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נעם פרתום
מצאתי אותי שַמִים

קווירתרפיה ספרותית

ֲאִני ּתֹוַקַעת ֶאת ְלשֹוִני ְּבחֹר ַהַּתַחת ֶׁשל ַהִּדָּכאֹון

ְוׁשֹוָלה ִמָּׁשם ֶאת ַהִּסְפרּות ִּבְמלֹוא ֲעִליבּוָתּה

ַהְּבֵראִׁשיִתית – ִריִרית, ְמֻכֶּוֶצת ְוצֹוַוַחת ְּכמֹו

ק ֵמַהִּׁשְלָיה. ִּתינֹוק ְסמּוק ַּתְבֵעָרה ֶׁשַאְך ַעְכָׁשו ֻנַתּ

ְּכֶׁשֲאִני ַמִּגיָעה ִלְנֻקַּדת ַהִג׳י ַהִּדָּכאֹון ִמְתּפֹוֵגג,

ְצָרַחת ַהֵּלָדה ֶׁשל ַהִּסְפרּות ִמְתַחֶּלֶפת ִּבְגִניחֹות עֶֹנג,

ָּלן ֶאְקְסָטַזת־ֵיׁש ְטהֹוָרה – ְוַהִּׁשיר ִנְכַּתב. ְּבַאְדוֹות קֹול ֶׁשָּכְלֻכּ

ְּכֶׁשֲאִני ּתֹוַקַעת ֶאת ְלשֹוִני ְּבחֹר ַהַּתַחת ֶׁשל ַהִּׁשיר

ִּנְכַּתב ֶזה ַעָּתה, ֶזה ִמְּכָבר – ֲאִני ִנְכֶנֶסת ְלִדָּכאֹון. ֶשׁ

ִׁשיר ָּכתּוב הּוא ַמֵּצַבת ֶרֶגׁש. ֶקֶבר ַאִחים ֶׁשל ּתֹוָבנֹות.

ֶרַגע חֹוֵלף ֶׁשָּקָפא ַּבְּזַמן ְּבצּוַרת ַמַּפל ִמִּלים ְסָטִטי,

ַּפְרִטיקּוָלִרי – ַאְך ַמְחזֹוִרי ְלֵאיְנסֹוף. ֵּגָרה ַנְפִׁשית

יר ֵמֶאְתמֹול ה. ֵאין ְּבכֹוחֹו ֶׁשל ַהִּשׁ ֶׁשָהָעְלָתה ְוִנְקְרָשׁ

יר ַהְּמַרֵּפא הּוא ָּתִמיד ַהִּׁשיר ֶׁשל ַהּיֹום. ְלַׁשֵּכְך ְמאּום. ַהִׁשּ

ֲאִני ּתֹוַקַעת ֶאת ְלשֹוִני ְּבחֹר ַהַּתַחת ֶׁשל ַהִּסְפרּות ְּכֶשׁ

ֲעֵמם ֶׁשָּסַפח ם ֵאגֹו קֹוֶלְקִטיִבי ָנפּוַח ּוְמַשׁ ֲאִני ׁשֹוָלה ִמָּשׁ

ֵאָליו ַהְרֵּבה רֹק ְונֹוְזֵלי ּגּוף ִמִּלּקּוֵקי ֲחֻנָּפה, ְוַנְרִקיֵסי

ַנְרִקיִסיְזם ְנבּוִלים, ְמֻיָּבִׁשים, ְּבִעָּקר ֶׁשל ְּגָבִרים. ֵמִתים.

