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בסקין סיון
שירים שבעה

הראשון הגשם עם שנכתב בלוז

ַהּבַלְִטית ַהּנֹפֶׁש עֲיָ�ת צֵל עִם ִהְתעֹו��ִּתי

ּפִ�ֵחי ַאְמנֹון וְָתָמר ֶׁשל אֹוגּוְסט. ּגֶֶׁשם ַאֲח�י

— ּכִּכָר וְכָל צֶֹמת ּבְכָל

ָהַאלְִטית, ַהּפְ�יָחה ֲהמֹונִית לְחֹפֶׁש ַהפְּגָנָה

— וְָתָמרֹות ַאְמנֹונִים ֲהמֹונֵי ַהּבָ�יטֹונִית — ַהּסֹוּפְ�נִית,

לְָהעִיד ֶׁשּבָָאה ְמקֹוִמית יְוָנִית ַמְקֵהלָה

יִיד" "ַא ַהּגִּבֹור, לְטֹובַת

ֶאת ּגַָמר ֶׁשא ֲאפֹר־ִמכְנַָסיִם,

לֹו ָּדֲחפָה ֶׁשִאּמֹו יַלְדּותֹו, ַּדיְַסת

נִגְְמ�ה, ֶׁשַהִּמלְָחָמה ִמּׁשּום �ק

ֳא�נִים ֶׁשּנְִק�א ּבְיַעַר

ַהפָאלּוס נֱֶחַׂשף "ְׁשלִינְג־ַארָאּפ", ָׁשם

ּבֵַּסֶתר, ּבֵית ַהּכְנֶֶסת ַהּגָדֹול, ּתֹוצֶ�ת ַהָּׁשלֹוׁש, ּבֶן

וְָׁש�ִׁשים, ְּדיּונֹות עַל ַהּפְרּוָׂשה עַל ְׂשִמיכָה

ַמֲאִׁשים" "ֲאנִי וְעֹולֶה

ּכֶֶתר ֶאת ַהחֹובֵׁש ַהּכָסּוף, ֵמַהּיָם

וְַהחֹוף ַהְּמֻאּפָק ֶׁשּלָנּו, ָהִאּיִים ֲחצֵָאי

ָׁשדּוד. וְעִנְּבָר ַהחֹול עַל ֳא�נִים

לְִאּבּוד ֵהֹול ַהּגִּבֹור

לָנּו ַהָּׂשכּור, ָׁשם ַהּפְ�ִטי ּבֶַחֶדר
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סֹלֶת, ְקצַת ֶׁשל ַהַּדיְָסה. ּבַַּקיִץ וְִאּמֹו הּוא

לִגְּדֹל, ּכְֵדי צָ�י עֹוד ָמה ָחלָב — ְקצַת

לְַחּדֹל, וְא ּכְֵדי לְִחיֹות

יְכֹלֶת לְפֵַּתַח ּבְכִּנֹור, לְנַּגֵן

ּבְֶמ�ץ. לְַה�ּבִיץ ַמֵהר, לָרּוץ ָמֵתָמִטית,

לְבֵנִים ֲאֻדַּמת ָקתֹולִית ּבִכְנִֵסּיָה

ַמפְנִים ּפְרֹובִינְצִּיָאלִי עּוגָב

צֶַּמ�ת ַהִּמ�ָּדף ַאֲח�י �צִינּות ֶאת

ַהּצֶבַע ַאֲח�י ַהּיָם, עֶֹמק ַאֲח�י ָהאֹ�ן,

לְַהִּׂשיג ֶׁשּצָ�י ָמה ּכָל — וְָתָמר ַאְמנֹון ֶׁשל

עּוגָב, נָצִיג ֶׁשל קֹולֹו

ּבְחּוגֵי ַהֶּטבַע ָאָדם ֶׁשל נֱֶאָמן

ְקלִָסית! מּוזִיָקה עַל ֵמת ַהָּקתֹולִי ָהֵאל ָהעִּלִּיִים:

ַהּטֹוב ּבְַטעֲמֹו ְמַקּנֵא ַהּגִּבֹור

ָה�טֹב לַּפַ�ק ֵוְהֹול

ַהּפְלְַסִטיק ּכְִּסאֹות עִם ַהִּמְסעָָדה ּפְנֵי עַל

ַהּגֶֶׁשם. ִמַּמנְּגְנֹון ֵחלֶק ֵהם ּכְִאּלּו ַהַּמיִם, ּפֹולְֵטי

חֹולֶצֶת ָׁשד. ִמּבְרֹונְזָה ַהּיָם ּבַת

ָהָא�ד צְרּוד ּגְרֹונָּה

ּכָ ֻמ�ּגֶֶׁשת ֶׁשּכָל ַאּגָָדה ְמַסּפֵר
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ַהּיַעַר, ֶא�ץ ֶׁשל ַהָּמלּוַח ּבַָּקצֶה ּכָאן,

