים ל  מ  נ  א ב   ל  ח מ  ר  ִ   פ   ָ  ְ ִ ּ    ֵ ָ   ַ ֶ ּ .  
  

  אפילוג
י נ  ה א  נ   ִ  ה   ֲ   ֵ ּ  ִ  

ה א  ה רו  ת   ֶ  א   ֹ   ָּ  ַ  

ה נ   ּ ֵ ה   ִ  

י  נ  ִ   א   ֲ  

ה ל  מ  ת ש   ש   ב  ָ  לו  ְ ִ ׂ   ֶ ׁ  ֶ  ֹ   

ה א  ר  מ   ל ה  ָ  מו  ְ ַ ּ  ַ    ּ   

ך   ָּ כ    ל   ם ש   י  ינ  ה  ע  ל   ּ ְ ָ ל כ   ֶ ׁ    ִ ַ   ֵ   ּ ָ ּ ֻ ּ     

ף ל  ֶ  א  ן ֶ  ה  ֵ  מ  ֵ   

י ר  ש   ב  ת ב   צו  עו  ׂ ָ ִ נ   ְ ִ ּ    ֹ  ּ  ְ  

י מ  צ  ת ע  ה א  ת   פ  ְ  ִ מ   ַ    ֶ   ָּ  ַ ְ   

ר ש   ב   ת ה  ה א  יח  ר  ׂ ָ מ  ָ ּ  ַ    ֶ   ָ  ִ ְ   

י ת   ק  ת   מ  ה  ת ש   מו  קו  מ   ִ  ְ ַּ ְ ִּ ב   ֶ ׁ    ֹ  ֹ ְ ּ ַ ּ  

ה י  ם ה  ע  פ   יפ ה ש   ָ ָ  א     ַ ַ ּ ֶ ׁ   ֹ   ֵ  

ת ידו  ד  ל ב   ן ש   חו  ר  ּ ְ ִ  ּ  ס    ֶ ׁ    ֹ ָ  ֵ  

ה נ  ח  צ  ָ  ו  ֲ  ַ ה ְ  ב  ה  ל א  ָ  ש    ֲ  ַ   ֶ ׁ   

י נ  ם א  ִ  ש    ֲ   ָ ׁ   

ה  נ   ּ ֵ  ה   ִ  

י נ  ִ  א   ֲ  

ה א  ה רו  ת   ֶ  א   ֹ   ָּ  ַ.  
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  מוציאה להורג את המחשבות שלי
ה  ר  ו  ש  ן ב   ת  ה או  יד  מ  ע  ּ  ָ  מ  ׁ ְ ּ   ָ  ֹ   ָ  ִ  ֲ ַ   

ת עו  ג  ת ל א נו  עו  ג  ְ  ֹ  נו   ֹ   ֹ    ֹ  ְ  ֹ   
יר  ק  רּ ְ ִ   ב   ק  ן ו  ב  ָ   ְ  ַ ל   ָ  

ה ע  ד  ו  ל ת  ָ  ש   ָ  ֹ ּ   ֶ ׁ   
ס ר  א  ה מ  ק  תו  ֶ  ֶ מ  ְ   ָ  ּ ְ .  

ת ח    ַ  ַ א 
ת ח    ַ  ַ א 

ה   ר  תו    ּ ְ ֹ  ָ ּ ב  
י ל  ת מו  ד  מ  ִ  עו   ּ   ֶ ֶ  ֹ   
ק נ  ח  ת ב   מו  ֶ  ת   ֶ ְ ּ    ּ ָּ   

י ל  ַ  או  או   ּ   ֹ   
ה י   יר  ּ ָ ב   ִ  ִ ּ.  

  
  המילים

ה ל   א  ים ה  ל   מ   ּ ֶ ל   ֵ  ָ    ִ ּ ִ ּ  ַ  
ח ל  יף מ  ס  הו  ר ל  סו  ַ  א  ֶ     ִ  ֹ  ְ    ּ  ָ.  

ש   ב  ל א ד   ַ  ׁ ו  ְ ּ    ֹ  ְ  
ץ מ  צ  מ  ן ח  ימו  ל א ל  ְ  ַ ו  ַ  ֲ    ֹ   ִ    ֹ  ְ  

ים ד  ר  י ו  ל א מ  ֹ    ֵ  ְ  ָ ִ  ו   ְ.  
ל    א  ים ה  ל   מ   ת ה  ֵ  ֶּ א   ָ    ִ ּ ִ ּ  ַ   הֶ   

ש   לו  ר ל  סו  ָ  ּ  ׁ א     ּ  ָ.  
יח   פ   ת  ה  ל א ל  ִ  ַ ו  ּ ְ  ַ  ְ    ֹ  ְ  
ת פו  א  ל א ל  ֱ  ֹ  ו   ֶ    ֹ  ְ  
ת ו  ד  א  ל א ל  ּ ֹ  ו   ַ  ְ    ֹ  ְ.  

ה ל   א  ים ה  ל   מ   ת ה  ּ ֶ א   ֵ  ָ    ִ ּ ִ ּ  ַ    ֶ  
ה פ  ש  י  ג   ל מ  יח  ע  נ  ה  ר ל  סו  ֶ  א   ָ ׁ ָ ּ ַ    ַ  ַ   ִ  ָ  ְ    ּ  ָ.  

ה ינ  ס  ר  ת ח  ח  ל   ל צ  ל א ע  ָ  ו    ִ ְ ַ   ַ ַ ּ  ַ    ַ    ֹ  ְ  
ית נ  ב  ת  ל א ב   ִ   ו   ְ ַ ְ ּ    ֹ  ְ  

ה ה  בו  ס ג  כו  ל א ב   ָ  ו   ֹ  ְ    ֹ ְ ּ    ֹ  ְ.  

ה ל   א  ים ה  ל   מ   ת ה  ּ ֶ א   ֵ  ָ    ִ ּ ִ ּ  ַ    ֶ  
ן ה  מו  ש   ק כ   ו  י  ד  ל ב   ֵ  נ אכ  ֶ ׁ   ֹ ְ ּ    ּ ּ ִ ְ ּ    ַ   ֹ.,  



    9191  ||  20132013  ||  3131  גגגג

  עמיחי חסון

  שני שירים
  2013מתוך קובץ השירים שזכה בציון לשבח בתחרות פרס פסח מילין 

  בבית הכנסת יד הגיבורים

  .א

י ה ֶאת ֹראׁשִ ל ָאִבי ְמַכּסָ יתֹו ׁשֶ ת ּכֲֹהִנים ַטּלִ ִבְרּכַ   ּבְ

ּה ִעם ּגּופֹו  ק ּבָ ַאַחי ִנְמָצִאים ֲאנַ (ּוֶפֶלג ּגּוִפי ָהֶעְליֹון ִמְתַחּלֵ ׁשֶ   ְחנּו חֹוְלִקיםּכְ

ד ֶאָחד ַחת ּבַ ים ּתַ   )                                                          ּגּוִפים ַרּבִ

יו ּפָ ַחת ּכַ י ִמְתּכֹוֵפף ּתַ ְגָבֵהינּו ַאְך רֹאׁשִ ִוים ּבִ   ָאְמָנם ָאִבי ַוֲאִני ׁשָ

ָרכֹות מַֹע ֵאיְך חֹוֵזר ְלִאּטֹו ַעל ַהּבְ ֵאיִטיב ִלׁשְ   ׁשֶ

  ,ְלֶצַבע ֵעיַני, ְתִאים אֹוָתן ְלָגְבִהיַמ 

עֹוִרי ּלְ ה ׁשֶ ֻחּלָ ים ַהּכְ ּסִ   .ְלֻחְלַצת ַהּפַ

ֶפה יו ִעם ֵריַח ַהּקָ   ֶהֶבל ַהּבֶֹקר יֹוֵצא ִמּפִ

ָרכֹות   ּוְכמֹו ַהּבְ

ד ּבַ ג ּבַ   .ַהּכֹל ִנְסּפָ

  . ב

  ,ָאִבי קֹוֶנה ִלי ֲעִלּיֹות ַלּתֹוָרה

ְרּכֹו ְלַהְראֹות אַ  ם זֹו ּדַ   .ֲהָבהּגַ

ֶפר ה ֲאִני ָיֵרא ִמּסֵ ּמָ   ׁשֹוֵכַח ּכַ

ְבָרׁשֹות ַחת אֹור ַהּנִ תּוַח ּתַ   .ּפָ

   

ִמי ִנְקָרא ַלֲעלֹות  ְ ׁשּ ׁשֶ ָכבֹוד"ּכְ   "ּבְ

ל ַעַרק ה ׁשֶ   ֲאִני מֹוִריד ּכֹוִסית ְקַטּנָ

ָמה יִתי ַעל ַמְדֵרגֹות ַהּבָ ר ַטּלִ ֵ   .ְמַיׁשּ
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  איש היער

ִמְלִחּיֹותֲאִני מֹוִסיף ִמּקֶֹדׁש ְלחֹל    ּבְ
ּוב קֹום ִיׁשּ ֵהֵבאִתי ִמּמְ   ֲעמּוסֹות ׁשֶ

ָקה ֶהן ֲעֵצי ַיַער ְלַהּסָ ַח ּבָ   מֹוׁשֵ
ִליךְ  ר ְלַהׁשְ   מֹוֶרה ְלַעְצִמי ֶהּתֵ

ן ָהֵאׁש  ְבׁשַ   ְסָפִרים ֶאל ּכִ
א   .ְלַמַען ֵנַחם ּפֹה ְולֹא ִנְקּפָ

יַצד י ְולֹא ְמִביִנים ּכֵ ִלים ּבִ ּכְ   ֵהם ִמְסּתַ
ים הוֹ  ְבִעיַרת אֹוִתּיֹותִמּלִ   ְפכֹות ְקטֶֹרת ּבִ

ּה ָצְרֵכי יֹום ר ּבָ ָפה ְלַדּבֵ יַצד חֹם הֹוֵפְך ׂשָ   ּכֵ
ְחָצלֹות לּוֵבי ָיַדִים ַעל ַהּמַ ִבים ׁשְ   יֹום יֹוׁשְ

מֹון ֶאל ָהֵאׁש  לֹות ִקּנָ   ֲאִני ׁשֹוֵבר ַמּקְ
  .ְלַהְנִעים ָלֶהם ֵריַח 

י יֹוֵדעַ  ִבים ֵאיֶנּנִ   .ַמּדּוַע ֵהם ׁשָ
ֲאִוירבָּ  יִתי עֹוֵמד ּבָ   ִניִתי ֶאת ּבֵ

לּו ָלבֹוא ּבֹו ַוֲעַדִין  ׁשְ ּכָ ּיִ   ׁשֶ
ׁשֹות ּקָ   :ֵהם ּדֹוְפִקים ּוְבִפיֶהם ּבַ

ֶקט ֶ ׁשֹות ֶאת ַהׁשּ חֹורֹות ְמַבּקְ   ְנָפׁשֹות ׁשְ
ׁש ִמְקָלט ֵמָהֲאִרי ֶרן ְמַבּקֵ   ַחד ַהּקֶ

א ׁשֹות ַלַחׁש ַמְרּפֵ   ֲעָלמֹות ָיפֹות ְמַבּקְ
תֹותְלָהֵקל ּבָ ַ ֵאב מֹוָצֵאי ַהׁשּ    ֶאת ּכְ

ם ַעם ָהָאֶרץ ם ְנִסיִכים טֹוִעים ּפֹה ּגַ   ּגַ
ֵהמֹות יֵדי ּבְ ִפים ּבִ ָפחֹות ִנְרּדָ ֵני ׁשְ   ָרִאיִתי ּבְ

ְיָלה ין ַהּיֹום ְוַהּלַ י ּבֹוֵרר ּבֵ ּתִ ׁשְ ּמַ ַעם ׁשִ   ּפַ
ין  ַזר ַהּדִ ל ּגְ ַסק ּכָ חֹוק לֹא ּפָ   ַהּצְ

ם ֶאת ּתֹוֵעי הַ  ַערְלַחּמֵ   , ּיַ
ִעים ּבָ ׁשְ   .ֶחֶבר ַהּמֻ

ּה ֲאִני נֹוֵתן ֵעיַנִים ָלה ּבָ   ַרק ָהַאּיָ

יִתי ְלעֹוָלם יָעה ֶאל ּבֵ ה ַמּגִ   .ֵאיֶנּנָ
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  י'סיון שיקאנג

  מאין לך אהבת החורף הזאתמאין לך אהבת החורף הזאתשירים מתוך שירים מתוך 
  2013 פסח מיליןפרס בציון לשבח בתחרות זכה הקובץ 

  שיטים

אי ָהִיית ׁשִ , ּלּו ָהִיית ֵעץאִ  יםַוּדַ   ּטִ

ָאה ֶבת ּגֵ ה, ִנּצֶ   ְיֻרּקָ

ִים אֹוְזִלים ַהּמַ ה ַאֲחֵרי ׁשֶ   ַהְרּבֵ

ים ּטִ ךְ , ִאּלּו ָהִיית ׁשִ נֹות ְלִצּלֵ אי ָהיּו ְיׁשֵ   ַוּדַ

ילֹות ּלֵ לֹות ּבַ   ַאּיָ

ַחר, חֹוְלמֹות ַ ם ְלַאַחר ֲעלֹות ַהׁשּ   .ּגַ

ךְ  נֹות ְלִצּלֵ ָרה ָלֶהן, ִאּלּו ָהיּו ְיׁשֵ אי ָהִיית ׁשָ   ַוּדַ

  .ַעל ְיָלדֹות ִעם ֵעיַנִים ְקַטּנֹות ְוַרְגַלִים ָעבֹות

ָרה ָלֶהן ֵמהֹות, ִאּלּו ָהִיית ׁשָ אי ָהיּו ּכְ   ַוּדַ

ֹמַע אֹוָתךְ    ,ָלׁשּוב ְוִלׁשְ

מֹוִני   .ּכָ

  

ים, אימא, ִאּלּו ָהִיית ֵעץ ּטִ אי ָהִיית ׁשִ   ,ַוּדַ

  ?ֵמַאִין ְלָך ַאֲהַבת ַהחֶֹרף ַהּזוֹ , ַאֶחֶרת

  

  חידלון

יֶקהַעל ִמיכֹות ּפִ ים ּוׂשְ    ַסְפָסִלים ְסֻגּלִ

עֹות י ׁשָ ּבֵ עֹות ַעל ּגַ   ְוׁשָ

ים ּנּוִיים ִחיצֹוִנּיִ ים ְוׁשִ ִניִמּיִ ּנּוִיים ּפְ   ְוׁשִ

ה  ט ַהּזֶ ּפָ ׁשְ   ְוַהּמִ

ה" ב ָקׁשֶ ּצָ ּמַ   "ִהיא ּבַ
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  שכנים
  2קֹוָמה , ַמְחֶלֶקת ֵלב ָחֶזה, ּפּול ִנְמָרץטיִ 

ֵמן ׁשֶ  ם הּוא, ּלֹא ִמְתעֹוֵררׁשֹוֵכב ָאָדם ׁשָ   .ּגַ

ָגִדים ם אֹו ּבְ   ֵאין לֹו ׁשֵ

בּועַ  ׁשָ ַעם ּבְ יָעה ּפַ ּגִ ּמַ ה ׁשֶ ָ   ַרק ִאׁשּ

  ִהיא ּבֹוָכה ּוְמָבֶרֶכת אֹוִתי

  .ְואֹוָתְך ְוהֹוֶלֶכת

 

  שארית העור החשוף

ּבֹות ין ּגַ   ֶקֶמט ָקָטן ּבֵ
י ָלַדַעת ּלִ ֶרְך ׁשֶ   הּוא ַהּדֶ

ה יׁשָ   ַמה ִהיא ַמְרּגִ
הּוא ָרפּוילְ  ׁשֶ ים ּכְ   ִעּתִ

ֶמת, ְוִהיא ׁשֹוֶכֶבת ֶמת, ֻמְרּדֶ   ֻמְנׁשֶ
ֵאִרית ָהעֹור ֶהָחׂשּוף ֶפת ָלּה ֶאת ׁשְ   ,ֲאִני ְמַלּטֶ

ְחּבֹוׁשֹות ין ִצּנֹורֹות ַלּתַ   .ּבֵ
ים ץ ָחָזק, ּוְלִעּתִ הּוא ְמֻכּוָ ׁשֶ   ּכְ

ֲעִדינּות   ֲאִני נֹוַגַעת ּבֹו ּבַ
ת ָלּה ־   ְולֹוֶחׁשֶ

אן, אימא, אןֲאִני כָּ "   "ֲאִני ּכָ
ת ָלָאחֹות    ְולֹוֶחׁשֶ

  "מֹוְרְפיּום"

* 

  ֲאִני מֹוַרַחת אלוורה

צּוָעה ד ַהּפְ   ַעל ַהּיָ

ה ֶאת הג   ל טֹוב'ּוְמַעּסָ

ע יָעה ָלֶאְצּבַ ֲאִני ַמּגִ   ,ּוְכׁשֶ

הּ  ָנה, ֲאִני נֹוַגַעת ּבָ ַכּוָ   ,ּבְ

ּנֹוְגִעים אֹוָתּה ַהּצּוָרה ׁשֶ   ּבְ

הֵ  עֹות ׁשֶ ֶאְצּבָ   .ן לֹא ְרקּובֹותּבְ
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  אלה נובק

  שני שירים
  2013, מתוך קובץ השירים שזכה בציון לשבח בפרס פסח מילין

מיהלב שלי קבור בכ ַ  כר ה    תושבו   

ו   מ  ר ה  כ   כ  ר ב   בו  י ק  ל   ב ש   ל   ַ  ּ ֹ ה    ַ ּ  ִ ְ ּ    ּ ָ   ִ ּ ֶ ׁ   ֵ ּ תַ  בו  ָ ֹ  ש   ׁ   

ר ה   ב  ע  מ   ָ    ַ ב    ֲ ַ ר ַּ ת   ּ ַ ּ י ש   ע  ק  ר  ֶ ת ק  ׁ    ִ ן    ַ ְ ָ יוֹ   ו  ל  ר ע  פ   ָ   ס   ָ   ֵ ּ  ִ  
ר   ד  מ   ל ה  נו  ע  ב  ש   ו  י  ב ב  ר  ע  ִ ְ ָ ב   ּ  ַ    ַ   ּ  ְ ַ ׁ  ָ  ֹ ּ   ֶ  ֶ תּ ָ כ  ל  כ  ל  מ   ה ה  ֶ  כ   ֶ  ְ  ֻ ְ ּ  ַ    ָ  

נו   ל   ת כ   יל א  כ  ה  ה ל  י  ל ה  כו  ל  א י  ל ש   ס  פ  ס   ד ה  י  ּ ָ  ּ ל  ֻ ּ    ֶ     ִ  ָ  ְ    ָ ָ    ֹ  ָ  ֹ ּ ֶ ׁ    ָ  ְ ַ ּ  ַ    ַ ְ.  

ים ח  ת  ו  ת  מו  ה  ע  נו  ר  יב  ב  ֹ  ָ ִ  ס  ּ  ַ   ּ  ֲ ָ   ּ  ֵ   ִ  ְ  
ת קו  נ  לו  א  ו  ב   נ  פ  ת ו  סו  פ   ר  מ   לו  מ  פ  ים נ  ש   נ  ְ  ֹ  א   ּ  ֲ ָ ּ   ּ ּ  ֻ  ּ   ֹ ָ ּ ְ ִ ּ ִ   ּ  ְ  ָ    ִ ׁ  ָ  ֲ  
ים פ  פו  נו  צ  ב  ש   י  יק ו  ט  ס  נו  מ  ס  ע  נו  ל  ח  נ  א  ִ   ו   ּ  ְ   ּ  ְ ַ ׁ  ָ ְ    ִ  ְ ַ   ּ  ְ  ַ  ָ   ּ ְ  ַ  ֲ  ַ  

יו   נו  ה  ל   ם ש   י  ל  ג  ר  י ה  ָ   ּ כ     ּ ָ ּ ֶ ׁ    ִ ַ  ְ ַ  ָ תּ ִ   רו    .  ָ ֹ   ק 

י ת   ר  ב   ש   ר נ  ת ב  ק  נו  פ  ש  ל  לו  ש   ּ ַ ְ ִּ ב   ְ ׁ  ִ   ֶ ֹ ּ    ֹ  ְ  ִ  ׁ  ֹ ָ ׁ ְ ּ  
ע ב   ר  ו א  ית ק  נ  ו  מ  ה ב   ת  י  ב   י ה  ת   ק  ר  ע  ּ ַ ו  ְ  ַ   ַ     ִ  ֹ ּ ַ ּ   ָ  ְ ַ ּ  ַ   ִּ ְ ַ  ָ  ְ  

ת ב  ש   ם ל  ת   כ  ש   מ  ד ה  ם עו  ת   ֶ  א  ֶ ׁ  ָ   ֶּ  ְ ַ ׁ ְ  ִ    ֹ   ֶּ  ַ  
ה ג   ל  פ   ם ל  צ  ע  ד ה  ים ע  נ  מ  א  ּ ָ נ   ֻ ְ ּ  ַ    ֶ  ֶ  ָ    ַ     ִ ָ  ֱ  ֶ.  

ש   מ  ש    ה ה  ח  ר  ז   ש   ק כ   ם ר  ת   כ  ל  ֶ ֶ ׁ ה  ּ ׁ  ַ   ָ ְ ָ ּ ֶ ׁ ְ ּ   ַ   ֶּ  ְ  ַ  ֲ  
י   פ   כ   פ  ר ב   ח  ם ל  ת   ר  מ  ג   י ש   ר  ח  ִ ּ א  ּ ַ ּ ַ ּ   ֹ ּ ְ  ַ   ֶּ ְ ַ ְ ּ ֶ תַ  ֲ ֵ   ׁ   ֹ  ו 

יק פ   ס  ב מ  ח  ה ר  י  ה  י   ר ש   ו  ִ  ב  ּ  ְ ַ    ָ ָ    ֶ ְ ִ ּ ֶ ׁ    ֹ ּ  
ו   מ  ר ה  כ   כ   י ב   ל   ב ש   ל   ת ה  ב  ר א  ק  י ל  ד  ַ  ּ ֹ כ     ָ ּ ִ ּ ַ ּ   ִ ּ ֶ ׁ   ֵ ּ  ַ    ֶ   ֹ ּ ְ  ִ תּ ְ ֵ   בו  ָ ֹ  ש   ׁ .   

 וק'ק ג'יק צ'צ

ָאמּות ׁשֶ   ּכְ
יר ע  י ה  ב  ח  ר  א ב   ש   נ   י ת   ת  פ  ו  ג  ה ש   צ  י רו  נ  ִ   א   ָ    ֵ ֲ ַ ְ ּ   ֵ ׂ ָ ּ ִּ   ִ  ָ  ּ ּ ֶ ׁ    ָ  ֹ    ִ  ֲ  

ל צ   יתו  ש   נ  כו  י מ  ב   ל ג   ֶ   ִ ע  ׁ   ֹ   ִ  ֹ ְ   ֵ ּ ַ ּ ק'   ּ ק ג  '    ָ יק צ  'ַ      ּ  ו 
י ש   י ב   פ  ד ל  ס  ר י  ש   ִ א  ׁ ְ ּ    ִ   ֹ ּ  ְ  ִ  ֶ ש  ֲ  ׁ ד       ָ ָ ׁ ר ח 

ד  ח  י  מ  ר ב   ב   ח  י   ֻ  ָ  ש   ְ ִ ּ   ֵ ּ ַ ְ ּ ֶ י ַּ ב    ׁ ר  בו    .ֲ  ּ  ִ ע 

ים ק  ק   מ   ל ה  ת כ   י א  ר  פ  ם א  ס ע  ס   ר  א י  ּ ָ ִ  הו  ַ ּ  ַ   ָ ּ    ֶ   ִ  ְ  ֶ    ִ   ֵ ּ ַ  ְ   ּ   
י ל   דו  ל  ג   ס  ים י  ש   נ  א  ל ה  כ  ִ    ְ ו    ּ ְ ּ  ְ  ִ   ִ ׁ  ָ  ֲ  ָ    ָ יםְ  מ  ל  ָ  ִ  עו   ֹ    

א   ר  י ל א נ  ת  ד מו  י ע  ִ  ְ ָ כ      ֹ   ִ  ֹ    ַ י ֵ ר    ֹ זו   ֲ א     ְּ ה ב   ּ ִ   נ  ל  ט  ה כ  ה ק  ר  ב   ד  ר ה  ִ  נו ח מ   ָ  ְ ַ   ֹ ּ   ָ ָ ּ ְ  ַ   ֶ  ֹ      

  
 אלה נובק
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  יוסף עוזר

  תמונות שוכחות וזוכרות
  

    "  ן שהמזבח יהיה בדיוק במקום שממנו נברא האדםצריך לכוו"
  . מהלכות בית הבחירה', ם פרק ב"ברמ
  

  ? איזה קשר יש בינו לבין מצוות ָזכֹור ואל תשכח?  הוא מהתיעוד

לאט אני . כבר מפעיל הזמן את כוח ההשכחה המאיים שלו, בתמונות המשפחה שאני מביט בהן
היא איזו ,  מי מהמשפחה הבלתי מוכרת מנציחה תמונה זו כי אין מי שישוב ויגלה לי לדעתנוכח

ואותן , באותה עיר שמעולם לא ראיתי,  גדלו וחוו חיים שמחיםאימאסמטה בעיר שבה אבא וה
. לומר מה הן -  אינם אימאכי אבא ו, חוויות שהתמונות אמורות להציג בפני והן מתרוקנות מתוכן

 שלי המתעדות את חיי יהפכו בקרוב לפיסות קרטון אבל ברור לי שגם התמונות. ָזכֹור ואל תשכח
  . חסרות משמעות

  . זהו סוג של חרדה מהמוות. ָזכֹור ואל תשכח. כאן באות המילים לסייע לתמונה

  :כרון גם למימדים אחריםיהטכנולוגיה מאפשרת להעביר את הז

דיאנים היו האינ? ודיסק פלסטיק. שבב של מחשב עמיד הרבה פחות. ספר יהיה עמיד למאה שנה
  .הזוכר היה מזמר את ההיסטוריה של השבט". הזוכר: "מכנים את המשורר בשם

  ?האם מותר לסיפור לחטוא ולגלות ברבים את סרחונם של בני אדם

בין החיטוי לבין ,  ושובאוידי המספר עצמו ינועו רצו. חובה על הסיפור לגלות כלפי עולם ומלואו
  .ולא ימצא מנוח לכף רגלו. החטא

 ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל־ָיְדךָ : "יש בה ציווי. להיות הזוכר, יינת מאוד הפניה אל הזכר היהודי לזכורמענ
ְהֶיה ּתֹוַרת הזיכרוןּולְ  ין ֵעיֶניָך ְלַמַען ּתִ ִפיךָ '  ּבֵ ְוָהָיה ָלֶכם : "הזכירה והיות זכר רמוזים גם כאן". ּבְ

ם   ...תהיו זכרים, וזכרתם: רים יש מסבי."ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרּתֶ

. לא רק את יום ההולדת של ילדיו. זכר הוא שכחן כרוני. שאישה עשויה פחות לשכוחמאוד תכן יי
 מצווה ביהדות להעביר אינפורמציה מדוקדקת ביותר הזכר.לכן הזכר היהודי נעשה למדן כרוני

נטלקטואלי נחקקים החוויה וההתנסות הקיומית והמטען האי. לא רק כרומוזומים, לדור הבא
  .בצורות שונות ונאבקים שלא להיות לאבק

אות בָּ . ר.כ.אחרי האותיות ז: ת העבריות אומר דבר מאלף המוצפן בסדר האותיו, הבן איש חי,והנה
והאות ' של זכר באה האות ל' ואחרי האות כ' של זכר באה האות ח' אחרי האות ז.. ..ש.ל.אותיות ח

חולשות שהרבה ... א המאפיינת את המין שלכאורה הוא המין החזקוהחולשה הי' אחרי האות ר' ש
  .לשלוט... לו ביומרה הגדולה לחלוש

כדי להעביר את המידע האלוהי , ללמוד תורה, התביעה מהזכר לזכור, יסביר הרב יוסף חיים, מכאן
  . הזכירה היא מהות האדם והתרבות. אל העתיד



    9797  ||  20132013  ||  3131  גגגג

  גלויה מבגדד

  

                 
  

ברחוב , צבו שני עמודי אבן נהדרים ורצפתו עוטרה בערבסקות מרהיבותיופלא שבכניסתו נבבית מ
שנה בה , 1948אולי משנת  .עמד ארון בגדים אחד שנים רבות,  בליפתא בירושלים22גדרה מספר 

תפס שלושה , שהיה נוטר בימי המנדט ועם נטישת הערבים את ליפתא, אחיו של אבא, דודי
ואחד מהם היה הבית היפה , היא עירק, ידים להגיע מארם נהריים היא בבלבניינים להוריו שעת

לא על הבית הערבי היפה אני מספר אפילו לא על השיכון שהעיריה המפגרת עומדת להקים . הזה
    -  -  - תחתיו אחר שיחריבו אותו בעוד זמן קצר 
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  .רי אלא על הזזת הארון ממקומו הפרה היסטו,גם לא על הארון. אלא על הארון

לבד מהאבק שנאגר מאחוריו שיכולים להיות בו ? מה קורה כשמזיזים ארון שעמד שם שנים רבות
שמעתי . [ מקבלים גלויה מההיסטוריה ומתחילים לרעוד מהתרגשות?עצמו סודות לא מועטים

  ].שבאבק עתיק ביפן גילו אבקני פרחים שנעלמו מן העולם והפריחו אותם בהצלחה

אטם ועל יזוהי גזירה משונה שספרדים גזרו על מתרי הקול לה. על עצמודוד יהודה מיעט לספר 
,  נכים– שלהם יהיו ככל שניתן זיכרון כדי שההיסטוריה וה,אלםישפתם להעל לשונם להחתם ו
והנה הזזת ארון מקרית עשויה להשלים במשפחתנו את הפזל המרוסק שנותר . עילגים ומעוותים

