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על "הו!" 6

"יוחאי נראה נבוך משהו כשקם לדבר. זה נשמע מוזר, אמר, אבל הוא מרגיש 
את עצמו קרוב לִאייר הר נבו. כן, הוא מודע לגודל הפרדוקס. הרי המבקרים 
חוזרים ומדגישים תמיד שהמרד שלו מופנה בראש וראשונה כלפי אייר ובני 
דורו. ]...[ אומרים שאייר, יחד עם אחרים, עשה מהפכה בשירה העברית. הסיט 
את הזרם משירה של פתוס ותופים לעבר שירה מינורית, אישית, משוחררת 
מכבלים של תוכן וצורה. אומרים שהשירה שלו עצמו היא התרסה כנגד בני 
דורו של אייר בעצם היותה שקולה וחרוזה, ושהיא מקדשת להכעיס את כל 
מה שניסה אייר לנתץ. הוא אינו מרגיש כך. מבחינתו, זהו המשכם הטבעי של 
הדברים. אילו היה כאן אייר היום, הוא משוכנע שהיה מעדיף לראות צעירים 
מורדים, במירכאות, ממש כמוהו עצמו בזמנו, ולא חבורת אפיגונים המתרפקת 

על מהלך מלפני שני דורות." 
הציטוט שלעיל לקוח מן היצירה הפותחת את הגיליון הנוכחי: נֹובלה מאת 
מאיה ערד, Fail better. במרכזה — סיפורו של שביט הר נבו, מתרגם שירה 
שלו  היחסים  ומערכת  החמישים,  שנות  דור  בן  ידוע  משורר  של  ובנו  מחונן 
עם נוגה, אחותו-למחצה. מבחינות רבות, זהו סיפור ַמפתח על עולם השירה 
כדי  תוך  ולתהות  להתפתות  שלא  קשה  שבו.  הדורות  מאבק  ועל  הישראלי 
הקריאה ֵאילו משוררים או מתרגמי שירה )או, לכל הפחות, ֵאילו אב-טיפוסים 
או  שלום  איש  יהודה  נבו,  הר  ושביט  כאייר  דמויות  מאחורי  עומדים  שלהם( 
בהרבה  חורגת  הזאת  הנובלה  של  משמעותה  כי  ברור  זאת,  עם  נבות.  יוחאי 
מן הממד הרכילותי. מאיה ערד עורכת כאן ניסיון מרתק לטוות עלילה סביב 
אמנות תרגום השירה והכתיבה "בִעקבות", ותרגום שיריהם של הורטיוס או של 
סמואל בקט )שאף תרם לנובלה את שמה( בידי גיבורי הסיפור הוא חלק אורגני 
ומשמעותי בעלילה. "רק חמֹורים מתרגמים מדויק!", מכריז אייר הר נבו באוזני 
לתרגם  בשביל  'דומה'.  שיהיה  פורטרט  שמצייר  רחוב  צייר  איזה  "כמו  בנו. 

מדויק צריך מילון, ]...[ אבל רק משורר באמת כותב את השיר מחדש."
מחשבות על מלאכת התרגום השירי ועל היחס שבין מקור לתרגום עומדות 
בגיליון.  נוספות  יצירות  וכמה  כמה  של  במרכזן   — שונות  בווריאציות   —
"בית הקברות הימי", שירו הגדול של פול ואלרי, מובא כאן בתרגום כפול, 
שירי ו"מילולי" )מאת הח"מ(. תרגום כפול זה מלּווה בהערות רבות, הנוגעות 
וכדברי  השפות.  בין  המעבר  של  שונים  ולהיבטים  התרגומיות  להכרעות 
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המבוא: "אם תרגום שירה — כמאמר הקלישאה הרווחת — כמוהו כ'נשיקה 
מבעד למטפחת', הרי שכאן ביקשתי למקד את המבט בסיביה ובתפריה של 
המטפחת הזאת, ליטול דגימות אחדות משיירי הרוק והתאווה שנותרו טבועים 

בה — ואולי ללמוד כך גם משהו על ִטבעה של הנשיקה."
קבוצת  חברי  בכיר  רּוּבֹו,  ז'אק  הצרפתי  והמתמטיקאי  הסופר  המשורר, 
"אּוליּפֹו" כיום, העניק ל"הו!" ריאיון מיוחד, שערך עמו הסופר הצרפתי ז'יל 
רובו, שאינו דובר עברית, תירגם לאחרונה לצרפתית את ספר קֹהלת  רֹוזיֶה. 
בשיתוף פעולה עם חוקר מקרא המתמחה בשפות שמיות. בריאיון הוא מדבר 
"אוליפו"  על  מיוחד  מדור  )ראו  "אוליפו"  חבורת  על  ומַספר  זה  תרגום  על 
אומר  הוא  המסורת,"  על  נסמכים  בהחלט  "אנחנו  "הו!"(.  של   3 בגיליון 
כז'ורז'  סופרים  נמנו  חבריה  שעם  זו,  ייחודית  ספרותית  לחבורה  בהתייחסו 
ֶּפֶרק, ֶרמון ֶקנֹו ואיָטלֹו קלווינו. "למשל, אנחנו עשויים להמשיך ולכתוב שירה 
חדשות,  בצורות  והן  עתיקות  בצורות  הן  משתמשים  אנחנו  ובמשקל,  בחרוז 
ולדידנו אין שום נתק ְּביחס לשירת העבר. לומר אם לאוליפו יש תרומה כלשהי 
לספרות העכשווית? ניתן יהיה לומר דבר כזה רק בעוד חצי-מאה. היום זאת 

תהיה קביעה חסרת פשר. על כל פנים, זוהי קבוצה שעובדת."
הזיקה שבין מקור לתרגום היא נקודת משען מרכזית גם בשיריהם של נמרוד 
בר-עם, של אלמוג ֵּבָהר ושל אמיר בקר. נמרוד בר-עם, המפרסם בגיליון זה 
לראשונה משירתו, כתב יצירה עברית, הנסמכת כמקור השראה על "סּוטרת 
הלב" הבודהיסטית ובנויה כמוה מִסדרה ארוכה של שלילֹות, היוצרת תחושה 
נסמך  ב"הו!",  חדש  משתתף  בהר,  אלמוג  ורגשית.  מושגית  מערבולת  של 
בארבעת שיריו המתפרסמים בגיליון זה על ַקנְִטיגַס )שירים ליריים( בספרדית-
יהודית וכן על המסורת עתיקת הימים של הפיוט העברי המזרחי. אמיר בקר 
מפרסם אף הוא ארבעה שירים, ובהם שני שירים "בִעקבות": הוויָלנֶל "תורה 
בישופ,  אליזבת  האמריקנית  המשוררת  של   One Art על  הנסמך  גדולה", 
והַּפנְטּום "מחול ערַּביים", הנסמך על "הרמוניית הערב" של שארל בודֶלר )על 

מבנה הוויָלנֶל והַּפנְטּום ראו בהערות שבשולי שיריו של בקר(. 
אורי הולנדר כותב במסתו "ֲהיִּוַָדע בחושך פלאָך?" על הזיקה בין יצירתם של 
שניים מחשובי המשוררים במחצית השנייה של המאה העשרים — פאול צלאן 
היהודי כותב הגרמנית וצ'סלב מילוש הפולני — למזמור פח, אולי הקודר שבכל 
מזמורי תהלים. קריאתם של שני המשוררים בפרק זה — בתרגום מן העברית, 
כמובן — מעלה כמה שאלות עקרוניות בדבר המקום שתופסת בשירתם האמונה 

)או האי־אמונה(, ואולי גם בדבר עצם האפשרות לכתוב שירה. 
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רועי חן, המלווה את "הו!" מגיליונו הראשון, מפרסם הפעם תרגום חדש 
הקטנות" שכתב  "הטרגדיות  וסליירי", אחת מארבע  "מוצרט  למחזה  ועדכני 
המגוללת  זו,  מפורסמת  טרגדיה  בעקבות   .1830 בשנת  פושקין  ס'  אלכסנדר 
המלחין  הקנאה,  אכול  עמיתו  ביד  מוצרט  של  רציחתו  בדבר  האגדה  את 
באנגלית  שפר —  פיטר  הבריטי  המחזאי   1979 בשנת  כתב  סליירי,  אנטוניו 
— את המחזה "אמדיאוס". בצמוד לתרגומו של רועי חן רואה אור בגיליון זה 
הפואמה "דם בשלג" מאת יוסי גמזו — שיר עלילתי מקורי, המוקדש לדמותו 

של פושקין, במלאות מאה ושבעים שנה למותו בדו-קרב. 
ג'ונתן  המטיף  של  דרשתו   ,)1741( ֵחמה"  מלא  אל  של  בידיו  "חוטאים 
אדוורדס, היא אחד הטקסטים בעלי ההשפעה הרבה ביותר על הימין האמריקני 
ואיכויות  ייחודית  עוצמה  בעלת  יצירה  גם  זוהי  אך  העכשווי,  האוונגליסטי 
פורמליות ואסתטיות לא מבוטלות. ערן שועלי תירגם קטעים נבחרים מדרשה 
מפילת אימה זו, ויונתן תובל צירף לה אחרית־דבר, הממקמת אותה בהיסטוריה 
 the( "הדתית של ארצות הברית ומצביעה על הקשר בין "ההתעוררות הגדולה
Great Awakening( מן המאה השמונה־עשרה — תנועה דתית, ש"חוטאים 
שלה  ביותר  העז  הספרותי  הביטוי  ספק  ללא  היא  ֵחמה"  מלא  אל  של  בידיו 

— לבין המלחמה נגד "ציר הֶרשע", מבית מדרשו של ג'ורג' בוש. 
רוברט וייטהיל )בשן(, משורר עברי החי וכותב במרילנד שבארצות הברית, 
הוא משתתף קבוע ב"הו!" למן גיליונו השני. לאחרונה פירסם וייטהיל )בשן( 
את ספר שיריו השלישי, "אחֵרי השתיקה", ובכך ָׂשם קץ לעשרים ושש שנים 
פואמה  מתוך  פרק  אור  רואה  הנוכחי  בגיליון  ספרים.  מפרסום  התנזרות  של 
סיון בסקין,  ותיקה אחרת,  גלם". משתתפת  "חומרי  אוטוביוגרפית פרי עטו, 
שיר  יונה",  של  "מסעו  פואמתיים:  ממדים  בעלת  יצירה  היא  אף  מפרסמת 
יונה  של  בריחתו  לסיפור  מעודכנת  גִרסה  שהוא  פרקים,  בארבעה  עלילתי 
הנביא. שמעון בוזגלו, הידוע בדרך כלל כמשורר וכמתרגם מיוונית, מפרסם 
ירושלמי  ְפֶרְסקֹו  )או:  ַסנְְקָטה  "ֶטָרה  דווקא:  פרוזה  יצירת  בשנית  ב"הו!" 
שיריהם  וכן  ננו שבתאי,  של  עטה  פרי  שירים  בגיליון  כלולים  עוד  נאיבי(". 
של ארבעה משתתפים חדשים נוספים: נדב ליניאל, שחר-מריו מרדכי, פאר 

פרידמן וצביקה שטרנפלד. 
דן מירון, בכיר חוקרי הספרות בישראל, עשה את "הו!" — לגאוותנו — במה 
קבועה לפרסום מאמריו. בגיליון זה מקדיש פרופ' מירון את מאמרו ל"פרדוקס 
התקשורת בשירת חיים נחמן ביאליק" —  מאמר שבו הוא מבקש לבחון את שירת 
ה"אישיות"  לכנותו  שניתן  ְלמה  ִמתווה  ולהציע  חדשה  ראות  מנקודת  ביאליק 
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התקשורתית של המשורר, כפי שהיא משתקפת ביצירתו ומעצבת אותה. 
דרור משעני מפרסם בגיליון הנוכחי מסה, שכותרתה: "מה אנחנו עלולים 
לגלות אם נקרא סיפור בלשי פעמיים?", ובה הוא מגיב בין השאר למסתו של 
דן מירון על הסיפור הבלשי, שהתפרסמה בגיליון 3 של כתב העת. "ניסיונו 
'הבידורי'  הבלשי  הסיפור  בין  הגבול  קווי  את  ולקבוע  לשוב  מירון  דן  של 
ל'סיפור הבלתי-בידורי'," כותב משעני, "וקביעתו בדבר 'דלותו היחסית של 
העולם המעוצב ברומן הבלשי', אינם יכולים להיות רחוקים יותר מן האמת." 
בטעות  הנחשבת  "הצורה  הבלשי:  הסיפור  של  טבעו  את  משעני  מגדיר  וכך 
להתגלמות של הליניארי, והיא בעצם המעגלית מכולן; הצורה הנחשבת לסמלו 
אפשרות  של  ההתפוררות  את  לחוות  בעצם  מאפשרת  והיא  הרציונלי,  של 

המשמוע והפרשנות." 

***

ניתן  חיה  בהופעה  "הו!"  לדיסק   .ho_poetry@yahoo.com כתובתנו: 
להאזין בכתובת: www.frido.co.il. תודתנו נתונה לאנשי "אחוזת בית" — 
שרי גוטמן, חנן אלשטיין וענת סולל, לאנשי עמותת "הו!", ובראש וראשונה 
לאמיר בקר, לאביעד אליה ולרוברט וייטהיל )בשן(, וכן לטֹובי נתן ולרוזלין 
דרעי משגרירות צרפת, וכתמיד — לשרה שריג האחראית לניקוד ולהתקנה 

ולדור כהן המעצב הגרפי.

ד"מ
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מאיה ערד
Fail Better

1

"...בלב הולם התדפקה על הדלת. השקט הטורד מן העבר השני העכיר את 
עוז.  אזרה  בטרם  רגע  עוד  המתינה  היא  פגישתם?  את  שכח  האומנם  רוחה. 
באצבע חֵרדה הקישה קלות על הדלת. דלת פשוטה, חלקה, אפרורית. רק עינית 
זעירה, ומעליה לוחית פלסטיק שחורה, שאותיות לבנות חרותות בה: ש' בן נון. 

כמה היטב הכירה את האותיות האלה: ש' בן נון. שבתאי בן נון. אִחיה...
שוב התבוננה בדלת, מהססת אם עליה לנקוש בשלישית. צלילי הסימפוניה 
התשיעית של בטהובן נשמעו מעברה השני של הדלת. ודאי הוא טרוד אצל 
שולחן הכתיבה שלו, שקוע כל כולו בעבודתו, נסחף בצלילי המוזיקה המלווה 
ההחלטיים,  צעדיו  קול  נשמע  בשלישית,  לנקוש  משעמדה  רק  תמיד.  אותו 
הנמרצים. היא יכלה לדמיינו נטרד משולחן העבודה שלו, ממהר לעבר הדלת, 
על  יד  מעביר  שלו,  המעומלנת  הבד  במטפחת  ממצחו  זיעה  טיפות  מוחה 

פדחתו, שבמרכזה כבר התנוססה קרחת קטנה, מבהיקה..."
תמיד הוא מדמיין את הרע מכול. ומי יאשים אותו? ממילא לרוב הרע מכול 
הוא שמתרחש. למעשה, כבר התרחש. צלצול הטלפון הפריע את שנת הבוקר 
שלו והתערבב בקרני השמש של ראשית הקיץ שחדרו מחרּכי התריסים. מתוך 
ספק חלום הקשיב להודעה המתנשמת, החנוקה, שהשאירה על המשיבון אחותו 
הצעירה, אחותו למחצה. עד שהתהפך והתייסר בקורי יקיצה, שמע את טריקת 
בידו  עיניו את השעון המעורר.  אל  הניתוק. עשר ארבעים, התנחם כשקירב 
בבלוריתו  האצבעות  את  בלי משים  העביר  ואז  את משקפיו,  הרכיב  הימנית 
נרפה, עוד רגע על קצה  וישב,  המלאה, הסמיכה, המשובצת רצים של כסף, 

מיטתו, בטרם יגרור את עצמו אל המטבח ויפעיל בדרכו את המשיבון. 
קול  הודעה.  אחריה  להשאיר  אם  בדעתה  נמלכה  כאילו  קצרה,  שתיקה 
הניח  הוא  דבריה.  את  החריש  הקפה,  קנקן  את  בהם  ששטף  הזורמים,  המים 
את שלושת חלקי הקנקן השטופים על השיש, מחה את ידיו בתחתוני הבוקסר 
את  שמע  "שביט?.."  ההודעה.  את  שוב  לשמוע  הטלפון  אל  וניגש  שלגופו 
קולה  בעודו ממלא את האבקה החומה, הטחונה גס, במקומה המיועד. "אתה 
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בבית? אני בתל אביב..." הוא הבריג את חלקו העליון של הקנקן בכל כוחו, 
אתה  "אם  המטבח.  במגירת  גפרורים  אחרי  וגישש  הכיריים  על  אותו  הניח 
גון קולה, לא  ו..." פתאום השתנה  היום,  אני בתל אביב  בבית, תענה, טוב? 
עוד רהוי ומהוסס: "אני אעבור אצלך היום בערב. אם לא תהיה, אני אשאיר 
לך משהו בארון חשמל." סוף סוף מצא חפיסת גפרורים כמעט מלאה, על אף 
שפס הגופרית שבצד הקופסה היה כבר שחוק למדי. פעמיים־שלוש חיכך את 
הגפרור בכל כוחו עד שהעלה ניצוץ. "זה סיפור..." שוב נסוג קולה לקדמותו, 
"סיפור אוטוביוגרפי. אני מקווה שיעניין אותך לקרוא..."  ואז, בבת אחת, צנח, 

רפה: "טוב, ביי."
כעת, בעודו יושב על הכיסא במטבחו וממתין למים שיתאדו ויזרמו מעלה, 
דרך האבקה, עד שישובו למצב הצבירה המקורי שלהם כקפה, החל לשער את 

גודל הצרה. סיפור אוטוביוגרפי. והרי הוא יכול לשער בדיוק מה כתוב בו: 
"הוא פתח את הדלת, סוקר בעיון את דמותה. בנימוס מופלג הזמין אותה 
להודיע  מבלי  אצלו  מופיעה  היא  מדוע  קצר־רוח.  היה  מבטו  אולם  להיכנס, 
מראש? מה רצונה? היא התיישבה מולו בחדר העבודה הספון ספרים, חֵרדה, 
לא מִעזה להביע את משאלתה בפניו. בתיק הצד הקלוע שלה המתינו כל העת, 
בדם  שכתבה  עטה,  פרי  סיפורה,  לו:  לתת  שאמרה  הדפים  אילמים,  כעדים 

ִלבה..."
פכפוך הקפה העיר אותו מׂשרעפיו. הוא כיבה את האש, מיהר לאחוז בידית 
הקנקן במגבת, לבל ייּכָווה, ותר אחר כוס נקייה. שתכתוב, חשב לעצמו, בעודו 
עוקב אחר קוביית הסוכר המתמוססת בתחתית הכוס. שתכתוב מה שהיא רוצה. 
שתנסה לפרסם אפילו, גיחך לעצמו ולגם מהקפה. אילו רק ידע מה כופה אותה 

להראות לו את מה שהיא מכנה בהנאה אווילית סיפור אוטוביוגרפי. 
מגיע לו. כי הוא הבטיח לה. כי לפני שלוש שנים התחייב שיקרא, בבוא 
במדיה  מולו  כשישבה  אז,  לה  הודיע  עכשיו,  לא  רק  מה שתבקש.  כל  היום, 
גיל  בכתיבה של  מאמין  אינו  הוא  כרגע.  לא  לגופה.  הצמודים  הגשם,  ספוגי 
ההתבגרות. והרי טכנית היא עדיין בגיל ההתבגרות, הסביר לנערה שהביטה 
בו, מתאמצת לכסות על עלבונה, ומי כתב משהו ראוי לשמו בגיל ההתבגרות? 
ככול שהתאמץ, לא הצליח לעמוד  רמבו... אבל  אולי ארתור  טוב, פסק,  נו, 
בתחינה האילמת, במבטה העגום, המאוכזב — וכך מילכד את עצמו, מישכן 
את עתידו בתמורה לרווחה רגעית. אין טעם שיקרא יצירות בוסר של מתבגרת, 
הודיע לה. הוא אינו מסוגל לעשות הנחות. אם יקרא, יתייחס למה שכתבה כאל 

יצירה של סופר בוגר. ואז מה? סתם תיעלב. לא חבל?
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היא מיהרה לאשר, מהדקת אל גופה את עֵרמת הדפים שביקשה לתת לו. 
כשקמה ללכת, בעודה מתנצלת על שגזלה מזמנו, אמר לה: העיקר ההתמדה. 
לכתוב ולתקן ושוב לכתוב. אם תתמיד, הבטיח לה, אם תמשיך לכתוב, יקרא 
מה שתיתן לו ויעיר הערות. הוא מתחייב. שתבוא אליו בעוד שנ... לא, תיקן 

את עצמו. בעוד שלוש שנים. 
היה משוכנע שתרפה, שתתייאש,  הוא  ותכתוב.  היה מאמין שתמשיך  מי 
ככל אותן תרנגולות־מטילות בנות גילה, שהביצים שדגרו עליהן בשקדנות כזו 
העפישו ולא הופרו. ואפילו ציין לעצמו בסיפוק, לפני שלושה, ארבעה חודשים, 
כשנפגשו בבית ִאמו, שהנה, חלפו כבר כמעט שלוש שנים מאז הופיעה אצלו, 
משמע — ניַצל. היא דיברה על הסמינר "ויטגנשטיין וראסל", שלקחה בחוג 
התנדבותה  על   — והספרות  הפסיכולוגיה  ללימודי  העשרה   — לפילוסופיה 
במעון לנערות חוסות, על תעודת ההוראה שהיא מקווה להשיג בשנה הבאה, 
"כי מפילוסופיה לא קונים במכולת". הוא היה מרוצה, כמעט. סוף סוף היא 

הופכת לבן אדם. שום רמז לא היה, שום הקדמה ל"סיפור אוטוביוגרפי". 
"כל סיפור הוא אוטוביוגרפי," חיוותה את דעתה לפניו באותו ביקור, לפני 
וחייך  עיניו  צימצם את  הוא  טוב," הטעימה.  סיפור  "כל  ויותר.  שלוש שנים 

מבלי שטרח להשיב. 
הוא  כותב  שהוא  דבר  "שכל  בהתלהבות,  ציטטה  פעם,"  אמר  עוז  "עמוס 

אוטוביוגרפי, אפילו אם הוא יכתוב על..."
הוא קטע אותה: "אבא אבן ו..." 

"מה," התאכזבה, "אתה מכיר את זה?"
"טוב," סינן, לא מתאמץ להסתיר את לעגו, "רק איזה מאתיים אלף איש 

קראו את הביוגרפיה של עמוס עוז..."
המשיכה:  ומיד  מבחינה —  לא  או  מתעלמת  תיקנה —  "אוטוביוגרפיה," 
כל הספרים שהיא הכי אוהבת, הם אוטוביוגרפיים. תומאס מאן. דוסטויבסקי. 
אפילו עגנון, ידוע הרי... וגם השירה. אלה המשוררים שהיא אוהבת. השירה 
האישית, של הפרטים הקטנים, של חיי היומיום, חיי האהבה. נתן זך, יהודה 
סייג:  ונבהלה לשים  ִאייר, אמרה את שמו בפמיליאריות שלא הכיר,  עמיחי, 

אבא שלך...
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והרי זו הבעיה עצמה, הטיח את כוס הקפה הריקה כמעט בשולחן וזיעזע את 
המשקע הסמיך שבתחתיתה. אילו רק כתבה סיפור אוטוביוגרפי, אילו הסתפקה 
בחייה במקום להתאמץ וללקט פיסות מחייו שלו. מדוע היא מתעקשת לדחוף 
את עצמה אל האוטוביוגרפיה שלו, להידחס אל הסדק הצר, להתחכך כתף אל 

כתף, קרוב ככל האפשר, בבעלה הראשון של ִאמה, באביו? 
"...צעירה מאוד היתה כשהכירה את המשורר הנודע, והוא כבר גבר ׂשבע 
שנים ונשים, בן קרוב לארבעים. צעירה ופתיה נפלה שדודה בקסמו. לא הועילו 
כדרך  ועקשנית  בדעתה  היתה  נחושה  ואמה.  אביה  איומי  חברותיה,  אזהרות 
שרק נערות צעירות מסוגלות להיות: עם הגבר הזה תקשור את גורלה. הוא 
יאמלל אותה, הבטיחו לה כולם. הוא יחמוס לעצמו את גופה הצעיר, הפורח, 
את עלומיה, את יופייה, ויותיר אותה חסרת כול. והיא? רק חייכה ופיזמה שורה 

מהשיר האהוב עליה: 'אם יהיה זה שנית — אל יהיה זה אחרת!'"
רטט של אי־נחת עבר בו, כשנזכר באמו מפזמת לעצמה את "וידוי" בעת 
שתלתה כביסה או חתכה ירקות, מזייפת מעט, בייחוד בצלילים הגבוהים של 
בגלל  לא  חמתו,  את  מבעירה  היתה  מחדש  פעם  בכל  שנית".  זה  יהיה  "אם 
הזיוף, אלא מפני שהתעקשה לחתום את השיר ב"כך יהיה עוד ועוד", על אף 
ששב ותיקן אותה, ואף הראה לה, שחור על גבי לבן, "כך יהיה אות באות". 
"תחשבי בהיגיון," הציע: "אפילו משורר בינוני כמו פן לא היה כותב 'כך יהיה 
ופיזמה,  בסינר,  הרטובות  ידיה  את  מחתה  חייכה,  רק  היא  אבל  ועוד',"  עוד 
מזייפת, שוב: "יהיה כך, כך יהיה עוד ועוד."  אבל כשזה קרה בשנית, זה היה 
מזיעות  שידיו  קצר־נשימה,  גבר  בחרה  השני  לבעלה  לגמרי.  אחרת  אחרת. 
תמיד, וקרחתו אינה קודקוד נשר שזוף היטב, כשל אביו, אלא דלילות ֵׂשער 
מדובללת, הפוׂשה בקרקפתו כולה. או שאולי, הירהר לעצמו תוך שפירק את 
עוד  מי  בידה.  הבחירה  היתה  לא  ספל,  עוד  לעצמו  לשפות  כדי  הקפה  קנקן 
היה רוצה בה, לאחר שאזרה סוף סוף אומץ לתבוע גט מאביו, ׂשבעת בגידות 
ונבזויות, חסרת כול כמעט, ומטופלת, בנוסף, בבן מתבגר? כמעט בהתנצלות 
הציגה לו את בעלה המיועד, שהושיט לו את ידו הלחה ללחיצה. הוא היה רק 
בן שלוש־עשרה וכבר גבוה ממנו מעט. ואחר כך ארוחת הערב המשותפת אצל 
צהריים,  אחר  בשעת  החופה  החתונה.  עד  בביתה  שהתגורר  שרגא,  של  אמו 
אמו  פלסטיק.  בכוסות  המתוק,  הזול,  והיין  הקרם  עוגת  הרבנות.  במשרדי 
ההרה, בגילה, מבטי הנערים מוכי החטטים בכרסה, הצחקוקים... ואז, שובה 
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מבית החולים — לבקר אותה שם לא הסכים — עם תינוקת עטופה, קירחת, 
שפניה הזעירים מנומרים כתמים אדומים. "מה דעתך," ניסתה להתייעץ עמו 
— חברתה ציפי, יועצת חינוכית, המליצה לה על כך — "שנקרא לה נוגה? 

אה? שביט ונוגה. יפה, לא?" 
"נוגה. שביט ונוגה. הוא מרקיע למרחקים, היא קבועה במסלולה, ושניהם 
חגים כל העת סביב השמש. שביט, אחיה הגדול. כל חייה נגזר עליה להסתופף 
מִצדו,  בִצלו. כמה השתוקקה, כמה כמהה כל השנים למילה אחת של חיבה 
לא  הרוח,  בעולמות  הסתגר  ומרוחק,  נישא  הוא,  אולם  מעודד...  אחד  למבט 

שעה מעולם לתחינתה..."
אמו הביטה בו וציפתה לתשובה. הוא נחר בבוז: כאילו אינו יודע שבחרו 
ב"נוגה" על שם גניה, אמו הזקנה של שרגא, שמכונית פגעה בה זמן קצר אחרי 
"איך  בגופה.  שפשט  מזיהום  החולים  בבית  מתה  שבועיים  וכעבור  החתונה, 
שאת רוצה," אמר ופרש משם, לא לשמוע יפחות תינוקות, לא להריח פליטות 
חלב־אם מעוכל למחצה, לא לראות את אמו פרופת חלוק, חולצת דד סמוק, 
משובץ נימים כחולות, את בעלה המתבונן במחזה ביראה. פעם, בביקור אצל 
אביו, העז וביקש ממנו שירשה לו לגור עמו. אמו אמנם לא תאהב את הרעיון, 
אמר בעורמה, אבל הוא כבר בן חמש־עשרה כמעט, בוגר מספיק כדי לבחור, 
ואין לו ספק את מי הוא מעדיף. אבל אביו, דג זקן וממולח, אפילו לא התקרב 
לרחרח את הפיתיון שהשליך לו. הוא העביר את מבטו על פני חדר המגורים 
הזעיר והדחוס שלו,והשהה לרגע את עינו על הדלת הפתוחה למחצה של חדר 
השינה, שמצעים התגוללו על רצפתו: "נו," אמר, "תגיד אתה: זה מקום לגדל 
ילד? בקושי יש פה מקום בשבילי." הוא השפיל את עיניו ושתק, ולאחר מכן 
בעבורו,  שסגרו  תריסים  ירוקת  מרפסת  אותה  בקיטונו,  והסתגר  הביתה  נסע 
תחליף לחדר משלו. רגליה של מיטת הנוער שלו הגיעו אל מתחת לשולחן 

הכתיבה, שעליו הכין את שיעוריו.
שבת  כל  הגיע  הביתה  לצבא.  הוא  התגייס  ארבע,  בת  התינוקת  כשהיתה 
שנייה, והיה מיד אוכל, מתקלח, שוכב לישון ומקיץ כשפרשה הילדה לשנת 
הלילה שלה. הוא זכר כיצד ניסתה פעם לחבוש את הכומתה שלו. זָכר איורים 
פסח  ערב  גם  היה  אמו.  זורחים, בשולי מכתביה של  פנדה  בצבעי  ילדותיים 
בארבעה, הילדה שואלת את הקושיות, מזייפת מעט, ומוסיפה קושיה משלה: 
"למי הכיסא הפנוי? לאבא של שביט?" ופעם אחת נענה להפצרות אמו ולקח 
אותה להצגת ילדים, וכשיצא מהתיאטרון אחז בה בידה האחת, לבל תאבד לו. 

בידה השנייה היא אחזה גביע גלידה שקנה לה...
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עיניה את  במו  לראות  זכתה  או שש,  כבת חמש  בהיותה  "רק פעם אחת, 
בעלה הראשון של אמה."

לא. לא ככה. זה מיושן מדי אפילו בשבילה.
"פעם, כשהייתי בת חמש, אולי שש, אח שלי לקח אותי לסרט. אימא שלי 
ביקשה ממנו. התחננה. 'זאת אחות שלך, תכניס לך את זה לראש,' ככה היא 
צעקה עליו. בסוף הוא לא היה יכול יותר ולקח אותי רק כדי שהיא תרד ממנו. 
כל הדרך אח שלי לא הוציא מילה מהפה. אימא אמרה שאני לא אציק לו, לא 
אבלבל לו את המוח שיקנה לי כל מיני שטויות, מספיק יפה מִצדו שהוא לוקח 
אותי. אבל אחרי הסרט הוא שאל אם אני רוצה גלידה, אז אמרתי כן. ביקשתי 
וניל פצפוצים, והוא לקח שוקו בננה. הוא שאל אם אני רוצה ספיישל, ואמרתי 
בא  ברחוב,  הגלידה  עם  שנינו  כשהלכנו  וככה,  שרציתי.  למרות  צריך,  שלא 
מולנו איש אחד, שנראה נורא זקן, וכשהוא ראה את אח שלי, נהיה לו פתאום 
חיוך מוזר על הפנים, והוא התקרב אלינו והסתכל עלי טוב טוב, ואמר לאח 
שלי: 'אז מה? עכשיו אתה בייביסיטר?' ואח שלי נראה כאילו הוא רוצה להגיד 
מתבייש  אתה  זה,  'מה  אמר,  הזקן  והאיש  המילים,  לו  יצאו  לא  אבל  משהו, 
שאתה עוזר לאימא שלך?' ואחר כך התכופף קצת והביט עלי עוד פעם, יכולתי 
ואז  ניקוי,  חומר  כמו של  מוזר,  ריח  לו  היה  שלו,  הנשימה  את  להריח  ממש 
הוא אמר לאח שלי: 'ילדה יפה. דומה לאימא שלה.' אחרי שהוא הלך, רציתי 
לשאול את אח שלי מאיפה האיש הזקן הזה יודע שאני דומה לאימא שלי, אבל 

נזכרתי שאימא אמרה שאני לא אבלבל לו את המוח, אז לא אמרתי כלום."
אחרי הצבא עזב את הבית. תחילה לטיול בניו זילנד. אחר כך לירושלים, 
שם למד בלשנות ופילוסופיה, ולבסוף, אחרי שזכה במלגת הבריטיש קאונסיל, 
נסע לאוקספורד, משם שב כעבור שנה עם תואר מסטר בספרות אנגלית וקובץ 
למוספי  שלח  כבר  ממנו  בודדים  ששירים  ַלרקין,  פיליפ  שירי  של  מתורגם 
הספרות ולשניים־שלושה כתבי עת. "התפוח לא נפל רחוק מהעץ," היו מכרי 
אביו מאירים לו פנים. אחד או שניים מהם אף עזרו לו להתקרב אל עורכים 
ומוציאים לאור. לאחר שנה וחצי יצאו סוף סוף לאור תרגומיו בספר לא עבה. 
היחצ"נית של הוצאת הספרים ִהטעימה בקומוניקט לעיתונות את עּובדת היותו 
בנו של אייר הר נבו, ועיתונאית אחת ביקשה לראיין אותו למוסף החגיגי של 
ראש השנה. "אביך הושפע מאוד משירה אנגלית," העירה. "מה אומרת העובדה 
לרקין  אביך?"  אל  להתקרב  דרך  זו  האם  לרקין?  את  דווקא  לתרגם  שבחרת 
אהוב עליו, השיב. והוא התחיל דווקא בו, מכיוון שאין תרגום לעברית. ומה 
פירשה,  כלומר,  והקשתה, שבחר לתרגם?  העיתונאית  הוסיפה  הדבר,  פירוש 
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לתרגם ולא לכתוב ממש. האם הוא חושש לעמוד בִצלו של אביו? פוחד להיות 
מושווה אליו? הִאם, הבהירה משלא מיהר להשיב, הוא חש שאביו סירס אותו? 
הוא מיהר להדוף כל חשד. ההפך הגמור. אביו הוא שעודד אותו. בלעדיו לא 
היה מתחיל לתרגם. ולא. הוא אינו חושש מההשוואה. על מקומו של אביו אין 
עוררין. הוא אינו שואף אליו. "עובדה," העירה העיתונאית, "שפנית לתרגום, 
לא ליצירה מקורית, לכתיבה ממש..." הוא התאמץ להסתיר את מורת רוחו. גם 
התרגום, ִהסביר, הוא "כתיבה ממש". ומה טיב היחסים בינו לבין אביו? חקרה 
העיתונאית. ואיזה מין אב היה? ואיך השפיעו עליו גירושי הוריו? ומה טיב 

הקשר בינו לבין אביו כיום?
שלו",  "במילים  לכותרת,  מתחת  השנה.  ראש  בערב  התפרסמה  הכתבה 
השחירה כותרת המשנה: "ספר תרגומים חדש הוא הזדמנות מצוינת לשביט 
הר נבו להתחשבן עם אביו, המשורר אייר הר נבו." אחריהן נבע מעין מונולוג 
שנרקח ממילים שצוטטו, כביכול, מפיו. "אני מרגיש את עצמי קרוב לפיליפ 
הבדידות  הכללית,  הצינית  העולם  השקפת  בייחוד  בחינות.  מהרבה  לרקין 
אדם  הוא  טוב.  אבא  היה  שהוא  אומר  הייתי  "...לא  בעולם..."  העקרונית 
"עכשיו  שלי."  לאימא  לא  גם  אחר.  אחד  לאף  מקום  לו  היה  לא  אגוצנטרי, 
אני כבר לא כועס על אבא שלי... היו שנים שלא היינו מדברים. היום אנחנו 
ביחסים סבירים..." ומתחת לתמונתו — דווקא תמונה טובה, הבחין בהקלה 
— הושם הכיתוב: "לרקין קרוב אלי במיוחד. אני מזדהה בייחוד עם השורה

They fuck you up, your mom and dad..." 
עד שמחת תורה התבייש להראות את פניו ברחוב, אך עוד בחודש תשרי 
אזלה המהדורה הראשונה של ספרו, והוא הפך מ"בנו של המשורר אייר הר 
קרא  פירסם,  הוא  האנגלית".  מהשפה  המבטיחים  המתרגמים  ל"אחד  נבו" 
מתרגומיו, נרשם ללימודי דוקטורט, העביר קורסים וסדנאות. וכל אותה עת 
לא התראה כמעט עם הילדה, להוציא ביקורים חפוזים בבית אמו, או חגיגת בת 
מצווה באולם שמחות רעוע, או ביקור חולים אצל הסבתא הישישה, אם אמו, 
בת שמונים ושבע ועדיין מייסרת את בתה על שנישאה לאביו. עד שהתפרצה 
אל הלוויית אביו, לבושה מדים מסורבלים, חסרי צורה, פניה אדומים ועפעפיה 
תפוחים. בגסות שלא הכיר בה הדפה כמעט את המלווים שהפרידו בינו לבינה, 
וכשהגיעה סוף סוף קרוב אליו ועמדה מולו ללא חציצה, חיבקה אותו וגעתה 
ביללות חנוקות, הקיפה בידיה את גוו הרחב וכבשה את לחיה בעצמות הבריח 
בדש  קריעה  לבצע  עמדה  כבר  בידה,  שלופה  הסכין  בשביס,  הגלבית  שלו. 
חולצתה. "מאיפה לי לדעת?" תירצה כשהעמידו אותה על טעותה. "זאת בוכה 
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כאילו אבא שלה מת." 
"...אבא של אח שלי מת כשהייתי בטירונות. לא רצו לתת לי לצאת. זה 
לא קרוב מדרגה ראשונה, ככה אמרו לי. אמרתי להם, אבא של אח שלי מת. 
אתם קולטים? אח שלי! השתוללתי. דפקתי את הראש בקיר. עשיתי את עצמי 
פסיכית. אמרתי, אם לא נותנים לי לצאת, אני דופקת נפקדות. לא אכפת לי 
לשבת בכלא. בסוף הביאו לי קצינת ת"ש. הסברתי לה שאח שלי עכשיו לבד, 

אין מי שיהיה איתו. ואז היא סידרה לי לצאת עד מחר בבוקר." 
גם במסע ההלוויה עצמו התעלמה ממקומה המיועד. במקום לצעוד מאחור 
הקבר  שפת  על  ממש.  לִצדו  אליו,  בסמוך  לפסוע  התעקשה  באמה,  ולתמוך 
עמדה יחד עמו, מביטה בגווייה החנוטה בתכריכים מושלכת פנימה, בוכה חרש 
די בזה, גם הגיעה, חודש לאחר מכן, לערב  וכאילו לא  כשקרא את הקדיש. 
שאירגנה אגודת הסופרים לזכרו של אביו, ונדחקה אליו בין הראשים הסבים, 

דלילי הֵׂשער, שהקיפו אותו. 
"מיידלה," פנה אליה משורר זקן, נשכח אחד: "מותר לדעת מה הקשר שלך 

לאייר הר נבו?"
היא הביטה במשורר בחשיבות. "אני אחותו של בנו," אמרה, עיניה נשואות 

אליו לבקש את אישורו.
כעת הביטו בה כל האנשים סביבו.

"אז גם הגברת כותבת שירה?" התעניין המשורר הזקן.
באותו  אליה  פנויה  היתה  לא  שדעתו  אלא  בהנאה,  והסמיקה  חייכה  היא 
הפעם  וחצי,  שנה  כעבור  אליו  וכשבאה  מכן,  שלאחר  בערבים  לא  גם  ערב, 
במדים ההולמים את מידתה ודרגות סמל תפורות לשרווליהם, היה כבר מאוחר 
מדי. היא הופיעה בדירתו בליל חורף, מדיה מוכתמים במי גשם וׂשערּה נצמד 
לאוזניה, והודיעה לו: היא באה לבקש ממנו עצה. היא כותבת כבר כמה זמן. 
אין לה מושג, אמרה, אם מה שכתבה שווה משהו. אם יוכל לקרוא ולומר לה 

מה דעתו. אם יש טעם להמשיך בכלל. אם יש סיכוי, אי פעם, לפרסם...

3

הוא ישב אז בדירתו עם תמר. רק הכירו אז. היא באה בפעם הראשונה לביתו. 
החלקות,  בתנועותיו  ידיו,  בכפות  ממבטיה  נהנה  לשניהם,  קפה  הכין  בדיוק 
המיומנות, הדוחסות אבקה ומבריגות היטב את שני חלקי הקנקן. כשצילצל 
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הטלפון, הוא שם לב שהקשיבה לשיחה. משהו בנימה קצרת־הרוח, ועם זאת 
פמיליארית, גרם לה להידרך.

"מי זה היה?" שאלה תמר כששב אל הקפה.
"שביט!" גערה בו כשהסביר לה, "לא אמרת לי שיש לך אחות!"

הוא נופף בידו בביטול. לא אחות. חצי אחות. 
"אין כזה דבר, חצי אחות!" התנפלה עליו תמר. 

הוא משך בכתפיו: עובדה. 
תמר התעקשה: "אח זה אח!" 

הוא לא ויתר: "וחצי אח זה חצי אח."
כעת התרגזה ממש: לה, סיפרה, יש אחים מנישואים שניים של שני הוריה. 
הם האחים שלה לכל דבר, התריסה. אף אחד לא יגיד לה שנעמה ודניאל הם 

חצאי אחים!
הוא אינו כופר ברגשותיה כלפי הילדים שנולדו להוריה אחרי שהתגרשו, 
של  בתה  את  לכנות  כיצד  לו  תכתיב  לא  הדגיש,  היא,  גם  אבל  מדּוד.  אמר, 

אמו. 
פגישה,  לה  יש  נוזל.  לכדי  הקפה  אדי  שנקוו  לפני  עוד  ללכת  קמה  תמר 
הסבירה. לגמרי שכחה ממנה. לא, היא לא יכולה להישאר אפילו לקפה. חבל 

רק שלא תכיר את אחותו. 
אחותו למחצה, תיקן. 

)עשרה חודשים מאוחר יותר, אחרי שהטיחה בו שהוא אגואיסט, מיזנתרופ 
וסדיסט, ולאחר שיעצה לו — "כי בכל זאת אכפת לי ממך" — ללכת לטיפול, 
הוסיפה, כמו לעצמה: "הייתי צריכה לדעת כבר אז." "מתי אז?" שאל אותה. 

"אז," גיחכה, "לפני שבאה אחותך."(
עד שהופיעה נוגה, כבר רתח הקפה שהכין לתמר ולו. הוא הושיב אותה על 
הספה הקטנה בחדר העבודה שלו, ששימש לו גם חדר אורחים, והגיש לה אותו 

בחגיגיות. נוגה הודתה לו, ושאלה אם תוכל לקבל קצת חלב. 
"דווקא יש," אמר, מוציא מדלת המקרר את הקרטון שהכין לתמר. "אם את 

מתעקשת להרוס קפה טוב," הוסיף. 
וכשישבה מולו, מהססת לשתות את הקפה, פתח ושאל:

"אז מה מביא אותך אלי?"
היא באה להתייעץ איתו, הסבירה. 

"איתי?" תהה. "על מה?" 
היא עומדת להירשם לאוניברסיטה, אמרה. ואין לה מושג ברור מה כדאי 
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לו  יש  אם  מתלבטת.  עדיין  היא  אבל  כמובן,  הרוח,  במדעי  משהו  ללמוד. 
המלצות, רעיונות...

"טוב," אמר לאחר רגע של שהייה. "אדם משכיל צריך לדעת קודם כול 
דו־חוגי  תואר  על  ממליץ  היה  הוא  כן,  פילוסופיה..."  כך  אחר  היסטוריה. 
מזרח  לימודי  קלסיים,  לימודים  גם  יש  כמובן,  ובפילוסופיה.  בהיסטוריה 
לו  נראו  תמיד  הם  כי  אם  ואנתרופולוגיה,  סוציולוגיה  הדתות.  מדע  אסיה, 
קצת שמאנים עובדי אלילים, ִסייג. ולגבי היסטוריה, נזכר והזהיר, היסטוריה 
תוכל  ואותם  משהו,  ששווים  קורסים  שני  אולי  שם  יש  יהודית.  לא  כללית. 

לקחת ממילא במסגרת החוג להיסטוריה כללית.
“וספרות?" שאלה אותו כשגמר להרצות, מתחננת לאישור.

"ספרות," פסק, "צריך לקרוא. לא ללמוד." 
אבל היא קוראת, נבהלה אחותו לאשר. היא קוראת המון. כל דקה פנויה. 

עכשיו, למשל, היא קוראת את "נרקיס וגולדמונד", ואת "החיים כמשל".
זה  את  קורא  עוד  "מישהו  השתאות.  של  צחוק  צחק  כמשל'!"  "'החיים 

היום?"
לא, אף אחד לא קרא את זה, סיפרה בגאווה. בקושי מצאה עותק בחנות 

ספרים משומשים.
הוא לא יכול היה עוד להתאפק. "תראי," הסביר לה, "מי לא קרא הרמן הסה 

ופנחס שדה בגיל ארבע־עשרה, אבל לבחורה בגילך זה באמת מגוחך." 
היא הביטה בו, מיואשת. "אבל מה, מה לקרוא?" שאלה.

זה  את  בטח,  אנגלית,  כמובן.  המקור  בשפת  לקרוא.  מה  לה  הסביר  הוא 
אפילו אינו מזכיר. צרפתית, גרמנית, זה המינימום ההכרחי. אחר כך רוסית, 
ספרדית, אולי לטינית. שתתחיל בדוסטויבסקי. בתרגום. אין דבר. תומאס מאן. 

ג'וזף קונראד. ג'ויס, פרוסט, קפקא. 
"קפקא," חזרה אחריו, משננת.

מורה  לה  היתה  עברית.  ספרות  מעדיפה  היא  נוגה,  התחטאה  האמת,  את 
מעולה לספרות. מורה נפלאה. היא הצליחה לגרום לה ממש להתאהב בספרים, 
לקרוא הרבה מעבר למה שהוגדר בתוכנית הלימודים. הן עדיין עומדות בקשר, 
ציינה בגאווה: כמעט שנתיים לאחר שסיימה את לימודיה. מיכל, זה שמה של 

המורה, הסבירה, המליצה לה לקרוא את דוד שחר. היא הציצה בו, חוששת.
כן, השיב, אדיש. למה לא. דוד שחר.

"היא הציעה לי לקרוא גם את 'התגנבות יחידים'. היא חשבה שזה יתאים 
לי במיוחד עכשיו, בצבא..."



23

הוא הינהן בֵלאּות. אפשר גם "התגנבות יחידים".
מאמץ,  לעשות  ששווה  אמרה  "היא  אחותו.  התלהבה  שבתאי,"  "ויעקב 

אפילו שזה לא קל..."
בהחלט, אמר. אפשר גם שבתאי. 

כעת החלה לספר לו על מיכל. מורה נפלאה, אמרה. חיה למען הספרות, 
הצורה  היא  להם,  הסבירה  השירה,  האִמתית.  אהבתה  היא  השירה  אבל 
הספרותית הצרופה ביותר. שירה טובה עובדת קודם כול על הרגש. על הלב. 
בגרון,  לַרגש, לעשות מחנק  דיקלמה בהתלהבות,  לגעת,  צריכה  טובה  שירה 

להחטיף אגרוף בבטן...
הוא התלבט אם לומר משהו. לא. מה היא מבינה בכלל. מה היא יודעת על 
יופי צורני צרוף. על שורה שקולה, מושלמת. על ִּפסקה עשויה בלי פגם, זווית 
מדויקת של השתברות קרני אור בפיסת זכוכית. מחנק בגרון ואגרוף בבטן. את 

זה היא מבינה. 
אותנו שני שירים שלו,  לימדה  היא  מיכל.  "היא מעריצה את אבא שלך, 

אפילו שהוא בכלל לא בתוכנית הלימודים."
הוא החווה בפניו לסמן שהדבר אינו מעלה ואינו מוריד מבחינתו. 

"סיפרתי לה על הקשר שלי לאייר הר נבו. היא התרגשה נורא."
אחותו של בנו, נזכר באותו ערב לזכר אביו. 

"היא אמרה שזה לא מפתיע שגם אני כותבת."
"את כותבת?" נחרד. והוא חשב שדילג כבר מעל המׂשוכה הגבוהה ביותר 

של ביקורה.
כן. היא כותבת. כבר כמה שנים. עד עכשיו בעיקר שירה, אבל כעת התחילה 
גם פרוזה. יש לה הרבה מה לספר, ככה היא מרגישה. היא צעירה עדיין, כן, 
אבל היו לה חיים לא רגילים. כלומר, חייה שלה היו רגילים, אבל יש לה רקע 
מעניין, מיוחד... ולכן היא פונה אליו. שיקרא מה שכתבה. שיחווה את דעתו. 
אם צריך לתקן, אדרבה, שיעיר לה. היא תתקן בשמחה. ואחרי שתגמור לערוך 
יודעת  היא  כן,  לפרסם.  לה  לעזור  בבקשה,  יסכים,  אם  יוכל...  אם  וללטש, 
מספיק על עולם הספרות כדי להבין שללא קשרים אין כמעט סיכוי שיפרסמו 

מה שכתבת. והוא הרי מקושר, מחובר, מכיר סופרים, עורכים, מבקרים...
"לא!" נבהל, כשראה שהיא עומדת לשלוף צרור דפי נייר מתיק החיילת 
השחור. ומיהר לפרש, שולף את כל כלי הנשק שבאשפתו, משתמש בערבוביה 
באבני קלע, אלות, גז מדמיע וסילוני מים: הוא לא מכיר אף אחד. לא סופרים. 
לא עורכים. הוא בסך הכול מתרגם לא נחשב במיוחד. אין לו שום השפעה. 
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ולא, אין טעם שיקרא את יצירתה. הוא מחמיר מאוד מאוד. גם עם עצמו. אין 
אצלו הנחות. אין מקרים מיוחדים. ומה אם יאמר לה שמה שכתבה חסר ערך? 
חסר תקווה? הרי סתם תיפגע. לא חבל? ואם כבר מדברים, הוא אינו מבין את 
הדחף הזה, לכתוב בכל מחיר. מה הבהלה? לאן היא ממהרת. קודם שתחיה. 
תלמד משהו. קודם שתקרא משהו. כולם היום כותבים, כותבים, בלי לקרוא 
כלום. בשביל כל דבר היום צריך תעודה. אין אפילו מזכירה פשוטה בלי בי־
איי. רק כדי לכתוב לא צריך כלום. אפילו לא לדעת לאיית. אם היא כל כך 
מצוין.  רעיון  זה  כן.  ספרותית.  לכתיבה  לסדנה  שתלך  הטיח,  לכתוב,  רוצה 
שם ייתנו לה הערות בונות, היא תפגוש אנשים כמותה, תקבל אפילו תעודה 

לתלות על הקיר...
היא שתקה, נזופה. נעלמה האישה הצעירה החצופה, שרגע לפני כן דרשה 
הסכנה,  וכעת, משחלפה  פחות.  לא  יצירותיה,  את  לאור  להוציא  לה  שיעזור 
הזו  התחרט — לא, מובן שלא התחרט על שהדף את המתקפה הלא־צפויה 
— אלא שכעת תהה אם לא יכול היה להסתפק בפחות מזה. עכשיו נעלבה. 
הוא עוד עלול להידרש לפייס אותה. ושיחת הטלפון מִאמו... אז נכנע, מישכן 
לא, שלוש  בעוד שנתיים,  תיוואש,  לא  את עתידו, הבטיח שאם תתמיד, אם 

שנים...
נוגה.  אבל זה בכלל לא היה משהו מפרי עטה שרצתה לתת לו, הסבירה 
להפך. כעת הוציאה מתיקה את ספר התרגומים שלו, משירי לרקין, "התשוקה 

להיות לבד". מה עושה אצלה העותק שנתן לִאמו? 
זה הספר שלה, הסבירה נוגה. היא רכשה לה עותק משלה, עכשיו כשהיא 
עומדת ברשות עצמה. וכעת היא מבקשת ממנו שירשום בו הקדשה. זה הכול.

היא הושיטה לו את הספר. הוא כבר ראה את הציפייה שפוכה על פניה, את 
הלהט לראות מה יכתוב. 

שוב גאתה בו התנגדות. "אני לא טוב בהקדשות." 
היא תפסה בספר ביתר חוזקה, עדיין מביטה בו.

"גם לאימא לא כתבתי הקדשה."
הנה לה. הוא פונה אליה בפמיליאריות שלכמותה לא זכתה ממנו מעולם. 
יולדתם המשותפת. אבל  מתוודה על חולשתו בהקדשות. מכנה "אימא" את 

היא עדיין הביטה בו בתחינה, כמעט תוחבת את הספר לידיו. 
"אז תמצא," הפצירה, "משהו..."

מה בדיוק היא רוצה. אילו ידע, היה לו קל יותר להיפטר ממנה. האם היא 
היא  אולי  או  "באהבה"?  גם  אולי  "לאחותי",  רגשנית,  הקדשה  לה  מבקשת 
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להמשיך  אותה  ידרבן  ידיה,  את  שיחזק  משהו  מידו,  עידוד  מילות  מחפשת 
ַדיו  מלומד  משהו  הולם.  ציטוט  איזה  למצוא  היה  יכול  רק  אילו  בכתיבה? 
להותיר עליה רושם, אך פשוט ַדיו כדי שתוכל לרדת לעומקו. אמירה כללית 
הפך  הוא  שלה.  לחייה  אליה,  נגיעה  איזושהי  לה  שתהיה  זאת,  ועם  וידועה, 
עליו  מעיקות  המושפלות,  המצפות,  ועיניה  בידו,  מונח  הספר  בעוד  והפך, 
והופכות את המשימה ללא אפשרית. ראשית, מגבלת השפה. לא לטינית, לא 
גרמנית, לא צרפתית. אנגלית, וגם זה בקושי. ועברית. הוא העביר לנגד עיניו 
פסוקי תנ"ך, מדרשי תלמוד, את כל מסכת אבות וספר קֹהלת, פישפש בהמלט 
והמלך ליר, עוד ארבע־חמש סונֶטות של שקספיר. לשווא. הוא פנה אל מילטון 
ודון. יוכל לומר לה שאלה שורות שאביו אהב. מה אכפת לו. הוא ניסה את 
אליוט, אודן, טד יוז, שוב חזר לקֹהלת. כבר נטל את העט בידו, עמד לרשום 
בכתב ידו היפהפה, המסולסל, "ויותר ֵמֵהָּמה, בני, ִהּזֵָהר: ֲעׂשֹות ספרים ַהרבה", 
ואז, כשהעט כבר נגע בנייר, עצר. יש! ביקש לצעוק. מצאתי. משהו הולם מזה 
אך  העולמית,  "לועזית", מהספרות  מכובדת,  ציטטה  אפילו לשער.  ניתן  לא 
ודאי, לכל  אפילו היא תוכל לקוראה מבלי להזדקק למילון. מובאה מּוכרת, 
אדם משכיל, אך לבטח חדשה לחלוטין בעבורה. מילים המתייחסות ישירות 
אליה ממש, אולם האירוניה שבהן ללא ספק תיחסך ממנה כליל. והוא הרים את 
ידו האוחזת בעט והסיע אותה מִצדו הימני של הנייר אל השמאלי, ובכתב יד 

לא פחות יפה, נזהר מלחבר את האותיות, שמא יקשה עליה לקוראן, רשם:

Ever tried.
Ever failed.  
No matter.  
Try again.  
Fail again.  
Fail better.

הוא הביט בה קוראת בחרדה, בִאטיות מופלגת, מתאמצת לפרש את הכתוב 
כאילו היה פסוק מפי האורקל. 

עכשיו?  זה  את  "כתבת  בחשש.  נוגה  אליו  חייכה  כך,"  כל  יפה  "זה 
במקום?"

הוא צחק בהנאה, צחוק משוחרר שהיתה בו גם שמחה על שנפטר מהמטלה 
הלא־נעימה שנכפתה עליו, גם לגלוג לבורותה של אחותו, לתמימותה, ועם 
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זאת, גם הנאה דקה נשזרה בו, על שמישהו, ולּו גם פתיה כנוגה, מסוגל להאמין 
שכתב את הדברים בעצמו, ועוד תוך רגע, כמו לפי הזמנה.

"בקט," הסביר לה, עדיין מגחך.
"בקט?" שאלה נוגה, מבוהלת.

'סופמשחק'?  בקט.  "סמואל  ממבוכתה.  נהנה  דבריו,  על  חזר  בקט,"  "כן, 
'מחכים לגודו'?"

סוף סוף ניצת משהו במבטה. כן. "מחכים לגודו". ודאי ששמעה. דיברו על 
זה בבית הספר. תיאטרון האבסורד. הם למדו את "הכיסאות", של יונסקו. גם 

זה תיאטרון האבסורד, הביטה בו, מבקשת אישור, נכון?
הוא הניד בראשו, סבלני ומלגלג. בהחלט. תיאטרון האבסורד. 

כבר מחר, הבטיחה לו נוגה, תחפש בספרייה את "מחכים לגודו". 
אין שום מניעה, אמר לה. מחזה מומלץ ביותר. אלא שאת הציטטה הזו לא 

תמצא שם.
נראה היה שהתאכזבה. "לא?" 

"!Worstward Ho," הסביר לה.
"מה?..."

יצירה  רומן...  מין  "זה  היצירה.  בשם  שנית  נקב   ",Worstward Ho!"
בפרוזה. וזה מופיע שם, בתוך משהו שאחת הדמויות חושבת."

אפילו  נכון.  כך  "כל  לה.  שרשם  בשורות  שוב  קראה  כעת  מקסים!"  "זה 
שקשה להבין איך זה יכול להיות, להיכשל יותר טוב. זה ממש אוקסימורון."

"אוקסימורון, כן," חייך לעצמו. "אני רואה שבכל זאת לימדה אתכם משהו 
המורה שלך, איך שלא קוראים לה."

ודווקא עכשיו, כשאפילו לא התכוון ללעוג, התעוו פתאום פניה וצל ִהכהה 
עיניה, כאילו כל הסיכות הדקות שכיוון אליה עד  והיא השפילה את  אותם, 
עתה ננעצו בבת אחת בבשרה. אין לו בֵררה. כעת עליו לפייס אותה במשהו. 

אלא שאין לו במה. אזלו הציטוטים.
"את יודעת," פנה אליה, "בגלל השורה הזאת נעשיתי מתרגם."
פניה זרחו. "באמת?" שאלה, לא מאמינה לכבוד שנפל בחלקה.

"כן." 
היא הביטה בו, אסירת תודה על גילוי הלב הלא־מצוי. "איך?"
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לא, אין לו שום כוונה לתאר לה איך בא אל אביו באחר צהריים של יום שישי, 
דפיקותיו,  שנענו  עד  ארוכה  עת  והמתין  ועמד  ביקורו,  של  הקבועה  השעה 
ואפוף אדים  ואביו, לא רענן משנת אחר צהריים של ערב שבת, אלא קמוט 
משנת לילה כבדה שלאחר שכרות, פתח את הדלת. מה, תהה כשראה אותו, 
שבישל  השחור  הקפה  על  להשגיח  במטבח  אותו  הושיב  הוא  ארבע?  כבר 
אדומה,  במגבת  עטוף  ראשו  כשחזר משם,  האמבטיה.  לחדר  ופרש  לשניהם, 
כבר הספיק שביט למזוג את הנוזל החום העכור לשתי כוסיות מתכת. אביו 
הגיש לו קופסה קטנה של ריבועי שוקולד מריר. דוק עכרכר, לבנבן, כיסה את 

הטבליות, אבל השוקולד היה מתוצרת חוץ. 
"אה," התענג אביו על הקפה. "אתה לא שותה?" 

"יש חלב?" העז וביקש.
"חלב?" התפלא אביו. "מה אתה, תינוק?"

הוא  השפיל את עיניו והמתיק, במקום זאת, את הקפה שלו בשלוש כפיות 
סוכר, על אף שהשתדל ככל יכולתו להתנזר מממתקים, בגלל פצעי הבגרות. 

אחר כך הושיט יד מגששת אל חפיסת הסיגריות של אביו:
"אפשר?"

אביו הופתע: "אתה מעשן?"
"כן, בטח," שיקר, ואביו הושיט לו את החפיסה: 

"אימא שלך יודעת?"
הוא הוציא לעצמו סיגריה. 

בעליל  מרוצה  בוער,  מצית  אליו  וקירב  אביו  גיחך  אותי,"  תהרוג  "היא 
מעוגמת הנפש שהוא מסב לגרושתו, ולּו גם בלי ידיעתה. 

לשמחתו, הצליח לעשן את הסיגריה כולה מבלי להשמיע ולּו שיעול קל, 
רוצה  הוא  אליו.  לפנות  סוף  סוף  העז  שלו,  המשקה  רוב  את  אביו  וכשכילה 
אינם  בכנות. אם שיריו  דעתו.  לו מה  לו שני שירים שכתב. שיגיד  להראות 
ראויים, מוטב לו לשמוע זאת ממי שהוא מעריך את דעתו ואת כישרונו. אביו, 
במפתיע, נטל ממנו בחדווה את הנייר הכתוב בכתב ידו: ממש ׂשׂש למשימה. 
בן  נער  לא  הזהיר,  ידי משורר של ממש,  על  נכתבו  כאילו  אותם  יקרא  הוא 
חמש־עשרה. מובן, מובן, נבהל שביט לאשר. מרוכז, רציני, ריפרף אביו על 

פני המילים, וכשסיים פנה אליו:
".Try again. Fail again. Fail better ,נו, שביט, איך אומרים"
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והוא חטף את דף הנייר מאביו, ממלמל דברי התנצלות כבושים, ורק כדי 
שיהיה לו לאן להוליך את החרפה, שאל את אביו מנין לקוח הציטוט שהשמיע 

באוזניו זה עתה.
"בקט," אמר אביו. 

"מחזה?"
לאור  יצא  רומן.  מעין  בפרוזה.  משהו  בניצחון.  אביו  חייך  לא,  דווקא 
ממש לא מזמן. שנה־שנתיים. כן, גער בו, ודאי שבקט חי עדיין, מה עלה על 
 .Westward !Worstward Ho. לא, לא  רוצה?  הוא  השם  את  מה?  דעתו. 
נהנה  השתתק,  אביו  מה.  אלא  מכוון,  המילים  משחק  כי  אם   .Worstward

לענות אותו באי־ידיעה: האם ימשיך או יפסיק כאן?
ל־ "רמיזה  בהנאה,  מחייך  לאחור,  אביו  נשען  כעת  כמובן,"  בו,  "...יש 
Westward Hoe של ובסטר וֶדקר." הוא עצר לרגע ובחן בסיפוק את ההבעה 
האטומה על פני בנו. "וגם ל־!Westward Ho של צ'רלס קינגסלי," הוסיף, 
אגבית. "אבל יש כאן גם איזה ֶהרמז ל־'!westward ho’ של ויולה, 'הלילה 
השנים־עשר'," פירש לו, כלועג מראש לבורותו. "שם הביטוי קשור לדימוי 
נראה שנהנה ממש  של החיים כמסע מערבה, עד לסוף הבלתי־נמנע." כעת 
העיר  דון,"  ג'ון  על  לדבר  "שלא  להוט.  קהל  לפני  לו  שהזדמנה  מההרצאה 
נולד  כבדרך אגב, "Riding Westward, Good Friday 1613. אגב, בקט 

ביום שישי הטוב, ידעת?"
אביו סיים את דבריו, מרוצה מהדרשה שהרביץ בו, והוא היה אסיר תודה 
על ששני שיריו נשכחו, וכעת רק ביקש מאביו שירשום לו שוב את המילים 

 .Fail better :שהשמיע לו, שמהן זכר רק את סופן
 Try again. Fail again. Fail :ומשך כל השבת הסתובב ומילמל לעצמו
better. לכתוב שירה חדל, אבל המילים לא הניחו לו, והוא גילגל אותן שוב 

 .Try again. Fail again. Fail better ,ושוב
מדוע, תהה, נשמעות המילים הללו טוב כל כך באנגלית, ואילו בעברית 
הללו,  המילים  את  לעברית  גם  להביא  דרך  להיות  חייבת  עילג.  צלצולן 
בבקרים,   :Try again. Fail again. Fail better מהן.  משהו  הפחות  לכל 
לבין  לפתור  שהתקשה  משוואות  בין  הצהריים,  אחר  משמימים,  בשיעורים 
השירים שהשמיע הרדיו, מצעד הפזמונים הלועזיים. בערבים, שעה שהסתגר 
שהתקשה  בעת  בלילות,  המייבבת.  והתינוקת  ובעלה  אמו  מפני  בקיטונו 
טוב  להיכשל   .Fail better השינה.  דמדומי  מתוך  לישועה  מקווה  להירדם, 
יותר. והרי רק הביטוי הזה הסב לו צרות צרורות. וכשהעז סוף סוף לשרבט 
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נוסח משלו על חוברת תרגילי הדקדוק שליוותה את המקראה לספרות אנגלית, 
כל כך נבהל כשהציץ בתוצאה, שתלש את הדף, מחץ אותו בכפו והשליך לפח 

האשפה:

תמיד נֵַּסה,
גם אם ִּתכשֹול,

רוברטו.
ושוב נסה,

ושוב תכשול,
יותר טוב.

עד היום חולף בו זעזוע של בושה. מה פתאום רוברטו, מי זה בכלל רוברטו? 
ומה  שמו.  רוברטו  לאחד,  המשורר  מפי  תדריך  מעין  הוא  כולו  השיר  כאילו 
פשר ה"ִּתכשֹול" המגוחך, המלאכותי? הוא מוכרח למצוא חרוז אחר, או לוותר 
על "יותר טוב". חרוז אחר לא נמצא לו, פרט לשני הלא־יוצלחים, "קונצ'רטו" 
ונבר בשורות, חיבר  "יותר טוב", ושוב הפך  ויתר על  ו"ברטה". בלית בֵררה 
העמוד  על  רשם  יומיים  שלאחר  עד  כוחו,  בכל  וניסה  והיפך  וצירף,  וחיסר 

האחרון של מחברת ההנדסה החלקה את השורות שרקח: 

תמיד נֵַּסה. 
אם תיכשל —

אל תוותר.

נסה שנית.
שוב תיכשל,

אך טוב יותר.

זה כבר היה תרגום. לפחות לכאורה. ודאי היו כאלה שהיו מוכנים לקבלו כפי 
שהוא. אלא שהוא היה עוד פחות מרוצה. זה אמנם לא עלוב כגרסה הקודמת, 
אבל מה פירוש אותו סרח עודף, "אל תוותר", שהדביק לבקט, אשר הפך את 
תרבות,  מש"קית  של  משרדה  קיר  את  לפאר  הראויה  ליצירה  כולו  התרגום 
חרוזים דידקטיים שקורא החניך המצטיין במסיבת הסיום של קורס קצינים? 
ועוד יותר מזה הפריעה לו השורה האחרונה, אותה נקירת ְסָטָקטֹו של המקור, 
השחף  את  לתפוס  דרך  למצוא  חייב  הוא  בתרגומו.  ארכנית  לגעייה  שהפך 
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 .Fail better :הדואה לרגע, ומיד ממריא עם שללו
גב מעטפת חשבון החשמל שהגיע  גם מהתרגום הבא, ששירבט על  אבל 

בדואר באותו יום, לא היה מרוצה:

ֶׁשבע נֵַּסה. 
שבע תיפול

אַּפיים.
ושוב נסה.

ושוב תיפול.
אך טוב כפליים.

כמה שנא את ה"שבע" התנ"כי, שנראה לו קודם לכן אלגנטי כל כך. ו"תיפול 
אפיים" הארכאי, שלא לדבר על החרוז אפיים־כפליים. וכל הזיווג העלוב הזה 
נואש.  לשם שורת סיום, שאינה טובה בהרבה, אם בכלל, מקודמתה. עכשיו 

לרגע השתעשע בתרגום פרוזאי, מילולי: 

לעולם תנסה.
לעולם תיכשל.

לא חשוב.
נסה שוב.

תיכשל שוב.
תיכשל יותר טוב.

מישהו אחר במקומו כבר היה מוותר, אבל השורות לא הניחו לו, והוא החליט: 
עד שימצא נוסח שיניח את דעתו, לא ירפה. ונוסח שהניח את דעתו לא נמצא 
המקור  לצד  שלו,  האנגלית  מחברת  בשולי  חמישי,  ביום  כששירבט,  גם  לו, 

שאותו הקדים לרשום מראש — תירוץ מוכן למקרה שתתפוס אותו המורה:

אינספור ניסית
ונכשלת.

לא חשוב.
שוב תנסה.
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ותיכשל,
יותר טוב,

שוב.

הנוגע  בכל  משהו  דלה  אבל  במצלול.  לפחות  רעה.  לא  והחריזה  כן.  מדויק, 
ולסיים  טוב"  "יותר  את  אחורה  לדחוק  שנאלץ  וחבל  חשּוב־שּוב.  לתוכן. 
ב"שוב" סתמי. מה גם שהדחיקה של "יותר טוב" לאחור הופכת את התרגום 
כולו למעורפל, דו־משמעי: האם תיכשל יותר טוב או שמא יותר טוב שתיכשל? 
וביום שישי לקח את ילקוטו ואת הכריך שהכינה לו ִאמו, ויצא מהבית, אבל לא 
הלך לבית הספר, אלא נסע באוטובוס לתל אביב, לרחוב דיזנגוף, וחיפש בית 
קפה לא רועש מדי אבל גם לא נטוש, וליד פינת ז'בוטינסקי מצא קונדיטוריה 
מתעלם  חלב,  בסיס  על  קפה  נס  לעצמו  והזמין  בה  התיישב  כמעט,  נשכחת 
בחלון. מתיקו שלף את  אליו,  כך  כל  סמוך  והשמרים שעמדו  הפרג  מעוגות 
הפנקס שקנה כדי לכתוב בו שירים, שאת דפיו הראשונים תלש והשמיד, ואת 
עט הפרקר שקיבל מִאמו ליום הולדתו — עט ששמו ושם משפחתו מוטבעים 
בו — והתחיל מחדש. אחר הצהריים, כשהמתין לאביו על המדרגות, כבר יכול 

היה לפזם לעצמו, לא בלי סיפוק, את הנוסח שהכין:

אינספור נסה
ותיכשל

כל פעם.
שוב תנסה. 

שוב תיכשל.
וזה הטעם.

הטעם".  "וזה  של  הדידקטיות  שביב  אף  על  בעיניו,  חן  מצא  כמעט  כבר  זה 
וכשהוסיף וגילגל את המילים — אביו כבר איחר בארבעים דקות — החליט 

לתקן מעט את הסיום:

שוב תנסה. 
שוב תיכשל.
אבל ְּבטעם.
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ועד שהופיע אביו, שעה ורבע לאחר השעה שנקבעה, כבר הספיק לשנות את 
הנוסח עוד פעם אחת:

שוב תנסה.
שוב תיכשל.

ְּבטעם.

אבל איך יתרץ לאביו את התרגום הזה, איך יראה לו אותו? על כך לא חשב. 
בשבוע  לי  שציטטת  מה  לגבי  אגב,  לו:  יאמר  מה  נייר,  פתאום  ישלוף  איך 

שעבר, במקרה יש לי תרגום?...
שהכין  השחור  מהקפה  לוגם  מולו,  כשישב  אותו.  הושיע  שאביו  אלא 
לשניהם, שולח יד, כבקי ורגיל, אל חפיסת הסיגריות שביניהם, שאל אביו: "אז 
מה? אין לך איזה שיר להראות לי?" והוא השיב, לא, שיר אין לו, אבל תרגום 
לתרגם  וניסה  המדרגות  על  לו  שהמתין  בזמן  השתעשע  במקרה  יש.  דווקא 
פניו  למראה  לו,  הזכיר   ,Fail better שבוע.  לפני  לו  השורות שהשמיע  את 

האטומות, ואביו התעורר מיד: "נו, נשמע," ועצם את עיניו להיטיב להתרכז.
"לא רע, שביט, לא רע," פסק, מחייך לעצמו, כשפקח את עיניו. והוא היה 
נרעש ומאושר כל כך לשמע דברי השבח של אביו, ומאוד רצה להתענג על 
המחמאה הנדירה הזו, למצותה עד תום, ולכן הוסיף וסיפר שהיה לו נוסח אחר, 

מדויק יותר, אבל... 
רחוב  צייר  איזה  "כמו  אביו.  התלהט  מדויק!"  מתרגמים  חמורים  "רק 
שמצייר פורטרט שיהיה 'דומה'. בשביל לתרגם מדויק צריך מילון," סינן בבוז. 

"אבל רק משורר באמת כותב את השיר מחדש."
אם  "גם  אביו,  אותו  הפסיק  שבה  הנקודה  אל  לשוב  ניסה  מזה,"  "וחוץ 

התרגום לא מושלם, זה לא משנה, כי בדיוק על זה מדבר השיר..." 
אבל אביו הביט בו בלגלוג: "שביט," אמר, "מתרגם זה יפה מאוד. אל תהיה 

לי גם מבקר ספרות."
בעיני  חן  "מצא  לנוגה.  עכשיו  אמר  פעם,"  זה  את  לי  ציטט  שלי  "אבא 

הצירוף Fail better , ניסיתי לחשוב איך אפשר להעביר את זה לעברית..."
"רציתי  העזה פתאום:  דרכו הספרותית,  בראשית  אותה  עכשיו, כששיתף 

לשאול אותך משהו קצת אישי. אפשר?"
הוא הביט בה, מצפה להמשך.

האנשים  שרוב  שפה  זאת  פשוט,  מאנגלית?  דווקא  מתרגם  אתה  "למה 
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יודעים ממילא. אתה יודע כל כך הרבה שפות אחרות... לא," נמלכה בדעתה, 
"בעצם רציתי לשאול למה... למה אתה רק מתרגם? אין לך חשק לכתוב משהו 

משלך? משהו... מקורי?"
הוא גיחך, מגלגל את שאלתה: למה אתה רק מתרגם. שאלה מצוינת, קבע. 
למה לתרגם בכלל, שאל אותה. אם היא חושבת שהמתרגם הוא מעין מיסיונר 
הילידים את תוכן  הזולו, שיֵדעו  שתפקידו להעביר את כתבי הקודש לשפת 
הבשורות, אז היא צודקת בהחלט: אין טעם לתרגם, ודאי לא מאנגלית. אבל 
למה  דבר?  לכל  מקורית  יצירה  הוא  דעתה שהתרגום  על  עלה  פעם  אי  האם 
הקדיש בוריס פסטרנק את מיטב כוח היצירה שלו כדי לתרגם את שקספיר 
בתרגום  שנים  עשר  נבוקוב  כמו  עצום  אגו  בעל  סופר  בילה  למה  לרוסית? 
עצמו  את  בקט  תירגם  מדברים,  כבר  אם  למה,  לאנגלית?  אונייגין"  "יֶבגני 
מאנגלית לצרפתית ומצרפתית לאנגלית? כדי לסכם את התוכן מספיקים פקיד 
זוטר ונוטריון. אבל רק יוצר אִמתי, ִהטעים, יכול לתת חיים ליוצר אחר בשפה 
אחרת ובזמן אחר. האם חשבה כמה אתגר, כמה פתרונות מקוריים, כמה יצירה 
 Try again. Fail again. יש בתרגום — אפילו של שתי שורות פשוטות כמו

 ?Fail Better
היא הביטה בו בהערצה. "תגיד," שאלה, "אתה מאמין שזה נכון?"

"מה?"
"שאפשר להיכשל יותר טוב."

"את שואלת באופן כללי," נהנה להביך אותה, "או בעניין הכתיבה שלך?"
היא השפילה את עיניה לרגע. "בעניין הכתיבה," הודתה.

תצליחי  אם  היא  "השאלה  לה.  הבטיח  תיכשלי,"  ממילא  "להיכשל 
להשתנות. להיכשל אחרת. או שתיכשלי בדיוק כמו קודם."

נראה שהתאכזבה. "אז בכל מקרה אתה נכשל?"
"כן."

"כולם?"
"כן. רק שמי שמוכשר לומד לעשות את זה יותר טוב."

לשפר,  "אפשר  בקולה.  תקווה  קבעה,  טוב,"  יותר  להיכשל  אפשר  "אז 
לערוך, עד שיוצא משהו טוב."

מספיק.  וזה  התיבול,  את  מתקנים  לפעמים  בבישול.  "כמו  ענה.  "תלוי," 
לפעמים צריך להכניס לתנור לעוד קצת זמן. לפעמים כל מה שאפשר לעשות 

זה לתת את זה לכלב לאכול. ולפעמים גם הכלב לא מוכן לגעת בזה."
היא צחקה. "פעם, כשהייתי קטנה, הכנתי עוגיות. הן נשרפו לי בתנור ונהיו 
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כאלה שחורות ומכווצות. נתתי אותן לכלב של השכנה, אבל הוא לא רצה."
"הנה לך," אמר. 

5

ואולי בכלל מכתב. רק את עצמו הוא יכול להאשים. והרי הוא זה שהמליץ לה, 
אז, לקרוא קפקא. עכשיו יחכה לו "מכתב לאחי". 

מי  הזה.  המכתב  את  קורא  כשאתה  חושב  אתה  מה  בדיוק  יודעת  "...אני 
אני בכלל שאני מִעזה לכתוב. אין לי טיפת דם משוררים. איך אני מתיימרת 
כישרון  לי  אין  אולי  נכון,  נבו.  הר  ושביט  אייר  של  השושלת  על  להתייחס 
כמו של אבא שלך ושלך, אבל אני אחותך. אתה יכול להתכחש לזה, אבל זו 
עובדה. אני האדם הקרוב אליך ביותר בעולם מבחינה גנטית. אם מחר תצטרך 
ואני  הרופאים.  יפנו  שאליו  הראשון  האדם  אני  עצם,  מוח  או  כליה  תרומת 
אתרום בשמחה. איך אנחנו יכולים להיות רחוקים, אם תשעה חדשים שחינו 
ברחם אחד. אם כבר מדברים על אימא, היא שאלה אותי לא מזמן למה אני לא 
מתייעצת אתך בנוגע לכתיבה שלי. אני חושבת שהיא מרגישה שאני פוחדת 
ממך, אבל לא מסוגלת להודות בזה. קשה לה לקבל את זה ששני הילדים שלה 
הם זרים זה לזה. אתה אומר עכשיו, צריך שניים לטנגו. למה רק אתה אשם. 
אבל אתה הגדול. אתה הבכור. אתה היית שם כשנולדתי, ולא תינוק או ילד 
קטן. בן ארבע־עשרה — כמעט מבוגר. אתה זה שניגן את אקורד הפתיחה. לי 
נשאר רק לענות. אף פעם לא התנהגת אלי כמו אחים אחרים. אתה שואל: מה 
היא רוצה ממני? מה עשיתי לה? השאלה היא, מה לא עשית. לא אכפת לי אם 
היינו רבים, מקללים אחד את השני, הולכים מכות, כמו כל האחים. אבל אפילו 

את זה לא נתת לי. אף פעם לא התייחסת אלי. כאילו אני אוויר. 
...לפני ההלוויה של אבא שלי שמעתי את אימא מדברת איתך בשקט, שאני 
נוגה,' היא ביקשה: 'שתרגיש שיש לה מי שאומר קדיש  'בשביל  לא אשמע. 
הבעל  ֶּבני,  בסוף  קרא  הקדיש  את  אבל  לה,  ענית  מה  לא שמעתי  בשבילה.' 
של החברה שלה, ציפי. אחרי ההלוויה באת אלינו. ישבת בפינה, קראת איזה 
ספר, לא דיברת עם אף אחד. בתשע וחצי, אחרי שכמעט כולם הלכו, התכוונת 
לילדה  כמו  לי  הסברת  להישאר.  ממך  ביקשתי  לדלת.  אחריך  רצתי  לצאת. 
קטנה שכבר מאוחר, אתה צריך לחזור הביתה. כאילו שאני לא יודעת שאתה 
לא הולך לישון לפני שתיים בלילה. אמרתי שאתה יכול להישאר לישון. שאני 
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אַפנה לך את החדר שלי. לא בשבילי ביקשתי. בשביל אימא. לא רציתי שנהיה 
לבד בלילה הראשון. אבל איך שאמרתי 'להישאר לישון', ראיתי את העיניים 
שלך מתכווצות ואת הנחיריים מתרחבים בבוז, ואז אמרת: 'את לא הבנת. אני 

לא יושב שבעה. אבא שלי לא מת.' 
אח  'חצי  אימא:  עם  מתווכח  אותך  שמעתי  קטנה,  עוד  כשהייתי  ...פעם, 
זה לא אח.' אפילו עוד לא ידעתי אז מה זה חצי אח. היום אני יודעת: הכול 
שטויות. יש חצאי אחים שהם יותר מאחים מלאים. ולנו אין אחים אחרים. לא 
לי ולא לך. אחרי שאימא... כשאימא לא תהיה, לא יהיה לנו אף אחד בעולם. 

רק אחד את השני... 
שלי.  הכתיבה  על  מישהו  עם  לדבר  מוכרחה  הייתי  כי  אז,  אליך  ...באתי 
הרגשתי בודדה כל כך, ולא היה לי אף אחד אחר לדבר איתו. איך הסתכלת עלי 
כשנכנסתי. אני זוכרת איך שאלת, כשהתיישבתי: 'אז מה מביא אותך אלי?' 
כמו רופא שאלת: מה מביא אותך אלי? מה הבעיה שלך? דיאגנוזה. פרוגנוזה. 
איזה סם שידכא את הסימפטומים. לא. בעצם אפילו לרופא היתה יותר סבלנות 
לך  ברגע שגיליתי  נרתעת  איך  כך?  כל  אותך, ממה פחדת  הלחיץ  ִמְּלָך. מה 
שאני כותבת, לא, לא, רק אל ַּתראי לי, כאילו התקרבתי אליך עם מזרק מלא 
נגיפים קטלניים, מוכנה לדקור אותך... רציתי לשכנע את עצמי שאתה עושה 
את זה לטובתי. שרק בשבילי אתה נוקשה כל כך. כמו שאומרים, חוסך שבטו. 
שלמרות הרושם שאתה מתאמץ ליצור, אתה בעצם אדם עדין עם לב טוב, שלא 
תעמוד בלהגיד לי שמה שכתבתי לא שווה כלום. אולי זה לא שווה כלום. קרוב 
לוודאי שלא. אבל זה הסיפור שלי, ואני מוכרחה לכתוב אותו, ואם אתה לא 

רוצה או לא מסוגל לקרוא, אתה יכול להפסיק עכשיו..."

6

הוא פנה משדרות ח"ן לרחוב דיזנגוף, טיפס לִאטו בעלייה. היום העריב כבר, 
וחום היום של ראשית האביב התנדף כמעט כליל. את כל אחר הצהריים בילה 
בבית קפה, לא זה הקבוע, הסמוך לביתו, אלא זה החביב עליו פחות, האפלולי, 
שמושביו לא נוחים — ובלבד שלא תתפוס אותו נוגה ותגיש לו את סיפורה. 
משוערים,  משפטים  וחצאי  מדומיינות  פסקאות  שברי  אותו  טרדו  היום  כל 
ועינו אותו לא בסיפור אוטוביוגרפי אחד אלא בתריסרי סיפורים. מהבוקר הוא 
מתפלש במצולות שלולית השופכין ועדיין לא הגיע אל הקרקעית. ככה זה, 
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חשב בטרוניה, ממתין על שפת המדרכה עד שיוריק האור ברמזור: כל היצירות 
הטובות דומות זו לזו. כל היצירות הגרועות גרועות כל אחת בדרכה. אין לו 

ממה לחשוש, הרגיע את עצמו. לפרסם אין לה סיכוי. 
ואם תפרסם? נחרד, יורד אל מעבר החצייה. מי יודע. היום מפרסמים כמעט 
ובעצם, אפשר לחשוב  כל דבר. הוצאות ספרים קיקיוניות צצות מדי שבוע. 
מה מוציאות ההוצאות הרציניות. זה בדיוק החומר שהם מחפשים. האיכות לא 
ייפול  סנסציה. אם  רק  היחצ"נים, מחפשים  כולם, העורכים,  מעניינת אותם. 
להם ליד דבר כזה... הוא ראה אותה, שרועה על כפולת עמודי צבע במוסף 
של סוף שבוע. כבר ניחש את התת־כותרות ואת הכיתובים שמתחת לתמונות: 
"הכתיבה היא צורך נפשי שלי. אני מרגישה שאם לא אכתוב, אני אמות. זה 
סימן היכר של סופר אִמתי." "תמיד הרגשתי קשר מיוחד לאייר הר נבו, הבעל 
הראשון של אימא שלי. כשהייתי ילדה, הייתי מדמיינת שהוא האבא האִמתי 
שלי..." "אין לי כמעט קשר עם אחי. ניסיתי, אני עדיין מנסה, אבל הוא לא 
מעוניין. הוא אדם קר. קשה לו להראות רגשות. גם עם אימא שלנו אין לו כל 

כך קשר..." 
וארבעים.  שבע  בשעון.  והציץ  לרגע  התעכב  ג'ורג'  קינג  ברחוב  בקיוסק 
אבל  לאכול.  משהו  לקנות  לעצמו  להרשות  יכול  אפילו  בזמן.  יגיע  הוא 
הכריכים כבר אזלו בשעת ערב זו, וכל מה שיכול המוכר להציע לו היו כעכים 
גלידת  נטל מהמקרר חטיף  ואז  גס. הוא התלבט לרגע,  זרועי מלח  מהבוקר, 
קרמל מצופה בוטנים ושוקולד, והוסיף בקבוק מיץ אשכוליות. הוא חצה את 
גן מאיר, שהתרוקן בינתיים מאמהות וילדיהן, התיישב רגע על ספסל והניח 
לִצדו את בקבוק המיץ, כדי שיוכל לקלף בנוחות את העטיפה מחטיף הגלידה. 
כשסיים, הסתובב עוד מעט בגן הריק לחפש פח אשפה. אביו נהג לעבור כאן. 
בייחוד אהב את ׂשֵדרת הדקלים החוצה את הגן. "טיפה של יופי בתוך הכיעור 
מסביב," היה אומר. רק הצלליות הגבוהות של עצי התמר נראו עכשיו. אור 
הפנסים ריצד על פני הבֵרכה עם חבצלות המים. במחזור השירים שלו על גינות 
תל אביב היה לו גם "השיר על גן מאיר". זה מה שהוא מנסה לעשות בשירים 
שלו, אמר לו פעם אביו. טיפות של יופי בים של הכיעור מסביב. הוא שקל אם 
לפתוח כך את דבריו, בערב המיוחד לציון חמש שנים למותו של אביו, שעמד 
להתחיל בעוד רבע שעה בבית ביאליק. גלי, מתאמת אירועי התרבות של בית 
ביאליק, לא נתנה לו שום הנחיה. כל דבר שימצא לנכון, הסבירה, כששאל על 
מה עליו לדבר. כמה מילים אישיות על אביו. או, אם לא מתחשק לו, אולי 
פשוט יקרא כמה משיריו של אביו. או כמה תרגומים שהקדיש לזכרו, הציעה. 
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חוץ ממנו, אמרה, יבואו גם פרופסור בנימין שטורמן, המשורר והמתרגם יוחאי 
נבות ועוד זמרת אחת, את שמה לא הכיר, שהלחינה, כך סיפרה לו גלי, שיר של 
אביו לאלבומה האחרון. יהיה ערב מעניין מאוד, הבטיחה לו גלי. מכובד. כבר 

דיברה עם לא מעט אנשי ספרות. הבטיחו לה שיבואו. יהיה קהל. 
יהיה קהל! נחרד פתאום. ערב מכובד. בית ביאליק. בנימין שטורמן. קרוב 
לוודאי פירסמו בעיתונים. נוגה ראתה. או שִאמו. כל היום הוא בורח מביתו כדי 
להתחמק ממנה, ועכשיו תתנפל עליו, בנוכחות עדים, למסור לו את סיפורה. 
אין דבר, ניחם את עצמו. הוא יֵשב על הבמה, בין שאר הדוברים. היא לא תוכל 
להתקרב אליו. לא לפני האירוע, על כל פנים. ואחרי... תהיה לו הזדמנות לדבר 
עם בנימין שטורמן. לנסות לברר אם הגיע אליו ספר תרגומיו האחרון, מבחר 
מהשירה האמריקנית בת זמננו. האם יש סיכוי שיכתוב ביקורת על ספרו? אולי 
אפילו מאמר ארוך יותר? הוא מקווה להחליף מילה גם עם יוחאי. כמה שמח 
כששמע מגלי שהסכים להשתתף באירוע. "הוא ידבר על הקשר של אייר הר 
נבו לשירה אנגלית קלסית," דיקלמה גלי. "הוא אמר לי שהוא מאוד מעוניין 
יוחאי? אתה מכיר אותו?" הוא  להשתתף. רגע," עצרה, מבררת, "שמעת על 
מכיר אותו, הרגיע את גלי. מכיר וישמח לראות אותו שוב. "שוב?" התעניינה 
גלי  קלסיים.  ללימודים  בחוג  באוניברסיטה.  יחד  למדו  הם  הסביר.  כן,  גלי. 
זו  החליט:  השפופרת,  את  שהניח  אחרי  מצוין!"  ערב  יהיה  "יופי.  צהלה: 
ההזדמנות שלו לשוב ולדבר עם יוחאי. מאז היו מביאים בכל שבוע תרגומי 
שירה יוונית לסמינר שבו היו שניהם התלמידים היחידים, לא דיברו ביניהם. 
כמה פעמים נשבע שיתקשר אליו, שייפגש עמו. אלא שאין לו הזדמנות, ותמיד 
חשב שהוא עוין אותו בגלל הבדלי הטעם ביניהם. כן, הוא היה יסודי, מדויק 
הוא  יותר.  אלגנטי  גם  ולהכעיס,  זריז ממנו,  היה  אז,  כבר  יוחאי,  אבל  יותר, 
היה מתפתל ומתענה משך ימים, רק כדי להביא לשיעור תרגום רצוף צירופים 
דחוקים, בשּורות שקוצצו או הוארכו בשתי רגליים, על פי הצורך, מקוטעות 
יוחאי היה מזווג בתים  או מתנשמות באורכן, ובלבד שיהיה התרגום מדויק. 
ודווקא  מצפון,  נקיפות  ללא  מהמקור  מחסיר  מושלמים,  וסאפפים  אלקאיים 
שלעתים  שירים  לכתוב  הצליח  המשקל,  בעבור  התוכן  את  שהקריב  הוא, 

קרובות נשמעו שוטפים, חסרי מאמץ, עבריים לכל דבר. 
שהקדים  בשמחה  מבחין  ביאליק,  לרחוב  העולות  במדרגות  טיפס  הוא 
בעשר דקות. טוב מאוד. להקדים יותר מזה מביך. בבית ביאליק דלקו האורות. 
כבר בכניסה זיהתה אותו אישה בת גילו, כבדה מעט, שערה עוטף את לחייה 
העגלגלות בגלים רכים. היא הושיטה לו את ידה: גלי. נעים מאוד. הוא לחץ את 
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ידה, מאוכזב מעט. משום מה חשב שהיא משוחררת טרייה מהצבא. וכבר הועם 
במשהו זיוו של הערב, על אף שנזף בעצמו: מה זה משנה? 

"יופי שבאת," אמרה לו גלי, ומיד ביקשה לעדכן אותו: "יש כמה שינויים 
בו.  תלויות  שאינן  סיבות  עקב  להגיע  יוכל  לא  שטורמן  פרופסור  בתוכנית. 
אבל," הודיעה לו בעליצות, "הצלחנו לפצות על זה בגדול: הוא שלח לנו את 
משורר  גם  הבאנו  ובנוסף,  לדוקטורט,  שלו  מצטיינת  תלמידה  מאירי,  חגית 

ידוע, שהיה חבר קרוב של אייר, יהודה איש שלום..."
"יודלה?" תהה שביט, ועד שהשיבה לו גלי, כבר ניחתה על שכמו השמאלית 

טפיחת אדירים וקול סדוק, צרוד, הריע בשמחה: "שביט של עופכין!" 
הוא הסתובב אליו:

"יהודה איש קריות."
מתי,  לאחרונה.  התראו  מאז  והצטפד  הנמיך  כאילו  נראה  שלפניו  האיש 

באמת? בהלוויית אביו, קרוב לוודאי. אז היה איש מבוגר, וכעת — קשיש.
"הנה אתה, שמנצ'יק!" התלונן יודלה. "כבר חשבתי שאתה עושה לנו כמו 
הפרופסור הנכבד, ויברח. אז מה?" בחן אותו, מעביר יד בשערו: "קפצה עליך 

הזְֵקנה, אה?"
"אפשר לחשוב שאתה נעשה צעיר יותר."

עוד מעט  קאקער.  אלטע  עצמות.  כבר שק  "אני  בבוז.  יודלה  נחר  "אה," 
יעשו גם לי ערב כזה."

"היית מת."
"או!" הריע יודלה. "אז בכל זאת נשארת כמו שהיית. שמנצ'יק עם ֵׂשער 
לבן, אבל שביט של עופכין: ג'ורה יש לך, אתה. רק לא ליפול לפה שלך. תגיד, 

יש לך סיגריה?"
יש לו. למעשה, הוא עצמו היה שמח לעשן סיגריה אחת לפני האירוע. אלא 

שקודם הוא צריך לעבור בשירותים.
"בוא," קפץ יודלה מיד. "אני אראה לך איפה זה. כבר בדקתי טוב טוב, אלא 
מה. אבל לא יזיק לי עוד פעם אחת, לפני שמתחילים. אל תדאג, נספיק גם 

סיגריה. אף פעם לא מתחילים פה בזמן." 
הוא עומד להטיל את  רק כשנתקל בדלת שירותי הגברים, הבין בבעתה: 
נראה מוטרד כלל, להפך. כל הדרך  יודלה עצמו לא  יודלה.  מימיו במחיצת 
לו  היתה  לא  השירותים  חדר  אל  הכניסה  וגם  בקדחתנות,  לפטפט  חדל  לא 
עילה לחדול. "אה," גיחך, "עִדין אתה," כשפנה הוא אל התא היחיד והסתגר 
כבוד  על  אומר  אתה  "מה  כמקודם.  עמו  לשוחח  המשיך  לדלת  מעבר  בו. 
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הפרופסור? אה?"
הוא שתק, מתרכז בקילוח הדק, הבהיר, שנקווה אל האסלה.

יודלה. "ככה לבטל, אפילו לא טרח להמציא  "חושב את עצמו," התלונן 
שלך,  ואבא  בשבילך.  שטורמן,  בנימין  הפרופסור  כבוד  הוא  עכשיו  תירוץ. 

מסכן, כבר חמש שנים שוכב בקבר ולא יכול..."
רעש המים ששוחררו מְמכל ההדחה השתיק את יודלה.

"...עם מחברת שירים, ילד בן עשרים ואחת שתיים, כזה זיּבלה הוא היה," 
הדגים יודלה, אומד בידיו את גודלו של שטורמן. הוא הביט בהשתקפות כפות 
ידיו של יודלה בראי, שטיּפות מים כיסו את תחתיתו. כעת רחצו שניהם ידיים, 
מתחרים ביניהם מי יקפיד יותר על השימוש בסבון. "עולה חדש, בניה קראו 
לו אז. ככה התייצב ערב אחד בבר איפה שהיינו כולנו נפגשים לשתות, בא 
ישר לאבא שלך, מגיש לו איזה מחברת ואומר: 'אני מבקש שתקרא את זה. אני 

מאוד אעריך את חוות דעתך הּכנה.'"
"באמת?"

"אלא מה!" נעלב יודלה. "בטח שבאמת. אני לא יודע להמציא כלום. לכן 
אני משורר, לא סופר." 
"ומה קרה עם זה?"