ִּדּבּור יֵׁש ֶׁשֲאפִּלּו לַָּדגִים ֵהיכָן

ַהּבּור ֶׁשֲאפִּלּו — ּבֹו�ָאם עִם

ֶׁשַהּפַעַר ַהּיָם, ּבְַאּגָדֹות ַהֻּמְחלָט

ּבְ�ֶׁשת יִָּתפֵס ִאם �ק לְבֵינָן יִָּסגֵר ּבֵינֹו

— יִיד ַא ּגִּבֹו�נּו ּבְעַצְמֹו — הּוא ַּדּיָגִים

הּוא יַעֲִמיד ֲאפִּלּו

ַּתַחת ַהֶּקֶׁשת ּבֶן־ּבַיִת ֶׁשל ּפָנִים

— ּגֹוִתי ֶׁשלֶט עִם ִמ�ַקַחת ּבֵית ּפְנִינִּיֹות. ַקְׂשַקִּׂשים ֶׁשל

— ַהִּמזְ�ִחית ִמּפְרּוְסיָה ְׁשֵא�ית

זְכּוכִית יֹוֵתר. מּובָן לֹו

— ָהַאנְִטיּבִּיֹוִטי ָה�יַח ַהְּתִמּסֹות,

ּבַּדַֹאר, יֵׁש ּגַם ָמה ִמּׁשּום ּכָזֶה �יַח

ַהחּוִמים, ַהֵּטלֵפֹון ָּתֵאי ּבֵין

— ַהָּתִמים חֹוֵׁשב ַהּגִּבֹור

ּבְטַֹהר ַהְּמבֵַּקר ֶאת א ּבֹוֲחנִים

ִמּצֶלֶם ִמּזֹוֲחלִים, ִמָּדגִים, ָהאֹו�ּגָנִי ַהּמֹוצָא

וְָתָמר. ַאְמנֹון ּבֹוֲחנִים ַהּבֹו�א.

זַָּמר, ִמְתַאֵּמץ ּבַּפַ�ק

— ּגֶלֶם חֶֹמר ּפַיְלָה ֶׁשל ּכְמֹו וְקֹולֹו נֶעֱ�ם,

ָאקּוְסִטית? ַּתעֲִׂשּיָה ּבְֵאיזֹו ִמפְעָל? ּבְֵאיזֶה

נָבֹו וְָסתּור חֹוזֵר יִיד ַא

ָׂשכּור, ּפְ�ִטי לְֶחֶדר

לְּכּוִסית.) נְֶחְׁשבָה ָמזֹון. (ְמַהנְֶּדֶסת לְִאְׁשּתֹו.
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ָאִאיָדה. ּבְֶהְתֵאם, קֹו�ִאים, יִיד ַא ֶׁשל לְִאְׁשּתֹו

ָהעִַּתיָקה. לְִמצְ�יִם אֹו לָאֹוּפֵ�ה �ֶמז

עֲֻמָּקה: ּובְַמֲחָׁשבָה

ּפִי�ִמיָדה? לְבֹונֵי ּכְֵׁש�ה ֲארּוָחה ִהּגִיׁש ִמי

ֵאּלֶה א אֹותֹו, ִאם ֵהכִין ִמי — ּכֵָׁשר ּבָָׂשר ִסיר

ָחלָב? עַל ַּדיְָסה ֵהכִינּו ָּכ ֶׁשַאַחר

צְלָב. יֵׁש ַהִּמָּטה ֵמעַל

יַּבֶלֶת — ָהִאיׁש עַל ִאיׁש. יֵׁש עַל ַהּצְלָב

ַהּבַיִת, ּבַעֲלַת הּוא ֶׁשל (ַהּצָלּוב ֵמֲהלִיכָה ְמ�ּבָה.

אֹוֵמר: יִיד ַא ָקתֹולִית.) ֲאדּוָקה

ּגֹוֵמר ַהּזֶה "ַהּגֶֶׁשם

לַּיָם, לְַקיִט. נַָסעְנּו ָהעִָּקר, ַהֻחפְָׁשה. ֶאת ּכָל

ּבְִמקֹומֹוֵתינּו. זֶה ּכָכָה לַעֲׂשֹות, ָמה ֵאין

עָלּוב. ַהּבַלְִטי ֶמזֶג ָהֲאוִיר

לְִסיבּוב? לָצֵאת רֹוצָה

ֶׁשֵּטנֹור." לִי נְִדֶמה זַָּמר. מֹופָע ֶׁשל יֵׁש

19 באוקטובר 2005 תל־אביב,

היתה חורשה בפלנגה הבלטי. בים מעיירת הנופש ּפָלָנגה זיכרונות ילדות על מבוסס השיר *
שם יושבות היו היהודיות האמהות מכיוון שכל "ִּתבלע"), (יידיש: "ְׁשלִינְג־ַארָאּפ" שכונתה