ְּכֶׁשַהִּסְפרּות ּתֹוַקַעת ֶאת ְלׁשֹוָנּה ְּבחֹר ַהַּתַחת ֶׁשִּלי

ֵיׁש ְסַחְרחֶֹרת יֹוֶצֶרת. ִׁשָּטפֹון ֵרטֹוִרי. ֲאִני ׁשֹוַכַחת

ֶׁשֵאין ִלי לֹא ֶּכֶסף ְולֹא ֲעבֹוָדה, ֶׁשַהֲחֵבִרים ֶׁשִּלי

ִני ַחי ָרחֹוק ְמֻרָּכִזים ְּבַעְצָמם ְולֹא ְמַתְפְקִדים, ֶׁשָדּ

ִמֶּמִּני ְּבַאְנְטֶוְרֶּפן, ֶׁשֵאין ִלי ֵאיְך ִלְנסַֹע ְלחּו״ל, ֶאת ְּכֵאֵבי
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ָּפָחה ֶׁשִּלי ִסְכסּוִכים ַהּכּוס ְוַהְּכִמיָהה ְלֵסְקס, ֶׁשָּכל ַהִּמְשׁ

חֹוְרִכים ּוְגָׁשִרים ְׂשרּוִפים – ְוַהִּסְפרּות ַוֲאִני

ְמִביאֹות ָלעֹוָלם ֶאת ְנֻקַּדת ַהִג׳י –

אֹוְרַּגְזָמה רֹוֶעֶדת ֶׁשל ֲהָוָיה –

ִּבְדמּות ִׁשיר.

יֹות שַמִים ִפּ

ָקְראּו ִלי ִאָּׁשה ִמַּדי, ַאְׁשֵּכָנִזָּיה ִמַּדי, ֻּבְרָּגִנית, ְמַכֵּׁשָפה,

ְולֹא ָמִחיִתי ִמָּלה ִמִּפי ְולֹא ָנְפלּו ָעַלי ַהָּׁשַמִים

ִבי ְסָפִרים ֲאָבל ָלָּמה ְלַהְדִּביק ֶאת ַהַּפְרצּוף ַלָּמָסְך ָקְראּו ִלי ֻמְפַרַעת, ִּתְכְתּ

ִּביְטִניִקית ַמְסִריָחה חֹוֶפֶרת ֵפִמיִניְסִטית ּדֹוָחה )לֹא

ָהִייִתי נֹוֵגַע ָּבּה ִעם ַמֵּקל( ְלַהְכִניס ַלֶּכֶלא ִמָּיד

ֵהם ָאְמרּו ַּתֲעִׂשי ַּגּבֹות ָּדחּוף

ק ְלֵסְקס ִעם ַּגּבֹות ְּכמֹו ֶׁשָּלְך ֵהם ָאְמרּו הֹוֵצאת ִלי ֶאת ַהֵחֶשׁ

ְמַעְנֵין ֶׁשִהיא ַמְרָאה ַרק ֶאת ַהַּפְרצּוף

ֲאִני אֹוֶהֶבת ְׁשֵמנֹות ֲאָבל ָּכזֹו עֹוד לֹא ָרִאיִתי ַּפְרצּוף ָקָטן

ּגּוף ֲעָנק ֵהם ָאְמרּו

חֹוַלת ֶנֶפׁש ִמְתַלֶהֶבת

אֹוְקָינֹוס ׁשֹוֵפַע ְׁשָפִכים, ַּכָּיֶאה ַלּדֹור

ִעּתֹונּות ְמַהֶּלֶכת ַעל ַקַּבִים

ִׁשיָרה ֶזה לֹא

ֶאְפָׁשר ִלְקרֹא ָלָאָּמנּות ֶׁשָּלּה ֵּתַאְטרֹון, ַהָּצָגה,

קֹוְלנֹוַע אּוַלי, ִׁשיָרה ֶזה לֹא, ִהיא ֻטְמָאה

ִבים ַהְּמֻחָּטִאים ֶׁשל ַאְלֶּתְרָמן ְלֵהיְכלֹות ַהִּׁשיָרה ַהִּנְשָׂגּ

ִׁשיָרה ֶזה לֹא

ָאְמרּו ְּגָרפֹוָמִנית ֶׁשל מּוִזיַקת ֶׁשַפע

ם ֶמֶלל ֵריק, ַרק ִפיֵלִרים ֶּגֶשׁ

ְנסֹוֵנִרית, ֵּפְרפֹוְרֵמִרית, מֹוִפיָעִנית ַשׁ

ִׁשיָרה ֶזה לֹא

ֻּכָּלּה ּבֹץ ַהִּׁשּצּוִפית ַהּזֹאת

ֶאְקְסְטִרים ְּבִלי רּוַח

ְּפִריָצה ִׁשיָרה ַמְשׁ

ֶזה לֹא
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ָּפְתחּו ִלי ֵפְיק ִּכּנּו אֹותֹו טַֹהר ַחְרטֹום ָלֲעגּו ִלי