שניים־ נשארו  אולי  הכול.  גנז  הוא  לאל,  "תודה  פניו.  את  עיווה  יודלה 
כלום,  שווים  היו  לא  אותם.  פירסם  הוא  שבו  מהכתב־עת  עותקים  שלושה 

השירים שלו."
"בתור פרופסור לספרות הוא לא רע."

ארשת  הטעים,  שלו,"  בדוקטורט  כתב  שהוא  מה  "כל  בבוז.  נחר  יודלה 
פירורים  "זה  "דוקטורט",  המילה  את  כשהגה  פניו  על  הופיעה  מיוחד  זלזול 
שהוא ליקט מהשולחן של אבא שלך ושלי. טוב," נסוג, כשהבחין בלגלוג על 
פניו של שביט, "של אבא שלך. אבא שלך, מה שהיה לו בציפורן של האצבע 
הקטנה, עשרה פרופסורים לא היה להם. איזה ידע, איזה עומק. אבל מה, הוא 
לא היה טיפוס של פקיד, שיקום כל בוקר בשבע ללכת לעבודה, יפרסם מאמר 
כל  רק בשביל לפרסם. חארטה  כל שנתיים,  איזה ספר  חודשים,  כל שלושה 

האקדמיה הזאת. תגיד," נזכר, "בסוף גמרת דוקטורט?"
הוא עוד עובד על הֶּתזה שלו, סיפר. על השפעת השירה האנגלו־אמריקנית 
כרגיל  להוסיף,  ביקש  החמישים,  בשנות  העברית  הפרוזודיה  על  והגרמנית 

בדבר, אך ליודלה לא היה אכפת במיוחד.
"נו," אמר בסיפוק. "בסוף תהיה לנו גם אתה פרופסור. תבוא לדבר עלי 
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מיידלה,"  בסדר,  יהיה  סיגריה.  "תן  לו,  הזכיר  בינתיים,"  ערב.  לי  כשיעשו 
טפח על כתפה של גלי, שהביטה בהם בדאגה כשיצאו החוצה. "לא יתחילו 
בלעדינו. תוך שלוש דקות על השעון אנחנו בפנים. חמודה, אה?" חייך חיוך 

עקום לשביט אחרי שחלפו על פניה.
זעום  במרחק  יושב  נבות  שיוחאי  הבחין  ומעשנים,  בחצר  עומדים  בעודם 
ממנו, מעשן גם הוא. זו הזדמנות טובה לגשת אליו. להזכיר את עצמו, אם שכח 

אותו. כך יֵצא שיֵשבו זה לצד זה. אחר כך יוכל לדבר איתו בעניינו...
"ראית את המתרומם?" שאל יודלה בקול צרוד, מהוסה משהו, אך עדיין 

נשמע היטב. "לא יכלו להביא מישהו יותר מכובד בשביל אבא שלך?"
יוחאי מכובד מאוד, השיב לו כמעט בלחישה.

"אה," ביטל יודלה, "עזוב אותי מהפייגלה הזה. עוד במה להפיץ מעליה את 
הדרעק שלו. אבא שלך מעניין אותו כמו שאותי מעניין..."

הוא ניתק מיודלה ופנה אל יוחאי, אבל זה סיים בדיוק לעשן את הסיגריה 
שלו. הוא ראה אותו עומד בגבו אליו, מועך את הבדל תחת נעלו. אילו ראה 
אותו קודם לכן, היה יכול לסמן לו שהוא רוצה לדבר איתו, אבל עכשיו היה 

עליו לקרוא לו בשמו, ולכך הוא לא היה מסוגל.
גלי הופיעה. "שביט! יהודה!" קראה, כמורה בבית ספר. "אפשר להתחיל?"
"אנחנו נראה להם, לצוציקים," דירבן אותו יודלה כשפסעו שניהם פנימה. 

"אה?"
"נכניס  התלהב.  יודלה  השיב.  לא  הוא  שאלתו.  על  יודלה  חזר  "אה?" 
להם באבי אביהם. הם כבר יראו עם מי יש להם עסק. בושה, מה הם הצליחו 
לסדר. שני ַפספוסים. ככה זה במדינה הזאת. אין כבוד למשוררים. אני הייתי 
המוספים  מכל  אחד  באף  מילה  זה  על  כתבו  לא  חודשיים.  לפני  בן שמונים 

לספרות. מה אתה אומר על זה?"
הוא אומר שיוחאי בן שלושים ושש. לא בדיוק ילד. ואם הוא לא טועה, גם 

חגית מאירי קרובה לארבעים יותר מאשר לשלושים.  
"אה, באמת?" התאכזב יודלה כשנכנסו אל האולם. "חבל."

כבר  מאירי  וחגית  נבות  יוחאי  מקומותיהם:  את  לתפוס  בהם  האיצה  גלי 
זה  יושבים  והבחין בהם  נזיפה בקולה,  גוון של  התיישבו. הוא דימה לשמוע 
לצד זה מעברו השני של המקום שיועד לגלי. יודלה מיהר להידחק לִצדה של 
גלי, והותיר לו את המושב הקיצוני. כעת נגזר: הוא לא יוכל להחליף מילה עם 

יוחאי לפני האירוע. 
הקהל.  אל  והחווה  אוזנו  אל  בלחש  יודלה  התלונן  זקיינעס,"  של  "עֵרמה 
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אכן, הראשים שבאולם היו קצרי ֵׂשער, צבועים בצבעים שיצאו מהאופנה, חום 
צהבהב, דלוח, אדום לוהט, סגול. "פעם היו באות בחורות צעירות, משוגעות 

על ספרות. משורר היה בשבילן..."
הזקנות הללו הן הבחורות שהוא זוכר, ביקש שביט לומר לו. אותן הבחורות 
עצמן. חדשות לא הופיעו. הוא יכול להבטיח לו. אבל גלי כבר לקחה לעצמה 
את רשות הדיבור: "התכנסנו כאן כדי לציין שמונים שנה להולדתו של המשורר 
אייר הר נבו. אני מאוד שמחה לארח כאן הערב ארבעה אנשים נהדרים שיאירו 

לנו כל אחד זווית אחרת..."
פרופסור  של  ששמו  מולו,  שהונחה  התוכנייה  אל  עיניו  את  השפיל  הוא 
שטורמן עדיין הופיע בה, לצד שמה של חגית מאירי, שהוסף בכתב יד. אייר 
הר נבו, 1927־2002, קרא את הכתוב בראש העמוד. לרגע התבלבל: שמונים 
שנה לציון הולדתו של אביו או חמש שנים למותו? אביו מת בחורף. עכשיו 
סוף האביב. מתי נולד? ככול שניסה, לא הצליח להיזכר בתאריך הלידה של 
אביו. עכשיו עלה בו הד עמום של זיכרון: אביו מספר לו בגאווה על אירוע 
שתוכנן בבית ביאליק לכבוד יום הולדתו השבעים וחמישה. "אתה תבוא," קבע 

בחרדה, "כן?"
אחר כך נדחה האירוע בחודשיים. אביו מת עוד לפני כן. עכשיו נזכרו בו 
סוף סוף, אלא שנראה היה שלא החליטו מה לציין בדיוק. טוב יום המוות מיום 
ההולדת, היה נוהג אביו לומר, לתרץ את המתנות שלא קנה לו. טוב הכלב החי 
מהארי המת, חשב הוא עכשיו בהביטו בקהל המנומנם. איפה חבריו של אביו? 

איפה כל אנשי הספרות שחיזרו אחריו? איפה כל האחרים?
לספרות  דוקטורנטית  מאירי,  חגית  "הגברת  המשתתפים.  את  הציגה  גלי 
עברית מאוניברסיטת תל אביב. המשורר והמתרגם מר יוחאי נבות, המתרגם 

שביט הר נבו והמשורר יהודה איש שלום..."
כשהתנער מהרהוריו, כבר פתחה חגית מאירי בדברים. היא אינה מומחית 
היא  שעליו  שלה,  המחקר  תחום  מיד.  הודיעה  נבו,  הר  אייר  של  לשירתו 
כותבת, אגב, את עבודת הדוקטורט שלה באוניברסיטה העברית בהנחייתו של 
פרופסור בנימין שטורמן, הוא משוררות עבריות, בייחוד דליה רביקוביץ ויונה 
וולך. ובכל זאת, הרימה את קולה, לעונג הוא לה להופיע כאן, בערב הזה, מעל 

הבמה הזו... 
הזמרת! נזכר. הזמרת, שהבטיחה גלי — את שמה לא זכר — לא הופיעה. 
אולי גם אליה כיוונה כשסיפרה לו על השינויים בתוכנית. חגית מאירי במקום 
הפרופסור. משמע, יודלה נועד לספק את התוכנית האמנותית. נצנוץ הבהיק 
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מול עיניו, גון נחושת בהיר, אדמדם, נערה המנערת את שערה, תפס את עינו 
בקצה האולם. את הגוון הזה הוא מכיר היטב. רק לִאמו ולה יש כזה. לא. לִאמו 
היה גוון כזה. מזמן נואשה מלנסות לחקותו באמצעות מזיגת צבעי ֵׂשער שונים, 
ועתה היא מסתפקת באדום לוהט מוכן, ממש כמו הזקנות בקהל. כעת התאמץ 
לשוב ולחפשה. לשווא. כשלא היה שערה בתנועה, נבלעה כליל בין הראשים 
האדמדמים שבקהל. היא באה. ודאי שבאה. איך תחמיץ אירוע כזה. ללא ספק 
היא מתכוונת להתנפל עליו מיד כשיסתיימו הדיבורים ולהגיש לו את הסיפור 

שלה, "סיפור אוטוביוגרפי".  
את  מאירי  חגית  סיימה  לומר,"  נוהג  שטורמן  בנימין  שפרופסור  "...כמו 
דבריה בנימה שהיתה בה חשיבות עצמית לא נעימה, "משורר טוב חזקה עליו 
שימצא לו את קוראיו. אני חושבת שזה נכון במיוחד לגבי משורר כמו אייר הר 
נבו. אופנות באות והולכות, מקום הטעם זז, אבל הוא עוד ימצא לעצמו את 

הקוראים שהוא ראוי להם. תודה רבה."
הנשים בקהל מחאו כפיים בצייתנות. "תודה, חגית," סיכמה גלי. 

יוחאי נראה נבוך משהו כשקם לדבר. זה נשמע מוזר, אמר, אבל הוא מרגיש 
את עצמו קרוב לאייר הר נבו. כן, הוא מודע לגודל הפרדוקס. הרי המבקרים 
חוזרים ומדגישים תמיד שהמרד שלו מופנה בראש וראשונה כלפי אייר ובני 
דורו. אומרים שאייר הביא אל העברית את ת"ס אליוט ואת עזרא פאונד. אולי. 
אבל הוא עצמו, כשהוא קורא בשיריו של אייר, מוצא בהם דווקא את טעמם 
של מילטון וג'ון דון. לא שהדבר מפליא אותו. הוא יודע שאייר היה בקי מאוד 
האנגלית  השירה  של  מהצלילות  משהו  העולמית.  בשירה  אנגלית.  בשירה 
כך.  כל  שונים  הצורניים  אף שמאפייניה  אייר,  של  בשירתו  מבליח  הקלסית 
בזה  הקורא,  לפני  ומופיעה  ופועמת  חיה  שהיא  גדולה,  שירה  של  טיבה  וזה 
יחד עם אחרים, עשה  אומרים שאייר,  וז'נריים.  דוריים  ולתיוגים  למוסכמות 
מהפכה בשירה העברית. הסיט את הזרם משירה של פתוס ותופים לעבר שירה 
מינורית, אישית, משוחררת מכבלים של תוכן וצורה. אומרים שהשירה שלו 
עצמו היא התרסה כנגד בני דורו של אייר בעצם היותה שקולה וחרוזה, ושהיא 
מקדשת להכעיס את כל מה שניסה אייר לנתץ. הוא אינו מרגיש כך. מבחינתו, 
זהו המשכם הטבעי של הדברים. אילו היה כאן אייר היום, הוא משוכנע שהיה 
ולא  בזמנו,  עצמו  כמוהו  ממש  במירכאות,  מורדים,  צעירים  לראות  מעדיף 

חבורת אפיגונים המתרפקת על מהלך מלפני שני דורות. 
"מאיפה לו מה אייר היה מעדיף!" לחש לו יודלה. "אם הוא היה חי, הוא 
כבר היה מעמיד אותו במקום." הוא יודע, המשיך יוחאי, כאילו שמע את דברי 
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יודלה, כי דיבר על כך עם אייר לא פעם. שביט הזדקף בכיסאו. יוחאי? עם 
אביו?

בן  ברחוב  קפה,  בית  באותו  שניהם  שישבו  יצא  למותו  שקדמה  בשנה 
יהודה, סיפר יוחאי. מדי ערב היה רואה את אייר בשולחנו. לעתים היו שניהם 
הלקוחות היחידים. הוא לא העז לפנות אליו בדברים, אף על פי שרצה מאוד. 
עד שפעם אחת ביקש ממנו אייר אש, וכך קרה שהתיישב אל שולחנו והחליף 
עמו דברים. קשה לו לתאר עד כמה הוא שמח על ההיכרות הזו. כמה חיבב 
נהנה  לו, שאולי  כך מהתדמית שנוצרה  כל  הזה, שהתגלה כשונה  את האיש 
לטפח. היו להם שיחות ארוכות. על שירה. רק על שירה. אייר היה אדם פרטי 
תרגומים  על  אז  "עבדתי  יוחאי,  סיפר  "אני,"  להתלונן.  ששנא  ובטח  מאוד, 
של אובידיוס והורטיוס. אייר הכיר היטב שירה לטינית ומאוד התעניין לדעת 
מה אני עושה. הוא חשב שאין שום טעם לנסות להעביר את המשקל הלטיני, 
שמבוסס על אורך ההברה, למשקל המבוסס על טעם. הוא היה אומר שזה כמו 
להעריך  בכלל  מאפשרים  שלא  עיוותים  מלא  לווידאו.  קולנוע  ממסך  ַמעבר 
עיוור  נעשה  אתה  זמן  כמה  אחרי  יותר:  גרוע  זה  לא,  המקורית.  היצירה  את 
לעיוּותים וחושב שאתה רואה את היצירה האִמתית, אבל מה שאתה רואה זה 
ומעּוות שלה. אם כבר, הוא אמר, תמצא לך בתים שמבוססים  חיוור  רק צל 
על יַמבים וטרֹוכאים במקום הֶהקסמטרים הצולעים והלא־סימטריים. אמרתי 
לו שמה שהוא מציע יהיה צל חיוור ומעּוות של הורטיוס. הוא אמר שבדיוק 
היה עומד על כך שאכתוב בעבורו את  הוא  היה כאן,  הורטיוס  להפך. שאם 
השיר בשפה שלי, שאשתמש באמצעים שהיא מעמידה לרשותי, במקום לנסות 
לחקות משהו שאני אפילו לא בדיוק יודע מהו, כי הוא לא קיים בכלל בשפה 
שלי. אני טענתי שגם משקל שמבוסס על טעם הוא יבּוא לשפה העברית. שאם 
נלך לפי מה שהוא מציע, אז עדיף לתרגם בלי משקל בכלל, והוא אמר, אדרבה, 

אין לי שום בעיה עם זה."
הנשים בקהל נואשו מלעקוב אחר הדברים. כעת נדמה היה לו שיוחאי מביט 

בו, מכוון את דבריו רק אליו.
"...לא רק בענייני משקל, אלא בכלל, בכל מה שקשור לתרגום לא ראינו 
לשורה.  משורה  גולשים  שלי  שהתרגומים  איך  שנא  ממש  הוא  בעין.  עין 
בכלל:  משנה  לא  שזה  ענה  הוא  הורטיוס,  גם  עושה  בדיוק  כשטענתי שככה 
לך  יסלח  לא  והורטיוס  משלּומָּפר.  יוצא  זה  בעברית  אלגנטי,  זה  בלטינית 
שפולחני  חשב  הוא  למשל,  או,  אמר.  הוא  ככה  משלומפר,  אותו  תוציא  אם 
האביב הָּפגניים שהורטיוס מתאר, לא יגידו שום דבר לקורא עברי צעיר. הוא 
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הציע שאחליף אותם במסיבת טראנס על חוף הים. אייר שנא כל מה שהריח 
מקלישאה. אם הוא היה רואה 'לילה' כמטפורה למוות, הוא היה מתרגז, למרות 
שהוא ידע היטב שככה זה במקור. 'אז בלטינית זה נשמע טוב,' הוא אמר, 'אז 
מה. בעברית זה נשמע נורא. תמצא משהו אחר.' אמרתי, 'אבל אז זה לא יהיה 
תרגום, זה יהיה שיר מקורי,' והוא ענה, 'מה אתה חושב שאנחנו, המשוררים, 
עושים? מתרגמים, אלא מה. מישהו כתב פעם שיר מקורי? גם הורטיוס העתיק 
מארכילוכוס ומסימונידס וממי לא.' התווכחנו בלי סוף. אבל אני אסיר תודה 
על השיחות והוויכוחים שלנו, שהעשירו את התרגום ואותי מאוד. לא היתה לי 
הזדמנות להגיד לו את זה. תיכננתי מה לכתוב לו בהקדשה של הספר שאתן לו, 
אבל הוא לא ראה אותו יוצא לאור. אני רוצה לקרוא כאן שיר שלא נכלל בספר. 
השיר הרביעי מהספר הראשון של הורטיוס. את המשקל המקורי, ארכילֹוכי 
מסוג שלישי, אי אפשר להעביר לעברית. גם בלטינית הוא נדיר. ניסיתי המון 
עכשיו,  אוהב.  מאוד  שאני  שיר  שזה  פי  על  אף  ויתרתי,  בסוף  אבל  פעמים, 
לכבוד הערב הזה, עשיתי מה שביקש ממני אייר אז, לפני שש שנים. העברתי 
את הורטיוס לבית יַמבי מחורז. קרוב לוודאי שאם אייר היה כאן, היו לו השגות 
על התרגום, ובכל זאת אני מרשה לעצמי להקדיש את התרגום הזה לזכרו." 

הוא קירב אליו פיסת נייר צהובה, וקרא:

ַהֹחֶרף ִמְתּפֹוגֵג, רּוַח ָאִביב נֹוֶׁשֶבת,
ְּכָבר ּגֹוְרִרים ֶאת ַהְּסִפינֹות ַלּיָם. 

ַהִּדיר ְּכָבר ַצר ַלֹּצאן, ַּבַּביִת ַצר ָלֶׁשֶבת, 
ַהְּכפֹור ֵמַהָּׂשדֹות ְּכָבר נְֶעַלם.

ְלאֹור יֵָרַח וֶנּוס ִעם ַעְלמֹות ַהֹּיִפי
ָׁשרֹות ִמזְמֹור. ַהּנִיְמפֹות ְּבַרגְָלן

רֹוְקעֹות ִרּקּוד, ְּכֶׁשַּבַּסְדנָה ִקיְקלֹוִּפים
חֹוְׁשִלים סּופֹות ְּבַהְׁשּגַָחת וּוְלָקן.

אׁש ָמׁשּוַח ֶׁשֶמן ַעְכָׁשו נְִׁשֹזר ֲהַדס ַעל רֹ
אֹו ְּפִרי ָהָאֶרץ, זֵר ִּפְרֵחי ָאִביב. 

ַעְכָׁשו נְַקִריב ְלַּפן, ְּביַַער ַחף ִמֶּׁשֶמׁש, 
ָטֶלה, אֹו ּגְִדי ִעּזִים, ִאם יְַעִּדיף.
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ַהָּמוֶת ַהִחּוֵר, ִאּיָר, ׁשֹוֵחר ַלֶּטֶרף
ְּבִמגְְּדֵלי ַמְלכּות, ִּבְקתֹות ַּדִּלים.

ֲעֹזב ִּתְקוֹות ּגְדֹולֹות. ַחּיֵינּו ֵהם ַאְך ֶהֶרף,
ִהּנֵה ַהַּליְָלה ָּבא, וְַהְּצָלִלים

ְּכָבר יַַעְטפּו אֹוְתָך. וְַאְך ִּתְהיֶה ֵמֵעֶבר,
ֹלא ְּתנֵַּצַח עֹוד ַעל ַהִּמְׁשִּתים.

ֹלא ִּתְתַעּנֵג ַעל ִליִקיֶדס, ְּתׁשּוַקת ּכָל ּגֶֶבר,
ֶׁשּיְִתַּבּגֵר — ֶאל ַאֲהַבת נִָׁשים. 

כזה  באירוע  "אפילו  הרמות.  הכפיים  מחיאות  בחסות  יודלה  רטן  "ֶּפֶדַרְסט," 
הוא לא יכול בלי איזה חתיכת תחת צעיר." הפדרסט כאן הוא הורטיוס, החזיר 
שביט בלחש. כעת התאזר בביטחון, גמר אומר לגשת אל יוחאי בסוף הערב, 
ויהי מה. אולי אפילו יהיו עכשיו בקשר. ייפגשו לדון בשירה, כמו עם אביו... 
אלא שפתאום התאכזב. התייאש. יוחאי העמיד אותו בצל. שם את עצמו כבנו 
ל"אייר" שהשתיל בשיר שתירגם.  כולל הפנייה  לו,  של אביו. כאדם הקרוב 
מה יישאר לו לומר עכשיו? כעת כעס על עצמו, על הביטחון המופרז שהיה 
בו, שהניח לעצמו לאלֵּתר במקום ולא להכין משהו בכתב. משניתנה לו רשות 
מוכשר  ומתרגם  נבו  הר  אייר  של  כ"בנו  אותו  שהציגה  גלי,  מידי  הדיבור 
הרבה  שאמר  ליוחאי...  מודה  מאוד  "אני  לגמגם:  רק  הצליח  עצמו",  בזכות 
דברי טעם." אז שתק רגע ארוך. כן, הוא התכוון לחשוב במשך היום על מה 
שיאמר, אלא שמרוב ששיֵחת מחשבות על הסיפור האוטוביוגרפי שמצפה לו, 
שעברו  הפסקאות  וקטעי  המשפטים  בדלי  את  הגיוני  בסדר  לארגן  טרח  לא 
יוחאי  הוא מחרב את מעט ההְדרה שניסה  הגמורה,  וכעת, באשמתו  בראשו, 
לשוות לערב, ועושה, בנוסף, אידיוט מעצמו. הוא ימשיך היכן שהפסיק יוחאי, 
החליט. כן, אביו אהב מאוד שירה קלסית. העריך מאוד תרגום, אף שלא תירגם 
בעצמו. הוא נהג לומר, אני לא מתורגמן, אני יבואן. ככה הוא התייחס למטען 
שייבא אל תוך השירה שלו. כשהתחיל הוא לתרגם, סיפר, תמך בו אביו בכל 
דרך אפשרית. לֹו הראה את התרגום הראשון שלו, ובכוח עידודו והתלהבותו 
של אביו מצא את הכוחות להמשיך במלאכה הסיזיפית הזו, שצערה רב וׂשכרה 
מועט. השכר הרוחני, מיהר לתקן. לא שזה הגשמי רב, חש שוב לדייק. הקהל 
צחק, אבל הוא חש שקילקל עוד יותר. צל חיוור ומעוות של דברי יוחאי. היו 
לא  הבנה  לאביו,  לו,  היתה  תרגום.  על  סיפר,  אביו,  עם  שיחות  מעט  לא  לו 
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מצויה לא רק בשירה, אלא בכל מה שנוגע לשפה. הוא זוכר את ההתפעמות 
שלו, כשהסביר לו פעם אביו שהקושי האדיר לתרגם מאנגלית לעברית נובע 
קודם כול מהעובדה שהמילים באנגלית קצרות יותר, ולכן, מה שאפשר לומר 
באנגלית בשמונה הברות תמציתיות, ידרוש בעברית שני משפטים שלמים, או 
יותר. הנשים בקהל זקפו את אוזניהן. כמו את כל האבחנות שלו, גם את זו אמר 
אביו בדרך אגב, אבל בעבורו זו היתה תגלית שעיצבה את כל השקפת עולמו 
כמתרגם. אם מראש יש חוסר שוויון כזה בין השפות, מה הטעם? הרי מראש 
ידוע שתיכשל בתרגומך. או שתחרוג מאורך השורות, או שתחטא לתוכן. היה 
לו משבר בעקבות הגילוי הזה, סיפר. כמה חודשים לא היה מסוגל לתרגם דבר. 
אביו הוא שהוציא אותו מהמשבר. הוא שבסמכותו המשוררית ָאַצל לו את מה 
שכינה "חירות המתרגם", בדומה לחירות המשוררים. "כדי לתרגם מדויק צריך 
מילון," ככה הוא נהג לומר. "אבל רק משורר באמת כותב את השיר מחדש..." 
המילים אזלו מפיו. הוא השתתק בזעף. לא הזמינו אותו לדבר על תרגום. 

הוא בנו של המשורר. לכן הוא כאן.  
נכון. אבל לא קל להיות בן  זה  "אומרים שלא קל להיות בן של משורר. 

בכלל. גם אבא לא קל להיות. אני מניח. אין לי ניסיון..."
כעת נעצר, בעצמו לא מבין מה רצונו לומר. למה אינו יכול לדבר כיוחאי. 
צל  נותר  יוחאי,  בגלל  עכשיו,  יפה.  מחווה  יהיה  שתירגם  שהשיר  חשב  הוא 

חיוור ומעוות.
"...לסיום, אני רוצה לקרוא כאן שיר שתירגמתי, שאבא שלי אהב מאוד. 
את  ביקרו  בזמנו  ושקול.  מחורז  "אבל  ביוחאי,  לרגע  הציץ  מודרני,"  שיר 
התרגום לא מעט בגלל אותה חירות מתרגם שלקחתי לעצמי, אבל בעיני אבא 

שלי הוא דווקא מצא חן." 
הוא שאף אוויר, השתהה לרגע, והחל לדקלם את השורות הראשונות של 

השיר שזכר כבר בעל פה:

הֹוֶריָך ְמזַּיְנִים אֹוְתָך
)נָכֹון, אּוַלי ְּבִלי ַּכּוָנָה(

ַּבּזֶֶבל ֶׁשל ַהִּמְׁשָּפָחה
ִעם עֹוד ְקָצת ֶאְקְסְטָרה, ַמָּתנָה...

מחיאות הכפיים שזכה להן היו לא פחותות מאלו של יוחאי. אולי לא דיבר 
גרוע כל כך. בכל זאת אמר דברים גלויים. מהלב, היתה אומרת נוגה. לשבריר 
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של רגע גיחך, ואז חיפש שוב את מסך הֵׂשער שהסתיר את פניה, בקצה האולם. 
היא לא היתה שם. האם יצאה בעת שדיבר, בלי שהבחין? ואולי טעה, והיא לא 

הגיעה כלל? 
"לסיום," הכריזה גלי, "ניתן את רשות הדיבור לאדם שהכיר את אייר הר 
נבו מקרוב מאוד." היא חייכה אל יודלה שלִצדו. יודלה קרץ לה בעינו הימנית 
וחייך. "אדם שהוא מאושיות התרבות והבוהמה התל־אביבית, לוחם וחולם, 

שתיין ובליין. המשורר יהודה איש שלום. בבקשה."
יודלה קם ממקומו. "טוב," פתח, "אני כאן מכיר את אייר הכי הרבה זמן, 
מאז  אותו  מכיר  אני  כך.  כל  יפה  ודיבר  כאן  שיושב  שלו  מהבן  יותר  אפילו 
לכם  בא  שזה  יודע  אני  כן,  מפולין.  חדש  עולה  ג',  לכיתה  אלינו  בא  שהוא 
בהפתעה. אין הרבה אנשים שיודעים שאייר לא נולד בארץ. הוא היה מעדיף 
למות מאשר לגלות את זה. או שפעם קראו לו... לא," נמלך יודלה, "אני לא 
הולך לספר לכם איך קראו לו כשהוא בא אלינו, ועוד עם בגדים כאלה משנת 
תרפפ"ו. פינחס, המחנך שלנו, שינה לו את השם ל'מנחם'. ככה קראו לו עד 
שבגיל שבע־עשרה הוא הלך והוציא תעודת זהות על שם אייר הר נבו. כלומר, 
ככה היו אמורים לקרוא לו. אני לא אספר איזה כינוי המצאנו לו. אני המצאתי, 
בעצם. אני רק אגיד שהוא חטף אצלנו באבי אביו, והחטיף באבּוה, פי שניים. 
כזה הוא היה. אחר כך, כשאנחנו הלכנו לתיכון, הוא עבד בבוקר ב'בית מסחר 
ספרים' ולמד בערבים. כל פעם עמדו לפטר אותו, כי הוא היה קורא במקום 
לעבוד. הכול הוא קרא, פרוזה, שירה, מדע, יָדע עברית, פולנית, יידיש, לימד 
עשה  הוא  את שקספיר —  לקרוא  שיוכל  כדי  מילון,  עם  אנגלית,  עצמו  את 
עלינו רושם אדיר. אנחנו היינו ילדים קטנים, ילדי שמנת. הוא כבר היה עובד, 

מעשן, הולך עם בחורות..." 
יודלה הולך ומטפיש את הערב כולו. מוחה את כל הרושם שהותירו יוחאי 

והוא. של מי היה הרעיון להזמין אותו.
בשבילו.  לא  זה  אמר,  הוא  יֹוק.  לתנועה.  איתנו  אותו  להביא  "ניסיתי 
היה:  הוא  כזה  וניה.  ִתי  וניה  הו  האלה,  הרוסיים  והשירים  הקומזיצים  כל 
של  שבשמץ  שמץ  איזה  ממנו  שהריח  מה  כל  בנשמה.  אינדיווידואליסט 
קולקטיב, הוא ברח ממנו כמו מאש. ולכן זה לא מפתיע בכלל שבזמן שכולם 
עוד היו שבויים בתוך השירה הרוסית שלהם, ָטָטָטם ָטָטָטם ָטָטָטם, האוזן שלו 
היתה מכוונת לצלילים עדינים יותר, מדויקים יותר. לא פלא שהתרגזו עליו כל 
כך כל הזקנים האלה, פתאום קם בחור צעיר ומעז לכתוב כמו שאף אחד לא 
כתב. ולא רק בגלל זה. כשכולם הלכו עם מכנסי חאקי, הוא לבש מכנסי טרילין 
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אצלו  הצנע,  קוניאק של  איזה תחליף  מגוהצת. כשכולם שתו  לבנה  וחולצה 
ולא חלק  ויסקי סקוטי אִמתי. הוא לא היה מהכנענים  תמיד היה בקבוק של 
מחבורת הסופרים מלחכי הפנכה של בן גוריון, ובטח שלא מהפלמ"חניקים. אי 
אפשר היה להגדיר אותו, וזה מה ששיגע אנשים. הוא לא היה שמאלני מספיק 
לטעמם. לא קם מיד בשישים ושבע וצעק לצאת מהשטחים. אבל אף אחד לא 
יודע שאייר לא נלחם בארבעים ושמונה מתוך עיקרון. כן. בחור צעיר, בריא. 
להרים  מוכן  לא  שהוא  אמר  "הוא  יודלה.  התלהב  עיקרון,"  מתוך  השתמט 
נשק על אדם אחר. לא מוכן לגעת בנשק בכלל. ארבעים־חמישים שנה לפני 
הקדים  הזה  "האיש  יודלה.  השתאה  האלה!"  הדרעקלך  וכל  ה'פוסט־ציונים' 
את זמנו! אבל אייר לא היה אחד שָרץ לפרסם את עצמו. אם היו יודעים את 
זה בממסד הספרותי של היום, אולי היו מתאמצים קצת יותר בשבילו בשנים 

האחרונות שלו..."
זה הולך ונעשה גרוע יותר. הוא נחרד, מנחש לאן יודלה חותר.

"...אני לא הולך לנקוב בשמות, כי זה לא לכבודו של אייר, אבל מי שצריך 
בדירה  לבד,  זרּוק,  כלב.  כמו  מת  הזה  הגדול  המשורר  היטב.  יודע  לדעת, 
מוזנחת. לא היה לו במה לקנות תרופות. ולא שלא ידעו. ידעו היטב. אבל למי 

אכפת היום אם לאיזה משורר זקן אין מה לאכול?"
הוא התלבט אם עליו להשתיק את יודלה. לא. זה רק יגרום יותר מבוכה. 
את  הניח  שעליו  הלבן  הפורמייקה  משטח  את  בחן  עיניו,  את  השפיל  הוא 

מרפקיו, נמנע מלהציץ בקהל, ביוחאי.
קטנים  עסקנים  רק  לסבול.  צריך  גדול  "משורר  יודלה,  סיכם  זה,"  "ככה 
משמינים מכל מיני משרות בעיתונות ובאגודת הסופרים. אנחנו נזכור את אייר 

כמו שהוא רצה שיזכרו אותו. וכל האחרים יכולים לקפוץ לי..."
העז  לא  לדבר.  יודלה  כשגמר  עיניו  את  הרים  לא  עוד.  הקשיב  לא  הוא 
לפנות בדברים אל יוחאי, כשהסתיים הערב באמירת תודה רפה של גלי. בגלל 
יודלה לא הספיק לגשת אליו לפני האירוע. עכשיו אינו מסוגל. ונוגה? שאל 
את עצמו. אולי גם היא מתביישת לגשת אליו אחרי כל זה. לפחות מזה ניצל. 
בתנועות  דבריה  וליוותה את  בפינת החדר  גלי  עם  עוד  חגית מאירי שוחחה 
ידיים נמרצות. אישה מבוגרת, מנומרת בהרות שמש וכתמי זקנה, אחזה ספר 
ביד שדופה וניגשה אל יוחאי לבקש ממנו הקדשה. "אבא שלי, זיכרונו לברכה, 
למד לטינית בגימנסיה..." שמע אותה מלהגת באוזניו. רגע התלבט אם לחכות 
מעט ולנסות לדבר עם יוחאי. האישה לא נראתה כעומדת להניח לו. הוא אסף 

את חפציו בעצלתיים ופנה משם, מתעלם מחגית ומגלי.
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"מה זה?!" נחתה על גבו שוב כפו של יודלה. "ככה הולכים? בלי להגיד 
מילה? מתי אני אראה אותך עוד פעם? בהלוויה שלי?"

"אתה בן זונה אִמתי. זה מה שאתה."
את  רק  "אמרתי  הצטדק,  "מה,"  תמות.  תכלת  עיני  יודלה  פער  "אני?" 

האמת."
לא כל אמת מוכרחים גם לצעוק, נזכר בִאמו גוערת בו. מה גם ש־

"זה בכלל לא נכון. כל מה שאמרת, על איך שהשנים האחרונות..."
"מה לא נכון?!" נעלב יודלה.

"זה לא שלא היה לו מה לאכול. ממש לא."
"טוב," התרצה יודלה, "אז שיפצתי קצת. אבל תאמין לי, להמציא אני לא 

יודע. הכול אִמתי. בכלל," התריס מולו, "מה אתה יודע? היית שם?"
עכשיו שתק הוא מול יודלה.

"נו, אל תיקח ללב," ניחם אותו יודלה. "מה, נעלבת בשם אבא שלך? זה 
דווקא יפה מִצדך. בוא, לזכר אבא שלך, אתה בא איתי עכשיו לשתות משהו."
אולי, חשב,  האולם.  בקצה  רגע  עוד  שיוחאי התעכב  קודם  לו  היה  נדמה 
כשהציץ  כעת,  איתו.  לדבר  להזדמנות  הוא  גם  קיווה  אולי  רגע.  לו  המתין 
הוא הדבר האחרון שהוא  יודלה  לא, לשתות עם  יוחאי.  היה שם  סביבו, לא 
רוצה עכשיו. אבל בפניו של יודלה היתה תחינה שלא הכיר בו קודם, משהו 
אולי  הביתה,  עכשיו  ישוב  אם  לרגע.  היסס  הוא  במבוגר.  המפציר  ילד  כשל 

תופיע נוגה למסור לו את הסיפור. יותר טוב כבר לשבת עם יודלה.

7

"פעם," נאנח יודלה, "כשיצא ספר שירה, זו היתה חגיגה. מדינה קטנה היתה. 
כל ספר חדש היה כאילו ילד נולד. היו כותבים עליו בכל המוספים, בכל כתבי 

העת. כשיצא הספר הראשון שלי, בחמישים ושמונה..."
אותו לשם. פרט להם  הוביל  יודלה  ישבו בבר מואפל ברחוב אלנבי.  הם 
ריסים  לשנייה  בלונדינית,  בפאה  האחת  צעירות,  לא  מארחות  בו שתי  ישבו 

מלאכותיים. 
יודלה. "כל צאצקע חושבת שזה  "היום כל העולם כותב שירה," התלונן 
מעניין מישהו עם מי היא היתה אתמול בלילה. או גרוע יותר, כל מיני פייגלעך 

כמו יוחאי עם האונניזם ההומוסקסואליסטי שלהם..."
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יודלה הביט בו, מצפה לאישורו. הוא משך בכתפיו: "לא היית צריך לדבר 
ככה."

"איך ככה?" תהה יודלה. 
הוא הזכיר לו. זה לא לכבודו של אייר. גם לא הוסיף כבוד לעצמו.

"אבל צריך להגיד את זה מתישהו," מחה יודלה. "כואב לי על אייר. באמת. 
טוב," הודה, "כואב לי גם על עצמי. כן, אני יודע שליד אייר אני שום דבר, 
גמד, אין מה להשוות אותי אליו. אבל בכל זאת," התלונן, "הייתי פעם משורר, 
הוצאתי ספרים, קיבלתי שניים־שלושה פרסים. איך זה שהיום אף אחד... אני 
את  להגיד  יכול  אני  מתי  אבל  טוב,  הכי  המקום  היה  לא  זה  שאולי  מסכים 

הדברים האלה? אף אחד לא מקשיב לי."
הוא יכול לקשר אותו עם כמה עיתונאים, אמר לו שביט. עיתונים אוהבים 

כתבות מסוג של "ראיתי משוררים רעבים."
תזלזל  "אל  עלבונו.  על  מוחל  יודלה,  בו  התרה  לפנסיה,"  תדאג  "אתה, 

עכשיו, כשאתה צעיר. בן כמה אתה?"
"שלושים ושבע."

יעברו  שנה  שלושים  כך.  כל  צעיר  לא  אתה  "אז  יודלה.  השתאה  "פיו!" 
שלך  אבא  כמו  כלום,  בלי  עצמך  את  תמצא  מה?  "ואז  בידו,  החווה  ככה," 

וכמוני." הוא סימן למלצרית וביקש עוד שתי כוסות בירה. 
"רק  יודלה.  קבע  הזאת,"  העצה  על  לי  תודה  עוד  אתה  בגילי,  "כשתהיה 
שאז לא יהיה לך למי להודות," גיחך. "תבטיח לי שתלך לשתות משהו לזכרי, 
אה? ֶפע, נעשיתי סנטימנטלי," לעג לעצמו. "לחיים," הרים את כוסו. "לאבא 

שלך."
"איך היינו מבלים, אייר ואני," הפליג יודלה. "כל הבחורות הכי שוות היו 
מנסות לבוא מוקדם, שיהיה להן מקום בשולחן הקבוע שלנו. היינו שלושה, 
אבא שלך ואני וזאביק מודן, יימח שמו. התחתן עם הרבה כסף. לא כמונו. אבא 
שלך היה הכי מבוקש. בחורות היו ממש זורקות את עצמן מתחת לרגליים שלו. 
אבל היום... מי רוצה משורר. כל בחורה רק מחפשת איזה מהנדס מחשבים 
והמשוררים ממילא  בזה.  אני לא מבין  עם כסף, אופציות, אנא עארף, כלום 
פייגלעך כולם," סיכם. "עכשיו לא זמן טוב לשירה," המשיך יודלה לקונן. "אם 
יש משהו שאני אסיר תודה עליו, זה שהייתי צעיר בזמנים אחרים. לא זמן טוב 

עכשיו להיות משורר צעיר."
"גם לא זמן טוב להיות משורר זקן."

יודלה צחק בכל לב. אין זמן טוב להיות משורר זקן. אין ולא היה. "גם אני 
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ואבא שלך עשינו את המוות לזקנים. מי בכלל היה יכול לדמיין שיום אחד 
נהיה זקנים בעצמנו. שתינו והשתוללנו וזיינו, תסלח לי, כאילו אין מחר." 

"לפי מה שאני יודע," חתך אותו שביט, "לא שתיתם כל כך הרבה וגם לא 
השתוללתם מי יודע מה."

יודלה. "שיהיה לך חצי מהבחורות שהיו לי. אני  יודע!" נעלב  "מה אתה 
מאחל לך. באמת, מכל הלב. ואתה יודע מה," המשיך, "אני לא מתחרט על 
כלום. מה היה עוזר לי שהייתי אז הולך כמו כל האפסים לחפש לעצמי איזה 
ג'וב בסוכנות או בממשלה או במשרד החינוך, אז הייתי יושב היום בווילה שלי 
בהרצליה עם איזה סבתא'לה שאני צריך לקרוא לה אשתי... ַאתה אל תתחתן. 
תלמד פעם מטעויות של אחרים. מה? אין לך תוכניות? יופי. מה?" פנה אל 

המלצרית. "כבר חשבון?"
את  הביאה  לכן  המלצרית.  לו  הסבירה  שלה,  המשמרת  את  מסיימת  היא 

החשבון.
יודלה חיטט בכיסי מכנסיו, האחוריים והקדמיים, בכיס חולצתו, בכיס ז'קט 
הוא ערם על השולחן את שללו: מטבע של חמישה שקלים,  הג'ינס שלבש. 
כרטיסיית  חד־פעמי,  מצית  מנטה,  סוכריית  שקל,  של  מטבעות  שלושה 
אוטובוס של אזרח ותיק, מנוקבת ברּובה, כרטיס ביקור מקומט, צרור מפתחות 

קשורים יחד בחוט ברזל ומכסה של עט פלסטיק.
להבחין  שביט  יכול  השולחן,  על  הגדולות  ידיו  כפות  את  כשהניח  כעת, 
בכתם  אותן,  שניקדו  החומים  הזקנה  בכתמי  שעליהן,  הבולטים  בוורידים 

שהותירה כוס הבירה על חפתי שרוולו.
הם המתינו שתשיב המלצרית את כרטיס האשראי שלו.

"נעבור בכספומט, אני אחזיר לך," הבטיח יודלה, אבל הוא לא שעה אליו. 
"פעם אחרת תזמין אתה," אמר, אבל יודלה מחה: לא פעם אחרת. הם הולכים 
עכשיו לדירתו, להמשיך את השתייה. יש לו בקבוק משובח בבית. הוא יפתח 
אותו לכבודו. לא. מה פתאום. כבר מזמן הוא לא גר בווייצמן. הוא גר ממש 

דקה מכאן, ביונה הנביא.
"קרוב לעיר, קרוב לים," שיבח יודלה את המיקום של דירתו החדשה. "לא 

יקר. אחרי שנפרדתי מרותי... תיזהר," התריע, "מדרגה."
הם נכנסו לחדר המדרגות האפל. יודלה שלף את צרור המפתחות מכיסו. 
"לא," סימן לו, כשפנה שביט לעלות במדרגות. "זה כאן, מיד, בקומת קרקע. 
קורתי  בצל  הבא  "ברוך  אור בחדר.  ומיד העלה  פנימה  הכניס אותו   ”,voilà

הצנועה. ארמון זה לא, אבל..."
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"כמה זמן אתה גר פה?" התעניין שביט.
"שנתיים... יותר. אני נשאר פה עד שיזרקו אותי," גיחך יודלה, "או שאני 

אתפגר. אני מכאן יוצא או לבית חולים או לבית קברות."
החדר היה לא גדול, שליש ממנו תפוס במיטה זוגית סתורת מצעים. הקירות 
בכיור  הוא הבחין  זה.  גבי  זה על  כולם בספרים שנערמו  היו מכוסים כמעט 
ובכירת גז. דלת צדדית הוליכה, ככל הנראה, אל השירותים. יודלה מיהר לסלק 
בגדים שהונחו ברישול על שולחן האוכל והכיסאות שלִצדו. "תרגיש את עצמך 

בבית," הורה לשביט. "כבר אני מכין לך משקה שלא שתית בחיים."
הוא הוציא מהארון בקבוק עראק וניגב את האבק מצווארו ומהפקק. אחר כך 

משה מהכיור ספוג דלוח וסיבן שתי כוסות שקופות שנמשו אף הן מהכיור.
"ככה," מזג את הנוזל לכוסות שקופות, מכוסות דוק עכור, "עם קצת קרח. 
הולך טוב גם עם מיץ תפוזים, אבל אין לי. בעצם," חיטט במקפיא, "גם קרח 

אין. מילא. זה טוב גם עם מים."
הנוזל השקוף הלבין למגע המים. "לחיים," הציע יודלה. "לִאייר."

הם הקישו את כוסותיהם.
"כן," נזכר יודלה, "עראק עם מיץ תפוזים הכנתי כשהיתה אצלי אחותך, 

מה שמה?"
"נוגה?!"

"נוגה, כן."
"מה היא רצתה ממך?"

יודלה לא השיב מיד. המבט בעיניו היה רב־משמעי, מרוצה מעצמו. 
"בחורה יפה," אמר. "דומה לאימא שלה."

האם ייתכן... עד כדי כך היא תרחיק כדי להתקרב עוד קצת אל אביו? לא. 
בלתי אפשרי. היא לא מסוגלת לזה. יודלה לא מסוגל לזה. רק מדבר. אבל מה 
עד  לו  חרתה  המחשבה  עצם  זאת,  ובכל  בשבילו.  נוגה  מה  בכלל.  לו  אכפת 

מאוד. שימות כאן במקום אם הניח עליה את הידיים המזוהמות שלו...
"למה היא באה אליך?"

"רצתה לשמוע מכלי ראשון. על אימא שלה. איך היא ואבא שלך... נו, אתה 
יודע. איך היה, איך חיו. גם עליך היא שאלה. איך זה היה כשהיית ילד..." 

"ומה אמרת לה?"
לה  ייפיתי, אלא מה. שאני אספר  "את האמת. קצת  יודלה,  "נו," התנצל 
איך שכשאימא שלך היתה בהיריון, תכף צריכה ללדת, האבא שלך ואני הלכנו 
לזיין, תסלח לי, בחגיגת פורים בעין כרם? פגשנו שם שתי סטודנטיות..." הוא 
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עצם את עיניו בהנאה, "שלחנו את זאביק לאימא שלך, שמנו עליו מדים של 
רב־סרן, הוא הודיע לה שאבא שלך קיבל צו שמונה דחוף..." 

"תפסיק לטנף," קטע את יודלה. "יש גבול כמה אפשר לשקר. קודם כול, 
אני בכלל לא נולדתי לא בפורים ולא קרוב לזה. חוץ מזה, אייר היה באנגליה 

כשנולדתי. עם משלחת של סופרים מטעם משרד החינוך..."
"מי מדבר עליך?" מחה יודלה. "אני מדבר על... נו, אתה יודע."

הוא הביט בו באי־הבנה. "מה?"
"אימא שלך," אמר יודלה, "היא הרי היתה בהיריון שנה, שנה וחצי לפני 
שנולדת. מה," נבהל, "אתה רוצה להגיד לי שלא ידעת? הייתי בטוח... טוב," 

נמלך בדעתו, "אולי לא הייתי צריך לדבר על זה."
"מה קרה לו?"

"למי?" תהה יודלה.
"לילד..." 

לאח שלי, ביקש לומר, אבל לא היה מסוגל לכנות כך עּוּבר שטרם נודע 
לו גורלו.

"ילדה. נולדה מתה. הסתבך שם משהו עם חבל הטבור. אני באמת לא מבין 
בעניינים האלה. מה לעשות. קורה. לא נעים."

הוא השפיל את עיניו, מבקש לא להביט ביודלה בשעה שהפך במה שסיפר 
לו זה עתה.

נוגה. אבא שלך  "אימא שלך היתה אומרת, אם זאת תהיה בת, נקרא לה 
האמת  "אבל  יודלה,  גיחך  יותר,"  מקורי  יעני,  איילת השחר.  כבר,  אם  אמר, 
היא," המתיק בידענות, "שפשוט שיגע אותו ש'נוגה' זה 'רגל' בפולנית." הוא 
בן,  קיבלה  זה  "אימא שלך מאוד רצתה בת. במקום  ציחקק, מרוצה מעצמו. 
ועוד אותך. טוב, בסוף גם קיבלה בת וגם קראה לה נוגה. מגיע לה, אחרי כל 

מה שעברה עם אבא שלך. תגיד, איך היא עכשיו? מה שלומה?"
בסדר גמור, השיב ליודלה. עדיין מלמדת לשון ותנ"ך בגימנסיה הרצליה. 

השנה תצא לפנסיה. כמובן, קצת קשה לה, מאז שבעלה... 
"מה," נזעק יודלה, "גם הוא מת? נוגה לא אמרה לי כלום. מתי?"

די מזמן. עוד לפני אבא שלו, עשרה חודשים קודם. הוא נזכר בנוגה בוכה 
על כתפו: עכשיו שנינו יתומים.

מתקשר  אני  "אולי  בקולו.  תקווה  יודלה,  זינק  עכשיו?"  פנויה  היא  "אז 
אליה? תעשה לי טובה, תשמע, תגיד לה ש... לא," התחרט באמצע המשפט. 

"מה היא צריכה אותי על הראש שלה."
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"בדיוק," הסכים שביט.
"אתה," סנט בו יודלה, "נשמה טובה תמיד היית. אני לא אשכח איך יום 
אחד כשהיית בן תשע, עשר, כשהיית נשרך אחרי אבא שלך לבתי קפה, באת 

אלי וקראת לי: 'יהודה איש קריות!'"
הוא בדיוק למד אז על האיש, הסביר. יהודה איש שלום נשמע דומה כל כך. 

"ואתה," החזיר ליודלה, "מיד אמרת לי 'סגור את הג'ורה, שמנצ'יק.'"
"ואתה דווקא המשכת: יהודה איש קריות! יהודה איש קריות! יהודה איש 

קריות!"
"ואז אתה קראת לי —"

"שביט של עופכין!" השלים יודלה, מרוצה מעצמו.
"ככה מדברים לילד בן תשע?"

"ילד בן תשע עם ג'ורה של בן ארבעים. נו," נזף בו יודלה, "מה נהיית עדין 
כזה, עושה עניין ממה שקרה לפני שלושים שנה. תכף תביא לי את המועצה 

לשלום הילד. משוגעים נהיו כו — "
הוא השתנק וחירחר.

"אתה בסדר?" שאל שביט, חש עצמו אווילי. הרי ברור שיודלה אינו בסדר. 
"לקרוא לרופא?" הציע.

יודלה האדים מהמאמץ לנשום, מוסיף לחרחר.
"שאני אקרא לרופא?" שאל שוב. יודלה לא השיב. הוא חכך בדעתו. מעולם 
לא ראה מישהו במצב כזה. האם הוא עומד למות? האם עליו להזמין עכשיו 

אמבולנס?
יודלה פירכס לרגע.

"אני מצלצל למגן דוד אדום," הודיע שביט. יודלה נראה כמנסה לומר לו 
משהו. הברות מרוסקות, לא ברורות, יצאו מפיו.

הטלפון דמם. לא נשמע צליל חיוג. הוא חיפש אחרי הטלפון הנייד שלו, 
נושם  בחדרו,  היחידה  הכורסה  על  שצנח  יודלה,  אחרי  העין,  בזווית  עוקב, 

נשימות קצרות אך סדירות.
"ניסיתי להגיד לך," אמר יודלה, כששב אליו הדיבור. "אל תתקשר. הטלפון 

מנותק. יש לי שבעת אלפים שקל חוב לבזק."
"מה?" נדהם שביט. "אתה חייב טלפון, במצבך."

לו  יש  כן,  כך.  כל  גרוע  אינו  מצבו  יודלה.  לו  לעג  במצבך,"  "במצבך, 
לפעמים התקפים כאלה, בייחוד אחרי שתייה. הוא כבר מכיר את זה. לא, הוא 
בסדר גמור. "זה יעבור," גיחך, "או שלא. יום אחד אני אתפגר כמו אבא שלך, 
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לבד. אולי זה מגיע לנו. ארבעה ילדים יש לי, משלוש נשים. אף אחד לא בקשר 
איתי. אתה," פנה לשביט, "יותר חכם מכולנו. מראש לא עשית ילדים."

יודלה נח עוד מעט בכורסה, סירב שיכין לו שביט תה. בכלל אין לו תה. 
הוא אינו שותה תה אף פעם. כן, הסכים עם שביט, אולי כדאי שישכב עכשיו 
לנוח. עד מחר יהיה בסדר. או שלא, גיחך שוב. אולי יותר טוב ככה. כן, זה בסדר 
גמור שהוא יישאר עכשיו לבד, הבטיח לשביט, שעצם את עיניו בהקלה. הוא 
לא צריך שום דבר. אם הוא רוצה, שיבוא פעם לראות אם הוא עוד חי. שיתקשר 

לפעמים. לא, גיחך, בעצם אי אפשר להתקשר אלי. הטלפון. שכחתי בעצמי.

8

הוא הלך ברחובות החשוכים בדרכו לדירה בשדרות ח"ן, הדירה שבה מת אביו. 
לשתיים.  וחמישה  עשרים  השעה?  מה  מאיר.  גן  דרך  לחצות  אם  היסס  הוא 
הגן ננעל מזמן, כנגד חסרי בית. עכשיו מחכה לו "סיפור אוטוביוגרפי", נזכר 
פתאום, אבל במקום הבעתה שליוותה אותו כל היום, כעת עורר בו כתב היד 
המצפה לו תחושת רווחה. ממה פחד כל כך? מאיזה סיפור אידיוטי? הוא היה 
יכול להישאר בבית. לוותר על השתייה עם יודלה. ככה ביזבז יום שלם. ככה 
באשמת  כביכול,  דבר.  שום  תירגם  לא  שנתיים  כבר  שנים.  כבר  מבזבז  הוא 
בכלל. כמעט שלוש שנים, מאז תמר, שלא  לא התקדם  בו  הדוקטורט. שגם 
היתה אף אחת. הוא צריך לעשות משהו עם עצמו. לגמור דוקטורט. לתרגם 
חיוור  צל   — ובסוף  מתחבט,  הוא  וחודשים  שבועות  מה.  בשביל  לא.  יותר. 
ומעוות. הוא צריך לכתוב שירים מקוריים, משלו. אם לא יתעשת, יהיה כמו 

יודלה. לא. יותר גרוע מיודלה. יודלה היה משורר. הוא רק מתרגם. 
השלישית,  הקומה  של  המדרגות  בגרם  העליונה  המדרגה  על  ישבה  היא 
פניה.  את  מכסה  זהובה  נחושת  ומסך  ברכיה,  על  שעּון  בידה,  אסוף  ראשה 
גבוה  מתנשא  לידה,  עמד  הוא  מנומנמים.  פנים  אליו  הרימה  לך,"  "חיכיתי 

מעליה. עכשיו קמה גם היא על רגליה. 
"הייתי בערב לאייר, אבל עזבתי כשיודלה התחיל עם השטויות שלו. מסכן, 

היית צריך לשבת על ידו ולשמוע את כל זה..."
שתשב  שתבוא.  מאוד  השתוקק  פתאום  "תיכנסי."  אותה,  הזמין  "בואי," 
יודלה, לשמוע ממנה מה סיפר לה  עמו. ביקש לספר לה על הערב שלו עם 

יודלה על הוריו. עליו, כשהיה ילד. 
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אבל היא סירבה: פעם אחרת. היא צריכה ללכת עכשיו.
"ללכת?" תמה. לאן, בשעה הזאת. אבל היא כבר נפרדה ממנו לשלום. "זה 

בארון החשמל," אמרה, ופרחה למטה, ממהרת.
הוא פתח את הארון והוציא משם את הדפים שהמתינו לו. עשרים עמודים, 
מודפסים ברווח יחיד, הבחין. חתיכת סיפור אוטוביוגרפי היא כתבה שם. הערב 
היה לו מספיק, החליט. הוא יקרא הכול מחר. אולי רק יציץ קצת במיטה, לפני 
השינה. האותיות ריצדו מול עיניו באור הצהבהב של מנורת הלילה. כתב ידה 
הנערתי, בעט אדום: "אני מקווה שהצלחתי להיכשל יותר טוב", ותחתיו, באות 

שמנה, הכותרת:
Fail Better

העכיר  השני  העבר  מן  הטורד  השקט  הדלת.  על  התדפקה  הולם  "...בלב 
את רוחה. האומנם שכח את פגישתם? היא המתינה עוד רגע בטרם אזרה עוז. 
באצבע חרדה הקישה קלות על הדלת. דלת פשוטה, חלקה, אפרורית. רק עינית 
זעירה, ומעליה לוחית פלסטיק שחורה, שאותיות לבנות חרותות בה: ש' בן נון. 

כמה היטב הכירה את האותיות האלה: ש' בן נון. שבתאי בן נון. אחיה..."
מחר.  שיקרא  מוטב  זאת  בכל  אולי  מה שחשב.  בדיוק  לעצמו.  גיחך  הוא 
באמת היה לו די היום. הוא הניח לדפים לנשור לצדו על הסדין, ומעך אותם 

בגופו תוך שהוא שוקע בשינה כבדה, רקתו מונחת על הִּפסקה השנייה:
הרע  לרוב  ממילא  אותו?  יאשים  ומי  מכול.  הרע  את  מדמיין  הוא  "תמיד 

מכול הוא שמתרחש. למעשה, כבר התרחש."

את שירו של הורטיוס, המופיע בנובלה, תירגמה מאיה ערד.
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פול ואלרי
בית הקברות הימי
תרגום כפול והערות

מצרפתית: דורי מנור

השיר "בית הקברות הימי", המּוכר ורב־ההשפעה בשירי פול ואלרי, נכתב במהלך 

העשור השני של המאה העשרים ו"נזנח" — כהגדרת המשורר — ביוני 1920, שעה 

 ,La Nouvelle Revue Française שז'אק ריוויֶר, העורך האגדי של כתב העת 

אותו  ולַקּבֵע  הבלתי־פוסק  מליטושו  לחדול  אותו  ו"אילץ"  מידיו  אותו  משך 

התערבותו  בשל  הכתיבה  מלאכת  של  זו  קטיעה  ובת־פרסום.  מוגמרת  בגרסה 

האקראית של גורם חיצוני אינה זרה כלל ועיקר לרוחו של ואלרי ולתפיסת עולמו 

השירית. בהרצאה שנשא באוניברסיטת הסורבון כעבור שנים אמר המשורר: "]...[ 

יצירה לעולם אינה נשלמת — זו מילה שאין לה שום פשר בעיניהם ]בעיני חובבי 

השלמּות השירית, ד"מ[ — אלא נזנחת; ַהזניחה הזאת, שבעטייה מושלכת היצירה 

או ממחויבות  ִמּלֵאּות  נובעת  היא  היא אם  ואחת  לעיני הקהל —  או  ללהבות 

לְפרסום — נראית להם כמין תאונה, שניתן להשוותה למחשבה הנקטעת בעת 

שעייפּות, מקרה מצער או תחושה כלשהי קמים עליה לַאיינּה."

שנודע באבסטרקטיות הקיצונית של  ואלרי,  פול  לרבים משיריו של  בניגוד 

יצירתו, ל"בית הקברות הימי" יש שורשים ביוגרפיים מוחשיים מאוד. פול ואלרי 

הדרך  אמצע  התיכון —  הים  של  הצרפתי  האגן  שלחוף  ֶסט  העיירה  יליד  הוא 

הגיאוגרפי והמנטלי בין איטליה לבין ספרד, כהגדרתו של יליד ֶסט גדול אחר, 

השנסונייר ז'ורז' ברסאנס. למשפחתו של פול ואלרי היתה אחוזת קבר מפוארת 

בבית הקברות הימי, המשקיף על נוף מרהיב ממרומי גבעה החולשת על מפרץ 

ליֹון, והמשורר עצמו נטמן שם ב־1945. המקום הוא אפוא קונקרטי, וגם הזמן 

קונקרטי: שעת צהריים חמה ביום קיץ ים־תיכוני לוהט. 

אך לדידו של ואלרי, הקונקרטי בשירה, ה"נושא" שעליו מדבר השיר, אינו 

הצרופה  השירית  למוזיקליות  עודף  ֶסרח  כמעט  בלבד,  מכשיר  זהו  העיקר. 

והמופשטת, שאליה יש לחתור. השיר "בית הקברות הימי" נולד, לעדותו, דווקא 

רק  מילים.  לה  וביקשה  בראשו  שהתנגנה  מסוימת,  ומשקלית  צורנית  מתבנית 

הצורה  של  והתודעתיות  הטכניות  לאחר שבחן את השלכותיה  בשלב האחרון, 

לו, כאמור,  יש  זה  שִהקנה לשירו, בחר ואלרי את התוכן הקונקרטי, שבמקרה 

)בין השאר בהשראת  פיו  ואלרי על  ביוגרפי מובהק. בכך הופך למעשה  הקשר 

אדגר אלן פו ו"הגיון הקומפוזיציה" שלו, אך באופן מעמיק ופורה בהרבה, ולא 

דהיינו,  הרומנטית;  התפיסה  לפי  המקובל  הכתיבה  סדר  את  להכעיס(  כמעשה 

נושא ה"מתנבע" כביכול ממעמקי הנפש, "נכפה" על המשורר בכוחה של ההשראה, 
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ומוצא לו לבסוף באופן "ספונטני" מילים וצורה. כך תיאר ואלרי בהרצאתו את 

השתלשלות הכתיבה של "בית הקברות הימי":

"מלכתחילה היתה זו לא יותר מאשר תבנית ִקצּבית ריקה, או ממולאת בהברות 

חסרות פשר, שרדפה את מחשבותי במשך זמן מה. אז שמתי לב שהתבנית הזאת 

והתחלתי לחשוב קצת על המשקל הזה,   ,)décasyllabe( היא בת עשר הברות 

וחדגוני, עלוב  לי דל  נראה  שלא עשו בו כמעט שימוש בשירה המודרנית; הוא 

זהו המשקל  ההברות;  ]בן שתים־עשרה  האלכסנדריני  למשקל  בהשוואה  למדי 

המסורתי והרווח ביותר בשירה הצרפתית, ד"מ[, ששלושה או ארבעה דורות של 

ולהעלות  לנסות  עלי  כפה  ֶׁשִּבי  ההכללה  ֵׁשד  להפליא.  פיתחוהו  גדולים  אמנים 

את העׂשר הזה לחזקת שתים־עשרה. הוא הציג לפנַי בית מסוים, בן שש שורות, 

בתים  של  מסוים  מספר  על  המבוססת  קומפוזיציה,  של  הרעיון  את  בי  וָטבע 

כאלה ומושתתת על ִמגוון של טונים, שלכל אחד מהם תפקוד משלו. בין הבתים 

השונים צריכים היו להיווצר ניגודים וזיקות למיניהם. תנאי אחרון זה הביא עד 

מהרה למסקנה, שעל השיר האפשרי להיות מונולוג של ה'אני', מונולוג שבו יועלו, 

ויונגדו אלה לאלה הנושאים הפשוטים והתמידיים ביותר של חיי הרגש  יותוו 

והמחשבה שלי, כפי שֵאּלֶה נכפו עלי בנעורי, בזיקה לים ולאור, במקום מסוים 

לחופי הים התיכון.

בן  הנבחר,  )המשקל  הטהורה  למחשבה  ונָגע  במוות  לעיסוק  הוביל  זה  "כל 

עשר ההברות, התקשר במידת מה למשקל האופייני לדנטה(. ידעתי שטורי השיר 

שלי חייבים להיות דחוסים וקצובים מאוד. ידעתי שאני מנתב את עצמי לעבר 

מונולוג אישי אך בה בעת גם אוניברסלי ככל שיש לאל ידי לעצב. סוג המשקל 

שאימצתי והמבנה שבחרתי לשוות לבתים, נתנו בידי תנאים שעודדו 'הלכי רוח' 

מסוימים, שאיפשרו שינויי טון מסוימים, שדרשו סגנון מסוים... כך נולד 'בית 

הקברות הימי' ַּבמחשבה. אחר כך בא תורה של עבודה ממושכת למדי."

 את חשיבותו של המהפך התודעתי שמבצע כאן ואלרי היטיב להבין הסופר 

הארגנטיני חורחה לואיס בורחס. בסיפורו "פייר ֶמנָאר, מחברו של 'דון קיחוטה'" 

מתאר בורחס סופר צרפתי בדיוני, פייר מנאר, הכותב מחדש את "דון קיחוטה" 

של סרוונטס, ולמעשה משחזר מילה במילה את המקור בן המאה השבע־עשרה 

ו"מתרגם" אותו ללשון המקור — לספרדית. בתחילת סיפור מפורסם זה, אחת 

בורחס  עורך  התרגום,  אמנות  על  העשרים  במאה  ביותר  הידועות  האלגוריות 

ובין  מנאר מסתורי,  פייר  לאותו  העבודות המיוחסות  ביבליוגרפית של  רשימה 

השאר הוא מזכיר את המעלל הפואטי הבא: העברת טורי "בית הקברות הימי" 

מאת פול ואלרי מן המשקל המקורי בן עשר ההברות למשקל האלכסנדריני בן 

שורה,  בכל  הברות  של שתי  זו  לתוספת  להתייחס  ניתן  שתים־עשרה ההברות. 

אחת  עוד  בלבד,  וירטואוזי  משוגה  מעשה  כאל  כזה,  תוך־לשוני  ל"תרגום" 

הדברים שכתב  לאור  אך  העיוור.  הארגנטיני  הסופר  של  מגחמותיו המבריקות 

ואלרי על תבנית המשקל בן עשר ההברות כנקודת המוצא לכתיבת שירו, דומה 

כי בורחס קולע כאן למשהו עמוק הרבה יותר: לעצם טבעו של אקט התרגום 

ולעצם מהותו של הפער התודעתי שבין תרגום לבין מקור. 
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***

על התרגום השירי של "בית הקברות הימי" שקדתי במשך ארבעה חודשים של 

עבודת ליטוש אינטנסיבית, והוא "נזנח" לצורך פרסומו בגיליון מיוחד של מוסף 

תרבות וספרות של "הארץ", במרס השנה, לרגל יום הולדתו השבעים של הסופר 

לצד  מורחבת:  בגרסה  ב"הו!"  בשנית  להביא  בחרתי  התרגום  את  קנז.  יהושע 

התרגום השירי מוצע כאן גם תרגום מילולי, צמוד ככל האפשר לתוכן הסמנטי, 

בתוך  המילולי,  התרגום  בגוף  להוסיף  התכוונתי  תחילה  השיר.  שורות  כל  של 

סוגריים מרובעים, כמה הצעות אלטרנטיביות לתרגום חלק מהמילים. אך עד 

מהרה תפחו החלופות הקונקרטיות והפכו להערות נרחבות, ששוב לא היה להן 

מקום בגוף התרגום. בשולי התרגום המילולי הוספתי אפוא הערות המצביעות 

הכרעות  על  הן  שבמקור,  המוקשות  השורות  מן  לכמה  שונים  פירושים  על  הן 

תרגומיות שהכרעתי במהלך העבודה.

במסגרת מצומצמת זו אין בכוונתי להיכנס לוויכוח הנושן, אך המרתק תמיד, 

בין אלה הסבורים כי שירה צריכה להיתרגם באופן שירי, לבין מצדדי התרגום 

שתי  את  כאן  לבחון  התכוונתי  מלכתחילה  כי  רק  אוַמר  "מילולי".  המכונה 

האפשרויות גם יחד, ולראות כיצד הן עשויות להאיר זו על זו. מובן כי התרגום 

המילולי מטיל זרקור אכזרי על הפשרות, על ההשמטות ועל העיוותים התוכניים, 

הכרוכים תמיד באמנות התרגום השירי. אך אני מאמין כי במבט העומק שהוא 

מעניק לקורא שאינו דובר את שפת המקור יש משום פיצוי ראוי על כך. ִמטעמים 

שהם טכניים בעיקרם, בחרנו שלא להביא כאן את המקור הצרפתי. אני מקווה 

זו, אוכל להוסיף על התרגום  כי ּבְספר, שיכיל תרגומי שירה נוספים במתכונת 

הכפול ועל ההערות גם את השירים המקוריים. 

כשניגשתי לתרגום השירי של "בית הקברות הימי" ברור היה לי — בעקבות 

תפיסותיו הפואטיות של ואלרי ובעקבות השיעור הפרדוקסלי של פייר מנאר — כי 

עלי לדבוק בתרגוִמי במשקל בן עשר ההברות )עם וריאציה אפשרית: אחת־עשרה 

הברות בשורות בעלות סיומת ִמלעילית( ולַשעתקו לעברית בנאמנות ְמַרּבית. כן 

ברור היה לי כי עלי לשמר את מתכונת החריזה הייחודית ואת מבנה הבתים של 

השיר המקורי. כל אלה היו לי בבחינת מושכל ראשון, וממילא לא הרחבתי על 

כך את הדיבור בהערות שלהלן. בהערותי נמנעתי אפוא בדרך כלל מהתייחסות 

לאילוצי החריזה והמשקל, אף כי מובן שחלק ניכר מן ההכרעות בתרגום נבעו 

במישרין או בעקיפין מן ההחלטה לקיים חריזה ומשקל אקוויוולנטיים למקור 

גם בגרסה העברית. 

לעומת זאת, כתבתי בהרחבה על העדפות ִמצלוליות, ובייחוד במקרים שבהם 

התגלעה סתירה בין הרצון לשמר בתרגום את מרב התוכן הסמנטי־המילוני לבין 

לאופי  רבות  הערות  ייחדתי  כן  השירי.  למצלול  פחות,  לא  החשובה  הנאמנות, 

ההכרעה בין משמעויות שונות של מילים בשיר — אקט שהוא הכרחי כמובן בכל 

תרגום, אך בשיר זה הוא קיצוני במיוחד, היות שוואלרי עושה בו שימוש נרחב 

במילים בעלות "קרקעית" כפולה ומשולשת — מילים שניתן לעתים להבינן בעת 
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האטימולוגית  בהוראתן  הן  העכשווית,  בצרפתית  במשמעותן  הן  אחת  ובעונה 

אחדות  בנקודות  הערתי  עוד  הצליליות.  ואף  המטפוריות  בהשתמעויותיהן  והן 

אלוזיות  על  ובעיקר  למכביר,  בשיר  המצויים  אינטרטקסטואליים,  קשרים  על 

למקורות העבריים והיהודיים, הכלולות בתרגום השירי ומַתפקדות בו כחלופה 

פואטית לאלוזיות מקבילות המצויות במקור; על זיקות סמנטיות תוך־שיריות, 

שבמקור;  לזיקות   — במקביל  שלא  או   — במקביל  השירי  בתרגום  הקיימות 

וכמובן — על כמה מן הפשרות ומן הוויתורים הרבים שנאלצתי להסכין איתם 

במהלך התרגום, ועל הדרך שבה ניסיתי לפצות עליהם באמצעות טעינת התרגום 

השירי ברשת מסועפת של פיצויים, המתפרׂשת על פני הטקסט כולו.

במקור  המילים  מן  כל אחת  על  ולהעיר  להוסיף  היה  ניתן  תיאורטי  באופן 

ולבאר כל הכרעה והכרעה בתרגום השירי, אך מובן כי סֹופה של עבודת נמלים 

כזאת לייגע הן את כותבה והן את קוראיה. התייחסתי אפוא בהערותי רק לִמקצת 

צרפתית.  דוברי  שאינם  לקוראים  עניין  בהן  שיש  לאלה  ובעיקר  ההכרעות,  מן 

יוסף אור, בשנת  זכה לתרגום עברי ראשון, פרי עטו של  "בית הקברות הימי" 

1961 )התרגום ראה אור בכתב העת "גזית"(. זהו תרגומו השלם השני לעברית. 

כ"נשיקה מבעד  אם תרגום שירה — כמאמר הקלישאה הרווחת — כמוהו 

למטפחת", הרי שכאן ביקשתי למקד את המבט בסיביה ובתפריה של המטפחת 

הזאת, ליטול דגימות אחדות משיירי הרוק והתאווה שנותרו טבועים בה — ואולי 

ללמוד כך גם משהו על ִטבעה של הנשיקה. 

ד"מ
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בית הקברות הימי, ֶסט.
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ַהּגַג ַהּזֶה ֶׁשּבֹו ּפֹוְסעֹות יֹונִים, 

ּפֹוֵעם ֵּבין ַהְּקָבִרים ָלֳאָרנִים,

ְּכֹחם ַהּיֹום נְִרָקם ּבֹו ִמן ָהֵאׁש

ַהּיָם, ַהּיָם ַהִּמְתַחֵּדׁש ָלנֶַצח.

הֹו, ּגְמּול ֶׁשַאֲחֵרי ִהְרהּור ְּכַבד ֵמַצח,

ְּבֶשֶקט ָהֵאִלים ִלְבהֹות ִעֵּקׁש!

ֵּכיַצד ְּבָרִקים ַּדִּקים צֹוְרִפים ְּבֶׁשֶצף

יֲַהלֹוִמים ֹלא מּוָחִׁשים ֶׁשל ֶקֶצף,

ֵּכיַצד נְִטוֵית ַׁשְלוָה ְּביַד ָאָּמן!

ְּבנּוַח ַהַחָּמה ַעל ַהּיִַּמים

ְצרּופֹות ֵהן יְִצירֹות ָהעֹוָלִמים —

ַמַּדע ַהִחּזָיֹון, נִיצֹוץ ַהּזְַמן.

>>
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)1( הגג השקט הזה, שבו פוסעות יונים, / )2( בין האורנים ְמַפְרֵּפר, בין הקברים; 
/ )3( שעת חצֹות היום הַצדיקה ְמַחֶּבֶרת ָׁשם ִמלהבות/ )4( ֶאת הים, הים המתחיל 
תמיד מחדש. / )5( הו, גמול שאחרי מחשבה: / )6( מבט ארוך על שלוות האלים!

המפרש  סירות  הן  היֹונים  המצולות.  את  המכסים  הים  פני  את  מסמל  הגג   :1 שורה 
השטות בו, כפי שהן נשקפות ממרומי הגבעה שבה שוכן בית הקברות הימי.

שורה 3: "חצות היום" )כלומר, שתים־עשרה בצהריים( הוא פירושה היסודי של 
המילה הצרפתית midi. אך זהו גם כינוי רֹווח לאזור הים־תיכוני החם של דרום צרפת 

)שם שוכנים העיר ֶסט ובית הקברות הימי( בפרט, ולארצות החום בכלל. 
"צודק/ת  הם  האחרים  שפירושיו  תואר  שם   ,juste במקור:  "צדיקה",   :3 שורה 
ו"מדויק/ת". ניתן היה אפוא לתרגם: "שעת חצות היום המדויקת". זאת ועוד, ואלרי 
מרמז כאן במשתמע גם לביטוי: midi( juste( Il est, דהיינו: השעה )שתים־עשרה( 
בדיוק. מכל מקום, שני השדות הסמנטיים השונים הללו — "צדק" ו"דיוק" — כרוכים 

כאן זה בזה לבלי הפרד. 
הוא  זה  פועל  של  הבסיסי  הפירוש   .compose במקור:  "מַחברת",   :3 שורה 
החיבור  רעיון  את  דווקא  כאן  להטעים  מבקש  ואלרי  פול  כי  דומה  אך  "להרכיב", 
המחבר  כמשורר  כמוה  הלהבות,  מן  הים  את  כביכול,  מחברת,  היום  חצות  שעת   —
את שירו. בתרגום השירי בחרתי לפשר בין שתי המשמעויות הללו באמצעות הפועל 
ה"הרכבה"  מושג  את  המשלב  פועל   — האש"  מן  בו  נרקם  היום  "כחום  "לרקום": 
המכנית עם מושג היצירה האמנותית, ובד בבד מעורר קונוטציה )הקיימת גם במקור 

כאחת מהשתמעויותיו של הפועל composer( לִרקמה של גוף חי.

)7( איזה עמל טהור של הבזקי אור דקים ְמַכֶּלה / )8( יהלומים רבים של קצף בלתי 
מוחש / )9( ואיזו שלווה נֱֶהֵרית, ַּכמדוֶמה! / )10( בעת שהשמש נחה על המצּולות / 

)11( מנצנץ הזמן, והחיזיון הוא יֶדע — / )12( יצירות טהורות של סיבה נצחית.

שורה 7: "מכֶלה", במקור: consume — לַכלות, לאֵּכל )באש(, אך גם: להשחית )זמן(, 
לבזבז )רכוש, כסף(. השימוש בפועל "צורפים" יצר בתרגום השירי רב־משמעות דומה 
)נזכור את הִקרבה בין השורש צר"ף לבין השורש צר"ב(, ופיצה על היעדרם של שמות 
התואר "עֵמל" )הפועל "צורפים" מעלה אולי על הדעת צורף־אּומן העמל על מלאכתו( 

ו"טהור" )שהרי מאותו השורש נגזרת גם המילה "ָצרּוף"( . 
)צורת  הרפלקסיבית  צורתו  זוהי   .se concevoir במקור:  "נֱֶהֵרית",   :9 שורה 
ובהשאלה:  "להרות",  היא  הבסיסית  שמשמעותו   ,concevoir הפועל  של  התפעל( 
להעלות על הדעת, לתפוס )מנטלית(, להקיף )רעיון(. ניתן לתרגם גם: "ואיזו שלווה 

עולה על הדעת".
שורה 12-11: משפט התמורה "יצירות טהורות של סיבה נצחית" )המתייחס ל"זמן" 
על  אי אפשר לשמור  אך בעברית  לפני האחרונה,  מופיע במקור בשורה  ול"חיזיון"( 
סדר תחבירי זה. המילה songe, "חיזיון", יכולה להיתרגם גם ל"חלום" או ל"הרהור 

בהִקיץ".
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ַמְטמֹון ַמְתִמיד, ִמְקַּדׁש ִמינְֶרוָה ַחף

ִמּכָל ִעּטּור, ַמְחַצב ַׁשְלוָה נְִסָחף,

ִמְקוֶה ָּפקּוַח, ַעיִן ָּבּה ָּתגּור

ּכָל ּכְָך ַהְרֵּבה ֵׁשנָה ִּבְכסּות נִֶצֶּתת —

הֹו, ּדּוִמּיָה! — ִמְׁשּכָן ַבּּנֶֶפׁש, ֶרֶטט

ֶׁשל ֶאֶלף ַרֲעֵפי זָָהב ָסגּור.

ִהּנֵה ֲאנִי ַמְרִקיַע ֶאל ִמְקַּדׁש

ַהּזְַמן ֶׁשִּבגְנִיָחה ַאַחת נִגְּדָׁש,

וְכָל ֻּכִּלי ֻמָּקף ַמָּבט יִַּמי.

ּוְכמֹו ֶאת ִמנְָחִתי ַהִּמְתַאֶּבֶכת

ֲעֶצֶרת ְרִסיֵסי ַהַהס נֹוֶסֶכת

ַעל ְּפנֵי ַהֹּגַבּה ַרַהב ְּתהֹוִמי.

>>
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)13( מטמון תמידי, ִמקדש מינֶרווה פשוט, / )14( גּוש ַׁשלווה וְמַלאי גלוי לעין, / )15( 
מים מתנשאים, ַעין האוצרת בתוכה / )16( כל כך הרבה שינה תחת מעֶטה להבה, / 

)17( הו, דומייה שלי...! ִמבנה ַּבנפש, / )18( אך שיא זהב בן אלף רעפים, גג!

זה:  עצם  שם  של  הנוספות  הוראותיו  בין   .réserve במקור:  "ְמלאי",   :14 שורה 
הסתייגות, סייג, זהירות, שמּורה. קשה להכריע בין המשמעויות בהקשר הנוכחי, אך 
דומה כי חשיבותו של שם העצם הזה כאן היא צלילית בעיקרה. בשל היעדר מקום, לא 
יכולתי לכלול בתרגום השירי את שני שמות העצם הכלולים בשורה המקורית. כפיצוי 

בחרתי לעשות שימוש במילה "ַמחצב", המתקשרת סמנטית הן ל"גוש", הן ל"ְמלאי".
התואר  שם  בצרפתית.  נקבה  ממין  היא   ,eau "מים",  המילה   :15 שורה 
"רוחש  ונישא",  "רם  גם  פירושו  sourcilleux, המתורגם כאן מילולית ל"מתנשא", 
בוז וחמּור סבר", וכן: "קפדן, נוקדני". מקורו של שם תואר זה במילה sourcil, "גַָּבה", 
והיא מזכירה מבחינה צלילית את המילה source, שפירושה: "ָמקור", "מעיין". מכאן 
בחירתי בתרגום השירי בצירוף "ִמְקוֶה ָּפקּוַח" — צירוף הטומן בחובו את הרמיזה לחוש 
הראייה )עין פקוחה( ולַמעיין )המילה עין גם במשמעות של "מקור מים"(, ובה בעת 

מוסר משהו מן השדה הסמנטי של "נוקדנות", "קפדנות", המצוי במקור. 
שורה 15: במקור זוהי פנייה בלשון נוכחת: "עין האוצרת בתוֵכְך".     

שורה 18: "שיא", במקור: comble, שמשמעה גם "חלקו העליון של מבנה", "טפחות" 
)כבביטוי "מַמסד ועד טפחות"(. משפט זה הוא דוגמה קיצונית להזרה הנעשית באמצעות 
את  השגור.  בתחביר  המתחייבים  דיבר  חלקי  על  "דילוג"  באמצעות  כלומר  אליפסיס, 
השורה החסרה יש כמדומה להבין כך: "מבנה בנפש, ועם זאת ַּבַעל שיא זהב...". בתרגום 
השירי בחרתי להשתמש בביטוי המקראי "זהב סגּור", הטוען את השורה העברית בהדהוד 

מּוכר ומרמז לתפארתו של בית המקדש )ראו, למשל, מלכים א ו 20־21(. 

)19( ִמקדש הזמן, שאנחה אחת מסכמת אותו — / )20( אל הנקודה הטהורה הזאת 
אני עולה ומסתגל, / )21( מוקף כִליל במבִטי הימי; / )22( וכמו ִמנחתי הנַעלה אל 

האלים, / )23( הנצנוץ השליו זורע / )24( על הגוַבה בוז עליון.

שורה 19: במקור מופיעה המילה "זמן" באות רבתי )T גדולה(, כאילו היתה שם פרטי 
זהו  רֹווח למדי בשירה הסימבוליסטית בכל הכרוך בשמות עצם מופשטים.  נוהג   —
אפוא הזמן בה' הידיעה, התגלמותו המובהקת ביותר, אולי האנשה שלו. בעברית אין 

כל מקבילה גרפית לשימוש זה.  
אחת  היא   )La scintillation sereine sème( במקור  זו  שורה   :23 שורה 
הדוגמאות המובהקות ביותר לשימוש המזהיר שעושה ואלרי במצלול, ובעיקר ניכרת 
לקיים  וראשונה  בראש  היתה  S. מטרתי בתרגום השירי  העיצור  בה האליטרציה של 

בעברית אפקט מצלולי דומה )"עצרת רסיסי ההס נוסכת"(.
והוא עשוי להתפרש בשלוש דרכים שונות:  חֵסר,  שורה 22־24: תחביר המשפט 
1( הנצנוץ השליו זורע על הגובה בוז עליון וכן ֶאת  מנחתי הנעלה לאלים; 2( הנצנוץ 
הנצנוץ   )3 האלים;  אל  הנעלה  כמנחתי  שכמוהו  עליון,  בוז  הגובה  על  זורע  השליו 
השליו זורע על הגובה בוז עליון כשם שמנחתי הנעלה מרקיעה אל הֵאלים. בתרגום 
השירי הכרעתי לטובת האפשרות השנייה. כן בחרתי בתרגום השירי לתרגם את המילה 
dédain ל"ַרַהב", ולא ל"בוז" )ַרַהב ְּתהֹוִמי(, בין השאר כדי לרמז לאל הים המיתולוגי 

הנזכר בתנ"ך )ראו, למשל, איוב ט 13: "ַּתְחָּתו ָׁשֲחחּו ֹעזְֵרי ָרַהב"(.
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ִּכְפִרי ַהִּמְתּפֹוגֵג ְלֹענֶג ִעם

ֶׁשֵאינּותֹו נְִהיֵית ִּכּסּוף נִָעים

ְּבֶפה ֶׁשּבֹו ִמְרַקם ַהְּפִרי ָּפַקע,

ֶאת ֶהֶבל ֲעִתיִדי ֲאנִי לֹוֵחְך

ְּכֶׁשְּׁשֵמי ַהּיָם ָׁשִרים ַלּנֶֶפׁש ֵאיְך

חֹוִפים הֹוְפִכים ְלקֹול ֶהְמיָה ַּדָּקה.

ַהֵּבט ִּבי ִמְׁשַּתנֶּה, ָרִקיַע זְַך!

ִמֵּקץ ַהּיֲֻהָרה, ִמֵּקץ ּכָל ּכְָך

ַהְרֵּבה ִאי ַמַעׂש וְָעְצָמה ְּכבּוָׁשה,

ַאְפִקיר ַעְצִמי ַלֹּזַהר ַהּגֹוֵבר:

ַעל ְּפנֵי ָּבֵּתי ָהַעד ִצִּלי עֹוֵבר,

וְהּוא ּכֹוֶפה ָעַלי ִאוְָׁשה ְקלּוָׁשה.

>>
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)25( כשם שהפרי מתפוגג ְלתענּוג, / )26( כשם שהוא הופך להנאה את היעדרו / 
)27( ְבֶּפה שבו גֹוועת צורתו, / )28( אני גומא כאן את ֲעָׁשנִי העתידי / )29( והשמים 

שרים ַלנפש שאּוּכלה / )30( ֶאת הפיכתם של החופים ְלַרַחש. 

שורה 25: ב־1921 כתב ואלרי במחברתו: "המחשבה צריכה להיות חבויה בשיר כמו 
ערך תזונתי בפרי. הפרי הוא מזון, אך הוא נדֶמה כעונג צרוף. רואים בו הנאה בלבד, אך 

מקבלים מהות. ההיקסמות מעלימה מן העין את המזון שהוא מֹוליך."
או  ל"שואף"  גם  לתרגמו  שניתן  פועל   ,hume במקור:  "ּגֹוֵמא",   :28 שורה 
ל"מרחרח". בתרגום השירי העדפתי לכתוב: "לוחך". למילה "עשן" המופיעה בשורה 
קונוטציה ברורה למושג האיִן. בתרגום השירי בחרתי בשם  יש בצרפתית  זו במקור, 
העצם "ֶהֶבל" — מילה בעלת כפל השתמעויות דומה בעברית )"הבל־פה" מחד גיסא 

ו"הבל הבלים" מאידך גיסא(.

)31( רקיע כחול, רקיע אִמתי, הבט בי משתנה! / )32( אחרי כל כך הרבה יוהרה, 
אחרי כל כך הרבה אי מעש / )33( מוזר, אך מלא יכולת, / )34( אני מפקיר את 
עצמי למרחב הזוֵהר הזה, / )35( על פני בֵתי המתים ִצלי עוֵבר / )36( והוא מסגל 

אותי לתנודתו השברירית.

שורה 31: בשורה זו ביקשתי בראש וראשונה לשמר כלשונה את הקריאה: "הבט בי 
משתנה!", שהיא עקרונית מאוד לשיר. לפנייה הכפולה "רקיע כחול, רקיע אִמתי" נותר 
אפוא מקום מצומצם, ובחרתי להכליל אותה בהיגד אחד: "רקיע זך". שם התואר "זך" 

נבחר בשל הוראתו הכפולה, הקונקרטית והמופשטת. 
שורה 33־32: במקור מופיע שם התואר "מוזר" )étrange( בסוף השורה השנייה, 
ואילו שם העצם "אי מעש" )oisiveté, שם עצם שניתן לתרגמו גם ל"בָטלה"(, שאליו 
פסיחה  אפוא  בין שתי השורות מתקיימת  מכן.  מופיע בשורה שלאחר  הוא מתייחס, 
קיצונית. בעברית לא ניתן כמובן לשמר את סדר המילים הזה, שכן שם התואר חייב 
לבוא אחרי שם העצם שאליו הוא מתייחס. בתרגום השירי ויתרתי כליל על המילה 
"מוזר", בשל חוסר מקום בשּורה, אך שימרתי את הפסיחה הדרמטית באמצעות מילה 

אחרת )"ִמקץ כל כך / הרבה אי מעש"(. 
שורה 36: "מסגל אותי", במקור: m'apprivoise à, ביטוי שמשמעותו: "לסגל", 
"לביית"  היא  זה  פועל  של  הוראתו  הרווח,  בשימושו  אך  "להתאים".  "להרגיל", 
ו"לאלף", וכן "להשתלט" ו"לפתות". בתרגום השירי בחרתי לכתוב "והוא כופה עלי", 

מתוך רצון לפשר בין ההשתמעויות השונות.
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ְּבנֶֶפׁש ֲחׂשּוָפה ַלֲאבּוקֹות

ַהּיְקֹוד, ֲאנִי ּתֹוֵמְך ָּבְך ֲאֻרּכֹות,

ְצדָָקה נְִׂשּגֶֶבת ֶׁשל ָמאֹור ַאְכזָר!

ָאִׁשיב אֹוָתְך ְצרּוָפה ִלְמרֹום ַּכּנְֵך,

ְרִאי אֹוָתְך!... ַאְך ֹזַהר ִמְתַאּנְֵך

ְּבִלי ַמֲחִצית מּוֶצֶלת ֹלא יְֻחזַר.

הֹו, ִלי ּוִבְׁשִביִלי ּוִבי ִּבְלַבד,

ַּבֵּלב, ִּבְמקֹור ַהִּׁשיר, ּוַבד ְּבַבד

ֵּבין ַהִּמְקֶרה ָלִריק, ֲאנִי אֹוֵרב

ְלֵהד ְּפנִיִמּיּוִתי ַהַּמר: ְּבֵאר

ֵליִלית ּוִמְצלֹוִלית ֶׁשְּתַבֵּׂשר

ַהם נְִׁשָמִתי ַהִּמְתָקֵרב!     ַעל ֹתּ

>>
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 / ִצדקֹו הנערץ  בך,  אני תומך   )38(  / )37( בנפש חשופה לאבוקות היפּוך הקיץ 
)39( של האור בעל הנשק חסר החמלה! / )40( אני משיב אותך טהור אל מקומך 
מניחה מחצית   )42(  / האור  ַהְחזרה של  אך  על עצמך!  )41( הסתכל   / הראשון: 

קודרת של צל.

solstice, כלומר תקופת השנה שבה האי־שוויון  "היפוך הקיץ", במקור:   :37 שורה 
בין שעות האור לשעות החושך הוא הגדול ביותר, בין בחורף ובין בקיץ. אך ברור כי 
כאן הכוונה היא ליום הארוך בשנה, כלומר להיפוך של תחילת הקיץ, הנחגג בצרפת 
לאור  ובשאר טקסים מסורתיים הקשורים  רבות אחרות( בהדלקת מדורות  )ובארצות 
בתרגום  אלה.  לחגיגות  ברורה  קונוטציה  מעלות  כאן  המוזכרות  ה"אבוקות"  ולאש. 
השירי בחרתי למסור את מרחב ההשתמעויות הזה באמצעות הצירוף "אבוקות היקֹוד" 
וכן באמצעות הסמכתו לתואר  ֵאׁש"(,  ִּכיקֹוד  ד  יְקֹ "יֵַקד   :16 י  בישעיהו  )ראו, למשל, 
הפועל "ארוכות" המופיע בשורה הבאה, ומעלה על הדעת את קרני השמש היוקדות. 

הן  הפועל  את  להבין  ניתן  בצרפתית  גם   .soutiens במקור:  "תומך",   :38 שורה 
במשמעות קונקרטית והן במשמעות פיגורטיבית. עם זאת, ברור כי בהקשר זה הכוונה 
היא גם ליכולת להישיר מבט אל השמש היוקדת; הרמיזה להשתמעות זו מוטלת אף היא 

על תואר הפועל "ארוכות", המופיע בתרגום השירי אף שאינו קיים כלשונו במקור.
ַלצדק  !regarde–toi(. מופנה  )במקור:   שורה 41: הציווי "הסתכל על עצמך!" 
בתרגום  הקוסמית.  האור  להחזרת  ומתקשר  הקופחת(,  לשמש  זה,  בהקשר  )כלומר, 
זיקה  ליצור  כדי  בין השאר  ל"צדקה"(,  המתייחס  )ציווי  אוָתְך"  "ראי  כתבתי:  השירי 
לשם העצם "ְראי" ולעבות מתוך כך את השדה הסמנטי של שיקוף ושל החזרת אור. 
מעניין לציין כי ציווי זה הוא תיקון שהכניס פול ואלרי מאוחר יחסית לשיר, ואילו 

בגרסה המוקדמת נכתב: miroir d'un jour )"ראי של יום"(. 

)43( הֹו, בשבילי בלבד, לי בלבד, בתוך עצמי, / )44( לצד ֵלב, במקורות השיר, 
/ )45( בין הִריק לבין המקרה הטהור, / )46( אני מחכה להד גדלּותי הפנימית — / 

)47( באר מרה, אֵפלה וצלילית, / )48( המהדהדת ַּבנפש חלל עתידי תמיד.

שורה 44: "לצד לב" )auprès d’un cœur, אפשר לתרגם גם: ֵאֶצל לב( הוא צירוף 
סתום למדי, בעיקר בשל העובדה שהמילה "לב" אינה מיודעת. אפשר שהכוונה היא 
ללבו של המשורר, כלומר למקום הרגש, אולי אף למקום שממנו נובע השיר )המשך 
השורה — "במקורות השיר" — מחזק את הפירוש הזה(, אך סביר לא פחות שהצירוף 
"לצד לב" הוא תיאור מקום, המַכוון להימצאות במחיצת אדם אהוב או במחיצת הזולת 

בכלל. בתרגום השירי בחרתי במשתמע באפשרות הראשונה.
שורה 45: בשורה זו אנו מוצאים דוגמה ל"מתנה" הנקרית על דרכו של המתרגם: הזיקה 
הפונטית שבין שמות העצם העבריים "ִמקרה" ו"ִריק", המאפשרת רקימת מצלול עשיר 

תוך שינוי מינימלי של המשמעות המילולית. 
 Amère, sombre et( שורה 47: שורה זו מתאפיינת במקור במצלול עשיר במיוחד
לקיים  ביקשתי  השירי  בתרגום  הבאר.  הדהוד  את  ַמדגים  שכמו   ,)sonore citerne
התואר  שם  את  וִמצלולית".  "ֵלילית  התואר  בשמות  ובחרתי  מקביל,  מצלולי  אפקט 
השלישי, "מר", העברתי לשורה הקודמת )"הד פנימיותי המר"(, ובכך הזחתי אותה מן 

המַדמה )הבאר( למדומה )הפנימיּות(. 
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ֲאִסיר־ַעְלוָה ּכֹוזֵב, ַהִאם ֵּתַדע —

ִמְפָרץ לֹוֵחְך ְסָבכֹות, ְלכּוד ִחידָה

ְסַחְרֶחֶרת ַעל ֵעינַי ָהֲעצּומֹות — 

ְּבֵאיזֶה ּגּוף נְִסָחף ֲאנִי ַלּסֹוף?

ָמה ֵמַצח ֶלָעָפר ַהּזֶה יְִכֹסף?

ַרק זִיק ֶאָחד ַמזְִּכיר ָׁשם נְָׁשמֹות.

ִמְקַטע ַקְרַקע ֻמְפָקר ָלאֹור, ְּבֵאׁש

ִּבְלִּתי ָחְמִרית ָסכּור ּוִמְתַקֵּדׁש,

נִָעים הּוא, ְמֻכָּתר ְּבֶלָהבֹות,

ַעל זְָהָביו, ֵעָציו ָהֲאֵפִלים,

ְׁשַלל ַׁשיִׁש ָהרֹוֵעד ַעל ְׁשַלל ְצָלִלים,

וְיָם רֹוֵבץ ָרדּום ַעל ַמֵּצבֹות.

>>
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)49( האם אתה יודע, אסיר כוזב של העלוֹות, / )50( ִמְפרץ האוֵכל את הסבכות 
הצנומות הללו, / )51( על עינַי הסגורות, סודות ְמַסנוורים, / )52( איזה גוף סוחף 
אותי אל סופו העֵצל? / )53( איזה מצח מושך אותי אל האדמה הגרמית הזאת? / 

)54( ניצוץ אחד חושב שם על נעדַרי.