אוכל. ילדיהן ודוחפות להם עם
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אייזנברג

לְיֹוגָה, ּבְַּסטּוְדיֹו ַהַחּגִים, ּבְֶאְמצַע

ַאיְזֶנְּבֶ�ג. ֶאת ָּדק ִמזְ�ן עַל ּפָגְַׁשִּתי

נֹגַּה ֵהפִיצּו ָאז, ּכְמֹו ַהּכְבֵדֹות, עֵינֶיָה

ִמְתּגַּבֵר. וְיֹפִי מּוזָר ּבִָּטחֹון ֶׁשל

ַהּנֹעַר ּבְֶחבְ�ת — ּבִַּתיכֹון: ִהיא ִהּכַ�נּו

ּכִָּתה. ּבְִסָתם ֲאנִי — ְט�ּיִים, ְמַהּגְ�ים ֶׁשל

וְנֹוַח, טֹוב לִי ָהיָה ּבְֶחבְ�ָתם ֲאבָל

ֲחִמימּוָתּה. ּבְכָל וְַאיְזֶנְּבֶ�ג זָ�ָחה

וִינְיָאסֹות, עְֶׂשרֹות ַאֲח�י ֶהעָמּוס, ּבְַּסטּוְדיֹו

ְׁשנִּיֹות עְֶׂש�ים ּבְתֹו "ַאיְזֶנְּבֶ�ג?" ָאַמ�ִּתי:

נֵאֹו־ְקלִָסית יַלְּדֹנֶת — אֹוִתי זֲִהָתה ִהיא

ְׁשֻטּיֹות. עִם ַמְחּבֶ�ת ָׁשְמ�ה ֶׁשִּמּכֻּלָם

�ִאיִתי וְא עָבְרּו, ָׁשנִים ַאַחת־עְֶׂש�ה

ַההּוא. ֵמַהִּתיכֹון ֶאָחד וְַאף אֹוָתּה

ּבְִטי־ֵאי־ִסיִטי?" ּפֹה, "ַאְּת ּבְֵתל־ָאבִיב?" ּפֹה, "ַאְּת

ִהְׁשַּתהּו ּבְלִי ַהַּטּבַעַת וְעַל יִָדי

"ִהְתַחַּתנְִּתי ִסּפַ�ִּתי: עֵינֶיָה, ּכְֶׁשֲאנִי

ִסיוָן?" עֹוָׂשה, ֶׁשעָבַר." "ָמה ַאְּת ּבַחֶֹדׁש

א רֹוַמנְִטי, ּבְאֹפֶן ִׁשי�י. "ּכֹוֶתבֶת ֶאת

ּומּובָן. לִי ָקרֹוב ַהּזֶה �ק ָהעִּסּוק

ְמַת�ּגֶֶמת. ּבַחֹ�ף. לָאֹור יֵצֵא ִספְ�י

ֵמיָדע. ַמעַ�כֹות ּפַ�נָָסִתי — ֲאבָל

ֵהֵטרֹוגֵנִית �ּבְֶד — עֹוָׂשה?" "ֲאנִי ַאְּת ָמה

לֵָדה ְמקֹום ַאֲח�י ּבְִחּפּוׂש נֹוֶדֶדת
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ּבָָא�ץ ּובְהֹּדּו, ֲאִמִּתי. וְֶׁשֶקט

ּפְ�ִחים. ּובֲַחנּות ִמזְ�ח, ּובְָחכְַמת

הּוא ְמאֹוד נָכֹון יְִהיֶה — ָמקֹום ֶאְמצָא ֲאנִי

ּבְַּד�כִים." לִי וְטֹוב ֲאנִי ֶאְמצָא. לִי. �ק

ּבְֶקֶׁשר?" ַאֶּתם ?ֶָׁשּל עִם ַהּכִָּתה "ּוָמה

�ּוָָקה. עֲַדיִן ֲאנִי ּבֶַטח. �ק "ּכֵן.

יְלִָדים וְֶקֶׁשת ְמֻסָּד�ים, עִם ּכֻּלָם

וְֲהוָיָה ּבְדּוָקה." ֵמַההֹו�ים ּבְ�כֹות

רֹוַקַחת." יְלִָדים, ְׁשנֵי "נְׂשּוָאה, "ֵאי וִיִקי?"

".�ֳָמע "ּתֹובֵעַ "וְזֶה?" "ַּתכְנָת." "וְהּוא?"

ּפַַחד: ֵאיזֶה ָּתבִינִי נֱֶה�ג. "הּוא "וְזֶה?"