לא לשפוך אלא לטפטף טיפה . לשפוך אור זה כמובן מוגזם.לגלול גלויה שתשפוך אור. מאיתנו
לשפוך אור זה דבר שנבצר . אחת

אנשים כמונו אינם . מאיתנו
ואפילו הזזת . שופכים אורות

ארון מזכה רק בדליפה קטנה 
  .כרוןיממעיינות הז

. גדעון הזיז ?מי הזיז את הארון
. גדעון הוא בנו של דוד יהודה

עם . דוד יהודה היה איש קשה
ברנו לעתים ירחל אישתו ד

 ,היא נראתה לנו זרה. רחוקות
עם גדעון זה למדתי לקטוף סברסים במקל ארוך .  ואינני משוכנע שצדקנו,נוקשה ובלתי לבבית

ברו גם את י ח14ככה בערך כשהיינו בגיל  .שבקצהו פחית שימורים שחוברה לה יחדיו במסמר
ואת הסברס .  משרדי הסוכנות והביטוח והלאומיזו האלוהית עם זו המתיימרת של,  כמובן.ירושלים

  . ל שלפני מלחמת ששת הימים"מכרנו במצעד צה

  ?למה הוא הזיז. וכמובן כלא. גדעון גדל בירושלים והכיוון היה סמים

רציתי להקיז ממנו מעט ? מה לי ולו? האמת. לפני שבועיים הלכתי לבקר אותו. הוא חולה סרטן
האמנם ". מעלת התשובה"ין למה יש לו ליד הסיגריות ספר על להב. לשתות קפה ביחד. כרוןיז

  ?הסרטן ומחוללו אוהבים ספרים כאלה

  .אני לא זוכר ספרים בבית של דוד יהודה

גיל של אישה ונקיון מסוג כזה לא אומרים . עשה תנועה ביד? כמה זמן" נקי"הוא כבר . שתינו קפה
  . לבדוקופסת הסיגריות כאן היא סיגריות ב OK! בקול רם

  : והנה אחרי שבועיים הוא טלפן אלי

ְחַית! תבוא" . תבוא. הזזתי את הארון ומצאתי משהו. מצאתי משהו תשתגע! אני אומר לך תבוא, ּבִ
   "?אתה בא

  .באתי
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ברוממה , ל"בבית הערבי שבו גר דודי יהודה ברחוב הנ היא גלשה מבין קורות העץ של הארון
לישראל הם כותבים . שכלל המשפחה עדיין נמצאת בעירקאבא כותב לו את הגלויה כ. בירושלים

  . תחת השם פלסטיין

על ! איזה כתב יד רועד באצבעותיו באנגלית. 18כבן ,  אם כן,אבא שלי! איזה יופי. 1938 :השנה
רחוב תקוות : כלומר. אללה' רחוב פראז: הגלויה הוא גם מנציח את כתובת משפחת עוזר בעירק

  ! אלוהים

  !איזה שם רחוב ?האם לא מובטחת לך היסטוריה מפוארת. תקוות אלוהיםגור לך ברחוב 

   .4/150 – בגדד :והנה מספר הבית המדוייק

האם אני מבין איזה חלל היה להם . נטשו ערש חיים. נטשו כלי מטבח. ההורים שלי נטשו בית
חצלות  שגם אם היה עשוי מ,הם עזבו את ריחות השוק ואת השפה את המוסיקה ואת ביתם? בלב
כל . חורבן. ו כתובת על גלויהיוהכל עכש, המקום בו נהרו בחרש באהבה,  זה היה הבית,קש

מי ?  יבנה בית בתל חי, ומי יבנה.השואה של המזרח התיכון נכנסת לקרמטוריום של בתים שנחרבו
 ,מי יבנה את לבו של אבי כדי שאחבקו? מי יבנה סירת נייר שטבעה? יבנה קן לציפור בין העצים

  .בהמשך הקשה והקר,  והנה הוא יבוא בהמשך,של אמי שכתבה שיר אחד? ואבי כבר נפטר

שם אבא שלי . שם ילדו סבתא טובה וסבא כדורי את בניהם ובנותיהם ואת אבא שלי. גלויה משם
. כמה חלף .בשנה אחרת או , 1987עד שהשלים את תפקידו בעמק יזרעאל בשנת . נעשה מורה
  . כמה ישתֶנה

שם הם התחברו עם העניין הציוני והחלו ללמוד עברית . נו על הגג בחום הבגדדי המעיקשם הם יש
שם הם אפו את מאפה הזנגולה כשכל . שם הם אכלו אבטיח עם גבינה לבנה מלוחה מאוד. בהסתר

עיגולי המאפה מעורים זה בזה ומסוכסכים זה בזה כדמיון האחווה הפריכה של המשפחה המזרחית 
כרון שמותיהם של מקומות שברור שנמחקו במלחמות ינותרו בז. שר היאמשפחה באשל כל ו

  .שהציפו את המזרח התיכון והפראי

סאלאת - בית אבו סיפן- בית אבו דאודאו- שייך סחק- אודות שכונת בית חאנוני- עלכך היו מספרים 
   ...ה באב אל שארגי'שורג שוק- סאלאת לכבירי- לזרירי

לך תבין את השבר ואת ההוד שהפכו . ריקות בשבילי מתוכןאת הפונמות ה. אני זוכר את הצלילים
  .למכונה אדירה ומשומנת בעיקר בשמן רובים. כאן לאט לעולם חדש

  .שאלוהים הציץ מאחוריה בהלם גמור ת- י- נ- ו- יל- ח- ה ואת השירה הגדולה והמופלאה

הוא , 18בן הכתובת אותה רשם נער כ, ולא נשכח להפוך את הגלויה ולהתבונן בכתובת דודי יהודה
אין בעולם פרספקטיבה מרעידה מזו ". בית ישראל חדשה ירושלים פלסטיין: "אבא שלי

  . בבגדד של טרם מדינת ישראל, הפרספקטיבה בה אני מתבונן בכתב ידו של אבי שרשם זאת שם

 : ושרתי,"בהרים כבר השמש מלהטת":  ושרתי,ואני נולדתי בבית חולים שערי צדק בירושלים
  " ... מזרחהיםפנינו שוב פונ/ השמש העולהפנינו אל "
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דורות של יהודים ישבו שם והגלויה מבשרת את רקמת הניתוק שתחול על כל הקהילה היהודית 
 אני מתבונן בתמונה וכבר מידע רב :ָזכֹור ואל תשכח.  אדיר של היות גולים בארץ ההיאזיכרוןמ

  .היא יותר ויותר סמויה. והגלויה כבר אינה גלויה. הורינו מיעטו לדבר. אבד לנצח

לשמאלו יהודה ואבא שלי בן , לימינו דויד: סבא שלי כדורי ושלושת בני, בתמונה משמאל, הנה
תרבושים , סבא לובש גלימה גדולה. תמונה פטריארכאלית. עטוף בידיו הגדולות של סבא, ארבע

ילד קטן עם לבוש , לראש הבוגרים ואבי
  .דשדשה: תפנוקים

אני מרגיש את . ימיןיד שמאל על יד 
אלא של נינתו , לא שלו. העור העדין

אותה לא ראה מעולם והיא בת שנה 
מסביב ערבים . היא גרה בבית אל. וחצי

  .  שלה די שונאים אותםאימאואבא ו

הוא קיבל כמה . אבא שלי כאן בבגדד
סטירות לחי מהערבים בבגדד לאחר 

ושמו ? מה שמך: שהשיב לשאלה
. ת היותו יהודייחזקאל גילה ברבים א

  .אבל הוא חיבר שירים בערבית

היה אפילו שיר שלו שהושמע ברדיו 
 .אבל המציאות הובילה להגירה .עירק

  .לבריחה. להימלטות

ומה שמשפיע על פרטים הופך לצונאמי 
שדוחף גל אדיר של בני אדם לחוף 

כי , "חוף מבטחים"שלעולם אינו 
הפתגמים נועדו תמיד לפירוק מוחלט 

רק . האבן שהפכה לגרגרי חול שנקרא זהב וזהב אין בו, א חוף בו נדחקים הצדפים המתיםוהחוף הו
  .כאב השחיקה

  ...ישוב על ברכי, הייתי רוצה לצלם אותך כך: בילדותי אמר לי אבא

  ואני רק אזכור אותו

  .יושב על כסא גלגלים

  .בבית שלי בנווה יעקב

  .אני לוקח אותו לשירותים

  .אני רוחצו

  .אני מנקה
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  .לפעמים השכנה .לפעמים אשתי

  ?למה שיבוא לרחוץ את אבא. הוא חרדי. ברק- מעולם לא אחי שגר בבני

  ?האם מותר לסיפור לגלות את סרחונם של בני אדם

  .ולא יתבוששו. וידי המספר ינועו בין החיטוי לבין החטא. חובה על הסיפור לגלות

*  
 ,ו מירושלים למושב וחרדתי מלהביט בו כשעברנ.לעיתים היה אבא שומע את שירי עבד אל וואהב

ניחשתי שלא המוסיקה עצמה אלא משהו נוסף שהצלילים מכסים ממני מהדהד בזכרונותיו 
  . הסמויים ממני

אחיו יהודה ודוד  .היאבל משפחתו היתה עני. על תקוותו בצעירותו להיות רופא אבא סיפר מעט
וסר האמון של בני העניים בעצמם השתקף ח ...א שחורופר: שפירושו, "דוקטור אסואד: "לעגו לו

   .מהכינוי הזה

מוטיבציה ומזרחיות היו הערכים המתנגשים זה בזה . אבא שאף להיות רופא והתנסה בנגינה בכנור
" חולה המדומה"לחנוכה ולפורים ול, והוא צייר את כל התפאורות של בית הספר .שהנחיל לי

טרון הפרטי שעשה לנו בבית במושב של טרם כלי ולתיא" ולאחאב ואיזבל" הזמיר של מלך סין"ול
   -  -  - תקשורת וטייפ ופטיפון 

לימים אקרא על   ]?סבתי[ שלה אאיָמ ת בעצבות על סֶ סֶ  היתה מבוֹ אימא .  היה ברטהאימאשמה של 
ברטה אחת מגרמניה שמיד אחרי שיצאה ממחנה השמדה פנתה לאוניברסיטה ונרשמה ללימודי 

  .משפטים

לפתוח : הדעתת אהבאת , מוטיבציה ומזרחיותלבד מ, בלתי ממנויק. זונו החינוכיאבא היה דבוק לח
  .עד שקרס. וחינוך ילדים. כל ספר, ספר

 שגדלה כיתומה ,לרוב היתה אמי?  את המצוקה כמתנה:מה שקשה לדעתאת בלתי י קאימאומ
את גזרי במחסן שלי עד היום איני יכול לשים בפח .  על חוברות לתפירה–שעונה כלפי משהו 

הניירות בהן תחובות סיכות מחלידות והניירות אמורות להתחבר באיזורי החיתוך לחיבור הקרעים 
 אמרו קדיש ומאז ,בניה, והגוזרת אותם. אבל הקרעים נותרו ככה. שיאחד אותן ללבוש כל שהוא

 כמה לגזור וכדומה וגם הם יותירו אחריהם, לשלם ללוות, לאפות, לקנות דירה, הלכו להקים בית
  .דברים גזורים שלא יתחברו לעולם

: אפשר להמנע מלהגיד- י ופתאום א, שלי מוזכרת להפתעתי כאשר אישתי עושה דבר מאכלאימאו
, נדו'צוול בקרשאאמירה טפשית שראויה להלחנה של ר. ' שלי היתה עושה זאת ככה וככהאימא'

? ח במקום הפתאומי הזהלמה עולה הרי. אבל הוא מוחץ. עם הבום האחרון שלא בא באשמת איש
 ואנואר סאדאת היה אומר ,טלוויזיהתמיד עצבן אותי כשהיא צפתה ב.  לא כתבה פואמותאימא

! אבל הוא לא שומע אותך": הייתי אומראני  ו,משהו והיא היתה עונה לו בערבית או בעברית
של  ואני ראיתי גם את דודה דינה מדברת עם הדמויות "?טלוויזיהאת מדברת עם ה, אימא
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אז תחליף את ": אבא היה אומרעל זה ? טלוויזיהלמה ספרדים מדברים עם ה. נוזפת בהם, החדשות
  "!העדה שלך

וכשהפכתי לחייל ויום אחד ראיתי חייל בוכה . ולא עם סבתי. ועם סבא שלי מעולם לא דיברתי
לבכות על . פתאום הבנתי איזה ִריק קיים בתוכי!" סבתא שלי נפטרה: "השיב לי? שאלתי מה קרה

סבתא בשבילי היה בלתי מובן 
הרי אני נכה כשבתוכי . לחלוטין

דמות סבתא היא דמות בובתית 
ללא שפה שכל מעשיה הוא קילוף 
שעועית או מיון אפונה ודבור 

  .בשפה בלתי מפוענחת

רק סמוך לפטירתו הראה לי אבא 
 ..את תמונת אימו המוכרת תמרים

הוא החביא אותה וחרד עליה 
המתי התגלה לי כי הוא לתד. מאוד

מא מכרה יא: "רגשות אשמה מרגיש
האחים . תמרים כדי שאוכל ללמוד

שלי נאלצו ללכת לעבוד ולא סיימו 
  "אני רוצה ללכת לבית הספר": אני בכיתי. לימודים

  כותל חדש              
  ]1990, עקד, יוסף עוזר, שירים, "שם ומלכות"מתוך [

ה ְצנּוָמה ָסָבִתי ְוטוֹ  ָ ָמהּ ִאׁשּ   ָבה ׁשְ
ר זֹוֶלֶלת עִֹני ָחה ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ְרָנָסה ַלּמִ   ְוֵאין ּפַ

ֶבת ד יֹוׁשֶ ְגּדָ ִעיר ּבַ ְמָטה ּבָ סִּ   ּבַ
ֶקל ל ּדֶ ל ֲחִריֹות ׁשֶ   מּול ַסל ׁשֶ

ים ָמִרים ֲעִסיִסּיִ   ִלְמּכֹר ֵמֲעֵרַמת ּתְ
הּוִדים כּוַנת ַהּיְ ׁשְ ה ְצנּוָמה ָסָבִתי ּבִ ָ   ִאׁשּ

ר ָחה ֲאׁשֶ ּפָ    זֹוֶלֶלת עִֹניְלִמׁשְ
יַצד ָאָדם ָחֵסר ְלַמד ּכֵ   ּתִ

ְוָקא ַלֲאֵחִרים ַבׁש ִיְמּכֹר ּדַ ִרי נֹוֵטף ַהּדְ   .ֶאת ַהּפְ
  

ל ַנַעל רֹוְך ׁשֶ עֹוָלם ְצִריִכים ִלׂשְ ים ּבָ ה ֲאָנׁשִ   ְוַכּמָ
ֶפׁש  ֱאֶמת ְקרּוָעה ַהּנֶ ים ּבֶ ה ֲאָנׁשִ   ּוְלַכּמָ

ִבי מֹוֵכר חּוִטים ּוְמָחִטים ְלפַ  סָּ   .ְרָנָסהׁשֶ
  

 תמרים מוכרת –סבתי טובה בבגדד 
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ָרֵאל   ָסִבי ְוָסָבִתי ָעלּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
נּוחֹות ַהר ַהּמְ ו ּבְ   ַעְכׁשָ

גּוָפם ִעים ּבְ ּבָ ָהַפְך ִלְהיֹות , ִנׁשְ   ׁשֶ
ַלִים ר ְירּוׁשָ ׂשַ   ּבְ

ֹוַמַעת ֶנְכֵדיֶהם ְוִניֵניֶהם ַאֲהַבת ָהִעיר ַהׁשּ   ּבְ
יר ֹוֶתֶקת ִמן ַהּקִ ֶאֶבן ַהׁשּ מֹו ּבָ ִתים ּכְ   ְמַסּתְ

  ּוְך ּוְבִכי ֶזה ְלַיד ֶזהִחיּ 
  .ְלכֶֹתל ָחָדׁש 

  

  בביתם בבגדד, סבתא שלי, אבא שלי

אבא : בתמונה הבאה משמאל
הנה אני יכול . שלי וסבתא

לחדור כאילו מעבר לזמן 
כנס לבית בו גדל אבא יולה

אני מתבונן בעיניים . בבגדד
חודרות בתמונה כדי לדלות 

, אולי, כך יתבוננו .כל פרט
בקפסולת , ייילדילדיהם של 

בתוך , כרון שישתילו להםיז
הנוירונים שלהם או במקטעי 

את התמונות , בצלילים שאני שומע, שיקרנו באור אדום מזרחי כמובן,  אנ אי פלואורוסנטיים.די
טבעם של הדברים שגרמו לי  ואולי בקפסולה ההיא יוכלו לתעד גם געגועים ואת, שאני זוכר

  .ועאהבה וגעג, פליאה וסערת רגש

ימי כה צלולויד שנמשח עליו חומר ית פיסת הנייר שהי-  בינתיים פיסת הנייר החומה היא העדות
" סבתא", "אימא"ו" אבא"כך נשארו לי  .הוא שחתם את בבואותיהם  הכסףתחכם ושמו יודי

   .צלליות חומות על נייר שגורמות לי התרגשות, "דודה"ו" דוד"ו" סבא"ו

הבחין בתמונות תלויות שכמותן ניתן לראות עד היום בעיר אפשר ל, על הקירות מאחוריהם
  "). הגן" ("ה'השורג"שכונת היהודים נקראה . והדלות בחדר ברורה. העתיקה בירושלים

, שמות שנכרתו מאיתנו". שארע ראזי". "סלת יצחק". "חאנוני] כ"בי[סלת : "שמות הסמטאות היו
את אובדן רצף . תי מתועד מעצים את החורבןכרון בליז. יתומים ממשמעות, הילדים שגדלו בארץ

באור " מוזיאון יהדות בבל: "על המיטות כריות רקומות ברקמה שכלואה במה שנקרא. זיכרוןה
צלה ילמה נ פגש בה בהמשך ונביןינ. היא שרדה? צבת על הרדיויאבל היכן היא התמונה שנ .יהודה

   .הצילה אותה תבוסת המאוהב: גילוי מוקדם. מאובדן
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  האהב

צבה על יהנה היא התמונה ההיא שנ
הביטו . הרדיו בתמונה הקודמת

בתמונה הקודמת בזהירות ותגלו 
רמז דק לאהבה נכזבת שכל 

הם קבורים . המעורבים בה כבר מתו
אבא שלי . במפוזר בירושלים

רק . יניהם נמצאת בהאהובה. ביניהם
האהבה הנכזבת אינה נקברת 

, היא נולדה שם !אני יודע. לעולם
ברחוב תקוות  כונת היהודיםבש

אללה ' פאראז? זוכרים[אלוהים 
  ?...]סטריט

  ". ושלח ליאבא של זהבהשעשה ‘ זוהי תמונת פוטומונטאז": על גב התמונה כתב אבא

משאלת הלב . זהבה לא התרצתה. אבא היה רומנטי ללא תקנהו, זהבה היתה אישה נאה ואסרטיבית
התמונה .  נותרה ללא מענה,תן שהוא מייעד להשל אביה שרמז לה בדרך מפתיעה כזו על הח

. כרון כדבר אמיןי ומעיב על מהותו של הז,נותרה כחיבור שמלעיג משהו על מעשה התיעוד
 מאחר שלעיתים המוח מייצר תלכיד ,כרוןיפסיכולוגים ומשפטנים מתלבטים בשאלת מהימנות הז

א לארץ ישראל ונישאה בשנות זהבה עלתה גם הי. שרק דחק נפשי יצר קשר ביניהם, של אירועים
פעמים  . בירושלים"המקשר"איש יקר וישר דרך שהיה נהג בחברת ', החמישים למנחם ברקוביץ

הערצנו את  .ברחוב הרצל בירושלים'  לביקור אצל דודה זהבה ברקוביץִאמירבות לקחו אותנו אבי ו
  .ואת תפארת בניה. שמחת החיים שלה ואת טוב ליבה

ֵמיהּ מאן ָד ! ?אהבה נכזבת   . ַכר ׁשְ

אבי בערבית על גב  קשתי לברר מה רשםיב, המתעד, ואני. דודה זהבה איננה. הורי אינם כבר
  . שהרי כל תמונה טמונה. טומנת... פור שתמונהיהס, הנה כך נגלה לי הסוד הזה. התמונה

 אבא היה:  לחלומות– ובכל זאת התמונה היא מטמון יקר ,הדמעה שבודה דברים, התיעוד מהתל
   .שהוא גם הפירוש הַאל זמני. פירושו הזמני. פירושו, ואני הרושם כל אלה ,צעיר וחולם

  פיילה, מעברה, אימא
. מרצון ומאי רצון גל גדול של יהודים באו מארצות המזרח. צריף ? איזה בית.והנה מקים אבא בית

זבו  ע:בינה נשגב מ- מעשה אדיר של היענות לדבר שהוא בעצם  .ועם זאת כסיבה ולא כתוצאה
 מגורשים בגלל כוחות עזים מהם שפעלו , קילוגרם30בית ואורחות חיים ובאו עם מזוודה בת 

 כביר –מעשה הקליטה בעל מימדים רבים של כאב אבל עם זאת  .עקריודחקו בהם להעז ולה
אמי היתה מאושרת לאסוף את תנובת השדה במושב בו . הורי נשאו בארץ: ומדהים מבחינת שיקום
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 אספה אימא ו.שניהם גידולים שמסתירים אין סוף פרי בתוך האדמה, תפוחי אדמה,  בוטנים:גדלנו
 יש דברים שאי אפשר – רצתה ילד נוסף וכאבה את כאב כשלון הריונה האחרון אימאו ...ואספה
ליד מרשמי . היא העתיקה שירים של נתן יונתן...  היתה יכולת אסתטית מדהימה ואימאל .לאסוף

רע  זה כמה . ידעתי, רק אחרי מותה כאשר עיינתי בכל המחברות שהיו בתא שלה. העוגות שלה
שאינך נכנס לתאים של הוריך אלא רק לאחר שהם מבצבצים מתוך תאי החרדה להישכח ולהימחק 

  . כי היא מהירות מאוחרת- ואז אתה ממהר במהירות שהיא תמיד מופרזת

  .לגמרי מאוחרת

ח וכותב בו שבנים לעולם יחמיצו "אתה נותן לעצמך דו . הזאתח על המופרזת"ואין שוטר שיתן דו
  .ככה? ככה זה. את הוריהם

בעלה האשכנזי שהיה רזה  .התחרדה. בבני ברק גרה בת דודתי רות שחזרה בתשובה שלמה
עצבנה אותה ] אחות אמי[מא שלה יוא . ילדים12ויש ברוך השם .  השמין כל כךעכשיו, מדיי
 כל .כי דודתי עצבנה אותה בעוד דברים.  ובת דודתי נעלבת,די ילדיםהיתה מביאה לה בג: מאוד

   .הזמן עצבנה

כי בת דודתי עלולה רחמנא . [מא ואבאיאז הרב אמר לבת דודתי הזו לנתק את הקשר עם א
אני " דודתי מתחננת אלי תבקש מרותי לדבר :מא שלהיואני מקבל טלפונים מא] צלן להשתגעיל

  . אימאה לי להסביר לה שרותי לא רוצה שום קשר עם אבא ואבל קש" אבקש ממנה סליחה

 שלו זיכרוןכל אחד עושה עם ה
כשההורים של רות . חוזה אחר

 היא תבוא ותעמוד ליד 'ימותו
הגופה העטופה בתכריכים 
ותקרא פסוקים מהספר שיתנו 

   .לה הרבנים שלה

אני משלם באצבעות ? ואני
הנוקשות על הקלידים ומנגנות 

 בצריף ִאמינה ידי ה .באותיות
. היא מחייכת. רוחצות אותי

אני מביט במים הזורמים מן 
  .ומבעבעים בתוך גיגית הפח שנקראה פיילה, הראש ויורדים כמו מה

 אימאמהחצאית של . כבירה שכרגע נשמעת כאן כמדגרה של נוסטלגיה- מהרהר כעת בתקומה ה
  ...כדי שישתמר משהו, שלי עשיתי עטיפה מהודרת לספר

  . משניות לעילוי נשמה זוכרות הרבה יותר ? אני לחלוטין נלעג האם

  .כך כתוב
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  תלמוד תורה
את . זהו צילום שאני כל כך גאה בו

אבא צילם : וה עליו ירשתי מאבאוהגא
לימד ש הראשונה כיתהבבגדד את ה

  .17בהיותו בן 

כל חייו היה , אבא צעד עם תיק וספרים
 ילדי תלמוד: בתמונה. הספר- בדרך לבית

  . בבגדד" פרדס הילדים"התורה 

" פאלאכא"את הילדים היכו ב! אכן כן
תקן מיוחד להכאה שגם אותו צילם ימ

אבא הסיר את המתקן מבית הספר . אבא
  .בו התקבל להוראהשביום הראשון 

נגטיבים שאבא הצליח מהאחד  היה זה
רציתי . להעביר בין קפלי בגדים מבגדד

 ביםי לזהות מה יש בנגטידכאותם לפתח 
ודבר אחר ,  לראותםזה רק דבר אחד .אלה

 . ברורים כראוי לתמונה לראותם- לגמרי 
. גשתי לחנות פיתוח תמונות בירושליםינ

.  שקלים על כל תמונה15הוא רוצה 
 אז יצאתי "!כי אני צריך לפתח לך כל אחת בחדר חושך".  הוא עונה"!למה".  אני שואל"?למה"

הפוך "במחשב יש בצייר : הברקהכך הרהרתי והיתה לי . כסףמהחנות מהרהר איך אעשה זאת בלי 
אם אצליח לצלם את הנגטיב ללא השתקפות מאחוריו אוכל להכניס למחשב ובהיפוך " צבעים

  !צבעים לקבל את התמונה בלי להוציא שקל

  !וואלה כך עשיתי

ההסתכלות , התרבויות, אלא גם המרחק של הזמן .אבל לא רק העניין הפעלולי צף מול עיני הלחות
הילדים שמי  ,אבא חי בעירק והנציח את הילדים המאושרים לרדת בחופזה להפסקה. על המציאות
  .כל אלהמ מי לאלמוניות עד קץ ימיו הנהדרים ומי להפך ,שהלכו לדרכם ולחייהם? מזהה אותם

כולם , ילדים יהודים בארץ שאחזה אותה טלטלה ולעם שהרוח מכה בו פעם לכאן ופעם לשם
  !קליק: ים במדרגות ואצבע של אבא מתבוננת ולוחצתיורד

של אצבע שלחצה על הדק רובה מכוון ! לחצו אצבעות על הדק של מצלמה ותיעדו קליק! קליק
  .לראש

אומרת הבת שלי ומציינת את הסיבה לכוונתה להתחתן עם הבחור החמוד " !הרגשתי קליק"! קליק
  .שלה

  .שוקולד עילית, זהו שם של ממתק! קליק

   "פרדס הילדים"תלמוד תורה , בגדד
 1939 עוזר יחזקאל :צילום                                 
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מקומרת , קליק של אבא שלי היה על מצלמת בוקס של קודק שזכוכית מלבנית היתה קבועה בהוה
וברצות הצלם יוקפאו המצולמים וקרני האור של אותו , ובה השתקפה בבואת העומדים להצטלם

  .הזמן יטעמו את הטעם המתוק כמו פוטוסינתזה ויהפכו בפיסת הניילון לתמונת ילדים קפואה בזמן

, במסתרים, ההורים שהרו אותנו בלחש?  לבד מזה, החופרים באדמה להעלות חרסים,מה יש לנו
האנחה והתנומה והיקיצה למציאות הרת גורל , התאים שמיהרו לפלוש אל הקרום החצי חדיר

 כמו קצה האצבע של אדם ויוצרו בציור – כולם בתוך הקליק והאצבע של אבא –שמשנה עולמות 
  .ם שמתקלפת מהגג ומהגעגוע כקילוף סיד דק מתקרת הנפשלו בבריאת עול'של מיכאל אנג

  עומד משמאל, לובש אפודה, "השורה"עם חברים מ, בבגדד, יחזקאל עוזר

  "השורה"ב
והחדירו  למדו עברית ,היה ארגון מחתרתי בו יהודי בגדד התאמנו בנשק להגנה עצמית" השורה"

מהטעם הפשוט  א פורסמה מעולם של,בתמונה זו .המוטיבציה לעלות לארץ ישראל בצעירים את
נראים ידידיו איתם יצא לטיול שנועד , שהיא שוכנת בקופסת הפח בה שמר אבי את צילומיו

אבא לא . שלהם" מחתרתי"להתרחק אל חוף החידקל שם יוכלו לדבר עברית ולחזק את המוראל ה
  .רשם את שמות המופיעים בצילום

 זביל של פצצה שנפלה במושב ברק במלחמת הדליק אבא בבית שש נרות על" יום השואה"מדי 
 לחץ כל כך הרבה פעמים על זיכרוןכמחנך הוא הדליק את הנרות בבית וכמתעד  .ששת הימים

אותה חרדה שבתחילה  ובכל לחיצה שימר משהו מחמת, כפתור מצלמת הבוקס של קודק שהיה לו
,  היה הצופה שצילםלרוב. הנה אבא צוחק ומביט הישר אל המצלם. "חדוות הצילום"נראית כ

  .כפי שהוא הביט בו, ונעלם שמשאיר לי ולאחרים להביט במה שהיה, שאינו נראה



    3131  גגגג  ||  20132013  ||  108108

  שיח אלוהים 
ליד הפח בכיתה היה . מגיל קטן לימדו אותי שאלוהים אוהב את ברכת המזון שלי אחר כך שכחו

  :כתוב

  .זהו. כל נייר וכל קליפה מקומם בפח אשפה

  : מבריק אותו במכנסו ומביע, פוחהיה מתבונן בת, מתוך הרגל, אבא

   "!תראה מה ברא ישתבח שמו"

 של אגודת "יסודי התורה"אבא היה מחנך בתלמוד תורה . בירושלים גדלתי עד גיל שבע בערך
עבודתו החריגה עם הילדים הותירה רושם עצום שנגלה לי כאשר פגשו אותו אנשים . ישראל

