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משתתפי הגיליון

במקום פתח דבר :עצות לכותבים מתחילים
חשיבותו של כתב עת לספרות נמדדת לא רק באיכות היצירות המתפרסמות
בו ובתפיסת העולם הספרותית והתרבותית שהוא מוביל ,לא רק בכותבים
החדשים שהוא מפנה אליהם את המבט ובָעניין שהוא מעורר בקרב קהל
שוחרי הספרות ,אלא גם — ואולי בראש וראשונה — בהתמדה שלו
וביכולתו להמשיך ולהתקיים לאורך זמן.
לכן אנחנו שמחים במיוחד להציג לכם את גיליונו העשירי של "הו!",
גיליון נרחב ועשיר הפורׂש מגוון גדול של כותבים וז'אנרים וצופן
הפתעות רבות (וראו פירוט בתוכן העניינים ובהמשך פתח הדבר) .כתב
העת ,שגיליונו הראשון ראה אור לפני כמעט עשר שנים — בינואר 2005
— הפך מאז לעובדה יציבה ובולטת בזירת השירה והפרוזה העברית ,ועל
כך גאוותנו .בשנות קיומו הלך "הו!" והרחיב את מעגל משתתפיו ,ונעשה
לבמה משמעותית לא רק לכותבות ולכותבים מתחילים ,המקווים לזכות
באמצעות הפרסום בו בהכרה ובקהל ,אלא גם לכותבות ולכותבים מרכזיים
ומּוכרים ,הרואים בו במה רצויה וטבעית לפרסום יצירתם.
לרגל הגיליון החגיגי פנינו לכמה ממשתתפי כתב העת בעבר ובהווה
בבקשה שישיאו חמש עצות לכותבים בראשית דרכם .כל אחד משבעה–
עשר הכותבים שנענו לאתגר הפנה את עצותיו ליוצרים מתחילים בתחום
עיסוקו הספרותי :פרוזה (רונית מטלון ,דרור משעני ,משה סקאל ,מתן
חרמוני ,מאיה ערד ,דרור בורשטיין) ,שירה (אנה הרמן ,שמעון אדף ,סיון
בסקין ,אפרת מישורי ,דורי מנור) מחזאות (רועי חן) ,כתיבה להלחנה (רונה
קינן) ,תרגום שירה (רונן סוניס) ,ביקורת ספרות (רו ִיאל נץ) ,ספרות יידיש
(בני מר) וגם מו"לות פרטית (ראובן מירן).
העצות מנוסחות ברובן בלשון זכר ,אך מיועדות כמובן לכותבות
ולכותבים כאחד.

דורי מנור — חמש עצות למשורר מתחיל
.1אם אתה מחפש דרך לפרוק רגשות ,כתוב יומן אישי .זכור כי שיר
טוב הוא יצירת אמנות לכידה ומשוכללת ,לא תשפֹוכֶת ספונטנית של
רגשות.
.2כפי שצייר מתחיל לומד לרשום סוס ,ומוזיקאי מתחיל לומד לנגן

7

סולמות ,דאג גם אתה לרכוש תחילה את כליה הטכניים של אמנותך.
.3אל תכתוב בשיר דברים שהפרוזה יכולה להכילם .זכור כי אמנות השירה
קרובה אל המוזיקה לא פחות מאשר אל הפרוזה.
.4קרא הרבה שירה ,והקפד לקרוא גם הרבה שירה לא עברית (בשפות
המקור או בתרגום טוב) .זכור כי משורר הקורא רק שירה ישראלית,
כמוהו כקולנוען המכיר קולנוע ישראלי בלבד.
.5אם אתה שופע רעיונות ,כתוב מאמרים .זכור כי שירה כותבים ממילים,
לא מרעיונות.

שמעון אדף — חמש עצות לסופר ומשורר מתחיל
.1כתיבה היא עבודה פנימית והיא תכלית עצמה .שאל את עצמך מי אתה
בשעה שאתה לבד .התאמן בכך .הפוך מומחה בהיות לבד.
.2זכור ,קיים פער מתמיד בין ההתנסות שלך לבין השפה .החוב שלך למה
שלא ניתן לאומרו אינו נופל מהחוב למה שמתאווה להיאמר .בדוק אפוא
מה הסַבטקסט של הכתיבה בכל רגע נתון.
.3קבע לך עִתות לכתיבה .זה המרחב שבו הכתיבה מתרחשת ,גם אם
לא מצאת מלה אחת שתופסת באותו יום את תודעתך ,גם אם אתה
בוהה מרוקן בדף ,במסך .אל תפסח עליהן ,אל תוותר לטובת פיתויים
אחרים.
.4כללי אצבע בכתיבה טובים כנקודת מוצא .אל תניח להם להשתלט עליך
ולהחליף את הכתיבה עצמה .יגידו לך שתארים טובים פחות משמות
עצם ,אבל ייתכן שביצירה שאתה שוקד עליה תארים הולמים יותר את
הנוף הפנימי.
.5עצור מפעם לפעם וחשוב — מה ברירות המחדל שלך? עכשיו כתֹוב
בכיוון ההפוך.

רונית מטלון — חמש עצות לסופר מתחיל
.1רצוי ,ואפילו רצוי מאוד ,לכתוב מתוך הכרח בלבד .עיסוק זה ששמו
כתיבה הוא בסופו של דבר מפוקפק מאוד ולעתים גם עגום .משום כך
נחוץ מאוד להגיע אליו אך ורק מתוך הכרח פנימי ויושר פנימי .קריירה
זה לא.
.2כותבי פרוזה אינם יכולים להתחמק מהדבר העיקרי הכרוך במדיום זה
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והוא עניין בבני אדם וסקרנות כלפיהם .אם בני אדם אינם מעניינים
אותך ,נראה לי שמוטב להניח לעיסוק הזה שהוא כתיבת פרוזה.
.3אל תאמין ּבֶאמת .לא לאלה שמשבחים את כתיבתך יותר מדי ולא לאלה
שמשתלחים בה .נסה למצוא איזו נקודת כובד פנימית ביחס לעבודתך,
שתמיד תעמיד את העבודה עצמה מעל לכל ,ובסופו של דבר תהיה
מאוהבת בתהליך עצמו .בכתיבה לעצמה ולא בקופונים שאפשר לגזור
ממנה.
.4קרא שירה ,והרבה .מובן שנחוץ לקרוא הכל ,אבל דווקא לכותבי פרוזה
נחוץ לא להיות זרים למה שהשירה עושה .צריך לזכור שאם איננו
מבינים איך אפשר לעבוד במודוס קצר ,לא ממש נבין איך אפשר לעבוד
במודוס ארוך של פרוזה.
.5הכישרון חשוב ביותר ,כישרון במובן של תשוקה לשפה ויכולת ללוש
אותה ,אבל הכישרון לבדו אינו מספיק .נחוצה עמידות וגם סבלנות.
עמידות במובן של דבקות בפרויקט שלך למרות הכל ,וסבלנות עצומה
כלפיו וכלפי עצמך .נחוץ לפתח בפרוזה יחס מיוחד כלפי ממד הזמן
ולנהוג כלפיו בדרך ארץ .גם הזמן של תהליך הכתיבה וגם ממד הזמן
הנמצא בתוך הטקסט .וסבלנות .סבלנות.

רועי חן — חמש עצות למחזאי מתחיל
.1אל תכתוב ,שכח מזה ,רד מזה ,ותר .התיאטרון הוא אמנות ארכאית
שנרמסה תחת מגפי הקולנוע .התיאטרון הוא אמנות פתטית .התיאטרון
מיועד לוועדי עובדים .התיאטרון מת.
.2לא מסכים עם סעיף מספר אחת? ברכות! נכנסת לְקונפליקט ,יש
לתיאטרון סיכוי להתחיל .היכנס לעימותים חריפים בתוך עצמך ועל
גבי הדף .העדף את הקונפליקט הפנימי ואת זה המתנהל בין דמויותיך,
על פני הוויכוחים הבנאליים של המציאות .והישמר לנפשך מנותני
עצות למחזאים מתחילים!
.3קרא מחזות .קרא ללא הרף .לְמד אותם ,אֱהב אותם כמאהב ,חשוד בהם
כמרגל ,לא רק שקספיר ומולייר וצ'כוב ,לא רק ברכט ובקט ופירנדלו.
גש לחנות המשומשים ועמוד מול מדף המחזות המכריח לכרוע ברך
בשל מיקומו המשפיל ורוחבו הצר ,התמסר לאבק המגרה ולבדידות
המבורכת .מצא בין המחזאים המתים בעלי ברית ואויבים ,חפש אותם
גם בין החיים ,ללא דעות קדומות ,בשלל שפות בלתי צפויות.
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.4דמיין הצגה ,כל הזמן .היה בימאי ,מוזיקאי ,תפאורן ,חיה את חיי הדמויות
לפני שנכנסו לבמה ולאחר שיצאו ממנה .כל זאת כדי לשכוח הכל ביום
קריאת המחזה בתיאטרון ,כשיגיעו אלה שזו עבודתם .מאותו יום חגיגי
ומיוחל האזן בקשב רב לשחקנים — הם העורכים הטובים ביותר (אם הם
שחקנים טובים) .טעות שחוזרת בפיהם באותו משפט ,היא נורה אדומה
לגבי המשפט .אל תתבייש לשכתב את יצירתך מולם ובהשראתם.
.5כשאתה בבית ,לבד עם הקולות שבראשך ,זכור שמחזה הוא מדורה
שעתידה לאסוף סביבה חבורת יוצרים גדולה :בימאי ,שחקנים ,מעצבי
תפאורה ותלבושות ,מוזיקאים ,עובדי בימה ,ועוד .אם כל אלה ילבו את
המדורה ולא יכבו אותה ,יש תקווה שהשלהבת תדבק גם בקהל .אה ,כן,
הקהל ...חשוב גם עליו לפעמים .אבל רק לפעמים.

סיון בסקין — חמש עצות למשורר מתחיל
.1אל תתלהב לפרסם .רצוי להתחיל לפרסם אחרי כמה שנים של כתיבה,
כשאתה כבר מסוגל לעבור על שיריך הקודמים ,לחשוב שרובם מביכים,
ואז לבצע סלקציה אכזרית .אם אינך מוצא הוצאה שמוכנה לפרסם אותך
ללא תשלום מצדך ,הסתפק בפייסבוק או במסגרת דומה עד לימים
טובים יותר .עד אז רק תשתפר.
.2רכוש ידע רב ככל האפשר באמנויות אחרות ,ונסה לשאוב כמה שיותר
מהידע הכללי שלך באמצעות יצירות אמנות ,ולא באמצעות מידע עיוני
ישיר .למשל ,אם אתה רוצה להבין את ההבדל בין אירופה לאמריקה מיד
אחרי מלחמת העולם השנייה ,פשוט תשים לב לכל בֵרכות השחייה ומגרשי
הטניס שפוקדת דולורס הייז בת השתים–עשרה ב"לוליטה" של נבוקוב.
.3לעולם חזור וקרא בספרות קלסית (במובן הרחב של המלה) .ובכלל,
השתדל להשקיע כמה שאפשר בהכרת דברים שאינם קשורים ישירות
לכאן או לעכשיו.
.4לְמד מקצוע נורמלי ,לא קשור לספרות ,שתוכל ליהנות ולהתפרנס
ממנו ,ושעבודה בו תוכל להשאיר לך די זמן לעיסוקים הספרותיים.
בונוס נוסף הוא שעבודה רגילה לא מאפשרת לך להתנתק מהאנשים
הרגילים ,שעליהם ,ואידיאלית — למענם — אתה אמור לכתוב .עוד
בונוס :לעולם לא תצטרך לתרגם/לערוך/ללמד ספרים שאינך מעריך,
רק מסיבות של תלות כלכלית במׂשרה סביב–ספרותית צנומה .אבל זה
דורש ארגון זמן מושכל (ראה סעיף .)5
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.5השירה היא מקצוע .זה אומר שחשוב לא רק ללמוד לשלוט בכלים שלה,
אלא להקצות לה — לא רק לכתיבה עצמה ,אלא למלוא המרכיבים
של ההתפתחות הספרותית שלך — את הזמן הטוב ,ולא את השאריות
שנשארות אחרי שמילאת את כל חובות היומיום .הכלים בכיור יכולים
לחכות לרגע שראשך יצנח על הספר או על המקלדת.

משה סקאל — חמש עצות לסופר מתחיל
.1הצטייד בזיכרון של פיל .הזיכרון בשביל הסופר הוא כמו האצבעות
בשביל הפסנתרן.
.2הֱיה גמיש .אל תהסס לשנות את התרחיש שטָווית ,אך כשאתה עושה
זאת ,אל תרחיק ממנו יתר על המידה .חוש המידה הוא כל התורה על
רגל אחת.
.3אֱהב את דמויותיך גם כשהן אינן טלית שכולה תכלת .אל תפחד לחשוף
אותן בקלקלתן ובכיעורן ,כי אם תִרחש להן אהבה ,גם הקוראים יאהבו
אותן בתורם.
.4אל תַראה את הטיוטה הראשונה לאנשים שאינך בוטח בהם ביטחון גמור.
.5כשאתה כותב על בני משפחה ועל חברים ,אל תחשוש ללכת עד הסוף.
אם תכתוב עליהם מתוך חמלה ,הם יחיו עם זה בשלום .יותר מזה :הם
יודו לך על שהפכת את חייהם ואת חיי אהוביהם לזכורים ,ושבמובן
מסוים הִנצחת אותם.

רונה קינן — חמש עצות לכותב/מלחין/מבצע מתחיל
.1הקשב למוזיקה חדשה אבל אל תזניח את מה שקרה לפני שנולדת .קו
דק מפריד בין גנבה מוזיקלית לציטוט .מי שמכיר את עברו לא עובר
את הקו הזה בקלות.
.2אל תתייאש מכך שהכל כבר נעשה .אינסוף דברים חדשים יכולים
להיאמר בלה מינור.
.3קנה כלי נגינה אקזוטי והשתמש בו פעם אחת בלבד .אם הצלחת לכתוב
בעזרתו שיר חדש ,הוא הצדיק את קיומו.
.4אל תתחכם — הֱיה חכם .טקסט רוקנרול טוב הוא קצת כמו שירה —
אין בו שומן עודף ,והוא נותן את התחושה שמה שנאמר בו ,חייב היה
להיאמר בדיוק כך.

11

 .5התיידד עם הלילה — הרבה שירים מחכים לך שם.

דרור משעני — חמש עצות לסופר מתחיל
.1לעולם אל תכתוב מתוך שינה .אם כתבת פסקה בחלום ,רשום אותה
בבוקר רק כדי לדעת מה אסור לך לכתוב.
.2אם כתבת משהו מוצלח ,השתדל להמשיך לכתוב בדיוק אותו דבר.
ממילא זה י ֵצא אחרת.
.3אם יש לך חברים שיודעים לקרוא היטב ספרות ,שלח להם את מה
שאתה כותב מיד בהתחלה .הם יצילו אותך מטעויות.
.4אם אתה כותב סיפור בלשי ,תמיד תתחיל מהפשע .הבלש יבוא
בעקבותיו.
 .5אל תפסיק לעשן לפני שאתה מתחיל לכתוב רומן .זה לא ילך.

אנה הרמן — חמש עצות למשורר מתחיל
.1אם יש לך קרקע מוצקה יותר לדרוך עליה ,אם יש לך ברירה — אל
תהיה משורר.
.2קרא וקרא בשירי משוררים אהובים עוד ועוד עד שיהפכו לחלק בלתי
נפרד ממחזור הדם שלך ומן האוויר שאתה נושם.
.3קרא שירים אהובים בקול רם וזכור אותם בלבך ,כך שתוכל לשאת אותם
עמך לכל מקום.
.4טבול את קולמוסך במחבואי–המחבואים של חייך ,בבושי–הבושות
ובסחיי–הסחיים — טבול בהם את חוד הקולמוס עד הסוף ,והפוך
אותם על פני הדף לזהב טהור — לטש את שפל המדרגה לזהב טהור
— כתוב שירים שלא תוכל להראות לשום אדם לעולם ,ואחר כך
פרסם אותם בראש חוצות ,עמוד ושא קולך בהם בכיכר העיר — איזה
קתרזיס!
 .5מוטב להיות משוררת צעירה ממשוררת מזדקנת.

רו ִיאל נץ — חמש עצות לחוקר/מבקר ספרות מתחיל
.1השאלה הראשונה היא" :האם זה יפה בעיני?" אבל מיד אחר כך" :מה,
לאמיתו של דבר ,נמצא בטקסט עצמו ,שבזכותו זה יפה בעיני?"
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.2רכשת לך מפתח אוניברסלי המפענח את ערכן של יצירות ספרותיות?
רימו אותך :לכל יצירה ספרותית — מנעול משלה.
.3הבט בדפים :מה הדבר שלא שמת לב אליו אף פעם? הבט שוב ,שאל
שוב ושוב ,עד שהיצירה תהפוך בעיניך לזרה ומתמיהה .עכשיו אתה
מוכן להבין אותה.
.4מצאת הבחנה קולעת המנסחת את הייחודי ליצירה .מזל טוב! ועכשיו,
הטל קובייה ובחר עמוד מקרי .הסתכל בעמוד  :88יש דוגמה ההולמת
להבחנה הקולעת שלך? ומה עם עמוד  ?133ועם עמוד  ?59עדיין שום
דבר? האם יכול להיות שההבחנה שלך היתה מושתתת על שניים–שלושה
משפטים שבמקרה נתקעו בזיכרונך?
.5הגברת משורה שלוש מבקשת שתסביר לה איך כל זה עוזר לה ליהנות
כקוראת .אל תאבד את סבלנותך ,ענה בנימוס :האדם הוא חיה יוצרת–
ספרות; אתה חוקר את טבע האדם.

רונן סוניס — חמש עצות למתרגם שירה מתחיל
.1תרגום שירה אינו העלאה באוב של משוררים ואתה אינך בעלת אוב .כדי
להתקרב אל תרבויות רחוקות במקום ובזמן ,עליך ללמוד לשכוח הרבה
ממה שכבר למדת.
.2רבים סבורים שרק משוררים יכולים לתרגם שירה ,אבל משום מה איש
אינו טוען שרק סופרים יכולים לתרגם רומנים .הבלים! כדאי לך לנסות
לתרגם גם שירה וגם פרוזה ולהקיש מזו לזו.
.3תרגם כשהמקור לנגד עיניך תמיד (אני מתחיל בשרטוט טבלה בת
שתי עמודות ,מעתיק את השיר המקורי לעמודה השמאלית ומקליד
את תרגומי בעמודה הימנית) .כשאתה מתקן תרגום ,נסה לצעוד לכיוון
המקור ,כדי שלא תתרחק ממנו עוד ועוד.
.4אל תתאמץ לפתח סגנון ,נסה לפתח טעם .חומר העזר שיועיל לך ביותר
אינו מילונים או ספרי עיון (או עצות למתרגמים בכתבי עת) ,אלא תרגומי
שירה ופרוזה עבריים מכל הזמנים .הרבה ככל האפשר בקריאתם.
.5אל תדמיין לך את הקוראים הפוטנציאלים של תרגומיך — דבר איתם.
הם עשויים להפתיע אותך מאוד.
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מאיה ערד :עצות לסופר מתחיל
.1לפני הכל ,לכתוב .מובן מאליו ,אבל לא תאמין כמה סופרים בכוח נפלו
במכשלה הזו.
.2ספרות היא אמנות מילולית ,אבל עוד קודם לכן ,לסיפור יש עלילה .בלי
אמנות מילולית אין סיפור טוב .בלי עלילה אין סיפור.
.3חשוב על הקוראים ,לא על עצמך .ספר את הסיפור באופן שישבה את
לבם ,לא כפי שעלה מתוך נהמת לבך.
.4תקן ושכתב שוב ושוב .קרא בקול מה שכתבת .אם המילים מסורבלות
בפיך ,הן תהיינה מסורבלות עוד יותר על הנייר.
.5יצירות מופת שמתגלות במגירות שכוחות יש רק בספרים ,וגם שם בקושי.
אל תקל ראש בהתקבלות של כתיבתך .עשה למענה ככל שתוכל .לא
תוכתר לאחר מותך ,וגם אם כן — מה זה יועיל?

ראובן מירן — חמש עצות למו"ל פרטי מתחיל
.1חשוב היטב ולעומק :מדוע אתה רוצה להוציא ספרים לאור? אם התשובה
היא כלכלית–פיננסית ואתה חושב להתעשר מזה — רד מהעניין ושכח
מזה .אם התשובה היא :כי אני רוצה שספרים מסוימים יימצאו על
המדפים מפני שאני אוהב אותם ורוצה שעוד אנשים מלבדי יאהבו אותם
— לך על זה.
.2זכור :להוציא ספרים לאור זאת אמירה .בעצם הבחירה והמעשה ,אתה
הופך לסוכן תרבות (או אידיאולוגיה) .בדוק את עצמך כל הזמן ושאל:
האם אני עדיין נאמן לעצמי?
.3בחר לך "נישָה" מסוימת שאתה אוהב ומאמין שיהיו לה אוהבים נוספים.
התרכז ,לפחות בתחילת הדרך ,בספרים שמשתייכים לנישה הזאת כדי
שקהל הקוראים לא יתקשה לזהות את ההוצאה לאור שלך .הקפד על
איכות הטקסט ,העריכה ,התרגום ,עריכת הלשון ,העיצוב והעימוד.
בדרך זו יש סיכוי שתמתֵג את עצמך ותקנה לך שם .כי טוב שם משמן
טוב ,ושם טוב מוביל לפעמים גם לשמן טוב.
.4זכור שהמחברים שאת ספריהם אתה מוציא לאור הם בני אדם ,ולא
"סתם" בני אדם ,אלא אנשים רגישים שמאמינים שהספר שלהם הוא
הדבר החשוב ביותר בעולם .חשוב היטב אם אתה מוכן ומסוגל לטפל
בהם ,כי הוצאתו של ספר לאור אינה אקט בודד וחד–פעמי אלא תהליך,
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מסגרת חיים ושותפות ,לפחות לפרק זמן מסוים.
.5היה מודע כל העת למציאות הלא קלה שבה אתה חי כמו"ל .זה שספר
שהוצא ָת נמכר היטב — אין פירושו שכך יהיה גם כשתוציא ספרים
אחרים .וכאן יש פרדוקס מסוים :ככל שרשימת הכותרים שלך גְֵדלה,
כך מתחזקים סיכויי ההישרדות שלך .אבל כדי שרשימת הכותרים שלך
תגדל ,עליך להוציא עוד ועוד ספרים ,כלומר להסתכן בעוד ועוד סיכונים
שהם לא יימכרו .אשר על כן ,שמור על צניעות ,השקע עבודה ולא
כסף ,חסוך בהוצאות הנלוות שאינן קשורות באיכות העריכה ,התרגום,
ההפקה .והעיקר :אל תתייאש ,אבל אם אתה מתחיל להפסיד כסף ,ואין
לך משאבים לא מוגבלים ,הסק את המסקנות המתבקשות.

דרור בורשטיין — חמש עצות לסופר מתחיל
.1אהרן אפלפלד נהג להעתיק יום–יום דף תנ"ך כדי ללמוד לכתוב .אם לא
תעתיק ,לפחות קרא .זה ספר טוב.
.2יש להניח שאתה רוצה שהמשפטים גם יישמעו נכון .יעזרו לך בזה כמה
מלחינים .האזן כמה עשרות פעמים לסונ ָטות לפסנתר של בטהובן ,או
ל"פסנתר המושווה" של באך וכיו"ב .זה יארך שנים .אני מוכן לתת
המלצות.
.3כשיש לך קושי ,שאלה ,התלבטות — לך למוזיאון לאמנות (לא "אמנות
עכשווית") .בוא אל הציור עם השאלה ועמוד מולו .לרוב הוא יענה
לך.
.4כתוב כל יום ,ולּו חצי שעה ,קרוב ככל האפשר ליקיצה ,לפני הפעלת
האינטרנט ,לפני הפעלת הטלפון ,לפני קריאת העיתון ,לפני תגובה
כלשהי לעולם ולדרישותיו .התנתק מפייסבוק וכדומה .דמיין איך היתה
נראית יצירת המופת האהובה עליך בספרות אילו למחברה היה חשבון
טוויטר פעיל.
.5כדאי להתייחס לכל עצה בזהירות .הרי לא ייתכן שעצה כלשהי תתאים
לכולם.

אפרת מישורי — חמש עצות למשורר צעיר
.1שירה היא מופע של דילוגים .המילים עושות קֹונ ְטּור על רווח ,הן לא
מכסות חלל ,אלא תוחמות חלל ,תופסות אותו ּבְלאסו .רצוי לפתוח רווחים
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מדויקים ,להסגיר ולגרוע במידה ,כדי שלא ניפול ונרסק עצמות.
.2השפה היא הכלי שלך ,והוא תמיד מאכזב ביחס למה שתרצה להגיד.
תהיה איתה ביחסים מספיק קרובים ואינטימיים כדי לכעוס עליה ,לרקוע
ברגליים ולהבין כמה היא מוגבלת.
.3אי–אפשר לתאר אהבה במלה "אהבה" או רגש במלה "רגש" ,צריך ליצור
אותם .השיר הוא מִתקן ליצירת משמעות .המילים הן שחקניות ואתה
הבמאי.
.4דיוק! דיוק! דיוק! — ביחס למה? שירה היא לא אלגברה ,ולמרות
זאת יש לה היגיון תנועתי ורגשי משלה ,שאינו מציית ל"נכון" ו"לא
נכון" של ספרי פסיכולוגיה .אל תיתן תשובות ,הנע את השאלות.
.5סעיף חמישי ואחרון בהחלט.
אם יש לך ברירה — נוס על נפשך:
א .כל עוד אתה משורר.
ב .כל עוד אתה צעיר.
כבר אמרתי (:-

בני מר — חמש עצות לסופר יידיש מתחיל
.1אל תכתוב ,בבקשה ,על אמהות וסבתות ,על עיירות ועל השואה .מזה יש
לנו די והותר .כתוב על אהבה ועל מין.
.2תצטרך להמציא מלים ל"מקלדת"" ,סיעור מוחות"" ,להט"ב" וכיו"ב.
מצד שני ,המצאת מלים היא אחת ההנאות הגדולות ביותר בכתיבה.
.3קרא הרבה בשביס–זינגר (וגם שלום עליכם ,יעקב גלאטשטיין ,קדיה
מולודובסקי ,אברהם סוצקבר והרבה אחרים) ,אבל אל תחשוב על פרס
נובל .גם פרסים אחרים לסופרי יידיש כבר אין ,ואם יהיו — הם ייקראו
על שמך.
.4ודאי ,היא עצובה ומצחיקה ,שפת מיעוט ושפתם של מיליונים; היא
יידישקייט והיא אלטרנטיבה רדיקלית לעברית .אבל נסה לכתוב בה
כאילו היתה סתם אסטונית או טורקית.
.5קוראי היידיש מחכים לך ,במחילה ,כמו רבנים — לגֵרים .אבל אם אתה
מקבל עול יידיש ,אתה יכול להיות אפילו רות המואבייה.
.6לא יהיו לך — בינתיים לפחות — הרבה אוהבים ,אבל גם לא הרבה
שונאים .אתה הסוף ואתה ההתחלה .ברוך הבא.
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מתן חרמוני — חמש עצות לסופר מתחיל
 .1כמו שכתב ל' שפירא (לבטא :)Shapiro :כתֹוב על לחם ועל מין.
.2הנרי ג'יימס כתב במסה שלו  The Art of Fictionשהסעיף החשוב
ביותר בהסכם בין הקורא והסופר הוא :הֱיה מעניין .ג'יימס עצמו לא
תמיד עמד בתנאי הזה ,אבל אין ספק שהקורא הוא האדם החשוב ביותר.
עליך לשמור על תשומת לבו בכל מחיר :לפתות ,לפלרטט ,להתבזות
ולהתחנף .הכתיבה היא לא מקום לשמירה על כבוד עצמי.
 .3ככל שתשקר יותר ,כך תהיה אותנטי יותר.
.4קח מכל הבא ליד .כל פיסת טקסט שיש בה עד שתי פסקאות אפשר
להעתיק ככתבה וכלשונה .אם תיתפס ,טען לאינטֶרטקסטואליות ,אמור
שהסיפור שלך הוא מעיל תשבץ.
 .5אל תחנך אף אחד.

ולסיום פרק העצות — הנה עצותיו הקלסיות של ניקולה ּבּואָלֹו לכותבים
צעירים .אף פעם לא מאוחר להקשיב לעצות חכמות מן המאה השבע–
עשרה:
ִּבמְקֹום ְל ִה ְתי ֵָרא מִּׁשִ ּפּוטֹו ׁשֶ ל ז ָר,
ֱהי ֵה לִיצִירֹותֶיָך ְמ ַבּקֵר ַא ְכז ָר.
ַרק ּבּור ָּתמִיד סָבּור ׁשֶ ּכָל ׁשִ יָריו — מֹופֵת.
עֲׂשֵ ה לְָך ָחבֵר ׁשֶ ְּל ֻחמְָרה ׁשֹופֵט:
ׁשּתֵף אֹותֹו ּבְסֹוד ׁשִ יֶריָך ,אְַך ַה ְבטַח
ַ
ׁשֶ עַל מּומֶיָך ֹלא י ָחּוס ו ְֹלא י ִ ְפסַח.
ְלמַד ִל ְמחֹל עַל ּכְבֹוד ׁשִ יֶריָך ּבִׁשְ תִיָקה.
ַה ְבּדֵל ּבֵין ֲחבִֵרים לְלֹו ֲחכֵי ִּפנְּכָה]...[ .
י ִָדיד ָחכָם ָּתמִיד י ַ ְחמִיר ִאּתְָך ,ו ְֹלא
יָנ ִי ַח לִׁשְ גִיאָה ַל ְחמֹק ִמּפְַרּגֹולֹו.
הּוא ֹלא י ַ ְסּכִין עִם ׁשּום ִרּׁשּולּ :בְֹלא לֵאּות
יָעִיר לְָך עַל ּכָל ֻח ְלׁשָה וְכָל טָעּות,
יֹוִקי ַע ְמלִיצֹות ,י ִ ְהי ֶה ְמז ֻ ֲעז ָע
אִם ֵמ ַה ֹּתכֶן ,אִם ִמּטִיב ַהחֲִריז ָה.
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"ּכָאן ַה ִּמ ְבנ ֶה אֵינֹו ָקׁשִ י ַח ּכָל צְָרּכֹו".
"ז ֶה ֶּכפֶל–מַׁשְ מָעּותּ ,כְַדאי ׁשֶ ְּת ַסּלְקֹו" —
ּכְָך מְַדּבֵר י ְִדיד ֱאמֶת .אְַך ֹלא ַאחַת
נ ְִדמֶה לֹו ,לַּכֹותֵבׁ ,שֶ ּכְָך ּכְבֹודֹו נ ִ ְפחָת.
הּוא מְגֹונ ֵן ּבְעֹור ׁשִ ּנ ָיו עַל ּכָל ׁשְ גָג ָה,
ו ְ ַתחַת ְל ַתּקֵןּ ,בֹוחֵר ְל ִה ָּפג ַע]...[ .
ּובָּה– ָּבעֵת טֹועֵן ׁשֶ ַּדעְּתֹו נֹוחָה
מִן ַה ִּבּקֶֹרתּ :כָל ׁשִ יָריו הֵם ְּב ַכּפְָך!
אְַך אַל ֵּתלְֵך ׁשֹולָל :הֲֵרי ז ֶה ַמאֲָרב,
ַרק ּדֶֶרְך ְלהַׁשְ מִי ַע ׁשּוב אֶת ּכָל ׁשִ יָריו,
ׁשחֵר
ּוז ְחּוחַ–הַׁשְָראָה יֹוצֵא הּוא ְל ַ
ַלּטֶֶרף ו ְ ִל ְמצֹא ָקְרּבָן ָּתמִים ַאחֵר —
ׁשּפָע
ו ְהּוא מֹוצֵא ִמּי ָדּ .דֹוֵרנּו ְמ ֻ
ֶּב ֱאו ִילִים ׁשֶ ּכָל ִט ְבעָם הּוא ֲחנֻּפָה.
י ֶׁשְ נ ָם ְּכסִילִים ָּבעִיר ,י ֶׁשְ נ ָם ְּכסִילִים ַּב ְּכפָר,
ּו ָבאְַרמֹון י ֶׁשְ נ ָם ְּכסִילִים ְלאֵין ִמ ְסּפָר.
ֵמאָז ּומֵעֹולָם ּכָל יְצִיָרה ְט ֵפלָה
ָמ ְצאָה לָּה ֲחסִיִדים ִמ ְּבנ ֵי ַה ַּמ ֲעלָה.
וְכְָך ּבָאֹות ׁשּורֹות ׁשִ יֵרנּו אֶל סֹופָן:
ּכָל סִיר מֹוצֵא ִמ ְכסֶה ,וְכָל ֱאו ִיל — ַחנְפָן.
(הפרק מתוך "אמנות השירה" של בואלו התפרסם במלואו ב"הו!"  .5מצרפתית:
דורי מנור).
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על "הו!" 10
בפתח גיליון  10בחרנו להציב הפעם את מדור הפרוזה ,שכותרתו" :מעשה
תיקון" .לצורך המדור פנינו לשורה של סופרים — רובם מפרסמים בקביעות
מעל גיליונות "הו!" ומקצתם משתתפים בו לראשונה — וביקשנו מהם
לכתוב מחדש יצירות ספרות אהובות ,להציע להן גרסה אישית או לשכתב
את סופן ,ולחלופין — "להתערב" בסיפור חייהם של סופרים ומשוררים
הקרובים ללבם.
היבול שהתקבל הוא מגוון ומרשים :מתן חרמוני בחר להביא את "טוביה
החולב" של שלום עליכם לישראל של שנת  2014ולעמת אותו עם אחת
מצאצאותיו ,המלמדת אותו שיעור או שניים בהלכות מִגדר; דרור משעני
מציע תיקון לסיפורה של אגתה כריסטי "הרצח המסתורי בסטיילס" ומוכיח
כי הבלש הרקול פוארו טעה טעות חמורה — ולגמרי לא מקרית — כאשר
האשים את אוולין הווארד ְבּרצח מעסיקתה; נורית גרץ מספרת מחדש את
סיפור אהבתם של המשוררת רחל בלובשטיין ושל המהפכן הצעיר מיכאל
ברנשטיין .השניים נפגשו בטולוז ,בעת שרחל למדה שם אגרונומיה ,ולאחר
מכן ניהלו חליפת מכתבים ערה בין פלשתינה לברית המועצות .ברומן–
בכתובים שמתוכו לקוח הקטע המתפרסם כאן מדמיינת גרץ כיצד היתה
מתפתחת אהבתם אילו הוסיפה להתקיים גם לאחר היעלמותו של מיכאל;
שמעון אדף מציע וריאציה מקורית ,אישית במפגיע ,ל"דירה להשכיר" של
לאה גולדברג; יצירה אחרת של גולדברג — הממואר שלה על המשורר
אברהם בן יצחק — היא שעומדת בבסיס סיפורה של תמר מרין" ,עוד
פגישה אחת עם משורר" ,שבו היא מדמיינת כיצד היתה כותבת גולדברג
מחדש את הממואר שלה אילו שבו שני המשוררים ונפגשו שנים אחר כך,
ומשווה לו נימה מעודכנת ומפוכחת בהרבה; משורר אחר — חתן פרס נובל
לשנת  ,1971פאבלו נרודה הצ'יליאני — הוא שעומד במרכז סיפורו של
אלמוג בהר ,וליתר דיוק שתיים מאהבותיו של המשורר הקומוניסט חובב
הנשים; משה סקאל מציע גרסה עדכנית לסיפור אהבתם המפורסם של
המשוררים הצרפתים פול ו ְֶרלֶן וארתור ַרמְּבֹו ,מפרשיות האהבים הגדולות
בתולדות הספרות (וגם בתולדות האהבה החד–מינית) ,שזֹוכה בסיפורו של
סקאל להתפתחות עכשווית מפתיעה .דרור בורשטיין חוזר לפרשת איזבל
ויהוא מספר מלכים ב ומהרהר בסיפורו "אַנטימֹון" (יסוד כימי שמשמעותו
המילולית" :מתנגד לבדידות" והוא גלגולה של המלה המקראית "פוך") על
מפלתה של המלכה הנודעת לשמצה; עמנואל פינטו מציע וריאציה פרטית
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לפרשייה מקראית אחרת — סיפורו של בנימין בן יעקב מִספר בראשית;
אלון חילו כתב סיום אלטרנטיבי ,שיש בו משום רענון מגדרי ועלילתי,
לרומן "ינטל" של יצחק בשביס זינגר; דורית שילה מספרת מחדש את
סיפור התאבדותם של הסופר הווינאי שטפן צווייג ושל רעייתו הצעירה
לֹוטֶה בעיר פטרופוליס שבברזיל .בסיפורה לוטה בוחרת שלא להתאבד
עם בעלה ,ומתבוננת באירועים הטרגיים שקרו במבט מפוכח ונטול רחמים
עצמיים .שלומציון קינן חוזרת ל"מוות בוונציה" של תומאס מאן ומציבה
הפעם במרכז הסיפור לא את הפרופסור המזדקן גוסטב פון אשנבך ,אלא
את הנער טאדז'ו ,מושא אהבתו ,המתגלֶה כבעל אישיות ייחודית ומרתקת;
שרון אס בחרה לכתוב טקסט אישי ומורכב המקבל השראה מ"מות העש"
של וירג'יניה וולף .בין שני הסיפורים ,מציינת אס ,אין כל קשר מיידי,
ובכל זאת השם וכן הקשר שבין המוות ליצור דל הכנפיים סללו ,כלשונה,
את הנתיב החשמלי ,המשונה של הכתיבה; אקט דומה עשתה גם יערה
שחורי ,אלא שהשראת סיפורה אינה נעוצה בספרות המודרניסטית ,אלא
דווקא באגדת הילדים הנודעת מכולם" :כיפה אדומה".
על יצירות פרוזה אלה נוספו הפעם שתי יצירות נוספות שאינן חלק מן
המדור :הסופר והעורך יובל שמעוני מפרסם פרק מרומן חדש בכתובים
— רומן ראשון פרי עטו מאז "חדר" שראה אור לפני חמש–עשרה שנה —
שעלילתו מתרחשת בעיר לֶה ,בירת חבל לדאק שבצפון הודו ,וגיבורו הוא
דוקטור מקנזי ,רופא המתגלגל לבית החולים באותה עיר הודית–טיבטית
נחשלת ומסעירה .תמר ברגר ,מחברת "דיוניסוס בסנטר" ,שלחה יומן
ממסעה לגאנה וסנגל בקיץ  ,2013ובו היא מתארת בכישרון התבוננות נדיר
את הדברים שראתה בארצות מרתקות אלה ,שכמעט לא זכו להתייחסות
בכתיבה העברית.
מדור מיוחד הקדשנו הפעם לשירת מלחמת העולם הראשונה ,לציון
מאה שנה לפרוץ הקרבות הראשונים .מבחר זה ,שכותרתו" :דמי שיינתז
לעד על התבל" ,כולל שירים שנכתבו במהלך המלחמה או זמן קצר אחריה
על ידי משוררים שונים שכתבו בחמש שפות שונות (גרמנית ,צרפתית,
איטלקית ,אנגלית ורוסית) .משוררים אלה מייצגים את הזרמים הספרותיים
החשובים שהתהוו באותה עת בארצותיהם; אך מעניין מכך הוא מבחן היחס
למלחמה שהצבנו לפניהם .מיוצגים כאן הרומנטיזציה האופיינית לימי
המלחמה הראשונים ,ההתלהבות ממלאכת המלחמה ,הראויה ל"גברים
אמיתיים" ,הייאוש מהקטל הבלתי נגמר ,ההתפכחות מאשליות ,המבט
הסאטירי ,ההתנגדות העזה לאלימות ,החמלה ,והכמיהה לחיים ולאהבה
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מבעד למסך המוות הסמיך .אפשר לראות בכך את כל שלבי ההתבגרות
של אמני התקופה — ואם היום ,בבואנו להגדיר את יחסנו לאלימות ולאי–
צדק ,אנו מתבגרים מהר יותר ,על פי הסולם הזה ,הרי שיש בכך חלק
חשוב לאותם משוררים ,שכמעט כולם היו באותה עת צעירים למדי .קצתם
אף נותרו כאלה .רבים מהשירים הכלולים במבחר רואים אור לראשונה
בעברית ,ומרביתם תורגמו במיוחד לגיליון זה.
עוד בתחום התרגום כלול בגיליון מבחר מִכתמים של ההוגה הרומני–
צרפתי אמיל סיֹוראן ,מגדולי ההוגים הפסימיסטים של המאה העשרים,
בתרגום ראובן מירן ודורי מנור .סיוראן ,הנחשב בצרפת לאחד הכותבים
המבריקים והמעמיקים של תקופתו ,מתבלט בסגנונו המושחז עד אימה
ובנבירתו האובססיבית בנבכי הקיום האנושי המגוחך והשברירי ,דבר
שהופך את הגיגיו ליצירת מופת פילוסופית–פואטית ואת מחברם לליריקן
ציני ,המתבונן בחיים כפי שהם באמת מבלי להשפיל את עיניו; "הבלדה
על אשת החייל" ,משירי המחאה האנטי–מלחמתיים העזים ביותר של
ברטולט ברכט ,בתרגומה צְמוד–הלחן של עדי שחטר (לפי לחנו של קורט
וייל); "על הנזק שבטבק" — מונולוג פרודי יפהפה ומכמיר לב מאת אנטון
צ'כוב (מרוסית :רועי חן); "אל יורשִ י הלא–נולד" ,אחד–עשר שירים
מאוחרים של אברהם סוצקבר (סוצקעווער) ,גדול שירת היידיש ומחשובי
המשוררים היהודים במאה העשרים ,בתרגום חדש של בני מר .תרגום זה
למבחר שירים שנכתבו בין  1974ל– — 1995רובם מופיעים כאן לראשונה
בעברית — לקוח מספר חדש העתיד לראות אור בקרוב ,ובו בונה בני
מר מעין אוטוביוגרפיה של המשורר ,על סמך השירים שכתב במרוצת
חייו הארוכים ורבי העלילות .כמו כן כלולה בגיליון השוואת תרגומים
לאחד הטקסטים הנודעים ביותר בעולם העתיק :פגישת תטיס וזאוס ,מתוך
המזמור הראשון של האיליאדה להומרוס .נוסף לתרגומו הקלסי של שאול
טשרניחובסקי כלולים בהשוואה זו תרגום שירי חדש ,תרגום פרוזה מילולי
חדש ,וכן תרגום עברי ראשון של הקטע המקביל מן האיליאדה הלטינית
המיוחסת לּבַאיּבִיּוס איטליקוס ,מהמחצית השנייה של המאה הראשונה
לספירה .שלושת התרגומים הללו ,וכן עריכת המבחר ,הם פרי עמלו של
אברהם ארואטי.
בלב הגיליון ,כתמיד ,השירה המקורית .קובי מידן ,המּוכר כמראיין
וכמתרגם ,מפרסם בגיליון זה לראשונה שירים פרי עטו ,וכמוהו גם איש
שירותי הביטחון הוותיק אלוף הראבן (יליד  ,)1926ששלה ממעמקי
מגירותיו שירים שכתב לפני שנים.
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יאיר דברת (יליד  ,)1990שפרסם לראשונה מיצירותיו בגיליונו הקודם
של כתב העת ,שלח הפעם מחזור שירים פוליטיים בוטה ומבריק ,המציג
כמה מאושיות הציונות לדורותיה (ברנר ,טרומפלדור ,אברהם יאיר שטרן,
נתן אלתרמן ,יצחק רבין ,ולהבדיל ברוך גולדשטיין) כמושאי תשוקה
הומוארוטית מתפרצת .שיריו בנויים כולם במתכונת של שירים ידועים
— מ"הו רב חובל" של וולט ויטמן בגרסתה של נעמי שמר ועד "כשתבוא
לשכב איתי" של יונה וולך ,מ"סופרמרקט בקליפורניה" של אלן גינזברג
ועד "אתה בחרתנו" של אלתרמן — ואם הם יגרמו לכמה קוראים להתכווץ
באי–נוחות או בזעזוע ,הרי שהם השיגו לפחות חלק ממטרתם.
בגיליון הקודם של "הו!" פרסם מיצירותיו לראשונה גם דודו (ניאו)
בוחבוט (יליד  .)1994הפעם שלח בוחבוט מחזור שירים אוטוביוגרפיים,
המגוללים בגוף ראשון וללא כל הסתר פנים סיפור חיים מטלטל ואירועים
מסמרי שיער מילדותו ומנעוריו.
יותם ראובני ,המשורר הישראלי הראשון שיצא מהארון ופרסם שירה
הומוארוטית גלויה כבר בשנות השבעים ,חדל מפרסום שירה במשך שנים
רבות .ל"הו!" הוא שלח פואמה ארוכה הנפתחת במיליםָ " :אמְַרּתִי ׁשֶ ֲאנ ִי
ָעז ַ ְבּתִי אֶת הַּׁשִ יָרה  /וְאָז הִיא ֶה ְחלִיטָה ְלהְַראֹות  /לִי מָה ז ֶה ַל ֲעזֹב אֹותָּה".
בהמשך הפואמה מתייחס ראובני בלשון חריפה במיוחד לתופעת "ערס
פואטיקה" וכותב בין השארֲ " :אבָל ַאּתֶם ּכָל ָהעְַרס ּפֹו ֵאטִיָקה ַ /חבְֵרי ַלהֲַקת
ְסטְִרי ְּפטִיז ִים ַ /אחֲֵרי קּוְרס ִּבּבְָרז ִיל  /מְאֹונְנ ִים ְקצָת ִל ְפנ ֵי ַה ְּכנ ִיסָה ַלּבִימָה /
וְאָז ַאּתֶם ַּת ְמצִית ַהּי ִ ְפעָה  /מְאֹונְנ ִים ֶּבטַח ׁשֶ ּז ֶה י ַ ֲעמֹד ְּ /ב ַתחֲרּות ַהּזַי ִן ֲהכִי
ּג ָדֹול ׁ /שֶ הּוא ֹלא ִמז ְָרחִי ׁ /שֶ הּוא ִמּבְָרז ִיל  /הֹו קֹוּפַָק ָּבנ ָה!"
שלומי חתוכה ,איש "ערס פואטיקה" המפרסם בגיליון זה לראשונה,
שלח שלושה שירים עדינים ונוקבים ,הניחנים ביופי תיאורי רב ובתודעה
פוליטית עמוקה .פוליטי לא פחות הוא צמד הסונ ֶטות של דותן ּבְרֹום,
המתאר בווירטואוזיות ובכנות מפגש מיני מזדמן בין בחור ישראלי–יהודי
לבין פליט אפריקני.
משוררים נוספים המפרסמים לראשונה ב"הו" ,הם יחזקאל רחמים ,עינה
ארדל ,נמרוד ברקו ,אילן וייסַּ ,בּכֹל סרלואי ,עמרי שרת ,נדיה אייזנר ,אסף
בנרף ועמרי לבנת .לשלושת האחרונים זהו גם פרסום ראשון בכלל.
אנה הרמן ,המלווה את "הו!" מגיליונו הראשון ,מפרסמת הפעם סדרת
שירים טרגי–קומיים ,מלאי הומור אך גם קורעי לב ,על חוויותיה כאם
בראשית דרכה .ננו שבתאי מפרסמת שיר שהוא מחווה כפולה — הן
לשירה של אנה הרמן " ְמ ְהמְ" (שיר שמאז פרסומו הראשון ב"הו!" זכה
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לכמה גרסאות מולחנות והיה לאחד השירים הפופולריים של השנים
האחרונות) ,הן לשירה של דליה רביקוביץ "בובה ממוכנת".
עוד מפרסמים משיריהם בגיליון זה כותבים המוכרים כבר היטב לקוראי
"הו!" ,ובהם סיון בסקין (חברת מערכת כתב העת) ,אילי אבידן ,יעקב
ביטון ,שמעון בוזגלו ,עומר ולדמן ,שחר–מריו מרדכי ,רועי שניידר,
מרחב ישורון ,לי ממן ,עמוס מדר ,יולי ורשבסקי ,רוברט וייטהיל–בשן,
אילה בן–לולו ,מעין אבן ויצהר ורדי.
*
אנחנו מודים מקרב לב לכל השותפים במלאכת עריכת כתב העת ,מלאכה
שבימים כתקנם היא מענגת ,אך המשבר העמוק העובר על שוק הספרים
הישראלי הופך אותה למאומצת במיוחד .תודתנו נתונה לׂשַרי גוטמן,
מו"לית אחוזת בית ,וכן לסמי דואניאס ולרונית מני–אלעזרי ,אנשי ההוצאה,
ולציפי לוין ,אשת יחסי הציבור; לדורית שילה ,יו"ר עמותת "הו!"; לחברי
עמותת "הו!" העושים כמיטב יכולתם כדי לאפשר לכתב העת להוסיף
ולהתקיים גם בהיעדר תקציב; ליאיר דברת ,העורך את עמוד הפייסבוק
של "הו!"; לעומר אבן–פז האחראי להפקת אירועי גיליון  ;10לרפי מוזס
האחראי להגהת הניקוד ולהתקנת השירים; לאירית ארב האחראית להגהת
הפרוזה; לדור כהן ,המעצב הגרפי המסּור שלנו; וכן לרוזלין דרי ,נספחת
הספרות במכון הצרפתי ,ולפרופ' אברהם נוברשטרן ,מנהל בית שלום
עליכם ,שבלי סיועם הנדיב גיליון זה לא היה רואה אור.
כתבי יד אפשר לשלוח במייל לכתובת .ho.poetry@gmail.com
לשולחים :אנא ,התאזרו בסבלנות — אנחנו מבטיחים קריאה מעמיקה
וקשובה ,אך אין באפשרותנו להשיב תמיד בזריזות לפונים הרבים .אתם
מוזמנים להצטרף לעמוד הפייסבוק שלנו (הו! כתב עת לספרות) .בעמוד
אנחנו מעלים יצירות שראו אור בגיליונות קודמים ,מציינים ימי הולדת
וימי שנה למשוררות ומשוררים אהובים ,ומפרסמים עדכונים ,ראיונות,
תצלומים וקטעי ארכיון הקשורים לכתב העת.
ד"מ
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מעשה תיקון

סופרים כותבים מחדש יצירות אהובות
ומשכתבים סיפורי חיים של סופרים ומשוררים

" ַמסְלּול סֹוטֶה ִמ ַּמסְלּול ,אֵינֶּנ ִי יֹוֵד ַע
ׁשנ ִים ׁשֶ ָעבְרּו,
מָה עֹוד עָלּול לְִקרֹות ְּב ָ
עַל מַה ְּכבָר וִּתֵר הֶָרג ַע ַהּבָא"
דן פגיס" ,מכתב"

מתן חרמוני

ר' לאה'לה ,או :גן עדן וגן עדן

בעקבות "טוביה החולב" של שלום עליכם
הדברים הבאים כאן מובאים מתוך שיחה שהאזנתי לה ,ובעוונותי ,ומכיוון
שבני דורנו בורכו בכל מיני אמצעים טכנולוגיים שעד לפני כמה שנים גם
סוכני חרש לא זכו להשתמש בהם ,גם הקלטתי אותם .השיחה התנהלה
בין שני אנשים ,לא צעירים ,אחד רזה ,ממושקף ושתקן ,ושני גבר בריא,
מה שנקרא בעל גוף ,ודברן .כן .מכיוון שפניתי אל אחד מהם באיזו בקשה
(מעין הבקשות שבהן אחד פונה אל האחר במסעדה ,נאמר ,מבקש שיזוז
מעט ויפנה לו מקום למרפק ,או שייתן לו את המלח ,או שיצית לו סיגריה),
ומכיוון שנעניתי בגסות ,האזנתי להם לשיחתם .מי שלא שומר על כבודי,
אני לא מכבד את פרטיותו .הם שוחחו ביידיש.
אני מנסה ללמוד יידיש ,ויידיש היא שפה ִמתְדברת ,כמו שנהוג לומר
(ס'רעדט זיך) ,ואין כמו שיחה אמיתית ,של אנשים אמיתיים ,כדי להבין
ולהכיר את השפה .וכמה פעמים כבר יוצא לאדם להקשיב לשיחה של ממש
בשפה שרק מתי מעט עוד מדברים?
והמכשירים של היום טובים יותר מזוג אוזניים .השארתי אפוא את
ההקלטה פועלת ,וכמו בהיסח הדעת ומבלי שירגישו גם קירבתי את
המכשיר אליהם כדי שיקלוט ויקליט טוב יותר .את ההקלטה השמעתי
לחבר ששולט טוב ממני ביידיש ,ולפי תגובתו הבנתי שאולי נפל בידי כאן
משהו שיש בו איזה ערך .לא משהו שהייתי יכול למכור בעד כסף ,לצערי
(וניסיתי כבר בכמה מקומות ,אתרי אינטרנט ,מגזינים וכו') .עורך כתב העת
הזה ,הסכים להדפיס אבל סירב לשלם .תחילה סירבתי להצעתו ,אבל בסוף
נעתרתי .אלוהים רק יודע למה.
הנה הדברים.
"תסלח לי ,אדוני שלום עליכם ,שאני מטריד אותו אחרי כמעט מאה שנה
בקבר ,ומטריד אותו למקום שלא אני ולא הוא הגענו אליו .וגם אני ,שאם
הארכתי את השהות שלי על האדמה עוד כמה שנים אחריו ,לא בכוונה
עשיתי את זה אלא בגלל מה שקוראים גֵנים ,שאצלי היו טובים ואצל
אדוני ,מה לעשות ,קצת פחות טובים ,או אולי אצלי רעים ואצל אדוני
רעים יותר .אלא שהצרות שהבנות הׂשביעו אותי לא היה בהן די ,ועכשיו
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גם בנות–בנות–בנות–בנותיהן ,או לפחות אחת מהן שבשבילה הטרידו גם
אותי ,שבשביל זה הטרחתי אני אותך ,מאחר שהיא ,לא עליכם וגם לא
על שונאיכם ,עומדת להתחתן עם מי שמתכנ ָה ר' לאה'לה .מהעולם ההוא
הזעיקו אותי שאולי אצליח להכניס לה קצת שכל לראש ,אתה שומע או
לא ,שלא תתחתן עם ר' לאה'לה.
ואיך זה יכול להיות ,אני אומר ,אם שמה לאה'לה ,בשביל מה מקדמים
לה תואר ר'? ואם יש לה תואר ר' ,איך זה שהיא נקראת לאה'לה? ככה אני
אומר ,ומנגד אומרים לי ,נו...
מביאים אותי מהקבר ,שמים עלי בגדים שלא יראו את העצמות
המתפוררות שלי ואומרים ליַ ,דּבֵר איתה ר' טוביה ,שאתה יש לך ניסיון עם
בנות ועם צרות .ומעמידים אותי מולה ומעמידים אותה מולי ,והיא ,אתה
שומע ,מכוערת היא לא ,ופֶה יש לה כמו שאפילו לבת שלי ,הסבתא רבתא
שלה ,לא היה .בשביל זאת העליתם אותי להרגיזני ,אני חושב ,אבל אני לא
מתרגז .אני אומר ,אני רק לא מבין ,בשביל מה הביאו אותי לפה ,אם אתם
שמים אותי מול מי שהיא כזאת עקשנית ,אני אומר ,אין עצה ואין תבונה
נגד אחת כזאת .ובכל זאת ,אומרים לי ,דבר איתה ,ר' טוביה ,שאם לא אתה,
מי ידבר .רוצים שאדבר ,וכבר העלו אותי מאיפה שהעלו ,אז אני מדבר.
מסתמא את מתחתנת עם ר' לאה'לה ,אני אומר ,ואני מסתכל עליה,
והיא מסתכלת עלי .אני מסתכל עליה ,והיא מסתכלת עלי .אני אומר ,מה
יש לך גברתי שאת בוחרת להתחתן עם ר' לאלהל'ה ,ולא ,נניח ,עם ר'
אברהם ,או ר' יצחק ,או ר' יעקב ,אני שואל .והיא עונה ,ומה יש לאדוני
נגד ר' לאה'לה?
אני ,אני אומר ,אני אין לי כלום נגד ר' לאה'לה ,חוץ מזה שיש כאן
איזה עניין ,שר' אברהם התחתן עם פראו שרה ,ר' יצחק התחתן עם מדאם
רבקה ואילו עם לאה'לה ורוח'לה התחתן ר' יעקב .ואַת ,גברתי ,שאני רק
אֶת הסבתא רבתא שלך הכרתי ,את לא אברהם ,לא יצחק ועד כמה שאני
מבין ,גם לא יעקב.
לא הכל אתה מבין ,היא אומרת .הדברים בינתיים השתנו ,היא אומרת.
אתה אפילו במטוס לא טסת .במכונית לא נסעת .אתה עוד יש לך סוס
ועגלה.
ואני אומר ,אני בקבר אפילו סוס ועגלה כבר אין לי ,אבל יש דברים שלא
משתנים ,את מבינה אותי או לא? אני אומר.
הכל משתנה ,היא אומרת.
לא ,אני אומר .יש דברים שלא משתנים ,אני אומר ,אתה שומע אותי,
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ּפאני שלום עליכם .יש דברים שלא משתנים ולא ישתנו .ככה אני אומר,
והיא מסתכלת עלי וצוחקת.
אני אומר ,בת שלי [הערת המתרגם :השימוש כאן במלה טאכטערל ,בת
קטנה] ,יש דברים שהם מושכלות ראשונים .גבר ואישה הם דבר ראשון.
אחריהם בא היתר.
היא מסתכלת עלי ,מצמצמת את השפתיים ,טיליגנטית ,ואומרת ,אדוני,
מאיפה שהוא בא ,שם לא קראו את אנדריאה דבורקין.
את מי? אני שואל.
אנדריאה דבורקין ,היא אומרת.
אריה דוושקעס? אני שואל .את מתכוונת אריה דוושקעס? אריה
דוושקעס ,עד כמה שאני מבין ,לא ידע בכלל לכתוב.
והיא אומרת ,אתה תישאר עם אריה דוושקעס או מי שזה לא יהיה ואני
עם אנדריאה דבורקין ,ולא רק עם אנדריאה דבורקין ,אני אתחתן עם ר'
לאה'לה .ואַתה ,אם לא אכפת לך ,תחזור לקבר.
ככה היא אומרת לי ,אתה שומע ,ואני הלב שלי מתפוצץ לא רק בגלל
הצער אלא בשביל זה שהטריחו אותי עד לכאן ,עד לאיפה שלא אני ולא
אתה הגענו בחיינו ,בשביל להטיח בי עלבונות.
אני מתפוצץ אבל מיד מתרכך ,בכל זאת ,יש מי שזוכה לנכדים ויש מי
שזוכה לנינים ,אבל אני זכיתי שבמו עיני אראה את בתה של נינתי .ובשביל
זה אני אומר ,לאט לך ,בת שלי .את מבינה ,זכר ונקבה זה כמו מים ושמַים,
זה כמו תוהו ובוהו ,זה כמו גן עדן וגיהינום ,אני אומר.
גן עדן וגיהינום ,היא אומרת ,ומה רע לך עם גן עדן וגן עדן?
כןּ ,פאני שלום עליכם .כבר לפני מאה ועשרים שנה אמרנו ,אין עצה
ואין תבונה קעגן א שלעכט פערד [הערת המתרגם :משמעות הניב — "נגד
סוס עיקש"].
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שלומציון קינן

תורת הכאוס של טאדז׳ו

בעקבות "מוות בוונציה" של תומאס מאן
״אשנבך לא הבין אף מלה שבפי הנער ,וגם אם היו דבריו תפלים מאין
כמותם ,עלה צלילם באוזניו אפוף איזו יפעה ערפילית .כך רוממה הזרות
את מילותיו של טאדז׳ו עד שהיו למוסיקה ,שמש שובבה יצקה עליו
שפעה של זוהר ,ותהומותיו הנשגבים של הים פרשו לו את הרקע
שתופיע עליו דמותו.״
תומאס מאן" ,מוות בוונציה" (מגרמנית :נילי מירסקי)

בבּואות הבניינים רעדו במי התעלה .קשתות מחודדות שכרכוביהן ׁשַיש לבן
על רקע חַמרה ותֹוכָן תִלתן אפלולי ,נפערו ונצטמצמו במים המרופשים.
הנער הִטה את גופו הדק מעל לגשרון הקטן וראה את בבואתו מרטטת
בעדינות באדוות .קרביה האדומים של גונדולה חלפו תחתיו ,עוף ימי צווח,
עיניו האפורות של הנער נשקפו ,נוצצות בדֹוק של אור מעל למים הירוקים,
ומשפגש בהן ,חש את עצמו לפתע עזוב וזעיר בעולם ,ללא עד ,כהד בלי
קול .על קירות הבניינים החליף הטיח המתקלף גוונים ,מאדום–חמרה
לאֹוכְָרה ,לצהוב ולחום ,כמו עלי הדולב הנורווגי של מולדתו בשלכת.
״טאדז׳ו!״ קראה הלנה מעבר לעיקול ,ומיד הגיח גם ראשה הסמוק,
הבצקי של אומנתו .הוא הסתובב והמשיך לשרך דרכו בעצלתיים כמה
פסיעות מאחוריה ומאחורי שלוש אחיותיו שהיו מתלחששות ביניהן,
מהנהנות בהסכמה ,כובשות צחקוק ,לא היה לו איתן דבר .כשהגיעו
לוונציה כמה שבועות קודם לכן עם אִמם הברונית ,עדיין היו פולנים רבים
במלונות ובעיר ,וגם אנגלים וגרמנים וצרפתים .מאז הלכה העיר והתרוקנה,
ולמעשה הם עצמם כבר ארזו והיו עתידים לעזוב למחרת בבוקר .זה היה
אפוא טיולם האחרון .הם יצאו לָקנָלֶה גְַרנ ְֶדה ליד גשר האקדמיה ונכנסו
למוזיאון .טאדז׳ו מישש את שני הספרים שנשא בכיס מעיל המלחים שלו.
האחד היה הכרך השני מתוך "אבני ונציה" מאת ג׳ון רסקין — כרך שּכָלל
את מיפוי סוגי הקשתות הוונציאניות מהתקופה הביזנטית ,עבור בתקופה
הגותית ועד למאה הי״ח — והשני היה מחברת הרישומים המרופטת
שלו .הוא הצטיין במתמטיקה ובגיאומטריה ,ובמחברת רשם העתקים
מדויקים של עלים ,כרכובים ואלמוגים ,גשרים וחזיתות ארמונות .כעת
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ניסה להעתיק כמה פרטים מתוך הציורים במוזיאון ,בעיקר מדיוקן העיר
כפי שציירו אותה טינטֹוֶרטֹוּ ,בֶליני וטיציאן ,וגם ָקנָלֶטֹו וּבֵלֹוטֹו .שעה
ארוכה במיוחד התעכב ליד ציור של קנלטו בשם Il Canal Grande e
 .l'ingresso al Cannaregioהתמונה תיארה את לשון המים הנכנסת
לרובע הָקנ ֵָרג׳ֹו ,וטאדז׳ו עמד מולה בעפעפיים עצומים למחצה .יש אנשים
בעולם האמיתי ,המסחרר ,חשב ,זה שאליו מועדות פניו ,שיודעים מהם
רגשות עדינּות ,כאלה שציור כזה נוסך באדם הנעלה מבחינה רוחנית .לא
אדם מסוגן של אחיותיו ואמו .הוא ניסה להניח לגופו לנשום פנימה את
אשר התרחש על הקנבס וגילה שהוא יכול .שהוא מסוגל להאזין לשיחה
בין האדוות המזדהרות בשמש ללבנים האדומות והצהובות ,ובין הגלים
הנמוכים שניגנו קימורי הגונדולות ,הגשרים והקשתות לבין התווים
האנכיים של הכלונסאות והארובות השקועים במים .הוא יבוא יום אחד ,כך
חשב ,לטרקלינים שנֹוגה הנברשות עמום בהם והצחוק חרישי ,והוא יראה
להם ,מבטו שלו הוא שיראה להם שזה לא הכל .שיש עוד משהו שלא נגלה
לעין ,שיש עוד מתחת ,מעל ,באור ,בצורה ,עוד משהו .לו היו מגדילים את
התמונה של קנלטו אל מעבר לגבולות מסגרתה ,היו ממשיכים הקימורים
להסתעף בקני מידה משתנים ,מן המיקרוסקופי אל האלוהי ,עד אינסוף.
״טאדז׳ו!״ קראה הלנה" ,הולכים ".והם יצאו והמשיכו לאורך הקנ ָלה
גרנֶדה עד לריאלטֹו ומשם נכנסו שוב למבוך הסמטאות לכיוון סן מרקו .הם
חלפו בתוך שאון הצלילים והשפות על פני מגדניות ומְֶרצֶ׳ריות ,כוכי עתיקות
ובהם פסלוני ענבר ושן ומסכות קרנבל ,בין תיירים מבוהלים וסוחרים חנפים
וקבצנים ומטורפים ,חצו גשרונים שחלקם עשויים ערבסקות ׁשַיש ואחרים,
אדומים ופשוטים ,נוטים על פי התעלה בצורת מטיל זהב .רגע נדחקו בין
דוכני עדיים של אלמוג ואחלמה מזויפת ,או בתי ממכר לנברשות ובעלי
חיים מזכוכית מּוָרנו ,ורגע אחריו ,מעבר לעיקול ,תעו בפיאצֶטה עזובה
עם באר סתומה או במבוא סתום ומצחין מקרבול ,חלודה ומלח .טאדז׳ו
ניסה לשרטט בדמיונו מפה של מבוך התעלות והסמטאות שעברו בהן ובחן
אפשרויות שונות של תבניות או חוקים גיאומטריים כמו אלה שראה בציור
או בחזית ארמון הדוג׳ה .הוא חשב שהתעלות דומות בפיתוליהן לחלק מן
העיטורים שנראו לו כרפרפות מֵַרנג על גבי הבניינים הגותיים .הוא הרגיש
שכל הנתיבים מוליכים לעבר דבר מה שתמיד מתרחק ,שהתועה בסמטאות
תמיד ייוותר במרחק קבוע ממנו .ואז ,בסמטה צרה שרק לבני חומר אדומות
היו בה ואזוב שצימח ביניהן ,נתקל במלומד הגרמני מה״הוטל ֶדה–ּבַן״,
שהיה מתבונן בו מפעם לפעם מעל לניירותיו וספריו .עיניו של הגרמני
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היו עצובות וחומות ,וכשחלף על פניו לרגע נתלהט מבטו באש ואשמה
ומיד הושפל.
כשיצאו מן הסמטה ופנו לשכור גונדולה ,לפתה אותו ידו הגרומה
והמזוהמת של קבצן שרבץ על הרצפה במחיצת סמרטוטיו ועכבר מחמד.
לרגע התפתה טאדז׳ו לרכון ולחבק אותו .הוא דימה שהוא רוכן ומחבק
אותו וראשו נעשה סחרחר .לבו נהה אחר דבר מה טמיר ואכזר שיש בו כדי
לקרבו ,ולו במחיר הקרבתו ,לחיים עצמם —
אבל לא ידע מהו .הם עלו על הגונדולה והוא הביט לאחור בשובל
שהותיר חודה השחור במים .הוא ראה שוב בעיני רוחו את מבטו הקדורני
של הגרמני ואז הבין ברגע אחד ,שלא רצה לראות ,אלא להיראות .הוא דמיין
נהר של אפר ושאף להתפלש בו .הוא השתוקק באופן פתאומי ומבהיל לבזוי
ולמודח ,ובה בעת לעיניים חומות ונבונות ,שסוד ואבל מתחת לעפעפיהן,
שיביטו בו ויפענחו אותו עד אבק ,תחת נֹוגה נברשות אדמדם ,יפענחו
אותו לפרודותיו ,יראו בו מבנה של סדר שמהדהד את סדרי היקום ,והוא
— נינוח וטהור ,נשימתו — החיים עצמם — ישיב במבט זוך מְַרפא .הוא
גירד את עורו הכחלחל ,השקוף .כמה שדים זעירים מסתתרים עלי? חשב.
מאחד מרציפי העץ ,חתול שתום עין וקלוש פרווה הצליף לשווא בכפתו
על פני המים ,ושחף מירק את נוצותיו על מרפסת שאריות אבן תמכו בה.
טאדז׳ו מעולם לא השגיח בצמיתים שמוטטו את רוחם ואת גופם באחוזת
אביו בפולין .גם לא בטיפות הלאודנום שנטלה אמו מדי לילה לפני השינה,
בכל לילה טיפה אחת יותר .הוא לא ידע שנַּפָחי הזכוכית נשלחו למּוָרנו,
משם מגיעה הזכוכית האדומה המרהיבה ,כדי שימותו בתאונותיהם הרחק
מן האצילים .גם לכולרה ההודית שהגיעה לוונציה עם הרוחות הסועות
מדלתת הגנגס ,לא שם לב .הרע והמכוער היה בעיניו קנבס שכנגדו יכול
היה הוא — לזהור.
הם ירדו בקרבת סן מרקו ,פנו מארמון הדוג׳ה שאת חזיתו על קשתותיה
המחולקות לשלושה עיגולים זה מעל זה בסדר קטן עד לחוד מאורך יותר
בקודקודן ,כבר רשם טאדז׳ו כמה פעמים בעיפרון מחודד ,חלפו על פני
גשר האנחות ,שממנו הביטו הנידונים למוות לעבר העיר ואל שמי הפלדה
שלה בפעם האחרונה ,עד לתחנת הוואּפֹוֶרטֹו שנשא אותם ללידֹו ברוח
המלוחה בשמש אחר הצהריים.
כשהגיעו למלון היתה כבר שעת דמדומים ,וטאדז׳ו רץ אל החוף ומעל
גשרון העץ היישר לים הרחב שפסגות האלפים הרחוקות עוד נראו בו .הוא
עמד על רצועת החול שנחשפה בשפל ,ושרטט בבוהנו את צורת העיגולים,
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אלה בתוך אלה ,עם החוד המוארך שראה בארמון הדוג׳ה על החול הלח.
המים מחו אותם מיד .הוא נכנס ברגליו למי האפסיים וטבל בשארית השמש
שהשתקפה בהם .בזהרורי האור האחרונים ראה פרכוס בו–זמני ואינסופי של
הכל בכל ,והבין שרק אם ייפצע ,אם יקרא תיגר על הקרום המפריד בינו
לבין התוהו ,יוכל לראות וגם להיראות ,ואז להבין ממש את המקום שבו לא
הנידונים למוות הם הנאנחים אלא אלוהים עצמו .המולה וקריאות לעזרה מן
החוף העירו אותו משרעפיו ,והוא הסתובב לאחור .המלומד הגרמני היה מוטל
מת על צדו ,והנופשים התגודדו סביבו על החול .שערו האפור ,הבחין טאדז'ו,
צבוע שחור ,וכובעו המעוטר בסרט צבעוני עף ברוח הקלה .כשבעים שנים
מאוחר יותר יעמוד פולני אחר ,פליט יהודי מוורשה ושמו ּבֶנּואה מנדלברֹוט
באוניברסיטת ייל שבקונטיקט ,מול תרשים של שינויים במחיר הכותנה,
וימצא התאמה מושלמת בין שינויים יומיים לשינויים חודשיים .מאוחר יותר
הוא גם ישרטט שרטוט זהה לזה ששרטט טאדז׳ו בחול :שלושה עיגולים זה
מעל זה ,שממשיכים בקני מידה הולכים וקטנים עד אינסוף .וזה יהיה סט
מנדלברוט ,הפרקטל הראשון שממנו תיוולד תורת הכאוס.
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דרור משעני

אוולין הווארד חפה מפשע
תיקון לאגתה כריסטי

זה היה רגע השיא בנאומו של פוארו.
האורחים בחדר ההסבה באחוזת סטיילס תלו בו עיניים נדהמות,
כעיוורים .גם אוולין הווארד ישבה ביניהם והקשיבה לסיפור שסיפר האיש
המוזר .בעניין ,בלי הערצה .מדי פעם הביטה באורחים שישבו לידה וניסתה
לנחש מהבעות פניהם מה הם חושבים על דבריו .מהרגע הראשון היא לא
אהבה את פוארו.
כמו קוסם לפני חבורת ילדים שלף אז הבלש הבלגי מכיס המקטורן שלו
שלוש פיסת נייר" .מכתב בכתב ידו של הרוצח ,חברים!" הכריז .אוולין
נדרכה .דממה נפלה בחדר האורחים כאשר פוארו קירב באצבעותיו העבות
את פיסות הנייר זו לזו והחל לקרוא" :אוולין היקרה ,היית בוודאי מופתעת
לגלות שכלום לא קרה .זה בסדר — זה יקרה היום במקום אתמול בלילה.
את מבינה .זמנים טובים יבואו כאשר הזקנה תהיה מתה ומחוץ לדרכנו"...
פוארו המשיך לקרוא ,אבל אוולין כבר לא שמעה אותו .היא הבינה מיד
את משמעות המכתב הזה ,שאותו לא ראתה מעולם .מיד כשאמר פוארו
"אוולין היקרה" הבינה .באמצעות המכתב המזויף ביקש הנוכל הבלגי
לטעון שהיא קשרה קשר עם אלפרד אינגלתורפ כדי לרצוח את אשתו,
גבִרתה ,אמילי אינגלתורפ .המכתב המזויף היה ההוכחה–לכאורה שאוולין
היתה שותפה לרצח אמילי ,האישה שהיא אהבה יותר מכל אדם אחר.
אלפרד אינגלתורפ זינק לעבר פוארו אך מעד והשתטח על רצפת
החדר .מישהו ניסה לגונן על פוארו ,ואחרים ניסו לתפוס את אינגלתורפ
בזרועותיו .אוולין יכלה לנצל את המהומה ולברוח .היו לה כמה שניות,
אפילו יותר.
האם ברחה? האם החליטה להישאר?
ובעיקר ,האם זעקה באוזני פוארו כי היא חפה מפשע?
אין לדעת.
לסיפורה של אוולין הווארד לא היה המשך.
עד היום.
*
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שמה של אוולין הווארד לא אומר הרבה לחובבי הספרות ,אפילו לא לחובבי
הספרות הבלשית.
דמותה הופיעה ברומן אחד ,שראה אור ב–"( 1920הרצח המסתורי
בסטיילס") ,ומן הרומן הזה זכורה דמות אחרת .זה היה הרומן הראשון שבו
הופיע הרקול פוארו ,שנהפך בעשורים הבאים לאחת הדמויות המוכרות
בתולדות הספרות .בעמודים האחרונים של הרומן האשים פוארו את אוולין
בקשירת קשר לרצח מעסיקתה ,אמילי אינגלתורפ .לה לא ניתנה ברומן
זכות תגובה .היא לא הכחישה ולא הודתה.
אמנם ,העניין הציבורי שעורר הרצח בסטיילסׁ ,שָכך .ולמרות זאת ,לנוכח
הפרסום העולמי של פוארו ,חשוב לי להציג כאן את העובדות המדויקות
בקשר לחקירתו הראשונה .תקוותי היא כי האמת שתיחשף כאן על מה
שאירע באמת בסטיילס תביא לא רק לתיקון אחד ממעשי העוול החמורים
בתולדות הספרות ,עוול שחוקרי הספרות עברו עליו בשתיקה ,אלא גם
תעקור מהשורש את ההנחות הרווחות בציבור לגבי פוארו.
לא אדחה עוד את הצגת מסקנותי :החקירה שאת תוצאותיה אפרוש
בפניכם הביאה אותי למסקנה שהרקול פוארו הפליל ביודעין את אוולין
הווארד בקשירת קשר לרצח ,על לא עוול בכפה .את הדרך שבה הגעתי
למסקנה נועזת זאת אפרט כאן באמצעות בחינה מדוקדקת של האירועים
שהתרחשו באחוזה.
רק אתם ,קוראות וקוראים ,תשפטו אם טעיתי במסקנותי.
*
תחילה עלי להסביר בקיצור את הנסיבות שהביאו אותי לחקירת הרצח
המסתורי בסטיילס.
לפני שנים אחדות הצגתי בכתב העת "הו!" את מסקנות חקירותי בסיפור
"איש ההמון ",הנחשב לסיפור הבלשי הראשון בהיסטוריה .סיפורו של אדגר
אלן פו ,אשר פורסם ב– ,1840מציג עלילת חקירה או מעקב :המספר ,אבטיפוס
של דמות הבלש ,עוקב ברחובות לונדון אחרי זקן שלטענתו הוא פושע מסוכן
ולכן מבקש כל העת להיבלע בהמון ולהסתתר בקרבו .אני הוכחתי במחקרי
כי הקשיש שאחריו עקב הבלש אינו פושע מסוכן ,בוודאי לא יותר מן הבלש
עצמו ,וכי הוא מבקש להיבלע בהמון מפני שהוא חרד מן הבלש העוקב אחריו
באובססיביות ובלי סיבהּ .בְדרך אגב ביקשתי גם להצביע על מה שמייחד את
הסיפור הבלשי מצורות ספרותיות אחרות של כתיבה על פשיעה.
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אחרים כבר הראו לפני 1כי בלבו של הסיפור הבלשי נמצא פער ידיעה
בנוגע לעבר (מי ביצע את הרצח?) .תהליך הקריאה בסיפור תואר כמירוץ
בין הקורא לבין הבלש להשלמת אותו פער ידיעה .בסיפור בלשי ראוי
לשמו המירוץ מסתיים בכישלון של הקורא להשלים בעצמו את פער
הידיעה ובהמתנה דרוכה להצגת הפתרון על ידי הבלש.
אלא שבאותו מחקר ב"הו!" טענתי אני כי כל סיפור בלשי יכול להיקרא
פעמיים :פעם תוך קבלת הפתרון שמציע הבלש ופעם תוך דחייתו.
הקריאה הראשונה בסיפור הבלשי היא תמיד התנסות בהכפפה לסמכותו
של הבלש :המתנה לרגע שבו יכריז בעבורנו מי חף מפשע ומי אשם .אבל
הקריאה השנייה מאפשרת להתנסות גם בהתבוננות ביקורתית בתהליך
ההכפפה הזה והתנגדות לו באמצעות דחיית הפתרון של הבלש והצגת
פתרון חלופי .תכונה זו ,כך טענתי אז ,אף שאיש לא איווה לשמוע את
דברי ,אינה ייחודית לסיפורי פו אלא מאפיינת את הסיפור הבלשי בכלל,
אשר מעצם היותו דגם ספרותי קונבנציונלי ,שומר על הפוטנציאל הזה
בלי קשר להתכוונותם של מחברים .כמו כן טענתי כי תכונה זו של כל
סיפור בלשי היא שמסבירה את עיתוי צמיחתו ואת שגשוגו של הז'אנר
במודרניות .הצורה הבלשית ,צורה חדשה של כתיבה וקריאה שנולדה
במודרניות ,אוצרת בתוכה ידע על תהליכים מודרניים של כינון האני
באמצעות הכפפה לסמכות ראייה יודעת–כל ,וככזו היא מעין "קופסה
שחורה" של המודרנה.
רבים סברו אז כי מסקנותי גורפות יתר על המידה — ואף התקיפו אותי
בגינן והביאו לסילוקי מכנסים .התקפות נבזיות אלה הובילו אותי לבחינה
מחדש של תעלומות אחרות ,כדי להוכיח את צדקתי ,ובין היתר לחקירת
מותה של אמילי אינגלתורפ באחוזת סטיילס.
*
הרצח המסתורי בסטיילס אינו רק החקירה הראשונה של פוארו.
הוא אירע במה שמכונה "תור הזהב" של הספרות הבלשית ,כלומר בתקופת
הפריחה שלה באירופה ובארצות הברית בין שתי מלחמות העולם ,והוא משמש
דוגמה לרציחות אחרות שנכתבו באותם ימים .ההתפתחות החשובה במעשי
הרצח הספרותיים בשנים הללו ,התפתחות שעליה כבר הצביע האתנולוג
 1למשל חוקר הספרות התל אביבי ,פרופ' מאיר שטרנברג.
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הצרפתי הנודע ו"ה אודן במחקרו "הכומרייה האשמה ",היתה הגירתם מן
העיר הגדולה אל בית האחוזה הכפרי .ומאחר שהגירה זאת נמצאת בתשתית
החקירה שערכתי בפרשה ,עלי להוסיף עליה כמה דברי הקדמה.
סיפורי פשיעה נכתבו זמן רב לפני צמיחת הסיפור הבלשי באמצע
המאה התשע–עשרה .למעשה ,הספרות האירופית במאה השמונה–עשרה
היתה רוויה סיפורים על פושעים ופשעים .אלא שהם לא נכתבו במתכונת
של סיפור בלשי .אחד הדגמים הפופולריים שבתוכם נכתבו סיפורי
פשיעה לפני הופעת הדגם הבלשי הוא סיפורי ניוגייט קלנדר (Newgate
 ,)Calendarמאספים של סיפורי פשיעה שפורסמו באנגליה החל במאה
השמונה–עשרה .אני מביא כאן תקציר של סיפור כזה ,שישמש ראיה
חשובה בחקירת ההפללה האכזרית בסטיילס:
איכר ושמו דובינס חזר לחווה שבה התגורר עם אשתו אליזבת ומצא אותה
מתבוססת בדמה על רצפת הבית .מכיוון שעדיין היתה בחיים ,יצא להזעיק
עזרה ופגש שניים משכניו ועמם אדם נוסף ,זר .כמה דקות קודם לכן ראו
השכנים את הזר משוטט באזור וברשותו חבילה גדולה של בגדים ,ועצרו
אותו מפני שלא הכירוהו .לאחר שסיפר דובינס לשכנים על תקיפת אשתו,
ולאחר שניסו לשווא להחיותה ,ערכו השכנים ודובינס חיפוש בחבילת
הבגדים שברשות הזר ומצאו כמה מבגדיה של אליזבת .לא היה עוד ספק
שהזר ,תומס שארפ שמו ,רצח את אליזבת ,והם הביאו אותו לבית המשפט.
שארפ הכחיש תחילה ,אבל לבסוף הודה בביצוע הפשע וזעק" ,אני רוצח,
אבל האל מלא רחמים".
סיפור זה שונה מהסיפור הבלשי לא רק במבנהו אלא גם במה שאני מכנה
"מצב הראייה" של החברה שבה הוא מתרחש .בניגוד לאי–ידיעה או
לאי–ראייה המאפיינים את מצב הדמויות ואת מצב הקורא בסיפור הבלשי,
בסיפורי ניוגייט נמצאת החברה במצב של ראייה .שני מנגנוני הראייה
העיקריים שלה הם מנגנון הראייה הקהילתית ומנגנון המצפון הנוצרי.
בסיפורים הללו קורה פעמים רבות שהקהילה מכירה את הנטיות האלימות
של החברים בה ולכן יודעת לזהות ולתפוס את הפושעים מיד לאחר שביצעו
פשע .בפעמים אחרות ,כמו בסיפור זה ,רואה אדם מהקהילה הסגורה את
הפשע בעת ביצועו או את הפושע כאשר הוא נמלט .אחר כך נכנס לפעולה
מנגנון הראייה השני — והפושע מכה על חטא ומודה כדי לזכות במחילת
האל .אין בסיפורים האלה בלש ,מפני שהחברה לא זקוקה לו.
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*
הסיבה לכך ,בעצם ,ברורה .חוקרים הוכיחו כי עד למאה התשע–עשרה
לא היתה קיימת כל שיטה אמינה של שיטור או של זיהוי פושעים על
בסיס קבוע .יתר על כן ,נראה כי לא היתה כל אמונה שמנגנונים של
שיטור או זיהוי צריכים להתקיים 2.אלא שתהליך האורבניזציה המואץ
במאה השמונה–עשרה והתשע–עשרה וצמיחתן של ערי הענק המודרניות
הביאו עמם צורך בשינוי מנגנוני הפיקוח החברתי והולידו את המשטרה
המודרנית ,את הצילום ואת מדע הזיהוי הפלילי .אבל עוד לפני שהם
הולידו את יחידות הבלשים ,הולידו תהליכים אלה את הסיפור הבלשי ואת
דמות הבלש .הסיפור הבלשי נולד בתוך החוויה של העיר כבעיה חברתית
ומתוך התשוקה המודרנית להצמיח צורות חדשות של פיקוח ושליטה על
חברת ההמונים.
לאור העובדות המוכרות הללו ,צריכה ההגירה של הבלש מהעיר אל
הכפר ואל האחוזה הכפרית לעורר תמיהה .הרי אחוזת סטיילס ,שאל תוך
מסדרונותיה אוביל אתכם בעוד רגע ,היא בדיוק המקום הקהילתי המתואר
בסיפורי ניוגייט :בית אחוזה כפרי ,שכל דייריו קשורים זה לזה בקשרי
משפחה או חברות ושבו כולם אמורים לדעת מיהו הרוצח או לראות אותו
בזמן ביצוע הרצח או אחריו.
מדוע ,אם כך ,הם לא יודעים? מדוע הם זקוקים לבלש בלגי מוזר שיאמר
להם מי הרוצח? כיצד איבדו את כישורי הידיעה שלהם ונעשו תלויים
בכישורי הידיעה של הבלש?
בחינה מדוקדקת של מה שאירע בסטיילס מוכיחה שאולי הם לא איבדו
אותם .אלא שהרקול פוארו מוכן לעשות הכול כדי לגרום להם לחשוב שהם
לא יכולים לראות בלעדיו.
*
אחוזת סטיילס נמצאת במרחק שני מיילים מהכפר סטיילס סנט מרי ,במחוז
אסקס.
סביבה משתרעים שדות אינסופיים" ,ירוקים ושלווים תחת שמש אחר