שורה 49: "אסיר עלווה כוזב": ֶּפריפרזה של הים, הנשקף מבעד לעצים שבבית הקברות 
ונראה ככלוא בין ענפיהם. 

גם  משמעו   ,éblouissants במקור:  "מסנוורים",  התואר  שם   :51 שורה 
תמורה  במקור  הוא  מסנוורים"  "סודות  הצירוף  השתאות".  "מעוררים  "מסחררים", 
תחבירית, המתייחסת ל"אסיר" ול"ִמפרץ" )הכוונה היא בוודאי למסתרי מצולות הים(. 
"על עינַי הסגורות" הוא המשך של השורה הראשונה )"אסיר כוזב של העלוות ]...[ על 
עיני הסגורות"(. כל ארבע השורות הראשונות של הבית הן אפוא משפט מפותל אחד, 
צרֹור של הסגרים ושל תמורות תחביריות, שאין כל דרך להעבירם לעברית כלשונם. 
בתרגום השירי כרכתי את היסודות הללו יחד ופישטתי את המשפט, אך הקפדתי לשמר 

גם בעברית את התמשכותו על פני ארבע השורות הראשונות. 
שורה 54: המילה "ניצוץ", במקור: étincelle — בצרפתית זוהי מטפורה מקובלת 
לנפש או לנשמה. "נעדַרי", במקור: mes absents. הכוונה היא ל"יקיַרי )שאינם(". 
בתרגום השירי בחרתי להחליף את ה"נעדרים" ב"נשמות". כך נמנעתי מן הקונוטציה 
הלא־רצויה של נעדרי מלחמה )שאינה קיימת במקור(, ובד בבד עיביתי את הקישור 
המטפורי בין המושגים "זיק" ו"נשמה", וטענתי את השורה העברית במושג היהודי של 

הזכרת נשמות הנפטרים. 

)55( ָסגּור, קדֹוש, מלא באש חסרת חומר, / )56( ִמקטע אדמה המּוצע ָלאור, / )57( 
המקום הזה נאה בעיני; נתון לשליטת להבות, / )58( מורכב מזהב, מאבן ומעצים 
אפלים, / )59( כל כך הרבה שיש רועד בו על צללים כה רבים; / )60( הים הנאמן 

יֵׁשן שם על קבַרי. 

שורה 56: "מוצע לאור", במקור: offert à la lumière, צירוף שמשמעויותיו המשניות 
הן: "מתמסר לאור", "מופקר לאור". בתרגום השירי בחרתי בהשתמעות אחרונה זו, בין 
השאר לשם העשרת השורה באליטרציה בצלילי ר' וק' )"ִמְקַטע ַקְרַקע ֻמְפָקר ָלאֹור"(. 
במקור אין אליטרציה מקבילה, אך טעינה מצלולית כזאת בתרגום אינה חייבת תמיד 
להיעשות בנקודה המדויקת שבה היא מתקיימת במקור. תפקידה הוא לסייע בפריׂשת 

רשת מצלולית על פני השיר כולו, ממש כפי שנעשה הדבר בכתיבת שיר מקורי.
גם  זו  הקופחת;  השמש  קרני  רק  אינן  המקום  על  החולשות  ה"להבות"   :57 שורה 
מטפורה לברושים, העצים הנטועים באופן מסורתי בבתי הקברות, שצורתם צורת להבה. 
שורה 58: ה"זהב" הוא העיטורים המוזהבים שעל המצבות, אך הוא מרמז גם לקרני 
המוזכרים  המרכיבים  היסודות  ארבעת  לכל  מקום  היה  לא  השירי  בתרגום  השמש. 
ַּבשורה )להבות, זהבים, אבנים, עצים אפלים(. בחרתי אפוא לוותר על ה"אבנים" — 

היסוד הצפוי והמובן מאליו מבין הארבעה — ולשמר כלשונם את שלושת האחרים.
שורה 60: "הים הנאמן יֵׁשן שם על קבַרי" — כאן נפתחת הצגתו המטפורית של הים 
ככלב רועים נאמן השומר על הקברים, מטפורה הנפרׂשת לכל אורך הבית הבא. בתרגום 
השירי החלפתי את שם התואר "נאמן", שלא נמצא לו מקום בשורה, בפועל "רובץ" 
)"וים רובץ רדּום על מצבות"(, ומתוך כך שימרתי את המטפוריקה הכלבית שבמקור.  
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 הֹו, ֶּכֶלב נֲַעָרץ, ַסֵּלק ִמּכָאן

 ֶאת ּכָל ָהֱאִלילּות! ּבֹוֵדד, ַחיְכָן,

 ֵׂשיֹות ֶׁשל ִמְסּתֹוִרין ֶאְרֶעה ַעְכָׁשו:

 ִמְקנֵה ְקָבַרי ַהַּצח ּוְכפּות ַהֶּׁשֶקט.

 ַהְרֵחק ֵמֶהם יֹונִים זָרֹות, ַסֵּלק ֶאת

ַהַּמְלָאִכים ּוַמְחְׁשבֹות ַהָּׁשוְא!

ּכָאן ֶהָעִתיד הֹוֵפְך ַלֲעַצְלַּתיִם.

ְצָרַצר צֹוֵרם ַּבֹּיֶבׁש, ּוֵבינְַתיִם

ַהֹּכל נְִׂשָרף, נְִפָרם ּוְכמֹו נִָּתק

ֶאל ָהֲאוִיר ְּכֵעין ְלַׁשד קֹוֵדר...

וְַהִּקּיּום ָרָחב, ְׁשכּור ֶהְעֵּדר,

ָהרּוַח ְּבִהיָרה, ַהַּמר נְִמָּתק.

>>
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)61( כלבה מופלאה, ַסלקי את האלילּות! / )62( שעה שִּבבדידות, בחיוך של רוֶעה, 
/ )63( אני מוביל ממושכות את הכבשים המסתוריות, / )64( את ָהעדר הלבן של 
את מחשבות   )66(  / הזהירֹות,  היונים  את  מהם  הרחיקי   )65(  / השוקטים,  קבַרי 

השווא, את המלאכים הסקרנים!

שורה 61: בתרגום השירי שינתה הכלבה )chienne( את מינה והפכה לכלב. זאת מאחר 
שהמילה ים )mer( היא ממין נקבה בצרפתית, ואילו בעברית הים הוא, כידוע, זכר. 
אלא שהזיקה המטפורית שבין הים לכלבה מתאפשרת בשל העובדה שלשניהם אותו 

מין דקדוקי, ולפיכך בחרתי להתאים את המינים גם בעברית.
colombes, "יונים לבנות", מילה המופיעה בדרך כלל  יונים, במקור:  שורה 65: 
בהקשר סמלי — היונים כרמז לרוח הקודש וכסמל לאלמותיות הנפש. אלה הן אותן 
היונים המופיעות בשורה הראשונה של השיר )"הגג הזה שבו פוסעות יונים"(, אך שם 
הן משמשות מטפורה לסירות המפרש המשייטות במפרץ שמול בית הקברות, ואילו 
היסודות  שני  ה"אלילּות".  את  המייצגים  יסודות  משלושה  כאחד  מופיעות  הן  כאן 
הנוספים הם המלאכים, הלוא הם דמויות הכרובים הרומנטיות המעטרות את המצבות, 
כאן  המגדירות  השוא,  ומחשבות  הפרטית;  ההשגחה  בדבר  הנאיווית  לתפיסה  עדּות 

כמדומה את האמונה בחיים שלאחר המוות.

)67( בבואו ֵהנה, העתיד הוא עצלּות, / )68( החרק הברּור מגרד את היובש, / )69( 
 )71(  / חמורת־סבר...  מהּות  באיזו   )70(  / באוויר,  מתקבל  נפרם,  נשרף,  הכול 
החיים רחבים, בהיותם שיכורים מֶהְעֵּדר, / )72( והמרירות מתוקה, והרוח בהירה.

כפל־משמעות:  הגוררת  דקדוקית  צורה   ,ici venu במקור:  ֵהנה",  "בבואו   :67 שורה 
קשה להכריע אם הכוונה היא לעתיד )בבואו הנה, העתיד הוא עצלות(, או — במשתמע 
— למשורר )בבואי הנה, העתיד הוא עצלות(. באמצעות השימוש בתואר הפועל "כאן", 

הותרתי גם בתרגום השירי את שתי האפשרויות פתוחות. 
היא   )L'insecte sec gratte la sécheresse )במקור:  זו  שורה   :68 שורה 
הניסור  צלילי  של  מרהיב  פונטי  חיקוי  מצלולית,  מבחינה  בשיר  ביותר  מהעשירות 
האופייניים לצרצר. בתרגום השירי הקפדתי לקיים מצלול מקביל, ולשם כך בחרתי 
אף  ביובש"(,  צורם  )"צרצר  בעברית  "צרצר"  שבמילה  האונומטופיאה  את  לנצל 

שבמקור כתוב, באופן כללי יותר, "חרק". 
בתרגום   .Et l'amertume est douce במקור:  מתוקה",  "והמרירות   :72 שורה 
"נעימה"(  או  ל"ענוגה"  גם  לתרגמו  )שניתן  "מתוקה"  התואר  את שם  הפכתי  השירי 
העברי  לביטוי  באלוזיה  השורה  את  לטעון  כדי  השאר  בין  וזאת  )"נְִמָּתק"(,  לפועל 

"ימתקו להם רגבי עפרם". 
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ָּבֲאדָָמה ַהּזֹו ָּתִמיד יֵַחם

ַלּנְִטָמנִים. יִיְבׁשּו ָרזֵי רּוָחם.

ֲחִצי־ַהּיֹום, ְּכִליל ֹּגַבּה ּוִבְטָחה,

הֹוגֶה ֶאת ַעְצמּותֹו וְנֱֶהָלם...

ֲעֶטֶרת נֲַעָלה, ָקְדקֹוד ֻמְׁשָלם —

ֲאנִי ַהִהְׁשַּתּנּות ְּבתֹוְכָך.

ַרק ִּבי יּוְכלּו ְּפָחֶדיָך. ּכָל ָסֵפק

וְֹנַחם וְֻחְלָׁשה ֶׁשִּבי, ְּבֵחיק

יֲַהלֹוְמָך ֵאינָם ֶאָּלא ְּפגִיָמה. 

ַאְך ְּבֶחְׁשַכת ֵלילֹו ְּכַבד ַהֵּׁשיִׁשים,

ָהמֹון ִּבְלִּתי מּוָחׁש ַּבָּׁשָרִׁשים

ָצָבא ְּכָבר ַאֲחֶריָך ִּבְדָמָמה.

>>
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את  ומייבשת  אותם  )74( שמחממת   / הזאת,  באדמה  החבויים  ַלֵמתים  טוב   )73(
המסתורין שלהם. / )75( חצי־היום ִמַמעל, חצי־היום חסר התנועה, / )76( חושב 
את עצמו בתוך עצמו והולם את עצמו... / )77( ראש שֵלם ונזר מושלם, / )78( אני 

ההשתנות החשאית בתוכך. 

המסתורין  את  מייבשת  הזו[  "]האדמה  מילולית:  המתורגם  הצירוף  את   :74 שורה 
יִיְבשו  הזו[  "]באדמה  דמוי־הניב:  הצירוף  באמצעות  השירי  בתרגום  מסרתי  שלהם", 
רזי רוחם". צירוף זה ממשיך את האלוזיה לביטוי "ימתקו להם רגבי עפרם", שראשיתו 
בשורה האחרונה של הבית הקודם. אך אם שם התרקמה האלוזיה בשל ההקשר הסמנטי 
)השורש מת"ק בסביבה סמנטית של קבורה(, הרי שהפעם אחראי לה הדמיון המבני 

שבין הביטויים.
שורה 75: "חצי היום": ראו לעיל, הערה 2 לבית הראשון. האור הקופח של שעת 
חצי היום עובר כאן האנשה )שמא מוטב לדבר בהקשר זה על "האלהה"( ומסמל את 

הישות המוחלטת ואת הכוח העליון.
שורה 76: "חושב את עצמו בתוך עצמו והולם את עצמו": זוהי מהותה של הישות 
המושלמת, שכל־כולה מחשבה טהורה, ואין לה צורך בדבר מחוץ לעצמה. כדי למסור 
את מרב האינפורמציה הדחוסה בשורה זו, ניצלתי בתרגום השירי את אופייה החסכוני 
של העברית. "חושב את עצמו בתוך עצמו" הפך אפוא ל"הוגה את עצמותו", ואילו 

"הולם את עצמו" תורגם לבניין נפעל: "נהלם". 

ספקותי,  חרטותי,   )80(  / פחדיך!  את  להכיל  כדי  לרשותך  עומד  אני  רק   )79(
)82( אך בלילו הּכֵָבד מאוד   / )81( הם הְּפגם ביהלום הגדול שלך...   / מגבלותי 

מֵשישים, / )83( ַעם עמום בשורשי העצים / )84( כבר התייצב לִאטו לִצדך.

contenir, פועל שהוראתו הנוספת היא "לרסן" )מרד,  שורה 79: "להכיל", במקור: 
כמעט  שונות,  דרכים  בשתי  השורה  את  להבין  אפוא  ניתן  במקור  וכיו"ב(.  רגשות 
מנוגדות: א( האדם לבדו הוא שמכיל את פחדיה של הישות האלוהית; ב( האדם לבדו 
הוא שמרסן את פחדיה של הישות האלוהית. ההעברה לעברית מחייבת להכריע בין 
שתי האפשרויות הללו, ובתרגום השירי בחרתי במשמעות הראשית של הפועל: "רק 

בי יוכלו פחדיך".
של  המטפורי  ייצוגו  את  ממשיך  זו,  בשורה  הנזכר  הגדול",  "היהלום   :81 שורה 
הכוח העליון ְּכישות המתגלמת בשמש, בזוהר ובברק )ראו בבית הקודם: "חצי־היום", 
האל  ָּפגם   — וחולשות  חרטות  ספקות,  מלא  יצור   — האדם  את  בבוראו  "עטרת"(. 

בטוהר היהלומי המושלם שלו.
ביטוי שבמקור   ,a ]…[ pris ton parti לִצדך", במקור:   ]...[ "התייצב   :84 שורה 
בין החיים  בין הכרעה  )כאן:  יריבים  בין שני מחנות  משתמעת ממנו בבירור הכרעה 
לבין המוות, בין ההוויה האנושית לבין ההוויה העל־אנושית, הוויית הִריק והאיִן(. כדי 
לעורר קונוטציה "מלחמתית" דוָמה גם בעברית, בחרתי לכתוב בתרגום השירי: "ָצָבא 

]...[ אחריך".
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ְּבִריק ָעֶבה נָמֹוגּו. זַן ָלָבן

נִגְָמא ְּבִטיט ָאדֹם וְֹלא מּוָבן,

ַמַּתת ַחּיָיו ַּבּגְִבעֹוִלים נְִבַלַעת. 

ֵהיכָן קֹולֹות ֵמֵתינּו וְֵהיכָן

ָאְפיָם ַהּיִחּוִדי וְַהֻּמְבָחן?

ְּבֹׁשֶרׁש ַהְּדָמעֹות ּתֹוָעה ּתֹוַלַעת.

ִצוְחֹות ַהּנֲַעָרה ֶׁשֻּדגְְּדגָה ִעם

ִלְחלּוַח ָהַעְפַעף וְַהִּׁשּנַיִם,

ַהָּשד ַהִּמְצַטֵחק ָּבֵאׁש ּוְבַרק

ַהּדָם ַעל זּוג ְׂשָפַתיִם ֶׁשּנְִכנָע,

ַהּגּוף ַהִּמְתַמֵּסר וְַהֻּמְצנָע — 

ַהֹּכל נְִקָּבר וְָׁשב ֶאל ַהִּמְׂשָחק.

>>
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)85( הם נמוגו לתוך ֶהְעדר ָעֶבה, / )86( הטיט האדום שתה את הזַן הָלבן / )87( 
ַמתת החיים עברה אל הפרחים! / )88( היכן משפטיהם המּוכרים של המתים, / 
)89( אורחותיהם האישיים, נפשותיהם הייחודיות? / )90( הזַַחל טֹווה ַּבמקום שבו 

נוצרו דמעות.

זו הוא מקרה מובהק של מתן קדימּות ַלמצלול השירי  שורה 87: תרגומה של שורה 
על פני הדיוק המילולי. לשם העשרת המצלול בחרתי לכתוב "ַּבגבעולים נִבלעת", אף 
שמבחינה טכנית גֵרדא ניתן היה — בשינוי תחבירי קל — לשמר את המילה "פרחים" 

כלשונה. 
שורה 90: "טֹווָה", במקור: filer, פועל שמשמעותו הנוספת היא "לחמוק". מאחר 
שבתרגום השירי כתבתי "תולעת" )ולא "זחל"(, ביקשתי למצוא תחליף לפועל "טֹווָה". 
שהיתה  )קונוטציה  משי  לתולעי  מיותרת  קונוטציה  השורה  על  לכפות  לא  כדי  זאת 
מתגנבת לשורה בהכרח, לּו התקיימה בה סמיכּות בין "תולעת" לבין "טווה"(. הכרעתי 
אפוא לטובת המשמעות המשנית, "לחמוק". הפועל "ּתֹוָעה" נבחר בשל ערכו הצלילי 
קרבתו הסמנטית  ובשל  תולעת"(,  תוָעה  )"בשורש הדמעות  "תולעת"  למילה  בסמוך 

למשמעות השנייה של הפועל, "לחמוק".

השיניים,  העיניים,   )92(  / אותן,  שמדגדגים  נערות  של  החדות  צעקותיהן   )91(
)94( הדם הבוהק על   / )93( הָשד המקסים שמשחק ּבָאש,   / העפעפיים הלחים, 
השפתיים הנכנעות, / )95( הְמנָחֹות האחרונות, האצבעות שמגוננות עליהן, / )96( 

הכול הולך אל מתחת לאדמה ושב אל המשחק!

שורה 92: פירוט האיברים )"העיניים, השיניים, העפעפיים הלחים"( דוחס בשורה אחת 
אינפורמציה קונקרטית רבה, שאין דרך להכילה בשורה עברית בודדת תוך שמירה על 
המשקל המקורי. אין אפוא מנוס מוויתור על )לפחות( אחד מהאלמנטים הקונקרטיים 
ואת  השיניים  את  לשמר  בחרתי  השירי  בתרגום  השורה.  נמרצת של  וִמדחיסה  הללו 
ו' חיבור + שם עצם: "ִלחלוח  העפעפיים הלחים )שנדחסו לצורת סמיכות ביחיד + 
העפעף והשיניים"( — שני אלמנטים, שִאזכורם כאן מפתיע יותר וצפוי פחות מִאזכורן 

של העיניים, ולכן הוא אפקטיבי יותר מבחינה שירית. 
שניתן  צירוף   ,les derniers dons במקור:  האחרונות",  "המנָחות   :95 שורה 
לתרגמו גם: "החסדים האחרונים". ההשתמעות המינית ברורה: זהו תיאור היעתרּותן 
הטוב  לסופו  אחת  ובעונה  בעת  מרמז  "אחרונות"  התואר  שם  למאהבן.  הנערות  של 
]על  עליהן"  שמגוננות  "האצבעות  הנעתר.  הגוף  של  ולסופיותו  הארוטי  המאבק  של 
המנָחות[: תיאור מטונימי של המאבק הפנימי שבין חיישנותן של הנערות לבין רצונן 
לעברית  לתרגמה  וכדי  רבה,  קונקרטית  באינפורמציה  דחוסה  זו  שורה  גם  להיעתר. 
במסגרת המשקלית הנתונה, בחרתי למסור אותה באמצעות תיאור אבסטרקטי יותר, 
המצביע על השֵלם )כלומר, ההתמסרות והִצנעה( במקום על חלקיו או על המטונימיֹות 

שלו )המנָחות, האצבעות(. 
שורה 96: הגוף, שזה עתה תואר בשיא עלומיו ובמלוא יופיו הארוטי, "נגמא בטיט 
מותו  אחרי  מתאיין  הוא  הקודם(.  בבית  )ראו  נבלעת"  בגבעולים  חייו  ו"מתת  אדום" 

וחוזר אל המשחק הנצחי של הטרנספורמציות. 
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נְַפִׁשי, ֲהִתְרְקִמי ֲחלֹום ֲחַסר

ִצְבֵעי ַהַּתְעּתּוַע ֲאֶׁשר ְּבַׂשר

ֵעינַי רֹוֶאה ַּבּיָם ּוַבַחָּמה?

ַהִאם ָּתִׁשיִרי ִׁשיר ְּכֶׁשִּתְתַאִּדי?

ַהֹּכל נְִמָלט! ָּפרּוץ ּכָל ְמאֹוִדי,

ּגַם ּדֹוֲחֵקי ִקִּצים יְֵרדּו ּדּוָמה.

ַאְלמֹוִתּיּות ּגְרּוָמה, ְׁשֹחָרה־ֻמזְֶהֶבת,

ּכֹוֶהנֶת ָׁשוְא ֶׁשל נֶָחָמה ּכֹוזֶֶבת,

ַהְּמַשּוָה ַלָּמוֶת ֵחיק ֶׁשל ֵאם — 

ִמי ֹלא יֵַדע אֹוָתְך, ִמי ֹלא יֹוִקיַע,

הֹו, ֶׁשֶקר ְמיְֻפיָף, ּכָזָב ַמְרִקיַע, 

ּגְֻלֹּגֶלת ֲחלּוָלה ּוְצחֹוק רֹוֵעם?

>>
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)97( וַאת, נפש גדולה, האם את מקווה לחלום / )98( ששוב לא יהיה צבּוע באותם 
האם   )100(  / הבשר?  לעיני  פה  עושים  והזהב  )99( שהמים   / שקר,  של  צבעים 
תשירי כשתהיי מאוידת? / )101( קדימה! הכול נמלט! נוכחותי נקבובית, / )102( 

האי־סבלנות הקדושה מתה אף היא.

ל"התרקמי  השירי  בתרגום  השתנתה  לחלום"  מקווה  את  "האם  השאלה   :97 שורה 
חלום". השימוש בשורש רק"ם יוצר כאן זיקה סמנטית לבית הראשון של השיר, שם 
כתוב, כזכור, בהקשר דומה: "ְּכחֹום היום נְִרָקם בו ִמן הֵאש / הים, הים הִמתחדש לנֶצח." 
דומות  לזיקות  אקוויוולנטית  היא  אך  במקור,  כלשונה  קיימת  אינה  זו  סמנטית  זיקה 

אחרות הקיימות בו למכביר, והיא תורמת לריבודו של התרגום ולעיבויו השירי.
שורה 99: "המים", במקור: onde, זוהי מילה ארכאית למים, שמשמעותה גם "גל" 
"הזהב" הוא מטפורה  ואילו  לים בכלל,  "אדווה". המים משמשים כאן מטונימיה  או 
זו היא שגורמת ל"צבעי השקר" הנראים  לקרני השמש המשתברות עליו. השתברות 
שבו  במוות,  דהיינו  ב"חלום",  להיראות  העתידים  לצבעים  )בניגוד  בשר־ודם  לעיני 
— אליבא דפול ואלרי — שוב אין כל שקריות או תעתוע(. בתרגום השירי החלפתי את 

ה"מים" ואת ה"זהב" במהויות המופשטות שאותן הם מסמלים: הים והחמה.
 La sainte impatience :שורה 102: "האי־סבלנות הקדושה מתה אף היא", במקור
הבא.  העולם  לחיי  לזכֹות  הדתי  הרוח  לקוצר  כמדומה  היא  הכוונה   .meurt aussi
המוות הסופי, אומר כאן ואלרי, יבוא על הכול — גם על אותם המייחלים לו בדבקות 
ומאמינים כי הוא שער לעולם טוב יותר. בתרגום השירי ביקשתי למצוא ביטוי עברי־
יהודי שווה־ערך, שימסור הן את השדה הסמנטי הדתי והן את העמדה האירונית ביחס 
אליו. בבוחרי לכתוב "גם דוחקי ִקצים יֵרדו דּומה" התכתי את הביטוי הִמׁשנאי "ּדַָחק 
את הקץ" )לפי מילון אבן־שושן: "קצרה רוחו מלהמתין לסוף המקּווה, ביקש לקרב את 
הקץ טרם זמנו"( עם ביטוי משנאי נוסף: "ְמַחשבי־ִקצין" )לפי מילון אבן־שושן: "כינוי 
השניים,  בין  הצירוף  על  לבוא"(.  המשיח  עתיד  שבו  הזמן  בחישוב  שעסקו  לאנשים 
"דוחקי ִקצים", הוספתי את הביטוי המקראי "יורדי דּומה" )"לא המתים יהללו־יה ולא 
כל־ֹירֵדי דּוָמה", תהלים קטו 17(. חשוב לציין כי בעת שאני משתמש בתרגום באלוזיות 
יודעי ח"ן לפסוק מסוים,  כאלה, אינני מתכוון בהכרח להפנות את תשומת לבם של 

אלא — באופן מעודן יותר — להעלות באוזניו של קורא העברית הדהוד מּוכר. 

)103( אלמוות ּכָחּוש, שחור וזהוב, / )104( ְמנֵַחם עטור עד אימה זֵֵרי דפנה, / )105( 
שהופך את המוות לחיק ֵאם — / )106( השקר היפה, התחבולה החסודה! / )107( 
מי אינו מכיר אותם ומי אינו דוחה אותם, / )108( ֶאת הגולגולת החלולה הזאת 

וֶאת הצחוק הנצחי? 

immortalité, שם עצם ממין נקבה. מינה הדקדוקי  שורה 103: "אלמוות", במקור: 
של המילה הוא בעל חשיבות גדולה בהקשר זה, היות שהאלמוות עובר האנשה ומוצג 

כאישה. בתרגום השירי בחרתי אפוא להשתמש בשם העצם "אלמותיּות".
ייצוגו האלגורי  שורה 104־105: דמותה של ה"אלמותיּות" היא פרודיה מרה על 
המסורתי של המוות. "מנחמת", במקור: consolatrice, שם עצם שיש בו השתמעות 
לשווא. שם  נחמותיה  מקצועית, שכל  מנחמת  כמין  מתוארת  האלמותיות  סרקסטית. 
התואר laurée )מילולית: "עטורה זרי דפנה"( מציג את המנחמת, במשתמע, ככוהנת. 

בתרגום השירי: "כוהנת שווא של נחמה כוזבת". 
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ָאבֹות ְּתהֹוִמּיִים, ָראִׁשים ְּבִלי ּדָר,

ַאֶּתם, ֶׁשַּתַחת נֵֶטל ֶהָעָפר, 

ִהּנְֶכם ָהֲאדָָמה וְִהיא ָּבֶכם,

זְִכרּו ִּכי ָהִרָּמה ָהֲאִמִּתית

ֵאינָּה ְּדֵבָקה ָּבֶכם, ׁשֹוְכנֵי ַּתְחִּתית — 

לֹוֶחֶכת ִהיא ַּבַחי ְּבֹלא ַרֵחם!

ֵאיָבה ַעְצִמית אֹו ֶׁשָּמא ַאֲהָבה?

ִׁשּנָּה ַהֲחָׁשִאית ּכָל ּכְָך ְקרֹוָבה,

ֶׁשּכָל ִּכּנּוי ָראּוי ְלֶׁשְּכמֹוָתּה!

ַאְך ִהיא רֹוָאה, רֹוָצה, הֹוזָה, ּפֹוֶעֶלת!

ְּבָׂשִרי ָעֵרב ָלּה. ּכָל ַחּיַי ָהֵאֶּלה

ֵהם אֹות וְַׁשּיָכּות ְלִחּיּוָתּה!

>>
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)109( אבות עמוקים, ראשים בלתי מאוכלסים, / )110( ַאתם, שתחת כל כך הרבה 
רגבי עפר / )111( ִהנכם האדמה ואינכם מבחינים בין צעדינו — / )112( המכרסמת 
האִמתית, התולעת הבלתי־נמנעת / )113( לא נועדה לכם, היֵׁשנים מתחת ללּוח; / 

)114( היא חיה מהחיים, היא אינה מניחה לי!

"ֵאת   ,pelle הנגזרת משם העצם  pelletées, מילה  "רגבי עפר", במקור:   :110 שורה 
חפירה". משמעותה המילולית: "תכולתו של ֵאת", ובהשאלה: כמות גדולה.  

שורה 112: "המכרסמת האִמתית, התולעת הבלתי־נמנעת..." — התרגום המילולי 
לכתוב  העדפתי  השירי  בתרגום  "תולעת".  הוא  במקור,  המופיעה   ,ver המילה  של 
"ִרָּמה", בשל השתמעויותיה של המילה במקורות המקראיים והִמשנאיים, המתאימֹות 
להקשר הנוכחי. בד בבד ביקשתי להישען על הסמיכּות, השכיחה למדי במקורות, בין 
המילה "ִרָּמה" למילה "עפר" )למשל: "ָלַבׁש בשרי ִרָּמה וגוש עפר", איוב ז 5; "ְמקום 
עפר, ִרמה ותוֵלעה" פרקי אבות, ג 1(. התרגום השירי עושה שימוש בסמיכות דומה: 
"ַאתם, שתחת נטל העפר / ]...[ זִכרו כי הִרָּמה האִמתית / אינה דֵבקה בכם ]...[", ובכך 
במתים,  ולא  בחיים  הדבקה  זו,  אִמתית  רימה  מּוכר.  עברי  בהדהוד  הבית  את  טוען 

מסמלת כמדומה את התודעה האנושית. 
שורה 114: "היא חיה מהחיים", במקור: Elle vit de vie. הפועל vit יכול להיתרגם 
זו של  הוראתה  "ניזונה". בתרגום השירי העדפתי להטעים את  או  ל"מתפרנסת"  גם 
לבית  סמנטית  זיקה  מקיים  זה  פועל  "לוחכת".  בפועל  השימוש  באמצעות  המילה, 
החמישי של השיר )"ֶאת הבל עתידי אני לוחך"( — זיקה שאינה קיימת כלשונה במקור, 
אך היא אקווילנטית להדהודים פנימיים רבים המצויים בו. המילה "חיים" היא כאן שם 
מופשט )life(, ולא צורת הריבוי של "חי". כדי להימנע מכפל המשמעות שעלול היה 

להיגרם משימוש במילה "חיים", בחרתי לכתוב בתרגום השירי: "לוחכת היא ַּבחי".  

)115( ַאֲהָבה, אולי, או ִׂשנאת עצמי? / )116( ִׁשנּה הסודית כל כך קרובה אלי, / 
)117( שכל ֵׁשם עשוי להתאים לה. / )118( אך מה זה חשוב? היא רואה, היא רוצה, 
היא חולמת, היא נוגעת! / )119( בשרי עֵרב לה, ואפילו על ערשי / )120( אני חי 

ִמשייכּות לַחי הזה!

שורה 118: בשורה זו מופיעים לא פחות מארבעה פעלים, שכולם במקור בני הברה 
 ,verהוא" )המתייחס ל־" ,il אחת בלבד. לפני כל אחד מן הפעלים מופיע כינוי הגוף
"רימה" או "תולעת", מילה שמינה הדקדוקי בצרפתית הוא זכר(, וכך נוצרת חפיפה 
על  משרה  הדבר  השורה.  של  התחבירית  החלוקה  לבין  הימבי  המשקל  בין  הדוקה 
בתרגום  התולעת.  של  העיוורת  התרוצצותה  את  מחקה  תזזיתי, שכמו  ִמקצב  השורה 
השירי ביקשתי ליצור ִמקצב מקביל, אלא שאורּכם של הפעלים העבריים ִחייב לוותר 
על החזרה על כינוי הגוף "היא". כפיצוי על אובדן זה השתמשתי בתרגום בארבעה 
רֹו־ָאה,  היא  )"אך   aו־  o תנועות  של  מובהק  מצלול  המקיימים  ָּפַעל,  בבניין  פעלים 

רֹו־ָצה, הֹו־זָה, ּפֹוֶעֶלת(, ו"מאיצים" אגב כך את הִמקצב. 
השימוש   .jusqu'à sur ma couche במקור:  ערׂשי",  על  "אפילו   :119 שורה 
אוצרת  כי המילה  ברור  זה, אך  נדמה סתום למדי בהקשר  "ערש",   ,couche במילה 
קונוטציות הן למיטת היולדת ולערשו של התינוק והן לערש הדווי ולמנוחת הקבר. 
להולדה  ובעיקר  החיים,  מעגל  לכל  מטונימיה  כאן  משמש  זה  ש"ערש"  אפוא  נראה 

ולמוות. מכאן, בתרגום השירי, הצירוף: "כל חיי האלה". 
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זֶנֹון, זֶנֹון זְדֹונִי, הֹו, ִאיׁש ֶאֶלָאה!

ִׁשַּסְפָּת ֶאת ּגּוִפי ְּבֵחץ קֹוֵלַע,

ֶׁשָעף וְֵאין הּוא ָעף, ּוָבּה ָּבֵעת

מֹוִליד אֹוִתי ַהְּצִליל, ַהֵחץ קֹוֵטל!

הֹו, ֶׁשֶמׁש! ֵצל ֶׁשל ָצב ַלּנֶֶפׁש, ֵצל

ָאִכיֶלס ַהּנַּיָח וְַהּׁשֹוֵעט!

ֹלא, ֹלא! ֶאל ָהִעּדָן ַהָּבא! ַׁשֵּבר,

ּגּוִפי, ֶאת ִקּיּוְמָך ַהְּמַהְרֵהר!

ֵחיִקי, ֶאת ִהוֵָּלד ָהרּוַח ּגְַמע!

ַמַּׁשב ַהּיָם ַמְחיֶה אֹוִתי: הֹו, ּכֹוַח

ָמלּוַח! ֶאל ַהּיָם ָארּוץ ִלְקֹלַח

ּוְׁשטּוף ַחּיִים ָאצּוף ָלֲאדָָמה!

>>
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)121( זֶנֹון, זנון אכזר! זנון איש ֶאֶלָאה! / )122( האומנם פילחת אותי בחץ המכונף 
הזה, / )123( שרֹוטט, עף ואינו עף! / )124( הצליל מוליד אותי והחץ הורג אותי! / 

)125( הו, השמש... איזה צל של צב / )126( ַלנפש, אכילס הנייח בצעדי ענק!

שורה 121־126: בבית זה משלב ואלרי שניים משלושת הפרדוקסים המפורסמים של 
זֶנון איש אלאה, הפילוסוף בן המאה החמישית לפני הספירה: פרדוקס אכילס והצב 
)אכילס קל הרגליים, שלעולם אינו מצליח להדביק בריצתו את הצב( ופרדוקס החץ 
כי  דומה  מוגדרת,  בנקודה  נמצא  הוא  נתון  רגע  שבכל  היות  אך  באוויר,  שעף  )חץ 
אין הוא מצוי כלל בתנועה(. זאת, כאמירתו האירונית, "כדי לשוות לשיר קצת נופך 

פילוסופי". 
שורה 121: בתרגום השירי של השורה הראשונה בחרתי לכתוב "זֶנון! זֶנון זדוני!": 
לה  אכזר!"(, שהודות  זנון  )"זנון!  המילולי  התרגום  מן  יחסית  קטנה  סמנטית  חריגה 

זכתה השורה במצלול שירי עשיר )המבוסס על האליטרציה של צלילי הז' והנ'(. 
הצירוף  ואת  למצלול,  קדימּות  השירי  בתרגום  נתתי  זו  בשורה  גם   :122 שורה 
m'as–tu percé, תירגמתי: "שיספָתּ את גופי". בכך נוצרה  "פילחת אותי", במקור: 

אליטרציה עשירה של צלילי פ' ות' — מעין המחשה פונטית למעוף החץ.   
דיבר  חלקי  על  ואלרי  "מדלג"  בבית  האחרונות  השורות  בשתי  125־126:  שורה 
בכמה  להיקרא  העשוי  מוקשה,  משפט  היא  והתוצאה  השגור,  בתחביר  המתחייבים 
צב  של  צל  כ־[  ]כמוה  "השמש  זו:  היא  ביותר  המסתברת  הקריאה  שונות.  דרכים 
ַלנפש, ]שכמוה כ־[ אכילס הנייח בצעדי ענק." השמש מושווית לִצלו של הצב מן   /
הפרדוקס של זנון, ואילו אכילס מסמל את הנפש. התחרות היא אפוא בין השמש כסמל 
הישות העליונה, ההוויה הבלתי־מושגת, לבין נפש האדם, שנגזר עליה להפסיד תמיד 

במרוץ. 

)127( לא, לא! עמֹוד! אל העידן הבא! / )128( שבֹור, גופי, את התבנית המהרהרת 
 / )130( צינה, הנִנשפת מן הים,   / ְׁשֵתה, חיקי, את לידת הרוח!   )129(  / הזאת! 
)131( משיבה לי את נפשי... הו, כוח ָמלּוח! / )132( הבה נרוץ אל המים ונשוב 

ונישטף מהם בחיים!

שורה 130:  "צינה", במקור: fraîcheur, מילה שניתן לתרגמה גם ל"רעננּות". בשל 
מגבלות המשקל תימַצתי בתרגום השירי את המשפט המורכב "צינה, הננשפת מן הים, 

/ משיבה לי את נפשי" למשפט הפשוט:"משב הים ַמחיה אותי." 
שורה 132: "נשוב ונישטף", במקור: rejaillir, פועל שניתן לתרגמו גם ל"לקלוח" 
 rejaillir בפועל  האצורה  האינפורמציה  את  פיצלתי  השירי  בתרגום  "לנבוע".  או 
וביטאתי אותה באמצעות שני שורשים עבריים נפרדים: קל"ח )"אל הים ארוץ לקלוח"( 

וצו"ף )"וְׁשטּוף חיים אצוף לאדמה"(. 
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ֵּכן, יָם ּגָדֹול ֶׁשֲהזָיֹות זֹוֵרַע,

עֹור ֶׁשל ַּפנְֵּתר, ֻּכֹּתנֶת ֶׁשֹחֶריָה

ֵהם ִרְבבֹות ַצְלֵמי ַחָּמה, נָָחׁש

ִׁשּכֹור ִמְּכחֹול ְּבָׂשרֹו, נָָחׁש נֹוֵשְך

ֶאת זְנַב נִיצֹוצֹוָתיו ַהִּמְׁשַּתְכֵׁשְך

ִּבְסאֹון ּגִַּלים ָעצּום ֶשְּכמֹו נְִלָחׁש.

ִלְחיֹות! ִלְחיֹות ַעְכָׁשו! ָהרּוַח ָקם

ַעל ַעּמּוֵדי ַהֵּסֶפר ְלָטְרָקם,

וְגַל נִָּתז ְּבֹעז ֵמַהּנְָקרֹות!

ְּדאּו, ַּדִּפים, ַהְרִקיעּו וְַקּוּו!

נְַתּצּו, ּגִַּלים! נְַּתצּו וְִהָּקוּו  

ַּבּגַג ַהּזֶה ֶׁשּבֹו נְִּקרּו ִסירֹות!
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)133( כן! ים גדול הניחן בהזיות, / )134( עור של פנתר, מעיל מחורר / )135( 
מבשרה  שיכורה  רסן,  שלוחת  ְהיְדָרה   )136(  / השמש  של  אלילים  אלפי  באלף 
הכחול, / )137( השבה ונושכת את זנבה המתנוצץ / )138( ְּבשאון הדוֶמה ְלשקט.

העצם  שמות  שלושת  גם  וכך  בצרפתית,  נקבה  היא  "ים",   ,mer המילה   :133 שורה 
המופיעים בהמשך הבית כמטפורות לים )"עור", "מעיל ]רומאי[", "הידרה"( — ֲהלימה 
דקדוקית, שעליה מושתתת במידה רבה רקמתו המטפורית של הבית. בתרגום השירי 
הקפדתי על התאמה בין המין הדקדוקי של המילה "ים" בעברית — זכר — לבין מינם 
הדקדוקי של שניים משמות עצם אלה: "עור" ו"נחש". בשלישי — "כותונת" — ִהטו 

את הכף שיקולים אחרים.
צמר  מעיל  ְכָלִמיס(,  עתיקה:  )מיוונית   chlamyde במקור:  מעיל,   :134 שורה 
ארוך המוצמד לכתף באמצעות סיכת מתכת, לבוש גברים אופייני ליוון ולרומא בעת 
על  והעדפתי  זו  מילה  עברי של  נמנעתי משימוש בתעתיק  העתיקה. בתרגום השירי 

פניה מילה המעוררת קונוטציות עשירות בעברית: "כותונת".
 idole המילה   .idoles du soleil במקור:  השמש",  של  "אלילים   :135 שורה 
עתיקה:  )מיוונית  רפאים"  "דמות  "צלם",  האטימולוגית:  במשמעותה  כאן  מופיעה 
אידֹולֹון(. בתרגום השירי כתבתי אפוא: "רבבות ַצְלמי ַחמה". בשורה הבאה נוקט ואלרי 
האטימולוגית,  במשמעותו   absolu התואר  בשם  משתמש  שהוא  בעת  דומה,  מהלך 
דווקא במשמעות השגורה בצרפתית המודרנית,  ולאו  גבולות",  "פורץ  "שלוח רסן", 

"מוחלט" )"הידרה שלוחת רסן"(.
מים,  נחש  דמוית  ראשים,  מרובת  מיתולוגית  מפלצת  היא  "ִהידרה"   :136 שורה 
 hydre שקטילתה היתה אחת משתים־עשרה מטלותיו של ֶהַרְקֶלס, אך למילה הצרפתית
זאת, בשל הזרּות  "נחש".  נוספת: "מים". בתרגום השירי העדפתי לכתוב  יש משמעות 
היחסית של המונח  "הידרה" בעברית )בניגוד לצרפתית, שבה "הידרה" היא ייצוג ספרותי 
רווח של כוחות הרע( ובשל היעדר הקונוטציה המיָדית ל"מים" )למרות קיומן של מילים 
ב"נחש":  בבחירה  הכרוך  נוסף  יתרון  וכו'(.  "הידראולי"  כ"הידרודינמיקה",  שאולות 

האפשרות לנצל לצורכי המצלול השירי את הלשון נופל על לשון "נחש נושך".

)139( הרוח קמה...! צריך לנסות לחיות! / )140( האוויר העצום פותח וסוגר את 
דפים  לכם,  עופו   )142(  / מהצוקים!  להינתז  מִעזים  הגל  רסיסי   )141(  / ספִרי, 
מסוחררים! / )143( נַתצו, גלים! נַתצו במים צוהלים / )144( את הגג השקט הזה 

שבו ניקרו סירות מפרׂש.

שורה 140: "האוויר ]...[ פותח וסוגר את ספִרי": הכוונה היא — קונקרטית — ַלספר 
שכותב המשורר, לשיר ההולך וקֵרב לסיומו, אך זוהי בוודאי גם מטפורה לקיום האנושי 

)"ספר החיים"(. בתרגום השירי: "הרוח קם / על עמודי הֵספר לָטרקם."
שורה 141: "רסיסי הגל מִעזים להינתז": בתרגום השירי החליף תואר הפועל "בעוז" 
את הפועל "להעז". המצלול העשיר שנוצר אגב כך )"וגל ניתז בעוז מהנָקרות"( כמו 

מחקה פונטית את ניתוץ הגלים.  
שורה 144: השורה החותמת את השיר חוזרת לדימוי ההתחלתי של פני הים כגג. אך 
אם בפתיחת השיר מופיעות סירות המפרש רק במרומז, באמצעות המטפורה של היונים 
הפוסעות על הגג, הרי שכאן מוזכרות הסירות במפורש. המטפורה מעולם הציפורים 

מתייחדת הפעם לשיוטן של הסירות, המתוארות כמנקרות בגג )כלומר, בפני הים(.
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נמרוד בר־עם
סּוְטַרת הלב1

ְרִאי, ַאְלָּבה,2 ֵעץ ַמִּביט ְּבָׁשָרָׁשיו ֶׁשַּבֲאגַם,

ָעָליו נֹוְׁשִרים ֶאל ַצַּמְרּתֹו, ּונְִׁשיָמתֹו ְּכַאְדוָָתם.

ַהֶּׁשֶמׁש ׁשּוב נֹוֶפֶלת, ְּכֶאֶבן ֶאל ָהֶעֶרב, ִמָּצֳהֵרי ִּתְקוָָתּה,

ְצחֹוק ְרצֹונָּה ָחְפִׁשי, ַמְרִעיד ַעד ְקצֹות ְמִסָּלָתּה.

ִאם ִמְפָרִׂשית עֹוד ְּתַחְּפָׂשּה ָּבֹאֶפק, ָמה ִּתְמָצא ַּבֲחֵׁשכָה?

ֹלא ַאְבַקת יְַלדּות זֹוֶהֶבת, ְּפִרי ָהֵאיָקִליְּפטּוס ַּבָּׁשָרב; 

ֹלא ְּפִריַטת ַאָּצה חֹוֶלֶמת ְּבַעד ֶּדֶקל ְמַעְפֵעף ּכֹוכָב;

ֹלא ְקִטיַפת ֵעינָיו ֶשל ְסנַיְֶּדְרס3 )ַעל ְּבָׂשָריו נֹוגֵן ַקָּצב(; 

ַהּזְַמן ָהמּום ּבֹוֶהה ַּבֶּׁשֶקט, קֹוָטאן4 ּתֹוֶלה ָּתוֵי ְמזֹונֹוָתיו.

ֹלא ִאִּמי ֶׁשָאְבדָה ְּבֵאֵדי ְּכרּוִבית; ֹלא ָאִבי ֶׁשִּבַּקְׁשִּתי ְּבִׁשְבֵרי ַעְרמֹונִים;

ֹלא ְצחֹוֵקְך ֶׁשָחַמק ֶאל ֵמי ַהִּתיָרס; ֹלא ֵלדִָתי ֶאת ַעְצִמי 

ְּכֶפַצע ְּפִרי ַהְּתֵאנִים. 

ֹלא ַהְּדָרִכים ֻּכָּלן )ֵהן מֹוִבילֹות ְלֵמגָָרה(, ָׁשם ֶאֶבן ְמנַַּצַחת ָצב; 

)ַחְסַרת ֶחְדוָה, ֵלָאה וְיְֻמָרנִית ִהיא ְׂשַפת ַהִּמְקָטרֹות ָהֲעיֵפֹות; 

חֹוַלת ֵמַעיִם, ַמֲעָלה ְּבאֹוב ִהְרהּור ֶאת נְעּוֶריָה, ֲעזְַבִּתיָה ְמֻאְכזָב(;  

ֹלא ְּכַתּיַר ִמְדָּבר אֹוָתּה ִאַּבְדִּתי; ֶאת ֶהָערּוץ ָׁשַכְחִּתי 

ְּכנָָהר עֹוֵבר ּגְדֹוָתיו. 

ֹלא ְסָלִעים ְמנָֻּצִחים ְמֻבְּקֵעי ֲחזָזִּיֹות, ֹלא עֹוְרִבים ַהּלֹוֲעִטים ֲעֵליֶהם 

ֶאת ֲאֶׁשר ֵהִביאּו ֲחִסידֹות; ֹלא ִּתְקוִָתי ְּכָעִלים, ֹלא ִעְּקׁשּוִתי ִּכְׁשָרִכים, 

ֹלא ְּתבּוָסִתי ְּכקֹוִצים ְמנָֻּפִצים; ֹלא ּבֹוֵדד ָהיִיִתי ְּכַרַעל ְּבכֹוס, 

ֹלא זָחּוַח ְּכַבְרּבּור ֻסּכָר; וְֹלא ָרַכְבִּתי ַעל ֻּתִּפים 

ֶאל ֶאֶרץ ַהֵּמִתים, 

)ָמה ְּתַבֵּקׁש ְׁשִתיַקת ַּפְרַּפר ֵּבין ַהַּסְרָטנִים ָהֲעסּוִקים?(
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ֹלא ָחַלְמִּתי ְׁשֵלמּוִתי ִּכְׁשזִיף ַעל ַהֻּׁשְלָחן; 

ֹלא ָלַחְׁשִּתי ַּתְדֵהַמת ָהֵעֶׂשב ִמּנְִדיבּות ַהַּמְעיָן;

ֹלא יֶָפה ִּכְצִבי ְּכנֶגֶד ֹּכֶבד ָהעֹוָלם, ֹלא ּבֹוֵהק ְּכנְִצחֹונָן 

ֶׁשל ַהְּסנּונִּיֹות ִּבְמעֹוָפן.

ָהֲעיֵפּות ִּפְּסָלה ְׁשנִָתי, 

ּומּוַאּזִין ַּבֲחלֹוִמי, קֹולֹו ִלֵּטף זְִמזּום ְּדבֹוָרה;

ֹלא ָחַרְדִּתי ַרַעם ֵקץ ֶּכֱאגֹוז ִּבְקָעָרה; 

יָָפה וְַׁשְבִריִרית ִּכְׂשַפת ַהר ּגַַעׁש, ָהֱאֶמת ַעְכָׁשו מֹוָרה: 

ְּתִמיִמים ִצְלֵלי ַהְּמָעָרה, וְֵאין ָּבֶהם ְׂשָרָרה.

ֹלא נְִתַּפְסִּתי ְּכָחָלב ְּבִׂשְפֵתי ַהּנֲַעָרה

ֹלא ְּכִרּמֹון זֵָקן נְִרַצְחִּתי, ַמְכִּתים יָדָּה ַהְּצִעיָרה,

ֹלא ַמּגָע ַהּׁשֹוַׁשּנָה ֶׁשל ְׁשֵדי ִאֵּמְך ָהֲאהּוָבה

ֹלא ְּתׁשּוַקת ִהיִּביְסקּוס ֶאל ָהֲאֵפָלה ַהְּקעּוָרה

ָהנִיִחי, ַאְלָּבה, ַלִּׁשּבֹוִלים ַהּכֹוֲעסֹות, ֲהלּומֹות ָהרּוַח,

ְלבּורּוָתם ַהּיֹוַדַעת ֶׁשל ּבֹוֵהי ַהִּקירֹות, 

ְלֵקץ ּבּורּוָתם ֶׁשל ּבֹוֵהי ַהּלּוַח

וְָהעֹוָלם ֵאינֹו ֲחלֹום, ַאְלָּבה,

ֵאינֹו ֲחלֹום, ֵאינֹו ֲחלֹום, 

ֵאינֹו ֲחלֹום וְַכֲחלֹום ָעַבר;

וְֹלא ָהַאֲהָבה, ַאְלָּבה, ֵּכן, ַאף ָהַאֲהָבה ֵאינָּה ּדָָבר;

וְֹלא ָהֵאל ֶׁשהּוא ָהַאֲהָבה, ַאְלָּבה,

)ּגַם ִּבְׁשִבילֹו ְקָצת ְמֻאָחר(

ְרִאי, ַאְלָּבה, 

ֵמעֹוָלם ֹלא ִּבַּקְׁשִּתי ּדָָבר.

ַהִאם ָהיִיִתי ְּדַבר ָמה?

אּוַלי ָהיִיִתי ְּדַבר ָמה:

ָרחֹוק ִמְּכֵדי ְלָהִבין, ָקרֹוב ִמְּכֵדי ְלִהְתַּפֵעל,

ָאחּוז ְּכִתינֹוק וְַעל ֵּכן אֹוֵבד
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וְנָטּוׁש ִלְבִלי ׁשּוב ְּכִאי ּבֹוֵדד.

ֱאגֹוז ַהֶּמְרָחב ּגֵָדל וְהֹוֵלְך,

ּונְִׁשימֹוַתיְִך ָּבאֹות ְּכגִַּלים,

ָּבאֹות וְהֹוְלכֹות, וְהֹוְלכֹות,

ַהְקִׁשיִבי: ַרק ַרַחׁש ְצדִָפים.

ֶהנְְדִריֵקה5 ַמִּביָטה ְּבָׁשָרֶׁשיָה ָּבֲאגַם,

ִחּיּוְך ַּדִּקיק ָלּה ְּכֶׁשל ַׁשַחר, ִּכי ַמִּביט ָּבּה ָהָאדָם.

ָלֵכן ְּדִעי, ַאְלָּבה, ֶאת ְּתִפַּלת ַהֵּלב, 

ּגְדֹוָלה ִמֶּמּנָה ֵאין, יְִחידָה ִהיא, ֵאין ַאֶחֶרת, 

ֲאִמִּתית ִּכְתהֹום, ּוְמתּוָקה ִּכְתהֹום ְמֻבָּקָעה;

ּכָל נֲַחֵלי ְּתהֹום ֵהם ֲענֶָפיָה; ּוְצָבא ַהּכֹוכִָבים נֹוֵׁשר ֶאל ַצַּמְרָּתּה,

ֶהְמיָָתּה: ְמִסָּלָתם. 

ַהְצִמיִדיָה ִּכנְִׁשיקֹות ָאב ְלִמְצָחּה ֶׁשל נְִׁשָמֵתְך, ְּכֶבֶטן ֵאם ְלטֹוְטפֹות ִלֵּבְך, 

ַלּיְַמּבּוס ַהּנֹוֵׁשק ִׁשְבִעים ַּפַעם ְּבַדָּקה, ָחזְֵך.

ִאְמִרי: 

"ָהְלכָה, ָהְלכָה,

ֶאל ַהחֹוף ַהּנֶגְִּדי ָהְלכָה"

ּוִמְפָרִׂשית, ִאם ְּתַחְּפֶׂשָה ָּבֹאֶפק,

ָמה ִּתְמָצא ַּבֲחֵׁשכָה?

ַאְלָּבה,

ַהּצּורֹות ַהּצֹוֲחקֹות ּדֹוֲהרֹות.

יצירות זה.  לשיר  השראה  היתה  הבודהיזם,  של  יסוד  יצירת  סוטרה(,  )הרידאיה  הלב  סּוטרת   1

נוספות שנוכחותן מרכזית בשיר הן הציורים: "אישה יורדת אל הרחצה" מאת רמברנדט, "דיוקנו 
של פרנץ סניידרס" מאת יאן ון־אייק, ציורי הטבע הדומם של סניידרס עצמו וציוריו של קוטאן.  

2 אלבה )"ְלָבנָה", "שחר"( היא האלה הלבנה. בעיני רוברט גרייבס, זוהי מוזת השירה עצמה.

3 פרנץ סניידרס )Snyders, 1657-1579(, צייר פלמי הידוע בעיקר בציורי הטבע הדומם שלו. 

4 חואן ַסנֶצ'ס קוָטאן )Cotán, 1627-1560(, צייר בארוק ספרדי. אף הוא התמחה בציורי טבע דומם.

5 הנדריקה שטופלס, אהובתו ופילגשו של רמברנדט, היא האישה היורדת אל תוך דמותה שלה

בציורו של רמברנדט הנזכר לעיל.
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אמיר בקר
ארבעה שירים

תורה גדולה )ויָלנֶל1(

One Art בעקבות

מאת אליזבת בישופ

ק, אֹו ְלַאֵּבד, אֹו ְסָתם ִלזְֹנַח — ִלזְרֹ

ּתֹוָרה ּגְדֹוָלה, ַאְך ֹלא ַרק יֹוְדֵעי ֵח"ן

יְֵדעּו ִלְמֹׁשל ָּבּה וְיְֵדעּו ָמנֹוַח

ּכָל ֵחֶפץ נָח הּוא ִמְתַאֵּבד־ְּבכֹוַח

ַקח ֵׁשׁש ֻחְלצֹות טֹובֹות — וְַהְשִליֵכן

וְַאל ִּתְׁשַּכח ִלְׁשֹּכַח וְִלְסֹלַח

וְָאז ַאֵּבד ַהְרֵּבה, ַאֵּבד ְּבכֹוַח

נֹוִפים, ֵׁשמֹות, ְׁשעֹות ֹּכֶשר, וְָאֵכן

ק אֹו ַרק ִלזְֹנַח ַקל ְלַאֵּבד, ִלזְרֹ

ִאַּבְדִּתי ַסְקָרנּות ּוֶמזֶג נֹוַח

ְּתִמימּות, וְֵׂשֶכל, וְַאף ַעל ִּפי ֵכן

ָחזְַרִּתי ּוָמָצאִתי ִלי ָמנֹוַח

וְעֹוד ִאַּבְדִּתי ַּביִת ַעל ִקְרּבֹו, ַאְך

ָרוַח ִלי ִּכי ִאַּבְדִּתי ּגַם ָׁשֵכן

ק אֹו ַרק ִלזְֹנַח טֹוב ְלַאֵּבד, ִלזְרֹ

— — —  וְַאף אֹוָתְך, ָהֵעֶדן, ַהּנִיחֹוַח

אֹוָתְך, וְֶאת ְּדמּוֵתְך ִּבי, ֶאת ְׁשֵּתיֶכן,

ִּבְמקֹום ְלִהָּׁשֵבר, ִּבְמקֹום ִלְרֹצַח

יַָדְעִּתי ְלַאֵּבד וְעֹוד ִלְׂשֹמַח.



90

נהר של אור )ויָלנֶל(

"בהארה היופי, בהארה השחרור" 

רג'ניש צ'נדרה מוהאן )"אֹושֹו"(

יֶָפה יֶָפה הּוא ְמֹכָער

ַהֹּכל ָהפּוְך ּוְמַרֶּמה

וְֶהָעצּור הּוא ַהּמּוָאר

מֹוֵרה ָהרּוַח ַהּנְִבָער,

ְּכֹצאן ִמְקנֵהּו ַההֹוֶמה

"יֶָפה יֶָפה", הּוא ְמֹכָער

ָסתּום ָּבלּום הּוא ְמֹבָאר,

ַהְּמֻדּיָק, ַהְּמַטֵּמא

וְֶהָעצּור הּוא ַהּמּוָאר

ַמְרִקיַע ַמְעָלה וְנְִשָאר 

ַהִּמְתַחֵּבא־רֹוֵדף־עֹוֵמד

יֶָפה יֶָפה הּוא ְמֹכָער

ּדֹוֵמם הּוא ַחי ּוְמֹטָהר

ַהַחי הּוא ֵמת ּוְמֻדֶּמה 

וְֶהָעצּור הּוא ַהּמּוָאר

ָצלּול נְִטַרְפָּת ַּבּנָָהר,

יֹוֵרד ָּבאֹור ַהְּמַסֵּמא

יֶָפה יֶָפה הּוא ְמֹכָער

וְֶהָעצּור הּוא ַהּמּוָאר.
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מחול ערביים )ַּפנְטּום2(

Harmonie du soir בעקבות

מאת שארל בודלר 

ְּבֵעת ַעְרִבית ְסמּוָרה ּוַמְלִחיָתה,

נִּדָף ִּבְקֹטֶרת ּכָל ָעֶלה ּפֹוֵרַח

ְסַחְרֹחֶרת ֶשל יָגֹון וְקֹול וְֵריַח

נִֵּׂשאת ְּבוְַלס ּגֹווֵַע ַעד ְּכלֹוָתּה.

נִּדָף ִּבְקֹטֶרת ּכָל ָעֶלה ּפֹוֵרַח,

ִּכּנֹור ַמּגִיר ִקינָה, ּוָבכּוָתּה

נִֵּׂשאת ְּבוְַלס ּגֹווֵַע ַעד ְּכלֹוָתּה

ְּבֶעֶרׂש ּכֹוכִָבים ּוְכפֹור יֵָרַח. 

    

ִּכּנֹור ַמּגִיר ִקינָה, ּוָבכּוָתּה,

ָקָרה, נֹוֶקֶבת ֵלב נְִפָקד־נֹוֵכַח.

ְּבֶעֶרׂש ּכֹוכִָבים ּוְכפֹור יֵָרַח

ַחָּמה ִּבְּקָׁשה ְּכסּוָתּה וְעֹונָָתּה.

ָקָרה נֹוֶקֶבת ֵלב נְִפָקד־נֹוֵכַח,

וְנְִׁשָמֵתְך ֶׁשָּשָבה ִמְּבלֹוָתּה, 

ַחָּמה, ִּבְּקָׁשה ְּכסּוָתּה וְעֹונָָתּה

וְֶאת רּוֵחְך ָּתִאיר ְּכנֵר ִמזְֵּבַח.
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1 וילנל )Villanelle( הוא צורת שיר בעלת מבנה קבוע של תשע־עשרה שורות: חמישה בתים

בני שלוש שורות ובית אחרון בן ארבע שורות. הווילנל כולל שני חרוזים בלבד, בתבנית א'ב'א', 
א'ב'א', א'ב'א', א'ב'א', א'ב'א', א'ב'א'א'. בווילנל המסורתי, השורה החותמת את הבית הראשון 
חוזרת במדויק גם כשורה הסוגרת את הבית השלישי, החמישי והשישי, והשורה הפותחת את 
)לפני  השלישית  וכשורה  הרביעי,  השני,  הבית  את  החותמת  כשורה  חוזרת  הראשון  הבית 
האחרונה( בבית השישי. השיר "תורה גדולה" )וכן מקור השראתו: שירּה של אליזבת בישופ, 
One Art( חורגים מן הבחינה הזאת מן המבנה המסורתי של הווילנל. צורת הווילנל נולדה 
בצרפת, אך עיקר תהילתה בשירה האנגלית המודרנית, ביצירותיהם של משוררים כדילן תומס, 

אוסקר ויילד, ו"ה אודן, שיימוס היני וסילוויה פלאת. 
2 ַּפנְטּום )Pantoum( הוא צורה שירית נדירה יחסית. מקורה בשירי עם ממלזיה, והיא "יובאה"

לשירה הצרפתית במאה התשע־עשרה. בדומה לווילנל, גם הּפנטּום כולל שני חרוזים בלבד. 
אורכו אינו קבוע, והוא מורכב מבתים בני ארבע שורות; השורה השנייה והרביעית בכל בית 
הן גם השורה הראשונה והשלישית, בהתאמה, בבית העוקב. קסמו של הּפנטּום נובע בין השאר 

מחילופי המשמעויות של מופעי השורות הזהות ומההקשרים השונים שבהם הן מופיעות. 

חיי משורר

עֹוֵרְך ֶאת ִמְתָרָסיו ֶאל מּול אֹויֵב ִמַּביִת

ּדֹוֵרְך ִׁשירֹו: ַלֲחזִית ׁשּוָרה, טּור!

 נֹוֵפל ִּבְׁשִבי ִלּבֹו, ֻמְכָּתר ְּבנֵזֶר ַׁשיִת,

ּוִבנְֻחְׁשֵּתי זָָהב ָקׁשּור־ָעטּור.

נֹוֵסק, וְֶאת ַעְצמֹו ַמְצנִיַח ֶאל ְשֵדה ְקָרב

ֶׁשל ַּבַעת־יֹום, ּוַבֲחצֹות ֵלילֹו

ָקִמים ָעָליו ּבֹוְרָאיו, קֹוְרָאיו ּוְמַבְּקָריו

ְלגְַלּגְלֹו ְּבזֶֶפת ּוְבנֹוצֹות ֹלא לֹו. 

 

מֹוִכיַח ְּבִקיטֹון, ֹלא נִָביא וְֹלא ַּבַּׁשַער,

מֹוִׁשיַע, ּוְׂשכָרֹו נָקּוב ִּבגְָבב;

ִּכְמָלְפפֹון ַהּיָם, נָגּוַח ּוְטרּוף ַצַער

יֹוֶדה ָלִריק ֶאת ַּפִּטיֵׁשי ְקָרָביו.

ַער, ּפֹוֵרס ׁשּורֹות ְּבַלַהב יְָבָבה ַחדָּה ַּכַתּ

ְּפנִיִמית, ֹלא ִעם ָהרּוַח, ֹלא ִּכי ְסָתו;

ַאְך קֹול ַהִּׁשיר ְּכקֹול ַּכף יָד ַאַחת ַּבּיַַער,

ַהְּמׁשֹוֵרר — ַאּיֵה טֹוְקֶּבִקיְסָטיו?
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שחר־מריו מרדכי
שלושה שירים

סקיפר 

"אין גדות, יש רק נהר"

אנטוניו טאבוקי

No man is an island
ג'ון דון

ַהֲאֵמן ִלי, ֵאין ְלָך ּגָדֹות. ֻּכְּלָך נָָהר.

ַהֲאֵמן ִלי. ּגַם נָָהר נְִסָחף ַּבּזֶֶרם ֲחִריִׁשית.

וְכָל ַהחֹוִפים וְֶהְמיַת ַהּיַָּבׁשֹות ֵהם ַּתְעּתּוַע לא ֻמְבָהר.

ַאָּתה ָסמּוְך ּוָבטּוַח ֶׁשַרק ַאָּתה ִּתְבַחר:

ִּבְרצֹוְתָך — עֹוגֵן, ּוִבְרצֹוְתָך — ֵמִׁשיט.

ַהֲאֵמן ִלי, ֵאין ְלָך ּגָדֹות. ֻּכְּלָך נָָהר.

ׁשּוב נָסֹוג; ָּתִמיד ּדָרּוְך. ִמּגַל ְלגַל ַאָּתה נִזְָהר.

ָאדָם הּוא ִאי, ְּכֶׁשּזֶה נֹוגֵַע ְלָך ִאיִׁשית. 

וְכָל ַהחֹוִפים וְֶהְמיַת ַהּיַָּבׁשֹות ֵהם ַּתְעּתּוַע לא ֻמְבָהר.

ְרֵאה, ִלְׂשֹמאְלָך ִעיר ְטבּוָעה, ִמּיִָמין ֵצל ַהר

ָרחֹוק ִמּכָל צּוָרה ֶׁשל ְּבֵראִׁשית.

ַהֲאֵמן ִלי, ֵאין ְלָך ּגָדֹות. ֻּכְּלָך נָָהר.

ַהִאם ַאָּתה ֵמִבין ֹזאת ְּכֶׁשרּוַח ִמָּסִביב נְִסָער?

ּוְלֶפַתע ִמַּטְלֵטל ֵּבין ִּפְסּגָה ִלְתהֹום נְַפִׁשית. 

וְכָל ַהחֹוִפים וְֶהְמיַת ַהּיַָּבׁשֹות ֵהם ַּתְעּתּוַע לא ֻמְבָהר.

ֲאנִי רֹוֶצה לֹוַמר ְלָך, ִלְצֹעק ֶׁשעֹוד ְמַעט ְּכָבר ְמֻאָחר.
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וְִאם ַאיְִׁשיר ְלָך ַמָּבט ִמן ַהּגָדָה וְיָד אֹוִׁשיט?

ַהֲאֵמן ִלי, ֵאין ְלָך ּגָדֹות. ֻּכְּלָך נָָהר.  

וְכָל ַהחֹוִפים וְֶהְמיַת ַהּיַָּבׁשֹות ֵהם ַּתְעּתּוַע לא ֻמְבָהר.

ויָלנֶל 
       

ִּכי ְּבֶעֶצם ַהְּבִדידּות ֶׁשְּלָך ְמַעֶּצֶבת ֶאת יֶָמיָך, 

וְׁשּוב ַאֲהָבְתָך ָּתנֵץ ְּכָבר ַּבָּׁשָלב ַהּקֹוָצנִי.

ָמַתי מֹוָתּה יִָאיר ִּבְׁשעֹונֶיָך? 

ֵאין ַּבַעל ְּבִרית ַלּזְַמן. הּוא חֹוֵלף ּגַם ַעל ָּפנֶיָך.

ַהֹחֶפׁש ֶּבֱהיֹות ֶאָחד — ָמִריר וְעֹוְקָצנִי.   

ִּכי ְּבֶעֶצם ַהְּבִדידּות ֶׁשְּלָך ְמַעֶּצֶבת ֶאת יֶָמיָך. 

ֵאיך אּוַכל ְלִמְׁשָּבֶריָך וְגֶַּליָך? וְיֹוֵתר ִמֹּכל: ֵעינֶיָך. 

ּגַם ְּבַאְטַלנְִטיס ְטבּוָעה ְמזִיגַת ְּפֵאר וְֶהֶרס ִקיצֹונִי. 

ָמַתי מֹוָתּה יִָאיר ִּבְׁשעֹונֶיָך? 

ַאָּתה נָע ֲאָבל נַיָּח ַּבְּמַעְרֹּבֶלת ֶׁשל ַחּיֶיָך;

ְמהּוַמת ַהּנֶֶפׁש עֹוָטה ֲאֶרֶׁשת ֶׁשֶקט ִחיצֹונִי. 

ִּכי ְּבֶעֶצם ַהְּבִדידּות ֶׁשְּלָך ְמַעֶּצֶבת ֶאת יֶָמיָך. 

וִאם ַּתִּׁשיק ַּבּיָם ְסִפינֹות ּוַבָּׁשַמיִם — ֲענָנֶיָך,

ְלָאן ַאָּתה חֹוֵתר? ְּבִריָחה ִהיא ֵעֶסק ְרִצינִי. 

ָמַתי מֹוָתּה יִָאיר ִּבְׁשעֹונֶיָך?

ֲאנִי רֹוֶצה ִלְפֹטר אֹוְתָך ִמן ַהֵּׁשִדים, ִמְּמַעּנֶיָך  

וְֵאינִי יָכֹול יֹוֵתר ַלְמרֹות ֹעז ְרצֹונִי.

ִּכי ְּבֶעֶצם ַהְּבִדידּות ֶׁשְּלָך ְמַעֶּצֶבת ֶאת יֶָמיָך. 

ָמַתי מֹוָתּה יִָאיר ִּבְׁשעֹונֶיָך?
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ַּפנְטּום ים־תיכוני  

ַהּיָם ָמַׁשְך אֹוִתי ֶאל ַקְרָקִעיתֹו

ַלַהק ְׁשָחִפים ּגָָאה ֵמָעַלי

ַאְּת ָקָראת ֵסֶפר ַעל ַהחֹוף

ְּבִצִּפּיָה ְּדמּוָמה ַלְּׁשִקיָעה.

ֲענָנִים ָמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ

ַהּיָם ָמַׁשְך אֹוִתי ֶאל ַקְרָקִעיתֹו

ַהָּׁשַמיִם ָמְלאּו ּדָגָה

ַאְּת ָקָראת ֵסֶפר ַעל ַהחֹוף.

ַהּגִּבֹור ָהָראִׁשי ּגַָסס ֵּבין ַּדַּפיְִך

ֲענָנִים ָמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ

ָקֶפה ָצַלל ֶאל ַקְרָקִעית ּכֹוֵסְך

ַהָּׁשַמיִם ָמְלאּו ּדָגָה.

ַלַהק ְׁשָחִפים ּגָָאה ֵמָעַלי

ַהּגִּבֹור ָהָראִׁשי ּגַָסס ֵּבין ַּדַּפיְִך

ְּבִצִּפּיָה ְּדמּוָמה ַלְּׁשִקיָעה

ָקֶפה ָצַלל ֶאל ַקְרָקִעית ּכֹוֵסְך. 
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"אנחנו בני אדם לפני שאנחנו אּוליּפיאנים, אבל 
בתוך המין האנושי אנחנו משתייכים ַלתת־זן 

האּוליּפיאני"

שיחה עם המשורר והסופר הצרפתי ז'אק רּוּבֹו

מצרפתית: אמוץ גלעדי ודורי מנור

הסופר והמשורר הצרפתי ז'אק רּוּבֹו )Roubaud( הוא בכיר חברי קבוצת 
את  פירסם  ולאחרונה  ותיק,  שירה  גם מתרגם  הוא  רובו  החיים.  אּוליּפֹו1 
של  זה  לגיליון  במיוחד  נערכה  שלפניכם  השיחה  קֹהלת.  לספר  תרגומו 

"הו!". המראיין הוא הסופר הצרפתי ז'יל רוזיֶה.2

ושל  שירה  של  כמחבר  עצמך  את  מגדיר  אתה  רובו,  ז'אק  רוזיה:  ז'יל 
מתמטיקה. ְלמה הכוונה? 

ז'אק רובו: ההגדרה הזאת שייכת יותר לעבר. עבדתי כמתמטיקאי מקצועי, 
וכשפרשתי לגמלאות — או אפילו קצת קודם —  הפסקתי לעסוק במתמטיקה. 
של  חיים  היו  המקצועיים  חיי  לעסוק.  הפסקתי  לא  זאת,  לעומת  בשירה, 

מתמטיקאי. 

ז'אק רּוּבֹו וחתולה.
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ז'יל רוזיה: כמרצה באוניברסיטה?
ז'אק רובו: לא רק כמרצה. עסקתי גם במחקר.

ז'יל רוזיה:  ואתה מנסה לשכנע אותנו שבכך מסתכמת ההגדרה? הרי אתה 
לא מגדיר את עצמך "מתמטיקאי" רק מפני שזאת היתה הפרנסה שלך. האם 

אין למתמטיקה השלכה על כתיבתך?
מתמטיקה  ללמוד  בחרתי  שמלכתחילה  נגיד  בוא  צודק.  אתה  רובו:  ז'אק 
ולעסוק במחקר מתמטי דווקא משום שתפסתי את התחום הזה כמרוחק מאוד 
כי  יכולתי להפוך למקצוע,  לא  כקוטב ההפוך שלה. את השירה  מן השירה, 
חזון  אינם  מובטלים  מתמטיקאים  אבל  בצרפת,  להתפרנס  אפשר  אי  משירה 
במתמטיקה  שעוסק  מי  אבל  בהתחלה,  מכריע  היה  הכלכלי  הנימוק  נפרץ. 
הזה.  בתחום  ִהתמדתי  ולכן  בעיסוקו,  עניין  לגלות  שלא  יכול  אינו  ברצינות 
רק משלב מסוים התחילו פתאום שני התחומים להתחבר. חבורת אּוליּפֹו היא 

שגרמה לחיבור הזה. 
ז'יל רוזיה: כלומר, החיבור התחיל מרגע שהצטרפת לאוליפו?

מתעניין  ֶקנֹו3  שֶרמֹון  ידעתי  קודם.  עוד  התחיל  זה  בעצם  רובו:  ז'אק 
במתמטיקה. ב־1966 השלמתי את הדוקטורט שלי. באותו זמן כבר השלמתי 
מכיוון שהיתה  בו.  ידעתי מה לעשות  לא  אבל  ספר שירים,  כתב־יד של  גם 
מתמטיקה ַּבספר, החלטתי לשלוח אותו לרמון קנו, וקנו הכניס אותי לאוליפו. 

עד אז כלל לא ידעתי על קיומה של הקבוצה. 
קשורה  היתה  באוליפו  חבר  להיות  לך  הציע  שהוא  העובדה  רוזיה:  ז'יל 

באופן ישיר לתוכנו של הספר?
לו  קורא  מה שאני  בספר שלך  יש  יודע,  "אתה  לי:  אמר  הוא  רובו:  ז'אק 
באופן  האלה  בדברים  עוסקים  שבה  קבוצה,  בראש  עומד  ואני  'מגבלות'4, 

שיטתי יותר. בוא ותיפגש איתנו."
ז'יל רוזיה: על איזה ספר אתה מדבר?

סימן  זה  לבטא.  לא  לרשום,  רק  אפשר  שמו  שאת  ספר  זה  רובו:  ז'אק 
השייכות בתורת הקבוצות. 

ז'יל רוזיה: אתה מחשיב אותו ספר אוליפיאני? 
ז'אק רובו: כן, בלי שום ספק. כך התייחס אליו גם קנו, ובזכות הספר הזה 
נכנסתי לאוליפו. הוא אמר לי: "אוליפו מחפשת אנשים שהם אוליפיאנים גם 

מבלי שיהיה להם מושג שהם כאלה", כמו שקורה הרבה פעמים למתים...
ז'יל רוזיה: מי היו חברי האוליפו בתקופה ההיא?

ז'אק רובו: שני המייסדים הם פרנסואה ֶלה ליֹונֶה ורמון קנו. סביבם התקבצו 
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עוד משוררים ומתמטיקאים — כעשרה אנשים בסך הכול. זה היה בשנת 1960. 
בשלב מסוים הגיעו המייסדים למסקנה שאי אפשר להישאר במסגרת הקבוצה 
הראשונה )והחשאית( הזאת — הם לא רצו להפוך ְלכת — והחליטו לפתוח 

את השערים. 
ז'יל רוזיה: זאת היתה קבוצה חשאית בהתחלה?

ייסוד  אחרי  שנים  שש  האוליפו,  על  איתי  דיבר  כשקנו  כן.  רובו:  ז'אק 
המצטרפים  בגל  הראשון  הייתי  קיומה.  על  מושג  שום  היה  לא  לי  הקבוצה, 

החדשים. זמן קצר אחר כך, ב־1967, הגיע ז'ורז' ֶּפֶרק5.
דופן.  יוצאת  חיים  ניחנה בתוחלת  אוליפו  רוזיה: כחבורה ספרותית,  ז'יל 
היא ממשיכה לצרף חברים חדשים, ולא תחמה את עצמה לגרעין הראשוני של 
דור המייסדים. נדמה לי שזאת החבורה הספרותית הפעילה והבולטת היחידה 

בספרות הצרפתית של ימינו. יש לך הסבר לחוסן הזה?
פעילה  ב־1960,  חבורה שהוקמה  עין:  לכל  ברורות  העובדות  רובו:  ז'אק 
)בשנה הקרובה אנחנו מתכננים  ויותר  יותר  ולמעשה פעילה  מאוד ב־2007, 
לערוך סדרה של קריאות פומביות באולם תיאטרון גדול בפריז(, בעלת היקף 
ייחודית  תופעה  זאת  פילוג.  או  קרע  כל  בה  שחל  בלי  משמעותי,  פעילות 
בתולדות הספרות הצרפתית. מותר לנו לשער שלנגד עיניהם של המייסדים 
עמד עיקרון ברור: לגייס רק חברים שסביר להניח שלא יתגלעו ביניהם ריבים. 
זה היה היפוכה המוחלט של החבורה הסוריאליסטית. הרי קנו היה סוריאליסט 
ולפיכך איש אינו מסולק  וזאת היתה לו חוויה טראומטית למדי.  בצעירותו, 
מהחבורה. בכללים שלנו הדבר לובש צורה ייחודית למדי, כי לא זו בלבד שאי 
אפשר לסלק חבר, אלא שאי אפשר גם להתפטר )אלא אם כן מתאבדים תחת 
נוטריוני(. אלה כללים משונים למדי, אבל מתברר שהם עובדים. אם  פיקוח 
רומן בלתי־כתוב של  הוא  יותר, אפשר להגיד שאוליפו  לספק הסבר מורכב 

רמון קנו — רומן שמוסיף להיכתב כל העת, והאוליפיאנים הם גיבוריו. 
ז'יל רוזיה: אתה מאמין בתיאוריה הזאת?

ז'אק רובו: כן, באמונה שלמה למדי. כשאנחנו משוחחים בינינו על התגובות 
שהיו לכל אחד מאיתנו כשהוא נכנס לאוליפו ועל התגובות של המצטרפים 
האוליפיאנים  על  קנו  התבונן  שבו  האופן  את  בוחנים  כשאנחנו  החדשים, 
יסודות תמוהים,  כמה  פה  מגיעים למסקנה שיש  אנחנו  והחדשים,  הוותיקים 

שמזכירים מאוד את הפרוזה של קנו. 
ז'יל רוזיה: מהי בעיניך תרומת האוליפו לספרות? האם אתה סבור שבזכות 
הספרות הפוטנציאלית בא לידי ביטוי תפקוד חדש של הספרות? האם האוליפו 
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היא יורשת של מישהו?
אוליפו,  חברי  מרבית  של  ובעיניהם  קנו  רמון  של  בעיניו  רובו:  ז'אק 
כמדומני, אנחנו בהחלט נסמכים על המסורת. למשל, אנחנו עשויים להמשיך 
והן  עתיקות  בצורות  הן  משתמשים  אנחנו  ובמשקל,  בחרוז  שירה  ולכתוב 
בצורות חדשות, ולדידנו אין שום נתק ְּביחס לשירת העבר. לומר אם לאוליפו 
יש תרומה כלשהי לספרות העכשווית? ניתן יהיה לומר דבר כזה רק בעוד חצי־
מאה. היום זאת תהיה קביעה חסרת פשר. על כל פנים, זוהי קבוצה שעובדת. 

ז'יל רוזיה: האם הזדמן כבר לאוליפו להטיל חרמות?
ז'אק רובו: למיטב ידיעתי, לא. זה מאפיין ברור לחלוטין. כל אלה שנכנסו 
לאוליפו והשתתפו באֵספות בנוכחותם של פרנסואה לה ליונה ושל רמון קנו, 
של  כזה  אוַרח  מכל  והתרחקו  מסוימת  מוסרית  עמדה  טבעי  באופן  אימצו 
התנהגות. אני זוכר שז'ורז' פרק ואני לעגנו פעם לסופר זה או אחר. רמון קנו 

גער בנו בחומרה רבה למדי, ובכך הראה לנו איזו גישה ראוי לנקוט. 
ז'יל רוזיה: אם כן, זה גם בית ספר לכבוד?

ז'אק רובו: כן, מה שלא מונע מאיתנו ללגלג קצת, אבל בלי שום אלימות 
או זדון. 

לאוליפו,  עמיתיך  ובעבור  שבעבורך  נדמה  קרובות  לעתים  רוזיה:  ז'יל 
המהלך  על  שמותחים  הביקורת  גם  לפעמים  זאת  משחק.  היא  הספרות 

האוליפיאני. האם ֵמעבר למשחק הזה יש גם יצירה ספרותית של ממש?
ז'אק רובו: אנחנו לא נפגעים מן הטענה שהספרות של אוליפו היא משחק. 
הוא  ִמשחק  משחק.  שהחתול  ְמַׂשחק,  שהילד  היא  תשובתנו  אבל  נכון,  זה 
פעילות רצינית למדי. זכותנו לשחק. אם לפרש את המושג "משחק" באופן 
ממשחק  חלק  היא  אוליפו  של  לומר שהעבודה  נוטה  אני  מורכב,  יותר  קצת 
מסוים בשפה. אני שואל בלי נקיפות מצפון כמה רעיונות מוויטגנשטיין, ובין 
מורכב  עניין  זה  ויטגנשטיין  אצל  בשפה.  הזה של משחק  המושג  את  השאר 
למדי. אין המדובר רק בתפקוד של המשחק הלשוני, אלא גם בכך שמשחק 
בשפה הוא צורה של חיים, ושבין כל הדברים שנוצרים במהלך המשחק הלשוני 
ואת שלושתן  מהותיות,  הן  הללו  הקביעות  שלוש  דמיון משפחתי.  מעין  יש 
אנחנו מוצאים באוליפו, זה ברור לגמרי: אוליפו היא צורה של חיים, אוליפו 
עוסקת במשחקים בשפה, ובין הטקסטים האוליפיאניים יש דמיון מן הבחינה 

הלשונית. 
ז'יל רוזיה: מה זאת אומרת: "אוליפו היא צורה של חיים"?

ז'אק רובו: זה קצת כמו זַן של בעלי חיים.
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ז'יל רוזיה: ַאתם אוליפיאנים לפני שאתם בני אדם?
ז'אק רובו: לא, אנחנו בני אדם לפני שאנחנו אוליפיאנים, אבל בתוך המין 

האנושי אנחנו משתייכים לתת־זן האוליפיאני. 
ז'יל רוזיה: המהלך הזה מלווה אותך כל הזמן?

ז'אק רובו: בהחלט. זה נוֵכח באופן חריף ביותר אצל כל חברי אוליפו. 
ז'יל רוזיה: יש משהו עולצני באוליפו. אתה מן הסתם אחד הסופרים הצרפתים 
האוטוביוגרפיים  בטקסטים  ביותר.  הפחּות  הראש  בכובד  לעצמם  שמתייחסים 
שלך מורגש ריחוק, שאינו אופייני לסופרים רבים. ועם זאת, המהלך האוליפיאני 
דורש כובד ראש מסוים. על כל פנים, מחשבה. זאת אינה ספרות אינטואיטיבית. 

איך יכולים העליצות וכובד הראש לדור בכפיפה אחת באופן כל כך הרמוני?

ז'אק רובו: להיות חבר אוליפו זה דבר שמצריך כובד ראש )גם אם אין הוא 
כרוך בכמה מן הסממנים החיצוניים של כובד ראש(, מפני שאנחנו משקיעים 
אנחנו  רציני,  אינו  עושים  שאנחנו  מה  אם  רבים.  ומאַמצים  רב  זמן  בזה 
ביצירה  העוסק  בעבור אדם  הכול,  ככלות  אחרי  זמננו.  את  באמת משחיתים 

אוליפיאנית, בכל זאת יש בזה איזו רצינות עמוקה. 
ז'יל רוזיה: האם אתה מסוגל להשתמש במגבלות אוליפיאניות גם בשיחה 

רגילה?
ז'אק רובו: זה קורה לי לפעמים. היום קשה לי יותר לעשות את זה, כי אני 
כבר מבוגר, אבל עשיתי את זה לא פעם, אם כי לא באופן מבריק כמו ז'ורז' 
פרק. כשהוא כתב את הרומן שלו "ההיעלמות" )La Disparition(, שבו לא 

 .e הוא היה מסוגל לנהל שיחות שלמות בלי ,e מופיעה האות

"ז'יל רוזיה: האם אתה מסוגל להשתמש במגבלות 
אוליפיאניות גם בשיחה רגילה?

ז'אק רובו: עשיתי את זה לא פעם, אם כי לא באופן
מבריק כמו ז'ורז' פרק. כשהוא כתב את הרומן שלו 
"ההיעלמות" )La Disparition(, שבו לא מופיעה

".e הוא היה מסוגל לנהל שיחות שלמות בלי ,e האות
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ז'יל רוזיה: הרומן "ההיעלמות" תורגם לשפות רבות. מה הן מקבילותיה 
לכם  או שיש  בלבד,  צרפתית  תופעה  זאת  אוליפו בשפות אחרות? האם  של 

ממשיכים?
בכך  בהתחשב   — מגבלות  תחת  הכתיבה  עקרון  אחד,  מצד  רובו:  ז'אק 
הן  פעם  ולא  למדי,  מופשט  באופן  המגבלות  מוגדרות  קרובות  שלעתים 
מסוימת  אחת  לשפה  קשורים  בהכרח  שאינם  לשוניים  ביסודות  משתמשות 
אגב,  בבין־לאומיות.  מתאפיינת  האוליפיאנית  שהיצירה  כך  לידי  מביא   —

חבורת אוליפו אינה מורכבת מצרפתים בלבד. 
ז'יל רוזיה: יש בה הרבה זרים?

ז'אק רובו: יש בה סופר אמריקני, אנגלי, גרמני ואיטלקי. למיטב ידיעתי, 
אותם  פי  על  היא  אף  הפועלת  אחרת,  בשפה  נוספת,  אחת  קבוצה  קיימת 
העקרונות. זאת קבוצה שהוקמה באיטליה לפני יותר מעשרים שנה, ושמה הוא 

"אֹוְּפֶלּפֹו" )ראשי תיבות של Opificio di Letteratura Potenziale(. ראש 
הקבוצה הוא הסופר אדוארדו ַסנְגִינֶטי.

ז'יל רוזיה: האם יש לך הגדרה למגבלה ספרותית?
ז'אק רובו: לא. אנחנו נותנים רק דוגמאות.

ז'יל רוזיה: ז'ורז' פרק סבר שמשחקים של חילופי אותיות )אנַגרמות( הם 
לספרּות כמו סולמות למוזיקה. אתה מסכים איתו?

יצירות  לכתוב  אפשר  שבספרות  אלא  בהחלט,  מסכים  רובו:  ז'אק 
משמעותיות המבוססות על אנגרמה. מישל גְַרנְגֹו, חבר אוליפו, כתב ספר שלם 
מת  הצער  שלמרבה  ַּפְסטיֹור,  אוסקר  הגרמני,  והחבר  אנגרמות,  על  המבוסס 

בשנה שעברה, היה וירטואוז של היצירה באנגרמות. 
וריאציות  הציעו  או  מגבלות  מאות  המציאו  האוליפו  חברי  רוזיה:  ז'יל 

"אנחנו לא נפגעים מן הטענה שהספרות של אוליפו
היא משחק. זה נכון, אבל תשובתנו היא שהילד ְמַׂשחק, 
שהחתול משחק. זכותנו לשחק. אם לפרש את המושג 

"משחק" באופן קצת יותר מורכב, אני נוטה לומר 
שהעבודה של אוליפו היא חלק ממשחק מסוים בשפה."
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למגבלות קיימות. אילו מהן אתה עצמך המצאת?
ז'אק רובו: יש לא מעט כאלה, אך הבה ניקח רק אחת מהן, הָּבאֹוַּבּב, מגבלה 
שבעל־פה. במילה באובב, כלולה ההברה "ָּב" וההברה "אֹו". אתה יכול לומר 
"ָּב", שנהגֶה כ־bas )בצרפתית: למטה( — "או", שנהגה כ־haut )בצרפתית: 
למעלה( — "ַּבּב". מגבלת הבאובב מושתתת על הברות מסוג זה. יש לכתוב 
טקסט שבו ההברות הללו מסומנות ויכולות להופיע הן בצורה שבה הן נהגות 
על־פה והן בנוסח הכתיב שלהן, המודגש בסימון צבעוני. זוהי מגבלה קשה 

ביותר.
ז'יל רוזיה: אני מוכרח להודות שניסיתי להבין על מה מושתתת המגבלה 

הזאת ִבכתב. קשה למדי לתפוס זאת.
ז'אק רובו: זה מה שמכונה מגבלה קשה. יש מגבלות רּכֹות, שלא מסובך 

להתחקות אחריהן, ויש מגבלות שהן קשות עשרת מונים.
ז'יל רוזיה: מהם המשחקים החביבים עליך?

ז'אק רובו: הייתי שחקן גֹו. לפני שנים אף הייתי אחראי להקמת האגודה 
הצרפתית למשחק הגֹו. כעת האגודה רואה בי רק חבר ותיק, כי זה זמן רב אינני 

משחק עוד, אינני מיומן די הצורך. זהו משחק לוח מסובך ביותר.

* * *

ז'יל רוזיה: אנחנו מגיעים כעת לתרגומך לקֹהלת6. לפני הטקסט הזה, תירגמת 
כמה וכמה יצירות מכמה שפות. מהם התרגומים החשובים ביותר בעיניך?

בן  אני  הטרובדורים.  שירת  הוא  בעיני  ביותר  החשוב  הדבר  רובו:  ז'אק 
למשפחה פרובנסלית, והיצירה של הטרּוּבדורים היא יצירה הנתונה למגבלות 
רבה  חשיבות   — לו  יש  ועדיין   — לו  שהיתה  דבר  זה  מחמירות7.  צורניות 

לדידי. 
ז'יל רוזיה: האם אתה דובר פרובנסלית8?

ז'אק רובו: לא. אבי דיבר פרובנסלית בילדותו, וחדל כאשר עבר לבית הספר 
התיכון. בערוב ימיו, כאשר התקשה להתבטא בצרפתית, הוא חזר אל הפרובנסלית. 
כשהייתי כבן עשרים, התחלתי ללמוד את השפה הזו. התעניינתי מאוד בשירת 
הטרובדורים.  על  תיאורטי  טקסט  כתבתי  אנתולוגיה,  פירסמתי  הטרובדורים; 

בנוסף, ִאמי היתה מורה לאנגלית, ולפיכך תירגמתי רבות גם מאנגלית.
אותך  שהרשימו  טקסטים  יש  האם  מאנגלית,  תרגומיך  מכל  רוזיה:  ז'יל 

במיוחד? האם אתה בחרת לתרגם אותם, או שהיו אלה תרגומים מוזמנים?
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"ֵציד  את  תירגמתי  השאר,  בין  שלי.  בחירה  היתה  תמיד  זו  רובו:  ז'אק 
המסורתית  הבלדה  של  הבתים  סוג  על  התבססתי  קרול.  לואיס  של  הְסנְַרק" 

ששימשו את לואיס קרול. תירגמתי גם לא מעט שירה אמריקנית.
ז'יל רוזיה: בשירת הטרובדורים, האם ניסית לשמר את החרוזים?

קשה  המקור.  את  להזכיר  העשוי  דבר־מה  על  לשמור  ניסיתי  רובו:  ז'אק 
של  לשירה  תידמה  בלי שהתוצאה  והחרוז  את המשקל  מאוד לשמר שם  עד 
"אסכולת הַּפְרנָאס" מהמאה התשע־עשרה. יחד עם זאת, צורות מסוימות של 
היא  הֶסְסטינה  האוליפיאניות.  לשיטות  השראה  העניקו  הטרובדורים  שירת 
יצירתו המופתית של הטרובדור ַארנֹו דניאל, ורמון קנו הרחיב את השימוש בה 
בנוסח שהוא קרא לו "ֶקנִינָה". אני עובד הרבה מאוד על הצורה הזאת. בנוסף, 
תירגמתי מאנגלית, גרמנית ויפנית )אך לא לבדי( — מן השירה היפנית של 

ימי הביניים.
למשל  לצרפתית?  פרט  אחרת  בשפה  כתבת  לא  מעולם  רוזיה:  ז'יל 

בפרובנסלית?
ז'אק רובו: למעשה לא. רק כמה תרגילים. 

ז'יל רוזיה: כיצד נכנסת ַלפרויקט של "תנ"ך הסופרים"9?
באיַאר,  הוצאת  קתולי,  מו"ל  בין  ִמקשר  נולד  הזה  הפרויקט  רובו:  ז'אק 
לבין שני סופרים, פרדריק ּבּוַאיֶה ואֹוליביֶה קאדיֹו. הם נוכחו בעובדה הבאה: 
 King Jamesבאנגלית ובגרמנית יש תרגומי תנ"ך בעלי ערך ספרותי — ה־
Bible באנגלית, התנ"ך של מרטין לותר בגרמנית — ואילו בצרפתית אין לכך 
והן  ספרותית  מבחינה  הן  מאוד,  חשובים  הללו  התרגומים  שני  מקבילה.  כל 
בעבור השפה עצמה. יש תרגומים טובים מאוד של התנ"ך לצרפתית, אך הם 
מעולם לא זכו להכרה ולא עלה בידם להטביע חותם בשפה הצרפתית. לדעתי, 
הטוב ביניהם הוא התרגום שהשלים סבסטיאן שאֶטיֹון )Châteillon(, לגמרי 
לבדו, ב־1555. הואיל ועזב את הכנסייה הקתולית והסתכסך עם קלווין, הועלם 
תרגומו לחלוטין מן השדה הדתי ושקע בתהום הנשייה. הצלחתי לשכנע את 
במאה  החל  בשימוש  הנמצאים  התרגומים  ב־2005.  לפרסמו  באיאר  הוצאת 
לטוב  הנחשב  ירושלים",  "תנ"ך  ספרותיים.  טקסטים  אינם  התשע־עשרה 

ביותר, הוא משעמם מאוד. הוא אינו ראוי לטקסט שהוא מתיימר לתרגם.
שעובדים  פרשנים,  יחד  כינסו  הסופרים"  "תנ"ך  של  הפרויקט  יוזמי  שני 
על הטקסט התנ"כי זה זמן רב, וסופרים. הם פנו אלי וביקשו ממני לתרגם את 
התנ"ך. תחילה דחיתי את ההצעה, שכן אינני קתולי, אינני נוצרי מאמין ואף 
שום  לזה  שאין  לי  השיבו  הם  אגנוסטיקן.  מה שמכּונה  אני  אתיאיסט.  אינני 
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אני  מתמטיקאי10.  שאני  מפני  במדבר,  ספר  את  לתרגם  לי  והציעו  חשיבות, 
ביקשתי להתחיל בספר הקרוב ביותר ללבי: קֹהלת.        

ז'יל רוזיה: ִהּכרת אותו עוד לפני כן. 
יצירות  היו בבית שתי  היות שאמי היתה מורה לאנגלית,  כן.  רובו:  ז'אק 

.King James Bibleיסוד: כתבי שקספיר וה־
ז'יל רוזיה: אמרת שאינך יודע עברית. גם לאחר תרגום הטקסטים התנ"כיים 

אינך יודע את השפה?
וביטויים  ז'אק רובו: כאשר סיימתי את התרגום, היו כמובן הרבה מילים 
שזיהיתי, אך לא התחלתי ללמוד עברית. עבדתי עם אדם בעל שליטה יוצאת 

מגדר הרגיל בטקסט התנ"כי כולו, בכל מילותיו.

ז'יל רוזיה: האם ידעת כיצד מַתפקדת השפה העברית לפני שתירגמת את 
התנ"ך? האם הכרת את העיקרון שעל פיו פועלות השפות השמיות?

ז'אק רובו: קצת, למדתי בלשנות.
ז'יל רוזיה: רעיון השורשים, למשל...

ז'אק רובו: כן. היה ביכולתי לעקוב אחר דבריו של שותפי לתרגום, כאשר 
עשה מאמץ להסביר לי את הטקסט.                

