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תרגום וחיות אחרות

לפי
שעה

בהכללה אפשר לומר כי לגליון הנוכחי ,החותם את השנה ,יש שני מוקדים
עיקריים; האחד :במאמר נרחב מתייחסת ההיסטוריונית שולמית שחר ליחסם של
בני האדם לחיות המופקדות בידיהם ,בשני רומנים של עגנון ,בחנותו של מר
לובלין ושירה .דרך כך חושפת שחר סוגיות שונות ביצירתו ,אך אין ספק כי
השתהותו המיוחדת והיסודית על העניינים הללו ,בטרם היו לבון־טון תרבותי,
קשורה ביחסו המיוחד של עגנון ,שהיה צמחוני ,לעולם החי[ .אולי בהקשר זה
ראוי לציין את הספר עגנון והצמחונות ,מאת רנה לי (רשפים  )1993העוסק בהבט
הצמחוני בכתביו של עגנון ,שתפיסתו את הצמחונות היתה תורנית־אידיאלית,
כמשהו העתיד להתגשם באחרית הימים ].עוד בגליון :שירים  -במקור ובתרגום -
שעניינם חיות כמושא להתייחסות ,להתבוננות ,להרהור .יש לציין כי לא נשלחים
אלינו טקסטים רבים העוסקים בכך ,למרות העיסוק הנרחב בטבע ,ובמקום הגדול
יותר ויותר שתופסת היצירה האקופואטית.
השני :תרגום .שיחה עם המוזיקאית והמתרגמת אליעזרה איג־זקוב על תרגומיה
לאמילי דיקינסון ועל תרגום בכלל; השוואת תרגומים ל'אודת המקהלה'
באנטיגונה של סופוקלס ,מבחר תרגומים לשירים של אמילי דיקינסון ועוד,
חושפים גישות שונות למעשה התרגום ,על הקשיים והלבטים שבו ועל חשיבות
קולו של המתרגם עצמו.
מלבד זאת תמצאו ,כתמיד ,ביקורת ספרים ,מאמרים ורשימות ,וגם עיסוק בענייני
השעה מתוך הטקסט הספרותי או הדיון בו (ראו ,יודית שחר ,ניסים ברכה ,נורית
גוברין ,עמוס לויתן ,ועוד ועוד).

תיקון טעות
בגליון הקודם נפלה טעות בשיר 'תקרית' מאת
קאונטי קולן בתרגומו של גלעד מאירי:

תקרית
לאריק וֹואלְ רֹונְ ד

אֹופּנַ י ְּבּבֹולְ ִטימֹור ַה ְ ּי ָׁשנָ ה,
ַּפ ַעם ָרכַ ְב ִּתי ַעל ַ
ּגֹואה ,רֹאׁש ֶ
לֵ ב ֶ
ּגֹואה ְּבגִ יל,
ימֹורי
ָר ִא ִיתי ּבֹולְ ִט ִ
ֶׁשּכָ ל ַהּזְ ַמן ִה ִּביט ַהיְ ֵׁשר לְ ֶע ְב ִרי.
ַעכְ ָׁשוָ ,היִ ִיתי ֵּבן ְׁשמֹונֶ ה וְ ָק ָטן ְמאֹד
וְ הּוא ֹלא ָהיָ ה ַה ְר ֵּבה ֵ
יֹותר ּגָ דֹול ִמ ֶּמּנִ י,
ָאז ֲאנִ י ִחּיַ כְ ִּתי ֲא ָבל הּוא נָ ַעץ
ֶאת לְ ׁשֹונֹו וְ ָק ָרא לִ י "נִ יגֶ ר".
ָר ִא ִיתי ֶאת רֹב ּבֹולְ ִטימֹור
ִמ ַּמאי ַעד ֵּד ֶצ ְמ ֶּבר;
ִמּכָ ל ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ָּקרּו ָׁשם
זֶ ה ּכָ ל ָמה ֶׁש ֲאנִ י זֹוכֵ ר.

פרס עגנון לסמי מיכאל
ימים אלה של סוף השנה האזרחית הם ימי סיכומים; אז גם נודעים שמות
הזוכים בפרסים שונים ובתחומים שונים .בתחום הספרות התפרסמו שמותיהם
של המועמדים לפרס ספיר ,שמותיהם של הזוכים בפרס ראש הממשלה ,פרסי
משרד התרבות ועוד .אך רצוננו כאן להתעכב על זוכה אחד ועל פרס אחד :פרס
עגנון לשנת תשע"ט שהוענק לסמי מיכאל ,מחשובי היוצרים בישראל ובשפה
העברית .כוחו היצירתי של סמי מיכאל בן התשעים ושתיים ,הוא כוח עז המתבטא
ברציפות בכתיבתו רבת השנים .השופטים ציינו את ייחודיותו של מיכאל ,ואת
העובדה שספריו עוררו ומעוררים דיון ציבורי ער ,את רוחב היריעה שלהם ואת
חוסר הרתיעה שלו ממתיחת ביקורת ישירה וכנה ,שאין בה כדי לפגוע באמפתיה
ובאהבה שלו לאנושי ולטבעי הסובבים אותו.
מעניין לציין כי השופטים מצאו דמיון בין יצירתו של ש"י עגנון ובין יצירתו
של מיכאל במובנים שונים ,כמו התמקדות בערים אהובות (בוצ'אץ וירושלים,
בגדאד וחיפה) ,עיסוקם בשפת האם ,והתייחסות לקיום הנמשך מעיר ההולדת
לקיום הישראלי והתרבות הישראלית בהתהוותם.
זכייתו של סמי מיכאל היא משמחת כשלעצמה ,וגם מאחר שמעולם לא נרתע
מלהצביע על נקודות פחות מוארות ופחות אהודות בציבור הישראלי ,וככותב
שנולד וגדל במדינה ערבית ,מעולם לא נרתע מלהצביע על הקשר הבל יינתק
שבין הערבים ליהודים ,גם כאן ועכשיו .ברכות לסמי מיכאל ,על הזכייה בפרס
שהוא כה ראוי לו ,וגם על זכייתו העתידית בפרס שולמית אלוני למפעל חיים.
קריאה מהנה
עמית ישראלי גלעד ,מיכאל בסר
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סמי מיכאל ,צילום :מיכל פתאל

יודית שחר
בניין הרבנות הישן

כושלאימשלו

על המשוררת ,חוזה בלתי כתוב   

ַחּיֶ ֶבת לְ הֹודֹותַ ,חּיַ י ֹלא ָהיּו
עּורים ּכַ ֲחזִ יתֹו ֶׁשל
ּכֹה ּכְ ִ
ִּבנְ יַ ן ָה ַר ָּבנּות ַהּיָ ָׁשן
ּׂשּואין
ּבֹו נִ ְר ַׁש ְמ ִּתי לְ נִ ִ
ּבֹו ִה ְתּגָ ַר ְׁש ִּתי
לְ יַ ד ַהּׁשּוק ְּב ֶפ ַתח ִּת ְקוָ ה.
ִנִּס ִיתי לְ יַ ּפֹותִ ,ה ְת ַע ַּק ְׁש ִּתי
ִה ְפ ַר ְח ִּתי ְּפ ָר ִחים ַּב ֲא ָדנִ ּיֹות ֻמ ְפ ָרכֹות
ֵה ַא ְר ִּתי ָּפנִ ים ּגַ ם ַּבח ֶֹׁשְך,
ַאְך ֲא ִפּלּו ַה ִּבנְ יָ ן ַהּיָ ָׁשן
ַעל לְ ֵבנָ יו ָה ְרבּועֹות ַה ַּמ ֲא ִפירֹות
הּוכְ ַרע וְ נִ נְ ַטׁש

ֶ
ּכּוׁשלְ ִא ָּמ ֶׁשלְ ִׁשיר ֶׁש ָּצ ַמח לֹו
ּומ ְס ִעיר וְ ֵה ִעיר
ָענֹג ַ
ַּב ֲח ֵמׁש ַּבּב ֶֹקר,
הּוא ָׁשר ַעל ַסף ַה ְּתהֹום
ָה ֲע ִמ ָידה ַה ַּד ָּקה ַּד ִּק ָיקה
מֹותּה ֶׁשל ִא ִּמי,
ֹלאֹ ,לאַ ,על ָ
ֹלאֶ ,רגַ עַ ,על ָמה הּוא ָׁשר

ַעל ַה ְּמ ֶ
ׁשֹור ֶרת לִ ְהיֹות ָרזָ ה,
ָרזָ ה לְ ָפחֹות ִאם ֹלא ַּד ָּקה,
ֵאין זֶ ה נָ ֶאה ּכְ לָ ל ֶׁש ְּת ַטלְ ֵטל
ּכֶ ֶרס ֶּפ ֶרא אֹו יַ ְׁש ָבן ְמ ֻג ָּדל.
ָעלֶ ָיה לִ ְהיֹות ְמ ֶ
צֹוד ֶדת ְּב ִמ ָּדה
ֹלא ְּבלֹונְ ִּדינִ ית ְּב ִמ ָּדה
ׁשֹור ֶרת ֶ
ַה ְּמ ֶ
רּוח
עֹוס ֶקת ְּב ַ
ָעלֶ ָיה לְ ַה ְפּגִ ין ַאוְ ִר ִירּיּות.
קֹולָ ּה ֶׁשל ַה ְּמ ֶ
ׁשֹור ֶרת ְּב ִמ ָּדה,
ֹלא ּגַ ס ֲחלִ ילָ ה
ֹלא ְ
צֹור ָמנִ י ַעד יְ לָ לָ ה,
רּוח.
ָעלֶ ָיה לִ נְ ׁשֹב ּכְ מֹו ָה ַ
ִחּיּוכָ ּה ָצחֹור ּכְ ִפי
ַמ ְח ְׁש ֶ
בֹות ָיה ַה ֻּמ ְב ָהקֹות.

צדקת דרכנו
ָאנּו ,לְ ַהּלָ ןַ ,ה ְּמ ַׁשכְ נְ ִעים ,נִ ְתּכַ ּנַ ְסנּו ּכָ אן
ּכֻ ּלָ נּו לְ ַׁשכְ נֵ ַע ֶאת ַה ְּמ ֻׁשכְ נָ ִעים
ְּב ִצ ְד ַקת ַּד ְרּכֵ נּו.
ֵ
ׁשּורֹותינּו ַּדּלֹותְ ,מכֻ ּוָ צֹותָּ ,פנֵ ינּו
מּורמֹות ֶאל ּג ֶֹדל ַה ַּמ ֲע ָמד,
ָ
טֹור ָיקה ַמ ְר ִׁש ָימה ְּב ִק ָיאה ִּב ְפ ָר ִטים
ְּב ֶר ִ
ּגְ דֹולִ ים ַעד ְק ַטנְ ַטנִ ים ָאנּו ַמ ֲעלִ ים ְט ָענֹות
ְ
טֹורי,
נֹוטפֹות ָעוֶ ל ִה ְיס ִ
וְ גַ ם ִאם ַׂש ְמנּו לִ ֵּבנּו ֶׁש ְּב ֶ
עֹודּנּו ְמ ַד ְּב ִרים נִ גְ נָ ב
ִמ ַּת ְח ֵּתינּו ַה ָּׁש ִט ַיח ֶׁש ָעלָ יו ָאנּו ְ
יֹוׁש ִבים
בֹודת יָ ד ַמ ְר ִה ָיבה ֶׁשל ֶ
ּפֹועלֶ ת ְק ַׁשת יֹום)
ֲ(ע ַ
נֹותר
ּומ ְמ ִׁשיכִ ים ּכִ י ָמה ָ
ָאנּו ַמ ְמ ִׁשיכִ ים ַ
לָ נּו ִמּלְ ַבד ִמּלִ ים וְ עֹוד ִמּלִ ים וְ עֹוד
מּוארֹות
מּוצּלֹות ֲח ִצי ָ
ָּופנֵ ינּו ַה ֲח ִצי ַ
ְּבאֹור ַה ָּפנָס ַה ֻּמ ְחלָ ׁש ֶׁש ָּפלַ ׁש
בּוסת ָּפנֵ ינּו
לְ ַה ְסּגִ יר ֶאת ְּת ַ

ֲע ַדיִ ן ָהיְ ָתה ִּבי ַהּיֻ ֲה ָרה
ּכְ ֶׁש ָא ַחזְ ִּתי ְּב ַמ ְח ֶּב ֶרת ַה ִּׁש ִירים ָה ֲא ֻד ָּמה
ָּבאֹוטֹוּבּוס ֶׁשל ֵׁשׁש ֲח ִמ ִּׁשים
וְ ִה ְת ַחלְ ִּתי לְ ִה ְת ַק ֵּׁשר לְ ַה ְׁשּכִ ים ַּתלְ ִמ ִידים,
ִא ָּמא ֶׁשל ָ ...ענְ ָתה ָּבכְ ָתה ֶׁש ֲע ַדיִ ן
ִהיא ֹלא ָחזְ ָרה וְ ֵאין לָ ּה ֻמ ָּׂשג
ֵהיכָ ן ִהיא ָהיְ ָתה ּכָ ל ַהּלַ יְ לָ ה.
ַּובּכִ ָּתה ש' זָ ַרק ֻׁשלְ ָחן על י'
וְ מ' ִה ְת ְ
מֹוט ָטה ַּב ַה ְפ ָס ָקה,
ִמ ְס ַּת ֵּבר ֶׁש ָּׁש ְת ָתה
ֶ
ּכּוׁשלְ ִא ָּמ ֶׁשלְ ַמ ְׁשמֹו ַה ִּׁשיר
ּכְ ֶׁש ָחזַ ְר ִּתי ִמּיְ ִׁשיבֹות לְ ָהזִ ין ִצּיּונִ ים
וְ סֹוף סֹוף ָּת ַפ ְס ִּתי ֶאת נ'
וְ ָׁש ַאלְ ִּתי לְ ָאן נֶ ֶעלְ ָמה ּכְ ָבר ּכַ ָּמה יָ ִמים,
ִהיא ָענְ ָתה ֶׁש ָח ֵבר ֶׁשּלָ ּה ַּב ֲע ִריקּות
אֹותּה ֵמ ַה ַּביִ ת ׁשּוב,
וְ ַא ָּבא זָ ַרק ָ
לְ כָ ל ָהרּוחֹותֶ ,
ּכּוׁשלְ ִא ָּמ ֶׁשּלֹו,
ּכְ ָבר ַא ַחת ַּבּלַ יְ לָ ה
וְ ִׁשיר

נּותּה ֶׁשל ַה ְּמ ֶ
ׁשֹור ֶרת,
טֹובה ִהזְ ַּד ְּק ָ
ֹלא ָ
מֹועילָ ה,
נּותּה ְמיֻ ֶּת ֶרת וְ ֵאינָ ּה ִ
ִהזְ ַּד ְּק ָ
ַר ֲענַ ּנּות ֶרלֶ וַ נְ ִטית ,זֶ ה ַהּבֹון טֹון ֶׁשל ַה ָּׁשנָ ה.
ַאל לָ ּה לְ ַהזְ ִעיף לְ ַה ְק ִדיר לִ ְרגֹון
לַ ֲהפְֹך לְ ָמ ָרה ,זֶ ה ְמ ַק ֵּמט ֶאת ַה ַּד ִּפים
ּומ ֲעלֶ ה ְמ ֵר ָרה,
ַ
ָעלֶ ָיה לִ זְ רֹם ְּב ִמ ָּדה
לִ ְהיֹות ִצינִ ית ְּב ִמ ָּדה
לִ ְׂשמ ַֹח לְ ִע ִּתים
ָעלֶ ָיה לְ ַה ְפנִ ים ֶאת ַהּקֹוד
לְ ַה ְק ִּפיד ַעל ַהּכְ לָ לִ ים,
ַא ֶח ֶרת ,לְ ָאן ִּת ַּקח ֶאת
ּבּוׁשה.
ַה ָ
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נשר מתפקע מהדהוד
שחור
דוד (ניאו) בוחבוט :באישון ליל נצח,
הוצאת הקיבוץ המאוחד  64 ,2018עמ'
ליריקן הוא משורר אשר בשירתו נשמעת
המיית קולו ,והיא בלבד .בשירה הלירית מבטא
הליריקן את חוויותיו ,רגשותיו ואת התנסותו
במציאות הסובייקטיבית .קוראי שירה יתקשו
מאוד למצוא ביצירה הלירית אזכורי זמן ומרחב
או התייחסויות לחברה ,לפוליטיקה ולעניינים
אקטואליים אחרים .כל מעיינּה בנפש ,או אם
תרצו בבית מחשבותיו של המשורר/ת .בספר
ביכוריו של המשורר הצעיר דוד (ניאו) בוחבוט
באישון ליל נצח ,שראה אור בהוצאת הקיבוץ
המאוחד (בעריכת דורי מנור) הודפסה שירה
לירית .שירה לירית נהדרת! לפיכך ,רבה מאוד
היתה הפתעתי לגלות כי מבקרים רבים בחרו
להתמקד דווקא בסוגיות של זהות ופוליטיקה,
שכלל אינן קיימות בספרו ,ובמוצאו האתני
ההיברידי ,במקום באסתטיקה הלירית הקיימת
בשירתו ובתכניה .צמצום שירתו של בוחבוט
לסוגיות זהות ופוליטיקה מוביל ,לדאבון
לב ,לרדוקציה שאינה מיטיבה עם המשורר.
בוחבוט עצמו ,בכתבותיו בעיתון 'הארץ' ,ביקר
לא אחת יוצרים שהעמידו סוגיות של זהות
ופוליטיקה קודם לשירתם ,והנה עתה כמו כדי
להכעיס דנים ביצירתו לפי זהותו ,השתייכותו
ואמירותיו השונות.
שירתו של בוחבוט גדושה בסמלים וברמזים
לרעיונות ,תשוקות ,חלומות ופחדים שמחייבים
את הקורא לדמיין ,לחשוב ובעיקר להתאמץ
לנסות להבין את קו חשיבתו של המשורר.
מנעד האפשרויות לפרשנות שיריו של בוחבוט
הוא רחב ומגוון ,ומעטות הפעמים שבהן יוכל
הקורא להסתפק בפשט .אפשר שהמשורר כיוון
לכך שדבריו יישארו סתומים ועמומים ממגוון
סיבות שרק נוכל לשערן ,ואפשר שזוהי אחת
מהטכניקות הפואטיות שבהן הוא משתמש כדי
לחשוף טפח ולהסתיר טפחיים .ביטוי למנעד
האפשרויות שמציב בוחבוט בפני הקורא ניתן
למצוא ,בין היתר ,בשיר 'שתיקה' ,שבו לא ברור
לקורא אם המשורר מתאר חוויית אונס ,יחסי
מין שלאחריהם חרטה ,התנסות מינית ראשונה
ואפשר אף תיאור ביוגרפי שלו או של אמו,
שמשמשת בספר מוטיב מרכזי:
"שוטפים שולֵ י שמלה /.לכלוך שפּוְך ֵ
מצאת
בׂשר ּגָ ַמר
ָ
שבת /.בריון מריר בחליפת/
בבתולה /.שותקות נשים .איש לא ידע /איך לא
ִד ְּברו בשעתן /.שותקים גברים .לִ ָּבם חידה"...
(עמ' .)27
ה'שתיקה' המופיעה בכותרת ,מתבררת במהלך
קריאת השיר ככזאת שמחייבת את כל בתיו:
גם יחסי המין בין הבריון לבתולה מתרחשים
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גליון 404

ומצומצמים
בשתיקה
לאקט הגמירה בלבד (שאף
הוא נעדר קול בשיר); גם
הכתמים והלכלוך אינם
מולידים רעש כלשהו,
ונוכח המעשה ,תהא
פרשנותו אשר תהא,
שותקים גם הגברים וגם
הנשים .בשיר אחר ,ללא
כותרת ,בעמוד  ,28המשורר
כותב על נשר המשתרך
אחר עיניו ,ומתכוון ככל
הנראה לגבותיו; לאחר מכן
משנה הנשר את ִּתפקודו
ומהותו :הוא מחטט במקורו בלבו של המשורר
ומתפקע" :משתרך אחר ענן בתוך עינַ י /.זמנים
רבים שקעו כמו ריסים בתוך אגם ...נשר מחטט
במקורו בתוך לִ ִּבי /נשר מתפקע מהדהוד שחור
ִמ ְּׁשחוֹ ר".
האגמים שבהם שוקעים הריסים הם עיני
המשורר והנשר המשתרך מהאוזניים הנו הגבות
המתחברות לדמות נשר .האומנם ניסה המחבר
לשרטט בדרכו המיוחדת את קלסתר פניו שלו?
אמו של המשורר מופיעה בשירים רבים
ומשמשת כמוטיב מרכזי בספרו .בכולם היא
מיוסרת ,מדממת ,נאנקת מכאב ,נטולת שמחה
וחיות" :עולם חי בפצעיְך ,הביטי /.תנים
מייללים בפצעיְך ,עורבים /תוחבים בתאווה/
את מקורם בפצעיְך( "...עמ'  .)13לעתים האם
כואבת ומתענה עד מוות" :הו ִאמי ,הביטי
איך /שמי הלילה פוערים את חללך ...כמוני,
כמוך הם בוכים על מותך" (עמ'  .)15קשה
שלא להבחין בקשר העמוק בין האם לבנה,
שאיננו רק נפשי אלא גם פיזי..." :שבר בדמי
נכרך בשבר בדמך /.מפלצותי נמות שמנות,
חולמות /.אמי ,בינינו ,לא תשרוד .הייתי מבקש
עוד /קצת מתוכך בתוכי" (עמ' .)17
ביתר שירי החטיבה הראשונה בספר ,אמו
של המשורר זבה זיכרונות אל לבו; מכאוביה
נמזגים בהווייתו ודומה שהיא מתממשת דרכו
והוא דרכה ומתוכה ,רוחץ בדם גופה ,כמעט
כמו מבקש להחריג את יחסיהם אל מחוזות
אדיפליים" :נבע דמי ממזרקות ִאמי כמו
מפצע ...עודי קטן רוחץ בה" (עמ' .)14
ראויה לתשומת לב מיוחדת היעדרותו של האב
מהשירים ,בעיקר על רקע נוכחותה הדומיננטית
של האם והקפדתו של הכותב לכנותה בכינוי
השייכות ִ'אמי' .זאת ועוד ,בוחבוט בחר לשלב
תצלום של ִאמו מימי עלומיה בכריכת הספר
הקדמית ,כמו הקדיש את הספר לה ,וכמו שימשה
היא כמעטפת לשיריו .התייחסות יחידה למעגל
המשפחתי המורחב והייחודי של המשורר ניתן
למצוא בשיר 'שלד זהותי' (עמ'  .)19המשורר
מתאר את השסעים בזהותו ,שסעים שקיימים
גם בזהות הקולקטיבית הישראלית .אמנם הוא

בוחר להציג את הקרובים
לו באופן מעט גרוטסקי
מדי ,לטעמי" :דודה שולה
יודעת לדבר עם שדים/
היא שורקת יונים מתהום
הגרון ...דוד משה יודע
ללחוש למתים ,"...אך אין
בהצגה זו כדי ללמד על
העדפתו זהות אחת על
רעותה ובוודאי שלא כדי
להסיק שהזהות ובעיותיה
הן מעיין יצירתו של
המשורר או עילה לקובלנות
פואטיות .נהפוך הוא ,בשיר
ישנה השלמה עם הקונגלומרט האתני ,מתוך
הבנת מבנה זהותו הסדוק והרעוע ,ואפשר
שבשל השילוב הייחודי (מרוקאי ואוקראיני) -
הוא שלד זהותו.
חביבים במיוחד הם שיריו הארוטיים של
המשורר דוד ניאו בוחבוט ,לא רק בגלל החן
האסתטי שקיים ברבים מהם ,אלא בעיקר בשל
יכולתו לקשור היטב את הארוטיקה בשיר
לרבדים ותחומים נוספים ,ובכך גם להעמיקו.
בשיר 'משחק מקדים :עדות' (עמ'  )38הוא
מתייחס לגופו ולגוף האישה הנמצאת עמו
במיטה כאל בגדים ,כמו ניתן היה להסירם או
לשזור אותם זה בזו" :שיבצת את גופְך כמו
כפתור על חזה שלי /תפרת פטמות משותפות
בגוף מלא כשלים" .בשיר 'לו היית כלבה' (עמ'
 )40בוחבוט גואל את המילה 'כלבה' בהתייחסה
לנשים מתדמיתה השלילית ומקנה לה מעמד
ארוטי ,ואפילו קצת קינקי" :לו היית כלבה,
היית זנבך /ובגמישות של רקדנית /היית
מסתובבת אלי בגבך  / -והייתי גאה להיות
זנבך /לו היית כלבה ".בשיר 'תורך ללחוש'
(עמ'  )58הוא משלב ארוטיקה בהיתוליות
מקסימה כאשר הוא מבקש מיונה שתגלה לו
את סודּה ,ובתמורה הוא יגלה לה את סודו ,אלא
שהמשורר בזמן תחנוניו לשמוע את סוד היונה,
שופך לפניה את סודותיו הענוגים ,המשעשעים
והמתריסים" :אהבתי אפרוחה מסוקסת /זיתים
ירוקים מן העץ קטפנו ,ערבבנו ְּבׁשּוםְּ /וב ֶׁש ֶמן.
עד שהמתיקו במיטה /,אהבתי אותה".
פרט לנושאים שהוזכרו ,ישנם בספר גם שירי
הגות ,שירים שהם תצלום פואטי של רגעים
בחיי המשורר ,רגעים שחלפו במחשבותיו.
נראה כי בכל שיר ישנו בוחבוט שונה שמבקש
ממך לא ללמוד ולאהוב אותו לפי שיר מסוים
שקראת או לפי סך השירים שקראת בספר,
אלא לפי המכלול שעתיד להיכתב ,שנכתב רק
במחשבה .דומני כי ממשורר שבין היתר כתב
"אין חיים בלי נְ ָקה ונֵ יאו /אין חיים לנקה בלי
ניאו /ובלי נקה ,ניאו אבּוד" (עמ'  )45נכונות
		
לנו עוד הפתעות רבות.

.

ניקולא אורבך

להעמיד את הספקות
בספק
הספק ,הקיבוץ המאוחד
דני כספי ,חמת ָ
 94 ,2018עמ'
ספר שיריו החדש של דני כספי ,שרואה אור
 27שנים אחרי ספר ביכוריו בשירה (רפואה
פנימית ,יחדיו  ,)1991מכניס אותנו עד מהרה
למחוזות תרבותיים .הדברים אמורים כבר
בציור הנודע שעל העטיפה " -נוף עם נפילתו
של איקרוס" פרי מכחולו של ברויגל האב.
זה הציור ששימש את ו"ה אודן בשירו הגדול
 ,Musée des Beaux Artsאחד השירים
ההיסטוריים והפוליטיים היותר חזקים שחוברו
בתקופת מלחמת האזרחים בספרד ,בדצמבר
 ,1938פחות משנה לפני פרוץ מלחמת העולם
השנייה.
שירו של כספי נכתב דווקא בעקבות שירו של
ויליאם קארלוס ויליאמס שחיבר מחזור שירים
בהשראת תמונותיו של ברויגל .בין השאר
התייחס גם לתמונה הנדונה .מטבע הדברים
קשה לחדש משהו על רקע יצירתם של שני
המודרניסטים המהוללים ושירו של כספי,
בדרכו הצנועה והמאוד אנושית ,איננו מתיימר
לחדש בכוח .תחת זאת הוא מבין ללבו של
איקרוס שנפתה אחר יפי העולם ומיטיב לתאר
באופן מילולי ,פלסטי ומשכנע ,את נפילתו
האומללה למים .אני מביא כאן את השיר במלואו
משום שלטעמי הוא מהווה את אחד ההישגים
הבולטים בספר" :לא ניתן היה להאשים שום
איש /.השמש בהקה בשמים עידנים /.חומה
היה ידוע /.טיבן של נוצות ושעווה אף הוא היה
נהיר /,כמו סכנות הגובה /לאיש זהיר שאין
ציפור בו //.האשם היה בו ,הכבד מן האוויר/,
מקלות /:הגובה הנאסף/
אבל היו לו נסיבות ִ
הנופים ויופיים החדש /לחשה הטמיר של רוח
מרום /או בקיצור  /-כנפיים /.ומפני שהגוף
עלה קליל /,יותר מכפי שניתן היה לקוות/
בתרשימים שהותיר בחול /,כיוון שכך /הנמשל
מוכר כל כך .והמשל? - /נשכח //.הנהו ,בפינה
הימנית של התמונה /:רכות המים /,החבטה
העמומה /,מזרקת זיקוקי הטיפות /.חרש נמשך
החריש משמאל /והכבשים סביב הרועה /,ורק
שוטה הכפר רואה איך דקות אחדות צפות
נוצות על המים /ועיגולי גלים קטנים עד כדי
דגדוג /פוגשים את החוף" (עמ' .)11-10
השיר מנסה להפנות את התודעה והמבט
ממוסר ההשכל אל האסון האנושי .הוא מסתיים
בלא נקודה כמו אמר  -החמה זרחה ,הצמחייה
פרחה ,כולם המשיכו בענייניהם בעוד שאיקרוס
נעלם במצולות והגלים האדישים כיסו עליו עד
שלא נודע כי בא אל קרבם.
אמרתי שהכניסה של הקורא לספר משולה
לכניסה למוזיאון או לפנתיאון לא רק בשל

אזכור יצירות אמנות אלא
משום שדני כספי משתמש
ברבים משיריו בציטוטים של
משוררים קנוניים שליצירתם
הוא עורך מחווה ,שואב ממנה
רעיון ,לפעמים דימוי .ניקח
לדוגמה את השיר הארספואטי
הקצרצר והמדויק 'מיתרים',
שמוקדש למאיר ויזלטיר
ומדבר בשבח עדינותו של כלי
המיתר" :יש להתקנא בנגני
כינור /ועוד יותר ,צ'לו /.קשת
דרוכה הם נושאים /.מכשיר/
ארוז בסגול קטיפתו //ונכון
לשיר" (עמ'  .)47בשירים רבים מחפש המשורר
את הדרך להצדיק את מעשה השירה כמעשה
של חיים ושל יופי .המוזיקה היא האנלוגיה
הטהורה ביותר כמובן .תמיד היא שם ורק צריך
לקטוף אותה מן האוויר.
השער שהעניק לספר את שמו " -חמת הספק"
 נפתח במוטו משיר של אֹורי ברנשטיין .השירהי"א שבו מוקדש למשורר ,למתרגם ולאיש
התיאטרון המנוח אריה זקס (מי עוד זוכר את
יצירתו של האיש הסוער הזה?!) .דפדוף בספר
יגלה התכתבויות עם לאה גולדברג ,אברהם
חלפי ,יהודה עמיחי ,חיים גורי ,אבנר טריינין,
דן פגיס ואגי משעול (אחרי השיר שהוקדש
למאיר ויזלטיר נתקלתי ,רחמנא לצלן ,אפילו
בציטוט משיר שלי) .גם נציגים משירת העולם
מצויים כאן בדמותם של פטררקה ושל רילקה.
כל אלה משרטטים את המרחב הרוחני שבו
פועלת שירתו של דני כספי.
זאת ועוד :מבחינה תמטית אפשר להבחין בספר
בכמה חטיבות ,לא בהכרח לפי סידורן בשערים.
אחת מהן עוסקת באהבה על שלל גילויי אושרה
וצערה .כאן מתגלה כספי כליריקן אנין ,כמו
בשיר 'זיקית' ,המתאר את האפקט התרפויטי
הדו־כיווני שיש לאהבה" :איתָך  /-אני
ְ
אמרּת /.איתְך  /-את השנים
שוכחת ת'שעה/,
אני שוכח /,שתקתי //.משאיות ענק חלפו
משמאל ומימין /.עין אחת במראה /עין על
הדרך /ועוד אחת /,אלייך /כמו עינֵ י זיקית//.
צבעי //.אפור כהסוואה/,
כמותה ,אני מחליף ַ
שב ומוריק בסתר עלעלייך" (עמ'  .)28שיר זה
משלב בתוכו ארבעה שדות סמנטיים .הדיאלוג
הרומנטי הקצרצר ורב הפתוס ,הנוף האורבני
שבתוכו מתנהלים חיי היומיום ,הזואולוגיה
שממנה נשאב הדימוי המרכזי והבוטניקה
שממחישה את התחדשותו של הדובר האוהב
ואת התאחדותו עם האישה ,כלומר עם כוחות
הטבע והצמיחה המתמדת.
לעומת זאת ,כספי גם משורר את רגעי ֶ
הח ֶסר
שבהם האוהב חש במצוקת בדידותו ומתאר
אותה באמצעות אבזרי יומיום פשוטים,
בטכניקה שמעלה על הדעת את שיריו
המוקדמים של נתן זך" :לאיש בציור מימין/

חיוך עגום /.הספר בציור
משמאל /פתוח /.במאפרה
מימין הסיגריה /מעלה עשן,
מנורת השולחן /דולקת/,
החלון מוגף //.קפה /שנמזג
לספל אחד /,וזה שנמזג אז
לשניים //.העדרְך" ('מצא
את ההבדלים' ,עמ' .)77
בתחום זה מצא חן בעיני
השיר 'מלצרית' (עמ' ,)68
מתוך המחזור 'דיוקן עצמי
עם בירה' ,שבו מצליח
המשורר לשלב עוררות
מינית ,עם דיוקן עירוני
משכנע של המלצרית ושל הלקוח שמקבל
ממנה שיקוי אולם ,למרבה הצער ,לוגם אותו
בגפו.
החטיבה השנייה היא של שירים ארספואטיים
המתעדים את המתח המתמיד שבין החולף
לנצחי ולמונצח ,בין החיים לאמנות המילה.
אחד האופטימיים שבהם עובר מתחושה של
אפסות וכישלון לסיכום שעומד באור חיוב
הקיום ,תוך שימוש נבון במשחק הילדים
הידוע" :זה היה מאותם הפסדים מובהקים/.
כמו מספריים  -לאבן /כמו נייר  -למספריים/
כמו אגרוף מאובן סביב עטו - /לנייר //.תבוסת
המילה //.מּולָ ּה  /-אמיתֹות מן העור /,שפת
גוף שהופשט /.פשטותו של הפשט //.ואף על
פי כן בכלא רֹאשי /,מתוך חֹומת העצם /,עוד
כרויה קונכייה /לִ לחישות" ('תבוסת המילים',
עמ' .)33
החטיבה השלישית כוללת שירים קיומיים
שמשתמשים במרחב האורבני (ואינם שירי
אהבה) כדי להגיד משהו על חלופיות החיים,
על בדידות וניכור ,או כלשונו של אֹורי
ברנשטיין  -על מה שנשאר ומה שלא .כאלה
הם ,למשל ,השיר 'במוסך לטיפול '100,000
(עמ'  )16שקובל על מה שהחמיץ הכותב
בשנים של זחילה בפקקים של גוש דן או השיר
'עץ' שמשרטט תמונה תל־אביבית כזאת..." :
בתל אביב פגשתי איש זקן נסמך אל עץ//.
בעצם ,אין עצי סרק /,חשבנו בו־זמנית ביידיש
בצלו של הפיקוס ההודי" (עמ' .)57
ובעבריתִ /
יש בשיריו של דני כספי לא מעט אזכורים של
מחלות ,של מיתות ושל הלוויות (ראו ,למשל,
'חולון' ,עמ'  .)59מול אלה מנסה המשורר
להציב שוב ושוב את מגן המילים ויצירות
האמנות הפלסטית .בד בבד הוא משתדל למצוא
את חוקיות הטבע שמאפשרת לכולנו קיום
שהוא מעבר לגבולותינו בני החלוף" :מראשי
זרעי
דרדרי הסבים /ממריאים צנחנים /להנציח ַ
 -קוצים בני עונה /בשדות רחוקים" (עמ' )60
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שפה נוספת
עופרה עופר אורן ,מה המים יודעים
על צמא ,ערכה :אנה הרמן ,ספרי
'עתון 130 ,2018 '77עמ'
מה אדם יודע על מה שבנבכי נפשו? מה החיים
יודעים על תשוקת החיים? מה יודעת הנפש על
הנוכחויות המפעילות אותה? מה יודע הפיכחון
על מה שנעלם מדעת העיוורון? מה יודע האור
על ערגת המחשכים? מה יודע הידע על מחוזות
הנעלמים ממנו?  -אלה ועוד שאלות רבות
משתמעות משמו של הספר .שם מתוחכם,
פשוט ומעמיק ,שבחרה עופרה עופר אורן לתת
לספר שיריה ,היוצא לאור אחרי תשעה ספרי
פרוזה שפרסמה ,ואשר זכו לשבחי הביקורת,
וספרים רבים שיצאו בתרגומה.
בספר שלושה מדורים .בחלקו הראשון כ־60
שירים ,וכשני שלישים מהם מוקדשים בעיקרו
של דבר לנושא שעופר עסקה בו בספרה יופי
לי יופי לי ( ;)2006אף שהמבע השירי משנה
את אופן ההתבוננות ,וכדרכה של שירה ,לצד
התמונה שהשיר מעלה מתנסחת הארה או
תובנה שהשיר ממוקד בה.
מי שלא קרא את ספר הפרוזה של עופר,
שבו הכותבת מספרת על טראומות שחוותה
בילדותה בבית הוריה והשפעתן על חייה,
שומע בשיריה את קולה של מי שמצאה שפה
נוספת ,שונה מלשון הפרוזה ,לדובב בה -
הפעם בדימויים ובציורי לשון  -את כאבה של
ילדה המרגישה מודרת מאהבת ההורים ,עם זכר
הפגיעה הבלתי נסלחת שפגע בה אביה .משקלו
הכבד של זיכרון זה אינו מרפה והוא משתחזר
ברוחה במראות ובפעולות דיבור שמהדהדות
באוזני רוחה ומעמידות לעיני הקורא בית
שמצד אחד שפע כל טוב ,בלט באיתנותו
כמעֹונה של משפחה יציבה שבורכה בשגשוג,
ומצד שני ,ככתוב בשיר" ,הילדות העמידה
פנים שהיא מאושרת /והיתמות כבר היתה
משוערת" .וחמור מזה "אז מדוע לא היתה/
שום מתיקות של ילדות /בטעם הדם שזרם,
אחרי שטענת /שמזמן ידעת /שאפילו התרעת/
שכבר אז אמרת /שיתכן שבסוף עוד אתחתן/
עם גבר שינהג בי /כמותכם".
בשירים בא לידי ביטוי אופיה הדו־קוטבי של
הפגיעה :מכאן ,בית שהעניק לא מעט חוויות
זכורות לטוב ,ומכאן  -ביטויי כעס ,אלימות
והתנכרות שאינם מתיישבים עם החזות האיתנה
והמבורכת לכאורה .ואכן ,באחד השירים
מציינת הכותבת כי הבית "שתל בנפשה
ניגונים" (בפרפראזה על "שתלתם ניגונים בי,
אמי ואבי" של פניה ברגשטיין) ,שברבות הימים
כמו הופכים פניהם לרעה כשעולה זכר פרצי
האלימות ,והבית הוא כ"אגם האימה" ,רוחש
"ניגוני יגון ,מדון וחמה" .השניות האכזרית
מסתכמת בלשון השיר בהארה הטרגית:
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גליון 404

"הרגע הזה המייתם /לעולם
לעולם לעולם לא ייעלם".
אם במונולוג שהקורא שומע
ביופי לי יופי לי נשזר הסיפור
הרב קולי ,המהדהד בנפש
הכותבת לאורך השנים ,הרי
שבשירים דומה שאותה נפש
מעונת זיכרונות ,לא מצאה
מנוח מן הרגעים הזכורים
כמכוערים ,אלימים ופוגעניים
ברמות שונות ,ואלה מוסיפים
לייסר ולהעלות שאלות
ותובנות המתנסחות בשירים.
שלא כבספר הפרוזה ,בשירים
עומד כל רגע בנבדלותו ,בחד פעמיות הופעתו
של זכר האירוע הבודד ,אבל מן המעמד
המשתחזר לא נעדרים רגעי חסד קטן ,הגואל
את הנפש מבלעדיותו האכזרית של זכר
הכיעור והכאב .אכן ,כפי שכתבה עורכת הספר
אנה הרמן על גב הכריכה ,הקורא ער לכך כי
"הזעקה שבספר היא זעקה מוזיקלית מאוד,
המתמסרת לנגינת המילים וליופי שבשירה".
יתר על כן ,בשירים חוברת התמציתיות ,ועמה
מיקוד המבט בכאב החוויה הראשונית  -הפעם
ממרחק המאפשר להציב את האירוע במשמעות
רחבה יותר ,במרחב שאינו רק נפשי־חווייתי
מיידי ,אלא בהקשריו הרחבים (כך למשל בשיר
'דף מיד ושם').
זיכרונות הקשורים ברגעים הטובים שחוותה
הילדה בביתה ,כמו למשל כישורי החיים של
האם ,הבית כשופע כל טוב ,השירה ביחד
בערבי שישי ועוד ועוד ,נבלעים בסחף הענק
של הפגיעה הבלתי נסלחת ,של הרגשה שהאם
מתנכרת וכי הילדה מודרת מאהבה הורית;
מכאן התוקף הטרגי שאינו מרפה .כאמור,
את אשר ידעה לספר בפרוזה השכילה עופר
לתמצת בלשון השיר  -בשפת הפואטיקה
האישית .העובדה שהיה לה צורך בכך שנים
לאחר ספר הפרוזה מעידה עד כמה הפגיעה
שחוותה תשתיתית ,ארוכת טווח ובלתי נסלחת.
עופרה עופר בורכה בספר זה בכושר ביטוי שגם
בהתנסחותו הפואטית מחריד את הנפש ,גורם
לקורא לראות ולחוות את הטראומה הנפשית
המתוארת באותו פיכחון טרגי של אדם המעז
לפקוח לרווחה את עיניו נוכח מציאות בלתי
נסבלת ובוחר שלא להתכחש אליה ולהדחיקּה.
אם בפרוזה היתה זו שפת הווידוי האישי
הכתוב כהיזכרות שנודדת בין זמנים שונים,
בשירים זוהי שפת התובנה הנפשית ,המתנסחת
בתמציתיות ובלשון הדימוי או ציור הלשון
ומתמקדת בכל פעם כאמור ב"תרחיש" הבודד.
משירי הספר הזה עולה המשמעות הטרגית
של פרידה משתי דמויות ההורים ,פרידה בצל
האי יכולת לקשור בין הקצוות ולגשר בין מה
שנחווה כעוול תהומי בלתי נסלח .לכל אלה
ניתן בשירים ביטוי עז ומחריד נפש .ובכל

זאת ,משוך על השירים גם
קו החסד ששירה מתברכת
בו ,ובשפת השיר" :אבן של
אבל/פורמת בתוכי תכים/.
ְ
הּפנים מסרב להכיל /את
העיוות ,את העוון /,את
העלבון הקדמון /ואולי כך
מתחיל לאטו להכין /מקום
לחיוכים של מלאכים".
במדור האחרון של שירי
המקור" ,תמונות מרמב"ם",
מחזור של שירי פרידה
המלווים את בתם של עופר
ובן זוגה בדרך העצובה
אל מותה ממחלה קשה .השירים המלווים
את מחלתה של הבת ואת קצה הקרב כתובים
באיפוק שכאב רב כבוש בו" :כמה דק המרחק/
בין כן ואין /בין אנחנו מנסים /למחכים
לנסים" .ידיעת הקץ של הקרובים המלווים
את יקירם בדרכו האחרונה משנה את פניה של
שגרת המראות הסובבים את המאושפז ואת
קרוביו בביקוריהם ,מעלה במחשבה את הסוד
הנורא הקושר בין באי המקום" :אשה אחרת/
חולפת על פנינו בריצה /,לצד מיטה נדחפת/,
ראי  -כבר עברנו את /בית השימוש הציבורי/,
את בית הקפה המואר בנאון קר /,תמידי ,ואת
עיקול המסדרון ,גם ַאת בדרך לחדר /שאין בו
אף חלון?" במדור זה רושמים השירים את זכרם
של רגעים ,מראות ,אמירות והרהורים חולפים,
שבכולם עוברת כחוט השני ידיעת הקץ,
המשנה את פני השגרה הוויזואלית" :בחוץ
הסירות מתרפקות על גלים /,בפנים גלגלי
המיטה נעולים /,החלון שנשאר מאחור /הוא
מכאן רק עוד כתם /שחור".
חלקו השני של הספר מציע מבחר תרגומי
שירה 25 ,במספר ,מפרי עטם של  16משוררים,
ובהם סונטות ידועות של שייקספיר ,ושירים
מוכרים של ג'ון דאן ,ויליאם וורדסוורת' ,פרסי
ביש שלי ,ג'ון קיטס ,אלפרד טניסון ואחרים.
בחלק השלישי  -אנקדוטות וחומרי רקע
הנלווים לתרגומי השירים.
נהניתי הנאה רבה הן מהמבחר ,הן מן התרגומים
היפים מאוד והן מהסיפורים הנלווים אליהם.
הסונטות הידועות של שייקספיר זכו כידוע
ללא מעט תרגומים ,ובדומה לכך גם כמה
מהשירים האחרים הכלולים במבחר .תרגומה
של עופרה עופר אורן מצטיין בשפה גמישה
ובת זמננו ,משמר יפה את המקצב המיוחד
ובעיקר  -מכל אחד מהשירים שנבחרו ,עולה
ממד העומק האידיאי־פואטי .השפה טבעית
והודות לחוכמת הבחירה בשירים ,כמכלול הם
אוצרים את קשת חוויות היסוד בחיינו :אהבה,
בדידות ,כוחו של הטבע ,חיים ומוות ,מלחמה,
אובדן ,וכוח היצירה בהקשרו למגע הנצח.

.

דינה קטן בן־ציון

.....................מאות  /רפי וייכרט...........
תחייה
הייתי רוצה לשבת איתכם לעוד שיחה אחת קצרה וממצה .המחלות שלכם ועזיבתכם הבלתי נחוצה לא השאירו לנו זמן לסיכומים.
אולי נקבע לנו פגישה כזאת ,בחשאי ,בקפה הפינתי ,בשעה שהבתים מנמנמים בחום וצללי העיר נפרשים לעבר ערב .תקומו לכבוד
זה מקבריכם ותעלו על קו לדיזנגוף או שינקין .אני מבטיח שהטוסט והזיתים ינעמו שוב לחככם והקפה החם ילטף לכם בוושט
ויפיץ חיּות בגוף שהתרגל זה כבר לאדמה .אל תספרו לי איך עוברים עליכם הימים והלילות .אני רואה בעיניכם את הגעגועים.
רק חזרתם ושוב אתם רוצים לחבר שיר הלל לחיים .כשהחלונות בוהקים בשמש וזוגות צעירים עוברים כרוכים בחיבוקם .כשהכל
נדרך לתחייה וקם.

