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לפי שעה
ימים נוראים
לחילונית גמורה כמוני מסתבר ,כי הימים האלה שבין ראש
השנה ועד יום הכיפורים נקראים “עשרת ימי תשובה״“ ,בין
כסה לעשור״ וגם “ימים נוראים״ .ואלו ימים של סליחות.
המונחים היו מוכרים לי באופן כללי ,אבל לא היה לי לגמרי
ברור שכולם אכן מתכוונים לאותם ימים .לאותו טווח זמן.
ולמה אני נדרשת לזה כאן? באופן טבעי ,משום שהדברים
נכתבים בעיצומם של אותם ימים; וגם משום צאתו לאקרנים
של סרט בשם זה ,שמתאר את האירועים שהובילו לרצח יצחק
רבין מנקודת מבטו של הרוצח יגאל עמיר ,בימים אלה ממש;
אך גם ,ובעיקר ,משום שתוך כדי “סגירת״ הגליון ,שנפתח
בדברי פרידה מחברנו ששון סומך ,עלתה בי תחושה של
מלמול רב־קולי .טקסטים שיש בהם אימה וחרדה מפני הזמן
המכלה ,מותם של אהובים ,אימיהן של מלחמות ושכול ,מגדלי
בבל ואיש זאב ,תבוסתם של מורים לספרות ,וחזון של האומה
הישראלית רכובה על פצצת אטום ,ולצידם טקסטים שעניינם
הדרך לסליחה ,כמיהה לאהבה ,לביתיות ,זיכרון ילדות רב

השראה או הקשבה שלווה (לא אפרט כאן ,חפשו ותמצאו) .עלי
להודות ,עם זאת ,שלתחושתי ,קולות החשש והבלבול גוברים
על הקולות החותרים לשלווה או להשלמה ,וגם המציאות
משדרת מנעד קולי שכזה .כן ,ימים נוראים ,בין כסה לעשור,
כשכרגע רב המכוסה על הגלוי.
ההרהור הזה מוביל אותי לטקסט של עמיחי חסון ,שמספר
איך העביר בנעוריו את השהות המעיקה בבית הכנסת ,באותם
עשרת ימי תשובה ,עם אנתולוגיה שערך עגנון“ ,ימים נוראים״,
שבתוכה שיבץ חתן פרס הנובל לספרות הישראלי ,היחיד עד
כה ,קטעים מקוריים שלו במין תעלול קונדסי (“סיפור פשוט:
כך השתחל ספרו של עגנון לקאנון״ ,באתר של בית אבי חי).
אז מה שנותר כעת הוא לקוות לשנה טובה יותר מזו שחלפה,
ולהציע לכם ,לקחת ספר (או כתב עת) ולהקל בעזרתו על אותם
ימים נוראים.
					

ע.ג.

רשימות מהתחתית  -ויקומו החמוצים?
הנה חלפו שתי מערכות בחירות ומערכת נוספת מאיימת עלינו
בתחילת .2020
מפתה לצטט את האמרה המפורסמת של קארל מארקס,
״ההיסטוריה חוזרת על עצמה ,קודם כטרגדיה ואחר כך
כפארסה״ ,אבל לא מדויק; מערכות הבחירות הללו שייכות
שתיהן לז׳אנר הטרגי־קומי .ואם לא די בכך  -בגלל תכיפות
האירועים וסמיכותם אין לנו בכלל פרספקטיבה היסטורית ,כזו
שמאפשרת לדבר על ״היסטוריה שחוזרת על עצמה״.
אם נחפש מאורע היסטורי אחר ,בעבר הרחוק יותר ,שיכול
לשמש מודל טרגי לבחירות של  ,2019נגיע לבחירות  ;1992אז
"רמטכ״ל ששת הימים״ יצחק רבין ניצח (ממש לא בנוק אאוט)
את יצחק שמיר; ועכשיו " בנימין רמטכ״ל צוק איתן״ אמנם לא
ניצח ,אך גם לא הפסיד מול בנימין נתניהו (הגונג אכן נשמע,
אך רק לציון הפסקה קלה ,לקראת הסיבוב הבא).

חוזר על עצמו? לא בדיוק .בבחירות של  1992היה אכן ממד
טרגי (שבא לידי ביטוי ב־ )1995אבל הבחירות הכפולות של
 2019אינן הפארסה .יש בהן אמנם אלמנטים קומיים למכביר,
אך לנוכח מציאות חיינו היומיומית בשנים האחרונות ,אין בכך
כל ייחוד.
אני מקווה וחרד שאנחנו לא נמצאים בשלב הטרגי של המאורע
ההיסטורי.
מצד שני ,מפחיד הרבה יותר לחשוב על המאור־רע ההיסטורי
העכשווי בגלגולו כפארסה .כל ניסיון לחזות או לדמיין זאת
ממש מערער את הנפש.
תשאלו ,מה הקשר בין הדברים האלה לתחנת קרליבך ההולכת
ונבנית? אין קשר ,למעט אולי המילה ״תחתית״.
מ.ב.
					

ממש עם סגירת הגליון
נודע לנו על מותו של חברנו
ממייסדי ִ׳עתון 77׳

שמעון בלס
(בגדאד -1930תל־אביב )2019
סופר ,מתרגם וחוקר הספרות הערבית
איש שלום ורוח
יהי זכרו ברוך
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שמעון בלס ,בית הסופר (שנות השמונים)

שלום רצבי
הולך חשכים
א.
נּוסה
ּצּומּה ֶׁשל ַה ְּמ ָ
ָּכְך ְּב ִע ָ
ִמּׁשּום ָמקֹום ֶאל
ין־מקֹום,
ֵא ָ
ן־ּכאן
ֵמ ַאיִ ָ
ין־ׁשם
ֶאל ּגַ ם ֵא ָ
ֲאנִ י
ּתֹופס ֶאת ָּפנַ י
ֵ
ְּב ָחזְ ָקה
ְּכ ִאּלּו ָהיּו ָּפנָ יו
הֹולְך ִמ ֶּמּנִ י ֵא ַלי וְ ֵהם ְּכ ָבר
ֶׁשל ַה ֵ
ׁשּוכה
ְצ ָע ָקה; ְס ִב ָיבם ֲח ָ
וְ ַהּיָ ַדיִ ם
ֶׁשּיָ ְדעּו ַא ֲה ָבהַ ,א ֲה ַבת ֵאםַ ,א ֲה ַבת ִא ָּׁשה,
ַא ֲה ַבת ָאב וַ ֲח ָר ָדה ִל ָיל ָדיו
יֹודעֹות
ְ
ַע ְכ ָׁשו ַרק ֶאת ַה ָּפנִ ים
הֹולכֹות
הֹולכֹות ִּומ ְת ַר ֲחקֹותְ ,
ְ
טֹובעֹות
וְ ְ
ְּב ֶא ֶרג ֲחלֹומֹות
ב.
ֹלא ְל ֵאל ַחי ְּת ִפ ָּלה ּגַ ם ֹלא
מֹותר
ַעל ַ
ָה ָא ָדם ֵמ ַה ְּב ֵה ָמה
ֶא ָּׂשא ְּב ָר ָכה; ִּכי ָׁשוְ א
יִ ָּׂשא
ָה ָא ָדם ְּכ ַבד נֶ ֶפׁש ְּומאֹד
ֹלהיו וְ ָׁשוְ א
ֶאת ֶצ ֶלם ֱא ָ
ָרצֹוא וָ ׁשֹוב יִ ֵּתן נַ ְפׁשֹו ְּב ַכּפֹו
הֹוריםֶ ,אל ְמקֹום
ָלבֹוא ֶאל ִמ ְקוֵ ה ַמיִ ם ְט ִ
ִַׁשיִ ׁש ַקר; ָׁשוְ א ֶאת ֵעינָ יו
יִ ָּׂשא ֶאל ָה ַא ֲה ָבה ֶׁשֹּלא
יּוכל ָלּהֶ ,אל ַה ִּת ְקוָ ה
ַ
ֶׁשֹּלא ָּתבֹוא; סֹוגֵ ר ָּב ֲע ִדינּות ֵאין
נֹוׁשק ֶאת ְׂש ָפ ֶת ָיה
ֵקץ ֶאת ֵעינֶ ָיה ֵ
וְ נִ ְׁש ַמת ַאּפֹו

ֶח ֶרׁש ֶח ֶרׁש ַמ ְע ִּפ ָילה
ֶאל ֶׁש ֵאין לֹו
ֵׁשםֵ ,אל
ֶׁש ַרק ַה ְּכ ִל ָּמה
ְּכ ִׂש ְמ ָלה ְּת ַכ ֵּסהּו וְ ֹלא
עֹוד
ג.
ִּב ְפנִ ים ַהּק ֶֹדׁש – ֹלא יִ רְ ֵאהּו
ּתֹול ֵעי ֶמ ִׁשי
ָא ָדם וְ ַחיַ .רק ְ
ַע ְמ ָלנִ ּיֹות עֹוׂשֹות ּבֹו ֶמ ִׁשי
ַּובחּוץ
ְּביֵ אּוׁש
ְמגַ ְּׁשׁשֹות ַהּיָ ַדיִ ם
ֶל ֱאחֹז וְ ָה ֵעינַ יִ ם
נְ עּוצֹות ָּבא ֶֹפק
ִלרְ אֹות ִמי
ָחמּוץ ְּבגָ ִדים
ִמ ָּדם
עֹולה ַּכ ָּמוֶ ת
ֶ
ְּב ַחּלֹונֵ נּו
ִּומי
נִ ְׁש ֶק ֶפת ַּב ֲעדֹו ְּבעֹוד ָה ַא ֲה ָבה
ְּכ ַדרְ ָּכּה ַרק ֶט ַפח
ִמ ְּמָך
ְמ ַל ְב ֶל ֶבת
ְלֹלא ָח ֵדלְ ,לֹלא
יֵ אּוׁשְ ,לֹלא
ַחת; ַאְך ְּכ ָבר
ִמ ֶּמרְ ָחקֲ ,אבֹויְּ ,תהֹום
קֹורא ֶאל ְּתהֹום
ֵ
וְ ַה ַחּיִ ים
ֵמ ָע ֶליָךִ ,מ ְּל ָפנֶ יָך ִּומ ְּצ ָד ֶדיָך
ְּכמֹו ֲענַ ן ּב ֶֹקר
הֹולְך
ַמ ְׁש ִּכים וְ ֵ

ד.
רֹואה ֵאיְך
ְּכ ָבר ָׁשנִ ים ֶ
ַהּגּוף
ָה ֶא ָחד
ַעד ְקצֹות ֲע ַצ ָּביו ְמג ֶֹרה
ּנֹוכחּותֹו
ִמ ְ
ֶׁשל ַה ִּב ְל ִּתי־נִ ְמנָ עֶׁ ,של ַהּסֹוף
ִמּסֹוף
ֶאל סֹוף
ָּכל ָּכְך ֶׁשּלֹוֶׁ ,של ַהּיָ ד
אֹוחזֶ ת
ָה ֶ
ָּב ַאיִ ן
ְל ַבל יִ ְב ַקע
עֹודֶׁ ,של ָה ַעיִ ן
ַהּנֶ ֱע ֶצ ֶמת אֹו ִמ ְת ַא ֶּב ֶדת
ֶאל ַע ְצ ָמּה
ְּב ֵת ָתּה
ֵמ ָרצֹון ֶאת ּגֵ וָ ּה ַל ַּמ ִּכים
ְּב ִד ְמ ָעה
אֹותּה
וְ ֶאת ָּפנֶ ָיה ְלרֹק וְ ִל ְכ ִל ָּמה ִּברְ ָ
הֹולְך ֲח ֵׁש ִכים
ֵאיְך ֵ
ֵאין נֹגַ ּה לֹו וְ גַ ם ֹלא
ָמקֹום ָלבֹוא
ּבֹוֵ ,מ ַע ְצמֹו
ֶאל ַע ְצמֹו יָ ִׂשים ַמ ֲע ַמ ֵּקי יָ ם
ֶּד ֶרְך ַל ֲעבֹר
אּולים
ּגְ ִ
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המעגל של ששון
עידן בריר

לא קל לי לכתוב דברים על אדם יקר ללבי שהלך לעולמו.
קשה שבעתיים לכתוב על אדם שהיה לי כאב ,שהייתי מושקע
בו ושהיה מושקע בי ושהסתלק בטרם השלמנו אינספור דברים
שנשבענו לסיים יחד.
משנת  2008ועד לשנת  2015זכיתי לעבוד עם ששון כעוזרו.
כשם שדבר אצל ששון לא הסתכם רק ב"רשמי" וכשם שכל
דבר אצלו היה אישי וניתן בנדיבות ובלבביות ,גם העבודה
המשותפת מעולם לא הסתכמה בעבודה רשמית של עוזר מחקר
מול פרופסור .למעשה ,ששון לא ביקש ממני מעולם להיות
עוזר מחקר רשמי שלו .לא הגעתי מתחום השפה והספרות ולא
הייתי בקי אז בתחומים שבהם עסק ,ובמבט לאחור ,נדמה לי
שמניעיו היו אחרים לגמרי והכשרתי האקדמית היתה פחות
חשובה לצורך הבחירה בי .אני חושב שהוא חיבב אותי בשל
העובדה שפניתי אליו בהפתעה ,מבלי שהכרנו ,כדי לבקש
את עזרתו בפיצוח דיאלוגים מורכבים בדיאלקט הערבי של
הנוצרים בבגדאד לטובת רומן שתרגמתי ומשהו ִסקרן אותו
בחומרים שבהם עסקתי ובסקרנות שגיליתי לדיאלקט העיראקי
של הערבית .הוא השתמש ב"תירוץ" של משרת העוזר שחיפש
אז כדי להיות "עוזר" שלי ולוודא שאני ממשיך באותה דרך,
ולא רק כדי אהיה עוזר שלו.
אם בתחילת הדרך משרת העוזר היתה עוד בבחינת תירוץ מספק
כדי לעבוד יחד באופן רצוף ,מהר מאוד היא הפכה להרבה
יותר מכך .ששון נעזר בי לצרכים מנהליים של סידור ,הקלדה
ואיתור חומרים ,אך גם משלב מוקדם מאוד של היכרותנו ביקש
ממני לערוך עבורו טקסטים ,שיתף אותי בחומרים אישיים
ובתכתובות אישיות ובמידה רבה הפך אותי לשותף לדרך.
שותפות זו מעולם לא היתה חד־צדדית :גם אם עיקר העניין
היה טיפול בחומרים שלו ובפרויקטים שהוא ביקש להשלים
– במה שנראה לי בדיעבד כמעין מאמץ אחרון וכמעט־נבואי
להשלים פרויקטים רבים ככל הניתן לפני שלא יוכל לעבוד עוד
– ששון מעולם לא ויתר על עיסוק בחומרים שהיו "שלי" וראה
עצמו שותף מלא ,מורה ומדריך במסע התפתחותי המקצועית,
כחוקר ובעיקר כמתרגם.
יצא לי לעבוד באוניברסיטה לא מעט בשנים שלפני כן וגם
תוך כדי וגם להיות עוזר מחקר של אי אילו פרופסורים ,אך
מבחינתי "חוויית עוזר המחקר" היתה תמיד חוויה קורקטית
לכל היותר .לא כך היה עם ששון .מן הפגישה הראשונה,
שנערכה בביתו ולא במשרדו – כמו רוב הפגישות בינינו מאז,
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הן לצורכי עבודה והן לצרכים שהיו הכל חוץ מעבודה – הוא
נהג בי הרבה יותר כבנו מאשר כעוזרו .הוא התגאה בי באוזני
אנשים שלא הכרתי ,הכיר לי אותם במטרה שיעזרו לי או רק
לשם ההיכרות וברגע שהסב לי את הכי הרבה אושר ,כאשר
נולדה בתי אביגיל בשנת  ,2011הוא הודיע לי שהוא מאמץ
אותה רשמית כנכדה לא־ביולוגית ,והוסיף בהומור הרגיל שלו
"עכשיו זה רשמי – נתקעתי גם עם אבא שלה".
תמיד ידעתי שהחביבות ,הנדיבות ,ההומור והמסירות הבלתי־
נדלים של ששון אינם שמורים רק לי ושמעתי מאנשים שונים
בהזדמנויות שונות – עוד כשעבדתי איתו וגם לאחר שלקה
בשבץ והושבת מעבודה – איזה תפקיד משמעותי הוא שיחק
עבורם ואיך הוא שינה את חייהם .אלא שמעולם לא הכרתי
מספיק מקרוב את כל או אפילו את רוב האנשים שהכירו אותו,
למדו אצלו והיו חבריו .עם השנים למדתי להבין שממש כמו
הררי הפרויקטים הפתוחים שהותיר על מדפי חדר העבודה
שלו ,שיוכלו לפרנס דורות של חוקרים ,המעגל האנושי הזה
הוא רחב מכפי שניתן לתפוס .אולם רק לאחר מותו ובמהלך
השבועות שחלפו מאז התוודעתי לעומקה ולאיכותה של
ההשפעה המאגית ממש שהיתה לששון על חייהם של בנות ובני
המזל שהיו חברים במעגל הזה .ההספדים שנישאו בהלווייתו
טלטלו והיממו אותי בעוצמתם ,בעומק המחויבות וביחס הכה
אישי שששון ידע להעניק והקפיד להעניק לכמות בלתי נתפסת
כזו של אנשים ,במחויבות אין קץ ובמסירות חוצת־גבולות –
גבולות מכל סוג שניתן להעלות על הדעת.
ועם זאת ,רק כשנתבקשתי על ידי מערכת 'עתון  '77לרכז
את המדור לזכרו ,כתלמידו וכמי שרואה עצמו כאחד מנושאי
לפידו ,וכשקראתי את ההספדים והטקסטים האישיים כל כך,
המחויבים כל כך ,ומוקירי התודה כל כך שכתבו כל כך הרבה
אנשים ,הבנתי עד תום את מקומו של ששון בלבם של אנשים
ולא פחות מכך ,את עוצמתו של הלפיד שהותיר אחריו בידינו,
ידיהם של כל מי שרואים בעצמם נושאי הלפיד .ששון הפך
עולמות וחצה כל גבול (כשמו של המדור שכתב משך שנים
בעיתון "הארץ") כדי שתלמידיו ובני טיפוחיו לא רק יהיו בצלו
ויזהרו באורו ,אלא יפרשו כנפיים ויאירו באור משל עצמם.
ששון לא רק העמיד תלמידים הרבה אלא גם דאג – ואמר
זאת בלי כחל וסרק – שלתלמידיו יהיו כל הכלים להתעלות
עליו .הענווה הגדולה והנתינה בלא קץ הללו לא רק יצרו
דורות של חוקרים גדולים ומתרגמים יוצאים מהכלל ,אלא גם
גיבשו קהילה לא מוכרזת אך מחויבת מאין כמוה של אנשים
שזכו להתחמם באורו של ששון וחשים כולם מחויבים להוסיף
			
ולשאת את לפידו ואת שמו.

.

עידן בריר  -מתרגם שירה ופרוזה מערבית ,טורקית ופורטוגזית .רואה עצמו
תלמיד לא־רשמי ונצחי של ששון סומך.

בלוז לששון שהכיר לי את חדר הלידה
רוני סומק
דצמבר  .2005סמי מיכאל מוביל כמה חברים בוואדי ניסנאס שבחיפה בדרך שנקראת על שמו .בצדי הדרך מצוטטים משפטים
מהרומן חצוצרה בוואדי .מדי פעם אנחנו עוצרים בחנויות שבהן המוכרים מפליאים בחיבוקים כאשר סמי נגלה לנגד עיניהם .הוא
לא שוכח להסביר לליאורה (אשתי) ממה עשויים התבלינים שהיא לא מכירה .טרי (אשתו של ששון) מגלה בקיאות בסוגי הפיתות,
וששון לוחש לי שעיראק פתאום צפה בזיכרונותיו .העיניים שלו בורקות .אנחנו ממשיכים שיחה שהתחילה שנה קודם כאשר
זיכרונותיו של ששון הפכו לספר.
יש ספרים התולים על צווארם מפתח .זהו המפתח לקופסה השחורה ,לקופסה שבה מרופדים הזיכרונות שאתה לא זוכר .בגדאד,
אתמול ,ספרו של ששון סומך הוא ספר כזה .מנקודת מבטו של המחבר  -זהו ספר על ימי נעוריו בעיר הבירה .מנקודת מבטו של
הקורא האובייקטיבי  -זהו ספר על קהילה שאולי אינו מכיר ,אך יש באפשרותו ל״תרגם״ את סיפורה לסיפור הקהילה שלו ,ולהתרגש
מדרך התיאור המצליחה בחוכמה רבה ובמחתרתיות סמויה להפוך ביוגרפיה פרטית לביוגרפיה קולקטיבית .מנקודת מבטי  -זהו
ספר על הכבוד הלא אבוד של העיר שבה נולדתי.
מוזר מאוד להיוולד במקום שאינך יכול לחזור אליו .לחיות שם שנה וחצי ,ולדעת שהגבולות עדיין חסומים .נכון ,במשך השנים
ניסיתי למתוח קווי אורך וקווי רוחב ,לשמוע סיפורים ,להתרפק על תצלומים שבהם ראשי ה״תינוקי״ צץ על ספסל גן שנטעו ליד
החידקל .כמובן גם שהיו תצלומי המלחמה מפברואר  91ובגדאד הריחה אז בריח של אבק שרפה.
הורי סיפרו על בגדאד בנוסטלגיה ,סרטים בודדים שראיתי חידדו את המציאות בשחור־לבן ,אמי עדיין מבשלת את מה שאכלנו שם,
המוסיקה העיראקית היא פס־קול שתענוג להתרפק על סולם התווים שלו ,ולמרות כל אלה בגדאד ,אתמול הוא הפיצוי הנפלא .ששון
סומך חופר בשביל קורא כמוני את השכבות הארכיאולוגיות .הוא מסמן רחובות ,מצביע על גבולות השכונה שבה נולדתי ,מרחיב
את הטריטוריה התרבותית ונותן לי יד אוהבת בצומת שבה רוח מערבית פוגשת ברוח מזרחית.
מים רבים זרמו בפרת ובחידקל מאז שששון עזב אותם ,ובכל זאת ,בגדאד ,אתמול רק הגביר את הצימאון לאותם מים .אתמול ,היום
ומחר .ועוד משהו :ב־ 1992ביליתי שלושה חודשים באוניברסיטת איווה שבארצות הברית .ששון היה מוכר מאוד גם שם .כששאלו
אותו אם אני בנו הוא ענה שיש בינינו קשר משפחתי רחוק ,אבל למעשה אני “בנו הרוחני״ .הייחוס הזה החמיא לי מאוד .ששון הוא זה
שבסופו של דבר הכיר לי את חדר הלידה וריפד את העריסה בכל כך הרבה תרגומים נפלאים שהפכו להיות חלק מאבות המזון שלי.