"ֶאזְ�ח. ַחּיָל?" עֹובֵד־ַמְחסֹום." "ּבְתֹור ָהיָה

ּבְעַּזָה. ָהיָה עֹובֵד־ַמְחסֹום ַאְׁשּכָ�ה הּוא

ַּתעֲסּוָקה." ְמקֹום "ָמצָא ִמְטעָן." ָחַטף

ּבְ"ָאנָאפָאזָה", ַמִּדים ּפֹוְׁשֵטי �ְקָדנִים ּכְמֹו

וְעַד ַהְּמצּוָקה ָספַ�נּו ֵמֶאָחד

ּבֶגֶד ּכָל וְעִם ּכָל ִמְסּפָר עִם ֶׁשּנְֶחְׂשפָה

— ֵמֱאלֹוִהים יְַתמּות ָה�צְּפָה: ֶאל ֶׁשעָף

ַהְּמַחּבֶֶקת ֵמֵאם — ּגָאֹון ִמּבֹו�א א

ָהרֹועִים. ֶאת וְגַם ַהּכְבִָׂשים ֶאת יְַחָּדו

ְמוֶַּת�ת, ֵאינֶּנָה ֶׁשַאיְזֶנְּבֶ�ג ַמּזָל

— עֲרּוכָה ְסבִיבֵנּו ַמּזָל ֶׁשֵּתל־ָאבִיב

ֲחזֶ�ת, וְעִם ָּדג עִם עֲנָק אֹו�ִחים ֻׁשלְַחן

ָהֲארּוָחה, ּבְסֹוף וְעּוגָה יַיִן עִם
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ֶׁשּכָל אֹו�ַח עֹוד. ַמּזָל ָמה ַאּגִיד וְא

ֶאת ּבֵיתֹו. ּבַחֶֹש לְַחּפֵׂש עֹוד יָכֹול

זֹו�ַח ֶׁשעַכְָׁשו לִי ָאְמ�ה וְַאיְזֶנְּבֶ�ג

— ֶׁש�אִׁשיתֹו ָהאֹור ֵמעֶֹמק ּפַ�צּופִי

ַהֵּספֶר ּבֵית ֶׁשל ּבַּזְַמן ּבִַּׁשי�ים. — הֹוֵדיִתי

ִהְׁשַּתּנֵית." א "וְַאְּת ּבִכְלָל ָהיָה. א זֶה

ֵחפֶר עֵֶמק וְנֹעַר ַהּכַ�ֶמל חֹוף יַלְֵדי

ַמגְנֵט, עַל ּכְמֹו ּבֹ�ג יִָּתלּו, עָלֶיָה

ִמֶּמֶטר. ִהְׁשַּתּנְָתה א ִהיא ּכִי יּוכְלּו, �ק ִאם

ּפַ�צּופָּה, עַל ַהּצֵל אֹותֹו ָהאֹור, אֹותֹו

אֹו ֶמֶתג: ַמפְֵסק לְגִיל, ְׁשלִיָטה זֶה עַל וְֵאין

יָפָה. ְמאֹוד וְנְִׁשֲא�ה יַלְָּדה ָהיְָתה

נֹוַסעַת, ּפַעַם עֹוד ִהיא ָקצָר: לִזְַמן ִמפְּגָׁש

ּפְַסקֹול. לָּה ּפֹו�ֶׂשת עֹולָם ּומּוזִיַקת

ָּדבָר לָגַעַת, ּבְכָל לָּה ָהֵאל יַּנִיַח

ַהּכֹל. ִּתְמצָא וְִהיא — ָהֵאל אֹוָתּה יְִׁשמֹר

14 באוקטובר 2005 תל־אביב,



165

זמני) (שם זרה לעיר

ִעָלַי ּכָ ֵהם לֲָחמּו ַהלְֵׁשם

ֶׁשַאְּת ִמָּמה וֲַאֵהבּו יֹוֵתר

יְרּוָׁשלַיִם, ,לְַהעֲ�י יָכֹלְְּת

ּכְפּויַת ,ֵיָפְי ּכְפּויַת טֹובָה, ּכְפּויַת

ֵהִקימּו ָּכ ַהלְֵׁשם ִהיְסטֹו�יָה?

לְָאָּמנּות? ָאָקֶדְמיָה ָּב

ּפִּזְרּו ּכַּמֹון וְִקיֶמל ָּכ ַהלְֵׁשם

ָהעַּמּוד ֶאבֶן עַל וְָקנַּבִיס

יַָדיִם ַמּגַע ַהִּמצְַטֵהב ִמּכָל

ַהּגְדֹולָה? ַהּקֶֹדׁש ּבְִספְ�ּיַת

ַּדיְם לְנִיֶקל, ּכָ ִחּכִית ַהלְֵׁשם

ַהּגְֻאּלָה? לְִמּמּון ּוְקוֹו�ֶטר

לְַמעַן לָמּות .ֵהם ָאֲהבּו אֹוָת

ִסּדּור לֶָהם נְִׁשַמע — עָ�ּפֵ ַהַּקר

לְַמעְלָה, ַאְּת ִהְסַּתּכַלְְּת — וְַאְּת הֹוגֵן.