 2אני מתבסס כאן ,בין היתר ,על החוקר הבריטי איאן בל.
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הצהריים 3".אודן כתב על המרחבים הללו שנראה כי הם שרויים במצב של
חסד ,מרחבים שלכאורה אין בהם צורך בחוק .וקפטן הייסטינגס ,ידידו של
פוארו ,שהגיע להתארח באחוזה ביום קיץ חמים של חודש יולי ,אמר עליה
כך" :הרגשתי שנכנסתי לפתע לעולם אחר".
אבל מצב החסד שבו היתה שרויה הקהילה הקטנה בסטיילס לא היה
אלא מראית עין ,כידוע .בלילה שבין  17ל– 18ביולי ,ימים אחדים לאחר
שהגיע קפטן הייסטינגס לסטיילס ,התעוררו דיירי הבית למשמע רעשים
מחדרה של אמילי אינגלתורפ ,בעלת האחוזה .הם מצאו את הישישה על
מיטתה ,מפרפרת בין חיים למוות .דקות אחדות לאחר מכן נקבע מותה.
הייסטינגס חשד מיד שלא היה זה מוות טבעי אלא תוצאה של הרעלה
בסטריכנין .למחרת בבוקר הוא מיהר לכפר סטיילס סנט מרי ,שם פגש
ימים אחדים קודם לכן את הרקול פוארו ,בלש במשטרת בלגיה שיצא
4
לגמלאות ונפש שם במקרה.
פוארו החל לחקור את נסיבות המוות" .צריך תמיד לחשוד בכולם עד
שאפשר להוכיח בצורה לוגית שהם חפים מפשע ",אמר לקפטן הייסטינגס,
ונאמן לתפיסת עולמו הקודרת הוא אכן עורר חשד בג'ון קוונדיש ,בנה
החורג של אמילי ,שעשוי היה להרוויח ממותה; בלורנס קוונדיש ,אחיו,
שנצר בלבו אֵיבה לאמו החורגת; באלפרד אינגלתורפ ,בעלה הצעיר ,שאולי
נישא לה רק כדי לזכות בכספה; בסינתיה מרדוק ,קרובת משפחה שמתוקף
עבודתה יש לה גישה לחומרים רעילים; בכל אחד מן המשרתים; וגם בד"ר
בוירשטיין ,ידיד המשפחה וטוקסיקולוג נודע.
לבסוף ,אחרי חודשיים של חקירה ,כינס פוארו את דיירי האחוזה ,כדי
להודיע להם מי מהם הוא הרוצח .במעמד ההכרזה ,שתיארתי בתחילת
דברי ,המתינו כולם לרגע שבו יפזר הבלש הזר ,שאיש מדיירי המקום לא
הכיר קודם לכן ,את החׁשֵ כה.
פוארו ,כידוע ,האשים ברצח את אלפרד אינגלתורפ ,בעלה הצעיר של
אמילי.
3לצערי ,מקור המידע היחיד שנמצא ברשותנו על מה שאירע בסטיילס הוא דיווחו
המשוחד של קפטן הייסטינגס בספר "הרצח המסתורי בסטיילס" אבל גם עובדה
זאת לא תשבש את חקירתי ,כפי שתראו .כל הציטוטים להלן מהדיווח מובאים
בתרגומי.
4אינני יכול להרחיב כאן בנושא ,אבל מחקרי לימדו אותי שהבלש נמצא תמיד בזירת
הרצח לפני שהרצח מתרחש .ובנושא זה עוד אכתוב דברים רבים וחריפים.
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ואז האשים גם את אוולין הווארד בקשירת הקשר לביצועו.
וזאת היתה טעותו! אילולא האשים ,אותה אולי לא היו מתעוררים
חשדותי.
אלא שאוולין כבשה את לבי מאז התוודעתי לרומן לראשונה וסירבתי
להאמין באשמתה.
חזרתי אפוא לתחילת הפרשה כדי לבחון מקרוב את העובדות שאולי
חמקו ממני.
הממצאים שהעליתי ושאציג בפניכם עתה ,הדהימו גם אותי.
*
למעשה ,כך נוכחתי בבחינה מחודשת של הפרטים ,העובדה שאלפרד
אינגלתורפ הוא הרוצח של אמילי היתה ידועה לכולם — אפילו לפני
הרצח!
כשהגיע הייסטינגס לאחוזת סטיילס ופגש לראשונה את אלפרד ,הוא
העיד כי הלה מעורר בו אי–נוחות ("ממבט ראשון הוא עורר בי סלידה
עמוקה ,ואני מרשה לעצמי לומר שאינני טועה בדרך כלל בשיפוטי").
גם אם דבריו של הייסטינגס אינם אלא ניסיון–בדיעבד להוכיח כי חשד
באלפרד מלכתחילה ,הוא לא יכול היה להתעלם מן האיבה של כל דיירי
סטיילס כלפי הגבר הצעיר והזר שנשא לאישה את אמילי הקשישה.
מיד עם הגיעו לאחוזה שמע הייסטינגס הערות חשדניות כלפי אלפרד
מפי ג'ון ומרי קוונדיש .וביום שלמחרת ,עדיין לפני הרצח ,דיווח הייסטינגס
כי היה עד להתפטרות המשרתת הנאמנה של בעלת האחוזה ,אוולין
הווארד ,לאחר שהזהירה את אמילי מפני בעלה .להלן ציטוט מדבריה של
אוולין להייסטינגס כפי שמצאתי בדיווחו" :אמרתי לה בלי היסוס :האיש
צעיר ממך ואל תשלי את עצמך בקשר לסיבה שבגללה התחתן איתך .אני
מזהירה אותך ,אם את רוצה לשמוע או לא ,שהאיש ירצח אותך בשנתך".
השיחה בין אוולין לאמילי אינגלתורפ ,שבה מזהירה המשרתת את
גברתה כי בעלה ירצח אותה בשנתה — וזאת ימים אחדים לפני שהוא
רוצח אותה — התחילה להבהיר לי כי מנגנוני הראייה הקהילתיים שהכרתי
מסיפורי ניוגייט ,שבהם לא היה צורך בבלש ,לא נעלמו מסטיילס! אוולין,
וכמוה שאר דיירי האחוזה ,חשו בכוונותיו הזדוניות של אלפרד ,נרתעו
ממנו ופקחו עליו עין.
לאחר ליל הרצח ,שבו נעדר אלפרד מהאחוזה ,נהפכה החשדנות כלפיו

40

להאשמה ממש .כל דיירי סטיילס משוכנעים שהוא הרוצח ,ומי שביטאה
עמדה זו בצורה החדה ביותר היתה אוולין הווארד ,ששבה לאחוזה כדי
להתאבל עם בני המשפחה על אמילי .כאשר פגשה אוולין את פוארו,
שמוצג בפניה כמי שיעזור לקהילה למצוא את הרוצח ,אוולין אומרת לו
כך:
"'למה אתה מתכוון ‘לעזור לנו'?'
‘לעזור לחקור'.
‘אין מה לחקור .כבר לקחו אותו לכלא?'
‘את מי?'
‘מה זאת אומרת את מי? את אלפרד אינגלתורפ ,כמובן"'.
מודל הפיקוח הקהילתי הקדם–מודרני — זה שאין בו צורך בפוארו —
מתַפקד אם כך ביעילות בסטיילס ,ועל כך תעיד גם התפתחות דרמטית
שאירעה יומיים לאחר הרצח .זבן בבית המרקחת בכפר הסמוך מגיע לאחוזה
לאחר שקרא בעיתון מקומי על ההרעלה של אמילי אינגלתורפ ומדווח כי
אלפרד קנה בבית המרקחת סטריכנין ,בטענה שהוא מבקש להמית כלב
שוטה .הזבן לא פגש את אינגלתורפ לפני כן אך ראה אותו בכפר וזיהה
אותו — ואלפרד אפילו שרבט על הקבלה את שמו .בעקבות הגילוי הוציאה
המשטרה המקומית צו מעצר נגד אינגלתורפ.
ומה קרה אז ,סבורים אתם ,בסיפור שאילו היה נגמר כאן לא היה בו כל
צורך בבלש?
הרקול פוארו ,שלא היה יכול להשלים עם אי–נחיצותו ,פנה לנציגי
המשטרה וביקש מהם לשחרר את אינגלתורפ מכיוון שיש לו הוכחות
לכך שביום ובשעה שבהם נכנס אדם בדמותו לבית המרקחת ,היה
אלפרד במקום אחר ובחברת אדם אחר .פוארו הבטיח כי ברשותו עדויות
המוכיחות את התיאוריה המופרכת שלו שלפיה מישהו שהתחפש לאלפרד
קנה את הסטריכנין .העדויות האלה לא יוצגו לעולם — לא למשטרה,
לא ליתר הדמויות ,לא לקוראים .האדם היחיד שמאשר אותן הוא ,כמובן,
אינגלתורפ עצמו — ומדוע לא יאשר את העדות התימהונית שבעקבותיה
הוא משוחרר?!
כעת ,לאחר ששיבש במכוון את פעולת מודל הפיקוח הקהילתי נטול
הבלש ,שפעל באופן מושלם ,התפנה פוארו להמשיך בחקירתו ,שעיקרה
ַהחְשדה של כל דיירי האחוזה ,כלומר לא הטלת אור ,לא הבהרה ,אלא
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להפך — טשטוש מצב הראייה ששרר בסטיילס לפני הגעתו .פוארו מחשיד,
בזה אחר זה ,את כל דיירי האחוזה ,באמצעות פרשנות של סימנים שנדמה
לי שכולכם תמצאו אותה מגוחכת.
תחילה מחשיד פוארו את לורנס קוונדיש ,בנה החורג של אמילי ,מפני
שהעז להעלות את ההשערה שאמו החורגת מתה מוות טבעי ("'אותה הערה
שלו "',אמר פוארו להייסטינגס" ,על האפשרות שאמו מתה בדרך מקרה
בלבד כתוצאה משתיית מנה מופרזת מהתרופה שלה — האם לא נראתה
מוזרה בעיניך?'") .מלורנס המשיך לד"ר בוירשטיין ,שבו חשד מפני שבליל
הרצח היה כבר ער ולבוש כאשר באו להזעיקו ("מדוע הוא היה ער ולבוש
בשעה מוקדמת כל כך?" שאל פוארו" ,אני נדהם מכך שאיש לא העיר דבר
על עובדה זו") ,ומד"ר בוירשטיין עבר לסינתיה מרדוק ,החשודה בעיניו
מן הסיבה ההפוכה — מכיוון שהיתה היחידה שלא התעוררה בליל הרצח
("היא בהחלט מיוחדת מאוד ,השינה שלה ",אמר פוארו).
אז ,אחרי ששיבש את מצב הראייה בסטיילס והביא לקריסת מודל הפיקוח
נטול הבלש — לאחר שגרם לכולם לחשוד בכולם ,אחרי שבתחילת הרומן,
כזכור ,הם לא חשדו איש ברעהו כי ידעו מיהו הרוצח — רק אז כינס פוארו
את הדיירים והודיע להם את מה שידעו מלכתחילה :שאלפרד אינגלתורפ
הוא הרוצח!
מי שסבור שהבלש בסיפור הבלשי עוסק בפענוח תעלומות רצח ,עשוי
לטעון כי בחקירה של פוארו אין דופי .הוא אכן מצא את הרוצח .אלא
שאני מבקש להצביע על כך שכל דיירי אחוזת סטיילס מצאו את הרוצח
הרבה לפניו ,ושמה שעשה פוארו בחקירתו הוא בעצם דבר אחר לגמרי:
הוא החליף מודל פיקוח אחד במִשנהו ,הוא שיבש את מנגנוני הפיקוח
הקהילתיים הקדם–מודרניים כדי להמירם במנגנון הפיקוח המודרני ,שבו
מוכפפות ראייתה וידיעתה של הקהילה כולה לידיעתו של בלש אחד .ואני
מבקש גם להצביע על המחיר ששילמו אזרחי סטיילס :המחיר הוא ההחשדה
של כל אחד ואחד מהם.
*
אבל פוארו חייב היה לסלק מדרכו עוד אדם אחד .הוא היה חייב לסלק
מסטיילס את אוולין הווארד.
אוולין היא התומכת המובהקת ביותר של מודל הפיקוח הקודם ,נטול
הבלש .כזכור ,היא עצמה הזהירה את אמילי כי תירצח בשנתה .והיא
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הודיעה לפוארו כי אין בחקירתו שום צורך ,כי הרוצח ידוע לכולם .יתר
על כן ,אוולין מאיימת על עולמו של הבלש מכיוון שהיא אוהבת באמת
את אמילי אינגלתורפ — כך מעידות עליה כל הדמויות ברומן — וגם כי
איש מבין דיירי האחוזה לא חושד בה ,כי היא מעל לכל חשד .לכן פוארו
חייב להפליל אותה על לא עוול בכפה ולטעון כי היתה שותפתו של אלפרד
לביצוע הרצח.
האם יש לפוארו הוכחות? לכאורה ,יש לו הוכחה אחת :המכתב שמצא
ביום ההכרזה ,כלומר חודשיים לאחר הרצח ,בתוך אגרטל בחדרה של
הנרצחת ,ובו כתב אינגלתורפ בכתב ידו לאוולין הווארד כי תוכניתם
קרובה להשלמה.
האם מישהו ראה את פוארו מוצא את המכתב בחדרה של הנרצחת? מובן
שלא .פוארו אמר שמצא אותו בשעה שהיה בחדר לבדו .אבל האם ייתכן כי
במשך חודשיים הצליח המכתב הזה לחמוק מעיניו של פוארו ומעיניהם של
בני הבית ומהחיפושים שערכה המשטרה בדירה? נדמה לי שסביר שלא.
ולעומת זאת ,האם יכול היה פוארו לזייף אותו? בהחלט כן ,בעיקר אם ניזכר
כי במהלך החקירה ביקש פוארו מאינגלתורפ דוגמה של כתב ידו ,לכאורה
כדי להשוות את חתימתו לחתימה בבית המרקחת .והאם יש בטקסט אישור
אחר לאשמתה של אוולין או לקשר בינה לבין אינגלתורפ? אפילו לא אחד,
פרט לטענתו של פוארו .הרומן אינו נותן לאוולין זכות לומר דבר — לא
להודות ולא להכחיש — הוא פשוט נגמר כך בהכרזה של פוארו.
עד כמה חיוני לבלש שאוולין הווארד — אוולין שיודעת מי הרוצח,
אוולין שהיא מעל לכל חשד — תורחק מעולמו כדי שהוא יוכל להמשיך
ולקדם את מודל הפיקוח המודרני ברומנים הבאים ,להשליט את סמכותו?
שפטו בעצמכם ,על פי תמליל השיחה שהתקיימה בין הייסטינגס לבין
אוולין בתחילת הרומן ,עוד לפני הרצח .בשיחה זאת מספר הייסטינגס
לאוולין כי התחביב שלו הוא קריאת ספרי בלשים.
"גם אני אוהבת סיפורי בלשים ",אמרה אוולין" ,אבל נכתבות שם
הרבה שטויות .הפושע מתגלה רק בפרק האחרון ,אף אחד לא יודע כלום.
במציאות הרי כולם יודעים".
"היו מקרים רבים של פשעים לא מפוענחים ",טענתי.
"אני לא מתכוונת למשטרה ",אמרה אוולין" ,אלא לאנשים שמעורבים
בזה .המשפחה .אי–אפשר לרמות אותם .הם י ֵדעו מיד".
*
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גבירותי ורבותי ,אני מבקש ,אם כך ,להחזיר אתכם לסצנה שבה פתחתי את
מאמרי ,לרגע שבו פוארו עומד להכריז על הרוצח.
זהו הרגע שבו הקורא עוצר את נשימתו ומחכה .הרגע שבו הוא יכפיף
את ידיעתו לסמכותו של הבלש.
לפניכם עומד פוארו ואומר שיש לו הוכחה לכך שאוולין הווארד היתה
שותפה לפשע ,וזאת אף שמהעמוד הראשון של הרומן קראתם שאוולין
הזהירה את אמילי אינגלתורפ מפני הרצח ,שהיא הצביעה על הרוצח שאכן
התגלה כרוצח האמיתי ,שהיא אהבה את אמילי אהבת נפש ושכל שאר
הדיירים בסטיילס העידו עליה כי היא מעל לכל חשד.
זהו הרגע שבו עליכם לבחור.
אתם יכולים להאמין לפוארו .להאמין בו.
ואתם יכולים לסרב להאמין ולשחרר את אוולין הווארד.
הבחירה בידיכם.
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משה סקאל

הבעל מהגיהינום והבתולה המטורפת
עדכון לפרשת ו ְֶרלֶן וַרמְּבֹו

"כותבת השורות האלה לא היה לה נוח לעסוק במה שהבריות מכנים
‘בעיית ורלן–רמבו' .לדעתנו צריך הֶקשר המסובך הזה להיות בגדר של
איסור ,ולא ראוי לשום איש שירצה לחדור לתעלומה זו ,ששני הסופרים
ביקשו להצפינה".
מלכה לוקר ,ארתור רמבו (מסה ביידיש)

אלה העובדות הידועות לנו :סיפור אהבתם של ו ְֶרלֶן וַרמְּבֹו החל בשנת
 .1871ארתור רמבו ,נער בן שש–עשרה מן העיר הקטנה שארלוויל שבצפון
צרפת ,שלח כמה שירים פרי עטו למשורר פול ורלן ,המבוגר ממנו בעשר
שנים .ורלן נדהם מעוצמתם של שירי הנער האלמוני והזמין את רמבו
לפריז" :בואי ,נפש גדולה ,יקרה ,מחכים לך ,אוהבים אותך!" ורמבו בא.
עד מהרה התאהבו שני המשוררים .ורלן עזב את אשתו ובנו התינוק וחי עם
רמבו חיי נדודים .השניים שוטטו ברחבי הגדה השמאלית ,שם עברו מבית
קפה לבית קפה ומבית מרזח לבית מרזח ,ולאחר מכן עזבו את פריז ונדדו
בין לונדון לבריסל .במרוצת תקופה זו כתבו כמה מיצירותיהם הגדולות
ביותר ,שהיו לקלאסיקה של השירה הצרפתית.
חייהם המשותפים לא התנהלו על מי מנוחות .בעת ששהו בבריסל
התגלעה ביניהם מריבת אוהבים ,ובמהלכה ירה ורלן השיכור באקדחו
לעבר רמבו ופצע אותו בידו .הוא נשפט על מעשהו וישב בכלא במשך
שנתיים .ב– 1875עזב ארתור רמבו בן העשרים את צרפת ואת אירופה.
הוא עקר תחילה לעדן שבתימן ומאוחר יותר להראר שבאתיופיה ,שם סחר
בנשק ולפי המיתוס עסק גם בציד צבועים .הוא זנח כליל את הכתיבה,
וככל הידוע לא כתב ולו שיר אחד מיום שהניח מאחוריו את אדמת אירופה.
בשנת  1891חלה רמבו בסרטן ונאלץ לשוב לצרפת .במרסיי נכרתה רגלו
וכעבור זמן קצר הוא מת מהרעלת דם .הוא היה בן שלושים ושבע במותו.
בראשית  2013שבה מערכת היחסים של ורלן ורמבו לכותרות בצרפת,
לאחר שבכתב העת הפריזאי המוקדש לחקר יצירתו של רמבוÉtudes ,
 ,Rimbaldiennesהתפרסם מכתב בלתי ידוע של ורלן ,שהתגלה בחנותו
של סוחר עתיקות בג'יבוטי .המכתב עורר סקרנות רבה וגרר דיון רב
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משתתפים ,שהתנהל בעיקרו מעל דפי היומון הפריזאי "ליבראסיון",
בדבר הזכות המוסרית לפרסם פרטים שהמשורר לא רצה שייוודעו בחייו
או לאחר מותו .כך או כך ,בשל נסיבות שיובהרו להלן ,חרגה הפרשייה
מכותלי העולם הספרותי ומחוגיהם של שוחרי השירה ,ואף נודעה לה
השלכה פוליטית מסוימת.
הנה מכתבו של ורלן ,שנשלח ללא ציון כתובת השולח .תאריך המשלוח
הוא  ,9.4.1883כלומר כשמונה שנים אחרי פגישתם האחרונה של בני
הזוג.
5

"בעל מהגיהינום שלי,
עלי להבהיר לך מדוע החלטתי לדרוש משפט חוזר .אבל קודם כל אני
רוצה לכתוב לך דברים שאף פעם לא ממש אמרתי ,אולי נדמה היה לך
שדיברנו עליהם ,ואולי הם נאמרו רק בשתיקה .כך או כך ,חשוב שהדברים
האלה ייכתבו.
כבר מיומו הראשון עבר עלי הקשר שלנו בסערה גדולה .זמן קצר אחרי
שהכרנו כבר קיללתי את היום שבו קיבלתי את שיריך .בימים אחרים ,מלאי
חסד ,שכבת בחיקי ,שֹערך הרך על חזי ,אצבעותיך נוברות בזקני .גופך
החלק היה חם וחימם את גופי .כשנצמדת אלי הרגשתי מלא און כפי שלא
הרגשתי אף פעם קודם לכן .שפתיך נישקו את פטמותי בזו אחר זו ,והייתי
מושך אותך אל פי ,והתנשקנו דקות ארוכות .אבל היו לך גם רגעים מלאי
ארס ,למשל המכתב שבו כתבת לי (כבר שכחתי באיזה עניין ,וזה גם לא
ממש משנה)‘ :אתה עושה פשע ואתה תתחרט על זה במשך שנים ,כשתאבד
כל סוג של חירות וכשתיקלע לצרות איומות אפילו יותר מכל מה שחווית
עד היום .ובכלל ,היזכר במה שהיית לפני שהכרת אותי'.
דבר לא עזר לי .הייתי כרוך אחריך לגמרי ,מכור לך לגמרי ,נטול כל
יכולת להתבונן בדברים בקור רוח‘ .חשּוב לי להודיע לך' — כך כתבתי
לך (ברוב טיפשותי שמרתי לעצמי העתק מהמכתב ההוא .היום נראה לי
הניסוח הזה חלש כל כך ,מופרך כל כך) — ‘שאם תוך שלושה ימים מעכשיו
אני לא מוצא את עצמי בחזרה עם אשתי ובתנאים מושלמים ,אני מתכוון
לתקוע לעצמי כדור בראש .אתה רוצה שאנשק אותך בזמן שאני מתפגר?
האומלל שלך ,פ' ורלן'.
ואז בא הלילה הארור ההוא בבריסל :הבגידה שנופפת בה בפני כאילו

"5בעל מהגיהינום" או "הבעל הגיהינומי" ( )l'époux infernalהיה כינויו של ורלן
בפי רמבו .ורלן ,לעומת זאת ,התכנה "הבתולה המטורפת" (.)La vierge folle
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היא איזה עיטור ניצחון ,הלעג הצונן שלך ,האקדח ,סף הטירוף שארב לי.
אבל לירות בך? מובן שלזה לא הייתי מסוגל .מסרתי את האקדח לידיך,
ואתה עשית את מה שמצאת לנכון.
כשהגיעה אמי לבריסל ושמעה ממני מה עשיתי (כמה מוג לב הייתי!
הרי אפילו לא חלמתי על אפשרות שלא אקח על עצמי את האחריות
למעשה הנורא הזה ,שֶ מי כמוך יודע שלא אני עשיתי) ,היא התחננה
שאחזור לאשתי ,ובזעיר–בורגנות האנוכית שלה היא גם עמדה על כך
שאשלם את חובי לחברה .חובי לחברה?! והרי מה עליון יותר ,מה מוסרי
יותר ,מחוקה של התשוקה? אבל אמא היתה נסערת מכדי להקשיב לי .היא
חזרה ואמרה שאני פיתיתי אותך ,שהשטן השתלט עלי ,ועוד כהנה וכהנה
השתלחויות משוללות כל בסיס .וכי מה יכולתי להגיד לה — שאתה הוא
זה שבעצם פיתה אותי? שאתה ירית בעצמך והפללת אותי? הרי אתה
היחיד שיודע.
שתי הנשים בחיי :אמי ואשתי .האחת ,צדקנית ידועה ,היתה מלאת זעם
על כך שאיני די מוסרי .ואילו השנייה ,הנבגדת ,שאלה אותי שוב ושוב‘ :אז
מה ,טוב לך יותר עם הילד הזה? הוא מנשק אותך טוב ממני? החזה שלו
חלק יותר? ואיך בדיוק הוא מלקק אותך?' כך — בלי שמץ של בושה —
היא רצתה לדעת הכל .אבל מרגע שדמעות ראשונות נקוו בעיני (ואיך לא
ייקוו? הרי ברגעים המעיקים האלה דמיינתי אותך עם גבר אחר!) ,נכמרו
עלי רחמיה .קנאתה פגעה בקנאתי ,ולרגע היינו אחים לצרה .הרי אתה יודע,
כל אישה שמאוהבת בגבר ,מרחמת עליו קצת .לא אני כתבתי את זה.
(כמו מסרקות בבשרי אני זוכר את הדברים שאמרת בבית המשפט.
כששאל השופט אם אשתי הזכירה באוזניך את יחסינו ,אמרת‘ :היא הזכירה.
היא גם מאשימה אותנו ביחסים בלתי מוסריים .אבל אני לא מתכוון לטרוח
אפילו להכחיש השמצות מהסוג הזה '.אלוהים אדירים ,איזו עזות–מצח!)
כשניגשתי בשבוע שעבר לקונסוליה הבלגית בפריז וחתמתי על בקשה
למשפט חוזר ,כולם חשבו שהשתגעתי .מה הטעם במשפט חוזר ,אם כבר
שוחררתי מהכלא? למה לעורר שדים מרבצם? בסופו של דבר שכנעו אותי
להרפות .החלטתי שהחל מהיום אני אדבק בכתבי הקודש ואתנקה אחת
ולתמיד ממך ומכל מה שייצגת בחיי.
‘אתנקה ממך' ,אני כותב ,ומיד מרגיש את הגיחוך שבדבר .משום
שלפעמים אני שוכב בלילה במיטה ,כבר לא עם מַתילד אלא בחדר נפרד,
ופתאום — בלי שהייתי מוכן לזה — אתה גוהר מעלי .פיך המתוק ,שפעם
הייתי מוכן להרוג ולהיהרג כדי לזכות בנשיקה ממנו ,מרחף מעל שפתי.
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אני קם מהמיטה .המצב הזה בלתי נסבל .אני מוזג לעצמי כוסית אבסינת,
ובסופו של דבר מצליח להירדם ללא מחשבות.
לא אנסה להכחיש :אני מתגעגע אליך עד אימה .שיטית בי ,ישבתי
בכלא בגללך ,חיי נהרסו מהיום שבו פגשתי אותך .ובכל זאת ,אילו ניתנה
האפשרות בידי ,אין לי ספק שהייתי חוזר על כל זה שוב.
אבל לכתוב לך מכתב נוסף אחרי זה? לא ,לא ,ועוד פעם :לא.
המקולל שלך,
פ"ו".
כשראה אור המכתב הגנוז ב– 2013התעורר כאמור פולמוס גדול בעיתונות
הצרפתית .עד מהרה גלש הפולמוס הספרותי והיה לפולמוס פוליטי ,שכן
המכתב התגלה בעצם ימי המאבק הסוער בעד ונגד נישואים חד–מיניים
בצרפת .זוג המשוררים מן המאה התשע–עשרה ,שפרשיית האהבים שלהם
חזרה לכותרות ,הפכו עתה לסמלי המאבק .מאות שלטים ועליהם מצוירים
פניהם של המשורר המזוקן ושל אהובו העדין ויפה התואר ,התנוססו
בהפגנות התמיכה בחוק שביקש להעביר הנשיא פרנסואה הולנד .בהפגנות
הנגד של הימין ושל הנוער הקתולי ,הפכו השמות ורלן ורמבו למלות צופן
של שנאה ושל לעג.
בליל תשעה באפריל  2013מצא עובר אורח ברובע העשירי בפריז שני
גברים שרועים על המדרכה ללא הכרה .את פניו של אחד הנפגעים —
שזקן עיטר אותן — לא הצליחו לזהות .אחד השוטרים שהגיעו למקום אמר
לכתבי הטלוויזיה" :כבר עשרים שנה אני משרת במשטרת פריז ,ומעולם
לא ראיתי פנים שהושחתו באופן מזעזע כל כך ".פניו של הבחור השני,
שנשארו ללא דופי (אם כי דופק לבו הלך וגווע — ולבסוף נדם בכף ידו
של הרופא שהגיע לזירת האירוע) ,פורסמו למחרת בעמודים הראשונים
של כל העיתונים.
עד מהרה נוכחו הכל לדעת כי פניו של הנער דומות באופן מעורר פלצות
למשורר הגאון ארתור רמבו .בכיסו של הנרצח היה מונח פתק בזו הלשון:
"אתה עושה פשע ואתה תתחרט על זה במשך שנים ,כשתאבד כל סוג של
חירות וכשתיקלע לצרות איומות אפילו יותר מכל מה שחווית עד היום.
ובכלל ,היזכר במה שהיית לפני שהכרת אותי ".כתב היד היה עגלגל ,מעט
ילדותי .הדיו הכחולה היתה מעט מרוחה בצדו הימני של המכתב הקצר.
דמעה הרטיבה את הנייר ,ואולי היתה למעשה טיפת גשם .שּכן הלילה שבו
נקטלו שני הנאהבים היה ליל גשם אחרון ועיקש של סוף החורף.

48

נורית גרץ

מה זה "אונייה טרופה"? מה זה "מבטחים"?

אהבתה של רחל בלובשטיין ,מתוך רומן בכתובים

רחל בלובשטיין ומיכאל ברנשטיין נפגשו בטולוז ב– .1912לאחר שנפרדו המשיכו
להתכתב ,ומההתכתבות הזאת נותרו בידינו שלושים ואחד מכתבים שלו אליה.
מתוך המכתבים הללו לא קשה לגלות שבמכתביה ,שלא הגיעו לידינו ,כתבה לו
על הכל ,אך לא אמרה דבר על מחלתה ,גם לא על הגירוש מדגניה ,על בדידותה
או על קשייה הכלכליים .הקטע המובא כאן מתרחש בסביבות  ,1927שנים לאחר
שהשניים חדלו להתכתב וזמן מה לאחר שהגיע אליו ספרה הראשון" ,ספיח".

ַקח אֶת י ִָדי ּבִׁשְ ּתֵי י ַָדי ִם טֹובֹות,
ִּב ְלטִיפַת ַאחִים.
ׁשְ נ ֵינּו י ַָדעְנּוָ :ה ֳאנִּי ָה ַהּטְרּופָה
ֹלא ַּתּגִי ַע לְחֹוף ִמ ְב ַטחִים.
בפינה אחת של השולחן הספר ,בפינה שנייה מילון עברי–רוסי ,ובאמצע
מיכאל ,מנסה להבין .מה זה "אונייה טרופה"? מה זה "מבטחים"?
נַפְׁשִ י מָָרה.
ׁשְ נ ֵינּו י ַָדעְנּוַ :הּבֵן הַּנֹוֵדד
ֹלא י ְִראֶה עֹוד אֶת ׁשְ מֵי ַהּמְכֹוָרה.
"מכורה" זה מולדת" .הבן הנודד" זו היא ,המשוררת .השעה כבר מאוחרת,
כולם ישנים .מיכאל מעתיק שיר אחר שיר וכותב בצד תרגום והערות .לא
היה פשוט למצוא את הספר .צריך היה ללכת ליבגני ,לחפש את המארגנים,
למצוא בחור בשם יאניק שקיבל את הספר ממישהו בארץ ישראל במשלוח,
שמשום מה לא עוכב ולא צונזר .יאניק לא מוכן היה לתת את הספר ,אבל
הסכים למכור אותו תמורת תשלום לא קטן .מיכאל שילם וקנה.
ְלהִָקיץ ְּבבֵית–הַחֹולִים ַּבּבֶֹקר הַׁשְ ּכֵם,
לְִקַראת יֹום ָטפֵל ,וְלָחּוׁש:
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נִנְעָצֹות ִּב ְבׂשַר ְל ָבבְֵךִ ,הּנָעֵץ וְכְַרסֵם,
ׁשִ ּנ ֵי–י ֵאּוׁש
מיכאל ממשיך ומתרגם" :הינעץ" ",כרסם" ",טפל" ואת המלים "בית
החולים" הוא מתרגם לעברית "בית שבו שוכבים חולים ",לא לרוסית .הוא
מניח את העיפרון בזהירות על המחברת ,סוגר את ספר השירים ולדממה
שבחדר ,בקול רם ,הוא אומר" :למה לא סיפרת לי?"
"את היית בחצר מוקפת בנייני בזלת ובתווך שובך יונים ,היית גם
בדגניה ,עבדת בגן הירקות ,היו לך שלוש גינות בירושלים .למה לא סיפרת
את האמת? את כתבת לי מכתבים מצחיקים על שיחות בקיבוץ ושלחת לי
שיר מצחיק שכתבת לחברה שלך שולמית .את לא כתבת לי שום דבר על
בדידות גדולה' ,בדידות חיה פצועה' .למה לא סיפרת?"
הוא פתח שוב את הספר ,קרא שוב כמה שורות מפה ,כמה שורות משם,
וסגר אותו בחזרה ,מחליט לא לפתוח אותו יותר .היה פסנתר כנף שנשלח על
ידי אבא שלה מפולטבה ,כך היא סיפרה לו ,ויום שלם עשה את דרכו על גמל
דרך חולות ופרדסים ושיחי צבר מיפו אל המושבה ההיא ,רחובות .כשהורד
מהגמל והונח ברחוב המאובק ,עוד לפני שהועלה לקומה השנייה ,התיישבה
אחותה בת–שבע וניגנה נוקטורנו של שופן ,והשכנים יצאו לשמוע.
ומיכאל שאל" :איזה מספר?"
— "איזה מספר מה?"
— "איזה מספר נוקטורנו?" והיא לא ידעה לענות.
"אז גם זה לא היה? גם את זה למחוק מהזיכרון? ומה עם עכברי הזהב
ליד האגם? ומה עם הטיולים לירושלים והכפר ההוא בין ההרים? גם זה לא
היה אמת? וכל החברים מסביב? זלמן ,ברל ,נוח? והרי את אמרת לי לחיות
ביום ולא בלילה ,לחיות על פני האדמה".
הוא מסרב להיפרד ממנה" .את שאלת אותי אם את נראית לי כמו
נערה צחקנית ,רקדנית וקלת דעת ואני עניתי לך‘ :צחקנית ,כן .את צוחקת
מבדיחות גם אם הן לא מצחיקות .גם קלת דעת אולי ,אבל רקדנית אני לא
יודע ,לא ראיתי אותך רוקדת '.ואת אמרת‘ :אז הנה ,תראה "'.הוא מסרב
להיפרד מהאישה ההיא ,שסוחבת אותו למקורות התעלה בהר השחור ,אל
הגשר ,מנסה ללמד אותו איך לנתח גבעול ,וכל החברים סביבה עומדים
וצוחקים .הוא יודע שצריך עכשיו להחליף אותה במישהי אחרת ,אבל במי
להחליף אותה? באישה חולה שלא יכולה להירדם בלילות ,כי בלילות
מבקרים אותה שלדים?
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הוא מרחיק ממנו את הספר שכבר היה סגור ,כאילו הספר לעצמו
מידבק .הספר נופל על הרצפה .הוא קם מהשולחן ,השעה כבר ארבע
לפנות בוקר .הוא הולך לישון ,לא נרדם ,יוצא מהמיטה ,הולך לאמבטיה,
משתעל ,בודק את הליחה ,הכל נקי ,אין דם .אביו נוהם מתוך שינה או
מתוך ערות.
— "אבא תישן ,עוד לילה".
אביו ממשיך לנהום.
— "אבא ,אתה תעיר את אמא ,תעיר את כולם".
"זה רע ",אבא אומר" ,זה רע ",הוא חוזר ואומר ובקול רם עוד יותר חוזר
על זה שוב.
מיכאל נכנס למיטתו ,שם כר על ראשו ומנסה להירדם במעט השעות
שנותרו לו עד הבוקר ,ולא מצליח.
למחרת ,לאחר העבודה ,אביו יושב על הכורסה ,הוא ואמו ליד השולחן,
הספר הונח על המדף באצטבת הספרים והוא לא ניגש אליו ,אבל המלים
שרות בראשו ,כאילו חוברה להן מנגינה:
מַה ּי ְִרּבּו ּפְָרחִים ַּבחֶֹרף עַל ַהּכֶַרּךְ,
ּדַם ַה ַּכ ָלנ ִית ו ְ ֶכתֶם ַהּכְַרּכֹם,
י ֵׁש יָמִים — ּפִי ׁשֶ בַע אָז יָרֹק ַהּי ֶֶרק,
ּפִי ׁשִ ְבעִים ְּת ֻכּלָה ַה ְּת ֵכלֶת ַּבּמָרֹום.
"הנה היא כאן ,התכלת הזאת שאותה חיפשת כל כך בציור האגם ההוא
שמעל המיטה .אז הצלחת בסוף ".האם יש איזושהי דרך לתרגם לשפה
אחרת ,רוסית למשל ,את המשפט "פי שבע אז ירוק הירק ",או את השורה
"פי שבעים תכולה התכלת במרום?" ומה זה "איוורש ",ומה זה "משואות
זרים"? אף שהבטיח לעצמו להתרחק מהספר ,הוא ניגש למדף ,לוקח אותו
ופותח בעמוד מקרי.
מַה ֵּלאֶה ַהּלֵב ְּבלֵילֹות ֹלא–ׁשְ נ ָת,
ְּבלֵילֹות ֹלא–ׁשְ נ ָת מַה ּכָבֵד ָהעֹל.
ַהאֶׁשְ לַח י ִָדי ְלנַּתֵק הַחּוט,
ְלנַּתֵק הַחּוט ו ְ ַל ְחּדֹל?
הוא מקרב את הספר אל עיניו ,מתכופף אל המילים ,כאילו לראות אם אכן
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זה מה שכתוב שם ,מחזיק אותו חזק כדי שלא ייפול מידיו ,ולוחש" :לא ,אל
תשלחי את היד ".וחוזר וממשיך לקרוא:
ֹלא אֶׁשְ לַח ַהּי ָד ְלנַּתֵק הַחּוט.
עֹוד ְמעַט ִלּבִי ,עֹוד ְמעַט!
אז הכל בסדר .הוא ממשיך לדפדף ,ובלילה ,מתחת לשמיכה ,כשהוא
מסתובב מצד לצד וקול הנהמה המונוטונית של אביו מגיע אליו כאילו
מבעד לקונכיית מים עמוקים ,הוא זוכר איך ניצחה אותו בשבץ–נא ,והוא
ניסה להציל את כבודו ולומר שבאספרנטו ,אפילו באנגלית ,הוא היה מצליח
יותר .היא לא ויתרה ואמרה" :אם אתה רוצה שפות אז בוא ,עכשיו שאלות
בעברית ",ולקחה נייר והרכיבה משחק חדש" .זה קל ,זה במיוחד בשבילך".
בין האותיות הוא הצליח למצוא את המלים "אף" ",פרח ",אבל לא הצליח
לגלות את המלה "חמה ",שהסתתרה היטב בתוך המלה "מלחמה" ".כי מה
זה חמה?" הוא שאל" .חמה זה שמש" וגם תרגמה לרוסית.
רק כשמגיעה כבר השעה שלוש והלילה עדיין לא עובר ,הוא יודע
שבעצם היא סיפרה לו הכל ,זה הוא שלא רצה לשמוע .לא על בית המרפא
לחוף הים השחור ,לא על האישה הזקנה שאמרה" :כשאין מזל ,החיים הם
גיהינום ",לא על ההיא שחזרה על ארבע המלים" :אני לא רוצה למות".
הכל היה שם ,בכל אחד מהמכתבים ,במשפטים סתומים על צל רפאים,
על עלטת הקבר ,בסיפורים סתמיים .היה גם המשפט שכתבה לו מאודסה:
"אם אצא מכאן חיה ".כל אלה היו קריאות לעזרה שהוא שמע ,אבל סירב
להקשיב להן.
בחמש בבוקר הוא מצליח סוף–סוף להירדם ,אבל בחמש ועשר דקות
הוא מתעורר בעיצומו של ויכוח שהתחיל עוד בתוך החלום והוא ממשיך
אותו כשהוא מבין שלהירדם שוב לא יצליח :היא עלתה לארץ ישראל,
נראה היה כאילו הִבריאה ,ואם לא הבריאה ,מה היו הסיפורים האלה על
הבתים שבהם גרה? על ירושלים? על החברות שלה שאיתן היתה יושבת
ומתקנת גרביים? על הגינות? על ליל הסדר בדגניה? הכל ,הכל היה שקר?
הדוגמאות עוד רבות ,אבל הקול הפנימי שמשמיע לו אותן הולך ונחלש.
השעה כבר שש ועדיין לילה ,עכשיו אין לו מה להגיד .השופט ,העדים,
הקטגור עומדים בחשכה ליד מיטתו ,וכל מה שהוא יכול לומר להם בקול
חלוש ,לא נשמע ,הוא" :רציתי לשמור אותה כמו שהיתה ,רציתי לעזור לה
להיות מה שהיתה קודם ,ניסיתי להציל אותה ,והיא לא רצתה את העזרה
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הזאת ".אבל האנשים שעומדים ליד מיטתו לא שומעים טוב" .מה?" הם
שואלים" ,אתה יכול לחזור על זה בקול רם יותר?" והוא מנסה לחזור:
"פעם ,לפני הרבה שנים ,היא הראתה לי שמותר להעז להיות מאושר ,ואני
רק רציתי להחזיר לה את זה ",וכבר מוותר .וממילא הודלק אור ,אביו צועק
משהו ,אמו קמה ,מגישה לו מים.
"מה יש ,בוריס? מה קרה?"
ואביו אומר" :זה רע ,כאן ,זה רע .זה לא טוב".
צריך לקום ,להתרחץ ,להתלבש ולצאת לעבודה.
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תמר מרין

עוד פגישה אחת עם משורר

בעקבות "פגישה עם משורר" של לאה גולדברג
המשורר אברהם בן יצחק ( )1950-1883מאריך ימים ומת ב– .1962לאחר מותו
מתלבטת לאה גולדברג אם לפרסם חלק נוסף ,גנוז ,מספרה "פגישה עם משורר".
אותם פרקים גנוזים נכתבו בין  1960ל– ,1962בשעה של סערת נפש גדולה,
ונימתם שונה בתכלית מנימתו של הספר המפורסם ,שנכתב ברובו בראשית שנות
החמישים .לבסוף מחליטה גולדברג שלא לפרסם חלק מאוחר זה ,והוא רואה אור
רק לאחר מותה ,כספרון ושמו "עוד פגישה אחת עם משורר ".קטעים נבחרים
מתוך ספרון זה מובאים כאן.

לא ,סֹונ ֶה .הפגישה הזאת תהיה אחרת.
לא אהלל ואקלס אותך הפעם ,אינני יכולה לעשות זאת שוב .אינני
יכולה ואינני רוצה.
כן ,סונה ,זאת האמת .אני מביטה בדפים האלה ,העמוסים מלים
שהקזתי מתוך עטי למענך ,לנסות לשוות איזו מראית עין של יופי ,של
חסד ,לפגישותינו האומללות ,ואני מתמלאת חלחלה ,שאט נפש אפילו,
אם תסלח לי על הביטוי הקשה .למען האמת ,אני חושבת שמן הראוי
שתסלח לי ,בהתחשב בכך שאתה עצמך מעולם לא חסכת ממני מלים
קשות .כן ,סונה .מעולם לא חסכת ממני מלים קשות גם כשידעת היטב
איזה מפח נפש אתה גורם לי בכל מלה ומלה ,ולחלופין — בכל שתיקה
ושתיקה ,שהרי השתיקה — זאת כולם יודעים — היא אמנות שאתה
מצטיין בה במיוחד :להסתגר בתוך שתיקה רועמת ולא חשוב כמה בודד,
כמה מושפל ,כמה דחוי יחוש בן שיחך ,וגרוע מזה — בת שיחתך :אני .זו
שמוציאה לילות כימים רק כדי לרצות אותך ,לשמח אותך ,ללמד עליך
זכות באוזני כל האחרים שאינם יכולים לשאת אותך .ובאמת ,איך אפשר
לשאת אותך? אתה הרי אדם בלתי נסבל .אינך אומר שלום ,אינך אומר
תודה ,סליחה ובבקשה ,מתייחס לכל אדם כאילו היה איזה מטרד ,תולעת
נרפשת שכולה אומרת ציפייה אינסופית לאיזו מלה ממך ,לשיחת טלפון,
הצעה לפגישה אחת נוספת שתידחה עד אין קץ בשל עניין כזה או אחר
(ורק אלוהים יודע איזה עניינים בוערים כבר יש לך ,אדם עזוב ובודד
שכמותך).

54

מה אומר לך ,סונה? קצתי בכל אלה .קצה נפשי בשתיקות האינסופיות,
בהמתנה המרגיזה לשיחת טלפון ,ואחר כך בפגישות עצמן — העלבונות,
הביקורת הבלתי פוסקת על חבַרי והגרוע מכל — התגובות האוהדות כביכול
והמתנשאות למעשה על שיַרי :עם כל הכבוד ,סונה ,מי אתה שתשים עצמך
שופט? מה אתה כבר השארת מאחוריך ,עם כל הכבוד — שנים–עשר שירים?!
שנים–עשר שירים ,כולל שיר אחד שהתכחשת לו בעצמך .ואתה עוד מעז
לחוות דעתך המלומדה עלי ,שמאחורי אלף שירים ,רומנים ,סיפורים קצרים,
מחזות וספרי ילדים ,שלא לדבר על המאמרים וספרי העיון .אני הרי פרופסור
באוניברסיטה ,לכל הרוחות!
ואתה יודע שזה אף פעם לא היה לי קל ,סונה .בייחוד הפרוזה .אלוהים
עדי שהשירה אף פעם לא גרמה לי מועקה ,אבל הפרוזה הורידה אותי
ביגון אל השאול .ובכל זאת לא ויתרתי .גם כשגנזתי ספרים שלמים ,גם
כשהתביישתי באחרים ,ואני הרי הייתי צריכה להתחנן שלא יזכירו לי את
הרומן ההוא ,הראשון ,שכתבתי כשרק הגעתי לארץ ,ובכל זאת — זאת
היתה יצירתי ,עם הטוב ועם הרע ,עם רגעי הפסגה ועם כמה רגעי שפל —
לא רבים במיוחד ,וסלח לי שאני מעידה על עיסתי .כן ,סונה .אני אולי איני
צנועה כל כך ,כמוך ,אבל גם לא הקפתי את עצמי בחומה של בדידות .לא
אחת חשפתי את עצמי לביקורת שהלכה וגברה ככל שהלכתי והזדקנתי
והמבקרים הלכו ונעשו צעירים יותר ויהירים יותר ,ורק אתה ושנים–עשר
השירים הארורים שלך ,סונה.
ולחשוב שכל השנים אני חוזרת כהד ,באוזני אחרים וגם באוזניך :סונה
זה מעט המחזיק את המרובה ,כל שיר הוא התגלות ,ובעצם ,הוא לא רק
משורר אלא גם פרוזאיקון — שהרי סיפוריו שבעל–פה הם כשלעצמם
יצירות מופת קטנות בפרוזה! אפילו את עצמי הצלחתי לשכנע שאותן
אנקדוטות קטנות ,משמימות ,חסרות פואנטה ,שאינן משעשעות אף אחד
חוץ ממך ,הן בעצם פרוזה מופלאה .אז בוא ואגלה לך משהו ,סונה .בכל
פעם שהיית פותח באחד מסיפוריך האינסופיים על החופשות בהרי טירול,
על סוליות נעליים וינאיות או על עצי האורן היפהפיים שאתה מתבונן
בהם במשך שעות דרך חלונך ,התחשק לי פשוט למרוט את שערות ראשי
ולצרוח :אולי תחזור לשתוק קצת?!
סלח לי ,סונה .שוב יצאתי מכלַי.
אני מתנצלת.
אתה יודע שזה קורה לי לפעמים ,במיוחד אחרי לילות בלי שינה ,או
כשאיזה קולגה באוניברסיטה מרגיז אותי .הלחץ שהם מפעילים עלי שם
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לאחרונה באמת מתחיל לתת את אותותיו ,וכבר איני מצליחה לכתוב יותר
כלום חוץ מאשר הרצאות ,ואולי איזה תרגום או שניים מדי פעם .מהפרוזה
בכלל כבר התייאשתי .חלומי הגדול ביותר חומק ממני ,ובשביל מה כל זה
היה שווה ,משרה באוניברסיטה? אבל הנה ,שוב אני נסחפת ומספרת על
עצמי ,בשעה שחשוב לי כל כך להדגיש שוב ,סונה ,עד כמה אני מצטערת
שפגעתי בך .אני באמת לא התכוונתי אף למלה אחת מכל המלים הנוראות
שכתבתי כאן .אתה הרי יודע עד כמה אני מעריצה את שירתך .עד כמה אני
מעריכה את דעתך — על הספרות ועל המציאות — הרי הספרות חשובה
רק במידה שהיא משקפת את המציאות ,אתה אמרת זאת .וזוהי באמת
הבחנה חשובה ,הבחנה מדויקת כל כך ,סונה.
לפעמים ,אני מודה ,איני מצליחה להבין למה בדיוק אתה מתכוון
כאשר אתה מדבר על "המציאות ".הרי אתה ,אם לדבר בכנות ,אחד
האנשים המנותקים ביותר מן המציאות — כלומר ,ממציאותם של בני
אדם חיים — שפגשתי מעודי .מה אתה ,שמסתגר כל היום בדלת אמותיך,
יודע על המציאות האנושית? אתה ,שמחוויר כסיד בכל פעם שאני מסירה
את הז'קט בבית הקפה שבו אנחנו יושבים ביום חם .ממה בדיוק אתה
חושש? שאתערטל בפניך? שאכפה את עצמי עליך בפומבי? אל דאגה,
אני מסוגלת למשול בתשוקתי .רק מבט אחד בפניך הקפוצות מקפיא כל
גל חום שאי–פעם עבר בי .ובכלל ,סונה ,עד מתי תימשך הפארסה הזו,
שבה אני מתדפקת על דלתך כנערה פותה? אלוהים יודע שימי נעורי כבר
חלפו–עברו להם ,ועמם עבר גם החשק לחלות את פניו של גבר סרבן
וצייקן שכמותך.
אולי כדאי שאומר לך את האמת ,סונה .פגשתי מישהו חדש .לא
אכנס לפרטים ,גם משום שאין זה מעניינך וגם משום שאינני מן הסוג
שמתפאר בהיכרויות חדשות .רק אגיד שאין הוא נופל ממך ביכולותיו
האינטלקטואליות ,והוא גם עולה עליך בתכונות אחרות שאין זה המקום
להזכירן כאן .וחשוב יותר ,הוא מקשיב לי ,מקשיב באמת ובתמים ,ואינו
מסתפק באיזה הנהון ראש רפה ומיד שב במהירות האפשרית להשמיע את
דבריו .ולא שדבריו אינם מעניינים אותי ,ההפך הוא הנכון —
כאן נקטע הטקסט בפתאומיות — ככל הנראה השאירה גולדברג פסקה זו לא
גמורה.
הגבר שאליו מתייחסות השורות האחרונות הוא ,כפי שעולה מתוך עדויות
אחרות ,קולגה של גולדברג מן האוניברסיטה העברית ,המרצה לספרות קלאסית
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פאולו ויוונטה .בשנת  ,1963חודשים ספורים לאחר כתיבת שורות אלה ,נסעה
גולדברג בעקבות ויוונטה לאיטליה אך הנסיעה הסתיימה במפח נפש ,לאחר
שהתברר לה שם כי הלה מצוי בקשר רומנטי עם אישה אחרת.
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שמעון אדף

והחתולה הכושיתּ ,בִחייאת

וריאציה על "דירה להשכיר" של לאה גולדברג
זה הסיפור של אחי ,אבל אני מספר אותו.
*
נהג המונית שהביא אותו לבניין ברחוב העמק אמר שהיה רוצה לחיות לעד
בארץ פלאות חורפית ,במרחב מושלג .גילוי הלב הִפיל שתיקה על אחי.
הנהג היה כבד גוף .על אף המזגן דבקה חולצתו לעורו.
*
לפני שנה–שנתיים חזר אחי וקרא בספרי הפילוסופיה שלו והם עניינו לו
ת׳תחת .הם ושמש המאכלת שלהם .הוא לא שוחח איתי ,אבל שמעתי את
זעקתו .אם זה הדבר שתבע את ישותו ,הצטללות ההכרה עד אובדן הגוף,
אם בזה אבדו לו נעוריו.
*
פעם אחרת קרא בספר שהמוח האנושי דומה לעליית גג .מכניסים שולחן
וצריך לפנות כיסא .עכשיו אנחנו מזיזים רהיטים בדירתו החדשה ,בקומה
העליונה של המגדל ,הקומה החמישית .הזיכרון ,אחי אומר ,אינו עניין
קווי .צריך לדחוק אותו בכיוון הנכון ,קדימה או לצד .מה שנדמה שרק
קורה ,כבר נקלט אצלנו ,כבר שמור .החלון הדרומי של הדירה משקיף
אל כרמים .החלון הצפוני משקיף אל שדות .אני אומר שלפעמים אני
מרגיש ששום אסון לא יפתיע אותי ,מובן שאחוש את כאב ההתרחשות,
אבל הידיעה קודמת ,שם .משהו שהכרתי קם בתוכי ומשיב ,נותן לאסון
צורה .תפסיק להיות הצל שלי ,אחי אומר .אני מהנהן .כוחו של ההרגל
חזק ממני.
*
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זה לא שאמר את הדברים מפורשות ,אבל הסתלקותו של מר עכבר מטרידה את
אחי .לא ,הוא אומר ,טיב התעלומה אינו נהיר לי .מה בעצם פה השאלה.
*
הידיעה על התנדפותו של מר עכבר הגיעה אל אחי כמו ציפור ביום שרב.
וחמת השמש ַּכלֵב הנבגד .או דימויים אחרים ,נעימים לעין ולאוזן יותר.
אחי ישב במשרדו ,רגליו פשוטות על השולחן והמתין שייכנס לקוח .אז
צלצל הטלפון .למה שייעלם ,אחי שאל ,נושים לא רדפו אותו .לא פרשיות
אהבים מהעבר.
*
מר עכבר ,מר עכבר ,אחי אומר ,לא שמת לב שמר עכבר לא מתחרז עם
מספר הקומה שבה הוא גר?
*
הוא עצמו שנים שגלה למקום מים יפים .בכל זאת הוא בא .את מרגליו
שלח לפניו בתחפושת .נמלה ,ארנבת ,חזיר ,זמיר .הוא בחן את שוכנות
המגדל בקפידה .כמה ערום הוא ,מכל חיות השדה.
*
ברור ,אחי אומר ,אין כל ספק שמר עכבר נרצח .אם תרצה תוכל לרדת
למרתף .הגווייה המרקיבה ,העצמות ,תומכים ביסודות הבית .לא זה הסוד.
בשל מה המגדל ,הנה שאלה מעניינת .והרי הדיירות כאן דוברות באותה
שפה מוסכמת ,נקייה .אם שפה אחרת מרחפת ברקע ,היא לשון שחּונקה.
גם המסכות שהן עוטות דבקו לפניהן.
*
גועל נפש ,בהמות וחיות .גברת תרנגולת מסתובבת עם נוצות .והחתולה
הכושית ,בחייאת .ככה להזיז את האיברים .והלחששנות והליקוקים .מה
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פשר עקרות הבית הללו ,חסרות הבעלים .יימח שמן ,יפהפיות כלואות
שהזמן הרחיק מהן הלאה.
*
אילו היה עלי לתאר רגע אחד מילדותו של אחי ,הייתי ודאי בוחר ברגע
סתמי .למשל ,ילדים משכונה אחרת התגרו בו לשחק גולות איתם .הוא
נטל אפוא את צקלון הגולות שלו ויצא אל הגן להיענות לאתגר .כשהגיע
תורו ,ז ִמרר אחד הילדים מעל לכתפוְ ,תפְָרה מִימּונ ָהְ ,תפְָרה מִימּונ ָהְ ,תפְָרה.
העצים היו עצומים בגן ,מאיזה זן ,ונגסו בשמים .ילד אחר ,דווקא מהשכונה,
אמר ,תפסיק לעיין עליו ,יא ׁשְ חַר .פתאום נכרה מרחק בין העולם ובינו.
למרגלות אחי נפער פיר ,או הוא עמד בקרקעיתו .כשחזר הביתה ,ראיתי
שמבטו חֹוַרר .אולי עבר מלאך שחור ורפרף על העיניים.
*
באמצע גרם המדרגות אחי נזכר ,כמו שנזכרים בסרטים ,רק בעוצמה גדולה
יותר .הוא שב משיחת רעים עם התרנגולת .היא דיברה על הא ועל דא.
על מה מדברות תרנגולותׁ .שְלום האפרוחים .הסגלגלּות של הביצים.
ברק הנוצות .מה סיבת משמניה של התרנגולת ,שאל את עצמו ביציאה.
האם המגורים בקומה ראשונה לימדו אותה עצלות ,או שמא להפך .איך
מלכתחילה התבצעה חלוקת הקומות .כמו בסרטים ,בחוזקה הוא נזכר .החיוך
של הסנאית ,שאותו פירש כעווית ,כתסמין גמילה .כבר ידע על התמכרותה
של גברת סנאית לאגוזים ,התלות שלה ומאמציה לחדול .על גרם המדרגות
הואר באור אחר החיוך ההוא ,כששאלה ,הנאים החדרים בעיניך.
*
חשבתי שכך נעשים בלשים .המרחק הפתאומי שדבר לא ישככֹו .ההיפתחות
אל קיום אחר ,גדול מן הדברים המוחשים .חשבתי שזו תאווה שלא ניתן
להביא למיצויה ,שנגזר עליו לנוד מפלא אל פלא .נטרתי לו על כך ,לאחי.
*
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אחי שוכב על מיטתו .הוא יגע .כל הימים לבלות בהסבה לתה ,בפטפוטי סרק,
בהתחמקות מניסיונות פיתוי .הקוקייה ביקשה לברר אצלו איזה מחדריו עומד
בלא דורשים .הוא שאל מה טעמה עִמה .היא צחקקה .באמת ,מר יונה ,מה
איתך .הוא הכביד ותהה אם באה אל מר עכבר באותן בקשות .ארשת סתומה
הופנתה אליו בכל פעם שעלה באוב שם הדייר הקודם .שתיקה מעיקה.
*
גם אני שומע את רעשי הרקע ,את חידוד הסכינים ,אחת בירך חברתה .את
רחשושי השכנות .אני שומע אותן נאספות .מה יש להיאסף ,אחי שואל .מי
הפקיד אותן על השכרת הדירה בקומה העליונה.
*
ברח ,אני לוחש לאחי ,קום ונוס על נפשך .שוב אלינו ,שוב לכאן .אבל אז
אני זוכר את עיניו באותו יום ,את המלאך השחור ,את זרותם של כותלי
הבית ,של תמונות המשפחה ,כיצד לא עלה עוד בידי השירים של אמי
להקיפו ,לא היה די בלחישות המצוות של אבי להניעו לפעולה.
*
הוא ניחש ,אחי ,בעלותו לדירה הזמנית .לא הגוויות המרקיבות ,לא העצמות
המלבינות במרתפים .אלא הראש ,עליית הגג ,הזיכרון ,הם התעלומה .והפתרון
כל כך פשוט ,התשוקה לרוקן אותם ללא הרף ,להותיר אותם מרוקנים תמיד.
עוד דייר זמני ,עוד ליטרת דם לעבות את האושיות ,ועליית הגג נאה ביתמותה.
*
הימלט ,אני צועק לאחי .לך מההמון הזה .אם לאבד את עצמך ,למה
בקרב נוכרים .אני מצטער .לא ידעתי כמה הרחקת .האם בגדנו במי שלא
היה ביכולתנו להשתנות עמו .אבל אני ,אלה שבשמם אני דובר ,אנחנו
משחררים אותך ,משחררים .הרגע ההוא יחליק מתוכך כמו זכוכית ,כמו
זכוכית לא ישאיר עקבות בעולם .אוזניו של אחי ערלות .הוא נעמד ,דרוך,
בדריכות .עוד מעט והחור במבטו ינקוב את הדלת.
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יערה שחורי

אצל אמא

"כיפה אדומה" :גרסה אישית
היא התעקשה לקרוא לי סבתא ,התעקשה לכרוך את ידיה הקרות סביב
צווארי .מה שלא עשיתי ,הידיים השמאליות שלה תמיד היו בתמונה .יצקו
מים .בישלו מרק משקית .הגישו לי אותו בקערה ששוליה נפגמו .אף פעם
לא רציתי מרק .במבט חולף ,הילדה נראתה שמורה ומגוהצת ,אבל היא לא
היתה מהסוג הזה .היא נכוותה מכל מה שרק היה בסביבה .אפילו על השמלה
שלה היה סימן חריכה ארוך ומכוער .יכולתי לומר לה שהיא השתדלה יותר
מדי ,אבל לא אמרתי .רק עם חפצים חדים היא ידעה להסתדר .שם היה
לה חוש ,אבל זה לא ייחד אותה .כאן החזיקו סכין ראשונה לפני שאחזו
בעיפרון .ככה זה היה.
לא הייתי סבתא שלה יותר משאני סבתא שלכם ,ולא ,אני לא סבתא
שלכם .אנא ,הרפו .האף האדום שלי לא הזכיר לאיש את האדמומיות
שחבשה לראשה .אלה דברים שרק סופרים קושרים ביחד .לא כל דבר עובר
בתורשה ואני ,בכל אופן ,לא מתכוונת להוריש דבר .לא לשווא הרחקתי את
עצמי ממעגל הפריון ,יולדים וקוברים ,שן אחת צומחת ושן אחרת טועמת
רגבי עפר ,לשון חדשה זעירה נוגעת בזווית הפה כשלשון אחרת נשמטת
בפה מחרחר .אין בי תשוקה לפצות את עצמי באצבעות של תינוקות,
ורודות כמו השחר .אני יודעת מה האצבעות לומדות.
ובכל זאת הם באו אלי שארפא אותם ,דפקו על הדלת באישון לילה,
בשעה שאפילו הדראגסטור כבר נסגר ,וציוו שארקח להם מׁשרות ותרופות
מגינת התבלינים שלי ,שארפא קדחת או צמרמורות שאחזו בהם ,שאשקיט
שיעול דמי .שוב ושוב הצבעתי על השלט שליד הדלת" ,דוקטור לספרות".
עיוורים מרצון ,נעצרו במילה הראשונה .ואף על פי שאת גינת התבלינים
טיפחה הדיירת הקודמת ,הם הוסיפו לבוא ,אוחזים ּבַיד צאצא חולה .דבר
לא עזר .הם ביקשו רפואה .הרי הייתי הזקנה המגוידת אדומת האף .גם
הם קראו סיפורים .בשתיקה מרחתי על עורם תמציות תה ישנות שנשארו
במזווה ,קרמים לטיפוח כפות הרגליים .היו כמובן אלה שלא רצו שום
רפואה .שהתעייפו והעדיפו לטבוע בדם של עצמם .איש אינו בוחר במוות
מרצונו ,אמרו כאן ,אבל אצל הזאבים ,הוסיפו אחרי שתיקה ,איתם זה בכל
זאת קצת אחרת.
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בהתחלה ראיתי את הילדה רק ממרחק ,מבהיקה וקשה כמו קליפת אגוז,
כמו קת של רובה עם נעליים מצוחצחות .אולי היתה בריאה כשור ,זאת
ההשערה שלי .בכל מקרה ,אמא שלה מעולם לא דפקה אצלי על הדלת
ודרשה תרופה .אחר כך כבר ראיתי את כל היתר ,את התֹוך הפריך וחסר
הצורה כמו כרית של נוצות .המון דימויים היו לי ,והשתמשתי בכולם .אבל
הדימויים מיותרים כי היא עצמה היתה הפרוטוטיפ ,האבטיפוס ,הילדה
שנועדה להרתיע את כל היתר .זה נחתם בה מהרגע הראשון .כמה שניסתה
ליישר את עצמה בסרגל ומקל ,לא היתה לה ברירה; היא גדלה כמו עץ
אגוז ,כן ,אבל עץ שצמח עקום מהשורש.
מה כבר אפשר לצפות מהילדה ,אמרו כולם ,גם אמא שלה התעקשה
לצמוח בניגוד לתורשה .יש דברים שפשוט לא נועדו לקרות .את האֵם הם
הרי הכירו ,בהירת שיער ובהירת עיניים ,כמעט לבקנית .באיזה ביטחון
מוטעה פקחה עיניים בבוקר ,באיזה מקח טעות המשיכה ככה יום שלם.
שום מודעות להשלכות לא היתה לה .ולאחת כזאת ,שלא מבינה שהעולם
מציף אותך בהשלכות על כל צעד ,יהיו חיים קצרים כמו של עש .בכל
לילה הרגליים שלה כבשו את דרך העפר בין שני הפאבים היחידים" ,אצל
אמא" ו"אצל בו ".רק העיניים הבהירות שלה הצילו אותה מִסֹופים גרועים
מזה .הן היו גדולות כמו צלחות מוקפות ריסים .גם הפה שלה היה גדול
מדי ,אבל איכשהו מתוק .דובדבן.
לפעמים הילדה לקחה אותה משם באמצע הלילה ,כשהראש נשמט
והשיער הלבן גרם לה להיראות חייתית .הזאבים הביטו בה מעל כוסות
גדולות ומקציפות ולא הניעו איבר .אורחותיה של האם היו ידועים לכולם.
כמו שידעו שהצנוניות קופאות בקרה ושהילדים בעלי שיני הארנבת ייפצעו
בסוף מהרובה שאבא שלהם תלה לקישוט בסלון .הם ידעו עם מי יש להם
עסק .לאישה כזאת לא היה מה לעשות בילדה מוצקה כמו ּבִתה .הבת ששום
מחשבה בהירה וקלה לא תעתה אל מוחה רוחש המעשים–טובים .למען
האמת ,על הבת לא הרביתי לחשוב .אולי היתה מה שמכנים ילדה טובה,
אבל לא בשביל האמא הזאת .וגם לא עבורי.
מוטב שאסביר ,החיים היו קצרים כמו שעות האור בחורף .כמה מהר
כיסה אותנו הלילה .כמו עשים נצמדנו לטלוויזיות ,ורק מדורות הענק
שנדלקו לפעמים באישון לילה יכלו להסיט אותנו משם .ולא רק האם ,שקל
היה להבחין בה בחׁשֵ כה ,נצמדה לבקבוק; כולם שתו .אלכוהול במבצע,
בזיקוק ביתי ,והחניכיים הלכו ונחשפו והלוע התגלה מודלק ,משונן ופצוע.
כולם שתו וראו צל הרים כהרים והרים כאנשים .שתו והשתדלו לשכוח
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למה המדורות דולקות ביער .למה הסכינים מתחת לכרית .תשאלו למה אף
פעם לא שוכחים איך לרכוב על אופניים ,ואני אענה לכם שאנשים בהחלט
זוכרים יותר מדי.
בימים ההם ישבתי מול המחשב שלי ,שתיתי וכתבתי .רשימות שאיש
לא יקרא ,רשימות על מה שהיה יכול להיות ,שנדבק במה שבאמת קרה.
והמסך כבר נשרט ,ושומר המסך הראה אלונים נישאים כמו אלה שהתנשאו
מחוץ לחלון ,לו רק הייתי פותחת אותו ,אבל כשהחלון נפתח חדרּו יצורי
יער .מסוג הדברים שנאה להם לשכון רק באגדות .סנאים כרסמו את כבלי
המחשב .סגרתי הכל.
ואף שהתגוררתי בשולי המקום הזה ,הבית שלי עמד ממש על קצה הקו
ששרטט מתכנן הערים בסרגל ,בדיוק במקום שהבוהן שלו קצת סטתה; ואף
שגרתי בבוהן ,הכרתי את כולם ,ואחת היא אם נקראו זאב או ילדה ,זקנה או
צייד .לא הפליא אותי שלבסוף שלחה אותה האם אלי .לא עם יין ופשטידה
כמו שמספרים ,אלא עם כמה חוברות של מכונאות רכב ,כי ספר זה ספר,
לא? והאבא (של אחת משתיהן לפחות) היה מוסכניק .ערמתי את החוברות
בצד .כל הספרים בסוף מוצאים קורא ,גם הגרועים שבהם .ככה ילדים באו
אלי .צעצועי הפלסטיק שלהם נשברו מהר .המסכים שידרו להם קווים
נקיים כמו אופק .הם לא זכרו את השירים והסיפורים הישנים .שיניהם
קהו ,הם הסתכלו בדברים בעיניים חלקות ,הם אהבו מדורות ,כי מלבד
האש הכול ניתן להם מִדרגה שנייה או שלישית .לילדים האלה פתחתי את
הספרייה .האכלתי אותם בתפוחים אפויים והם קראו מה שרצו.
בפעם הראשונה שלה אצלי לבשה שמלה נקייה ומגוהצת ,שסימן
החריכה בישר שגיהצה אותה בעצמה ,גרבה גרביים מתוחים ,חיממה לי
מרק עם קרוטונים .אולי כי הזכרתי לה את אמא שלה ,קרוב לוודאי משום
שלא דמיתי לה כלל .אנשים מפריזים בחשיבותו של הדמיון .היא שאלה
אם חם לי או אם קר לי .אם אני רוצה לנוח .חתכה בשיניה חוטים סוררים.
היא נפטרה בקלות מרמשים שנכנסו אלי הביתה .בהתחלה רק ריססה את
העשים ,אבל בביקור הבא גם את הסנאים מצאתי שוכבים שלווים על הסף.
הציפוי הנוקשה שלה נסדק ,הלהיטות יצאה לה מהאוזניים .כשצץ הברדס
האדום על ראשה ,אדמומיות חדשה פשטה בפניה ,כמו פרפר שהתיישב
לה על הפרצוף וסירב לנוע .האֵם סיפרה לה שזכתה בברדס כפרס בהגרלה
ב"אצל בו ".הילדה התגאתה בו מאוד ,זה בטוח .אני חושבת שבו עצמו
חבש לה אותו .ביקשתי מהילדה שתיפטר מהדבר הזה ,ודווקא אז ,לראשונה
אי–פעם ,סירבה לי.
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כשהפסיקה לכרכר סביבי קראה בספר אסטרונומיה שהשד יודע איך
הגיע אלי לספרייה ,אולי הזאב הביא אותו אלי ושכח .סליחה ,כבר התחלתי
לקרוא לו כפי שקראו לו כולם .שמו היה חיים .שמו הרי היה חיים.
היא היתה בדרך אלי והוא בדרך אל "אצל אמא ".הוא לבש את המעיל
שלי ,ולא כפי שאמרו אחר כך ,בשל חולשתו לבגדי נשים .המעיל שלי היה
לבוש מעשי למדי ,אומנם בעל צווארון פרווה ,אבל צווארון שאתם עצמכם
הייתם מכנים גברי ולא נשי .אהבתי שהוא לובש משהו משלי .יכולתי
לדמיין את ההמשך .הוא הדליק סיגריה ,והיא נרתעה .אבל אז זיהתה את
המעיל ,כך אני מאמינה ,ורק בגלל זה התחילו לדבר .הוא השתקף אצלה
בנעליים .הוא ראה בעיניים שלה את האמא .הרי גם הוא היה מאוהב,
ולצערי גם סנטימנטלי מאוד.
כבר כתבתי את הסיפור הזה מאה פעם .וכמו בעונש ,התוצאה זהה .אבל
בגרסה המועדפת עלי אני מאמינה שהתחנן בפניה .היה לו יום רע ,שנה גרועה,
שבע שנים ,וגם הוא ידע כמו כולם שילדות הורגות בקלות .הוא חיפש את
החבל והסכין ,וילדות הורגות קל ורך ,זה מה שידענו .הן מורגלות בסכינים
ולא מבינות מה עומד על הכף .קראנו להן כשנבהלנו מעצמנו ולבותינו נמסו.
בשבילן זה היה משחק וכשגדלו לא זכרו דבר .ומי שזכרה אולי נטרה טינה
אבל עובדה שגם היא הניחה לילדה שלה לעשות אותו דבר.
כולן מלבד אמא שלה ,העש הלבן המרחף ריחוף חסר תוחלת .היא
ניסתה להרחיק אותה ,היא זכרה .היא אמרה לה ללכת עד אלי ולא לרדת
מהשביל .זה היה רעיון שלה שתקרא לי סבתא .אבל היא לא הביאה
בחשבון עד כמה רצתה הבת שלה לרצות ולהיטיב .עד כמה הוא רצה דבר
אחד בלבד .היא לא שיערה שיספר לה על צערו ,על המורסה מאחורי השן,
על האבנים שמילאו את גופו עד מחנק .האֵם זכרה הכל מלבד עד כמה קל
לסכין להינעץ בין רקמות .אחר כך נתתי לה אותו ,את המעיל .לא היה לי
משהו אחר לעשות איתו ,ואת הדם ממילא ניקיתי .נדמה לי שהוא תלוי
אצלה על הקיר .אולי הילדה התחתנה עם צייד .אולי גם לה נולדה ילדה.
אחר כך האף שלי נהיה אדום ואיתו כל העולם .אחר כך נדלקו המדורות.
ככה אני מעדיפה לזכור את זה.
ילדה עם ידיים קרות וברדס אדום .ככה זה.
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שרון אס

ככה לא מתנהגות אמהות

בעקבות "מות העש" של וירג'יניה וולף
ללא "מות העש" של וירג'יניה וולף "מות העש" שלי מן הסתם לא היה נכתב.
המוזר הוא שאין כל קשר מיידי בין השניים ,ובכל זאת השם וכן הקשר שבין
המוות ליצור דל הכנפיים סללו את הנתיב החשמלי ,המשונה של הכתיבה .וולף
ממקדת את תשומת לבה בעש זעיר הנתפס בעיניה כצומת מוחשי לגמרי ובה בעת
גם סמלי של אימתנות החיים והמוות .וולף מתבוננת ביש הזעיר המעופף הזה,
הגוסס לנגד עיניה ,ומנסה כמה פעמים להושיט לו עיפרון כדי לסייע לו במאבקו.
היא נכשלת .ב"מות העש" שלי ,האישה מצאה בעלת ברית לטירוף הדעת הנוגע
לעוצמה אשר בה אנחנו מסוגלים להעתיק את כוחותינו אל העשים .כלומיות
חייהם המכונפת מאפשרת את הקור החיוני לכתיבה ,ומותם דק עד כדי כך שמיד
הם מועברים למישור הסמלי ,ובחזרה אל החיים .הלוך ושוב — כמחשבה.