.

ואדי ניסנאס  ,2005ששון מימין ,עם סמי מיכאל ורוני סומק

אוגוסט-ספטמבר 7 2019

איור :רוני סומק

מערבית :ששון סומך

סרגון ּבּולּוס
לחולמים בליל גשם
עֹור ְר ִּתי ,לְ ַא ַחר ֶׁש ָחלַ ְמ ִּתי ָׁשעֹותֵ ,
יֹועילֵ ,אּלֶ ה ֲחלֹומֹות ִיָפים ֲא ָבל ְּב ֶרגַ ע ֶׁש ֶ
רּוח ַקּלָ ה ִמּכִ ּוּון
ּנֹוׁש ֶבת ַ
אֹומר לְ ַע ְצ ִמי ָאז ָמה ִ
ִה ְת ַ
ַה ְּמ ִציאּות – ּכִ ּוּון ַה ֻּמ ְק ָּדׁש לְ ִבזְ יֹונֹות ַהּיֹום־יֹום ּולְ ְ
רֹוממּות ַה ִּׁש ְפלּות – ֵהם ּנִ ְמלָ ִטים ּכְ ֵא ִדיםּ ,וכְ ֵא ִדים נִ ְמ ָח ִקים ֵהם אֹו ּכִ ְמ ַעט
בּוע ֶׁשּלָ ּהְּ ,ב ֶח ְר ַדת ִצּפֹור ַה ֶ
דּוע ְּב ִפ ְראּותֹוֶ ,
חֹוׁש ֶׁשת
ּנְׁש ָמה ַעל ֶה ָענָ ף ַה ָּק ַ
עֹומ ֶדת ַה ָ
נִ ְמ ָח ִקים ֵמ ֶה ָחלָ ל .מּול ּכֶ לֶ ב ֻמּכֶ ה־ּגָ ָרב זֶ הַ ,הּיָ ַ
אֹורב ִמּלְ ָמ ָּטהִ ,צ ָּפ ְרנָיו ְמתּוחֹות; ֶּפ ֶרס ֵ
ִמ ְּס ִב ָיב ָתּהָּ ,ת ִמיד מּוכָ נָ ה לְ זִ ּנּוק; ָחתּול ֵ
זֹועףּ ,כַ ּנִ ְר ֶאהּ ,כָ פּוף ּכְ ר ַֹמ ֶ
ֹאׁשּה
ח־א ֶבןָ ,עט ַעל ר ָ
מּוא ֶרת ִּב ְק ֵצה ַה ִּס ְמ ָטה ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְ
רֹוקן ֶאת ָה ֶרגַ ע ִמ ִּמ ְׁשיֹו ַהּיָ ָקר; ֶּדלֶ ת ֶ
ּפֹות ִחים,
ִמּלְ ַמ ְעלָ ה? ֶא ְמ ָצ ִעי יָ ִעיל ְמאֹד לְ ַמ ְס ֵמס ֶאת ַהּזְ ַמן ּולְ ֵ
עֹותיו ַה ִּמזְ ַּד ְקרֹות ּכְ ֶא ְצ ָּבעֹות
אֹו ֶׁשּכַ לְ ְּבָך ַה ָּבא ִמ ַּמ ֲע ַמ ֵּקי ַהּזְ ַמן יְ לַ ֵּקק ֶאת יָ ֶדיָך ְּבח ֶֹרף ִמ ָח ְר ֵפי ַהּיַ לְ דּות ,וְ ַא ָּתה ְּת ַׁש ְפ ֵׁשף ֶאת ַצלְ ָ
ְּבתֹוְך ּכְ ָפ ָפה ָק ָרה ,לַ ָחהַ ,מ ָּמׁש ּכְ מֹו ַעכְ ָׁשו...
ינֹותיו ַהּיְ ֵת ִדּיֹות
זֹוהי ְּתמּונַ ת ָה ַא ֲה ָבה; ִמ ְר ָּפסֹות ֵאּלֶ ה ַה ְּקרּועֹות ְּבתֹוְך ְסלָ ִעים ,אּולַ י זֶ ה ַהּגֶ ֶׁשם ַה ְּמנַ ּגֵ ן ַעל ַהּגַ ג ֶאת ַמנְ ּגִ ָ
אּולַ י ִ
אֹותּה ֵע ָרה לְ ַב ָּדּה ְמ ֻא ָחר
אֹותּה ְמ ַעט ּכִ י ֵאינֶ ּנָ ּה יְכֹולָ ה לִ ְראֹות ָ
ּנְׁש ָמהַ ,מ ֲאכִ ילָ ה ָ
ַה ַח ְדּגֹונִּיֹות; ְּתמּונַ ת ַא ֲה ָבה ַה ְּמ ַס ֶּפ ֶקת ְמנֹות ָמזֹון לַ ָ
רּוׁשה ַהכְ ָר ָעה ִמ ִּצ ְּדָךִ :היא ֵ
ּנְׁש ָמה ֵאינָ ּה ֶ
אֹוה ֶבת ֶאּלָ א ֶאת ַהחֹולְ ִמים.
קֹוראת לְ ָך ּכָ ל ַהּלַ יְ לָ הּ ,כִ י ַה ָ
זּובהְּ .ד ָ
ַּב ֲח ֵׁשכָ ה ּכְ ִפילֶ גֶ ׁש ֲע ָ

אימאן מרסאל

מוחמד עלי טאהא

צילום הלב

תתפורר ראשונה

ְצ ִריכָ ה ָהיִ ִיתי לִ ְהיֹות ְ
רֹופ ָאה
ּכְ ֵדי לִ ְבּדֹק ֶאת ַה ִּצּלּום ְּב ַע ְצ ִמי
וְ לִ ְקּב ַֹע ֶׁש ַה ֶה ְת ֵקף הּוא ְס ָתם ֲענָ נָ ה
ֶׁש ִּת ְת ָּפ ֵרק לִ ְד ָמעֹות ְרגִ ילֹות
ִאם ִּת ְת ַא ְפ ֵׁשר ְק ָצת ֲח ִמימּות.
ֲא ָבל ֵאין ִּבי ֶ
ּתֹועלֶ ת לְ ִאיׁש
וְ ָה ָאב ֶׁש ֵאינֹו יָכֹול לְ ֵה ָר ֵדם ֵמחּוץ לְ ִמ ָּטתֹו ַה ְּפ ָר ִטית
יָ ֵׁשן ֲע ֻמּקֹות ַעל ֻׁשלְ ָחן
ְּבאּולָ ם ְר ַחב יָ ַדיִ ם.
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ַא ֲח ֵרי ֶׁשּנָ מּות
וְ ַהּלֵ ב ַהּיָגֵ ַע ְיַפ ִׁשיל
ֶאת ַע ְפ ַע ָּפיו ָה ַא ֲחרֹונִים
ַעל ּכָ ל ֲא ֶׁשר ָע ִׂשינּו
ַעל ּכָ ל ֲא ֶׁשר ִּפּלַ לְ נּו
ַעל ּכָ ל ֲא ֶׁשר יִ ַחלְ נּו
ַעל ּכָ ל ֲא ֶׁשר ָחלַ ְמנּו
ִה ְתּגַ ְעּגַ ְענּו
ַח ְׁשנּו –
ַה ִּׂשנְ ָאה ִּת ְת ֵ
ּפֹורר ָאז
ִראׁשֹונָ ה
ְּבתֹוכֵ נּו.

הּזֵכ ֶר לאדם הוא כחיים שְנִיים
ַ
יאיר חורי
את שמו של ששון פגשתי בפעם הראשונה
בהיותי בן שבע־עשרה .בסוף השבוע שבו זכה
נגיב מחפוז בפרס נובל ,בשנת  ,1988התפרסמה
בגיליון ביקורת הספרים של 'ידיעות אחרונות'
רשימה פרי עטו של ששון על מאפייני יצירתו
של הנובליסט המצרי .איני זוכר בפירוט רב את
מה שנכתב שם ,אבל גם יותר משלושים שנה
לאחר שקראתי את הרשימה ,אני זוכר היטב
את הידענות הגדולה ואת התשוקה האדירה
לחקר הספרות והמילה הכתובה שבהן היתה
משופעת .כשעה לאחר שסיימתי לקרוא את
הרשימה ,מצאתי את עצמי בחנות ספרים
ביפו ,רוכש עותק של اللص والكالب (הגנב
והכלבים) ,של מחפוז ,הרומן הראשון שקראתי
במקור בערבית.
שנים מעטות לאחר מכן ,כשנרשמתי ללימודי ספרות ערבית
באוניברסיטת תל־אביב ,ציפיתי כבר להירשם לכל קורס
שהעביר ששון עוד לפני שפגשתי אותו כלל .הפעם הראשונה
שבה פגשתי אותו היתה בשיעור הראשון בקורס "יצירתו
של יוסוף אידריס" .לכיתה נכנס אדם שופע חום אבהי ,חוש
הומור נדיר ויכולת לדבר על מושא המחקר באופן ידעני ומלא
תשוקה ,שגרם לכל סטודנט שבאמת אהב ספרות לא לפספס
מילה מדבריו.
באמצע הסמסטר ,בעודי מחכה למעלית בקומה הראשונה של
בניין גילמן ,הגיע לפתע ששון ונכנס איתי למעלית" .שלום
יאיר ,תרצה להיות עוזר המחקר שלי?" כשהגענו לקומה
הרביעית בבניין היה "חוזה העבודה" בינינו חתום .החל
מיום זה ולמשך כעשור שלם שבו עבדנו יחד כמעט יום יום,
היה ששון בשבילי מורה ,אב רוחני ,חבר לשיחות מקצועיות
ואישיות ,שרבות מהן ניהלנו בלהג היהודי הבגדאדי שאהב כל
כך להשתמש בו כשמצא את בן השיח המתאים.
ששון היה המנחה שלי בעבודת המאסטר וכן בדוקטורט .כל
מי שזכה להיות תלמידו בתארים המתקדמים יעיד שדלתו
ולבו היו פתוחים תמיד לפניו בדרך הארוכה של כתיבת
הדיסרטציה ,ואשר היטיב לעוץ בכל רגע שהתבקש עצה
טובה מחוכמת לבו בכל שלב של ה־ .Via Doctorozaמבין
עשרות עיסוקיו כחוקר ,מרצה ,מתרגם ,כותב ,חבר בוועדות
מקצועיות כאלה ואחרות ,הוא ראה את תפקידו כמורה לדור
חדש של חוקרים כתפקיד החשוב והמשמעותי ביותר .על
כך יעיד הסיפור הבא :כשסיימתי את כתיבת הדיסרטציה
והגעתי לשלב שבו אמור המנחה לתת את הערותיו ,אושפז
ששון בשל בעיה רפואית .כשהתקשרתי אליו לבית החולים

ששון סומך  ,1979צילום :יעל רוזן

לשאול לשלומו ענה "אני בסדר ,אבל אתה צריך למהר ולסיים
את כתיבת הדוקטורט" .עניתי ,כמקובל" ,תרגיש טוב קודם
ואחר כך ניפגש לדבר על ההערות שלך" .על כך ענה ששון:
"אתה לא צריך לחכות בגללי .יש לי הרבה זמן פנוי כאן בבית
החולים .אתה יכול לבוא לכאן ונעבוד ביחד על ההערות" .וכך,
מצאתי את עצמי יושב ליד מיטתו בבית החולים ,ודן איתו עד
הלילה על הערותיו ,לאור הניאון ועל רקע צפצופי המוניטורים
של המחלקה.
ששון נהג לצטט מדי פעם את שני בתי השיר היפהפיים של
אחמד שאווקי הלקוחים משיר הקינה שלו למוסטפא כאמל,
אביה של התנועה הלאומית המצרית:
إنّ الحياة

دقــــــــات قلب المرء قائلة له
دقــائق وثـــواني
فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر لإلنسـان
ُع ـمر ثاني
דפיקות שעון לבו של האדם אומרות לו :״החיים הם
אך דקות ושניות״
שָׂא־נא לעצמך ,אם כך ,זֵכֶר שייוותר לאחר מותך,
שכן ַהּזֵכֶר לאדם הוא כחיים שניים.

אני בטוח שמורשתו המחקרית והספרותית של ששון יקנו לו
תלמידי את
ַ
חיים שניים .באשר לי – בכל פעם שאלמד את
השיר הזה ואגיע לשורות האלה הוא יהיה במחשבתי .אתגעגע
אליו מאוד				.
יאיר חורי  -מלמד במחלקה למזרח התיכון באוניברסיטת בן־גוריון.

.
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סמיח אל קאסם

נבחרת מנצחת
זיכרון אחד על ששון סומך

מערבית :ששון סומך

רפי וייכרט

הנוסע

מתוך הפגישות עם ששון סומך ברצוני להזכיר אחת ,ציורית ומרגשת
מאוד ,מוחשית גם כיום כמו לא חלפו קרוב לחמש־עשרה שנים מאז
התרחשה .באחד מפסטיבלי השירה הבינלאומיים שנערכו במשכנות
שאננים בירושלים ,בין קריאת שירים אחת לשנייה נתקלנו זה בזה
במבואה לאולם .ששון היה בחברת רוני סומק וסמיח אל־קאסם .אני
הייתי בחברת משה דור ,עמיתי לעריכה בהוצאת קשב לשירה.
התשוקה לפרסם מבחר ראשון בעברית משירי סמיח בתרגומו של ששון
פיעמה בי במשך שנים רבות .בשיחות שהיו לששון ולי בנוגע לפרסום
תרגומיו אלה חזר וטען באוזנַ י שאין ברשותו מספיק תרגומים לייצג את
יצירתו המקיפה והמגוונת של סמיח .אני מצדי הצעתי לו שוב ושוב
שהוא יהיה העורך והרוח החיה בספר ושלצד תרגומיו יכנס גם מבחר
מתרגומיהם של מתרגמים אחרים לפי טעמו    .
והנה במבואה של משכנות שאננים נקרתה לי ההזדמנות ל"סגור עסקה"
עם המשורר עצמו ועם מתרגמו .מיהרתי להציע זאת שוב באוזני ששון
וסמיח כשמשה דור ורוני סומק משמשים כעדים וכשושבינים .כדי
לחתום את ה"עסקה" ובאופן ממש לא מתוכנן (אולי לפי הצעתו של
רוני) הנחנו ידיים זה על גבי ֵידי־זה כנהוג בנבחרות כדורסל בשעה
שהחמישייה עולה למגרש .עד היום אני זוכר את תנועת ותחושת
הניצחון של כולנו ביודענו שנזכה לתרגום משובח של משורר חשוב
שטרם זכה לספר שירה בעברית.
אבל למציאות כללים משלה ועד מהרה ששון שב למחקריו ,לכתיבת
הביוגרפיה של נגיב מחפוז ולשלל מפעלותיו האחרים .בין השאר ,הוצאת
מבחר ראשון בעברית משיריו של המשורר העירקי־אשורי המעולה
סרגון בולוס דחקה לו יותר .כמוה גם העבודה הלא נגמרת על אנתולוגיה
של שירה ערבית מקומית שאותה ייעד להוצאת עם עובד .לפני שחלה
עוד הספקנו להוציא את ספרו של בולוס נושא הפנס בליל הזאבים (קשב
לשירה )2012 ,ולתכנן פרסום של ארבע פואמות מאת מחמוד דרוויש.
הספר מילותיו של הזמן השבור ראה אור בשנת  2017בסיוע תלמידו
ומוקירו עידן בריר .עידן עבר במסירות אין קץ על התרגומים ,תיקן את
שהיה דרוש תיקון וגם הקדים פתח דבר מלומד ומלא אהבה למורו ורבו.
בימים אלה ממש ,מקץ עשור וחצי ,מסיים עידן להתקין לדפוס את
המבחר המדובר משיריו של סמיח .כמחצית הספר תרגומיו של ששון
ומחציתו תרגומיו של עידן .אין דרך יפה והולמת מזו להנציח מרצה,
מתרגם ,איש רוח וחוקר דגול של התרבות הערבית ,חתן פרס ישראל ומי
שפתח לנו לרווחה את השערים לספרויות העשירות של העולם הערבי.
					

.
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ִׁש ִירי ַמ ֲאזִ ין לִ י ֶּומזֶג ָה ֲאוִ יר ְ
נִפלָ א.
רּוח ֵ
ַרגְ לֵ י ְ
ׁשֹופ ַע
ב־ה ַ
עֹומדֹות ֵא ָיתןַ ,מ ַּׁש ָ
ֲא ָבל
ֵאין לִ י ְס ִפינֹות.
ָה ֵעץ ֶׁשּלִ י ַׁשח ֵמע ֶֹמס ִּפ ְריֹו ַה ָּב ֵׁשל.
ינֹותי ֲערּוכֹות לַ ַּמ ָּסע
ְס ִפ ַ
רּוחי
ַמּלָ ֵחי ִ
ְמ ַׁשּוְ ִעים לִ ְׁש ַעת ַה ַה ְפלָ גָ ה
טֹובֹות־טֹובֹות ַח ְדׁשֹות ַה ַחּזַ אי
ֲא ָבל ֵאין לִ י יָ ם.
ַהּיָ םַ ,ה ְּס ִפינֹותַ ,ה ַּמּלָ ִחים
ָס ִרים לִ ְפ ֻק ָּד ִתי
ֲא ָבל
ֵאיְך ֶא ַּסע ִמ ְּבלִ י ַזְמן?
ֵאיְך ֶא ַּסע ְּבלִ י ָמקֹום?

הירתעות
חזר ִמּנֶ גַ ע הּנִסים לבינתו .עכשיו ִהנו אדם שקול,
בר־דעת .הוא ,אדוני ,איש מת ,איש מת טוב־לב.
אין בלבו שנאה .אין בחזהו נקמה על כל באי־
עולם .אולם הוא לא סובל הר־געש ֶׁשּכָ ָבה .הוא
לא אוהב פרחים משעווה .הוא בר־מינן אציל.
כל מעייניו :פת־לחם לילדיו ותוכן לימודיהם .חזר
ִמּנֶ גַ ע הּנִסים להתמסר למעדני האוכל ולאופנת
הלבוש .לגינוני אירוח ,למסיבות ימי־הולדת
שעורכות נשות הבית .הוא בר־מינן הנאמן
למנהגים .מדויקים הם מועדיו .שֹומר מּוסר הוא,
אין רבב .ומאמין הוא ,אדוני ,גם בגורל גם בגזרה.
והוא מוכן ,כן ,אדוני ,למסעו .מת המוכן למסעו.
ככל באי־עולם.