ּכִּפּור. ּבְיֹום ּכְמֹו ּבְפּו�ים ִטּפְָׁשה,

— וְא ּבְִחי�ת ָׁשַמיִם — ַאֲהבָָתם

ִהּצִילָה ִמּגְִסיַסת־ִחּנָם: אֹוָת

יְרּוָׁשלַיִם..." ,ִאם ֶאְׁשּכֵָח" ָאְמרּו

ֶאת יְִמינָם. ּבֵָאׁש וְֶהעֱלּו

— ַהּזַ'נְַּד�ִמים ִמפְֶקֶדת ּבְִהיֹוֵת

ַהְּמַח�ֵחר, אֹוָת ּבַּפֶה נְִּׁשקּו

— ַהְּדַה�ָמה ֻחֵּקי ּפִי ִהּנִיחּו ֶׁשעַל

— ַאֵחר ּבִזְַמן ַאֵחר, ּבְָמקֹום ּכָאן,

ֵמֶאבֶן ֲאבָל ַאֲהבָה. ָּתִׁשיבִי

ֲאבָנִים, עַל ֵּתְׁשבִי — ַאְּת עֲׂשּויָה

ֵאבֶל ַהַּתַחת, ִׁשי�י ֶאת ַהְקּפִיִאי

ַהּפְנִים: ֵאיבְ�י ּכָל ֶאת וְצַּנְנִי

א ַמּגִיעַ ָל לֶָהם. זְקּוָקה ֵֵאינ

ֵׁשכָר, א ַאֲהבָה וְא ָּדבָר:

— ֵמנִיעַ ִמּתֹו ָּדם ֶׁשּׁשֹופֶכֶת עִיר

זָכָר". ִמְׁשּכַב לֵָׂשאת יְכֹולָה "א

4 ביולי 2005  תל־אביב,
בירושלים, הגאווה" "מצעד (אחרי

צועדים) שלושה נדקרו שבו
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אלגיה

ּדּוִאינֹו", "ֵאלֶגְיֹות קֹו�את ֲאנִי

ַמלְָא ּבַַּמלְָאכִים, ְמקֹונֵן ָׁשם

�יְנֶר, — ּגַן עֵֶדן צִּפֹור ׁשֹוכֵן־ֲאוִיר,

ָהיִינּו, א עֹוד ּבֶָהם עַל ְמחֹוזֹות

ַמּלִָחים קֶֹמץ ּוכְֶׁשּנַּגִיעַ —

צִיגַיְינֶער ּכַיִיִדיֶׁשער ַהַּמּבִיִטים

— ִהּגַעְִּתי? לְָאן ַההּוא: ַהִּמְסּתֹו�י

וְִׁשּכֹו�ים, ּבִצְעִָדים ׂשֹו�ִדים

ֵמזַח וְעַל ּגֶֶׁשר עַל ִמְתנְַדנְִדים

וְַהפְ�יגִָטים ַהְּקלִיּפֶ�ים ַאֲח�י

— ַהַּמ�ִּדים ּבָעֶֹמק ַהִּמְתּפָ�ִקים

ּפֶַסח: עֹוד לָנּו לְַחּגֹג נּוכַל וְָאז

ּבַּפַעַם — ֶאל ַהֵחרּות יְצִיָאה עֹוד

ָהֵאל! וְיַעֲזֹר ָהַאֲחרֹונָה,

ּבְדּוִאינֹו. ָמצָאִתי זֹאת א ּובְכֵן,

ַׁשעַם, לּוַח עַל לִנְעֹץ (נָא ָמצָאִתי

ֶׁשִּמְתחֹולֵל זֶה) ֶאת ִּתצְָט�כּו ּכִי

וִינָה, ֶׁשל ַהּגֶ�ָמנִית מּוזָר: ָּדבָר

— ּבְִׁשוַיְץ ַההּוא וְַהָּמקֹום ּוּפְ�ג,

— ּבְגֶ�ָמנִית ַהְּק�יָאה עֶצֶם אֹו

ַהּיַעַר, לִגְבּול אֹוִתי ַמֲחזִי�ה �ק

ַהַּקיִץ, ּבְסֹוף ָהֵהם לָעֲ�בִים

ֳא�נִית, ִּדּבַ�ִּתי ּבֶָהם יִָמים

וְצַעַר נִפְלָא ָמלֵא ָחצִיר וְסּוס

ַהּבַיִת, ּפְנֵי עַל עֲגָלָה עִם ָחלַף

ּבְתֹור ַחּיֹות־ַמְחָמד, ַּת�נְגֹולֹות

ָאלֹווֶ�ה ְסרּוגִים עַל ּווִילֹונֹות

ַקיִט ֶׁשל עֲיָ�ה עֹוד ּבַעֲצִיצִים.

