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לפני קצת יותר משנתיים קיבלתי פנייה מפתיעה בפייסבוק :רועי שניידר ,נער
כבן  16תושב רעננה ,כתב לי שהוא וקבוצה של חברים שוחרי שירה ,רובם
בני גילו ,מתכנסים מדי פעם בתל אביב למפגשים שבהם הם קוראים משירתם
ומיצירות של משוררים שהם אוהבים .הוא סיפר שהוא וחבריו עוקבים אחרי
"הו!" כמעט מיום שעמדו על דעתם כקוראי שירה ,והזמין אותי לאחד הערבים
שהם מארגנים כדי שאאזין לקריאת השירים שלו ושל בני חבורתו ואקרא
באוזניהם משירי .נעניתי להזמנה בשמחה ,מתוך סקרנות להתוודע לדור כה
צעיר של אוהבי שירה ,אך גם — אני מודה — מתוך חשש מה :חששתי
שאשמע בעיקר יצירות אדולסצנטיות ,ושיערתי שצפוי לי ערב מתסכל .והנה
פלא–פלאים :במרוצת הערב עלו לבמה המאולתרת ארבעה או חמישה קוראים,
שכבר למן הרגע הראשון לא היה אפשר לטעות בכשרונם .אמנם ,ביצירותיהם
היה מן הבוסר — בכל זאת נערים בני  — 17-16אלא שקורטוב הבוסריות הזה
התגמד אל מול הכשרון החד–משמעי שניכר בשירים.
אבל לא פחות מעצם הכשרון הרשים אותי עניין נוסף :העובדה שהצעירים
הללו כתבו את שיריהם בעברית עשירה ורבת–רבדים ,והִרבו להתייחס
בשירתם ליצירות של משוררים אחרים — עבריים ולא עבריים ,קלאסיים
ועכשוויים — ובכך העידו על היותם קוראים קשובים ורחבי אופקים; זאת
ועוד ,כולם שלטו שליטה איתנה מאוד בטכניקה השירית ,ועשו שימוש
משוכלל בצורות קלאסיות של השירה ,לעתים תוך שימוש בכלים של חריזה
ומשקל לגווניהם ולעתים בחרוז חופשי לסוגיו .נדמה היה כי הם כותבים את
שיריהם מתוך שוויון–נפש גמור לשאלה צורנית זו ,שאך לפני כמה שנים
עוררה דיון סוער במקומותינו .קיצורו של דבר :מה שכמעט לעולם אינו קורה
בערבי שירה — גילוי בלתי–צפוי של משורר/ת חדש/ה ובעל/ת כשרון שלא
הכרת מראש — התרחש כאן כמה פעמים במרוצת ערב אחד .בתום הערב הזה
לא היה לי ספק :לנגד עיני התרחש מאורע שירי של ממש.
והנה ,בשנתיים האחרונות התברר לי כי מה שנראה תחילה כצירוף נסיבות
יוצא דופן הוא תופעה בעלת היקף רחב יותר .לתיבת המייל של "הו!" וגם
לעמודי הפייסבוק של חברי המערכת החלו להגיע יצירות של צעירים נוספים
מרחבי הארץ — כותבים שאין ביניהם היכרות או קשר אישי — שאף
ביצירותיהם ניתן למצוא מאפיינים דומים :יכולת טכנית מרשימה ,עברית
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השואבת את השראתה לא רק מן הכאן והעכשיו הלשוניים ,דיאלוג תדיר עם
משוררים בני דורות קודמים ,ושימוש אינטנסיבי במתכונות שיריות מגוונות.
מובן שלא כל המשוררות והמשוררים הצעירים הללו שלחו יצירות בשלות
וטובות די הצורך ,ומטבע הדברים רק מיעוט שבמיעוט מתוכם "מיוצג" בסופו
של דבר מעל דפי כתב העת .ואף על פי כן ,המגמה ברורה ,ומעידה על שינוי
משמעותי באופן שבו נתפס האקט של כתיבת השירה בקרב צעירות וצעירים
המתחילים לכתוב כיום :לצדה של השירה הווידויית–יומנית ,הדיבורית
והכמו–ספונטנית ,הולך ומתבסס גם מקומה של כתיבה צלולה ומודעת יותר,
בעלת עומק תרבותי ,לשוני והיסטורי .יותר ויותר משוררים בראשית דרכם
(ולא רק הם) כורים אוזן למוזיקליות של השיר ,שואלים את עצמם שאלות על
מלאכת הכתיבה ,ויודעים לווסת את הנביעה השירית הספונטנית ,ה"מּוזית",
ולצקת אותה בכלים צורניים מוצקים ובדוקים יותר — בלי לחשוש כי הדבר
יעמעם במשהו את הבעֵרה או את האותנטיות הפואטית שלהם.
את הגיליון הנוכחי של "הו!" החלטנו לפתוח — במהלך עריכתי שאינו
מובן מאליו — ברצף של יצירות פרי עטם של שישה משוררים בלתי–
ידועים ,בני  ,22-18שאין לנו ספק כי מקומָם העתידי ,אם אך יתמידו
בכתיבה ויטפחו את כשרונם ,הוא בקדמת הבמה של השירה העברית.
כשראה אור הגיליון הראשון של "הו!" ,בינואר  ,2005היו כותבים אלה
בני  .14-10עולמם הספרותי התגבש כש"הו!" כבר היה ברקע ,לצד כתבי
עת ומוספים ספרותיים אחרים .מתוקף גילם הצעיר הם לא הכירו בזמן
התרחשותה את הסערה שעורר תחילה המהלך הפואטי של "הו!" ,וברור
כי השאלות של כתיבה בחרוז ובמשקל אינן מטרידות אותם כאיזה כורח
חיצוני המלמד על תפיסת עולם "ישנה" או "חדשה" ,אלא נראות בעיניהם
כחירות וכאפשרות :האפשרות לכתוב כך או כך ,כטוב בעיניהם ,ולמתוח
ככל יכולתם את גבולות יצירתם בתוך קונוונציה זו או אחרת — לא מתוך
אוטומטיזם חקייני או קוצר–יד טכני ,אלא מתוך בחירה ויכולת .אלה הם,
במילים אחרות ,ניצנים ראשונים של פלורליזם שיִרי במיטבו ,הגשמה
מדויקת של החזון הפואטי שהצבנו לעצמנו כמטרה כשהקמנו את "הו!".
אלה השמות :עומר ולדמן ,רועי שניידר ,יאיר דברת ,באֵרי גרינפלד,
מעין אבן ,דוד (ניאו) בוחבוט .מובן כי יצירתם של ששת הכותבים הללו
אינה קורפוס אחיד או הומוגני .רחוק מזה .יש ביניהם הבדלים גדולים
מאוד מבחינת הסגנון ,הלשון ,הטכניקה ,העולם השירי וגם הביוגרפיה
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החוץ–שירית .מובן גם כי לא כולם שווים מבחינת בשלותם השירית או
מבחינת השלב שבו הם נמצאים בכתיבתם .ארבעה מן השישה כבר פרסמו
מביכורי שירתם בגיליון הקודם של "הו" ,לפני פחות משנה ,ומקצתם
פרסמו גם בבמות אחרות .אין זה המקום לאפיין כל אחד מהם ,אך לא נצא
ידי חובתנו אם לא נזכיר על קצה המזלג כמה נקודות בולטות ביצירתם:
למשל ,העיצוב השירי המרהיב ,עתיר ההומור והכריזמה ,ביצירותיו של
עומר ולדמן (יליד  )1994הפותחות את הגיליון .ולדמן ער מאוד לסכנת
הבוסריות הרובצת לפתחו של משורר בן  ,18אך דווקא מתוך הסכנה הזאת
הוא יודע לרקוח את האירוניה הדקה והאפקטיבית כל כך של שיריו ,אירוניה
שבאמצעותה הוא מפרק ביד אמונה את ציפיותיהם של הקוראים העלולים
להתייחס בספקנות ואולי אף בהסתייגות ליצירותיו של נער בן גילו" .הּוא
ָאמַר לִי ׁשֶּׁשְמֹו עֹומֶר וַלְְדמָן ,הּוא ּבָתּול ּכְמֹו ִּד ְמעָה ַּבּכִָרית" — אלה המילים
שהוא שם בפי האישה הדוברת ב"שיר של אישה רצויה" ,אותה אישה המעידה
על עצמה כךֲ " :אנ ִי ּפֶַרח ּפָרּוץ ָּב ַא ְמ ַּב ְטי ָהֲ ,אנ ִי ַּפחַד ּפָנּוי עַל ַאנ ְקֹולֲ / ,אנ ִי
ֵאבֶל ַאחֵר ׁשֶל אֹוְרּגַזְמָה ,ו ַ ֲאנ ִי ָהעְֶרו ָה ׁשֶ ּבַּקֹול" .וראו כיצד הוא מפליא ללהטט
בעברית ובמקצביה גם כאשר הוא נוקט מודוס רציני ואף דרמטי יותר (מתוך
השיר "הערב ליל הערב")" :ו ְ ַהּדָמִים הָיּו ּדָמִים ו ְ ַה ְּד ָממָה ָהיְתָה ְּד ָממָה  /ו ְ ָה ֲאדָמָה
ֲאדָמָה .לְקֹול ׁשְ תִיקֹותַי ִה ְת ַעּקַׁשְ ּתִי / .ו ְ ָה ַל ְכּתִי ֵאלֶי ָה ו ְ ֵאלֶי ָה ּו ֵמעַד ֵאלֶי ָה נ ַָקׁשְ ּתִי:
 //י ִ ְפעַת אֵינ ְֵך? ו ְ ַה ֶּדלֶת נִטְֶרֶקת / .י ִ ְפעַת אֵינ ְֵך? ו ְ ַה ֶּדלֶת נִטְֶרֶקת / .י ִ ְפעַת אֵינ ְֵך?
ו ְ ַה ֶּדלֶת נִטְֶרֶקת / .י ִ ְפעַת אֵינ ְֵך? וְנִטְַרק ֲחלֹומִי".
רועי שניידר פרסם משיריו בגיליון הקודם של "הו!" ,ולפני חודשים
אחדים אף פרסם ספר ביכורים לאחר שזכה בתחרות למשוררים בראשית
דרכם .שיריו המתפרסמים בגיליון זה לקוחים ממחזור שכותרתו "ניבי חטא",
ולכולם מוטו ממשוררים או מזמרים–כותבים (רחל בלובשטיין ,אביתר בנאי,
לאה גולדברג ,רן אלמליח .)...כל שירי המחזור הזה ,המתאפיין ברצף נרטיבי
עז–מבע ,כתובים מפיה של נערה המאוהבת עד כלות בגבר — התאהבות
שתחילתה בפנטזיה וירטואלית ( ָהז ִיתִי אֶת ָּפנ ָיו מּול ַה ָּמסָך  /וְהֵם הָיּו יָפִים ִמּכָל
ּדָבָר  /זָנ ִיתִי אֶל ׂשִיחֵנּו ַהּנִּסְָך  /חֲלֹום ָהי ָה לִי אְַך ּג ַם הּוא ָעבָר") ,והמשכה בכאב
לב מוחשי לגמרי .רועי שניידר הוא אמן של הצורות השיריות המסורתיות,
וכוחו רב במתכונות שונות של חריזה ושל משקל .בשיר "שבר" ,למשל ,הוא
עושה שימוש מרהיב בצורה הקלאסית של הסונ ֶטה ,תוך שבירה של השורות
באמצעות טכניקה של פסיחה המפלחת באמצעה לא רק את השורה השירית,
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אלא — במקרה זה — גם את מספר קו האוטובוס שבו חיכתה הדוברת בשיר
לשווא למושא אהבתה" :הַּיֹום ָאמְַר ָּת ֶׁש ִּת ְפּגֹש אֹותִי  /הַּיֹום נ ָ ַס ְעּתִי ְל ַבּדִי ּבְַקו
ָ /חמֵׁש מֵאֹות ּו ַמּׁשֶהּו נ ְִרַקב ְּ /בלֵב ֲאׁשֶר ָהי ָה אָז מַהּותִי ּ //כָל ּכְָך הַּיֹום ָאמְַר ָּת
ֶׁש ִּת ְפּגֹש ִ /חּכִיתִי ְל ַבּדִי ּבְַקו ָחמֵׁש  /מֵאֹות ּו ַמּׁשֶהּו ְּבלֵב ּכָמֵׁש ּ /כָל ּכְָך ִחּכִיתִי
ְּב ָאמְִרי ִלגְעֹש".
ביצירותיו של באֵרי גרינפלד ,יליד  ,1995בולטים יותר מכול שליטה
וירטואוזית בצורה השירית ותזמור צלילי משוכלל להפליא .מי שיקרא
בקול רם את שתי השורות הבאות ,מתוך השיר "לזרה"" :וַעֲַדי ִן ְּפסֵיפַס
ַהּקִיסֹוס ְמ ַפּסֵל ִּב ְכ ָת ַלי ִך / .חֲַרּכֵי ּתְׁשּוָקתְֵך ִמ ְת ַּב ְּדחִים עִם סְִדֵקי ַהּתְִריסִים" ,לא
יוכל שלא להתרשם מן ההרמוניה העשירה .בתוך טורי השיר האנאּפֶסטיים
הללו טומן גרינפלד מִכמני מצלול נדירים ביופיים ,וצורף את המילים זו
לזו במגע עדין ודק מן הדק .סיתות מוזיקלי חכם ומדויק כזה נוכל למצוא
כמעט בכל טורי שיריו של גרינפלד המתפרסמים בגיליון הנוכחי ,וקשה
שלא לצפות בדריכות להמשך דרכו ולתהות לאן יתפתח כשרון כה יוצא
דופן כאשר ירכוש לעצמו משורר צעיר–ּבָשֵ ל זה ניסיון חיים נוסף.
ליאיר דברת ,יליד  ,1990שיריו הרואים אור בגיליון זה הם פרסום ראשון.
חמש סונ ֶטות האהב"ה שלו ,שכותרתן "בחדר המּואר בחסרונו" ,הן דיאלוג
חרישי ומלא רוך — למרות אופיו המיני והפרובוקטיבי — עם סונטות
האהב"ה הידועות של לאה גולדברג .בשורות עדינות ומדויקות הוא מתאר
דרמה פנימית של אהבה נכזבת לגבר ,ובורא עולם שלם של כמיהה ,של
תשוקה ושל חירוף נפש .למשל המרובע הזה ,מתוך הסונטה השנייה" :אְֶדֹרְך
לִי אֶת יָפְיֹו ְּכחֵץ ּבְֶקׁשֶת ּ /ו ְב ֶעז ְַרת י ַָדי ִם ֲהלּומֹות ָ /אטִי ַח אֶת ַקצְוֹות ְּבׂשִָרי עַד
מֹות ַ /ה ַּתעֲנּוג ,עַד סֹוף ּכִּוּוץ ַה ֶּלסֶת" — בית יפהפה ,המצליח להיות בעת
ובעונה אחת לאה גולדברגי מאוד אך גם אישי ומקורי בתכלית.
גם מעין אבן מתכתב בשיריו המתפרסמים כאן עם קלסיקונים של
השירה העברית המודרנית .בשירו "הצעה לדיאלוג ללא פנים" הוא מביים
דיאלוג סוחף ועתיר דרמה בין אהוב צעיר לאהובתו הצעירה .המוטו של
דוד אבידן (מתוך השיר "הרחובות ממריאים לאט") טוען את שירו של
אבן במטען אינטר–טקסטואלי ומעשיר אותו בהקשר היסטורי–שירי פורה.
השיר "מיתוס חדש" ,לעומת זאת ,מתעלל בחדווה ב"מִנגד" של רחל
בלובשטיין :אבן מעביר את ארץ הגזרה הטרגית של רחל למרחב תל אביבי
עכשווי מאוד ,ומתאים את "עצב נבו" שלה לעולם חוויותיו של נער בן
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זמננו שאהובתו אינה משיבה לו אהבה" :זֹו מּול זֹו — ַהּבֵיצִים הַׁשְ ַּתי ִם ׁ /שֶ ל
ּגֶבֶר ֶאחָד / .צּור ַהּגְז ֵָרהּ :כֹואֲבֹות ָלעַד".
דוד (ניאו) בוחבוט כותב על חוויותיו של נער שגדל בסביבה של מצוקה
קשה .אמו של הדובר בשירו "מתפוררת בתוך אבקה" ,והוא עצמו — על אף
שבועתו לדוג בחכה את רסיסי המצוקה האחרונים — מודע היטב לכך שהוא
צפוי ,מעתה ועד עולם ,ל"ּגַעְּגּו ַע ַּבּו ְִריִדים" .בוחבוט יודע לטעון את הרובד
הווידויי והכאוב של שיריו ולהעצים את כוחו באמצעות מקצב אפקטיבי,
חריזה משועשעת ומנה גדושה של אירוניה והומור בריא .ראו למשל בשיר
"ברחוב עזה לא גדלתי"ּ" :בְִרחֹוב ַעּז ָה ֹלא ּג ַָד ְלּתִי ּ /ג ַם ֹלא ִּבּקְַרּתִי  /מֵעֹולָם// .
ׁש ַמ ְעּתִי ֲ /אבָל ֹלא ִּבּקְַרּתִי  /אַף ַּפעַם // .הַּיֹום ִטּי ַ ְלּתִיּ .פָׁשּוט
עַל ְר ַח ְבי ָה ָא ְמנ ָם ָ
ַפנ ְ ַט ְסטִיַ / :ל ָּקפֶה נ ִ ְכנ ַ ְסּתִיְ / ,מ ֻכּנ ָסּ // .כֹוסֹות ׁשֶ אֵינ ָן עֲׂשּויֹות ִמ ְּפ ַל ְסטִיק / ,נ ָׁשִ ים
ׁשְ מֵנֹות לֹועֲסֹות ַמ ְסטִיק ְ /סטֵיק ֵא ַל ְסטִיֲ / ,ענ ִיבֹות ּכְמֹו ׁשֶל ִקְרָקס".
שישה משוררים שיש להם עתיד .שימו לב אליהם.
*
"הו!" — את זאת יודעים קוראיו הקבועים — מפרסם בכל גיליון גם
יצירות פרוזה קצרות ,ואף הפך בית לכותבי פרוזה מרכזיים .על–פי
מסורת שבה פתחנו בגיליון הקודם ,בלב הגיליון עומד מדור המוקדש כולו
ליצירות פרוזה .נושא המדור הפעם הוא סיפורים על עקרות ועל פריון,
וכותרתו" :ולא יצא לי לגמור את אבשלום ּבְני" ,מתוך שירה של יונה וולך,
"אבשלום" .נושא הפריון והעקרות משמש לעתים קרובות מטפורה למעשה
היצירה :אנחנו מדברים על "הולדתו" של שיר או של סיפור ,על "עקרותו"
של סופר החֹווה מחסום כתיבה וכו' .האתגר שאליו נענו שלושה–עשר
משתתפי המדור היה לכתוב סיפור קצר או יצירה קצרה אחרת בפרוזה על
פריון או על עקרות ,אך לא במישור המטפורי ,אלא במובנם הקונקרטי של
מונחים טעונים אלה .ובמילים אחרות :לעסוק במדמה ולא במדומה.
רונית מטלון ,המפרסמת לראשונה בכתב–העת ,שלחה קטע מתוך
מחזה שכותרתו" :הנערות ההולכות בשנתן" — מחזה אבסורד נוקב ומלא
הומור ,שאחת החוויות המשמעותיות בו היא רגע קבלת המחזור החודשי
הראשון .ננו שבתאי כתבה יצירת פרוזה שירית ובה היא מספרת בתיאור
חשוף וקורע–לב על הטרדה מינית של אישה העוברת טיפולי פוריות על
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ידי גניקולוג; משה סקאל ,חבר מערכת "הו!" ומחבר יולנדה ,כתב סיפור
העוסק ,דרך שאלות אתיות הנוגעות לשימוש בזרע לצורך הפריה אחרי
מותו של אדם ,ביחסים שבין אם לבנה .מאיה ערד ,המשתתפת ב"הו!" למן
הגיליון הראשון ,מפרסמת קטעים מתוך נובלה חדשה" ,ביקור (תמונות)",
העוסקת ,דרך סיפורה של אם הבאה לביקור אצל בנה המתגורר זה שנים
בקליפורניה ,ביחסי הורים וילדים ,ובמשתמע גם בשאלות של תורשה ושל
מורשת בין–דורית .שמעון אדף ,חתן פרס ספיר הטרי ,מפרסם סיפור מדע
בדיוני על עידן שבו ההיריון האנושי שוב לא יהיה דומה להיריון המוכר לנו.
לילך נתנאל ,מחברת המצב העברי והחוקרת שחשפה את רומן וינאי הגנוז
של דוד פוגל ,שלחה את "פרקי אשל" ,שבהם היא מתעדת את חוויותיה
הראשונות כאם–בדרך וכאם טרייה ואת חודשי חייה הראשונים של בתה
הבכורה .בני מר ,עורך מדור "ספרים" של עיתון "הארץ" ,כתב סיפור קצר
שכותרתו "הרב בני" ,העוסק ,דרך סיפורו של ילד שהלך לאיבוד בהר
בגליל ,בבחירה שלא להביא ילדים לעולם .אלכס אפשטיין מפרסם שבע
שיחות קצרצרות ומציתות–דמיון בין מבוגר לילד .עוד במדור :סיפורים
קצרים מאת דורית שילה ואמוץ גלעדי; קטעי פרוזה פיוטית מאת יערה
שחורי; מסה אוטוביוגרפית מאת סיון בסקין; ופרק מתוך רומן בכתובים
מאת עילי ראונר .לכל אחד מן הסיפורים הצמדנו ערך מתוך מילון בן
יהודה ,ובו הגדרה למילים עבריות קלאסיות המתקשרות לנושא המדור.
מתוך כלל ההגדרות והסיפורים נרקמת מטפורה מורכבת ומרתקת על
הקשר שבין עקרות ופריון לבין מלאכת היצירה.
*
עוד מתפרסמים בגיליון זה ,לראשונה בעברית ,קטעים מתוך "לבי
במערומיו" בתרגומו של הח"מ ,יומנו האישי הפרובוקטיבי של שארל
בודלר ,שבו מבטא "המשורר המקולל" בגילוי לב גמור ,לעתים באורח
בוטה ונטול כל עכבות ,את אהבותיו ,ובעיקר את שנאותיו .הנה אחת
מקביעותיו של בודלר ביומנו" :ככל שמרבה הגבר לעסוק באמנות ,כך
עומד לו פחות .הֶַקַרע בין הרוחני לבין החייתי הולך ומעמיק .רק לגברים
בהמיים עומד כמו שצריך .הזיונים הם השירה הלירית של האספסוף .לזיין
מַשמע לרצות לחדור לתוך מישהו אחר ,ואילו האמן לעולם אינו יוצא
מרשות עצמו".
בגיליון נכלל גם סיפור קצר של יורי בוידא ,מהבולטים בסופרי רוסיה
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של ימינו ,בתרגומה של כלת פרס ישראל נילי מירסקי ,שכבוד גדול הוא
לנו לשמש בית קבוע לתרגומיה .כמו כן בחרנו לפרסם מסה על הקשר
בין שירה לפרוזה מאת המשורר יוסף ברודסקי ,חתן פרס נובל לספרות,
בתרגומו של דוד אייזנברג .בין אבחנותיו של ברודסקי במסה זו" :כדי
לפתח טעם טוב בספרות ,יש לקרוא שירה .]...[ .ככל שאנו מרבים
בקריאת שירה ,פוחתת סובלנותנו להכברת–מילים באשר היא [ .]..סגנון
טוב בסיפורת לנצח יתקיים בחסותם של הדיוק ,התאוצה והאינטנסיביות
הלקונית של המבע השירי[ .השירה] מלמדת את הסיפורת לא רק על ערכה
של כל מילה ,אלא גם על מצבי הנפש של מיננו ,ההפכפכים ככספית,
על חלופות לקומפוזיציה לינ ֵארית ,על השמטת המובן–מאליו ,על הדגשת
הפרטים ,על הטכניקה של האנטי–קליימקס .בראש ובראשונה השירה
מטפחת בסיפורת את התיאבון למטפיזיקה ,שהיא המבדילה בין יצירת
אמנות לבין סתם ‘ספרות יפה'".
*
עם המשוררים הנוספים שמפרסמים ב"הו!"  9נמנים כמה ממשתתפי כתב
העת הקבועים :שמעון אדף ,יעקב ביטון ,אפרת מישורי ,נדב ליניאל
ושחר–מריו מרדכי .לראשונה מעל דפי "הו!" מתפרסמים הפעם שירים
פרי–עטם של הילה להב ,דותן ּבְרֹום ,יונתן ברג ,טלי עוקבי ,מיכאל
טלאש פרלמוטר ,וכן רחל חלפי הוותיקה.
סיון בסקין מפרסמת בגיליון הנוכחי שלושה "שירי שיחה דוקומנטריים"
— ניסיון לתעד באמצעים שיריים שיחות אותנטיות שהמשוררת היתה
עדת–שמיעה להן .השיחה הראשונה התנהלה בין שתי נשים מבוגרות
במקלחות נשים; השנייה היא שיחה בין שני בעלי חנויות סמוכות ברמת–
גן; והשלישית היא מעין "תרגום בלתי–חופשי" ,כהגדרת המשוררת ,של
שיחה שהתקיימה ברוסית בין בחורה הרה לבין עולה מבוגר במהלך מסיבת
חתונה .לשירים הללו בחרנו להצמיד שני שירי שיחה מתורגמים שיכולים
לשמש להם מעין מודל מוקדם :הראשון הוא שירו הקוביסטי של גיֹום
אַּפֹולינ ֵר "יום שני ברחוב כריסטין" ,שיר שהוא מעין קולאז' של שיחות
שאפולינר צותת להן בבית קפה פריזאי ב– ;1918והשני הוא "דיאלוג מול
הטלוויזיה" של הזמר–משורר ולדימיר ויסוצקי מ–.1973
אלמוג בהר מפרסם הפעם קטע מתוך "מקיץ בן נרדם" — קובץ
מקאמות חדשות ,הכתובות בהשראה ישירה של המקאמה העברית–ערבית
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הקלאסית .אין זו רק מחווה משכילה של משורר בן זמננו ליוצרי העבר
שהשפיעו עליו ,אלא גם ניסיון מרתק לבחון את כוח חיותה של צורה
שירית עתיקה ואת האפשרויות שהיא עשויה לפתוח בפני כותבי העברית
בימינו.
גם שלומי שבן שב ומפרסם בגיליון זה שירים פרי–עטו .שני השירים
("רצח בקרדיגן ורוד" הברסאנסי–קברטי ו"שיר עם" הפוליטי) הולחנו על
ידי שבן ,שגם מבצע אותם בהופעותיו; אך כפי שנהגנו בעבר במקרים של
מוזיקאים–יוצרים כשלומי שבן או רונה קינן ,גם הפעם ראינו לנכון לפרסם
את היצירות האלה בנפרד מן הלחן ולאפשר להן לא רק להתנגן אלא אף
להיקרא כטקסטים שיריים משוכללים ורבי–השראה ,המיטיבים לסמן את
קו התפר שבין שירה לפזמון.
את הגיליון הנוכחי חותם מדור מיוחד המוקדש לשירה לסבית
קלאסית–מודרנית ,ובו תרגומים ראשונים בעברית ליצירות של כמה
מהחשובות שביוצרות שירת האהבה החד–מינית :אנה סיוורד האנגלייה,
אמילי דיקינסון ואיימי לואל האמריקניותֵ ,רנה ויוויאן הבריטית שכתבה
את כל שירתה בצרפתית ,מרינה צווטאייבה הרוסייה וכן אלדה מריני
האיטלקייה.
*
אנחנו מודים מקרב לב לכל השותפים בהכנת כתב העת :לׂשַרי גוטמן
מ"אחוזת בית" ,המוסיפה לתמוך בכתב העת ולהאמין בנחיצותו גם
בתקופה של משבר כלכלי עמוק בשוק המו"לות; לדורית שילה ולסמי
דואניאס מ"אחוזת בית"; לאנשי עמותת "הו!" ,לרפי מוזס האחראי לניקוד
ולהתקנת השירים ולדור כהן המעצב הגרפי.
כתבי יד אפשר לשלוח במייל לכתובת .ho.poetry@gmail.com
אתם מוזמנים לחפש את העמוד שלנו בפייסבוק (הו ,כתב–עת לספרות),
שבו מתפרסמות יצירות קצרות שראו אור בגיליונות הקודמים וכן ראיונות,
תצלומים וקטעי ארכיון הקשורים לכתב העת.
ד"מ
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עומר ולדמן

הוא אמר לי ששמו עומר ולדמן,
הוא בתול כמו דמעה ַּבּכָרית
הערב ליל הערב
ִל ְפנ ֵי אְַר ָּבעָה– ֲח ִמּׁשָה יָמִים ּכָכָה ָח ַל ְמּתִי חֲלֹום
עַל ָהאֶָרץַּ .כּוָנָתִי ִאּׁשָה ּכְׁשֶ ֲאנ ִי אֹומֵר אֶֶרץ.
ַּכּוָנָתִי נַעֲָרה ּכְׁשֶ ֲאנ ִי אֹומֵר ִאּׁשָה .ז ֶה ּבָרּור.
ַאחֶֶרת ֻּכּלָנּו ָהי ִינּו אֹומְִרים אֶֶרץ ּו ִמ ְת ַּכּוְנ ִים אֶֶרץ.
ּו ַב ִּמּטָה ָהי ִיתִי ּו ַמּתִי לָמּוט ְּב ִמּטָה ַאחֶֶרת.
ו ְ ַה ִּמּטָה ָהיְתָה ִמּטָהּ ,כָכָה ז ֶה ּכְׁשֶ ֲאנַחְנּו רֹוצִים.
וְהֵַק ְצּתִי וְנ ַ ְעּתִי ׁשֵ נ ָה ּבְׁשֵ נ ָה עַד ָענ ָה הְָרחֹוב הָרֹו ֵת ַח
מִּׁשְ תִיקֹות ּו ִמּמָה ׁשֶ ּנ ִׁשְ מַע ִּכ ְבדָלֵי ֲאבִּיֹונ ָה ְמ ֻאחֶֶרת.
(ּכְלֹומַרַ :ק ְצּתִי לְתֹוְך ַהחֲלֹוםֹ .לא ַק ְצּתִי לְֵקץ ַה ַחּי ִים)
ו ְ ַהּדָמִים הָיּו ּדָמִים ו ְ ַה ְּד ָממָה ָהיְתָה ְּד ָממָה
ו ְ ָה ֲאדָמָה ֲאדָמָה .לְקֹול ׁשְ תִיקֹותַי ִה ְת ַעּקַׁשְ ּתִי.
ו ְ ָה ַל ְכּתִי ֵאלֶי ָה ו ְ ֵאלֶי ָה ּו ֵמעַד ֵאלֶי ָה נ ַָקׁשְ ּתִי:
י ִ ְפעַת אֵינ ְֵך? ו ְ ַה ֶּדלֶת נִטְֶרֶקת.
י ִ ְפעַת אֵינ ְֵך? ו ְ ַה ֶּדלֶת נִטְֶרֶקת.
י ִ ְפעַת אֵינ ְֵך? ו ְ ַה ֶּדלֶת נִטְֶרֶקת.
י ִ ְפעַת אֵינ ְֵך? וְנִטְַרק חֲלֹומִי.
ֹלא ָח ַמ ְלּתִי ָעלֶיהֲָ .אנ ִי מָנּו ַע ִמ ָמּנּוׁש.
ּו ְבכָל זֹאת ֲהבֵאתִיו לְׁשִ יִרי הָָרעּו ַע ַהּז ֶה ִּבמְקֹום ֹיפִי.
ִּבמְקֹום ֹיפִיָ .לּמָה ֹלא ָאמְַרּתִי לָּה ַּב ֶּדלֶת ֹיפִי
ִּבמְקֹום אֶֶרץָ .לּמָה ֹלא ָאמְַרּתִי אֶֶרץ.
10.4.12
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שיר לדנה
אֵיְך זְמַן נֹוטֶה לָמּות
אֵיְך זְמַן נֹו ֶטלֶת זְמַן
אֵיְך ַא ְּת נֹו ֶטלֶת זְמַן
אֵיְך ַא ְּת נֹוטָה לָמּות
ּכֹה ִמ ְתחְָרטָה עֵינ ְֵך
מָה ׁשֶ ּנֶחְַרט ֹלא ׁשָב
אֵיְך ּכְׁשֶ אֵינ ְֵך אֵינ ְֵך
אֵיְך ּכְׁשֶ אֵינ ְֵך ַע ְכׁשָו
ּכֹה ִמ ְת ַחּמְִקים עֹוְרבִים
ׁשֶ ל ַמ ְחלְצֹות ְּבׂשֵָרְך
אֵיְך ּכְׁשֶ אֵינ ְֵך ֲאו ִיר
אֵיְך ּכְׁשֶ אֵינ ְֵך עֹוֵרְך
ִּבגְרֹונ ְֵך י ֵׁש ּגְבִיׁשִ ים
טֹו ְפחֵי סֹוד ִּב ְלחִיׁשָה
אֵיְך ּכְׁשֶ אֵינ ְֵך נ ָׁשִ ית
אֵיְך ּכְׁשֶ אֵינ ְֵך ִאּׁשָה
ּכְמֹו לֵב ַרְךְ ,מהֵימָן
ּכְמֹו ְצלִיל ִענְּבָל ׁשָמּוט
אֵיְך ַא ְּת נֹו ֶטלֶת זְמַן
אֵיְך ַא ְּת נֹוטָה לָמּות.
 ,13.5.12לשכת הגיוס תל השומר
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בוסה–נובה צער
"אי–אפשר להצביע למישהו על כוכב
בלי שתניח ידך השנייה על כתפו".
(ס .יזהר)

ָה ֲאנ ָחֹות עַל ּפִיְך ׁשְ מּוטֹות ִמּדַי,
וְי ִּסּוֵרי הָאֹור ַרּכִים ִמּדַי,
ּו ַמ ְטּבְעֹות ּגּופְֵך ְּכבִֵדים ִמּדַי
ְלמִׁשְ ְקעֵי ִמּטָה ּדְרּוכָה ִמּדַי.
ו ְ ַהּלֵילֹות ִמּמְֵך לֵילֹות מְאֹוד,
ּו ַמּטִילֹות ,הֹוַ ,מּטִילֹות מְאֹוד
ַה ֵלּילִּיֹות לֵילֹותֵיהֶן עַל מָה
ׁשֶ ִּמ ְת ַחּמֵק ּבֵין חֵיק ְלבֵין אַׁשְ מָה.
ו ְ ָה ָאבִיב אֵינֹו נֹוׂשֵ א ׁשִ ְפעַת הָרּו ַח
ַהחֲֵרדָה ִמּמְֵךֵ ,מחֲָרטֹות ֵקיצִים;
ו ְֹלא י ְִרעַד עֹוד ַמ ָּבטְֵך ,ו ְֹלא י ָנּו ַח
עַל ֲח ָללִים ִחּו ְִרים ׁשֶ ֹּלא יִהְיּו ֲאנ ִי,
ו ְֹלא יִהְיּו יָמִים ,ו ְֹלא יִהְיּו לֵילֹות,
ו ְֹלא יִהְיּו ּבְַדל ַצעֲֵרְך ָהאְַדמֹונ ִי.
23.5.12
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אל בורות המים
ׁש ְלהֹב ִהּנ ֵה כִי
ּכָל ַה ָּפנָסִים י ְָדעּו ַ
ׁשבְִריִרּיּות ֵּכהָה.
כֵן :הֵם מַּׁשִ יבִים ַ
ׁשבִים ִל ְלהֹב ְּב ֶבכִי
וַעֲַדי ִן הֵם ָ
ׁשֶ ל ִאּׁשָה ּבְקּועָה וְכֹה ְּכ ֵמהָה.
ּכָל ִאּׁשָה ָהיְתָה ּבֹוכָה אֶת ְּבכִי ַהנ ֶּׁשִ י
אִּלּו ׁשְ אָלּוהָָ :לּמָה ַא ְּת ִאּׁשָה?
ּג ַם ַה ָּפנָסִים ּבֹוכִים אֶת ְּבכִי ַהּדֶׁשֶ א
ׁשֶ ּנ ִּדֹון ְלקֹר ו ְ ִל ְלחִיׁשָה.
ּכָל ַהּמִׁשְ ּבִָרים ּבֹוכִים אֶת ְּבכִי ַהּזְמַן
וְאֶת ְּבכִי הָעֹור וְאֶת ְּבכִי ַה ְּבכִי
וְאֶת ׁשֶ ִאּבְַד ְּת ּבְתֹוכִי.
ּכָל ַהּמִׁשְ ָקעִים ׁשֹוְקעִים לְתֹוְך ִאּׁשָה
ׁשֶ ּלְחֹוף יַּמָּה עֹוד ִמ ְתנ ַ ְּפצִים ְסכִָרים
וְׁשַָדי ִם עֲצּובִים ,עֲִריִרּי ִים.
29.5.12
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שיר של אישה רצויה
ֲאנ ִי ׁשַאפַה ׁשֹובֶֶרת ׁשִ ּנַי ִםֲ ,אנ ִי ַמי ִם מִָרים ִמ ִּמּלָה.
ֲאנ ִי ׁשֶ ֶקר ׁשָקּוף ׁשֶ ּכָׁשַל ּכְמֹו י ַׁשְ בָן ׁשֶ ל ַע ְלמָה ֻא ְמ ָללָה.
ֲאנ ִי ּפֶַרח ּפָרּוץ ָּב ַא ְמ ַּב ְטי ָהֲ ,אנ ִי ַּפחַד ּפָנּוי עַל ַאנ ְקֹול.
ֲאנ ִי ֵאבֶל ַאחֵר ׁשֶ ל אֹוְרּגַזְמָה ,ו ַ ֲאנ ִי ָהעְֶרו ָה ׁשֶ ּבַּקֹול.
ִלפְנֹות עֶֶרב ָּפג ַׁשְ ּתִי ְּבגֶבֶר ,הּוא ָהי ָה ְמ ֻהּסֶה ְּב ִמּדָה.
ָהעֵינַי ִם הָיּו ּבְגֹון סְטּוצִיםֶ ,ה ָחז ֶה — ַּביְׁשָנּות ַמ ְתמִידָה.
ּבֶן עֶׂשְִרים עֹוד אֹונ ֵן ַּבּמְִק ַלחַתַ ,אחַר ּכְָך ַל ְחׁשָנּות נ ְחּוׁשָה.
ׂשנ ִי ִאּׁשָה.
ִה ְת ַלּבֵׁש וְיָצָא לֹו לְִקינ ְג ג'ֹוְרג'ּ ,ובָרּוְך ׁשֶ ָע ַ
הּוא ָאמַר לִי ׁשֶ ּׁשְ מֹו עֹומֶר וַלְְדמָן ,הּוא ּבָתּול ּכְמֹו ִּד ְמעָה ַּבּכִָרית.
ְרפִיסּות ָרְקעָה רְֹך ּבְׁשּולָיו הּואּ ,בִׂשְ ָפתָיו נְחִיׁשּות נ ְעּוִרית.
ׁש ַא ְלּתִי " ְלאָן?" ,הּוא ָענ ָה לִי — " ְלמָקֹום ׁשֶ ל ֱאמֶת י ְ ֵחפָה".
אָז ָ
ּׂשפָה.
הּוא עַָקר ּבְקֹולֹוְּ ,במְַראֵהּוּ ,כְמֹו יֹומָן ׁשֶ ל מְֶרחָק ִמ ָ
ַה ְּלבַד ְּכבָר אֵינֹו ֵר ֵלוַנְטִיַ ,ה ְּביַחַד — ּבְִדיחָה ּבֹו ִכּי ָה.
ִּב ְמחִי–ּכַף ְּכבָר הֹוִריד ִמ ְכנ ָ ַסי ִם ,ו ְ ַתחְּתֹון ּבְעֹוד ְמחִי ְמחִיאָה.
ּׁש ְטּתִיֹ .לא ָהי ָה לִי עֵירֹם ׁשֶ ל ְּדבַר מָה.
הּוא ָאמַרִּ " ,ת ְתּפַּׁשְ טִי"ִ .ה ְת ַּפ ַ
מָה ָעגְמָה ַהּבְִדיחָה ּבֵין ַרגְלָיו ּכְָך ,ו ְ ִהּנ ֵה לָּה ֱאמֶת עֵיֻרּמָה.
הּוא ָאמַרִּ " ,ת ְמ ְצצִי לִי ּתַ'ּזַי ִן"ְּ .במִּלֹוא ּפִי נ ִ ְפעַר ֵרי ַח עִיר.
הּוא ָהי ָה ַקל נֹוצָה ּכְמֹו פֵ"א נ ִיטְׁשֶ ה .הּוא ָהי ָה הַּׁשֹולֵף ַה ָּמהִיר.
ו ְ ַה ֹּכבֶד ַהּז ֶה ׁשֶ ל ָה ַאי ִן ְּכבָר ָהי ָה ְל ָפנ ַי ְלז ָָרא.
הּוא ָאמַרִּ " ,ת ְמ ְצצִי לִי ּתַ'ּזַי ִן"ִּ ,ב ְכמִיהָה ֻמכָָּרה וְז ָָרה.
הּוא ָאמַר וְגָמַר ו ְ ָאמַר ׁשּוב ,הּוא ּגָמַר ו ְ ָאמַר וְגָמַר.
ׁשּמָר.
ֶח ְמ ָלתִי ְּכבָר ָהיְתָה חֲבּולָה לֹו ,חִּיּוכִי ְּכבָר ָהי ָה ְמ ֻ
י ֵׁש ִאּׁשָה ,הּוא ָאמַרׁ ,שֶ ָאהַב לָּה .הִיא ּגָמְָרה לֹו אֶת ַהּנ ְעּוִרים.
י ֵׁש ִאּׁשָה ,ז ֶה קֹוֶרה .ז ֶה ָחלַף לֹוִ .ל ְפ ָעמִים הּוא ּכֹותֵב לָּה ׁשִ יִרים.
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ז ֶה ָּתמִיד ַּבּנְעִָרים ׁשֶ אֹומְִרים לִיַ ,א ְּת ַאחַת ו ִיחִידָה ּוצְפּוי ָה.
ְּכבָר צָפּו ו ְ ָאמְרּו וְגָמְרּו לִיּ ,כְמֹו ִמּטַת נ ְעּוִרים ְרפּוי ָה.
הּוא ָאמַר לִיֲ " ,אנ ִי ִמ ְצ ַטעֶֶרת" .הּוא ָאמַר לִיֲ " ,אנ ִי אֲבּודָה
ּבֵין ֱאמֶת ׁשֶ ּדִינ ָּה ַמ ֲא ֶכלֶת; ּבֵין קֹולָּה ׁשֶ ל ְּד ָממָה עֲקּודָה".
ז ֶה ַה ֶּפצַע ַהּז ֶה ַה ָּפגִיעַ ,ז ֶה ַה ֶּסכֶר ַהּז ֶה ַה ָּסבִיר
ׁשֶ ל ׁשְ תִיקֹות ׁשֶ ָעי ְפּו ֵמ ַהּגִי ַע אֶל ֱאמֶת ׁשֶ ּדִינ ָּה ָּב ֲאו ִיר.
מָה ָעי ְפּו ַה ִּמּלִים ,עֹומֶר וַלְְדמָן .מָה ָעי ְפּו חֲׁשֵ כֹות נִגְמָעֹות
ׁשו ְא ,אֶל עֵינַי ִם לַחֹות ִמ ְּדמָעֹות.
אֶל ּפִּיֹות ְמ ֵלאִים ִמּגְבּורֹות ָ
23-24.6.12
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רועי שניידר

אַתה אינך כותב שירים ,אַתה שירה כולך
מתוך המחזור "ניבֵי חטא"
תולדות .גילוי
"מִי יִּפֵָרד ִמּמִי".
(אביתר בנאי)

ֲאנ ִי ו ְהּוא ִּדּבְַרנּו ַּבּלֵילֹות
ַּב ַּליְלָה אֵין לִי ַמ ֵּסכַת ֵלבָב
ּג ַם הּוא ָהי ָה עֵירֹם ְל ִה ְתּכַּלֹות
ּדָמִינּו לְדֹובְִרים לְֹלא ְרבָב
ָהז ִיתִי אֶת ָּפנ ָיו מּול ַה ָּמסְָך
וְהֵם הָיּו יָפִים ִמּכָל ּדָבָר
זָנ ִיתִי אֶל ׂשִ יחֵנּו ַהּנִּסְָך
חֲלֹום ָהי ָה לִי אְַך ּג ַם הּוא ָעבָר
ָטו ִיתִי לִי ַפנ ְ ַטזְי ָה עֲמּומָה
ׁשתְַקּתִי
י ַָד ְעּתִי ׁשֶ ּכָז ָב הּוא אְַך ָ
ּכָל ּכְָך ִּדּבְַרנּו ֹלא ָהי ָה לִי מָה
לֹומַר ָא ַה ְבּתִי טֶֶרם ִה ְתנַּתְַקּתִי
ִמ ַּפעַם ִראׁשֹונ ָה ׁשֶ ְראִיתִיו
נ ְִראֶה ָהי ָה לִי צֶֹרְך ְל ַהפְִקי ַע
סּומָה הּו ַב ְלּתִי ַאחֲָריו ִּבנְתִיב
עֵרּות ּכָל ַליְלָה ׁשֶ הֹוסִיף ִהּגִי ַע
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ָּפחְַדּתִי הּוא יֹוֵד ַע הּוא יֹוֵד ַע
צְִריכָה ּג ַם לְהֹודֹות ְּבטָעּויֹות
ָקָראתִי לֹו ָחבֵר הּוא ִה ְת ַּב ֵּד ַח
ָראִיתִי אֵין לִי עֹוד ְלמָה ִלהְיֹות
ָרּנ ִי ָלחַׁשְ ּתִי לֹו ו ְהּוא ָרחַק
ׁשְ תִיָקה חַָרת עַל ֶּדגֶל ְל ָהנ ִיף
ׁשִ ּנ ָיו ָחׂשַף מּולִי ּכְׁשֶ הּוא ָצחַק
ְּתמִימָה ָהי ִיתִי ֶסכֶר ְל ָהגִיף.
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הסבר (מנ ַיין ולאן)
"הְַרּבֵה ִמּלִים צִִָריְך".
(מאיר אריאל)

נִגְז ַר ָעלַי ְּבבֶֹקר יֹום ֶאחָד עַל ְּפנ ֵי ׂשְ ֵדָרה
חַּכֹות לְָך ו ְ ָהעֵינַי ִם נ ִׁשְ אֲרּו ׁשָם עֹוד
ָראִיתִי אֵיְך ָחז ְַר ָּת ִמּבֵית ֵספֶר ֲהגִיָרה
ַל ַּבי ִת מִן הַָרע מִן ַה ֶחבְָרה אֶל הַּׁשִ יָרה
ַאּתָה אֵינ ְָך ּכֹותֵב ׁשִ יִרים ַאּתָה ׁשִ יָרה ֻּכּלְָך
ׁשבִיט ׁשֶ ּי ְמּותּון מְאֹוד
ּבֵין הִָריסִים ּכֹו ְכבֵי ָ
וְעֵת ָראִיתִי אֶת ׂשְ עַר רֹאׁשְ ָך אֶת ַרגְלְָך
י ַָד ְעּתִי ֲא ַחּכֶה ָּתמִיד עַד ָמו ֶת ַרק לְָך
ּו ְבחַּכֹותִי י ִּמֹוט עֹולָם לִי ֹלא ִא ְכּפַת ִמּז ֶה
ֲאנ ִי רֹוצָה לְִדלֹות ְּפנ ִינ ִים מִּתֹוְך ז ֶה ֶה ָחז ֶה
ֲאנ ִי רֹוצָה ְל ִה ָּבלַע ּבְתֹוְך ַה ִּלוְיָתָן
ׁשֶ ּבְרּוחִי נִּׂשָא מִּתֹוְך ַהּנַעַר ַה ָּקטָן
ֲאנ ִי רֹוצָה ִלהְיֹות הִָראׁשֹונ ָה אֲׁשֶ ר ִּתזְּכֶה
ָלגַעַת ְּבלִּבֹו ּובְגּופֹו ּו ְל ַסּכֵם:
ּׁשק מִּתֹוְך חְֶדו ָה
"מֻׁשְ לָם" ,אֹו "טֹוב מְאֹוד" ּו ְלנ ַ ֵ
ּכָל ֶסנְטִי ֶמטֶר ׁשֶ ל הַּגּוף הַהּוא ְּב ַא ֲהבָה
ׁשֶ הִיא ֱאמֶת וְהִיא רֹו ָמנ ִים ׁשֶ ּקָָראתִי ,אְַך
ָרצִיתִי ׁשֶ ּי ִ ְפּג ַע ּבְׁשֶ בֶר לֵב אֹותִי ׁשֶ ּי ְַך
ּבְׁשֶ בֶר ְּכלִי ו ָגּוף ׁשֶ ֲאכִילֵהּו אֶת ּכֻּלֹו
ְּבלֵיל ִל ְבחִיָרתֹו ּכְׁשֶ ּי ְִרצֶה ּבִי ְלגַּדְלֹו
ׁשּז ָף
ֲאנ ִי רֹוצָה ִלגְו ֹ ַע ְּבהַר ּגַעַׁש ְמ ֻ
ִל ְלּגֹם ִמּמֶּנּו מִיץ ׁשִ יָרה ּגְדֹולָה ּומִיץ ּכָז ָב
ֲאנ ִי רֹוצָה לָחּוׁש ֲאבִּיֹונ ָה ׁשֶ ל חֲׁשִ יַקת
ׂשְ ָפ ַתי ִם לְמּולֹו ּו ִמ ַּת ְחּתָיו ּומּועַָקת
ָּתמִיד ּתִׁשְ הֶה ַּבחֶֶדר אָז ֵמרֹב ָעתִיד מֻׁשְ ָקט
ֲאנ ִי רֹוצָה ׁשֶ הּוא יִּטַע ּבִי ז ֶַרע ּבְתּולָיו
ׁשֶ הּוא י ִ ְפרֹק לְתֹוְך נַפְׁשִ י אֶת ּכֹו ַח עֲלּומָיו
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ׁשֶ הּוא יִנְהַם ְּב ֹענ ֶג עַז עֵת לֵב ְּבלֵב נ ִׁשְ לָב
לָחּוׁש הִָראׁשֹונ ָה ּבֵין ַהּנ ָׁשִ ים אֶת ְט ָעמָיו
ַהּיֶלֶד הַָרכְַרְך ַהּז ֶה ׁשֶ ִּמתְַקּׁשֶ ה ִמּנ ְׂשא
לּו ַרק ּתְִקו ָה ָהיְתָה לִי אָז ָל ַא ֲהבָה הַּזֹו
ׁשתִי
ּכִי ז ֶה ַהּיֶלֶד ְמ ָמאֵן ִל ְמּדֹד אֶת ִרגְ ָ
ְל ִהּוָכַח ּכִי אֵין ו ְֹלא ָהיְתָה ַאחַת ּכְמֹותִי
אֲׁשֶ ר ּתֹאהַב אֹותֹו ּכְמֹו ַהּי ָם אֶת ַהּי ֵָר ַח
ו ְ ַכּי ֵָר ַח הּוא רֹוחֵקּ ,כָמֹוהּו הּוא ּבֹוֵרחַ.
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שבר
"אְַך מַּדּו ַע ּבֹוכ ֶה ּבִי ַהּלֵב?"
(רחל בלֹובשטיין–סלע)

הַּיֹום ָאמְַר ָּת ׁשֶ ִּת ְפּגֹש אֹותִי
הַּיֹום נ ָ ַס ְעּתִי ְל ַבּדִי ּבְַקו
ּׁשהּו נ ְִרַקב
ָחמֵׁש מֵאֹות ּו ַמ ֶ
ְּבלֵב אֲׁשֶ ר ָהי ָה אָז מַהּותִי
ּכָל ּכְָך הַּיֹום ָאמְַר ָּת ׁשֶ ִּת ְפּגֹש
ִחּכִיתִי ְל ַבּדִי ּבְַקו ָחמֵׁש
ּׁשהּו ְּבלֵב ּכָמֵׁש
מֵאֹות ּו ַמ ֶ
ּכָל ּכְָך ִחּכִיתִי ְּב ָאמְִרי ִלגְעֹש
ֲאנ ִי נֹו ַסעַת ַקו ָחמֵׁש מֵאֹות
ּׁשהּו ּדָהּוי עַל ַה ָּפנ ִים
ּו ַמ ֶ
עֹוטֵף אֶת ְראּותִי ַּב ֲענָנ ִים
ֲאנ ִי ַה ַּביְתָה ַקו ָחמֵׁש מֵאֹות
ּׁשהּו ֵהחֵל ְּבלֵב לְִרעֹד
ּו ַמ ֶ
ְּכעָב ְק ַטּנ ָה ׁשֶ ּבְׂשֹוָרתָּה ְּדמָעֹות.
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*
"הַעֹוד זֹוכ ֶֶרת הִיא ל ֵילֹות ַא ֲהבָה?"
(יבגני יבטושנקו; תרגום :יעקב שבתאי)

ְּבטֶֶרם י ֵ ָחמֵץ לָנּו הַּיֹום
ֲאנ ִי רֹוצָה לִׁשְ ֹמ ַע ֲחלִילִים.
ֲאנ ִי יֹוַדעַת ׁשֶ ּז ֶה ַרעֲיֹון
ּג ָרּו ַע וְהִיסְטֹוִרי ְל ַה ְכלִים,
ֲאבָל ֲאנ ִי רֹוצָה ֵמ ַה ְּצלִילִים
ּתְׁשּוג ָה ו ְׁשִ ְכחָה ִלכְלֹות ִטמְיֹון.
ֲאנ ִי רֹוצָה ָלגַעַת ֶּב ָעלִים,
ֲאנ ִי רֹוצָה לִׁשְ ֹמ ַע ֲחלִילִים
ְּבטֶֶרם יַחֲֹלף לִי הַּׁשִ גְיֹון;
ְּבטֶֶרם י ֵ ָחמֵץ לָנּו הַּיֹום.
ָּפ ַת ְחּתִי חַּלֹונ ִי ו ְ ִהּנ ֵה עֶֶרב
קֹוֵרא ֵאלַי ּבְדּו ִמּי ָה ּדָו ָה.
ִּכּלִיתִי ּכָל ּכֹוחִי ָּב ַא ֲהבָה —
ֲאנ ִי ֶא ְמצָא לִי ִמ ְל ָחמָה ַאחֶֶרת.
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ניסיון שכחה
"ל ִג ְמֹ ַע וְל ִג ְמֹ ַע וְל ְִדמֹעַ".
(יחיל צבן)
"ּכָל ַהּצִּפֹוִרים ּפָסְקּו ִמּׁשִיָרתָן".
(רן אלמליח)

ָל ֶלכֶת ו ְ ָל ֶלכֶת ו ְ ָל ֶלכֶת,
לִׁשְ ּכַב לִיׁשֹן לִׁשְ ּכַב לִיׁשֹן לִיׁשֹן...
ֲאבָל הַּיֹום זֹוֵקף אֶת י ֵאּוׁשֹו,
ו ְ ָהעֵינַי ִם — חֶֶרב ִמ ְת ַה ֶּפכֶת.
לָׁשִ יר לָׁשִ יר לָׁשִ יר לָׁשִ יר לָׁשִ יר,
לִׁשְ ֹמ ַע צִּפֹוִרים ַּב ְּסבְַך ַּב ְּסבְַך...
ֲאבָל ַהּזְמַן ִּבתְׁשּוקֹותַי ָטבַח
ּו ָבעֵינַי ִם חֹותָמֹו הִׁשְ אִיר.
אֲסֹון יֹומִי הּוא ַא ֲהבַת ַחּי ַי.
ֲאנ ִי יֹוַדעַת ׁשֶ אֵינ ְָך קֹוֵרא
אֶת מִּלֹותַי ָה ֵאּלֶה ַה ְּקמֵלֹות
ְּבבֶֹקר ֲאצִילִיִּ ,בזְנ ַב לֵילֹות
ֲאנ ִי יֹוַדעַת ׁשֶ אֵינ ְָך קֹוֵרא.
ׁשִ יִרי יֵלְֵך י ֻ ְבלַע ּבֵין ַה ְּתפִּלֹות.
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יאיר דברת

בחדר המואר בחסרונו

חמש סונ ֶטות אהב"ה (בעקבות לאה גולדברג)

א.
ַּב ַּליְלָה הַּמּואָר ּבְאֹור ַחּלָׁש
עֵינ ָיו ּכֻּסּו ׁשְ לּולִית ׁשֶ ל אֹור י ֵָרחַ.
אֶל ׁשֶ פְֶך אִיׁשֹונ ָיו ֲאנ ִי ׁשֹו ֵל ַח
ׁשְ ּתֵי נ ְׁשִ יפֹות ַרּכֹותּ ,כֹותֵׁש וְלָׁש
אֶת ׁשְ אִֵרית ּכֹוחִי ,ו ְהּוא ּבֹוֵר ַח
ו ְהּוא חֹומֵק ַמהֵר ִמּכָל חּוׁשַי,
ו ְהּוא נ ִׁשְ מָט ִמ ֶּמּנ ִי ַּב ֲחׁשַאי
ּו ִמּקְִרבַת ּגּופֹו נֹותָר ַרק ֵריחַ.
ַּבחֶֶדר הַּמּואָר ְּב ֶחסְרֹונֹו
ּכָפּוף ּו ְצמֵא–ּתְִקו ָה ֲאנ ִי נֹוגֵ ַע
ְּבצֵל ָאדָם ו ְ ֶעצֶם ִמּגְרֹונֹו —
ּׁשמֵט ִמּזִכְרֹונֹו
עֹוד ֶרג ַע ֶא ָ
וְעַד עֹולָם הּוא ֹלא י ִ ְתּג ַ ְעּגֵעַ.

ב.
וְאִם ׁשּוב ֶא ֱהגֶה ְּב ֶחסְרֹונֹו
וְאִם אְֶרצֶה ִל ְלּפֹת אֹותֹו ְּבחֵׁשֶ ק,
הָאֹונ ְנּות ִּת ְהי ֶה לִי ְּכלִי– ַהּנ ֶׁשֶ ק
ׁשֶ ּבֹו אַׁשְ מִיד ּכָלִיל אֶת זִכְרֹונֹו.
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אְֶדרְֹך לִי אֶת יָפְיֹו ְּכחֵץ ּבְֶקׁשֶ ת
ּו ְב ֶעז ְַרת י ַָדי ִם הֲלּומֹות
ָאטִי ַח אֶת ַקצְוֹות ְּבׂשִָרי עַד מֹות
ַה ַּתעֲנּוג ,עַד סֹוף ּכִּוּוץ ַה ֶּלסֶת.
אֶׁשְ ּכַבֶ ,אחְֹלם לִי ְּבהִָקיץ עַל מִי
ׁשֶ ִּמּז ְַרעֹו נ ָׁשִ ים ּכֹוְרעֹות ָללֶֶדת,
ו ְ ֶא ְת ַמּסֵר — אִּתֹו אֶׁשְ ּפְֹך ּדָמִי!
ַה ֶּקצֶף ִמ ְתּפֵָרץ ּבִי יֹום–יֹומִי —
ו ְ ַהּבְִדידּות ׁשֹובָה ּו ִמ ְתמֶָרֶדת.