שירת ישראל  /אילן ברקוביץ׳

שלומי בוכריס
קילומטרים ספורים מגוש דן
ִק ֶ
פּורים ִמּגּוׁש ָּדן
ילֹומ ְט ִרים ְס ִ
ֵ
יֹוׁשב ַעם ַה ְמיַ ֵחל לְ ַה ְׁש ָמ ָד ֵתנּו
ֲאנִ י ֵ
חֹוׁשב ֶׁשרֹב ַהּיִ ְׂש ְר ֵאלִ ים
ָּפׁשּוט ֹלא ַמ ֲע ִריכִ ים ֶאת ָה ֻע ְב ָּדה ַהּזֹאת.
ֲאנִ י נִ כְ נָס לָ אֹוטֹו וְ ֵ
נֹוס ַע לְ כִ ּוּון ַהּגָ ָדה,
ֲאנִ י חֹונֶ ה ְּב ַפ ְר ֵּדס ָסמּוְך,
ּכִ ְמ ַעט ֵ
נֹופל ַּב ְּק ִפ ָיצה לְ ִצ ָּדּה ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשל ַהּגָ ֵדר.
ִמּלְ ָפנַ י – ח ֶֹׁשְך ָמלֵ א אֹויְ ִבים
אּוסה.
חֹורי – ַה ִּׁשגְ ָרה ַה ֻּמּכֶ ֶרת וְ ַה ְּמ ָ
ֵמ ֲא ַ
ִהּגַ ְע ִּתי לְ ַפ ֲא ֵתי ּכְ ָפר ּכָ לְ ְׁשהּו
כּורים ,זֶ ֶבל נִ ְׁש ָּפְך לָ ְרחֹוב.
ָּב ִתים ֲע ִ
ִמּלְ ָפנַ י – עֹולָ ם ָמלֵ א ֶא ְפ ָׁשרּויֹות
יטי ְּופ ָק ִקים ְּב ַאּיָ לֹון.
חֹורי – ִס ְדרֹות ֵר ָאלִ ִ
ֵמ ֲא ַ
ְּבכָ ל ֶרגַ ע יְ כֹולִ ים לַ ֲעׂשֹות ִּבי לִ ינְץ'
טּוח ֵ
יֹותר;
ַאְך ֲאנִ י ַמ ְרּגִ יׁש ָּב ַ
ּבּותי,
ּכָ ל ָא ָדם ְּבכָ ל ַּביִ ת ִמ ְּס ִב ִיבי ׂשֹונֵ א ֶאת ְׂש ָפ ִתי וְ ַת ְר ִ
צּורה ֶׁשֹּלא ִה ְרּגַ ְׁש ִּתי ֲהמֹון זְ ַמן.
ֲא ָבל ֲאנִ י ַמ ְר ִגּיׁש ַחי ְּב ָ
חֹורי – נִ ּכּור וְ ֵר ָיקנּות
ֵמ ֲא ַ
ּומ ְׁש ָמעּות.
ִמּלְ ָפנַ י – ִּת ְקוָ הִ ,סּפּוק ַ

השיר שלפנינו לקוח מתוך ספר השירים הראשון של פרח
השירה הצעיר ,שלומי בוכריס ,בן עשרים ואחת מרמלה,
מחתרת אנוש ( -המדריך למילים שלא אומרות דבר) (,2018
הוצאה עצמית הוצאה לאור ,עריכה :יואב גלבוע ,עמ'  .)46זה
שיר יוצא דופן בין שירי הספר משום שהוא פוליטי ועוסק
בסכסוך הישראלי־פלסטיני באופן ישיר בעוד שרוב השירים
בספר עוסקים בקיום האנושי בכלל; ביחסי אהבה ובשאלות
קיומיות .המקוריות של השיר נובעת בעיקר מן המעשה
המתואר בו ופחות מהשפה .הדובר בשיר מתאר כיצד הוא
נוסע לגדה המערבית (אל צ'פה אל גרביה בערבית; The
 West Bankבאנגלית או יהודה ושומרון בעברית) ומתקרב
לפאתי כפר ערבי כלשהו .מה שמפתיע הוא הפיכחון שהכותב
הצעיר מפגין בשירו .בפרפראזה על דברי האינטלקטואל
המצרי ד"ר חוסיין פאוזי  -למשורר חיים גורי לאחר מלחמת
יום הכיפורים  -על כך שאם המודיעין הישראלי היה קורא
את השירה המצרית שנכתבה לאחר מלחמת ששת הימים הוא
היה מבין שתפרוץ מלחמת אוקטובר  ,'73הרי שלפנינו תיאור
שחשוב לשים לב אליו ,אולי הוא מייצג את עמדתם/ן של
צעירים/ות בארצנו .אף משורר שמאל למשל לא יכתוב טור
שירי כגון "קילומטרים ספורים מגוש דן /יושב עם המייחל
להשמדתנו" .זה לא פוליטיקלי־קורקט לשורר כך .זאת ועוד,
אף משורר לא הביט נכוחה על הדברים ותיאר את ההבדלים
בין מצב העמים המסוכסכים כך :מצד אחד עם בורגני שבע
רצון ,שמציף את שדות התעופה בחופשות ובחגים ,שממלא
את בתי הקפה והנופשונים ,ומצד שני עם שלא מפסיק
להילחם על הגדרותיו או כדברי המשורר הצעיר" :מלפני –
עולם מלא אפשרויות /מאחורי – סדרות ריאליטי ופקקים
באילון" .ההפתעה הולכת ומתעצמת לקראת סוף השיר:
בוכריס מודע לסכנה ולאפשרות כי ייפגע .הוא טוען שהסכנה
מכניסה בו אדרנלין של חיּות לעומת הניכור והריקנות שהוא
חש מהחברה הישראלית .בוודאי שאלו מאוויי לב של אדם
צעיר אך הם יכולים לשקף משהו שאולי גם מנהיגי האזור
צריכים להבינו ,משהו שלעתים השירה הטובה היא זו
שמשכילה להבין מוקדם יותר :את גרעין האמת של המציאות
וחוסר האיזון המתקיים בה ,הגורם לסכסוך.
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״הבית המדמֵם״ ,קינה
תל־אביבית על האושר
ללי ציפי מיכאלי :הבית המשוגע ,אבן
חושן  99 ,2018עמ'
אחד הספרים החזקים שבהם נתקלתי לאחרונה
בתחום השירה הוא ספרה של ללי ציפי מיכאלי,
הבית המשוגע .התחושה שלי כקורא היתה,
שלפני ניצבת משוררת בשלה ומדויקת ,במובן
הזה ,שכל מילה בספר השירים הזה הוצבה במקום
המדויק שבו היה עליה להיאמר .השירים קצרים
יחסית ,פשוטים ,מובנים ,ואין בהם יסוד מתחכם
או מערפל ,שכה רווח בשירה החדשה היוצאת
לאור לאחרונה .לי ,כקורא ,היתה תחושה חזקה
שהשירים הללו לא נכתבו מרצון אלא מכוח
משהו שדחף את המשוררת לכתוב  -וזהו בעיני
הסימן החזק ביותר לשירה איכותית.
מבט שני בספר אחרי הקריאה הספונטנית
הראשונה ,מגלה שהיריעה שנפרסה לפני הקורא
היא בסך הכל יריעה מצומצמת ,הרבה יותר ממה
שנראה במבט ראשון כשלל גדול של חוויות
שהספר פורש לפני הקוראים .המדובר הוא בעצם,
כפי שאני מזהה בקריאה שנייה ,בשיר אחד ארוך
שנכתב במקום אחד מצומצם למדי והמיועד
(לכאורה ,רק) לממוען אחד ,אהוב לבה ובן זוגה
(אם אני מבין נכון) של המשוררת .ניתן לזהות
בין השיטין אף את מקצועו  -הנמען של השירים
עוסק באדריכלות (ובתחילת הספר אפילו מצוין
שמו מפורשות).
המשוררת כלל אינה טורחת אם כן להסוות
פרטים זעירים אלו שעוטפים את חייה  -עד
שלרגע עברה בראשי המחשבה שניתן לצפות
שגם ֵשם ומספר הרחוב שבו הם מתגוררים
יופיעו בהמשך הקריאה .מיכאלי מעצבת אפוא
את סדרת השירים הללו (שהם מעין פואמה
ארוכה) באופן גלוי וחשוף כאילו מדובר בשורה
של מכתבים אינטימיים לאהוב ,שהיא חושפת
לעין כל  -כולל פרקטיקות מיניות שהיא ואהובה
מממשים בחדר המיטות.
מה אם כן מוציא את השירים הללו מכלל
מכתב אינטימי־אישי של מי שכותבת לאהוב
לבה  -והופך אותם – כפי שחשתי כבר בקריאה
הראשונה  -לשירה מעולה הראויה להיקרא על
ידי רבים?
התשובה לשאלה הזאת מתבהרת ככל שיורדים
לעומק השירים בקריאות נוספות .נדמה לי
ֵ
שממד העומק אשר מוציא שירים אלה מידי
הפשטנות המצופה מסדרת "מכתבים אישיים"
ופרטיים שכאלו ,נעוץ בתובנה הבאה שנתפסת
יותר יותר ֶ
כׁש ִמ ְׁשתהים ו"טועמים" את השירים
הללו שוב־ושוב:
בניגוד לנראה ממבט ראשון  -כי אלו שירי
אהבה שנכתבו בידי המשוררת לאהובה הפרטי,
והיא שרה ,לכאורה ,את שירת האושר ,ושלפנינו
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לכאורה ספר שנכתב בידי
מי שזכתה לכל מה שהעולם
יכול להציע לה ובשפע :חיי
עושר ושלווה (הבית שעליו
נסובים השירים נשקף אל הים
וממוקם בתל־אביב ,כך נדמה,
באחד מהאזורים המפוארים
והיוקרתיים בישראל של
היום) ,אהבת גבר שמשיב לה
אהבה ,חיי מין מספקים וחיי
אמנות ויצירה עשירים –
למרות זאת ,עולה מהשירים
הללו תחושת מועקה ,בדידות
קשה ,חוסר משמעות וריקנות הממלאת את
החלל שבין המילים אף בהרגשה חזקה של אימה
קפקאית (שבה המשוררת אף פותחת את הספר):
עּוע /וְ ַה ַּביִ ת ַהּזֶ ה ֹלא ֵמכִ יל /וְ ַה ַּביִ ת
"וְ ַה ַּביִ ת ַהּזֶ ה ָר ַ
מֹוק ַיע /וְ לַ ַּביִ ת ַהזֶ ּה יֵ ׁש
ַהּזֶ ה ְמ ַד ּ ֵמם /וְ ַה ַּביִ ת ַהּזֶ ה ִ
ֶּדלֶ ת /וְ ַא ָּתה ָצ ִריְך לְ ַה ְחלִ יט ָמ ַתי /לְ ַה ְפ ִסיק לַ ֲעמֹד
נִיסה" (עמ' .)13
ַּב ּ ְכ ָ
עלינו לזכור בנקודה זו שאת ה"בית" בנה
אותו אדריכל־אהוב שאליו נכתבים השירים.
הדירה־ה"טירה" היפה שהציב האדריכל עבור
"נסיכתו" ,מול נוף הגלים של הים ,הופכת
ככל שנכנסים לאווירת השירים יותר ויותר
לזוועה חלולה  -שהקורא יכול לחוש כיצד היא
"מטפטפת טיפות של דם" בין השורות של שירי
הספר:
ּתֹור ִידי ֶאת ַה ֶּמ ֶתג /וְ כִ ְת ִבי ְּבלִ י
"ּב ֲח ַדר ַה ִּׁש ָירהִ /
ַ
ֹלהיםִ /מּתֹוְך ַהּגֵ ִיהּנֹום" (עמ' .)19
ֱא ִ
הבית הזה ,על אף היותו מאוכלס בזוג צעיר
מאושר־לכאורה ,מלאי און מיני ורגשות עזים
של אהבה ומשיכה הדדית ,איננו אלא "הבית
המשוגע"; בית שהחוזק החיצוני שלו (הצד
הגברי) מסתיר ריקנות המאיימת על מי שחי בו
בהתפרקות איטית אל תוך השיגעון (הנשי) .השיר
הארוך הזה ,שמשתרע על כל דפי הספר ,הוא אם
כן קינה תל־אביבית חזקה ,עד שאף נדמה לרגע,
שהוא השיר הארוך שכותבת המשוררת לאהוב
לבה ,בטרם קפיצת התאבדות שתבצע ממרפסת
הבית הצופה אל הים.
צּוּבהַּ /ב ֲח ַדר
ֶ"ּד ֶרְך ַה ִּמ ְׁש ֶק ֶפת ַה ֶּנִּצ ֶבת ַעל ֲח ָ
בֹודה ַה ְּפ ָר ִטיִ /עם ׁ ֻשלְ ַחן ַה ִּׂש ְרטּוט וְ ַה ַּמ ֲע ֶקה
ָה ֲע ָ
ּקֹומה ַה ַּת ְחּתֹונָ ה ִ /-מּכָ אן ִאי
ַה ְמפֻ ְרזָ לֶׁ /שּפֹונֶ ה לַ ָ
חֹוש ֶבתַ /.מ ְק ִסימּום ְ
ׁשֹוב ִרים
ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ְת ַא ֵּבדֲ ,אנִי ֶׁ
לַ ׁ ֻּשלְ ָחןַ /ה ׁ ּ ָשקּוףֶ /את ַה ֶּצלַ ע" (עמ' .)14
המתח המחזיק את השירים נובע אפוא מכך
שממבט חיצוני על העודפות שניבטת מכל פינה
בתיאורי החיים המצויים בשירים  -או אולי
מעבר לעודפות הזאת  -ניבטת אימה לא מובנת.
*
מה ,לנוכח זאת ,יכולים השירים לגלות על
הסיבה למועקה העוטפת אותם? לכאורה ,תמה
הקורא ,הרי "הכל טוב" :רבים הרי רק חולמים
להגיע למה שהזוג המבורך הזה הגיע ,מדוע טעון

בסופו של כל שיר שכזה איזשהו
"חומר נפץ" וידויי של תחושת
מוות וריקנות?
ציפיתי למצוא בספר רמזים
לטראומה שהובאה אל ההווה
מתוך עבר־אפל ,וְ לא היא;
קריאה שוב־ושוב בשירים
שוללת זאת לחלוטין .המשוררת
איננה פותחת לקורא פתח
לחשוב שהעגמומיות השורה על
הספר היא תוצאה של טראומה
לא מטופלת שבני הזוג נושאים
מעברם האפל ,המפורר את
יסודות הבית .ושוב אם כן עולה התמיהה :אם כל
כך טוב ,איך אפשר להסביר את העובדה שעולה
מהשירים הללו תחושת זוועה כה גדולה?
השירים עצמם אינם אומרים בעצם שום דבר
מפורש על כך ,והמצוקה מרחפת כסימן שאלה
כבד על כל הספר; אך סימני המצוקה ברורים:
הבדידות שבתוך הזוגיות למשל .בדידות זו
מודגשת שוב ושוב ומבצבצת מכל שיר; וזו
נקשרת בטבורה אל תוך מארג התחושות
האובדניות המצביעות על הסופיות ההיידגראנית,
שאיננה מרפה מאחיזתה במשוררת .גם בשירים
העולצים ביותר ,המביעים לכאורה חדווה
ואושר־שלרגע ,משתחל אותו חוסר אמון באושר
הזה עצמו (וממילא מוטל ספק גם בהמשך הקשר
("רק ְּפ ֵר ָדה ֶׁש ִא ְ ּי ָמה" עמ'  ,)18והשיר
הזוגי עצמו ַ
מביע לבסוף (כצפוי) אי־אמון בכך שיש ממש
בתחושות החדווה הללו:
ְ
ּנֹותרִ /.חּבּוק ְמ ֻמ ׁ ּ ָשְך
"מגִ ִנּים ַעל ְמ ַעט ַה ּיֹ ִפי ֶׁש ַ
מּוטב ֶׁש ֵּת ַדע/:
ַּב ִּמ ָּטה ַמ ִּתיְך ָּב ָׂשרְּ /ב ָב ָׂשר /אּולַ י ָ
ֲאנִי ֶׁשּלְ ָך/
צּורה" (עמ' .)25
לְ ֶרגַ עַ /עד ֶׁש ַה ּיֹ ִפי ַהּזֶ ה /יְ ַׁש ֶּנה ָ
*
בספר חזק זה שרה המשוררת את שירת הבית
הרעוע של מי שמביט בחייו (ובמובן זה ה"בית"
הוא מטאפורה לחיים שכל אחד מאיתנו מנסה
לבנות דרכם אחיזה של קבע במציאות) ,גם,
ואולי דווקא ,לאחר שכל מבוקשו ניתן לו ,והוא
לכאורה מאושר עתה עד־מאוד בכל־מובן־שהוא
 בעין שכמעט פוקעת לעיני הצופה  -ושואלאת השאלה על טעמה של התקיימות זו ועל מה
שאולי קיים או לא־קיים מעבר לה.
למקרא השירים בספר מטלטל זה של מיכאלי,
נזכרתי בשורתיים מתוך ספרו של סלבוי ז'יזק
הסובייקט שאמור להאמין (רסלינג  ,2004עמ'
'" :)50-51אושר' הוא קטגוריה של עקרון העונג,
ומה שחותר תחתיו הוא התעקשותו של משהו
הנמצא מעבר לעקרון העונג .במובן הלאקאניאני
החמור ,המונח 'אושר' מסתמך אפוא על כך
שהסובייקט נותר תקוע בחוסר־העקביות של
		
		
תשוקתו".

.

אדמיאל קוסמן

״איפה אני עומדת?
ואיפה את?״
ציפי הכטלינגר :לעשות אהבה עם
ציפור ,ספרי 'עתון  100 ,2018 '77עמ'
מרכז הכובד של ספר השירה לעשות אהבה
עם ציפור ,ספרה הראשון של ציפי הכטלינגר,
הוא התבוננות עצמית לנוכח יחסים עם דמויות
שונות בחייה ,יחסים המשמשים לה מראה הן
ליש בחייה והן לאין.
השיר 'שתיקות אבי' ,למשל,
עוסק באין ,בהעדר שהותירו
שתיקות האב .מתוך התבוננות
ביחסיה עם אביה ניבטת מול
הדוברת אפשרות שנגזלה
מחייה בעטיים של יחסים
אלו" .כף יד קטנטנה /נשענה
בדשא /על כף יד קמוטה.
נתקפתי געגוע /למילה שלא
נאמרה /,לאפשרות היותי /כל
יכולה /,אפשרות שמתה /מות
עריסה" (עמ'  ;)18אפשרות
שניתן היה להגשים אילו יחסיה
עם האב היו מבוססים על
שיחות ולא על שתיקות ,על יש
ולא על אין.
בין שירי הספר ניתן למצוא קשרים סמויים הן
על דרך הדמיון והן על דרך הניגוד ,ואל מול שיר
זה ניצב השיר 'ילדה' ,העוסק ביחסי הכותבת עם
ילדה שיכולה להיות ילדתּה שלּה ,ובה בעת גם
זיכרון הילדה שהיתה .השיר מבוסס על משחק
המחבואים ,שבו העומד בתחילת המשחק
מתחיל את חיפושיו אחר המתחבאים בהצהרה:
"מי שעומד מאחורי ,מצדדי ,מלפני ומעלי הוא
העומד" .הצהרת המחפש הופכת בשיר לבירור
יחסי הכותבת עם העולם הסובב אותה" .שער
ניגף בפני /.עמוד עץ מאחורי /.חשש מאיים
מצדדי" .תיאור שממנו עולה תמונת עולם
מאיים ,ההולך ומתהדק סביבה .בהמשך השיר
מסתבר שהחיפוש אינו אחר מתחבאים אלא
חיפוש עצמי של הדוברת אחר מקומה ,הן בעולם
והן ביחסיה עם ילדה ,שיכולה ,כאמור ,להיות גם
בתה וגם זיכרון הילדה שהיתה .לעומת משחק
המחבואים שבו המתחבאים והמחפש הם דמויות
שונות ,בעלות תפקידים מנוגדים ,בשיר 'ילדה'
המחפשת והמתחבאת הן דמות אחת .ובניגוד
לסיום הפסקני של הצהרת המחפש במשחק
"הוא העומד" ,השיר של הכטלינגר מסתיים
בשתי תהיות" :איפה אני עומדת? ואיפה את?";
ובין "איפה אני" לבין "ואיפה את" מתקיים עולם
רווי חרדות ,תהיות וחיפוש זהות.
בנוסף לשירים שעניינם התבוננות עצמית תוך
בבירור מהותם של יחסים אנושיים ,נכללים
בספר שירים העוסקים בכתיבה עצמה ,אך גם הם

נובעים מתוך יחסי הדוברת עם דמויות בחייה.
כך בשיר 'ארספואטיקה' ,המילים והקשרים
האנושיים ארוגים זה בזה כחוטי שתי וערב
צפופים ובלתי ניתנים לניתוק" .אי אפשר לקרוא/
את מה שבא לי לכתוב /.אי אפשר לכתוב/
את מה שנמס /.אי אפשר שאראה אותך /ללא
כיסוי כל היום /.אפשר שמילה תטפס /במעלה
בטני ותינעץ /בזרועי בנשיכה //.בלילה נתכסה
בחלומות כתובים" (עמ'  .)51כך גם בשיר
'פקעת געגועים לילדה'" :אני רוצה לגעת בך.
אני לא מכירה /דרך אחרת .המילים מדייקות לי/
את הנגיעה ".ובהמשך" :מפלסת דרך /בחדרך
בין בגדים ,מחברות ,בקבוקי
מים לא גמורים /,נתקלת,
מהססת ,לא מוצאת /את
המילה" (עמ' .)10
בשיר 'הלילות' הכתיבה
נובעת מתוך קשר זוגי:
"בלילות את באה אלי/,
בולעת את שנתי /,מחרידה
את קיומי /,קומצת אגרופים/
ודוחקת בי לכתוב /את
אובדני" (עמ'  .)75בהמשך
לשיר זה השיר 'בסוף הקיץ'
מחדד את האובדן עד הקצה,
ומובעת בו המשאלה להגיע
לאין המוחלט של השפה,
להיוותר ללא מילים ומתוך חסרונן לזכות בשקט
המיוחל ,על שני היבטיו :דממה ושלווה" .בסוף
מילותי /,ובתי
ַ
הקיץ אהיה שוב עירומה /מכל
הקטנה תקרב אלי /,ואמצא שם שקט קטן /שלא
יכבה לי /את הגוף" (עמ' .)92
כמו השירים 'שתיקות אבי' ו'ילדה' שהאחד
עוסק ביחסי הדוברת עם דור הקודם לה והשני
עם הדור שאחריה ,ניתן לראות גם בשירים
'בסוף הקיץ' ו'פקעת געגועים לילדה' שירים
הניצבים זה מול זה' .בסוף הקיץ' עוסק בחיפוש
אחר שקט ואילו 'פקעת געגועים לילדה' בחיפוש
אחר מילה ,׳בסוף הקיץ׳ החיפוש הוא אחר האין
וב'פקעת' החיפוש הוא אחר היש.
לצד השירים הטובים במרבית הספר ,יש בו
גם מעט שירים בוסריים הקרובים יותר להגיג
או מכתם ,כמו למשל השיר 'קנאה'" :מצעד
איוולת התחרות הזאת /.תנוח דעתך על משכבה
בשלום /לכולם יש מקום" (עמ'  ;)77או השיר
'פשרה'" :להקפיא /את רצוני /כנגד רצוני" (עמ'
 .)27שירים שאינם עומדים בפני עצמם כשירים
שלמים ,ולא בגלל קוצרם.
נושא נוסף העולה בספר הוא מערכת זוגית על
היבטיה וגווניה ,שהכטלינגר מיטיבה לתאר.
בשיר 'שתינו' מבקשת הדוברת מבת זוגה:
"הבקיעי בי אל החמלה /ואמתח בזהירות /שלא
אפקע /את שולי /צלקתי" (עמ'  ,)46בשיר 'גילוי'
היא כותבת" :אני מסמסת לך /הרף מחשבה/,
חריר ילדות //.עינייך קוראות /ומאחות בי
קרעים /שלא ידעו על קיומם" (עמ'  ,)53ובשיר

אורנה הוכרמן
היררכיה
ֶאת יֹונֶ ֶקת ַה ְ ּד ַבׁש,
ֶׁש ָּט ֲע ָתה ֶאל ּתֹוְך ַה ִ ּד ָירה,
נָ ַת ִּתי ַמ ֲאכָ ל
לְ גֹוזָ ל ַה ַּבז
ַהּגָ ֵדל ְּב ַא ְרּגָ ז
ּקֹומה ָה ֶעלְ יֹונָ ה
ַּב ָ
דּוע ּכְ ַמ ְד ִּביר ִט ְב ִעי
וְ יָ ַ
מֹועיל לָ ָא ָדם.
ּוכְ ִ

ארספואטיקה
ְ
ּקֹולּומ ַּב ִריּום
ְמ ַה
ָעפֹות ִמּלִ ים ְמכֻ ּנָ פֹות
ְּבלִ י לָ ַד ַעת,
אֹותן
ֶׁש ֲאנִי ְמגַ ֶּדלֶ ת ָ
לְ ַמ ֲאכָ ל.
'חמשת המקצבים'" :ואני שכל כך נוגעת,
נזהרת /קוראת את גופך ,תוהה /אם לחפון את
אוזנייך /בקונכיות ידי שתשמעי /את הים שבך"
(עמ'  .)32שורות שיש בהן תיאור עדין וזהיר תוך
הדואליות והמורכבות של קשר זוגי.
בנוסף ליחסי הדוברת עם בת זוגה ,בני משפחתה
והמילים שהיא כותבת ,עולה בספר מערכת
נוספת ,בינה לבין הטבע ,שאף היא כשאר
מערכות היחסים העולות בשירים משמשת
מראה לחייה .למשל בשיר 'חצב'" :עמוד
פריחתך תמיר /,דבורים יונקות /משתאות /.אני
רוצה לפרוח אתָך /בלבן ,לדעת /זמן קמילה /על
פני האדמה" (עמ'  .)83כמו כן ,השיר שבכותרתו
השאלה 'מה עץ בי'" :מה קשה /צומח /שולח
ענפים /נזכרים /שורשים עולים /והחושך נדחף
לצדדים /.גדם מורכב על כנה ישנה /,שלכת
נוקפת בפתחי /:מתי יעלה הפרי?" (עמ'  ,)87שיר
הבנוי על סדרת שאלות הממוקמות בכותרת,
בפתיחת ובסוף ,ומדגים את עמדת המוצא
של שירים רבים בספר :עמדת תהייה ושאלה,
העוברת כחוט השני בין שירי הספר .זוהי עמדה
אמיצה וכנה ,המאפשרת לקורא לעמוד יחד עם
הכותבת בחול התחוח של האי־ידיעה ומעניקה,
כמו לכותבת גם לו ,הזדמנות לתהות על יחסיו
			
וקשריו בעולמו.

.
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הפואטיקה של האיפוק

ְּבתֹוְך ַה ְּס ָפ ִריםַ ,ה ְּבגָ ִדיםַּ //.ת ֲהלּוכָ ה יֵ ׁש ַּב ִׁשגְ ָרה/,
ָּובּה ֲאנִי ֶ
צֹוב ֶרת ִה ְתּבֹונְ נֻ ּיֹותִ ּ /כ ְמ ַעט ְּבלִ י לְ ִה ָּפּגַ ע".

ענת קוריאל :שירים ,אתר מקוון
במרשתת2018 ,

השיר מאופק והמסר חשוב :יש להתבונן בעולם
היומיומי ,לא להיכנע למבט ההרגלי .אפילו
הזזת חפץ בבית יכולה לגלות עולם .האני מופיע
רק בשורה הלפני אחרונה ,ונחשף ממש בשורה
האחרונה  -העולם שבחוץ פוגע ,מסוכן ,הבית
בטוח ,וניתן להתבונן בו בשקט ,בלי להיפגע.
כך רגש קשה ,פחד מעולם אלים ,רועש ,מועבר
בשיר ,אבל באופן חרישי.

אנו חיים בעידן של רעש .דרמות חדשותיות
מלובות לכדי חרדה ,דרמות אישיות גודשות את
הרשתות החברתיות ,ועירום נפשי גורף לייקים.
בעידן שכזה ,השירה ,מדיום חרישי מטבעו,
נבלעת .ישנם משוררים שבתגובה מגבירים את
הווליום הפרוזאי בשיריהם .כך שירים על עוולות
חברתיות ומצוקות אישיות צועקים בשורות
קצוצות .לעתים האמירות מעניינות ,אך בדרך
כלל מוגשת מנת יתר של עיסוק עצמי (גם אם
מוסתר בתמה גדולה כלשהי) .כך מיניות עזה,
עמדות פוליטיות נחרצות ,קיפוח עדתי ,מצבי
נפש קיצוניים ,התרסה אירונית מאפסת קיום
ועוד ,כולם מרעישים ומבקשים תשומת לב.
המשוררת ענת קוריאל בחרה בנתיב שונה.
הפואטיקה שלה מתבססת על ציורי יומיום
עם נופך מטאפיזי חרישי ,מעין קיום מטונימי,
נחבא אל הכלים ומתבונן .שיריה של קוריאל
נדפסו במיטב הבמות הספרותיות ,ואף כי
משום מה הם מעולם לא קובצו לספר ,הם
נמצאים במרשתת ,באתר המוקדש להם .קריאה
רציפה בספר וירטואלי ,שבו כל שיר הוא קובץ
נפרד ודורש הקלקה ,היא קשה .בנוסף ,לחלק
מהשירים נלווים תצלומים ,להמחשת הנושא
ואולי לגיוון הקריאה ,אם כי התוצאה קיטשית
למדי .אך השירים בהחלט ראויים למאמץ .הם
ארוגים במלאכת יד עדינה ,ומורכבים מתמונות
מאופקות ,עשויות היטב :דיוקנאות קטנים
של בני אדם או של נוף ביתי ,בדומה לציירים
ההולנדים .בימינו מסוכן להגדיר שירה כנשית,
אבל הסבלנות והסובלנות  -תכונות נשיות יותר
 נוכחות בשירים.קוריאל היא גם סופרת .רומן יחיד ומרשים
שלה ,חתכים ,פורסם בסדרת 'הספריה החדשה'
היוקרתית ( ,)1999וסיפורים משלה נדפסים
בבמות מקוונות שונות מאז .הרומן היה דרמטי,
רווי סבל וכתוב בשפה אקספרסיוניסטית ,בשונה
מהסיפורים שפורסמו מאז ,הכתובים בריאליזם
שמרני יותר .גם שיריה אינם ממשיכים את
הסגנון האקספרסיבי המיוסר של ספר הפרוזה,
אלא פונים לדרך לירית מעניינת ,חרישית,
מיוחדת ,מאופקת ,כאמור.
האיפוק מאפיין שירה דמוית ציור או פיסול.
שירה כזו בדרך כלל זוכה לתשומת לב פחותה,
שכן היא מדגישה את הרגע ,מציירת אותו
במילים ,מבלי לבקש דרמה אנושית גדולה .כמי
שאוהב שירי נוף ודיוקנאות ליריים ,וגם כותב
כאלה ,אני מתקשה להותיר את השירים בלא
איזה קרשנדו ,בין אם של צירוף לשוני מפתיע
ומהדהד ,ובין אם תוכני .קשה לי עם איפוק ,ואני
חושש משעמום .אני מגיע אליו לעתים ,מתוך
הערכה לכוחו קר הרוח .אבל בשירת קוריאל
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האיפוק הוא הלב השירי .ואיפוק דורש אומץ,
כמו הקשבה לשקט .אפילו שיריה הראשונים,
המתעדים דרמה טרגית של התאבדות האח,
י/על ַא ֲה ָב ְתָך
נֹודע לִ ַ
"בּיֹום ַה ׁ ּ ֵשנִי ַ
מאופקיםַּ :
לִ ְקנֵי סּוףֶ /.את ֲחלִ יל ַה ַּב ְמּבּוק ַה ָ ּי ִחיד /נָ ַת ָּת לְ ַבת
ָא ִחיָךְּ /,בעֹוד ָׁשנִים ִהיא ִּת ְׁש ַאל /לְ ִמי הּוא ַׁש ָ ּיְך"
(מתוך 'שלושה הרהורים בשבעה') .האיפוק
מזכיר במידת מה את שירתו של אורי ברנשטיין
ז"ל ,למשל בספרו עם מוות המציג באופן חרישי
את מות האם.
שירת ציור מאופקת תובעת משמעת לשונית,
ולא ימצאו בשירים כאלה שורות הצהרה גדולות
על החיים .אפילו שיר־חלום על אח הקם מן
המתים מתנהל בחרישיות" :יָ ֶדיָך ַיְב ְצ ְּבצּו ִמ ְּס ַבְך/
ָה ֵעץ ,וְ ַא ָּתה ֵּת ֵצא ִמּתֹוכֹוְ ּ /כ ָבר ֶ ּג ֶברׁ /.שּוב וְ ׁשּוב
ֲא ַח ֶּכה לְ ָך ַּב ֵּס ֶתרֶ /א ְמ ֶחה ֶאת זֵ ָע ְתָך /וְ ַא ִּתיר ֶאת
ַּתכְ ִריכֶ יָךְ /.צ ָב ִעים זְ ֻה ִּבים /יְ כַ ּסּו ֶאת ְ
ּגּופָך /,וְ ַא ָּתה
ִּתזְ ַרח ֵאלַ יִ /מּתֹוְך ַה ֲח ֵׁשכָ ה".
בכלל ,איזה ערפל נסוך על השירים ,צעיף של
"א ִׁנָשים
חלום שמנסים להיזכר בו כשמתעורריםֲ :
פּורים ְ
נֹותרּו ַּב ַ ּי ַער ַה ָ ּי ָׁשןֵ /,הם ְמ ַח ּ ִכים לְ ַמ ּ ָכ ֵר ֶיהם
ְס ִ
זֹורי אֹו
נֹודעִ /אם ַמ ְסלּולָ ם ַמ ְח ִ
ִמן ֶה ָע ָברֲ ,א ֶׁשר ֹלא ָ
ָעזְ בּו לָ ַעד /.יֵ ׁש ְ
אֹומ ִרים ֶׁש ִה ְת ַ ּגלְ ְ ּגלּו לְ יַ ַער ָח ָדׁש/
לְ ֹלא ֶׁש ֶמׁש ,לְ ֹלא ַטלַ ]...[ .ה ֶ ּד ֶרְך ְמלֵ ָאה ּבֹורֹות
מֹותיר
ּיחיםִ ,
רּוח נֶ גְ ִ ּדיתָ ּ /.כל ָע ֵקב ֶׁש ֵהם ַמ ִנ ִ
וְ ָה ַ
ימן ֶׁש ִּנ ְמ ַחק ִמ ָ ּיד".
ַא ֲח ָריו ִס ָ
שירת מאופקת אוהבת האנשות ,כמו בשיר הבא:
רּוח ֶׁש ָהיְ ָתה
"ה ּ ַש ִּׂקית ִמ ְת ַמ ֶ ּק ֶמת וְ נֶ ֱע ֶצ ֶרתֵ /.היכָ ן ָה ַ
ַ
ָּבּהַ /,ה ֵחרּות לְ ִה ְת ֵ
עֹופף ַּב ֲח ִט ָיפה/,לִ ְפ�ֹלׁש לְ תֹוכִ י
ִמּתֹוְך ּ ִכ ְת ֵמי ַע ְר ִפ ִּלים ".התבוננות בשקית כשיר,
המעיד אולי על מצבה של הדוברת.
ישראל אלירז היה רב אמן של רגע ההתבוננות,
אבל שיריו קרסו לעתים תחת התשוקה להנכחת
הרגע ,במקום שהות לצדו ,כפי שעושה קוריאל
"ה ִׁשגְ ָרה ְמזַ ּ ֶמנֶ ת ֶה ְב ֵדלִ ים
בשיר העדין הבאַ :
ֲע ִדינִיםְ ּ //:כ ַדאי לְ ָהזִ יז ֲח ָפ ִצים /,לִ ְראֹות ָמה ֵא ַרע/
ִמ ַּת ְח ָּתםְ ּ /.כ ֶׁש ַה ׁ ּ ִשּנּויִ ים ַק ִּליםָ ּ /,כל ַ ּג ְר ֵ ּגר הּוא
ימנִים לְ ַח ִ ּיים/,
רּוחִ ,ס ִיביםָּ ,ת ֵאי עֹורִ /:ס ָ
ֶּיַב ֶׁשתָּ /ב ַ

זהו עולם של היסוס של חוסר ביטחון .כך למשל
שיר שנושאו תשובה שלא ניתנה ,אבל תוכן
התשובה ,הנמען המצפה לה ,נותרים כשרויים
בחלום ,כי השיר שואף אל הערטילאי ואל
ׁשּובה ִמ ְת ַמ ֲה ַמ ַהתְ ּ /כמֹו
"ת ָ
הדימוי היפה בסופוְּ :
יֶ לֶ ד ֶׁש ׁ ּ ָשכַ ח ֶאת ַע ְצמֹו ַּב ַ ּי ַערַ /:ה ַג ְּׁש ִמּיּות ָס ָרה
ִמ ּ ֶמּנּו /הּוא ִמ ְת ַע ְר ֵּפּל ִעם ָה ֵא ִדים ֵּבין ָה ֵע ִצים/,
ַמ ְפנֶ ה ע ֶֹרף לַ ְּק ִריאֹות".
מיטב שיריה של קוריאל מבקשים לחמוק
מהמציאות אל התבוננות בחפצים או נופים ,או
לחלום .אפילו תיאור המבוסס על מקרה אמיתי
של חייל ש"נשכח" ברצועת עזה ,כלומר סיפור
דרמטי למדי ,מתואר כתהליך של שקיעה בחלום:
נֹועים ִמ ָּס ִביבִ /,עם
ַ"ר ַע ֵׁשי ַה ְ ּז ָחלִ יםִ /ה ְמהּום ַה ּ ְמ ִ
ּ ָכל ַצ ַעדַ /ה ַח ָ ּיל ָעיַ ף ֵ
יֹותרִּ /.ב ְת ִׁשיׁשּותֹוָׁ /,שכַ ח
ַה ּכֹל [ַ ]...ה ִּבינָ ה ָק ְר ָאה לֹו לְ ִה ְת ֵ
עֹוררַ /,אְך הּוא
יִ ֵיחל לְ ֵה ָר ֵדםָ ּ /,כ ַרע /,נִ ְר ָ ּדם ַּב ֶׁש ַטחְ ,מכֻ ָ ּדר /,חֹולֵ ם
ימה".
ֶׁשהּוא יְ צּור ָאהּוב ,מּוגָ ןַ /,ה ְ ּגדּוד ִה ְמ ִׁשיְך ָק ִד ָ
העולם רע מטבעו ,ועדיף להתכרבל בבית או
להתעטף בחלום ,להתבונן ולקוות שלא יקרה
אסון .אבל העולם בשירים אלה אינו מוקע ואינו
מבוזה .ככה הוא ,והדוברת בוחרת לחיות בדלת
אמותיה לא מתוך אסקפיזם ,אלא מתוך הגנה
עצמית .השאיפה היא לשקט ,והשירה החרישית
היא מטונימית מטבעה – חלק הרומז על השלם.
לא יתוארו כאן מלחמות או שכול ,אלא חייל
שנרדם ושרוי בחלום.
העולם הפנימי המתואר בהרחבה ,בדרך כלל
מתוך זיקה לנוף או לחפצים ,מבקש קשר אבל
מבין שהקשרים האנושיים אינם בני קיימא ,והם
משליכים את האדם לתוך עצמו ,בסופו של דבר:
ְּ
"כ ֶׁש ַה ַה ְק ָׁש ָבה נִ גְ ֶמ ֶרתַ /,ה ּמֹ ַח נֶ ֱע ָטףָ /ח ְמ ֵרי ִּבּדּוד/,
ּבּורים נִ ְצ ָּב ִרים ִּב ׁ ּ ְשכָ בֹות /ר ֶֹבד ַעל ר ֶֹבדֹ /,לא
ַה ִ ּד ִ
ּנִימה".
ִמ ְתנַ ְּקזִ ים ְפ ָ
העולם ה"חיצוני" דורש שנהיה עסוקים תמיד,
ואדם עסוק הוא אדם בר תוקף ומשמעות .אבל
יש מי שזמנם בידם ,שאולי נהדפו מהעולם,
ובשירת קוריאל הם יקבלו קול .כך גם רגעים
קטנים ,חומקים .למשל בתיאור דמות האם .כל
שמתואר הוא רגע קטן שבו הבת־הילדה מבקשת
"א ַחר
מהאם כסף ,והאם פותחת את ארנקהַ :
ּ ָכְך ָּפ ְת ָחה ֶאת ַה ָּתא ָה ֶא ְמ ָצ ִעי /וְ ֵה ֵח ָּלה לְ ַח ֵּטט
ַּב ְנּיָ רֹותֵּ /,ב ֶ
זּוביםֶׁ /,ש ִה ִ ּדיפּו
ינֵיהם ָׁש ְקעּו ְׁש ָטרֹות ֲע ִ
ּבֹ ֶשׂם ַק ְדמֹון ".השטרות העזובים הם היחידים
המפגינים רגש כלשהו בסיטואציה ,אבל הזיכרון

הפרטני אוהב את הרגע הקטן ,המוחשי ,שדווקא
הוא נחקק בזיכרון .החיטוט בארנק אינו מבקש
לומר דבר :עושר או עוני ,נדיבות או קמצנות של
האם ,מערכת היחסים עם הבת  -כל הנושאים
הגדולים האלה אינם חשובים ,חשוב רק התיאור
השקט ,המאופק.
במעט מן השירים העדר הדרמה מותיר תחושת
אכזבה מסוימת ,של שיר המסתיים בלא שאמר
דבר .גם אם זאת הכוונה ,כפי שתואר עד כה,
לפעמים עדיין נותרת תחושה סתמית מעט.
חולשה מסוימת קיימת גם בשירים המתארים
דמויות גבריות – אלה נותרות רחוקות ,אבל
אין מדובר במרחק של חלום ,ערפל מכוון ,אלא
פשוט מרחק מהדמות המתוארת ,זרות סתומה.
אבל גם בשירים אלה יש עניין ,וקוראי השירה
העברית זקוקים לקצת קור וזרות.
בעולם רועש ,האיפוק כרוך בזרות .כך למשל
מתוארת חבורה צוחקת ,וההתמקדות היא בצחוק
כמו בחפץ" :לְ ֶפ ַתע ַה ּכֹל ָר ַעׁשַ .ה ְ ּצחֹוק ֵהגִ ַיח ִמ ּ ָכל
ֵע ֶברִ /.ה ְצ ֵ
טֹופףְּ .פ ָּר ִצים נִ ְד ֲחסּו ֶּב ָחלָ לֵ /.ה ִדים
ִה ְת ְ
עֹוררּוְׁ ,ש ִריקֹות ָח ְׁשקּו ַּב ּ ְכנָ ַפיִ ם –ַ /הּקֹולֹות
נֹורא ".יש משהו קפקאי בתיאור
ִה ְת ַע ְ ּצמּו ָ
של המתבונן בצחוק מתוך ריחוק .שירתה של
קוריאל מתגמלת את הקורא הקשוב .יש לקוות
שהספר המקוון יהפוך לספר בדפוס בעתיד ,כך
שיאפשר קריאה קשובה יותר מזו האפשרית מול
				
המסך.

.

יובל גלעד

המשורר כדימוי
שירה כהן :פנקסי התבוסה' ,לימבו -
לתרבות עצמאית' ,בתמיכת קרן יהושע
רבינוביץ' לאמנויות  57 ,2018עמ'
נדיר שמשורר מקדים ומסביר את שירתו ,כפי
שעושה זאת שירה כהן בהקדמה לספרה השני,
ובה היא מסמנת לקורא קריטריונים שהנחו את
כתיבת שיריה בו ..." :לכתוב בין השאר גם על
מה שמכונה או מוגדר לרוב כנושאים 'ביוגרפיים'
או 'אישיים'( "...עמ'  ..." ;)6לעסוק בתבוסה ּכְ רגע
או כמצב של הכרה בחוסר האפשרות להיחלץ
מהמלכודת [מלכודת (פרדס  )2014הוא שם
ספרה הראשון של המחברת] .להשאיר את שם
הספר פנקסי התבוסה ,למרות הגילוי על שם
ספרו הדומה של המשורר יעקב ביטון מחברות
התבוסה (הליקון  )2013ומתוך המחשבה כי ייתכן
שתחושת התבוסה היא..." :תופעה משותפת לבני
הדור שלנו" (עמ' .)7
נדירה אף יותר התופעה שבה נוסף מידע חוץ
שירי  -בהסברים המופיעים בדרך כלל בסוגריים
ובהערות שוליים ,כשם שהמשוררת מקפידה
לנקוט כמעט בכל אחד משיריה .ייתכן שבדרך
זו מתגלם ניסיון לקרב את זווית ראייתו של

הקורא לזווית ראייתה ולצמצם את אפשרויות
פרשנותו .אף ייתכן שבתיאורה של סיטואציה,
הרגשה ,הלך הרוח ,או מחשבה בשיר ,מזוויות
ראייה לא רק של כותבת אלא גם של קוראת,
מבקרת ,מפרשתָ ,ק ֵטן בעיניה המרחק בינה
לבין הדימוי ,המילה ,השורה הלירית .אולם אין
ספק שבשיתוף הקורא בהקשריה התרבותיים־
אסוציאטיביים ובכוונותיה ,בא לידי ביטוי ייחוד
כתיבתה של כהן :בדיאלוג שהיא מנהלת בינה
לבין עצמה הופכת התבוסה  -שהיא הלייט
מוטיב הגלוי בספר  -לניצחון פואטי של דימויה
כאמנית מודעת.
להדגמת הנאמר ,נבחר השיר הראשון (עמ' :)8
"מי ֵ
אֹוה ִביםֵ /אּלּו ֶׁש ְּמכַ ִּבים ֶאת ָהאֹור /-
ִ
יֹוד ַע ָמה ֲ
ֵר ַיח ַהּלַ יְ לָ ה ֵ
ּדֹורׁש ֵמ ֶהם ׁשּוב /לָ ֶר ֶדת ַּב ִּמ ְדרֹונֹות ֶאל
רֹוצים ִמ ֵּמְך ַמ ֶּׁשהּו /אֹו ֶׁשּזֹו
לֹומר ֵהם אּולַ י ִ
ַהּיָ םּ( / /כְ ַ
ְס ָתם נְ ִטּיָ ה ֶׁשּכָ זֹאת) /זֶ ה ֹלא ַה ַחּלֹון ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו ָר ִאית/
ֲא ִפּלּו ֹלא ָּד ָבר ֶׁש ָּׁש ַמ ְע ְּתּ(ִ //ב ְתנּועֹות ּגְ דֹולֹות ֶׁשל
ֵ
לֹוחםַ /א ְּת ְמ ַס ֶּמנֶ ת לָ ֶהם ֵ -הם ְ
לֹומר ֵהם
יֹוד ִעיםּ /כְ ַ
ְ
רֹוצה לְ ַב ֵּטל ֶאת ַמה
יֹוד ִעים ֶׁש ַא ְּת ִמ ְת ָח ֶר ֶטת /אֹו ָ
ֶּׁש ָא ַמ ְר ְּת) //וְ לָ רּוץ לַ ִּמ ְט ָּבח לְ ַח ֵּפׂש ִאם יֵ ׁש ַמ ֶּׁשהּו /
ָ(א ְמרּו לָ ְך ָּת ִמיד לִ ְדאֹג לְ ַע ְצ ֵמְך /וְ ָא ְמרּו ּגַ ם ֶׁש ֵאין
לַ ָּד ָבר ֲח ִׁשיבּות) /וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהם ( /-זֶ ה לְ גַ ְמ ֵרי ָּברּור)/
יִ ְב ַרח אֹו יִגְ נֹב אֹו יִ ְקׁשֹר ֲח ָבלִ ים /יֹוכִ ַיח לָ ְך ֶׁש ָּצ ַד ְק ְּת
אֹו ָט ִעית ְּ //-בכָ ל ִמ ְק ֶרה הּוא ֵמ ִבין ֶׁש ָאסּור /-
ָאסּור לָ ֶהם לְ ִה ְתיַ ֵחס ֵאלַ יִ ְך ּכָ כָ ה /וְ יָ כֹלְ ְּת לִ ְהיֹות
מֹותם".
לְ גַ ְמ ֵריּ /כְ ָ
השורה הפותחת את השיר
ֵ
יֹוד ַע ָמה
"מי
ִ
ב"שאלה"
אֹוה ִביםֵ /אּלּו ֶׁש ְּמכַ ִּבים ֶאת
ֲ
ָהאֹור" מובלת בידי המשוררת
לכיווני פרשנויות רבות פנים,
החל בפיוט"ֵ :ר ַיח ַהּלַ יְ לָ ה ֵ
ּדֹורׁש
ֵמ ֶהם ׁשּוב /לָ ֶר ֶדת ַּב ִּמ ְדרֹונֹות
ֶאל ַהּיָ ם"; עבור בהסברים
המנסים לעמוד על המניעים
הנסתרים או הנטיות של
לֹומר ֵהם אּולַ י
האוהבים "(ּכְ ַ
רֹוצים ִמ ֵּמְך ַמ ֶּׁשהּו ")....או
ִ
בדיאלוג שמנהלת המשוררת
עם מי שהיא מכנה "הם",
"(א ְמרּו לָ ְך ָּת ִמיד
ובאמירה כביכול חינוכיתָ :
לִ ְדאֹג לְ ַע ְצ ֵמְך ;")...ובמסקנהְ :
"ּבכָ ל ִמ ְק ֶרה הּוא
ֵמ ִבין ֶׁש ָאסּור ָ /-אסּור לָ ֶהם לְ ִה ְתיַ ֵחס ֵאלַ יִ ְך ּכָ כָ ה"...
נראה כי כך ,מבעד לחוויה המוצהרת של ה"אני"
הסובל ,הנכנע ,שבמרכז שירי הקובץ ,כובשת כהן
את מקומה בפרשנות אינדיווידואלית של שני
אלמנטים מובילים בגישה הפוסטמודרניסטית:
ריבוי הקולות ומות המחבר .שלא כמצופה,
בריבוי קולותיה היא "מחיה" את המחבר שרולאן
בארת "המית" ומנציחה את עצמה כל פעם
בדימוי אחר ,המפריד אותה ממה שהיא מכנה
"הם" ,ה"ההמון" .בשיר הבא מפלסת המחברת
את דרכה למימוש דימוי גבוה של עצמה דרך
דימוי דואלי של חיפה (עמ' :)10

יְפא | حيفا
ַח ָ
בֹוההֶׁ /ש ֲאנִ י ּגָ ָרה ָּבּה
ַהּנֹוף ַהּיָ ֶפה ֶׁשל ָה ִעיר ַהּגְ ָ
ּכַ ָּמה ָׁשנִ יםַ /,הּנֹוף ַהּזֶ ה ַמ ְס ִּתיר ַא ֲה ָבה /לָ ֶרגַ ע ֶׁשּבֹו
ִמ ְת ַקּיֵ ם ַה ִּמ ְפּגָ ׁשֵּ /בין ַה ַּמ ָּבט לְ ֵבין ַקו ַהחֹוףַ /.הּזָ ִרים
ֶׁשּגָ ִרים ּכָ אן ְּבע ֶֹמק ָה ָהרִּ /ב ְּטלּו ָּתכְ נִ ּיֹות ,עֹוד לִ ְפנֵ י
ֶׁש ָהיּוֵ /הם ְ
אֹומ ִרים ֶׁשּזֶ ה טֹוב /לַ ֲעקֹב ַא ֲח ֵרי ֵ /-אּלּו
יטים
ֶׁשּנִ ְמ ָצ ִאים ִמ ַּת ְח ָּתםֲ /.אנִ י נֶ ְחנֶ ֶקת ּכְ ֶׁש ֵהם ַמ ִּב ִ
ִּביֶ /,
חֹוׁש ֶבת ֵאיְך אּוכַ ל לְ נַ ֵּצ ַחֶ /את ִמי ֶׁש ַּמ ְס ִּתיר
טּוחֶׁ /ש ִּבגְ לָ לֹו ֲאנִ י נֶ ֱאלֶ ֶצת /לְ ִה ְצ ָט ֵרף
ֶאת ַה ַּצד ַה ָּׁש ַ
אֹותם ַהּזָ ִריםֶׁ /שּנִ גְ ָעלִ ים ֵמ ָה ֵר ַיח ֶׁשּלִ יָ /מ ָחר -
ֶאל ָ
ֶא ְטּבֹל עֹוד ַּב ֶּׁשלֶ גֶׁ /של ַא ַחת ֵמ ַא ְרצֹות ַה ְּפלָ ָדה/,
ָמ ָחר ָּפנַ י יַ ֲחוִ ירּו ְמאֹד /וְ יִ ְהיּו ְּב ִה ִירים ּכְ אֹור ַהּלְ ָבנָ ה.
ישים לב הקורא ,כי הדימוי הנעלה עמו מזדהה
כהן כאמנית מופיע בבית האחרון של השיר:
"מ ָחר ֶ -א ְטּבֹל עֹוד ַּב ֶּׁשלֶ גֶׁ /של ַא ַחת ֵמ ַא ְרצֹות
ָ
ַה ְּפלָ ָדהָ /,מ ָחר ָּפנַ י יַ ֲחוִ ירּו ְמאֹד /וְ יִ ְהיּו ְּב ִה ִירים
ּכְ אֹור ַהּלְ ָבנָ ה ".הוא מותנה בהיותה במקום אחר
בהיר וגבוה "ּכְ אֹור ַהּלְ ָבנָ ה" ,ורחוק מן הדרגות
הנשקפות מהרבדים הגיאוגרפיים המוזכרים
בֹוהה".
"הּנֹוף ַהּיָ ֶפה ֶׁשל ָה ִעיר ַהּגְ ָ
בשיר :אַ .
"הּזָ ִרים ֶׁשּגָ ִרים ּכָ אן ְּבע ֶֹמק ָה ָהר" .גֵ .
"אּלּו
בַ .
ֶׁשּנִ ְמ ָצ ִאים ִמ ַּת ְח ָּתם"" .את מי שמסתיר את הצד
השטוח".
אכן ההתנהלות המודעת של המשוררת עם
יצירתה ותוצאותיה ,הופכת אותה למאתגרת
ולחלק מהשיח התרבותי ,כפי שהיא מסכמת
בהקדמה" :עיון קצר בביוגרפיה של ביטון העלה
כי הוא שייך לבני הדור שלי (ילידי
שנות השבעים) ,כי 'מחברות
התבוסה' הוא ספרו השני ,וכי
גם ביטון נוגע בנושא זה מתוך
ֶהקשר ביוגרפי־משפחתי .קווי
הדמיון האלה העלו בי מחשבה
כי קיימת אפשרות שמדובר
בתופעה המשותפת לבני הדור
שלנו ,לכן החלטתי להשאיר את
השם המקורי ,ולּו על מנת למקם
את הספר הזה במסגרת השיח
התרבותי על אודות ה"תבוסה"
(עמ' .)7
יחד עם זאת ,נראה לי שככל
שעולה מן השיר התחושה שהוא כותב את עצמו
מאליו ,מתפנה מקום לקורא "לכתוב את שירו
האישי" ,כמו בשיר ללא שם (עמ' :)21
ְּתנּו לִ י לִ יׁשֹן לַ יְ לָ ה ָׁשלֵ םּ /ולְ ַד ֵּבר ַעל ִמזְגֵ י ָה ֲאוִ יר/
ֲאנִ י ֶא ָּׁש ֵאר ּכָ אן ַעד ֶׁש ֶא ְבנֶ ה ִ /-מ ְׂש ָחק ֲעבּור
ַהיְ לָ ִדים ַּב ְּׁשכּונָ הִ /מ ֶּמּנּו יִ לְ ְמדּו ּכִ י ִמי ֶׁש ָּׁשכַ ח/
ֹלח" ָא ַמר לִ י/
"חּיָ ִבים לִ ְס ַ
ֲע ַדיִ ן זֹוכֵ ר ֶאת ַהּנְ ָק ָמהַ /
ִמי ֶׁש ָּׁש ַמר ַעל ַע ְצמֹוִ /מ ָּפנַ י ּ /גַ ם ּכַ ֲא ֶׁשר ִּב ַ ּק ְׁש ִּתי
ִמ ֶּמּנּוְּ /וב ֶע ֶצם ָּפ ַח ְד ִּתי לְ ַב ֵ ּקׁש /אֹו ֶׁש ָהיָ ה ֵ
יֹותר
ִמ ַּדי ַחם /אֹו ֶׁש ָהיָ ה ֵ
יֹותר ִמ ַּדי ַקר /אֹו ֶׁש ָהיָ ה ָא ִביב
וְ ָא ִביב /וְ ֹלא נִ ָּתן ָהיָ ה לִ ְׁשמ ַֹע ָּד ָבר.

.
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חצי

מאנגלית :גלעד מאירי

פינה

ג'ון קרוק

הנשיקה
ַה ְּנ ׁ ִש ָיקה ׁ ֶש ָּל ּה
ַעל ַח ּלוֹ ן ָהאוֹ טוֹ ּבוּס
נוֹ ַס ַעת ִע ִּמי
 3שורות 7 ,מילים ונשיקה אחת .סוף סוף הבנתי למה
לפעמים כדאי להגיש גם את הלחי השנייה.