ּבְצַד עֲיָ�ה עֹוד זָ�ים, עֲבּור

— לַּזֶ�ע ּכַר עֹוד לָעֹובְ�ים, — �ַהֶּד

ַהֶּסלֶק, ַהּיְלִָדים, לְִמגְַּדלֵי

ָהעֲיָ�ה. לִבְנֵי — ַהּצִבְעֹונִים

עֵֶדן. צִּפֹו�י ּגַן ֵקן — וַעֲבּו�י

רֹוָאה ֲאפִּלּו ֵחלֶק ֵאינִי לָכֵן

ׁשּו�ה ַאף ֵמַהּכְנָפַיִם, ָקָטן

עֵֶדר ַא ַמלְָאכִים. ֶׁשל ִמִּׁשי�יֶהם

ֲאנִי זֹוכֶ�ת, — ֶאת זֶה חּומֹות ּפָרֹות

ַהּפָרֹות. וְַהּסּוִסים יָפִים ִמן

ּפֶ�ח ּכָל �ְׁשרּוׁש, ּכָל זֹוכֶ�ת ֲאנִי

ַהּגְבֶ�ת ִׂשְמלַת עַל וְגַם ּבַּיַעַר

לָנּו לִירֹות ַמ�ָׁשה ַהִהיא ֶׁשא

ּבַר ּופֶלַח וֶָקֶׁשת, ּפֶֶטל ּבְֵחץ

עֵֶׂשב. ּכָל ַהָּמתֹוק, ֵמַהַּתּפּוַח

ּגְדֹולָה הֹוכָָחה ַאַחת — ֵאּלֶה ּכָל

ֱאֶמת עַל ַהַּמלְָאכִים לְכָ ֶׁשּכָל

עֶ�ב ּכָל ּגְדֹולִים ִקּנִים לֶָהם ּבָנּו

ֶׁשּלָּה ַהּגַּגֹות ּבָעֲיָ�ה עַל

ַהֵּׁשִמית יַלְדּוִתי עַל מֹוָדה ֲאנִי



167

ִּדּבְרּו ָׁשם א ַאּגַב, ּגְבּול ַהּיַעַר. עַל

ִסּפֵר א וְ�יְנֶר ּבְגֶ�ָמנִית,

וְַהּלֶפֶת. ַהּגֶזֶר עֲרּוגֹות עַל

ּגְרּוִׁשים ָׂשם ּכַָּמה מֹועֵד ִמּבְעֹוד הּוא

ֶׁשחֹוֵתר לַּגֶבֶר לֵָתת — ּבַּכִיס

ֶׁשּבְַמְמלֶכֶת ַהּנָָהר לְ�ַחב

ּפְֶטרֹוזִילְיָה, עִם — וֲַאנִי — ַהָּמוֶת

ּוְמלָפְפֹונִים, ֻאכְָמנִּיֹות

ַהּנֵצַח ֶׁשל נֲַהרֹות ּובָָאפִיק

וִילְיָה, �ק יֵׁש — ּבְִמקֹום ַהּלֶֶתה ֶאצְלִי

יֹונִים, ֲחִסידֹות, ֵהם ּוַמלְָאכִים

ְמנַצְנֶצֶת לָָּמה ָאז ּבַ�וָזִים. אֹו

ּבָעֵינַיִם �יְנֶר ֶׁשל ַהּגֶ�ָמנִית

ָהעֲיָ�ה, צְלִילֵי ּבְזַֹהר ֶׁשל

�יְנֶר ּובָָא�ץ, ּובַָּׁשַמיִם

ַק�נַיִם אֹוָתן עַל �ילְֶקה, ָמ�יָה

— אֹוָתּה ּתֹו�ה צְבִי ַהּיְעָרֹות ֶׁשל

ּכְ�עַיִם אֹוָתן עַל לְִׁשנֵינּו, ְּתלּויָה

עֹוֶמֶדת — ֶׁשל ַּת�נְגֹלֶת ּבֶָחצֵר

אֹוָתּה עַל לְִׁשנֵינּו, ּתֹו�ה אֹוָתּה

לְִׁשנֵינּו? ּתֹו�ה — אֹוָתּה ְּתלּויָה ּבְלִיָמה

נִלְֶמֶדת ְֶׁשּל ַהָּׂשפָה ּכִי אּולַי

וְַהִחָּטה ָהעֲנָנִים ּבְִׂשדֹות

.schnellerּבִ־ א ,Liebeּבְ־ ּוַמְתִחילָה

29 באפריל 2005 תל־אביב,
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דולומיטים

ִּדִּמיִתי, א ָחלְַמִּתי, א

ּבִַּמְטּבָח: ָׁשַמעְִּתי א

— לַּדֹולֹוִמיִטים לַעֲלֹות

,ָּבְִמֻהּפ לָלֶכֶת ּכְמֹו

וְיָבִינּו וְָהלַכְנּו.