ז'יל רוזיה: האם השפות הללו, השונות ביסודן מן השפות האירופיות, לא 
עקרונות  עם  היטב  להשתלב  עשויות  שהן  נדמה  יותר?  רב  עניין  בך  עוררו 

אוליפו.

"אנחנו בהחלט נסמכים על המסורת. למשל, אנחנו 
עשויים להמשיך ולכתוב שירה בחרוז ובמשקל,

אנחנו משתמשים הן בצורות עתיקות והן בצורות
חדשות, ולדידנו אין שום נתק ְּביחס לשירת העבר.

לומר אם לאוליפו יש תרומה כלשהי לספרות
העכשווית? ניתן יהיה לומר דבר כזה רק בעוד
חצי־מאה. היום זאת תהיה קביעה חסרת פשר.

על כל פנים, זוהי קבוצה שעובדת."
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ז'אק רובו: ברור, למשל, שהגימטרייה היא עניין אוליפיאני במהותו. אחד 
)Benabou(, המכיר היטב את הדברים  ֶּבנאּבּו  מרסל  הוא  לאוליפו  מחברינו 
ִהרצה  הוא  במרוקו.  בילדותו  שקיבל  המסורתי  היהודי  החינוך  בזכות  הללו 
בפנינו פעמים רבות על כמה מגבלות המצויות בטקסט התנ"כי או ַּבטקסטים 

המאוחרים יותר. 
הלת היא המילה היחידה שאינך מתרגם. האם אתה רואה בה  ז'יל רוזיה: קֹ

שם פרטי?
ז'אק רובו: הסתכלתי בפירושים השונים, וזה בעיני הָסביר ביותר ביניהם. 

אינני חושב שמדובר בשלמה המלך, ואף לא שהמילה מציינת תפקיד.
ז'יל רוזיה: האם הסתמכת על הטקסט העברי בלבד?

ז'אק רובו: אך ורק עליו.
ז'יל רוזיה: לא עיינת כלל בתרגומים אחרים לצרפתית?

ז'אק רובו: כל עוד תרגומי לא הושלם, מקור המידע היחיד שלי היה ז'אן 
ְל'אּור )L'Hour( , חוקר המקרא שעמו עבדתי. הוא שולט היטב בנושא, יודע 
ביותר  הישיר  באופן  המובן  הוא  קהלת  התנ"ך,  ספרי  מכל  ויוונית.  ארמית 
לאגנוסטיקן. הוא מדבר בדיוק כפי שאני הייתי יכול לדבר על אופיו המחריד 
נְִׁשָמע: ֶאת־ ַהֹּכל  ּדָָבר,  "סֹֹוף  אומר:  הוא  האחרון  ברגע  ורק  הזה,  העולם  של 

ָהֱאֹלִהים יְָרא וְֶאת־ִמְצוֹ ָתיו ְׁשמֹור, ִּכי־זֶה ּכָל־ָהָאדָם. ִּכי ֶאת־ּכָל־ַמֲעֶׂשה ָהֱאֹלִהים 
יִָבא ְבִמְׁשָּפט ַעל ּכָל־נְֶעָלם: ִאם־טֹוב וְִאם־ָרע". הַמהלך לקראת האמונה נעשה 

רק בסוף. 
הוא  אחרים  תנ"כיים  טקסטים  של  הקהּות  נוסך  הנופך  האם  רוזיה:  ז'יל 

שהפריע לך?
ז'אק רובו: עבדתי במשך חמש שנים על תרגום קהלת. לאחר מכן תירגמתי 
את מה שלשמו פנו אלי, את ספר במדבר, אך לשם כך יש לתרגם את ספר 
ויקרא אין שום דבר שנוסך קהּות, אלה ספרים  ובספר  ויקרא. בספר במדבר 
נוקשים עד מאוד; האנשים בדרך כלל אינם קוראים בהם, אף על פי שאלה 
ספרים יוצאים מן הכלל, בשל קרבתם לטקסטים גדולים כגון "ליל המזמורים" 
של האינדיאנים בני שבט נווחֹו. אלה טקסטים פולחניים המצויים בתרבויות 
רבות, שעליהם כתבה דברים ראויים לציון מארי דאגלס, החוקרת האנגלייה 
שהלכה לא מזמן לעולמה. אם רוצים לפצח טקסט כזה, בראש וראשונה אין 
לנסות ולפשט אותו. יש לתרגמו כפי שהוא. כאשר הוא מתאר מחלות הפוגעות 
בבני האדם ומיד לאחר מכן הוא עוסק במחלות הפוגעות בבתים, הוא עושה 
שימוש באותם המונחים עצמם, ואין לנסות לשנותם. בשל כך אלה טקסטים 
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חזקים מאוד, ואני מבטיח לך שאין בהם שום דבר מקהה או מרדים. לדידו של 
אגנוסטיקן החי בארץ בעלת מסורת קתולית כצרפת, קשה הרבה יותר לקבל 

את הברית החדשה. 
ז'יל רוזיה: אתה מעריך את הברית הישנה יותר מאשר את החדשה?

ז'אק רובו: את הברית הראשונה, בהחלט. לא נעשיתי מאמין עם התרגומים 
הללו, לא גבר בי החשק להפוך לבן דת מסוימת, להיות נוצרי או יהודי; אך 
גם  בקהלת  להתעניין  המשכתי  המּוסר.  לתחום  שייכת  אינה  הישנה  הברית 
לאחר שתירגמתי אותו. פירסמתי אחר כך ספרון הנקרא "תחת השמש", ובו 
הפרק  מן  המונחים  תורגמו  שבו  האופן  ואחר  התרגום  נתיב  אחר  התחקיתי 
הראשון של קהלת, "ֲהֵבל הבלים". אין בקהלת היבט מוסרי; זהו פירוש מנוגד 
למקור — אינני יודע אם בכוונה תחילה — שהציג ִהייֶרֹונימּוס11, וכל הכותבים 
 Vanité"ל־ הביטוי.  של  מובנו  את  עיוות  הזה  הפירוש  בהמשך.  עליו  חזרו 
des vanités"12 יש השתמעות מוסרית ברורה; איננו שומעים עוד שהדברים 

והן  בלטינית  הן  קיימת  הדו־משמעות  "יהירים".  נעשים  הם  "הבליים",  ִהנם 
בצרפתית, אך המתרגמים בחרו במשמעות המוסרית, וברור כשמש שהפירוש 

הזה מנוגד למקור.

ֶרמֹון ֶקנֹו.
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Oulipo( היא חבורה ספרותית, שייסדו בשנת 1960 ֶרמֹון ֶקנֹו ופרנסואה 1 אוליפו )בצרפתית: 

ואיָטלֹו  ֶּפֶרק  ז'ורז'  וביניהם  רבים,  ומשוררים  סופרים  נמנו  הקבוצה  חברי  עם  ֶלה־ליונֶה. 
קלווינֹו, וכן מתמטיקאים, מומחים לתורת המשחק וסטטיסטיקאים. ז'אק רּוּבֹו — משורר, סופר 
ומתמטיקאי — הוא הוותיק שבחברי הקבוצה הנוכחית. פירוש ראשי התיבות המרכיבים את 
ראשי  את  המשמר  בתרגום  )או,  פוטנציאלית  לספרות  סדנה  בקירוב:  הוא  החבורה  של  שמה 
ּפֹוטנציאלית(. אוליפו חרתה על דגלה מציאת קונוונציות  ִליצירה  אּולפנא  התיבות שבמקור: 
צורניות חדשות לשירה ולפרוזה, לצד ִרענונן של קונוונציות ותיקות ונשכחות. בגיליון 3 של 
וליצירות מקור הנסמכות על כמה מהקונוונציות  "הו!" הקדשנו את המדור הצורני לאוליפו 

האוליפיאניות.
2 ספרו של ז'יל רוזיֶה )Rozier( "אהבה כלואה" ראה אור בתרגום עברי בהוצאת שוקן ב־2005.

התנועה במסגרת  דרכו  את  החל  צרפתי.  סופר   ,)Queneau, 1976-1903( ֶקנֹו  ֶרמון   3

הסוריאליסטית, אך לאחר פרישתו ממנה פנה לכתוב פרוזה ושירה, שנשענו לא פעם על כללים 
צורניים נוקשים. ב־1947 פירסם את אחד הידועים בספריו: "תרגילי סגנון" — תשעים ותשע 
גרסאות שונות לסיפור מעשה אחד )ב"הו!" 3 התפרסמו שני עיבודים עבריים מקוריים לתרגילי 
הסגנון של קנו, פרי עטם של אור גראור ושל משה סקאל(. ספרו הפופולרי ביותר, שזכה גם 
לתרגום עברי, הוא "זאזי במטרו". ב־1960 ייסד יחד עם פרנסואה ֶלה־ליונֶה את האוליפו, והיה 

פעיל בה עד מותו. 
4 במקור: contraintes, דהיינו: מגבלות צורניות שֵמשית הכותב על עצמו. 

5 ז'ורז' ֶּפֶרק )Perec, 1982-1936(, סופר ומחזאי צרפתי ממוצא יהודי, מחֵבריה הידועים ביותר

"חלל  הילדות"; "הדברים";  זכרון  או   W" בין ספריו שתורגמו לעברית:  אוליפו.  של קבוצת 
וכו'"; "מבחר מרחבים"; "החיים, הוראות שימוש"; "איש יֵׁשן". ספרו האוליפיאני המוּכר ביותר 

הוא "ההיעלמות" )ראו להלן(. 
6 תרגומו של ז'אק רובו לספר קהלת ראה אור ב־2001 במסגרת "תנ"ך הסופרים" )ראו להלן(,

ועורר הדים רבים בשל חדשנותו ואופיו הפיוטי. רובו קרא לספר בצרפתית Qohélét, במקום 
 .L’Ecclésiaste :הכותרת המסורתית

7 שירתם של הטרּוּבדורים, זמרים נודדים ומשוררים, שפעלו באירופה בימי הביניים המאוחרים,

נסמכה בדרך כלל על כללים צורניים מחמירים ביותר. הטרובדורים נהגו לערוך תחרויות שירה, 
ז'אק רובו,  שבהן ניצח מי שהפגין את הווירטואוזיות הגדולה ביותר. חוקרים רבים, וביניהם 

רואים בשירת הטרובדורים את ראשיתה של השירה הלירית האירופית המודרנית. 
8 פרובנסלית היא אחד הדיאלקטים של השפה האֹוְקסיָטנית, והיא עדיין מדוברת בקרב אוכלוסיות

מצומצמות בדרום צרפת.
9 במסגרת פרויקט "תנ"ך הסופרים" תירגמו את התנ"ך לצרפתית צמדים של חוקרים ואנשי דת,

הבקיאים בעברית המקראית, ושל סופרים צרפתיים מרכזיים. הפרויקט זכה להצלחה מו"לית 
גדולה, אך ביקורת חריפה נמתחה על תרגומיהם של אחדים מן הספרים.

10 ספר במדבר נקרא בצרפתית Nombres, דהיינו "ִמספרים".

11 מתרגם התנ"ך ללטינית )342־420 בערך(.

הלטיני התרגום  בעקבות  הבלים",  "הבל  לתרגום  המשמש  המסורתי  הצרפתי  הביטוי  זה   12

)וּוְלגָטה( של היירונימוס הקדוש: Vanitas vanitatum. למילה vanité יש קונוטציה מוסרית 
ברורה, הנעדרת מן המילה העברית, שכן היא מציינת את חטא היוהרה. 
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מה אנחנו עלולים לגלות אם נקרא
סיפור בלשי פעמיים?

עיון מחודש בצמיחת הסיפור הבלשי ובשגשוגו

דרור משעני

1. האם אפשר לקרוא סיפור בלשי פעמיים

האם אפשר לקרוא סיפור בלשי פעמיים? 
ו"ה אודן השיב על שאלה זו בשלילה; "אני שוכח את הסיפור הבלשי ברגע 
שגמרתי אותו," כתב המשורר בפתיחת מאמרו המפורסם על הז'אנר, "ואין לי 
כל רצון )wish( לקרוא אותו שוב. ואם, כפי שקורה לעתים, אני מתחיל לקרוא 
יכול להמשיך" אינני  אותו,  ומגלה לאחר כמה עמודים שכבר קראתי  סיפור 

.1)I can not go on( 
התובנה של אודן, כי הסיפור הבלשי איננו מאפשר את קריאתו בפעם השנייה, 
היא לכאורה תובנה טריוויאלית, מּוּכרת לכל חובבי הז'אנר: אי אפשר לקרוא 
המובן  על  לרגע  להתעכב  מבקש  אני  אבל  מראש.  ידוע  שסופו  בלשי  טקסט 
הקריאה  תכונות המאפיינות את  על שתי  בראשית מאמרו  עומד  אודן  מאליו; 
בסיפור הבלשי, או על שתי קריאות שלו: הקריאה הראשונה היא קריאה שאי 
אפשר לעצור, קריאה מהירה עד כדי השתכחות של הטקסט מיד לאחר סיומו; 

והקריאה השנייה, שהיא כאמור אי־קריאה, היעדר־אפשרות לקרוא.
נובעות ממבנה העלילה המוּכר של הסיפור הבלשי:  שתי התכונות הללו 
במאמרו  שטרנברג  מאיר  שהראה  )כפי  בו  הקריאה  את  שמניע  שמה  מכיוון 
על מבנה הסיפור הבלשי2( היא הסקרנות באשר לפתרון התעלומה, הקריאה 
אבל  סופו,  אל  בטקסט  שדוהרת  קריאה  מרוץ,  מעין  היא  בסיפור  הראשונה 
בו  לקרוא  אפשר  ואי   — נשכח  הטקסט  התגלה,  התעלומה  שפתרון  מרגע 
מחדש. הקריאּות היתרה של הסיפור הבלשי, והאי־קריאּות שלו, הן אפוא שני 
צדדים של אותה מטבע, שתי תגובות זהות לאותה צורת נרטיב, ואולי מוטב 

להקדים ולומר את מה שלא אומר אודן: שתי דרכים לא לקרוא את הבלש. 
אבל אודן לא רק מזהה את האי־קריאּות כתכונה ייחודית של הטקסט הבלשי, 
אלא גם מעניק לה פירוש: היא נתפסת אצלו כסימן ל"שטחיותו" של הז'אנר, 
כתכונה המסמנת את קו הגבול בינו לבין יצירות אמנות אִמתיות. לשיטתו של 



109

אודן, גם הקריאּות היֵתרה שלו, ובמיוחד האי־קריאּות, מעידות על כך שלסיפור 
הבלשי אין הרבה מה להציע מעבר לסיפוק הסקרנות באשר לפתרון התעלומה. 
בהבנת  הרווחת  הגישה  האחרונים  העשורים  לשני  עד  היתה  זו  גישה 
דן  של  מאמרו  את  גם  מאפיינת  והיא  הבלשי,  הסיפור  של  היתרה  הקריאּות 
מירון על הסיפור הבלשי, שהתפרסם בגיליון 3 של כתב העת "הו!"3 — מאמר 
השב ומאשר את הטענות, שלפיהן "הרומן הבלשי איננו בגדר 'ספרות', כלומר 
בגדר הספרות הקאנֹונית, אלא הוא בגדר מה שפעם כינו 'אמנות זעירה', והיום 

מקובל לכנותו בשם הפחות קולע 'בידור'."
אבל האם אפשר לקרוא אחרת את האי־קריאּות של הסיפור הבלשי? האם 
אפשר להציע פירוש אחר לעובדה שאי אפשר לקרוא אותו פעמיים? מסתבר כי 
כבר הסיפור הבלשי הראשון, "איש ההמון" מאת אדגר אלן ּפֹו, מציע התבוננות 
המשפט,  באותו  ומסתיים  נפתח  ההמון"  "איש  האי־קריאּות.  בשאלת  אחרת 

שעניינו בדיוק אי־קריאּותו של טקסט.
הנה כך: "יפה אמרו על ספר גרמני אחד, כי הוא איננו מאפשר את קריאתו 
את  מאפשרים  שלא  סודות  יש   .)it doesn’t permit itself to be read(
גילוים. אנשים מתים בלילות על משכבם, סוחטים את ידיהם של מוודי ְרָפִאים, 
מתים כשבִלבם ייאוש ובגרונם מחנק, כי מסתרי־זוועה לא יסבלו את פרסומם. 
לעתים נושא אדם במצפונו משא כבד כל כך, איום כל כך, שהוא אינו יכול 

אלא להפילו עמו אל הקבר. וכך, מהותו של הפשע לעולם אינה מסופרת."4 
לאי־קריאּות;  אחר  הסבר  אפוא  מציעה  ההמון"  "איש  של  הפתיחה  ִּפסקת 
בניגוד לתפיסתו של אודן, כי האי־קריאּות נובעת מכך שלטקסט שאינו מאפשר 
את קריאתו אין מה לומר, היא מציגה את האי־קריאות דווקא כתכונה שתכליתה 
את  ולמנוע  לשבש  שנועדה  הטקסט  של  כתכונה  בטקסט,  הטמון  סוד  על  להגן 
זהו  לומר; להפך:  לו מה  איננו טקסט שאין  הבנתו. הטקסט שאי אפשר לקרוא 
טקסט שמכיוון שמה שיש לו לומר טעון כל כך, אפל כל כך, הוא מתארגן כך שלא 
יהיה אפשר לקרוא אותו. במקרה או שלא במקרה, כך בדיוק הגדירה שנים לאחר 

מכן הפסיכואנליזה את המבנה של הלא־מודע כ"ידע המבקש לחמוק מגילוי".5 
"איש  לנו  הרמז שרומז  בעקבות  הבלשי,  הסיפור  על  לחשוב  האם אפשר 
מפני  לא  השנייה,  בפעם  אותו  לקרוא  מאפשר  שאיננו  טקסט  כעל  ההמון", 
שאין לו מה להציע לבד מפתרון התעלומה, אלא מכיוון שקריאה כזאת עשויה 
לגלות בו "סודות שלא מאפשרים את גילוים"? מה אנחנו עלולים לגלות, אם 

נקרא סיפור בלשי פעמיים?
שמתוך  סיפורים,  בשני  ושניות  ראשונות  קריאות  אציג  הבאים  בעמודים 
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ברחוב  הרצח  ו"מעשי  ההמון"  "איש  הבלשי:  הז'אנר  נולד  שלהם  העלילה 
היא חלק  הללו  הסיפורים  הקריאה בשני  ּפֹו.  אלן  אדגר  הוא מאת  גם  מֹוְרג", 
מחקירה רחבה יותר: מניסיון לחשוב מחדש על ההיסטוריה של הולדת הסיפור 
המאה  מאמצע  שונות  לאומיות  ובספרויות  בתרבויות  שגשוגו  ושל  הבלשי 
החדש  הספרותי  הז'אנר  צמיחת  אחרי  הן  העוקבת  זו,  חקירה  התשע־עשרה. 
והן אחרי הפופולריות העצומה שזכו לה בתוך  לו,  הגיבור האופיינית  ודמות 
של  היבטים  בין  הזיקות  על  לעמוד  מבקשת  הופעתם,  מאז  אחדים  עשורים 
היא  לבין התגבשות מבנים חוץ־ספרותיים של סדר חברתי;  הצורה הבלשית 
של  מודרניים  מנגנונים  הופעת  לנוכח  הזאת  ההיסטוריה  את  להבין  מבקשת 
פיקוח־חברתי )למשל המשטרה המודרנית(, צמיחתן של דיסציפלינות חדשות 
ייצור  של  חדשות  פרדיגמות  והתנסחות  הפסיכואנליזה(,  )למשל  ידע  לייצור 
התפקוד  אופני  את  ולהמׂשיג  לשרטט  מבקשת  היא  לבסוף,  בתרבות.  "אמת" 
כינון  של  מודרניים  תהליכים  בתוך  החדש  הספרותי  הז'אנר  של  הפרקטיים 

סובייקטיביות.

2. מה בלשי ב"סיפור הבלשי הראשון"

הוא  ב־1840,  אור  שראה  ההמון",  "איש  כי  אגב  כבהערת  קודם  ציינתי 
רוב  לפי  מאליה.  מובנת  אינה  זאת  קביעה  אך  הראשון",  הבלשי  "הסיפור 
ההיסטוריוגרפיות של הז'אנר, לתואר המכובד הזה ראוי "מעשי הרצח ברחוב 
סיפורים,  שלושה  של  בסדרה  הראשון  והיה  ב־1841,  ּפֹו  שפירסם  מורג", 

שבמרכזם דמותו של אוגוסט דופין. 
ואמנם, הבחירה ב"מעשי הרצח ברחוב מורג" כמעט שאיננה זקוקה להנמקה; 
מכן  שלאחר  בשנים  להפוך  היו  שעתידים  היסודות  מרבית  את  כולל  הסיפור 
לאבני הבניין של הז'אנר: יש בו מעשה רצח, דמות של חוקר המוליך עלילה 
של חקירה המבוססת על פענוח עקבות וסימנים — ופתרון; גם דמותו של דופין 

נראית לנו בהכרח כאב־טיפוס של רבים מן הבלשים הספרותיים המאוחרים.
לעומת זאת, הבחירה לקרוא את "איש ההמון" כ"סיפור הבלשי הראשון" 
מחייבת הסבר; בסיפור הזה אין מעשה פשע, ולפיכך אין בו חקירה המבוססת 
על פענוח של סימנים. כמו כן, אין בסיפור פושע, ומובן שגם אין בו פתרון. 
לכן, כל מי שמבקש לקרוא אותו כ"סיפור הבלשי הראשון" או כסיפור המבשר 
את צמיחתו של הבלש, טוען בעצם כי מה שהוא "בלשי" בסיפור הבלשי איננו 
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ההמון"  "איש  אם  אחרות:  ובמילים  אחר.  דבר  אלא   — שלו  העלילה  מבנה 
או מבשרו  מחזיק את מהותו של "הבלשי", בהיותו הסיפור הבלשי הראשון 
של סיפור הבלשים, אזי המהות הזאת איננה יכולה להיות לא מעשה הפשע 
ולא עלילת הפענוח ולא הפתרון, אלא יסוד אחר בתוכו. כדי לנסות לברר מהו, 

אתאר בקצרה את הסיפור. 
ערב  בשלהי  היושב  אלמוני,  מסֵּפר  של  קצר  מונולוג  הוא  ההמון"  "איש 
העוברים  את  ובוחן  ברחוב  מתבונן  עיתון,  קורא  בלונדון,  קפה  בבית  סתווי 
והשבים. עם רדת הערב, כאשר נדלקים פנסי הגז, מוצף לפתע הרחוב המרכזי 
בהמוני בני אדם היוצאים ממקומות עבודתם וחולפים על פני המסֵּפר. מקץ זמן 
קצר מתחיל המסֵּפר לאפיין את ההמונים העוברים לפניו: הוא מתבונן בפרטי 

לבושם, בצורת הליכתם, בהבעות הפנים שלהם, ומסיק מפרטים אלה מסקנות 
באשר לִמשלח ידם ולמעמדם החברתי. כך, למשל, הוא מזהה את הפקידים על 
פי מעיליהם, מגפיהם, השמן בשערם והליכתם המהירה, ואת המהמרים הוא 
יוצר בפסקאות  פי עור פניהם, מבטם ושפתיהם הנשוכות. המספר  מכיר על 
הוא  חסר־צורה:  כהמון  קודם  מה שנרָאה  בתוך  סוציאלי  קטלוג  מעין  האלה 
מחלק את ההמון לקבוצות על פי ִשיוכן המעמדי, מאנשי עסקים ופרקליטים 

ועד זונות, רוכלים ופועלים, וגם מספק מעין מדריך לזיהוין. 
שבעים"  או  וחמש  שישים  כבן  וחלש,  זקן  "אדם  ברחוב  עובר  לפתע 
— ומרתק אליו באחת את תשומת לבו של המספר, "בגלל השונות המוחלטת 
של ההבעה". המספר הנרגש חוטף את מעילו ואת כובעו ויוצא בעקבות הזקן 

אל הרחוב. רק אז הוא מצליח להתבונן בו מכף רגל ועד ראש: 
"הוא היה נמוך קומה, צנום וכנראה חולה מאוד. בגדיו היו מרופטים ומזוהמים, 

מה ש"בלשי" בבלש הוא בדיוק האפשרות לקרוא את 
עלילת המעקב והזיהוי שלו פעמיים: פעם מתוך קבלת 

סמכותו של הבלש כמתבונן וכפרשן, ופעם מתוך 
התבוננות בבלש עצמו כעיוור, התבוננות הדוחה את 
מעמדו כמתבונן וכפרשן, או לפחות מטילה בו ספק.
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אך כשנלכד מדי פעם במבֵטי הפנסים, הבחנתי שבגדיו התחתונים, אף שהיו 
ואולי ראייתי הערימה עלי, או שדרך קרע  היו מהסוג המשובח;  מלוכלכים, 
את  הגבירו  ממצַאי  ודוקרן.  יהלום  לרגע  ראיתי   ]...[ בו  שהתכסה  במעיל 

סקרנותי, והחלטתי לעקוב אחרי האיש הזר לכל מקום שיֵלך אליו." 

מכאן ואילך עוקב המספר בנחישות אחרי הזקן, וזה אינו מבחין בו. הזקן הולך 
במהירות ברחבי העיר, והעיקרון היחיד שמנחה את הליכתו, הוא רצונו להישאר 
בתוך ההמון: הוא הולך ליריד, נכנס לחנויות, מצטרף לקהל היוצא מהתיאטרון, 
ובכל פעם שהוא נקלע לסמטה שאין בה איש, הוא מגלה סימני חרדה ומבקש 
שוב את קרבת ההמון. הלילה יורד, הבוקר עולה, והמספר עדיין הולך בעקבותיו, 
עד שמקץ יממה הוא מוותר על המשך המעקב. הנה כך מסתיים המעקב — ועמו 

הסיפור כולו — בחזרה מדויקת על המשפט הפותח, זה העוסק באי־קריאּות:

הייתי עייף עד מוות. עצרתי  "ובערב השני, כשירדו שוב צללי חֵׁשכה, כבר 
לפני המשוטט והבטתי ארוכות בפניו. הוא לא הבחין בי, ובזהירות חידש את 
צעדיו, ואני חדלתי לעקוב אחריו, שקוע עדיין בהתבוננות. 'בזקן הזה,' אמרתי 
לבסוף, 'מתגשמת רוחו של הפשע. הוא מסרב להיות לבד. הוא איש ההמון. 
לשווא אעקוב אחריו — יותר לא אדע עליו או על מעשיו דבר. הנורא בלבבות 
 ,)hortulus animae( אנימה'  ה'הֹוְרטּולּוס  מן  יותר  חשוך  ספר  הוא  העולם 

ואולי זה אחד מחסדיו הגדולים של האל, שהוא אינו מאפשר את קריאתו."  
אם כן, מהו ה"בלשי" ב"איש ההמון"? התשובה המפורסמת מכול לשאלה זו 
ולטר בנימין, במסותיו על המשורר הצרפתי ומתרגמו של  היא תשובתו של 
אדגר אלן פו לצרפתית, שארל ּבֹודֵלר. בנימין כינה את הסיפור "צילום רנטגן 
של סיפור בלשים", בשל התפקיד שיש בו לדימוי החדש של ההמון העירוני 
ְּכמה שמעלים בתוכו את עקבותיו של היחיד. בדימוי המודרני הזה של ההמון 
"כמקלט המגן על הַא־סוציאל מפני רודפיו", ראה בנימין את "בית היוצר של 
כתב,  הוא  הבלשים,"  סיפור  של  המקורי  החברתי  "התוכן  הבלשים";  סיפור 

"הוא מחיקת עקבות היחיד בהמון של הכרך."6
תשובתו של בנימין, כי מה ש"בלשי" בסיפור הבלשי בשנות צמיחתו היא 
עיונים  הולידה  הכרך,  בתוך  ה"ַא־סוציאל"  היעלמות  של  המודרנית  הֶתמה 
אל  הבלשית  העלילה  מן  המבט  את  להסיט  שהקפידו  חשובים,  תיאורטיים 
אזורים אחרים בסיפור; עם זאת, צריך לראות כי קריאה זו היא עדיין בבחינת 
שלו  במעקב  המספר  אל  המצטרפת  קריאה  כלומר,  בסיפור,  ראשונה  קריאה 
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ומקבלת  התעלומה",  "פתרון  אל  הבלש  בעקבות  שרצה  קריאה  הזקן,  אחרי 
"ַא־סוציאל", במונחיו של בנימין, או שמתגשם  את ההנחה שהזקן הוא אכן 
בו משהו מ"רוחו של הפשע", בלשונו של פו. אמנם, הדהירה הזאת בטקסט 
לעבר פתרון התעלומה נותרת מתוסכלת בסופו של "איש ההמון", וזאת מכיוון 
שלתעלומה אין פתרון, אף שהיא עדיין מוחזקת כ"תעלומה", בעקבות אבחנתו 

של המספר־הבלש כי הזקן מסתיר דבר מה.  
אבל האם יש לנו בעצם סיבה כלשהי לקבל את אבחנותיו של המספר־הבלש, 
ולסמוך על החשד המתעורר בו כלפי הזקן? ובמילים אחרות, האם עלינו לתת 
וכפרשן? קריאות פסיכואנליטיות בסיפור כבר עמדו  אמון בסמכותו כמתבונן 
אלה,  קריאות  הנרדף.  לזקן  הרודף  המספר  שבין  הכפילות  על  או  הדמיון  על 
כי  גילו  אחריו,  הבוחרות שלא להצטרף אל המעקב של המספר, אלא לעקוב 
יודעים דבר; הוא לא מוסר לנו את שמו  בעצם גם עליו, כמו על הזקן, איננו 
ולא שום פרט אחר על חייו, מלבד אחד: הוא נמצא בתהליך החלמה ממחלה 
ממושכת. איזו מחלה? באיזה שלב של ההחלמה הוא נמצא? זאת איננו יודעים.

אם כן, מדוע לאמץ את ההנחה שבזקן שעובר לפני בית הקפה יש משהו מעורר 
חשד? והרי המספר עצמו, המחלים ממחלה ומעיד על עצמו כי הערב בבית הקפה 
הביא אותו למצב של "התרגשות לא מוכרת", מגלה כי אינו בטוח שאכן ראה 
הערימה  ש"ראייתו  אפשר  כי  ומוסר  דוקרן,  או  יהלום  הזקן  של  לבגדיו  מבעד 
עליו". ואם כך, האם יש כאן בכלל תעלומה, או שאולי הזקן נקלע במקרה לטווח 

מבטו המשתוקק של המספר, המחלים ממחלה שאיננו יודעים מהי?
חובבי בלשים מנוסים יביאו את מסעו הלילי של הזקן כהוכחה לכך שהוא אכן 
מבקש להסתיר דבר מה; שאם לא כן, מדוע הוא מבקש באופן כה נואש להימצא 
כל העת בלב ההמון? "ככול שקשה יותר לאתר אדם, כך הוא נעשה חשוד יותר," 
הזקן,  של  בקשת־ההמון  גם  כאן,  המוצעת  השנייה  בקריאה  אבל  בנימין.  כתב 
אנו מטילים ספק  נושאו של הסיפור, מקבלת הסבר פשוט. אם  שהיא לכאורה 
בסמכותו של המספר כמתבונן, איננו יכולים גם לקבל את המשפט שעליו הוא 
חוזר לאורך הסיפור שוב ושוב, כמו כדי לשכנע את עצמו: "אפילו פעם אחת הוא 
לא סובב את ראשו לאחור, וכך לא הבחין בי," כותב המספר, ואחר כך "הוא לא 
ראה שהתבוננתי בו, אפילו לא פעם אחת"; ובסופו של הסיפור, כאשר הוא נעצר 
ומתבונן ארוכות בפניו של הזקן, עדיין משוכנע המספר כי "הוא לא הבחין בי".

בריצה מבית הקפה,  הבחין באדם שיצא בעקבותיו  כן  הזקן  אם  אבל מה 
בנחישות  שלמה  יממה  במשך  בעקבותיו  ללכת  והחל  תשוקת־מעקב,  כולו 
שאין להסבירה, משוכנע כי איש אינו רואה אותו? מה אם "הרואה" בסיפור 
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הזה הוא דווקא הזקן, ומי שאיננו רואה הוא המספר עצמו? 
האם אי אפשר להבין את מנוסתו של הזקן אל ההמון לא כמנוסתו של מי 
שמבקש להסתיר סוד, לא כמנוסתו של מי ש"רוחו של הפשע" מתגלמת בו, 
אובססיה,  אחוז  אדם  במעקב של  נתון  מי שהבחין שהוא  כמנוסתו של  אלא 
ומנסה לחמוק ממנו? ואם כן, מה הפלא שהוא נבהל כאשר הוא נקלע בטעות 
לרחוב צדדי ומבקש את חברתו של ההמון? "הרואה" בהצעת הקריאה הזאת 
המספר־המבקש־לראות־הכול,  של  ברודפנותו  המבחין  הזקן,  אפוא  יהיה 
כלומר, המספר־הפרשן, שבקריאה הזאת הוא גם המספר־העיוור — ומבקש 

להתנגד לה. האם אי אפשר לקרוא בדיוק כך את הִּפסקה הבאה, למשל:
"חֵׁשכה ירדה עכשיו על העיר, וגשם ממושך וכבד פיזר את הערפל העבה 
והלח שנתלה מעליה ]...[ אותי הגשם לא הטריד במיוחד; בגלל שרידי המחלה, 
נעמה לי הרטיבות עד כדי סיכון. קשרתי מטפחת סביב פי והמשכתי. במשך 
חצי שעה נאבק הזקן על דרכו לאורך הרחוב הראשי, ואני אחריו, צמוד אליו, 
מפחד לאבדו. אפילו פעם אחת הוא לא סובב את ראשו לאחור, וכך לא הבחין 
]...[ כאשר השלים את הקפת הכיכר, הופתעתי לגלות שהסתובב ושב על  בי 
פעמים  דרך  באותה  והולך  חוזר  לגלות שהוא  הייתי  יותר  עוד  נדהם  עקביו. 

אחדות — ופעם, כשהסתובב בתנועה פתאומית, כמעט והבחין בי."
אני מבקש לטעון, כי אפשרות ההבנה הזאת של "איש ההמון" — האפשרות 
שחושפת הקריאה שאיננה מצטרפת למעקב של המספר, אלא עוקבת אחריו 
— היא בדיוק מה שהופך את הטקסט ל"סיפור הבלשי הראשון", או למבשרו 

של הבלש.
כי  מה ש"בלשי" בבלש הוא בדיוק האפשרות לקרוא את עלילת המעקב 
והזיהוי שלו פעמיים: פעם מתוך קבלת סמכותו של הבלש כמתבונן וכפרשן, 
מעמדו  את  הדוחה  התבוננות  כעיוור,  עצמו  בבלש  התבוננות  מתוך  ופעם 
ש"בלשי"  מה  אחר:  ובניסוח  ספק.  בו  מטילה  לפחות  או  וכפרשן,  כמתבונן 
בבלש היא האפשרות לקרוא אותו פעם מתוך הפנמה של מבטו האינטרֶּפָלטיבי, 
המכריז  המספר  של  מבטו  כלומר,  ַאְלתּוֶסר7,  לואי  הפילוסוף  של  במונחיו 
ב"איש ההמון" כי הזקן הוא "פושע"; ופעם מתוך התבוננות ביקורתית במבט 

האינטרפלטיבי עצמו ודחייה שלו. 
הצורה הספרותית הבלשית היא אם כך צורה כפולה, המאפשרת להתנסות 
פעם אחת בתהליך כינונה של סמכות פרשנית ובהכפפת ההבנה של הקורא 
לתובנותיה, ופעם שנייה להתבונן בהתפרקות של הסמכות הפרשנית הזאת. 
היא לא רק רפלקסיה על מהותו של מעשה הפרשנות ועל כינונה של סמכות 
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היא התנסות ממשית בקבלה של סמכות פרשנית בקריאה  פרשנית — אלא 
זה,  במובן  מתבצעת.  אכן  זו  אם  השנייה,  בקריאה  שלה  ובדחייה  הראשונה 
לעתים  שנהוג  כפי  אידיאולוגיה,  של  ייצוג  או  ביטוי  איננה  הבלשית  הצורה 

לקרוא אותה. היא התנסות באידיאולוגיה. 

3. מה קדם למה: הרצח או הבלש

הבלש  הופיע  כאמור,  ההמון",  "איש  של  פרסומו  לאחר  אחדים  חודשים 
הראשון, אוגוסט דּוּפין, בסיפורו של פו, "מעשי הרצח ברחוב מורג".

כזה  מקצוע  היה  לא  שעדיין  מפני  פשוט  בלש,  היה  לא  כידוע,  דּוּפין, 
בעולם. הבלש, כאינסַטנציה מוסדית של ראייה, כמייצר של "אמת" בתהליך 
פרשני של פענוח עקבות וסימנים, הופיע רק שנים אחר כך, וכמוהו גם כמה 
אינסטנציות אחרות של ראייה בתרבות: הפסיכואנליטיקאי, למשל, או פרשן 
קרלו  וההיסטוריון  הקליניקה"8,  "הולדת  על  בספרו  פּוקֹו,  מישל  הספרות. 
גינצבורג, במאמרו על קווי הדמיון בין שרלוק הולמס, זיגמונד פרויד וג'וָבני 
מורלי9, כבר היטיבו לתאר את צמיחתה של הפרדיגמה החדשה לראיית "אמת" 
בתרבות, שהולידה המאה התשע־עשרה, פרדיגמה המבוססת על ראייתו של 
שהוא  הסימפטומים,  או  העקבות  קריאת  באמצעות  "החבוי"  או  "הנסתר" 

השאיר אחריו לכאורה על פני השטח.
גם לדופין, מלכתחילה, היה קשר עמוק לספרות: הוא היה חובב ספרות מובהק, 
לשוטט  כדי  אותו  עזב  בלילות  ורק  בפריז,  בביתו  הסתגר  כפייתי שבימים  קורא 
נתקל  הוא  בקריאה:  ראשיתה  היא  אף  שלו  הראשונה  החקירה  החשוכה.  בעיר 
בעיתון בידיעות על רצח אכזרי של אם ובתה ומגלה בידיעות אלה עניין רב; כאשר 
הוא קורא כי משטרת פריז עצרה חשוד בפרשת הרצח הכפול, פקיד בנק שהעניק לו 
בעבר שירות מיוחד, הוא מחליט לחקור את מעשי הרצח בעצמו. הקורא המתבודד, 

הִתמהוני משהו, יוצא אז מביתו וסר בחברת ידידו אל זירת הזוועה. 
המבנה  נוֵכח  כבר  מורג"  ברחוב  רצח  ב"מעשי  ההמון",  "איש  לעומת 
התמטי העתיד לאפיין את הסיפור הבלשי בשנים הבאות: )הבלש( "הרואה" 
מול "העיוורים". איש בפריז, כולל המשטרה, איננו יכול לפענח את תעלומת 
הרצח, פרט לדופין. הסיפור הזה גם יצר את עמדת המספר האופיינית לטקסט 
ומתפעל, ש"עיוורונו"  ידי מספר־ֵעד מעריץ  הבלשי הקלסי: הוא מסופר על 
פריז  עם  דעים  להיות תמים  "יכולתי  דופין.  הראייה של  כישורי  מבליט את 
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כולה ולראות בה תעלומה שאיננה ניתנת לפתרון," אומר המספר כאשר דופין 
שואל לדעתו; "לא ראיתי שום דרך שניתן לעקוב בה אחרי המרצח."10 

כמו כן, אנו פוגשים בסיפור הזה לראשונה במוטיב המּוכר של הבלש היוצא 
לחקור כמעט מתוך חוסר בֵררה — ורק מכיוון שאדם חף מפשע נחשד בביצוע 
הרצח. דופין, כאמור, איננו מצטרף באופן פעיל לחקירת הרצח אלא כאשר 
הוא קורא בעיתון כי פקיד הבנק מואשם במעשה. האם הוא אכן הרוצח? הקורא 
אינו יודע בשלב זה, והוא לא יֵדע עד שלא יאמר לו זאת דופין בהמשך הסיפור. 
כי ראינו כבר ב"איש ההמון": רק מבטו הפרשני־אינטרֶּפָלטיבי של הבלש יכול 

להעניק חּפּות או אשמה.  
דופין מפענח כמובן את הסימנים, הרמזים והעקבות שהשאיר אחריו הרוצח 
— אלה שהמשטרה והמספר הזניחו או לא הצליחו לראות — ומציג בסופו של 
הסיפור, לתדהמתם של המספר והקוראים, את הפתרון: את הרצח האלים של 
שתי הנשים ביצע קוף מסוג אורנג־אוטנג, שחדר לביתן בטעות ונמלט לפני 

שהגיעו השוטרים למקום. 
של  הולדתם  כרגע  ושוב  שוב  תוארו  ופתרונה  מורג  ברחוב  הרצח  פרשת 
הסיפור  בעקבות  המודרנית:  הספרות  פני  את  ששינו  הז'אנר,  ושל  הדמות 

הצורה הספרותית הבלשית היא צורה כפולה,
המאפשרת להתנסות פעם אחת בתהליך כינונה של 

סמכות פרשנית ובהכפפת ההבנה של הקורא
לתובנותיה, ופעם שנייה להתבונן בהתפרקות של

הסמכות הפרשנית הזאת. היא לא רק רפלקסיה, אלא
היא התנסות ממשית בקבלה של סמכות פרשנית

בקריאה הראשונה ובדחייה שלה בקריאה השנייה. 
במובן זה, הצורה הבלשית איננה ביטוי או ייצוג של 
אידיאולוגיה, כפי שנהוג לעתים לקרוא אותה. היא 

התנסות באידיאולוגיה. 
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ובדמותו נכתבו במאות התשע־עשרה והעשרים אין־ספור יצירות ספרותיות 
המעמידות במרכזן דמות של חוקר ועלילה של פענוח. היצירות הללו מבססות 
נרטיבי  בדגם  ומתנסות  שבות  והן  קריאה,  ושל  כתיבה  של  חדשים  דפוסים 
נרטיביות  )ובאמנויות  בספרות  והפופולריים  הנפוצים  לאחד  שנהפך  ייחודי, 
ברצח  הבלש  הולדת  את  הכורך  הזה,  ההיסטורי  התיאור  האם  אבל  אחרות(. 
התחילה  אמנם  האם  שלפנינו?  העובדות  את  הולם  מורג,  ברחוב  הכפול 
מלאכתו של הבלש בחקירת מעשי הרצח האכזריים? או שאולי גם את "מעשי 
ובפעם  פעמיים,  לקרוא  אפשר  ההמון",  "איש  את  כמו  מורג",  ברחוב  הרצח 
השנייה "כנגד כיוון הפרווה", כלומר, מתוך חשדנות בסיפור שמציע מספרו?

שם;  ומתעכבת  מורג  ברחוב  הרצח  לפני  מתחילה  בסיפור  השנייה  הקריאה 

יצא  ההוא  בלילה  לרצח.  שקדמו  הלילות  באחד  שהתרחש  באירוע  ראשיתה 
דופין, כמנהגו, לשוטט בחברת ידידו ברחבי העיר. לאחר כחמש־עשרה דקות 
של הליכה דמומה פנה לפתע דופין לידידו ואמר לו: "אמת, ברנש קטן־קומה 
בהלם:  הוכה  הידיד־המספר  הווארייֶטה."  לתיאטרון  יותר  ומתאים  הוא,  מאוד 
דופין ביטא את המחשבה שחלפה בראשו בדיוק באותו רגע. נרעש, הוא שואל 
את דופין כיצד עשה זאת, והבלש־לעתיד מסביר: מבלי שהמספר שם לכך לב, 
עקב דופין במשך כרבע שעה אחרי שרשרת מחשבותיו, אף שהוא עצמו לא אמר 
עליהן דבר, ולחלקן לא היה מודע; דופין קרא את מחשבותיו כאילו קרא בספר 

פתוח, והוא מנמק זאת כך: "ההתבוננות נעשתה לי לאחרונה כמין צורך." 
ולכוח  דופין  של  שכלו  לחריפות  כאילוסטרציה  בסיפור  מובא  הזה  האירוע 

ניסיונו של דן מירון )במאמרו ב"הו!" 3( לשוב ולקבוע 
את קווי הגבול בין הסיפור הבלשי "הבידורי" ל"סיפור 
הבלתי־בידורי", וקביעתו בדבר "דלותו היחסית של 
העולם המעוצב ברומן הבלשי", אינם יכולים להיות 

רחוקים יותר מן האמת; הסיפור הבלשי הוא מעין
"קופסה שחורה" של המודרניות — ואולי בדיוק בשל

כך הוא איננו מאפשר את קריאתו.  
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אמינות  להעניק  כפרשן,  סמכותו  את  לבסס  שאמורות  תכונות  שלו,  ההיגיון 
ולהפוך אותו לבסוף לאביו־מולידו של  לפתרון שהוא מציע לתעלומת הרצח, 

הבלש הספרותי. 
אבל אפשר לקרוא בו דבר אחר, תכונה אחרת; אפשר לקרוא בו את תשוקתו 
של דופין, תשוקת ההתבוננות והמעקב, המוכרת כבר מ"איש ההמון"; ובעיקר 
צריך להצביע על כך שהתשוקה הזאת, או "הצורך" הזה בלשונו של דופין, 
קודמים לביצועו של מעשה הרצח. ובמילים אחרות: מבטו המבקש־לראות־
הכול של הבלש הספרותי איננו מוזעק אל התרבות לאחר שכבר בוצע בה רצח 
— הרצח מתרחש רק לאחר הופעת מבטו של הבלש, כאילו כדי להצדיק את 

ההופעה הזאת, ואולי כדי להסוות את נוכחותה. 
בסיפורים הבאים בטרילוגיה של דופין, "תעלומת מארי רוז'ה" ו"המכתב 
הלקוח  מגיע  שבה  לבלש,  כך  כל  החיונית  הסצנה  את  פו  יצר  כבר  הגנוב", 
לביתו ומבקש את עזרתו; הבלש מהסס — הוא איננו ממהר לצאת לחקירה. 
אלא שהסצנה הזאת בסך הכול מבקשת להסוות, על דרך ההיפוך הפרוידיאני, 
את תשוקת ההתבוננות של דופין — האיש שהקדים לא רק את כל הבלשים 
העובדה,  ואת   — המודרנית11  המשטרה  הקמת  את  גם  אלא  הספרותיים 
שהתשוקה הזאת קודמת לכל פשע ושמושאיה אינם רצח שלא פוענח וגם לא 
רוצח שלא נתפס: מושאו של הצורך הזה הוא ההתבוננות אל תוכו של האדם, 
כי  לידידו,  דופין  סיפר  לילה  אותו  לפני  עוד  והרי  לבו.  ואל  מחשבותיו  אל 

לגביו, "רוב בני האדם, חלונות קרועים להם בחזותיהם." 
הרצח ופענוחו, בהצעת הקריאה הזאת, אינם אפוא סיבת קיומו של הסיפור 
התעלומה  ופתרון  תשוקתו,  את  להסוות  לו  שמאפשר  מה  רק  אלא  הבלשי 
פתרון  אחרות:  ובמילים  אותה;  להסתיר  דווקא  אלא  אמת,  לחשוף  נועד  לא 
תעלומת הרצח הוא רק תירוץ, או מה שנועד להצדיק את כינונו ואת סמכותו 
של המבט הפרשני, המבקש־לראות־הכול — מבט שהיה שם עוד קודם, ואשר 

תר בלילות אחר מושאים להתבוננות. 
התנסות  תמיד  היא  פו,  של  מיצירותיו  שהתפתח  הבלשי  בסיפור  הקריאה 
ושל פרשנות:  ראייה  הזה, כלומר, בהכפפה לאינסטנציה של  בהפנמת המבט 
היא תמיד המתנה לרגע האינטרֶּפלטיבי, שבו יכריז הבלש הרואה־כול מי חף 
מפשע ומי אשם; עד לרגע הזה לא יהיו בסיפור הבלשי חּפים מפשע, רק אשמים 
שעוד לא הּוכחה חּפּותם. אבל הקריאה השנייה בסיפור הבלשי גם מאפשרת 
אני מבקש  זו,  הזה, בחשיפתו. תכונה  ביקורתית במבט  להתנסות בהתבוננות 
לטעון, אינה ייחודית לסיפוריו של פו, אלא לצורה הבלשית עצמה, אשר מעצם 
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היותה צורה ספרותית קונוונציונלית, המיוסדת על הדפוס הנרטיבי שיצר פו, 
שומרת על הפוטנציאל הזה, בלי שום קשר להתכוונותם של מחברים שונים. 

תכונה זו גם מסבירה את עיתוי צמיחתו של הז'אנר במודרניות ואת שגשוגו 
בתקופה זו: הצורה הבלשית אוצרת בתוכה ידע עמוק על תהליכים מודרניים 
של כינון סובייקטיביות, באמצעות הפנמת סמכותו של מבט פרשני רואה־כול, 
כפי שהוצגו בעבודותיהם של פוקו או אלתוסר; והיא אוצרת את הידע הזה לא 

כייצוג, אלא כפרקטיקה ממש. 
הסיפור  בין  הגבול  קווי  את  ולקבוע  לשוב  מירון  דן  של  ניסיונו  לפיכך, 
הבלשי "הבידורי" ל"סיפור הבלתי־בידורי", וקביעתו בדבר "דלותו היחסית 
מן  יותר  רחוקים  להיות  יכולים  אינם  הבלשי",  ברומן  המעוצב  העולם  של 
האמת; הסיפור הבלשי הוא מעין "קופסה שחורה" של המודרניות — ואולי 

בדיוק בשל כך הוא איננו מאפשר את קריאתו. 

 
4. האם אפשר לקרוא את המאמר הזה פעמיים

אני מבקש, לקראת סיום, לשוב אל תחילת דברי, אל הדיון שערכתי בשאלת 
הקריאה השנייה בסיפור הבלשי — ולנסות לקרוא את הדיון הזה עצמו בפעם 

השנייה.
הצגתי בדברי את תפיסתו של אודן, שלפיה אי אפשר לקרוא את הסיפור 
הבלשי בפעם השנייה, מכיוון שאין בו עומקים "חבויים"; מולה הצגתי כאן 
תפיסה אחרת, המנסה לחשוב על הסיפור הבלשי, שמעצם טיבו מכיל עומקים 
לחשוף  וניסיתי   — גילוים"  את  מאפשרים  שלא  "סודות  ומצפין  "נסתרים" 

אותם בדרך של פרשנות. 
האובססיה  את  במשהו  מזכיר  אינו  עצמו  הזה  הפרשני  המהלך  האם  אבל 
הפרשנית של המספר ב"איש ההמון"? כפי שהחליט המספר כי הזקן מסתיר סוד 
אפל, הצעתי כאן גם אני אמת החבויה מתחת לפני השטח של הסיפור הבלשי — 
וניסיתי להוציא אותה לאור באמצעות אינטרפרטציה המבוססת על חשד ומבקשת 

להצמיח מתוך הטקסטים הספרותיים שלפנַי טקסטים אחרים, נסתרים מעין. 
האם הדמיון הזה מקרי? ואיך ייתכן שבסוף דברי אני נמצא שוב בראשיתם, 
בדיוק כמו המספר ב"איש ההמון", שמתחיל ומסיים את סיפורו באותו מקום 
ובאותה שעה ובאותו משפט, לאחר שהלך במעגלים במשך לילה שלם ברחבי 

העיר? 
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הבלש  של  טבעו  בדיוק  זהו  כי  אחרת;  אפשרות  לי  היתה  שלא  לי  נדמה 
והיא בעצם המעגלית  — הצורה הנחשבת בטעות להתגלמות של הליניארי, 
לחוות  בעצם  מאפשרת  והיא  הרציונלי,  של  לסמלו  הנחשבת  הצורה  מכולן; 
כפי שתיארה שושנה  או  והפרשנות.  את ההתפוררות של אפשרות המשמוע 
פלמן את עלילתו הכמו־בלשית של סיפור אדיפוס: היא מאפשרת לחוות את 

"חתירתה של כל פרשנות תחת עצמה". 

 W. H. Auden, “The Guilty Vicarage”, The Dyer’s Hand and Other Essays,  1

London 1969
עמ' )1973־1974(,  הספרות  הבלשי",  והסיפור  העלילתי  ההשהיה  "מבנה  שטרנברג,  מאיר   2

164־180.
3 דן מירון, "כומרייה בישראל: כמה הערות בעניין הסיפור הבלשי ומקומו בתרבות הישראלית",

הו! 3, עמ' 99־128.
Edgar Allan Poe, “The Man of the Crowd”, in Complete Stories and Poems, 4 

New York 1984 )הקטעים המצוטטים להלן מתוך סיפור זה תורגמו על ידי, ד"מ(.
 Shoshana Felman, ”De Sophocle a Japrisot )Via Freud(, ou Pourquoi le 5

Policier?“, Littérature n. 49 )1983(, pp. 23–43
6  ולטר בנימין, בודלייר, הוצאת ספרית הפועלים והקיבוץ המאוחד, 1989. ראו עמ' 37־44.

7 לואי ַאְלתּוֶסר, על האידיאולוגיה, תל אביב, רסלינג, 2003. האינטרֶּפלציה )או ההסבה(, על

זוהי הדרך  פירושה ההיענות של הסובייקט למבטו המכונן של "האחר הגדול";  פי אלתוסר, 
שבה מתכוננת הסובייקטיביות של האדם המודרני: באמצעות ההתמסרות לראייתם של מנגנוני 
האידיאולוגיה. את "איש ההמון" אפשר לתאר בדיוק כך: כהיענות של הזקן, באמצעות בריחתו, 

למבטו של המספר שהכריז עליו כ"פושע".
 Foucault, Michel, Naissance de la Clinique: une Archéologie du Regard  8

Médical, Paris 1978
 Carlo Ginzburg, “Clues”, in The Sign of Three: Dupin, Holmes, Pierce  9

Indiana 1983
10 הציטוטים מסיפור זה לקוחים מתוך אדגר אלן פו, סיפורי מתח ופנטסיה, הוצאת לדורי, ללא

ציון שנה. 
11  יחידת הבלשים )detective squad( הראשונה בהיסטוריה של המשטרה המערבית המודרנית

הוקמה רק ב־1842, שנה לאחר פרסום הסיפור, בתוך משטרת המטרופוליטן הלונדונית.  
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אלמוג ֵּבָהר
ארבעה שירים

*

לרבי דוד בוזגלו, גדול פייטני מרוקו במאה העשרים

ִמֵּכיוָן ֶׁשָהיָה ִעּוֵר

ֹלא ָׂשם ֵלב ַלּלֹוֲעגִים ְלַתְרּבּוׁשֹו

וְִהְמִׁשיְך חֹוֵבׁש אֹותֹו ְּבֶאֶרץ ָקְדׁשֹו

ֹּבֶקר ֹּבֶקר ַעל רֹאׁשֹו.

וְָהֲאנִָׁשים ַמִּביִטים

ֹלא רֹוִאים ֶאת ִעוְרֹונֹו

נֵס ָקָרה ְּבֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש

ֹלא ָרָאה ֶאת ִעוְרֹונָם.

והדברים מפי זרים 

קֹוְדִרים ַחְדִרי לֹוַמר  וְַהְּדָבִרים ִמִּפי זִָרים  

ֶאל ֹּגַבּה ַהְּקָׁשתֹות ָעַלי ִלְצֹמַח עֹוד   

ִלגְבּול ֲעֵלי ָהֲעבֹותֹות     ַח עֹוד    ָעַלי ִלְפרֹ

ָעַלי ִּבְתמּורֹות ְּבִמּטֹות  ְׁשַלִּבים ְׁשַלִּבים ָקמֹות  

וְֵאין ַּבָּבָׂשר נְטֹות וְֵאין ָּברּוַח ְּבָעתֹות  

וְֵאין ַּבּזְַמן אֹותֹות ָאקּום ּוְלַצּוֹות ְּדָרִכים  

ְמאֹוֵתת ְלָך ִעּתֹות ּדֹוֵרְך ְלָך ִעִּתים   

ִּבְמִחּצֹות ְּבַלִּפיִדים ִּבְרָׁשתֹות ּכֹוֵלא ַהּגּוף ַלּזְַמן   

ְמָעִרים נְַפִׁשי לֹוַמר   וְַהְּדָבִרים ִמִּפי זִָרים  

הּוא ַמֲעִרים ָעַלי ַּדְעּתֹו  הּוא ַמֲעִריב ָעַלי עֹוָלמֹו  

הּוא ַמְרִעיף ָעַלי ּדָתֹו  הּוא ַמֲעִריף ָעַלי ּגְִׁשמֹו  
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הּוא ַמְרִעים ָעַלי ְּתמּונָתֹו הּוא ַמְרִעיב ָעַלי ְׁשמֹו  

וְַהְּׁשִמינִי ֹלא יְֻסַּפר ּבֹו ִׁשְבָעה נְִקּיִים יִָּסְפרּו ִּבי 

ָמִרים ָעַלי לֹוַמר  וְַהְּדָבִרים ִמִּפי זִָרים  

אֹוֵמד ִמן ַהֻּמָּתר   ְּתמּוָרִתי ֲאנִי עֹוֵמד  

ִלְׁשּגֹות ִמן ַהָּתָמר   וְֵאין ָּפנִים ִלְׂשּגֹות  

ַהָּמתֹוק ֵאינֶּנּו ַמר ָהֶעֶבד ֹלא ָאדֹון  

ְּבֵצל זִָרים ּדָר ַהּנֶֶפׁש ַּבל ָמעֹון   

ַמִּדיִרים ִּבי לֹוַמר   וְַהְּדָבִרים ִמִּפי זִָרים  

יְִהיּו ִּפי ְּברּוִרים  יְִהיּו ִלִּבי נְִדיִרים  

יְִהיּו ִׁשיִרי ֲאסּוִרים יְִהיּו ְׁשִמי נְזִיִרים  

יְִהיּו ֱאלֹוַהי ֲאֵחִרים יְִהיּו קֹוִלי ְמַאֲחִרים  

יְִהיּו ְּדָבַרי זִָרים ְך ָהִרים   וְָאז ְּברֹ

ואריאציות ְסַּפנְיֹוִליֹות1

א. ִּדיָאלֹוג ֵּבין ֵאם ִלְמַחּזֶֶרת:

— ַאל ַּתַעְבִרי ִלְפנֵי ֵּביִתי, ּגְֶבֶרת, ַאל ָּתִטיִלי ֵעינַיְִך

ַעל ַּדְלִּתי, יֵׁש ִלי ֵּבן יֶָפה, יֶָפה ִמַּדי 

ִּבְׁשִביֵלְך, ּגְִבְרִּתי.

— ֶאֱעֹבר ִלְפנֵי ַּדְלֵּתְך, ִאָּמא, ֲאַחֵּפׂש ְּבַמָּבִטי ֶאת ְּבנְֵך

ְּבכָל ַהַחּלֹונֹות, ִאם ְּבנְֵך יֶָפה ּכָמֹוְך, ֶאַּקח אֹותֹו

ִעִּמי ַּביִת ִלְבנֹות.

— ַאל ַּתַעְבִרי ַּבֲחֵצִרי, ּגְֶבֶרת, ַאל ְּתַמְּלִאי ְּבַמְחְׁשבֹוַתיְִך

 ֶאת ּגַּנִי, יֵׁש ִלי ֵּבן ַרְך ֵעינַיִם, וְֹלא ֶאֵּתן אֹותֹו

 ְּביַד ַאְלמֹונִית.

— ֶאֱעֹבר ַּבֲחֵצֵרְך, ִאָּמא, ָאִׁשיר ִלְבנְֵך ִׁשיִרים

ֶׁשל ַאֲהָבה, ִאם ֵעינָיו יָפֹות ְּכֵעינַיְִך, ַאִּצית ְּבִלּבֹו

ֵאׁש ֶלָהָבה.

— ֶאל ִמְטָּבִחי ַאל ִּתּכָנְִסי, ּגְֶבֶרת, ַאל ִּתְטֲעִמי ִמן ַהַּמֲאכִָלים
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ֶׁשהּוא אֹוֵהב, ִאם ִּתְלְמִדי אֹוָתם ְלַבֵּׁשל, ֲאַאֵּבד ֶאת ְּבנִי

ְּבֵלב ּדֹוֵאב. 

— ְּכָבר אֹוָתְך ֲאנִי אֹוֶהֶבת, ִאָּמא, ַהֲעִביִרי ְּבנְֵך ְלָפנַי

וְֶאֱחזֶה, ִאם אֹוָתְך אֹוֵהב הּוא ּכָמֹונִי, נִָּׁשַבע ַהּיֹום ָּבַאֲהָבה

ֹזאת ָלזֶה.

ב. ִּדיָאלֹוג ֵּבין ַהְּמַחּזֶֶרת ַלֵּבן:

— ְּפַתח ִלי ַהֶּדֶלת, ֲאהּוִבי, ַהֶּׁשֶמׁש ׁשֹוַקַעת

וְרֹוָצה ֲאנִי אֹוְתָך ִלְראֹות.

— ֵאיְך ֶאְפַּתח ָלְך ַהֶּדֶלת, ֲאהּוָבה, ִאִּמי יֹוֶׁשֶבת ְליִָדי

וְתֹוֶפֶרת ִלי ֻחְלצֹות.

— ּגְֹנב ָלּה ַהַּמַחט, ֲאהּוִבי, וְֶאל ּתֹוְך ַהֵּׁשנָה

אָׁשּה יְִׁשַקע. רֹ

אִׁשי רֹוֶדֶפת — ֵאינִי נְִרּדָם ַּבַּליְָלה, ֲאהּוָבה, ֶאת רֹ

ַמֲחָׁשָבה ַעל נְִׁשיָקה.

— ְּפַתח ִלי ַהֶּדֶלת, ֲאהּוִבי, ַהֶּׁשֶמׁש ְּכָבר ָׁשְקָעה

וְרֹוָצה ֲאנִי ָלִׁשיר ְלָך ִׁשיִרים.

— ֵאיְך ֶאְפַּתח ָלְך ַהֶּדֶלת, ֲאהּוָבה, ָאִבי עֹוֵמד

וְקֹוֵרא ְּבַלַחׁש ִמן ַהְּסָפִרים. 

— ּגְֹנב לֹו ַהִּמְׁשָקַפיִם, ֲאהּוִבי, וְֶאל ּתֹוְך ַהֵּׁשנָה

אׁשֹו יְִצנַח. רֹ

— ְּביִָמים ֲאנִי יֵָׁשן, ֲאהּוָבה, ֶאת רֹאִׁשי רֹוֵדף ֲחלֹום

ַעל יֹום ִאָּתְך ֶאְבַרח.

— ְּפַתח ִלי ַהֶּדֶלת, ֲאהּוִבי, ַהֶּׁשֶמׁש עֹוד ְמַעט ִּתזְַרח

וְרֹוָצה ֲאנִי אֹוְתָך ִלְראֹות.

— ֵאיְך ֶאְפַּתח ָלְך ַהֶּדֶלת, ֲאהּוָבה, ֲאחֹוִתי ֵאינָּה נְִרֶּדֶמת,

ִהיא ּכֹוֶתֶבת ַאְכזָבֹות.

— ּגְֹנב ָלּה ֶאת ָהֵעט, ֲאהּוִבי, ּוְבֵׁשנָה

אָׁשּה יִָּלֵכד. רֹ

— ּכָל ַהּזְַמן ֲאנִי ְמַחֵּפׂש, ֲאהּוָבה, זְַמן ֶׁשֵאינֹו יֹום אֹו ַליְָלה

ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל ִעָּמְך ְלִהְתַאֵחד.
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— ְּכָבר ָעְלָתה ַהֶּׁשֶמׁש, ֲאהּוִבי, ָעַלי ַלֲחֹזר ֶאל ֵּבית הֹוַרי,

א ְלָך ֶאֱעֹמד. וְִעם ּבֹוא ָהֶעֶרב ׁשּוב ִלְקרֹ

— ַאל ֵּתְלִכי, ֲאהּוָבה ַרּכָה, ֶאְפַּתח ָלְך ַהֶּדֶלת, ֲאחֹוִתי 

ָאֲחזָה ָּבּה ַהֵּׁשנָה, ִאִּמי ִמֲהָרה ֶאל ֶהָחֵצר, ָאִבי יָָצא ַלֲעֹבד,

ַאל ֵּתְלִכי, ַאל ֵּתְלִכי, ֲאהּוָבה ַרּכָה, ַחִּכי ִלי 

וְַאְטִמין ֵּבין ִׂשְפתֹוַתיְִך נְִׁשיָקה.

— ַׁשן, ֲאהּוִבי, ַׁשן, ָאִבי קֹוֵרא ִלי, ָארּוץ ַהַּביְָתה ִּבְׁשִתיָקה

ֶׁשֹּלא יֱֶחזֶה ִּבי ַמְסִמיָקה, וְִעם ֶרֶדת ַהֶּׁשֶמׁש ָאׁשּוב, 

אּוַלי ָמָחר אֹוִתי ַּתְכנִיס, ָאהּוב.

עֵברות עתידין לפניו 

ֲעֵברֹות ֲעִתיִדין ְלָפנָיו ָלגַַעת ַחְצרֹות ַמֲעֵׂשיֶהן

ּוְלִהּזֹוק ִמן ָהעֹוָלם. וֲַעִתידֹות חֹוְלִפין ַאֲחָריו

ָלַדַעת ָׁשְרֵׁשי ְּפגִיעֹוֵתיֶהן ּוְלִהָּבַלע ְּבַדק ַהּנְֶעָלם.

ִּבְמזִּמֹות עֹוֵרְך הּוא ִמְלָחמֹות וְיָדָיו נָחֹות. 

ִּבְרִמיזֹות לֹוֵחׁש הּוא ֲעֻמּקֹות ּוְׂשָפָתיו ַהּנְִׁשּכָחֹות. 

ּוִמי ָעִתיד ִלֵּתן ִּדין ַעל קֹורֹוָתיו  

וְהּוא ׁשֹוֵתק ַעְכָׁשו. ּוִמי ָעַבר ִלְמֹסר

נִִּסין ֵּבין ִסּפּוָריו וְַתְכִליתֹו ּגִּלּוי ָּפנָיו.

ִלְדָמעֹות ּדֹוְלפֹות ֵעינַיִם ַאַחר ָטִמיר ַהּנְִסָּתם.

ְלדָם נְֶחָסם עֹולֹות ְּדָרִכין ִּבגְבּול ַהָּתם.

ִּבְמזִּמֹות ֲעִתיִדין ֲעֵברֹות ָלַדַעת ַחְצרֹות ַמֲעֵׂשיֶהן 

וְָלגַַעת ָׁשְרֵׁשי ְּפגִיעֹוֵתיֶהן. ִּבְרִמיזֹות חֹוְלִפין ֲעִתידֹות

ְלִהּזֹוק ְּבַדק ַהּנְֶעָלם ּוְלִהָּבַלע ִמן ָהעֹוָלם.

ָׁשוֶה זְַמּנֹו ְלַהּגִיַע ָׁשוֶה ַהּזְַמן ִלְפֹסק.

ּדֹוֶמה ִסּפּורֹו ְלהֹוִפיַע ּדֹוֶמה ַהִּסּפּור ִלְׁשֹּתק.

1 וריאציה לשתי ַקנְִטיגַס )שירים ליריים( בספרדית־יהודית, הראשונה "ְּפרֹוִהיִּבידֹו ֶאל ָּפסֹו" )מפי

ָאֵמִלי ִפיָהא ילידת טורקיה וְסֶטָלה ָמאיֹו־כהן ילידת רודוס(, והשנייה "טֹודֹוס סֹון ִאינְקֹונְוֶנְיֵנְֵטס" 
)מפי רוזה ַאְבזָָראֶדל־אלַחֶדף ילידת רודוס(; השירים הוקלטו על־ידי שושנה וייך־שחק וראו אור 

בספרה "ֵאין ּבּוֵאן ִסיָמן", וזכו לנוסח עברי של אבנר פרץ.
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פאר פרידמן
שלושה שירים

סֹוף
 

Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar
Heinrich Heine

ִעיר זֹוֶלגֶת ּגֶֶׁשם. ֹחֶדׁש ְׁשָבט. נֹוֶׁשֶבת רּוַח.

סֹוִפי וֲַאנִי חֹוְלִקים ֻׁשְלַחן ִמְסֶעֶדת סּוִׁשי.

ִמַּבַעד ַלּזְגּוגִית, ָהְרחֹוב נְִׁשָטף ֲחַסר ָמנֹוַח.

סֹוִפי ִמְצַטּנֶֶפת ְּבִמּלֹות־ָהַעד ֶׁשל ּפּוְׁשִקין:

"ּדֹוִדי ִמן ַהְמַהְּדִרין ִהּנֵהּו", סֹוִפי ְמַדְקֶלֶמת:

"ּפּוְׁשִקין ָּבַאֶּדֶרת ְׁשלֹונְְסִקי ַרב־ַרַאוְָתנּות!

ָמה עֹוד ֲאַבֵּקׁש ִלי?" 

ר חֹוֵבק ַּבָּלאט ֶאת ֵעֶמק     )קֹ

ִאְּבן־גִַּבירֹול, ֵּבין ִדיזֶנְּגֹוף וְַהּסֹוְכנּות,

אִׁשי, ְּבגְֶרָמנִית, ְּכֶׁשַּמְבזִיק ְּבַרַעם ַהיְנֶה ְּברֹ

וְסֹוֵכר ֶאת ִמּלֹוֶתיָה ֵמַהּגִיַע ַעד ֵאַלי;

ְׁשָבט, ֻׁשְלָחן ָערּוְך, מּוִלי ַעְלָמה יְַפיְָפנִית —

ַאְך ָצף ִּבי ֶלַקח זִּכָרֹון ָעמּום ִמלֹוֶרַלי(.
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גם איתה אני ַרק

ליעל, "עדינות אִמתית"

 ּגַם ִאָּתּה ֲאנִי ַרק ֵּתֶכף. ְּכמֹו ִעם ִעיר

 ַהִּמְתַעֶּטֶפת ִּבְצִעיִפים ֶׁשל ֲעָרֶפל;

 צֹוֵעד זִָהיר, ִּכְמַעט ִמּזִּכָרֹון:

 ִּפּנָה ֶׁשל ַּביִת, ִקּמּור ַמְרזֵב,

 ִמְתַאר ַּכְרֹּכב ֵמֲאחֹוֵרי ָּפנָס,

 ִּכּכָר ָראִׁשית ֶׁשְּמֻסֶּמנֶת ַרק ְּבֵריַח ַעְרמֹונִים.

 ְּכֶׁשִּתְפֹׁשט ָהִעיר ֶאת ַעְרִפֶּליָה,

 ְּכָבר ֶאֱעֹמד ַּבֶּדֶלת.

ָאז יָבֹואּו ַעְרִפִּלים ִמּסּוג ַאֵחר.

אין מקום לשניים על מדף צעצועים

ָמה עֹוְללּו ְלָך, ֻּדּבֹון ִטְּפׁשֹון נְִפֶּתה?

ִמי ָמַרט ֶאת ַּפְרוְָתָך, ּוִמי ָעַקר ֵעינֵי ַּכְפּתֹור?

ַּבַּליְָלה, ַּבֲחִצי ַהֵּליל, ְּבאֹור ַהּיֹום, ְׁשֵּתי

ָאזְנֶיָך ַהְּקרּועֹות, ְּתלּויֹות ְּבחּוט ָׁשֹחר

אְׁשָך ְּכֶדגֶל ֵמַלנְּכֹוִלי. נֹוטֹות ַעל ַצד רֹ

ַרגְֶליָך ַהְּקרּועֹות ִמְׁשַּתְלְׁשלֹות ִמן ַהַּמּדָף

ְּכמֹו ַרגְֵלי ַחּיָל ֶׁשּנְֶחְלׁשּו ַּבְּקָרב:

ִּפיַקת ַהֶּבֶרְך נְִבֲעָטה ָאחֹור, ַחּיָל ֲעטּור ַמּגָף

ִהזְנִיק ֶאת ַקְרֻסְּלָך ַהִּצּדָה.

זֶה גִ'י ַאי ג'ֹו, נְִלָחם ַעל ַהֻּבָּבה ִליִלית!

ֵאין ָמקֹום ִלְׁשנַיִם ַעל ַמַּדף ַהִּמְׂשָחִקים,

ּוָבא יֹוְמָך ִלֹּפל ָּפצּוַע, ֹּדב ִטְּפׁשֹון נְִפֶּתה,

ִלְצֹעק ַּבֲחִטיָפה ֶאל ַהִּתְקָרה: "ִהּנֵה, ִהּנֵה,

ּכְָך ִּתָּׁשַמע ּתּוגַת ַצֲעצּוֶעיָך ַהּגְדֹוִלים!"
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יֹום ֶאָחד ָהיִיִתי ֶּבן ְׁשַבע־ֶעְׂשֵרה.

ָקנִיִתי ַּכְרִטיס וְנַָסְעִּתי ִליקּום ַמְקִּביל.

ָׁשם ָהיָה ְּכמֹו, 

ִאם ֹלא יֹוֵתר.

ָׁשם ֲחלֹומֹות,

ֲחלֹומֹות ִעם ִּבירֹוְקַרְטיָה.    

ָׁשם ָהיּו ַהַּמיִם ַהּנְֵקִבּיִים, 

וְַהּגֶֶׁשר ַהִּמְתַחֵּמק 

ַהִּמְתַקֵּמר ֲעֵליֶהם, 

ַהּסּוָפה ַהְּטרֹוִּפית ַהּנְִצִחית, 

ַהְּׁשֹפֶכת ַהִּמְתַאֶּׁשֶדת,

ֶׁשִהיא ַהַּמֲחזֹור ַהּוְִסִּתי ֶׁשל ֵאַלת ַהֶּטַבע —

ּוָבאִתי ְּבֵצל ֳקָבָתּה.

ֶעֶלם ָהיִיִתי וְֹלא ְמנֶֻּסה,

ּוְבַכּדּור ּתֹוָתח וֲַחִצי ִסיבּוב        

ָקַפְצִּתי ְלתֹוכָּה.

ַהְּדיֹונּונִים ַהֵּמִתים,

ַהְצלֹוָפִחים ַהֲחִצי־ֲאכּוִלים,

ַהּתֹוָלִעים ַהָּקָטטֹונִּיֹות,

ַהַּלְמֶּפְטרֹות ַהּמֹוְצצֹות ִמיֵצי ּגּוְפָך,

ַהּזְבּוִבים ַהְּׂשִעיִרים, ַהְּמַקּנְנִים ַּבֶּבֶטן,

ַהּזֹונָה ַהְּקדֹוָׁשה, ֵאין ָלּה ֵעינַיִם, 

ַהִּׁשְפָחה ַהּׁשֹוֶלֶטת, 

ַעִּתיַקת ַהּיֹוִמין, 

ּדֹוֶפֶקת, יֹוֶלֶדת, ַמֶּפֶלת,

וְָתִמיד ְּבתּוָלה.

ַּבּגֶֶׁשר ֹעֶמס רּוחֹות,

ֵאין ַמֲעֶקה וְֵאין אֹור.

ֶעְרוַת ַהִּבָּצה ִהיא ֶׁשַסע ׁשֹוֵתת וְָעֹמק,

ּוְבסֹוף ַהּגֶֶׁשר ַאָּתה ְלַבְּדָך וְגָמּוד.

וְַהָּׁשַמיִם.

וְַהָּׁשַמיִם ְּבִהיִרים, וְָהֲאוִיר ַרֲענָן,

וְכָל ַהָּׂשדֹות ֵהן ְׂשדֹות ַּבַעל.

ַהִהזְַּכְרִּתי ֶׁשַהָּׁשַמיִם ְּבִהיִרים?

וְֶׁשַאָּתה ְלַבד?

ֹלא ְּבִדּיּוק ְלַבד.

וֹוְלט וִיְטָמן ָׁשם, הּוא ַהְּמִציָצן ַהְּמיָֻחם,

ִמְתּגַּנֵב ַּבֵּלילֹות ִּבְמקֹומֹות ֹלא ֶׁשּלֹו

ְּבַתְחּתֹונִים ֲאֻרִּכים ּוְקרּוִעים, 

הּוא ָצף ְּכָחתּול ּוֵמִציץ ֵּבין ֲחַרִּכים 

ֲחלּוִדים

ַעל ְמאֹות יְֵׁשנִים ַּבֲחדִָרים, ַּבחּוצֹות

ּגַם ְלבּוִׁשים, ּגַם ֵעיֻרִּמים,

וְהּוא עֹוֶׂשה ְּביָדֹו ֶאת ַעְצמֹו ְּברֹאׁשֹו

וְכֹוֵתב ִמְׁשָּפִטים וְרֹוֵׁשם ְרִׁשימֹות 

ֲאֻרּכֹות

וְכֹוֵתב וְכֹוֵתב ַעד סֹוף ָהעֹוָלם.

רוברט וייטהיל־בשן

חור התולעת
פרק ראשון מתוך הפואמה "חומרי גלם"



128

וְֶהנְִרי גֵ'יְמס עֹוֵמד ֵמָאחֹור,

וְלֹוֵחׁש ְּבָאזְנֹו וְנֹוֵׁשף ְלתֹוכָּה: ַמר 

Mr. Touchett וִיְטָמן, זֶהּו

 Mrs. Licket וְזֹוִהי

אֹו אּוַלי ַהֵהֶפְך הּוא ַהּנָכֹון?

ּוָמה זֶה ַהֶּכֶתם ֶהָחׁשּוד ֶׁשְּבִׂשְמַלת 

?Miss Assingham ַהֶּמִׁשי ֶׁשל

אּוַלי ָהיָה ַמֶּׁשהו ַחם ֵּבינָּה ְלֵבין

?Mr. Leakey
?Mr. Loynsworth וְ/אֹו ִעם

וִיְטָמן עֹונֶה:

ֲאנִי ַּפיְַטן ַהּגּוף, ֲאנִי ַּפיְַטן ַהּנְָׁשָמה, 

ָּתנִיַח ִלי,

וְׁשּוב ְלֹחר ָהֲעִצירּות ֶׁשְּלָך!

וְָׁשם ֶּבָעִתיד ְּבאֹוָתּה ֵּתֵבל

ִׁשַּמְׁשִּתי ׁשּוְליָה ְלָאָּמן ֻמְפָרע, 

ֶׁשִּצּיֵר ּכָל ָׁשבּוַע ְּבִׂשְמָחה ְמֻרָּבה

ֶעְׂשִרים אֹו ְׁשלֹוִׁשים

ִצּיּוֵרי ֶׁשֶמן ְקַטּנִים ּוגְדֹוִלים

ִּבְׁשִביל ַּתּיִָרים ַהָּבִאים ִּבְקבּוצֹות, 

מֹוִרים ּומֹורֹות, ֶרד־נִֶקים, ֶרד־נִֶקּיֹות,

ִעם ְקָצת ֹׁשַחד ֶׁשָּתַחב ְליִָדי,

ִּכי ִהּגְַׁשִּתי אֹוָתם יָָׁשר ְלַכָּפיו

ֵמַהּׁשּוק ַהֶּבנְְמקֹוִמי.

יְָצָאה לֹו ְּתִהָּלה ִּכְמחֹונָן ּוַמְקִסים

ִּבְקִהּלֹות ַהּנֹוְסִעים ַהִּמְצטֹוְפִפים

ֵמָעֵרי ַהִּמיׁשֹור, ִמְּכָפֵרי ֶהָהִרים,

ַלְמרֹות ָהֻעְבּדָה ֶׁשִּמּתֹוְך ַהְּצָבִעים ֶׁשל 

ִּכְמַעט ּכָל ְּתמּונָה ֶׁשִּצּיֵר

ּגְלּויִים וְנְִרִאים 

ָהיּו ִמְסָּפִרים ֻמְדָּפִסים.

וְַאף ַעל ִּפי ֵכן,

הֹון ָקָטן ִהְרוִיַח ִמּזֶה ַהִּמְקצֹוַע,

וְגַם ִמִּמְׂשרֹות ִמְׁשנִּיֹות ְקַטּנֹות ֶׁשֵהִקים,

ְּכגֹון ַהְּקיֹוְסק ֶהָעֹגל ֶּבָחֵצר 

ֶׁשִּמָּׁשם הּוא ָמַכר ְּבֶעזְַרת ֲחנִיִכים

יֹוגּוְרט ָקפּוא ְּבֶעְׂשִרים ְטָעִמים

ט וְַרְחַרח". וְַקו ְמֻפְרָסם ֶׁשל ִלְבנֵי "ְׂשרֹ

ְּפֻעּלֹוָתיו ֶׁשל יֹום יֹום ֻּתְסְּכלּו ֹלא ְקָצת 

ִּביֵדי ַהּגֹוָרל וְַעְרמֹונִית ֻמגְֶּדֶלת.

ְּכעֹוף ֲענָק ֶׁשל ַׁשָּבת ְּפׁשּוט־ַהּנֹוצֹות,

ּדָָבר־ּכָזֶה־ּגָדֹול ֻּדְלַּדל ַעל ֻּכָּלנּו,

וְהּוא נֹוַתר ֻאְמָלל ְּבֹלא נֹוִחּיּות

ב ַמֲעֵׁשי ָהָאָּמנּות. ְּברֹ

וְַהְּתרּופֹות ֶׁשָּלַקח עֹוְררּו ַאְׁשָליֹות,

וְֵהֵחל ְלַהִּטיף ִלְפנֵי ָהְרִאי

 

ַעל ִטְּפׁשּותֹו ֶׁשל רּוסֹו, 

ַעל ַּתְפִקיד ַהּגְִבינָה ְּבֵׁשיְקְסִּפיר. 

ִאם ֵּכן, הּוא נֱֶאַלץ ְלַהְקִטין ְּבגָדֹול,

ּוְבַאְרַּבע ֵמאֹות ְסכּום מֹונֶָטִרי עֹוֵבר 

ַלּסֹוֵחר

ָקנָה ָהָאָּמן ֵאי־ִמָּׁשם ְצַלב ֲענָק

וְֶהֱעִמידֹו ֶּבָחֵצר.

ּוִמֶּמּנִי ִּבֵּקׁש, ְצִעיר ֲחנִיכָיו,

ֶׁשֶאֱעֶׂשה לֹו טֹוָבה, וְִאיַׁשן ַּבֵּלילֹות

מּוָקע ַעל ַהְּצָלב.

"ַהָּבחּור ַעל ַהְּצָלב", ּכְָך ֵהם ִּכּנּונִי,

ֶׁשּיְִמֹׁשְך ַּתּיִָרים וְיְַפנֶה ֶאת רֹאָׁשם,

ָהֵהם ֶׁשָּתִמיד ְּבַמְצֵלמֹות ֲחמּוִׁשים

ּוְבֶכֶסף ְמזֻּיָנִים,
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ַעל ְּתנַאי ֶׁשֹּלא ֶאגְוַע ְּבֻפְמִּבי 

וְֶׁשֹּלא ַאְפִליט ִּבְׁשנִָתי.

ְלַאַחר ְּכֹחֶדׁש יִָמים וְַהֹּבֶקר אֹור,

וֲַאנִי ָּתלּוי ָׁשם, ֲחִמָּׁשה ֶמֶטר ֵמַעל 

ֶלָחֵצר,   

וְַהְּצָלב ַּכּנְִרֶאה ִמְתּפֹוֵרר ַּתְחַּתי

ּוִמְתַחֵּלק, ְלכָל ַהָּפחֹות, ְלכָל ַהּיֹוֵתר, 

ְלִמיְליֹון ֵקיָסִמים,

ְצָלבֹונִים ַחּיִים וְנִָעים וְָרִצים,   

ְּכַמְטַאְטָאיו ֶׁשל וֹוְלט ִּדיְסנִי 

ְּבַמְרֵּתף ָהַאְרמֹון 

ֶׁשל ַפנְַטזְיָה ֶסֶרט ַהַהנְָּפָׁשה, 

ְּבֶׁשל ֲעוֹונֹו ֶׁשל ִמיִקי,

ֶהָחמּוד ְּביֹוֵתר ַּבְּמַכְרְסִמים, 

ֶׁשִהְמָרה ֶאת ִּפי ֲאדֹונֹו ַהּקֹוֵסם,

וְכָל ַמְטֲאֵטא ִהְצִמיַח זְרֹועֹות 

ִעם יַָדיִם ְקַטּנֹות ְמֻכּסֹות ִּבְכָפפֹות,

ּוְבכָל יָד ֲאגּודָל וְָׁשלֹוׁש ֶאְצָּבעֹות,

וְִאּלּו ֲאנִי ֹלא ָחָטאִתי וְֹלא ָעוִיִתי וְֹלא 

ְכלּום,

ָּתִמיד ִצּיִַּתי ְּבֶׁשֶקט ַלֲעִׂשּיַת ְרצֹון ָהָאדֹון,

וְַלְּצָלִבים ֶׁשִּלי,

ַהּסֹוְרִרים, ַהּמֹוִרים, ּגַַּפיִם ֵאין,

ֶאָּלא ִהְצִמיחּו ָּפנִים ֶׁשל ַמָּמׁש, 

ָּפנִים ֶׁשל ֵלָצן, ֶׁשֵאּלּו, ֲאִמּתֹו ֶׁשל ּדָָבר, 

ָּפנָיו ֶׁשל

ֵׁשד ַהּפֹוֵרץ ִמַּתְחֵּתי ִמָּטתֹו ֶׁשל יֶֶלד 

ּפֹוֵחד, 

וְֶׁשֹּיאְכלֹו ְּבִדְמּדּוֵמי ַחְדרֹו, 

וְֵאין ַלּיֶֶלד ַהּכֹוַח ִלְצֹעק

ָּפנִים ֶׁשל ְסַמיְִלי חֹוֵׂשף ִּפגְיֹונִים וְדָם 

נֹוֵטף 

ַעל ַהְּסִדינִים. 

ַּבֲאֶׁשר ָלָאָּמן,

ִמּפּוי ַחּיָיו נֲַעָׂשה ְמֻסָּבְך: 

 Auch ich bin edel, jung,
fromm und gut.

ּכְָך הּוא ָאַמר ְּבִלּבֹו וְָׁשַתק,

ַהִּקירֹות ִמָּסִביב ְמַחְּבִקים

ִחּבּוק ְמֻעָּפׁש, ֲחַלְקַלק,

וְסֹוגְִרים ָעָליו ִּכְבָתא ִסּיּוִטי

ֶׁשל ּפֹו אֹו ֶׁשל ָסאד, ּוֻמָּתׁש

הּוא עֹוֵמד ִלְפנֵי ַהִּצּיּור וְתֹוֶהה,

אׁשֹו ֲחִצי ֵמת ְּבִׁשְכרּות ֶטְרֶּפנְִטין רֹ

וְֶׁשֶמן ִּפְׁשָּתן וְֵריַח ָהֹעֶבׁש

ֶׁשל ֶחֶדר מּוגָף וְָקָטן.

וְלּו ָׁשַאְלָּת אֹותֹו, ֵהי ָאִחי, ָמה ִׁשְמָך?

ָעׂשּוי ָהיָה ְלַהִּביט ִּבְמבּוכָה

ְּכָאִסיר ָהָאסּור ּכָל ַחּיָיו ִּבְמָעָרה 

ּוֻמְרּגֶֶׁשת ַּבֶחֶדר ּגַם ִהיא ֶׁשָהיְָתה

ֶׁשָאֲהָבה אֹותֹו וְהּוא ֲאֵהָבּה 

ִהיא ֶׁשּנַָמָּסה וְָאְבדָה, 

וְֵאינֶּנָה, ַּכְּלָבנָה ַהּנְִמֶעֶטת, אּוָלם ָלַעד.

ַהַּפְרצּוף ַעל ַהַּבד ֶׁשהּוא ִצּיְרֹו

ּבֹוֶהה ּבֹו ְּבֵתַמּה ֶׁשֵאין ְלַהְסִּביר. 

ַהָּפנִים ְלָפנָיו ְלַאט ִמְׁשַּתּנִים

ְּכַחּיִים מּוָרִצים ְּבָקִדיָמה ִאִּטית.

ָהִאְפיּון ִמְתַאֶּדה, ַהָּתוִים נְִתָמִרים, 
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ּוְלָחְמֵרי ּגֶֶלם מּוָמר ַהְּקַלְסֵּתר ———

וְַהַּפְרצּוף ְלָפנָיו הּוא זֶה ֶׁשל ַאֵחר,

ּכָלּוא ַּבַּמְרָאה ַהַּמְׁשֶקֶפת ֵאָליו

וְחֹוֶלֶמת אֹותֹו ֵּבין ַחי ּוֵבין ֵמת,

ֲהוָיָה יֹוֶלֶדת וְאֹוֶכֶלת ָחזֹון

ַהְּמנָֻּבא ַעל ַמיִם ְּדלּוִחים.

ּוֶבָחֵצר: ַהּׁשּוְליָה ָהֵעירֹם, 

יֵָׁשן ַעל ַהְּצָלב ִמְׁשַּתֵעל וְנֹוֵחר,

ּוְׂשָפָתיו זָבֹות וְֵעינָיו נְַמּקֹות ———

אֹותֹו ֶׁשָּתִלינּו ְּכִפּתּוי ּכָֹחל 

ִלְמִׁשיַכת ָלקֹוחֹות, וְִרירֹו ַהּדִָמי 

ְמַטְפֵטף ְּכֻחְמָצה ַעל ַהֶּדֶׁשא.

ָלאֹוְרִחים ַהָּבִאים ְּבַתְׁשלּום

הּוא ֻמָּצג ְּכֻדגְָמה ְמיֶַּצגֶת,

וְכְָך ְמֻסָּמן ַּבַּתְמרּור ֶׁשַּתְחָּתיו,

ֶׁשל ַהֶּדָקֶדנְס ָהרֹוַמנְִטי ְּבסֹוף ָהעֹונָה,

וְֻכָּלם ִמְתיְַּמִרים ֶׁשהּוא ַחְרִסינָה,

ֶטָרה קֹוָטה ְצֹחָרה ְמגֻוְנָן ְּבכָֹחל, 

לּוָקה ֶּדָלה רֹוְּביָה ְּביָד ְׁשנִּיָה, 

וְֹלא, ָחִליָלה וְַחס, ֶּבן ָאדָם.

וְַסנְָטה ֵּתֶרזָה וְכָל ַהָּבנֹות,

ּכְָך ּכָתּוב ַּבחֹוֶבֶרת,

ִמיֵמי ַהֵּבינַיִם ּוִמּיֵָמינּו ָאנּו, 

צֹווְחֹות ֵמאֹוְרּגַזְָמה ְלֵׁשַמע קֹולֹו ַהחֹוֵדר

ְּכֶׁשהּוא ַמְדִמיַע ַּבֲחלֹומֹות

ְּבתֹוכָן ———  

וְֹזאת ַאְך וְַרק ַהֲעָמַדת ָּפנִים,

ִּבּצּוַע ֻּפְמִּבי ַלֲהנַָאת ָהֲאנִי. 

וְִאּלּו ָהָאָּמן ְּבַעְצמֹו חֹוֵלם

ֶׁשהּוא הּוא ַהָּצלּוב ַהָּצִעיר,

ַהָּקדֹוׁש ֶׁשֻהְקַרב ְלֵאַלת ַהְּתהֹום,

ְּכמֹו וֶָלנְִטינֹו, אֹו יֵׁשּו אֹו ֶאְלוִיס,

ַּתְלַּתָּליו נִּסֹוִכים ִׂשְפתֹוָתיו ְמֻעּוֹות,

ִעם ַּתְבנִית ֶׁשל ּגֶֶבר וְעֹור ֶׁשל ִּתינֹוק,

ּדּוָמם הּוא נְִׁשָקף ַעל ַהּגַן ֶּבָחֵצר.

מּול ָהְרִאי ָהָאָּמן ְמַחּיְֵך,

ָהַעְרָּפד ְלָפנָיו ׁשֹוֵתק, ְמַלֵּקק 

ֶאת ְׂשָפָתיו ֵמַהּדָם ַהּנֹוָתר

ִמִּמְפּגָׁש ֶׁשִּמְּכָבר ַהּיִָמים.

ְּכאֹור נֵאֹון ְמַהְבֵהב, 

ַהֵּׁשד הֹוֵפְך ְלֵׁשדָה, וְׁשּוב ְלֵׁשד, 

וְחֹוזֵר ֲחִליָלה.

ַהְּׁשָעִרים ֶּבָחֵצר מּוגִָפים,

ָהֲאִמיִרים נֹוְקִׁשים, צֹוְפִפים וְׁשֹוְרִקים,

רּוחֹות ְרָפִאים ִמְצַטְמְצמֹות,  

 

ּוִמְּמָעָרה ֲעֻמָּקה ֶׁשָּתִמיד ּבֹוֶעֶרת

גֶ'ַרְלִּדין, ֵׁשד ִמְתַחְרֵמן, ֵׁשדָה ׁשֹוֶקֶקת, 

ׁשּוב ְּבצּוד ַאַחר ְּכִריְסַטֶּבל.

ַמּצֹוִתי מֹוָחּה,

 .eBayוְֶאת ֶׁשֶלד ּגּוָפּה ָמַכְרִּתי ְּב־

ּוָמה ָהיָה ִמֵּמיָלא ִמּכָל זֶה נְִפָסד?

ׁשּוב מּול ַהַּבד, הּוא עֹוֵמד וְסֹוֵקר 

ּוֵמִעיף ַעל ַהֹּכל ְׂשחֹוק ַעְרמּוִמי.

ֶהָחתּול יֵָׁשן, יֵָׁשן ּכָל ַהּיֹום, 

ִמָּסִביב ַעְכָּבִרים ּגֹוְסִסים,

ּוְלכָל ֶאָחד ִסּפּור ִמֶּׁשּלֹו.

וְַקֲעָרתֹו ַהּיְָקָרה, ְקָעָרה ֶׁשל ֶמֶלְך, 

ְקָעָרה ֶׁשל ָחתּול,

ָּבִרְצָּפה ֲהפּוכָה ——— 
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הּוא ֵמִעיף ַעל ַהֹּכל ְׂשחֹוק ַעְרמּוִמי 

ְּבַחּיִים ֶׁשָּבֶהם ַּפַעם ִּבֵּקר.

וְגַם ָּפֶלטֹות נְִתלֹות ֵמַהִּקיר

ִעם ַסְרּגֵל ֶאָחד ִמְּפָלדָה ֲחלּודָה,

ַהָּפֶלטֹות ַּבִּקיר לֹוְבׁשֹות ֵמָחדָׁש 

צּורֹות ֶׁשל נֹוִפים ֲעִׁשיִרים,

ֶׁשֵאין ָלֶהם ֹאֶפק, וְֶׁשֵאין ָלֶהם סֹוף.

ַהַּסְרּגֵל ִמְסַּתֵחף ְלִמְסָּפַריִם ַּדִּקים.

ַהְּצָלב ֶּבָחֵצר ִמְתַקֵּפל ִלְצָלִבים ְמֻרִּבים,

ֶאָחד ֶׁשּנֹוזֵל, ֶאָחד ְמגָֻּלף,

וְכָכָה וְכָכָה ַעד סֹוף ָהעֹוָלם

ָהֲענָנִים נֱֶהוִים ְלֶחְלַאת נָָהר,

וְֹתֶרן ְסִפינָה ַּבּגִַּלים צֹוֵמַח, 

ַהּגִַּלים ְׁשֵקִטים,

וְדֹוִמים ְלנִיר ֻעָּבִרים.  

ַהַחּלֹון ַהּגָדֹול הּוא ְּכֶרֶׁשת ִׂשְרטּוט 

ֵמַהֵּמָאה ַהּיֹו"ד־ֵטי"ת

ַלֲהכָנַת ָּפנֹוָרָמה ֶׁשל ִעיר אֹו ֶׁשל ְקָרב,

ְּבִהְתַחְּלקּות ַהּזְגּוגִית ְלַאְלֵפי ִרּבּוִעים:

ָׁשם ָהַאּלֹון ֶּבָחֵצר, וְָׁשם ַהּוְָרִדים.      

וְָאתּונָה ָצָפה וְעֹוָלה ֵמַהּמֹוַח, 

וְַאְפרֹוִדיֶטה ּבֹוַקַעת ִמּתֹוְך ַהֵּביִצים.

ִּדּיֹונִיסֹוס ׁשֹוֵרק ִמּיֵָרְך ְּפצּוָעה,

ַהּזָָבה וְזָָבה וְֹלא ִּתָּפֵסק.