רוני סומק

פתוח־סגור־פתוח; מסע
בין מהמורות החיים
עדנה שמש :לכי רצפי את הים ,הקיבוץ
המאוחד  380 ,2018עמ'
הרומן הרביעי כובש הלב של עדנה שמש
לכי רצפי את הים נע בין האישי לקולקטיבי,
כשקונפליקטים למיניהם מניעים את המסע
הנפשי של הגיבורה ,עלמא בר ,פרופסור
לספרות וצלמת :אהבה ופירוד ,אמת ושקר,
שייכות ואסקפיזם ,גבר ואישה ,דתי וחילוני,
זהות והזדהות ,ישראלי־פלסטיני.
לארבעת חלקיו של הספר משותף מוטיב הים
על שלל האסוציאציות הנובעות ממנו" :עד הים
האחרון"" ,אבן הים"" ,הים ביני ובינֵ ְך" ו"הים
אותו הים" .שמו של הפרק הראשון מסמן את
האהבה השופעת כים אשר עלתה על שרטון
לאחר הולדת הבן האוטיסט שהפר את האיזון
המשפחתי .הפרק הבא "אבן הים" נסב על חייה
הנפתלים של הזקנה מתילדה־יולנדה זעפרני
והקשר המיוחד שהתפתח בינה לבין עלמא,
המבקשת למצוא לה דמות סבתא שלא היתה
לה .טבעת האקוומרין (אבן הים) של מתילדה־
יולנדה אוצרת את סיפור אהבתה הכואב
למנֹו ,אברך שהתפקר והיה לאבי
והבלתי פתור ָ
בנה מוריס ואז נטש אותה .החוטים הפרומים
של סיפורה מתאחים בפרק הבא" ,הים ביני
ובינֵ ְך" במפגש ארוטי קצר וסוחף של עלמא
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ומוריס במנזר במרסיי ,שבמהלכו נודע לעלמא
סיפור הכיסוי השקרי שרקח ָמנו סביב בגידתו
והיעלמותו מחיי אשתו.
אבל עיקר המתרחש בשני הפרקים האחרונים
מסיט את העדשה לקונפליקט הישראלי־
פלסטיני ,כשבמארג הנרטיבי נשזרים מדי פעם
חוטי זיכרונות ,תחושות והרהורים ,תמונות
וחלומות מציקים כפועל יוצא מן האירועים
והדמויות בשני הפרקים הקודמים; ואלה ,יחד
עם מוטיב הים ,הם הדבק המחבר ומלכד בין
חלקי הספר.
גולת הכותרת ברומן ,שהתפתחותו העלילתית
אוצרת לא מעט הפתעות ורגעי מפנה ,היא
הפרק האחרון שעניינו הקשר הארוטי הקצר
והמסעיר בין עלמא ואלי אחיטוב ,גבר
שחרחר ,שתקן ומסתורי ,ששמו האמיתי וזהותו
כפלסטיני החשוד בפעילות עוינת מתגלים לה
במפתיע .דמותו תחת השם הבדוי אלי בעצם
מבצבצת פה ושם עוד קודם לכן .בפרק הראשון
נזכרת עלמא באותו "איש דק ושקט שננשב אל
חיי כמו רוח פרצים ,הרעיד את גופי ונעלם";
בפגישה האחרונה בביתה עם אלח'טיב הבורח
מן השב"כ ,כשהיא משלחת אותו מביתה ,הוא
מגיב בציטוט של פתגם בערבית" :לך ,תרצף
את הים "...ומוסיף" :פעם חשבתי שאפשר,
עכשיו אני כבר לא בטוח".
עמדה ספקנית זו ביחס לפתרון אפשרי של
הסכסוך הישראלי־פלסטיני ,אמנם מקבלת
חיזוק גם בשם הספר ,אבל האמביוולנטיות
והמורכבות נחשפות לכל אורכו :בין עלמא
לְ בין המשתתפות בכנס הנשים התוסס במרסיי,

בעיקר בשיחות הארוכות בין עלמא לּוָ ָפאא
חכים ,בת כפר בגליל שאיתה היא חולקת חדר.
המפגש החם והפתוח בין השתיים טעון גם
בדיסוננס המשתקף כבר בשמותיהן הפרטיים:
ּוָ ָפאא  -שפירושו נאמנות (אבל לאיזו זהות?),
ועלמא  -המקפל בתוכו שמות שני בני משפחה
חללי מלחמה :עמיחי לוריא ומתי אדם.
ופאא  -סטודנטית מרדנית ,שכותבת סיפורים
חתרניים על מצב האישה בחברה הערבית
 מציגה את עצמה בפני עלמא כערבייה־מוסלמית־פלסטינית־ישראלית .היא מתוודה
שכבר אינה יודעת מהי זהותה האמיתית ("יש לי
מערבל בטון בלב"); שניים מאחיה המתגוררים
מחוץ לישראל הם לדבריה "כמו שני 'יהודי
נודד' מפוזרים בעולם".
ביקור בשוק של מרסיי מחדד אצל השתיים
רגישויות קיימות :ופאא ,הקולטת מיד את
המתח ,החשש והזרות מצד עלמא בשיטוטיהן
בין הדוכנים בשוק המוסלמי ההומה ,כמו גאה
ביכולתה לשמש אשת חסות המספקת הגנה
לעלמא ,ובחדרן במנזר לא יצליחו השתיים
להחניק את הרצון לדבר על הקונפליקט
הממושך ותוצאותיו ההרסניות לשני העמים:
ובתוך כל זאת "הרהבנו ואפינו זו כנגד זו
פיתות של פיוס עם זעתר ושמן זית ,וחלה
קלועה לשבת" אומרת עלמא; אך עד מהרה
שבה כל אחת לטיעוניה המוצקים ֵ
"לבנה על
ֵ
לבנה ,עד שגבה בינינו קיר".
בעל כורחן קם וניצב שוב הקיר החוצץ ביניהן.
הפעם בשדה התעופה במרסיי בדרכן חזרה
לארץ ,כשמתעורר בעלמא חשש סתום ממילוי

מבוקשה של ופאא לשאת עבורה תיק המכיל
מתנה להוריה .ופאא מגיבה בחיוך אירוני
שמשמעו "עצב וקבלת הדין ,גם סוג נחרץ
של ייאוש" ,כאילו צפתה מראש את הסירוב.
ובכל זאת היא מוחלת על עלבונה ומנסה לשמר
ולטפח את המרקם הידידותי שנוצר ביניהן;
ולאחר שובן ארצה היא מזמינה את עלמא
לביקור בכפרה .שתיהן מסכימות ורוצות בכנות
להיפגש ,אבל כאן מסתיים הרומן ,והמפגש הוא
בגדר הבטחה הדדית בלתי ממומשת .הדברים
נשארים פתוחים .בעיית הסכסוך נשארת בעינה
לא משום שאינה פתירה ,אלא בגלל העייפות או
הייאוש מן ההתמודדות איתה .לכן משם הספר
"לכי רצפי את הים" משתמע מצד אחד חוסר
הסיכוי ,בבחינת "לך עשה את הבלתי אפשרי
וחסר התוחלת" ,ומצד שני ,מתשמע ממנו גם
ַ
טון מוחה על העמדה התבוסתנית ,כמו גם על
חוטים פרומים ובלתי מתאחים במובנים שונים
בחיינו.
וזהו עיקרון נוסף המניע את הרומן :למעשה,
כל הדמויות בו מתמודדות באופן זה או אחר
עם מציאות המכילה נוכחות שיש בה העדר
וסימני שאלה לא פתורים .תמיר  -שחי בנפרד
מעלמא ,אבל הוא עדיין אוהב אותה ואינו
מוותר על ביקורי פתע ליליים רוויי חשק
בביתם  -הוא בחזקת נעדר־נוכח .מנו ,בעלה
השני והנוטש של מתילדה־יולנדה ,מוסיף
לחיות בתודעתה ובטבעת האקוומרין שהעניק
לה .בלבה חקוקה גם דמות בנם המשותף שנטש
אף הוא והיגר לצרפת .דמותו של לוטם ,הבן
האוטיסט בהוסטל הרחוק ,מלווה את עלמא
כצל ,פולשת לחלומותיה המסויטים ומייצרת
דאגה אינסופית ורגשות אשם .במחשבותיה
מתגוששים על הבכורה תמיר ,בעלה־בנפרד,
ואלי־עלי ,המתחזה שנעלם מחייה.
בהתמודדות עם ֶ
הח ֶסר ,הכאב
והגעגועים ,דווקא הנשים
מתגלות כאן בעוצמתן .הן
דעתניות ,עצמאיות ואינן
חוששות ממאבק .ופאא חכים
רוכשת השכלה אקדמית
ומצהירה שלא תינשא ,כדי
לא להיות נתונה למרותו של
גבר נחות ממנה ,אף שהיא
מודעת למחיר :היא לא תוכל
ללדת ילד בחברה השמרנית
שבה היא חיה.
עלמא בר ,גיבורת הרומן
הכתוב בגוף ראשון ,היא
אישה אקטיבית ויוזמת,
המנהלת את חייה מתוך מודעות מלאה ,מעומק
בדידותה.
מתילדה־יולנדה ,שידעה מהמורות וקשיים
למנו ,מושכת
לאחר מות בעלה הראשון ,נישאת ָ
לבדה בעול הפרנסה ,מממנת את לימודי
הרפואה שלו ובכך כובלת את עצמה אליו.

נתקלתי בשיר רב יופי | אפרת מישורי
בועז חזן
אני קופץ
קֹופץ ֶאל ַעל ִרּמֹון ֶׁש ִּמ ְת ֵ
ֲאנִי ֵ
ּפֹוצץ
ְמ ָפ ֵרק אֹותֹו לְ ֶאלֶ ף ֲעזָ אזֵ ל
אֹותי
ִמּלִ ים יָ פֹות ְמזַ ְּקקֹות ִ
לִ כְ ֵדי ָמ ִׁש ַיח
ָחתּול אֹו ּכֶ לֶ ב ְּבוַ ַּדאי ָהיּו ֵ
יֹותר
ִמ ֶּמּנִי זְ ִה ִירים
הֹורים
ֲאנִי חֹוזֵ ר לָ גּור ִעם ַה ִ
ּכְ מֹו עֹוד וָ אזָ ה אֹו ָׁש ִט ַיח
השיר הזה של בועז חזן ,הוא בעצמו כמו רימון קטן ודחוס שעושה לנו פיצוץ בראש
ומשאיר אותו שלם :קופץ ,מתפוצץ ,מזדקק למשיח ,עולה השמיימה ומתרסק לשטיח
ועל השטיח בבית ההורים ,המקום הנמוך ביותר שבו אפשר רק להרוויח ,כי אין כבר
מה להפסיד .ואכן ,עצם כתיבתו של השיר היפה הזה ,מסמנת כבר את ההיווכחות,
את השלב מלא החיים של ההזדקפות ,של הושטת היד או הרגל אל מחוץ להריסות
בעצם הבנייה והחיבור שלהן לשיר .סרנדה פרולטרית עירונית ,עלילת תבוסה אנושית
ממיסת לבבות ,שבוקעת מגרונו הצרוד של גבר אחד אבוד ,תערובת של בוקובסקי,
אהוד בנאי וזוהר ארגוב; שממנה נרקח דיוקן שרמנטי של טרובדור אורבני ,שקפץ על
הרימון המתפוצץ של החיים בשתי ידיים ובתום הסיבוב חזר לבית הוריו עם הזנב בין
הרגליים .היום הוא עמוק בתוך "חומוס המשורר" ואין לו זמן לכתוב שירה.

לאחר שהיא משחררת אותו
מכבלי הדת ומפחדיו ומלמדת
אותו ליהנות ממנעמי הגוף,
ולאחר שהיה לרופא מצליח,
הוא מסובב אותה בכחש
ונוטש אותה ואת בנם.
המצלמה הקיקלופית הצמודה
לעלמא היא העין השלישית
הקולטת ומסננת .היא "רואה
יותר ממה שאני רואה בעיני
הדם והבשר שלי" .בכישרונה
הוֶ רּבלי המוכח מיטיבה עדנה
שמש להמחיש במילים את
מושאי ראייתה של המצלמה.
כך האיגואנה המפלצתית
על כתפו של אלי ,ומאוחר יותר עירומו המלא
מולה ,וכך בתמונות מביתה של מתילדה־
יולנדה בחייה ובמותה.
סגנון הכתיבה רגיש ,מדויק ועשיר .במיוחד
משאיר את רישומו תיאור יחסי האם עם בנה
האוטיסט .התקשורת הרעועה ביניהם מטילה

אלומת אור על המתחולל בנפשה של עלמא
ומעלה את סף רגישותה לפרטים ,לתגובות
ולהתרחשויות" .אנחנו יושבים ושותקים .ריח
מתוק של שוקולד תלוי בינינו" .היא אינה מעזה
להירדם בלילה בעקבות חלום מסויט "שמא
ישוב לוטם ויתגנב אל לבי ויכבוש לו בתוכי
את כל המקומות ...התחלתי להגיף מפניו את
לבי ולא ידעתי את נפשי" .וישנם קטעי תיאור
חזקים של ההעדר ותחושת הריקנות בעקבות
התרחקותו של תמיר .המשפט הפותח את הרומן
הוא יריית הפתיחה המלווה אותנו לכל אורכו:
"אני ישנה ולבי ער .כל כך הרבה שנים חלפו
ועדיין אני לא בטוחה שמדובר באהבה".
ספרה של עדנה שמש ,שמשמעות כותרתו "לכי
רצפי את הים" הולמת את ארבעת חלקיו ,אכן
מציג תמונה מהימנה מן המציאות הישראלית
הסבוכה בהיבטיה האישיים והקולקטיביים,
על סימני השאלה והתהיות המצפים למענה
				
ולפתרון.

.
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כשרוחות הפרצים הן הבית והספרות
היא המרחב המוגן
חגית גרוסמן ,רוחות פרצים ,עורך הספר :יגאל שוורץ ,כנרת,
זמורה־ביתן  108 ,2018עמ'
מתוך שורה הולכת ומתארכת של משוררים/ות המפרסמים/ות ספרי פרוזה
בדורנו ,נדמה כי המשוררת והסופרת חגית גרוסמן ,מפורצות הדרך של המהלך,
היא מהיוצרות המקוריות ביותר בז'אנר ,כמי שמצליחה להתיך את השירה אל
תוך הפרוזה ולהיפך וליצור כתיבה בעלת קול אישי ,חד פעמי ,לא פעם מעורר
השתאות .באירוע שנערך באחרונה בספריית השירה של בית אריאלה בתל־
אביב בהנחיית המשורר מרדכי גלילי ("משורר הספרייה" )23.10.2018 ,ציינה
גרוסמן כי הרומן החדש ,רוחות פרצים ,הוא אחד מתוך שלושה שהם אחד,
הרומן הראשון שלה ,היכן שאינם ( ,2012ידיעות אחרונות וספרי חמד) ,הרומן
השני ,לילה ולואיס ( ,2014כנרת ,זמורה־ביתן) ,והנוכחי .ואמנם מדובר בשלוש
יצירות שמתכתבות זו עם זו הן מבחינת קווי העלילה והן מבחינת הדמויות
הפועלות; אלה שלושה רומני חניכה ,החדש מוגדר בגב הספר כ"סיפור חניכתה
המפותל והסוער של האמנית תניה דראפט"; וגם בקודמיו העמידה גרוסמן
במרכז דמות של אמנית יוצרת סוערת :מלי רוזנטל בראשון ,ולילה ָא ֶבלַ נְ ׁש
בשני .עם זאת אפשר לקרוא את הרומן החדש גם כיצירה בפני עצמה; הוא
הקצר והשלדי מבין השלושה ונדמה גם כי הוא האינטימי ביותר מביניהם ,זה
החותך בבשר החי ,לעתים תרתי משמע ,ומטפל בהתרחשויות השונות ללא
כחל וסרק באופן שלא פעם הוא גם קשה לקריאה.
קודם שאגע בהיבטים מהיבטים שונים של הרומן הנפלא בעיני ,אתעכב על
שמו" :רוחות פרצים" הוא ביטוי ששמעתי בילדותי לא פעם מהורי כאזהרת
סכנה מפני הצטננות ,ואני מאמין שהוא שם מפלח תקופה .תרגומו לאנגלית,
 ,Draftsרומז אולי גם למצב הספרותי הטיוטתי לעתים של יצירה ,לשלדיּות
שבה ,ואולי גם לעולם הגיּוס (של חיילים או של ספורטאים) ,עניינים שקיימים
בספר שלפנינו לא מעט .גם על עטיפת הספר הנהדרת יש לומר דבר מה וזאת
מפני שהיא מתכתבת עם המתרחש בתוכו :מדובר בציור של האמנית שרון
גלזברג" ,מרידיאן" שמו ,ובו נראית דמותו של מלאך הפושט את העור העוטף
את בטנו וחושף מפה של ארץ ישראל בתקופה הפיאודלית בימי הביניים .סבך
ההתרחשויות של הרומן הוא אכן "מפותל וסוער" ככתוב על גבי הכריכה
האחורית וראוי לפרטו.
במרכז הרומן ניצבת הגיבורה ,תניה דראפט ,ששמה מתכתב עם אחת הפעולות
שהיא מרבה לבצע ברומן ,תינוי־אהבים ובאמצעותו פריחה אל העולמות
העליונים והרוחניים של ההוויה (וגם עם שם הספר באנגלית) .בתחילת הרומן
היא בת עשר ואנו נלווה אותה עד לתחילת שנות השלושים שלה .לצדה אביּה,
עמנואל דראפט ,חייל בצבא הקבע של חיל האוויר ,בן  ,32ואמּה ,מרתה כוכב,
דראפט לאחר נישואיה .מרתה סורגת ותופרת שמלות לבנותיה אך אינה מאושרת
(עמ'  .)8-7לתניה שתי אחיות ,מיקלה ,הבכורה ,ולני ,הצעירה; שלושתן מתוארות
כ"מוטרפות מאכזבה ושברון לב" ,יפות וסנוביות וצמאות לאהבה (עמ' .)15
בפתיחת הרומן מופיעה גם סבתּה של תניה ,אך בעיקר מתואר רומן אסור בין
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ֵ
האם לבין סגן אלוף מרדכי יריחו ,שמוביל לפירוק המשפחה הגרעינית
ולפיצולה .הילדות נשארות עם האב המסור והנבגד והאם עוברת לגור
עם הסגן אלוף הנשוי ,שהתגרש בינתיים ,בוושינגטון ,ארה"ב (עמ' .)11
תיאור הפרידה הוא מכמיר לב ומטעין את הרומן בדרמה:
האם ויתרה עליהם [על הבעל והילדות] למען אהבה לגבר אחר .היא
ֵ
אף פעם לא ידעה לעשות כמה דברים בבת אחת .איך להיות מאושרת
וגם להיות אמא .איך להיות בעלת משפחה וגם אישה שאוהבת את
עצמה .היא לא ידעה איך להיות .היא הייתה נערה כשנישאה ומהר מאוד
התמלא לה הרחם ושאב ממנה את החירות להכיר את עצמה והיה עליה
לדאוג לכל מה שקורה בין כותלי הגוף והדירה .והיא בכלל רצתה להיות
רקדנית (עמ' .)10

פרשנות פסיכולוגית של הרומן תקשור בנקל בין דמות האם הנוטשת
לבין דמותה של תניה שתחזור על דפוס הפעולה הזה לכל אורך הרומן
בקשריה עם גברים ,אך זו תהיה דרך קלה מדי לקרוא ביצירה והיא
גם לא תמצה את יופיה האמנותי ואת המהפכנות האצורה בה :בראש
ובראשונה אישה חזקה שיודעת מה היא רוצה מעצמה ,מחפשת אהבת
אמת ,חופש ,חירות ושוויון ,ולא מוותרת על החלומות שלה.
לאחר עזיבת האם פורצים אל המשפחה העזובה רוזנה סרפנט ,כאשתו
השנייה של עמנואל דראפט ,עובדת בכירה בבנק ,ובנה אבשלום.
היחסים בין האם החורגת לבין הבנות הצעירות אינם פשוטים ,כמקובל
בקלאסיקות ,והם טומנים בחובם גם התפתחות קטלנית .תחילה מתברר
לתניה שרוזנה הסתירה ממנה ומאחיותיה את מכתבי אמּה אליהן ולאחר
מכן מתאהב בה אבשלום ,שוקע בדיכאון ובסופו של דבר מתאבד בירייה
(עמ'  .)68בעקבות מכתב ההתאבדות שהותיר אחריו ,רוזנה מאשימה את
תניה במותו ומסלקת אותה מהבית .מסע הנדודים של תניה בעולם מתחיל
(ואולי בעצם התחיל עוד קודם לכן?) .במהלך הרומן מניתי לא פחות
משישה מאהבים שהיו לתניה :טוראי אלי זוהר ,אהובּה הראשון ,ששירת
ברמאללה ,הוא בן  19ותניה שוכבת איתו לראשונה כשהיא בת  ;15יוני
סגל ,תלמיד בכיתת מזכירות ִומנהל שתניה נאלצת ללמוד בה עקב אי
הצלחתה בלימודים הריאליים .היא אוהבת להתנשק איתו בהיחבא; תדהר
הרינג ,בליין הולל ,בן לאם תימנייה ולאב אוסטרי ,שבגיל  17תניה בורחת
איתו מהבית של אלי זוהר; בן דויד ,קומיקאי שתניה פוגשת באילת;
מלאכי קוסובסקי ,בן טובים לאם שהיא מנכ"לית במשרד החינוך ,תלמיד
תיאטרון ,שתניה פוגשת במקרה ביריד אוכל בתל־אביב .בסוף הרומן
מוזכר גם נתנאל ,המסייע לתניה להיגמל מכדורים נגד דיכאון שממנו
סבלה לאחר מות אביה ממחלת ריאות (עמ' .)102
לצד הגברים שבהם תניה מתאהבת ,דמויות נוספות נכנסות לרומן
ויוצאות ממנו כאילו היה סחרחרה ,בהן משמעותיות יותר או פחות.
משמעותית במיוחד היא חברתה שרונה גלאס ,אמנית וציירת ,שחייה
מעמידים מעין תמונת ראי לחיים נורמטיביים שאין לתניה :יש לה זוג
הורים אוהבים ,מריטה ואברהם ,וחדר גדול משלּה .הידידות שנרקמת
ביניהן היא אמיצה גם אם קשה לתניה ,שכזכור חיה בתחושה שאמּה
נטשה אותה ואת אחיותיּה .כשתניה רואה את חברתה מתנשקת עם אמּה
במסדרון הבית היא בורחת:
מריטה נישקה את שרונה על השפתיים ,נשיקה רותחת מרטיבות ,נשיקה
עזה וממושכת .כאילו ביקשו להדגים מה זו אהבה בין אם לבת .נשיקתן
האפילה על האור במסדרון ,עד שתניה ברחה אל חדר המדרגות ...אז
אביה יצא אל המסדרון שחצה בין הדירות ושאל בקול יודע כול ,נו ,לא
הספיק לך? כן ,הספיק לי ,השיבה בקול חלש ונכנסה אחריו לדירה והלכה
לחדר שבסוף המסדרון (עמ' .)37-36
הרובד העלילתי הזה של הרומן ,שתואר כאן בקצרה ,הוא רק המדרגה
הראשונה שלו .במדרגה עליונה יותר עומדת האמנּות של תניה דראפט,

שכוללת ציור ,לימודי משחק (תיאטרון),
ובעיקר כתיבת שירה וקריאת ספרי שירה
ופרוזה .ברובד השלישי ,שהוא לדעתי גם
הרובד המרכזי ברומן ,אגע בסוף המאמר.
בפעם הראשונה אנו נחשפים לרובד
האמנותי כאשר תניה חומקת לספריית
בית הספר" :במהלך אותן שנים מנודות
בכיתת מזכירות ומנהל ,תניה נהגה להתגנב
לספרייה .תמהה ושמחה על הקלות שבה
ניתן לה לשבת בין כתליה .אף אחד לא
שאל אותה אם זו שעת שיעור או היכן עליה
להיות .הספרייה הייתה לה מחסה ,מקלט
שבו נמשכה אחר ספרי השירה .שם גילתה
לראשונה את הספר תת הכרה נפתחת כמו
מניפה מאת יונה וולך .היא הניחה את הספר
מתחת לחולצה וחמקה אל החצר" (עמ'
 .)29-28למהלך המרדני הזה יש משמעות גדולה לכל אורך היצירה,
שכן אנו נחשפים דרכו לאם הספרותית הגדולה של גיבורת הסיפור.
אבל יש כאן ממדים נוספים של השפעה שחורגת מגבולות הספרות.
הם מרתקים ומפורטים ברומן ,אך אותיר אותם לחשיפת הקוראים/ות.
השלב הבא מתרחש לאחר שאביה של תניה ,עמנואל ,קונה לה "מכונת
כתיבה כבדה ...בשוק הפשפשים ,כדי שתלמד להדפיס ותהיה מזכירה"
(עמ'  .)32את תיאור תחילת מעשה הכתיבה של תניה אביא במלואו:
יום אחד היא נתקפה בכוח ערטילאי שגרם לה להתיישב מאחורי השולחן
ולהניח את אצבעותיה על האותיות .הכל דמם מסביב ,הבית ,הרחוב,
השמיים ,שקט מוחלט הוטל על העולם ואור פלאי חדר מבעד לתריסי
הזכוכית והתנגש במכונת הכתיבה .היא השחילה דף והדפיסה שיר שלם
בנשימה אחת (עמ' .)32

הנה קדּושת היצירה ומה שהיא אמורה להגן עליו או לתארו ,הנפש
הס ִּפ ִירית ,אם להשתמש בלשונה של המשוררת זלדה .השלב השלישי
ַ
והמשמעותי ברובד זה של הרומן מתרחש כאשר שרה ,המורה לספרות,
מגלה את ייחודּה של תניה" :לפתע פורשת עליה שרה את ֵ
שמי התכלת
העמוקים ופונה אליה בחומרה' ,את לא שייכת לכאן ,מה את עושה
בכיתה הזו?' רגע זה נסך עליה את שלוות ההכרה" (עמ'  .)45-44זהו
רגע ההכרה בכוחה הספרותי של תניה.
כוח ספרותי זה יחדור בעוז אל כל מערכות היחסים של הגיבורה עם
הגברים ברומן וישפיע עליו .אצל רובם היא לא תמצא אוזן קשבת
ליכולותיה ,אך באמצעות הכתיבה ,הדמיון והתשוקה ,היא תצליח לכוון
את דרכה בעולם הסבוך שמחוצה לה ,וגם לא פעם להפר את שלוותו .כאן
אנו מגיעים אל הרובד השלישי ולדעתי המרכזי של הרומן :יחסי האהבה
של תניה עם אהוביה .המוביל של היחסים האלו הוא למרבה ההפתעה
פרוזאי לחלוטין :מכוניות .במהלך הקריאה ברומן מניתי :מכונית
אדומה עם גג מתקפל (של תדהר הרינג); וולוו לבנה (גם כן שלו); פז'ו
אדומה (של אבשלום ,ולה תפקיד משמעותי וטרגי); לימוזינה שחורה
(של הרינג); אוסטין מטרו לבנה (של מיקלה ,אחותה של תניה); גולף
אדומה עם גג מתקפל (הרינג); פיאט תכולה (של שרונה גלאס); טרנזיט
אפורה (של מלאכי קוסובסקי) וכן האמבולנס שלוקח את עמנואל אביה
אל בית החולים .יש גם מאזדה אדומה השייכת למאיר דרעק ,שתניה
שוכרת ממנו דירה ברמת גן לאחר שהיא מתקבלת ללימודי משחק בבית
הספר "בית צבי" .כשאני כותב על המכוניות כמוביל ,כוונתי לכך שהן
נושאות את העלילה בשעטה מגבר לגבר ומסיפור אהבה לסיפור אהבה
באופן דרמטי .כך ,כאשר תניה נוסעת באוסטין מטרו של אחותה יחד עם
מלאכי ,היא יושבת לצדו לאחר שהוא נותן לה סם מסוג אקסטזי ואז היא

מהרהרת על מהלך חייה:
הרדיו שתק ,רוחות הפרצים חדרו מבעד לחלונות הפתוחים,
היא שמעה אותן מקרוב ,הן לחשו שתאבד את מלאכי ,הן
לחשו שכבר איבדה אותו ,הן לחשו שתאבד את דעתה ,הן
לחשו שכבר איבדה את דעתה ,רוחות הפרצים לא שתקו כל
הדרך במעלה ההרים לירושלים ולו ריד שר ברדיו such a
 perfect dayעד שהמוזיקה כבתה (עמ' .)85-84
רוחות הפרצים הסוחפות הללו הן השולטות ברומן כולו ולמרות
שקולה של הגיבורה או המספרת בקולה מוביל אותנו הקוראים/
ות להבנה שהחיפוש אחר הבית הוא העיקר ,כלומר מעין שיקום
של המשפחה הגרעינית מהריסותיה ,הרי שמתברר כי דווקא הן,
הרוחות ,משמשות כבית האמיתי ,המקום שבו תניה מרגישה
חופשייה והספרות משמשת כמרחב המוגן של נשמתה .רוחות
הפרצים כפולות המבע מובילות את תיאור יחסי המין המפורטים
במהלך הרומן ,שבהם מגיעה אמנות הכתיבה של גרוסמן לכדי
הבעה עזת רושם:
מצד אחד אנחנו קוראים תיאור מסויט גם אם חושני על:
הזין של תדהר נהפך לנחש חנק מתפתל סביב גרונה ...הוא פותח את רוכסן מכנסיו
ושולח יד שחומה אל זין בעל תשעה ראשים ,מחשק את שפתיו ,מצעף את עיניו,
ריסיו הסגולים מתארכים ,תחתוניה הסגולים נגררים כלפי מטה ,סבך ריסיו נלפת
סביב פרקי ידיה .לשווא היא מנסה להיאחז בשלוות העופר ,התחתונים הסגולים
שלה נקרעים ...הוא נועץ את ראש הנחש הראשון בין ירכיה וחודר .תחושת גועל
מטביעה אותה בביצת הספה ,אך היא יודעת לעשות כרצונו ,לעלות ולרדת מעל
לנחש ,להעלימו בערוותה ,לחשפו מחדש ושוב להצפינו .היא עוצמת את עיניה,
מחכה למות הנחש ,אך לאחר שמתפרק הנחש הראשון היא מגלה כי ראש נוסף
עולה וגדל (עמ' .)54-53

ומצד אחר אנו קוראים תיאור פלאי של יחסי אהבה עצמאיים יותר מצדה של
הגיבורה ולפיכך מהפכניים:
בלילה לקחה את מלאכי אל מצפה נטוש .רק העפר והשמיים שימשו להם מחסה.
המלאך השחור שעל הגב של מלאכי ׂשרע על מחצלת דקה .היא כרכה סביב גופו
את ירכיה וחדרה לתוך בשרו בחדירתו לתוך בשרה .היא ישבה עליו זקופה וידיה
נפשטו לצדדים ,היא דהרה על חלציו אל הכוכבים והמזלות ,בריחוף שנמשך
אלפי שנות אור .היא חשה חופשייה כמו גרגיר שעף על הרוח ,אחת מציפורי
השדה ,אחת מהרוחות (עמ' .)77
החדירה המינית הכפולה משליכה על הרומן כולו .גרוסמן הסופרת והמשוררת
המרדנית במהותה לא תניח למיליטריזם הישראלי לשלוט בחייה ובחיי הגיבורות
שלה .כאשר תניה דראפט מתגייסת לצבא לאחר רצח רבין ( )4.11.1995היא
מבקשת לפקד על כיתת בנים אך מותאמת להיות פקידה:
היא כתבה שירים במשרד רכש לטילים נגד מטוסים .היא הדפיסה אותם ועיצבה
כריכה ,עליה הדביקה תמונה של אישה עירומה .במשך היום הכריחו אותה
להקליד מכתבים ולתייק .היא רצתה רק לכתוב שירים ,להקליט מוזיקה ולשחק
בתיאטרון ,אבל כלאו אותה במשרד רכש לטילים נגד מטוסים והיא רצתה כל
הזמן לעוף משם על טיל .המפקד שלה היה חולה סדר ולהוט אחר הצלחה ,נמשך
אליה ופחד להודות בזה .היא אמרה לו שהיא יכולה לדאוג להצלחה שלו ,ואז הוא
התאהב בה ולא הרפה ולא העיף אותה משם .זה היה בזבוז זמן .היה לה בעולם
תפקיד אחר (עמ' .)59
נדמה שכבר מובן מהו התפקיד האחר של תניה דראפט ,בת דמותה של
גרוסמן בעולם ,והרומן נחתם עם פיתוחים נוספים שלו .רוחות פרצים הוא
ספר על הצד המואר ועל הצד האפל של החיים .במידה רבה אפשר לומר
שספרה החדש של חגית גרוסמן הוא חזרה מן התופת של עולם הנעורים כדי
		
לספר על כך יחד עם אור היקרֹות של הספרות היפה.
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שולמית שחר
על קיסר ואווזות ברומן בחנותו
של מר לובלין
ועל תרנגולת ברומן שירה* של עגנון
א .האווזה

נפתח בהצגת הקיסר ,קרל הגדול ,המכונה בפי הצרפתים בשם שרלאמן
(.)Charlemagne, 745-814

שלא ציין את יחסה אליו קודם לכן ,וזאת מאחר שאנשים נכבדים באו
לבקרו .ואילו הם נוהגים בה בגסות ובאלימות ומצווים עליה להביא
להם משקה .היא עושה זאת ,אולם הם אינם מסתפקים במה שהביאה.
הם מקללים אותה כזכסית שפלה .היא מביאה ֵשכר נוסף והם מודיעים
למספר שבאו בשליחות הקיסר להביאו אליו .הם מעלים אותו על הסוס
הרביעי ורוכבים במשך שלושה ימים למחנה הקיסר .בדרך הם שבים
ומקללים את הזכסים ,ומספרים לו על השרידים הקדושים ששלח
האפיפיור מתנה לקיסר האדוק באמונתו הנוצרית .הם מגיעים למחנה
הקיסר ורק אז שומע המספר לשם מה נקרא לבוא .הקיסר כועס על
השליחים שלא טרחו לספר לו דבר ובעצמו מספר לו על הפיל ששלח
לו הקיסר של "עובדי מוחמד" ,מה ששימח אותו מאוד .ועתה ,אמר,
הוא רוצה לשאול את השולח במה יוכל ֵ
לשמח את החיה החכמה בנוסף
למזונה הרגיל .ומאחר שהמספר יודע לכתוב בכתב העברים בלשונו של
יצחק היהודי ,שליחו של החליף ,הוא מתבקש לכתוב איגרת שבה ישאל
את אשר הוא מבקש לדעת.

קרל הגדול ,מלך הפרנקים ,לחם באקוויטאנים ,בלומברדים ,בסקסונים,
באוורים ,בבוורים ובמוסלמים בצפון ספרד .בתום כיבושיו השתרעה
ממלכתו על שטחן של מערב גרמניה ,צרפת וצפון איטליה של ימינו .אם
נציין את גבולותיה על־פי נהרות וערים השתרעה מנהר האברו בצפון
ספרד ועד נהר האלבה במזרח גרמניה ,ומשלזוויג בצפון ועד סלרנו
בדרום איטליה .בשטחים שטרם נוצרו שכבש כפה על הנכבשים את
קבלת הנצרות ,וזלזול בנצרות ומרידה דוכאו באכזריות .בתום כיבושיו
פנה לעריכת רפורמה אדמיניסטרטיבית ודתית באימפריה :להגנה על
גבולותיה ,לייעול המערך השלטוני ולהעמקת האמונה הנוצרית .לשם
כך הוציא שורת צווים (הידועים בשם הקפיטולריות) .כמו כן כינס בחצרו
מגדולי המלומדים של התקופה ,יוצאי ארצות שונות .בחצרו כתבו את
חיבוריהם ,קיימו דיונים מלומדים ולימים היו בחלקם מהאחראים על
ביסוס הרפורמה שערך .לא נוצרו תחת ידיהם
ֵ
לשמר את
יצירות מקוריות ,אולם הם סייעו
התרבות הרומית ואת כתביהם של אבות
הכנסייה ,ולהעלות את רמת השפה הלטינית
שבה כתבו .בין היתר הועסקו אף מעתיקים
מיומנים לתיקון טעויות בנוסח המקרא
והברית החדשה ולפירושים לכתבי הקודש
וכתבי אבות הכנסייה .במקביל פעל להקמת
בתי ספר לילדים ולצעירים ליד מנזרים וליד
קתדרלות .פעילויות אלה כונו בפי היסטוריונים
מודרניים בשם "הרנסנס הקרולינגי" .בשנת
ל"קיסר
 800הוכתר קרל הגדול בידי האפיפיור
שליחי הקיסר מוצגים כשתיינים גסי רוח המכלים את
הרומאים" .הדבר הוסיף לו יוקרה אך לא כוח
זעמם בבעלת הבית הזכסית .התיאור מתקבל על הדעת.
ריאלי .השלל ממלחמותיו ִאפשר לו לערוך את הכתרתו של קרל הגדול ,איור לכתב יד מן המאה האידיאל האבירי טרם התגבש בימי קרל הגדול .הוא
הרפורמה ולשלם למבצעיה וללוחמיו .גביית הארבע־עשרה
התפתח בהדרגה משורשיו הגרמניים הפגניים ,והכנסייה
מסים מהנתינים ,בעיקר מסי קבע ,עדיין לא
הוסיפה לו את הבחינה הדתית .האביר היה לאביר
היתה מקובלת 1.אחרי מותו ב־ 814החל לצמוח
נוצרי ,ושליחי הקיסר אכן נוצרים ,אך בלא להעלות את צווי המוסר
המיתוס .הן הקיסרים הגרמנים והן מלכי צרפת הקפטינגים ייחסו את הנוצריים כעזרה לחלש ,רחמים וקיום צדק .הנדבך השלישי באידיאל
מוצאם לקרולינגים .קרל הגדול היה במשך מאות שנים סמל למלך האבירי ,האהבה החצרונית ,שחייבה כבוד מרבי לגברת ,לא בא לעולם
הנוצרי האידיאלי ולגיבור לאומי הן בצרפת והן בגרמניה .שליט גרמניה אלא בשלהי המאה השתים־עשרה בפרובנס .וגם אז לא נועד אלא
אף הוכתר כבר ב־ 962ל"קיסר הרומאים" .נפנה עתה לקרל הגדול לבנות אצולה .יתרה מזו ,בעלת הבית היתה זכסית (כלומר סקסונית)
שבחנותו של מר לובלין (פרק שביעי ,ט'):
והסקסונים היו שנואים על הפרנקים .מלחמתו של קרל הגדול בהם
האני המספר נמצא בלייפציג בתקופת מלחמת העולם הראשונה .הוא היתה הקשה במלחמותיו ואחרי כל כניעה שבו ומרדו בו .גם הצגתם
מתכונן לעלות על מיטתו ולתמהונו הוא שומע רעש פרסות סוסים .של המבקרים בחדרו של המספר כשתיינים סבירה .שתיית השכר בקרב
(לתמהונו  -מאחר שכל הסוסים נלקחו למלחמה ).עוד הוא מתפלא הגברים בתקופה הקרולינגית היתה המשך לנוהג השתייה בחברה
ושלושה אבירים יורדים מסוסיהם ,קושרים אותם ,קושרים סוס נוסף הגרמנית הפגנית ,ובתקופה הקרולינגית היתה גם למרכיב בטקסיהן
ללא רוכב ,ונכנסים לחדרו .בעלת הבית פונה אל האני המספר בנימוס של אגודות כנסייתיות וחילוניות כאחד 3.גם הדיבורים על השרידים
הובא כל הנחוץ לכתיבה :קלף ,דיו ואווזה שמנה" .הביט הקיסר על
האווזה בעיניים יפות והעביר את ימינו על נוצותיה .אחר כך פשט את
ידו ותלש שתיים שלוש נוצות מנוצותיה .צרח האווז צריחה איומה
וכל עבדי הקיסר ובראשם הקיסר געו בצחוק" .משהחל המספר לכתוב
שאל אותו הקיסר אם הוא זקוק לנוצות חדשות ,אך הכותב שהצטער
בצערה של האווזה השיב שאין לו צורך בכך .אולם לא העז לומר לו
שיש עמו "עט תמיד" פן יחשוב הקיסר שלפניו מעשה כשפים .כשסיים
לכתוב התבונן הקיסר בהתפעלות על הכתוב ,ואחד השרים העיר" :הן
גם אדוני הקיסר יודע לכתוב" .הקיסר נענה ,וכתב על הקלף שהובא
לו כמה אותיות משמו ,ואת השאר ,אמר ,ישלים למחרת היום .הקיסר
חקר את המספר על המלך דוד שחשב שהכירו ,ושאל אותו באם חיבר
דוד את מזמוריו בלשון ליטיין (כלומר לטינית) .המספר
חשש לומר לקיסר שדוד המלך חי שנים רבות לפניו ולכן
לא יכול להכירו ,ועל כן לא השיב .אך באשר לשפה
אמר לו שחיבר את מזמוריו בלשון הקודש ,ואף סיפר לו
מסיפורי חז"ל על דוד המלך .עלה השחר והמספר שחשש
שלא יוכל להתפלל שחרית במחנה הקיסר ,חזר ללייפציג
ומצא את חדרו מסודר ומתוקן" ,ולא ניכר בו דבר מכל
מה שנעשה בו אמש כשהשתוללו שליחי הקיסר ששתו".
עד כאן תיאורו של עגנון התואם בכל את מה שהעלו
היסטוריונים ממקורות התקופה ,ובעיקר מן הביוגרפיה
2
על קרל הגדול שחיבר איינהרד.
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הקדושים בדרך למחנה הקיסר מתאימים
לזמן ולמקום המתוארים .האמונה בכוחם של
המרטירים (הקדושים המעונים) ומאוחר יותר
אף של קדושים אחרים לעתור בפני האל למען
המתפללים אליהם לפני שרידיהם ,התחזקה
בתקופה הקרולינגית (ושרידי קדושים היו לפריט
ייצוא נכבד מארץ הקודש) .וקרל הגדול אכן
קיבל כמתנה שרידים קדושים מהאפיפיור ואף
מפטריארך ירושלים .באשר לאמצעי הכתיבה
אכן כתבו בנוצות על קלף 4,אך לא ברור אם
תלשו את הנוצות מאווז חי או מת .האפשרות
השנייה סבירה יותר .מאחר שהכתיבה היתה
מיומנות ,היו מלומדים רבים שידעו לכתוב אך
לא כתבו בעצמם ,כי אם הכתיבו .אולם קרל
ש״י עגנון
הגדול לא ידע לכתוב ,ממש כפי שמציג זאת
עגנון .כותב איינהרד" :שרלאמן למד לדבר לטינית כאלו היתה שפת
אמו ,ואלו יוונית הבין יותר משהיה יכול להתבטא בה" .הוא גם "ניסה
לכתוב ,ולשם כך נהג להחזיק לוחות כתיבה ומחברות במיטתו מתחת
לכרים ,כדי שיוכל בזמנו הפנוי לתרגל את ידו בכתיבת אותיות .אולם
במשימה זו הצליח אך מעט מאחר שהחל בה בגיל מתקדם" 5.המחשבה
שדוד המלך כתב את מזמוריו וישו את דרשותיו בלטינית לא היתה
פרי דמיונו של קרל הגדול לבדו .היו קתולים תמימים שחשבו כך עוד
במאה העשרים .הוא התעניין במיוחד בדוד המלך משום שהמלומדים
בחצרו כינו זה את זה בשמות מקראיים או בשמות יווניים קלאסיים,
והוא עצמו כונה בשם "דוד"( .איינהרד כונה בשם "בצלאל" ).גם על
הקשרים עם הרון־אל־רשיד ,גדול החליפים העבאסים ()809-760
וגיבור "אלף לילה ולילה" ,מסופר במקורות הלטיניים .קרל הגדול רצה
בקשר בשל הזכויות שהעניק לו החליף בירושלים במקומות הקדושים
לנוצרים ,וכן כדי לחזק את מעמדו כנגד אויביו בפועל או רק בכוח
ממזרח וממערב :הקיסר הביזנטי במזרח והשליט מבית אומיה בקורדובה
שבספרד במערב .כמו כן סביר להניח שהתעניין בממלכה שבאותה עת
היתה בשיא גדולתה ופריחתה התרבותית .כך נשלחו משלחות והוחלפו
מתנות .במשלחת מהחליף היו שלושה שליחים ,אך רק אחד מהם נותר
בחיים .היה זה יצחק היהודי .הוא הגיע לאיטליה באוקטובר  ,801אך
לא יכול היה לעבור את האלפים בחורף ועל כן הגיע לארמונו של קרל
הגדול עם הפיל רק בחודש יולי  .802שמו של הפיל היה אבו אל־עבאס
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והוא מת בשנת .810
המעשה בשתי האווזות הנוספות (פרק שלישי ,ה')
היהודי האמיד ,מר לובלין ,קנה שורת חנויות ברובע העתיק של העיר
לייפציג .הוא שמר אותן ומנע את הריסתן .זקן החנוונים במקום היה
יואכים הרמן ויצלרודה ,ובחנות סמוכה לו מכר והשחיז סכינים גץ וייגל,
שויצלרודה היה סנדקו .ויצלרודה אוהב אווזים היה .בכל שנה "היה
קונה לו אווזה ומאכילה ומשקה אותה ומפנקה ,והיה רואה ושמח שהיא
מעלה בשר ושומן ומגדלת נוצות לבנות ונאות" .כך נהג עד שהגיע
ערב חג המולד .והחנוונים שכניו חיבבו אף הם את האווזה ,קראו לה
בשמות חיבה ומדי פעם נתנו לה דבר מאכל .בהגיע ערב חג המולד
היה ויצלרודה מנקה את צווארה בסמרטוט לח ,מגיש לה מאכל ומשקה
ומרעיף עליה דברי חיבה .ומשסיימה לאכול ולשתות היה נוטל את
הקופיץ ומורידו במכה אחת על ראשה .הראש והצוואר היו נתלשים
ממקומם .האווזה מתה והיתה לצלי המובחר בארוחת החג .ערב חג
מולד אחד בא קונה לשכנו וייגל ,והיה הקונה כפרי שיצר כיכרות
גבינה גדולות וביקש סכין חד במיוחד .רצה וייגל להפגין בפני הקונה
את חדות ועוצמת אחד מסכיניו .הוא קרא לאווזה ,וזו ,מאחר שהכירה

אותו התקרבה אליו בביטחון .הוא הושיבה בחיקו ודגדג
לה בצווארה ואמר לה" :קולי קולי" ,ולאחר מכן עוד "כפל
חיבתו" .ורק אז העביר את הסכין על צווארה" .כששמע
ויצלרודה את געגועיה המשונים של האווזה ,שכמותם לא
שמע מעולם קודם לכן ,יצא וראה את האווזה שמתקינה
עצמה למיתה ושכנו גץ עומד עליה וסכינו מטפטפת דם".
ויצלרודה לא הוציא הגה מפיו .הוא ביטל את ההזמנה
לחג המולד ששלח לשכנתו האלמנה היפה ,אורסולה ,ולא
שב עוד לדבר עם שכנו .עברו חמישים שנים מאז אירע
המעשה ועד ששמע על אודותיו המספר מפיו של וייגל.
וייגל הציע לשכנו לתת לו את גוויית האווזה וכמו כן
אווזה שמנה חיה .אך זה סירב לקבלן ,וזאת הגם שהוא
עצמו עמד לשחוט את אווזתו.

ב .התרנגולת

הרג התרנגולת מתואר כאמור ברומן שירה (ספר שני ,יח) :סיפורה סופר
להרבסט מפי אחד מידידיו ְ
שׁשמעֹו מפי חמדת ,אחת הדמויות האהובות
בספריו של עגנון .חמדת גר בנווה צדק ,בביתו של גרמני אחד שחמדת
העריכו כמשכיל והגון .יום אחד הגיעו אליו אורחים משטוטגרט
וביניהם "נערה בלונדינית גדולה ונאה שלא נראתה כמותה ביפו .וחמדת
שבאותן שנים הרבה לקרוא בספרים גרמניים וכל תכונה נאה שתלו
משוררי גרמניה בבנות עמם תלה חמדת באותה השטוטגרטית" .אירע
שעמד בחלון והביט החוצה וראה אותה יוצאת לגינה ותרנגולת בידה.
עיניה של הנערה היו בעיניו כחולות כשמי התכלת לטוהר ,אך משהביט
בה כשהתרנגולת בידה "דומה היה עליו שראה באותן העיניים מין נצוץ
כמי שמתכוון לעשות דבר רע ואינו מכיר ברעתו מחמת טמטום הלב
שבו" .עוד הוא מדמה את אשר הוא מדמה ,שמע צווחה של עוף ,קול
קורע את הלב ,הביט וראה שמלקה הנערה את ראש העוף .חמדת הקיא
והקיא למראה ,ומזועזע לא מצא מקום לעצמו והחל סובב ברחובות ועל
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שפת הים ,ובחולות ,ובכרמים ורק מן המושבה הגרמנית הרחיק עצמו.
גם היהודים שחטו עופות ,יש וגם עופות שהם עצמם גידלו .בסיפורים
שבלובלין אין עגנון מזכיר זאת ,אולם הוא מזכיר זאת בסיפור זה
המופיע בשירה .כשחזר חמדת משיטוטיו לנווה צדק ,נכנס לבית
הכנסת ,ושם ראה אדם בעל פאות וזקן מגיד שיעור ותלמידים מאזינים.
אותו אדם היה גם שוחט" .נסתכל בו חמדת וביקש למצוא בו סימן של
טמטום הלב ,של אכזריות ולא מצא .אדרבא חוט של חסד ראה מתוח
על פניו" .ועוד שמע על אודותיו שהוא "אדם מעולה במעלות טובות
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ובמדות ישרות ,וביותר במדת הכנסת אורחים ונתינת צדקה לעניים".
אחזור לנושא השחיטה היהודית בהמשך הדברים ,ועתה אפנה לשאלת
מקומו ומשמעותו של הפרק על קרל הגדול.
*
לאורך הרומן בחנותו של מר לובלין מזכיר המחבר אירועים בתולדות
העם היהודי ובתולדות עירו בוטשאטש .לבוטשאטש מקום נכבד
בזיכרונו והוא שב ומזכירה .ואילו את האירועים האחרים ,רובם מהעבר
הקרוב ומיעוטם מהעבר הרחוק ,הוא מעלה בעקבות שיחותיו עם יהודים
ממזרח אירופה שהגיעו ללייפציג ומספרים לו על קהילתם .דבריהם
מתלכדים בנרטיב הכללי ,אך לא כן סיפור קרל הגדול ,שהוא בדיוני ,זר
ורחוק .לדעת הלל וייס הביקור אצל קרל הגדול מתואר כחלום 9.אולם
עגנון אומר לנו במפורש שאין זה חלום" :חבל שאיני ישן אילו ישנתי
אפשר שהייתי רואה פיל בחלום והיו פלאות נעשות בי כמו שאמרו,
הרואה פיל בחלום פלאות נעשו לו" (בעקבות ברכות נו ,ב) .ובסיום
הפרק אין הוא מתעורר משנתו ומחלומו ,כי אם מגיע לחדרו ועומד
דצמבר -2018ינואר 2019
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(ביניהם גם יהודים)ֵ ,א ֶבל על הנופלים
בקרבות ,וברחובות צעירים שחזרו מהמלחמה
בעלי מום ופגועי נפש.