לנוע מעבר לגבולות והגבלות
אלמוג בהר
לזכרו של מורי ורבי
אוסתאז פרופ' ששון
סומך

קשה להספיד במילים ספורות את מי שמדף ספרים
שלם לא יספיק כדי לתאר את חייו ופועלו והישגיו,
וזמן ההספד אינו זמן של סיכומים.
את הסיכומים והפרשנויות ננסה לערוך בעתיד ,כל
אחד מאיתנו בדרכו .היום אני מבקש רק לנצור בלבי,
כפי שאני מניח שכל אחד מאיתנו נוצר בלבו ,כמה
רגעי ששון סומך ,אישיים וציבוריים ,מתוך הסיפורים
שסיפר והזיכרונות שכתב והמפגשים המשותפים.
אלו רגעים שבעיני ,ובחיי ,היו בעלי משמעות
רבה ,ופעמים רבות אפשרו לי לחשוב מחדש על
מציאות חיינו .ותיאוריו וסיפוריו היו מלאי חיים כל
כך .כפי שששון היה מלא חיים כל כך .רגעי ששון
סומך שיכלו לקרות רק בחייו של ששון סומך.
כך הוא סיפר על חלומו מנוער להיות משורר ערבי,
ועל ההשקעה הגדולה שלו כילד וכנער בשפה ובספרות
הערבית ,ואיך כל אלו נולדו בין השאר כמחאה מול בחירת
הוריו לקרוא בביתם ספרות ועיתונות באנגלית ובצרפתית.
ואיך סיפר ששון שבנעוריו התרגום הערבי־היהודי־העיראקי
להגדה של פסח הצחיק אותו ונשמע לו נלעג ,כנער מודרניסט
ההולך אל הערבית הספרותית ,דור שני או שלישי לפנייה של
סופרים יהודים־עיראקים מן הערבית־היהודית אל הערבית
הספרותית ,שומע את בני משפחתו בליל הסדר שרים בסוף
"הא ַל ְח ָמא ַענְ יָ א"" :סנת אל־ג'איה פי בלד יסראיל בנין
ֵ
חֹורין"),
("לׁ ָשנָ ה ַה ָּב ָאה ְּב ַארְ ָעא ְדיִ ְש ָׂר ֵאל ְּבנֵ י ִ
אל־מטלוקין" ְ
והתרגום "בנין אל־מטלוקין" ל"בני חורין" נשמע לו מצחיק,
נלעג ,מעין ערבית מוזרה שאינה הערבית הספרותית היפה.
ובסופו של דבר הפך ששון עצמו לחוקר שעסק לצד הערבית
הספרותית היפה גם בתרבות הערבית־היהודית ,ובלשון
הערבית־היהודית ,והשאלה על הערבית כשפה יהודית
הפכה לשאלה מרכזית ששאל את עצמו ,כאדם וכחוקר .איך
אחרי אובדנה של הערבית־היהודית בארץ הוא התענג עליה.
ואיך ברגע שששון נפרד מבגדאד הוא הבטיח לחבריו
המשוררים העיראקים שיתרגם משירתם לעברית ,אף על פי
שעדיין לא ידע עברית.

יותר  -היה אמיל חביבי ,במערכת העיתון הקומוניסטי 'אל־
איתיחאד' בחיפה ,וחביבי היה מי שקלט אותו בישראל,
וששון פרסם ב'אל־ג'דיד' של חביבי שירים בערבית.
ואיך הפך ששון לחבר מערכת ב'אל־ג'דיד' ,ותמיד
התגאה שבמשמרת שלו הגיע לפרסום שיר של מחמוד
דרוויש ,והוא מצא טעות במשקל באחת השורות ,ותיקן
אותה .וכך ,אמר בגאווה ,עד היום שורה אחת בדיוואן
מחמוד דרוויש היא בעצם שורה שלו ,של ששון סומך.
והאופטימיות שלו ,איך אמר שהערבית ,זאת שהוקעה והוגחכה
בארץ ורבים זנחו אותה ,תמיד הביאה לו מזל טוב והזדמנויות,
בכל שלב בחייו האישיים והמקצועיים ,בנעוריו הערבית היתה
אהבתו וגאוותו והצטיינותו ,והוא הפך בזכותה לחלק מחבורות
המשוררים בבתי הקפה של בגדאד ,בארץ הערבית היתה סיבת
קליטתו בכתבי־העת הקומוניסטיים בערבית ,וחברותו עם
אמיל חביבי ועם רבים מן המשוררים הפלסטינים ,ואחר כך עם
תרגומיו מערבית לעברית ושיריו ורשימותיו בעברית ב'קול
העם' ,וכשהגיע לאנגליה ,הערבית היתה סיבת מעברו מדוקטורט
בבלשנות עברית לדוקטורט בספרות ערבית ,שהובילו אותו
להיות אחד ממייסדי החוג לספרות ערבית באוניברסיטת תל־
אביב ,שאחר כך יעמוד בראשו.

ואיך הישראלי הראשון שפגש ששון בארץ  -פחות או

והבחירה של ששון בנגיב מחפוז כנושא הדוקטורט ,בהשפעת

בקהיר ,עם נגיב מחפוז
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המנחה שלו באוקספורד ,מוסטפא בדווי ,שהיתה בבחינת מזל
ונס בעבור שניהם .למחפוז היא ודאי קירבה את פרס נובל,
ולששון היא העניקה את ההיכרות הקרובה ,וחברות החיים ,עם
גדול סופרי מצרים במחצית השנייה של המאה העשרים.
זכיתי להכיר את ששון סומך .בתחילה לפני חמש־
עשרה שנים ,ב־ ,2004בערב לכבוד ספרו בגדאד ,אתמול
בירושלים .אחר כך בסדנת תרגום הדדי עברי־ערבי של
הליקון בזיכרון יעקב ב־ ,2005ובהמשך בפסטיבל השירה
במר'אר ב־ 2005ובקהיר ב־ 2007ובקיימברידג' ב־,2010
ומאז בשנים של מפגשים רבים ובעבודה משותפת על עריכת
קובץ תרגומיו מן השירה הערבית המודרנית לעברית.
זכיתי לשלוח כל שיר ,סיפור או מאמר קודם כל לעינו הבוחנת,
ותמיד הוא ידע להציע ביצירתיות שינוי קטן שהיה משמעותי
ביותר ,ופתר בעיות שקודם נראו לי לא פתירות .ששון אהב
לחשוב יחד על כותרות לשירים ,לסיפורים ולספרים ,ולעתים
היה מציע כותרות עתידיות מתוך שברי פסוקים ,וכך למשל הציע
לי את הכותרת "שנתיים לפני הרעש" ,לספר שעמד להתפרסם,
ורק אחרי שנים כתבתי שיר בשם זה .ששון האמין בצורך לנוע
מעבר לגבולות והגבלות ז'אנריים ,ועודד אותי שוב ושוב באופן
עמוק ומרחיק ראות לכתוב בכמה שיותר ז'אנרים ,סיפורים,
שירים ומאמרים ,לכתוב רומן ולכתוב מחזה וספר ילדים,
והציע לי תמיד להרחיב ולכתוב בדרכים שעדיין לא כתבתי.
ששון סומך רחש כבוד עצום למוריו ,כפי שראינו כולנו בשני כרכי
זיכרונות ,ובסיפוריו הרבים בעל פה עליהם .ואני גאה לומר שהוא
היה מורי ורבי ,אוסתאז פרופסור ששון סומך .אנחנו כאן רבים
מתלמידיו ,ובעיני כולנו יצאנו משולי האדרת של ששון סומך.
אני מבקש ללמוד ממנו ,ולדעתי ראוי לכולנו ללמוד ממנו ,את
האופטימיות שלו .את שמחת החיים ,החיוך ,ההומור .ההבנה
שהערבית היא ברכה גדולה ונס עבורנו ,שיש לנו שליחות
להעביר הלאה.
כמו שאומר פיוט הסליחות "אנשי אמונה אבדו":
"סעו המה למנוחות  /עזבו אותנו לאנחות".
הוא מצא מנוחה ואנחנו מצאנו אנחה.
חבל על דאבדין ולא משתכחין.
		
		
מן השמים ננוחם.
		
		

.

אלמוג בהר ,תלמידו של פרופ' ששון סומך ,מלמד בתוכנית ללימודי
תרבות ערבית־יהודית באוניברסיטת תל־אביב.

סיפור קטן על אנושיות
נעמי אביבי וייסבלט

פרופסור ששון סומך הטביע את חותמו על רבים בארץ ובעולם,
יהודים וערבים ,חוקרים וסטודנטים ,באומר ובכתב .רבות נאמר
על סגולותיו כחוקר ,כמתרגם וכחלוץ בהנחלת הספרות הערבית
בישראל .בנימה אישית ,כסטודנטית שלו בתארים הראשון
והשני וכמפקחת על לימודי הערבית ,בהיותו מקורב לכל מה
שנעשה למען הוראת הערבית בבתי הספר העבריים ,חוויתי עמו
קשר מקצועי מעשיר ומהנה גם יחד.
בחרתי להביא סיפור קטן על אנושיות ,אכפתיות ועזרה שזכיתי
להן מצדו.
בעודי מצויה בעיצומה של כתיבת עבודת ( M.Aשכותרתה
"ג'ברא אבראהים ג'ברא :אספקטים ביצירה האוטוביוגרפית"),
שימש ששון כראש המרכז האקדמי בקהיר ולא היה מרוצה
מהתמשכות תהליך הכתיבה שלי" :את יותר מדי עסוקה עם
הילדים והעבודה" הוא הטיח לעברי ,והציע – שלא לומר פקד
– עלי להגיע לקהיר לתקופה של חודש־חודשיים ולסיים שם
את הכתיבה .נעניתי להצעה־פקודה והגעתי לקהיר ,שם העמיד
ששון לרשותי (בעזרתו של ד"ר יוסי אמיתי ,שניהל בפועל
את המרכז) דירה בשכירות ברובע אל־מוהנדסין .נכנסתי
לקצב עבודה מסחרר .כל הספרות הערבית בתחום הביוגרפיה
הספרותית שהיתה נחוצה לי לכתיבת העבודה נמצאה בהישג
ידי ,וההתכתבות עם ששון סומך נעשתה בחילופי פקסים ובאופן
ישיר ,כל אימת שהגיע לקהיר.
כך ,עד לסיום המיוחל של העבודה ,שעה שהשיב לי בפקס על
הניסוח שלי את שאלת המחקר והמסקנות ,כשהתיקונים היחידים
שתבע להכניס בעבודה ,בהתאם לדקדקנותו ,היו הוספה או
הורדה של האות "יוד" בחלק מהמילים .הבשורה שבפיו היתה
זו" :זהו ,סיימת ,בהצלחה ,נא להדפיס".
השמחה היתה כפולה ,סיום מוצלח של העבודה וחוויות השהות
בקהיר לתקופה כה ארוכה .המגורים בקהיר והמגע הישיר עם
הערבית המצרית והספרות המצרית היו גורם מרכזי שהניע
אותי להתחיל ,בזמנו ,בעידודו של פרופסור סומך ,את עבודת
הדוקטורט (בהנחיית פרופ' גבי רוזנבאום) על יצירתו של הסופר,
המחזאי והסטיריקן עלי סאלם.
				
יהי זכרו ברוך.

.

נעמי אביבי וייסבלט  -בוגרת אוניברסיטת תל־אביב לתארים ראשון ושני
בשפה וספרות ערבית .מפקחת לשעבר על לימודי הערבית במשרד החינוך;
עובדת כיום במרחבים ,המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל.
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מאבא אקדמי לידיד נפש
מירה צורף

איני מצליחה להיזכר מתי היתה הפעם הראשונה
שבה פניתי אליו כ"פרופ' ששון סומך" שכן ,לאורך
השנים הוא היה עבורי ששון ותו לא .בהתחשב
בעובדה ששורשי נטועים עמוק בנימוסים והליכות
פולניים למשעי ,אין זה עניין של מה בכך .היוזמה לכך
והקרדיט על כך מגיעים באופן בלעדי לששון שהיה
מקריס חומות סדרתי.
עלי להודות ובצער רב שלא נמניתי עם תלמידותיו
ותלמידיו הרבים של ששון שכן באתי מן הדיסציפלינה
המשיקה  -ההיסטוריה של המזרח התיכון .אם כן,
כיצד בכל זאת נתמזל מזלי? ובכן היתה זו גיבורת
הדוקטורט שלי ,האינטלקטואלית המצרייה מיי זיאדה,
שחיברה בינינו .היה זה לפני נסיעתי הראשונה למצרים
במטרה לאסוף חומר אודותיה ולהתחקות אחר תחנות
חייה ,כשהכל יעצו לי לגשת ולהיוועץ בפרופ' סומך
"שידריך אותך ,יחבר אותך לאנשים שאת מבקשת
לפגוש ,ידאג לך ויצייד אותך בכל הטיפים שיסייעו
לך להפיק את מירב התועלת מהביקור במצרים ".אני,
מצדי ,ניסיתי לדחות את העצה בטענה ש"הוא אינו
מכיר אותי ואני איני מכירה אותו ומעולם לא למדתי
אצלו" ,אך חברותי וחברי הטובים עמדו על דעתם
ואני השתכנעתי ובחיל ורעדה יצרתי קשר ,קבעתי
פגישה ומאותו רגע הכל היה היסטוריה .קבלת הפנים
החמה ,ההתעניינות הכנה והעמוקה בנושא המחקר,
הידע והבקיאות שהפגין ,העצות הטובות והנכונות
לסייע הפילו באחת את החומה בין הפרופ' ששמו
הלך לפניו לבין הדוקטורנטית האנונימית.
בכל ימי שהותי במצרים טרח ששון להתקשר מדי יום ביומו
למרכז האקדמי הישראלי בקהיר כדי לוודא שאיש לא ביטל
את פגישותיו עמי (שכן היו אלה ימי אינתיפאדת אל־אקצא
הסוערים) ,ובסיומו של יום שב והתקשר כדי לוודא שהחומרים
שקיוויתי למצוא אכן הגיעו לידי .היתה זו ראשיתה של ידידות
מופלאה שנמשכה למעלה מעשור ומחצה ובמהלכה הפך ששון
לאחד האנשים הקרובים ביותר אלי ואל בני משפחתי .הוא עקב
בהתמדה אחר התקדמות המחקר ,טרח לשלוח מכל פינה בעולם
מאמר או פרק מספר שזה עתה ראה אור מתוך מחשבה ש"אולי
תמצאי בו עניין" ,לא החמיץ שמחה משמחות המשפחה ולנו
היה העונג והכבוד ללוותו בכמה מהאירועים הגדולים בחייו
 -טקסי הענקת פרס א.מ.ת ואות יקיר העיר תל־אביב .לי

ששון סומך ,שנות השמונים ,צילום :מוטי קיקיון

ניתנה אף הזכות להיות שותפה ליוזמה שלו ושל פרופ' שמעון
שמיר ,ייבדל לחיים ארוכים ,בהקמת "פורום מצרים" – פורום
של חוקרי מצרים ואוהביה ,שהתקיים במתכונת של הסלונים
הספרותיים המצריים בעשורים הראשונים של המאה העשרים.
אני ארצה לזכור את ששון במלוא חיוניותו ,חוש ההומור שלו,
חוכמתו ומעל לכל אלה אהבת האדם שבו .אשרי שזכיתי!
			
חבל על דאבדין ולא משתכחין.

.

ד"ר מירה צורף  -החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה ,אוניברסיטת תל־
אביב.
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עם ששון סומך במצרים,
אוקטובר 1983

פותח דלתות
דורית גוטספלד

נורית גוברין
את ששון סומך הכרתי לראשונה בהיותי תלמידה לתואר
ראשון ושני באוניברסיטת תל־אביב .תמיד חשתי חיבה
מיוחדת לתחום הספרות המודרנית ,אולם מי שלא למד
שיעור אצל ששון כאילו לא למד מימיו .ששון חי ונשם
ספרות והדבר השתקף בהתלהבות הרבה שבה העביר
את שיעוריו ,באנקדוטות המעניינות שסיפר ובניתוחים
המרתקים שסיפק ליצירות .המאמרים שכתב תמיד היוו
מאמרי יסוד חשובים כמעט בכל קורס שאותו למדתי אצל
מרצים אחרים וכבר אז הבנתי שלא מדובר כאן בחוקר רגיל,
אלא בסמכות.
בהמשך הדרך ,כאשר התחלתי לטוס לכנסים בינלאומיים
ולהשתתף בפורומים של חוקרים מתחום הספרות הערבית
המודרנית ,הבנתי שששון אינו רק שם דבר ברמה הארצית,
אלא גם ברמה הבינלאומיתִ .אזכור שמו של ששון סומך מול
מיטב החוקרים בעולם תמיד זכה לתשבוחות ולהתלהבות,
ולי ,למזלי ,פתח דלתות.

לזכרו של פרופ' ששון סומך ,ממייסדי כתב העת ׳עתון 77׳

היכרתי מקרוב את ששון סומך משנות ההוראה המשותפות
שלנו באוניברסיטת תל־אביב ,מאז תחילת דרכנו באקדמיה .בין
השאר ,יחד עם שלמה בעלי ז"ל זכינו לסייר עמו ברחבי מצרים
פעמיים .היה זה תענוג גדול לראות את ההערכה הרבה שזכה לה
בכל מקום שאליו הגענו ,ובמיוחד בפגישותיו עם סופרים ואמנים
מצרים .היה זה בתקופה ש"האיש ברחוב" קידם ישראלים בברכה,
אך בקרב חוגי המשכילים (עורכי דין ,עיתונאים) היתה עוינות לא
מעטה והסתייגות מישראל וממגע עם ישראלים .היתה זו חווייה
מיוחדת במינה להיפגש עם ידידיו בקרב האמנים והסופרים
במקומות שונים במצרים ,לטייל עמו באתרים היסטוריים ובאתרים
יהודיים ,לסייר עמו בשווקים ולאכול במחיצתו במסעדות .למותר
		
להוסיף שהוא חסר לי וזכרו עמי תמיד.

.

ששון היה לא רק חוקר ומורה דגול ,אלא גם אדם חם ונעים.
היה עובר במסדרונות ומשרבב פה בדיחה בערבית ושם
משפט הומוריסטי בערבית מדוברת ,כשתמיד חיוך על פניו
וחום אבהי שעבר בקלות אל מי שניצב מולו .אני זוכרת
אותו מוציא שוקולד מהכיס ומחלק אותו לכל דורש.
על אף היותו אדם צנוע מאוד בהתנהלותו היומיומית,
באירועים שהזמנתי אותו הוא אהב לדבר ולתפוס את
הבמה לשמחת כולם .כשניסיתי לרמוז לו שעבר הזמן,
היה מבטל את דברי בתנועת יד וממשיך לדבר .ידעתי
שלמושב שבו ששון נמצא צריך להקצות זמן רב מהרגיל.
הוא נהג להתגאות בתלמידיו ולהצביע עליהם בקהל .באחת
הפעמים ,כאשר איש מתלמידיו לא היה בקהל ורק אני הייתי
שם ,סיפר על הנכדה שנמצאת באולם ,קרי  -תלמידתו של
תלמידו ,פרופ' מחמוד ע'נאים.
כשעמדתי בהלוויה שלו אל מול ההספדים הרבים מאוד
שנאמרו בה ,חשבתי בלבי שהסיטואציה הזו לא רק משקפת
היטב את ששון כדמות מוערכת ,משפיעה ואהובה ,אלא
ודאי גורמת לו להתבונן מלמעלה ולחייך חיוך של שביעות
רצון מהכבוד הרב שלו הוא זוכה מעמיתיו ותלמידיו ,כבוד
		
שירדוף אותו שנים רבות.

.

ד"ר דורית גוטספלד היא חוקרת ומרצה בתחום הספרות הערבית
המודרנית.
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מסגד סייד־אחמד־אל־הדווי בטנטה

נורית גוברין היא חוקרת ,סופרת ,מורה ,מרצה ופרופסור אמריטה בחוג
לספרות באוניברסיטת תל־אביב.