בוקר אחד ,מצדה השרוף של השמש ,התעופפו עשים פנימה אל קירות הבית
שלנו .אדונים רזים מאוד ,ארוכים כגלילים של פנימיות דיו העטים ,נצמדו
לקירות .חלקם בגודל ציפורן ,חלקם בגודל מטריות מתקפלות .לכולם היו
גלימות דקות אפורות עשויות אבק וטחב .הם נרדמו מיד ,מצמידים לחי
חלולה או פה חסֵר אל סיד קירות .הם נושמים .הנשימה שלהם מלאת מים.
שום אש לא מחממת אותם .הם תמיד–תמיד מצוננים ,ותמיד קר להם .אני
לא מסכימה .יש לי ילד לגדל ,ואני זקוקה לקירות מרהיבים ,מבריקים ,לדפי
סוכר ,לכנפיים לבנות ,לקרחוני נצח ,למישור של כותנה — הילד חייב
לגדול ביפה ובאנונימי ,בחדרים קלים ,ללא עבר וללא מגירות המפילות
שינה מעצם היותן עמוקות כל כך ,נשכחות .רק לי מותר להפחיד אותו.
וגם זה רק כשיגדל ורק כשאהיה כבר עייפה מאוד מאי–ידיעתו אותי .בּוווו
בווו אני אצעק מאחורי הדלת ,והוא יצרח בבהלה:
אמהות לא מתנהגות ככה .נכון ,אבל אני לא רק אמא שלך.
אבל עכשיו העשים:
אני מכניסה יד לתוך גלילה אפורה ודקה .היא חלולה לגמרי ומתפרקת
בידי .היצור הישן מותיר אבקה בין האצבעות .אני עובדת מהר ,עוטה
מעין כפפות של נשף ,מכניסה את אמותי לתוך הקפלים האפורים ,ואבקה
של משי מכסה אותי .רק בפנים יש חיים .את הפנים יש למחוץ ממש בין
שתי אצבעות ,כשלשון ורודה נשלפת והעיניים שחורות וצלולות וחסרות
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אישונים בולטות מחנק .לעתים נופלות הפנים לאדמה ,מסתובבות סחור–
סחור כמו גולה ונועצות בי מבט .לא מאשים .לא עצוב .מבט חלק של
מי שראה אור גדול מדי ואז חשֵ כה .מבט של מישור אינסופי .אני מגיפה
תריסים .מפשילה וילונות .הילד חי רק על חלב ונורות חשמל .איש אינו
נוגח את הראש בזגוגיות .על כל עש שמחצתי מופיעים שניים נוספים,
והם נתלים דמומים ברצועה שבין הקירות לתקרה .זו המסילה הגדולה
המשקשקת שלהם .לאן הם נוסעים בעמידה וללא מגבעות בגשם שוטף?
הם ישנים ופיותיהם מחרחרים מעט מרטיבּות .הילד אינו רואה דבר .הוא חי
למטה על הרצפה ,בין דרקונים של אש ופירורי עוגה שהוא אוסף מסדקים
ברצפה .האדמה מעלה לו כל טוב.
אני נלחמת .בדרום העיר מצאתי ראש של סוס תקוע על קנה מטאטא.
ברעמה הגדולה אני חובטת בתקרה ,והסוס צוהל .אני רוקעת .הגלימות
נפרשות לרגע ,מחשיכות חשמלים — ונעלמות בבית ללא זכר .שעה קלה
לאחר מכן מופיעה שורה עבה וצפופה הנראית כיצוקת ברזל — נדמה
ששֹערם ארך והם מתקשים עוד יותר בנשימה ,אבל שנתם עמוקה יותר
מהעמוקה שבמגירות.
איני פותחת אף מגירה .אם יש משהו שאני סולדת ממנו ,זאת הכנסת היד
לעומק מוכר .בגלל תפוח אדמה אני מזעיקה את הירקן ,אם לא השכלתי
לבקש מבעוד מועד עזרה בהוצאת הירקות מהמקרר .אבל בדמיוני אני
מחפשת בעומק .בדמיון אני משוטטת בחפץ לב .אני ,שהשכלתי להיוולד
מחדש בין המתים ,יודעת ללכת במחילות צרות לבד ובחושך ,ובדמיוני.
מה עלי לעשות כדי לצאת אל האור? עלי להרוג באמת את מי שכבר הרגתי
בדמיוני .כי אם היד לא תשיג את המוח אני אירקב כמו הדברים האחרים
שאיני מעיזה להוציא לאור .מדוע האור אהוב מהחושך ,אבל קשה יותר
לשאתו?
בין הגרגירים אני נוברת .לאט–לאט ארחיק לכת .אילו היו לי כנפיים
הייתי מרחיקה בבת אחת .אבל מאז שהייתי לאם הייתי ל– ,Mחיית השדה,
זו שאפשר לומר עליה "לביאה בעבור בנה" וחסרת פנים בהמון .זו הקוראת
שירה על קצות האצבעות ואוזניה הקטנות נעות בבהלה מכל רוח וחולמת
בלילה שיבוא כבר האיש שיבוא ,אולי שמו אברהם ,אבי ,שונא הילדים
הגדול ,מחבב האלוהים ,ויהפוך אותה לאישה צוחקת במדבר .האם ייתכן
שקראה כל כך הרבה עד שקראה הכל הפוך ובניגוד לשורות?
רוח צפון ורוח דרום ,האחת באה ממערה מתחת לים ,והשנייה
מהכוכבים שאין בהם טחב ואזוב .הרוחות — קצה השוליים שלהן

67

מתעבה בכל פעם שמישהו בונה בית ,מעמיד קיר ועוד קיר .תחת רשת
העכבישהדקה של החלומות ,התקוות העדינות מכות שורש ,ותחת רגלי
אנשי הבית יש מחילות ,מסדרונות ,מעברי סוד ומפולות זעירות חסרות
כל ערך ליציב ,לארכיטקטורה המנסה לא להינגף באור .בית ועוד בית
יש בבית האחד ,ומה שאי–פעם היה עדין מאוד ,עדין עכשיו עוד יותר,
כמעט נמוג .השורשים קשים מאוד ,עמוקים ,מפותלים ,מחזיקים את
מה שעומדת בו התעוקה של המתפורר ששב ונאסף — ערמות ספרים,
כלים ,עלי פרחים .השורשים הם ממש כנפש ,בתאווה להגיע לאור הם
מתחפרים עמוק יותר בחושך מתוך תקווה שאלפי עפעפיים ייפתחו בין
הרוחות — אבל הידיעה מאוחרת מאוד ,ובהתמוטטויות הזעירות אֶפשר
לו לצופן שישתבש ,הספירלה נפרצת לכל עבר ובה בעת ממשיכה מעלה
ומטה ,ופנימה זורמות חיות מכונפות בכסות דקה ואפורה ,המאפשרת להן
רק להיתלות על רוח קרה עומדת ,על הקיר שבתוכו עוד סבוכים נהמת
הים ואיזו אש כוכבים .אבל רק העוד–מעט–גֹווע–ואולי–כבר–גווע מסוגל
להיצמד כך לשאריות פלנטה.
על הילד לגדול ביפה האנונימי ,כדי שכאשר תותיר בו המראה סימן ,יותיר
גם הוא סימן במראה — ואולי אז לא יהיה בו פחד מהעומק המשוער ,הלא
ידוע .אולי יום אחד ,בהכילו את העולם ,בעוקפו את זוהמת העשים בלי
להחריד את האיש התמים הישן מצונף בגלימה של דמעות; אולי אם לא
יפחד מהבוז לחלש ,והגווע לא ייראה אשם באלימות הנוברת בו עכשיו ,אולי
יצליח הילד להיות רחב דיו ולהכיל גם את עצמו .לילדים אין מקור — אבל
רק הילדים יודעים זאת .אולי יצליח הילד ללכת אל הּפִיות הפעורים של
האלים ולדעת שהוא אינו הקורבן ההכרחי של הרעב.
הקירות חזרו לזריחתם הצהובה–לבנה .היתה העוזרת ,זו הנעה כבת ים על
פני האדמה — קולות רחוקים כל כך עוד קוראים לה ,לחישות פרא של
ממש ,והדרך לחצות את היום אל מחצית השעה של חושך היא להטביל
במים את העיר הזרה העומדת בבית .תאוות הניקיון השלמה שניתן לחוש
רק בטריטוריה של אחרים .שם גם אפשר לחלום שאת רוצה לאהוב ולא
רק להיות נאהבת .כך ,מפזמת ,היא סילקה את העשים כמי שיכול למחות
עקבות במים ובסבון.
*
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לאט–לאט חוזרים האדונים בגלימות אפורות ותופסים את מקומם בלובן.
מהי ההיסטוריה של הבית? איזה פשע מתמיד של חוסר שמחה .שנתם
חלולה לגמרי ,ריקה מחלומות .דבר לא יציל אותם .הם מצפים לגל חום
שבו מהנאה פתאומית יהפכו לאבק ויישטפו לרחוב .ב– Mמקנן חשד עמוק
שוויתור על ארוס הוא חזרה איומה לעידן התמימות; כל נצנוץ עין מפנס
רחוב הוא הבטחה כובשת לאמון ולנשיקה ארוכה ,ארוכה M .יודעת שככל
שהיא אומללה יותר יש סיכוי להוליך אותה שולל ביתר קלות — והיא
מתאפקת .האיפוק שלה הוא התמימות שלה ,והתמימות הזו גורמת לה
לומר :אין מקריות! יש סיבה לקהל האפור העטוף שינה על קירות ,גלילים–
גלילים של חומר שלא נותר בו כוח חלימה ,והוא החומר שממנו עשויים
שיירי חלום ,גוף דק ,כנפיים אכולות ,עיניים חלקות של טל .היא יודעת מתי
תמות :כאשר הזיכרונות ייעשו כבדים וטחובים מאי–שימוש ,כאשר נדמה
יהיה לה שהיא מרוקנת לגמרי מעבר ,קלה ופריכה .זה יהיה הסימן לקריסת
החומר ,חייה ,לא פנימה ,אלא הלאה מעבר לעצמה .ובעודו מחייך לעצמו,
היא תתאהב ,כך נדמה לה ,בנהג מונית שביקש את רשותה להצית סיגריה,
וכלל לא תדע שהאש הזעירה שֶָקמה ליד הפה בניד ראש נשפה באחת בעבר
הלא קריא ,המשובש והדחוס .שורה על שורה האש הזעירה של האיש העייף
הבעירה בה — היא שהיתה ענף מלא מוהל ,ושהיה צורך במתן כה מוחלט
עד שתיאות — לפתע אש מסתורית ,אש חיקוי הדרקונים הפלאיים הגאים
בצורתם הלא נשחתת ,שעברם הוא היסטוריה תמידית ,מפוארת ,פתוחה
העומדת לרשותם; אש סתם ,מקרית ,חיונית לה אבל לועגת ,כי מפחמת
אותה למשאלה האחת בלבד שהיתה גם הפשע ,הפשע היחיד שדבקה בו,
במלוא האיפוק ,במלוא הלהט של מלכות המדמות שעליהן לרצות מה
שיאה להן לרצות ,או מה שנדמה להן שבכוחן לרצות ,ואינן מכירות את
החרדה הנלווית לחופש ולאימה שבהרס המשאלות .הפשע הוא שרצתה
את האינטימי עם מי שלא ידעה עליו דבר ,שרצתה לחוות את הפראי כדי
לאלפו ,ושלא היה בכוחה ללכת צעד אחד ,מכיוון שהיתה  ,Mמי שמשתדל
בכל הכוח לחשוב לפחות מחשבה אחת ביום שאין בה רבב ביוגרפי ,מחשבה
אחת החֹוצה את גבולות הבית ,והיא תכולה ומרובת פאות ובורקת מכוח,
כדרקון שיכול להתעורר בבת אחת משינה ללחימה.
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דרור בורשטיין

ַאנְטִימֹון

בעקבות מלכים ב ט
היא זוכרת את הפסוק בעל–פה והיא מצטטת אותו כמעט בלחישה אל תוך
אוזנ ִי .אני נשען אל מזוזת הדלת של המעבדה שלה" .וַי ָּבֹוא י ֵהּוא יִז ְְרעֶאלָה,
ׁש ְמעָה ,ו ַ ָתּׂשֶ ם ַבּּפּוְך עֵינ ֶיהָ ,ו ַ ֵתּיטֶב אֶת רֹאׁשָּה ,ו ַ ַתּׁשְֵקף ְּבעַד ַהחַּלֹון".
וְאִיזֶבֶל ָ
את המלה "ּפּוך" תרגמו ללטינית ,היא אומרת ,כ–ְ .Stibioסטִיּבְיֹו זה היסוד
ַאנְטִימֹון .לכן סמלו של אנטימון זה  .Sbהפירוש של המלה אנטימון זה
"מתנגד לבדידות ".מילדותי אני קוראת בספר מלכים .והסיפור על סופה
של איזבל שנים שובר אותי .למדתי בבית ספר דתי ,כמוך ,היא אומרת
לי ,וכשלמדנו את פרשת י ֵהּוא ואיזבל בכיתי בכיתה .לא ,לא מיד ,לא
בשיעור התנ"ך ,אלא בשיעור שלאחר מכן ,וזה היה שיעור כימיה .המוָרה
לתנ"ך חגגה את ַמ ֶּפלֶת איזבל ,אבל התמונה הזאת שמתוארת שם ,זה פצע
אותי כאילו קראתי על אחות .והתביישתי בפציעה .אתה זוכר ,שכשבאים
לקבור אותה מוצאים ממנה רק את הגולגולת ואת כפות הידיים והרגליים.
ואז ,כן .הכלבים אוכלים אותה" .ו ְֹלא ָמצְאּו בָּה ִכּי אִם ַהגֻּ ְל ֹגּלֶת וְהַָרגְ ַלי ִם
וְכַּפֹות ַהי ָּדָי ִם ".המילה "בה" קשה לי מאוד ,כשאני קוראת אותה אני ...אני
מצטערת .אתה באת בכלל לקחת משהו ,מה זה היה? אה ,בטח .מאה גרם
אנטימון .לכן הגענו לאיזבל .רק תיזהר ,אתה יודע שהוא רעיל ,אנטימון
גורם לדיכאון וסחרחורת ,זאת עובדה .אתה חדש כאן ,מחובתי להדגיש,
אל תפתח את העטיפה .ואני יודעת ששנאו אותה .וכן ,שהיא עשתה דברים
איומים .ובכל זאת ,היא התאפרה ,והיא מרחה אבקת אנטימון ,או פוך,
מסביב לעיניים .ואז הסתרקה .והסתכלה מהחלון .וזה היה כבר הסוף .צר
לי עליה יותר מאשר על יצחק בדרך לעקדה ,הנה ,אמרתי את זה ,אני
יודעת שלָך אני יכולה .ושומטים אותה מהר מאוד .בא י ֵהוא ,משחו אותו
זה עתה למלך ,הוא מסתכל עליה ,והוא אומר שלוש מילים" ,מִי ִא ִתּי ,מִי?"
ומהחלון ,מאחוריה ,יוצאים שניים–שלושה סריסים נאמנים למלכתם ,היא
מכירה אותם שנים ,הם לה כמו משפחה וחברים ,והוא אומר להם מלה אחת:
"ׁשִ מְטּוהָ ".לא ַדחֲפוהָ ,לא הִרגוהָ ,אלא ׁשִ מְטּוהָ .כלומר הם כבר החזיקו
אותה מחוץ לחלון ,באוויר .והיה צריך רק לפתוח את האצבעות ולשמוט.
היא היתה כבר אבודה לגמרי ,אבודה לגמרי ,אבודה .כל הגברים והסריסים
מסביב ,מעליה ומתחתיה ,והיא ,באוויר ,עם השיער המסורק היפה השחור
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שלה ,אישה אחת בודדה בעולם ,ועם האנטימון מסביב לעיניים ,והיא יפה
מאוד ,והיא רואה את השמים ,הם מחזיקים אותה ופניה למעלה ,היא לא
נאבקת כבר ,אם היא תתפתל היא עלולה ליפול .והוא אומר להם לשמוט,
וזהו .איך מרגישים בשניות האחרונות של החיים? ואז הוא דוהר קדימה
עם הסוס ורומס אותה בפרסות .כי כנראה לא מתה מהחבטה .היא התאפרה
והסתרקה לכבודו ,והוא פורע את זה בפרסות סוס .האנטימון מושך אותה
כמו משקולת אל האדמה ,העיניים חוזרות אל האדמה ,היא מתהפכת,
השמים בגבּה עכשיו ,הראש צולל כבד .אני יודעת שהיא עשתה דברים
איומים ,כן .אבל גם אני עשיתי דברים .וגם אני מתנגדת לבדידות .אני
בודדה ואני מתנגדת לזה ,אני נגד זה ,זה כל כך מופרך? אני מסתרקת
ויושבת על אדן החלון ומסתכלת לרחוב .אני עובדת כאן עם אנטימון לכן
מדי פעם אני נזכרת בבית הספר הדתי ובאיזבל .שמעתי שאומרים עלי
שאני מערבבת חומרים כאן במעבדה ומורחת או בולעת כדי להישאר יפה.
אבל זה לא נכון ,אמי היתה כזאת וגם אמה .יפות עד גיל שמונים .זה
עונש שכזה ,היופי .גם בבית ספר הדתי שנאו אותי .בהדרגה הגוף נפער
מכל המבטים ,מכל הרצונות של כל מי שרואה .אני עובדת כאן כבר שש
שנים על אנטימון ,אנחנו מפתחים סגסוגת לתעשיית הדפוס .אותיות של
אנטימון ,בדיל ועופרת .אומרים "דפוס עופרת" אבל אי–אפשר להדפיס עם
אותיות עופרת טהורה ,העופרת רכה מדי ,אותיות עופרת יישחקו ויתעוותו.
חייבים להוסיף בדיל ואנטימון כדי לחזק את האותיות .אומרים שבעוד
כמה שנים המחשבים החדשים האלה יחליפו את דפוס העופרת וכל המחקר
שלי ירד לטמיון .ישליכו את האותיות ויתיכו .חבל ,פיתחתי אותיות קשות
וחזקות ,הוספתי עוד מרכיב ,אבל זה סוד .אתה מביט בי ואני רואה איך
שאתה רוצה את כל היופי שלי לעצמך ,אתה רוצה לגעת לי בגוף ,וזה מובן
לי ,אתה מתוכנת לזה כגבר ,אבל אני לא יכולה לתת לך אותו .לא ,לא
לך ולא לאף אחד אחר .למדתי משהו מסיפור איזבל" .מי ִאתִי מי?" הוא
שואל ,והסריסים שומטים אותה בלי להסס ,אחרי שנים שאכלו משולחנה,
מיד הם מזהים לאן נושבת הרוח החדשה ,והוא שומטים אותה מהחלון,
וכשהיא פוגעת באדמה הם כבר בפנים ,בוזזים את תכשיטיה ותולשים דפים
מאוירים מהספרים כדי לתלות על הקירות בתור תמונות .כמו בהילוך איטי
היא נופלת ,עלה יבש אל אגם כמעט קפוא בחורף שראיתי פעם ,זה היה
מזמן .אבי לקח אותי ,ואז השאיר אותי שם והלך לאיזה זמן .היא עדיין יפה
מאוד .יפה ביופי זר .היא היתה ֶפנ ִיִקית ,והם לא אהבו את זה כאן בישראל.
הרוח מעיפה את ׂשערה השחור הארוך ,ורגליה היפות מתגלות לראשונה
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כשראשה נמשך למטה כמו עוגן של ברזל .היא נעצרת רגע באוויר ,אני
חושבת על הנפילה כמו מגורד שחקים ,לא כמו בציורים האלה שמראים
בניין נמוך .אני רואה אותה עוצרת באוויר ,כמו מקרוב מאוד ,רואה את
עיניה ההפוכות ,אגמים רואים של אנטימון ,על רקע השמים הבהירים.
הוא נרדם בתוך סירה ,והסירה נסחפה ,לקח לו זמן לחזור .זה עמק יזרעאל,
אני גדלתי לא רחוק משםׂ .שדה יעקב ,מושב דתי .הפה שלה אדום ,ואני
רוצה לנשק אותה ,ככה ,כשהיא כל כך חסרת מגן ,תלויה באוויר ,הפה
ככה שמוט ,לא ,לא בצעקה ,היא לא צועקת ,היא שמוטה לגמרי שם ,אני
רוצה ליפול יחד איתה כמו בצניחה חופשית ,שמתחבקים בה ואומרים הכל
לזאת שלצדְך ,שם באוויר החסימה הנוראית נפרצת ,ואומרים .אבל אני
יודעת שאם אתקרב אליה לנשק אותה היא תיאחז בי ותגרור אותי איתה
למטה ,ולכן אני נשארת בחלון שלי ומניחה לה להמשיך ליפול לבד .אני
שומעת את הסוס דוהר ומתקרב ,ואז אני חוזרת למעבדה וסוגרת את החלון
וניגשת אל הכלב ומרימה אותו אלי .וגם קליעים ,היא אומרת ,ופתאום
היא מחבקת אותי ,אבל רק לרגע מהיר מאוד ,וגם זה לאות פרידה ,גם
מה שאתם קוראים "קליעי עופרת" זה לא עופרת טהורה .גם בקליעים יש
אנטימון .אם לא היה בהם את זה ,היא נפרדת ממני ליד הדלת הכבדה בבת
אחת וחוזרת למעבדה שלה ,משאירה אותי לבד במסדרוןּ ,בֹוהֶה בטריקתה,
הם לא היו הורגים כל כך.
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עמנואל פינטו

הִנה קמה אלּומתי וגם ניצבה

וריאציה על סיפור בנימין המקראי

האור אפור בשעת שחרית .קרירות הלילה פושטת ואוחזת בקירות החלקים,
העשויים אבן מהוקצעת או חומר דחוס ומאופק אחר .לילה שלם עבר מאז
הניחו סוהריו השתקניים בעדינות — שמא תישמע חריקת הדלת — יד
על גבו ,והתא הפך לעולמו .מעולם לא היה סגור כך .לבדו כל כך .שמן
המנורה לחשש במחצית הלילה וכבה.
אחיו כולם נאבקו בשומרים .חוד החנית חלף דרך עורו של יהודה הצועק,
"הבטחתי ליעקב ,לישראל הבטחתי ".ראובן קרע קריעה ארוכה בבגדו.
שמעון חפן את שמלתו באגרופיו הגדולים בעוד לוי אוחזו בעורפו ,שלא
יבוא עליהם מקרה דינה שוב .דן ונפתלי ,יששכר וזבולון נשכו שפתיים,
חרקו שיניים ,מוללו זקנים .אשר מחה דמעות ,וגד בקושי השתלט על
הבחילה שגאתה בו ...רק הוא ,לפות בתוך מסדר החיילים ,פלט נשיפה
ארוכה והניח להם להובילו .מבלי דעת באה תמונת קבר אמו וקמה אל
מול עיניו .הוא ראה בבירור את הכיפה המסוידת לבן ,את הביתן שבו היה
אביו נעלם לשעות ארוכות ,כושל החוצה רק לעת ערב ,אוחז בידו בחוזקה
וממלמל" ,טָרֹוף טֹוָרף ,טרוף טורף".
הוא טבל אצבעותיו באגן המים הצמוד לקיר המזרחי ,בא זמנה של
תפילת הבוקר .קול התפצחות הטיפות על משטח המים העיר אותו לדבר
מה שנאצר בהן .שוב ושוב טבל וטפטף עד שהבין שאת דמות עצמו
בזעיר–אנפין הוא רואה .לכו לכם ,חִזרו לאביכם ,אמר להם האיש ,אבל
הוא ייוותר עמדי .כמה פעמים טבל כך את ידיו קודם ,אלפי פעמים ,והנה
דומה שצריך היה לפעם הזאת כדי להבין כי הוא נושר ,טיפה אחר טיפה.
משהו התחבא בין הצללים .מחשבה ביקשה להתגלם ונפרמה ,ושבה
ונפרמה .מדוע הביט באחיו הבוכים ולא אמר דבר? מדוע לא נאבק גם הוא
בשומרים? מה היה בו ,באיש ששלף מתיקיו את הגביע בתנועת ניצחון?
מה היה במבטו של המצרי? ומדוע גם בסמרטוטים שעטפו את גביע הכסף
הכבד היה משהו מוכר?
צעדיו בתוך התא הקטן הואצו .עכשיו חש כיצד זעם עולה ומתגלגל
מתוכו ,האיש משחק בהם ,בקולו העדין ,בפקודות אצבעותיו הזעירות
שנענו מיד ,בארוחה העשירה שהניח לפניהם ,באוצרות התבואה שציווה
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להעמיס על חמוריהם ...ככל שגברו צעדיו כך הוצר עליו התא ,הוא שרגיל
היה למישורי ארץ כנען ,התאפק שלא לדפוק עכשיו באגרופיו על הדלת,
שלא לצעוק צעקות רמות .הלא הוא לא גנב את הגביע ,הוא לא גנב את
הגביע ,הוא נשתל אצלו ,מי ,מי ,מי הטמין אותו בשקיו ,הא ,שוב העביר
בסך את תגובות אחיו ,בלש אחר כל שקר ּבַצעקות ,כל תרמית בהבעות ,כל
כחש בבכי .בני ה ֲאמָהֹות תמיד היו חשודים בעיניו ,אבל גם בניה של לאה
לא היו טובים מהם ,תמיד פחד מהם ,גברתנים היו ,חצופים ,משתררים על
ארץ ואנשיה ,פולשים עם העדרים לחלקות לא להם ,לוקחים את הנשים
בתענוג רב מדי ,מקנחים את פיהם בגב ידם ,הו ,העז החיוך לעלות על
פניו ,הו ,כיצד התענג על תחנוניהם בפני האיש ,נזכר איך נשמטו הכתפיים
הכבירות ,איך שקע החזה ,נדחק האגן ,קמוטים נהיו ,זקנים .כן ,נראה איך
יחזרו עכשיו ליעקב והוא לא עִמם ,מה יאמרו לו .את שני בניו הבטיח ראובן
לשחוט אם לא ישוב איתו ...יעקב לעג להצעתו ,שילח אותו מעליו ,שילח
את כולם .כולם הכזיבו .גם לוי .יום אחר יום ,במשך שבועות וחודשים
רבים ,בא לוי לחלות את פניו ,להזכיר לו שבן כלוא יש לו אצל האיש
המצרי ,שמעון .אבל יעקב הקשיח את לבו .הוא היה מביט בו ,בצעיר בניו,
ומקשיח את לבו .רק הוא נותר לי מרחל ,היה אומר .לך והילחם במצרים
כפי שנלחמת בשכם ושחרר את אחיך ,כך היה מהתל בלוי יום אחר יום
אחר יום.
ריח השמיכות על הרצפה כבד מריחו של שמעון ,כאן בתא הזה ממש
כלא אותו האיש המצרי ,טביעות אגרופיו של שמעון מכסות בצפיפות את
הקירות כמו אריג משובח ואפילו לרצפת התקרה הגיעו ,הו ,כמה צר היה
לו לשמעון המקום!
הד זעקותיו החריד את לילותיהם ,יעקב היה סוכר אוזניו משמוע,
שנוא היה עליו שמעון ,שנואה היתה עליו לאה וכל בניה .רק אתה נותרת
לי מרחל ,היו אצבעותיו של יעקב מגששות על פניו ,חוקרות את תוויו,
נעצרות בגבעות הלחיים ,נרעדות על הגבינים ,נדחקות בתאווה אל שקע
הסנטר...
לא תמיד היו האצבעות מרוצות ,לא תמיד היה די בפניו לספק את
תשוקת רחל שהיתה באביו .ברגעים אלה היו האצבעות צובטות בבשרו,
עוד מעט היו נתחבות אל תוך עיניו ,מעוורות אותו כמו את יצחק סבו.
ברגעים אלה היה חש את קנאת אחיו ,יודע שגם בו נטמנה כבר הטינה,
נבטה העוינות ,והוא היה מקלל את אמו בלבו .לו היתה מזדקנת ְּכלֵאה,
מתכערת וקמלה כבלהה וכזלפה ,היה אביו כבר נגמל ממנה .אלא שדווקא
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בהיעדרותה היא נכחה בכל ,בכל ארוחה .חומצת היעדרותה מְאכלת והוא
שונא אותה .שונא את כולם .שונא את כל שבעים הנפשות היושבות במחנה
מעולפות רעב ומחכות שיגיע שבר ממצרים.
קול צעדים כבדים נשמע מאחורי הדלת ,היערכות גדולה ומהומה .עוד
מעט יבואו לקחת אותו .הוא יודע .יודע גם מה יבוא עליו ברגעים הבאים.
אנשי החלומות תמיד מנצחים .יעקב וחלומותיו .יוסף וחלומותיו .די היה
במבט אחד קצר בראשיהם המתולתלים של שני הילדים שהציצו מאחורי
גבו של האיש המצרי כדי להבין" .אפרים ומנשה ,אִמרו שלום לאנשים
הבאים מכנען ",אמר האיש המצרי ועיני הקרסים שלו נאחזו בו .אתה מכיר
אותי ,אתה רואה אותי ,אמרו העיניים ,ולגלוג נורא פשט בהן כשביקש
להישמט מן האחיזה .לילה שלם הניח אותו בכלאו כדי להמשיך ולהתל
באחים ,ואולי גם כדי להענישו על הימים הרבים שהיה שרוי לבדו במחיצת
אביהם .תמיד יהיו יותר אבי ואמי יותר משהם יהיו אביך ואמך ,כך אמר
המבט .לילה שלם הניח אותו בכלאו כדי שיתרגל .הנה קמה אלּומתי וגם
ניצבה ,הדהדו לפתע המילים הנשכחות בראשו.
קול הצעדים מאחורי הדלת מחריש .הדלת נפתחת ואור גדול זורם עליו.
מסנוור אותו .בשקט גמור סר גדוד החיילים מעל האיש המצרי והאחים.
שוב מוחה האיש את עיניו .לא בכי הוא אלא צחוק מתגלגל .אני יוסף ,הוא
אומר בקול .עיניכם הרואות ,הוא אומר .ועיני אחי בנימין הרואות ,כי פי
מדבר אליכם.
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אלון חילו

האגדה על אנשל ואביגדור

סיום אלטרנטיבי ל"ינטל" של יצחק בשביס זינגר
"אנחנו צריכים לדבר ",אמר אנשל לחברו הטוב אביגדור.
אנשל היה דק גזרה ,בעל לחיים חפות מזיפים או קצה קצהו של חוט
שערה ,כפות ידיו קטנות ועיניו בהירות וגדולות .במהלך השנה האחרונה
היה אנשל בן זוגו ללימודים של בחור הישיבה אביגדור טוב המראה ,בעל
הצחוק הרועם והזקן הסבוך .הם נהגו להתפלפל על סוגיות תלמודיות כמו
כשרותה של ביצה שנולדה ביום טוב ,הלכות עירובין ושאלת השאלות,
שהעסיקה את אנשל יומם וליל :האם ככל שדבקים בקיום המצוות כך
גדל חלקך בעולם הבא ,או שמא בדיוק להפך — על כל מצווה שהתקיימה
דווקא מחסרין לך.
הם התאכסנו ביחד בחדר קטן במלון בעיירה לובלין ,ועדיין היו לבושים
בבגדיהם השחורים.
"כולי אוזן ",אמר אביגדור ,מעט מופתע מן הטון הרציני של ידידו
לחברותא .הם נהגו לחלוק את כל סודותיהם הכמוסים והיו קשורים זה לזה
בלב ובנפש ,כמעט כמו דויד ויהונתן .חברותם עוררה את קנאתה של פשה,
רעייתו העשירה והקמצנית של אביגדור.
"זה סוד שעלול להדהים אותך ",הזהיר אנשל בעיניים מושפלות.
"נסה אותי ",ענה אביגדור בחיוך חושף שיניים ,ובלבו תהה :מה זה כבר
יכול להיות? האם שקע אנשל ברזי הקבלה המעשית וברא גולם ,או הצליח
ליצור יש מאין?
"אני לא גבר ",אמר אנשל בקול חלוש" ,אני אישה".
אביגדור פרץ בצחוק ,אבל לנוכח סבר פניו הרציני של אנשל הוא הלך
והחוויר .אישה? איך זה יכול להיות? אנשל הוא חברו הטוב וחריף השכל,
שלא הסתיר ממנו דבר .ידיעותיו התלמודית העמידו אותו בדרגה אחת
(כמעט) עם עילוי כמו אביגדור — רמה שאף אישה בעיירה לא היתה
מסוגלת להגיע אליה לעולם .האם זאת מהתלה אכזרית?
"אני לא מאמין ",אמר אחרי שתיקה ארוכה ומביכה.
"אם ככה ,אתפשט".
אביגדור נותר בשתיקתו .אנשל הסיר את החליפה השחורה ,אחר כך את
החולצה הלבנה והגופייה וחשף זוג שדיים ורדרדי פטמה .נכון ,לא גדולים
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ונשיים ,ולמען האמת — די קטנים ,שטוחים קמעא ,עד כדי כך שטוחים
שהם אפשרו לו ,לאנשל ,לשטות באביגדור ובאנשי העיירה כולם ,ובכל
זאת :זוג שדיים שרירים וקיימים.
"להמשיך?"
"לא ,זה די והותר ",אמר אביגדור במהירות ,חיוור כסיד.
"אנשל הוא שמו של אחי שנפטר .שמי האמיתי הוא ינטל".
אביגדור נותר פעור פה; יכולת הדיבור ניטלה ממנו לחלוטין .ינטל.
אישה .כל איסורי ההלכה צפו במוחו בסחרחורת :איסור הייחוד בין גבר
לאישה לא נשואים .הסודות שחלקו ביניהם .המצוות והאיסורים מדאורייתא
שהפר אחת לאחת בלא ידיעתו.
"אבל למה ,אנשל?"
ינטל סיפרה את סיפור חייה :היא נולדה כבת ,אבל תמיד הרגישה
כלואה בגוף זר .אביה האלמן לימד אותה בסתר גמרא ,שיבח אותה על
חריפות שכלה ,ואף הוא הודה בפניה — היא טעות של אלוהים ,נשמה
של גבר בגוף של אישה .כשנפטר אביה מכרה את הבית לקונה הראשון,
לבשה את בגדי אביה כפי שהיתה עושה בסתר בזמן שהיה בחיים ,ועקרה
לעיירה אחרת — כבחור ישיבה .היא לא נמשכה מעולם לחייהן של הנשים
היהודיות :עבודות המטבח ,הכביסה והתפירה היו מאוסות בעיניה ,בדיוק
כמו פטפוטי הרכיל חסרי התוחלת של נשות העיירה שנואות נפשה .היא
רצתה בכל מאודה ללמוד תורה מעשה גבר ,על אף דברי אלוהים בספר
ׁשהִ ,כּי תֹו ֲעבַת
ׁשה ,ו ְֹלא י ִ ְל ַבּׁש גֶּבֶר ׁשִ ְמלַת ִא ּ ָ
דבריםֹ" :לא י ִ ְהי ֶה ְכלִי גֶבֶר עַל ִא ּ ָ
ה' אֱֹלהֶיָך כָּל עֹׂשֵ ה ֵא ֶלּה".
תדהמתו של אביגדור הלכה ופחתה .עכשיו נזכר בכמה פרטים קטנים
משנות חברותו עם אנשל–ינטל ,פרטים שהיו מוזרים ,אבל משום מה
הניח להם להידחק אל מעמקי התודעה :הסירוב העקשני של אנשל לטבול
בעירום בנהר בימי הקיץ החמים יחד עם כל בחורי הישיבה; ההימנעות שלו
מללכת לבית המרחץ בימי שישי יחד עם יתר הגברים .והפעם ההיא שבה
נחפז ,כמנהג נשים ,לתקן כפתור שנפל מחליפתו של אביגדור.
ינטל — או שמא היה זה אנשל — עוררה בו מאז ומעולם חיבה רבה
בזכות החברות העמוקה שלהם ,חברות בלב ובנפש ,אלא שעתה נוספה
לה גם תשוקה מוזרה ובלתי מוסברת ,שאביגדור הצליח בקושי להסתיר
ממִפתח מכנסיו השחורים .הוא ניסה לחשוב על צרות היהודים ,על חלקו
בעולם הבא שהנה הולך לאבדון ,על האיסור לערב בין המינים כדי לא
להגיע לזימה ולניאוף העומדים בשורש הפסוק מפרשת כי תבוא ,אבל
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התשוקה הכניעה אותו :סודו של אנשל כפה עליו לחשוף אותו עד תום.
הוא התקרב אל חברו ללימודים ,ליטף את גולות כתפיו הקטנות
והעדינות ונשק לו על לחיו.
"אני אוהב אותך ,אנשל".
"לעולם לא אוכל להיות אשתך ",נרתעה ינטל" .לא אסכים לכבס את
הגרביים שלך ,ללדת את ילדיך ולהקים את זרעך".
קולו הענוג של אנשל ,שנשמע כקולו של ילד רך בשנים או כקולה
של עלמה בתולה ,רק העצימו את תשוקתו" .לא נתחתן ",לחש אביגדור
תוך שהוא פושט את ציציותיו" .נמשיך ללמוד ביחד ,יומם ולילה ".הוא
כיבה את האור ונישק את אנשל על פיו .ינטל ניסתה להתנגד ,למחות,
אבל האפלולית הנעימה באכסניה הקטנה בלובלין ,וריח גופו המתוק של
אביגדור ,הכניעו אותה .היא נענתה לנשיקתו העמוקה ,לא מתוך זימה או
תועבה שמהם הזהירו דברי אלוהים חיים ,אלא מתוך אהבה טהורה ,אהבת
נפש אל נפש.
היא ניסתה לפשוט את בגדיה ,אבל אביגדור עצר בה .לא ,היא לא יכולה
להתגלות בפניו כינטל .היא תמיד תהיה בשבילו אנשל — גם בלימוד
הגמרא ,וגם בתשמיש המיטה .שניהם רצו באותו דבר ,ואת שחשקו בו —
עשו .הוא הפך את שולחנה של ינטל ,דש באחוריו של אנשל ,בעוד חברו
הבתול ,שכל ידיעותיו על הלכות המיטה נודעו לו משיחותיהם הגסות של
הגברים הצעירים בבית הישיבה ,נאנק מעונג ומתדהמה.
כשחזרו אל העיירה ,הבחינו הולכי הרכיל באדמומיות הסמוקה בלחייו
של אנשל ,ובעליצות הבלתי מוסברת של חברו הטוב ,אביגדור .אפילו
הליכותיה הצייקניות של רעייתו פשה (העתידה להיקרא לישיבה של מעלה
כחלוף זמן קצר) לא הצליחו להעכיר את רוחו של אביגדור ,את להיטותו
ללימודים ואת דבקותו בחברותא עם אנשל.
אבל התלהבותו של צמד בחורי הישיבה מן העירוב המשונה בין תלמוד
תורה לבין תשמיש לא האריכה ימים .אמת ,הם היו יכולים להוסיף ולהיפגש
עד יום מותם לעינוגים שכליים וגופניים ,אלא שבראשה של ינטל לחש קול
פנימי שלא נתן לה מנוח ,והוא חזר ואמר לה :האם אלה החיים שייחלת
להם? להיות מחופשת לגבר ולשמש פילגשו של אביגדור?
היא הוסיפה להניח תפילין כמנהגה מדי יום וחבשה את ספסלי הישיבה
עטויה בבגדי בחור ישיבה ,אך אל הקול הפנימי נוספו כעת גם תוכחותיו
של אנשל ,אחיה המת שאת שמו שאלה ללא רשות ,וגם של אביה המנוח,
שכמו קרא אליה מעולם האמת בקולו המתוק :ינטל ,בתי שלי ,עד מתי

78

תחיי בסתר ,עטופה בבגדים לא לך? ממי את מתייראת? משומרות הסף של
העיירה? מתוכחותיהם של הרבנים?
ינטל לא התייעצה עם אביגדור ,בדיוק כשם שלא הזהירה אותו לפני
המעשה הגורלי ,אלא פשוט עשתה זאת .בוקר בהיר אחד ,כשבועיים
לפני חג הפסח ,עטתה על גופה שמלה סגולה וצמודה ונעלה נעלי נשים,
שהצליחה לקבל בעורמה מהדסה ,בתו של אחד מפרנסי הקהילה ,והלכה
אל הישיבה בגו זקוף ובראש מורם.
ינטל נכנסה היישר אל חדרו של הרב — הפעם בלי המשקפיים העגולים
ששיוו לה הבעה של עלם חמד למדני ,ובלי החליפה השחורה וחולצת הגבר
הלבנה .היא ציפתה לתדהמה ,לזעקות ,לעונש נידוי ,למלקות או לסקילה
באבנים ,אבל דבר מאלה לא קרה .הרב הביט בה כמי שידע זה זמן רב את
סודה הנורא וחייך בחמלה :איך יוכל לעמוד בפני נשמה האומרת כולה
אהבה לִדבר תורה?
מעתה התגלגלו האירועים במהירות .הרב פנה בסתר אל שדכנים
מיומנים ,ואלה מצאו בעיירה לא רחוקה את יענק'לה לומינסקי ,אלמן
ערירי וטוב לב ,המייחל לבת זוג ולאם לבניו הבוגרים .הוא שמע והבין
והסכים לכל תנאי השידוך :ינטל תהיה פטורה מכל עבודות הבית ,היא
לא תידרש להטליא את הבגדים ולא לטרוח על ארוחת השבת .די לו ביד
נשית ענוגה שיׂשים בכף ידו ,די לו בנפש משכילה וחכמה שתלווה אותו,
לאורה של שמש חורפית ,עד רדתו אל בור דומה ,אל מקום משכנן של
תולעי השִ כחה.
רטט של חום עבר בינטל כשפגשה את לומינסקי בפעם הראשונה .גופו
הדק ,זקנו העבות ועיניו החומות שהפיקו חוכמה והומור יהודי ,היו העתק
כמעט מושלם של דמות אביה האהוב.
החתונה התקיימה כחודש מיום היכרותם ,וכעבור שנה נולד בנם הבכור.
ינטל קרנה מאושר כשחבקה את העולל בזרועותיה ,והיא אשר העניקה לו
את שמו בישראל :אביגדור.
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דורית שילה

אִילּו לוטֶה

עדכון לסיפור התאבדותם של שטפן צווייג ורעיתו לוטה
בשנת  1938התגרש שטפן צווייג מאשתו פְִריֶדריקה ,אם שתי בנותיהם .פרידריקה
שימשה לו גם מזכירה אישית ,מתורגמנית צמודה ועוזרת מחקר .לאחר הגירושים
מצאה פרידריקה בעבור צווייג מזכירה חדשה ,אישה צעירה כבת שלושים ושמה
שרלוטה (לוטה) .עד מהרה נשא צווייג את לוטה לאישה ,ובשנות מלחמת העולם
השנייה נדדו השניים מווינה וגלו ללונדון ,לניו יורק ואחר כך לברזיל .בכל אותן
שנות נדודים הוסיפו צווייג ופרידריקה לנהל חלופת מכתבים רצופה .ב–22
בפברואר  1942שמו שטפן ולוטה צווייג קץ לחייהם בעיר פטרופוליס שבקרבת
ריו דה ז'ניירו בנטילת כמוסה של ורונאל .מכתב ההתאבדות שהשאיר אחריו
צווייג מובא כאן במלואו.

מכתבה של שרלוטה אליזבת (לוטה) צווייג לפרידריקה בורגר צווייג
פטרופוליס 22 ,בפברואר 1946
אחות יקרה ,אישה אהובה ,צרה,
אני כותבת לך במלאת ארבע שנים לשקיעתו של העולם .ארבע שנים
חלפו מהיום שבו הוא כתב את המכתב הזה ,שאני מעתיקה כאן בעבורך.
אני מעתיקה את השורות ואצבעות האבן שלי כואבות .כבר ארבע שנים לא
כתבתי מלה ,לא העתקתי משפט ,לא תרגמתי ציטוט .ועכשיו אני מתעקשת
להעתיק את מילותיו האחרונות .בשבילך.
"אחותי ",אני קוראת לך .כשם שמרי סטיוארט והמלכה אליזבת כינו
אישה את רעותה במכתביהן .כך קראתי בספרו האהוב עלי ביותר .אהבת
נשים ,שנאת אויבות ,שנשאבתי לתוכן בכל קריאה מחדש .ולי כבר אין כוח
לאהוב או לשנוא ,כי כבר ארבע שנים נאכל לבי באשמה .ואולי אני מחכה
שגם את ראשי יערפו? אבל אין תליין בסביבה .התליין שלי מת לפני ארבע
שנים ,יצא לבדו ל"מסע לארץ ורונאל".
הנה אפוא המכתב שלו ,שחילצתי מיד השוטר הברזילאי ושמרתי בין
דפיו של ספר .ארבע שנים הוא שוכב שם בין הדפים ,ועכשיו אני מעתיקה
אותו בשבילך .המכתב הזה היה אמור להיות גם מכתב המוות שלי ,וכפי
שתביני עוד מעט ,אולי גם המכתב שלך.
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"בטרם אפרוש מן החיים מרצוני החופשי ובצלילות דעת" הוא כתב,
וחשב שגם אני פורשת מחיי ,מחייו ,יחד איתו .מרצונו החופשי ומצלילות
דעתו שלו בלבד .והרי הוא צדק ,עד לאותו הרגע אכן די היה בה ,בצלילות
דעתו ,בעבור שנינו .במשך ארבע שנות נישואינו לא היתה דעתי אלא
דעתו" .בטרם אפרוש מן החיים מרצוני החופשי ובצלילות דעת ",כך
הוא כתב" ,אני מרגיש צורך למלא חובה אחרונה :להודות מקרב לב
לארץ הנפלאה הזאת ,ברזיל ,שהעניקה לי ולעבודתי אכסניה טובה כל
כך .בכל יום למדתי לאהוב יותר ארץ זו ,ולא הייתי מבקש לבנות את
חיי מחדש בשום מקום אחר ,לאחר שעולמה של לשוני שלי שקע ואבד
לי ,ומולדתי הרוחנית ,אירופה ,איבדה את עצמה לדעת ".גם אני ,אחות
יקרה ,למדתי לאהוב את הארץ הזאת ,אבל רק ביום שבו הוא הסתלק
ממנה והשאיר אותי כאן לבד .עד לאותו יום לא היתה כל משמעות בעיני
למקום שבו אנחנו שוהים :לונדון ,ניו יורק ,ריו דה ז'ניירו ,הכל היה היינו
הך בעבורי .תפקידי היה ברור :ללוות ולשרת ,להעתיק ולמחוק ,לקרוא
ולסכם ,לאהוב .התפקיד שהיה פעם שלך .שתי כמוסות של ורונאל הוא
החזיק ,אחת בשבילו ואחת בשבילי ולולא הייתי כאן אני ,הכמוסה הזאת
היתה ודאי מיועדת לך .ממתינה לך שתסיימי אַת אֶת חייך כאן ,בארץ
הנועם ברזיל .הרי הצלתי גם אותך ,צרתי .כן .את זאת ודאי לא ידעת,
איש לא ידע ,משום שכבר ארבע שנים אני נוצרת בלבי את הסוד .שנינו
נשכבנו במיטה כדי למות ביחד ,אבל במכתב הזה שהוא הותיר אחרינו
ושאני מעתיקה כאן בשבילך ,אין על כך ולו מלה .אך שוב אני סוטה
מהעיקר ,והרי העיקר הוא מלותיו .את ודאי מתגעגעת אליהן ,אל המלים
היקרות האלה.
"אולם כדי להתחיל הכל מחדש ,אחרי שנת השישים בחייו של אדם,
נחוץ כוח מיוחד ,וכוחי שלי כלה לאחר שנים של נדודים בחוסר בית.
לכן מעדיף אני לסיים את חיי בזמן הנכון ובקומה זקופה ,כאדם שעבודה
רוחנית היתה תמיד שמחתו הזכה ביותר והחירות האישית — המעולה
שבנכסים על פני האדמה הזאת ".קומה זקופה אכן היתה לו .לשנינו היתה.
הוא לבש חולצה תכולה ועניבה כהה ,אני לבשתי שמלה לבנה ,ושנינו
נשכבנו על המיטה הצחורה בעלת מסגרת הברזל .אני זוכרת שהיטבתי את
ׂשערי בזמן שהוא לגם מכוס המים ,בלע את הכמוסה והגיש לי את שלי .את
המכתב השאיר על שולחן הלילה שלמראשות המיטה ,חתום וסגור .עצמתי
את עיני ,חיבקתי אותו בחוזקה ,ומעט לפני שיצאה נשמתו לקחתי לידי את
דף הנייר הלבן ,קראתי את מה שכתב והבנתי שאני — הקטנה שלא היתה,
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שלא רצתה ,שלא הוזכרה — שאני ,המזכירה ,ממאנת ללכת .שחררתי אותו
לחירותו ונטלתי לעצמי את חירותי.
הוא היה אז בן שישים ואחת ואני הייתי בת שלושים וארבע .שכבתי
ליד אישי אהובי ,שהיה ביתי וכל עולמי ,טמנתי את הכמוסה עמוק בכף ידי
והבנתי שהוא צדק :צריך כוח מיוחד כדי להתחיל הכל מחדש .אבל הכוח
היחיד שּכָלה בתוכי היה הכוח שהוא נטע בנפשי — הכוח למות.
והנה ,אחותי ,צרתי ,מילותיו האחרונות באמת של אהובנו ,השורה
החותמת את מכתב אובדנו" :אני מברך את כל ידידי :ולוואי ויזכו הם לראות
את עלות השחר אחרי הלילה הארוך .אני ,שחסר סבלנות הנני ביותר ,מקדים
ללכת לפניהם ".ארבע שנים חלפו מהבוקר הנורא ההוא .ארבע שנים שבהן
המתנתי כאן ,בארץ המבטחים ,לסופו של הלילה הארוך .זה כמה חודשים
אני מחכה לראות את השחר העולה שאני קוראת עליו בעיתונים ,אבל כאן
בברזיל הזריחה קבועה ואינה מבשרת דבר .אני רוצה לשמוח שהחושך
גורש סוף–סוף ושאירופה היקרה חזרה להיות חוף מבטחים ,אבל ייסורי
השורה האחרונה שלו מתישים את נפשי .ארבע שנים של אהבה ושל שירות
ושל מסירות אין קץ ,ולא זכיתי להיכלל בקהל הידידים שהוא מברך! האם
היה מקלל אותי אילו ידע שהנחתי לו למות לבד? האם יכול היה הסופר
הגדול להבין שבשעה שחיבקתי את גופתו החמה התפוגג בי הצורך למות
יחד איתו ,וניצתה בי תשוקה לגלות ולּו ליום אחד את רצוני החופשי ואת
צלילות דעתי? אבל ארבע שנים נוראות חלפו מאז ,ואני לא מצאתי בלבי
שום רצון פרט לזה שאיני רוצה למות .אני עדיין כאן ,בברזיל ,ואין לי
איש ,ואין לי בנים ,ואפילו לא מלים משלי .לא מצאתי מנוחה ,וגעגועי אל
העולם של אתמול רבים מתמיד .אולי עכשיו ,מעת שהמולדת חזרה אל
השפיות ,אחפש לי בית במקום שבו השפה הגרמנית אינה מכאיבה לאיש?
אולי עכשיו כשעלה השחר אחרי הלילה הארוך ,אמצא גם אני מחילה?
האם תסלחי לי בשמו?
שלך ,לוטה
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אלמוג בהר

ההיסטוריה הסודית של פאבלו נ ֶרּודָה

מבט חדש על המשורר הצ'יליאני

ִריַקְרדֹו אליעזר נ ֶפתלי ֶרי ֶיס ּבַסֹו ַאלְטֹו הצעיר ,שעוד לא נקרא פאבלו נרודה
בפי האנשים ,היה יושב בערבים בבתי קפה מתחלפים וכותב שירים .ניירותיו
ומחברותיו היו תופסים שולחן שלם בקצה החלל ,ועיניו היו מתבוננות בנשים
מבוגרות ממנו כדי לכתוב אותן .והן היו חשות במבטו ובאצבעותיו הרצות
על הדף ,מסמנות במבט משלהן שאם ייגש אולי יזכה ,ובינתיים ממשיכות
באכילתן או בדיבורן .אבל הוא לא ניגש אף פעם .הוא היה ממשיך לאחוז
בעטו גם מול משיחות שפתון עזות .ועם האישה הראשונה שהיתה פונה אליו
במלים ונעמדת מול שולחנו ,היה הולך .תמיד אל ביתה ,תמיד לאחר שארז
בקפדנות את כל דפיו .והוא היה חוקר אותה ,את גופה ,ו ַאחַר מנסה לחקור גם
את עברה ועתידה ,שואל שאלות שהתשובה היחידה להן היא אנחה .לרוב הוא
לא נשאר במיטתן יותר מלילה אחד ,והן כמעט אף פעם לא הצטערו .כל אישה
ידעה כי נוכחותו האפלה ,אשר סתרה את מיעוט שנותיו ,תקשה על החדר
בעוד לילה של שקיעת כוכבים בכאבים דקים המובחנים היטב איש מרעהו.
אחֵרי שהתפרסם כמשורר היה יושב בבתי קפה בלב ערים זרות וכותב
את כל הנשים הזרות שאינן איתו .והעיניים הזרות שהביטו בו בבתי הקפה
המתחלפים היו של נשים שחלמו גבר שפיו מלא מלים זכות של אהבה.
אבל שפתן לא היתה ספרדית ,והוא היה מדבר אליהן בפורטוגזית קטועה,
בערבית שבורה ,באנגלית רצוצה ,באיטלקית מחוקה ,בבורמזית של סימני
ידיים ,בתנועות גוף של הנאה וכאב .וכך לא פעם היתה האהבה מתנפצת
אל השולחן הגס שבבית הקפה ,ואת התה שנשפך היתה מגיעה מיד מטלית
כבדת נוזלים לנקות ולמחות.
כשישיבתו בבתי הקפה לא היתה נושאת פירות ,היו שיריו רבים ומלאי
חיים ,מאוכלסים בכרסי לִווייתנים ומתפרנסים מכל פרפורי כנפי הפרפרים.
ובערבים שבהם היה הולך לביתן של נשים ,היו ידיו מתרוקנות מן הצורך
לכתוב ,ואשכיו היו מתמלאים צימאון בארות ישנות ,כאלה שהגשם זנח
לפני שנים .ובדמיון בין–הסדינים שלו ,בדיוק כששניהם עצומי עיניים
בתוך ְקַרב גופם ,היו כל העקרות והעקרים מתכנסים בקברי הקדושים
שבצדי הדרכים ,נושאים תפילות–המונים למען פוריות שיפולי– ְּבטָנים,
ונשבעים לא לצאת שוב לנדודים ארוכים.
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נרודה היה מאוהב ּבַשקיעות ,הְקֵרּפּוסְקּולֹוסּ ,ובְמסלולי פרפרים,
המִַריּפֹוסַאס ,בסופות ובניצולים .הוא חשב שהוא אחד הניצולים חסרי
התקווה המסתובבים בעולם ,ועקב אחר תנועות השפתיים ,רמיזות האף,
חיוכי הירך בשיפוליה ,שמלות בהסרתן ,הבטחות בהתרתן ,ומבטים
מתחדשים ,מתרחבים .אהבתו היתה תשוקה בוערת להתנפצות כוכבי ים,
או ללידתו של צבע חדש או גוון חדש בין הצבעים המוכרים ,ומעולם לא
היה בה דבר מן הכללי או האוניברסלי :הוא אהב אישה בשל הצלקת על
גבה ,או בשל הדרך שבה היא ביטאה את המלה שקיעה ,או בגלל הטעם
המר של בית השחי שלה.
המּוחֵר הראשונה של פאבלו נרודה היתה כהת שיער ,ושפתיה הזכירו לו
את הדובדבנים שגדלו פרא סמוך לבית סבתו שכבר הלכה .היו לה עצמות
לחיים רכות ,והיא היתה בת גילו :הם נולדו ביום אחד ,על שפת חג שקיעת
השמש ,בשנת אלף תשע מאות וארבע .באותה שנה ,באותו היום ,אך בעונה
אחרת ,הרחק מצִ'ילֶה ,נולד סבי עזרא ג ַ ְחטָן ביפה בעריםַּ ,בגְַדאד שעל
גדות הנהר .היא כבר קראה בספרו הראשון ,ולמדה משיריו על כל חלומותיו:
היא באה עם העננים ,עם ריח שרף מתחת לשדיה ,ונתנה לצל הגדול שלו
להקיף את גופה .היא נתנה לו את מלותיה כמו שסוכן הגרלות מחלק
כרטיסים :בהצעה סתומה הרומזת לקסמים של סוף היום ,באצבעות כבדות
המודדות כל מטבע ,כל מֹונַדָה ,בקפידה .הוא דיבר עמה על האמודאים,
אשר לומדים לחלק את נשימותיהם בין כל מראות הים ,ועל המזחים,
הממתינים תמיד באשמורת אחרונה של לילה לקרני השמש הראשונות
שיאירו על בדידותם .והיא הציעה לו להיות כותבת המחשבות שלו ,סוכנת
חשאית של מגירות לבו .הוא שכח לרגע את גילו הצעיר ואת תוכניותיו
לעתידו המפואר ,ורצה רק שתיתן לו להקיף את כל בשרה והשערות הכהות
הצומחות ממנו וציפורניה הדליקות במלים אינסופיות של אהבה .בראשו
הוא כבר תכנן את המלים הראשונות של השיר האחרון שיופיע בספרו
הבא ,על זיכרון חי הבוקע מביצת לילה ,וידע שאהבה תתחלף בהתבשמות
עכורה של אהבה ,אבל בינתיים ביקש לדעת אהבה .היא הציעה לו לחפור
עד לבה כחקלאי ,והוא פרע את שערה ,ככוהן הגדול בירושלים ,וגילה את
לבה ,ושאל אותה על נבואות של בדולח.
עמוק ,בין ציפורים נודדות ,הוא נשק לבכי ערוותה ושמח על כך
שכשמים פוגשים מים ,איש לא יודע להבדיל עוד בין מים ראשונים
לאחרונים .היא לימדה אותו אותיות עתיקות של שפות עתיקות ,עד שראשו
כמַה לאלף–בית מוכר ,לניגון ידוע ,לשפה שבה דיבור הוא שירה ,ושירה
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היא תפילה ,ותפילה היא נקישה על שער שאין הזיכרון יודע לומר אם אי–
פעם ייפתח ואם אי–פעם ננעל .היא ,שעייפה כבר מחילופי סדינים קשים,
אמרה לו שלפעמים הגוף זוכר והלב מתרוקן עד קצות החדרים .והוא חיכה
שתהיה השעה כבר–לא–שעת–לילה–עוד–לא–שעת–בוקר כדי לומר לה :זו
היא השעה שלי לקום ולעזוב ,עם עלות השחר על הדרכים המרוקנות.
היא כבר ניחשה כל מלה שלו שבעים פעם ,ונשקה לבשרו שידעה ששוב
לא ישכח אותה .היא רצתה להפוך את גופו לבית קברות של נשיקות ,עד
שיבכו כל ציפורי השמים ,במקוריהן זרי פרחים בוערים שהשאירו האבלים.
והוא הרגיש פתאום כמו קרקעית הים ,חשוף לזרמים כהים ,סחוף מאדמה
דקה .פתאום הוא הבין שאהב אותה ,אם לא הוא אזי גופו ,אם לא כל גופו
אזי שפתיו .הוא לא ידע אם יקנה את סליחתה בשיריו ,כשיגזים באהבתו
ויפחית באהבתה ,ולא ידע אם ישלם בסליחתו ,בשקיעתו .הוא מעולם לא
זכה לדעת שגם היא הפכה משוררת ,ששרה את גופו ,את סליחת אצבעותיו,
את נשר אפו ,אך בשפה אחרת.
הנשים היו רבות אך האהבה אחת ,ונרודה עבר בין בתי הקפה הממלאים
את הערים ,בחשכת ימיו ,כמו פרח מהיר המגרד עצב איטי ומוֵרד בכיוון
תנועת השעון .הוא היה מיילד שירים מרחם כאב הנשים שפגש ,נוגע בגוף
סיפוריהן ,ואז מחזר בעזרתם אחר נשים אחרות ,שב ומקריא אותם אות
אחר אות בעשרות לילות .וכך הוא חי בין אהבות הנשים האחרונות לשירי
הנשים הראשונות ,שוב ושוב קורא ומקריא ,מודד איך משתנה האהבה,
מתקצרת ומאריכה.
מספרים שלמּוחֵר השניה הקדיש פאבלו נרודה את העצובות שבשורותיו,
והיא ספגה אותן בדשא גופה כטל רענן .סנדליה היו תנ"כיים ,גופה רעד
ככוכבים שנולדו במיתוס בבלי ,והיא באה אליו בעיניים עצומות שנפקחו
למגע שפתיו האילמות שקינאו באלימות האֵלים בכל אחת מן הבריאות.
היא שכחה להקפיד על הפרדת ערמת בגדיה מבגדיו ,וכאישה שנייה היו
כל מעשיה בני השוואה למעשי הראשונה :רק ששיניה היו קשות יותר,
ונשיקותיה חדות יותר ,ומבטיה כלהבים של סכיני מטבח ישנות .הוא ישן
על תוגת גופה ,היא ישנה על עונג גופו ,הוא פתח חלון בבשרה להציץ
אל הגנים ,והיא גילתה לו צער שעה ענייה ,כזו שלפני פרידה .הוא נהם
לה כחתול ואחר נאם על גורל ערי הנמל הנכחדות ,שיימחקו קודם מן
המפות ואחר כך גם מן השירים .והיא פקחה מולו עין–ערווה זהירה ,יחידה,
מפכה מים מתעוררים ,תחת שמי אינסוף ,וביקשה ממנו לכתוב לה חרוזים
קודרים ,קודרים הרבה יותר מכל מה שכתב אי–פעם ,קודרים יותר משחשב
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שיוכל לכתוב .הוא האזין לקולה ,שפתאום נדמה היה לו שמגיע ממרחק,
דרך אוזן חולה ,ונשיקותיו ביקשו להפר את שלוות גופה ,להאריך סדקים
בקירותיה ,למסגר את תנודות ריאותיה.
קרה שאישה אחת היתה ממלאת בדמיונו שמים שלמים ,כמו שדי אמו
הגדולים כשהיה תינוק .אבל עתה הוא ידע את האמת המרה ,שהאהבה ענייה
וקצרה ,ודווקא השכחה רחבת לב ונדיבה ,ועל כן ביקש בהוצאה הראשונה
או השנייה של סִפרו הדק מידידו ַראּול סֹולְִדי להוסיף בין השירים רישומי
פחם שיתארו את גוף האישה במערומיו ,את תנודות פניה ואת חתירת
הציפורים אל שערה .בעלי עיניים חדות ידעו לספר שבכל העמודים חוזרת
אותה אישה אכולת אהבה ,אך הפרטים בציורים אינם רבים ,קווי הפחם
השחורים פשוטים ,וכשקוראים את הרישום במצורף לשיר הצמוד אליו
נבנות מיד נשים שונות ,רבות ,עשרים ואחת נשים ,מּוחֵר אחר מּוחֵר .ואני
שקוע בניסיונות שחזור ,עסוק בדמיונות ,הולך ומשתכנע שזה סודו של
נרודה ,שאם אדע לחבר את הפרטים אלמד את התשובה המציקה ,אבין
כמה נשים היו לו ,כמה אהב ,כמה עזב ,כמה נעזב.
מתוך ספר בכתובים
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קובי מידן

פתאום קפץ עליו אביו
*
נֹוׂשֵ א אֶת אִי ָה ַאּבָהּות
ּכְגֹון מֵַד ְלי ָה:
הֹודָעָה
זֹוַרחַת ּבְאֹור ִמ ְל ָחמָה נ ִׁשְ ַּכחַת,
ֵמסִיחָה אֶת ַה ַּמּבָט
מִן ַה ְּצלִיעָה.

*
ִּפתְאֹום ּבָָרק ֵממִית נִפְָקח:
ּגּוף ז ֶהָ .רָקב .וְחֹשֶ ְך לַח.
ָרָקב עֵירֹם רֹוֵקד ַע ְכׁשָיו.
ּׁשיל אֶת ֲאנִּי ָיו.
ָרָקב ַמ ִ
ִּפכְּפּוְך
מֹוסְֵך אֹותֹו אֶל ְסבִיבֹותָיו.

*
ִּפתְאֹום ָקפַץ ָעלָיו ָאבִיו
אֹו ׁשֶ ּמָא
ִּפתְאֹום אֵין הִיא י ְכֹולָה לְִראֹות
ֶאּלָא אֶת ָאבִיו
אֲׁשֶ ר ָקפַץ ָעלָיו
סַר ,נ ִ ְבצָר ּו ְמ ַמ ְלמֵל
אֵינֶּנ ִי ָראּוי לְגּופְֵך
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*
ּבְרּוָרה ּו ִמ ְתמַּׁשֶ כֶת
ַּבּמְִקצָב הַּדּו ׁשְ בּועִי
ִהתְַקּפְלּו ְתכֶם.
ַה ַּפחַד מְַקּלֵל ֶא ְתכֶם
ִמ ַּבעַד ְלסְִדֵקי
ַא ֲה ַב ְתכֶם.
וְכֵן ,עֹוד ְמ ַטיְּלִים
ְּבחֵיק ַה ֶּטבַע
ׁשֶ ּנ ְִראֶה ִּפתְאֹום נָכְִרי.
ּפִּתּול ּגִזְעֵי ַהּזַי ִת
הּוא עִּוּות ַהּגַעֲגּו ַע
אֶל ַהּפְִרי.

*
ָה ֻע ְבדָּה ׁשֶ ּו ִי ְטמָן מֵת,
ְל ָמׁשָל,
אַף–ּכִי ְמנֻּבֵאת ִּב ְכ ָתבָיו,
ְּבכָל זֹאתְּ ,במָקֹום ּכָלְׁשֶ הּו —
מּוג ָּה ֹּבהַק צָנּועַֹ ,לא מּובָן ֵמ ֵאלָיוׁ ,שֶ ל ְסתָו,
וְיֻהֲַרת טְַרפֵי ּדֶׁשֶ א ִמ ְתּגַּדֶֶרת ְּביָרֹק ֻמ ְצלָחְּ ,ב ִפּנ ָה נ ִ ְפחִית ׁשֶ ל ֶטבַע ּפָתּוחַ,
ּבְֹלא עֲֻרּבָה ְלאֹׁשֶ ר ,אַף ֹלא ְלכִּסּוף סֹוחֵף,
אַך עִם סִּכּוי לְֶרג ַע ְמגֻּבָׁשַּ ,בעַל ז ֶהּות ,וְאֵיזֹו נֹוכְחּות אֱנֹוׁשִ ית נ ְִר ֶמז ֶת,
ו ְֵרי ַח ּתַּפּוחִים מָהּול ּבִׂשְ ָרף ְמזֻּקָק דִָּקיק ׁשֶ ל ֲעצֵי ַהּסָָקה —
ַמ ְפּתִיעָה.

*
ו ְׁשּוב ּפֹוְרחֹות
יֹונ ִים ְמ ֹבהָלֹות
ִמּזִכְרֹונ ִי; ֲאבָל
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ַע ְכׁשָוְּ ,בתֹם
ַמּטַח הָרֹום
הִָראׁשֹונ ִי ,הֵן
ְמ ַפּתְחֹות ֵמעֵין
ׁשִ ּיּוט ,הֵן
ׁשּטְחֹות ַקּו ִים
ְמ ַ
ׁשֶ ל ֹגּבַּה
ּומְִרירּות ,זֹונ ְחֹות
ׁשבָה
ּכָל ׁשֶ מֶץ ַמ ְח ָ
עַל מִינִּיּות ,אֹו,
ּבְִקּצּורּ ,גֹונ ְחֹות
ַא ְל ָמו ֶת.
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שמעון בוזגלו

בלי יללותׁ ,שִ ימֹון שלנו
פסטיבל בורוכוב
אֹופִיָרה ,אִׁשְ ּתִי ,נ ָ ְסעָה ַהּבֶֹקר לְחּו"ל —
י ַ ְלי ְלּו עַל ִלּבִי הַּכֹואֵב ,נ ְׁשֹות ּבֹורֹוכֹוב,
ּבְכּו עַל ִמ ָּטתִי הֵָריָקה.
ׁשכֵן?
— ְל ַכּמָה זְמַן הִיא נ ָ ְסעָהָ ,
ַא ְללַי ,נ ְׁשֹות ּבֹורֹוכֹוב ְסטְִריט,
ְלאְַר ָּבעָה לֵילֹות נ ָ ְסעָה לִי.
— ְלאָן הִיא נ ָ ְסעָהׁ ,שִ ימֹון ׁשֶ ּלָנּו?
ַא ְללַיּ ,בָנֹותְ ,ל ֶפ ְסטִיבַל מִינְכֶן.
ׁשכֵן ׁשֶ ּלָנּו ,הִיא מְַראֶה נֹוָרא.
— ִמּטָה ֵריָקהָ ,
אְַר ָּבעָה לֵילֹות — זְמַן ָארְֹך.
ָארְֹךׁ ,שְ כֵנֹותָ ,ארְֹך.
— נ ָ ְסעָה לָּה ַל ְחּגֹג ַּב ֶפ ְסטִיבָל
וְהִׁשְ אִיָרה אֹותְָך ּפֹה ְלבַד?
ַא ְללַיׁ ,שְ כֵנֹות ׁשֶ ּלִי ,נ ָ ְסעָה ַל ֶפ ְסטִיבָל.
— נ ָ ְסעָה לָּה ְל ֶפ ְסטִיבָל!
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הִׁשְ אִיָרה אֹותִי ְל ִה ְת ַל ְכסֵן ַּב ִּמּטָה,
ִלהְיֹות ְלבַד ַּבחֹׁשֶ ְך.
— ְלבַדִ ,מ ְסּכֵןַּ ,בחֹׁשֶ ְך.
י ַ ְלי ְלּו עַל ִלּבִי הַּכֹואֵב ,נ ְׁשֹות ּבֹורֹוכֹוב,
ּבְכּו עַל ִמ ָּטתִי הֵָריָקה.
— ְּבלִי יְלָלֹותׁ ,שִ ימֹון ׁשֶ ּלָנּו:
ּכָל ַליְלָה ַאחַת ֵמ ִאּתָנּו
ּתָבֹוא ְל ַמּלֵא ּתַ' ִּמּטָה,
ְלג ֵָרׁש ִמּמְָך ּתַ'חֹׁשֶ ְך.
ּכָל ַליְלָה?
ׁשכֵן ׁשֶ ּלָנּו,
— ְּבלִי יְלָלֹותָ ,
אְַר ָּבעָה לֵילֹות ּבְּבֹורֹוכֹוב ׁשְ טְָרסֶה
נ ַ ְחּגֹג ּכָז ֶה ֶפ ְסטִיבָל
ׁשֶ ּמִינְכֶן ֹלא י ְָדעָה מֵעֹולָם!

נֵפְֶרטִיטִי :הסרט
ּבְיֹום ז ֶה וָז ֶה
ׁשעָה זֹו ו ָזֹו
ְּב ָ
ָה ַל ְכּתִי ְל ָא ֶלנְּבִי ִּפּנ ַת ַהּי ְַרקֹון
לְִראֹות ְּבבֵית הָאֹוּפֶָרה סֶֶרט.
ַּב ֲחז ִיתְּ ,בחַּלֹון הַָר ֲאו ָה ׁשֶ ל ְסטִי ַמצְִקי,
ִה ְס ַּת ְּכלָה ָעלַי נֵפְֶרטִיטִי ֵמאֲחֹוֵרי ַהּז ְכּוכִית
ו ְ ֶה ְחז ְַרּתִי לָּה ַמּבָט.
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ּבְיֹום ז ֶה וָז ֶה
ׁשעָה זֹו ו ָזֹו
ְּב ָ
ּׁש ַמי ִם,
ׁשימֹון ּבּוזַגְלֹו נָסַק ַל ָ
ִה ְת ַאחֵד עִם ּג ַ ְלּג ַל ַה ַחּמָה.
הִיא נ ָ ְתנ ָה לִי לְִראֹות
אֶת עֵינ ֶיהָׂ ,שְ ָפתֶיהָ.
נ ָ ְתנ ָה לִי לְִראֹות מָה ׁשֶ ֹּלא ֲא ַסּפֵר,
ו ְ ָעצְָרה אֹותִי ַרק ִמּלָבֹוא אֶל קֹולָּה.
ּכְׁשֶ ּנ ִ ְפ ַל ְטּתִי ֵמ ָה ֻא ְלּפָן הַהֹומֶה,
ָראִיתִי ׁשֶ ַה ָּקהָל ְּכבָר יָצָא ֵמ ַהּסֶֶרט.
ׁשּום סִימַן ַא ְכזָבָה ֹלא נִּכַר
עַל רּו ַח ַהּי ָםׁ ,שֶ ָא ֲחז ָה ְּבי ִָדי,
וְהַּׁשֶ מֶׁש ׁשֶ ָּט ְבלָה ֵמאָחֹור.

מות מֹוְקטֵסּומָה
ְל ַמ ְעלָהּ ,בַּׁשְ חִָקים,
ּבְתֹוְך ַה ְּת ֵכלֶת ַה ְּדלִילָה,
ָהעֲמּוסָה ּכָל ּכְָך ּבְִדידּות,
ׁשֹוכֵן ָהאֵל ְקו ֵ ַצלְקֹו ַאטְל
עִם יֶתֶר ֶאחָיו ָה ֵאלִים.
הֹוַּ ,כּמָה הֵם ִמ ְת ַאּו ִים ְלנ ִיחֹו ַח גּויָבָה!
הֹוַּ ,כּמָה ְר ֵעבִים לְגּויָבָה ּבְׁשֵ לָה!
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ְל ַמ ְעלָהּ ,בַּׁשְ חִָקים,
ּבְתֹוְך ַה ְּת ֵכלֶת ַה ְּדלִילָה,
ׁשֹוכֵן ָהאֵל ְקו ֵ ַצלְקֹו ַאטְל,
חֹולֵםִ ,מ ְת ַּפּלֵל לְגּויָבָה.
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מרחב ישורון

שֵ מות פרחו מהדברים ,וַי ְִקראוַּ :דּבֵר מְִדּבָר
לחש לחימום הדבק בין השמות לדברים
אִי ְלאִיל ִמ ְל ְמלָה ְמנ ֻ ְמנֶמֶת
ִריצְ'ָרץ' ז ִ ְפז ֵף
ַמ ְל ָמלָה הִׁשְ ַּתלְׁשְ לָה
צִיצִי ְמ ַהּמֵם ִּב ְצּבֵץ
ַצ ְמצַם ִה ְבהֵב
ִמ ְצמֵץ ְקלִיק ְקלִיק
ו ְ ִל ְב ְלבָה ַה ַּב ְל ָּבלָה
ּדְִקּדּוק ִח ְלחֵל
ִצ ְמצֵם נִצְנּוצִים
ִל ְכלְֵך לְִקלֵק
מִׁשְ מֵׁש ִּפ ְלּפֵל
ִּפלְּפּול ִט ְלטֵל ַקנ ְַקן
ַקנ ְַקן ּגִ ְמּגֵם ְממְֻרמָר
ּגִמְּגּום ז ְִרז ֵף ּגְִרּגּוִרים
ׁשֵ מֹות ּפְָרחּו ֵמ ַהּמְִדּבָר
וַּי ְִקְראּו אֶל ַה ְּדבִָרים
ַּפ ְמּפֵם ּפֹונ ְּפֹון
ַּפ ְצּפֵץ ּפְַקּפֵק
ַּבזְּבֵז סּומְסּום
ַס ְלסֵל ַפ ְספֵס
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ז ַ ְפז ֵף ּפִי ְצ ִפּיץ
ּדַׁשְ ּדֵׁש ַּכ ְפּכַף
ַּכ ְחּכַח ּפְִקּפּוק
נ ְַדנ ֵד ַּד ְכּדְֵך
ּבּומְּבּום ַּדגְּדַג
ַצ ְפצַף ֻקמְקּום
ַל ְפלַף ּדְַרּדַר
ִצ ְלצֵל ְקֵרֶקר
ּג ַ ְלּגֵל ז ַ ְלז ַל
ַרפְֵרף ַּד ְפּדַף
זּוז ִי ּבְַרּבָָרה
ּג ַם ַא ְּת ּג ָ ַמ ְע ְּת ֵמ ַח ְתחָתּול
ִּבעְּבּו ַע ּבּו ַע ּבּו ַע
יַפְיּופֹות ְמעְֻרעָרֹות
ְמנ ַ ְפנ ְפֹות ַקעֲקּו ַע
ַּת ְלּתַל נ ִ ְפנ ֵף ַקׂשְ ַקׂש
עִיר ּבְעֹור
ּתֹור נָפִיׁש
ִּפחְקּוסִים ו ְִקסְלּוחִים
ָּבנָנ ָה ְּב ַא ְמ ּפָם
ָּבנָנ ָה ְּב ַא ְמ ּפָם
ֶאתְיֹוּפִית ׁשְָקלָה לִי
ָּבנָנ ָה ְּב ַא ְמ ּפָם
צְָרצַר ִקְרֵקף ּפְַרּפַר
ׁשֵ מֹות ּפְָרחּו ֵמ ַה ְּדבִָרים
וַּי ְִקְראּוַּ :דּבֵר מְִדּבָר
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ּבְַקּבּוק ׁשִ ְקׁשֵ ק
ז ְַרז ִיף ִט ְפטֵף
ֻּד ְלּדְלּו ּגְרֹוג ָרֹות
ׂשגְׂשֵ ג
סֹופְסֹוף ַהּלְִקלּוק ְמ ַ
ׁשְ ַמנְמַּנֹות
נֹותְנֹות ִלתְלֹות
מִׁשְ מְׁשִ ים ְּב ַס ְלסִּלֹות
ְס ֵטי ְק טְַרטַר
ּפְִרּפּור ַל ְבלַב
ׁשִ פְׁשּוף ַע ְפעַף
ֲא ַספְסּוף ַּבּכְִרּכָָרה
ִקְרקּוׁש ַח ְל ֹחלֶת
נ ַ ְחנ ַח ְּב ַכ ְפ ַּכפִים ִּב ְמּבֵם
י ִ ְהי ֶה נ ְִקנּוק ּבִָריפְָרף?
ּכֵן אֹו ֹלא
ׁשבְׁשֶ בֶת ְמ ַס ְב ֶסבֶת
ַ
ּכֵןֹ ,לאּ ,כֵןֹ ,לא
ׁשבְׁשֶ בֶת ְקלֹוֶקלֶת
ַ
ָלּמָה ֹלא ּג ַם וְג ַם
מָה ַאּתָה ֻטמְטּום
ּג ַם ֻּבלְּבּול ּג ַם ּפֻׁשְ ּפּוׁש
ז ִיגְז ָג ּבְַרּבִָרי
ּבּומְּבּום ַּדגְּדַג?
ּג ַם ז ְַרז ִיר ּג ַם צֹו ֶצלֶת
ּג ַם ִצ ְלצָל ּג ַם ִצנ ְ ֶצנ ֶת
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ּג ַם ִּדנ ְּדּון ּג ַם ּגְנֹוגֶנ ֶת
ּג ַ ְמּגֵם טֻׁשְ טּוׁש
טִי ְּפטִיּפ ׁשְ לּוק ׁשְ לּוק
ׁשְַקׁשּוָקה ַלּקְִרָקס
חְַרחֵר ְּב ַמגְֵרטָה
טַאטְאּו ּגּולְּגּולִים
סַע סַע
ָקְדקֹוד אֵס–אֵס
נ ִׁשְ נ ֵׁש ּבֹונ ְּבֹון ַּב ִּדמְּדּומִים
ּתְִקּתֵק ס–מ–ס
ַע ְלעַל ִרפְֵרף
ּבְַרּבּור ִהנְהֵן
נ ַ ְענ ַע ׁשִ כְׁשְ כָה
צְָרצַר הְִרהֵר
הְִרהֵר צְִקצֵק
ַמ ְסמֵר ִה ְבהֵב
ַס ְפסָל ִּפ ְצּפֵץ
ּג ֻ ְל ֹּגלֶת ִה ְמ ֲהמָה
הֵם ֹלא ְמהְַדהֲִדים
הָאֹור ֻע ְמעַם
הַּיֹום ֻמזְמַז
אָז מָה מְַקְרְקִרים
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*
ּבֶֹקר ּבֶֹקר עֹולִים לֶָרגֶל
ׁשעַר הַּׁשֶ ֶקל
ִעבְִרים נ ְִק ָּבצִים ְּב ַ
לֹוְקחִים ִמ ְסּפָר ו ְעֹומְִדים ּבַּתֹור
ְקֵרבִים ַלעֲלֹות עַל ּכַּפֹות ַהּמֹאזְנַי ִם
עַל ּכַף ַאחַת מּונ ָח ּגּוׁש ֶּכסֶף
עַל ּכַף ׁשְ נִּי ָה ָּבׂשָר נ ִ ְכסָף
ַּב ָּתו ְֶך רֹוֶקֶדת לְׁשֹון ַהּמֹאזְנַי ִם
רֹו ֶטטֶת וְׁשָָרה עַל ּפִי ַהּמִׁשְ ָקל:
"ׁשֶ ֶקל ְלפֹה ׁשֶ ֶקל ְלׁשָם
ׁשֶ ֶקל ְלׁשָם ׁשֶ ֶקל ְלפֹה
ׁשֶ ֶקל עַל מִׁשְ ַקל לָׁשֹון
ׁשֶ ֶקל ְלנֶפֶׁש ׁשֶ ֶקל לְאֹות
ׁשֶ ֶקל לְאֹות אֹות לְאֹות
ׁשֶ ֶקל עַל מִׁשְ ָקל ָקדֹוׁש
אֹומֵר לָרּו ַח מָה ִל ְלּבֹׁש:
ּפֹה ַּת ֲעמֹד ּופֹה ּתְִדחַף
ּפֹה ִּת ְת ַּכּו ֵץ וְכָאן ִּתזְחַל
ּפֹה ַהּלָׁשֹון ִּת ְתּג ַ ְלּגֵל ְל ַמּטָה
ּופֹה ַּת ְצלִיף עַל ּתְִקַרת ַהחְֵך
ּפֹה ִּת ְתּפֵָרץ ּופֹה ִּת ְבלַע
ּפֹה ִּתתְּפֹוצֵץ ּופֹה ּתִׁשְ רֹק
ׁשֶ ֶקל לְׁשֶ ֶקל אֹות לְאֹות
אֹות נֹוׁשֶ ֶקת ׁשֶ ֶקל לְאֹות"

הַּׁשֶ מֶׁש נִפְֶרטֶת ָּב ֹאפֶק
הָאֹור ִמ ְתּפֵָרק לְִקִריצֹות
ו ְַקו ָאדֹם ּדַק ו ְרֹוטֵט
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ּׁש ַמי ִם
ְמ ַסּפֵר ַּב ָ
מָה ָעׂשָה הַּיֹום ַה ֶּכסֶף
ּג ַם ָהעֶֶרב ׁשָם ְל ַמ ְעלָה ּבֵין ַה ִּבנְיָנ ִים
ַהּסִיסִים ַחסְֵרי הֶָרגֶל צֵא ּובֹוא ִמתְרֹו ְצצִים

101

אילי אבידן

מַפתח מסתובב מהחזה עד הקיבה
לעכשיו
ׁש ְטפָה ׁשְ תִיָקה אֶת ּפִינְסְֶקר
ְּבאְַרּבַע אְַר ָּבעִים ו ְׁשֵ ׁש ָ
ִּכ ְבכָל יֹום חֹלְּ ,ד ָממָה חֹוצָה ִמּגִימֶ"ל עַד ַהּתְִקו ָה.
ַה ֶּפתַח ּתְִקוָאִים הָיּו ׂשְ רּועִים ְּב ֶפתַח ּתְִקו ָה,
ַה ַּתּי ִָרים ָחלְמּו ְּבצְָר ָפתִית ֵמעַל ַהּסְנּוֶקר.
ּׁשלֵו,
ַרק ּדְמּות ַאחַת ִהפְִריעָה אֶת ַה ַּליְלָה ַה ָ
אֹו ֶחז ֶת ַּב ָּמסְָך ַה ְּמ ַה ְבהֵב " ַאּתָה ַּבּדֶֶרְך?"
ְּכאִּלּו ׁשֶ ָהי ָה ז ֶה ׁשִ יר ּפִּתּויּ ,תְׁשּוָקה חֹוֶדֶרת,
" ַמּגִי ַע ּתֹוְך ַּדּקָהָ ",ענְתָה ָה ֶא ְצּבַע עַל ַהּלֵב.
ַּפחִים חְָרצּו לָׁשֹון נֹו ֶטפֶת ִריר ,ז ְַרז ִיף ּדָבִיק
ׂשּקֵי אַׁשְ ּפָה ְקרּועֵי חָתּולּ ,תְלּוׁשִ ים.
זָלַג ִמּבֵין ַ
נ ִיחֹו ַח י ָם ָעמַד ָעבֶהְ ,קָר ַבי ִם ּגֹועֲׁשִ ים,
וְג ַב ַהּי ָד ָרו ָה ִמ ֵּמצַח לַחִ ,חּו ֵרַ ,מבְִריק.
חֶׁשְ כַת ַהּמְַדֵרגֹות ָאצְָרה ּדִּמּוי ִצּנ ָהַ ,רק ֶרמֶז,
ּכְׁשֶ ּנ ֵאֹון ִמתְַקּדֵר ָקפָא עַל ּגּוף סָמּוקּ ,תָׁשּוׁש.
ִמ ֶּדלֶת ִראׁשֹונ ָה נ ִיחֹו ַח סִירַ ,מּׁשָב ּכָבּוׁש,
ֵמהַּׁשְ נִּי ָה ִרׁשְ רּוׁש ׂשְ מִיכֹותׁ ,שִ עּולִ ,טפְטּוף ׁשֶ ל ּבֶֶרז.
אְַך ּבַּׁשְ לִיׁשִ ית ִקְרקּוׁש ַמנ ְעּול ּו ָבעֵינ ִית ִעפְעּוף,
ַמ ְפ ֵּת ַח ִמסְּתֹובֵב ֵמ ֶה ָחז ֶה עַד ַה ֵּקבָה.
ְּבאְַרּבַע ֲחמִּׁשִ ים נ ָגֹוז ּכָל ֶמתֶק ּתֹו ֵעבָה,
הִָריק ִקּבֵל צּוָרה ,הִָריק חַָרק ּבְקֹול ז ָעּוף.
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ְּבאְַרּבַע ֲחמִּׁשִ ים נ ָׁשְ בָה ַה ֶּדלֶת ֶהבֶל ּגּוף
ֲאו ִיר צֹונ ֵן ִּכּו ֵץ נ ְַקּבּובִּיּות ,זֵעָה ֹלא זָעָה.
ָה ַעי ִן ַּב ִּמ ְפּתָן ָּפ ְלׁשָה ּומַּׁשֶ הּו ָעלַז ּבָּה,
ּומַּׁשֶ הּו נ ֶ ְחמַץּ ,ג ַּסּות ַהּי ָד עַל ַהּמַׁשְקֹוף,
ּופֶה ֶאחָד נ ְִקּפַץׁ ,שִ ּנ ָיו נ ְָקׁשּו ָלסֹבָ ,ל ֶלכֶת,
ּופֶה ַאחֵר ָמלֵא ּבְִדבַׁש ,נִּג ַרַ" ,רק נ ְַדּבֵר",
ו ְֶרג ַע ּפֹה נ ַָדםּ ,כְמֹו נ ִ ְכלָא אֹו ִמ ְת ַעּו ֵר,
ָקִריר ִּב ְפנ ִיםָ ,טפַף חָתּול ְקצּובֹות עַל ּג ַג ַמ ֶּתכֶת.

בוא נחיה ונאהב
"נִחיה ,ל ֶ ְסּבִיה שלי ,ונאהב"
קטולוס

ּו ַבּצֵ'ט ַהּפְָרטִי הַּׁשּורֹות ִמתְַקּצְרֹות,
ׁשֵ ב ֵמ ָעלַיָ ,קֵרב אֶת ָהרֹאׁש.
ַּבחֶֶדר — ּדִּמּוי ְמפְֻקסָל ְּב ִמּדָה —
ַאּתָה ו ַ ֲאנ ִיִ .קירֹות ּו ִמּטָה.
יָפִים ֵמ ַע ְצמֵנּוַּ ,דּקִים ּו ְתמִיִרים,
הָעֹור ַהּמָתּו ַח ַמ ְחלִיק עַל ׁשְִריִרים,
ּגּופִים ׁשֶ ּי ַ ְסּכִימּו ְלכָל ׁשֶ ּתֹאהַב
ּכָל ּתְנּוחָהּ ,כָל ּכִיפּוףֹ ,לא י ִ ְכאַב לִי ַהּג ַב,
וְאִם ֶא ְת ַעּי ֵף ֹלא אְֶדרֹׁש ׁשֶ ּנ ַ ְפסִיק
וְהַּגּוף י ֵ ָאנ ַח ְל ַעצְמֹו ,סֹוד י ַ ְמּתִיק.
ּבֶן ּדְמּותְָך ִמתְָקֵרב ּו ְמ ַכּו ֵץ אֶת ׂשְ ָפתָיו
ּבֶן ּדְמּותִי ִמ ְתּפַּׁשֵ ט עֲבּוְרָךּ .תָו ְלתָו
ִמ ְת ַחּבֶֶרת סִימְפֹונְי ַת ְּד ָממָה
ׁשֶ ל הֵֵדי ֲאנ ָקֹות ,וְעְִקבֹות י ָד ַחּמָה
עַל עֹוִרי הַּסֹומֵר ,עַל ָּפנ ַי הַָרּכִים
סִי ָמנ ֵי נ ְׁשִ יקֹותִ ,ה ְצ ַטּלְבּות עֹוְרִקים
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ִמ ַּדּפֶֶקת ַמהֵר ,ו ְגּופֹו ַמאֲִדים,
מִּלֹותֶיָך ְקצּובֹות ,מִּלֹותֶיָך אִֵדים.
ּבֶן ּדְמּותְָך ֵמעְַרסֵל ּומְַרּפֶה אֶת ׁשְִריָריו
ו ַ ֲאנ ִי עֹוד מְַקלִידּ ,בֹוא נ ִ ְחי ֶהּ ,בֹוא נֹאהַב,
נ ִ ְת ַעּלֵם ֵמ ַה ַּלעַג ׁשֶ ל ְּבנ ֵי ַהּתְמּותָה
ׁשּבֵׁש אֶת הַּקֹוד ,נ ִ ְת ַּבּצֵר ַּב ִּמּטָה.
נְ ַ
ּבֹוא וְתֵן לִי מְאֹות נ ְׁשִ יקֹותְ ,ר ָבבָה
ּבְאֹותֹות ֻמ ְצ ָּפנ ִים ,נֶגֶד ַעי ִן טֹובָה,
ּבֹוא נִבְַרח ֵמהַּׁשֶ מֶׁש ַה ָּבאָה ֵמעָל
נ ְ ַכּתֵת אֶת ּגּופֵינּו ְלז ֶֶרם חַׁשְ מַל,
ּבֹוא נ ִׁשְ עַט אֶל ֵמ ֵעבֶר ִלזְמַן ּומְֶרחָב
ּבֹוא נ ִ ְחי ֶה ,קֹול ִמ ַּבעַד ַלּצָג ,וְנֹאהַב.

סיפור מעשה
ָה ַא ְמּבָט ַה ֻּמ ְכּתָם ְמ ַסּפֵר לִי סִּפּור
ּׁשָקעִים ָּב ֵא ַמי ְל
ַמעֲׂשֶ ה ַּב ְ
ּכְׁשֶ ֲאנ ִי ִּב ְכפָפֹות עַל ּבְִרּכַי ו ְ ַהּסְקֹוצְ'ּבְַרי ְט
ַמ ְחלִיק עַל ּגַּבֵי ְּכתַב ַהּבְַרי ְל
ו ְ ַהּג ַב מְַדגְּדֵג ִמּטִּפֹות ַהּזֵעָה
וְהַָרעַל ּגֹוֵדׁש אֶת ָהאַף,
ו ְ ַהּי ָד ַהּקְמּוצָה ִמ ְת ַמ ַּתחַתֵ ,לאָה,
ַהּסִּפּור ִמ ְתּג ַ ְלּגֵל ֵמ ֵאלָיו.
ַּב ֲעלַת ַהּדִיָרה ּגֹו ְללָהַ ,ה ַּדּי ֶֶרת
ּׁשנ ָה
ָהיְתָה ּבַת ּתִׁשְ עִים ַה ָ
ַרק ַע ְכׁשָו ְקצָת ָצ ַבעְנּוֶ ,ה ְח ַלפְנּו ַצּנ ֶֶרת,
ׁשנ ִים ּכְלּום ּפֹה ֹלא הִׁשְ ַּתּנ ָה.
ָ
ו ְָק ַפ ְצּתִי אֶת " ָלּמָה" ו ְ"אֵיְך" ּו" ָמתַי",
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ו ְ ִהנ ְ ַהנְּתִי ,מְַקׁשִ יב ו ְׁשֹותֵק,
ו ְׁשִ ְר ַּב ְטּתִי ׁשּוב אֶת ָראׁשֵ י ּתֵבֹותַי
ּו ָמסְַרּתִי לָּה צֵ'ק ַאחֲֵרי צֵ'ק.
ּו ַבּבֶֹקר ּכְׁשֶ ּבָאתִי ִהּכָה ּבִי ֵריחֹו
ׁשֶ ל ַה ֶּצבַע ,אָטּום וְכָבֵד,
ׁשֶ ּנ ִ ְמהַל ִּב ְמהֵָרה ּבְִרי ְצּפָז ּו ִבכְלֹור
ְּב ַמזְג ָן ׁשֶ ְּבעֵֶרְך עֹובֵד,
וְכַָר ְעּתִי ִל ְפנ ֵי ָה ַא ְמּבָט ָה ַעּתִיק
ו ְָקָראתִי ִמּלָה ַּב ִּמּלָה.
ְּב ִכ ְתמֵי ֲח ֻלּדָה ּוׂשְִריטֹות — ַּת ֲעתִיק
ִמ ְתאָרֹו ׁשֶ ל הַּגּוף ׁשָם נִגְלָה.
ְמ ַלּטֵף אֶת ַהּסֶֶדק ִמ ַּקי ִץ '11
ּכָאן נ ְִר ֲעדָה וְכָׁשְ לָה,
ּכְׁשֶ עָלּו ִס ְסמָאֹות ו ְ ֻתּפִים ְּב ַאחַת ְּכחֵץ
עַד ַלחַּלֹון .הִיא נ ָ ְפלָה.
ִהתְעֹוֵרר זִּכָרֹון ׁשֶ ל ַמּדִים וְתִיפּוף
ׁשֶ ָּצהַל וַהֲמֹון ְצ ָעדָה,
ו ְ ִאּמָּה ׁשֶ ָע ְטפָה ְּבחִּבּוק ְמ ֹבהָל
ו ְ ֵהחִיׁשָה ִמּׁשָם ַצ ֲעדָּה.
ְּב ַת ְחּתִית ָה ַא ְמּבָט ּגִ ֲחכָהְ ,מהְַרהֶֶרת,
חָׁשְ בָה ,אֹויֲ ,אנ ִי ַמּמָׁש ְסּפִי ְלּבְֵרג,
הֵן ּבְיֹום הַּׁשֹואָה הִיא ָּתמִיד ִמ ְס ַּתּגֶֶרת
ַּב ַּבי ִתׂ ,שֹונ ֵאת ְלהַׁשְ ּפִיל אֶת
ַמ ָּבטָּה מּול עֵינ ֵי ְצעִיִרים ,עַל ז ְרֹועָּה
ְמ ַחּפְׂשִ ים ְּבלִי ִל ְמצֹא ,סְִדָרתִית,
ו ְ ַהּי ָד ֲחלָָקה ו ְסֹומֶֶרת ,מְַראָה
ׁשֶ ָהיְתָה ּכָאןָ ,ל ְמדָה צְָר ָפתִית,
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ׁשֶ ָהיְתָה ֹלא ָרחֹוק ִמּכָאןּ ,בֵית מִׁשְ ָּפחָה
ְל ִת ְפאֶֶרת עַל ֶמ ְלצֶ'ט ּו ָמז ֶא"ה,
ְל ָאבִי ָה הָיּו ֲחלִיפֹותַ ,ה ְצ ָלחָה,
ּפְַר ֵּדסִים מִּׂשְֵדרֹות חֵ"ן עַד ָּבז ֶל,
מְכֹונֹות ַהּטְֶק ְסטִיל ׁשֶ ִהזְמִין ְּכבָר הָיּו
עַל ַהּי ָם ִמּבְִרי ַטנְי ָה ְלי ָפֹו,
ו ְ ַהּכֹל ְמ ֻבּׂשָם .הִיא ָמ ְתחָהְּ ,כבְַרּבּור
ַצּו ָאָרּה .הַּיֹונ ִים ׁשֶ ּלָּה עָפּו
מִן הַּׁשֹובְָך ׁשֶ ַּסּבָא ָּבנ ָה עֲבּוָרּה
ֲאבָל ׁשָבּו ֵאלֶי ָה ִמּי ָד.
ְּב ַפסְט פֹוְרו ְֵרד ֶאחָד וְהִיא ְּכבָר עֲקּוָרה,
ָרמַת ּג ַן.'51 ,
ּוכְׁשֶ ּטּולָהִ ,מּתַאי ְ ַלנ ְד ,נ ֶ ְח ֶּפז ֶת ִלמְחֹות
אֶת ַהּדָם הַּזֹולֵג ִמ ִּמ ְצחָּה
ִּבמְבּוכָה הִיא נִזְּכֶֶרת ְּבאָחְּ ,באָחֹות,
ּבְִדיָרה ְל ָבנ ָה ו ְ ַצחָה,
ּבִילִָדים ׁשֶ ּׂשִ חֲקּו ְל ָפנ ֶי ָה ּבְעֹוד הִיא
אֹו ֶחז ֶת ְּבי ַד אֲהּובָּה.
ֹלא ִהפְִריד ּבֵינ ֵיהֶם הָאֹוְקי ָנֹוס ַה ָהּדִי
וְעֹל ַּכ ְלּכָלָה חֲֵרבָה.
ּוכְׁשֶ ּטּולה נֹוגַעַת ַּב ֶּפצַעּ ,בּוׁשָה
ִמ ְת ַעּבָה ּבְִקְרּבָּה ִל ְּדמָעֹות,
הִיא חֹובֶֶקת ְּכאֵם ו ְנֹוׁשֶ ֶקת רֹאׁשָּה,
ּכְמֹו ּתִינֶֹקת ׁשְ כּוחָה עַד מְאֹוד.
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עומר ולדמן

ממְך מה שנותר לי :רק שישים אחוז נוזלים
מתוך יומן פרידה
גאולה דולורוזה
עֹוד ְּדבִָרים ׁשֶ ַּמזְּכִיִרים לִי
אֹותְָך ,אִם נ ַ ְתחִילּ ,כְמֹו ָּתמִיד,
ּבַּמּובָן ֵמ ֵאלָיוֶ :החָלּוק ַהּוָרֹד ׁשֶ ּלְָך עַל ַה ֶּדלֶת,
ַהּתְמּונ ָה ׁשֶ ּלְָךֻ ,מ ְצמֶֶדת ִלתְמּונ ָה ׁשֶ ּלִי
ׁשנ ָה ,נֹוגֵ ַע ְּבלִי מֵׂשִ ים ַּבּׁשָד ׁשֶ ל ִאּמִי,
ִמּגִיל ָ
ׁשחְֵרר
ו ְ ַהּי ְִדיעָה ַהּבֶֹקר עַל ַה ַּכּוָנ ָה ְל ַ
ְמ ַח ְּבלִיםֵ :ראָיֹון ְמיֻחָד עִם ָהאֵם
ַהּׁשַּכּולָה ּגְ ֻאּלָה ּדֹולֹורֹוז ָה .זֹאת ַא ְּת
ּׁשם ּג ָדֹול מִן הַּׁשִ יָרה.
ּבִׁשְ בִילִי ,ו ְ ַה ֵ
ּגְ ֻאּלָה ּדֹולֹורֹוז ָהֲ .אפִּלּו ַהּמָקֹום ׁשֶ ּבֹו ּג ַָד ְל ְּת
ׁש ַלי ִם:
הּוא ּכְמֹו טַּבּור ּבֵין ּתֵל ָאבִיב ו ִירּו ָ
צִָריְך ָל ֶלכֶת ּבְׁשּולֵי ַה ְּכבִיׁש ּכְֵדי ֹלא
ְל ִהּדֵָרס ,אֹו ּכְמֹו ׁשֶ ַּפעַם
נ ָ ְפלָה ָעלַי ּבָאסָה ו ְ ִה ְצמְַד ְּת אֹותִי ָחז ָק
ַלּצִיצִים ׁשֶ ּלְָך ,מָה ָהי ִיתִי עֹוׂשֶ ה ִּב ְלעַָדי ְִך,
ִמ ְל ַמ ְלּתִיָ .לּמָה ‘ּתָה אֹומֵר אֶת ז ֶה ּכָל ַּפעַם,
ׁש ַא ְלּתִי אֹותְָך מָה ַא ְּת חֹוׁשֶ בֶת
ָאמְַרּתְ ,ו ְ ָ
עַל ַה ְּכתִיבָה ׁשֶ ּלִי ,ו ְ ָאמְַרּתְ ,יָפֶה ַּת ְכלֶס,
ֲאבָל ִל ְפ ָעמִים ֲאנ ִי ֹלא ְמבִינ ָה ָלּמָה ַאּתָה ִמ ְת ַעּקֵׁש
ְלנ ַּסֹות ְלג ַּלֹות לִי ְּדבִָרים ׁשֶ ֲאנ ִי ְּכבָר יֹוַדעַת.
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ז ֶה ֶּבטַח ּג ַם מָה ׁשֶ ּתֹאמְִרי עַל הַּׁשִ יר
ַהּז ֶהַ ,אחֲֵרי ַהּפְִרסּום ּבְ"הֹו!" אֹו ּבְ"תְַרּבּות
ו ְ ִספְרּות ".אַל ּתְַרפְְרפִיְ .קנ ִי אֶת ז ֶה ַע ְכׁשָו.
אַל ְּת ַחּכִי ְל ֵספֶר .י ֵׁש ַמּצָב ֲאנ ִי מֵת ִל ְפנ ֵי ז ֶה.
אֹו ְלפָחֹות ז ֶה מָה ׁשֶ ֲאנ ִי ָקרֹוב ְלהְַרּגִיׁש
ַע ְכׁשָו ,עִם ְּכ ֵאבִים ְּבג ַב ַּתחְּתֹון
ׁשֶ אֵין ְּדבִָרים ּכָ ֵאּלֶה .ו ְַרק אֱלֹוהִים יֹוֵד ַע
מָה ּגֹוֵרם לִי ָל ֶלכֶת ַל ֶּדלֶת ַע ְכׁשָו,
ְּבלִי ֻח ְלצָהְּ ,בקֹר ׁשֶ ל ּתְֵריסַר ַמעֲלֹותְּ ,בלִי חִּמּום,
לָׂשִ ים אֶת ֶהחָלּוק ׁשֶ ּלְָך וְלָׂשִ ים ּגֵ'ז ּבְיּוטְיּוּב
וְלְִרקֹד לְתֹוְך ַה ְּכ ֵאבִיםּ ,כּוׁשִ ילִיַרּבַאק עְַרס!
ּגְ ֻאּלָה ּדֹולֹורֹוז ָה! ּגְ ֻאּלָה ּדֹולֹורֹוז ָה!
ו ְ ִל ְסּגֹר ַמהֵר ּכִי ִאּמָא ֶּתכֶף ַּב ֶּדלֶת ,ו ְ ַל ְחׁשֹב,
ׁשנ ִים ְלפָחֹות ,ו ְאּולַי
ז ֶה ֶּבטַח יִּמָׁשֵ ְך ָחמֵׁש ָ
יֹותֵר ,וְלְִדּפֹק אֶת ָהרֹאׁש ַּב ֶּדלֶת,
אֹוי אֱלֹוהִיםַּ .כּמָה ֶּבכִי ּבֶָרַקע ַאחֲֵרי ז ֶה.