להתפלל שחרית .ואילו כשרצה המחבר
להציג דבר כחלום כתב זאת.
כך הדבר כשהוא מתאר כיצד התגלתה לפניו
עירו בוטשאטש ב"יושב בחנותו של מר
לובלין"..." :יושב לו אדם בתוך המונה של
לייפציג בתוך חנות של כלים ויושב והוגה
בעירו ופתאום פלאות נעשו בו שכל עירו
שלו כל העיר כולה היא וחוצותיה ושווקיה
ובתיה ...ואלמלא שאני שפל רוח ויודע אני
את מעוט ערכי הייתי רואה את עצמי כאלו
חשוב אני בשמים שכל כך טורחים בגללי.
והואיל ואין אדם שאינו מובטח בעצמו
שאינו בא לידי גיאות אמרתי לעצמי אין זה
כי אם חלום ...אני בחנותו של מר לובלין"
(עמ' .)184
ואילו תיאור הביקור בחצרו של קרל הגדול
מוצג כחלום בהקיץ ,כהזיה של האמן
שהיא חלק ממציאותו הנפשית .כפי שכתב אנה אנצ׳ר ,״מורטת האווז״1883 ,
המשורר הצרפתי ארתור רמבו (" :)1891-1854הרגלתי עצמי להזיה
מרצון" ובהמשך הוא מתאר את אשר ראה ָ
בהזייתו 10.לדברי וייס,
11
עגנון מציג את קרל הגדול כהיטלר קדמון ,עריץ משתולל .ולא היא.
קרל הגדול ההיסטורי לא היה בין שונאי היהודים הגדולים ,ובזיכרון
ההיסטורי היהודי ובאגדות היהודיות הוא מוצג כשליט גדול ורב חסד
גם כלפי היהודים 12.אף עגנון אינו מתאר אותו בהזייתו כעריץ .הוא
כועס על שליחיו שלא הסבירו לאני המספר לשם מה ביקש הקיסר
לפגוש בו ,אולם אינו מעניש אותם .והוא אף לא פגע ביהודי שהזמין
אליו ולא העליבו.
*
הן הרומן בחנותו של מר לובלין והן שירה נכתבו אחרי השואה ,אולם
בשניהם מתואר עולם של טרום שואה; ועגנון שהשואה ללא ספק
היתה במחשבתו אינו מזכיר אותה .אולם הוא מזהיר מפניה ,מזהיר את
היהודים מפני הגויים באמצעות תיאור אכזריותם כלפי בעלי החיים.
כך משתלב הסיפור על תלישת הנוצות מהאווזה בידי הקיסר בסיפור
על מנהגו של ויצלרודה באווזותיו ,על שחיטת אווזתו בידי שכנו וייגל,
ובסיפור על מליקת ראשה של התרנגולת בידי העלמה משטוטגרט.
האכזריות כלפי בעלי החיים משולבת בהעמדת פנים של חיבה .הקיסר
מביט על האווזה "בעיניים יפות" בטרם יתלוש מגופה את הנוצות,
אך זעקת הכאב שלה לאחר תלישתן מעוררת בו ובאנשיו צחוק .לפני
שמוריד ויצלרודה את הקופיץ על ראשה של האווזה שגידל ,הוא
מלטפה ,משמיע לה דברי ליבובים ומאכיל ומשקה אותה .ושכנו וייגל
אף "כפל חיבתו" לאווזה בטרם העביר את הסכין על צווארה 13.הנערה
משטוטגרט לא הרעיפה דברי חיבה וליטופים על ראשה של התרנגולת,
אך מבט עיניה השתנה .הן לא היו עוד עיני תכלת של רקיע לטוהרַ .אל
להם ליהודים ליפול בפח .אויה לקסם הגויי 14.על היהודי להתרחק ממנו
כפי שחמדת בצעדתו מתרחק מהמושבה הגרמנית .אישיותו ומצבו של
האני המספר (הזהים לאלה של המחבר עגנון) מעמיקים את הסלידה:
האני המספר הוא צמחוני ,יהודי דתי המקיים שלא בטובתו קשרים עם
הגויים ומשתוקק לעזוב את גרמניה ולחזור לארץ ישראל אך אינו יכול
בשל המלחמה.
ומעבר לתחושת היחיד מוצג מצבו של הכלל בעורף בימי המלחמה:
מחסור ,התפרקות המערכת האזרחית ,חרדה לגורל החיילים הצעירים
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ובאשר לשחיטה היהודית  -אביא את דבריו
של הסופר אברהם בורלא ()1969-1887
בהרצאה לפני שנים רבות .הוא סיפר שבנעוריו
היה דתי ושימש כשוחט .כל עוד האמין וקיים
את כל המצוות יכול היה למלא תפקיד זה.
משחדל להאמין לא היה עוד מסוגל לעשות
		
זאת.

.

הערות ומראי מקום
*פרקים ראשונים מהספר הופיעו בגליון 'הארץ'
בערב פסח תשכ"ד ,ופרקים נוספים הופיעו בבמות
שונות בשנים  .1966-1964הספר הובא לדפוס
מהעיזבון על ידי אמונה ירון־עגנון בהוצאת שוקן
בשנת תשל"ה .כל הציטוטים הנם מההוצאה משנת
.2001
 .1להצגה מרוכזת ובהירה של תקופת שלטונו של קרל הגדול ותרגום מלא
לעברית של הביוגרפיה שלו שנכתבה בידי איינהרד ,ראו :חיי קרל הגדול,
תרגום ,מבוא והערות :יצחק חן ,הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.2005 ,
 .2איינהרד הגיע לחצרו של קרל הגדול והצטרף למלומדיה בראשית שנות ה־90
של המאה השמינית .הקיסר קירב אותו והעריך אותו והוא היה לידיד קרוב של
יורשו ,לואי החסיד .הביוגרפיה חוברה ב־ 517או  .518י' חן ,הערה  ,1עמ' .32-17
 .3ראו בנדון :י' חן" ,שיכורים ושתיינים בימי הביניים המוקדמים"' ,זמנים'56 ,
( ,)1996עמ' .63-57
 .4על אמצעי וטכניקת הכתיבה של התקופהM.T. Clanchy, From Memory :
to Written Record, England 1066-1307. London 1979, ch. 4
 .5י' חן ,הערה  ,1עמ'  .64-63וראו גם נספח א ,שם ,עמ' .91-88
 .6כך על פי איינהרד ,שם ,עמ'  ,53וגם על פי "האנלים המלכותיים הפרנקיים":
Carolingian Chronicles, trans: B.W. Scholz & R. Rogers, The
University of Michigan Press 1977, p. 82
 .7שמואל יוסף עגנון ,שירה ,תל־אביב  ,1999מהדורה שלישית מתוקנת ,עמ'
 .311-310כל הציטוטים הם ממהדורה זו.
 .8שם ,עמ' .311
 .9הלל וייס" ,עין של אש :מיתוס ,זיכרון ,היסטוריה ופולקלור  -משמעותם
ועבודתם בספר 'בחנותו של מר לובלין'" ,בתוך :ידע עם ,כרך ,)2003( 64-63
עמ' .18
 .10מצוטט אצל חיים פינקלשטיין" :השפעת האמנות העממית על הסוריאליזם:
הרומנים בקולאז' של מקס ארנסט" ,בתוך התרבות העממית ,עורך ב"ז קדר,
ירושלים תשנ"ו ,עמ' .387
 .11ראו הערה .9
 .12לדוגמאות ,ראו :רם בן שלום ,יהודי פרובנס .רנסנס בצל הכנסייה ,רעננה
 ,2017עמ'  .47 ,45 ,37-36יום טוב עסיס" ,ראשיתה של ההתיישבות היהודית
בפרובנס" ,בתוך :טוב עלם ,זיכרון ,קהילה ומגדר בחברות יהודיות בימי
הביניים ,ירושלים תשע"א ,עמ' .234
 .13בלא לפרט ,ציין כבר חיים באר שבתיאור פרשת האווזות שבחצרו של מר
לובלין הצליח עגנון "לחדור אל מסתרי הנפש הגרמנית ולחשוף את נבכיה
האפלים" .חיים באר" ,המפתח להבנת 'בחנותו של מר לובלין' מאת עגנון",
'הארץ'.21.4.2017 ,
 .14בעקבות שירו של זרובבל גלעד' ,צוחקת צמרת היער'" :אל תתני לו לקסם
הגויי למשוך את לבך בעורמה".

נורית גוברין
בשבח המתינות
יוכי ברנס :אדל ,כנרת זמורה ביתן  528 ,2018עמ'

ספרה של יוכי ברנדס אדל הוא חוליה נוספת בשלשלת הזהב של
ספריה  -בתחום המיוחד שפיתחה ושכללה  -תחום הרומן ההיסטורי
המבוסס על דמויות ומאורעות שהיו ,תוך מילוי הפערים שהשאירה
ההיסטוריה באמצעות דמיונו היוצר של הסופר/הסופרת .מצד אחד,
כבול הסופר למאורעות ההיסטוריים כפי שהתרחשו ,ואינו יכול לתת
להם מהלך אחר ושונה מאלה שהתרחשו במציאות .מצד שני ,אין
הוא מוגבל במילוי הפערים ,בעיצוב הדמויות ,במתן פתחון פה להן,
ובהקניית משמעות אישית למה שהתרחש .רבות נכתב על הרומן
ההיסטורי ,חוקיו ומניעי כתיבתו .תובאנה כאן הערות אחדות בלבד:
סופר כותב רומן היסטורי כשיש לו משהו חשוב לומר לבני דורו .אין
הוא בא ללמד היסטוריה ,אם כי באמצעות ספרו לומדים הקוראים
גם על ההיסטוריה .באמצעות ההיסטוריה הוא מרחיק את עדותו כדי
לחזור אל ההווה ,אל האקטואליה ואל משמעות החיים בדורו .לשם
כך עליו לשמור על איזון מתוח בין הרקע ההיסטורי לבין המשמעות
האקטואלית .אם איזון זה מופר ,יש סכנה שהרומן יהפוך או
להיסטוריה מסופרת ,או לפרודיה אקטואלית על העבר .מותר לסופר
לסטות מן העובדות ההיסטוריות כפי שהן ידועות מן המחקר ,ובתנאי
שישמור על האווירה של התקופה ועל מהלכם הכולל של המאורעות
ההיסטוריים .היקף הסטייה הוא שאלה של מינון ,החוזרת בכל פעם
שהמדובר ברומן מסוג זה.
ליוכי ברנדס יש משהו חשוב לומר לקוראיה .יש לה מסרים להעביר,
והיא מעבירה אותם בנחרצות ,בעוז ובגאון .לא רק שאינה מתנצלת
על כך ,אלא שהיא גאה בהם ומדגישה אותם .משמעויות אקטואליות
אלה מתפצלות לכמה מטרות אידיאולוגיות ,שהן התשתית הרעיונית
של ספריה ,לרבות אדל .אלה משפיעות על הצגת הדמויות ,מהלך
העלילה והפרשנות העולה מן התיאורים .זאת לא בניסוח מפורש,
אלא מובלע בטקסט ,שכן המחברת סומכת על הקורא שלה ,שיבין
תוך כדי קריאה להיכן מובילים התיאורים ומה משמעותם המצטברת.
היא גם סומכת על הספר שידבר בעד עצמו ,אם כי לקראת הסיום,
לרבות בספר זה ,מתרבים המשפטים המנסחים כמעט במפורש את
כוונותיה .מספר לספר מתבלטות יותר ויותר כוונותיה ומגמותיה של
הסופרת ,בראיונות עמה היא גם מציגה מטרות אלה במפורש ובצורה
ישירה; אבל בספריה נשאר תמיד אותו משהו חמקמק וחידתי ,מורכב
ובלתי ניתן להגדרה מפורשת.

מהי אותה תשתית רעיונית? מה הן אותן מטרות
אידיאולוגיות?
בדרך כלל רגילים לקבוע ובצדק ,שאחת ממטרותיה העיקריות
של ברנדס היא הכנסת הנשים להיסטוריה ,תוך הצבעה על כוחן,

חשיבותן והשפעתן על מהלכה .בספריה היא מדגישה את חלקן
מאחורי הקלעים אבל גם בקדמת הבמה ,ומתקנת עוול היסטורי
רב שנים של התעלמות .אין ספק שגם ספר זה  -ששמו מעיד על
היות הגיבורה המרכזית שלו אישה (אדל ,בתו של הבעל שם טוב) -
מצטרף למגמה הבולטת בספריה.
הספר כתוב גם מנקודת מבטה של אדל והוא מעיד על חלקה הנכבד
בהתפתחות רעיון החסידות של הבעל שם טוב ,שבלעדיה ספק אם
היה מתגבש וספק אם היה יוצא מן הכוח אל הפועל .תרומתה ניכרת,
בין השאר ,למשל ,בהכנסת "השירה" אל התפילה ,אבל עיקר תפקידה
הוא ֵ
למתן את "היהירות" של אביה .זוהי מטרה פמיניסטית גלויה
ומוצהרת ,שהיא מממשת .אבל זה גם חלק ממגמה כוללת יותר,
לתת פתחון פה לקבוצות שוליים ,לכאלה שירדו למחתרת ,שנוצחו,
שהושתקו ,שהפסידו .בכך אפשר להשוות אותה למ"י ברדיצ'בסקי,
שבנה "היסטוריה חלופית" מקולות מושתקים אלה או שנתן פרשנות
שונה והפוכה למוסכם ולמקובל .אבל זה נושא למחקר בפני עצמו.
מטרה נוספת הנאמרת במפורש ,קרוב לסיומו של הספר ,היא
בחשיבותו וייחודו של ספר הנכתב מנקודת ראותה של אישה .בשיחה
עם פייגֶ ה בתה אומרת אדל" :הספר אינו על חיי [ ]...הספר על חייו.
ספר על תורתו ,פייגֶ ה מתקנת" .ואדל מודה" :אך בעצם כתבתי כיצד
תורתו נוצרה" .ופייגֶ ה מסכמת" :אפרים ורבי יעקב יוסף מתמקדים
בפירושיו .גברים כותבים אחרת" (עמ'  .)484זוהי שיחה ארס פואטית
שבה מדריכה פייגֶ ה את אמּה איך לכתוב את הספר" :אם סבא הצליח,
למה את מסיימת את ספרך בכישלונו?" (עמ'  .)485על תשובתה של
אדל" :אני מסיימת בפטירתו .סיפור חיים מתחיל בלידה ומסתיים
במוות" ,מגיבה פייגֶ ה" :סבא נפטר בתחושת כישלון .אבל תורתו
חיה וקיימת .תכתבי איך זה קרה" (שם) .כאן מובלעת השאלה  -מה
כוחו של ספר? מה כוחה של ספרות? האם הספר יכול לפקוח את
עיני הגאון ,ולשנות את דעתו על תורתו של הבעש"ט? אם יקרא
תימנע "מלחמת אחים"? (עמ'  .)520ובכלל,
את ספרה של אדל האם ַ
מה תכליתו של הספר? אין ספק שזוהי בעיקר שאלה אקטואלית,
המכוונת לקוראי ההווה .יש לשער שתשובתה של הכותבת היא כי
יש בכוחו של ספר לשנות מציאות.
מטרה נוספת ,חשובה לא פחות ,היא קירוב ההיסטוריה היהודית
הרחוקה ללבם של הקוראים בני הדור .לגלות להם את כוח המשיכה
שבה ולעורר את הזדהותם עמה .הדמויות ההיסטוריות ,האנונימיות
לרבים ,מתגלות כבני אדם ונחשפות כמי שיש להן התלבטויות,
יריבויות ומאבקים ,כשמעשיהן והאידיאולוגיה שלהן מושפעים מן
הביוגרפיה שלהן .הן בשר ודם ,אבל גם שופר לאידיאולוגיה שלהן.
כך ,למשל ,הקנאה בקרב אלה המקיפים את הבעש"ט ,על מידת
הקרבה אליו ,לרבות אדל בתו; בשלב מסוים היא אף מקנאה באמּה,
ִ
שאהבתו של אביה אליה גוברת על אהבתו אליה .בכך יכול הקורא
להזדהות עמן ולהבין טוב יותר את מהלכה של ההיסטוריה היהודית.
הזדהות והבנה אלה הן גם בסיס להבנה טובה יותר של ההווה והכנה
לעתיד .אבל לא פחות מושפעת בחירתה של הכותבת מן הביוגרפיה
האישית שלה .הדבר בולט במיוחד בספר זה ,בהקדשה לבני
משפחתה ,תוך ציּון שסבּה הוא דור עשירי לבעל שם טוב ,ובסיומו
של הספר ב"תודות" בגילוי ש"ינקתי את החסידות עם חלב אמי ועם
ניגוני אבי" .כך גם בסיומו של הרומן ,בשיחה שבין אדל לפייגֶ ה בתה,
כאשר "מתנבאת" אדל ש"היא" תכתוב את הספר "מחדש"" ,בשביל
הדור שירצה לקבל את תורתו האמיתית של סבא" ,לאחר שכתב היד
נשרף .הכוונה הנרמזת והמשתמעת ב"היא" ,מוליכה ליוכי ברנדס,
ש"יש לה שורש נשמה קרוב" והיא זו אשר  -לדבריה של אדל,
דצמבר -2018ינואר 2019
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הנשמעים כצוואה " -תכתוב את ספרי לבני
דורה [ ]...בלשונם .לפי שורש נשמתה .לפי
שורש נשמתם" (עמ' .)522
קירוב לבבות זה נעשה בכוח יכולתה המופלאה
של יוכי ברנדס לעבד את הפרטים לסיפור עלילה
מותח ,בלשי ,שיש בו עליות ומורדות ,נפילות
והתרוממות; סיפור המפיח חיים בהתרחשות
ההיסטורית ,האישית והאידיאולוגית .יכולת זו
לבנות עלילה ,מפותלת ככל שתהיה ,המבוססת
על ממצאי המחקר ההיסטורי הענף לדורותיו,
המשמש כחומר גלם ,תוך שילובו בדמיון
היוצר של המספרת ,הממלאת את הפערים -
היא מסימני ההיכר של אדל .גם פרטי עלילה
הנראים לכאורה מוזרים ובלתי אפשריים,
מתבררים כמבוססים על מחקר היסטורי מקיף ,מפורט ומעמיק.
הספר נע בשני מסלולים :המסלול ההיסטורי הנתון והמסלול של
הבדיון הספרותי .במסלול השני ממלא דמיונו של הסופר ,כאמור ,את
הפערים ,מפיח חיים בדמויות ההיסטוריות ,ומציג אותן כדמויות חיות
ומורכבות .אבל הפעם ,לדעתי ,לא תמיד אפשר להבין את מניעיהן,
ולמרות ההסברים הן נשארות בגדר חידה ומסתורין ,זאת בשל ריבוי
המיסטיקה ,הלחשים ,העשן ,הקבלה המעשית והקמיעות.
חזון ומימושו
הרומן אדל מצליח לשרטט את מסלול התפתחות החסידות ,שלב אחרי
שלב ,בתנועה קבועה של חיפוש ,נפילה ,הצלחה ,שינוי וחוזר חלילה.
המסלול האישי קשור באישיותו של ישראל היתום ,בן אליעזר ושרה
גוטמן ,ובתורתו ההולכת ומתפתחת .ככל שהיא מתפתחת וקונה לה
חסידים ,כך היא הולכת ומתרחקת ממנו ונעשית עצמאית וכפופה
לממשיכיו ,שכל אחד מהם מושך אותה לכיוונו בהתאם לאישיותו;
ובעוד שהחסידות בראשיתה הדגישה את הפשטות ,השמחה ,הגוף,
התרחקו כמה מן החסידויות מתפיסות אלה ,הדגישו והקצינו את
היפוכם של מאפיינים אלה .כך למשל ההתלבטות בין התפילה מנהמת
הלב ומתוך שמחה לבין הסגפנות והלמדנות (עמ'  .)412ויותר מכך,
התלמיד רבי נחמן מקוסוב עתיד להיות הרודף (עמ'  ;)415הבעש"ט,
שכל חייו רצה שתורתו תישאר תורה שבעל פה ,מודה בסוף חייו
שיחיאל חתנו צדק" :אם תורתי לא תיכתב [ ]...אפילו לא ידעו שהיתה"
(עמ'  .)479למותר להוסיף שידע שהיא תשתנה ,אם לא לומר תסתלף,
בידי חסידיו .ובסופו של דבר מודה פייגֶ ה ש"המגיד אמנם [ ]...שינה את
תורתו [ ]...אך בלעדיו היתה נכחדת".
מה מטרתו של הספר? תשובה על כך ניתנת בדפיו האחרונים על ידי
פייגֶ ה" :התמונות בשבילנו .בזכותן אנחנו יודעות כמה הספר חשוב"
(עמ'  .)520זו מסקנתה על העתיד לקרות" :כל דור יתרחק מסבא צעד
נוסףֵ .אׁש ָּדת לָ מֹו ,של שמחה ,אהבה וגאולה ,עלולה להפוך לאש
דת למו של בדלנות ,קנאּות וחּומרֹות" (עמ'  .)521וגם" :אבל יבוא
דור שירצה לקבל את תורתו האמיתית [ ]...דור שיאהב את הקדוש
ברוך הוא ולא את המתיימרים לדבר בשמו .דור שיאהב מצוות ולא
דקדוקי הלכה .דור שיֹאהב תפילות ממעמקי הלב ולא דקלומים .דור
שיֹאהב נשמה אישית ולא צייתנות של עדר" (שם) .זוהי אחת המסקנות
האקטואליות החשובות של הספר ,אם לא החשובה שבהן.
הספר מתאר מהלך המשותף לתנועות אידיאולוגיות רבות .זהו
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גליון 404

מהלך המעיד עד כמה החזון מתרחק ממימושו .עד כמה
אידיאולוגיה הנפגשת עם המציאות משתבשת ,מתרחקת
מן המקור ואף מסתלפת .החזון מקבל חיים עצמאיים,
המתנתקים ממי שהגה אותו .לטוב ולטוב פחות .אבל זהו
חלק מסדרו של עולם .לכן חשוב להכיר את המקור ,את
1
העובדות ,כדי למנוע עד כמה שאפשר את סילופו.

נגד קיצוניות ובעד פשרות
הקריאה כנגד הקיצוניות היא קרוב לוודאי אחד המסרים
החשובים באדל ,אם לא החשוב שבהם .ולא רק בו ,אלא
גם בספריה האחרים של ברנדס .יש בספר התרסה כנגד
קיצוניות משני הצדדים ,המסכנת את החברה ואת עתידה.
הפשרה הכרחית לקיום חיים משותפים ,הן בחיי המשפחה
והן בחברה .לא הינזרות ,לא סגפנות ,לא הוללות ,לא התרת כל
רסן מוסרי וחברתי ,לא בריחה מחיי היום יום ,לא הסתגרות גברית
ודחיית נשים כאיום ,לא ויתור על חיי משפחה והשתקעות בלימוד
אלא קיום חיי משפחה תקינים .קיום תורה שתאפשר גם קיום מצוות,
גם התחדשות והתאמת ההלכה לחיים המשתנים .מודגש הצורך
בהתחדשות ובהתאמת האידיאולוגיה למציאות המשתנה .מסקנות אלה
מתגברות לקראת סיומו של הספר ,בתחום היחיד ובתחום היַ חד.
כמה דוגמאות לצורך בפשרה ובהתחדשות
הפשרה כדרך המלך בחיים :שמו של הרמב"ם " -הנשר הגדול"  -הוא
מוטיב קבוע החוזר במקומות מפתח בספר ,כמי שציווה על הבחירה
בדרך שביל הזהב" :שלֵ מות הגוף ושלמות הנפש תלויות זו בזו .גוף
איתן מבריא את הנפש ,ונפש איתנה מבריאה את הגוף" (עמ' .)320
זאת בניגוד לבעש"ט ה"כלוא בעליית הגג ושובר גם את גופו וגם את
2
נפשו" (שם).
בתחום האישי־המשפחתי :הספר מתאר את המתח הקיצוני בחיי
הבעש"ט בין התבודדות למעורבות חברתית .לעתים הוא מתבודד
ולעתים מעורב; עתים עצוב עתים שמח .אחד מתפקידיה של האם
הוא למושכו בחזרה לעולם הזה ,כאשר "הנשמה שלו עלתה יותר מדי
גבוה" (עמ'  .)242אבל זה בעיקר אחד מתפקידיה של אדל  -להיות
המפשרת בין אביה לאמה ,כשהמילה פשרה נזכרת כאן (ובמקומות
נוספים) במפורש" :ולמרות שהבנתי את שניהם ,לא רציתי להתערב
במחלוקתם .קיוויתי שאהבתם העזה תוביל אותם אל הפשרה
המתבקשת .אולם אבא התבצר בתוך חומה ונאטם לדאגותיה של אמא,
והיא ,מצידה שבה וחזרה על אותם הטיעונים ולא שעתה אל כיסופי
נפשו" (עמ'  3.)240אדל תוהה גם על כוחה של הפשרה בחיי נישואיה:
"אני כבר יודעת שאין עוד אהבה כשל הורי .ויחיאל כבר יודע שלא
יהיה לו בחיי מקום כשל אבא .האם ההשלמה המפוכחת מבטיחה את
נישואינו?" (עמ' .)462
בתחום הרעיוני־חברתי־אידיאולוגי :הפשרה בתחום האידיאולוגי
מתבטאת ב"משל ֵ
"איבר חולה
ָ
הא ָברים" הקשור ביחס אל הפרנקים:
איבר חולה מרפאים"; "עם ישראל הגוף .הפרנקיים
לא משמידיםָ .
האיבר ]...[ .נשמור את עם ישראל שלם .יהודים חוטאים לא מגרשים.
ָ
יהודים חוטאים מרפאים" (עמ'  .)468אבל המתנגדים משתמשים גם
"איבר ִעם נמק כורתים .אם לא נכרות
ָ
האיברים" לפיהם
ָ
הם ב"משל
איברים מתיםֵ .
נאּבד את הגוף כולו" (עמ'  .)471והבעש"ט בשלו:
ָ
"עם ישראל אוסף את איבריו ושב להיות גוף אחד"; "חטאיהם [של

אביבית חזק

הפרנקיים] נובעים ממניע טהור :התשוקה לגאולה ,מטרתם נאצלת.
דרכיהם שגויות" (שם) .המחלוקת המרה והוצאתה החוצה למשפט
הגויים־הנוצרים ,הביאה לכך ש"גזר הדין הוכרז במשפט אחד :ספרי
התלמוד יועלו מחר על המוקד בכיכר בית ֵ
העצה" (עמ'  ;)472יהודים
מכים זה את זה" :ההצגה הכי טובה בעיר" (עמ' .)475

ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבדך שבע שנים
ברחל בתך הקטנה

פשרה אידיאולוגית נוספת מתגלה בשיחה של אדל עם "המגיד
ממזריץ'" ,שבה היא מודה" :אבא שגה" .במתח בין ההתחברות
"לרוכלים ,בעלי המלאכה ושנים קשות יום" ,שהטיף לו הבעש"ט,
לעומת המגיד ממזריץ' אשר "מתחבר לרבנים ,מגידים ולמדנים" ,היא
מצדדת באחרון ואומרת" :אי אפשר לעקוף את המעמדות הגבוהים .עם
ישראל לא יקבל את תורתו בלי הסכמת הרבנים" (עמ' .)494

באה בחשבון
נֹותר
ּכַ ָּמה זְ ַמן ָ
ַעד ֶׁש ֶא ְר ֶאה
ֶאת ָהאֹור ֶׁש ַּב ָּק ֶצה
ָׁשלֹוׁש ָׁשנִים ָחלְ פּו
בּורים
ּסּורים ְׁש ִ
ְּביִ ִ
ְ
נֹותרּו לִ י ַא ְר ַּבע ָׁשנִים
לַ ֲעבֹד ְ
אֹותָך ּכְ מֹו
ֶׁשּיַ ֲעקֹב ָע ַבד ֶאת לָ ָבן
ַּב ֲעבּור ָר ֵחל ִּבּתֹו ַה ְּק ַטּנָ ה
ַעד ָאז יִ ּוָ לְ דּו ַמ ְח ֵ
זֹורי ּכֹוכָ ִבים
וְ יָ ֵר ַח ֹלא יִ כְ ֶּבה

המחלוקות גורמות לעם ישראל נזק עצום ,והספר "מטיף" נגד מחזוריות
המאבקים ביהדות המאיימים לפלג אותה באמצעות חרמות למיניהם,
"חרם תחת חרם" (עמ' .)510
כוחה של ספרות :לקראת סיומו של הספר נשאלת שאלה מהותית,
עקרונית ,על כוחו של ספר לשנות מציאות .הערות ארס־פואטיות
מפוזרות לאורך הספר ,אבל כאן נשאלת השאלה במפורש ומכוונת גם
4
לספר זה .שאלה זו נשארת פתוחה.
חשיבות המשך החיים :ההבנה הסופית היא " -משיח לא בא .משיח לא
יבוא .אין משיח .לא יהיה משיח" .צריך להמשיך לחיות "בעולם ללא
גאולה" (עמ' .)328

הצורך בשינוי ובהתחדשות
ההכרה בצורך בשינוי היא חלק מהתהליכים העוברים על מרבית גיבורי
הספר .כל אחד וההכרה שלו שטעה או שגה ,וצריך לשנות את תפיסת
העולם הראשונה שלו ולהתאימה למציאות המשתנה 5.המסר הכללי
הוא כי יש צורך בחידוש היהדות .מניעת שמרנות וקפיאה על השמרים
כדי למנוע ניוון תרבותי .לפשרה האידיאולוגית ולצורך בהתחדשות
חשובים במיוחד דבריו של "המגיד ממזריץ'" ,בשיחתו הכאובה עם
אדל" :תורת חיים אף פעם לא קופאת על שמריה .תמיד רוחשים בה
שינויים .זה טיבה .זאת מהותה" (עמ' .)508
חשיבות הצחוק" :אבא הצליח לעשות עליית נשמה רק אחרי שצחק"
(עמ'  .)343מתורתו של הבעש"ט" :אנחנו נתבעים לשמוח גם כשרע
לנו .בייחוד כשרע לנו"? (עמ'  - )444האם זה אפשרי?
ושתי הערות אחרונות על חשיבותה של פשרה ,ישראל כהן ועמוס עוז
בתשרי תשל"ה (אוקטובר  )1974פרסם אבי ,ישראל כהן ,מסה שכותרתה
"בשבחה של פשרה מחויבת המציאות" .בין השאר כתב" :הפשרה היא
צו־חיים ביהדות [ ]...היא קודם־כל צורך־חיים ,חכמת־חיים .בלעדיה
לא היתה תקווה לשלום פנימי וחיצוני ,ולא שלום מקומי או אזורי,
אלא כל סכסוך היה מסתיים באסון פרטי או כללי [ ]...הפשרה אינה
פרי תמימות ואי הכרת־המציאות [ ]...הפשרה איננה מעשה־תרמית []...
הפשרה אינה מייחסת צדק מוחלט לצד אחד ,אלא מניחה מראש שגם
לצד השני טענות צודקות [ ]...הפשרה היא פרי בינה עמוקה בכוחות
הפועלים בחברה ,במדינה ,ובזירה הבין לאומית" .הפשרה מאזנת
בין "החזון המבהיק" לבין "המציאות הקשה" ,בין "הצורך" לבין
6
"היכולת".
בספרם של עמוס עוז ושירה חדד ממה עשוי התפוח? 7נכתב" :חושבים
שפשרה היא מילה גסה .בעיקר צעירים אידיאליסטים נלהבים ,חושבים

שפשרה זה דבר קצת נכלולי ,רכרוכיות ,אי יושר ,אופורטוניזם .לא
בעיני .בעיני המילה פשרה היא מילה נרדפת לחיים .וההפך מפשרה זה
קנאות ומוות" (עמ' .)35

.

ספרה של יוכי ברנדס אדל מממש את ההתנגדות לקיצוניות ואת
				
חשיבותה של הפשרה.
על פי דברים שנאמרו :לראשונה בהשקת ספרה של יוכי ברנדס :אדל,
הוצאת כנרת זמורה־ביתן ,ב'צומת ספרים' בתל־אביב ,ז' בכסלו תשע"ט
()15.11.2018

הערות
 .1לכך שייכת גם שאלת "היורשים" מבני המשפחה או מהתלמידים ,הראויים
יותר ופחות ,שפרקיו האחרונים של הספר דנים בה ( 489ואילך)" :גדּולה לא
עוברת בירושה" ( .)494היורש הוא לעיתים זה שיפיץ את תורת רבו בדרכו
שלו (.)494
 .2הציטוט מדברי הרמב"ם ,בעיקר מפיו של יחיאל ,חוזר במקומות נוספים
בספר 440 ;439-438 ;357 :ועוד .לא צריך להיות ניגוד בין "השכל" ,של
"הנשר הגדול" לבין "שורש נשמה אחר" של הבעש"ט (עמ' " .)440דרך האמצע
של הנשר הגדול חלה גם בענייני בריאות" (.)324
 .3דוגמה נוספת להזכרת "הפשרה" ולחשיבותה" :הסכם הפשרה מקובל עליו.
נשמור על אבא זוגות זוגות" (.)322
 .4דוגמה להערות ארס פואטיות :קטעי ארס־פואטיקה על הזיכרונות שנעשים
ל"תמונות" ,מעין סיכום הספר ומאורעותיו .זיכרון "מאורעות שהתרחשו לפני
שנולדתי" ( .)467קטעים אלה מתרבים לקראת הסיום ,בשיחה בין אדל לבין
פייגה בתה" :הספר אינו על חיי [ ]...הספר על חייו .ספר על תורתו ,פייגה
מתקנת" .ואדל מודה" :אך בעצם כתבתי כיצד תורתו נוצרה" .וכן" :אפרים ורבי
יעקב יוסף מתמקדים בפירושיו .גברים כותבים אחרת" (עמ׳ .)484
 .5במחקר מפורט יותר מן הראוי יהיה להצביע על תהליך ההשתנות שעובר כל
אחד מגיבורי הספר.
 .6לראשונה ב'מאזנים' .כונס' :כתבים' ,כרך ו' :שיח סוגיות' ,הוצאת עקד,
 ,1977עמ' .205-197
 .7הוצאת כתר.2018 ,
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יוסי ברנע

בין קירקגור לוויינינגר
בעקבות קירקגור ,בין אמונה אותנטית להונאה עצמית,
עורכים :תמי יגורי ,יעקב גולומב ופיני איפרגן ,מאגנס ,2018
 320עמ'
קירקגור ,מהי אמונה אותנטית
בהקדמה לספר כותבים העורכים" :המבקש בימינו להיות אדם מאמין
מתמודד עם אתגר קיומי מרתק .אתגר כזה הוא גם מנת חלקו של מי
שמבקש להתמיד באמונתו [ ]...החתירה לאמונה אותנטית מבוטאת
בעומק נדיר בכתביו של קירקגור [ ]...המבקש לחיות באמיתות ,דהיינו
להיות אותנטי ]...[ ,הוא מנסה להעפיל אל פסגות החוויה הרליגיוזית
הבלתי אמצעית [ ]...בסופו של דבר בעיני קירקגור האמונה האותנטית
היא בבסיסה עניין כלל אנושי ואישי מאוד".
בהקשר לעקדת יצחק בידי אביו ,מעורר קירקגור את השאלה
המטרידה" :האם הוא בבחינת רוצח להלכה או אביר אמונה אמיתי?
[ ]...בעיני קירקגור אמונה אמורה להתעורר כתוצאה של מאמץ קיומי
ואינטלקטואלי אינטנסיבי [ ]...להתמודד במישרין ובאומץ בספק
העצמי" (עמ' .)3 ,2 ,1
המחברים סוברים שתפיסת האמונה של קירקגור יכולה להיבחן מכמה
זוויות ,ובמבוא הם בחרו בזווית המבט של הפילוסוף והתיאולוג ההולנדי
סיטסה אולבה זודימה ,המדגישה את "ההשפעה ההדדית של ההיבטים
הקיומיים והתיאולוגיים בהגות קירקגור .אף על פי שניתן להתווכח עם
חלקים מפרשנותו ,היא מספקת הקשר מועיל לבחינת המאמרים בקובץ
שלהלן" (עמ' .)4
מחשבת קירקגור התפתחה בהשפעת הכנסייה הדנית הלותרנית ,ואך
טבעי שיחשב כהוגה נוצרי ,אבל האמונה "מחייבת שני דברים בה בעת:
האחד  -קיומו של אדם המבקש משמעות ,והאחר  -נוכחות אלוהית
המספקת מענה לצורך ולעניין של אדם זה" (עמ'  .)5מכאן עולה ש"אמונה
כרוכה בהיות האדם הוא עצמו (אידיאה אקזיסטנציאלית) ובה בעת
בהיותו מעוגן באל (אידיאה תיאולוגית)" ,כשעל המאמין מוטלת משימה
מפרכת "להיות מוכן...בכל רגע לגלות את הבלתי סביר ,הפרדוקס ,כדי
להסביר כדי לאחוז בו מכל משמר בתשוקת הפנימיות" (עמ' .)6
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העצמית האנושית לבין הכוח הטרנסצנדנטלי הנוצרי ,והניסיון לגשר
ביניהם בדרך זו או אחרת .לדעתנו ,מתח זה אינו הרסני אלא יצירתי
ופתוח לפרשנות יצירתיות" (עמ' .)12
אחד המאמרים המעניינים בכרך הוא מאמרו של יעקב גולומב המציע
תשובה מקורית ומפוכחת לווידוי של קירקגור ,שאמונה בלתי מספקת
מצדו מנעה את נישואיו לאהובתו .ההבנה העצמית הזאת מציגה את
האתגר לחיות בו זמנית באופן אתי (בעולם הארצי ,בקהילה) ובאופן
דתי (בהתעלות מוחלטת ובחתירה לאמונה באל שהעצמי יוצר מתוכו).
חוסר יכולתו של קירקגור לחיות כך ,מה שלטענתו מתגלם ביכולתו
של אברהם" ,אביר האמונה" ,הבאה לידי ביטוי בעקדה ,מבססת את
קביעתו שאמונתו של אברהם היא האמונה האותנטית .בהיעדר רצון
קיומי באמונה לא תושג אמונה ,אך השגת האמונה אינה תלויה רק
ברצונו של המאמין ,והוא תלוי בחסד אלוהי לאישושה (עמ' .)14-13
ב .האם היה קירקגור אנטישמי?
בחרתי להתמקד במאמר אחד בקובץ ,שהוא לדעתי יוצא דופן; מאמרו
של ברוס ה' קירמזה ( ,)Kirmmseמחוקרי קירקגור הנודעים בימינו,
אשר שימש כראש המחלקה למחקר קירקגור בפקולטה לתיאולוגיה
שיטתית באוניברסיטת קופנהגן .מאמרו "קירקגור ,יהודים ויהדות"
נפתח בציטוט מיומנו של קירקגור" :גתה אמר שרצח המצרים בידי
היהודים היה היפוכו הגמור של אירוע הווספרים הסיציליאנים (טבח
אלפי צרפתים בסוף המאה השלוש־עשרה; י.ב) ,בזה האחרון הרגו
המארחים את האורחים ,ובמצרים הרגו האורחים את המארחים .ואכן
זה כנראה היחס של היהודים אל אירופה של ימינו" (עמ' .)91
קרימזה מוצא בדברים אלו קושי ואף נימה אנטישמית ,והוא מנסה
לעמוד על סיבת התייחסותו זו של קירקגור דווקא ליהודים .המקור
לדעתו הוא באגדת "היהודי הנודד" מימי הביניים ,כאשר הכנסייה
המערבית עוררה את האנטישמיות כדי לבסס את כוחה ,בהדגישה את
זרותו ושונותו של היהודי..." :לולא היו היהודים קיימים הייתה הכנסייה
צריכה להמציא אותם ,ובמובן מסוים ניתן לומר שזה אכן מה שקרה"
(עמ'  .)92כלומר היהודים הם "האחר" מהבחינה הסובייקטיבית לצורך
ההגדרה העצמית.
האגדה (על הסנדלר היהודי אחשוורוש שסירב לארח את ישוע הצלוב
בחנותו ,ואף שהתנצר נענש בנדודים ממקום למקום עד סוף הזמנים)
התגלגלה במשך השנים והגיעה גם לפאול מולר וממנו לתלמידו
קירקגור ,שכתב ביומניו" :תקופתנו היא תקופה של ייאוש ,ימי היהודי
הנודד (הרבה יהודים שתיקנו את דרכיהם)" .על פי קרימזה ,היהודי
הנודד קשור לגבי קירקגור לייאוש" ,ואת שניהם  -הייאוש והיהודי -
הוא רואה כסימפטום למודרניות"; אנטישמיות מבחינת קירקגור היא
לפיכך מושג רפלקסיבי המעיד עליו עצמו ועל הנצרות של תקופתו
יותר מאשר על היהודים; בהמשך אף תוהה קירקגור  -האם נועדתי,
כמו היהודי באגדת העם המקסימה ,להוביל עולי רגל לארץ המובטחת
ולא להיכנס אליה? (עמ' .)93

בהגותו של קירקגור מודגשים היחסים האישיים והישירים שבין האל
לאדם והניסיון הקיומי המיידי שבו ניצב המאמין מול האל בלא תיווך
ממסדי פולחני או תיאולוגי־מבאר .והיא נמתחת בין שני קטבים,
בין אקזיסטנציאליזם נוצרי לבין אקזיסטנציאליזם הומניסטי שאינו
תיאולוגי (עמ' .)8

בספריו האחרים של קירקגור ישנן התייחסויות שונות ליהדות .בחיבורו
"נ"ב סוף פסוק בלתי מודע לפירורים הפילוסופיים" מאבדת היהדות
את מעמדה הנפרד וקרימזה מדגיש שזהו החיבור הפילוסופי ביותר של
קירקגור ,והוא מהדהד מוטיבים הגליאניים "וביניהם ראיית היהדות רק
כשלב מעבר הכרחי המוביל בהכרח אל הנצרות ,מבלי שיש לה קיום
עצמאי ואוטונומי כשלעצמה" (הערה מס'  ,6עמ' .)94

המחברים מציינים שחלק מהמאמרים בספר מערערים ,לכל הפחות
במובלע ,על ניתוחו של זודימה את קירקגור אף כי הוא המספק
להם הקשר" .אחדים מהמאמרים שלהלן עניינם המתח שבין ההגדרה

בהמשך בשלושת קובצי ההרצאות ( )7481-8481מתמזגת היהדות
עם הפגניות כאשר שתיהן עומדות כקוטב מנוגד לנצרות (אך מדובר
במוטיב שאינו מחזיק זמן רב) .בחיבורו "החולי אלי מוות" ()1849

גליון 404

מנסה קירגקור לשחרר את היהדות מן החיבור
הפשטני לפגניות כדי לקרבה לנצרות ,אך כבר
ב־ 1850בספרו אימונים בנצרות מתוארת
היהדות בצורה עוינת ,ובפרק "היהדות בזמנו
של ישוע הנוצרי" היא אף מתוארת כ"מסדר
מלא שביעות רצון עצמית המשווה את עצמו
לאלוהים" (עמ' .)94
יחסו של קירקגור ליהודים עולה בקנה אחד
עם הגות מאוחרת להגותו שלו ,זו של אוטו
ויינינגר ,שבה אעסוק מיד .קירקגור מאפיין
את היהודים בנטייה להפשטה ובאמונה
במושגים הקשורים במספרים ובעיקר בכסף:
"את האופי המופשט של היהודים ניתן לראות
גם בהעדפה שלהם לכסף על פני רכוש ,שגם
לו יש ערך כספי  -משום שכסף הוא הפשטה
טהורה" (עמ' .)95
והנה ,בפתח ספרו הנודע מין ואופי (מחקר עקרוני) מגדיר ויינינגר את
היהדות כך" :כיוון רוחני ,קונסטיטוציה פסיכית ,שהיא בבחינת אפשרות
בשביל כל האנשים ,ואשר ביהדות ההיסטורית מצאה את התגשמותה
השלמה" (עמ' .)365-356
ביחס לקניין הוא כותב הדברים הבאים ,המתכתבים ישירות עם דברי
קירקגור ,שלושה דורות לפניו" :היהודים מעדיפים את הנכסים הנדים
גם בהווה ,אם כי הם רשאים עתה לרכוש להם כל מיני נכסים אחרים.
על אף יצר הרוח המפותח אצלם ,אין להם שום צורך בקניין ,על
כל פנים בדפוס המוצק שלו ,בקרקע ,באחוזה" .וויינינגר צועד צעד
נוסף" :הקניין (הפרטי) נמצא בקשר אמיץ עם היהודיות (הפרטית),
עם האינדווידואליות .זוהי הסיבה ,שהיהודים נתפסים בהמוניהם
לקומוניזם .מן הנחוץ להבחין תמיד בן הקומוניזם כמגמה לשותפות
ובין הסוציאליזם כשאיפה לשיתוף ציבורי [ ]...הסוציאליזם הוא ארי []...
הקומוניזם הוא יהודי (מארכס)( "...עמ' .)369
על הדמיון בין הרוחניות היהודית לתפיסת ויינינגר לבין זו של קירקגור,
ניתן ללמוד גם מהמשך טענות האחרון ,אשר (בעקבות מורהו מרטין
מולר) הוא רואה ביהודים את גילום המודרניות המאופיינת בהעדפת
המספרים ,כלומר בשלושה דברים שהם 'מספרים' באופיים' :כסף',
'פוליטיקה' ,ו'ציבור'" .הציבור לחלוטין נטול רעיונות [ ]...לכן היהודים
מתאימים במיוחד להיות פובליציסטים  -מקצוע שהוא אחד ממאפייני
התקופה ;"...כמו כן "היהודי בדרך כלל חסר דמיון וחסר רגישות ,אך
הוא בעל כושר הפשטה ובמספרים הוא חזק במיוחד .עבור הפובליציסט
המאבק על דעת הציבור הוא לא פחות ולא יותר מאשר עסקי בורסה".
ההשתקעות במופשט שקירקגור מיחס ליהודים מחייבת לדעתו את
האנומליה היסודית ,ונראה שעל רקע זה הוא אף מזדהה עמם" :שאלה
גדולה היא באיזה מובן ניתן לכנות את היהודים בשם העם הנבחר .הם
לא היו המאושרים בבני אדם .הם היו קרובים יותר להיות הקורבן עבור
כל הגזע האנושי" (קירמזה ,עמ' .)95
באופן מרחיק ראות כותב ויינינגר על המשולש "יהודים־ציונים־
מדינה"" :ציונות משמע השלילה של היהדות ,אשר לפי האידיאה
שלה היא צריכה להתפשט בכל רחבי העולם .מושג האזרח הוא מושג
טרנסצנדנטי ליהודי ,לכן מדינה יהודית במובן העצמי של המילה לא
היתה קיימת מעולם ,וכן לעולם לא תהא כזו( "...ויינינגר ,עמ' .)369
קירקגור סבר ,כפי שמסביר קרימזה ,שהיהודי הוא בגדר מראה של
החברה כולה ,וכך משמש ה"יהודי" לקירקגור כמעין לוח חלק (Tabula

" ,)rasaשעליו נחרטו פחדיו מן התקופה ומעצמו"
(קירמזה ,עמ' .)97
לעומת ויינינגר הכותב על "יהודיות"" ,נצרות"" ,אריות"
ו"נשיות" בהביטו על עצמו פנימה ,אצל קירקגור המבט
הרבה פעמים הוא מבט אישי והשוואתי ,בהשליכו עצמו
על היהודי ,בשל אחרותו.
מבחינת קירקגור יש חשיבות רבה בתוכנית שלושת
השלבים המנוסחת כלהלן" :הפגנים האמינו שהאלים
ראו בנקמה רכוש פרטי משום שהיא מתוקה ,היהודים
חושבים כי הנקמה שייכת לאלוהים מפני שהוא צודק,
הנוצרים ,מפני שהוא מלא רחמים" (שם ,שם) .הסבר זה
קושר את האתי  -הצדק ליהודים ואת הדתי  -רחמים
לנוצרים .וביחס לאלוהים מוצא קירקגור ביהדות שינוי
ביחס לפגניות :בעוד שהפגני אינו סובל כלל ,מבחינת
היהודי הקרבה אל האלוהים משמעה סבל" .ואולם
הסבל הזה הוא רק זמני ,הוא רק מבחן ,ואז הופכים
החיים לאושר ולשגשוג ( ")...ואילו "בנצרות ,להיות נאהב על ידי
אלוהים ,משמעו סבל ,סבל טהור .ככל שרבה הקרבה לאלוהים ,כך גם
גדל הסבל( "...קירמזה ,עמ' .)98
ניתן לראות בדברים אלה משום 'התכתבות' עם ויינינגר אשר לטענתו
"יהדות ונצרות מהוות את הניגוד הקיצוני אשר לא יערך ולא יאמד:
הראשונה היא ההוויה השסועה ביותר והמשוללת זהות פנימית,
והשנייה  -חיה באמונה ובוטחת באלוהים( "...ויינינגר ,עמ' .)390
ואולי יש כאן התכתבות עם טענתו של קירקגור כי "בנצרות יש לנו
עניין עם בגרות ,בעוד היהדות פירושה להישאר בשלב הבגרות"
(קירמזה ,שם).
בסופו של דבר ביטל קירקגור לחלוטין את ההבדל בין היהדות לפגניות,
וקירמזה מסביר" :הנטייה לחיים טובים בעולם הזה ,אשר קירקגור רואה
בפגניות ,נקשרת עכשיו ליהדות ,והספקות הקודמים שלו באשר לסבל
היהודים בשלב כלשהו נעלמים במשך הזמן .יותר ויותר הוא מדבר על
היהדות במונחים פגניים ,כדת 'מיידית' ,טבעית ,הדוניסטית ודמונית"...
היהדות לפיכך מבחינת קירקגור היא דת של אושר ארצי ,של עושר
ואושר משפחתי ,וכפי שמסביר קירמזה "היהדות מזוהה אצל קירקגור
עם כל מה שהוא מתעב בדתיות של הנצרות הממוסדת בתקופת תור
הזהב של דנמרק" (קירמזה ,עמ' .)99
ההתכתבות נמשכת גם בתפיסתו של קירקגור את ההבדל בין היהדות
כדת שבה היחיד מאופיין כ"טבע" לבין הנצרות שהיחיד בה מאופיין
כ"רוח" .תפיסה זו מופיעה בחיבורו "הספר על אדלר" ()1847-1846
שבו קבע כי היהדות קשורה ביסודה לקטגוריות של הטבע .כלומר ניתן
להיוולד כיהודי אך לא להיוולד כנוצרי באשר הנצרות היא "קטגוריה
של הרוח" ,ורוח היא דבר מה שאי־אפשר להיוולד עמו אך ניתן ליהפך
לכזה .מדובר גם במונחים שאינם שווי מעמד ,באשר הקטגוריות של
הרוח גבוהות מן הקטגוריות של הטבע ,כלומר הארציות.
קיימת חלוקה דיכוטומית בין יהדות לנצרות :הנצרות מגדירה את
האדם ואת האלוהים כרוח בניגוד ליהדות .הראשונה היא בגדר "ויתור"
( ,)Forsagelseבעוד שהיהדות היא בגדר "הבטחה" ,ומכאן שתי
התוצאות בתחום המיניות וחיי המשפחה מחד ,והפוליטיקה והחברה
מאידך" :היהדות היא 'נישואים' ,בעוד הנצרות היא ׳בתוליות׳" .ומבחינת
השקפותיה החברתיות והפוליטיות מצפה היהדות לתיאוקרטיה
בעוד שהנצרות ,מלכותה 'אינה בעולם הזה'" (קירמזה ,עמ'  ;)100מה
שמסביר את הפרדת השלטון הפוליטי הארצי בממלכתו של ישוע ,בעוד
דצמבר -2018ינואר 2019
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שהיהדות היא חסרת גבולות.
קירמזה עומד על כך שבשנה וחצי האחרונות לחייו הרבה קירקגור
לדבר על הרוחניות הנוצרית כאויבת המיניות  -זאת לעומת מיניות
היהדות ,עד כדי כך שהמונחים "יהודי ו"יהודיות" הפכו למושגים
פוגעניים .קרימזה אף מדגיש שהסגפנות האישית של קירקגור היתה
כה קיצונית עד כי כשדיבר על נשים ,לידה ,מין ,רבייה ,הוא נשמע
גרוטסקי (ולא רק בתחום זה).
בתחום הפוליטי השתכנע קירקגור בשנותיו האחרונות שהחברה
הדנית ,כלומר הכנסייה כמו גם המדינה" ,נגועות במין הרסנות
יהודית" [ ]...וכי מעמדת כוח זו "הפכה הכנסייה לאנלוגיה לעם
היהודי ,או אפילו לפגניות ,ואלוהים הפך אל לאומי".
דבריו אלה עולים בקנה אחד עם הבחנתו המאוחרת בשלושה דורות
של ויינינגר בין אינדווידואלי לבין הציבורי ובהנחתו שהנצרות
הממוסדת מובילה לקיום יהודי" ,משום שהיחס בין 'העם' לבין
האל מאפיל על 'היחיד' .הקטגוריה הנוצרית האמיתית היא היחיד.
פוליטיקה ,המופשט והקטגוריה המספרית הנם 'יהודיים' במהותם"
(קירמזה ,עמ' .)101
בשנת  ,1847כשסבר שדנמרק עומדת בפני התפוררות ,ניסח קירקגור
אנלוגיה בין הדנים ליהודים ,ושוב התאפיינו טענותיו בקיצוניות
ובהשטחת השיח" :עם קטן החושב שהוא ערוך לריב עם כל העולם
על לאומיותו ,ובו בזמן כה חדור בריקבון ,בקנאה ובקטנוניות,
שרק בקושי יכול לדמות לעם  -או ליתר דיוק ,דומה לעם אחד
בלבד שאיננו עם בכלל ,והוא העם היהודי .קנאת יהודים ביהודים
מפורסמים בכל העולם ,אחריהם באה זו של הדנים" (קירמזה ,עמ'
.)102
קביעתו של קירקגור שאין העם היהודי בגדר עם ,בהחלט מצאה
לה הד אצל ויינינגר אשר טען כי אי־אפשר להסביר את היהדות
"לפי המתודה של הכימיה הגזעית ,כלומר על סמך ההצטלבות
והתערובת של עממים ושבטים שונים ...היהדות היא כנראה משהו
אחיד בתכלית ...את היהדות יש להבין רק בתורת כיוון רוחני,
קונסטיטוציה פסיכית ,שהיא בבחינת אפשרות בשביל כל האנשים,
ואשר ביהדות ההיסטורית מצאה את התגשמותה השלמה" (ויינינגר,
הערה עמ' .)366-365
וקירמזה מסביר" :כל מה שקירקגור רואה כבלתי נסבל בדנמרק
שלו נובע מעובדת הידמותה ל'יהודית' .הנצרות הממוסדת הדנית
הנה 'יהדות' ,משום שנצרות ,הנתפסת במחשבה כמנוחה וכשלווה -
כמסדר ממוסד  -הנה יהדות [ ]...הנצרות האמיתית יכולה להתקיים
רק תוך סכסוך ,מאבק ,וחוסר מנוחה רוחני .שלום הוא 'יהודי'"
(קרימזה ,עמ' .)103 ,102
ג .מה ניתן ללמוד מדבריו של קירקגור על היהודים
בתחילה גרס קירקגור שבאירופה המודרנית "האורחים" היהודים
רוצחים את מארחיהם ה"אירופאים" ,גרסה שנשמעת מעליבה
במיוחד לאור קורות העם היהודי במחצית הראשונה של המאה
העשרים ,ומסקנתו של קירקגור שהיסוד ה"יהודי" ביותר הנו הנצרות
הממוסדת ,וכי זאת רוצחת את הנצרות האותנטית ,היא אירונית
בדיעבד .אירוניה נוספת יש בכך שקירקגור נלחם בנצרות הממוסדת,
הנינוחה ,של זמנו ,והשתמש ברטוריקה אנטישמית ,שאותה פיתח
הממסד הנוצרי של ימי הביניים כדי לשמור על כוחו (שם ,עמ' .)104

.