דית וחיבקו אותו בהתרגשות תוך אזכור באקראי עשרות שנים לאחר שנטש את המסגרת החר
  . שבחיו כמורה בפני

את . או שונאים את מי שאינם בדיוק כמוהם. החרדים אינם אוהבים אלו את אלו": אבא אמר
  ".מה שעשה להם בשואה אולי כי הם ברוגז איתו על. לא את אלוהים, עצמם

ולאבא קומוניסט זו ". אומר אבא ",מעירק, הוא קומוניסט". המנהל של בית הספר מתארח אצלנו
הם לא שמחים בעליה לארץ  .בוודאי שהחרדים ברוגז עם אלוהים":  המנהל אומר".קללה חמורה

חילונים . חילונים שותלים. חילונים בונים .הם לא שמחים לשתול ולשמח את ארץ ישראל .ישראל
ש ממשלה היה עושה ר רא"אם היה האדמו. חילונים מותחים צינורות. חילונים מייבשים. סוללים

  ? " מתחננת רגב רגב הבו לנו מים/ השמעת איך בנגב ארץ מול שמים? 'מוביל ארצי'

  .אין להם חלק ונחלה

  "ואתם הרי ישראל ענפיכם תשאו ופריכם תתנו ליושבי הארץ: וכתוב"

  ?הם מאמינים בזה

  . כי לא מעניין אותם? למה השאירו את זה לחילונים! לא עושים שום דבר

  . היה נאנחואבא 

  . תה עירקי.  היתה מביאה כעכים והיו שותים במושב ברק עוד תהאימא

לא אהבתי שקבלתי  ": ישראל- אבא שמר את תלושי המשכורת שקיבל בשנות החמישים מאגודת
בלילה ירושלמי כשהייתי כבן שש הראה לי ירח מלא " .כאילו משהו לא כשר. בפתקאות, בסתר

 שהוא הקרום השמנוני –ָמר 'ואנחנו נאכל ֶק  .ָמר' הירח הזה הוא ָק בערבית שם. עולה על ירושלים
  .שצף על החלב

יחד , במושב. והעביר אותנו למושב, אבא עזב את ירושלים שהיתה משאת נפשו ואת העולם החרדי
. הר החרמון. הר התבור :התחלנו באיטיות ללמוד שמות של נוף מעולם אחר, עם עולי מרוקו

. לילה לילה מסתכלת הלבנה. וןתיקינ. עמק יזרעאל. הרי גלבוע. ורהגבעת המ. איקליפטוס
  .ו שכונה רחוקה של עונייירושלים היתה מעכש
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  .שכונה רחוקה של סבא וסבתא מוגבלים

/ פג ריחם עכשיו/ופרחי לימון/ בלבי הסתו/ כוכבי שקע" שכונה רחוקה של סרטים הודיים ושל
ילדתי / מגבעול נשר/ פרח הלימון/ בשבילי בקר/רים בנתיבי ה/ ואני כאן זר/ שמי קודרים, הוי

  "-  -  - היכן אמצא לי ארץ שם ישוב לי כוכבי, הוי//ואני נשאר /הלכה 

היכל . יותר מכל מנורה קדושה ונשמנו סביונים שאורם הצהוב חי היה. והרי מנשה הקיפו אותנו
תחממו ועלה קולה החם ובתוכו היה מקום לסביון ששר ברדיו לאחר שהמנורות ה הנפש היה עמוק
  .של נחמה הנדל

ר מבין הכרובים ולהשמיע את הנוף ּבֶ   .ככה קלטתי מילדות שהשיר הישראלי יודע ְלִהּדַ

במוטיבים "... כוכבי שקע בלבי הסתו: "והשיר בשכונה בירושלים מגרד בציפורניו כדי שנבכה
   :שלון ואכזבהישהם אוסף מדהים של כ

חזרי מהר כי בלעדייך / לשוא רוצה אני לשכוח ולהתעלם/ עמםמאז הלכת יומי קודר ארוך ומש"
  ."נדמו מיתרי קולי וכינורי דומם/ עולמי שומם

בלבלי אותו כמו שבלבלת / בלבלי אותו עד שלא יוכל לישון/ בלבלי אותו אל תעשי לו חשבון"
  ..."בלבלי אותו בלבלי/ אותי

ורכבות שפתו רוקמת תרבות שונה  שיר אהבה שעממי גם הוא אבל ניסוחו המושגי ומולעומתו
  : לחלוטין

אשר / בקיץ , מה שמת בו/ אלי הטוב/ ,אשוט אלייך במפרש געגועים/ כיפת כוכב האירי לי פנייך"
  ." אשר הופך אותנו כת משוגעים /הופך

הוא ". ישראלי"עמר בעל הקול המדהים לכוכב בשיר ה ו'כמה שונה עמדתו של הכוכב של ג
ק בגלל היותו שייך לאנתולוגיה התרבותית שנושאת את שם הישראליות לא ר" ישראלי"מתכנה 

אלא גם בגלל היחס הכל כך מופלא לשפה שעברה בעדינות משפת פיוטים ותפילה  .בזכות ובדין
בגלוי ובמחתרת   דרך שפת שירה כללית המתחככת בשירת העולם ומתאמנת–[!] באירופה 

בראש ובראשונה , מופלאה של יצירה והצלחהכך נוצרה שירה . להידבר עם הנוף ועם הנפש
  / "חושו אחי חושו לארץ אבותינו/ חושו אחים חושו נרימה פעמינו. "תביעה להצלחה

י ַהּנֹוֵדד/ ְמִדיָנה, ְמִדיָנה" :לכן שרנו בכיתות היסוד שירי משוררים ִכיָנה/ ,ְלַעּמִ ְ ִגּלּוי ַהׁשּ ְלֵעיֵנינּו / ּכְ
  ."ִנְגֵלית

מה עוד תבקשי  / - ובהמתנו פורה / הומים מתינוקות , בתינו הומים/ ,קבינו ייןמלאו אסמינו בר וי"
  ?ואין עדיין, ואין/ , מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה/ ? ואין עדיין, ואין, מאיתנו מכורה

נקלע לשינוי תרבותי מיידי וטוטאלי במעבר לארץ " העם המזרחי"אי אפשר לבוא בטענות לכך ש
  . יה חברתית ותרבותית ספרותיתלא שעבר אבולוצבישראל 

 שהיא נותרה לדשדש בקבעון של שירי פרידות – "מפוארת"אך מה שקרה לתרבות המזרחית ה
אתה : " שבלונות של היא והוא והשושניםןבאות, ואהבות שמצויים תמיד באותם מישורים לשוניים

  "אתה הגדול מכולם / מתה עליך / אין עליך, אין / תותח
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 בזמר החרדי נמצא הדבקת טקסטים לתבניות –רדית המבוכה רבה פי כמה ובתרבות הדתית ח
מוסיקליות ערביות כשהטקסט מחובר למנגינה באופן מלאכותי והוא עצמו עשוי מביטויים 

ללא שום מודעות לתרבות המוסיקלית בארץ וללא שום התפתחות בתחום , אנכרוניסטיים
  .הנושאים וביטויים באופן שיוכל להיות רלוונטי

על שיר של אום כול " חרדיות"הנה לפנינו טקסט המרכיב מילים עבריות . ובכל זאת יש הברקות
  :תום

עֹונוֹ  ט ָיּה ָרם ִמּמְ ָעְנִיי ַהּבֵ ִתי ֵמַחְסּדוֹ /  ֵאל ּבְ ה/  ֵאל ֲעֵנִני ָיּה ָרם ִלְתִחּנָ ל ִמּטּוָבְך ֲעַלּיַ ְוָעִתי ַקּבֵ ֵאִלי /  ּוְלׁשַ
ה ֶעְזִרי/  ַלַיהַרֵחם ַעם ָאהּוב ְוָזְך עֲ  עֹוָלמוֹ /  ַאּתָ ר ְונֹוָרא ּבְ   ֵאל ֶנְאּדָ

חייב היה להתפתל כדי שהחרוזים בעברית יהלמו , בן דורנו כמובן] ניסים בן משה הלוי[והמחבר 
הוא המקום לשירה ה מ :ועדיין נשאלת השאלה. איך שהוא את המצלול המקורי של השיר הערבי

והאין חיבור טקסט כזה ? בשפתה העברית- בנופה- ישראלשזיקתה לתחינה יהודית דתית בארץ 
בבואה להתחרות על " תרבות המזרחית"מעיד על דלות וחוסר חיוניות ביצירה שמכה את ה

  ?שלנו' פוליטי וכד- עברית במרחב התרבותי- המכלול האדיר השייך לדיון על תרבות ישראלית

  -  -  - ויהי אחר הדברים האלה 

היינו אנחנו ולא שאול שנהרג מול הפלישתים ולא גדעון שלקח והאדם המשקה את עמק יזרעאל 
לאחר שנים אראה שבזוהר נקראת . את חייליו למעיין חרוד שהוא הבריכה שבה למדתי לשחות

  ?ואולי הזיתי. וחיפשתי שוב ולא מצאתי איפה. יזרעאל: עצמה בשם ירושלים

  החלב של אליהו הנביא ממשפחת לוגאסי 
 וכעובדי חוץ שאינם חקלאים גרנו ,אבא היה מורה. שלים כעובדי חוץלמושב ברק הגענו מירו

: הכבישים טרם נסללו והגינות היו צמחי הבר הנהדרים שגדלו באין מפריע מסביב. במרכז המושב
 שכאשר התייבשו היה להם ,הרבה ברקנים וסוגי קוצים בעלי גביעים,  וחרציות ענקיותתיבלי

  . רשרוש בלתי נשכח

היא לא . להביא חלב, בהיותי בן שמונה,  פעםמדי שולחת אותי אימאהיתה בשעות הבוקר 
הם גרו למעשה . היא התכוונה שאלך למשפחת לוגאסי. התכוונה לחלב שבא בבקבוקים בצרכניה

הברקנים הגבוהים .  צריך להבין שהייתי צריך לחצות שדות שנראו לי כמו יער.במושב ברק
 אותו הר חרמון –בין עפולה לגבעת המורה , ע ומאחור בצדדים הר הגלבו–ה בכללה יוהצמחי

אותו כד ,  כדאימאהייתי מקבל מ. אלא פיסקה משיר השירים, שעדיין לא היה העיניים של המדינה
בפתח ישב האיש שהיה מכונה אדון . עד שהגעתי אליהם, וצועד דרך השדות, קלאסי מאלומיניום

 לו כובע שחור עגלגל על הראש וזקן היהחיד שהוא הי.  למעשה הוא היה אליהו הנביא.לוגאסי
היה לה כיסוי ראש שמשום מה ריגש . כשפתחה גברת לוגאסי את הדלת היא היתה רחל אימנו .לבן

  . אליהו הנביא היה יושב על המדרגות וקורא בספר קטן. אותי מאוד

. אימאה והיא בעצם שאלה מה שלום אדון המור... אימארחל אימנו שאלה אותי מה שלום אבא ו
  .ככה היא שאלה
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ישבה על כסא שמישהו עשה מגזרי עצים . הלכתי אחריה והיא נכנסה למקום שבו עמדה פרה
אימא היתה . כך היה כמה פעמים בשבוע. והתחילה לעשות משהו וראיתי חלב מקציף ועולה בכד

של  והיתה נאספת על פניו שכבת קרום עבה שאבא קרא לה בהיגוי מוקפד ,מרתיחה את החלב
   .מר'ק: יוצאי בבל

  . כך היה לעמק יזרעאל ריח של חלב וקרום מדושן כשמנת

  . יד את הדלתירחל אמנו או אליהו הנביא לא פתחו מ. כובילפעמים היה איזה ע

, כשהחלב כבר מפוסטר וגם חלק מהחיים עצמם, בימים ההם לא גילו לילדים מה שמגלים היום
  . אבותינושהתמלאו למרות זאת במחלות לא שיערום 

 בגלל עיכוב שכזה, לפעמים, אבל במקרים כאלה. ורחל אימנו, וגם אליהו הנביא ממושב ברק נפטר
  . כיתהחרתי ליהייתי קצת מאחר להגיע וא - 

הרי הם שתו אותו החלב שאני . גם למורים היה מראה אחר
  .שתיתי

 הייתי צריך להתגנב - במקרים נדירים שכאלה , ובכן
 התלמידים עומדים כבר במסדר בעודי שומע בכאב את

הבוקר מול המורים והמנהל וכבר מצויים ממש בעיצומו 
בהרים כבר השמש מלהטת ובעמק עוד נוצץ : "של השיר

 בים אותך מולדת בשמחה בשיר -  - אנו אוה.... הטל
  .." .ובעמל

והייתי מתבונן שוב ושוב בשמש שעמדה מימין מעל 
מש ממול ובהר הגלבוע והייתי מסתכל בהר תבור שהיה מ

החרמון שנמצא גם היום בין התבור לגבעת המורה 
ומצטער שאיבדתי את שורות השיר הראשונות של 

 בעוד החלב טעמו –שהיו לנו כתפילת שחרית , אלתרמן
  .מר שערבבנו בסוכר'בפי וטעם הק

  פצצה
תראו שההרים , "יד לחמישה"הספר ששמו היום הוא - אם תבואו למושב ברק ותעמדו בבית

עמדו כשימינכם למזרח אז . [החרמון וגבעת המורה, התבור והגלבוע. קומם נותר כשהיהיִמ  שמשוה
  ,]החרמון יהיה לכם לעיניים

  . אני מתקשה מעט להעניק לכם, יי שניסיתי לחלוב מזכרונות,רק את טעם החלב ההוא

י מעלמא י הוראם תבואו למשפחת לוגאסי ותראו דמויות כאליהו הנביא וכרחל אימנו ויבואו, אולי
  .אולי, דקשוט

  .חמישה חיילים נהרגו. בביתי נמצא חלק מפצצה שהטיל מטוס על המושב במלחמת ששת הימים
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 –לעיר זו הלכנו אחר כך לעשות ארונות מטבח אצל נגר חביב פנים . נין'היה זה ערב כניסתם לג
 אבל המוות יש לו אולי משונה, מדהים .י הראשוניםיהפצצה הזו אחראית במידת מה לכתיבת שיר

  . הבוז לאדם היה נושא השיר. את שירי הראשון חרטתי באולר על גזע אקליפטוס. כושר הבעה

המעיים שלהם . הפצצה הזו נורתה ממטוס שהפציץ את גדוד החיילים שישן בבקר בין העצים
  וזה היה הרושם החזק שהפך אותי למתעב14הייתי בן  .במלחמה זה מקובל .ניתלו על הענפים

 נהג אבא להדליק ביום השואה שישה –בגלל המראה החינני הזה של הפצצה  .צבאות ומדינות
  .כך נהגו בביתי. נרות

כי  ?"איפה זה כתוב"? "למה דוקא שש: "החרדים ששמעו על נוהגו של אבא שאלו בתום לב
  ? אז למה לא תדליקו שש מליון. בחנוכה דוקא שמונה בגלל שמונה ימים

מי שיש . אבא הדליק כי הבחין בין צורך לערך. צורך אין. צודקים.  אין לו צורךל"שלא קבע חזמה 
  .לו צרכים לא תמיד יש לו גם ערכים

הפצצה של . על השד העדתי אדע כשאגדל ואזהה דוקא בעולם החרדי את השיטנה למזרחים
  . הידיעה הזו תהיה הרסנית יותר מהפצצה המצולמת

  בר המצווה אצל הדודה סעידה 
. היה לב רחב, לדור הקודם, ודים שלנולד

ברחוב גדרה בירושלים התאספו להם בני 
הבתים היו קטנים , משפחתי מצד אבי

ובתוכם תקרות גבוהות שאפשרו לחוש את 
רוחב הלב הזה לא הותיר אחריו   .רוחב הלב

 כשהדודים הלכו לעולמם ונשארו ,הרבה
  .מרוחקים ומנוכרים, בניהם אחריהם

האישה הנמוכה כל כך , דהאבל כשדודה סעי
,  היתה בחיים,וענקית האישיות והלבביות

היא שיכנה בביתה עשרה משפחות ופתחה 
את הפתיליות והפרימוסים להכין לי בר 

מול הבית ההוא ברחוב גדרה נראתה . מצווה
ליפתא והכניסה של הכביש החודר את 

מול הנוף הזה יונחו . ירושלים ממערב
 האורחים הכסאות והשולחנות ויבואו

  .למסיבה

 במקום שבו עשו לירושלים צינתור בנוף היפה והחדירו –כלומר , למטה, למטה היתה המערה
אבל לפני המעקפים היתה שם מערה והרבה שיחי . מעקפים שמובילים לרמות ולגבעה הצרפתית

  ...ל"אותו קילפנו כדי למכור בעשרה גרוש במצעד צה, הקוצים והפרי המתוק היו שם. סברס
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 איך אתאר לכם את עוגיות התמרים שנקראו בעבע בתמר של עכשיוו. הדודות ישבו לבשל ולאפות
 פרוטות 5. דבר ראשון היינו מקבלים כמה פרוטות כדי לנסוע לשוק מחנה יהודה! ?הדודה סעידה

 היינו הולכים ברגל מליפתא עד מחנה .7לוקס עלה - דה- וה קור- עלה ארטיק בבית חרושת גל
. היתה סבלנות. לא חומר חד פעמי כמו היום, הזמן היה עשוי מחומר אחר. רים ברגלוחוז, יהודה

ַלִים ַמל ָדָהבּ ידודה סעידה שבקושי גמגמה עברית וה. קנינו תמרים  - הכינה את ה יתה שרה ָירּוׁשָ
ָתָמר ְע ּבְ ַעּבְ התמרים נוקו היטב מהתולעים והעיסה הריחנית , סיר עם שמן על הפרימוס עמד .ּבְ

 הבצק הוכן וידיה של הדודה צרו כיסונים ובתוך כל אחד מהם הסתתרה הפתעת –גנה בשמן טו
  .התמרים שבפי כל אחד היתה כחידת מעדן בלתי מפוענחת בפלאיות טעמה

למרגלות הבית הערבי העומד שם עד היום הובאו כסאות ושולחנות שהונחו ליד עץ התות 
 ברטה ואבי יחזקאל לא ישבו בשולחן כבוד ִאמי. והשקדיה ששרידיהם מתאמצים ללבלב ולא לגווע

ְחָלה ובני ביתה 'ובאו צַ . דודה סעידה נחבאה בפינה ולא הלינה. כי כל השולחנות היו שולחן כבוד
 כחולת העיניים ובדרי שחיכה הקורדיתודייזי ופורטונה וכוכבה וסימה עלפי , וַפְרָחה ובני ביתה

והיו שם מנשה מרמלה וחי ונעים והיו שם ] ריחה הרואיתואכן הגיעה בב[א מבגדד ולכלה שלו שתב
קובה נבולסי שעשויה בורגול מהודק היטב בקצוות ומטוגנת בשמן עמוק ובתוכה בשר קצוץ , קובה

  .דק עם בצל וסודות אחרים

  .בן דודתי העלּום. כבר שכחתי את שמו? מי זה. ומישהו מבניה של סעידה הדודה תופף בתוף

כאילו הקוצים של .  ואין יודע מי מבניהם יכיר את בני משפחתו, שהזכרנוהיום נפרדו כל אלו
 לבנות בה - גם ירושלים נחרשת וכלי משחית סורקים אותה עיים עיים . הסברס נשארו לדקור בלב

היא והידיים . רק סעידה נשארה חמת לב גם במותה. אנשים זרים זה לזה יסעו בה. מסילת רכבת
  . ות הכנסת אורחים שלא היתה כמוההטובות בהן היא עשתה מצו

  החתונה של שולמית וגדעון במושב ברק
 שהוא הונגרי אשר סיר גּוָלש מציץ מפניכששולמית אחותי החליטה לבחור בגדעון זה לא היה 

יש טוענים עד , גדעון בחור כארז שבחר בשולמית. ברור שגולש לא היה יוצא ממנו .מאחורי גבו
ה בנוסח עירקירק בגלל שלבו היה ח, היום ֻקּבֶ   ...וזה מה שהאכילו אותו בחתונה. פץ ּבְ

, באה דודה דינה המומחית בקובות לכל סוגיהן ומאפייניהן: לקראת החתונה נערכה המשפחה כך
מחכמות הלב אשר משלים ממלאים את פיה וגודשים את לב , כשמה כן היא, באה דודה מתוקה

באה דודה חנה משוררת בחסד , ב כל המאזיניםהשומעים וכשהיא פוצחת בשירי חתונה מכמיר ל
, ל שגורים בפיה מפי סבא כדורי"שגם ידיה מעולות בליפוף עלי הגפן ובאה דודה לאה שאגדות חז

וכל הסירים היו הופכים לכלי תיפוף פתאומי בעת פצחו באמצע הלישה והטיגון בשירת נשים 
  :לחתן ולכלה

והידיים אוחזות בכפות ומערוכים והיו  ..."ונה'יאב יגיא אלהל עלמינה בשרו אל ר: "שרה דודה חנה
אל עאריסה אפנדי וגעת על א / לאי גדולה: "שרה דודה מתוקה. הדודות מתלהבות בשירים

הנה הכלה המהוללת אותה יביאו על כסא וגם חתנה [ "יבולו אערוסו על א סקאמלי'ויג/ סקאמלי
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ות לולולולולו אשר מקורם במילה ופצחה דודה לאה בצהלונים שמקורם בקריא. ]על כסאו
  ...לאה המזהירים את החתן שלא יקרה אותו מקרה יעקב שהחליפו לו רחל בלאה/לאה/לאה"

ובינתיים כבר מוכן האורז עם העוף שסביבו הצימוקים תופחים בבישול וכולם סמלים ורזים לחתן 
וכרת ששום טעם לא גם הסאלונה החמוצה והמס. ולכלה שיהמה ביתם בשירת העופות וירבו כגפן

 ,אשר קשה לעמוד בפיתויה כבר מוכנה, יחסר מביתם וכמובן הבקלאווה הנחמדת מלשון חמדה
ודוד בן דינה חיבר את כירי . ידרש בקצה העולםיוהאבטיח שאין עירקי זז בלעדיו אפילו אם הוא 

ות אדירות הגז ליד הלול לבלון הגז והחל מתקין בשמן העמוק את פאר מעשיהן של הדודות וערימ
 והמושב ברק ,של תבשילים זורמים מאצלו לבית מסודרים בסירים ששאלנו מבני המושב כולם

והנה באים .  ורק החתן והכלה אינם יודעים איזו הפתעה ממתינה להם,כולו צהלה ושמחה
אין בהם מסכסוכי הנפש של החרדים אשר אינם משיאים את בניהם , ההונגרים למשפחת סינברגר

י נהגתי בטרקטור וארבתי לחתן ולכלה בפתח יהערב יורד ובמו יד. ליהודים ספרדיםובנותיהם 
סדין לבן שבני אדם שמים , ללא הצטעצעות מיותרת. נו סדין לבןשעל כף הטרקטור פר. המושב
 לא סטין ובהגיע החתן והכלה התבקשו אלה במטותא לרדת מרכב השרד ולשבת ,לא משי, כמצעם

תחת שמי עמק יזרעאל , בין נרות שהבהבו בתוך שקיות נייר, רך הכבישלאו, על כף הטרקטור וכך
  . הובלתי את הזוג אל סוכת החופה שעמדה תחת עץ הרימון–שרק טלית נאה תדמה לו 

 ,לאחר שנקראה הכתובה ונשברה הכוס והתמקמו המסובים על רחבת הדשא לקיים סעודת מצווה
גדעון . לא יכולנו לשמר לזיכרון ולו צימוק אחד, לא יכולנו לדעת שלא תישאר קובה אחת למזכרת

אבל החתן ההונגרי היה מופיע . הוא לא גילה לנו מה הוא. החתן אמר לשולמית משהו בסוד
ה :בביתה של דודה דינה ואומר מילה אחת מלבד שלום ית [ .ֻקּבֶ לאחר מכן למד גם את המילה ְתּבִ

פור הראשון נמתין לעת אחרת הראויה יועתה ששבעתם מהס, פור אחריאבל זה שייך לס) חמין(
  ].לקינוח

  דודה לאה ודוד מאיר
עד לפני זמן מה עדיין . עכשו דודה לאה שוכבת במיטתה לקראת המוות שיגיע והמוות מתעכב

  .א ללא הרף בתהיליםוהיתה יכולה לראות ונהגה לקר

ו להקשיב הנסיון לרצות את המלאך הנבזה הזה בפסוקים ולפתות, כמה עלובה ההמתנה הזו
למעט . לבד, לבד,  לבקר אותה והיא לבד בביתהיכבר כמה פעמים אני בא עם ילדי. לקריאה רהוטה

י שואלים ואני ודודה לאה מחליפים מבטים יילד! ?היכן ילדיה. אותה נפאלית הסועדת אותה
. יםניקה אותי בהיותי בן שנתיידודה לאה ה .אני ינקתי מדודה לאה והאילמות מובנת לי. אילמים

 עדיין לא היו פטפון 1952- ב .והדודה היתה שרה לי שירי ערש בהודית.  לא היה חלבאימאל
  .ותקליטים בבית לאה ומאיר מוזס שגרו בבית ערבי בליפתא בעוני מכאיב

דוד " תפס"זה היה אחד הבתים הערביים ש .היה להם בית אשר לחלוטין לא היה ראוי לשם הזה
היה בבית הזה מסדרון שהוביל  . ואסור היה להתעסק איתויהודה שהיה בעל שרירים חזקים

וכך מימין היה חדר בו התמקמו ההורים החדר הזה ". בית"שחצה בין שני חדרי ה, למשפחה אחרת
באמצע החדר הזה גם עמד לו דוד הכביסה ". מקלחת"כלל מטבח זעיר בו היו פרימוס ופתיליה ו

ם היו מחוץ לבית ליד ברוש שמעולם לא עבר את השרותי. ישמתחתיו המהם ללא הרף פרימוס ענק
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. אותו מסדרון שחצה בין שני החדרים, מוקמו בחדר שמעבר למסדרון? והילדים. מטר וחצי גובה
עיני ילד ומשמעותו על חיי , יי בניתוק שהיה חינני בעינ–כך חיה המשפחה חדר מול חדר 

  . חמש בנות וארבעה בנים: ת החדרמיטותיהם של תשעה ילדים כיסו א. המשפחה הובנה לי מאוחר

שרו שם . היה זה ביתם רווי הרגשות של משפחת מוזס ,אם היה מקום אליו אהבנו להגיע
איש דק נפש ומלא אהבה , הסוו את כאב אי הגמילה של האב. שמחו ובכו. בספונטאניות לא ברורה

כאב הילדים היה גלוי . ומסירות ומוסיקה נשפכה מגרונו הרבה יותר משהאלכוהול נכפה לתוך פיו
   .לעין

לא באופן קיצוני כמו אחת מבנות  .כשהילדים יגדלו מחציתם ישנו את שמותיהם הפרטיים
המשפחה ששמה היה שולמית והפכה בגיל שמונה עשרה לשלומית ואחר הקיץ העדיפה להיות 

חקקה נהורה בגלל יום זריחה אבל בחורף המירה את שמה לסיגלית ובין העונות התחרטה שוב ו
  .אבל כשעמדה להנשא היה לה ברור שראוי לה להיות מירב.  דיברי- לנצח את שמה החדש 

  .קשה לי להעלות את שמות האנשים היקרים ואת חילופיהם. אמרתי לא באופן קיצוני

 אותי מה דעתה על כך שאדם טורח לשנות את ניקהילשאול את דודתי הממעולם גם לא העזתי 
באחד הימים הגעתי  .תיקות קול אימו תוך כדי הנקה והחתלה וגדילהבמ, שמו שנלחש לו לא פעם

על ארון דל עמד מכשיר כמו . נרגש מהידיעה שיש ברשותם פטפון ותקליטים. אליהם לירושלים
את . מניחים עליו דיסק גדול ושחור על ידי נעיצת החור בבליטה קטנה במרכזו. קופסה ועליו זרוע

  .חט מחליקה למקום שבו זה מתחיל להשמיע צליליםהזרוע שמים על הקו המבריק והמ

את המילים . את בר נארהא, את בר נארהא, זינדגי האמטרה, פייר פייר נארהא, דוסט דוסט נארהא
  . ההודיות חסרות הפשר למדתי מהאזנה רבה

הוא מספר על מורה שחדה .  שיר שרק אחרי הרבה מאוד שנים אקבל את תרגומו–יקדנה 'איצ
: שפירושו ?בולו בולו?? בולוקיה: באמצע השיר שומעים את קולה המתוק. כיתה החידות לילדי

עולם המוסיקה ההודית הגן על בית הדמעות וכנראה איפשר להחזיק מעמד בסערה  !תנחשו
  .הקיומית

דוד . "אייבי נתן טס באותו השבוע למצרים. אני זוכר שבאתי אליהם לביקור :ָזכֹור ואל תשכח
 ושמתי לב שיש בביתם 14הייתי כבן ? ראית איזה נפלאים ההודים: אמר, לבעלהכך קראתי , "מאיר

. בביתי במושב ברק נהגנו לשים על הלחם שכבה עבה של גבינה לבנה. הרבה לחם והרבה מרגרינה
נס שיובן גם כהבדל שבין יהודי  .חושי אמרו לי שהאוכל כאן הוא נס. כאן התביישתי למרוח

שואבי רעב קיומי וחוטבי , ם והפכו למוקעי החברה הישראליתהמזרח שהתנחלו בארץ בערי
  . עליבות רוחנית

אותה הימלטות מהיות : אבא שבחר לגור במושב לא ידע שבעקבות זאת יעניק לנו מתנה עצומה
  .חוטבים ושואבים של קיפוח ויעניק לנו הזדמנות קיומית אחרת לחלוטין

כזרית ובוטה מאותה עליבות קדומה שעוד א,  אפגוש את העליבות שנית,1984 - תחרד בשכשא
אני מביט בה ורואה  .2008שנת .  אני מבקר אותה עם שבעת ילדיעכשיו. היה בה איזה טעם פיוטי