יהודית רונן

האישה ,האם ,המאהבת והמדינה
אחלאם מסתע'אנמי :זיכרון הגוף מערבית :מיכל סלע,
מכתוב ,ספרות ערבית בעברית  309 ,2018עמ'
הרשימה מוקדשת לפרופ' ששון סומך ז"ל ,אדם יקר שנפטר לאחרונה ושפתח
בפני את שערי ארמונותיה של הספרות הערבית

אחלאם מסתע'אנמי היא סופרת אלג'יראית מוכשרת ויצירתית
(ילידת  ,)1953שכתבה רומן הנושא את השם זיכרון הגוף (בערבית:
ד'אכרה אלג'סד) .הרומן ראה אור לראשונה ב־ 1993ותורגם
לאחרונה לעברית (תרגום מלוטש ומתוחכם של מיכל סלע) .יש
להודות לכל המעורבים בדבר על הנגשתה של יצירה מעניינת
וחשובה מארסנל הספרות האלג'יראית לקוראי הספרות בארץ.
לספר הוענק פרס נגיב מחפוז לספרות הכתובה הערבית ,מה
שמעיד גם כן על איכותו ועל תובנותיו להבנת מאבקים והלכי
רוח לאומיים ואישיים במרחבי העידן המלחמתי
לשחרור מעול הקולוניאליזם ובעידן העצמאות,
שצלקותיהם נצרבו בגופם ובנפשם של בני
אלג'יריה על דורותיהם מאז סיום המלחמה
העקובה מדם ב־.1962
כבר בפתח הדברים אדגיש כי תנופת תרגומן
לשפה העברית של יצירות אלג'יראיות ,שנכתבו
בערבית או בצרפתית ,הסתמנה מאז ראשית
שנות האלפיים .תרגומים אלה פתחו צוהר
להבנת טראומת המלחמה האלג'יראית נגד
שלטון הכיבוש הקולוניאלי הצרפתי ,שנמשך
כ־ 130שנה .אלג'יריה היתה הארץ היחידה
שצרפת שלטה בה בתוקף של שלטון כיבוש
ושרבים מאזרחיה וממנהיגיה ראו בה הרחבה
גיאו־טריטוריאלית ,פוליטית ,כלכלית ותרבותית של צרפת
עצמה ,וזאת בניגוד לשלטון החסות הקולוניאלי שפרשה צרפת
על תוניסיה ועל מרוקו .צרפת התקשתה להיפרד מאלג'יריה
ואין זה מקרי שתוניסיה ומרוקו נהיו עצמאיות כבר ב־1956
בעוד שאלג'יריה נאלצה להתבוסס במלחמה אכזרית וממושכת
לשחרור .מלחמה זו גרמה למותם של למעלה ממיליון מוסלמים
אלג'יראים ולנטישה מאולצת של מספר דומה של מתיישבים
צרפתים את אלג'יריה .במהלך המלחמה הוחרפו שסעי הפנים
והעימותים ובכללם מרי צבאי במדינה הצרפתית ומחלוקת עזה
בין מתנגדי הפינוי הצרפתי מאלג'יריה לבין אלה שצידדו בו .מי
שהכריע בסופו של דבר היה הגנרל דה גול שנבחר לנשיא ב־,1958
בשנה הרביעית למלחמה .הוא מיהר להציע "שלום של אמיצים"
לפ.ל.נ .תנועת המאבק הלאומי האלג'יראי ,שדחתה את ההצעה.
עמדתו עוררה התנגדות אלימה בקרב חוגים צרפתיים ובכללם
הצבא ובמהלך  1962-1961גברה האלימות נגד ההנהגה המדינית
בפריז ובכלל זה ניסיונות התנקשות חוזרים בחייו של דה גול.
בפברואר  1962נחתמו הסכמים והוכרזה הפסקת אש וביולי הוכרזה
עצמאותה של אלג'יריה.
בין הספרים המתעדים ,כל אחד בסגנונו ,את מוראותיה האכזריים
של "מלחמת אלג'יריה" ,כפי שהגדירוה הצרפתים ,ואת

"המהפכה" ,כפי שכינוה האלג'יראים ,והמתכתבים עם השלכותיה
על מרחבי החיים המדממים גם בעידן הפוסט־עצמאות ,תוך
ליבון קווי הממשק וקווי העימות בין המרחב האישי לזה הלאומי,
בולטים לילות שטראסבורג שכתבה אסיה ג'באר (שוקן;)2007 ,
הנערה והאם (לילה מרואן ,כרמל ;)2007 ,נג׳מה (כאתב יאסין,
כרמל ;)2003 ,על מה חולמים הזאבים (יסמינה חדרה ,פנדורה,
התיבה האדומה .)2004 :כמו כן תורגמו לעברית ספרים נוספים
הדנים במלחמת אלג'יריה והמתמקדים בעיקר בצד הצרפתי,
ביניהם הטרגדיה האלג׳ראית (רמון ,ארון ,ספרי עליית הגג,
ידיעות אחרונות ;)2005 ,סגן באלג׳יריה (ז'אן־ז'אק סרוואן־
שרייבר ,כתר ;)2002 ,שחר במדבר (נואל פאורליר ,עם עובד,
 ,)2002מלחמה פראית לשלום (אליסטר הורן ,מערכות)1989 ,
ואחרים( .השם "מלחמה...לשלום" שגוי שהרי מדובר במלחמה
לשחרור ולא לשלום)[ .רוב הספרים שהוזכרו לעיל סוקרו בידי -
י .ר ,.במדור ביקורת ספרים ב׳עתון 77׳].
אגב ,יסמינה חדרה הנו שם העט של מחמד מולסהול ,לשעבר
קצין מוסלמי בכיר בצבא אלג'יריה ,שביקש מקלט מדיני בצרפת.
העדפתו את צרפת על אלג'יריה ,משמעותה
באופן פרדוקסלי בחירה בהסתופפות תחת כנפי
"האויב הצרפתי" שנגדו נלחם ,וויתור על המדינה
האלג'יראית שלמענה שפכו הוא וחבריו את דמם.
מולסהול מייצג תופעה רבת היקף של הגירת
מיליוני אלג'יראים אל חיק המדינה הצרפתית כדי
למצוא מזור לנפשם ,הרחק ממדינתם הכאוטית,
הענייה ומוכת גלי המיליטנטיות האסלאמיסטית.
אחלאם מסתע'נאמי ,המשמיעה את קולה דרך
גרונו של המספר  -ח'אלד שהוא גידם יד ימינו
כתוצאה מפציעתו במלחמה  -מאירה את התופעה
ההמונית והכואבת של נטישת האלג'יראים את
מדינתם .האלג'יראי ,היא מציינת בזיכרון הגוף,
"אינו מהרהר אלא כיצד לברוח .ובחזית כל
הקונסוליות הזרות נראים תורים ארוכים של מתינו ,המבקשים
אשרות חיים מחוץ למולדת" (עמ'  .)240היא עצמה ,בדמות האישה
הנאהבת ורבת הנוכחות בטוויית הרומן ,חייתה פרק זמן משמעותי
בצרפת ובמהלך שהייתה בפריז הכירה את ח'אלד ,דמות המספר
ברומן ,שבו התאהבה ושדרך עיניו היא משמיעה למעשה את קולה.
במציאות חייה ,היא אכן היגרה לפריז לאחר נישואיה לעיתונאי
והיסטוריון לבנוני ב־.1976
בניגוד לאחלאם מסתע'אנמי ,שבחרה להשמיע את קולה בלשון
זכר בזיכרון הגוף ,בחר מחמד מולסהול לנקוט לשון נקבה (יסמינה
חדרה) .בכל מקרה ,בולט חלקן של הנשים האלג'יראיות הן במהלך
המלחמה והן בעיצוב הזיכרון הלאומי והמורשת בעידן העצמאות.
בספר זיכרון הגוף בולטת גם הזהות המטאפורית המשותפת
לאישה ,האם והמאהבת ,ולמדינה .כך גם העיר קונסטנטין,
"כוכבת" מרכזית ברומן המתנהל בין פריז לבין העיר האלג'יראית.
קונסטנטין הממוקמת בצפון־מזרח אלג'יריה מואנשת ומתוארת
כמי "שרגליה קרות ,שפתיה לוהטות [ו]הלוקה בהתקפי טירוף"
(עמ'  .)11בהקשר נוסף ,מתייחס אליה ח'אלד כאל מולדת ומוסיף:
"קונסטנטין התפרצה בתוכי כמעיין .אני שותה לרוויה מן הזיכרון,
גבירתי ,כל הגעגוע הזה אלייך"....
b
(עמ' .)65
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הרומן דורש העמקה וריכוז והוא אינו מיועד לקריאה קלה של
חופשת קיץ .מסתע'אנמי פורשת עלילה מורכבת ומרובדת.
הדמויות נעות ממקום למקום באי־שקט ובחיפוש מתמיד בעבר,
בהווה ואף בהרהורים על העתיד .לעתים ,קשה לעקוב אחר רצף
הסיפור ,הטעון רגשית ואינטלקטואלית .עם זאת ,התמסרות
ממוקדת ,הדורשת לעתים קריאה חוזרת ,מעניקה בתמורה
חוויה של הנאה מתגמלת .הערותיה המדויקות והמעשירות של
המתרגמת והעריכה המעולה מחזקות את הנאת הקריאה ואת
הבנת הטקסטים וזיקתם לעומק ההיסטורי והלאומי של אלג'יריה
ושל חברתה הפצועה והמצולקת.
סגנון הכתיבה מקורי ,מעניין וציורי .גשרי העיר קונסטנטין
בציוריו של ח'אלד הצייר הם מוטיב מרכזי וטעון בסמלים
וברגשות .הספר עטור תובנות ספרותיות וגודש של התייחסויות
ושל ציטוטים מכתביהם של משוררים ,סופרים ,פילוסופים
וזמרים (מאלכ חדאד ,אנרי מישו ,ברנרד שו ,נזאר קבאני ,הזמרת
היהודייה סימון תמאר ואחרים) .וכך ,לצד החוויה נשכר הקורא
גם מחשיפה לידע רחב.
שזירת דמותו של זיאד ,משורר פלסטיני שלימד באלג'יריה אך
עזב כדי ל"כתוב באמצעות הנשק" בלבד (עמ'  ,)117ושהצטרף

חיים ספטי

"עכשיו אתה ,אבא"
קובי נסים :קדיש נסים :ספרי 'עתון  79 ,2019 '77עמ'
בספר שיריו הרביעי משרטט קובי נסים את אורחותיו וקורותיו
של אביו ואת אישיותו על צדדיה ומאפייניה הרבים; את קווי
אופיו המיוחדים ,ואת מערכת הקשרים ,הרגשות והיחסים
הקרובה ,החברית והאמיצה שהתקיימה בינו
לבין אביו הן בילדותו והן בבגרותו ,עד
למותו של האב .אהבה גדולה מתגלית כאן
מהבן לאב ,ומהאב לבנו.
הספר מחולק לשישה שערים ,שנוספים
עליהם פרולוג ואפילוג .בשני השירים
הראשונים מדמה המשורר מצבים הזויים
שונים של פרידה מן האב .בשיר השלישי
הוא מבהיר " -ונותרתי ִא ְּתָך יַ לְ ִּדי ִמ ָּת ִמיד".
השער הראשון " -אהבות ראשונות"  -מתאר
את אהבתו של המשורר בילדותו לסיפורים
שנהג אביו לספר לו ,למנהגי יומו של
אביו ,אהבתו להאזין בחברת האב למוזיקה
האהובה עליו .שיר ט' עובר למנהגיו השונים
של אביו ,לרבות מנהגיו עמו ,ולדיבור מפורש על אהבתו לאביו
 גם בגלל יכולתו להזדהֹות רגשית עם בני הארץ הערבים "עלצערם ועל אובדן תקוותם".
השער השני נקרא "כמו גבר" .בשיר י"א מתואר מעמד שבו
האב ובנו ,בתוך קהל ,צופים באדם המבצע תרגיל אתלטי קשה,
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אל ארגון החזית הלאומית בבירות כדי להילחם בישראל ,מרחיבה
את יריעת הסיפור בהקשר הגיאו־לאומי וטריטוריאלי .הסימטריה
הנבנית בעלילה של מוסתע'אנמי בין לוחמי השחרור האלג'יראים
המיוצגים על ידי ח'אלד לבין הלוחם הפלסטיני הנלחם בישראל
וסיפור אהבתם המשותפת לאישה האלג'יראית המאוהבת אף היא
בשניהם ,יוצרים ממד נוסף לעלילה.
בכל מקרה ,הדמויות אינן מצליחות לגשר על מציאות החיים
המבוקעת והמחורצת מכוחם של אילוצי תרבות ,משפחה,
מסורת ,גיאוגרפיה ,יצרי אנוש ועוד .נחמה כלשהי הם מוצאים
בעיר מולדתם קונסטנטין ,הפרושה על פני גבעות מחורצות
עמקים ואשר תודות לגשרים הרבים הבנויים מעליהם ניתן לנוע
בין חלקיה .אין תימה כי גשרים אלה היו לסמל של חיים ,תרבות
ואמנות בעיר (עמ'  .)48מי שמציירם באובססיה הוא ח'אלד
והגשרים האלה מחברים לא רק בין אזורי קונסטנטין ,אלא גם
בין אלה החיים בצרפת אך לבם נשאר באלג'יריה .גשריה של
קונסטנטין ,כמו גם אלה של פריז ,הם גשרים של כמיהה לחיים
שיכולים היו להיות ואינם ,של געגועים למה שהיה אבל איננו
כבר ושל רגשות עזים החובשים את הנפש הסובלת בנוחם
		
ובעידוד		 .

.

ולאחר סיום התרגיל פונה הילד ,בתמימותו ,אל אביו" :עכשיו
אתה ,אבא" .הקהל צוחק למשמע דברי הילד התמימים ,והילד
כואב את עלבונו של האב .הסיטואציה מתוארת כאן מנקודת
מבטו של הילד  -ברור שאביו לא נעלב ,שהרי לא היו לו כלל
יומרות להפגין יכולות מרשימות של אתלט .בשיר י"ב מתוארת
סצנה במלתחת הגברים ֵ
בברכת גורדון ,כשאביו לא הסתיר ממנו
את חלציו .ושוב מתגלה ייחודו של האב ,המנסה ללמד את בנו
להתייחס באופן טבעי ,ללא כל ההסתרות המקובלות ,אל הגוף.
בשיר י"ז מסופר על יחסו של האב אל איכות החיים ותוחלת
החיים ואל המוות ,בעקבות ניתוח להסרת
הערמונית .מאחר שאיכות חייו ותחושת כוחו
הפיזי לא נפגעו ,נתפסת הפרוצדורה כעניין לא
נעים גרידא .גם הפסקת עבודתו של האב (ללא
קשר לניתוח) אינה נתפסת כטרגדיה ,והוא סבור
שכל עוד מוחו צלול" ,מוטב שלא למות ,לא בעד
ארצנו /ולא למות בכלל" .גם בשיר זה מתגלה
האב בייחודו ,שכן מעטים האנשים שיכריזו כך
"החמצּת לי
ָ
על עצמם .השער השלישי נקרא
את הפלמ"ח" .בשיר י"ט מנסה המשורר להזכיר
לאביו סיפור שסיפר לו בעבר ,כיצד נגרר בעקבות
חבריו לקחת שלל מהכפר ִעלָ ּבּון ,כי רצה "להיות
אחד מהחבר'ה" ,וחש רגשות אשם בשל כך.
בשיר כ' מתואר האב כמי שלימד את בנו לא
להעמיד פנים .בשיר כ"א מתאר הבן סיטואציה
שבה הוא מבכה את "מֹות ֵ
האמון ללא ְסיָ ג" שלו
באביו ,כאשר הוא מבין שאם יהפוך ,כמו גרגור סמסא ,גיבור
"הגלגול" של קפקא ,ליצור חריג ודוחה ,אביו לא יזכה אותו
ביחס של חסד .בשיר כ"ב מסופר על סטירה יחידה שסטר לו
אביו ,אך יד ימינו המכה של האב היא שצווחה מכאב ,כלשונו
בשיר .שיר כ"ג מספר על מסירותו של האב לתפקידו בשירות

הצבאי ועד כמה הזדהה כל ימיו עם היישובים שבהגנתם
השתתף .בשיר כ"ז מתוארת סיטואציה שבה מדמיין האב
ְּבקֹול ִדמיונות והזיות המעידים על מצבו הדמנטי.
השער הרביעי נקרא בשם האוקסימורוני ״חגיגת הגבורות
(על סף המדרון התלול)״ .בשיר כ"ח ,ששמו דו־משמעי (׳זו
חליפתך׳) מתוארות חליפות העתים שחלפו על אביו של
המשורר (ועל החברה הישראלית בכלל) ,דרך הפריזמה של
חליפות בגדיו .בשירים ל'־ל"ג מתוארת מסיבה שנערכה
לרגל שנת חייו השמונים של האב ,ובה רואה הבן את
סימני הקץ ֵ
הקרב.
בהמשך לכך נקרא השער החמישי "ומה החיים האלה מה"
וׁשֹורה עליו רוח אלגית .השירים נכתבו בימי זקנתו של
ָ
שקצו של האב מתקרב .שיר
האב ,מתוך הבנתו של הבן ִ
ל"ב ('לקראת סוף המסע') מייצג זאת כבר בשמו .מחלת
זקנה הפוגעת בתודעה ובזיכרון ,יד רועדת ,וכל זה מתואר
תוך תיאור חוויית אכילת גלידת שוקו־וניל והיזכרותו של
הבן בטעמים שונים של גלידה שנהגו שניהם לאכול יחדיו.
מתוך פירוט זה ,אנו מבינים שהאב ובנו היו ביחסי קרבה
רבה ,כפי שמתחוור גם משירים רבים בספר .שיר ל"ה הוא
שיר הגותי (בשאלה "מהו האדם" ,על חיי האדם עד מותו).
בשיר ל"ח מתאר הבן את דיבורו והתנהגותו העגומים של
האב בתקופת שקיעתו המנטלית ,בעת זקנתו.
השער השישי נקרא "זיכרונות" .שלושת השירים מביאים
זיכרונות של האב מתקופת ילדותו ,כפי שסופרו לבנו.
בשיר מ"ה ,כמו גם בכמה שירים נוספים ,ניכר באב
שהיה היה אדם אוהב ספרות ,לרבות מחזאות ושירה.
בשער השמיני ,האפילוג ,שבעה שירים .שיר מ"ו כתוב
ברוח תפילה ומשובצים בו מילים ומשפטים מן הסידור,
הנאמרים לאחר פטירתו של יהודי ,ובו מביע המשורר את
תקוותו שאביו יזכה לְ טוב בעולם הבא .בשיר מ"ז מצטט
יטף) שנחרתה על מצבתו של יהודי
המשורר כתובת ֶ(א ִּפ ַ
באיטליה ,שבה פונה הנפטר אל בניו ואשתו ומבקשם שלא
לבכות על מותו ,שכן הגיעה שעתו למרגוע ,וכן מבקשם
לשמור "צדק משפט שלום" ,כמוהו .המשורר תופס את
הדברים כאילו נאמרו מפיו של אביו.
כמה מילים על עטיפת הספר ,שעליה מוצג תצלום משנת
 ,1931שבו נראה האב בילדותו ,עם אמו ,היא סבתו של
המשורר .מאייר העטיפה ,יותם נסים ,בנו של המשורר,
השלים את התצלום (התצלום קלט רק חלק מהעצמים
שברקע) ,הן כמתבקש מהעצמים שנקלטו חלקית והן
כתוספת כיד דמיונו ,בציור בסגנון נאיבי משהו .אפשר
שהצייר מבקש לומר שהשלמת התצלום בציור חוברת
להשלמת אירועי החיים האמיתיים באמצעות יצירת
השירים .הציור נוצר בעפרונות צבעוניים ,ילדותיים
לכאורה ,כך שנוצרת תחושה שהצייר ביקש לשוות לציור
אופי ילדותי משהו ,כדי לייצג את העובדה שרבים משירי
הספר נכתבו מנקודת מבטו של המשורר כילד ,או כמשקיף
על ילדותו			.

.

רוני סומק

אדמה ,אדמתי ,אדמתו
מוחמד עלי טאהא :הנטועים באדמה ,מערבית :נעים
עריידי ,יהודה שנהב ,יוני מנדל ,משה חכם ,יונה שילה,
גיא רון־גלבוע ובנציון אבי פלד ,הוצאת עכשיו  98עמ'
אני מתחיל מהסוף :הנטועים באדמה הוא ספר סיפורים פורץ
דרך .זוהי הזדמנות להכיר את אחד הסופרים המצוינים החיים
איתנו .בתעודת הזהות הרשמית שלו הוא אזרח מדינת ישראל,
ובתעודת הזהות הספרותית הוא סופר פלסטיני מהבולטים
והחשובים ביותר.
מוחמד עלי טאהא דומה
בעיני לגנן המכיר את
שורשיו של כל פרח או עץ
בגן הפרטי שלו .הוא משקה
במים אירוניים ויודע שגם
ליפה שבשושנים יש קוצים.
כך הוא הופך גם לזה היודע
להלל את הפרח וגם לסנגור
הגדול ביותר של הקוצים.
עינו פקוחה ,היד הכותבת
יכולה להיות גם מלטפת וגם
מאוגרפת .הוא אמן הסיפור
הקצר .הוא יודע לבנות עלילה
צ'כובית ,יודע להוליך לפואנטה כמו מופאסן ובעיקר יודע
לעורר חמלה כמו ,אולי ,בנימין תמוז בסיפורו "תחרות שחייה".
במשך שנים פורסמו הסיפורים האלה בבמות שונות .מתרגמים
מעולים הפכו את הערבית לעברית והנה כמה יפה עשתה הוצאת
'עכשיו' שכרכה אותם.
אז ברוכים הבאים לגיבורים המדליקים סיגריה מהגחלים,
למועדון המעריצים של חפיט'ה ,לגמלים האבודים של המשורר
הג'אהילי זוהיר "עליו מספרים שכיבד כל אחד ואחד מאויביו
בקללה הולמת" .ברוכים הבאים לכיכר אח־חנאטיר או למפגש
המשפחתי ליד הגדר המכונה טובה .ויש עוד מקומות ועוד
עלילות.
הסיפורים אחרי הכל עוסקים בזמן .והזמן שעליו כותב מוחמד
עלי טאהא מזכיר לי כנס שנערך לפני שנים בחוג לפילוסופיה
באוניברסיטת תל־אביב .בסוף הכנס עלה לבמה באולם 144
שבבניין גילמן מרצה אנגלי שדיבר על סופו של הזמן .בסוף
דבריו קם המרצה לפילוסופיה יוונית ואמר" :סלח לי פרופסור
מכובד ,אחרי שהזמן נגמר אין עוד איזה רבע שעה?"

.