יותר משניתן ללמוד על היהדות בזמנו של קירקגור ,ניתן ללמוד על
מידת השלכתו האישית על היהודים מחד ועל הדנים מאידך.
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גליון 404

רגע אחד שיר  /ערן צלגוב
על שיר של לאונרד כהן
לאונרד כהן משורר ,מבצע ,סופר קנדי יליד  .1934מזה שנתיים לאונרד כהן
אינו מכהן במשרת משורר האהבה שבה היה מרצון (של מי בדיוק? על כך אולי
בפעם אחרת) .מוכר בעיקר דרך שיריו המושרים.
רציתי לקרוא שוב בשיר אחד שלו ,ודווקא השיר הזה  -כן זהַ ,׳עם׳ ,שיר שהוא
דווקא לא על אהבה.

ַעם
ְּפ ָר ִחים לְ ִה ְ
יטלֵ ר ִּפ ֵהק ַה ַּקיִ ץ
ְּפ ָר ִחים ַעל ּכָ ל ַה ֶּד ֶׁשא ֶה ָח ָדׁש ֶׁשּלִ י
וְ ִהּנֵ ה ּכְ ָפר ָק ָטן
ְ
צֹוב ִעים אֹותֹו לִ ְק ַראת ַה ַחגִ ים
ִהּנֵ ה ּכְ ִנֵסּיָ ה ְק ַטּנָ ה
ִהּנֵ ה ֵּב ֵ
ית־ס ֶפר
עֹוׂשים ַא ֲה ָבה
ִהּנֵ ה ּכְ לַ ְבלַ ִבים ִ
ַה ְּדגָ לִ ים ַמ ְב ִה ִיקים ּכְ מֹו ּכְ ִב ָיסה
ְּפ ָר ִחים לְ ִה ְ
יטלֵ ר ִּפ ֵהק ַה ַּקיִ ץ
השיר ַ׳עם׳ ראה אור בספרו של כהן פרחים להיטלר ( )1964והשירגום פורסם
לראשונה ב׳עתון 77׳ ,גליון .391
השיר הוא כמעט מובן מאליו ,כמו סתם רשימת מכולת ,לא משורר גדול אולי
"ה ׁ ּ ֶש ֶמׁש זָ ְר ָחהַ ,ה ׁ ּ ִש ָּטה ָּפ ְּר ָחה וְ ַה ֵ
ּׁשֹוחט
יגידו ("שיגידו ",הוא אמר) ,כזה של ַ
ָׁש ַחט" של רבי נחמן ביאליק ,אבל זה דווקא מה שמדויק בו ,עד אימה.
כן .אין ספק ,הבנאליות והשעמום בסגנון של "ּכְ לּום ֹלא ָעצּובַ ,הּכֹל ּכָ ָרגִ יל,
ּכְ לּום ֹלא ֶ
קֹורה ֹּפּה" של אביתר בנאי ,יום רודף יום בשגרה מתחדשת.
אבל בקריאה איטית ,אם קוראיםות לאט ,תעלה ותבוא האימה .ולא ,לא רק זו
הברורה בשם "היטלר".
יש שתי חריקות בפסקול הכפרי פסטורלי הזה  -בתיאור ובמה מתואר.
בתיאור:
ראו את הכפר ,ראו את בתיו ועיטוריו .אבל להן נעלמו בני האדם? האנשים?
כמו בסרט אימה .הכל על אוטומט ,העיר מתקיימת ללא בני אדם .והאין זה
הפשיזם בדיוק? העלמת האנשים לטובת תמונה נקייה מהפרעות?
במתואר:
doggies making love
				
תנו לבכם לשורה השביעית" :כלבלבים עושים אהבה"  -לא! כלבלבים לא
עושים אהבה .בני אדם אנשים עושים אהבה .כלבים מזדווגים ,שזה לפי
ההגדרה המילונית "קיום פעילות מינית לצורך הפריה" .אין שם "אהבה".
ניתן לקרוא זאת כהדגשה נוספת של המחסור בנוף אנושי אמיתי ,כמו האנשה
מאולצת ,כמעט כמו פיהוק הקיץ.
אבל יש פה עוד משהו .ולא ,זה לא "התפלקות" המשורר הרומנטי שניסה
להכניס אהבה גם פה ,למרות הכל ובגללו.
נהפוך הוא .השורה הזו באה לומר לנו את האמת .השורה הזו  -השקרית כל
כך  -באה לומר לנו שכל התמונה שתוארה בשיר היא שקר .אין זו תמונה
אמיתית של שלווה .הכל פה פיקציה ,מזויף ,שקר .שיח־חדש ,פייק ניוז ,מחיקת
המציאות בעזרת המילים .כמו שהכלבים לא עושים אהבה ,כך אין פה שלווה
והתחדשות לטובה .יש כאן סכנה ברורה ומיידית.
				
וזו האימה הגדולה.

.

מעין מזור

״אודה לאדם״
אנטיגונה375-332 ,
השוואת תרגומים

סֹופֹוקלֶ ס כתב את הטרגדיה ַאנְ ִטיגוֹ נֵ ה בשנת  442לפנה"ס .המקור
ְ
היווני של הטרגדיה תורגם לעברית שלוש פעמים .התרגום הראשון
הוא של שלמה דיקמן משנת  ,1963השני  -של אהרון שבתאי משנת
 ,1990והשלישי של שמעון בוזגלו משנת  *.2007לצורך השוואה
בין התרגומים בחרתי ב'אודה לאדם' ,השיר הראשון ששרה המקהלה
כשהיא ניצבת על הבמה .זהו אחד משירי המקהלה הידועים והאהובים
על דורות של קוראים וחוקרים .הוא כולל רצף מפואר של הישגים
תרבותיים וטכנולוגיים המיוחסים לאדם והאופטימיות השופעת ממנו
מרוממת נפש ,אף שהוא מתייחס גם למוגבלות האדם .אין כוונתי
לדרג את התרגומים על פי איכותם או להמליץ על הטוב או היפה
בהם .המטרה בהשוואה היא לחדד את הבנת מקורו היווני של השיר
על משמעויותיו ודקויותיו ,לדון בבעיות לשוניות הנובעות מעצם
מעשה התרגום ,שהוא פרשני בעיקרו ,ולהצביע על היצירתיות הרבה
הנדרשת מהמתרגם הניגש להריק שיר משפה לשפה ,על אחת כמה
וכמה כשמדובר בשיר מאמצע המאה החמישית לפנה"ס ,שמשקף את
השפה והתרבות של אתונה באותה תקופה.
תמצית העלילה היא זאת :שני אחיה של אנטיגונה הרגו זה את זה
במלחמת אחיםְ .ק ֶראֹון ,מלך ֵת ַּבי ,שהיה גם הדוד שלהם ,מצווה
אֹוקלֶ ס) ייקבר במלוא הכבוד הראוי ,ואילו האח השני
שאח אחד ֶ(א ֶט ְ
ינֵייקס) מוכרז בוגד ,וכל מי שינסה לקבור אותו דינו מוות .למרות
(ּפֹולִ ֶ
זאת ,ובניגוד לעצת אחותה ,איסמנה ,מחליטה אנטיגונה לקבור את
אחיה .אנטיגונה נתפסת על ידי שומרי המלך ומובלת לפני קראון.
בעימות בינה לבין המלך ,טוענת אנטיגונה שחוקי האלים עתיקים
מחוקי האדם ותוקפם עולה על זה של החקיקה האנושית בת החלוף.
קראון מתעקש שאנטיגונה תשלם את המחיר על הפרת הצו שלו.
בשלב הזה מתגלה שאנטיגונה מאורסת ֵ
להיימֹון ,בנו של קראון .היימון
מתחנן בפני אביו לחוס על חיי ארוסתו ,אך לשווא .אנטיגונה נקברת
חיה במערה ,ואז מדווח הנביא ֵט ֶיר ִס ָיאס על שיבוש באותות האלים.
קראון מבין שבו האשם ומצווה על אנשיו לשחרר את אנטיגונה .אלא
שאנטיגונה מתה כבר .היימון מחבק את גופת אהובתו ודוקר עצמו
למוות .אשתו של קראון שומעת על האסון ומתאבדת .בסוף הטרגדיה
נותר קראון לבדו שבור לב על הבמה.
* סופוקלס ,שבע הטרגדיות ,כרך א ,תרגם עמינדב דיקמן ,מוסד ביאליק ,1969
עמ' .274-272
סופוקלס ,אנטיגונה ,תרגם אהרון שבתאי ,שוקן ,1990 :עמ' .48-47
סופוקלס ,אנטיגונה ,תרגם שמעון בוזגלו ,ידיעות אחרונות (ספרי עליית הגג)
 ,2007עמ' .63-61

ב'אודה לאדם' מהללת המקהלה את כוח הדמיון והיצירה האנושי
שהודות לו שולט האדם בעולם הטבע  -ניווט בים ,חקלאות ,ציד,
ביות חיות ורפואה .כל אלה באים לידי ביטוי במסגרת החברתית־
פוליטית שיצר האדם  -הפוליס היוונית .על אף תושייתו ,נותר האדם
חסר אונים מול המוות ,שרק ממנו אינו יכול לחמוק .לכאורה ,לא ברור
מדוע מופיע השיר באותו מקום במחזה ,משום שהמקהלה ,המורכבת
מזקני תבי ,לא מגיבה ישירות לאירועים שקודמים לשיר .לפני השיר
האזינו הזקנים לפקודתו של קראון לקבור את אטאוקלס בכבוד ואת
גופת פולינייקס להפקיר לחיות השדה .בתום השיר הם שומעים את
דיווחו של השומר ,המספר על הקבורה המסתורית של פולינייקס.
דברי המקהלה על גדולת האדם כלליים ,ואינם מתקשרים ישירות
לפרטי העלילה ,ולכן חוקרים מתווכחים על משמעות השיר ,גם אם
קיימת הסכמה רחבה על יופיו ,בנפרד מאירועי המחזה .למה מתכוונת
המקהלה? האם עמדתה הבסיסית כלפי האדם אוהדת או לא? האם היא
מביעה עמדה מעורבת או שמא ניטרלית? האי־בהירות ביחס לעמדת
המקהלה מאלצת גם את המתרגם לנקוט עמדה פרשנית שאינה חד־
משמעית וגוררת אחריה הכרעות תרגום שונות.
דוגמה מצוינת לכך מופיעה כבר בטור הראשון עם המילה היוונית
( deina (δεινὰשאותה תרגמתי "נפלאים" .אך למילה משמעויות
נוספות ביוונית :מפחיד ,מסוכן ,מוזר ומעורר פחד או יראה .ההחלטה
איזו מן המשמעויות האלה תיבחר נקבעת במידה רבה על פי הדרך
שבה מבין המתרגם את עמדתה של המקהלה בשיר .דיקמן בחר לתרגם
את שני הטורים הראשונים "עז ונורא ( )deinaמכל עזוז הוא זרע איש
הרודה בכל!" ובכך הדגיש דווקא את צדו האפל והכוחני של האדם.
כדי לחזק זאת הוא מוסיף את הפועל "רודה" שאינו מופיע במקור
היווני ,וסימן הקריאה שאף אותו בחר להוסיף מחדד את הדרמטיות
שהוא מייחס לרעיון .שבתאי ("יש שפע פלאים ( )deinaמדהימים ,אך
אין דבר־מה מדהים כמו האדם") ובוזגלו ("רבות הן הפלאות אך אין
פלאי מן האדם") שומרים על צורת הרבים המקורית (" - deinaדברים
נפלאים") ובוחרים במילה פלא ,שמדגישה באופן חיובי את תחושת
המסתורין שמעורר כוחו של האדם כשהוא גובר על כוחות הטבע.
בכל תרגום שנבחר נתקשה להעביר את כל המשמעויות החיוביות
והשליליות הגלומות בתיאור במקורו היווני וכתוצאה מכך ,קשה יהיה
להעביר בתרגום את הרעיון המקורי של שני הטורים הראשונים ,ולפיו
מרחב האפשרויות העומד בפני האדם הוא כמעט בלתי מוגבל ,לטוב
ולרע.
בפרשנות שלו מציע גריפית' לקרוא את השיר בפרספקטיבה כפולה:
כניסיון של זקני תבי להבין את מה שראו ושמעו זה עתה וכשיר
מורכב ובעל משמעות פתוחה ,שבו סופוקלס מבקש לבחון תמות
רחבות המשתמעות מהסיטואציה הפרטיקולרית .הוא מזכיר שבמסורת
שירי המקהלה בטרגדיה ,היה מקובל לְ ַצּפֹות מהקהל להיעזר בדמיונו
ובמחשבתו כדי לערוך קישורים בין רמיזות מיתיות או הכללות אתיות
העומדות בפני עצמן ,לבין מקרה ספציפי וההקשר שבו הוצגה הטרגדיה
( .)Griffith: 180בסצנה הקודמת בלטו המבוכה והחשש של המקהלה.
הרגשות המעורבים הללו באים עתה לידי ביטוי בדרך שבה מתארת
המקהלה את האדם ואת הישגיו .מנקודת מבטה של המקהלה ,יש באדם
סתירה מהותית :הוא רב־כישרון אך הוא גם פגום .כאשר המקהלה
מייחסת חוצפה (או העזה) לאדם (טור  ,)371היא מתכוונת לקבורה
של פולינייקס ,שהיתה נועזת אך בלתי חוקית .חברי המקהלה חוששים
שהאיש שעשה זאת יביא אסון על עצמו ועל תבי כולה .עבור הצופים
או הקוראים ,אשר יודעים דברים שאינם גלויים למקהלה ,יש לדברים
משמעות נוספת .הם יודעים מי קברה את פולינייקס ומה הסיבה לכך,
ומבחינה זו "ההעזה" שהובילה למעשה היא הוכחה לתושייה האנושית
דצמבר -2018ינואר 2019
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ולא פחות מכך גם לחמלה ולאומץ .אנטיגונה לא התכוונה לחתור תחת
חוקי הפוליס ,ומנקודת מבטה אף חיזקה אותם ( .)Griffith: 181מנגד,
דמות האדם בשיר ,זה המכניע את כוחות הטבע ומתרבת אותם ,עשויה
להזכיר לנו ולזקני המקהלה את קראון ,שבשלב זה של המחזה עדיין
"מטפס גבוה בעיר" ומסור לחוקיה ולאליה (טורים.)370-367 :
בטורים  341-334פוצחת המקהלה במניית הישגי האדם ,ופותחת בים
וביבשה .יתכן שהסדר אינו מקרי :באתונה של אמצע המאה החמישית
לפנה"ס היתה השליטה בים תנאי מרכזי בהבטחת יבוא סדיר של תבואה
ובחיזוק עצמאותה ,במיוחד אחרי הפלישה הפרסית כחמישים שנה
קודם לכן .האתונאים השקיעו רבות בבניית ְט ִר ֶירמֹות (ספינות מלחמה)
ובאבטחת נתיבי סחר בים האגאי .המקהלה מבליטה את תכונות ההעזה,
ההתמדה ואומץ הלב ,החיוניות לכיבוש הים והאדמה ולאו דווקא את
עצם המצאת הספינה והמחרשה .תכונות אלה הן הדוחפות את האדם
לפרוץ את גבולות הטבע .ומבחינה זו פתיחת האודה בהפלגה בים
הולמת במיוחד ,משום שבחיי היוונים בעת העתיקה ייצג הים שתי
פנים :הרפתקנות ,העזה ושליטה טכנית ,אך גם חריגה מגבולות ,עזות
מצח ורדיפת בצע .למרות מקומו המרכזי של הים בחיי האתונאים,
עבודת האדמה ,ציד ,לוחמה רגלית ורכיבה על סוס זכו להערכה רבה
יותר בקרב המעמד הגבוה באתונה ובקרב היוונים שחיו בפנים הארץ.
את הספינות דוחפת קדימה רוח הדרום (יוונית )νότος :הנושבת
בחוזקה רבה בחורף ,אז ההפלגה מסוכנת במיוחד .דיקמן משתמש
בצירוף "רוחות תימן" כתרגום לרוח הדרום ,אף שהמילה תימן זרה
לגמרי לתרבות היוונית .יש להניח שזהו ניסיון להעניק לתרגום הוד
קדומים מן המקורות ולחפש את הצירוף המקביל בתרבות היהודית
ימנָ ה וְ ַה ֵּטף ֶאל ָ ּדרֹום וְ ִה ָּנ ֵבא ֶאל יַ ַער ַה ּ ָש ֶׂדה
ֶּ(בן ָא ָדם ִשׂים ָפּנֶ יָך ֶ ּד ֶרְך ֵּת ָ
נֶ גֶ ב ,יחזקאל ,כ"א ,ב); גישה שאפיינה את עולם התרגום באותן שנים.
שבתאי ובוזגלו ויתרו בתרגומם כליל על ציון כיוון הרוח והעדיפו
לתרגם את הרעיון של הפלגה ברוח חורף מסוכנת ("סופת חורף"
ו"סערת חורף" בהתאמה).
בטורים  337-334של המקור קיימת אליטרציה יפה של העיצורים
"הקשים" פ ו־ר ( ,)π ,ρשמבליטה את הקושי שבהפלגה על גלי
הים הסוערים .שלושת המתרגמים עושים מאמץ ניכר לתרגם גם את
האליטרציה הזו .אצל שבתאי בצירוף "במצולה השוצפת" ,אצל בוזגלו
בצירוף" :נחשולים הנחושים לשטפו ".ואצל דיקמן" :נחשול כביר...
ידביר משבר כביר ".אצל דיקמן ,ראויה לציון כאן גם החריזה הזרה
לאוזן על פי מוסכמות הפואטיקה היוונית ,וסידור המילים החזותי.
טורים  339-338כתובים בקצב כבד ואיטי התואם את הרעיון ולפיו
האדם ,כדי להוציא מהאדמה את לחמו ,נידון לעבודת שדה מפרכת.
במקור היווני זוכה האדמה (גֵ ה) לשלושה תיאורים :היא הקדומה
באלים ,אינה מתכלה וחסרת לאות ,ובכל זאת האדם שוחק אותה
במחרשתו .כלומר לפנינו אוקסימורון שאבד בתרגום של דיקמן אך
תורגם ביצירתיות בידי שבתאי ובוזגלו .אצל שבתאי האדם "מייגע
את האדמה הנצחית הבלתי נלאית"; ואילו אצל בוזגלו האדם חורש
את "האדמה הזקנה שאינה מתייגעת" .השגרה והמחזוריות שבחריש
מודגשות בטור הבא ( ,)340במיוחד בתיאור המחרשות המתגלגלות
"שנה אחר שנה"" .כל השנים תענה את גופה המחרשת" ,מתרגם דיקמן
ומוסיף את הצירוף הארכאי "תך פרסת הרכש" ,שבא לתרגם את הפועל
היווני המקורי ( )πολεύοהמתאר את פעולת הפיכת רגבי האדמה.
הנחת המילים זו מתחת לזו מאלצת את הקורא להאט את הקריאה
המדמה את מכת פרסת הסוס ("רכש" המקראי) באדמה .שבתאי
ובוזגלו שומרים על הצירוף המדויק "שנה אחר שנה" ואת פעולת
הפיכת הרגבים החוזרת הם מתרגמים ב"הלוך ושוב" (שבתאי) וב"תלם
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אחר תלם" (בוזגלו).
ציפורים ,חיות טרף ודגים לוכד האדם למחייתו ברשתותיו .אדם זה הוא
 ,περιφραδὴςשם תואר שפירושו יכול להיות "ערמומי"" ,זהיר" או
"מיומן" .דיקמן מתרחק ממשמעויות אלה ומתרגם "אדם יודע כל",
את מקומו המרכזי של האדם הוא מדגיש גם מבחינה צורנית .שבתאי
ובוזגלו מדייקים יותר בשם התואר ומכנים את האדם "רב כישרון"
(שבתאי) ו"רב מזימות" (בוזגלו) בעל הניחוח הערמומי יותר .התחילית
 περιשתרגומה יכול להיות "מאוד" או "מכל צד" באה לידי ביטוי
בתחילית העברית "רב".
בטור  348משתמש סופוקלס בפועל  κρατέοלתיאור שליטת האדם
בחיות ,פועל בעל קונוטציות פוליטיות של שליטה יותר מהפעלים
שהופיעו עד עתה (לשחוק ,לתפוס ,ללכוד) .אך השליטה של האדם
אינה ישירה אלא נובעת מיכולתו לבנות מכשירי שליטה המובעים
במילה היוונית  ,μηχανήדהיינו "מכונה" או "מכשיר" .בהקשר
שלפנינו ניתן להניח שהכוונה לחלקי רתמה כמו עול ,מושכות או
רסן ,המשמשים לשליטה בסוסים ושוורים .דיקמן מתרגם בחופשיות:
"ישכיל לצוד ,"..כלומר מוותר על הפועל המקורי (לשלוט) ועל אמצעי
השליטה ,ומצמצם את מיומנותו של האדם לציד בלבד .שבתאי ובוזגלו
שומרים שניהם על הרעיון המקורי של השליטה במובן של רתימת
בעלי חיים לעבודת השדה ,ושניהם מתרגמים את "מכשירי השליטה"
כ"תחבולות" ,ובתרגום המילולי שלי בחרתי ב"המצאות" הניטרלי
יותר .שבתאי מצליח לשמור על הפועל המקורי (להשתלט) אך מוסיף
את הפועל "להמציא"" :הוא ממציא תחבולות להשתלט על בעלי
החיים" .בוזגלו שומר על המבנה התחבירי המקורי המדויק ולא נזקק
לתוספת של פועל ,אך הוא מתרחק מעט מהפועל המקורי לשלוט:
"בתחבולות הוא מכריע את החיה "...השימוש בפועל להכריע מעורר
קונוטציות של משקל ,כובד וכניעות המתאימות להקשר של שליטה
בחיות.

בטורים  364-353מתארת המקהלה כיצד האדם מצא מפלט מפני
כוחות הטבע ומפני מחלות  -מפני כל דבר מלבד המוות .וכל זאת
הודות לשפה ,לחשיבה ,לתכנון ערים ,לבניית בתים ולרפואה .קשה
במיוחד לתרגום הוא הצירוף  ἀστυνόμοι ὀργαίבטור ,355
המורכב מהמילה  ὀργήשפירושה המילולי הוא "דחף טבעי" או
"נטייה" והמילה  ἀστυνόμοςשפירושה המילולי הוא "הגנה על
העיר" .מה שמגן על העיר הוא החוק ( )νόμοςשלו נשמעים האזרחים.
אין הכוונה כאן לנטייה להגן על העיר אלא לתחושה של צורך בשמירה
על החוקים או הנטייה (האנושית) לחיות חיי חברה הכפופים לחוק
וסדר .בהקשר הזה נראה מעט מוזר שהמקהלה מדברת על רכישת דחף,
נטייה או תחושה ,כשאלה מולדים מטבעם ,אבל יש לכך תקדימים
בשירה היוונית הקדומה .דיקמן עקף את הקושי ותרגם בחופשיות
"למד משפט מדינה" ,אך אין הכוונה ללימוד משפט אלא ליכולת
לסגל את האופי לחיי חברה .התרגום של שבתאי" :סיגל לעצמו רגשות
המעצבים סדרי מדינה" מדויק יותר ,אך האי־בהירות המקורית נותרת
בעינה ,שכן קשה לדמיין כיצד רגשות יכולים לעצב את חיי המדינה.
תרגומו של בוזגלו מדויק וברור" :הוא למד את האופי הדרוש לחיי
חוק וסדר" .הבחירה במילה אופי מסירה מעט מהערפול המקורי והיא
קבילה מבחינת משמעות המילה היוונית .בוזגלו נמנע כאן משימוש
במילה "מדינה" שאינה מופיעה במקור וזרה ,כמובן ,לחברה היוונית.
הרעיון ולפיו אופיו של האדם השתנה במהלך השנים ,התרכך והתעדן
עד שלמד לחיות חיי חברה משותפים בפוליס ,עובר היטב.
ראוי לציון שסופוקלס מתאר בשיר ,ובמיוחד בשלושת הבתים
הראשונים ,התקדמות הדרגתית של האדם עד לשיא שבא לידי ביטוי

בחיי הפוליס .אחד הסממנים הבולטים בתהליך הזה
הוא שהאדם הגיע להישגיו בכוחות עצמו ובזכות
מאמציו וללא עזרה מהאלים או מטיטן מסוגו של
ְּפ ֶ
רֹומ ֶתאּוס שגנב עבור בני האדם את האש ,המייצגת
קדמה וטכנולוגיה .ידועה לנו מסורת יוונית אחרת,
ממש הפוכה ,לאבולוציה של האדם בעולם .מסורת זו
מזוהה במיוחד עם המשורר ֶה ִסיֹודֹוס שמספר ביצירתו
מעשים וימים (טורים  ,)201-109על הידרדרות
בחיי האנושות ,שאותה הוא מקביל לירידה באיכות
המתכות :דור הזהב ,הכסף ,הנחושת והברזל .הוא
מוסיף גם דור חמישי  -דור הגיבורים ,בין שני
הדורות האחרונים  -בין הנחושת לברזל.
בתחילת טור  360מסכמת המקהלה את גדולת
האדם שתוארה בטורים  359-353בשני שמות
תואר עוקבים ,היוצרים במקור היווני מפגש
ניגודים ("אנטיתזיס") שאינו מקרי בין המילה
"( παντοπόροςרב תחבולות"" ,בעל תושייה")
אנטיגונה עומדת לפני קראון  -איור על כד יווני עתיק
לבין "( ἄποροςחסר אמצעים"" ,חסר אונים").
בספרות
מוכרת
רטורית
החזרה העוקבת בסיומת המילים יוצרת פיגורה
בפוליס .כוונתה של המקהלה כללית ,משום שהיא לא יודעת עדיין
היוונית המכונה ( homoioteleutonכלומר "סוף דומה") .יש קושי
שאנטיגונה היא זו שקברה את אחיה בניגוד לצו של קראון .יהא אשר
רב בתרגום של צורות מסוג זה שיוצרות משחק מילולי בין צורה ותוכן
יהא מי שעשה זאת ,המקהלה רואה את המעשה ככזה שיש בו העזה
וספק אף אם ניתן לעשות זאת ,אבל זו דוגמה יפה לקושי העומד
וחוצפה גם יחד ,ועלול לסכן את הפוליס ,ולכן אינה חפצה בקשר עם
בפני המתרגם וליצירתיות הנדרשת ממנו .דיקמן ,שנוטל חירות רבה
איש כזה .דיקמן מכנה אותו איש "זד הבז לצדק" .אמנם נכון שבטור
בתרגומו כפי שכבר ראינו ,משהה את שם התואר הראשון ברצף עד
 369מופיעה המילה צדק ,והמקהלה תובעת לכבד את צדק האלים ,אך
סוף הבית ,ומתרגם בחופשיות" :מוצא ימצא מקושי" .שבתאי ממיר
בנקודה שבה אנו דנים המקהלה נמנעת מהזכרת המילה צדק ,ומדגישה
את שם התואר הראשון בצירוף "לכל הוא מוצא אמצעי" ובטור הבא
דווקא את מרכיב התעוזה .שבתאי בחר במילה "שחצנות" אך זו מטעה,
"כי באמצעי תלויה התקדמותו" ,ניסיון יפה לשמור על משחק המילים
משום ששחצנות אינה זהה במשמעותה לעזות פנים ,ובעיקר משום
ועל הרעיון ,גם אם במחיר המרת שמות התואר המקוריים במבנים
שבמקומות אחרים בתרגומיו לטרגדיות מתרגם שבתאי את המונח
תחביריים אחרים .בוזגלו דווקא שומר על שם התואר הראשון ומתרגם
"היבריס" במילה "שחצנות" ,והדבר עלול לעורר אי־בהירות ,במיוחד
במדויק" :רב־תושייה האדם" ובטור הבא" :עם הכל יתמודד בתושייה".
לאור המשמעות הרבה שיש למונח היבריס בטרגדיה היוונית .בוזגלו
משחק המילים נשמר בווריאציה מעט אחרת ובמקום החזרה על אמצעי
מתרגם במדויק "עזות מצחו".
חוזרת המילה תושייה .השלילה הכפולה ("אינו צועד חסר אונים")
שלושת הבתים הראשונים שרטטו בהדרגה חזון מרהיב של היכולת
הולכת לאיבוד בשלושת התרגומים.
האנושית ,אך מן הבית האחרון עולה בבירור שזקני תבי מייחסים
בטור  370יש דוגמה נוספת לניגודיות הפעם בין "( ὑψίπολιςאזרח
חשיבות גדולה לכך שאזרחי הפוליס יכבדו את חוקיה ואת צדק
בפוליס גאה") לבין "( ἄπολιςחסר פוליס" או "גולה ,מנודה") .גריפית'
האלים .אם ייכנע האדם לצדדיו השליליים ההפסד יהיה גדול .הבית
( )Griffith:189מציין כי ניתן להבין את דבריה של המקהלה בשתי
הרביעי מזכיר לנו את הפגמים האנושיים שיכולים להכשיל הצלחה
דרכים )1( :בעודו מכבד ...עירו גבוהה; [אבל] עירו היא שום דבר אם"...
פוליטית .הבית הרביעי עובר מניצחון לסכנה ,ומזכיר שהאדם הגיע
(" )2הוא גבוה בעירו; [אבל] הוא מנודה אם ."...כלומר ,השמות יכולים
לשליטה מרשימה בכוחות הטבע והחברה אבל נכשל לעתים קרובות
לתאר את האדם או את הפוליס .ייתכן שמטרת הכפילות להמחיש את
בשליטה על עצמו ועל אחרים .המחזה נודע בניגודים שהוא מעלה
הרעיון שיש תלות בין מצבו של האזרח למצבה של הפוליס שבה הוא
לדיון :צעירים מול מבוגרים ,גברים מול נשים ,חוקי האדם מול חוקי
חי ולהיפך .רעיון זה ,המובע על ידי זקני תבי ,תואם את השקפתו של
האלים ,המשפחה מול המדינה וחובת החיים כלפי המתים .בסיום שיר
קראון במחזה ולפיה לַ ּפוליס ,לשליט ולאזרח אינטרסים זהים" .ישמור
המקהלה עולה ניגוד נוסף בין שליטה עצמית – זו שהביאה לאדם את
על חוקי ארצו" מתרגם דיקמן ,אך ההתניה המקורית הגוזרת גזרה שווה
הישגיו ,לבין היעדר שליטה עצמית וגאווה מופרזת ,שבכוחם להביא
בין התנהגות האזרח לבין מצב הפוליס ,כמעט בלתי מורגשת בתרגום,
הרס על היחיד והחברה .תמה זו תבוא לידי ביטוי בהתנהגותם של
ועמה נעדרת גם ההנגדה שבמקור .שבתאי מקפיד על ההתניה ועל
קראון ואנטיגונה בהמשך המחזה.
הניגוד בתרגומו..." :הוא מתעלה עם מדינתו .אך אין מדינה לאדם,"...
תרגום של שירה נחשב לרוב קשה במיוחד ,שכן שפת השירה רחוקה
ומשתמש ב"מדינה"  -תרגום שכיח למסגרת החברתית והפוליטית
משפת היומיום ,והמתרגם נדרש להעניק לתרגום ערך פואטי עצמאי,
שאפיינה את צורת היישוב היוונית ,למרות ש"פוליס" שונה במובנים
כמעט שיר חדש .למילים יש מרחב משמעויות ואסוציאציות שברורות
רבים מהמשמעויות הנלוות בימינו ל"מדינה" .בחירה דומה עושה
לקוראים ולמאזינים בשפת המקור והעברתן לשפה ולתרבות אחרות
בוזגלו" :הוא זוכה למקום נעלה במדינה" ,אך משמיט את ההנגדה.
תהיה תמיד חלקית ופרשנית .קושי מיוחד עומד בפני זה המתרגם שירה
בהקשר זה ,מעניינת הבחירה בתרגום המילה היוונית "( τόλμηהעזה"
יוונית הכתובה במשקלים שונים שאינם טבעיים לעברית .היבט חשוב
אך גם "חוצפה") ,שבה מתארת המקהלה את האיש הבוחר ברע ולכן
זה בשיר המקהלה לא נבחן כאן ,משום שכל המתרגמים ויתרו ביודעין
הוא גם חסר פוליס ,או למען הדיוק ,האיש המאבד את זכותו להתגורר
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על המשקל היווני המקורי .שוב ושוב אנחנו נחשפים לצורך של
המתרגמים לקבל החלטות שקשורות הן לצורה הן לתוכן ,הן לבחירת
המילים הן לסידורן.
בין השלושה ,בולט תרגומו של דיקמן בגישתו השונה .אצל דיקמן ניכר
לעין שסידור המילים על פני הדף הוא בעיניו חלק בלתי נפרד מהתרגום,
אף שהוא לא מייצג את המקור היווני .בדומה לתרגומים אחרים בני
תקופתו ,שואב דיקמן מילים רבות מעברית מקראית ,והמשלב הלשוני
שלו גבוה במיוחד .הוא נוטל חירות רבה בתרגום ,ולא נצמד באדיקות
למקור אלא סוטה ממנו ומרבה לפרש אותו בחופשיות .העברית של
341-332
ישנם דברים נפלאים רבים אך שום דבר אינו נפלא יותר מהאדם; הוא
חוצה אל מעבר לים האפור ברוח המערב החורפית ,בעודו עובר דרך
גלי הים המתנחשלים; את הקדומה ביותר מבין האלים ,את האדמה
שאינה מתכלה ,חסרת הלאות הוא שוחק ,בהפכו אותה עם גזע
הסוסים בעוד המחרשות מתגלגלות שנה אחר שנה.

שבתאי ובוזגלו היא כמובן עברית חדשה ,הסגנון שלהם יותר טבעי
ועדכני ,והם נצמדים ככל האפשר למקור היווני .קהל צעיר ימצא את
תרגומיהם של שבתאי ובוזגלו קריאים ומובנים יותר ,ומשקפים את
רוח הזמן ואת השינויים שעברה העברית מאז התרגום הראשון .את
מקום התבניות המשקליות המקוריות שלא נשמרו ממלאת מוזיקליות
שסגנונה תואם את פרשנותו הייחודית של כל מתרגם.

.

המקור היווני ומולו תרגומי המילולי לשיר המקהלה
[הטקסטים המלאים של התרגומים ניתנים לקריאה במדור "שוליים רחבים" באתר
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352-342
הוא תופס את שבט הציפורים קלות־המחשבה לאחר שלכד [אותן],
ואת להקות חיות השדה ואת חיות הים של המעמקים [הוא תופס]
בפיתולי רשתות ארוגות – האדם רב המחשבות; הוא שולט באמצעות
המצאותיו על חיית הבר השוכנת בשדה ומשוטטת בהר ,והוא מאלף
את הסוס גס־הצוואר בעול עורפו ואת שור ההרים חסר הלאות.
364-353
הוא לימד את עצמו דיבור ומחשבה מהירה כרוח ואת הדחף לחיי
חברה עירוניים[ ,והוא לימד את עצמו] להימלט מהאוויר הפתוח של
כפור שאינו מכניס אורחים ומחיצי הסער ,האדם רב־התחבולות; הוא
לא צועד חסר אונים אל שום דבר שעתיד להיקרות בדרכו; מהמוות
[=הדס] לבדו הוא לא ימצא מפלט ,אבל הוא מצא מפלט ממחלות
קשות.
375-365
עם כושר המצאה שיש בה חוכמה העולה מעבר למצופה ,הוא נע פעם
לרע ופעם לטוב .בעודו מכבד את חוקי הארץ ואת הצדק של האלים
שהוא מחויב לו בשבועה ,עירו גאה; אין עיר (=פוליס) לזה אשר בגלל
חוצפתו חובר לרע; הלוואי והוא לא יהיה ליד האח שלי ולא יחשוב
אותו דבר כמוני [=הלוואי ולא אחשוב כמוהו] זה אשר עושה את
הדברים האלה.
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Πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀν·θρώπου δεινότερον πέλει
τοῦτο καὶ πολιοῦ πέραν
πόντου χειμερίῳ νότῳ
χωρεῖ, περιβρυχίοισιν
περῶν ὑπ’ οἴδμασιν, θεῶν
τε τὰν ὑπερτάταν, Γᾶν
ἄφθιτον, ἀκαμάταν, ἀποτρύεται,
ἰλλομένων ἀρότρων ἔτος εἰς ἔτος,
ἱππείῳ γένει πολεύων.
Κουφονόων τε φῦλον ὀρνίθων ἀμφιβαλὼν ἄγει,
Καὶ θηρῶν ἀγρίων ἔθνη
πόντον τ’ εἰναλίαν φύσιν
σπείραισι δικτυοκλώστοις
περιφραδὴς ἀνήρ· κρατεῖ
δὲ μηχαναῖς ἀγραύλου
’θηρὸς ὀρεσσιβάτα, λασιαύχενά θ
ἵππον <ὑπ>άξεται ἀμφίλοφον ζυγὸν
οὔρειόν τ’ ἀκμῆτα ταῦρον.
Καὶ φθέγμα καὶ ἀνεμόεν φρόνημα καὶ
ἀστυνόμους
ὀργὰς ἐδιδάξατο, καὶ δυσαύλων
πάγων <ἐν>αίθρεια καὶ
δύσομβρα φεύγειν βέλη
παντοπόρος· ἄπορος ἐπ’ οὐδὲν ἔρχεται
τὸ μέλλον· Ἅιδα μόνον
φεῦξιν οὐκ ἐπάξεται,
νόσων δ’ ἀμηχάνων φυγὰς
ξυμπέφρασται.

Σοφόν τι τὸ μηχανόεν τέχνας ὑπὲρ ἐλπίδ’ ἔχων,
τοτὲ μὲν κακόν, ἄλλοτ’ ἐπ’ ἐσθλὸν ἕρπει.
νόμους παρείρων χθονὸς
θεῶν τ’ ἔνορκον δίκαν
ὑψίπολις· ἄπολις ὅτῳ τὸ μὴ καλὸν
·ξύνεστι τόλμας χάριν
μήτ’ ἐμοὶ παρέστιος
________________________
γένοιτο μήτ’ ἴσον φρονῶν
ד"ר מעין מזור הוא ראש החוג להיסטוריה במכללת סמינר הקיבוצים ועמית הוראה בפקולטה למדעי הרוח
ὃς τάδ’ ἔρδοι.

באוניברסיטת ת"א .תחומי ההוראה והמחקר שלו הם מיתוסים ,לטינית ותרבויות יוון ורומא.
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מטורה
תרגמה :גילי חיימוביץ'

פשטותו של נוף
יֹום ֶא ָחד נֵ לֵ ְך
לְ ֵ
ׁשֹוטט ִּב ְׂשדֹות ַה ִּמ ְר ֶעה ֶׁשל ַהּיַ ַער,
יחים ְס ִביב ַה ֵּמזַ ח
ִּב ְס ַבְך ַה ִּׂש ִ
ֶׁש ַהּכְ ָפר ֶׁשּלָ נּו לָ ַקח ֶאת ְׁשמֹו ְּב ַה ְׁש ָאלָ ה,
אֹותנּו ְ
קֹור ִאים:
וְ ַא ְּת ִּת ְׁש ְמ ִעי ָ
ֵ
"איפֹה ּכֻ ּלָ ם?"
ֵקן ֶׁשל ֵמ ְרגֹונִ ים ֵּבין ֲה ִריסֹות ֶׁשל ֶר ֶפת,
ּׁשּוחים,
ּמּורים ְּב ַמ ְח ַסן ָה ֵע ִצים ְּב ָסמּוְך לְ טּור ַא ִ
יפת ַס ִ
ְט ִפ ַ
ֶצ ֶמד ַּב ְרוְ זֵ י יָ ם ִמ ְת ֵ
רֹוצץ ְּב ִצּלֹו ָה ָאפֹר ֶׁשל ַהּסּוף.
יֵ ׁש ִׁשיר
ֶׁש ָּׁשט ֵּבין ָהרּוחֹות ָה ַא ְר ְק ִטּיֹות ָה ֵאּלּו;
יח עֹולָ ם ַּבּכַ ּפֹות יָ ַדיִ ְך.
הּוא ַמּנִ ַ
"אכֵ ןַ ,עכְ ָׁשו,
ָ
ֶׁש ַה ַחּיִ ים ֶׁשּלָ ְך ֲע ַדיִ ן ִּב ְת ִחּלָ ָתם
רּוח ֶׁשּלָ ְך זְ ֵקנָ ה וַ ֲחכָ ָמה,
ָה ַ
ֲא ָבל לִ כְ ֶׁשּיִ ְת ַעּיֵ ף ַהּגּוף
ֵּת ָה ְפכִ י ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר
לִ ְצ ִע ָירה ֵמ ָח ָדׁש ֶּב ֱא ֶמת".

קוויטאו
(לט'ורארין ב .ט'ורלקסון)

ּכְ ֶׁש ַה ֶּׁשלֶ ג נָ ֵמס ּכְ ֵדי לַ ְחׂשֹף ֶאת ָה ָא ֶרץ ׁשּוב,
עֹורים ֵמ ָח ָדׁש לְ ַחּיִ ים ֲא ֵח ִרים.
ַה ָּׁש ַמיִ ם ַּגם ֵהם נֵ ִ
יע
סּוסְּ ,ב ֵה ָמה ֻמ ְׁשלֶ ֶמתַ ,מ ְפ ִס ַ
לִ ְׁשּתֹות ֵמ ַהּנָ ָהר ְּבעֹוד ֵאזֹוב ַמ ְס ִמיְך
סֹותיו.
ּומ ְת ַע ֶּבה ַּת ַחת ּכ ֶֹבד ַּפ ְר ָ
ִ
לַ יְ לָ ה ֵ
אֹוסף ֶאת ְׁשיָ ָריו לִ ְצרֹר
לֹוׁשה יָ ִמים.
רֹומהְׁ .ש ָ
ּומ ְמ ִׁשיְך ָהלְ ָאה ְּב ַד ְרּכֹו ָּד ָ
ַ
לֹוׁשה יָ ִמים ֶׁש ָא ָדם ֹלא
ּכְ ָבר ְׁש ָ
ָּבא ֶאל ָּפנַ יּ ,כָ ְך ֶׁש ֶּׁש ַטח ַה ְּפנִ ים ֶׁשּלִ י ֵריק,
ּכְ מֹו ֶׁש ֵריק ַהּיְ ִׁשימֹון ְס ִב ִיבי –
ֵריקּ ,כָ ל ּכָ ְך ָמלֵ א ֶמ ְר ָח ִבים.
* קוויטאו – נהר גדול בדרום־מערב איסלנד .מופיע בציור בשם זה של
הצייר האיסלנדי ט'ורארין ב .ט'וראלסון ,צייר מהמאה שעברה שנחשב
לאחד מראשוני הציור המודרני באיסלנד.

צביקה שטרנפלד | הפינה הצרפתית

מרי נואל
המתה עם כפות ידיה העצובות
ַה ֵּמ ָתה ִעם ּכַ ּפֹות יָ ֶד ָיה ָה ֲעצּובֹות
ַמ ִּג ָיעה לְ ַגן ַהּתֹם
ִמּנַ יִ ן ַא ְּת ָּב ָאהִּ ,ב ִּתי
ּכֹה ִחּוֶ ֶרת ְּב ָצ ֳה ֵרי ַהּיֹום?
ֲאנִ י ָּב ָאה ֵמ ָה ֲא ָד ָמה
ָׁשם ָהיְ ָתה ַא ְר ִצי,
ֵמ ָהעֹונָ ה ַה ֲח ָד ָׁשה
ָּבּה ָהיָ ה ִלי ָח ֵבר ִמ ֶּׁש ִּלי.
לֹוׁשה וְ ָר ִדים
הּוא ֶה ֱענִ יק ִלי ְׁש ָ
ַאְך ֹלא ָׂשם ַאף ַּג ְר ֵּגר ְּבכַ ִּפי.
לִ ְפנֵ י ֶׁש ַה ֶּפ ַרח ֶה ְא ִּדים
ילה.
לִ ְפנֵ י ֶׁש ַה ִח ָּטה ִה ְב ִׁש ָ
ֶא ְתמֹול ָּב ַגד ִּבי
וְ לָ כֵ ן ַהּיֹום ַמ ִּתי.
ַהּזְ ַמן ָּתם.
ַאל ִּת ְבּכִ י יַ לְ ָּד ִתי.
ַעל ָה ֲא ָד ָמה נָ ִציב
ַמלְ ָאְך ְּב ַא ְר ֵצְך,
ֶׁשּיֶ ֱאסֹף ֶאת ֲח ֵב ֵרְך ַה ֵ
ּבֹוגד.
אֹותֹו לְ פֹה נָ ִביא.
ַה ְׁש ֵאר לֹו ֶאת ָה ָא ֶרץ
ַאל ַּת ֲע ֶׂשה ָּד ָבר ֲא ִבי.
יָ ְפיָ ּה ַרב ִמ ֶּׁש ִּלי
ַאף ֶׁש ַרב יָ ְפיִ י.
וְ ִאם ִּבלְ ָע ֶד ָיה
יֹומם וָ ַליִ ל
יִ ְבּכֶ ה ָ
ֵא ָאלֵ ץ ָלמּות ֵמ ָח ָדׁש
ְּב ֶׁשל ַּד ֲא ָג ִתי.

מרי נואל ()Marie Noël ;1883-1967
נולדה ,חיה והלכה לעולמה בAuxerre-
שבצרפת .שיריה מבטאים זיקה חזקה לשירי
עם צרפתיים.

מתוך והקו הופך לצל הרואה אור ב־ספרי ׳עתון 77׳
דצמבר -2018ינואר 2019
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נאמנה למוזיקה המקורית

רפי וייכרט משוחח עם
אליעזרה איג־זקוב

אשר לעצם העיסוק בתרגום  -אני פשוט אוהבת אותו ,בעיקר תרגום
שירה ,אולם גם תרגום פרוזה .תרגום הוא בעיני יצירה ,שבה משמיע
כל מתרגם את קולו שלו ,אולם רק בתנאי שהוא רואה עצמו כמעביר
דברו ,ככל האפשר במלואו ,של המשורר שאת יצירתו הוא מתרגם.
כשאני קוראת ,או שומעת שיר המדבר אלי ,אני עוצמת את עיני
ומאזינה להתנגנותו בתוכי ,כמין תשובה או הד ,בעברית .זה תהליך
ממושך ,העובר שינויים לאין ספור ,אולם הוא מסב לי הנאה עמוקה.

אמילי דיקינסון ,פריחות לכתי ,מאנגלית:
אליעזרה איג־זקוב' ,קשב' לשירה  201 ,2018עמ'

תרגומייך מתאפיינים בשמירה על איכויותיו הפרוזודיות של השיר.
חשובים לך המשקל ,החרוז ,הצליל .מה מקומה של המוזיקה בחייך?
כיצד יחסך אליה ,כמי שמאחוריה שנים של זִ ְמרה קלאסית ,כונן את
גישתך למוזיקה של השירים?