ג.
ָאמְַרּתִי לֹו" :אֵינֶּנ ִי מְַקּנ ֵא",
אְַך ּכְׁשֶ ּפַָרץ קֹולֹו ֵמ ַהּמְִק ַלחַת
ׁשתְָקה ,קֹוַדחַת.
ָחפְׁשִ י ּכָל ּכְָך ,נַפְׁשִ י ָ
ֵמאָז ֲאנ ִי חֹוׁשֵ ק ּו ִמ ְת ַעּנ ֶה.
ו ְהּוא ָערֹםּ ,גַבְִרּיּותֹו טֹו ַפחַת
ּוכְמֹו ְק ָללָה רֹו ֶבצֶת עַל ָראׁשִ י,
ו ְׁשּום ְּכאֵב אֵינ ֶּנּו מּוחָׁשִ י
ְּכגַעְּגּו ַע ְלעְֶרו ָה ּפֹוַרחַת.
ַּכּמָה ָקׁשֶ ה לָׂשֵ את אֶת ּתְמּונ ָתֹו
נֹוׂשֵ א ִאּׁשָה ,חֹובֵק אֹותָּה ּבְכֹו ַח
ִמ ַּתחַת לַּׂשְ מִיכָה ,וְהִיא אִׁשְּתֹו —
ּגּופֹו ְּכבָר ֹלא ׁשֶ ּלִיּ ,ו ְב ֶלכְּתֹו
ִצּו ִיתִי עַל ַע ְצמִי — ָעלַי לִׁשְ ֹּכחַ.
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ד.
ּבֵינֹות ְּכ ָבסִים ּתְלּוי ִים ַאּתָה חָבּוי,
ֲאנ ִי י ָכֹול לָחּוׁש ּבְָך ִמ ַּבעַד
ֵריחֹות זֵעָה; ּג ַם אִם הְִר ַח ְב ָּת ַצעַד
ִמ ֶּמּנ ִי ֹלא ִּתבְַרחַ .אּתָה ׁשָבּוי.
ִמ ַּתחַת לַּׂשְ מִיכָה ּדְמּותְָך ׁשְ מּוָרה עַד
ׁשֶ ַהּי ַָדי ִם נ ִ ְכנ ָעֹות סֹופִית.
ּכָל יֹום נֹוסָף חֹו ֶצבֶת ּבִי ֲעו ִית —
ֲאנ ִי עֹובֵד אֶת זִכְרֹונ ְָך ּבְַרעַד.
ַּכּמָה יָפִים ָהי ִינּו ַּבּלֵילֹות,
ַהאִם ַאּתָה זֹוכֵר? ַהאִם ָספְַר ָּת
אֶת ּכָל ַה ְּפ ָעמִים ׁשֶ ִּב ְתפִּלֹות
ָלחַׁשְ ּתִי אֶת ׁשִ מְָך? מִינ ֵי אָלֹות
ֻהפְרּוַ ,ע ְכׁשָו ּגְז ֵָרהַ ,אּתָה ֵהפְַרּתָ.

30

ה.
"אז למה אני עוד עומד ומתפלמס
מול גווייתה שהיא העד הוודאי?"
(אוריפידס ,היפוליטוס; מיוונית :אהרן שבתאי)

ּגּופְָך ְרדּוף ַה ֹּטהַר ְּבחְַדִרי.
ַהאִם זֹו אַׁשְ ָמתִי ׁשֶ ַאפְרֹוִדיטָה
ִּפּז ְָרה אֶת ַאבְָקנ ֶיָך ו ְָרִדי ָת
אֶת י ָ ְפי ְָך ַהּז ָר ו ְ ַהּגַבְִרי?
ַהאֵין זֹו אַׁשְ ָמתְָך? ַאּתָה ּפִָדי ָת
אֶת ׁשֶ טֶף ּכִּסּופַי ּתְמּוַרת לֵילֹות
ׁשֶ ל ׁשֶ ֶקט ׁשֶ ּסֵַר ְב ָּת ְלכַּלֹות
וְאֶת מֹותִי ֻמ ְכּתָם ְּבדָם ּבִָדיתָ.
הַּגּוף ַהּמְַד ְמי ֵן ׁשֶ הּוא נ ִ ְבעָל
ּבִיֵדי ָה ֶעלֶם ׁשֶ חָזֹו מָתּוחַ,
ׁשָמּוט מּולְָך .הַּגּוף ַהּז ֶה הְֻרעַל —
ּגּופִי לְמּוד רּוחֹות ּו ְמ ֹבהָל.
ּגּופִי ַה ְּמסֵָרב ִלהְיֹות ּבָטּוחַ.
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ְּבאֵרי גרינפלד

היום הוא זמן פריחה .מחר זמנ ִי.
*
ּכְמֹו ַהּפְַקעַת נִפְַרם ָה ֻעּבָר ִמּטַּבּור ַהּבְִריאָה
וְכָמֹוהּו נִמְׁשֶ ה ִמ ִּמ ְכמֶֹרת ּתֹולְדֹות ְּכ ֵאבָיו.
י ֵׁש ז ָרּות ּבְגּופֹו ּו ְב ֹחמֶר יֹוצְרֹו י ֵׁש ְקִריעַת
יְצִיָרה ֵמ ָאּמָן; י ֵׁש ִקְרבָהְּ .ב ֶה ְחלֵט ,י ֵׁש ִקְרבָה.
מְַרהִיבָה ְּבי ָ ְפי ָּה הִׁשְ ַּתּבְרּות ׁשְ תִיָקתֹו ַהּקְִרי ְס ָטלִית
אֶל ַהּפְִריזְמָה ּכְפּוי ַת הַּטֹובָה ׁשֶ ּנ ְִקֵראתַ :הּיָמִים.
י ֵׁש ּגְבּוָרה ְּבי ָׁשְַרת ַמּבָטֹו ַל ְּבהִירּותׁ ,שֶ ָפ ָטלִי
ּכָמּוס ּבְתֹוכָּה ַהּסָתּום .ו ְאּולַיַ :ה ְּס ָתמִי.
ַהחַּלֹון הּוא ּדְיֹוַקן ׁשְ עָתֹו ַהּיָפֶה ׁשֶ ל ַהּזְמַן:
ַהּי ֵָר ַח נ ִ ְצּפֶה ּבֹו ,רֹוֵק ַח עִם ּבְרֹוׁש ְמזִּמָה;
ּכְמֹו סְִרטּוט ּבֵין עְַר ַּבי ִם עַל ׂשְ פַת ַהּז ְכּוכִית ְּבמְִקצָב
ֹלא ּבָרּור ,י ֵׁש עֲַדי ִן ְּדבַר מָה עְַר ִפּלִי ְּבמְִקצָת.

*
הַּיֹום נָבַל ּכָאן ז ֵר ׁשֶ ל אֹוְרכִיֵדאֹות,
אּולַי ָמחָר ִּתפְַרח ַה ַח ָּמנ ִית.
אּולַי ָמחָר ְּבעִיר ׁשֶ ֹּלא י ְָדעָה עֹוד
מָה ַטעַם ַמ ָּפלָה — אֵַדע ֲאנ ִי
מָה ַטעַם ְּבז ָרּות אֲׁשֶ ר ׁשֹוָרה
ּבַּגּוף ַהּז ֶהׁ ,שֶ עֲֵקבָיו — ָאכִילֶס;
ּבְַדעַת ,הַּכֹולֵאת ּבְתֹוְך עֹוָרּה
ֱאמֶת ּגְדֹולָהּ ,גְדֹולָה ִמ ְּל ָהכִיל אֶת
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ַע ְצמָּה ּבְגּוף סְחּוף זְמַן ּוׂשְ בַע ַא ְל ָמו ֶת.
ַס ְחלָב ּבֹוֵדד זֹוֵקף ּגֵוֹו ּבְאֹון,
ַּב ְּבדֹלַח ׁשֶ ל ַהּוָז ָה ְמ ַה ְב ֶהבֶת
ּתְִקו ָה ...מָה ַטעַם ְּבסִּכּוי ַאחֲרֹון.
אּולַי ָמחָר אֵַדע זֹאת .ו ְאּולַי
ּתֹוְך נְסִיעָה ִּתּבַט ֵאלַי ָהעִיר
ְּבעַד חַּלֹון אֲׁשֶ ר אָטּום הּוא ְל
גַעְּגּועִים .וְי ֵׁש אֲׁשֶ ר ָאעִיר
ׁשֶ ְּלפָחֹות ֶאתְמֹול ּפְָרחִים הָיּו לִי —
ָהיְתָה ּג ַם נ ֶ ָחמַת ַה ַח ָּמנ ִית —
הַּיֹום ְּכבָר אֵין לִי אְֶק ְסטְרֹות ׁשֶ ּכָ ֵאּלֶה.
הַּיֹום הּוא זְמַן ּפְִריחָהָ .מחָר ז ְ ַמּנ ִי.

ַלּז ָָרה
ַא ְּת מְאֹוד י ְׁשֵ נ ָה ִּבז ְרֹועֹות ַאּפְִריֹון ֶה ָעפָר.
נ ֶ ֱאמַר לִי ׁשֶ ּבָאת ִמּמְקֹומֹות ְרחֹוִקים ֵמ ַהּזְמַן.
עֵרּותְֵך מְדּודָהִּ ,כמְֻדּמֶהּ ,בִׁשְנֹות חֹשֶ ְךּ ,ו ְכבָר
ּתְקּו ָמתְֵך מְהּומָה ,וְי ַָדי ְִך ָקרֹות ,מִּׁשּום מָה.
וַעֲַדי ִן ְּפסֵיפַס ַהּקִיסֹוס ְמ ַפּסֵל ִּב ְכ ָת ַלי ְִך.
חֲַרּכֵי ּתְׁשּוָקתְֵך ִמ ְת ַּב ְּדחִים עִם סְִדֵקי ַהּתְִריסִים:
ז ֶה ֲאנ ִי הָאֹוחֵז ּבְׁשּולָיו ַה ֵּכהִים ׁשֶ ל ַה ַּלי ִל
ַהּיָפֶה הָאֹוהֵב אֶת ַעצְמֹו ַא ֲהבַת נ ְַרִקיסִים.
רֹו ְכ ְסנ ֵי ַע ְפ ַע ַּפי ְִך ְקרּועִים מּול ז ְִריחַת אִיׁשֹונַי ְִך.
עַל ָחז ְֵך ִעּצְבֹונ ְֵך ,מְֻרּפָט .עַל ׁשַָדי ְִך רֹאׁשִ י.
ׁשּנ ָה הִיא:
ׁשתִי ְמ ֻ
וְי ַָדי ְִך ְּכבֵדֹות ְּבי ַָדיּ .תְחּו ָ
ׁשתְֵך נ ִ ְסּתְָרהַ .רק ָּפנַי ְִך נ ְִראִים ֻמּתָׁשִ ים.
ּתְחּו ָ
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ו ַ ֲאנ ִי ,אְַרצֹותַי ַה ְּמעַּטֹות ִמ ְתחַּזֹות ְלעַָרי ְִך,
וְעַָרי ּתֹוסְסֹות וְחַּיֹות ְּכ ַאחַד ַה ְּקבִָרים.
זֹאת אֹומֶֶרתְ ,מלֶאכֶת ּבְִריאָה ַמּתִיכָה ּבְכּוַרי ְִך:
עֲבֹוַדת ַהּבְִדידּות נַעֲׂשֵ ית ְּכבָר ּבִיֵדי ֲאחִֵרים.
זֹאת אֹומֶֶרתּ ,תִׁשְ ּכַח אֶת ַהּכֹל :אֵין ְּפסֵיפָס ּו ְכ ָתלִים,
ַהּז ְִריחָה ִּת ְת ַאחֵר; ַרק ָלבְנֹו ׁשֶ ל ַהּנ ֵאֹון ֵמעִיר
ּׁש ַמי ִם ְּכ ֻחּלִים,
ׁשֶ ֶא ְצלֵנּוׁ ,שֶ ֹּלא ּכְמֹו ֶא ְצלָםַ ,ה ָ
וְהַּׁשֶ מֶׁש ׁשֹוַקעַת ַּבּי ָם ּובֹוַקעַת ָּבעִיר.

*
וְׁשָם נ ִ ְל ַּפּתִי ִּבזְמַן מָה ׁשֶ ֹּלא ָהי ָה ּכָמֹוהּו.
ׁשו ָה.
ַהּכֹל ֻה ְכּתַם :זַהֲרּוִריתּ .גֵאּות ַהּי ָם ָ
י ֵׁש ׁשֶ ֶקט .י ֵׁש ְּדבַר מָה נ ִ ְסּתָר ַּבּתֹהּו אֹו ַּבּבֹהּו,
ְּדבַר מָה ָאמִין :אּולַי ֱאמֶת .אּולַי זֹאת ַא ֲהבָה.
ׁשְ מּורֹות עֵינ ֵינּו נ ִ ְכנ ָעֹות ,עַל מְקֹומָןְ ,לאַט
ַלּנ ֵס ַהּז ֶהׁ ,שֶ ַהּמְקֹו ִמּי ִים קֹוְראִים לֹו ַליְלָה.
לְאֹור ּכָל זֹאת ,אּולַי ּכְַדאי לִׁשְ ֹּכחַ ,עֹוד ְמעַט
אֶת אֶֹדם נ ִ ָּצנ ֵי ַה ֻּד ְב ְּדבָן ׁשֶ ְּכבָר ֵהחֵּלּו
ִל ְפרֹחַּ .ו ָמתַי נ ַ ְסּפִיק ִל ְמּדֹד ְּבאֵיז ֶה יֹום
ַה ַּליְלָה ִמתְַקּצֵר ּבֵין ַקו ַהּי ָם לְַקו הֶָרכֶס.
עֹוד ֹלא ּגִּלִינּו אִם מּוטָב ִלהְיֹות אֹו ֹלא ִלהְיֹות.
ׁש ֶּלכֶת.
עֹוד ֹלא הֵַרחְנּו נ ִיחֹוחֹות ׁשֶ ל ְסתָו ו ְׁשֶ ל ַ
ּתַׁשְ לִיל ּתְמּונ ַת ַהּבְרֹוׁש ּג ָלּום ְּב ַאּדְַרּתֹו ׁשֶ ל חֹשֶ ְך.
ֲאנ ִי יֹוֵד ַע ׁשֶ ְּדבִָרים ּגְדֹולִים י ְִקרּו ַה ַּליְלָה.
ִּפתְאֹום ַא ְּת ִמסְּתֹוֶדֶדת עִם ַע ְצמְֵך :אּולַי ִלנְטֹש אֶת
ַע ְצמִיִּ ,בּקַׁשְ ְתּּ ,כִי ּכָאן נ ִ ְמצָא ַה ֶחסֶד ׁשֶ אֵין ּדַי לֹו.
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וְאָז צְחֹוֵקְך .וְאָז נ ְִדמֶה ׁשֶ אֵין ּדָבָר נ ָכֹון
ִמּז ֶהִ .קְראִי לִי וְאֵַדעָ :היְתָה אֹו ֹלא ָהיְתָה.
ִקְראִי אֶל אֱלֹו ַהי ְִך וְנ ְִראֶה מָה הּוא י ָכֹול.
ְּבכָל זֹאת מְַקּנֶנ ֶת ּבִי ֱאמֶת ַל ֲא ִמּתָּה.

*
ּׁשנ ִים נ ֶ ְחצְבּו מְִרּפָסֹות עֲמּוסֹות ַּכּוָנ ָה,
עַל ּג ַּגֹות ַה ָ
ַּבּמְֶרחָב הַּמּוג ָן נ ֶ ֶאגְרּו ַּכּמָה לִיטְִרים סִּכּון ְמ ֻחּׁשָב.
ז ֶה ַמ ְתחִילּ :בְִדבַר מָה ֹלא חָׁשּובּ ,ו ִמּז ֶהּ ,בְצּוָרה מְתּונ ָה,
ִמ ְת ַּפ ֵּקעִַ .הּגִי ַע ַהּזְמַן ִלמְנּוסַת ֵמאֵי–ּכָאן ְלאֵי–ׁשָם.
ו ְ ַע ְכׁשָו ְמ ֻאחָר ְל ַהחְִריב אֶת ַהּכֹל ּומְֻקּדָם ְלהִָקים:
ֶההָמֹון הַּצֹובֵא עַל ַּד ְלּתִי ְל ַחּפְׂשֵ נ ִי ּתָׁשּוׁש ּומּונ ָס.
"אִם ֶא ְמצָא "...הּוא ַמתְֶרה ,וְנ ְִדהָם ׁשֶ ּנ ְִקטַע ְּב ַאחַת ִמּצְחֹוִקי:
אֵין מֹו ְצאִים אֶת ַמטְמֹון ַהּבְִריאָה ִמ ַּתחַת לְאֹור ַה ָּפנ ָס.
ו ְ ָהעִיר אֲזּוָקה ּומְרּוצַת הְָרחֹובֹות ו ְ ַהּזְמַן ְמ ַחּכָה לָּה
וְעֵינ ֶיָך נ ָחֹות ָעלַי ֶרג ַע ֶאחָד ו ְדֹואֹות ַּבּמְֶרחָב;
ֲה ָבנ ַת אֵין ֵמבִין עֲמּומָהּ ,כְמֹו ַאנ ְ ֵטנ ַת ׁשְ דִָרים מְֻקלְֶקלֶת,
ִמתְנֹו ֶפפֶת ּבֵינ ֵינּו ִּפתְאֹום וְנ ִׁשְ ֶמטֶת ִלּפֹל ְּב ַאחַת.
נְתִיבִים ְצדִָדּי ִים נ ֶ ְחסְמּוַ .הּכֹל ּתַםּ .ומִּתֹוְך ַּכּוָנ ָה
ָּפנָסֵי הְָרחֹובֹות מֹואִילִים ְל ַה ְבהֵב ּבְׁשּובִי ֵמאֵי–ׁשָם.
ז ֶה נִגְמָרּ :בְִדבַר מָה ֹלא חָׁשּובּ ,בְַרּכּותּ ,בְַקׁשְיּות עֲִדינ ָה.
ּו ִמּז ֶה ִמ ְת ַעּצֵם וְנִגְמָרּ ,ו ַמ ְתחִילּ .ו ַמ ְתחִיל ַע ְכׁשָו.
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מעין אבן

זו מול זו — הביצים השתיים
מיתוס חדש
תגובה ל"מִנגד" של רחל בלֹובשטיין–סלע

ּכֹואֵב ָהרֹאׁשַ .ה ֶּבטֶן ּכֹו ֶאבֶת:
ָה ְלכָהֵ .ריק מְאֹוד.
ְּבכָל ַא ְכזָבָה
י ֵׁש ַטעַם ׁשֶ ל עֹוד.
זֹו מּול זֹו — ַהּבֵיצִים הַׁשְ ַּתי ִם
ׁשֶ ל ּגֶבֶר ֶאחָד.
צּור ַהּגְז ֵָרה:
ּכֹואֲבֹות ָלעַד.
ּפָרֹוׂש ַּכ ַּפי ִםׁ .שָפֹוְך ַהּז ֶַרע.
הִיא ֹלא ָחז ְָרה.
אֵין עֹוד נ ְבֹוֹ ,לא,
ַרק אֶֶרץ ז ָָרה.

לשיכורה העירומה שאני יודע מבלי לדעת את שמה
ַה ַּקעֲקּועֶַּ ,כתֶר י ַׁשְ ָבנ ְֵך,
י ִ ְהי ֶה לְָך ׁשֵ ם ַה ַּליְלָהּ .כִי ְלכָל אִיׁש
י ֵׁש ׁשֵ ם ו ְגֹו'ְ ,קֵרי :ו ְגֹומֵר .אֵינ ְֵך
ּגֹומֶֶרתֹ .לא ִא ְכּפַת לִיּ .כִי ַה ֹחלִי
ׂשֹוחֶה ַּב ְּתעָלֹות ׁשֶ ּלְָך ,הֵן ַרק
ׁשֶ ּלְָך .מָה ׁשֶ ָהי ָה ׁשֶ ּלִי אֵינֹו.
ּוכְׁשֶ ּיֵצֵא ִמּמְֵך ּתִינֹוק ַהּסְָרק
ׂשִ ימִינ ִי ּכְחֹותָם עַל י ַׁשְ בָנֹו.
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הצעה לדיאלוג ללא פנים
ׁשמֶׁש ֻמ ְחל ָט".
"על ָהעִיר הַּגֹו ֶססֶת בַּחּוץ צֹונֵ ַח אֹור ֶ
דוד אבידן

היא:
ּובֵינ ְ ַתי ִם ֲאנ ִי ּדּו ִמּי ָה נ ְטּולַת
ַהּכָָרה .אֵין ִמּלִיםּ ,בָעֹולָם אֵין ִמּלִים
ּבִׁשְ בִילִי .מָה יֹוַדעַת הַּׁשֶ מֶׁש זּולַת
ָה ָאדָם ַּבּבְָקִרים? ַמ ְל ָאכִים עֹוד עֹולִים
ו ְיֹוְרִדים ַּבּלֵילֹות; אְַך הַּׁשֶ מֶׁשֵ ,אלַת
ַהּבְָקִריםְ ,מנ ַ ֶּפצֶת אֹותָם עֹו ָללִים
ו ְ ָתמִים לְִרסִיסִים ׁשֶ ל אֹור–ּבֶֹקר ֻמ ְחלָט,
ו ְ ַהּכֹל ִמּטַׁשְ טֵׁשִ ,מ ְת ַמּלֵא עְַר ִפּלִים.
הוא:
אְַך ַּבּבֶֹקר ָהעִיר טְהֹוָרה ,הְָרחֹובֹות
ַממְִריאִיםַ .א ְּת יֹוַדעַתָ ,א ַה ְבּתִי אֹותָּה
ּכִי ּדָ ְמתָה הִיא לְׁשֶ מֶׁשֻּ .כּלָןֲ ,אהָבֹות
ׁשֶ ָא ַס ְפּתִי ,נֹולְדּו ַּבּבְָקִריםֲ .ע ָלטָה
ַמ ְפחִידָה אֹותִי עֹוד ִמּיַלְדּות .הֵן ׁשָבֹות
ְלרֹאׁשִ י; ּכֵן ,הַּׁשֶ מֶׁש ָּתמִיד ָל ֲהטָה
ֵמ ָעלֵינּו .הַּיֹום ז ֶהּו ּבֶֹקר ָעבֹת,
וְהַּׁשֶ מֶׁש נ ִ ְטמֶֶרת ּבְתֹוְך ׂשִ ְמ ָלתָּה.
היא:
ז ֶה ַמ ְפחִידִ .ה ְס ַּתּכֵל אֵיְך ַהּבֶֹקר מּולָט,
ׁש ַמי ִם חֹולִים.
אֵיְך ָעבִים ּכְמֹו ׁשֵ ִדים ,אֵיְך ָ
ז ֶה ַמזְּכִיר לִי ְּדבִָרים ׁשֶ ּנ ָגֹוזּו; ִמּלַת
ׁשנ ָה ּוְדבִָרים חֲלּולִים
ַא ֲהבָה י ְ ָ
ֲאחִֵריםֲ .אבָל אֵין לִי ִמּלִיםֲ .ה ֻמּלַת–
הְָרחֹובֹות ְרחֹוָקהֲ ,אבָל טַל עַל ָעלִים
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ְמנַּגֵן לִי ׁשִ יר עֶֶרׂשִּ .כ ְמעַט ׁשֶ ּנ ִ ְפלַט
סֹוד הָאֹור ,ו ְ ַאּתָה ִמ ְס ַּתּתֵר ַּב ְּצ ָללִים.
הוא:
ֲאנ ִי ֹלא ִמ ְס ַּתּתֵרֲ ,אנ ִי ּכָאןְ .רבָבֹות
ְּכבָר ִסּפְרּו לִי עַל ׁשְ לַל חֲלֹומֹות ְּב ָעתָה
ׁשֶ ָרְדפּו אֹותָם; אְַך ֲאנ ִי ּכָאן ,מְַקׁשִ יבֹות
לְָך ָאזְנ ַי ִּבתְׁשּוָקהּ .כָאן עֹוד ֹלא נ ִׁשְ ְּפטָה
ׁשחְְרִרי ַעּכָבֹות
נַעֲָרה מֵעֹולָם; ַ
ׁשחְְרִרי הְַדחָקֹות ׁשֶ ּנָטַע
יְׁשָנֹותַ ,
ׁש ְלהָבֹות
אִיׁש ַאחֵרִ .ה ְס ַּת ְּכלִי ּבְִרּקּוד ַ
ַהּפְָרחִיםַ ,הּצָפֹות ְּבמִׂשְ חַק ֲה ָלטָה.
היא:
ַאּתָה ׁשּוב מְַדּבֵר לְָראִי וְנ ִ ְמלַט
לְִדמּויֹות נ ָׁשִ ּיֹותְ ,ל ַה ְבלֵי– ֲה ָבלִים.
הוא:
ׁש ַכ ְחּתִיַ .א ְּת ַרק ּדּו ִמּי ָהַ ,מ ְחׁשָבֹות
ֹלא ָ
ׁשֶ ל ׁשְ תִיָקהַ .א ְּת ֲאנ ִי ו ַ ֲאנ ִי הּוא ַאּתָה.
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דוד (ניאו) בוחבוט

געגוע ּבַוורידים
אישונים כבדים
ֲאנ ִי עָלּול ְל ִה ָּבלַע
אֶל ּתֹוְך אִיׁשֹונ ִים ְּכבִֵדים,
ֶצבַע עַז ׁשֶ ל ּגְ ֻאּלָה.
ִריסִים ַּדּקִים חֹוְרִקים ּכְמֹו ֶּדלֶת
ַּבחֲַדר ַהּיְלִָדים.
ּגֶבֶר ַמז ְִרי ַע ִאּׁשָה (הִיא נֹו ֶבלֶת),
ּגֶבֶר ַמז ְִרי ַע ַּבעַל ַמּדִים,
ז ְֵרעֹון נֹולָד ו ְיֹותֵר ֵמ ֶאלֶף
נָעִים
ְּב ַמי ִם ְרדּוִדים.
ֲאנ ִי עָלּול ְל ִה ָּבלַע
אֶל ּתֹוְך אִיׁשֹונ ִים ְּכבִֵדים.
ֵמ ַעּתָה וְעַד עֹולָם
ּגַעְּגּו ַע
ַּבּו ְִריִדים.
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הפסקה
ֲאנ ִי ִאּלֵםִ .אּלֵם ֲאנ ִי
ּומְַדּבֵר
ְּבלִי
ַה
ְפ
ָס
ָק
ה.
ֲאנ ִי י ָתֹום ,י ָתֹום ֲאנ ִי
( ַלמְרֹות ׁשֶ ִאּמִי ַּבחֶֶדר הַּׁשֵ נ ִי)
ִמתְּפֹוֶרֶרת ּבְתֹוְך
ַא
ְב
ָק
ה.
ֲאנ ִי ַּדּי ָגַּ ,דּי ָג ֲאנ ִי
( ְלצְָרכֵי הַּׁשִ יר ִּב ְלבַד)
אָדּוג ַע ְכׁשָו עִם ַה ַחּכָה
אֶת ְרסִיסֵי ַה
ְּמ צ ּו ָק ה
ָה ַאחֲרֹונ ִים.
זֹאת ַה ְב ָטחָה ֶלאֱלֹוהִים.
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ברחוב עזה לא גדלתי
ּבְִרחֹוב ַעּז ָה ֹלא ּג ַָד ְלּתִי
ּג ַם ֹלא ִּבּקְַרּתִי
מֵעֹולָם.
ׁש ַמ ְעּתִי
עַל ְר ַח ְבי ָה ָא ְמנ ָם ָ
ֲאבָל ֹלא ִּבּקְַרּתִי
אַף ַּפעַם.
הַּיֹום ִטּי ַ ְלּתִיּ .פָׁשּוט ַפנ ְ ַט ְסטִי:
ַל ָּקפֶה נ ִ ְכנ ַ ְסּתִי,
ְמ ֻכּנ ָס.
ּכֹוסֹות ׁשֶ אֵינ ָן עֲׂשּויֹות ִמ ְּפ ַל ְסטִיק,
נ ָׁשִ ים ׁשְ מֵנֹות לֹועֲסֹות ַמ ְסטִיק
ְסטֵיק ֵא ַל ְסטִי,
ֲענ ִיבֹות ּכְמֹו ׁשֶ ל ִקְרָקס.
עֲַדי ִן ֹלא נ ִ ְמאַס לִי.
The moment is everlasting.
ּבַחּוץ ַאּלִים וְג ַס,
וְנֶהֱַרס לִי הִָריצְ'ָרץ'
ַּב ִּמ ְכנ ָס.
ּבְִרחֹוב ַעּז ָה ֹלא ּג ַָד ְלּתִי.
הּוא ,אּולַיַּ ,דו ְָקא ּכֵן.
ֲאנ ִי ַמ ֲאמִין ְּב ַה ְמ ְּפטִי ַד ְמ ְּפטִי,
הּוא הֹולְֵך ּו ִמתְרֹוֵקן.
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הּוא ֹלא מִיזַנְּתְרֹוּפ,
ּדֵי נ ֶ ְחמָד ַּדו ְָקא ,נְעִים ֲהלִיכֹות.
ָא ְמנ ָם אֵינֹו ְמ ֻטּפָח ,אְַך
ּבָטּו ַח ׁשֶ ּי ַָדע ֶּב ָעבָר ֶל ֱאהֹב
ִאּׁשָה יָפָה ׁשֶ ָהיְתָה לֹו.
ַע ְכׁשָוִ ,מ ַּתחַת ִלמְנֹוָרה ַעלֶק–אֵירֹו ֵּפאִית,
ְּבבֵית ָקפֶה ּבְִרחֹוב ַעּז ָה הּוא
ּבֹוֵדד מְאֹוד ,מְַקִריחַ,
יֹוׁשֵ ב ְלבַּדֹו.
ְמ ַבּקֵׁש ֵמ ַה ֶּמ ְלצִָרית ְּבחִּיּוְך ָרחָב
ַמי ִם ְּבלִי ֶקַרח,
ז ֵיתִים ְּבלִי ּג ְַרעִין,
ַחּי ִים ְּבלִי מַהּות.
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רחל חלפי

בלט על הקרח
ז ֶהּו ָּבלֵט עַל ַהּקֶַרח
ָּבלֵט עַל ַהּקֶַרח ַהּדַק
ַהּקֶַרח נ ִָקי ּומּוצָק
ׁשחֹר ֶאחָד
ּבְַרּבּור ָ
ּגֹוהֵר
ׁשֹותֶה ְמעַט ַמי ִם
ִמּסֶֶדק זָעִיר
ַּבּקֶַרח ַהּדַק
ז ֶהּו ָּבלֵט עַל ַהּקֶַרח
ׁשחֹר עַל צְחֹור
ֶּכתֶם ָ
רֹוֵקד ִּבתְנּועֹות
ׁשֶ הֹופְכֹות
ְּב ַאחַת
ֲעו ִית
ַמ ֲאבָק
ֵמעַל ַלּקֶַרח ַהּדַק
ַהּקֶַרח ַקר ו ְ ָחלָק
נֹוצֵץ ׁשָקּוף ָחז ָק
וְי ֵׁש ּבֹו ֲענָנ ִים ֲאפִֹרים
וְי ֵׁש ּבֹו ּבְָרִקים עֲמּומִים
ׁש ַמי ִם
ׁשֶ ל ָ
ו ְ ֶא ְפׁשָר ַל ְחרֹט ָעלָיו ּדַק–ּדַק
צִּיּוִרים ׁשֶ ל ַחּי ִים.
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*
ַהּקֶַרח נ ִָקי ּומּוצָק
ו ְַדק
ּכֹה ּדַק
ׁשֹו ְמעִים אֶת נֶפֶץ
ַהּבֶַקע
ַּבּקֶַרח
ּבְַרּבּור ָצמֵא ֶאחָד ּגֹוהֵר
ִּבתְנּועֹות עֲִדינֹות
ׁשֶ ל ִרּקּוד
ֵמעַל ַל ֲאג ַם ִמ ְת ַּב ֵּק ַע
ָּבלֵט עַל ַהּקֶַרח
ּתְנּועֹות ַאחֲרֹונֹות
ׁשֶ ל ֶּדמֶה– ַחּי ִים
עַל ַהּקֶַרח ַהּדַק
ַהּדַק
ׁשֶ הֹופְכֹות ְּב ַאחַת
ֲעו ִית
ַמ ֲאבָק
ּבְטֹוֵרף ֹלא
נ ְִראֶה
ֵמעַל ַלּקֶַרח ַהּדַק
ַהּנ ִׁשְ ּבָר.
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הילה להב

הִקדחתי את הגוף הזה
טיפשה
ִט ְּפׁשָה ׁשֶ ַא ְּת רֹוצָה ְל ַתּקֵן
ְּב ִמּלִים טָעּויֹות ׁשֶ ל ּדָם.
ּג ַם ַה ָּבׂשָר — מָה ז ֶה ָּבׂשָר
ֹחמֶר צָפּוף ּכָל ּכְָך ׁשֶ ֹּלא יֹוצֵאת
ׁשמָה —
ִמּמֶּנּו ַהּנ ְ ָ
ְּב ַהגְּדָלָה ֲאנ ִי רֹואָה —
ׁשמָה ְסמִיכָה ִמּדַי ׁשֶ ּנִתְָקְרׁשָה.
ָּבׂשָר הּוא נ ְ ָ
הְִק ַּד ְחּתִי אֶת הַּגּוף ַהּז ֶה.
ִט ְּפׁשָה.

סוף
.1
ׁשבָה ׁשֶ ּי ֵׁש לִי סֹוף,
ֲאנ ִי נ ִ ְמ ֶלטֶת אֶל ַה ַּמ ְח ָ
ֲאבָל סֹופִיְּ ,כיֶתֶר עִּנּוי ַי
עֹומֵד ִּב ְת ִחּלָתֹו.
.2
ׁש ְלו ָה.
ַהּדָבָר אֵינֹו נֹוסְֵך ָעלַי ַ
הּוא ְמטְַרטֵר ְלאֶֹרְך ׁשִ ְדָרתִי.
ּכְׁשֶ ּי ִ ְפרֹץ אֶל ַהּקְָדקֹוד י ָבֹוא לִי סֹוף ׁשְ לִיׁשִ י.
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.3
ְרבִיעִי.
ְסלִיחָה —
ז ֶה י ִ ְהי ֶה הְָרבִיעִי.
.4
ׁשּנ ִים אֹותִי ּכְׁשֵ ם
הַּסֹופִים אֵינ ָם ְמ ַ
ׁשּנ ִים אֹותִי ּו ְבנ ֵי ָה ָאדָם
ׁשֶ ַחּי ַי אֵינ ָם ְמ ַ
אֵינ ָם מְחֹו ְללִים ּבִי ּתְמּורֹות.
ִמ ַּל ְטּתִי מַּׁשֶ הּו .מַּׁשֶ הּו נ ִ ְמלַטּ .כְׁשֶ אָמּות
ּג ְַרעִין ז ֶה י ִ ְהי ֶה ֻמ ְחלָט.
.5
ׁש ְלו ָה.
ו ְ ַהּדָבָר אֵינֹו נֹוסְֵך ָעלַי ַ
ׁש ֵּס ַע ִלגְז ִָרים אֶת עֹור הַּתֹוף.
הּוא ְמ ַ
ּכְׁשֶ ּי ִ ְפרֹץ אֶל ַהּקְָדקֹוד י ָבֹוא לִי סֹוף.
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יעקב ביטון

ׁשּבֵץ מִּנֹוְראֹות האישונים
ְל ַ

האופק נפקח רק מעיני
ָה ֹאפֶק נִפְַקח ַרק ֵמעֵינ ֵי
ׁשָם נֹועַד ִצמְאֹונ ִי ַל ְחרֹט
ֲעלִילָה ַאחֲרֹונ ָה מִן הָאֹור.
הֹו! ּג ַ ְלעִינ ֵי ֶּפחָם ְרעּובִים,
מָה ָלאֵׁש ְּתצַּוּו ַאחֲרֹון?
אֵיזֹו לֵַדת ִקיטֹור מֹובִיל ַרעַד הַּיֹום?
הֵיכָן ַהּקֵיסָר הָרֹוֶדה ּבְרּוחֹות וְצָפֹון?
ׁשָם!
עַל לּו ַח ִלּבִי הַּנֹוף ִמ ְתנ ַּׂשֵ א אֹו נֹופֵל,
ׁשעָה ִהּקִיז ָה אֶת ׁשְ ָעתִי,
חֹולֶה ָהי ִיתִיּ ,כָל ָ
ּו ָב ֹאפֶק ַהּנֶגְּדִי ,עַל ׁשּולֵי אֹותֹו אִיׁשֹון,
הֵיכָן ׁשֶ ְּבאֵר ַה ְּכבִידָה נֹו ֶחלֶת נִצְחֹונ ָּה עַל הָאֹור,
נִּטַע ֹזהַר ִראׁשֹון.

הם מעודדים אותו
ּכָאן מְעֹוְדִדים ּכָל אָב,
ׁשכָיו
ׁשּנ ִים ַּב ֲא ָ
ּכָל ַליְלָה יִמְְרחּו ׁשֶ מֶן ׁשֹו ַ
ׁשעִים ַהּז ֶה.
ַּבעֲִדינּות עַל ׂשַק ַה ְּפ ָ
ּכָל ֶּבצַע נ ְדּודָיו נ ֶ ֱאג ַר ְּבאְַרכִּיֹון ַהּקַׁש ַהּז ֶה.
ּׁש ְלחָן:
ִהּנ ֵה ַהּמִּלֹון ַה ֻּמפְָקר ְּבצַד ַה ֻ
ִל ְבעֹל — ז ֶה ַה ֹּפעַל ַהּיָחִיד ּבִׂשְ פַת ַה ִּמתְַקּדְׁשִ ים ְּב ַע ְצמָם.
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ָאבִי ַהּמָרּוט רֹוצֶה
ַל ְחזֹר ְל ִמז ְֶרֶקת ַהּדָם ַה ְּק ַטּנ ָה,
ְל ִכּכַר ָה ֹענ ֶג
ּׁשי ִׁש
ׁשָם ַה ַ
וְסִילֹון ַה ַּמי ִם הַחֹוז ְִרים הַּיֹוצֵא ִמּפִיו ׁשֶ ל ַהּנָמֵר,
ז ֶה ַה ְּמ ַסּמֵן ָה ֶעלְיֹון.

מדוע נערי בוכה עכשיו
מַּדּו ַע נַעֲִרי ּבֹוכֶה ַע ְכׁשָו?
ַהּנַעַר ׁשֶ ּנ ִׁשְ אָר חָתּום ְּב ַעצְמֹותַי הַהֹולְכֹות
ּכָל ַהּי ְקּום עֹומֵד ַלוְי ָן סֹובֵב ְּב ַמחְזֹוֵרי ָעתֵק
ּולְׁשֹונֹות ַהּפֶֶרא וְהָאֹור נִּצְתּו ִמּׁשֶֹרׁש ּדַק
סָמּוי ִמּנֶפֶׁש.
זֹו ִּד ְמ ָעתִי ַה ְּמ ַבּקֶׁשֶ ת ְל ַה ְכחִידֹו?
ָאּנ ָא נַעֲִרי
קּום אֶל ֱאמֶת נ ְעּוֶריָך
ׁשָם רֹוחֵץ וְנ ָמֹוג מָה ׁשֶ אֵין לְַדּבֵר עַל אֹודֹותָיו
מָה ׁשֶ ּנ ִ ְכחַד ִמּמֶּנּו ְמ ַבּקֵׁש.
אֵין ַּבי ִת וְאֵין ִחּטָה ַאחַת
עַל ֶה ָעׁשָן
עַל עְַרפֶל ַהּדֶֶרְך נֹופֵל ז ֶה הָעֹולָם
עְֶרי ָה ׁשֶ אֵין לָּה סֹוף
חֹולֹות ְּכבִֵדים ׁשֶ ּיְכַּסּו עֵָרי ּבְַרז ֶל וְעֵֶדר ּבְִדיל
ּגַּנ ִים טְרּופִים ְּב ֹזהַר.
אֵיז ֶה ֹאפֶק מֹולִיְך סֶֶדק ָהאִיׁשֹון ַהּז ֶה? אֵיז ֶה צָפֹון?
ִהּנ ֵה — ַּב ֵּפאָה ָה ַאחֲרֹונ ָה —
סּוס ו ְ ָעלָיו ֶרסֶן ַהּׂשֶָדה
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ָּתמִיד הֶָרסֶן
וְגִיד ַהּי ֵָרְך ַהּנ ָקּועַ.
ְל ַהבְִריׁש אֶת זְנ ָבֹו ׁשֶ ל מָה?
ׁשעָה ַאחֲרֹונ ָה ׁשֶ ל אֹור
ָ
ֶה ָעׁשָן הָעֹומֵד עֹולֶה —
ז ֶה לֵילֹו ׁשֶ ל ָהאָב ַהּז ֶה.

אני מחבק את אהובתי
ׁשנ ָה
ֲאנ ִי ְמ ַחּבֵק אֶת אֲהּו ָבתִי ּו ְבי ִָדי ָה ֶעלְיֹונ ָה סֹוטֵר ַלאֲהּו ָבתִי ַהּי ְ ָ
ׂשְ עָָרּה רֹועֵד — הִיא עֹומֶֶדת מּולִיֹ ,לא אֹומֶֶרת ּדָבָר,
מַּדּו ַע ּבָאת ְלכָאן?
אֲהּו ָבתִי ׁשֶ ְּמ ַחּבֶֶקת אֹותִי הֲֵרי אֵינ ָּה רֹואֶה אֹותָּה ,הִיא ְּבגַּבָּה ֵאלֶי ָה
ֲאנ ִי מִֵרי ַח אֶת ׂשְ עָָרּה ׁשֶ ל אֲהּו ָבתִי — נ ִיחֹו ַח ֶרחֶם ָעמֹק.
י ֶָדיהֲָ ,אנ ִי מְַדּמֶהְ ,מ ַהּדְקֹות אֶת ָמ ְתנ ַיּ .כֵן ְמ ַהּדְקֹות,
ׁשנ ָה ׁשְ מּוטָה — ִּכ ְמעַט נֹו ֶפלֶתׂ ,שְ עָָרּה נִגְז ַז,
וַאֲהּו ָבתִי ַהּי ְ ָ
ֵקְרחָה הִיא עֹומֶֶדת מּולִי ּוׂשְ ָפתֶי ָה ְּכחֻּלֹות.
מַּדּו ַע ּבָאת?
ׁשתְָקה.
ָר ְצתָה ו ְ ָ
ׁשנ ָה מִׁשְ ַּתּקֵף ָאדָם,
ֵמאִיׁשֹונ ֵי ַה ְּבדֹלַח ׁשֶ ל אֲהּו ָבתִי ַהּי ְ ָ
ֲאנ ִי ְּבגַּבִי ֵאלָיוַ ,ע ְכׁשָו הּוא ֵמנ ִיף אֶת י ָדֹו.
וַאֲהּו ָבתִי נֹו ֶפלֶת.

מה נשאר לנו בני האדם?
מָה נ ִׁשְ אַר לָנּו ְּבנ ֵי ָה ָאדָם?
ְלנַחֵם ִּב ְמעַט ַטּבָק ׁשִ לְֵדי ּגְרֹונֹות
ׁשֶ ִה ְתמִידּו ִּב ְצעָָקה
ּׁשו ְא
ׁשְ עַת צֵל ְּב ַאחֲרֹון ּתִימְרֹות יֹונ ְִקים וְהֵד ַה ִּמ ְת ַעּקֵר ַל ָ
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זִכְרֹון הַּׁשְ חָלֹות נִחַר
נ ִׁשְ מַט ְּב ַצּוָאָה ּדְחּוָקה עַל ֶּפלְֶך ַהּז ְ ַמּנ ִים
ַּבּמְֶרחָב ַה ְּמ ֻעּקָם נֹובֵט ָאפֵל ֲאנ ִי ּבָדּוי
ּו ִמתְַרּקֵם לִׂשְֵדה ְּכבִידָה עָצּום
חֹונ ֵט ְּב ֶצלֶם ּדְמּות ַאחַת ׁשְ חּוחָה וְנֶהֱַדף אֶל ִרּבֹוא הֶָרׁשֶ ף
ִמּכָאן י ִ ְתאֵָרְך ּדּומָם ַצּו ָאְרָך ְּכ ַליְלָה ּדַק ּגַמְלֹונ ִי ּו ְמ ֻמּׁשְָך ְל ֶב ָהלָה
וְנ ֶׁשֶ ף ַהּג ְַרּדֹום ַהּז ֶה ּבֹועֵר מַׁשְ חִית ַמּטֶה ּדֹורֹות ֶּפחָם
נֹוֵק ַע ִמּגִבְעֹולֵי הָאֹור ּומֹולִיְך עַד ּפֶֶרא ׁשָָרׁשָיו
וְאֵין ׁשֵ נ ָה ְלמִי ִמּמְָך ׁשֶ ִה ְת ַעּי ֵף ַּבּזְמַן הַָרע ַהּז ֶה
ּׁש ַמי ִם ֵמעִיד ִּבנְפִילַת ַרגְלֵינּו
ּכָל ִמ ְצּפֵה ַה ָ
יְלִָדים ׁשְ חּופִים עֹובְִרים עַל הַחֹולֹות
ְּבדָל וַחֲרּוז ִים
מָה י ֶ ֱאסֹף עֹוד מִן ַה ְּספָר ּבְַרגְ ַלי ִם יְחֵפֹות
ּג ַם ָהאָבֹות ּג ַם ָה ֱאמֶת ׂשְָרפּו אֹותָנּו
הֵד חֹוז ֵר ַמ ְכנ ִי ַע וְנ ִׁשְ חָת
ָהעֲִריסֹות ַההֲִריסֹות
רֹק ּתִינֹוק ׁשֶ ִה ְת ַחּלֵף ְּב ֵלחַת ז ֵָקן אֹובֵד
ַה ִּצּמָאֹון ָקׁשֶ ה ִמּכָל ַה ֲח ָבלִים ַהּקְלּועִים ְלצַו ַעבְדּות
ּׁשמֵר ַּבּזִּכָרֹון ַרק הֲפּוג ַת ָהעֲֵקדָה סַד ַהּתָָרה ָחלָק
מָה י ִ ָ
מְַר ֶמּה ַע ְצמִי ְּבלִי הֶֶרף
ְּכאִּלּו ֹלא ָח ַלפְנּו ו ְ ֵהגַחְנּו ִמּמִׁשְ מֶֹרת ָהאֵין–סֹוף ֵמאֶֶדן ַה ָּתמִיד
ּכְפּוי ִים לְאֹותֹו ְּפסֵיפָס נ ִ ְצחִי
עַל ּדִין מּומָר
חְֻרּבָן ּו ַמלְכּויֹות ַּב ֶהגֶה
נ ִ ְט ָמעִים ּבַּׁשֶ טֶף ַה ַּכּבִירּ ,בִׁשְ ִקילּויֹות ּדַם ַהּתְאּוצָה אֶל הַּׁשְ ִמּטָה
ַל ְחזֹר ַל ְחזֹר
ִלגְ ֻאּלַת ַה ֹחמֶר ו ְ ַה ַחּי ָה
ְּב ִעּו ָרֹון יֹוְקִדים ַל ֲעגֹן ִּבתְהֹום ַרּבָה
סָמּוק יֹוצֵא ַה ַּלחַׁש ֵמהַחֹולִ ,מּפֶֶרא ָה ֲאו ִיר
ּגַּלִים ּוְר ָפאִים מָנֹות ְקצּובֹות וְנ ִׂשְ ּג ָבֹות
ׁשֶ ל אֹור ִּב ְלּתִי מִָדידּ ,כְָך ִמ ְתחַּיֹות ָּפנ ֵינּו
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הֹוד סָמּוי עַד ּכְלֹות נ ִ ְפעָר ּו ִמ ְת ַאּבְֵך ְל ַמעֲׂשֵ ה ַהּמְֶרּכָבֹות
ּכָל הַּקֹוֶרה ֹלא ִמתְַרחֵׁש ּכִי אִם נֹוסָד
ּו ִמ ְתעֶָרה ְּבצַו ָה ַעי ִן
ׁשּבֵץ מִּנֹוְראֹות ָהאִיׁשֹונ ִים
ְּב ַא ְמ ַּת ְחּתִי לּו ַח ּג ַב נ ִָקי ְל ַ
אֵיפֹה י ִ ּכָתְבּו ּכָל הַּקֹורֹות ְּבמְִרוְחֵי ַחּי ִים וְגֶז ֶל
הָעֹור ָה ַאחֲרֹון
ִמ ְתנַּבֵא — חְֻרּבָן מֻׂשְ ּכָל ׁשֹוֶרה עַל ֶהעִָרים
ּגְלִימַת ְט ָלאִים וְנֶסְֶך אֹורֹות אֲָרעִי נִלְַקט ִּבסְדֹום ַהּלֵב
ׁש ְלחָן ָארְֹך ַרגְלֵינּו הֵן ַהּנִּצָבֹות — נֹוׂשְאֹות
ִמ ַּתחַת ְל ֻ
ֻחּפָה ׁשְ חָֹרה ׁשֶ ל ַצעַר.

אני סקרן בנוגע להמון
ֲאנ ִי סְַקָרן ּבְנֹוגֵ ַע ֶלהָמֹון
ִמ ְּפנ ֵי ׁשֶ הּוא אֵינֹו ַקּי ָם.
ּבְִרׁשּו ְתכֶם — ֵאצֵא אֶל ֲחז ִית ַה ַּבי ִת
ׁשָם אּוכַל ְלהְַקּדִים וְלְִראֹות ְל ַבּדִי אֶת נְחִיל ֶה ָעׁשָן
נֹוהֵר ֵמ ַה ֲחצֵרֹותּ ,גֹואֶה ִמ ָּבּתֵי ַהּנֶפֶׁש
ּׁשעָה ְרוּוי ָה הִּסּוס ז ָב ְּכ ֻסּכָר,
ַה ָ
ֹלא ּבְכֹוחִי ְל ִה ְת ַאחֵד ּכְָך.
ְל ֶפתַע — ְרצּועֹות נ ְׂשִ יאָה נ ִ ְמּתְחּו עַל ְּכ ֵתפַי (מִי ִהּדֵק אֹותָן ְּב ָחז ְָקה?)
ּגֵו ִי נִז ְָקף ְּבאֵימָה הַּׁשְ מּוָרה ְלנַּו ָד:
ּגִּי ְסּונ ִי! ְּבצַו עֵינ ֵיהֶם!
ְּכבָר נ ִּׂשְ אּו ּג ַם ַההִֵדים מִן ָהעֶֹרף:
ַהּצִיבּו אֶת ּדָמָיו ְל ָפנ ֵינּו,
יַּקִיז אֹו יַּקִיזּו ִמּמֶּנּו!
ַה ִּמתְרֹונְנ ִים ִל ְכּבֹש,
ּכָל י ְ ָהבָם רֹוֶדה ְּב ֶכתֶף ַּדּלִים.
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עֹל ַה ַּמּׂשָא ְּכנַפְׁשִ י — ּכֻּלֹו ְּבדָי ָה,
ֹלא ֵאצֵא מִן ַה ֶּפתַח
ֲאפִּלּו ֹלא ַצעַד ֶאחַד.
הַחֹול רֹופֵףַ ,הּיַעַד ּבָרּורְּ :פנ ִימָה,
ֲחז ָָרה אֶל ִּכלְיֹותַי.
הֵיכָן ַהּמֵת? אֵין זֵכֶר ָלעְֶרי ָה הַּנֹוָראָה
ַרק הֵָרי ַח ַמּכֶה ִּבנְחִיַרי,
ז ֶה ֲאנ ִי.
וְז ֶה הַחֹומֵק ז ֶה ַהּנ ָעּול
ַה ְב ָטחָה הּוא
ּתֶֹרן ְר ָפאִים מָתּו ַח
נֶז ֶם ָה ֶא ְפׁשָר ַּב ָּמחָר
ׁשנ ִים.
ֹחמֶר ְּבעֵָרה ְל ָ
צִּפֹור זְעִיָרה מְַקּנֶנ ֶת ְּב ָאזְנ ַי,
ַלחַׁש ֹּבסֶר ְּכנָפֶיהַָ :הּדֶֶרְך ְּפנ ִימָה מְַרהִיבָה.
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שארל בודלר

לבי במערומיו

קטעים נבחרים מיומנו של המשורר
תרגם מצרפתית והוסיף הערות :דורי מנור

"לבי במערומיו" הוא יומן אישי שכתב בודלר ( )1867-1821במחברותיו החל
ב– .1859הוא תכנן ככל הנראה לפרסם את רשימותיו אלה כיצירה עצמאית ,אך
לא הספיק להשלים את הכתיבה .זהו טקסט אישי מאוד המורכב מקטעי מחשבות
והרהורים המבטאים בגילוי לב גמור ,לעתים באורח בוטה ונטול כל עכבות,
את אהבותיו של "המשורר המקולל" ,ובעיקר את שנאותיו .תרגומו של "לבי
במערומיו" יראה אור בשלמותו בספר (לצד יומנו השני של בודלר" :חזיזים").
לפניכם קטעים נבחרים מטקסט פרובוקטיבי ודחוס זה ,בתרגום עברי ראשון.

*
על נדיפּות האני ועל ריכוזו  .בזה נעוץ הכול.
על תענוג חושני מסוים בחברתם של תִמהונים.
(אני יכול להתחיל את "לבי במערומיו" בכל מקום ובכל דרך ולהמשיך
אותו באופן מקרי לפי השראת הֶרגע והנסיבות — ובלבד שההשראה
תהיה חזקה).
1

1מושגי ה"נדיפּות" וה"ריכוז" מוצגים כאן כשתי אנטיתזות שאינן חומריֹות בלבד,
אלא בראש וראשונה מנטליֹות .בודלר עושה שימוש דומה במושג ה"נדיפות" בשיר
"אל הקורא" ,הפותח את פרחי הרעַ " :מ ֶּתכֶת ְרצֹונ ֵנּו ֶּפתַע ִה ְתנ ַ ְּדפָהּ / :כָאֵד ְּבי ַד ַאׁשַף
ַה ַּלחַׁש הַּנֹוָרא" (פרחי הרע ,הקיבוץ המאוחד ,עמ'  ,17מצרפתית :דורי מנור).
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*
אני מבין איך מפקירים מטרה נעלה אחת רק כדי לדעת מה מרגישים
כשנאבקים על מטרה אחרת.
נעים ודאי להיות לסירוגין הנידון התליין.2
*
האישה היא היפוכו של הַדנ ְדי.3
לכן היא בהכרח מעוררת אֵימה.
כשהאישה רעבה ,היא רוצה לאכול .כשהיא צמאה ,היא רוצה לשתות.
כשהיא מיוחמת ,היא רוצה שיזיינו אותה.
תכונות נאצלות!
4
האישה היא טבעית ,כלומר נתעבת .
ולכן היא תמיד המֹונית ,כלומר היפוכו של הדנדי.
*
על הַדנדי לשאוף להיות נשגב ללא הרף :עליו לחיות ולישון מול ראי.
*
ניתוח של הדתות המהופכות ,לדוגמה :הזנות המקודשת.
מהי הזנות המקודשת?
ריגוש עִצבי.
ּׁשחִיטָה! /
2בשיר "ה ְּמ ַעּנ ֶה עצמו לדעת" כותב בודלר" :הֵן ֲאנ ִי ַה ֲחתְָך — ו ְ ַסּכִין ַה ְ
ִהנְנ ִי ּג ַם ַה ֶּלחִי — וְג ַם ַה ְּסטִיָרה! ַ /ה ַּמפְֶרֶקת — אְַך ּג ַם ַהּג ַ ְלּג ַל הַּנֹוָרא! ַה ַּת ְלי ָן —
ֲאבָל ּג ַם ַהּנ ִּדֹון ְלמִיתָה!" (פרחי הרע ,עמ' .)44
3ה"דנדי" אצל בודלר אינו רק הסנוב המטורזן השוקד על טיפוח הופעתו החיצונית,
כהשתמעותה הראשונית של מילה אנגלית זו .על פי תפיסתו ,הדנדי הוא יצור
בטלני ,אַ–סוציאלי וחסר תועלת לחברה ,המעדיף את המלאכותי על הטבעי,
וחייו הם קודש לאהבת היופי .הווייתו של הדנדי — ה"דנדיזם" — היפוכן
של ההמוניות והתועלתניות הבורגניות ,היא אפוא התגלמות האידאל האסתטי
והרוחני בעיני בודלר.
4הסלידה מה"טִבעי" והעדפת ה"מלאכותי" הם מהמאפיינים המובהקים ביותר של
תפיסת העולם של בודלר .המּוסר ,בעיניו ,עשוי להתגלות בכל דבר שהוא יציר
רוחו של האדם ,אך לעולם לא בטבע.
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המיסטיקה שבפגניּות.
מיסטיקה :החוט המקשר בין הפגניות לבין הנצרות.
הפגניות והנצרות משמשות הוכחה זו לזו.
המהפכה ופולחן התבונה מוכיחים את רעיון הקורבן.
האמונה התפלה היא המַאגר של כל האמיתֹות.

*
בכל שינוי יש משהו נתעב ומשהו מענ ֵג ,דבר מה שמזכיר חוסר נאמנות
ומַעבר דירה .ודי בכך כדי להסביר את המהפכה הצרפתית.
*
מאז ומעולם סברתי שלהיות אדם מועיל זה דבר איום ונורא.
*
פוליטיקה
אין לי השקפת עולם במובן המקובל על בני תקופתי ,היות שאין לי שום
שאיפה.
אין בי בסיס לקיומה של השקפת עולם.
יש איזו פחדנות ,או ליתר דיוק :רכרוכיות ,אצל האנשים ההגונים.
רק לשודדים יש השקפה נחרצת — .מהי? שהם מוכרחים להצליח .ולכן
הם מצליחים.
כיצד אצליח אם אין לי חשק אפילו לנסות?
קיסרויות מהוללות יכולות להיות מושתתות על פשע ,ודתות אצילות —
על רמייה.
ובכל זאת יש לי כמה השקפות ,במובן נעלה יותר של המלה ,שבני
תקופתי אינם יכולים להבינן.
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*

תחושה של בדידות ,מאז ילדותי .למרֹות המשפחה — ובייחוד בקרב
חברים — תחושה של גורל בדידות נצחי.
ובד בבד ,תשוקה חזקה לחיים ולתענוג.

*
האומות מוציאות מתוכן אישים דגולים רק על כורחן .אדם דגול הוא
אפוא מי שעלה בידיו להביס את אּומתו כולה.
*
האמונה ּבִַקדמה היא דוקטרינה של עצלנים ,דוקטרינה של בלגים .זהו
הפרט הסומך על שכניו שיעשו בשבילו את העבודה.
ִקדמה (אמִתית ,כלומר מוסרית) תיתכן רק בתוך הפרט ועל ידי הפרט
עצמו.
אלא שהעולם עשוי מאנשים המסוגלים לחשוב רק במשותף ,רק
בחבורות .כמו באגודות של הבלגים.
יש גם אנשים שמסוגלים ליהנות רק בעדר .הגיבור האמִתי נהנה לבדו.
*
בכל עת ועת יש בכל אדם שתי נהיות בו–זמניות :האחת לעבר אלוהים
והשנייה לעבר השטן .הּפְנייה לאלוהים ,כלומר הרוחניּות ,היא הרצון
לְהתעלֹות .הפנייה לשטן ,כלומר החייתיּות ,היא התענוג שּבַירידה .לזו
האחרונה יש לייחס את התאווה לנשים ואת השיחות האינטימיות עם
בעלי חיים — כלבים ,חתולים וכו'.
התענוג שניתן לשאוב משתי האהבות הללו עולה בקנה אחד עם טבען.
*
כמכשיר לגילוי האמת ,העינויים הם טמטום ברברי .זהו שימוש באמצעי
חומרי לשם תכלית רוחנית.
עונש המוות הוא תולדה של רעיון מיסטי ,שכיום הוא בלתי–מובן
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לחלוטין .מטרתו של עונש המוות אינה להציל את החברה ,על כל פנים
לא מבחינה חומרית .מטרתו היא להציל (מבחינה רוחנית) גם את החברה
וגם את האׁשֵ ם .כדי שהעלאת הקורבן תהיה מושלמת ,צריך שהמּוקרב
יביע הסכמה ואפילו שמחה .מי שנותן כלורופורם לנידון למוות הוא
ּכֹופֵר ,כי הוא מֹונע מהנידון את תודעת גדלּותו כקורבן ,ושם לאַל את
סיכוייו לנחול גן–עדן.
אשר לעינויים ,הם נובעים מן החלק הנתעב שבלב האדם ,החלק הצמא
לתענוגות בשרים .האכזריות ותאוות הבשרים :שני ריגושים זהים ,כמו
חום מופלג וקור מופלג.