הספר הכל כך חזק של מוחמד עלי טאהא מוקדש לאותה רבע
					
שעה.
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דוד אדלר

הקִימְֶך?
השירה הצעירה  -מי י ְ ָ
עומר ולדמן :חינוך גופני ,הקיבוץ המאוחד  72 ,2019עמ'
ספר הביכורים של עומר ולדמן הוא ספר שירה מסקרן ורב
ניגודים ,בשל ובוסרי כאחד .בשל  -במידה המעוררת השתאות,
אך גם קצת בוסרי כצפוי ממשורר בן עשרים וחמש ,המגשש את
דרכו בנבכי הפואטיקה .נראה שוולדמן מבקש לבור לעצמו שפה
שירית ייחודית ,מתוך שפע ההשפעות של השירה לדורותיה.
בניגוד למשוררים צעירים רבים אחרים ,הוא קרא שירה ובקיא
בצפונותיה .רוחב ידיעתו במסורות השירה ובשפה העברית
לדורותיה – ניכר .שירתו מסקרנת לא רק בשל תכניה האישיים,
אלא בעיקר בשל כישרונו הפואטי הנדיר,
דימוייו הנועזים והלא שגרתיים ושפתו
הרבודה והמורכבת ,המפתיעה בעושרה .כל
אלה מאפילים על בוסריות שירתו ,הנובעת
מכניעה תכופה מדי לפיתויי ההברקה
המילולית או המצלולית המכבידה במידות
שונות על התרוממותו הפואטית של השיר.
בפתחם של שירים אחדים יש מוטו ,לעתים
אפילו שניים ,שנועדו להוסיף ממד של
עומק ולעתים משמשים גם כמטרונום –
הקוצב את פעימת השיר ,בתחילתו או אפילו
לאורך מהלכו .הם לוקטו ממקורות מגוונים
וקוטביים ,מפיוטים נידחים בני כאלף שנה
ועד לפזמונים של נעמי שמר או שייקה פייקוב .כזה הוא למשל
שיר הפותח במוטו קצרצר מ"אבן ספיר"" ,הוא אמר לה :אני
דיה /אני צרה ואני עריה "//ומתפתח לשיר שבשל יופיו אביא את
הבית הראשון במלואו" :אני שאפה שוברת שיניים .אני מים מרים
ממילה /.אני שקר שקוף שכשל כמו צל ישבן של אשה אומללה/,
אני פרח פרוץ באמבטיה ,אני פחד פנוי על אנקול /,אני ֶא ֶבל
אחר של אורגזמה ואני הערווה שבקול ."//ובהמשך" :הוא אמר
לי ששמו עומר ולדמן ,הוא בתול כמו דמעה בכרית ;"/שמו של
המשורר ,מופיע פעמיים ,בגוף שלישי ,ומעיד על תוכנו האישי,
הכן ,של שיר זה.
שפה מרובדת ודימויים לא צפויים ולא שגורים ,כמודגם למעלה,
משובצים כמעט בכל שיריו (לעתים רחוקות ,אולי אפילו
בדחיסות מוגזמת ,גם אם לא ממש מעיקה) ובזה עיקר כוחו של
הספר .במהלך הקריאה ניסיתי למצוא ביטויים שיריים שגורים.
כל שעלה בידי היה למצוא משפט יחיד(" :ויש בחדרי הלב מקום
לאביב הנצחי ,")...גם הוא בסוגריים ובקונטקסט שיש בו סיבות
מקילות לניסוח השגור ,הלא אופייני לשירתו .זה הוא כמובן
היוצא מן הכלל המעיד על הכלל .כי בדרך כלל ולדמן נותן דרור
כמעט מוחלט לאסוציאציות ולדימויים .אף שלעתים הרסן מוסר
עד כדי כך שכל הסוסים בורחים מהאורווה והקורא נשאר הרחק
מאחור ,תוהה על מה ולמה.
דוגמה טובה לשפה המרובדת הוא השיר 'יוסף במסתרים במושב
הגילוי' המוקדש "ליוסי מץ שהוא גבר שבגברים" ,שיר ארוך
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המשתרע על פני שלושה עמודים צפופים ,ארוכי שורות הכתוב
בסגנון חופשי ,פרוע ,מתפרע ,המושפע גם ממסורות כתיבה
מוקדמות מאוד ,חלקן בנות מאות שנים..." :מי ישפילך ומי
ירוממך /מי ינעימך ומי יהקימך /מגביה סולם יעקב ומתיר סולם
גנבים /כי הדין את ההר יקוב והזין יברא נקבים ."//מי כותב
כיום יְ ָה ִק ֶימָך? כתיבה כזו יפה בעיני כי היא מרחיבה ומעשירה
את המנעד הלשוני ,גם אם מחספסת אותו קמעה .זו אינה דוגמה
יחידה .יש בספר שירים או ביטויים שיריים רבים המושפעים
ממקורות קדומים .שיר נוסף כזה 'למי חכלילּות עיניים' פותח גם
הוא במוטו מפיוט קדום של רבי אפרים ב"ר יעקב מבונא ,הכולל
בתוכו את כותרת השיר .כי מי קורא כיום פייטנים מהמאה השתים־
עשרה? (אלא אם כן הוא נדרש לכך כחלק ממחקר אקדמי).
אך מנעד שפתו השירית של הספר הוא רחב ומרשים ,וכולל גם
שפה עדכנית ,עדינה ,רגישה ולירית כמו" :קו העורף מעיד על
משבר ,אני יוצא למרפסת //קשה לראות אותך ככה
באור .אין מספיק מעקה לרוח" .או "...חמים /כמו
הנוזלים ששוב השארת עלי :הרטט והריר ,הרטיבות
של הירדן המתלחש בגיא".
"יסמין שבאה במקום תהילה" ,מחרוזת של שלושה
שירים ,המוקדשת לחדוה הרכבי ,ממחישה את כוחו
הפואטי המורכב והבשל אך גם בה ניכרות חולשות
שירתו שמתפתה בקלות ותדיר מדי ,לאותן הברקות,
שהסתמיות שבהן מכבידה על השיר .כמו למשל "ועל
השולחן /ייבש הרוגעלך ,ורוגע לה ממני /בקרוב".
הפיתוי להיכנע להברקות ולמשחקי לשון הוא רב.
המרחק בין הברקה לשונית שיש לה הצדקה פואטית
לבין הברקה שאין לה הצדקה כזו הוא דק לעתים כחוט
השערה .אף שיש מקרים שבהם ההברקה ,כביכול ,נראית מיותרת
או אפילו חלולה וסרת טעם לחלוטין .כזו היא למשל השורה
האחרונה בבית הראשון של ׳אהבת אותי כמו קצינת נפגעים׳:
"אהבת אותי כמו קצינת נפגעים /הקוראת בקול שחום ונאזק/:
'תהיה הגיוני וחזק' ,וגם' /:לבנו על בנכם החיוני תנחום'" .חיוני?
תנחום? על מה ולמה?
חולשה נוספת דומה ,אך לא זהה לקודמת ,היא השימוש התכוף
בווריאציות מילוליות ומצלוליות .לעתים שימוש כזה ,כמו
במוסיקה ,יכול להעניק מימד של עומק ומורכבות ברוכה לשיר,
אך לעתים הוא סרח עודף .שימוש כזה מופיע בשירים רבים,
במידות שונות של מיותרות וסתמיות .אך אני נוטל את נפשי
בכפי ואצביע דווקא (למרות שאין זה מקרה קיצון) על שורות
השיר ,הראשונות בשיר הפותח את הספר ,׳הערב קרוב תמיד
לחדרי׳ שנבחנו בוודאי בקפידה" :הערב קרוב תמיד לחדרי .הוא
חל בחדרי /בתוך החדר .הערב בחדרי בחרדה /בחדרי ,בחום
הרע ,הצרוד ,של קולך ."/השיר פותח במשפט שירי פשוט ונפלא:
"הערב קרוב תמיד לחדרי" ומפסגה זו ניתן רק לרדת .והירידה
הזו אכן מתרחשת בהדרגה ,באמצעות הווריאציות (המזכירות
במעט את אלו של יאיר הורוביץ) עד שהשיר ממשיך יפה ב"חום
הרע״ וכו' .כמקרה ביניים ,זה כבר יותר עניין של טעם פואטי,
שבו החרדה אולי במקומה ,מי אני שאכריע ,אך מה טעם ב"חל
בחדרי /בתוך החדר"?
מרבית שירי הספר משתרעים על עמוד אחד או יותר ,ואני

שחשבתי כבר לאחר קריאת שישית בערך מהספר להיכן נעלם
השיר הקצר ,החד ,הממוקד ,שאמירתו בהירה ונוגעת ,מצאתי
בשיר המוקדש לחדוה הרכבי (הרווי ברפיטיטיביות ,כמעט כמו
בשיריה שלה עצמה) ,את השורות" :אני צריך בית /אחד במילים
פשוטות ,בית רגיש ומכיל" .מה שמעיד שוולדמן מודע להיבט
החסר הזה בשירתו ,ויפה שכך.
אני נוטה להתמקד יותר באמצעים הפואטיים ופחות בתכני השיר,
אך לא ניתן להתעלם מהם בספר זה ,המכיל שירים ליריים אישיים
רבים ,המסקרים את עלילות נעוריו ובחרותו של הכותב .לא קל
לפצח את הדמויות והעלילות שכן הן אינן מפורשות .להיפך ,הן
חמקניות וחידתיות מדי .לטעמי ,גם אם נופך של חידתיות עושה
רק טוב לשיר – שיר אינו אמור להיות כתב חידה .לכן יש ברבים
מהם כדי להרחיק את הקורא המצוי מהחוויה הכל כך מוכרת
ואהובה של "התחברות לשיר" (גם אם אניני טעם ודקי הבחנה
יסתייגו במידה כזו או אחרת מחשיבותה של חוויה זו).

חגית גרוסמן

מתחיל מן האופל
תמיר רולן סיילס אליעזר :ספר האש ,אפיק  68 ,2019עמ'
הוא מתחיל מן הבריאה ,מן האופל .העולם הוא ציור שהולך
ומאבד מלובן הקנווס מראשית הבריאה ,שבה עדיין הכל היה
שחור .אהבה היא ציווי ,יש ללכת אל ראשיתה ולא להניח לה
לחלוף בשכחה .כי שם הפחד לא לזכור .האהבה שולטת .הוא
חלש בפניה ,כפות לפחדים .מבקש סליחה מכל
מה שמקיף את גופו .הוא תופס את הריקנות
והרעב .האיסור על הנגיעה בכל דבר .ההיכנעות
למצב של בידוד.
פעימת השיר מחיה את הקצב ואפשר לשמוח.
המוזיקה מציתה את האושר המשותף ואת האש.
ומשם נולד דבר שלישי ,דומם טורף ,כלומר
דממה ,האין מוזיקה .דממה משתלטת על הבית,
הם חיים תחת גזרות והכתבות באנונימיות
מרגיעה .גם באישה יש מן השחור ,מכוח הבריאה.
הוא קורא לנצח לבוא כמו כלבה עם אור גדול,
קורא לה לבוא ולהביא לו את האש מן הנצח .שם
המלאכים הם מלמול בשפתי אישה אלמותית.
החופש הציפורי נטול זהב והוא חוזר לבריאה .לשם הוא משיב
אותה מן האפור האורבני שבו היא שכחה מה זה טבע .הוא כבר
בתוך האש והיא שם איתו .הם טהורים ומצפים ללכלוך .הוא
נגרר אחרי שדים ברחובות אלנבי ונחלת בנימין .מתחת לפניו חי
השד והוא מזהה את היופי .אישה יפה ופרח יוצרים רעד עולמי.
השכחה חוזרת בצורת למידה .היד מלטפת ,החלוף לא חולף
בזכות המילים.
למי חיכית? עם איזו רוח רקדת? עם איזו רוח שכבת? הוא חייב
לחכות לה שתשוב.

בשירים מוזכרים שמות של חברותיו ,חבריו ועמיתיו (לעתים
בהקדשות ,לעתים בגוף השירים) .נראה שלחבריו או ליודעי ח"ן,
העלילות בהירות הרבה יותר .לעתים נדמה ששירים רבים מכוונים
בעיקר אליהם  -וזה אחד מחסרונות הספר ,בהיבט התוכני.
כאמור כמעט ואין ביטוי ,דימוי או משפט שירי בנאלי .זה הישג
של ממש ,בעיקר בספר ביכורים .יחד עם זאת אין זו שירה
צרופה ומזוקקת ויש בה סיגים לא מעטים .אין זה מפתיע .כי כל
פרי ,מבטיח ועסיסי ככל שיהיה ,וכך נראה ששירתו של ולדמן
תהיה בבשלותה ,אינו יכול לפסוח לחלוטין על שלב הבוסריות,
בגישושיו אחר השקפה פואטית מוצקה.
אם עומר ולדמן יתמיד בכתיבת שירה וישביח ויעדן אותה ,הוא
יחשב אולי באחד מהעשורים הבאים ,בקרב קובעי הטעם ,אם
יהיו אז כאלה גם אחרי עידן "חוכמת ההמונים" ,כ"משורר הגדול
					
הבא".

.

הבית ניתן למכירה .כולם נהפכים לעבר .הבית הוא מקום שביר
והחלומות נוצרים מן המצוקה .השאיפה שלא יהיו חלומות היא
הרצון שהמציאות לא תידרש לתיקון.
אנחנו זה סל כביסה מלא לכלוך .אבל השירים יכולים להגיע אליך.
ההשלמה עם המוות היא בצחוק ובבכי .מלאך המוות רץ אחריו,
אבל הוא גדול מאלוהים ומן הים או שהוא לא קיים ,כלומר ירוי,
מת וחוטא .הוא חיה ארסית שמפחידה את כולם.
האהבה מכלה את אוהביה ,הם עולים באש ,לכודי קול כמו מתחת
למים.
האמת הבוקעת מגרונם הביאה אותם אל השתיקה.
המים קפאו והם מתו יחד עם הציפורים .אין עוד
ממה להפיק משקה משיב נפש .כולם מעדיפים את
הבשר על הנפש.
הבית תמיד עולה באש והם נחנקים .כבר לא
שומעים את מוזיקת השמחה .הם מעמידים פנים
שיש להם משהו שאין .היא כבר לא יפה כפי
שהיתה ,הכל מוצה .אך השכחה עדיין אויב .היא
רחוקה מאחורי החוקים והוא רוצה אהבה חופשייה.
הוא שם כדי לאהוב אותה ברגע אחד מקרי שבו
היא אחזה בעלה יבש .הוא מתפרק לידה .הרווח
ביניהם גדול מן העולם .באין מוצא היא תקרא לו
לבוא .והוא יגרום לה לבכות עד שתהפוך לגשם.
הוא ישאל מי ברא אותך והיא לא תמצא תשובה
עד שתתפורר לטיפות.
כבר אין שיר ,יש גמגום לפני השינה .יש תפילה .שלה .שבה
הוא מתכנס .איך היא איננה .הכל נהפך לשתיקה .כל ניסיון
לגשר מעל האש המכלה ,שגחליה כבר קפאו .הרגשות שרפו את
העצבים .שם הוא מגלה את כוחות הכישוף ,נפטר מן האנושיות
ושב אל הקסמים שמניפים סלעים בקלילות .אך גם זה שורט
ומדמם ,הסלעים נשברים לרסיסים .האהבה מתחדשת מן המילים
הלבנות .הם תקועים בנצח שחלף ,זה אוקסימורון אהבתם .הסוף
			
וההמשכיות דרים בכפיפה אחת.

.
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חצי

מקטלאנית :ארנאו רוג'

פינה

אלכס סוזנה

קפה ביאליק

אלכס סוזנה הגיע לכאן לקבל מחיאות כפיים לכבוד אצבעות
מוכתמות ,ספר שיריו שרמי סערי תרגם לעברית כל כך נפלא.
ההשקה הראשונה היתה במכון סרוונטס והשנייה בבית ביאליק.
ההשקה השלישית ,הלא רשמית ,היתה בקפה ביאליק .שתינו
שם בירה ,אכלנו טוסט והרווחנו שיר.

רוני סומק

מירי רנדל הבר

״חלקי חילוף״
ערן צלגוב :פרו[ט]זה ,פרדס  60 ,2019עמ'
כבר בשם הספר מצאתי עניין .מהי הפרוטזה
בכלל ,ומהי הפרוטזה עבור המשורר? איזו
תזה יש למשורר  -שהיא הפרוטזה שלו?
ואולי הפרוזה היא זו הפרוטזה של היוצר?
פרוטזה היא תותב ,איבר מלאכותי במקום
איבר חסר בגוף .היא הדבר שמתפקד במקום
מה שחסר ,היא המשלים של החסר .בלעדיה
יש כאבי פנטום (הכרתי מישהו שסובל
מכאבי פנטום יחד עם הפרוטזה).
זהו ספר שירים שהוא הפרוטזה של המשורר.
הוא מפרק את מה שמחובר אצלנו לרצף עד
שכבר שכחנו איך היה בבראשית .הוא מנסה
להגיע לנקודת ההתחלה שהיא אולי הסיבה
של הדברים ,שהיא הכניסה שלנו לשפה ,היכן
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ִמ ֵּדי יֹום ִׁש ִּׁשי ּכָ ל יְ מֹות ַה ָּׁשנָ ה
יֹוד ִעים ֶׁש ָּת ִמיד יִ ָּמ ֵצא ָׁשם ִמ ֶ
ֵהם ְ
יׁשהּו
ַהּמּוכָ ן לְ ַד ֵּבר ַעל ַהּכֹל וְ ַעל ּכְ לּום
ַרק ִּב ְתנַ אי ֶא ָחד
ֶׁשֹּלא ִּתּכָ ֶפה ׁשּום ֻנְק ַּדת ַמ ָּבט:
לָ כֵ ן ּגַ ם ֵאין ֵס ֶדר יֹום
ּגֹורל
זּולַ ת זֶ ה ֶׁש ְּנִק ַּבע ִּב ֵידי יַ ד ַה ָ
ָה ֵחל ִמ ְּׁש ֵּת ֶ
ים־ע ְׂש ֵרה ַּב ָּצ ֳה ַריִ ם,
ּכְ ֶׁש ַהּזְ ַמן ַמ ְת ִחיל לִ זְ חֹל ַּב ֲע ַצלְ ַּתיִ ם
ּבֹוקעֹות ּכִ לְ גִ ימֹות ֶׁשל ִּב ָירה
וְ ַה ִּמּלִ ים ְ
ִמן ַה ֶּפה ָה ָר ֵעב
לְ ַק ְע ֵק ַע ֶאת יְ סֹודֹות ַה ֶּק ֶׁשב
יּוקם לְ ַבּסֹוף,
ְּב ֶט ֶרם ַ
ּמֹונּומנְ ט ַה ֵ
ֶ
ּבֹוהק
ַה
לֹו ָה ְפכָ ה לִ ְרגָ ִעים
ֲא ָח ִדים ַה ִּׂש ָיחה
ְּב ֵעינֵ י ִמי ֶׁשּיָ ְדעּו לְ ַה ְב ִחין ְּבכָ ְך.

שדיברנו במילים קטועות ,אסוציאטיביות ,בקשר צלילי ,הברות
חתוכות ,שהתענגנו לבטא כתינוקות ואיש לא הבין .זו שפה
פרטית שהתאמצנו להגות כמו כדי לחיות ,כמו כדי להיות חלק
מהעולם הזה .מילים שנאחזו בגוף שלנו ,שכשהגינו אותן כל הגוף
רטט מתשוקה .זה השלב שבו הגוף שלנו היה מפורק ,מחולק
ללא רצף .זה לא היה גוף אלא איברים .ובלי גוף ,אין בית .זהו
הזמן לפני שנכנענו לשפה והסכמנו להיכלל בה ,לקבל גוף דמיוני
ולהזדהות עם מה שאומרים לנו שזה מי שאנחנו.
הספר נע בין התאספות להתפרקות כשהקו שמחבר
ביניהם הוא הזמן "כי זמן יש לך ,זה תמיד יהיה לך ,מה
עוד נותר לך מלבד הזמן הזה שלך ,בין תחנה לתחנה
בנסיעה בפרקים מפורקים ,קו קו קוים ,כמו קביים ,אז
זמן לך ,לך רק זמן הנאסף לך ,במאסף שלך ,אז קום
והתאסף לך ,לך והתפרק לדרכך" (עמ' .)37
ערן צלגוב מגלה לנו שהרצף הוא הקביים מפני
הקיטוע של החיים.
ב"חלקי חילוף" ,טקסט שכתב ז'אק אלן מילר (,)2004
הוא מתייחס לסמינר "הסינטֹום" של לאקאן .לאקאן
שם המציא מושג חדש שנקרא  - Escabeauשזה
לעג ליפה ( ,)beauלעג לאסתטי .האסקבו = השרפרף,

סבינה מסג
ֵמ ַתי
*
"ׁשלֹום ֲאנִ י הֹולֵ ְך,״
ַאף ֶא ָחד ֹלא ָא ַמר ָ
יח ֶאת ַמ ְּקלֹות ָה ֲאכִ ילָ ה.״
״אנִ י ַמ ִּנ ַ
ֲ
ֵהם ֹלא ִהּנִ יחּו.
ֵהם ֹלא ִה ְפ ִסיקּו לֶ ֱאכֹל.
זֹו ָהיְ ָתה ְּתאּונָ ה ֶׁש ֵהם ֵמתּו,
ֵהם ֹלא ָהיּו ִמ ֵּׁש ֶבט ַה ֵּמ ִתים -
נָׁשים ַחּיִ ים!
ֵהם ָהיּו ִמ ֶּׁשּלָ נּוֲ ,א ִ
ּכָ ְךְּ ,בלִ י ִסּי ֶֹמת
ֵמת ַס ָּבא ֵמ ִאיר
ֵמ ָתה ָס ְב ָתא וִ ְיק ְ
טֹוריָ ה
ֵמ ָתה ִא ָּמאֵ ,מת ַא ָּבא,
ֵמת ֶאלֶ ןֵ ,מת ַא ֲהרֹן...
ֵהם ֹלא ָׁשלְ חּו ַמ ָּבט ַא ֲחרֹון,
לְ ֶרגַ ע ֹלא יָ כְ לּו ֵ
יֹותר
ַרק ֶרגַ ע
ֲא ָבל ָה ֶרגַ ע ִה ְת ַּבלְ ֵּבל וְ ָח ַׁשב ֶׁשּוִ ְּתרּו.
ֵהם ֹלא וִ ְּתרּו
ֵהם יַ ְחזְ רּו
ֲאנִ י ֶ
ׁשֹומ ֶרת לָ ֶהם ֶאת ַה ָּמקֹום.
זה מה שהסובייקט ממציא מתוך האפקט של הגוף שלו ,מתוך
הסימפטום שלו ,ולכך קרא לאקאן "הסינטום" .להפוך את מה
שהופך לאירוע בגוף שלך ,לנצחי .כלומר להפוך את הטראומה
ליצירה שלך .הטראומה ,זה המקום של הדיסהרמוניה ,מה שלא
נמצא בהתאמה עם מישהו או עם משהו ,וזה לא יכול להיות
מוטלא ,מתוקן או נרפא .השפה הפרטית של הסובייקט (טרם
הכניסה לשפה) הופכת את ההוויה השוכנת בתוכה אשר תדבר
אותה ,לסובלת ולנכה והדבר היחיד המותר ,המורשה לו לעשות
עמה  -הוא לבנות וליצור .זו דיסהרמוניה מחדשת ,שהקול ,הצליל
שלה ,לעולם אינו הרמוני והיא היצירה שלך.