- ל ששמעה מאביה שהוא בשבילי "אישה חצי עיוורת אבל עדיין מצליחה לספר מעושר אגדות חז
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את עושרה גילו אספני . ומדרשיםבבגדד היו ישובים מול נר שמן ומאזינים לאגדות . סבא כדורי
  .אנחנו מבקרים אותה בנר ראשון של חנוכה. הספורים מהאוניברסיטה שבאו ורשמו מפיה

לכן  ,לה- הם עסוקים אבא ":י האם בא מישהו להדליק לה נריעדינת לב היא ומשיבה לשאלת ילד
  ".הם לא באו

מוסיקה הודית עם . יילעורקבביתה היתה המוסיקה שנכנסה . זו הדודה שהיתה לפנים כבדת גוף
אבל ביתה של דודה לאה היה . סיטר וחליל מגרה את כל מה שמילל את הנפש ומשקה אותה יין

ישנן מקוואות תת קרקעיות לדמעות שכאלה והן . ידוע לנו כבית הדמעות המשתמרות בהסוואה
  .יתמות היא ביטוי קרוב להתרחשות הזו. מבעבעות שנים רבות במסתרי הנפש

וגם " תום "–מעורב בה גם עניין הסוף . כשהורי נפטרו חשבתי על המילה יתום? א יתמותמה הי
וכך התמימות שסיימה פרק . עניין התמימות שמות ההורים גורר אחריו את קיצה של התמימות

הידיעה שאין תקווה וגם ההורים החזקים שהעניקו לך . בחיי הילד היא עצמה תחילת הסוף שלו
וגינג לא יכול לעקוף את הקץ המחכה ' מתחילה להוביל להבנה כל שהיא שהג,חיים הלכו אל הקץ

גם לא מכשיר הליכה אלקטרוני ולא שמנים , לך ולא כפיפות בטן תדירות וגם לא מכשיר כוח אחר
. אפילו לא. ארומטיים ולא ישיבה על כסאו הקדוש של הסטייפלר ולא אכילת אורז עם הקליפה

  !ָזכֹור ואל תשכח

  . לרוב מחופשות למילים נושאות בעיקר חוויה של צלילהמילים 

 לו .להקליט את שירת העשבים: ודאי היכולת שתהיה בעתידואחד הדברים שהחמצתי הוא ב
 – שירת גלגלים –הטכנולוגיה לא היתה מפגרת היתה יכולה להעניק לי מה שקדמונים שמעו 

י שאין לנו הכשרון הזה להיות חליל  מפנ.ככתוב בפרק שירה,  אוזים– איילות – אבנים –דקלים 
נשאר  משום כך, גנה אוטומטית למשורר תהילים אינה מזוהה בסביבהיורוח צפונית שנ או נבל

  .  טעם עשבןאוכל מילים וטועם בה, כאחד האדם, אני. לנגן בלשון לבדה

ה  בפי אנשי השלטון ואנשי השמחה והבושה שעשב המילים הז.המילה נעה כנלעסת בלשון בהמה
מכה במילים שהן נקבות מטבע , כמו המלאך, השירה. אינו ממיר לא דבש ולא חלב גם לא דם

  . מילים שמגיעות מדרך המלך ומסמטאות פלאיות!בריאתן ואומרת להן גדלנה

מה הוא השלום הזה שמגינים עליו . כל התרבויות באיזה שהוא מקום מדברות על שאיפה לשלום
 חוסר איזון בהוויה –כלומר  קוראים לכך הרתעה ומאזן אימה. ולבהמילים מאחזות עיניים ? בנשק 

תפיסה  : ולא ילמדו עוד מלחמה…לא ישא גוי אל גוי : אבל יש מושג שלום והוא כזה. האנושית
 שלום - וכשלא לומדים גם השפה היא אחת וברורה.  לא ילמדו–טוטאלית שמיוסדת על החינוך 

הצליל הלבן של .  והחבית המתגלגלת מבטאים שירהקולות הצפרים: אבל בינתיים הוא שלום
  . וימס ויכמיר לב– הושט היד וגע בו –השלג הנופל 

   .רובם לא. לא כל אדם הנוהג לראות אלוהים בהוויה שם אל ליבו את זאת
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  על מות אמי
  .  לא השכילו לזהות את הסמפטומים–בית החולים , הרופאה, האחות.  ממחלת הסרטןִאמינפטרה 

  "   . שלך מגזימה בצרחות שלהאימא" :ת אמרההאחו

זה לא כל כך . זה בעיה של גיל המעבר: "הרופאה אמרה
  ".כואב

אימא לא ש(אמר לי באנגלית  )בבית חולים העמק(הרופא 
  ".הבעיה שלה היא פסיכוסומטית: ")תבין

הכריעה היא מול הילד העומד . אבל בתמונה זו נזהה חיוך
גם הדלי ,  היא עשויה מתכת.בתוך גיגית שנקראה פיילה

הבית הוא . גם קירות הבית עשויים מתכת. עשוי מתכת
, ואנו ערום ומלאים תיקווה ברבונו של עולם.  ראשית צמיחת רחיצתנו1956 –הזמן . כמובן צריף

אנו אוהבים אותך  "–בשירים , בבן גוריון, במדע, בבתי החולים, ברופאים, באחיות, באדם החדש
אבא שר לי שיר . הבית היה למעשה פחון עלוב אך מלא תהילה!" שיר ובעמלבשמחה ב, מולדת

  :מצמרר אותי עד היום, שיר, שהביא מהמחתרת בבגדד

ִבי ְלִאי ִמּבֹור ׁשֶ    ִמּכִ
   ֶאל ַאְרִצי ֶאֶרץ ְצִבי
ב  י ַהּלֵ   ַמה ֵיֶהֶמה ּבִ

   לֹא אּוַכל עֹוד אסּבָֹלה
ּגֹוָלה    ֶאת ָעְנִיי ּפֹה ּבַ

גֹון עִ  ֵאב ַהּיָ   ם ַהּכְ
א ּכֹה ָלרֹב  ָ   זּו ֶאׂשּ

  
ֶמׁש ּבֶֹקר ִיְזַרח    ֵעת ׁשֶ

יָטה ִלְקצֹות ִמְזָרח   ַאּבִ
ית ַהּבֹור  ת ּבֵ ּכַ    ֵמֶחׁשְ
ֲעּגּוַעי    ַמה ִיְרּבּו ָאז ּגַ
ֲעׁשּוַעי   ! ֶאל ַאְדַמת ׁשַ
רֹור י ּדְ ַאף ַחּיֵ    -ָמה ֶאׁשְ
ֵמי ָהאֹור ַחת ׁשְ ם ּתַ  !ׁשָ

  
ל ַהיָּ    ִמים ּפֹה חֶֹשְך ּכָ

ם אֹור ָאִביב עֹוָלִמים   ׁשָ
ִלי סֹוף  בּול ּבְ ִלי ּגְ   אֹור ָרב ּבְ

  ! ָהּה ׁשֹוְטֵרי ָהַאְכָזִרים
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ָעִרים  חּו ִלי ַהׁשְ ּתְ    -ִחיׁש ּפִ
עֹוף    ֲאעּוָפה ִלי ּכְ

  ) מנקובסקי. לחן פ, מילים נח פינס, "שירת אסיר("    ֶאל ַאְרִצי ְיַפת ַהּנֹוף

 לאבא אימאאת השיר הזה כתבה . תנועת המחתרת היהודית בבגדד, "השור"אבא למד את השיר ב
 הדודה ההרואית –היתה זו דודה דינה . כשהיא בשיא גסיסתה מסרטן ריאות שחיבק אותה מבפנים

 אצלה כבר מתארחתלינסון בטענה שהיא יחולים בהשהצליחה להגניב אותה בערמה לבית , שלי
חולים כשכל מה שנתנה לנו הרופאה המחוץ לבית  היתה נשארת אימא ,לולא ההערמה. חודש

. לינסון מיהרו לחשוד לתדהמתנו בסרטןיבב .במושב ברק הוא סוגים שונים של משככי כאבים
  .הכרנו את המילה ביופסיה

' מגורים בשכונת סאלאת שיך סחק. יחזקאל בן כדורי וטובה בית עזר. בעירק, אבא שלי, הנה הוא
 ,נולדתי בארץ ישראל. רק את השמות אני מכיר.  בבגדד– ְחנּוִני ליד שכונת) כ שיך יצחק"בי(

ואני סורק את התמונות כדי , הדור שעלה לארץ נעלם.  והעבר של המשפחה כמחוק,בירושלים
  .  חסר מובן ומשמעותבעיניהםי מידע שעלול להיות ילהשאיר לילד

   .לאט לאט החלה ההתפרקות

בתחילת הדרך עוד היו ערבי . ת התפזרו בערים השונות המשפחו–בהתחלה הפיזור היה גיאוגרפי 
ללא . פסח ומועדים יהודיים מרכזיים כסוכות וראש השנה בהם התכנסו משפחות רבות לחוג חג

  . עד שהריחוק הפך למשהו מנטלי שבו גם נקודות הזמן היהודי הפכו לבלתי רלונטיות. גינונים

יותר התמונה הזו מרתקת אותי ומשמרת בי משהו עז שמ
אני רוצה שצאצאי משפחתי הפרטית ידעו . להסבירו

אבל אני יודע .  שלנוזיכרוןשהתמונה הזו שייכת ל
שהתמונה תהיה קרטון מצויר או קובץ דיגיטאלי יתום 

  ?האם יש מוזיאון שישמר את משמעות התמונה. זיכרוןמ

אני מנסה להעניק ייצר חיים למוזיאון הנפש של צאצאי 
  .ח שכשלוני מובטחביודעי לבט. ייצאצא

זהו סבא כדורי בן דינה היושב ישיבה פטריארכלית 
איך ישכיח הזמן את הפעוט היושב על ברכיו . מקסימה

  ?שהוא אבא שלי כבן ארבע" דשדשה"לבוש 

הרי ברור שהדמויות כולן תהפוכנה לקרטון דהוי עם 
. למי שיתבונן בו בעוד שנים, כתמי דמויות מעולם שנעלם

: המכשיר שפרופסור אינשטיין הבטיחעד שימציאו את 
. בקוסמוס, וירו כשידעו להגיע לתדר שנותר כגלים בא–כזה שמקליט לא את ההוה אלא את העבר 

יה בהם שרטט הסופר סמי מיכאל יכדי שלא אחשוב על יהדות עירק אך ורק במושגים מעוררי הדח
י להעניק לילדי ולי ולמי תמונה זו הפליטה שנשארה ל תהיה, ויקטוריהאת היהדות הזו בספרו 
  . שלעולם לא אדע מי הוא
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כשראיתי אותה . אבא הסתיר אותה. את התמונה הזו לא הכרתי אלא כשנתיים לפני פטירת אבא
הוא הביט בתמונה ברגעים של געגועים כשהוא עצמו חש . אבא היה נבוך. הגבתי בשמחה

 "!יתה ונאלצה למכור תמרים ברחובכמה אצילה היא ה" :ליהוא אמר . שכוחותיו הגופניים נוטשים
!  בך…חשבתי שזה יפגע : אבא! ?ו י איזה יופי למה לא ראיתי את התמונה עד עכש–התפלאתי 

 סיפר אז! לא היה מה לאכול, אשה נאלצה לצאת למכור ברחוב! אתה לא מבין, עוני !? יפגע :אני
, כיתה עמדתי בחלון ה. תשלום שכר לימודבגלללי אבא איך נמנעה ממנו הכניסה לבית הספר 

  מה אתה –המנהל שאל אותי , הייתי אולי בן עשר
 אי אפשר להגיד לי לא –עניתי לו ? עושה ליד החלון

המנהל התרגש מעוז ! לשמוע את השיעור מהחלון
.  כתלמיד שלא מן המנייןיבל אותיהרוח של הילד וק

בגיל שבע עשרה הוזמנתי לשמש כמורה בתלמוד 
   באופן איטי וסלקטיבי. נדליתורה ששמו סאלאת מ

   מאוחר –כמובן , נחשפתי לעולמו הפנימי של אבא
                                                                                 .מדיי

תשומת הלב . אני לעומתו ראיתי בתמונה קיר חשוף מטיח שעורר בי אסוציאציה רומנטית אסתטית
היהודיה ,  הרהרתי כיצד היא ישבה שם–ת לתנועת היד של האישה שהיא סבתי שלי היתה מוגבל

. יה אודות עלשייכת לשושלת יהודים עלומה שאין לי שום ידיעה, הזו מול סל ענפי הדקל הבגדדי
היא כל מה שחלפו בו ,  ומשמעותן היא אילמתזיכרוןהרהרתי כיצד דמויות חולפות ואובדות מה

 ומה עם. מאבקם להתקיים לחמוק מחולי ומפורענויות, מצוקתם, בהיסטוריה שאיליה נקלעו
גם אנו עצמנו בהוה שלנו מול ? העובדה שאבא חשש מלהראות לי את התמונה הזו התמימה 

השיר שמתייחס לסבתא טובה היה נסיון . לגעת זה בזה שברירית נמסה  האפשרות.הורינו מחמיצים
   . לגעת–עלוב לעשות בשיר מה שעדיף עליו 

  בלילה
תזחלנה השורות ותתלחשנה ותתנגן . יקרה לפעמים ההיפך הגמור -  ויהי אחר כל הדברים האלה

 או הרדיו שדלק והמחוג עמד על ,ל אבא שהרהרשמנגינה מהימים בהם היא התנגנה בשפתיו 
   ."הונה ַלְנָדן"או . תחנת קול ישראל בערבית

,  משתלט עליאתי כעס אדיר והנה הו שאליו הבע,או אז אני מזמזם בחשאי לחן שחומק מעומק
 ואני רואה את פני אבי וזוכר .ייאוחז אותי בכל האצבעות בגרוני ובקלות מפכה מעיין דמעות מעינ

 עליו לחצתי על הלחצן , ואני שר או משתתף בשיר, שנבצר ממני להביןהאת מאבקיו ומבין את מ
 ואני משתתף ברצון ,קו פרשת העצב והצליל עז ואדיר להנמיך את , ודמעות מתחמקות,הוירטואלי
  : ובאי רצון

ֶלא ית ּכֶ י ְצִאי ִמּבֵ ּתִ   ּבִ

ְך ַיֲעֶלה   ....ְזָמן ָקִריב ַעם ָקְדׁשֵ

ֶלא....  ית ּכֶ י ְצִאי ִמּבֵ ּתִ   ּבִ

ְך ַיֲעֶלה   ...ְזָמן ָקִריב ַעם ָקְדׁשֵ
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  רבקה שאול בן צבי

  שיר סמוישיר סמוי
  סיפור

  

, שיר זה נפלא: ריה החדשים ולייעץ להגם להרהר בשי. להביט בה ולהרהר בלוויה שלה
, וכן הלאה...את השורה הראשונה תהפכי לכותרת. וההוא טעון שיפוץ, השיר הזה רק נחמד

האם בחייה ייצא הספר ? היוותרו לה כוחות? את הספר מי יוציא לאור, ואז אני חושבת
הגדולה עם משפחתה  הרי כל משפחתה רק גיס וגיסה מבעלה המנוח ובת באמריקה? בכלל

ומה יקרה אם יחפשו עורך  ,אני תוהה אם יהא בזה עניין למשפחה. אי שם בברוקלין החרדית
כך איני פנויה  גם?? האם אמצא פנאי לקחת על עצמי את כינוס שיריה. זול שיקלקל אולי

 .לעצמי

, אומרות החברות בחוג הדתי לנטורופתיה" רבת פעלים. "קורנת חיים, מטופחת, היא נאה
נו גם יויש בינ, גרושות ואלמנות, כולנו פליטות נישואין. ספק כיתה, צת תמיכהספק קבו

מבלות סופי שבוע בבתי מלון עם מרצה מוזמן או חזן , יוצאות יחדו לטיולים. כמה רווקות
כמה יועצות חינוכיות ,  דוקטורית לקרימינולוגיה שעובדת במס הכנסהבינינויש . לרפואה

ותירפיסטית שעובדת בקופת חולים ואני שלא כל כך ידעתי פיזי; ומורות לחינוך מיוחד
התחתנתי עם גבר לא . אכן לא ברור בעצם, למה התחתנתי עם מי שהתחתנתי. להתנהל

ואז התחברתי לקבוצת נשים לא מאושרות שמנסות להוכיח  .מתאים ומיהרתי להיפרד ממנו
 נראתה כמי שבאה שם מצאתי את חנה שמכולן. משהו כאילו לא על הגברים ייפול דבר

  .ושדבר אינו חסר בעולמה, באמת ללמוד דברים חדשים

בשבת עיון משותפת . ובלי להבין ממש פשר דבר, מבטי הראשון כלפיה היה דווקא ביקורתי
ואף אחת לא עשתה עניין מזה שהיא , זוגות בחדרים לשביעות רצוננו-התגוררנו זוגות

אני זוכרת את . דר לעצמה והוסיפה מכיסהחנה דרשה ח, לעומת זאת. צריכה ללון עם זרה
ומבטה היה כשל אדם המגן על , תנועת ידה המסתייגת כשעמדה בפתח חדרה כמו שומרת

לימים נודע לי שהיה לה . כאילו נהדפתי, ואז חשתי אי נעימות קלה. אוצרותיו מעין זרים
 לעצמי אבל באותו רגע אמרתי. אחרי כריתת חלק מגופה, צורך בריאותי בחדר לעצמה

, שדומות לי באיזו תכונה של שקיפות, אך לא מסוג החברות שלי, שהיא אישה מרשימה
, כל אחת הצטיינה במשהו. אך קירבה אותנו זו לזו, במין פשטות שיכלה להיות גם בעוכרינו

שערכתי יצירות של אחרים בשני כתבי , אם כעורכת טקסטים כמוני, אם כיועצת, אם כמורה
מסתפקת בבגדים . כך התפרנסתי בצניעות אך לא בחוסר. ודות פרטיותוגם עשיתי עב, עת

בעיקר חולצות טי בשלל צבעי הקשת וכמה חצאיות ארוכות בסגנון של בנות , מועטים
  . חלקם הפכו לידידים.  מחזרים מועטים היו לי.אולפנה
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  צילום, ליליאן דבי גורי

י פרחי קמומיל בדרך חדשה כפי חלטת, בין סדנת פרחי באך לסדנת אבני אנרגיה, בהפסקה
אז סיפרה לי שהחלה . ולפתע הזמינה חנה אותי להצטרף אליה לשולחנה, שלימדו אותנו

כיוון שמעולם , אבל אין לה מושג אם הם טובים, לכתוב שירים בהשפעת אבני האנרגיה
אך אולי קלטה אותי כמי שמוכנה , היא לא ביקשה ממני דבר. שירים.קודם לכן לא כתבה

ושם עברתי על , קבענו להיפגש בביתה. זומנה לקיים בקשות שלא הובעו באופן מילוליומ
. גרועים: חילקתי אותם לשלוש דרגות. שיריה שהיו כתובים בכתב ידה הגדול והשוטף

חשתי עצמי : ויותר מכך. מכוח ניסיוני בעריכה הראיתי ביטחון שיפוטי; טעוני שיפוץ, טובים
אפילו בגדיה היו . גדול של אישיות שנדמתה כגבוהה מהמצויכמרכינה ראש נוכח כישרון 

, ושתי צמותיה המאדימות נקלעו לזר אנכרוניסטי על מצחה, מהסוג שנועד לייחד את בעליו
מראה מיוחד שהיה זר לטבעי נראה לי כברור מאליו על . כמו הייתה דמות בסרט שבדי ישן

  .דגישה את תמירותהכאילו צמחה לתוך שמלת הצבעונין המפוספסת שה, חנה

, כשלעצמי חשתי רתיעה בדבר שנראה כלא מתאים לקדם אותי: כך היה גם בענייני מעשה
, לעיתונאים, הדרכתי אותה לפנות להוצאות ספרים: אבל מצאתי בי כוחות לעזור לחנה

הניבו , יחד עם הכריזמה שלה, ועצותיי. כדי לקדם את עצמה ככל הניתן, למדור ספרותי
: חיוכה מסתורי משהו,  אישה מרשימה–על הספר שיצא התנוססה תמונתה . הצלחה ניכרת

. ולא מאבני אנרגיה, נולדו שיריה, כבר ידעתי, שממנו, לבביות מסויגת עם סוד צפון יש בו
כשאני מסתתרת מאחורי , בעזרה לחנה חוויתי סיפוק שקט כשם שחשתי בעבודת העריכה

  .ם אינני יודעתבעצ? יכי מי אני ומה אנ, הצלחתו של אחר
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. שהפך לשיחת היום במערכת, בעיקר לקראת צאת ספרה השני, כך הקדשתי לה הרבה מזמני
שמשקה את העצים אשר סביבה , במחיצתה חשתי עצמי צינור המוסיף מיים חיים לבריכה

  .כתב ביאליק בשיר שהערצתי, " להיות ראי לחסין היערזכתהכאילו ", והם משתקפים בה

אפשר היה לדבר עמה . ירה כן גדלה בעיניי חוכמתה כאילו נזלה ממנהככל שהוספתי להכ
כך למשל לימדה אותי תרגיל לשיכוך כאבי הראש מהם . על כל נושא ולקבל עצה מיטיבה

ונתנה לי רעיון איך לעקוף שכנה סקרנית שהרבתה להציק לי בדבר ; סבלתי לא אחת
ם הפיקה עוד שיר ועוד מכתבם ועוד ומה, רעיונותיה זרמו ללא הרף. בדידותי ואורח לבושי

 .לתכשיטנות,  אמנותיתלהדבקה, לסריגה ורקימה, לציור, פולשת לתחומים נוספים, תובנה
  .כולה המתה ושפעה

*  
. כשלעצמי קשה לי להכחיש שאותה תחושת ניכור של הפעם הראשונה הוסיפה לפקוד אותי

על חשבון , ת שחסרות ליחשתי שנסיעותיי באוטובוס אל ביתה באפקה מבזבזות אנרגיו
באותה עת פרסמתי . חברותיי הוותיקות ואפילו על חשבון התוכניות שהיו לי לגבי עצמי

אך לא הבנתי מניין היה לי , ידעתי שהוא טוב. בעצמי שיר באחד מכתבי העת בהם עבדתי
אולי זו חברתה של חנה שהוסיפה לאומץ . הרי בכלל לא היו לי שאיפות. האומץ לפרסמו

שתיאר את סיפוקי ,  על כל פנים אני זוכרת את תימהונה הגדול כשהראיתי לה את השיר.לבי
אך רק כשמש המפרגנת . בהחלט. היא פירגנה. האישי מהיצירות המעניינות שאותן ערכתי

 –חששתי שתימהונה עליי מעורר את תימהוני עליה : תימהונה הביך אותי. לאיזה כוכב זעיר
בי יש משהו שאולי  ושגם? ון אותו דחף יצירתי שנתגלה בהלמה אינה מניחה שגם בי טמ

שלעתים הייתי , הרי היא יכלה לראות זאת מהצלחותיי בליטוש שיריה. ראוי לתשומת לב
  .שותפה מעט בכתיבתם

. גם הפירגון היה וודאי. ומבטיה נעשו יותר ויותר מוקירים, ואז כתבתי ופרסמתי שיר שני
ת יותר ויותר לכפילות שבה קיבלה את השינויים שעברו אני מודע, כשהיא איננה, עכשיו

האמת היא שלא נראיתי כמו שאולי דימתה . אבל אז חשתי יותר את תימהונה הכבוש. עליי
ובגיל שלושים , מסופרת כילדה עם שביל בצד. אלא כסתם נערה רגילה ,בלבה משוררת

שקות של ספרים אליהן זכור לי שבה. ושלוש נראיתי כמו תלמידת תיכון שהתבגרה רק מעט
, האחת בכמעט עירום: נראו המשוררות מיוחדות במינן, נאלצתי לבוא בתוקף תפקידי

. בתוספת ריסים מלאכותיים, האחרת אקזוטית; בחולצונת ססגונית וחצאית שסעים ארוכה
ומשום מה ריחמתי . גם המבוגרות שבהן היו מאופרות בקשיחות והבליטו חלק עליון מרשים

התחילו , ובאשר לי. והתפלאתי שהפיקו שירה של ממש, ות הטופפות הללועל המשורר
ומילים על גבי מילים שעטו אל המחשב או אל הדף כשהייתי , זרמים קלים להתנפנף בי

אולי תחשוב שאני מתגנבת לטריטוריה . משום מה חששתי להראות לה. רחוקה מהבית
  .לא ידעתי נפשי. חקיינית שלהאולי תראה בי . אולי היא רוצה את הבמה לעצמה. שלה

וככל שהכרתיה התוודעתי גם לבדידותה . אך היא יפתה ממני, הייתי צעירה ממנה
 כשנטפל אלינו אותו גבר נאה באמצע ביקור משותף בתערוכת –פעם , וכך. ולכמיהותיה
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מצאתי אמתלה להסתלק , ואף שתה עמנו קפה, וחייך אל שתינו חיוך של מחזר, צילומים
, בכיפתו הגדולה ומבטו הבודד, גבר מגודל ומסורבל מעט. להשאיר אותו עמהמהמקום ו

הם הסתובבו יחדו חודשים אחדים ונפרדו . מבט התודה שלה שימחני. נראה כמו סיכוי לבעל
  .כשמצבה החמיר

כתב ,  סיכמנו על אלף שקלים–אחד מלקוחותיי : באותם ימים הסתבכתי באיזה עניין כספי
וכיוון שהוא בעצם על , שאשתו מתנגדת לבזבוז כספים עבור עריכה, ודתושפיטרו אותו מעבלי 

מכתבו על המסך הפיק תחנונים אך גם חשתי מעט . אולי אסתפק בשלוש מאות בלבד, תקן חבר
אז שאלתי את עצמי לראשונה מה פשר ותורנותי . שקל להפיק ממנה ויתורים, זלזול באחת כמוני

טט בשורשי נפשי ולתהות האין זה מן הראוי לפנות למטפל שאלה זאת גררה אותי לח, המופלגת
ידעתי שאין זה קשה כלל לחשוף ; ידעתי רבות על פסיכולוגיה. על מנת לעמוד על תורפות חיי

התחלתי ; כאשר הורים כבר לא היו בעולם לגונן עליי, קשרים בין היותי מה שאני לבין חוויות חיי
דרך מורים ומדריכים , ל מגננת לא נחמדה בגן הילדיםהח, לשוות לנגד עיניי כל מיני דמויות

כר עצום ומגוון לפסיכולוג להתגדר . נטולת קוצים. וחברים ואני עצמי כילדה נמוכה מעשב הגינה
, אכן. כשם שהגעתי לחקר טקסטים מילוליים, אבל הרי יכולתי להיות הפסיכולוגית של עצמי, בו

לתת לאיזו יד זרה למשש את , ום אופן לא רציתיבש, ולא רציתי, נפשי שלי היא טקסט מסובך
, ולכן למדתי ספרות ולשון ועריכה לשונית, וחשתי שאני מה שאני כי נולדתי וגדלתי. הטקסט הזה

שאינני זקוקה כלל לדברים שמעבר לסיפוק , ומצאתי עובדה טבעית ופשוטה, כדי להיות מה שאני
יע אותי להתלבש באופן יותר מרשים או וכשניסו להנ. המקצועי שזכיתי בו מכל מה שעשיתי

כי טוב , כמה זה מעיק ומפריע, חשבתי כמה זה מיותר, שלא נטיתי אליהם, לעשות דברים אחרים
ואני אסירת תודה שלמרות תלאותיי הרבות אזרתי כוחות ללמוד ולהתקדם . לי עם עצמי כפי שאני

ך המועט הזה היה עבורי שלל א, כמה חברות אמרו לי שאני מסתפקת במועט. ולפרנס את עצמי
בעצם קיומי הנפשי ובעבודה שהכילה , כי רציתי להתמקד בעיקר, ולכן נטיתי לוותר. חיים פלאי

  .וכל השאר נראה כתפל, אותי

והעבודה . כי כבר סיימתי את העבודה ומסרתי אותה לכותב,  מכתב זה נראה חצוף ולא מוסרי
עם מאות הערות שוליים שהיה צריך לעבור עליהן הייתה אקדמית ומסובכת וגם משעממת וטכנית 
חשתי פתאום כמין השפלה בגללו ודווקא במקום . ולתקן ואפילו לבדוק מקורות כפי שנהגתי בצדק

לחרוג , שעלי לצאת מגדרי, באופן חזק ונוקב, והפעם הרגשתי. חולשתי באותה ותרנות טבעית לי
והתשובה לא הייתה .  לי מגיע משהו בעולםואז שאלתי עצמי אם גם. לצאת מעצמי, מכל גדרותיי

  . אך בכל זאת משהו לא היה כשורה, כי לא הייתי אומללה, פשוטה

 יותר ויותר אנשים החלו בינתיים להתייחס אלי בתשומת לב מיוחדת כמו למישהי - להפתעתי 
ובינתיים עברה חנה . עבור אחריםבהתחלתי לחשוב שאולי אני מוכשרת לא רק . שלא הכרתי

ולבסוף , למקום מוגן, וממנה לבית חולים, מדירתה לדירה שכורה בעיר נוחה יותר, קום למקוםממ
קניתי לה מתנות . ביקרתי אותה בכל מקום. הייתי אתה בכל מעבריה. למקום שאין יוצאים ממנו
 הם רבצו אי שם באחד המחסנים מחכים –כבר לא עסקנו עוד בשיריה . למכביר לשעשע את נפשה

גם כשרחקה ממני , הצטערתי שלא לחצתי עליה יותר. וצר סמוי לא נערך כערכוא, לגואלם
ועתה לא התייחסה עוד אלא לעצם .  יחסית לרמת עשיותיה–מעט פרסמה ומעט נודעה . גאוגרפית

מה קורה ליצירות , ועוד הקשיתי? מה קורה לאוצרות הרוח הנמקים באבק מחסנים, וחשבתי. חייה
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איפה יישמעו ? איש אינו זוכר עוד מלבד קומץ מלומדים ושוחרי ספריםמפורסמות מימים ימימה ש
כששכבה כך בבית החולם , ואולי יותר ממנה. דאגתי לכתביה. דאגתי לה? הגיגיה ודמיונותיה