מאחורייך שנים רבות של תרגום משוררים
מן השירה האנגלוסכסית .בין השאר,
ויליאם באטלר ייטס ,ג'ון קיטס ,אלפרד
טניסון ,אמילי דיקינסון ודילן תומס .אך
דומה שאמילי דיקינסון היא מפעל חייך.
האם תוכלי לספר קצת מה הביא אותך
לראשונה לתרגם וכיצד מצאת את חייך
מוקדשים למלאכה זו?
הביאה אותי לראשונה לתרגום המשוררת
האמריקנית אמילי דיקינסון .הכרתי אותה
ֵ
כשחברה ,שהאנגלית
בשביעית ,או בשמינית,
שלה היתה משובחת משלי ,הביאה לי קובץ
משיריה במתנה .נתפסתי לשירתה ,כפי שלא
נתפסתי למשורר אחר לפניה ,למרות ששירה
היתה אחד ממרכזי חיי ,ואת ביאליק ,אלתרמן,
אברהם בן־יצחק ,פוגל ,לנסקי ,לאה גולדברג
ודליה רביקוביץ ,אם להזכיר כמה מן היקרים לי ביותר ,אהבתי אהבה
עזה .אבל אמילי דיקינסון ,למרות ידיעת האנגלית הלא מושלמת שלי,
נתפסה בעמקי נפשי ,במוזיקה שלה ובמה שאמרה  -לא אחת היה עלי
להיעזר במילון כדי לרדת למלוא מובן הדברים  -כאילו דיברה מתוכי.
הצירוף של תעוזה ,עוצמה ,מקוריות ההבעה והמוזיקליות העמוקה,
המאפיינות את שיריה ,כבשו אותי כליל.
לאחר שנים ,ב־ ,1965בתום לימודי אנגלית ,מקרא וספרות עברית
באוניברסיטה העברית בירושלים ושהות באנגליה ,הוצאתי לאור את
קובץ שיריה הראשון בעברית ,בהוצאת 'עקד' .שמו היה כשם אחד
משירי הספר :ע ֶֹשר ָע ֵצב .לא רבים הכירו אז את אמילי דיקינסון ,ולא
פעם נשאלתי :מיהי?
בשנת  2000הוצאתי קובץ שני ,נרחב יותר משיריה ,ובו כלולים גם
שירי הקובץ הראשון ,מתורגמים מחדש ,בשם חיי ניצבו רובה טעון -
אף שם זה לקוח מאחד משיריה .אז היתה אמילי דיקינסון לא רק ידועה
ומוכרת ,אלא לא פעם נתקלתי בצירוף "אמילי שלי" ,כשמישהו כתב,
או דיבר עליה .לדעתי ,הדבר מעיד על ייחוד שאין רבים כמותו.
עתה אני מסיימת להכין את זה מכתבי אל העולם (שורה מתוך אחד
משיריה הנודעים ביותר של אמילי דיקינסון) .הספר הוא מבחר מכתביה,
לרבות השירים הכלולים בהם ,וכן קורות חייה ,כפי שהם מובאים
בספרו של תומס ה' ג'ונסון  -חוקר הספרות שהחזיר את כתביה של
המשוררת לדפוסם המקורי .במשך שנים רבות חששו מוציאיה לאור כי
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תעוזתה ומקוריותה ירתיעו את קהל הקוראים ו"ייפו" את כתביה ואף
את דיוקנה .גם את שיריה ,לרבות שירי הקובץ הראשון ,תרגמתי מתוך
ספריו של ג'ונסון .הייתי רוצה מאוד לתרגם מבחר נוסף משיריה.
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שלעיסוקי כזמרת של מוזיקה קונצרטנטית,
אין ספק
ִ
בארוקית ובמיוחד ה"ליד" ,השיר האמנותי  -יש
השפעה רבה על גישתי לתרגום .היות שהמוזיקה
היא אחד הגורמים המרכזיים בחיי ,חשוב לי
ביותר שכשאני מתרגמת ,תהיה הנאמנות למוזיקה
המקורית של היצירה המתורגמת  -מקסימלית.
זאת מבלי לוותר ,כמובן ,על מובנו של השיר,
משמעותו ,האסוציאציות הקשורות בו ,ומבחינתי -
גם על חריזתו ,אם כי היא ,לדעתי ,עקב אכילס של
התרגום :אין ספק שלעתים יש בה יסוד כפייתי־
מלאכותי .אולם לערכה של המוזיקה שבשיר לא
נמצא ,בינתיים ,תחליף .למרות שבעת התרגום אין
ברירה ,לעתים ,אלא לוותר על משהו מן המקור,
אני משתדלת מאוד שהוויתור יהיה מינימלי .אני
רואה את הנאמנות למקור כחובתו הראשונית של
המתרגם.
במשך שנים נהגת לכתוב ולפרסם ביקורת במוספי הספרות של
העיתונות היומית .האם תוכלי להאיר מקום זה ביצירתך ובאילו
נסיבות הפסקת לעסוק בכך?
עסקתי בביקורת כעשר שנים" .עיתון הבית" שלי היה 'משא' ,המוסף
הספרותי של 'למרחב' ,שעורכו היה אהרן מגד ,אבל כתבתי בכל
העיתונים והירחונים ,וכן הופעתי ברדיו (זה היה בטרם ימי הטלוויזיה).
לא כתבתי כשסברתי שהספר חסר ערך ,אולם גם כשחשבתי שהיצירה
טובה ,היו לי ,לעתים ,הסתייגויות .כפיתי על עצמי מגבלות ,שלא הקלו
על חופש הכתיבה ,כדי לא לפגוע במי שכתבתי עליו .אולם ,למרות
השתדלותי ,נפגעו אנשים .נוכחתי שאני ,בעצם ,במין "מיטת סדום",
והנאתי מכתיבה זו הלכה ופחתה .פרסמתי אז גם מסות ושירים ,ומאלה
שאבתי הנאה .אולם ,לאחר התלבטות ,החזרתי ,באחד הימים ,ספר
לעורך  -אינני זוכרת של איזה עיתון ,ואמרתי לו שכתיבת ביקורת
חדלה להביא לי סיפוק .העורך לא הבין אותי לגמרי ,אבל לא חזרתי בי.
את ובעלך ,אמנון זקוב ז״ל  -אדם רב־תחומי שהיה קרוב למתמטיקה
ולמוזיקה לא פחות משהיה איש ספרות והגות  -עבדתם כצוות
מקצועי מיומן .כיצד התנהלה עבודה זו של התייעצות ספרותית
בדלת אמותיכם?
אמנון היה קוראי ועורכי הראשון .כשנתקלתי בבעיה  -הן בהבנת
הנקרא הן בצורך בפתרון אמנותי שלא עלה בידי  -פניתי אליו והצגתי

אמילי דיקינסון  -תרגומים שונים

אמילי דיקינסון
מאנגלית :אליעזרה איג־זקוב
*

*

ַחּיַ י נִ ְּצבּו — ֶ
רֹובה ָטעּון —
יֹומי
ְּב ִפּנֹות — ַעד ּבֹוא ִ
ָּבא ַה ְּב ָעלִ ים — זִ ָהה —
קֹומי —
ּונְ ָׂש ַאנִ י ִמ ְּמ ִ

זֶ ה ִמכְ ָּת ִבי ֶאל ָהעֹולָ ם
ֶׁשֹּלא ֵה ִׁשיב לִ י אֹות —
ֲח ָדׁשֹות ְּפׁשּוטֹות ִס ֵּפר ַה ֶּט ַבע —
ְּבקֹול ֶׁשל רְֹך וְ הֹוד

וְ ַע ָּתה נִ ּדֹד ְּביַ ֲערֹות ַמלְ כּות —
וְ ַע ָּתה נָ צּוד ַאיְ לֹות ָּבר —
ְּובכָ ל ֵעת ֶׁש ֲא ַד ֵּבר ִּב ְׁשמֹו —
יָ ִׁשיב ִמּיָ ד ּכָ ל ַהר —

ְּד ָברֹו ֻמ ְפ ָקד ְּביָ ד
ֶׁשֹּלא אּוכַ ל לִ ְראֹות —
לְ ַמ ַען ְׁשמֹו — ַאנְ ֵׁשי ַא ְר ִצי —
אֹותי — ַרּכֹות
ִׁש ְפטּו ִ

וְ ֵעת ֲא ַחּיֵ ְך ,אֹור ּכֹה ָח ִביב
ָּב ֳע ָמ ִקים ֵ
נֹוצץ —
זּובּיֹות
ּכְ ִמין ָּפנִ ים וֶ ִ
ֶׁש ְּמֹלא ָא ְׁש ָרן ֵ
ּפֹורץ —
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*
"ּת ְקוָ ה" ִהיא ַהּיְ צּור ְּבנֹוצֹות –
ִ
ֶׁש ַּבּלֵ ב ְמ ַקּנֵ ן –
ָׁשר ֶאת ַהּלַ ַחן – ְּבֹלא ִמּלִ ים –
וְ ֵקץ לְ ִׁשירֹו – ֵאין –

*
ַה ִּת ְקוָ ה ִהיא ַה ָּד ָבר ִעם ַהּנֹוצֹות
ַהּׁשֹוכְ נֹות ְּבתֹוְך ַהּנְ ָׁש ָמה
וְ ִהיא ָׁש ָרה לְ ֹלא ִמּלִ ים ְ
נֹוצצֹות
לְ עֹולָ ם ֵאינָ ּה ַמ ְפ ִס ָיקה

סּופה –
ֶמ ֶתק קֹולֹו – ִּבנְ הֹם ָ
ְּותיֻ ַּסר ַה ְּס ָע ָרה –
ֶׁשּכָ ְך ִּבּיְ ָׁשה ִצּפֹור ְק ַטּנָ ה
אֹורה –
ְמקֹור חֹם וְ ָ

ְ
רּוח ֲחזָ ָקה ִּת ָּׁש ַמע
יקּותּה ְּב ַ
ּומ ִת ָ
גּועה לְ ַמ ַּדי
ַאְך ַה ְּס ָע ָרה ּכַ ּנִ ְר ֶאה ְּפ ָ
ִאם ִהיא ְמ ַבּיֶ ֶׁשת ּכָ ְך ִצּפֹור ְק ַטּנָ ה
ֶׁש ִח ְּמ ָמה ַר ִּבים ַעד ְּבלִ י ַּדי

ְׁש ַמ ְע ִּת ָיה ְּב ַא ְרצֹות ַהּכְ פֹור –
ְּביָ ם זָ ר וְ נָ כְ ִרי –
וְ גַ ם ִּב ְׁש ַעת ַה ְּד ַחק ֹלא
ָׁש ֲאלָ ה ֵּפרּור – ִמ ִּפי.

אֹותּה ָּב ָא ֶרץ ַה ָּק ָרה
ָׁש ַמ ְע ִּתי ָ
ֵ
ּומ ַעל ַהּיָ ם ַהּזָ ר וְ ֶה ָעכּור
צּוקה ָמ ָרה
וְ לַ ְמרֹות זֹאת ּגַ ם ִּב ְמ ָ
ִמ ֶּמּנִ י ֹלא ִּב ְּק ָׁשה ֵּפרּור
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מאנגלית :אליעזרה איג־זקוב

מאנגלית :איתמר זהר

*
ְצ ִבי ֶׁשּנִ ְפ ַצע ַ -מגְ ִּב ַיּה ְקפֹץ -
ּכָ ְך ַה ַּצּיָ ד לִ י ָ ׂשח -
זֹו ַרק ֶא ְק ְס ָטזַ ת ָמוֶ ת -
וְ ָאז ָׁש ֵקט ַה ְּס ַבְך!

*
צּוע ְמ ַק ֵּפץ ַהגְ ֵּבּה
ְצ ִבי ָּפ ַ
ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶאת ַה ַּצּיָ ד ָׂשח:
ם־ה ָּמוֶ ת
זֶ ה ַרק לַ ַה ַ
ַא ַחר יִ ּדֹם ַה ְּס ַבְך:

ּגַ ם ִאם אּולַ י — ֶא ְחיֶ ה ַא ֲח ָריו
ָעלָ יו — ַא ֲח ַרי לִ ְחיֹות —
ּכִ י לִ י ַרק ּכ ַֹח לַ ֲהרֹג,
לָ מּות — ֵאין ִּבי ּכֹחֹות —

גּופים ְ
ׁשֹוצ ִפים!
ְסלָ ִעים נְ ִ
ֶּפלֶ ד ָּדוֶ ה יְ נַ ֵּתר!
ימה ַּב ֲא ֶׁשר
ַהּלְ ִחי ַמ ְא ִּד ָ
ַהחֹלִ י ָּבּה ֵ
חֹודר!

ַמ ַּפץ ַה ֶּסלַ ע ַה ִּמ ַד ְר ֵּדר
ְּדרּוְך ַה ְּפלָ ָדה ַה ֶ
ּקֹופ ֶצת
ַהּלֶ ִחי ָּת ִמיד ֶּת ְא ַּדם ֵ
יֹותר
עֹוק ֶצת
ָּבּה ַה ַּק ַּד ַחת ֶ

[]754

ֶח ְדוָ ה ְׁ -שלִ ַיחת ַה ֵּס ֶבל -
רֹועּה,
ָעלָ יו ְּתסֹוכֵ ְך זְ ָ
י־מי ַה ָּדם,
ֶּפן יַ ְחשֹף ֵא ִ
"נִ ְפ ַצ ַעת" ֶּפן יִ ְק ָרא!

צּוקה
ַה ֶח ְדוָ ה ִהיא ִׁש ְריֹון ַה ְּמ ָ
ָּבּה ִּת ְת ַח ֵּמׁש זְ ִה ָירה ַע ָּתה
לְ ַבל יַ ְב ִחין ִמ ֶ
יׁשהּו ַּב ָּדם
וְ יַ כְ ִריז ֵ
"הן נִ ְפּגַ ְע ְּת!"
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מאנגלית :אליעזרה איג־זקוב

מאנגלית :שמואל רגולנט

וְ ֵעת ַּבּלֵ יל — ּכְ תֹם יֹום טֹוב —
ֶא ְׁשמֹר רֹאׁש ֲאדֹונִ י —
טֹוב לִ י ֵמ ַרּכּות ּכָ ִרים
ּופּוְך — לַ ֲחֹלק ִעם ִמי —
נֹורא —
לְ אֹויְ בֹו — ֲאנִ י אֹויֵ ב ָ
ִאיׁש ֹלא יֵ עֹור ֵׁשנִ ית —
ִאם ּבֹו ֶאנְ ַעץ ַעיִ ן ָר ָעה —
אֹו ָּב ֳהנִ י ַא ְׁש ִמיט —

*
ֵר ִעים — ִׂש ְמ ָחה אֹו ּכְ ֵאב?
לּו ִע ִּמי ַה ֶּׁש ַפע יֵ ֵׁשב
יטב ָה ֶ
עׁשר —
יִ ַ
ַאְך ִאם יִ ְׁש ֶהה ַרק ְמ ַעט
יַ ְׁש ִמין ּוכְ ָבר נִ ְמלַ ט
ָע ֵצב ָה ֶ
עׁשר.
[]1199

את העניין .בדרך כלל ,הוא הגיע לפתרון שענה על בקשתי .כשסיימתי
תרגום ספר ,נתתי אותו ראשית דבר לאמנון ,והוא ,בזמנו שלו ,עבר
עליו ,והעיר את הערותיו .במרבית המקרים ,אני קיבלתי אותן .לעתים
 לא .אולם העובדה שאדם המבין שירה וכתיבה מהי קרא את התרגוםוהוא נראה לו ,העניקה לי תחושת ביטחון .אני חושבת שהתמזל מזלי
שאמנון לא הגביל עצמו למתמטיקה בלבד.
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העולם הוא שפה שאי־אפשר לתרגם

ג'יימס רייט

התרגום מוקדש לזכרו של משה דור
מבחירי המשוררים בישראל ,מתרגם ופובליציסט
הלך לעולמו ב־ 5ביוני 2016

שער המכס הצפוני

(צ'רלס רייט)

מאנגלית :רוני אמיר

קרל סנדברג
שפות
ַעל ְּפנֵ י ָׂש ָפה ֵאין ַמ ֲא ָחזִ ים
ַה ְּמ ַא ְפ ְׁש ִרים לִ ְבנֵ י ָא ָדם לְ ִה ְׁש ַּתּלֵ ט ָעלֶ ָיה
לָ ֵתת ָּבּה ִס ָימנִ ים לְ זֹוכְ ָרּה.
ַה ָּׂש ָפה ִהיא נָ ָהר,
ַה ֵ
ּפֹורץ ֶּד ֶרְך ֲח ָד ָׁשה
ַּפ ַעם ְּב ֶאלֶ ף ָׁשנָ ה
ְ
ּומ ַׁשּנֶ ה ֶאת נְ ִתיבֹו ֶאל ַהּיָ ם.
ִהיא ְסח ֶֹפת ָה ָהר
ַהּנָ ָעה ֶאל ּגֵ ָיאיֹות
ְ
ּומ ֻא ָּמה ֶאל ֻא ָּמה
ּומ ְת ַע ְר ֶּבלֶ ת.
חֹוצה ּגְ בּולֹות ִ
ָ
ָׂשפֹות ּגֹווְ עֹות ּכְ מֹו נְ ָהרֹות.
ִמּלִ ים ַה ִּמ ְתלַ ְּפפֹות ְס ִביב לְ ׁשֹונְכֶ ם ַהּיֹום
ּומ ְת ַע ְּצבֹות לְ ַמ ְח ָׁש ָבה
ִ
ֵּבין ִׁשּנֵ יכֶ ם לְ ִׂש ְפ ֵתיכֶ ם ַה ְ
ּדֹוברֹות
ַעכְ ָׁשו וְ כַ ּיֹום
יִ ְהיּו ּכְ ָתב ַח ְרטֻ ִּמים ֵּד ֶהה
ְּבעֹוד ֵ
ּדֹורי ּדֹורֹות.
ִׁשירּו – ְּוב ְ
עֹודכֶ ם ָׁש ִרים – זִ כְ רּו
ִׁש ְירכֶ ם יָ מּות וְ יִ ְׁש ַּתּנֶ ה
וְ ֹלא יִ ְהיֶ ה ּכָ אן ָמ ָחר
ֵ
רּוח
יֹותר ֵמ ָה ַ
ֶׁשּנָ ְׁש ָבה ּכָ אן לִ ְפנֵ י ֵ
ּדֹורי ּדֹורֹות.

רוחו של ולטר בנימין
מהלכת בחצות

			
ָהעֹולָ ם הּוא ָׂש ָפה ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַת ְרּגֵ ם
לְ ֹלא ִמּלִ ים וְ ֶחלְ ֵקי ִּד ֵּבר.
		
הּוא ָׂש ָפה ֶׁשל ְּד ָב ִרים
ֵ
ֶׁשּלְ
ׁשֹונֹותינּו ֵאינָ ן ְמסֻ ּגָ לֹות לִ ְׁשֹלט ָּבּה,
ַאף ֶׁש ָאנּו נְ ִתינֶ ָיה ַהּנִ לְ ָה ִבים.
		
ִאם ֵעץ הּוא ְּ treeב ַאנְ ּגְ לִ ית,
יטלְ ִקית,
וְ ־ְּ alberoב ִא ַ
		
זֶ ה ֲהכִ י ָקרֹוב ֶׁשּנּוכַ ל לְ ַהּגִ ַיע
לֶ ֱאֹלהּות ,לַ ָּׂש ָפה ַה ֶ
ּסֹוב ֶבת ֶאת ּכַ ּדּור ָה ָא ֶרץ
וְ ֶׁש ָּבּה ֹלא נְ ַד ֵּבר לְ עֹולָ ם.
		

קרל סנדברג )1967-1878( Carl Sandburg
שנודע בכינויו "קולּה של אמריקה" ,משורר,
סופר ועורך פורה מהבולטים שבמשוררים
האמריקנים .זכה בשלושה פרסי פוליצר לשירה
ועל הביוגרפיה המרתקת שכתב על הנשיא
לינקולן .שירתו כתובה בשפה פשוטה ,ישירה,
ונטולת תחבולות ספרותיות.

צ'רלס רייט  ,Charles Wrightמהחשובים
שבמשוררים האמריקנים בני זמננו ,יליד טנסי .1935
זכה בפרס הספר הלאומי לשירה ובשני פרסי פוליצר
על שירתו שכולה הרהורים עמוקים על הטבע ,על
האדם ועל הכיליון .בשנים  2015-2014כיהן בתפקיד
המשורר הלאומי של ארה"ב.

מ
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משה דור ,צילם :ערן רותם

צ'רלס רייט

מאנגלית :משה דור

ְּב ֵס ֶדר .נַּסּו זֹאת,
ִאם ּכֵ ןּ .כָ ל ִמי
ֶׁש ֲאנִ י ַמּכִ יר וְ ִאכְ ַּפת לִ י,
וְ כָ ל
ַה ְּׁש ָאר ֲע ִת ִידים
לָ מּות ִּב ְב ִדידּות
ֶׁש ֵאינֶ ּנִ י יָ כֹול לְ ַדּמֹות ּוכְ ֵאב
ֶׁש ֵאינֶ ּנִ י ֵ
יֹוד ַע .נִ גְ זָ ר ָעלֵ ינּו
לְ ַה ְמ ִׁשיְך לִ ְחיֹותֲ .אנַ ְחנּו
ִה ַּת ְרנּו ֶאת ִס ְבכֵ י ָה ֶר ֶׁשתָׁ ,ש ַס ְענּו
ֶאת ּגּוף ַה ָּדג ַהּזֶ ה ָּופ ַת ְחנּו
אֹותֹו ִמ ְּב ִסיס ַהּזָ נָ ב
ַעד לַ ָּמקֹום ִמ ַּת ַחת לַ ַּסנְ ֵטר
ֶׁש ַהלְ וַ אי ֶׁשּיָ כֹלְ ִּתי לְ זַ ֵּמר ָעלָ יו.
אֹותּה ִמ ָּדה ָהיִ ִיתי ֶ
רֹוצה ֶׁשּנַ ּנִ ַיח
ְּב ָ
לַ ַחּיִ ים לְ ַה ְמ ִׁשיְך לִ ְחיֹות.
ְמ ֵ
ׁשֹורר זָ ֵקן ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ַמ ֲא ִמינִ ים ּבֹו
ָא ַמר אֹותֹו ָּד ָבר ,וְ כֵ יוָ ן ֶׁשּכָ ְך
נִ ְׁש ַּת ֵהינּו ֵּבין ִע ְׂש ֵבי זְ נַ ֶ
ב־ה ָחתּול ַהּכֵ ִהים וְ ִה ְת ַּפּלַ לְ נּו
י־ה ְ
ּמּוׁשק,
לְ ַמ ַען ַעכְ ְּב ֵר ַ
לְ ַמ ַען ָה ֲא ָדוֹות ֶׁש ִּמ ַּת ַחת לְ זַ נְ ֵ
בֹות ֶיהם,
דּוע לָ נּו ֶׁש ַּס ְר ְטנֵ י ַה ַּמיִ ם
לְ ַמ ַען ַה ְּתנּועֹות ַה ְּק ַטּנֹות ֶׁשּיָ ַ
עֹוׂשים ִמ ַּת ַחת לַ ַּמיִ ם,
ִ
ּדֹודנִ י ֶׁשהּוא ֵ
ׁשֹוטר.
לְ ַמ ַען ֶּפ ֶרק ַהּיָ ד ַהּיְ ָמנִ ית ֶׁשל ָ
ִה ְת ַּפּלַ לְ נּו לְ ַמ ַען ִעוְ רֹונֹו ֶׁשל ֵ
ר־ה ַּציִ ד.
ׁשֹומ ַ
ִה ְת ַּפּלַ לְ נּו לְ ַמ ַען ַה ֶּד ֶרְך ַה ַּביְ ָתה.
ָאכַ לְ נּו ֶאת ַה ָּדג.
גּופי,
ִמן ַה ֶהכְ ֵר ַח ֶׁש ַּמ ֶּׁשהּו יָ ֶפה ְמאֹד ָמצּוי ְּב ִ
ֲאנִ י ּכֹה ְמ ֻא ָּׁשר.
ג'יימס ארלינגטון רייט James Arlington Wright
( )1980-1927החל דרכו ב־ 1946כמשורר פורמליסט.
בהמשך ,בהשפעת הסוריאליזם הספרדי ,עבר לכתיבה
אימג'יסטית ,ועמד כניגוד משלים לדור הביט
ולאסכולת ניו יורק האוונגרדית.

מסאוקה שיקי
מיפנית :איתן בולוקן

מבחר הייקו
*
ֵהיכָ ן ֶׁש ָּׁשרֹות
ִצ ֵ
ּפֹורי ַהּיַ ַער
יחה
אׁשית ְּפ ִר ָ
ֵר ִ
*
אֹוחזִ ים
ָ
עֹודם ֲ
ַּב ְּס ָתו ַההֹולֵ ְך
ֲעלֵ י ָה ֵעץ
*
זּוג ְ
חֹוט ֵבי ֵע ִצים
ְׁש ִת ָיק ָתם נִ ְמ ֶׁשכֶ ת
ֲע ָר ֶפל ִמ ְת ַהּוֶ ה
*
ּכְ לָ ל ֵאינֹו ַמ ְב ִחין
ִּב ְק ִר ַיאת ַה ִּצ ָיקדֹות
ַק ְּב ָצן
*
ֵּבית ֶמ ְר ָחץ ֶּב ָה ִרים
ֵע ֻיר ִּמים ּכָ ל ַהּלַ יְ לָ ה
נְ ָהרֹות ַה ָּׁש ַמיִ ם
*
ְק ִרירּות
ִרכְ ֵסי ֶה ָה ִרים
ִמ ֵּבין ַה ָּב ִּתים

*
ַמזְ ִקין ַּב ְּס ָתו
פּואים
ִק ְמ ֵטי יָ ֵר ַח ְק ִ
ַּבח ֶֹדׁש ַה ְּת ִׁש ִיעי
*
ֵ
לֹוגם ָס ֶקה
ַה ְּס ָתו ְמלַ ֶּבה
ידּותי
ֶאת ְּב ִד ִ
*
לֵ יל ּכֹוכָ ִבים
ֶׁשל ִמי ַהּקֹול ַהּזֶ ה
ַה ֶ
חֹוצה ֶאת ַהּנַ ַחל?

*
ַהּיָ ִחיד ֶׁש ַּמ ְמ ִּתין
ַלּזֹונָ ה ָּב ְרחֹוב
אֹור יָ ֵר ַח
*
ַליְ ָלה ֲארְֹך
בֹותי ְ
נֹודדֹות
ַמ ְח ְׁש ַ
ֶא ֶלף ָׁשנִ ים ָהלְ ָאה
*
ַעד ָמ ַתי
יִ ָּמ ְׁשכּו ַחּיַ י?
ַה ַּליְ ָלה ָק ָצר

*
לִ י ַההֹולֵ ְך
לְ ָך ַהּנִ ְׁש ָאר
ְׁשנֵ י ְס ָתוִ ים

ָמ ָסאוֹ ָקה ִש ִיקי 正岡子規נ( )1902-1867נחשב לאחד היוצרים
הפוריים והחשובים בספרות היפנית של העת המודרנית .שירתו
וחיבוריו משקפים את התמורות הגדולות שעברו על יפן עם
ייג'י ( )1912-1868וסללו את הדרך לתחייה
תחילת קיסרות ֶמ ִ
בסוגות השירה הקצרה בראשית המאה העשרים.
התרגומים להלן לקוחים מהספר שני סתווים :שירתו של
מסאוקה שיקי ,אשר יראה אור בקרוב בהוצאת "ספרי ירח חסר".
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אינגבורג בכמן

ציליה דרפקין

מגרמנית :לאה מור

מיידיש :אשר גל ואביבה טל

הקריאה לדובה הגדולה

שקיעה

ֻּד ָּבה ּגְ דֹולָ ה ְר ִדי ֵאלֵ ינּו ,לַ יִ ל ָׂש ִעיר
ת־ּפ ְרוָ ה ֵמ ֲענָ נִ ים ִעם ָה ֵעינַ יִ ם ַה ַּק ְדמֹונִ ּיֹות,
ַחּיַ ַ
ֵעינֵ י ּכֹוכָ ִבים,
ִמן ַה ְּס ַבְך ֵ
ּפֹותיִ ְך ִעם ַה ְּט ָפ ִרים,
ּפֹורץ נִ ְצנּוץ ּכַ ַ
ָט ְפ ֵרי ּכֹוכָ ִבים,
ָאנּו ַמ ְׁשּגִ ִיחים ֵה ֵ
יטב ַעל ֲע ָד ֵרינּו
ַאְך ְ
קֹופ ִאים לְ ַמ ְר ֵאְך ַה ְּמכַ ֵּׁשף ,וְ ֵאין לָ נּו ֵאמּון
ְּב ָמ ְתנַ יִ ְך ַהּיְגֵ ִעים ְּובנִ ַיביִ ְך
ׂשּופים ִק ְמ ָעא,
ַה ַח ִּדים ַה ֲח ִ
ֻּד ָּבה ַק ְדמֹונָ ה.

סּופים,
ִעם ּגֵ וִ ים זְ ֻה ִּבים ֶׁשל ֲחזִ ִירים ּכְ ִ
סּוסים זְ ֻה ִּבים,
ֲע ָד ִרים ֲע ָד ִרים ֶׁשל ִ
ּובֹוא ִׁשים -
ַק ְר ָּפדֹות זְ ֻהּבֹות ֲ
נֹוה ִרים.
ּכֻ ּלָ ם ַא ַחר ֶח ֶרב זָ ָהב ֲ
ַה ֶּׁש ֶמׁש ֶאת ַה ֶח ֶרב ֶ
אֹוחזֶ ת ְּביַ ד זְ ֻה ָּבה
ּבֹוהקֹות ְׁש ֵּתי ְ
מֹוׁשכֹות ִעם ּגְ ִדילִ ים,
ַּב ְּׁשנִ ּיָ ה ֲ
יׁשית ִהיא ִמ ִּקיר ַא ְרּגָ ָמן ַמ ְפלִ יגָ ה
ֲח ִר ִ
ּבּורים וַ ֲאוָ זִ ים זְ ֻה ִּבים.
ַעל ּגַ ב ַּב ְר ִ
מתוך הספר "אין הייסן ווינט" ("ברוח החמה") ,ניו יורק 1935

ִא ְצ ְט ֻר ָּבל הּוא ּכָ ל עֹולַ ְמכֶ ם.
ַא ֶּתם ַה ַּק ְׂש ַק ִּׂשים ֶׁשּלֹו.
ֲאנִ י ֶ
ּבֹוע ֶטת ּבֹוְ ,מגַ לְ ּגֶ לֶ ת אֹותֹו
אׁשית
ּׁשּוח ֶׁש ְּב ֵר ִ
ֵמ ֲע ֵצי ָה ַא ַ
ּׁשּוח ֶׁש ָּב ַא ֲח ִרית,
ַעד ֲע ֵצי ָה ַא ַ
ׁשֹוא ֶפת אֹותֹו לְ תֹוכִ יֶ ,
ֶ
ֹלעי
ּבֹוחנֶ ת ְּב ִ
וְ ֶ
חֹוט ֶפת ְּב ַרגְ לִ י.
ִּת ְפ ֲחדּו אֹו ַאל ִּת ְפ ֲחדּו!
ַׁשּלְ מּו לְ ַׂשק ַה ְּמ ַצלְ ְצלִ ים וְ ַהּגִ ידּו
טֹובה
לָ ִאיׁש ָה ִעּוֵ ר ִמּלָ ה ָ
צּועה
ֶׁשּיַ ֲחזִ יק ֶאת ַה ֻּד ָּבה ִּב ְר ָ
וְ יַ ֲענִ יק לַ ּצֹאן ֶאת ַט ֲע ָמם ַה ְּמ ֻׁש ָּבח.
ָעלּול לִ ְהיֹות ֶׁש ַה ֻּד ָּבה ַהּזֹו
ִּת ְׁש ַּת ְח ֵררֹ ,לא עֹוד ְּת ַאּיֵ ם
וְ ִת ְרּדֹף ַא ֲח ֵרי ָה ִא ְצ ְט ֻר ָּבלִ ים,
ּׁשּוח ַהּגְ דֹולִ יםַ ,ה ְּמכֻ ּנָ ִפים,
ֶׁשּנָ ְׁשרּו ֵמ ֲע ֵצי ָה ַא ַ
ֶׁשּנָ ְפלּו ִמּגַ ן ָה ֵע ֶדן.
[ ]Anruf des grossen Bärenמתוך קובץ בשם זה

פרסומת
ֲא ָבל לְ ֵאיפֹה ֲאנַ ְחנּו הֹולְ כִ ים
ָה ִס ִירי ְּד ָאגָ ה ִמּלִ ֵּבְך ָה ִס ִירי ְּד ָאגָ ה
ּכַ ֲא ֶׁשר ַמ ְח ִׁשיְך וְ ַקר נַ ֲע ָׂשה
ָה ִס ִירי ְּד ָאגָ ה
ֲא ָבל
מּוס ָיקה
ִעם ִ
ּומה ָעלֵ ינּו לַ ֲעׂשֹות
ָ
מּוס ָיקה
ֲהיִ י ְׂש ֵמ ָחה וְ ִעם ִ
וְ לַ ְחׁשֹב
ֲהיִ י ְׂש ֵמ ָחה
מּול ְּפנֵ י ַהּסֹוף
מּוס ָיקה
ִעם ִ
ּולְ ָאן נִ ָּׂשא
ֲהכִ י טֹוב
ּומּכָ ל ַה ָּׁשנִ ים ֶאת ָה ֵא ָימה
ֶאת ַה ְּׁש ֵאלֹות ִ
ת־ה ֲחלֹומֹות
ֶאל ִמכְ ֶּב ֶס ַ
ָה ִס ִירי ְּד ָאגָ ה ִמּלִ ֵּבְך ָה ִס ִירי ְּד ָאגָ ה
ֲא ָבל ָמה ֶ
קֹורה
ֲהכִ י טֹוב
ּכַ ֲא ֶׁשר ּדֹם ַה ָּמוֶ ת
ֶ
ׁשֹורה.
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וו .ס .מרווין
מאנגלית :מכבית מלכין ויואב ורדי

עטלפת־פירות
ּכְ ֶׁש ֲאנִ י ָח ְפ ִׁשּיָ ה ֲאנִ י ָע ָפה
ְמ ֻא ֶּׁש ֶרת ַּב ָּׁש ַמיִ ם.
ְמ ַע ִּטים ְ
יֹוד ִעים ּכַ ָּמה
ּגָ דֹול ַהּלֵ ב
ּכַ ָּמה ַרּכָ ה ַה ֶּב ֶטן
נָפיִ ם.
ּכַ ָּמה ְׁש ִבירֹות ַהּכְ ַ
ּכָ ל ַה ֵּדעֹות ַה ְּקדּומֹות ְׁשגּויֹות
ֲאנִ י ֵמ ָאה ָאחּוז ַא ֲה ָבה לְ ָמתֹוק
וְ טֹוב לִ י ַּבח ֶֹׁשְך ְב ֶח ְב ַרת ַע ְצ ִמי ֵּובין ֵאּלּו
ַה ַחּיִ ים וְ ְ
נֹותנִ ים לִ ְחיֹות.

כלוב מספר חמש
תּוקה ְמ ַחּכָ ה ַּב ֲע ִמ ָידהְּ .בלֹונְ ָדה ִמ ְתּבֹונֶ נֶ ת ֵמ ַה ִּפּנָ ה.
ְמ ָ
מֹוצ ָיאה ַרק ַאף ֵמ ַה ְּמלּונָ ה.
מּוׁשה ִ
ָמ ָ
ַהּיֹום יֹום ִאּמּוץ.
רּוסהָ ,א ְב ָדה לָ ּה ֶרגֶ ל.
תּוקה נִ ְמ ְצ ָאה ְּד ָ
ְמ ָ
נֹוראֶ ,
אֹומ ֶרת ַהּוֶ ֶט ִרינָ ִרית.
ֶרגֶ ל ַא ַחת ִמּתֹוְך ַא ְר ַּבע זֶ ה ֹלא ָ
תּוקה ַמ ְר ָּבה לְ לַ ֵּקק ֶאת ַהּגֶ ֶדם.
ְמ ָ
ְּבלֹונְ ָדה נִ נְ ְט ָׁשהָּ .ב ָאה ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ִּוב ְּק ָׁשה לְ ַה ְר ִּדיםַ ,א ַחר ּכָ ְך ָהלְ כּו.
ְּבלֹונְ ָדה ְמ ַח ֶּפ ֶׂשת ֵמ ָאז ֶאת ָה ֵר ַיח ַההּוא .הּוא ֹלא חֹוזֵ ר.
מּוׁשהִ ,מי ֵ
יֹוד ַע ָמה ַה ִּסּפּור ֶׁשּלָ ּה.
ָמ ָ
נִ ְמ ְצ ָאה ְמ ֶ
ׁשֹוט ֶטת ְּביַ ַער ֶּבן ֶׁש ֶמןּ ,כְ ָבר ֹלא ְצ ִע ָירה.
יֵ ׁש לָ ּה ַה ְר ֵּבה ַא ֲה ָבה לָ ֵתת ֶ
אֹומ ֶרת ַה ִּמ ְתנַ ֶּד ֶבת,
ֲא ָבל ָק ֶׁשה לְ ַה ְחלִ יטַ ,רק ַאף ֵמ ִציץ ֵמ ַה ְּמלּונָ ה.
ֲאנָ ִׁשים ָּב ִאים ִמ ְס ַּתּכְ לִ ים ,נְ ִביחֹות ְ
לּובים ַה ְּׁשכֵ נִ ים,
ׂשֹורטֹות ֵמ ַהּכְ ִ
מּוׁשה ּכְ ָבר ְרגִ ילָ ה,
בּובים ְּבלִ י ַה ְפ ָס ָקהָ .מ ָ
צֹואהַ ,חם ּוזְ ִ
ֵר ַיח ַמ ְב ִחיל ֶׁשל ָ
ּופֹוס ַעת לְ ַאט ֶאל ּכְ לִ י ַה ַּמיִ ם ַה ְ
ּכְ ֶׁש ִּמ ְת ָק ֵרר ַהּיֹום ִהיא ִמ ְת ֶ
ּפֹוׁש ִרים.
רֹומ ֶמת ַ
עֹוק ֶבת ְּב ַמ ָּבט ,אּולַ י עֹוד ִמ ֶ
בּובים.
יׁשהּו ָּבאַ .רק ַהּזְ ִ
ְּבלֹונְ ָדה ֶ
ִהיא ְמ ָנַּסה לִ ְתּפֹס ֶא ָחד ִעם ַה ֶּפה.
תּוקה ֹלא ִמ ְת ַעּיֶ ֶפתִ ,היא ַמ ְמ ִׁשיכָ ה וְ ֶ
עֹומ ֶדת.
ְמ ָ
אּולַ י ַרק ִטּיּול ָק ָצר ִמחּוץ לַ ִּמכְ לָ ָאה.
ֵאיְך ֶׁש ִהיא ֶ
אֹוה ֶבת ֲע ַדיִ ן לָ רּוץ.

אווזי הבר
ָּת ִמיד ָהיּו ֵאּלֶ ה ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ֲעלֵ ֶיהם ֲהכִ י ִה ְצ ַט ַע ְר ִּתי
ַעל ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ֶׁש ָר ִא ִיתי וְ ַעל ֵאּלֶ ה
ֶׁש ַרק ָׁש ַמ ְע ִּתי אֹו ָחלַ ְמ ִּתי ֲעלֵ ֶיהם
לּובים אֹו ְ
רֹוב ִצים ְּב ַצד ַה ֶּד ֶרְך
אֹו ֶׁש ָר ִא ִיתי ִּבכְ ִ
כּורים זֶ ה זְ ַמן ַרב
ַעל ֵאּלֶ ה ַהּנִ ְׁשּכָ ִחים וְ ֵאּלֶ ה ַהּזְ ִ
ַעל ֵאּלֶ ה ֶׁש ָא ְבדּו וְ ׁשּוב ֹלא נִ ְמ ְצאּו
ֵּבין ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ָהיּו ִמּלִ ים ֶׁשּכֻ ּלָ נּו ִהּכַ ְרנּו
אֹותן וְ לַ ְמרֹות
ּגַ ם ִאם ֹלא ָא ַמ ְרנּו ָ
אֹותן
ֶׁש ָּת ִמיד ָהיּו ִּבלְ ִּתי ַמ ְת ִאימֹות ּכְ ֶׁש ָא ַמ ְרנּו ָ
ֵהן ָהיּו ָׁשם ּכַ ֲא ֶׁשר ָר ִצינּו ָּב ֶהן ְּבבֹוא ַהּזְ ַמן
ִעם ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ָּת ִמיד ָהיְ ָתה
נֹוכְ חּות ַרק ּכָ ל זְ ַמן ֶׁש ָהיְ ָתה וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן
ִּפ ְתאֹום ַרק ֵה ָע ֵדר וְ ַאף ִמּלָ ה ֲעבּורֹו
תּובה ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁשל ִסין
ְּבכָ ל ַה ָחכְ ָמה ַהּכְ ָ
ֵהיכָ ן ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ָמ ַתי ָא ְבדּו
ֵהיכָ ן ָה ָאבֹות ֶׁש ִהּכִ ירּו ֶאת ַה ֶּד ֶרְך
ִּבלְ ֲע ֵד ֶיהם ּכָ ל ַה ִּמּלִ ים ַה ֲחכָ מֹות ֵהן ּגַ ְרּגְ ֵרי חֹול
ִמ ְת ַּפ ְּתלִ ים ַעל ַה ְּדיּונֹות ְּב ָמקֹום ָׁשם ַהּיְ ָערֹות
ַּפ ַעם ִה ְתלַ ֲחׁשּו ִּב ְׂש ָפ ָתם ָה ַע ִּת ָיקה ַה ְּמ ַה ְד ֶה ֶדת
ַּוב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ִהּכִ ירּו ֶאת ַּד ְרּכָ ם ֵּבין ָה ֵע ִצים
חּותם ָׂש ְר ָדה
ַרק ַּב ִּׁש ִירים ַהּיְ ָׁשנִ ים נֹוכְ ָ
ַהּגִ יּבֹונִ ים ְ
קֹור ִאים ִמ ִּב ְתרֹונֵ י ָה ָהר
ַה ִּמּלִ ים ַהּיְ ָׁשנֹות ּכֻ ּלָ ן ַמ ֲע ִמיקֹות ֶאת ַה ֵה ָע ֵדר ַהּגָ דֹול
ַה ֶּמ ְר ָחב ֶה ָעצּום ֶׁשל ּכָ ל ָמה ֶׁש ָא ַבד
זֶ ה ֲע ַדיִ ן ָהיָ ה ָׁשם ּכְ ֶׁש ַה ְּמ ֵ
ׁשֹורר ַּבּגָ לּות
ִה ִּביט ַמ ְעלָ ה וְ ָׁש ַמע ֶאת ַהּקֹולֹות
ֶׁשל ֲאוָ זֵ י ַה ָּבר ַה ְר ֵחק ֵמ ָעלָ יו ָע ִפים ַה ַּביְ ָתה
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תולי שזר
מה שהוא

ברית נצח

ַׁשי הֹולֵ ְך ַּבּיַ ַער וְ ֵ
חֹוׁשב ַעל ַמ ֶּׁשהּו
וְ ִהּנֵ ה הּוא ִׁש ְימ ַּפנְ זֶ ה
ֶׁשהֹולֵ ְך ַּבּיַ ַער וְ ֵ
קֹופץ ַּבּיַ ַער,
ּכְ ֵׁשם ֶׁשהּוא ִׁשּבֹלֶ ת
ֶׁש ִּמחּוץ לַ ּיַ ַערִ ,מ ְתּגַ ְעּגַ ַעת.
ַאְך ִמ ֵּבין ֵע ָציו ֶ
י־ׁש ְימ ַּפנְ זֶ ה
רֹואה לְ ֶפ ַתע ַׁש ִ
ִּפ ַּסת ָׁש ַמיִ ם
וְ ִהּנֵ ה הּוא ָׁש ַמיִ ם
ֶׁשּנֹוגְ ִעים ַּבּיַ ַערְ ,
חֹוׁש ִבים ַעל ֶׁש ֶמׁש וְ ִהּנֵ ה ַׁשי
ֶׁש ָה ַפְך ָׁש ַמיִ ם ְמ ַט ֵּפס לַ ֶּׁש ֶמׁש וְ ֵ
נֹופל
ַעל ְׁש ַּתיִ ם
וְ ִהּנֵ ה הּוא ֶא ָחד
אֹו אּולַ י הּוא ְׁשנַ יִ ם ֲא ֵח ִרים
יֹוד ַעת.
ּוכְ ָבר ֵאינִ י ַ
יֹוד ַעת
ּוכְ ָבר ֵאינִ י ַ
חֹוׁשב ּכְ ֶׁשהּוא ֵ
ֵאיפֹה ַׁשי ֵ
הֹופְך לְ ַמ ֶּׁשהּו
וְ ִהּנֵ ה הּוא ִׁשיר
ֶׁש ְּמ ַטּיֵ ל ַּבּיַ ַער וְ ֵ
קֹופץ ַּבּיַ ַער,
ּכְ ֵׁשם ֶׁשהּוא ִׁשּבֹלֶ ת
ֶׁשֹּלא ַּתּגִ יד לִ י לְ עֹולָ ם
ֶׁש ֲאנִ י ֹלא לְ ַבד.

ַאל ַּת ֲחזֹר -
צֹוע ֶקתַ ,אלְ ַּת ֲחזֹר ֵאלַ י ַה ֶ
ׁשֹומ ַעת ֶאת ַע ְצ ִמי ֶ
ּצֹוע ֶקת
ֵאינִ י ַ
ָעלַ יֶׁ ,שֹּלא ַּת ֲחזֹר ֶאל קֹול ְצ ָע ָקה ָחלּוׁש הֹולֵ ְך וְ ְנִק ָּבר זֶ ה
ׁשֹומ ַעת
ֲא ֶׁשר ַּת ַחת ִע ְקבֹות קֹולְ ָך הֹולֵ ְך וְ ְנִק ָּבר וְ ֵאינִ י ַ
אֹותי ְּב ַצ ֲע ָק ִתי ֵאלַ י ֶׁש ֵאינִ י מּוכָ נָ ה ֶׁש ַּת ֲחזֹר ְּבׁשּום ְמ ִחיר
ִ
ְּובׁשּום ְמ ִחיר ֵאינִ י מּוכָ נָ ה ֶׁש ַּת ֲחזֹר
קֹותי ֵאלַ י ּכָ ל ֵא ַימת ֶׁש ֲאנִ י
ׁשֹומ ַעת ֶאת ַצ ֲע ַ
וְ ֵאינִ י ַ
וְ כָ ל ֶׁש ֲאנִ י
ׁשֹומ ַעת ֵה ֵ
יטב
ַ
ּׁשֹומ ַעת ֵה ֵ
ֵ
יטב
ּומ ַעל לְ ֶק ֶבר ְצ ָעקֹות ָה ַאלְ ַּת ֲחזֹור ֵאלַ י ּכָ ל ֶׁש ַ
הּוא ֶׁש ֵאינְ ָך חֹוזֵ ר
ִּוב ְד ָמ ָמה ְמ ְ
סֹובבֹות ֶא ְצ ָּבעֹות
ַמ ְפ ֵּת ַח ַּב ֶּדלֶ ת
ּדֹוחפֹות,
ִּוב ְד ָמ ָמה ֲ
וְ קֹולִ י ְמ ַפּלֵ ַח
ֵ
קֹורא ְ
ּומ ַה ְד ֵהד,
ִּב ְב ִרית נֶ ַצח -
ֶעלְ ּבֹון וְ ַה ְמ ָּתנָ ה

סולידריות
טֹוב ָהיָ ה לָ חּוס
ַעל ּגֹוזַ ל ַה ֶ
ּצֹוצלֶ ת
ֶט ֶרם ֵמת ַּב ֵּקן

גל ברזילי
*
ַהּדֹב ֶׁשּלִ י ֵ
ּפֹוחד,
הּוא ֶ
רֹוצה ֶׁש ֶאּסְֹך ּבֹו ִּב ָּטחֹון.
ֲאנִ י ֶ
רֹוצה לַ ֲהפְֹך ֶאת ַה ִּמ ְׁשוָ ָאה,
ַא ֶח ֶרת ִּב ְׁש ִביל ָמה ֲלַעזָ אזֵ לֶּ ,בנְ ָא ָדם ֵ
נֹותן לְ דֹב ִק ְר ָק ִסים נִ ְמלָ ט,
לָ גּור ְּבתֹוכֹו.

*
ִמי ֶׁש ֶ
רֹואהֵ ,אין לֹו ח ֶֹׁשְך ֻמ ְחלָ ט.
ׁשּום ּכְ לִ י ַחד ֹלא ֵ
חֹודר ֶאת ַה ַּפ ְרוָ ה ֶׁשּלְ ָךֶּ ,ד ֶרְך עֹור ַהּיָ ַדיִ ם ֶׁשּלִ י.
ַא ַחר ּכָ ְך ָא ְמרּו ֶׁשּזֹו ָהיְ ָתה ְק ִר ָיאה לְ ֶעזְ ָרה,
קּוע לִ י ּכְ מֹו קֹוץ ַּבּגָ רֹון.
לֹומר ֶׁש ָהיִ ָית ָּת ַ
ֵאיְך יָ כֹלְ ִּתי ַ
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*
מּודים ְמ ַח ְּב ִקים ֻּדּבֹון ַמ ְח ָמד לְ ַר ֲאוָ ה
יְ לָ ִדים ֲח ִ
ִּב ְׂשדֹות ַה ִּמ ְר ֶעה ַהּכְ ֻת ִּמים ִמ ַּדם ַה ַּסלְ מֹון.
לְ כַ ָּמה ֻּד ִּבים ָּפ ַׁש ְטנּו ֶאת ַה ַּפ ְרוָ ה ַהּיֹום?

*
נּוח,
ָמה ֶׁש ַּב ִּד ְמיֹון ְמ ַח ֵּפׂש לָ ַ
ִמ ְת ַּבלְ ֵּבל ָּב ְרגָ ׁשֹות ַּוב ָּׂש ָפה ַהּלִ ִירית.
זֶ ה ּכָ ל ּכָ ְך ַקל לִ ְהיֹות ֲח ַסר יֶ ַׁשע
וְ זָ קּוק לְ ַה ָּצלָ ה,
ִאם ַא ָּתה ַחּיָ ה ֶׁשּיֵ ׁש לָ ּה ֵעינַ יִ ם ֲעצּובֹות.
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יוסף שרון
תנ"ך מהחלון
זִ ּכָ רֹון ֵ
ּגֹורר ֶמ ְר ָחק ִ -אלְ ָמלֵ א ּגַ ְרנּו ּכֹה ָקרֹוב
ֶׁש ָא ַמ ְר ִּתי לִ ְפ ָע ִמים ְּבקֹול ֶ
"ׁשּיָ בֹוא וְ יַּגִ יד ּכְ ָבר" -

*

וְ כָ ל ַחּלֹון ֻמ ְס ָּתר ֶחלְ ִקית ּכִ ְמ ִדינַ ת ֲענָק
וְ ַה ַּדּיָ ִרים ָה ֵהם ִה ְת ַחּלְ פּו ,אֹו ֶׁש ָע ְברּו ֵמ ֶח ֶדר לְ ֶח ֶדר ָּב ֶרגֶ ל.
ְצ ִע ִיריםּ ,גִ לְ ּגְ לּו ַט ָּבק וְ ַעל ִּב ְרּכֵ ֶיהם ָּתנָ"ְך
ְּב ֶר ְ
זֹולּוציָ ה ִראׁשֹונִ ית ּכָ ל ּכָ ְך.
(ֹלא נִ ְר ֶאה ֶׁש ָה ְר ָפ ִאים ּכָ רּו ֲאלֵ ֶיהם ִּפ ְר ָצה).

ּתֹובנֹות
ְּב ֵבית ַה ְּקלִ ּיָ ה לְ ַה ְק ָּפ ַאת ָ
ָק ֶפה ָׁשחֹר לִ ְׁשמֹונֶ ה ֵּת ַׁשע ָׁשנִ ים.
ּפֹורים וְ כָ ל ַה ְּׁש ָאר ַ -ס ֶח ֶבת ֲא ֻרּכָ ה.
ֵעינֵ י ִצ ִ
ַע ְפ ַע ֵּפי ַה ַּׁש ַחר ּכְ ַמ ְט ֲא ֵטא נֹוצֹות ָח ָדׁש וְ ַרְך
ְּבלִ י ֶמלֶ ל ֶׁשל ֵ
רֹופא ַה ַּמּכֶ ה ְּב ַע ְצמֹו
ַעל ַח ְּטאֹות ַה ַה ְב ָחנָ ה!

ִׁש ָירה? ֵּבין ְּת ִהּלִ ים לְ ֵבין ִמ ְׁשלֵ י
גּורים -
ַּדּיָ ר ֶא ָחד ִ -אם לְ ַה ְׁשוֹות ֶאת ָהעֹולָ ם לְ ֵבית ְמ ִ
ִענְ יָ נֹו ֵר ָיקם ּכִ י ִענְ יָ נֹו ֵאינֹו ַא ֲה ָב ָתם .אּולַ י ֶטנְ ֶּדר לְ ִפּנּוי ַא ְרּגָ זִ ים.
ַה ֵ
ּמֹועד ַה ַּמ ְת ִאים לְ כָ ל ֵעת ּגָ לְ ִמי לָ רֹב,
מּודים,
ֲאנָ כִ י ִמן ַהּלַ ַחץ וְ ַה ְּד ִחּיָ ה ַה ֲה ָד ִדית ֶׁשל ְס ָפ ִרים ְצ ִ
(ּג ֶֹדל ָהאֹות ֶׁשל ַה ְּד ָב ִרים ֵאינֹו ָא ִחיד).

ֶע ֶרב ֶא ָחד ִּפ ְתאֹום ּגְ ָפנִ ים ְמ ַט ְּפסֹות ִמן ַה ַחּלֹון ַההּוא
יטה ֵ
יֹותר ֲע ִדינָ ה,
ּכְ ִאּלּו ָא ְמרּוַ :ה ְּס ִח ָ
ַהּיַ יִ ן ְמ ֻׁש ָּבח ֵ
יֹותר.
עֹוד ִסּפּור ַעל ֶּבן ָא ָדם ֶׁש ִחּכּו לֹו.
חּוצה.
גְ ָפנִ ים ְמ ַט ְּפסֹות ִמן ַה ַחּלֹון ַההּוא וְ ַה ָ
ֹלא ֵה ַבנְ ִּתי עֹוד ֵ -איפֹה ָה ֶר ַקע,
גּורים,
נֶ ֶא ְרזּו ָה ַא ְרּגָ זִ יםּ ,גַ ם ִמחּוץ לְ ֵבית ַה ְּמ ִ
וְ ָקרֹוב לַ ֶּטנְ ֶּדרָ .מ ִהיר ּכְ מֹו ָּד ָבר ַהּנִ לְ ָמד ִמּסֹופֹו –
חֹורה ִּב ְק ֵצה ַמ ָּד ָפם ֵ -ס ֶפר ָּתנָ״ְך –
זֹו ַה ֻּנְק ָּדה ַה ְּׁש ָ
"מה ַּת ֲע ֶׂשה",
ּכְ נִ ְׁש ָען ַעל ֶּדלֶ ת ַ -
"לְ ָאן ַא ָּתה הֹולֵ ְך"" ,לְ ָאן ַא ָּתה הֹולֵ ְך".