*
בחילה נוראה ִמּכְרזות הפרסום.
*
יש רק שלוש בִריות הראויות לכבוד:
כוהן הדת ,הלוחם והמשורר .לדעת ,להרוג וליצור.
שאר בני האדם הם מְרּודים ונ ִדכאים .הם נולדו להיות צמיתים ,דהיינו
שמֵש במה שקרוי בפיהם "מִקצוע".
ל ַ
*
אני משתעמם בצרפת .בראש וראשונה משום שכולם כאן דומים לוֹולטר.
*
היות שהכנסייה לא יכלה להעביר מן העולם את האהבה ,היא ביקשה
לפחות לחטֵא אותה ,ולכן המציאה את מוסד הנישואים.
*
הדבר המעיק באהבה הוא שאת הפשע הזה אי–אפשר לבצע בלי שותף.
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*
חקירת המחלה הגדולה של תיעוב הבית .הגורמים למחלה .התפשטותה
ההדרגתית של המחלה.1
*
הנהִייה אחר התענוג קושרת אותנו אל ההווה .הדאגה לישועתנו ַמ ְכּפִיפה
אותנו אל העתיד.
אדם הנצמד לתענוג בלבד — כלומר להווה — דומה בעיני לאדם המֹועד
במדרון ,ובנ ַסותו להילפת בשיחים ,הוא עוקר אותם משורשיהם ומידרדר
אִתם מַטה מַטה.
*
בראש וראשונה — להיות אדם גדול וקדוש בעיני עצמך.
*
מהי האהבה? הצורך לצאת מעצמך.
האדם הוא בעל חיים סֹוגד.
לסגוד מַשמע להקריב ולהַזנות את עצמך .ולכן כל אהבה היא זנות.
הישות הזנותית ביותר היא הישות בה' הידיעה ,כלומר אלוהים ,משום
שהוא חברו הנעלֶה של כל אדם ,ומפני שהוא המַעיין הכללי והבלתי–
נדלה של האהבה.
*
האנשים היחידים שיש בהם גדּולה הם המשורר ,כוהן הדת והחייל.
האדם הׁשָר ,האדם המבֵָרך והאדם המקריב והמוקרב.
כל היתר הם ְּבׂשַר פרגולים.
1אחת היצירות שבהן נותן בודלר ביטוי לסימפטומים של "מחלה גדולה" זו היא
השיר בפרוזה  ,Any Where Out Of This Worldשנפתח במילים" :חיינו הם
בית–חולים ,שכל חולה בו ָּתאֵב להחליף מיטתו באחרת .זה מבקש לסבול נוכח
התנור ,וזה מאמין שיחלים אם י ִקרב לחלון .נדמה לי שלעולם ייטב לי ּבְמקום
שאיני נמצא בו ,ובשאלה זו של ַמעֲבר אני דן עם נשמתי ללא הרף( ".ה ְּסּפְלין
של פריז ,שירים קטנים בפרוזה ,הוצאת ידיעות אחרונות ,עמ'  ,108מצרפתית:
דורי מנור).
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*
יש להישמר מהעם ,מהשכל הישר ,מהלב ,מההשראה ומכל דבר מובן
מאליו.
*
ביום שבו סופר צעיר מגיה את הספר הראשון שלו ,הוא גאה כמו תלמיד
תיכון שנדבק לראשונה בעגבת.
*
באהבה ,כמו כמעט בכל עניין אנושי אחר ,ההבנה ההדדית היא תולדה
של אי–הבנה .באי–הבנה זו נעוץ התענוג .הגבר קורא" :הו! מלאך
שלי!" ,האישה הומָה" :אמא! אמא!" ,ושני המטומטמים משוכנעים
שמחשבותיהם עולות בקנה אחד .ואילו התהום הבלתי–ניתנת–לגישּור —
הלא היא הסיבה לחוסר התקשורת ביניהם — נותרת בעינה.
*
מדוע מַשרה הצפייה ּבַים נועם כה נצחי ואין–סופי? משום שהים כרוך
בעת ובעונה אחת באידאה של מרחב עצּום ובאידאה של תנועה .שלושים
או שלושים וחמישה קילומטרים מייצגים לדידו של האדם את רדיוס
האין–סוף .אכן ,אין–סוף בזעיר–אנפין .אך מה בכך אם די בו להעלות
בנו משהו מן האידאה של האין–סוף המוחלט? די בשישים או בשבעים
קילומטרים (בקוטר) — שישים או שבעים קילומטרים של
נוזל ּבִתנועה — כדי להעמיד בפנינו את ביטוי היופי הנעלה ביותר
שעשוי אדם לדעת במרחב המִחיה בר–החלוף שלו.2

2ראו גם השיר "האדם והים" הפותח במילים אלה" :אִיׁש ֹחפֶׁש ,לְעֹולָם ַלּי ָם ּתְִרחַׁש
ִחּבָה! ַ /הּי ָם הּוא מְַר ָאתְָךַ :אּתָה ַמּבִיט ַּבּנֶפֶׁשִּ / ,בפְִריׂשַת ָהעַד ׁשֶ ל מִׁשְ ּבְֵרי ַה ֶּלטֶׁש —
 /רּוחֲָך אֵינ ָּה ּתְהֹום ּפָחֹות ַרּבָה" (פרחי הרע ,עמ'  ,)56והשיר בפרוזה "הנמל" ,שבו
כותב בודלר בין השאר" :רחבותם של השמיםִ ,מ ְבנ ֵי העננים הנודדים ,הצטבעויות
הים המשתנות תדיר ,הבהובי המגדלורים ,כל אלה הם ִמנ ְסרה שאין כמותה לענג
את העין מבלי שתלאה אותה אף פעם" (ה ְּסּפְלין של פריז ,שירים קטנים בפרוזה,
עמ' .)93
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*
התשוקה הבלתי–מרוסנת לפריצּות בלבו של הגבר ,שממנה נובעת אֵימת
הבדידות שלו — .הוא רוצה להיות שנ ַיים .ואילו איש המעלָה רוצה
להיות אחד ,כלומר בודד.
התהילה מַשמעה להישאר אחד ולזנֹות באורח ייחודי.
את אֵימת הבדידות הזאת — אותו צורך לשכוח את האֲני בתוך ָּבׂשָר
חיצוני — מכנה הגבר בשם האצילי "הצורך לאהוב".
*
ככל שמרבה הגבר לעסוק באמנות ,כך עומד לו פחות .הֶַקַרע בין הרוחני
לבין החייתי הולך ומעמיק .רק לגברים בהמיים עומד כמו שצריך.
הזיונים הם השירה הלירית של האספסוף.
לזיין מַשמע לרצות לחדור לתוך מישהו אחר ,ואילו האמן לעולם אינו
יוצא מרשות עצמו.

*
עוד כילד קטן הרגשתי בלבי שני רגשות מנוגדים :סלידה מהחיים
והתעלּות לנוכח החיים.
זה בוודאי סימן מובהק לטבע עצלני ורפּוף עצבים.
*
העולם סובב על צירו רק בשל אי–הבנה.
בזכות אי–הבנה כלל–עולמית זו מגיעים הכול להסכמה.
כי אילו ,חלילה ,הבינו האנשים זה את זה ,לעולם לא היו באים לכלל
הסכמה.
איש הרוח ,שלעולם לא יסכים עם איש ,מוכרח לפתח יכולת ליהנות
משיחה עם אנשים טיפשים ומקריאת ספרים גרועים .התענוג המר שהוא
ישאב מכך יפצה אותו היטב על הטרחה.
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*
כל אותם כסילים בורגנים שמשמיעים ללא הרף דברים בנוסח" :לא
מוסרי ,אי–מוסריות ,אמנות מוסרית" ושאר הבלים ,מזכירים לי את לואיז
ו ִילְְדי ֶה ,זונה של חמישה פראנקים ,שהתלוותה אלי פעם לביקור במוזאון
הלּובר .זה היה ביקורה הראשון במוזאון ,ולמראה התמונות והפסלים
האלמֹותיים ,היא התחילה להסמיק ,כיסתה את פניה בידיה ,משכה שוב
ושוב בשרוולי ושאלה אותי איך מרשים להציג גסויות כאלה בפומבי.
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ולא יצא לי לגמור את אבשלום בני
סיפורים על עקרות ועל פריון

" ֲאנ ִי ֻמכְָרחָה ַּפעַם נֹו ֶספֶת
ְל ִהז ָּכֵר ִּב ְבנ ִי ַא ְבׁשָלֹום
ּׂשעֲרֹותָיו נ ִ ְת ְפּסּו ְבַּר ְחמִי
ׁשֶ ַ
ו ְֹלא יָצָא לִי
ִלגְמֹר אֶת ַא ְבׁשָלֹום ְּבנ ִי"
יונה וולך ,אבשלום

הערכים המילוניים שבמדור לקוחים ממילון בן–יהודה ומילון גור
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ננו שבתאי

גירוי יתר

פרוטוקול הפריון שלי
ׁשּבַר ,א) פי הרחם,vagin;-na ;Mutterscheide ,
מַׁשְ ּבֵר ,ש"ז ,סמי' ִמ ְ
ׁשּבֵר ו ְ ֹכ ַח ַאי ִן
ובמליצה :יֹום צָָרה ו ְתֹו ֵכחָה ּונ ְ ָאצָה הַּיֹום ַהּז ֶה ּכִי בָאּו ָבנ ִים עַד– ַמ ְ
ְל ֵלדָה (ישע' לז ג) לאמר הגיעו עד הגבול האחרון של המעמד הקשה ואין
כח לצאת ממנו — .ב) הכסא שהיולדת יושבת בשעת הלידהGebärtstuhl; ,
 :chaise d'accouchement; chair of deliveryבשעה שהאשה יושבת על
המשבר היא אומרת עוד איני נזקקת לבעלי מעתה (מד"ר בראש' ב).

היי ,דוקטור!
עשית לי גירוי יתר שחלתי ,אני מפוצצת מהורמונים ,יש לי כאב ראש,
הרחם שלי מיילל ,בלילה אני חרמנית טילים .אגב ,דוקטור גודוביץ' ,גנרל
העּוברים ,האם אתה יודע מי זה שקבע שרחם זה נקבה? החתולה שלי היא
נקבה ,היא מייללת על מיטת וטרינרים ממתכת ,המיטה נורא קרה ,היא לא
יודעת מה הפעם יעשו לה :האֵימה ...אבל אצלה הכל בהרדמה ,אם לא —
שורטת ,ואצלי זה לא — אצלי עוקבים בעדינות ,גניקולוגים נכבדים צופים
בקצב הגידול של הזקיקים ,והזקיקים שלי עומדים ,עומדים ומוכנים ,בדום
מתוח לידכם המכוסה כפפה חד–פעמית ,שלא כמוני שֶ ימים רבים בחודש
מתייצבת עם זקיקים זקופים בהמתנה דרוכה לפלסטיק הקשיח ,האיבר
הרפואי המכוסה בגומי וניצב לנ ֶצח וחודר סטרילית ,עומד לו וחוסם לי את
אֹורָך ,עומד לו בעצמו ביני ובין לִבך ,או דווקא הרירית שלי — רכה ,דקה
מדי ,וכמה שרופפת ככה היא חוצצת,
אה ,גם אשתך.
אני אישה יחידנית מול הצבא של ה"כללית" ,עם שחלות שלא יוצאות
לאור כל עוד יש מלחמה .מחד גיסא ,הבעלים המסכנים ,כנועים ונבוכים.
ואגב ,אני לא — לא מקנאה בשום אישה עם גבר נטול חן שבחדר ההמתנה,
ומאידך של גיסתך ,והנשים כולן ,כמו עיסה דביקה ,עומדות ומתחנפות
אל האלים — רופאים! גברים שסיימו כחוק שבע שנים של לימודים ואז

64

סיפורים על עקרות ועל פריון

גמרו בפות .גמרו ,הווה אומֵר ,גמרו עם עצמם אומֶר :בוא ונתמקד! (כן,
עם עצמם ,ולא אתי או עם פותי) .נבדלים בגאוות נחיתותם מול מחשבות
המתפזרות ,הנשיות ,דומעות ,שלא לומר :היסטרית זאת! ומי ישמע?
המחשבות הנקביות — באמת לא מי–יודע–מה מעמיקות ,אבל בעצם מה
אכפת? סבבה ,תחזרו לחור שממנו באתם ,תנקבו חזֹור את הכרטיסייה
גם אם היא נגמרה .אבל זה לא מספיק לכם — אתם חושבים שאשכרה
המצאתם את הפות ,ומכריזים על כך בחצוצרות .ומי זה המסריח שחתם על
המילים החלודות הנ"ל?
אני קוראת אותו להזדכות ב ִמי ָדי!
נפקדתי בנשמתי בשעה ששאלו אותי אם קיימתי יחסים עם בעלי לפני
צילום הרחם ,נפקדתי בנשמתי בשעה ששמתי עלי את החלוק שנקשר
מאחור ,נפקדתי מנשמתי בשעה שמתחו את הספקולום למקסימום ,בשעה
שהחדירו לי קטטר ארוך במיוחד ,בשעה שתפסו לי את צוואר הרחם
במלקחיים זעירים ,בשעה שיישרו לי ללא התראה את הרגליים באחת על
מנת להחדיר לי את כל היוד לכל הנימים העדינות בשעה שבטני התמלאה
ברעל הזה שאיך אדע אם אין לי רגישות אליו? בשעה שמילאתי את הטופס
שבו אני מאשרת כל תופעת לוואי הכרוכה באי–נעימות קלה כמו כאב
ניקוב או כריתת רחם ,בשעה שהרופא ששמו כנראה גולדנרייך או איזה
"רייך" מומלץ אחר לא הסביר לי מאום ואילו הטכנאי ,רוסי ,רק למשמע
יללותי שאל אותי מה שמי או "איך אמרת קוראים לך?" בשעה שהטכנאים
מאחורי חלון הזכוכית שצפו בכל זה במשמרתם ,ערומה בשכר מינימום,
גמרו לסכם את הדף הקודם של אחת — גם כן עם שם .בשעה זו לא
נפקד גופי .והוא הגיב כצפוי לגוף שידע למה יש לצפות ,הגיב כצפוי לגוף
שלא ידע למה יש לצפות ,הגיב כצפוי ,כגוף המצולמת הקודמת ,לא מחוסן
מתוקף אינטליגנציה רגשית או אחרת — ביבבות כאב בבית שימוש ,בלי
לדעת שניתן לדרוש אלחוש ,באדישות לתוצאה — בין שזו ציסטה או
בדיקה תקינה ,הדם ונוזל הניגוד ניגרו בין כה וכה על השמלה האפורה,
כי כל מה שרציתי אז היה שהרגליים הנפוחות ישאו אותי וגם את הבושה
הביתה ,למקום שבו אפשר לסגור אותן לשכב בלי סוף לבכות סוף
סוף.
אבל אתה — הגנרל ,הו ,גנרל חביב שלי ,הגנרל של כל העּוברים ,מושא
הערצת נשים ,אליך באתי ואמרתי ,כמו ילדה שמגישה בגן ציור בגאווה,
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אמרתי לך שהכול ,אבל הכול תקין!
או–אז שמחת בי ,והחיוך שלך ,וגם המנורה ,ודאי האירו לי את הנרתיק
באור של נגוהה ,וכשגמרת להזריק את זרע התרומה הרהרתי רגע — כמה
טוב היה אם מישהו — לאו–דווקא אתה — היה מחבק אותי ,לרגע ,רק
דקה ,את הגופה הבלתי פורייה ,אותי,
העצובה.
והדמעה אז בצבצה" ...יקירתי" ,צחקת ,על ברכַי טפחת ובישרת הצלחה!
הלכת לטפל בעקרות האחרות :נשים זרות ,טיפשות ומשכילות פרחות זונות
פריג'ידיות מאותגרות–פריון חד–מיניות דו–ערכיות תמימות — מדמיינות
שהתואר שסיימו ביחסים בינלאומיים יחסן אותן מפני הכאב
המקומי הזה.
ואז שאלת מה שלומי ובכנות עניתי (כי אני ילדה טובה)" :אם היה לי
עכשיו תינוק וגבר לישון אתו בלילה אז היה יותר טוב" ,והצעת בחיוך את
עצמך וכשאמרתי שאני מדברת ברצינות ,אז ברצינות מוחלטת חיש תפסת
בראשי ,בשתי ידיך — השמנמנות ,בנות השישים וארבע — ודחפת את
הלשון הוורודה שלך ומשכת את ידי העייפה והסטת את הווילון הקשיח
וליד כיסא העינויים (טוב ,בואי לא נגזים ,)...משכת לי באופן החלטי
ומקצועי (כראוי לגניקולוג מיומן בשנים ומנוסה בנשים) את השמלה,
שהייתה אדומה הפעם ,וצבטת לי בפטמה ,שגם היא התאדמה בזמן האחרון,
כי זאת תופעת לוואי של הגונאל  ,Fאתה הרי יודע כמה הן נהיות שמנות,
ורגישות ,וכואבות ,ואז היטב אחזת לי בתחת ובשיניים בוהקות מלובן לא
חדלת גם לנשוך — איזו תשוקה! ובתוך כך הצלחתי להשחיל גם שאלה,
"האם" ..."...?..האם אתה עושה זאת עם מטופלות רבות "?...ובתוך כך
נזכרתי ,בתוך כך ,כמו פינוקיו הקטן בבטן לווייתן ,פתאום נזכרתי ברוסייה
המחומצנת החמודה הזאת ,ששאלה בהמתנה ,כי זו הייתה לה פעם ראשונה
אתך" :מה לוקח לו שם כל כך הרבה זמן?" ובבדיחּות עניתי לה ,לפני התור
המיוחל" :שהרי עושים שם ילדים ,וזה לא צחוק ,זה לוקח זמן"...
והרי ידעת שהאוביטרל ,שהזרקתי כבכל חודש גם החודש הזה ,האוביטרל
המניאק ,הוא זה שדואג שהביצית הבת–זונה תצא בזמן מהזקיק ,בשלה
וממתינה לזרע המגיע ,שיגיע ,כוס אמ–אמא ,גם שלו וגם שלה ,וזה מדויק
כל כך ,כמעט ברמת הדקה ,והאוביטרל הזה ,המוזרק לי על יִדי לבטן
השמנה ,תוזמן לכך שהביוץ שלי יתרחש בשש ,אז מה לעזאזל חשבת
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לעצמך לפני שדחפת ,שייצא לי אולי תינוק–דוקטור–גודוביץ'–קטן?! כי
זה קרה בדיוק בשש,
טיפש!
ואתה לא איש טוב ,גודוביץ' ,למרות שמך ,ואף ששמך (שלא כשמי) הולך
לפניך קטנטן וגאה ,וכן ,אני מודה :תמיד היתה לי חולשה לגברים זקנים,
בדיוק כמוך ,גם ,יסלח לי אלוהים ,שלעתים היו גם נשואים ,ובעוונותיהם,
ובעוונותי ,עם המבט המנותק עם המבט הממותק ,הקוס שלי היה אז
נעתק ...אבל הפעם זה היה אחרת ,אני לא בדיוק חשה מושכת ,כן ,הפעם
זה היה אחרת ,באמת ,רציתי רק חיבוק ,מהאיש שעובד ב"אכפת לי" פעם
בחודש :מהפוריות שלך ,מהבריאות שלך ,מהבדידות שלך ,מהחרמנות
שלך ,מההיסטוריה הסקסואלית שלך ,מהפרוטוקול הנפשי שלך:
"כללית–סמייל!"
השחלה שלי עכשיו ,רשמית ,סובלת מגירוי של טיפול יתר .ואמרת לאחיות
לכתוב בתיק שבמטופלת הזאת ספציפית ,ספציפית במטופלת הזאת ,בדיוק
מזה צריך
להיזהר.
אני המומה .המומה מזה שיש מישהו בעולם שדואג לי עד כדי כך ,עד כדי
כך שהוא חודר לנבכי הטרדות המיניות הקטנות שלי בשעות הקטנות של
הלילה ,ואחרי ימים של בכי ,כשאמרתי שאני פגועה ומעדיפה לדבר רק
אתך נתת לי לנסות קלושות לִבנות את דמות האב החיובית שלך מחדש,
מחדש לברוא את הרופא הטוב ,ללדת את האדם ה– good enoughכדי
שיום אחד אוכל באמת ללדת ולהיות אמא  good enoughלילד שאביא
לעולם כדי שיגדל אולי כמו רבים מכם — לאיש בעל רירית מוסרית
דקה מכדי לשאת את החיים האלה שבהם אני תמיד אישה אחרת ,הלוואי
שיום אחד כבר לא אהיה עוד האישה האחרת — לא בגוף ,לא בנשמה,
זאת שתמיד צוחקת גם כשהאשמאי גונח ואומר" :הרגת אותי ,ננו ,הרגת
אותי "...ואז לבי בוכה וקולי צוחק :אז תמות כבר! נו ,תמות!
כוס אמא שך'!
וכשאהיה סוף סוף כבר אמא ,גנרל שלי ,אשמאי ,אשכח מזה,
אוי ,הלוואי.
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משה סקאל

בייבי בום
ׁשכִים ,ביצי הזכר ,גוף בשרי בצורת זית ,המפריש
אֶׁשֶ ְך ,בהפ' ָאׁשְָך ,מ"ר ֲא ָ
הזרע בגוף הזכר :testicle ;testicule ;Hode ,אֹו ג ָָרב אֹו י ַ ֶּלפֶת אֹו מְרֹו ַח
אָׁשֶ ְך (ויקרא כא כ) .ולמה בלתי אשכים לא יצמח שער זקן (שא' הראב"ע).
ולפעמים יתארכו האשכים (קאנון ג יד ד ב) .כאשר יחפץ זנבו כמו ארז ישורגו
אשכיו להוליד מחומו (ר"מ אלשיך ,איוב מ יז).

אילנה ביקשה שישאבו את הזרע מגופו של בנּה המת ויבראו לה נכד
בדמותו.
חצי שעה קודם לכן הודיעו לה הרופאים שאפסו הסיכויים להציל את
עומר .הוא שכב על המיטה בבית החולים .אמו התיישבה לצד מיטתו ,כף ידו
מוטלת בידה .כעבור כמה דקות נתנה בו עוד מבט אחד אחרון ,ולאחריו קמה
בבעתה ונסוגה אל ארץ החיים .האחיות הסיטו את הווילון ,עשו מה שעשו,
ובזמן שאחיה ואשתו דאגו להשגת תעודת הפטירה וארגון הקבורה ,הלכה
אילנה ודיברה עם הרופאים על שאיבת הזרע מבנּה .הרופאים הנהנו ושתקו.
רגע מותו של עומר בתאונת דרכים ,בגיל עשרים ושמונה ,היה הרגע
האחרון שבו ניתן היה להפרות ֶרחם מזרעו .ברגע כזה שוב לא היה טעם
לשאול שאלות כגון :מי תהיה האם ,מי יגדל את הילד ,והאִם עומר בכלל
רצה ילדים .הוא הגיע לפרקו באופן הבלתי–צפוי והנורא ביותר ,ולרשות
המדע עמדו בין  24ל– 72שעות שבהן זרעו עוד טרי וטוב לשימוש .בשלב
זה קראו לעובד סוציאלי.
הגיע עובד סוציאלי ושמו גיל .הוא היה בן גילו של עומר בערך ,ולמראהו
נמלאו עיניה של אילנה דמעות" .המצב מורכב" ,אמר גיל לאילנה אחרי
שהשמיע באוזניה דברי תנחומים והשתתפות בצער" .אמנם לפי החוק
היבש ,אסור לפגוע בשלמות גופו של אדם — וכאן אנחנו מדברים על
פגיעה באיברים האינטימיים — ללא הסכמתו המפורשת .מצד שני" ,הוא
בחן את הבעתּה במבט רך" ,מצד שני ,בנסיבות מסוימות מותר להוציא
איברים מסוימים מגופו של המת ,לפי בקשה של קרוב משפחה מדרגה
ראשונה ,ואני מניח שגם צריך כאן צו בית משפט".
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עכשיו עמדה לפניהם שאלת הטכניקה.
מישהו סיפר פעם לגיל ,שבעבר היו הרופאים ניגשים לאדם גוסס כמה
רגעים לפני המוות ,מחברים אותו לכבלים חשמליים וגורמים לו להלם
חשמלי .כתוצאה מהשֹוק הוא פלט ז ֶרע באופן עצמאי .גיל בלע את רוקו
ואמר" :הרופאים יסבירו לך את הפרוצדורה ,אבל באופן עקרוני אני יודע
שאפשר להחדיר צינור דקיק לגוף ולשאוב את הזרע ,ואפשר גם לעשות מה
שנקרא ‘קצירת האֶשך'".
אילנה נתקפה סחרחורת .היא צנחה על כיסאה בבית הקפה של בית
החולים .גיל התיישב מולה ונעץ בה את עיניו הצלולות .הוא שאף אוויר
והמשיך בדבריו" .כל הדברים שאמרתי עד עכשיו הם תאורטיים בלבד,
ולזה צריך להוסיף שמשרד הבריאות הקים ועדה שהתפקיד שלה לבחון
את המעמד החוקי של כל נושא הפריון וההולדה בישראל .והוועדה הזאת
קבעה ,שאפשר לעשות שימוש בזרע של אדם לאחר מותו ,אבל רק בהתחשב
ברצונו המפורש או המשוער ,זאת אומרת רק אם את יודעת שהוא הביע
רצון להיות הורה או שמשערים שהוא היה רוצה להיות הורה ,ולהפריה של
אשתו בלבד ,בהנחה שהוא היה נשוי".
היא שתקה.
"אז אני מבין שעומר היה רווק?"
"כן".
"היתה לו בת זוג?"
"לא .הוא גיי".
"בן זוג?"
"לא ככל שידוע לי".
"והוא רצה ילדים?"
מצחה של אילנה התכווץ .למען האמת ,היא לא ידעה דבר על רצונו של
עומר בעניין זה .לא על רצונו המפורש ולא על רצונו המשוער.
היא ילדה אותו כשהיתה בת שלושים ,אחרי שהרתה פעם אחת וילדה
תינוקת מתה .התינוק שנולד היה מתוק להפליא והחזיר לה אהבה .היא
השכיבה אותו על גבו ,עיניה עקבו אחרי עיניו ,ומעֵבר למבטי שניהם היו
שרועים המרחבים האילמים והפרועים .הוא גדל והיה לאיש סודּה.
אבל בשנתיים–שלוש האחרונות השתבש משהו .היא חשה שמין טינה
לא ברורה הלכה והשתררה בינה ובין בנה .היא ניסתה לדבר עם עומר
ולדובב אותו ,אבל הוא שתק .היא ניסתה לקנטר אותו ,אבל הוא הסתגר
בשתיקתו .היא הרגישה שהם נמצאים בסחרור של התרחקות ורצתה לומר
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לו" :יום אחד אני כבר לא אהיה כאן בשבילך ,ואתה תתחרט על כל הרגעים
האבודים".
דווקא הריחוק הזה מעומר ,ואולי גם גילּה המתקדם ,גרמו לאילנה
להרהר בנכד שיהיה לה יום אחד .היא החליטה שאת נכדּה היא תג ַדל באופן
מודע יותר ושלא תתמסר לו כליל כפי שהתמסרה לעומר ,שתשמור לעצמה
קצת מרחב .והוא יאהב אותה בגלל מי שהיא ובגלל מי שהוא .וכשיתבגר
הוא יהיה לאיש סודה החדש וילווה אותה בשיפולי חייה ,שכבר אפשר
לנחש אותם בקצה האופק.
אבל עכשיו עומר מת ,מת לפניה .הוא הקדים את הטבע ,והיא כבר לא
תוכל להגיד לו כלום ,קל וחומר לדעת מה רצונו המפורש או המשוער
בעניין ילדים.
"תגיד ,הוועדה הזאת "...שאלה אילנה את העובד הסוציאלי" ,הם אמרו
משהו מיוחד בנוגע להורים של הילד? לזכויות שלהם?"
"כן ,הם התייחסו לזה" ,ענה גיל" .קודם כול הם קבעו שזרע שנמצא
בגוף לא יכול להיות מוגדר כ'נכס' ,ולכן הוא לא חלק מהעיזבון".
"טוב ,זה ברור"...
"כן .וחוץ מזה הם היו יותר מפורשים ואמרו שהם לא ממליצים להפקיד
בידי ההורים או הקרובים האחרים של הנפטר את הזכות להחליט איזה
שימוש ייעשה בזרע .רציתי באמת לשאול אותך בנוגע לאבא ,כי אנחנו
צריכים את ההסכמה שלו".
"אבא של עומר חי בחו"ל" ,אמרה אילנה" .אנחנו גרושים כבר עשרים
שנה ואין בינינו קשר .אחותי הודיעה לו מה קרה ,והוא אמור להגיע לארץ
לפני ה "...כאן שוב לא יכלה לעצור בדמעותיה.
לאחר שנפרדה מהעובד הסוציאלי יצאה אילנה למסדרון בית החולים.
שם עמדה מול החלונות הגבוהים המשקיפים אל חצר פנימית ושאלה את
עצמה אם עצי הפיקוס הקטנים ,הכלואים באדניות בטון כבדות וגסות
למראה ,הם אמיתיים או מלאכותיים .ראשה הלם עכשיו שוב .היא עצמה
את עיניה ובכף ידה האחת עיסתה את רקתה .לפתע הרגישה נגיעה בכתפה
והסתובבה בבהלה .אחת האחיות עמדה שם ומסרה לה את חפציו האישיים
של עומר :כמה בגדים ,ארנק וטלפון נייד.
***
השכֹול זר לכל מקום ולכל מועד ,מאחר שאינו תלוי בחלל ובזמן .אותם
בּורים מאושרים שלא התנסו בו חיים במקום אחד בלבד .הם לעולם אינם
בודדים ,משום שתמיד יוכלו להיות חסרים למישהו ,ויוכלו כמובן להיות
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בלעדיו ולהתגעגע אליו .זהו רגש קונקרטי ,שיכול לבוא על סיפוקו .כשמת
לך מישהו (הוא תמיד מת לך ולא לעצמו — הרי החסר אינו חש בחסרונו–
שלו) ,קיומו של מי שהיה חי ,מתאדה באחת ,אך נוכחותו אינה מתפוגגת.
ההפך הוא הנכון .השכֹול צומח כמו חטוטרת על נפשו של ההורה .אין
לו מטרה ואין לו תכלית ,מפני שהוא אינסופי ונע במעגלים הננעצים זה
בתוך זה כמו ציפורן חודרנית :ככול שיגזזו את הציפורן הזאת ,היא תשוב
ותצמח ,בסבלנות אין קץ.
בשעת בין ערביים ישבה אילנה בסלון דירתה בתריסים מוגפים והתבוננה
בטלפון הסלולרי שלו .כשהיה עומר בחיים אסור היה לה לגעת במכשיר
הזה .הוא לא עזב אותו אפילו לרגע .עומר היה מה שנקרא ,בעגה מקצועית,
"מבוסס מיקום" .בטלפון הנייד שלו היה נעוץ אלגוריתם שתִכנתו אותו
לעשות דבר אחד פשוט :לדעת הכול .האלגוריתם הזה ידע על עומר הכול,
או לפחות את הדבר החשוב ביותר :את הנקודה המדויקת במרחב שבה הוא
נמצא בכל רגע נתון.
עכשיו נטלה אילנה בזהירות את הטלפון ולחצה על הכפתור .המסך
נדלק והיא הסיעה את מבטה על האייקונים הקטנים שזהרו בו :יומן
פגישות ,מיילים ,הודעות טקסט ,אפליקציות .היא לחצה מהורהרת על
רשימת השיחות האחרונות שלו :יואב פרומן ,אבא ,יעלי ,ניר ,בייבי בום,
קופת חולים מאוחדת ...היא שבה וקראה את הרשימה .יואב היה חברו הטוב
של עומר בבית הספר התיכון ,ואילנה התפלאה לגלות שהם עדיין בקשר.
השיחה מאביו של עומר היתה שיחה נכנסת וארכה פחות מדקה .את יעלי
וניר אילנה לא הכירה .אבל השם בייבי בום ,שהיה רשום כשיחה נכנסת,
סִקרן אותה .ולפני שהבינה מה היא עושה ,היא לחצה על הכפתור.
"בייבי בום ,ערב טוב".
"שלום" ,אמרה אילנה בהססנות.
"שלום עומר".
"לא ,זאת אמא שלו .עם מי אני מדברת?"
"עם רותם" ,אמרה הטלפנית ואז שתקה במבוכה.
אילנה היססה לרגע ,התלבטה ,לבסוף אמרה" :עומר מת".
"מה? אבל רק אתמול דיברתי אתו ,"...אמרה רותם הטלפנית.
"הוא נהרג בתאונת דרכים .מחר ההלוויה".
"כמה נורא! אני מצטערת".
"תסלחי לי על הבורות" ,אמרה אילנה" ,אבל מה בדיוק אתם עושים
בבייבי בום?"
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"אנחנו סוכנות פונדקאות ,שעובדת עם נשים פונדקאיות בארה"ב".
"ועומר ...זאת אומרת ,הוא היה אתך בקשר?"
"קיבלתי את הטלפון שלו מחבר שלו ,שעבד אתנו וחשב שזה יכול
לעניין אותו .הוא היה נחמד כשדיברתי אתו .מנומס מאוד ,אבל לא ממש
שיתף פעולה .אחר כך כבר היתה לנו שיחה יותר רצינית .אני לא מאמינה,
רק אתמול דיברתי אתו".
"תגידי ,רותם ,עומר מילא איזה טופס? או אולי הוא שלח לך מייל?"
"לא" ,אמרה רותם.
"והוא אמר לך משהו בנוגע לתוכניות שלו?"
"לא .אבל בשיחה שלנו אתמול הוא כן אמר לי משהו" ,אמרה רותם.
"סיפרתי לו על מפגש שאנחנו מארגנים לזוגות של גייז ,עם יועץ משפטי
ומומחית להפריית ביציות ,וגם עם זוג שכבר עשה פונדקאות ויש להם
תאומים .הוא היה צריך לתת לי תשובה כבר שבוע ,ולא ידעתי אם לרשום
אותו למפגש הזה ,ואתמול החלטתי להתקשר אליו ,והוא אמר לי משהו,
ממש בסוף".
"באמת?" אילנה שבה והתיישבה על הספה באפיסת כוחות" .מה הוא
אמר?"
"משהו שקצת פגע בי ,האמת .הוא אמר‘ :עשי לי טובה ,רותם ,תצאי
לי מהרחם!'".
אילנה שתקה.
"אני מצטערת" ,אמרה הטלפנית של בייבי בום" .באמת שרציתי לעזור
לו".
***
למחרת החל מבצע צבאי נרחב .מכשיר הטלפון של עומר צלצל ,אילנה
ענתה ,ולמשמע הזימון האוטומטי לשירות מילואים בצַו שמונה ,ניתקה
את הטלפון ובכתה לראשונה .כמעט רווח לה שהוא כבר מת ולא ייצא
למלחמה .אחר כך נשארה לשבת בסלון הדירה והדליקה את הטלוויזיה.
"עשרות מילואימניקים ביקשו הקפאה או שאיבת זרע לאחר המוות",
דיווחה מגישה באחת התוכניות" .מאז תחילת המִבצע חלה עלייה חדה
בהתעניינות אנשי מילואים בחתימה על ‘צוואה ביולוגית'" .והיא הוסיפה
וסיפרה שגם אסטרונאוטים מקפיאים את זרעם לפני שהם טסים לחלל.
האורח בתוכנית הטלוויזיה היה פרופסור נודע לפילוסופיה .לפני
שנים הוא שכל את בנו ,ועכשיו ישב באולפן ודיבר על החשיבות שבקשר
מתמשך בין ההורה לילד המת ועל חשיבותה של נוכחות המת בחייו של
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החי" .חזקה על אדם שהוא רוצה להביא ילדים לעולם" ,קבע הפילוסוף.
"חזקה גם על אדם לא נשוי שהלך לעולמו ולא הותיר אחריו צאצאים שהיה
רוצה להביא ילד לעולם" .והוסיף" :אם הוריו של אדם שלא היה נשוי ולא
הותיר אחריו צאצאים מעוניינים להשתמש בזרעו כדי להביא לעולם ילד
משלו ,חובה היא לאפשר להם לעשות זאת ,בעזרת אישה מתאימה .במדינה
יהודית ודמוקרטית אין מקום להגביל את האפשרות של אישה או בת זוג,
ובמקרה שאין כזאת — את האפשרות של ההורים — לשמור על כבוד
האדם של המת בכך שיקימו לו זרע לאחר מותו".
אילנה העוותה את פניה בהבעת מיאוס והִשתיקה את הווליום .עכשיו
האנשים שעל המסך הניעו את שפתיהם כמו בובות בסרט אילם .היא נזכרה
שלא אכלה שום דבר מאז הבוקר ,ובדממת החדר יכלה לשמוע את בטנה
מקרקרת .אבל ברגע שחשבה על אוכל חשה בחילה ,והיא נותרה לשבת
שם ,על הספה ,בוהה בשפתיו הנעות של הפילוסוף.
פתאום צפרה בחוץ אזעקה עולה ויורדת .אילנה לא זזה ממקומה.
כתוביות עלו על המסך והורו לתושבים לרדת למקלטים .הפילוסוף נעלם
מן המסך ,ואת מקומו תפס הפרשן הצבאי ,שישב באולפן כמו שולטן
מפּוטם על כסאו ונופף בידיו.
אילנה שבה והתבוננה בטלפון הנייד של עומר .כשהיה מפעיל את
האפליקציה המבוססת מיקום ,האלגוריתם ידע תמיד שהוא פה ולא שם.
האלגוריתם הזה — כמו בת קול שיוצאת משמַים ומכריזה :פלוני לפלוני —
הראה לעומר על–גבי הצג אילו אנשים נמצאים סביבו .עומר היה השֶ מש
והם היו הכוכבים.
אבל אילנה כבר נשמטה מזמן ממערכת השמש של בנה .היא הרגישה
שהיא מרחפת ביקום ללא גרוויטציה ,ידיה מגששות לפנים ,רגליה מועדות
ליפול על אדמה שכבר נשמטה תחתיהן .וגעגועים ראשונים ,איומים ,לפתו
את לבה.

* דבריו של הפילוסוף בטקסט מבוססים על הדברים שכתב פרופ' אסא כשר בהמלצות
הוועדה הציבורית לבחינת הסדרה חקיקתית של נושא הפריון וההולדה בישראל,
בדו"ח שפרסם משרד הבריאות בישראל ב–.2012
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לילך נתנאל

פרקי אשל
ֵחבֶל ,ש"ז ,מ"ר ֲח ָבלִים ,סמי' ֶח ְבלֵי ,כאב ,בפרט כאב של האשה
היולדתlabour-pains ;douleurs )de l'enfantement( ;Wehen ,
(ְּ :)de Gebärerinבטֶֶרם ָּתחִיל י ָ ָלדָה ְּבטֶֶרם י ָבֹוא ֵחבֶל לָּה ו ְ ִה ְמלִיטָה זָכָר (ישע'
סו ז) .חבלי נקבה (כשנולדת נקבה) מרובין משל זכר (נדה לא)ִּ .תכְַר ְענ ָה
ׁש ַּל ְחנ ָה (איוב לט ג).
(האילות) יַלְֵדיהֶן ְּת ַפ ַּל ְחנ ָה ֶח ְבלֵיהֶם ְּת ַ

"אם יש בדעתי להרגיל את אמיל לקולות הרעש של כלי ירייה ,אצית תחילה
קפצון באקדח .הלהבה הפתאומית החולפת כהרף עין כברק האור משמחת אותו;
אעשה זאת שנית ואוסיף אבק שריפה; אשים באקדח כמות קטנה של מטען ללא
דחיסה ,ובפעם הבאה כמות גדולה יותר; וכך ,בסופו של דבר ארגיל אותו ליריות
רובה ,לצרורות פגזים ,לירי תותחים ,לקולות הנפץ הנוראים ביותר".
רוסו ,אמיל או על החינוך []1762

*
חבל על הכתיבה .רק הייתי רוצה שנזכור את טיולי הצמרות עם אשל
בזמן שבין ערביים .את המבט למעלה–למעלה ,כמו שאתה אומר .כשהכול
נמחה (החלב ,הבגדים הקטנים עם השרוולים ,הנדנוד על הכתף או על
הזרוע ,הזיעה ,החום ,האוושות הקלות שמתחילות עכשיו ,הדאגה ,הראש
שלי שנשמט בהנקה של לפנות בוקר ,המים החמים מדי או הקרים מדי
באמבטיה ,כף היד שלך שרוחצת את הגוף הקטן כולו בנגיעה אחת ,ושוב
החלב ,הזיעה ,הדמעות ,הידיים ,השמיכה הקלה והשמיכה החמה יותר,
העריסה המיותמת ,המיטה שלנו ששלושתנו ישנים בה ,הרימון המתולע
בחלון חדר השינה ,ושוב החלב ,הזמן ,הדמעות ,הפזמון הלילי ,המנורה)
בבת–אחת .למעלה–למעלה כמו שאתה אומר .כאילו מעולם לא התבונ ַנו
לפני כן בברוש .כאילו הברוש והאורן והאקציה והתפוז היו יחידים בעולם.
בעיניים של אשל .מאז ומעולם.
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*
רוב הכותבים כותבים יותר ממני .אני מתקשה לכתוב .גם כותבים נהיר
ממני .צריך לומר את הדברים .שבתי מביקור–הנקה בבית התינוקות .מצאתי
את אשל שוכבת על הבטן שם במרפסת המוארת ומשחקת באיזה צעצוע:
מעין תמנון בעל גוף מעץ וזרועות ארוכות עשויות חוטים מלופפים .נדמה
לי שזו הפעם הראשונה שהיא ממששת ,ממש נגעה בגוף העצי ואחזה היטב
באחת הזרועות .קשה היה לשחרר את היד הקטנה מן הזרוע של התמנון.
הלילה חלמתי על מפעל צבאי לגריסה ,שיש בו פתח ענק ומואר להשלכת
מסמכים .באתי עם ארגזים מלאים לגריסה ,וראיתי איש צועד עם כלב
לעבר הפתח המואר .האיש והכלב נראו באור הזה כמו צלליות או גזירי
נייר ,ללא נפח של גופים .נשמע רעש של מכונות ושל דיבורים ונראה היה
כאילו האיש עומד להשליך את הכלב אל הפתח ,אבל פתאום בבת–אחת
הוא השליך שם את עצמו.
*
אי–שם מישהו סובל מאוד מכאבים (אנחנו לא סובלים) עכשיו .אתה אמרת
שאנחנו חיים עכשיו את הילדות המוקדמת ,כלומר את ההיסטוריה הרחוקה
של הילדה שלנו .ובמידה רבה של צדק אמרת :אנחנו חיים עכשיו בעבר.
*
אנה שקלובסקי שפגשה אותנו בפריז לפני שנים אמרה :אתם תולידו.
אמרנו :לא–לא.
*
איש אינו יכול להכיל היום את הספרות העברית הישנה (שחלקה הגדול
בעצם נכתב ביידיש) .הקורא של הספרות הזו נכחד .התודעה של הספרות
הזו ,ספרות של מיעוט נודד בין שלוש לשונות ויותר (אני חושבת למשל
על ברנר ,שופמן ,שניאור ,שטיינברג ,גנסין) ,נמחתה .כאן (בישראל היום)
אין מהגרים ,יש בעלי בית .תמו הנדודים .מכונת הגריסה של הלילה שעבר
פועלת כנגד כל אפשרות של קריאה.
*
החלומות של קפקא היו עשויים להמציא את הכתיבה שלו .ואולי באמת
כך היה.
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*
ריכוז מוחלט נדרש כדי לחשוב על הילדה .בשעות הללו כשאנחנו לא
לצדה היא בכתה כשלא ראינו .ישנה כשלא ראינו .העיניים .כף היד
הקטנה .אחרים יאמרו לנו מתי היא נרדמה .בערב אתה שוב תערסל אותה
והיא תשעין את הראש על החולצה שלך .על יום העבודה שעבר .על הבוקר
הישן שכבר מזמן נשכח מלב שלושתנו .אני יודעת :האיש הקטן שבתוך
הגוף של אשל התחיל לרוץ .והוא תיכף כבר חולף על–פני השעות והימים
והשנים .ולא יהיה אפשר לעצור אותו גם לא להאט אותו לעולם.
*
אנה שקלובסקי אמרה :אתם תולידו .ובאמת הולדנו .עכשיו צריך לכתוב
הספד למי שהיה כאן לפנינו ואיננו ,ולמי שיהיה כאן אחרינו ולא נהי ֶה לו.
אבל כל הכותבים שאני מכירה הם אנשים עובדים (לא בכתיבה) ולא יימצא
זמן .וההספד לא ייכתב בדיוק כשם שעד היום עדיין לא נכתב.
*
אנחנו מתבוננים בה ופועים לה ,אבל למעשה ,כל הזמן הזה אנחנו מחכים
שהילדה תתחיל לדבר .אנחנו מחכים לזה כבר מן היום הראשון שלה .וכבר
התחלנו לחנך אותה למלה ,ובכך ודאי קלקלנו לא מעט .אבל אנחנו לא
מסוגלים להימנע מזה ,מן הציפייה הזאת לשפה .השפה היא ההרגל הרע
שלי ושלך ,והיא האסון של הכתיבה שלנו .אך אם נרצה ואם לא נרצה ,היא
תבוא (תבוא בהכרח ,גם אם היינו מנסים להימנע ממנה בכל כוחנו) ותחריב
לילדה שלנו את האֵינְמִלה שלה .תצמצם את המרווח הזוהר ,היפה ,שנפרש
עכשיו בין העין שלה ובין העולם.
*
בחלון היתה תאנה ,היתה גם סוכת צל חרבה ,וחשבתי :איך להסביר את
תחושת היתמות הנוראה שהרגשתי אז בבוקר שלאחר הלידה .וחשבתי :איך
להסביר את היתמות הזו ,כלומר את התחושה שאין אמא ,בבוקר שלאחר
הלידה .ובשקט–בשקט קראתי לאשל אטל ,אטל'ה הקטנה .והתערסלנו
שתינו בחיק הזה של החיבה הטובה הישנה .בינתיים .וחיכינו שאמא תבוא,
שתתרחש בי .והיה נעים לחכות.
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*
מן הרומן שבכתובים" :פיונה נכנסת אל חדרה .זה החדר שניתן לה בבית
המשפחה ,בקצה המסדרון סמוך לחדר הילדים .הקטנים צריכים לרחוץ
עוד וללבוש כתונת ולשכב לישון .להתנמנם לקול שירה מערסלת .מגרונה
של פיונה בוקע הקול לאט .נומו הילדים .לאט .באצבעות קצוצות מגע
הַחזיקו מה .נומו הילדים .לאט .בגרון מחליק הצער .הדבש .החלב החם.
חלמון ביצה טרופה .נומו הילדים .לאט .העיר אינה נמה .מתהדקת סביב
החדר סביב בובה וסביב מרבד .מִקצה העיר זולג הלילה עד שיתרוקן יבוא
הבוקר הכחול .נומו הילדים .לאט .המבוגרים הולכים עכשיו לאורך הדאגה
כמו לוליינים על חוט .ובחדרים ספון מי שישן שינה בלי חלומות .ומי
שמתהפך על יצועו .ומי שלפתה אותו אימה וצר לו על עצמו .עוד אי–
אפשר לומר ויהי אור עוד לפחות ארבע חמש אפילו שש שעות תמימות.
עוד מעמיקה חשכת הלילה .עוד מתגלעת התהום .ומיתרי מעמקים נעים
ומרטיטים את הגוף על משכבו .עת שירֹות הנּומי–נומי מתאבכות בגרון
אוהב .נומו הילדים במיטתכם .יש מי שאינו יכול לנום במיטתו .יש מי
שמשוטט בלילה בעיניים כבר דומעות מרוב ערּות .נומו הילדים .לאט.
פיונה לא תנום בינתיים .עוד תשב קצת בחדרה .החלון משקיף אל הירח
ובירח יש חלון אשר משקיף אל העבר".
*
אני חושבת על מ' שאהבתי אותה כל–כך רק כי המחשבה עליה ,כך היה
נדמה לי ,עזרה לי לאהוב את הכתיבה .אני זוכרת :זו היתה תחושה חיוורת,
מצועפת ,מזככת מאוד .ובזכות התחושה הזו אף התמסרתי לפרקים
למלאכת הכתיבה המוזרה מבין כל המלאכות .אני חושבת על מ' שאהבתי
אותה כל–כך משום שבזמנים של חמדת לב כזו נזכרים ברשומון האהבות.
בלי דין .ובלי ּפְסק .רק אותו הזרם הפושר ,הרציף ,הענברי של החיים
מורגש פתאום.
*
קריאה בעמוד  154בתרגום העברי החדש ל"אמיל" מאת רוסו :להרגיל את
אוזנו של הילד לקולות הנפץ הנוראים ביותר .והרי זה ,לפני כל הדברים
האחרים ,דינו של המקום.
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*
הצעדות שלנו לקראת שינה בלילה .אנחנו הולכים :אתה מערסל את אשל.
אצלי שמורים בובת ארנב .מוצץ .שמיכה .אני אומרת לך מדי צעד בצעד:
הילדה תירדם כשתרגיש סוף–סוף שאנחנו נודדים ועוברים ממקום–למקום–
ממקום–למקום .באופן מוזר המחשבה המנחמת ביותר היא המחשבה על
נדודים :שבטים קדומים משתרכים שותקים ולאים במעלה הר ,במדבריות,
במישורי הקרח .לאורך הקרום העכור ,הבלתי–נגוע ,שעדיין מכסה על
השדות ועל המבנים שיקומו ועל הכבישים ועל הסחי .ואולי לא בדיוק
מחשבה אלא זיכרון .בראשית כל הדברים ,עוד לפני ההיסטוריה .כן הגוף
הקטן המעורסל של התינוק זוכר.
*
הערה לתשומת–לב העורך :הרשימה האוטוביוגרפית לא נוחה לי .והרי
טוב לכתוב על הנושא הזה גם בלי ללדת (ומוטב ללדת בלי לכתוב).
ננסה למצוא דרך ביניים? אולי נשמיט את השמות הפרטיים? או שנוסיף
תאריכים בדויים? מה דעתך?
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שמעון אדף

ישמעאל
צִיר ,ש"ז ,מ"ר צִיִרים — כאבי היולדה קרוב ְל ַה ֵּלדָהWehen Gebränden; ,
 ,travail de l'enfantement; labour–painsונהפכו על האשה צִיֶריהָ,
התחילו הכאבים :ובהשאלה גם ְלזָכָר ,במשמ' נבהל מאד :נ ֶ ֶהפְכּו צִיַרי ָעלַי ו ְֹלא
ָעצְַר ִתּי ֹ ּכ ַח (דני' י יז) — .ואחזוה צירים ,ובהשאלה לזכר אחזוהו צירים :עַל ֵכּן
ָמלְאּו ָמ ְתנ ַי ַח ְל ָחלָה צִיִרים ֲאחָזּונ ִי ְּכצִיֵרי יֹו ֵלדָה (ישע' כא ג).

באין לנו דימוי אחר אנו פונים אל רגע הבריאה .הצורה המתפרצת ממבוכת
החומר .לא ,לא מן המבוכה ,מן האדישות ַלהֱיֹות .הפעם אני מוכן ,הפעם
הזאת התכוננתי .במרוצת הלילה שכבתי ער ושחזרתי במחשבתי את
השלבים .לא לבזבז זמן יקר בבחילה ,בבהלה .הטכנודרֹואיד אמר לי ,אין
צורך ,אתה יכול לחכות בחדר ההמתנה ,אתה יכול ללכת ולחזור ,אני אביא
אותו אליך .אמרתי שאני רוצה לראות .גם בבוקר ,בכניסה ,אני אומר לו ,אני
רוצה לראות .אני מתבונן בגולם הבשר בתוך תא הזכוכית .איני יודע ילדו
של מי היה ביום האתמול ,ילדתו של איזה מגורש או מגורשת .הוא חסר
תווים לעת עתה ,רק אפשרות של גוף .הסיבים האופטיים נשלחים מרום
התא ,הם משיקים לעור הבוהק ,המלאכותי .אני מדמה צליל יניקה ,אני
מדמה צליל התחפרות .אבל למידע המאיץ לאורכם אין קול ,אין רחש .גם
הטכנודרואיד חרישי מאחורי מסכי הניטור ,עפעפיו מוגפים .אני משוכנע
שהוא רק שלוחה של חדר הטעינה ,התגשמות שלו .בתא הזכוכית הוא
הולך ומתעצב ,גולם הבשר ,מגשש אחר התבנית השמורה במידע המּורד
אליו מעותק הגיבוי .התכנות מחדש של המערך הנוירוני נסתר ממני ,אבל
את רשמיו אני רואה חולפים בפנים המבקיעים ,בארשֹות ,שכל אחת מעלה
באוב יותר מקודמתה את הפנים שאני מכיר ,שאני זוכר .הוא עירום ורועד
בתא הזכוכית ,הבן שלי ,בן שש תמיד.
הוא סוקר בחשד את הסביבה הזרה .על אף ההכנה המדוקדקת אני
משותק .זו הפעם השנייה .שמו ,כשהוא נמלט משפתי ,הוא שורה רפה
של הברות .אבא ,הוא אומר ,איפה אני .הרטט בקולו מוכפל עשרות מונים
ומהדהד בתוכי .אני חלול ,זו הפעם השנייה ,והטכנודרואיד נוגע בכתפי.
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את צינת הסינתטיות אני חש מחתכת מבעד לעובי הבגדים .כמה זמן עבר,
כמעט שנתיים וחצי על פני הלוויין הזה ,ארבע מאות תשעים ושלוש יממות
מקומיות .במוחי אני עוד סופר את היממות על פי סיבוב הארץ על צירה,
במרחק לא ישוער מפה ,אבל ההרגל מעוור .עלי להציץ לעתים תכופות
בשעון ,בלוח השנה הכפול.
קולי שב אלי ,שב לעצמו ,בכוח הצינה המחלחלת .ישמעאל ,אני אומר.
הוא קרוי על שם אבי .הוא מחייך ,חיוך חיוור כחיוורונו .אני ניגש אליו,
אני אוחז בכתפיו ומרים אותו אלי .אתה כבד ,אני אומר לו .הוא צוחק .אני
מוריד אותו אל הרצפה .אצבעות רגליו מתפתלות מן המגע .הטכנודרואיד
מושיט לו בגדים .גם בפעם הקודמת לבש אותם .המידות לא משתנות.
זה בית חולים ,הוא אומר ,כמעט בשאלה .השקר שלי מוכן אצלי,
מצוחצח .בפעם הראשונה ניסיתי להסביר ,למרות התדרוך של
הטכנודרואיד .הזכרונות האחרונים שלו ,אמר לי זה ,הם מהגיבוי .מבחינתו
הוא הלך לישון במיטה שלו .אין דרך לגבות מחדש .בכל ַהטְענה הוא יהיה
אותו ילד ,שהלך לישון במיטה שלו .כן ,אני אומר לישמעאל ,היית חולה,
היינו צריכים להעביר אותך למקום הזה .השקר קל ונכון על לשוני .איפה
אמא ,הוא אומר .היא תבוא לבקר מחר ,אני אומר .קולי לא נשבר .הוא
אומר ,אני צריך ללכת למסיבה של ירון ואפרת .אה ,אני אומר ,הם דחו
אותה בשבילך ,עד שתבריא .בשבילי ,הוא נפעם .האושר הקצר מחזיק
אותו ,מכלכל אותו .הוא לא ילד אהוד בבית הספר .התחננתי באוזניהם של
הורי התאומים שיתערבו לטובתו והוא יוזמן .זה היה לפני שנים .מי תיאר
לעצמו שבבדיקות הרפואיות הם מגבים את הילדים שלנו ,מי תיאר לעצמו
שהמרד יפרוץ חודש לאחר מסיבת יום ההולדת של התאומים הנפוחים
האלה .האירוניה של התולדות מתעצמת כשאנחנו מנסים לעגן אותן
באירועי חיינו .אנחנו יוצאים מדלת תחנת הטעינה .הוא לא שואל לאן.
באמצע ההליכה הוא קולט .גם בפעם הקודמת קלט ,באותה שנייה
ממש .אני מביט לאחור ואומד את המרחק .מאה חמישים מטרים מהפתח.
עיניו נפערות בתדהמה .אני עוקב אחריו .הוא תופס שהאור ירקרק,
כמו מתחת למים .הרקיע משוח בגוון עז יותר ומצהיב בשוליו .באופק
לימינו ,כמו שקוע בחדודיו של רכס ההרים ,שוכב כוכב–לכת עצום ,מוקף
בטבעות .המינרלים של חגורות הסלעים מעניקים לקרינה המוחזרת מהן
את צבעה .ידו נשלחת אל ידי מאליה .אני אוחז בה .כף ידי מזיעה מעט,
למרות הטמפרטורות הנמוכות .גופו המלאכותי מווסת את חומו היטב.
רק בגדי פשתן דקים לעורו .אבא ,הוא אומר .אני אומר ,יפה ,נכון ,וטעם
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המילים מתכתי על החך .איפה אנחנו ,הוא אומר .אני אומר ,אתה זוכר את
החליפות של המציאות המדומה בקניון .כן ,הוא אומר .אז ,אני אומר ,בית
החולים הזה מיוחד .הוא כמו סרט של מציאות מדומה .אבל מה יש לי ,הוא
אומר .אני אומר ,מחלה נדירה ,אתה מאושפז בבית חולים שלהם .שלהם,
הוא אומר .כן ,אני אומר ,שלהם .הוא מהנהן .אפילו הילדים שלנו יודעים
שהטכנולוגיה שלהם מעבר להשגה .בוא ,אני אומר ,אני אראה לך.
והפעם הזו נקייה מהקרטועים והחששות של הפעם הקודמת .הפעם הזאת
אני מצליח .אני אומר לעצמי ,זה ישמעאל ,שלא ראיתי במשך שתי שנות
המרד ,זה הוא ,הוא נולד מן המחשבה וההשתוקקות ,זימנתי אותו מבעד
למחסומי המקום והשעה .ודרך עיניו אני פטור ליום מהשנאה ,מתאוות
הנקם .יפי כוכב הגלות הזה ,יפי העונש ,נגלה לי .אני לוקח אותו למפלים,
והמים מתנפלים ברעש בדולחי .זני הציפורים וחיות הארץ שנשלחו איתנו
במכולות הקריוגניות עברו מוטציה .הסיסים ענקיים כעורבים ,וקריאותיהם
המבולבלות מלוות אותנו גם בחורש ,שם העצים הילידיים מסבכים את
ענפיהם זה בזה ומפליטים קינות .חוק באסטרונומיה גורס שירח רביעי
של כוכב לכת מוקף טבעותּ ,כָׁשֵ ר על פי רוב למגורי אדם .גם הסוף נבוב
ופולט סודות בשפה שאיש אינו דובר .ישמעאל ,הוא רץ בהנאה ,הוא צוחק
לבדיחותי העילגות ,ילד הזיכרון שלי ,יציר המחשבה וההשתוקקות.
צמח דמוי אלמוג סגול מטפס על קירות המערות ותוחם מעגלים של
חול בתוכן .אני מדגים לו .אם מושיטים מקל ,מהחול עולות קנוקנות
ובקצותיהן פה זעיר ,שיניים ,הן מהמות איזו נגינה כשהן נכרכות סביב
המקל ונושכות בו .בשרן של הקנוקנות עֵָרב ,מעדן מלכים ,אם מבשלים
אותן נכון .הפה מורעל ,הפה מפריש חומצה וארס .אני כמעט מאבד
את שיווי משקלי כשאני מושך את המקל ועליו סימני הנשיכה .באדים
המיתמרים מהם נרשמות תמונות מטושטשות ,מִתארים עמומים .הקנאים
משתמשים בזה כאמצעי ניחוש .אני פונה אליו ומחייך חיוך לעגני ,על
עצמי ,על סרבול תנועתי ,אבל החשד כבר ממלא את עיניו ,מבטו נסוג
פנימה ,גם איבריו נקפצים .פתאום הבין כמה אני מבוגר ,מבוגר יותר ממה
שנקבע בזכרונותיו .ישמעאל ,אני אומר .בפעם הבאה שנתראה אהיה זקן
בשנתיים וחצי מקומיות ,והוא בן שש ,וההכרה תכה בו מוקדם יותר.
מי אתה ,ישמעאל אומר .אני אבא שלך ,אני אומר .מה קרה לך ,הוא
אומר ופוסע לאחור .עצור ,אני אומר לו ,עצור .רגליו נוגעות בגבול
אלמוגים נוסף .בפנים מעגל החול רוגשת תכונה .לשבריר שנייה חולפת
בי המחשבה ,אולי ככה זה אמור להיגמר ,תאונה .מדוע לא חשב על זה
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איש לפנ ַי .עשרים ותשעה מגורשים מסרבים להתגלמות ילדיהם ,הם
טוענים שמדובר בתועבה ,אבל הם מיעוט .ישנם הקנאים ,השבעים ושמונה
שסוגדים להתגלמות ,שמטיפים לה כדרך להיטהר מן החטא .שמעתי שהם
מתפללים לשכפול של ילדיהם כשמגיע תורם .אבל לנו ,השאר ,זה החסד
האכזרי של שופטינו ,ההתגלמות היא הזכות להציץ בילדינו בעודם שרויים
בעידן התום שלהם .אומרים שחומרת העונש גזורה על פי מידת העבירה.
הקצנו משנתנו הקפואה כשהחללית נחתה על פני ירח במערכת שמש לא
נודעת .הטכנודרואיד שפיקח על המסע בישר לנו שעּוקרנו ,שהחללית
מצוידת בחדר טעינה שבו שמורים גיבויים של ילדינו הצעירים ,אבל רק
בגולם בשר אחד .והירח סובב על צירו ,סובב סביב כוכב לכת מטובע ,סובב
איתו סביב שמש נוכרית.
ישמעאל ,אני אומר לו ,עֵלי ,אל תזוז ,אתה ...מי אתה ,הוא אומר ,אתה
דומה לאבא שלי ,אבל אתה לא הוא .אני כן ,אני אומר לו .הוא אומר ,אני
לא מאמין לך .גם אני איני מאמין .אולי ככה זה מוכרח להיגמר .אני אומר
לו ,בשיניים חרוקות אני אומר ,שמע סיפור ,בארץ רחוקה היֹה היו שלושה
אחים .הוא מביט בי דקות ארוכות .גלגלי עיניו החומים מתבהרים משהו.
הוא אומר בהיסוס ,זה כל הסיפור ,זה סיפור משעמם .מה היית רוצה שיקרה.
הוא מחייך ביגיעה .אתמול ,לפני ששקע בשינה ,שיחקנו אותו המשחק .כל
פרט מן החורף של ההירדמות ההיא שמור איתי ,קצב הגשם ,ריח העלים,
נשימתו המתרדדת ,התעקשותו להילחם בבעל החלומות ,ראשו ה ֵמאֵט על
הכר .מבעדו ,מבעד לשכפול העצור ,אני רואה אותו כפי שעליו להיות,
פגמיו הנעריים ,הברק שלו ,חשקיו ואכזבותיו ,ואני אוהב אותו ,אוהב את
דמותו מהעתיד המשוער של העבר ,בא אלי עם מכאוביו ואושרו ,ראוי
לנחמה ,ראוי לכוח הרופא של השנים.
הוא אומר ,מה השמות שלהם .אני אומר ,למה ,איך ומה לא .הוא אומר,
ואיפה הם גרו .אני אומר ,למה גר באדמה ואכל ְלפָתֹות ,איך גר במים וצד
נחשים ומה לא חי באוויר .באוויר ,הוא אומר .באוויר ,אני אומר ,הוא עבר
מאקלים לאקלים ורעה רוחות .סיפור משעמם ,הוא אומר .והוא היה נכנס
אל בין הערפילים ומחפש שם את המפה של פם–פלפם–נם .מפה של מה,
הוא אומר .של מה לא ,אני אומר .הוא צוחק ,כמעט בטבעיות .רגלו מחככת
את שולי צמח האלמוג .אני רוצה לחזור הביתה ,הוא אומר .גם אני ,אני
אומר ,אף שנעימות כבר מסוכה ּבַבהלה שאני חש .אני מושיט לו את ידי.
הוא מסב את ראשו ומציץ בפני החול ,בבעבוע תחתם .בוא ,אני אומר
במאמץ ,נחזור ביחד .אבל הוא לא משיב את פניו ,הוא לא עונה.
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רונית מטלון

הנערות ההולכות בשנתן

שתי תמונות ראשונות מתוך מחזה
וֶסֶת ,זו"נ( .ר' וְסָתֹות) ,אורח חיים ,הרגל ,מנהג ,דרך :שנוי וסת תחילת חולי
מעיים (סנה' קא ע"א) ,כך הוא וסתו של פלוני (ספרי קטו) ,וכל וסת טובה
היתה בה (ירוש' יומא לח ג) ,כך היה וסתן של עכו"ם (בר"ר פז ד) .דרך
הנשים ,נדת האשה :כל אשה שיש לה וסת (נדה ב ,ע"א ,במש').