ידעתי שלשווא . הייתה בעיניי דועכת כמלכה, עדיין מאופרת בטוב טעם שדבר לא יוכל לו, הסופני
כולתי לרמוז לה להימנע מכך בלי להרגיש עצמי כמי שהורגת לא י. לקחה כימותרפיה מייסרת

ודווקא במקום . כבר לא נתנו לה תרופות אלא להמעטת הסבל, במקום הסופני, אבל עתה. אותה
והמבט , והצטערה עליהם, שלנגד עיניה חלפו מן העולם, הזה יצרה קשרי נפש עם מטופלים

. ו הלך קולה ושקע ונעשה יותר ויותר עמוםבשיחות הליילה שלנ. המסתייג כבר לא היה בעיניה
כל עוד . הם אינם קיימים. אל תחשבי על דברים שמעבר לעובדה זאת. עכשיו את חיה, אמרתי לה

, במלוא הצלילות הרוחנית שלה, אחרי ימים אחדים. וידעתי שכבר אינה בחיים. את חיה את חיה
  .בכיתי עליה כמו על עצמי. הלכה לעולמה

*  
. הרי אני יכולה להקדיש שנה מחיי ולערוך אותם. חשבתי על השירים שלא כונסו. חלפה תקופה

אני . שלי הוא לתקן את עבודתם של אחרים" הכישרון"הרי מיטב . לא אקח כסף ממי שאין לו
  .מי כמוני יודעת. נהדר, יכולה להכין לה ספר נוסף

שיבה עוד לא זרקה . עינייהנגמרות מול , ואז ראיתי לנגד עיניי את מהלך שנות השלושים שלי
אך אישה מבוגרת יותר החלה לבקוע . שם נחו חלקות וחופשיות, בשערותיי שהארכתי עד כתפיי

. או אני או היא, כבר ראיתי לפניי את הצפוי גם לי ואמרתי. כמבשרת לי על חיים נסוגים, מפניי
ים מרגשות והלכי רוח מה גם שבתקופה של שנה תמימה חוויתי מיני סיפוקים חדש. ובחרתי בעצמי

בהתחלה היו . ובלי להאמין כתבתי עוד שיר ועוד שיר, שנתתי להם רשות להתפרץ מגדרות נפשי
אבל אחר כך . אלה שירים על עבודתי ועל צניעות מודעת לעצמה נוכח האנשים אותם אני משרתת

החלטתי . תוכיאני והעולם ששקע ב. והייתי רק אני בשירים. היו אלה שירים על היותי לא מוגנת
התקשרתי למי שחייב לי ואמרתי לו בשקט אך בתקיפות שאינני . לא היה לי כסף. לפרסם ספר

אשתו לא מעניינת . מוכנה לוותר על השכר המועט שנקבע עבור עבודה כה קשה ומורטת עצבים
  .אבל אני דורשת את שכרי עד השקל האחרון. שייתן טיפין טיפין. אותי

ראיתי את היחס . לקחה הכל, אצילית כדרכה. זוכרת שחנה ויתרה על משהואני לא . כמה נשבר לי
רק . ומעט מזה רציתי גם אני. כאילו זכות היא להיות במחיצתה. גם ממני. שזכתה לו בכל מקום

כפי שראיתי אותה , מעט קרוב אליה, אבל קצת לזוז למקום טוב יותר. כי אני אחרת. מעט
רוג כסוף ומחייכת את חיוכה החם שיש בו ניצחון ועדינות גם בתערוכת הצילומים זוהרת בצעיף ס

  .לא רק מטוב לבי השארתי לה את השטח. יחד

אך , נוכחתי שיש לי כוח עליו. שטרם שיקם את גירושיו העריריים, אז חיפשתי ומצאתי אותו בחור
שתי עתיד ח. אך לא בביתי, הסתובבנו הרבה בתערוכות ושתינו קפה לרוב. גם חשתי את כוחו עליי

נשאר לי מעט זמן , כיוון שהייתי עסוקה מאוד. צמא לטקסטים, מהבהב כמו סמן הכתיבה במחשב
וגם כשהיו סביבי . רק שלי. רק שלי.  שמור כמו אוצר סמוי-  כשהתפניתי מעבודתי ומאהבתי –

  .רק שלי. אנשים אהובים עדיין היה זה הזמן שלי
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   וימר)יוסף( ראובן

  וניל שוקולדוניל שוקולד
  סיפור

  
התאריך שבראש העמוד הזכיר לו . פי לגם את קפה הבוקר שלו ועלעל בעיתון הבוקרס

  .שהיום הוא יום הולדתו השבעים ואחת

  .אבל אין כל סיבה לחגוג .אמר לעצמו בקול רם! וימר' מזל טוב ספי ק-

 –שביתת האחיות ", שהופיע בעמוד הראשון בכותרת, תצלום של אחות יפה בשביס לבן
שבזמן אחרון הבליחה , הטיל אותו לזרועות התקף נוסף של קדחת הזיכרון, "ליומה השביעי

, פרשים אנגלים דוהרים על סוסים, כלב מפחיד: אצלו בשפע של מראות ופרטים שוִליים
  .ילדות רוקדות במעגל

בא באפו ריח צונן ומתוק של , שנראתה לו מּוכרת, בעודו לוגם מן הקפה ומהרהר באחות
  . גלידת שוקולד

שסיסמתה , עמדה חנות הגלידה ׂשניר, ברחוב ארלוזורוב פינת בלפור,  יד תחנת האוטובוסעל
  "! הטובה בעיר–גלידת ׂשניר ": הייתה

מנהלת מעון היתומים גאולה , מדי יום שישי היה ספי בן השבע מקבל מידי דודה ליזה
  .כרמלשהיה נוסע למרכז ה,  של ֶחֶבר4' גרוש וחצי לנסיעה באוטובוס מס, שבחיפה

שעבדה כמבשלת בבית משפחת מולר , משם היה ממשיך ברגל עד למקום מגוריה של אמו
  .'אתא'מ

אבל בציפייה הארוכה לאוטובוס בצל הסוכך של , מעולם לא נמצא בידו די כסף לגלידה
היה ריח האדים הצוננים נושב אל נחיריו וספי היה מנסה לנחש מאיזו גלידה הם , החנות
שהייתה נוסעת גם היא , וותה אליו למסע באוטובוס יעל מהמעוןלפעמים התל. עולים
  .שבת לכרמל-לשישי

  . ליעל היה מצח גבוה ועיניה כעין גלידת השוקולד בחנות של ׂשניר

התפרנסה מתיקון אמנותי של גרבי משי בגלנטרייה , הכרמל-גוצה עמלנית שגרה בהדר, אמה
  .ברחוב הרצל

מיטיבה את צמתה , לווה אותה לתחנת האוטובוסמ, היא הייתה אוספת את יעל מהמעון
  :תוך שהיא פוזלת בחשש לצדדים, ולוחשת באוזנה

  . דברי יפה אל אבא-

  .שאל אותה? כמו בנים?  את באמת יודעת-

  . כן-

  . אז תראי לי-
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  .ין המצחיקה שלה'עם הׁש , אמרה יעל,  חכה עד שאני אצטרך-
  .מתנשמת בין מילה למילה, היא דיברה לאט

  .חשב שזה בטח בגלל האסטמה שלהספי 

*  
, באושוויץ' קאפו'וסיפר לספי בסוד כמוס בהחלט שאמו הייתה , שאהב סודות, גידי צימרמן

  .כמו בן, שיעל יודעת להשתין בעמידה, המתיק עכשיו סוד חדש באוזנו של ספי
  .ספי לא האמין

  ? ומה אם אימא שלה תשמע על זה-
  .ז ספי כשהוא מדלג על מדרגות המעוןהכרי? מי רוצה הצגה. הצגה.  הצגה-
  ?מי רוצה הצגה.  כזה דבר עוד לא ראיתם-
  .שאל מושיק?  מה רואים-
  .אבל קודם תיתן לי בול אחד מהאוסף שלך.  תיכף תראה-
  ?מה פתאום בול,  איזה בול-
  .אין לך הצגה, אם לא תיתן.  איזה שאני אבחר-

  .וכמוהו כל האחרים, מושיק הסכים
  .חייכה יעל אל הקהל והפנתה אליו את גבה, פע בשירותיםכשהתחיל המו

, ואז השתינה בקשת, אחר כך את חצאיתה, תחילה הרימה את הקרש, היא נעמדה מול האסלה
  .לקול קריאות ההתפעלות של הצופים, ממש כמו בן

הוא הציץ בעיסת . חש שידו הימנית נלפתת בחוזקה על השלל שבתוכה, שעמד בצד, ספי
  .וכה שבידו ובגב אגרופו מחה את העלבון מעיניוהבולים המע

שם לא יחפשו אותם . התיישבו ספי ויעל על הספסל במקלחת של הבנים, כשהתפזר הקהל
  .המטפלות

  .גם ישראלה הייתה איתם
  .אמרה ישראלה,  אני יגיד אותך למנהלת על מה שעשית-
  .אמר לה ספי, אני ירביץ לך כל יום עד שתמותי,  אם תלשיני-

. ית'ינג'הג, וספי לא הבין מה פתאום היא קופצת עכשיו, ראלה ויעל תמיד הלכו יד בידיש
והיא תמיד . אפילו במקומות שלא רואים, היו לה עדשים על הפנים ונמשים על כל הגוף

  . נראתה כועסת
  .אמרה יעל לישראלה,  אל תדברי איתי יותר-
  .סנטה בה ישראלה והסתלקה,  אני לא צריכה אותך בכלל-
  

, יעל התנשמה בכבדות .באוויר עמד ריח של כחול כביסה . על הספסלםיעל וספי נותרו לבד
  :צמצמה את עיניה והביטה בספי מבעד לשני סדקים צרים

  ?יו'אלוהים יהרוג אותי עכׁש 'ב ׁש ' אתה חוׁש -
  . אין אלוהים-
  ,היא אמרה,  אסור להגיד דבר כזה-
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  .לו'ש'  על המקום תמות מהעונׁש -
  ,אז אם הוא ישנו! אין אלוהים, תשמעי שוב, הנה, ר בסד-

  .שיפיל עלי מהשמים אבן גדולה על הראש
  . שום אבן לא נפלה מן השמים

  .יעל הודיעה וחייכה! יו אנחנו חברים' מעכׁש -
  .והחדשות צמחו רק עד למחצית מאורכן, שתי שיניה הקדמיות כבר נשרו

היא אחזה בידו . ות היו עכשיו חמות ורכותשיערה השחור היה נתון בצמה עבה ועיניה החומ
  .שהיה משותף לבנות ולבנים, ולקחה אותו אל אולם השינה הגדול שלהם

  .יעל ניגשה אל מיטתה ומשכה מחברת מתחת למזרן
  .אפילו לישראלה לא הראיתי, בע שאתה לא מגלה'תיש.  זאת המחברת הסודית שלי-

 בוחנים את המדבקות הצבעוניות ואת אוסף ,הם התיישבו זה לצד זה על מיטתה ודפדפו יחד
  .הפרסים הדל

המרחף בכנפיו הקטנות , הצביעה יעל על תינוק ורדרד וחייכני, בין ֵפיות מכונפות למלאכים
  .מעל ענן כחול ומחזיק בידיו קשת וחץ

  .הוא הכי יקר באוסף שלי, אמרה,  זה מלאך האהבה-
לביקור , ומים גאולה לקריית ביאליקלמחרת הגיע אוטובוס לקחת את הילדים ממעון הית

  .במעון יתומים אחר
  .ככה קראו למעון הזה', אהבה'

  .ספי תהה אם יוכל לראות שם מה זאת בדיוק אהבה
  .'מן'הנהג שלנו חברה': במשך כל הנסיעה שרו הילדים שיר אחד

רגר ָאָטה ּבֶ ים שהצילה המון ילד, כשהגיעו למוסד קיבלה את פניהם בחיוך גדול גברת ּבֵ
  .מגרמניה והביאה אותם לארץ

ושתיהן צעדו בראש הטור הארוך , דווקא את ידה של ישראלה היא נטלה בידה, מכולם
  .שהשתרך על השבילים שבין הדשאים
. וגם משום שהייתה יתומה חשובה ממנו, ים שלה'ינג'ספי שנא את ישראלה גם בגלל הג

כמו , מצהבת למשל, שלו מת סתםמי שאבא שלו מת כגיבור נחשב יותר ממי שאבא , במעון
  .אבא של ספי

  ,ישראלה נולדה בדיוק יום אחרי שאביה נהרג במאורעות
  .כשהטנדר שלו עלה על מוקש בוואדי רּושמיה

וכשהודיעו לה על האסון היא התחילה לצרוח בלי , אימא שלה הייתה אז בחודש התשיעי
  .הפסקה

ד שהבכי הכריע אותה והיא כרעה והיא צרחה וצרחה בבית החולים ליולדות יום שלם ע
  .ללדת

  .ישראל, לישראלה קראו על שם אביה
  .הכי נחשבים היו אלה שהיו יתומים גם מאבא וגם מאימא

  .ספי לא היה יתום חשוב
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  :באחד מביקוריה במעון שאל ספי את אמו
  ?למה אני לא גר אתך בבית,  אימא-
  .על ספסל עץ ליד המזכירותהם ישבו . אמרה,  תאכל קודם את הרגל עוף שהבאתי לך-

ואם ספי לא הגיע , אם לא הייתה מוצאת עבודה מזדמנת,יום החופשה שלה, בימי שלישי
, הייתה אמו באה לבקרו במעון ותמיד הביאה עמה שוק של עוף, הביתה בשבת שלפני כן

וקופסת סוכריות בשביל הילדים שהתקבצו סביבם , עטוף בנייר רחוץ ומיובש של גבינה
  . הכניסהבאולם 

  .עד שזה כמעט ונתקע בגרונו, הילדים מצצו את הסוכריות ונעצו עיניהם בעוף של ספי

*  
לקול , נהג ספי לחזור על דבריה ובחיקוי מושלם של מבטאה ההונגרי הכבד, כשאמו דיברה

  .צחוקם של הילדים
  .סמוקה מעלבון ומתקשה להסתיר את הדמעות שנקוו בעיניה, אמו צחקה ִאתם

ה את ידו בידה והובילה אותו אל ספסל שניצב מתחת לעץ התאנים הגדול שבגינת הפעם נטל
  .שהייתה ריקה מילדים, המעון

לראות אם , אמרה כשעיניה שוטטות סביב, אתה כבר ילד גדול.  נשב פה ואני אספר לך-
  .מישהו מהילדים מקשיב להם

הרופאים חשדו . תלראשונה סיפרה לו שאביו אושפז בבית החולים בעפולה בעקבות צהב
  .שנדבק במחלה בשל עבודתו כקבלן זפת

כשניסע באוטובוס . אמרה בגאווה,  הוא עשה בזפת את כל הגג של מלון מגידו שעל הכרמל-
  .אני אראה לך אותו

  .רטן ספי,  כבר הראית לי אותו מאה פעמים כשנסענו לים-
  :  אך אמו המשיכה

. לא יכולתי לנסוע לבית חולים בעפולה, סים בגלל העוצר ובגלל הערבים שירו על אוטובו-
מה ספי : רק עליך הוא שאל, כמעט חצי שנה הוא שכב בבית חולים. ביקרתי אצלו פעמיים

  ?מה ספי כבר יודע לעשות? כבר יודע להגיד
  . שאל ספי?  אבא אהב אותי-

  .הוא זכר את אביו רק מהתצלומים שאמו הראתה לו מדי פעם
  .הוא אמר שזה מה שהכי חסר לו בבית החולים. נוראאהב אותך .  בטח שאהב- 

אבל . שובב גדול עם האחיות, החולים האחרים סיפרו שאבא שלך הוא הליצן של המחלקה
  .כל הזמן הוא היה מתגעגע אליך

  .מת אביו, סיפרה, כעבור שישה חודשים
עפולה אבל קברו אותו יום אחרי בבית הקברות של . כמו הצדיקים,  הוא מת ביום הכיפורים-

  .בגלל העוצר והיריות, לא עשו לו הלוויה
היה רק טלפון אחד . רק אחרי ההלוויה הודיעו לי על זה מבית החולים בטלפון של השכנים

  .בכל הבניין
  ? אז לא היית בהלוויה-
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אני נשארתי בלי כלום וגם הייתי צריכה , המסכן, כשאבא שלך מת. רק בכיתי כל הזמן,  לא-
  . שלנו ברחוב הגידםלעזוב את הדירה

על נדודים ממקום למקום עם תינוק בן שנה , אמו הוסיפה וסיפרה על ימים של רעב ועוני
  .וחצי

אבל גם להם היה ,  חיפשתי מקום באיזה קיבוץ-, המשיכה,  לאף אחד לא היה כסף לעזור-
 אז הלכתי לעזרה. רק לבשל ולטפל בתינוק ידעתי, לא היה לי שום מקצוע ביד. אז קשה

  .הם שמו אותך במעון יתומים. סוציאלית לגברת יהודית טּון
  ? פה בגאולה-
באתי לבקר שם אצלך כל יום . זה היה מעון אחר שאני אפילו לא זוכרת איך קראו לו,  לא-

  .בערב
  . אני לא זוכר מזה כלום-

*  
אס נמ. ספי תחב את ידיו אל מתחת לישבנו ונענע במהירות את רגליו התלויות מתחת לספסל

  .לו להקשיב
  .הוא עדיין לא הבין למה הוא נמצא בבית יתומים

? שאלתי אותם ממה זה.  פעם באתי למעון ומצאתי אותך עם סימנים כחולים על כל הגוף-
והם אמרו לי שאתה שובב גדול וירדת מהמיטה והפרעת לילדים לישון אז הרביצו לך 

  .בחגורה
  .אני בוכה עכשיו כשאני נזכרת בזה

פתאום התבהר . וספי חיבק אותה והניח את ראשו על כתפה, י קטעו את דברי אמויפחות בכ
צליפה שורקת ומיד אחריה כאב : לו מקור הזיכרון המסויט שחזר אליו מאז שעמד על דעתו

  .והכול בחשכה גמורה, ואחר כך צעקת בכי, חד ותחושה עמומה של עוול
  .זה היה הזיכרון הראשון שלו

והיא הכניסה אותך למעון יתומים , המשיכה אמו, ותך שוב לגברת טּון תיכף ומיד לקחתי א-
, בנהריה' שטראוס'וכשהאיטלקים הפציצו את חיפה העבירו אותך למעון . וסטהיימר. אחר

  .'גאולה'למעון , וכשגדלת קצת העבירו אותך לפה
  :שפתיה רעדו כשאמרה בלחש. וספי נשא את מבטו אל פניה, שטף דיבורה נעצר פתאום

והם לא מסכימים , אני גרה איפה שאני עובדת. אתה יודע שגם לי אין איפה לגור, ה' ספינק-
  .ילד יפה ומסכן שלי .שאני אביא אותך לשם

מנענעת אותו בחיקה , היא חיבקה אותו. אמו משכה אותו אליה והושיבה אותו על ברכיה
  ".אֹוְדיּו ּבֹוְדיּו ּבֹוְדיוּ : "ושרה, כתינוק
  . המוכרת לא הצליחה להרגיע אותוהמנגינה, הפעם

כשהוא מוריד את , רץ למיטתו שבאולם השינה והסתתר תחתיה, ספי נשמט מידיה בכעס
  .שולי הכיסוי עד הרצפה

  .זה היה מחבואו החביב ולשם התגנב כדי לקרוא ספרים בלא שיפריעו לו חבריו למעון
  . הקריאה באפלולית המחבוא לא שיפרה את ראייתו
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אבל הוא לא יצא , מע את קולות המחפשים אחריו מעורבים בבכייה של אמועכשיו הוא ש
ממחבואו אלא שעה ארוכה אחרי שהשתרר שקט גמור והוא הניח שאמו התייאשה למוצאו 

  .וחזרה לביתה

*  
  .רק לדקות הגנובות עם יעל חיכה ספי כל הימים

נות להאריך את וספי מיהר לנצל את ההזדמ, באחד מימי השישי היא נעמדה לידו בתחנה
  .שהותו בחברתה

, וניל. ויהיו לנו ארבעה,  בגרוש וחצי של הכרטיס נקנה כל אחד גלידה בשני טעמים-
נעלה לכרמל , ואז במקום לנסוע באוטובוס .ונלקק אחד מהשני, תות שדה וגם לימון, שוקולד

  .ברגל
  .  אבל זה רחוק נורא-
  ,מתענג על המחשבה שהבילוי יתארך, אמר ספי,  לא-
גן אלנבי , חולים רוטשילד-הכרמל דרך בית-נעלה מהדר.  אני מכיר קיצור דרך במדרגות-

  .נאכל תאנים מהעץ בגן אם יהיו עוד ונמשיך עד המרכז, ופנורמה
שוקולד וניל : וספי שילם בעבור שני הגביעים, יעל הסכימה ומסרה לו את דמי הכרטיס שלה

מסובבת את קונוס הוופל וטועמת , מנה בריכוזיעל ליקקה את ה. לימון ותות לעצמו, ליעל
  .לסירוגין משני צדיו

  : אמרה והושיטה לו את הגביע הריק שלה,  השוקולד זה הכי טעים-
  .אני לא אוהבת את הוופל,  קח-

כי מבטו היה , הוא עצמו בקושי הספיק לטעום מן הגלידה. ספי הושיט לה בתמורה גביע מלא
  .יעלנעוץ כל אותה העת בלשונה של 

מלאה , ן מצחיקה כזאת"מפיקה שי, ורודה כמו לשון של חתולה, איך הלשון הזאת: הוא תהה
  .באוויר

  . והדרך במעלה המדרגות התארכה עוד ועוד, הגלידה נגמרה מהר
  .נעצרת למנוחה ברחבות שבין המדרגות, יעל התנשמה בכבדות

שצועק עליה כל הזמן , אימא שלי חושבת שזה בגלל אבא שלי. אמרה,  זה בגלל האסטמה-
היא . שמעתי אותה אומרת את זה לשכנה באידיש. 'זונה של האנגלים'ואפילו קרא לה פעם 

  .חשבה שאני לא אבין אבל הבנתי
הוא כל כך אהב את נשימתה הכבדה של יעל עד שכמעט . ספי ידע שזונה זאת מילה גסה

והביטו למטה אל אורות ' הגן פנורמ'הם נעצרו ליד קפה . שמח שיש לו מישהו לרחם עליו
שתמונתה התנוססה , מגן הקפה עלה קול זמרתה של ִהילדה דוליצקיה. העיר הנדלקים לאט

  : מעל הכניסה
ה   ,ַמּדּוַע ֶזה ָהַלְכּתָ ? הֹוי ָלּמָ

ַכְחּתָ  בּוָעה ׁשָ ְ   ,ֶאת ַהׁשּ
ִלי ׁשּוב   ?ָהַלְכּתָ ִמּבְ

ְרנּו ֶאת ִלּבֹוֵתינּו ַיַחד   ָקׁשַ
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נֵ  ִיםֵעִדים ֵהם ּפְ   י ַהּמַ
  ".ַמְלַאְך ָהַאֲהָבה

  .אמרה יעל,  זה יהיה השיר שלנו-
  .שאל?  אז את מרשה לי עכשיו ללוות אותך עד הבית שלך-

ליד סדנת הענק לתיקון המכוניות של ', גן אורנים'בית אביה של יעל עמד מאחורי חורשת 
  .הצבא הבריטי

  .כבר ירד הערב', דרך הים'עכשיו שנקרא , ברחוב כיאט, סוף אל בית מולר-כשספי הגיע סוף
  .צועדת אנה ואנה וממלמלת לעצמה מילים בהונגרית, הוא מצא את אמו ברחוב

אבל אמו , ספי התכווץ בבהלה. רצה אליו ביד מורמת כאילו ביקשה להכותו, משראתה אותו
  :חיבקה אותו ומלמלה

עכשיו , ילה אותו פנימהוהוב, מכות מגיע לך ולא חיבוק? ה'איפה היית ספיל,  כל כך דאגתי-
  .אני צריכה לחמם שוב את המרק עוף שלך

כל כך רצה להיות . לא יכול ספי לחכות עד בוא הערב, כששבו מחופשת השבת, ביום ראשון
   .שניהם לבדם, שוב עם יעל

המתין בשקט במיטתו לכיבוי ', אולם הפנס'שנקרא , כשנכנסו כל הילדים לאולם השינה
  .האורות

התגנב אל , שורות-שהיו מסודרות שורות,  הבנים והבנות ישנים במיטותיהםרק משראה שכל
  .מיטתה של יעל והשתחל אל מתחת לשמיכה

  .מוצאים נחמה גדולה זה בזה, הם התחבקו והתלטפו
  ,ספי משך את תחתוניה של יעל למטה וריח של שתן טרי עלה באפו

  .הריח הטוב שבעולם
  .העדן ויעל צחקקה בלחש-הוא נשק לגן

ושם היו מלטפים זה את זה עד שיעל , לילה היה נכנס אל מתחת לשמיכה במיטתה-לילה
  .נרדמה והוא חמק למיטתו

ספי היה שקוע , שלושה שבועות לפני מסיבת סוף השנה הכיתתית, צהריים אחד-אחר
  .מתייפחת, בקריאת ספר עם תמונות ופתאום ראה את יעל רצה לקראתו

והיא הלכה והלשינה , אנחנו רבנו. הישראלה הזאת ,גמתשמע אותה מגמ,  הישראלה הזאת-
והיא גם סיפרה לה שיש לי . לדודה ליזה שאתה בא אלי בלילות ושאנחנו עושים רעשים

אני , היום מסלקים אותי מפה. שאימא שלי שיקרה לעזרה הסוציאלית, שהוא לא מת, אבא
  .מחכה לאימא שתבוא ותיקח אותי

  . ספי שתק
  .חשב, ותר יתום עכשיו אני עוד י-

זמזם לעצמו כשהוא מניף את כוס ', הפי ברסדיי טו מי '-, וימר ננער ממחשבותיו'ספי ק
  .הקפה הריקה שבידו לעבר המראה

  .ואז הניח אותה על השולחן ונאנח בעצב, הוא הוסיף להתבונן בכוס הקפה עוד שעה ארוכה
  .צההכוס נפלה אל הרצפה והתנפ, פתאום נמלטה מפיו גניחה קולנית
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  .ספי לפת את חזהו
גרף את מפתחות המכונית , מה ומברשת שיניים'תחב לילקוטו פיג, הוא קם מכיסאו בבהילות

  .וטרק את דלת הדירה בלי לנעול אותה כראוי
  .במעלית היורדת לחניון ניבטו אליו בראי עיניו המבועתות

  . נטול מחשבה הוא נכנס אל מכוניתו ודהר במהירות אל בית החולים
  .  החנה את מכוניתו בחניה המיועדת לאמבולנסים ודידה לעבר חדר המיוןהוא

יש לי בדיוק יום הולדת . אני לא מאמין. אמר לפקידת הקבלה,  אני חושב שיש לי התקף לב-
אמר וטפח בגאווה טיפשית על בטנו , תראי אותי, בחיים לא הייתי חולה קודם, היום

  .השטוחה
  . גבהת באחד התאיםאח אחד השכיב אותו על מיטה מו

  . ספי חיכה לשווא לרופא שיבוא לבדוק אותו
  .לאחר שעה ארוכה איבד את סבלנותו וזמם לקום ולהסתלק בשקט הביתה

  , כשכבר שלח בהיסוס רגל יחפה לחפש אחר נעליו, בדיוק אז
  . ועיניה עיני שקד יפות ועייפות, היא נראתה צעירה למדי. הגיעה למיטתו אחות

ל "יע: מגן דוד אדום שעליו התנוססה הכתובת, יה מעוטר בשביס לבן ובתווךמצחה הגבוה ה
  . יד עזר לחולה-
  . חשב ספי בהפתעה, זו האחות מהעיתון,  אני לא מאמין-
  :ולפני שהספיק לענות השיבה בעצמה, אמרה האחות? ים'איך אנחנו מרגיׁש , לום' ׁש -
  ! תיכף נראה-

  .ג" הכפתורים הצוננים של מכשיר האקהיא גחנה מעליו כדי להצמיד לחזהו את
הציף את נחיריו של ספי ריח ישן ומוכר של , בתוך ריחות היוד והליזול של חדר המיון, לפתע

  .שתן טרי
ג תקרע את "ולספי היה נדמה כי המחט של מכשיר האק, עכשיו הגביר לבו את פעימותיו

  .כמו של הסיסמוגרף בשעת רעידת אדמה, הנייר בתנועתה התוזזת
  . הוא חשש שהאחות תפרש את התוצאות כהתקף לב חוזר וניסה להסביר

מה שמה של אמה או משהו אווילי , עלה על דעתו לשאול אותה אם נולדה במקרה בחיפה
  .כזה

  .ספי הרגיש שהוא צולל אל תוך החשכה
  :בדרכו אל האִין עוד הספיק לשמוע קול קורא מעבר לווילון

  .עשרה- מחכים לך דחוף בעמדה חמש. ג"קתגמרי שם עם הא,  יעלי חמודה-
  :הבזיקה במוחו של ספי המחשבה, קודם שסגרה עליו החשכה כליל

 .סוף לכתוב-אעזוב הכול ואתחיל סוף, אם אצא מזה חי -
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  ירון אביטוב

  מזוודונתמזוודונת
  היונים של פטריסיה  רומן בכתוביםהפרק מתוך 

  
גמאה אלפי מילין ש, הקודמים בקיטו שבה דחסתי את חיידה והמזו, המזוודה הגדולה והעמוסה
עברה בידוקים של שדות תעופה והוצמדו לה מיני תוויות משונות , וחצתה ימים ואוקיינוסים

אחרי כל הסערות והטלטולים , ניצבה עכשיוהמזוודה הזאת , בשפות שאפילו לא ידעתי לקרוא
. ית של ויקטוריה הב–דוממת וצייתנית באמצע הסלון של הבית שאליו הגעתי , שעברה בדרך

, לאן לפנות, ולאחר מכן לא ידעתי עוד מה לעשות איתה, גררתי אותה מן המפתן עד אמצע הסלון
  . ואמרתי לעצמי שכאן עלי לעצור ולחכות להוראות