)ָּבִכיִתי ָׁשעֹות ֻעָּבִרית לֹא ַׁשִּפיָרה ְּבִעּפּוׁש

ַאְפַסִים ַּבִּמָּטה, ֲאהּוִבי ְמַחֵּבק ֵמָאחֹור( ָרצּו ִלְפּגַֹע

ִאֲחלּו ֶׁשַהּסּוִסים ֵמַהָּבָלטֹות ַּבִּׁשיר ֶׁשִּלי 

ִיְרְמסּו אֹוִתי. ִּבְמקֹום ִּבְלִּתי ִנֶּתֶנת ַלֲע ִצי ָרה

יָרה ָּכְתבּו ֵאיֶזה מּו ָז ָרה ָצִריְך ִלְפעֹל ֶנְגֵּדְך ִּבְקִשׁ

ְלהֹוִריד ָלְך ֵאיֶזה ַלְטָמה אֹו ְסִטיָרה

ְוָאז ִנְרֶאה ָמה ָקָרה ְוִאם ִּבְכָלל ִּתָּׁשֲאִרי 

ַּנֲעבֹר ָעַליְך ְּבִכְרָּכָרה. סֹוִרי ַעל  ְּבַהָּכָרה ְּכֶשׁ

ַהּבֹוטּות ֲאִני ַמָּמׁש ֶנֶגד ַאִּלימּות ֶזה ָּפׁשּוט

ֵיֶצר ָהָאָּמנּות ֶׁשָּפַרץ ִמּתֹוִכי ֵהם ָאְמרּו

ָמה ִהיא ּכֹוֶתֶבת ִׁשיִרים ּוְמַסֶּפֶרת ַעל ַהְּגָבִרים

ִהיא ִמְזַּדֶּיֶנת ִאָּתם?! ֵהם ָאְמרּו ֶשׁ

ַהִּסְרטֹון ַהֶּזה ּדֹוֶחה ַהִּׁשיר ַהֶּזה ּדֹוֶחה

ַמע ִיְשָׂרֵאל ַּכָּמה ֶאְפָׁשר? ָאְמרּו ְשׁ

ַעד ָלֶזה ִהַּדְרַּדְרנּו? ָאְמרּו

ְׁשֵמָנה ַמְחִליָאה ְמכֶֹעֶרת, ֶזה ַהּכֹל

ִצּטּוִטים ֶאָחד ְלֶאָחד – ֲאִני לֹא ְמַׁשֶּקֶרת, ָאְמרּו

ַאְּת ָּפׁשּוט ּפֹוָצה ִמְסֵּכָנה, ִהְתַּבְל

ַּבְלְתּ ַּבִּמְרָׁשם, ַאת ַמְזִניָחה ֶאת ַהְּנָׁשָמה ְלטֹוַבת ַהּמּוִזיָקה

)ְּכִאּלּו ֶׁשְּנָׁשָמה ּומּוִזיָקה ֵהן ָּדָבר ְוִהּפּוכֹו ְּבֶהְכֵרַח( ְוֵאין ָלְך

ֶרֶגׁש ַהּכֹל ֶאְצֵלְך ְמֻגָּׁשם, ָאְמרּו ַאְּת ְמֻפֶּצֶצת ֵמַאֲהָבה ַעְצִמית, ַהִּניִחי