לטליה

תמונה ראשונה
קבלת פנים במעון הנערות על שם אודט דה ויטו ,פטרונית המעון.
צהרי היום .משלחת של חמש נערות ממתינה לביקור הפטרונית .בראש
המשלחת עומד מנהל המעון בפועל ,עמרם .הוא נכה צה"ל ,מדדה על
קביים .הנערות לובשות לבן .על חזּה של כל אחת מהן מתנוסס שלט
שמציין את המגזר שהיא מייצגת במעון הנערות .ואלה חמשת השלטים
והמגזרים" :הערמומיֹות"" ,הזללניֹות"" ,הצייתניֹות"" ,הנבונֹות" ו"יפות
התואר" .חבורת מקבלי הפנים עומדת צפופה ,נושאת את עיניה לאותו
כיוון בבימה הריקה ששם העיגול הגדול הצהוב והיוקד של השמש .עמרם
נוקש על הרצפה בקביים שלו ,פונה לנערות.
עמרם :אני מזכיר לכולנו שזוהי קבלת פנים לגברת דה ויטו ,המייסדת,
הנשיאה הראשונה ,הגברת הראשונה ,ובכלל הראשונה של המעון שלנו.
לא קבלת פנים ,קבלת הפנים .בקבלת הפנים אסור להגיד יותר מדי או
פחות מדי ,ברור כשמש?
הנערות (במקהלה) :כשמש!
עמרם עובר בין הנערות ,מתבונן ממושכות בעיניהן ,מתעכב ליד
חפציבה ("הערמומיות").
עמרם :אין לך עיניים מתרוננות ,חפציבה .איפה ההתרוננות? בתקנון
שלנו כתוב בפירוש "עיניים מתרוננות בזמן קבלת הפנים".
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חפציבה :לפי דעתי יש לי .הסתכלתי קודם במראה והיו עיניים
מתרוננות.
עמרם :היו .הברק שאני רואה עכשיו בעיניים שלך הוא ברק של חוצפה
רגילה ,לא של התרוננות.
מירי (בלחש לחפציבה) :אל תעני.
עמרם :יש שאלות ,מצוקות ,טרדות ,אי נֹוחיּויֹות עם מה שאמרתי?
הנערה מירי (עם השלט "הנבונות") מרימה אצבע מהוססת ואז שומטת
אותה .שוב מרימה במהוסס ושומטת.
עמרם :רצית לשאול משהו ,מירי ,והתחרטת .למה התחרטת?
מירי :כי אני נבונה.
הנערה יוכי ("הזללניות" ,מביטה במצוקה סביבה ,מנגבת את מצחה
מהזיעה בקצה השמלה שלה ,נועצת את מבטה בישימון מולה ואומרת
כאילו לעצמה) :מה השעה? תגידו לי ,מה השעה?
ענן אבק סמיך על הבימה ,ומתוכו יוצאת הגברת אודט דה ויטו .היא
לבושה בוורוד ,כולל הנעליים ,ואת עיניה מכסה סרט שחור ,כמו במשחק
"פרה עיוורת" .לצִדה עומד בנה ובן לווייתה ,מי שמתפקידו לתאר בפניה את
המתרחש — הנער דוד .פניו צנומות ,קשות ויהירות .הוא אוחז בזרועה.
דוד :הגענו לקבלת הפנים במוסד שלך ,מאמאן .לזה קוראים קבלת
הפנים .די מרופטת ,הייתי אומר .מרופטת.
אודט (מושיטה כף יד רפויה לעמרם) :שמעת ,עמרם ,את העברית שלו?
ראית איך המריאה העברית שלו? לפני שנה לא אמר ככה" ,מרופטת" .ילד
אהוב.
דוד :לפני שנה היא לא היתה מרופטת ,הקבלת פנים ,ובכלל לא היתה
קבלת פנים .ירד גשם .וגשם .וגשם( .מביט בבנות) עוד לא השתחוויתן?
תשתחוו בבקשה .כולן להשתחוות .זה משעמם ,אבל אנחנו רגילים
לשעמום ,צריכים אותו כמו אוויר לנשימה .להשתחוות ,אווזות קטנות.
עמרם (צוחק) :חוש ההומור של הילד הזה! משהו!
אודט :די ,די ,אנחנו מבזבזים זמן במה יקר על חידודי לשון תפלים.
לעניין .אולי מישהו יגיד כאן במה העניין? למה הזמנתם אותי באוגוסט?
עמרם :העניין הוא ,גברת דה ויטו...
אודט (קוטעת אותו) :לא אתה .אני רוצה לשמוע את קולה של
הדמוקרטיה .קולה העָרב של הדמוקרטיה .שמת לב ,עמרם ,שהדמוקרטיה
היא אישה? שאחת הבנות תדבר בתור הקול האותנטי והערב של
הדמוקרטיה.
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כולם ,חוץ מאודט ,מביטים בציפייה במירי ("הנבונות").
מירי :לא ,לא אני .זה מובן מאליו יותר מדי שאני אדבר .והמובן מאליו
הוא לא נבון .לא כל כך נבון ,המובן מאליו.
חפציבה ("הערמומיות") צועדת לפנים :אני אגיד.
אודט (הודפת את דוד במרפקה ,שואלת בלחש) :מי זאת?
דוד :הערמומיֹות .זאת הנציגה של הערמומיות ,אבל היא נראית כמו
סוודר סרוג ביד עם כפתורים מִקדימה.
אודט :בדיוק בגלל זה היא הערמומיות! הפּוך על הפוך ,הבנת? ַדברי,
ילדה.
חפציבה :הזמנו אותך לכאן ,גברת דה ויטו ,בגלל שהעניין התרחב
מאוד ,אפשר להגיד .התרחב ,גדל ותפס נפח רציני ,אפשר להגיד ,ובגלל
שהעניין יצא משליטה ותפס נפח ,אפשר להגיד...
יוכי (הזללניות)  :מה השעה? סליחה מה השעה?
חפציבה :בגלל זה הזמנו אותך .אחרי שהגענו למסקנה שצריך כאן זוג
עיניים חיצוני ובלתי–תלוי בשביל לבדוק את העניין המדאיג הזה ולהסתכל
עליו מחדש...
אודט :עיניים! אין לי עיניים! את עושה ממני צחוק ,ילדה ,או שסתם
התחשק לך להגיד מילים יפות בלי להתחשב במובן שלהן?
דוד (מניח את ראשו על כתפה של אודט ומלטף את לחיה) :אני העיניים
שלך ,מאמאן .את אמרת.
אודט (הודפת אותו בעדינות) :נכון ,אמרתי .רק אל תנצל כל שטות
שאמרתי בשביל להיות דביק.
נשמע צלצול טלפון סלולארי .הנערה עפרה ("יפות התואר") שולפת
מכשיר סלולארי מכיסה.
עפרה :אמא? זאת את? מה קורה?
אודט (בזעם לעמרם) :איך אתה מרשה? הרי אסרנו בתקנון על כל
האמצעים הבזויים האלה של הקומוניקציה ,פלאפונים והכול ,איך?
עמרם :לא הרשיתי .זה לא באמת .אמא שלה מתה .אין שום אמא שם.
עפרה (לטלפון) :אמא? אמא? מה אמרת? לא שמעתי...
אודט :בסדר ,נרגעתי .אין אמא .כמעט איבדת את המשרה שלך עכשיו,
עמרם.
עמרם (כמו לעצמו) :הלוואי!
אודט :מה אמרת? מה? יש לי אוזניים של עטלף( .לקהל)" :הלוואי"
הוא אמר!
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חפציבה :לא "הלוואי" .הוא אמר ,אלא דבאי .הוא רוסי .זה ברוסית,
ההלוואי שהוא אמר.
דוד :נהדר! הילדה הזאת לא בוגדת במגזר שלה ,אין מה לדבר.
יוכי מתקרבת אליו ,מביטה בו מקרוב רגע ארוך מאד .יש שקט .עיניה
מלאות דמעות.
יוכי :מה השעה? תסלח לי ,אבל מה השעה?
דוד (נרתע לאחור) :קחו את היצור הזה ממני.
עמרם :אני מציע שניכנס .בעצם נגמרה קבלת הפנים.
דוד :נגמרה עוד לפני שהתחילה .בואי (כורך את ידו בידה של חפציבה).
בואי תלכי לידי ,תהיי אתי ועם מאמאן .את משעשעת אותי .כבר מזמן לא
השתעשעתי ככה ,כי משבע בבוקר עד חמש אני בחור מאד מלנכולי בעצם.
ובייחוד במעון הזה אני מלנכולי ,ויכול להיות מלנכולי גם אחרי השעה
חמש או שש או שבע (דבריו נבלעים ,הם נכנסים פנימה .הנערה עפרה
מדברת לפלאפון שלה אך קולה לא נשמע).

תמונה שנייה
לשכתה של אודט דה ויטו.
החדר אפלולי .מכתבה ענקית באמצע החדר שרוחבה כרוחב החדר .אי
אפשר לעקוף אותה ,רק לדלג מעליה .מאחורי המכתבה מסך חצי–שקוף.
מאחורי המסך צלליות סהרוריות חולפות בזו אחר זו ,שוב ושוב ,ידיהן
פשוטות לפנים.
עמרם ודוד עושים בידיהם כיסא יומולדת לאודט ומעבירים אותה לצד
השני של המכתבה הענקית .עמרם מתיישב בכיסא מולה ואילו דוד יושב
על קצה המכתבה ,מטלטל את רגליו ,אוכל שזיפים וקולע את החרצנים
לפח שבפינה .חפציבה יושבת בפינת החדר זקופה מאד על כיסאה ,ובכל
פעם שהיא מנסה לקום דוד מסמן לה בידו שתשב.
דוד :עמרם נראה חיוור ורציני ,מאמאן .תתכונני.
אודט :מה הכי חיוור ורציני אצלו?
דוד (בוחן את עמרם מקרוב ,מקרב אליו את פרצופו) :מה הכי חיוור?
הגבות .הגבות ,הייתי אומר ,הכי חיוורות.
עמרם צובט את דוד בזרועו והוא צווח :אי!
עמרם :אפשר לדבר בארבע עיניים ,אודט? הייתי רוצה לדבר בארבע
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עיניים על הנושא הזה שאפילו אין לי מילים להגדיר אותו.
אודט :הלוואי והיה אפשר! איך אפשר? מאיפה תביא עוד זוג עיניים
לארבע שאתה רוצה? נסתפק בזה שמה שמדביק אותנו יחד ,אותך ואותי,
הוא הרבה יותר חזק מארבע עיניים ,עמרם יקירי .הוא מעבר לכל מבט ,מה
שמחבר בינינו.
עמרם :מה מחבר?
אודט :המום שלנו .המומים .אתה נכה ,אני עיוורת ,אני עיוורת ,אתה
נכה .ובגלל שאני עיוורת אתה נכה ,ובגלל שאתה נכה ,אני עיוורת.
דוד (יורה חרצנים לפח) :בגלל ובגלל! איזה נאום ,מאמאן! הייתי בוכה,
אם לא הייתי פוחד להרוס את הרימל שלי .את עיוורת והוא נכה .איזה
חיבור .רק שהוא נכה מטנק במלחמת ישראל ואת נכה מקציצות במסעדת
חתואל.
אודט :זכריה ,זה השם של סבא שלי .לא חתואל .חתואל זה הדוד.
חפציבה (מהפינה שלה) :קציצות?
דוד :קציצות .טיגנה קציצות כשהיתה בת שתים–עשרה במסעדה של
סבא שלה ונכנס לה שמן רותח לעיניים.
עמרם (בזהירות) :יש משהו במה שהוא אומר .קציצות זה לא טנק.
חפציבה :איזה קציצות?
דוד (משתולל מצחוק מוגזם על סף השאגה) :היא נהדרת! אין עליה!
אין! איזה קציצות! פראסה מותק .קציצות פראסה .אולי תשאלי "איזה
טנק?".
אודט :איזה טנק?
עמרם קם ממקומו בעזרת הקביים ,מוציא מסרק קטן מכיס חולצתו,
מסתרק .מתיישב שוב.
עמרם :אנחנו צריכים לדבר ביחידות .רק את ואני .לבד .אם היית יודעת
במה מדובר ,אודט ,היית מסכימה אתי .הכל רגיש מאוד .מאוד מאוד רגיש,
ומסוכן אפילו ,הייתי אומר...
נשמעת דפיקה בדלת ומיד אחריה נכנסת הנערה סמדר שעל השלט
שלה כתוב "הצייתניות".
סמדר (פונה לעמרם) :יוכי קיבלה.
עמרם :מתי?
סמדר :לפני שעה ,בקבלת פנים .אבל אולי לפני זה .אולי קיבלה עוד
לפני זה .רק עכשיו ראינו.
עמרם :איפה היא?
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סמדר :בשירותים .נעלה את הדלת .לא פותחת.
עמרם :הזמנתם את המקוננות?
סמדר :טִלפנו למקוננת הראשית והשארנו הודעה .לא חזרה אלינו.
עמרם :והשתיים האלה שתמיד באות איתה?
סמדר :אחת עם אנגינה ,לא יכולה לקונן ,והשניה במעצר בית .בעלה
הרביץ לה.
אודט (חובטת בידה על השולחן) :איך זה קורה? מה קורה? איך זה קורה
שלא מוצאים מקוננות כשילדה מקבלת ,איך? זה הסעיף הראשון בתקנון
שלנו :שלוש מקוננות כשילדה מקבלת וסת ראשונה .סעיף ראשון! אתה
גמרת אצלי ,עמרם .צפצוף כזה על החוקים! גמרת! איזה אפס!
עמרם מצמיד את כפות ידיו מול חזהו ומביט בדוד בתחינה ,אחר כך
מרכין את ראשו .דוד מדלג לעברה השני של המכתבה ,מעסה את קרקפתה
של אודט.
דוד :די ,מאמאן ,די .לא מגיע לו לעוף על זה ,קורה.
אודט (הודפת אותו) :לא די! שמעת? בכלל לא די! שערורייה! דבר כזה
עוד לא קרה מאז שפתחתי את המעון הזה ,לא קרה ,שלא יהיו מקוננות
בזמן הווסת הראשונה של ילדה ,לא קרה.
עמרם (בלחש) :קרה.
אודט :מתי? מתי קרה? למה לא סיפרו לי?
עמרם :קרה כמה פעמים והתגברנו .מצאנו פתרון .לא תמיד הן זמינות,
המקוננות האלה.
אודט :זמינות! איזו מלה! רק המלה הזו מעלה לי את הדם לראש:
זמינות!
עמרם ודוד מביטים זה בזה.
עמרם (בלחש) :אין ברירה.
דוד ניגש לפינה ולוקח משם מטאטא נוצות לניקוי אבק .הוא מתחיל
לדגדג את אודט בכל חלקי גופה.
אודט (מתפתלת ,משתנקת) :לא,לא זה ,לא נשק יום הדין הזה ,לא.
דוד מדגדג במוט הנוצות את בתי–שחייה ואת כל גופה .אודט מתפקעת
מצחוק ,דומעת ,נשמטת מהכיסא לרצפה ,והוא ממשיך .חפציבה וסמדר,
שבתחילה מסתכלות בחרדה ובהשתאות ,נדבקות מהצחוק ,מתפתלות על
הרצפה גם הן.
עמרם :הבנות שלנו יכולות להחליף את המקוננות המקצועיות .גם הן
כבר די מקצועיות ,ופעם שעברה שזה קרה ,הן קוננו בהרבה כישרון.
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הכול נרגע .דוד מניח לאודט ועוזר לה להתיישב בכיסאה .מוחה את
פניה.
אודט :הבנות קוננו בעצמן ,אתה אומר?
עמרם :קוננו.
חפציבה :סמדר ואני קוננו לפני שבועיים כשהילדה הדוחה הזאת ,ענת,
קיבלה .חצי–שעה יללות ,גברת דה ויטו.
אודט :טוב ,יש הרבה היגיון וגם יופי במה שאתם אומרים .ולמזלך,
עמרם ,היופי משכנע אותי כאן יותר מההיגיון :הילדות המקוננות .זה יפה.
ניתן להן לקונן .נלך.
דוד ועמרם שוב נושאים אותה מעבר למכתבה.
דוד :אם לא הייתי פוחד שעכשיו תעני לי תשובה של שבועיים ,מאמאן,
הייתי שואל למה כתוב בתקנון שצריך לקונן כשילדה מקבלת מחזור .לא,
לא ,אל תעני! רחמים!
סמדר :אני אענה.
הולכים בזה אחר זה לאגף הנערות ,עמרם צועד בראש.
סמדר :אני יכולה לענות?
אודט :דקלמי לנו.
סמדר :המחזור החודשי ,שמבשר את ראשית חייה של הנערה בתור
אישה ,הוא בעצם נקודת שבר נוראה .מכאן מתחילים חיי הנשיות
המבולבלים ,העצובים והאכזריים .הנערה ,שעד לנקודת האל–חזור הזו
היתה כולה פעורה לעולם ,ליופיו של העולם ,לחוכמה ,לחושים הבלתי–
תלויים ,לסקרנות ולמעוף ,מתחילה להתכוונן ולאפס את עצמה רק על פי
דבר אחד :הגבר .היא מצטמצמת ,נסתמת ,מתחנחנת ,עושה את עצמה יותר
טיפשה ממה שהיא ,או נהיית טיפשה וחסרת–מעוף באמת .הגזירה הזו של
הטבע שהיא המחזור ,הפכה לאמצעי הדיכוי של התרבות .אנחנו בוכות
על זה .בוכות על תעצומות העושר ,הכישרון ,החוכמה והחירות הפנימית
שהלכו לאיבוד .בוכות.
דוד :אלוהים! את כתבת את זה ,מאמאן?
אודט :אני .עם קצת עזרה מידידים ,אבל בעיקר אני.

89

סיפורים על עקרות ועל פריון

אמוץ גלעדי

עקרון הוויטאליּות
ַקּי ָן ,קיין ,ש"ז ,בעל מום שאשכיו מפשלות למטה על הברכייםscrotum ,
 :pendensמשובן [צ"ל מאושכן עי' ערך זה] ,זה הקיין ,הגרבתן זה בעל קיק,
קיין בביצים ,גרבתא בגיד (בכורות מד).

לעמנואל פליישמן לא הייתה שום סיבה שבעולם לקום מהמיטה ,לצחצח
שיניים ,להתלבש ,ללכת מפה לשם ומשם לפה — בקיצור ,לחיות — ובכל
זאת ,הוא אהב כל כך את התחושה של הימצאות הקרקע מתחת לכפות
הרגליים ...הוא אהב כל כך לחצות את העיר ברגל ,לפנות בוקר ,עד לשדות
החרושים שמשתרעים סביבּה ,לשאוף לקרבו את הניחוח הטחוב והרקבובי
של רגבי האדמה ,הלחים עדיין מטל ...אין ספק ,היה משהו קצת ארוטי,
פרוורטי ,אדיפלי ,במשיכה הזאת .למשל ,במקום לפזר את זרעו לרוח,
כמו שאומרים ,הוא היה מעדיף להשקות בו את האדמה ,כדי שיחלחל
לתוכה וייספג שם בתנועה האילמת ,העיוורת ,האינסופית ,של החיים
התת–קרקעיים :החרקים ,השורשים ,הגופות המרקיבים...
הצרה הייתה שהאפשרות לסיפוק התאווה הזאת נמנעה ממנו ,מאחר
שאסר על עצמו כל סוג של פורקן מיני .אובססיית החיים שלו לא באה לידי
ביטוי בחושנות ובהוללות ,אלא דווקא בהתנזרות :הוא היה משוכנע שאם
ישמור לעצמו את נוזל החיים שלו ויאגור אותו בתוכו ,יתארכו חייו עוד
ועוד; ובעקבות זאת השתרש בו גם הרעיון ההפוך ,הבלתי נסבל ,שלפיו כל
טיפת זרע שנשפכת היא טיפת חיים שאוזלת.
כך הפך עמנואל פליישמן לפקיר שמיטת המסמרים שלו היא היצר.
הגירוי המתמיד ז ָרע עקצוצים בכל חלקי גופו ובמיוחד לאורך חוט השדרה,
שנמלים בלתי נראות עלו וירדו בו בלי הפסקה .הוא חשק שיניים ,בלע את
רוקו ,למד לסובב את הראש למראה פיתויים חיצוניים ,ללחוש השבעות
וקללות לגירוש גירויים פנימיים ,להתעורר בעיצומו של חלום כחול
ולבלום את הזרע העומד להיפלט .אשכיו תפחו ומשכו את גופו למטה; הוא
נעשה כבד ,השתופף ,ולמעשה עבר תהליך איטי של אבולוציה מהופכת,
שהחזירה אותו בהדרגה מהליכה על שתיים לזחילה .הרפש שעל מדרכות
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העיר דבק בו ,שברי הזכוכית פצעו אותו ,אבל הוא הידק עוד ועוד את
אחיזתו בקרקע ,נעץ את ציפורניו בחריצים שבין המרצפות ומתוך האחיזה
הזאת משך את גופו קדימה.
עורו התחשל ,התקשה .הוא נהפך למַסת חיים משוריינת ,למין צב,
כאותם זוחלי ענק שחיים באיי גלפגוס ומסוגלים להגיע לז ִקנה מופלגת.
הוא הִטה באיטיות את ראשו לכאן ולכאן ,ליחך מהעשב הצומח סביב עצי
השדרה המגודרים ,שתה מהשלוליות הנקוות בשולי הכבישים .באורח
החיים הזה היה משום חיסכון באנרגיה :הוא ראה איך בני התמותה הרגילים
מזדקנים ,בעוד שהוא עצמו נשאר בלי שינוי .החוסן המוזר שלו השניא אותו
עליהם .הם כינו אותו "טפיל חברתי" ,נעצו מקלות בגופו ומיהרו להספיד
אותו בכל פעם ששכב כמה שעות חסר תנועה ,בְפנים כבושים במדרכה;
אבל בכל פעם הוא קם לתחייה ,נעץ שוב את ציפורניו — שבמשך הזמן
השחירו ,התקשו ,התעקלו — בחריצים שבין המרצפות וחזר למשוך את
גופו קדימה.
וככל שהלכו אשכיו ותפחו ,הלכו יצריו ודעכו :תפקוד הליבידו השתנה
אצלו באופן בלתי הפיך ,הוסט מהמיניות אל השימור העצמי .המפשעה
הפכה לשלפוחית אדירה ,ורודה–סגולה ,מתוחה כמו בלון נפוח ומשורגת
נימים דקיקות ,שהִזריקה ויטאליּות לשאר איברי הגוף .בניגוד לכל מיני
מתנזרים אומללים ,שמנתבים את האנרגיה של הליבידו לאפיקים אחרים
ומכלים אותה בפעילות שכלית או גופנית כלשהי ,עמנואל פליישמן שמר
הכול בתוכו .את הכוחות המעטים שבזבז בזחילה ,החזיר לעצמו בשעות
שבהן שכב חסר תנועה בְפנים כבושים במדרכה.
עמנואל פליישמן היה יכול להיות מרוצה מעצמו :השלפוחית הוויטאלית
שלו המשיכה לתפוח ,חייו הלכו והתארכו .לא שנמצאו לו במשך הזמן
סיבות לזחול מפה לשם ומשם לפה ,ללחך עשב ,לשתות מים — בקיצור,
לחיות — חוץ מהחיים עצמם ,מהנעיצה של הציפורניים בחריצים שבין
המרצפות ,עמוק יותר ,עמוק יותר...
הוויטאליות מילאה אותו כמו שֶ מים ממלאים בלון :נדמה היה לו שעוד
רגע יתפוצץ .פתאום הבהבה בו תשוקה חדשה :לקחת אִזמל ולשסף לעצמו
את השלפוחית הארורה הזאת ,להקיז ממנה את הזרע כמו מוגלה מתוך
מורסה ,לרוקן אותה על האדמה בקילוח דביק ,גבשושי ,עכור ,מצחין...
הוא ידע שזה לא יקרה ,ולו רק בגלל חוסר הטעם שבדבר :בשלב שאליו
הגיע ,מי יודע כמה זמן יידרש לו רק כדי להפריש החוצה את כמויות החיים
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שאגר בתוכו כמו אשפה? הוא כל כך הגעיל את עצמו ,כל כך שיעמם את
עצמו...
ודווקא עכשיו ,האיבה של בני האדם כלפי עמנואל פליישמן התחלפה
בסגידה .אריכות הימים העל–טבעית שלו הפכה אותו בעיניהם לחיה
טוטמית ,לאל .פולחן שלם התפתח סביבו; נגיעה בו נחשבה טאבו .הוא
עצמו התבונן בכל הטקסים האלה באדישות .הוא אמר לעצמו שאילו רק
ידעו בני האדם כמה קל לזכות בחיי נצח ,היתה דעתם נטרפת .הרי צריך רק
נחישות — אמנם ,אדירה — אבל מי שבאמת רוצה לחיות ,להיאחז באמא
אדמה ולא להרפות ממנה לעולם ,כבר ימצא בתוכו את כוח הרצון הדרוש
כדי להפוך את נוזלי הפריון שלו לעירוי עצמי של ויטאליות .זה קל כל כך!
אמנם ,הקל הוא קשה במהותו :קל כל כך וקשה כל כך ...אבל בני האדם לא
יבינו את זה לעולם .בני האדם אפילו לא ניסו להבין את תעלומת עמנואל
פליישמן :הם הפכו אותה מיד למסתורין טרנסצנדנטי ...הם הפכו אותו
לאל; ולא סתם לאל — לאל הפריון...
ודאי ,ההאלהה של עמנואל פליישמן לא סיפקה לו סיבות חדשות
לזחול משם לפה ומפה לשם ,ללחך עשב ,לשתות מים — בקיצור ,לחיות
— ואמנם ,הוא כבר לא ביצע את הפעולות האלה .גופו נעשה מסורבל
מכדי לזוז ,וממילא לא היה לו צורך עוד במזון ובשתיה :מאגרי הזרע שלו
הזינו אותו עכשיו ישירות ,בלי שהבזבוז הַזניח הזה יפגע בתוחלת החיים
הבלתי מוגבלת שלו .כבר לא היה לו צורך לנעוץ את ציפורניו באדמה,
אם כי עדיין רצה כל כך להתפלש בה ,להתמוסס בתוכה ...אבל איך יוכל
להתמוסס ,לאחר שנהפך לגוש חיים מסיבי כל כך? הוא פשוט רבץ תחתיו,
בְפנים כבושים בקרקע ,ורק מדי פעם הרים את ראשו והתבונן בקרקס
ההבלים האנושי :בני האדם חגו סביבו ,התפללו אליו ,נשאו על כפיהם
פסלונים בצורת צב...
עמנואל פליישמן רצה לשים קץ לפארסה הזאת ,אבל לא ידע איך.
הוא אפילו לא ידע מאין להתחיל כדי לשים קץ לכל הסיפור הזה .הוא
היה שקוע בתוך הנצח כמו אונייה טרופה על קרקעית האוקיינוס .מרוב
ייאוש ,מרוב מיאוס ,מרוב שהתפילות של בני האדם חלחלו לתוך אוזניו,
הוא התחיל להתפלל בתורו לבני האדם ,אבל בלי אמונה ובלי תקווה :הוא
התפלל שיקום ביניהם כופר מטורף ,מנתץ אלילים ,שיסתער עליו בחרב
שלופה ,ישסף את שלפוחית החיים הארורה שלו ,יקיז ממנה את הזרע
כמו מוגלה מתוך מורסה ...שאר בני האדם יסתערו על הכופר בצווחות
חייתיות ,ירטשו אותו בשיניים ובציפורניים ...הדם והסחי יימהלו בקילוח
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הדביק ,הגבשושי ,העכור ,המצחין ,שייפלט מתוך שלפוחית הזרע של
הצב–אדם–אל השחוט ,ולאט לאט תחלחל התמיסה המבעבעת הזאת לתוך
האדמה ,תיספג שם בתנועה האילמת ,העיוורת ,האינסופית ,של החיים
התת–קרקעיים :החרקים ,השורשים ,הגופות המרקיבים...
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מאיה ערד

ביקור (תמונות)
קטעים נבחרים

1

יֹונ ֵקֹ ,ינ ֵק ,ש"ז ,מ"ר יֹונ ְִקיםֹ ,ינ ְִקים ,א) ילד קטן בעודנו ֹינ ֵק חלב אמו,
ׁש ֶכּל חֶֶרב ּו ֵמ ֲחדִָרים אֵימָה גַּם
 :Säugling; nourisson; sucklingמִחּוץ ְּת ַ
ָבּחּור גַּם ְבּתּולָה יֹונ ֵק עִם אִיׁש ׂשֵ יבָה (דבר'לב כה) ,ו ְׁשִ ֲעׁשַע יֹונ ֵק עַל חֻר ָּפתֶן
וְעַל מְאּוַרת ִצפְעֹונ ִי גָּמּול י ָדֹו ָהדָה (ישע' יא ח) .ב) נטע בראשית צמיחתו
כשהוא עודנו קטן ורך :Sprössling; pousse; sprout ,וַי ַּעַל ַכּּיֹונ ֵק ְל ָפנ ָיו
שֶּרׁש ֵמאֶֶרץ ִצי ָּה (ישע' נג ב).
ו ְ ַכ ֹ

שבת בבוקר ,טיול ()1
היא לא כל כך מבינה מה הסידור ביניהם .בשבת בבוקר הוא נותן לה
לישון מאוחר ואחרי זה לוקח את הילד לטיול כשהיא הולכת להתעמלות
שלה .ביום ראשון גם כן חופש פה .יורם יוצא לרוץ ולרכוב על אופניים
והיא עם הילד .מתי הם יחד ,כל המשפחה? הוא עובד קשה ,כן .גם ישראל
עבד מאוד קשה ,היה מגיע מאוחר הביתה .ובכל זאת :כל ערב היתה ארוחה
משפחתית .בערב שבת ארוחה חגיגית .ובשבת אחר הצהריים היו יוצאים
יחד לטייל ברחוב ,הולכים לבקר קרובים ,לפעמים לסרט.

שבת בבוקר ,טיול ()2
"אתה זוכר שפעם שאלת אותי אם תמיד תגור אצלנו בבית?"
הוא מסתכל בה .אף מלה לא הוציא עד עכשיו .שותק כמו דג .אפילו
עם הילד בקושי דיבר.
"כן?" הוא עונה אחרי רגע ארוך" .מתי זה היה?"
"כשהיית כמו יונתן ,פיצקלה .קצת יותר גדול .שלוש .ארבע .אמרתי לך
שתגור אצלנו עד שתגדל ואחר כך תעבור לבית משלך ,ואתה בכית ,אוי,
1ביקור (תמונות) היא נובלה המתרחשת במהלך ביקורה של מרים אצל יורם ,בנה
הבוגר המתגורר בקליפורניה עם אשתו ובנו הפעוט .הנובלה עשויה תמונות
תמונות ,הבזקי מציאות כפי שהיא משתקפת בתודעתם של מרים ,יורם ,ומיה אשתו.
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כמה בכית ,לא רצית בשום אופן להתנחם .אמרת שאתה רוצה לגור אתי כל
הזמן .אתה לא זוכר?"
יורם מושך כתפיים" .לא זוכר שום דבר כזה".
שבת בבוקר ,טיול ()3
"מים!" הילד צורח" .תות".
יורם מוציא את הספל מהסל התלוי על העגלה בתנועות איטיות .היא
מביטה מקרוב בפניו .פתאום היא רואה כמה התבגר .כאילו בבת אחת.
הילד מטיח את הספל אל המדרכה" .בה בה!" הוא מיילל.
"מה הוא רוצה?" היא שואלת את יורם.
"בקבוק".
"למה אתה לא נותן לו בקבוק?"
"אסור".
"מה זאת אומרת אסור!"
המשפטים של יורם קצרים .כאילו כל מלה עולה לו כסף" .אסור אחרי
גיל שנה .זה לא טוב לשיניים".
רחמנות על הילד .עכשיו הוא בוכה .שום דבר היא לא מבינה .איך
מגדלים ילדים בארץ הזאת .בדור הזה .עם חיתול מותר להישאר עד גיל
שלוש אבל מוצץ ובקבוק אסור אחרי גיל שנה .איזה מין דבר זה .משוגעים
כולם.
שבת בבוקר ,טיול ()4
הילד נרדם סוף סוף .שרירי פניו רפויים ,כאילו לא צרח והתפתל רק
לפני רגע.
"בכה מספיק עד שהתעייף .גם אתה היית ככה".
הוא לא מביט אליה .ממשיך לדחוף את העגלה .רק אחרי רגע ארוך הוא
משמיע" :אה?"
"גם אתה היית ככה .אם משהו לא היה מוצא חן בעיניך תיכף ומיד היית
בוכה .לא היית מפסיק עד שהתעייפת".
הוא שותק .מזמן התרגל לחשוב על יונתן כמתבגר .כבר התכונן לזה
נפשית .הוא בהחלט יכול לדמיין איך יונתן שונא אותו .לועג לו .חושב
שהוא לא מבין כלום .אבל עכשיו הוא מנסה לדמיין אותו כאדם מבוגר,
בן ארבעים ,ארבעים וחמש .המבוגר הזה לא שונא אותו ולא בז לו .הוא
פשוט אדיש אליו אדישות גמורה .לא מתעניין בו כהוא זה .שום דבר שיש
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לו לומר לא מעניין אותו לשמוע .הוא מביט בתינוק הישן .לא יכול להיות.
לא הוא .לא אצלו.
שבת בבוקר ,טיול ()5
שקט כזה בשבת בבוקר .בקושי מכונית עוברת ברחוב .כאילו כפר.
הילד ישן וגם יורם שותק כמו דג.
מישהו מגיע מאחור ,נעצר לידם .רוכב אופניים .לובש מכנסיים קצרים
צמודים כמו מגומי וחולצה צהובה מבריקה .האיש מסיר את הקסדה.
"אהלן ",הוא אומר ליורם" .מה העניינים?"
"בסדר .מה קורה?"
"אחלה .אתה בא מחר לרכב על סקייליין?"
ככה הם מדברים עוד כמה זמן .היא לא מצליחה להבין בדיוק מי ומה.
רכיבה על אופניים ,את זה תפסה .אבל לא יותר מזה .וכל הזמן הזה יורם לא
מבחין בה .לא עולה על דעתו להציג לה את החבר שלו .להציג לחבר את
אמא שלו .ממש כמו כשהיה ילד .תמיד יורם התבייש בה .בלי שום סיבה.
כבר בכיתה ג' דרש שלא תבוא לקחת אותו מבית ספר .אף פעם לא הסכים
שתתלווה לטיול השנתי .התבייש .השד יודע למה .אין לו שום סיבה .היה
מסתגר בחדר .מבלה שעות אצל חברים .אוכל אצלם .ישן אצלם .כאילו אין
לו בית .אף פעם לא הבינה מה היא עושה לא בסדר .כל מה שעשתה לא היה
בסדר .האוכל שבישלה .הריהוט .אפילו על השם שלו היה מתלונן .פתאום
החליט שקוראים לו יורי .מה רע ביורם? שאלה אותו .הוא לא ענה.
"מי זה החבר שלך?" היא מתעניינת ,אחרי שההוא על האופניים
הסתלק.
"הוא לא חבר שלי".
אם הוא לא חבר שלך איך אתה נעמד לדבר איתו ברחוב רבע שעה ,היא
רוצה לשאול" .אז מה הוא?"
"מהחבר'ה .שרוכבים על אופניים בסופי שבוע".
"איך קוראים לו?"
"צחי רז ".אחרי רגע הוא מוסיף ביוזמתו" :הוא — שיחק אותה".
"מה זאת אומרת?"
יורם מסביר לה בכמה מילים .עשה כסף .מכר את החברה שלו בשלוש
מאות חמישים מיליון .מזה נכנס לו לכיס לפחות ארבעים ,חמישים
מיליון.
היא מבחינה בתערובת כבושה של טינה והערצה כשהוא זורק לה את

96

סיפורים על עקרות ועל פריון

המספרים האלה .ארבעים ,חמישים מיליון .אין לה מושג כמה הוא מרוויח.
והחיים כאן יקרים כל כך .ומיה לא עובדת.
"ואתה?" היא מעיזה לגשש" .מרוויח בסדר?"
יורם משמיע גיחוך מריר .כן ,הוא מרוויח בסדר" .אבל אני חי ממשכורת",
הוא מבהיר.
"מה רע בלחיות ממשכורת?" היא לא מבינה.
שוב קוצר רוח" .כאן או ששיחקת אותה בגדול או שאתה מתכנן יום
אחד לשחק אותה בגדול .מי שחי ממשכורת הוא לוזר".
מאיפה הוא קיבל רעיונות כאלה .בטח לא אצלה בבית .לא היה דבר
שישראל שנא יותר מאלו שחיים מעמל של אחרים.
שבת בבוקר ,טיול ()6
היא מביטה ביורם ,מנסה לזהות שם את הילד מלפני ארבעים שנה .שוב
הפנים שלו נראים לה מבוגרים .אפילו שמרחוק אפשר לחשוב שהוא בן
עשרים.
"אתה שומר על עצמך? עשית בדיקות?"
"איזה בדיקות".
"ללב .לחץ דם .בדיקות דם .מתי ראית רופא פעם אחרונה?"
"אין לי זמן לזה".
"זה לא בסדר .אתה חייב להשגיח .לא להזניח את עצמך .זה לא בדיחה.
אבא"...
הוא מעיף בה מבט זועף .איך אפשר להשוות .אבא שלו עישן .לא עשה
שום ספורט .אכל בשר אדום וכבד ואיברים פנימיים .אין שום השוואה.
שבת בבוקר ,שבוע אחר כך
היא היתה יכולה להרוג אותו .פשוט לחנוק אותו ,בידיים שלה .היוגה
בשבת בבוקר זאת ההנאה היחידה שיש לה בחיים .כל השבוע היא עם
הילד .מביאה ולוקחת מהגן .מאכילה ומחתלת ועושה אמבטיות ומשכיבה
לישון .בוקר אחד יש לה בשבוע שהיא יכולה קצת לנוח .לקום בתשע
במקום בשש וחצי .לשבת לקפה איפשהו לפני היוגה .בוקר אחד .ועכשיו
גם את זה הוא לוקח לה .גוזל את כבשת הרש .איך הוא לא מתבייש.
מרגיש לא טוב .בטח .מתי הוא הרגיש פעם לא טוב כשהיה צריך לרכוב על
אופניים .כמה פעמים היא היתה חולה באמת ,עם חום והקאות ,חצי מתה,
וטיפלה ביונתן כאילו כלום? הוא עושה לה דווקא .זה ברור .ויונתן מסכן.
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סגור בבית כל הבוקר .היא מלבישה אותו ,מכינה בתיק חיתולים ובקבוק.
אמא שלו שואלת "לאן את הולכת?" מובן לה מאליו שהיא מצטרפת .היא
מתפוצצת .עוד שנייה היא מתפוצצת .תיכף היא תצרח .היא לא יכולה
יותר .מטופלת בילד קטן ובגבר בלתי נסבל שכל צינון הכי קטן זה מחלה
טרמינלית בשבילו ,ובתור צ'ופר מיוחד גם באמא שלו ,שהוא זורק עליה
עשרים וארבע שעות ביממה.
שבת בבוקר ,טיול
"מה יש ליורם?" היא שואלת אותה מיד כשהן יוצאות.
מיה מושכת כתפיים.
"הוא לא הולך לרופא?"
"רופא?!" מיה כמעט צווחת" .בשביל מה?"
הוא מרגיש לא טוב!"
מיה משמיעה צליל של בוז" .כאן לא הולכים לרופא אם מרגישים קצת
לא טוב".
שום דבר היא לא מבינה .אז מתי הולכים? כשכן מרגישים טוב? או רק
כשצריך לרוץ לחדר מיון? הדבר האחרון שהיא רוצה זה להתווכח איתה,
אבל היא דואגת ליורם .דואגת מאוד" .זה לא צחוק ,צריך שהוא יראה
רופא .את יודעת ,עם הרקע שלו ...גם אצל ישראל זה התחיל כמו צינון
רגיל ",היא מספרת לה" .גם הוא היה כזה כמו יורם ,לא מפונק .לא השגיח
על עצמו .קם בבוקר לעבודה ,למרות שאני התחננתי שיישאר לנוח בבית...
היה צעיר מאוד .עוד לא בן חמישים".
היא מתלבטת אם להמשיך ולספר לה .איך צלצלו אליה מהעבודה שלו,
שהתמוטט .איך באה לבקר אותו בבית חולים .איך ישבה לידו כל הלילה,
ובדיוק כשיצאה בבוקר הביתה ,רק להחליף בגדים ,תפס אותה הטלפון...
אבל מיה הולכת מהר ,מהר מדי בשבילה ,לא מפנה מבט ימינה ושמאלה,
אטומה לכל דבר מבחוץ.
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עילי ראונר

הלולאה
ַאי ְלֹונ ִית ,ש"נ ,מ"ר ַאי ְלֹונִּיֹות ,אשה עקרה מטבעה ודמות גבר לה במקצת,
קולה עבה ,אבריה גסים וכדומהmännliche und unfruchtbare Frau; ,
 femme stérile et hommasse; sterile and manlike woman:כהן
הדיוט לא ישא אילונית אלא אם כן יש לו אשה ובנים ר' יהודה אומר אע"פ
שיש לו אשה ובנים לא ישא אילונית (יבמות ו ה) בת עשרים שנה שלא הביאה
שתי שערות תביא ראיה שהיא בת עשרים שנה והיא אילונית (נדה ה ע).

זה היה בחדר של הזקנה ההיא ,בחדר של הזקנה בבית האבות שבו עבדתי,
הייתי נכנס אליה מדי פעם ,לראות שהיא לא הזיקה לעצמה ,הידיים ,אני
מתכוון ,הידיים שלה ,היא היתה פוצעת את עצמה בלילות ,נוגסת לעצמה
את עצמות הידיים כל הלילה ,אוכלת את האצבעות ,היו מלפפים לה אותן
בתחבושות בד ,לפעמים גם קשרו אותה ,לילות שלמים היתה מדברת
לעצמה כדי לשכוח את שיני הפלסטיק שלה ,היא חיבבה אותי הזקנה הזו,
היא ראתה בי איזה רוך שאין למטפלים האחרים ,איזה רגש ,אולי איזו
תעייה בעיניים ,גם אני נקשרתי בה ,היא לעלעה את העברית שלה במצלול
שהדור שלי זנח ,הזרות שלה היתה לי מקום מפלט ,מפלט מהתקופה שלי,
מהעתיד שלי ,מההווה שלי הייתי צריך להימלט ,אני מתכוון שמצאתי בה
משהו ,איזו מיתולוגיה שכבר עברה מהעולם ,הזקנה הזו נשאה על גופה
את מפת הנדודים של המאה העשרים ,זה מה שביקשתי לי ,את הזמן ,את
התשוקה של סמלי הזמן ,את הרוצחים והנרצחים גם יחד ,אני לא יודע איך
לנסח את זה ,האנחות העצובות שלה ,השקט העצור שלה ,הסיפורים שלה
על ההלוויה של שגאל או על ההליקופטר של משה דיין ,כשהיתה בת שבע
המהפכה הקומוניסטית כבר הכתה גלים ,היא הספיקה להגר עם משפחתה
לווילנה ולברלין ,אחר–כך הבריחו אותה לקייפטאון ,שם הכירה גבר ועזבה
למונטריאול ולפריז ,עכשיו זה נגמר ,בחזרה לארץ האבות ,כל זה נגמר
בחדר צר ,אנונימי ,בבוא היום תילקח אל המחלקה הגריאטרית.
אני מקצר ,צריך להגיע לסיפור עצמו ,אני לא רוצה להישמע דרמטי
מדי ,אבל הדברים מתרחשים ,כך שצריך לספר ,זה קרה באותם שבועות,
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האישה הזקנה הזו ,יום אחד מצאתי אותה בוכה ,דומעת ,היא היתה עקומה
מרוב אבל ,קמוטה כולה מרוב צער ,הטלוויזיה דלקה ,היא ראתה משהו,
התמונות ריצדו על המרקע ,אולי היא הבינה משהו ,היא ידעה שהחיים
מסביב ממשיכים ,שהטלוויזיה מראה את החיים מסביב ,כמו קרוסלה
שחגה סביב הכורסה שעליה ישבה בכל בוקר ,זה היה כך ,היא כבר הכינה
את עצמה לארוחת הצהריים ,אולי חיכתה שמישהו יבוא ,המתינה מול
הצפצופים של הטלוויזיה ,כן ,זו היתה המשמרת שלי ,נכנסתי במקרה,
במקרה עברתי בפרוזדור ,חשבתי רק להגיד שלום ,מפגש ידידותי קצר,
היה מוזר לראות אותה פתאום מייבבת ,לא יכלה לעצור את עצמה ,העיניים
התשושות ,האישונים העגולים שלה לא הניחו למסך.
"מזל שאתה כאן!" ,בכל זאת הבחינה בי ,קפצה בכף ידה מפית אדומה,
ביקשה שאעזור לה לקום ,לשאוף אוויר ,לעבור לשבת במרפסת .זה היה
כך ,פתאום נקטע השידור הרגיל ,הופיע איש חדשות מוכר ,אולפן חי ובו
תהלוכת פרשנים קבועה ,היא נבהלה מהקול המרצין של המאורעות ,הפניקה
חמורת הסבר של השבט" :יש קורבנות בנפש!"" ,חיילים על הגבול!",
"השמות כבר הותרו לפרסום" ,הקרנבל האכזר של המזרח התיכון נמשך,
האנשים כאן לא חדלים למות ,שלושה חיילים על הגבול ,עוד לא בני
עשרים ועכשיו הם גרמו לזקנה לבכות ,להתרגש כל–כך ,הפנים והשמות
עכשיו על המרקע והיא עכשיו מייללת כמו חתול רחוב שאין לו ׂשובעה
מהזבל הציבורי ,כן ,זה הזבל שלנו ,השיירים שלנו.
לא על זה רציתי לספר ,לא רק על זה :מתים ,גופות ,יש מזה בשפע
במקומותינו זה לא מעורר כל פליאה ,תמונות יפות בעיתוני הבוקר ,כך
היום נפתח .גופים שרופים ,איברים גדומים ,זה לא דבר חדש כאן ,התענוג
שבשגרה ,האושר שבהשתעבדות ,החקירות של השב"כ ,מטעני החבלה,
מילא ,פעולות התגמול והחוסן הלאומי ,נקרא לזה כך ,זה עוד מתקבל על
הדעת ,אבל זקנה על ערש דווי שמתייסרת מהפוליטיקה העכשווית ,זקנה
שמוסרת את גופה לטרגדיה של היומיום ,זה כבר עלה על כל דמיון.
מה אפשר לומר ,הייתי שם ,בשקט הממוזג של הקומה החמישית ,היא
לא יכלה לעצור את משבר הבכי שלה ,לרגע דעתי הוסחה ,לרגע הלכתי
למטבח כדי למזוג לה כוס מים ,אני לא יודע ,אולי אפילו חלפה בי מחשבה
לצאת ,לגשת לקרוא לאחות ,אולי כבר פניתי אל דלת הכניסה ,לאחוז
בידית ולהיחלץ — כשלפתע שמעתי מאחור ,זה היה כך ,מעין חבטה,
נחפזתי ,הכורסה היתה ריקה ,היא היתה על הרצפה ,הזקנה ,היא טלטלה
את עצמה ,הפילה את עצמה מהכורסה ,הזקנה הזאת ,זה לא היה הכול ,תוך
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שבריר של זמן הרגשתי שאני ניצב מולה ,מעליה ,האסון עצמו טפח על
פני ,כל הפנים שלי ,אסור היה להסתכל ,הזקנה היתה עירומה לגמרי ,היא
הפשיטה את עצמה משמלת הבוקר שלה ,וכל הלובן הבלה שלה רעד שם,
רחש שם מתחתי כמו אורגניזם גולמי ,זה היה כך ,הקפלים והמורסות לנגד
עיני ,היא חשפה את עצמה ,הזקנה הזו ,היא הבהיקה בלובן המשתפך שלה,
היא היתה כך ,גלויה כולה ,חסרת סוד ,לא רק מולי ,אלא יותר מכך ,מול
החיים עצמם ,מול החיים כולם ,חורצת איזה דין ,מחוץ למהוגנות הבזויה
של האנושי ,אני לא יודע אם זה החל אז ,אולי אז זה החל ,אני חושב שראיתי
בתווי הפנים שלה את החיילים הללו שיישארו מונצחים בטלוויזיה ,חנוטים
במסגרות שלהם בגיל עשרים ,ולרגע הבנתי שאני לא נושא את הצלקת,
שהגוף שלי נקי מהסימפטום הזה ,הסימפטום הישראלי ,היהודי ,כל מה
שזה כולל ,אם היה לי זמן הייתי מפרט ,אני אומר לכם ,כשניסיתי להרים
אותה ,להרגיע אותה ,להלביש אותה ,היא התחילה לגמגם ולצעוק :שהיא
עצמה היתה צריכה למות ,אותה היו צריכים להרוג על הגבול במקֹומם ,זה
מה שהיא אמרה ,ההיסטריה הזו היתה קשה מנשוא ,אני לא יודע אם מישהו
עבר בפרוזדור ,אף אחד לא נכנס ,אף אחד לא הופיע ,לרגע צווחה כמו
חיה ,שהיא עצמה היתה צריכה למות שם במקומם ,עד שהשתנקה וייבבה
בשקט :אינספור פעמים כבר ביקשה מהאחיות שיניחו לה ,שיאפשרו לה
לשכב עירומה ,להסיר את הסדינים מעליה ,עם הרחם הכרות שלה ,עם
הרחם הריק שלה ,עם הכתם הנפשע שבאמצע הבשר שלה ,העיוות הנשי
של מי שמסרב להוריש וללדת ,מי שמסרב להמשיך את השושלת תחת
שמי התכלת של ירושלים ,מי שמאמץ אל לבו את שירת העקרות הנשית,
היא עצמה היתה אמורה להיקטל תחתם עכשיו ,מתי זה התרחש ,מתי זה
ייגמר ,מתי יניחו לה וללובן התהומי שלה ,לאטימות של העור שלה ,כך
כשם שהדברים עצמם ,בלי סוף ,בלי להסתיר את נבלת הגוף בארון מתים,
להקריב את העירום שלה ,להעלות אותו לעולָה כדי להסיג את הסחרחרות
של הדברים עצמם ,הזקנה ההיא ידעה טוב ממני ,היא הרגישה את מחול
המוות סביב ,את הדם סביב ,את המשחטה סביב ,היא היתה כבר גוף
מקוטע ,מגורען ,היא רצתה שיחתכו אותה על הפולחן ,עם הבתרים שלה,
רצתה לחדש את הברית ,היה שם חסר שלא דיברה עליו ,הילדים שלא
נולדו לה ,שלא הביאה לעולם ,היא לא אמרה דבר על כך ,אולי איזה ילד
קטן שבהיסח הדעת נפגע ומת ,טבע בים ,ואולי גרוע מכך.
שעת ארוחת הצהריים קרבה ,עוד מעט יטנף הריח של האוכל התעשייתי
את החדרים ,לבסוף הסכימה להתלבש ולהתיישב ,התבונה ׁשָבה להושיע
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על הכיסא במרפסת ,והיא המשיכה לדבר עתה בקול מואר ,חייבים להפסיק
עם העניין הזה ,אילו הייתי אישה הייתי מסרבת שוב ,חייבים להגיד את זה,
אתה אולי תגיד את זה ,שהחירות הנשית טמונה בכשלון הטבע — לאמהות
עצמה היא סירבה ,והסירוב הזה הלך וכרסם בה ,כך הרימה את העיניים
וביקשה את ההשתאות שלי ,ידעה שאני עוד מתבונן בה ,זה היה בבית
אבות מתקלף ,בסוף שנות התשעים ,בקומה חמישית ,חדר מספר חמש
מאות ושש ,העולם לא רעד.
(קטע מתורגם מתוך רומן בכתובים בצרפתית)
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סיון בסקין

הודו של הרוח
ֻעּבָָרה ,עוברהֻ ,עּבֶֶרת ,עוברת ,ש"נ ,הרה :Schwangere; enceinte; pregnant
עוברה שהריחה (מאכל ביוה"כ) מאכילין אותה עד שתשוב נפשה (יומ' ה ה).
עוברה שהריחה בשר קודש או בשר חזיר תוחבין לה כוש ברוטב ומניחין לה
על פיה (יומ' פב) .כל אותן י"ג שנה שהיה חושש רבע את שיניו לא הפילה
עוברה בארץ ישראל ולא נצטערה יולדת (ר' יוסי בר אבין ,מד"ר בראש' לג).