אהב ְּת אותי כמו קצינת נפגעים
ָא ַה ְב ְּת אֹותִי ּכְמֹו ְקצִינ ַת נ ִ ְפּגָעִים
הַּגֹונַחַת ּבְאֹותֹו קֹול ׁשָחּום:
"ּתֹאהַב אֹותִי ַה ַּליְלָה ָחז ָק ",וְג ַם:
" ַּתנ ְחּומֵינּו עַל ִּבנְכֶם ַה ִּמתְַקּדֵםַּ ,תנ ְחּום".
ו ְ ָא ַה ְבּתִי אֹותְָך ּכְמֹו ְּב ַמּטַח
טִירֹונּות ֶאפֶס ׁשְ ַּתי ִםּ :פֹולֵט ּו ְמ ַסּמֵן
ו ִי ,ו ְהֹולְֵך לִׁשְּתֹות ַמי ִם ּדְלּוחִים,
ׁשעָה ֲאבִיבִית
מְַד ְמי ֵן ׁשֶ הֵם ּפִיְך ְּב ָ

108

ׁשבְנּו ׁשֶ ִה ְפסְַקנּו ְל ַפחֵד:
ׁשֶ ּבָּה ָח ַ
ּׁשק אֹותְָך ,לְׁשֹונ ִי
ו ְֹלא י ַָד ְעּתִי ְלנ ַ ֵ
ּבְָרחָה ִמּלְׁשֹונ ְֵךּ ,כָ ַע ְס ְּת ָעלַי ְּבאֵין אֹונ ִים:
י ַָרְק ָּת ָעלַי ַּב ָּפנ ִים.
ֵמאָז ַהּלָׁשֹון ִה ְתּגַּבְָרהִ :לּקְַקּתִי אֹותְָך ַּב ַּתחַת,
ִלּקְַקּתִי אֹותְָך ַּב ָּפנ ִיםִ ,לּקְַקּתִי אֹותְָך ַּבּג ַב.
ֲאבָל אֵין ְּברֹק הַׁשְ ָּפלָה :הּוא נֶטֶף ׁשָבּור ׁשֶ ל ַּפחַד,
הּוא ַמי ִם ּדְלּוחִים ׁשֶ ִּמּמְֵך אֵינ ָם נִפְָרצִים ַע ְכׁשָו.
ּׁשים אֲחּוז ִים ׁשֶ ל ַמי ִם,
ּג ַם ַאּתְּ ,בְסֹופֹו ׁשֶ ל ּדָבָרׁ ,שִ ִ
ּוכְמֹו ַה ַּמי ִם ִה ְת ַּפּׁשְַר ְּת ָעלַי ִּכ ְמעַט עַד ֲאנָחָה.
ֲאבָל ּגּופְֵך ּגָבַר עַל ּגֹוָרלָם ו ְ ִה ְת ַעּקֵׁש
ִלהְיֹות צָלּול ּכְמֹו ַּפעַםַ ,ל ְחזֹר לְָרתִיחָה.
ו ְ ַהחֶׁשְ ּבֹון י ִ ְהי ֶה ָּתמִיד ּפָׁשּוט ו ְֵדי ַאּלִים,
ּפָׁשּוט ּכְמֹו רֹו ְכ ָסנ ִיםִּ ,כ ְפתִי ָחתָם ּכֹה ְמ ֻסּבְָך:
ּׁשים אָחּוז נֹוזְלִים,
ִמּמְֵך מָה ׁשֶ ּנֹותַר לִיַ :רק ׁשִ ִ
אְַר ָּבעִים אָחּוז ַפנ ְ ַטז ְיֹותֹ ,לא ִלהְיֹות אָחּוז עֹוד ּבְָך.

וגם
ׂשחֲִקים ְּבלִׁשְֹלף
ַא ְּת זֹוכֶֶרת אֵיְך ָהי ִינּו ְמ ַ
אֶת ַהּגֶֶרׁש? נַּגִיד ַאּתְ :גִים מֹוִריסֹון ,ו ַ ֲאנ ִי :גֹוְרג
הִָריסֹון ,אֹו גִימִי ֵּפי ְג .וְג ַםָ ,אמְַרּתִי ,אִָריק
ַאיְנ ְׁשְ ֵטי ְן .מָה ַהּקֶׁשֶ רַ .אחְֵרי ז ֶה ָהי ִינּו ִמז ְ ַּדּיְנ ִים.
ַאחֲֵרי ׁשֶ הּוא מֵת ָרצִיתִי ִל ְכּתֹב
לְָך ,מִיצ ,אֵיְך י ִ ְהי ֶה ָלז ֶה סֹוף?
אֵיְך י ִ ְהי ֶה לָנּו סֹוף? ְּבעְָרּפִי נ ִׁשְ אֲָרה
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ּתְחּוׁשַת ֶא ְצּבַע ׁשֶ ּלְָךֹ .לא ִּת ְהי ֶה ּתְׁשּובָה.
ַרק ַה ִּמּלָה ַהּזֹאת ּתְקּועָה ּכְמֹו ַהּי ַ ְלּדָה
ּׁש ֵמנ ָה ׁשֶ ָהי ִית ַּב ֲחצַר ּבֵית ַה ֵּספֶר ִּב ְת ִחּלַת
ַה ְ
יּונ ִי ,ו ְ ִאּמָא ׁשֶ ּלְָך מְַדּבֶֶרת עַל ָּת ְכנ ִית הְַרזָי ָה
ַל ֹחפֶׁש ִּבמְקֹום ִל ְתקֹ ַע צִ'יּפְס עַל ַה ַּסּפָה.
וְג ַם ,וְג ַםְּ ,בגֵו ַה ִּמּלָה ִמ ְס ַּתּמֵן ּגַעֲגּועַ,
ּׁש ֵאלָה ָאבְדּו ַלּנ ְֻקּדָה ׁשֶ ְּמעִידָה
ּכָל סִי ָמנ ֵי ַה ְ
ֲעלֵיהֶם ִמ ְּל ַמּטָה :אֵיְך ֶא ְפׁשָר ִל ְכ ֹמ ַּה לְָך ּכְׁשֶ ֲאנ ִי ְּכבָר ּבְָך.
אֵיְך ֶא ְפׁשָר ִלהְיֹות ִאּתְָך ּכָל ּכְָך ּו ְלהְַרּגִיׁש ְלבַד ְלגַמְֵרי.
ּׁשיר ַהּז ֶה נ ִ ְכּתָב ְלאַט ִמּדַי ,וְג ַםּ ,בַָרְדיֹו
ַה ִ
מַׁשְ מִיעִים ָל ַאחֲרֹונ ָה אֲִריאֵל ז ִי ְלּבֶער ,מְַדּבְִרים עַל
עְֶדנ ָה .ו ְעֹו ָלמִי ִמ ְת ַחּכְֵך ּבְעֹו ָלמְֵך ,וַחֲלֹומִי
ִמ ְס ַּתּבְֵך ַּבחֲלֹומְֵך .ו ַ ֲאנ ָׁשִ ים
אֹומְִרים ׁשֶ הִׁשְ ַּתּנ ֵית מְאֹוד ֵמאָז ַהּפְֵרדָהׁ ,שֶ ֹּלא אֵַדע
לְִקרֹא ּבִׁשְ מְֵךַ .אחֲֵרי ׁשֶ אִָריק מֵת
י ַָרְדּתִי אֶל ּבֵיתֹו ִמּכִּוּון ִקינ ְג גֹוְרג,
ְלכִּוּון ַהּי ָם ,לְִדחֹף ֶּפתֶק ּבֵין ַה ָּבלָטֹות.
וְנִזְּכְַרּתִי ׁשֶ אַף ַּפעַם ֹלא ָהי ִיתִי ׁשָם ִאּתְָך:
ָּתמִיד ָהי ִינּו הֹו ְלכִים ַל ֶּסנְטֶר אֹו ָל ֹאז ֶן אֹו עֹולִים
ּבִׂשְֵדרֹות ּבֶן צִּיֹון ,אַף ַּפעַם ֹלא י ַָרְדנּו ַלּי ָם
ּכְמֹו ׁשֶ ָהי ִיתִי עֹוׂשֶ ה עִם הַּקֹוֶדמֶת ,אֵיְך ָצחְַקנּו ָעלֶי ָה
ּו ָפחְַדנּו ִל ְצחֹק עַל ַע ְצמֵנּו ,וְאֵיְך ָהאֵזֹור ַהּז ֶה
ֵממִית ּבִי ַעצְבּות מִּׁשּום מָהַ ,מ ְחי ֶה ּבִי ׂשִ ְמחָה,
ׂש ַמ ְחּתִי ׁשֶ ָעלִיתִי מִּתֹוכָּה ּכְֵדי לֶָרֶדת ַלּי ָם,
ּכִי ָ
ׂש ַמ ְחּתִי ׁשֶ ָעלִיתִי ֵמ ַהּי ָם ּכְֵדי לֶָרֶדת ֵא ַלי ְִך.
וְ ָ
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נדיה אייזנר

הלב הופך ְללָאו
אבסולוט
ַטּבָעֹות ׁשֶ ל ָעׁשָן ,לְׁשֹונֹות נ ְעּוִרים.
ַא ְּת עֹוזֶבֶתׂ .שְ ָפתַי נִנְעָצֹות ַּבּז ְכּוכִית.
נ ְׁשִ יקֹות ּכְמֹו ַמּפָה .הַּגּופִים ְמנַּתְִרים
ְּבחְֶדו ַת ַהּבִּלּוי ַהּקָׁשֶ הַ ,ה ֵּממִית.
ַּבחִֹרים הַּׁשְ חִֹרים חַּלֹונֹות מּואִָרים,
עַל ַהּבָר ַה ְּצ ָללִים ּכְמֹו ּדְיֹו ּבַּכֹוסִית —
ׁשֶ ּתָבֹוא ְסעָָרה אֶת ִריסַי ְלהִָרים,
ׁשֶ ַּתכְִרי ַח אֹותִי ְל ַהּבִיט ַל ַּת ְחּתִית.
מָה אְֶראֶה ּבָּה ִמ ְּלבַד אֹותִּיֹות ָאלֶ"ף–ּבֵי"ת,
הַּבֹונֹות מִׁשְ ָּפטִים ׁשֶ ָרצִיתִי לָׂשֵ את
ו ְ ָלתֵת עַד הַּסֹוף ,עַד ׁשְ בִיַרת ַה ַּמ ְצּפֵן
ַרק לָזֹו ׁשֶ ִּתּקַח אֶת ּכָל מָה ׁשֶ ֶאּתֵן?
ֹלא ׁשְ בִיָרה וְג ַם ֹלא ִמ ְתּפֶָרֶקתֲ ,אבָל
עַל ַהּבָר ַרק ֲאנ ִי ּו ַמ ְצּפֵן ְמנֻטְָרל.

שלוש תמונות מאנה קֵרנינה
.1
ָקצִירַ .הּלֵב הֹופְֵך ְללָאו,
ו ְׁשִ ּבֹולִים ְקצּוצֹות ָראׁשִ ים
נ ָחֹות ַּב ֲע ִלּי ַת ַהּג ַג,
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ּבְׁשֵ לֹות ּכְמֹו זָהָב.
נְפִי ָלתָן ּדֹו ֶממֶת ְל ַמּג ַע ּבְַרז ֶל.
ַמּג ָל מּוָרם ׁשֹוֵרק,
נֹוחֵת עַל ַצּו ָאָרן ְּב ֶחסֶד אֵל.
ּכְמֹו רֹאׁש עָרּוף
ַה ַּמּבִיט ְּב ַעי ִן ּפְעּוָרה
ִּבמְנּוחַת הַּגּוף
ׁשֶ ַּפעַם ָהי ָה ּגּופֹו ׁשֶ ּלֹו,
ּכְָך ַמּבִיטָה ֲאנ ִי ְּב ַא ֲהבָה,
וְהִיא ז ָָרה ּגְמּוָרה.
.2
ז ִיפֵי ַהּכְפֹור צֹו ְמחִים
ֵמ ַהּג ַּגֹות ּו ִמ ְּפנ ֵיהֶם ׁשֶ ל ֲאנ ָׁשִ ים.
ו ְַקרּ ,כָל–ּכְָך ַקר
ּכִי ֶאבֶן הָָרצִיף ְקפּואָה
וְטֶֶרם נ ִ ְצ ְּבעָה ּבְַדם ַה ֻּמּתָׁשִ ים.
ּדָבָר ֹלא נ ֶ ֱאמַר,
ׁשִ ְקׁשּוק ַהּג ַ ְלּגַּלִים ּכְֻקּבִּיֹות ּבְכֹוס
ׁשֶ ל ְמ ַהּמֵר ׁשֶ ּכֹה לָהּוט לַָקחַת
ו ְ ַל ֲהרֹס.
ִמּלָה ַאחַר ִמּלָה נֹו ְפלִים
ׁש ַמי ִם ְל ָבנ ִים ֵמעַל ַה ַּפחַד
ָ
ִמ ְּפנ ֵי עֹולָם ׁשֶ ּצַר ו ְַקר ִמ ְּל ָהכִיל.
ּכָל הָעֹולָם
ּג ָדֹול ִמּכְֵדי ִלחְיֹות.
ַאּתָה נִגְָרר ו ְ ַה ַּקּטָר מֹובִיל.
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.3
ו ְ ַאּתְְ .קטִיפָה ו ְ ַתחֲָרה.
וְהִיאּ .פִׁשְ ּתָן ו ְ ֶצמֶר ַרְך,
ּתִינֶֹקת עַל ּבְִרּכָּה יֹוׁשֶ בֶת.
הִיא ָּבאָה עַל ׂשְ כָָרּה
וְעַל ָענְׁשָּה יֹומָם
ו ָ ַלי ִל .מָה ַא ְּת חֹוׁשֶ בֶת,
ָה ֹענ ֶׁש עַל עֲוֹון ָה ַא ֲהבָה
הּוא ָמו ֶת? אְַך
ָה ֹענ ֶׁש הֵם ַה ַחּי ִים ַע ְצמָם.
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יאיר דברת

שירים לאהּוב ציוני
עוד שיר תל–חי
ליוסף "אוסיה" טרומפלדור ,וריאציה על זאב ז'בוטינסקי

רֹו ְכ ָסנ ְָך ָרכּוס — מַּדּועַ?
ְּפׁשֹט ֻח ְלצָה ,יֹוסֵף.
ְּבלִי ּבּוׁשָהּ ,גִּבֹור ּג ָדּועַ,
ּג ַם ֲאנ ִי חֹוׂשֵ ף.
ׁשְ כַב יֹוסֵף
צַו ּדֹוֵרׁש —
אֶת ַּת ְלמִי ֲהפְֹך ,חֹוֵרׁש!
י ָד ַאחַת לְָך ּתֹו ֶתבֶת,
אַל ּתְִדאַג ,יֹוסֵף.
ִּבמְקֹומָּה י ִָדי ׁשֹו ֶאבֶת,
ּפִי ֻחּמְָך אֹוסֵף.
ְקַרב יֹוסֵף
רֹום נַמְִריא —
ְּתחִי ּגִז ְַרת חָלּוץ ִעבְִרי!
ּכָאן מּולְָך ּפָתּו ַח נַעַר —
מָה י ָׁשִ יר ,יֹוסֵף?
ּתֵן לֹו אֶת רֹובֵה ַה ַּסעַר,
ׁשּסֵף!
ׁשּסֵהַ ,
ׁשְ עַטַ ,
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הֹו יֹוסֵף,
ׁשְ אַג ,אֲִרי —
יְחִי ַהּנ ֶׁשֶ ק ָה ִעבְִרי!
נִז ְ ַּדּי ֵן–נ ָא לֵב ּוז ְרֹועַ,
ֹלא נ ָקּוםָ ,אחִי,
ִל ָּלחֵםִ ,ל ְכּבֹׁשִ ,לנ ְ ֹט ַע —
אֵין ז ֶה ֶהכְֵרחִי.
ּגְנ ַח יֹוסֵף,
ְּפקֹד אְַרסִי —
ְּתחִי ָע ְצמַת ָקצִין רּוסִי!
הֹויְסָה אֹו ְסי ָה סּוס ּפָרּועַ!
צֵאּ ,פֶןַ ...א ְללַי,
ּכָל ַהּז ֶַרע ְּכבָר ז ָרּו ַע
ׁשָט ּפֹה ּבֵין ַרגְלַי.
עֹז יֹוסֵף
ַל ֲחדֹר —
ּגְבּוָרה ,מֹופֵת ו ְ ֵסמֶל ּדֹור!
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סופרמרקט בתל אביב
ליוסף חיים ברנר ,וריאציה על אלן גינזברג
"לאן מוֶרה ז ְָקנך הלילה?"
אלן גינזברג ,סופרמרקט בקליפורניה
"שאל בן אדם לנתיבות עולם ,שאל אֵי הדרך ,אֵי?"
יוסף חיים ברנר

					
הֹו אֵילּו ַמ ְחׁשָבֹות י ֵׁש לִי ָעלֶיָך ַה ַּליְלָה ,י"ח ּבְֵרנ ֶרְ ,ל ַאחַר ׁשֶ עָׂשִ יתִי ּדְַרּכִי
ּבְִקּבּוץ ּג ָלּויֹותּ ,בֵין ֲעצֵי ֶה ָהדָר ַהּכְרּותִים עִם ְּכאֵב רֹאׁש ּומּודָעּות ַע ְצמִית
ו ְ ִה ַּב ְטּתִי ַּבּי ֵָר ַח ַה ָּמלֵא.
ּבְעֹוד ֲאנ ִי ּתָר ְּבלֵאּות ְר ֵעבָה ַאחַר ְס ָמלִים ִל ְמכִיָרה נ ִ ְכנ ַ ְסּתִי לְ"טִיב ַטעַם",
חֹולֵם עַל ְרׁשִ ימַת ַה ְּקנִּיֹות ׁשֶ ּלְָך!
אֵילּו ֲאפְַרסִֵקים ,אֵיזֹו ַאפְלּולִית! ֶאלֶף נ ָׁשִ ים ּגְרּוׁשֹות קֹונֹות ַּב ַּליְלָה! ַמ ְחלָקֹות
ְמלֵאֹות ְּב ָעלִים ְמעַּׁשְ נ ִים! ֹמלְֶך ָּבאָבֹוָקדֹו ,נֹוצְִרים ָּב ַעגְ ָבנִּיֹות! — ו ְ ַאּתָה אּוִרי
נ ִיסָן גְנֵסִין ,מָה עָׂשִ י ָת ׁשָם ְל ַמּטָה ְּב ֶחבְַרת ָה ֲא ַבּטִיחִים?
ָראִיתִי אֹותְָך ,י"ח ּבְֵרנ ֶר ,חֲׂשּוְך יְלִָדים ,חָלּוץ ַח ְטטָן ּובֹוֵדדְ ,ממַׁשְ מֵׁש אֶת
ַה ְּבׂשִָרים ׁשֶ ַּבּמְָקֵרר ,לֹוטֵׁש ַמּבָט ְּבנַעֲֵרי ַה ַּמ ֹּכלֶת.
ׁש ַמ ְעּתִי אֹותְָך ַמ ְמטִיר ׁשְ אֵלֹותִ :אנ ְ ֶּת מִן ַס ַלמֶה? ַקֶדׁש? ו ְ ַה ְּמ ָלפְפֹון? מִי ז ֶה
ָ
ִהפְִריט אֶת ּתְנּובָה? ֶא ְפׁשָר ׁשֶ ַאּתָה ַה ַּמ ְלאְָך ׁשֶ ּלִי?
הָלֹוְך ו ָׁשֹוב ׁשֹו ַט ְטּתִי ּבֵין עֲֵרמֹות ָחבִּיֹות ַהּדָם ַה ַּמבְִריקֹות ּומֹוחֹות ָה ֲעצָמֹות
ו ְ ַה ָּבׂשָר ַהּכָתּות ,וְעַָק ְבּתִי ַאחֲֶריָךּ ,ובְִדמְיֹונ ִי עַָקב ַאחֲַרי י ְִר ְמי ָהּו ְּכ ַבּלָׁש.
ׁש ַעטְנּו ּבְמֹוַרד ַהּפְרֹוז ְּדֹוִרים ַהּפְעּוִרים ְּבנ ֶ ָח ָמתֵנּו הַּבֹוֶדֶדת ,טֹו ֲעמִים
יַחַד ָ
אְַרטִיׁשֹוִקים ,לֹוגְמִים ִמ ַּמּדַף ַהּי ֵינֹותְ ,מ ַבּקְׁשִ ים ְל ָהפִיג ְמעַט י ֵאּוׁשֹ ,לא
מְַקּדְׁשִ ים עַל ַהּיַי ִן.
ׁשעָה נ ִ ְסּג ָרֹות ַה ְּדלָתֹותְ .לאָן מֹוֶרה ז ְַקנ ְָך ַה ַּליְלָה?
אֵי ַהּדֶֶרְך ,י"ח ּבְֶרנ ֶר ,אֵי? עֹוד ָ
( ֲאנ ִי נֹוגֵ ַע ַּב ֵּספֶר ׁשֶ ּלְָך וְנִזְּכָר ּבָאֹוִדי ֵסאָה ׁשֶ ּלָנּו וְחָׁש ְמגֻחְָך).
ַהאִם נ ִ ְפסַע ּכָל ַה ַּליְלָה ּבִׁשְ בִילֵי ַהּקִּבּוץ הַּׁשֹו ֵממִים? ָה ֵעצִים נֹו ְסכִים צֵל עַל צֵל,
ּׁשאֵר ּבֹוְדִדים.
ַּב ָּבּתִים ְּכבָר ּכָבּו הָאֹורֹותׁ .שְ נ ֵינּו נ ִ ָ
נ ִ ְתנַהֵל חֹו ְלמִים עַל צִּיֹון אֲבּודָה ׁשֶ ל ַא ֲהבָה ,נַחְֹלף עַל ְּפנ ֵי טְַרְקטֹוִרים ְצ ֻהּבִים
ַּב ֲחנִּיֹותַ ,ה ַּביְתָה ַלּצְִריף הַּדֹומֵם?
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הֹו ,אָב י ָָקרְ ,קהֵה ז ֵָקן ,מֹוֶרה ַאּמִיץ ,חָלּוץ עֲִריִרי ,אֵיזֹו צִּיֹון הֹותְַר ָּת ַאחֲֶריָך ,עִם
ּגּו ָפתְָך הְָרצּוחָהְ ,מ ֻכּסֶה סִָדין ָלבָן וְטָהֹור מִּבּוׁשָה?

כשתבוא לשכב אִתי תבוא כמו ברּוך
לברוך גולדשטיין ,וריאציה על יונה וולך

				
ּכְׁשֶ ּתָבֹוא לִׁשְ ּכַב ִאּתִי
ּתָבֹוא ּכְמֹו ּבָרּוְך גֹולְְדׁשְ ֵטי ְן.
ֲאנ ִי ֶא ְהי ֶה י ְהּוִדי נ ֶ ֶהנְתָן
ֶא ְהי ֶה ַפ ַל ְסטִינ ִי ָקטָן
ֶא ְהי ֶה חֲׂשּוְך מְַרּפֵא
ּדֹוְקטֹורַ ,אּתָה ַּת ֲענֹד ְסטֵתֹוסְקֹוּפ ְּכ ַתכְׁשִ יט
ו ְ ִלּבִי יַהֲֹלם.
אַל ִּת ְלּבַׁש ּדָבָר ִמ ַּתחַת ַל ַּמּדִים
			
ַרק צִיצַת ז ְָקנ ְָך ִּת ְהי ֶה לִי ַל ֲאחִיז ָה
ׁשֶ הֲֵרי לְׁשֵ ם נ ְִקמַת ַהּדָמִים
י ֵׁש לָנּו ְקרּום ַהּבְתּולִים ׁשֶ ּלִי.
ּתָבֹוא ִּבצְרֹורֹות
עֲׂשֵ ה ּבִי ׁשְ ָפטִים
ְט ָבחִים
ֲאנ ִי אֹוהֵב ׁשֶ ּז ֶה ּכֹואֵב,
ַק ַּד ְח ָּתנ ִיׁ ,שֶ ּז ֶה טָהֹורּ .בָרּוְך
		
ַמּלֵא אֶת ַההֵיכָל
ַאחַר–ּכְָך נ ִ ְת ַהּפְֵך
ֲאנ ִי אֶׁשְ ַּתּטַח עַל צִּיּון ַה ֶּקבֶר
ו ְ ַתחַת ִּכּפַת ַה ִּמ ְסּג ָד ַהּמְַרהִיבָה
ַּת ֲעקֹד אֹותִי ֵאלֶיָך ֵמאָחֹור
וֶאֱלֹוהִים י ִ ְצחַק
ו ְ ַאּתָה ַּתטְִרי ַח ַאּגָנ ְָך ְּכ ִב ְת ִפּלָה ּגְדֹולָה
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וְי ִׁשְ מַע–אֶל ּגְנ ִיחֹותַי
וְאַף ָאדָם הִָראׁשֹון י ְ ַחּז ֵר עַל ַה ֶּפתַח.
ו ְאּולַי לְֶרג ַע ּדַל
נ ָׁשּוב ֻּכּלָנּו ְלג ַן עֵֶדן.
וְאָז ,הֹו אָז! ֲאפִּלּו ׁשִ ְבעִים ּוׁשְ ַּתי ִם
ַהּבְתּולֹות ַה ְּמצַּפֹות לְָך
ֹלא י ִׁשְ ּתַּוּו לִי,
ֹלא.
ִּת ְהי ֶה זֹו אֹוְרּגִּי ָה ּפְרּועָה ְל ַמּדַי.
אָז ּכְׁשֶ ּתָבֹוא לִׁשְ ּכַב ִאּתִיּ ,תָבֹוא
ּכְמֹו ּבָרּוְךַ ,הּגֶבֶר ׁשֶ ּלִי.

הו רב חובל!
ליצחק רבין ,וריאציה על וולט ויטמן ונעמי שמר

הֹו ַרב חֹובֵל! ַקּבְַרנ ִיט ׁשֶ ּלִי! ַמ ְצּבִיא יְפֵה ּבְלֹוִרית,
ׁשנ ָה ֶא ְחּבֹק אֶת ַהּכִָרית
ֱאמֹרַ ,האִם ִמּדֵי ָ
ִּבמְקֹום לִׁשְ קֹ ַע ְּב ָחז ְָךְּ ,בחֵיק ֵריחֹות ֶהחָאִקי?
ּבְיֹום מֹותְָך ,הּוא יֹום מֹותֵנּוְ ,קַרב ֵאלַי ,י ִ ְצחִָקי!
ָהסֵר חָגֹור ּו ְפרֹם ַּכפְּתֹור
ּובֹוא ֵאלַי ּכְׁשֶ ְּכלִי
ַהּנ ֶׁשֶ ק ְּב ַה ְכנ ֵסֲ ,אנ ִי
נֹוצֵר אֹותֹו ַרק לִי.
הֹו ַרב חֹובֵל! ַמ ְצּבִיא ׁשֶ ּלִי! ֹלא ַּב ֲחצִי ַהּתֶֹרן
ָּתנ ִיף אֶת ִּדגְלְָך ָעלַי :לֵיל ַא ֲהבָה ַּבּגֶֹרן.
ַרק ִלכְבֹוְדָךּ ,בְיֹום ַחּגְָך ,עַל סִּפּונ ְָך ֶאזְחַל,
ּו ְבנַפְׁשִ י ּתְִקו ַת עֹולָם לַחֹוף ַה ְּמיֻחָל.
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ִהּנ ֵהַ ,רב הַחֹובֵלָ ,הנ ַע
ּבְֶקצֶב ָר ַמ ְטּכָ"לִי
אֶת הַּתֹותָח וְהִׁשְ ַּתּטַח
ּוׁשְ עַט עַד ׁשֶ ּי ֵַקל לִי.
הֹו ַרב חֹובֵל! ָאבִי ׁשֶ ּלִי! ֲאנ ִי ׁשֶ ּבֶן ָחמֵׁש
ָהי ִיתִי ּכְׁשֶ ָּצפִיתִי ַּבּצִּבּור ַה ִּמ ְת ַחּמֵׁש
ּבְזּוג ּפֵאֹות ּו ְב ִכּפָה לְִקַראת ָה ִאנ ְ ִּתפַאַדה —
ׁשעֲִרי ו ְ ֶאּכָנ ַע ַל ִּמתְָקפָהּ .דַע
ַהּכֵה ְּב ַ
ׁשֶ ַרק ֲאנ ִי ַהּבֵן ׁשֶ ּלְָך,
ֶא ְצלִי ַאּתָה ִּת ְפרֹק
ְּבתְַד ֵהמָה ִּד ְמעָה ַחּמָה
אֶל ּתֹוְך ּג ָרֹון ָעמֹק.
הֹו ַרב חֹובֵל! ָקדֹוׁש ׁשֶ ּלִי! אֶת ז ְַרעֲָך ֶאּׂשָא
ִּכנְׂשֹא הֲמֹון– ָאדָם צֹוהֵל ּבְׂשֹוָרה ּכֹה מְאּוסָה,
ּׁשאֵר ְלבַד ְּב ִכּכְָרָךּ ,בֹו ֵל ַע
וְג ַם אִם ֶא ָ
אֶת ֶהבֶל אֵינּותְָך ,י ִ ְצחָק ,אֶת ִּדמְעֹו ַתי ְִךֵ ,לאָה —
אֲבֹויִ ,לּבִיִ ,לּבִיִ ,לּבִי! —
הֵן ֶּכתֶם חַםׁ ,שֹותֵת
עֹוד י ִ ְתּפַּׁשֵ ט ַּב ֲעפְָרָך,
ׁשָפּוְך ְּבטֶֶרם עֵת.
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ולא רוח משם
לאברהם "יאיר" שטרן ,וריאציה על יאיר הורביץ
"ּכֵןּ ,ג ַם אֲנִי ַחּי ָל ּומְׁשֹוֵרר!"
"דבר אחד ברור :דרך כשרה ,שסופה כישלון ,פסולה היא; דרך ‘פסולה',
שסופה ניצחון ,כשרה למהדרין".
אברהם (יאיר) שטרן

וְיָאִיר אֶת יָאִיר ׁשֹואֵל ְלאָןְ ,לאָן ַאּתָה הֹולְֵך יָאִיר
וְיָאִיר ְליָאִיר מֵׁשִ יב ,אֵינ ִי ְמ ַצּפֶה ְלכָל ּגְ ֻאּלָה ְלכָל אֹור
וְאַל ּתִׁשְ אַלֹ ,לא ,אַל ּתִׁשְ אַל ,יָאִיר ,חָׁשּוְך ַהחֶֶדר ׁשּוב
אֵין לִי ִּבּטָחֹון ַמ ְסּפִיק וְאֵין לִי ּכָאן ַמחְּבֹואַ ,אּתָה ֵמבִין
יָאִיר ׁשֶ ָּל ַח ְמּתִי ָּבעֵטֲ ,אנ ִי הַּׁשֹועֵטֲ ,אנ ִי הַּׁשֹובָבֲ ,אנ ִי
הַּנֹוׂשֵ א אֶת ְקלֹון אֲבֹותָיו ,חָבּוי ָּבאָרֹון ,לּו ָהי ָה
לִי ּכִּוּוןֲ ,אנ ִי ׁשֹואֵל ,זֹוכֵר אֵיְך ָטמַּנּו רֹובִים ַּבּכִיסִים
ַחּיָלִים ַאלְמֹונ ִים ְּבנ ֵי הַּׁשֵ םָ ,הי ִית ּכָאן ִאּתִי מֹולֶֶדת
ׁשֶ ּנָׂשָאתִי לִי וְנִפְַרְדּתִי לִי ּכִי ֹלא רּו ַח ִמּׁשָםּ ,כִי ֹלא רּו ַח ִמּׁשָם ׁשֹו ֶטפֶת
יָאִיר אַל ּתִׁשְ אַל ְלדָם ׁשּוב אֵינֶּנ ִי נ ְִרּדָם יָאִיר
זֹוכֵר יָאִיר ׁשֶ ָהלְַך רֹאׁש מּוָרם ,ו ְֹלא
ׁשאַל ַלּדָבָר ַהּנ ִׁשְ ּבָרּ ,ו ְבכֵן ,יָאִיר אֶת יָאִיר
ָ
ׁשֹואֵל ְלאָן יָאִיר נֵלְֵך ,הֲֵרי ֵראׁשִ ית ַהּדֶֶרְך ֹלא ָהיְתָה ֶאּלָא סֹופָּה
וְלָנּו ֹלא צְפּוי ָה ּכָל ַאחֲִרית ו ְׁשּוב ְלעֵת ַמ ֹּפלֶת מִי ,מִי לָנּו
ַה ָּקמִים ַצחִים ֵמהַּׁשּוחָהַ ,ה ִּמ ְת ַּכּנְסִים ַּבחֲׁשֵ כָה ,נֹוׂשְ אֵי ַהּנ ֵס
ׁשֶ ֹּלא נ ְִראָה עֹוד מֵעֹולָם ,אִם ֹלא יָאִיר אֶת
יָאִיר ׁשֹואֵל ,הֲֵרי ֲאנ ִי ׁשֹואֵל
יָאִיר.
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מכל העמים
לרב אברהם יצחק הכהן קוק ,וריאציה על נתן אלתרמן
"טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו ,החידלון מההכרה של
"אתה בחרתנו ".לא רק משונים אנחנו מכל העמים ,משונים ונבדלים
בחיים היסטוריים מצוינים ,שאין דוגמתם בכל עם ולשון ,כ"א גם
מעולים וגדולים מאוד מכל עם .אם נדע את גדולתנו אז יודעים אנו את
עצמנו ,ואם נשכח את גודלנו אנו שוכחים את עצמנו ,ועם שישכח את
עצמו בודאי הוא קטן ושפל".
אורות התחייה ה' ,הראי"ה

ִּב ְצעֹד ַחּיָלֵינּו ז ְקּופִים ו ְָרמִים
ׁש ַמעְנּו,
אֶת ַחּמַת הָעֹולָם ֹלא ָ
ּכִי ַאּתָה ְּבחְַרּתָנּו ִמּכָל ָה ַעּמִים,
ָא ַה ְב ָּת אֹותָנּו ו ְָרצִי ָת ּבָנּו.
ּכִי ַאּתָה ְּבחְַרּתָנּו ִמּכָל ָה ַעּמִים,
מִּטּוְרִקיםִ ,מ ִּמצְִריםֵ ,מעִיַראִקים.
ּו ִב ְצעֹד ַחּיָלֵינּו ְּב ֵסבֶר ָּתמִים,
יְלִָדים י ְהּוִדים ,יְלִָדים ֲחכָמִים —
הֵם י ְֵדעּו ְל ַה ְבּדִיל ּבֵין ּדָמָם ְלדָמִים,
וְלְִקׁשֹר אֶת מֹותָם ּבַּמֹוָר"ִקים.
הֵם קֹוְראִים ְל ִאּמָם ּכְׁשֶ ּנ ִׁשְ ָקם מִׁשְּתֹולֵל
ּו ִמ ַּמעַל ָהאֵל ְמ ַת ְצּפֵת ַּב ָמּרֹום:
ׂשְ אִי ְּת ִפּלָהׂ ,שְ אִי ְּת ִפּלָה ,עֹוד י ָבֹוא הַּגֹואֵל
וְיִנְקֹם אֶת נ ְִקמַת הַּפֹוגְרֹום.
עֹוד יַּגִי ַע הַּיֹום ,יֹום ֶאחָד ו ִיחִיִדי,
(אִם נֹוסִיף ּבְִדבֵקּות ַל ֲעקֹר ֲעצֵי–זַי ִת)
עֹוד ּתְִראִי,
י ִ ָּבנ ֶה
הַר ַה ַּבי ִת.
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הִׁשְ ַּתּבְחּו הַּדֹורֹות ,וְׂשָגּו ַה ָּבנ ִים,
ּומְֶרחַב ַה ִּמ ְחי ָה ֶּתכֶף ָקץ הּוא,
וְעַל ַעּז ָה יָטִילּו ְּפצָצֹות טִירֹונ ִים
ו ְִקירֹות ו ְָראׁשִ ים יְרֹצָצּו.
ו ְקֹוְראִים ַחּיָלִיםַ :רק ַהּבִיטִיָ ,האֵם,
אֵיְך ׁשּורֹות אֲֻרּכֹות ָה ַלכְנּו
ּגִּבֹוִרים ַצי ְ ָתנ ִים ַהּי ְֵראִים אֶת הַּׁשֵ ם —
ּכֹה ּגְדֹולִים ּבַּתֹוָרה ֲאנַחְנּו.
עֵינ ֵיהֶם מְַדּבְרֹות עֹוד ְּדבִָרים ֲאחִָדים:
אֱלֹוֵקי ָהאָבֹות ,י ַָדעְנּו
ׁשֶ ַאּתָה ְּבחְַרּתָנּוֻ ,אּמַת נַּו ִָדים,
ָא ַה ְב ָּת אֹותָנּו ו ְָרצִי ָת ּבָנּו.
ּכִי ַאּתָה ִא ַּמנְּתָנּוִ ,הנ ְ ַח ְל ָּת רֹובִים
ְלהְַרעִים מּול ִּכּסֵא ּכְבֹוֶדָך,
וְלְִרּדֹף ּו ְלהַּכֹות וְלִׁשְ ּבֹות עֲָרבִים
ּכִי אֵין עֹוד ַר ְחמָן ִמ ְּל ַבּדֶָך!
ּולְָך הַּגֹוז ֵם עֲָרבִים ִּכ ְצ ָמחִים,
לְָך הַּׁשְ בּועָה ַהּנ ִ ַּצחַת —
נ ִׁשְ ַּבעְנּו ּבְׁשֵ ם ּכָל ִקבְֵרי ָה ַאחִים:
עֹוד ּתְִראֶה ׁשֶ ָהאֶָרץ ֻמ ְב ַטחַת!
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ברטולט ברכט

הבלדה על אשת החייל
תרגום צְמּוד– ַלחַן :עדי שחטר

מָה ִק ְּבלָה אֵׁשֶ ת ַה ַחּי ָל
ִמּפְָראג ָה ַעּתִיָקה?
ׁשלַח נ ַ ֲעלֵי עֵָקב
ִמּפְָראג הּוא ָ
ּו ָמסַר נ ְׁשִ יקֹותַ ,ה ַחּי ָל הָאֹוהֵב
ִמּפְָראג ָה ַעּתִיָקה.
מָה ִק ְּבלָה אֵׁשֶ ת ַה ַחּי ָל
מֵאֹוסְלֹוֵ ,מ ֵעבֶר ַלּי ָם?
ׁשלַח לָּה ְצעִיף ּפְַרו ָה
מֵאֹוסְלֹו ָ
ׂש ְמחָה ַּב ָּצעִיף ,אֵיְך אֹותֹו ָא ֲהבָה
אֵיְך ָ
מֵאֹוסְלֹוֵ ,מ ֵעבֶר ַלּי ָם.
מָה ִק ְּבלָה אֵׁשֶ ת ַה ַחּי ָל
ֵמהַּׁשֶ פַע ׁשֶ ל ַא ְמ ְסטְֶרדָם?
ִמּׁשָם ִק ְּבלָה ּכֹובַע ְמ ֻהּדָר
ׁשֶ ָהלַם אֹותָּה ו ְ ָהי ָה נ ֶ ֱהדָר
ֵמהַּׁשֶ פַע ׁשֶ ל ַא ְמ ְסטְֶרדָם.
מָה ִק ְּבלָה אֵׁשֶ ת ַה ַחּי ָל
ִמּבְִריסֵל ַה ַּמ ֲעטִיָרה?
ׁשְַרׁשֶ ֶרת ְּפנ ִינ ִיםֲ ,עגִילֵי זָהָב
ַל ֲענֹד ו ְ ִלזְּכֹר אֶת ּגַעֲגּועָיו
ִמּבְִריסֵל ַה ַּמ ֲעטִיָרה.
מָה ִק ְּבלָה אֵׁשֶ ת ַה ַחּי ָל
ֵמעִיר הָאֹורֹותּ ,פִָריז?
ׂשִ ְמלַת ַמ ְל ָמלָה ִמּפִָריז הִיא ִק ְּבלָה
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ו ְזֹוהֶֶרת ָהיְתָה ּבְאֹותָּה הַּׂשִ ְמלָה
ֵמעִיר הָאֹורֹותּ ,פִָריז.
מָה ִק ְּבלָה אֵׁשֶ ת ַה ַחּי ָל
מִּבּוָקֵרסְט ַּב ִּמז ְָרח?
ִמּׁשָם נ ִׁשְ לַח ְמעִיל אְַרּגָמָן
עִם ִרְקמָה ַמעֲׂשֵ ה י ְֵדי ָאּמָן
מִּבּוָקֵרסְט ַּב ִּמז ְָרח.
מָה ִק ְּבלָה אֵׁשֶ ת ַה ַחּי ָל
מֵרּו ְסי ָה הְָרחֹוָקה?
ִמּׁשָם הִיא ִק ְּבלָה ְר ָעלָה ׁשְ חָֹרה
ְל ִה ְת ַאּבֵל ָעלָיו מָָרה.
מֵרּו ְסי ָה הְָרחֹוָקה ,מֵרּו ְסי ָה הְָרחֹוָקה.
(לפי לחנו של קורט וייל)
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תמר ברגר

אבבסופו יומווה ,אישה לבנה זקנה

יומן מסע בגאנה ובסנגל ,אוגוסט–ספטמבר ,2013
פרקים נבחרים
אקרה ,גאנה .זה רב מלהכיל .בשוק מקולה נעמדתי בצד ומולי התנהל
תיאטרון רחוב (ברכט עלה בדעתי רק בדיעבד) :התרחשות אחת כללית
שהתפרקה להמון מרכיביה וׁשָבה והתאחדה ללא הרף ,עשויה שכבות–
שכבות ,נפתחת לצדדים כמו מסך .גבר מבוגר בכיסא גלגלים צהוב ,שאחר
כך הצטרפו אליו אישה צעירה ואיש זקן לבוש מכנסים וטוניקה לבנים
רקומים ,רוכלת הכורעת מאחור ,מוכרת מרק בשקיות ,דוכן של הגרלות,
ערמה של אריזות למיניהן ,ושל הבריתות החדשה והישנה כרוכות בכל
מיני צבעים ,מישהי שמלבה פחמים על מגש מתכת גדול ,שקיות קטנות
של בוטנים וקטניות למכירה ,בגדים תלויים על קצה החומה לייבוש ,בדים
תלויים בצדה האחר ,מודעה על התכנסות דתית ועוד אחת ,והחולפים על
פני :אישה נושאת על ראשה אשכול בננות ,אחרת את התיק שלה ,גבר —
שרפרף עץ ,ילדה גדולה — שק ענקי של משהו ,וקערות וסלים וקופסאות
מים ואננס ויאם ,ואיש אחד נושא ארגז כלים על כתפו ואוחז בידו פטיש
ואזמל גדולים שהוא מניח להם להקיש זה בזה בצליל קצוב ,שמצטרף לקול
השוק הגועש של מטיפי שבת בבוקר המדקלמים מהברית הישנה ואחר
כך שרים ,והמוזיקה מהרמקולים של התחנה הסמוכה ,והרוכלת שרוקדת
ומצטרפת לשירה .אחר כך נסענו ברחבי הכרך העצום ,בשכונות העניות
ובשכונות העשירות .ראינו אחוזות מוקפות חומות גבוהות ,סלסולי תיל,
מצלמות ואנשי ביטחון ,וראינו דלּות שקשה לשערּה :רחובות לא סלולים,
מבני מגורים מאולתרים ודוכנים דבוקים אליהם — ערמת עגבניות,
דגים מעושנים ,מכשירי חשמל משומשים ,שקיות מים — וחיים שלמים
המתנהלים בחוץ — בישול ואכילה ומלאכה ותספורת ורחצה .ראיתי כבר
דומים להם ,ולא ראיתי כלום.
ברחוב הראשי של ג׳יימסטאון ,כשעמדנו ברמזור אדום ,ניגש לחלון
בחור צעיר ,תקע את ראשו פנימה ,הסתכל עלי ,התחיל בדקלום וגמר
בשירה ,מחייך כל הזמן :אבבסופו יומווה ,אישה לבנה זקנה .הנהג קפא
במקומו .אחר כך נסענו.
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*
אקרה ,גאנה .כשהתברר שהגנים הבוטניים שהגענו אליהם ,מדמיינות המון
משפחות יום ראשון בבילוי ועוד מבט על החיים האמיתיים ,כלל אינם
אלה שכתוב עליהם בספר אלא רק שריד מרופט של מה שהיו פעם ,וריקים
מאדם ,נענינו לפיתוי והלכנו בעקבות הקול המתנגן .הגענו לכנסייה.
נעמדנו בפתח ,בקצה ,הזמינו אותנו להיכנס .נכנסנו .כעשרים נשים
וגברים במחלצות יום ראשון ישבו על כיסאות כתר פלסטיק ,ראשיהם
מורכנים ,ובכו .האנגר לא גדול עשוי עץ ,הקירות מחופים בדים גדולים
ורודים ולבנים בדוגמת פרחים ,העמודים עטופים סרט ירוק ,בחזית במה
מוגבהת ,מכוסה יריעה אדומה הקרועה בשוליה ,בקצה נער עם מערכת
תופים ובמרכז הכומר .הוא סיפר את סיפור יוסף ,איך הושלך לבור וכולם
שנאו אותו .הללויה .הוא נע בין אנגלית לטצ׳י .״יש איתנו אנשים לבנים,״
הוא אמר ,סימן לנו בידו להתקרב וביקש מאחת הנשים הצעירות לקחת
מיקרופון ולתרגם .הם המשיכו כך ,במין דואט ,הוא מספר והיא איתו .הוא
סיפר דרך קולו וגופו ,צרח אל המיקרופון ודיבר בשקט גמור ,והלך והזיע
עד שכותונתו התכולה נרטבה כולה .המתופף תופף מדי פעם ,בלי שנדרש
לסימן ,וכולם מחאו כף .הכומר פרע את הסיפור המקראי ,עבר במחי מיוסף
לדוד לפרעה .כולם נטשו את דוד ,הוא אמר .כולם שנאו את יוסף .חשבתי
על באבא שממחיש (נדמה לי) את החקיינות בדוגמת האדפטציה המקומית
של ״הספר״ .אולי זה נכון ,אבל בלי שום התרסה .לא כאן .היתה חירות
נפלאה בשיבוש הרצף הכרונולוגי ,הממוסמר בתודעתי ,ובחיבורים שיצר,
והיה היעדר מוחלט של פרשנות ,במובן הממוסמר בתודעתי ומוביל אותי
להבנה שאותו יוסף מנודה ודוד הרועה שננטש ואלוהים קירב אותם אליו
הם מקור של תקווה וכוח .דבר האלוהים ,אמר הכומר ,הוא מסור ופטיש
וסכין .הוא פורס ומכה וחותך .וגם ,כך הבנתי ,בונה.
בערב שוב משך אותנו הקול ,קול תיפוף לא נגמר ,לג׳יימסטאון .מוקדם
יותר ראינו שנערכו להלוויה ולחתונות .ההלוויה נעשתה עכשיו למסיבה.
אלפי אנשים היו ברחובות .החתונות נגמרו ונשים נשאו על ראשיהן סלים
עם מה שנשאר .בפינת רחוב תופפו שניים וקבוצת גברים רקדה .ניגשו
אלינו ,התעלמו מאיתנו ,סיננו לעברנו דברים .הרגשנו את נוכחותנו מאוד.
עור לבן ,פנים לבנות.
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*
קייפ קוסט ,גאנה .הרוכלים ונהגי המוניות צחקו למראה שתי הנשים
המבוגרות עם התרמילים .בחצי השעה עד שיצא האוטובוס לדרך צָבאּו
על החלונות נושאי–הדברים–על–ראשם :לחם ,לחמניות ,נעלי גברים,
כפכפים ,שקיות מים ,פחיות משקה ,סבונים ,מטפחות ,תכשיטים ,מראות,
עגבניות ,כדורים ,חוטי חשמל ,ביצים ,מגשים של אוכל מוכן ,קטניות,
חטיפים מטוגנים ,צעצועים ,תפוחים ,וגולת הכותרת — ארוניות ובהן
כופתאות עגלגלות .מיד לאחר שיצא האוטובוס לדרכו נעמד בחזיתו איש
צעיר שנתן ,ראשית ,הנחיות לנוסעים — לשמור את הכרטיס ,לא להירדם
— והמחיש במימיקה מצחיקה מאוד את הישנים בפה פתוח ,ואז עבר
לדבר על הגוף וסגולותיו וחולייו בסטנד–אפ אינטנסיבי שנמשך שלושת
רבעי שעה והוביל להצגתה של תרופה חדשה המקילה על כל כאבי הגוף
ובראשם ריאומטיזםָ ,מכַר המון ,ועבר לתרופה הבאה.
בקייפ קוסט ,אחת מתחנות הסחר ,כולל הסחר במיליוני בני אדם שנשלחו
לעבוד באימפריות האירופיות ומושבותיהן — על אולמות הכליאה הקבורים
באדמה ללא אור וכמעט בלי אוויר שאלפים הצטופפו בהם ,והמנהרה שבה
הובילו אותם אל הספינות ,והחדר שבו אנסו את הנשים — טוב להיות
יהודייה .עמדו שם אפרו–אמריקאים ,צאצאי העבדים ,ואחיהם הגנאים,
הניגרים ומחוף השנהב ,צאצאי הניצולים ,ולא ברור מי שפר גורלו ומי
לא ,וברור רק שהפצע פתוח כאן ,בעומדם על גג הכנסייה האנגליקנית
שתחתיה התנהל הפשע והיתה ועודנה אדישה כלפי המתרחש .זה מערער
אותי ,אמרה אישה ניגרית ,איך הם יכלו להישאר אדישים אל מול הרוע.
העיר קייפ קוסט ענייה מאוד ,שורה ברקב של הדר קולוניאלי ,וכל הזמן
מתנגנת מוזיקה ואנשים רוקדים ברחובות ,ושמח .עיר עם גרוב.
*
גאנה .עשירה בזהב וקקאו ועכשיו נפט ,וענייה כל כך .זה השלטון
המושחת ,אמרו מי שהעזו .כן ,וגם הקולוניאליזם הנמשך ,על שחקניו
הישנים והחדשים .פעם טבק תמורת זהב ובני אדם ,עכשיו — קוקה קולה
ונסטלה וכבישים.
לעורבים כאן יש בטן לבנה; אומרים "אהה "..בנגינה יורדת ומתכוונים
"אכן כך" או "כן ,כן ",ו"סיסטא" ו" ".We Ganaians love peaceבחוף
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לבאדי באקרה מתאמנת קבוצת ג׳ודו במדים; צמוד לגדר המפרידה את
שכונת הפחונים מהדרך הראשית עומדים שלושה ילדים בני עשר בערך,
עירומים ,ומתרחצים בדלי; ילדה מרימה את שמלתה ומשתינה אל תוך
תעלת ביוב; עזים מזן אחר ,קטנות ,מסתובבות ברחובות הערים והכפרים,
תרות אחרי מזון ,משחקות ,ובערב חוזרות הביתה; הנשים עבות מאוד;
אדמת החמרה בצפון אדומה; הארץ כולה אפורה ועשנה ומלאה צבעים
(ספרתי תשעה–עשר על גופה של אישה שעמדה לפני ברמזור); האנשים
עדינים; יש כמה פורטרטים שלא אשכח .עבד אל–מג׳יד בן העשר מכפר
זעיר בצפון מתכוון להיות רופא ,ואז יחזור לכפר וידאג שלכולם יהיה
ביטוח רפואי .הוא רהוט ועדין ונבון ,ואני מתפללת שיצליח.
נפגשנו עם אנשים ברחוב — רוכלים ,עוברי אורח ,שכנים לנסיעה .לא
נפגשנו עם אינטלקטואלים .התכוונו ,אבל לא הסתייע .חבל .אני מתארת
את מה שראו עיני ,ומבינה בעזרת מה שאני קוראת פה ושם .זה מעט.
החוויה ,לעומת זאת ,מלאה מאוד.
הלבנּות נוכחת כל הזמן .היא קודם כל צבע .מציצים בי בגנבה ,מלבד
הילדים ,שלפעמים גם אומרים דבר וממהרים להסות אותם .ההשתקפות
המתמדת הזו אינה נעימה .לא הסתפרתי או התלבשתי לבנּות ,לא בחרתי בה.
אבל אני מתקבלת בחביבות ,בידידות אפילו .כך מקבל ,לפחות כאן ועל פני
השטח ,השחור את הלבן .הנה שוב מוכחת ,מהכיוון הנגדי ,אותה ההיררכיה.
כל מי שאמרו שהם רוצים לנסוע לאמריקה או לישראל לא יצליחו להגיע.
האופציה הרדיקלית של פנון — בחרתי לקחת אותו לדרך — עולה בראשי
שוב ושוב.
אבל הלבנּות והשחורּות של הצבע אינן העיקר .החוויה ,לא תיאורטיזציה,
מבהירה שהן פוליטיות ,שהן עובדה כלכלית ,חברתית ותרבותית .בראש
ובראשונה כלכלית.
גשם מונסוני יורד עכשיו .נראה מה תגיד מחר סנגל.
*
דקאר ,סנגל .איפה הבריטים בגאנה ואיפה הצרפתים עם טביעת מגפם
המעודן כאן .מהכפר לכרך .שדרות רחבות מוצלות ,מבנה ברור של שתי
וערב ,הפרדה ברורה יחסית בין אזורים ושכונות ,מעמדות ,בנייני ציבור
מונומנטליים ,רבי קומות ,בנייה בינלאומית ,קלאסית מודרנית וניאו–
קונסטרוקטיביסטית מעורבת במקומי ,וגם רחובות מוצפים ,צחנת ביוב,
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ילד משחק בשקית ניילון מנופחת ,אלתורי פחים ועץ וערמות של הריסות
בתים ,שברי רהיטים ואשפה .פטיסרי ,בולנז׳רי ,הכל בבאגט ,קריסה
כללית של הנושאים–דברים–על–ראשם ושל הדוכנים ,דהייה–רבתי של
הצבעוניות (מלבד גלימות הגברים האִסלאמיות בצבעים רג׳סטניים),
הקץ לעדינות (או מה שנדמה ככזה) .יש לא מעט לבנים ,הרבה צרפתים,
ואסייתים וערבים ,ולא עצם הצבע אלא הפוליטיות שלו היא הניכרת
לעיני על פני השטח.
במוזיאון האתנוגרפי הצנוע (יש בו כמאתיים מוצגים ,לא יותר) ,הנהדר,
יש הרבה מסֵכות (כולל מסכות צדפים מסעירות ממאלי) ,מעט בדים (כולל
אינדיגו סנגלי מרגש) ,כלי נגינה (כולל תוף בומבולונג ,כלי הנגינה הגדול
ביותר ביבשת — מטר קוטרו וכמעט שני מטרים אורכו והוא עשוי גזע
עץ עבה שרוקן מתוכנו ,ולכל אורכו נמתח חריץ ,והוא משמש כך תיבת
תהודה) ,כלי נשק וגם מסכה גדולה של אישה שהיא הפשטה ,לא אלילה או
רוח אלא ביטוי לרעיון של הנשיות על שלביה ופניה .בשוק מוכרים פסלים
ומסכות למכביר ,חלקים למשעי ,מבהיקים במשיחת שמן או לכה ,ומעיקים
כמו רוכליו השאפתנים.
*
הדרך לסן לואי ,סן לואי ,סנגל .הילד פושט היד נעמד ליד חלון מונית
השירות הפתוח (פז׳ו סטיישן שנעלמה כליל ממחוזותינו לפני כמה
עשורים) ולא מש ממקומו דקות ארוכות מאוד .עמדתי במריי (למה? למה?)
עד שלא יכולתי עוד ונתתי לו כסף .רוכלי משקפיים ,שעונים ,תיקים,
ארנקים ,בננות ונעליים שלחו גם הם ידיים ארוכות פנימה ,והצליחו לבסוף
למכור זוג כפכפים דמויי–עור שחורים מעוטרים בחרוזים .גם לסן לואי,
הבירה הקולוניאלית ההיסטורית ,נסענו בתחבורה הציבורית (אבל אם
נחלה ,נפנה למרפאה הפרטית לצרפתים ועשירי הארץ) .העיר נעלמה רק
בהדרגה ,מסלקת בפרווריה העניים כל זכר למטרופוליניות ,והנוף הירוק
הלך ונחשף .תחילה ירוק עז שעצי באובב מרהיבים במפלצתיותם חולשים
עליו ,ואחר כך מנמיך ומצהיב .וגם מפעלי תעשייה (רובם של חברות
בינלאומיות) ,וסינים ,וחקלאות כמו–מונוקּולטּורית — כפר של מנגו ,כפר
של אבטיחים ,והדגם הכפרי התברר במהרה :מתחמים–מתחמים מוקפים
חומת בלוקים ,משפחתיים מן הסתם ,שבתוך כל אחד מתארגנים סביב
החצר המרכזית מבנה אבן ראשי ,בקתות קש ומקום לבהמות.
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הכניסה לסן לואי כמוה כיציאה מדקאר — רצועה מסחרית נמשכת,
מגובבת ,בוצית ,אפורה ומייאשת .גשר מרהיב מהמאה התשע–עשרה
מוביל אל חלקה ההיסטורי של העיר .יותר מכל מקום אחר שראיתי ,אפילו
יותר מתחנות הסחר בעבדים ,המזעזעות במינימליזם העכשווי שלהן,
ברעם ההיעדרות הנוכחת ,מגלמת העיר את חולייו של הקולוניאליזם,
את החטא ואת העונש שנענשים ,שבים ונענשים ,קורבנותיו .עיירה
מתפוררת ,שבתיה המשומרים פה ושם נוצצים בה כמו שיני זהב ,ומקום
אחד לפחות — מסעדה שהלכנו אליה בערב — שהוא היפוכה הגמור ובו
משרתים מלצרים רבי גינונים שולחן של צרפתים שנדמים מקומיים ,זוג
שחור עם ילדה קטנה ,ואותנו.
*
הדרך לז׳ואל–פדיו ,ז׳ואל–פדיו ,סנגל .שבנו על עקבותינו .ככל שהדרמנו
והרחקנו מהסאהל ,הרצועה המערב אפריקאית מדרום לסהרה הנושאת
איתה עוד את סימני המדבר ,הלך והתעצם הירוק והתרבו עצי הבאובב.
גשר עץ המיועד להולכי רגל בלבד מחבר את ז׳ואל ,עיירת הולדתו
של ליאופולד סנגור ,המשורר כותב הצרפתית ונשיא סנגל הראשון ,עם
פדיו ,אי מיושב בלב אגם שאדמתו מכוסה כולה קונכיות לבנות מרשרשות.
בפדיו חיים יחד קתולים ומוסלמים ,ובשורת האחווה והשלום שוב נישאת
ברמה וגם ניכרת בפועל .כך ,או אולי גם עניין של רוב ומיעוט (כ–90%
נוצרים).
ב"גדה של הדייגים" בז׳ואל על שפת האוקיינוס האטלנטי ,לפנות
ערב ,ראיתי את אחד המחזות עוצרי הנשימה של חיי :סירות דייגים
בעשרותיהן מגיעות אל החוף ועוגנות .אנשיהן ,לעתים שלושים או
ארבעים בכל סירה ,מרוקנים את שלל הרשתות הכבדות אל קרקעיתה,
סבלים במעילי גשם ובמגפיים צבעוניים הנושאים ארגזים על ראשיהם
רצים אל הסירות ,מטעינים את הארגזים בדגים ואז רצים שוב אל עגלות
רתומות לסוסים הנמצאות על החוף או בתוך המים שיובילו את הדגים
למפעל העישון ,או אל משאיות קירור הממתינות בסמוך ,שיובילו את
הדגים אל שווקים בסנגל ובמאלי .על החוף עצמו יש אלפי בני אדם:
נשים כורעות על הארץ ,על החול כשלפניהן ערמות של דגים שהגיעו זה
עתה מן הים והן ממתינות לקונים (שלב הביניים הזה ,שאפשר היה לדלג
עליו לפי סדר היעילות הכלכלי ,נועד ,כך אומרים לנו ,לספק תעסוקה
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לנשים) ,קונים ,רוכלים וסתם צופים .מעבר להם ,לפני חניון המשאיות,
יש שוק מקורה שבו נמכרות הצדפות למיניהן ומתנהל עוד מסחר בדגים,
יקרים יותר.
קשה לתאר את הדינמיות ,את הצבעוניות ,את צחנת הדגים ופירות הים
ואת הסדר הברור והשקט שבו מתנהל מפעל האדירים הזה ,מין אורגניזם
ענק ,רוחש מאליו ללא הרף.
*
סנגל .במינימרקט ליד המלון מוכרים כמו בבן יהודה .אומרים "אה" בסגול
או בקמץ בקול דק עד סידוק ומתכוונים "כן ,בטח" או "מה את אומרת",
ו"ווא–ווא" שהוא כמו "בסדר" .בשוק–שמטרידים–בו–פחות יש מבחר נהדר
של בדים (שלא ישוו עם זאת לקנטה של גאנה) וסמטה שלמה שאמרות בדים
צבעוניות בהמוניהן משתלשלות בה מלמעלה .הצבעים ושילוביהם חסרי
גבולות .אנשים כורעים ,יושבים נמוך .הפלסטיק חוגג את ניצחונו המוחלט
(בגאנה מייבאים אותו מסין ,מן הסתם גם כאן) ,באדפטציה מקומית .גם
אורנז׳ ,עוד נכס כלכלי צרפתי .בכל מקום ,בערים ובכפרים (שנקראים כך
אף שהם נראים לעיני כשכונות עירוניות או עיירות) ,יש בתים עשויים
בלוקים לא מטויחים או עומדים בשיממונם ועשב צומח בתוכם ,כי הכסף
לא הספיק להשלימם .מקפידים על הלבוש ועל התסרוקות .יש גנדרנות
(נהדרת) .גם בגאנה .הסדר המרחבי מוכר יותר ולכן ברור לי יותר (מאשר
בגאנה) .זה הדדי :סנגל מכירה אותי יותר ,ומבחינה זו היא מתוחכמת יותר
וצינית יותר והרבה יותר תובענית.
סנגל ספוגה בצרפתיות .מדברים כמה שפות במעורב ,כולן מעורבות
חזק בצרפתית ,סופרים בצרפתית ,השלטים כולם בצרפתית ,לומדים
את השפה בבית הספר ,אוכלים באגט עם כל דבר (כולל בשר צלוי או
חביתות בדוכנים מאולתרים על מדרכות) .שתי התרבויות נפגשות כאן
זו עם זו ללא הרף ,מסתכסכות זו עם זו ,חולקות גורל משותף ונושאות
זיכרון היסטורי משותף שהן מתבוננות בו משני קצותיו — צד השליט
וצד הנשלט ,צד הכובש וצד הנכבש — והן כרוכות זו בזו ,בסופו של דבר,
ללא הפרד ,בא–סימטריות ברורה (מושג ההיברידיות התרבותית של באבא
נעשה כאן משכנע באופן עמוק) .זה פועל יוצא של נסיבות היסטוריות ,של
אופי הקולוניאליזם הצרפתי המסובך ,ההפכפך ,הלא מרפה ,ושל "המצב
האפריקאי" הכללי ,כפי שמכנה אותו עלי מזרואי .נראה לי שאי–אפשר
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עוד לדבר על תרבות סנגלית נפרדת ,טהורה .למרבה המזל ,גם אי–אפשר
עוד לדבר על תרבות צרפתית טהורה .שנצא ונלמד.
*
הגוף .אני מתהלכת ,קומפקטית ,בערי גאנה וסנגל וכפריהן ,חושי דרוכים
אבל גופי נסוג קלות לאחור .אני לא שייכת ,לא באופן מיידי .במיוחד לא
שייכת .משהו מזה בא אחר כך ,עם ההתרגשות .בגאנה ,החשופה פחות
לזהויות אחרות ,לזרּות (פרובינציאלית ,בלשוננו הרעה) ,צבע עורי עצמו
הוא עניין .בסנגל הוא רק שער הכניסה לבאות .האחרים הם המנכיחים את
צבעי ,שהוא עולם של משמעויות והוא פוליטיקה גדולה .המפגש הזה מציג
בפני את אחרותי ,ובמובן זה אני פנון באותו אירוע מכונן של הילד שהצביע
עליו ואמר לאמו :תראי ,כושי .את המשך המשפט — "ואני פוחד ממנו"
— איני שומעת .אבל כן שומעת ,לא מילולית ,מלים מעיקות אחרות .רוב
האנשים שפגשנו היו נעימים וטובים ,חלקם אפילו מגוננים (אני המלאך
השומר שלכן ,שב ואמר עמנואל כשהוביל אותנו בחצרות אחוריות ,בין
חזירים וסוסים נמים ,על מצע הקונכיות המרשרשות של ז׳ואל ,בשעת ערב
מאוחרת ,אחרי שכילינו יחד בקבוק יין אדום סנגלי עם ספרייט ,בהמלצתו
החמה ,והיה ברור שאכן יגן עלינו מכל רע) .אז מה.
הזרות מתרככת ,כמובן :התמצאות כללית ,ואז מקומית ,איך משיגים
כרטיס לטלפון ,איפה קונים מים ,מתי מפסיקים להגיד תודה .כיצד ממלאים
צרכים מוכרים .אחר כך מתחדדים ההבדלים ,השונות מקבלת צורה.
יצאנו לשיטוט (כמעט) אחרון בדקאר .תחילה באזורי מחסנים בשולי
השוק עם ערמות תפוחי אדמה ובצלים ,משאיות ארוכות מאוד והמון סבלים
עם עגלות ידניות השרועים עליהן ,מחכים לעבודה .המשכנו הלאה לאורך
דוכנים של פירות ובוטנים ותכשיטים נוצצים הניצבים בשולי הכבישים,
נתקלות מדי פעם בשדרת קבצנים (כך זה מתארגן :נשים וילדיהן ,זקנים,
נכים בכיסאות גלגלים ,אלבינו) והלכנו עוד הלאה .היה חם ולח לחות
אדירים .ואז הרגשתי שתי טפיחות על זרועי .ילד בן שמונה בערך ,עוד
פושט יד .ולא יכולתי לשאת את זה עוד .הזעתי עוד יותר ,נתקפתי דופק
מואץ ,רציתי הביתה.
הלכנו משם .הגענו למדינה ,אותה שכונה של בעלי מלאכה ומין לּו ְמּפֶן–
פרולטריון ,של מוסכים (כלומר ,מכונית חונה ,שמכסה המנוע שלה מורם),
פחחים ,נגרים ,דוכנים ,ילדים מתרוצצים ,זקנים רובצים על שרפרפים
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ועשרות כובסות עם גיגיות בפינת רחוב אחד — זהו יום הכביסה .כמה
שמלות ומטפחות תואמות יש למוכרת התירס במלתחתה? השומר בבניין
ממול לובש לסירוגין שתי חליפות בגדים.
*
סנגל התריסה ,וריתקה אותי .גאנה נכנסה לי לנשמה .אני רוצה לסיים את
יומן המסע הזה עם עבד אל–מג׳יד ,הילד הנבון והעדין מכפר זעיר בצפון
גאנה שרוצה להיות רופא .לא מתַקשר אנימיסטי ,לא מגדל יאם ולא בעל
חנות לכלי פלסטיק אלא רופא .כתבתי עליו.
אנא ,סלקו את ההרהור המתבקש על אימוץ האתוס המודרניסטי המתגלם
כאן ואביזריו; אפשר הרי במחי יד להעמיס על כתפיו את משא ההיסטוריה
המערבית המודרנית.
אבל הילד בשר ודם הזה רוצה להיטיב .הוא יחזור ,ויעניק.
אני מתפללת שיצליח.
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דותן ּבְרֹום

לא קסם–אפריקה ,רק זין מתחנחן
שתי סונ ֵטות ְקרּוז ִינ ְג

.1
ִמגְּדַל ָּבבֶל ַהּז ֶה ְּבדָאּון–טָאּון ּתֵל– ָאבִיב
ׂשפָה ַאחַת וְהִיא ּכְתּובָה ּבָעֹור.
ּדֹובֵר ָ
ַאּתָה לֹומֵד אֹותָּה — ַאּתָה לֹומֵד ִלגְהֹר
ֵמעַל ָהאִּסּוִרים ׁשֶ ּצַו ַהּלֵב ַמ ְכּתִיב.
ז ְֵקנ ִים ְקמּוטֵי ַחּי ִים עֹולִים ְלׁשָם לִׂשְ ּכֹר
אֹותְָך עֲבּור ִצמְאֹון ּגּופָם ַה ִּמ ְת ַאּו ֶה.
אֵינ ְָך מֹוכֵר ָלהֶםּ .דָמְָך אֵינֹו מְַרו ֶה.
ּדָמְָך ׁשֹועֵט ַע ְכׁשָוּ ,דֹוחֵק ּבְָך ִלזְקֹר
מָה ׁשֶ ּבְָך ָרדּום ,חֲבּוק ז ְרֹועֹות מּוסָר.
ָאׁשָםּ ,בָחּור ,הּוא ַרק עֹוד ֶהעָָרה ׁשּולִית
ׁשֶ ל ּפְִקיד הַּׁשִ עֲמּוםַ ,רק ׁשִ גְיֹונֹות ַט ְפסָר
וְג ַם אִם ֹלא ּבָרּור עֹוד מָה ּכָל ז ֶה יֹולִיד
ַאּתָה ֻמכְָרח ִל ְצעֹד ּבְֶדֶרְך ּכָל ָּבׂשָר
אֶל ּתָא ּבֵית הַּׁשִ ּמּוׁש ,אֶל ּתֹוְך מְִקּדַׁש לִילִית.
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.2
ְּבתָא ּבֵית הַּׁשִ ּמּוׁשּ ,בְתֹוְך מְִקּדַׁש לִילִית —
הּוא ֹלא ָהי ָה יָפֶהּ .ג ַם ֹלא ָהי ָה ּבֹו חֵן.
ֹלא ֶקסֶם– ַאפְִריָקהַ ,רק זַי ִן ִמ ְת ַחנְחֵן.
ְּבתָא ּבֵית הַּׁשִ ּמּוׁש ָמ ַצ ְצ ָּת ְל ָפלִיט.
ֹלאֹ ,לא ָהי ָה לֹו ׁשֵ םּ ,ובְעֹודֹו רֹוכֵן
ּג ַם ֹלא ָהי ָה לֹו מָה ָלתֵת לְָך זּולַת
ַה ֶּב ָהלָה ַהּזֹאת לְאֹורְ ,לעִיר מְִקלָט.
ַהאִם ִּת ְלמַד ִמּז ֶה ְל ַהּבָא? י ִ ָּתכֵן.
ּבַּסֹוף ּג ַם הּוא ָהלְַך .נ ִׁשְ אְַר ָּת מּול הְָראִי.
ׁש ַט ְפ ָּת ַּבּכִּיֹור אֶת ַטעַם הַּבּוׁשָה.
ָ
ׁש ְב ָּת — ְּבכָל ז ֶה י ֵׁש מַּׁשֶ הּו נ ְבּואִי:
ָח ַ
ַהּקְרּוז ִינ ְג ׁשֶ ָהי ָה ְל ֶאבֶן ָהרֹאׁשָה
ׁשֶ ל ֶקׁשֶ ת ַהּמְַרּדּות הֹופְֵך ִהמְנֹון– ְּפ ָתאִים —
ַאּתָה ּתָׁשּוב ִל ְפקֹד מֹולֶֶדת ּבְאּוׁשָה.
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עמרי לבנת

ויש אֲׁשֶ ר נוגסים הילדים
לפסיכיאטר הילדים
ֹלאֹ ,לא אֶת ּתֹוְך ַהּלֵב ֲאנ ִי לֹועֵס.
זֹו ַרק ִּפּנ ַת ַה ְּספָר ,הַּסֹוף ַהּדַק,
אַף ֹלא ָּבׂשָר .הֲֵרי ּבַּסֹוף ז ֶה ַרק
ּפִּסֹות סִידָן .הֲֵרי אֵינ ִי ּכֹועֵס.
ּתֵַדע לְָךַ ,הּדָם ׁשָם ֹלא ׁשֹוטֵף.
ּתֵַדע ׁשֶ ּמָה ׁשֶ ּי ֵׁש נ ְִקָרׁש ִמּי ָד,
ּתֵַדע ,ז ֶה ֹלא ַהּדָם ּבְסֹוף ַהּי ָד —
ז ֶה סּוג ׁשֶ ל צּוף .הֲֵרי אֵינ ִי נֹוטֵף.
וְי ֵׁש אֲׁשֶ ר נֹוגְסִים ַהּיְלִָדים
ִּב ְבׂשַר ְצ ָמחִים יָרֹק ּו ִמתְַרּצִים,
ַח ְמצִיץ ּכָז ֶה ,הֲֵרי ז ֶה ֹלא נֹוָרא.
ֲאנ ִי אֹוכֵל אֶת ְקצֵה–ִקּצִיׁ .שֵ ִדים
אֵינ ָם טֹוְרפִים ו ְֹלא ִמתְרֹו ְצצִים.
ּתֵַדע לְָך ,ז ֶה ַרק הָעֹור נ ְִקָרע.
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קרוזינג
ּבְסֹוף ָהאֲרּוחַת–ׁשִ ּׁשִ י י ְִקָרא ַהּדְרֹור
ַלּבֵן ַה ְּמג ַ ְמּגֵםַ ,הּדְרֹור י ְִקָרא לַחֹוף;
ַהּי ָם ַהּז ֶה נֹוצָקּ ,גֹולֵׁש ְּכצִיר ׁשֶ ל עֹוף —
ּגּופִי ַה ְּמ ֻכּבָס נ ִ ְפטָר ֵמעֶֹדף עֹור.
ּבְחֹוף הַּׁשִ נ ְ ַאּנ ִים י ֵׁש אֵׁש מִּתֹוְך ַה ְּסנ ֶה
ּו ִב ְכמִיהָה ׁשֶ ל עָׁש ּגְבִָרים ִמ ְתּגַעֲׁשִ ים.
ִהּנ ֵה לִָראׁשֹונ ָה ְמ ַא ֲהבַי נֹוְקׁשִ ים —
הַּגּולָׁש ׁשֶ ל ׁשִ ּׁשִ י נ ֶ ְחׁשָק ִמּצַד ׁשֵ נ ִי.

137

שלומי חתוכה

איזה מרחק עושה כל אחד
שלד
ּׁש ַמי ִם
ּכְׁשֶ ֲאנ ִי ַמּבִיט ּבַּיֹום ַּב ָ
ֲאנ ִי רֹואֶה אֹותָּה נ ִׂשְֶרפֶת:
ַהּג ַ ַּפי ִם ׁשֶ ּלָּה ּבֹועֲִרים,
ּבֹועֲִרים ַה ָּפנ ִים,
ּבֹועֲרֹות ָה ֶא ְצּבָעֹות,
ּבֹועֵר ָהרֹאׁש.
ֻּכּלָם נ ֶ ֱהנ ִים
ֵמהָאֹור ַהּז ֶה,
ֻּכּלָם ַממְׁשִ יכִים ּבְַדְרּכָם.
ּׁש ַמי ִם
ּכְׁשֶ ֲאנ ִי ַמּבִיט ַּב ַּליְלָה ַּב ָ
ֲאנ ִי רֹואֶה ׁשֶ לֶד:
ֲעצָמֹות ְמ ֻפּז ָרֹות,
ִצּפְָרנַי ִם,
ׁשִ ּנַי ִם,
ּג ֻ ְל ֹּגלֶת,
ִמ ָּסבִיב ֵאפֶר ּדַקֿ:
ּכָל מָה ׁשֶ ּנֹותָר ֵמהַּגּוף ו ְ ַה ָּבׂשָר
ְל ַאחַר ׁשֶ הּוא נ ִׂשְָרף.
ּכְׁשֶ ָהי ִינּו יְלִָדים ו ְ ַהחֶֹרף ָהי ָה ִמתְָקֵרב
ָהי ִינּו ְמ ַחּכִים ַלּבָָרק וְלַָרעַם
ּתֹוהִים מַּדּו ַע הַּקֹול
ְמ ַפּגֵר ַאחֲֵרי הָאֹור,
אֵיז ֶה מְֶרחָק עֹוׂשֶ ה ּכָל ֶאחָד
מַּדּו ַע הֵם עֹוׂשִ ים אֹותֹו ְּבנִפְָרד.
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הַּיֹום
ּכְׁשֶ ֲאנ ִי ַמּבִיט ּבְָרחֹוב הַּגֹולֵׁש ֵמהַָר ֶּכבֶת לִׁשְכּונ ַת ַהּתְִקו ָה
אֹו ַל ַּת ֲחנ ָה ַהּמְֶרּכָז ִית
הָאֹוטֹוּבּוס ַעצְמֹו עֹוׂשֶ ה ּבִׁשְ נִּי ָה אֶת ַהּמְֶרחָק
עַד ָּבּתֵי ַה ָּקפֶה ּבְרֹוטְׁשִ ילְד
נ ִׁשְ אָר ַרק ְל ָהבִין
ַּכּמָה ְרחֹוִקים ְּבנ ֵי ָאדָם ז ֶה ִמּז ֶה
אִם מִיׁשֶ הִי ׂשְָרפָה ַע ְצמָּה ֶאתְמֹול
ׁשמַע עַל ּכְָך הַּיֹום.
וְאִיׁש עֹוד ֹלא ָ

האב
ֶא ְפׁשָר ְל ָתאֵר מִׁשְ ָּפחָה
אִם נֹאמַר ׁשֶ ֲאנַחְנּו ּכֹוכָבִים זְעִיִרים ְמנ ַ ְצנְצִים
הַּׁשֶ מֶׁש הִיא ִאּמָא
ו ְ ַהּי ֵָר ַח —
ׁשּי ְָך ַלחֲׁשֵ כָה
ַ
ְמ ַאּי ֵם ְל ֵה ָעלֵם
ׁשָב ְּכ ַמּכַת ֶאגְרֹוף —
הּוא ָה ַאּבָא.

הירח
ּכְֵדי ְל ָתאֵר ַא ֲהבָה ׁשֶ ֵּמתָה
ֹלא ַמ ְסּפִיק ְל ַסּפֵר עַל הַּׁשֶ מֶׁש ׁשֹוַקעַת —
צִָריְך ּג ַם לְַד ְמי ֵן
אֶת ַהּי ֵָר ַח ַה ָּלבָן ַהּמֵת
עֹולֶה ִּבמְקֹומָּה.
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יותם ראובני

כשאתם יוצאים מהבימה
כבר עומד מולכם הדור הבא
ֲאבָל ַאּתֶם ּכָל ָהעְַרס ּפֹו ֵאטִיָקה ַ /חב ְֵרי ל ַהֲַקת ְסטְִריּפְטִיז ִים ַ /אחֲֵרי קּוְרס ּבִּבְָרז ִיל
ּת ְמצִית ַהּיִפְעָה  /מְאֹונְנִים
 /מְאֹונְנִים ְקצָת ל ִפְנֵי ַהּכְנִיסָה ל ַּבִימָה  /וְאָז ַאּתֶם ַ
ׁשּז ֶה י ַ ֲעמֹד ּ /בְ ַתחֲרּות ַהּזַי ִן ֲהכ ִי ּג ָדֹול ׁ /שֶהּוא ֹלא ִמז ְָרחִי ׁ /שֶהּוא ִמּבְָרז ִיל /
ּבֶטַח ֶ
הֹו קֹוּפַָקּבָנָה!