וְַאּפֹולֹו ִּבְׁשֵמי ַהָּׁשַמיִם ּגֹוֵרר ֶאת ַעְצמֹו

ְּבֶעזְַרת ֲהִליכֹון, ִעם ַּכּדּוֵרי ֶטנִיס 

ִּבְמקֹום ּגְַלּגִַּלים,

ׁשֹוָקיו ֵאיְך ִהְתַּכּוְצּו, ַּתְלַּתָּליו ֵאיְך 

ָקְלׁשּו,

ָהֵאל ִמְתּגְַעּגֵַע ִליֵמי ַחּיָיו ַהּקֹוְדִמים

ּוְלָמה ֶׁשָהיָה: ַעְכָּבר ַּבָּׂשֶדה.

וְֶהָחתּול יֵָׁשן ְּכָתִמיד,

ּוְבנְִקֵבי ֲחלֹומֹו ַעְכָּבִרים ּגֹוְסִסים,

וְַקֲעָרתֹו ַהּיְָקָרה ֵמֶחֶרס ָׁשֹחר 

ֶׁשל ָמִרּיָה ַמְרִטינֶס ֶׁשָּקנִינּו אֹוָתּה

ְליַד ֵּבית ַהַּפֶּסֶלת — ָקָרוָן וְֻאְלָּפן —

ְּבַסן ִאיֶדְלפֹונְסֹו ַהְּכָפר ַהּיָָׁשן

ָצפֹונָה ְקָצת ִמַּסנְָטה ֵפה ָהִעיר

ְּבֶמְקִסיקֹו ַהֲחדָָׁשה ַהְּמִדינָה.

וְתֹוְך ְּכֵדי ִׂשיָחֵתנּו ִהיא ָּפְרָצה ִּבְבִכּיָה

ַעל ְּבנָּה ְּבכֹוָרּה ֶׁשנְִפַצע ִּבְתאּונַת 

אֹוַפּנֹוַע, 

וְנִִּסיִתי ְלגַּלֹות ֶאְמַּפְתיָה

וְֹלא ְלגַּלֹות ִמְׁשָּפט ָקדּום ְּכַלֵּפי רֹוְכֵבי 

ַהְּדָרִכים,

וְִהיא, ֲחכָָמה, ָרֲאָתה ֶׁשֲאנִי ַׂשֲחָקן ּגָרּוַע

וְֹלא ֲאִמִּתי, 

וְכְָך ֶאת ַהְּקָעָרה ִהיא ָמְכָרה ִלי ְּבִלי 

ַהּנָָחה, 

וֲַעלּות נֹוֶסֶפת ֵהִטיָלה, 

ּכְָך ִמנְָהגָּה ִעם קֹונִים־ּפֹוִצים.

וְַהְּקָעָרה ַהֹּזאת ַעְכָׁשיו ָּבִרְצָּפה ֲהפּוכָה.

סונֶטת האמן א'

ׁשּוב מּול ַהַּבד, הּוא עֹוֵמד וְסֹוֵקר 

יְִציָרה ֲחדָָׁשה ֶׁשּנֹוְלדָה —

ְּדיֹוָקן ַעְצִמי ְּבַפְרצּוף ַאֵחר 

ֵמִציץ וְעֹוֵלז ְּבַׁשְלוָה ַמְפִחידָה.

ּוֻמְחזָק ִּביִמינֹו ַלַהב ּדֹוֵקר 

ּוְׂשָפָתיו ַּבת־ְצחֹוק ַמְתִמידָה — 

ִחּיּוְך ַמְמִאיר, ְמֻעֶּׂשה, ְמַהּגֵר
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וְזֹוֵלל ִּכְתׁשּוָקה לֹוֲהָטה.

ָּפנִים ּוְצוָחֹות ְּכרּוחֹות ּפֹוְרִצים

ְּבנֵי ַּביִת — ֶאת ֻּכָּלם הּוא ַמִּכיר —  

ְּכֶׁשֵהם ְמִטיִלים ֶאת ִצָּלם ַהֵּמיִמי

ַעל ַהּנְִחיל ֶהָעף ֶׁשל קֹולֹות עֹוְקִצים. 

וְָאז ָהָאָּמן נְִׁשָען ַעל ַהִּקיר

ּוֵמִעיף ַעל ַהֹּכל ְׂשחֹוק ַעְרמּוִמי.

סונֶטת האמן ב'

ּוֵמִעיף ַעל ַהֹּכל ְׂשחֹוק ַעְרמּוִמי, 

ְלַבּסֹוף הּוא ֵמִבין, ּוִבְצחֹוק ְמַבּזֶה:

ֹלא הּוַבן ִלי ַעד ַעָּתה ָמה אֹו ִמי

יֵָעז ְלַהְמִציא ִצּיּור ֶׁשּכָזֶה 

ֶׁשּזֹוֵלל ֶאת ַהּדָם, הּוא הּוא ֲאנִי?

ֹחק ִׁשּמּור ַהָּמָסה, ְּכיֵָרֶצה: 

ֵאין נְִבָרא, ֵאין ָחדָׁש, ֵאין ְקדִָמי; 

ְּבגַּפֹו יָבֹוא, ְּבגַּפֹו יֵֵצא.

וְָאז ָהָאָּמן ְּבמֹוָרא ְמֻסּיָם

סֹוֵרק נֹוָאׁשֹות ְּבצּוד ַהֵּׁשִדים

ֶׁשִּקּנְנּו ְּבֶהְסֵּתר ִמיֵמי נְעּוָריו

ְּבָתֵאי נְַפׁשֹו ְּכֶקֶצף ַהּיָם 

ְּכרּוִכים ְּבֶאֶלף ִרּבֹוא ְמַמִּדים —

וְכָל ֵמַמד הּוא עֹוָלם ֶׁשָחַרב.

פוטומק, מרילנד, ב' באייר תשס"ו, 30 באפריל 2006
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ג'ונתן אדוורדס1

חוטאים בידיו של אל מלא ֵחמה
קטעים נבחרים

מאנגלית: ערן שועלי

רצונו  מלבד  לגיהינום  מחוץ  הרשעים  את  המותיר  דבר  אין  ועת,  עת  "בכל 
הטוב של האל." בַדְּבִרי על רצונו הטוב של האל, אני מתכוון לרצונו הכול־
יכול והחופשי, רצון שכל מגבלה אינה חלה עליו ואשר אין שום קושי העומד 
פרט  ביותר,  הפעוטה  במידת  ולּו  הרשעים,  על  מגן  אינו  דבר  אכן,  בדרכו. 

לרצונו של האל.
להלן הרהורים אחדים העשויים להצביע על האמת שבטענה זו.

אין מום בכוחו של האל להשליך רשעים לגיהינום בכל רגע ורגע. זרועותיהם 
של בני האדם רפות אל מול חרונו של האל. החזקים ביותר לא יעמדו בפניו, 
ואיש לא יוכל להימלט מידו. לא זו בלבד שיש בכוחו להשליך את הרשעים אל 
הגיהינום, אלא שהוא אף עושה זאת על נקלה. שליט בשר ודם יתקשה לפעמים 
לדכא מורד, שהצליח להתבצר ולהעצים את כוחו בזכות מספר נאמניו הגדול. 
מה שונה הוא הדבר באשר לאלוהים! אין מבצר שיבטיח מחסה מפניו. אף אם 
מהרה.  עד  שינותצו  עליהם  חזקה  ויתאגדו,  אחת  יד  יעשו  האל  אויבי  המוני 
כמוהם כעֵרמות חציר גדולות בבוא עליהן רוח סערה, או כשלפים יבשים אל 
הקרקע,  על  הזוחלת  תולעת  ברגלנו  מועכים  אנו  בנקל  מול האש המלחשת. 
ובנקל אנו קורעים או חורכים חוט קלוש שתלוי עליו דבר מה. וִהנה, בה במידה 
נקל לו לֵאל להשליך את אויביו אל הגיהינום בנוח עליו רוחו. ומי אנו שנאמר 

להתנגד לו — הוא שלמשמע קולו תמּוג ארץ ובעֹוברו יִימֹוטּו סלעים?
]...[ החוטאים הם עתה טרף לחרון־אפו של האל, אשר תוֶפת הגיהינום הוא 
אשר  שהאל,  מפני  זה  אין  לאלתר,  לגיהינום  מושלכים  הם  אין  ואם  ביטויו. 
למרּותו הם נתונים, אינו כועס עליהם במידה שבה הוא שופך את חמתו על כל 
אותן בריות אומללות המתענות בשאול וחשות שם עתה את נחת זעמו. אדרבה, 
האל כועס לאין שיעור על רבים מקרב אלה שעדיין נמצאים על פני האדמה; 

1 על חייו של ג'ונתן אדוורדס ועל תקופתו ראו להלן באחרית הדבר של יונתן תובל.
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אדרבה, האל כועס לאין שיעור גם על רבים מקרב אלה הנמצאים כאן בינינו, 
יותר  והוא כועס עליהם לאין שיעור  ואולי הם שאננים עתה —  זו,  בקהילה 

מאשר על אותם המתייסרים כעת בלהבות הגיהינום. 
אם אין האל שולח את ידו וגודע אותם, הלוא אין זה מפני שאין הוא מבחין 
עלולים  הם  כי  אף  הנימה,  דומה להם כמלוא  אינו  בו. האל  ומשגיח  בזדונם 
יבושש  דינם לא  וגזר  לַדמותו כך לעצמם. אך חרון אפו כבר נשפך עליהם, 
לבוא. הבור כבר נכרה, האש כבר הובערה, וכבר אֹורב הכבשן הלוהט. להבותיו 
מרצדות ורוחשות, החרב הבוהקת הושחזה. היא מונפת מעל ראשיהם, והבור 

פוער תחתיהם את פיו.
זאת  לו  שיתיר  ברגע  בו  כבֶׁשלו  בהם  ולעשות  עליהם  לעוט  נכון  השטן 
האל. הם שייכים לו; נשמותיהם הן נחלתו, והן נתונות לשררתו. כתבי הקודש 
מתארים אותן כנכסיו )לוקס יא, יב(. מלאכי המוות צופים בהם וניצבים כל 
העת לימינם. הם אורבים להם כאריות רעבתנים שכבר הבחינו בקורבנם וכבר 
מחכים לרגע שבו ייפול לטופריהם, אך לעת עתה ידיהם כבולות. אך יסיר האל 
את ידו הכובלת אותם, וכהרף עין הם יעוטו על נשמותיהם האומללות. הנחש 
הזקן פוער את לועו לעברם, והגיהינום פוצה לקראתם את פיו. אם ירשה האל, 

הם ייבלעו ויאבדו חיש קל לעולמים.
עדיין  מצויים  המוות  סוכני  אין  אם  עין,  להרף  ולּו  לרשעים  ירווח  ַאל   ]...[
בטווח ראייתם. אל ירווח לו, לבשר ודם, אם הוא בריא ושלם עכשיו, אם אין 
מן העולם, אם כל סכנה  בן־רגע  אותו  ַלִּמקרה הנמהר העלול לפלוט  ער  הוא 
שחר  לִמן  בעולמנו,  ורב־השנים  הענֵף  הניסיון  בגלוי.  מעליו  מרחפת  אינה 
הזמנים, מורה לנו כי אין העּובדות הללו מעידות על דבר: האדם אינו עומד על 
מפתן האלמוות, והצעד הקרוב לא יזַכהו בעולם הבא. מי ימנה ומי יתפוס את 
כל הדרכים הסמויות והנבצרֹות מכל בינה, אשר בהן עלול האדם לעבור לפתע 
קרח.  של  שביר  מעטה  כעל  צלמוות  גיא  מעל  מהלכים  הכופרים  העולם.  מן 
איש  אין  אך  משקלם,  את  לשאת  מכדי  הַמעטה  רעוע  מספֹור  רבים  במקומות 
יכול להבחין בבקיעיו. ִחצי המוות דואים לאור היום, אך העין החדה ביותר לא 
תשכיל לראותם. כה מרובות הן הדרכים הנסתרות העומדות לרשותו של האל 
ברצותו לגרש את הרשעים מן העולם, עד כי אין כל סיבה לחשוב שהוא יידרש 
ביום מן הימים למעשה נִסים או לשינוי סדרי בראשית ברצותו להכחיד ָרשע מן 

הרשעים. 
]...[ כל ַמאמציהם של הרשעים וכל התחבולות שהם מחבלים כדי לחמוק מן 
הגיהינום, לא יצילו אותם ממנו ולּו לרגע אחד, כל עוד יוסיפו לכפור בישוע 
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מדמה  הגיהינום,  על  השומע  פשוט  אדם  כל  כמעט  בזדונם.  ולדבוק  המשיח 
בנפשו כי יהיה לאל ידו לחמוק ממנו. הוא תולה את ִּכסלֹו במעשיו ומשבח 
לעשות.  הוא  עתיד  ועל אשר  עושה  הוא  על אשר  על אשר עשה,  עצמו  את 
הכול  הגזֵרה.  רוע  את  מעליהם  להעביר  ומבקשים  תוכניות  מַתְּכנים  הכול 
זו, והם סמוכים ובטוחים כי  מתגאים בדרך שבה בחרו לפעול למען תכלית 
תחבולותיהם ִּתצלחנה. הם שומעים כי מעטים בלבד פדו את נפשם וכי מרבית 
יורדי הדּומה הלכו לגיהינום, אך אין בהם איש שאינו מדמה בנפשו כי זממֹו 
טוב מזממם של ֵרעיו, וכי אין הוא מתעתד לבוא אל מחוז הייסורים הזה. בִלבו 

הוא אומר כי ינקוט ִמשנֵה זהירות ויתֵּכן את הדברים כך שיצלח הדבר בידו. 
]...[ הרהורים זֹורעי מורא אלה זה יסייעו אולי להחריד מתרדמתם את חברי 
קהילה זו שעדיין לא חזרו בתשובה. הדברים ששמעתם זה עתה מכּוונים לכל 
אחד ואחד בכם, שאין ִלבו מצוי עם ישוע. עולם הייסורים הזה, אגם רחב־ידיים 
של אש ושל גופרית, נפרש תחת רגליכם. זהו בור זעווה, אשר להבות זעמו של 
האל עולות בו ומרצדות. זהו פיה הפעור של ְׁשאול תחתיֹות. ולכם אין משען 
מלבד  דבר  אין  הגיהינום  לבין  ביניכם  בו.  להיאחז  דבר  לכם  אין  לרגליכם, 

אוויר. רק חפצו וכוחו של האל הם שנושאים אתכם. 
אתם בוודאי אינכם משגיחים בזאת. אתם יודעים כי אינכם נמצאים בגיהינום, 
אך עיניכם טחו ֵמראֹות כי ידו של האל היא האחראית ַלדבר. אתם נועצים זאת 
בגורמים אחרים: בבריאותכם האיתנה, בהקפדה שאתם מקפידים בחייכם ובכל 
יתר הדרכים שבהן אתם פועלים למען ייטב לכם. אולם כל זה הוא כאין וכאפס: 
אם יסיר האל את ידו מִעמכם, לא יועילו במאומה כל מאמציכם ולא ימנעו את 

נפילתכם יותר משאוחז האוויר הקלוש באדם המרחף בו. 
זדון לבבכם גורם לכם להיות כבדים כעופרת, וכובד משקלכם מושך אתכם 
ותצללו  מיד  ידו, תשקעו  את  ימשוך מכם האל  אם  הגיהינום.  אל  מטה־מטה 
בחטף אל תהום בלי תחתית. בכל בריאותכם וזהירותכם וטרחתכם לא תהיה 
תועלת, וכשם שקורי עכביש לא יעצרו סלע בנפילתו, כן לא יוכלו כל תכסיסיכם 
וצדקתכם לעצור את נפילתכם ולהותירכם מחוץ לגיהינום. אלמלא רצונו הכול־
יכול של האל, לא היתה נושאת אתכם האדמה ולּו רגע אחד, שהרי אתם למשא 
עליה. הבריאה כולה נאנקת תחתיכם. כל הברואים נכבלים על כורחם בכבלי 
ֵסיאובכם. על כורחה זורחת עליכם השמש ועל כורחה היא מעניקה לכם ֵמאורּה 
לספק  פרייּה  את  הארץ  מניבה  כורחה  על  ולשטן.  לחטא  בעודכם משתחווים 
את מאווייכם הטמאים. על כורחה היא מציעה לכם בָמה להוליך בה את זדון 
לבבכם. על כורחו משמש האוויר לנשימתכם ונופח בשלהבת חייכם, בעודכם 
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ונועדו  הם,  טובים  האל  יצירי  כל  האל.  אויבי  בשירּות  ימיכם  כל  את  מבלים 
לשמש את האדם בעבודת האלוהים. על כורחם הם משמשים לכל מטרה אחרת, 
ותכליתם. תבל כולה היתה  גונחים מכאב כאשר מסלפים כך את טבעם  והם 
מקיאה אתכם מקרבה אלמלא ידו הכול־יכולה של זה המושל בה בתקווה. ענני 
ֶעברה שחורים מרחפים מעל ראשכם, והם עמוסי סערה נוראה ורעש רעמים. 
לולא עצרה בעדם ידו של האל, היתה הסּופה מתחשרת על ראשכם לאלתר. אך 
האל הכול־יכול ניאות להשהות בינתיים את הרוח הסֹועה, שאם לא כן היא כבר 
היתה שורקת בזעם, והחורבן היה ניחת עליכם בכל זעפו. כשיבולים היא היתה 

מעיפה אתכם, וכחציר היו חולפים כל חייכם. 
מכוון  היתר. הצדק  על  כונן  כבר  והחץ  דרוכה,  חרונו של האל  ]...[ קשת 
שאינו  זועם  אל  האל,  של  הטוב  רצונו  הקשת.  את  ודורך  ִלבך  אל  החץ  את 
כבול בהבטחה או בחֹובה, הוא לבדו מונע בכל רגע ורגע מהחץ לשתות מדמך 
לשוכרה. הנה כי כן, כל אלה מביניכם שלא זכו עדיין להפיכת לב בחסדי כוחה 
הכביר של רוח הקודש, כל אלה שעדיין לא נולדו מחדש, שלא נבראו בֵׁשנית, 
ניחנו בחיים  ולא  בעיניהם באור החדש  חזו  נפדו ממֹות חוטאים, שלא  שלא 

חדשים — כולכם אחוזים בידיו של האל הזועם. 
שאוחזים  כשם  השחת  בור  מעל  אתכם  אוחז  הוא  מכם.  סולד  האל   ]...[
בעכביש או בֶחרק נאלח. אתם קראתם עליו תיגר, וחמתו בוערת בו להשחית. 
הוא מתבונן בכם כבבריות הראויות רק לאש. עיניו טהורות מכדי שתיֶׂשאנה 
בנחשים  שהשנוא  מכפי  יותר  מונים  אלף  נתעבים  אתם  בעיניו  מראכם.  את 
חמורה  בו  שבגדתם  הבגידה  לנו.  אשר  הבשר  בעיני  נתעב  שבהם  והארסי 
לאין שיעור מבגידתו של המורד העיקש ביותר במלכו. ואף על פי כן, רק ידו 
מפרידה ביניכם לבין האש בכל רגע ורגע. רק בזכותו לא ירדתם שאֹולה בליל 
אמש, ורק הודות לו זכיתם לקום פעם נוספת אל העולם הזה אחרי שעצמתם 
ַלשאול מאז פקחתם את  ירדתם  את עיניכם בלילה. אין כל סיבה לכך שלא 
עיניכם, פרט לידו של האל המחזיקה אתכם, ואין כל סיבה לכך שלא ירדתם 
ַלשאול אף משעה שתפסתם את מקומכם פה, בבית האלוהים, וזריתם בעיניו 
הטהורות את חול החטא והעוולה המלווים אתכם בעבודת קודשו. אכן, אין כל 

הסבר אחר לכך שאין אתם שוקעים כעת חיה ביוֵון הגיהינום.
יום־יום  מרחפת  ראשם  על  אשר  אלה  של  מצבם  הוא  מצמית  כמה   ]...[
ושעה־שעה סכנה זו של חרון־אף אדיר וייסורים אין־סופיים! אך זהו מצבו 
העגום של כל אחד מחברי קהילה זו, שעדיין לא נולד מחדש — ואחת היא 
כמה מוסרי הוא ופיכח, וכמה יקפיד וידקדק בקלה כבחמורה. ִאם צעירים אתם 
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ואם זקנים, ִשקלו זאת היטב! סביר להניח שרבים מחברי קהילה זו, המאזינים 
הם,  מי  יודעים  איננו  נצחים.  לנצח  הללו  הייסורים  את  יישאו  לדברי,  עתה 
באילו כיסאות הם יושבים, מה המחשבות החולפות עתה במוחם. ייתכן שהם 
נינוחים עתה ושומעים את הדברים הללו בשלווה גמורה. ייתכן שהם מַחנפים 
בִלבם שאין הכוונה אליהם, ומבטיחים לעצמם שיצליחו להעביר מעליהם את 
רוע הגזֵרה. אילו ידענו ולּו על אדם אחד מקרב חברינו לקהילה העתיד ליפול 
טרף לייסורים הללו, מה נורא היה לחשוב על כך! מה נורא היה להביט בו אילו 
ידענו מי הוא! כמה היו מקוננים יתר חברי הקהילה, כמה היו מבכים אותו! אך, 
אבוי, לא אחד בלבד — כמה וכמה מן הנוכחים כאן עתידים להיזכר בדברים 
אלה שעה שיתייסרו בגיהינום! לפלא יהיה הדבר אם אחדים מן הנוכחים כאן 
יהיו בגיהינום בעוד זמן קצר מאוד: אולי אפילו לפני תום השנה הזאת.  לא 
הזה,  התפילה  בבית  עמנו  היושבים  מאלה  אחדים  אם  הדבר  יהיה  לפלא 
בריאים בגופם, שלווים ושאננים, לא יהיו שם מחר בבוקר. אלה בכם הדבקים 
בחטאיהם, אף אם יישארו מחוץ לגיהינום זמן רב מאחרים, סופם שיגיעו לשם 
במהרה. גזר דינכם לא יתמהמּה. הוא יבוא במרוצה, וקרוב לוודאי שיבוא על 
רובכם בחטף. ִּתמהו על כך שאינכם נמצאים כבר בגיהינום! כך עלה בלי ספק 
בגורלם של רבים מהאנשים שראיתם וִהּכרתם, שלא היו ראויים לנחול גיהינום 
יותר מכם, ועשויים היו להיות עדיין בחיים כמוכם. אך תקוותם שלהם כבר 
ָאְפָסה. הם זועקים בייסוריהם הגדולים ובייאושם שאין לו תקנה. וִהנה אתם 
נמצאים בארץ החיים ובבית האלוהים, ויש לכם עוד סיכוי לזכות בישועה. מה 
לא היו מוכנות לעשות בריות אומללות, מקוללות ומשוללות תקווה אלה כדי 

לזכות, ולּו ליום אחד, בסיכוי זה?
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אחרית דבר: אמריקה בידיו של אל מלא ֵחמה
יונתן תובל

למשמע דבריו של נשיא ארצות הברית בנאום שנשא לרגל יום השנה החמישי 
לפיגועי 11 בספטמבר, אפשר לדמות כי הדיה התרבותיים של "חוטאים בידיו 
מזעזעים  היו  אדוורדס,  ג'ונתן  של  המפורסמת  דרשתו  ֵחמה",  מלא  אל  של 
אפילו את מגדלי התאומים. שכן, לדעת הנשיא בוש עוברת אמריקה תקופה 
של "התעוררות" דתית שלישית במספר בהיסטוריה שלה, ואין זה מקרי שגל 
התעוררות זה שוטף את האומה האמריקנית דווקא בעת הזאת. שהרי תחושות 
המסירּות הדתית של אזרחי ארצות הברית מתעוררות הפעם על רקע מאבקה 
של אמריקה בטרור הבין־לאומי, ומאבק זה, לגרסתו של הנשיא הנוכחי, אינו 

אלא מלחמת חורמה בין טוב לרע.
צריכה  אינה  דתיים  במונחים  בטרור  למאבק  בוש  הנשיא  של  התייחסותו 
צלב".  כ"מסע  הגדיר  הוא  ב־2001  שהכריז  המלחמה  את  כזכור,  להפתיע. 
 a third( דתית  התעוררות  של  שלישי  גל  על  דבריו  הם  יותר  מעניינים  אך 
awakening(. בדברים אלה נחשפת נקודת הסתכלות חדשה — לאומית יותר, 
בתקופת  כמדומה  נעוצים  ששורשיה   — פחות  "קתולית"(  )או  אוניברסלית 
"ההתעוררות הגדולה" )the Great Awakening( של אמצע המאה השמונה־

עשרה, תקופה שהיא פרק יסוד בהיסטוריה הדתית של ארצות הברית.
אין דרך טובה יותר לעמוד על מאפייניה ועל עוצמתה של תקופה זו מאשר 
קריאה בדרשה "חוטאים בידיו של אל מלא ֵחמה" של ג'ונתן אדוורדס. דרשה 
זו, שנכתבה בשנת 1741, היא ללא ספק הידועה בין הדרשות שנכתבו באותה 
תקופה. במובנים רבים היא נתפסה כבר בזמנה כיצירה בעלת עוצמה ייחודית, 

וזרעה מורא בקרב קהילות שלמות בניו־אינגלנד.
באיכויותיה  הדרשה  של  עניינה  עיקר  נעוץ  העכשווי  הקורא  בעיני  אם 
כמה  אחת  ועל  המקורי,  קוראיה  קהל  שבעבור  הרי  והאסתטיות,  הפורמליות 
להעצים  מוסף, שנועד  ערך  רק  אלה  איכויות  היו  מאזיניה,  קהל  בעבור  וכמה 
את תוכנה. דרשותיו של אדוורדס, כך מספרים, היו מופעי אימים של ממש. לפי 
העדויות מן התקופה, אדוורדס נהג לשאת את דרשותיו כשהוא עומד על הבימה 
שבקדמת הכנסייה, ואט אט היה מכניס את קהל שומעיו למצב של אקסטזה. 
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הקהל הגיב בקריאות, בזעקות, ולבסוף אף בצווחות של ממש. בזה אחר זה היו 
ומתחננים  אדוורדס  סביב  מסתופפים  הכנסייה,  לִקדמת  מתקדמים  השומעים 
בפניו שיחוס עליהם ויקטע ולּו לרגע את דרשתו. קולו של הדרשן היה מונוטוני, 
ועיניו היו נעוצות כמהופנטות בחבל הפעמון התלוי בקצה האחר של הכנסייה. 

הוא לא עצר להיישיר מבט בקהל המתגודד סביבו. לא כל שכן לנחמו.
ואולם, קשה לעמוד על יכולתו של מופע שכזה להלך אימים במידה כזאת 
ובכלל  אדוורדס,  פעל  התיאולוגית־התרבותית שבה  הסביבה  להבין את  בלי 
זה את השפעתה של תנועת ההשכלה על התרבות הדתית והאינטלקטואלית 
בניו־אינגלנד  שהתבסס  הכנסייתי,  הממסד  תקופה.  אותה  של  בניו־אינגלנד 
לאחר "ההגירה הגדולה" של הפוריטנים מאנגליה בשנת 1630 ואילך, התאפיין 
פתוחה  היתה  לא  הכנסייה  הייחודי.   )Congregational( הקהילתי  במבנהו 
אנשים  של  מסוימת  לקבוצה  הוגבלה  הכנסייתית  בקהילה  החברּות  לכולם. 
הורכבה  זו  מיוחסת  קהילה  דתית.  חוויה  חוו  שהם  להעיד  שיכלו  לאלה   —
מאנשים "נבחרים", דהיינו, כאלה שנבחרו לברית החסד שבין האדם לאלוהים. 

 .)visible saints( "מייסדי הכנסייה כינו אותם "קדושים נראים
הכנסיות בניו־אינגלנד קמו בכל מקום שאליו הגיעו די אנשים שיכלו לזהות 
 )covenant( זה אצל זה את הסימנים המעידים על כך שהם "בעלי ברית". הברית
היתה העיקרון המייסד של הכנסייה, והיא שעמדה ביסוד "ההגירה הגדולה" של 
1630. הפוריטנים המהגרים עזבו את אנגליה בעקבות השבר שהתגלע בינם לבין 
לאומי,  גוף  להיות  הכנסייה  שעל  האמינו  הללו  האנגלים.  הפוריטנים  אחיהם 
ושההשתייכות אליה צריכה להיקבע על בסיס גיאוגרפי. במילים אחרות, הם סברו 
כי על הכנסייה לאמץ אל חיקה את כלל האוכלוסייה. לתפיסתם של הפוריטנים 
שהיגרו לאמריקה, מבנה זה של הכנסייה הוא בגדר כפירה. העיקרון הלאומי־
הגיאוגרפי, שלפיו הכנסייה מורכבת מכלל האוכלוסייה, והחברּות בה אינה אלא 
פונקציה של מקום מגורים, היה בעיניהם מכני ולא־אִמתי, שכן בהשתתפות מסוג 
זה אין ממד רוחני — אין כאן ברית. זאת למעשה הסיבה העיקרית שבגינּה הם 
היגרו מאנגליה ופנו להקים מושבה משלהם בעולם החדש. הם קראו למושבתם 
ניו־אינגלנד, אך "אנגליה חדשה" זו לא נועדה לשמש חלופה לאנגליה הוותיקה, 

כי אם להיות אות ומופת לאנגלים עצמם.
אין זאת אומרת שכל אחד מהמהגרים עמד בעצמו במבחן הדתי. כבר בקרב 
הדור הראשון של "ההגירה הגדולה" היה שיעור בעלי הברית רק כחמישית 
מכלל האוכלוסייה. רובה המכריע של האוכלוסייה לא נכלל אפוא בקהילה, 
ואף שהכול נדרשו ללכת לכנסייה, לשמוע את הדרשות, לשלם ִמסי דת וכו', 
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מרוב האנשים נמנעה ההשתייכות האינטימית לקהילה. "מנּועים" אלה ידעו 
שהם לא ניחנו ביכולת לקבל על עצמם את הברית, והתפללו לחסד האלוהי 
שיאפשר להם לקבלּה ביום מן הימים. אין להניח שמייסדי הכנסייה האמינו 
שיערו  הם  אך  כזה;  היה  אכן  קדוש  שהוא  שטען  מי  שכל  ובתמים  באמת 
שמרבית חברי הקהילה אכן עברו חוויה דתית אִמתית, ושמרבית בעלי הברית 

בחברה השתייכו בפועל לקהילה.
סיפורם של המהגרים הפוריטנים לניו־אינגלנד הוא סיפורה של כל מהפכה. 
בצדקת  ובביטחון  האמונה  בלהט  התאפיין  המהגרים  של  הראשון  הדור  אם 
הדרך, הרי שבדור השני פחתו מאוד השכנוע והלהט. אם שיעור "בעלי הברית" 
בקרב בני הדור הראשון היה כחמישית מכלל האוכלוסייה, הרי ששיעורם בקרב 
בני הדור השני היה נמוך עוד יותר. בל נטעה: במושגים של ימינו, גם בני הדור 
התקשו  שהם  אלא  דבר.  לכל  ומאמינים  אדוקים  אנשים  היו  והשלישי  השני 
לגייס את הרומנטיקה הנחוצה לשם השכנוע העמוק העומד ביסוד חוויית החסד 

האלוהי. אנשים אלה ירשו את המהפכה, אך שוב לא היו מהפכנים בעצמם.
את  שהבינו  מרגע  פרגמטיים.  אנשים  היו  הפוריטנים  לדימוים,  בניגוד 
הסכנה האורבת להמשכיות הקהילה, הם חיפשו — ומצאו — פתרון. הם הבינו 
שכדי להבטיח את המשכיות הברית, עליהם לפתוח את הכנסייה ולהרחיב את 
שורותיה; זאת ועוד, הם הבינו שכדי להרחיב את שורות הכנסייה, עליהם לקבל 
כחברים את צאצאי המהפכה — כלומר, את בני הדור השני והשלישי למהגרים 
— גם אם אין הם עומדים במבחן שנדרש מהוריהם. בשנת 1662 יצאה אפוא 
הוראה, כי גם מי שאינו עומד במבחן הברית, יהיה מעתה ואילך חבר בקהילה. 
 ,)the halfway covenant( פתרון זה, שנהוג לכנותו "ברית מחצית הדרך" 
הגביל אמנם את החברות בקהילה למעין "מעמד ביניים", שמעמדו וזכויותיו 
לא היו זהים לחלוטין לאלה של "הנבחרים", אך אמור היה להבטיח כי הברית 

תוסיף ותתקיים.
עם  חיכוכים  פשוטים.  לא  אתגרים  עמן  הביאו  הבאות  שהשנים  אלא 
על  אסון  המיטו  האינדיאנים  נגד  ממושכת  ומלחמה  באנגליה  הרשויות 
המושבות האנגליות, ואילו השגשוג הכלכלי שבא בעקבות המלחמה העמיד 
בפני האמונה אתגרים חדשים. הערכים השמימיים של הצדק, היושר והטּוב 
רום  אדמֹות,  דוגמת  יותר,  ארציים  לערכים  מקומם  את  ופינו  הִצדה  נדחקו 

ופרוות. אין פלא שקשה היה לשמור על להט האמונה בסביבה כזאת.
הציבה  השמונה־עשרה  המאה  בתחילת  ביותר  הגדול  האתגר  את  אך 
בניגוד  הדתיים.  בביטוייה  ודווקא  ההשכלה,  תנועת  האמריקנים  לפוריטנים 
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אנטי־קלריָקלית  צורה  ההשכלה  תנועת  לבשה  שבה  הקתולית,  לאירופה 
במושבות  לכך(,  ביותר  המובהקת  הדוגמה  כמובן  הוא  )וולטר  במפגיע 
האנגליות של צפון אמריקה נרתמה הכמורה לגיוס ערכי הרציונליזם לשירות 
הדת. התוצאה היתה מרשימה. עד מהרה ִהּכה רעיון ה"דת הרציונלית" שורש 
בכל רחבי המושבות, והתמורות לא פסחו אפילו על הֵאל, שכמו שינה עתה את 
קלסתרו: ברוח התקופה החל האל להיתפס כישות רציונלית, והרחמים נתפסו 
כפועל יוצא של היגיון בריא, שלא לומר אנושי. לפתע ניתן היה לשאת ולתת 

עם אלוהים, או לכל הפחות לשכנעו לגזור את דינך לחסד.
שורות הכנסייה נפתחו אפוא באותו רגע היסטורי, שבו עצם מושג הברית 
כחוויה  הברית  נתפסה  בעבר  אם  שלו.  ביותר  המהפכנית  התמורה  את  עבר 
בעלת עוצמות רוחניות אדירות, שרק מעטים זכו בה, הרי שכעת היא הפכה 
אך  חייב לממשה, אם  בבחינת הבטחה שהאלוהים  וַמתמדת,  להצעה פתוחה 
ישכיל האדם לקבל את תנאיו. המוני העם, שבעבר חשו כי החברות בכנסייה 

סגורה בפניהם, נהרו עתה לִפתחה.
מגלי  אחד  רקע  על  נכתבה  ֵחמה"  מלא  אל  של  בידיו  "חוטאים  הדרשה 
והארבעים  השלושים  בשנות  ניו־אינגלנד  את  ששטפו  ההמונים,  התגייסות 
הגדולה"  ב"ההתעוררות  ששיאם  אלה,  גלים  השמונה־עשרה.  המאה  של 
זאת  משבר.  נקודת  רבה  במידה  היו   ,1740 של   )the Great Awakening(
מאחר שהדרך לזכות בבעלות על הברית התרחבה עד כדי כך, שכוח המשיכה 
של הכנסייה יצא מכלל שליטתה. הכמרים, שעמלו קשה לעורר את החוויה 
הדתית בקרב האוכלוסייה בתקווה לזהות את יחידי הסגולה ולהביאם לשורות 
הכנסייה, מצאו עצמם לפתע מול המונים שסברו כי סוף סוף באה שעתם. טקסי 
הקבלה, שנועדו מלכתחילה ליחידים ולבודדים, הפכו לפתע לטקסים המוניים 
)אגב, מי ששיכלל יותר מכול את טקסי הקבלה היה סבו של ג'ונתן אדוורדס. 
open communion(. לא ניתן להבין  הוא אירגן טקסים המוניים, שנקראו 
את תופעת האוונגליזם, ובכלל זה את "הֶטֶלה־אוונגליזם" העכשווי של דמויות 
כריזמטיות דוגמת אורל רוברטס, פט רוברטסון ובילי גראהם, בלי להכיר את 

הרקע הדתי והתרבותי העומד בבסיס תופעה זו.
שהיה  מפני  ולּו  למדי,  אמביוולנטי  אוונגליסט  היה  עצמו  אדוורדס  אבל 
ביטוייה  על  הגדולה,  ההתעוררות  אדוורדס,  של  לדידו  מושבע.  קלוויניסט 
הדתיים־רציונליסטיים, שחקה את מעמדו של האל. מי שמעמיד במרכז ההוויה 
הדתית את שאלת יכולתו של האדם לבחור — ובראש וראשונה לבחור בחסד 
— נוטל בעצם מהאלוהים את כובד משקלו. זאת ועוד, עצם הרעיון שהאל כבול 
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על ידי ברית כלשהי, נחשב בעיני אדוורדס לכפירה. שהרי האל, כפי שמצהיר 
אדוורדס בדרשתו, "אינו כבול בהבטחה או בחובה." כקלוויניסט אדוק, אדוורדס 
האמין שאף פעם אין לדעת אם פני האדם לגאולה או למֵארת עולם. הבחירה 
זה היא חטא בל  נותרת בידי אלוהים לבדו, ותחושה בטוחה מדי בעניין גורלי 

יכופר.
ואמנם, התיאולוגיה הפוריטנית תבעה ספק־אישי תמידי, ואדוורדס ביקש 
בדרשה זו לספקו. מכאן גם השפה שבה הוא בוחר להשתמש, ואשר מטרתה 
היא אחת — לערער את הביטחון העצמי של השומע בסיכוייו לזכות בגאולה. 
עם זאת, החרדה מפני הגיהינום אינה אמורה להניע את השומעים לכפר על 
חטאיהם כדי לזכות בגאולה. אדוורדס האמין אמנם ביכולתו של האדם לתקן 
באמצעות  מחילה  לעצמו  להבטיח  ביכולתו  האמין  לא  הוא  אך  דרכיו,  את 
כפרה. המחילה — ההבטחה לגן עדן — אינה ניתנת לבחירה ואף לא לבקשה. 
של  גישתו  זה,  במובן  האל.  של  והשרירותי  הבלעדי  לרצונו  נתונה  היא 
אדוורדס היתה מהפכנית. היא חתרה להשיב על כנה את האמונה בתיאולוגיה 
הקלוויניסטית הקלסית, זו אשר יסודה באמונה כי גורלו של האדם — לחסד או 
 .)predestination( לשאול, לגן עדן או לגיהינום — נגזר עוד בטרם היוולדו
אלא שעל רקע המגמות הרציונליסטיות שהתעוררו סביבו, ובראשן האמונה 
שהשתרשה בדבר יכולתו של האדם לשלוט בגורלו, נדרש אדוורדס להרביץ 

את תורתו בעוצמה רבה יותר מכל קודמיו.
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אורי הולנדר

ֲהיִּוַָדע בחושך פלאָך?
פאול צלאן וצ'סלב מילוש קוראים בתהלים פח 

מבין שלל היצירות המאוגדות בקורפוס המקראי, ספר תהלים משמש עד עצם 
היום הזה אחד ממוקדי המשיכה הגדולים ביותר לחוקרים, להוגים וליוצרים 
והפירושים  המדרשים  אין־ספור  על  נוסף  והאמונה.  האמנות  קצֹות  מכל 
על  )הן  דתיים־אמוניים  בחוגים  אלה  מזמורים  על  הדורות  במרוצת  שנכתבו 
ידי חכמי ההלכה היהודית לדורותיה, הן על ידי אבות הכנסייה(, נתברכנו למן 
המאה התשע־עשרה באסופה הולכת ותופחת של פירושים ומדרשים מדעיים, 
שראשיתם בניסיון לערער את הקביעה המסורתית כי דוד המלך הוא מחבר 

המזמורים — ואחריתם לא נודעת.
לשוניים,  פולמוסים  לעורר  המוסיפים  מזמורי תהלים,  סוד קסמם של  מהו 
השירות  קובצי  פני  על  חולף  מבט  ותיאולוגיים?  פילוסופיים  ספרותיים, 
וההמנונות השונים יגלה, מחד גיסא, לא מעט שורות פלאיות )"יֹום ְליֹום יִַּביַע 
)"ָהיְָתה־ ניסוחים מזהירים בפשטותם  ג(,  יט,  יְַחּוֶה־ּדַָעת",  ְּלַליְָלה  וְַליְָלה  ֹאֶמר 

ְּבִכּנֹור  )"ֶאְפַּתח  רבי־השראה  וצירופים  ד(  מב,  וָָליְָלה",  יֹוָמם  ֶלֶחם  ִדְמָעִתי  ִּלי 
ִחידִָתי", מט, ה(. פסוקים רבים אף מצאו את דרכם אל יצירות ספרותיות מגוונות 
לאורך הדורות, ומתוך לבושם החדש זכו לחיים חדשים; די להזכיר כאן אחדות 
מהתגלמויותיו המודרניות של מזמור קלא, שצניעותו שובת הלב )"וְֹלא־ִהַּלְכִּתי 
לֹות ּוְבנְִפָלאֹות ִמֶּמּנִי", פס' א( מצאה לה אוזן קשבת הן בעיוניו הפיוטיים  ִּבגְדֹ
של אריה לודוויג שטראוס, הן בפיוטו העיוני של דוד אבידן )"מוטב כבר שנלך 
בגדולות"( ואפילו היתה — על־פי האגדה — אמרתו האחרונה של איינשטיין.

מזמורים  כי  דומה  הספרותית,  ואיכותם  תוכנם  מבחינת  גיסא,  מאידך 
האל  של  חסדו  בדבר  קלישאית  לאמירה  מעבר  לחרוג  מצליחים  אינם  רבים 
וִצדקת האמונה בו, המלּווה כשלעצמה בנוסחאות מילוליות מּוּכרות ושגורות. 
מובהקת  דוגמה  מהוות  אף  למשל,  עג,  מזמור  כגון  יצירות  כי  שיאמרו,  יש 
המתעוררים  והספקות,  המבוכה  את  להמיר  המצליחה  האמונה,  למכניזציית 
לנוכח הרוע בעולם, בהליכה השֵלווה — מטפורית וממשית כאחד — בבית 

האמונה עצמה, ב"ִמְקְּדֵׁשי־ֵאל" )עג, יז(.
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היסוד  בסיטואציית  קשור  אלה  מזמורים  של  המשיכה  מקור  כי  ייתכן 
המאפיינת רבים מהם — אפילו יותר מיופיֹו של המזמור המסוים או מאיכותו. 
ציבור  של  או  אלוהיו,  אל  המזמור  בעל  של  הפרטית  הפנייה  לעצם  כוונתי 
אל אלוהיו, פנייה הנוגעת בנימים הדקות, המרעידות את בסיס האמונה ואת 
אם  אלוהים?  עם  לשוחח  אפשר  האם  ומעולם:  מאז  אודותיה  על  ההרהורים 
קיימת תפילה וקיים מושא לתפילה — האם מתחייב גם קיום הנמען? ואם קיים 

נמען — האם הוא בכלל שועה לתפילות?     
"ְקַטן ֱאמּונָה וְַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן ַאֲאִמין ְּבֵאיָתנִים, ּכֹוחֹות / ֶׁשּכָל ֶסנְִטיֶמֶטר ֲאוִיר 
ַׁשֲערּו   / ָּבנּו?  יְִתּבֹונֵן  ֶׁשִאיׁש ֹלא  ַהֶאְפָׁשר  ָּבנּו —  ִמְתּבֹונְנִים  ֵהם   / ָמֵלא אֹוָתם. 
ְּבנְַפְׁשֶכם: ִחּזָיֹון קֹוְסִמי וְֵאין ִאיׁש?". שורות אלה, הפותחות את השיר "איתנים" 
לצ'סלב מילוש )"על גדת הנהר", תירגם: דוד וינפלד, הקיבוץ המאוחד, עמ' 
פׂשתה  זה  בעולם  המחּולן.  בעולם  הרליגיוזית  החוויה  תמצית  אולי  הן   ,)23
יחידי,  בר־שיח  נותר  הוא  בעת,  בה  עוד;  ואיננו  היה  אלוהים  כי  השמועה 
אלוהים  אין  אם  גם  ב"איתנים";  מאמינים  עודם  האמונה"  "קטני  כשהיה. 
שַמּבעיו  המוחלט,  עם  כלשהו  דיבור  קיים  עדיין  התפילה,  השני של  בעברה 
גם אותו  כי  יודה בחשאי  ישירה שכזו,  משתנים. מי שפוחד להודות בפנייה 
בנו?  יתבונן  לא  שאיש  האפשר  מילוש:  של  מילותיו  לפעם  מפעם  טורדות 
אכן מסתתר שם  ואם  ל"חיזיון הקוסמי" לא מסתתר מאום?  הייתכן שמבעד 
משהו — האם הוא בחזקת יוצרו הוודאי של חיזיון זה? מי שהתנסה בתהיות 
כאלו, יודע כי הן מובילות מאליהן לשיחה. שיחה זו היא ִלָּבתֹו של המזמור 
באשר הוא — ואין היא תלויה בשום אקסיומה אמונית, אף שהאמונה עשויה 

להתברר כתוצאת שיחה זו.
בעלי  של  בעולמם  הכרח  בבחינת  היא  כידוע,  אמונית",  "אקסיומה 
המזמורים המקראיים. אלא שגם בגבולות האמונה עשוי לבקוע הָּסֵפק. מזמור 

פח הוא דוגמה ייחודית לספק כזה.
היחיד",  תחינת  "מזמורי  לז'אנר  פח  מזמור  את  משייכים  המקרא  חוקרי 
המזמורים  של  הז'אנרית  חלוקתם  בתבניתו.  נכתבו  יצירות  שכשלושים 
שיטת  על  האמונים  וממשיכיו,  גונקל  הרמן  של  עבודתם  בעקבות  נשתרשה 
"חקר הצורות"; מחקר סטרוקטורלי בעיקרו, העוסק בקביעת התנאים לקיבוץ 
)Gattung(, שיש לו על פי רוב גם "מושב בחיים"  מספר מזמורים כ"סוג" 
)Sitz im Leben( מובהק. הקונוונציה האסתטית השכיחה במזמורי תחינת 
היחיד, זכתה לכינוי "המעבר מייאוש לתקווה" )ראו מאמרו של יאיר הופמן, 
"המעבר מייאוש לתקווה במזמורי תחינת היחיד", תרביץ נה, תשמ"ו(, ולפיה 
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כלפי  יתרעם  ואף  מכאוביו  את  ישפוך  גורלו,  מר  על  הדובר  יתאונן  אם  גם 
זה,  במזמור  כן  לא  ובישועתו.  בו  המלא  ביטחונו  את  שיביע  סופו  אלוהיו, 

הנחתם באפלה גמורה: "ְמיֻּדַָעי ַמְחָׁשְך" )פס' יט(. 
מבין המלומדים המודרניים, היו מי שקבעו כי מזמור זה נכתב )ככל הנראה( 
על ידי אדם נגוע בצרעת, היה מי שגרס כי בעל המזמור חלה במחלה קשה עוד 
בצעירותו )שהרי נכתב בפירוש "ִמֹּנַער"(, ואף נמצא מי שסבר כי יש לראות 
במזמור זה עדות לטקס, שבמהלכו ישות כוהנית כלאה עצמה בבור ו"דיווחה" 
על חוויותיה משם. ואילו אנו רשאים להציע לו קריאה משל עצמנו — ברוח 

שיחתנו הפרטית עם המוחלט. 

*

שמא היה בעל מזמור זה בן־דמותו הקדום של פאול צלאן, ואולי אחד מאבותיו 
הרוחניים של צ'סלב מילוש? צלאן, מילוש — האחד חיבר פרקי תהלים משלו, 
האחר תירגם )בין השאר( את ספר תהלים לפולנית, וכך נהפך גם הוא ל"בעל 
מזמורים". צלאן, מאז גילה את האמת על מות הוריו בשואה, נחשב עם יורדי 
בֹור — עד שלבסוף שיקע עצמו "ְבַּמֲחַׁשִּכים ִּבְמֹצלֹות" )פס' ז(. בשירתו מימש 
הלכה למעשה את ָעצמת ה"ֵאין־ֱאיָל" )פס' ה(, את כוח־הַאין. מילוש, לעומתו, 
הוא מאחרוני צאצאיו של פרומתאוס — מי ששוב ושוב יתערב למען האדם 
הממתין  בגורל  ובהכירו  ננטש,  משכנם  כי  מלכתחילה  ביודעו  האלים,  אצל 

לשכמותו: שן הסלע, השלשלאות והנשר המנקר בכבד. 
הן צלאן הן מילוש כתבו — איש איש בדרכו ובסגנונו — ליריקה דתית. 
"הֹוַפע־נָא, רּוַח ַהֹּקֶדׁש", כותב מילוש בשיר "Veni Creator", "ְלכֹוֵפף )אֹו 
ֹלא ְלכֹוֵפף( ֶאת ָהֵעֶׂשב, / ְּבִהּגָלֹוְתָך )אֹו ֹלא( ֵמַעל רֹאׁש ִבְּלׁשֹון ָהֵאׁש ]...[ ָהֵער־
נָא, ֵאפֹוא, ָאדָם ֶאָחד, ְּבכָל ָמקֹום ֶׁשהּוא ַעל ְּפנֵי ָהָאֶרץ / )ֹלא אֹוִתי, ֶׁשְּבכָל ֹזאת 
יֹוֵדַע ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ַמהּו( / וְֵתן, ִּכי ִמֵּדי ַהִּביִטי ּבֹו אּוַכל ְלַהֲעִריְצָך" )"וזרח השמש 
ובא השמש", שוקן והקיבוץ המאוחד, עמ' 52(. מיהו אלוהים זה, איננו וישנֹו, 
הפוקד את שיריו של מילוש? על כך קשה להשיב. בניגוד לרבים מבני דורו, 
היה מילוש הגון דיו שלא לחרוץ דעה בעניינים שאין להם ממצע. באחד משיריו 
)"וזרח השמש ובא השמש", עמ' 50(, הוא מבחין מתוך "עמק המוות" שבו הוא 
נמצא בפסיעת אדם: "ִאינְִּדיָאנִי מֹוִליְך אֹוַפּנַיִם ְּבַמֲעֵלה ָהָהר". מראות כגון אלה 
מובילים אותו תדיר אל היסוד האקזיסטנציאלי של שירתו: "ְלַהֵּלל ֶאת ַהְּדָבִרים, 
ַעל ׁשּום ֶׁשֵהם ַקּיִָמים" )"על גדת הנהר", עמ' 35(. אנו נולדים יראי שמים או 
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חסרי שמים, כך כתב באחת ממסותיו, ומתים חסרי שמים או יראי שמים. כך או 
כך, בין הלידה והמיתה נגזר עלינו לשהות בעולם זה, על כל נוראותיו. עם זאת, 
אין פירוש הדבר כי עלינו לקבל את נוראותיו בשוויון נפש ניהיליסטי. מילוש 
לא אהב את האבסורד — אך גם לא את הסדר הטבעי. הוא סלד מן האמנות 
הסולדת מן העולם, אך גם לא היה מחסידיו הגדולים של עולם זה — העלוב 
ביחס לכל מה שהיה יכול להיות. בחיבור "שבו המחבר מתוודה כי הוא ניצב 
"נסיך"  כי  מפורשות  אומר  הוא  יותר",  טובה  אפשרות  בהיעדר  האדם  לצד 
הוא  לשיטתו,  זה,  בעולם  האור  והמחשּכים.  נסיך השקר  גם  הוא  הזה  העולם 
"האלוהי שבאדם היוצא כנגד טבעו". אם ניתן בכלל לאתר אצלו קביעה כלשהי 
ביחס לאלוהי, דומה שהיא קרובה לתפיסת האלוהות הגנוסטית, או המניכאית 
ומופיע ברבים מּכתביו. בעולם שכזה, החיפוש אחר משמעות  — מונח השב 
ההיררכי"  המרחב  "קריסת  קורא  שמילוש  ומה  האי־משמעות,  מתוך  בוקע 
— אובדן האפשרות לשאת עיניים מעלה, מפני שאין "מעלה" — אין פירושה 
בשום פנים ויתור על היררכיית הערכים. גם אם "האמונה" על כל גווניה אינה 
אלא ניסיון תמידי ללכוד פרפר, המסתיים ביד החופנת אוויר — עדיין קיימת 

היד. ובמאמר מוסגר אפשר לומר — עדיין קיימת גם אידיאת הפרפר.
אף שתפיסתו השירית של צלאן קרובה ברוחה לכמה מהשגותיו של מילוש, 
הרי שהיא גם שונה מהן תכלית השוני. בניגוד לרבים מבני דורו, צלאן היה 
ומתוך שאין ממצע.  בעניינים שאין להם ממצע, מפני  דיו לחרוץ דעה  הגון 
דווקא משום ששוב אין לדעת ְלמה יש תוקף — כפי שכתב בחליפת המכתבים 
הכאובה עם המשוררת הגרמנייה נלי זק"ש — חותרת שירתו אל הענקת התוקף 
לדיבור, ְלמה שטומן בחובו את אפשרות החריגה מעצמו; אל טרנסגרסיביות 
משוללת תכלית, המשמרת לא את התנועה ְלֵעֶבר, כי אם את התנועה החוצה, 
הלאה מן הלשון ומן האני הדובר. אם שירתו של מילוש מהללת את הקיים על 
שום שהוא קיים, הרי שצלאן מהלל את שאינו קיים — על שום שהוא קיים. 
גם בשביל צלאן השירה היא שיחה — עם מישהו, עם משהו — וגם לגבי דידו, 
אפשר להניח, "אמונה" היא אותו ניסיון ללכוד פרפר, המסתיים בלא־כלום. 
אלא שמילוש יתרכז ביד החופנת את ָהִריק, ואילו צלאן יתרכז בריק החפון. 
"וְַהְּמִציאּות ָמה נֲַעֶׂשה ִעָּמּה? ַאּיֵה ִהיא ְּבִמִּלים?" )"על גדת הנהר", עמ' 30(; אם 
השירה בשביל מילוש, כפי שכתב פעם דוד ויינפלד, היא "עניין לאור היום" 
— שירה המבקשת מציאות מתוך העולם, שעליו לא תוותר בשום פנים — הרי 

שבשביל צלאן השירה היא עניין לאור הלילה. 
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*   

מזמור פח מרמז כבר בפתיחתו על עירוב היום והלילה, על שילובו של מילוש 
בצלאן: "ה' ֱאֹלֵהי יְׁשּוָעִתי יֹום־ָצַעְקִּתי ַבַּליְָלה נֶגְֶּדָך" )פס' ב(. פתרונות שונים 
הוצעו לקושי הלשוני הטמון בתפקידה של המילה "יום" בפסוק זה. אם מדובר 
במשחק מכוון, המבלבל תחבירית בין היום ללילה )ועולה בזיכרון מוטיב היום 
והלילה באיוב ג(, ואם מדובר בשגיאת העתקה הדורשת "תיקון נוסח", מן הסוג 
החביב על חוקרים רבים — הרי שגלגולו המודרני של פסוק זה שופך את אורו 
השחור גם על תאומו הקדום: "ָחָלב ָׁשֹחר ֶׁשל ַׁשַחר ֲאנְַחנּו ׁשֹוִתים אֹוְתָך ַליְָלה" 
במזמור  שגם  אפשר  זנדבנק(.  שמעון  בתרגום  לצלאן,  מוות"  "פוגת  )מתוך 
המקראי, הצגת הדיכוטומיה יום־לילה ִּכְבִליל אחד מרמזת על מצבו הקיומי של 
הדובר; הוא אינו נע בין שני הקטבים, כי אם כלוא במזיגתם. מכאן מתפתחת 
במזמור דיאלקטיקה עדינה בין קוטב "צלאני" לקוטב "מילושי". וכבר עתה 

גובר החשש, כי ידו של הקוטב ה"צלאני" תהא לבסוף על העליונה.
רמז עבה לנטיותיו ה"צלאניות" של בעל המזמור טמון כבר בעצם העובדה, 
התפילה;   — לשונית  תנועה  היא  לאדם  כאן  האפשרית  היחידה  התנועה  כי 
מופשט  ִמּנִיַע  לבד  לא־מוגדר.  זולת  עבר  אל  הטרנסגרסיבית  הלשון  חתירת 
זה, ניע־רפאים, אין באפשרות הדובר לבצע כל פעולה פיזית שתחלץ אותו 
מכלאו: "ּכָֻלא וְֹלא ֵאֵצא" )פס' ט(. כל המצוי מעבר לתנועת התפילה )"ָּתבֹוא 
האי־תנועה,  הוא  יד(  פס'  ְתַקְּדֶמּךָ",  ְּתִפָּלִתי  "ּוַבֹּבֶקר  ג;  פס'  ְּתִפָּלִתי",  ְלָפנֶיָך 
קיומו  מתוך  הסטטי,  אלוהים  אל  שתנוע  היא  התפילה  מחשכים.  שפירושה 
הפסיבי והמקובע של הדובר. הוא המוׂשם בבור תחתיות, עליו עוברים חרוני 
תנועה שאינה  וֵרע.  אוהב  רוחקים  סובבים המים, ממנו  אותו  וביעותיו,  האל 

לשונית אפשרית רק ביחס לאלוהים.
תנועה  של  שרידיה  פזורים  במזמור  אחדים  במקומות  כי  לציין  מעניין 
ח(,  )פס'  ֶּסָלה"  ִעּנִיָת  ִמְׁשָּבֶריָך  "וְכָל  ז(,  )פס'  ִּבְמֹצלֹות"  "ְּבַמֲחַׁשִּכים  ֵמיִמית: 
"ַסּבּונִי ַכַּמיִם ּכָל־ַהּיֹום ִהִּקיפּו ָעַלי יַָחד" )פס' יח(. אם ניתן את הדעת על כך 
שה' מוזכר פעמים אחדות במקרא כמקור "מים חיים", הרי שכאן רמזי המים 
ֶהסתר  ואולי גם את  עשויים לבטא את דעיכת התנועה, את חוסר החיים — 

הפנים המוחלט של מקור המים.
מניע  מניע —  כי  )אם  נע  איננו  האלוהים  וגם  נע,  איננו  מכיוון שהדובר 
את היקום סביב(, רק תנועת התפילה מגשרת ביניהם. מכאן תחושת השבר, 
אלוהים  את  למקם  "צריך  והנמען.  המוען  בין  האין־סופי  במרחק  שמקורה 
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במרחק אין־סופי כדי לראותו כחף מרע", כתבה הפילוסופית הצרפתייה סימון 
וייל, "באורח הדדי, הרע מורה למקם את האלוהים במרחק אין־סופי". אכן, 
דומה שבעל מזמור זה מאמין ב"כובד ובחסד" — כל תנועות נפשו הטבעיות, 
כלשונה של וייל, נשלטות מנעוריו על־ידי הכוח המחשיבו עם "יורדי בור". 
יוצא מכלל זה רק "ה' אלוהי ישועתי" — הישות היחידה שהיא בבחינת חסד 
חירותו  את  לבטל  עשויה  מטה  החסד  והורדת  התפילה  קבלת  רק  אפשרי. 

הנאלמת, הכבולה, של הדובר, את היותו "ָחְפִׁשי ְּכמֹו ֲחָלִלים" )פס' ו(. 
אולם ראשיתו של המזמור טומנת בחובה גם אור־יום "מילושי": "ָצַעְקִּתי 
נותרת מבעו הפרטי ביותר של הדובר לכל אורך המזמור  זו  ַבַּליְָלה". צעקה 
— עד למבע אינטימי נוסף, המופיע בסופו. היא המבדילה אותו הן מקולקטיב 
"ֹׁשְכֵבי ֶקֶבר ֲאֶׁשר ֹלא זְַכְרָּתם עֹוד" )פס' ו( — מ"ֵאינְְספֹור ְּברּוִאים / ֶׁשְּׁשָמם ֹלא 
נְִפַקד ֵמעֹוָלם" )"על גדת הנהר", עמ' 30( — הן ממושא תפילתו, ממי שאליו 
הוא משווע: "צעקתי נגדָך". גם אם בהמשך תדעך הצעקה — בפסוק י היא 
יד כבר מדובר בתחינה  ובפסוק  ְּבכָל־יֹום"(,  ה'  )"ְקָראִתיָך  הופכת ל"קריאה" 
של ממש )"וֲַאנִי ֵאֶליָך ה' ִׁשּוְַעִּתי"( — הרי שעודה מהדהדת בחלל, עד לקביעה 

הנחרצת החותמת את המזמור: "ְמיֻּדַָעי ַמְחָׁשְך" )פס' יט(.
מושא  עם  הדובר  של  האמורפיים  מגעיו  כל  את  לפרש  אפשר  זו,  ברוח 
ביותר  המוחשי  הביטוי  באני.  חיצונית  להכרה  ליידוע,  עז  כרצון  כמיהותיו 
של האל במזמור, ִאזכור ידו — "ִמּיְָדָך נִגְזָרּו" )פס' ו( — הוא ביטוי תשלילי; 
לא מדובר במגע של ממש, אלא בסובסטנטיבציה של חוסר מגע. גם אם בעל 
המזמור עודו מאמין באפשרות ה"חסד" — ותשובה מפורשת על כך לא תימצא 
במזמור — הרי שאינו מאמין כי החסד אפשרי לגביו. כל דבריו כמו נובעים 
אֹור".  נְִרֶאה  ְּבאֹוְרָך  ַחּיִים  ְמקֹור  "ִּכי־ִעְּמָך  י:  לו,  בתהלים  הכתוב  של  מהפכו 
נרֶאה חושך. מי שפילל  ובהיעדר אורו —  ִהּגִיעּו",  ִלְׁשאֹול  "ַחּיַי  בלעדי האל 
ליידוע, מוְצאו רק בסוף המזמור, בזיהוי "מיודעיו" — ומתוך כך זיהוי עצמו 

— עם ה"מחשך". 
במזמורים:  ביותר  הכאובות  מן  היא  יא־יג  שבפסוקים  האל  אל  הפניה 
ַחְסֶּדָך?  ַּבֶּקֶבר  ֲהיְֻסַּפר   / ֶּסָלה  יֹודּוָך  יָקּומּו  ְרָפִאים  ִאם  ַּתֲעֶׂשה־ֶּפֶלא?  "ֲהַלֵּמִתים 
ה"פלא"  נְִׁשּיָה".  ְּבֶאֶרץ  וְִצְדָקְתָך  ִּפְלֶאָך?  ַּבֹחֶשְך  ֲהיִּוַָדע   / ָּבֲאַבּדֹון  ֱאמּונְָתָך 
שבפנייה הראשונה )פס' יא( אירוני ומר: האם המתים לבדם ירוו ממך נחת? 
אבל ה"פלא" שבפניה השלישית )פס' יג( הוא כבר פלא צלאני. הכאב שבפנייה 
הראשונה מבוטא באמצעות שני מישורים סמנטיים — מישור המתים והרפאים, 
המוזכרים בפסוק, אך גם מישור החיים — שרק מתוכו מובן כאבו של הדובר: 
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האם אזכה לחסדיך רק לאחר מוות, ולא כעת — בעודי חי? לעומת ההבחנה 
השני  ה"פלא"  של  הפוסטּולט  החיים,  לעולם  המתים  עולם  בין  המשתמעת 
הוא שלטון החושך. בעולם זה כבר אין דוברים — אפילו היידוע של המילה 
האלוהית  העשייה  גם  "ֲהיִּוַָדע".  חסרת־הגוף  בפנייה  כאן  מתחלף  "מתים" 
)"ַּתֲעֶׂשה־ֶּפֶלא", פס' יא( הולכת ודועכת — היא נהפכת ל"סיפור" על אודות 
העשייה )פס' יב( ולבסוף מתאיינת איון סופי בחושך. אם ייוודע בחושך פלא 

כלשהו — הוא יתרקם בתוך ומתוך האפלה, כשושנת־שום־איש.
ייתכן שרמז למרקם־מחשכים זה מצוי בהליך הדרגתי נוסף, שניתן לזהותו 
בשלושת הפסוקים הללו: בצד דעיכת העשייה האלוהית בחלק הראשון של 
שלושת הפסוקים, מתרחש בחלקם השני מעבר מעניין אל תוך לב־לבה של 
יא(,  פס'  ֶּסָלה",  יֹודּוָך  יָקּומּו  ְרָפִאים  )"ִאם  הרפאים  מפעולתם של  האלוהות. 
ָּבֲאַבּדֹון"  "ֱאמּונְָתָך  לקביעה  אנו  עוברים  האל,  מן  ביותר  הרחוקות  הישויות 
)פס' יב(. בצד שימושו השגור של ביטוי זה, נבחין כי נתהוותה כאן "אמונה" 
בתוך מרחב הרפאים, שכעת גם זכה לשם: "אבדון". אמונה זו, אמצעי התיווך 
האפשרי בין הרפאים לאל, מובילה אל צדקת האל — "וְִצְדָקְתָך ְּבֶאֶרץ נְִׁשּיָה" 
)פס' יג( — תכונה השייכת לאלוהות לבדה. הנה כי כן, בתוך האין, במרחב 
לפתע  נמצאה  "ארץ",  ונעשה  התעצם  כך  שאחר  ל"אבדון",  שהיה  שם  חסר 

תכונה השייכת לאל לבדו: צדקתו.
שובה של הפנייה בגוף ראשון — "ואני" — לאחר פסוקים אלה כבר נושאת 
עמה את קולקטיביות החושך. "וֲַאנִי ֵאֶליָך ה' ִׁשּוְַעִּתי ּוַבֹּבֶקר ְּתִפָּלִתי ְתַקְּדֶמּךָ" 
לכאורה  "דורשת"  "הבוקר" בחלקו השני של הפסוק,  הופעתו של  יד(.  )פס' 
תיאור־זמן נוסף — שאינו מופיע — בחלקו הראשון של הפסוק )"ואני אליך ה' 
ִׁשועתי"(. דווקא אי־הופעתו המילולית של רכיב זמן זה כמו מרמזת על קיומו 

האונטי, ועל זיהויו של הדובר עם הלילה. 
"ָענִי ֲאנִי וְֹגוֵַע ִמֹּנַער נָָׂשאִתי ֵאֶמיָך ָאפּונָה" )פס' טז(. נראה שלא נמצא לדובר 
זה איש שיעמוד לצדו, כמו בשירו של מילוש "נעורים" )"על גדת הנהר", עמ' 
45(, ויאמר לו: "ַאָּתה ָּבחּור נֶָאה, / ַאָּתה ָחזָק ּוָבִריא, / ֲאסֹונֹוֶתיָך ְמֻדִּמים ֵהם". 
אסונו אינו מדומה, עליו עוברים חרוני האל וביעותיו. "ַסּבּונִי ַכַּמיִם ּכָל־ַהּיֹום 
י קרא לאל "בכל־יום", זכה כעת  יַָחד" )פס' יח( — מי שבפסוק  ָעַלי  ִהִּקיפּו 
למימוש מבוקשו: הוא חש "כל־היום" בביעותים. אם בפסוק ב עוד היה ל"יום" 
מעמד עצמאי כלשהו ביחס ל"לילה", הרי שכעת הוא נבלע במים המצמיתים.
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גרסה  היתה  כי  והניחו  המזמור,  של  סיומו  במהימנות  כפרו  אחדים  חוקרים 
קדומה כלשהי, שבה נסתיימה שירת הייאוש בהבעת ביטחון בה'. גם אם נניח 
כי קביעה זו מפוקפקת מבחינה מחקרית, הרי שהיא נכונה מבחינה עקרונית — 
הגרסה הקדומה של הבעת הביטחון באלוהי הישועה אבדה בימינו לבלי שוב. 
אפשר אפוא לקרוא את מזמור פח ברוח פטליסטית, צלאנית, שלפיה פנייתו של 
הדובר ממוענת בתחילה אל Deus absconditus, אלוהים נסתר, ולבסוף אל 
אלוהים הנסתר, אל ישות נעדרת, שאינותה נהפכה באורח פרדוקסלי לתכונתה 
המפוכח,  לריאליזם  מבעד  גם  המזמור  את  לקרוא  אפשר  אבל  המרכזית. 
זו מגלה באופן מוזר, כי המוסכמה הז'אנרית של  החכם, של מילוש. קריאה 
"ַמעבר מייאוש לתקווה" נשתמרה גם במזמור זה — אלא שהבעת ה"תקווה" 
תימצא כאן לא בסוף המזמור, כי אם בראשיתו. "יום!", צעקתי בלילה נגדך. 
אם מקור הביעותים בתחושת בדידות קיומית )ונזכור את שורתו של מילוש: 
"ִחּזָיֹון קֹוְסִמי וְֵאין ִאיׁש?"(, ואם מקורם ברשעותו של אלוהים גנוסטי או נסיך 
יכולה להדהד הצעקה  הַאין  וגם בממלכת  גם בממלכתם של אלה  מחשּכים, 
אורך המזמור  נשמר לכל  כך  לילה.  כנגד מה שכולו  "יום" —  בת־התמותה 

הניצוץ האנושי, המוסיף להתקיים גם לאחר השתיקה שבסופו.
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שמעון בוזגלו

ֶטָרה ַסנְְקָטה
)או: ְפֶרְסקֹו ירושלמי נאיבי(

  

22
... וכל המוזיקה הזאת

היא בשבילך, כִָריְקלֵיָאה;

שורות השיר הכי יפות הן בשבילך...

23
עוד לפני שנגמר השיר בתקליט, החזיר מר חלפון את זרוע הָמקֹול לתושבתה. 
הוא קינח את אפו במרץ וטען, בלא פחות מרץ, כי יש לעצור כאן, גם אם נדמה 

שלא סיימנו. טוב.

  1
"לא נמשיך מכאן," אומר מר חלפון ומקנח את אפו. "וֶאת יהושע," הוא מאנפף, 
"ֵאיֶדדּו ְצִריִכיּב עוד בתפקיד שיִַעְדדּו לו." היו ימים שנזקקנו לו כל כך. היינו 
נעמדים, כל צוות ההסרטה, ליד חנות הבגדים "רוזנבלום" ומסתכלים במריָם 
המפוסלת שמעל הוצאת "מאגנס" — איך היא פורׂשת כפותיה וכרגע ניצבת 
קבוצת כוכבים סביב ראשה, כאילו תמיד היו שם, כאילו זה מקוָמם מאז הניח 

ָעִלי את המלט על אבן־הפינה לבניין.   

2
גבעון,  הרי  ממורדות  אותה,  חצב  המנזר.  אב  הניח  עצמה  אבן־הפינה  את 
ִאְּבן־סּוֵליַמן, וארבעה פרדים אפורים להפליא גררו בחזירתו את העגלה  ָעִלי 
העמוסה. בצד הדרך, אצל פונדקו של ָרִחים, עצר עלי למנוחה. הוא שתה תה 
מתוק וִהְׂשַּתְרֵעף על עכביש שקפץ אל חישוק מחישוקי עגלתו, מטפס באורח 
קסם על חוטים בלתי־נראים, פה משתהה, שם נחפז, והנה נתרוקנה כוס התה 

הראשונה. "ריבון העולמים," נחרד עלי וזינק מכיסאו, "אני מאחר לטקס." 
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3
לאח  אקרא  "בבוקר  לעצמו:  וסח  משנתו  המנזר  אב  קם  רבות  שנים  לפני 
קֹונְְסַטנְִטינֹוס כדי לשוחח ִעמו על פרח הנזּורה ֵּתיאֹו, ואחר הצהריים התכבדתי 
ידיו  את  ארוכות  סקר  האב  הפרנציסקני."  לקולגיום  אבן־הפינה  את  להניח 
החיוורות, החלושות, ועבר בעיניו על העורקים האפורים להפליא, שנדמו לו 
עכשיו פגיעים מתמיד. "הו," תהה האב ֶּפִריְקֶלס במבוכה מתגברת, "האם אוכל 

להרים את האבן?"

  4
האלה,  הגְִריִקים  את  מאוד  מכבד  אך  אדוק,  מוסלמי  הוא  ִאְּבן־סולימן  עלי 
ובייחוד נוטה חיבה לראש המנזר הקשיש )אביו, סולימן, סיפר לו כי רק בהוראת 
האב הסכימו לקבל את אמו בבית החולים "ַאּוגּוְסָטה וִיְקטֹוְריָה", שם, לגאוותו, 

ילדה אותו(. לפיכך, לטקס הנחת אבן־הפינה, הכין לו, לפריקלס, דורון.

5
וכשִהּכה הפטיש במפסלת, והלמות הברזל בדורון התחוורה, שמע עלי בחדרי 

לבו מקהלת גברים רחוקה:

פריקלס ָאנְַסָטִסיָאֶדס, אב המנזר היקר, 

אסוף את רוחך. 

פריקלס אנסטסיאדס, אב המנזר היקר, 

דע: האבן חלולה.

6
אב המנזר קבור בחלקת הקברים הקטנה שמאחורי הכנסייה, שם מקפידה האחות 
הצעירה כִָריְקֵליָאה להשקות מדי יום את הסתווניות והוורדים. בידה היא אוחזת 
משפך נירוסטה, ממלאה אותו מים עד זרבוביתו ומזליפה על הפרחים, נזהרת 

 .Osana שהמים לא ירטיבו את צלבי השיש, ותוך כך מפזמת

7
וכריקֵליאה  "הושענא",  היום  שרים  אליהו"  "זְִכרֹון  הכנסת  בבית  המתפללים 

 ;Osana מפזמת
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 .Osana המתפללים "הושענא", וכריקֵליאה
רבי יוסף חלפון תוקע בשופר גדול.

8
ַאיִל ארוכה ומסולסלת; שופר כזה נמצא עד  המהדרין תוקעים בשופר מקרן 

היום בביתו של מר חלפון, נא להכיר — בימאי קולנוע.

9
... וכל המוזיקה הזאת

היא בשבילך, כריקלֵיאה;...

10
איך יכול היה רבי יוסף חלפון לדעת שנכדו, במקום להצמיד שופר לפיו, יעדיף 
יתבדר  המהיר,  מהילוכו  שתתנופף  טלית  שבמקום  לעינו?  מצלמה  להצמיד 
עוזרו.  שאל   "כאן?"  חלפון.  מר  ִאנפף  טוף,"  זה  "ַּכאד  מגבו?  הסרטה  צוות 

"ֵּכד," הוא פסק והורה להעמיד את המצלמות ליד שער בית הכנסת.     

 11
יהושע לא יֵשב עתה — כהרגלו — בשורה האחרונה, קרוב לעזרת הנשים. לא, 
את קטעי הקריינות שייעדנו לו מוטב שישמיע על רקע הפרוכת, מתנת שרה 

אבוטבול לזכר בעלה המנוח. 

12
שרה אבוטבול, אישה שכל שערותיה חוטי כסף בוהקים, התאלמנה לפני זמן 
רב. שנה לאחר מות בעלה ניגשה לסוכנות "זיו שַמים" וביקשה להזמין פרוכת 
מקטיפה ירוקה. "חפצה אני בפרוכת מקטיפה ירוקה; אותיות זהב ארקום בה." 
ראה הזבן על פני שרה דמעה המרטיבה שמורת עין כהה, נאנח ואמר: "הכול 

בידי שַמים." "הכול בידי שַמים," חזרה שרה חלושות. 

13
גילגלה שרה בדעתה, "הֶארקום: 'לעילוי נשמת בעלי־יקירי,' או 'פרוכת הקודש 
יעקב  של  אשתו  אבוטבול,  שרה  הכבודה  האישה  מאת  שלוחה  היא,  ִמנחה 
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שמאלה.  זרת  את  הדעת  בהיסח  דקרה  ותוהה,  נבוכה  היא  ועוד  אבוטבול'?" 
טיפת דם זרמה באפיקי העור העדין. עקבה שרה אחר התמעטות הטיפה, וכשזו 

כבר התקרשה כמעט, ידעה שרה כי תרקום: "לנשמה שלי יָקֹוב יָקֹוב."

14
גדולה,  בשמחה  הפרוכת  את  קיבל  אליהו",  "זְִכרֹון  הכנסת  בית  ַׁשמש  דוִד, 
תפילת  בתום  מניין(.  מחזיקים  )בקושי  המתפללים  שאר  גם  בשמחה  וִעמו 
"מוסף", אחרי פרשת "ויצא", עורכת שרה סעודת מצווה. שאון לעיסת מאפיָה 
ובנקישות  המנזר  פעמוני  בצלצולי  מתערבים  האורנג'דה  וגמיעת  הטעימים 

נעלי כִָריְקֵליָאה על רצפת האבנים של חצר המנזר.

15
... שורות השיר הכי יפות הן בשבילך...

16
רצפת האבנים כבר אינה אחידה, וסוליות הנעליים ציחצחו את פדחתה. "ואולי 
זה רק לטובה," מתפייט האח ֵּתיאֹו, "כי הנה צמחו הסביונים, ועליהם הירוקים 
תחובים כסוד באֵפלת החריצים." וכשעובר מר חלפון עם צוות ההסרטה משער 
בית הכנסת לחצר הכנסייה, אין הוא מבחין בסביונים, והסביונים, יש להניח, 

"אינם קמלים בשל כך."

 
17

כריקליאה על פרפרים ארגמניים  חולמת האחות  יצועה הקשה,  על  בלילות, 
ושרפים צחורי־כנפיים; ושוב חוזר לחלומותיה הצבע הירוק, הרקע לפרפרים 
ולשרפים, ומתחתם אותיות בשפת יהושע. התאמצה כריקליאה לזכור את צורת 
האותיות, ובפנותה לאב קונסטנטינוס אמרה: "אבי, בחלומותי רואה אני כך 
היה  שבקיא  האב,  צורתן.  את  באוויר  שירטטה  באות,  אות  ובהקפדה,  וכך," 
האודם  ממנו  נעלמו  לא  גם  תנועותיה,  את  בהשתאות  בחן  העברים,  בלשון 
חלומך."  מוזר  מה  כריקליאה,  "האחות  אמר:  הוא  הלוהבות.  ועיניה  בלחייה 
אחר כך ציווה עליה לקרוא בשקידה את איגרת ּפֹולֹוס השליח אל הִפיִליִּפּיִים.
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18
בלילה, על יצועה הקשה, עולים דמדומים מכריקליאה. היא פוקחת את עיניה 
ופתע יְֵרָאה מן התקרה הנמוכה ומקמרונות חדרה המעוגלים. חושך קר נשפך 
אל תאה מבעד גומחת החלון הרבועה. היא מתיישבת, אוספת מן השידה את 
אם־בכל־ביָטחון  כי  מכל־דבר  אֵבֹוש  שלא  ואקווה  "ואוחיל  וקוראת:  הספר, 
כאשר מאז כן עתה יתגֵדל המשיח בגופי אם־בַחיַי אם־במותי: כי המשיח הוא 
חיי והמוות ֶרוַוח־לי: אלא אם־חיי בבשר יוסיף־לי פרי עמלי לא אדע במה 
אבחר: כי אָחּוז אני משני צדדים נפשי איוותה להיפטר ולהיות עם המשיח 
כי־זה המובחר: אבל עֲמֹוד עוד ּבַּבָָׂשר צריך יותר בעבורכם." אחר כך נרדמת 
כריקליאה, ובחלומה רואה את יהושע דואה בדממה על הקטיפה הירוקה, שם 

מתמעטת טיפת דם על האותיות הזהובות. 

19
... בשבילך, כריקליאה;

שורות השיר הכי יפות הן בשבילך...

20
מי  שבא  עד  תל־דן,  מאדמת  האטלנטית  הֵאלה  ינקה  שנים  אלפים  שלושת 
שבא, הבעיר מעגילה בין ירכיה ושרף את רחמה. ביום השני לחזירתם מתל־דן 
הופץ מרכסי  קלוש  אודם  פס  ורק  הכנרת  כהתה  לירושלים, כשהרחק למטה 
הגליל, הצביע עִלי על שיחים בצד הדרך וסיפר לדוִד הַׁשמש ולֵתיאו על עליהם 
המיוחדים, שמהם נהגה ִאמו להכין ממולאים טעימים כל כך. הוא נאנח, ולא 
התקשו השניים להבין שנַזְָהה, אשתו, כבר אינה יודעת להכין מטעמים כאלה. 
הם שתקו. זמן הערַּביים לחש עליהם ערב, ועלי אמר: "שלושת אלפים טבעות 

ספרתי בגזע הֵאָלה, בחיי אללה, לא פחות." 

21
מעולם  "לא,  קונסטנטינוס.  אל  בבהילות  ֵּתיאו  האח  נקרא  המסע  מן  בשובו 
לא נקראתי אל האב כה בדחיפות," מהרהר ֵּתיאו, "להוציא את יום מות אב 
המנזר הקודם." כל הנזירים הוזעקו אז, וכשעמדו למראשות מיטת האב הגוסס, 
שמעו חבטות כנפיים, רוח עילעלה בדפי הספר הקדוש, וכריקֵליאה התעלפה. 
ֶּפִריְקֶלס ָאנְַסָטִסיָאֶדס ניסה לומר דבר־מה, עיניו ּדֲָהמּו, תווי פניו לא האמינו, 
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חבטות הכנפיים רחקו, ואב המנזר רפס למנוחה גדולה. "הו, הדממה החיוורת 
וסנדליו  המנזר,  לאב  דרכו  שעשה  ֵּתיאו,  התפייט  כולנו,"  על  שם  שעטתה 
חופזים על אבנים וסביונים. בתוך כך מיהר ָאִריְסִטיֶדס, הטבח, לפתח המטבח, 
ובסקרנות אין־קץ עקב אחר ֵּתיאו. הלה הקיש על דלת העץ המהוהה של תא 
שחזהו  כמי   — והאב  נכנס;  ֵּתיאו  קונסטנטינוס.  קרא  ייכנס,"  "ייכנס,  האב. 
זקנו,  כמו  פרועות,  ובעיניים  במהירות,  אליו  קרב  להתפקע,  מחשבים  ועורו 
נשא קולו החורק בשירה, חוזר שוב ושוב על אותן שלוש שורות, שוב ושוב 

נעצר — כמעט צֹווֵַח — בשמה.

22
... וכל המוזיקה הזאת

היא בשבילך, כִָריקלֵיאה;

שורות השיר הכי יפות הן בשבילך...

23
עוד לפני שנגמר השיר בתקליט, החזיר מר חלפון את זרוע המקול לתושבתה. 
הוא קינח את אפו במרץ וטען, בלא פחות מרץ, כי יש לעצור כאן, גם אם נדמה 

שלא סיימנו. טוב.

בית 6 — המילה osana היא התעתיק הלטיני למילה העברית "הושע־נא".
בית 13 — הציטוט "פרוכת הקודש... יעקוב אבוטבול" לקוח מספר, שכל פרטיו אבדו לי. נדמה 
וכי הפרוכת היא ממרוקו, מתחילת  לי שהוא עוסק בתשמישי קדושה מעדות ישראל השונות, 

המאה העשרים או לפני כן.  
20־24  א  הפיליפיים,  אל  השליח  פולוס  איגרת  החדשה,  הברית  מן  הוא  הציטוט   —  18 בית 

)מיוונית: פרנץ דליץ'(.
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ננו שבתאי
שני שירים

רוצה לכתוב

הּוא ֶּבֱאֶמת רֹוֶצה ִלְכֹּתב לֹו

יְִציַרת מֹוֵפת

ֵמַעל ּכָל ַהּזְַמּנִים וְַעל ֲחַמת ַאָּפם ֶׁשל 

ַהַּדְעָּתנִים —  

ִהּגִיָעה ֵעת ָהֵעט וְֵעת ַהַּדַעת!

וְהּוא ָעט ַעל ַהּנְיָר

נֵָמר אֹור ֶּפֶרא 

ְּבַתְחֹּפֶׂשת ְסַקאי

ֶׁשהּוא ָרַכׁש לֹו ַּבֲאָקֵדמֹון

הֹו, ֵאיזֶה ִּבּזָיֹון, ַאי ַאי  

ָאִחי, ֲחָבל, ֲחָבְל'ָך ַעל ַהּזְַמן

ּגַם ַעל ָהֵעץ ֲאָבל  

ֵּבינְַתיִם הּוא ּבֹונֶה ֻׁשְלָחן

וְ־

יְָחֵסינּו ְל

ָאן?

ְצחֹוק ְצחֹוק, ֲאָבל ֲאנִי 

ְּכָבר ֵּדי ִמּזְַמן

)וְֹלא ִּבזְכּות ׁשּום ֲאִבידָן(

ָמָצאִתי ִלי

ַּת'ְּׁשִביל ַהְּמֻסָּמן לֹו ַּבַּמָּפה ַּבֶּדֶרְך ֶאל ַה־

ַּדגְְּדגָן

ׁשֹוֵאל הּוא ֶאת ַעְצמֹו

ִאם הּוא ַקּיָם

)ַהְּסַמְחָטה ָּבָאה ִלי ָאז ְּכֶׁשָּבִהינּו ֶאל 

ַהּיָם(

ּוֵבינְַתיִם ָקם

ִלְמחֹות ָעַלי 

ֵאיזֶה ַּדּקֹות 

ִלְמֹּדט

ֶאת ּכָל ַהִּכְׁשלֹונֹות 

ַּבֶּדֶרְך

ְלִכּבּוי אֹורֹות

 

ָסָמטֹוָחה? 

ֲאנִי אֹוֶמֶרת ֶׁשּזֶה ֵּכיף ְלִהזְַּדּיֵן

וְֹלא ִעם ָמה ֶׁשֵאין 

ּגַם ִאם נִגְַמְלנּו, יָאְלָלה ְש'ָך! 

ָּתִביא ְּכָבר ֵאׁש ּונְַעֵּׁשן ֶאת ָמה 

ֶׁשּיֵׁש

זֶה ֹלא ַחּיָב ִלְהיֹות ֹּכה ְמיֵָאׁש

וְִאם זֶה ֵּכן

ִּתְכֹּתב ַעל זֶה ַרק ִׁשיר ָקָטן

ִּתַּקח ֻּדגְָמה ֵמַהּיַָּפנִים ַאף ֶאָחד ֹלא ֵמת

ֲעַדיִן 

ִמְּפִריַחת ַה־ 

ֻּדְבְּדָבן
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ַאַחר ּכְָך ְּכֹתב ַעל ִהירֹוִׁשיָמה

ִאם ִמּׁשּום ָמה ֹלא יְִהיֶה ַמְרִׁשים

ָאז ַקח ֶאת ּגִיְלָמן ֶאל ַהְּמדּוָרה

וְַתֲעׂשּו ִּכּבּוי צֹוִפים  

)ִאם ַההֹוִרים ַמְרִׁשים(

ִּכי זֶה ָּפׁשּוט

ֹלא עֹוֵבד

ִּכי

זֶה ָּפׁשּוט

ֹלא ְּכמֹו ָלמּות ְּבֶצ'ְרנֹוִּביל 

ִּפְצַצת ָהֶאגֹו ַהְּמַתְקֶּתֶקת ֶׁשְּלָך 

ּגַם ֵּכן ְמֻסֶּכנֶת

ָאז אּוַלי ִּתְהיֶה ָמתֹוק 

ְּכמֹו ֶׁשֵהֵבאָת זַנְּגְוִיל

וְָׁשִתינּו ֵּתה

ְּכֶׁשעֹוד ָהיָה ֻמָּתר ָחְפִׁשי

ְלִהְתַּבֵּטא

וְִאם ּגַם זֶה ֵּבינְַתיִם ֹלא ָּברּור

ָאז ַּכָּמה ֶׁשֲאנִי אֹוֶהֶבת נְֵמִרים

ֲחִצי ְמֻאָּלִפים ְׁשִמינִית ְמֻעָּלִפים

ּוֶבֱאֶמת ֶׁשֲחֵפָצה ִּביָקָרם

ִמָּמה יְִחיּו וְִאם יִַּביעּו ֶאת ַעְצָמם

ֶׁשֹּלא יְַרּגִיׁשּו ְמֻאּיָם

וְֶׁשּיְִהיֶה ָלֶהם נִָעים וְַחם

ָּפׁשּוט ִּתְהיֶה ָחכָם

ִאם ֹלא ָאז ַרק

ּתֹוֶדה ָלֵאל ֶׁשַרק 

ָעַקץ אֹוְתָך יַּתּוׁש וְַאָּתה ַחי 

ַּבַּצד ַהּטֹוב ֶׁשל ַהּגֵָדר

ְּבָלה ְּבָלה ְּבִלי ְּבִלי ְּבָלה ְּבִלי ִּכּבּוׁש, 

ְׁשנִּיָה, ָּבא ִלי

ִעּטּוׁש 

ָאז ַאל ִּתַּקח ֶאת זֶה ִאיִׁשי, זֶה ַרק 

ֵּבינֵינּו, ּגֶֶבר — 

ַעל ַהּזַיִן ֶׁשִּלי!
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פרח שלי 

ַאט ַאט ָקְטפּו ִמֶּמּנִי ֲאנִָׁשים

ֲעֵלי ּכֹוֶתֶרת ֶׁשְּׁשָמם

ְמׁשֹוֶרֶרת

ַאְבֵקנֵי וְָחנְָקנֵי  

"ַאְּת — ַאְּת"

)ַחּכּו ֶרגַע, ַרק ֵאָרגַע

ָּבֲערּוגָה...(

אֹוֶהֶבת ֹלא אֹוֶהֶבת ֹלא

ָהיָה

ֹלא ְמׁשֹוֶרֶרת 

נֶֶהְרגָה ְּבִטּיּוִלים ְּתִמיִמים ֶׁשל ַמגְִּדיֵרי 

ְצָמִחים

יָד נְִׁשְלָחה ֵאַלי 

ָקָראִתי

וְאּוַלי זֶה ַהּיֹוֶרה ּוִמי יְִׁשַמע

ַחְּבֵקנִי וְנְַּׁשֵקנִי

ֹלא ַּבַּמיִם, ֵמי ַהִּדּמּויִים

ֹלא ַּבִּצּנֹור, ִאם יֵׁש ַחּיִים

ַּבַּמְדֵמנָה, ִּבְׁשַעת ַהִּדְמּדּוִמים

ְּתלּוָׁשה ֵמַהּגִּנָה, ְּדמּוַמת ַמָּבט ֵהַרְמִּתי 

ַרק ִלְבֹּדק

ַהִאם יֵׁש ַּביִת

ִאם ַּבַּביִת אֹור וֲַאֻרָּבה

ֲאנִי ַּבת ֲעֻרָּבה

וְֵאין ִלי ֲעֵרִבים ְלכְָך 

)וְִאם ִּתְצַחק ִלי ַעל ַהִּמְׂשֲחֵקי ִמִּלים, 

ָאז ַאָּתה ְׁשמֹוק, ּוְלִפיכְָך ֶאֱחֹנק אֹוְתָך

ִעם ַהּגְַרַּביִם יֲַעֹמד ְלָך 

ְּבבֹוא ָעֵלינּו ַהַּמְלקֹוׁש(

וְֵאין ִלי ֲעֵרִבים

ֶׁשּכָל ָמה ֶׁשָרִציִתי זֶה ִלְדֹּפק ַּבֶּדֶלת 

ְלוֵַּדא ִאם יֵׁש הֹוִרים ִלי

ִאם ֵעִרים

השיר "פרח שלי" פורסם במוסף "תרבות וספרות" של הארץ, אך נפלו בו טעויות. הוא מובא כאן 
במלואו ובגרסה מתוקנת.
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צביקה שטרנפלד
ארבעה שירים 

*
)וריאציה על מילות שיר של פיירוז(

ָחְׁשָקה נְַפׁשֹו ֶׁשל ֲאהּוִבי ַּבּיֵָרַח

יְֵחָפה ֲאנִי ְמַדֶּלגֶת ַעל ַהּגַּגֹות

ִלְקֹטף ְלַמֲענֹו ֶאת ֶׁשָרָצה.

ַהְּׁשֵכנִים לֹוֲעגִים:

ֶאת ַהּיֵָרַח ִּתְקְטִפי

ַרק ִאם ִׁשְבָעה יִָמים

וְִׁשְבָעה ֵלילֹות

ֹלא ַּתַעְצִמי ַעיִן.

ִׁשְבָעה יִָמים וְִׁשְבָעה ֵלילֹות

נְִׁשַמְרִּתי ִמּיְִללֹות ַהַּתּנִים.

ָׁשַמְעִּתי ֶעֶצב ִּבְצחֹוקֹו ֶׁשל ַהָּצבֹוַע.

ְּכָבִסים ִהְתנְַפנְפּו, סֹוְטִרים ָלֹאֶפק וְִלי.

ִמֵּדי ַליְָלה ַהּיֵָרַח ִהְתַעּגֵל ַעל ִאיׁשֹונַי.

ּכֹוכִָבים ּכָבּו ֵמֲעיֵפּות.

ַּבּיֹום ַהְּׁשִמינִי הֹוַׁשְטִּתי יָד.

אִׁשי נְִׁשַמט ַעל ָחזִי. רֹ

ָּבָאה ְׁשֶכנְִּתי וְָקְטָפה,

ֶהֱענִיָקה ַלֲאהּוִבי

ֶאת ַהּיֵָרַח.

שמות

ָסָמר:

ִהְתַלֲחׁשּות ְּבֵליל יֵָרַח,

ְּפִעימֹות ֵלב 

ַהְּמנִיעֹות ֶאת ַהִּמִּלים,

ָלׁשֹון ְמַלֶחֶכת ֲחֵׁשכָה

ּוִמִּלים ִמְתַחְּככֹות זֹו ָּבזֹו,

ֶׁשִאיׁש ֹלא יְִׁשַמע.

ָרנִין:

ָרנִין זֶה ִצְלצּול.

אָׁשּה ְּבַחּיֶיָה,  ְמִטיָחה ֶאת רֹ

ְּכִענְָּבל ֶׁשּיָָצא ִמַּדְעּתֹו

ְּבֵלית ְצִליל.

וּורּוד:

וֶֶרד

ֶׁשַאל לֹו ִלְפרַֹח.

ָסאּוָסן:

ׁשֹוַׁשּנָה ֵמֲאחֹוֵרי זְגּוגִית,

ֲעֵלי ּכֹוֶתֶרת ִמַּדְּפִקים

ְלֹלא יְִדיָעָתּה.

סּוָהא:

"ּכֹוכָב ִחּוֵר ֶׁשל ַׁשַחר"

ֶׁשֻהְרַחק ִּכי ֵהֵצל ַעל ַהֶּׁשֶמׁש.
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ויתור
טורא בטורא לא פגע אנש באנש פגע

ַהר ֹלא יְִפֹּגש ַהר

וְָאדָם ֹלא יְִפֹּגש ָאדָם,

ִהּגָיֹון ַמְקִּפיא ֻעְּבֵרי ְצָעִדים,

ּוֵמָהֶאְצָּבעֹות ֶׁשָרְׁשפּו 

ֶרֶמץ ַקר נֹוֵׁשר.

מ' ְמַעֶּקֶרת ִצְמֵחי ַּבר 

ֶּפן יִָעירּו ְּכָׁשִפים.

ַעל ִסיָמנֵי ַהֶּדֶרְך ֶׁשֻּצּיְרּו ָלּה

ְּפִסיעֹוֶתיָה נֶֶאְלמּו.

ֶאת ָהֶאְצַּבע ַהּמֹוָרה, 

ְּכַמַחט ֶׁשל ַמְצֵּפן, 

ׁשֹוֶבה ָצפֹון ֶׁשִעְּצבּו ֲאֵחִרים.

ַהר ֹלא יְִפֹּגש ַהר,

וְָאדָם יִַּׁשיק ֶאת ַעְצמֹו 

ְלַחּיֵי ָהַרֶּכֶבת 

ַהַּמְרִּכינָה ַקָּטר

ִּבְפנֵי ַּפֶּסיָה.

*

ַהֵּׂשָער ֶׁשל ר'

הּוא ֶּכֶתם ְּדיֹו

ֶׁשּנְִׁשַּפְך ְלַהֲאִפיל ַעל ְּפָחֶדיָה.

ְּכמֹו ִאינְְּדיָאנִי

אׁש ֶאל ִלָּבּה, ֲאנִי ַמְצִמיד רֹ

ֵעֶדר ְּתאֹוִאים ׁשֹוֵעט ֶאל ָאזְנִי. 

ְּפָחֶדיָה רֹוְקִעים,

ּגְדֹוִלים ִמֶּמּנָה,

ֵעֶדר ַהְּתאֹוִאים ּגָדֹול ֵמַאְדָמתֹו.