גליה היתה בת דודתה של אמי ,וחברתה הטובה מימי ילדותן ונעוריהן.
כשהיו בנות שבעׁ ,שָבה משפחתן הגדולה לליטא מגלות של שמונה–עשרה
שנים בסיביר .בני המשפחה קבעו את מעונם החדש בנֶמֶנצ'ינ ֶה ,עיירה
במחוז וילנה ,והתיישבו בבתים כמעט סמוכים לאורך רחוב קטן אחד .גליה
ואמי החלו ללמוד בכיתה א' בבית הספר המקומי ,שבו היו שלוש שפות
הוראה :ליטאית ,רוסית ופולנית .יידיש או עברית כבר לא באו בחשבון
ב–.1959
אמי וגליה בכל מקרה כבר היו בנות תערובת ולא ידעו יידיש .אביה של
אמי היה איכר ליטאי ,אמה של גליה היתה רוסייה בת סיביר .אמי למדה
כעבור יותר משלושה עשורים את השפה העברית ,גליה לא למדה עוד
כל שפה חדשה .אבל היא נישאה לאולג ,גם הוא בן תערובת יהודי–רוסי,
שלמד לקרוא פולנית .הוא לא למד פולנית כדי לתקשר עם השכנים,
אלא כדי לקרוא במקור את ספרות המדע הבדיוני הפולנית המפוארת .לו
טרח מישהו לראיין את אולג לעיתון ,הוא היה צריך להעניק לכתבה את
הכותרת" :לא רק סטניסלב לם".
בהמשך לחברות רבת השנים בין גליה לאמי ,הייתי מיודדת מאוד עם
בתם הבכורה ,אניה .מיודדת זאת לא מלה :היינו החברות הכי טובות ,כמו
שרק שתי ילדות שאוהבות לקרוא ,לצייר ,להצפין מסרים ולהילחם ברעים
יכולות להיות .דווקא לא הלכנו לאותו בית ספר ,ולא גרנו בשכנות ,אבל
שרצנו יחד ימים שלמים כשהיינו נזרקות אצל הסבים בחופשות .להורינו
היה ברור שאם אחת המשפחות מתכננת טיול ,קטיף פטריות או פירות יער,
או רחצה באגם או בנהר (בנמנצ'ינה ,כמו במקומות רבים בליטא ,היתה
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אפשרות לבחור) ,החברה השנייה מצטרפת .ההשגחה עלינו היתה קלה:
ממילא התעניינו רק זו בזו.
בית הוריה של אניה היה מזעזע למדי; בכל אופן ,אבי נהג להזדעזע
ממנו .כולנו חיינו בצניעות ,אבל הם היו עניים .בימינו קשה לדמיין
זוג תוכניתנים עני .שישה אנשים — אבא ,אמא ,בת ושני בנים ,ואמו
קטועת היד של אולג — הצטופפו בשני חדרים קטנים ,שאחד מהם
שימש גם סלון .הבית היה מלא מלמעלה עד למטה בספרים ובתקליטים
של ּבַארדים .כל מיני חפצים כמו טייפ סלילים עתיק ,מקרן שקופיות,
או פרימוס שהובער באמצעות טבליות לבנות מסריחות ,היו פזורים
במקומות בלתי צפויים .אותו שולחן עגול שימש להכנת שיעורים ,לציור,
לאוכל ,לאחסון ולגיהוץ (איני יודעת מדוע טרחו דווקא לגהץ ,אם הם לא
טרחו לנקות) ,ומעל לכול — מצב התברואה בדירתם היה כזה ,שנעזרתי
בזכרונות משם כדי להיכנס לאכול בכל מיני כוכי רחוב מפוחמים בהודו,
עשרים שנה אחר כך .מאכל החג אצלם היה מה שמכונה בישראל "משה
בתיבה" ,נקניקיות מצופות בצק ,אלא שהם היו מכינים את בלילת הבצק
בעצמם ,טובלים בה את הנקניקיות ומטגנים בשמן עמוק ("ואז מנגבים
את הידיים על הספה ",היה מוסיף אבי ,ואני תמיד התווכחתי איתו ,אף
על פי שצדק) .אין שום סיכוי בעולם שארשה לילדיי הרכים לאכול משהו
כזה .כדי לטעום גילטי פלז'ר מהסוג הזה ,הם יצטרכו לגדול מספיק כדי
לעזוב את הבית ולנסוע להודו ,ואם ירצו להיות חסינים כמוני ,ייאלצו
למצוא לעצמם חברים משלהם שבאים ממשפחה מקסימה עם הרגלים
של זוהמה ,אבל מה הסיכוי למצוא כאלה בתל אביב?
בקיצור ,ביתם של גליה ואולג היה הבית הכיפי ביותר עלי אדמות.
והחידה האמיתית היתה שכאשר אניה ואני היינו נדלקות על נושא מסוים,
ספר ,דמות היסטורית — תיכף ומיד היו מופיעים בביתם באורח פלא ספרים
חדשים הקשורים למושא העניין שלנו .איני יודעת עד היום אם כל הספרים
הללו היו בבית הזה מאז ומעולם ,ופשוט נשלפו כאשר הבענו עניין בנושא
שלהם ,או שמא עקבו גליה ואולג באהבה אחרי שיחותינו ומשחקינו וסיפקו
לנו מיד את מושא תשוקתנו ,הישר ממרתפי הספרים המשומשים בעיר
העתיקה של וילנה .אני נוטה לחשוב שביתם המזוהם האזין לנו בעצמו,
והוליד את הספרים על פי הצורך מבין כתליו ,שהיו נפתחים כמניפה,
כתודעתו של ד"ר הופמן הרוכב על אופניו ,ושחררו לעברנו את הכרכים
המוכתמים בקפה בן תריסר שנים לפחות .מה גם שחלק מהספרים האלה
לא ראיתי בשום מקום אחר ,בשום חנות או ספרייה .הם היו קשים להשגה.
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כל כך קשים ,שכאשר יום אחד הבית הזה הוליד קובץ מלא של קטולוס ,כל
מאה ושישה–עשר שיריו ,העתקתי את הספר בכתב יד למחברת בית ספר
עבה ,כדי שיהיה לי גם .גישה למכונות צילום היתה אז ליחידי סגולה בלבד,
שאנחנו והורינו לא נמנינו עמם :זה דרש סיווג בטחוני פחות יהודי.
אני עצמי ,ונדמה לי שגם אניה ושני אחיה הצעירים ,התיחסתי לגליה
ולאולג קצת כמו לפֵיות יער ידידותיות ,יותר מכפי שראיתי בהם קרובי
משפחה בוגרים או הורים של חברתי הטובה .הם חלקו אתנו את כל עולמנו
התרבותי והכניסו אותנו בנדיבות אל עולמם ,לעתים השתתפו במשחקים
שהיינו ממציאים ,לקחו אותנו להופעות של בארדים ,קיבלו ברצינות את
כל שגעונותינו ,והיו בעצמם חסרי אונים כמונו" ,לא מסתדרים" .כשם
שלא השכילו לתחזק את ביתם ,לא השכילו להרוויח כסף ,לשמור על
עצמם ,או להתאים את עצמם לעולם המשתנה .כאשר נפתח בווילנה בית
ספר יהודי ,שכולנו למדנו בו עברית מתוך מחשבה פרגמטית על הגירה —
גליה הלא–מעשית לנצח אמרה" :אני לא אלך ללמוד עברית ,זה בכלל לא
מדבר אלי .אם הם יפתחו כיתה ללימוד יידיש ,אולי אלך .זה מזכיר לי את
סבתא שלי".
בקיץ שבסופו עמדנו לעלות לישראל ,הבינו הורי שהפרידה מאניה
עתידה להיות קשה מנשוא בשבילי .כדי להמתיק אותה ,צורפתי למשפחתה
של אניה לחופשה בכפר נופש כלשהו ,שבקתות העץ שלו עמדו ביער על
שפת אגם שהיה חלק משרשרת ארוכה של אגמים מחוברים .בכל יום מימי
החופשה היינו שוכרים סירה וחותרים כל היום על פני האגמים הקרים
והיפים .הייתי מאושרת לחלוטין מהשיט ,מהאגמים ,מקרבתה של אניה,
מההורים–הפיות שלה ,מהאחים הקטנים שלה ,מהאוכל המפוקפק שהיינו
מכינים בערבים במטבחון הבקתה ,והשתדלתי לא לחשוב על מה שמצפה
לי בסוף הקיץ .גליה היתה שמנה מאוד ,אולג רזה מאוד (הוא סבל מאיזו
מחלה כרונית מסתורית ,אך איני זוכרת שהתלונן) ,צלליותיהם האוחזות
במשוטים על רקע השקיעה מעל האגם נראו כדמויות אגדיות ממש ,בשלב
זה כולנו כבר הפכנו לטולקינאים משוגעים .בני לילית אינם יכולים לשכון
בגופה של אישה שמנה בחצאית סגולה אינסופית ומוכתמת בשומן ,גם לא
בגוף גבר דק בטי–שירט מהוהה עם שפמפם של מוסקטר .ואילו בשביל
הוביטים ,הם היו יותר מדי לוזרים ,יותר מדי גרועים במילוי המזווה; גם
מזווה ראוי לשמו לא היה להם .הם גידלו שלושה ילדים לא מעשיים כמותם.
לאניה תואר שני בפילולוגיה סקנדינבית ,אך היא נותרה מובטלת לנצח
במדינה שמתרגמים משפות סקנדינביות נחשקים מאוד במערכת הבנקאית
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שלה .היא משתתפת בקביעות במשחקי תפקידים רבי משתתפים ויוצרת
תכשיטים יפים מחרוזים .אם להאמין לאבי ,שהסרקזם משמש אצלו תחליף
לטַקט ,הרי שהמצב בביתם ,כפי שנצפה בביקורו האחרון בווילנה ,הידרדר
עוד" .היינו אצל גליה ",כתב לי משם" ,היא כיבדה אותנו במרק כרוב.
אמת ,המרק היה לא רע בכלל .לאחר שסיימתי את המנה שלי ,העברתי
את הכיסא ,את הצלחת ואת הכף לסועד הבא ".האם לזה התכוון ניקולאי
גומילוב ,שהתוודעתי לשיריו לראשונה בביתם של אולג וגליה ,כשטבע את
הביטוי "הודו של הרוח"? ("בתחנת הרכבת הזו תצליח  /להודו של הרוח
לקנות כרטיס)".
אולי — אכן — סוג של הודו ,גם משום שהם חיו ,ועודם חיים ,בעולם
מקביל ,ובנדיבותם סיפקו הצצה אליו גם לי ,לצד ילדיהם ,שאותם הם
גידלו מבלי שאי פעם שמעו שילדים צריכים גבולות .למעשה ,מעולם לא
ראיתי אנשים שנהנו כמותם מגידול ילדים .אני עצמי אמא אחרת לגמרי,
אף כי גם אני סולדת מרעיון הגבולות .אבל עצם זה שבחרתי ,בסופו של
דבר ואחרי שנים רבות ,להיות אמא — ועצם זה שבחרתי ,מיד וכבר אז,
להיות משוררת — כל זה קרה ,בין היתר ,גם בזכותם.
* כל השמות בדויים ,למעט שמות של סופרים.
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בני מר

הרב בני
יַחַׂש ,ש"ז ,סדר מוצא אדם מאבותיו ורשימת השתלשלות הדורות שלו,
 :généalogie ,Abstammungsregisterו ָ ֶא ְמצָא ֵספֶר ַהי ַּחַׂש הָעֹולִים ָבִּראׁשֹונ ָה
ו ָ ֶא ְמצָא כָּתּוב ּבֹו ֵא ֶלּה ְּבנ ֵי ַה ְמִּדינ ָה ָה ֹעלִים ִמ ְּׁשבִי הַּגֹולָה וכו' (נחמ' ז ה–ו).
ובדקדוק ,יוד היחש ,היוד הנוספה בסוף השמות לסימן היחס.

"וכי יש מנמנם שבעים שנה בחלום?"
(חוני המעגל ,תענית כג ע"א)

כבר עייפתי מאוד ,אבל עדיין אני יודע להבדיל בין נמנום לחלום .אלא
שיש דברים שאין להם שיעור וקשה לתרגם למילים ,כמו החום מאז ,הדוחק
בי עכשיו לכתוב בטרם יצטנן לגמרי .קשה גם להסביר עכשיו מה דחק בי
בימים שלפני ראש השנה לנסוע מכאן לצפון .אחרי ימי העבודה הרבים
והלילות רציתי אמנם לנוח ,אך משהו אחר עורר אותי ,שכבר אז לא היה
נעים ,ועכשיו על אחת כמה וכמה; שעון מעורר ישן שצלצל פתאום בסוף
חודש אלול ,צלצול חלוד שאפילו אני לא שמתי לב אליו אלא רק כעבור
ימים אחדים ,ואף אחד מסביבי לא שמע .מאחר שלא הצלחתי להפסיק
לשמוע אותו ולא יכולתי לחזור לישון ,וכיוון שממילא קמתי עם שחר,
החלטתי לנסוע לצפון .חשבתי מיד על הר מירון .לא רציתי כמובן להגיע
לקבר הרשב"י ,אלא רק קצת להתבודד ולהשיב רוח אחרי הקיץ המצמיא,
להעפיל אל אחד ההרים ולהרוות בזה את צימאוני לחודש תשרי .אפשר
היה לבחור כמעט כל חדר בצפון בימים האחרונים של השנה ,לפני החגים,
ובכל זאת הגעתי דווקא לחדר קטן במושב שלמרגלות הר מירון ,שכבר
ישנתי בו לפני כמה שנים .ומה עוד ,אמרתי בלבי ,אולי השינה תזכור אותי
מאז ותחזור לבקר.
הפעם ישנתי רק מעט ,ובכל זאת שמחתי שהציפורים העירו אותי
מבחוץ .השחר כבר עלה .יצאתי מהחדר לשתות קפה .לא היה קר ,אבל
צפריר קריר קטן התגנב עם אורות הבוקר .עוד לא כבו כל האורות במושב
והחשיכה כבר הבהירה ועלו אורות ראשונים בבתי המושב ועל פסגת ההר.
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נפשי יצאה לשם; אולי אצליח לנשום לרווחה ,אולי אוכל להתעלות לזמן
מה כמו בפעם שעברה ,אף על פי שאז היו אלה עלומי החורף ועכשיו הקיץ
מזדקן וקצר נשימה.
בגלל בזבוז הזמן וארוחת הבוקר יצאתי לדרך רק כשהשמש כבר קפחה.
ביציאה מהמושב פניתי אל הוואדי והתחלתי לעלות בהר .בפעם הקודמת
הוואדי הזה היה נחל ,והמים פכפכו בו לאט משעליתי אני ,בצעדים מהירים
שהשקיט העשב הטרי והרך .עכשיו פצפצתי את עלי האלונים המאובקים
שריפדו את השביל וקרעתי בדרכי קורי עכביש .אז היה פה ריח אינסופי,
אבל גם עכשיו נדמה היה לי שהרחתי ריח מתוק .גם עכשיו היה פה צל,
אבל החום הכביד על העלייה התלולה והעייפות הקשתה .בפעם שעברה
נמשכתי למעלה בלי לדעת מה יקרה ביציאה מסבך הנחל ,כשהאופק
ייפתח :נפשי פרחה בשמי הגליל ,כנגד ההרים העולים ללבנון בצפון
ויורדים לישראל בצד האחר .אסור לשוב ולצפות להפתעה כזאת ,אבל
קיוויתי לפחות ,למרות העייפות ,להפתעה אחרת .לכן התאמצתי להגיע
כבר לפסגה ,לשבת בצל האלון ועל שפת הבריכה הירוקה .אולי שם תיפול
תנומה על עפעפי.
לא אאריך .הגעתי לפסגה ,אף על פי שבדרך כבר נדמה היה לי שטעיתי.
אלא שלמעלה השמש סנוורה כל כך במזרח ,עד שדי היה לראות שהכול
במקום ומיד צנחתי ליד הבריכה בצל האלון ועצמתי את עיני.
אינני יודע כמה זמן חלף עד שפקחתי אותן שוב ,רגע אחד או שבעים
שנה ,אבל המראה שראו עיני היה ברור לגמרי.
ילד קטן רץ לקראתי ונעצר רק מקרוב .הוא היה ילד דתי ,אף על פי
שהכיפה שלו נפלה בדרך כנראה ,בן שש או שבע .הוא רץ בסערה ועצר
בהפתעה ,וכשראה אותי מקרוב ,פניו כמעט התהפכו לבכי .אבל אני משום
מה לא הופתעתי בכלל .הילד נראה מוכר מיד ,אף על פי שאז לא ידעתי
מדוע .שאלתי אותו אם הלך לאיבוד ומה שמו ,והתשובה לשתי השאלות
היתה ברורה מאליה .הוא ענה בקושי והתאפק שלא לבכות שוב .הוא היה
רטוב מזיעה ומדמעות .קמתי אליו .הושטתי לו יד והוא נענה לי בכף יד
קטנה; כמעט ננערתי ממנה מיד :היא היתה לוהטת כגחלת .אף על פי כן
אחזתי בה.
הילד התנשם בכבדות ,אחרי הדרך שתעה בה לבדו .יחד הלכנו אל שפת
הפסגה ולבי נפל למראה הארץ הרבה והיערות המסובכים בדרך למטה.
— אל תדאג .מזמן הלכת לאיבוד?
הוא הנהן בקושי .כשם שידעתי בוודאות משונה את תשובותיו ,ידעתי
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גם שאינו צריך לדאוג ,ואולי רק את זה הייתי צריך לומר לו .הקפנו יחד את
הפסגה ומצאנו בדרך ארבעה שבילים נוספים שירדו לכל עבר .התאמצתי
לראות או לשמוע קול ,ושקט מילא את הכול .גם הילד התאפק מלבכות.
— מאיפה באת? איפה הם היו?
אחת הציפורים ,שעפה בצווחה מצפון לדרום ,סימנה אולי את התשובה
לשאלה שהילד לא ענה עליה ,אבל הציפור אבדה בדרך לעמק .עמדתי חסר
אונים והמשכתי להחזיק בחוזקה בכף יד הילד הבוערת .נדמה היה לי שהיא
מותירה בי כווייה ,ובכל זאת המשכתי להחזיק בה בכל כוחי.
אינני יודע להעיד מה קרה אחר כך ,בתוך כמה זמן ומאין עלו פתאום
הקולות .נראה שהגיעו בדיוק מהצד השני .הילד שמע אותם לפנ ַי ,והוא
פנה פתאום לשם וכף ידו פרפרה .שמעתי ילד קורא ,ועוד לפני שהבנתי מה
הוא אומר ,ביקשו אצבעותיו רשות והוא השתחרר מכף ידי ורץ אל הילד
ההוא שגם פאותיו התנפנפו .הקריאה הדהדה והתבהרה :הילדים קראו
לאחור" :הרב ּבֶני! הרב בני!" ובינתיים הופיעו עוד ילדים ורצו אל הילד
ולאחור ,במורד ההר ,רצים ושבים בהתרגשות.
אחרי זמן מה (אינני יודע בדיוק כמה ,כי הלא בדיעבד נשכחים סחוסי
הזמן ורק עצמות הדברים נזכרות) הופיע המבוגר היחיד ,הרב ּבֶני כנראה.
הוא נראה מזיע ומתנשף ,אבל הוא המשיך עוד מעט בקלות אל הילד וחיבק
אותו אל מותניו ודיבר אליו בתוך כל הדברים שאמרו הילדים מסביב .לא
יכולתי לשמוע מה הם אומרים כמובן ,ובכלל המרחק בינם לביני התרחב,
והיה אפשר כבר לחזור וללכת בלי שאיש יבחין בי .אבל למרות המרחק
עוד היתה ידי קשה ובוערת ,והחום עלה והתפשט בכל הגוף והֵמס את כל
השאלות .הילדים עמדו מהצד ואחדים כבר החלו לרוץ מסביב .הם היו
הצאן והרב בני — הרועה ,אבל הילד שלי לא היה רק תלמידו; לא הייתי
צריך לשמוע כלום כדי להרגיש שהרב בני מחבק את בנו .הילד התרפק
עוד על אביו ,ואביו חיבק אותו שוב שלא יאבד ,וברגע ההוא נדמה היה
לי שאני מבין מדוע הילד טעה בי תחילה ומה פשר מבטו בי לפני שעצר
בריצתו .הרי אנחנו דומים ,הרב בני ואני ,למרות הזקן הקטן וכיפתו הלבנה
הגדולה; למרות שערות השיבה וגופו השמנמן ,הוא היה בוודאי בן גילי
ונשקף שם כבבואה רחוקה של הדמות שיכולתי להיות לּו המשכתי לישון
ולולא התעוררתי בחצי הלילה ויצאתי מהבית אל הגן לפני שנים רבות.
הלא הרחקתי מאוד ואי אפשר לחזור ,אבל לפעמים הזמנים מתקפלים
לפנים ,לאחור ,וקלסתרו של הילד אינו אלא תמונת ילדות שלי שראיתי
מיד כשנפקחו עיני ליד הבריכה הירוקה .ואולי דווקא בלילה ההוא הייתי
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סהרורי ,וכל מה שקרה מאז לא היה אלא חלום; והנה אני הוא המביט
במציאות ,והרב בני אינו אלא אני ,והילד הזה הוא בני.
לא נשארתי שם ,ואינני יודע מה קרה להם אחר כך; אפילו מה היה
לי ,לא ברור לגמרי .רק אותה תחושת רחיפה שירדתי בה בקלות ,וכף
היד שהשתחררה .כמה פעמים בהליכתי המהירה במורד ההר הזזתי שוב
את האצבעות ,והכאב שכך והלך .עד שהגעתי לחדר כבר כמעט נשכח,
ובאוטובוס הדחוס בדרך חזרה נשמתי לרווחה .נרדמתי שוב ,וכשהתעוררתי
בתחנה בעפולה ,כבר לא נשמע הצלצול באוזניים.
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דורית שילה

רחמים
ֻט ְמטֻם ,טומטום ,ש"ז ,מ"ר ֻט ְמ ֻט ִמּים ,טומטמין ,מי שאבר המין שלו לא נפתח
או עלה עליו קרום ולא גבר אם הוא זכר או נקבה :והעבד והאשה וטומטום
ואנדרוגינוס (ביכור' א ה) .אנדרוגינוס בריה בפ"ע הוא ולא יכלו חכמים
להכריע עליו אם הוא איש או אשה אבל טומטום אינו כן ,פעמים שהוא איש
פעמים שהוא אשה.

כשמדובר בווינסנט קשה לי להחליט במה להסתכל ,באיזה חלק של גופו
להביט כדי לראות אותו באמת ולהחליט מי הוא .יש ימים שהוא נכנס
לכיתה שלי ,מחברת ,ספר ועט בידיו ,ואני רואה רק את אצבעותיו הלבנות
על מפרקיהן המחודדים .בימים אחרים ,כשאני עומדת ליד הלוח ,הוא
תולה בי את עיני הברזל הכחולות שלו ,התחומות בקמטי צחוק אפרפרים,
ואני לא רואה דבר מלבד מבטו .לפעמים ,כשבחוץ מחשיך מוקדם והקור
והחושך חודרים מבעד לחלונות חדר הכיתה שלנו ,הוא נשאר לשבת עד
שיוצא אחרון הסטודנטים ,ואז מתרומם מכיסאו וצועד לאט לאט ,בגלימתו
הלבנה ,לעבר החלון שמימיני .ברגעים האלה אני לא יכולה שלא לנעוץ
מבט בחגורת חרוזי העץ המתוחה ברישול על מותניו ותלויה מעל הסנדלים.
כך הוא צועד וחרוזי העץ של חגורתו מקשקשים ומקרקשים .פעם אחת הוא
הניח את כף ידו על זגוגית החלון הקרה ואמר" :אני נשבע לך ,כשאלוהים
ברא את החורף הוא לא חשב על נזירים דומיניקנים מסכנים ,שצריכים
להסתובב כל השנה בסנדלים".
כמו בסוף כל שיעור ,גם באותו יום חורף שאל אותי וינסנט אם אני רוצה
לצאת לטיול רגלי בעיר .ואני ,שמגיעה לירושלים רק כשאני צריכה ללמד
את שיעורי העברית המקראית שלי בבית הספר הקתולי ,משוכנעת שרק
גבר לבוש בשמלה יכול לגרום לי לומר פעם אחר פעם "כן".
"בואי נסתובב היום לאורך החומה ,אבל מבחוץ .זה מה שיפה בירושלים,
האספלט והמכוניות חסרות הסבלנות של הישראלים מצד אחד ,והאבנים
הגבוהות האלה מצד שני" .כשאתה נזיר גבוה ויפה בן שלושים וארבע אתה
יכול לומר דברים כאלה בלי לחשוש שיחשבו שאתה אידיוט .הרי גם ככה
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כולם חושבים שמשהו לא בסדר אצלך .ובעודנו צועדים ואני מתנדנדת על
מגפי העקב הלא–נוחים שלי ,נעצר לרגע וינסנט ושאל" :אז מה שלומך?
כל–כך הרבה זמן לא היית פה ,אני לא רגיל לא לראות אותך כל שבוע".
"יותר טוב" ,עניתי וקצת חייכתי" ,מתחזקת ,היום הניתוחים האלה לא
מסובכים כמו פעם".
"את נראית יותר טוב ,".הוא אמר ונעץ בי את הכחול–ברזל שלו" .חזר
לך הצבע לַפנים".
"זה מפני שכשהוציאו את הרחם ואת הגידולים ,זה גרם לדימומים
להפסיק .עכשיו אני כבר לא אנמית .מה שנקרא ,צבע תמורת רחם :תסכים
אתי שזאת עסקה משתלמת".
וינסנט שתק והביט בי .הוא יכול להרשות לעצמו להסתכל .מגנה עליו
חומה גבוהה של נזירּות ,גבוהה כמעט כמו החומה של ירושלים .אחרי דקה
ארוכה הוא אמר" :את רואה את הרמזור הזה שם? לא זה הקרוב ,זה שליד
הגבעה .עד שם אני מרשה לך רחמים עצמיים ,ואחר–כך נראה מה נעשה".
"מה כבר אפשר לעשות? אני מורה לעברית ,גרושה ,בת יותר מארבעים,
בלי ילדים ועכשיו גם בלי רחם".
"בסדר גמור ",הוא אמר ברוגע הרגיל שלו ,שמוציא אותי מהכלים.
"בסדר גמור .עד הרמזור ואחר–כך אני אדבר".
ולי בכלל לא התחשק לשמוע אותו מדבר .מה כן התחשק לי? אולי רק
לצעוק לו" :ומה יקרה ברמזור ,אה? תפשיל את הגלימה המגוחכת הזאת
ותעשה לי ילד? אצלכם הרי כבר הכניסו להריון בתולה אחת ,וגם אצלנו
היו שתיים–שלוש עקרות שילדו בסוף ,אז למה לא עוד אחת באמת?"
אבל שתקתי וחשבתי לעצמי שדי טיפשי לנעול מגפיים כל כך לא
נוחים רק כדי לנסות למצוא חן בעיני נזיר קתולי ,ועוד נזיר שאוהב ללכת
ברגל" .אתה יודע שבעברית המילה ‘רחמים' נגזרת מהמילה ‘רחם'? אמרתי
והתעצבתי קצת יותר" .זה יפה .בייחוד כשחושבים על זה שמהמלה היוונית
ל'רחם'‘ ,היסטֶָרה' ,גזרו את המלה ‘'היסטריה".
"נדמה לי שכבר אמרת לי את זה פעם" ,ענה ולא שאל את השאלות
הדקדוקיות והאטימולוגיות שהיה בוודאי ממטיר עלי אילו היינו עכשיו
בכיתה.
המשכנו לצעוד בשתיקה — שתיקה שאליה נלוו הקשקשת הבלתי–
פוסקת של חרוזי חגורת העץ שלו ,הטיפוף המקרטע של העקבים שלי
והתנועה הסואנת של המכוניות ושל האנשים .לא היה לי מה לומר לו ולא
יכולתי להתרכז בשום דבר.
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"יש לי ילד" ,הוא הפטיר פתאום והגביר מעט את קצב צעדיו.
"סליחה?"
"יש לי ילד ,בן .הוא בן עשר השנה".
"איפה הוא נמצא?"
"בבית ,בדבלין".
לא ידעתי מה לומר ועוד פחות מה לשאול .כל ההרמוניה של הרעש
הסביבתי התפוגגה פתאום ,והַכרתי התמסרה לתובנה הבאה :אפילו נזירים
מצליחים להוליד ילדים .כך עלו המילים בעיני רוחי ,ומיד חשתי בושה
ועיני ננעצו ברמזור.
"החברה שלי נכנסה להריון כשעוד היססתי אם להתחייב לכנסיה ובדיוק
כשהחלטתי לקחת פסק זמן של כמה חודשים מהסמינר .אבל בסופו של דבר
ההיריון שלה לא השפיע על ההחלטה שלי ,והבן שלנו — ליאם — נולד
אחרי שכבר נדרתי את נדר הנזירּות".
המשכתי לשתוק כי הנחתי שימשיך לדבר .סיפור כזה לא מפסיקים
באמצע .אבל וינסנט המשיך לצעוד בשקט ומדי פעם סובב את ראשו אלי.
קינאתי בו שיש לו גלימה לבנה–דהויה שבה הוא יכול להתעטף ולמצוא
מסתור.
"אבל זה שיש לי ילד לא אומר שאני הורה" ,שמעתי אותו אומר לבסוף.
"אני מבינה".
"בטוח?" ,וחיוך קטן נפרש על שפתיו.
"מה אני אגיד לך? אני כבר לא יודעת מה בטוח ומה לא .אבל אני
מתארת לעצמי שלהיות נזיר דומיניקני עשר שנים לא השאיר לך הרבה
מקום לחיי משפחה".
התבוננתי בגבעה הירושלמית שלימיננו ,גבעה אפורה–חומה וספוגה
בגשם ,ונכספתי אל העיר שלו ,אל דבלין שהיתה ללא ספק ירוקה יותר,
גשומה יותר ,בוהקת יותר .באורח מפתיע נראתה לי עכשיו דבלין זרה
פחות מירושלים ,אף על פי שמעולם לא ביקרתי בה .רציתי להמשיך לדבר
אתו .להמשיך ולומר שּכן ,אצלי בראש הכול בטוח וידוע .אני יודעת למשל
שהוא נזיר ובחור מבריק ומשכיל שבא הנה לפני שנתיים כדי ללמוד עברית
מקראית .אני יודעת שבכל פעם שהוא פוצה את פיו אני נשאבת אל תוך
המילים שלו ולא רוצה להניח לו .אני יודעת שהוא האיש השלם ביותר
שאני מכירה ,או לפחות כך חשבתי עד עכשיו ,ואני גם יודעת שנפשי
נקשרה בנפשו .ומעל לכול ,עד לרגע זה הייתי משוכנעת שגם הוא עקר.
עיני הברזל שלו הן מה שראיתי לנגד עיני כשחתמתי בבית החולים על
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הטופס המאשר למנתח לעקור מגופי את האיבר המדמם הזה ,שחודש אחר
חודש — עוד כשהייתי נשואה — לא הצליח להרות .חתמתי והבנתי שאולי
כדאי שאסע קצת מכאן אחרי שהסיוט הזה ייגמר .אולי לאירלנד ,למה לא?
לנשום שם אוויר אחר לשנה–שנתיים ,אוויר שנראה ומריח כמו וינסנט.
"בעוד כמה ימים אני נוסע לשם ,זה מה שרציתי לספר לך .אני נוסע
אל הבן שלי .אמא שלו חלתה ,ובפעם הראשונה מאז שנולד היא ביקשה
שאבוא לעזור לה".
וינסנט דיבר אלי וגם אל ירושלים .דיבר על חייו ועל אלוהים שלו
שבשמים .אבל אני כבר הייתי הרחק משם ,מטיילת בנעליים נוחות על
גבעות ירוקות לחופו של אוקינוס מלוח וקר ,וברקע ספינות דייגים משייטות
מול מגדלור כסוף .וילד בן עשר בעל עיני ברזל כחולות אוחז בידי ,ובידו
השנייה בזו של אביו הלבוש בגלימה לבנה ,חגורה מעץ וסנדלים .ילד ושמו
ליאם.
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יערה שחורי

ארכיפלג ילדות
עֲִריסָה ,ש"נ ,מ"ר עֲִריסֹות ,מטה קטנה של תינוק:cradle ;berceau ;Wiege ,
כלי עץ .מאימתי מקבלים טומאה המטה והעריסה משישופם בעור הדג (כלים
טז א) .בנות כותים נ ִדות מעריסתן (נדה ד א) .מפני מה ראשיהם של בבליים
ארוכים ושל בני מדינה זו מגולגלים וכו' מפני שאין במקומן עריסות וכל ימיו
מתגדל על חיק אמו (אדר"כ כוסה' ב כב).

[יום אחד]
יום אחד יחזור תיק העור להיות פרה ,תיק עור התנין יהיה שוב תנין,
התנין ינשוך את הפרה ברגל ,כמו ריבית ,אבל הפרה — כבר עשו ממנה
עור ,כבר פשטו ממנה הכול ,לא התנין יכריע אותה .השועל מהצווארון של
סבתא יחזור לראות .הוא יפיל את החרוזים השחורים ומתחתם יצמחו לו
עיניים ,הוא ייתן לסבתא נשיכה לפֵרדה ויעלם ביער ,השולחן שלנו לא יצמח
לשום מקום .הסיבית לא יכולה לחזור להיות מה שלא היתה .היא תתפזר על
הרצפה בחוסר אונים ,ומתחת לרצפות יפרוץ החול ,זה החול שהביאו לכאן
הגמלים שבנו את העיר ,גם הגמלים יבואו עייפים וחכמים ,ספינות במדבר,
חיות שלא מוכנות יותר לשאת אף אחד על הדבשת שלהן .אבל השועל יגלה
שאין יער .הוא יתגנב בעורמה וייצא מהתמונה עם הגמל.
לאט–לאט י ֵרד חושך על העולם ,השועל ילמד לחיות במדבר ,אני רוצה
להגיד שאף אחד לא ימות שם ,אבל גם הפעם את הפרה יצודו .יצודו שוב,
ישחטו שוב ,בגלגול הבא תהיה נזיר בהודו ,פרה בהודו ,פרה קדושה ,אני
מאחלת לה כל טוב ,אני זוכרת את קרן הפרה שתלויה על לוח המודעות,
אבל התנין יזחל בחושך לאט–לאט ויאכל את כל הפרחים .את כובע הנזיר
ואת היהודי הנודד שמרוב פחד יסתלסלו וייתפסו זה בזה ,ברית לא קדושה,
ישכחו על שם מי נקראו .ככה זה יהיה.
[נעליים כחולות]
ועכשיו ,תארו לעצמכם סיר חלב .בין הדפנות ישוט עכבר .בהיותו
משל הוא לא שונה כל כך מהצפרדע ששחתה לילה שלם בשמנת כדי לא
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לטבוע .את הסיפור הזה כבר שמעתם .בבוקר היא נחה על תלולית של
חמאה שחָבצו תנועות רגליה החזקות .אבל אל תסמכו על עכבר בענייני
ניסים .אם תטבלו יד בנוזל ,החלב ייוותר חלב .תִפסו בזנב העכבר שצף על
גבו .מה לא תעשו כדי לשמוח :תתלבשו יפה ותכחישו את המוות .ספרו
סיפור ותשכחו את החלב .כשיגלוש אמרו רק :כמה יפה .מקציף .מקסים.
כבר יהיה מי שיקשיב לכם.
עכשיו אפשר לדבר .יש דברים שכדאי שתדעו .בחוץ מלבלב עץ תפוח.
נוף נעים להשמעת אמת .לפני האם באה הבת .את זה לא מלמדים .הילדּות
שלכם אולי מוכנה כבר לנוח .מסוגלת כבר לשתוק סוף–סוף .אבל אתם
אלה שלא מניחים לה וצובטים לה את הבשר .רגע לפני שהיא נגמרת
אתם עוד מתעקשים שיעלה מתוכה דבר–מה אחרון ,ראוותני כמו צבעוני.
מקרא שייתן פשר למה שלא היה לו פשר .סיבת הסיבות .את העבר כותבים
בהמשכים ,אבל זה משעמם אתכם ,כמו לשמוע חלום של מישהו אחר .אבל
גם אתם כבר מכוסים כולכם בדיו ,כפות ידיים ,גפיים וראש.
נצטופף כאן ביחד .נניח שאבשל מרק .אתן לכם את מה שלא ידעתם
שרציתם .אפילו נעליים חדשות עם אבזם צִדי .אוהו ,לא ידעתם ,נכון?
אבל כבר מתגנב לפה מראה הנעליים שנתפרו מהזמש הכחול ,הנעים ,הרך.
כמה טוב יהיה כשתנעלו אותן .תהיו נכונים לכול .רק דברים טובים קורים
ַלמְהלכים בנעליים שכאלה .המחיר הוא כמה זכרונות .עוד תראו ,הזמן
יעבור מהר.
[האי]
ראשית יש לשרטט את גבולם של שני האיים המחוברים .הארכיפלג
של הילדּות .למנות מחצבים ,סוגי קרקע ,שיעור אוכלוסין .אין טעם
בכותרות הגדולות .הים .העבר .האי .האֵם .למענכם אנסה לדייק .אכתוב
את החיים על האי .והנה אני מוכנה לדמֹות ,לזכור ,לדקלם ,להפריז .אף
כי ההפרזה ,כבר למדתי ,אינה מולידה פאר .ובכל זאת היא הכרחית .היא
מרחיקה מהטעם הטוב ,מכל מה שראוי ומהוגן ,מהניוון המיטיב .הנה
עכשיו ,הופ–הופ ,צצות השורות של אמי ,עם החיוך המעושן ,כשאמרה,
"גדולה מהחיים אַת!" ,שוכחת שזאת סיסמה לסיגריה או לגבינה צהובה
או לקוקה קולה .כי אז ,על הארכיפלג ,עוד אמרנו קוקה קולה כאילו
לבקבוק מאמריקה היה שם פרטי ושם משפחה .היום נגיד קולה .האם זאת
העדות לזמן שעבר ,העדות היחידה? העולם מסביבנו התיישר לכלל שמות
חיבה ,לאלף כינויים .והיום אנחנו חברים של מה שאנחנו אוכלים ושותים
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ולובשים ומנקים ,אנחנו אוהבים אותם ובסתר לבנו מקווים שהם הופכים
אותנו לאהובים ,לנחשקים .האִם סתמית היא העובדה שהגעתי לדבר על
אמי ועל המלה אהבה? שנים היו המילים כרוכות זו בזו ,שנים נדדו זו מזו
כיבשות המתרחקות לשני צִדי הגלובוס ,שתי צלחות מרק על שולחן .אבל
האי נותר שם ,מתחת לנייר ,מתחת למפה ,מתחת לשולחן ,ועל אדמת האי
אני מסתחררת בין ימה וקדמה ,וכן ,ככה היא באה ,הרטוריקה ,ההֵרואיקה.
[שטיח]
אמי היא סיפור שהשארתי מאחור .הרי מוכרחים .יש לחלק את העולם
לעבר ולהווה ולצפות לעתיד .אבל הסיפור ,ככפיל ערמומי ,מתגלגל בשטיח
ומזנק לפנים .השטיח מוטל ארצה ועלי לעצור .באמת צריך פעם להחליט
איך לפתוח שטיח .איך אפשר לגלגל את הסיפור ולהעמיד בצד החדר,
בפינה ,שלא ייפתח .אבל ּבִפנים צומחים צמחים מופלאים ,רוטטים ,מַעלי
בשר ופימה .גם עובש מעלה פרחים ,החוטים ממשיכים להיטוות ודוגמת
הפרחים ממשיכה לשגשג לצמוח ,לשלוח אצבעות .אי–אפשר להכחיש,
אמי מסרבת להישאר מאחור .להיות מנומסת .שתינו כאן ,אחוזות .השטיח
י ִשא אותנו עליו ,ללא מעוף ,ללא לאות .עוד יבלע אותנו חיים.
גם אני לא משאירה אותה שם .אילו היה כאן סוס הייתי מעמיסה עליו את
השטיח ,את הכפיל הערמומי שמגולגל בשטיח הפורש לראווה בצחקוק יודע–
סוד את איברי האישה שלה .אני הכפיל ,אני השדון הצוחק מתוך השטיח.
בינתיים נסו לשוב ולחלק את העולם לעבר–הווה–עתיד .לדעת שלא
הכול מּועד לחזור כמערבולת .שיש דברים שעבר זמנם ,מפתחות בלי
שיניים ,דלתות שאין מאחוריהן דבר .יש דברים שהשארנו מאחור .למשל,
חפצים .יש דברים שמעולם לא היו לנו .יש דברים ששכחנו ,ששכחתי,
שאיבדתי ,שאיבדנו .הרשימה אינסופית ,ככה אומרים כשלא זוכרים.
כשהכל ּבְליל מטפטף ,זולג ,שמעבירים מסל הכביסה אל מכונת הכביסה,
אל החבל ,אל הגוף .עכשיו אנחנו יפים ויבשים .מסתרקים מול הראי בהבעה
מאופקת .אנחנו יודעים מי אנחנו .בלי שאריות שמשתלשלות מכיסנו .בלי
תורשה מסובכת .יוצאים מן הבית מבלי להיפרד לשלום .ובכל זאת קיים
קשר נסתר בין הדברים .בין מברשת השיער המעוגלת לקופסת כלי האיפור
הגדושה והצבעים שמאירים את פניה של אמי .מישהו מסתכל בנו .אלה
עיניה של אישה צעירה ,מאופרת בקו שחור ,נטוי כמו כתב ,כמו חתימה.
אלה עיניים שנפקחות מול הראי .לפני רגע עמדנו כאן אנחנו .עיני בובה
נפקחות .מעפעפות.
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אני מרדדת את מה שמחבר בינינו לכדי חוט דק ,לכדי קו שאפשר לשרטט
בעיפרון מספר ארבע ,מחק בצדו השני ,בעיפרון איפור ,קל להימחות .אבל
רק לכאורה .אולי מהרגע הזה שנעשיתי לאמא ונפתח מצבור הרגעים של
הילדּות ,שבים ומפציעים חיים שלמים ,פוערים מַקור כדי שאאכיל אותם
לשובע ,כמו גוזל קוקייה ענק ותובעני .ואני מאכילה באטריות ובמילים.
במחשבה נוספת ,לא עיפרון דרוש כאן .אני שוברת את העופרת.
[פורמייקה]
אולי זאת הנקודה שממנה עלי להשתדל ולהרים את העולם .לאו דווקא
כמי שקובעת נקודה ארכימדית ,יוצקת במתינות בסיס ומחכה שיתקשה,
אלא כמי שמפשילה בסתר שמלה ,מעלה אותה מאחור עם מקל כדי להציץ.
בלי להציץ לא תוכלו לשער מה נראה שם .רגליים גבריות תחת בד מעודן,
עודף בשר ,עצמות ,עצמים .של מי הרגליים האלה? מרימים סדין מעל בית
שכולו ילדים ,שנראה כה חסר אונים בחדר העצמים שלי ,חדר הנצחה פרטי
שבו סדינים לבנים מגִנים מפני אבק ומגע.
תיכף יחליקו אותי כאן לתוך אחת המיטות לקבל מיטה וסדין וציפה
ומקום להניח עליו קישוטים קטנים ודלים וחור משלי למברשת שיניים
ומגֵרה לציורים ומגֵרה לגרביים ולתחתונים ,וגם את מברשת השיער יש
להניח שם והכול נקי ומוצף פלורוצנטים ,מלבד בחושך ,מלבד בלילה,
שעת הבנות הגדולות .ואכן נדמה לי שלראשונה נתקלתי במבנה המשונה
הזה ,שמכיל מיטות קטנות ובהן ילדים ,מוקף בוץ ודשא ,באחד הלילות.
ואולי היה זה ערב.
ככה שאני עדין חולמת על מנדרליי ,כלומר אני יכולה לשוטט בין חדריו
של המקום ולדייק בצבע ובמרקם של הפורמייקה כי נדמה שהבית ההוא,
המוארך ,הזוויתי ,נעטף בתערובת מוזרה של עץ אורן ופורמייקה שנחשבה
מתאימה לילדים ואולי לחיות טרף .ומאחורי כל זה היתה יד נעלמה ,יד
נוכחת בכול ,שזרעה ניוון לצד הזנחה.
אמי נותרה מחוץ לבית הזה .ספֵרת המבוגרים היתה טבעת שבתאי
שנכרכה מסביב לכוכב הילדים בלי לגעת בו .בלי לדעת איזו אכזריות
מסתתרת בין הפנים הקטנים .איזו אלימות מסוגלים לפתח זה אל זה.
האלימות הצוננת היא הרעה שבהן .היא ניתנה כמו עובדה שצריך להחזיק
ואסור להפיל ואסור למצמץ ואסור לבכות .כי הילדּות היא זמן ללא זמן.
אין לזה סוף ,אין לזה קצה .היינו ערומים כשועלים .הזנבות דלקו אבל אף
אחד לא עלה באש .העיניים שלנו היו עשויות זכוכית.
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אלכס אפשטיין

שבע שיחות עם ילד
עֹולָלֹ ,עלָל ,ש"ז ,מ"ר עֹו ָללִים — כמו עּול ,ילד קטן ,גדול מיונק :וְאֵת ֲחמַת י ְהו ָה
ָמלֵאתִי נ ִ ְלאֵיתִי ָהכִיל ְׁשפְֹך עַל עֹולָל ַבּחּוץ וְעַל סֹוד ַבּחּוִרים י ַ ְחדָּו (ירמ' ו יא)ִ .כּי
ָעלָה ָמו ֶת ְּבחַּלֹונ ֵינּו ָבּא ְּבאְַרמְנֹותֵינּו ְל ַהכְִרית עֹולָל מִחּוץ ַבּחּוִרים מְֵרחֹבֹות (ירמ'
ט כ) ,ואמר המשורר :אחפף על ילדי תענוגיך ושאי בחיקך את עולליך (ר"י
הלוי ,יפה מה טבו אהליך).

על דמיון
— הוא הצמיד את הקונכייה לאוזנו.
— ״מה אתה שומע בפנים?״ שאלתי.
— ״ים קטן״.
— ״אני גם יכול להקשיב?״
— ״לא .אתה גדול״.
על אמנות
— ״בן כמה אתה?״
— ״חמש וחצי!״
— ״מה תרצה להיות כשתהיה גדול?״
— ״צייר״.
— ״ומה תצייר?״
— ״הכול״.
על סמנטיקה
— ״למה בגן חיות יש אנשים?״
— ״כי הם באים להסתכל על החיות״.
— ״אבל גם החיות מסתכלות על האנשים״.
— ״נכון״.
— ״אז צריך לקרוא לזה גן חיות ואנשים״.
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על כשלון הִקדמה
— ״תראה את הירח ,הוא יפהפה״.
— ״באיזה ערוץ זה?״
— ״זה לא בטלוויזיה ,זה בשמים״.
— ״ואי אפשר להקליט?״
על משמעות החיים
— ״בן כמה אתה?״
— ״ארבעים״.
— ״אתה ממש זקן! מתי תמות?״
— ״אני לא יודע״.
— ״זה בכלל לא הגיוני״.
— ״למה?״
— ״כי מבוגרים יודעים הכול״.
על בריאה
— ״למה יש רק ירח אחד?״
— ״אולי כדי שנוכל לראות אותו בבירור״.
— ״אם אני הייתי אלוהים ,הייתי עושה לכל אדם ירח משלו״.
— ״אבל אז אי אפשר יהיה לראות שום דבר אחר בשמים״.
— ״אז הייתי עושה אותם קטנים–קטנים .ואז היה אפשר להכניס אותם
לכיס .ולשים בש ַמי ִם רק לפני שנרדמים״.
על קריאה
— ״כשסוגרים ספר״ ,אמר וסגר את הספר ,״כל החיות בפנים הולכות
לישון״.
— ״וכשפותחים ספר?״
— ״החיות מתעוררות ומפהקות וקמות .אבל צריך לפתוח ממש מהר
כדי לראות״.
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קליפות מביטות בעולם נ ָגּוס
*
ּכְָרתּו
אֶת עֵינ ָיו ׁשֶ ל עֵץ ַהּתַּפּוחִים.
נָׁשַם
ּגֶׁשֶ ם ָעבֶה
נָׁשַם ו ְ ִחּבֵק אֶת ָעלָיו
וְאֶת ַעצְמֹותָיו הְָרעּודֹות.
ְקלִּפֹות עֹור ַמּבִיטֹות ּבְעֹולָם ִעּו ֵר.
אֹור ּפָעּור נֹוגֵס ֲאדָמָה ִחּו ֶֶרת.
ַּב ְּסתָו
ָּפעַר ָהעֵץ אֶת ֹלעֹו הָרֹוטֵט
וְג ַָרף אֶת ּתַּפּוחָיו ֵאלָיו.
לִּבֹו ָּבכָה עַל הָעֹולָם
ׁשתַת זְמַן חָמּוץ.
לִּבֹו ָ
נָׁשַם
ּגֶׁשֶ ם ָעבֶה
נָׁשַם ו ְ ִחּבֵק.
אֹור ּפָרּוס נֹוגֵס ֲאדָמָה ִעּו ֶֶרת.
ְקלִּפֹות ַמּבִיטֹות ּבְעֹולָם נ ָגּוס.

קוצר נשימה
ָה ַעי ִן ָה ִעּו ֶֶרת ִּדּבְָרה אֶת ַהּזְמַן
ִּב ְלחִיׁשֹות ֲאפְַרסֵק ִּפ ְּכחָה.
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ּפְלּומַת ּפְִרי זֹוַרחַת.
הָאֹור ַּב ָּבׂשָר קֹוֵרא.
אֵילּו ִמּלִים נ ְעּולֹות ּבַהֹוו ֶה ַה ַּמ ְתמִיד?
ִעּו ָרֹון נ ָעּוץ ָּב ֹאז ֶן
ִעּו ָרֹון נ ָעּוץ ַּבּפֶה.
י ַָדי ִם ּגֹועֲרֹות ֲחפִיָרה
לָׁשֹות ַּב ֲאדָמָה ַאו ְִריִרית
ְמ ַחּפְׂשֹות אֶת הַהֹוו ֶה ַה ַּמ ְתמִיד
אֶת הַּׁשֶ מֶׁש ַהּקְבּוָרה ,אֶת ִמ ְצחֲָך.
וְאֶת ּגּוׁש ַהּלֵב ַה ְּמיַּלֵל.
ַהאִם עֹוד ֶא ְפׁשָר ְלהִׁשְ ַּתּמֵׁש ַּבּבִּטּוי
"ּגּוׁש לֵב ְמיַּלֵל"?
מִי ָקׁשַר לְפֹוְרטּונ ָה אֶת ָהעֵינַי ִם?
עְִרפּו אֶת רֹאׁשֹו!
ִּבגְלָלֹו הַּגֹוָרל הּוא ִעּו ֵרֲ ,אבָל הּוא ֹלא.
ָה ַעי ִן ָה ִעּו ֶֶרת ִּדּבְָרה אֶת ַהּזְמַן
ִּב ְלחִיׁשֹות ֲאפְַרסִֵקּיֹות
ּׂשעִיר
מִּׁשֵ ׁש הַָרעַל ַה ָ
נִפְַקע זְמַן ּפְִרּגִי
נִפְְקעָה ָה ֶאבֶןִ ,מ ְצחֲָך וְזִכְרֹונֹות ֶחנ ֶק.
יִּלֵל הָאֹור לַֹּל ַע ַהּפָעּור.
יִּלֵל ּכְמֹו ַהּלֵב ּוכְמֹו ֶּכלֶב ּוכְמֹו ׁשִ ְכחָה.
אֵיְך ְמי ַ ֶּללֶת ׁשִ ְכחָה?
ָה ַעי ִן ָה ִעּו ֶֶרת ָל ֲעסָה אֶת ַהּזְמַן
וְאֶת ַהּלֵב
וְאֶת ַהּצֶֹרְך ְּבמַׁשְ מָעּות
ו ְ ַה ֵּמצַח ז ַָרח ּכְמֹו ׁשֶ מֶׁש ְקבּוָרה.
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*
ָהי ִינּו ְקרֹובִים
ּכְמֹו ֻסלְיֹות ו ַ ֲאדָמָה,
עַד ׁשֶ ַה ַּלחַׁש
ִהפְִריד אֶת ַצעֲֵדי ַהּקֶַרח.
ּג ַם ַהּדֶׁשֶ א צֹו ֵמ ַח מִּׁשְ תִיקֹות.
חֳָרפִים אֲֻרּכִים ָּבעְַרנּו
חֲנּוטֵי ַמּבָט
ְמי ֻ ָּללִים
ְמחָֹרִרים
עַד ׁשֶ ַה ַּלחַׁש.
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שמעון אדף

העולם אמר ,סקס! אמרתי ,לא–לא
מתוך "מתנות החתונה"

*
ָּפג ַׁשְ ּתִי אֶת הָעֹולָם
ִּבנ ְֻקּדַת חִיצֹון אֲׁשֶ ר ִמ ֹנּכַח
צִיר
מָה חֹשֶ ְך
ֶה ָחלָל
ֹלא חֹשֶ ְך ֶה ָחלָל
אּולַי ּכִילִָדים
ׁשֶ ֻהפְְקרּו לִיעִָרים
ִלגְּדֹל ּבֵין ַט ְלפֵי
זְאֵבְּ ,ב ַמ ְלּתָעֹות
ּו ַמּג ָע אֹו קֹול הֵׁשִ יב
ׁשנ ִים,
ָלהֶםִ ,מּקֵץ ָ
אֱנֹוׁשִ ּיּות
( ָאבְַדן ַה ִּמ ְת ַעּצֵב ּבְֶרג ַע
ְל ַת ְבנ ִית ׁשֶ ל ַהּכָָרה)
ּכֵן
אּולַי אֹותֹו הֶָרג ַע
(ּכְלֹומַר ּכְמֹותֹו
ָהי ָה)
וְהָעֹולָם ָאמַרִ ,הּכָנ ֵס
הָעֹולָם ָאמַרׂ ,שְ דֹות ּתְעּופָהְ ,מסִּלֹות
ַמ ֶּתכֶת וְחַׁשְ מַל
ָאמְַרּתִיֹ ,לא
ָאמְַרּתִי —
ֹלא.
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וְהָעֹולָם ָאמַרּ ,כְַרע ּבֶֶרְך
הָעֹולָם ָאמַר ,סְֶקס!
ָאמְַרּתִיֹ ,לא
ֹלא.
וְהָעֹולָם ָאמַרׁ ,שַן אֶת י ֵינ ִי
הָעֹולָם ָאמַר ,עִָרים
ּגְדֹולֹות ּובְצּורֹות.
ָאמְַרּתִיֹ ,לא
ָאמְַרּתִי — ֹלא.
הָעֹולָם ָאמַר ,סּוּפְֶרּפֹוז ִי ְצי ָהּ ,גֶבֶרָ ,ח ְכמַת
ַהּי ְׁשִ יׁשּות,
ֶא ְהי ֶה ֲאנ ִי
ַה ֶּדלֶתֶ ,א ְהי ֶה ַה ִה ָּמצְאּות.
ָאמְַרּתִיֹ ,לא
ִּבנ ְֻקּדַת חִיצֹון ְּבטֶֶרם
צִירָ ,אמְַרּתִי
ֹלא
ֹלא
ַהּנ ַח לִי
וְהָעֹולָם ָאמַרּ ,תְִראֶה מָה ז ֶה
ְּב ֶא ְמצַע ַהּדִּבּורַּ ,כּמָה
ִמּמְָך ְּכבָר י ֵׁש לִיַּ ,כּמָה
ִמּמְָך ְּכבָר
ּפֹה.

*
ָא ַה ְבּתִי אֹותְָך
אֲדֹונ ָי
ַאּתָה ֵמבִין
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ָא ַה ְבּתִי ַא ַּכתְִריאֵל ְצבָאֹות ְּכ
מְַראֶה ָאדָם ִמ ַּמעַל
וגו׳
ָא ַה ְבּתִי
ו ְֹלא ָהי ָה לִי ַקל ַּב ִה ְת ַּבּגְרּותַ ,קל
לִי ֹלא ָהי ָה,,,,,
ִּדּבְַרּתִי עִם ַהּמְׁשֹוְרִרים ִּדּבְַרּתִי
עִם הָאֹו ַפּנ ִים ,מָה
הֵם ָאמְרּו?
ִּת ְפאֶֶרת ְּת ִהּלָה וְתִׁשְ ּבָחֹות ,מָה
י ֵׁש לֹומַר ,הַּׁשִ ְע
מּום ָה ָא ְפיָנ ִיַּ ,כּמָה אֵינ ְסֹופִי
ּכָכָה ~בלהבלה~
(לעורך/ת הלשוני/ת :נא
לשתול אמוטיקון ,בעצם אני מניח/ה ש
את/ה מעדיפ/ה את
המינוח העברי –
רגשון;))
ַאּתָה ֵמבִיןִּ ,דּבְַרּתִי עִם
ָאבִיִ ,אּמִי חָׁשְ דָה
ָּתמִיד ׁשֶ ּי ֵׁש יֹותֵר
ו ָ ֶא ֱחז ֶה ּבָּה ַּפעַם ַּב ִּמ ְטּבָח
ׁשחֲִרית
וְהִיא ִמ ְת ַּפ ֶּללֶת ַ
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ַּבּדֶֶרְך לִׁשְ עַת
ֶאפֶסְּ ,בקֹׁשִ י
נָפַל ַחּמָה ִמּמְקֹומֹו
אֶל הְָרִקיעִים
(הערת העורכ/ת :דווקא
בזכר/ה?)
ְמכִיתַת ַהּז ְכּוכִית ַה ְּת ַכ ְל ֵכלֶת
ְּכ ֶפצַע ,מָה י ֵׁש
ָּבכִיתִי ּבָאֹוטֹוּבּוס אֶל אַׁשְ ְקלֹון
ּכַף יָדָּה סֹוכֶֶרת עַל עֵינ ֶיהָ ,וְאָז
ַהּפֶה .הַׁשְ מַע אֶת ְּת ִפ ָּלתָּה ,זעפנוריה (ויש אומרים —
חה!)
ׁשנ ִים י ִ ְצמַח אַט
ּבְעֹוד ַא ְלפֵי ָ
ָהאִינְטְֵרנ ֵט ֶרחֶם הַ-
ֲאבָל ַה ֲאז ֵן
לָּהׁ ,שֶ ְּבלִי קֹולׁ ,שֶ ּקְִריאַת ׁשְ מַע
ׁשחֲִרית ׁשֶ ּלָּה
ׁשֶ ל ַ
אֵין ּכְמֹותָּה
ּבְעֹו ָלמְָך
ֹלא נָאֶה לְָך ְּבאִימֵייל ,שפנישפנוהָ ,הדָר זִו ִיְּ ,בפֵייסְּבּוק
ֹלא יָאֶהַּ ,בּסֵלֹולִַרים
ֹלא?
ַאּתָה ֵמבִין
ׂשִ י ַח לִי ִעּמְָך
ּׁשלֹוׁש מְאֹות
ִּב ְ
תִׁשְ עִים ָּפנ ֶיָך
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ׂשגְּתִיָך
מִן הַּכֹוכָבִים ׁשֶ ָּבהֶם ִה ַ
ו ְ ָהי ִי ָת ִּכ ְכאֵב
אָז ּבָאֹוטֹוּבּוס
ָּבכִיתִי
ָלּמָה
ֶּת ֱאבַל ִקְרי ָה
ּׁשתֹותִי ַעּתָה
ִּב ְ
יַי ִן ְּבעֶׂשְִרים
הַּׁשֶ ֶקל ,עֶׂשְִרים
הַּׁשְ ָקלִים
ֶּכסֶף
ִמ ְבצָע ּבַּסּוּפֵר
ֶּב ֱאמֶת,
מַר ְצבָאֹות,
ָא ַה ְבּתִי אֹותְָך

*
ַּבחֹשֶ ְך ַהּז ֶה
ַאּתָה
מִי
ּכֹוכָבִים ׂשֹונְאֵי ָאדָם
עֵֶדיָך
ּכָל ּדֹוְרסֵי נ ֶׁשֶ ף ׁשְ ֵקטִים
ֵמ ֵעבֶר ז ְגּוגִית
חּוץ
ִמּכְבֹוְדָך
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ַרק
ׁשִ ּקּוף– ַליְלָה.

*
ּׁשעָה ַההִיא אֵַדע
אּולַי ַּב ָ
ּׁשעָה
אֶת ַה ָ
עֵינ ַי ׁשֶ ַּבּקִימָה
ְּכבָר מּוכָנֹות
ְל ַמעֲׂשֵ ה הַּיֹום
ֲאבָל אֵיבָר ַאחֵר
חֹולֵם
עֹודֹו ׁשָרּוי
ַּב ֲחלִימָה
ֲאנַחְנּו הַּנֹו ְפלִים ּבְֹלא
י ְ ֹכלֶת ּתְעּופָה
אַף ַּפעַם ֹלא נַּכִיר אֶת ְּכבִידָתְָך
צִּפֹור ַהּלְכּודָה
ִּפתְאֹום
ְּבעִּקּומִים ׁשֶ ל ֶה ָחלָל
ּבְֶרׁשֶ ת ּדָם
ו ְ ַה ָּבׂשָר קֹוֵרא
ּכֵן קֹול ַהחַי י ְִקָרא
ֲאנ ִי ָרעֵב
אָדֹון
מַּדּו ַע ִק ַּל ְל ַּתנ ִי ַּפ ֲע ַמי ִם
הַּגּוף
ׁשֶ ֹּלא אּוכַל ַל ֲהבִינ ְָך
ֶאּלָא ּדְַרּכֹו.
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אפרת מישורי

ָקהָה ּבִי מָה
.1
הֶָרג ַע הַּדֹוהֵר
לְִקַראת
הֶָרג ַע ַהּנִּצָת
ָר ְצתָה
הְַרּבֵה ִמּז ֶה
ִק ְּבלָה
ַרק
ְקצָת

.2
ָּתמִיד
ֲאנ ִי
מֹופִיעָה
ָּתמִיד
הִיא
ְמ ַתּוֶכֶת
ָּתמִיד
ֲאנ ִי
ְּבחִּפּוׂש
ָּתמִיד ז ֶה
ּבָא ִמ ַּת ְחּפֹׂשֶ ת
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.3
י ִ ְהי ֶה ָעלַי ְל ַחּפֵׂש
ּבְִדָרכִים ֲאחֵרֹות
ְל ָמׁשָל,
ְל ַה ְצמִי ַח ַרגְ ַלי ִם ְקצָרֹות

.4
ׁשּלָׁשִ ים ְּבכָל מִינ ֵי צּורֹות
ַמּתִיז ָה ְמ ֻ
עֹוׂשָה ָלהֶם צָרֹות עֹוׂשָה ָלהֶם צָרֹות
ְמ ַעּגֶלֶת ַקּו ִים ּבְִדּיּוק ׁשֶ ל מְחּוג ָה
מְעֹוֶרֶרת ְּד ָאג ָה מְעֹוֶרֶרת ְּד ָאג ָה

.5
ָקהָה ּבִי מָה —
ׁשְַרוּול רּו ַח ָקטָן?
ָקהָה ּבִי מָה —
ׁשְַרוּול רּו ַח ָקטָן?
ֲאנ ִי ֵמתָה
ׁשְַרוּול רּו ַח ָקטָן
ֲאנ ִי ֵמתָה

.6
מִי?
ַאּתְ.
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ֲאנ ִי?
ַאּתְ.