שירה
ָאמְַרּתִי ׁשֶ ֲאנ ִי ָעז ַ ְבּתִי אֶת הַּׁשִ יָרה
וְאָז הִיא ֶה ְחלִיטָה ְלהְַראֹות
לִי מָה ז ֶה ַל ֲעזֹב אֹותָּה
ַּדו ְָקא ַע ְכׁשָו ּכְׁשֶ הִיא ֹלא
מְַר ֶחמֶת ו ְֹלא ְמ ַסּנֶנ ֶת
ּופֹו ַתחַת אֶת ַע ְצמָּה ְלכָל מִינ ֵי
ו ְצֹוחֶֶקת עַל הַּבֹוְרחִים ִמ ֶּמּנ ָה
ְלפָחֹות ַּבּפֶה ּכִי ַאחֵר ַּבּלֵב
ְּבחְַדֵרי ַהּלֵב י ֵׁש ַרק ׁשִ יִרים
ּכְלֹומַר ֵמ ֵעבֶר ַלּדָם ַעצְמֹו י ֵׁש
ַרק ׁשִ יִרים ּובִׁשְ בִיל ז ֶה אּולַי
צִָריְך מִׁשְ ָק ַפי ִם ְמיֻחִָדים
ׁשבָה
ֲאנ ִי חֹוׁשֵ ב ׁשֶ ּדַי ְּבהְַק ָ
ׁשבָה הַּׁשִ יָרה ָאמְָרה
ּובָּה ַּבהְַק ָ
אּולַי ַאּתָה ֹלא רֹוצֶה אֹותִי
ֶאּלָא ִספְֵרי ּפְרֹוז ָה ׁשֶ ְּמבִיאִים ֲאוָז ִים
ֲאבָל ֲאנ ִי רֹוצֶה אֹותְָך
ּובֹוא ֹלא נִּכָנ ֵס ּכָאן ְל ִה ְתנַּגְדּות
ִמ ִּצּדְָך ּכִי ּבָרּור לְָך ׁשֶ הִיא
ׁשו ָה הְַרּבֵה
ֹלא ָ
ְּבכָל ַהּפְרֹוז ָה ׁשֶ ּלְָך ָהיְתָה ְּבגִידָה
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ּו ְברֹאׁשָּה ּפֵׁשֶ ר ַה ַּמעֲׂשִ ים
ׁשֶ עֹומְִדים ַע ְכׁשָו ְּבמְַרּתֵף ָהאָרֹון
ּו ַב ֲאתַר אִינ ְִדיּבּוק
ּתְַרנ ְגֹולֹות ֵאלְֶקטְרֹונִּיֹות–ּדִיגִי ָטלִּיֹות ּפְרּוׂשֹות
ׁשְ חּוטֹות ְּכבָר ּכַּמּובָן עַל ַה ֶּד ְלּפֵק
ֲאבָל ַלמְרֹות ּכָל ַה ִּמּלִים ׁשֶ ּכָ ַת ְב ָּת ׁשָם
ִהּנ ֵה ַאּתָה מְַרּגִיׁש ְּכאִּלּו ֹלא ָאמְַר ָּת ּכְלּום
וְעַל אַף ׁשִ ּׁשִ ים וְאְַרּבַע ׁשְנֹותֶיָך
ְּכאִּלּו ַאּתָה עֲַדי ִן ּבֶן אְַרּבַע עֶׂשְֵרה
ּפֹה ָּבעִיר ַהּזֹאת ֹלא ָרחֹוק
ׁש ְב ָּת ׁשֶ אִם ּתָׁשּוב ֵאלֶי ָה
ַּבּדִיָרה ׁשֶ ָח ַ
ּתָׁשּוב אֶל הֶָרחֶם ׁשֶ ל ַהּנ ְעּוִרים
ּכִי ִאּמָא ֵמתָה וְאֵין ֶרחֶם ַאחֵר
עַד ׁשֶ ָראִי ָת אֶת ַהּבִּיּוב ְמ ַח ְלחֵל
ְּבמִׁשְ מַר ַהּי ְַרּדֵן 1047
ׁשָם ִּב ְכנ ִיסָה א' ָהי ִיתִי ּבֶן אְַרּבַע עֶׂשְֵרה
ׂשפָה ו ְ ִטּפֵׁש
ּתִינֹוק ְּבלִי ָ
עֹולֶה ָחדָׁש ׁשֶ ּמָה הּוא ְּכבָר יֹוֵד ַע
ּו ִב ְכנ ִיסָה א' ָהי ָה יֶלֶד ׁשֶ ּי ִ ְהי ֶה
רֹאׁש ָהעִיר
ּכָ ַת ְב ָּת ׁשָם ׁשִ יִרים ּבְרֹו ָמנ ִית
ַה ְלו ַאי ׁשֶ ָהי ָה לְָך ֶאחָד ֵמהֶם ַע ְכׁשָו
אֵיפֹה הֵם ָאבְדּו
ַּבּנ ְדּוִדים ַּבּנ ְדּוִדים
ּו ִב ְמגֵרֹות ׁשֶ ל ּדִירֹות ׂשְכּורֹות
עַד ׁשֶ ָהיְתָה לְָך ּדִיָרה מִּׁשֶ ּלְָך
ו ְ ַע ְכׁשָו ׁשּוב הֵם ַּב ְּמגֵרֹות ּבְִדיָרה ׂשְכּוָרה
ּכִי ז ֶה ַהּדִין ֲאנ ִי אֹומֶֶרת לְָך ז ֶה
הַחֹובֹות ִחּסְלּו אֶת ַהּדִיָרה
ּו ְב ִעּקָר ַהּמַׁשְ ַּכנְּתָה
מְִקֶרה ְק ָלסִי ׁשֶ ל ּדָבָר ַה ְּמ ַכּלֶה אֶת ַעצְמֹו
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הַּׁשְ ֵאלָה הִיא ֶּב ֱאמֶת אֵיפֹה ׁשֶ ֲאנ ִי ֲהכִי אֹוהֵב לָגּור
לָקּום ַּכ ֲעבֹר עֶׂשְִרים אֹו אְַר ָּבעִים יָמִים
ו ְ ָלתֵת לְָך ּכְמֹו ִס ְסמָה
ּגֵאּות ַהּי ָם
ׁשֶ ַאּתָה ִּת ְפּתַח אֹותָּה ו ְ ִתּזָכֵר ּבָּה ּובִי
ּובְֶרג ַע ָרחֹוק ּבְחֹוף קֹוּפַָק ָּבנ ָה
וְאָז ִּת ְכּתֹב אֹותִי
ּובִׁשְ בִיל מָה ַאּתָה חֹוׁשֵ ב ׁשֶ ֲאנ ִי צְִריכָה
אֹותְָך אִם ֹלא ּבִׁשְ בִיל
ׁשֶ ִּת ְכּתֹב אֹותִי
ֲאנ ִי ּבְׂשִ ְמלָה ׁשְ חָֹרה ְקצָָרה ּוׂשְ ָפתַי נָהָר ׁשֶ ל אֶֹדם
וְעֵינַי ִם ִמכְֶרה ׁשֶ ל ֶּפחָם
ֲאנ ִי ּבְבֹוְדִדים ִּב ְצמִָדים ּבִׁשְ לִיׁשִ ּיֹות
ַּב ַּמחְזֹוִרים ּבַּׁשִ ּלּובִים ַּבּפַׁשְטּות
ֲאנ ִי צְִריכָה אֹותְָך
ּו ִבגְלַל ז ֶה ַאּתָה עֹוד חַי
וְאֶת ַה ֵחלֶק ׁשֶ ל ַהּסִּפּור ׁשֶ ּלְָך עַל ַסנְטָה ָקתִֵרינ ָה
ּכְמֹו אֶת ַה ֵחלֶק ׁשֶ ל ּכָל ַהּסִּפּוִרים ׁשֶ ּלְָך
ֲאנ ִי מַׁשְ אִיָרה לְָך
ֲאנ ִי י ָכֹול ִל ְבחֹר ַּבחִּיּוְך ׁשֶ ל אֱלֹוהִים
אֹו ּבִׁשְ ִקיעָה ּבְִדּכָאֹון
ְּב ֹענ ִי ּו ְב ַפחַד ִמ ְּפנ ֵי ֹענ ִי ַרב
ִמז ֶּה ׁשֹו ֵכ ַח אֶת רֹוי ׁשֶ ָּפג ַׁשְ ּתִי ְּב ָאמִֵריָקה
ׁשנ ִים ַרּבֹות וְחַי מִּיֹום לְיֹום
ִל ְפנ ֵי ָ
ו ְ ָהי ָה ְמ ֻאּׁשָר נ ְִדמֶה לִי
ׁשֹו ֵכ ַח אֶת ַה ָּת ְכנ ִית ֲאנ ִי ׁשֹוֵק ַע
ִּב ְכאֵב ֻמּכָר ַּב ִּדּכָאֹון
ּׁשאֵר ַּב ִּמּטָה
ׁשֶ ַאחֲֵרי ַהּי ְִקיצָה ְל ִה ָ
ּכִי מָה ְּכבָר י ֵׁש ּבַחּוץ
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מְׁשֹוֵרר עְַרס ּפֹו ֵאטִי ּכְלֹומַר מַּׁשֶ הּו ֵמהַּׁשּוק
ּכְלֹומַר ׁשֶ ּצִָריְך ַרעַׁש
ׁשֶ ּי ֵׁש לֹו ז ְִקּפָה ְּתמִיִדית ְּבלִי
ֶא ְמ ָצעִים ֲא ִמ ִּתּי ִים ְל ַסּפֵק אֹותָּה
עֹוׂשֶ ה לָנּו סּו ְּבלִי ַמ ְצי ָה
ׁשֶ הִיא הִּפּוְך
עַל ז ֶה ׁשֶ הּוא ַרק יֹותֵר עְַרס ַלמְרֹות ׁשֶ הּוא ְּכבָר ּפָחֹות
הּוא ּבֶן אְַר ָּבעִים ּבְׂשִ יא ַהּכֹׁשֶ ר ַהּמִינ ִי
ּו ִמּצַד ֶאחָד ַהּבַחּורֹות ַה ְּלבָנֹות ׁשֶ ָרצָה
ְלזַּי ֵן וְהֵן
ֹלא ַרק ׁשֶ ָרצּו ֶאּלָא ִמּסִּבֹות ַהּקְׁשּורֹות
ַלּכִּׁשּוף ַהּבֵיתִי ז ֶה ַהּי ָדּו ַע ּכָאן
ּׁשכֵן אֹו אָח ּכָל מָה ׁשֶ ֹּלא
ׁשֶ ִעּקָרֹו לַָקחַת ִמ ָ
י ָחּול ָעלָיו ִּדבְֵרי ּגְנֵבָה ַמּמָׁש
ּגָנ ְבּו ִמּמֶּנּו ז ֶַרע
ֹלא נִתְָקֵרב ֵאלֶי ָה
מָה הּוא רֹואֶה ׁשֶ הּוא ּבֶן אְַר ָּבעִים וְז ֶה
ׁשֶ ַהּזַי ִן ַה ִּטּפֵׁש ׁשֶ ּלֹו ְמ ַבּקֵׁש ֵעצָה
ִמּז ֵינ ִים עֹוד יֹותֵר ִטּפְׁשִ ים
אָז הּוא ְמ ַכּנ ֵס ַרק אֶת ֲחסִידָיו
ּולְאֹויְבָיו ֹלא י ְ ַפּנ ֶה מָקֹום
וְג ַם עֹובֶֶרת ׁשְ מּועָה ׁשֶ ּׂשְ כִיֵרי
מְׁשֹוְרִרים ַמּכִים אֶת ַה ָּבאִים ְל ֻתּמָם
לַָקחַת ּתֹור אַׁשְ ְּכנַּז ִי
ֲאבָל אָז אֵין זְמַן וְצִָריְך ְל ַסּכֵם
מְׁשֹוֵרר ִמז ְָרחִי חְַרמָן
ִאּׁשָה אַׁשְ ְּכנַּזִּי ָה נ ְִרּגֶז ֶת
ּכִי אֵין ֶּכסֶף ְלחַׁשְ מַל
ׁשּלַם
וְג ַם ׂשְ כַר ּדִיָרה ֹלא ֻ
ֲאבָל מָה הּוא אֹומֵר לָּה ּתֹוִדי
ׁשֶ ָהי ָה לְָך ּכָז ֶה ֶקסֶם לְׁשֹונ ִי
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אִם ֹלא ָהי ִית ִאּתִי
ַלמְרֹות ׁשֶ הֵם ָּתמִיד אֹותֹו
וְאֵין ָלהֶם ּגְרּוׁש עָל ַה ַּתחַת
ָה ִענְי ָן הּוא ּכָז ֶה ֲאנ ִי הַּכֹו ַח ַה ִּמז ְָרחִי
ֲאנ ִי יֹוֵד ַע ׁשֶ ֲאנ ִי ָהרֹב ו ַ ֲאנ ִי הַָרּבָנּות
אֵין לִי ְּב ָעי ָה ׁשֶ ל ֶּכסֶף ַרק ׁשֶ ל ַהּכָָרה
ֲאנ ִי ֹלא ַּב ֶהגְמֹונְי ָה ו ַ ֲאנ ִי רֹוצֶה אֹותָּה
ֲאנ ִי ָהרֹב ו ַ ֲאנ ִי ֶאזְרֹק אֶת ָהאַׁשְ ְּכנַּז ִים
ֲאנ ִי אְֶרצַח אֶת זִכְָרם ו ַ ֲאנ ִי ֶאזְרֹק אֹותֹו לַחֹולֹות
ַרק אֶת ַה ִּמז ְָרחִים י ְ ַכּבְדּו ּפֹה
ּכְמֹו ׁשֶ ּצִָריְך ִלהְיֹות
וְאָז ָהעֲָרבִים יַעֲׂשּו ׁשָלֹום
ּכִי ֲאנַחְנּו ָהרֹב
ו ַ ֲאנַחְנּו ֹלא ּכְמֹו ָהאַׁשְ ְּכנַּז ִים
ֲאנ ִי קֹוֵרא ְל ֵאּלֶה ֵמעְַרס ּפֹו ֵאטִיָקה ׁשֶ ּי ָבֹואּו
לְׂשִ י ַח אַׁשְ ְּכנַּז ִי ִמז ְָרחִי ֶא ְצלִי
ּפֹה ְּבאַׁשְּדֹוד
ֹלא י ִ ְהי ֶה מָָרק ו ְֹלא ַסּמִים
ׁשּבָת ָּבעֶֶרב
ֲאבָל ּבְיֹום ׁשִ ּׁשִ י ֵמאְַרּבַע וְעַד ַ
צִָריְך ְל ָהבִיא ְלפֹה ּכָל ּדָבָר
ּכְמֹו ִל ְכפָר
וְאָז נ ְ ַסּפֵר ָלהֶם אֵיְך ָעבְַדנּו ֵמאָז ַהּנ ְעּוִרים
וְאֵיְך ֹלא ָרצִינּו ׁשּום ֶעז ְָרה ֵמ ַהּפְִקיִדים
ּו ִב ְכלָל ֹלא י ַָדעְנּו ׁשֶ ֶא ְפׁשָר ִלפְנֹות
ֶאּלָא ַרק ַל ֲעבֹד ו ְעֹוד ַּפעַם
ַל ֲעבֹד
ּבִׁשְ בִיל ֶּכסֶף ּובִׁשְ בִיל לִׂשְ רֹד
ּו ְב ִעּקָר ֹלא ְל ִה ְת ַעּסֵק עִם ָה ִענְי ָן
ׁשּנ ֶה ַהּז ֶה ׁשֶ ל ַה ֲהגִיָרה
ַה ְּמ ֻ
ֲאבָל ַאּתֶם ּכָל ָהעְַרס ּפֹו ֵאטִיָקה
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ַחבְֵרי ַלהֲַקת ְסטְִרי ְּפטִיז ִים
ַאחֲֵרי קּוְרס ִּבּבְָרז ִיל
מְאֹונְנ ִים ְקצָת ִל ְפנ ֵי ַה ְּכנ ִיסָה ַלּבִימָה
וְאָז ַאּתֶם ַּת ְמצִית ַהּי ִ ְפעָה
מְאֹונְנ ִים ֶּבטַח ׁשֶ ּז ֶה י ַ ֲעמֹד
ְּב ַתחֲרּות ַהּזַי ִן ֲהכִי ּג ָדֹול
ׁשֶ הּוא ֹלא ִמז ְָרחִי
ׁשֶ הּוא ִמּבְָרז ִיל
הֹו קֹוּפַָק ָּבנ ָה
ּוכְׁשֶ ַאּתֶם יֹו ְצאִים ֵמ ַהּבִימָה
ְּכבָר עֹומֵד מּו ְלכֶם הַּדֹור ַהּבָא
ו ְ ַכּמָה ׁשֶ ּז ֶה נ ִ ְלעָג ִמ ִּצ ְּדכֶם ְל ַהּגִיד אֶת ז ֶה
ו ַ ֲאנ ִי ז ֶה ׁשֶ ָאמַר ּכִי ֲאנ ִי ֹלא ׂשָם זַי ִן ׁשֶ ל עֲָרבִי ִמּי ָפֹו
עַל הַחּוג ְל ִספְרּות ִעבְִרית
וְעַל ז ֶה ְל ִספְרּות הַׁשְ ו ָ ָאתִית
וְעִם מָה ַאּתֶם ְמ ַאּיְמִים ָעלֵינּו ּבַּכֹוכָב ׁשֶ ל זְמַן ַאחֵר
ְל ַהּגִיד ָעלַי ׁשֶ אֵין לִי ּכְלּום ׁשֶ ֲאנ ִי
ָה ַל ְכּתִי ַאחֲֵרי ָהעֵֶדר
ֲאנ ִי ָה ַל ְכּתִי ַאחֲֵרי ָהעֵֶדר קּוס ִאּמָאׁשְ ָלכֶם ֲאנ ִי
ּכְׁשֶ ָעמַד ָלכֶם ִט ְבעִי ֹלא עֲׂשִ יתֶם ּכְלּום
חּוץ ִמ ִּלבְהֹות ָּבאַׁשְ ְּכנַּז ִים ׁשֶ ּפְִרסְמּו ׁשִ יִרים
ָּבעִּתֹונ ִים
נּו אָז מָה
מָה יָצָא ָלהֶם ִמּז ֶה
מָה יָצָא ָלכֶם
מִי ׁשֶ ּי ַָדע מָה טֹוב לֹו
ָעׂשָה חֲבּוָרה
ו ְ ִהצְטֹו ַפ ְפּתֶם ְסבִיב ַעּמִיחַי
ִּב ְכלָל ַּכּמָה ַאּתֶם ְלכָל הַּיֹותֵר ׁשְלֹוׁשָה
ֶא ְפׁשָר ַל ְחׁשֹב ׁשֶ ּי ֵׁש ֲעׂשָרֹות.
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ו ְ ָלּמָה ז ֶה עְַרס י ָָקר הֵן ּתֵַדע
ּבַּסֹוף ַרק ַה ִּכּׁשָרֹון י ְִקּבַע
ּכְלֹומַר ַה ְּד ָממָה
ַצעֲַקת י ֵאּוׁש מָָרה ׁשֶ ל ְמבִינ ִים
ּכִי אֵין ָלהֶם ַמ ְסּפִיק ַחּי ִים
ו ְ ֻע ְבּדָה ׁשֶ ּבֶָרג ַע ַהּבֵין–ּגָלְַקטִי ׁשֶ ּנִּתַן ָלכֶם
עִם ּכָל ֶא ְמ ָצעֵי ַה ַהגְּבָָרה
ֹלא ָהי ָה ָלכֶם מָה ְל ַהּגִיד
חּוץ ֵמ ַהּדָבָר ֲהכִי נֹוָרא
ז ֶה ִמּלָה ׁשֶ ל ִקנְאָה
אֵין ׁשִ יָרה ִמז ְָרחִית
וְאֵין ׁשִ יָרה הֹומֹואִית
וְאֵין ׁשִ יָרה מָרֹוָקאִית ַהּנ ִ ְכ ֶּתבֶת ְּבאַׁשְ ּדֹוִדית
וְכָל ׁשִ יָרה ּכָאן ׁשִ יַרת י ִׂשְָראֵל
אִם הִיא ׁשִ יָרה
ְל ַעצְמֹו ו ְ ַל ֲחבֵרֹו י ְהּודָה
ו ְ ָלז ֶה מִּׁשֹומְרֹון
ו ְ ָלז ֶה ִמ ַּמ ֲא ָחז ִים
ָלז ֶה ׁשֶ ּפֹוחֵד ו ְעֹובֵד ַּבּמִׂשְָרִדים
ָלז ֶה ׁשֶ הֹולְֵך ַל ַה ְפּג ָנֹות ו ְחֹוז ְִרים צֵ'ִקים
ו ְ ָלז ֶה ׁשֶ רֹוֵקד אֶת ִרּקּוד ַה ַּסּכִינ ִים
ְּברֹאׁש מּוָרם וְחָלּוק ָלבָן
ְל ִת ְפאֶֶרת מְִדינ ַת י ִׂשְָראֵל
ו ַ ֲאנ ִי ּבְיֹום ֻהּלֶֶדת ָ 64ה ַל ְכּתִי ְללִׁשְ ּכַת ַה ַּתעֲסּוָקה
ִּבנְי ַן צִימֶר
ָּבעִיר ׁשֶ ּלָנּו ְלי ַד הַּׁשְ ּפִיץ
ְל ַבּקֵׁש עֲבֹודָה ּכִי הֹולְֵך וְנִגְמָר ַה ֶּכסֶף
ּבָאּו מְׁשֹוְרִרים ְל ִה ְס ַּתּכֵל ָעלַי
וְהָיּו ׁשְ מּועֹות ׁשֶ הֵם ַחּי ִים ֹלא ִמּקְָרנֹות ו ְ ָאמְַרּתִי
ִה ְת ַח ְל ִתּי ְּבלִׁשְ ּכַת ַה ַּתעֲסּוָקה ּפֹה
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ו ְתֹודָה ָלאֵל ׁשֶ ֲאנ ִי חֹוז ֵר ֵאלֶי ָה
עִם ׁשָלֹוׁש ּפְִריצֹות ּדִיסְק
ו ְ ֵספֶר ׁשִ יִרים
ו ְחּוץ ִמּז ֶה ַאּתֶם ַה ִּמז ְָרחִים ָהרֹב ּפֹה
עַל הְָרבִָדים ו ְ ַהּקְבּוצֹות ו ְ ַה ְּסיָגִים וְהַּׁשְ ָבטִים
עַל ַהּכִּתֹות וְעַל הַָרּבָנּות וְעַל ַה ֲחצֵרֹות
וְעַל ַה ָּטלִיּבָן וְעַל יֶתֶר סִי ָמנ ֵי ַה ַּמלְכּות
ו ַ ֲאנַחְנּו ַהּמִעּוט
ָּתמִיד ָהי ִינּו ַהּמִעּוט
ֲאנ ִי ַמ ְכנ ִי ַע אֶת רֹאׁשִ י
וְׂשָם זַי ִן עַל ַה ִּמז ְָרחִי ַהּמְִקצֹועִי
ּכִי ְּכ ַלּפֵי הַּסֹוֵרר ו ְ ַה ָּצעִיר ו ְ ַהּנ ָאֹור
ָהי ָה לִי ַּפעַם יַחַס מְאֹוד חִּיּובִי
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דודו (ניאו) בוחבוט

כאוטי ,אבל חלק מאוד
אבא מוטי
ַאּבָא מֹוטִי ָהי ָה נֹוהֵג
ׁשחֹר ְל ֵההֵָרג
ּבְאֹוטֹו ָ
ְּב ֹאפֶן ָקבּועְַּ ,ב ֹאפֶן ְמ ַעּנ ֵג.
ַאּבָא מֹוטִי נָהַג לְִקׁשֹר
ׁשחֹר
אֶת ִאּמָא י ָאנ ָה ְלעֵץ ָ
ְּב ֶא ְמצַע ַהּיַעַרּ .פֹו ֵת ַח ַּכפְּתֹור.
ַמּכֶה ּבָּה ַּבּנַעַל,
חֹוֵדר אֶל ַהחֹר.
ְּב ֶא ְמצַע ַהּיַעַר,
ׁשחֹר.
ְלעֵץ ָ
ַאּבָא מֹוטִי י ַָדע ִלהְיֹות ּגֶבֶר ֲא ִמּתִי,
מָרֹוָקאִי עִם ַרגְ ַלי ִם ּוז ְרֹועֹות ׂשְ עִירֹות.
ַאּבָא מֹוטִי ָהי ָה ָאדָם ּכָאֹוטִי ו ְ ִאּטִי.
ּג ַם ֲאנ ִי ּכָאֹוטִיֲ ,אבָל ָחלָק מְאֹוד.

*
ְּבבֵית ַה ֵּספֶר ,הַּׁשֶ ֶקט חֹוצֶה ּכָל ּגְבּול
הַּׁשִ עּור ַמ ְתחִיל ו ְ ַהּזְמַן ׁשָאּול,
ַהאִם ּכְַדאי ְלזַּי ֵף — — — ׁשִ עּול?
אֹו ְל ַה ְחז ִיק ַמ ֲעמָד?
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ְּב ִכּתָה ּגִימֶ"לּ ,בְׁשִ עּור לָׁשֹון,
ָּתלַׁשְ ּתִי ַקְר ִצּי ָה ֵמ ָה ֹאז ֶן ַהּי ְ ָמנ ִית.
הַּמֹוָרה ַה ְּמ ֹב ֶהלֶת ֹלא ִה ְת ַאּפְָקה ִמּלִׁשְ אֹל:
" ַאּתָה ִמתְַרחֵץ ּכָל יֹוםּ ,דָו ִד?"
"זֹאת ָהיְתָה ַקְר ִצּי ָהָ ",ענ ִיתִי ו ְ ִחּי ַ ְכּתִי.
ּׁשמְּפֹו,
"הִיא ַּכּנ ְִראֶה ֶה ְחלִיָקה ֵמ ַהּבְַקּבּוק ׁשֶ ל ַה ַ
ּבְתֹור רּוסִי ַמסְִרי ַח ַּכּנ ְִראֶה ׁשֶ ֹּלא ָח ַפ ְפּתִי,
ׁשּי ְָך ְלפֹה"...
ּו ְל ַמעַן ָה ֱאמֶתֲ ,אנ ִי ּג ַם ֹלא ַ

סבא
ַהּפִהּוק ׁשֶ ּלִי ֵמכִיל
אֶת ּכָל ַה ְּדמָעֹות ׁשֶ ּי ֵׁש לִי
ִלבְּכֹות עַל הַּׁשֹוט הַּבֹוֵדד
ׁשֶ ֹּלא ֻצּלַם ,אְַך נ ִ ְלּג ַם ,ו ְהּוא ּבְַדְרּכֹו אֶל ַהּג ָרֹון,
ּבְַדְרּכֹו אֶל ִעּפָרֹון ׁשֶ ּנ ְִקצַץ ּכְמֹו ּכָבֵד.
ּכְׁשֶ ֹּלא נ ִ ְמ ָלטִים לִיׁשֹן נ ִׁשְ אִָרים עִֵרים
ּכְֵדי ְל ַתעֵד:
ָסבִי יֹוׁשֵ ב ְּב ִפּנ ָתֹו
ּבֹוהֶה ְּב ַצ ַּלחְּתֹו
קֹוֵרא עִּתֹון
מָנֹות ִראׁשֹונֹות
ִמ ִּל ְפנ ֵי ַּכּמָה ׁשָבּועֹות
וְלֵב לֹו לֵב רּוסִי מִָריר
ׁשלֵם.
ּכְמֹו הַּוֹוְדָקה ַהּגְרּועָה ׁשֶ הּוא לֹוגֵםּ ,בְַקּבּוק ָ
ִמ ְס ַּתּפֵק ִּב ְמ ַעּטָהִ ,מ ְס ַּתּפֵק ַּב ְּב ָעתָה,
ו ִיסֹוצְִקי ֹלא י ָׁשִ יר לֹו .וְאֵין מִי ׁשֶ ּי ָׂשִ ים לֹו ּבְיּוטְיּוּב
נַּגָנ ֵי ּגֵ'ז ׁשְ חִֹרים

149

וְאֵין מִי ׁשֶ ּי ַׁשְ אִיר אֹותֹו ּבְאּוְקָראִינ ָה
יֹותֵר ֵמעֶׂשְִרים —
ִטּפָה יֹותֵר —
ׁשנ ִים אָחֹוָרה.
ָ

*
נֹולְַדּתִי ְל ִאּמָא ּתִינֶֹקת
ּג ַָד ְלּתִי ֵא ַלי ְִךִ ,ה ְמ ַּתנְּתִי אֹותְָך.
ּכְׁשֶ ַּמ ְלאְַך ַהחֹׁשֶ ְך ּבַָרח
ִהּג ַ ְע ְּת ַאּתְ.
מִן ַהּמְצּולֹות ִה ַּצ ְל ְּת
ִלהְיֹות לְָך
ֲאנ ִי.

*
ּתָבֹואּו ו ְ ָתבֹאנ ָה לְִקָראתֵנּו לְִראֹות
אָנּו ִמ ְת ַחּפְִרים ז ֶה ּבְגּופָּה ׁשֶ ל זֹאת
ְמעְַר ְטלִים אֶת ְּבׂשַר הַּסֹוד.
אָנּו ִמ ְת ַמ ְּסחִים ז ֶה אֶל ּגּופָּה ׁשֶ ל זֹאת
ּׁשנ ִים הַֹּלא ְקרֹובֹות.
רֹו ֲחצִים ַּבעֲִדינּות אֶת זַנ ְבֹות ַה ָ
ּתָבֹואּו ו ְ ָתבֹאנ ָה לְִקָראתֵנּו לְִראֹות
עַּכּוז ְמ ֻבּגֶֶרת אָחּוז ְל ִת ְפאֶֶרת אֶל ּתֹוְך ּפְַרצּוף ְּבנ ֵי ָה ָאדָם
ָּבז ִים לְִקּיּומָם אְַך עֲֵרלִים ְלאִּיּומָם
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עַּכּוז ְמ ֻבּגֶֶרת אָחּוז ְל ִת ְפאֶֶרת אֶל ּתֹוְך ּפְַרצּוף ְּבנ ֵי ָה ָאדָם.
ּתָבֹואּו ו ְ ָתבֹאנ ָה לְִקָראתֵנּו לְִראֹותְּ ,בנ ֵי ָה ָאדָם
ּכֵיצַד עַּכּוז ְמ ֻבּגֶֶרת אָחּוז ְּבי ָד ׁשֶ ל יֶלֶד
ְמ ֹג ֶאלֶת ִמּדָם.
אָנּו ַמּתִיׁשִ ים אֶת הַחּוׁשִ ים ְּב ִמ ְפּג ַׁש ַרגְ ַלי ִם ּוז ְרֹועֹות
ׁש ָּטחִים ַּב ֲא ַלכְסֹון ִּבתְנּוחַת ּכְָך–וְכְָך ַמעֲלֹות
ְמ ֻ
ִמתְַר ֲחבִים ּומּוצִָרים עַד ּכְֵדי ְקָרעִים ָּבאֵיבִָרים
ְמיֻּסִָרים ְּב ֶאבְיֹונֹות ִמ ְתּכַּלֹות.

מכשיר הליטוף
ֲאנ ִי רֹוצֶה ְל ַלּטֵף אֹותְָך עַד ׁשֶ ֵּת ָה ְפכִי
ְל ַמכְׁשִ יר לִּטּוף ּפְָרטִי.
ּׂשטָן ֹלא ַמּבִיט מִן ַהּצַד
ֶאּׂשָא אֹותְָך ִמּמָקֹום ְלמָקֹוםּ ,כְׁשֶ ַה ָ
ַא ְפעִיל אֶת ַמכְׁשִ יר ַהּלִּטּוף.
ִּתתְָקְרבִי ִּתתְָקְרבִי ו ְ ֶא ְלחַׁש לְָך ּתָ' ֱאמֶת
ׁשֶ הִיא — ֻּכּלָּה ַאּתְ.
ּגְבֶֶרתַ ,ק ְּבלִי ִה ְתנַּצְלּות,
ִה ְתעַָר ְבּתִי ּבְבֹוטּות,
ִא ְפׁשְַרּתִי ְלנ ֵס
ִהתְַרחֲׁשּות.
ׂשְ עֵָרְך ַמ ְלּבִין
ְק ָמטִים ְּכבָר ָחגִים עַל עֹוֵרְך ְּכ ַמ ְל ָאכִים
ְמ ַס ְּמנ ִים מִׁשְ וָאָה מְֻדּי ֶֶקת
		
ֲאנ ִי ַא ְּת ֲאנ ִי ַא ְּת ו ְ ַא ְּת מֹותִי
קֶֹדם.
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י ַ ְלּדָה י ַ ְלּדָה
ָמתַי ִּת ְת ַּבּגְִרי.
		
ֵרי ַח ַרע! ְּבכָל ַּפעַם ׁשֶ ֲאנ ִי ּפֹו ֵת ַח ּפֶה ּו ַמ ְתחִיל ְל ַהּטִיף —
ִמ ְס ֵּכנ ָהִ .מ ְס ֵּכנ ָהִ .מ ְס ֵּכנ ָה ַאּתְ,
ּבָא ְל ַחּנ ְֵך אֹותְָך ַהּבָחּור ׁשֶ ּיָלְַד ְּת ּבְעֹולָם ַאחֵר.
ֲאנ ִי ּכֹוֵרְך אֶת ַּד ַּפי ְִך ְּבתִיִקּיָתִי
ו ְנֹותֵן לָאֹותִּיֹות לְִדקֹר ִּב ְמ ָחטִים
			
ִלפְֹלׁש ְלדָמִיֵ .ל ָהפְֵך ַל ֲאנ ִי.
אַׁשְ לִיכְֵך ְלעֵת ז ְִקנ ָה.
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יחזקאל רחמים

לְֵך לְָך אל עצמך
רחוק
""You've lost your muchness
)Alice in Wonderland (the film, 2010

ָרחֹוק ִמּבֵית ָאבִיָ ,רחֹוק ִמּבֵית ִּבּתִי ,ז ֶה ֲאנ ִי י ִָריתִי
ְּב ַע ְצמִי עֹוד ‘לְֵך לְָך' ּכָז ֶה ִמ ְּטו ַח– ֶאפֶס לַָרּקָהּ .כִי ׁשּוב
ִּב ְטנ ִי ִּדּבְָרהָ ,אמְָרה :לְֵך–ׁשְ טֹף אֶת ַה ָּפנ ִים ְּבמֵי נָהָר ַאחֵר,
אֹו ְטבֹל ְּבמֵי– ֲאג ַם זַּכִים ַה ַּפעַםּ ,וְרחַץ ַהּלֵב ׁשֶ ִהז ְ ַּדהֵם
ִמ ְּלפִיתַת–ַקטְנּותׁ ,שֶ ִהתְַקּׁשֵ ט ִּתפְַרחַת ִּפ ְצעֵי– ֹענ ִי מְַרהִיבָה
ָרחֹוק ּתְִראֶה–אִיׁש מָה נ ִ ְכּבָה ּבְָך ִמ ַּתחַת ַל ְּקלִּפֹות.
ַאּתָה הֲֵרי זֹוכֵר אֵיְך ַה ְּדבִָרים ִמ ְת ַּבהֲִרים ׁשָם ֶּבהִָרים.
ֶא ְפׁשָר ׁשּוב ּתְַקּלֵף ְמנ ַת– ָּבׂשָר ֵמ ַע ְצמְָךׂ ,שְ מִיכַת ָה ֲענָנ ִים
ׁש ַמי ִם ו ְׂשִ ְמחָהֶ .א ְפׁשָר
ּתִּסֹוג ֵמעַל רֹאׁשְ ָך ,ו ְׁשּוב ִּת ְהי ֶה ָ
יַּגִי ַע יֹום — ּכָל עֹו ָלמְָך י ָׁשּוב ִאּתְָך אֶל ַקו ַמ ְצּפֵן– ַהּלֵב,
ו ְׁשּוב ִּת ְהי ֶה ַאּתָה– ַאּתָה

אֶל עצמי
לְֵך לְָך אֶל ַע ְצמְָך ,אֶל ּכָל אֶֶרץ ׁשֶ ִּת ְבחַר ,ו ְ ִה ְתּפַּׁשֵ ט
ֵמ ֲאנ ָׁשִ ים ּומְקֹומֹות ,מִּנֹוף קֹולֹות ,נ ִּגּון ׁשֶ ֹּלא הְִרּפָה.
ׂשרֹף ִּבמְדּוָרה
ו ְ ִהתְַקּלֵף מֵעֹור יָׁשָן ׁשֶ ִהתְַקּׁשָה ּו ְ
ְל ִהּפַָרע ִמ ְּטלַאי ָרעָב ּו ֵמאְֶקּדַח ַה ַּפחַד
לְֵך לְָך אֶל ַע ְצמְָך ,אֶל ּכָל אֶֶרץ ׁשֶ ִּת ְבחַרּ ,וְרחַץ
ַהּז ֻ ֲהמָה ׁשֶ ָא ֲחז ָה ָּב ֲעצָמֹות ,מֵָרק ּבְִקצֵה ַמבְֵרג
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ּדֹוהֵר ּבְתֹוְך ַקְרנֹות ָה ֲע ַצּבִיםָ .הסֵר– ָהסֵר ּכָל מָה
ׁשֶ ּנ ֶ ֱאסַף ּבְָך — ו ְֹלא ִמּמְָךּ ,ו ְטבֹל ְּב ַמי ִם ֲאחִֵרים
ְּבו ִילֹונֹות עֵינַי ִם נ ִ ְסּג ִָרים ּומֹוִקיֵרי ְּכנ ִיעָה
לְֵך לְָך אֶל ַע ְצמְָך ,אֶל ּכָל אֶֶרץ ׁשֶ ִּת ְבחַרַ ,קּבֵץ
ְקָרעִים ּוְרסִיסִים ִמּבֵין ִּתּלֵי ַההֲִריסֹות .ו ְ ַטּפֵס
עַל ֶצלַע הַרְּ ,בכָל אֶֶרץ ׁשֶ ִּת ְבחַר ,ו ְ ִה ְת ַּכּנ ֵס ּבַּׁשֶ ֶקט
ַה ָּסמִיְך ּכְמֹו מּו ְמי ָה יֹוַדעַת .יֹום ֶאחָד ּתִׁשְ מַע ְּבעִיטֹות
ְקלּוׁשֹות מִּתֹוכְָךַ ,חּי ִים עֹוד י ִ ְת ַעּקְׁשּו ִלנְּבֹט
ׁשנ ִים ִמ ַּתחַת ַל ְּקלִּפֹות
ִמּז ֶַרע ׁשֶ ָּקפָא ּבְָך ִל ְפנ ֵי ָ

הייתי
ׁשּי ֵט
ָהי ִיתִי ּגּוף נֹוטֵף ַחּי ִים וְלֵב ּפָרּוץ ְלכָל רּוחַָ ,ענ ָן ׁשֶ ל ְּפלִיאָה ְמ ַ
ְּבחִּפּוׂש ַאחַר ֹאפֶק נ ָכֹוןּ .פָׁשּוט מֵעֹור נ ַָדְדּתִי ּבָעֹולָם ,לְֹלא ָמגֵן אֹו ַּפחַד,
לְֹלא ִּפּנ ָה ְל ָהנ ִי ַח אֶת רֹאׁשִ י ו ְ ֶל ֱאסֹף ּכֹוחֹות .וְי ַָד ְעּתִי ִקְרבָה ׁשֶ ל ֱאמֶת
ּבַּׁשְ חִָקים ּו ַבּבֹץּ ,ג ְַרּגִיֵרי–נִצְחֹונֹות ּומִינ ֵי ֲאהָבֹות ,וְנ ִ ְמלֵאתִי ֶא ְפׁשָר
ּו ַמּכִיר– ֶּב ֱאמֶת וְתְִקוֹות ִמתְָקְרבֹותִ .חּצִים ִּפּלְחּו אֶת ִלּבִי ו ְ ָהי ִיתִי ֶעצֶב–הִָרים
ו ְ ַכעַס ַאּדִיִרים ו ְ ַל ֶהבֶת ָאדָם ִמ ְת ַעּקֶׁשֶ ת ִל ְבעֹר ,ו ְ ָעלִיתִי עַל ֶסלַע לִׁשְ אֹג,
ו ְ ָלמְַדּתִי ִלּפֹל עַל ָּפנ ַי ו ְ ָלמְַדּתִי ִל ְמעֹד ּו ְלבַּכֹות עַל ּבְִרּכַי ְּב ִס ְמטָאֹות חֲׁשּוכֹות
אֶת ׂשַק ָה ֶא ְפׁשָר ׁשֶ ִה ְת ַּפּז ֵר ֵמעַל ַהּמְִדָרכֹות .ו ְ ָהי ִיתִי ַסּכִין–חֲָרטָה קֹוַרעַת ָּבׂשָר
ׁש ַמי ִם ְּכבִֵדים
ו ְ ָהי ִיתִי מְֶר ַחּקִים ּו ַמּסְעֹות נ ְדּוִדיםּ ,ו ְת ִהּי ָה ִא ֶּלמֶת מּו ַטחַת ְּב ָ
וְג ַע–ּגַעֲגּו ַע עֹולֶה עַל ּגְדֹותַי ָהי ִיתִיּ ,ו ְל ֶפתַע ְּכלִי–אֹור ִל ְצלִילּות י ְִדיעָה,
ִה ְתּגַּבְרּות ּו ְסלִיחָה ּו ְכאֵב ִמ ְת ַמעֵט ,ו ְ ֹאמֶץ נ ֶ ֱאסָף ְל ַהּבִיט ָּב ֱאמֶת
ו ְׁשֶ ֶקט ּבָא עַל ְקצֹות ּבְהֹונֹות וְנ ִ ְלּג ָם ,וְלְִרגָעִים ּדְִקיִקים,
ְמגִיחִים ּו ִמתְּפֹוגְגִים ,נ ְִדמֶה ׁשֶ ֹּלא ָהי ִיתִי מֵעֹולָם
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ּבְׂשֹוַרת נ ְׁשִ ימָה
ֵמחֲלֹומֹות ְקנּוי ִים ּוׁשְ לַל ִצּפִּיֹות ּגָז ְַרּתִי ִקּׁשּוטִים ְל ֻסּכָה ׁשֶ אֶׂשְ רֹף
ּכָל מָה ׁשֶ ּנ ְִדחַס לְתֹוכִי ּכְמֹו ֹאכֶל– ֲאוָז ִים ֲאנ ִי מִֵקיא ַע ְכׁשָו,
רֹאׁשִ י ָּב ֲאדָמָהׂ ,שְ רֹוכֵי ֻרּקִי ְסמִיכִים ּובְתֹוכִי ַה ְּבעֵָרה —
ֵמ ָעלַי ְּכבָר מְַר ֶחפֶת ּבְׂשֹוַרת נ ְׁשִ ימָה
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אנה הרמן

עם שק מלא אבקה מלאכותית
המעגל נסגר
ַה ַּמ ֲעג ָל נ ִ ְסּג ַר ְּבתֵל ָאבִיב —
ז ֶה ַמ ֲעג ַל ַה ְּפסִיכֹו ָאנָלִיז ָה.
ַא ְּת ֹלא מָׁשִ ית אֹותִי מִּתֹוְך ַהּבִיב.
נ ִ ְפּג ַׁשְ נּו ְלעֶׂשְִרים ּדַּקֹות ,וְלִי ז ֶה
ָהי ָה ֲאפִּלּו ֹלא ַמּׁשַב ֲאו ִיר.
ׁש ְבּתִי מּול ּדְמּותְֵך ׁשֶ ְּקצָת הְִקלִיׁשָה.
יָ ַ
י ַָד ְע ְּת ׁשֶ ֹּלא ּתּו ְכלִי ְל ַה ֲעבִיר
אֹותִי ׁשּוב אֶל ַסּפַת ָה ָאנָלִיז ָה.
ׁש ַכ ְחּתִי ׁשֶ ַא ְּת ּבַת ַמּז ַל ַקּׁשָת
ָ
וְז ֶה ַמ ְסּבִיר אֶת מָה ׁשֶ ַא ְּת עָׂשִ ית לִי,
וְז ֶהּו ַה ֶה ְסּבֵר הַֹּלא– ֻמ ְפׁשָט
ְלכְָך ׁשֶ ַהּמְֶרחָק ִלנ ְיּו יֹוְרק סִיטִי
ָקטָן מִן ַהּמְֶרחָק ַהּכֹה ָפ ָטלִי
ַל ְּפסִיכֹו ָאנָלִיטִיָקאִית ַטּלִי.

גלגלי המערכת
מִי סֹו ֶחטֶת ּכְמֹו ְסמְַרטּוט
אֶת ִאּמָּה ׁשֶ ל ֹנגִי — מִי?
ַהּגַּנֶנ ֶת נ ָ ֳעמִי!
ַהּגַּנֶנ ֶת נ ָ ֳעמִי!

156

מִי אֹומֶֶרת ׁשֶ ּז ֶה ּתּות
ּכְׁשֶ ּנֹוׁשְ רֹות טִּפֹות ּדָמִי?
ַהּגַּנֶנ ֶת נ ָ ֳעמִי!
ַהּגַּנֶנ ֶת נ ָ ֳעמִי!
טּו–טּו–טּו–טּו–טּו–טּו–טּו!
אַל ּתְֵרִדי ֵמ ַה ַּפּסִים!
הַָר ֶּכבֶת ַמעֲֶרכֶת
עֹוד ְמעַט אֹותְָך מֹו ֶעכֶת.

שישה שבועות
ׁשִ ּׁשָה ׁשָבּועֹות ַאחֲֵרי ַה ֵּלדָה
ׁשנְּתִי ׁשֵ נ ָה ִהּׂשְָרדּותִית
יָ ַ
ׁשנְּתִי ַּת ְחּתֶי ָה ו ְֹלא ְליָדָּה
יָ ַ
(הֹו ַּכּמָה ָקסּום ּגּופָּה עַל ִּב ְטנ ִי
ֻחּמָּה עַל ִּב ְטנ ִי)
ׁש ְכבָה עַל ִּב ְטנ ִי ו ְ ָהי ִיתִי ַהּטִיט
הִיא ָ
ׁשֶ ל ִאּמָהּותָּה ׁשֶ ל ּבֵיתֵנּו ַהּקָט
ו ְ ָהי ִיתִי ֶמלֶט ַה ַה ְמ ָלטָה
וְהִיא הַּגּוָרה
ַהּסְגּוָרה ְּבבֵיתָּה
ּכְמֹו צָב ּבְׁשִ ְריֹון
ׁשּבְלּול
ּכְמֹו ִחּלָזֹון ְּב ַ
לְעֹולָם ֹלא ָאנ ִי ַח אֹותָּה
ּבְתֹוְך ׁשּום לּול.
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המציאות היצוקה בטיט
"חלב חמים בתוך האמהות החדשות
בחש בוורדים צער לבן ארוך"
פדריקו גרסיה לורקה

ְּכאֵב סָתּום ּכְמֹו ּבַּלּוטַת ָחלָב.
ׁשלְחּו ֵאלַי יֹו ֶעצֶת ֲאחִי ֹתפֶל.
ָ
וְכָל ז ֶה ְּכבָר ָהי ָה אְַך ֹלא ָחלַף.
ׁשלְחּו ֵאלַי יֹו ֶעצֶת ֲאחִי ֹתפֶל
ָ
ּכְֵדי ׁשֶ ֹּלא י ִ ְהי ֶה לִי ׁשּוב ָחלָב.
וְהִיא ִה ְפעִילָה ּבִי ֲחרֹׁשֶ ת ֹאפֶל.
ׁשלָב
ׁשלָב ַאחַר ָ
י ַָרְדּתִי ָ
ְּב ֻסּלָמֹות ׁשֶ ל אֹׁשֶ ר ּו ַמכְאֹוב אֶל
ַה ְּמצִיאּות ַהּי ְצּוָקה ַּב ִטּיט.
ֵפי ָה ָרעָה ִלמְַראֲׁשֹות יֹולֶֶדת,
עִם ׂשַק ָמלֵא ַאבְָקה ְמלָאכּותִית,
ְמכַּׁשֵ פָה רֹו ֶפסֶת ו ְ ִע ֶּלגֶת
ָאמְָרה ׁשֶ " ִּל ְפ ָעמִים ז ֶה ֹלא הֹולְֵך".
וְכַף–ַרגְלָּה ּדְָרכָה ּבְגֹוָרלְֵך.

פתיחה
ִטמְטּום–עְִרּפּול ,עְִרּפּול– ִטמְטּום —
ּׁשחַר ַהּכָחֹל–אָטּום
ַּב ַ
ּׁשחַר ַהּכָחֹל–ּפָתּו ַח
ַּב ַ
ּכְמֹו ׁשֶ טֶף ּדָםַ .ע ְכׁשָו ּפָתּו ַח
ּׁשחַר ַהּכָחֹל ׁשֶ ּלְָך.
ַה ַ
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ׁשלַח
ּׁשחַר ַהּכָחֹל ָ
ַה ַ
ֵאלַי אֶת ִאּמָא סִי ְל ִבּי ָה.
ָאמְָרה לִי ִאּמָא סִי ְל ִבּי ָה:
ּׁשעָה לָקּום,
ָחמֵׁש הִיא ַה ָ
ָחמֵׁש ַּבּבֶֹקר ּכְמֹו ֻקמְקּום,
ִל ְפנ ֵי ׁשֶ ּכְמֹו ֻקמְקּום ַמ ֶּתכֶת
ׁשעָה ֻמ ֶּתכֶת
ִּת ְהי ֶה אֹותָּה ָ
וְיִתְָקֵרׁש לֹו אֹור ַאּלִים.
ָחמֵׁש ַּבּבֶֹקר ּכְמֹו ָעלִים
ׁשעָה נֹו ֶפלֶת,
לָקּום ּבְתֹוְך ָ
ּׁשחַר הַּנֹופֵל אֶל
לָקּום ַּב ַ
ּכֹוכָב ּכָסּוף אָפּוף ְּב ֹנג ַּה —
ָאמְָרה לִי ִאּמָא וְנ ָמֹוג ָה,
ָאמְָרה לִי ִאּמָא סִי ְל ִבּי ָה,
ׁשעָה ִחּו ֶֶרת,
ּבְתֹוְך אֹותָּה ָ
ׁשעָה ׁשֶ הַּׁשִ יָרה חֹוז ֶֶרת,
ָ
ָאמְָרה לִי ִאּמָא סִי ְל ִבּי ָה:
ּׁשעָה לָקּום,
ָחמֵׁש הִיא ַה ָ
ָחמֵׁש ַּבּבֶֹקר ּכְמֹו ֻקמְקּום.
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ננו שבתאי

ביום ההוא הייתי בובת שבתאי ממוכנת
והוא אינו מדבר לי מילת אהבה אחת
ׁש ְּבתַאי
ָאמְַרּתִי ׁשֶ ּיֹוֵרד לִי ּדָם ,ו ְ ַאּתָה ָאמְַר ָּת — ַ
ׁש ְּבתַאי
יֹוֵרד לִי ּדָם ִמּכָל חַֹרי ,ו ְ ַאּתָה ָאמְַר ָּת — ַ
ׁש ְּבתַאי
ָאמְַרּתִי ׁשֶ ּמֹותִי ָקֵרב ,ו ְ ַאּתָה ָאמְַר ָּת — ַ
ׁש ְּבתַאי
ׁש ַמ ְעּתִי ַצעֲקֹות עֹוֵרב ,ו ְ ַאּתָה ָאמְַר ָּת — ַ
ָ
ׁש ְּבתַאי
ָאמְַרּתִי :עֹוד ְמעַט אָמּות ,ו ְ ַאּתָה ָאמְַר ָּת — ַ
ׁש ְּבתַאי
ּג ַ ְלּג ַל רֹאׁשִ י ָהי ָה ׁשָמּוט ,ו ְ ַאּתָה ָאמְַר ָּת — ַ
ׁש ְּבתַאי
ָהי ִיתִי אֲכּולַת י ֵאּוׁש ,ו ְ ַאּתָה ָאמְַר ָּת — ַ
ׁש ְּבתַאי
ַה ָּמו ֶת ּכְמֹו זִמְזּום י ַּתּוׁשּ ,כְׁשֶ ַאּתָה ָאמְַר ָּת — ַ
ׁש ְּבתַאי
ָחז ַר וְאֶת ּדָמִי ָסחַט ,ו ְ ַאּתָה ָאמְַר ָּת — ַ
ׁש ְּבתַאי" ִמ ְתחֵָרז עִם "אַי!"
ו ְ" ַ
ׁש ְּבתַאי" ִמ ְתחֵָרז עִם "ּדַי!"
ו ְ" ַ
ׁש ְּבתַאי"
ׁש ְּבֽתַאי" ִמ ְתחֵָרז עִם " ַ
ו ְ" ַ
ׁש ְּבתַאי ְמ ֻמ ֶּכנ ֶת
ּבַּיֹום הַהּוא ָהי ִיתִי ֻּבּבַת ַ
ּו ָפנ ִיתִי יָמִינ ָה ּוׂשְ מֹאלָהְ ,לכָל ָה ֲעבִָרים,
וְנ ָ ַפ ְלּתִי ַא ַּפי ִם אְַרצָה וְנ ִׁשְ ּבְַרּתִי לִׁשְ בִָרים
וְנ ִּסּו ְלאַחֹות אֶת ׁשְ בַָרי ְּבי ָד ְמ ֻא ֶּמנ ֶת.
ׁש ְּבתַאי ְמ ֻת ֶּקנ ֶת
ׁש ְבּתִי ִלהְיֹות ֻּבּבַת ַ
ו ְ ַאחַר ּכְָך ַ
וְכָל ִמנ ְ ָהגִי ָהי ָה ׁשָקּול ו ְ ַצי ְ ָתנ ִי,
ׁש ַמ ְעּתִי סִּפּור עַל אִיׁש ַהּזָהָב
ָ
וְאֵיְך ׁשֶ אִיׁש הּוא ֹלא ָאהַב
ׁש ְבּתִיֹ ,לא ָעלָיוֹ ,לא עַל ַע ְצמִי,
ו ְֹלא ָח ַ
ּכִי אָז ָהי ִיתִי ְּכבָר ֻּבּבָה מִּסּוג ׁשֵ נ ִי
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ָאמְַרּתִי לְָך ׁשֶ ּכָ ַת ְבּתִי ׁשִ יר
ו ְֹלא ָאמְַר ָּת לִי ּכָל ַהּכָבֹוד
ֲאבָל ֹלא נ ָ ַת ָּת לִי ּכַּדּור
ו ְֹלא ַמּכַת חַׁשְ מַל
וַהֲֵרי ּג ַם ז ֶה טֹוב.
* (בעקבות הקורס "זיכרון דברים ",ובהשראת אנה הרמן ודליה רביקוביץ)

161

אברהם סוצקבר (סוצקעווער)

אל יורשִ י הלא–נולד

אחד–עשר שירים מאוחרים
מיידיש :בני מר
אחד–עשר השירים המופיעים כאן הם מבחר קטן מתוך שפע השירים שכתב
אברהם סוצקבר ( ,)2010-1913גדול שירת יידיש ומגדולי המשוררים
היהודים במאה העשרים ,באחרית ימיו .קודם לכן אפשר לעקוב בעזרת
שירתו אחר המאורעות של המאה העשרים היהודית :הנדודים ,השואה,
המעבר לישראל .אבל דווקא ב"שירי היומן ",שנכתבו בין  1974ל–,1985
בעיקר בעירו תל אביב ,נובטים השירים מתוך מחשבה ,הרהור או זיכרון,
ונושאים אופי מופשט יותר ועל פי רוב ביוגרפי פחות .בשיריו האחרונים,
משנות התשעים ,חוזר הזמן הממשי והמתכלה לשירתו .שירים אלה הופיעו
בעיקר בכתב העת שערך" ,די גאָלדענע קייט" ("שלשלת הזהב") ,וקצתם
כונסו לימים בקובצי שירה.
ששת השירים הראשונים במבחר זה לקוחים מ"שירי היומן ",שלושת
הבאים — מן הספר "יורש הגשם ",ואילו שלושת האחרונים ראו אור
בגיליונות  139ו– 141של "די גאָלדענע קייט" (שני השירים האחרונים
במבחר זה לקוחים מהמחזור "מה עוד נשאר מלבד החיים?") .שירים
מאוחרים נוספים מאת אברהם סוצקבר ראו אור בגיליון  8של "הו!"
בתרגומו של דן מירון .שלוש שיחות של המשורר עם ידידו הצייר מארק
שגאל ראו אור בתרגום בני מר בגיליון  1של כתב העת.

*
ֵמעֵץ עֹוׂשִ ים נְי ָרֲ .אנ ִי ַּדו ְָקא
הֹופְֵך נְי ָר ְלעֵץְ ,לעֵץ ַחּי ִים,
ּומִׁשְ ּתֵָרׁש ּבֹו עַד אֲׁשֶ ר נִבְָקע
ּבֹו ׁשִ יר ַהּצִּפֹוִרים וְנ ִׁשְ ָמעִים
ְצלִילִים ּפֹוְרחִים ּבְרּוכִיםּ .כִי ְּבדָמִי
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ׁשִ ּנּוי הַּׁשִ ּנּוי ִים ִלמְקֹוָרם,
לָׁשּוב אֶל ּפְרֹוטֹו ְּפ ַלזְמַת–חֲלֹומִי.
אָׁשִ יב ָּפנ ִים מֵֶרגֶב ֲעפָָרם,
ֵמ ֶאבֶן–חֵן ַא ְחז ִיר צֹוֵרף ִלחְיֹות;
סֹודֹות ׁשֶ ּנ ְָדדּו מִן ַה ִּמּלִים
ָאאִיר ּג ַם אִם ׁשְָקעּו ִּבתְהֹום ְּדמָעֹות.
ֶא ְטּבֹל ּבַּׁשֶ מֶׁש עַד ׁשֶ ַא ֲעלִים
ַקְדרּות מִּׁשִ ּנּוי ִים ,ו ְ ַהּמְׁשֹוֵרר,
יֹוְרׁשִ י ,יּוכַל ִל ְמצֹא אֹותִי
ּולְעֹוֵרר
חִּיּוְך ַאחֲֵרי מֹותִי.
1976

*
וְאָבֹוא אֶל עִיִרי ,עִיר– ִאּמִי ,אֶל יְמֵי ַהּקָרֹות,
ׁשבָה,
ֶא ֱעלֶה עִם ַע ְצמִיּ ,כְמֹו ַע ְכׁשָוּ ,בְִרגְעֵי ַמ ְח ָ
ּבַּׁשְ ָלגִים הַּׁשְ חִֹרים ,ו ְ ַאּגִי ַע אֶל ּבֵית ַה ְּקבָרֹות,
ַל ְּק ָמטִים הַּנֹו ְבעִים ְּבי ָאנֹובָה ׁשֶ ּלִי הַּטֹובָה.1
וְאְֶקָרא ִּב ְלחִיׁשָה ,הִיא ּתִׁשְ מַע ִּב ְלחִיׁשָה ְּבוַּדַאי,
ּכְׁשֶ ֹאמַר לָּה ּתֹודָה ׁשֶ ִה ַּצ ְל ְּת ִּדמְעֹותַי ִמ ְּבעֵָרה.
ּכִי ָהעֵץ ׁשֶ ּנ ָ ַט ְעּתִי עַל ׁשְ מְֵך הּוא צָנּו ַע ִמּדַי.
ו ְתֹודָה ׁשֶ ִה ַּצ ְל ְּת יְלִָדים ּונְכִָדים ִמּכָל ַרע.
אָז ּג ַ ְלּג ַל ַהּז ְ ַמּנ ִים יִסְּתֹובֵב ְלאָחֹור ,י ִׁשְ ַּתּתֵף
ַּבּסִּיּוט ,י ְסֹובֵב לּו ָלאָה וְיִנְעַץ ִצּפְָרנ ָיו.
אֶת ַחּי ַי ׁשּוב ַּתּצִילִיַּ ,ת ְסּתִיִרי אֹותִי ַּבּמְַרּתֵף.
ו ְ ֶא ְחזֹר ו ְ ֶא ְהי ֶה ּבְרּוחִי עֹולֵה ֶרגֶל ָענ ָו.
1בעת החטיפות והגירושים מגטו וילנה לפונאר הסתירה יאנובה בארטושביץ' את
אברהם סוצקבר במרתף ביתה והצילה את חייו.
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נ ַ ֲעלְֵך הַחֹוֶרֶקת ּבַּׁשֶ לֶג — ז ֶה קֹול ְל ָבבִי
ּו ֻמּכָר ִּב ְכנ ִיסָה ְלמְַרּתֵף ׁשֶ ּפַָרק אֶת ָהעֹל.
ׁשּוב ָּתבִיאִי ָחלָב ּופְרּוסָה ּו ְלבַּסֹוף ִּת ְצ ַט ְּלבִי.
ִעּפָרֹוןִ ,התְּכֹונ ֵןֲ :אנ ִי ׁשּוב ְמ ַסּפֵר אֶת ַהּכֹל.
1980

*
יֹוְרׁשִ י הַֹּלא–נֹולָד ,נַּכִיר :נָעִים מְאֹוד
(ז ֶה ֹלא נֹוַדע ו ְֹלא ָעלָה עַל ַּדעַת עֹוד).
ׁשנ ָה ,אֹו ֶאלֶף ,אֹו ַּכּמָה
ּבְתֹוְך ֵמאָה ָ
ׂשחֵק! הָאֹור עַל ַה ָּבמָה.
ׁשֶ ֹּלא י ִ ְהי ֶהַ ,
ָקׁשֶ ה ְל ַה ֲאמִין ,אְַך ׁשְ נ ֵינּו ּכֹה ּדֹומִים.
ָקׁשֶ ה ְל ַה ֲאמִיןִ :הּכְַרּתִי אֶת ַע ְצמִים!
ַאּתָה ֲאנ ִי ּבְתֹוְך אִּפּור ,ז ֶה ַּתפְִקיִדי,
ּובַת קֹולִי ּתֹועָה ֵאלֶיָך ֹלא ִּבכְִדי.
עַד ּכְלֹות רּוחִי ּכָ ַת ְבּתִי לֹו מֹופָע ַמ ְפלִיא.
ׁשחַק אֶת סְַך– ֻּכּלִי.
יֹוְרׁשִ י הַֹּלא–נֹולָדָ ,
ּגּופִי חָתּום ִּבפְַקק ׁשְ ִקיעָה ,הּוסַט ָמסְָך,
הָאֹור נ ְִדלַק ,וְכָל ַחּי ַי עֹובְִרים ַּבּסְָך,
ּוׁשְ נֹות ַחּי ַי חַּיֹות ׁשֵ נ ִית עַל ַה ָּבמָה,
ּבְעֹוד ֵמאָה ,אֹו ֶאלֶףֹ ,לא חָׁשּוב ַּכּמָה,
חַּיֹות ְּבעִיר חֳָרבֹותְּ ,ב ֶא ְמצַע ּתֵל ׁשְ ָממָה,
אּולָם חָׁשּוְך ,אְַך אֹור ֵמאִיר אֶת ַה ָּבמָה.
1981
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*
ׁשּג ָע,
ז ֶה זִכְרֹון ֶהּכֵרּות עִם זְאֵבְּ :בוַּדַאי ְמ ֻ
הַּנֹוֵדד ְלבַּדֹו ְּבלֵילֹות ׁשֶ ל סּופָהׁ ,שֶ ּׁשִ ְלּג ָּה
ְּכבָר ּג ָבֹו ַּה ֲאפִּלּו יֹותֵר ִמ ַּצּמְרֹות אַּׁשּוחִים —
ׁש ְבּתִי ְּכבָר אָזְ ,ל ָפנ ָיוַּ ,ב ְּפגִיׁשָה ַּבּדְָרכִים.
ּכְָך ָח ַ
ְּכלִיל ָאדֹםִּ .ב ְטפָָריו נ ְ ָתחִים לֵי ִלּי ִים .הּוא ּכֹועֵס
ְלמְַראֶהְ ,מנ ַ ְצנ ֵץּ ,ו ְלבַּסֹוף אֶת ּדְַרּכִי ְמ ַפּלֵס.
ׁשּלֵם ּבְאֹותָּה ַה ֶּמ ֱחו ָהֲ ,אבָל הּוא
ו ַ ֲאנ ִי ְמ ַ
ְּכבָר ָראָה ַּכּנ ְִראֶה ֲאנ ָׁשִ ים נ ְִדיבִים ׁשֶ ָעו ְלּו.
לְׁשֹונֹו מְַרּתִיחָה אֶת ֲחלַב הַּׁשְ ָלגִים ,וְכָבֹות
ּגֶ ָחלִים .הּוא ּבֹוחֵן ו ְקֹוֵרא ְּברֹאׁשִ י ַמ ְחׁשָבֹות,
וְנ ִ ְמׁשְָך ו ְעֹובֵר ַרק ׁשְ בַב ֶרג ַעׁ ,שְ בַב ֶרג ַע ֶאחָד —
ַה ַּמּבָט ׁשֶ ּבֵינ ֵינּו נֹותָר עֹוד נ ְִרעָׁש וְנ ִ ְפחָד.
ּוכְׁשֶ ַעי ִן ְּב ַעי ִן נֹותְַרנּו ,ז ְרּוי ִים ּבַּׁשְ ָלגִים,
ּג ַם ֲאנ ִי ְּכבָר י ָ ֹכ ְלּתִי לְִקֹרא ְּבעֵינ ָיו ֲהגִיגִים:
ּבֶן– ָאדָם ,אַל ּתִׁשְ ּכַח מִי ַאּתָהּ ,כִי ֲאנ ִי ּבֶן– ַחּי ָה —
ׁש ְעי ָה.
ו ְעֹוד ֹלא ִה ְתּג ַּׁשְ מָה עַד הַּיֹום נ ְבּואַת י ְ ַ
1982

*
ַחּי ֵינּו הֵם מִׂשְ חָק ַּבחֲרּוז ִים ׁשְ חִֹרים
ּו ְל ָבנ ִים :לֵילֹות ,יָמִיםִ .מּזְמַן חַָרז
אֹותָם הַּׁשֵ ד ,וְהֵם ַמּכִים ַּב ַּסנְו ִֵרים.
ׁש ְּלמִים ְּכבָר אָז.
הַחּוט נ ְִקַרע ,וְאָנּו ְמ ַ
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ּומָה עֹוׂשִ ים ַהחֲרּוז ִים ָּב ַאחֲִרית?
ּׁשו ְא .י ֵׁש עֹוד חּוטִים,
הֵם ֹלא ִמ ְתּג ַ ְלּגְלִים ַל ָ
ּבָרּוְך הַּׁשֵ ד ,ו ְהּוא חֹוֵרז אֹותָם ִּבבְִרית,
אֹו ֲח ֻתּנ ָה — ַא ְכז ָרִ ,ט ְבעִי — ֲאבָל ַמ ְתאִים.
ּו ְבכָל זֹאתְּ ,בנַפְׁשֵ נּו י ֵׁש ְּדבַר מָה; ְּבכָל
ּכֹוחֹו — הּוא ּכְמֹו ּדָו ִד ִל ְפנ ֵי ּג ָ ְלי ָת ְּב ַטנ ְק —
רֹוצֶה ְל ִה ָּלחֵם ּבַּׁשֵ ד וְג ַם י ָכֹול
לֹו עַד ׁשֶ אֵין ּבַּׁשֵ ד אַף ֹלא ְמתֹם ָקטָן.
וְאָזְּ ,ב ָלבָה ּכָל ז ְ ַמּנ ֵנּו ְמ ֻכּסֶה.
ּכֹוכָב הֹופְֵך ֻּפנְּדָק ּבְֶדֶרְך ֹלא נֹודָע.
ָאדָם ָחדָׁש — ַחּו ָה י ָׁשּוב וְיַעֲׂשֶ ה
ּובֶן–ׁשְ נ ֵיהֶם יּוכַל ִלחְיֹות עַד ֹלא י ַָדע.
1984

*
ֲאנ ִי רֹוצֶה ִל ְמצֹא י ֵׁשּות ׁשְ לִיׁשִ ית
ֵמעַל ַחּי ִים ו ָ ָמו ֶת; י ֵׁש וָי ֵׁש
ּבֵין ׁשְ נ ֵי ְק ָטבִים עֹוד י ֵׁש י ֵׁשּות ָראׁשִ ית,
ֵמעַל ִאּׁשָה וָאִיׁש .אֵינ ִי חֹוׁשֵ ׁש
ּכִי י ֵׁש י ֵׁשּות ּכָזֹאת ,ו ְזֹו ֻע ְבּדָה:
ֵריחָּה ַּבגֶּׁשֶ ם ִמ ְתּפַּׁשֵ ט הֵיטֵב,
אְַך אֵין ִל ְמצֹא ְּב ֵספֶר אֶת סֹודָּה,
ֶאּלָא ַּב ֵּספֶר ׁשֶ ַאּתָה ּכֹותֵב.
ֶאּלָא אִם ִּת ָּלחֵםְּ ,ב ֶאבֶן צֹר
ִּפתְאֹום ׁשּוב יִתְעֹוֵרר ַּב ַּמ ֲעי ָן,
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ְּב ֹענ ֶג ו ְ ָצמָאָ ,רצֹון לִיצֹר —
ִמּלִים ּתִׁשְ ּתֶינ ָה מִן ַה ַּמ ֲעי ָן.
וְאָז ַאּתָה ּתְִראֶה וְתִׁשְ ּתֹומֵם,
ְּפלִיאָה ּגְדֹולָה ׁשֶ ל ּבְֵראׁשִ ית ּבָָרא:
ַחּי ִים ּו ָמו ֶת הִיא ּבְָראָה! ׁשְ נ ֵיהֶם
י ָבֹואּו ְלׁשְָרתָּה ּכְׁשֶ הִיא ּתְִקָרא.
1984

פריז 1988
ָהעִיר ּפֹה הֲפּוכָהֲ .אנ ִי נָהָרּ ,ו ִמגְּדָלִים,
ָּבּתִים — ַהּכֹל הָפּוְך ּבִי ּכְִקְרָקס .ו ְַרק ּגַּלִים
ׁשֶ ל זִּכָרֹון עֹולִים ,ו ְַרק ָּבהֶם ֲאנ ִי צֹופֶה,
ׁשֹותֶה עֲַדי ִן יַי ִן ו ְכֹותֵב ְּבבֵית ָקפֶה.
ִמּבֵין ִקירֹות ְקלּופִים ּכְעֹורַ ,ט ֵּפטִים ִּבפְִריחָה,
ֵמגִי ַח זּוג ,חָתּול וַחֲתּולָה ,מִּתֹוְך ּג ֻ ְמחָה.
ָענ ָן ,ז ְָקנֹו ּכָחֹלּ .ובַּדּוכָן ,הַּבּוִקינ ִיסְט
ִחּפֵׂש ׁשּוב ֵספֶר ׁשֶ ְּלׁשָם אַף ַּפעַם ֹלא ִה ְכנ ִיס.
ּתֹועֶה ַאחֵר קֹופֵץ ִמּגֶׁשֶ ר ּבִיְ .לאָן? ָמתַי?
ׁשֹוֵק ַע ְמעִילֹו ֲאבָל נֹותָר ְּבאְַדוֹותַי.
ׁשֹוטְִרים הֹו ְפכִים לְַרּכָבֹות .נ ִׁשְ מָע ְּכבָר ִצלְצּולָן.
ּבֵינ ְ ַתי ִם אִיׁש עֹוד ֹלא יֹוֵד ַע ׁשֶ ּז ֶה ּפָאּול ֵצלָאן.
1989
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שיר על לא כלום
נ ִׁשְ אַר חַּלֹוןְּ .בלִי ִקירּ .ו ְבלִי ז ְכּוכִיתְּ .בלִי ּכְלּום.
ו ְַרק ְּבזִכְרֹונ ִי ּתְמּונ ָה זֹו ַמּמָׁשִ ית:
חָתּוְך ְּביַהֲלֹום ּבְִקיר ז ְכּוכִית ֹלא–כְלּום,
חַּלֹון לְאֹות ַחּי ִים ִמ ְּקצֵה קֹומָה ׁשִ ּׁשִ ית.
לְאֹות ׁשֶ חַי ֲאנ ִי וְי ֵׁש לִי ּכָל ֹלא–כְלּום
נ ְִרעְַדּתִי ּכִי הָרּו ַח ּבָא ,הֵׁשִ יב נַפְׁשִ י.
ְּב ֹגבַּה ׁשֵ ׁש קֹומֹות ,מּולִי ,עֹומֵד ֹלא–כְלּום.
ּׂשטָן הּוא הַּׁשְ לִיׁשִ י.
ֲאנַחְנּו ׁשְ נַי ִםַ .ה ָ
ַּכּמָה ז ֶה ְמ ַעּנ ֵג ִלהְיֹות אָדֹון ֹלא–כְלּום.
ׁשחַר ,חַּלֹונ ִי הַֹּלא–ַקּי ָם ֵמאִיר.
עִם ַ
ִמ ֹּגבַּה ׁשֵ ׁש קֹומֹות נֹופֵל ֲאבַק ֹלא–כְלּום
וְאֵין אֹוסֵף אֶת ָה ָאבָק וְאֵין ַמ ְסּתִיר.
נ ִׁשְ אַר חַּלֹוןְּ .בלִי ִקירּ .ו ְבלִי ז ְכּוכִיתְּ .בלִי ּכְלּום.
ּו ַבי ִת וְחַּלֹון י ֵׁש ַרק ְּבזִכְרֹונ ִי.
ִמ ֹּגבַּה ׁשֵ ׁש קֹומֹות ֲאנ ִי רֹואֶהֹ :לא–כְלּום
ּתֹוֵקף אֹותִי ְּב ַסּכִינֹו ָהאֵי ְמ ָתנ ִי.
1990

קירות רועדים (א')
חַּלֹון ּפָתּוחַ.
ׁשֶ מֶׁש ְמ ַטּי ֵל ָּבטֵל.
ַה ַּליְלָה נ ֶ ֱעלַם לִי הְָרחֹוב ׁשֶ ּלִי
וְזֵכֶר ֹלא נֹותַר ְלאִיׁש ו ְ ַל ָּבּתִים.
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ֲהג ַם ַּב ַּמ ְחׁשָבֹות ִה ְתחִילּו ְל ַהּתֵל?
ז ֶה ְקצָת ַמ ְפלִיא.
וַּדַאי ּגַנ ַּב–י ְקּום חֹולֵל ּכָאן ְל ָהטִים
ּו ַב ֲחצִי ׁשְ נִּי ָה ּגָנ ַב
אֶת הְָרחֹוב
ּובְעֹולָם מּוז ָר,
ַאחֵר ,אִּתֹו ָאבַד.
ַע ְכׁשָוּ ,כְׁשֶ אֵין לִי ַּבי ִת,
י ֵׁש לִי חֹוב:
לָׁשּוב ְלׁשָם
ִלבְנֹות ְרחֹוב ָחדָׁש ְלבַד.

אשַרי
אַׁשְַרי ׁשֶ עֹוד ֲאנ ִי ַע ְצמִי ,ו ְֹלא ּכָבּול
ְל ֵאּלֶה ׁשֶ אַף ַּפעַם ֹלא יִהְיּו ְקרּואִים.
אַׁשְַרי ׁשֶ עֹוד ּבֵינ ִי ּובֵינ ֵיהֶם י ֵׁש ּגְבּול
ׁשֶ ל ַּתּנ ִינ ִים ,וְיַחַד ֹלא נ ְִראֶה ַחּי ִים.
אַׁשְַרי ׁשֶ עֹוד נֹותָר לִי ּפֶֶרק ְּת ִהּלִים
ו ְ ַסּבָא חַי ּבִי ,אֶת ַחּי ָיו ֲאנ ִי מַׁשְ לִים.
אַׁשְַרי ׁשֶ הַּזֹוכֵר אֵינֹו ֶאּלָא ֲאנ ִי,
וְעַל עַּמּוד ְּת ִלּי ָה ּתָלּוי ְּכבָר ַּת ְליָנ ִי.
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נשארנו מעטים
1

לפריידקה

נ ִׁשְ אְַרנּו ְקצָתְ ,מעַט וְנִּדָחִים —
ֶאחָד ּוׁשְ נַי ִםְּ ,בלִי ׁשּום ַעי ִן ָרעָה —
ֲאבָל נ ִׁשְ אְַרנּו ׁשְ נ ֵינּו נְסִיכִים
וְאֵין ִלנ ְעּוֵרינּו ְרפּואָה.
עֹוד ּבָנּו חַי ֵמאָז הַֹּלא ִמּכָאן,
ָסגֹלּ ,כֻּלֹו נָאֶה ,רֹאׁשֹו הּוא ּכְמֹו
לִילְָךּ ,בְתֹוְך ַענְפֵי ַהּטַל מְֻרּכָן
ּובַּׁשִ ְמׁשָה נ ִׁשְ ָקף הּוא ְל ַעצְמֹו.
מֵַדלְיֹות ֶּכסֶף הֵן הַּׂשְ עָרֹות,
אָדֹון ָרחֹוק ִחּלְָקן ַל ְּמי ַ ֲחלִים.
ֵמעַל ׁשְ כָמֵינּו הֵן נֹוׁשְ רֹות ,נֹוׁשְרֹות
וְאִּפּוָרן נֹוׁשֵ ם ְּכגֶ ָחלִים.
1995

 1פרידה ,המכונה "פריידקה ",היא רעייתו של המשורר.