ֲאנִי מֹוִׁשיט יָד ַלֲעֹצר. 

ָּתמּוַּה ֶׁשֵעֶדר ָעצּום ּכָל ּכְָך 

חֹוֵמק ִמַּבַעד ָלֶאְצָּבעֹות.

ָׁשֶדיָה ְמִציִצים ֹלא ַׁשּיִָכים,

ֵהם ַאּגָדָה ִמְתַּפּנֶֶקת,

ְמַבֶּקֶׁשת ֶׁשּיְֻדַּבר ָּבּה ׁשּוב.

וְִאי ֶאְפָׁשר ַלְחֹּפן.

ָׁשַדיְִך, ר', ַאְרנְבֹונִים

ְּתאֹוֵמי ַאְרנֶֶבת,

ּוְפָרסֹות ַרּבֹות 

ֵמַאֲחֵריֶהם.
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נדב ליניאל
שלושה שירים

ָהא, ֶּפה שלָך, הצוחק
  

"פה בעברית הוא פה"
חזי לסקלי

א. 
ֶּפה ַרְך, ּכֵָמׁש ָקֵמל, נָבּול נָבּוב

ֵּתַבת קֹול ְמֻקְלֶקֶלת, ְמֻקֶּלֶלת, ֲעיֵָפה.

ִּפי ַטַּבַעת מֹוִחי, ֶׁשֶקר ׁשֹוֵתת, ׁשֹוֶטה ְׁשבּור ֶסֶכר

ֶׁשַרק ֵמִקיא, ַמִּקיז ָׂשָפה

ֶקַרע עֹור ְׁשסּוף אֹור, ֶּפַצע ּפֹוֶצה, ּפֹוֵצַע.

ב.

קֹונְִכּיַת ַמְחָׁשָבה ֶׁשָּבּה נְִרֶקֶמת ְּפנִינַת ַהִּמָּלה ַהּבֹוֶהֶקת

ְצחֹוְקָך. ִּדנְּדּון ַּפֲעמֹון.

נְִקיַׁשת ָהִענְָּבל ְּבזֹוג ַהֵחְך, נְִׁשיַקת 

ַהּנֶֶפׁש ִּבגְִביַע ַהּגּוף.

קֹול ְלָהִקים ְסִביבֹו ְּכנִֵסּיָה, ָּתא

ְלִהְתוַּדֹות ּבֹו ַעל ֵחְטא ַהָּבָׂשר.

*

ַהַּׁשַחר ֶׁשּנַָטף ִמֵּבין ִׁשְבֵרי ַהֵּליל

זַָחל ֶאל ּתֹוְך ַחְדִרי, ּגַָלׁש וְִהְצַטֵּלל, 

וְָׁשם ָׁשַכב ֵעירֹם, ָּפרּוׂש ַעל יְצּוִעי,

ָהאֹור ֶׁשִהְתַחֵּכְך יָָׁשר ְּבֶאְמָצִעי.

יָָׁשר ְּבֶאְמָצִעי נִֵּסר ָהאֹור ָהַרְך



163

ָסַדק ֶאת ְׁשֵּתי ֵעינַי, ְּפָקָחן ִלְכֵדי ָחָרְך

ָחַרְך, ָצַרב ְּבֵאׁש, ְּבֹלֶבן ְמַסנְוֵר

נְַפִׁשי עֹוד יְֵׁשנָה, ֲאָבל ִלִּבי ְּכָבר ֵער.

ַקו ּגְִרינִיץ' ַּדק וְַחד ַמְפִריד ֵּבין ַמְמָלכֹות:

ֵּבין ִּכְׁשלֹונֹות ַהְּצחֹוק ְלֵבין ַהּזְכּות ִלְבּכֹות.

ַעְכָׁשו ֲאנִי נִזְּכָר: ֵּבין ֹּדם ְלֵבין ְׁשִתיָקה

ָהיָה ָאז ַקו ַאֵחר, נִָתיב ֶׁשל מּוָעָקה,

ָהיָה ָאז ַקו ַאֵחר, ֵּבינֵינּו, ֶׁשָחָצה

לשלול, לשלות

ַמּדּוַע זְִכְרָך ָלַעד ֲערּוף ָּפנִים?

ְּבגִיְליֹוִטינַת ַהִהיְסטֹוְריָה ַהְּפָרִטית

ַהַּתַער ַהְּמַבֵּתר אֹוְתָך ִּבְתנּוָעה ִאִּטית

מֹוִתיר אֹוִתי ֵׁשנִית, ֲחַסר אֹונִים.

ָּתִמיד ַאָּתה חֹוֵמק, נְִׁשָמט ֵמֲאִחיזָה,

וְִרּׁשּוְמָך ָהַרְך, ַהּטֹוב? נְִׁשָחת, נְִפּגָם,

וְַהּיַָדיִם ַהּיָפֹות? הֹו, ַמֲעֵׂשה ִּבּזָה, 

ֵאינָן, ּוְביַָדי נְִמָהל ַהּזֶַרע ַּבֶּפָחם 

ּוִמְּקֵדַרת ַהֵּלב ְלַהֲעלֹות ָּבאֹוב —

אֹוְתָך? ִמּתֹוְך ַהּדָם, ְלַבֶּקְׁשָך ָקרֹוב?

ֹלא, ִאי ֶאְפָׁשר, זְַמן ַרב ָרַחְקָּת וְֵאינְָך.

ִלְטֹּבל ַּבֵּתה ַמְדֶלן ָּבִהיר ְּכגֹון ֵעינְָך? 

ּכְָׁשלּו ַהּנְִסיֹונֹות, ּכַָׁשְלִּתי ּגַם ֲאנִי.

נֹוָתר ְלֵהָחֵרז ְלַבד, ָחרּוז ָענִי.
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דן מירון

פרדוקס התקשורת בשירת ביאליק
על כפל התדרים של המשורר בקליטת היצירה ובהפצתה

א

הדיון שלפנינו הוא בבחינת ראשית דברים, פתיחה לסיור בשירתו של ביאליק 
אגב התעכבות אצל פרקים וצמתים עיקריים שבה לשם בחינתה מזווית ראות 
מיוחדת, זו של החשיבה התקשורתית; חשיבה, המתבוננת בטקסט השירי על 
רקען של שאלות כגון מהו הטקסט הזה על פי מהותו כמעשה תקשורת; באילו 
מרכיבים שבו בולטת השפעתה המעצבת של הפעולה התקשורתית המתבצעת 
בו; איך השיר עצמו "מבין" את עצמו כְמבצעה של פעולה כזאת ובין מי למי 
של  האפשרות  בעצם  אי־אמון  או  אמון  מביע  הטקסט  האם  "מַתקשר";  הוא 
שירית;  תקשורת  של  ההיתכנות  בעצם  גם  או  התקשורת,  מעשה  "הצלחת" 
האם הטקסט מקיים רצף יציב של העברת מסר או מסרים "ברורים", ומה הם 
הגורמים להשתבשות או להתעממות של המסר או המסרים; האם מדבר השיר 
ב"תדר" תקשורתי אחד או שמופעלים בו כמה תדרים — ואם כך, האם כולם 
עולים בקנה אחד, כפי שהרגילה אותנו להאמין החשיבה הפואטית הרומנטית 
או זו המודרנית, היונקת ממקורות הרומנטיקה )כגון זו המתבססת על עקרונות 
הפואטיקה האקספרסיוניסטית הקרוצ'יאנית(, או שמא הם אינם עולים בקנה 
אחד, ואולי הם אפילו סותרים זה את זה, כפי שלימדונו תורת ה"לא־מודע של 
הטקסט" )על פי תורת ז'אק לקאן; החוקר שחידש את המושג היה ז'אן בלמאן־
מ"עודף"  סובל  השיר  האם  ריפאטר;  מיכאל  של  הטקסט  ותיאוריית  נֹואל( 
תקשורת, המתגלה בכפל דברים או במה שמכנים redundancy, או שמא הוא 
מייצר תקשורת בעלת "פערים", ובמקרה כזה האם הפערים מכּווָנים ומשמשים 
ביעילות להעצמת המסר של הטקסט ולהעשרתו, או שהם תוצאה של ליקוי או 

שיבוש והם קוטעים את רצף העברת המסר ומחלישים אותו?
או  בעקיפין  תעלינה  שלא  אפשר  אי  בהן  כיוצא  ואחרות  כאלה  שאלות 
התקשורתית,  הראות  זווית  ואכן,  בטקסט.  פרשני  דיון  של  במהלך  במישרין 
והפרשנות.  המחקר  הביקורת,  בספרות  אחת  לא  נפקדה  מדברים,  אנו  שבה 
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ההיבט התקשורתי ההיסטורי של שירת ביאליק )היינו, השפעתה של השירה 
צוין  היווצרותה(  במהלך  ובייחוד  שונות,  בתקופות  ההיסטוריים  קוראיה  על 
ניסיונות לעקוב אחר מהלכים תקשורתיים  גם  ואף תועד תכופות. לא חסרו 
כפי שהם מגולמים בגוף הטקסטים של ביאליק. אולי החשוב בניסיונות אלה 
נעשה בעיצובו של קונספט "השיר המתהפך" וביישומו לשירי ביאליק על ידי 
מנחם פרי ויוסף האפרתי1 וממשיכיהם; שכן, בעוד קונספט זה חותר לזיהויו 
למעשה  איפשר  הוא  ביאליק,  בשירי  ומרכזי  אופייני  סמנטי"  "מבנה  של 
קריאת שירים כמהלך תקשורתי אופייני; מהלך של תקשורת מטעה במכוון, 
המגיעה לקראת סיומו וסיגורו של הטקסט ל"תיקון" הטעות ותוך כך לחידודו 
ולהעצמתו של המסר השירי ולהדיפת מסרים מתחרים, שאינם עולים עמו בקנה 
אחד. פה ושם ניתן למצוא הארות מעניינות מן הבחינה התקשורתית בדיונים 
הבלתי־מרובים במאפיינים סגנוניים של שירת ביאליק, כגון בפרק הקצר על 
דבר צירוף המילים "מי יודע" — צירוף רווח בכמה נוסחאות קרובות במכלול 
שירתו של ביאליק מראשיתה — שנכלל במסתו של צבי לוז, "תשתיות שירה 

— עיקרים בפואטיקה של ביאליק".2
לתשתית  ישיר  באורח  נוגע  וה"אי־ידיעה"  ה"ידיעה"  עניין  כי  אף 
"יודע" הדובר השירי מה שהוא  וכיצד  )מהיכן  האפיסטמולוגית של השירים 
אומר או מתאר, ומהו מקור הסמכות של ידיעתו(, ולא לזו התקשורתית, הקשר 
מה  על  תהייה  ברורים, שכל  כה  הם  הגומלין שביניהן  וזיקות  בין התשתיות 
הספק  בסימן  מחיווייו  רבים  להעמדת  טעמיו  על  או  "יודע"  באמת  שהדובר 
מנגנוני התקשורת  מוליכה בהכרח לחישוף  יודע",  "ואין  או  יודע"  "ומי  של 
אנו  רשאים  כן  כמו  ניצב.  הוא  שבפניהם  התקשורת  כשלי  או  מפעיל  שהוא 
לצפות באורח כמעט מובן מאליו להערות ולהארות העוסקות בענייננו בעת 
שאנו מהלכים לאורך המסלול הפרשני הארוך, שנסלל סביב כל אחד משיריו 
בבחינת  הוא מעצם טבעו  ההרמנויטי  המרכזיים של המשורר; שכן, המאמץ 
ובמחקר  בביקורת  אנו  מוצאים  ואכן,  תקשורתיים.  תדרים  בזיהוי  תרגיל 
הפרשניים לא מעט הערות מועילות, והן מתרבות ומתעשרות במידה שהשירים 
עצמם מכוונים את הדעת, בעצם ההרכב וההדגשים התָמטיים שלהם, לבעיות 

תקשורת המוגדרות במפורש ככאלו.
כידוע, שירים מרכזיים רבים של ביאליק מעמידים את בעיית התקשורת 
השירית עם הזולת, ולפעמים גם עם "העצמי", בלב הזירה התמטית וההגותית 
הנתחמת בכל אחד מהם. כך הדבר למן שירים מוקדמים כגון "הרהורי לילה", 
שנוצרו  שירים  דרך  לדעת",  נפשך  את  יש  ו"אם  נאמנה",  "דמעה  "בשדה", 
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"שירתי",  לילה",  "רזי  כגון  ביאליק,  יצירת  ה"תיכונה" בהתפתחות  בתקופה 
"נטוף נטפה הדמעה", "ים הדממה פולט סודות", "לא זכיתי באור מן ההפקר", 
ארון  "לפני  ב"ערבית",  החל  ה"מאוחרים",  לשירים  ועד  ו"הבֵרכה",  "דבר" 
הספרים" ו"צנח לו זלזל" וכלה ב"ויהי מי האיש", "יהי חלקי עמכם", "אחד 
אחד ובאין רואה", "חלפה על פני" ו"שחה נפשי". בייחוד רּבו הדיונים בבעיות 
התקשורת, כפי שהן משתקפות במה שּכּונה "משבר ההבעה" או משבר האמון 
בלשון השירית, הנדון בכמה משיריו המאוחרים של ביאליק,3 והעומד, לדעת 
רבים, גם במרכז המסה ההגותית המרכזית של ביאליק הבוגר, "גילוי וכיסוי 

בלשון".
הן  אין   — לעיל  שנמנו  וההארות  ההערות  של  וכבודן  חשיבותן  כל  עם 
מסוגלות לבוא במקום תיאור שלם ועקיב של מה שניתן לכנותו ה"אישיות" 
התקשורתית של ביאליק, כפי שהיא משתקפת בשירתו ומעצבת אותה. תיאור 
שירת  כלל  על  הָחלה  מקפת,  סינכרונית  סֵכמה  על  הן  להעמידו  שיש  כזה, 
והולך,  דיאכרוני מתפתח  הן כ"סיפור" עיצוב  ועד סופה,  ביאליק מראשיתה 
כזה  תיאור  חדשות.  במשמעויות  אותם  מטעין  או  ותצורות  הדגשים  ְמַׁשּנֶה 
חושפות  כה  עד  שהצטברו  שההערות  התמונה,  השלמת  לשם  רק  לא  דרוש 
אותה באורח חלקי, מקוטע ולעתים משובש, אלא גם לשם שיפור הערות אלה 
את  למצוא  החלקית  התובנה  יכולה  השלמה  התמונה  במסגרת  רק  ותיקונן. 

מקומה המדויק.
ניטול לדוגמה את עניין התקשורת ה"מטעה", שביאליק פיתח הן במסגרת 
"השיר המתהפך" והן מחוצה לה. העמדת התקשורת הזאת אך ורק על ֶעקרון 
ה"התהפכות" — היינו על עקרון התיקון המפתיע של הטעות, לאחר שהקורא 
נגרר לתוכה על ידי הרטוריקה של הדובר השירי המכזב — רחוקה מלהסביר 
שמופיעות  משום  ראשית,  אליה.  ביאליק  של  התכופה  היזקקותו  את  באמת 
בשירי ביאליק צורות אחדות של תקשורת מטעה במכוון ושלא במכוון, שאינן 
משתלבות בתבנית של השיר "המתהפך", כגון בשירים שבהם מופיעים דוברים 
אחדים ואחד או כמה מהם מטעים ואילו האחר או האחרים דוחים את דבריהם, 
מבלי שהשיר עצמו יביא להכרעה ברורה במאבק בין "הנכון" ל"מוטעה" )כך, 
שנית,  היום"(.  "בערוב  ביאליק,  של  הראשון  ה"גדול"  הלירי  בשיר  למשל, 
ובהטעיה אפשרות  רואה בטעות  ביאליק  יותר, שירת  עיקר חשוב הרבה  וזה 
אפשרות,  השירי;  המבע  של  הג'סטה  בעצם  תמיד  המקופלת  אינהרנטית 
 ]...[ ְּדָמעֹות,  מֹוִריד  אֹוִתי  ִתְרֶאה  )"ִּכי  לה  מודע  להיות  תמיד  חייב  שהמשורר 
ַאל־ָּתנָד־ִלי, ַאל־ְּתַרֲחֵמנִי — ִּדְמָעִתי ִּדְמַעת ָׁשוְא, מֹוַדְעִּתי!," "דמעה נאמנה"(, 
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עלול  שהמשורר  טמון,  ופח  מכשול  רק  לא  בה  לראות  אף  דבר  של  ובסופו 
להיכשל בהם בלי דעת, אלא גם תוצאה של מעשה מכוון ומכולכל, שהוא אולי 
גם מעשה הכרחי — הפעלה של מנגנון הגנה מפני קרבה יתרה, מכלה, בין 
המשורר לקוראיו. כך לקראת סוף דרכו, באחד משיריו המסכמים החשובים 

ביותר, "גם בהתערֹותו לעיניכם" )1931(, גילה ביאליק לקוראיו:

נְִקֵליֶתם   / ְלֻכְלֶּכם.  ָלַעג  אׁש  רֹ ִלְמנֹוד  וְַעד   / ַרֲחִמים  ְלֹלא  ָּבֶכם  ֵהֵתל  ָהֵתל  ַאְך 
ֵמֲחׂשֹוף ָלֶכם ַאַחת ִמּנִי־ֶאֶלף / ֵמָהגּות ִלּבֹו ֲעֵליֶכם, / ַעל־ֵּכן יְִתּגַל, ְלַמַען ֵהָעֵלם 
ְמֹאד ֵמֵעינֵיֶכם / ּוְלַמַען ַהְתעֹוְתֶכם. / ָׁשוְא ַּתְחְּפׂשּוהּו ְּבַמֲחבֹוֵאי ֲחרּוזָיו — ּגַם ֵאֶּלה 

/ ַאְך ְּכסּות ֵהָּמה ִלְצפּונָיו... 
     

ההטעיה השירית נובעת אפוא בעיקרה לא רק מן הרצון להעלות בכוחה בתוקף 
ִמשנה את האמת באמצעות הפתעה מטלטלת, אלא דווקא מן הצורך להעלים 
את האמת, לגונן על עולמו הפנימי החשוף מדי של המשורר. "לי אין עולם 
פולט  "ים הדממה  ביאליק בשירו  הוא העולם שבלבבי," אמר  אלא אחד — 
סודות"; אך הוא לא אמר, שהוא נכון להפקיד עולם זה בידי קוראיו ולפלוט 

מתוכו את סודותיו כפי שפולטם ים הדממה המקיף אותו.
אופציית ההטעיה והרמייה על כל גווניה, למן השקר הגס ועד לחצי־האמת, 
תופסת בשירת ביאליק מקום, שחשיבותו עדיין לא הוכרה ולא הובנה. המשורר 
החל לפתחה בכמה משיריו המוקדמים ביותר, שלא נכנסו ליצירתו הָקנונית, 
והמשיך בפיתוחה בשיריו שבאו בדפוס. לדוגמה, היא הופיעה בבהירות כבר 
השיחה  מסתיימת  פרי4(  מנחם  שהראה  )כפי  שבו  כ"נושנות",  מוקדם  בשיר 
מתחת  המסתתרת  הצינית  האמת  בחשיפת  השיר,  עיקר  שהיא  הרומנטית, 
לשבועות האהבה ולתיאור השבלוני של יפי ליל העדנים. משיכה כזאת של 
השטיח מתחת לעמדה הריגושית המוצהרת של השיר מופיעה לעתים קרובות 
דמדומי  "עם  מעין  ביאליק,  של  כמו־סנטימנטליים  או  "רומנטיים"  בשירים 
החמה" או "הקיץ גווע"; ואולם רגעים של ִמרמה וחשיפתה מופיעים בהקשרים 
רבים אחרים ברחבי שירת ביאליק. העיסוק בשקר ובאפשרויות הגלומות בו 
נובע לא רק מן הרובד התָמטי ומן הרובד הפסיכולוגי של שירי ביאליק, אלא 
מתאמן  המשורר  שלהם.  העמוקה  האפיסטמולוגית  התשתית  מן  ובעיקר  גם 
מתמסרת,  תקשורת  דווקא  לכאורה  שהיא  שקרית,  תקשורת  בהצגת  תכופות 
"פתוחה", אפילו עודפת, ודווקא משום כך היא חשודה. זו אופיינית לקולותיו 
של הטבע )שהם גם נושאי האִמתות המקודשות ביותר בשירת ביאליק(. כך 
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דיכאונו  את  לנצל  המנסה  הטבע,  היום" — שליח של  ב"בערוב  הרוח  דברי 
העמוק של הדובר אל מול מחזה שקיעת השמש בדם ואש ולפתותו ללכת ִעמו 
"לעולם שכולו חג"; פיתוי שאינו שונה ביותר מפיתוייהם של שר היער של 
הנומינוסי,  הטבע  ונציגותיו של  נציגיו  ושאר  הסירנות  הרוסלקות,  גתה, של 
הצפרירים  גם  הם  כאלה  למותו.  שיתמסר  בו  ודוחקים  האדם  את  המדיחים 
של  מודל  על  )מבוסס  קסום  פיתוי  שיר  הדובר  לילד  המשמיעים  שב"זוהר", 
שיר מקביל בפואמה "ְמִציִרי" מאת מ' לרמונטוב(, שבו הם קוראים לו להימנע 
מהתבגרות, ִמּכניסה לעולם האחריות והחובות של החיים החברתיים, על ידי 
הימים",  שבעת  "אור  קדום,  אור  כביכול  גנוז  שבקרקעיתה  בבֵרכה,  טביעה 
שיציף אותו "ַעד יֵֵצא ֵמַאְּפָך, / ַאף יִז ֵמֵעינֶיָך / ּוָבא ַבֲעָצֶמיָך / ּוְבִלְּבָך, ִּכְמבֹוא / 
ִרֹּבאֹות נְִׁשיקֹות / ֶׁשל ִרּבֹוא ַקְרנַיִם, / ְמתּוקֹות ֵמָהִכיל / ּוגְדֹולֹות ִמּנְׂשא". הטבע 
יכול גם לערב אמת בשקר, כפי שעושות האלות השחות ב"בית עולם", כשהן 
מציעות לדובר מוות של מנוחה מתוקה, גאולה מייסורי החיים וחיי אין־קץ 
בציץ פורח או ברקמת העץ, אבל תוך כך הן גם חושפות במקצת את כוונתן 
התועלתנית, הגסה, הצינית: "ּדּוָמם נְִכֶרה ָעֶליָך, ֶחֶרׁש נְַחְלָקה ַעד: / ִרָּמה ֹתאַכל 

ֶחְציֶָך וֲַחִצי ָלנּו ְלַׁשד".
גם  אִמתות.  ובחצאי  בִצדן  שתועלת  בהטעיות  עוסק  הטבע  רק  לא  אבל 
כדרך   — בכך  מודים  הם  אין  הרוב  על  אמנם,  כן.  עושים  ודובריו  המשורר 
שהודה המשורר בפה מלא גם ב"גם בהתערֹותו לעיניכם" )"ַעל ֵּכן יְִתּגַל, ְלַמַען 
ֵהָעֵלם ְמֹאד ֵמֵעינֵיֶכם / ּוְלַמַען ַהְתעֹוְתֶכם"(. אולם קריאה זהירה בשירים כגון 
"מכתב קטן לי כתבה" או "ואם ישאל המלאך" תגלה בהם מודוסים שונים של 
רמייה ברמות שונות של מּודעות והתכוונות. חקירת ה"אישיות התקשורתית" 
זה  ובלתי־מוסבר  חשוב  ָּפן  לבירור  נאמנה  מסגרת  לספק  יכולה  ביאליק  של 

ביצירת המשורר. 

גם עניין הידיעה והאי־ידיעה, הניגוד בין "אני יודע" )או "אחת אדע"( ל"מי 
יודע" )או "מי ידע" או גם "לא אדע"(, ותרגומו למערכי תקשורת של אישור 
או הטלת ספק, למסירה ודאית של מציאות או לערעור הוודאות ביחס לטיבה 
של זו, ִהנו סבוך ביותר ועדיין לא הובהר כל צורכו. גם אותו יש להבין בראש 
ובראשונה לא רק בהקשר אפיסטמולוגי ורטורי, אלא כגילוי של מתח אישיותי 
עקרוני — מתח בין רכיבים קבועים אך שונים ואף מנוגדים זה לזה במבנה 
האישיות השירית של ביאליק. המתח מתבטא לא רק בנטייה ל"השעיית המסקנה 
האחרונה תוך כדי הסקתה", כדברי צ' לוז5 — עניין האומר דורשני כשלעצמו 
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— אלא גם בצורך להעמיד כמעט כל חיווי עקרוני וחשוב אל מול סתירתו. 
תכופות צמודה ַהסתירה לחיווי ומשמשת ִעמו בגופו של אותו שיר עצמו )כגון 
ב"המתמיד" או ב"עם דמדומי החמה" או ב"ביום קיץ, יום חום". בשיר האחרון 
ֵמזֵם הבית המסיים את כל מחוות הִקרבה והאינטימיות שהפגין הדובר כלפי 
הנמען של השיר בבתים הקודמים, וקובע שהוא, הנמען, איננו אלא "זר", ולכן 
וייסורים, כי "זר לא יבין זאת"  ַאל לו להיות במחיצת הדובר בשעת דיכאון 
)"ביום קיץ יום חום"(. גם כשהסתירה אינה צמודה לחיווי, היא עשויה לארוב 
לו לא הרחק, בשיר אחר בקורפוס הלא גדול של המשורר. כך, למשל, פיתח 
ביאליק בשירו "לא הראני אלוהים" על שני נוסחיו, היִידי המוקדם )"כ'ווָאלט 
של  מפורטת  עמדה   ,)1911( המאוחר  והעברי   )1904 וויסן",  בעלן  ַא  געווען 
אי־ידיעה ביחס למועד ול"דמות" )הנסיבות, האווירה, המקום, כללות המצב( 
של מותו הצפוי. זוהי עמדה הגיונית )היאך יכול אדם לדעת בדיוק מתי וכיצד 
ימות?(, המבטאת את התערובת הרגשית האוניברסלית של הפחד מן המוות 
עם הסקרנות המגורה ביחס אליו )"איך זה יהיה"(, והיא מייצרת תקשורת של 
ספקולציות טנטטיביות המסומנת במילים "או" או "אולי", והמאפשרת העלאת 
תמונות שונות ומנוגדות של מוות "מאושר" לעומת מוות מתוך אומללות, של 

מוות בחיים לעומת חיים שהם מוות וכו'. 
במהלך השיר מבטא המשורר את פחדו העמוק ביותר — מפני מותו בעודו 
בחיים כשיצררו את נפשו בתכריכי נייר ויקברוהו בארון הספרים, ורגליו שלו 
עומדים  הדברים  אחריו.  יתום  קדיש  שיגיד  הוא  שלו  ופיו  קברו,  על  יעמדו 
בניגוד מוחלט למה שנאמר בכמה שירים אחרים ובייחוד בשיר "ידעתי, בליל 
ערפל", שנכתב בחורף תרס"ו )בין הנוסח היידי לנוסח העברי של "לא הראני 
אלוהים"(, שבו קבע המשורר, מיד בפתח השיר, את ידיעתו הברורה והמדויקת 
י, ְּבֵליל ֲעָרֶפל ַּכּכֹוכָב ֶאְכֶבּה ִפְתֹאם / וְֹלא  ביחס למותו ול"דמות" מותו: "יַָדְעִתּ

יֵַדע ּכֹוכָב ֶאת ְקבּוָרִתי".  
כל אפשרות  אין  כי  גם  קובע הדובר של השיר  זו  ישיר לקביעה  בהמשך 
שימות בעודו בחיים; היינו, ששירתו תגווע ותיהפך למוצג ספרותי מוזיאלי 
ברור  אדרבה,  המת.  הספרים  ארון  זה,  קברו  פי  על  בעצמו  עומד  הוא  בעוד 
לפחות  או  ולנֶצח;  מותו —  אחרי  חיותה  בכל  לחלוטין ששירתו תתקיים  לו 
האי־ של  מקומה  את  באוקינוס".  גלים  וזעף  בגלגל  הרעם  ימי  עוד  "כל 
וִעמה תקשורת הספקולציות  ידיעה האנושית כל כך מ"לא הראני אלוהים", 
עמה  המביאה  לספקות,  מקום  מותירה  שאינה  ידיעה  תפסה  הטנטטיביות, 
המתאימה  תקשורת  אנָגוגית;  או  כ"נבואית"  אלא  לתארה  שאין  תקשורת 
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למסירתן של ידיעות קדושות, רזִיות, אך ודאיות, מפי נביא או מגיד נסתרות. 
אל יאמר האומר כי השיר "ידעתי, בליל ערפל" מבטא את ביאליק בתקופה 
הראני  "לא  ואילו  שלו,  השירית  בשליחות  עמוק  וביטחון  יצירתי  שפע  של 
אלוהים" מבטא את המשורר שאיבד את הביטחון בשליחותו והוא עומד על 
והפרסום של  והולכת )שאכן החלה אחר הכתיבה  סף "שתיקתו" המתמשכת 
שלושת השירים שנוצרו בתרע"א: לצד "לא הראני אלוהים", "ויהי מי האיש" 
ו"צנח לו זלזל"(. הרי השיר האחרון איננו אלא עיבודו של השיר היידי שנכתב 
בתרס"ד, כלומר, בעיצומו של עידן השפע והכוח בשירת ביאליק, סמוך מאוד 
לשירים כ"משירי החורף" )מחזור ב'(, "אייך", "ציפורת" וכן גם "אחרי מותי", 
שגם טיפולו בנושא המוות היה שונה לחלוטין מזה שב"כ'ווָאלט געווען ַא בעלן 
וויסן", שכן אין בשיר־אבל זה שום ספק הן ביחס למותו הצפוי של הדובר, 
תכריכים  פַאפירענע  "אין  ונטמנה  בעליה  לפני  מתה  לשירתו שלא  ביחס  הן 
ַחּיָיו  וְִׁשיַרת   / ַהּזֶה,  ָהִאיׁש  ֵמת  זְַמּנֹו  ֶדם  "קֹ להפך:  אלא  ביכערשרַאנק",6  אין 
ְּבֶאְמַצע נְִפְסָקה" )"אחרי מותי"(. כך הידיעה והאי־ידיעה, החשש ממוות בחיים 
בו־זמנית  הימצאות  כולם  מצויים  המוות  אחרי  השירה  של  בחייה  והביטחון 
בשירת ביאליק. הסתירות התקשורתיות המתחייבות מבו־זמניות זו אופייניות 

ליצירת המשורר בכללותה, ולאו דווקא לתקופה מסוימת שבה. 

ב

של  ה"מאוחרת"  שירתו  אל  ההתייחסות  היא  כך  כל  בעייתית  כך  משום 
ביאליק כאילו עמדה היא כולה בסימן "משבר ההבעה", שכביכול הוא שהביא 
לשתיקתו הממושכת של ביאליק המשורר, שהחלה בראשית תרע"ב, נשברה 
כמעט  והתחדשה,  תרע"ו  ואביב  ובסתיו  תרע"ה  קיץ  בשלהי  קצרה  לתקופה 
ביאליק.  פטירת  לפני  שנים  כחמש  העשרים,  שנות  לסוף  עד  הפסקה,  ללא 
הן  זו  ממושכת  בתקופה  שנוצרה  המשורר  יצירת  בהבנת  שנעשו  הטעויות 
התקשורת  קומפלקס  של  חדשה  בהבנה  לצורך  ביותר  החותכת  הרָאיָה  אולי 
בשירת ביאליק. בשום פנים ואופן אין לקשור את ה"שתיקה" בפועל, השתיקה 
של  בתקפות  המשורר  של  הפקפוק  עם  ביאליק,  של  העובדתית־היסטורית 
המבע הלשוני בכלל ושל מבעה של לשון השירה בפרט. אמנם, פקפוק כזה 
מופיע בכמה מן השירים שכתב ביאליק בשנים שקדמו לשתיקה; אבל, ראשית, 
הוא הושמע גם בתקופות קודמות בשירת ביאליק, ולמעשה מראשיתה, או לכל 



171

המאוחר, מאז פתח המשורר את שירו המוקדם "הרהורי לילה" בקביעה "יַָדְעִּתי 
ִּכי ִבְכיִי, ְּבִכי כֹוס ֵּבין ֳחָרבֹות", / ֹלא יַּגֶה ֲאנִָׁשים, ֹלא יְִׁשֹּבר ַהְּלָבבֹות"; ואף בשיא 
בשיר  כגון  נוקבים,  ביטויים  המשורר  לו  נתן  היצירתית  והשפעתו  פעולתו 
"נָטוף נטפה הדמעה", שחתם את ספר שיריו הראשון של ביאליק )"שירים", 
תרס"ב( — שיר שבו תיאר המשורר את שירתו כאילו כבר התמצתה ויבשה, 
ואת "דמעתו" השירית כאילו לא פעלה כלל על לבו של איש )"וְַאף ֵלב ָעֵרל 
ֶאָחד ֹלא נְָקָבה, ַאף ֹלא / ִמְקָצת ֵׁשנָה ּגָזָָלה"(. שנית, לא כל השירים המעטים 
שנכתבו ערב עידן השתיקה הביאליקית, בתוכו וֵתכף לאחריו, עוסקים במשבר 
אותו.  ולהפעיל  ליעדה  להגיע  השירית  התקשורת  של  ובאי־יכולת  ההבעה 
אדרבה, באחדים מהם נתן המשורר ביטוי קיצוני, היפרבולי, לאמונתו בעוצמת 
ולהשפיע  בזיכרון  להיחרת  להצית,  לעורר,  ביכולתו  שלו,  השירי  הדיבור 

השפעה ארוכת־טווח.
וכאילו  השתיקה  ערב  שנכתבו  הבולטים  השירים  אחד  האיש",  מי  ב"ויהי 
התקשורתי  בכוחה  לאמונתו  במיוחד  חזק  ביטוי  המשורר  נתן  אותה,  הסבירו 
הפעיל של שירתו, שעתיד להימשך גם הרבה אחרי מותו. יהיה האיש אשר יבוא 
אחרי המשורר מי שיהיה, טוען הדובר כאן; ויהיו חייו ועולמו שונים מאלה של 
השירים  למשמעות  לחדור  שיתקשה  מי  אפילו  זה  ויהי  שיהיו;  ככול  המשורר 
שהותיר המשורר אחריו )"יִָבין וְֹלא־יִָבין ְלכָל ֲהגִיגִי"(, בכל זאת בוטח הדובר ללא 
צל של ספק, שכאשר ישקע אותו אדם ב"ספר חיי", לא רק שלא יוכל להניחו 

מידו, אלא שגם לא יוכל שלא להפנים את הייאוש, הזעם והכאב האצורים בו: 

וְָׁשָתה ֶאת־ּכָל־ִּדְבֵרי ַהְּמרֹורֹות ָהֵהם, ּוָבאּו / ְּכזֶֶפת ּבֹוֵעָרה ְּבַעְצמֹוָתיו, / ְלַהּכֹות 
ִלּבֹו ְּבִׁשּגָעֹון ּוְלַהֲעלֹות ִמַּמֲעַמָּקיו / ַׁשֲאגַת נְִצֶלה ַחי ַעל־ּגֶָחָליו.

אפילו הדברים שימצא באותו ספר יעוררו בקורא העתידי הזה סלידה ותקוצה, 
ולּו במחיר דחייתם  ואם",  ורצון עז להשתחרר מ"ֱענּות אב  רוויה עד בחילה 
ניצבת  מהם,  העולה  המשורר  ומדמות  מהם  להינתק  יוכל  לא  אז  גם  בבוז, 
לפניו "ְּבכָל נְגֶָעיָה" ובכל "ַמְדוֶיָה ָהָרִעים" וכאילו אומרת: "ְרֵאה, ִהנְנִי ְלָפנֶיָך. 
החשיפה  אדרבה,  ּוִמְריִי."  ֱאמּונִָתי  ּוָמה  ָמה,  וְֹכִחי   / וְִטיָבם,  ַחּיַי  ָהיּו  ֶמה  ְרֵאה 
באותם  וביטוים  הייסורים  של  המלאה  והאותנטיות  בשיריו  ביאליק  שנחשף 
זמן ומנטליות,  יגשרו על פערי  ניכור, יבטלו את הבוז,  יגברו על כל  שירים 
ויביאו את הקורא העתידי לאמפתיה שעל סף ההזדהות. אם ב"דמעה נאמנה" 
בסבלו  פניו  על  החולפים  האנשים  אלף  מני  מאחד  המשורר  ביקש  המוקדם 



172

ובעלבונו שיגמול לו באנחה היוצאת מן הלב, הרי עתה, בשיר המאוחר, בטוח 
הוא באיש העתיד, שיגמול לו ב"דמעת סתרים", שתהיה לו "ִּפְדיֹון ְלֶחְרַּפת ַחּיַי 
/ וְִכּפּוִרים ִלְקלֹון ֱענּוִתי". קשה למצוא בשירת ביאליק ביטויים תקיפים יותר 
לאמונתו בכוחה המַתקשר החי והפעיל של שירתו, ומשום כך אין כל אפשרות 
לקשור את השתיקה שבאה זמן קצר מאוד לאחר כתיבתו ופרסומו של "ויהי 
המתוארות  השיריות,  המילים  של  בכוחן  עקרוני  אי־אמון  באיזה  האיש"  מי 
ַעְצָמם", אלא  ְּבַׂשר  ֶאת  ֵלב  ַע  ַהּנֹוְׁשִכים ֵמרֹ דווקא בשיר זה לא רק כ"ַעְקַרִּבים 
גם כ"דברי מרֹורות" הניצוקים כזפת בוערה אל תוך עצמותיו של הקורא עד 
להעלות ממעמקיו שאגת מי שנִצֶלה על גחליו; ואילו שורות השיר מתוארות 
בו כ"ְׁשִביֵלי ֵאׁש וֶָׁשֶלג ֲעֻקֵּבי דִָמים", שהקורא אינו יכול שלא לסחוב את נפשו 

בינותם כנידון שנשפט להֵלך בוִיָה דולורוזה.

)בשנים  בתוכה  כבר  ואולי  השתיקה  תקופת  ערב  כנראה  שכתב  אחר,  בשיר 
בעוצמה  לאמונתו  בהפלגותיו  צורם  כמעט  ביטוי  ביאליק  נתן   ,)1912-1911
המטפיזית של דיבורו השירי־נבואי. המדובר הוא בשירו היידי "כ'בין ניט אויף 
אייער רוף געגַאנגען7" )לא באתי כי קראתם לי(, שבו אומר המשורר־הנביא 

בין השאר: 

און רעד איך מוזען הימלען שטומען, / די ערד בַאוועגט זיך ניט פון ָארט; / 
די שטיינער קייקלען זיך און קומען / און שלינגען דָארשטיק גָאטס ַא ווָארט. 
)ועת אדבר חייבים השמים להיאלם דום, / הארץ אינה זעה ממקומה / האבנים 

מתגלגלות ובאות / ובולעות בצמא את דבר אדונָי(. 

לא רק ההכרזה המדהימה כשלעצמה, אלא גם החומרים האנושיים המדרשיים 
הממחישים אותה והמעובדים בה מאדירים טענה, שכמעט לא הושמעה כמותה 
האלוהי  הדיבור  לכוח  שווה  החדש  השירי  הדיבור  של  כוחו  ביאליק:  לפני 
במעמדי ההתגלות המקראיים החשובים ביותר — מעמד הר סיני )השוו תיאור 
והארץ שאינה מזדעזעת ממקומה לתיאור המדרשי הידוע  השמים השותקים 
של מעמד מתן תורה: "והים לא נזדעזע, הבריות לא דיברו, אלא העולם שותק 
)השוו  אל  בבית  יעקב  וחלום  אלוהיך'"(  ה'  'אנוכי  הקול:  ויצא   — ומחריש 
תיאור התגלגלות האבנים לתיאור המדרשי של התלקטות האבנים ומריבתן על 

מי מהן יניח הצדיק את ראשו(.
בשיר נוסף, שנכתב כבר במוצאי השתיקה, "לנתיבך הנעלם", משירי האהבה 
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משום־מה  היתה  אליו  שהופנתה  הלב  תשומת  אשר  ביאליק,  של  המרכזיים 
דלילה למדי, נתן ביאליק את הביטוי המועצם ביותר לאמונתו בכוח המפרה, 
הפאלי, של דיבורו השירי בתחום היחסים האישיים. השיר עומד על השוואה 
בין האהובה המזנקת ַּכסּופה לנתיבה הנעלם, חולפת בדרכה במהירות תזזיתית 
את  המציג  הדובר,  לבין  חלומות,  ושברי  שכוחים  אבזרים  אחריה  ומותירה 
עצמו במפורש כשלוחו הישיר של המשורר, שהוא כבד חלומות, קודר )לעומת 
"ִמצהלות צחוקה" של האהובה(, אפוף יגון, ִאטי בתנועתו. לכאורה, ההשוואה 
היא כולה לרעת הדובר, שכביכול לא יעלה בידו אף פעם להשיג את האישה 
הטסה־חולפת על פניו כ"ֱעזּוז ַסַער". אולם למעשה בטוח הדובר בכוחו לא רק 
אׁש ּגְִבעֹות עֹוָלם וְַעד יְַרְּכֵתי ְתֹהמֹות", אלא גם להשיגה. במידה  לרודפה "ַעד רֹ
רבה הוא יעשה זאת בכוחה היא, שכן יש ביכולתו "לרכוב" עליה ללא ידיעתה, 
להיות "נְׂשּוא ֶאְברֹוַתיְִך" )כלומר, להיות טמון בתוכה, אמנם ללא מּודעות לכך 
מִצדה(, וכך לנוע איתה לכל מקום שאליו תנסוק. מכל מקום, הוא יכול לאחוז 
בה, לחדור לתוכה ולהפרותה — בשירו, המוצג באורח מטפורי כסערת גשמים, 

כמטר רביעה, וברמז אף כזכרות חודרת, "מפלחת" ומזריעה: 

ָאֹנִכי, ֲענַן זַַעף קֹוֵדר, ֲעִריִרי, / ֶאל־ֲאֶׁשר ָּתׁשּוִטי ֲאָׂשֵרְך ְּפָעַמי, / ּוְבָפְרִׂשי ִמְּמרֹוַמי, 
ּוַבֲאֶׁשר ָאֹבָאה, / ֵצל ָמגֹור וְֹׁשָאה — / ֲאַפַּלח ֵלב־עֹוָלם ִּבְבָרַקי ּוְרָעַמי / וְַאֲחיֵהּו 

ִבגְָׁשַמי / ּוְבִׁשיִרי. 

למעשה, גם כאן לפנינו הכרזה מדהימה, המאשרת את עוצמת הדיבור המפרה של 
המשורר לא באמצעות אסוציאציות של רגעי התגלות מקריים־מונותיאיסטיים, 
אלא במה שהוא מעין היפוכן — אסוציאציות הכרוכות בפולחני פריון אליליים, 

בביאת הבעל בסערות גשמיו על האם האדמה להפרותה. 
ההבעה"  "משבר  תקופת  של  בעיצומה  שנכתבו  המרכזיים  השירים  גם 
אי־אמון  כלל  מביעים  אינם  ביאליק,  1916( של  ובאביב   1915 וסתיו  )בקיץ 
למצוא  אין  כזה  אי־אמון  המעוררת.  ובסגולתה  השירית  המילה  של  בכוחה 
אפילו ב"יהי חלקי עמכם" ובמסה "גילוי וכיסוי בלשון" שנכתבה סמוך לשיר 
בהשוואת  אלא  לחשוב,  שנהוג  כפי  השיר,  עוסק  הלשון"  ב"משבר  לא  זה. 
האמנות המביעה עצמה בארטיפקטים )הכוללת לא רק את האמנות המילולית 
המוזיקה(  גם  ואולי  הפלסטיות  האמנויות  את  גם  אלא  בטקסטים,  המגולמת 
ובקליטה  בענווה  אצילית,  בהתנהלות  עצמה  את  המקיימת  החיים,  לאמנות 
על  החיים  אמנות  להעדפת  נוטה  ההשוואה  אם  גם  העולם.  יפי  חרישית של 
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אי־ או  ביטול  אף שמץ של  בה  אין  והקולות —  הצורות  הטקסטים,  אמנות 
אמון המכוונים כלפי זו האחרונה, אלא היא מדגישה את יפעתה הנישאה של 
והערכה  כבוד  ליתר  הזוכה  אחותה,  על  עליונותה  ציון  באמצעות  הראשונה 
ממנה. אף המסה "גילוי וכיסוי בלשון" עיקרה לא בהמעטת ערך הלשון בכלל 
התיאוריות  ברוח   — השירה  לשון  של  בהאדרה  אלא  בפרט,  השירה  ולשון 
הסימבוליסטיות של העשור הראשון של המאה העשרים — כלשון המסוגלת 
הראשוני, שהתקשורת  התוהו  מן  משהו  בקרּבה  להכיל  גם  כך  ותוך  לתקשר 
הלשונית באה כביכול להסתירו מעינו של האדם. הוא הדין בשירים כ"מי אני 
ומה אני", "אחד אחד ובאין רואה" ו"חלפה על פני", המסבירים את רתיעתו של 
המשורר מן המבע השירי לא בשל התפוררותו ואיּונו )שעליהם מדובר, למשל, 
ב"לפני ארון הספרים"(, אלא משום איזה חטא או פחיתות וטומאה, שהמשורר 
לקה בהן עד שנעשה בלתי־ראוי לשימוש במבע זה — בכל אופן, בלתי־ראוי 
כל עוד לא יעבור תהליך של היטהרות או הסרת טומאה, שרק בסופו יהיה ראוי 
מחדש להיענות להשראה השירית, נשמת אפו הלוהטת והמלהטת של אלוהים 

או קצה אצבעו הפורטת על מיתרי הלב.
סדרה  מעוררת  כאן  הנדון  מִצדה  ביאליק  של  בשירתו  הנגיעה  בקצרה, 
על  בעליל  המצביעה  בצורה  מנוגדות  עמדות  וחושפת  שאלות  של  ארוכה 
הצורך ביצירת הסבר או תמונה כוללים ומורכבים יותר מאלה שהוצעו עד כה 
של הדמות התקשורתית או הסיפור התקשורתי המשתמעים משירת ביאליק 
בשלמותה. העלאת הדמות הזו ופריׂשת סיפורה תבאנה ִעמן תובנות חדשות 
כמה  קריאת  תרעננה  הן  נוצלו.  לא  שעדיין  פרשניות  אפשרויות  ותחשופנה 
דיללה  כאילו  כבר  הפרשנית  שהמעיכה  ביותר,  ה"ממושמשים"  השירים  מן 
מזה,  וחשוב  והמעובה שלהם.  הסמיך  הסמנטי  הקטיפה  מטווה  את  והקריחה 
הן תבהרנה כמה מֶהפעלי היסוד של הדינמיקה הדיאלקטית, המעניקה לשירת 
או  הניגודים  דינמיקת  שלה;  הבלתי־מתכלה  הסמנטית  הִחיּות  את  ביאליק 
"הציץ  זה אשר  כפי שגילה  "בשורשם",  הם מתאחדים  אמנם  ההפכים, אשר 
סֵכמה  העמדת  הן  מחייבות  הסיפור  ופריׂשת  הדמות  העלאת  כאמור,  ומת". 
סינכרונית כוללת, הן יצירת מעין ביוגרפיה שירית מתמשכת ומתפתחת )שאין 
לזהותה עם ביוגרפיה כפשוטה(. בפרק פתיחה זה לא נוכל לצאת ידי חובת זו 
או זו. נסתפק בהעלאת הקווים הכלליים של ה"דרמה" התקשורתית המתחוללת 
אחר  לעקוב  ננסה  אף  או  הסברים(,  לה  שנציע  מבלי  )עדיין  ביאליק  בשירת 
מהלכיה הסיבתיים, להציג את משבריה, להראותה ברגע ה"היוודעות" שלה 

ולתהות על פרקי ה"מירוק" וההתרה הבאים בעקבותיהם.
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אכן, דרמה תקשורתית סוערת ולא כמלוא הנימה פחות מכך; דרמה, שמקורה 
ובעוצמה  התקשורתית  באפקטיביות  סייג  ללא  כמעט  באמונה  גיסא  מחד 
ההבעתית של הלשון בכללה ושל לשון השירה האותנטית בפרט, ומאידך גיסא, 
ספקות קשים ונוקבים — הן ברובד העקרוני־האוניברסלי, הן ברובד האישי 
ניתן  לא  כי  דומה  ועוצמה.  לאותן אפקטיביות  ביחס  כיחיד —  של המשורר 
למצוא בשירה העברית ניגוד כה חריף, במסגרת יצירת משורר אחד, בין אמונה 
בין מקור  ויציב  ביכולתו של השיר לתפקד כאמצעי תקשורת אמין  לכפירה 
כלשהו של "אמת" )יהיה אשר יהיה: האל, הטבע, נשמת המשורר, הביוגרפיה 
וההיסטורי  הטקסט,  בגוף  המעוצב  זה  התוך־שירי,  הנמען  לבין  וכו'(  שלו 
החוץ־שירי שלו. אפילו משורר שהקצין עמדות בעניין זה כאורי צבי גרינברג, 
שגם הוא נע בין קוטב החיוב לקוטב הספק, אם לא השלילה, ביחס ליכולתו 
של השיר למלא את ייעודו, לא הגיע מעולם לאותה היפרבוליות בהצגת שתי 
העמדות המנוגדות, שאליה הגיע ביאליק. הן גרינברג, גם כשנקט טון נבואי, 
הסתייג ואמר: "אם אין בִמַלי ֲאריּות השאגה והזעם של נביאי ציון הקדומים, / 
אבל יֵרשה מן האש ומן הזעם הזה ששאג בעברית — יש ודאי בדַמי!"8 לעומת 
"עמי־ים",9  על  השיר  של  הפעולה  ביכולת  קודרים  ספקות  כשהביע  זאת, 
אשר בקום מקרבו חוזה ונביא "אדיר קול" יאבד קולות בהמולה "כקול האדם 
כמצב  נתק תקשורתי  זו של  מייאשת  מציאות  תמיד  הציג  הפתוח",  הים  על 
זמני; ֹכַשֶבֶֹּשת, שההיסטוריה הלאומית עצמה תתקן אותה "כד מטיא שעתא". 
ביאליק, כפי שנראה, לא נזקק לא לסיוג הממעיט מהחיוב ולא לזה המרכך את 
השלילה. משום כך דרמת התקשורת בשירת ביאליק קיצונית וחריפה הרבה 
היא  לעתים  האחרונה  בזו  גם  כי  אף  גרינברג,  צבי  אורי  שבשירת  מזו  יותר 

הגיעה לגרנדיוזיות אופראית בממדיה.
את שירת ביאליק בכללותה ניתן לתאר, במסגרת דיוננו, כחזית תקשורתית; 
חזית, שהמשורר מציב משני עברי קו המגע החוצה אותה לאורכה ארטילריה 
כבדה ביותר, כלי מבע עתירי עוצמה המשלחים בליסטראות זה בזה. המרחקים 
בין מערך מבע אחד לניגודו קצרים לעתים עד מאוד. רבות מן ההתנגחויות 
אף  או  ספורות  שנים  של  קצרים  זמן  ברווחי  שנכתבו  שירים,  בין  נערכות 
חודשים אחדים. צומתי המאבק פזורים לכל אורך התוואי המורכב של "מפת" 
התקשורת בשירת המשורר. תוואי זה אפשר לסמנו סכמטית בשתי מערכות 
המונחות זו על גבי זו, מערכת רוחבית ומערכת אנכית. הראשונה מתארגנת 
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של  ה"שמיעה"  )יכולת  הקליטה  ציר  ִהנם  שבהם  שהעיקריים  צירים,  בכמה 
המשורר או שלוחיו הדוברים בשיר; יכולתם לקלוט את שאומרים להם האל, 
הטבע או גם אנשים אחרים(, וציר ההקלטה או השידור )יכולתם של המשורר 
ושלוחיו בשיר "להגיע" אל היחיד או הציבור או גם אל האל והטבע, שאליהם 

הם מכוונים את הדיבור השירי, להודיע להם עוצמת אותותיהם(.
בין נקודות הגובה לנקודות הנומך של שני הצירים משתרעים ִמנעדים, אשר 
בקצותיהם העליונים מאשר המשורר "שמיעה" אבסולוטית של דבר האל או 
הטבע ויכולת מסירה אבסולוטית, או כמעט אבסולוטית, של הדבר, שיש בפיו 
לאומרו, בשלמותו וללא עיוות לנמעניו; ואילו בקצותיהם התחתונים מדווח 
וכן  הטבע  או  האל  דברי  את  לקלוט  יכולתו  של  מוחלט  איבוד  על  המשורר 
של היכולת למסור את דבריו כתיקונם לנמען או לנמענים. בקצוות מופיעות 
אפשרויות ביניים רבות של שמיעה למחצה ושל מסירה למחצה. לשני הצירים 
העיקריים האלה נלווים גם שני צירי רוחב משניים: ציר התרגום וציר הבקרה. 
לראשון שבהם ניתן לקרוא גם ציר השנאי — על פי המכשיר החשמלי המשנה 
מתח של זרם חילופין ומווסתו לפי הצורך. בתנועה לאורך הציר הזה תלויה 
יכולתם של המשורר או דובריו "לתרגם" או לווסת את האמת המובעת בשיר 
מ"לשון  כגון  ללשון,  מלשון  או  לתדר  מתדר  עוברת  הַמָּבִעית  כשהמחשתה 
הבינָריים.  המושגים  של  המופשטת  ללשון  הטהורה  התמונית  המראות" 
הִמנעד המשתרע לאורך הציר מכיל אפשרויות שונות, למן אישור האפשרות 
של תרגום מושלם של דבר האל או הטבע בידי המשורר המתווך, המכיר את 
למצוא  ומסוגל  הרהוריו,  את  מבין  נשמתו,  את  חש  צפוניו",  "בכל  המדבר 
בשביל המסר שלו לבוש מילולי נגיש ואפקטיבי, ועד לקביעה כי התרגום אינו 
אפשרי כלל, אם משום ששפת המקור "נשכחה" מלב המשורר המתווך, ואם 
משום שלדברי האל או הטבע אין ולא היה מעולם פשר אינהרנטי. ציר הבקרה 
הוא הציר שלאורכו נע אותו חלק במערך התקשורתי, שתפקידו הוא לזהות 
טעות שנפלה בעת העברתו של ה"מסר" השירי לאורך כל הצירים האחרים, 
לתקנה בעוד מועד ולגרום לכך שבסופו של דבר יועבר אל המשורר או אל 
אפשרויות  הזה  הציר  לאורך  ממקמת  ביאליק  שירת  ומלא.  נכון  מסר  נמענו 
שונות של תיקון מעּוות תקשורתי, למן האפשרות של תיקון שהצליח במלואו 

ועד להיווכחות כי המעּוות לא יוכל ִלתקֹון. 
של  אפשרויות  ביאליק  שירת  מפתחת  הללו  הצירים  כל  לאורך  כאמור, 
מקסימום ומינימום וכן אפשרויות ביניים אחדות. נטייתה ה"טבעית" היא לנוע 
לעבר הקצוות, ולייצר מבני משמעות בינָריים־היפוכיים, שבתוכם מתנהלים 
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זה  המתנצחים   / חריפים  ַׂשִּכינִים  "ריב  ומושחזים,  עזים  ולאו  הן  בין  קרבות 
של  הכובד  או  החריפות  מידת  החורף".  ב"משירי  המשורר  כלשון  בזה", 
הקרבות הללו תלויה ב"גובה" נקודת החיתוך של צירי הרוחב בצירי האורך. 
הללו האחרונים שלושה הם: ציר העוצמה, ציר הֶהתֵמד וציר הידיעה. התנועה 
האמצעים  בכל  המבע  עוצמת  בהגברת  כרוכה  הראשון  הציר  של  לאורכו 
הסגנוניים והרטוריים העומדים לרשות המשורר או בהחלשתה — המכוונת או 
הבלתי־מכוונת. כמובן, החלשה זו כשלעצמה, כשהיא מכוונת ומבוקרת, יכולה 
ליצור עוצמת מבע שאינה נופלת מזו של ההגברה, בייחוד כשזו האחרונה אינה 
מצויה תחת בקרה הדוקה. מכל מקום, בתנועה זו בעיקר מותנית יכולתו של 
המשורר "לחדור", "להגיע", "לנקוב את לבו" של הנמען או להציתו באש, לפי 
הביטויים המטפוריים הרווחים בשירת ביאליק, וכמובן לא רק בה. את הציר 
נקודת העוצמה  הזה אפשר לתאר כאילו היה מתוח לכל אורך הִמנעד שבין 
הַמָּבעית הְמַרּבית ונקודת היעדר המבע )שתיקה(. התנועה לאורכו של הציר 
השני כרוכה במידת האמונה בהתמד הרושם של הדיבור השירי לאחר שכבר 

"חדר" ו"הגיע" במידה זו או אחרת. 
עתה נשאלת השאלה, אם הרושם שהוא משאיר אחריו הוא עמוק ויציב או 
שטחי ומחיק; אם השיר "נכתב על קרח", לפי הביטוי המקובל, או נחקק באבן. 
מובן שהתשובה על שאלה זו אינה תלויה רק בעוצמת ההקלטה של הדיבור 
השירי, אלא גם בחומר שלתוכו הוקלטה. פטישו של המשורר )מטפורה רווחת 
והזרוע  וכבד,  גדול  להיות  יכול  השירי(  הדיבור  עוצמת  את  המגלמת  נוספת 
בחומר  להכות  עלול  הוא  אבל  נַּפח,  של  השרירית  זרועו   — אותו  המניפה 
אינו  שהוא  או  "דבר"(;  בשיר  )כגון  למכיתות  לשוברו  יש  כך  ומשום  נפסד, 
מוצא סדן מוצק דיו להלום בו, או שהקרדום, תחת שיחטוב בעץ הקשה, ננעץ 
ברוך המתמוסס של "עץ ריקבון" )בשיר "חוזה, לך ברח"(; האש שהצית דבר 
המשורר עלולה להתלקח בעוז אבל לזמן קצר, שכן החומר שבו אחזה האש 
היה חציר או קש יבשים, שבערו "ברעש" ובמהירות והותירו אחריהם רק אפר. 
עניין הידיעה, שכבר נדון קודם לכן, ובִצדו גם עניין האִמתיות או השקריות 
בתקשורת, שאף הוא הוזכר, שייכים בעיקרם, כאמור, למסכת רחבה של ודאות 
או ספקנות אפיסטמולוגית בשירת ביאליק, בתהייה על הדיבור האנושי וכן על 
"דיבורו" של הטבע אם יכולים הם להיות כנים, או שמא ההטעיה, הנעשית 
לשם תועלת עצמית או המופעלת כמנגנון הגנה, ִהנה חלק בלתי־נפרד מהם. 
תחומה של מסכת מורכבת זו משתרע הרחק מעבר למה שכינינו כאן "דרמה 
תקשורתית"; עם זאת, ברורה חשיבותם הן של עניין הידיעה, מקורה הסמכותי 
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הן של  וכו',  אנגוגי־מיסטי  או  הגיוני  שיקול  על  התבססותה  יותר,  או  פחות 
עניין האִמתיות או ההטעיה, על כל גוני הביניים שביניהן, גם במסגרתה של 
אותה דרמה. בה תלויה מידת האמינות של המסר, שהמשורר קולט ומקליט או 
נכשל הן בקליטתו הן בהקלטתו. אמנם, השפעת הביטחון האפיסטמולוגי על 
עוצמות התקשורת של שירת ביאליק אינה פשוטה וחד־משמעית. אף כי בדרך 
כלל מגביר הביטחון את העוצמות, ולהפך, לא אחת גדלה העוצמה דווקא מכוח 
הספקנות האפיסטמולוגית )"נפל דבר בינינו ואין יודע מה נפל", "דבר"(. גם 
יכולה  הסגנוני־הרטורי,  ה"וֹוליום"  של  וההנמכה  ההגברה  בעניין  כמו  כאן, 
האפיסטמולוגי  הביטחון  מסוימים  ובמקרים  עוצמה,  להגביר  ההנמכה  דווקא 
דווקא הוא המחליש את כוח האמירה, כגון כשהדובר המייצג את המשורר יודע 
דבר לאשורו אבל הנמען שלו אין "את נפשו לדעת" אותו, או שהדובר חושד בו 
שהוא "זר־לא־יבין־זאת". אטימות או אדישות כאלו — משוערות או אִמתיות 
— מצד הנמענים עלולה להביא להגברת קולו של הדובר השירי עד כדי צעקה 
)ראו  כוח השכנוע שלה  פוחת  כך  גוברת,  ונרגזת, שככול שעוצמתה  נלהבת 

השיר "אם יש את נפשך לדעת"(. 

ד

הרחבה  וטעון  מאוד,  עד  וסכמטי  פשטני  ספק,  ללא  ִהנו,  שהצגנו  זה  תוואי 
הֲעָמדות  של  ראשונית  בבחינה  לסייע  כדי  בו  יש  מקום,  מכל  כאחד.  ועידון 
כזו  בחינה  אולם  בשירתו.  המתחולל  התקשורת  בקונפליקט  ביאליק  של 
כשלעצמה אינה יכולה לספר את סיפור הקונפליקט בשלמותו. היא מציגה את 
ֲעָמדות הניצבות  הקונפליקט בהארה סָטטית, מאירה אותו כאילו היה מסכת 
ובמקרה  דרמה,  כאמור  יוצר  הקונפליקט  אולם  אלו.  לעומת  אלו  קבע  דרך 
ב"ֶמלוס",  ספק  ללא  הכרוכה  דרמה  זוהי  שכן  "מלודרמה",  אפילו  שלפנינו 
רצוף  מעשה  סיפור  ללא  עלילה,  ללא  דרמה  ואין  מוזיקלית;  בריגושיות 
לחשוף  אפוא  יהיה  תפקידנו  רגשות.  ידי  על  המּונעת  פעולה  של  דינמיקה 
בעניין  ביאליק  של  המנוגדות  העמדות  של  הסטטיות  לקואורדינטות  מתחת 
אפשרויותיה של התקשורת השירית, זרימה נרטיבית ודרמטית גלויה וסמויה, 
שיש בה כדי להאיר ולהסביר עָמדות אלו על ידי סיפור התהוּותן והתנגשותן 
אלו באלו. במילים אחרות: עלינו לחפש מתחת ל"חזית" התקשורתית הדו־
מצב  של  ה"אטיולוגי"  הסיפור  את  ביאליק,  שירת  לאורך  העוברת  אגפית, 
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וכשנבדוק  זו.  בחזית  האסטרטגי  ביטויו  את  המוצא  המתמדת,  המלחמה 
בדבר, נמצא ששירת ביאליק מספרת לנו לא סיפור אחד אלא שני סיפורים 
אטיולוגיים כאלה, המזינים כשני "מקורות" או תעודות מוצא )על פי דוגמת 
)ֵריקּות(  ר'  ומקור  )מֵלאּות(  מ'  מקור  אותם  נכנה  ה"מקורות" המקראיים( — 
אחד  טקסט  בתוך  משתזרים  הם  ופעמים  המשורר,  של  שונים  טקסטים   —
הסיפורים שונים  פנימיות, כאשר שני  כדי סתירות  עד  מורכבות  בו  ויוצרים 

מאוד זה מזה, ואולי גם מנוגדים זה לזה. 
עומדת  בכללותה  ביאליק  שירת  שכן  אוטוביוגרפיים,  הם  הסיפורים  שני 
במוצהר על המסד האוטוביוגרפי שממנו "נחל" המשורר, כדבריו, את שירו. 
מסבירה  שבהם  סיפורים,  דהיינו  אוטוביוגרפיים־פואטיים,  סיפורים  שניהם 
האוטוביוגרפיה את השירה, את מקורותיה ואת רכיביה. כפי שהראתה יהודית 
בר־אל, ביאליק הוא שהכניס לשירה העברית את התת־ז'אנר הפואמתי, הרווח 
ברומנטיקה האירופית, של השיר האוטוביוגרפי המאיר את מקורות שליחותו 
ואת אופני יצירתו של המשורר.10 אולם הסיפורים מספרים לנו את סיפורן של 
אוטוביוגרפיות פואטיות שונות, הניצבות זו מול זו בעמדת היפוך דיאמטרית. 
שניהם מּוּכרים היטב לקוראיה של שירת ביאליק, ואין אנו צריכים אלא להציגם 
במושגיה של דרמת תקשורת. מושגים אלה אף יחריפו את הבלטת הֶהפִּכיּות 

למרות סיומם הטרגי המשותף. 
ההבדל המכריע בין שני הסיפורים מתגלה בעיקר בנקודות המוצא שלהם, 
מ'  ממקור  הסיפור  אחד —  סיפור  לפי  אורכם.  לכל  מהלכם  על  המשפיעות 
— "חיי" המשורר או חיי ההכרה שלו החלו במצב תקשורתי מלא, אבסולוטי. 
נולד "לידה פסיכולוגית" אל תוך תקשורת אידיאלית עם ה"עולם", הן  הוא 
כמי שהאל והטבע "דיברו" אליו, הן כמי שהיה מסוגל להיענות להם. הוא היה 
שרוי בילדותו ב"איזה ארץ רבת פלאות", "איזה גן־עדנים", שקסמם התגלה 
היה  ניתן  והפרעות תקשורת. שם  מוחלט של מחיצות  היעדר  בצורת  בעיקר 
הדשאים,  האבנים,  עם  גם  אלא  הלילה,  וגמדי  הצפרירים  עם  רק  לא  לדבר 
ניגודים  בצורת  אורגנו  מראותיו  שפה.  היה  העולם  עצמה.  והדממה  הרוחות 
בינָריים ויצרו מערכות כמו־סֹוֶסריאניות של דקדוק ותחביר. עדיין לא היתה 
קיימת שום הבדלה בין הוויה לתקשורת. לחיות פירושו היה לדבר ולהידבר 
— בקול, ברמז, בקריצה, בתמונה וגם בשתיקה. עידן זה נפסק לפתע על ידי 
איזו קטסטרופה, המתוארת בשירים שונים כמין התפכחות אסונית לעולם בוגר 
אל  הילדות  של  נוראה  שקיעה  לילה"(;  )"רזי  וְָתֵפל"  ִריק  ַחּיֵי  "ַמּׁשּואֹות  של 
קבר אפל, הדוָמה לשקיעת השמש בין עֵבי אש ועֵבי דם; הרס האמון ב"אלילי 
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הנעורים". 
עם הקטסטרופה באה הפסקת התקשורת. העולם איבד את מעמדו כשפה 
אוצר  ואת  דקדוקה  את  לשחזר  אפשר  אי  ושוב  שנשכחה  לשפה  נהפך  או 
מילותיה. הקשר בין הוויה לתקשורת נותק, ושבריו, "כחרוזי פנינים שחורות, 
)"לפני ארון הספרים"(, "התאלמנו" ממשמעות. ההוויה נעשתה  נִַּתק חּוָטם" 
באורח עקרוני לנטולת תקשורת, לסגורה ומקופלת בתוך עצמה כבמין שבלול 
סֹוליּפסיסטי. הלשון אמנם לא נעלמה, אבל היא נעשתה ללשון הפרוזה, כפי 
את  מתארת  שאינה  כשפה  היינו,  בלשון";  וכיסוי  ב"גילוי  מתוארת  שהיא 
אף  ה"אני"  לא  אותה.  ומסתירה  הכאוטית, אלא מטייחת  הקיומית  המציאות 
לא היקום יכלו למצוא בה ביטוי הולם. תיקונה החלקי התאפשר אך ורק על 
ידי השירה, המנסה לשבור את חיץ השפה ולקשר מחדש "אני" הווייתי־מהותי 
שליחות  היתה  זה,  לפי  הבוגר,  המשורר  של  שליחותו  ראשוני.  "עולם"  עם 
הֶרה־קפיטולציה, הִׁשחזור, ולּו גם החלקי, של שפה אבודה, וה"סיפור" שבו 
בניסיונו להחזיר את  סיפור מסעותיו של המשורר  בעיקרו  הוא  אנו מדברים 
העולם למצבו הדקדוקי־התחבירי הקמאי. מסע זה נתקל בקשיים שלא ישוערו 
עצמה  השירה  שפת  שמעמידה  הקשיים  למדי,  מרכזי  במקום  ביניהם,   —
בנטייתה להתקשח עד מהרה בנוסחאות מקובעות — דבר המצריך את ניתוצה 

בכל פעם מחדש. 
את  להשיג  המשורר  של  ביכולתו  אמונה  של  מזהירות  שעות  במסע  היו 
מבוקשו, להרוס את מחיצות השפה הדקורטיבית, להפוך את "ַׂשר של ַלילה" 
מפרסוניפיקציה ריקה מתוכן של "ַמֲחַׁשִּכים, ְׁשחֹור, ּדּוִמּיָה, ֵצל וְגֹוֵמר" ליצור 
מיתי אותנטי, לאל לילי, שהמשורר מכירו "בכל צפונותיו", חש את נשמתו, 
אף  על  אולם  לילה"(;  )"רזי  דברו  ומשמיע  לנביאו  ונהיה  הרהוריו  את  מבין 
ההצלחות המזהירות שבדרך )הגדולה שבהן — גילוי "שפת המראות", "שפת 
"הּבֵרכה"(,  רוחו",  לבחירי  ֵאל  "יתוודע  החרישית", אשר באמצעותה  האלים 
עתיד היה המסע להסתיים בכישלון. המשורר דימה לעצמו לפרק זמן, שהוא 
שב ומצא דרך של דיבור הן עם "ׂשר של לילה" או "ׂשר היער ֶאֶרְך ַהַּׂשְרַעּפֹות", 
הן בשמם, ושניתן לו ליצור בשביל עמו מחדש, באמנותו, את השפה המיתית 
שאבדה, ואשר רק באמצעותה יוכלו המשורר כיחיד והעם כקולקטיב "לדבר" 

מחדש עם ה"עולם" ולשמוע )במובן הכולל גם הבנה לשונית( את קולותיו. 
אולם בסופו של דבר היה על המשורר להודות בכך, שהניסיון לא הסתיים 
חדלו  השמים  מחדש.  נוצר  לא  העולם  גופי  של  הלשוני  והפשר  בהצלחה 
להשליך לעברו "פתקים" של משמעות; הכוכבים החשו, ושוב לא היה לעפעף 
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הבר  "ציץ  הספרים"(;  ארון  )"לפני  וללבבי"  לי  להגיד  קל  ורמז  "דבר  זהבם 
אחד  )"אחד  ברכתם  למשורר  יעניקו  עוד  ולא  אחור  נָזֹורּו  השדה"  ושיבולת 
ובאין רואה"(. לכל היותר יכול הוא לקוות עוד להזדהרות רגעית, לתחיית פתע 
אותו  שתפקודנה  והבהקה,  הזדהרות  הטוטלית;  המּובנּות  מצב  של  מבהיקה 
ברגע שבו ייפלו מעל עיניו חרסי הלשון של התקשורת היומיומית המשמימה, 
כלומר ברגע שלפני מותו, עת לבבו יימלא "המון" )במובן: ֶהמיה(, אך התרועה 
עפעף  "כניד  יהיה  אשר  הנאדר",  ה"רגע  וכך  "נאלמה".  כבר  תהיה  שבנפשו 
הנצח", יחזיר אותו לא למצב קמאי של תקשורת מלאה, אלא למצב קדום עוד 
יותר של טַרנס־לשוניּות, מצב של לפני היות השפה ולאחרי היותה; כלומר, 

מצב של טרם חיים הּכָרתיים ושל מוצאי החיים הללו.

ה

שירת  מספרת  מוּכר,  רומנטי  מחשבה  מודל  על  המבוסס  זה,  סיפור  לעומת 
הוא  אף  ר'.  הסיפור ממקור  אוטוביוגרפי־פואטי הפוך —  סיפור  גם  ביאליק 
קודמת  נקודה  הנפש של המשורר —  ב"חיי"  קדומה מאוד  בנקודה  ראשיתו 
בעצם ללידתו הפסיכולוגית ואולי גם ללידתו הביולוגית. זוהי הנקודה, שבה 
את  גם  שאיבד  כול,  חסר  נודד  ֵחֵלכָה",  "ִמסכן,  אמו  בבטן  )האב(  האל  יְָצרֹו 
וגלות  זרה  "עבודה  אלא  לפניו  ואין  והמסכנּות,  הנדודים  ב"תכלית"  אמנותו 
קשה" של קיום מושפל ונעדר כל טעם, "חיים בלי תוחלת, חיי ָרקב נְַמִּקים, 
/ צוללים ּכָעֹופרת, טובעים ַּבמחשּכים" )"כוכב נידח"(. אחר שהמשורר נוצר 
ַּכּסּוָחה  אל אשּפה  )"ֵמֶרחם  העולמי  תוך הרפש  אל  נולד  הוא  אמו,  בבטן  כך 
הּוטלתי"(. כאן חלצה לו האם העֹוְטיָה את "הָׁשד הרע", הצמוק, הבלתי־מזין, 
שֲחָלבו הדל והמועט נהפך בעורקיו לרעל של צפעוני, שאינו מניח לו לחיות 
ִהטיפה האם העלובה,  )"הרהורי לילה"(. אחר כך  אך גם אינו נותן לו למות 
המרות  דמעותיה  את  הנוראה,  השוק  במהומת  ודמה  ֶחְלָּבּה  את  שהקריבה 
— הנוזל היחיד שנותר בה: בלתי־מזין, בלתי־ממתיק — אל תוך בצק לחם 

יומו, ובצורה כזאת מילאה את כל חייו באנחה, בכאב, בקינים והגה והי.
המשורר נולד פסיכולוגית וחברתית למציאות שכמעט אין בה דיבור. חייו 
נפתחו בתקשורת ברמת אפס או שווה אפס; כדבריו: "ְלׁשֹונִי ִמַּמְכאֹוב נְֶעּכָר ֶאל 
ִחִּכי דֵָבָקה". בעולם של "ָעַקת ַּדֲחקּות" שולט "ְּדִמי ַּדּלּות ְמנֻּוֶֶלת". שבע נפשות 
רעבות אינן משמיעות קול; רק נושאות "עין שואלת" לעבר "זָוִּיֹות ׁשֹוֵממֹות" 
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שאינן משיבות להן דבר. המציאות היא זו של "ֲחָללֹו ַהְמֻדּכָא ְּכמֹו ֹהזֶה וְדֹוֵמם 
בה  להתקשר  יכולה  היותר  לכל  ׁשֹוֵמם".  ִׁשּקּוץ  ִּבְכנַף  ָעגּום  ֲחלֹום  וְחֹוֵלם   /
תקשורת נבובה, משמימה, מעוקרת מכל תוכן, דומה לשירת הצרצר, שאינה 
ב ֹלא יָדָָעה", אלא "ׁשֹוֵמָמה ָהיָָתה; /  זועפת, אינה מנחמת, אינה בוכה ו"גם קֹ
ְּתֵפָלה" )"שירתי"(. אנשים כמעט אינם משתמשים  ַחּיַי  ַּכֲהֵבל  ַכָּמוֶת,  ׁשֹוֵמָמה 
כאן בשפה. המגע שביניהם הוא בעיקר מגע עין — והעיניים "בארות־יגון", 
לפרש  צורך  שאין  רותחים,  דמעה  רסיסי  ופולטות —  מבטאות  שהן  הביטוי 
את משמעותם הברורה מאליה. אפילו הבכי נעשה כאן ללא קול, אלא אך ורק 
ה"שכינה  לברכה"(.  זכרונה  )"אמי,  בכי"  ב"מחנק  כתפיים,  ובזעזוע  ברטיטה 
השחורה" הרוצה לבכות כאן "ֵאינָּה יְכֹוָלה, ֲחֵפָצה ִלנְֹהם — וְׁשֹוֶתֶקת, / וְדּוָמם 
ִּתַּמק ְּבֶאְבָלּה ּוַבֲחַׁשאי ִהיא נֱֶחנֶֶקת" )"בעיר ההֵרגה"(. בעולם כזה אין כלל מקום 
לשירה; או שהשירה המתעקשת להזדמזם כמוה כשירת הצרצר; פזמון קבוע, 
שיר תמיד יחידי ובנוסח ידוע של עוזר חזן בּור שנפסל מתפקודו, איזה מלל 
משומם הנמשך והולך ימים קדמוניים )שבהם אולי עוד היה לו פשר(, מלּווה 
ביבבות חלשות ש"נֹוְׁשנּו ִמְּבִכי ַאְלֵפי ָׁשנִים" וכבר "ָסר ֹּכָחן ִמּמֹוגֵג ֶאת ִלּבֹות 

ֲאָבנִים" )"הרהורי לילה"(.
מנקודת מוצא של קטסטרופה כזאת כמעט אין דרך אפשרית אלא במסלול 
עלייה והתעצמות. חולשה תקשורתית גדולה מזו שִעמה יצא המשורר לדרכו, כלל 
לא תיתכן, וכל מהלך בדרך אינו יכול להביא אלא להגברת התקשורת. אמנם, 
בראשית דרכו המשורר עודנו נתון בעולם שאינו מַתקשר. הוא פונה אל האדמה 
ואל השמים בשאלות: "ַהּגִיִדי ִלי, ִאִּמי־ֲאדָָמה, ְרָחָבה, ְמֵלָאה ּוגְדֹוָלה — / ַמּדּוַע 
ֹלא־ַתְחְלִצי ַׁשֵּדְך ּגַם־ִלי נֶֶפׁש ַּדָּלה ׁשֹוֵקָקה?" )"בשדה"(. או גם: "ַהיְִהי ֵקץ ַלֹחֶשְך? 
וְנָגְהּו כֹוכִָבים?"  ַהַּסַהר  וְנָגַּה   / ֶהָעִבים  וִיֻפּזְרּו  ַהַּסַער  ֲהיָֹׁשְך   / ַלַּמְהֵּפכָה?  ִאם סֹוף 
)"הרהורי לילה"(. אבל הארץ והשמים כאחד אינם משיבים דבר. המשורר נתון 
במצב של "אין חזון, אין קשב" — מצב אנטי־נבואי של היעדר מראה התגלותי 
או קול מגבוה. באחד משיריו המוקדמים שנותרו בעיזבון הוא מקרין את עצמו 
בדמות "מחפש", אדם הפונה אל גלי הים הזועף בשאלה "מה תהמו האיתנים! 
ֲהַתענו אם תשאלו?..." והמחפש ניחומים במי הפלג הבהיר המבעבעים וכאילו 
אומרים דבר בזוחלם על פני חצצי הקרקעית: "ומה תשכשכו מים זכים! ֲהִתבכו 
שהן  השאלות,  על  משיבים  הפלג  רצי  ולא  הים  גלי  לא  אבל  ִּתׂשחקו?..."  אם 
"רזי לילה"( במצב  )כפי שאמר המשורר בשיר אחר,  "שאלות הבל — כמובן" 
של היעדר תקשורת בין ה"אני" ליקום. מה שיכול לסייע לו ביציאה מן הנתק 
התקשורתי הוא העובדה, שסבל היחיד שלו הוא גם סבלם של הרבים, סבל של 
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עם שלם. אמנם, ביאליק יגלה כי קיימים הבדלים עמוקים בין "יגון היחיד" לצער 
האומה, אבל המכנה המשותף מאפשר סוג מסוים של הידברות, שהיא בתחילה 
העם(  של  האלגורי  )כנציג  עצמו  לבין  יחיד(  )כאדם  המשורר  שבין  הידברות 
בתיווך ה"אני" בתפקידו כמשורר. במשך הזמן יעלה בידיו של ביאליק לפתח 

דיאלוג אותנטי, אם גם מתוח, בינו לבין ציבור נמענים לאומי.
שירי  דיבור  של  לעולם  נעכר  ובכי  שתיקה  של  מעולם  החורג  המשורר 
בשתי  הלאומית  ההוויה  עם  נפגש  הוא  הלאומי.  למשורר  אפוא  נעשה   —
דרכים: דרך ההשתקעות בטקסטים הסקָרליים העתיקים ודרך היציאה ל"רחוב 
היהודים" ברוחה של השירה הציבורית מן הסוג ששר מורו ומדריכו, המשורר 
י"ל גורדון. ההשתקעות בטקסטים — שירת המקרא מזה, והמסורת התלמודית 
בת  השירה.  של  הרשמית  האופציה  את  לפניו  מעמידה   — מזה  והמדרשית 
השיר, המוזה "במשי אברותיה", פוקדת אותו, ַמּזָה טל על לבו החרוך, מנסה 
לעורר אותו לשיר על נועם הטבע והאהבה. אבל המשורר עדיין אינו מסוגל 
להיענות לה. הוא נרתע מפניה במעין ָּפניקה סקסואלית של עלם בלתי־בשל 
החרד מפני פיתוייה של אישה. השמעת הקול השירי אפשרית לגביו בשלב 
המוקדם  השיר  את  החותמת  בתמונה  הסובל.  לקולקטיב  ביחס  רק  כמעט  זה 
המרכזי "הרהורי לילה" הוא משלח את המוזה שלו כמין רחל ִאמנו בוכייה, 
שתתייצב על "דרך גֹולים", בין חורבות המקדש וקברות האבות, ותאסוף מהם 
את דמעותיהם: "ִאיׁש ִאיׁש ְלִפי ֵאידֹו יְִתנֵַּדב ֶאל ֹנאִדי." רק כשתיצוק המוזה את 
הדמעות האלה "בעֹודָן ְּבֻחָּמן" אל כינורו של המשורר, יוכל הכינור להשמיע 
קול. במילים אחרות: רק כאשר יבטא הכינור )היכולת השירית של המשורר( 
את כאב הרבים, תינתן בו מנגינה, או תתאפשר לו עוררּות הרגש, שבלעדיה לא 
תהיה קינתו אלא המשך של אותו בכי עתיק, "ְּבִכי כֹוס ֵּבין ֳחָרבֹות", אשר כבר 
"ֹלא יַּגֶה ֲאנִָׁשים, ֹלא יְִׁשֹּבר ַהְּלָבבֹות" )"הרהורי לילה"(. אבל לאִמתו של דבר, 
גם יצירת הקשר בין סבל היחיד לסבל הרבים אינו אקט אותנטי של תקשורת. 

זוהי רק הכפלת ראי של ישות שוממה אחת על ידי בבואות שוממות כמותה.
כדי שייווצר שיח משמעותי בין היחיד לרבים, דרוש גורם נוסף, שיש בו 
משום תקווה לרבים ואולי גם ליחיד. התקשורת בשירתו המוקדמת של ביאליק 
אינה אפשרית ללא האידיאל הציוני. הוא זה שהופך את המצב הלאומי המשותק 
לשפה מדברת, אם גם אין יודעים עדיין את התוכן המדויק של מילותיה )"עֹוד 
ֶטֶרם ָאִבינָה ַמה־ּיְִהיּו ֲחלֹומֹוָתי", "איגרת קטנה"(, אבל לאורה, בין שהוא אורו 
של "כוכב נידח" ובין שהוא "יְֵרִחי וְִׁשְמִׁשי ַהּיֹוְצִקים ִּבי אֹור", כבר יכול המשורר 
ולא  קטנה"  "איגרת  באמצעות  )אמנם  נוכח  שני  גוף  של  ישיר  דיבור  לדבר 
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בשיחה פנים אל פנים( עם "אחיו" היושב בציון, בין "ְׂשדֹות ָּבר, נֲַחַלת ָאבֹות, 
ּוֶמְרָחב ּוְדרֹור". בעוד האם־האדמה של השדה המבורך בקמה אינה עונה על 
נסות  וכמוה אף השיבולים, שאינן מוכנות לגלות למשורר לאן הן  שאלותיו 
נחפזות בהכות בהן הרוח, נדמה לו שהוא יכול בכל זאת לשמוע את דברם של 
אׁש ַהר  "ַאַחי ָהְרחֹוִקים, ָהעֹוְבִדים ֵּבית ִאִּמי, / ֶׁשאּוַלי ָּבֶרגַע ַהּזֶה יְִׂשאּו קֹוָלם ֵמרֹ
וְגְִבָעה / וְָענּו גַם ֵהם ֶאת ִּבְרכִָתי, ַהְּׁשלּוָחה ֲאֵליֶהם ֵמִעִּמי" )"בשדה"(; ואפשרות 

זאת מביאה גם למעין השלמה עם שתיקת הטבע שמסביב.
ישראל".  "שירת  הופקדה  כמי שבידו  לתפקידו  בהדרגה  המשורר מסתגל 
מתבגר,  נער  של  מרוסק  בקול  או  קולות  בשני  מדבר  עדיין  הוא  בתחילה 
ישראל הוא רק  לו אם כמשורר  נהימה. עדיין לא ברור  וחציו  צווחה  שחציו 
תולעת מתחפרת בחור העפר של המסורת התלמודית־המדרשית, בדימוי אחר: 
"זְַרע ּגַד ֲאֶׁשר נַָפל ֶאל־ֶרֶפׁש וְָעֵבׁש / ַּפֻּקָעה ֶׁשָּׁשְלָפה וְיְָבָׁשה ַּבַּמְרֵּתף" )"שירת 
ישראל"(, גרעין או פרודה שנזרעו אל חלקה צחיחה ומקוללה והם מתעפשים 
בתוכה — לעומת משורר הגויים, השר את שירת "ַהּגִּבֹור ַהַחי ַעל ַחְרֵּבהּו", מריע 
תרועות מלחמה ואהבה — או שהוא ממשיכו של נעים הזמירות, מי שנולד 
"לשיר שיר ה' בתבל", להשמיע "בדממה" "קולות אלוהים מתפוצצים" ולגבור 
על "הכפירים בתלתלי הזהב" היוונים־הניטשיאניים ועל משורריהם המגלים 
את כוחם במכות אגרוף, בתירוש ובזנונים )"על סף בית המדרש"(. בהמשך, 
מכל מקום, מתייצב קולו, משתחרר במידה מסוימת הן מבכיינות הנעורים הן 
מההכרזות הבומבסטיות, שגם בהן עומד טעם ילדות, ופותח, כאמור, בדיאלוג 
המתרחש בחלל הנרחב של המציאות הלאומית בהווה ובעבר. ודיאלוג זה מגיע 
לשיאו בשיריו של ביאליק הקרויים נבואיים. שירי תוכחה אלה, המביאים את 
הממצים,  גם  לכאורה  הם  עוצמתה,  למלוא  ביאליק  של  הציבורית  האמירה 
בהפלגה רבה, את אמונו של המשורר בכוחה של התקשורת השירית. השירה 
הנבואית כאילו מסוגלת לגבור על כל מעצור, בין שמעצור זה מקורו במשורר, 
יוצא לשליחותו בעל כורחו או שלא בכוונה  אשר כמו כמה מנביאי המקרא 
תחילה )כך בשיר "לא זכיתי באור מן ההפקר"(, ובין שהוא נובע מן האטימות 
של הנמענים. ביאליק מגיע בעניין זה להפלגה כמעט חסרת תקדים. השוואת 
במקורות  נעוצה  היא  ביאליק.  בשירת  כידוע,  נולדה,  לא  לנביא  המשורר 
עתיקים ומופיעה בכלל השירה הרומנטית המערבית. המשורר הרומנטי פרסי 
שלפיה  השירה"(,  על  "סנגוריה  )בחיבורו:  "תיאוריה"  פיתח  אף  שלי  ביש 
ִהנו  המשורר המודרני הוא ממשיכו הישיר של הנביא הקדמוני, ולפיכך הוא 
ה"מחוקק" של האנושות המודרנית, מורה דרכה ומתווה יעדיה. ואולם ספק 
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הוא אם נמצא בכל רחבי השירה הרומנטית והמשכיה השונים טענה לעוצמת 
הדיבור השירי-הנבואי, לִהדהודו התקשורתי, לכוח חדירתו והתגברותו על כל 
כזו שנמצא בשירי ביאליק, כגון השיר  ומחודדת  רעשי הרקע, שהיא חריפה 

היידי "כ'בין ניט אויף אייער רוף געגאנגען", שכבר הזכרנוהו.
למשל, שירו הנבואי היִידי האחר של המשורר, "דָאס לעצטע ווָארט" )הדבר 
האחרון, המילה האחרונה(, שהיה שירו הנבואי המוצהר הראשון )הוא נפתח 
בקביעה: "נשלחתי אליכם מעם האלוהים", שדוגמתה איננו מוצאים בשירים 
מסוימת  במידה  הושפע  העם"(,  חציר  "אכן,  כגון  לו,  קדומים  כמו־נבואיים 
משירו הידוע של פושקין "הנביא" )שתורגם לעברית כמה פעמים; בין השאר 
על ידי דוד פרישמן(.11 הנקודה שבה קרובים שני השירים זה לזה ביותר, היא 
הנקודה שבה מתארים השירים באמצעים פיגורטיביים שונים אך מקבילים את 
חימושו של הנביא, בעת הקדשתו, בעוצמת הדיבור שיהיה בה כדי לאפשר את 
מילוי שליחותו. בשירו של פושקין )כשלעצמו עיבוד חזון ההקדשה של ישעיה, 
לייעודו עוקר מפיו את לשונו האנושית  ו(, המלאך המקדש את הנביא  פרק 
ה"טמאה", "שִמרמה ותככים היא תמיד מצמדת" )על פי דברי ישעיה: "ִאיׁש 
ובזרועו המואדמת  יֹוֵׁשב"(,  ָאֹנִכי  ְׂשָפַתיִם  ְטֵמא  ַעם  ּוְבתֹוְך  ָאֹנִכי  ְׂשָפַתיִם  ְטֵמא 
מדם הוא נוטע בין שפתיו העלופות )הנביא תעה ימים רבים במדבר( "לשון 
נחש ערום מרוטה ומחודדת" )תרגום: דוד פרישמן(. אצל ביאליק חוזר מעשה 

הענקת הלשון התקיפה והחדה:

און גָאט הָאט מיר געשענקט ַא צונג, / ַא שַארפן, ווי ַא שַארפן קלונג, / אויב 
ַאייזן — איז זי שטָאל...  ַאייזן, / אויב איר זענט  זי  איר זענט שטיין — איז 
)ואלוהים העניק לי לשון, / חדה כמו להב סכין חד. / אם אתם אבן — היא 

ברזל; / אם אתם ברזל — היא פלדה...(. 

בעוד אנו מבחינים בדמיון, אנו שמים לב להבדל המכריע. ביאליק גרע מתיאורו 
הן את רכיב הכאב במעשה החלפת הלשון )על פי סיפור הגעת הִרְצָּפה הבוערת 
החדשה,  הלשון  של  התבוני  המאפיין  את  הן  לטהרן(,  כדי  הנביא  שפתי  אל 
שנחשיּותה מתפרשת כסימן לתבונה ולעורמה )על פי הסיפור על הנחש בגן 
ַחּיַת ַהָּׂשֶדה"(, ולא כסימן של ארסיות ויכולת הּכשה  עדן, שהיה "ָערּום ִמֹּכל 
והמתה. בתרגום השיר "הנביא" בידי אברהם שלונסקי מתוארת לשון הנביא 
כ"לשון נחש של תבונות".12 לעומת זאת הדגיש ביאליק עד מאוד לא רק את 
ולטושה, אלא גם את ַקשיותה, את  חדּותה של הלשון הדומה לסכין מרוטה 
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והוא  פושקין,  של  בתיאורו  כלל  מופיע  שאינו  עניין  והפלדי,  הברזִלי  כוחה 
מבוסס אולי על תיאורי עוצמתו המתכתית של הנביא )"וֲַאנִי ִהּנֵה נְַתִּתיָך ַהּיֹום 
ְלִעיר ִמְבָצר ּוְלַעּמּוד ַּבְרזֶל ּוְלֹחמֹות נְֹחֶשת ַעל ּכָל ָהָאֶרץ", ירמיהו א 18(. אלא 
הנביא  של  לבו  אומץ  לציון  רק  לא  אלה  תיאורים  משמשים  ביאליק  שאצל 
ויכולתו לעמוד במאבק עם ֶחברתו )ביאליק כותב בעניין זה: "איך בין פון גָאט 
מיט מוט בַאשמידט", אלוהים ריקע ]או חישל[ אותי באומץ; המטפורה מציגה 
גם  אלא  מחושל(,  מתכת  במעטה  ששוריין  כמי  או  מתכת  כגוש  הנביא  את 
ובעיקר כדי להפליג בתוקף ובעוצמה של התבטאותו, של דברו המכה בפטיש. 
הלשון, המטפורה המייצגת ישירות את כוח הביטוי של המשורר, נעשית חזקה 
ותקיפה יותר, ככול שגובר הקושי שעליו היא צריכה לגבור. לשון הנביא חייבת 
לחתוך אובייקט קשיח או להינעץ בו, והתיאור מגלם את יכולתה לעשות זאת 
במעין שנינה עממית המתערבת בשגב ומחברת אותו עם משהו מעין הִמשחק 
האבן שוברת  הנייר;  את  חותכים  )המספריים  ומספריים  נייר  אבן,  הרֹווח — 
את המספריים; הנייר עוטף את האבן(. לשונו של הנביא מתוארת כאילו היתה 
יכולה לגבור על כל יריב ומעצור —  לא באמצעות התבונה או העורמה, אלא 
בדרך ההתנגשות הלשונית־הכוחנית, המוצאת את היריב תמיד בעמדה חלשה 
יותר. הווה אומר: לשון המשורר אדירת כוח היא, ולעולם יכולה היא לא רק 
"להגיע" אל הנמען שלה אלא גם להכות בו, לחדור אותו, לחתוך את דרכה 
אל פנימיותו. אם תיאור הלשון הברזלית־הפלדית לא הביע רעיון זה בבהירות 
מספקת, בא בהמשך השיר תיאור פעולתה של הלשון על שומעיה ומבהיר את 

הרעיון הבהרת יתר באמצעות מטפורות כוחניות מפורשות:

הָאב איך אויסגעלָאזט ַא קול — / הָאט דָאס געטרָאפן ווי ַא קויל — / און ווי 
ַא דונער דורכגעלָאפן / אין מיטן שיינעם, העלן טָאג / און גלייך אין הַארצן 
ַאייך געטרָאפן.13 )פלטתי קול / והוא פגע כמו קליע — / וכמו רעם מתגלגל / 

באמצע יום נאה, בהיר / פגע ישר בלבבכם(. 