ְמַטּפְִסים וְאֹוֲהבִים,

ַהּוִינֹו ֶאת ֵאי ִה�וְַחנּו

ָהעֲ�בִים ֶׁשל רֹוסֹו

ּבָעֵֶמק: ּבְַּט�טֹו�ּיֹות

ּבָ�אֹות, ּבָ�גְלַיִם,

נֶֶמק ָק�ּבָן ֶׁשל — ּבַּזָנָב

ְמאֹות ֶׁשל ַּד�וִינִיְסִטי

ּבְעֶֹמק — ָׁשנִים ִמילְיֹונֵי

וְַהּזֵעָה, ַהַּמּבָט

וְסֶֹמק ֶׁשל ָאבָק, ּפּוְד�ה

ַהּגְבֹוָהה. ֵמַהֶּׁשֶמׁש

ּבֶַּסלַע!" ּפַעֲמֹונִית — "�ֵאה

ְּד�קֹון נִ�ּגָן!" ִׁשּנֵי — "�ִאי

.ָל "ְמַחּכֶה לִי!" "ְּתַחּכֶה

ִּתנְְׁשִמי ֵמָהַאּגָן."

— ַהֶּק�ח ּובַעֲרּוגֹות

— ַהָּמתֹוק! יּולִי חֶֹדׁש

ּכַּפֶ�ח, ְסמּוִקים ִאיַטלְִקים

ַאלְּפֶנְְׁשטֹוק. עִם ּגֶ�ָמנִים

זָזָה עֹוצֶ�ת, וֲַאנִי

ָטאג!" "ּגּוְטן וְאֹוֶמ�ת

ֶׁשּבַפָאזָה וְחֹוֶׁשבֶת

ַהָּדג ּבֵין ַהּקֹוֶדֶמת,

ַהּבַלְִטי ֵמַאּגַן ַהּיָם

— לַּצַּלֶֶקת ִמִּסיּבִיר

ִהְתַחלְִּתי ֶׁשּכְבָר ָחַׁשב ִמי

ּכַּבִיר ַהר עַל לְַטּפֵס

וְֶׁשַאּגִיעַ ּבְלִּבִי,

ּבְעַצְִמי, ָהַאלְּפִים ֶאל

וְָהעֵֶמק ּכְגָבִיעַ

ִּתְטעֲִמי? לִי — יִּנֵָתן

ַהֶּסלַע ֶׁשּבְַׂשר ּובִזְַמן

�גְלִי ּכַף ֶאת ּבֹוֵחן עֹוד

לָּה וְחֹוֵׁשב, "ֲאנִי ַא�ֶאה

ֲאצִילִי", ֶסלַע ַמהּו
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ָקִדיָמה, נֹוָטה וֲַאנִי

צִּפֹור ּכְמֹו ְמֻׁשכְנַעַת

יְַסּכִימּו ּגּופִי ֶׁשּכֹוחֹות

לְִסּפֹר וְיַגְִׁשימּו ּבְלִי

ִמְׁשָאלֹות ֶׁשִּתּנֵָתּנָה

— רֹוְטנִים יְֵדי קֹוְסִמים עַל

וְַאנְֵטנָה וְרּוַח צְלָב

ַהְּקַטּנִים וֲַאנְַחנּו

ַהַחיִץ חֹד עַל ּכְבָר עֹוְמִדים

לַּבְ�יָאה, ַהּנֵזֶר ּבֵין

לְִׁשוַיְץ, ִאיַטלְיָה ּבֵין

לָ�ָאה, ָהֶאֶתר ּבֵין

לָקֹונִית, ּבְִהְתּפַעֲלּות

ֲחלֹוִמית, ּבְַקּצֶ�ת

— ְּד�קֹונִית ֵׁשן ֶׁשל ּבְָקצֶה

ַהּדֹולֹוִמיט. ּפְִסּגַת עַל

6-5 באוגוסט 2005 תל־אביב,
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הספירה