ו 'מוצ. וקוראים לי שרה, אני הבת, יו סוי לה איחה"אישה נאה הקבילה את פניי והציגה את עצמה כ
  ." נעים מאוד, גוסטו

יחד עימה נעצרה גם המזוודה . ושם היא נעצרה,  עזרה לי לגרור את המזוודה עד אמצע הסלוןהיא
אם היא תפנה ימינה לחדר . אמרתי לעצמי שאפנה באשר תפנה המזוודה. ואחריה נעצרתי גם אני

, אפנה יחד איתה למטבח, אם היא תפנה שמאלה למטבח, אפנה יחד איתה לחדר השינה, השינה
  .בוודאי שאפנה איתה כי נזקקתי, שירותיםואם היא תלך ל

לשאול אותה אם היה לה . ורציתי לשוחח לפחות עם המזוודה, מרוב ביישנות לא ידעתי מה לומר
, קניתי אותה במיוחד לנסיעה. ואיך היא מרגישה שהיא שוב איתי, בבטן המטוס, קר מאוד במרומים

הציעו שם תיקים . ליד הדואר המרכזי, בחנות ישל תיקים ומזוודות במרכז ההיסטורי של קיטו
, באופן חוקי ובעיקר בלתי חוקי, כיוון שלא חסרו באותה עת אקוודורים שניסו להגר. במחיר מבצע

נדמה היה לי שכל אקוודור , לרגע. לא חסרו חנויות תיקים ולא חסרו מזוודות ולא חסרו מבצעים
  . מרוב שאנשים רצו להגר, מבצעאו שאת כל אקוודור מציעים למכירה ב, נמצאת על מזוודות

ומכל , מכל החפצים שרכשתי בקיטו ובישראל. בחרתי לעצמי מזוודה גדולה ואדומה על גלגיליות
המזוודה הזו היתה היחידה שהחזיקה הכי הרבה , לארץ- הזיכרונות שאספתי בשנים שהייתי בחוץ

  . זמן מעמד
נקשרתי כל כך אל .  לידההרגשתי כמו אישה ששבה הביתה לאחר, כשהבאתי אותה הביתה

שהעלו אותה לתא המטען של , שכשנאלצתי למסור אותה לפקידי חברת התעופה, המזוודה
כשהמתנתי , בטרנזיט במדריד. הרגשתי כאילו קורעים מעליי בכוח את התינוקת שלי, המטוס

 כל ניסיונותיי לשדל. התחלתי לדאוג לה כמו אם טרייה שדואגת לתינוקת שלה, לטיסת ההמשך
נהדפו , נחושה להיניק אותה עוד קצת, לאפשר לי להציץ בה מרחוק, את אנשי חברת התעופה

איזו אישה רוצה . אולי מטילים ספק בשפיותי, ראיתי שהם מתלחששים ביניהם. באדיבות תקיפה
  ?להיניק מזוודה

ובסך הכול עשרים ושתיים , ועוד שש שעות המתנה במדריד, עשרה שעות טיסה לישראל- שש
בעבר . עברו עליי בדאגה גוברת לגורל המזוודונת, ת שהפרידו בין עולמי הישן לעולמי החדששעו

, לבין היבשת שלנו, המגלה הגדול מספרד, הפרידו חודשי הפלגה ארוכים בין כריסטופר קולומבוס
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אבל , המרחקים אמנם התקצרו מאוד. עשרה שעות טיסה מקיטו למדריד- ועכשיו מדובר רק באחת
שהיו כה עצומים ובלתי ניתנים לגישור בימי , עצמי האם גם הבדלי התרבויותשאלתי את 

  . הצטמצמו באותה המידה, קולומבוס
יצאתי משדה תעופה בקיטו . גוריון- המזוודה שלי נפלטה החוצה מהסרט הנע של שדה התעופה בן

 המייסד ועברתי לשדה תעופה על שם האב, מריסקל סוקרה, על שם גנרל מהאבות המייסדים שלנו
 שדווקא הם מסמנים את, מדוע בכל מקום מקימים שדות תעופה על שם האבות המייסדים. שלכם

, חיבקתי אותה ואימצתי אותה אל לבי. נשמתי לרווחה, למראה המזוודה השבה אליי? הדרך החוצה
ואולי גם את ריחות הבית שאליו אני עומדת , ובעזרתה יכולתי להריח את ריחות הבית שעזבתי

. כדי לראות האם לא נשברה במקרה איזו ידית או אחת הגלגיליות, בדקתי אותה מכל עבר. גיעלה
  . סימן טוב! לא נשבר שום דבר

שמעתי שבכל המזוודות שיוצאות בטיסה "היא טענה ש, כשגיסתי ניסתה להניא אותי מהנסיעה
, לך תגיע בשלוםגם אם המזוודה ש. ישירה או עקיפה לישראל רואים חפץ חשוד ומפוצצים אותן

איזה מחבל , ברגע שתצאי משדה התעופה", המשיכה ואמרה" ,ובלי שאיש ינסה לפוצץ אותה
  ."האדם יעלה אותה באש- מתאבד בדרך משדה התעופה עד למשרד של חברת כוח

כאילו , נבהלתי כל כך, כשמישהו ניצב מאחורי ומשך מידיי את ידית המזוודה, בשדה התעופה
, האדם נציג חברת כוח, הכול המקריח- אבל היה זה בסך. תי אכן מתגשמותנבואות הזעם של גיס

  .שבא לאסוף אותי
ניצבה עתה במרכז סלון הבית , שעברה לא מעט הרפתקאות בשתי היממות האחרונות, המזוודה

למעט , פגעי הדרך הארוכה כמעט ולא ניכרו עליה. קצת מותשת וסמוקה ממאמץ, של ויקטוריה
כל . שידעתי שאפשר להסירם במטלית עם סבון, וכתמים שחורים של גריזסימני שפשוף קלים 

תוויות הזיהוי המשונות שנתלו עליה מכל עבריה איוושו ממשב רוח פתאומי שחדר לסלון ודנדנו 
והן עצמן הזדהו בשמי ובכתובתי שהיו , הן זיהו אותי כבעלים. משמחה לקראתי כמו פעמוני כנסייה

  . ות והשמחה היו לגמרי הדדיותכך שההזדה, רשומות עליהן
חשבתי לתומי שההבדל בין מזוודה אחת לשנייה היא בתווית ובמחיר שרשום , ברגע שקניתי אותה

היא חדשה ולא . אבל עכשיו הבנתי שזו טעות גדולה והמזוודה היא בעצם כל מה שנשאר לי, עליה
לא רציתי , יפרד ממנהלא רציתי לה. והיא לגמרי שלי, מרופטת כמו המולדת שהשארתי מאחור

כמעין מולדת של מהגר העבודה שלא , כי היא היתה עכשיו עבורי תחליף בית, להיפרד מעצמי
  . נשאר לו כלום מחייו הקודמים מלבד מה שהוא הספיק לדחוס לתוכה

אבל , סוף לעבודה- הגעתי סוף. ואילו אני חיכיתי למוצא פיה של שרה, המזוודה המתינה למוצא פי
הבטתי מסביבי וניסיתי . לא ידעתי בדיוק באיזה חלק של ישראל אני נמצאת. רי אבודההרגשתי לגמ

איך שהיא : כמיליונרית, לפחות ממבט ראשון, שרה נראתה בעיניי, כמי שבאה מקיטו. להתרשם
כששרה אמרה לי שהיא . ואיך שהסלון היה מרוהט ואיזה קישוטים נבחרו לקשט אותו, התלבשה

עד שאני לא , האם המושגים של שני העולמות הם כה שונים. להאמיןהתקשיתי , בת חמישים
 יפה - אמרתי לעצמי שכמוה אני רוצה להיראות ? מסוגלת להעריך נכונה את גילה של אישה

אם כי במבטא משובש ובמילים , המראה הצעיר של שרה והעובדה שדיברה ספרדית. וצעירה מגילי
  . את הלם המפגשהקלה עליי מאוד, שלא תמיד הצלחתי להבין
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. ביקשה ממני שרה ונבלעה במעמקי בדירה" ,חכי רגע בבקשה, אספרה פור פאבור און ראטיקו"
אבל שרה הזעיקה את אמה ולא . שהגעתי, שבו הייתי אמורה לטפל, אולי היא רוצה לספר לאביה

  .אמרה לה" ,זו המטפלת, אימאתראי , אייה אס לה מטפלת, אימא, מירה. "את אביה
זו הרוסייה . "שמעתי קול של אישה שואל ממעמקי הדירה" ?קה מיטפלת, )כך במקור(*ת מיטפל"

  " ?שאמרת לי שתבוא בשבוע שעבר ולא באה
מאיזו : "ושאלה אותי, אמרה שרה" ,זאת המטפלת שבאה מדרום אמריקה, אימא, לא הרוסיה"

  "?מדינה אמרת שאת
   .וספק אם אני קיימת עבורה, רה על המפהראיתי שהמדינה שלי לא קיימת עבו. השבתי" ,אקוודור"
אמרת שאת רוצה אותה , אימא. זאת המטפלת שאמרו לנו בטלפון שהיא מדברת ספרדית, אימא "

  "?אז מה להגיד לה. "הוסיפה שרה" ,בגלל שהיא מדברת ספרדית
 ופתאום הכול תלוי כעת ברצון הטוב, אמרו לי שאני חתומה על חוזה עבודה לכמה שנים. נבהלתי

. שעוד לא ראיתי אפילו את פניה ורק שמעתי את קולה בוקע ממעמקי הדירה, של האישה הזאת
ניסיתי לסדר קצת את . הייתי מותשת מהנסיעה הארוכה אף יותר משהיתה מותשת המזוודה שלי

התאמנתי בהעלאת חיוכים כדי שברגע . לא היה נעים לי לבקש משרה להביט במראה, תסרוקתי
היא תמצא אותי לגמרי מוכנה כשחיוך , תגיח מן המסדרון הסודי אל הסלוןכשהאישה , המתאים

, והזוהר הזה יסנוור את עיניה ויגרום לה להסכים מיד לקבל אותי לעבודה, זוהר מרוח על פניי
  . ולצמיתות

. צעד אחר צעד, צעד ועוד צעד. שמעתי צעדים קשישוניים המגששים במסדרון, אחרי הדיבורים
, ואז ראיתי את שתיהן. שרה נבלעה פנימה ומיהרה לסייע לה. שאלתי את עצמי? כך זקנה היא- כל

ומשקפיה , שהתקדמה במסדרון בצעדי ברווז מתנדנדים, אישה גוצה, את שרה ואת אמה
האישה הגוצית הלכה והתקרבה אליי עוד . הטלסקופיים הזדקרו על פניה כמעין חטוטרת גדולה

מבטיה החודרניים . רחק אולי סנטימטר אחד בלבד ממניולא נעצרה אלא רק כשהיתה במ, ועוד
הבנתי , כעבור רגע. אבל ניסיתי להירתע, היא שוב התקרבה אלי. הסיגו אותי צעד אחד לאחור
, אבל לא על האישה הכמעט עיוורת, סיפרו לי רק על הבעל החולה. שהיא כנראה עיוורת למחצה

כאילו היתה , כדי לראות מי אני באמת, וכישלא ניסתה להביט עליי אלא ניסתה להביט עמוק לת
צעד קדימה : כאילו שתינו פורצות במחול משונה, שוב צעדתי צעד קטן לאחור. חוקרת כליות ולב

  . וצעד לאחור
  . ונדמה היה לי שאני שומעת רוגז בקולה, שאלה שרה" ?מה קרה"

תר מכפי שהייתי כבר שלא להביך אותי יו, שרה היתה נבונה מספיק. נשארתי קפואה ולא השבתי
שאותה אמורה , קראה לעבר המיטפלת האחרת שהיתה בדירה" ,תראי לה את אבא, דליה. "נבוכה

  .הייתי להחליף במשימה
, מבטו המצועף נישא הרחק משם אל החלון. אביה של שרה ישב בגבו אליי ועל כיסא הגלגלים

ה גינה פרחונית ופארק קטן שבו מהחלון הוא רא. כאילו כל מה שמתרחש בסלון אינו נוגע לו כלל
ואולי גם על היונים , על עוברים ושבים, על העצים, הוא הביט על בתי השכונה. שיחקו ילדים

שבין החיים הצעירים של הילדים ששיחקו בפארק לבין , שחצו במטס מלכותי את המרחב האווירי
אלה היו היונים .  שלווגרמו לו להיזכרויות רסוקות במיץ של החיים על ילדותו, הזיקנה שלו
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כבר ברגע , ומשהו בתוכי פרש אף הוא כנפיים ורצה לעוף הרחק משם, הראשונות שראיתי בישראל
  .הראשון לנחיתתי

, הכיסא זז. דליה רכנה על אוזנו של אביה וסובבה באיטיות את כיסא הגלגלים לעבר מרכז הסלון
אז ראיתי אותו אני ראשונה לפני ו, הוא המתין עד שדליה תשלים את הסיבוב. אבל הקשיש לא

  .שהוא הספיק לראות אותי
. ישב על כיסא הגלגלים כשהוא נוטה הצידה כמו מגדל פיזה, עוד לא ידעתי אז את שמו, הקשיש

ורק במחציתם השנייה ניכרו סימני , הוא היה מחובר לזונדה ומשותק במחצית גופו ובמחצית פניו
דליה . עד שפיו נראה כברז המטפטף תמידית, היה ריר קבועזה . מפיו נזל חוט דקיק של רוק. חיים

אז הקשיש תלש בידו הבריאה פיסת נייר וניקה , לה לא טרחה לנקות את פיו- שקוראים- איך- או
שבזכותם הצלחתי להתגבר מעט , התפעלתי מאוד ממאמציו ההירואיים לנקות את עצמו. את עצמו

לא חשוב . לרצות לברוח משם תיכף ומידעל הרתיעה הראשונית שחשתי למראהו ושגרמה לי 
  . שאני כבר באה, רציתי לצעוק ליונים שיחכו לי. להמריא גם בלי כנפיים, העיקר לברוח, לאיפה

, אחרי לא מעט שנים של עבודה נוחה יחסית בתפקידי ניהול. לקחתי על עצמי משימה גדולה מדי
ות לטפל באדם שהמראה שלו מהיכן אוכל לגייס את הכוח, ומבלי שעבדתי מעולם כמיטפלת

  ? בלבד הבעית אותי
ומדוע כדי לטפל בו צריך להזעיק אחות מעשית מעברו , הרהרתי בתוגה, כמה סבל יש בעולם הזה

או שפשוט הן לא מוכנות לעבוד בשכר , האם אין אחיות מעשיות בישראל? השני של האוקיינוס
  ? שעבורי היה בבחינת הגשמת משאלה

? לאן נעלמה העין השנייה. והוא נעץ בי רק עין אחת, הקשיש להביט ביעכשיו היה תורו של 
ולרגע נבהלתי שכבר ממבט ראשון הוא , אני מאמינה באמונות טפלות. כיסתה אותה רטייה לבנה

  .בלי שמץ של רוע, לקח לי זמן לגלות שהעין שלו דווקא היתה טובה. שם בי את עין הרע
גבוה מכפי , קומה- הוא היה גבה. ו זקנו של סנטה קלאוסכמ, זקנו של הקשיש היה לבן לחלוטין

כמעט שהיינו שנינו באותו , כשישב, גם עכשיו. ואני כה נמוכה וציפורית לעומתו, שיכולתי לשער
מבינים בלי , שנינו הסבנו את המבט איש מרעהו, וכך, וגם אני לא, הוא לא אמר לי מילה. הגובה

  .מילים שאנחנו תלויים מעתה האחד בשני
כשהיא פורצת מבין קרעי העננים המשייטים קבוע , כנראה שהחוורתי אף יותר מהלבנה במילואה

  . כמו לווייני ריגול הכומסים את מחשבותינו, מעל ביתי בקיטו
  . וכמדומה שלא היה צריך לשאול, הפעם שרה לא שאלה אותי מה קרה

ראית , זהו: היא רוצה לומר ליכאילו , ניסתה להקל עליי" ,אני אראה לך את החדר שלך, בואי"
  .בואי תראי עכשיו את הדברים הטובים, מספיק דברים רעים

, הייתי מותשת מהדרך. כדי שאוכל לנוח קמעא, רוח שהיא תיקח אותי אל חדרי- חיכיתי בקוצר
שאלה פתאום ויקטוריה , כשפניתי משם יחד עם שרה .מותשת מהכול, מותשת ממה שראיתי

  "?את פוחדת? וטיינס מייד: "המוטרדת
אבל אף אחת מהן לא התאימה כדי להסביר עד כמה אני , יש הרבה מילים נרדפות לפחד במילון

. המערבולת בלבי געשה וכמעט שפרצתי בבכי, המהומה בראשי רק גברה. לא השבתי. פוחדת
או שמא נמשיך לנו , שואלת את עצמי האם נישאר כאן שתינו, גררתי אחריי בלאות את המזוודה

  .ועוד ועוד תוויות זרות יודבקו עלינו עד שכבר לא יהיה מקום להדביק, סעותינובמ
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  חיים- עדינה מור

   שיריםארבעה

 ִסנוּור
ן ֶאת ֲחָמִתי מֹוִני ֵאיִני יֹוַדַעת ְלַצּנֵ ֶמׁש ּכָ ֶ ה ַהׁשּ   .ְוִהּנֵ

ָלִלים ֵמד ַלּצְ יַצד ְלִהּצָ   .ֵאיִני יֹוַדַעת ּכֵ

ים יְ  א ַקּוִ ִריםֵאיִני יֹוַדַעת ֶאּלָ ָרִכים, ְרחֹובֹות, ׁשָ   .ּדְ

ַהְתָחלֹות ָבה ָהִראׁשֹוָנה, ְמקֹוִמי ּבַ ַהְקׁשָ   , ּבַ

ֵנט וְ  מֹו ֶקֶסם ְמַהּפְ ז הׁשֹובֶ ּכְ ג ִמּיִֹפי ְמֻרּכָ ט ְמֻזּגָ   ,ַמּבָ

אֹוְקָינֹוס ית ּבָ ִקיָעתֹו ָהִאּטִ   ִלְפֵני ׁשְ

ֶאֶרץ ַאֶחֶרת תֹו ּבְ  .ִלְפֵני ֲעִלּיָ

 .ְמֻסְנָור

  אןערב קיץ כ
י ֶעֶרב ֵביֵתנּו , ָאִבי, ִמּדֵ ָבן ּבְ יר ַהּלָ ָמִמית ַעל ַהּקִ ְ מֹו ַהׂשּ   ּכְ

תֹו  ׁשּוֵלי ִרְצּפָ ֵבִנים ּבְ ֵצל ַהּלְ א ּבְ   ֶנְחּבָ

לֹות ָהָהר יתֹו ָהָרחֹוק ְלַמְרּגְ ֵני ִזְכרֹון ּבֵ   ִמּפְ

תֹו ְוַעְנֵני ָעָפר ְסּגָ ַמִים ַעל ּפִ ָ   .ְרִעידֹות ַהׁשּ

ק    ֲחׂשּוַפת ָאִהיל ְמַזְמֵזם ִנּגּון אֹור נּוָרה ּדַ

ֶרְך ְמָצֵרי ְזַמן ָעָבר     ֵמַאְרצֹות ְנעּוִרים ַמְפִליִגים ּדֶ

יִנים חֹוִרים הֹוְלִכים ּוַמְלּבִ ְ יָמיו ַהׁשּ ּמֵ   ֶאל אֹוְקָינֹוס ׁשֶ

יָה ִחּיּוְך ָקדּום ּתֶ בֹוָהה ּבָ ֶקֶצף חֹוֵזר ִלְקַראת ִעיר ּגְ   . ּבְ

ֶהה קֹר ָהֲאָדָמה ִנְטָמע  גּופֹו ְוצֹוֵבַע אֹותֹו חּום ּכֵ   ַאט ּבְ

ָמִמית  ְ ל ַהׂשּ ְזָנָבּה ׁשֶ ֲערֹוָתיו ּכִ רֹות ׂשַ   נֹוׁשְ

תֹו ָהַאֲחרֹוָנה ִפּנָ ל ּבְ   .ְמֻקּפָ
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  קפה דיצה
י ָקבּועַ  ִ ׁשּ יֹום ׁשִ א ּבְ ַצְוּתָ ְתנּוָעה ַמְתֶמֶדת ּבְ   ּבִ

יָצה ְלַרְגֵלי ר ִויֵמֵטאֹוִריִטים נֹוְפִלים ַעל ָקֶפה ּדִ יָרה ַעְכׁשָ   ֹוַדן ׁשִ

א ַעל ִנים ִלְהיֹות ַהּכֹוָכב ַהּבָ ִרים-ִמְתַחּנְ ַמִים ְמֻגּדָ ֵני ׁשָ   ּפְ

ְלַבד ִיל ִלְמׁשֹוְרִרים ָרִזים ּבִ   .ׁשּורֹות ּתַ

  

ְסאֹו ֲאפּוף ִויְסִקי ל ֵמֲאחֹוֵרי ּכִ ן ְזִמירֹות ַהּלֵ ם ְמַקּנֵ   ִצּלָ

ֲח  לֹו ּבַ ִדידּות ַמּזָ ִאים ֶאת ּבְ ת רֹאׁש ַלֲאָריֹותְמַמּלְ   ֻנּפַ

ּוָעִלי ְזָנָבם ַהׁשּ ְקּבּוק ּבִ ים ַעד ּתֹם ַהּבַ ׁשִ ּכְ   ְמַכׁשְ

  

ְמׁשֹוְרִרים מֹוָך ּבַ   ֲאדֹוָני, ִמי ּכָ

ֶגב ֶ ִחיתּות ַהׂשּ ִחּדּוׁש ּפְ ר ּבְ   ֶנְהּדָ

ִהּיֹות   נֹוָרא ּתְ

ַלע ֶלָחרּוז ה ּבֶ   עֹוׂשֶ

ָתם ּבֹון ִלְתִהּלָ   ּוָבא ֶחׁשְ

  פרספונה
ל ִמי הּכָ ּצָ מֹוָה ַנְרִקיס ֲעֵלי ּבִ ּקֹוֵטף ּכָ    ׁשֶ

ֲאַגְרָטל ְרוּוי ַמִים צֹוְנִנים   :יֹוֵדעַ , ְוֶאת ָיְפיֹו אֹוֵסף ּבַ

יו ִנְבָקעֹות ָלַעד ְחּתָ   ,ֻמְפָקעֹות ֵמַרּכּות ְנעּוִרים. ָהֲאָדמֹות ּתַ

נֹות ֵאם ּתְ חֹוק, ִמּמַ ְ   .ּוִמׂשּ

ם הּוא ְלֶדֶרְך ָעָפר ְועִ  ֲחָטף ִנְרּתָ ֵני ַאְלָמֶותּבַ   ם סּוִסים ּבְ

ָיָדיו ֶבת ָזָהב ֶאל ַחּלּוֵקי חֶֹרף ִראׁשֹון ּבְ ִמְרּכֶ   .ּדֹוֵהר ּבְ

  

דֹות ָ    ַקִיץ ִעם ְמַלְבְלִבים ֵמָעָליו ַהׂשּ

יֶהם ְוהּוא ְחּתֵ רֹות ַיֲעֶלה ּתַ ָאְבדוּ  ּפֵ   לוֹ  ׁשֶ

ֵעיֶניהָ    .ּבְ
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  ריקי כהן

  ועוד שיריםיקיצה 
   זה מקרוב בספראשפורסם בכל חדרערימה מלוכלכת   הספרמתוך 

 הקיצי
ָבר ָהִראׁשֹון ִעם ַהְיִקיָצה   ַהּדָ

ה ַאּתְ יֹוַדַעת ִמי ַאּתְ    .ִהּנֵ
ח ְך ֶאְקּדָ ּלֵ ל ּכֻ   ּכָ

ְעּגּועַ  ל ּגַ   .ׁשֶ

            הימים נובחים
ִמים נֹוְבִחים   ַהּיָ

ה ָרָחב   ֲאִני ּפֹוַתַחת ּפֶ

  ִלְנּבַֹח ֲחָזָרה

  ְויֹוֵצאת ִלי ְיָלָלה

הָהֲעטִ  י ָנַמּסָ ּלִ   יָפה ׁשֶ

ֲהָלָכה ֶגד ּכַ   ֵמעֹוָלם לֹא ָהָיה ִלי ּבֶ

י   ְלָכל ָמקֹום ָהַלְכּתִ

ֶפת   .ְמֻקּלֶ

  ...מה ש
ִעיָטה ְך ִהיא ַהּבְ ּלָ ִתיָבה ׁשֶ ֲחֵסָרה ַהּכְ ֶ   ַמה ׁשּ

י ֶנֶעְטָפה ְקִטיָפה ַוֲחֵסָרה ּלֹא ִנְבֲעָטה ּכִ   ׁשֶ

י ִהְתַמְלְמָלה לָ  רּוָתה ּכִ ָפה ַהּכְ ָ ְרָנָסהַהׂשּ ּפַ   ְך ּבַ

ֵאין לוֹ  ְך ׁשֶ אּוׁש ַהּנֹוׁשֵ   ְוָחַמק ַהּיֵ

ָהָיה ְפרּוַסת עּוָגה ְוַהַהׁשְ ם לֹא ּבִ ה ּגַ   ֲהַקּלָ

ה ִהּיָ ְ   אֹו ַהׁשּ

עֹות   ְוֶאְצּבָ

ָמטֹות   ִנׁשְ

ְצָרה   ֵמַהּנִ

  
  ריקי כהן
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  הפלנטה, משפחות שמחות: ריאציה על נושאו
ֶעֶרב יֹום ָהַעְצָמאּות   ּבְ

  'ֹוְרג'ג ִקיְנג ִמְדְרכֹות ַעל

י   ֵהַבְנּתִ

י ְלַהְרּפֹות עֹוֶמֶדת ָהִעיר ּנִ   ִמּמֶ

  ַהּיֹום לֹא ִאם

ֶאָחד ָאז חֶֹדׁש  ּבְ   ּבַ

מֹוֵעד לּום ּבְ ׁשְ   ֲעוֹונֹות ּתַ

  ָהִעיר

ָפה   ֶעְרָוִתי ָחׂשְ

ְתַנְמֶנֶמת ָעֵרי ַהּמִ ָנה ּבְ ֵ   ַהׁשּ

ֶרֶדת אֹות ַעל ִמְתּגָ ַלְסִטיק ִמְדׁשָ   ְמַסְרְטנֹות ּפְ

  ּוָבֶעֶרב

ָקִבים ֶאת ְלִעיָטהַמ    ַהּנְ

ִסְפִרּיֹות ים ּבְ ּפִ   ֵריִקים ּדַ

יַרת ׁשִ   ִסים"ַמְתנָ  ּבְ

  ָהְרחֹוב ֶאת חֹוָצה ֲאִני

   .ְוִנְדֶרֶסת

  אין ברירה אלא להתיז
י ְיָלה ָחַלְמּתִ   ַהּלַ

ֲאִני עֹוֶמֶדת מּול ָקָהל   ׁשֶ

א ֵרָרה ֶאּלָ   ְוֵאין ִלי ּבְ

יז   ְלַהּתִ

יָרה ֶפִמיִניְסִטית ַמְתִר    יָסהׁשִ

ׁש  אֹותֹו ֶרַגע ַמּמָ ָחה ְוֶנֶהְגָתה ּבְ ּסְ ּנֻ   .ׁשֶ

ה י ִמּלָ י ְולֹא ָזַכְרּתִ   ִהְתעֹוַרְרּתִ

ְמָקֵרר ִח  הּבַ ּתָ ִביָנהּכְ    עּוַגת ַהּגְ

ְיָלה אֹותֹו ַהּלַ ֶאְפָתה ּבְ ּנֶ   .זֹו ׁשֶ
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 ערימה מלוכלכת בכל חדר

ֵכָנה ְ ּבֶֹקר ָעְלָתה ַהׁשּ   ,ֶאְתמֹול ּבַ

  ָנאָוה

ה   .ְוָנְקׁשָ

ְרצּוף ּפַ ן ּבַ ל ָעׁשָ ָפה ִלי ִסילֹון ֲעָנִקי ׁשֶ   ָנׁשְ

  ְוָאְמָרה

ְך הֹוֶרֶגת אֹוִתי ּלָ   . ַהּמּוִזיָקה ׁשֶ

ים ֵהִעירּו אֹוִתי ִלְפנֹות ּבֶֹקר   ַהַחּיִ

ִביָסה ְתׁשּוָקה ַלֲעׂשֹות ּכְ   .ּבִ

ְכתֶֹבת ָזָרה ִרי ָלִנים ּבִ ׂשָ ֵאֵרי ּבְ   ׁשְ

  .ָכל ֶחֶדרְוִלי ֵיׁש ֲעֵרָמה ְמֻלְכֶלֶכת בְּ 

ס עֹוד   .לֹא ֲאַכּבֵ

ֶלת ֲעִטיָפה ְמֻעְרּפֶ יִלי הֹוִליֵדי ּבַ אן ֶאת ּבִ ַאְרּתָ ּכָ   ִהׁשְ

  ִהיא זֹוֶעֶקת ָלְרחֹוב ַהְמֻנְמָנם

רֹות מּוָזִרים   .ְיָקִרים, ּפֵ

סּוָפה   ,ָנאָוה ִהְתִניָעה ֶאת ַהּיּוְנַדאי ַהּכְ

ָטה   ִהיא ׁשָ

ר ַמר ן ֲאַפְרּפַ ָעׁשָ   ּבְ

  ֹוָצה ֶאת ַאֲהָבִתיַוֲאִני ר

ִית ּבַ   . ּבַ

  

  ימים

י ֶאת ּגּוָפְתָך ַהְמרֹוֶקֶנת ְקׁשּוָרה  ַרְרּתִ י ּגָ ָך ּבִ ּלְ ע ׁשֶ ּסָ ג ּתֶֹקף ַהּמַ ּפָ ים ְוָרִעים ַאֲחֵרי ׁשֶ ָיִמים ַרּבִ
ה ׁשָ ֶסֶרט ְלָיִדי ַהַחּלָ   .ּבְ