.7
ֲאנ ִי
רֹועֶֶדת
ֵמחֹם,
קֹר
ּובֵינֹונִּיּות.
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דותן ּבְרֹום

בכ"ו אביבים לא השלמתי דבר
המשורר חש עצמו כלא–משורר
הַּׁשִ יָרה מֹותִיָרה ּבִי עֵינַי ִם טְרּוטֹות
וְלָׁשֹון ׁשֶ ּדָבְָקה אֶל ַהחְֵך ׁשֶ ּיָבַׁש
ֵמ ַה ַּדחַף לְִרּדֹות ֵמ ַהּנֶפֶׁש אֶת ְּדבַׁש
ְּכ ֵאבֵי ֶה ָעבָרֵ ,מ ַהּצַו ְלהַּטֹות
ְּפ ָעלִים עַד הְַדהֵד ֶרטֶט ְצלִיל מְֻדּי ָק
ּבְׁשִ ְלּדַת ַהּבְַרז ֶל ׁשֶ ל ֵּתבֵל עֵיֻרּמָה.
וְכָל ז ֶה וְכָל ּכְָך ו ְכּולֵי — ּבִׁשְ בִיל מָה?
עֲבּור ֹּתאַר ּכָבֹוד ְמ ֻהּסָס ּו ְמ ֻסּי ָג?
אִם הֱיֹות מְׁשֹוֵרר הּוא ֵחטְא הִיּבְִריס נ ִ ְפסָד
ּו ְכתִיבָה ֵמאֵיכּות ּבֵינֹונ ִית הִיא לִי סַד,
אָז מּוטָב ְלנ ַּׁשֵ ק ְלׁשָלֹום — !— au revoir
אֶת הָאֹות ַהּכְתּובָהָ ,אנ ַ ֶּפסְט ְלמַׁשְ ּכֵן,
וְג ַם אִם ּבְבּוׁשָה לְהֹוִדי ַע ׁשֶ ּכֵן,
ּבְכ"ו ֲאבִיבִים ֹלא הִׁשְ ַל ְמּתִי ּדָבָר.
מגדל העמק2012 ,
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הלא–משורר חש עצמו כמשורר
בכ"ו ֲאבִיבִים ֹלא הִׁשְ ַל ְמּתִי ּדָבָר.
נ ֶ ֱהדָר! הַׁשְ ָלמָה הִיא מִיתָה זְעִיָרה,
הִיא נִמְנּום ּבּוְרגָנ ִי ,הִיא ִטמְטּום ,הִיא ְּפׁשָָרה,
הִיא ָחצֵר עִם ּג ֵָדר ְל ָבנ ָה ְּבפְַרו ָר!
מְׁשֹוֵרר ׁשֶ ל ַמּמָׁש ּכְמֹו אָנּוס ִלהְיֹות
ְּכלִי ׁשָבּורֶ ,אבֶן ֶקלַע ׁשֶ ַרק הֻׁשְ ְלכָה,
ּכִי ׁשִ יִרים מֻׁשְ ָלמִים הֵם ִמ ְפעַל ַהנ ְ ָצחָה
ְל ַע ְצמָםַ ,ה ַּמ ְכחִיׁש זֹאת — ׁשְַקָרן אֹו אִיְדיֹוט.
יֹום י ָבֹוא וְתָמּות ׁשִ יָרתִי ַאלְמֹונ ִית —
ַא ְל ָמנ ָה ֲאפָֹרה ׁשֶ ֹּלא ָּבאָה ִּבבְִרית
ַה ֵּמתִים–עַל–ִקּדּוׁש אֹו ְּבּפָתֹוס ּג ְַרּדֹום,
אְַך עַל ֶקבֶר ׁשִ יַרי ׁשֶ ּתָעּו מְאּוסִים
ַּבּדְָרכִים הַּנֹוסְעֹות ֵמ ָאבָק אֶל ַח ְמסִין
עֹוד יִפְַרח ָאמִָרילִיס ָאדֹם.
מגדל העמק2012 ,
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מות התמוז
"ו ְ ִהּנ ֵה–ׁשָם ַהּנָׁשִים יֹשְבֹותְ ,מבַּכֹות אֶת– ַהּתַּמּוז".
(יחזקאל ח ,יד)

חָנּוט ְּב ַתכְִריכֵי ַח ְמסִין ּתַּמּוז יֹוֵרד ׁשְאֹולָה
וְכָל ַה ְּמבַּכֹות אֹותֹו זֹוכְרֹות לֹו ֲחסִָדים,
ַלּנַעַר ַהּיָפֶה ַהּז ֶה אֲׁשֶ ר ְּבכָל סִיסְטֹולָה
ּפְָרחּו ִמּדַם לִּבֹו ּפְִרגֵי ּג ַ ֶחלֶת ּוו ְָרִדים,
ו ְהּוא נ ִ ְמּתַח ּכְעֹור ׁשֵ נ ִי ּבֵינ ָן ּובֵין ַהּפֶֶרא,
ו ְהּוא — מֹותֹו ָּפלַח ָּבהֶן ְּכצִיר ִל ְפנ ֵי ֵלדָה,
עַד ׁשֶ ִּב ְכי ָן ָעלָה ּכְמֹו ָענ ָן מִּתֹוְך מְִקטֶֶרת.
מֹותֹו ָהי ָה ָלהֶן ּגֹוָרל ּג ָרּו ַע ִמ ְּבגִידָה.
ַע ְכׁשָוּ ,כְׁשֶ הֵן ּפֹוְרמֹות צָמֹות אֶל מּול ְראִי נְחֹשֶ ת
וְנִּׂשָאֹות ְלגֶבֶר ו ְיֹוְדעֹות — אֵין נ ֶ ָחמָה,
ׁשּקֵף ָלהֶן אֶת ּכָל ּתֹולְדֹות ָהעֹשֶ ק,
ַה ַּקי ִץ ְמ ַ
ּג ָרּום ּו ְצהֹב–ׁשִ ּנַי ִםּ ,בְִראִי ָה ֲאדָמָה.
ָמחָר ְּבעֵת ְמלֶאכֶת אֲִרי ַּת ַה ְּת ֵאנ ִים
ַה ֶּמתֶק ׁשּוב י ְִקׁשֹר ָּבהֶן אֶת ּכָל אֲׁשֶ ר ֻהּתַר —
ּׁשנ ִים
ַה ַּטעַם ׁשֶ ל הָעֹור ׁשֶ ּלֹו אֶל ֶּתפֶר ַה ָ
וְזֵכֶר ַה ַּמלְקֹוׁש ּבֶָרחֶם אֶל ִקנְאַת אִׁשְ ָתּר.
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נדב ליניאל

לִדלֹות מתוך חושך האישון את לובן הפנינה
עדות
וְלַָק ְח ָּת אֹותִי אֶל ַהּג ַג
ו ְ ָעמְדּו ׁשָם ַה ְּמ ַאו ְְרִרים ַהּגְדֹולִים
ּו ַמעְַרכֹות ַהּקֵרּור ַהּמְַרעִיׁשֹות
ו ְ ַהּצִּנֹורֹות ַהּי ְֻרּקִים ׁשֶ ֲח ֻלּדָה וְלַׁשְ לֶׁשֶ ת ּדָבְקּו ָּבהֶם
ּו ַב ִּפּנ ָה ְּבדָלֵי סִיג ְַריֹות מְעּוכִים
ּובְַקּבּוק ֲחצִי ֵריק ׁשֶ ל ּדָי ֶאט קֹולָה
ׁש ְט ָּת אֹותִי ו ְ ִה ְצמְַד ָּת אֹותִי אֶל ַה ַּמ ֶּתכֶת
ּו ִפתְאֹום ִה ְפ ַ
ו ְ ָל ַפ ָּת אֶת ָהעֶֹרף ָחז ָק
וְדָחְַק ָּת אֶת ָּפנ ַי ְל ַהּבִיט ַּבּג ַג ַה ְּמזֻּפָת
וְנ ָחּו ׁשָם ׁשְ ּתֵי יֹונ ִים מֵתֹותׁ ,שֶ ַאחַת ֵמהֶן ,הַּׂשְ מָאלִית,
ָהיְתָה ׂשְ רּועָה עַל ּגַּבָּה ,ו ְ ֶה ָחז ֶה ׁשֶ ּלָּה ְמ ֻפּלָח וַאֲכּול נ ְ ָמלִים
ׁשֶ ָהלְכּו ּבְׁשּוָרה ְלאֶֹרְך ַהּצֵל
ו ְ ַהּצִּפֹוִרים ַהּמֵתֹות עָפּוּ ,כָל ַהּזְמַן ַהּז ֶה,
ַאּתָה ֵמבִיןַ ,הּצִּפֹוִרים ַהּמֵתֹות עָפּוּ ,כִי נ ִ ְצמְַד ָּת ֵאלַי
ו ְגּופֵינּו ז ָזּו ְּבתֵאּום,
ׁשָם ,עַל ַהּג ַגּ ,בֵין ַה ְּמ ַאו ְְרִרים ַהּגְדֹולִים
ּו ַמעְַרכֹות ַהּקֵרּור ַהּמְַרעִיׁשֹות,
ו ְ ַהּצִּנֹורֹות ַהּי ְֻרּקִים ׁשֶ ֲח ֻלּדָה וְלַׁשְ לֶׁשֶ ת ּדָבְקּו ָּבהֶם
ּו ְל ַמּטָה ַהּכְַרמֶל ו ְ ַהּנָמֵל ּו ָבּתֵי ַהּז ִּקּוק ָעמְדּו ְּכעִֵדים.
חיפה6.7.12 ,
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עיניך
וְאֵיְך ִמ ַּבעַד ְל ָאטֹול עֵינ ְָך ָראִיתִי
(מּוטָב לֹומַרִ ,הּתְַר ָּת לִי לְִראֹות)
ׂשְ רּועָה ׁשּונ ִית ׁשְ בּוָרה ׁשֶ ל ַא ְל ֻמּגֵי ְּכמִיהָה
ׂשגְׂשֵ ג ׁשֶ ל אַּצֹות ָאׁשָם
וְחֶֹרׁש ְמ ַ
ְּכבָר אָז י ַָד ְעּתִיֹ ,לא ֶאצְֹלל
ו ְ ַכּמָה ׁשֶ ּנִּסִיתִיַ ,ה ַח ְמצָן ּדָלִיל
ו ְ ַכּמָה ׁשֶ ָרצִיתִיַ ,הּנ ְׁשִ ימָה ְקצָָרה
ּו ְכבָר ּכְׁשֶ ֹּלא ָחׁשַׁשְ ּתִי ִמ ִּל ְט ֹּב ַע
ּו ְכבָר ּכְׁשֶ ֵהנ ַ ְחּתִי ַל ְּכבִידָה
ּו ְכבָר ּכְׁשֶ ּנִּתַן ,אָז ֹלא
ֵהנ ַ ְח ָּת
לִי
לְִדלֹות מִּתֹוְך חֹשֶ ְך ָהאִיׁשֹון
אֶת ֹלבֶן ַה ְּפנ ִינ ָה.

דוכסוסטוס או כיצד לכתוב עליך
מִין ּפָׁשּוט ׁשֶ ל ְקלָף ִל ְכתִיבַת מְזּוזֹות.
הַדֹוּכְסֹוסְטֹוס עָׂשּוי מֵעֹור ְּב ֵהמָה
ַה ְּמ ֻעּבָד ִמּצִּדֹו ַהחִיצֹונ ִיׁ ,שֶ ּבֹו הַּׂשֵ עָר,
וְאִּלּו ַה ְּקלָף ְמ ֻעּבָד ְּבצִּדֹו ַה ְּפנ ִימִי,
הַּפֹונ ֶה ַל ָּבׂשָר.
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עכשיו ,הוראות לשינה
אׁ .שְ כַב עַל ִצּדְָך.
בֱ .אחֹז ְּבכַף י ְָדָך ַהּי ְ ָמנ ִית אֶת ְּכ ֵתפְָך הַּׂשְ מָאלִית.
גַ .ה ְחלֵק אֶת ּכַף ַרגְלְָך הַּׂשְ מָאלִית ֵמעַל ְלכַף ַרגְלְָך ַהּי ְ ָמנ ִית.
ׁשּלֵב אֶת ֶא ְצּבְעֹות י ְָדָך הַּׂשְ מָאלִית ְּבי ְָדָך ַהּי ְ ָמנ ִית.
דַ .
אֵינ ְָך נ ְִרּדָם?
			
דַּ .ד ְמי ֵן ׁשֶ ּז ֶהּו ּגּופֹו.
אֵינ ְָך נ ְִרּדָם?
		
הַּ .ד ְמי ֵן ׁשֶ ּזֹוהִי י ָדֹוׁ ,שֶ ּזֹו ַרגְלֹו.
וַּ .ד ְמי ֵן ׁשֶ אֵינ ְָך.
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שחר–מריו מרדכי

עִם ּכֶׁשֶ ל הלשון
זברה
ַּב ַּליְלָה ַהחַּלֹון ּפָתּו ַח ְל ֶמ ֱחצָה
ַה ַחּי ִים ׁשֶ ּלִי ,הַּפֹו ֶטנ ְ ְצי ָאל
אֵיזֹו ַה ְח ָמצָה
ּכָל ַהּכִׁשְ לֹונֹות וְהִּסּוס רֹוֵדף הִּסּוס
ַה ַחּי ִים ׁשֶ ּלִי ,הַּפֹו ֶטנ ְ ְצי ָאל
אֵיז ֶה ִפסְפּוס
ׁשֶ ֶקט ַּבּכֹל ,מְכֹונ ַת ַה ְּכבִיסָה
ֹלא חֹוֶרֶקת אֶת הַ– ָצ ָצ ָצ
ַליְלָה ,חַּלֹון ּפָתּוחַּ ,פֹה ֲאנ ִי נ ִ ְמצָא
ַה ַחּי ִים ׁשֶ ּלִיֲ ,אנ ִי ,אֵיזֹו ַה ְח ָמצָה
אּולַי הַּׁשֵ פֶל ֹלא ָעמֹק ,ו ְ ַהּמְֶרחָק נִּג ָף
י ֵׁש לִי מָנֹו ַע ּומְַדחֵף ו ְ ֶצלַע ׁשֶ ל ּכָנ ָף
י ֵׁש י ֵָר ַח ָלבָן ְּבמְֶר ָחבִים ׁשְ חִֹרים
ּׁש ַמי ִם ַמזְהִיִרים– ַמזְהִיִרים
ַּתכְׁשִ יטֵי ַה ָ
ִהּנ ֵה ּג ַם ֲאנ ִי זֶּבְָרה לְִקַראת מָעֹוף מְַרהִיב
ּדָבָר ֹלא ַמ ְכאִיב לִיּ ,דָבָר ֹלא מְַרעִיב
עֹוְד ְמעַט אֵין לִי ְּבעָיֹות ּפְַרנָסָה
ׁשכָָרעָב ,מְכֹונ ַת ַה ְּכבִיסָה
ַהּמַׁשְ ַּכנְּתָהְ ,
ַה ְּד ָאג ָה הַּקֹוַדחַת ,הַּזּוגִּיּות ַהּמְַקְר ַטעַת
ַע ְכׁשָו ֲאנ ִי ַממְִריאֲ ,אנ ִי עָףֲ ,אנ ִי טָס
ֲאנ ִי ז...זֶּבְ...זֶּבְָרה
ְמ ֻפ ְספָאאאאאס.
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להט לילה
"איש אינו יודע כמוני את הלילה".
אלכסנדר פן

ָעלַי ָלצֵאת ֵמ ַה ַּבי ִת ו ְ ִל ְצעֹד ּבַּׂשְ ֵדָרה
ְּכאִּלּו אֵינֶּנ ִי מֵת.
אִם אֵין ֻמּׂשָא ַא ֲהבָה ַּבּדִיָרה
הְָרחֹוב עֹוד הֹומֶה ו ְחֹומֵד.
רֹאׁשִ י וְעֵינ ַי טֹו ְבלִים ּבְאֹור ׁשֶ מֶׁש;
ַרגְלַי ְּכבָר ְּב ֹעמֶק ַה ַּליְלָה.
נַפְׁשִ י ּבֵין ׁשִ ּנ ַי ּגֹואָהִ ,מ ְתנ ַּׁשֶ מֶת
י ֵׁש ִפּּתּוי מּול ֲחׁשָׁש ׁשֶ ּי ְ ֻבּלַע לָּה
אְַך ַמּבָט עַל הַּגּוף ְּכבָר נ ִּצֹודֹ .לא נ ִּצֹוד
ּכָל עֹוד ֹלא טֹוְרפֹות ַהי ַָּדי ִם.
ְּכבָר ָרחְַקּתִי ִמ ֶּמּנ ִי מְאֹודּ ,כֹה מְאֹוד;
ֵמחְַדִרי אְַך ְּפסִיעָה הִיא אֹו ׁשְ ַּתי ִם.
ָקדֹוׁש ו ְ ָטמֵא; ְמ ֻעּדָןַ ,חּיָתִי;
נ ְטּול זְמַן אֹו מְֶרחָב אֹו י ֵׁשּות.
סֹואֵןּ ,כְָך נ ִ ְמסַר ַהּלֵיל אֶל ּתְׁשּוָקתִי
ּכְמֹו ַמּלָח אֶל ַהּי ָם ּבֹו י ָׁשּוט.
ּגּוף ּדְמּוי ַמ ְלאְָך — אֱלֹוהִים ּבֹו י ָׁשּוט:
רֹאׁשָ ,חז ֶה ּוז ְרֹועֹות — ּגַעַׁש–ּדָם.
ִמ ְת ַל ְּקחִים ְרג ָׁשֹות — לֵיל–ׁשְ מָׁשֹות; ִהתְַרּגְׁשּות
ׁש ֲחדָם.
ֲחׁשִָקים ׁשֶ ְּכבָר אֵין ְל ַ
ַמי ִם אֶל ַמי ִם ,אֵׁש ּתֹאכַל אֵׁש
ָּב ֶא ְפׁשָר ׁשֶ עֹוֵקב אִי– ֶא ְפׁשָר
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ׁשֶֹרׁש הַּגּוף נִז ְָקף ּופֹוגֵׁש
ַּבּג ְַרעִין ׁשֶ ל ַהּנֶפֶׁש — ָּבׂשָר .
ׁשחַר ַהּנֶפֶׁש ִּת ְפּגֹש ּבַּנֹוׁשִ ים
אְַך עִם ַ
ׁש ְכנ ָה עֵינַי ִם.
עִם ּבֶֹקר ֶּת ְח ַ
אֵיְך נֹוׂשֵ א הָעֹולָם אֵין–סְפֹור ֲאנ ָׁשִ ים
וְחְַדִרי ֹלא יּוכַל לָׂשֵ את ׁשְ נַי ִם?
ִהּנ ֵה טַל רֹוחֵץ אֶת ְּפנ ֵי ָה ֵעצִים;
ַּבּתְִריסִים אֹור ִראׁשֹון מְַדגְּדֵג.
אֶת ַלהַט ַהּיַחַד לֵילִי ֶה ֱעצִים,
ׁשחַר נ ָכֹון לְפֹוגֵג.
וְ ַ
1

שפה

ּׂשפָה
ֲאנ ִי נ ִּצֹוד ְּב ַמ ְלּכֶֹדת ַה ָ
ּבֵין ָע ְצמַת הֶָרגֶׁש ְללָׁשֹון ָרפָה
ֲאנ ִי מִֵקיץ וְנ ָע וָנ ָד ו ְהֹולְֵך לִיׁשֹן
ִּבמְצֹור הַּגּוף ,עִם ּכֶׁשֶ ל ַהּלָׁשֹון.
ֲאנ ִי אֹומֵר ַע ְכׁשָו :י ָם .ו ְֹלא י ָכֹול ַל ֲהכִילֹו.
ֲאנ ִי אֹומֵרָ :רִקיעַ .וְאֵי ְצבָאֹו וְכָל חֵילֹו?
הֹוֹ ,לאֹ ,לאֹ ,לאִ .ה ְת ַּכּוַנְּתִי לְִדבַר מָה ׁשֹונ ֶה.
ֲאבָל חֹוז ֵר עַל ַה ִּמּלִיםּ .כְמֹו ַע ְכׁשָו ַמּמָׁשִ .הּנ ֵה:
ּׂשפָה
ֲאנ ִי נ ִּצֹוד ְּב ַמ ְלּכֶֹדת ַה ָ
ּבֵין ֹעצֶם הֶָרגֶׁש ַלּלָׁשֹון הָָרפָה
ׁשּוב מִֵקיץ וְנ ָע וָנ ָד ו ְהֹולְֵך לִיׁשֹן
ִּבמְצֹור הַּגּוף ,עִם ֶּכסֶל ַהּלָׁשֹון.
 1בשיר "שפה" ,שהתפרסם בגיליון  ,8חל שיבוש .אנו מפרסמים אותו כאן בשנית.
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ֲאבָל ֶא ְת ַּדּפֵק עַל ַּד ְלּתְָך עֵר ּו ִבתְנּומָה
עַד ׁשֶ ִּת ְפּתַח לִיְּ .פתַח לִיְּ ,פתַח.
ּג ַם ְּבלִי ִמּלִים ַאּתָה ּתִׁשְ מַע
אֶת הַ– ַתּח! ַתּח! ַתּח!
ֲאנ ִי ּכָאן ו ְֹלא ֵאלְֵך עַד ׁשֶ ִּתּפַָקח
עַד ׁשֶ ְּתבֵָרְךּ ,וׂשְ ָפתַי ִּת ְפּתַח.
ּג ַם אִם ָּפנ ַי ְמ ֻס ָּלעִים,
וְעֵינ ַי נָהָר ּגֹובֵר
ְּכ ֵעמֶק ְר ָפאִים אֹו ֵעמֶק ַה ָּבכָא;
אִם קֹולִי ֶאנ ְַקת ּגְ ָבהִים —
ּׁשבֵר —
ְמחַּׁשֵ ב ְל ִה ָ
ִהּנ ֵה יָמִים ָּבאִיםּ ,ו ָבאָה ְרוָחָה.
ּכִי ֵאּלֶה ַה ְּדבִָרים אֲׁשֶ ר ּבֵינ ִי ְלבֵינ ְָך:
י ֵׁש ּדִּבּור ׁשֶ ל ׁשְ תִיָקה.
י ֵׁש ִמכְׁשֹול — הּוא נָתִיב.
י ֵׁש ָרעָב ׁשֶ ֹּלא נִּתָן ְלהַׂשְ ּבִיעַ,
י ֵׁש ּתְׁשּוָקה ׁשֶ ֹּלא נִּתָן ְלהְַרעִיב.
י ֵׁש ִה ְתנַּצְחּות (הֹואִיל ו ְ ֻה ְסּכַם).
י ֵׁש ַרעַד ַּבּלֵב; ְמתְַקּתֵקֹ ,לא מְַרּפֶה.
י ֵׁש ֲענָנ ִים ׁשֶ עֹוׂשִ ים אֶת ּדְַרּכָם
ְלחֶֹרף סֹועֵר .י ֵׁש ָאבִיב .י ֵׁש מְַרּפֵא.
ּׁשבִים;
י ֵׁש ׁשֹומֵר ּדְָרכַי ּבֵין הַהֹו ְלכִים ו ְ ַה ָ
נָתִיב מּואָר וְחַי ּבֵין ַקו ַהּי ָם לַּכֹוכָבִים.
ׁש ַמי ִם וְחֵילָם.
ִהּנ ֵה ָאמְַרּתִי י ָםָ .
ֲאנ ִי י ָכֹול ַל ֲהכִילָם.
ּכִי ֵאלֶיָך ּתְׁשּוָקתִי וְהִיא ׁשְ מָׁשֹות ַרּבֹות,
ּו ַמי ִם ַרּבִים
ֹלא יּוכְלּו ְלכַּבֹות.
ׂשִ י ֵמנ ִי ּכַחֹותָםׂ .שִ י ֵמנ ִי ּכַחֹותָם.
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שלומי שבן

לפעמים זה נגמר באגרוף של ברזל
רצח בקרדיגן ורוד
ּכְׁשֶ ִּד ְמיַנְּתִי ַרּבֹות אֶת הֶָרג ַע ַהּז ֶה,
ו ְִד ְמיַנְּתִי אֹותֹו ַרּבֹות,
ָא ַה ְבּתִי לְִראֹות ְּבעֵינ ֵי רּוחִי
אֶת ָהאֵימָה עַל ָּפנ ֶיָךָ ,אחִי,
ּכְׁשֶ ּי ְִרצֶה הַּגֹוָרל ּומּולְָך ֶא ֱעמֹד
ּגֶבֶר מּול ּגֶבֶר,
ּכָבֹוד מּול ּכָבֹוד —
מִי י ָכֹול ַלחְזֹות ַּת ְפנ ִית ׁשֶ ּכָזֹאת,
ו ְַקְרּדִיג ָן וָרֹד,
ַקְרּדִיג ָן וָרֹד.
ּומִי ֶה ֱאמִין ׁשֶ ַה ַּליְלָה ַהּז ֶה
הּוא ַה ַּליְלָה ִמּכָל ַהּלֵילֹות,
ּכְׁשֶ ּנ ִ ְכנ ַ ְסּתִי ַלּבָר ַה ֻּמּכָרַ ,הּפָעּוט,
ָע ְלתָה ּבִי ּתְחּוׁשָה ְמבַּׂשֶ ֶרת ָרעֹות,
אְַך ֹלא ּכְמֹו ַהּתְחּוׁשָה ַה ְּמ ֻסּיֶמֶת מְאֹוד —
ַל ֲעמֹד ּכָאן מּולְָךֻּ ,כּלִי ּתֹוכָחָה,
ּבְַקְרּדִיג ָן וָרֹד,
ַקְרּדִיג ָן וָרֹד.
ו ְ ַאּתָה ֶּב ֱאמֶת מְַקסִים ִמּקָרֹוב,
ִמסְּתֹוִרי ִמּכַף ֶרגֶל עַד זֹוב,
ו ְ ֶא ְפׁשָר ְל ָהבִין (ֹלא ְּבלִי ַמ ֲאמָץ)
אֵיְך ִה ְצ ַל ְח ָּת ְּב ֹאפֶן ׁשֵָקט אְַך נִמְָרץ
אֶת ִלּבָּה ַה ָּצעִיר ְל ַעּו ֵר וְלִׁשְ ּדֹד —
ֹלא ָהי ָה ַמ ֲאבָק ִמ ִּצּדָּה ,ז ֶה ֹלא סֹוד,
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ַרק נ ְִדמֶה אֹו ַהאִם ּג ַם הּוא ַמאֲִדים,
ַהּקְַרּדִיג ָן ַהוָרֹד?
ַקְרּדִיג ָן וָרֹד.
אְַך ּבֹוא ֹלא נ ִׁשְ ּכַח ,י ְִדיִדי ַהּזְאֵב,
ּבֹוא וְנִזְּכֹר הֵיטֵב
אֵיְך ּבַּסֹוף הִיא ָחז ְָרה ְלחֵיִקיּ ,כַּמּובָן.
ַאּג ַב ,הִיא ָּבחֲָרה לִי אֶת ַהּקְַרּדִיג ָן
ׁשֶ ָרכַׁשְ ּתִי ִמּי ָד ּו ְבלִי ִל ְמּדֹד,
—
ז ֶה סּוג ָהאֵמּון ׁשֶ ּבֵינ ֵינּו נ ָתּון ֹ
עַד ּכְֵדי ַקְרּדִיג ָן וָרֹד!
ַקְרּדִיג ָן וָרֹד.
ִל ְפ ָעמִים ז ֶה נִגְמַר ְּב ֶאגְרֹוף ׁשֶ ל ּבְַרז ֶל,
ִל ְפ ָעמִים ִּבנְגִיחַת ַה ְּפ ָלדָה,
ְּב ַא ְלפֵי לְׁשֹונֹות צֹולְפֹות ִמּכָל צַד,
ַּבּבְַקּבּוק ַהּׁשָבּורַּ ,ב ַּתעַר ַהחַד,
ֶחז ְיֹונֹות ׁשֶ ּכָ ֵאּלֶהּ ,כָ ֵהּנ ָה ו ָעֹוד.
אְַך ּכָל זֹאתִ ,מ ְס ַּתּבֵרְ ,קצָת מִחּוץ ַלהְֶקׁשֵ ר
מּול ַקְרּדִיג ָן וָרֹד,
ַקְרּדִיג ָן וָרֹד.
ו ְאּולַי ז ֶה ַרק נֶצַח ,אּולַי ְּכבָר ַּדּקָה,
ׁשֶ עֹומֶֶדת ּבֵינ ֵינּו ׁשְ תִיָקה.
ּכְׁשֶ ַּת ְחז ִיר ֶּב ָעתִיד אֶת הֶָרג ַע ַהחַי
ׁש ְבּתִי עַל עְִקבֹותַי
ּבֹו סֹו ַב ְבּתִי ו ְ ַ
ּבְִריצָה חֲטּופָה ,אְַך מְעֹוֶרֶרת ּכָבֹוד,
מָה הֹוׁשִ י ַע אֹותְָך? ִּתתְַקּׁשֶ ה ֶל ֱאמֹד.
אַל ּתִׁשְ ּבֹר אֶת ָהרֹאׁש ,י ְִדיֵדי ַה ַּפ ְתי ָן,
ׂשטָן,
ֹלא ,ז ֶה ֹלא ַמעֲׂשֵ ה אֱלֹוהִים אֹו ָ
ֹלא ּגֹוָרלֹ ,לא ַמּז ָלֹ ,לא ִחּבָה ּכַּמּובָן:
הֹוׁשִ י ַע אֹותְָך ַקְרּדִיג ָן.
ַקְרּדִיג ָן וָרֹד.
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שיר עם (הפוליטיקאי לא מת)
עָלּו ָעלָיוָּ ,תפְסּו אֹותֹו,
ׁשפְטּו אֹותֹו,
ֵהבִיאּו ו ְ ָ
הְִרׁשִ יעּו ו ְ ָאסְרּו אֹותֹו
צֹוֵר ַח ּובֹועֵט,
הִׁשְ ּפִילּו וְדְָרכּו ָעלָיו,
חָׁשְ בּו ׁשֶ ּז ֶהּו–ז ֶה ַע ְכׁשָו —
וְהַּפֹולִיטִיַקאי ֹלא מֵת.
ׁשכְחּו אֹותֹו,
טְָרקּו ו ְ ָ
ְל ֶפתַע ׁשּוב ָראּו אֹותֹו,
יֹוצֵא ַּב ַּליְלָה ִמּבֵיתֹו
ְּב ַצעֲֵדי ָּבלֵט,
ָקפְצּו וְהִׁשְ ַּתּלְטּו ָעלָיו
ׁשּבַ"ּכ יָסָ"מ וְג ַם ָמג ָ"ב —
ַ
וְהַּפֹולִיטִיַקאי ֹלא מֵת.
ׁשלְחּו אֹותֹו ָרחֹוק ִמּכָאן,
ָ
ָעמֹק ְל ֶבטֶן ַה ִּמתְָקן,
ָסגְרּו ָעלָיו ּכְמֹו ּתִיָקן
ַמּז ִי ַע ו ְרֹוטֵט.
הַּדֹו"ח ָהי ָה מְאֹוד ּבָרּור:
ַהּבֶן ָאדָם ָא ְמנ ָם ׁשָבּור,
אְַך הַּפֹולִיטִיַקאי ֹלא מֵת.
ָעבְָרה ָח ְלפָה אֵיזֹו ּתְקּופָה,
ֲאבָל לְִקַראת ַה ַהתְָקפָה
ָע ְלתָה ִּפתְאֹום ּדְִריׁשָה ּדְחּופָה
ְלאִיׁש ָקׁשּו ַח ֶּב ֱאמֶת.
ׁשלְחּו ֵאלָיו אֶת ָהאַּלּוף,
ָ
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ַהּבֶן זֹונ ָה ָהי ָה ׁשָזּוף —
וַּדַאי ּו ְבוַּדַאי ׁשֶ ֹּלא מֵת.
ִּדּבְרּו אִּתֹוָ ,סגְרּו אִּתֹו,
ֵהכִינּו ו ְׁשִ ּגְרּו אֹותֹו
מִן ַהּצִינֹוק ַה ְּמ ֹפאָר
ַהי ְׁשֵ ר ַל ַּקּבִינ ֵט,
ׁשאֲלּו אֶת ַּדעְּתֹו
וְ ָ
ו ְהּוא ָאמַר אֶת ַּדעְּתֹו,
ּומִיׁשֶ הּו נִזְּכַר:
ַּתּגִיד לִיֹ ,לא ָהי ָה ִענְי ָן אִּתֹו?
ָהי ָה אִּתֹו אֵיז ֶה סִּפּור,
ַהּבֶן ָאדָם ָהי ָה ּג ָמּור,
אְַך ּבְתֹוכֹו אִיׁש ַהּצִּבּור
ּׁשאֵר ז ָקּור,
הְִקּפִיד ְל ִה ָ
ַרק ּכִי זָכַר ּדֵי ְּבבֵרּור
ׁשֶ ִּבמְחֹוז ֵנּו ָהאָרּור
אַף ּפֹולִיטִיַקאי ֹלא מֵת.
(השירים מולחנים והם לקוחים מאלבום חדש העתיד לראות אור בקרוב)
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סיון בסקין

"לעת ז ִקנה נהיי ָת לי קֹהלת"

שלושה שירי–שיחה דוקומנטריים על פערי גיל
שיחה במקלחות הנשים
" ֶא ְסּתְֵר'ֶקה ,מָה ׁשְ לֹומְֵך? ֹלא ָראִינּו אֹותְָך ִמּזְמַן".
" ֲאנ ִי ַמּגִיעָה ְמ ֻאחָרּ ,כִי ַהּנְכִָדים ֶא ְצלִי".
" ֹיפִיֹ ,יפִיְּ .בנ ֵי ַּכּמָה?" " ַה ָּקטָן עֲַדי ִן ַּבּג ַן,
ו ְ ַהּגְדֹולָה לֹומֶֶדת עִם ַהּבֵן ׁשֶ לׁ ...שֶ ל נ ָ ָטלִי".
"ּכֵן ,נ ָכֹון ,הִיא ִסּפְָרה לִי .אֵיְך הֹולְֵך לָּה ׁשָםַּ ,ב ִּכּתָה?"
"הִיא ְּבסֵֶדרֲ ,אנ ִי יֹוַדעַת? הִיא ַּת ְלמִידָה טֹובָה.
ִה ְתחִילָה ִל ְלמֹד ְּפ ַסנְּתֵרַ " ".אּתֶם ַמכְִריחִים אֹותָּה?"
"ֹלא ,הִיא רֹוצָה ְּב ַע ְצמָּהַ .ה ַּמּגֶבֶת ַהּזֹאת ְרטּובָה,
מָה ֲאנ ִי ֶאעֱׂשֶ ה?" "ְקחִי ,י ֵׁש לִי עֹוד ַאחַת".
"ּתֹודָהׁ ,שּו ַלּמִיתּ ,תֹודָה .אֵיְך ַה ַחּי ִים ֶא ְצלְֵך?"
" ֲאנ ִי יֹוַדעַתַ ...חּי ִיםַּ .תּגִיִדיַ ,א ְּת ְּכבָר ָא ַכ ְלּתְ?"
"עֹוד ֹלא" ".אּולַי נ ַ ֲעלֶה לְָקפֶה ו ְעּוג ָה?" "הֹולְֵך".
"נ ָ ָטלִי ִמ ְתּג ֶָרׁשֶ תָ " ".לּמָה?" "אֹומֶֶרת ׁשֶ אִי– ֶא ְפׁשָר
ִלחְיֹות אִּתֹוָ " ".לּמָה ,מָה הּוא עֹוׂשֶ ה?" "ֹלא חָׁשּוב .יֹועֵץ.
ֲאנ ִי ֹלא ְמבִינ ָה ְּבז ֶהֹ .לא חָׁשּובָ .ה ִעּקָר,
ֹלא טֹוב לָּה אִּתֹוּ" ".ו ְלמִי ָהי ָה טֹוב?" "ׁשֹוֵרץ
ַּבּמִׂשְָרד עַד עֶׂשֶ ר .מִי יֹוֵד ַע מָה י ֵׁש לֹו ׁשָם".
" ַמזְּכִיָרה?" "מִי יֹוֵדעַָ .ראִית הְַרּבֵה סְָרטִים.
הּוא אֹומֵרׂ ,שִ יחֹות עִם אְַרצֹות ַהּבְִרית .נ ְִרׁשַם
לְחּוג ּכַּדּוְרסַל" ".וְהִיא?" "ָר ְצתָה לָטּוס ִלכְֵרתִים.
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ָהי ָה עָסּוקָ .אמַר לָּה ,צִימֶר ַּב ַּקי ִץָ .אמְָרה ,רֹוצָה
לָנּוחַּ .ומָה ז ֶה צִימֶרָ .קצָר ִמּדַיּ .ופְָקק ּבְמֹוצָ"ׁש".
" ֲאבָל עַל ז ֶה ִמ ְתּג ְָרׁשִ ים?" " ָה ְלכָה לְִקבּוצָה
ְל ַה ֲע ָצמָה אִיׁשִ יתָ .חז ְָרה ו ְ ָאמְָרהַ ,מּצָב
ּכָז ֶה ֹלא י ָכֹול ְל ִהּמָׁשֵ ְך יֹותֵרָ .אמְָרה ,ז ֶה ֲאנ ִי
ּבֹוחֶֶרת ִלהְיֹות ֻא ְמ ָללָה .אָׂשִ ים ָלז ֶה סֹוף".
"ו ְ ַאּתְּ ,ומָה ַא ְּת חֹוׁשֶ בֶת? ז ֶה ְרצִינ ִי?"
" ֶא ְסּתְֵר'ֶקהׁ ,שּום ּדָבָר ֹלא ְרצִינ ִי יֹותֵרּ .בְלֹוף
ַהּכֹלַ " ".א ְּת חֹוׁשֶ בֶת — ּבְלֹוף ,וְאָז ָּבאָה ַמּכָהּ .בָדּוק".
"מָה ֲאנ ִי ְמבִינ ָהֲ .אנ ִי ז ְֵקנ ָהִ .הּנ ֵהָּ ,באָה ִלׂשְחֹות".
"הֵם ֹלא ִה ְמצִיאּו ּכְלּוםּ .גְרּוטָאֹות ּכָמֹונּו ּבְִדּיּוק.
ַרק ֵמ ַהּזְמַן ׁשֶ ּלָנּו נ ִׁשְ אַר ּפָחֹות".
תל אביב ,פברואר .2012

שיחה בין שני בעלי חנויות סמוכות ברמת–גן
"מָהּ ,בְֶרקֹובִיץ'ַ ,אּתָה הַּיֹום ְּב ֵאבֶל?
ׁש ַמ ְעּתָ ,גְו ְַרִדיֹולָה ִה ְת ַּפּטֵר?"
ָ
" ֲעזֹבּ ,ג ַם ּכָכָה ַה ַחּי ִים ַּבּזֶבֶל".
"ּתְִראּו מִי מְַדּבֵרַ .אּתָה ַּפנְּתֵר,
ַּפנְּתֵרָ ,אחִיַ ,אּתָה ְלי ַד ּכָל ֵאּלֶה,
ַה ְּצעִיִריםׁ ,שָעֹות מּול ַה ַּמחְׁשֵ ב.
נִּסִי ָת ְל ַהּכִירּ ,בַר ְר ָפ ֵאלִי?"
"ֹלא ִמ ְת ַּבּי ֵׁש ִל ְצחֹק ָעלַיּ .תֵׁשֵ ב,
ּתִׁשְ ּתֶה ָקפֶהֲ .אנ ִי ְּכבָר עִם ָקַרחַת".
"וְאִם ָהי ָה לִי ֶּכסֶף ּכְמֹו ׁשֶ ּלְָך,
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ֲאפִּלּו אִם אִׁשְ ּתִי ָהיְתָה צֹוַרחַת,
ָהי ִיתִי ְּכבָר עֹוׂשֶ ה ַמ ְה ֵּפכָה,
עֹוׂשֶ ה לִי הַׁשְ ָּתלָהּ .ג ַם ּבַּׁשִ ּנַי ִם.
ׁשנ ָה".
יֹוְרדֹות לְָךָ ,אחִי ,עֶׂשְִרים ָ
" ֲעזֹבִ ,סּפֵר לִי מִיׁשֶ הּו ׁשֶ ּׁשְ נַי ְֶדר
ָעׂשָה נ ִּתּו ַח ְּפ ַל ְסטִי ו ְָקנ ָה
ַה ַּביְתָה מְכֹונ ַת ָקפֶהּ .כְמֹו ֶמלְֶך.
ָמצָא צְָר ָפ ִתּי ָה ּבַת אְַר ָּבעִים".
"י ְהּוִדּי ָה?" "נ ְִדמֶה לִיִ .מ ְת ַע ֶּמלֶת
לְׁשֶ ָעבַרֹ" ".לא ַרעָ .קפֶה ָטעִים.
ֶא ְפׁשָר עֹוד ּכֹוס? ּתֹודָה .פֶנֹו ֶמנָלִי.
יּוכַל ִל ְפרֹׁש ְלאֵיז ֶה חֹר–סּור–מֵר".
" ַּפעַם צְָר ָפ ִתּי ָה ַאחַת נ ָ ְתנ ָה לִי.
ָעז ְַרּתִי לָּהָ ,אחִי ,לְִדּפֹק ַמ ְסמֵר,
ִלתְלֹות ַמּדָףֲ .חבָלֹ ,לא ִה ְת ַח ַּתנְּתִי".
"מָה ַרע לְָך עִם רֹו ָחלֶ'ה?" "ֹלא ַרע.
ֲאבָל ָּתאֵר לְָך אֹותִיּ ,בָחּור ׁשְַר ַמנְטִי,
ּכְמֹו אֵיז ֶה ז ָ'אן–מִיׁשֵ ל ,עִם ּבַחּוָרה
ׁשֶ ּי ֵׁש לָּה ְס ַטי ְל .יָפָה ּו ְמ ַפּנ ֶֶקת".
"מָה ְּכבָר י ֵׁש ְל ַפּנ ֵק אֹותְָךָ ,אחִי?
ַאּתָה ַּפנְּתֵר ּג ַם ּכָכָהׁ .שֵ ב ּבְׁשֶ ֶקט".
"ּפִּנּוקָ ,אחִי ,ז ֶה רֹ ַע ֶהכְֵרחִי.
ַרק עִם ַהּגִיל ַאּתָה ֵמבִין ּכָ ֵאּלֶה
ְּדבִָרים .אּולַי ּג ַם רֹו ָחלֶ'ה ַּת ְפנ ִים".
" ְלעֵת ז ְִקנ ָה נ ִ ְהי ֵי ָת לִי קֹ ֶהלֶת".
" ַה ְלו ַאי ׁשֶ ּכְָך ֻּכּלָנּוַ ,הּז ְֵקנ ִים,
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נ ִ ְהי ֶהַ .לּיְלִָדים ׁשֶ ּלָנּו ֶּבטַח
ׁשֶ ּז ֶה יֹותֵר ּבִָריא .עֵת ּפֹה ,עֵת ׁשָם.
(מצביע על הטלוויזיה העומדת על מדף עליון בחנות)

ִהּנ ֵהּ ,תְִראֶה" ".מִי?" "פֵֵדֵרר מּול ּבְֶרִדיְך.
ֲאפִּלּו הֵם יֹוְדעִים ׁשֶ אֵין מְִרׁשָם
נֶגֶד ַהּזְמַןׁ .שֶ עֹוד ׁשְ נ ָ ַתי ִם ,אְַרּבַע,
י ַ ְתחִילּו ְל ַה ְפסִידְ ,ל ֵה ָעלֵם.
ַאּתָה יֹוֵד ַע אֵיְך ָאמַר לִי ַאּבָא:
ָצעִיר חֵֵרׁש ,ו ְ ַהּז ֵָקן ִאּלֵם".
" ֲאנ ִי ֹלא מֵת עַל ֵטנ ִיסּ .תֵן לִי קֹולָה,
ָאחִיֲ ,אנ ִי ָצמֵא .נ ִ ְהי ָה ּפֹה חַם".
"ּתִׁשְ מַעָ ,עׂשָה ּבְׂשֵ כֶל גְו ְַרִדיֹולָה.
ָצעִירָ ,צעִירֲ ,אבָל ּבָחּור ָחכָם".
תל אביב — מטולה ,מאי 2012

שיחה בחתונה רוסית רבת–משתתפים
(תרגום בלתי–חופשי מרוסית)

"אֹו ,מָה ׁשְ לֹומְֵךַ ,מּז ָל טֹוב עַל ַה ֶּבטֶן.
מִי י ֵׁש ִּב ְפנ ִים?" " ַה ַּפעַם ּבֵןַ " ".ס ְחּתֵין!
ׂש ֵמ ַח ֶּבטַח ַּב ֲעלְֵךׁ ,שֶ ִה ְת ַחּתֵן
ָ
ִאּתְָך" ".עִם ְמחִיִרים ּכְמֹו ְּב ַמנ ְ ֵהטֶן,
ׁשְ נ ֵי יְלִָדים ִמּמִין זֵהֶה חֹו ְסכִים עֹוד חֶֶדר.
ׁשּנ ֶה לָנּו — ּבֵןּ ,בַת.
ֲאבָל ַמּמָׁש ֹלא ְמ ַ
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ו ְ ַאּג ַבֹ ,לא ָקׁשּור ֵאלַיַ :מּבָט
חָטּוף ּבְגּוגֶל יְגַּלֶה ׁשֶ ּז ֶה ַהּגֶבֶר
קֹו ֵב ַע אֶת הְֶרּכֵב ַהּכְרֹומֹוזֹומִים:
אִיְקס ,ו ַייֲ " ".אנ ִי עַָק ְבּתִי ְּב ִענְי ָן
ִּבנ ְעּוַרי ַאחֲֵרי ַמּדָע .י ָ ְפי ָן
ׁשֶ ל ַהּתֵאֹוְריֹות ּג ַָרם לִי אָז ִלזְרֹם עִם
ּכָל ַה ְּסבִיבָה ׁשֶ ּלִי :רֹו ַמנְטִיָקנ ִים,
קֹוְראֵי ַמּדַ"ּב ו ְסֹו ֲחבֵי ּתְַרמִיל.
ׁשתִינּו וֹוְדָקה .אֹויֲ ,אנ ִי ְלגַמְֵרי ֹלא יָעִיל.
ָ
ְסלִיחָהְ .ל ַחּי ִים! ְל ַחי ַּיו ׁשֶ ל ֶה ָחתָן עִם
נַעֲָרתֹוֹ" ".לאֹ ,לאּ ,תֹודָה .אֵינ ְָך יֹוֵדעַ,
ְּכ ַאּבָא לִׁשְ לֹוׁשָה :אָסּור ְּבהֵָריֹון?"
"אֶת ז ֶה ִפ ְס ַפ ְסּתִיֹ .לא ִמּזְמַן ְּבבֶן ּג ְֻריֹון
ׁש ְבּתִי ו ְָראִיתִי ְּבי ֶָדי ָה
יָ ַ
ׁשֶ ל ּבַחּוָרה ּתִינֹוק ,וְהִיא הֵינ ִיָקה
עַל ַהּכְֻרסָה ְלי ַד ַה ִּמז ְָרָקה.
ַע ְכׁשָו ז ֶה ִמ ְתּפֵָרץְּ :בכָל ֶחלְָקה
טֹובָה — הֹוִרים וְתִינֹוקֹותּ ,כְמֹו ְקלִיָקה,
ֹלא ִמ ְת ַּבּי ְׁשִ ים ִמּכְלּוםָ .חלָב ּו ִפּיּפִי
ְּבכָל מָקֹוםִּ .בתְקּו ָפתִי ּגְבִָרים
ֹלא ִה ְת ַעּסְקּו ָּבז ֶה .י ֵׁש מַׁשְ ָקאֹות ָקִרים.
ׁשבָה ְסטֵֵראֹוטִיּפִית.
רֹוצָה?" "זֹאת ַמ ְח ָ
ַרק ַמי ִםּ .כֵןּ ,תֹודָה" ".י ְצּור רֹו ַמנְטִי
הּוא ּגֶבֶרְ .מבִינ ָה?" " ֲאנ ִי רֹואָה.
רֹו ָמנ ִים עַל ׁשֹוׁשֶ לֶת ְּבנ ֵי ו ָלּואָה
ָקָראתִי ּדַי ְּביַלְדּותִיִ .ס ַּמנְּתִי

152

ְּב ִפנ ְָקסִי ְּכבָר אָז :זָהָב וְחֶֶרב".
"מְַרּכִיב חָׁשּוב ֵמ ַה ָּמסֶֹרת ַהּגַבְִרית.
ַאּג ַבּ ,תְִרּג ַ ְמּתִי נ ְַדסֹון ְל ִעבְִרית.
רֹוצָה לִׁשְ ֹמעַ?" "ּכֵןֲ ,אנ ִי זֹוכֶֶרת:
ׁש ַמ ְעּתִי
ַּב ֲח ֻתּנ ָה ׁשֶ ל אִָריק ְּכבָר ָ
אֶת ַהּתְַרּגּום ׁשֶ ּלְָך ְלנ ְַדסֹוןַּ " ".ד ְעּתְֵך?"
" ְל ַצעֲִריּ ,ג ַם ַהּמָקֹור מֹוׁשֵ ְך
אֹותִי ְמעַט מְאֹוד .נֹוָרא ּדְָר ָמטִי
ְל ַט ֲעמִיֲ " ".אנ ִי אֹוהֵב ְקצַת ּדְָרמָה.
ַאּתֶםַ ,הּלִי ָטאִיםׁ ,שְ ֵקטִים ִמּדַי".
"אֵיְך ֹלא ֶא ְהי ֶה ׁשְ ֵקטָהּ ,כְׁשֶ ִּמ ְּצדַָדי
ּכָל ַהּגְבִָרים ׁשְָקעּו ּבְַדי ִגָ " ".לּמָה?"
"ׁשְ אַל אֶת ָאבִיָ :הי ָה ַּדּי ָג ָפנָטִי".
" ַאּג ַבִ ,הּנ ֵה ַמּגִי ַע ּדָג .רֹוצָה?"
" ִא ְלּתִית ׁשֶ ִה ְתי ַ ְּבׁשָה ִמּכָל מִיצָּה.
ְּב ֵתאָבֹוןֲ .אנ ִי ֹלא הִׁשְ ַּת ְכנ ַ ְעּתִי.
ׁש ְללָה,
ֹלא ׁשֶ הָיּו לִי ִצּפִּיֹות .אִינ ְ ַ
ׁשעָה".
ֶאּסַע ַה ַּביְתָה עֹוד ֲחצִי ָ
"י ֵׁש רּוחַ .אַל ִּת ְצ ַטּנְנ ִיּ" ".כֵן ,אָּה.
אּולַי ָאכִין ַּב ַּבי ִת צַ'אי ָמסָאלָה".
תל אביב ,מאי .2012
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"ּבְקיצור ,איך שאנחנו מגיעים לשם
הוא מכיר לי איזה ׁשָמן אחד"

שני שירי–שיחה דוקומנטריים מרוסית ומצרפתית
יום שני ברחוב כריסטין — גיום אפולינ ֵר
מצרפתית :דורי מנור

הַּקֹונ ְ ְסי ְֶרז' ו ְ ָה ִאּמָא ׁשֶ ּלָּה ֶא ְצלָן ַהּכֹל הֹולְֵך
אִם ַאּתָה ּגֶבֶר ַאּתָה ּתָבֹוא ִא ִתּי ַה ַּליְלָה
ּׁשעַר
ַמ ְסּפִיק ׁשֶ ֶאחָד י ַ ְחז ִיק אֶת ַה ַ
ִּבזְמַן ׁשֶ הַּׁשֵ נ ִי עֹולֶה
ׁשְ לֹוׁשָה ָּפנָסֵי ּג ָז ּדֹולְִקים
ׁש ֶחפֶת
ְל ַב ֲעלַת ַה ַּבי ִת י ֵׁש ַ
מָה ַאּתָה אֹומֵר עַל אֵיז ֶה סִיבּוב ָקטָן ׁשֶ ל ׁשֵ ׁש–ּבֵׁש ַאחֲֵרי ׁשֶ ַאּתָה ּגֹומֵר
ְמנ ַ ֵּצ ַח ׁשֶ ל ִּתזְמֶֹרת עִם ְּכאֵב ּג ָרֹון
ּכְׁשֶ ּתָבֹוא לְטּונ ִיס ֲאנ ִי אְַראֶה לְָך מָה ז ֶה חֲׁשִ יׁש
ז ֶה ְּכאִּלּו חֲרּוז
ׁשנ ָה
ַּת ְחּתִּיֹות ַאחַת עַל הַּׁשְ נִּי ָה ּפְָרחִים לּו ַח ָ
ִפּים ָפּם ָפּם
ַע ְכׁשָו ֲאנ ִי צִָריְך ִלזְרֹק מַּׁשֶ הּו ּכְמֹו  300פְַרנ ְק עַל ַה ַּב ֲעלַת ַּבי ִת ׁשֶ ּלִי
ְּכבָר עִָדיף ַל ְחּתְֹך ָה ִעּקָר ׁשֶ הִיא ֹלא ּתְִראֶה ִמּז ֶה פְַרנ ְק
הַָר ֶּכבֶת ׁשֶ ּלִי יֹוצֵאת ּבִׁשְ מֹונ ֶה עֶׂשְִרים ו ְׁשֶ בַע
ׁשֵ ׁש מְַראֹות ׁשֶ ּכָל ַהּזְמַן ִמ ְס ַּתּכְלֹות ַאחַת עַל הַּׁשְ נִּי ָה
נ ְִראֶה לִי ׁשֶ ֲאנַחְנּו הֹו ְלכִים ַרק ְל ִה ְס ַּתּבְֵך עֹוד יֹותֵר
אֲדֹונ ִי ַהּי ָָקר
ׁשו ֶה
ַאּתָה ּגֶבֶר ַאּתָה ּכְלּום ַאּתָה ֹלא ָ
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ָה ִאּׁשָה ַהּזֹאת י ֵׁש לָּה אַף עָקּום ּכְמֹו ּתֹו ַלעַת
ׁש ְכחָה אֶת ַהּפְַרו ָה ׁשֶ ּלָּה
לּואִיז ָ
ֲאנ ִי אֵין לִי ּפְַרו ָה ו ְֹלא ַקר לִי ִּב ְכלָל
ַהּבָחּור ַה ֵּדנ ִי ְמעַּׁשֵ ן סִיג ְַרי ָה ּו ִמ ְס ַּתּכֵל עַל לּו ַח ַהּׁשָעֹות
ּׁשחֹר עֹובֵר ּדֶֶרְך ּכָל ַה ִּמ ְס ָעדָה
ֶהחָתּול ַה ָ
ַהּקְֶרּפִים הָיּו ְמ ֻעּלִים
ַה ַּמי ִם ַּב ִּמז ְָרָקה זֹוְרמִים
הַּׂשִ ְמלָה ׁשֶ ּלָּה ׁשְ חָֹרה ּכְמֹו ַה ִּצּפְָרנַי ִם ׁשֶ ּלָּה
ז ֶה ְלגַמְֵרי ִּב ְלּתִי– ֶא ְפׁשִָרי
ִהּנ ֵה אֲדֹונ ִי ְּב ַב ָּקׁשָה
ַט ַּבעַת עִם ֶאבֶן ָמ ָלכִיט
י ֵׁש עַל הִָר ְצּפָה נְסֶֹרת
אָז ז ֶה ּבָטּו ַח נ ָכֹון
ַה ֶּמ ְלצִָרית ַהּגִ'ינְּגִ'ית ּבְָרחָה עִם מֹוכֵר ַּבחֲנּות ְספִָרים
עִּתֹונ ַאי ׁשֶ ַאּג ַב ֲאנ ִי ְּבקֹשִ י ַמּכִיר
ּתִׁשְ מַע ז ַ'אק י ֵׁש לִי מַּׁשֶ הּו חָׁשּוב ְל ַהּגִיד לְָך
ֶחבְַרת ַסּפָנּות ְמעֶֹרבֶת
הּוא אֹומֵר לִי אֲדֹונ ִי ּבֹוא ִא ִתּי ו ַ ֲאנ ִי אְַראֶה לְָך אֶת ַהּתְמּונֹות ו ְ ַה ַּתחְִריטִים
ׁשֶ ֲאנ ִי עֹוׂשֶ ה
י ֵׁש לִי ְּבסְַך ַהּכֹל עֹוז ֶֶרת ַאחַת ְק ַטּנ ָה
ַאחֲֵרי אֲרּוחַת ָצהֳַרי ִם ָקפֵה לּוְק ַסנ ְּבּור
ׁשמֵן ֶאחָד
ּבְִקּצּור אֵיְך ׁשֶ ֲאנַחְנּו ַמּגִיעִים ְלׁשָם הּוא ַמּכִיר לִי אֵיז ֶה ָ
וְהַהּוא אֹומֵר לִי
ּתִׁשְ מַע ז ֶה מְַקסִים
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ְּבאִיזְמִיר ְּבנ ַּפֹולִי ּבְטּונ ִי ְסי ָה
אֵיפֹה ַל ֲעז ָאז ֵל ז ֶה י ָכֹול ִלהְיֹות
ַּפעַם ַאחֲרֹונ ָה ׁשֶ ָהי ִיתִי ְּבסִין
ׁשנ ִים
ז ֶה ָהי ָה ִל ְפנ ֵי ׁשְ מֹונ ֶה אֹו ֵּתׁשַע ָ
ׁשעָה
הְַרּבֵה ְּפ ָעמִים ּכָבֹוד זֹאת ׁשְ ֵאלָה ׁשֶ ל ָ
ֲחמִיׁשִ ּי ָה מָז'ֹור.
1918

דיאלוג מול הטלוויזיה — ולדימיר ויסוצקי
מרוסית :סיון בסקין

"ָראִיתָ ,וַנְי ָה ,אֶת ַהּפֶה ׁשֶ ּלֹו?
ּתְִראֶהּ ,תְִראֶה ַתּ' ְּמ ַפּגְִרים...
ּתְִראֶהְ ,מ ֻאּפִָרים ּכְמֹו ֵפיְגָלְָך,
ּומְַדּבְִרים ּכְמֹו ׁשִ ּכֹוִרים!
וְז ֶה ּדֹומֶה — ּתְַקׁשִ יב ,אִיו ָן —
ׁש ְתי ָן.
ַלּגִיס ׁשֶ ּלְָך — ּכָז ֶה ַ
ּתְִראֶה ִמּכָאןֹ ,לאֹ ,לאִ ,מּכָאן,
נּו ּכֵן ,אִיו ָן!"
"ּגִיסִיִ ,עזְבִיּ ,כִי מָה נ ִ ְסּג ַר אִּתֹו:
זֹאת מִׁשְ ָּפחָהְ ‘ ,ס ְּתמִיּ ,פָָרה!
ּתְִראִי אֹותְָך :אִּפּור ,סִיג ְַריֹות —
עֹוד ַּת ְח ְטפִי ֶא ְצלִי ְסטִיָרה!
ׁשנ ִית ַאחַתִ ,עזְבִי,
ַקׁשְ ְק ָ
אּולַי ּתָרּוצִי ְל ָהבִיא...
מָהֹ ,לא? ּתָזּוז ִי ְּכבָר ּוׁשְ בִי,
אַל ִּתתְָקְרבִי!"
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"אֹויֲ ,אנ ִי ֵמתָה! אֹויּ ,תְִראֶה ,נַּנ ָס!
ַּב ֲחלִיפָה ִמ ֶּצמֶר ז ָר!
ַּב ִּמ ְתּפָָרה ׁשֶ ּלָנּו אֵין ַמּצָב
ׁשֶ ּי ִ ְתּפְרּו ּכָז ֶה ּדָבָר.
וְכָל ַה ֲחבִֵרים ׁשֶ ּלְָך
הֵם ׁשְ לֹוכִים ֵמ ַהּמְִדָרכָה,
וְג ַם ׁשֹותִים ֵמ ַהּז ְִריחָה
סְחֹוָרה ּדֹוחָה!"
" ַה ֶחבְֶרה ׁשֶ ּלִי ׁשְ לֹוכִים ,ז ֶה נ ָכֹון,
הֵם ֹלא עֹוׁשְ ִקים ַתּ' ִמּׁשְ ָּפחָה,
ו ְ ֹחמֶר זֹול ׁשֹותִים ּבִׁשְ בִיל ַה ִחּסָכֹון:
ז ֶה ִמ ַּכ ְסּפָםֵ ,מ ַהּז ְִריחָה!
ּדַי ,ז ִינ ָהּ ,כִי ּג ַם לְָך ָהי ָה
ָחבֵר ֵמ ַה ַּתעֲׂשִ ּי ָה,
ָלג ַם ֶּבנְז ִין ֵמ ַה ִּפּי ָה —
ׁש ַכ ְחּתְּ ,גְוִּי ָה?"
ָ
"אֹוי ,וַנְי ָהֻּ ,תּכִים! ז ֶה נ ִ ְהי ָה נֹוָרא!
ּכָל ּכְָך מָתֹוק ׁשֶ ּבָא ִלבְּכֹות!
ּומִי זֹאת ׁשָם ּבְגּו ִפּי ָה ְקצָָרה?
ֲאנ ִי רֹוצָה ַאחַת ּכָזֹאת.
ּבְסֹוף ִרבְעֹוןֲ ,אנ ִי רֹוצָה,
אְַרּגֵן לִי ּג ַם ּכָזֹאת ֻח ְלצָה...
מָה "לְחּוצָה"ׁ ,שּוב "לְחּוצָה" —
אּולַי ִּת ְמצָא!"
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" ַאּתְ ,ז ִינ ָהִּ ,ת ְס ְּתמִי ,י ָא ׁשְ טִינ ְֶקִרית —
ָה ְלכָה ּתֹו ֶספֶת ִרבְעֹונ ִית!
מִי ִהתְלֹונ ֵן ַל ְּמ ֻמּנ ִים? ֹלא ַאּתְ?!
ׁשנ ִית!
ֲאנ ִי ָראִיתִיַ ,מ ְל ָ
ו ְחּוץ ִמּז ֶהֻ ,ח ְלצָה ּכָזֹאת
ָע ַלי ְִך ַרק ָּתבִיא ּבּוׁשֹות.
ז ֶה אְַרּבַע ֶמטֶר ַמ ְלמָלֹות —
י ֵׁש לְָך ׁשְ טָרֹות?"...
"אֹוי ,וַנְי ָה ,אְַקרֹו ָּבטִים! אֹויֻ ,ח ְצּפָן!
אֵיְך ִמסְּתֹובֵב לֹו ,הַּקּוסֹון!
א' י ִּצּור ׁשֶ ּלָנּו ֹלא ִמּזְמַן
ּכָכָה ִקּפֵץ ּבַּמֹועֲדֹון.
ֲאבָל ַאּתָה ָּבעֶֶרב ּבָא,
אֹוכֵל ּ ,ו ְכבָר — עַל ַה ַּסּפָה,
אִם ֹלא ׁשִ ּכֹור — צֹועֵקֻ .ח ְצּפָה...
ּתְ'ָרג ַע ִטּפָה!"
" ַאּתְ ,ז ִינ ָהַ ,רק רֹוצָה ְל ִה ְתּג ָרֹות,
זֹאת ַא ְּת ְּב ֶעלְּבֹונֹות ָּפ ַת ְחּתְ!
ִמּכָל הַּיֹום י ֵׁש לִי ַמ ְסּפִיק צָרֹות,
חֹוז ֵר ְלפֹה — רֹואֶה אֹותְָך!
וְאָז ּבָרּור ׁשֶ ּבָא לִי ִמּי ָד
ַל ֶחבְֶרה ַּבחֲנּות ְלי ַד —
ֲאנ ִי ֹלא ּפֹוץ ׁשֶ ל אַף ֶאחָד
לִׁשְּתֹות ְלבַד!"
1973
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יּורי ּבּוידא