*
לאמי סופי בן בסט

ּתֹודה
ָ
ַל ֲע ִדינָ ה ַה ְּמעֻ ּנָ ה
ֶׁש ָהיִ ית,
ֶׁש ָע ִׂשית ִמ ֶּמּנִ י ַא ִּב ָירּה
ְּב ִמ ְס ָּדר ֹלא ֻמגְ ָּדר,
ְמגֻ ּיָ ס ְל ַה ִּציל ְל ַה ִּציל ְל ַה ִּציל:
ֶאת ַה ַחג ֵמ ַהחֹול,
ֶאת ַהחֹול ִמ ַּס ַחף ַהּיָ ם,
ֶאת ַה ַּמ ְׁש ָמעּות ִמן ַה ְּס ָתם,
ֶאת ַה ִּׁש ָירה ִמ ֵּׁשרּות ַּב ַחּיִ ים.
ּתֹודה ָל ַר ָׁשה ֶׁש ָהיִ ית,
ָ
הֹור ְׁש ְּת ִלי
ֶׁשֹּלא ַ
ִּד ָירה אֹו ְּכ ָס ִפים,
ַרק ֶאת ַה ָּצרְ ָפ ִתית ֶׁש ָּלְך
אֹותי ֶאל ְמצּודֹות נְ ִס ֵיכי ַהּגָ ִליל.
ֶׁש ְּת ַד ֵּבר ִ
מֹותְךְ ,מ ִׁש ִיחית,
ַצ ְל ָבנִ ית ֶׁש ְּכ ֵ
חּוטים ַּת ָּמה,
מֹוׁש ֶכת ַּב ִ
ֶ
רֹוק ֶמת ְצ ָל ִבים ְׁש ַלל ְצ ָב ִעים ִר ְק ָמה
ֶ
ָּת ִמיד ְּב ִפּנַ ת ַה ַּס ָּפה
ַעד ַהּסֹוף
סֹופי.
סֹופְךִ ,
ַעד ֵ

לאקאן אמר "אין יחס מיני" ,אין קשר בין המסמן למסומן .השיר
'ספר ההשוואות' (עמ'  ,)39בספרו של צלגוב ממחיש את האין
יחס הזה .השיר מייצר לכאורה השוואה ושאיפה לשוויון ,עם גוף
שיר שכתוב בצורה סימטרית ,מילה מול מילה ,מסמן מול מסומן,
על בסיס שורה שמחזיקה אותם .מילים נרדפות שנדמה שהמסמן
שווה למסומן כמו "ההיכל  -בית ,ואתה  -איש ,והדברים  -שם,
והיא  -מולך" ,אך דווקא אלו ההשוואות שיוצרות אי שוויון
ומסמנות את הפער ואת אינסוף האפשרויות .והשיר של צלגוב
הוא פרוטזה בגוף הלא סימטרי שאנחנו חיים איתו.
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עופרה מצוב כהן

בלי לעבור למדרכה השנייה
איריס לעאל :לא העזנו לדעת ,עם עובד  240 ,2019עמ’
המספרת ברומן החדש של איריס לעאל לא העזנו לדעת מבקשת
לכתוב אלגיה לאחיינו של בן זוגה ,שנהרג במבצע "צוק איתן",
מרגע ההודעה באחד מלילות קיץ  2014שיחקקו בחייה לעד .אלא
שהאלגיה לנופל מקפלת בתוכה מעגלים רחבים ,ובהם קפלים
רבים ,סמויים מן העין ,דביקים ,מעלים ריחות מן העבר  -שלא
בהכרח הם בעלי ניחוח נעים ומזמין  -ממעגל חייה המשפחתי של
המספרת שבחרה להדחיק עוד בטרם היותה אם ,כדי שלא יפריעו
לחייה האישיים .שחזור ימי השבעה לפרטיהם נחוץ לה ,לדבריה,
כדי להבין את מרחביה ,השונים מאלה של בן זוגה ואחיו ,ומשל
בני משפחתה "חמומי מוח ורואי שחורות" (עמ' .)20
העיסוק בנושא טרי בזיכרון הקולקטיבי ,שמדובר באמצעי המדיה
בהקשרים שונים ומדי שנה אף מצוין בימי הזיכרון ולקראת יום
השנה לפרוץ המבצע הספציפי ,והסיפור האישי המגולל ברומן,
לא תמיד קל לקורא במציאות הישראלית ,שבה אירוע רודף
אירוע ,וישנם גם החיים עצמם ,מעניקים ונוטלים חיים באבחה
ולעתים מכים כפליים .משפחות שהשכול פקדן לא חסרות,
והחיטוט בכאב ובעוצמותיו לא בהכרח מביא לצמיחה מחדש
ולהבנה .שכול מעורר שאלות ואם מתעלמים מן האפשרויות
שמוצעות בעולם האמוני ,כי בעולם הזה השלים הנפטר את
משימתו ובזאת הוא עובר לספירה אחרת ,הרי שלרוב השאלות
לא יימצא מענה רציונלי המניח את הדעת ובעיקר כזה שייקשר
לכאן ולעכשיו .ועם זאת ,חוויית השכול כופה על המתאבל
לחפש תשובות ולשאול שאלות ,כשמראש ידוע לו שהוא חובט
בנפשו כבבומרנג ורבים הסיכויים שייצא מהתהליך בשן ועין.
בספרה בשבי האבל מתמקדת חנה נוה בהתייחסויות לחוויית
המוות בתא המשפחתי ,ולאופני עיבודה ועיצוביה השונים,
בספרות העברית החדשה .מחקרה מתייחס ליצירות שמעמידות
במרכזן מפגש עם מותו של אדם יקר ואהוב ,ובוחן את האופנים
השונים שבהם מעבדת הדמות את הפרידה מאדם קרוב ,לרוב
מן המעגל המשפחתי 1.היא מתחקה אחר יצירות ספרות עבריות
העוסקות בנושא ומעמידות באופן לא שגרתי דמויות בשלבים
שונים של חייהן; דמויות המאופיינות "באובייקטיביזציה
עזה" ,החורגות בהתנהגותן ממה שמתואר ומנובא בתהליך
הקונוונציונלי של עיבוד האבל [ ]...והן אינן רואות בעין יפה כל
2
ניסיון של סטיריאוטיפיזציה של גורלן".
כחלק מן הדיון בנושא ,מציגה נוה את התיאוריה של ג'ון בולבי,
המחלקת את האבל לשלושה שלבים :מחאה ,ייאוש וניתוק .כל
שלב מתאר צורות ביטוי של המתאבל ,והן משתנות עם הזמן
החולף ועם ההתרחקות מאירוע המוות .אחרים ,כמו אליזבת
קובלר־רוס ,מציינים חמישה שלבים לעיבוד האבל :הכחשה,
כעס ,מיקוח ,דיכאון והשלמה 3.לעומת התיאוריה הסדורה מציע
רפאל בברלי תהליך אבל שאיננו 'ממודל' על פי שלבים ונתונים
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פיליפ ז'קוטה
*
טּוטים,
ְק ַרע ּכְ ָבר ֶאת ַה ְּצלָ לִ ים ּכְ מֹו ְס ַמ ְר ִ
ָעטּוי ְּבלֹויֵ י ְס ָחבֹותַ ,ק ְּב ָצן ְמזֻ ּיָ ףֵ ,
רֹודף ַּתכְ ִריכִ ים:
ִחּקּוי ַה ָּמוֶ ת ִמ ֶּמ ְר ָחק הּוא ּכְ לִ ָּמה
ַּדי ְּבלִ ְפחֹד ּכְ ֶׁשּיִ ָּמ ֵצא ָמקֹוםּ .כָ ֵעת
לְ ַבׁש ַּפ ְרוַ ת ֶׁש ֶמׁש וְ ֵצא
רּוחֲ ,ח ֵצה
ּכְ מֹו ַצּיָ ד נֶ גֶ ד ָה ַ
ֶאת ַחּיֶ יָך ּכְ ַמיִ ם ַר ֲענַ ּנִ ים ְ
ּומ ִה ִירים.
ִאּלּו ָּפ ַח ְד ָּת ָּפחֹות
ֹלא ָהיִ ָית ֵמ ֵצל ַעל ְצ ָע ֶדיָך.
פיליפ ז'קוטה )Philippe Jacottet( -
שווייצרי ,יליד  .1925סופר ,מחזאי ,מתרגם
ומשורר עטור פרסים.

סטטיסטיים ,אלה תהליך דיפוזי ,בלתי יציב" :המתאבל יכול
לנוע לפנים ולאחור בין הפאזות וכן הוא יכול למצוא את עצמו
4
מקובע ,בכל אחת מהן ,אם באופן זמני ואם בקביעות".
לשמה של המספרת בלא העזנו לדעת ,איריס ,מתוודע הקורא
לראשונה מן ההודעה הקצרה על נפילתו של נמרוד ,אחיינו של בן
זוגה (עמ'  .)23היא הדודה שעם לידתו של התינוק הציעה לגיסתה,
עורכת דין יעילה ומעשית ,אשר התקשתה דווקא לצלוח את פעולת
ההנקה  -להיניקו במקומה .איריס נזכרת בנמרוד התינוק ובמקביל
היא נאחזת בעקשנות בשגרה ,למשל בהציעה לבן זוגה ללכת
לישון לפני שייסעו לצפון ,למשפחה השכולה .אולם זו פעולה
שיש בה בריחה ,דחיקה ,השהיה ,תקווה שאולי בבוקר יחזרו החיים
למסלולם המוכר .לכאורה ,איריס ,המספרת ,אינה קרובה באופן
מיוחד לגיסתה ,אמו של נמרוד ,השונה ממנה באופיה .היא 'רק'
הדודה ומן הסטטוס הזה ,הלכאורה צדדי ,היא מבקשת לערער על
זיקתה לחוויית השכול ובוחנת את ההשלכות ,את התמורות ,את
הכאב ,ומתבוננת בבני המשפחה המתאבלים מבלי "לעבור למדרכה
השנייה" 5.אלא שאיריס גם נזכרת במעשה ההנקה שהתנדבה לקחת
בו חלק ,והוא מסמן את הקשר המיוחד שלה אל ההרוג ,ומרמז על
המעשה הספרותי האלגי שהיא עתידה לכתוב.
את המפגש הראשון של המספרת עם ההורים השכולים ,יולי
ועמי ,היא מתארת כתחושה "חוץ־גופית" .מצד אחד ,מובע רצון

להינתק מרגע קשה ללא נשוא שהיא חווה ,הקרוב ביותר לרגש
של ההורה השכול בעצמו .מצד שני ,קיימת האפשרות להינתק;
אך ככל שהמספרת מתקרבת למקום ישיבתה של יולי ,האם,
ההבנה מפנה את מקומה לרגש שיש לו ביטויים עמוקים בהמשך.
איריס נוטלת לעצמה תפקיד מצפוני כבד מנשוא ,של אמפתיה
עמוקה כלפי כל אחת מהדמויות השכולות ,החל בבן זוגה ,דודו
של נמרוד ,המשך באביו של נמרוד ,באחיו הבכור ובאמו .היא,
כמספרת ,מתעקשת ומעזה להביט לשכול בעיניים ,לא מהצד,
ולא בחשש .ואולי בעניין זה ,הודות לאופיה "חמום המוח" של
משפחת המוצא שלה ,חמימות המוח מועילה לה ומועילה לבני
המשפחה השכולה .האמפתיה העזה שלה מאפשרת לה להבחין
במנעד התגובות לאסון .היא מבחינה בתגובתם של האנשים
מסביב ,ואינה ממעיטה מאלו שבשולי העניין ,שהאסון אינו חלק
מהווייתם ,למראית עין .כך למשל ,היא מתארת את ההבנה
המחלחלת למודעות של המנקה שהגיעה לעוד יום של שגרה,
ומראה פניה שמשתנה ככל שהיא קולטת את מידת האסון (עמ'
.)33
לא העזנו לדעת יכול להיקרא כטקסט
פוסטמודרני ,הפונה לכאורה למקורות
כתובים מתרבויות שונות ,גם המקומית,
ישראלית ,וגם של תרבויות שכנות ,של
יוצרים שיצירות מופת שלהם תורגמו
לעברית והפכו בכך חלק מנכסי התרבות
המקומית ,ובעצם ציטוטם הם משמשים
ביצירה חדשה .ח"י ציטוטים כאלה יש
ברומן של לעאל  -על פי דף המקורות
המצורף בסוף בספר  -ומלבדם צוינו
אזכורים נוספים של טקסטים ספרותיים
קאנוניים ,כפול צלאן ,לדוגמה .השאלה
מדוע המספרת פונה אליהם הולכת
ומתבהרת עם קריאתו של הרומן .המספרת יודעת :היא איננה
מתכוונת להמציא את גלגל היגון ,אלא מבקשת לדבר על החוויה
הסובייקטיבית שלה .נראה שהיא פונה למקורות ספרותיים
ופילוסופיים מגוונים כדי להיתמך בתובנות של כותביהם באשר
להשפעת הספרות על האדם במצבי דחק בחייו ,שגרת החיים
החדשה־ישנה לאחר אובדן ,בהשוואה .למשל ,לסיפור של
קלאריס ליספקטור ,על התמודדות עם אבל על פי חיים לאור
הרגלים הישנים (עמ'  ,)45או הקטע "הלוויות" שלקוח מספרה
של ג'ואן דידיון שנה של מחשבות מופלאות (עמ'  ;)80נזכרים גם
רבים וידועים נוספים :בורחס ,זבאלד ,נבוקוב ,פלנקרי אוקונור,
תומס ברנהרד ,דוסטויבסקי ,פרויד ועוד.
בהתכתבות הטקסט עם מקורות כגון אלה ,עשויה להיות נקיטת
עמדה רהבתנית של המספרת ,המבקשת באמצעות המקורות
הפילוסופיים תרבותיים להשתוות למשפחתו המחושבת
והעצורה ,לכאורה ,של בן זוגה .בנוסף ,ישנה ההבנה כי הספרות
המימטית למצבי אנוש מסייעת במקרים מסוימים ,למשל ,בספרה
של דידיון ,שבו "מנוסחים כללי התנהגות ראויים עם אנשים
באבל" ,ובנחמה כי אין חדש תחת השמש; וכי הכתיבה האישית
של המספרת וגישתה לחוויית השכול שאינו שלה מדרגה
ראשונה ,היא הנכונה בעיניה .כמו בני המשפחה השכולים ,אף
היא זכאית לחוויה ולתחושותיה.

מרדכי הרטל
חמניות
ְּתמּונָ ה ֹלא ְמ ֻמ ְסּגֶ ֶרת ֶׁשל זֵ ר ַח ָּמנִ ּיֹות ְּבתֹוְך ֲאגַ ְר ָטל,
ֶׁש ָהיְ ָתה ְּתלּויָ ה ְּב ִרּׁשּול ַעל ֶא ָחד ַה ִּקירֹות ַּבּכִ ָּתה ָה ִראׁשֹונָ ה
ֶׁש ָּבּה לָ ַמ ְד ִּתי ָּב ָא ֶרץ ִה ְצלִ ָיחה לְ ַה ֲעלֹות ִחּיּוְך נָ ִדיר ַעל ְׂש ָפ ַתי;
ָׂש ַמ ְח ִּתי לְ גַ ּלֹות ֶׁשּגַ ם ּכָ אן ְ
צֹומחֹות ַח ָּמנִ ּיֹות ֶׁשּדֹומֹות לִ ְׁש ָמׁשֹות,
וְ ֶׁש ִמ ְמ ַעט ַהּכֶ ֶסף ֶׁש ָהיָ ה לְ ִא ִּמי אּוכַ ל לִ ְקנֹות ּגַ ְר ִעינִ ים ְׁשח ִֹרים
דּותי,
אֹותם ּכְ מֹו ֶׁש ָע ִׂשינּו ַּבּיַ לְ ִ
לְ ַפ ֵצ ַח ָ
וְ לִ זְ ּכֹר ְּב ֶד ֶרְך ֶ
נֹוס ֶפת ֶאת ָא ִבי.

לעמדה המודעת לעצמה ,גם מצד הלגלוג העצמי של
איריס כ"מטומטמת־יודעת־כל" (עמ'  ,)46יש פן נוסף,
שנושק לעמדותיה הפוליטיות והמוצהרות של המספרת:
כך עבודתה בעיתון 'הארץ' ,סלידתה מאנשי ימין ,כינוי
שלושת הנערים החטופים "בחורי ישיבה" ,אף שעמדו
לשרת בצה"ל כמו ששירתו אבותיהם וכפי שמשרתים
רבים וטובים מחבריהם בציונות הדתית .בעמדתה זו יש
כאבלה ,בחוויה המשפחתית ,משפחתו
התרכזות שלהֵ ,
של בן זוגה ,אלה שדחו אותה בהערות מקטינות ,על בסיס
מוצא ועדה .אך איריס איננה מניחה לעבר להרחיקה מלבו
של בית האבלים ,ואת הגבולות בינה לבין בני משפחה
מסוימים היא מותחת ביוזמתה .מתוך המבט הקרוב בהם,
היא יכולה עתה לצאת במסע אל עצמה ואל ילדותה המורכבת.

.

הערות
 .1חנה נוה ,בשבי האבל ,האבל בראי הספרות העברית החדשה ,הקיבוץ
המאוחד  ,1993עמ' .13
 .2שם ,עמ' .14
 .3להרחבה על שלבי עיבוד האבל ,ראו שם ,עמ' .10-11
 .4שם ,עמ׳  .12וראו גם עופרה מצוב־כהן“ ,בעצם ילדותי יחידי
הוצגתי...״ ,בתוך :היעדר נוכחות הורית בקרב מתבגר וזיקתו לעיצוב דמותו
בספרות העברית ,כרמל ,ירושלים.2017 ,
 .5ביטוי ששמעתי מאם שכולה שבנה ונכדתה הלכו לעולמם בזה אחר זה.
מכרים ,שכנים ובני משפחה הסיטו מבט כדי לא להיתקל בה.