ֶהעָבָה, ָהֲאוִיר ִׁשכְבַת ֶׁשל ּבַּצַד ַהֵּׁשנִי ָׁשם,

ַמְחצָבָה, ּבְתֹו ּכְעָפָר ּכְלֶֶחם, ּבִפְרּוסֹות ֲחתּוכָה

— ַקּוִים ּוְמַסֵּמן וְסֹופֵר ֶאָחד יֹוֵׁשב ָׁשם

ּבִכְרּובִים ַהחֹול, ּבְַמֵּקל עַל ַהִּקיר, עַל ּבְפֶָחם

ָמה. עַל יֹוֵדעַ ּבֶַּמה ַהֵּׁשד ַהַּׁשעַר, עַל

עֲ�ָמה, ַמ�ּכִיבֹות �יקֹות ֲא�יזֹות לְ�גְלָיו

ּבַּצַד, ַׁשֶּמנֶת ְמלֵַּקק ָסמֹובָ�ים ַמּבְסּוט וֲַחתּול

נִצְעָד וְצַעַד מֹונֶה, ֶמְטרֹונֹום, וְדֹופֵק וְדֹופֵק

ַהּסֹופִית, ַהַּתֲחנָה ּוֻמכְ�זֶת �גַע, ּכָל ּבְ�ַקע ָׁשם

נְִׁשַמעַת ּכְַהעֲבָ�ת ְׁשקּופִית ָה�ּכֶבֶת ַּדֲה�ת

ַהּנְִסּפָג: ַהּזְַמן יְִחיַדת — ָהֶאְטרּוְסִקים ָאָּמנּות ּבְַה�צָָאה ּבְתֹולְדֹות

ַס�קֹופָג. ִמכְֵסה ְמפָֻּסל, וְעֹוד ַס�קֹופָג ִמכְֵסה עֹוד

�ּכָה: ּפִיֶהם וֲַא�ֶׁשת ּגְדֹולֹות, ָהֶאְטרּוְסִקים וְעֵינֵי

נְִׁשיָקה. וְעֹוד יַיִן, ְּתֵאנָה, וְעֹוד עֹוד ֶאפְָׁשר, ִאם

25 במאי 2005 תל־אביב,
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פרטי שם גדול יש רק לצייר

ּפְ�ִטי: ֵׁשם �ק יֵׁש ּגָדֹול לְצַּיָר

�פֵָאל. ִמיּכֶלְַאנְגֶ'לֹו, �ְמּבְ�נְְדט,

ִהְתַמּכְרּוִתי אֹפִי יֵׁש ּגָדֹול לְצַּיָר

ּובַּצֵל: ּבָאֹור ּוְׁשלִיָטה

ּגַם, ַהֶּׁשֶמׁש ֶאת ָהיִיִתי עֹוצֵר �גַע "וְעֹוד

לִיהֹוֻׁשעַ ּבִן נּון!" �ק וְא

ָׁשם, ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש עֹוצֵר ָהיִיָת �גַע וְעֹוד

ַהּצִּיּון נְֻקַּדת עַל

רֹוצֶה. ֶׁשַאָּתה ַהְּמֻסּיֶֶמת ַהּזֹאת

ָמה? אֹו ֱאלֹוִהים ֶאת ְמַׂשֵחק

ַהָּקצֶה, מֹוֵתַח ֶאת ָהיִיָת וְעֹוד �גַע

ָהֲאָדָמה. ֶׁשל ַהָּקצֶה ֶאת

עָגֹל ֶׁשָהעֹולָם יְָדעּו ַהּצַּיָ�ים ּכִי

— יֹו�ֵדי ַהּיָם ּכָל לִפְנֵי

ַהַח�ּגֹול, ְקפִיצַת ֶׁשל ַהַּמְסלּול ּפִי עַל

ִמ�יָם. ֶׁשל ִׂשְמלָָתּה ִקפְלֵי עַל ּפִי

�ק ֵׁשמֹות ּפְ�ִטּיִים, לֶָהם יֵׁש ֲאבָל

ָאב ּובֵן לֶָהם ּכִי ֵאין

ֶׁשל ֵמִתים, וְדֹורֹות וְרּוַח ַהּקֶֹדׁש,

ִמְתנַּוֵן, ֲאצִילִים וְַדם

ָאבֹות, וְִקלְלַת ִמְׁשּפָָחה לֶָהם ּכִי ֵאין

יְ�ָּׁשה, לֶָהם וְֵאין

לִ�וֹות, ּכַד א צַּלַַחת לְִׂשּבֹעַ, א

ּבּוָׁשה. א לְַהּצִיל, ּכָבֹוד א

ִאָּמא, ֲה�י לְֵאם לֶָהם יֵׁש וְִאם

ִחּבָה, ּכִּנּויֵי עִם ּבָנִים יֵׁש

לֶָהם �גַע ָהיְָתה עֹוצֶ�ת וְעֹוד

ַהּבָא. ֶׁשל ַהּבֶֹקר ַהֶּׁשֶמׁש ֶאת

ִׁשּנֵי ֻסּכָר, עִם ּכָל ָהָאבֹות ּובֵין

— ַהָּדם �צֶף עַל ַהּׁשֹוְמ�ים

ּבָָקר, ּכְמֹו ְקצִיצַת ָהעֹולָם, ֶאת ְמעַּגְלִים

לְבַָּדם. וְִאָּמהֹות צַּיָ�ים

9 ביוני 2005 תל־אביב,

"אחוזת בית" בהוצאת אור בקרוב שיראה ומקהלה" דג ווקאלית ליהודי, "יצירה מתוך הספר