העץ במורד הגבעה
מרוסית :נילי מירסקי

בלילות היתה אָרינה משחקת עם הכלב בכדור :זורקת אל החשיכה ,ומחכה
ש ֶצז ַאר יחזיר לה את הכדור בשיניו .כיוון שהכלב מת זה כבר ,לא האיצה
בו הזקנה ,ואם הזכיר לה מישהו שצזאר אינו בין החיים עוד ,היתה משיבה
בחיוך" :אבל הוא חוזר תמיד".
ִמּפֶתח הבית רואים יפה את עץ הערבה הזקן הצומח במורד הגבעה.
בשעתו נטע אותו בעלה ,ניקולאי ָקז ַאנצֶב .יום אחד החליטו השכנים
להפוך את הגבעה לגן ציבורי ,קנו במשותף והביאו לשם חמישים שתילים,
אך היחיד ששרד היה עץ הערבה שנטע ניקולאי .ואילו הוא עצמו נספה
במחנות–הכפייה ,לשם נשלח עקב הלשנה של אחיו מיכאיל :הלה התקנא
בו ,בניקולאי ,על שבחלקו נפלה היפה בבנות צ'ּודֹוב — אָרינה.
כשהופיע אצלה מיכאיל לאחר היעלמו של אחיו ,הסירה ארינה מעל
הקיר את רובה–הציד ואמרה שהיא תיכף יורה — אבל לא ירתה .בו ביום
עזב מיכאיל את העיירה.
כמעט שישים שנה עברו מאז .ארינה גידלה בן ,נכדים ונינים .היא לא
נישאה עוד ,גם לא אחרי שנודע לה כי ניקולאי מת במחנה מחמת אי–ספיקת
הלב .ארבעים שנה ויותר ניהלה את הספרייה ּבַתיכון המקומי .איש כבר לא
זכר שהיתה פעם היפהפייה הכי נחשקת בצ'ּודֹוב .נקייה ומסודרת תמיד,
התגוררה הישישונת בבית קטן לחוף האגם; בגינת הירק שלה גידלה תפוחי
אדמה ,בצל ומלפפונים ,וטיפחה כתריסר תרנגולות .כל יום א' בשבוע
הלכה אל בית היראה .קיץ וחורף היתה משכימה בשש בבוקר ,טועמת
כזית ויוצאת לטייל בחברת צזאר .בצהרי היום ,בדיוק באחת ,ישבה לאכול
1יּורי ו ַסילי ֶביץ' ּבּוידָא נולד ב– 1954בעיירה במחוז ַקלינינְגְַרד ,כלומר באיזור
שלפני מלחמת–העולם השנייה היה חלק מפרוסיה המזרחית .החל ב–1991
ועד היום הוא חי במוסקבה; ב– 1991אף החל לפרסם את סיפוריו הקצרים ואת
הרומנים שלו (הידועים שבהם :דֹון דֹומינֹו והּכלה הפרוסית) ,שזיכו אותו בכמה
וכמה פרסים יוקרתיים .יצירותיו תורגמו עד היום לגרמנית ,צרפתית ,פולנית,
פינית ויפנית .סיפורו הקצר "סינּבד ה ַמלָח" תורגם על–ידי לעברית והופיע
באנתולוגיה "גופּה של אנה או קץ האוונגארד הרוסי" ,שראתה אור בעריכתי
(בשיתוף מארק איווניר) ב–( .1998נ"מ)
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צהריים ,ואז שכבה לנוח .אחרי שתיית התה התחילה שוקדת על הסדר
בבית :טִאטאה ,שטפה רצפות ,הטליאה בגדים ,תָפרה אימרות לווילונות,
סיידה תקרות ,תִיּפְרה שולי מגבות ,או חזרה ורחצה בפעם האלף את הכלים
שעמדו בלא שימוש בארון המטבח .אחרי ארוחת הערב היתה יוצאת אל
פתח הבית ,ספל תה–מנתה בימינה והרובה בשמאלה .משהשעינה את
הרובה אל הקיר ,התיישבה על כיסא הנצרים החורק ולגמה מן התה .אחר
כך שיחקה בכדור עם הכלב המת .ושכבה לישון.
ּבָרובה החזיקה למקרה שמישָהָ 2קזאנצֶב יחזור .איש לא האמין ,כמובן,
שזה יקרה :מישה עזב את צ'ּודֹוב לפני שישים שנה כמעט ,ומאז — לא
כלום ,אין קול ואין קשב .ובכלל ,על כל אותו מעשה ,על האח שהמיט
כליה על אחיו ,כמעט שלא דיברו עוד :כלום חסרות זקנות תמהוניות
בעיירה? כלום חסר ברּוסֶ 3רשַע למינהו?
אבל מפקד המשטרה המקומיתּ ,פַאן ּפַָראטֹוב ,סר פעם אל ארינה וביקש
ממנה ,על כל מקרה ,לאחסן את הרובה רחוק מן העין:
"אם מישהו אשם — לא אַת תענישי אותו ,אלא החוק".
"אבל אם ככה ",השיבה הזקנה" ,הרי יוצא שי ֵשּוע מת לחינם".
"מי מת?" התבלבל המאיֹור.
"ישוע המשיח ",אמרה הזקנה" .הלוא אם אפשר לכפר על חטאים
באמצעות החוק ,משמע שישוע מת לחינם .טוב ,לא חשוב .אתה יודע
מה זה י ְקּוםּ ,פַנ ֶתלֵימֹון רֹומָנֹוביץ'? טוב ,לא חשוב .אני פשוט לא סובלת
אי–סדר ביקּום שלי".
והיא ציירה באוויר מין קו מתעגל ,שּפַראטֹוב עשוי היה לשחזר על–פיו
את כל מעגל החיים.
"הוא מזמן לא בחיים ",אמר ּפַראטֹוב" .וגם אם הוא חי ,אין ספק ששכח
הכול כבר מזמן".
"אבל אני לא שכחתי .וגם הוא לא שכח ,נראֶה לי".
המאיור משך בכתפיו והלך לו.
הוא לא האמין במעשיות סבתא שכאלה .לא האמין שמישה יחזור ,וגם
לא האמין שארינה הזקנה תירה במישה ,אם בכל–זאת יחזור פתאום .בעצם,
אף אחד לא האמין בזה ,שהרי אין זו דרכו של עולם.
אבל מישה חזר ,והיא ירתה.
 2צורת הקטנה של השם מיכאיל.
 3שמה העתיק של רוסיה.
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הוא חזר לצ'ּודֹוב ,שם לא נשאר לו אף קרוב משפחה ,ומיד ׂשם פניו אל
ביתה של ארינה .כבר ירדו דמדומי–ערב .איש לא הכיר אותו .אבל גם לאור
היום לא היה איש מזהה בו ,בזקן השחוח בן השמונים ,שידיו רועדות ועיניו
דומעות — איש לא היה מזהה בו את ַקי ִן ההוא ,אשר בימים משכבר ,בחיים
אחרים ,רחוקים ,המיט אבדון על אחיו על–מנת לכבוש לו את הנערה הכי יפה
בצ'ּודֹוב .הרגליים המדשדשות ,הידיים הרועדות ,העיניים הדומעות ,הכובע
המרופט ,שמּוט השוליים ,המעיל הארוך ,העבה — באמצע הקיץ! — ואותו
ריח של ז ִקנה וזיעת דרכים ,הנודף למרחק עשרה צעדים .כשנכנס לחצר
והסיר את כובעו ,ראתה פתאום ארינה את הפצע על מצחו — פצע שלא
העלה ארוכה והתנוצץ כמו אבן יקרה .הוא נעצר באמצע החצר ,הצמיד את
כובעו אל חזהו ופלט אנחה עמוקה .אז לקחה ארינה את הרובה ,ירתה ונכנסה
הביתה בלי להביט לאחור; ואילו הוא הוסיף לעמוד באמצע החצר והפצע
במצחו ,מצמיד את כובעו אל חזהו ,מיוגע עד אין קץ ,ערירי לאין קץ ,אפוף
סרחון של זיעת–דרכים וז ִקנה.
לבסוף התעשת ,חבש את כובעו ויצא לרחוב ,שם כבר נקהלו אנשים.
הזקן עשה כמה צעדים ,ואז נפל.
לא עברה שעה וכולם כבר ידעו שארינה החטיאה :הכדור חלף ליד הזקן
ואפילו לא שרט אותו .הוא מת מהתקף לב .הדוקטור ז ֶ'ֶרְך אמר שזה היה
ההתקף החמישי במספר .חוץ מזה ,שורש כף–ידו השמאלית היה מחורץ
צלקות–צלקות ,כמו אלה שנשארות בדרך–כלל לאחר חיתוך בתער .מן
4
המסמכים התברר שמישה הגיע מאחד המחנות ב ָמג ָדאן.
ּפַאן ּפַראטֹוב החרים את הרובה של ארינה וחתם לה על אישור .ארינה
לא התנגדה ,כי לא היה עוד שום צורך ברובה .עכשיו ישבה בפתח הבית
ושתתה ספל שני של תה–מנתה .אפילו ביום שכזה לא רצתה לוותר על
הרגליה הישנים .אחרי הספל השני נהגה לשחק עם הכלב בכדור .וגם
עתה ,כדרכה תמיד בשעה זו ,הוציאה מכיסה את הכדור וזרקה אל החשֵ כה,
בלי להביט לעברו של ּפַראטֹובּ .פַאן ּפַראטֹוב ידע מה תשיב לו אם יזכיר
לה שצֶזאר כבר מת" :אבל הוא חוזר תמיד" — .אין מה לעשות ,הרהר
ּפַראטֹוב ,ברור שאין לו שום סיכוי להבין את האנשים האלה — לא את
הזקנה שחיכתה שישים שנה עד שתגיע שעתה ,לא את הזקן שבא ממרחקים
לעיירה שכוחת האל כדי להשיב על כנו את הסדר ביקום ,כדי להשלים
ולסגור את מעגל החיים — לא ,הוא לא יבין לעולם לְמה בעצם התכוונה
 4אזור נרחב בצפון–מזרח רוסיה ,שבתקופה הסובייטית היה כולו מחנות כפייה.
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הזקנה כשדיברה על היקום ועל מעגל החיים .הוא ראה את העץ במורד
הגבעה ,את הכוכבים ברקיע הלילי ,את הגדר הנמוכה ,את המחסן של
השכנים ,ובאפו עלו הריחות שהדיפו דירי החזירים ,וגם ריח המנתה ,וריח
הטיט באגם ,והוא נזכר באותו פצע במצחו של הזקן ,שלא הגליד והיה
מבהיק במין בוהק רע של אבן יקרה ,ואחר כך ,כשכבר עשה דרכו הביתה
והרובה תחת בית–שחיו ,ואחר כך ,כששכב כבר במיטה ,ואחר כך ,בעודו
שוקע בשינה ,הוא חשב על ארינה המשחקת ערב–ערב בכדור עם הכלב
המת ,ועל צֶזאר ,אותו כלב ֶּפלִאי שחוזר אליה תמיד — ואז שוב פעם על
היקום ועל מעגל החיים ,שבו אי אפשר ואף לא ראוי שיזכה אדם לכפרת
עוונות באמצעות החוק לבדו ,וגם הישוע הזה של הזקנה לא מת בו לחינם
— לא ,נראה שבכל זאת לא לחינם — ואז שוב פעם על הזקנים קשי
העורף האלה ,ששישים שנה עברו עליהם בכאב קשה מנשוא ובלבם פצע
שאינו מגליד ,על אותם זקנים שהיקום יכול ,בפשטות ,להתקיים בלעדיהם,
אבל עובדה היא שאינו יכול ,ייקח אותו השֵ ד ,וכשהתעורר באמצע הלילה
התחיל שוב לחשוב עליהם — איך נטפלו אליו אלה! — על הזקנים הללו,
שהחוסן שלהם יש לו בוודאי משמעות כלשהי ,משמעות עמוקה עד מאוד
ביקום המתעתע הזה ,באותו מעגל חיים מתעתע — שם ,במקום שהעץ
ניצב במורד הגבעה ,ונשים זקנות שותות ערב–ערב תה של מנתה ,וכלבים
מתים חוזרים אליהן תמיד...
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1

יוסף ברודסקי

איך קוראים ספר
מאנגלית :דוד אייזנברג

הרעיון של יריד ספרים בעיר שבה איבד פרידריך ניטשה את שפיותו
לפני מאה שנה ,לוכד אותנו ,בתורו ,בטבעת טירוף נאה — טבעת מַּביּוס,
ליתר דיוק (הידועה יותר כמעגל–קסמים) — שכן כמה וכמה דוכנים ביריד
הספרים הנוכחי מציגים אוספי–כתבים מלאים או נבחרים מאת הוגה גרמני
דגול זה .ככלל ,האינסוף הוא היבט מוחשי למדי של ענף ההוצאה לאור,
ולו משום שהוא מאריך את קיומו של המחבר המת אל מעבר לגבולות
שחָזה ,או מבטיח למחבר החי עתיד שאינו מסוגל למדוד .במילים אחרות,
ענף זה מתמודד עם העתיד ,שכולנו מעדיפים לראותו כאינסופי.
הספרים ,בסיכומו של דבר ,אכן סופיים פחות מאתנו .אפילו הגרועים
שבהם חיים אחרי מחבריהם — בעיקר משום שהם תופסים פחות מרחב
מאלה ששרבטו אותם .לעתים הם עומדים על מדפים וצוברים אבק זמן
רב אחרי שהמחבר עצמו הפך לתלולית אבק .אולם אפילו צורה כזו של
עתיד עדיפה על פני זכרונם הבלתי–אמין של קרובי משפחה או של חברים
אחדים החיים אחריך ,ולעתים תיאבון זה ממש לממד האחַר–מותי הוא
שמביא את עט–הסופרים שלנו לידי תנועה.
לכן ,כאשר אנו הופכים ומסובבים בידינו את העצמים המלבניים האלה
 in duodecimo ,in quarto ,in octavoוכו' — לא נטעה יתר על המידה
אם נשער שאנו מלטפים ,בפועל או בכוח ,את כלי–הקיבול שבו נטמן אפרו
המרשרש של מישהו .במובן מסוים ,ספריות (פרטיות או ציבוריות) וחנויות
ספרים הן בתי–עלמין; כך גם ירידי–ספרים .כל המושקע בספר — ויהיה
זה רומן ,מסה פילוסופית ,קובץ שירה ,ביוגרפיה או מותחן — הוא ,בסופו
של דבר ,חייו החד–פעמיים של אדם :טובים או רעים ,אך תמיד סופיים .מי
1המשורר יוסף ברודסקי (לנינגרד — 1940 ,ניו יורק ,)1996 ,שגורש מברית
המועצות ב– 1972לאחר שריצה עונש מאסר בעוון "טפילות חברתית" ,השתקע
כגולה בארצות הברית וזכה בפרס נובל לספרות ב– .1987המסה "איך קוראים
ספר" היתה הרצאת הפתיחה שנשא המשורר ביריד הספרים הבינלאומי הראשון
בטורינו שבאיטליה ב– ,18.5.1988והיא כתובה במקורה באנגלית (באחד
הראיונות שנערכו עמו לרגל קבלת פרס נובל אמר ברודסקי" :אני יהודי :משורר
ברוסית ומסאי באנגלית").
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שאמר שהעיסוק בפילוסופיה הוא אימון במוות ,צדק מבחינות רבות ,שכן
איש לא נעשה צעיר יותר בכותבו ספרים.
איש לא נעשה צעיר יותר אף בקוראו ספרים .על כן ,העדפת ספרים
טובים אמורה להיות טבעית בעבורנו .אולם הפרדוקס גלום בכך שבספרות,
כבכל תחום כמעט ,הטוב אינו קטגוריה אוטונומית :הוא מוגדר באמצעות
נבדלותו מהגרוע .יתר על כן ,כדי לכתוב ספר טוב ,הסופר מוכרח לקרוא
כמות עצומה של ספרות ירודה ,אחרת לא יוכל לפתח את הקריטריונים
הנחוצים .זהו טיעון ההגנה החזק ביותר של הספרות הקלוקלת בבוא יום
הדין; ובכך נעוץ גם טעם קיומו של האירוע הנוכחי.
מאחר שכולנו בני תמותה ,ומאחר שקריאת ספרים גוזלת זמן רב,
עלינו לפתח שיטה שתבטיח חסכנות מסוג כלשהו .אין להכחיש ,כמובן,
את ההנאה האפשרית שבהתחפרות ברומן בינוני ,עב–כרס ,הנפרש לאִטו;
אולם ברור כי נוכל להשתעשע כך רק עד גבול מסוים .בסופו של דבר איננו
קוראים לשם הקריאה עצמה ,אלא לשם הלמידה .מכאן הצורך בהידוק,
בדחיסה ,בהיתוך — באותן יצירות המביאות את המציאות האנושית הקשה
על כל ביטוייה למיקוד הטוב ביותר העומד לרשותנו; במילים אחרות ,זהו
הצורך בקיצור דרך .ומכאן — בשל החשד שקיצורי דרך כאלה אכן קיימים
(והם קיימים ,אך על כך בהמשך) — אף נובע הצורך במצפן כלשהו בתוך
אוקיינוס הספרות הזמינה.
את תפקיד המצפן מזדרזת לתפוס ,כמובן ,ביקורת הספרות .אולם
מחט המצפן מתנודדת באקראי .מה שמוגדר כצפון בעיני אחדים ,יהיה
דרום (או ,ליתר דיוק ,דרום אמריקה) בעיני אחרים; אותו הדבר מתרחש
בתנודתיות רבה אף יותר במקרה של מזרח ומערב .הצרה עם המבקר היא
(לפחות) משולשת( :א) הוא עלול להיות מאחז–עיניים ,ובּור ממש כמונו;
(ב) הוא עלול להימשך מאוד לכתבים מסוג מסוים ,או אפילו להיות מקושר
לתעשיית ההוצאה לאור; (ג) אם הוא סופר מוכשר ,הוא יהפוך את הביקורת
שלו לסוג אמנות נפרד — ראו מקרה חורחה לואיס בורחס — ואתם עלולים
למצוא את עצמכם קוראים ביקורות במקום ספרים.
בכל מקרה תגיעו לאוקיינוס הזה בלי הגה ומפרש ,מוקפים מכל עבר
בדפים מרשרשים על גבי דפים מרשרשים ,נאחזים ברפסודה בעלת כושר
ציפה מפוקפק ממילא .אם כן ,באפשרותכם לפתח טעם אישי ,ליצור מצפן
פרטי ,להתוודע בעצמכם לכוכבים ולקבוצות כוכבים — עמומים או
בוהקים ,אך תמיד מרוחקים .אולם זה גוזל זמן רב להחריד ,ובקלות תמצאו
את עצמכם זקנים ומאפירים ,מחפשים את היציאה עם איזה כרך מעופש

164

ביד .אפשרות אחרת — או אולי חלק מאותה האפשרות — היא להסתמך
על שמועות :עצה של חבר ,הפניה שלכדתם בטקסט שהתחבב עליכם .אף
על פי ששיטה זו לא מוסדה בשום צורה (רעיון לא רע בכלל) ,היא מוכרת
לכולנו מגיל צעיר .אך גם זו אינה ערובה מספקת ,שכן אוקיינוס הספרות
הַזמינה רק גדל ומתרחב בקביעות.
אם כך ,היכן האדמה היציבה — ואפילו יהא זה אי בודד? היכן ששת
הטוב שלנו ,שלא לדבר על צ'יטה?
בטרם אשטח את הצעתי — לא! את הפתרון היחיד בעיני לפיתוח טעם
נכון בספרות — הייתי רוצה לומר כמה מילים על המקור לפתרון ,כלומר
על עצמי הדל .לא בשל רדיפת כבוד ,אלא מתוקף אמונתי כי ערכו של
רעיון שלוב בהקשר שבו הוא נוצר .בכלל ,לו הייתי מוציא–לאור ,הייתי
מפרסם על כריכות הספרים לא רק את שמות כותביהם ,אלא אף את הגיל
המדויק שבו יצירה זו או אחרת נכתבה ,כדי לאפשר לקוראים להחליט
אם ברצונם להתייחס למידע או לדעות המובעים בספר שנכתב בידי אדם
שהוא כה צעיר מהם — או ,מוטב ,כה מבוגר מהם.
המקור להצעה הבאה משתייך לסוג האנשים (למרבה הצער ,איני יכול
להשתמש עוד במונח דור ,המציין במובלע תחושה מסוימת של מסה
ואחדות) ,שבעבורם הספרות תמיד היתה עניין של כמאה שמות; לאנשים
שכישוריהם החברתיים היו מזעזעים את רובינזון קרוזו ,או אפילו את טרזן;
לאלה שאינם חשים בנוח בהתקהלויות גדולות ,לא רוקדים במסיבות ,נוטים
למצוא צידוקים מטפיזיים לפרשיות ניאוף ומעקמים את אפם בוויכוחים
פוליטיים .הם אלה שסולדים מעצמם הרבה יותר מאלה המשמיצים אותם.
הם אלה שעדיין מעדיפים אלכוהול וטבק על–פני הרואין או מריחואנה;
ואלה ,שעל–פי ו"ה אודן" ,אינם עולים על בריקדות ולעולם אינם יורים
בעצמם או באהוביהם" .אם מדי פעם הם מוצאים את עצמם צפים בשלולית
דם על רצפת תא מאסר או נואמים מעל הדוכן ,זה משום שהם מתמרדים
(או ,ליתר דיוק ,מוחים) — לא על עוול מסוים ,אלא כנגד הסדר העולמי
כולו .אין להם אשליות בנוגע לאובייקטיביות של דעותיהם; נהפוך הוא,
הם מתעקשים כבר ממפתן הדלת על זכותם לסובייקטיביות הבלתי–נסלחת
שלהם.
אולם אין הם פועלים כך כדי להתגונן מפני מתקפות אפשריות:
לרוב הם מודעים לגמרי לפגיעּות דעותיהם ועמדותיהם .אף על פי כן,
ובניגוד מסוים לתורת דרווין ,הם סבורים כי פגיעּות היא היסוד העיקרי
של החומר החי; הם מעוניינים בהישרדותו של הפגיע ביותר .הכרח הוא
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לציין כי פחות משהדבר קשור לנטיות מזוכיסטיות ,המיוחסות בימינו לכל
אוחז בעט כמעט ,הוא נובע מהבנה אינסטינקטיבית ,לרוב ממקור ראשון,
שהסובייקטיביות הקיצונית ,משוא הפנים ,ובעצם האידיוסינקרטיּות הן
שמסייעות לאמנות להימלט מהקלישאה .והרי ההתנגדות לקלישאות היא
שמבדילה את האמנות מהחיים.
כעת ,משנודע לכם הרקע לדברי ,הרי הם לפניכם :כדי לפתח טעם טוב
בספרות ,יש לקרוא שירה .מי שסבור שאני מדבר מתוך גאוות יחידה ,שאני
מקדם את ענייני הגילדה הפרטית שלי ,טועה טעות חמורה .שכן ,בהיותה
הצורה הנעלה ביותר של תקשורת אנושית ,שירה אינה רק האופן המתומצת,
הדחוס ביותר להעברת ניסיון אנושי; היא אף מציבה את הדרישות הגבוהות
ביותר שבאפשר בעבור פעולה לשונית כלשהי — בייחוד על גבי נייר.
ככל שאנו מרבים בקריאת שירה ,פוחתת סובלנותנו להכברת–מילים
באשר היא ,בשיח המדיני או הפילוסופי ,בהיסטוריה ,במדעי החברה
או בספרות יפה .סגנון טוב בסיפורת לנצח יתקיים בחסותם של הדיוק,
התאוצה והאינטנסיביות הלקונית של המבע השירי .בתור בתם של
המכתם והאפיטף ,שנהרתה כדי להוליכנו בדרך הקצרה ביותר לכל נושא
שהוא ,השירה משמשת ַּכ ְממַשמעת הגדולה של הסיפורת .היא מלמדת
את הסיפורת לא רק על ערכה של כל מלה ,אלא גם על מצבי הנפש של
מיננו ,ההפכפכים ככספית ,על חלופות לקומפוזיציה לינ ֵארית ,על השמטת
המובן–מאליו ,על הדגשת הפרטים ,על הטכניקה של האנטי–קליימקס.
בראש ובראשונה השירה מטפחת בסיפורת את התיאבון למטפיזיקה ,שהיא
המבדילה בין יצירת אמנות לבין סתם "ספרות יפה" .אולם דווקא בהיבט
זה ,מוכרחים להודות ,התגלתה הסיפורת כתלמידה עצלה למדי.
אל תבינו אותי לא נכון :אינני מבקש להכלים את הסיפורת .אלא
שהנסיבות התגלגלו כך ,שהשירה כיום מבוגרת יותר מהסיפורת ,ועל כן
עברה מרחק רב יותר .הספרות התחילה משירה ,משירו של נווד שקדם
לשרבוטי תושב הקבע .אף על פי שבעבר השוויתי את ההבדל בין שירה
לסיפורת להבדל בין חיל האוויר לחיל הרגלים ,הטיעון שאני מציג כעת
אינו נוגע למדרג או לשורשים האנתרופולוגיים של הספרות .כל רצוני הוא
להיות מעשי ,ולחסוך לעיניכם ולתאי המוח שלכם ערימות של חומר דפוס
חסר תועלת .אפשר לומר כי השירה נוצרה בדיוק לשם כך — שכן היא
מלה נרדפת לחסכנות .על כן משימתנו היא לשחזר בזעיר אנפין תהליך
שהתקיים בחברה שלנו במשך אלפיים שנה .זה קל משנדמה לכם ,שהרי
הנפח הכולל של השירה קטן בהרבה מהנפח הכולל של הסיפורת .יתר על
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כן ,אם מעניינת אתכם בעיקר ספרות עכשווית ,המשימה המוטלת עליכם
קלה מאין כמוה .כל שעליכם לעשות הוא להצטייד למשך כמה חודשים
ביצירותיהם של משוררים בשפת אמכם ,עם עדיפות למחצית הראשונה
של המאה הנוכחית .אני מניח שהעניין יסתכם בכתריסר ספרונים דקים
למדי ,ועד סוף הקיץ תהיו בכושר מעולה.
אם שפת אמכם אנגלית ,הייתי ממליץ לכם על רוברט פרוסט,
תומס הארדי ,ו"ב .ייטס ,ת"ס אליוט ,ו"ה אודן ,מריאן מור ואליזבת
בישופ .אם שפתכם גרמנית — ריינר מריה רילקה ,גאורג טְַראְקל ,פטר
הּוכֵל ,אינגּבֹוְרג ַּבכְמן וגוטפריד בן .אם ספרדית ,אז אנטוניו מצ'אדֹו,
פדריקו גרסיה לורקה ,לואיס סֶרנּודה ,רפאל אלברטי ,חואן רמון חי ֶמנ ֶס
ואוקטביו פאס .אם שפתכם פולנית ,או אם אתם קוראים פולנית (יתרון
עצום בעבורכם ,שכן השירה המופלאה ביותר של המאה שלנו נכתבה
בשפה זו) — הייתי מציין בפניכם את לאופולד סטאף ,צ'סלב מילוש,
זביגנייב הרברט ּוו ִיסלבה שימבורסקה .אם צרפתית — גיום אפולינר,
ז'יל סּופרווייל ,פייר ֶרוורדי ,בלז סנדראר ,מקס ז'קוב ,פרנסיס ז'אם,
אנדרה פרנו ,משהו מאת פול אלואר ,קצת אָָרגון ,ויקטור ֶסגָלֵן ואנרי
מישֹו .אם יוונית ,עליכם לקרוא את קונסטנטינוס קוואפיס ,גֵאורגוס
ֵספֵריס ,יאניס ריצֹוס .אם הולנדית ,זה מוכרח להיות מרטינוס נייהוף,
במיוחד "אווטר" המדהים שלו .אם פורטוגלית ,עליכם לנסות את פרננדו
פסואה ,ואולי קרלוס דרומונד דה אנדרדה .אם שפתכם שוודית ,קראו
את גונאר אקלוף ,הרי מרטינסון ,ורנר אספנסטרום ,תומס טרנסטרומר.
אם זו רוסית ,אלה מוכרחים להיות לכל הפחות מרינה צווטאייבה ,אוסיפ
מנדלשטם ,אנה אחמטובה ,בוריס פסטרנק ,ולדיסלב חֹודָסֵביץ' ,ו ֵלימיר
ְח ֶלּבְניקֹוב ,ניקולאי קלוייב ,ניקולאי זבולוצקי .אם זו איטלקית ,אינני מעז
להציע שמות כלשהם לקהל הנוכח כאן ,ואם אני מזכיר את קווזימודו,
סאּבה ,אּונגרטי ומונ ָטלֶה ,אין זאת אלא מפני שזה מכבר רציתי להביע
את תודתי האישית והפרטית ולחלוק כבוד לארבעת המשוררים הגדולים
הללו ,ששורותיהם השפיעו על חיי באופן נחרץ למדי ,ואני שמח לעשות
זאת בעודי על אדמת איטליה.
אם לאחר קריאה בכל אחד מאלה תחזירו למדף ספר סיפורת שנטלתם
לידיכם ,לא תהיה זו אשמתכם .אם תמשיכו לקרוא בו ,ייזקף הדבר לזכות
המחבר :משמע ,אכן יש לו מה להוסיף לאמת על קיומנו ,כפי שהייתה
ידועה למשוררים הספורים שצוינו זה עתה; לכל הפחות ,תהיה זו עדות לכך
שהמחבר אינו מיותר ,ששפתו היא בעלת אנרגיה עצמאית או חן ייחודי.
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ולחלופין ,תהיה זו עדות להתמכרות חשוכת–המרפא שלכם לקריאה .מבין
כל ההתמכרויות האפשריות ,זו אינה הגרועה ביותר.
הרשו לי לצייר בפניכם קריקטורה ,שכן קריקטורות מדגישות את
המהות .בקריקטורה אני רואה קורא ,ובכל יד יש לו ספר פתוח .בידו
השמאלית הוא מחזיק קובץ שירה ,ובידו הימנית כרך סיפורת .הבה נראה,
איזה מהם הוא ישמוט קודם .מובן שהוא יכול לקחת כרכי סיפורת בשתי
הידיים ,אולם אז יתבטלו הקריטריונים שלו מעצמם .ומובן שהוא עלול
לשאול מה מבדיל שירה טובה מגרועה ,ומי ערב לו שמה שהוא מחזיק בידו
השמאלית שווה את הטרחה?
ובכן ,קודם כול ,רוב הסיכויים שמה שהוא אוחז בשמאלו שוקל פחות
ממה שהוא אוחז בימינו .שנית ,השירה היא אמנות סמנטית ללא–תקנה,
כמאמר מונטלה ,עם מרחב צר מאוד לאחיזת עיניים .בהגיעו לשורה
השלישית ,יכיר הקורא את טיב החפץ שהוא אוחז בשמאלו ,כי השירה
נחשפת במהרה ואיכות שפתה מורגשת מיד .אחרי שלוש שורות הוא יכול
להסתכל בספר שבימינו.
כאמור ,זוהי קריקטורה .בו בזמן ,אני מניח ,זו התנוחה שבה רבים מכם
עשויים למצוא את עצמם ,בלי משים ,במהלך יריד הספרים הזה .ודאו לכל
הפחות כי הספרים שבשתי ידיכם משתייכים לסוגות ספרותיות שונות.
אין ספק ,הסטת המבט הזו משמאל לימין עלולה להטריף את הדעת; אולם
הפרשים כבר פסו מרחובות טורינו ,ומראה העגלון המצליף בבהמתו לא
יוסיף להכביד על נפשכם בצאתכם מהבניין .יתר על כן ,בחלוף מאה שנים
שום טירוף לא יעניין עוד את ההמון ,העצום והרב פי כמה ממספרן של כל
האותיות השחורות הקטנות בכל ספרי היריד הזה גם יחד .אם כן ,אין סיבה
שלא תנקטו את התכסיס הקטן שהצעתי לכם זה עתה .כמו לפרולטריון
המפורסם ,גם לכם אין מה להפסיד; להפך ,אולי תזכו בשלשלאות
אסוציאטיביות חדשות.
***
הנה שמות המשוררים המוזכרים במסה בכתיב המקורי (במקרה של המשוררים
היוונים והרוסים — בכתיב לטיני) ,לפי סדר הופעתם:
Robert Frost, Thomas Hardy, W. B. Yeats, T. S. Eliot, W. H.
Auden, Marianne Moore, Elizabeth Bishop.
Rainer Maria Rilke, Georg Trakl, Peter Huchel, Ingeborg
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Bachmann, Gottfried Benn.
Antonio Machado, Federico García Lorca, Luis Cernuda, Rafael
Alberti, Juan Ramón Jiménez, Octavio Paz.
Leopold Staff, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Wisława
Szymborska.
Guillaume Apollinaire, Jules Supervielle, Pierre Reverdy,
Blaise Cendrars, Max Jacob, Francis Jammes, André Frénaud,
Paul Éluard, Louis Aragon, Victor Segalen, Henri Michaux.
Konstantinos Cavafy (Kavafis), Giorgos Seferis, Yiannis Ritsos.
Martinus Nijhoff.
Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade.
Gunnar Ekelöf, Harry Martinson, Werner Aspenström, Tomas
Tranströmer.
Marina Tsvetaeva, Osip Mandelstam, Anna Akhmatova, Boris
Pasternak, Vladislav Khodasevich, Velimir Khlebnikov, Nikolay
Klyuev, Nikolay Zabolotsky.
Salvatore Quasimodo, Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti,
Eugenio Montale.
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יונתן ברג

לא תור של כסף
ברודסקי
ְּבוַּדַאי ֵחטְא הַּׁשֹוטְטּות :עִיר ַה ְּתעָלֹות
ָהאֲֻרּכָה ׁשֶ ְּבכָל מָקֹום,
ּג ַ ֲאו ַת ַה ָּקתְֶדָרלֹות מְֻרּסֶֶקת ַּבחֲׁשֵ כָה.
לָׁשּוב ,מִי מֹוסִיף לְַדְרּדֵר אֶת ַה ִּמּלָה,
ְל ַה ְמּתִין לְבֹוא עִירֹו ַהּקְדּומָה,
ְמ ֻפ ֶּתלֶת ּבְִדמְּדּומִים ְלאֶֹרְך הַּיֹום ּכֻּלֹו.
מָצֹור מֹוסִיף ְל ִה ְת ַּדּפֵק ּבַחֹומֹות
ּפְִרי ֻח ְצּפַת ַהּנַעַר מּול הַּׁשֹו ְפטִים,
ׁשעָה ׁשֶ ַהּנָהָר ַמּגִי ַע עַד ַרגְלָיו
עֵרּות ּבְנֹוף נ ֵאֹון ָ
ּׁשעַת.
לְֹלא ַמּג ָעַּ ,תחְּבּולַת ֲעי ֵפּות מְֻר ַ
ֹלא הֹועִיל ָהעֶֶרב ,גֵ'ז ו ְ ַכּמָה ּכֹוסֹות יַי ִן,
יֹוסֵף וְדָפְנֹות הַּבֹור ,צַָרת ַהחֲלֹומֹות ׁשֶ ל הַּׁשִ יָרה.

אחמטובה
ַרק ַּב ִּמּלִים צְחֹוקַ ,רק לְאֹור
ֲעׁשָׁשִ ית ֶא ְפׁשָר ִלנְׁשֹם ּבָָרה.
ְלכָל ָאדָם י ֵׁש ָלּמָה ֲעז ַ ְב ַּתנ ִי,
ַמּבָט מִן ָההָר אֶל הָמֹון מּוסָת.
ְרחֹובֹות ָהעִיר ִמ ְס ַּתּלְִקים מֵאֹור,
ּכָל ּכְָך הְַרּבֵה ָמו ֶת
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ׁשֶ אֵין הֵיכָן ַל ֲהנ ִיחֹו.
ַהּיֶלֶד ,נֹוֵדד ַּבּקֶַרח הַָרע,
ּבְִרחֹוב חֲצֹות ו ְ ַהלְמּות ַמּג ָ ַפי ִם,
עִיר חֹשֶ ְך ְּבצֵל ֲחדִָרים ָמ ֳא ָפלִים
ׁשָם עֹומְִדים עַל ַהּדָם
ׁשָם נ ֶ ְחּתָם ַהּדַףּ ,גְבִָרים הֲרּוסִים.
ַרק ַּב ִּמּלִים ֶרו ַח
י ָד ָקָרה ו ְעֹוד י ָד ָקָרה
ִּבלְּבּול ַה ְּכסָיֹותֻ ,חמְַרת הָָרעָב
ו ְ ַהּצֵלִ .אּׁשָה ּבְִקּמּור ְק ָלסִי,
מִן הָאֹור הַּמּועָט אֶל נֶצַח ָהאֵל.

מנדלשטם
ׁש ַלי ִם ּדֹם.
ׁשֶ מֶׁש ׁשְ חָֹרה ּבִירּו ָ
ּׁשנ ִי ֻמ ְכּתָם,
ּכֹו ֲהנ ִים ַּבּמְַדֵרגֹות ,חּוט ַה ָ
ָאדָם ָקם ְּב ֹאפֶל ֲעי ָרֹות,
ׁשָר אֶל ּתֹוְך ַעצְמֹו ְּבאֵין ַאחֵר.
ּגְז ֵַרת ָמו ֶתִ ,ק ְללַת י ֵָר ַח ֵמעַל עֶֶרב ָלבָן,
ֶאבֶן ָה ֶעצֶב מֹוסִיפָה לָדּור
ְּבכִיסָיו.
ּכָחֹל זֹוחֵל ַּבּדֶֶרְך ,מִן ָה ֶא ְצּבָעֹות
אֶל ְּתעָלֹות ַהּלֵב,
ּכִי ָאדָם נֹותָר עִם מֹותֹו ׁשֶ ּלֹוּ ,כֹותֵב.
ׁשֶ מֶׁש ׁשְ חָֹרה ֵמעַל עִיר ִעבְִרית,
ִק ְללַת ַהּמְׁשֹוֵרר ֵמעַל ְסבְַך ַהחַׁשְ מַל,
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ֲאחִי ַהּג ָדֹולַ ,ה ֻּמפְָרע
נֹוסֵק מִן ָה ֲאדָמָה.

צווטאייבה
ְּב ִה ְת ַחּלֵף ַה ַּליְלָה אֶל ַליְלָה,
ִּד ְממַת ֶקבֶר עֹולָה ָּבעִיר.
ֹלא ּבָא אֹור אֶל ז ֶה ַהחֶֶדר
ּבֹו יֹוׁשֶ בֶת ׂשִ ְמלַת עִָריר.
ּכִי ָה ְלכָה ַהּי ַ ְלּדָה ַה ְּק ַטּנ ָה
ּוׁשְ מָּה מֹוסִיף לָבֹוא
מִן ַהּקִיר ,מִן ֶה ָחצֵר,
ֵמ ֲעצֵי ַהּכְפֹור הַּבֹועֲִרים.
עַד ּבֶֹקר נ ִ ְכּתַב ָה ֵאבֶל,
ֹלא ּתֹור ׁשֶ ל ֶּכסֶף,
ָרעָב ָקׁשּו ַח ּו ְמלֵא ֲעו ִית,
ּכָל ַהּנ ֶ ֱעדִָרים עַל סַף ַה ֶּדלֶת
ּו ְפנ ֵיהֶם ּדֹוְרׁשֹות ,חַּדֹות ָאׁשָם,
ַה ֶחבֶל ְּב ִפּנ ַת ַהחֶֶדר,
י ָד מְמֹו ֶללֶת ַּבּבַד,
ּכִי י ֵׁש זְמַן ׁשֶ ּבֹו ּתָם הַּכֹו ַח
ּונ ְׁשִ יָקה ַאחַת ְמ ַמּלֵאת ָחלָל.

172

מיכאל טלאש פרלמוטר

עכשיו גם אני חוזר
רוצח תמיד חוזר
רֹו ֵצ ַח ָּתמִיד חֹוז ֵר ,חֹוז ֵר ִלמְקֹום הֶָרצַח.
ִמּלִים חֹוז ְרֹות עַל ַע ְצמָןַ .ע ְכׁשָו ּג ַם ֲאנ ִי חֹוז ֵר.
ַע ְכׁשָו ּג ַם ֲאנ ִי חֹוז ֵר .אֵין זֹו ֲחז ָָרה ְמ ֻא ֶּלצֶת
וְאֵין ֲחז ָָרה ִּב ְכלָלׁ .שּוב ַה ַּליְלָה עֹובֵר.
ׁשּוב נ ָמֹוג עֲָרפֶל ו ְׁשּוב ַהּׁשָעֹון ַמ ְצּבִי ַע
ׁשֶ בַע ּוׁשְ ּתֵי ּדַּקֹותׁ .שּוב ּגַעְּגּועַ–עַד,
ָקפֶה ו ְ ָחלָב ִמּקְַרטֹוןּ ,פַח זֶבֶלֶ ,רכֶבָ ,רִקיעַ.
ׁשֶ בַע ו ַ ֲחמִּׁשִ יםׁ .שְ ַּתי ִם ,עֶׂשְ ִריםֶ ,אחָד.
ׁש ַלי ִם —
ְּכבִיׁשִ ים ִמ ְת ַח ְּלפִים ַמהֵרׁ .שּוב ּבִירּו ָ
עִיר ׁשֶ ל ְקרֹונֹות חֲלּוִדיםׁ ,שֶ ֹּלא י ְָדעּו ְמ ִסּלָה.
ּכָאן ֹלא ַאּכִיר אַף ֶאחָד .ז ָָרה ִּת ְהי ִי לִי ִּכ ְפ ַלי ִם
(ּג ַם ְּביַחַס ְלזֹאת ׁשֶ ַּפעַם ָהיְתָה ז ָָרה).
רֹו ֵצ ַח ָּתמִיד חֹוז ֵר ,חֹוז ֵר ִלמְקֹום הֶָרצַח,
חֹוז ֵר אָחֹוָרה ַּבּזְמַןּ .כָאן ו ְ ַע ְכׁשָו — ְּבדָי ָה.
ו ְ ַא ְּת ׁשֶ ָהי ִית ָּתמִיד ִאּתִיְ ,מ ֻאחֶֶדת ָלנֶצַח,
ּכְמֹו ּג ַם ָהעִיר ַהּזֹאת ִּת ְהי ִי ִאּתִי חֲצּוי ָה.
ּכְמֹו ּג ַם ָהעִיר ַהּזֹאת ִּת ְהי ִי ִמ ֶּמּנ ִי ֻמפְֶרֶדת;
רֹו ֵצ ַח ָּתמִיד ּבֹונ ֶה עֹולַם חֹומֹות ּוגְֵדרֹות —
עֹולָם ּג ָדֹול ּו ַמ ְפחִיד ִמּז ֶה ׁשֶ ּנֶגְּדֹו ַא ְּת מֹוֶרֶדת
רֹו ֵצ ַח ָּתמִיד חֹוז ֵר ּבִׁשְ בִיל ַה ַּטעַם ׁשֶ ל עֹוד.
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תל אביב
ּתֵל ָאבִיב מֵעֹולָם ֹלא הֹופִיעָה
ּבְׁשִ יַרי עַד ַעּתָה .ו ְ ָא ְמנ ָם
ַהּדָבָר אֵינ ֶּנּו ַמ ְפּתִיעַ.
ֲא ַה ְבּתִיהֵָ .מ ֵעבֶר ַלּי ָם
ְּבעִָרים ֲאחֵרֹותּ ,כְָך ֵה ַבנְּתִי,
אְַך סֵַר ְבּתִי ָּבזֹאת ְל ַהּכִיר
ּו ְבתֶֹקף עַל ז ְכּות זֹו ֵהגַנְּתִי.
"אֵין ּדָבָר ְמיֻחָד ּכָאן ָּבעִיר
ׁשֶ ּמֹוׁשֵ ְך אֹותִיֲ ".עז ַ ְבּתִי ָה
ו ְ ָחז ְַרּתִי ֵאלֶי ָה ָּתמִיד.
ּתֵל ָאבִיב לְעֹולָם ֹלא ּתֹופִי ַע
ּבְׁשִ יַרי ֵמ ַעּתָה ֶּב ָעתִיד.
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אלמוג בהר

הוא עתיק ואנחנו מעתיקים

מתוך "מקיץ בן נרדם" ,קובץ מקאמות חדשות בכתובים
מקיץ בן נרדם הוא הוא ספר יהודה הלוי חדש  /הניצב בשער
הקורא נחרד ונקדש  /וראשיתו הקדמת המקּבֵץ אלמוג בן גדעון
העולֶה בהר יהודה להחיות הנפשות  /והיורד לעמֵקי בן שמואל
לחלץ עצמות תשושות  /ובפיו רינה ובקשות  /לְאל עליון י ַעתִיר
עליו מחסדו ויסיר החששות  /וייעתֵר לפתוח לפניו שער שירות
ושער אמיתות קדושות  /להכניס מחברות הלוי חדשות  /אל אמת
זוכר חסדי אבות לָך התשבחות ישנות כחדשות  /אנא חדש ימינו
כקדם והָשִ יבָה פייטנינו ומשוררינו כבָראשונה  /ובעלי מחברותינו
עשה שלא ייתמו ּבָאחרונה  /שמע קול כלה נאמנה  /לבל תהי
כאלמנה  /מלך אוהב צדקה ומשפט גילה ורינה שירה ואמונה.
ִּבגְז ֵַרת הַחֹונ ֵן ָל ָאדָם ַּדעַת ,י ְִראָה ו ְ ִחּבַת חֲרּוז ִיםַ ,הּמְַרחִיקֹו ֵמעֹל ּכֹוחֹות ַהּנֶפֶׁש
ְרגּוז ִיםּ ,ומִּגֹוַרל ַה ִּמּלִים ַה ְּמ ֻבּז ִים ,ו ְ ַהּיָמִים ַה ְּמ ֻבז ְ ָּבז ִיםִ ,הּנ ֵה נ ְאּום ַה ָּקטָן ְּב ַא ְלפֵי
י ְהּודָהּ ,בֶן ּגְִדעֹון ּבֶן י ִ ְצחָק ּבֶן ֵא ִלּי ָהּו ּבֶן ַאבְָרהָם אָב ַל ְּמלִיצָה הַּׁשְדּודָהּ ,בֶן
זְמִיָרה ּבַת ַעּלִיז ָה ּבַת גּוְרגִ'ּי ָה ַהּמְַקּבֵץ ְל ַמ ְחּבְרֹות ּגְדּוֵדי י ְהּודָה נ ְׂשִ יא ָה ֵעדָה:
הּוא ֵספֶר י ְהּודָה ַה ֵּלו ִי ָחדָׁשִ ,קּבְצֹו ַה ָּצעִיר ְּב ַעבְֵדי ׁשִ יָרתֹו ַּכּנ ְִדָרׁש ,ו ְָקַרב אֶל
ׁשעַר ַהּמְִקּדָׁש ,ו ְהּוא עֹוֶדּנּו ִּב ְלּתִי ְמפָֹרׁש,
ּבֶן ׁשְ מּואֵל ּבֶן ּגְִדעֹון ּכְָרׁשַ ,הּבָא ְּב ַ
ׁשנ ִים ׁשֶ ָּפסַק ַרּבֵנּו נְגִיד ַהּמְׁשֹוְרִרים ,וְהֵם ֲעלֵי ַּדּפָיו ִמתְרֹונְנ ִים
ו ְ ָאסַף ּפְסּוִקים י ְ ָ
ׂש ֵּמ ַח ז ִיו
ּו ְמ ֻאּׁשִָרים ,וְאֵין ּכְמֹותָם מְעֹוְרִריםְ ,ל ַחּדֵׁש ּכְֶקֶדם יְמֵי ַאּבִיִריםּ ,ו ְל ַ
ׂשִ ְפתֵי ַהּמְַדּבְִרים ,לְׁשֶ בַח ּו ְל ִת ְפאֶֶרת ַה ָּבאִים ּבַּׁשְ עִָריםּ ,דֹובְֵרי ׂשְפֹות ְסתִָרים,
מְדֹו ְבבֵי ְלבָבֹות ּבִָרים ,הֹו ְפכֵי ַהּמִָרים ִל ְמ ֻסּכִָרים.
ו ְ ִאמְֵרי ַה ֵּלו ִי ָה ִעבְִרּיֹות ּפִּיּוטֵי קֶֹדׁש וְחֹל ו ְ ִאּגְרֹותֻּ ,כּלָם ֹּתכֶן י ְִדידֹות ו ְִדבְֵרי
ּתֹורֹות ,ו ַ ֲאמָָריו ָהעֲָרבִּיֹות ַפ ְל ַספַה ּו ְבחִינ ַת ַה ְּלבָבֹות וְהַּׁשִ ירֹותֻּ ,כּלָן ּבָרֹות
ּובְרּורֹות וַעֲׁשִ ירֹותּ ,ו ַמּבָטֹו מְַרּבֶה אֹורֹותּ ,ו ְמ ַמּלֵא ּבֹורֹותּ ,ו ַמּתִיר ָאזְנַי ִם אֲסּורֹות,
ּוׂשְ ָפ ַתי ִם נ ִׁשְ ּבָרֹותּ ,ולְׁשֹונֹו לְׁשֹון צַחֹותִ ,מּלְׁשֹון קֶֹדׁש ׂשִ יחֹות לָקֹוחֹותּ ,פֶה אֶל
ּפֶה ִמּלִים אֹוְרחֹותּ ,ו ִמּלְׁשֹון ֵקדָר ִמּלִים מֹוכִיחֹותֹ ,אז ֶן ְל ֹאז ֶן ּפֹוְרחֹות ,נ ִ ְפּתָחֹות
וְאֵינ ָן ּבֹוְרחֹות .וְנ ִ ְפּתַח ּבְׂשִ י ַח ַאהֲבֹותָיו ,יַעֲלֹות–חֵן ּבֵין הֲַדּסִים ּו ְצבִּיֹותָיוּ ,ונ ְ ַסּי ֵם
ְּברֹן ּתֵבֹותָיוִּ ,בפְנֹותֹו אֶל אֱלֹוהֵי אֲבֹותָיוּ ,ובֵין ְלבֵין ַמ ָּסעָיו ,ו ְׁשִ יֵרי ּגַעְּגּועָיו,
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וְנַפְׁשֹו ּבֵין י ִׁשְ ָמעֵאל ְל ֵעׂשָוּ ,ובֵין ַקי ִץ ִל ְסתָו ,ו ְ ֹנעַם לְָקחָיוּ ,וכְבֹוד י ְִדידָיו ו ְ ֶאחָיו,
ׁשלָיו וַחֲרּוז ָיו ּו ָבּתָיו.
וְיַי ִן ּבֵין ׂשִ פְתֹותָיו ,וְעֹשֶ ר ְמ ָ
ׁשכַח ִמּלָה ּבֹוֵדדָה,
וְאֵין ִמּלָה ׁשֶ ֹּלא לְָקחָּה ַהּמְַקּבֵץ ִמ ַּמ ַעי ְנֹות י ְהּודָהִּ ,ב ְלּתִי אִם ָ
אֹו ִה ְצטְָרפָה ַּבּדֶֶרְך ְּכצֵידָה ,וְהִיא עֹומֶֶדת ְל ַבּדָּהָּ ,בדָד ּגַלְמּודָה ,וְאֵינ ָּה ּגְדּודָה,
ּו ִמּכֵיו ָן ׁשֶ ּכְָך הִיא אֲבּודָה ,וְאֵינ ָּה י ְעּודָהּ ,ומִי י ִ ְמ ָצ ֶאּנ ָה ּבְסֹודָּה .וְאֵינֹו ְמ ַחּבֵר
ׁשִ ירֹות ֲחדָׁשֹותֶ ,אּלָא אֵּלּו ַהּנ ְדֹוׁשֹותַ ,הּי ָפֹות ַאחֲֵריהֶן ַהּנְפָׁשֹות ְמ ַבּקְׁשֹות,
ַהּיְׁשָנֹות ְל ַהחֲיֹות ּכֹוחָן ַהּתַׁש ׁשֶ ל ַה ֲחדָׁשֹות ,וְאֵין ָּבהֶן חֹוׁשְ ׁשֹותֶ ,אּלָא ֻּכּלָן
ׁשָקלִיםּ ,ומִן ַה ָּבּתִים ֱהטִילָן
חֲמּוׁשֹות ּו ְמ ֻאּׁשָׁשֹות .אְַך נָטַל הַּׁשִ ירֹות עֵיֻרּמֹות ִמ ִּמ ְ
ַּבּמִׁשְ עֹולִיםּ ,ומִן הְָרחֹובֹות ַּבּנ ְ ָחלִיםֻּ ,כּלָן ַּבחֲרּוז ִים ,אְַך הֵן עֹולֹות ִּבמְקֹומֹות
ּפְרּוז ִיםַ ,הּיָפִים לָָרז ִים ,ו ְ ַל ָּבאִים ׁשְמּועֹות ְל ָהז ִיםּ ,וְקטַּנֹות ְל ַהגְז ִים ,יַעַן ּכִי
ֲא ָספָן ּבֶן הַּדֹור ׁשֶ ֹּלא י ַָדע אֶת יֹוסֵףּ ,ו ְבהֵי ְכלֵי ׁשִ יַרת עֲָרב ֹלא ִהסְּתֹופֵף ,ו ְֹלא
ָלמַד מִּתֹוַרת ַהּמִׁשְ ָקלִים ֶאּלָא ְמעַט ּו ְמ ַאּסֵף ,ו ְֹלא יֹוסֵף.
ּופִי ְל ַמלְקֹוׁש י ְהּודָה ָּפעְַרּתִיּ ,ו ְבאִּׁשֹו נ ִׂשְַר ְפּתִיּ ,ו ְבאִּׁשֹו נִצְַר ְפּתִיֶ ,ה ְח ַל ְמּתִי ו ְֹלא
ִה ְכ ַל ְמּתִיּ ,כִי ִּדבְרֹותָיו נ ִ ְפלָאֹותּ ,ו ַמחְׁשְבֹותָיו נֹוָראֹות ,עֵצֹות ַמ ֲעמִיִקים ,ו ְסֹודֹות
ַמ ְמּתִיִקיםַ ,ה ְּדבִָרים ַעּתִיִקיםַ ,לחֲלֹומֹות נֹוׁשְ ִקים ,ו ַ ֲעלֵי ְּדלָתֹות ּדֹופְִקיםַ ,אחִים
ׁש ַכ ְחּתִי י ְִדיִדי ,ו ְֹלא ִה ְמצֵאתִי ֵחלֶף מִּלֹותָיו
וָתִיִקים ,ו ְאֹוְרחִים ְממָֹרִקים .ו ְֹלא ָ
ָה ַאּג ִָדיּ ,כָל יְמֵי נ ְדּוִדיּ ,כִי י ַָד ְעּתִי :אֵיְך ַא ֲעבִיר ִל ְפנ ֵי נְמֵָריו — ׁשּו ָעלַי ,ו ְ ֹנכַח
ְּכפִיָריו — ְר ֵחלַי ,וְנֶגֶד נְׁשָָריו — נ ְ ָמלַיַ .רק אִם נָגְעּו ּבִי מִּלֹות ֲאחֵרֹות ,מִן
ַהּמְׁשֹוְרִרים ו ְ ַהּמְׁשֹוְררֹותֶּ ,בעִָרים ּו ַבּבִירֹותׁ ,שֶ ל ָהאֲָרצֹות ַהּמְֻקּדָמֹות ו ְ ַה ְּמ ֻאחָרֹות,
ּו ְבלִי מֵׂשִ ים ִה ְכנ ַ ְסּתִי אֹותָן ֲעלֵי ׁשּורֹות ,וְנ ִ ְבלְעּו ְּבלִי הֹותִיר ַמהֲמֹורֹות ,וְהֵן
ְלמֵדֹות וְאֵינ ָן מֹורֹות ,מֹוסִיפֹות וְאֵינ ָן ְמסִירֹותְ ,מג ַּלֹות וְאֵינ ָן ַמ ְסּתִירֹות.
הּוא י ְהּודָה ו ַ ֲאנַחְנּו ַאחֲָריו י ְהּוִדיםְ ,מלִיצָתֹו י ְעּודָה ו ַ ֲאנַחְנּו ַאחֲָריו י ְעּוִדים ,הּוא
נָהָר ו ַ ֲאנַחְנּו ַה ְּק ַטּנ ִים ַּבּנ ְ ָחלִים ,הּוא יָׁשָר ו ַ ֲאנַחְנּו הֹו ְלכֵי ַּבּמִׁשְעֹולִים ,הּוא ּדָבֵק
ו ַ ֲאנַחְנּו הֹו ְלכֵי ַּב ַּמעֲַקּׁשִ ים ,הּוא יַּצִיב ו ַ ֲאנַחְנּו ּפֹוגְעִים ּבְמֹוְקׁשִ ים ,הּוא ַעּתִיק
ו ַ ֲאנַחְנּו ַמ ֲעתִיִקים ,הּוא נ ֶ ֱאמָן ו ַ ֲאנַחְנּו ְמ ֻסּפִָקים ,הּוא אֵיתָן ו ַ ֲאנַחְנּו יֹום יֹום
ְמ ַא ְכזְבִים ,הּוא ָּב ֱאמֶת ו ַ ֲאנַחְנּו ַליְלָה ַליְלָה ְמ ַכּזְבִים ,הּוא ּבִׁשְמֹות קֶֹדׁש נֹוהֵג
ּכַּמֹוׁשְ לִים ,ו ַ ֲאנַחְנּו ּכְמֹובִילֵי ְּפג ִָרים ּונ ְ ָפלִים ,הּוא לִּבֹו ַּב ִּמז ְָרח ּומֹולָדֹו ּבְסֹוף
ַמעֲָרב ,ו ַ ֲאנַחְנּו מֹולֵָדנּו ַּב ִּמז ְָרח ו ְ ִלּבֵנּו ּבְסֹוף ַמאֲָרבׁ .שִ יָריו מְַק ְּבלִים אֹוְרחֹות,
וְאֵינ ָם ַמ ְסּתִיִרים ׁשּוחֹות ,עֵינ ָיו ּבֹוכֹות ,וְאֵינ ָן ַמ ְסּתִירֹות מְבּוכֹותּ ,ג ַּבֹו אֵינֹו
נֹוׂשֵ א עִּמֹו ּגְ ָבבָה ו ְַקׁש ,וְעַל ּכֵן ְּבכָל ּפֶה מְֻקּדָׁש :יְהִי ְּדבַר י ְהּודָה ֵאלֵינּו ,וְאַל
יִהְיּו ְּדבִָרים ֲאחִֵרים ָעלֵינּו.
ּו ְכ ַמ ֲאמַר סֹופְִרים ַעּתִיִקים ,ו ְכֹו ְתבֵי קֹורֹות וָתִיִקים ,טֶֶרם נ ְַדּבִיק ָאזְנ ֵינּו
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ִּב ְמלִיצֹותָיו ּתֹוסְסֹותּ ,ו ְבמִּלֹותָיו ִמתְרֹוצְצֹות ,נ ַ ֲעצֹר ו ְֹלא נֵצֵא ְּב ָח ְפז ָה ,נ ַ ֲעמֹד
ׁשּנ ֵן ָּב ֳעבִי נֶפֶׁש ֲח ֵפצָהּ ,כִי לְִקַראת מְקֹור ַחּי ֵי
ְלבַל נְהִי ְּדבִֵקים ּבָאֹות הָָרז ָהּ ,ונ ְ ַ
ׁשו ְא ו ִָריק נ ָקּוצָה ,עַל ּכֵן נ ִ ְבחַר ַלחְזֹות ָּפנ ָיו ִּב ְפנ ִים ִלּבֵנּו
ֱאמֶת נ ָרּוצָהּ ,ו ְב ַחּי ֵי ָ
ו ְֹלא נִּׂשָא עֵינַי ִם ְל ַהּבִיט חּוצָה.
ִּבגְז ֵַרת הַחֹונ ֵן ָל ָאדָם ִמּלִים ְקצּובֹות נ ְ ַסּי ֵם ִּדבְֵרי ַההְַקּדָמֹותְ ,ל ֵספֶר י ְהּודָה ַה ֵּלו ִי
ָחדָׁש ּובְתֹוכֹו ֲחמִּׁשִ ים מְָקמֹות ,הֵן ֲחמִּׁשִ ים ַמ ְחּבָרֹות ,אִיׁש ָלאִיׁש הֵן ְמ ֻחּבָרֹות,
ְּכ ִספְֵרי ֶּפלֶא ַהּזְמַן ָהעִיַראִקי אַּבּו ֻמ ַחמַד ַאלְַקאז ַם ִאּבְן ַעלִי ַא ְלחֲִריִריּ ,ו ַמ ֲעתִיקֹו
ַהּנ ִ ְפלָא ַּבעַל ַה ַּת ְחּכְמֹונ ִי ַה ְּספַָרּדִי י ְהּודָה ּבַר ׁשְֹלמֹה י ִ ְחי ַא ִאּבְן ֻסּלֵימַאן ִאּבְן
ׁשָאּול אַּבּו זַּכִַרּי ַא ַא ְלחֲִריז ִי ,וְיִהְיּו ׁשְ נ ֵיהֶם ְמ ַסּיְעִים אֹותָנּו ַּב ֵּספֶר ַה ָּלז ֶהְּ ,כפִי
ׁשֶ ִּסּי ְעּו ַא ְלחֲִריִרי ו ְ ַא ְלחֲִריז ִי ז ֶה ָלז ֶה ,וְנִּקַח ֵמ ִעּמָם ּגִּבֹוֵריהֶם ,ו ְ ַהּגֶבֶר אִיתִיאֵל
וְהֵימָן ָה ֶאז ְָרחִי ו ְ ֶחבֶר ַהּקֵינ ִי י ִּׂשְאּו ּג ַם הֵם ְל ָפנ ֵינּו ֵמעֵת ְלעֵת נ ְאּומֵיהֶם ,וְי ָבֹוא
ׁשְ מָם ְל ֶעז ְֵרנּו ּבְִרצֹון ָהאֵל ,וְאָנּו נְהִי לִׁשְ מָם ְמ ַחּדֵׁש ו ְגֹואֵל .ו ְ ִל ְפנ ֵי ׁשֶ ּנ ִ ְפנ ֶה
ְל ַמ ְחּבֶֶרת ִראׁשֹונ ָהּ ,ו ִמ ֶּמּנ ָה עַד ָל ַאחֲרֹונ ָה ,נ ָׁשִ יר י ַ ְחּדָו ׁשִ יר ִמּמִּלֹות ַה ֵּלו ִי נ ֶ ְחצַב,
ו ְהּוא לְׁשִ בְחֹו נִּצָבְ ,ל ַמעַן נ ִׂשְ מַח ו ְֹלא נ ִ ְת ַעּצָב:
טֹוב ֶל ְכּתִי ַאחַר ַה ְּמ ַפּז ֵר ְּבדֹלַח אֵין ְל ַלּקְטֹו
ו ְׁשִ ְבּתִי ּבֵין ׁשִ בְֵרי חֲרּוז ִים אִיׁש ֹלא י ֶ ֱאסֹף אֶל חּוטֹו
ּכִי ִּדמְעֹות ְּבדָ ְלחָיו ֲעלֵי ֶלחְיֹו ּבְתֹוְך ִלּבִי נֶחְְרטּו
ְּד ָמעַי ּבְִרְדּתָם נ ֶ ְח ָּפז ִים ֲאבָל ֶּדמַע ַה ֵּלו ִי יֹוֵרד ְלאִּטֹו.
ְּד ָמעַי ּבְִרְדּתָם נ ֶ ְח ָּפז ִים ו ְֶדמַע ַה ֵּלו ִי יֹוֵרד ְלאִּטֹו.
ּכֹה ֶה ֱא ַמנְּתִי ַלּפְֵרדָה עֵת נָטָה זְמַן י ָדֹו ְבּׁשֹוטֹו
ׂשחֲטּו
עַד ֹלא ֶה ֱא ַמנְּתִי עֵת הִׁשְ ַקנ ִי י ֵין אֶׁשְ ּכֹולֹות ׁשִ ּנ ָיו ָ
עֵת ָראִיתִי ּכִי ַה ָח ְכמָה ָמ ְצאָה ֵקן ְּבפִיו ּו ְבעֵטֹו
עֵת אְַרי ֵה ּו ְצבִי ֲעלֵי ׁשִ כְמֹו ְמעִיל צֶֶדק עָטּו.
ְּד ָמעַי ּבְִרְדּתָם נ ֶ ְח ָּפז ִים ו ְֶדמַע ַה ֵּלו ִי יֹוֵרד ְלאִּטֹו.
עֵינַי ִם לִי ו ְ ָאזְנַי ִם אְַך הֵן ּגִּלּו לִי ַרק ְמעַּטֹו
ּוכְׁשֶ ּגִּלּו נ ִ ְמאַס ז ְ ַמּנ ִי ְּבעֵינ ַי וְכָ ַת ְבּתִי ּכְִריתּותֹו וְגִּטֹו
ֲאנַחְנּו ׁשְ ָבטִים נֹוְדִדים ו ְהּוא מֹולְֵך ּבְׁשִ בְטֹו
הּוא מֹוצֵא ו ְאֹוחֵז ְּב ַמלְּכֹו ו ַ ֲאנַחְנּו ִמּדָתֵנּו מָצֹוא וְחָטֹוא.
ְּד ָמעַי ּבְִרְדּתָם נ ֶ ְח ָּפז ִים ו ְֶדמַע ַה ֵּלו ִי יֹוֵרד ְלאִּטֹו.
ׁשמְטֹו
ְמצָאתִיו ֲעלֵי ּדְָרכִים ּו ֵמ ַעּתָה ֹלא ַא ְסּכִין ְל ָ
ְּבכָל נֶג ַע ׁשֶ ּנִנְּג ַ ְע ִתּי ּומְַדו ֶה ׁשֶ ּנ ְִדו ֵיתִי הּוא ֵמבִין ְּכלָלֹו ּופְָרטֹו
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אֵין אֵׁש ּבָעֹולָם וְאֵין ֶקסֶם ַּבּזְמַן ּכִי אִם ַלהֲטֹו
ׁשפְטֹו.
אֵין ּתְׁשּובָה וְאֵין צֶֶדק ּומִׁשְ ּפָט ּכִי אִם ְּב ָ
ְּד ָמעַי ּבְִרְדּתָם נ ֶ ְח ָּפז ִים ו ְֶדמַע ַה ֵּלו ִי יֹוֵרד ְלאִּטֹו.
נ ַ ְמּתִין עֲֵדי י ָׁשּוב ֵאלֵינּו מִּׁשּוטֹו
עֲֵדי י ָׁשִ יב ֵאלֵינּו ּכֹו ַח ְמז ִּמֹותָיו ּותְנּופַת מְׁשֹוטֹו
ּכִי טֹוב ֶל ְכּתֵנּו ַאחַר ַה ְּמ ַפּז ֵר ְּבדֹלַח אֵין ְל ַלּקְטֹו
ו ְׁשִ ְבּתֵנּו ּבֵין ׁשִ בְֵרי חֲרּוז ִים אִיׁש ֹלא י ֶ ֱאסֹף אֶל חּוטֹו.
ְּד ָמעֵינּו ּבְִרְדּתָם נ ֶ ְח ָּפז ִים ו ְֶדמַע ַה ֵּלו ִי יֹוֵרד ְלאִּטֹו.
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מבחר שירה לסבית קלאסית–מודרנית

אֹותְָך אני אוהבת כמו עַב גשם

מבחר קטן של שירה לסבית קלאסית–מודרנית
לפניכם מבחר שירים מהקלסיקה המודרנית של השירה הלסבית ,רובם
ככולם רואים אור לראשונה בתרגום עברי .המשותף לכל השירים במבחר
זה — פרי עטן של שש משוררות שונות שכתבו בארבע שפות — הוא עצם
היותם שירי אהבה לסביים .אך ,כידוע ,אין שתי אהבות זהות .בשירים
שלהלן מוצג טווח רחב של התייחסויות לארֹוס — משלילתו המוחלטת ועד
לחגיגת ניצחונו ,מן הכמיהה לבנות בית בלב האהובה (אמילי דיקינסון)
ועד לנפילתה הסופית של החגורה (ֵרנ ֶה ויוויאן) — ואולם דמות האהובה,
רוחּה וגופּה ניצבים תמיד במרכז .מִטעמי זכויות יוצרים נכללים במבחר
זה בעיקר שירים שהם נחלת הכלל ,מן המאה השמונה–עשרה ועד למאה
העשרים .היצירות המובאות כאן לקוחות מאנתולוגיה עברית של שירה
להט"בית שתראה אור לקראת סוף  .22013אנחנו מודים לוורד דור ולרונה
קינן על קריאתן המועילה.