170

אמיל סְיֹוראן

ה ְסּפֵרמטֹוזֹואיד הוא הנ ָבל במצבו הטהור

מבחר מִכתמים מתוך הספר היקשֵ י מרירּות

בחרו ותרגמו מצרפתית :ראובן מירן ודורי מנור
אמיל מישל סיֹוראן — הוגה דעות רומני–צרפתי ,מגדולי בעלי הסגנון
בספרות הצרפתית של המחצית השנייה של המאה העשרים — נולד
ב– 1911בכפר רשינ ַרי שבטרנסילווניה וגדל בעיר הסמוכה סיוויּו .אביו היה
כומר אורתודוקסי ואמו היתה אתיאיסטית .בצעירותו התוודע ליצירותיהם
של ניטשה ,דוסטויבסקי ושופנהאואר — שלושה יוצרים שלתפיסת העולם
הפסימית שלהם נודעה השפעה מכרעת על יצירתו .סיוראן למד פילוסופיה
בבוקרשט ובברלין ,וספרו הראשון" ,על פסגות הייאוש ",נכתב ברומנית
והתפרסם בבוקרשט כשהיה מחברו בן עשרים ושתיים.
סיוראן הצעיר התרועע במשך זמן מה עם אנשי "משמר הברזל ",התנועה
הלאומנית והקסנופובית הרומנית (כמוהו כחברו הקרוב ,חוקר הדתות
מירצ'ה אליאדה) .ב– 1936הוא פרסם ספר בשם "התמורה של רומניה",
ובו נתן ביטוי לראיית עולם כמו–פשיסטית ואף לרעיונות אנטישמיים
(ממהדורותיו המאוחרות של הספר מחק סיוראן — שהיה בינתיים למעֵין
פילֹושמי — כל רמז לאנטישמיות).
ב– 1939עזב סיוראן את מולדתו והשתקע בפריז ,עיר שבה התגורר עד
אחרית ימיו .בשנות המלחמה ואחריה משך את ידיו מכל פעילות פוליטית,
והפך ניהיליסט מושבע .הוא חי בצניעות וכמעט בסגפנות ,אף שהיה חבר של
כבוד ב"כנופיה" הרומנית המהוללת של פריז ,לצד מירצ'ה אליאדה והמחזאי
אז'ן יונסקו .עם חבריו הקרובים נמנו גם המחזאי סמואל בקט והמשורר אנרי
מישֹו .הוא הלך לעולמו ב– 1995אחרי שדעך במחלת האלצהיימר.
ספרו הראשון שנכתב בצרפתית ראה אור ב– ,1949ואחריו ראו אור
כעשרים ספרים נוספים .ההוגה הרומני — שמעולם לא ביקש אזרחות
צרפתית — היה לסופר צרפתי מן המעלה הראשונה ,ולאחד משומרי
הגחלת הבודדים של הסגנון הצרפתי האנין בתקופה שאחרי המלחמה.
ספריו ,העומדים על הגבול שבין ההגות לספרות היפה ,הם ברובם קובצי
אפוריזמים (מִכתמים) — סּוגה "צדדית" ובלתי פופולרית ,שסיוראן שִ כלל
כל ימיו והיה בה רב–אמן מושחז ומעמיק מאין כמותו.
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סיוראן בונה את המציאות שלו כחלופה הכרחית שבלעדיה יאבד את
תחושת הריק החיונית לקיומה של כל ממשות .סיוראן נאבק למעשה
בוודאות על כל היבטיה ,בביטחונה העצמי המגלומני ,המגוחך והאבסורדי
של האנושות .הוא מתבלט בסגנונו המושחז עד אימה ובנבירתו האובססיבית
בנבכי הקיום האנושי המגוחך והשברירי ,דבר שהופך את הגיגיו ליצירת
מופת פילוסופית–פואטית ואת מחברם לליריקן ציני ,המתבונן בחיים כפי
שהם באמת מבלי להשפיל את עיניו.
כתיבתו של סיוראן קשה לעיכול בכל מובן :היא מורכבת ביותר מבחינה
סגנונית ,תחבירה הסבוך כמו נועד להרחיק את הקורא הבלתי מיומן (אין
פלא שסיוראן תרגם לרומנית את המשורר הצרפתי מלארמה — שם דבר
בתחום הרחקת הקורא הפלבאי ומתיחת גבולותיו של התחביר) ,ומבחינה
תוכנית היא מתאפיינת בספקנות קיצונית ובפסימיות שאין לה גבולות.
אך בה בעת רוּויה כתיבתו בהומור דק המשרה עליה נופך "אנושי" יותר,
ובעושר לשוני נדיר .הקטעים המובאים כאן לקוחים מהספר "היקשֵ י
מרירּות ",קובץ מכתמים שראה אור ב–.1952
*אינני חי אלא משום שביכולתי למות בכל רגע שאמצא לנכון :אלמלא
רעיון ההתאבדות ,הייתי הורג את עצמי זה מכבר.
* ספקנות שאינה תורמת להרס בריאותנו אינה אלא תרגיל אינטלקטואלי.
*מה שמרגיז בייאוש זה מידת הוודאות והצדק שבו ,ה"תיעוד" שהוא
מכיל :מדובר ברפורטז'ה .ולהפך ,בחנו נא את התקווה על שלל הטעויות
והשגיאות שבה ,על שיגעונה לטוות ולשזור עלילות ,על הדחייה שהיא
דוחה כל אירוע והתרחשות :הרי זהו טירוף הדעת ,בידיון מוחלט.
ובטירוף הדעת הזה טמונים החיים ,ומהבידיון הזה הם ניזונים.
*אדם חדל להיות צעיר ביום שבו אין הוא יכול לבחור עוד את אויביו,
ברגע שבו הוא מסתפק באלה שנמצאים תחת ידו.
*במגעי עם בני האדם אבדה לי כל רעננותן של הנוירוזות שלי.
*דבר אינו בוגד בגס הרוח ומסגיר את הוולגריות שלו כסירובו להיות
מאוכזב.
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*ללא אלוהים ,הכל הוא לא–כלום .ואלוהים? אלוהים הוא הלא–כלום
העליון.
*ההשתוקקות למות היתה דאגתי האחת והיחידה .למענה הקרבתי הכל,
אפילו את המוות עצמו.
* כל חוויה עמוקה מתבטאת במונחים פיזיולוגיים.
* בפסימיסט מתרכזים טוב–לב לא יעיל ורוע–לב שלא בא על סיפוקו.
*לולא הרהבתי עוז לחשוב שאני הוא היצור האומלל ביותר בעולם ,הייתי
מתמוטט מזמן.
*חלמת להצית את היקום ,אבל לא הצלחת אפילו להעביר את הלהבה
שלך למלים ולהדליק ולו אחת מהן!
* אל תשאלו אותי עוד מה התוכנית שלי :האם לנשום זאת לא תוכנית?
*הדרך הטובה ביותר להתרחק מאחרים היא להזמין אותם ליהנות מתבוסותינו.
אחר כך אנחנו יכולים להיות בטוחים שנשנא אותם עד סוף ימינו.
* האם אפשר לדבר בכנות על משהו ,מלבד על אלוהים או על עצמך?
*איזו דאגה נוראה היא ,כשאינך בטוח עוד בספֵקותיך ,ואתה שואל את
עצמך :האם אלה הם באמת ספקות?
*בלי תקווה לכאב גדול יותר לא הייתי יכול לסבול את כאבו של הרגע,
גם אילו נמשך לנצח.
* לקוות זה להכחיש את העתיד.
* כמה חבל שכדי להגיע לאלוהים חייבים לעבור דרך האמונה!
*רק האופטימיסטים מתאבדים ,כלומר אלה שאינם יכולים להמשיך
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ולהיות עוד אופטימיסטים .האחרים ,אלה שאין להם כל סיבה לחיות,
מדוע שתהיה להם סיבה למות?
*איש לא יוכל לשמור על בדידותו אם לא ידע איך להשניא את עצמו על
הזולת.
* לקבור את המצח בין שני שדיים ,בין שתי יבשות של המוות…
* בקרבה של כל תשוקה נאבקים נזיר וַקצב.
*להתחיל כמשורר ולגמור כגינקולוג! מכל המצבים ,מצבו של המאהב
הוא הראוי פחות מכל לקנאה.
*סוף ההיסטוריה ,קץ האנושות? האם זה רציני לחשוב על כך? אלה הם
אירועים רחוקים שהחרדה ,הצמאה לאסונות מיידיים ,מבקשת להאיץ
בכל מחיר.
*חיוניותה של האהבה :אי–אפשר לדבר בגנותו של רגש שנותר בעינו
אחרי הרומנטיקה ואחרי הּביֶדה ,בלי לגרום לו לעוול.
* אני מאמין בישועת האנושות ,בעתיד הציאניד.
*מי שאי–פעם חיפש את עצמו במראה בעלטה מוחלטת ,לא ראה איך
משתקפים בה הפשעים המצפים לו.
*אתה אינך עושה דבר ,ולמרות זאת אתה מרגיש קדחת של עלילות גבורה.
אתה מנהל קרב מתיש ללא אויב… זה המתח הסתמי של הנוירוזה ,שיכול
לגרום אפילו לבעל מכולת לחוש צמרמורות של גנרל מובס.
*כשאני מעז לחשוב שבני האדם כפרטים אינם אלא נתזים שהחיים יורקים,
ולעומת זאת שהחיים עצמם אינם שווים הרבה יותר ,אני פונה לביסטרו
הקרוב ביותר מתוך מחשבה לא לצאת ממנו לעולם .אבל גם אם ארוקן
שם אלף בקבוקים ,הם לא יוכלו להעניק לי את טעם האוטופיה ,את
האמונה שמשהו עדיין אפשרי.
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* כל אחד מסתגר בתוך הפחד שלו — מגדל השן שלו.
*סוד הסתגלותי לחיים? — החלפתי ייאוש בייאוש כמו שמחליפים
חולצות.
* כל יום הוא רוביקון שבו אני משתוקק לטבוע.
*אני מבוהל ומזועזע מהיחלשותה של שנאתי לבני האדם ,מהתרופפות
הקשר האחרון המחבר אותי אליהם.
*בבעתה ,שהיא מגלומניה במהופך ,אנחנו הופכים למרכזה של מערבולת
יקומית ,והכוכבים מסתחררים סביבנו.
*"כשאני מתגלח ",אמר לי אחד ,משוגע–למחצה" ,מי פרט לאלוהים מונע
ממני לחתוך את צווארי?"
*האמונה אינה אלא תחבולה של יצר ההישרדות .הביולוגיה נמצאת בכל
מקום…
* מי שאינו רואה את המוות בוורוד ,סובל מעיוורון צבעים של הלב.
*פריז ,הנקודה הרחוקה ביותר מגן עדן ,היא לא פחות מכך המקום היחיד
שבו טוב להתייאש.
*כל אחד והטירוף שלו .הטירוף שלי היה המחשבה שאני נורמלי ,נורמלי
במידה מסוכנת .ומכיוון שהאחרים נראו לי משוגעים ,הגעתי לידי כך
שפחדתי :פחדתי מהם ,ויותר מכך ,פחדתי מעצמי.
* הספרמטוזואיד הוא הנ ָבל במצבו הטהור.
*בעת רפיון אנחנו גולשים לעבר הנקודה הנמוכה ביותר של הנפש ושל
החלל ,אל אנטיפודות האקסטזה ,אל מקורות הִריק.
*ככל שאנחנו מרבים להתרועע עם בני האדם ,הולכות מחשבותינו
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ומשחירות .וכאשר אנחנו שבים לבדידותנו כדי להבהיר אותן ,אנחנו
נתקלים בצל שהן הטילו עליהן.
*בהיותי נער צעיר גרמה לי ידיעת המוות הצפוי לחרדות גדולות .כדי
לחמוק מהן מיהרתי ללכת לבית זונות או לפנות לעזרת המלאכים .אבל
עם הגיל אתה מתרגל לפחדים שלך ,שוב אינך עושה דבר כדי להיפטר
מהם ,אתה מתברגן בתהומות .ומאחר שקינאתי בנזירים המצריים שכָּרו
את קבריהם במו ידיהם כדי להזיל לתוכם דמעות ,כעת אכרה אני את
קברי ,אבל לא אשליך לתוכו דבר מלבד בדלי סיגריות.
מצרפתית :ראובן מירן

*כמה היא קרובה אלי ,הזֵקנה המטורפת הזאת שרדפה אחרי הזמן ,שרצתה
ללכוד פיסה של זמן!
*יש זיקה בין קלישּות הדם שלנו לבין תחושת הזרּות שאנו חשים על פני
רצף הזמן .כל כך הרבה כדוריות לבנות ,כל כך הרבה רגעים ריקים ...וכי
אין מצבי המּודעּות שלנו נובעים מאוזלת הצֶבע של תשוקותינו?
*בצהרי יום קופצת עלי החרדה העֵרבה של הסחרחורת .לְמה לייחס אותה?
לַדם? לתכלת השמים? או לאנמיה ,שהיא אמצע הדרך בין שניהם?
* החיוורון מורה לנו באיזו מידה עשוי הגוף להבין את הנפש.
*עם ורידיך סחּופֵי הלילות ,אין לך מקום בקרב הבריות יותר מאשר
לכתובת מצבה באוהל קרקס.
*בשיאה של קהּות העניין ,אתה חושב על התקף הגּון של אפילפסיה כעל
ארץ מובטחת.
*אדם מחריב עצמו בתשוקתו במידה ההולכת וגדלה ככל שמושא התשוקה
ערטילאי יותר; תשוקתי שלי היתה השיממון :נפלתי שדּוד בערטילאיּות
שלו.
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*הזמן נאסר עלי .אינני יכול להתקדם בקצבו ,ולכן אני נאחז בו או מתבונן
בו; אך אף פעם איני נמצא בו .הוא אינו היסוד שלי .לשווא אני מקווה
לזכות ולו למעט–מזעיר מהזמן השגור על כולם!
* הלוקמיה היא הג ַן שבו פורח אלוהים.
*האמונה ,הפוליטיקה או הבהמיות עלולות לפגום בייאוש ,אך דבר לא
יפגע בשלמותה של המלנכוליה :היא תחדל רק עם חדלונו של דמנו.
* השעמום הוא חרדה במצב דגירה; הדיכאון הוא שנאה חולמנית.
* מצבי העצב שלנו הם המשכו של המסתורין שמַתווה חיוכן של המומיות.
*האוטופיה השחורה ,החרדה ,היא לבדה מספקת לנו מודיעין מדויק על
טיבו של העתיד.
*להקיא? להתפלל? השעמום גורם לנו להעפיל לרקיע של ייסורי צליבה
המותירים בפינו טעם לוואי של סכרין.
*זמן רב האמנתי בסגולותיה המטאפיזיות של העייפות .נכון ,אנחנו צוללים
בעטיה עד לשורשי הזמן .אך מה אנו מעלים משם? כמה ְתפֵלויות על
הנצח.
*"אני כמו מריונטה שבורה שהעיניים שלה נפלו פנימה" — לאמירה זו של
חולה נפש יש משקל רב יותר מאשר לכל כתבי ההגות האינטרוספקטיבית
גם יחד.
*כשהכל נהיה תפל סביבנו ,כמה מעוררת היא הסקרנות לדעת איך אנחנו
מאבדים את השפיות!
*לו אך רשאים היינו לעזוב כאוות נפשנו את ה ַאי ִן של האפתיה ולבחור
במקומו את ייסורי המצפון ואת קדחתנותם!
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*לעומת השעמום שעוד מצפה לי ,השעמום האופף אותי כעת נראה לי
בלתי נסבל באורח כה ערב ,שאני חרד שמא אמַצה את מוראותיו.
* בעולם נטול מלנכוליה היו הזמירים מתחילים לשהק.
*נתקלת במישהו הנוקט בכל הֶקשר את המלה "חיים"? דע לך שאדם
חולה לפניך.
* העניין שאנו מגלים בזמן נובע מסנוביזם של חשוכי מרפא.
*כדי להתחיל ללמוד מהו צער ,כדי להשתלם באּומנות של היעדר הצורה,
יש אנשים שנדרשת להם שנייה אחת ,ויש שנדרשים להם חיים שלמים.
*פעמים כה רבות פרשתי לי למחסן הגרוטאות שהוא–הוא השמים ,פעמים
כה רבות נתקפתי צורך להיחנק כאלוהים!
*אינני אני אלא כאשר אני מתעלה מעלי או נופל ממני ,ברגעים של חרון
אף או של דיכאון .כשאני נמצא ברמה הרגילה שלי ,אין לי מושג שאני
קיים.
*אין זה דבר קל ,לרכוש לך נוירוזה .מי שמצליח בכך מחזיק בידיו הון
שכל דבר גורם לו לשגשג :הן ההצלחות והן ה ַמּפָלֹות.
*אנו מסוגלים לפעול רק ביחס לפרק זמן מוגבל :יום ,שבוע ,חודש ,שנה,
עשר שנים ,שנות חיים .אך אם — להוותנו — נבחן את פעולותינו ביחס
לַזמן כמכלול ,חזקה הן על פרק הזמן והן על הפעולות שיתנדפו כלא
היו :זו ההרפתקה שב ַאי ִן ,זו ראשיתו של הלא.
* במוקדם או במאוחר ,כל תשוקה חייבת להיתקל בלאּותה :האמת שלה...
* תודעת הזמן :פשע כלפי הזמן.
*בזכות המלנכוליה — הלא היא האלפיניזם של העצל — אנו מעפילים
אל כל פסגות מיטתנו וחולמים מעל כל התהומות.
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* להשתעמם מַשמע להשתכר מהזמן.
* הכורסה — האחראית הגדולה ,ההוגה והיוזמת של ה"נפש" שלנו.
* בעומדי על רגלי אני מקבל החלטה נחושה .בשוכבי אני מבטל אותה.
* היינו מסתגלים בקלות לַצער ,לולא נכנעו לו שפיות הדעת או הכבד.
*חיפשתי בי–עצמי את דגם המופת שלי ,ובכל האמור בחיקויו סמכתי על
הדיאלקטיקה של העצלּות .שהרי נעים הרבה יותר לא להצליח להיות
עצמך!
*הקדשתי לָאידיאה של המוות את כל השעות שמקצוע היה מַצריך...
השתפכויות מטאפיזיות הן נחלתם של נזירים ,של הוללים ושל קבצנים.
אילו היתה לבודהה ִמׂשְרה ,אפילו הוא לא היה אלא ממורמר אחד מני רבים.
*הַכריחו את האנשים לשכב בספה ימים על גבי ימים :הספות יצליחו
במקום שבו נכשלו כל המלחמות וכל סיסמאות הקרב .שהרי פעולתו של
השעמום גוברת ביעילותה על כל כלי נשק או אידיאולוגיה.
* הדברים המעוררים בנו גועל? דרכי עקיפין של שאט הנפש שלנו מעצמנו.
*כשאני מזהה בעצמי דחף פתאומי למרוד ,אני בולע כדור שינה או
הולך לפסיכיאטר .כל האמצעים כשרים לדידו של אדם המשחר אחר
האדישות ,אף שאין היא טבעית לאופיו.
*הִריק הוא ההנחה המוקדמת של הבטלנים ,אותם מטאפיזיקאים מלידה,
והוא הוודאות שאליה מגיעים בסוף דרכם — כשכר אכזבותיהם —
ההולכים ּבַתלם והפילוסופים המקצועיים.
*ככל שאנו נפטרים מן הבושות שלנו ,אנו מסירים מעל פנינו את המסֵכות.
עד שיום אחד המשחק שלנו נגמר :אין עוד בושות ,אין עוד מסכות .ואין
עוד קהל .אין זאת אלא שסמכנו יתר על המידה על סודותינו ,על כוח
החיּות של ייסורינו.
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*אני מנהל עם השלד שלי הסתודדויות יומיומיות ,ועל כך לא יסלח לי
בשרי לעולם.
*אסונה של השמחה הוא חוסר ההקפדה שלהְ .ראו ,לעומת זאת ,כמה צָרוף
הוא הגיונה של מרירות הנפש...
*אם פעם אחת בחייך היית עצוב בלי סיבה ,הרי שבלא יודעין היית עצוב
בלי סיבה כל חייך.
* אני משוטט לי על פני הימים כמו זונה בעולם נטול מדרכות.
*אתה משתתף באמת בחיים רק כשאתה אומר — מכל הלב — אמיתות
חבוטות.
* בין השעמום להתרוממות הרוח משתרעת כל חוויית הזמן שלנו.
* חייך הובילו למשהו? — לעולם לא תדע מה פשרה של גאווה.
*כולנו מתבצרים מאחורי הפנים שלנו .את המטורף ניתן לזהות לפי פניו:
הוא מוסר את עצמו לזולתו ,הוא מסגיר לו את עצמו .מכיוון שהוא איבד
את המסֵכה שלו ,הוא נותן פומבי לחרדתו ,כופה אותה על כל עובר
אורח ,מכריז בראש חוצות על חידותיו .היעדר בושה כזה דינו לעורר
רוגז .אין פלא שכובלים אותו ומחזיקים אותו בבידוד.
* כל מים הם בצבע של טביעה.
*אם בשל תשוקת החרטה ואם בשל קהות חושים ,מעולם לא נקפתי אצבע
כדי להציל משהו ממעט המהות המוחלטת שאוצֵר העולם הזה.
* ההתהוות — גסיסה שאין לה סיום.
*הייסורים ,בניגוד לתענוגות ,אינם מביאים לידי שובע .אין מצורעים
מדושנים.
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* העצב :תיאבון ששום אסון אינו מׂשביע.
*אין דבר שמחניף לנו יותר מאשר אובססיית המוות .האובססיה ,לא
המוות.
*השעות שבהן נראה לי שאין שום טעם לקום מהמיטה מגרות את
סקרנותי בנוגע לחשוכי המרפא .בהיותם רתוקים למיטה ,רתוקים למהות
המוחלטת ,הם מחזיקים ודאי באוצרות בל ישוערו של י ֶדע! אך אם אני
דומה להם במשהו ,הרי זה רק בווירטואוזיּות של הקהּות ,במחשבות
הנלעסות בלי הרף בשעות הבוקר הארוכות במיטה.
*כמעט אף פעם איננו מהרהרים בעמידה ,ועוד פחות מכך בהליכה.
הדבקות שלנו בתנוחה האופקית היא שהולידה את הפעולה; ולפיכך,
כדי למחות נגד פגעיה הרעים של הפעולה ,עלינו לחקות תנוחת גופה.
*הייאוש הוא עזות המצח של הצער ,צורה של פרובוקציה ,פילוסופיה
לתקופות חסרות בושה.
*מעת שאנו לומדים לשאוב מלוא הכף מן הִריק ,שוב אין אנו פוחדים מן
המחר .השעמום פועל עלינו כבמטה קסם :הוא הופך את הריקּות לחומר;
ובו עצמו יש משום ריקנות פורייה.
*ככל שאני מזדקן ,אני נהנה פחות להשמיע קולות של ַהמְלט .כבר מזמן
אין לי מושג אילו ייסורים לַחוות ּבְיחס לַמוות...
מצרפתית :דורי מנור
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אלוף הראבן

לפתע אדם
*
ְל ֶפתַע ָאדָם
ּפַָרׂש אֶת יָדָיו
ו ְ ֵהחֵל מְעֹופֵף ַלּמְרֹומִים.
נְׁשִָרים נ ְִד ָהמִים
ָּפסְקּו ׁשֶ הּוא חֹולֵם

*
ּגּופִי
הֹולְֵך וְנ ִ ְסּדָק
ו ַ ֲאנ ִי קֹונ ֶה לִי
נ ַ ֲע ַלי ִם ֲחדָׁשֹות
ִמ ְכנ ָ ַסי ִם ֲחדָׁשִ ים
ֻחלְצֹות ֲחדָׁשֹות
מְכֹונ ִית ֲחדָׁשָה
אּולַי אְֶקנ ֶה לִי ּג ַם
ׁשָעֹון ָחדָׁש

*
ַהּכֹל
ּבִׁשְ בִיל חּוט ַהּמַׁשְ מָעּות
ַהּנ ִ ְטו ֶה סָמּוי
ּבֵינ ְָך ְלבֵין עֹו ָלמְָך —
ׁשבְִריִרי ּכְֶקֶרן אֹור
ַ
ָספֵק י ֶׁשְ נֹו ָספֵק
ְמ ַאחֵז עֵינַי ִם —
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ּכָל ַחּי ֶיָך ְל ֵעבֶר
ַה ִּב ְלּתִי–נ ִ ְתּפָס ְּכאֶל
ֶקֶרן אֹור
ְמ ַפ ַּלחַת ִּדמְּדּומִים
וְג ְַרּגִיֵרי ָאבָק ְמ ַט ְּפסִים ּבָּה
ו ְ ַאּתָה ְּכזַאֲטּוט ִמ ְת ַעּקֵׁש
ְל ָל ְכדָם ּבֵין ּכַּפֹות י ֶָדיָך —
עַד ָמתַי ִּת ְתיַּגֵ ַע
ּבַחּוט ׁשֶ אֵינ ֶּנּו
ַּבּפֵׁשֶ ר ַה ְּמ ַה ְבהֵב ַל ֲחלִיפֹות
מִּתֹוכְָך ו ְ ֵאלֶיָך?

*
מִי הָיּו הֹוֵרינּו
ֶאּלָא
ׁשֹועֲִרים ׁשֶ ל יַלְדּותֵנּו
ּפֹוְקִדים
צֵאתֵנּו ּובֹואֵנּו
ו ְנֹו ֲעלִים ַאחֲֵרינּו
ְּדלָתֹות ו ְנֹו ֲעלִים

*
ַמ ְפחִיד לַָדעַת
ֵאּלֶה ׁשֶ ּי ַָד ְע ָּת
הֵם ֵאּלֶה ׁשֶ ּתֵַדע
ֻּכּלָם ִּב ְטו ַח קֹולְָך
ׁשֹועִים ו ְנֹו ְכלִים
ְקָרא ָלהֶם וְיַעֲנּו —
ֻּכ ְּלכֶם ּגְַד ְלּתֶם יַחַד
ּבִׂשְ דֹות הַּׂשְָרָרה
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עּולֵי יָמִים
חֲצּופִים ְּב ִתמְרֹונ ֵיכֶם
ְּכאִּלּו אֵין ּגְבּול
ָלעְָרמָה.
ׂשְָרדּו ֵאּלֶה
ׁשֶ ּבְעֹוד זְמַן
ּפָׁשְ טּו אֶת ַמּדֵי עְָר ָמתָם,
י ַ ְחּדָו ְלמְַדּתֶם
אֶת ּתְֻרּפַת ּתְבּונ ַ ְתכֶם
ֲחכָמִים ְּב ֶעצֶם
ּגְבּולֹותֵיכֶם.
ַמ ְפחִיד לַָדעַת
ׁשֶ ֵאּלֶה הֵם
וְאֵין עֹוד מִי לַָדעַת
ַמ ְפחִיד לַָדעַת
ּכָל ׁשֵ ם וְכָל ּתְׁשּובָה
ּבְַקּלּות ַמ ְפחִידָה
ׁשֶ ֵּמ ֵעבֶר לָּה
מָה ׁשֶ אֵינ ְָך יֹוֵד ַע
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נמרוד ברקו

יופי גדול מטיל בי את הכישוף לִהיות
הקולות
ֲאנ ִי ֶא ְהי ֶה מּוכָן ּבִׁשְ בִילְָך ,נ ְטּול קֹולֹותּ ,ו ְמ ֻאּפָר
ַּבּקְָר ַבי ִם.
ַהאִם ַּתּכִיר אֹותִי?
ְּבׂשִָרי יִז ְ ַּדּקֵף ֵמעַל ָהאֶָרץ
ו ְרּוחִי ּתְרֹומָם עַל ַּכנ ְפֹות ּתֹו ָלעִים.
ַקח אֹותִי;
ֲאנ ִי ֹלא יֹוֵד ַע מָה עֹוׂשִ ים ַּבּי ַָדי ִם.
ַקח אֹותִי;
ֲאנ ִי ֹלא יֹוֵד ַע ַל ֲעבֹד.
ַקח אֹותִי;
ׁש ַמי ִם–ׁשֶ ל– ֵאיְּדְס.
ּכְׁשֶ ָראׁשִ י הִּנֹו ַאחַד ַה ְּס ָלעִים ְּבפֹארֹות ָ
ֲאנ ִי ּבָא ַא ֲהבָה עִם י ַּתּוׁשִ ים.
ֲאנ ִי ּבָא ַא ֲהבָה עִם ּג ַ ַּפי ִם זְעִיִרים.
ַצעֲצּועִים–ׁשֶ ל–עֹור,
אֵיְך נִפְָרִדים ֵמהָעֹולָם?
ְּבלֵאּות ֲאנ ִי ָקם ּו ִמתְּכֹופֵף.
ַק ְמּתִי עַל ְמנ ַת ְל ִהתְּכֹופֵף.
ּבַחּוץ:
יֹוֶרֶדת ֲא ֵפלָה עַל ּגּופִי ׁשֶ הּוא אְַרּכֹוף– ֵעצִים
וְטִּפֹות חַׁשְ מַל ְמ ַלהֲגֹות ּבֹו.
ּבַחּוץ:
ִלּבִי מּוכָן ּבִׁשְ בִילְָך:
ׁשּבָת:
לְִקַראת ַ
ָה ֲאנ ָׁשִ ים–ׁשֶ ל–הָעֹולָם ְמ ֻסּבִים אֶל אֹור.
ּׁש ַמ ְעּתִי צְָרחֹות.
ֶאּלָא ׁשֶ ָ
ַה ַּליְלָה ַמּקִיף ָעלַי.
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ּפְֵרדָה–נ ְטּולַת–עֹולָם ו ְעֹולָם–נ ְטּול–ֶרחֶם ו ְֶרחֶם–ׁשְמּוט–ּגַעֲגּועִים.
ֲאנ ִי ֵאצֵא ַעּתָה
ְל ַחּפֵׂש אֶת ִאּמִי
אִם הִיא ַאחַד ַהּנְׁשִָרים:
אֹו ּכָל ַהּנְׁשִָרים:
אֹו ּכָל ָה ִאּמָהֹות:
אֵיְך נִפְָרִדים ֵמהָעֹולָם?
ֹיפִי ּג ָדֹול ֵמטִיל ּבִי אֶת ַהּכִּׁשּוף ִלהְיֹות
ַּבעַל–עֵינַי ִם ָּב ֲע ָלטָה ׁשֶ ִּמ ְתאֶָרכֶת ֵמעַל עֲִריִרּיּותִי ַהּיְחִידָאִית;
ֲאנ ִי ְמסֵָרב לֹו.
אִי ׁשֶ ל רֹעַּ ,תְנּועֹות ׁשֶ ל ּתֹו ָלעִים ,י ַָדי ִם נ ִׁשְ לָחֹות ֶּב ָחלָלִ ,אּמִי
ׁשֶ ְּמכְַר ֶסמֶת אֶת ַהּכָבֵד ׁשֶ ל ַע ְצמָּה,
ּתֹור ְל ֶלחֶםּ ,גּופֹות אֲבּודֹות ְּב ַּתחְּתֹונ ִיםַ ,ק ְמּתִי
עַל– ְמנ ַת ְל ִהתְּכֹופֵףֹ ,לא
ָמצָאתִי אֹותָּה.
ֹלא נִפְַרְדּתִי ֵמהָעֹולָם.
ּׁש ַמ ְעּתִי צְָרחֹות.
ֶאּלָא ׁשֶ ָ
ּכָל ַה ַּליְלָה ָהלְכּו צְָרחֹות ּבָעֹולָם.
ו ְ ַה ֶּב ָהלָה הַּנֹוָראִית ֹלא ָהיְתָה ַהּצְָרחֹות ֶאּלָא

ׁשֶ ָהי ָה מִי ׁשֶ ָּׁשמַע אֹותָן.

מיתולוגיות של בשר יפה או מכוער
ָה ֲאנ ָׁשִ ים הַּנֹוְר ָמ ִלּי ִים הָיּו ִמ ְת ַח ְּתנ ִים ֵמעַל ָראׁשִ י.
ַע ְכּבְרֹוׁשַת ַה ַּכּלָה ְּב ָלבָןּ ,ומּולָּה ַע ְכּבְרֹוׁש ֶה ָחתָן.
ּׂשאִים הָָראׁשִ ים ֵמעַל ׁשְ לַל–ּבּורּותָם;
יָפִים הָיּו נ ִ ָ
ְמ ֹכעִָרים ַּבּנֶצַח ,וְיָפִים ּבְיֹום ַחּג ָם.
ְמ ַה ֶּלכֶת מּוז ִיָקה ְק ַטּנ ָה
ו ְ ָה ֲאנ ָׁשִ ים הַּנֹוְר ָמ ִלּי ִים מְַדּדִים ּבְאּולַם–ּגַּפֵיהֶם;
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ּׂשאִים ּומְַק ְּפצִים:
ַּתהֲלּוכָה ְמ ֻע ְמ ֶלנ ֶת ׁשֶ ל ָראׁשִ ים נ ִ ָ
ֲאבָל אֵיפֹה נ ִ ְמצָא הָעֹולָם?
ׁשִ יר נ ִ ְפלָאֲ ,אנ ִי אֹומֵר ְלבַת– ְלוָיָתִי הְָר ָפאִית,
ּו ֵמז ִיז ַּבחֲָרדָה אֶת הַּׂשְ עָרֹות ׁשֶ ּנ ִ ְתּפְסּו ַּבּמָָרק ׁשֶ ִהז ְ ַמנְּתִי:
" ֲאבָל אֵיפֹה נ ִ ְמצָא הָעֹולָם?"
ׁשֶ ּמָא ֵאצֵא ַע ְכׁשָו?
ַׂש ְמחָה.
הַּׁשִ יר ֹלא ְמ ַחּבֵל ּב ִּ
ׁש ְלּתִי?
ָרצִיתִי ׁשֶ ּי ְ ַחּבֵלׁ :שֶ ּמָא נ ִ ְכ ַ
ָה ֲאנ ָׁשִ ים הַּנֹוְר ָמ ִלּי ִים ָאסְפּו אֶת ָראׁשֵ יהֶם ו ְ ִחּי ְכּו ֵמ ָעלַי
ְּכאִּלּו ּבָָראתִי אֶת מִׁשְ ַּפחַת ָה ָאדָם.

אפלה 5
ֲאנ ִי ּכָלּוא ּבְעֹולָם ׁשֶ ִּמ ְתּפֵָרׂש ָלנֶצַח.
ֲאנ ִי אֹומֵר:
ֲאנ ִי הּוא הָעֹולָם ַהּז ֶה ו ַ ֲאנ ִי ְל ַבּדִי ַלחֲלּוטִין.
הַּקֹולֹות ִמתְחֹו ְללִים אֲֻרּכִים מְאֹוד;
ֲאנ ִי ׁשֹו ֵל ַח אֹותָם אֶל ָאבִי ו ְ ִאּמִי.
ִאּמִי:
רּו ַח ַעּתִיק ׁשֶ ְּמ ַט ְפטֵף ,סּומָא ּו ְמ ֻפּג ָלִ ,מּתְִקַרת ַהּצִינֹוקְ ,מ ַאּבֵן אֶת ְּבׂשִָרי.
ָאבִי:
ֲאבַק ַאלְמֹון ׁשֶ ל ּפְַרסֹות ּפִילִיםְּ :דבַר–מָה ׁשֶ ּלְעֹולָם ֹלא ְּתזַהֶה ְּבנ ֵָקל.
הּונ ַ ְחּתִי ְּבחֵיק ִרׁשְ עּותָם ְל ִה ְתּפֵָרד:
ֲחסַר ׁשִ ּמּוׁש ו ַ ֲחסַר ׁשְ אִיפֹות.
ִאּמִי–נֶצַח ׁשֶ הִיא ָאבִי–נֶצַח.
י ְקּום ְמ ֻחּסַר עֵינַי ִם.
י ֵׁש לִי ְּבחִילָהֲ .אנ ִי ְּבהֵָריֹון .חֶֹדׁש ׁשִ ּׁשִ י .אִיׁש מֵעֹולָם ֹלא נָג ַע ּבִי

187

ו ַ ֲאנ ִי עֹומֶֶדת ְל ִהתְּפֹוצֵץ.
אֵיפֹה נ ִ ְמצָא הָעֹולָם?
אֵיפֹה נ ִ ְמ ָצאִים ָה ֲאנ ָׁשִ ים ָה ֲאחִֵרים?
מָה עֹוׂשִ ים ָּב ֻעּבָר?
ׂשמִים ּבֹו טֹונֹות–ׁשֶ ל–י ַָדי ִם.
— ָ
— אֹו ְספִים אֶת צְָרחֹותָיו.
ְל ַמ ְעלָה ִמ ָּבׂשָר י ֵׁש ַרק ּגֶׁשֶ םּ ,כֵן ,מּוז ִיָקה נ ִ ְפ ָלאָה:
ְל ַמ ְעלָהָּ ,בׂשָר וְגֶׁשֶ םּ ,גֶׁשֶ ם–ׁשֶ ל– ָּבׂשָר ,הֹו!
אֹורֹות אְַרּגְ ָמנִּי ִים הֲדּוֵרי–אֵימָה ּבָאּו ֵקהִים ֶּבאֱנֹוׁשִ ּיּותֵנּו ַהּבַׂשְָרנ ִית.
י ְסֹובְבּו ּבָּהְּ ,ב ַלעַג,
ָחמֵׁש ֲאפֵלֹות.

אפלה 7
מּולִי עֵינַי ִם.
ְּבאְַקַראי ָעבְרּו ַּבּגֻלְּגֹולֹות.
ּכְמֹו קֹול
ָעבְרּו ַה ַּמ ָּבטִים ּבָעֹולָםַ ,חסְֵרי י ִחּוד.
ַהּפְַרצּופִים יֹוְרִדים ׁשְ אֹולָה ּו ֵמ ֲעלֵיהֶםּ ,כְמֹו רּוחַ,
ַה ַּמּבָט.
הָעֹולָם ָאפֵל מְאֹוד.
נ ֵָקל ָעלֶיָך ְל ַה ֲאמִין ּכִי
ִמתְעֹוְרִרים ּבֹו קֹולֹות וְנֶעֱָרמִים ּבֹו ַמ ָּבטִים
ּו ְמ ַה ְּלכִים ּבֹו ּגּופֹות ּו ָבאִים ּבֹו ַלעֲנֹות.
ֲאנַחְנּו ִעּו ְִרים.
ּגּופִי,
ׁשֶ ְּל ִעּתִים ְרחֹוקֹות ֲאנ ִי ַמ ְבחִין ּבֹו ,נִתְָקל ַּב ֲח ָפצִים.
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ֲאנַחְנּו ִעּו ְִרים.
הָאֹור נ ִׁשְ ּפְָך ּבְׁשּולֵי ָה ֲא ֵפלָה
ֶאּלָא
ׁשֶ ַהּי ְקּום ּכֻּלֹו הּוא ָהעֵינַי ִם.
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עמוס מדר

אלוהים של גוף
הולדת השירה ואורו החם של המוות
א
אֱלֹוהִים ְמסְַרטֵן
ַמּדָפִים ַמּדָפִים אֶת ַהּנֶפֶׁש ַה ִּמ ְת ַּפ ֶּללֶת
ּכְמֹו נ ִּגּון ֲחסִיִדי ׁשֶ ְּמנַּגְנ ִים ַּבּמַּפּוחִית ֲאבָל
י ֵׁש סֵֶדר
ב
ַה ְּפ ַסנְּתֵר ָקַדם ַל ַּמ ְחּבֶֶרת
ג
ּבְתֹוְך ַה ְּפ ַסנְּתֵר ַהּז ֶה
הִָריתִי אֶת ַהּסְַרטָן ׁשֶ ּיָׁשַב ִל ְכּתֹב ֶא ְצלִי ׁשִ יִרים
ו ְסֹופֹו ׁשֶ ִּב ֵּק ַע אֶת ַה ֶּבטֶן
וְיָצָאֲ ,חגִיגִי ּוְרצִינ ִי
ַל ְחּגֹג עִם ַה ֶּפתֶןׁ ,שֶ ָאפַף ְּב ַס ְבלָנּות נֹוָראָה
ְּכ ַט ַּבעַת ֶחנ ֶק אֲֻדּמָה ו ְ ַחּמָה
אֶת ִמ ְצחִי — ׁשֶ ַּפעַם ָהי ָה ֵּפלִיְדִרין ְּת ַכ ְלּכַל ו ְָקִריר
עֲׂשּוי ַמ ְחׁשָבֹות ׁשֶ ל ּבְָקִרים
וְהַּיֹום הּוא ּכָבֵד ְּכ ַעפְרֹות ַּבּזֶלֶת
נִּתָכֹות ּונְמַּסֹות ְּב ֶבטֶן ֶההִָרים
ד
ָהעֵינַי ִם עֲצּומֹות ְּכ ֻסּכַת ֲא ֵבלִים אֶל הָעֹולָם
ו ְ ַהּי ַָדי ִם רֹוחֲפֹות ָקִדימָהְ ,מג ַּׁשְ ׁשֹות ּכְִר ָפאִים
ְּכיָדָיו ׁשֶ ל ׁשְ כִיב מְַרע
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ׁשֶ ֹּלא ְמבִיאֹות אֹותֹו ָלגַעַת ְּברֹאׁשָן
ׁשֶ ל ּבְנֹותָיו ָה ַאחֲרֹונֹות
ֶרג ַע ִל ְפנ ֵי ׁשֶ הָאֹור ּכָבֶה
ה
ּכְֵדי ִל ְכּתֹב ׁשִ יר ָראּוי לִׁשְמֹו
מָה ׁשֶ צִָריְך ז ֶה ֹלא טֵרּוף
מָה ׁשֶ צִָריְך ז ֶה ְל ַה ְצלִי ַח
ְלמֶׁשֶ ְך עֶׂשְִרים ּוׁשְ מֹונ ֶה אֹו ֵּתׁשַע ׁשְ נִּיֹות
ְל ַה ְכנ ִי ַע אֶת ַהּטֵרּוף
ו ְ ִל ְכּתֹב אֹותֹו ְּב ִמּלִים ׁשֶ הֵן
ַה ֲחלִָקים ַהּכְבּוי ִים ׁשֶ ּמּונָחִים ּכְמֹו ְּת ִפּלַת ִמנְחָה ּבֵין
אֵרּו ַע ַהּטֵרּוף ַה ִּמ ְתמַּׁשֵ ְך ׁשֶ ל ַהּנֶפֶׁש

עבודת אלוהים שבגוף
חִּתּוְך ַהּו ְִריִדיםְ ,ל ָמׁשָל,
הּוא אֹו ְּפ ִצּי ָה ַאחַת ,ו ְֵדי מְֻדּי ֶֶקתּ .פְַרְקטִיָקה ּדָתִית ׁשֶ ל
עֲבֹוַדת אֱלֹוהִים ׁשֶ ּבַּגּוףַ .הנְּכָחָה ֵאפְֶקטִיבִית
ׁשֶ ל מֵיתִָרים נ ְִקָרעִים ּבְמּוז ִיַקת ַהּזְוָעָה ַה ְּמטֶֹרפֶת ׁשֶ ל אֹוְרפֵאּוס
ּכְמֹו ׂשְ פַת הַּגּוף ַהּנֶפֶׁש יֹוצֵאת ֶלאֱלֹוהִים מִּתֹוְך ַהּבְרּו ָטלִּיּות
			
ׁשֶ ל מָה ׁשֶ הַּגּוף נ ֶ ֱאלָץ לְִראֹות וְלִׁשְ ֹמעַׁ ,שֶ ל הַּגּוף הַּיֹוֵדעַ,
ּוכְמֹו ּכְׁשֶ ְּמ ַחּיְכִים ּכְֵדי ְלהְַראֹות
ׁשֶ ּמַּׁשֶ הּו ַּבּנֶפֶׁש ִמ ְת ַעּגֵל וְנ ִ ְמּתָח ַרּכֹות אָז ּכָכָה ּג ַם ּכָאן
ּכְׁשֶ ּצִָריְך לֹומַר ּבְׁשֶ ֶקט ּו ְב ֹאפֶן ּבָרּור
ׂשפָה ֲחדָׁשָה
ׁשֶ ִהּגִי ַע ַהּזְמַן ְל ָ
ׁשֶ ָהאִיֵד ָאלִיז ְם מֵתׁ .שֶ ִהּגִיעָה
עֵת ׁשִ לְטֹונֹו ׁשֶ ל הַּגּוף
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ּבָרּוְך ַהּבָא ,הַּגּוףּ .תֵן לָנּו
אֱלֹוהִים ׁשֶ ל ּגּוף ּתֵן
ַא ֲהבָה ׁשֶ ל ּגּוף
ַמ ְחׁשָבֹות ׁשֶ ל ּגּוף
ְּתפִּלֹות ׁשֶ ל ּגּוף
לְכּו נ ְַרּנְנ ָה לַאדֹנ ָי נ ִָריעָה לְצּור י ִׁשְ עֵנּו
נ ְַק ְּדמָה ָפנ ָיו ּבְתֹודָה
ִּבזְמִרֹות נ ִָרי ַע לֹו וְנ ַ ְחּתְֹך אֶת ַהּו ְִריִדים וְנ ִ ְת ַּפּלֵל
ְּת ִפּלַת הַּגּוף
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לי ממן

שתי ברייתות שנשתכחו
.1
ַמעֲׂשֶ ה ּבִי ׁשֶ ָּמ ַא ְסּתִי ַּב ִּמּלִים ו ְ ָחז ְַרּתִי אֶל ַה ְּדבִָריםְ .למָה ַהּדָבָר ּדֹומֶה?
ְלמִי ׁשֶ נ ָּתְנּו אֲִריג ּפִׁשְ ּתָן ְּבי ָדֹו ו ְ ָאמְרּו לֹו :לְֵך ּו ְפרֹם עַד ׁשֶ ַּתּגִי ַע ָל ִעּקָר.
נ ִ ְמצָא ּפְׁשּוט–י ַָדי ִם וַעֲֵרמֹות ׁשֶ ל חּוטֵי ִצבְעֹונ ִין ִמ ְּל ָפנ ָיו וְהֵם ְמ ָמ ֲאנ ִים ְל ַח ֵבּר
ז ֶה אֶל ז ֶה.
מִּׁשֶ ּנ ִ ְמצָא ּכֹופֵר ָּב ִעּקָרָ ,אמְרּו לֹו :טֹל ו ַ ֲהבִיאֵם ִלכְֵדי אִָריג.
ּכֵיו ָן ׁשֶ אֵין ַה ְּמלָאכָה מְצּוי ָה ְּבי ָדֹו ,נ ִ ְמצָא מְׁשֹוטֵט וַעֲֵרמֹות הַחּוטִין מִׁשְ ַּתלְׁשְלֹות
ַאחֲָריו ְּכמִי
ׁשֶ ּנִטְְרפָה ָעלָיו ַּדעֲתֹוּ ,ופְלֹונ ִי ו ְ ַאלְמֹונ ִי ׁשֶ הָיּו עֹובְִרים ּבְַדְרּכֹוָ ,הי ָה עֹוצְָרם
ו ְׁשֹו ֲאלָם:
ְלמָה ַהּדָבָר ּדֹומֶה,
ְלמָה ַהּדָבָר ּדֹומֶה.

.2
ּתָנּו ַר ָּבנ ָןּ :כַת ָהיְתָה ְּבי ַם– ַה ֶּמלַח ׁשֶ ֵהבִיאָה ַטּפֶי ָה ִלבְִרית ׁשֵ נ ִי ׁשֶ ל ִמ ָלּה.
מִּׁשֶ ָהי ָה ַהּפָעֹוט מְַדּבֵר ִמ ָלּתֹו הִָראׁשֹונ ָהָ ,היְתָה אִּמֹו ַמזְעִיָקה אֶת ַה ְּכפָר ּכֻּלֹו
עַל ז ְֵקנ ָיו וְטַּפֹו,
וְהָיּו עֹוְרכִין לֹו מִׁשְ ּתֶה ּומְחֹו ְללִין ְסבִיבֹו י ְ ָממָה ְּתמִימָה ,וְהָיּו ַהּנ ָׁשִ ים ַהּז ְֵקנֹות
מְַקּלְפֹות ִּבגְדֹו ֵמ ָעלָיו ו ְרֹוְקמֹות ְּבבַד ּפָסּוק מִן ַהּמְקֹורֹות ׁשֶ ּי ֵׁש ּבֹו ַה ִּמּלָה,
ו ְׁשֹוז ְרֹות לֹו ַהּפָסּוק ּבְחּוטִין ׁשֶ ל ְּת ֵכלֶת וְאֶת ַה ִּמּלָה ּבְחּוטִין ׁשֶ ל זָהָבּ ,ו ְמבִיאֹות
אֹותֹו ִּבלְבּוׁש ַהּדִּבּורּ .וכְׁשֶ ָהי ָה ָאדָם נ ִ ְפטָר מִן הָעֹולָם הָיּו רֹוׁשְ מִין ִמ ָלּתֹו עַל
ּג ַב ְקלָף זָעִיר ְלג ַ ְלּגֵל ַּתחַת ִללְׁשֹונֹו ׁשֶ ָּתאִיר לֹו ִמּפִיו ּבָעֹולָם ַהּבָאׁ ,שֶ ּנ ֶ ֱאמַר:
אַל ּדֳמִי לְָך.
עַד ֶׁשּנ ִ ְת ַּפּז ְרּו יִׂשְָראֵל ָּבאֻּמֹות ּו ִבּכְרּו ז ְַרעָם עַל ִמּלֵיהֶם וְנ ִ ְׁש ַּתּכַח ַה ִּמנְהָג.
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עמרי שרת

אַתה ,שנולדת ָחסֵר
ׁש ּ ְתכ ַ ַח ּ ְת ַח ִסּיר" (דניאל ה כז)
" ְתִּקיל ְ ּ ָת ב ְמֹאז ַנְי ָא ו ְ ִה ְ

הִֵרימּו אֹותְָך עַל מֹאזְנַי ִם
ׁשְָקלּו ,וְנ ִ ְמצֵא ָת ָחסֵר.
ֵמאָז ַאּתָה ּגּוׁש עַל ָא ְבנַי ִם
ַאּתָה ְּפ ֹסלֶת ְּבי ַד הַּיֹוצֵר,
ַאּתָה ׁשְ אִֵרית ִמ ְס ַּתחְֶרֶרת
ו ְ ִסחְרּור ׁשֶ ּכָז ֶה ַרק ּגֹובֵר.
ׁש ְב ָּת ַאחֶֶרת?
אֵין לֹו סֹוףָ .ח ַ
אּולַי ַּת ֲחׁשֹב ׁשּובָ ,חבֵר —
עֹוד ְמעַט ֹלא ּתְִראֶה ׁשּום ֶה ְבּדֵל
ׁשחֹר
ׁשחֹר ו ְ ָלבָן ו ְ ָ
ּבֵין ָ
ׁשחֹר
ׁשחֹרו ְ ָ
ׁשחֹרו ְ ָ
וְ ָ
ו ְ ָהאֵד ַהּנ ִ ְמסְָך אֶל ַהּסְחֹור
ּׁשד ַה ְּמנ ַּׁשֵ ף ֵמאָחֹור
ו ְ ַה ֵ
ְּבחִּיּוְך הַהֹולְֵך וְג ֵָדל.
ַע ְכׁשָו ְמ ֻאחָר ְּכבָר ִל ְבחֹר
ּו ְב ֶעצֶםְּ ,כבָר אֵין ׁשּום ֶה ְבּדֵל
ּבֵין ָהאִיׁש ָהאָסּור ַּבּנְחֹׁשֶ ת
ָל ָאז ִיק ׁשֶ אֹותֹו הּוא אֹוסֵר.
ֲע ָצתִי :אַל ַּתּבִיט אֶל ַהחֹׁשֶ ְך
ַאּתָהׁ ,שֶ ּנֹולְַד ָּת ָחסֵר.
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הליכה מקיסריה
ֵמעַל ַלּגְבִינ ִים ִמ ְתחַּׁשְִרים ַה ְּספֵקֹות
אֹו ְליֶתֶר ּדִּיּוק ,הֵם ּתֹו ְפחִים ּכַּׂשְאֹור
אִם ּכְָך וְאִם ּכְָך ,הֵם חֹו ְסמִים אֶת הָאֹור
וְג ְָדׁשָם ִמ ְת ַּבּצֵק ּבַָרּקֹות.
אֹו ְליֶתֶר ּדִּיּוק — ֹלא ְספֵקֹותׂ ,שְַר ַעּפִים
הֵָריִקים ִמּתְׁשּוָקה ּו ְמ ֵלאִים ֵמהִָריר
ׁש ַמ ְעּתִיַ ,הּקֶַרע ּבַּׁשְִריר
אֲׁשֶ ר ז ָבּ ,כְָך ָ
ּכְׁשֶ ּׁשֹו ֶככֶת ַהלְמּות ַה ֻּתּפִים.
אִם ּכְָך וְאִם ּכְָךְּ ,כבָר יָג ַ ְע ָּת מְאֹוד
ֵמהְֶריֹון הַּגֹוָרל ,מִּׁשְ ִקילַת ַה ִּמּלִים
ּו ִב ְכלָל ֵמ ַהּדֶֶרְך ַהּזֹאת
מָה ִאּו ִי ָת ִל ְפרֹׁש ִמּכָל ז ֶהֹ ,לא ִל ְצעֹד
ּׁשבִילִים הָעֹולִים
ְל ַהּבִיט ַּתחַת עֵץ ַּב ְ
אֹו ְליֶתֶר ּדִּיּוקַ ,לחֲזֹות —

נ ְִרּפָדֹות
ַהּכֹל עָטּוף ּבְִקרּום ּדַק–ּדַק ׁשֶ ל ֶעצֶב
מִּיֹום ִראׁשֹון וְעַד יֹום ַאחֲרֹון,
ִמ ְּלחִיצַת ֵראׁשִ ית עַל ׁשְעֹון ָה ֶעצֶר
עַד נ ְִקיׁשַת ִמ ְכסֶה עַל ָהאָרֹון.
ַהּכֹל עָטּוף מִּיֹום ּגְלֹותְָך מֵֶרחֶם
ׁשפִיר
ְּבעְֶרגֹונֹות צִיפַת ּגַּלֵי– ָ
ׁשֶ ֹּלא ּתִׁשְ ַכּח י ְָדָך ַהּמִׂשְ ּתֶָרכֶת
עֹוד ֶרג ַע ּבַּׂשֵ עָר ַה ַּמ ֲאפִיר;

195

ׁשלְׁשֶ לֶת.
ְלכָל מָקֹום ָּתמִיד ִּתגְרֹר ַ
ָּתמִיד ִּתזְּכֹרָּ .תמִיד עָטּוף ַהּכֹל.
ּכְמֹו מְַרבַד עַד–אֵין–ֵקצֶה ׁשֶ ל ׁשֶ לֶג
אֲׁשֶ ר נֹופֵל ׁשֵָקט ׁשֵָקט ְּבלִי קֹול,
ַהּכֹל עָטּוף הֵיטֵב .עָטּוף עַד ֶעצֶם
ְלאַטְּ ,ב ַא ֲהבָה ּו ִב ְמ ֻהּדָק.
חִּיּוְך ׁשֶ ְּבעֵינ ְָך עָטּוף ְּב ֶעצֶב,
ְקרּום ַרְך וְעְַר ִפּלִי ׁשֶ ל ֶעצֶב ַדּק.
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ַּבּכֹל סרלואי

שירים מחצר הכלא
תפילת האסיר
אֲ–דֹנ ָי ,חֹומֹות ַה ֶּכלֶא
ֲאנ ִי ִמ ְת ַּפּלֵל ֵאלֶיָך ְּבחֵרּוק ִצּפְָרנַי ִם
מְרֹוצֵץ אֶת רֹאׁשִ י עַל הַּסֹוָרג.
ַאּתָה ׁשֹומֵר ָעלַי ֵמהָעֹולָם
אֵינֶּנ ִי ָראּוי לֹו.
ׁש ַמי ִם ְּב ִלּבִי
ּג ַם ּכָאן ּתָקּו ַע ְרסִיס ָ
וְצִּפֹור י ְָרדָה ְל ַלּקֵט ּפֵרּור ׁשֶ ל ֶחסֶד ּבֵין ַהּפְָרחִים.
מָה לִי ּבַחּוץ ַּבּמְֶרחָב ַה ַּכּבִיר
מָה לִי ו ְ ָל ֹאפֶקִ ,לצְחֹוק ַהּיְלִָדיםַ ,ל ַּמּג ָע ָה ַאּגָבִי
לַּׂשְ מָלֹות עַל י ְַרכֵי ַהּנ ָׁשִ ים.
ֲאנ ִי ַמעֲִדיף אֶת חִּבּוק ַה ָּמו ֶת ׁשֶ ל ַהּבְִדידּות ַה ֻּמּכָר לִי
עַל ְּפנ ֵי ְצלִיפַת הַּׁשֹוט ֵמעְָרּפָן ׁשֶ ל ַהּבְִרּיֹות,
ּכְֵדי ׁשֶ ֹּלא אַׁשְ חִית אֶת הָעֹולָם ְּב ַמּג ַע י ַָדי
ַחסְרֹות ָהאֱמּונ ָה
עֲׂשֵ ה אֶת ִלּבִי ְלחֶֶדר לְֹלא ֶּדלֶת
ַאּגִיׁש אֶת ָאזְנ ִי אֶל ַהּמַׁשְקֹוף
רֹו ֵצ ַע אֶת חֲלֹומֹותַי ֲאנ ִי לֹוחֵׁש
ָא ַה ְבּתִי אֶת עֲוֹונ ִי
אַל ּתְַקׁשִ יב

תפילת הפרפר בחצר הכלא
אֲ–דֹנ ָי ,עֹולָם ָמלֵא ֵריחֹות
ִעּו ֵר לְקֹולִ ,מ ְּלבַד ִל ְלחִיׁשַת ַהּטַל.
ׁשחַר וְאָמּות ַה ַּליְלָה
ּבַָק ְעּתִי עִם ַ
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אֵינ ִי יֹוֵד ַע אֶת ּפֵׁשֶ ר ַהחֲׁשֵ כָה ו ַ ֲאנ ִי י ֵָרא אֹותָּה מְאֹוד
ְמנַּסֶה ֶל ֱאגֹר ִּב ְכנָפַי אֶת הַּׁשֶ מֶׁש ,לִׁשְעֹות ָה ֲא ֵפלָה.
ּג ָ ְלמִי ְראֵהַ ,האֵינ ְָך?
ּתֵן לִי יֹום

תא העינויים
וְאֵינ ִי מֹוֶדה ֶאּלָא ְּב ַא ֲה ָבתְָך
ֲאנ ִי חֹוטֵא ,אְַך אֵינ ִי ּפֹוׁשֵ ַע
י ֵ ָחלֵץ ִלּבִי ִמּכְלּוב ַצלְעֹותַי ַהּׁשָבּור
ּכָל הַּמּוצָק ּבִי נֹוז ֵל.
נֹוׁשֵ ם ּדָםֲ ,אנ ִי ְמ ַל ֲע ֵל ַע אֶת ׁשְ אִֵרּיֹות מִּלֹותַי,
ׁשאֲלּו לִׁשְ מִי.
וְהֵם ֹלא ָ
ּבְַרק עֵינ ַיַ :מּכַת חַׁשְ מַל
ְל ַה ְכאִיב ָלהֶם ִמ ַּבעַד ְּפנ ֵיהֶם ַה ְּמכֻּסֹות.
אֵינ ִי ַמּכִיר אֶת הַּקֹול ׁשֶ הִׁשְ מִי ַע ּגְרֹונ ִי
ֲאבָל יֹוֵד ַע הֵיטֵב אֶת נ ְׁשִ יכַת הַּׁשֹוט ַּב ָּבׂשָר.
מִי ׁשֶ ּנֹולַד ְל ֹתפֶת ַה ַּליְלָה
לְעֹולָם ֹלא יֵצֵא ַל ָחפְׁשִ י ִּבז ְִריחַת הַּׁשֶ מֶׁש,
אֵינ ִי ְמזַהֶה אֶת מַׁשְ מָעּותָן ׁשֶ ל ַה ִּמּלִים.
ׂשפָה
אֲ–דֹנ ָי ,אֵַדע אֹותְָך ְּבכָל ָ
הַּיֹוצֵאת ּבֵין ׂשְ ָפתַי ַהּקְרּועֹות.

שבר הזכוכית
ּבְׁשֶ בֶר ַהּז ְכּוכִית עֹולֶה י ֵָר ַח
ּו ִפתְאֹום ָּפנ ַי.
ַה ַּליְלָה ְמ ַצּי ֵר אֶת ּדְיֹוָקנ ִי עַל ִקיר ַהּתָא
ָמחָר ֵאצֵא.
ַהאִם יַּכִיר אֹותִי אֹור הַּיֹום
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ּולְעֹולָם ּדָבֵק ּבִי צֵלּ ,בַּׁשִ ְמׁשָה ַהּצְמּודָה ְלרֹאׁשִ י.
אֱ–לֹוהַיֲ ,אנ ִי ַמּכִיר אֶת קֹולְָך ְּב ִצלְצּול הַּסֹוָרג
ּבִׁשְִריַקת הָרּו ַח ִמ ַּבעַד ַל ְּדלָתֹות
ּבְקֹולִי ַה ְּמהְַדהֵד ַּבּקִירֹות ֶה ָעבִים
ֱאמֹר ׁשֶ ּי ֶׁשְ ָך ּג ַם ַּב ֲה ֻמּלַת הַּׁשּוק
ַצעֲקֹות ַה ְּכבִיׁשִ ים ,נ ְׁשִ יַקת ָה ֹאפֶק.
ָמחָר ֲאנ ִי יֹוצֵא ִחּנ ָם
וְאֵיְך ִּתּׂשָא אֹותִי ָה ֲאדָמָה
ְּבחִּבּוָקּה ָהאִָדיׁש
ִמ ַּמּג ַע ָה ֶאבֶן אֶל ַמּג ַע ָה ֶאבֶן ּבִיֵדי ַה ָּבׂשָר.
אֲ–דֹנ ָיֲ ,אנ ִי י ֵָרא אֹותְָך ִמּכֹל
ו ְיֹותֵר אֶת ַמּג ָעֹו ׁשֶ ל הָעֹולָם.
ּתֵן לִי אֶת ׁשְ מִי ֵמ ָחדָׁש
ּבְקֹולָּה ׁשֶ ל נֶפֶׁש ַאחֶֶרת הַּקֹוֵראת לִי
לְעֹולָם ֹלא ֶא ְחּדַל ִמ ְּקרֹא ְּבכָל ּגּופִי אֶת ׁשְ מֶָך.
הָרּו ַח ּפֹוַרחַת מִן הַּגּוף
ּבְׁשֶ בֶר ַהּז ְכּוכִית
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יעקב ביטון

שתיקה ארוכה ְּכעִנבר
*
ׁשּנ ֵן ׁשְ מֹות ּכֹוכָבִים
ַאּתָה ְמ ַ
ּבִיקּומִים מְַקּבִילִים מְֶרחַק ׁשְנֹות אֹור
ו ְַרק הַּׁשֵ ם
ׁשִ מְָך
חִָריף ּו ִמ ְת ַמ ֵּק ַח עַל ּפִיָך
ז ָר ִּבתְהֹום ַהּלָׁשֹון.

*
ִהּנ ֵה הַּׁשִ יר —
הַּׂשְָרף נֹוֵדד מִן ָה ֵעצִים הְָרחֹוִקים
לְִקָראתִי
ִהּנ ֵה ַמגְלִיד ַה ֶּפצַע
ׁשְ תִיָקה אֲֻרּכָה — ְּכ ִענְּבָר,
ִהּנ ֵה ֲאנ ִי ָקרֹוב לְַדּי ֵק:
ַּבּג ַןְּ ,בגַּנ ִי
ּפְִריחָה ַאחֲרֹונ ָה

*
עַל ּתֹהּו הַָרעַׁש
ז ְרּועָה ּג ַם ְקִרי ָאתִי
ַּכּמָה נ ִ ְל ֶעגֶת ו ְ ַחּדָה ּבָרּוחַ!
ֵמ ַהּסֶֶדק ַעצְמֹו ְמגִיחִים ֶאלֶף ּפְִרחֵי הַּׁשֵ ם
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אֹורֹות ׁשֶ ֶקף ַרּבִים ֵהצִיפּו אֹותִי
ׁש ַמ ְעּתִי הַּיֹום ּג ַן ּבְֵראׁשִ ית
ָ
ְּב ַתחֲנּונ ַיַ :ל ְחזֹר ְּכבֵן ּבְעֹו ָלמִי
ׁשעָה ַאחַת
ְל ַהּקִיז ִמּטַּבּורֹו ָ
ֵריָקה
וְהֵד ַהּתַּנּור ַהּג ָדֹול ְּכבָר חֹוז ֵר ְּבדָמִי
מְַקטִיר אֶת ַהּדְָרכִים ֻּכּלָן

*
אֵיז ֶה נ ִּתּור נָאֶה הַּיֹום
ִּד ַּלגְּתִי ֵמעַל ַה ִּקנְאָה
לְֶרג ַע ָהי ִיתִי ָאדָם חַי
ׁשנ ִים
נ ִּזֹון ְּב ֶאלֶף ָ
ְּבלִי ּכֹובַע וְזִּכָרֹון ָל ֶלכֶת
ּבֵין ַה ְּדבִָרים ַהּנ ְטּוׁשִ ים ִמ ְּת ִח ָּלתָם
ּג ַם ַחּו ָה ִאּמֵנּו ְרחּוצָה ּבְׁשֶ מֶׁש
ו ְדֹונ ַג אֹותֹו לֵב ׁשָפּוְך נֹו ֵב ַע ָעלֶי ָה
ַהּכֹל נִפְָקח ו ְָרוּוי מְקֹומֹו ּבְתֹוכִי
סּופֹות הַחֹול ָה ַאחֲרֹונֹות עָלּו ַמהֵר
ִל ְפנ ֵי ָה ָאבִיב
ּכְלֹומַר — סּופֹות חֹול
ַּבּכֹל עַל נ ֵר ַה ַּליְלָה ַהּז ֶה.
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הראי
אֵיזֹו י ְִדידּות נ ְִרְקמָה ּבֵינ ֵינּו!
הּוא ְמגַּלֶה לִי אֶת ַהּמֵת ו ַ ֲאנ ִי
ֵמעִיר ּבְִקְרּבֹו לּו ַח ׁשֶ ֶקף חַי
אֵיז ֶה ּגֹו ְמלִין נ ִָדיר!
ּכָל הַּיֹום י ַ ְחּדָו וְאֵין ָעי ֵף!
ׁשְ נ ֵי אְַרמֹונֹות חֹול
ּגִיר ּבַּׂשְֵרפָה.
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אנטון צ'כוב

על הנזק שבטבק

סצנה–מונולוג במערכה אחת
מרוסית :רועי חן
איוון איוונוביץ' ניּוחִין ,בעלה של אשתו ,בעלת בית ספר למוזיקה ופנסיון
לנשים.
המקום :במה באחד המועדונים הפרובינציאליים.

ניוחין (עם פאות לחיים ארוכות ,בלי שפם ,בפראק ישן ומשומש ,נכנס
ברוב הדר ,משתחווה ומיישר את הווסט):
גבירותי ובמובן מסוים גם רבותי( .מסרק את פאות לחייו) הציעו לאשתי
שאני אתן פה בהתנדבות הרצאה כלשהי לקהל הרחב .מה אני יכול לומר?
רוצים הרצאה ,שתהיה הרצאה ,מבחינתי ...אני ,כמובן ,לא פרופסור,
ותארים אקדמיים זרים לי ,ועם זאת ,אני כבר שלושים שנה רצוף ,בלי
לרחם על הבריאות ,עוסק בשאלות בעלות אופי מדעי טהור .אני מהרהר
ולפעמים אפילו כותב ,תארו לעצמכם ,מאמרים אקדמיים ,זאת אומרת לא
ממש אקדמיים ,אלא יותר ,תסלחו לי על הביטוי" ,פסוודו–אקדמיים ".אגב,
רק לפני כמה ימים כתבתי מאמר רחב יריעה שנקרא" :על הנזק שגורמים
חרקים מסוימים ".הבנות שלי דווקא מאוד נהנו ,בייחוד מהקטע על
הפשפשים ,אבל אחרי שהצצתי בזה שוב — קרעתי את זה לגזרים .הרי מה
שלא תכתוב בנושא — מי שסובל מפשפשים לא ייפטר מהם בלי הדברה,
אחרת מה עשינו .אצלנו ,אפילו בכנף של הפסנתר יש פשפשים ...בהרצאה
היום אני אדבר על הנזק ,כמו שאומרים ,שגורם השימוש בטבק לאנושות.
עכשיו ,במובן מסוים ,אני עצמי מעשן ,אבל על זה אשתי ביקשה ממני
לדבר ,וזה אומר שאין פה מה לומר .רוצים על טבק — שיהיה על טבק
— מבחינתי ...לכם ,רבותי ,אני מציע להתייחס להרצאה הזאת ברצינות
מלאה ,שלא י ֵצא בסוף שלא י ָצא כלום .ומי שחושש מהרצאה מדעית יבשה,
מוזמן פשוט לקום וללכת( .מיישר את הווסט) הייתי מבקש בייחוד את
תשומת הלב של הרופאים שנוכחים באולם ,יכול להיות שתלמדו משהו
מועיל ,שהלא הטבק ,מלבד העישון ששם הוא גורם לנזק ,עושים בו גם
שימוש בתחום הרפואה .לדוגמה ,אם נושיב זבוב בתוך קופסת טבק הוא
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יתפגר ,ורוב הסיכויים שזה יקרה כתוצאה מהתמוטטות עצבים .עכשיו,
הטבק הוא בעיקרון צמח ...כשאני מרצה אני בדרך כלל ממצמץ בעין ימין,
אל תשימו לב ,זה מהתרגשות .אני בן אדם עצבני נורא ,באופן כללי .עם
המצמוצים התחלתי בשלושה–עשר בספטמבר בשנת  .1889באותו יום
אשתי ילדה ,במובן מסוים ,את הבת הרביעית ,וארווארה .כל הבנות שלי
נולדו בשלושה– עשר בחודש .בעצם (מציץ בשעון) ,מפאת קוצר הזמן,
נשתדל לא לסטות מנושא ההרצאה .רציתי גם לציין בפניכם שאשתי
מנהלת בית ספר למוזיקה ופנסיון פרטי ,זאת אומרת לא ממש פנסיון,
משהו בסגנון .בינינו ,אשתי אוהבת להתלונן על הפסדים ,אבל האמת היא
שהיא שמה בצד איזה ארבעים–חמישים אלף ,אני עצמי אין לי גרוש על
הנשמה ,כלום — טוב ,מה יש פה לדבר! בפנסיון אני עובד בתור מנהל
משק .אני דואג למלאי ,בודק את העובדים ,רושם הוצאות ,תופר מחברות,
מדביר פשפשים ,מטייל עם הכלב של אשתי ,לוכד עכברים ...אתמול בערב
למשל ,היא ביקשה ממני גם לספק לטבחית קמח וחמאה ,כי החליטו ללבב
לביבות .טוב ,בקיצור ,היום ,אחרי הליבוב ,אשתי נכנסת למטבח ומודיעה
ששלוש תלמידות לא יאכלו ,בגלל נפיחּות בשקדים .אז יצא מה? ׁשֶ סְתם
ליבבנו .אני שואל :מה את רוצה שנעשה בלביבות המיותרות? בהתחלה
אשתי פקדה לאחסן אותן במזווה ,אחר כך היא חשבה ,חשבה ואמרה:
"תאכל אותן בעצמך ,דחליל ".כן ,יש ימים שהיא לא במצב של רוח ,ואז
היא קוראת לי בשמות :דחליל ,שפיפון ,שטן .אני שטן? זה מין מצב כזה
של רוח ,שיש לה .בסוף לא אכלתי את הלביבות ,זאת אומרת ,בלעתי,
אבל בלי ללעוס .תמיד אני רעב .אתמול ,למשל ,היא לא הגישה לי ארוחת
צהריים .היא אומרת" :מה הטעם להאכיל אותך ,דחליל?" טוב ,איכשהו
(מציץ בשעון) התפטפטנו לנו כאן וקצת סטינו מהנושא .נמשיך .למרות
שברור שהייתם מקשיבים עכשיו בשמחה לאיזו רומנסה או איזו סימפוניה
כזאת ,או ארי ָה( ..פוצח בשירה) "גם באבק בשדה הקרב לא נמצמץ"...
לא זוכר מאיפה זה ...אגב ,שכחתי לומר לכם שבבית הספר למוזיקה
של אשתי ,נוסף לטיפול במשק הבית ,אני גם מלמד מתמטיקה ,פיזיקה,
כימיה ,גיאוגרפיה ,היסטוריה ,סולפז' ,ספרות וכולי .על הריקוד ,הזמרה
והציור אשתי גובה תשלום בנפרד ,למרות שגם ריקוד וזמרה — אני מלמד.
אגב החוג שלנו מתקיים בסמטת הכלבלב  .13אולי זאת הסיבה שאין לי
מזל בחיים ,העובדה שאנחנו גרים בבית מספר  .13גם הבנות שלי נולדו
בשלושה–עשר בחודש ,יש לנו גם שלושה–עשר חלונות ...טוב ,מה יש
פה לדבר! מי שרוצה להירשם יכול למצוא את אשתי בבית בכל שעה,
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את תוכנית הלימודים אפשר לקנות אצל השוער למטה ,תמורת שלושים
קופייקות ,לחוברת( .שולף מהכיס כמה חוברות) הנה ,יש לי פה כמה,
למעוניינים ,רק שלושים קופייקות לחוברת! מי רוצה? (פאוזה) מביך .כן,
בית מספר  !13כלום לא מצליח לי ,השנים חלפו ,המוח נמעך ...והנה אני
נותן הרצאה ,אולי מבחוץ אני נראה עולץ ,אבל בפנים אני כל כך רוצה
לצרוח או לעוף ל ...לאנשהו ,אל מעבר להרי החושך .גם אין לי בפני מי
להתלונן ,פשוט מתחשק לבכות ...בטח תגידו :הבנות ...מה הבנות? אני
מנסה לדבר איתן והן צוחקות ...לאשתי יש שבע בנות ...לא ,התבלבלתי,
נדמה לי ש ...שש( ...בלהט) שבע! הבכורה ,אנה ,בת עשרים ושבע ,ו...
ה ...הקטנה בת שבע–עשרה .רבותי! (מביט לצדדים) אני אולי אומלל ,אני
טיפש ,אני כלום ,אבל ְּכאָב — אני מאושר .ככה זה אמור להיות ,וגם אם
היה אחרת לא הייתי מודה .אם רק הייתם יודעים! חייתי עם אשתי שלושים
ושלוש שנים ,ואני יכול להגיד לכם שאלה היו השנים הטובות בחיי ,אולי
לא "טובות ",אבל ככה ,כללית .והן חלפו כמו שבריר של אושר ,בקיצור,
שייקח אותן השד ,את כל השנים האלה( .מביט לצדדים) רגע ,לא ,היא
עדיין לא הגיעה ,היא לא פה .מותר לומר כל מה שמתחשק ...אני נורא
פוחד ...פוחד אפילו כשהיא מסתכלת עלי .כן ,אז על מה דיברתי :הבנות
שלי לא מצליחות למצוא חתן אולי מפני שפשוט לא יוצא להן בכלל לפגוש
גברים .הרי לארח בערב אשתי לא רוצה ,לצהריים היא לא מזמינה אף אחד,
ולמה? הקמצנות ,זה הכל הקמצנות ,הכעסנות ,הנרגנות שלה ...אבל אני
יכול לגלות לכם סוד( ...מתקרב לקצה הבמה) לפעמים ,בחגים ,אני לוקח
את הבנות לדודה שלהן ,נטליה סמיונובנה ,יש לה מחלת פרקים מתקדמת
ושמלה צהובה עם נקודות שחורות כאלה ,כאילו פיזרו עליה ג'וקים ,אבל
מגישים שם גם כיבוד — כמו שצריך .ואם קורה לפעמים שאשתי לא באה
איתנו לשם ,אז אפשר גם קצת( ...מדגים במחווה שתיית כוסית) אני מוכרח
לציין שאני משתכר מכוסית אחת ,ואז נעשה לי טוב על הנשמה ובו–זמנית
כזה עצב מתגנב אל הלב ,שאני לא יכול אפילו לתאר לכם .שנות נעורי
עולות בזיכרון ומתחשק לפצוח בריצה ,אה ,אם רק הייתם יודעים כמה
שמתחשק (גובר והולך) לרוץ ,לזרוק הכל ,לרוץ בלי להביט לאחור...
לאן? מה זה משנה לאן ...רק לברוח מהחיים המחורבנים ,הגסים ,הזולים
האלה ,שהעיפו לי את השנים ומעכו לי את המוח ,לברוח מאשתי הטיפשה,
הקטנונית ,הרעה ,הרעה ,הרעה ,הקמצנית ,שעינתה אותי שלושים ושלוש
שנים ,לברוח מהתווים ,מהחישובים ,מהליבובים של אשתי ,מכל ההבלים
והגסויות האלה ...ולעצור רק איפשהו רחוק–רחוק בשדה ולעמוד כמו עץ,
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כמו עמוד ,כמו דחליל ,מתחת לשמים ולהביט כל הלילה על הירח הבהיר,
השקט שלמעלה ,ולשכוח ,לשכוח ...הו ,כמה שאני רוצה לא לזכור! ...כמה
שאני רוצה לתלוש מעלי את הפראק הישן הזה ,הארור הזה ,הפראק שבו
התחתנתי לפני שלושים ושלוש שנים( ...תולש מעליו את הפראק) שאותו
אני תמיד לובש להרצאות האלה ...מגיע לך! (דורך על הפראק) ככה! מגיע
לך! אני לא צריך כלום! אני מעל זה ,אני מעל כל זה ,אני טהור .הייתי
פעם צעיר ,חכם ,למדתי באוניברסיטה ,חלמתי ,החשבתי את עצמי בתור
בן אדם ...עכשיו אני לא צריך כלום! כלום ,רק שקט ...שקט ושלווה!
(מביט לצדדים ,לובש בחופזה את המקטורן) אשתי מאחורי הקלעים ...היא
מחכה לי שם( ...מביט על השעון) נגמר הזמן ...אם היא תשאל ,אני מתחנן
בפניכם ,תגידו לה שהיתה הרצאה ושהדחליל ,זאת אומרת ,שאני דיברתי
לעניין( .מביט לצדדים ,מכחכח בגרונו) היא מסתכלת( ...מרים את קולו)
ולכן ,מכיוון שהטבק מכיל חומר רעיל ומסוכן ,שעליו דיברתי די והותר,
עישון טבק אינו מומלץ בשום מקרה ,ואני ארשה לעצמי ,במובן מסוים,
לקוות שההרצאה הזאת שלי "על הנזק שבטבק" תשפיע עליכם לטובה.
כמו שאומרים בלטינית !Dixi et animam levavi :אני את שלי אמרתי,
והוקל לי.
(משתחווה ויוצא ברוב הדר)
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סיון בסקין

זמנ ִי היהודי עבר ל"אָהּ ,בֶה ,צֶה"
פראג
אֹוְקטֹוּבֶר זָהָב ַמזְהִיר.
ּגֹותִיָקה ,אָר נּובֹו.
מְצּודָה ַעּתִיָקה.
ּבִיָרה זֹולָה ּכְמֹו ֲאו ִיר.
ַאנְטִי–ּגִּבֹור נ ָבֹון
ּבְַק ְסּדָה ַמ ְצחִיָקה.
ַרעַד ּבְִר ַּכי ִם ֻא ְמלָל
ְּבנִּסָיֹון ְל ַבּי ֵם
סֶֶרט הִיסְטֹוִרי ָּברֹאׁש:
ּבְָרחֹובֹות ַהּלָלּו
ַטנ ְִקים ׁשֶ ּיֹוׁשְ בֵיהֶם
ּבָאּו ּכְֵדי ִל ְכּבֹׁש
ּומְַדּבְִרים ּבִׂשְ פַת
לְֶרמֹונ ְטֹוב ו ְטֹו ְלסְטֹוי
אֶל ַה ָּבנ ִים ׁשֶ ל ו ַ ְצלָב:
נָנ ִיחַ" ,יֹוּב טְבֹויּו מָאט".
מִי ְמ ֻסּג ָל ִלסְטֹות
ִמּדֶֶרְך ַה ַּטנ ְק — אֶל ַה ְּצלָב?
מִי ְמ ֻסּג ָל ָלצֵאת
אֶל ַה ִּכּכָר ַהּיָפָה?
מִי ְּבהִּלֹות זָהָב?
ֶא ְפׁשָר לָבֹוא ִמּנָצֶֶרת,
ֶא ְפׁשָר ִל ְפ ֹּת ַח ְּכ ֵת ַפי ִם
ּו ְל ַטּפֵס אֶל ַה ְּצלָב.
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מִי ְמ ֻסּג ָל לְִקרֹא
אֶת ּכָל ִספְִרּי ַת הְָרחֹוב
ׁשֶ ּצֹו ַמחַת מִּתֹוְך ָה ֶאבֶן
ַל ֹּגבַּהָ ,לאֶֹרְךָ ,לרֹחַב,
עַד הַּׁשְ ּפִיץ ׁשֶ ל ו ִיטּוס הַּטֹוב
וְעַד ְקצֵה ַה ְּכאֵב?
(מִָרינ ָהּ ,תְִראִי ,מִָרינ ָה,
אִיׁש ְל ָבּתֵי ַה ַּקי ִט
ֹלא ֵהעֵז ְל ַחּלֵק אֶת ָההָר.
אֵין ְמ ַחּלְִקים הִָרים
ַל ֲחלִָקים עִם מָָק"טִים,
ֵמאָז ׁשֶ ַא ְּת ִהזְהְַרּתְ).
ּפְָראגִ ,ספְִרּי ָה ְמ ַה ֶּממֶת,
ּכְמֹו זֹו ׁשֶ ַּב ְּק ֵל ֶמנְטִינּום,
י ָ ֹכ ְל ְּת ִלהְיֹות ּבֵיתִי.
י ָ ֹכ ְלּתִי ִל ְלמֹד ּבֹו ֵהמִית.
י ָ ֹכ ְלּתִי ִל ְלמֹד ָלטִינ ִית.
ֶא ְפׁשָר עֹוד ִל ְלמֹד ָלטִינ ִית.
ַּבי ִת ָמלֵא ְספִָרים.
ּבִיָרה זֹולָה ְּכבָר י ֵׁש.
מִי י ִ ְצעַד עַל ַה ַּמי ִם?
מִי ְמ ֻסּג ָל ְל ַהכְִריעַ,
ַהאִם ִהּגִי ַע הַּׁשֵ ׁש
ׁשֶ ַאחֲֵרי ַה ִּמ ְל ָחמָה?
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נשף בציריך ,1915 ,שמן על בד
הֵם רֹוְקִדים עַל ּפְַרֵקט ּו ֵמעַל ַהּפְַרֵקט,
ְרחֹוָקה ַלהֲַקת ּתֹו ָתחִים מְַדּכֵאת,
אַף ָּפג ָז ֹלא יָסִיט אֶת מְעֹוף ַהּזָו ִית
ׁשֶ ל י ְֵדי ָהאָדֹון עַל ּגְבִיָרה ֲאבִיבִית.
הֵם רֹוְקִדיםּ ,כִי ְּבצִיִריְך זָכְרּו אֶת ּתֹוַרת
נְעִילַת ַה ַּמנ ְעּולּ ,כְׁשֶ ַהחֹׁשֶ ְך י ַָרד.
הֵם רֹוְקִדים — וְהַּׁשֶ בַח ָלאֵל ,טֹוב ׁשֶ ּכְָך!
אְַך לּוחֹות ַהּפְַרֵקט עַל ַהּבֹץ ַהּנ ִׁשְ ּכָח
ִמ ְת ַּפ ְּקעִים ו ְחֹוׂשְ פִים ׂשְ ֵדה ּגּופֹות אֵין–סֹופִי,
ּכִי ַה ָּמו ֶת ַלּנ ֶׁשֶ ף — מּוצַר ַּת ְחלִיפִי.
ָמו ֶתָ ,מו ֶת ׁשֹוכֵן ְּבג ַּבֹו ַהּז ָקּוף
ׂשמִים ׁשֶ ּלְגּוף
ׁשֶ ל ָהאִיׁשּ ,ג ַז חְַרּדָל — ַּב ְּב ָ
ַהּגְבָרֹותּ ,ו ְפגָז ִים — ְּבתֵבֹות ַהּתְהּודָה.
ָמו ֶתָ ,מו ֶת ְּבצִיִריְך ,עַל אַף ׁשֶ ָרְקדָה.
ּופְָרחִים נ ֵאֹוְק ָל ִסּי ִים — ֶטבַע ּדֹומֵם —
עֹוד ְמעַט יִפְְרחּו ַּבּׂשָדֹות ׁשֶ ָּבהֶם
נ ִ ְטמְעּו ִרבְבֹות ַהּגְבִָרים ַהּגְרּוסִים,
ׁשֶ ִּמּדֶׁשֶ ן ְּבׂשָָרם ִהתְרֹומֵם מֹוֶדְרנ ִיז ְם.
על פי ציור של מרסל ינקו ,שנמצא במוזיאון תל אביב.
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Habemus papam
ָעׁשָן ָלבָן יָצָאְ .ס ָחבַת ְפ ָלנ ֵל ֵהפִיצָה
אֶת מֵי ַה ֵּדטְֶרּגֵנ ְט ְלרֹחַב הִָר ְצּפָה.
נ ִּׂשְ אָה אֶל ִמ ָּטתָּהֻ ,מּתֶׁשֶ ת ֵמ ַהּפִיצָה
ְּבבֵית י ִָדידִּ ,בּתִיׁ ,שְ פּוכָה עַל ַה ַּסּפָה.
ַמ ֲאמִינ ִים ָלפְתּו חֲרּוז ֵיהֶם ַּבחֹׁשֶ ְך,
ׁשּי ָרֹות ָּפסְעּו עִם זֶמֶר וְנ ֵרֹות.
וְ ַ
ַה ַּמי ִם ִה ְס ַּתּדְרּו לְסּוג ׁשֶ ל ֶּכתֶם רֹוְרׁשְָך,
ֲאבָל ׁשָקּוף ,ו ְֹלא ָהי ָה ׁשָם מָה לְִראֹות.
ַה ַּמ ְצ ֵלמָה ָע ְלתָה ּתְכּופֹות אֶל ַהּמְִר ֶּפסֶת,
ׁשֶ ּבָּה ו ִילֹון ָאדֹם ,וְאִיׁש אֵינֹו יֹוצֵא.
ַמּג ַב ִּכ ֵּסחַּ ,כְמֹו חְֶרמֵׁש ּבִׂשְ ֵדה ַא ְס ֶּפסֶת.
ז ְ ַמּנ ִי ַהּי ְהּוִדי ָעבַר לְ"אָהּ ,בֶה ,צֶה".
מַּדּו ַע נִמְׁשְ כּו עֵינ ַי ֵמ ַהּטֵָראצֹו
ַהּלַח אֶל ַהּגְזּוזְטְָרה מּוגֶפֶת ַהּו ִילֹון,
ֵמעַל ִּכּכָר ׁשֶ ּבָּה יֹונ ִים ּכָעֵת ֹלא ָרצּו,
ו ְֹלא ָּפתַח ַּתּי ַר חֹובָה ְל ַבּקֵרֹון?
ּכֵןַ ,רק ַהּי ְִדיעָה ׁשֶ ַה ְּכ ָתלִים ָה ֵאּלֶה
ּכִּסּו עַל ַהּקֵרּוב ַהּמְֻדּי ָק ִמּכֹל
ִלבְִריאָתֹו ׁשֶ ל ׁשְִריר ,וְלֵב ,וְי ָד מֹוׁשֶ לֶת
עַל ּבְִריאָתֹו ׁשֶ ל ׁשְִריר וָלֵבּ ,כָבֵד ּוטְחֹול,
ו ְׁשֶ ִּב ְפנ ִים עַל suo figlio amato
מְִרי ָם רֹו ֶכנ ֶתׁ ,שּוב ָלנֶצַח ְצעִיָרה —
ַרק י ֶַדע ז ֶה נִּתֵק אֹותִי ֵמ ַה ָּבלָטֹות
ַּב ַה ְמ ָּתנ ָה ְלצֵאת חַׁשְ מָן אֶל ַהּגְזּוזְטְָרה!
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יולי ורשבסקי

בשם האב ,הבן ,הריח הקדוש
פעוט
ְּפנ ֵי הַּׁשֶ לֶג ּכֻּסּו ְּבי ַָדי ִם ֵריקֹות,
ו ְ ַהּיַעַר חֹוׂשֵ ף אֵיבִָרים ֻמ ְצנָעִים,
ׁשנ ִים ְלאְָרּכֹו
ּכַף ַהּי ָד ְמ ַפ ֶּלסֶת ָ
ׁשֶ ל הַּׁשְ בִיל ַהּנִפְָרׂש ֵמ ַע ְצמִי ְל ַע ְצמִי.
ֶּכתֶם ּדְיֹו עַל הַּׁשֶ לֶג ּבְֶרג ַע ּפָעּוט
ִהתְּבֹוסֵס ו ְ ֵהצִיף אֶת עֵינ ֵי ַהּפָעֹוט.
ּׁשנ ִים ֹלא ֶא ְטעַן ְלחַּפּות,
ּבִׁשְ חִיַקת ַה ָ
ו ְ ִאּמִי מֹוׁשִ יטָה ֶא ְצּבָעֹות מְַרּפְאֹות.

שדר מלבין
הֹו זְֹך–ז ְִקיָרה ו ְמ ַעּנ ֶה,
ּבֹועֵל ּבּול עֵץ,
אֹונ ֵס ַּבּיַעַר ּגּוף ִל ְבנ ֶה,
ּבֹו ֵל ַע חֵץ.
הָאֹון נִּג ָר ַּב ַּמעֲרֹוְך,
ַּבּו ְִריד נִכְָרְך,
נ ְִקו ֶה ַּב ֵּסתֶר עַל הַּמֹוְך
ּבְׁשֶ לֶג ַרְך.
הָעֹור ַמ ְחלִיק ּבְׁשֶ ַקע סְדֹום,
נֹוׁשֵ ְך ַּבּכַר,
ׁשסְּתֹום,
ּובְִדחִיפָה נ ִ ְפּתָח ַ
מִׁשְ ּכַב זָכָר.

211

ו ְ ָה ִענְּבָל ּבֹועֵט ּבַּזֹוג,
מִׁשְ ּג ָל נ ָסֹוג,
ׁשּדָר ַמ ְלּבִין נ ֶ ְחצֶה ִּבבְַרק
ַ
ז ְַרעֵי ַה ְסָּרק.

Glockengasse
ׁשֹוׁשֶ לֶת י ִׂשְָראֵל ָא ְבדָה ַּב ְּמזָו ֶה,
ְלזֵכֶר ָהאָבֹות נ ִיחֹו ַח ּבְֵראׁשִ ית,
ּומֵי קֹולֹון נֹו ְטפִים ְּב ַלחַׁש חֲִריׁשִ י
ַא ְל ַּפי ִם ׁשְ נֹות ּג ָלּות ּכְמֹו נֶתֶז ּבַהֹוו ֶה.
ְספִיַרת ַה ְּמלַאי ָּפסְָקה! ׁשִ ּׁשָה מִילְיֹון ּבְעֹו"ׁש,
ַה ַּפעֲמֹון ִצ ְלצֵל ְלאַׁשְ ּכָבָה ִעבְִרית,
ְלזֵכֶר ָהאָבֹות ָעלַי לָבֹוא ִּבבְִרית
ּבְׁשֵ ם ָהאָבַ ,הּבֵן ,הֵָרי ַח ַהּקָדֹוׁש.
ברלין — תל אביב
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אסף ֶּבנ ְרף

בדיוק לאחר שמזהיב הבצל בׁשמים
תשרי
ִּדגְּדּוג ֲעצָמֹות נֹוָרא
ּומָה ַאּתָה יֹוֵד ַע
ּׁשנ ָה
מָה יֵעָׂשֶ ה ּבְָך ַה ָ
אִם ַּת ֲחרֹץ עִּגּול נֹוסָף
אִם ִּת ְמּתַח ַקו
ַהי ְנּו הְַך לָּה
לָרּו ַח הַּזֹו ׁשֶ ּתָבֹוא
אִם ִּתּׂשָא ְּכאֵב
ׁשִ ּנַי ִם
אִם ְּכאֵב
לֵב
אִם ִּת ָּתלֵׁש ֵמאֵיבֶָריָך ֶאלֶף ְּתלִיׁשֹות.
ִּדגְּדּוג ֲעצָמֹות נֹוָרא,
ֵרי ַח ּבָרּור ׁשֶ ל ַרעַׁש,
רּו ַח ּבָרּור ׁשֶ ל אֵׁש —
ִהּנ ֵהַ ,אּתָה יֹוֵדעַ:
ֹלא עֵת הִיא לָׁשֶ בֶת לִׁשְּתֹות ּתֶה;
עֵת ְל ַסּכֵם ַהּכֹל ְּבאְַרּגָז ִים.

הד
ז ֵר ְּבכִּיֹות ְל ַמּתָן
ׁשֶ עֹוד ְמ ַפּז ֵם ּפֹה
ּבֵין ִקירֹות עֹולָם ַהּז ֶה
נְגִינֹות ְר ָפאִים
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ׁשֶ ַרגְלָיו הָיּו ְלרֹאׁשֹו
וְרֹאׁשֹו ָהי ָה לָרּו ַח
וְגִידָיו ׁשְ תִי
וְנ ִימָיו עֵֶרב
ּפֹוְרמִים
אֶת עְַרסַל ַה ָּצהֳַרי ִם ׁשֶ ּלִי,
מֹוׁשְ כִים
ֶקׁשֶ ת ִמּטַּבּוִרי אֶל ּבֵיתֹו
ּדֶֶרְך ּכָל ׁשִ כְחֹות עֹולָם ַהּז ֶה
ז ֵר ְסלִיחֹות ְל ַמּתָן
ׁשֶ אֵינ ִי זֹוכֵר הֵיכָן ֵהנ ַ ְחּתִי אֹותֹו
ַּב ַּפעַם ָה ַאחֲרֹונ ָה.