ֶאנֶ ְרּגְ יֹות וְ ִאינֶ ְר ְציֹות סֻ ְּדרּו ּכְ מֹו ִּבלְ ִח ַיצת ּכַ ְפּתֹור.
ְּד ֻמּיֹות ִה ְת ַחּלְ פּו ָׁשם ּ -כַ ּיֹום ְּבעּוגָ הֻׁ ,שלְ ָחן.
נֹוסף ָסגַ ר ָעלָ יו ְּב ֶר ֶׁשת נְ ָצ ִרים.
ּכַ ד ֶח ֶרס ֶׁש ַּב ַעל ְמלָ אכָ ה ָ
ָּת ֵאר לְ ָך ְק ִריאֹות ְמ ָח ָאה ֲחנּוקֹות וְ נִ ְבלְ מּו ּכִ ְׁש ִרירּות לֵ ב
וְ כַ ד ַה ֶח ֶרס ֵ
נֹותיו.
י־ה ִּמ ְת ָאר ֶׁשל ָּד ְפ ָ
נֹוׁשם ֶאת ַקּוֵ ַ
ָּתכְ נִ ית ַא ְרכִ ֶ
יט ְקטֹונִ ית ִמּג ַֹבּה ֹלא נִ ְר ֶאה
ֹלא ַּת ְס ִּתיר ָּד ָברֵ ,אין ָּבּה ַה ְצלָ לָ ה -
"ּומי ָהיָ ה ַה ַּצּלָ ם"ֵ ,
ׁשֹואל ּכָ ל ֶא ָחד ִּב ְמבּוכָ ה
ִ
נּוח ֵאיזֹו ְׁש ִקיפּות.
ּמֹוסיף ַעל ִּפ ְע ַ
ְּבעֹולָ ם ֶׁש ִ

פנחס גרשום
בחנות נעליים

*

זֶ ה ָהיָ ה
ַרק ע ֶֹדף
ֲא ָבל ּכָ ל
ֶׁש ֶקל ּכָ סּוף
ְּב ַמּגָ ֵעְך,
אֹוצר ְּביָ ִדי
ָ

ּכְ ָענָ ן
ּכָ ֵבד
ּכַ ֲח ִבית יַ יִ ן
ֶ
ּתֹוס ֶסת
לְ ַה ְׁשקֹות ּגַ ן
הּובה
ּולְ ַׁשּכֵ ר ֲא ָ
ִעם ַהּוֶ ֶרד ַה ֵ
ּנֹופל
ַעל ִּב ְטנָ ּה
לְ ִה ְת ֵ
עֹורר

*

*

ַמ ָּב ֵטְך ַעל ֵעינַ י
ּכְ גַ ל ַעל ַה ֶּסלַ ע
ֲאנִ י ִמ ְת ֵ
ּפֹורר
וְ ֵ
טֹוב ַע
ָּבְך

ָאבֹוא ֵאלַ יִ ְך ָקטּוף
אֹותי
ֶׁש ָּת ִר ִיחי ִ
ֶׁש ַּת ַא ְס ִפי ְ
רֹותי
ּכֹות ַ

לאנה

פנחס גרשום ,בן  ,41מורה לעברית,
בוגר החוגים לספרות כללית ומחשבת
ישראל באוניברסיטת חיפה.
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מצד זה

עמוס לויתן

"

האחד שסירב למלנכוליה
ספרו של מיכאל גלוזמן שירת הטבועים -
המלנכוליה של הריבונות בשירה העברית
בשנות החמישים והשישים ,זוכה פרס בהט
(אוניברסיטת חיפה ,ידיעות אחרונות)2018 ,
לא עורר בי חשק רב לקוראו .הן התזה כולה
כבר כלולה בשמו .וכך גם נאמר על גב
העטיפה" :ספר זה מציע קריאה מחודשת
בפרקים אחדים בשירה הישראלית שנכתבה
בשנות החמישים והשישים שנתנה ביטוי
לתחושות של אובדן וחסר שהתעוררו
לאחר הניצחון במלחמת העצמאות והקמת
המדינה .את התחושות הללו מבקש ספר
זה לכנות המלנכוליה של הריבונות" .אכן,
כצפוי! ובכל זאת כפיתי על עצמי לעיין בו,
בעיקר בעקבות הקטילה הברוטלית המיותרת (גם אם אני מסכים עם
מקצת דבריו) ,שביצע בו יהודה ויזן במאמרו ב'ספרים' (.)02.11.18
המדובר במשוררים שהתקבצו סביב כתב העת 'לקראת' ()1952
בראשות נתן זך ,ובהם משה דור ,אריה סיון ,משה בן שאול ,בנימין
הרשב ,יהודה עמיחי ודוד אבידן ,שנקראו אחר כך משוררי "דור
המדינה" .איני בטוח עד כמה היו מסכימים עם התיוג "מלנכולים",
(תיוג שממנו הסתייג גם גבריאל מוקד במכתבו ל׳ספרים׳ שנקרא
״היינו דווקא שמחים״) ,אבל מאחר שכולם ,להוציא זך ,כבר אינם
בין החיים ,אין ביכולתם למחות .משוררים אלה ,לטענתו של
פרופ' גלוזמן (ראש החוג לשעבר לספרות באוניבסיטת תל־אביב),
נותרו ,אללי ,כבר למחרת קום המדינה ,ללא חזון להגשימו ושקעו
בטראומה ,דיכאון ומלנכוליה .כפי שכותבת חמוטל צמיר ,עמיתה
למחקר של גלוזמן" ,מימוש החלום ,שהוא רגע השיא של התנועה
הלאומית ,הוא גם סופה" (עמ'  .)89כך ממש! אכן" ,אין כל חדש
תחת השמש".
אולם ככל שהוספתי לקרוא התברר לי ,בכל זאת ,כי יש חדש תחת
השמש .שכן לגלוזמן אירע מקרה בלעם ,בא לקלל ונמצא מברך .כי
לא פחות משהספר עוסק בנתן זך ובשירה המלנכולית ,הוא עוסק גם
ביריבו ,נתן אלתרמן ובשירה ההרואית .הן גם את המניפסט של זך
נגד אלתרמן ("הרהורים על שירת נתן אלתרמן"  ,)1959שהוא עיקר
הפואטיקה של זך ובני דורו ,אפשר להעמיד על שלושה עיקרים
אנטי־אלתרמניים :אנטי־קולקטיביות (קרי אינידיבידואליות) ,אנטי־
לאומיות (קרי אוניברסליות) ,אנטי־צורניות (קרי שפת דיבור וחריזה
חופשית).
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למעשה ,עיקר הוויכוח הוא לא עם אלתרמן המוקדם ,אלא עם
אלתרמן המאוחר של שירי עיר היונה ,שהופיע לאחר ארבע־עשרה
שנות שתיקה ( .)1957שירי עיר היונה שהם שירי "אפוס הקוממיות
של היהודים בארצם" (כהגדרת יריב בן אהרון ,ראה מסכת שירי
עיר היונה ,הקיבוץ המאוחד ומדרשת אורנים ,)2015 ,לא התקבלו
כך בשעתם .נהפוך הוא .עיר היונה הופיע חמש שנים לאחר הופעת
כתב העת 'לקראת' ושנתיים לפני "הרהורים על שירת אלתרמן",
כלומר ,כאשר המחנה "האנטי־אלתרמני" כבר היה מחנה הרוב
שדעת הקהל נטתה אחריו .גלוזמן אינו חוסך שום פיסת מידע
ממסיבת ההשקה לכבוד עיר היונה ,שנערכה בביתם של אהרון מגד
ואידה צורית ,כדי לשכנענו שהיא הסתיימה במבוכה גדולה לנוכחים
ובמפח נפש לאלתרמן( .שלונסקי ,למשל ,שהזדרז לעזוב לחש לכל
מי שביקש לשמוע" :שירי עיר היונה הם טור שביעי מורחב").
העובדות הללו בעיקרן ידועות זה מכבר ,ומה שמאכזב בספרו של
גלוזמן הוא העובדה שכשישים שנה לאחר אותו אירוע,
הוא חוזר עליהן מילה במילה כאילו מאומה לא השתנה.
בבואו לכתוב את מחקרו כיום ,שב גלוזמן ופוסק בנחרצות
כי "המהלך השירי אידיאולוגי של אלתרמן נכשל כישלון
חרוץ והספר הטיל מעין כתם על דמותו ועל אמינותו של
המשורר" (עמ'  .)68האומנם? עד כדי כך!
כאן לדעתי טמון הכשל שלו .שלא כיריב בן אהרון,
במסכת שירי עיר היונה (ראה לעיל) ,גלוזמן אינו מהרהר
מחדש על שירת אלתרמן ,גם לא על שירת המשוררים
המלנכוליים ולא על הפואטיקה של זך ,שמא נזקה היה רב
מתועלתה למשוררי הדורות הבאים.
לטעמי ,דבר אחד טוב בכל זאת עושה ספרו של גלוזמן.
הוא מחזיר את אלתרמן ואת שירי עיר היונה אל קדמת
הבימה .אלתרמן ,מתברר מן התזה שמציע גלוזמן,
היה המשורר היחיד שלא נפלו עליו טראומה ודיכאון והוא סירב
למלנכוליה בעקבות הקמת המדינה .במבט לאחור ,דומני שזו זכות
גדולה שטרם הוערכה כראוי.
ספק אם גלוזמן עושה שירות טוב לנתן זך ,כאשר הוא מביא בשלמות
את שירו 'אני לעצמי אני שר' בתור "דוגמה מובהקת לפואטיקה
המלנכולית של שנות החמישים" (עמ'  .)58כל כמה שהוא מנסה
לפאר ולפרש את השיר ,הוא נותר בלתי מרשים בעליל .גלוזמן
כותב כי "מה שבולט בשיר הוא השימוש המרובה במילה 'אני'
המופיעה  12פעמים ב־ 15שורות השיר .בכך מזמין הדובר בשיר
את הקריאה הרווחת בשירת דור המדינה ככזו השמה את הדגש על
האינדיבידואלי" (עמ'  .)59ואני תמה ,האומנם זו מעלה שירית כה
גדולה?
לעניות דעתי שום שורה משורות "אני לעצמי אני שר" לא יכולה
להתמודד עם שורה משורות שירי עיר היונה ,שאינה שרה לעצמה,
אלא למשהו גדול ממנה .אלתרמן מודע למשימה הקשה שהעמיס
על כתפיו ומזהיר עצמו מפניה .לא תמיד הוא עומד בה בהצלחה,
אבל האזהרה עצמה מנוסחת נפלא ומכמירת לב לא פחות.
ָל ִׁשיר ֶאת ַה ְּפ ָר ִטים ַה ִמ ְצ ָט ְר ִפיםֹ ,לא ֶאת ַה ְּסכּום.
ָלבֹוא ָע ָדיו ְּב ִלי ְק ִפ ַיצת ַה ֶד ֶרְך וְ סֹוד ַל ַחׁש.
ָל ֵתת ַּבנֶ ֱא ָמר ֹלא ֶאת ַה ֶּק ַמח ַה ָּטחּון
תֹוח ַחת.
ּכִ י ֶאת ַר ַעׁש ַה ָּק ָמה ַה ִמ ְׁש ַ
------------------ֹלא לְ ַע ֵּגלָ .ל ֵתת ַּב ִּׁשיר ִמ ְפלָ ׁש ֶאל ֶא ֶרץ וְ ָׁש ֶמ ָיה( .ליל תמורה ,ה)

נטל התוכחה
נטל ההוכחה מוטל בדרך כלל על התביעה .לכן הנטל
המוטל על הסנגור ברומן ,עו"ד רומנו ,הוא למעשה
נטל התוכחה (להוקיע את יחסה של ישראל לאזרחיה
הערבים); דפי יומן אסיר השב"כ איסמעיל אפקטיביים,
אבל התמונה הכללית לא לגמרי ברורה ולא לגמרי
משכנעת.

נטל ההוכחה מוטל בדרך כלל על התביעה
במשפט .בתביעה פלילית או ביטחונית זו לעולם
המדינה היא שתובעת .בספרה של איילת שמיר
נטל ההוכחה (עם עובד  )2018הוא מוטל על
הסנגור החיפאי ,עו"ד רומנו ,שנטל על עצמו
את ההגנה על הנגר איסמעיל מטמרה .בסופו
של דבר מבין רומנו "שהנטל שהוטל עליו הוא
למעלה מכוחו" (עמ'  )216והרומן מסתיים בטרם
התחיל המשפט .לכן ,אין כאן נטל הוכחה ,אלא
למעשה נטל תוכחה (מאותו שורש) ,להוקיע את יחסה של ישראל
לאזרחיה הערבים .מה גם שאין זה המקרה הפרטי של איסמעיל
לבדו ,אלא מקרה קיבוצי ,כפי שאנו למדים מן המוטו לספר הלקוח
מתוך הדבר לאלבר קאמיֶ :
"הד ֶבר כבר השתלט על הכל .שוב לא היו
גורלות אישיים ,כי אם פרשה קיבוצית".
אולם גם אם זו מטרת־העל של הרומן ,אין המחברת מקילה על עורך
הדין את משימתו .שכן אין כאן מקרה ברור של שחור־לבן ,אלא
פרשה מורכבת ומסובכת ,שפרטיה ,כאמור ,אינם מבוררים עד סופם
בערכאה שיפוטית כי המשפט כלל לא נערך .גם עורך הדין איננו
לוחם צדק טיפוסי ,כפי שמעיד עליו הכתוב" .צדקן הוא לא היה אף
פעם ,רומנו ,וגם לא בן של צדקן .ותמיד הפחידו אותו אלה שסוגדים
לחוק ומגלגלים עיניהם לשמים .לא ,הוא לא התכוון להיות דוברו
של הצדק" (עמ'  .)12גם "נזיר הוא לא היה אף פעם ולא התכוון
להיות" (עמ'  .)13חיי המין של רומנו ,הגרוש מאשתו דפנה ,הם
ביזאריים ולא אנינים במיוחד.
הרומן מתנהל בשני מסלולי זמן :אירועים המתרחשים בהווה של
הסיפור ,ואירועים שהתרחשו בעבר שלו ,כשלושים שנה לפני הזמן
המסופר ,המתוארים ביומן החקירות בשב"כ של העציר איסמעיל.
הסיפור עצמו נחשף בהדרגה ,לא רק לעיני הקורא ,אלא גם לעיני
עורך הדין .למעשה העלילה נפרשת מסופה לראשיתה ,כלומר,
מן ההווה אל העבר .בתחילה איננו יודעים הרבה על מעשיו של
איסמעיל ועל החשדות נגדו .פרטים חדשים צצים כל הזמן .פעם
במעטפה חומה שמגיעה לידי עורך הדין ,פעם בדיסק־און־קי
מהקלטת וידיאו מהחקירה שמוסלק לכיסו ,פעם בדברים שמספרת
לו אשתו של העציר ,ופעם במה שהוא עצמו רואה בנגרייה בטמרה.
האירוע שבגינו נכנס עו"ד רומנו לתמונה הוא מעצרו האחרון של
איסמעיל .מיומן העציר שלו מתברר כי כבר היה עצור קודם לכן,
לפני שנים ,עובדה שעורך הדין אינו מודע לה בתחילה .היומן שכתב
איסמעיל ניתן בפונט שונה ובלשון גדומה ,והוא משובץ לסירוגין
ברצף האירועים בהווה .זו טכניקה יוצרת מתח ,אך גם מבלבלת,
ואולי זו מטרתה .קטעי היומן הם כמו רמזים בכתב חידה המתפענחים
רק עשרות עמודים מאוחר יותר .כדי לפשט את העלילה אשרטט את
האירועים בסדר התרחשותם האמיתי ,לפי מיטב הבנתי ,וכפי שהם
מצטיירים מהתמונה הכוללת בתום הקריאה (ואני מבקש את סליחת
הקוראים על הספוילר):
איסמעיל היה בחור צעיר בכפר טמרה ,כאשר נשכר לעבודות של

ייעור ופריצת דרכים בקרן קיימת .במסגרת עבודתו
זו היתה לו גישה לחומרי נפץ וחבלה .חוליית
מחבלים שהתארגנה באזור לחצה עליו להשיג לה
נַ ָּפ ִצים .החוליה נתפסה והלשינה עליו .הוא נעצר
על ידי השב"כ (המעצר הראשון) ,ונחקר בעינויים
על ידי איש שב"כ בשם מיכה אבו־עלי .לימים
שוחרר בתנאים מגבילים והוחתם על צו מנהלי
המפרט אותם .את הצו הזה שמר במגירה בביתו
ואיש לא ידע עליו ,גם לא אשתו .בהמשך התקבל
לעבודה בנגרייה של הנגר־האומן ריאד בעכו
והתאהב בבתו של ריאד ,שאדיה .השניים התחתנו
ונולד בנם ,בילאל ,בעל פיגור קל .לאחר מותו של
ריאד ירש איסמעיל את הנגרייה והעבירה לטמרה.
איסמעיל גם הוא נגר מעולה ,עסקיו פרחו והיו
לו לקוחות בכל הארץ .עו"ד רומנו ואשתו דפנה
היו לקוחות שלו בימי נישואיהם במשך  23שנים.
(איסמעיל התקין את הרהיטים בביתם ,כולל שולחן האוכל שעליו
היו מזדיינים מעת לעת) .כאשר נעצר איסמעיל (המעצר השני) ,פנה
לרומנו שייצג אותו ורומנו נעתר ,מבלי שידע עדיין את כל המסופר
לעיל .המעצר השני אירע כשלושים שנה לאחר הראשון ,כאשר
איסמעיל ,יחד עם בנו בילאל ,התקינו ארונות בביתה של לקוחה
בחיפה .למקום הגיע אביה של הלקוחה ,דב לוין .בינו לבין איסמעיל
התפתחו חילופי דברים ,שבסופם נמצא לוין מוטל על הרצפה חסר
הכרה .מתברר כי דב לוין אמר לאיסמעיל "זוכר אותי מותק?" (עמ'
 )52ואז חטף מהלומת מברגה בעורפו .דב לוין ,כפי שיבין הקורא,
אף כי זה לא נאמר מפורשות ,הוא חוקר השב"כ מיכה אבו־עלי,
שהתעמר באיסמעיל במעצרו הראשון ,ונהג להשתמש בביטוי זה
("זוכר אותי מותק?").
עד כאן תמצית העלילה כמעט בשלמותה ,אך לא לגמרי .כאמור,
פרטיה נחשפים לעיני רומנו בהדרגה ,וכל פרט חדש (כגון סיפור
הנפצים ,או הצו המנהלי במעטפה חומה) ,מוסיף ראיות לחומרא
או לקולא (כגון סרטון הדיסק־און־קי מהחקירה בעינויים של
איסמעיל ,או מחברת היומן שכתב) .אולם רומנו ממשיך לחפש
אחר הוכחה חותכת שתביא לזיכוי .הוכחה כזאת כמעט ונמצאת לו
בביקורו האחרון בביתה של שאדיה בטמרה ,לקראת סוף הרומן .בית
גדול ,מפואר" ,ספת קטיפה ארוכה במרכז הסלון ,טלוויזיה עצומה
תלויה מולה על הקיר ,תחתיה מזנון עץ ארוך ועליו כמה תמונות
משפחתיות שמוסגרו במסגרות צבעוניות :טקס סיום בטכניון של
נרמין הגדולה ,טקס סיום של אינס במכללה למורות" (עמ' .)204
חיים טובים יחסית ,אלא שמעליהם תלוי תדיר גם איום .כפי
שאומרת שאדיה לרומנו באותה פגישה שבה היא חושפת בפניו את
לבה וסודותיה" :אתם הקללה שלנו .עוד מלפני שנשמנו את הנשימה
הראשונה שלנו ,יושבת עלינו הקללה הזאתי שלכם ,כמו צל" (עמ'
 .)212היא מספרת לרומנו בהזדמנות זו גם על פרשת "הנפצים" וגם
על "תאונת העבודה" שנגרמה בעטיים ,כאשר מישהו נפצע וכך
התגלה הסיפור .היא מגלה לו גם את סיפור אהבתה לרושדי ,שקדם
לאיסמעיל (דומני שהיה קשור לאותה "תאונה") .רומנו מתעניין
בבילאל ,שהיה עד לתקרית בחיפה ,אבל מפאת לקותו אינו מדבר.
שאדיה מפנה אותו לנגרייה הנמצאת מחוץ לבית ורומנו פונה לשם.
הוא לא הבחין בו כלל ,בילאל ,כשהתקרב ,אולי מפני שהיה
שקוע במלאכתו .התנועה המוכנית של ידו השמאלית שלא
חדלה ,נעה ושבה ,נעה ושבה ,ופלג גופו העליון נע איתה קדימה

דצמבר -2018ינואר 2019

41

ואחורה ,קדימה ואחורה ,עם ידו השמאלית החסונה של בילאל,
ולא ידו של איסמעיל ,היד שלפתה עכשיו לא את המברגה אלא
את ידית המקצוע והעבירה אותו שוב ושוב על הקרש העבה []...
ודווקא למראה התנועה הזאת הנואשת ,תנועת היד השמאלית
שלוותה רק ברחש איוושת השיוף ,הוצף רומנו פתאום בהכרה
מצמיתה ,עד כי נדמה שהוא שומע גם את היבבה שנבלעה ברחש
הזהּ :בָא ּבָא־ ּבָא ּבָא־ ּבָא ּבָא־ ּבָא ּבָא־ ּבָא ּבָא־ ּבָא ּבָא" (עמ' .)216-215

לרומנו ברור עתה מעל לכל ספק כי הבן ,בילאל ,הוא זה שהכה
במברגה את דב לוין בנוקמו את נקמת אביו" .אחרי שראה את הפנים
האלה המהופנטים ,ושמע את היבבה הכבושה ,שהיתה המשכה של
היד ,זו שנקמה בבלי דעת את נקמת האב ,הבין שהנטל שהוטל עליו
הוא למעלה מכוחו" (עמ' .)216
הכרה זו של רומנו ,כי בילאל הוא שהכה את דב לוין ,היא אולי
ההוכחה שיכולה היתה לחלץ את האב ,אבל בה בעת ,היא גם הוכחה
שלא יוכל לעשות בה שימוש ,ולכן "הנטל הזה הוא למעלה מכוחו".
זאת ,הן משום שאי־אפשר להוציא עדות מן הבן השותק ,והן משום
שגם אם יעשה כן ,לא יפתור דבר ,אלא רק יסבך את שניהם ,האב
והבן ,בטרגדיה נוראית ללא מוצא .ברור לו שהבן עשה את מעשהו
מתוך אהבתו הגדולה לאביו (לפני שהוא יוצא מהנגרייה הוא לוחש
באוזנו של בילאל "איסמעיל ,לאט בקול צרוד ,איסמעיל ,כל כך
אתה אוהב אותו ,איסמעיל") ,אלא שזה גם מקור ייאושו הגדול .כי
מה ירוויח אם יעיד האב נגד בנו? לכן הרומן מסתיים בנקודה זו
בטרם משפט.
"בירידה מטמרה התחיל לבכות .בכי בלי קול ובלי דמעות זה היה.
של חמלה או של ייאוש ,או של הכל ביחד" .רומנו נוסע מבלי דעת
לאן .הוא מקיא בצומת יגור ,ובולם ,לבסוף ,מול שער הפלדה הכחול
של בית המעצר קישון ,שבו עצור איסמעיל .במילים "הוא לא זכר
איך הגיע אליו" (עמ'  )218מסתיים הרומן.
הרומן כתוב היטב ונקרא בעניין ובמתח .עם זאת התמונה הסיפורית
והרעיונית לא לגמרי משכנעת .מצד אחד ,בכל זאת ,היו נפצים,
חוליה בהתארגנות ,צו מינהלי שהופר ,חבטה במברגה עד אובדן
הכרה .מצד שני היתה חקירה בעינויים בשב"כ ,צו מגביל שרירותי
(אסור היה לאיסמעיל לצאת מתחומי כפרו בלא אישור) ,סרטון
וידיאו קשה לצפייה ,התגרות מצד דב לוין וצל תמידי המרחף מעל
איסמעיל ,עד שיום אחד עט עליו במפתיע ורקמת חייו נהרסת לעד.
חלק נכבד בהוכחה ובתוכחה מהווים פרקי יומן האסיר של איסמעיל.
בראיון בתוכנית "מה שכרוך" ברדיו "כאן תרבות" ,אצל שירי לב
ארי וענת שרון בלייס ( ,)04.10.2018סיפרה שמיר כי נפגשה במשך
חודשיים עם ערבי מהשטחים שנחקר בשב"כ ,ורשמה מפיו מילה
במילה את הדברים מחקירתו כפי שהם מופיעים ביומנו בספר .היא
לא המציאה דבר .העברית המרוסקת היא שלו וגם האירוניה החריפה
השזורה בדבריו .הנה דוגמה אחת כזאת ,ללא מכות ועינויים:
ההר ,לא משנה לו מאיזה צד טיפסת.
התא לא משנה לו מאיזה דלת נכנסת.
מיכה אבו־עלי ,לא משנה לו באיזה שפה דיברת .העיקר שדיברת.
העיקר שתפתח את הפה.
שאלו :אתה אשם?
אמרתי :אני אשם .ברור שאני אשם ,הצבא לא עוצר אדם חף
מפשע.
אמרו :אל תתחכם.
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שאלו :עצים אתה אוהב?
אמרתי :כן .אני בקרן קיימת עבדתי .ביערות.
אמרו :ובני אדם אתה אוהב? בני אדם יהודים?
אמרתי :בן אדם? שו האדא בן אדם? יהודי ,ערבי ,מה זה משנה
(עמ' .)142

והנה דוגמה נוספת מחקירה בעינויים ובמכות:
מה זה לחקור.
לוקחים אדם .קושרים אדם .מנערים אדם.
מרביצים לאדם.
יוצא דם.
מטפטף הדם .עושה כתמים .ממשיך לזרום.
מה זה לחקור.
פותחים תא .מציצים לתא .סוגרים תא (עמ' .)150

אין ספק ,דפי היומן הללו אפקטיביים .אין קורא שיישאר אדיש להם.
עם זאת הם גם דוגמה לסתירה בין מגמות הרומן .מן המוטו של
קאמי אנו מבינים שאין זו יריבות אישית בין איסמעיל לדב לוין ,כי
אם "פרשה קיבוצית" .טיעון זה חוזר גם באזכור המקרה של מהגר
יפני בארה"ב ,קורמאצו ,שמעלה ראש המשרד של רומנו ,עו"ד אלכס
קליין .אחרי ההפצצה בפרל הארבור נחשד קורמאצו ,כמו אלפי יפנים
אחרים ,באי נאמנות לארה"ב .הוא נשפט ונכלא לחמש שנים .רק
כעבור חמישים וחמש שנים זכה לטיהור שמו ,כאשר קיבל מקלינטון
את עיטור החופש בבית הלבן .על כך אומר אלכס לרומנו" :ככה זה,
כשיש מלחמה אתה לא מעניין אף אחד ,בטח לא אם אתה מזכיר
במראה פניך את פניו של האויב" (עמ' .)169
זו נקודת החולשה של איילת שמיר .היא איננה רואה את התמונה
הכוללת ,ואיננה מתייחסת למלחמה הנמשכת בין הצדדים .היא
מדברת על מחלה קיבוצית ,אבל מספרת סיפור אישי ,מנקודת מבט
מצומצמת למדי.
כמו כן לא נקשרים כל קצוות הסיפור לעלילה אחת הדוקה.
פרשת גירושיו של רומנו ממלאה עמודים רבים בספר ,ולא ברור
מה תכליתה .גם מפגשי הסאדו־מאזו שלו בחדרים מושכרים עם
אישה זרה ,אינם מתחברים לכלום .חייו המקצועיים וחייו הפרטיים
נעים בשני מסלולים שאינם נפגשים .אפילו עם איסמעיל לא נפגש
רומנו ברומן .גם "נהמת הטיגריס הבנגלי" (עמ'  )95בלילות ,העולה
מגן החיות בכרמל נותרת סימבולית וריקה .טיגריס זה מצא את
דרכו (בטעות ,סבורני) גם לעטיפה הצבעונית של הספר .שכן בספר
נאמר עליו כי הוא "טיגריס בנגלי לבן ,נצר לשושלת מוהאן ,מחצר
המהרג'ה בהודו" (עמ'  .)158ואילו נמר החברבורות שעל העטיפה
אינו דומה כלל לטיגריס לבן שכזה.

אירוניה ,זה לא כיף
דיוויד פוסטר וואלאס ,לא מה שחשבתם; הסופר המתחוכם
והמשוכלל הזה יוצא נגד האירוניה של הטלוויזיה האמריקאית
והשפעתה המזיקה על דור שלם של סופרים; "אירוניה היא
קולם של הלכודים שלמדו ליהנות מהכלוב שלהם"

דיוויד פוסטר וואלאס ,ששם קץ לחייו בגיל ( 46בשנת  ,)2008זכה
בישראל לקהל מעריצים שספק אם יש לו כמותו בארצות הברית.
חמישה מספריו תורגמו לעברית ולאחרונה ראה אור ספר המסות
טבעו של הכיף ,רשימות על כתיבה וספרות (תרגמה מאנגלית
והוסיפה הערות :דבי איילון ,ליקטה וערכה :נגה אלבלך ,ספריית
פועלים  .)2018הספר מביא אפילו את תוכנית "קורס אנגלית "R170

שלימד וואלאס באוניברסיטה (כולל שעות וימי
קבלה) .עם זאת איני בטוח ,על סמך הדברים
הכתובים על גב הספר ,עד כמה ירדו המתרגמים,
העורכים והמו"לים לשורש כוונותיו.
מומחיותו של וואלאס איננה פרנץ קפקא
או זביגנייב הרברט ,אשר גם להם מוקדשים
עמודים אחדים ,אלא הוויית החיים האמריקאית.
הוויה זו הוא מתאר במסה המרכזית והמבריקה
בספר " :e unibus pluramטלוויזיה וסיפורת
אמריקנית" (לטינית :אחד מרבים) ,העוסקת
בהשפעה ובנזק העצום שיש לטלוויזיה על
דור הסופרים האמריקאים הצעירים ,בני פחות
מארבעים ,הצופים בה בממוצע (כמו כל אזרח
ממוצע) ,למעלה משש שעות ביום .טענתו של
וואלאס היא כי הטלוויזיה (ולא החיים עצמם)
הפכה מקור הידע ומקור ההשראה לכתיבתם .הנה כמה הגדרות
מבריקות שלו על הנושא (ההדגשות שלי; ע"ל).
מיד מזדקרים לעין כמה דברים ,עם פוטנציאל אדיר
לכאורה ,מנקודת מבטם של סופרים אמריקאים ,בנוגע
לטלוויזיה .קודם כל ,הטלוויזיה מבצעת בשבילנו הרבה
מעבודת המחקר שלנו .בחיים האמיתיים ,האמריקאים
הם יצורי אנוש חמקמקים .הטלוויזיה באה מצוידת
בדיוק בידית המתאימה .הטלוויזיה היא מד נהדר של
הַ ֶגנ ִֶרי .אם נרצה לדעת מהי נורמליות באמריקה  -כלומר
מה האמריקאים רוצים לראות כנורמלי – נוכל לסמוך על
הטלוויזיה .שכן כל טעם קיומה הוא לשקף מה שאנשים
רוצים לראות .צוהר מסוג זה ,אל התפיסה העצמית של
האמריקאים ,הוא פשוט אוצר בלום כשבאים לכתוב
סיפורת .הסופרים יכולים לשים את מבטחם בטלוויזיה
(עמ' .)48

העובדה המכרעת היא היותה של הטלוויזיה האמריקאית טלוויזיה
מסחרית ,שהשפעתה על סביבתה היא טוטלית .בתת פרק הקרוי
"הילת האירוניה" ,אומר וואלאס" :הטלוויזיה מעסיקה סוללה של
סטטיסטיקאים וסוקרים עטורי משקפי קרן ,והיא ממש טובה בזיהוי
דפוסים בזרם האידיאולוגיות הפופולריות ובהטמעתם בתוכה" .כך,
למשל ,תשדירי הפרסומת שיועדו לבני דור הבייבי בום האמידים של
שנות השמונים ,עשו שימוש בגרסאות מעובדות מתרבות הרוק של
שנות השישים והשבעים (כמו נעימת השיר 'אקוואריוס' מהמחזמר
"שיער") כדי לעורר ערגה נוסטלגית לעידן שנחשב "עידן אבוד של
אמונה" ולמוצריו ִ(מינִ יוָ ואנִ ים של פורד) .וואלאס מוסיף כי בראשית
ימיה פנתה הפרסומת בטלוויזיה ל"השתייכות הקבוצתית" של הצופה
הבודד ,שהיה קל יותר לשכנוע ולהפחדה( .הוא מכנה צופה זה בשם
ֶ
הגנֶ ִרי "ג'ו ְּב ִר ְיפ ֵקייס" " -ג'ו תיק־מסמכים" ,או "ג'ו מזוודה") .הפיתוי
הפרסומי היה טמון בהבטחה שמוצר מסוים יסייע לג'ו להשתייך,
כמו הפרסומת "אנחנו דור הפפסי" .מאז שנות השמונים התהפכה
המגמה מן הקבוצתי אל האינדיווידואלי .כיום השיטה היא לקדם
מוצרים שיעזרו לצופה "לבטא את עצמו"" ,להתבלט בקרב ההמון".
כמו ,למשל ,בושם מיוחד אשר "מגיב לכימיית הגוף הסגולית של
המשתמש" .אבל העיקר בפרסומות שמשדרת הטלוויזיה אינו מוצר
זה או אחר ,אלא המסר המבקש לשכנע כי "בסופו של דבר הטלוויזיה
היא זו שתיתפס בעיני ג'ו בריפקייס כפוסקת עליונה בנוגע לערכו
של בן אנוש" .כפי שניסח זאת חוקר הפרסום מארק מילר (וואלאס

מרבה לצטט ממנו)" :הפרסומות הן עוד דרך שבה
מצביעה הטלוויזיה על עצמה" .המצב החריף עוד
יותר עם הטכנולוגיות החדשות (ערוצי כבלים,
הקלטות וידיאו ,זיפזופ קדימה ואחורה ,ארבעים
ערוצים וכדומה) שחייב את המפרסמים "ליצור
פרסומות אשר מושכות יותר מן התוכניות עצמן",
או לחילופין ,כאשר "התוכניות מתחילות להידמות
לשידורי פרסומת" .וואלאס מביא עשרות דוגמאות
המוכרות בעיקר לאמריקאים ולא אזכיר אותן ,אבל
התוצאה היא אחת" :טשטוש גבולות בין סוגות,
אג'נדות ,אמנות מסחרית ופרסום אמנותי  -כמו
שעשתה הספרות הפוסט־מודרנית".
בכל מקרה ,צפייה ממושכת ובמינונים גבוהים כאלה,
יוצרת אפילו אצל צופה ממוצע כמו ג'ו בריפקייס
אי נוחות מסוימת ומעגל קסמים של פיתוי ואשמה.
יוצרי הטלוויזיה המתוחכמים הבינו זאת וחיפשו דרך "איך להבטיח
את הישארותו של ג'ו בריפקייס בקהל הצופים ,ואיך ,בו זמנית ,גם
להקנות לו תחושה של התעלות מעל אותו קהל ".התשובה היתה
אירוניה! מה שהקנה לטלוויזיה חסינות מפני ביקורת ,היתה העובדה
שרתמה לצרכיה את הצורות המובהקות של הפוסט־מודרניזם :ציניות
אירונית חסרת יראת כבוד .וכפי שניסח זאת אותו מארק מילר במאמרו
( Deride & Conquerללעוג ולכבוש)" :הטלוויזיה של ימינו לא
מבקשת להקסים אותנו ,אלא ,כמו הפרסומות שמסבסדות אותה,
מחמיאה לנו בדיוק על אותם רגשי שעמום וחשדנות שהיא מעוררת".
הפרסומות מן הדור החדש מתאפיינות בחצי קריצה ,באירוניה ,בלעג
עצמי .בניגוד לגישה המיושנת של "קנו את המוצר הזה" ,הפרסומת
משווקת פרודיה על תשדירי פרסומת( .על דעתי עלתה ברגע זה
פרסומת ישראלית לביטוח ישיר ,שבה מציגה הקומיקאית שני כהן
פרודיה על סוכן ביטוח נלעג) .כדברי וואלאס (בהתאמה ישראלית)
"הפרסומת הזאת מצליחה לעשות צחוק בעת ובעונה אחת מעצמה,
מביטוח ,מפרסום ,ומהמון הצרכנים הצופים" .כיום אפשר למצוא
על כל צעד ושעל פרסומות רוויות בגרסאות־בורלסקה של טיפוסים
נלעגים( .למשל ,מורה הנהיגה בגילומו של מריאנו אידלמן המבצע
תאונה בעת מבחן).
אבל התוצאה הסופית איננה כה מבדחת .וואלאס סבור כי בפרסומות
מסוג זה מאלפת אותנו הטלוויזיה "לראות בׂשימה ללעג הן את
האופן שבו מתבצעות אינטראקציות חברתיות והן את צורת האמנות
העליונה ".מצד אחד הצופה המאולף ,החושש בעצמו להיראות נלעג,
נעשה חרד יותר מפני מפגש עם אנשים כמוהו; מצד שני הטלוויזיה
גם מלמדת אותו כיצד להתגונן מפני תחושה כזאת" .הפתרון:
לבישת הבעה אטומה ,משועממת ,יודעת כל ,שג'ו בריפקייס חייב
ִ
ללמוד לעטות על פניו לקראת הנסיעה המייסרת של יום המחרת
ברכבת התחתית".
כאן עובר וואלאס לשאלה המרכזית ,באמת ,של מסתו" :מה הקשר
בין התמסדות האירוניה העדכנית והמגניבה בטלוויזיה לבין סיפורת
אמריקאית?" התשובה אינה משתמעת לשתי פנים" .האם עלי
לבזבז הרבה מזמנכם  -הוא שואל  -כדי להצביע על האופן שבו
ערכים טלוויזיוניים משפיעים על הלך הרוח העכשווי ,צער עולם
יגע ,מטריאליזם רווי לעג עצמי ,אדישות אטומה וציניות?" (עמ'
" .)109האם נוכל להכחיש  -הוא מוסיף  -כל קשר בין כל זה לבין
עלייתם של נשיאי טפלון ,כינונם של ענפי תעשייה בהיקף ארצי
לשאיבת שומן ולשיזוף הגוף ,סגנונות באמנות ובארכיטקטורה
דצמבר -2018ינואר 2019
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שבהם העבר נעשה ַפ ְס ִטיש ,מוזיקה רפטטיבית בנוסח
גלאס או רייך ,ואף קטטוניה חדורת מודעות עצמית
של חבורת ריימונד־קרברים בעיני עצמם?"  -חץ שלוח
לעבר סגנון הסיפורת של ריימונד קרבר ,שהיה מושא
לחיקויים רבים.
לא אכנס כאן לכל שרשרת ההשוואות שעורך וואלאס
בין שנות השישים לשנות השמונים בנושא זה ,אלא
אדלג היישר אל השאלה המכרעת" :כיצד האירוניה
המרדנית הפוסט־מודרנית בתחילתה (של דלילו,
פינצ'ון ,בורוז ,גאדיס) ,שהיתה כלי ביקורתי יעיל ,חדלה
להיות כזאת? איך הפכו אירוניה ,ניתוץ אלילים ,והעדר
יראת כבוד בתרבות האוונגארד של ימינו ,לגורם שאינו
משחרר אלא מרפה ידיים ,אחרי שנים ארוכות שבהן היא
מכהנת כתצורה שלטת של התבטאות אופנתית?"
להלן תשובתו ,שבעיני היא לב לבה ועיקרה של המסה:
לאירוניה יש שימוש רק במצבי חירום .אם ממשיכים
אתה לאורך זמן ,האירוניה היא קולם של הלכודים
שלמדו ליהנות מהכלוב שלהם .זה מפני שאירוניה,
מבדרת ככל שתהיה ,משמשת בתפקיד שהוא כמעט
אך ורק שלילי .היא ביקורתית והרסנית .היא
מפנה את השטח .אין ספק שכך ראו אותה אבותינו
הפוסט־מודרנים .אבל אירוניה היא חסרת תועלת
במידה יוצאת דופן ברגע שצריך לבנות משהו שיבוא
במקום הצביעות שהיא מוקיעה .אירוניה מתמשכת
היא מתישה ומעצבנת (עמ' .)115

כך בטלוויזיה וכך בספרות:
לקרוא רומן בן  300עמודים שאין בו שום דבר מלבד
התשה עוקצנית ,טרנדית ,גורם לך להרגיש בסופו
של דבר שאתה לא רק מרוקן ,אלא איכשהו גם תחת
דיכוי (שם).

בלתי אפשרי ,כותב וואלאס ,לתפוס סופר אירוני
במילה שלו .האירוניה האמריקאית מבוססת כל כולה
על עמדה מובלעת האומרת "אני לא באמת מתכוון
למה שאני אומר" .בזה נעוץ כוחה הדכאני של אירוניה
ממוסדת" :היכולת לטרפד את השאלה בלי להתייחס
לנושא שלה .זוהי גם התשובה לשאלה מדוע האירוניה
והמרד האוואנגרדיים נעשו מדוללים ומזיקים .הם
הוטמעו ,רוקנו מתוכן והושמשו מחדש בידי אותו ממסד
טלוויזיוני שנגדו יצאו מלכתחילה .לא שאפשר להאשים
פה את הטלוויזיה באיזשהו פשע .רק בהצלחת יתר.
בסופו של דבר מה שהטלוויזיה עושה זה לזהות ,לזקק
ולהציג מחדש את מה שבעיניה התרבות האמריקאית
רוצה לראות ולשמוע על עצמה" (עמ' .)116
תת פרק זה מסתיים בדילמה של הסופר האמריקאי
העכשווי" :איך למרוד באסתטיקת המרד של הטלוויזיה?
איך להעיר הקוראים מתרדמתם כדי שיבינו שתרבות
הטלוויזיה שלנו הפכה לתופעה צינית ,נרקיסיסטית
וחלולה מיסודה ,כאשר הטלוויזיה מהללת דרך קבע את
המאפיינים האלה עצמם ,בה ובצופיה?"
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גליון 404

עלעולים
הולנדר בעקבות אבלאר
מהו אותו "עולם על גב עולם" שבשם ספרו של אורי הולנדר (הוצאת אפיק
 )2018הלקוח משיר קצר בן שתי שורות" :עולם על גב עולםִּ /.ב ְמקֹום הנצח
 ּפיגּומים" (עמ'  .)36על פניו זהו עולם בלתי יציב העלול להתמוטט כל רגע."חי" (Historia
השיר עצמו חותם את מחזור השירים הראשון בספר  -הקרוי ַ
 .)Calamitatumזהו שמה בלטינית של האוטוביוגרפיה של פייר אבלאר
סֹונֹותי" .לפייר אבלאר ,פילוסוף
ַ
( ,)1149-1079שפירושה בעברית "סיפור ֲא
צרפתי סכולסטי מימי הביניים ,שנודע ברומן המפורסם שלו עם הנזירה
אלואיז ,היו אכן חיים מלאי תהפוכות ,רצופים אסונות וגם הצלחות למכביר.
"חי" שלו (ראוי
אורי הולנדר תולה את ַ
היה לכתוב ַח ַ ּיי) בחיי אבלאר (אף
שאינו מפרש זאת) ומן הסתם אפשר
למצוא נקודות דמיון מסוימות ביניהם.
אשר לשם ספרו ,שבו פתחנו" ,עולם
על גב עולם" ,ברור שהוא מבנה רעוע
גּומים" הוא
"ּב ְמקֹום ַהנֶ ַצח ִּ -פ ִ
ומסוכןִ .
כותב .מכיוון שהעולם מסוכן ואינו
יציב (בשיר 'הרעד' ,בעמ'  ,18נאמר:
ְ
"ּב ֵבית יַ לְ דּות ֶש ָקמּו לְ ָה ְרסֹוָ /ה ַר ַעד הּוא
יחיָ /ה ַר ַעד הּוא
ִריצּוף ַהגּוףְּ /ב ֶע ֶצב ֲא ִר ִ
ְשנֹות ַחּיֵ י ָס ִבי") ,והסכנות מרובות; על
הדובר בשיר להיות מוכן להתפנות
ממנו (מארצו ומולדתו) בכל עת.
ואמנם שם מחזור השירים השני בספר
הוא "הכנות לְ ָגלּות" .הגלות הזאת,
כפי שניכר מן השירים ,היא גלות אמריקה ,וליתר דיוק ניו אינגלנד ומדינת
מסצ׳וסטס והעיר בוסטון ואוניברסיטת הארוורד ,שבה שימש הולנדר עמית
מחקר במרכז ללימודי יהדות (כמסופר בקומוניקט המצורף לספר) .שיר קצר
ויפהפה אחד במחזור זה ,מתאר את התחושה הנפלאה שםֶ :
"ׁשלֶ ג ִמּכָ אן ַעד
ָׁשם /לְ ׁשֹון ַר ִּבים ֶשל ֶ
אֹוׁשר" (עמ'  .)40אבל גם במרחבי אמריקה המעתירה,
כמו אפונה תחת מזרן על גבי מזרן ,מטרידה את הדובר טרדה אחת  -השירה
העברית שלא נותנת לו מנוח דווקא שם:
גּופּה ַה ְמ ַפ ְרּכֵ ס ֶשל יִ ְׂש ָר ֵאלְ //.צ ִאיִׁ ,ש ָירהְ ,צ ִאי!/
"ה ִּׁש ָירה ָה ִע ְב ִרית ִהיא ִדּבּוקְּ /ב ָ
ַ
ָּתם ִע ָידן ַה ַּביִ ת" (עמ'  .)45כשם שיצא הוא לגלות ,כך הוא מבקש לגרור
גם את השירה העברית עמו .בשיר אחר ,שישראל נזכרת בו ,נכתבְ :
"ׂש ֵדה
ׁשֹור ִרים ֵמ ִתים ְ
ּבֹוקרִּ ,בזְ בּול ַא ֵחרְׁ /שנֵ י ְמ ְ
חֹומ ִקים ֶאל ַח ְד ָרם /לַ ֲחֹלק ְּב ִמ ְס ָת ִרים
ֵ
סּוליןִׁ /.ש ָירה ִע ְב ִרית ֵ -היכָ ן ַא ְּת?" (עמ'  .)44עוד ניסיון להוציא
ַמזְ ֵרק ִאינְ ִ
את השירה העברית "לתרבות רעה" .ועימות נוסף בשיר שאני מצטט רק
עֹולםֶׁ /ש ֵמ ֵע ֶבר ַל ָּג ֵדרַ ,הּתֹולָ ִעים ַהיְ ֻרקֹות
"ה ְּסנָ ִאים ְמ ַחיְ כִ ים ֶאל ָה ָ
מחציתוַ :
ֶׁש ַּב ְּפ ְ
רֹוס ֶּפ ְק ִטיםְ /מ ַאּכְ לֹות ַא ְׁש ָּפה ְמ ֻאּיֶ ֶרתַ /.מה ַל ִּׁש ָירה ָה ִע ְב ִריתּ /ולְ כָ ל זֶ ה?"
(עמ'  .)50ובאזכור נוסף הוא כותבּ" :כֶ ֶרְך ְר ִׁשימֹות ֶׁשל ְמ ֵ
שֹורר ִע ְב ִרי ָחׁשּוב/
יֹוקנֹו ֶ
ּבֹוההִ /ב ְפעּולֹות ַהּב ֶֹקר" (.)51
נִ ְׁשּכַ ח ַּב ֵּׁש ִ
רּותיםְ /.ד ְ
הולנדר גוער בשירה העברית על כי איננה חלק משירת העולם הגדול ואיננה
יוצאת מאזור הנוחות הביתי שלה( .אינני בטוח שהוא צודק .דומני שבשירה
העברית העכשווית יש היום שפע מכל הסוגות ומכל העולמות) .מכל מקום
כך זה נראה משם .אבל מה לאבלר ולכל זה? אולי התהפוכות שעובר המשורר
בנדודיו ובשירתו .וגם האהבה לבנו בשער השלישי "דיוקן של בני בראי
					
קמור".

.

נעמה יונג

פיליפ טרמן
מאנגלית :חגית גרוסמן

*

מניין פלוס אחד

ֲאנִ י ַעל ּכִ ְת ֵפי ֶׁש ֶמׁש
ָאב ֲענָק
מֹורד ַהּכַ ְר ֶמל
ְּב ַ
ֶאל ַה ִּמ ְצ ָעד ַה ְּצ ָב ִאי

נִ לְ ַקח ֵמ ִא ָּתנּו ְּב ַׁש ָּבת,
ַה ָּׂש ֵמ ַח ֶׁש ַּב ַחגִ ים,
ֹלהים
ַהּיֹום ַה ָּקדֹוׁש ַהּיָ ִחידֶׁ ,שּבֹו ֲא ִפּלּו ֱא ִ
נּוח ֵתנּו,
חֹוגֵ ג ֶאת ְמ ָ

ִמנְיָ ן וְ עֹוד ֶא ָחד נִ לְ ַקח
בּוע
לִ ְפנֵי ָּפ ָר ַׁשת אֹותֹו ָׁש ַ
ּכַ ֲא ֶׁשר ָׁשבּו
לְ ַה ֲאזִ ין לְ ִסּפּור ַא ְב ָר ָהם,

ֵ
ּומ ָאז ּכֻ ּלָ ם ּכְ גַ ָּמ ִדים,

יֹום ַה ֶ
ּדֹומה לְ ֵע ֶדן ,יֹום ַה ַה ְׁשלָ ָמה,
ַט ַעם ַה ְּׁשלֵ מּות .לִ ְפנֵי
ֶׁש ִּב ְּצעּו ֶאת ַה ֶּט ֶקס ,לִ ְפנֵי
ֵ
קֹומֹות ֶיהם לְ ַה ְת ִחיל
ֶׁש ָּת ְפסּו ֶאת ְמ

ַה ַּפ ְט ִר ַיא ְרְך ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ַהחֻ ְצ ָּפה,
ֶׁשּנִ ּגַ ׁש וְ ִה ְתוַ ּכֵ ַח ִעם ָה ֵאל:
"ה ִאם ַּתּכֶ ה ֶאת ַה ַּצ ִּד ִיקים
ַ
יַ ַחד ִעם ָה ְר ָׁש ִעים?" וְ ָה ֵאל ָענָ ה:

ֵ
ּומ ָאז ֲאנִ י ּכְ ָחגָ ִבים
וְ נִ ְׁש ֶאלֶ ת
לִ ְקנֵ ה ַה ִּמ ָּדה
נֹוׁשי.
ָה ֱא ִ
בעקבות ציורים בקטלוג "אלי שמיר כפר־יהושע"

בת ממשיכה
יֵ ׁש לִ י ַמ ֲח ֵר ָׁשה
לַ ְחרֹׁש ּכְ ֵאב
ִּב ְׂשדֹות ָאב
נֶ ֱעלָ ִמים
ַּב ֲא ָד ָמה ּכְ ֵב ָדה ַמ ְפ ִר ָידה
ֲאנִ י ֶ
מֹוׁשכֶ ת ְּתלָ ִמים
ִמ ִּמּלִ ים.

שירה
לְ ַס ֵּפר לַ ָּׂש ָפה
ִמּלִ ים
ּכְ ַא ָּבא ֶׁשּלִ י
לִ ְפנֵ י ַה ֵּׁשנָ ה.