  



    3131  גגגג  ||  20132013  ||  142142

  ראובן שבת

   לעצמםדומינגו אדונים- בני סן
  סיפור

לא . כריתכן שהכתובת ההיא נמחקה עד בלי הי כיצד ,י יום אחד אמרתי לעצמ,יתכןיכיצד 
 של צלם שהחליט בפזיזות הרגע ן נידחשם בארכיו-אי אולי היא ? ואולי כן.נותר ממנה זכר

, לבן פוצע מעט את העיניים-שהתנוססה בשחור, הגדולה,  את הכתובת המנצחתלהנציח
ראו אותה בבירור כל הנוסעים  שם ,בוטינסקי'רחוב זב, גן-בתחילת רמת, ביום שמש בהיר

  .אביב הגדולה וחזרה-לתלאו וה ותק-פתחל, ברק-לבני

 באוטובוס לבקר את רוביה ִאמינסעתי עם . 'הייתי בכיתה גכשכנראה  הבחנתי בה לראשונה
שממנו מסתלסלים , המהביל, את הסיר הגדול ובעיני רוחי אני רואה כבר. בשכונת התקווה
כרעי עוף מקושטי ועליהם אדמם מהול בצנוברים  הררי אורז חם של רי,כרוןיבעצלות אדי ש

שהיה בא ומתפשט בנחיריי עוד ממבואות חדר המדרגות הגדול של משפחת , ריח. כורכום
  .שהבניין כולו היה בבעלותם, קרובי אמי, סוחרי הבדים מהשכונה

וסעים ומעלה שהוא מוריד נ, בשהיית האוטובוס לרגעים בתחנה, אבל באוטובוס בדרך לשם
  .ולא הבנתי דבר, קראתי אותה לאיטי-ראשי לעבר כתובת הקיר את אחרים הסטתי

  . שאלתי את עצמי" ?בני סן דומינגו אדונים לעצמם"מה זה 

וקולות הצחוק , וצקצוקי הנשיקות הרטובות על לחיי ולחיי אמי, כאשר הגענו לשם ,הנה
ולא נתנה , ירה הגדולה שבאנו אליהריחפה השאלה בחלל חדרי הד, המברך את הבאים, הרם

 לשאול את אחי  כדיהמתנתי קצר רוח. יהידעתי כי אמי לא תדע להשיב לי על .י מנוחל
 .פניתי לאחי ושאלתיו לפשר הכתובת המוזרה, בשובנו הביתה, קצר רוח ונסער, והנה .הגדול
  .פטר אותי בצחוק גדול ורחב, לאכזבתי, ואאבל ה

  ."אבל כלום",פסק!" אתה לא תבין כלום"

  . נאלם וכועסממנוהלכתי 

*  
אך , שחורה, הכתובת נותרה גדולה. גדלתי מעט בשנים. כך חלפו להם עוד ימים רבים

במוניות , בנסיעות, במעוף מבטים מהירים,  אט אט חקרתי בעיניי.מאירת עיניים על הקיר
 מי היו. מזוריםשעצרו לפרקי זמן קצרים של ר, לחתונות ברחוב המסגר, הגדולות, השחורות

, עטרת יפה בעל" .ד.צ" שכן לו בית החרושת לשוקולד, ימינה ממנה .שכניה של הכתובת
רק . של שוקולד רך נימוח בפה, חלומיים, מהודרת ונאה של צריח המבטיח טעמים מתוקים
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בהמשך , הלאה משם. הדהוי משהו של בית החרושת עצמו, הצריח ייפה את מראהו העצוב
 מלצרי חשמל מהבהבים - בפתחה על שלט מואר, וזו, צבה לה מסעדת שמשהרחוב הסואן ני

צבעם החלבי מרקד בזהורית הניאון , עטויי עניבות פרפר, חמישה כמדומני, ללא הפסק
והם עוררו , מוקסם הייתי מביט במלצרי החשמל. האדמדמה המתחלפת אחת לכמה שניות

בני " היו שכניה של הכתובת אלו .ין געגועים יפים שלא הבנתי פשרם מעולםמעבי 
  !"אדונים לעצמם - דומינגוןס

איני פונה , אלא שהפעם באופן אחר. הכתובת עדיין שם. הגיעו שנות הנעורים. בגרתי עוד
ולעיתים אף מרקד משונות כאשר הוא . שהוא מצידו מלהג בצחוק על הכתובת,  לאחידוע

דומינגו היא בכלל איזו -סןשגלה ומ, אני מחפש באנצקלופדיה בביתנו .אומר לי את תוכנה
 ושם הוקמה בשעתו ,עיר בירה רחוקה של רפובליקה שנקראת הרפובליקה הדומניקנית

, עיר צבעונית. על שמו של הקדוש תומס אקווינס, האוניברסיטה הראשונה באמריקה
המדינה בכללותה  .קסומה במראותיה. אפופה מסתורין של קדם עם חידושי מאה, אקזוטית
 בכוח או והיו כאלה שטענו כי לעיתים היה מדכא,  שנקרא טרוחליו,על ידי רודןנשלטה 

   .אפילו הורג בתושבי עיר הבירה

אולי נואשת למשהו שמישהו ,  קריאה נחושה?"בני סן דומינגו אדונים לעצמם"מדוע  אז
 מתי שהוא בתחילת ,המלוכלך מפיח תחבורה נוסעת, בחר לעטר בה את מלוא הקיר האפור

 קבוצת אמי היה האיש או שמ .עיר בלתי ייחודית בעליל? דווקא ברמת גן.  השבעיםשנות
  ?ומדוע עשו זאת, האנשים שעשו כן

הפעם , שוב אני נוסע, לפני שנים, יום אחד .בחלוף העיתים נשכח ממני גם דבר הכתובת
ומבטי תר בערגה אחר הכתובת , את ראשיובהיסח דעת של רגע אני מפנה , במכוניתי

, גן-רמתקירות הגדול ב, הכעור, המעטרת את הקיר האפור, קול המחאה האילמת, כחתהנש
אצו  "שמש"והיכן שמלצרי החשמל של " .ד.צ"היכן שהיה פעם בית חרושת לשוקולד 

נדם .  נעלם ואיננו.אבל הכל גז .אדיבים ואחוזי תזזית של חריצות לשרת את לקוחותיהם
נותר רק זיכרון . הכתובת נעלמו ואולי מתו בכלליתכן כי מעטרי . המחאה המסתורית קול

   .מפעפע, מתוק

*  
, מי בעצם כתב את הכתובת המיוחדת הזאת:  אחתאפשר לשאול עוד פעםאולי , בכל זאת

ללכת : וםגם הימעשה לעשות אותו  , ואולי אותם,והאם ערגתו מאז אינה מובילה אותו
עם ,  בידפח צבע שחורעם  ,עיניים נוצצות ביראהב, לב הולם מפחדב, בחשכת הליל

ולכתוב שוב , לטבול אותם בזעם אבל גם באהבת השינוי המבושש לבוא. מברשות ומכחולים
  !"בני סן דומינגו אדונים לעצמם" :המילים הנצחיותחמש את 
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  דוד מלמד

  דרכון חום 
  סיפור

  

ף ולעתים היה שול, לאביה הייתה מעטפה חומה קשיחה שבה שמר מסמכים מעברו הרחוק
, כמעט מפורר, היא זכרה שפעם הראה לה דרכון ישן שלו. אחד מתוכו ומספר על גלגוליו

קרס וסמלי נשרים וריח של -היו בו חותמות עם צלבי. דרכון גרמני שהפחיד אותה בילדותה
היו בו , בדרכון של אביה הייתה תמונה שלו כשהיה צעיר עם מבט נחוש. ספרים ישנים

עם חתימה של , בכתב לא קריא, ן היה כתוב משהו בגרמניתובדף האחרו, הרבה חותמות
, אביה חתם על הצהרה שבה נכתב כי הוא עוזב את גרמניה מרצונו. משטרה בברלין-מפקד

, את ההתחייבות הזאת אביה קיים. ומתחייב לא לחזור לגרמניה לעולם, יוצא לפלשתינה
 מפניואולי , על הגרמניםשכעס משום אולי ,  שהיה יקה שמקיים התחייבויותמפניאולי 

  . שחשב שליהודי אין מה לחפש בגרמניה

שאלה את אביה מה עם , לאחר לבטים קשים שהדירו שינה מעיניה, יום אחד כשהתבגרה
תמיד הרגיש שהצעירים לא . אביה הופתע מן השאלה וחשד במניעיה. הדרכון הגרמני שלו

. שאל אותה בחשדנות, כון הגרמנימה לך ולדר. מתעניינים במסמכים ישנים שהיו יקרים לו
והיא ענתה לאחר גמגום ממושך שהרבה צעירים מוציאים עכשיו דרכון אירופאי בזכות 

  .הדרכון שהיה פעם לאביהם

, אחרי הקונצרט, קביעת יום ומקום, טלפון קצרה-שיחת, פגשתי אותה בביקור חטוף בברלין
  .והיא נשארת לבד, כשהמקהלה שלה מתפזרת

ההורים הקשישים . הבת של גרטה ואליקים מון. יתה פעם אלישבע עצמוןאליס מון שהי
 אימאו, אבא אליקים שבא לארץ לפני המלחמה מכאן. שעדיין היא דואגת להם ופוחדת מהם

ראייה , שיער דליל, עור ועצמות, בנס, ריכוז ויצאה ממנו בקושי-גרטה שעברה דרך מחנה
, ל"הוא היה באצ. הקימו בית בתל אביב, חותבלי משפ, ושניהם. וכעס גדול עליהם, פגומה

בהפגנות נגד הבריטים קיבל מכת אלה בראש מייד . עיניים-בלונדי כחול, איש גבוה
לא האמינה שירצה , טיפלה בו יפה, החולים ביפו-היא עבדה בבית. בהתחלה בגלל הגובה

פעם העבירה פתק ממנו למישהו . בה אך שלחה את לחמה על פני המים והצליחה
ר "השריקה של חברי בית, הוא לימד אותה לשרוק את השריקה המשפחתית שלו. ממשפחתו

  .לפני המגיפה החומה, בברלין

. דופן-והיא הייתה כישרון מוזיקלי יוצא. היא נולדה להם כשכבר לא האמינו שזה יקרה
ואז . וצדק, אמר להם, רק הוא מתאים לרמה שלה. המורה למוזיקה היפנה אותם לפרופסור

והיא חזרה עם התעודה , הם נסעו איתה. הברית-צאה ללמוד ניצוח על מקהלות בארצותי
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מכל . עד שבאה ההצעה משם. ועם הניסיון אך לא מצאה בארץ את המקהלה שתרצה בה
  .הארצות דווקא משם

שניהם נשבעו שלא . עד כאן. הם לא יסעו אתה לשם. אמה שקעה בדיכאון, אביה נעצב
  . ההיאידרכו לעולם על האדמה

- ואחר, המרחצאות-המנצחת של המקהלה העירונית בעיר. אך היא נסעה והצליחה פלאים
את כל זמנה הקדישה לחזרות ולהופעות . כך המנצחת של מקהלה קאמרית בברלין

עד שהחלו . ויבין ויאהב, ולמוזיקה שמילאה את חייה ולא הותירה מקום לגבר שיופיע
ושם יצאה עם -הרי פה,  אך לא מצאו לכך הוכחה,להתלחש היא אולי לא בקטע של גברים

ולמרות זאת לא נדבקה , ותמיד מישהו שהיה מעולם המוזיקה. זמן קצר- גבר כלשהו לפרק
  .והוא הלך לדרכו. המוזיקה שלו עם המוזיקה שלה

טלפון וביקורים חטופים -רק שיחות, ילדים-אביב הזדקנו ההורים כאילו היו חשוכי-ובתל
  .כך מהר לאחר שרק התחילו-מו כלשהסתיי, שלה בארץ

יכולים לסדר , אמרה, נכון. ופעם בביקור אחד שאלה את אבא אליקים על אזרחות גרמנית
, לי דרכון עם כל הרזומה שיש לי בניצוח מקהלות אבל אני מעדיפה לקבל לפי הזכות שלך

  .אבא

, זהו: בלילהואמר בשקט לגרטה , ואבא שלה נתן את כל הפרטים ואת כל המסמכים שהיו לו
אבל עוד מעט תשרוק שוב אזרחית גרמנית את השריקה של סניף . ל"לא על זה חלמתי באצ

- וסבתא וסבא שלה יתהפכו בקבריהם בבית. שם ברחוב גראנאדירשטראסה, ר בברלין"בית
  ". עדס ישרואל"העלמין של 

 עמדו רק לפני דקות מעטות כולם. חיכיתי לה בדלת האחורית של האולם אחרי הקונצרט
פניה היו מיוזעים מן . היא הסתובבה לאחור על דוכן המנצחים וקדה קידה. ומחאו לה כפיים

העכשיו יצאה החוצה לבדה והבדידות הי. המאמץ אך קרנו באופוריה ּתָ היא .  בה שבעתייםּכְ
של  לא רק בגלל הצניחה ממרומי הפירגון, הייתה עצובה. מרחפת, כחושה, נראתה שברירית

היו גם הגעגועים ותחושת האשמה כלפי . ציאות הצוננת ברחוב הברלינאיהקהל אל המ
גם לא הטלפון הנייד שהניחה . אך אני שהזדמנתי לשם לא הייתי תחליף לאם ולאב. ההורים

כאילו נסעה לכאן בגלל תאוות , ויותר מכל חשה את צריבת השקר הכמוס. על השולחן
  . כמו תפילהבגלל ההתמכרות הדתית לצלילים שהיו, המוסיקה

הפוך על , הזמנתי לה קפה כפי שהיא אוהבת. הקפה ברובע פנקוב-היא ישבה מולי בבית
היא לגמה לגימה אחת סתמית והסתכלה אל הרחוב . דל שומן, נטול קפאין, בסיס מים

 שלה ושל אימאהרחוב של , וחשבה על גראנאדירשטראסה, שראתה בחוץ בחשיכה המעובה
 שלה מציצה עכשיו אימאומה אם . אך הרחוב קיים, ם נחרבוהבתים שהיו ש. סבה וסבתה

על הדרכון שקיבלה , והיא יודעת על השיבה, בשמיים ורואה אותה כך מתוך צוהר קטן
אביב שהושיט לה את הדרכון החדש ואמר -בארץ בזכות אביה ועל הפקיד בשגרירות בתל

  .כי ידע שאינה דוברת גרמנית, באנגלית" מיס עצמון, גוד לאק"
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לא נעים לשתות . לא טעמתי מהקפה שלי. אני שתקתי. הקפה-היה קר למרות החימום בבית
ראיתי על פניה את . היא הציצה אל הנייד כמעט כל דקה. שמולך אינה נוגעת במשקהכשזו 

איך היה "גם לא ההתעניינות ב. אך הצלצול לא הגיע. מהבית. אס.אם.לאס, הציפייה לצלצול
  .?"הקהלאיך הגיב "ו" ?הקונצרט

לא המוסיקה כפי שסיפרה להם ולא . הם ידעו את הסיבה האמיתית לכך שנסעה לכאן
אפילו לא . ההצעות המפתות של התזמורת הקאמרית והמחלקה לקומפוזיציה באוניברסיטה

. במלעיל" פראו דוקטור עצמון"האפשרות להגיע לתואר שלישי במסלול מקוצר ולהיקרא 
והיא כאן ליד מדרכה מנומרת , אונים-זוג הורים חסרי, בהירבלילה אביבי , הם עכשיו בבית

  .שלכת סגולים ועשן רך שעולה מדוכן ערמונים קלויים בפינת הרחוב-בעלי

לה ", "ריגולטו", "אאידה", "כרמן",  הייתה מספרת על האופרות ששמעה פהאימא
הצוהר עכשיו היא מסתכלת למטה מ. עד שראתה את החולצות החומות וברחה" טרוויאטה

בשמיים וכועסת עליה בגלל שחזרה ובגלל שעזבה את בעלה ובתה ואולי היא כן מבינה את 
הפעם בארץ , שזה יכול לחזור ולקרות שוב, את הפחד הסמוי עמוק בפנים: הסיבה האמיתית

   ".תחזרי הבייתה "– היא מבקשת מהצוהר למעלה –" אליס, די. "שלנו

רק מסתכלת כל רגע על הנייד שגם הוא לא , לא מדברת, לא שותה, אליס יושבת מולי
המנצחים -והיא שומטת את שרביט, ואני קורא למלצר ומבקש חשבון. גם הוא כועס, מדבר

  .וחושבת שזו חריקה מעצבנת של ידית הצוהר שנסגר למעלה

  

  גורי-ליליאן דבי: צילום
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  יערה בן דוד

  "ליד הים הגדול שאותו אני אוהב בפחד"
  ליד הים הגדול, איזקסון.  של מירון חעל ספר שיריו החדש

  

 כותב –" כמו שרוולים הפוכים בכותונת/ מיטיב לעשות את המלאכה / ההפוך של הדברים הצד "
 .)קשב לשירההוצאת (  ליד הים הגדולמתוך ספרו החדש" כפית הפוכה"מירון איזקסון בשירו 

מפרקת ומחברת , הופכת, חוקיםקרובים ור,  שירה מאתגרת בהיותה נעה בהקשרים מפתיעיםלפנינו
אף אינה מתיימרת להיות קומוניקטיבית ולעורר , אין זו שירה מתייפה. מחדש אלמנטים שונים

שוב מתברר .  זה הרושם המתקבל מן הקריאה בה–" כבודה של בת מלך פנימה. "אמפתיה והזדהות
  .שהליכה אל ליבת הדברים היא תמיד סוד כוחה של שירה טובה

                  
   החדשאיזקסון ועטיפת ספרו. מירון ח

באסוציאציות שלה , בעיצובה הלשוני והמטפורי, מדובר בשירה ייחודית ומורכבת בתכניה
במקום . בעיקר מן התפילה והמשנה, לרוב בהשראת המקורות, ובשילובם של היגדים שונים

שעל פניו ,  וענייניתלקביעה מסכמת, יש בה אוריינטציה לאמירה, מחלצות של לשון פואטית
  .ולמעשה היא מפרה אותה תדיר ומתמרדת בה, תחבירית- נראית כמשדרת תקינות לוגית

כך מבוטאת . מתחים וחרדות מאיבוד העוגן השפוי, המשורר עושה אנאליזה לקיום מלא ניגודים
אשתי וילדי מצויים : "המפתח את כותרתו המטפורית, "רכבת"תחושת הביתיות התובענית בשיר 

שאין אחד בעולם / , כולנו מכאן, אם אתה זז: / והם משיבים בלי שם ובלא מלכות... / בדלת הבית
בין כותלי ביתו לבין העולם הפולשני שמחוצה לו למדנו ' אני'על פיצול זהותו של ה". הזז לבדו

הביטוי השכלי הנשמר בעקביות לאורך שירתו גם בקובץ הזה . עוד משיריו הקודמים של איזקסון
יציב , מתגלה בעצם כמגננה מפרץ רגשות כמעט בלתי נשלט המאיים לטלטל מסלול חיים ָסדּור

הלובשות כפפות " מאפיינת אותו הנטייה לאחוז בגודש הפנימי בידיים –במילים אחרות . ובטוח
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כך למשל בשיר המעמיד במרכזו את ). אם להתייחס לאמרה הידועה על אש השירה" (של היגיון
מתקפלות / ידי על חזי כסדין או טלית : "בו נאמר" קפליני"או בשיר , ים הנפתחיםמטפורת השרוכ

/ , במים העליונים והתחתונים של הגוף/ נערמות היטב עצמוַתי / , בעבוֵרְך בקווים עתיקים
ודלת הארון / גם כשהמגרה נסגרת : / מגדלות אותי ללא הרף/ הציפורניים כמו הרוק וכמו העור 

  ."יטֵתְך דמותי מקופלתובמ/ על אצבעי 
את אחת ההוכחות לתפיסה הפרדוקסאלית של הדברים מספקים בדרך כלל הציורים שאיזקסון 

של " העלמה בלבן"הופיע הציור , למשל, "ביטול הליטוף הנשי"על עטיפת . בוחר לעטיפות ספריו
 נשית על עטיפת הספר הנוכחי דמות. שלכאורה אינו עולה בקנה אחד עם שם הספר, ואן גוך

התבוננותה של הנערה בציור היא מתוכה ". נערה על המרפסת"ציורו של ראובן רובין , אחרת
יוצרים יחדיו " ליד הים הגדול"הציור הזה ושם הספר . קצת עצוב אך נינוח, מבט מהורהר, החוצה

מעטפת ביתית לשירת אבסורד דיסהרמונית מקשה קושיות , מעטפת הרמונית שלווה למראית עין
  . טלטלותורבת

שירה , מטבע הדברים .דמות הרעיה אכן הייתה ועודה מושא התייחסות מרכזי בשיריו של איזקסון
, רבת לבטים וגוונים כזאת אינה דוחה הלכי רוח של חשבון נפש מסכם המתלווה לראייה מהורהרת

למשל , "ביטול הליטוף הנשי"כך מצאנו עוד בספרו . אחוזת ספק עם צלילות של מבט מפוכח
שם בוטאה האמביוולנטיות גם ביחס למצוות הדת שאחת מהן ". קלקול קצר"וב" שיחת כיפורים"ב

כמי שאמון על ערכי היהדות מתבונן ". רצועות הונחו בחולשה על כוחי: "היא הנחת תפילין
המשורר בחומרי המציאות במבט של אדם מאמין היודע גם לערער ולשאול שאלות באמצעות 

אין הדברים מגיעים להתמודדות של , כמו בקובץ הנוכחי, גם שם, רות זאתולמ. הלשון ההלכתית
בו ערך , "איש עוזב"דוגמת השיר , והם מכוונים יותר למישור הבינאישי, אל- ממש עם יחסי אדם

  . אשת חיקו- הדובר חשבון נפש פתוח עם עצמו ועם הזולת הקרוב לו ביותר 
: באחד מהם פונה המשורר בשאלה.  אלתרמנייםבשירי האהבה לרעיה ניתן לזהות פה ושם עקבות

: ארוטיקה ודת משולבות במערך היחסים הזוגי המורכב". גם ְנָגַעִיְך ילטפוני/ האם אגב ָיֵדְך "
האישה ". בין חפצי הבית לבין מקומם/ אותי ביקשּתְ להתחלף / בעוד טליתי מכסה כל חלקותי "

ל אהבה /  את גופי ממָך מסלקת אני: "ומצהירה" אהבה שאינה תלויה בדבר"דורשת  אך אתה ִמְגּדַ
מכיל גם כאב , המשתעשע לכאורה באפקט כוח המשיכה, "כוח המשיכה"השיר היפה ". נטועה
/ את פַנִיְך אני מכיר : "הופכת לאובייקט הנע באורח שונה מהצפוי, תוצר של רגש, הדמעה: אהבה

בכוח / שהדמעות פורצות מעלה /  ידוע אולי כבר מעולם/ , ומעודך לא ראיתי איך הדמעה נופלת
והחיץ , "ביטול הליטוף הנשי"את האמביוולנטיות ביחסי גבר ואישה ראינו עוד ב". נביעה אחר

  . מתקיים גם בין אב לאם ובין הורה לילדו
גם , אולי של וידוי אהבה מאוחר, מן המכתב שהמשורר עומד לכתוב עולים דברים כמוסים

ליד הים / מהלכים ותנועות שהם ילדו / ם שלא הכרתי אבל שמרו בי מאנשי/ חתיכות נפשיות "
שהוא שירתו , המכתב העתידי הזה: מן ההמשך עולה טון אירוניבל א". הגדול שאותו אני אוהב בפחד
יעמידוהו מול "ש" מומחים להבהרת כוונות"יהיה כר פעולה נרחב ל, בה מקופלים מודע ולא מודע

הדברים מעוררים אסוציאציה ". מצחי נח עליו כחותמת/ דעת אם ותמיד יבקשו ל... / המרָאה
. אין להן כל קשר עם מי שכותב אותן, לא יצירה זו ולא אלה שתבואנה אחריה: " פסואהשלמטקסט 

 וכאילו ;הוא כותב כאילו הדברים הוכתבו לו. וגם אינו סותר אותו, מה שכתוב בהן אינו תואם אותו
  ".ולכן ביקש ממנו שיכתוב את מה שהוא מכתיב לו, והוכתבו לו בידי מי שהוא חבר
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כוללת חמישה עשר שירים , המתקשרת גם לכותרתו, חטיבה מיוחדת ומעניינת למדי בספר
המציל : "בהקשריה ברדיוס המשפחתי ובילדות) המת ומחליפו(, המפתחים את מטפורת המציל

החוף כבר . /  עם טובעיםסיבכה את לבו/ רעמתו הכבדה מראשו / , הראשי בחוף ילדותי מת
שירי ". אם בור וארמון הם אחד/ בלי שריקת המציל אין יודע : / אך הים נרעד ופגוע/ בלעדיו 

האישה , ובתוכם הבית, היפהפיים שופכים אור נוסף על הנושאים הרווחים בשירי הקובץ" המציל"
   .והמוות

 מוות הוא חלק מיחסי סיבה ".בפעם הזאת"את העיסוק בחוויית המוות כבר פגשנו גם בשירי 
זמן מה לאחר / השולחן מת : "בלתי ניתן לשליטה ולהכוונה וקשור כמובן בשאלת הזמן, ומסובב

לאחר שמלחינו / הניגון לא יכול . / ואמש פסק ממנו/ שנים עמד על רצפת הבית / , מות הנגר
בין אם הם , או אחרתדברים מתכלים כך ". עבר בו כוח הביטול/ בעת ההשמעה הגדולה / , הסתלק

 - אבל המשורר מרשה לעצמו לערער על הצירוף השגור שאין בו שמץ צניעות , חומר או רוח
שמא הימים שקרבו למות / מומחי קביעה נוספים " ומתייחס באירוניה להזעקת - "קבעו את מותו"
  ". רחוקים מכדי להגיע/ 

הזולת יכול להבחין רק . חר בתוכומאיר שוב את המגבלה שלנו לדעת מה צופן הא" בחלומי"השיר 
כך האם המדברת בחלום אל בנה והבן משיב לה . בתוצאת ההתרחשות הפנימית של בן שיחו

איים בראשונה / כל ליטוף אישה .... מתהלכת בתוכו תנועה ֵזָהה/ לפני פעולת אדם בחוץ : "ברמז
ממנו עולות תחושות , "ביטול הליטוף הנשי"אמנם גם כאן מתקשרים הדברים לספר  ".על לבי

ואלה מעידים על חשש מהתערערות , אהבה וקירבה שמטבע הדברים אינן נטולות רגשות סותרים
  . המסגרת הבטוחה שעלולה להביא גם לריסוק פנימי

אבל השיר הראשון בקובץ והשיר החותם אותו מצביעים דווקא על מגמה הפוכה של הסתכלות 
ללקק את / בתי שוב מתעקשת : "ו ברוח התמונה הבאהאופטימית הפתוחה אל המצוי ומקבלת אות

  ".הריבה מידית הכפית

הפעולה השגורה במרקם . נוגע בדברים היומיומיים שהם הכרח מובן מאליו" גבורה"השיר הפותח 
הם " הכוחות האחרים. " הנעליים–ובמישור האנושי , המעלית, החיים הטכנולוגי של חוטי החשמל

כל אלה שמנינו , והנה. שעלולים להפריע ולהפר סדר קיים, ום ולאדםאיתני הטבע המשויכים ליק
איש ואישה גיבורים "והשורות האחרונות בשיר שופכות אור על . לעיל מתגברים על כל המכשלות

לסנן את הזהב מן . זה לב השיר". כאילו לא היה כבר הלילה/ לשים יד ביד וללכת לחוף / בבוקר 
, זוהי ראייה של אף על פי כן. הנושא בתוכו את ידיעת הצד החשוךהצד המואר של הירח . הסיגים

המבט הסלקטיבי בפרטי ההוויה נצמד ליפה שבה . שבכוחה לגבור על מהמורות שמציבים החיים
  .זוהי גבורת החיים המפעמת בשירים. בידיעה שקיים גם צד הצל

עד כה הייתה : / ת הדלתביטול הסוף בלבל א: "ברוח זו אפשר לראות גם את השיר האחרון בספר
/ של קוהלת " סוף דבר"אפילו / , מעתה היא ממשיכה הלאה ואין לדעת/ נסגרת בהסכמת הקיר 

סוף הספר "ואפילו . בדחיית הקץ יש עדנה גם לזקנת המוח". מביא בנשימה חדשה פסוק נוסף
היודע שהאהבה לגווניה ותהפוכותיה והמבט , אם כן, יש לקוות". נמחק בפחד מתום אהבתנו

לקלוט את יפי החיים מעבר לשברונם יוסיפו לפרנס את שירתו העשירה ורבת הרבדים של מירון 
 .איזקסון גם בספר הבא
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  ר רבקה שאול"ד

  שירת הזמן החולף
  מעברות חיים, גורי- על ספרה של ליליאן דבי

  

קאות אנשים צעירים התענגו על מש.  בבית קפה ירושלמי בהיר ועליזמעברות חייםקראתי את 
כמה רחוקים וזרים צלצלו שירי בית הקפה של ליליאן . וברקע נוגנה מוסיקה עדכנית, וגלידות

עשנם המתפתל , )ימי הסבר שהסתובבו כאןעלעומת הבחורים נ( גורי על מלצריהם השדיים- דבי
, עולם של לילה מול עולם של בוקר. ובקבוקי היין הדקדנטיים!) וכאן היה קפה ללא עישון(

  . למחיצת הזכוכית שיקפו יושבי השמש את יושבי הצלכשמעבר 

של יעקב שטיינברג המבטאות תחושות של " סונטות בית הקפה"האסוציאציה המיידית היא כמובן 
חלוף - במכלאות: "כך למשל כותב שטיינברג. של עולם כחלום יעוף וממשות מתפוגגת, ארעיות

- בעוד ליליאן דבי) סונטה ב" (עשן צפה- כל החיים הם מקלעת"ו) סונטה א" (נסגרנו ליום כליה
מאורחים  / מלצר עקבות יעלים: "וגם) 13' עמ" (בבית קפה/ שלל צבעים חנוטים: "גורי כותבת