ד"ר עופרה מצוב־כהן היא חוקרת ספרות ,מרצה בחוג לספרות
שבאוניברסיטת אריאל בשומרון.
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יובל גלעד

יהדות בין אפלה למוסר
ואהבתם ,אנתולוגיה יהודית־הומניסטית בעריכת
אורי וייס ,כרמל  62 ,2019עמ'
נראה כי בשנים האחרונות ,במקביל לתהליך הדה־לגיטימציה
של מחנה השמאל ,פחת מספר השירים הפוליטיים שנכתבים
בידי מי שמשתייכים לצד זה של המפה הפוליטית .בשנות
השמונים והתשעים דליה רביקוביץ ,יצחק לאור ונתן זך הקפידו
לשלב בספריהם שירי מחאה נחרצים בזכות השלום והדו־קיום.
גם משוררי שנות האלפיים כמתי שמואלוף ,אלמוג בהר ,מרחב
ישורון ,משוררי כתב העת 'מעין' ועוד
כתבו שירת שמאל פוליטית ,אבל המגמה
הזאת נחלשת .ייתכן שההיחלשות נובעת
מהתגברות קולות הדה־לגיטימציה
והצנזורה בתרבות הישראלית ,ואולי
היא נובעת מעייפות ,בלבול וייאוש
מהמצב הפוליטי חסר הפתרון .ויש
לציין שגם טובי המשוררים הפוליטיים
מהצד השמאלי של המפה ,כאמור ,זך,
לאור ורביקוביץ ,התקשו להעמיד שירים
בעלי תוקף אסתטי ואתי גם יחד ,ורבים
משירי המחאה נותרו כמין אגרופים
שהוטחו באוויר ,בהשפעת שירת המחאה
של ברטולד ברכט ,אבל בלא האירוניה
האופיינית לו (ודיון נרחב במשוררי
וסופרי השמאל ראו ,במסתי ״על הפיצול בין האתי לאסתטי אצל
סופרי השמאל הישראלי״' ,עמדה' .)2014 ,31

בורשטיין במסגרת 'הליקון' ,אבל זאת במקביל לתחושה ששירה
שבעבר מחתה נגד הכיבוש ,מסתפקת כיום במחאה (חשובה לא
פחות ,אבל אוניברסלית ולא מעוררת מחלוקת) כנגד תעשיית
הבשר .וזאת במקביל לעשרות שנות שלטון הימין ,שבאו לידי
ביטוי גם בהתחזקות כתבי עת אמוניים כ'משיב הרוח' הוותיק או
'יהי' הצעיר ,בין אם מבחינת תקציבים ,ובין אם מבחינת מספר
המשוררים המשתייכים לזרם זה.
ובכל זאת ,הנה הופיעה אנתולוגיה חדשה ,בעריכת ד"ר אורי
וייס ,משפטן ומשורר ,שכולה שירי מחאה .כאן הנושא הוא מחאה
נגד תהליכי הפאשיזציה שעוברים על היהדות במדינת ישראל,
בייחוד בעשורים האחרונים .וייס מבקש להדגיש שלצד היהדות
האפלה ישנה גם יהדות מוסרית המצויה בכתבים ,אבל זו נאלמה
בעשורים האחרונים ,תחת רעשי המדינה והפוליטיקה.
נראה שהמסד האינטלקטואלי־פוליטי של העורך ,הוא תנועת
'ברית שלום' שהוקמה ב־ 1925מתוך חתירה
לאוטונומיה יהודית וערבית על בסיס שוויון מלא,
בראשות מרטין בובר ,גרשם שלום ועוד .תנועה
זו ,שקולה היה אופוזיציוני וחסר סיכוי ,בהתחשב
במאבק הציוני על התיישבות בארץ ישראל,
החיכוכים והמלחמות ,היתה כלא היתה .בפתח
המבוא מביא וייס מדברי הוגו ברגמן ,חבר התנועה,
שטען שיש מאבק מתמיד בין יהדות "ואהבת לרעך
כמוך" לבין יהדות "מחו תמחה את זכר העמלק",
כלומר בין היהדות בעלת המוסר האוניברסלי של
עשרת הדיברות ,לבין היהדות האכזרית ,זו של
יהושע בן־נון.
וייס מטיף לאהבה לצד המחאה ,והאהבה נתפסת
בשיריו ובאנתולוגיה כפתרון האוניברסלי לשנאה
ולגזענות ,והוא מחפש אותה ביהדות ,כעולה משם הספר,
ואהבתם .בשיר מאת וייס המופיע באנתולוגיה ,הוא מציג את
המופתים ההגותיים יהודיים (בין השאר של חברי 'ברית שלום'
לעומת מי שנתפסים בעיניו כמייצגים יהדות חשוכה)" :על
גולדברג ,על מגנס ,על בובר /על לייבוביץ' ואבות ישורון / -
שהשחיזו קולמוס מול קליע /ובלמו בדיו מאסף /.שמונים דורי
יהודים /למדו לזמנים האלה /בדיוק לימים שמאמיני היישוב
הישן יצאו לסוכך /על תושבי דיר יאסין מפני המשחית [ ]...עוד
ייסוג ריה"ל בפני הרמב"ם /והרצל בפני אחד העם /ושטרן בפני
זך /ואצ"ג בפני רביקוביץ' [ ]...והר הבית בפני התלמוד [ ]...יהדות
היא מרד האדם ַּבמ ֶֹלְך שבכל /דור ודור קם על האדם".

העדר המורכבות המספקת בשירת השמאל הישראלי לדורותיו,
הכתיבה מתוך "מחנה השלום" שכמעט נעלם כלא היה ,נבעו בין
השאר מהכחשת העובדה שמפלגת השלטון מטעם השמאל היתה
זו שהחלה במפעל ההתנחלויות ,בהעלמת עין ואף בעידודה.
סתירות פנימיות ,העדר ביקורת עצמית וניסיון להציג את השמאל
הישראלי כנאור עמדו לרועץ למשוררים ולסופרים המוחים .כך
נמצא ששירי מחאה נגד מלחמות לבנון (ויזלטיר ,רביקוביץ,
רמי דיצני ועוד) היו אפקטיביים ומשכנעים יותר משירי המחאה
נגד הכיבוש .על כל פנים ,בשנים האחרונות מחאת השמאל
נחלשה וכמעט נאלמה .היחלשות התימה מצידו באה לידי ביטוי
למשל בכתב עת מקוון כמו 'המוסך' – שהעורכת שלו ,טל ניצן,
משתייכת במובהק לצד השמאלי של המפה ,כתבה לא מעט
שירי מחאה ,ואף ערכה את האנתולוגיה בעט ברזל ,אבל 'המוסך'
מתאפיין בשירה לירית אסתטיקונית ,במעין ויתור על אמירה
פוליטית (מעל כל גיליון מתנוסס הכיתוב "הכי ישראלי"" ,הכי
מרגש" בגרפיקה של האתר).

יש לציין שבניגוד לשמאל הישראלי שהתבסס על חילוניותו
ועל אתאיזם הבז במידה רבה לדת ,הרי שהשמאל שמציע וייס
במאמרו הוא סובלני ואף אוהד דת ,גם אם אינו מאמין .וזאת,
אולי ברוח בתי המדרש החילוניים שהוקמו בעשורים האחרונים.
עם זאת בתי מדרש אלה הונחו כמין פלסטר על המגמות הגזעניות
של הימין הקיצוני דתי בישראל ,בעוד שבאנתולוגיה של וייס
המחאה ברורה.

נראה שהמוסר המשוררי עבר להתמקד בעוולות חברתיות
עדתיות ,או בעוולות שברצח חיות לצורך אכילה .כצמחוני
מזה עשור ,שמחתי להשתתף באנתולוגיה בנושא שערך דרור

האנתולוגיה (גילוי נאות :גם אני משתתף בה) נפתחת בשירים
יפים של איתן קלינסקי ,מורה ,משורר ולוחם ותיק בכיבוש:
"שלושים שנה /אני מורה ללשון עברית /קישטתי לשונם של
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תלמידי וילדי /בתפוחי זהב [ ]...שלושים יום /בסימטאות שכם
וג'נין /הוסגו לאחור /כל קישוטי לשוני" .ובהקשר היהודי" :יש
בלבי כעס על אבותי /על אבי אברהם /שעקד את שני ילדיו /-
יצחק על פני האש /אל מול פני הלהבה /ישמעאל על פני המדבר/
אל מול אימת הצמא".
ישנם באנתולוגיה לא מעט שירי מחאה יפים ומורכבים לשונית
(מורכבות לשונית היא מבחן השיר) משל טלי לטוביצקי ז"ל,
המשוררת המוכשרת שנפטרה לאחרונה בדמי ימיה" :קראו
לנחשים כי בוזזי־אדם באו /ומקרבנו באו ואת שאבדו הם מבקשים
לענוש" ,או "ירושלים של זוועה /ושל בושת ושל שחור /ריססה
׳שואה בערבים'".
מורכבות לשונית ישנה גם בשירת מי־טל נדלר" :בשוק הם עדיין
ערמות כרוב,
מפנים את התופת .עשןֻ /מ ָּתְך לשלדי מכוניותֵ ,
בצל /,ריח תבלינים ופטרוזיליה /תפוס בבשר החרוך /.בצהריים
שלטה כאן אש .צריחי מנזרים כסופים החווירו [ ]...בלילה ,זמן
וזיכרון הופכים לאויבים האמיתיים /.מעבר לכעס המושתק,
שרשראות הבתים /מחרוזות ענק בכפר זוהר".
האם שירת מחאה יכולה לוותר על מורכבות לשונית ותמטית בשם
הרצון המוסרי להתריע על עוולות? שירה של טל ניצן המופיע
באנתולוגיה מציג את חסרונות שירת המחאה הישירה מדי" :ידינו
לא שפכו את המים /ידינו לא פוצצו את הברכות /ידינו לא ניקבו
את הצינורות" .כך גם בשירו הארוך של אלמוג בהר 'שיח' ג'ראח,
התש"ע' שאני מזדהה לחלוטין עם עמדתו הפוליטית ,אבל לא עם
השורות העיתונאיות מדי כמו "אני יהודי של זָ ָקן ,של כוסות תה,
של משיח /שכבר לא יבוא"" ,ועמדנו מאות מפגינים מול מחסום
המשטרה בכניסה לשכונה .ואנחנו קרבים ונסוגים ,מתחמקים מן
המשטרה".
באנתולוגיה נכללו גם קולות של כותבים ותיקים ,שחלקם כבר
אינם בינינו ,כמו של חנוך לוין ושירת המחאה הברכיטאנית שלו.
או אף כותב מוקדם יותר ,הסופר הארצישראלי ר' בנימין" :ראה
קראתי היום בשם העם הערבי יושב הארץ; גדול הוא העם הזה
ונפוץ על פני התבל; ויהי כי זרחה לו השמש וחיתה נפשך בצילה
[ ]...ואכן נביא היה האיש וגדול בדורותיו; יהוה הוא האלוהים
ומוחמד היה נביאו"; "גם אלה דברי בנימין עבד בנימין; כי תבנה
חרושת־בד וחי הערבי עמך; לא תדע עינך בשכרו כי כמוך כמוהו;
אין הבדל ופדות בין עברי לערבי; להחיות את הארץ באתם ואת
יושביה עמה" (נכתב כבר ב־ ,1907בגליציה).
ועוד משל ר' בנימין ,הרבה שנים אחר כך ,בישראל של תקופת
המסתננים ,הפלסטינים שגורשו או ברחו וניסו לחזור לבתיהם,
קטע בפרוזה שירית מ־" :1956אתה רועד ,אתה דואג ,אתה חרד
לחייך על כי אתה נמצא ברשותנו לשבט או לחסד [ ]..אל תירא,
אחינו המסתנן .לא רעות נעשה עמך ,כי אם טובות נגמול לך []...
אנו כינינו את מלחמתנו עמכם ,אחינו הערבים' ,מלחמת השחרור'.
זאת היתה מליצה ,ונוסף לזה מליצה מזויפת .לא מלחמת השחרור
נלחמנו ,כי אם מלחמת השעבוד .אנשים בני חורין היינו לפני
המלחמה .משנלחמנו הפכנו לאנשים משועבדים .משועבדים
למי? לפרעה הקשה ביותר בעולם ,להוד מלכותו השטן בכבודו
ובעצמו ,ליצר הרע ,לאנוכיות ולהתרברבות ,לחרדה מכרסמת
ומתמדת [ ]...צעקתנו הבהמית לנשק מעולה ;"...מדהים לראות

אפרת מישורי
נתקלתי בשיר רב יופי

ענת בדר
ָּפגַ ְׁש ִּתי
ּגְ ָב ִר י ם
צּובים
ֲע ִ
ְמפ ָֹר ִקים
בּודים
ֲא ִ
ּכֹוע ִסים
ֲ
ַס ְט ָלנִ ים
ְמדֻ ָּכ ִאים
ֲענִ ּיִ ים
ֻמזְ נָ ִחים
טּוא ִלּיִ ים
וִ ירְ ָ
ִמ ְת ַא ְּמ ִצים
ְמ ַׁש ַע ְמ ִמים
ַע ְצ ָלנִ ים
ַח ְס ֵרי אֹונִ ים
נֶ ֱע ָל ִמים
שיר קטן ,פוצע בכנותו ,בישירותו ובנכונותו הלא
קורקטית .קטלוג התכונות של הגברים מסודר בטור אנכי
שמצטבר לפאלוס ,אם תרצו .טוטם של נוכחויות ,לא
בדיוק חלומיות ,אבל מאוד נמצאות כאן וחיות.

שהדברים מרחיקי הראות והקשים הללו נכתבו אחרי 'מלחמת
העצמאות' המוצדקת לחלוטין (לדעת מקליד שורות אלה) ,ולא
אחרי מלחמת 'ששת הימים' וכיבושיה האסוניים.
חותם את הספר אבות ישורון ,היהודי הטוב והמשורר הדגול
ששילב את היידיש בעברית ,ושילב גם ערבית בשיריו ,ושהקדים
בשירי המחאה המורכבים לשונית שלו את כל משוררי השמאל
הישראלים .בימינו ,2019 ,על רקע בחירות שניות בתוך כשנה,
כשקולות השיסוי והגזענות נשמעים בגלוי ובלא כיסוי ,שירים
אלה באנתולוגיה זו נראים כמדע בדיוני יותר מאשר שירי
מציאות .אבל שירה איננה חיה את זמנה ,ושירי מחאה טובים
אינם מוגבלים לזמן ולמרחב שבהם נכתבו.

.

אוגוסט-ספטמבר 25 2019

מאיה ויינברג

קופצת מרוב אהבה לשעבר
רחל חלפי :קרקס ,הקיבוץ המאוחד  130 ,2019עמ'
לערב אחד ,הסוד מתגלה ונפרש .ברשות מפורשת מנהל הקרקס
מתיר את רשות הדיבור לאנשיו ,מהקטנים (הגמד ,הפרעוש ,זבוב
הסרחון ,הנמלה) והנעלמים ביותר (המאחורי קלעימניקית של
הקרקס ,חיידק הקרקס ,פרפרי הלילה) ועד הגדולים (הדב ,הפיל,
האריה) והווירטואוזים ביותר (אלוף הטרפז ,בולעת החרבות,
משוררת הקרקס ,מלאך הקרקס) .כמה דמויות
דמיוניות אפילו במושגי קרקס ,כמו בלש
הקרקס ,פסיכולוגית הקרקס או משוררת
הקרקס ,יעלו ויבואו גם יבואו לדבר .מנהל
הקרקס מפציר ,מצווה כמעט לתת את הסיפור
המלא:
״אל תעצרו .שחררו שחררו .היו מסבירי־/
פנים .ובבקשה בלי פוזה רצינית של משוררים/.
והרי גופכם הוא השיר ...ומכולכם אני רוצה רק
בלוז .רק דיבור .רק סיפור.״
כעת ,לאורך  130עמודי הספר ,יבואו בזו אחר
זו הדמויות ,קיימות או מופרכות באותה העת
כולן .יעלו ְל ַס ֵּפר ,בשפה דיבורית ,בלוזית ,לא
מהודקת ,אבל נאמנה לאמת ולכן פואטית
את סיפורן יוצא הדופן .בשפה פשוטה ,ברורה ,עילגת לפעמים,
במתכוון .בין הדמויות יש מארג גלוי וסמוי של קשרים והקשרים,
הם מתחתנים ויולדים ילדים ביניהם ,אוהבים מקנאים ובוגדים.
חלקם מפוטרים ,חלקם נפטרו ועדיין זכורים ,מיעוטם חוזרים
לספר סיפור נוסף לאורך הספר .הם נולדים אל הקרקס או
מושלכים אליו .משכללים את אומנותם כדי להמשיך ולשרוד.
כולם אומללים בדרכם הזוהרת ,החד פעמית .טרגיים מעצם
היותם ברואי קרקס ,באים ונעלמים ,זוהרים בסיכון מרהיב מדי
ערב ודועכים.
ספר השירה הזה חריג בכמה אופנים .ראשית ,מדובר בעולם רב
קולי המזכיר מחזה עלילתי רב דמויות יותר מאשר ספר שירה.
שנית ,השירים מרשים לעצמם דיבוריות רבה ,חזרתיות ,משחקי
מילים וחריזה פואטרי סלאמית פשטנית לצד פנינים פואטיות
יקרות ערך .מהלך היוצר תנודות נפש מוזרות במהלך הקריאה.
האמת רצופה דמיון והדמיון מוסבר בפרטים לכדי אמת ,דבר
המהתל בקורא היקר .עניין נוסף הוא תחושה של אינסופיות.
הקרקס יורד ועולה לעד .ההופעה לעולם נמשכת ,גם אם זה או
אחר מחבריה נופלים בצד הדרך .גם סיזיפוס מוזכר יותר מפעם
אחת .ברוכים הבאים לקרקס ,מי יודע מה יעלה ויופיע בקטע הבא.
הבחירה בקרקס כבסיס למחזור השירים בספר וכדימוי היא
מסקרנת ומטרידה .כלומר בעלת מתח .הקרקס הוא מיקרוקוסמוס
לעולמנו .כולנו נושאי מסכות ,מתאפרי איפורים ,מושטחים
לתצוגה חד ממדית וזוהרת של עצמנו ברשתות החברתיות,
הּפנים .בחיינו אנחנו מקימים את הבמה,
באמצעי המדיה ,בספר ָ
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מופיעים עליה כמיטב יכולתנו ולבסוף מפרקים .נאומו של מקים
ומפרק הקרקס ממחיש זאת היטב ,פשוט ופילוסופי באותה העת:
״אנחנו חיים על חולות נודדים אנחנו /נעים ונדים על גלים עולים
ויורדים /.היום כאן אז בונים ומקימים כאילו כאן  -לנצח /.מחר
שם אז קמים ומפרקים ואורזים ונוסעים /כאילו אין נצח .בקושי
יש עכשיו ...כי גם את היופי הממריא הזוהר /צריך לדעת לקפל/.
גם השלמות  -תחזור לעפר ...וכך לנצח״.
ברובד עמוק יותר ,אולי ,הקרקס כולו יכול להיות אנחנו עצמנו.
כולנו מחזיקים בתוכנו את שלל הדמויות בכל התפקידים .מי
מאיתנו לא היתה חלק בזוג המסתחרר על הטרפז או לפרקים
חתולת מין .אחר כך האישה המנוסרת ואז מאלפת כלבי הים.
האישה שהפכה לצפרדע ולפעמים בכל יום ביומו גם בולעת
החרבות .לא אחת גם האישה הנזרקת .על עצמי
אעיד שבכל יום שבשגרה אני נערת גומי (ילדים,
משרה ,בעל) ללא קהל .חיינו הם מופע שיש
להעלותו ולהציגו מחדש מדי בוקר .מדי ערב דינו
לדעוך .לכן אולי החמלה כלפי כל אחת הדמויות,
ההזדהות ,פתחון הפה .כל אחת מהדמויות מלמדת
אותנו משהו על עצמנו .וגם משהו על יחסנו לזולת,
לצורך בו.
״הגמד בלילה בזרקור בזירה /אני רץ שם עם כובע
אדום /.מכנסיים קצרים חושפים את חסרונותי /.אני
צוהל ,כאילו /.אתם פורצים בתשואות /.לא לי /.לכם
 על שניצלתם מזה.״"המסּפר" שלה,
ָ
כל אחת הדמויות מספרת על
ההופעה .הייחוד הקיצוני שלה ,לטוב ולרע .הכישרון שנתן לה
את המספר פעמים רבות נולד כקללה או נחווה בהמשך כקללה.
״בתולת הים אני מופיעה כאן בבריכה /מתקפלת .נולדתי מוטציה
 /למעלה אישה /למטה דג /.הורי גדלו אותי בגיגית במטבח.../.התביישו בי נורא /.רציתי למות/בטביעה״.
״האישה הנזרקת אני הנזרקת הכי אמיצה בקרקס /.כשהייתי
תינוקת  -זרק אותי /אב'שלי ,תומס ראש־גזר /,היישר אל זרועות/
הרקולס (שם קרקסי בלבד)...״
״הסופרן של הקרקס אם הייתי יודעת שאגמור בקרקס  /-הייתי
מתאבדת מזמן״.
כך האיש הגמיש מלידתו ,עם השנים פיתח הפרעת אכילה ונעשה
מהאיש הכי גמיש בעולם לאיש הכי שמן בעולם .זמרת הסופרן גם
היא פיתחה הפרעת אכילה כפייתית באכילת דבש .מאלף האריות
נעשה למאלף פרעושים .רוכבת הרודאו הפראית ,הפכה למאחורי
הכ ָלבֹות התאבדה .הקרקס אינו נוטש
הקלעימניקית .אשת מאלף ְ
את אנשיו ,רק מחליף את התפקיד ,דן אותם להמשך ויהי מה
עד סוף המופע .ראו לדוגמה את האישה־צפרדע .אצלה ההפך
מהאגדות קרה :כשהיתה נסיכה אהבה צפרדע ,הוא הפך לנסיך,
אבל כשנרקבה אהבתם היא הפכה לאיטה לצפרדע :״במלאת כמה
עשורים לחיי הרעים  /-עוד יש לי קריירה /.בין נערת הגומי
הסינית לבין /מאלף הנמרים אני מקפצת לזירה /ניצבת בפני
הקהל מתנפחת /מקפצת ימינה אחר כך שמאלה ועושה קווא
קווא /.זה הכל /.הקהל נרתע סולד ומוחא כף /.מכולם כאן אני
הכי מסכנה .קווא ...והנה אני לפניכם .אישה שבלעה צפרדע