קוקייה
ׁשּגַעַת ׁשֶ ל ְרחֹוב ּדָנִּי ֵאל
ַל ְּמ ֻ
י ֵׁש אְַר ָּבעָה ּפְִריטֵי ְּבג ִָדים ִל ְלּבֹׁש
וְסִּפּור ֶאחָד ְל ַסּפֵר.
הִיא סֹו ֶבבֶת
ַּפ ֲע ַמי ִם ּבְיֹום,
ַּכּמְֻקּבָל,
ְסבִיב ּכַּדּור ָהאֶָרץ,
ְמגִיחָה
ֲעׂשָָרה ְרגָעִים
ּבְִדּיּוק
ּׁש ַמי ִם
ְל ַאחַר ׁשֶ ַּמזְהִיב ַה ָּבצָל ַּב ָ
ו ְַרק ֶרג ַע ָקצָר
ִל ְפנ ֵי ׁשֶ ּמַׁשְ חִיר ַהּלֵב.
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ַהּסִּיּוט ׁשֶ ל ְרחֹוב ּדָנִּי ֵאל הִיא
ׁשּגַעַת ׁשֶ ל ְרחֹוב ּדָנִּי ֵאל הֵם
ַה ְּמ ֻ
ׁשבֵי ְרחֹוב ּדָנִּי ֵאל
ּכָל ּתֹו ָ
ֻּכּלָם —
ׁשּגַעַת,
ׁשִ ְמעִי ַרק זֹאתְ ,מ ֻ
ֹלא ִּת ְהי ֶה לְָך ּתְקּומָה לְעֹולָם;
ֹלא ֵּת ְצאִי ֹלא ּתָׁשּובִי
ַל ַּבי ִת ׁשֶ אֵין לְָך
ּבְִרחֹוב ּדָנִּי ֵאל.
גְּז ַר ּדִינ ְֵך ּגְ ֻא ָּלתֵנּו
ִמ ָּלתְֵך ַּד ֲעתֵנּו
ַמ ָּסעְֵך ַמ ָּסעֵנּו.
עּופִי ,צִּפֹור יָפָה.
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רוברט וייטהיל–בשן

ריצ'רד ניקסון משתחל בארובה
ריצ'רד ניקסון מגיע לבית שלנו בתחפושת של סנטה קלאוס
ּפְַרסֹות ָה ַאּיָלִים מְַרׁשְְרׁשֹות ַּבּג ַג
ּכִי ִריצַ'ְרד נ ִיְקסֹון מִׁשְ ַּתחֵל ָּבאֲֻרּבָה
ז ָָקן מִּפֹולִי ֶא ְסטֶרֲ ,חלִיפָה ׁשְ חָֹרה
סֹוֵקר אֶת עֹולָמֹו ְּב ַעי ִן ׁשֶ ל חָתּול
עֹונ ֵד יֹומָם ו ָ ַליְלָה ֲענ ִיבָה ַּדּקָה
ַה ַּסנְטָה ַהּנ ִיְקסֹונ ִי מְֻרּפָד ְּבכַר,
ׂשּקִית
ַמּגִי ַע ַל ִּמ ְטּבָחַ ,מ ְכנ ִיס לְתֹוְך ַ
אֶת ַהּסַּכּו"ם ׁשֶ ל ָס ְבתָא — ֶּכסֶף — ּדֵי ַעּתִיק,
רֹואֶה עַל ַה ֶּד ְלּפֵק ִּפתְָקה " ִלטְִריִקי ּדִיק":
ׁש ֵלמָה".
"ּבָרּוְך ַהּבָאֻ ,מּתָר ִלבְֹל ַע ּפַת ְ
הּוא ִמ ְתי ַּׁשֵ בּ ,בֹוכֶה ,אֹוכֵל ַרק אֶת ַעצְמֹו,
ּכְׁשֶ ּפֵט אִׁשְּתֹו סְגּוָרה ַּב ַּבי ִת ַה ָּלבָן,
ׁשֹותֶֶקתּ ,פֶן י ִ ְהי ֶה סְַקנְּדָל ,טֹוו ָה מָנֹוס
(לּו ַרק י ָ ְכלָה ַלחְֹלם) ַל ֹּקטֶב ַהּצְפֹונ ִי,
מֹונ ָה אֶת ּכָל יָמֶיהָּ ,פּוְך ֵמ ַהּכִָרית.
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התמודדות ראשונה עם הדיכאון ,קיץ של 1969
.1
ִהּגַעְנּו ַלּי ֵָרחַ :מִי י ַ ְחּתְֹך אֶת ַהּגְבִינ ָה?
י ַּתּוׁש עַל ִמ ָּטתִי; ֲאנ ִיׁ ,שְ נָתִי נֹוֶדֶדת ,ו ַ–
חֲמּוׁש ַמ ְחּבֵט ז ְבּובִים — ּומָה ֲאנ ִי עֹוׂשֶ ה ּפֹה? ָלּמָה
לִי ַחּי ִים?
.2
ַּתצְלּום ׁשֶ ל ד"ר ִקינ ְג ּתָלּוי ַּבּסָלֹון,
אֹותֹו ָקנ ִיתִי ַּבחֲנּות ּפְתּוחָה ַרק ִל ְל ָבנ ִים.
ו ְהּוא ָאמַר :י ֵׁש לִי חֲלֹום.
ּג ַם לִי ָהי ָהֲ ,אנ ִי חֹוׁשֵ ב.
ֲאנ ִי נ ִ ְכנ ָס ְל ִה ָּבחֵן ,אְַך ְּבאִחּור וְאַף עֵירֹם — ֹלא מְקֹוִרי.
ָהאֱלֹוהִים ְּבלִי וֶתֶקּ ,פֹונ ֶה ֵאלַי ,אֹומֵרַ :אּתָה ַרּמַאי.
ּומָה עִם ַא ֲהבָה?
ּכֹותֶֶרת ַמ ֲחזֶמֶרּ .תִׁשְ אַל אֶת ַהּקִירֹות.
וְהִָר ְצּפָה ׁשֶ ּלִי ׁשְ חָֹרה ּכְמֹו ַּת ְחּתִית ַהּי ָם,
ו ְֹלא חֹוׂשֶ פֶת ְּכ ָתמִים.
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אילן וייס

פרח שגִזעֹו דם
אבק
ֶה ָחצֵר ָהעֲזּובָה
טֹו ֶעמֶת ְל ִאּטָּה
אֶת ּגְבִיׁשֵ י ַהּדָם
ׁשֶ ל ׁשְ עַת ָהעֶֶרב.
צִּפֹוִרים ׁשְ חֹרֹות
מְַרׁשְְרׁשֹות ַּב ֲא ֵפלַת ַהּזִּכָרֹון.
ִמּפֶה ָלפֶה
הֵן מֹוסְרֹות לְָך
אֶת ַהּגֶׁשֶ ם הֵָריק,
אֶת ַה ְּצ ָללִים.
ַּבּבֶֹקרַ ,אּתָה
ִּכ ְמעַט ַמ ְצלִי ַח
ִל ְלּכֹד אֶת הַּמֹו ַח ִּבמְעֹופֹו.
לְִראֹות אֹותֹו
ַמּבִיט ּבְָך ,מִּתֹוְך עֵינ ֶיָך.
הּוא ׁשְ לִילָה טְהֹוָרה.
הּוא ּפֶַרח ׁשֶ ּגִז ְעֹו ּדָם.
ׁשֵ ב ְּבצִּלֹו,
ִה ְת ַמּסֵר ִלנ ְׁשִ ימַת ָה ָאבָק.
ּכָל ִספְֵרי הַּׁשִ יָרה
ַרק ְמנַּסִים ִל ְלּכֹד
אֶת הֵָרטֹוִריָקה ׁשֶ ּלָּה.
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פרח
ַהּגֶׁשֶ ם הִָראׁשֹון
ָה ֲאו ִיר ָה ָאפֵל
ׁשֶ ל ׁשְ עַת ַה ָּצהֳַרי ִם ַהּמְֻק ֶּדמֶת
הַּתֹודָעָה ּפֶַרח–ּדָם
ְמנ ֻ ֶּפצֶת
ּבְִרסִיסְאֹור ֻמ ְפּתָע

שינה שחורה
ַהּיָמִים הָיּו אֲֻרּכִים מְאֹוד
ַהּלֵילֹות ֲאפִּלּו יֹותֵר
הַּמֹוְרפִּיּום ֹלא ָעז ַר
אֹו ׁשֶ ָעז ַר ְמעַט מְאֹוד
י ֵׁש מִי ׁשֶ ּיְנַּסֶה
ַּבּג ַן ַהּפְִראִי ׁשֶ ל הַּמֹו ַח
ְלגַּדֵל ּו ְל ַט ֵּפ ַח אֵיז ֶה מַּׁשֶ הּו
ׁשֶ ּי ָ ֹכ ְל ָּת אּולַי ִלטְעֹות
ׁשֶ ְּב ֹאפֶן ְּכ ָללִי ז ֶה נ ְִראֶה ּכְמֹו ו ְָרִדים
ֲאבָל ז ֶה ֹלא
ׁשְ תּוי ִים ֵמרֹב ּדָם ו ָ ַפחַד
ּׁשרֹׁשִ ים ׁשֶ ָּלהֶם ָעמֹק ַּבּלֵב
ַה ֳ
ַלחְֹלף ּדֶֶרְך הָעֹולָם
ּכְמֹו ו ְִריד ָקרּו ַע
ַהּׁשָעֹות ַה ְּקטַּנֹות שֶ ל ַה ַּליְלָה
הֵן ְרסִיסִים
ְקלִיעִים נֹו ְתבִים
ּגֶׁשֶ ם שֶ ל ז ְכּוכִית
ֵמ ַאחַד ַה ֲחדִָרים ַהּסְמּוכִים
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צְָרחֹות ְּכאֵב ְמטָֹרפֹות
ׁשחֹר
ּכְמֹו יַי ִן ָ
ׁשֶ ַרק ֲאנ ִינ ֵי ַטעַם
ְמ ֻסּגָלִים ְל ַהעֲִריְך אֹותֹו
הֹו ,אֱלֹוהֵי ַה ְּכאֵב
ּתֵן לָנּו אֶת ֶלחֶם יֹומֵנּו
ְסלַח ָל ֲאחָיֹות הַּכֹופְרֹות ,הַחֹוטְאֹות
ִּב ְכפִיָרתָן ַה ִּמ ְפ ַל ְצּתִית
עִם הַּמֹוְרפִּיּום ׁשֶ ָּלהֶן
עַל ַהּדַף ְלנ ַּסֹות ְל ַסּדֵר
ּפְסּוֵקי ׁשִ יר מּוז ִָרים
מֹוְרפִּיּום
ּתְַרגִ'ין
טְָרמֵָדְקס
אֹוְקסִיקֹונְטִין
ּגְבִיׁשִ ים אֲֻדּמִים
ׁשֶ ּנ ִ ְפלְטּו מִּתֹוְך מָבֹוְך ָעקֹם
ׁשֶ ל ׁשֵ נ ָה ׁשְ חָֹרה —
1
.Come heavy sleep the image of true death

 1מתוך שירו של ג'ון דאולנד
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אילה בן לולו

מה שצריך כדי לשרוד
לא למדנו
ֹלא ָלמְַדנּו לְַדּבֵר ּבִׂשְ פַת ְּבנ ֵי ָה ָאדָם,
ּכְׁשֶ ָרצִינּו ֶל ֱאכֹל ,נ ָ ַהמְנּו.
ָהי ִינּו ֲח ִמּׁשָהַּ .בּלֵילֹות נ ְִר ַּדמְנּו ַּבעֲֵרמָה.
ׁשכְנּו ִמ ְּבלִי ַּדעַת.
ִלּקְַקנּו ז ֶה אֶת ז ֶה ,נ ָ ַ
מִן ָה ֵעצִים ,מִן ֶה ָעפָר ִל ַּקטְנּו אֶת ַע ְצמֵנּו:
ִריסִים ,עֵינַי ִםׁ ,שָֹרׁשִ ים.
ּכָל מָה ׁשֶ ּצִָריְך ּכְֵדי לִׂשְ רֹד.
ָּבעִיר ַהּגְדֹולָה ָלמְַדנּו עַל עֹו ַל ְמכֶם ִמ ַּת ְצּפִית ָּב ֳא ָספִים:
מִינְי ָאטּורֹותּ ,בֻּבֹות חְַרסִינ ָה ְּבחַּלֹונֹות ַר ֲאו ָה.
ׂשְ עָָרן ָהי ָה ְמסָֹרק ,הֵן הָיּו ְמ ֻטּפָחֹותִּ ,בגְֵדיהֶן נ ִ ְתּפְרּו ַּבּי ָד.
ַאחַת ּפְָרטָה עַל ַמנ ְּדֹולִינ ָהַ ,אחֶֶרת נִּגְנ ָה ְּבכִּנֹור,
ׁשְ ּתֵי ּבֻּבֹות ו ְֻרּדֹות ְל ָחיַי ִם ָחתְרּו ְּבסִיָרה,
ַאחַת ָא ֲחז ָה ָּתו ִים וְׁשָָרה ְּבמְַק ֵהלָה.
הְִדּבְַקנּו עַל ּגּופֵנּו ּפְִריטֵי לְבּוׁשַ ,הּבָעֹות
ָּפנ ִים ו ְ ַת ְחּבִיבִים.
ַהּצְחֹוק נֹותַר ְמלָאכּותִיּ ,גְרֹונ ִי ו ְקֹו ָלנ ִי.
ֲאבָל ּבְִרגָעִים ּגְדֹולִים ׁשֶ ל ׂשִ ְמחָה ,נ ִ ְפנַפְנּו ַּבּי ַָדי ִם,
ּׁש ַמי ִםִ ,התְַקּׁשֵ ינּו ְל ַפ ֲענ ֵ ַח ְסלִידָה,
ַעפְנּו ַל ָ
ִהתְָקַרבְנּו יָתֵר עַל ַה ִּמּדָה.
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לז ִכרנו
הַחּוג ָהי ָה ְמ ֻצ ְמצָםִ ,הּכְַרנּו ז ֶה אֶת ז ֶה.
ּג ְַרנּו ְּב ָבּתֵי עֵץ,
ּבֵַרכְנּו ְּבבֶֹקר טֹוב אֶת ַה ַּדּו ָר,
ָאמְַרנּו ׁשָלֹום ַלּגַּנ ָן ׁשֶ ִּכ ֵּס ַח אֶת ַהּדֶׁשֶ א.
מִן ַהּקֵן ׁשֶ ְּבמְִר ֶּפסֶת ּבֵיתֵנּו
ֵהגִיחָה צְִרעָה ׁשְ ֵקטָה ּוְדמּומָה.
עִם ּבֹוא עֶֶרב הְִדלְַקנּו ָּפנָסִים,
ׁשבְנּו ְל ֶה ְמי ַת הַּכֹוכָבִים.
הְִק ַ
ּכְמֹותָם נֹוסִיף לָנּועַ ,נ ִ ְצּבֹר ֲאו ִיר ו ְ ָאבָק.
ׁשחַר ַהּיָמִים ָעלִינּו עַל ְסחְַרחֶֶרת הַּיֹום
אֵיְך ְּב ַ
לְִראֹות אֶת ְמנ ִיפַת ְצ ָבעָיו ׁשֶ ל הָעֹולָם נִפְֶרׂשֶ ת.
עַד ּכְֵדי ְּבחִילָה.
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פגישת תטיס וזאוס:
השוואת תרגומים מהאיליאדה

מזמור א  530-498בתרגום טשרניחובסקי ,בתרגום פרוזה,
בתרגום שירי חדש ובגרסה הלטינית
בחר ותרגם מיוונית עתיקה ומרומית :אברהם ארואטי
דומה שאין צורך להציג את האיליאדה מאת הומרוס .מאז חיבורה במאה
השמינית לפנה"ס היתה שירה אפית זו ליסוד הספרות היוונית .על ברכיו
של הומרוס התחנכו הוגי יוון הגדולים ,סופריה ומשורריה .אולם השפעתה
של יצירה זו ,ושל רעותה ,האודיסיאה ,לא היתה נחלת העולם היווני בלבד,
אלא ניכרה גם בעולם הרומי ,והדיה נשמעים עוד בימינו אנו.
קסם השירה ההומרית מתחוור לכל מי שמעיין בה ,וראיה לכך נמצא
בשלל התרגומים שלהם זכתה בלשונות רבות .קסם זה שתי סיבות לו;
האחת היא תוכן השירה ,השנייה — צורתה .עלילת שני האפוסים די בה
כשלעצמה כדי לרתק את מאזיניה ,אך המשקל ה ֶאּפִי (ההֶק ַס ֵמטֵר הַדקטילי),
הדיאלקט המיוחד שבו חוברו היצירות ומשלב השפה המרומם שלהן
נשזרים יחדיו ליצירת חוויה ספרותית ייחודית.
על שום עושרה זה של שירת הומרוס רבו סגנונות תרגומיה :מחד גיסא
יש גורסים כי את ההקסמטר הדקטילי לא ניתן להריק לשפות מודרניות
באופן המשקף את מאפייניו המגוונים ביוונית ,ולכן ייטב לתרגם בפרוזה,
או לנקוט תבנית שירית שתהיה טבעית יותר ללשון היעד .מאידך גיסא,
יש טוענים כי ההקסמטר הוא נשמת אפו של האפוס וויתור עליו הריהו
כוויתור על צביונה המיוחד של היצירה; לפיכך ,יאמרו ,יש לשמר את
המשקל המקורי גם בלשון היעד.
כל גישה טעמה עמה ,ובוודאי יכולים התרגומים השונים להתקיים זה
בצד זה .אחת ממעלותיו המובהקות של תרגום לפרוזה היא האפשרות
לשמור על נאמנות מרבית ללשון המקור ,בלי לוותר על סגנונו המרומם
ואופיו הקולח .תרגום כזה מאפשר לקוראיו "לצלוח" את היצירה ביתר
קלות ולקבל תחושה נאמנה של אופי הסיפור המקורי; לעומת זאת ,לא
יחושו הקוראים בקצב המהפנט של ההקסמטר ,החוזר על עצמו בדיוק
מופתי טור אחר טור ,ושבעיני היוונים היה חשוב מאין כמותו.
כשהיה עלי להכריע כיצד לתרגם את הומרוס ,בחרתי בתרגום לפרוזה
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היות שבעיני יש חשיבות מרובה לנאמנות ללשון המקור ,וסוגה זו נתנה
בידי את הכלים ליישם זאת .עם זאת לא ויתרתי על שגב הלשון האפית
והקניתי לתרגומי נופך ארכאי מעט ,שאלמלא כן הייתי חוטא להומרוס
פעמיים.
אף שלא ניתן לחקות בעברית את ההְֶק ַס ֶמטֶר הַדְקטילי באופן שישקף
נאמנה את אופיו וגווניו של מקורו היווני ,אין דין לומר שאי–אפשר לכתוב
הקסמטר עברי .נהפוך הוא ,משקל זה התאקלם יפה בעברית — הן בהגייה
האשכנזית/מלעילית (ראו תרגום טשרניחובסקי לאיליאדה ולאודיסיאה)
הן בהגייה הדקדוקית/מלרעית .בתרגום השומר על המשקל המקורי אנוס
המתרגם לוותר פעמים על נאמנות למקור מבחינת התוכן ,אולם מניסיוני
למדתי ,כי אין בוויתורים אלה כדי לשבש לחלוטין את רוח המקור ,וגם אם
לא עולה ביד המתרגם להריק כל מלה וביטוי יווניים לעברית ,הריהו נותן
לקוראיו תחושה נאמנה של ניגון המקור ,ובזאת יש שכר רב שגם הנאה לא
מעטה בצדו ,הן לקורא הן למתרגם.
לפניכם אפוא כמה תרגומים לקטע אחד מן האיליאדה :פגישת תטיס
וזאוס .לצד תרגומו של טשרניחובסקי ,הבאנו את תרגום הפרוזה מפרי
עטי (שראה אור בראשית  2012בהוצאת מאגנס ,ירושלים) וכן את תרגומי
השירי ,בהקסמטר דקטילי עברי .כנספח כללנו גם את העיבוד המקוצר
לקטע זה מתוך האיליאס לטינה (האיליאדה הלטינית) ,המיוחסת לּבַאיּבִיּוס
איטליקוס ,מהמחצית השנייה של המאה הראשונה לספירה .אף תרגומי
זה שומר על ההקסמטר הדקטילי שבו נכתבה היצירה הרומית .לו אמרתי
לתרגם את האיליאס לטינה בפרוזה ,היה יוצא שכרו של התרגום בהפסדו.
עיבוד זה למקור היווני הריהו בבחינת קיצור ,וככזה איכויותיו הסיפוריות
לוקות בחסר; לעתים ישנם פערים גדולים בעלילה והסגנון הקצר (מדי) עשוי
לפגוע בהנאת הקורא מן ההבט הסיפורי של השיר .לעומת זאת ,המשקל
מקנה חן רב לאפוס קצר זה וכמו מחפה על מגרעותיו האחרות .אם יינטל
ממנו ,הרי שלא תיוותר בידינו אלא תמצית פרוזאית ללא כל קסם ספרותי.
כיצד קוראים הקסמטר דקטילי בעברית? אף שהעברית האשכנזית אינה
שגורה עוד בפינו ,ניתן לחוש בתרגום טשרניחובסקי בשש הפעימות של
ההקסמטר ,גם אם נקרא אותו בהגייה הספרדית:
ּכָכָה ָאמָָרה; ו ְֹלא– ָענ ָה ּלָה ז ֵאּוס ּכֹונ ֵס– ֶה ָעבִים
ובהגייה האשכנזית ,השומרת על הניגון המקורי:
ּכָכָה ָאמָָרה; ו ְֹלא– ָענ ָה ּלָה ז ֵאּוס ּכֹונ ֵס– ֶה ָעבִים
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ואילו בתרגום הקסמטרי בעברית כפי הגייתה הדקדוקית עלינו להטעים
את המלים כהרגלנו ,על פי הטעם הדקדוקי ,והניגון יעלה מאליו .נשים לב
כי לעולם פותח ההקסמטר בהברה מוטעמת:
ּכָכָה ִהּבִיעָה ,אְַך ז ֶאּוס אֹוצֵר ֶה ָעבִים ֹלא הֵׁשִ יב לָּה

תרגום שאול טשרניחובסקי (הקסמטר דקטילי בנגינה אשכנזית)
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ָמ ְצאָה אֶת ְקרֹונ ְיֹון ַה ַּמּבִיט– ְלמֵָרחֹוק ְלבַּדֹו אֵין–ז ִָרים,
יָׁשַב עַל–ּתֹועֲפֹות ִּפ ְסּג ַת אֹולִימְּפֹוס מְֻרּבֵה–הָָראׁשִ ים.
ָּבאָה וְי ָׁשְ בָה ְל ָפנ ָיו ו ַ ְּת ַחּבֵק אֶת–ּבְִרּכָיו ּבִׂשְ מֹאלָּה,
ֶאפֶס ּבִימִינ ָּה ׁשֶ ּלָּה אֶל– ַּתחַת ַסנְטֵרֹו נָגָעָה,
ׁש ְפכָה אֶת–ׂשִ יחָּה ְּב ָאזְנ ֵי זֶבְס ּבֶן–ְקרֹונֹוס הַּמֹוׁשֵ ל:
ָ
"זֶבְס ָאבִינּו ,אִם– ַּפעַם ׂשִ ַּמ ְחּתִי אֶת– ִלּבְָך ָּב ֵאלִים
ְּב ַמ ֲאמַר ּפִי אֹו– ְּב ִמ ְפעָלַ ,מּלֵא כַּיֹום ׁשֶ ֱא ָלתִי:
ָאּנ ָאַּ ,כּבֵד אֶת– ְּבנ ִי ז ֶה ְקצַר– ַהּיָמִים ָּב ָאדָם;
ּכִי ֲאג ַ ֶממְנֹון הָרֹוֶדה– ַבּגְבִָרים ַעּתָה ֲעלָבֹו,
נְאָצֹו ,וַּיִּקַח ִמּמֶּנּו ּתְׁשּוָרתֹו ּו ְל ַעצְמֹו גְזָלָּה.
נ ְֹקם אֶת–נ ְִקמָתֹו ַאּתָה ,זֶבְס הָאֹולִי ְמּפִי הָעֹוצֵר,
ָאּנ ָא ,חֹן אֶת– ַהּטְרֹוי ִים ָע ְצמָה עַד ׁשֶ ּי ָׁשּובּו
ְּבנ ֵי– ָה ֲא ַכּי ִים וְיַהְַדרּו אֶת– ְּבנ ִי ו ִירֹומְמּוהּו ְבכָבֹוד".
ּכָכָה ָאמָָרה; ו ְֹלא– ָענ ָה ּלָה ז ֵאּוס ּכֹונ ֵס– ֶה ָעבִים,
ׁשבֶת .ו ְ ֶּתּטִיס חֹובֶֶקת אֶת ּבְִרּכָיו,
ַמחֲִריׁש ֶהאֱִריְך ָ
ָעלָיו ִהתְַרּפְָקהֹ ,לא– ָפסְָקה ,ו ַ ָּתׁשָב וַּתֹאמֶר לֹו ׁשֶ נ ִית:
ׁשּקֵרְּ ,ברֹאׁשְ ָך נ ַ ֲענ ַע אֹו הָׁשֵ ב
ּתֵן ַה ְב ָט ָחתְָך ֹלא– ְת ַ
ֵריָקם אֶת– ָּפנ ַיּ ,כִי ַאּתָה אֵין לְָך לִירֹא ,וְאֵַדע
ַּכּמָה ֲאנ ִי נ ְַקּלֹותִי ְּבעֵינ ֶיָך ּבְִקהַל ּכָל– ָה ֵאלִים".
ָענ ָה לָּה ז ֵאּוס ּכֹונ ֵס– ֶה ָעבִים מִּתֹוְך ֵחמָה ׁשְפּוכָה:
"ַרע ז ֶה– ָּפ ֳעלְֵך לְעֹוֵרר ְמדָנ ִים ּבֵינ ִי ּובֵין הֵָרה,
אִם–ּתְַקנ ִי ֵטנ ִי וְתָבֹוא ְל ָהצִיק לִי בְִדבְֵרי נ ְ ָאצָה.
ִהּנ ֵה ִריב לָּה ּבִי לְעֹולָם ּבְסֹוד ְּבנ ֵי– ַא ְל ָמו ֶת ָה ֵאלִים,
לֵאמֹרֲ :אנ ִי י ִָדי ּתִּכֹון לְעֹולָם עִם–טְרֹוי ִים ַּב ָּלחֶם.
אּולָם ַא ְּת ַרחֲִקי ַעּתָה ִמ ֶּמּנ ִיְ ,ל ַמעַן ֹלא תְִראְֵך
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הֵָרה; ו ְ ָא ֹנכִי אְֶדאַגּ ,ובָאּו ַה ְּדבִָרים וְכֵן י ָקּום.
ְּברֹאׁשִ י לְָך ֲאנ ַ ֲענ ַעְ ,ל ַמעַן ַּת ֲאמִינ ִי לִי ֹאמֶן
ז ֶה–ּלִי הָאֹות וְהַּמֹופֵת ַהּג ָדֹול ּבֵין ְּבנ ֵי– ָה ַא ְל ָמו ֶת,
אֲׁשֶ ר ֹלא–תָׁשּוב ו ְֹלא–תּופַר לְעֹולָם ֲע ָצתִי ,וְאְַרצָה
ּדָבָר ֹלא–יִּפֹל ,אֲׁשֶ ר–לֹו נ ַ ֲענ ֵיתִי ְברֹאׁשִ י".
ִּדּבֵר ְקרֹונ ְיֹון וַּי ְִרזֹם ְּבג ַּבֹות ְּת ֵכלֶת ׁשֶ ל– ָּפלֶד;
נ ָעּו ְקו ֻּצֹות ָה ַא ְמּבְרֹו ְסי ָה הָעֹוטְרֹות לְָקְדקֹד ַה ֶּמלְֶך,
ּגָלְׁשּו ֵמרֹאׁש חַי–עֹו ָלמִים ,וַּי ְִרּג ַז אֹולִימְּפֹוס ַהנ ִׂשְ ּג ָב.

תרגום לפרוזה
היא מצאה את בן–ְקרֹונֹוס המשקיף–למרחב יושב בנפרד מן האחרים בשיא
פסגותיו של אֹולִימְּפֹוס רב–הרכסים .התיישבה היא למולו ,אחזה ברכיו
בידה השמאלית ,ובימנית נגעה בסנטרו ,פנתה בתחינה לז ֶאּוס המלך בן–
ְקרֹונֹוס ואמרה" :ז ֶאּוס אבינו ,אם אי–פעם הועלתי לך בקהל בני–האלמוות
במלה או במעשה ,מלא משאלתי זו :כבד את בני ,אשר קצר–ימים הוא
מכל .עתה ַאג ַ ֶממְנֹון מלך בני האדם חילל את כבודו ,תפס את תשורתו
ויחזיק בה ,הן בעצמו גזל אותה .אך אתה ,ז ֶאּוס האולימּפי הנבון–בעצה,
ַּבּכֵר אותו; הפקד עוצמה בידי הטְרֹוי ָאנ ִים עד אשר יכפרו ה ַא ַכי ִים על עוונם
כלפי בני ויאדירו את כבודו".
כך דיברה; אך ז ֶאּוס אֹוצֵר–העננים לא השיב לה מלה ,אלא ארוכות ישב
והחריש .אולם ֶּתטִיס ,כאשר חיבקה את ברכיו ,המשיכה לאחוז ודבקה בהן
ושאלה שוב בשנית" :הבטח לי זאת באמת והנד ראשך לכך ,או סרב — הרי
הפחד אינו מושל בך — על מנת שאדע היטב עד כמה בזויה הנני מכל
האלים".
בטרדתו הגדולה פנה אליה ז ֶאּוס אוצר–העננים ואמר" :לבטח זהו
עסק ביש ,משום שתצווי עלי להתכתש עם הֵָרה ,עת תעלה היא חמתי
במילות תוכחה .גם בימים כתיקונם מתגרה היא בי תמיד בקהל האלים
בני–האלמוות וטוענת כי אני מסייע לטְרֹוי ָאנ ִים בקרב .אך את שובי עתה
על עקבותייך ,פן הֵָרה תבחין בך .אני אדאג לעניינים אלה כדי שאוכל
להגשימם .בואי ,אניד ראשי עבורך כדי שתאמיני :הן מבחינתי אין גדול
מזה האות בקרב בני–האלמוות :לא אוכל לחזור בי ממילתי ,לא שווא תהא
הבטחתי וחסרת–מימוש ,כאשר אך–פעם אניד ראשי בהסכמה".
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אמר בן–ְקרֹונֹוס והנהן בגבותיו השחורות .נעו ונרעדו התלתלים נוטפי–
ה ַא ְמּבְרֹו ִסי ָה על ראשו האלמותי של המלך ,ו ַיטלטל הוא את אֹולִימְּפֹוס
הנישא.

תרגום שקול בהקסמטר דקטילי (בנגינה הדקדוקית)
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ו ַ ִּת ְמצָא אֶת מְַרחִיק ָהרֹאִי ,אֶת ּבֶן ְקרֹֽונֹוס ,יֹוׁשֵ ב לֹו
עַל ׂשִ יא אֹו ִֽלמְּפֹוס ַרב ַהּמְצּוִקים ,הְַרחֵק מִן ַהּיֶתֶר.
הִיא ְל ָפנ ָיו ִמ ְתי ַּׁשֶ בֶת ּובִׂשְ מֹאלָּה ְמ ַחּבֶֶקת
אֶת ׁשְ ּתֵי ּבְִרּכָיו ׁשֶ ל ָהאֵלַ ,סנְטֵרֹו ּבִימִינ ָּה הִיא לֹו ֶטפֶת.
ו ַ ִּת ְת ַחּנ ֵן וַּתֹאמֶר אֶל ז ֶֽאּוס ַה ֶּמלְֶך ּבֶן ְקרֹֽונֹוס:
"ז ֶֽאּוס ָאבִינּו ,אִם ַּפעַם ּבְִקהַל ָה ֵאלִים ֲעז ְַרּתִיָך,
ּבֵין ְּב ִמּלָה ּבֵין ְּב ַמעַׂשֲ ,א ַבּקֶׁשְ ָךֵ :ה ָעתֵר לִי!
ּתֵן ַהּכָבֹוד ִל ְבנ ִי ,אֲׁשֶ ר אֵין ְקצַר יָמִים עֹוד ּכָמֹוהּו;
ממְנֹון,
הֵן ז ֶה ַעּתָה ּג ַם ִּבּז ָהּו ׂשַר ַהּגְבִָרים ַאג ַ ֶ ֽ
יַעַן ָחטַף ְּב ַעצְמֹו ּתְׁשּוָרתֹו וְכָעֵת י ַ ְחז ִיֶקהָ.
ֶאפֶס ַּכּבְֵדהּו ַאּתָה ,אֵל אֹו ִֽל ְמּפִי ,הֹו זֶו ְס טֹוב ַהּיַעַץ!
ֹּכ ַח הְַרעֵף עַל ְּבנ ֵי ְטרֹֽוי ָה עַד י ְ ַכּפְרּו ָה ַא ַכֽי ִים
עַל עֲוֹונ ָם ְּכ ַלּפֵי ְּבנ ִי וְאַף אֶת ּכְבֹודֹו יַאֲִדירּו".
ּכָכָה ִהּבִיעָה ,אְַך ז ֶֽאּוס אֹוצֵר ֶה ָעבִים ֹלא הֵׁשִ יב לָּה,
ֶאּֽלָא יָׁשַב ו ְ ֶהחְִריׁש אֲֻרּכֹות; ָא ְמנ ָם ֶּתֽטִיס ,אֹו ֶחז ֶת
ׁשנְתָה אֶת ְּדבֶָרי ָה וַּתֹאמֶר:
עֹוד אֶת ּבְִרּכָיו ּוְדבֵָקה ּבָןָ ,
" ָאּנ ָא ָהנ ֵד ּכִי ַּת ְסּכִים ו ְ ַה ְבטַח לִי זֹאת ְּבהֵן צֶֶדק —
אֹו ּג ַם סֵָרב לִיּ ,כִי ֹלא ִּת ְתי ֵָרא ,וְאֵיטִיבָה לַָדעַת
מָה ָא ֹנכִי ְּבעֵינ ֶיָך ַקּלֹותִי ִמּכָל ְּבנ ֵי ָהּנֶצַח!"
אָז ְּברֹב רֹגֶז הֵׁשִ יב לָּה אֹוצֵר ֶה ָעבִיםּ ,בְנֹו ׁשֶ ל ְקרֹֽונֹוס:
ּׂשיאִינ ִי,
"ז ֶהּו אֵפֹוא ֵעסֶק ּבִיׁשּ ,כִי עִם ֵהָֽרה לִָריב ַּת ִ
עֵת ָה ֵאלָה ְּבמִּלֹות ּתֹו ֵכחָה ּומָדֹון ּתְַרּגִיזֵנ ִי.
ַּב ֲא ֵספַת ָה ֵאלִים הִיא ִעּמִי לְעֹולָם ִמ ְתנ ַ ַּצחַת,
ַט ֲענָתָּה ּכִי ֲאנ ִי ְמ ַסּי ֵ ַע ַּבּקְָרב ִל ְבנ ֵי ְטרֹֽוי ָה.
ֶאפֶס ּכָעֵת ׁשּובִי עַל עְִקבֹו ַתי ְִךׁ ,שֶ ּמָא ַּת ְבחִין ּבְָך
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ֵהָֽרה; לְזֹו מִׁשְ ַא ְלּתְֵך אְֶדאַג ְּב ַע ְצמִיַ ,אגְׁשִ י ֶמהָ.
ּבֹואִי אֵפֹוא ו ְ ָאנ ִידָה לְאֹות ַה ְסּכָמָה ּו ָב ַט ְח ְּת ּבִי:
ּכִי אֵין ּגְדֹולָה מִּזֹו ׁשְ בּו ָעתִי ּבְִקהַל ְּבנ ֵי ָה ַא ְל ָמו ֶת,
ּבִי ֹלא אּוכַל ַל ֲחזֹרֹ ,לא יִהְיּו ֲאמַָרי ִּדבְֵרי ׁשֶ ֶקר
ְּבלִי ּכָל ּתֹו ֶחלֶתּ ,כְׁשֶ אְַך ָאנ ִיד ְּברֹאׁשִ י ו ְ ַא ְסּכִימָה".
ׂשָח ּבְנֹו ׁשֶ ל ְקרֹֽונֹוס ,וַי ְ ַהנְהֵן ְּבג ַּבֹות ׁשְ חֹרֹות ּגָו ֶן
ּו ְמרֹאׁשֹו ַהּנ ִ ְצחִי ּגָלְׁשּו ַמ ְחלְפֹות ָה ַא ְמ ְּברֹֽו ְסי ָה
ׁשֶ ל ָהאָדֹון וַי ְ ַט ְלטֵל אֶת ָההָר ַהּנִּׂשָא ,אֶת אֹו ִֽלמְּפֹוס.

עיבודו של ּבאיּביּוס איטליקוס באיליאס לָטינה
(טורים  ,97-86תרגום בהקסמטר דקטילי ,בנגינה הדקדוקית)
ּׂשאת אֶל ּכֹו ְכבֵי ּפָז;
ּׁש ַמי ִם ,נ ִ ֵ
אָז ְּתזַּנ ֵק ּבֵין רּוחֹות ַה ָ
ׁשחָה:
ׂשעֲרֹותֶי ָה סְתּורֹות ,אֶל ּבְִרּכָיו ׁשֶ ל ַה ֶּמלְֶך הִיא ָ
ַ
" ַּבעֲבּור ְּבנ ִי ּבָאתִי ,אֵם ִמ ְת ַחּנֶנ ֶת ,עֲֵדי הֹוד ּכְבֹוֶדָך,
הֹוי אָב ֶעלְיֹון! נ ְִק ָמתִי וְנ ְִקמַת ּפְִרי ִּב ְטנ ִי ִהּנ ֵָקם נ ָא
ִמּבֶן ַא ְטֶרֽו ְס! ּבְַרם אִם לֹו י ְֻרׁשֶ ה ְל ַחּלֵל ְּבאֵין ֹענ ֶׁש
90
אֶת אֲהּובַת ְּבנ ִי ַא ִכֽיּלֵסֲ ,אז ַי ִּב ְכ ִלּמָה ּו ְבבֹׁשֶ ת
ֵקץ ּבֹוא י ָבֹוא עַל ּגְבּוָרהׁ ,שֶ הֲֵרי ּתְׁשּוָקה ִּת ְכּבְׁשֶ ּנ ָה".
יּֽוּפִיטֶר ּכָכָה הֵׁשִ יב לָּהָ " :הנ ִיחִי ִלטְרּונ ְיֹות ֶעצֶב,
ּׁשאֵר ז ֶה ַהּיֶג ַע.
הֹוי ֵאלַת ַהּיַּמִים! ִעּמִָדי י ִ ָ
ַא ְּת נ ַ ֲחמִי אֶת ְּבנ ְֵך ׁשֶ ּלִּבֹו ּדֹואֵב ְּב ָחז ֵהּו!"
95
ּׁשבֵי רּוחַ,
ּׁש ַמי ִם ,נ ִּׂשֵ את ּבְִקלִילּות ַמ ְ
ׂשָח .אָז י ְָרדָה ִמ ָ
אֶל חֹוף מֹולֶֶדתֱ ,אלֵי ַהּגַלִים ֲחבִיבֵי ּבְנֹות ָאבִיהָ.
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רועי שניידר

אֶת הֶקצב ,שש שמיניות ,מכתיב הלב
משא נוסף ומיוחל
רֹק ו ָ ֵחלֶב ִה ְתנַּגְרּו
מִן ַהּפֶה ַה ְּצ ַה ְבהַב
ו ְ ָהאִיׁש הַהּוא אֲֻר
ּכֹות זָעַק אֶל אֱלֹוהָיו
ֶרפֶׁש ּו ְכ ִלּמָה נ ָהּו
לִָר ְצּפָה ַחּדַת הַּׁשְ חֹור
הֵם ּתָהּו ִה ְת ַמ ְהמְהּו
ּבַל י ִּסֹוגּו ְלאָחֹור
ֶרמֶץ ַא ֲהבָה ּכָבָה
ּבֵין עֵינ ֵי ִאּׁשָה ּכְמּוׁשָה
ּבֵין עֵינ ֵי ִאּׁשָה ּדָו ָה
ֶרמֶץ ַה ַחּי ִים נִּׁשָה
רֹ ַע ֹלא ָהי ָה ׁשָם אְַך
ּג ַם ֹלא טּוב ָהי ָה ׁשָם ַרק
הֵד ׁשֶ ל זִּכָרֹון נ ְִדעְָך
הֵד ׁשֶ ל ׁשִ יר יָׁשָן נ ִׁשְָרק
ׁשֶ ּלְמּול ָהאִיׁש הַהּוא
ּגָז ָה ּבָּה נ ַ ְפׁשָּה ּכְמֹו
ּבּום נ ַ ַּפלְם ַהּכֹל ּבָהּו
ּבָּה הֹו ֶלכֶת ּונ ְמֹו
ג ָה ּכְמֹו צֵל ׁשְ אֵר נָגְהֹו
ׁשֶ ל י ְַרח יָמִים הָמּו
ו ְ ַהּכֹל נ ִׁשְ ּכַח ּבְהֹו
ׁשמְעּו
ִריד אֹותָּה ַהּכֹל ָ
ׁשֶ ָראָה אֹותָּה ֵמתָה
ֹלא י ִׁשְ ּכַח זֹאת ּכָל עִּתֹו
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אֹור הַּיֹום ָעלָיו נָטָה
ז ֶה הָאֹור ׁשֶ אֵין ִּבלְּתֹו
ּדָם ָאפַף אֶת אִיׁשֹונ ָיו
ֶּדמַע ּבְחּוצֹות קֹולֹו
ז ֶה סֹופֵנּו ֶה ָענ ָו
ְל ֻכּלָם נִּתַן הֲלֹוא.

חולי
יְרֶֹקת ִצּמְחּו ַע ְפ ַעּפָיו הַחֹולִים.
הִיא ּדָבְָקה ָּבהֶם,
הִיא ׁשִ ּתְָקה אֹותָם,
ָא ֲחז ָה ָּבהֶם
ׁשלְׁשֶ לֶת;
ְּכ ַ
וְהֵם ֹלא נִפְְקחּו עֹוד ֵמאָז ִהּוָלְדֹו
ּכְׁשֶ ּנ ֵעֹור לִׁשְ נִּי ָה ּבְתֹוְך ּבֵית הַחֹולִים
ַה ָּלבָן,
ַה ָּלבָן ּכְׁשֶ לֶג.
ּו ֵמאָז וְעַד הַּיֹום ְמ ַחּכֶה ִלתְרּופָה
ְל ַמ ֲחלָה חֲׂשּוכַת מְַרּפֵא.
ׁשִ טְפֹון ַהּפֶה
ּו ְתזָז ִית ַהּי ָד
ָאחֲזּו ּבֹו
ׁשלְׁשֶ לֶת.
אַף הֵם ְּכ ַ
ֹלא יּוכַל הּוא לְִראֹות ּבָעֹולָם אֶת ּדְמּותֹו
עַד מֹותֹו
ּבְעֹודֹו יֶלֶד.
אּולַי ַה ִּמּלָה אֵינ ָּה יֶלֶד ,אּולַי
מּוטָב ְל ַהּגִיד ּכִי הּוא ַרק
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ְצ ָללִית סְָרק,
ַמּׁשַב רּוחַ,
ּפֶַרח ָעׁשָן,
ָקצֶה.
ַמ ֲאז ִין לְׁשִ יִרים ִמ ִּמ ְבצַר ִמּטָתֹו,
קֹוֵר ַע נַפְׁשֹו מִּתֹוכֹו ִּכ ְטלַאי,
ְמ ַחּכֶה,
ְמ ַחּכֶה ָלצֵאת.
ו ְ ָלצֵאת ּפֵרּוׁשֹו לִיׁשֹן,
ּכִי עַל אַף ֲאטִימּות ַע ְפ ַעּפָיו,
הּוא אֵינ ֶּנּו י ָׁשֵ ן.
ֹהלֶם ָחז ֵהּו,
נ ְׁשִ ימֹות אַּפֹו,
רֹועֲׁשִ ים ּכָל ּכְָך עֲבּורֹו.
הּוא אֵינֹו יֹוֵד ַע ׁשֵ נ ָה ַמהִי,
ׁשמַע ּכִי הִיא ּכְמֹו ַמי ִם
אְַך ָ
הַחֹו ְלפִים ְּבעְֶדנ ָה ַּבּו ְִריִדיםָּ ,ב ָאזְנַי ִם,
ָּבעֵינַי ִםָּ ,ברֹאׁש ּו ַבּלֵבּ ,כְׁשֶ ַהּכֹל מֵת
אְַך עֲַדי ִן חַי.
אְַך לַָדעַת לֹו זֹאת ִמּנַי ִן.

עוד קיטש ,עוד פרידה מנתניה
אֶת يكون قد فعل (י ַּכּון ַקד ַפעַל)ִ ,מ ְבנ ֶה ַּת ְחּבִיִרי ְּבעְַרבִית,
ׁשֶ ּפֵרּוׁשֹו ‘י ִ ְהי ֶה ְּכבָר ָעׂשָה'
אְַדּגִים ּכְָך:
في املستقبل سأكون قد نسيت األحاسيس التي أحسها اآلن
פִי א ְל ֻמ ְסּתְַקּבַל ַסאַּכּונ ֻ ַקד נַסִי ֻת א ְל ַאחַאסִי ַס א ַּלתִי ֻא ִח ֻּסהַא א ְלאַן
ׁש ַכ ְחּתִי אֶת הְָרג ָׁשֹות ׁשֶ ֲאנ ִי מְַרּגִיׁש ּכָעֵת
ׁשֶ ּפֵרּוׁשֹוֶּ :ב ָעתִיד ֶא ְהי ֶה ְּכבָר ָ
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זיכרון מעומעם ממרגלות עזריאלי
ּפְִרידָה הִיא ֶקטַע סִימּו ְל ָטנ ִי
ׁשֶ ִּמתְַרחֵב עִם ַהּזְמַן (ּכְָך ִּב ְת ִחּלָהְ ,לפָחֹות ,אֹותָּה ֲאנ ִי חֹוו ֶה ּכָעֵת.
עַל ַה ֶהמְׁשֵ ְך ֶא ְכּתֹב ּכְׁשֶ ּי ִ ְהי ֶה ֵר ֵלוַנְטִי)
ַאּתָה מִֵקיא ּכְמֹו ּפְִריו ְיּוַּ ,כּמָה ׁשְ נִּיֹות
ַמ ְתחִיל ְּבעָרּוץ ׁשְ ַּתי ִם ְּבכִיְּ ,כעֶׂשֶ ר ּדַּקֹות
ְּבכִי
ִקיא
ַהּקִיא נ ִ ְפסָק ְל ַפ ֲעמָה ּבְסֹוף ּכָל ֵּתבָה ׁשְ נִּי ָה
אֶת ַה ֶּקצֶבׁ ,שֵ ׁש ׁשְ מִינִּיֹותַ ,מ ְכּתִיב ַהּלֵבֹ ,לא ִּב ְפעִימֹותָיו ֶאּלָא ְּב ִה ָּפסְקּותָן
ְּבכִי
לֵב
ִקיא
ו ְ ָהעֵינַי ִם ַאחַת ִלזְמַן ָקבּו ַע ׁשֶ ּטֶֶרם ֻהכְַרע ַמּבִיטֹות ַּב ֵּטלֵפֹון
ׁשֶ ּי ַ ְבהִיק ׁשֶ ּי ַ ְבהִיק ְּב ַהכְִריזֹו נ ְיּו ֵמסֶג'
ְּבכִי
לֵב
ַעי ִן
ִקיא
ו ְ ַהּג ַּבֹות ּכָל ָהעֵת ּפְכּורֹות
ו ְ ַהּקֹר ִמּדֵי ַּפעַם חֹוֵדר אֶת ַה ְּמעִיל
ו ְ ַהּדָם זֹוֵרם ֶאלֶף לִיטֶר ְּדבַׁש ,חֹוסֵם עֹוְרִקים
ַמ ְכנ ִי ַע ׁשְִריִרים
ֵמנ ִי ַע ׁשְ י ִָרים
ַמּגִי ַּה ׁשִ יִרים
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מעין אבן

ָספֵק המועקה ,ספק אורגזמה
נגמרים
ּבַּיֹום ׁשֶ ּבֹו ִה ְת ַחלְנּו ְלזַּי ֵף
ּדָמִינּו ז ֶה לָזֹו ְּכפִי ׁשֶ ִּקּו ִית.
י ַָדעְנּו טֹוב ַּכּמָה ז ֶה ְמ ַעּי ֵף,
ו ְׁשּוב י ַָדעְנּו טֹוב .ו ְֹלא ָרו ִית.
ּבַּיֹום הַהּוא ַא ְּת נ ֶ ֱאנ ַ ְח ְּת מְאֹוד;
ָספֵק הַּמּועָָקהָ ,ספֵק אֹוְרּגַזְמָה.
ֹלא ִה ְס ַּתּפְַקנּו .נ ֶ ֱאנַחְנּו עֹוד.
הַּיֹום נ ִׁשְ ּתֹק .וְאָז נ ִׁשְ ּתֹק .וְאָז מָה?

צזורה
יֶלֶד אֹוחֵז ַּב ַּסּכִין ׁשֶ ל ָמחָר
ּדָם ֹלא נִּג ָר וְהַּׁשֶ ֶקט ַרק ׁשֶ ֶקט
יֶלֶד (ַרק יֶלֶד) לֹוטֵף ו ְנֹוׁשֵ ק אֶת
מִי ׁשֶ חֹוׁשֶ בֶת" :זָכָר" (ַרק זָכָר)
הּוא לֹוחֵׁשַ" :רק" (ז ֶה מְַרּגִי ַע אֹותָנּו)
הִיא ִמ ְתעְַר ֶסלֶת ְּבנַעַר נ ִ ְבחָר
נַעַר אֹוחֵז ַּב ַּסּכִין ּו ָמחָר —
(ׁשּוב נ ִ ָּמלֵט ִמ ְּדבִָרים ׁשֶ ּי ַָדעְנּו)
— עֶֶרׂש ַה ְּדו ַי ׁשֶ ל הַּיֹום י ִ ְת ַמּלֵא
ֵרי ַח ׁשֶ ל ּבֶֹקר עָכּור ּו ְס ָתו ִי
(עֹוד ֹלא) ַהּנַעַר עֹוז ֵב וְנ ְִרּדָם
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י ֵׁש ָלהֶם סֹוד ו ְהּוא ֹלא ִמ ְתּגַּלֶה
הּוא ֹלא יָבִין וְג ַם הִיא ֹלא ָּתבִין
אֶת ַה ְּדבִָרים ׁשֶ ּי ְָדעּו (ז ֶה ֹלא ּדָם?)

במרכז הארצי להצלת צבי ים
הֵָרי ַה ָּמו ֶת הִׂשְ ּתֵָר ַע ּכְמֹו
ַהּי ָם ַהּז ֶהָ .הי ִינּו ּכָאן ְּכבָר ַּפעַם.
צַב י ָם אֵינֹו יֹוֵד ַע ַטעֲמֹו
ׁשֶ ל י ָם ַאחֵר .אֵינ ִי יֹוֵד ַע ַטעַם
ׁשֶ ל י ָם ִּב ְכלָלַ .הּצָב הּוא ֵמטָפֹוָרה,
ֲאבָל ַאחֶֶרת ,ו ַ ֲאנ ִי ּדָג חַי
אֹו מֵתְּ ,בכָל מְִקֶרהּ ,דָג ׁשֶ ּסֹופֹו ַרע —
ּכְלֹומַר ,סֹופִי .צֹועֵק קֹול ְּדמֵי ַאחַי
ִמ ְּמכָלֵי ַה ְּפ ַל ְסטִיקִ ,מּסִּיּוט
ׁשֶ ּטֶֶרם ִה ְת ַּבהֵרּ ,ומִי יֹוֵד ַע
מִי עֹוד י ָמּות ּבֹו ַּב ֶהמְׁשֵ ְך .אּולַי
ֲאנ ִיֲ .אבָל ִּפתְאֹום אֵיזֹו חִּיּות
קֹוֵראת ּבִי ׁשֶ ֶקט עַז .אֵינ ִי מֹוֶדה ,אְַך
הַּׁשִ יר ִה ְפסִיק ִמּזְמַן ִלהְיֹות ָעלַי.
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יצהר ורדי

שירה? זה עניין למיליונים
ויהי ערב
ׁשִ יָרה? ז ֶה ִענְי ָן ְלמִילְיֹונ ִים
ׁשִ בְֵרי מִׁשְ ָּפטִים מִׁשְ ַּת ְּלטִים עַל מְֶרחַב ַה ִּס ְמטָה
ּתַּפּו ַח נֹופֵל ֹלא ָרחֹוק ֵמהַּׁשְ בִיל ַה ַּמחְׁשִ יְך
הַּדֹובֵר הּוא ָהאִיׁש ַּב ִּפּנ ָה
אֹו ֲאנ ִי
אֹו ַאּתָה.
ְּכבָר ֲעג ָלֹות עִם ִאּמָהֹות ׁשֶ ל ּתִינֹוקֹות מְׁשֹוטְטֹות ַּבחֲנּויֹות ַהּנ ִ ְסּג ָרֹות
ׁשּדְִרים ַלּטֶֶרף
ֲע ַט ֵּלפִים ְּכבָר ְמ ַ
ׁש ְּפצִים;
ַהּמְִרּפָסֹות מְׂשֹוחֲחֹות ,עַל הַּׁשְ בִילִים ָאבָק ָאדָםּ :כָאן ְמ ַ
ֻּפ ְלחַן ָהעֶֶרב.
ְצלִילִים ׁשֶ ל ֵט ֵלו ִיזְי ָה ְמ ַכּסִים ִהמְהּום נ ֶ ְחּבָא
הֲֵרי ַה ֲחדָׁשֹות טִיבָן ְל ִה ְס ַּתּי ֵם,
ְּבּפִינְסְֶקר ׁשְ לֹוׁשִ ים ו ְ ָחמֵׁש ּדִּבּוִרים ַּבּדִירֹות ַה ְּקטַּנֹות:
ָלּמָה ֹלא ּבָא ָת ּבְׁשֵ ׁשְ ,מ ַתחְֶקֶרת ּבְטֹון ְמ ַאּי ֵם;
ָה ִאּׁשָה הַּמֹוכֶֶרת ׂשְ מָלֹות ְּכבָר הִׁשְ ּכִיבָה אֶת ְּבנ ָּה ַּב ִּמּטָה
ּבְקֹולָּה ֶהעָׁשֵ ן הִיא ּתְִקָרא לֹו סִּפּור ,וַיְהִי עֶֶרב;
ַהּי ַ ְלּדָה ׁשֶ ל ַאנ ְְדֵראָה ָה ְלכָה ְל ַבּקֵר ֲחבֵָרה
הִיא ִה ְבטִיחָה לָׁשּוב עַד חֲצֹותַ .ס ְבלָנּות .עֹוד ֹלא ֵּתׁשַע
ׁשְ ָע ַתי ִם–ׁשָלֹוׁש וְהִיא ּכָאן .הִיא ַהּטֶֶרף.
הָאֹופֶה ְּכבָר ָּפתַחַּ .ב ִּפּנ ָה ְּכבָר חֹולֵם
הַּׁשֹוטֵר :אֲרּוחָה ּו ִמּטָה
הַּׁשֵ נ ָה ְּכבָר לֹו ֶפתֶת .הּוא ֹלא יִּכָנ ַע;
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הּוא הֲֵרי הַּדֹובֵר
אֹו ֲאנ ִי
אֹו ַאּתָה.
אָז נ ֶ ְחּתְַך הְָרחֹוב ּבִׁשְִריַקת ֲע ַטּלֵף
ְסתַם צִּפֹורֹ .לא ,הּוא ֹלא ִמתְַרּגֵׁש.
עֹוד ְמעַט ִּתתְרֹוֵקן ַה ִּפּנ ָה ,סֹוף מִׁשְ מֶֶרת:
עֶׂשְִרים וְׁשָלֹוׁש נ ְֻקּדָה אְַר ָּבעִים ו ְ ָחמֵׁש.
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שחר–מריו מרדכי

זה בלפיתה של זה
תעודה
הּוא ֹלא יִזְּכֹר ׁשֶ ֹּלא הְִקּפִיד עַל ִּת ְלּבֹׁשֶ ת ֲאחִידָה,
ׁשֶ הֵיטִיב ִל ְפּתֹר מִׁשְ ו ָאֹות ו ְֹלא ִמּלֵא ַאחַר הַהֹוָראֹות
ּכְׁשֶ ָהי ָה ּתֹוָרן; ׁשֶ ָחלָה וְנ ִ ְבחַן יֹום ַאחֲֵרי ׁשֶ ֶה ְחלִים
וְי ַָדע ְל ַפ ֵּצ ַח ׁשֶֹרׁש ,זְמַן ּו ִבנְי ָן ׁשֶ ל ּכָל מִינ ֵי ְּפ ָעלִים.
ֲאבָל הּוא ֹלא יּוכַל לִׁשְ ֹּכ ַח אֵיְך נ ְִקלַע ַל ְּק ָטטָה
ו ְֹלא חָׁש ֶאגְרֹופִים ְּב ִבטְנֹוַ ,רק ְּבכִי ׁשֶ ִּכּו ֵץ אֶת ּגְרֹונֹו
ַּבּפְרֹוז ְּדֹור ׁשֶ ּמֹובִיל ִמ ִּכּתָתֹו אֶל ִּכ ָּתתָּה
ּכְׁשֶ הִיא ָע ְמדָה ׁשָם עִם ֻּכּלָם .ו ְָר ֲאתָה.

מאז שהנני אני בא אלַי ואינני
ֵמאָז ׁשֶ ִהּנֵנ ִי ֲאנ ִי ּבָא ֵאלַי וְאֵינֶּנ ִי
מָה נֹותָר לִי? ׁשְ אִֵרית
ַהּדֶֶרְך ֵאלֶיָך
נַפְׁשִ י
נַפְׁשִ י
ּכָל ְרכּוׁשִ י
הַּגּוף
ּגֹו ֵב ַּה
ַּב ָּצמָא
ׁשְ מַע
ֲאנ ִי
ֶאחָד
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ו ְ ָאדָם אָבּוד ֹלא י ִ ְפחַד
ָל ֶלכֶת
ְלאִּבּוד
ּכִי ְּכבָר הְַרּבֵה זְמַן ֲאנ ִי ֹלא אֹוהֵב
וְהְַרּבֵה יֹותֵר זְמַן ֲאנ ִי
אֹוהֵב אֹותְָך
וְאֵין ְּבטְִקסֵי ַהחִּזּור ַּב ֶּטבַע
מְַרהִיב יֹותֵר
מִּׁשֶ ּלִי ו ְׁשֶ ּלְָך
נֹוסְִקים ְל ֹגבַּה ְמ ַסחְֵרר ו ְ ָלאֶָרץ צֹו ְללִים
נ ְעּולִים
ז ֶה– ִּב ְלפִיתָה–ׁשֶ ל–ז ֶה
וְאֵין לְָך ָרִקי ַע
יָפֶה
ִמּז ֶה
ְל ַהמְִריא לִי
ׁשְָרׁשֵ י
צִּפֹור
עֹולָם קֹופֵא ְּב ִתמְהֹונֹו
ו ַי
יְהִי
אֹור
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עינה ארדל

הציפייה היא שמש זעירה מדי
*
ַה ְּספִָרים ּבֹועֲִרים ו ְרֹו ְטטִים ֵמרֹב ִהתְַרּגְׁשּות
ו ְ ִצ ִּפּי ָה ׁשֶ ִּתּקַח אֹותָם,
ּבֻּבֹות ַהּגַּמִָדים קֹוְרצֹות זֹו לָזֹו
ְּכפִי ׁשֶ עֹוׂשִ ים ּכְׁשֶ ַּמ ְתחִיל ּדָבָר ָחדָׁש.
ֲאבָל ַה ִּצ ִּפּי ָה הִיא ׁשֶ מֶׁש זְעִיָרה ִמּדַי
ּו ְבוַּדַאי ִּתּפֹל ִל ְפנ ֵי ַה ָּצהֳַרי ִם,
אַל ַּת ְחׁשֹב ׁשֶ ֶא ְפׁשָר לְִקרֹא לְאֹוָרּה ְספִָרים
ו ְׁשֶ ַהּטַל י ִ ְתיַּבֵׁש עַל ַהּדֶׁשֶ א.
ֶחלְזֹונֹות ְמהִיִרים נֹו ְתנ ִים נ ְׁשִ יָקה
ִל ְפגִיׁשָה אֹו ִלפְֵרדָה,
ו ְ ַהּמְִדָרכָה רֹועֶֶדת ְּכאִּלּו ַא ְבנ ֵי ֶה ָחצָץ ׁשֶ ּלָּה
מֹוצְאֹות אֶת מְקֹומָן ֵמ ָחדָׁש ָּב ַא ְס ַפלְט עִם ּכָל ּדְִריכָה.
ַאנ ְקֹור ְמבַּׂשֵ ר עַל ּבֹואֹו
חִּפּוׁשִ ית ּפֹוֶרׂשֶ ת ּכָנ ָף
ּׁשעַר ַמ ְמּתִינ ִים
עַּמּוֵדי ַה ַ
ו ְ ַהחֲתּולָה קֹו ֶפצֶת ֲעלֵיהֶם ּכְמֹו ִל ְפנ ֵי ּבֹוא הַָר ֶּכבֶת.
ִהּנ ֵה הּוא י ָבֹוא,
אֹומְִרים ֻּכּלָם
ֲאבָל ְּב ֹעמֶק ַהּכִיס ֲאנ ִי מֹוצֵאת
ׁשנ ִים,
ּכְַרטִי ִסּי ָה ְמנ ֻ ֶּקבֶת ּופֵרּוִרים י ְ ָ
ז ֶה ַהּזְמַן לָרּוץ ַה ַּביְתָה
ָּבאִים אֹוְרחִים.
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*
ּׁשאֵר עֹוד ְקצָת
יְלָדֹות י ְכֹולֹות ְל ִה ָ
ֵמ ֵעבֶר ְלמָה ׁשֶ ַה ַּדעַת נֹו ֶתנ ֶת,
יְלָדֹות י ְכֹולֹות ִלהְיֹות
ּדָם ְמ ֻל ְכלְָך עַל ַא ְבנ ֵי ּדְָרכִים.
יְלָדֹות י ְכֹולֹות ַל ֲחבֹק ּדְָרּבָן
וְלִׁשְ מֹר ִמּמֶּנּו ְל ַמזְּכֶֶרת ַמחַט ַאחַת
ִמ ַּתחַת ַל ִּמז ְָרן
י ְכֹולֹות ִל ְכּתֹב ִמ ְכ ָּתבִים ְל ַע ְצמָן
ְּכאִּלּו ַא ֲהבָה ָהיְתָה ּכָאן.
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יובל שמעוני

קו המלח

פרק מרומן חדש בכתובים
באור ההפכפך ,שהעננים השטים הדעיכו וליבּו וגווניו השתנו מרגע לרגע,
הפנה הדוקטור מקנזי שוב את מבטו אל החלון הקטן ושמח על שאיש מן
החולים או מקרוביהם הרבים אינו נראה עוד בחדר :צִלם של העננים עטה
את הבתים המגובבים במרחק ,בתים שנקראו עיר בירה רק מפני שהכפרים
סביבם קטנים עוד יותר ,ושוב עלתה בו חיבתו אל המקום הזה ,על אף
נידחותו :לא גג העולם היה כרכס המקיף אותו ,אלא חור שכוח אל שרק
אובדי דרך ומיסיונרים בוחרים לגור בו מרצונם ,ובהכרה מלאה הגיעו הנה
ולא על גבי אלונקה.
שוב שינו המדרונות את גונם :ענן חדש כיסה את השמש ,גדול מקודמו,
והאור הזהוב התפוגג ואחר כך הסגיל עם המדרונות יחד ,ועל העיירה כולה
נפרש צלו של הענן עכור מאבק .ברחוב הראשי אולי עוד נעו בהמות המשא
בדרכן לפרוק את סחורותיהן ,תה ומלח ,משי וקטיפה ,צמר ואפרסקים
וסירים וקדרות ואופיום ,אבל הוא התעניין דווקא במה שלא סחרו בו.
מכיוון המסדרון עלה עכשיו ריח מוכר של תבשיל ,ודאי טְסאמּפָה ,ואף
ששום רעב לא היה ברופא לדייסת שעורים ,הוא לא כעס על הפרת הכללים
הזאת ,כי הכללים עדיין לא נרשמו על שום שלט או קיר ,וממילא רק מתי
מעט י ֵדעו לקרוא אותם .בשנותיו הראשונות כאן עוד נתקף לפעמים פלצות
ממראות בית החולים הזה שהוקם מתוך כוונות טובות ובורות מפליאה,
אבל מעט–מעט התרגל לכך ,ולא אחת במקום להתרגז — שועשע ,ואף
תהה בינו לבינו אם באיזשהו מקום אחר בעולם ,ביבשת הזאת או באחרת
שממנה בא ,היה משתעשע ככה במהלך יום עבודתו ולו לרגעים אחדים.
השלט הגדול המפרט את מאפייני הצרעת על כל סעיפיו ( .1צרעת היא
מחלה הנגרמת על–ידי חיידקים .2 .לרוב האנשים יש עמידות טבעית בפני
חיידקי הצרעת .3 .הצרעת אינה עוברת בתורשה .4 .הצרעת ניתנת לריפוי
בכל שלב) עדיין לא הוצב לצד הדרך בשנה שבה הובא הפצוע הזה אל בית
החולים באלונקה מאולתרת שארבעה קּולים נשאו אותה ,ועדיין לא נרשמו
בכניסה לבניין על פני חצי קיר ההנחיות למבקרים .אלה יירשמו רק כעבור
שנה או יותר ,ולעת עתה היה הרופא מנסח אותן זו אחר זו בראשו ,מתקן
ומוסיף וגורע כדי שיהיו בהירות מספיק כשיירשמו סוף–סוף .1 :אסור
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לירוק ואסור לפלוט צ'ּוטקי וּפַאן–מאסאלָה על הקירות או על הרצפה.2 .
נא להשתמש במרקקות ובפחי האשפה .3 .אסור בשום פנים לבקר בבית
החולים במצב של שכרות .4 .אסור לחלק לצוות בית החולים מתנות או
כסף במקרה של לידת בן זכר ,או החלמה ממחלה קשה ,או כדי לעקוף
את הממתינים בתור .לפני שיירשמו כל ההנחיות האלה ,יהיה צריך לסתום
את כל סדקיו של הקיר ולסלק את הלטאות השוכנות בהם ולסייד את כולו
מחדש ,וגם לכך יידרש לא מעט זמן.
על ההנחיות הראשונות ,שכבר התגלגלו בראשו זמן מה ,הוסיף עכשיו,
כיוון שריח העשן טרד גם את נחיריו של הפצוע מבעד לעלפונו:
 .5אסור להבעיר בשום פנים ואופן מדורה במסדרון ולבשל או לטגן
עליה טְסאמּפָה!
לרגע ,מעל לפניו החיוורים של הפצוע ,פנים רזים וסחופים שהעיניים
שקועות בהן וזקנם מדובלל ,תהה אם לא כדאי לצרף לרשימת האיסורים
אחד נוסף :איסור נחרץ על שימוש בפנס–קסם בתחומי בית החולים .כן,
כזאת מחשבה עלתה בראשו ,אף שבכל לֶה לא היה אלא מכשיר אחד כזה,
ורק מנורת שמן הקרינה את תמונותיו.
שוב נענע את אצבעות רגליו של הפצוע מעלה–מטה ,לאט ובעדינות;
הבהונות היו בדרך כלל המועדות ביותר לקטיעה .אחר כך מתפשט הנמק גם
אל האצבעות האחרות ,ומהן הוא מתקדם אל הכריות הקדמיות של הכפות,
ובמקרים החמורים הוא ממשיך אל העקבים ומהם יטפס אל השוקיים עצמן.
כדי להידרדר למצב כזה לא נדרשו קרח ושלג ,די היה בלחות מצטברת
ובטמפרטורה קרובה לאפס ובהזנחה מתמשכת .אחרי שנעלמת התחושה
באצבעות ,ונעלמים גם כוח הרצון והיכולת לעשות מאמץ כלשהו ולחלוץ
את המגפיים ,ונוסף לכך גם הפחד לראות מה יתגלה בתוכם ,מקבל הנמק
את תנאיו האופטימליים.
צמיחתו חשאית ,ועובר זמן עד שמתברר לאן הגיע; לא פעם התפשט
עד לירכיים ,ומשנקטעו נהפך בעליהן לשבר כלי שאחרים מובילים אותו
ממקום למקום ,אם אין בכוחו לגרור את עצמו בעזרת ידיו (לרוב נפגעות
הידיים פחות) או להסיע את עצמו על חתיכת קרש עם גלגלים.
את הפצוע הזה עדיין לא העירה ההמולה העולה מן המסדרונות
ומאולמות החולים ,אף שקהל רב היה שם ,גברים נשים וילדים ,ובניגוד
לכל ההנחיות שהרופא עוד ניסח בראשו הם לא היססו לאכול צ'ּוטקי,
לפלוט ּפַאן–מאסאלָה על הרצפה והקירות ,לפסוח על המִרקקות ,לבקר
את חוליהם במצב שכרות ,לתת תשורות לצוות הרפואי כדי שיקדימו להם
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את תוריהם :חמש רּוּפיות או עשר ,או גושים של חמאת י ַאק מנוקדים
בזבובים.
אל החולים הצטרפו בני משפחותיהם ואיתם שקים או אמתחות מלאים
כלי בית מקרקשים ומזונות לתקופה הקרובה וגם כמה צרורות של עצי
הסקה .מדורות הובערו בקצות המסדרונות — הוא התקשה להאמין למראה
עיניו בפעם הראשונה שראה כאן מדורה ,אבל טבעית היא היתה כאן לא
פחות מלחשיו של רופא האליל — וקדרות וסירים בעבעו עליהן .חלב
נחבץ באמתחות בד מנטפות ,ומקיר אל קיר נמתחו חבלים לתלות עליהם
נתחי בשר לייבוש ,ולכל אלה הסתגל ולא ניסה עוד להילחם בהם.
העיירה ,שנקראה עיר בירה אף שלא היתה אלא כפר מגודל והיה בה רק
רחוב אחד ראוי לשמו ,התהדרה בעיקר בארמונו של המלך נ ַ ְמגְי ַאל ,שנראה
כחיקוי דל של הּפוטהָאלָא בטיבט אף שנבנה לפניו ומזמן אבדו לו כל
שאריות זוהרו :כל גילופי השער הגדול נשחקו בצליפות גשמים ובחליפות
השמש והשלג ,אם לא כרסמו אותם קודם לכן תולעי עץ רעבתניות;
ובאולמות הגדולים הריקים דהו תמשיחי הקירות ,התרפטו היריעות
הצבעוניות עם הֶדוֹות והדמונים המצוירים עליהן ,פסלי בודהה ענקיים
הזדהמו בפיח פתיליות ,ובספרייה המלכותית התחרו גרגירי אבק ועשים
על שרידי דפים בלויים שכריכותיהם התפרקו.
כל כך דל היה הארמון ,עד שלטקס ההכתרה של המלך נ ַמגְי ַאל התבקשו
המוזמנים להביא עמם את כיסאותיהם ,ובסיום הטקס הזדרזו המארחים
להודות להם גם על מתנתם זו לפני שתילקח מהם חלילה .אחר כך התכנסה
המשפחה המלכותית שוב בחדר היחיד שהוסק בארמון ,והנסיכה ֶדצ'ין
שיחקה במתנה שקיבלה — בובה מצפצפת .לאִמה המלכה נתנו המיסיונר
ואשתו בקבוקון של שמן שיער ,ואת אהדתו של המלך קנו הנציב ואשתו
בפנס–קסם שבכוחו להקרין על תמשיחי הקירות הדהויים את מראות לונדון,
פריז ורומא .בתמורה נמסרו לידי משרתיהם ארבע כיכרות לחם שנאפו
במטבח הארמון בתנור–מדורה ונעטפו כל אחת בדף עיתון מקומט.
אבל מעל לארמון היו שמים מפוארים שתמורות מזג האוויר והאור צבעו
את ענניהם בסגול ובזהב ובשחור ,ובשולי השמים היו ההרים הגבוהים
בעולם מקיפים את העמק ואת הארמון החולש משיפוליהם על עיר הבירה,
ובכל לילה היה השלג שעל הפסגות כובש ללובנו עוד כברה במדרון.
ביומן מסעותיו ,אחרי שביקר את קברות קודמיו ,חוקרים נועזים כמוהו
(ולא מעט יומנים כאלה קרא הרופא לצורך תוכניתו) ,התפייט החוקר
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השוודי הֶדין במילים האלה" :אור צהוב אדמדם נופל על המצבות ועל
גזעי הצפצפה ,והרוח ההררית מנשבת ומזכירה לעלים את היוהרה של
כל הדברים .ואולם במהרה ייפתחו בבית הנציב בקבוקי שמפניה בסעודת
הפרידה שתיערך לצליין נוסף שטרם נשלמו נדודיו בישימון של מרכז
אסיה".
מי היה הצליין שעליו נכתב שם ,הרופא לא זכר ,ואולי כתב שם הֶדין
על עצמו .כך או כך ,מדי שנה בשנה ,במעט החודשים שבהם מפשירים
המעברים ההרריים ,התגלגל אל לֶה איזה גיאוגרף או ארכיאולוג תאב תהילה,
זואולוג שמחפש זן חיות חדש שייקרא על שמו ,בוטניקאי שתר מאותה
סיבה עצמה אחר צמח שאיש לא ראה לפניוַ ,צּפָר שמחפש ציפור שאינה
מתעופפת בשמי אירופה ,ולמושבה האירופית הקטנה די היה אף באורח
אחד כזה לשנות את כל שגרת יומה .גם האורחים ,תוכניותיהם השתנו:
גם מי שבאו מאוניברסיטאות המערב ומחקריהם מומנו מתקציביהן ,מעת
שהגיעו אל החור הנידח הזה לֶה שוב לא היו מטרותיהם ברורות כשהיו,
ולא פעם ,בתוך חודשים אחדים ולמרות כל הכנותיהם ,נפרם בתוכם משהו
שהרופא לא ידע לקרוא לו בשם ,אף שאת תחושת הפרימה הזאת הכיר
היטב מעצמו.
כל כך מבודד היה המקום הזה ,עד שנדמה לא אחת שזהו עולם לעצמו
עם חוקים משלו ,עם אליו ואליליו והדמונים שלו ונזיריו שידעו לפרש את
כל גחמות היצורים הללו באותו ביטחון שבו היה הרופא מאבחן תסמיני
מחלה קלה לזיהוי (רק מעטות היו קלות לזיהוי; בכל האחרות גישש עד
היעלמן ,או עד שהחמירו כל כך שלא היה עוד ספק בעניינן).
היו במתארחים כאן אנשים יהירים שבעיניהם הלדאקים אינם רחוקים
הרבה בהתפתחותם מקופים ,והיו אחרים שכעבור חודש אחד בלֶה ,לפעמים
אפילו פחות ,כבר החלו לשלב בשיחתם לצורך ושלא לצורך איזו מלה
בלדאקית ,ורבים אימצו לעצמם את ברכת השלום המקומית והקפידו על
ה"ג'ּולֵיי" הזה כעל סיסמת פלאים שתפתח לפניהם את צפונות המזרח.
אפילו חוקר רציני כהִֶדין ,אחרי כמה תגליות שהקנו לו תהילת עולם ,הִרבה
להשתמש בג'וליי.
היו זמנים ,ולפחות עד הקיץ של שנת תשעים ושבע ,שמקנזי עצמו חלם
על תהילת עולם שיזכה בה כשיגלה תרופה פלאית לאיזו מחלה חשוכת
מרפא (אמנם של בהמות ולא של בני אדם); ואחר כך הצטמצמו חלומותיו
לגילויה של המחלה עצמה ,שתיקרא לפחות היא על שמו ,ולבסוף רחק גם
מכך .כל אותן מחלות הרי התקיימו בעולם אלפי שנים לפני שנולד לתוכו
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בכפר לא גדול במחוז אוקספורדשר ,והמחשבה שדווקא הוא ,וטרינר כפרי,
יעלים את נגיפיהן מן העולם ,היתה רבת רהב לא פחות מכמה מתקוותיו
האחרות שנקטעו בקיץ ההוא.
כיוון שכך לא חש שום צער כששמע על אחרים שנאלצו להיגמל
מתקוותיהם ,אם בגלל פיכחונם ואם בגלל זולתם ,ולמשל אותו חוקר
בן ארצו שהתברר לו שכל המגילות העתיקות שגילה זויפו לא מזמן ,או
אותו צרפתי רברבן שעלילותיו סופרו בלגלוג בנשפיות של אשת הנציב
— איך הצליפו בו שוביו בפרגול ,איך גררו אותו במים בין מלתעות
תנינים ("נ ִיקֹוטז ֶה–נ ִיקֹוטז ֶה ",הוא אמר לשוביו בשפתם אחרי כל הצלפה
או נקישת לסתות ,כלומר" :הכל בסדר") ,ואיך קירבו מעניו אל עיניו מוט
ברזל מלובן ,ורק זכר אהובתו שהדמיע את עיניו הציל אותו מעיוורון.
זכר האהובה ,ידע מקנזי ,לא מציל מכלום.
"ניקֹוטז ֶה–ניקֹוטז ֶה ",אמר עכשיו בשקט ולא האמין בכך לרגע ,ומולו
עדיין לא פקח הפצוע את עיניו.
לא מעט פצועים ראה כאן ,ואף גוססים ומתים ,ויותר משריחם על
הפצוע הזה ,היה סקרן לדעת לשם מה הרחיק עד הנה .אבל על כך גברה
עכשיו סקרנותו האחרת ,זו שהעסיקה אותו כל השנה האחרונה.
מן החלון הקטן הפונה צפונה עדיין נראה במרחק הענן האפרפר עוטה בצלו
את סמטאות הבזאר ,והשיירה ודאי כבר פרקה שם את רוב מטענה תחת
עיניו הפקוחות של הקרוואן–באשי; עיסא ידע להשגיח בה בעת על עשרות
בהמותיו ,על עשרות הקּולים ,על הסחורות הנפרקות ,וגם על כל סוחרי
הבזאר שמנסים להמעיט מערכן.
אם הפתיעה אותו בקשתו של הרופא שלושה חודשים קודם לכן ,לא
ניכרה פליאתו על פניו .אמנם ביקש אז דבר שאינו שייך כלל לתחום
התמחותו — לא חומרים מחטאים ,לא תחבושות ,לא משככי כאבים —
ובכל זאת לא נראה שבקשתו מתמיהה את עיסא יותר משתמה על כל מיני
בקשות אחרות ,ואולי כבר התרגל עם השנים לכל בקשותיהם המוזרות של
האירופים.
"אני אנסה להשיג לך את זה ",אמר אז ,והרופא הסתפק באמירה הזהירה
הזאת :מהימנה היתה פי כמה מהיענותו המיידית של עוזרו ראסּול ,שבלי כל
היסוס נהג להבטיח לפונים אליו כל דבר שחשקו בו ,מקונכיות שמשמשות
ככלי נשיפה ועד לשיקויים שבכוחם להשיב כוח גברא אבוד או לתקן לב
שבור.
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את הקונכיות עדיין לא ניסה — יעבור עוד זמן עד שיבקש לקנות גם
אותן — אבל כמה בקבוקוני שיקויים בחן ערב אחד בבזאר באיזה חג מקומי,
ואחר כך בירך בלבו על הסמטה הצרה שאפשר להתנדנד בה מקיר אל קיר
בלי ליפול ,וגם הזכיר לעצמו שאין כל טעם לא בתיקון האחד ולא באחר :הרי
בשני האיברים האלה ,זה שבחזהו וזה שבין רגליו ,לא ייעשה עוד שימוש.
לרומא אולי יוכל לחזור יום אחד ,וגם להתאכסן שוב במלון ההוא ליד ויה
ונטו ,ואולי אף לקבל שוב את חדרם עם המרפסת הקטנה הפונה לסמטה,
אבל על המעקה שם — מעקה אבן מוכתם בלשלשת יונים — לעולם לא
תישען שוב מי שנשענה איתו אז.
"קר לי ",היא אמרה לו אז" ,חבק אותי ",והם נכנסו שניהם אל החדר.
תריסר ורדים אדומים על סף קמילה השתפלו מן האגרטל שעמד במרכז
השולחן הקטן ,וכשרכנה קייט לרחרח בהם (כמה כבר החלו להקריח ,ועלי
כותרת אדומים התפזרו על השולחן) ,הוא ראה את שדיה מתעגלים במִפתח
הכותונת.
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דמי שיינתז ָלעַד על התבל

אנתולוגיה קטנה של שירי המלחמה הגדולה1918-1914 ,
מהרגע שהתחלנו לתכנן את הגיליון הראשון של  2014היה לנו ברור שציון
מאה שנה לתחילתה של מלחמת העולם הראשונה אינו משהו שנוכל לוותר
עליו .המלחמה הזאת ,שאיש לא באמת רצה בה ואיש לא הצליח למנוע את
ההידרדרות אליה ,ששינתה לחלוטין את המפה ,פירקה אימפריות ,העלתה
על נס מדינות לאום ,הובילה למהפכה הרוסית ולמלחמת העולם השנייה,
ובעיקר חיסלה הרבה מאוד אנשים ,חוללה מהפך גם בספרות ובאמנות.
אמנם ,מה שאנו מכנים בשם "אוונגרד ",או "מודרניזם ",הופיע שנים
אחדות קודם לפרוץ המלחמה ,אך תוצאותיה ההרסניות ,שהכניסו יוצרים
וצרכני אמנות רבים להלם קרב תמידי ,אפשרו להם להתייאש מההיסטוריה
עד כדי זניחת הסיפור הליניארי הקלאסי של המאה הקודמת ,שלא היה יכול
יותר ללוות את המציאות .קצרה היריעה מלנסות לתמצת כאן את סיפורה
של אותה אמנות שקמה לאחר המלחמה; הוא סופר פעמים רבות ומזוויות
שונות .נאמר רק שאנו ממשיכים לחיות וליצור בתוכה עד היום — כפי
שאנו מתמודדים עד היום עם תוצאותיה של אותה מלחמה במציאות.
בחרנו לפרסם במבחר זה שירים שנכתבו במהלך המלחמה או זמן קצר
אחריה על ידי משוררים שונים שכתבו בחמש שפות שונות (גרמנית,
צרפתית ,איטלקית ,אנגלית ורוסית) .משוררים אלה מייצגים את הזרמים
הספרותיים החשובים שהתהוו באותה עת בארצותיהם; אך מעניין מכך
הוא מבחן היחס למלחמה שהצבנו לפניהם .מיוצגים כאן הרומנטיזציה
האופיינית לימי המלחמה הראשונים ,ההתלהבות ממלאכת המלחמה,
הראויה ל"גברים אמיתיים ",הייאוש מהקטל הבלתי נגמר ,ההתפכחות
מאשליות ,המבט הסאטירי ,ההתנגדות העזה לאלימות ,החמלה והכמיהה
לחיים ולאהבה מבעד למסך המוות הסמיך .אפשר לראות בכך את כל
שלבי ההתבגרות של אמני התקופה — ואם היום ,בבואנו להגדיר את יחסנו
לאלימות ולאי–צדק ,אנו מתבגרים מהר יותר ,על פי הסולם הזה ,הרי שיש
בכך חלק חשוב לאותם משוררים ,שכמעט כולם היו באותה עת צעירים
למדי .קצתם אף נותרו כאלה.
רבים מהשירים הכלולים במבחר רואים אור לראשונה בעברית ,ומרביתם
תורגמו במיוחד לגיליון זה.
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1

מלחמה — אנדריי ְּבי ֵילי
מרוסית :סיון בסקין

ׁש ְלו ַת עֶֶרב ַה ַּסעַר,
ִהתְּפֹו ְצצָה ַ
נֹוסֶֶקת זַעֲָקתָם ׁשֶ ל הַּׁשְ ָבטִים.
סֹובֵב ּכָל ָהאָהּוב ,עָטּוף ְּב ַצעַר,
ּכְחֹול ְסחְַרחַר ְּב ֹעמֶק ָה ִעּתִים.
ֲאנ ִי? ֲאנ ִי? ׁשְ תִיַקת יָמִים ָעבָרּו...
ַאּי ֵהּו? הֵן אֵינֹוֲ ...הי ֵׁש ָעבָר?
אֵין ְל ַבּטֵא ְקִריאַת אְַרצֹות נֵכָר,
ּגַּלֵי הָאֹור ׁשֶ ַאחֲֵרינּו ּתָרּו.

2

בשדות פלנדרייה — ג'ון מְֶקֵריי
מאנגלית :צור ארליך

ּבִׂשְ דֹות ְפ ַלנ ְְדִרּי ָה ַה ְּצ ָלבִים ּפָמֹוט
ׁש ְלהָבֹות חַּמֹות
ִלפְִריחַת ּפְָרגִיםַ ,
אֲֻדּמֹות ּפֹוְרעֹות עַל ִקבְֵרי עֲַראי —
עֵת ֵמעָל י ָחּוגּו ּבְֶרנ ֶן מַאי
ֶעפְרֹונ ִים חְֵרׁשֵ י י ְִרּיֹות הֹולְמֹות.
1אנדריי ביילי (או בשמו האמיתי ,בוריס בוגייב;  ,(Bely, 1886-1934מחשובי
המשוררים הסימבוליסטים ברוסיה .בעת המלחמה הצטרף למייסד התנועה
האנתרופוסופית ,רודולף שטיינר ,ולחבר תלמידיו ,לפרויקט בניית הגתאנום
בדורנאך שבשווייץ .לאחר מכן נקרא להתייצב במולדתו ,שב למוסקבה ,אך לא
גויס .פרסם שירה ,סיפורת (חלקה אוטוביוגרפית) וכן ספרי עיון .לאחר המלחמה
לא הצליח ממש להשתלב בספרות הסובייטית החדשה ,אך זכה להערכה רבה
בקרב עמיתיו .מת ממכת חום שקיבל במהלך ביקור בקרים.
2ג'ון מקריי ) ,(McCrae, 1872-1918משורר ,סופר ,צייר ורופא קנדי .במלחמת
העולם הראשונה שירת כרופא בצבא הבריטי .שירו המפורסם ביותר" ,בשדות
פלנדריה ",נכתב בעקבות נפילת ידידו ותלמידו בקרב איפר .השיר לא רק זכה
לפופולריות רבה ,אלא אף שימש ,ככל שהדבר מוזר ,לתעמולה בעד המלחמה
ולגיוס כספים למימונה .מקריי מת במהלך המלחמה מדלקת ריאות.

248

ַה ֵּמתִים — ֲאנַחְנּוֲ .אבָל י ְמֹות
ַה ַחּי ִים ְּבטַל ַאהֲבֹות ּתַּמֹות
עֹוד ּבֹוְרִקים ָעלַי וְעַל ְּפנ ֵי ֵרעַי
ּבִׂשְ דֹות ְפ ַלנ ְְדִרּי ָה.
ְּבי ֵָדינּו אֵּלּו הַּדֹומְמֹות
נַנְחִי ְלכֶם ַלּפִיד ׁשֶ אָסּור לִׁשְ מֹט:
ׂשְ אּו אֹותֹו ַלּקְָרב .הּוא ׁשְבּועָה וְׁשַי.
אִם ָּתפֵרּו זֹאתַ ,הּפְָרגִים עֵַדי
ׁשֶ ּנ ָקּום ִמ ַּתחַת אְָדמָם ַהחַי
ּבִׂשְ דֹות ְפ ַלנ ְְדִרּי ָה.