היידיות  הבדיחות  מרובות  העממית.  השנינה  בשגב  כאן  מתערבת  שוב 
קויל(  האשכנזית:  )ובהגייה  "קול"  המילים  בין  הצליל  זהות  על  המסתמכות 
השתמש  ביאליק  פחם(.14  גוש  גם  קליע;  אקדח,  או  רובה  )כדור  ו"קויל" 
על  שתיהן  המסתמכות  תמונות,  שתי  של  עימותן  לשם  הבידוחי  בהומונים 
הפועל געטרָאפן )לקלוע, להכות בדיוק בנקודה שאליה כיוון המכוון(: רובה 
או אקדח שפלט כדור וזה פגע, אולי שלא בכוונה, לעומת חזיז־קולות מתגלגל 
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בשמי קיץ ופוגע באדם הבלתי־חושש וְמַפחמו. התמונה הראשונה — נמוכה 
בזו  זו  תומכות  שתיהן  ופיוטית.  גבוהה   — השנייה  כדור(;  )פליטת  יחסית 

ומחזקות במשותף את תיאור העוצמה הקטלנית של דבר המשורר.
אכן, שירתו הנבואית של ביאליק מדברת על העוצמה הקטלנית של הדיבור 
השירי. לשון המשורר הולמת כפטיש או קרדום )"ֹלא־ָמָצא ַתְחָּתיו ְסדָן ַּפִּטיִׁשי 
ממאורתו  שגח  כפתן,  נושכת  ברח"(,  לך  "חוזה,  ִרָּקבֹון",  ְּבֵעץ  ָבא  ַקְרֻּדִּמי   /
אׁש ְּפָתנִים ַאְכזָר" )"בעיר ההֵרגה"(, פושטת כשֵרפה  להכות את קורבנותיו "ְּברֹ
בשדה קוצים )"נָאך איינס הָאב איך געזָאגט — איז דָאס / געפַאלן ווי א פונק 
אויף גרָאז —" )"דָאס לעצטע ווָארט";15 עוד דבר אחד אמרתי — והוא / נפל 
אותו  מוציאה  ואף  מוות  דין  גזר  גוזרת  היא  וכו'.  וכו'  עשב(  על  ניצוץ  כמו 
וִיִהי  ַּכָּמוֶת,  ַמר  ]דברך[  )"וִיִהי  הָמתה  יכולת  בעלת  עצמה  היא  בהיות  לפועל 
הּוא הּוא ַהָּמוֶת", "דבר"(. היא שלטת לא רק באדם, אלא גם בטבע. המשורר 
הנביא יכול לא רק להשוות את חרונו להר־פרצים, לרעם בגלגל ולזעף גלים 
הנשרים  הנחשים,  את  להפעיל  גם  אלא  ערפל"(,  בליל  )"ידעתי,  באוקיינוס 
והעבים כדי להכריז על זעמו, עלבונו ויגונו של עם ישראל בכל רחבי היבשה, 
השמים והימים )"קראו לנחשים"(. כמו משה רבנו בנוסח המדרש התובע מן 
השמים "בקשו עלי רחמים", כך תובע גם ביאליק: "ָׁשַמיִם, ַּבְּקׁשּו ַרֲחִמים ָעָלי!" 
)"על השחיטה"(. ב"דָאס לעצטע ווָארט" מזעזעת גניחתו הר ועמק.16 ב"כ'בין 
ניט אויף ַאייער רוף געגַאנגען", כפי שראינו, היא משתקת את השמים והארץ 

ומעוררת את אבני השדה להתגלגל לעברה כדי לבלוע בצמא את דבר ה'.
המשורר  מייחס  הנבואית  שליחותו  את  המאשרים  בשירים  רק  לא  אבל 
לדיבורו השירי עוצמה אדירה. גם באלה שבהם הוא מסתייג למעשה משליחות 
ב"גם  כך  בלתי־מוגבל.  כמעט  הוא  בדיבורו  ולזעזע  לעורר  כוחו  עדיין  זו, 
בהתערותו לעיניכם" משמיע המשורר את "שאגת האש העצורה בעצמותיו" 
מתגלגלת  ושאגה  מסּוגָרו;  הנמלט  ארי  כמו  משליחותו  בורח  כשהוא  דווקא 
זו, אף כי היא מגיעה ממרחקים לא ישוערו, "ִמיֵלל יְִׁשימֹון", מקיצה נרדמים 
ומעוררת אותם בבהלה משנתם המתוקה )"גם בהתערֹותו לעיניכם..."(. בשיר 
הפרומתאי "לא זכיתי באור מן ההפקר" מוצגת האש המציתה והמבעירה של 
השירה, אשר היתה לשם דבר, כהוויה שנוצרה כולה בתחומי עולמו האישי של 
המשורר והגיעה אל רשות הרבים רק במקרה ושלא לרצונו של בעליה. השיר 
הכלכלי  הקניין  זכות  על  המבוססים  מטפוריים  אמצעים  של  מערכת  מפעיל 
כדי לבסס את הטענה לבעלותו המוחלטת של המשורר על ה"אור",  הפרטי 
שהוא לא זכה בו מן ההפקר, אף לא שאלֹו מאיש ואף לא קיבלֹו בירושה, אלא 
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לבבו  בצור  הלם  הגדולות  צרותיו  פטיש  מפרך:  ִמכרות  בעמל  בעצמו  יצרֹו 
והפיק ממנו ניצוץ — ניצוץ "קטן", אך כולו של המשורר ושלו בלבד. ניצוץ 
וממנה  כ"רואה"(,  השירי  כוחו  "חזונו",  )גילום  המשורר  של  לעינו  ניתז  זה 
קוראיה  לבבות  אל  מתמלט  הוא  השירה  מן  ַלֲחרּוזִי"(.   — )"ּוֵמֵעינִי  לשירתו 
ומצית בהם שלהבת כה גדולה, עד כי הוא עצמו, הניצוץ המקורי היחיד, נבלע 
בתוכה ונעלם. המשורר מקיים את הבֵערה "בֶחלּבו ובדמו" כמו הקורבן העולה 
על המזבח, והוא מתריע ומוחה על הקרבה זו, שלא התכוון לה ולא רצה בה. 
עם זאת, עצם כוחו להבעיר לבבות — גם כשהוא כלל אינו מתכוון לעשות זאת 

— אינו מוטל בספק לרגע. 
בין  ההבדל  מאלף  ווָארט",  לעצטע  ב"דָאס  הנביא  בתמונת  כמו  כאן,  אף 
"אל  בשיר  מתבסס.  הוא  שעליו  רוסי  מודל  לבין  השיר  שמעלה  התמונה 
פרומיתוס" מאת שמעון פרּוג משווה משה את סבלו — כמי שבידיו ניתנה אש 
הקודש האלוהית כדי שיפיצנה בין "יושבי צלמוות" — לסבלו של ְּפרֹוֵמתיאוס 
המיתולוגי, שנענש עונש נורא על גנֵבת האש מן האלים ומסירתה לבני האדם. 
ביאליק השתמש בכמה דימויי מפתח משירו של פרוג. את קביעתו של משה, 
כי שלא כפרומתיאוס הוא לא גנב את האש אלא קיבל אותה מבעליה )"לא 
גנבתיה ממנו ]מאלוהים[, כי הוא לי נְתנּה"(,17 הרחיב בטענתו כי ניצוצו שלו 
לא רק שלא נגנב מאיש, אלא אף לא ניתן מידי איש או אל — לא במתנה ולא 
בירושה או בהשאלה. הוא אף הסתייע בפרוג בתיאור סבלו של נושא האש, אם 
וצימצם מאוד את הפלגותיו ההיפרבוליות־הסנטימנטליות. לעומת  כי איפק 
זאת העצים מאוד את תיאור כוחה של האש. בשירו של פרוג לא נאמר דבר 
על כך שהצתה זו היא בלתי־מכוונת ואולי גם בלתי־רצויה למבעיר המאבד 
בה את ניצוצו היחיד והמיוחד, ש"התעלם" באש הרבים. שתי התוספות עולות 
בקנה אחד: העובדה שהצתת הקוראים היתה בלתי־מכוונת, מחזקת את הטענה 
בדבר עוצמת האש וכוחה להבעיר. אם כוחו של הדיבור השירי גדול כל כך 
גם כשהוא אינו מתכוון "להגיע", על אחת כמה וכמה שהוא גדול לאין שיעור 

כשהוא מכוון למטרתו ולנמענו.
הסיפור התקשורתי השני )ממקור ר'(, שהחל בנקודת הריקות, הגיע אפוא 
גם הוא, כקודמו, לנקודת מלאות אבסולוטית. המשורר הנביא הצליח כביכול 
להפוך את העולם לשפה, אפילו סירב העולם לכך. כוחו של המשורר גדול 
ואולם  ולדבר.  לשמוע  והארץ  השמים  את  להכריח  באפשרותו  שיש  כך,  כל 
למוטט  המאיימת  מכשלה  טמונה  הזאת  הנבואית  התקשורתית  במלאות 
הראשון,  התקשורתי  בסיפור  תקנה.  לו  שאין  שבר,  עליו  ולהביא  הנביא  את 
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שהחל במלאות והגיע לריקות, תיתכן התאוששות מסוימת, מעין חזרה למצב 
זאת, בסיפור מן המקור  גם לרגע אחד שלפני המוות. לעומת  ולו  הראשוני, 
השני, שהתחיל בריקות, אין מנוס מן הריקות שלאחר המלאות, אשר כאילו 
הושגה "בכוח", אפילו באונס. המשורר-הנביא, כמי שהתחיל בנקודת האפס, 
צפוי ליפול אליה מחדש לאחר שיתברר, כי הדיבור השירי הנבואי, שנתאפשר 
רק משום שהמשורר האמין בדו־שיח בינו לבין הקולקטיב הלאומי, תעה בחלל 
הריק, שכן האמונה בדו־שיח זה היתה מבוססת על אשליה. לאִמתו של דבר, 
דמעתו של המשורר, כפי שכבר הוזכר, "לא נָקבה" אף לב ערל אחד, "ַאף ֹלא 
ִמְקָצת ֵׁשנָה ּגָזָָלה" )"כי נטוף נטפה הדמעה"(. המשורר דיבר אל עצמו — אם 
משום שרבים לא שעו לדבריו, ואם משום שגם כאשר הוצתו בִאשו היו הם 
כבר קש יבש, "חלל כבד אין קץ", "חציר תלוש". אש המשורר־הנביא בערה 
בו ברעש והפכה אותו עד מהרה לאפר. אפשרות זו מסכנת במיוחד את העמדה 
מופיעה  זו  עמדה  ואכן,  בה;  הכלולות  העוצמות  כל  תחת  וחותרת  הנבואית 
כעמדה  ווָארט"(  לעצטע  )ב"דָאס  מראשיתה  ביאליק  של  הנבואית  בשירתו 
הנתונה בסכנת ביטול או השעיה בהיעדר שומע־נמען. מראש נקבע כי דברו 
של המשורר הנביא הוא "דבר אחרון" שלפני סתימת חזון, כלומר, דבר המכריז 
על ביטול עצמו. המשורר ער לכך שהמצב הלשוני התקשורתי, שעליו ביסס 
את שירתו הנבואית, יכול להתמוטט בכל רגע, והוא מכריז בפירוש על ביטולו 
של מצב זה: "איך הָאב שוין מער קיין שפרַאך פַאר ַאייך — / פַאר ַאייך איז 
פרעמד און טויט גָאטס שּפרַאך"18 )שוב אין לי שפה בשבילכם — / לגביכם 
לשון אלוהים זרה היא, מתה(. ב"בעיר ההֵרגה" מתבטלת שליחותו הקשה של 
כדי שתהפוך  ולכולאה  לאּפקּה  נצטווה  שהנביא  השאגה  השיר.  בגוף  הנביא 
לאמירה מעוררת, יכולה להשתחרר אל רוחות המדבר כדי ש"ֹתאַבד ִּבְסָעָרה"; 
ד ַהְּסָלִעים".  הדמעות שלא נשפכו על ראשי הרוגי הּפֹוגרֹום, תישפכנה על "ָקְדקֹ
המשורר יחזור למצב האי־תקשורתי המקורי, שבו היו דמעותיו "כענן בִצּיָה 
עם מים מלוחים", נשפכים במקום שבו לא יצמיחו דבר. הוא מוצא את עצמו 

פעם נוספת בתקשורת ברמת אפס.

ו

לזה  זה  דומים  אינם  הם  אבל  משותף.  בסיום  אפוא  הסתיימו  הסיפורים  שני 
ביניהם מעין תחרות, שהמשורר עצמו  ומקיימים  זה  זה את  והם אף סותרים 
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הן  הסברים  מציעים  הם  דינרי".  ויאבד  פרוטתכם  "חיפשתי  במשל:  תיארּה 
ולשיתוקו.  להיאלמותו  הן  המשורר,  של  העל־אנושית  התקשורתית  ליכולת 
כפי  האנושי  המצב  של  וסותרות  מנוגדות  הערכות  על  מבוססים  הסיפורים 
החל  השונים,  היווצרותו  שלבי  על  לזולתו  האדם  בין  בקשר  מתגלה  שהוא 
השונים של  לשלבים  ועבור  ההורים  עם  הראשונית   )bonding( בהתקשרות 
הסוציאליזציה, עד להשתלבות היחיד לא רק בסביבתו החברתית המיָדית, אלא 
גם במסגרות הרחבות, ה"מופשטות"־יחסית של הקבוצה הֶאתנית, הלאום, רצף 
ההיסטוריה והתרבות הלאומיות וכו'. לפי הסיפור ממקור ר', קשר זה, אף כי 
הוא גוזר על האדם ייסורים משמימים ולעתים אף משתקים, הוא המקור היחיד 
על  וצנח  מעצו  שניתק  זַלזל  אלא  האדם  אין  ובלעדיו  אותנטית,  לתקשורת 
גדר, "ַׁשְרִביט ֵקֵרַח, ֹלא ִציץ לֹו וֶָפַרח, / ֹלא־ְפִרי וְֹלא־ָעֶלה" )"צנח לו זלזל"(. 
ממנו, מן הקשר הזה, נובע לא רק הדיאלוג האנושי, אלא גם הדיאלוג הנבואי, 
ובשיחה  רוחו"  "לבחירי  איננו מסתפק בהתוודעות של האל  זה  דיאלוג  שכן 
לעבר  כולו  מוליך  הוא  אלא  חשאים",  "בלשון  ביניהם  המתנהלת  החרישית 
שליחות בשער בת רבים, יציאה אל הזולת האנושי הקולקטיבי והשמעת דבר 

האל באוזניו — ודווקא בקולי־קולות.
לעומת זאת, הסיפור ממקור מ' מתייחס אל תהליך הסוציאליזציה, אפילו 
להתקשרותו של אדם להוריו, כאל אסון. המלאות התקשורתית אפשרית, לפיו, 
רק בשלב שבו חשוף האדם לחלוטין מן הקשרים האנושיים העוטפים אותו 
וכולו מוכן לקלוט את מסריו של ה"עולם", שהם גם המסרים של האל, היינו, 
הפרעה  כל  היעדר  של  במצב  השרוי  לאדם  הניתנים  שתייה"  "מראות  אותם 
חברתית־תרבותית )"רך וקטן ועזוב לנפשי הייתי, לא ידעתי לשאול עוד וקרֹוא 
דבר בשמו, ואיש אין על ידי לפתוח פי ולהעיר רוחי. ]...[ אבי ואמי עזבוני ועין 
לא חסה עלי. ואלוהים אספני ברחמיו אל תחת סתר כנפיו, וייתנני לשבת דומם 
אצל הדום רגליו ולשחק בלאט בציציות כסותו ובשולי אדרתו. יומם ציווה לי 
את מלאכיו הנעלמים לשעשעני בחלומות ולהעלות בת שחוק על שפתי, ואיש 
לא ראה, ובלילה שלח לי את גמדיו הקטנים, לזמר לפני לאור הירח ולהפיג 
פחדי, ואיש לא שמע", "ספיח"(. הקשר עם הזולת האנושי מבטל את המעמד 
הלשוני של הטבע, מנתק את האדם מן התקשורת האותנטית ומשעבד אותו 
לעולם של ִריק ושיממון. שליחותו הנבואית של המשורר כרוכה לא בהטפת 
מוסר ובהוראת דרך לקולקטיב, אלא בהחייאה באמצעות האמנות של בבואת 
המצב הקדמוני של הקשר הטרום־חברתי עם העולם. המשורר מגיע למילוי 
שליחותו זאת רק בעת שהוא מתנער מ"ַמּׁשּואֹות ַחּיֵי ִריק וְָתֵפל", מאזין בריכוז 
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עליון להברות העמומות של הלילה ושומע אותן גם מלבו, מקום שבו "ָעֹמק 
ָעֹמק ֲחלֹום ֶּפִלאי נֹוָׁשן נֵעֹור ּדּוָמם, נָמֹוג" )"רזי לילה"(, אך בעודו נמוג והולך, 
ֵמעֹוִדי  ְקָרָאנִי  ֹּכה  ִלִּבי  ָאנָה  ֲאנִי  ָאִבין  )"ָאז  המשורר  של  דרכו  את  מאיר  הוא 
ַעד־ַהּיֹום"( ומכין אותו לייעודו כנביא הטבע, שניחן ביכולת התרגום של שפת 

האלים החרישית, לשון המראות, ללשון התקשורת האנושית האמנותית.
כך שני הסיפורים אינם עולים בקנה אחד, והדו־קיום הרצוף שלהם בשירת 
ביאליק לכל אורכה הוא הרבה פחות הרמוני משאנו נוטים לסבור. לאִמתו של 
עליהם  הצביע  עצמו  שהמשורר  בלתי־פוסקים,  בדיסוננסים  כרוך  הוא  דבר, 
השיירה  חלום  אודות  על  "ספיח"  של  הראשון  הפרק  בסיום  שסיפר  בסיפור 
העושה את דרכה בכבדות במסילת החול ובחום היום, ולעומתה הפלאי היושב 
על גדת הנחל, מעבר למחיצת הִאִּבים, מופרד מן השיירה לחלוטין ועם זאת 
ואת מבטו הצמוד  פניו  נע כביכול לאורך כל דרכה, מבלי שיַפנה אליה את 
כנראה לבבואתו שעל פני המים. שני הסיפורים, סיפור השיירה וסיפור הפלאי, 
לא רק סותרים זה את זה, אלא גם "מַסְּכנים" זה את זה. העוצמות של האחד 
במסגרת  להינתק  העלול  התקשורת,  מעגל  כך  ולהפך.  האחר,  את  מחלישות 
כל אחד משני הסיפורים בפני עצמו, נעשה עוד יותר פגיע ונתיק בעת ששני 
הסיפורים מתחתכים זה בזה. כפל הסיפורים האטיולוגיים על מקור התקשורת 

)או השירה( מעמיד למעשה את יצירת ביאליק כולה בסימן הפרדוקס.
תכנים  ידי  על  ומוזן  רטוריות  בסתירות  מתגלה  שהוא  ככול  זה,  פרדוקס 
פסיכולוגיים שאינם עולים בקנה אחד, שולח שורשים אל תשתית עמוקה יותר, 
שאף היא חייבת להיבחן במסגרת החקירה של "הדרמה התקשורתית" שבה אנו 
מדברים. הדרמה הזו, בכמה מגילוייה העקרוניים ביותר, איננה למעשה אלא 
העברית החדשה  הספרות  ביסוד  המונחת  הסתירה  ביותר של  הגילום השלם 
באמצעות   — יינתק  בל  קשר  שנתקשרה  מודרנית  חילונית  כספרות  כולה 
הלשון והטקסטים המקודשים שלה ובאמצעות החוויות ההיסטוריות שמצאו 
כידוע,  באה,  הספרות  סקָרלית.  הוויה  עם   — ובטקסטים  בלשון  ביטוין  את 
לחלן את החיים היהודיים, את השפה העברית ואת היצירה הספרותית בשפה 
ההגותי,  בעולמו  האדם  לענייני  לחּולין,  שושבין  משמשת  בעודה  אולם  זו. 
הרגשי והמעשי, לא רק שלא הרפתה לגמרי מן הקדושה, אלא שגם שיוותה 
מידה של קדושה לחולין, ויצרה מעין דתיות חילונית, שהיא מסימני ההיכר 
השפה  על  ובראשונה  בראש  חילונית  קדושה  העטתה  היא  שלה.  הבולטים 
עצמה, "השרידה היחידה" מִּתפארת העבר המקראי, שאותה ביקשה הספרות 
כפרה  לא  הליתורגיה,  של  מתחומה  העברית  את  שהפקיעה  הגם  לחדש. 
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במסדר  כחברים  עצמם  הציגו  משכילים  של  דורות  קודש.  כלשון  במעמדה 
הכהן  אד"ם  של  הקדמתו  )ראו  ולשמה  השפה  סביב  סתרים  פולחני  המקיים 
לכרך הראשון של "שירי שפת קודש", 1842(, ופיתחו משהו מעין גרמטולוגיה 
תיאולוגית, שהשתמשה בענייני דקדוק ופירוש מקראות כאמצעי לִקרבה אל 
"דת  או  לאום"  "דת  מעין  משהו  הספרות  יצרה  יותר  מאוחר  בשלב  הקודש. 
עבודה". ענייני קרקע, חינוך הומניסטי וחינוך מקצועי, ואפילו ענייני היגיינה 
התגבהו אצלה, אם מעט ואם הרבה, במעלות הקדושה. היא הוציאה מן הקודש 

אל החול, ובה בעת הכניסה מן החול אל הקודש.
הספרות  של  הזאת  הכפולה  השינוע  תנועת  נתגלתה  לא  מקום  בשום 
הספרות  עצמה  הגדירה  גיסא,  מחד  הנבואי.  הנושא  בעיבוד  שהתגלתה  כפי 
הרציונליזם,  אדני  על  מושתת  שחזונו  ישראל",  לבית  "צופה  חילוני,  כנביא 
הזה  הנביא  של  לשליחותו  העניקה  גיסא,  מאידך  והפרגמטיזם.  ההומניזם 
הילה של קדושה והעמיסה מטען של טרנסצנדנטליות ונומינוסיות על ידיעה 
ורגשותיו  )מחשבותיו  ובזמן  במקום  מוגבל  אנושי  בעולם  שמקורן  והרגשה, 
תרבות  בשביל  הנבואה  מושג  את  מחדש  שהגדיר  העם,  אחד  המשורר(.  של 
התחייה העברית־הציונית, זיהה את האש הבוערת בסנה של הר חורב עם להט 
והפך את האפיפניה ההתגלותית למאורע פסיכי  הִרגשה המוסרית של משה 
אנושי. בה בעת הוא שיווה לתכנים הפסיכיים המוחשיים של החיים הלאומיים 
חזות אסנציאליסטית כמו־טרנסצנדנטלית והפך את מה שהוא כינה "המוסר 
הלאומי" ל"רוחני" הרנ"קי־ההגליאני השולט כביכול בחיים הלאומיים לכל 
אורכם ההיסטורי )למעט רגעים קצרים של "נפילת מלאכים"( ומעצב אותם 

מעל או מעבר לכל המצבים הקיומיים שאליהם נקלעו.
לכפילות זו נודעה השפעה מרחיקת־לכת על כלל המערך הרטורי והסגנוני 
האנושיים  בעניינים  סמכותי  טון  לנקוט  סופרים  יכלו  בזכותה  הספרות.  של 
היחסיים ביותר. בלי היסוס הפעילו כמה מהם רטוריקה, שזיהתה כביכול את 
עולמם הרגשי והמוסרי עם ההוויה האלוהית. איש לא עשה זאת בצורה נועזת 
וקיצונית יותר מביאליק. זמן רב לפני שהגיע המשורר )ב־1902( לנקיטת טון 
קולו  את  הציג  כבר  כביכול,  הגבורה  מפי  הדיבור  ולהשמעת  מפורש  נבואי 
הפיוטי הציבורי כקול הנובע ממקור הקדושה. זאת, אף שניהל בשירתו באותה 
עת עצמה מסע לערעור סמכותה של הקדושה האלוהית ככוח מדריך בחיי העם 
ַהְּקֻדָּׁשה",  ָסָרה רּוַח  ֱאֹלִהים,  ֵצל  ָסר   / ַהֵּׁשם,  ֵאין ְקֻדַּׁשת  ִלנְדּוַדי,  ַּתְכִלית  )"ֵאין 
הרטוריקה  את  השתית  המוקדמים  הציוניים  בהמנוניו  כבר  קטנה"(.  "איגרת 
שלו על בסיס כמו־סקָרלי וזיהה את קולו השירי עם "קֹולֹות ֱאֹלִהים ִמְתּפֹוְצִצים 
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בשלבים  גם  נטש  לא  הזה  הזיהוי  את  המדרש"(.  בית  סף  )"על  ֵמֲאֵליֶהם" 
מאוחרים יותר, שבהם תבע וקבע:

נָי ַעּמּוֵדנּו ַהיְָמנִי, / וְהּוא ַּפִּטיֵׁשנּו  ַעל ִלּבֹות ָּבנֵינּו נַַהְלָמה־נָא חֹוֵצץ, / ּוְדַבר ֲאדֹ
)"למתנדבים  ֹעז!  ָלנּו  ֵבּאֹלִהים   / ָלֹבז —  נַָתּנּו  כָל־ֹּכֵחנּו  ֹלא  עֹוד   / ַהְמפֹוֵצץ! 

בעם"(

אין צורך לומר שהשירה הנבואית, ככול שתיעדה את ההידרדרות של הסמכות 
את  הגבירה  גם  ערפל"(,  בליל  ו"ידעתי,  ההֵרגה"  כ"עיר  )בשירים  האלוהית 

ההסתמכות עליה.
תקשורת  של  באפשרות  האמון  בעיית  בין  מהותי  קשר  לראות  ניתן 
לבין   — החדשה  העברית  הספרות  של  אחרים  ובפרקים  ביאליק  בשירת   —
האמביוולנטיות התיאולוגית של הספרות. בסופו של דבר, ביאליק הבין את 
האפשרות של התקשורת כתוצאה של מגע בין המשורר לאלוהיו. כך בסיפור 
החברתי  לעולם  הכניסה  שלפני  בילדות  האל  עם  המיסטיים  המגעים  על 
והתרבותי, וכך גם בסיפור שבו נעשה המשורר לנביא הנשלח אל עמו. השירה 
אלא  חרישית,  היא  לא תמיד  אלים", אשר אמנם  ב"שפת  נכתבת  האותנטית 
לעתים היא דווקא בבחינת "דיבור מפוצץ". הסדר הלשוני אינו יכול לשמור 
ללא  טרנסצנדנטלי.  סדר  של  בקרקע  נטוע  אינו  אם  הסמנטית  יציבותו  על 
סדר כזה מאבד העולם את זהותו כשפה; חוקיו הדקדוקיים נמסים ונעלמים; 
הרוחות  לעולם  צירים"  "חרשי  לשמש  חדלים  הרוחות  מחשים;  הכוכבים 
ונעשים למשבי אוויר גֵרדא; ׂשר הלילה מתפורר ל"ַמֲחַׁשִּכים, ְׁשחֹור, ּדּוִמּיָה, ֵצל 
וְגֹוֵמר"; הערב, שהיה ַמשיר על ראש המשורר "פתקה קטנה מן הרקיע", נהפך 
ל"טומטום" ה"מפזר את אפרו על ארץ ומלואה". בשַמים נצברים "גלמים על 
גלמים", ובארץ — "ָמה ַרב, אֹוי, ָמה ַרב ַהִּׁשָּממֹון" ומה רב ועמוק הוא הניכור. 
אין לשון, אין שיח, אין תקשורת, אין "ָמקום נאמן" "ֶׁשּנְִקֹׁשר ּבֹו ָקֹׁשר נְַפֵׁשנּו":

ּגַם־ָּפנִים ְלָך ֹלא יִָאירּו, / ּגַם ָׁשלֹום ְלָך ֹלא ֹיאֵמרּו, / ּגַם־ַאְבנֵי ָהְרחֹוב, ּגַם־ָׁשַמיִם 
אְׁשָך ְלָך יְִתנֵַּכרּו. )"מה רב, אוי מה רב..."( / ַעל רֹ

וערירים בין אלפי רבבה נאבד בעולם בדרגת תקשורת אפס — עד בוא ההבהקה 
החדשה של התקשורת האבסולוטית, ואז, לשעה, תהיה רוח אחרת, יגבהו שמי 
השמים ויתגלו מרחקים בהירים רחבי־ידיים. כך ניטלטל עם המשורר מריקּות 
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למלאּות, ממכאוב נעקר בלי שפה ובלי אומר למלכות הזוהר, שמיטב הלשון 
החזיונית מעינה נשאב והוא טהור ורווה וברוך ממקורה, מגופו של עולם אל 

אורו ובחזרה, וחוזר חלילה עד לסיום ולפרידה.
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סיון בסקין
מסעו של יונה

פרק א'

1

אֹוי, ֲעֹזב אֹוִתי, ֲעֹזב אֹוִתי, ֵאִלי! 

ִהיא נִינְוֵה, ֲאנִי נִָביא, ּוַמָּצִבי ּגְבּוִלי, 

וְֵאינִי יֹוֵדַע ָמה ַמְפִחיד יֹוֵתר: 

ִהיא, ַאָּתה, אֹו יָם סֹוֵער?

 2

ָחַׁשְבִּתי ֶׁשֹּלא ְמַׁשּנֶה ְלָאן 

ּבֹוְרִחים, ָהִעָּקר ִלְברַֹח.

ֲאָבל נְִתיֵבי ַהְּסִפינֹות ֻּכָּלן 

נְָּׂשאּו ְּבִסיָמן ּוְבכֹוַח 

ֶׁשל יַד ֱאלֹוִהים וְגֹוָרל סֹוִפי. 

ָהיִיִתי ָצִריְך ָלַדַעת,

ֶׁשּכָל ַהחֹוְבִלים וְכָל ַהחֹוִפים 

ְּכבּוִלים ְּבאֹוָתּה ִמְׁשַמַעת,

וְכָל ַהְּבָרִקים ְּבאֹותֹו ָחזֶה 

ַעל ֶּדֶלת ִלִּבי יִַּקיׁשּו,

וְכָל ַהְּסִפינֹות ַּבּנֵָמל ַהּזֶה,

ֻּכָּלן ַמְפִליגֹות ַּתְרִׁשיָׁשה.

 3

ִסְלחּו, ֵעינַיִם ֲאחּוזֹות־ 

ֵאיָמה, ּוֶפה ָּפעּור,

וְֵלב ֲחַסר־אֹונִים ְּכמֹו ּגּור,

ֲאָבל ַּבְּסָעָרה ַהֹּזאת 

יֵׁש ַמֶּׁשהּו נִָעים,

ִּכי ִּבגְָלִלי ַהּיָם סֹוֵער,

ּוִבגְָלִלי ְּבִצי סֹוֵחר 

ֹלא ִמְׁשַּתּגְִעים ַעל נְִביִאים.

 4

ֹלא ִמְצִרי, ֹלא ֵפנִיִקי, ֹלא ָּפְרִסי,

ֶבת ָצִמית, וְֹלא ֶּבן־ַּתֲערֹ

ֲאנִי ֹלא ֵאיזֶה ָאְרִחי־ָּפְרִחי 

נְטּול זֶהּות ְלֻאִּמית.

ֲאנִי ֹלא ֵאיזֶה ֶּבןֹ־ְּבִליֹ־ֶאֶרץ,

ֲאנִי ֹלא ֵאיזֶה ֶּבןֹ־ְּבִליֹ־ֵאל,

וְֵאינֶּנִי ַמְפִריז ְּבֵעֶרְך 

ָקְרָּבנֹות וְִׁשיֵרי ַהֵּלל.

ּכָל ֱאמּונִָתי ִהיא וְֶרָּבִלית,

וֲַאנִי ְמיֵַּצג ֻאָּמה.

ֲאנִי ֹלא ֵאיזֶה ֶּבן־ְּבִלי־ַּביִת 

ַהּיֵָׁשן ְּבֵצל ַהִּׁשְקָמה.

ֵהן יַָׁשְבִּתי ַּתַחת ַהּגֶֶפן,

וְַהּגֶֶפן ָהיְָתה ֶׁשִּלי.

וְַהֶּדֶלת ָהיְָתה מּוגֶֶפת 

ִּבְׁשעֹות ַהֹּקר ַהֵּליִלי.

וְַעָּתה ֲאנִי ֶעֶבד ְלרּוַח 

ַהְּפָרִצים ַהּיִַּמית ַהְּקפּוָאה,

ִלְבַׂשר ַהּיָם ַהָּמלּוַח,

ְלִסיַרת ַהְּקָרִׁשים ַהְּכנּוָעה,
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וְֵאינֶּנִי יֹוֵדַע ַּכָּמה 

ֲעֻמִּקים יְִהיּו ֵמי ִקְבִרי.

זְִכרּו, ְּכֶׁשַּתְׁשִליכּונִי ַהּיָָּמה:

ִעְבִרי ָאנֹוִכי, ִעְבִרי!

  
פרק ב'

 1

וְֻהְׁשַלְכִּתי ַהּיָָּמה,

וְנְִׁשַאְבִּתי ַהּדָגָה.

ֱאלֹוִהים, ֵאיזֹו ְּדָרָמה!

ֱאלֹוִהים, ֵאיזֹו ָסגָה!

 

ּוְבֶבֶטן ַהּטּונָה — 

ַּבֲחַדר ַהְמָּתנָה —

ְמַחֶּכה ֶׁשּיָדּונּו 

וְיְִּתנּו ֲחנִינָה.

 2

ִּבְמֵעי ַהּדָג — ְּכמֹו ַּבֵּתָבה,

ִמחּוץ ַלּדָג — ַמּבּול.

ְלֵאיזֶה ֶּפַתח נְִׁשֲאָבה 

ַהֲהֻמָּלה ָהֲעֵרָבה

ֶׁשל ּגַן־ַחּיֹות ּכָפּול?

ֵהיכָן יָדֹו ַהַּמְרּגִיָעה 

ֶׁשל ֹנַח ַהַּצִּדיק?

ַהִאם נִַּצְלִּתי ִמְּטִביָעה 

ַרק ְּכֵדי ְלַהֲעִמיק 

ֶאת ַהְּבִדידּות ַהְּמַסֵּמאת 

וְֶאת ַהַהְׁשָּפָלה?

ַהִאם נִזְַקְקנּו ֶּבֱאֶמת 

ְלֵריַח ַהָּבָׂשר ַהֵּמת,

הּוא ֵריַח נְֵבָלה?

ְמֵעי ַהּדָג — ְמכָל נָעּול,

ֵּתָבה ְסגּוָרה. ִאם ּכְָך,

יֹונָה — ֵאיַבר ִחיַׁשת ַמּבּול 

ַהחּוָצה ִּתָּׁשַלח,

ֶאל ַהּזֵיִתים. ֹלא ֶאּכָנַע,

וֲַאזַּנֵק ַלּיַָּבָׁשה.

ֻּכִּלי ַעָּתה — ֵאיַבר ִחיָׁשה,

ֶׁשֵּכן ֻּכִּלי יֹונָה!

  
 3

נִָביא ְּבֶבֶטן ַהּדָג — ּגְרֹוֶטְסָקה,

ּגֻזְָמה ִסְפרּוִתית ְּברּוָרה.

ֲאנִי ִּבְכָלל ֹלא ִּבַּקְׁשִּתי ְּפרֹוֶטְקִצּיָה

ְלִמְׂשַרת נִָביא ֲארּוָרה.

ַהְרַּפְתָקאֹות ְמֻׁשּנֹות — ְמלֹוא ַהֹחֶפן,

ְּכמֹו ֵאיזֶה סֹוֵכן ְמיָֻחד.

ּוָמה ִאם ֲאנִי רֹוֶצה ָלֶׁשֶבת ַּבחֹוף ֶׁשל

יָפֹו ִעם ְּבנֹות ְצָלְפָחד?

ּוָמה ִאם ֲאנִי אֹוֵהב ּדָגִים ַּבַּצַּלַחת,

ּוְתִפּלֹות — ִּבְׂשֵדה ַהִחָּטה?

ֲאנִי ְּבֶבֶטן ַהּדָג, ֶּבֶטן ַהּדָג ִמְתנַַּפַחת,

וְַאָּתה?
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4

ַמיִם ַרִּבים סֹוְבבּונִי. 

קּוִרים ֲעָטפּונִי.

סּוף ָחבּוׁש ְלרֹאִׁשי.

קֹוִלי ֲחִריִׁשי.

ּכָל ּגֶַּליָך חֹוְלִפים ֵמָעל.

ּגּוִפי ַקל.

ַהּיָם ָהיָה ְלחֹוָמה.

ֲהִתְׁשַמע?

 5

טּונָה, ֲהיִי ָׁשלֹום!

ַעָּתה נְַפִׁשי ָחְפִׁשּיָה.

ַאל ִּתְצַטֲעִרי ַעל ָמה ֶׁשָהיָה.

טּונָה, ְלִהְתָראֹות!

ַאל ֹּתאְמִרי ֶׁשֲחָבל.

ִּבנְִסּבֹות ֲאֵחרֹות ָהיִיִתי ּפֹוגֵׁש אֹוָתְך

ִעם ָּבָצל,

ֶׁשֶמן זַיִת, ֵריָחן...

ִמְטָּבח יָם־ִּתיכֹונִי ַחיְכָן,   

ַאְּת יֹוַדַעת, ַהֹּכל ִמְסּתֹוֵבב ְלכָאן ּוְלכָאן.

ֲהיִי ָׁשלֹום, טּונִָתי!

ְּבִחּׁשּוב ַרב־ְׁשנִָתי 

ָהיִית טֹוָבה ִמְּמָעַרת ֶעְפרֹון ַהִחִּתי.

  

פרק ג'

 1

ַהּטּונָה ָהֲענֶֶקת, ַרֲחָמנָא 

ִלְצַלן, ָׂשֲחָתה ָלּה ְלַדְרּכָּה,

וְׁשּוב ֲאנִי ׁשֹוֵמַע: "קּום וְֵלְך, יֹונָה,

ֵלְך ְלנִינְוֵה ַהְּמֻלָּקָקה.

ֵלְך ְלנִינְוֵה, ְּפרּוָצה ְּבַתְחּתֹונֵי זָָהב,

ַהְּמנַּגֶֶבת ֶאת ֻׁשַּמן 

ְׂשָפֶתיָה ְּבקֹונֵי ַהֵחינְדָָלְך 

ּוְמַׁשְּלֵמי ַהְּמזָֻּמן.

ֵלְך ְלנִינְוֵה, ַהְּמַפּזֶֶרת ֲעָרֶפל 

ָמתֹוק, ָעֵׁשן וֲַחָלִבי.

ָהנֵף ַעל ּגַּגֹוֶתיָה ֶחֶרב־ֵאל,

ֵלְך ְלנִינְוֵה, ֱהיֵה נִָביא.

 2

ַמְקֵהַלת ַמְלָאִכים ְקָטנָה 

ְּבָאזְנַי ְּתַצּוֶה:

"קּום וְֵלְך, קּום וְֵלְך, יֹונָה,

קּום וְֵלְך ְלנִינְוֵה.

ִּכי ַהַּפַעם ֹלא נְִתַאֵּמץ 

ְלַחֵּפׂש ַצִּדיִקים,

ְלַעְרֵּבב ָׂשפֹות

אֹו ִלְדחֹות ֶאת ַהֵּקץ.

ְּביֵָמינּו ָעִרים, נְָהרֹות, ֻחִּקים,

נְֶהָּפִכים ַעל ָּפחֹות.
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ְּכֶׁשַאָּתה ִּבְׁשִביֶליָך נָע,

ֲעִתידָם ִמְתַהּוֶה.

קּום וְֵלְך, קּום וְֵלְך, יֹונָה,

קּום וְֵלְך ְלנִינְוֵה."

 3

ַקְמִּתי. ַקְמִּתי וְָהַלְכִּתי,

ָמה יָֹכְלִּתי ַלֲעׂשֹות?

ְׂשָעִרי עֹוֶדּנּו ַלח ִמ־ 

ֵּמי ַהּיָם וְָהַאּצֹות.

ִמי יְַקִׁשיב ְלִקיא ֶׁשל טּונָה,

ֶׁשהֹוִפיַע ִמן ַהּיָם 

וְקֹוֵרא: "ִהְתנֲַהגּו נָא 

ְּכמֹו, ִסְלחּו ִלי, ְּבנֵי ָאדָם!"

ֵהם ֹיאְכלּו אֹוִתי ְּביַַחד 

ִעם ַאּצֹות וְַקְׂשַקִּׂשים.

ַהְּׁשִליחּות ַהֹּזאת ִהיא וַאַחד

ַרְעיֹון ִּבְלִּתי יִָׂשים.

ַאְך ֲאנִי הֹוֵלְך ָהִעיָרה,

ְּכמֹו נִָביא, ְּכמֹו ִאיְדיֹוט,

ְמַחֶּכה ֶׁשֵהם יְַחוִירּו 

אֹו יְַחִטיפּו ִלי ַמּכֹות.

4

עֹוד ַאְרָּבִעים יֹום 

נִינְוֵה נְֶהָּפֶכת!

עֹוד ַאְרָּבִעים יֹום 

נִינְוֵה נְֶהָּפֶכת!

עֹוד ַאְרָּבִעים יֹום 

נִינְוֵה נְֶהָּפֶכת!

ִאְמרּו ָאֵמן, אֹום,  

ַרֲעדּו ִמַּפַחד.

 5

ָעַבד... הֹו, ֵאיזֹו ֲהָקָלה!

טֹוב ִמִּמְׁשָּפט ְּפִליִלי 

ַהֶּפה ֶׁשֶּמַלח־יָם ָּבַלע,

ַאְך ֹלא נַָדם. ֵהם, יָא ַאְלָלה,

ִהְקִׁשיבּו ַלַּתֲעמּוָלה 

ָהְרִעיָלה ֶׁשִּלי.

ָאדָם ּוְבֵהָמה וְֹצאן 

ִהּגִיעּו ִלנְֻקַּדת ִקיצֹון,

ַלּנְֻקּדָה ֶׁשָּבּה 

נֹוַתר ָלֶהם ְמַעט ָרצֹון 

ִלְחיֹות, ְלִהָּׁשַבע 

ֶׁשֵּמַעָּתה — ַרק צֹום וְַׂשק,

ִּכי זֶהּו ַצו ַקָּב"ה,

ִּכי ּגֹוָרָלם נִגְזַר, נְִפַסק,

ִּכי ַהּנְבּוָאה ֵמָהֲענָק 

ָהֵער ָלנֶַצח ָּבָאה:

ִּכי ַהּנְבּוָאה ִהיא ִמן ַהּיָם,

ִמֵּלב ָהֵאל — ֶאל ּתֹוְך ּגְִביָעם,

ִּכי ַהּנְבּוָאה ִהיא ִמן ַהּדָג.
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פרק ד'

 1

ַהּיָם ָצַרב אֹוִתי ְּבכָל ֵמדּוזֹוָתיו,

ִהְכִּתים אֹוִתי ְּבכָל ַהְּדיֹונּונִים.

ַעְכָׁשו ֲאנִי זָקּוק ְלַהְבָטָחה ִּבְכָתב 

ְלִדין וְַדּיָנִים.

ַעְכָׁשו ֲאנִי זָקּוק, ַעְכָׁשו ֲאנִי ַחּיָב 

ָלַדַעת ֶׁשּנִינְוֵה נְֶהָּפכָה,

ֶׁשהּוא ָטַבל אֹוִתי ַּבּטֹוב ֶׁשִּבגְִביָעיו 

ְלַמַען הֹוכָָחה,

ֶׁשֶּצֶדק יֵָעֶׂשה, וְֹלא יָבֹוא ָחָלב 

ְּבִפי נִינְוֵה, ַהַּלח וְֶהָחִמים.

ִאם יֵׁש ִמּדָה טֹוָבה ַּבּיָם, ֲהֵרי ִהיא ָלאו 

 —

ָלאו ַּדוְָקא ַרֲחִמים.

  

 2

ֲאָבל ַאָּתה, ֶׁשְּבכָל ָמקֹום,

ֵאינְָך ְמֻענְיָן ִלנְקֹם.

ֲאָבל ַאָּתה, ַהֵּמִכיל עֹוָלם,

ֹלא ָהיִיָת ִאִּתי ַּבּיָם,

וְֵאינְָך רֹוֶצה ִלְראֹות ּדָם.

ָאז ָמה ִאם ֵהם ִהזְּדְָרזּו ָלצּום?

ִּבְׁשִביל זֶה ְׁשַלְחַּתנִי ָלֶלֶכת־ָלקּום?

ָאז ָמה ִאם ֵהם...

ִּבְׁשִביל זֶה ִלִּבי עֹוד ּפֹוֵעם,

ִלִּבי, ֵלב נְִביִאים?

ָאז ָמה ִאם...

 3

ְסִפינָה ֶׁשֹּלא ָטְבָעה ּוְׁשָמּה נִינְוֵה,

עֹוגֶנֶת ּכָאן. קֹולֹות ֶׁשל נְִעיָרה 

ּפֹוְלִטים ַצִּבים ּגְדֹוִלים. ִאיׁש ֹלא ַמְלוֶה 

עֹוד ְּבִרִּבית, ִּכי נִגְְמָרה 

ֵעת ַהֻּקּפֹות, ַהַּמס, ִׁשְטֵרי־ַהחֹוב.

ַאָּצה ּגְדֹוָלה ָעַלי ֵהִטיָלה ֵצל.

ַהֵּצל ֵאינֶּנּו ְמַרֵּפא ַמְכאֹוב,

וְֵאין ִסּכּוי ְלִהּנֵָצל,

ְּכמֹו ֵאֶּלה, ַּבֲעבּור ַהּצֹום ַהַּקל.

טֹוב ֵמַחּיַי — מֹוִתי ְּבֵצל ַאָּצה,

ִׁשְכּפּול ֶׁשל ַקְׂשַקַּׂשי. ֲאָבל

ּגַם ִהיא ָקְמָלה וְִהְתַּכּוְָצה.

 4

אִׁשי ַהְּמֻסְחָרר  ֵמַעל רֹ

ֵמֹחם נִינְוֵה, ֹחם ַהִּמְדָּבר,

ַּבֹּבַהק ַהּכָֹחל,

ֶׁשֵאין ַמְסִּתיר אֹותֹו ּדָָבר,

ֲאנִי ׁשֹוֵמַע קֹול:

"ַהִהְתַעַּצְבָּת, ְּכֶׁשָהְלכָה 

ִּתְפֶאֶרת ַהִּׁשְריֹון 

ַהּיְַרְקַרק, ֲאֶׁשר ָצְמָחה 

ְּבַצו ֶׁשל ֵאל ֶעְליֹון?

ֲאנִי ַהִּקיָקיֹון ֶׁשְּלָך,

ֲאנִי ַהִּקיָקיֹון.

ָצַמח ִּבן־ַליְָלה ּגְִבעֹוִלי,
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ִּבן־ַליְָלה ִהְתיֵַּבׁש.

יֹונָה, ַהִהְתַעַּצְבָּת ְּבִלי 

ק ָהַאְפלּוִלי   ּכָל ַהּיָרֹ

ֲאֶׁשר ִצִּלי וְֵצל־ִצִּלי 

נְָתנּו ְלָך, ִטֵּפׁש?

ַעְכָׁשו, ָּבאֹור ַהַחד־ּגֹונִי,

ְּבֹחם נִינְוֵה ַהַּׁשְמנּונִי,

ֲאנִי ַרק ַרְעיֹון.

נַָתִּתי ֵצל — ַעָּתה ֲאנִי 

ַרק ֵצל ֶׁשל ִקיָקיֹון,

ִצּלֹו ֶׁשל ֶצַמח — ָּבֲאוִיר,

וְִאם ִּתְבֶּכה ָעַלי,

ֲהֹלא ִּתְבֶּכה, יֹונָה, ַעל ִעיר 

ָהֲעִׁשיָרה ִּבְמַלאי 

ְּבַמְחָסנִים, ִּבְבנֵי ָאדָם,

ּוְבֵהָמה ַרָּבה?"

ק ָעַמד נְִדָהם  ָענָן יָרֹ

ֵמַעל ָהִעיר ְּתסּוַסת ַהּדָם,

ָהִעיר ֶׁשֹּלא ָחְרָבה.

 5

ָהַאָּצה ַהִּקיְקיֹונִית ַהֹּזאת 

ִהְתיְַּבָׁשה ִמִּפי ּתֹוַלַעת.

אִׁשי ֵמֶהָענָן ְּכָבר נִָּתזֹות  ַעל רֹ

ַהִּטּפֹות, ֶׁשֵאין ָלַדַעת 

ֶאת מֹוָצָאן: ָׁשַמיִם? יָם? ֵעינֵי ָאדָם?

ְלָפנַי — נִינְוֵה נְִׁשֶּפֶכת.

קֹול ֻקָּפה וְקֹול מֹונֶה נַָדם,

ַהֶחְׁשּבֹון ָעַמד ִמֶּלֶכת.

ִהְסַּתּיְָמה ְּבקֹול ְּדָמָמה ַּדָּקה 

ְׁשִליחּוִתי. ֵמֲאחֹוֵרי ַהְּדיּונֹות 

טּונָה ְמגֶֻּדֶלת ְמַבּכָה, 

ְּכמֹו ּדָגִיג ָצִעיר ּוְמֻדּכָא,

ֶאת נְִביא ַהֶּבֶטן ָהַרּכָה,

ַהּדָגִית ֶׁשָּלּה, ַהּטּונִית.
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יוסי גמזו

דם בשלג
)במלאות 170 שנה למותו של גדול משוררי רוסיה(

"יֶבְּגֶנִי לְָבבֹו יַּכֵהּו,

ַּבּיָד יִלְּפֹת ֶאת ּכְלִי־זֵינֹו

וְיְִתּבֹונֵן ֶאל ּפְנֵי ֵרעֵהּו. 

'ּובְכֵן? הּוַמת, — ּפֹוֵסק ְׁשכֵנֹו." 
)א"ס ּפּושקין, "יבגני אונייגין", תרגום: אברהם שלונסקי(

"ּכָל הזמן נִדָמה לי שלא דּו־קרב ּכאן ּכי אם ֶרַצח."
)א"ס ּפּושקין, "הירייה", תרגום: רנה ליטוין(

ִׁשְלֵהי יֹום ֶׁשֶמׁש יָנּוָאִרי:

ַעל ְּפנֵי ַהֶּׁשֶלג ִמְתָּפְרסֹות

ִּבוְרֹוד ַעְרַּביִם ֶרנּוָאִרי

ְּדָרִכים ֻמְתוֹות ִעְּקֵבי ַּפְרסֹות

סּוִסים נֹוְׁשִפים ְּפָקעֹות ֶׁשל ֶהֶבל

ַאּגַב ְטִליַפת ּגָלֹוּפ נְִלֶהֶבת

ְּבנֹוף ֶׁשל ֶקַרח ְצחֹור ֵׂשיָבה 

ֵאי ָׁשם ַעל גְּדֹות נְַהר נְיֶָבה. 

ִצְלצּול ַּפֲעמֹונֵי ִמזְֶחֶלת

ּפֹוֵעם ַּבֶּׁשֶקט ַהָּקפּוא

ְּכמֹו ְלַהזְִּכיר ַעד ָמה יָפּו       

ַחּיֵי־ִּתְקוָה מּול ֵאין־ּתֹוֶחֶלת 

ֶׁשל ְּבנֵי־ָאדָם ֶׁשּיֲַעדָם  

ַרק ְלַאְּבדָם ְּבמֹו יָדָם.

ּוְכָבר ַעְכָׁשו ָּתלּוי ְּכֶחֶרב־

ּדָמֹוְקֶלס ְמנֵַּבאת ָרעֹות

ִּבְׁשַעת ָחֵמׁש זֹו, ֶטֶרם ֶעֶרב,

ְׁשנַת ֶאֶלף־ּוְׁשמֹונֶה־ֵמאֹות־

ְׁשלֹוִׁשים־וֶָׁשַבע, ֹּדק ִליטּוְרגִי  

ַעל אֹותֹו ֶטֶקס ֶּפֶטְרּבּוְרּגִי

ִּכְבִריטּוָאל ִּבְלִּתי נְִמנָע 

ֶׁשּבֹו נְִרַצַחת ַהְּתבּונָה

ֹלא ַרק ִּבְקִליַע ָהרֹוֵצַח

ִּכי ִאם ּגַם ְּבֵסרּוב נִָּצח

ֲעמֹו ֶׁשל ַהּנְִרָצח ִמַטּ

ִלְתֹּפס ִּכי ִאיׁש ֹלא יְנֵַּצַח

ִּבְקָרב זֶה חּוץ ִמְּמַקְּדָׁשיו

ֶׁשל ֹמֶלְך ַהֵּמִתים־ַלָּׁשוְא.

ּוְבֵכן, ּגֹוֶלֶׁשת ַהִּמזְֶחֶלת

ּוָבּה, ֻמָּקף ְּבנֵי ִלוְיָתֹו,

ּגָאֹון ֻמֵּכה ִעוְרֹון־ִאּוֶֶלת

ָהָאץ, נְֶחָּפז, ִלְקַראת מֹותֹו
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רֹוֶאה ֵאיְך ַהְּׁשִקיָעה ׁשֹוֶתֶתת

ַּדם אֹור ֻמָּקז, ְּכמֹו ְמאֹוֶתֶתת

לֹו  ִמין "ְמנֵא ְמנֵא ְּתֵקל",

ַאְך הּוא ּבֹוֶהה ּוִמְסַּתֵּכל 

ְּבִלי ְלָהִבין ָמה נֹוָאִלים ֵהם

אֹוָתם ֻמְּׂשגֵי־ּכָבֹוד ֶׁשָּבם

ִּביִרי ֶאְקּדָח אֹו ַעל ַחְרָּבם

ּגַם ֲחכִָמים ׁשֹוִטים ּגְדֹוִלים ֵהם

מּול ַּפח יָקּוׁש ֲאֶׁשר נֹוַעד

ַלְּכִסיל ֶׁשֶאל ּתֹוכֹו יְִמַעד.

*   *   *

ַהֹּכל ֵהֵחל, אֹוְמִרים יֹוְדֶעיָה

ֶׁשל ְּדָרַמת־ּדָם נְִסֶעֶרת ֹזאת, 

ְּבֶטֶרם ּכָל ּדּו־ְקָרב: ַמֶּדיָה

ֶׁשל ַהְּקֻצּנָה ָקְרנּו ַעּזֹות

ְּבֹנגַּה נְִבְרׁשֹות ְקִריְסָטִלים

ֶׁשּבֹו ֻסנְוַר אּוַלם ַהָּבאִלים

ִּבנְַהר ְּברֹוָקד זֶה ֶׁשּנְִקוָה

ִמַּמְחְלצֹות ּגְִבירֹות מֹוְסְקָבה

ֶׁשִּפּזְזּו ְּכִמין ִּפּזּור ַקל

ֶׁשל ֲחַבְּצלֹות נָָהר ָצפֹות

ַעל ְּפנֵי ַּפְרֶקט ַהַּמְרָצפֹות
ְּבקֹוִטיְליֹון, ַקְדִריל, ָמזּוְרָקה1

ָּבֶהם ֶאת ִצי ִׂשְמלֹות ַהְּצחֹור

ֵהִׁשיט ְׁשחֹור־ְפָראִקים ְסחֹור ּוְסחֹור. 

וְָאז, ְּכִהְתּגַּלּות ַהֶּפַתע

ֶׁשל ְׁשִביב זָָהב ִמֵּבין ִסיגָיו,

ְּכיֲַהלֹום קֹוֵרץ ְּבִלי ֶרַתע

ִמְּסגֹור־ֶּפָחם ֶאל ַמִּׂשיגָיו

ַהֲהמּוִמים ִמּגִיל וָֹאֶשר

ּוִמּנְִדיבּות ְׁשַעת ַהֹּכֶשר

ׁשֹוזְפֹות ֵעינֵי ַּפיְָטן ָצִעיר

ֵּבין ִּתְפְרחֹות ַעְלמֹות ָהִעיר
ְׂשִכּיַת ֶחְמּדָה, ַחְרִסינַת ֶסוְר2

ֶׁשָּבּה, ְּבֹאַרח מּוָחִׁשי

זֹוֶכה ַהֹּיִפי ַהּנִָׁשי
ְלַמְסֶטְרִּפיס ּוְלֵׁשֶדוְר3

אֹוָתן יְַכִּתיר ּכָאן ּכָל ׁשֹוֵפט

ַּבֹּתַאר "יְִציַרת מֹוֵפת".

ּתֹוְלדֹות ַהִּליִריָקה ּגְדּוׁשֹות ֵהן

ְּבַתֲחרּות ַהִּקיְטְׁשרֹונֹות

ֶׁשל ּגְָרפֹוָמנִים ְּבִלי ּבּוׁשֹות )ֵאין

ַמְחסֹור ְּבזַן זֶה ּבֹו נְִמנֹות

ְׂשַפת ַהְּמִליָצה ַהָּסכִָרינִית

ַהִּפְרחֹונִית־ָאֶלְּכַסנְְּדִרינִית

ּוְׂשַפת ַהְּׁשַמאְלץ ֶׁשִּלּקּוקֹו

ָׁשר ְּבִסגְנֹון ָהרֹוקֹוקֹו

ַעל ַאְפרֹוִדיֶטה וְֶהֶלנָה

ֶׁש"ִּׂשְפֵתיֶהן ֻּדְבְּדָבנִים"

וְ"גֹון ֶלְחיָן ַּכּׁשֹוַׁשּנִים"

וְעֹוד ַפְלָצנֻּיֹות ּכֵָהּנָה 

ָּבֶהן ַהֹּכל ָּתלּוי ְּבִטיב  

נְִפחֹו ֶׁשל ַהּסּוֶּפְרָלִטיב...(

ַאְך ְּבנַָטְליָה ּגֹונְָצ'רֹוָבה

— זֶה ְׁשָמּה ֶׁשל יֲַעַלת ַהֵחן —

עֹוִלים ַההֹוד, ַהִּׁשיק, ַהֹּגַבּה

וְכָל ַּתו־נֹוי ֶׁשּיִָּבֵחן

ְּבִאינְוֶנְַטר ַמֲעלֹוֶתיָה

ֵמֶרגַע זֶה ְּבַמָּבֶטיָה
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ֶׁשל ֵעין אֹותֹו ַּפיְָטן נְִלָהב

)וְַכָּצפּוי — ְּכָבר ְמֹאָהב(

ַעל ּכָל נְִמָלֻצּיֹות ַהְּטִריִּפים

ֶׁשל ֵּתאּוֵרי יְִפַעת נִָׁשים

ְׁשחּוֵקי ָּבנְַליָה ּונְדֹוִׁשים

ִּכְקִליָׁשאֹות ְסֶטֶראֹוִטיִּפים

ֶׁשל ֶּפֶטר רּוֶּבנְס אֹו ְפַרנְס ַהאְלס4 —  

  
וְהּוא ַמזְִמין אֹוָתּה ְלוְַלס.

ָמה ִמְתַרֵחׁש ְּבֵלב נַָטְליָה

ְּבעֹוד אֹותֹו ְסְטָרֶטג נֹוֵקט

ִמְתֶקֶפת־ֹעז ִּבְלִפיַתת־ַטְליָה

ַאּגַב ִרחּוף ַעל ַהַּפְרֶקט?

ַהִאם ַהַּלַהט ַהּפֹוֶאִטי

קֹוֵסם ָלּה ַּכְּתבּונָה ַלֶּפִתי

אֹו ְּכלּום רֹוֵמז ָלּה ְלָבָבּה

ִּכי ְּבאֹוָתּה ָהַאֲהָבה

ָטמּון ְּכָבר זֶַרע ַהְּטָרגְֶדיָה

ֶׁשִּקְלַלת יְָפיָּה ָּתִמיט

ַעל ְּברּוְך ַהּמּוזָה ַהְּׁשֵמיִמית

וְַתֲעִסיק ֶאת ּכָל ַהֶּמְדיָה

ִּבְסַבְך ָהֶרַצח ָהָאֹים 

ַמָּמׁש ֵמָאז וְַעד ַהּיֹום?

ַּתֲעלּוָמה זֹו — ֵאין ּפֹוֵתר ָלּה,

וְֹלא ָהיָה ָלּה ְּכָבר ּגַם ָאז.

ַהִהיְסטֹוְריֹון ָאְמנָם חֹוֵתר ָלּה,

ֲאָבל נְִתָקל ְּבֹאֶפל ַעז

ֶׁשל ַעְרִפֵּלי ַהֹֹּלא־יָדּוַע,

ֶׁשּכָל ַה"ָּלָּמה?" ּו"ַמּדּוַע?"

ָּפׁשּוט טֹוְבִעים ָּבם ִּבְתהֹוָמּה

ֶׁשל ֶּדֶרְך ּגֶֶבר ְּבַעְלָמה.

ַאְך ַהּקֹוֵרא, ַסְקָרן ְּכיֶֶלד,

ָרתּוק ֻּכּלֹו ְּבִצָּמאֹון

ֶאל סֹוד ִחיַדת אֹותֹו ּגָאֹון

ֶׁשְּמַעִּטים ְּכמֹותֹו ַּבֶחֶלד

זָכּו ֶׁשּכְָך, ְּבַסַער ַחם,

ִּתַּׁשק ַהּמּוזָה ַעל ִמְצָחם.

וְהּוא, ְּבַלַהט וִיְרטּוָאִלי

ּכָאן ַמֲעֶלה אֹוָתם ְּבאֹוב

ְכּמֹו ְּבִסיַאנְס ְסִּפיִריטּוָאִלי:

ֵּכיַצד ִהְפִליאּו ֶלֱאֹהב

ִּפְסּגַת ָהַרַהב ָהֶאְסֶּתִטי

וְִׂשיא ַהַּלַהב ַהּפֹוֶאִטי —

ְׁשנֵי ֲהָפִכים ּפֹוָלִרּיִים,

ְׁשנֵי מֹוְקֵדי ֵאׁש סֹוָלִרּיִים, 

ֶׁשּזֶה ֶאת זֶה ִסְּמאּו ְּבֹזַהר

ַאְך זֶה ֶאת זֶה סֹוָפם ִלְׂשרֹף

ְּבָפָטִליזְם ּבֹו יְִטרֹף

ַהּיֵֶצר, ְּבגִיחֹו ִמֹּסַהר־

ַה־comme il faut5 ַהְּמֻעְמָלן,

ֶאת ּכָל ָהַעּכָבֹות ֻּכָּלן...

אּוָלם ּכֵָעת — ַהֹּכל עֹוד ֶטֶרם,

ַהֹּכל ִלְפנֵי. ַהַהְפָלגָה

ֶׁשל ַאֲהָבה יֹוֵצאת ַלֶּדֶרְך 

עֹוד ֵאין ָּבּה ֶׁשֶמץ ְּדָאגָה,

וְֶהָעִתיד נְִרֶאה ָלֶבַטח

ד ִּכְלִחי ַּבת ּגֹונְָצ'רֹוב וָרֹ

ּוִמזְַּדֵהר ְּכמֹו ַהּפֹוֶאט ַה־

ּלֹוֵחץ אֹוָתּה ָקרֹוב־ָקרֹוב

ֶאל ַּדׁש ַהְפָראק ֶׁשּלֹו ְּכֶפַרח  
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ִמְּבִלי ִלזְֹּכר ִּכי ַהָּׂשָטן,

ֶׁשּזְדֹון ִלּבֹו צֹונֵן ַּכֶּקַרח,

רֹוֶאה ִּביקֹוד ַאֲהָבָתן

ֶׁשל נְָׁשמֹות ְּתִמימֹות ּכֵָאֶּלה

זּוג ָקְרָּבנֹות ָהֲעׂשּויִים

ַרק ְלַסֵּפק לֹו ֹחֶמר־ּגֶֶלם

ְלנִּסּויִים ְּבנִּׂשּוִאים...

*   *   *

וְֵהם נְִּׂשאּו, ַאִּביר ַהַּפיִט

וְאֹוָתּה וֶנּוס מֹוְסְקָבִאית,

וְיָד ְּביָד ֵהִקימּו ַּביִת

ְּבָחסּותֹו ָהֲאָבִּהית

ֶׁשל ְּכבֹוד ַהָּצאר ֲאֶׁשר יִֵחל ָׁשם

ִּכי ַּפיְָטנֵנּו יֵָעֵצר

ִמְּקִׁשי ָעְרּפֹו, וְִכי יֵָחל ָׁשם

ִלְהיֹות לֹו ִלְמׁשֹוֵרר ָחֵצר...

ֶׁשֵּכן, ַאַחת־ֶעְׂשֵרה ְׁשנֹות ֶקִרי

ּוְׁשנֹות ַמְרּדּות, ְּבֶטֶרם ְצפֹות

ֲענַק־ַהִּׁשיר ׁשֹוֵצף ַהֶּמִרי

ָּבּה, ַּבּיָָפה ֶׁשַּבּיָפֹות,

ּגִָּלה ְסִביבֹו ִׁשְפָעה, ֹלא קֶֹרט,

ֶׁשל ְסִחי ּוְדִחי ְבּכָל ֲאָתר 

ּוְבִלי ַרֵחם ָמַתח ִּבֹּקֶרת

ַעל ִרְקבֹונֹו ֶׁשל ַהִּמְׁשָטר:

ַעל ֶאֶרץ רּוס ֶׁשִאּכֶָריָה

ִּבְצִמיתּוָתם ָהַעְבדּוִתית

ֵהם אֹות ָקלֹון ְלִפּגּוֶריָה

ֶׁשל ׁשֹוַׁשְלָּתּה ַהַּמְלכּוִתית

ַהִּמְתהֹוֶלֶלת יֹום וַָליִל

ְּבִמְׁשְּתאֹות ָהֲעֻצָּלה

ְּבעֹוד ֶחְׁשַכת יְֵמי־ֵּבינַיִם

ָעֹמק ִּביוֵן ַהְּמצּוָלה

ֶׁשל ַּבֲערּות, נִּוּון וָֹענִי

ִהיא ַּפת־ָּבגָם ּוְמנַת ֶחְלָקם

ֻמַּכת ָהֹעֶשק ֶׁשל ִמיְליֹונִים

ֶׁשֹּׁשד ַמְלּכָם ְּכׁשֹוט ַמְלָקם.

ַעל ְסַבְך ִרְׁשָּתּה ֶׁשל ַהּפֹוִליְציָה

ַהֲחָׁשִאית, ֶׁשַהֶּטרֹור

וְִעּנּויֵי ָהִאינְְקוִיזִיְציָה

ְלכָל ַּבר־ֵלב נְִכָסף ִלְדרֹור 
ְּכִבְמִריַדת ַהֶּדַקְּבִריְסִטים6

)ָּבֶהם ֵרָעיו ֶׁשל ַהַּפיְָטן(

נְָקטּו ִּבְׁשָמּה כָּל ַאְקט ָסִדיְסִטי

— ְּתִלּיָה, ּגָלּות וְֶׁשְּכמֹוָתן —

ְלַבל יַֻּצת ׁשּום ּגֵץ וֶָרֶׁשף

ֶׁשל ִּדין ֱאֶמת ּוְכבֹוד ָאדָם

ְּבעֹוד ַהָּצאר חֹוגֵג ְּבנֶֶׁשף

ֶׁשל וֹוְדָקה ֶאת ְׁשִפיכּות ַהּדָם.

וְַעל ְסִתיַמת ִּפיֶהם ֶׁשל ֵאֶּלה

ַהִּמְתַעְּקִׁשים, ַעל ַאף ָענְָׁשם

ֶׁשל ּגְזַר ְּתִלּיָה, ּגָלּות אֹו ֶּכֶלא 

ִמַּטַעם ְמַבְּקֵׁשי נְַפָׁשם —

ֶׁשַהַּמְׂשִּכיל ָבֵּעת ַהִהיא ָׁשם

ֹלא יֲַחִריׁש וְֹלא יִֹּדם

ּגַם ִאם סֹופֹו ַהּוַּדִָאי ָׁשם

הּוא אֹו ִסיִּביְריָה אֹו ּגְַרּדֹום.



206

*   *   *

ֲאָבל ַהָּצאר — ֹלא ַרק ֶאת ֹצֶפן

ַהֵּסיְסמֹוגְָרף ֶׁשְּׁשמֹו ִׁשיָרה

ֶׁשּבֹו ִקָּצּה יֹוֵצא ַהֹּדֶפן

ֶׁשל ׁשֹוַׁשְלּתֹו ַהַּמזְִהיָרה

ְּכָבר ְמנָֻּבא ִּכְכָתב ַעל ִטיַח

ִקיר ֵהיכָלֹו ֶׁשל ֵּבְלַׁשאַּצר, 

ֹלא ַרק אֹותֹו ֵאינֹו ַמְצִליַח

א ְּברּורֹות, ִּכי ִאם — ָמה ַצר —  ִלְקרֹ

ּגַם ֶאת ִטְבעֹו נְחּוׁש ַהֵּמַצח

ֶׁשל ְמׁשֹוֵרר־ֱאֶמת ֶׁשֹֹּלא 

יֵאֹות ְלׁשּום ֶאְתנָן ֶׁשל ֶּבַצע

ִּכְמִחיר ְלַהְׁשָּתַקת קֹולֹו

ַהְּמַקְטֵרג ִּבְצִליל ַאְרֶסנִי

ַעל ַהִּמְמָׁשל וֲַחָטָאיו

וְַכּזִָמיר ָהַאנְֶּדְרֶסנִי

ֹלא יְִתַּפֶּתה ִלְכלּוב זָָהב

ּבֹו יֵָהֵפְך ְלַמְריֹונֶָטה

וְִלְמׁשֹוֵרר־ָחֵצר ַציְָתן

ֶׁשל ֶמֶלְך ִסין — וְכְָך, ְלֶפַתע,

ּגָזַר ּגָלּות ַעל ַהַּפיְָטן.  

 

ַאְך ַהּגָלּות — ְרֵאה זֶה ֶּפֶלא —

ִּבְמקֹום ִלְׁשֹּבר ֶאת ַהֻּמגְֶלה

ַרק ְמַחֶּׁשֶלת ְּכִמין ֶּפֶלד

ֶאת ְקִׁשי ָעְרּפֹו, ִּכי ֹלא מּוג־ֵלב

הּוא ּכּור־ַהּגַַעׁש ַהּוּוְלָקנִי

ֶׁשְּבעֹוְרָקיו חֹוֵמר ּדָמֹו 

ֶׁשל ַהּנִָסיְך ָהַאְפִריָקנִי,

ָסָבּה ַהֶּפֶרא ֶׁשל ִאּמֹו.

ָהא, הֹוד ַמְלכּות ֶׁשל ַסָבּא־ַרָּבא

ֶאְקזֹוִטי זֶה וִיִפי ְּדמּותֹו

אֹוָתם ִסְּפָרה לֹו נְיַנְיָה,7 ַּבאָּבה8  

זֹו ֶׁשִּלְּטָפה ְּביְַלדּותֹו 

ֶאת ַּתְלַּתָּליו ְּדמּויֵי ַהַּתיִל

)אֹוָתם יַָרׁש ִמַּסב־ָהֵאם

ְּכמֹו ֶאת ָעְביָן ֶׁשל ַהְּׂשָפַתיִם

ַהּנֶגְרֹוִאיִדּיֹות ַאף ֵהן(,

ִהיא אֹוַמנְּתֹו ַהְּפָרבֹוְסָלִבית

ֶׁשְּפִריָׂשָתּה ֶׁשל ָסאגָה ֹזאת  

לֹו, ְּבקֹוָלּה, ֶחְמַּדת־ֵלָבב ִהיא

ְּבעֹוד ָאזְנָיו ָּבּה ֲאחּוזֹות

ְּבַחְבֵלי ֶקֶסם, ָּבם ַמְטִמיַע

ֶּבן־ִטּפּוֶחיָה ַהָּלהּוט

— ִעם ּכָל ִמָּלה יֹוֵצאת ִמִּפיָה —

ֶאת סֹוד ַהּדָם וְַהּזֶהּות.

ָהא, ֵאיְך צֹונְִחים ְּפתֹוֵתי ַהֶּׁשֶלג

ַּבחּוץ ִּכְמַטר ְּפלּומֹות ְצֹחרֹות

ִמַּכר ָּפרּום, ֵעת ִמְתנְַחֶׁשֶלת

סּוַפת־ֵאיִמים, וְֵאיְך קֹורֹות

אֹותֹו נִָסיְך ְׁשֹחר עֹור וַָעיִן

הֹוְלִמים ַּבּיֶֶלד ְּכִמין יַיִן

ְּכמֹו ָחׁש הּוא ִּכי ּגַם ּבֹו, ִהּנֵה,

...D.N.Aׁשֹוֵצף אֹותֹו ַה־

ּכְָך ְמגֶַּלה ַהֵּלב ִמּנַיִן

יַָרׁש הּוא ֶאת ַהְלמּות ִקְצּבֹו

ֶׁשְּבָעְלצֹו ּוְבָעְצּבֹו

ֵמִעיד ִּכי ּדָם ֵאינֶּנּו ַמיִם

וְִכי ִמזְּגֹו ֶׁשל ּכָל מֹוָצא

ְּכמֹו ִמְׁשַּתְכֵּפל ַּבֶּצֱאָצא...
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וְִהיא, ַהּנְיַנְיָה, ְמַסֶּפֶרת

ְלָאֶלְּכַסנְֶּדר ַהָּפעֹוט

ַּבָּלאט, ְלֹנגַּה ָאח ֻמְבֶעֶרת

ְּבגֶָחִלים ְמֻׁשָּפעֹות

ִהְבהּוב וָֹחם, ֵּכיַצד זֶה ְּפיֹוֶטר,

ּגְדֹול ַמְלֵכי רּוס, זָכָה ְּבֹחֶטר

ִמּגֶזַע נְִסיֵכי ַחָּבׁש 

ֲאֶׁשר ִּבְׁשִבי־אֹויְָביו נְֶחַּבׁש

ֵאי ָׁשם ְּבַאְפִריָקה, ּדֹוַמנִי, 

ִלְפנֵי ִּכְמַעט ֵמָאה ָׁשנִים 

ִּביֵדי ּגְדּודָיו ַהּפֹוְלָׁשנִים 

ֶׁשל ַהֻּסְלָטאן ָהעֹותֹוָמנִי 

ֶׁשֶאת אֹותֹו ֶּבן־ּכּוׁש ַהָּקט

נַָתן ִלְּפיֹוֶטר ְּכַמָּתת.

ָהיָה זֶה ְּבִמיַכיְלֹוְבְסקֹויֶה,

נְוֵה הֹוָריו ֶשל ַהַּפיְָטן.
— "ַמָּתת?" ָסח ָסָׁשה, "ְׁשטֹו ָטקֹויֶה?9

ֵמֵאיָמַתי ָאדָם נִָּתן

ֵמִאיׁש ֶאָחד ְלִאיׁש ַאֵחר ּכָאן

ְּכִמין ַמְטֵּבַע ַלּסֹוֵחר ּכָאן, 

ְּכִמין ְּתִקיִלין, ְּכִמין ָטִבין?

ָּפְרִׁשי ִלי, נְיַנְיָה, ֹלא ָאִבין."

— "'ֵמֵאיָמַתי' ָׁשַאְלָּת, יֶֶלד?" 

עֹונָה לֹו נְיַנְיָה, ְּבִחּיּוְך

ָעגּום ֶׁשּיֵׁש ּבֹו ֵצל־ִׁשּיּוְך

ְלכָל ָהֲעׁשּוִקים ַּבֶחֶלד, 

"ִמּיֹום ֶׁשֶהָחזָק ּכֹוֶפה

ֶאת ִׁשְלטֹונֹו ַעל ָהָרֶפה..."  

ַעל ּכְָך, ַעל ַהַחָּלׁש וְַרע לֹו

ֵמִרְׁשעּותֹו ֶׁשל ָהַאָּלם

ֶׁשְּכֵלי־ַמְׁשִחית לֹו ּוְׂשָרָרה לֹו  

ָּבֶהם ָּתִמיד ֻמנְָצח ִסְבָלם 

ֶׁשל ּכָל ֻמֵּכי ָחָמס וָָעוֶל 

ְּכמֹו ְּבַמְמֶלֶכת ַהָּצאר ָּפאוֶל  

אֹו ָאֶלְּכַסנְֶּדר ָהַאְׁשַמאי 

אֹו גַם ָאִחיהּו, נִיקֹוַלאי —

ַעל ּכָך יְַתִריס ַהּיֶֶלד ָסָׁשה 

ְּבַבגְרּותֹו, ִלְבִלי ָחָׂשְך,

ַאף יְעֹוֵרר ָעָליו ַּבָּסְך

ֲחַצר־ַמְלכּות ְׁשֵלָמה ֶׁשָחָׁשה

ָמה ַחְתָרנִי הּוא ְצִליל נִיבֹו

)ַאְך ַאל נְַקִּדים ֶאת ֶׁשּיָבֹוא(.

ִּכי ּכָאן, ְּבעֹוד ֵעינָּה נְִתֶקֶלת  

ָּבאּוֶבְרטּוָרה ְלִבְכיֹו

ֶׁשל ָסָׁשה, זֹו ַהִּמְתּגְַלּגֶֶלת

ִּבְדמּות ִּדְמָעה ַעל ְצחֹור ֶלְחיֹו,

ְּכָבר ַמְחִליָפה לֹו נְיַנְיָה טֹונִים

ּוַמְרִעיָפה לֹו ֶמגָטֹונִים

ֶׁשל ִמין ִצְבעֹונִּיּות ְּפרּוָעה

ִּכיִפי ַּבּדָיו ֶׁשל ֶּדַלְקרּוָאה10:

"ּוְבֵכן," ּכְָך ִהיא, "ָסַקר ָאז ְּפיֹוֶטר

ֶאת ָהֶאְתיֹוִּפי ַהָּקָטן

אֹותֹו נַָתן לֹו ַהֻּסְלָטאן

ְּבַאְרמֹונֹו ַעִּתיר ַהֹּקֶטר

וְָׂשׂש, ְּבָבּס, ִּבְמלֹוא קֹולֹו:

'ֶאֶַּקח אֹותֹו. ַמּדּוַע ֹלא?'  

"ִּכי ַסָּבא־ַרָּבא ֶׁשְּלָך, ָסָׁשה,

ָהיָה ְקָרָסִביץ11 ֹלא ָקָטן,"

ִהיא ָסָחה לֹו )ּוְכָבר רֹוָאה ָׁשם 

ֵאיְך ִמְתַמגְנֵט ָּבּה ַמָּבָטן
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ַהַחם ֶׁשל ְׁשֵּתי ֵעינֵי ַהּיֶֶלד 

ָּבֶהן יֹוֶקֶדת ְּכגֶַחֶלת

אֹוָתּה ְקִרינָה ִּכְמַעט ּדִָתית

ֶׁשל ִאיׁש־ַהַּפיִט ֶלָעִתיד(,

"ַאְדנּות נִָסיְך ָהיְָתה ּבֹו, ֹנַעם

וְכָל ּגּופֹו — ַהְדַרת ִמְבנֶה

ָחטּוב ְּכֶפֶסל ֶׁשל ָהְבנֶה

ֶׁשּיַד־ָאָּמן ּגְִּלָפה ְּבֹתַאם

ֶׁשל 'ַעז ִּכְכִפיר וְַקל ִּכְצִבי'  

וְכָל זֶה נְִתַּבזְֵּבז ַּבְּׁשִבי."

ַהּיֶֶלד ַמֲאזִין ַלּנְיַנְיָה

ּוְכָבר, ְּבֹלא יֹוְדִעין, קֹוֵלט

ִּכי ׁשּום ִׁשְביָה ֵאינָּה ַאְכַסנְיָה

יָָאה ָלרּוַח ָּבּה נִגְֵלית

זְִקיפּות קֹוַמת ָאדָם ְצֵמא ֹחֶפׁש

ִּבְפָרט ַּפיְָטן ַהָּבא ִלְסֹחף ֵאׁש

ִּכְּפרֹוֶמֶתאּוס ֶׁשּגְנָָבּה

ִמּזֶוְס ֵמֹעֶצם ַאֲהָבה 

ֶׁשָחׁש אֹותֹו ּגַּנָב ֻמְפָלא ָאז

ִליִציר ַּכָּפיו, הּוא ֶּבן־ֱאנֹוׁש,

ּגַם ִאם נִגְזַר ִּכי יֲַעֹנש

ָהֵאל אֹותֹו ְּבֶפֶרץ ַּכַעס

ּוְכפּות צּוק־ֶסַלע יְַצִמידֹו

ָלַעיִט ַהּנֹוֵקר ְּכֵבדֹו.

ַאְך אֹוַמנְּתֹו ְּבנַַחת ָסָחה

ַעל ַסָּבא־ַרָּבא ֶׁשּלֹו ּכָכָה:

"ֲאָבל ַהָּצאר ֵהִבין ָׁשוְיֹו

וְִׁשְחְרָרהּו ִמִּׁשְביֹו."

וְכָאן, ֵמֶרגַע ּבֹו נְִפֶרֶׂשת

ַעל ּגֹוָרלֹו, ִמְּבִלי ַלְחֹּדל,

ֹלא ֵמִחָּבה וְֹלא ֵמֶחֶסד

ְּכנָפֹו ֶׁשל ְּפיֹוֶטר ַהּגָדֹול

ַהִּמְתַהֵּדר ּבֹו ַּבִּצּבּור ּגַם

ְּבׁשּוב ַהֶּמֶלְך ֶּפֶטְרּבּוְרּגָה

ַמְרִקיַע ְׁשמֹו ַהּטֹוב ְּפָלִאים: 

"ְּפִרינְץ ַחּנִיַּבַעל ִאְּבָרִהים".  

ּוְכבֹוד ַהָּצאר, ְּבהֹוד וָרֹגַע, 

ְּכַסנְדָּקֹו, ְּבֶטֶקס ַרב

ּבֹו נֹוְכִחים ּגְדֹוֵלי ָׂשָריו 
ַאף ַמְטִּבילֹו ַּבִּסינָגֹוגָה12

ֶׁשָּבּה הֹוֵפְך הּוא ִמָּפגָאן 

ִלְּפָרבֹוְסָלִבי ְמֻהּגָן.

ִחַּבת ַהֶּמֶלְך ְּכמֹו ִהְכִריזָה 

ַעל ֹעֶצם ִאי־ּגִזְָענּותֹו

ִמֶּׁשָּׁשַלח אֹותֹו ָּפִריזָה 

ְּבִמּמּונֹו וְָחסּותֹו 

ָלָאָקֶדְמיָה ַהְּצָבִאית ָּבּה, 

ָצַלח ּכּוׁשֹון זֶה, ְּכָלִהיט ָּבּה,

ֶאת ּכָל ְּתָלאֹות ַהִּמְבָחנִים

ַעד ֶּדֶרג ֶסגֶן ּתֹוְתָחנִים

)ַאְך ּגַם ּכַָבׁש ְּבֹכֶשר ַטְקִטי,

ּבֹו ֹלא נִָּתן ְּכָלל ְלַהְפִריז,

ֶאת ֵלב יְֵפהִפּיֹות ָּפִריז

ַעד ֶׁשּנֹוַכח ְּבֹאַרח ְּפַרְקִטי

ִּכי גַם ְלִׁשיֶסר ְּבכֹור־ָׂשָטן

ֵאין ׁשּום ְקִביעּות ְּבִמָּטָתן(.

"ֵהן ַמְחִליפֹות," ָרַטן ְּבֶמִרי,

"ְּבכָל ַמָּטח, ִכְּכלֹות ֻחּמֹו,

ּגַם ֶאת ָקִליֶּבר ְקנֵה־ַהּיִֶרי 
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וְגַם ֶאת ַהּתֹוְתָחן ַעְצמֹו..." 

וְכְָך ֵאַרע ֶׁשַּׁשַעל־ַׁשַעל 

ּגְָמָלה ְּבנֶֶפׁש ַחּנִיַּבַעל 

ְּתחּוָׁשה ִּכי ֲעִתידֹו ָּפרּוס

ַרק ְּבֵחיָקּה ֶׁשל ִאָּמא־רּוס
ֶׁשָּבּה, ְּבֵלב ּגְדּוׁש־ִצִּפּיֹות, ֵער

ְלִסּכּויֵי ַמֲעָמדֹו

ְּבֵׁשרּותֹו ֶׁשל ִאיׁש־ַחְסּדֹו,

ֲהֹלא הּוא ַּבְטיּוְׁשָקה ָצאר13 ְּפיֹוֶטר,

ִקּוָה ִּכי ֵחֶרף ְׁשחֹור ּגְוָנָיו 

יִָאיר לֹו ַהַּמּזָל ָּפנָיו.

"וְכְָך ָהיָה," אֹוֶמֶרת נְיַנְיָה

ַלּיֶֶלד ָהָרתּוק ֻּכּלֹו, 

"הּוא ֹלא נִּדֹון ְלַלְחָמא ַענְיָא, 

ֲאִבי־ָסְבָך זֶה, ֹלא וָֹלא,

הּוא ַרק ִטֵּפס לֹו ַמְעָלה־ַמְעָלה  

ְּבֶדֶרג־ַהִּפּקּוד וָָהְלָאה 

ּכָל נֶגֶף ִמַּדְרּכֹו ֵהִסיט

וְַאף נָָׂשא ִאָּׁשה רּוִסית

)ֶׁשּנְֶכּדָָתם, יְַלִּדי — ֲחֹׁשב נָא

ַעל ְּפִרי אֹותֹו זִּוּוג ּכֵָׁשר — 

ִהיא ֹלא ַאֶחֶרת ֵמֲאֶׁשר

ִאְּמָך, נְַדיֶזְ'ּדָה אֹוִסיּפֹוְבנָה,

ֶׁשִּדְמיֹונְָך ְלַאב־ָסְבָך 

הּוא אֹות ְלכְָך וְהֹוכָָחה(..." 

יץ' ּגֵנֵָאלֹוגִי  ֵכּן, ּכְָך, ִבְּסִפּ

ֶאְקזֹוִטי זֶה, ֶׁשֵּדי ֻמְפָרְך

הּוא ֵּתאּומֹו ַהֶּפדָגֹוגִי 

ִעם ַרף ּגִילֹו ֶׁשל יֶֶלד ַרְך  

— ִּבְפָרט ִּבְתחּום ָהִאינְפֹוְרַמְציָה 

ַעל ְּתִכיפּוָתּה ֶׁשל ָהרֹוַטְציָה 

ָּבּה ַמְחִליפֹות ְּבנֹות ּדֹור ָּפרּוץ

ִּב־ France ֶּבן־זּוג ֵּבין ְסטּוץ ִלְסטּוץ 

—

סֹוֵפג ַהּזֲַאטּוט ְּכגֶֶׁשם 

ְּבַאְדַמת ַקיִץ ֲחֵרָבה 

ֵמאֹוַמנְּתֹו ַהֲחִביָבה 

ֶאת ַלֲהָטּה ֶׁשל ַהּמֹוֶרֶׁשת

ָּבּה ַּדם אֹוֶתלֹו יְִריצֹו

ִמּיְַלדּותֹו ַעד ַמר ִקּצֹו.

ַאְך ְּכלּום נִָּבא לֹו ֵלב ַהּצּוִציק

ִּבְׂשַפת ְּפָחדָיו ַהִּבעּוִתית

לּוא ּגַם ֻקְרטֹוב זִָעיר, ַקְמצּוִציק,

ִמן ַהָּצפּוי לֹו ֶּבָעִתיד?

ּוְכלּום אֹותֹו ִמּנּון ַהּיֶֶתר 

ֶׁשל ְרגִיׁשּות, ָעֹמק ְּבֵסֶתר 

ּכָל ַּתְכִסיֵסי ַהִּמגְנָנָה 

ֶׁשל ּפֹוזַת dandy ַּבת ָאְפנָה 
אֹונְיֶגִינִית ּכָֹזאת, ַּביְרֹונִית,14

ֶׁשָּבּה יְַסוֶה זְַקן ְלָחיָיו 

ְּפגִיעּות ֶׁשל יֶֶלד, ּכָל ַחּיָיו 

ְּבַמֵּסַכת ִלגְלּוג ִאירֹונִית, 

ֹלא יַזְִהיֶרּנּו ְּכָבר ַעָּתה 

ִמָּמצ'ֹוִאיזְם־ִּבְפרּוָטה

ֶׁשּבֹו, ִּבְׁשטּות ֶׁשֵאין ּכָמֹוָה 

יִַּפיל ַעְצמֹו ְּבמֹו יָדָיו 

ַאּגַב ִטּפּוס ַעל ֵעץ ּגָבֹוַּה

ֶׁשֵאין ָלֶרֶדת ִמַּבּדָיו 

ְּכַאְבָׁשלֹום ָלכּוד ְּבׂשֹוֶבְך־   

ֵאָלה ֵּבין ֶאֶרץ ּוְׁשֵמי־ֹאֶבְך 

ֶׁשל ֻּפְרָענּות, ְלׁשּום ֲאָתר 
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ִמְּלַבד ֶׁשל ָמוֶת ְמיָֻּתר?
ַעל ְׁשֵאלֹות ּכֵָאּלּו ֵאין לֹו

ְלֶבן־זְַמּנֵנּו ּכָל ִסּכּוי 

ִלְמֹצא ְּתׁשּוָבה, ִּכי ִמי יִֵּתן לֹו

ִאם ְּפַסק ִאּׁשּום אֹו ְּפַסק זִּכּוי 

ְלכָל ֶׁשּיָד ָלֶהם ַּבְּדָרָמה,

ִאם ְּכָבר ֵמָאה ִׁשְבִעים ְׁשנֹות "ָלָּמה?"

ֵמָאז ֵטרּוף אֹותֹו ּדּו־ְקָרב

ּכָאן חֹוְצצֹות ֵּבין ּכָל חֹוְקָריו

ָהַעְדּכָנִים ּוֵבין יֵָמינּו,

וְַרק ְּבאֹוב ּכָאן ָמֳעלֹות 

ּכָל נְַפׁשֹוָתיו ַהּפֹוֲעלֹות 

ֶׁשְּכָבר ִמּזְַמן ָׁשְבקּו, וְֵאין הּוא

ֶאָּלא ִמְקַּבץ ְסָברֹות )וְעֹוד 

ְּבֵעָרבֹון ֻמגְָּבל ְמאֹוד(?

ִּכי ֵאיְך ִּבְכָלל נִָפיק ּתֹוֶעֶלת

ִמְּבַרק ִׂשְכָלם ַהְּמנֶֻּסה

ֶׁשל נְַתָחנִים וְַחְכֵמי ֶחֶלם

ֶׁשְּלַאַחר ַהַּמֲעֶׂשה,

ִאם ַעד ַהּיֹום עֹוד ֹלא הֹוִעילּו 

ּכָל ִּפְלּפּוֵלי־ְּבִדיֲעַבד

ּוְׁשַאר ְּתִמיהֹות "ַהִאם" וְ"ִאּלּו" 

ְלִמי ֶׁשְּכָבר ִמּזְַמן ָאַבד

ְּכֶטֶרף ְלִעְּקׁשּות נִַּצַחת 

ֶׁשַאף ַּכּיֹום ֵאינָּה נְִסַלַחת

וְִאם ַעל מֹות ּגָאֹון ְקטּול־ֵאיד 

?"too late" :ְׂשחֹוק־ַהּגֹוָרל ַמְפִטיר

ּוָמה, ְּבֶעֶצם, ָמה נֹוַתר לֹו 

ְלֵלב נְֶחָמץ, ָרחֹוק ִמּבּוז

ַאְך ֹלא ִמּזַַעם ַעל ִּבזְּבּוז 

נְִסיְך־ַהּמּוזָה ֶׁשֻהְכַּתר לֹו

ִאם הּוא ַעְצמֹו, ִּבְסֹער ּדָָמיו 

ִקַּפח אֹותֹו ִּבְדִמי יָָמיו? 

ָמה ֶׁשּנֹוַתר הּוא ָּפנֹוָרָמה

ֶׁשל נֹוף ְׂשֵדה־ֶקֶטל ֵריק, נֹוָׁשן

ּבֹו ֵאין ְּכָבר ּדָם וְֵאין ָעָׁשן  

ַרק זֵֶכר ִצְלֵלי ַהְּדָרָמה 

ָּבּה ְּבִלי ָשָֹרק ּוְכַחל־ִאּפּור 

עֹוִלים ְּפָרָטיו ֶׁשל ַהִּסּפּור.

*   *   *

וְַהִּסּפּור ְּכִדְלַהָּלן הּוא: 

ְּכָבר ְּבעֹודֹו ְּכֶבן ט"ו  

נִּכָר ְּבָסָׁשה זֶה ִּכי ָלן הּוא

ְּכִמין ָאנְַקֵראֹון ׁשֹוָבב

ִעם ְּבנֹות־ַהִּׁשיר ּוְכָבר יֹוֵצא לֹו

ְּבֵבית־ִסְפרֹו, ָצאְרְסקֹויֶה ְסיֶלֹו,15  

ֵׁשם ֶׁשל ַמְמזֵר וְַאְרִכי־ֵלץ

ֶׁשַהִּמְמָסד עֹוד יְִתַּפֵּלץ 

ּגַם ַּבָּׁשנִים ֲאֶׁשר ָּתֹבאנָה

ִמִּתְחמּונֵי ֻקנְּדָסּותֹו

ָהֲעִתיִדים ַלֲעׂשֹותֹו      

ְלֵׁשד ִמַּׁשַחת ֶׁשֲעוֹון ַה־

ּנֹון־קֹונְפֹוְרִמיזְם ֶהָחצּוף

ּדֵָבק ּבֹו ִּכְדבֹוָרה ַלּצּוף. 

 

ֲאָבל ַהּצּוף — ָמִריר ְּכַלַען

ָהיָה ְלֵחְך ֲחַצר ַהָּצאר,

ֶׁשִחיׁש ֵהִבינָה ָמה ַהַּמַען

ֵאָליו ֻּכּוְנָה, ִמְּטוָח ָקָצר,

ְּבעֹוְקָצנּות ֹלא־ִמְתנֶַּצֶלת

ָסאִטיַרת־ֶלִחי ְמַצְלֶצֶלת  
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ְּבכָל ָחרּוז וְנִיב ָּפחּוז 

ֲאֶׁשר ֻׁשַּלח ְּכֵחץ ָׁשחּוז

ִמֶּקֶׁשת ְׁשנִינּותֹו ַהְּקִריִטית

ֶׁשל ַּפיְָטנֵנּו ַהָּצִעיר, 

ֶׁשּכָל ִמְטוָח ֶׁשּלֹו ֵהִעיר 

ְּברּוס ֻּכָּלּה ִרגְָׁשה ּפֹוִליִטית,

ֶׁשְּבֶעְטיָּה ִמּיָד זָכָה 

ִלגְלֹות ִלְדרֹום ַהַּמְמָלכָה.

ַאְך ִּדין ּגָלּות — ֶׁשִּדין ָאסֹון הּוא

ְלכָל ָעקּור ִמָּׁשָרָׁשיו — 

ּגִָּלה ְלָסָׁשה ִּכי ָחסֹון הּוא

ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמֶּׁשָחַׁשב

ּוְכבֹוד ַהָּצאר ֲאֶׁשר ָהַדף ּכְָך

ֶאת ַהְּמׁשֹוֵרר ֲחצּוף־ַהַּדוְָקא

ִמִּביָרתֹו, ָהיָה ָאנּוס

ְלִהּוַָכח ִּכי ֵאין ָלנּוס

ִמן ָהֻעְבּדָה ִּכי ּגַם ָהרּוַח

וְֹלא ַרק ֶמֶלְך ַרב־ָעְצָמה

יֵׁש ָלּה ֻחִּקים ִמֶּׁשל ַעְצָמּה

וְנֹוגְדָנִים ֶׁשיַּגְִּבירּוָה

ּגַם ִאם יּוַׂשם ָעֶליָה ַסד

ָעִריצּותֹו ֶׁשל ַהִּמְמָסד.

ֶׁשֵּכן ִּפְתּגָם רּוִסי פֹוְלְקלֹוִרי

ִהְמִׁשיל ּגָלּות ּכָֹזאת ְּכָבר ָאז

ְּבִלגְלּוגֹו ָהָאֶלגֹוִרי

ְלדָג ֻמְטָּבע, ְּכֹענֶׁש ַעז, 

ַאְך ֹלא ַּבֶּׁשֶמן ַהֻּמְרָּתח ָּבּה 

ַּבַּמֲחַבת ֶׁשּנֱֶחָרְך ָּבּה    

ְּבָׂשרֹו ַהִּמַּטּגֵן ְּבֹחם

לֹוֵהט ְּכֵאׁש ַהּגֵיִהּנֹום —

ִּכי ִאם ְּבסּוג ַאֵחר ֶשל ֹענֶׁש:

ּגְזֵַרת ִטּבּוַע ִּבְמצּולֹות 

ַמיִם ַרִּבים, ְּכלֹוַמר ִלְכלֹות 

ַּבּיָם ִּבְמקֹום ִּביקֹוד ֲחרֹון־ֵאׁש

)ָמה ֶׁשֵאינֶּנּו ֹענֶׁש ְּכָלל

ַלּדָג, ַהָּׂשׂש ִלְטֹּבל ַּבּגַל...(

וְכְָך ֵאַרע ֶׁשּגְזַר ַהֶּמֶלְך

ִּבְמקֹום ַלְחֹסם לֹו ַמְחסֹוִמים 

הֹוִציא ָמתֹוק ֵמַעז ַלֵהֶלְך 

ֲאֶׁשר ּגִָּלה נֹוִפים ְקסּוִמים.

ֶׁשֵּכן, ִאם ּדָג ֵאינֹו חֹוֵׁשׁש ֹּפה

ִּבגְזַר־ְטִביָעה ְלֵהָענֵׁש ֹּפה

ִּכי יָם ּוַמיִם ִּבְׁשִבילֹו 

ִהּנָם ָהֶאֶלֶמנְט ֶׁשּלֹו —

יֵׁש ְלַׁשֵער, ְּכַקל וָֹחֶמר, 

ִּכי ֵלב ַּפיְָטן, ּבֹו נְִרָׁשִמים 

ְּבֵעט־חּוָׁשיו ְׁשַלל ְרָׁשִמים 

ַהֻּמנְָצִחים ְּבנִיב וָֹאֶמר,

ַאף הּוא, ִעם ּכָל ִרּגּוׁש ָקלּוט

הֹוֵפְך ּגָלּות — ְלִהְתּגַּלּות.