אנה סיוורד ()1809-1747
מאנגלית :רונן סוניס

אנה סיוורד הייתה בתו הבכורה של תומס סיוורד ,איש ספר וכומר בקתדרלה
של ליצ'פילד שבאנגליה .היא התייתמה מאמה בנעוריה ולא נישאה משום
שהיה עליה לטפל באביה עד למותו ,כשהייתה בשנות הארבעים לחייה.
אנה סיוורד החלה לכתוב בגיל צעיר וחיברה סונ ֶטות ומכתבים .רבים מאלה
מוקדשים להונורה סנייד ,שהתגוררה בבית משפחת סיוורד מילדותה.
נישואיה של סנייד ,על אף הפצרותיה של סיוורד שלא תינשא ,הם הרקע
לשיר המובא להלן.

2האנתולוגיה תראה אור בהוצאת חרגול .מערכת :דורי מנור ,דנה אולמרט ,נדב
ליניאל ,בני מר ורונן סוניס.
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סונ ֶטה 19
אֵין ֶחסֶד עֹוד! ֲהי ִי ׁשָלֹוםּ ,כֹוזֶבֶת!
ׁשָלֹום ְלרְֹך ַמּבָט ,חִּיּוְך ׁשִ מְׁשִ י!
ַלּנֶחָמֹות ַהּמְׁשִ יבֹות נַפְׁשִ י
ו ְ ַלחְֶדו ָהַ ,מ ְּתנ ַת ֵרעּות נ ִ ְל ֶּבבֶת!
ׁש ְל ֶהבֶת
ְל ַמ ָּבטִים ׁשֶ אֵין ָּבהֶם ַ
ֵה ַכנ ְ ְּת אֹותִי :צַָדְקּתִי ְּב ַבּקְׁשִ י
ו ִּדּוי ֹלא ְמיֻחָלּ ,כָתּוב ּבְִקׁשִ י–
ִלּבְֵךׁ ,שֶ ֹּלא י ֵַדע ּבּוׁשָה צֹוֶרבֶת.
עֵת נ ִ ָּפגֵׁש (נִגְז ַר ּכִי ֹלא ָלנֶצַח
אְֶרחַק ִמּמְֵך) ֹלא יֵחֵָקק ַּב ֵּמצַח,
ֹלא י ִ ְתּגַּנ ֵב ָל ַעי ִן ַהּפְקּוחָה
אַף ֶרמֶז ׁשֶ ּיָעִיד עַל מָה ׁשֶ ׁשְ ּתֵינּו
ָהי ִינּו זֹו לָזֹו; אַף ֲאנָחָה
ֹלא ּתְקֹונ ֵן עַל ׁשֶ בֶר–ׁשְ בּו ָעתֵנּו.

אמילי דיקינסון ()1886-1830
מאנגלית :רונן סוניס

מבין כל האנשים שלהם הקדישה אמילי דיקינסון משיריה ,זכתה סוזן
הנטינגטון גילברט לשירים הרבים ביותר (יותר מ– .)250דיקינסון וגילברט
נפגשו בנעוריהן באמרהרסט ,עיר מגוריהן שבמסצ'וסטס ,וידידות עמוקה
נקשרה ביניהן ,בין היתר על רקע עניינן המשותף בספרות .כעבור שנים
מספר נישאה גילברט לאחיה של דיקינסון .חליפת המכתבים בין השתיים
נמשכה ,בהפסקות קצרות ,עד למותה של דיקינסון" .מלבד שקספיר,
הענקת לי ידע רב יותר מכל אדם" ,כתבה דיקינסון לגילברט.
*
ָחז ָּה ָראּוי לִׁשְ לַל ְּפנ ִינ ִים,
אְַך ֹלא ׁשֹולָה ָהי ִיתִי —
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ִמ ְצחָּה ָראּוי ְלכֵס ַמלְכּות —
אֵין ֶּכתֶר ּבְִרׁשּותִי.
ִלּבָּה ָראּוי ִלהְיֹות נָו ֶה —
ֲאנ ִי — ּדְרֹוָרה — ָּבנ ִיתִי
ׁשָם מִחּוטִים ו ַ ֲענָפִים
ֵקן–ֶקבַע לְׁשִ ְבּתִי.
*
ִהתְּבֹונ ְנּות ּבָּה הִיא ּתְמּונ ָה —
ּוׁשְ מִי ָעתָּה — נ ִּגּון הִיא —
ְל ַהּכִיָרּה זֹו ַהפְָרז ָה
ְּתמִימָה ְּכחֶֹדׁש יּונ ִי.
ֹלא ְל ַהּכִיר אֹותָּה — ְק ָללָה —
ִלהְיֹות י ְִדידָתָּה —
ְּכאִּלּו ׁשֶ מֶׁש ְּבי ֵָדְך
ִּפתְאֹום ִה ְת ַל ֲהטָה.

איימי לואל ()1925-1874
מאנגלית :רונן סוניס

איימי לואל ,בת למשפחה מיוחסת מניו–אינגלנד ,פרסמה את שיריה
הראשונים כשהייתה בת שלושים ושש .בעקבות ביקורה באנגליה בשנת
 1913הצטרפה לאימג'יסטים .עד מהרה נעשתה אחת מראשי תנועה זו,
שעם מייסדיה נמנו המשוררים עזרא פאונד והילדה דוליטל ( ,)H.D.ואף
הפיצה את בשורתה באמריקה .מלבד פעילותה כמשוררת פרסמה לואל
מחקרים בענייני ספרות ,שהחשוב מביניהם הוא מחקרה הביוגרפי על
המשורר ג'ון קיטס .שירתה הייתה בתחילה חושנית ואינטימית מבלי
להרבות במילים ,אך ברבות הימים נעשתה מפורשת יותר .רבים משיריה,
ובהם גם השיר המובא כאן ,הוקדשו לשחקנית עדה ראסל שהייתה אהובתה
במשך שנים רבות.
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זר קוצים
צּוִקים,
צּוִקים,
וְי ָם ְמ ֻעּו ָת
הֹולֵם לֹו ַּתחַת י ֵָר ַח ַקר.
ָלּמָה לִי,
הַּיֹוׁשֶ בֶת ׁשְ ֵלו ָה ַּבחֹם,
ַל ְחּתְֹך אֶת ִלּבִי ְּבנ ִּגּון ּכֹה מַר?
ׁש ְל ֶהבֶת ׁשֹו ֶאגֶת מּולִי ָּבאָח,
ַ
ׁש ְלחָה לְׁשֹונ ָּה.
ְּבלֵב ָהאָׁשּור ָ
ִּפצְּפּוץ ּגְִדילֵי ֶקַרח ַּתחַת ּג ַּגֹות,
רּוחַ– ֶּכלֶב נֹוׂשֵ את ִקינ ָה.
אַּלֹונ ִים ָסמְקּוָ ,ה ַא ְסּתֵר לֹוהֵב,
עַל ֶאבֶן וָגֶז ַע ׁשֶ מֶׁש ז ְָרחָה.
ִמ ְת ַמּלֵא י ֵָר ַח ׁשֶ ל ַצּי ִָדים —
ֲענָפִים ִמ ְת ַּפ ְּצחִים ְּכ ֶעצֶם ּפְִריכָה.
ׂשִ ְמ ָלתְֵך אֲֻדּמָה ִּכגְלִימַת חַׁשְ מָן,
ְּבי ֵָדְך ָּפנ ָס ו ְַרְדַרד–י ְַרְקַרק.
ּכַָר ְעּתִי ִל ְפנ ֵי עְִקבֹו ַתי ְִך ַּבּג ַן.
ָרצִיתִי לָׁשִ יר לְָך .קֹולִי נ ִ ְסּדַק.
ּׁשנ ִים הַּׁשְ בִירֹות
נ ִ ְסּדַק ִּבגְלַל ַה ָ
ׁשֶ ּפְָרחּו ִמּי ֵָדינּו הַּפֹוחֲזֹות,
ּפְָרחּו ְּכ ָעלִים ּבְאֹורֹו ׁשֶ ל ַה ְּסתָו
זֹו ַאחַר זֹו ,זֹו ַאחַר זֹו.
ַלּמְֶרחָק אֵינֶּנ ִי נ ִ ְכ ֶספֶת ְּכלָל —
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ְּבמָקֹום ָחי ִיתִי,
ְּבמָקֹום אָמּות,
אְַך מָקֹום הּוא ֹלא–כְלּוםּ ,ג ַם ֹלא ָחלָל,
ֶאּלָא אִם ְּבלִּבֹו נ ִ ֶּצבֶת ּדְמּות
עִם ָּפנ ָס ו ְַרְדַרד–י ְַרְקַרק ְּביָדָּה.
טְִריַקת ַּד ְלּתְֵך ַהּו ְֻרּדָה–י ְֻרּקָה
ו ְ ַהּי ָם הָָרדּוף ׁשֶ ּי ְָרקּו הַּצּוִקים,
ַה ִּפצְּפּוץ ּבְעֹוִדי ְמ ַחּכָה ְמ ַחּכָה —
ַמ ְפחִיִדים אֹותִיָּ .פנַי ְִך ּפְָרחִים
ו ְׁשִ יר–ׁשֶ מֶׁש ,י ַָדי ְִך ָמטָר נִּתְָך.
אִם י ָקּומּו ּבֵינ ֵינּו סֹוְרגֵי ַּד ְלּתְֵך,
ֲהתְֵדעִי ׁשֶ ִּבּקְַרּתִי אֹותְָך?
ׁשחְֵרר,
ּכִי ָהאֶָרץ צֹוחֶֶקת ו ְֹלא ְּת ַ
ּׁש ַמי ִם — ֵעדָה ׁשְ חָֹרה.
ּכֹו ְכבֵי ַה ָ
ְּב ַמסְלּול ַה ְּפ ָלנֶטָה אֵין לִי ִענְי ָן,
רֹוצָה ַרק אֹותְָך ,יַּקִיָרה.
ּבַחּוץ ַהּכְפֹור ,אְַך ִּב ְפנ ִים י ֵׁש אָח,
ַא ֲהבָה ְלנַחֵם ו ְׂשִ יחָה לְִקׁשֹר,
ו ְיֹום ְקטַּנֹות וְלֵיל ְקטַּנֹות
ו ְ ָתמִיד ָּפנָסְֵך נִּצָת ּבָאֹור.
ּו ְבכֵן ,זֹו אֹו זֹו? — ׁשֶ ִּת ְהי ֶה זֹו ֲאנ ִי
הַּפֹוחֶֶדת ִמּי ָם ִמ ְס ַּתחְֵרר–ז ְדֹונ ִי
ּו ִמ ַּליְלָה נֹוׁשֵ ְךַ .א ְּת ְמ ַחּיֶכֶת,
ׁשנ ִים —
ׁשנ ִים — ָ
אְַך ָ
ׁש ֶּלכֶת.
ֲעלֵי ַ
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ֵרנ ֶה ויוויאן ()1909-1877

מצרפתית :דורי מנור

רנה ויוויאן (שמה המקורי :פולין מרי טארן) ,משוררת אנגלייה שכתבה
צרפתית ,הייתה אחת מאחרוני הסימבוליסטים .לאחר שירשה את הון
משפחתה כשהייתה בת עשרים ואחת ,השתקעה בפריז וניהלה שם חיי
בוהמה סוערים .היא חייתה כלסבית ,ובניגוד למקובל בתקופתה לא שמרה
בסוד את העדפותיה .בשל אהבתה לחברתה מילדות ויולט שילֶטו שמתה
בנעוריה ,צבועה שירתה המוקדמת בצבע הסגול ורצופה בפרחי סיגלית —
עובדה שזיכתה אותה בכינוי "המוזה של הסיגליות" .עם בנות זוגה נמנו
הסופרת קולט ,הברונית אֵלן ון זּוילן לבית רוטשילד וכן ּכֶרימֶה טּורקהאן
פאשה ,אשת דיפלומט טורקי שהעריצה את שירתה .רנה ויוויאן תרגמה
משירתה של ספפו לצרפתית ואף נסעה לאי לסבוס בעקבותיה .קשריה עם
אהובותיה הרבות הסתיימו לא אחת בפרידות כואבות ודרמטיות ,שדרדרו
לבסוף את בריאותה הגופנית והנפשית .היא מתה בגיל שלושים ושתיים
מאנורקסיה ומצריכת–יתר של אלכוהול וסמים.

עמוד הקלון
ׁשנ ִים הּוַק ְעּתִי אֶל עַּמּוד–ָקלֹון ָרחֹוק.
ָ
ְל ֹנכַח י ִּסּוַרי נ ָׁשִ ים ּפְָרצּו ִּבצְחֹוק.
ּגְבִָרים י ִּדּו ּבִי מְלֹוא ַה ֹחפֶן ז ֻ ֲהמָה,
ּכִּסּו אֶת ְל ָחי ַי ּבְֶרפֶׁש ּו ְכ ִלּמָה.
ְּדמָעֹות ִה ְתנַחְׁשְ לּו ּבִי ּכְמֹו ּגַּלֵי ֲענ ָק.
ֲאבָל ּגֵאָה ָהי ִיתִיַ :רק ּגְרֹונ ִי נ ִׁשְ נ ַק.
ּוכְמֹו מִּתֹוְך סִּיּוט ָראִיתִי אֶת ֻּכּלָם.
חֲלֹום ִּב ְלּתִי ּפֹוסֵקּ ,בִעּות ׁשֶ ֹּלא נ ִׁשְ לַם.

184

מבחר שירה לסבית קלאסית–מודרנית

הֵם נ ֶ ֶאסְפּו ִלצְּפֹות ּבִי ְּב ִכּכַר ָהעִיר
ו ְ ַהּנ ָׁשִ ים ּבָהּו ּבִי ְּבחִּיּוְך זָהִיר,
ֵהטִיחּו ּבִי ּפֵרֹותָ ,עלְבּו ּבִי ּבְׁשִ יִרים,
הָרּו ַח עַד ָאזְנ ַי נ ָׂשְ אָה אֶת ַה ְּדבִָרים.
וְחַׁשְ ּתִי אֵיְך ַהּזַעַם מִׁשְּתֹולֵל ּבִי עַד
ׁשֶ ּבְִד ָממָה נ ִׁשְ ַּב ְעּתִי לְׂשֹונְאָם ָלעַד.
ֲאבָל ּגִּדּופֵיהֶם ׂשְָרטּו ּבִי ּכְחֹוחִים,
ּוכְׁשֶ ְּכ ָבלַי הּוסְרּו יָצָאתִי ַלּדְָרכִים
וְנ ַ ְסּתִי ִמ ְּפנ ֵיהֶםֵ .מאָז וְעַד הַּיֹום
ָּפנ ַי הֵם ּכְִק ַל ְסּתֵר ַה ָּמו ֶת ָה ָאיֹם.

החוחים
אַף ַּפעַם ֹלא ִּת ְהי ִי ׁשְ בּוי ָה ַּת ַאו ְ ָתנ ִית
ׁשֶ ַה ִּמּטָה ּכֹולֵאת ַּב ֲאזִּקֵי ְק ָסמֶיהָ.
אַף ַּפעַם ֹלא ִּת ְהי ִי ּפִי ֶלגֶׁש חַׁשְ ָקנ ִית
ׁשֶ ַּמ ֲחו ִיר ִמ ְצחָּה וְכָל ְּבׂשָָרּה ּכָ ֵמּהַ.
נִצְִרי אֶת נ ִיחֹוחְֵך :הּוא ז ְַך ִמּכָל ִּת ְפאֶֶרת.
אַף ַּפעַם ֹלא ּתְֵדעִי ְּבגִידֹות ַחסְרֹות ּבּוׁשָה,
ּגְנ ִיחֹות ׁשֶ ל זֹו עִם זֹו ְּבנֶפֶׁש ִמתְעֹוֶרֶרת,
ְספֵקֹותְ ,סלִיחֹות קֹוְדחֹות ׁשֶ ל ֶרטֶט ו ְ ֻח ְלׁשָה —
ּכָזֹאת ֹאהַב אֹותְָךַּ ,תּמָה ִמּכָל ַהּיֶתֶר:
ִק ְטפִי ִעּמִי ַה ַּליְלָה אֶת חֹוחֵי ַה ֵּסתֶר.
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ספפו קמה לתחייה
אָנּו יֹוְדעֹות ָלצֶֶקת נ ְׁשִ יקֹות ְקטִיפָה
ּו ְל ַחּבֵק ְּב ַלהַט ׁשֶ ל ִחו ְרֹון–חּוׁשִ ים.
ַרּכּות נ ְׁשִ יקֹותֵינּו הִיא ׁשִ יָרה צְרּופָה
ׁשֶ ל ַא ֲהבָה נ ִׂשְ ּגֶבֶתַ ,א ֲהבַת נ ָׁשִ ים.
ז ַּכֹות ו ִיֵרחִּיֹות הֵן נ ְׁשִ יקֹות ַה ֶחמֶד.
לֹוטְפֹות ֶא ְצּבְעֹותֵינּו ֶלחִי ְּבלִי ׂשֵ עָר.
ּוכְׁשֶ ַהחֲגֹוָרה נֹו ֶפלֶת אָנּו ֶצמֶד
ְמ ַא ֲהבִים וְג ַם זּוג ֲאחָיֹות נ ִ ְסעָר.

מרינה ְצו ֶוטָאי ֶיבה ()1941-1892
מרוסית :סיון בסקין

ב– 1914פגשה מרינה צווטאייבה ,אז משוררת צעירה בת עשרים ושתיים,
נשואה ואם לבת ,את סופיה ּפְַרנֹוק .סופיה ,משוררת ומתרגמת יפהפייה
ומבריקה ממוצא יהודי ,הייתה מבוגרת ממרינה בשבע שנים; מאחוריה היו
כבר נישואים קצרי מועד שנידונו לכישלון מראש בשל העדפתה לנשים.
מרינה נשבתה מיד בקסמיה של סופיה ,ובין השתיים התפתח רומן סוער,
הרפתקה לסבית נדירה אך מתבקשת בחייה של צווטאייבה ,שמאז ומעולם
טענה כי מין ,גיל ופרמטרים חיצוניים אחרים אינם רלוונטיים כלל לאהבה.
סופיה הבוגרת והמנוסה יותר עוררה את הערצתה של מרינה ,שראתה בה
"ידידה בוגרת" .החברות המאוהבות יצאו יחד לכמה נסיעות מלהיבות
והסתובבו יחד בסלונים ספרותיים .אהבתן של שתי הנשים הצעירות
הייתה עזה ,אך לפי תיאוריה של צווטאייבה ,נראה ששתלטנותה של פרנוק
הביאה בסופו של דבר לפרידתן (בחורף  .)1916-1915על פי "הידידה",
מחזור השירים שמרינה כתבה במרוצת הרומן עצמו ,ניתן לעקוב אחרי
ההתאהבות ,ההערצה ,הקושי והרצון להשתחרר ,שבנו את שלבי היחסים
העמוקים והסוערים הללו .במחזור שבעה–עשר שירים ,ושלושה מתוכם
מתורגמים כאן.
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.1
ַא ְּת ְמאֻּׁשֶ ֶרת? — ֹלא ּתֹוִדי ,הֹו ֶללֶת!
וְכְָך — מּוטָב!
נִּׁשְַק ְּת ּפִּיֹות ַרּבִים ִמּדַי ,נ ְִדמֶה לִי,
וְנ ֶ ֱע ַצ ְבּתְ.
ַהּגִּבֹורֹות ַהּטְָרגִּיֹות ׁשֶ ל ׁשֶ ְק ְסּפִיר
הֵן ּבְָך ֻּכּלָן.
אֹותְָךּ ,גְבִיַרת ָה ֹענ ֶג וְהַּׁשֶ בֶר,
אִיׁש ֹלא ָחנ ַן!
ָעי ַ ְפ ָּת ּכָל ּכְָך ַל ְחזֹר עַל ׁשּורֹותֶי ָה
ׁשֶ ל ַא ֲהבָה!
חִּׁשּוק ּבְַרז ֶל ׁשֶ עַל י ֵָדְך יֹוֵדעַ:
הּוא ַהּתְׁשּובָה!
אֹותְָך ֲאנ ִי אֹו ֶהבֶתּ — .כְמֹו עַב ּגֶׁשֶ ם —
ֵחטְא עַל רֹאׁשֵ ְך —
מִּׁשּום ׁשֶ ַא ְּת אְַרסִית ּו ִמ ְתנַּגֶׁשֶ ת
וְאֵין ִּב ְלּתְֵך,
מִּׁשּום ׁשֶ ִּמ ְת ַּפּצְלֹות ּדְַרכֵי ַחּי ֵינּו
ָּב ֲא ֵפלָה,
ׁשֶ אֶת ַהחֲׁשּוכִים ְּבפִּתּוי ֵינּו
ַא ְּת ַמ ֲעלָה,
ו ְׁשֶ ִּמּמְֵךׁ ,שֵ דָה ּתְלּולַת ַה ֵּמצַח,
ֶא ְהי ֶה ְקרּועָה,
מִּׁשּום ׁשֶ ּלְָך ּג ַם ְּבאְַדמַת ַהּנֶצַח
אֵין י ְׁשּועָה!
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ִמ ְּפנ ֵי הְָר ָעדָה ַה ְּמפְַר ֶּכסֶת —
חֲלֹום ָקפּוא? —
ִמ ְּפנ ֵי ׁשֶ ּכֹה אִירֹונ ִי הּוא ַה ֶּקסֶם:
אֵינ ְֵך — הַהּוא.
16.10.1914

.8
ַצּו ָאר ָחפְׁשִ י ז ָקּוף ָעלָה
ְּכעֵין ָענ ָף ָצעִיר.
ּומִי י ֵַדע אֶת ׁשְ מָּהּ ,גִילָּה,
אְַרצָּהּ ,דֹוָרּה יַּכִיר?
ּפִּתּול ׂשְ ָפתֶי ָה ַה ִחּו ֵר
ַחּלָׁש ְּב ִמ ְת ַּכּו ֵן,
אְַך צּוק ִמ ְצחָּה הּוא ְמ ַסנְו ֵר —
ִמצְחֹו ׁשֶ ל ֶּבטְהֹובֶן.
ִמ ְתאַר ָּפנ ֶי ָה ַהּכְבּוׁשֹות
טָהֹור עַד ְמתִיקּות.
וְי ָד ,אֲׁשֶ ר הֹו ֶלמֶת ׁשֹוט
וְג ַם אֹוּפָל לָכּוד.
י ָד ׁשֶ ּלְֶקׁשֶ ת ְראּוי ָה,
ׁשְ קּועָה ּבְתֹוְך מִׁשְ י ֶיהָ,
י ָד יְחִידָה ְּבגִּלּוי ֶיהָ,
י ָד ׁשֶ ּמֻׁשְ לָם י ָ ְפי ָּה.
1.10.1915
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.9
ַא ְּת ַּבּדֶֶרְך ׁשֶ ּלְָך ּפֹו ַסעַת לְָך,
וְי ִָדי אֵינֶּנ ָה נֹוגַעַת ּבְָך.
אְַך נ ִ ְצחִית ִמּדַי ְּב ִלּבִי — ְּכמִיהָה:
ֹלא ִּת ְהי ִי לִי עֹובֶֶרת–אַֹרח ּתֹוהָה.
"אֲהּובָה ׁשֶ ּלִי!" ִמּי ָד ָאמַר הַּקֹול.
ְּבנ ִחּוׁש — ָמ ַח ְלּתִי לְָך עַל ַהּכֹל,
ְּבלִי לַָדעַת — אַף ֹלא אֶת ׁשְ מְֵך ַהּפְָרטִי! —
ֶא ֱהבִי אֹותִיֶ ,א ֱהבִי אֹותִי!
וְעַל ּפִי ּפִּתּול ׂשְ ָפ ַתי ְִך ַהּמַר,
וְעַל ּפִי ְקׁשִ יחּות ִמ ְתאָָרן ַהּקַר,
עַל ּפִי ֹּכבֶד ּגְבִינַי ְִך רֹואָה ֲאנ ִי:
לֵב ּכָז ֶה ּכֹובְׁשִ ים — ּבְִקַרב אֵי ָתנ ִים!
ׂשִ ְמ ָלתְֵך — ּכְׁשִ ְריֹון ַאּבִיִרים מִׁשְ י ִי,
ו ְקֹולְֵך — קֹול צֹו ֲענִּי ָה ָחפְׁשִ י,
עַד ְּכאֵב ָא ַה ְבּתִי אֶת ּכָל ֻּכּלְֵך —
ּכָל ָּתוַי ְִך — ֲאפִּלּו אֶת ֹלא–י ָ ְפי ְֵך!
י ָ ָפתִי ֹלא ִּתּבֹל ִּב ְסתָו ֶאחָד!
ַא ְּת ּגִבְעֹול ְּפ ָלדָה — ֹלא ַס ְחלָב נ ִ ְפחָד,
ֵמ ַהחַד — ַחּדָהֵ ,מהַָרע — ָרעָה,
ׁשֶ ֵּמאֵיז ֶה אִי ִמסְּתֹוִרי — הּו ְבאָה?
ׂשחֶֶקת ַא ְּת —
ִּב ְמנ ִיפָהְּ ,ב ַמּקֵל ְמ ַ
ְּבכָל ֶעצֶםְּ ,בכָל ו ְִריד רֹוטֵט ו ָָקט,
ּו ְבכָל ַּת ְלּתַלְּ ,בכָל ֶא ְצּבַע הֵן:
עֲִדינּות ׁשֶ ל ּבַת ו ְ ֻח ְצּפָה ׁשֶ ל ּבֵן.

189

מבחר שירה לסבית קלאסית–מודרנית

ּגִחּו ַכי ְִך ּבְׁשִ יר י ִ ְתנַּפְצּו ֻּכּלָם.
ְמגַּלָה ֲאנ ִי לְָך וְלָעֹולָם
ּכָל אֲׁשֶ ר נִגְז ַרּ ,כָל ׁשֶ ּי ִ ָּתכֵן
ּבְָך ,אֲׁשֶ ר ִמ ְצחָּה — ֵמצַח ֶּבטְהֹובֶן!
14.1.1915

ַא ְלדָה מֵריני ()2009-1931
מאיטלקית :אמוץ גלעדי

ַא ְלדָה מֵריני פרסמה את ספר שיריה הראשון ,נוכחותו של אורפֵאוס ,ב–.1953
יצירותיה המוקדמות משכו את תשומת לבם של משוררים איטלקים בולטים
כפייר פאולו פזוליני וסלבטוֶרה קואזימודו ,ובשנות החמישים נכללו שיריה
בכמה אנתולוגיות של שירה איטלקית חדשה .ואולם היא שבה לפרסם רק
ב– ,1980לאחר הפסקה של כעשרים שנה ,שנבעה בעיקר ממחלת הנפש
שממנה סבלה .מעתה ואילך ראו אור ספרי שירה רבים פרי עטה ,לצד
יצירות פרוזה וקובצי מִכתמים .השירים המתורגמים כאן לקוחים מן הקובץ
מושכות הזהב :שירים למרינה.2004-1984 ,

חמת החלילים
ֵחמֶת ַה ֲחלִילִים ׁשֶ ל הַּיֹום
ׂשעָה ַהּקְדֹוׁשָה
ַמ ְכאִיבָה לִי ַּב ִּמ ְפ ָ
אִם ֲאגַּלֶה ׁשֶ ּג ַם ַא ְּת ׁשְַקָרנ ִית,
י ִ ְהי ֶה ז ֶה ּכְמֹו ָמסְָך ׁשֶ ּיִתְרֹומֵם
ֵמעַל מְִקּדָׁש מְֻקּלָל
וְי ַ ְחׂשֹף אֹותִי ּכְׁשֵ ם ׁשֶ ֵאלַת ַהחֲלֹום
קֹופֵאת ַּב ַּליְלָה.
אִם ַא ְּת ׁשְַקָרנ ִית
ַה ֶּטבַע י ִ ְהי ֶה לִי ׁשְַקָרן
וְג ַם אֱלֹוהִים י ִ ְהי ֶה נֶגְּדִי
אִם יְגַּלֶה ׁשֶ ֲאנ ִי אֹו ֶהבֶת ִאּׁשָה.
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תשוקתי
ּתְׁשּוָקתִי ,מִָרינ ָה,
ִּת ְכּבֶה עַל לֵב ִאּׁשָה.
מַּכֹות ַהּמָׁשֹוט הַָרּבֹות
ׁשֶ ּנָתְנּו לִי ּבְׁשִ ְלהֵי נ ְעּוַרי
ֹלא הָיּו ֱאמֶת ַל ֲא ִמּתָּה.
ָא ַה ְבּתִי אֶת ַהּנְעִָרים הַָרּכִים ַהּלָלּו
ִמ ְּפנ ֵי ׁשֶ ִהז ְ ַּדּו ְגּו עִם נ ָׁשִ ים.

היום התחלתי להוריק
מִָרינ ָה,
הַּיֹום ִה ְת ַח ְלּתִי לְהֹוִריק.
ַּכּמָה ְּדמָעֹות נ ִׁשְ ּפְכּו עַל מְׂשּוכַת ַה ֹחלִי ָה ָאפֵל
ּו ְכ ֵת ַפי ְִך הַָרּכֹות
ּדֹומֹות ְל ִמפְָרׂש מְֻקּלָל
ּו ְל ִמּטַת ּכְלּולֹות ַעּלִיז ָה.
ָהי ִיתִי רֹוצָה
ִלפְנֹות עֶֹרף ו ְֹלא לְִראֹותְֵך לְעֹולָם
ו ַ ֲאנ ִי סְבּוָרה ׁשֶ ּגָנ ַ ְב ְּת ִמ ֶּמּנ ִי ֲאפִּלּו אֶת עֵינ ַי
ו ַ ֲאנ ִי מְַקּנ ֵאת ַלאֲהּובַי
ׁשֶ ַא ְּת הֹו ֶלכֶת ו ְגֹוזֶלֶת ִמ ֶּמּנ ִי.

זֶמֶר
ז ֶה סִּפּור ,מִָרינ ָה,
עִם ֶּכפֶל ָּפנ ִים מּוסִָרי
וְאִּלּו ָהי ִיתִי ּגֶבֶר
ַא ְּת ָהי ִית ׁשֶ ּלִי
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מבחר שירה לסבית קלאסית–מודרנית

ּכִי ַא ְּת קֹול ַהּי ִ ְפעָה,
ּכִי ַא ְּת קֹול ַהּזִמְָרה.
ׁש ְבּתִי ו ְ ִה ְלּבַׁשְ ּתִי אֹותְָך ֶאלֶף ְּפ ָעמִים
ַ
ַּב ֲעלֵי ָה ַאּלִימּות
ַּב ֲעלֵי הַּׁשִ ּג ָעֹון,
ֲאבָל ַא ְּת ָהי ִית עֵץ ּג ָדֹול
נ ָ ַת ְּת לִי צֵל וְאֹשֶ ר
נַהֲרֹות ּדְיֹו ז ְָרמּו לְַרגְ ַלי ְִך
וְהָיּו ֵאּלֶה ַמכְאֹובַי ַהּגְדֹולִים.
מֵעֹולָם ֹלא נ ְִראֵית לִי ִאּׁשָה
ָּתמִיד נ ְִראֵית לִי י ַ ְלּדָה
ׁשֶ ּנֹו ְלדָה מִּתֹוכִי
ְּבלֵיל חֵׁשֶ ק.
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מעין אבן הוא יליד תל אביב,
 .1994למד במגמת תאטרון
בתיכון ע"ש תלמה ילין בגבעתיים.
וכיום משרת כחייל בקריה .שיריו
הראשונים ראו אור בגיליון הקודם
של "הו!".

צילום :יסמין א .קליין

שמעון אדף הוא יליד שדרות,
 .1972בן להורים שהגיעו ממרוקו
בילדותם .פרסם שלושה ספרי
שירה ושישה רומנים ,שהאחרונים
בהם — כפור ,מוקס נוקס וערים
של מטה (שלושתם בהוצאת
כנרת זמורה ביתן) — הם כרכיה
של טרילוגיה נושאית ,הבוחנת
באמצעות דרכי סיפר שונות את
ההתנגשות בין התרבות היהודית
ובין תרבות העולם ,שמיוצגת
בתודעה היהודית על ידי מלכות
רומי ולשונה .מלמד ספרות וכתיבה
באוניברסיטת בן–גוריון בנגב .חתן
פרס עמיחי לשירה ( )2010ופרס
ספיר לספרות (.)2012
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דוד אייזנברג הוא יליד קייב,
 .1984חי בישראל מגיל שש וגדל
בכפר אלדד שבמדבר יהודה.
דוקטור לכימיה ,מתרגם שירה
וסיפורת מרוסית ואנגלית .כיום
מתגורר באוסטין ,טקסס ,במסגרת
מחקר בתר–דוקטורי בתחום אגירת
אנרגיה מהשמש.
צילום :חוה איזנברג

אלכס אפשטיין הוא יליד סנקט
פטרסבורג( ,אז לנינגרד) .מתגורר
בתל אביב .בין ספריו :לקסם הבא
אזדקק לכנפיים (כרמל.2012 ,
ראה אור גם בגירסה דיגיטלית
בפייסבוק) ,קיצורי דרך הביתה
(ידיעות ספרים ,)2010 ,לכחול אין
דרום (עם עובד.)2005 ,
צילום :תומס לנגדון

אלמוג בהר הוא יליד  .1978פרסם
ארבעה ספרים :צמאון בארות
(קובץ שירים; עם עובד,)2008 ,
אנא מן אל–יהוד (קובץ סיפורים;
בבל ,)2008 ,חוט מושך מן הלשון
(קובץ שירים; עם עובד,)2009 ,
צ'חלה וחזקל (רומן; כתר.)2010 ,
מתגורר בירושלים.
צילום :נועה ברזנר
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דוד (ניאו) בוחבוט הוא יליד
ירושלים .1994 ,בגיל חמש–עשרה
החל לכתוב שירה .שנה לאחר מכן
פורסמו לראשונה כמה משיריו
באתר הבית של "מעריב" ,על ידי
ליאור דיין .למד במגמת קולנוע,
וזכה בפרסים על סרטיו .השתתף
בסדנת כתיבה של המשורר רוני
סומק ופרסם שירים בספר שיצא
במסגרתה .מלמד כתיבה בבית
ספר יסודי.
יעקב ביטון הוא יליד באר שבע,
 .1974נכדה של סוליקה מלכא.
ספרו אינא דדא ראה אור ב–2008
בהוצאת כתר .חתן הפרס לעידוד
היצירה של משרד התרבות
למשוררים בראשית דרכם וחתן
פרס טבע לשירה לשנת .2008

צילום :איריס נשר

סיון בסקין היא ילידת וילנה,
ליטא .1976 ,חיה בישראל מאז
 .1990מתגוררת בתל אביב ועובדת
כמנתחת מערכות .מפרסמת ב"הו!"
מאז יומו הראשון .פרסמה שני ספרי
שירה :יצירה ווקאלית ליהודי ,דג
ומקהלה (אחוזת בית )2006 ,ומסעו
של יונה (אחוזת בית .)2011 ,תרגמה
מרוסית את הרומנים סיפורה של
סוניצ'קה מאת מרינה צווטאייבה
(אחוזת בית ,)2005 ,השמורה
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והמזוודה מאת סרגי דובלטוב (ראו
אור בספר המזוודה ,אחוזת בית,
 .)2010תרגמה מליטאית את ספרה
של ונדה יוקנייטה נהגה בחשכה
(אסיה .)2011 ,בקרוב יראה אור
(בהוצאת אסיה) ספרו של במאי
הקולנוע אנדרי טרקובסקי לפסל
בזמן ,שתרגמה מרוסית .תרגמה
שירים מאת צווטאייבה ,יוסיף
ברודסקי ,ניקולאי גומילוב ,ו ֵלימיר
חלבניקוב ואחרים.

יונתן ברג ,יליד  ,1981בעל טור
במוסף "שבת" של העיתון "מקור
ראשון" וכותב על ספרות באתר
 ,ynetמנחה ועורך אירועי שירה.
ספרו הראשון מפרשים קשים ראה
אור בהוצאת "קשב" .ספר פרוזה
ראשון שלו נמצא בתהליכי עריכה.
מסיים תואר שני בביבליותרפיה.
צילום :דינה גונה

צילום :ניצן גלילי
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דותן ברום הוא יליד מגדל העמק,
 .1986גדל בגבעת האלה .כיום
מתגורר במגדל העמק ,יחד עם
שבעת שותפיו לקבוצה השיתופית
אלפקה ,שהיא חלק מקיבוץ עירוני
של תנועת קבוצות הבחירה של
המחנות העולים .עוסק בחינוך
ולומד היסטוריה של עם ישראל
באוניברסיטת חיפה .זהו לו פרסום
ראשון ככותב שירה.

אמוץ גלעדי הוא יליד ירושלים.
פרסם מאמרי ביקורת ,תרגומים
וסיפורים קצרים במוסף "תרבות
וספרות" של עיתון "הארץ"
ובכתב העת "קשת החדשה".
ב– 2010השלים עבודת דוקטורט
על הסופרים הזרים שפעלו בפריז
בראשית המאה העשרים .ספרו
מודרניזם בשלוש תנועות :על
הקוביזם ,הפוטוריזם האיטלקי
והסוריאליזם ראה אור בהוצאת סל
תרבות ארצי ( .)2010בין הספרים
שתִרגם :גזע ,היסטוריה ,תרבות
מאת קלוד לוי–סטרוס (רסלינג,
 ,)2006ברוז'–עיר–מתה מאת
ז'ורז' רודנבך (נהר ספרים)2007 ,
ולקרוא את פרויד מאת ז'אן–מישל
קינודוז (תולעת ספרים.)2010 ,
מתגורר בפריז.
באֵרי גרינפלד הוא יליד .1995
למד בתיכון אוסטרובסקי ברעננה
במגמות ספרות ,ערבית ותרגום.
שיריו הראשונים ראו אור בגיליון
הקודם של "הו!".
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יאיר דברת הוא יליד בנימינה,
 .1990שיריו הרואים אור בגיליון
זה הם לו פרסום ראשון .מתגורר
ביפו.

עומר ולדמן הוא יליד .1994
משרת ככתב וכמפיק במחלקת
התרבות של גלי צה"ל .בוגר
התיכון לאמנויות ע"ש תלמה ילין
במגמת קולנוע .פרסם שירים,
מאמרים ותרגומי שירה בגיליון
הקודם של "הו!" ,וכן במוסף
"תרבות וספרות" של "הארץ"
ובבמות נוספות .מתגורר בתל
אביב.
רחל חלפי היא ילידת תל אביב.
ספרה הראשון ,שירים תת ימיים
ואחרים ראה אור ב– .1975בין
ספריה בשנים האחרונות :הקובץ
הנרחב מקלעת השמש ,וכן:
תמונה של אבא וילדה ,תמונה
של אמא וילדה ,מכשפות,
שירים לדניאל וספר היצורים.
לפני כשנה ראה אור ספר הפרוזה
שלה ,כחול נגד עין הרע .בימים
אלה רואה אור ספר שיריה החדש,
סין.
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הילה להב היא ילידת זכרון יעקב,
 .1985מוזיקאית ומשוררת .שיריה
ראו אור בגיליונות כתב העת
"מִטעם" עד סגירתו .יחידה ,ספר
שיריה הראשון ,ראה אור ב–2011
בסדרת ריתמוס של הקיבוץ המאוחד.

נדב ליניאל הוא יליד ירושלים,
 .1983ספרו הראשון ,תקרת
האדמה ,ראה אור בהוצאת קשב
לשירה ( .)2010חתן פרס טבע
לשירה ( .)2011שיריו ראו אור
בכתבי עת שונים .מלמד בחוג
לספרות באוניברסיטת תל אביב.
צילום :לאון גרין

צילום :יורג טרֹוּביציּוס

נילי מירסקי (לבית בולסלבסקי)
היא ילידת תל אביב.1943 ,
מתרגמת מרוסית ומגרמנית .היתה
"מתרגמת הבית" בספרייה החדשה
של מנחם פרי ,ואחר כך עורכת
בכירה בהוצאת עם עובד .תרגמה
בין השאר מיצירותיהם של גוגול,
דוסטויבסקי ,טּורגֶנייב ,טולסטוי,
צ'כובּ ,בָאּבֶל ,בולגקוב ,נבוקוב,
ּפְלאטונוב; את"א הופמן ,היינריך
פון קלייסט ,תיאודור פֹונטאנ ֶה,
תומאס מאן ,תומאס ברנהארד,
שטפאן הַיים .ב– 2011יצאה
לגמלאות .כלת פרס טשרניחובסקי

199

לתרגום ,פרס משרד החינוך
והתרבות למתרגמים (פעמיים) ופרס
ישראל לתרגום.

צילום :איריס נשר

צילום :רונן רז
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רונית מטלון היא ילידת גני תקווה.
פרסמה עד כה את הספרים הבאים:
סיפור שמתחיל בלוויה של נחש
( ,)1989רומן לבני נוער; זרים
בבית ( ,)1992קובץ סיפורים; זה
עם הפנים אלינו ( ,)1995רומן;
שרה שרה ( ,)2000רומן; קרוא
וכתוב ( ,)2001קובץ מסות; גלו
את פניה ( ,)2006נובלה; קול
צעדינו ( ,)2008רומן; השפעה
בלתי הוגנת ( ,)2012רומן במכתבים,
יחד עם אריאל הירשפלד .מלמדת
בחוג לספרות עברית והשוואתית
באוניברסיטת חיפה .זוכת פרס
ברנשטיין לשנת  2009ופרס
ניומן לשנת  .2010תושבת תל אביב.
אפרת מישורי היא ילידת ישראל,
 .1964משוררת ,עורכת ,מבקרת,
מסאית ,מרצה ,ומנהלת הסלון
הספרותי "תאטרון הטקסט הנודד",
שבו היא מקיימת מפגשים ספרותיים
וסדנאות כתיבה וקריאה .מישורי
היתה מחלוצות ה"שירה המדוברת"
בישראל .הדוקטורט שלה ()2006
עוסק במקום כאובייקט המעבר
של המשורר ,תוך יישום המודל
הפסיכואנליטי של ויניקוט על שירת

תל אביב של אבות ישורון .בין
ספריה :ממרחקי אפרת ,שירים
 ;1994-1990הפה הפיזי; ואנך
ואנחה (כולם בהוצאת הקיבוץ
המאוחד) .ספר שיריה השישי,
הבוהמה הביתית — אישה נשואה
ושירים בודדים יראה אור אף
הוא בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
כלת פרס ראש הממשלה ליוצרים
עבריים לשנת  ,2001כלת פרס
דב סדן לעבודת דוקטור ב–,2003
זוכת תחרות הסיפור הקצר של
עיתון "הארץ" ב–.2005
דורי מנור ,יליד תל אביב ,הוא
משורר ,מתרגם ועורך .פרסם עד
כה ארבעה ספרי שירה .ב–2012
ראה אור "אמצע הבשר —
שירים  — "2011–1991מבחר
מקיף משיריו ,בעריכת פרופ' דן
מירון ,בהוצאת מוסד ביאליק
והקיבוץ המאוחד .בין המשוררים
שמיצירותיהם תרגם :שארל
בודלר ,סטפאן מלארמה ,ארתור
רמבו ,פול ו ְֶרלֶן ,גיֹום אַּפֹולינ ֵר,
פדריקו גרסיה לורקה ,פול
ואלרי ,לה–פונטֶן ,ויליאם בלייק
וקונסטנדינוס קוואפיס .בפרוזה
תרגם ,בין השאר ,מיצירותיהם של
וולטר ,פלובר ודקארט .עורך כתב
העת לסִפרות "הו!" .עורך ראשי
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בהוצאה לאור של "סל תרבות
ארצי" .חתן פרס ראש הממשלה
ליוצרים עבריים לשנת ,2007
פרס טשרניחובסקי לתרגומי מופת
לשנת  2008ופרס העריכה של
משרד התרבות לשנת  .2011עורך
ומגיש את התכנית "ציפורי לילה
מתפייטות" מדי יום שני בגלי
צה"ל — תחילה עם רונה קינן
וכיום עם שלומציון קינן.

צילום :יונתן סטבסקי
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בני מר הוא יליד תל אביב,
 .1971עורך מדור "ספרים" של
עיתון "הארץ" ,ולשעבר עורך
במדור "תרבות וספרות" .פרסם
מסיפוריו בכתב העת "אֵב" (,)1993
בגיליונות "הו!" ,בספר רוב
הלילות (הקיבוץ המאוחד)2003 ,
ובבימות אחרות .מתרגם מיידיש
ומצרפתית .בין תרגומיו :עירם
של האנשים הקטנים מאת שלום
עליכם (ידיעות ספרים)2004 ,
ואף על פיל ,אוסף שירי ילדים
יידיים בתרגום עברי (כתר .)2012
מתגורר בתל אביב.

צילום :אופיר הראל

שחר–מריו מרדכי הוא יליד חיפה.
גדל בקרית ביאליק ומתגורר כיום
בתל אביב .ספר שיריו תולדות
העתיד ראה אור ב– 2010בהוצאת
אבן חושן .זכה במקום הראשון
בתחרות הארצית "שירה על
הדרך" לשנת  2010מטעם עיריית
תל אביב–יפו .ספר שיריו החדש
עתיד לראות אור השנה בהוצאת
עם עובד.
רונן סוניס הוא יליד פתח תקווה,
 .1972תרגם שני רומנים מאת
ולדימיר נבוקוב :הגנת לוז'ין
(עם עובד )2006 ,ולאורה —
המקור (ידיעות אחרונות.)2010 ,
פרסם תרגומי שירה מאנגלית
ומרוסית ומאמרים בבמות שונות.

צילום :יונה גונופולסקי

צילום :גרג בול

משה סקאל הוא יליד תל אביב.
עד כה פרסם ארבעה ספרים.
ספרו יולנדה (כתר )2011 ,נכלל
ברשימת המועמדים הסופיים
לפרס ספיר  2011וראה אור
בצרפת ב– .2012הרומן החדש
שלו ,הצורף ,יראה אור בהוצאת
כתר בהמשך השנה .מנהל את
המפעל לתרגום ספרות מופת
ומפרסם מאמרים ורשימות ביקורת
בעיתון "הארץ" .חתן פרס אשכול
ליצירה לשנת .2012
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לילך נתנאל היא ילידת נתניה,
 .1979למדה ספרות צרפתית
באוניברסיטת פריז  .8כיום
חוקרת ספרות עברית ומרצה בחוג
לספרות עם ישראל באוניברסיטת
בר–אילן .יצירותיה הראשונות
התפרסמו מעל דפי "הו!" .ספרה
המצב העברי ראה אור בשנת
 2008בהוצאת בבל וזכה בפרס
רמת–גן לספר ביכורים .לאחרונה
ערכה יחד עם יובל שמעוני
רומן גנוז מאת דוד פוגל ,רומן
וינאי ,בהוצאת עם עובד .החיבור
כתב ידו של דוד פוגל :מחשבת
הכתיבה ,שנכתב בעקבות פרשת
הגילוי והפענוח של הרומן הגנוז,
ראה אור בסדרת אופקי מחקר
בהוצאת הספרים של אוניברסיטת
בר–אילן.
טלי עוקבי היא ילידת  .1970חיה
עם משפחתה בעיר קיל שבצפון
גרמניה .בוגרת המדרשה לחינוך
ואמנות בבית–ברל .ספר שיריה
הראשון ,עור התוף של הלילה ,ראה
אור לאחרונה בהוצאת אינדיבוק.
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צילום :שרון בכר–הירש

מאיה ערד ילידת ישראל ,היא
סופרת אורחת במרכז טאובה
ללימודים יהודיים באוניברסיטת
סטנפורד בקליפורניה .ספריה
האחרונים בהוצאת חרגול :תמונות
משפחה ( ,)2008אמן הסיפור
הקצר ( )2009וחשד לשיטיון
( .)2011מפרסמת ב"הו!" למן
הגיליון הראשון.

מיכאל טלאש פרלמוטר נולד
ב– 1983בלבוב (היא לביב ,למברג
ולאופוליס) שבאוקראינה ,אז חלק
מברית המועצות .חי בישראל מגיל
שבע ועובד כיום בתחום תקשורת
המחשבים .חבר מערכת בכתב
העת "בגלל".

עילי ראונר הוא יליד קיבוץ יקום,
 .1979חוקר ומבקר ספרות .עבודת
הדוקטורט שלו "כתיבה גופנית:
תיאוריה של אירועים ספרותיים"
נכתבה בהנחייתן של פרופ'
ז'וליה כריסטבה (אוניברסיטת
פריז  )7וד"ר רחל אלבק גדרון
(אוניברסיטת בר–אילן) .ספר
המחקר הראשון שלו על "מחשבת
האירוע בספרות" יצא בקרוב
בהוצאת אוניברסיטת נברסקה.
כותב את עבודת הפוסט–דוקטורט
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שלו באוניברסיטת תל אביב.
מפרסם בקביעות רשימות במוסף
"תרבות וספרות" של עיתון
"הארץ".

צילום :עמתי ישראלי

שלומי שבן הוא יליד תל אביב,
 .1976זמר ופסנתרן .עד כה הוציא
שלושה אלבומים :שלומי שבן
( ,)2000עיר ( )2007ומגדל הפזמון
( .)2009מרבה להלחין שירה
ומשתתף בקביעות באירועים
המוקדשים לספרות .שירים פרי
עטו התפרסמו בגיליון  4של
"הו!".
ננו שבתאי היא ילידת ירושלים,
 .1975משוררת ,מחזאית ובמאית
תיאטרון .למדה בימוי בביה"ס
לאמנויות הבמה של סמינר
הקיבוצים ,ותסריטאות בביה"ס סם
שפיגל לקולנוע וטלוויזיה .כתבה
וביימה מחזות שונים ,ביניהם להגיד
מותר הכול (אנסמבל תיאטרון
הרצליה) קורבנות החובה מאת אז'ן
יונסקו (הזירה הבינתחומית) ,ברית
בין הבדלים (תיאטרונטו .)2011
זוכת פרס אקו"ם ליצירת ביכורים על
ספר שיריה ילדת הברזל( ,ידיעות
אחרונות .)2005 ,ספרה האחרון ננו
שבתאי — שלושה מחזות ראה אור
בהוצאת עמדה (.)2010
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יערה שחורי היא ילידת תל אביב,
 .1977כותבת ועורכת .ספר שיריה
אצבע ,שן ,כנף ראה אור ב–2010
בהוצאת עם עובד .מלמדת כתיבה
וספרות בבצלאל ובחוג לאמנות
היצירה באוניברסיטת חיפה.
עורכת את "קסת פרוזה" לספרי
ביכורים .שיריה וסיפוריה הופיעו
בכתבי שונים .ספר נובלות פרי
עטה יראה אור במהלך 2013
בהוצאת כתר.

צילום :איציק קנטי

דורית שילה היא ילידת תל אביב.
ד"ר לספרות וחוקרת ספרות
ילדים .חזרה להתגורר בישראל
לפני שנתיים לאחר שהות בת
חמש–עשרה שנים בצרפת ,שם
לימדה ספרות עברית ,מקרא
ותרגום באוניברסיטאות שונות.
פרסמה מאמרים ב"הארץ"
וב"ידיעות אחרונות" .סיפור פרי
עטה ראה אור במוסף "תרבות
וספרות" של עיתון "הארץ" .מאז
 2011עובדת כמנהלת המערכת
של הוצאת הספרים "אחוזת בית".
מתגוררת ביפו.
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רועי שניידר הוא יליד רעננה,
 .1994נמצא כעת בראשית שירותו
הצבאי .זוכה הפרס ע"ש פסח
מילין למשורר בתחילת דרכו
לשנת  .2012ספרו רועי שניידר
ושירים אחרים ראה אור ב–2012
בהוצאת ספרא .שירים פרי–עטו
התפרסמו בגיליון הקודם של
"הו!" וכן במוסף "תרבות וספרות"
של "הארץ" ובכתבי עת נוספים.
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