3

מחול המוות  — 1916הּוגֹו ּבָאל
מגרמנית :יונתן שאבי

הֵן ּכְָך נ ָמּות ,הֵן ּכְָך נ ָמּות
נ ָמּות יֹומָם ו ָ ַלי ִל,
נ ִ ְת ַמּסֵר ַל ָּמו ֶת ּכִי הּוא נָעִים.
ּבֶֹקר — עֹוד ֻמּכֵי חֲלֹום
יֹום — ּו ְכבָר נִגְמַר
עֶֶרב — ְּכבָר ָּב ֹעמֶקׁ ,שֹו ְכנ ֵי ָעפָר.
3הוגו באל ( ,)Ball, 1886-1927אמן ומשורר גרמני ,נמנה עם מייסדי תנועת
"דאדא ".ב– 1914רצה להתגייס לצבא גרמניה אך נדחה עקב בעיות רפואיות.
בהמשך יצא לקו החזית בבלגיה כדי לצפות בקרבות ולספק את סקרנותו .שירו
האנטי–מלחמתי "מחול המוות  "1916הופיע בתחילת ינואר  1916בעיתון Der
( Revoluzzerהמהפכן–בעיניו) .השיר הוצג ב"קברט וולטר" הדדאיסטי בציריך
ועד מהרה היה ללהיט בקברטים ,לא מעט בזכות הביצוע החי והמצמרר של אמי
הנינגס ,אשתו של באל .הנינגס שרה את "מחול המוות" לפי המלודיה של "המארש
של דסאו ",הקרוי על שמו של "הזקן מדסאו ",מפקד החילות והפילדמרשל הנסיך
ליאופולד הראשון מאנהלט–דסאו ( .)1747-1676שורשיו של המארש איטלקיים,
ואיתו התקבל הפילדמרשל בשעת כניסתו לטורינו ב– .1706עם הזמן נוספו
המלים על פי מסורת חיילים ישנה.
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ַהּקְָרב הּוא לָנּו ּכְמֹו ּבֹוְרּדֵל
ִמּדָם הּוא אֹור ׁשִ מְׁשֵ נּו
ָמו ֶת ִס ְס ָמתֵנּו ,מֹופֵת ו ָאֹות.
נ ַ ֲעזֹב נ ָׁשִ ים וָטַף
אֵין ָּבהֶם ִענְי ָן!
אִם אְַך ַרק ָעלֵינּו ָהעָם נ ִׁשְ עָן!
הֵן ּכְָך נ ְִרצַח ,הֵן ּכְָך נ ְִרצַח
נ ְִרצַח יֹומָם ו ָ ַלי ִל
אֶת ֵרעֵינּו ִּבמְחֹולֹות ֵמתִים.
אָח ,יָגֵן ּגּופְָך ָעלַי!
אָח ,הְַרחֵב ָחז ְָך!
אָחַ ,אּתָה ׁשֶ עֹוד ִּתּפֹל אֶל מֹותְָך.
ֹלא נִתְַרעֵם ו ְֹלא נ ְִרטֹן
נ ִׁשְ ּתֹק יֹומָם ו ָ ַלי ִל
עַד ׁשֶ ּיִתְּפֹוֵקק ָה ַאּג ָן סֹופִית.
מִׁשְ ּכָבֵנּו הּוא ָקׁשֶ ה
ֶלחֶם לָנּו ּתָם
ּג ַם ָהאֵל הַּטֹוב ְמ ֹגאָל ַּבּדָם.
נֹוֶדה לְָך ,נֹוֶדה לְָך,
מַר ַקיְז ֶר עַל ַה ֶחסֶד
ּכִי ָּבחְַר ָּת ּבָנּו לְמֹות ָקְרּבָן.
ׁשַן לְָך ׁשְ נ ַת יְׁשִָרים,
עַד אֹותְָך יָעִיר
ֶּפגֶר ז ֶהׁ ,שֶ ּדֶׁשֶ א אֹותֹו ַמ ְסּתִיר.
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4

המתים ( — )3רופרט ּבְרּוק
מאנגלית :צור ארליך

עַל עֲׁשִ יִרים ׁשֶ ּמֵתּו ׁשִ ירׁ ,שֹופָר!
ּדָלִים ּבִׁשְ נֹות ַחּי ִים ֵמאֵין ּכְמֹותָם —
אְַך מָה ֶהעֱׁשִ ירּונּו ּבְמֹותָם.
ָאדֹם–מָתֹוק ִהּקִיזּו ֶל ָעפָר
אֶת י ֵין נ ְעּוֵריהֶם ,וְאֶת ַמ ְח ֶמצֶת
ׁש ְלו ַת
ׁשְ נֹות אֹׁשֶ ר ֲעתִידָם ,וְאֶת ַ
מִׁשְ קֹלֶת ַהּז ְִקנ ָה ,וְאֶת ּתְִקו ַת
הַהֹו ָלדָה ׁשֶ ַּת ְכּתִיֵרם ְּבנֶצַח.

הְַרנ ֵןׁ ,שֹופָר! ִהנְחִילּו ֵמתִים ֵאּלֶה
אֶת ׁשֶ ָחסְַרנּוַ :א ֲהבָהַ ,מכְאֹוב,
ְקֻדּׁשָהּ ,כָבֹוד ׁשֶ ּׁשָב ְלכָאן ְּכ ֶמלְֶך
ׁשֶ ּנְתִינ ָיו ָסכִים ְּבמֹר ַהּׁשָב;
ו ַ ֲאצִילּות ׁשּוב ּכָאן ,מֵחֹוף אֶל חֹוף;
וְאָנּו ׁשּוב ֻח ְלי ָה ּבְמֹוָרׁשָה.

4רופרט ברּוק ( ,)Brooke, 1887–1915משורר בריטי ,שיצירותיו המוכרות ביותר
הן סונ ֵטות מלחמה שאינן חפות מרומנטיזציה .ברוק יפה התואר והמוכשר הספיק
להיות משורר מוערך ואהוב עוד בימי חייו הקצרים .עם פרוץ המלחמה התגייס
לצי ,אך לא הספיק הרבה בשירותו הצבאי ומת מזיהום עקב עקיצת יתוש.
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5

מלחמה — ניקולאי גומיליוב
מרוסית :סיון בסקין

מְכֹונ ַת ַהּי ְִרּי ָה נֹו ַבחַת,
ּכְמֹו ַּכ ְלּבָהּ ,בְקֹול ּכָבֵד נ ְִרּג ָן.
ּכַּדּוִרים — עֲַדת ּדְבֹוִרים טֹוַרחַת —
אֹו ְספִים צּוף ְּב ֶצבַע אְַרּגָמָן.
ּוְקִריאֹות ַהּקְָרב ּדֹומֹות ְלזֶמֶר
הַּקֹוצְִרים ּבְאֹור ַּכפְִרי צָלּול,
לְׁשִ יַרת ׂשֶָדהַ ,ה ְּמ ֻפּזֶמֶת
ׁשלֵו ׁשֶ ְּבעְַרבֵי אֱלּול.
ַּב ָּ
ו ְ ָאכֵן צְלּולָה ּומְֻקּדֶׁשֶ ת
ְמלֶאכֶת ַה ְּמ ָלכִיםַ ,ה ִּמ ְל ָחמָה,
ּבֵין הַּלֹו ֲחמִים עֹומְִדים ּבְֶקׁשֶ ת
ַהּכְרּובִיםְ ,מ ֻכּנְפֵי ּגְלִימָה.
אֶת ָה ֲע ֵמלִים ִּכבְֵדי ַה ֶּפסַע
ׁשֶ ּזֹוְרעִים ּגְבּוָרה ּבִׂשְ דֹות ַהּדָם
ו ְקֹוצְִרים אֶת ְּת ִהּלַת ַהּנֶצַח —
אֱלֹוהֵינּוְּ ,תבֵָרְך אֹותָם!
ְּכ ִלבְבֹות חֹוְרׁשִ ים ּכְפּופֵי ַה ֶּלכֶת,
ִּכ ְלבָבֹות ַה ַּמ ֲעלִים ְּתפִּלֹות,
5ניקולאי גומיליוב ( ,)Gumilev, 1886-1921מהמשוררים הבולטים של "תור
הכסף" הרוסי .נמנה עם מייסדי הזרם האְַקמיאיסטי ,יחד עם אנה אחמטובה
(רעייתו באותה עת) ואוסיפ מנדלשטם .גומיליוב נהה אחרי רומנטיקה של
מסעות וגילויים ,מה שהביא אותו לתרום לא מעט למדע האתנוגרפיה באמצעות
השתתפות במשלחות מחקר לאפריקה ,וגם להתגייס למלחמה .מעניין שהפרוזה
של גומיליוב על חוויות המלחמה שלו מפוכחת בהרבה מהשיר הרומנטי שמובא
כאן .גומיליוב שרד במלחמה ,אבל הוצא להורג בברית המועצות באשמת
השתתפות בקשר אנטי–מהפכני שלא התקיים אלא בדמיונם של חוקריו.
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ִלבְבֹותֵיהֶםֵ ,אלִיֵ ,אלֶיָך
ּבֹועֲִריםּ ,כְמֹו ַּבּמְִקּדָׁש — נ ֵרֹות.
ַה ֲענ ֵקֵ ,אלִי ,אֶת ּכָל הַּכֹו ַח
וְאֶת ׁשְ עַת ַהּנִּצָחֹון ָלז ֶה
ׁשֶ ּיִּׁשַק ְלפִי אֹוי ֵב מָנֹוחַ,
ּכְמֹו ְלאָח עִם חֶֶרב ֶּב ָחז ֶה.
6

ליל שימורים — ג'ּוזֶּפֶה אּונְג ֵָרטִי
מאיטלקית :אסף בנרף

ׁשלֵם
מֶׁשֶ ך ַליְלָה ָ
מֻׁשְ לְָך ְלצִּדֹו
ׁשֶ ל ָחבֵר
ׁשָחּוט
ְּבפִיו הַחֹוׂשֵ ף
ׁשִ ּנַי ִם
אֶל ַהּי ֵָר ַח ַה ָּמלֵא
ַּבּדָם הַּׁשֹותֵת
ִמּיָדָיו
ו ְחֹוֵדר
אֶל ּתֹוְך ׁשְ תִיָקתִי
ּכָ ַת ְבּתִי
ִמ ְכ ָּתבִים ְמ ֵלאֵי ַא ֲהבָה

6ג'וזפה אונגרטי ( ,)Ungaretti, 1888-1970מחשובי המשוררים של המאה
העשרים באיטליה .בתחילת דרכו היה קרוב לזרם הפוטוריסטי ,בהמשך נמנה
עם מייסדי הזרם ההרמטי .קרא להשתתפות ארצו במלחמה והתנדב להתגייס.
המציאות בחפירות מיתנה את התלהבותו ,אך אפילו בשיריו היותר אנטי–
מלחמתיים הוא אינו מביע התנגדות לעצם הנחיצות של המלחמה .בהמשך אף
שיתף פעולה עם מוסוליני.
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ֹלא ָהי ִיתִי ִמ ְּכבָר
ּכָל יְמֵי ֶה ָעבָר
ְמ ֻחּבָר ּכָל ּכְָך ַל ַחּי ִים
פסגת הר  23 ,4בדצמבר 1915

אחים — ג'וזפה אונגרטי
מאיטלקית :אסף בנרף

ֵמאֵיז ֶה ּגְדּוד ַאּתֶם,
ַאחִים?
ִמּלָה רֹועֶֶדת
ַּב ַּליְלָה
ָעלֶה ׁשֶ ּנֹולַד ז ֶה ַעּתָה
ָּב ֲאו ִיר ַה ִּמ ְת ַעּו ֵת
ִהתְקֹומְמּות ֹלא ְרצֹונ ִית
ׁשֶ ל ָאדָם הַּנֹו ֵכ ַח
ּבִׁשְ בִירּותֹו
ַאחִים
מְַרי ָאנֹו 15 ,ביולי 1916
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הבל — ג'וזפה אונגרטי
מאיטלקית :אסף בנרף

ּו ְל ֶפתַע
ּג ָבֹו ַּה
ֵמעַל ֶהחֳָרבֹות
ַה ְּפלִיאָה
ַהּזַּכָה
ׁשֶ ל ַהּמְֶרחָב
ו ְ ָה ָאדָם
ּכָפּוף
ֵמעַל ַה ַּמי ִם
ֻמ ְפּתָע
מִן הַּׁשֶ מֶׁש
ִמ ְתּגַּלֶה לֹו
צֵל
ִמ ְתעְַרסֵל
וְאַט
ִמ ְתנַּפֵץ.
עמק 19 ,באוגוסט 1917
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סן מרטינו ֵדל ַקְרסֹו — ג'וזפה אונגרטי
מאיטלקית :אסף בנרף

ֵמ ַה ָּבּתִים ָה ֵאּלֶה
ֹלא נֹותַר
ֶאּלָא קֹמֶץ
ׁשִ בְֵרי ִקיר
אַף ִמּקֶֶרב
ַרּבִים ׁשֶ ִהּכְַרּתִי
ֹלא הְַרּבֵה
נֹותַר
ֲאבָל ַּבּלֵב
ֹלא ָחסֵר ּכָל ְצלָב
ִלּבִי הּוא
ׁש ַּסעַת ִמ ֻּכּלָן
ָהאֶָרץ ַה ְּמ ֻ
בקעת העץ הבודד 27 ,באוגוסט 1916
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להמונים — פייר–ז'אן ז'ּוב
(קטעים נבחרים)
מצרפתית :דורי מנור

לְָךׁ ,שֶ ּנִּג ַׁש ַלּפָצּועַ,
ַמ ְצמִיד אֶת ְקנ ֵה הָרֹובֶה אֶל ּבֵין עֵינ ָיו,
ו ְיֹוֶרה;
לְָךׁ ,שֶ ּמְַרּסֵס ּבְִקלִיעִים אֶת ֲחבְֵרָך
וְאֵינ ְָך מּוכָן ְל ַהּכִירֹו;
לְָךׁ ,שֶ ְּמ ַפ ְצּפֵץ אֶת ּג ֻ ְלּגָלְּתֹו ׁשֶ ל ַחּי ָל ׁשֶ ּנ ְִרּדַם ּבַּׁשְ מִיָרה;
לְָךׁ ,שֶ ֵּמטִיל ַל ֲחלַל ָה ֲאו ִיר ְּפ ָצצָה נ ְטּולַת–ׁשֵ ם;
לְָךׁ ,שֶ ְּמנַּקֶה אֶת הַּׁשּוחָה
ּכְׁשִ ּכֹור
ּומְסֹובֵב וְׁשָב ּומְסֹובֵב אֶת ַה ַּסּכִין,
עַד ׁשֶ ִּת ְתנַּקֶה הֵיטֵב ֵמ ַהּדָם ַהּׁשָפּוְך,
עַד ׁשֶ ֹּלא ִּתּוָתֵר ְּת ִפּלָה ׁשְפּוכָה;
לְָךַ ,ה ַחּי ָל ְּב ָצבָא מִן ַה ְּצבָאֹות,
לְָך ,הַּמֹוֶרה ׁשֶ ּכֹותֵב
ִמּלִים מְֻרעָלֹות ּכְמֹו ְּפ ָצעִים,
מִּלֹות ּכָז ָב ,מִּלֹות ֻט ְמאָה וְדָם ׁשֹותֵת;
לְָך ,הַּזֹונ ָה ְּבעְִקבֵי ַהּקְָרבֹות
ַהּמִׁשְ ַּתּגֶלֶת עִם ִּפגְֵרי ַה ָּמחָר,
ׁשֶ ְּמז ַ ֶהמֶת אֶת נ ִּצֹולֵי ַה ֶּקטֶל;
לְָך ,הַּזֹונ ֶה ֶהעָׁשִ ירַ ,ה ַּבנ ְַקאי ַהּדָׁשֵ ן,
ׁשֶ ּבִׁשְ בִילְָך ִּב ְלבַד ֻקּפְדּו ַה ַּליְלָה ִרבְבֹות ְּפתִילֵי ַחּי ִים ְצעִיִרים,
7פייר–ז'אן ז'ּוב ) ,(Jouve, 1887-1976סופר ,משורר ומבקר צרפתי ,נמנה בתקופת
מלחמת העולם הראשונה עם אנשי התנועה הפציפיסטית מייסודו של הסופר
רומן רולאן .לאחר המלחמה נעשה אחד ממבשרי הפסיכואנליזה בצרפת והיה
מהראשונים שהשתמשו בכתיבתם בתובנות הפרוידיסטיות והלקאניאניות באשר
לתת–מודע .השיר "להמון" הוא קטע מתוך "שיר נגד הפשע הגדול" שנכתב
בספטמבר .1916
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ַאּתָה הַּצֹוהֵל ּבְׁשִ לְטֹונ ְָך וְי ֶָדיָך ְמלֵאֹות
ׁשְ ַא ְפּתָנּות ּובֹוגְדָנּות ו ְ ֶכסֶף ְמ ֻל ְכלְָך,
ְּב ֵהמָה ַעּתִיַרת ּכִּבּוִדים!
( ַע ְכׁשָו ַאּתָה ׁשָקּו ַע ַּב ֶּפׁשַע עַד ָאזְנ ֶיָך;
ַה ֶּפׁשַע ְמ ַכּסֶה אֶת ֶה ָעפָר וְאֶת הָרּוחַ; ַה ֶּפׁשַע הּוא אֵל;
ֲעמֹד אֵיתָן ַּבּנַחְׁשֹול ו ַ ֲעצֹם עֵינ ֶיָך מְֵראֹות אֶת ַה ֵּמתִים,
ֵאּלֶה ׁשֶ ֵּמתִים ְל ַמ ַענ ְָך;
יֵלְֵך ַה ֶּפׁשַע וְיִגְּדַל ,יֵלְֵך ֶההָמֹון וְי ֶ ֱחלֶה,
יֵלְֵך ַה ֶּפׁשַע וְי ִׂשְ ּגֶה — ּכְמֹו ֶּדבֶר אֹו נְפִילָה ֵמהַר;
ׁשנ ִים ְמלָאכָה ׁשֶ ל ּדֹורֹות ַרּבִים,
יַחְִריב ְּבעֶׂשֶ ר ָ
ׁשּלִיט — ִּת ְפּדֶה אֶת ַעצְמֹותֶיָך!) —
אְַך ַאּתָה — הֹוַ ,
ְּב ֻכ ְּלכֶם ֲאיַּדֶה
ֶאבֶן ׁשֶ ל ׂשִ נְאָה;
ְּבעֵינַי ִם צְלּולֹות ַאּבִיט ָּבכֶם; ַה ָּספֵק אֵינֹו ז ָר ְל ִלּבִי.
ָאטִיל ֲעלֵיכֶם אֹור ׁשֶ אֵינְכֶם מְֻרּגָלִים ּבֹו.
וְג ַם אִם ּתִׂשְ נ ְאּו אֹותִי ַאּבִיט ָּבכֶם ְּב ַצעַר
ּו ְבלֵב נ ִ ְכמָר —
ו ְ ַאּתֶם ׂשֹונְאִים אֹותִיֲ ,אנ ִי יֹוֵדעַ.
ּו ָמחָר ֶא ְצעַד ֲאנ ִי ְּברֹאׁש ְצבָא ַהּקְָרּבָנֹות.
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8

המתים — ֵרנה אְַרקֹוס
מצרפתית :דורי מנור

הָרּו ַח ֵמסִיט
לְאֹותֹו ַהּצַד
אֶת ְצעִיפֵי ָה ַא ְלמָנֹות,
ו ְ ַה ְּדמָעֹות ׁשֶ ּנ ִ ְמהֲלּו
ְּב ֶאלֶף י ְגֹונֹות
הֹולְכֹות לְאֹותֹו ַהּנָהָר.
ַה ֵּמתִים ּדְחּוִקים ז ֶה ְּכנֶגֶד ז ֶה
ְּבלִי ׂשִ נְאָה ּו ְבלִי ְּדגָלִים
ּבְׂשֵ עָר ּדָבּוק ּוְקרּוׁש–ּדָם,
ו ְ ֻכּלָם מֵאֹותֹו ַהּצַד,
ַה ֵּמתִים.
ֶּב ָעפָר ָה ֶאחָדׁ ,שֵ ם ִמ ְת ַאחֵד ָלעַד
הָעֹולָם ַהּמֵת עִם הָעֹולָם הַּנֹולָד,
ַא ֲחו ַת ַה ֵּמתִים ְמ ַכּפֶֶרת הַּיֹום,
ַרּקָה אֶל ַרּקָה ,עַל אֹותָּה ַה ַּמ ָּפלָה.
ִהּדָחֲקּו ז ֶה אֶל ז ֶה ,הֹו ָּבנ ִים חֲלּוִקים,
ַּבּתְרּו אֶת ּגֶז ַע ָה ָאדָם
ׁשו ְא ׁשֶ ל נ ַ ֲחלָה.
ְלנ ִ ְתחֵי ָ
ּכָל ַה ֵּמתִים — מֵאֹותֹו ַהּצַד.

8רנה ארקוס ( ,)Arcos, 1880-1959משורר וסופר צרפתי המזוהה עם חבורת המנזר,
קבוצת אמנים וסופרים שפעלה בראשית המאה העשרים בְקֵרטֵיי שליד פריז.
במלחמת העולם הראשונה קיבל פטור מגיוס וסיקר את הקרבות כשליח העיתון
האמריקאי "שיקגו דיילי ניוז" בצרפת .השיר "המתים" לקוח מהקובץ "דמם של
אחרים".1919 ,
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ּכִי ִמ ַּתחַת ֶל ָעפָר ׁשּוב אֵין
ֶאּלָא מֹולֶֶדת ַאחַתּ ,תְִקו ָה ַאחַת,
ּכְׁשֵ ם ׁשֶ ּלָעֹולָם ַהּז ֶה ׁשּוב אֵין
ֶאּלָא ְקָרב ֶאחָד ,נִּצָחֹון ֶאחָד.

9

שיר הנופלים — ליון פויכטוואנגר
מגרמנית :יונתן שאבי

ְּכבָר עֹור ִמ ְצחֵנּו ִמ ְתיַּבֵׁש.
ּבַּמֹו ַח הַּתֹולָע רֹוחֵׁש.
נ ְִרָקב ָלאֶָרץ ַה ָּבׂשָר.
נ ִ ְסּתָם ּגְרֹונ ֵנּו ֶּב ָעפָר.
נ ַ ְמּתִין.
נ ְִרַקב ָּבׂשָר ,יָבְׁשּו ּגְָרמִים.
ְּתבִיעָה ַאחַת ַרק ֹלא ּתַׁשְ לִים.
עֹודָּה עֹומֶֶדת ִּבמְקֹומָּה
ו ְֹלא ּתִׂשְ ּבַע :עַל–מָה? עַל–מָה?
נ ַ ְמּתִין.
נ ִ ְבלַם ּגְרֹונ ֵנּו ֶּב ָעפָר.
אְַך ְּתבִי ָעתֵנּו עֹוד ֶּת ְחּדַר,
אֶת ְרגָבֵינּו הִיא ִּתּקַב
9ליון פויכטוואנגר ) ,(Feuchtwanger, 1884-1958מחזאי וסופר יהודי גרמני .עם
פרוץ מלחמת העולם הראשונה התנדב לצבא הגרמני ונשלח לחזית ,אך כעבור
זמן קצר שוחרר מהצבא מטעמי בריאות .חוויותיו בחזית עוררו בו תחושות אנטי–
מלחמתיות עזות ,והוא הצטרף לחוגי שמאל פציפיסטיים בגרמניה והחל לכתוב
מחזות בעלי אופי פוליטי בוטה .בשנות העשרים והשלושים היה אחד הסופרים
המצליחים בגרמניה ,וספרו הידוע ביותר הוא "היהודי זיס" ( ,)1925המגולל את
סיפור חייו של יהודי החצר יוזף זיס אופנהיימר .בתקופת השלטון הנאצי גלה
לצרפת ולאחר מכן לארצות הברית.
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ו ְֹלא ּתִׁשְ קֹט עַד ׁשֶ ּתּוׁשַב.
נ ַ ְמּתִין.
נ ַ ְמּתִין; ֲאנַחְנּו ַרק ז ְָרעִים.
ָקצִיר נ ְִקצָרּ .תְׁשּובָה ּתְַרעִים.
ׁש ְמעָּה! אַׁשְֵרי ָח ְתמָּה!
אֹוי ְל ָ
הִיא מְבֹוׁשֶ ׁשֶ ת ,אְַך ָקמָה!
נ ַ ְמּתִין.

"הם" — זיגפריד ששון
מאנגלית :צור ארליך

"ּכְׁשֶ ּי ַ ְחז ְרּו ַהּבַחּוִרים ",אֹומֵר לָנּו ַה ֹּכמֶר,
"הֵם ֹלא יִהְיּו ְּכפִי ׁשֶ הָיּוׁ ,שֶ ּכֵן הֵם ָלחֲמּו
ּבִׁשְ בִיל ִענְי ָן צֹוֵדק .הֵם נִהֲלּו ְלבַדַ ,ה ֹּקמֶץ,
אֶת ְקַרב ַה ְּמ ַאּסֵף עִם ַאנְטִי–ּכְִריסְטּ .כְׁשֶ ִּדּמְמּו
ֵרעִים ְלעֵינ ֵיהֶםּ ,דַם הַּנֹופֵל וְעֹז הֵָר ַע
הִֵקימּו ּגֶז ַע נְפִילִים ִמּכָאן ּו ְל ַמפְֵרעַ".
עֹונ ִים ַהּבַחּוִריםֲ " :אנַחְנּו ֹלא ְּכפִי ׁשֶ ָהי ִינּו.
ּכִי ג'ֹוְרג' ִאּבֵד אֶת ׁשְ ּתֵי ַרגְלָיו ּוּבִיל נ ִ ְהי ָה ִעּו ֵר,
גִ'ים נ ֶעּבֶעְך עִם ֵראֹות ְקרּועֹותַ ,ה ְלו ַאי ָעלָיו ַאנְּגִינ ָה,
ּוּבְֵרט ָחטַף ַעּגֶבֶתֹ .לא ִּת ְמצָא ּפֹה ׁשּום ָחבֵר
ׁשֶ ִה ְתּגַּי ֵס ו ְהּוא עֲַדי ִן ּבְִדּיּוק ּכְמֹו קֶֹדם".
ִה ְפטִיר ַה ֹּכמֶר" :נ ִ ְפלָאֹות ּדְַרכֵי ָהאֵל ַּבּקֶֹדׁש".
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פשע מלחמה — זיגפריד ששּון
מאנגלית :סיון בסקין

ִסּפְַר ָּת לִיּ ,בִׁשְ ו ִיץ ׁשֶ ל ׁשִ ּכֹוִרים,
ׁש ַח ְט ָּת ׁשְ בּוי ִים .מְַדהִים!
ּכֵיצַד ָ
ֹלא חַׁשְ ּתָּ ,כַּמּובָןׁ ,שּום ַר ֲחמִים,
ּכְׁשֶ ּבְׁשּוָרה ָעמְדּוּ ,כְֶדֶרְך הַּׁשְבּוי ִים.
אָז אֵיְך ָהי ָה? אַל ִּת ְת ַּבּי ֵׁש ִאּתִי:
ֲאנ ִי ׂשָרּוף עַל גְֶר ָמנ ִים ֵמתִים,
הֵם "ָקמָָרד!" צֹווְחִיםִ ,קירֹות סֹוְרטִים
ּכְמֹו ַע ְכּבְֵרי ׁשּוחֹות ,לְׁשֵ מַע טִיל.
ּומָה ִאּתְָך? ַמּכִיר אֹותְָךֶ ,ח ְלאָה:
הֹוצֵא ָת ּגִי ֶמלִים ּכְׁשֶ ַהּפְֻקּדֹות נ ְִראּו זְוָעָה,
ׁשִ ּקְַר ָּת אֶת ּכָל ּדְַרּכְָך ַה ַּביְתָהּ ,ו ַבּבָר
מַׁשְ ו ִיץ ֵמאָז ּכָל יֹוםׁ ,שִ ּכֹור וָמַר.

10זיגפריד ששון ) ,(Sassoon, 1886-1967משורר וסופר בריטי ששורשיו בקהילת
יהודי בגדאד .התגייס לצבא הבריטי עם תחילת המלחמה והחל את הקריירה
כרומנטיקן ופטריוט .עם התקדמות המלחמה התפכח ועבר לכתוב שירי מחאה,
לעתים סאטיריים .אחרי המלחמה פרסם סיפורת ,בין היתר אוטוביוגרפית.
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כתובת מצבה לחללי המלחמה — בנז'מן ּפֵֶרה
מצרפתית :דורי מנור

ַהּגֵנ ֵָרל ָאמַר
עִם ֶא ְצּבַע ָעמֹק ַּב ַּתחַת
הָאֹוי ֵב ׁשָם
ָקִדימָה ְצעַד
ְל ַמעַן הַּמֹולֶֶדת
יָצָאנּו ֻּכּלָנּו ַלּדֶֶרְך
עִם ֶא ְצּבַע ָעמֹק ַּב ַּתחַת
וְאָז ּבַּמֹולֶֶדת נִתְַקלְנּו
עִם ֶא ְצּבַע ָעמֹק ַּב ַּתחַת
וְהִיא הַּזֹונ ָה ָאמְָרה
עִם ֶא ְצּבַע ָעמֹק ַּב ַּתחַת
ּתָמּותּו אֹו
ׁשֶ ַּתּצִילּו אֹותִי
עִם ֶא ְצּבַע ָעמֹק ַּב ַּתחַת
וְאָז נִתְַקלְנּו ַּב ַּקיְז ֶר
עִם ֶא ְצּבַע ָעמֹק ַּב ַּתחַת
הִינ ְֶדנ ְּבּוְרג ַרי ְ ְכסְהֹופֶן ּבִי ְסמְַרק
עִם ֶא ְצּבַע ָעמֹק ַּב ַּתחַת
ַה ֻּדּכָס אִיְקס ַעּבְדּול– ַחמִיד סָָרי ֵבֹו
עִם ֶא ְצּבַע ָעמֹק ַּב ַּתחַת
ּכַּפֹות י ַָדי ִם ְקטּועֹות
עִם ֶא ְצּבַע ָעמֹק ַּב ַּתחַת
ׁשבְרּו אֶת ֶעצֶם הַּׁשֹוק
ָ
עִם ֶא ְצּבַע ָעמֹק ַּב ַּתחַת
ָקְרעּו אֶת ַה ֵּקבָה
11בנז'מן פרה ) ,(Péret, 1889-1959משורר וסופר צרפתי .במלחמת העולם
הראשונה שירת כחובש ,ולאחר מכן נמנה עם מייסדי התנועה הסוריאליסטית.
השיר המובא כאן נכתב ב– 1936לזכר חללי אותה המלחמה.
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עִם ֶא ְצּבַע ָעמֹק ַּב ַּתחַת
נִּקְבּו ּתַ'ּבֵיצִים ְּבגַפְרּור
עִם ֶא ְצּבַע ָעמֹק ַּב ַּתחַת
וְאָז ְלאַט ְלאַט
ִה ְת ַּפּג ְַרנּו סֹופִית
עִם ֶא ְצּבַע ָעמֹק ַּב ַּתחַת
ׂשְ אּו ְלזִכְֵרנּו ְּת ִפּלָה
עִם ֶא ְצּבַע ָעמֹק ַּב ַּתחַת

12

הִמנון לנוער הנידון למוות — וילפרד אוון
מאנגלית :סיון בסקין

ַּפעֲמֹונ ִים ַלנ ִּׁשְ ָחטִים ְּכעֵֶדר?
ַרק זַעַם ּתֹו ָתחִים אֹוכֵל– ָאדָם.
ּגִמְּגּום רֹובִים ִּבנ ְ ָהמָה רֹועֶֶדת —
הּוא ְלבַּדֹו יִגְּבַר עַל ֶה ְס ֵּפדָם.
ְּבלִי טֶֶקס ַקְרנ ָ ָבלִיְּ ,בלִי ְּת ִפּלָה,
ְּבלִי ַּפעֲמֹוןְּ ,בלִי מְַק ֵהלָה ׁשֶ ל ֵאבֶל —
ו ְַרק ְּפגָז ִים טְרּופִים ְּבמְַק ֵהלָה,
ו ְקֹול ּתְרּועַת אְַרצֵנּו הַּדֹו ֶאבֶת.
אֵילּו נ ֵרֹות יָאִירּו אֶת מֹותָם?
ֹלא ּבִיֵדי ָּבנ ִים — ְּבעֵינ ֵיהֶם
12וילפרד אוון ) ,(Owen, 1893-1918משורר בריטי ,אחת הדמויות המרכזיות
בשירת מלחמת העולם הראשונה .בתחילת המלחמה היה בצרפת ,שם עבד כמורה
בבית הספר לשפות "ברליץ ",וכמעט התגייס לצבא הצרפתי ,אך בסופו של דבר
שב לבריטניה וגויס לצבאה .חרף גילו הצעיר לא היו לו אשליות ,ושירתו היא
מחאה בוטה וריאליסטית נגד אכזריות המלחמה .בעודו מחלים מהלם קרב פגש
אוון בזיגפריד ששון ,ובעקבות המפגש פרח כישרונו הפואטי והתפתח .אוון
פרסם בחייו חמישה שירים בלבד ,וזכה לתהילה אחרי מותו ,לאחר שששון ידידו
דאג לפרסם את שיריו ולגלותם לקהל הקוראים .אוון נהרג שבוע לפני סיום
המלחמה" .המנון לנוער הנידון למוות ",המובא כאן ,הוא אחד משיריו המוכרים
ביותר.
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יְנ ַ ְצנ ְצּו ּפְֵרדֹותַּ .תכְִריכֵיהֶם
יִהְיּו ְּפנ ֵי ַהּבָנֹותָ ,ל ְבנ ָן ַהּתָם;
ּפְִרחֵי ִקבְָרם — ֹרְך–אֹו ֲהבִים נ ִׂשְ ּג ָב,
ּכָל עֶֶרב — ּתְִריס ׁשֶ ְּלזִכְָרם יּוג ַף.

כפופים בבור דחוס — וילפרד אֹוון
מאנגלית :סיון בסקין

ּכְפּופִים ּבְבֹור ּדָחּוסָ ,ראּו ז ְִריחָה
ׁשּנ ָן; ּגְנ ִיחָה
ּפֹועֶֶרת ֹל ַע ְמ ֻ
ׁשֶ ל ּפִי ַה ָּמו ֶתׁ ,שֶ ִּכ ְמעַט ָּבלַע
אֹותָם אֶל ּתֹוְך ֵלחָה ַמ ְהּבִילָה.
ִמּכָל ּפִּיֹות ַהּגֵיהִּנֹום — ֶאחָד
ָלעַס אֹותָם — ֹלא ַּבחֲזֹון–ְקדֹוׁשִ ים,
ִּבכְלּוב ׁשִ ּנ ָיו; אֵֵדי ֵמתִיםּ ,כְבּוׁשִ ים
ַּתחַת ַהּבֹץ ,י ִ ְתעְַרּבְבּו ָלעַד
ּבְֵרי ַח ׁשֶ ל ְּפגָז ִים חָמּוץ וָחַד.

נם — וילפרד אוון
מאנגלית :סיון בסקין

ַּתחַת ַק ְסּדָהׁ ,שָעּון עַל יַלְקּוטֹו,
ְּבתֹם יְמֵי הֵיֶקץ ַרּבִים ּכָל ּכְָך,
ׁש ְבתָה אֹותֹו ׁשְ נ ָתֹו.
הִׁשְ ּכִיבָה ו ְ ָ
ׁש ְלו ַת ׁשְ נ ָתֹו ָהאַל–ז ְ ַמּנ ִית,
ׁשָםְּ ,ב ַ
ָאחַז ַה ָּמו ֶת ְּבלִּבֹו .וְאָז הּוטַח
ּג ַ ְלּג ַל ַחּי ָיו ׁשֶ ּבְתֹוכֹו הְִרטִיט,
וְנ ִׁשְ מְטּו יָדָיו וְג ֻ ְלּגָלְּתֹו.
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ׁשּוַרת ַהּדָם ִהז ְ ַּד ֲחלָהִ ,אּטִית
ׁשּי ָָרה ׁשֶ ל נ ְ ָמלִיםֵ ,מ ַעפְָרתֹו.
ְּכ ַ
ַהאִם ׁשְ נ ָתֹו ָה ֲע ֻמּקָה ּתּוצַל ּו ְת ֻס ַכּך
ְּבצֵל ַּכנְפֵי ֲענ ָקּ ,תְבּונ ַת ׁשְ מֵי–אֹור,
עַל ּכַר ּתֹוצֶֶרת אֱלֹוהִים ּתּונ ַח
ֵמעַל ָעבֵי ַהּגֶׁשֶ ם ּו ֵמעַל ְמטַר–
עֹופֶֶרת ,חֲָרבֹות ׁשֶ ל קֹר,
אֹו ׁשֶ רֹאׁשֹוְ ,רוּוי–נֹוזְלִים וְצַר,
יֵלְֵך וְי ִ ְת ַמּז ֵג ַּבּבֹץ ַהּקַר,
ּוׂשְ עָרֹו — ָּבעֵׂשֶ ב ַה ִחּו ֵר,
ַּב ַּתי ִל ֶהחָלּוד ׁשֶ ַּבּׂשֶָדה עַָקר —
מִי זֹאת י ֵַדע? מִי י ְַקּו ֶה? ּומִי זֹוכֵר?
הּוא נ ָם .הּוא נ ָםּ ,פָחֹות ָקפּוא ּומַר
ֵמ ִאּתָנּוַ ,ה ִּמ ְת ַא ְכזְבִים ְל ִהתְעֹוֵרר!

13

* (נְעָרֹות ּונְעִָריםִ ,הּזָכְרּו נ ָא) — ו ֵלימיר ְח ֶלּבְניקֹוב
מרוסית :סיון בסקין

נְעָרֹות ּונְעִָריםִ ,הּזָכְרּו נ ָא
אֶת מִי וְאֶת מָה ָראִינּו ַע ְכׁשָו.
ׂשִ ְפתֵי ַּתעֲנּוג ׁשֶ ל מִי ֹלא חֲצּובִים עֹוד ּבָרּונ ָה,
ּׁשו ְא.
ו ְ ַאּתָה — ַחּלֵק ֶאתְמֹול ו ְׁשִ לְׁשֹום ,אְַך ַל ָ
13ולימיר (ויקטור) חלבניקוב ) ,(Khlebnikov, 1885-1922מחשובי המשוררים
של הפוטוריזם הרוסי .אוונגרדיסט נלהב ,הוגה סוער וגאון על גבול ההזיה.
חלבניקוב תמך במהפכה הסובייטית .עם זאת ,שיריו על מלחמת העולם
הראשונה (שבה לא השתתף) מפתיעים ביחסם המפוכח .באופן אירוני ,מבין
המשוררים הרוסים שכתבו על המלחמה ,חלבניקוב מתלהב ממנה פחות מכולם,
ואף מביע התנגדות עזה לה .עם זאת ,אי–אפשר לראות בו פציפיסט ,בהתחשב
בכך שהשתתף בהתלהבות רבה במסע הצבא האדום לפרס .הוא מת ממחלת
הטיפוס שבה לקה במהלך מסע זה.
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ׁשבֵי ָה ַא ְמ ַּתחַת,
אֲבֹוי ,אֲבֹוי ָלכֶםּ ,תֹו ָ
ִק ְמטֵי הָעֹולָם ַהּגְדֹולִיםַ ,הּגְדּוִרים.
ּכְמֹו עַל ַמּג ָׁש ,עַל ּגַּבֵי ז ֻ ֲהמָה חֹו ָלנ ִית
ֻהּגְׁשּו ּבִיֵדיכֶם הְַרֵרי ַהּגְבִָרים.
אִם ָקם הּוא,
ַלאֲרּוחָתֹו י ְַקּבֵל ּג ֻ ְל ֹּגלֶת.
ּׁשלֵו ,הַּקֹוֵדם ַל ַחּי ִים!
ַהּנ ִ ְצחִיַ ,ה ָ
ַה ָּמו ֶת יֹוצֵא ִל ְספִיַרת ַה ְּמלַאי ַּב ַּמ ֹּכלֶת
ַה ְּמ ַסּפֶֶקת מָזֹון לַּתֹו ָלעִים.
ָהבִינּוֲ ,אנ ָׁשִ ים ,י ֶׁשְ נ ָּה ּבּוׁשָה פִיז ִית,
ְּביַעֲרֹות סִיּבִיר אֵין ּדֵי ַק ַּבי ִם,
אֹו ׁשֶ ּמָא ִהזְמִינּו ֵמ ָהאִי פִיגִ'י
מֹוִרים ׁשְ חִֹרים ו ְקֹוְדֵרי ַמּבָע
ׁשנ ִים אֶת ַמּדָעָם,
ו ְ ָלמְדּו ְּבמֶׁשֶ ְך ָ
ַמּדַע ֲאכִילַת י ְֵדי ָאדָם.
ֹלא ,י ְִדיַדי!
נֵלְֵך ְּבכָבֹוד ַל ִּמ ְל ָחמָה ָה ֲענ ֶֶקת,
ׁשֶ ּׁשֹו ֶלפֶת ּגּופֹות מֵַר ֲע ָמתָּה ָהאֵי ְמ ָתנ ִית,
נ ְִקָרא ְּב ֹאמֶץּ ,כְמֹו ַּפעַםָּ ,ב ֲא ֵפלָה הַחֹונ ֶֶקת:
"מָמּותָה חֲצּופָהְ ,צפִי ַל ֲחנ ִית!"
אֹוכֵל ּגְבִָרים ,à la Stroganoff
ֹלא ֲעלִיתֶם עַל יַּבַׁשְ ּתִי!
ׁשנ ִי ו ַ ֲחרֹג ֵמהַּנֹוף,
ֱהי ֵה חְַד ָ
ִמ ְצעַד ְלוָי ַת הָעֹולָם ַהּו ִׁשְ טִי,
ּׁש ַמ ְע ָּת
ְצעַד ּוׁשְ מֹר אֶת הַּסֹוד ׁשֶ ָ
ּבְתֹוְך ָאזְנַי ִם ׁשְ חֹרֹות ְמכֻּסֹות ֵמ ֲאבָק.
ֲאנ ִי ַמ ֲאמִין ׁשֶ ּיֹום ֶאחָד " ְל ַמּטָה!"
אֵיז ֶה ַא ְללָה אֹו ּבּוְדהָה י ִ ְצעַק.
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מחלקת הגרמנים — ורה בריטן
מאנגלית :סיון בסקין

ּכְׁשֶ ַּתחְֹל ְפנ ָה ׁשְ נֹות הֶָרצַח וְי ְִדהּו זִכְרֹונֹותַי
ִמּכָל ַה ַּמ ְחלָקֹות ָּבהֶן ִט ַּפ ְלּתִי ַּבּפְצּועִים,
לְעֹולָם אְֶראֶהְּ ,כצֵל ַה ִּמ ְל ָחמָה אֶל מּול עֵינ ַי,
אֶת ַהחֶֶדר ְּבצְָרפַת עִם ּגְֶר ָמנ ִים ׁשְבּוי ִים.
וְאְֶראֶה עֵינ ֵי ַּכּבְֵדהּו–וְחָׁשְ ֵדהּוִ ,חּו ָרֹון,
וְאֶׁשְ מַע ּגְנ ִיחֹות ו ְ ֹכבֶד–נ ְׁשִ ימָה,
ֶאּזָכֵר ִּב ְבכִי ֻמּתָׁשְּ ,ב ַצעֲקֹות קֹוְרעֹות–ּג ָרֹון,
ּבְֵריחֹות ַהּדָםַ ,ה ָּמו ֶת ו ְ ַהּז ֻ ֲהמָה.
וְאְֶראֶה ּתִיֵקי ַמּסָע ִמ ַּתחַת לַּׂשְ מִיכֹות עַל הִָר ְצּפָה,
ו ְ ַה ֲע ָמסָה עַל ֲא ֻלנ ְקֹות ּבִיֵדי ַאחִים,
ּבֵין ַּדלְתֹות חֲַדר נ ִּתּו ַח — ֹזהַר ּבְַקּבּוֵקי–ּתְרּופָה,
ַסּכִינ ִים ְמנ ַ ְצנ ְצֹות ֵמעַל ְמנ ֻ ָּתחִים.
וְאְֶראֶה אָחֹות עֹומֶֶדתׁ ,שֶ ֻּכּלָּה חֵן–נ ְעּוִרים,
חִּיּוכָּה נ ָבֹוןַ ,רב– ֶחסֶד וְנ ִ ְכמָר,
וְסִּפּור ׁשְ לֹוׁש ׁשְ נֹותֶי ָה ְּב ִמ ְל ֶחמֶת ַהּגְבִָרים
עַל ָּפנ ֶי ָה ַה ַּדּקִים ,יֹוְדעֵי ָעמָל ׁשֶ ֹּלא נִגְמַר.
ו ְ ֶא ְחׁשֹב ּכֵיצַד הִׁשְ ַק ְעּתִי ְל ִצּדָּה אֶת ּכָל ֻּכּלִי,
ֶהעֱַר ְצּתִי אֶת ֻעּז ָּה ,אֶת ּכִׁשְרֹונ ָּה,
14ורה בריטן ) ,(Brittain, 1893-1970משוררת וסופרת בריטית ,פעילה פמיניסטית
ופציפיסטית .במהלך המלחמה עבדה כאחות בבית חולים צבאי .איבדה במלחמה
את ארוסה ,את אחיה ושניים מידידיה הקרובים .פרסמה שירה ,סיפורת שרובה
אוטוביוגרפית ,ופובליציסטיקה בנושאים פוליטיים .במהלך מלחמת העולם
השנייה מחתה נגד הפצצה מסיבית של ערי גרמניה ,מה שלא מנע מהנאצים
לכלול את שמה ברשימה השחורה של הבריטים שיש להוציא להורג לאחר כיבוש
בריטניה.
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וְכֵיצַד אֹוי ֵב ּגֹוסֵס ָמצָא ֶח ְמלָה וְרְֹך ּגְדֹולִים
ַּתחַת ּבּוז נִמְָרץ ׁשֶ ל ּכֹוחַ–ְרצֹונ ָּה.
ו ְ ָלמְַדּתִי ׁשֶ ַה ֶחסֶד ֹלא ַמ ְבחִין אֹוי ֵב ֵמאָח
ּכְׁשֶ ּזֹו ֶחלֶת ׁשְ עַת ַהחֹׁשֶ ְך ַהּנ ִ ְתעָב,
הֹוְרגֵיהֶם ׁשֶ ל יַּקִיֵרינּוּ ,כְׁשֶ אֹוָרם ָהעַז ּדָעְַך,
ּכָאן ָמצְאּו ֶח ְמלָה ו ָ ַסעַדּ ,כְׁשֶ ּמֹותָם ָקַרב.
ּכֵןֶ ,א ְמחַק מְַראֹות ַרּבִיםּ ,כְׁשֶ עֵת ַה ָּמו ֶת ַהּגְדֹולָה
ּׁשכְחּו ִמּלֵב,
ו ְקֹולֹות ַה ִּמ ְל ָחמָה י ִ ָ
אְַך ֶאזְּכֹר ָלּנ ֶ ַצ ַח ּדְמּות ׁשֶ ל ַא ֲהבָה ַּב ֲע ָמלָּה
ְּב ַמ ְחלֶֶקת ַהּפְצּועִים ׁשֶ ל הָאֹוי ֵב.

אולי (לרא"ל) — ורה בריטן
מאנגלית :סיון בסקין

אּולַי ִּתז ְַרח הַּׁשֶ מֶׁש יֹום ֶאחָד,
ּׁש ַמי ִם ׁשּוב יִהְיּו ְּכ ֻחּלִים,
ו ְ ַה ָ
ו ְֹלא ֶא ְחי ֶה לִָריק ,אַף ּכִי ָלעַד
אֵינ ְָך ּבֵין ַה ַחּי ִים.
אּולַי ּכֵָרי ַהּדֶׁשֶ א הַָרּכִים
עֹוד י ַ ַעלְצּו ְּב ֹזהַר ַאו ְִריִרי,
וְי ִ ְמּתְקּו ּפְִרחֵי ִאּי ָר ,אַף ּכִי
נ ָ ַפ ְלּתָ ,יַּקִיִרי.
אּולַי ַהּיַעַר ַהּקֵיצִי יָאִיר,
ו ְ ַהּו ְָרִדים יִהְיּו ׁשּוב אְַרּגָמָן,
ּוׂשְ דֹות ַה ְּסתָו יִהְיּו ָקטִיף עָׁשִ יר,
אַף ּכִי ַאּתָה ֹלא ּכָאן.
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אּולַי ֹלא ֶא ְת ַּכּו ֵץּ ,פְצּועָה ָלעַד,
ׁשנ ָה ּגֹו ֶססֶת ְּבדָמָּה,
ּכְׁשֶ עֹוד ָ
ו ְ ַא ֲאז ִין לְׁשִ יר חַג הַּמֹולָד,
עַל אַף ׁשֶ ֹּלא ּתִׁשְ מַע.
ַהּזְמַן מֵׁשִ יב ֵאלֵינּו ּכָל ׂשִ ְמחָה,
אְַך אֵם ּכָל הַּׂשְ מָחֹות — ׁשּוב ֹלא יָבִיא
ֵאלַיּ ,כִי ִה ְתנַּפֵץ ֵמ ָא ְבדָנ ְָך
ׁשנ ִים ִלּבִי.
ִל ְפנ ֵי ָ

קינת המשוחררים — ורה בריטן
מאנגלית :סיון בסקין

ׁשנ ִים ",הֵם מְַרּגִיעִים" .נּו טֹוב,
"אְַרּבַע ָ
ז ֶה ּכְלּוםַ .אּתֶם ּכֹה ְצעִיִרים .וַעֲבּוְרכֶם
ָהיְתָה זֹו ֲחוָי ָה מַׁשְ מָעּותִית!"
הֵם ׁשֹו ְכחִים
אֵיְך ֲאחִֵרים נֹותְרּו ו ְ ִהתְַקּדְמּו —
ְּב ֵהעְָדֵרנּוִ ,התְַקּדְמּו יֹותֵר.
ָחז ְַרנּו וְגִּלִינּו
ׁשֶ הֵם ז ָכּו ַל ְּת ִהּלָהּ ,וׁשְ מֹותֵיהֶם
נ ִּׂשְ אּו ְּבפִי ּבְִרּיֹות ,וְאִּלּו הַּׁשֵ מֹות
ׁשֶ ּלָנּו נ ִׁשְ ּכְחּו ִמּלֵב;
אִיׁש ֹלא ִּדּבֵר עַל ַמעֲׂשֵ י ּגְבּוָרה; ָעלֵינּו
לָׁשּוב אֶל נ ְֻקּדַת ַה ַה ְת ָחלָה.
ׁשנ ִים ז ְַרְקּתֶם ַלּמְדּוָרה —
"אְַרּבַע ָ
ֲהי ִ ָּתכֵן?" הֵם צֹועֲִקים" .נּו טֹוב,
זֹו אַׁשְ ַמ ְתכֶם!"
ּכָעֵת ִה ְת ַחלְנּו ְל ַה ְסּכִים ִעּמָם.
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שיר–מכתב  Xללּו — גיום אַּפֹולינ ֵר

15

מצרפתית :דורי מנור

ַהחֶֹרף עֲַדי ִן ֹלא ּתַם אְַך ְּכבָר ָראִיתִי ִלבְלּוב
עַל ַענְפֵי ַה ְּת ֵאנ ִים ַּב ַּמּטָע עֹוד ְמעַט ָה ָאבִיב י ָׁשּוב
וְעִּמֹו ַהּׁשָלֹום אֲהּובָה ִּבמְקֹום ַהּקְָרבֹות ַהּמִָרים
ֶא ְצלֵנּו ַהּכֹל ּכַּׁשּוָרה אְַך ׁשִ ְמעִי אֶת ְקִריאַת ַהּגְבִָרים
ַמּלָח י ַ ָּפנ ִי אֵי–ׁשָם ִמ ְתּג ֵָרד ְּבעֵינֹו הַּׂשְ מָאלִית
ּבֶן– ֶמלְֶך ּגֹולֶה ֵמאְַרצֹו ו ְנֹוֵדד ּבָעֹולָם ְּכ ָפלִיט
ִלּבִי ְמכְַרּכֵר ְסבִיבְֵך ּכְמֹו חֲבּוַרת ַחּיָלִים סְֶרּבִים ְצעִיִרים הַּיֹו ְצאִים ִּבמְחֹול קֹולֹו
ׁש ְלו ָה
ְסבִיב ּבְתּולָה ׁשֶ ּי ְׁשֵ נ ָה לָּה ְּב ַ
ַחּי ַל ַהחִי"ר ַהּבְלֹונְּדִי צָד ַּבּגֶׁשֶ ם ִּכּנ ֵי עְֶרו ָה
ֶּב ְלגִי ׁשֶ עָצּור ּבְהֹו ַלנ ְד קֹוֵרא עִּתֹון ׁשֶ ֲאנ ִי ֻמזְּכָר ּבֵין ַּדּפָיו
ֵמרֹאׁש ַה ֶּסכֶר ַמ ְלּכָה ַמּבִיטָה ְמ ֹב ֶעתֶת ַּבּקְָרב
נַהַג ָה ַאמְּבּו ַלנ ְס עֹוצֵם אֶת עֵינ ָיו ֹלא לְִראֹות אֶת ַה ֶּפצַע ַה ַּמ ְצמִית
ַהּז ִָקיף רֹואֶה אֵיְך ִמגְּדַל ְּכנ ֵ ִסּי ָה נֹופֵל ּכְמֹו ַאּג ָס ׁשֶ ָהעֵץ הִׁשְ מִיט
ַרב הַחֹובֵל ָה ַאנְגְלִי ַמּצִית מְִקטֶֶרת אֹוּפְיּום ַאחֲרֹונ ָה ּבְעֹוד ְספִינ ָתֹו טֹו ַבעַת
ׁשּוַעַת
ׁשּוְעִים ְל ָאבִיב ׁשֶ ל ׁשָלֹום ׁשִ ְמעִי אֵיְך ְקִריאַת ַהּגְבִָרים ְמ ַ
ֻּכּלָם ְמ ַ
ׁשו ְ ָעתִי הִיא ֵא ַלי ְִך לּו אֲהּובָה ַא ְּת ׁשְלֹומִי ו ְ ַא ְּת ֲאבִיבִי
ַ
ו ְ ַא ְּת ָהאֹׁשֶ ר ׁשֶ ַרק ֵאלָיו ִמ ְת ַאּו ֶה ְל ָבבִי
15גיום אפולינר ) ,(Apollinaire, 1880-1918מהמרכזיים במשוררי צרפת במאה
העשרים .מרקע מעורב איטלקי–צרפתי–פולני .היה קרוב לאמני האוונגרד
הפריזאי ,חברו הקרוב של פיקסו ושל רבים מהאמנים הקוביסטים .בספטמבר
 ,1914זמן קצר לפני גיוסו ,התוודע המשורר בן השלושים וארבע בעיר ניס
לבחורה יפהפייה ,בת למשפחת אצולה ותיקה וידועה :לואיז דה–קֹוליניי–שאטיֹון,
המכונה "לּו ".אפולינר חיזר אחריה במרץ .האריסטוקרטית הצעירה נעתרה לו
תחילה ,אולם עד מהרה נסוגה ,ושוב נעתרה ,ובמשך חודשים ארוכים הוסיפה
ללהטט במשורר האוונגרד בעל המראה הדובי .בדצמבר  1914גויס אפולינר,
שובץ בגדוד הארטילריה מס'  ,38והוצב בבסיס בעיר נים שבחבל פרובנס.
במרוצת החודשים התנהל עיקר הקשר בין אפולינר לאהובתו באמצעות חליפת
מכתבים סוערת ,שבה הרבה המשורר לשלב שירי אהבה .הקשר בין השניים דעך
סופית בינואר  .1916פחות משלוש שנים אחר כך מת המשורר במגפת השפעת
הספרדית ,לאחר שפציעת ראש חמורה בשלהי המלחמה החלישה אותו מאוד.
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ּבְׁשֵ ם אָׁשְֵרנּו ֲאנ ִי ִמתְּכֹונ ֵן לְמֹותִי ַהּקָרֹוב
ּבְׁשֵ ם אָׁשְֵרנּו ֲאנ ִי מְַקּו ֶה עֹוד ִלחְיֹות ּבְטֹוב
ּבְׁשֵ ם אָׁשְֵרנּו ְצבָאֹות נ ִ ְל ָחמִים ְּב ֵחמָה ׁשְפּוכָה
ּבִׁשְ מֹו ְמ ַכּוְנ ִים מְַראָה אֶל ְּפ ֻלּג ַת לֹו ֲחמִים טְבּוחָה
ׁשבִיט
ּבִׁשְ מֹו נ ְגֹוז ִים ְּפגָז ִים ּבַּׁשְ חִָקים ּכְכֹו ְכבֵי ָ
ּבִׁשְ מֹו ׁשְ בּוי ִים צֹועֲִדים ּבְטּוִרים אֲחּוז ֵי ֲעו ִית
ּבִׁשְ מֹו ְל ָבבִי הֹולֵם ּבְִראֹותֹו אֲהּובָה אֹותְָך
הֹו לּו ַא ֲהבַת– ַחּי ַי ַלהֲטּוט ׁשֶ ּלִי ו ְתֹותָח

אִם גם אני אפול( ...שיר–מכתב  XIIללּו) — גיום אפולינר
מצרפתית :דורי מנור

אִם ּג ַם ֲאנ ִי ֶאּפֹל ָחלָל ַּב ִּמ ְל ָחמָה
הֹו לּו ַא ְּת ִּת ְת ַא ְּבלִי ְּבמֶׁשֶ ְך י ְ ָממָה
וְאָז ַהּזִּכָרֹון י ַ ְבלִי ַח וְי ְִדעְַך
ְּכ ִהתְּפֹוגֵג ָּפג ָז ּבִׁשְ מֵי ַה ִּמ ְל ָחמָה
ָּפג ָז יָפֶה ׁשֶ ּכְמֹו מִימֹוז ָה הּוא נ ִ ְפּתָח
וְזִכְרֹונ ִי ׁשֶ ּי ִ ְתנַּפֵץ אֶל ֶה ָחלָל
אֶת הָעֹולָם ּכֻּלֹו ּבְִדּמּומֹו יָצִיף
יָמִים ו ַ ֲעמִָקים וַהֲָרִרים ּו ְכלַל
הַּכֹוכָבִים ַה ֻּמ ְפ ָלאִים ׁשֶ ֶּב ָחלָל
יַבְׁשִ ילּו ְּכפֵרֹות ַהּפָז עַל ָה ֵעצִים
ּׁשכַח י ִ ְחי ֶה ְּבכָל ּדָבָר
זִכְִרי ׁשֶ ּי ִ ָ
הּוא יַאֲִדים אֶת ְקצֹות ָחז ְֵך ַהּנ ֶ ֱהדָר
אֶת ּפִיְך אֶת ׂשְ עְָרָך ַהּמִׁשְ ַּתּפְֵך ְּכדָם
ו ְ ַא ְּת ֹלא ִּתז ְ ַּד ְּקנ ִי אַף ַּפעַם ּכָל ּדָבָר
י ַ ְצעִיר ְל ַמ ֲענ ְֵך ׁשְ טּוף–חֵׁשֶ ק לְעֹולָם
ּדָמִי ׁשֶ ּיִּנָתֵז ָלעַד עַל ַה ֵּתבֵל
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י ָׁשִ יב ְצ ָבעִים ַחּמִים ַלּפֶַרח הַּנֹובֵל
יֹוסִיף ז ְִריזּות ַל ַּמי ִם ֹּבהַק ַל ַחּמָה
ּתְׁשּוָקה ׁשֶ אֵין מָׁשְ לָּה ּתִׂשְ רֹר אָז ַּב ֵּתבֵל
ּגּופְֵך מּול ְמ ַאהֵב ָחז ָק יֹותֵר י ִ ְכמַּה
אִם ֵאהֵָרג ׁשָם לּו וְאַף אִם ֶא ָּבלַע
ּכָלִיל ּבַּׁשִ ְכחָה זִכְִרי אֹותִי ְּבעֵת
ַהחֵׁשֶ ק הַּיֹוֵקד ּבִׁשְ עַת ֶח ְמּדָה ּגְדֹולָה
ּומֵעֹוְרַקי י ְִקלַח לְָך אֹׁשֶ ר ִמ ְת ַלהֵט
ו ִיהִי אָׁשְֵרְך ְל ֶפלֶא ּכִי י ָ ְפי ְֵך נ ִ ְפלָא
הֹו לּו ּתְׁשּוַקת ַחּי ַי הֹו ַּת ֲאו ָה ּגְדֹולָה
 30בינואר  ,1915נ ִים
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צילום :טמיר לדרברג

אילי אבידן ,יליד תל
אביב .1982 ,כותב עבודת
דוקטורט העוסקת בזהויות
טרנסג'נדריות באוניברסיטת בן
גוריון בנגב ,עובד כעוזר הוראה
ופעיל בפרויקט "גילה" להעצמה
טרנסית.
מעין אבן ,יליד תל אביב.1994 ,
למד במגמת תאטרון בתיכון ע"ש
תלמה ילין בגבעתיים .כיום משרת
כחייל בקריה .שיריו הראשונים
ראו אור בגיליון  8של "הו!".

צילום :רונן ללנה
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שמעון אדף ,יליד שדרות.1972 ,
בן להורים שהגיעו ממרוקו
בילדותם .פרסם שלושה ספרי
שירה ושישה רומנים ,שהאחרונים
בהם — כפור ,מוקס נוקס וערים
של מטה (שלושתם בהוצאת
כנרת זמורה ביתן) — הם שלושת
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

( .)2012ב– 2014יראה אור הספר
מתנות החתונה ,ששירים מתוכו
הופיעו בשני גליונות ״הו!״
הקודמים.

צילום :לנה קוזנצובה

צילוםPOVideo :

נדיה אייזנר ,ילידת מינסק ,הגיעה
לישראל בגיל חמש–עשרה,
התחילה לכתוב שירה בגיל עשר
ברוסית ,ומגיל שבע–עשרה כותבת
גם בעברית .מתגוררת בירושלים,
עובדת כיועצת תקשורת ,מתרגמת
וכתבת תרבות ,אמא לחמישה
ילדים.
שרון אס ,ילידת רמת גן .פרסמה
עד כה את הספרים אם ההר
נעלמה (הוצאת תג–הליקון,
 ,)1997הזר ואשת חול (ריתמוס,
הקבוץ המאוחד ,)2001 ,נתיני
השמש (הקיבוץ המאוחד)2006 ,
והאוריום (מוסד ביאליק.)2011 ,
ספר שירים חדש פרי עטה ,מוזיקת
הנתיב הרחב ,יראה אור בחודשים
הקרובים בהוצאת הליקון .מלמדת
במסלול לכתיבה באוניברסיטת
תל אביב ,בעלמא ובהליקון .בין
הפרסים שקיבלה :פרס אשכול
ליצירה ופרס ביאליק .מתגוררת
בתל אביב.
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צילום :אריק ספורטה

עינה ארדל ,ילידת  ,1973חיה
בירושלים .פרסמה עד כה שלושה
ספרי שירה :סנדלי הדם שלי (כתר
 ,)2002שירי אהבה לימים רעים
(עם עובד) ,כשהגעגועים היו
מבישים (קשב).
אברהם ארואטי ,יליד ישראל,
 .1976מרצה ומתרגם מיוונית
עתיקה ורומית .עיקר עיסוקו
הוא בשירה ה ֶאּפִית ובפילוסופיה
עתיקה .תרגומיו לאיליאדה
ולאודיסיאה מאת הומרוס ראו אור
ב– 2012בהוצאת מאגנס .תרגומיו
לכתבים פילוסופים מכוננים
כדוגמת מחשבות לעצמי מאת
מרקוס אורליוס ,על הידידות מאת
קיקרו ,ועוד ,רואים אור מאז 2010
בהוצאת נהר ספרים.

צור ארליך ,יליד ירושלים .1974
כתב ,מבקר ועורך ב"מקור ראשון",
ולמן  1998כותב שם טור שירי
שבועי בענייני אקטואליה .ספרו
הארץ המאובטחת ( )2005כולל
מבחר טורים מהשנים הראשונות.
בעל טור שירי חודשי גם בעיתון
לומדי העברית  .IVRITתרגם
מאנגלית שורה של ספרי עיון ,וגם
שורות שירה שפורסמו ב"הו!"
ובכתבי עת נוספים .מוסמך
האוניברסיטה העברית בספרות
עברית.
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צילום :נועה ברזנר

אלמוג בהר ,סופר ,משורר ומבקר
ספרות .פרסם ארבעה ספרים:
ִצמְאֹון ְּבאֵרֹות (שירים ,עם–עובד,
ַ ;)2008אנ ַא מִן ַאלְ–י ַהּוד
(סיפורים ,בבל ;)2008 ,חוט
מושך מן הלשון (שירים ,עם
עובד ;)2009 ,צ'חלה וחזקל
(רומן ,כתר .)2010 ,ערך את ספר
שיריו הראשון של מרואן מח'ול
בתרגום מערבית לעברית ,ארץ
הפסיפלורה העצובה (הוצאת
קשב ,)2012 ,ויחד עם שותפים את
כתב העת לרוחב (הוצאת גרילה
תרבות.)2012 ,
שמעון בוזגלו ,משורר ומתרגם,
פרסם עד כה ארבעה ספרי שירה.
מרבה לתרגם מהספרות העתיקה
של יוון ורומא ,בעיקר שירה
ומחזות.
דוד (ניאו) בוחבוט ,יליד ירושלים,
 .1994בגיל חמש–עשרה החל
לכתוב שירה .למד במגמת
קולנוע וזכה בפרסים על
סרטיו .שיריו פורסמו ב"הו!",
במוסף "תרבות וספרות" של עיתון
"הארץ" וב"מעריב" .עובד כיום
כמורה לכתיבה יוצרת בבית ספר
יסודי.
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דרור בורשטיין ,יליד נתניה,
 .1970מתגורר בתל אביב .עורך
את כתב העת ואת סדרת הספרים
של "הליקון" .מלמד באוניברסיטת
תל אביב ובביה"ס למשפטים
במכללה למנהל בראשון לציון.
ספריו האחרונים :ספרי העיון
שאלות בספרות (מוסד ביאליק)
ותמונות של בשר (הקיבוץ
המאוחד) ,וכן הרומן אחות שמש
(כתר).
יעקב ביטון ,יליד באר שבע,
 .1974נכדה של סוליקה מלכא.
פרסם עד כה את הספרים אינא
דדא (כתר )2008 ,ומחברות
התבוסה (הליקון .)2013 ,חתן
הפרס לעידוד היצירה של משרד
התרבות למשוררים בראשית דרכם
ופרס טבע לשירה לשנת .2008

צילום :מור שמושקוביץ

278

אילה בן לולו ,ילידת ראשון לציון,
בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה
ותואר שני בהיסטוריה ופילוסופיה
של המדעים והרעיונות .בוגרת
מסלול עריכה ותרגום של מכללת
עלמא .ספר שיריה הראשון ילדות
מקוצרת ראה אור בהוצאת פרדס
(.)2013

אסף בנרף עוסק במוזיקה .כיום
סטודנט לניצוח בביה"ס למוזיקה
ע"ש בוכמן–מהטה באוניברסיטת
תל אביב ,בעבר זמר במקהלת
האופרה הישראלית .בוגר סדנאות
לכתיבת שירה בהדרכת מאיה
בז'רנו ובהדרכת דורי מנור .זהו לו
פרסום ראשון.

צילום :איריס נשר

סיון בסקין ,ילידת וילנה ,ליטא,
 .1976חיה בישראל מאז .1990
מתגוררת 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 והמזוודה מאת סרגי
דובלטוב (אחוזת בית,)2010 ,
ואת ספרו של במאי הקולנוע
אנדרי טרקובסקי לפסל בזמן
(אסיה .)2013 ,תרגמה מליטאית
את ספרה של ונדה יוקנייטה
נהגה בחשכה (אסיה)2011 ,
ומאנגלית את הרומן פרויקט רוזי
מאת גרהם סימסיון .כן תרגמה
שירים מאת צווטאייבה ,יוסיף
ברודסקי ,ניקולאי גומילוב ,ו ֶלימיר
חלבניקוב ואחרים.
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תמר ברגר ,ילידת תל אביב.
כותבת על מרחב בכלל ,על
המרחב הישראלי ועל הישראליות
בפרט ,מלמדת בבצלאל ,בטכניון
ובמכללה למינהל .ספריה:
דיוניסוס בסנטר וברווח בין עולם
לצעצוע.

צילום :ניצן גלילי

דותן ברום ,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.
נמרוד ברקו ,יליד ירושלים.1977 ,
חי בירושלים בה כל שנותיו .כותב
שירה ופרוזה ועוסק גם ביצירת
מוזיקה .זהו לו פרסום ראשון.

צילום :אלינה מלצר
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נורית גרץ שימשה פרופסור מן
המניין במחלקה לספרות ,לשון
ואמנויות באוניברסיטה הפתוחה,
כראש המגמה העיונית בחוג
לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת
תל אביב ,ומכהנת כיום כראש
המחלקה לתרבות ,יצירה והפקה
במכללת ספיר .מלבד ספרי
מחקר פרסמה שני ספרי פרוזה

המבוססים על ביוגרפיות :אל מה
שנמוג (עם עובד )1997 ,ועל דעת
עצמו (עם עובד .)2008 ,ספרה
על דעת עצמו היה במשך כשנה
ברשימת רבי המכר .בשנת 2009
היה הספר מועמד לפרס ספיר
וזכה בפרס ברנר .בשנת  2010זכה
הספר בפרס הזהב של התאחדות
המו"לים ונבחר לרשימת "עשרת
ספרי העשור" של ידיעות אחרונות
ו"חמשת ספרי העשור" של גלי
צה"ל.
יאיר דברת ,יליד זכרון יעקב,
 .1990גדל בבנימינה והיום
מתגורר ביפו .ביכורי שיריו
התפרסמו בגליון מספר  9של
"הו!" ובמוסף "תרבות וספרות"
של הארץ.

צילום :איתי הראבן

אלוף הראבן נולד בחיפה.1926 ,
שירת בצה"ל ,במוסד ובמשרד
החוץ .היה עמית בכיר במכון
ון–ליר .יזם תכניות לקידום
שוויון אזרחי בין יהודים וערבים
אזרחי ישראל ,למטרה זו הקים
את עמותת "סיכוי" .פרסם
ספרים שהם מדרש חדש על דרך
הדעת ביהדות ,וביניהם פנים אל
פנים ,שיחות חילוניות בין משה
לאלוהים ,ולדעת שאיננו יודעים.
השירים המופיעים בגיליון זה
המתינו במגירה במשך כשלושים
שנה.
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אנה הרמן ,ילידת ירושלים.1973 ,
שיריה ראו אור לראשונה בכתב
העת "אֵב" בשנת  .1994פרסמה
עד כה שלושה ספרי שירה:
חד–קרן (הקיבוץ המאוחד,)2002 ,
אלפא ואומגה (לברית שכתבה עם
דורי מנור לאופרה ,שהועלתה על
במת האופרה הישראלית; הקיבוץ
המאוחד  )2001וספר הרפואות
הפשוטות (הקיבוץ המאוחד,
 .)2006בין תרגומיה :היומנים של
סילביה פלאת (ידיעות אחרונות,
 )2002ורישום של העבר מאת
וירג'יניה וולף (מודן .)2011 ,כלת
פרס ראש הממשלה ליצירה לשנת
 2007ופרס ורטהיים לשירה לשנת
 .2006אמא לנֹגה מרים.

צילום :סוזן לילי
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רוברט וייטהיל–בשן ,יליד
 ,1947צפון קרוליינה ,ארה"ב.
גדל בטקסס ,חי זה שלושים שנה
ויותר בפרברי וושינגטון הבירה.
החל לכתוב שירה עברית בשנות
השבעים ומאז פרסם ארבעה
ספרים :עורבים חומים (עקד,
 ,)1977אפס מקום (דביר,)1981 ,
אחרי השתיקה (כרמל)2007 ,
וסטפס ְבּחֹורים שחורים (הקיבוץ
המאוחד.)2014 ,

אילן וייס ,יליד חיפה .1964 ,עובד
במפעל לממתקים ,עוסק בצילום
ומפרסם חלק מצילומיו באתר
"פוטולייט" .שירים פרי עטו
פורסמו בכתבי עת שונים.

עומר ולדמן יליד  .1994משרת
בגלי צה"ל ככתב לענייני תרבות
וכעורך חדשות .פרסם שירים,
רשימות ותרגומי שירה בשני
הגיליונות הקודמים של "הו!",
בכתבי עת נוספים ובעיתונות
היומית .מתגורר בתל אביב.
יצהר ורדי ,יליד  ,1968קיבוץ
בית קמה .למד ספרות ,פילוסופיה
ומדעי המדינה .ב– 1991עזב את
הקיבוץ בפעם השנייה והאחרונה
ועבד כטרקטוריסט באתר בנייה,
כמאבטח ,כצבע ,כמנקה חלונות
ראווה ,כקורא מוני–מים ,כשליח
במכבסה ,כסבל ,כעוזר–גנן
וכמגיה ב"מעריב" .כיום הוא
עוסק בכתיבה ,בתרגום ובעריכה.
סיפוריו הראשונים התפרסמו
במוסף "תרבות וספרות" של
עיתון "הארץ" .נשוי ואב לארבעה.
מתגורר בגליל התחתון .ספרו את
כל הדברים ראה אור בהוצאת
זמורה ביתן ב .2011
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יולי ורשבסקי ,יליד מוסקבה,
 .1978מתגורר בשכונת ביצרון
בתל–אביב .נשוי לנועה ואב לשני
בנים .בוגר החוג לתורת הספרות
הכללית באוניברסיטת תל אביב.
שיריו פורסמו לראשונה בספר
"חייו של השחקן" (ספרא,)2005 ,
ובכתב העת "הו".

אלון חילו ,יליד  ,1972הוא
סופר ומחזאי ,מחבר הרומנים
ההיסטוריים מות הנזיר (חרגול,
 ,)2004אחוזת דג'אני (ידיעות
ספרים )2008 ,ורומן המכתבים
הקומי הכי רחוק שאפשר (ידיעות
ספרים .)2012 ,ספריו תורגמו
לשפות רבות וזכו לשבחי הביקורת
בארץ ובחו"ל.
רועי חן ,יליד תל אביב,1980 ,
הוא סופר ומתרגם .מחבר הרומן
סוסי הדיו (הקיבוץ המאוחד,
 )2005וקובץ הסיפורים תל של
אביב (הקיבוץ המאוחד .)2011
סיפורים פרי עטו ראו אור בעברית
ובתרגום לאנגלית ,לרוסית
וליידיש .תרגם פרוזה ושירה
מרוסית (פושקין ,דוסטויבסקי,
בונין ,חארמס ועוד) וכן תרגם
או עיבד יותר מארבעים מחזות
מרוסית ,מאנגלית ,מצרפתית
ומאיטלקית .מאז שנת  2007מכהן
כדרמטורג תיאטרון גשר ,שבו
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הועלו השנה שני מחזות פרי עטו:
הדיבוק ,גרסה אישית למחזה
הקלאסי מאת ש .אנ–סקי ומסעות
אודיסאוס ,הצגה לילדים בהשראת
האודיסאה מאת הומרוס.
צילום :פולינה אדמוב
מתן חרמוני ,יליד קיבוץ דורות
 ,1969גדל בבאר שבע ובעומר.
למד ספרות עברית וספרות
כללית באוניברסיטת תל אביב
ובאוניברסיטת בן גוריון בנגב.
הרומאן היברו פבלישינג קומפני
פרי עטו ראה אור ב–2011
בהוצאת כנרת ,זמורה–ביתן.
הספר היה בין חמשת המועמדים
הסופיים לפרס ספיר ,וזכה בפרס
ברנשטיין .ב– 2012ראה אור
בעריכתו בהוצאת עם עובד ,קובץ
הסיפורים אמריקה — העולם
החדש ביידיש ובעברית .ב–2014
ראה אור הרומן ארבע ארצות.
יצירותיו הראשונות ראו אור מעל
דפי "הו!".
שלומי חתוכה ,משורר ופעיל
חברתי .מייסד עמותת עמר"ם
לקידום תרבות המזרח ,וממקימי
הוצאת טנג'יר .כותב מאמרים
בעיתונות המקוונת.

צילום :גינדי
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צילום :מיה זיידמן

מרחב ישורון ,יליד  .1978חי בתל
אביב .משורר .ספריו :ישורון על
קוטב העיזבון ,ספר שירה (הוצאת
פלונית  ,)2007אדם מצטלם
בכתב ,עיון במנגנונים מטפוריים
בשמות–בראשית (מנופים ,)2011
מדריך לנוגעים בשם העצם,
מדריך למשתמשי העברית ומחזה
תוגה (ה.ע  ,)2013גל נעול ,ספר
שירה ( ה.ע . )2014
עמרי לבנת ,יליד ישראל .1993
חייל .בוגר סדנת השירה של דורי
מנור .זהו לו פרסום ראשון.

צילום :יוסי צבקר
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קובי מידן ,יליד נתניה.1958 ,
עוסק בתקשורת .פרסם ספר
ילדים ,בית חרושת לשירים .מחזה
שכתב על פי הספר זכה בפרס
הראשון בפסטיבל הבינלאומי
להצגות ילדים בחיפה .מתרגומיו:
השירים וספר הכמיהה מאת
לאונרד כהן; הגביהו את קורת
הגג ,נגרים מאת ג' ד' סאלינג'ר,
שיחות עם עצמי מאת נלסון
מנדלה ועוד.

עמוס מדר ,יליד .1983
רסיס מנשמתו של הלדרלין.
יהודי–ערבי יליד ישראל ,מזרם
היהדות הפמיניסטית החדשה.
למד בישיבות וכן במחלקות
לפילוסופיה ופסיכולוגיה
של האוניברסיטה העברית
ואוניברסיטת בן גוריון .אחדים
משיריו פורסמו בעיתונים ובכתבי
העת "הו!"" ,משיב הרוח"
ו"מבוע".

צילום :שושי מירן

ראובן מירן סופר ,מתרגם ,עורך
ומו"ל הוצאת "נהר ספרים" .בוגר
ומוסמך אוניברסיטת הסורבון
בפילוסופיה .ספרו הראשון ראה
אור ב– 1970ומאז פרסם עוד
שלושה–עשר ספרים בהוצאות
שונות .מחלק את זמנו בין בנימינה
לפריז.

לי ממן ,ילידת צפת.1980 ,
בוגרת החוג לספרות עברית
באוניברסיטה העברית ,וכיום
תלמידת מחקר בחוג לספרות
באוניברסיטת חיפה .קובץ שיריה
פיקדון האושר ההוא זכה בפרס
הראשון בתחרות הספרותית ע"ש
הרי הרשון .יצירות ,תרגומים
ורשימות ביקורת פרי עטה ראו
אור בכתבי עת שונים.
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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 .חתן פרס ראש הממשלה
ליוצרים עבריים לשנת  ,2007פרס
טשרניחובסקי לתרגומי מופת לשנת
 2008ופרס העריכה של משרד
התרבות לשנת ( 2011על עריכת
"הו!") .עורך ומגיש את התכנית
"בעקבות הזמן האבוד" המשודרת
בגל"צ בימי שישי ב–.19:00

צילום :אופיר הראל
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שחר–מריו מרדכי ,יליד חיפה
 .1975גדל בקרית ביאליק .זכה
במקום הראשון בתחרות הארצית
"שירה על הדרך" ,לשנת .2010
ספר שיריו ,מי בעניין שלנו ,ראה
אור בהוצאת "עם עובד" בשנת
תשע"ד .קדם לו ספר השירה
תולדות העתיד בהוצאת "אבן
חושן" ,תש"ע.

צילום :יונתן סטבסקי

צילום :מתן חרמוני

בני מר ,יליד תל אביב.1971 ,
עורך מוסף "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
אוסף אוטוביוגרפי של כתבי
המשורר אברהם סוצקבר יראה
אור בקרוב בתרגומו בהוצאת
"הקיבוץ המאוחד" .מתגורר בתל
אביב.
תמר מרין ,ילידת תל אביב.
בעלת תואר דוקטור בספרות
עברית מאוניברסיטת תל
אביב .לימדה ספרות עברית
והשוואתית באוניברסיטת תל
אביב ובאוניברסיטת נורת'ווסטרן
באילינוי .ספרה על עליית
הפרוזה הנשית הישראלית עתיד
לראות אור בהוצאת אוניברסיטת
נורת'ווסטרן .פרסמה סיפורים
קצרים בכתבי העת "הו!"" ,קשת
החדשה" ובאנתולוגיה הדיגיטלית
ארזנו לבד ("אינדיבוק" .)2014
מפרסמת בקביעות רשימות על
ספרות וביקורות ספרים במוספי
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"ספרים" ו"תרבות וספרות" של
עתון "הארץ".
דרור משעני ,יליד חולון.1975 ,
סופר ,עורך ,מתרגם וחוקר ספרות.
שני הרומנים הבלשיים שלו ,תיק
נעדר ואפשרות של אלימות,
תורגמו לשפות רבות וזכו בפרסים
בישראל ובחו"ל .הוא מלמד בחוג
לספרות באוניברסיטת תל אביב.
צילום :ינאי יחיאל

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– .2012מנהל את המפעל לתרגום
ספרות מופת ומפרסם מאמרים
ורשימות ביקורת בעיתון "הארץ".
חתן פרס אשכול ליצירה לשנת
 .2012הרומן החדש שלו ,הצורף,
ראה אור זה עתה בהוצאת כתר.
בכל סרלואי ,ילידת ירושלים,
 .1983ספר שיריה בית בחיק
הלילה ראה אור בשנת 2013
בהוצאת אבן חושן .מפרסמת
מאמרי ביקורת ב"מעריב" וב"מקור
ראשון" ,והשתתפה בעריכת גיליון
"נשים" של כתב העת "משיב
הרוח" .מלמדת ספרות בתיכון
"אור תורה" בירושלים .אמא
לאורה מעיין.
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שלומציון קינן ,ילידת ,1969
למדה אמנות ,קולנוע ,ספרות
אנגלית ,דהרמה ופילוסופיה,
בישראל ,ארה״ב ,אנגליה ,הודו
ושווייץ .פרסמה טורים ,איורים,
וביקורות ספרים בעיתונים,
ערכה תכניות תרבות בטלוויזיה,
את מגזין התרבות ״ 42מעלות״
ואת ערוץ ״הספרייה״ ב–.Ynet
לימדה באוניברסיטה הפתוחה,
תרגמה מעברית לאנגלית ולהפך
והגישה את התכנית ״ציפורי
לילה מתפייטות״ עם דורי מנור
בגל"צ .רומן מפרי עטה היה
ברשימת הקצרה ל–pen/faulkner
.creative writing competition
עמנואל פינטו ,יליד .1962
מתרגם ,סופר ותסריטאי .ספרו
האחרון ,טיניטוס ,ראה אור
בהוצאת "הקיבוץ המאוחד"
בסדרת "ספ" ,ותורגם לצרפתית
בהוצאת "אקט–סוד".
צילום :יאיר רון

צילום :עפר אזולאי

יותם ראובני ,יליד רומניה.1949 ,
חי בישראל משנת  .1964למד
בתיכון באשדוד .שירת בנח"ל.
היה עורך בעיתון "הארץ",
עורך וכתב בכיר במוסף  7ימים
של "ידיעות אחרונות"; תרגם
ספרים רבים .מספריו :הספרים
הראשונים — אוסף של כל ספרי
הסיפורים (הוצאת נמרוד) ,שירים

291

( 2012-1970קשב לשירה) ,פשר
המעשים ,רומן בשבעה חלקים,
( 2012-2011נמרוד) ,הרוצח
השכיר של העם היהודי,2012 ,
שירים ,אוסף( ,קשב.)2013 ,

צילום :אורית ברגר

יחזקאל רחמים ,בוגר התכנית
הבין–תחומית ע"ש עדי לאוטמן
באוניברסיטת תל אביב ובעל תואר
שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
פרסם קובץ סיפורים ,פיגומים
(הקיבוץ המאוחד )2009 ,וספרי
ילדים .חתן פרס ראש הממשלה
לסופרים עבריים לשנת תשע"ג.
לאחרונה נמצא במסע יצירה
באמריקה הלטינית.
יונתן שאבי ,יליד תל אביב.1991 ,
בוגר מגמת מדעי הרוח בתיכון
הירושלמי למדעים ולאמנויות
(יאס"א) .כיום סטודנט לשפות
עתיקות בחוג ללימודים קלסיים
באוניברסיטת תל אביב .זה
שנתיים וחצי מקיים סלון ספרותי
בדירתו עם חוג חברים .מתרגם
שירה גרמנית ובימים אלה מתמסר
לכתיבת מחזות.
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ננו שבתאי ,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  .)2011זוכת פרס
אקו"ם ליצירת ביכורים על ספר
שיריה ילדת הברזל (ידיעות
אחרונות .)2005 ,ספרה ננו
שבתאי – שלושה מחזות ראה
אור בהוצאת עמדה ( .)2010ספרה
האחרון ,אח זה לא דבר שזורקים
לפח( ,ספר לילדים) ראה אור
בהוצאת ידיעות אחרונות (.)2013

צילום :אריק סולטן

יערה שחורי ,ילידת תל אביב,
 .1977ספר השירה שלה אצבע,
שן ,כנף ראה אור בהוצאת עם
עובד בשנת  .2010ספרה שנות
החלב (שלוש נובלות) ראה אור
ב– 2013בהוצאת כתר .עורכת
ספרות מקור בהוצאת כתר ומגדלת
עם בן זוגה את בנו ,את בתם ,שני
חתולים ודג קרב אחד.
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עדי שחטר ,ילידת  .1966מתרגמת
(בעיקר שירה) ,כותבת ועורכת
לשון .למדה לשון וספרות
באוניברסיטה העברית .הוציאה
עם שותפתה את ניניה — סיפורי–
משחק לילדים .זהו פרסומה
הראשון למבוגרים בדפוס.
מתגוררת בתל אביב.

צילום :איציק קנטי

צילום :אבשלום טוליפמן.
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דורית שילה ,ילידת תל אביב
 .1969ד"ר לספרות ,חוקרת
ספרות ומתרגמת .חזרה להתגורר
בישראל ב– 2011לאחר שהות
בת חמש–עשרה שנים בצרפת,
שם לימדה ספרות עברית ,מקרא
ותרגום באוניברסיטאות שונות.
פרסמה מאמרים ב"הארץ"
וב"ידיעות אחרונות" .כותבת
ביקורות ספרות למוסף "ספרים"
של עיתון "הארץ" .סיפורים פרי
עטה הופיעו במוסף "תרבות
וספרות" של עיתון "הארץ" ,בכתב
העת "הו!" ובאסופה הדיגיטלית
"ארזנו לבד" ("אינדיבוק" .)2014
מתגוררת ביפו.
יובל שמעוני ,יליד ירושלים,
 .1955עורך ספרי מקור
ב"ספריה לעם" של הוצאת עם
עובד ומנחה סדנאות כתיבה
ועריכה באוניברסיטת תל אביב
ובאוניברסיטת חיפה .ספריו :מעוף
היונה ( ,)1990חדר ( ,)1999אל
העפר (.)2007

רועי שניידר ,יליד רעננה.1994 ,
נמצא 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".
עמרי שרת ,בן עשרים וארבע,
יליד גבעתיים .לומד לשון
עברית והיסטוריה של עם ישראל
באוניברסיטה העברית .פרסם
בעבר שירה בעיתון "הארץ" וכעת
עובד על ספר שירים ראשון.
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