שלמרות ההשפעה השטיינברגית הניכרת בחלק ,  עם זאת,ראוי לציין). 13' עמ". (מזדמנים
  .האותנטיתומקורית וספר שיריה בולט באמירתו ה, גורי רחוקה מחקיינות- דבי, מהשירים

   
  גורי ושער ספרה- ליליאן דבי

מבטא , כשם הספר כולו) בזיקה לסונטה של שטיינברג( "מעברות חיים"חלקו הראשון הקרוי 
אלה קטעים . יה ועישוןישת, בילוים, מעברים תודעתיים הפורצים ועולים על רקע הנאות חיים
לדמויות אין .  על רקע המוות האורבהתרשמותיים של התבוננות בעולם אנושי צוהל ומתהולל

הם מתאפיינים בהתמכרות לסביאה ועישון אך ללא . זהות אישית מעבר למאפיינים קולקטיביים
מלצרים , מוסיקה גרועה ושוממת, פאבים, מסעדות, על רקע בתי קפה, חמדה וללא תשוקת חיים

                     
 עמ141, ספרא  הוצאת '  
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ם אבסורדי שאינו מובע עול. מיכניים או דמוניים וכלים מיותמים שמשקפים את העולם האנושי
אלא כחזות סיוטית אבסורדית שאינה קשורה למקום ולזמן אלא , כעולמה הנפשי של הדוברת

  . למהותם של חיי אנוש

ומתייחס , של שקספיר" המלט"הנפתח בציטוט מ" מילים, מילים"ביטוי אישי יותר בחלק הקרוי 
האותיות מעוצבות . יכי הכתיבהשמופיעות כמטפורות ליצירה ולתהל, לאותיות, לפרודות הטקסט

, הן הופכות לישויות עצמאיות ונותנות ביטוי להתגלות. כילד שמתחיל להלך, כעולל, כהיריון
  . לעולמות, לדקויות

  :עומק ויסוד סוגסטיבי מוסיקלי, השירים מצטיינים במורכבות

ים ֶאְכּתֹב ֵאיךְ  ִמּלִ   ּבְ
דֹות ַעל ים ׂשָ ל ְסֻגּלִ   ָמֶות ׁשֶ

  ?ֹותא אֹות ַהִאם
ט ַהִאם ּפָ   ?ִמׁשְ

ָרב ּקְ ם ּבַ ַזְלּתֶ ם ּגְ ַגְדּתֶ ם ּבְ ְמּתֶ   ֲאׁשַ
ְתֶכם ִלּמַ ה לֹא ּכְ ֻכסֶּ ים ּתְ ְמבּוׁשִ   .ּכִ

  ֶאְכּתֹב לֹא
י ט ּדַ ַמּבָ   .)55' עמ( .ּבְ

מצוירת השירה כמבטלת מחיצות של גילאים ותקופות וכהתגלות שיש בה , במבוא לספר
  :עוצמה מטפיסית

יר  ִ ֶפַתח ַהׁשּ י ּבְ ְבּתִ  ָיׁשַ
לֹא ָהיוּ  נֹוַתי ּכְ   ׁשְ

ב ָרִאיִתי ֶאת ַהּקֹולֹות ׁשֶ ּקֶ   ּבַ
ְרּגֹוִדים ּוְצִעיִפים ָנמֹוגוּ    ּפַ

ָעְברּו ָחְברוּ    ָיִמים ׁשֶ
בֹואּו  ּיָ ה ׁשֶ   ְלֵאּלֶ

ֶחֶסד ָהֶרַגע ָחַלף ׁשֶ   ּכְ
י   "ָהיֹה ָהָיה: "ָיַדְעּתִ

, על-מנסה לתת ביטוי לחוויותהוא כותרת למחזור שירים של שירה מטפיסית ה" תימהון"
ואת " אקסיס מונדי"כ שירים המהדהדים את סולם יעקב;  נעלם,לתחושת המגע בטמיר

, גורי- כותבת דבי" יש מהות מעל למהות. "כמטפורה למה שמצוי מעבר לדברים" הפרדס"
-אותו מגע נפשי, בוודאות חווייתית של קיום סמוי מעין שהוא שורשה של חוויית התימהון

מעניין הניגוד בין שירים מטפיסיים אלה לבין שירי . זמנילני עם מה שמעבר למוחשי ורוח
על שמנתקות את -מבטא חוויות" תימהון"בעוד ". מעברות חיים"הכיליון בחלק הקרוי 

שמתאפיין בצמצום " עולם של מטה"מעצב מעין " מעברות חיים", הדוברת מחיים כפשוטם
  .החיים עד כדי התאפסותם
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הזרימה המאיינת אל , ירי הספר מבטאים תחושות של הלם נוכח מעברי החייםרבים מש
כשבמקביל מופיע , בולט מוטיב הכובד כמטונימיה לבגידת הגוף וכיליונו. הנמל האחד

אך גם משמשת מושא , שעדיין נוכחת בחייה הנפשיים של הכותבת' הילדה'מוטיב 
  : לגעגועים

ה   ַיְלּדָ
  ׁשּוִבי ֵאַלי 

ְבָעהֵמרֹאׁש כָּ    ל ּגִ
ָאז   .ּכְ

ן ה ָהעֹוָלם ִהְתַאּיֵ   ִהּנֵ
ל ָהרּוחֹות    ִמּכָ

  ּבֹוִאי ָהרּוחַ 
ְבדוּ  ּכָ ַרְגַלי ׁשֶ   ָהִפיִחי ּבְ

  )75' עמ( ַקּלּות רּוַח 

  :בולטת גם תחושת העושר הנפשי הכרוך במגע עם הטבע

ָאה ִמים ּבָ ּיָ ם ּבַ ין ּגַ ּפֹות ּבֵ   ַהּטִ
ּתֹוַחַחת   ְלׂשֹוֵחחַ  ָעָפר ֶאל ִמׁשְ

ּנוּ    ִמְפָלט ֵאין ִמּמֶ
ם ט ִעּמוֹ  ֶאְפִרי ּגַ   ) 83' עמ( ְיֻפְטּפַ

, ומתייחדת בסגנון מאופק ועדין, גורי יוצאת דופן מאוד בפואטיקה שלה- שירתה של ליליאן דבי
שימוש בכמה משלבים לשוניים אבל מתן העדפה לשפה עילית מרובדת שכומסת בתוכה רמזים 

ונותנת , עם זאת מורכבת וחריפהושירתה בהירה ומובנת . ליתמהמקורות היהודיים והתרבות הכל
" צהריים"פעמים מתכתבים שיריה עם שירי יוצרים אחרים כמו . תחושה של אינטנסיביות רבה

 כמו שורות מסודרות ,בולט גם השימוש באמצעי תחימה). 118' עמ. (המתכתב עם יהודה עמיחי
ובכך היא נבדלת ממרבית השירה , פי שורותוסימני פיסוק וכן חריזה של חצאי חרוזים בסו

שירתה של . העכשווית המאופיינת בפריצת השורות ואף בוויתור מלא על אמצעי תחימה למיניהם
ומשקפת דוברת מאוד אינדיווידואליסטית , גורי נראית כמנותקת מזרמים עכשוויים- ליליאן דבי

ל הנושאים שדבר אין בהם שמתכחשת לאופנות כתיבה לא רק בדרכי העיצוב אלא גם במכלו
  . מהאופנתי והעדכני

במבט ראשון . דבר שבימינו כבר הפך לנדיר, גורי סגנון אישי מובחן וניתן לזיהוי- לליליאן דבי
משחק של גילוי וכיסוי שרק קריאה מדוקדקת , נראים שיריה פשוטים אך זאת פשטות מתעתעת

רובם ככולם , וייתי המתבטא בשיריםאוסיף גם שמעבר לצד האישי החו. ומתעמקת עשויה לחשוף
, הזמן המכלה, הם שירים הנותנים ביטוי לחוויות כלל אנושיות של אדם מול חידת החיים והמוות

פיסי ועולם היצירה האמנותית על מורכבותו אהכמיהה למט, הגעגועים לנעורים, חמדת הטבע
  .ליריקה הגותית במיטבה. ונבכיו
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  ר אביבה זרקה"ד

  בקשהב, זהות) תעודת(
   לסייד קשועגוף שני יחידעל הרומאן 

   

לסייד קשוע עומדת התמה של זהויות ושל החלפת זהויות " גוף שני יחיד"במרכז הרומאן 
  . ישראלים צעירים הנתונים במשחקי זהויות- שני ערבים:שכוחה יפה בייחס לשני גיבוריו

אני שתוצאתה היא סך ההזדהויות של ה"כ,  של הפרטתזהות מוגדרת כגבול ההבנה העצמי
שני גיבורי הרומאן , בה במידה). 384' עמ, 2012, גורביץ וערב" (יצירת אני בעל משמעות

הישראלית - עם מרכיבים לא מעטים בתרבות המערבית- אם מרצון אם מאונס -מזדהים 
ואיתה לרגע ,  זהותם האותנטית נמחקת וקורסת אל תוך הרומן:תוצאת הדבר. הסובבת אותם

  . ה גם קיומם הפיזימוצב בסכנ

                     
  גוף שני יחידסייד קשוע ושער ספרו 

בן , עובד סוציאלי דלפון מאחד מכפרי המשולש: ו הוא אמירילאראשון הגיבורים שאנו מתוודעים 
וז 'לפרק זמן קצר עובד אמיר בלשכת הרווחה בוואדי ג. לאם חד הורית המנודה בשל כך בכפרו

 יהודי ,עד להחלטתו הפתאומית לנטוש את מקום עבודתו ולטפל בנער צמח, יתשבירושלים המזרח
גומע אל קירבו אמיר את כל ספרי ספרייתו , בהפוגות שבין שעות הטיפול בנער. בשם יהונתן

צדו השני של קשר זה בין .  ביטוי לזהות המערבית שחפץ היה לאמץ לעצמו-  העשירה של יונתן
  . מת- בעיני עצמו כאדם חיהשניים הוא זיהויו של אמיר 

המצלמה היא אמבלמה לזרות שחש אמיר כערבי . צילום: ליונתן יש תחביב שאף אותו מאמץ אמיר
וכי אין ביכולתו , היא סמל לתחושתו כי אין הוא מהווה חלק ממנה, במובן זה. בחברה הישראלית

חליפים מגע של אלא להתבונן בה מבעד לעיניו של זר ולכוון לעברה הבזקי מבט קלושים המ
עד שבסיוע אמו של יהונתן בעלת הנטיות , אמיר מפתח מיומנות רבה כל כך בתחום הצילום. ממש
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 בית הספר הגבוה - " בצלאל" הוא מתקבל ל– לדבר כתההפוליטיות השמאלניות הנותנת את בר
למי שכמו משתלט , מנקודה זו ואילך כמו הופך אמיר לאדם אחר.  תחת שמו של בנה- לאמנות 

כך שבדרך של הזרה של . שאת זהותו הוא נושא מעתה, של יהונתן" גופו"שהוא , על גופו של אחר
 והמעניק לרומאן "גוף שני יחיד"ככינוי גוף המזוהה ": אתה"ל, מעצמו הופך אמיר לאחר" האני"

   .את שמו
לישי שסיפורו מוצג בגוף ש, ישראלי- גיבורו הערבי השני של הרומן הוא עורך דין ממוצא ערבי

גיבור זה הינו עורך דין צעיר מצליח ובורגני שנשוי לעובדת . בלבד" הוא"ומכונה ברומאן 
סוציאלית והחי עימה ועם שני ילדיהם הרכים בשנים בבית פרטי מפואר בשכונת בית צפאפא 

בתשוקה גדולה לתרבות המערבית בכלל ולספרות המערבית " הוא"כאמיר אוחז . בירושלים
כוב 'על רקע זאת הוא עושה לעצמו מנהג לקנות יצירה מיצירות טולסטוי או צ. הקאנונית בפרט

  . מדי שבוע בשבוע
בהיותו בעיני המחבר אדם חסר זהות שמתבייש בזהותו , מוצג ברומאן כאדם חסר שם" הוא"

מונע מתוך תחושת עלבון קיומי " הוא"רצון זה של . המקורית ומבקש לגבש לעצמו זהות מערבית
והמחשה לה ניתנת ברומאן בתיאור חוויה משפילה שחווה בהיותו , בחברה הישראליתשחש כערבי 

הרומאן גם שם בפיו את . מסירת תעודת זהותו לבדיקה: סטודנט באוניברסיטה העברית בירושלים
סטודנטים ערבים שמסרבים למסור תעודה . "האופן שבו סטודנטים ערבים מגיבים כיום לכורח זה

וטרים ומטיחים בהם האשמות באפליה ובגזענות בטרם יסכימו למסור את מזהה מתעמתים עם הש
  ). 25'עמ, "גוף שני יחיד" ("פרטיהם

מחייב כל , "1982 –ג "התשמ, חוק החזקת תעודת זהות והצגתה"שורת הדיוק מחייבת לאומר כי 
ם אין א.  שנים לשאת עימו תעודת זהות ולהציגה בפני הגורמים שהוסמכו לכך16תושב שמלאו לו 

 5000 יוטל עליו קנס בגובה –ולא , ניתנת לו ההזדמנות להציגה תוך חמישה ימים, בידו כזו
רואה בפרוצדורת בדיקת " הוא"גם , בדומה לסטודנטים הערבים שתיאר, כך או כך. שקלים

אך אופן קריאתו אותה כסיטואציה שיש בה כדי לבטא גם יחסי כוחות . התעודה אקט גזעני
עם העלבון " התמודד" דומה שמעניקה לו דרך ל–דתי בחברה הישראלית במישור הבין ע

לא למבטא ולא , עורך הדין ידע עכשיו שזה לא קשור למראה החיצוני שלו. "שלתפיסתו טבוע בה
שלרוב , המאבטחים והשוטרים, אבל עכשיו הוא מבין כי חיילי משמר הגבול, לקח לו זמן. לשפם

לעולם לא יעצרו בבדיקה איש שלבוש בבגדים , ה הישראליתנמנים עם המעמדות הנמוכים בחבר
  ).26' עמ" (שנראים יקרים יותר מאלה שהם בעצמם לובשים

סיטואציית בדיקת התעודה הינה הליך שבו אנשי " הוא"מתוך הדברים עולה כי לתפיסתו של 
בודקים , ביםער- יהודים, או בשמם הנוסף, כוחות הביטחון שלרוב הינם יהודים עניים ממוצא מזרחי

לכן כדי להימנע . הערבים הישראלים: הנחותים מהם לכאורה" הערבים"את תעודותיהם של 
כך לא יזהו בו הבודקים את ". ולהתלבש יפה"עליו להתהדר בלבושו , מההשפלה שכרוכה בבדיקה

האזרח , בדיוק כמעמדו שלו, חסרי אמצעים שמעמדם הוא מן הנחותים בחברה הישראלית: עצמם
  . הערבי
זהות חדשה הנקנית באמצעות שינוי בלבושו של אדם היא גם התימה המרכזית בסיפור , כזכור

, אקאקי אקאקייביץ המושפל והמדוכא תדיר, אובדת לגיבורו, כזכור גם. לגוגול" האדרת"הקצר 
כדי . סימבוליקה לזהות החדשה והמצודדת שניסה לגבש לעצמו: האדרת החדשה שקנה בדי עמל
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שמייצג , "האדם החשוב"פונה אקאקי לעזרת דמות , החדשה" זהותו" ועימה גם את להשיבה אליו
ולא זו בלבד אלא שגם , הלה איננו נענה לבקשתו, ואולם. את רשויות החוק והממסד בסיפור

פגוע עד עימקי . מתעמר באקאקי במילים קשות שבסופו של דבר מובילות למותו מעלבון צורב
האדם "הוא רודף עד חורמה את , וכרוח רפאים שנהפך מעתה, לבונולא מוחל אקאקי על ע, נשמתו
  . והופך את חיו לסיוט" החשוב

שנלקחה , זהותו, "אדרתו"האחד על . ואקאקי חשים שניהם זעם כבוש במוקדם או במאוחר" הוא"
.  על בגדיו החדשים והמהודרים שאינם מעניקים פתרון של ממש לבעיית זהותו- והאחר , ממנו

לעבר חשדות השווא שהוא חושד באישתו על כי היא בוגדת " הוא" רבים מתנקז זעמו של במובנים
הזרז לכך הוא פתק מחשיד בכתב יד אישתו . ואלו מובילים להצטלבות דרכו ברומאן עם אמיר, בו

שכתב טולסטוי ושאותו רכש בחנות " סונטת קרויצר"שמצא בין דפי עותק ישן של הנובלה 
מעיד על רומאן שקיימה עם אמיר בעת שעבדו שניהם בלשכת הרווחה פתק שלכאורה , ספרים

שגיבורה רצח את , תוך התכתבות ארספואטית עם הנובלה של טולסטוי, הנה כי כן . וז'בוואדי ג
קיומה ברקע של הנובלה הזאת .  מצטלבות שתי המערכות הסיפוריות שברומאן- אישתו הבוגדנית

ני גיבורי הרומאן שכתב קשוע לספרות המערבית גם מחדד את סוגיית האהבה שרוחשים ש
  . הקאנונית

כאשר , אינטרטקסטואלית ייתכן, שתי היצירות מסתיימות שתיהן בסצינת מוות. לא זאת אף זאת
  . כל אחת מהן גורמת לנו לתהות מהו אדם כלל וכיצד ראוי לו לחיות את חייו

ת שהפכה מהאישה היפה והבוגדנית בע, בעת שעמד אל מול גופת אישתו, "סונטת קרויצר"ב, וכך
למן הרגע שהיכה בו עצם מותה והמחיש בפניו יותר מכל את , ובעצם, שהייתה לגופה מכחילה

, הבטתי בילדים. "נתקף הגיבור ברגשות חרטה על מעשיו, -  יצור חסר ישע - עצם היותה אדם 
; את גאוותי, ויותייאת זכ, שכחתי את עצמי, ובפעם הראשונה בחיי, בפניה החבולים והמכחילים

, כל הקינאה שלי, כה אפסיים נראו בעיני כל מה שפגע בכבודי. בפעם הראשונה ראיתי בה בן אדם
 –' סלחי לי': אל ידה ולומר לה, עד שרציתי להצמיד את פניי, וכה חשוב נראה לי המעשה שעשיתי

  ). 128' עמ, "סונטת קרויצר" ("אבל לא העזתי
שנקבר , מתוארת תמונת קבורתו של יהונתן" גוף שני יחיד"מאן לקראת סיום הרו, בה במידה

למקרא הסצנה עולה מניה . קברות בכפר ערבי אחד- פ עלובה בפינה מבודדת בבית"קבורת משת
לקול , שם. יו של מי עוד תמו במקוםיח, וביה השאלה מי עוד נקבר באותו כפר ערבי לצד יהונתן

אחד . ישבתי ועקבתי אחרי תנועותיהם. "אחד הקברניםסחיטת יריקה לתוך הקבר וקול צחוקו של 
שהרי לנוכח התשתית האידאית ). 294' עמ', גוף שני יחיד'" (הצעירים ירק לתוך הקבר וצחק

" נקברה"אמיר " גופת" נוכל לטעון שמבחינה סמלית גם, והפואטית של הרומאן כפי שהוצגה כאן
ומלכתחילה חשוב " הוא"למות בידיו של היה אמור , פ"אותו אמיר שזיהה עצמו כמשת: במקום

  . מת- היה בעיני עצמו כאדם חי

  רשימת מקורות
  . 1992, הקיבוץ המאוחד, )נילי מירסקי: מרוסית (סיפורים פטרבורגים: בתוך' "האדרת"', נ, גוגול

  . 2006, הוצאת עם עובד, הספרייה הקטנה, )פטר קריקסונוב: מרוסית (סונטת קרויצר', טולסטוי ל
- תל, מחשבה ותקשורת, תרבות: אנציקלופדיה של הרעיונות: בתוך, "זהות"', וגורביץ ד' דערב 
  .384' עמ, 2012, הוצאת בבל: אביב
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  גגבמי ומי 
, רומנים: פרסם עשרה ספרים. ל "שוהה לפרקים בחו.עורך ומבקר ספרות,  סופר– ירון אביטוב

  .קבצי סיפורים ותעודה

 כלת פרס .  ספרי שירה וספר פרוזה15פרסמה . העברית  מבכירות השירה -  רנו'מאיה בז
   .ביאליק

חיים ,  האחרון עד כהפרהס. מרצה לספרות באוניברסיטת חיפה –דב - ניצה בן' פרופ
  .2011- ראה אור בהוצאת שוקן ב, על אוטוביוגרפיות ספרותיות ישראליות: כתובים

זכה בציון , שיריה החדשספר . מבקרת ספרות ואמנית חזותית משוררת –דוד –יערה בן
לא  .עומד לראות אור בהוצאת הקיבוץ המאוחדוהוא  .2013, י"לשבח בתחרות פרסי אס

   .במבוך המראותמכבר התפרסם ספר רשימות הביקורת שלה 

באחרונה . נודעה בעיצוב התפאורה והתלבושות שלה לתיאטרון.  סופרת ואמנית- כנען- מיקי בן
בשנה האחרונה . היה לרב מכר) הוצאת ספרא (החיטהאדם ספרה הראשון . החלה לכתוב

   .לפופולריות רבהכקודמו זוכה  ה,  הקרקס הגדול של הרעיונות, הוציאה את הרומן השני שלה

שיופיע , פושקין מרוקאי י השנה על ספר הסיפורים שלו"זוכה פרס אס – אב- אברהם בר
 בחום על ידי הביקורת שהתקבל,  קהיר17חאמזה '  הרומאן  רחוב שיח.בהוצאת ספרא

.  במצרים20- סאגה משפחתית בת שלושה דורות של משפחה יהודית במאה המגולל , והקוראים
כתב . המפתחת מערכות תוכנה לאקדמיה, BCI חברת נשיאמשמש כ, 70 יליד מצרים בן הוא

  .וביים מחזות ופירסם סיפורים קצרים

משלבת כתיבת שירה עם . 1951- חתה בעלתה ארצה עם משפ. ילידת בגדד –גורי - ליליאן דבי
האחרון , פרסמה שלושה ספרי שירה. בעלת תואר דוקטור. והוראה אקדמית ספרותי מחקר

  .ראה אור בספרא, מעברות חייםשבהם 

ספר שיריה הראשון הופיע במתכונת . 2013, זכתה בפרס על שם פסח מילין –שרון הנוקד 
  דיגיטלית בהוצאת מנדלי מוכר ספרים

   . ספרים מקוריים ומתורגמים15פרסם עד כה . 1937יליד , סופר ופרסומאי –וימר ) יוסף(ן ראוב

  .אילן- מרצה באוניברסיטת בר  -  ר אביבה זרקה"ד

בוגר הישיבה התיכונית בני ברק וישיבת ההסדר .  וגדל ברמת גן1987נולד בשנת  - עמיחי חסון 
מעורכי כתב ,  לקולנוע וטלוויזיה בירושלים"סם שפיגל"סטודנט לקולנוע בבית הספר , בעתניאל

  ".מעריב"ו" מקור ראשון"ובעל טור בעיתונים " משיב הרוח"העת לשירה 

. עורכת דין חברתית ועורכת ספרי עיון, פילוסופית .י השנה"זוכת פרס אס  - דנה חפץ 
לצד כתיבה ספרותית עוסקת בהוראה . ) ואחריםגג (פירסמה סיפורים ושירים בכתבי עת

   .ובמחקר

. מוסמך לספרות בהצטיינות אוני. אביבי- תל, 48בן .  2013 זוכה פרס פסח מילין –אביב טלמור 
בית השקעות למסחר אוטומטי בשוק , מ"בעלים של יוטרייד פרימיום בע, יזם הייטק.תל אביב

פרס ראשון בתחרות , "אני ביאליק"בסרט הפקה ומשחק , בימוי, תסריט, מרצה לקולנוע, ההון
  . 2013, מועמד לסרט הטוב ביותר בתחרות אופיר, 2012הקולנוע העצמאי פסטיבל חיפה 

 הופיע ,בכל חדר ערימה מלוכלכת, ספר שיריה הראשון .עיתונאית ומשוררת  – ריקי כהן
   .בספרא

מרצה ומנחה בקהילה ובאקדמיה במקרא ספרות . ילידת תל אביב  - בירון –ציפי לוין 
 . ירושלים, "תמורה"מוסמכת לרבנות חילונית מטעם . ר לספרות משווה"ד .ופילוסופיה יהודית

   ספר. ל"בכתבי עת ספרותיים בארץ ובחו, שיריה זכו בפרסים וראו אור בעיתונות היומית
  .2014ה החמישי ייצא לאור בהוצאת הקיבוץ המאוחד במהלך שירי

 פרסם . בבאקה אל גרבייהקאסימי- מרצה במכללת אל. משורר ומתרגם  - פארוק מואסי' פרופ
  .ר איגוד כללי של סופרים בישראל"סגן יו.  ספרים50- למעלה מ

באחרונה ראה אור ספר ביקורת שלה . עורכת לשון, מבקרת שירה, משוררת –חיים - עדינה מור
  .77ספרי עיתון הוצאת , הקול הנכון: על פרוזה ושירה

שני האחרונים שבהם . כה שבעה ספריםפרסם עד . גג מן המשתתפים הקבועים ב– דוד מלמד
  .גווניםשניהם בהוצאת , ללקק את האצבעותו, כולם היו אוהביה – 2010שהופיעו בשנת 
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אוצרת . מתרגמת ועורכת, משוררת .אמא של נח ואורי, 1973אביב - ילידת תל -  אלה נובק 
 עט ואמנים היוצרת תכתובת בין אנשי!" בוא דיבוק"סדרת אירועי אמנות טקסטואליים בשם 

ערס , הליקוןביניהן של , שיריה פורסמה באנתולוגיות שונות .מקצוות או תחומים שונים
  .והארץ  פואטיקה

  , אנליטיקאית יונגיאנית, מדריכה בכירה- מומחית- פסיכולוגית קלינית , משוררת– רות נצר
עד כה , ערוכות צילוםהציגה שתי תערוכות ציור ושתי ת .הוראה והדרכה, בפסיכותרפיה  עוסקת
, )רסלינג(  הקולנוע מטפל בנו' האחרון בהם הוא, ספרי עיון  חמשה  , ספר אוטוביוגרפיפרסמה
האחרון שבהם , שה פרסים ספרותייםיעליהם זכתה במענקי יצירה ובחמ, ספרי שירה  ותשעה

              .2013  ,י"פרס אסהוא 

   - יוסף עוזר 

פרסם מאמרים . רסיטה העברית בחוג לפילוסופיה של המדעדוקטורנט באוניב  – יוחאי עתריה
  .בספראשיצא , פרספסקטוביות חדשות –מעורכי הספר קפקא . בנושא הטראומה

  .מהגרת  לא מכבר הופיע ספר שיריה השלישי. משוררת ועורכת ספרותית – גל קוסטוריצה

למדה תסריטאות ,  32ת ב, על קובץ שיריה אוטודידקטית, פסח מילין בפרסזכתה   -  עדי קיסר
  .29. מסגג בין השאר  ב, שיריה פורסמו. א"באוניברסיטת ת

באחרונה ראו אור שלושה ספרים . מן המשוררים הבכירים והפוריים בספרותנו –אשר רייך 
,  מבחר שירה אקספרסיונטית גרמנית בתרגומו ובעריכתו, )2013 (סוף העולם: חדשים שלו
  ).2013 (חומר נפש,  ספרשירים חדש, מאת גוטפריד בן בתרגומום שירי ,)2012 ( נעורים יפים

 .משוררת .30בת . ילידת אילת  –י 'סיון שיקאנג
לחר הפסקה ארוכה חזרה ללימודים . כותבת ומפרסמת מגיל צעיר – רבקה שאולר "ד

כתבה  .ובכתבי עת אקדמיים ואחרים" מקור ראשון"מפרסם במוסף שבת של . ולכתיבה
   .29 גגפרסמה סיפור ב,  בין השאר ).2006(ב יהושע " דמויות בסיפורי אדוקטורט על

, מעבר למקום: מחברם של שלושה ספרי שירה. משורר ועיתונאי, סופר – ראובן שבת
   .כיוון הרוחבעליו של פורטל הספרות והתרבות ב, נופי אדם, האושר הסתום והבכי

מרצה במרכז הבין . א"ת' יהדות באונלשעבר ראש בית הספר למדעי ה –זיוה שמיר ' פרופ
על מעשיותיו , מפי הטףבאחרונה ראו אור ספריה . תחומי ובמכללת סמינר הקיבוצים

  .הנסקר בחוברת זו, וצפרירים, המחורזות לילדים של ביאליק

  בספראדש חשירה ספר 
  תמוזהולדת 

  אורה עשהאלמאת 

 יהוז .תרקבמו תכ עור,תרפוסו תינעדמ ,לאהשע הרוא לש יעיבשה היריש רפס
 ומכ םייטוזקא םיפונמ תמעפתמ התריש .שפנ יפונו ץוח יפונ :םיפונ תריש
 יפויהו תרניכה ימש לש ילילה רהוזה ןמ םג תמסקומ ךא ,יבימנה רבדמה
 יפונ לא התוא םיכילומ ץוחה תוארמ  .ביבא-לת בלב םינבל תוריק לש עונצה
 תֹומֹולחֲ  ְךבַ סְ לִ  /םיכִ ילִ ֹוּמהַ  תֹודׁשָ אֲ ּבָ  תֹופטְ פְ טַ מְ  /םיּלִ גֻ סְ  םיחִ רָ ּפְ  תֹוּפטִ " :שפנה
 תברו תמנפומ הריש יהוז" .הבעמה לא תכפשנ" רישב תבתוכ איה" םימִ ּוסקְ 
 ךא םייתחפשמה הישרושל הנמאנ ,ינאה ימוחתב תסנכתמ הניאש ,ןוימד
  .התייאר בחורב תנייטצמ אך  תויתוזח תויוקדל השיגר ,םיאבה תורודה תא תקבוח

  בחנויות הספריםמכירה ל
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