ֵאיְך ַּבֲעִליל, ְּכלֹוַמר ְּבֹפַעל,

זֶה ִמְתחֹוֵלל ְּכִמין ִמְקָסם

ַאְלִּכיִמי, ּבֹו הֹוֵפְך ַהֹּכַהל  

)אֹו טֹוב ִמּזֶה לֹוַמר: ַהַּסם( 

ֶׁשל ֹעז ַהַּדַחף ַהִּמיֶמִטי

ְלִׁשּכָרֹון ֶׁשל ְטַרנְס ּפֹוֶאִטי,

ּבֹו ִמַּמְרֵּתף ַהַּתת־מּודָע

ּפֹוֵרץ ְּבִלי ֹחק ּוְבִלי ִמּדָה

ַׁשְמַּפן־ַהִּליִריָקה ְּבֶׁשֶצף 

יֵינִי ּכָזֶה, ּבֹו ׁשּום ִמְכׁשֹול



212

ֹלא יֲַעֹצר ּכָאן ׁשּום נְַחׁשֹול  

ֶׁשל ֶרגֶׁש, ֶׁשל ָחרּוז, ֶׁשל ֶקֶצב —

ִחידָה זֹו, ּגַם ִטָּפה ִמֹֹּלג, 

עֹוד ֹלא ָּפַתר ׁשּום ְּפִסיכֹולֹוג. 

ֲאָבל ֻעְבּדָה: ְּכדָג ַּבַּמיִם    

— ִּבְמקֹום ֶׁשַּדם־ִלּבֹו יַֻּקז —

ּגַָמע ָׁשם ָסָׁשה, ְצֵמא־ֵעינַיִם,

יְָפיָם ֶׁשל ְקִרים וְֶׁשל ַקוְָקז, 

וְִאם ִקּוָה ַהָּצאר ִלְׁשֹּבר ֶאת 

ַעּזּות ִמְצחֹו, ֲהֵרי ִּתגְֹּבֶרת 

ֶׁשל נֹוף ָהִרים וְנֹוף ָאדָם 

ַהּנְִסָּפגִים ְּכיָי"ׁש ַּבּדָם 

ִלְּבָתה ּבֹו ֵאׁש ַמְרּדּות לֹוֶהֶבת,

אֹוָתם ִהִּסיָקה ִּפְראּוָתם  

ֶׁשל ִרְכֵסי־ַעד ִּבזְִקיפּוָתם 

וִיקֹוד ְּתׁשּוַקת ִאָּׁשה אֹוֶהֶבת.

ֲהֹלא ִקְסֵמי ֲהוַי וָנֹוף, 

נָָהר וָָהר, ֲעַראי וֶָקַבע,

ָלַעד ֹלא יְִתַרְּפסּו ַלְחֹנף 

ְלׁשּום ַׁשִּליט ִמְּלַבד ַלֶּטַבע, 

וְֵאין ְליַַער אֹו ָמִרינָה

ֹלא ָצאר ָעִריץ וְֹלא ָצאִרינָה,

וְֶחֶצף־ֶקֶצף ְצִליל ַמָּפל 

ֵאין ַעל ִׁשיָריו ֶצנְזּוָרה ְּכָלל,

ּוְכֶׁשַּמְדִהיר ַּפיְָטן ַחם־ֶמזֶג

ַרָּמְך ׁשֹוֵעט ַּבֶּמְרָחִבים,

ִׁשיָריו ּפֹוְרִצים ַּכּכֹוכִָבים

ִמְּׁשחֹור ֵליָלם, וְֵאין ׁשּום נֶזֶק

ֶׁשל ׁשּום רֹודָן ֶׁשּיְַבִעיתֹו

ִלְבֹלם ֶאת ִּפיו אֹו ֶאת ֵעטֹו.

וִיֵלל ָהרּוַח ַהּנֹוֶׁשֶבת

ְּכִצוְָחתֹו ֶׁשל ֵעיט־ְּפָסגֹות

וְַלַהט ְמדּורֹות ַהֵּׁשֶבט

ֶׁשַחְרבֹוָתיו ֹלא נְסֹוגֹות

ּגַם ְּבגִיָחן ִמן ַהֵּמַצר ִעם

ֲעַדת מֹוְרִדים מּול ֵחיל ַהָּצאִרים

ַהִּמְתַאֵּמץ ָלֹכף ֹעל ַעז

ַעל ַהְּקִריְמָצ'אק ּוֶבן־ַקוְָקז — 

ּכָל ֵאֶּלה ֹלא ַרק ֹלא ִהְדִּבירּו

ֶאת ְקִׁשי־ָעְרּפֹו ֶׁשל ַהּסֹוֵרר,

ִּכי ִאם ָחְברּו ּבֹו, ַּבְּמׁשֹוֵרר,

ְלִמין ַקַּלַחת ָּבּה ִהגְִּבירּו  

ֶאת ַּדם מֹוֶרֶׁשת יִחּוָסיו

ֶׁשל ַחּנִיַּבַעל, ַאב־ַהָּסב...

ּוַבַּקַּלַחת ָהרֹוַתַחת

ָרְקָחה ַהּמּוזָה ְּבִלי ֵלאּות

ְּכמֹו ְּבֻבְלמֹוס ֶׁשל ֵׁשד ִמַּׁשַחת

ִׂשיִאים ֶׁשל ֹיִפי ּוְמֵלאּות

וְֶאת יְֻקַרת ִׁשְמעֹו ִהגְִּדיָלה

ִבּזְכּות רּוְסָלן ּוזְכּות לּוְדִמיָלה

ּוְׁשַלל ִׁשיֵרי ַקוְָקז יֹוְקִדים 

וְ"ָהַאִחים ַהּׁשֹוְדִדים"

ּו"ַמְעיַן ַּבְחִצ'יָסַראי" ִעם 

ְּתִחַּלת "אֹונְיֶגִין" ֶׁשּתֹוִסיף

ּתֹוך ח' ָׁשנִים ֶאל ָהָאִסיף

ֶׁשּכָל ֻּכּלֹו ַמְּתנַת ָׁשַמיִם,

עֹוד הֹוכָָחה ִּכי ּגַם ּגָלּות

ֵאין ָּבּה, ִׁשיִרית, ֶהְכַרח ַּדּלּות.
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*   *   *

נּו, וְכֵָעת — ִׁשּנּוי ַאְדֶרָסה16

ְּבַצו־ַמְלכּות ָחדָׁש: ְּתִחָּלה

ְלִקיִׁשינְיֶב, ַאַחר — אֹוֶדָסה

וְׁשּוב וָׁשּוב ּגְזֵַרת ּגֹוָלה, 

 17enfant terrible ֶׁשֵּכן אֹותֹו
18dribbleׁשּוב ְמַכְדֵרר ַעְצמֹו ִּב־

ֵמִהְתַּכְּתׁשּות ְלִהְתנַּגְׁשּות

ַּבֻּמְסּכָמֹות ּוָבָרׁשּות: 

ְּתִחָּלה מֹוְצִאים ַּכְלֵבי ַהַּציִד

ֶׁשל ַהֶּצנְזּוָרה, ְּבָפְתָחם

ֶאת ִמְכָּתָביו ּתֹוְך ִרְחרּוָחם

ַהַּבָּלִׁשי ְסִביב ִאיׁש ַהַּפיִט, 

ִּכי יֵׁש ּבֹו נֶגַע ַסּכָנָה 

ֶׁשל ָאֵתִאיְסט ְּבִלי ַּתָּקנָה

ּוְלַאַחר־ִמֵּכן  ַמְצִמיד ָׁשם

ְּכבֹוד ָהרֹוזֵן וֹורֹונְֶצב19 )ִמי

ֶׁשְּמֻמּנֶה ָהיָה ִרְׁשִמית ָׁשם

ַעל ַהּגֹוֶלה ָהַעְרמּוִמי(

ִעּקּוב ַעל ִטיב ִמּדֹות ַהֹּטַהר

ֶׁשל רֹוזַנְּתֹו יְַפת־ַהֹּתַאר

ֲאֶׁשר ִמַּתַחת ְלַאּפֹו 

chapeau!"( ֹּכה ִהְתַעְּמָקה

)20"superbe!
ְּבִׁשיָרתֹו ֶׁשל ַהְּבִלּיַַעל

ֲאֶׁשר ּגַם הּוא — יֵׁש הֹוכָחֹות —

ָׁשם ֶהֱעִמיק ָּבּה ֹלא ָּפחֹות

ַעד ִּכי ִּבְתֹפס אֹותֹו ַהַּבַעל

ִהְרִחיק, ִּכגְמּול ַמֲעָלָליו,

ֶאת ֶהָחתּול ִמן ֶהָחָלב...
וְכְָך ֵאפֹוא ַמּגִיַע ָסָׁשה

ֶאל ּגָלּותֹו ֲהִכי ְּתמּוָהה,

ֶאל ְּכַפר הֹוָריו ֵאָליו הּוָחָׁשה

ְּפֻקַּדת ַהָּצאר: "ֵאין ׁשּום ְּתנּוָעה

ִמחּוץ ַלְּכָפר ַהּזֶה ֻמֶּתֶרת

לֹו, ֶלָעצּור ָׁשם ְלִמְׁשֶמֶרת, 

ַעל ֵחְטא ׁשּורֹות ֹלא נְִסָלחֹות

ְלעֹוד ְׁשנַָתיִם ְלָפחֹות."

ַאְך ֵחֶרף ַמֲעַצר־ַהַּביִת,

זֶה ַהַּמגְִּביל ֶאת ֵחרּותֹו 

)ַאְך ֹלא ֶאת זֹו ֶׁשל ִׁשיָרתֹו

ָּבּה ַמְמִריאֹות ַּכנְֵפי ַהַּפיִט

ֶאל רֹום ּכָמֹוהּו ֹלא נֹוַדע

ְּבִׁשיַרת רּוְסיָה ֵמעֹודָּה(,

ֵמנִיב ֵעטֹו יְבּול ַרב ֹׁשוִי 

וֵָעֶרְך: ֶאת "ַהּצֹוֲענִים"

וְֶאת "ּבֹוִריס ַהּגֹודּונֹוִבי" 

וְֶאת "ּגְָרף נּוִלין", ּוְפנִינִים

ִמֵּסֶדר־ֹּגֶדל ֹּכה ַמְפִּתיַע

וְֵסֶדר־ֹעֶמק ֹּכה נְִבָצר

הֹוְפכֹות ָׁשם ְּבִלי ַרֵחם ַעל ִּפיָה 

ֶאת ַקֲעַרת יְֻקַרת ַהָּצאר,

ֶׁשַּקְטנּוָתּה נְִרֵאית ָּפֶתִטית

ְּבִהְתנְַּפָצה ֶאל ֹעז ִׂשְרטֹון

ּגְַדלּות ָהרּוַח ַהּפֹוֶאִטית 

ֶׁשל ַהּגָאֹון נֹוֵתן ַהּטֹון, 

ֶׁשּכָל־ֻּכּלֹו ַרק ֶּבן כ"ו הּוא 

ַאְך ְּכָבר, ַעל ַאף ַּכְבֵלי ַהֹחק, 

נִָּׂשא ְׁשמֹו ַמְעָלה, ְּככֹוכָב, ּו־

ְתִהָּלתֹו ְלֵמָרחֹוק.



214

וְכְָך, ְּכִמין ִּביַמאי ַסְרּדֹונִי 

ּוָפָטִליְסט ְלֵאין ַמְרֵּפא

קֹוַבַעת יַד ּגֹוָרל ִאירֹונִי 

ִעּמּות נְִצִחי ֶׁשֹּלא יְַרֶּפה 

ִמּנְִׁשָמָתּה ֶׁשל רּוס ּגַם ָהְלָאה,

ָׁשנִים ַרּבֹות ַאַחר ֻּתָּמּה

ֶׁשל ְּדָרָמה זֹו ֶׁשֵאין ֻּדגְָמה ָלּה

ְּבִׁשיָרָתּה ֶׁשל ׁשּום ֻאָּמה

ְלתֹוֲעפֹות ֵאיָבה וֶָקַרע

ּוְׁשִליַפת ַסיִף ִמּנָדָן

ֶׁשל ָׁשר מּול ַׂשר, ֶׁשל ֵאׁש מּול ֶקַרח, 

ֶׁשל ַהַּפיְָטן מּול ָהרֹודָן.

וְזֶה, ְּבִלי ׁשּום ְּכנִיַעת ָקנֹוָסה21,

יְַחֹזר ָּתִמיד, ִמּדֹור ְלדֹור,

ְּכמֹו ְלַׁשְכֵּפל ַעְצמֹו ְּכֹנַסח

וְקֹוד ּגֶנִֶטי ֶׁשּיְַחּדֹר

ֶאל ּתֹוְך ַמְחזֹור ּדָָמּה ַהִּליִרי

ֶׁשל ֶאּפֹוֵּפָאה ֻמְפָלָאה,

ָּבּה יִָּׁשנֶה ַהָחָרִקיִרי

ֶׁשל ֹעז ָהרּוַח ַהְּכלּוָאה

ְּכִריטּוַאל ֵאיִמים וֶָפֶלא

ֶׁשל ּדָם נִּגָר ַעל ְצחֹור ֻמְׁשָלג,

ֶׁשְּמַׁשְּלִמים ָעָליו ְּבֶכֶלא

אֹו ִּכַּתת־יִֶרי אֹו ּגּוָלאג. 

 

*   *   *

ֲאָבל נָׁשּוָבה גַם נֵֵׁשָבה

ִּבְמעֹון זּוגֵנּו ַהָּצִעיר,

ֶׁשּנִּׂשּוָאיו ָחִלים ְּכֶׁשַבע

ָׁשנִים ַאַחר ֶׁשְּכָבר ֵהִעיר

אֹותֹו ַׁשְרַמנְִצ'יק ּוֶבן־ַמַעל

ֶאת זַַעם ָהרֹוזֵן ַהַּבַעל

ַעל ּכְָך ֶׁשְּבַקְרנָיו ִקְּׁשטֹו

ְּכֶׁשְּבִרְׁשּתֹו נְָפָלה ִאְׁשּתֹו.

ּוְבֵכן, ִמֵּקץ ּגָלּות ְׁשנַָתיִם 

ְקָראֹו ַהֶּמֶלְך ְלמֹוְסְקָבה,

ֶמְחוָה ֶׁשּזֶה ִמְּכָבר ֻעְּכָבה

וְֹלא ִּבְמַעט ִּכְליֹון־ֵעינַיִם

ִהְמִּתין ָלּה ַהַּפיְָטן ַהְּׁשקֹוץ,

ַאְך ֵאין ַאְליָה ֶׁשֵאין ָּבּה קֹוץ. 
ִּכי ְּתנַאי ִהְתנָה ִעּמֹו ָצאֵרנּו

ִעם ֶהָחתּול, ְּתמּוַרת זְִבּדָה  

)ֹלא, יְִדיַדי, ְלַצֲעֵרנּו,            

ֵאין ֲארּוחֹות־ִחּנָם, ֻעְבּדָה(:

ְלַמַען ֹלא יְֶחָטא ּפֹוֶאט זֶה     

ְּבׁשּום ְּפֵלַטת ָלׁשֹון וֵָעט, זֶה

ַצּוֹו ְלָסָׁשה סֹוְררֹו:

ַהָּצאר ַעְצמֹו יְַצנְזְרֹו...

וְכְָך, ֻמְׁשָּפל, ָאנּוס ָלֹכף ֶאת

אׁשֹו ִלְבִכיר ַהּיֲֻחִסין רֹ

ְּכמֹו ַהּזִָמיר ֲעׁשּוק־ַהֹחֶפׁש

ִּבזְַהב ְּכלּובֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ִסין,

ָׁשב ַּפיְָטנֵנּו ֶּפֶטְרּבּוְרּגָה

וְַחי ַעל ִּפי ַה"ַּתָּקנֹון":  

ּגַם נְִׁשֵפי־ֵחֶׁשק ְּבִצּבּור ּגַם 

ִמְׂשַרת ְּפִקידֹון ַּבַּמנְּגָנֹון

)וְגַם ִּדּבֹות ֵרָעיו ַעל ּכְָך ֶׁש־

ַהְחנְיֹוק ָמַכר ֶאת נְִׁשָמתֹו

ִלְׂשַטן ַהֶּבַצע ֶׁשּנֹוַכח ֶׁש־  
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ּנִָּתן ִלְקנֹות ֶאת ְּבכֹוָרתֹו

ְּבַמנְַעֵּמי ַהּקֹונְפֹוְרִמיזְם 

ּוְמִחיר נְזִיד ָהֲאִדיִׁשים 

ֶׁשל ְסַתגְָלנֵי אֹוּפֹוְרטּונִיזְם 

ָהרֹוִאים ּדָם — וַּמֲחִׁשים(.

ִּכי ּדָם ֵאינֹו ָחֵדל ָלזּוב ָּבּה,

ְּבָעִריצּות ַּבְרָּבִרית ֹזאת,

ֶׁשַעם ָׁשֵלם ֻמְפָקר, ָעזּוב ָּבּה

ְלֹׁשד יַָדיִם ּבֹוזְזֹות

ֶׁשל ָצאר ֻמְׁשָחת וְכָל ָּפַמְליַת

ֲעלּוקֹוָתיו ּגֹובֹות ַהַּמס

ַהחֹוגְגֹות ֶאת ַּבְקכָנְַליַת

ָהָעוֶל ַהּזֹוֵעק ָחָמס.

 
ַאְך ְכּבֹוד ַהֶּמֶלְך — ַׁשְלוָתֹו ּכָאן 

ְׁשֵלָמה ֵמֶרגַע ֶׁשֻרַּתק

ְּכִמין ְּכַלְבַלב ִלְרצּוָעתֹו ּכָאן

ְמׁשֹוְרֵרנּו ֶׁשֻהְׁשַּתק, 

ִּכי ַּבת־ִׁשירֹו ְּכָבר ֹלא סֹוֶרֶרת 

וְיְֻקָרתֹו ִּבְמלֹוא ּכְָבּדָּה 

ׁשּוב ֵאין ָבּּה ּגֵץ ֵמִסית ְלֶמֶרד, 

הּוא ִמְתַּבְרּגֵן סֹוְפסֹוף, ֻעְבּדָה:

הּוא ִמְתַחֵּתן, נְִכָסף ְלנֵֶצר 

וְִכְביָכֹול ַמיְִׁשיר ָאְרחֹו,

מֹוִליד ַאְרַּבַעת יֹוְרֵׁשי־יֵֶצר

נֹוָסף ַעל ְׁשַלל יְַלֵדי רּוחֹו

)“ּפֹוְלָטָבה", "ֶּבְלִקין" וְ"אֹונְיֶגִין", 

"ָּפַרׁש ַהּנְֹחֶשת", "ַמְלַּכת ִּפיק", 

"ַּבת ַקִּפיָטן" ּו"ְסָתו" ֶאֶלגִי

וְעֹוד ַרִּבים ֶׁשֹּלא נְַסִּפיק

ַאף ִלְמנֹוָתם(, ַאְך ִמֵּדי ַּפַעם, 

ְּכמֹו ֶאת ֻעְקצֹו ְּכלּום ֹלא ֶהְחִליׁש,  

ׁשּוב ְמעֹוֵרר ָעָליו ֶאת זַַעם  

.snoblesse obligeחּוגָיו ֶׁשל ַה־

"הּוא," זֹוֲעִקים ֵהם, "ְּבַמְסוֶה ֶׁשל

יֶֶלד־טֹוב־ֶּפֶטְרּבּוְרג, נֹוֵעץ 

ִחָּציו ְּבכָל ֻחְלָׁשה וֶָכֶׁשל 

ֶׁשל ַהִּמְמָסד, ֶׁשְּלרֹוֵעץ

לֹו ִׁשיָרתֹו ַעּזַת־ַהֵּמַצח,

ַהַחְתָרנִית, ָּבּה ִמזְַּדְלזֵל  

ַהָּצאר יָרּום הֹודֹו ָלנֶַצח"  

)וְֵהם צֹוְדִקים, ַלֲעזָאזֵל...(

ִּכי ִמְסַּתֵּבר ֶׁשֵחֶרף ַּפַחד

ֲחַמת ַהָּצאר וְִאּסּורֹו

חֹוזֵר לֹו ָסָׁשה, ּכְָך אֹו ּכָכָה, 

ַלֲאִמּתֹו ּוְלסֹורֹו,

ץ ַמָּפל ַעז־ֶׁשֶצף  ֶׁשֵּכן ִּכְפרֹ

ִמְּמרֹום ִּפְסגֹות ַקוְָקז ִלְּתהֹום

ַאף ּכָל ִׁשיַרת־ֱאֶמת ּפֹוֶרֶצת

ִמֵּלב ַּפיְַטן־ֱאֶמת ִּפְתאֹום

ּגַם ַעל ּכְָרחֹו ֶׁשל ְּבָעֶליָה

וְגַם ִאם ְּבנְַפׁשֹו ֻחּיַב

ִּכי יְַׁשֵּלם ָקׁשֹות ָעֶליָה

ִּבְמִחיר יָָקר ְמאֹוד — ַחּיָיו.

וְכָאן, ְּכַפיִס ֵמָרִקיַע

נְָפָלה ִליֵדי ּדֹוְרֵׁשי נְַפׁשֹו 

ַע ְּבִקיַע ַהִהזְַּדְּמנּות ִלְבקֹ

ֵּבין ְלָבבֹו ּוֵבין רֹאׁשֹו,

ר־ִׂשְכלֹו ֶׁשּיֵׁש ּבֹו ֹּכַח ֵּבין קֹ

ִלגְֹּבר ַעל ֵאׁש ִרְתַחת־ּדָמֹו 
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ּוֵבין ֲחַמת ֲחמּום ַהֹּמַח

ֶׁשִהיא אֹויְבֹו ֶׁשּלֹו ַעְצמֹו.

אֹוָתּה ָהֵעת זַֻּמן ָהִעיָרה

France ְקִצין־ָּפָרִׁשים ֵמֶאֶרץ

ֶׁשַּׁשְרַמנְִטּיּותֹו ֵהִעיָרה

ְּבֵאֶׁשת ָסָׁשה זִיק רֹוַמנְס,

ֶׁשֵאין ָלַדַעת ְּבַמְפגִּיַע 

ַעד ְלֵהיכָן ָאְמנָם ִהּגִיַע

אֹותֹו ַהּזִיק ֲאֶׁשר ִהְבזִיק

ְּבִלי ְלַׁשֵער ַעד ָמה יַּזִיק

ֹלא ַרק ְלֶעֶצם ָהִאיִדיְליָה

)ְּבִאם ָאְמנָם ָהיְָתה ּכָֹזאת(

אֹו ֶׁשָמּא ְּכָבר ָסְבָלה ַעּזֹות

ְׁשֵלמּות ַהְרמֹונְיַת ַהָפִמיְליָה

ִמִּדיסֹונַנְִסים ֶׁשָאֵכן 

ָצְרמּו ָּבּה ָׁשם עֹוד ִלְפנֵי ֵכן.

נַָטְליָה, ַּבת ֶעְׂשִרים וְַאְרַּבע 

)ּוְכָבר ִאָּמם ֶׁשל ַאְרָּבָעה(, 

יְָדָעה ָּתִמיד ִּכי ִחיׁש יְִבַחר ָּבּה 

ּכָל ְּבַרק־ַמָּבט ַרב ַהָּבָעה

ֶׁשל ּכָל ּגְַבְרַּבר ֻמְקָסם, ַׁשְרַמנְִטי, 

ְּכיַַעד ְלִאיְמּפּוְלס רֹוַמנְִטי,

ֶׁשֵּכן יְָפיָּה ַהֹֹּלא־ֻמגְָּבל

ִהְרִהיב ּכָל נֶֶׁשף וְכָל ָּבאל   

ְּבעֹוד ִאיָׁשּה צֹוֶפה ִמּנֶגֶד 

ְׁשכּור ּגֲַאוָה ַעל יָָפתֹו 

ַאְך ּגַם נְִצֶלה ְּבֵאׁש ָּתְפּתֹו 

ֶׁשל ּכָל ֲחָׁשׁש ִמְּבגִיַדת־ֶּבגֶד,

ְּבעֹוד ֲחַצר ַהָּצאר, ְּכֵעד, 

צֹוֶהֶלת ִמִּׂשְמָחה ְלֵאיד. 

ְּכלּום ָאֲהָבה אֹותֹו נָָטָׁשה, 

ֶאת ְמַחּזְָרּה ַהָּצְרָפִתי? 

ּוְכלּום ֹלא ָחָׁשה ַּכָּמה ָסָׁשה 

ּגַם ִלְׁשנִּיָה ֵאינֹו ַמְחִטיא 

ְּבַמָּבטֹו ֶאת ַמָּבֶטיָה,

ֶׁשְּבִחּיּוְך ְמַתְעֵּתַע 

ֹלא ַרק ֵאינָם קֹוְטִעים ַלּזָר 

ּכָל ְׁשִביב ִסּכּוי, ִּכי ִאם, מּוזָר, 

ַאף ְמַלִּבים ּבֹו ִלְבִלי ֶהֶרף 

ֶאת ֻחְצָּפתֹו ְּבכָל ַּבנְֶקט 

מּול ִחנְחּונֵי ָמדָאם קֹוֶקט  

ְּכַתן חֹוֵמד ַּפְרּגִית ַלֶּטֶרף?  

ָמה ֶׁשָּברּור ַעד ְליֵָאׁש: 

ַהּגְֶבֶרת ִׂשֲחָקה ְּבֵאׁש... 

ִּכי ָהֱאֶמת ָהֵעיֻרָּמה ִהיא:

ֵאין ְלַהְׁשוֹות ֶאת ָהָעְצָמה  

ָּבּה ָאֲהָבה ֶאת ַּבֲעָלּה ִעם 

ִחַּבת ַהּגְֶבֶרת ְלַעְצָמּה 

)ַאף ִּכי נְַרִקיס ַהִּמיתֹולֹוגִי, 

ֲאֶׁשר ְּבַלַהט ָּפתֹולֹוגִי

ב ֶחְמּדָה ִליִפי ְּדמּותֹו ֵמרֹ

ָמָצא ַּבַּמיִם ֶאת מֹותֹו,

וַַּדאי ָהיְָתה ִּבְטנֹו ְמֵלָאה ָׁשם

ַעל זֹו ֲאֶׁשר ֵמֹרב ִחָּבה

ִליִפי ַעְצָמּה, יְָפיָּה ִטַּבע 

ֹלא ֶאת ַעְצָמּה ִּכי ִאם ֶאת ָסָׁשה 

ִּביוֵן ַהְּסִחי, ֶׁשְּבֻבּצֹו 

ָחַפר לֹו זֶה ֶאת ַמר ִקּצֹו(. 

ֶׁשֵּכן ּגַם הּוא, ַאִּביר ַהַּפיִט,
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ִּבגְֹבר יְִצרֹו ַעל ִׁשּקּוָליו

ַחב־ֵלב ַלַּמיִט ָּתַרם ְּברֹ

ֶׁשהּוא ַעְצמֹו ֵהִמיט ָעָליו;

וְִאם ּכַָתב ְּבֶפֶרק ד'

ֶׁשְּב"אֹונְיֶגִין" ִּכי יּוַכל ֶאת

אֹויְָביו ִלְדחֹות ְּבמֹו־יָדָיו 

ֲאָבל ֲאבֹוי לֹו ִמיִדידָיו —

ָראּוי ָהיָה ִּכי ְּבִלּבֹו־הּוא 

ָּתִמיד יְִׁשֹמר לֹו ְּכַלל זָָהב: 

ֶׁשִּלְפָעִמים ָאדָם ַעְצמֹו הּוא

ָהַרע וַָמר ֶׁשְּבאֹויְָביו,

ִּבְפָרט ִאם ֶעֶבד הּוא, נְַפִׁשית, 

ְלגִּנּונֵי יְֻקָרה ִטְּפִׁשית.

ִּכי ֶאת אֹוָתּה ַעְבדּות נֹוֶאֶלת

ֵהיִטיָבה ּכָל ֲעַדת ׂשֹונְָאיו

ִלְרֹּתם ְּבַתְחָמנּות ֻמְרֶעֶלת

ֶאל ֹחם ִמזְּגֹו, זֶה ּגְדֹול מֹונְָעיו

ֶׁשל ֶבּן־ֱאנֹוׁש ְׁשבּוי יְִצֵרי־ַלַהט

ֵמִרּסּונֵי ְצִלילּות ַהַּדַעת 

ְּכֶׁשַרק נִיצֹוץ ֶאָחד נָחּוץ

ַלָּמצ'ֹוִאיזְם ַהָּׁשחּוץ

ְלַהְבָעַרת ְּדֵלָקה ֶמנְָטִלית

ַאף ַּבַּמְבִריק ֶׁשַּבּמֹוחֹות

ָהָאץ ֶאת ּכָל ַחּיָיו ִלְמחֹות

ִּבְמִחי ְׁשגִיָאה ַאַחת ָפָטִלית.

ֵהם ִּבְׁשִקידָה ַרָּבה ֵהִפיצּו

ְּבֵׁשם מֹוֵען ֲעלּום־זֶהּות

ִאּגְרֹות־ְּפַלְסֵּתר, ָּבֶהן ִהְפִציצּו

ְּכָתְבּתֹו ֶׁשל ּכָל ַרְכָלן ָלהּוט

ִלְלׁשֹון ָהַרע, ָּבּה ּכָל ֶּבן־ַׁשַחת 

יִָׂשיׂשּו ְּבנֵי־ֵמָעיו ִמּנַַחת

ְּבַהְחִליפֹו ְּבִלי ַמֲאָמץ

ּכָל "ָמה נְִׁשָמע?" ְּב"ָמה נְִׁשָמץ?"

ּוָבִאּגְרֹות, ְבּטֹון ָּבדּוַח, 

נְִרַמז ִּכי playboy ָצְרָפִתי

נְִטָּפל ְּבֹאַרח ִׁשָּטִתי 

ְלֵאֶׁשת ְמׁשֹוֵרר יָדּוַע,

ֶׁשַּכּיָדּוַע, ֵמעֹודֹו

ֶטֶרם ָמַחל ּכְָך ַעל ְּכבֹודֹו... 

ְּבכָל ִּפּנַת ְרחֹוב וֶָקֶרן 

נֹוַדע ַטִּפיל זֶה ְּכַדנְֶטס

)ֵּבן ְמֻאָּמץ ְלַמר ִהיֶקְרן,

ִציר הֹוַלנְד(, ְׁשֶמנְְּדִריק ֶׁשִּקְרֵקס

ְסִביב ּכָל ִׂשְמָלה ּוְקִרינֹוִלינָה 

ְּכִמין ַקְפָצן ִּבְטַרְמּפֹוִלינָה 

וְֶׁשּנָָׂשא, ְּכַהְסוָָאה, 

ֶאת ֲאחֹוָתּה ַהֹּלא־נָָאה 

ֶׁשל ֵאֶׁשת ָסָׁשה ַרק ְלַמַען

יְַחֹטף, ְּכִמין ִאידְָך ּגִיָסא,

ְקֵצה נְגִיָסה ִמן ַהּגִיָסה 

יְַפת ַהֹּתַאר, ִאם ַרק יַַען

קּוִּפיד, ֶׁשֹּזאת ָאָּמנּותֹו,

ְלִמְׁשֲאלֹות ַחְרָמנּותֹו. 

וְכְָך, מּול ַלַחׁש ַעז ְּכַרַעם

ֶׁשל ְלׁשֹונֹות ְׁשחּוזֹות ִלְׁשֹסף

)ְּבֵאֶּלה ֵאין ַמְחסֹור ַאף ַּפַעם

ֹלא ַרק ְּבֶּפֶטְרּבּוְרג סֹוְפסֹוף

וְֹלא ַרק ָאז, ּגַם ְּביֵָמינּו(, 

ּבֹוֵדד נִַּצב לֹו ַּפיְָטנֵנּו,

ֶׁשֹּלא נְִסָּתר ִמְּתבּונָתֹו
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ְלָאן טֹוְרִחים ִלגְרֹֹר אֹותֹו

ּכָל יְִריָביו ֲאֶׁשר הֹוִחילּו

ִּכגְמּול ַעל ּכָל ִחֵּצי ִׁשיָריו

ִלנְִפיָלתֹו ְּבַרַעׁש ַרב

וְֶׁשִּבְדִחילּו ּוִבְרִכילּו

ָּפְצחּו ִּפְתאֹום ְּבִרּנּונִים 

ִּכי הּוא ַאּלּוף ַהַּקְרנָנִים.

הֹו, ֵהם ְׂשנֵאּוהּו ָׁשם ְּכָבר קֶֹדם

ּכָל ַעְרְּפֵדי ָהֲעֻצָּלה, 

ֲאָבל ּכֵָעת ָטְמנּו ַמְלֹּכֶדת 

ֶׁשֶהֱעִמיָקה ִּכְמצּוָלה

ְלִפְּקחּותֹו ַחַּדת־ַהֵּׂשֶכל 

ֶׁשּמּול ִמְרָמה, ְּתכִָכים וָנֵֶכל 

ָּתִמיד ִהְׂשִּכיָלה ַעד ַעְכָׁשו 

ִלגְֹבּר ַעל ּכָל זְָמֵמי חֹוְרָׁשיו

ַהִּמְתַאּוִים ִלְכרֹות לֹו ֶקֶבר 

ַאְך ּכָאן, ְלַמַען ִהָּלְכדֹו, 

ט ַעל חּוׁש־ְּכבֹודֹו  ִקּוּו ִלְפרֹ

ֶׁשְּבַעּוְרֹו יְִצֵרי ֵלב ּגֶֶבר 

ּכָל ּכֹוַח־ִׁשּפּוטֹו אֹוזֵל 

)וְֵהם ָצְדקּו, ַלֲעזָאזֵל...( 

וְהּוא ַעְצמֹו — ְּכלּום ָחׁש ְּבנֹוַח 

ַּבֲהִבינֹו ֶאת ִטיב זְָמָמם? 

ְּכלּום ֹלא יָכֹול ָהיָה ִלְמֹנַע 

ֶאת ֵאׁש ִמזְּגֹו ֲאֶׁשר ֻסַּמם 

ִמְּלַסְּמאֹו ְּבִעוְרֹונֶיָה 

)וְֶאת ִאְׁשּתֹו ֵמִחנְחּונֶיָה 

וְכְָך, ִאם ַּפֲחזָּה יְִׁשַּכְך, 

ּגַם ֶאת ִמְטַרד אֹותֹו ִּפְרָחח(? 

ַעל ְׁשֵאלֹות נֹוְקבֹות ּכֵָאֶּלה 

יִָׁשיב ְּבֹמֶרְך ּוְכִלָּמה 

ּכָל ַהַּמִּכיר סֹוְפסֹוף ַעד ָמה 

ָחׂשּוף ְלוִירּוס ָהִאּוֶֶלת

הּוא ִטיב יְִצרֹו ֶׁשל ָהָאדָם

וְכְָך ּגַם יֵֶצר ַהָּמדָאם.  

ַהֶּטַבע — חּוׁש ִמּדָה ַאְכזָר לֹו:

ַעל ּכָל ּגֻזְַמת יֹוֵתר־ִמַּדי

קֹונֵס הּוא ּכָל ָחִריג ַהּזָר לֹו

ִּבְקנָס ָמַקְּבִרי, יְִדיַדי.

ּכָל ַהְפָרזָה, וְלּוא ְלֶׁשַבח,

ִהיא, ְּבִדינֹו ַהִּמְתַחֵּסד,

ֵחְטא ֹלא נְִסָלח — וְֹעֶדף ֶרוַח

ֶאְצלֹו הּוא ֹעֶדף ֶׁשל ֶהְפֵסד.

ּכְָך ְמַׁשֵּלם ַּפיְָטן ְּבִלי ֹּדִפי

ַעל יֶֶתר ְּבַרק ָהָרִפינִיְרט

וְָהִאָּׁשה — ַעל יֶֶתר ֹיִפי

ּוְפַלְרְטָטן — ַעל יֶֶתר ְפִליְרט

וְכָל ִקיצֹונִּיּות ֻמגְזֶֶמת

— ִּבְפֹּגש ָּבּה ֵעין ּגֹוָרל ַׁשַּסאי —

ְּבַמזְֵמַרת ָחָמס נִגְזֶֶמת

ְּכִׂשיַח ְּבגַּנֵי וְֶרַסאי. 

וְכְָך, ְּכֶׁשֶּבָחכָם ַמְצִמיא

ְּכבֹוד־ְּכִסיל ֶאת יֵֶצר ַהּנָָקם ֹּפה

ּתֹוֵקַע ָסָׁשה ּגֹול ַעְצִמי

ב ּדָם ַחם ֹּפה ר־רּוחֹו ֵמרֹ ְלקֹ

ּוְבִלי ֵמִׂשים, ִּכְרצֹון ּכָל ֶסגֶל־ 

ַהַּמְטִמינִים־לֹו־ַמֲאָרב,

הּוא ְלַעְצמֹו "יֹוֶרה ָּבֶרגֶל"

ּוְמַׂשֵחק ִליֵדי ָצָריו.
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*   *   *

ְּבכָל ַמְלכּות ַהָּצאר ֻהְכָרזָה

ִּתגְַרת ּדּו־ְקָרב ְּכֹלא־ֻחִּקית

ֹלא ִּכְמִליָצה וְֹלא ִּכְפָראזָה  

וְֹלא ַּכֲעִציָמה ֶחְלִקית 

ֶׁשל ֵעין־ַהִּׁשְלטֹונֹות ִמֶּטֶפׁש 

ָאְפנָה זֹו ֶׁשל ִקּפּוַח נֶֶפׁש, 

ִכּי ִאם ְּכַצו ֶׁשּכָל ַמְריָן  

ַהְּמִפירֹו — הּוא ֲעַבְריָן.

וְִאם ֹלא ַדי ְּבכְָך ֲעַדיִן,

ֲהֵרי ֶׁשִאיׁש ִמֵּבין חֹוְקָריו

ֶׁשל נֶגַע זֶה ֶׁשְּׁשמֹו ּדּו־ְקָרב

ְּבֶאֶרץ ַרֲחַבת־יַָדיִם

ְּכרּוְסיָה ֹזאת עֹוד ֹלא ָשַמע

ַעל ְקָרב ּכָזֶה ַעל ְסַמְך ַאְׁשָמה,

ָּבּה ַהֻּמזְָמן נְֶחָׁשב ָאֵׁשם

ַרק ַעל ִּפי ֹּדַאר ֲעלּום־ֵׁשם.

ַאְך ָהִאּגְרֹות )ֲאֶׁשר ִהּגִיעּו 

ְלכָל ַה"ִּמי וִָמי" ָּבִעיר

ִמִּמי ֶׁשֵאין ָלַדַעת ִמיהּו(

ֵהִכילּו ַּדף נְיָר ָּבִהיר

ְּבִלי ׁשּום ִמָּלה ְּכתּוָבה, ּובֹו

עֹוד ַּדף, נֹוָסף, ֲאֶׁשר ּכֹוְתבֹו

ַהִּמְסּתֹוִרי אֹותֹו ִמֵען 

ֶאל ַהְּמׁשֹוֵרר ַהְּמָמֵאן

ְלִהָּמנַע ִמְּפִריַעת ֹחק

אֹו ַלֲעׂשֹות ַעְצמֹו ִלְׂשחֹוק

ְּבַהְבִליגֹו ַעל ְקלֹון ָּבְׁשּתֹו

ֶׁשּבֹו  נְִרַמז ִּכי ֵׁשם ִאְׁשּתֹו

נְִכַרְך ְּבֵׁשם אֹותֹו ּפּוְׁשָטק,  

ֶׁשִענְיָנֹו ָּבּה ֹלא ֻהְׁשַּתק

ִּכי ִאם ֻּפְרַסם ְּבַרַעׁש ַרב —

וְהּוא ָקָרא לֹו ְלדּו־ְקָרב...

*   *   *

ַהִהּגָיֹון ָהיָה ָּתֵמַּה

)לּוא ַרק נְִׁשַאל ְלַדְעּתֹו(:

ֵּכיַצד ַּבְרנָׁש נָבֹון ּכֵָמַהּ

ָלרּוץ ָאמֹוק ִלְקַראת מֹותֹו,

ִאם ֵאין לֹו ּכָל ֵעדּות חֹוֶתֶכת

אֹו אֹות ְלכְָך ִּכי ְמָׂשֶרֶכת 

ִאְׁשּתֹו ְּדָרֶכיָה ִעם ָהִאיׁש

ֲאֶׁשר ֶאת ְׁשָמּה ַהּטֹוב ִהְבִאיׁש?

ַהִהּגָיֹון ָהיָה ׁשֹוֵאל ּגַם: 

ְּכלּום ֹלא ָעִדיף ַעל ֲחָׁשדָיו

ּגֹוַרל ַאְרַּבַעת יְָלדָיו

ֶׁשּיִּוְָתרּו ְּבִלי ָאב ּגֹוֵאל ּגַם

ְּבִהָּׁשֵאר ָלֶהם ַרק ֵאם,

ִאם יְִתיְַּתמּו ֵמֲאִביֶהם,

ֶׁשְּבֵעינָיו ְּכבֹוד ּגִּנּונָיו

יָָקר ַאף ֵמַחּיֵי ָּבנָיו?

ַהִהּגָיֹון ָהיָה מֹוִסיף עֹוד:

ִמּנַיִן לֹו ְלָסָׁשה זֶה

ִצְדָקנּותֹו ֶׁשל ִמְתַחּזֶה,

ֶׁשִּלזְכּותֹו נִזְָקף ָאִסיף עֹוד

ּגָדֹול אּוַלי ִמֶּׁשל ַּדנְֶטס

ֲאֶׁשר נִָּתן ּבֹו ְלַכְרֵטס
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ְּבָקָטלֹוג ֵמִאיר־ֵעינַיִם

ְׁשַלל ְּבָעִלים ְצמּוֵחי־ַקְרנַיִם

ֶׁשהּוא ַעְצמֹו, ִלנְׁשֹוֵתיֶהם

ִּבְרֹחק ּכָל ַּבַעל ִמֵּביתֹו

ִהנְִעים ְּבֵחיק ִמּטֹוֵתיֶהן

ֵאי־ָאז ִּביֵמי ַרּוָקּותֹו

ְּכָקזָנֹוָבה ֹלא ָקָטן

ֶאת ִׁשְממֹון זּוגִּיּוָתן

ְלֵעת ּכְָבׁשֹו ִעם ּכָל ְצוִיץ ָרן

ֹלא ֶאת יְִצרֹו, ִּכי ֶאת יְִצָרן...

ַהִהּגָיֹון יָכֹול ִלְתֹמַּה,

ַאְך ָמה ֵמִבין ַהִהּגָיֹון 

ֶׁשֻּכּלֹו ַרְציֹו, ֻּכּלֹו מֹוַח

ְּבנְַפּתּוֵלי ַהִּׁשּגָיֹון

ָּבֶהם ּפֹוֵרץ ְּכֵמַהר־ּגַַעׁש

ִמֵּלב ָאדָם אֹותֹו ִּדּבּוק

ַהִּמְׁשַּתְחֵרר ִּבְמִחי וַָרַעׁש

ְּכמֹו ָהֲענָק ִמן ַהַּבְקּבּוק?

ָאדָם, ַלְמרֹות יְֻמרֹות ַהַּדַעת

ֶֹשל homo sapiens ַרב ְּפָלאֹות,

הּוא ְּפַקַעת יְָצִרים מּונַַעת

ְּבַדֲחֵפי ַחּיֹות ְּכלּואֹות 

ִּבְכלּוב ַה־id ֶׁשּבֹו ַהּזַַעם

זֹונֵק ְּכִמין ָאִסיר נְִמָלט

ּכָל ֵעת, ּכָל ֶרגַע וְכָל ַּפַעם 

ֶׁשּבֹו נְִפָרץ אֹותֹו ִמְקָלט. 

ָרִאינּו ְּכָבר מֹוחֹות־ִּתְפֶאֶרת

ְּבַכֲעָסם אֹו ְּבכֹוָסם

הֹוְפִכים ְלִמין צּונִָמי ֶּפֶרא

ְּבֻפְלמּוָסם אֹו ֻּבְלמֹוָסם,

ָרִאינּו ְּכָבר ּגְַדלּות ֶׁשל נֶֶפׁש,

ֶׁשְּבִרגְֵעי ִמְבָחן ְספּוִרים

הֹוֶפֶכת ְלַקְטנּות וֶָרֶפׁש

ְּכַבָּׁשָפל ֶׁשַּבּיְצּוִרים.

וְכְָך, ֲאבֹוי, נַָתן ּגַם ָסָׁשה

נְַפׁשֹו ַל־22Hybris ַּבֲעבֹוט  

ְּבִלי ׁשּום ִצּדּוק ּוְבִלי ֶׁשָחָׁשה

ָחְכַמת ִלּבֹו ִּכי ַה"ּכָבֹוד"

ַהָּמצ'ֹוִאי ֲחמּום ַהּמֹוַח,

ּבֹו ּגּוף ַּבֶּקֶבר יְֻעַּפר,

ֵאינֹו ֹלא ֹאֶמץ וְֹלא ֹּכַח

ִּכי ִאם ֻחְלָׁשה ֹלא ְּתֻכַּפר.

ָמה ְמֻכָּבד יֹוֵתר: ִלְתקַֹע

ַּכּדּור ְּבֵמַצח יְִריְבָך

)ִאם ֹלא יְַסִּפיק ַעד ָאז ִלְבקַֹע

ְקִליעֹו ֶׁשּלֹו ֶאת ְסגֹור ִלְּבָך(

אֹו ְלַצְפֵצף ִצְפצּוף ַסְרַקְסִטי

ַעל ּגַל ָהֶאֶרס ַהִּדיְסגְַסִטי,

ֶׁשּבֹו טֹוַרַחת ֵאין־אֹונִים

ּכָל ְמאּוַרת ַהִּצְפעֹונִים

ַהֶּפֶטְרּבּוְרּגִית ְּבקֹר־רּוַח

ְלגָרֹוְתָך וְִלגְָרְרָך

ְלִהְסַּתְּבכּות, ֶׁשִּמתֹוכָּה

ֵּתֵצא רֹוֵצַח אֹו ָרצּוַח

ִאם ְּכֵמִפיר ִאּסּור ּדּו־ְקָרב

וְִאם ְּכֶפגֶר ֶׁשֻהְקַרב

ַעל ִמזְְּבָחּה ֶׁשל ָהִאינְְטִריגָה,

ֶׁשֶאת מֹוְתָך סֹוְפסֹוף ִהִּׂשיגָה

ֹלא ַרק ִּבזְכּות ַּתְחָמנּוָתּה
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ִּכי ִאם ִמּׁשּום ֶׁשּגַם ַאָּתה

ְּבֵאין ֵמִבין וְֵאין יֹוֵדע

ָּפׁשּוט ִׂשַחְקָּת ְליֶָדיָה...  

ֵאין ְסִטיַרת־ֶלִחי ְמַצְלֶצֶלת 

ְּבַפְרצּוָפם ֶׁשל ַאְׁשָמִאים

ֵמֵאׁש ְּדֵבקּות ֹלא ִמְתנֶַּצֶלת 

ִּבְקִׁשי ָעְרָּפם ֶׁשל ַהַחּיִים, 

וְֵאין נָָקם יֹוֵתר ַעז־ֶלַקח

וְֵאין ִׁשֵּלם ָמתֹוק יֹוֵתר

ִמִּפְריֹונֹו ַהִּמְתַעֶּלה ּכְָך

ֶׁשל ִמי ֶׁשֶרגַע ֹלא וִֵּתר

ָלִאיְמּפֹוֶטנְִטים ַהּטֹוְמנִים לֹו 

ֶאת ַמְלּכֹודֹות ֱאוִילּוָתם 

ְּבעֹוד ַהִּׁשיר ֵמִאיר ָּפנִים לֹו

ּוִמְתַעֵּלם ִמִּסְכלּוָתם. 

וְַהּכָבֹוד? ֹלא ְּכבֹוד ַהַּבַער

ֶׁשל ֶּדְרִּבי־ֶאְקּדִָחים ָעָקר

ִּכי ִאם ְּתחּוַׁשת ַמהּות ַהַּפַער

ֵּבין ַהָּטֵפל וְָהִעָּקר

ֶׁשְּבאֹותֹו ֵצרּוף ִסיְמְּביֹוִטי

ֵּבין ַהַחּיָה וְָהָאדָם,

ֵּבין ַהּנְִׂשגָּב וְָהִאיְדיֹוִטי,

ֵּבין ִצְמאֹון־ֹיִפי ִלְצָמא־ּדָם.

ִּכי ַּבּדּו־ְקָרב ַהּזֶה נֹוֵצַח

ַעל ַאף זְָממֹו ֶׁשל ַהָּׂשָטן

ֹלא ַּכּדּורֹו ֶׁשל ָהרֹוֵצַח

ִּכי ִאם נְִצחֹו ֶׁשל ַהַּפיְָטן,

וְֵאין נְִכָּבד יֹוֵתר ִמֶּקֶׁשב

ַהֵּלב ְלַאְלמֹוִתּיּוָתּה

ֶׁשל ַהִּׁשיָרה ַהִּמְתַעֶּקֶׁשת

ִלְחיֹות מּול ּכָל ּדֹוְרֵׁשי מֹוָתּה.

ִלְחיֹות ַלְמרֹות, ַעל ַאף וְֵחֶרף

חֹומֹות ַהּזְַמן ּוְלהֹוִריׁש

ְּבִלי חּוס, ְּבִלי ֶרַתע ּוְבִלי ֶהֶרף 

אֹותֹו סּוג ֶׁשֶקט ֹלא ַמְחִריׁש,

אֹוָתּה ְּדָמָמה ַּדָּקה, נְִכֶסֶפת

ַהַּמֲעָלה ִּפְתאֹום אֹובֹות,

ָּבֶהם הֹוְפִכים ַּדֵּפי ַהֵּסֶפר

ַלֻּמְפָלָאה ָּבֲאָהבֹות.

*   *   *

ִׁשְלֵהי יֹום ֶׁשֶמׁש יָנּוָאִרי:

ַּדם ַהְּׁשִקיָעה הּוא ַּבד ְּבַבד  

גַּם אֹות ְלִחּזָיֹון ַּבְרָּבִרי

ֶׁשּתֹוְך ַּדּקֹות ְספּורֹות ִּבְלַבד

ּכָאן יְִתַרֵחׁש ְּבָפּנֹוָרָמה

ֻמְׁשֶלגֶת זֹו, ִּבְקֹפא ַּתְחָּתיו

ִרְכָּבם ֶׁשל ִמְׁשַּתְּתֵפי ַהְּדָרָמה

ְּבזִיָרתֹו ֶׁשל ַהּדּו־ְקָרב

ם ַּכּיַיִן,  ַאְך ּגַם ָמָסְך ָאדֹ

יֵין ַהִּסְכלּות ַהְּמַסֵּמם

ַאף ֶאת אֹוָתם ְּפקּוֵחי ָהַעיִן

ְסמּוֵאי ָאְפלֹו ַהְּמַהֵמם

ֶׁשל ֵׁשד־ַהּיֵֶצר ּבֹו נִּדֹונָה

ּכָל ְּתבּונָתֹו ֶׁשל ֵלב ֲענָק   

ְּכַצּוָאָרּה ֶׁשל ֶּדְסֶּדמֹונָה

ִּביֵדי אֹוֶתלֹו — ְלַמְחנָק.

וְַהָּמָסְך, ָסמּוק ְּכֹסֶמק
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ִּפַּסת ַּבּדֹו ֶׁשל ָמָטדֹור

ַהַּמְכִּפיָלה ֵחָמה וָֹאֶמץ

ְּבַפר ַהְּמִרי, ֶׁשֹּלא יִגְֹּדר

אֹותֹו ׁשּום ַחיִץ ְּבָׁשָעה זֹו

ִמְּלִהָּׁשֵחט ִּבְמִחי ֲחנִית,

עֹוֵמד ָלֶרֶדת ַעל זְוָָעה זֹו

ְּכַעל ְטָרגְֶדיָה יְוָנִית.

ִּכי ַהִּמזְֶחֶלת ֹּדם קֹוֵפאת

ַאְך ַהּסּוִסים רֹוְקִעים ְּבֶרֶטט,

ְּכמֹו ּגַם אֹוָתם ִּפְתאֹום לֹוֵפת

ְּכִבנְבּוָאה ַהִּמְתַאֶּמֶתת

ּכָאן ּתֹוְך ְׁשנִּיֹות, אֹותֹו ִסּיּוט

ּבֹו ָהִאּוֶֶלת ַהּנְֶחֶׁשֶלת

ַּתְׁשִמיט ֶאת נֵזֶר ַהִּפּיּוט

ִלְבִליל ֶׁשל ּדָם ּוֹבץ וֶָׁשֶלג. 

  

ַהֶּסקּונְַּדנְִטים23 טֹוֲענִים 

ַּתְחֹמֶשת ְּבנְִׁשֵקי ַהְּׁשנַיִם, 

ָהֶאְקּדִָחים ְמֻכּוָנִים 

וְַהיְִּריִבים, ּגְלּויֵי ֵעינַיִם 

ּפֹוְסִעים ִאיׁש־ִאיׁש ֶאל מּול אֹויְבֹו

ְּבִהּנֵָתן ָהאֹות ָלנּוַע

ִּבְטוַח ָחֵמׁש ְּפִסיעֹות, ּובֹו 

ּפֹוֵלט ַּדנְֶטס ַּכּדּור. ָצנּוַח

ּגֹונֵַח ָסָׁשה ַהּיָרּוי:

"עֹוד יֵש ִּבי ֹּכַח." ִחיׁש מּוָׁשט לֹו

ֶאְקּדָח ַאֵחר, יֹוֵתר ָראּוי

ִמּזֶה ֶׁשְּבנְָפלֹו נְִׁשַמט לֹו,

וְהּוא יֹוֶרה וְֶאת ַּדנְֶטס 

ִּבזְרֹוַע וְָחזֶה ּפֹוֵצַע, 

ַאְך זֶה — נִָּצל )ּתֹודֹות ְלנֵס

ֶׁשַּבְּמׁשֹוֵרר ֹלא יְִתַּבֵּצַע

ִּכי הּוא יְַחזִיר ֶאת נְִׁשָמתֹו

ְּביִּסּוִרים, ִמֵּקץ יֹוַמיִם 

ַלּיִֶרי ּבֹו נְֶחַרץ מֹותֹו(,

וְכְָך, ְקפּוִאים, ְּדמּוֵעי ֵעינַיִם

צֹוִפים ָאנּו ַבַּּמֲחזֶה

ַהֹֹּלא־נְִסָלח וְַהֻּמְתָרס ֹּכה,

ֶׁשּבֹו ִּבזְּבּוז נְִפָׁשע ּכָזֶה

ֶׁשל ּגְאֹונּות נְֶחָּתם ִּבְפיַאְסקֹו 

ּובֹו ֻמְׁשִקים ְּבֹחם ָרֹטב

ְצחֹור ִׁשְלגֵי רּוְסיָה ּוְכפֹוֶריָה 

ִמַּדם ָקְרַּבן ּפּוְׁשִקינְָאתֹו



223

1 שמות מחולות שהיו נהוגים בחברה הגבוהה של אז.

 .)Sèvres( 2 חרסינה מפורסמת באיכותה, שנוצרה בפרוור הפריזאי ֶסוְר

3 צרפתית: chef-d'œuvre, מלאכת מחשבת, יצירת מופת.

4 רּוֶּבנְס )1640-1577(: צייר ְפֶלִמי נודע, שנתפרסם בדמויות הנשים ּבריאות-הּבׂשר ּווְרדרדֹות-

שגם  מפורסם,  הולנדי  דיוקנאות  צייר   :)1666-1581?( ַהאְלס  ְפַרנְס  שלו.  המתקַּתקות  העור 
א'  )בתרגום  אונייגין"  "יבגני  ג' של  בפרק  ועגלגלות.  ורּודֹות-עור  הנשים בתמונותיו  דמויות 
"ִמין  היא  וכי  ִחיּות  בָפנֶיָה  אין  כי  ָלארין,  ֶלנסקי על אולגה  אוניֶיגין באוזני  שלונסקי( מלגלג 
וַאן-ַּדיְק  אנטון  ֱאוִיִלית".  יֵָרַח  ִּכְדמּות   / וְַחְכִליִלית  טֹוַבת-ַמְרֶאה   / ְמֻעּגֶֶלת,  וַאן-ַּדיְִקית  ְּדמּות 
)1641-1599(: צייר פֶלמי, שתמונתו המפורסמת "המדונה והחוגלה" מציגה אף היא דמות נשית 

סנטימנטלית וסכרינית.
5 צרפתית: ּכמו שצריך, ּכהוגן, ַּכּיָאּות.

6 מהּפכת נפל )דצמּבר 1825( נגד עריצּות הצאר ניקולאי הראשון, שאירגנּו אצילים משכילים,

והזדהות  ידידות  של  עמוקים  בקשרים  הדקבריסטים  עם  קשור  היה  פושקין  קצינים.  רובם 
פוליטית. 

7 רוסית: אומנת.

8 רוסית: סבתא )גם כינוי לאישה בכלל(. 

9 רוסית: "מה זה?"

10 ֶאזֶ'ן ֶדַלְקרּוָאה )1863-1798(: צייר צרפתי שנודע ּבדרמטיּות של נוֹשאיו ּובצבעוניּותם הלוהטת

של ציּוריו.
11 רוסית: יפה תואר, חתיך.

12 רוסית: כנסייה.

13 רוסית: אבא צאר פיוטר )הגדול(.

ַּביְירֹון )1788־1824(, המשורר האנגלי הגדול, השפיע מאוד על פושקין. 14 לורד ג'ורג' גורדון 

באורחות חייו כביצירתו, בפרט בפואמה הסיּפּורית שלו "ַצ'יילד ֶהרֹולד", גילם ּביירון את דמּות 
הֶדנִדי, הג'נטלמן הגנדרן והמשּועמם, שאונייגין מחקה אותו בשקדנות יֵתרה. בסיפורו "הדוכסית 
ַּפליאנֹו" כותב הסופר הצרפתי סטנדאל, ּבן-זמנו של ּפּושקין )1842-1783(: "מימרתם של הֶדנדים 

האנגלים... האין פירושו להיראות נְִלֶאה ִמכול, עליון על כול?" )תרגום: חיים אּברּבאיה(. 
15 רוסית: הּכפר המלכּותי. ּכפר-נופש ליד סנט ּפטרּבּורג, שּבו שכנו ארמונות הקיץ של הצארים

הרּוסים. שם ָׁשַכן גם הליֵציאּום, שּבו התחנך ּפּושקין ַּבשנים 1811־1817.
16 רוסית: כתובת.

17 צרפתית: ילד ּפרא, קּונדס, מעולל צרות.

18 אנגלית: ִּכדרּור.

.1824-1823 בשנים  זו  בעיר  גלּותֹו  בימי  ּפּושקין  של  ּומפקדו־הממּונֶה  אֹוֶדָסה  מחוז  19 מושל 

עם אשתו היפה והמשכילה של רוזן זה מצא פושקין הצעיר והמקסים שפה )וַסָּפה( משּותפת. 
עּובדה רומנטית זו גרמה להעברת מקום גלּותֹו של המשורר הסורר מאודסה לכפר אחּוזת הוריו, 

מיכאילובסקֹויֶה.
20 צרפתית: נפלא! כובע! )ּבמשמעות של "אני מסיר את ּכובעי ּבפניך!"(. בפרק  ג' של "יבגני

רּוִסית  "ְּבַדּבָרן  צרפתית  הגבוהה, שִהרבו לפטפט  נשות החברה  על  פושקין  אונייגין" מלגלג 
ְּבקִֹשי ַרב".

21 טירה עתיקה ּבצפון־איטליה, שאליה עלה ָלֶרגֶל ּבשנת 1077 הקיסר הגרמני היינריך הרביעי,

שליט הקיסרּות הרֹומית הקדושה, כדי לבקש סליחה ּומחילה מן האּפיפיור גֶרגֹוריּוס השביעי. 
הליכה לָקנוסה = ּכניעה.

22 יוונית: חטא היוהרה.

23 עוזרים. שושביני כל אחד מן הצדדים המשתתפים בדו-קרב.
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אלכסנדר ס' פושקין
מוצרט וסליירי

מרוסית: רועי חן

תמונה 1
)חדר(

סליירי

ַהֹּכל אֹוְמִרים: ָּבָאֶרץ ֵאין ֱאֶמת.

ַאְך ֵאין ֱאֶמת — ּגַם ַּבָּׁשַמיִם. ִלי

ְּכמֹו ֻסַּלם ְצִליִלים ּכָל זֶה יָדּוַע.

ִמֵּלדִָתי ָלָאָּמנּות נְִמַׁשְכִּתי,

עֹוד ְּכִתינֹוק, ְּכֶׁשָהעּוגָב נְִׁשַמע

ַּבְּכנִֵסּיָה ָהַעִּתיָקה ֶׁשָּלנּו, 

ָצַלְלִּתי ֶאל ְצִליָליו — ּוֵמֵעינַי ָאז

זְָלגּו ְּבֹלא ֵמִׂשים ְּדָמעֹות ֶׁשל ֹענֶג.

ִמּגִיל ָצִעיר ִהְרַחְקִּתי ּכָל ְּדַבר־ֶהֶבל,

ּכָל ְּתחּום ִמְּלַבד ַהּמּוזִיָקה ָהיָה ִלי 

ָמאּוס, וְכְָך ְּבגֲַאוָה ִעֶּקֶׁשת

ַהֹּכל ּדִָחיִתי, ִהְתַמַּסְרִּתי ַרק

ַלּמּוזִיָקה. ַהַהְתָחָלה ָקָׁשה,

וְַהַּמְסלּול ַמְׁשִמים. ַאְך ְלַבּסֹוף

ּגַָבְרִּתי ַעל ּכָל קִֹשי. ֻאָּמנּות

ְּבתֹור ָּבִסיס ָלָאָּמנּות ִהּנְַחִּתי.

ָהַפְכִּתי ְלֻאָּמן: ָלֶאְצָּבעֹות

ִסּגְַלִּתי ְמִהירּות נְֻקָׁשה, ִמְׁשַמַעת,

ִצּיּות ִעּוֵר. וְָאז, ּכָל ְצִליל הּוַמת

וְֶאת ּגּוַפת ַהּמּוזִיָקה נִַּתְחִּתי.

ָמָצאִתי ַאְלּגְֶּבָרה ְּבכָל ַהְרמֹונְיָה. 

ִּבְהיֹוִתי ָּבִקיא ָאזְַרִּתי ֹאֶמץ

ִלְצֹלל ֶאל ִעּנּוגֵי ַהַהְׁשָרָאה.             

 יַָצְרִּתי, ֲאָבל ֶחֶרׁש ּוַבֵּסֶתר,  

ְּבִלי ְליֵַחל ִלְתִהָּלה ֲעַדיִן.

יֹוֵׁשב ָהיִיִתי ְּבָתִאי ֹלא ַּפַעם,

ְׁשלֹוָׁשה יִָמים, ְּבִלי ֹאֶכל, ְטרּוט ֵעינַיִם,

ָרוֶה ִּדְמעֹות ִסּפּוק וְַלַהט־נֶֶפׁש,

וְָאז ׂשֹוֵרף ַהֹּכל, ַמִּביט ְּבקֹר:                

ַמְחְׁשבֹוַתי, ְצִליַלי ֲאֶׁשר יַָלְדִּתי,     

ָעלּו ָּבֵאׁש ּוֶבָעָׁשן נָמֹוגּו.

ָמה יֵׁש לֹוַמר? ְּכֶׁשּגְלּוק ַהְּמחֹונָן

ָחַׂשף ֶאת סֹודֹוָתיו ּכָאן ְלָפנֵינּו

)סֹודֹות ּגְדֹוִלים ֶׁשִהְּפנְטּו אֹוָתנּו(,         

ֲהֹלא זָנְַחִּתי ָאז ּכָל ְּכָלל קֹוֵדם,               

ֶאת ּכָל ָמה ֶׁשּיַָדְעִּתי וְָאַהְבִּתי,  

וְַרְצִּתי, ַמֲאִמין, ְּבִעְּקבֹוָתיו,

ְּבִלי ֶהגֶה, ְּכָאדָם ּתֹוֶעה ַּבֶּדֶרְך,

ֶׁשִּמיֶׁשהּו ִהנְָחה אֹותֹו ְלֶפַתע?             

ְּבַהְתָמדָה, ְּבַהְׁשָקָעה, ְּבֶמֶרץ,

ְּבָאָּמנּות, ֶׁשֵאין ָלּה ּגְבּול, ִהְצַלְחִּתי

ִלְכֹּבש ִלי סֹוף ּכָל סֹוף ָמקֹום ּגָבֹוַּה.
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ִחּיְכָה ִלי ַהְּתִהָּלה: ְּבֵלב ׁשֹוְמַעי             

יְָצרּו יְִצירֹוַתי ִהְדהּוד ַרב רֶֹשם.

ָהיִיִתי ְמֻאָּׁשר, ָרוִיִתי נַַחת

ֵמֲעָמִלי ּוְתִהָּלִתי, וְֵכן    

ָׂשַמְחִּתי ֶּבָעָמל ּוַבְּתִהָּלה

ֶׁשל ּכָל ָהָאָּמנִים, ַאַחי ַלֶּפֶלא.              

ֹלא! ֹלא יַָדְעִּתי ֵמעֹוָלם ִקנְָאה,      

הֹו, ֵמעֹוָלם! ֲאִפּלּו ְּכֶׁשִּפיִצ'ינִי

ּכַָבׁש ֶאת ְּבנֵי ָּפִריז ַהִּפְרִאּיִים,

ַאף ֹלא ְּכֶׁשּנְִׁשְמעּו ָלִראׁשֹונָה

ְצִליֶליָה ַהּפֹוְתִחים ֶׁשל "ִאיִפיגֶנְיָה".

ּוִמי ֹיאַמר: ַסְליִֵרי ַהּגֵֶאה

ָהיָה ָרדּוף ִקנְָאה ְּבזּויָה, חֹוֶרֶכת,

ַעד ֶׁשֻהַּתׁש, ּוְכנָָחׁש נְִרַמס

וְַעל ּגְחֹונֹו ִלֵחְך ָעָפר וֵָאֶפר.

ַאף ִאיׁש!... ֲאָבל ַעְכָׁשו, ֲאנִי אֹוֵמר ֹזאת,

ֲאנִי ַקּנַאי. יֵׁש ִּבי ִקנְָאה ׂשֹוֶרֶפת,

ֲאנִי נְִׂשָרף — ֵאִלי ֶׁשַּבָּׁשַמיִם!

ֵהיכָן ַהֶּצֶדק, ִאם ַמַּתת ַהֹּקֶדׁש

וְָהַאְלָמוֶת ֹלא יְָרדּו ִמְּלַמְעָלה  

ַעל זֶה ֲאֶׁשר ָעֵמל, ׁשֹוֵקד, טֹוֵרַח,

ְּבַאֲהָבה, ְּתִפָּלה וְַלַהט — ֶאָּלא 

אׁש ֶׁשל ֶּבן ְּבִלי ַּדַעת, קֹוְרנֹות ַעל רֹ

ֶׁשל ִמְתהֹוֵלל ָצִעיר?... הֹו, מֹוַצְרט, 

מֹוַצְרט!

)נכנס מוצרט(

מוצרט

ֲאָהּה! ִהְבַחנְָּת ִּבי! ֲאנִי ִקּוִיִתי

ְלַכֶּבְדָך ְּבֵאיזֹו ְׁשטּות ְקַטּנָה. 

סליירי

ַאָּתה! ִמּזְַמן?

מוצרט

נְִכנְַסִּתי זֶה ַעָּתה.  

ָרִציִתי ְלַהְראֹות ְלָך ְּדַבר ָמה,

ַאְך ְּבַדְרִּכי, ִמּתֹוְך ֻּפנְּדָק ִּפְתאֹום

נְִׁשַמע ִּכּנֹור... ֹלא, יְִדיִדי ַסְליִֵרי!

ַאָּתה עֹוד ֹלא ָׁשַמְעָּת ַּבַחּיִים

ּדָָבר ּכָזֶה... ַּכּנָר ִעּוֵר ָעַמד ָׁשם 

וְהּוא נִּגֵן 1Voi che sapete. ֶּפֶלא!

ֹלא ִהְתַאַּפְקִּתי, יְִדיִדי — הּוא ּכָאן,

ּכֵָעת ְצִליָליו יַנְִעימּו ְלָאזְנֶיָך.

ּבֹוא, ּבֹוא!

)נכנס זקן עיוור עם כינור(

ְּדַבר ָמה ֶׁשל מֹוַצְרט, ִאם ּתֹוִאיל! 

   

)הזקן מנגן אריָה מתוך דון ג'ֹובָני. 

מוצרט מצחקק(

סליירי

וְזֶה ּגֹוֵרם ְלָך ִלְצֹחק!

מוצרט

ַסְליִֵרי!  

אֹוְתָך זֶה ֹלא ַמְצִחיק, ַּתּגִיד ִלי?

סליירי

ֹלא.     

זֶה ֹלא ַמְצִחיק ְּכֶׁשְּסָתם ַצָּבע ְלֶפַתע

ַמְכִּתים ְלָרָפֵאל ֶאת ַהָּמדֹונָה,
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וְֹלא ַמְצִחיק אֹוִתי ִלְראֹות ָּפרֹוְדיָה          

ֶׁשל ֵלץ ֶׁשְּמַעּוֵת ֶאת ָאִליגְיִֶרי.  

ֵלְך, ֵלְך, זֵָקן.

מוצרט

ַרק ֶרגַע — זֶה ֶׁשְּלָך,  

ְׁשֵתה ְלַחּיַי.

)הזקן יוצא(

ַהּיֹום ַאָּתה, ַסְליִֵרי,    

זֹוֵעף ְמַעט. ִאם ֵּכן, ְּביֹום ַאֵחר

ָאבֹוא ֵאֶליָך.

סליירי

ָמה ֵהֵבאָת ִלי?  

מוצרט

ָאה, ְסָתם, ִמין ְׁשטּות ֶׁשל ָמה ְּבכְָך. 

ְּבַליְָלה

ֶאָחד ִמּנִי ֵלילֹות, ְּכֶׁשֹּלא ִהְצַלְחִּתי

ִליֹׁשן, ָעלּו ִלי ַרְעיֹון אֹו ְׁשנַיִם. 

ַהּיֹום ִׁשְרַּבְטִּתי אֹוָתם, ָרִציִתי    

ִלְׁשֹמַע ָמה ַּתּגִיד, ֲאָבל ֵאינְָך  

ָּפנּוי ֵאַלי ַעְכָׁשו.

סליירי

ָאה, מֹוַצְרט, מֹוַצְרט!  

ָמַתי ֵאינִי ָּפנּוי ֵאֶליָך? ֵׁשב.

ֲאנִי ַמְקִׁשיב.

מוצרט )ליד הפסנתר(

ַּדְמיֵן ְלָך... נַּגִיד, ֶאת...  

אֹוִתי ֲאִפּלּו — ַרק ָצִעיר ִמֶּמּנִי,

ּוְמֹאָהב — ַאְך ֹלא ַעד ְּכלֹות. ַקּלֹות — 

ִעם נֲַעָרה, אֹו ִעם ָחֵבר — ִאְּתָך!

ֲאנִי ַעִּליז, ְלֶפַתע: ַּפַחד ָמוֶת,   

ֶחְׁשַכת ּדּוָמה יֹוֶרֶדת וְֵכן ָהְלָאה...     

ַעְכָׁשו, ַּתְקִׁשיב.

)מנגן(

סליירי

נָָׂשאָת ֹזאת ֵאַלי     

וְעֹוד ָעַצְרָּת ְּבֻפנְּדָק ַּבֶּדֶרְך

ִּבגְַלל ַּכּנָר ִעּוֵר! ְּבֵׁשם ָׁשַמיִם,

ֵאינְָך ָראּוי ְלַעְצְמָך, ּגָאֹון!

מוצרט

ֶּבֱאֶמת, זֶה טֹוב?

סליירי

ָהֹעֶמק, ָהָעְצָמה!  

וְַהִּמְבנֶה ֻּכּלֹו, וְֵאיזֶה ֹאֶמץ!

הֹו, מֹוַצְרט, ַאָּתה ֵאל, ֵאינְָך רֹוֶאה ֹזאת.         

ֲאנִי, ֲאנִי יֹוֵדַע.                             

           

מוצרט

ֵּכן? אּוַלי...  

ַאְך ּגַם ָהֵאל ֶׁשִּבי חֹוֵׁשק ְּבֹאֶכל.

סליירי

מּוָבן, ִמּיָד נֵֵצא ִלְסֹעד ְּביַַחד

ְּבִמְסְּבַאת "ַאְריֵה זָָהב".                   

מוצרט

ְּבֵסֶדר,   
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ֶדם ֹּכל ָארּוץ ַהַּביְָתה    נְִפָלא, ַאְך קֹ

ּוְלִאְׁשִּתי ֹאַמר ֶׁשֹּלא ַּתְמִּתין ִלי              

ְלָצֳהַריִם.

)יוצא(

סליירי

ֲאַחֶּכה, ִּתזְֹּכר.  

ֹלא! ֵאין ֲאנִי יָכֹול ָלֶלֶכת נֶגֶד       

ּגֹוָרל ְּכמֹו זֶה — נְִבַחְרִּתי ַעל ְמנַת 

ִלְבֹלם אֹותֹו — ֶּפן נִּכֵָחד ֻּכָּלנּו,   

ּכָל ּכֹוֲהנֵי ַהְּצִליל, ַהּמּוזִיָקִאים,

ֹלא ַרק ֲאנִי, ֶׁשְּתִהָּלִתי מּוֶעֶטת...        

ָמה ַטַעם ִאם יְַמִׁשיְך מֹוַצְרט ִלְחיֹות

וְֶאל ּגְָבִהים ָרִמים יֹוֵתר יַּגִיַע?

ַהִאם ָהָאָּמנּות ִּתנְֹסק ָאז? ֹלא.   

ִהיא ִּתְתַרֵּסק ְּכֶׁשהּוא יֵֵלְך ִמֶּמּנָה, 

הּוא ֹלא יַּנִיַח ַאֲחָריו יֹוֵרׁש.

ָמה ַטַעם ּבֹו? ְּכמֹו ְסָתם ַמְלָאְך ֲאֶׁשר    

ֵהִביא ַּכָּמה ִׁשיִרים ִמּגַן ָהֵעִֶדן,

ְּכֵדי ְלַהְרִטיט ְּתׁשּוָקה ַחְסַרת ְּכנַָפיִם

ִּבְבנֵי ָעָפר ְּכמֹוֵתנּו — וְָלעּוף!             

ָאז ָׂשא ּכָנָף! וְִאם ַּתְקִּדים, מּוָטב ּכְָך.

זֶה ַרַעל, ַׁשי ְּפֵרדָה ַמְּתנַת ִאיזֹוָרה,

ְׁשמֹונֶה־ֶעְׂשֵרה ָׁשנִים הּוא ְּכָבר ִאִּתי. 

ֹלא ַּפַעם ִלי נְִדמּו ַחּיַי ֵמָאז

ְּכֶפַצע ֶׁשֵאינִי יָכֹול ִלְסֹּבל עֹוד.              

ֹלא ַּפַעם ִעם אֹויֵב ִלְסֹעד יַָׁשְבִּתי

וְֹלא ֵהגְַבִּתי ְלִמְׁשַמע ַהַּלַחׁש,           

ִּפּתּוי ַהֵּלב, ַאף ִּכי ֵאינִי ַּפְחדָן

וְֶעְלּבֹונֹות צֹוְרִבים אֹוִתי ַּכֹהגֶן 

וְַרק ְמַעט ָאַהְבִּתי ֶאת ַחּיַי.           

ִעּנְָתה אֹוִתי ַהַּתֲאוָה ָלמּות.

ָלָּמה ָלמּות? ָחַׁשְבִּתי, ִמי יֹוֵדַע,

אּוַלי ַחּיַי יְַפִּתיעּו אֹוִתי עֹוד.             

אּוַלי יָבֹוא עֹוד ַליְָלה ֶׁשֶאזְֶּכה ּבֹו 

ְלִׁשְכרֹונֹות חּוִׁשים וְַהְׁשָרָאה.

אּוַלי ַהַהיְֶּדן ֶהָחדָׁש יִֹּצר

ְּדַבר ָמה נְִׂשּגָב ֶׁשֶאְתַעּנֵג ָעָליו...

ּוְכֶׁשִעם ְׂשנּוא נְַפִׁשי ִלְסֹעד יַָׁשְבִּתי,

ִׁשַעְרִּתי ֶׁשאֹויֵב נֹוָרא ִמּזֶה   

אּוַלי ֶאְמָצא עֹוד, וְֶעְלּבֹון ּפֹוגֵַע

יֹוֵתר ִמּזֶה יּוַטח ָעַלי ִמְּלַמְעָלה — 

אֹו ָאז סֹוף סֹוף ּתֹוִעיל ַמְּתנַת ִאיזֹוָרה.

וְֹלא ָטִעיִתי! וְָאֵכן נְִמָצא

ַהַהיְֶּדן, ָהאֹויֵב ַהּזֶה ִהְצִליַח  

ם ִלי ִׁשּכָרֹון! ְּבִכְׁשרֹונֹו ִלגְרֹ

ֵּכן, ָּבא ַהּזְַמן: ַמְּתנַת ָהַאֲהָבה — 

ֶאת ְּבִרית ַהֲחֵברּות ַהֹּזאת — ַהִּתיִרי!

תמונה 2

)חדר פרטי במסבאה. פסנתר.

מוצרט וסליירי ישובים לשולחן.(

סליירי

ַאָּתה קֹוֵדר ַהּיֹום?

מוצרט

ֲאנִי? ֹלא, ֹלא.  

סליירי

ַאְך ַמֶּׁשהּו ַמְטִריד אֹוְתָך, ֹלא, מֹוַצְרט?

ָהֹאֶכל טֹוב, ַהּיַיִן ְמֻׁשָּבח,
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ֲאָבל ַאָּתה ׁשֹוֵתק, זֹוֵעף.

מוצרט

ָצַדְקָּת,   

ַמְטִריד אֹוִתי ָהֶרְקוִיֶאם ֶׁשִּלי.   

סליירי

ָאה!   

ַאָּתה עֹוֵבד ַעל ֶרְקוִיֶאם? ִמּזְַמן?

מוצרט

ְׁשבּוַעיִם אֹו ְׁשלֹוָׁשה, ִמְקֶרה ָקָרה ִלי...  

ִסַּפְרִּתי ְלָך, ֹלא?

סליירי

ֹלא.  

מוצרט

ָאז ַהְקֵׁשב נָא,   

ִלְפנֵי ְׁשבּוַעיִם אֹו יֹוֵתר ָחזְַרִּתי

ַהַּביְָתה ְמֻאָחר. ָאְמרּו ִלי: זָר

ִחֵּפׂש אֹוְתָך. וְכָל אֹותֹו ַהַּליְָלה

ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי: ִמי זֶה ָהיָה?            

ּוָמה ָרָצה ִּבְכָלל? ְלָמֳחָרת הּוא   

ָחזַר ֵׁשנִית וְׁשּוב ֶהְחִמיץ אֹוִתי.  

ָחַלף עֹוד יֹום, ִׂשַחְקִּתי ִעם יְַלִּדי            

ַעל ָהִרְצָּפה, ִּפְתאֹום ָקְראּו ִּבְׁשִמי,

יָָצאִתי. ִאיׁש ָלבּוׁש ְׁשֹחִרים ָעַמד ָׁשם, 

ֶהֱחוָה ִקַּדת נִימּוס וְָאז ִהזְִמין

ִמֶּמּנִי ֶרְקוִיֶאם, וְנְֶעַלם. 

נִּגְַׁשִּתי ַלְּמָלאכָה — ֵמָאז ֲעַדיִן     

ֹלא ָׁשב ֵאַלי ַההּוא, ְלבּוׁש ַהְּׁשחֹור.    

וְטֹוב ֶׁשּכְָך, ָקֶׁשה ִלי ְלַהּנִיַח     

ִליִצירֹוַתי, ַעל ַאף ֶׁשְּכָבר ֻהְׁשַלם  

ָהֶרְקוִיֶאם, ִאם ִּכי ֲאנִי עֹוד...

סליירי

ָמה?  

מוצרט

ֵמִביְך לֹוַמר ֶאת זֶה ֲאִפּלּו...  

סליירי

ָמה זֶה?  

מוצרט

יֹוָמם וַָליִל הּוא ְמיֵַּסר אֹוִתי,

אֹותֹו ִאיׁש ְּבָׁשֹחר ֶׁשִּלי, ְּכמֹו ֵצל

רֹוֵדף הּוא ַאֲחַרי, וְגַם ַעְכָׁשו  

נְִדֶמה ִלי ֶׁשהּוא ּכָאן, ְׁשִליִׁשי, ַּבֶחֶדר,

ִאָּתנּו.

סליירי

ַּדי, ָמה זֶה, ְּפָחִדים ֶׁשל יֶֶלד?

ֹזאת ֲהזָיָה וְזֶהּו. ּבֹוַמְרֶׁשה

ָאַמר ִלי ַּפַעם: "ְׁשַמע, ָאִחי, ַסְליִֵרי,

ִאם ַמֲחָׁשָבה ְׁשֹחָרה ִּתְתקֹף אֹוְתָך,

ַאל ִּתּכָנַע: ִּתְפַּתח ַּבְקּבּוק ַׁשְמַּפנְיָה     

אֹו ְקָרא ִמּיָד ֶאת 'ִפיגָרֹו' ֶׁשִּלי."

מוצרט

ֵּכן, ּבֹוַמְרֶׁשה ָהיָה ָאז ִמּיְִדיֶדיָך  

ּוִבְׁשִבילֹו ִהְלַחנְָּת ֶאת "ָטָראר",
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ּדָָבר ַמְקִסים. יֵׁש ָׁשם מֹוִטיב ֶאָחד...

ֶׁשֲאנִי ָׁשר ִלי ְּכֶׁשֲאנִי ָׂשֵמַח...

ָלה ָלה ָלה ָלה... ַאּגַב, ֱאֶמת, ַסְליִֵרי,

ֶׁשּבֹוַמְרֶׁשה ִהְרִעיל ֵאיזֶה ָּבחּור?

סליירי

ֵאינִי ָסבּור: זֶה ִאיׁש ָקִליל ִמַּדי             

ִלְמִׂשיָמה ּכָֹזאת.   

מוצרט

ֲהֹלא ּגָאֹון הּוא,  

ּכָמֹוָך וְכָמֹונִי. ּגְאֹונּות

ַע ֵלב ֵהן ֹלא יָדּורּו יַַחד. וְרֹ

סליירי

ַאָּתה ָסבּור?

)מטפטף את הרעל לכוסו של 

מוצרט(

ִּתְׁשֶּתה ְקָצת.  

מוצרט

ְלַחּיֶיָך,   

ִלְבִריאּוְתָך, ַלְּבִרית ַהְּטהֹוָרה

ֶׁשּנְִכְרָתה ֵּבין מֹוַצְרט וְַסְליִֵרי,

ְׁשנֵיֶהם ְּבנֵי ַהַהְרמֹונְיָה.               

)שותה(

סליירי

ֹלא, ַחֵּכה!   

ַחֵּכה, ַחֵּכה!... ָׁשִתיָת! ִּבְלָעַדי?

מוצרט

)משליך מפית על השולחן(

ַמְסִּפיק, ָׂשַבְעִּתי.

)ניגש לפסנתר(

טֹוב, ַהְקֵׁשב, ַסְליִֵרי.

ָהֶרְקוִיֶאם.

)מנגן(

ַאָּתה ּבֹוֶכה?  

סליירי

ַאף ַּפַעם     

עֹוד ֹלא ָּבִכיִתי ּכְָך: נִָעים ּוַמר ִלי,  

ְּכמֹו לּו ָּפַרְעִּתי חֹוב ּכֵָבד ְמֹאד,  

ְּכִאּלּו ְּבַסִּכין ַחּדָה ּכְָרתּו ִלי

ֵאיָבר חֹוֶלה! ֲאנִי ּדֹוֵמַע, מֹוַצְרט...

ַאְך ַאל ָּתִׂשים ִלְּבָך. ַהְמֵׁשְך, ַמֵהר

ַמֵּלא ֶאת נְִׁשָמִתי עֹוד ִּבְצִליֶליָך...

מוצרט

לּו ַרק ֻּכָּלם ּכְָך ָחׁשּו ֶאת ַהּכֹוַח    

ֶׁשַּבַהְרמֹונְיָה! ֲאָבל ֹלא, ִּכי ָאז

ָהיָה ָּתם ָהעֹוָלם, ִאיׁש ֹלא ָהיָה          

ּדֹוֵאג עֹוד ְלָצְרֵכי ַחּיֵי ָהֶרגַע,

וְכָל ֶאָחד ָהיָה ִּפְתאֹום ִאיׁש רּוַח.                

ֹּכה ְמַעִּטים ֲאנְַחנּו, ְּבנֵי ַהֹחֶפׁש,

ָאנּו ָּבזִים ְלִכּסּוֵפי ַהֶּכֶסף, 

ְּככֹוֲהנֵי ַהֹּיִפי ָהֶאָחד.

ֵאינִי צֹוֵדק? ַאְך ַרע ִלי ְקָצת ִּפְתאֹום,

ְּדַבר ָמה ַמְכִּביד ָעַלי. ֵאֵלְך ִליֹׁשן.

ְלִהְתָראֹות!
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סליירי

ֱהיֵה ָׁשלֹום.  

)לבדו(

ִּתיַׁשן   

זְַמן ַרב, הֹו, מֹוַצְרט! ַהֻאְמנָם ָצַדק,

ֵאינִי ּגָאֹון? ִּכי ּגְאֹונּות וְרַֹע

ֹלא יְִׁשְּכנּו יְַחּדָו. ֹלא, ֹלא, ָטעּות ִהיא:

ּוּבּואֹונָרֹוִטי? ָמה, אּוַלי זֶה ֶׁשֶקר,                       

ְּדַבר ֲאַסְפסּוף ְּבִלי ֵׂשֶכל ֶׁשִרֵכל ִּכי 

יֹוֵצר ַהּוִָטיָקן ָהיָה רֹוֵצַח? 

1 מתוך "נישואי פיגרו או: היום המשוגע", שהלחין מוצרט על פי קומדיה מאת ּבֹוַמְרֶׁשה. 

אנטוניו סליירי. 
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אלמוג ֵּבָהר הוא יליד ירושלים, 
1978. כותב תזה על זהות וִמגדר 

בשירתה של אמירה הס ומלמד 
בבית הספר "קדמה". סיפורו 

"אנא ִמן אל־יהוד" זכה בתחרות 
הסיפור הקצר של מוסף תרבות 

וספרות של "הארץ" לשנת תשס"ה, 
ותורגם לערבית בקהיר בכתב העת 
"אל־הילאל". ספר שיריו הראשון, 
"צימאון בארות", יראה אור בקרוב 
בהוצאת עם עובד, וממנו לקוחים 

חלק מן השירים המתפרסמים כאן. 
ספר סיפוריו הראשון, "אנא ִמן אל־
יהוד", יראה אור מעט לאחר מכן. 

שמעון בוזגלו פירסם שלושה 
ספרי שירה: "ארם" )הקיבוץ 

המאוחד, 2000(, "תל היסרליק" 
)הקיבוץ המאוחד, 2002( ו"אישית 
לוחצת" )ידיעות אחרונות, 2004(. 
המחזה שלו "גשם שחור" הועלה 

לראשונה בפסטיבל ישראל 2007. 
בין תרגומיו: "מדיאה" לאוריפידס 

)אור־עם, 1999(, "אנטיגונה" 
לסופוקלס )ספרי עליית הגג, 

ידיעות אחרונות, 2007(, "שד לילה 
שחור — מבחר מן השירה הלירית 
היוונית מראשיתה" )ספרי עליית 
הגג, ידיעות אחרונות, 2006(, וכן 

שני כרכים של דיאלוגים מאת 
אפלטון: "חייו ומותו של סוקרטס" 

)ספרי עליית הגג, ידיעות אחרונות, 
2001(, ו"פיידון" )ספרי עליית הגג, 
ידיעות אחרונות, 2005(. על תרגומו 

ל"אנטיגונה" זכה בפרס האקדמיה 
הישראלית לתיאטרון לשנת 2007.

צילום: נתי בוכניק
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סיון בסקין, ילידת ליטא, 1976. 
מתגוררת בתל אביב. בוגרת 

הטכניון. עובדת כמנתחת מערכות 
מידע. בשנים 2005-2001 פורסמו 
שיריה בכתבי עת רגילים ומקּוונים 

שונים. מרבה להופיע בקריאת 
שירה. תירגמה את הרומן "סיפורה 

של סוניצ'קה" מאת מרינה 
צווטאייבה )אחוזת בית, 2005(. ספר 

שיריה הראשון, "יצירה ווקאלית 
ליהודי, דג ומקהלה", ראה אור 

בתחילת 2006 בהוצאת אחוזת בית.

אמיר בקר הוא יליד ישראל, 
1964. בעל תואר דוקטור 

בפיזיקה רפואית. מסה ושירים 
פרי עטו ראו אור בגיליונות 

"הו!" קודמים. דואר אלקטרוני: 
amirbeker@gmail.com

נמרוד בר־עם מלמד פילוסופיה 
והיסטוריה של הלוגיקה. הוא עומד 

בראש המדור ללימודי הרטוריקה 
בחוג לתקשורת במכללת ספיר 

בנגב. מתגורר בתל אביב. 
www.nimrodbaram.com
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אמוץ גלעדי הוא יליד ירושלים, 
1981. מתגורר בפריז. פירסם 

מאמרי ביקורת, תרגומים וסיפורים 
קצרים במוסף "תרבות וספרות" של 

עיתון "הארץ" ובכתב העת "קשת 
החדשה". בין הספרים שתירגם 

מצרפתית: "ברוז'־עיר־מתה" מאת 
ז'ורז' רודנבך )נהר ספרים, 2007(, 
"פילון האלכסנדרוני" מאת מיריי 

הדס־לבל )ידיעות אחרונות, 2006(, 
"גזע, היסטוריה, תרבות" מאת קלוד 
לוי־סטרוס )רסלינג, 2006(, ומבחר 

משירת מקס ז'קוּב, "נִסים אִמתיים", 
יחד עם אורי הולנדר )הוצאת קשב 

לשירה, 2006(. 

  
יוסי גמזו, יליד פריז, 1938. משורר, 
סופר ופזמונאי. כתב טורים שבועיים 

סטיריים בעיתונים "על המשמר", 
"דבר" ו"מעריב" וערך תוכניות 
ספרותיות רבות ברדיו. פירסם 

עד היום יותר משלושים ספרים 
בסוגות שונות: שירה, סיפורת, 

פזמון, רפורטז'ה עיתונאית, ספרות 
ילדים ותרגומי שירה. יסד וערך 

בשנות השבעים את כתב העת 
הספרותי "אופק", שבו השתתפו 

סופרים ומשוררים בני כל המשמרות 
והאסכולות. זכה עד כה בשנים־
עשר פרסים בישראל, בארה"ב 

ובאוסטרליה. פרופ' גמזו כיהן כמרצה 
בכיר וכסופר אורח באוניברסיטאות 

הממלכתיות של אוהיו וטקסס, 
באוניברסיטאות סידני ויוהנסבורג 
ובמכללת אילת. כיום — פרופסור 
לספרות במכללת "אהלו" בקצרין.
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אורי הולנדר הוא יליד תל אביב, 
1979. ספרי מסותיו "ֵמרשומות 
יריד הקסמים" )2003( ו"דיוקן 

בקצה החשכה", מסה על שירתו של 
ישראל הר )2007(, תרגומיו לשירת 

א"א קאמינגס )2003( ולמבחר 
משירת מקס ז'קוּב )"נִסים אִמתיים", 

עם אמוץ גלעדי( וספר שיריו 
"הפסנתר הנודד" )2005( התפרסמו 

בהוצאת קשב לשירה. 

רוברט וייטהיל )בשן( הוא יליד 
ארצות הברית, 1947. מתגורר 

בפוטומק, מרילנד. בנעוריו 
חי בטקסס, ושם למד עברית בכוחות 

עצמו. פירסם שני ספרי שירה: 
"עורבים חומים" )עקד, 1977( 

ו"אפס מקום" )דביר, 1981(. במשך 
שני עשורים חדל מפרסום שירה. 
לאחרונה כינס את שיריו משנות 
השמונים והתשעים, לצד שירים 

חדשים. ספר שיריו החדש, "אחֵרי 
השתיקה", ראה אור השנה בהוצאת 

"כרמל". 

רועי חן הוא יליד תל אביב, 1980. 
"סוסי הדיו", רומן הביכורים שלו, 

ראה אור בשנת 2005 בהוצאת 
הקיבוץ המאוחד. קובץ סיפורים 

פרי עטו, "תל של אביב", יתפרסם 
בקרוב. מחזותיו: "שושנת יריחו" 
)תיאטרון מלנקי־תמונע( ו"ריקוד 

לבן" )פסטיבל עכו, 2004(. בין 
תרגומיו: "אני אוהב לשבור לאנשים 
את הפרצוף!" מאת דניאיל חארמס 

)ספרית מעריב, 2003(, "הזר" על 
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פי אלבר קאמי )תיאטרון מלנקי־
תמונע, 2004(, "סיפורי קֹוִליָמה" 

מאת ורלאם שלאמוב )ידיעות 
אחרונות, 2005(, "וריאציות 

לתיאטרון ולתזמורת" )תיאטרון 
גשר, 2005(, "גן הדובדבנים" 

)תיאטרון גשר, 2006( ו"רוויזור" 
מאת ניקולאי גוגול )תיאטרון 

תמונע, 2006(. תרגומו ל"אנשים 
עניים" מאת פ"מ דוסטויבסקי יראה 

אור בשנה הקרובה. בימים אלה 
שוקד על כתיבת רומן חדש.

נדב ליניאל הוא יליד ירושלים, 
1983. סטודנט לתואר ראשון 

בחוג לספרות ובתוכנית לכתיבה 
יוצרת של אוניברסיטת תל אביב. 
בוגר סדנאות הכתיבה של מתא"ן, 

כתובת־מקום לשירה וכיתת השירה 
העברית־ערבית של הליקון. שיריו 

ראו אור בכתבי עת שונים. חבר 
בקבוצת "בדיעבד". 

דן מירון הוא פרופסור אמריטוס 
לספרות עברית באוניברסיטה 

העברית בירושלים המחזיק 
בקתדרה ע"ש ליאונרד קיי 

לחקר הספרות העברית והספרות 
המשווה באוניברסיטת קולומביה 
בניו יורק, ועוסק בחקר הספרות 
היהודית בעידן המודרני. בשנה 

האחרונה ראה אור תרגומו מיידיש 
לרומן "כשיאש הגיע" מאת יעקב 

גלאטשטיין )הוצאת עם עובד( 
וכן מבחר מקיף משירי אורי צבי 
גרינברג בעריכתו: "בעבי השיר" 

)מוסד ביאליק(.
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דורי מנור הוא יליד תל אביב. ספר 
שיריו "בריטון" ראה אור ב־2005 

בהוצאת אחוזת בית. שני ספריו 
הקודמים הם "מיעוט", קובץ שירים 

ותרגומי שירה )הקיבוץ המאוחד, 
2001(, ו"אלפא ואומגה", ִלברית 

שּכָתב עם אנה הרמן לאופרה, 
שהועלתה על במת האופרה 

הישראלית בחורף 2001 )הקיבוץ 
המאוחד, 2001(. בין תרגומיו: 

"פרחי הרע" מאת שארל בודלר 
)הקיבוץ המאוחד, 1997(, "הגיונות 

מטפיזיים" מאת רנה דקארט 
)ידיעות אחרונות וספרי עליית הגג, 

2002(, "הְסְּפלין של פריז, שירים 
קטנים בפרוזה" מאת שארל בודלר 

)ידיעות אחרונות, 1997(, "חזיון 
התעתועים של דוקטור אֹוקס" 

מאת ז'ול ורן )אחוזת בית, 2004(, 
"מכתבים ללואיז קוֶלה" מאת גוסטב 

פלובר )המעורר, 1998(, "גני העדן 
המלאכותיים, על היין, החשיש 
והאופיום" מאת שארל בודלר 

)ידיעות אחרונות, 2003( ו"קנדיד" 
מאת וולטר )ידיעות אחרונות וספרי 
פן, 2005(. חתן פרס ראש הממשלה 

ליוצרים עבריים לשנת 2007. 

שחר־מריו מרדכי הוא יליד 
חיפה, 1975. גדל בקריית ביאליק 

ומתגורר כיום בתל אביב. עובד 
כאנליסט ויועץ פוליטי לשגריר 
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