ַּב ְּת ִפּלָ ה ,לִ ְפנֵי ְּפ ִת ַיחת ֲארֹון ַהּק ֶֹדׁש
ּתֹורה,
וַ ֲח ִׂש ַיפת ַה ָ
נּוע
לִ ְפנֵי ֶׁש ָּקמּו לָ ַ
וְ לָ ִׁשיר ֶאת ֶחלְ ָקם ,נִ ְפ ַּתח ַה ֵּס ֶפר
ּכִ כְ נָ ַפיִ ם ִּב ֵיד ֶיהם ַהּיַ ִּציבֹות,
לַ ְמרֹות ֶׁש ֵהם ְ
יֹוד ִעים ֶאת ַהּכָ תּוב ְּב ַעל ֶּפה.
אֹותםַ ,אְך ָּפגַ ְׁש ִּתי ָּב ֶהם
ֹלא ִהּכַ ְר ִּתי ָ
ָּבא ֶֹפן ֶׁשּבֹו ָאנּו ַמּכִ ִירים ֶאת ִמי ֶׁש ָה ֳעלּו,
ֹלא ְמ ַׁשּנֶ ה ֵמ ֵהיכָ ן ְמ ֵ
קֹורנּו,
ִמּתֹוְך ֱאמּונֹות ֲא ֵ
בֹותינּו
יָ ַר ְׁשנּו ֶאת ַה ֶּד ֶרְך ַּב ֲחזָ ָרה
ּתֹורּיִ יםִ ,עם זֹאת
ֶאל ַה ְּמקֹורֹות ַה ִּמ ְס ִ
ֵהם יָ ְצרּו ָּד ָבר וַ ָּד ִאי
ְּב ִס ֵ
ּפּורי ַה ְּב ִר ָיאה וְ ַהּגָ לּות,
ֶׁשל נִ ִּסים ְ
ּומלָ כִ ים ְסבּוכִ ים,
ֶׁשל ִמ ְצוֹות וְ ָחכְ מֹות -

"לְ ַמ ַען ֲע ָׂש ָרהֹ ,לא ֶא ֱהרֹס".
וְ כָ ְךּ ,כִ ְביָ ִמים ֲא ֵח ִריםְּ ,באֹותֹו יֹום
ּנִיח לָ ְר ָׁש ִעים
הּוא ִה ַ
לִ גְ רֹף ֶאת ַה ַּצ ִּד ִיקים.
ֹלהים
וְ כַ ֲא ֶׁשר ִסּיֵ ם ֱא ִ
לְ ַד ֵּבר ִעם ַא ְב ָר ָהם ,הּוא ָעזַ ב,
וְ לָ ַקח ִמנְיָ ן וְ עֹוד ֶא ָחד.
וְ ַא ְב ָר ָהם ָׁשב ַה ַּביְ ָתה.
בעקבות הפיגוע בבית הכנסת בפיטסבורג
27.10.2018

"אהֹב ֶאת ַהּגֵ ר" -
ֱ
ׂשֹורה ַעל ְּפנֵי ַה ִמילֶ נְיּום.
ָה ֵפץ ֶאת ַה ְּב ָ
ָאנּו ְ
אֹותן ְר ִדיפֹות,
סֹובלִ ים ֵמ ָ
אֹותם נִ ְּצחֹונֹות,
חֹוגְ גִ ים ָ
ָׁש ִריםְּ ,באֹותֹו ֵס ֶדר ֶאת ַה ְּב ָרכֹות,
ָׁש ָעה ַא ַחר ָׁש ָעהַ ,חג ַא ַחר ַחג,
ּדֹור ַא ַחר ּדֹור,
ּתֹורה.
ּתֹורה ַא ַחר ָּפ ָר ַׁשת ָ
ָּפ ָר ַׁשת ָ
דצמבר -2018ינואר 2019
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סמדר שרת

לואיס תרזה והדה גאבלר

אף אחד לא יכול להיכנס אלי הביתה ,לואיס ,תרזה והדה גאבלר עושים
מה שהם רוצים ,לואיס שולט הן בסלון והן בחדר שינה .ככה זה כבר שנים.
איפה מתחילים .כל יום אני מבטיחה לעצמי קצת ,כמה דקות ,העיקר
להתחיל .אילו הלקוחות המעטים שנשארו לי היו יודעים איך חיה העורכת
דין שלהם ,הם כבר בטח היו עוזבים אותי .חפצים על חפצים ,בסלון ,בחדר
שינה .המסדרון חסום בארגזים .לכל חפץ יש משמעות ,אי־אפשר לזרוק
דברים סתם ככה ,צריך לדאוג שמישהו יטפל בדברים.
קשה להסביר למה אי־אפשר לבוא אלי הביתה .יש לי סדרות של תירוצים.
עובדים אצלי .הבית בשיפוצים ,העוזרת צריכה להגיע ,איזה עובדים ,איזה
שיפוצים ,הלוואי ,אין בעולם עוזרת שתהיה מוכנה להיכנס לבית הזה ,לא
משנה כמה ישלמו לה.
יְ ַפנּו אותי מכאן רק כשאמות ,הסרחון של הבית והסרחון של הגוף שלי
יגיעו לשכנים והם יתקשרו לעירייה ויבוא פקח ,ירדים את לואיס ותרזה
והדה גאבלר ויבוא סוף מזהיר לחיים העלובים של דורית לוין.
עד שהבית יפסיק לצעוקָ .מ ַתי.
יוצאת מהבית ,טקס שלם ,לבוש .חליפות מחויטות .מתאפרת מול המראה
שלואיס שבר לפני שנים ,שמה מייק אפ ,צובעת את הגבות ,את העיניים,
את הריסים .שמה צלליות ,בונה לי מסכה .אותו מאמץ כבר שנים .זה
משהו שלא עובר ,זה כל הזמן מול הפרצוף כאילו מישהו מרביץ לי ואני
צועקת וצועקת אבל אף אחד לא שומע את הצעקות שלי .הבית הזה הוא
צעקה אחת גדולה שאין מי שישמע.
טלוויזיה ,אהובתי .הצעקות שלה משתיקות את הצעקות של הבית .לשבת
על הספה הקרועה והישנה ,להתכסות בשמיכה ולזפזף .זה גורם לי אושר,
לא צריכה הרבה ,זקוקה לכל כך מעט כדי להיות מאושרת .שהעולם ייכנס
אלי בלי שום מאמץ ואני אקבל אותו כמו שהוא .בוחרת איזה שטות אני
רוצה לראות ,מסביב הכל כבד ,מלא וגדוש .ערמות של קופסאות פלסטיק
ומכסים ,תמונות שפעם רציתי לתלות ואף פעם לא ,שולחנות קפה עתיקים
שקיבלתי במתנה ,עומדים מובסים תחת ניירות וחשבונות ,שתי נברשות
יפהפיות שקניתי בשוק הפשפשים לפני שנים ,זרוקות מתחת לערמה
של מעילים ,אני אוהבת לקנות דברים יפים .קרטונים מקופלים ,מוכנים
לאריזה ,קופסאות אשל וגיל .אפשר להשתמש בהם לכל מיני מטרות .פעם
דיברתי עם איזו גננת שאתרום לה קופסאות פלסטיק לגן.
שיירות של נמלים מטפסות על ההרים .עכביש עסוק מתבונן בי .עיני
נעוצות במסך .שום דבר לא יוציא אותי מזה .מצדי שהעולם יישרף .לואיס
מיילל .כל הדרכים חסומות .לואיס שולט על דרכי הגישה .תרזה והדה
גאבלר נמצאות בפנים ,בחדר השינה .שלושה שולטים בי כך ,מהרביעי
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נחלצתי ,באוהאוס מת באופן פתאומי לפני שנה; הוא לא נתן לי
להיכנס לאמבטיה .זה היה התחום שלו .היה קופץ עלי .מאז שהוא
מת ,יש לי פרטיות .איזה שחרור ,אני אוהבת להתרחץ ,המים קולחים
על השדיים הגדולים שלי וממלאים אותי שמחה .משתדלת שלא
להסתכל במראה ,אז הגוף שלי פחות מגעיל אותי .דווקא במקלחת
אני שוכחת את הבטן הענקית שלי .משפשפת כל פינה בגופי הגדול.
נהנית.
המטבח שלי נראה כמו אחרי הפגזה .השיש מלא שקיות פלסטיק
עם שאריות אוכל של החתולים .הקפה מונח בין השקיות ,חבילות
חבילות ,אורז ,פסטה ,קינואה ,לחם ,רטבים פיקנטיים ,כמויות של
שמן זית ,חומץ בלסמי .יש לי מקרר מפוצץ ומקפיא ענק מפוצץ עוד
יותר .אני טובעת באוכל.
אין מי שיאכל את העוגות המוכנות שאני קונה ,אז אני זוללת אותן
לבד .מרגישה חזירה אבל זאת הנחמה שלי .עולה במשקל ,ההליכון
שקניתי פעם ,בהחלטה של רגע ,עומד בחדר השינה מכוסה בגדים,
כבר שנים לא ראיתי אותו .המנוי למועדון כושר שעשיתי לפני שנה
כבר נגמר מזמן ,הלכתי פעמיים ,זה הספיק לי .הגוף שלי צועק די.
בחוץ גשם חזק.
לא יודעת להיפרד .ניירות ,חשבונות טלפון ,חשמל ,מים ,ארנונה,
שלושים שנה ,הכל צריך להישאר איתי ,אסור לעזוב אותי .יש בחדר
שינה שקיות מלאות זבל שלא זרקתי .כל יום אני אומרת :היום
אזרוק ואז אני שוכחת או רוצה לשכוח והכל נשאר איתי .ככה אני
לא מרגישה לבד.
הטלפון מצלצל ,אחי על הקו .רוצה לדעת אם זה סופי שהם צריכים
לקחת מלון .אולי אצליח לפנות את הבית במשך החודש וחצי
הקרובים .זה הרבה זמן ומלון זה הוצאה גדולה .ג'ניס שואלת אם
אוכל לעשות מאמץ מיוחד .לאחי אני יכולה להסביר ,אבל מג'ניס
אני מתביישת .רק שלא יציעו לי ללכת לפסיכולוג ,לדבר על
האגרנות שלי .זה עניין שלי ,פרטי לגמרי .לשתף איש זר בדברים
הכי קטנים שלי .על גופתי המתה .יוציאו אותי מפה עם אמבולנס או
עם חברה קדישא .איזה עבודה תהייה פה לאחי .אני מרחמת עליו.
מה שלא עשיתי בחיי יעשו אחרי מותי.
הארון בחדר שינה כבר שנים משמיע קולות .יש בו תולעי עץ
שמכרסמות .שומעת אותן בלילות .צריך לעשות הדברה .יש לי את
הכרטיס של דויטש המדביר .פחד לפתוח את הארון .יש שם מפות
שולחן ,רקמות ,מצעים ושמיכות .הארון הזה יישאר נגוע עד שאמות
ותולעים אחרות יכרסמו את גופי.
יודעת בדיוק איפה כל דבר נמצא .ידיעות אחרונות ,בכניסה לחדר
אמבטיה .הארץ במרפסת הגדולה ,מעריב ,כולל לאישה ואת ,מעשר
השנים האחרונות ,בסלון .יום אחד אולי אשב ואקרא אותם .אני לא
מספיקה וזה נורא מעניין לעקוב אחרי התהפוכות של התקשורת
הישראלית .סטודנטית אחת פעם גילתה עניין בעיתונים הישנים
יותר.
זה שהכל נמצא בהישג יד נותן לי הרגשה טובה  -הכל בערימה אחת.
שקים של אוכל ללואיס ,תרזה והדה גאבלר .בקבוקי מים מינרליים
קטנים .שקיות תה ,נס קפה ,צמר גפן ,נייר טואלט ,ביסקוויטים,
בקבוקי יין ריקים .קרטונים של מיץ תפוחים ומיץ מנגו עם הפקקים.
אגרטלים ,פרחים מפלסטיק ,שימורים ,נייר דבק לאיטום ,כמה זוגות
מספריים ,סוכר ,קומקומים ישנים ,מצעים ,מגבות ,סדין חשמלי,

קערות זכוכית ,סוודרים חדשים לגמרי .הספה השנייה מתחת לכל
הדברים .לא רואים אותה .ספה יפה .מנסה שיהיה לי בית יפה .יורד
גשם .בקושי מצליחה לסגור את החלונות .מפלסת דרך.
קשה לי לקום בבוקר .אין לי סיבה לקום .במיוחד בחורף הזה.
להתנתק מהּפוך .מה יש לי לקום .מה שמשכנע אותי לקום זה
הצמא והרעב .אני מזנקת ,לובשת את החלוק הדהוי ומתנפלת על
הלחמניות שהפשרתי אתמול .קשה לי למצוא אותן ,אין לי סבלנות
להכין סלט .זאת ארוחת בוקר או צהריים,
תוהה וממשיכה בהכנות .שולפת שתי ביצים
מהמקרר ועושה אומלט עם גבינה צהובה,
לא מעניין אותי הכולסטרול הגבוה ,אני
רעבה .מכינה לעצמי מגש עם האומלט
והסלט והלחמניות והקפה ,מחפשת מקום
פנוי על השולחן בסלון .בולעת במהירות
ונרגעת .אני כבר לא רעבה ,אכלתי .המגש
עם השאריות נשאר על השולחן ,מתעצלת
לפנות .עושה רק מה שמוכרחים .נכנסת
למקלחת .לא נוח לי לראות את הגוף הענק
שלי במראה .בראש שלי אני רזה ,עכשיו
אני הר אדם ,זה העוגות והזלילות בלילות.
מבטיחה לעצמי לאכול פחות .לא מאמינה
להבטחות שלי .חיים שלמים אני חיה עם
עצמי וכבר הבנתי עם מי יש לי עסק.

אותי קורים קורים .זה בית סוהר .לעולם לא יניחו לי .איך אסחב את העגלה
המשונה הזאת הנקראת חיי? לאן בדיוק אני הולכת? די עם המחשבות
האלה ,הן לא מובילות לשום מקום .תחשבי על משהו טוב .נעשה חיים עם
אחי ועם ג'ניס ,נטייל בארץ .כבר תכננתי הכל .זה כמו אי של שפיות בתוך
החיים הקטנים שלי .ים המלח ,ירושלים ,אילת ,כיף חיים.
ארבע אחר הצהריים .משהו נורא קרה .תרזה והדה גאבלר פרצו לסלון.
לואיס השתולל ונשך את תרזה .אני צריכה לקחת אותה לווטרינרית באופן
דחוף .היא מדממת ,חבשתי לה את המקום עם ֶפ ִּדים
שהיו לי .התקשרתי לווטרינרית וקבעתי תור לשש.
כלוב ,בפנים פסטרמה שהיא אוהבת ,בהזדמנות זו גם
אלך לקניות ,צריכה שתמיד יהיו לי שלוש עוגות גבינה
מוכנות ,נשארו רק שתיים .וגם אוכל רטוב ללואיס ,זה
נורא יקר ולא מתחשק לי לפנק אותו עכשיו ,אחרי מה
ֶ
בסּוּפר חמישה
שקרה ,אבל אין לי ברירה .קופסה עולה
שקלים ,הוא מחסל חצי קופסה ביום .עולה לי הון
להחזיק את החתול הרשע הזה ,ועוד כמה מאות שקלים
לפחות לווטרינרית .שלא יעיז להתקרב עכשיו לתרזה,
זה מצב חירום .לא קרה דבר כזה שנים .אין לי הסבר.
תרזה והדה גאבלר יודעות את מקומן ,איזה ֵשד נכנס
בהן והן יצאו לסלון .הדה עוד הספיקה לחזור .פתאום,
ממש לא מבינה .שומעת צעקות.

כבר שמונה וחצי .חזרתי הביתה .תפרו את תרזה .היא
נשארה להשגחה לעשרים וארבע שעות .משונה פה
אין לי מושג איך היום עובר .הזמן טס .חתול ועכבר ,קוואנבה קיוסאי1870 ,
בלעדיה .משהו באיזון של הבית השתנה .עצבים .הדה
נותנת אוכל ללואיס .הקערה שלו על יד
גאבלר כל כך רגילה לנוכחות של תרזה .הן צמודות
המקום שלו ,על אדן החלון .לוקחת את שק האוכל היבש מהמסדרון מאז שנולדו .אני לא יכולה בלעדיה .כל כך כועסת על לואיס ,מסתובב
על יד המטבח ,פותחת קופסת שימורים של אוכל גורמה לחתולים ,מבויש עם זנב בין הרגליים ,משהו בו מרגיש שעשה דבר רע .מתרחק
מוסיפה לו קצת אוכל רטוב ,מתנפל .שייהנה ,מה יש .גם הוא שמן ,ממני ,לא מתכרבל על הספה .גם הטלוויזיה מעצבנת ,פתאום לא נעים
אבל ככה זה ,לא זז ,לא מוציא אנרגיה .הגיע תורן של תרזה והדה לזפזף .נלקחו לי התענוגות .נשארה רק המקלחת ,המפלט האחרון .פוחדת
גאבלר ,הן אוכלות בחדר שינה אוכל יבש.
שלואיס יתקוף את הדה גאבלר בזמן שאתקלח .אף פעם לא דאגתי ככה.
עכשיו מתחילים הטלפונים .משעמם .מבטלת את הפגישות להיום .אולי אוותר על מקלחת .אני נכנעת ,לואיס יותר חזק ממני .דגל לבן .אין
הקליינטים לוחצים ואני מרגיעה אותם .מוצאת תירוצים .רוצה שקט .מקלחת .יש דאגות .כבר לא שומעת את הפלו־פלו של הנזילה.
מדליקה את הרדיו ,גלי צה"ל ,יעל דן ,עושים צהריים .קטסטרופות.
מכבה את הרדיו.

מתגעגעת לאתמול .תרזה היתה בריאה .לא הרדימו אותה ולא ניתחו
אותה .היו לי דאגות אחרות .סתמיות .לא בטוח שהיא תחזיק מעמד .אמרו
חמישים אחוז .הטלפון מצלצל.

עוד טלפון בענייני עבודה ,כן .כן .לא חושבת ,נדבר מחר ,משתעלת,
לא מרגישה טוב.

אחי .לא יכולה לדבר עכשיו .לא ,לא קרה כלום .ניסיתי קודם ,לא היית.
הסתובבתי ,פגישות ,אני פשוט עייפה ,נדבר מחר.

מינימום הכרחי :מיטה ,מקלחת ,אוכל ,שתייה .כמה שפחות דיבורים.

שיניחו לי .שיניחו לי לנפשי .מה אני בסך הכל רוצה ,שלא ירצו
ממני דברים ,שיעזבו אותי בשקט בפינה שלי .לואיס ,עוד פעם
חרבנת באמצע הסלון ,ילד רע ,כועסת .מה שאתה מרשה לעצמך,
רודן.
יורד גשם חזק .יש נזילֹות .במטבח ובסלון .מה יהיה בחורף הבא.
מטומטמת .תדאגי לחורף הזה .שומעת את המים נוזלים בתוך
הדירה .כל צליל מפרפר לי בתוך הגוף .צועק לי .תחשבי על פכפוך
מעיין ,אקווריום .יודעת שאין פתרון .לא מסוגלת לחשוב שמישהו
ייכנס לי לדירה .עיניים זרות ישפטו אותי ויגידו :משוגעת .מה אכפת
לך מה יחשוב השיפוצניק ,זה בן אדם זר .אכפת לי ,אכפת לי ממנו.
בינתיים שמה קעריות של לואיס בנקודות שהמים נוזלים .לא רוצה
לחשוב על זה .תמיד יש משהו מעיק .אין חופש .הבית הזה לוכד

מתקשרת לווטרינרית .שום דבר חדש .תרזה מורדמת .נדבר מחר בבוקר.
מחר ,מחר ,שיגיע כבר מחר .הלילה הזה .לחשוב על שטויות .לא לחשוב
על תרזה.
משהו טוב .משהו טוב .נעלם .שיעבור .שיעבור כבר .עברה דקה .עוד
דקה .יהיה בסדר .הכל יהיה בסדר .איך את יודעת .תרזה .היום הראשון.
גורה .פחד .כמה שנים עברו?
לא זוכרת .הרבה .תרזה .תרזה היקרה ,תרזה שלי.
איזה לילה עובר עכשיו על תרזה .לואיס רוצח שחור מסתובב במעגלים
בסלון .היום אישן בסלון ,לא יכולה להיכנס לחדר שלה .להיות במיטה
בלעדיה .הדה גאבלר מתחבאת .פוחדת מלואיס .הנשיכה שהוא נתן,
כמעט בלע את הגוף הקטן .לעולם תיזכר לואיס כאבי הרשעות ,תרזה
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קורבן תמים ,היא לא עשתה לך כלום ,כלום היא לא עשתה לך.
הדבר היחיד זה שהיא יצאה מהחדר ,פגעה בשליטה שלך ,בחוקים
שלך וזה גם מה שיקרה להדה אם אני לא אשגיח .אני פה כדי
להשגיח .אתה מבין .אני פה כדי למנוע עוד רצח .יש לי תפקיד .אף
פעם לא הרגשתי חשובה כל כך ,משמעותית כל כך למישהו בעולם.
את שומעת ,הדה ,אני אגן עלייך ,אין לך מה לדאוג ,רק תקפידי
לא לצאת מהחדר ,לא אתקלח ולא אראה טלוויזיה .אהיה איתך,
אהובה ,סליחה שאני לא זזה עכשיו ,שאני לא מחבקת אותך ,פשוט
שומרת על לואיס ,למענך.
קודם כל לעבור את הלילה הזה בשלום ,אחר כך לחשוב הלאה,
אם לתת את לואיס ֶ
להסגר ,עם כל הכעס קשה לי עם זה ,רגילה
לשליטה שלו ,מה אעשה בלעדיו ,מה אני מדברת .הוא ַאּלִ ים,
תוקפני ,אי־אפשר לחיות עם זה ,היום זאת תרזה מחר זאת הדה
ואולי יום אחד  -אני .הוא יכול לפגוע בי אם ארגיז אותו ,אם לא
אתן לו את האוכל הרטוב שהוא אוהב .טוב ,אחשוב על זה מחר.
יותר מדי שינויים ליום אחד .קודם כל שתרזה תחזור .מקווה כל כך
בשבילה ,בשביל הדה ,בשבילי.
איזה לילה .בסלון ובלי טלוויזיה .פוחדת לגשת לקחת את הּפוך
מחדר השינה .הדה מתכרבלת בו ואני לא רוצה להזיז אותה .יש
לי את השמיכה הקטנה ,אסתדר .אני לא חשובה עכשיו .זאת הדה.
גם לא הולכת לשירותים ,אתאפק עד מחר .מחר יהיה יותר קל,
לפחות אדע מה עם תרזה .נרדמת .מתעוררת .בודקת שלואיס
בטווח ביטחון מהדה גאבלר .נרדמת .השעון של הטלוויזיה זוהר
באדמומיותו  3:52 -לפנות בוקר .רוב הלילה כבר עבר .להירדם
שוב .לישון .לישון .פלו פלו ,שומעת את הנזילה .מחר יבוא עם
הדאגות שלו ,אולי אביא מישהו בכל זאת ,טוב אני לא יודעת .מתה
לפיפי .להתאפק .להתאפק עד מחר .אכניס את הדה לכלוב ואז אלך
לשירותים ולהתקלח .זה יהיה הסידור מעכשיו .הבנת ,לואיס? אתה
לא תנהל פה את העניינים .מהיום אני המנהלת! כן .כן .הגיע הזמן
להתעורר .עוד מוקדם .ממחר ,אני מתחילה לארגן את הבית .יהיו
פה חיים אחרים .אני אשלוט במצב ,אקום בבוקר ,אסדר את הבית,
לא מחרבנים יותר בסלון .אביא מישהו ,אתקן את הנזילה .אולי
אפילו אספיק לארגן את הבית לאחי ולג'ניס .אתה תראה לואיס,
יהיו לי כוחות חדשים .תרזה תחזור .אני אכין לקראתה את הבית.
 7:00בבוקר טלפון מהווטרינרית :דורית ,משתתפת בצערך .תהיי
חזקה.
אני מדליקה נר נשמה לזכר תרזה .פותחת את הדלת של חדר
השינה .יקרה מה שיקרה.
נתקפת רעב ,הולכת למטבח .ארוחת בוקר .לואיס בעקבותי .לא
מתייחסת אליו.
עגבנייה ,מלפפון ,חותכת לסלט .יש לי את כל הזמן שבעולם .סלט
חתוך דק .בצל ,צנונית ,חסה .הדה עדיין בחדר .פוחדת לצאת.
חביתה משתי ביצים .מחבת על האש ,שמן ,חביתה מקושקשת ,זה
מה שבא לי עכשיו .מוציאה גבינה צהובה מהמקרר .מגיע לי אחרי
כל מה שקרה; אוכל ,תענוג כמעט יחיד שעוד נשאר לי .מתיישבת
לאכול .מריחה ריח מוזר .זה שום דבר .אני אוכלת עכשיו .הריח
מתגבר .משהו קרה .ניגשת לסלון .עשן .ריח של שריפה .הנר נשמה
של תרזה .העיתונים דולקים .לואיס מיילל .הבית בוער.
אני חוזרת למטבח לאכול ארוחת בוקר ,שיישרף הכל.
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.

ניסים ברכה
בוליש ווקס

שבת מלכה

ִמ ַּב ַעד לַ ַחּלֹון
ֵ
רֹוחץ ַה ְּמכֹונִ ּיֹות
ִמ ְס ַּתּכֵ ל לִ י ֶאל ּתֹוְך ָה ֵעינַ יִ ם
ַמ ֲחזִ יק ֶאת ַהּגֵ ְרנִ יק
ּכְ מֹו ָקלַ ְ
אצ׳נִ יקֹוב.
ֲאנִ י ֵ
יֹוׁשב ְּבתֹוְך ָהאֹוטֹו
ֲח ַסר אֹונִ ים
ֵעינַ י נְ ׂשּואֹות ֵאלָ יו
הּוא ַמ ְת ִחיל לְ ַר ֵּסס ֶאת ַה ְּמכֹונִ ית
ִּב ְצרֹור ָר ְח ִּבי
ַה ַּסּבֹון נִ ּגָ ר ֵמ ָעלַ י
ְמ ַסּיֵ ם לִ ירֹות לְ ֶע ְב ִרי
ֶאת ִטּפֹות ַה ַּמיִ ם
ַהּלְ חּוצֹות ִּב ְצרֹור
ֵ
ּפֹות ַח ֶאת ַה ֶּדלֶ ת
אֹותי
ְמ ַפּנֶ ה ִ
וְ ֵ
רּורי ָה ַא ֲחרֹונִ ים
ׁשֹואב ֶאת ֵּפ ַ
ּמֹוׁש ִבים
ִמּתֹוְך ַה ָ

ָא ִחי ַחּיִ ים
ֵמ ִרים ֶאת יָ ָדיו
ֶאל ּכִ ּוּון ַה ַּׁש ָּבת
וְ ָׁשר לָ ּה
ּבֹואי ּכַ ּלָ ה
ִ
ּבֹואי ּכַ ּלָ ה
ִ
בֹודּה
רֹוקד לִ כְ ָ
ָא ִחי ַחּיִ ים ֵ
ּומ ְס ֵ
ּתֹובב לְ כִ ּוּון ִמזְ ָרח
ִ
לְ כִ ּוּון ַמ ֲע ָרב
ְּפנֵ י ַׁש ָּבת ַנְק ְּבלָ ּה
ּבֹואי ּכַ ּלָ ה
ִ

ּכְ ֶׁשהּוא ְמ ַסּיֵ ם,
חֻ ֵּקי ַה ָּׁש ִר ָיעה
לְ ַצד חֹק ַהּלְ אֹם
נִ ְד ָח ִקים לְ ׁשּולֵ י ְּת ָעלַ ת ַהּנִּקּוז
ּכְ מֹו ֵמי ַה ְּׁש ִט ָיפה
ַה ְּמלֻ כְ לָ כִ ים.
ֲאנִ י ְמ ַחּיֵ ְך ֵאלָ יו
ָּוב ֵעינַ יִ ם ַמ ְב ִריקֹות
נֹוׁשּיֹות
ֱא ִ
הּוא ְמ ַחּיֵ ְך ַּב ֲחזָ ָרה
ְׁשנֵ ינּו ְׁשבּויִ ים
ִּבכְ לָ לֵ י ַה ִּמ ְׂש ָחק
ֶׁשל ַה ַחּיִ ים,
ַה ְּפ ָרט ַּב ֶּמ ְרּכָ ז,
בֹודה ָק ָׁשה
וְ ַעל ֲע ָ
יֵ ׁש ּגְ מּול.
יָ ִדי ַמּנִ ָיחה
ְּבתֹוְך יָ דֹו
ְׁש ָטר ֶׁשל ָר ֵחל ַה ְּמ ֶ
ׁשֹור ֶרת.

ָר ִא ִיתי ְּב ַחּיַ י
ִּבינָ ה ֶׁשּנִ כְ ֶּת ֶבת
ְּב ִמ ְס ַּפר ְּפ ֻקּדֹות ַמ ְח ֵׁשב
ָר ִא ִיתי ָמטֹוס ַמ ְמ ִריא
ָר ִא ִיתי ַּב ֵּטלֵ וִ יזְ יָ ה ָא ָדם
ֹלהים ַחּיִ ים
ֶׁש ֶא ְצ ַּבע ֱא ִ
נָ גְ ָעה ּבֹו
ֹלהים
וְ הּוא ִה ְב ִק ַיע ֶאת ַׁש ַער ָה ֱא ִ
אתי ֶאת ְׁש ִּפינֹוזָ ה
ָק ָר ִ
ֶאת ַקאנְ טֶ ,את ֶ
מֹורה נְ בֹוכִ ים
ַאְך ֵמעֹולָ ם ֹלא ִּד ְמיַ נְ ִּתי
ֶׁש ֶא ְר ֶאה
ֶאת ַה ַּׁש ָּבת
ּכְ ִא ָּׁשה יְ ֵפ ִיפיָ ה
ּפֹוס ַחת ַעל ָּפנַ י
ַה ַ
וְ ֶ
דּודה ִּבזְ רֹועֹות
נֹופלֶ ת ְׁש ָ
ַחּיִ ים ָא ִחי.

רואים אור ב–

פבל מובשוביץ׳

חנה לרנר

לי שיר

שתי רגליו

טווס

שיר לכת

ִה ְת ַּגּלָ ה לִ י נִ יב ְׁשחֹר ַעיִ ן
ִמּתֹוְך ֶּב ֶטן לֵ ב ַהּבֹץ
זֶ ה ִּתינֹוק ֶׁש ָּׁשר ֵּבינְ ַתיִ ם
ְּת ִפּלֹות ֶאל ַּד ְר ַּדר וְ קֹוץ.
ּכִ י הּוא ֵ
יֹוד ַע ֶׁש ַחד ֵהם יַ ַחד
נִ ְפלָ אֹות ֶחלְ קֹות יָ ָדיו
ֵּובין ֶצ ֶמר ֵאׁש צֹונַ ַחת
ְּד ָרכִ ים ֵאינְ סֹוף לִ ְׁש ֵּתי ַר ְגלָ יו.

יפה ִצ ְבעֹונִ ית
ְמ ַד ֶּדה ִּב ְמנִ ָ
ֵּבין ְ
סֹורגֵ י ַהּכְ לּוב.

ּכְ מֹו ַהּנְ ָמלָ ה ֶׁשל ֶּד ָדלֹוס,
ֲאנִ י ְמ ַד ָּדה
ַח ְד ַרגְ לִ ית
ּכְ ָחרּוז ַעל חּוט
ׁשּורה
ׁשּורה ַא ַחר ָ
ָ
ּכֹורה
ִׁש ָ
יחֹוח ַה ְּד ַבׁש
ִמּנִ ַ

*
ִטּפֹות ַא ֲה ָב ִתי ִה ְר ִטיבּו ֶאת ִׂש ְמלָ ֵתְך
ימה ֶאל ֵּבין ַר ְגלַ יִ ְך
ַה ְּמנֻ ֶּמ ֶׁשת ְּפנִ ָ
ִמ ִּב ְפנִ יםֶ .
ּפֹועה ָּב ַע ְק ָׁשנּות ַעל ִצ ְב ָען
ׁשּוקה וְ ֶר ֶטט ִּב ְגרֹונִ י.
ַהּמֹולִ יד ְּת ָ
ַה ִאם ִּד ַּב ְרנּו ַעל ָהא ֶֹׁשר ַהּיֹום?
ַה ִאם נִ ִּסינּו לַ ֲעמֹד ַעל ַּתכְ לִ ית ַה ִּקּיּום?
ִּבזְ ַמן ֶׁש ַא ְּת ְמ ַק ְרזֶ לֶ ת ֶאת ְׁש ִמי ֵּבין ִׁשּנַ יִ ְך
ְמכַ ְר ֶס ֶמת אֹותֹו לִ ְגזִ ֵירי ֶׁש ֶמׁש ַּג ִּסים,
ׁשּובי ֶאל ּתֹוְך ֵ
ּגּופנּו
ָמ ַתי ָּת ִ
לֹוׁשה
ָמ ַתי נַ ְחזֹר לִ ְהיֹות ְׁש ָ

גרדום
יֵ ׁש ֶאלֶ ף ִסּבֹות לִ ְׁשֹלף ַסּכִ ין,
ֶאלֶ ף ִסּבֹות לַ ְחּתְֹך ֶאת ְקלִ ַּפת
ַה ָּב ָצל ַעל ַּג ְרּדֹום ָה ֶא ְצ ָּבעֹות.
ֶאלֶ ף ִסּבֹות לִ ְמחֹק ֶאת ִחּיּוְך
ַהּיָ ִמים ַה ֵ
ּדֹופק ַעל ַּדלְ ִּתי ְּבח ֶֹסר נִ ימּוס
ֵ
קֹורא לִ י ּבֹוא! ּבֹוא! ִהזְ ַּד ֵּקן.
ַא ָּתה ַרק ַה ָּמזֹון ֶׁשל ַה ַחיְ ַּד ִּקים
זֶ ה ָמה ֶׁש ַא ָּתהָ ,מזֹון לַ ַחיְ ַּד ִּקים.
ּפֹה אֹוכְ לִ ים ּכְ ֶׁש ַא ָּתה ָּב ִריא
ּכְ ֶׁשּנַ ְפ ְׁשָך ְּב ִרּנָ ה,
ַאְך ּכְ ֶׁש ַא ָּתה ְּב ִדּכָ אֹון
ַט ַעם ַה ְּׁש ִר ִירים טֹוב עֹוד ֵ
יֹותר.
יֵ ׁש ֶאלֶ ף ִסּבֹות לִ ְׁשֹלף ֶאת ַה ַּסּכִ ין.
ֲא ָבל ֲאנִ י ֵ
ּפֹוחד
לְ ִה ָּׁש ֵאר
ֵמת.
ַ(ה ִחּיּוְך ֶׁשּלָ ּה יֶ ְח ַסר לִ י)
מתוך בולמוס הנשייה

ַה ַּטּוָ סַ .מ ִּביט ּכֹה וָ כֹה
זְ נָ בֹו ַה ָּפרּוׂש ַמ ְק ִׁשית
ּצֹופים ּבֹו.
ֶאל ְּפנֵ י ַה ִ
ְק ִריאֹות ֶׁשל הֹו וְ ָהּה
י ִֹפי ּכָ זֶ ה עֹוד ֹלא ָהיָ ה
ְּבכָ ל ַה ְּב ִר ָיאה.

אודיסיאה

יֶ לֶ ד ֵ
אֹוחז ְּביַ ד ִאּמֹוֹ :לא ְמ ַענְ יֵ ן
ּבֹואי נֵ לֵ ְך
ִ

אֹוד ֵיס ָיאה,
ֲאנִ י ִ
ב־ה ְּד ָרכִ ים
ִּבּתֹו ֶׁשל ַר ַ
רֹוק ֶמת ַּבּלֵ ילֹות
וְ זֹו ָה ֶ
ּכִ י ֵאינָ ּה ְמ ַחּכָ ה
לְ ִאיׁש

במהירות האור

אֹותי לָ לֶ כֶ ת.
ָא ִבי ֹלא לִ ֵּמד ִ
ִא ִּמי ֹלא ִה ְׁש ִא ָירה לִ י ְק ֵצה
חּוט

ּקֹופים.
ֶאל ּכְ לּוב ַה ִ

ְּביָ ָדיו הּוא ְמ ַס ֵּמן ֶאת ַה ֶה ְב ֵּדל
טֹואית
ֵּבין ַחּיִ ים ֲא ִמ ִּתּיִ ים לְ ֵבין ַׁשלְ וָ ה ְס ִ
ָּבּה יָ כֹלְ ִּתי לְ ַפ ֵּסל
עֹולָ ם ִמ ֶּׁשּלִ י.
הּוא ֹלא ְמ ַא ְפ ֵׁשר לִ ְצעֹד ּכִ ְרצֹונִ י.
אֹותי
יָ דֹו ַה ְּק ָצ ָרה ְמ ַט ְר ֶט ֶרת ִ
ִמ ָּמקֹום לְ ָמקֹום.

ָּפ ַק ְע ִּתי ֵמ ַע ְצ ִמי
ַעל ֵאם ַה ֶּד ֶרְך:
ִא ָּׁשה ְק ַטּנָ ה ְּבנַ ֲעלֵ י ִס ָירה
ֶ
לֹומ ֶדת לָ ׁשּוט
מתוך תרגיל בהפשרת שלגים

יָ דֹו ַה ַּד ָּקה ְמ ַה ְב ֶה ֶבת ִּב ְמ ִהירּות ָהאֹור.

זיכרון משעור חקלאות
בחוות הלימוד
ֵּבין ֶ
יֹורה לְ ַמלְ קֹוׁש
ָע ְב ָרה ֶׁש ֶמׁש ְּב ֶחלְ ָק ֵתנּו ַה ְּק ַטּנָ ה.
קֹוצים
ׁשֹוׁשן לְ ֹלא ִ
ָ
ָעלָ ה ּכְ ֵאׁש.
מתוך קציר מאוחר
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תיאטרון
מאיה בז׳רנו
"מהפכניות"
אנסמבל 'אספמיה'
מחזה מאת יוספה אבן־שושן ודליה שימקו; בימוי :דליה שימקו;
דיאלוגים :יוספה אבן־שושן; בהשראת המופע "לכל הרוחות! שוב
שכחנו את הגב' פרויד" ,מאת פרנסואז קסאנקיס; שחקנים :אסתי
זקהיים ,אלחי לויט ,שירה קוריאל ,דליה שימקו ,אייל שכטר ,שלום
שמואלוב; ההצגה מתקיימת בתיאטרון 'תמונע' בתל־אביב
במרכז הבמה ולרוחבה שולחן ארוך בנוסח 'הסעודה האחרונה' ,שאליו
מסובים לארוחה כל משתתפי ההצגה ,למעט כסנתיפה שאינה יושבת
עם האורחים  -אורחיו של סוקרטס :זיגמונד פרויד אבי הפסיכואנליזה,
לצדו מרתה אשתו ,לידה סוקרטס המארח ,לידו ז'ני מרקס ,אשתו של
קרל מרקס ההוגה הסוציאליסט־המהפכן ,שיושב לידה בקצה השולחן.
אשתו של סוקרטס ,כסנתיפה ,היא צעירה חרישית ויפה שמגישה לכולם
תקרובת ,ומדי פעם פולטת קולות בוז וזעם ,חרף צייתנותה כביכול .היא
מסתובבת ,נכנסת ויוצאת ולא מוציאה הגה.
העמדתן יחד של דמויות מפורסמות מתקופות שונות למדי ,פרויד 1856
עד  ,1939מרקס  1883-1818ואף סוקרטס  399-469לפני הספירה,
כשלעצמה מעוררת עניין וסקרנות.
המחזה מתחיל כשסוקרטס קם ופותח בהצהרה/שאלה" :מכובדי אשמח
להרים כוסית אך לפני כן אני חייב לשאול מהו החופש?"

מרקס תוקף ואומר  -הדיבור שלך החליף את הכומר בתא הווידוי ...
והפך את האדם לא רק ליצור פסיבי נמנע מפעולה במקום שיהיה חופשי
לפעול ,אלא למתמכר לסמים ולפינוק  ...כלומר האדם באמת נועד
לפעולה ועשייה; והחופש האמיתי עבורו הוא החופש לניידות מעמדית
כנגד העוני והשעבוד של מעמד האדונים־השליטים העשירים ולבחור
מה שהוא רוצה להיות.
וכאן מתערבת ז'ני אשתו של קרל ואומרת  -למשל החופש של אשתך
סוקרטס לשבת בינינו ולהקשיב.
סוקרטס מסרב לתת לאשתו לשבת איתם וטוען שהיותה זועפת וזועמת
היא הוכחה לטבעה הנשי הנחות .בהמשך המחזה נראה ונגלה את האמת
על אישיותה של כסנתיפה ועל טיב היחסים בינה לבין סוקרטס ואת
היותה אישה רגישה וכמהה לדעת ולחוכמה ,בניגוד לשם הרע שיצא
לה.
השיחה בין שלושת הגברים נמשכת ,ופרויד מוסיף שחופש כזה אפשרי
כשאדם מכיר ומודע לעצמו .סוקרטס ממשיך לפתח את הנושא ,להפריך
את טענות יריביו לשיח ,ומגיע למסקנה שהחופש האמיתי הוא החופש
לחשוב .והחשוב מכל  -אדם נעלה שולט בכעסו .לצורך המחשה הוא
מעלה את המקרה שלו  -איך הוא מתאמן בכך תוך התמודדות עם מזגה
הרע של אשתו  -מה שמוביל למפנה קיצוני בהצגה.
אל תוך השיח הגברי הפילוסופי הזה משתרבבים דיבוריהן של שתי
הנשים ,ז'ני ומרתה ,על האוכל ,התבלינים ,על מקור הדפנה כתבלין
חשוב .כביכול פרטים שוליים וזניחים מול הטיעונים הגדולים ,אבל
נראה לאחר מכן וניווכח  -איך מה שנחשב פעוט ערך הוא העניין
המרכזי והמוביל :הנשים שהן טבע וגוף וקיום הן בעצם המצע המרכזי
שעליו נשענים הגברים שבחייהן ,מקור ההשראה והכוח הרוחני ויכולת
העשייה במציאות; כך במקרה של מרקס ופרויד במיוחד.
המפנה הבלתי צפוי בהצגה כאמור קורה לפתע ואמנע כאן מספוילר ,כי
זה באמת נהדר  -האופן שבו האווירה הרצינית כבדת הראש מתהפכת
כולה .נדהמתי עם כל הקהל כשכסנתיפה לא היתה מוכנה עוד לשאת
את ההשפלות מצד סוקרטס ,ועשתה מעשה קיצוני .צריך לראות!

וכאן מתחיל ויכוח מרתק בין שלושת הנציגים הנודעים של התרבות
המערבית :פרויד טוען שהחופש האמיתי הוא בחלום" :לאחר שהתפכחנו
מהיכולת ליצור עולם אידיאלי ולהשיג אושר גלובלי ...אני קובע
שהחופש האמיתי הוא בחלום ובו אנחנו נותנים פורקן ליצרים ,לדחפים
ותשוקות מודחקים ,לכעסים הכמוסים ביותר "...ומרתה מוסיפה" :גם
לדמיונות השווא ,זיגי"...

המרחב הבימתי שהיה עד עכשיו אחד ושלם מתפצל בבת אחת
לשלושה 'חלונות'  -זוהי הברקה בימתית של הבמאית דליה שימקו
ועוזריה ,לפתוח שלושה חללים אינטימיים מתחלפים של זמן ומקום:
חדר השינה של פרויד ואשתו מרתה ,המרחב־זמן של ז'ני וקרל מרקס
שנפתח לרחוב ,וחדר כלאו של סוקרטס ברגעים שלפני מותו ,כשלצדו
כסנתיפה רעייתו האוהבת.

סוקרטס כמובן מנסה להפריך את התשובה הזאת ולרוקנה מתוכן ,ועונה
לו" :לדעתך האדם החולם הוא האדם החופשי? תסכים איתי שעל מנת
לחלום חייב אדם לישון?"

בחדר השינה של פרויד שנקרא זיגי ושל אשתו מרתה ,מתרחשת סצנה
של משגל לא כל כך נוחה למרתה אבל כנראה נוחה ומעוררת את
בעלה .הם ידברו על כך בהמשך וזה עקרוני במחזה הזה – עד כמה
מתחשב הגבר באשתו ומה היא מוכנה לעשות בשבילו .הם מדברים גם
על היסטריה של מטופלת של פרויד שהוא לא מצליח לפתור ולהבין
את פשרה .במתח לא פתור הצופים עוברים לחלון השני ,ומשקיפים על
סצנת רחוב מטלטלת ,חודרת לב  -ז'ני אשתו של קרל מרקס ובקיצור
קרל ,נזרקה לרחוב עם כל מיטלטליה ,כולל הספרים ,בשל אי תשלום
שכר דירה לחודשיים ,והיא מחכה לבואו של בעלה.

זיגמונד :בהחלט הר סוקרטס .ומי שלא יכול לישון הוא האומלל באדם...
סוקרטס :מכאן משתמע שהאדם החופשי הוא האדם הישן.
זוהי נוסחה לוגית טיפוסית בשיח הסוקרטי ,שכמובן מבלבלת לרגע את
פרויד .סוקרטס ממשיך למנות את מה שהאדם הישן החולם אינו יכול
לעשות בהשוואה לאדם הער :לחוש ,לקלוט ריחות וכו' ,ואז מתפרץ קרל
מרקס וטוען  -לא לא! אדם כזה לא יכול לפעול ולהגן על עצמו מסכנות
ולכן הוא נתון לחסדי זולתו ובעצם משועבד .הוא בורח מהמציאות.
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פרויד מתגונן ומסביר כי דיבר על חופש של התת מודע; העלאת
הדחפים והתסכולים על פני השטח והדיבור כאמצעי טיפולי חדשני
שגילה.

גליון 404

עוני ומצוקה ,פשוטם כמשמעם  -שהם הרקע האידיאולוגי למאבק
הרעיוני הסוציאליסטי של קרל מרקס יקירּה  -לא עוזרים לשכך את

הרעב והקור; אירופה ,גרמניה .1864 ,חורף :מעניין
לעקוב אחר הוויכוח הסוער בין ז'ני לקרל .היא בעצם
הברונית ז'ני פון וסטפהלן ,בת האצולה הגבוהה,
שהקריבה את חייה האמידים והלכה אחר אהבתה
להוגה המהפכן ,הלוחם למען עולם של שוויון וצדק
חברתי מעמדי; משום מה אני נזכרת בזוג נודע אחר
 רחל בתו של העשיר כלבא שבוע ,שעזבה ביתעשיר ומפנק כדי ללכת אחרי ר' עקיבא גאון התורה,
שהעריצה אותו והאמינה בו.
אגב ,שלא כמו ז'ני ,שזכרה נדחק שלא בצדק מן
ההיסטוריה ,זוכה רחל לכבוד בתרבות היהודית־
העברית .אבל קרל אוהב את אשתו ומודע להקרבתה,
לא בלי שהוא גוער בה על תלונותיה בעניין איזה גביע
ואביזר יקר שמשכן בלי ידיעתה כדי לממן את חבריו
למאבק .אבל כשהיא מוכנה לצאת לעבוד כפועלת,
הוא מסרב" :את ברונית שלי ,את פילוסופית";
"פילוסופית של חולדות" ,היא עונה לו.
הוא מדגיש  -קנאותו למוצאה הרם היא גם ניצחון
דרכו המחשבתית מול הבורגנות ומעמד האדונים.
״מהפכניות״ :דליה שימקו ואייל שכטר ,צילם :דוד קפלן
היא בוכה על גורלה הקשה אבל מאושרת להיות
לצדו ,מתוך הכרה מלאה בצדקת הדרך .יש בה פוטנציאל מובהק של להיות משוררת ובמקום זה הפכתי למוכרת תמנונים ".היא אומרת לו,
אישה מנהיגה .הם מתפייסים כמובן ,כי דרכם במאבק משותפת והוא והם מדברים על אהבה ,על רגש ,על דרכיו של הלב.
יודע שבלעדי ז'ני לא היה יכול לממש את דרכו .היא מעתיקה בשבילו ס'  -את רוצה ללמוד ...מה את רוצה ללמוד?
את מאמריו ושומרת עליהם ומפיצה אותם.
כ'  -למה מישהו אוהב אחד ולא אחר?

אנחנו ממשיכים לאחת התמונות המרכזיות והחשובות במחזה (לא בסדר
הזה) ' -חלון' אל חדר המיטות של פרויד ומרתה  -פרויד מכנה את
רעייתו בשם של עוגה "את אפפל שטרודל מיט ונילה קרם מתוקה שלי",
וגם היא מכנה אותו ה'זאכֶ ְ
רטֹור ֶטה המריר' ו'ארנבון שלי'  -דימויים
אורליים ארוטיים שמקבילים בעצם לאיברים האנליים האינטימיים
שלהם .מרתה תדבר על סוד של עונג מיני שגרמה לעצמה (היא לא
משתמשת במילה 'אוננות' אבל זו כוונתה) בהיותה ילדה ,ורגשי אשמה
שלה עד גיל מאוחר יותר כשהתהלכה בלי תחתונית; דמויות סמכותיות
כמו מנהל המוסד ומגע אינטימי כביכול איתו ,או חלום על סוס בועל
סוסה .כל אלו פנטזיות של מין אוטו ארוטיזם ואורגזמה נשית ,שלא
נודעו אז במפורש.
וכך בעזרתה של מרתה מצליח פרויד לפענח את מקור ההיסטריה
של הפציינטית שלו  -אישה שמפנטזת בעצם איך הגנן היפה ,הצעיר
והנחשק תוקף אותה ובעצם בועל אותה ,וחושפת את חוסר הסיפוק
המיני שלה עם בעלה המבוגר ממנה מאוד ,ואת והתוצאות הנובעות
מכך .הוא מגלה את הגורם המשותף המקיף של האורגזמה הנשית אצל
נשים בכלל ,בנות למעמדות שונים .הניסיון האישי הנשי של מרתה היה
המפתח לתיאוריה המדעית שפיתח לאחר מכן בדבר המיניות הנשית,
אבל במציאות ,נשכחה מרתה וחשיבותה לצדו של פרויד לא צוינה
מעולם.
המחזה שלפנינו מציג אותן כ'מהפכניות' – את ז'ני מרקס ,מרתה פרויד
בצלם ולידם חבים להן
וכסנתיפה אשת סוקרטס .כך הגברים שהן חיו ִ
חוב ענק .הסצנה המסיימת היא מהיפות ביותר בהצגה  -כסנתיפה ליד
סוקרטס שעות ספורות לפני מותו .היא מנסה לשכנע אותו לא לבחור
במוות ,ואפילו לברוח ,ואם לא ,אז לפחות לצאת לגלות במקום רחוק,
באי על שפת הים ,ומתארת תמונה אידילית של משפחה" .צדק -
אומרת כסנתיפה  -מילה טיפשה של גברים .אין דבר כזה ,יש אדם חי
או אדם מת" .כסנתיפה נאבקת להגיע אליו ולהשאירו חי לצדה" :רציתי

ס'  -מה זאת אהבה כסנתיפה?
כ'  -אהבה זה שאני שומעת אותך צוחק עם קריטון מאחורי הדלת
ובוכָ ה.
ס'  -ולמה את בוכה?
כ'  -בגלל קנאה.

בהמשך היא מגדירה אהבה כמשהו יפה וטוב ,עדין כמו פרפר" :רגעים
שעושים נעים בגוף שלי"...
ס'  -איפה בגוף?
כ'  -מניחה את ידה על לבה  -כאן.
ס  -בלב?
והלב דופק מעצמו ואי־אפשר לצוות עליו שיפסיק לדפוק ,וכך באהבה.
סוקרטס חותם את המחזה בנושא המוות וחוסר היראה שלו מפניו:
"אנו הולכים כל אחד לדרכו ,אני למוות ואת לחיים .הגורל הטוב מבין
השניים ,ידוע אך ורק לאל".
שתי הנשים ,מרתה וז'ני ,לא זכו להתייחסות ונשכחו בדרך כלל.
כסנתיפה נותרה בזיכרון התרבותי בדמות אישה רעה שמציקה לבעלה,
ורק רחוב קטן ביוון יש על שמה ,המעיד שהיתה פעם אישה כזאת
במציאות .המחזה שלפנינו עושה עמן צדק .כסנתיפה ,כמוה כיתר
הנשים כאן ,היא ה'טבע' ,היא הקיום ,יצר החיים  -כמו שמציינת סימון
דה בובואר בספרה המין השני  -להבדיל מהאינטלקט הגברי .ולכן
הנשים הן המצע הטבעי החיוני שעליו פעלו ויצרו הגברים ,שלידן הם
נחשפים באנושיותם הרגשית כמעט כילדים.
הדיאלוגים שחיברה יוספה אבן־שושן מבריקים ועמוקים .הם מוגשים
באופן מרוכז ותמציתי באמצעות המשחק הנהדר של הצוות ,והבימוי
הנכון והנועז של יצירת חללים מתחלפים לסירוגין ,המחברים בין
תקופות ותרבויות.
דצמבר -2018ינואר 2019
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