ְלַעְצֵמְך, ִּתְרִאי עֹוָלם, ְולֹא ָנְפלּו ָעַלי ַהָּׁשַמִים

ְוָרִאיִתי עֹוָלם ְוהּוא ָהַלם ִּבי ְוָהַלם 

ְּכַנִזָּּיה ִמַּדי, ִאָּׁשה ִמַּדי, ֻּבְרָּגִנית, ְמַכֵּׁשָפה, ַאְשׁ

ֻמְפַרַעת, ִמְתַמֶּתֶקת, ַיְלָּדה ַּפְטְּפָטִנית, ְמַׂשֶחְקּתֹוָתה ֻּדְבָׁשִנית, ַּדָּלקֹות ַּבֶּׁשֶתן ֲעטּופֹות

ְבְּדָבִנים ְמֻסָּכִרים ֵהם ָאְמרּו ְוִנּסּו ְּבַתְחּבֹוׁשֹות ֵאַלְסִטּיֹות ְמַרְּירֹות ָּדם ֻדּ

ָלב ַהְּלׁשֹוִני, ֶאת ַהַּמָּבע, ֶאת ֶהָעָגה, ָיְרדּו ַעל ַהֵּתמֹות ֶׁשַּמֲעִסיקֹות אֹוִתי ְלַחּקֹות ִלי ֶאת ַהִּמְשׁ

ַאְרִּתי ֲאִני – נַֹעם – לֹא ְולֹא ָמִחיִתי ִמָּלה ִמִּפי ְולֹא ָנְפלּו ָעַלי ַהָּׁשַמִים ִנְשׁ

ָנְפלּו ָעַלי ַהָּׁשַמִים ָקַרְמִּתי עֹור ֵׁשִני

ל ַעְצִמּיּות ְּכֻחָּלה ְּגלּוָיה  ה ֶשׁ ִרְקַמת ָׁשַמִים ֲחָדָשׁ

ָּתן ִזּקּוִקִּיים ִמֵּבין ִסְדֵקי ַנְפִׁשי א ִּפְשׁ ִהְבִהיָקה ִּכְזִקיֵקי ַוֲאִניֵצי ֶּדֶשׁ

ִנְׁשְּפָכה ַעל ּגּוִפי ְּבַאְלֵפי ְיִציאֹות ְזִהירֹות ְּכַחְלַחּלֹות 

ְוִנְׁשַאְרִּתי ֲאִני ִּבְמלֹוא ֻעִּזי ָמָצאִתי אֹוִתי ָׁשַמִים

ַאַחת ּדֹוֶלֶפת ַּפֲעמֹוִנים ְּכֻחִּלים, ַמִּגיָרה ֲעָרֶפל ָסגֹל

ם ֵמֲעָנִנים ַרִּבים ּוִמְתַחְלֶחֶלת ִמְתַאֶּדה, זֹוֶלֶגת ֶּגֶשׁ
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תּוָיה ּוְנׁשּוָמה ַעל ְיֵדי ִּפּיֹות ַרִּבים ּוְקָהִלים ַרִּבים ְשׁ

ְמֻפֶּזֶרת ִּכְפִריָחה ִׁשיִרית ָּבָאִביב ַוֲעַדִין ַאַחת ָׁשַמִים

ּפֹוֶעֶמת רּוַח ּוִמְתַּפֶעֶמת, ִּבְפִנים ְמֻאְכָלִסים ִּפּצּוִלים

פּויֹות ּוִפּתּוִלים ַרִּבים ַרִּבים ְּפִנּיֹות ַרִּבים ְסִטּיֹות ִהְׁשַּתְקּ

ִּפּיֹות עֹוִׂשים ִּבי ְמָנֲאִצים ִּבי ַמֲעִריִצים ׁשֹוִתים ִּבי )ֵחֶלק

ִּלי( ְולֹא ָנְפלּו ָעַלי ַהָּׁשַמִים )ִּכי ֲאִני ַעְצִמי ֵמַהִּפּיֹות ָהֵאֶּלה ֶשׁ

ָׁשַמִים( ְולֹא

ִהְתַנַּפְצִּתי 