מבעלה /.צפרדע אחר צפרדע/.
עכשיו תפוחה מרוב צפרדעים
שנגזר עלי לבלוע /תפוחה מרוב
עלבון  /-הפכתי עצמי לצפרדע!/
קופצת מרוב אהבה לשעבר.״
גם רקדנית החבל מתארת חיים
בלתי אפשריים כמעט :״אני
מכירה את כוח המשיכה /באופן
אינטימי /.לא רק נמשכת למטה/.
אני נמשכת לכל הצדדים/.
ויכולה לו .יכולה לו תמיד/.
אצלי הגוף והנפש זה היינו הך/.
רחל חלפי
כשהשריר רועד או נתפס  -הנפש
נבקעת /.כששיווי המשקל של הגוף מופר  /-הנפש נשברת .אני
משתגעת.
(אמה של רקדנית החבל הפכה למנקה של אחורי הקלעים .גיל
הפרישה עומד על ).23
עבדה בכלובים בניקיון ולכלוך /.איבדה את גמישות גופה הנפלא/.
איבדה את צחוקה /.איבדה לגמרי את שיווי/המשקל.״
שערו בנפשכם את מונולוג האישה המנוסרת ״ואתה מתחיל לנסר
בי /לנסר /אני ממשיכה לחייך״ .או בולעת החרבות ״בפעם האלף
 כבר לא נותר בי /מי שיבלע /.הפכתי לחרב״ .גם חיות הקרקסמשוללות זוהר ,כוח או כל יכולת חייתית שהיתה בהם ,שאותה
באו להציג .כך הדב אחוז אימה משוט המאלפים ,הקוף אינו
יודע מי הוא ,האריה ״אני אריה לשעבר /אל תאמינו לחזות/.
אל תסתכלו בקנקן השפוך /.בתוך עור מרהיב ,עכשיו אני רמוס
נבוב ...האריה־המלך מנתר ושואג /אבל אני מכניע אותי /.אני
טורף את נפשי בכפי .כפי שמסכם פסיכולוג הקרקס בהמשך
הספר :האומללות כאן חוגגת יוצאת במחול מטורף ממריאה
לשיא! /ואין הקלות ותודה לאל המצב רק מחריף.״
לכן ,קריאה ראשונה בספר הקרקס מזמינה לא מעט תוגה לקורא
המזדהה .צער נוסף על צער עם כל דמות העולה ובאה ומספרת
את תולדותיה .אולם הצער אינו משולל הומור שחור ואפיזודות
צבעוניות ומשוגעות או נלעגות עד עווית .בהפוך על הפוך של
חיי הקרקס נדמה שדווקא הקטנים ביותר זוכים לעדנה ,לשמחה,
לחיים בעלי טעם .אולי בגלל אפס הציפיות ,או השחרור מתפקיד
בעל משמעות במהלך הקרקס ובעיני עצמם.
כך הנמלה :״תסלחו לי .תסלחו לי .תסלחו שאני /רואה את הדברים
כאן מנקודת מבט אחרת /-מנמוך נמוך/.אני הכי למטה .ברצפה של
הקרקס /.כאן נולדתי וכאן אמות /...ובכל זאת  -הפיתוי ,האקסטזה,
הגבורה כאן / -נפלאים .נפלאים מבינתי החומה־אדומה /.וברגע
ההוא אדע לשביב זמן  -שגם אני הקטנה /הייתי כאן ראיתי את
הקרקעית זכיתי /טעמתי משהו /מהבלתי מובן הזה.״
כך חיידק הקרקס :״אני הקטן עשוי ללא חת /.אני החיידק! /כמה
קטן  -ככה חזק.״
כך זבוב הקרקס :״זה פשוט מרתק אותי ,הקרקס /.ואני כאן חופשי
חופשי .נכנס באוזן לזה /,בעכוז לזה ,טורף מסיר הבשר שלהם
חופשי.״

בשני השלישים של הספר עולה משוררת
הקרקס לדבר .בשיר הראשון היא מסבירה
כיצד הגיעה להיות משוררת קרקס :״חוץ
מזה ,כבר לאר'צה להיות משוררת /.ובכלל
המילים פשטו אצלי ת'רגל /.כבר שנים...
נשברו לי המילים /.אחר כך נשארו רק
הברות /.אחר כך רק תנועות .אחר כך רק
עיצורים /.ובסוף רק שתיקות /.לכן באתי
הנה /.פליטה ,אם תרצו .מהגרת.״
בשיר השני ממשיכה המשוררת אל :״בלוז
עולם הספרות /פזמון דיכאון״ .זהו שיר
המנגח בסבלנות ובפירוט רב ומענג את
הבצה הספרותית :״עם המשורר המעונה
התורן /...עם המבקר היורק התורן שמת שילטפו אותו בפופיק
הקטן /עם החתרן התורן והנברן התורן /שמנהלים את העסק/...
עם הבוקסרים המכים מחוץ לחבלים בשקי חבטה ממילים /עם
עשיית השירותים אהדדי וסיבוני הגב וסכיני הגב דרך אגב /עם
הכביכול־אהבה לשפה ואי־אהבה לעולם ואי־אהבה לאדם /עם
טקסי הממלכה וטקסי ההדחה...״
כעת מתפענח הקרקס כולו כעולם השירה .ומהו המשורר אם
לא בונה עולמות סוריאליסטיים ,זוהרים וטרגיים ,קיימים ובלתי
קיימים בו בעת .מהו המשורר אם לא קוסם ,המושך אל אוהלו מדי
ערב קהל .זקוק לו כי ללא קהל קוראיו לא יוכל להתקיים ,לשרוד.
לפתע נושאי תפקיד בקרקס כמו "המחזיק בפה"" ,האיש ההפוך"
או "האישה הנזרקת" מתפענחים באור שונה ,כמחזיקי תפקיד
ספרותי כזה או אחר .גם שירו של מבקר הקרקס מתפרש היטב
בהקשר הזה :״כמבקר ,אני לסירוגין משבח  /-ומקרקס /.אני יודע
על בוריין את כל תולדות הקרקסים בעולם /.ואני מכיר את כל
הטריקים והשטיקים /.נכון ,לעולם לא אוכל לבצע אף לא אלפית/
של התרגיל הראשון של הלוליין /.אז מה? מעולם לא היתה לי
יומרה /.וגם ככה זה לא רע /יש לי דוקטורט! ויש לי משרה!״
כאן המקום לתת השבח לחלפי כמשוררת וירטואוזית ,אמיצה,
נערת הטרפז ובולעת האש והחרבות של השירה .אפילו שהיא עצמה
לועגת בספר לקשירת כתרים ו"קפצוצי המילים כפונפונים".
כבר בספריה המוקדמים ביותר (תת ימיים ואחרים  ,1975נפילה
חופשית  ,1979זיקית או עקרון אי הוודאות  )1986היא חוקרת
באומץ את המרחב המציאותי ,הסמנטי ,הפואטי ,מרחב הזהויות
השיריות שמשוררת יכולה להיות .כך גם בספריה המאוחרים
יותר (מכשפות  ,2009ספר היצורים  2011וקצרה היריעה).
ברשיון הדמיון ,השירים והמשוררת יכולים להיות כל דבר .תארו
לעצמכם חירות שכזו .ביכולת המדויקת של לבישת ופשיטת
צורות לכדי כל שיעלה על הדעת  -כוחה של חלפי וייחודה.
וזאת ,לא על חשבון רקמה שירית מדויקת ,בוהקת ,יהלומית ,על
פני יריעה שירית בת עשרות שנים .נראה שחלפי כותבת את חייה
מתוך חיפוש סקרני ומהפנט .מחפשת לעניין קודם כל את עצמה,
יסוד הכרחי באותנטיות השירית .ספרה העשרים ושניים במספר,
קרקס ,הוא אבן דרך נוספת במסע הפתלתל הזה .כוחו יפה
לעלות ,כאמור ,גם כמחזה על במה .קל לדמיין את הדמויות באות
בזו אחר זו ונושאות את המונולוגים שלהן בכאב וביופי השמורים
לאמת .גם חטאתי ולא הבאתי פתחון פה לכולן ברשימה הזו .על
כל היתר תצטרכו לקרוא לבד		 .
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רות נצר
שקספיר והאם הגדולה
מרדכי גלדמן ,מראות וכפילים ,שקספיר
כפסיכואנליטיקן (קשב )2018
א.
הספרות ,כהמשך למיתוסים ולאגדות ,הנה מאז ומעולם ראי
לנפש האדם .עיניהם המתבוננות של הסופרים מיטיבות
לראות ולתאר את נסתרות הנפש .הפסיכולוגיה בת זמננו
מנסחת בדרכה שלה ,ובמטאפורות משלה ,את תהליכי הנפש
וחיבוטיה ,אשר מתוארים ביצירות הספרות ,וכך שופכת על
תהליכים אלה אור מחודש .פרויד כבר אמר שהפסיכולוגיה
לומדת מהמשוררים; הפסיכולוגיה לומדת מהספרות ומהשירה
על עמקי נפש האדם .ואילו היוצרים בני זמננו מושפעים
מהסימבוליקה הפסיכולוגית ומהתיאוריות הפסיכולוגיות על
נפש האדם ,תיאוריות שכבר הטמיעו ולא בהכרח הם מודעים
להשפעתן .למשל ,הרמן הסה ,שהיה מטופל של יונג ,מתאר
בסיפוריו התממשות של רעיונות יונגיאניים .שקספיר ,כמובן,
לא הושפע  -אלא השפיע על הפסיכואנליזה.
עניינה של הפסיכולוגיה ,הן בפסיכותרפיה והן בחקר היצירה,
לתרגם את החומרים הבלתי מודעים והסמליים שמתוארים
ביצירה הספרותית אל ניסוח מודע ,למפות ולהסביר .באופן
כזה אפשר שהמודעות המצטברת המופקת מהבנת יצירות
האמנות תצטרף למודעות קולקטיבית שתסייע לנו להבין את
עצמנו .המודעות הקולקטיבית היא כוח נגדי המאזן את כוחו
של הלא מודע הקולקטיבי הרובץ בתשתית הנפש של כל יחיד.
כשאנו מדברים על הלא מודע הקולקטיבי ,כוונתנו למאגר
הנפש המולד שעמו באנו לעולם ושהיה קיים עוד קודם לכך.
ממנו שואבים היוצרים הגדולים ומציבים לנגד פנינו מראה
של עצמנו .אלא שאנו זקוקים גם למתווכים שיאפשרו לנו
לראות מה אנו רואים .המתח והעונג שהוא מפיק מהיצירות
מסיחים את הדעת של הצופה/קורא מהמשמעות שלהן.
הלא מודע הקולקטיבי הנו מאגר תת קרקעי של סמלים ,תבניות
תפיסה ,חשיבה ,רגש וחוויה כלל אנושיים ,כלומר ,ארכיטיפים,
שמשותפים לכל יציר אנוש .הלא מודע הקולקטיבי ,כמו הלא
מודע האישי ,מבטא בשפת הסמל את הבלתי ניתן לבטא ,את
חיי הנפש הנסתרים הטמונים במעמקים הבלתי מודעים .יש
שתי דרכים לפרשנות :הפרשנות האישית של היצירה ,לפי
הביוגרפיה של היוצר ,נסמכת על הלא מודע האישי של היוצר.
פרשנות כזו מצמצמת את היוצר ויצירתו ,ומגבילה את הקורא
להבנת היוצר בלבד ,בעוד שהפרשנות הארכיטיפית ,שמגלה
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את דגמי היסוד בתהליכי הנפש הכלל־אנושית ,מרחיבה את
הבנתו את האדם באשר הוא .היצירה היא אכן ביטוי סמלי ללא
מודע של היחיד המסוים ,אבל גם ללא מודע הקולקטיבי של
הציבור ,החברה והאנושות ,שהאמן הוא חלק מהם .יונג סבור
שאמנות גדולה יונקת את כוחה מחיי האנושות כולה ואנחנו
מחמיצים את משמעותה אם אנחנו מנסים למצוא רק את
מקורותיה האישיים .שקספיר יונק מהתשתית הארכיטיפית ,הוא
כותב לא רק על עצמו אלא גם עלינו .גלדמן לא עוסק בניתוח
נפשו של שקספיר אלא בניתוח המשמעויות הארכיטיפיות
הכלל אנושיות שיש בו.
זאת הסיבה שאני ,כפסיכולוגית יונגיאנית ,כותבת על הספר.
וגם משום שהארכיטיפ של האם הגדולה שמככבת ביצירות של
שקספיר ,כפי שגלדמן מדגיש ,קיבל את ניסוחו בתיאוריה של
יונג (ונוימן תלמידו פיתח והעמיק את הדיון בו) .האם הגדולה
האלה הקדומה בשחר האנושות ,ולא רק החוויה של
היא לא רק ֵ
התינוק והילד שאמו גדולה וענקית וקובעת את חייו לטוב ולרע,
אלא התשתית הלא מודעת של הנפש .היא מסמלת את הלא
מודע הקולקטיבי ,את הכוליות הראשונית של הנפש ,שהיא
מקור ההתהוות של התודעה ,מהות אימהית בתוכנו שמגדלת
אותנו ומשגיחה עלינו לטוב ולרע .היא אלת החיים והמוות;
לעתים היא שמאפשרת התהוות וגדילה והתפתחות ולעתים היא
יסוד בולעני שרוצה להחזיר הכל אל תוכו ולמנוע התפתחות.
האם הגדולה הבולענית ,מדגיש גלדמן ,היא מקור הדינמיקה
המתמדת שבין החשש להיבלע על ידי כוחנות האם הגדולה
לבין המאבק הכוחני כנגדה וכנגד אחרים.
ב.
לא רק היצירה נובעת מן הלא מודע של המחבר ,אלא גם
התיאוריות הפרשניות עליה נובעות מאישיות ההוגה וצרכיו.
כך יונג  -בתיאוריה שלו על קיום הלא מודע הקולקטיבי -
העניק לגיטימציה לדמיונות ולחזיונות שלו עצמו .הצורך
לחבר את העולם הלא מודע שהציף אותו עם המודעות ,הביא
כנראה לתיאוריה על הצורך לחבר את שני חלקיו ,המודע
והלא מודע ,לחיבור הניגודים בישות אחת מכילת כל :העצמי.
ביהדות המדרש הוא פרשנות של הטקסטים ,פרשנות שהיא

לא רק לגיטימית אלא הכרחית .מבקר
התרבות ג'פרי הרטמן אומר כי הפרשנות
ביהדות היא צורה מוסמכת של חשיבה
יצירתית ,ופרשנות היא יצירה מקורית בפני
עצמה (הרטמן  1;)2018כך גם פרשנות של
ספרות.כיוון שישנן תיאוריות רבות ,הפרשן
משתמש בתיאוריה שמתאימה לנפשו .הבעיה
נוצרת כשמלבישים תיאוריה על הטקסט
בבחינת "הנחת המבוקש" .כמו למצוא את
אדיפוס בכל מקום; פרשנות כזאת מאשרת
את התיאוריה ואינה תורמת להבנת הטקסט.
קראתי לאחרונה על פסיכואנליטיקנית
שבהכשרתה לפני חמישים שנה ,לימדו אותה
כי (על פי מלני קליין) במשחקי הילדים היא
תגלה תמיד את אדיפוס ,כלומר הילד רוצה להרוג את אבא
ולשכב עם אמא וההיפך ,ושיש לו תקופה דיכאונית וסכיזו־
פרנואידית ,תוקפנות אוראלית ,ודחפים סאדומזוכיסטיים כלפי
השד של האם .והיא ,שהיתה כנה עם עצמה ,לא מצאה דבר
מכל אלה במשחקי הילדים ,חשבה שמשהו לא בסדר אצלה .היא
לא הבינה שהבעיה היא בתיאוריה ולא במבט
הנכון האותנטי שלה ,שסירב להיות משוחד
ודוגמטי.
הפוך בה והפוך בה וכולה בה .אני משערת
שכך גם יצירת שקספיר ,ואפשר להביט
בה במשקפי תיאוריות שונות ,בלי שיריבו
ביניהן .כי הנפש גדולה ,מכילת כל,
והתיאוריה היא רק מטאפורה למה שלעולם
יהיה בלתי מובן .גלדמן עצמו אינו מקובע
בתיאוריה פסיכואנליטית אחת .כפיליו
התיאורטיים שהוא מסתייע בהם הם בעיקר פרויד ,לאקאן ,ביון,
נוימן ויונג ,והוא נע ביניהם בגמישות ,בלי לכפות תיאוריה
אחת על היצירות השונות .למעשה כל ניתוח לפי תיאוריה הוא
ניתוח ארכיטיפלי ,משום שהוא מניח שיש תבניות יסוד כלל
אנושיות בנפש של כולנו .אין פירוש הדבר שהכותב ,שקספיר
לענייננו ,התכוון לכל מה שגלדמן אומר .למעשה ,סביר שהוא
לא התכוון ביודעין .אבל משהו עמוק אחר בתוכו ידע את זה
והרגיש את זה .וכשקוראים פרשנות נכונה ,פשוט מרגישים
2
את זה .הפסיכו־אנליטיקן היינץ קוהוט כותב על תיאוריות:
"תיאוריות משמשות אותי בעיקר כאמצעי למטרה .הן אינן
נעשות 'מקודשות' [ ]...לגבי כל תיאוריה ִהנה מטפורה בת
החלפה .אני משתמש בה כל עוד היא ממלאת את תפקידה".
הוא סבר שמושגים תמיד ניתנים להחלפה .במיוחד יש להיזהר
בפירושים אלגנטיים ,מאחר שקיימת האפשרות ,כי מה שנראה
כנכון כל כך הנו למעשה "לא יותר מעדות לתחכומה של הנפש
התיאורטית".
ג'ימס הילמן 3,פסיכולוג פוסט יונגיאני ,חושש מפרשנות של
הסמל ,המחסלת את חיוניותו של הסמל .כי "סתימת הגולל
על הדימויים באמצעות המשגתם משרתת רק את ה'אני' תאב

הכוח והשלטון [של הפרשן] ולא את הנפש".
ו"ההמשגה המעקרת מאיימת תמיד על
התקינות הנפשית" 4.הילמן נוגע כאן בשאלה
העקרונית  -אם נכון לפרש יצירות .ואמנם נכון
להיזהר בפרשנות ,כי זו עלולה לעקר את נשמת
היצירה .לעומת זאת פרשנות נכונה מחיה את
היצירה .מאירה אותה מתוכה .לא משתמשת
בשפה אינטלקטואלית ,במילים מושגיות
אקדמיות מחקריות ,אלא בשפה ששומרת על
ההיבט הפואטי .גלדמן מרבה להצביע על ה'אני'
תאב הכוח והשלטון אצל גיבורי יצירותיו
של שקספיר .לפי הילמן ,נוכל לומר שגם
הפרשן נתון לצרכיו של האני תאב השלטון,
שהפרשנות מסייעת לו להרגיש בטוח נוכח
העוצמות הכאוטיות והבלתי מובנות שביצירה .אני מודעת
לכך ,כיוון שגם אני מטפלת וגם עוסקת בניתוח יצירות וערה
לסכנות האלה של פרשנות אינטלקטואלית שעלולה לעקר
את נשמת היצירה הפואטית או את נשמת החלום .השאלה
היא  -האם המשמעות הסמויה ,הבלתי מודעת ,שמפעילה את
גיבורי היצירה לא תחלחל לנפש הקוראים/צופים
בלעדי הפרשנות הפסיכואנליטית? יונג האמין ,וכך
גם הילמן ,שהסמל נובע מהלא מודע של היוצר
וחודר אל הלא מודע של הצופה ,תוך עקיפת
ההגנות של התודעה ,והוא משפיע גם בלי ידיעתו
של הצופה שהוא מושפע .עם זאת ,יונג מעדיף
את הפרשנות המודעת ,משום שהיא מקדמת את
המודעות העצמית .אני עצמי מאמינה בחשיבות
התיווך הנכון של הפרשן ,כמו של המטפל ,כשהם
נעשים באופן ובמינון הנכונים .קראתי את הספר
המדויק והמבריק של גלדמן ונפקחו עיני.
ג.
גלדמן מראה לנו כיצד גיבוריו של שקספיר פוגשים/מחפשים
בדמויות שהם פוגשים את כפיליהם ,שמשקפים להם כמו
במראה את ההבטים הנוספים ,הבלתי מודעים ,של עצמם.
ההנחה היא שהנפש היא סך הכל של כפיליה המודעים והבלתי
מודעים ,ושהיא שואפת לאינטגרציה ביניהם .כפילים אלה
יכולים להיות כפילי נפשו של המחבר .ביניהם אלו כפילים
שמייצגים את תכונות הצל שלהם־שלנו ,כלומר תכונות נחותות
שליליות .תכונות הצל שגלדמן מתייחס אליהן במחזות שהוא
מנתח בספרו ,הן עוצמות הרוע ,האכזריות והכוחנות ביצירות
שקספיר ,שעומדות כנגד רגשות של אהבה וחמלה ,וכנגד
דחף האמת וההוויה .הכפיל יכול לגלם את הסובייקטיביות
האותנטית של הגיבור (ראו ״המלך ליר״) ,ולעומתו כפיל שהוא
ההבט הרוחני הגבוה שלנו .כמו כן יש כפיל שהוא המשלים
הארוטי/מיני או ההומו ארוטי – הנשי או הגברי החסר לנו.
כאלה הן גם הבנות האהובות על המלך ב"סופה" וב"מלך ליר",
שמסמלות את ההיבט הנשי של הגיבור .ויש כפילים שמסמלים
את העצמי הגרעיני ,העצמי האמיתי ,שלקראתו נוהה החיפוש
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.....................מאות  /רפי וייכרט...........
אמירה
השכם בבוקר תוכף עלי הרצון לומר למישהו מילים של אהבה .הדבר מטפס ועולה מכפות רגלַי אל בטני,
אל חזי ,אל מוחי המתעורר וממלא את פי בלחלוחית חיים .וכשזו קְ רבה אל שפתי אני חייב למצוא אוזניים
קשובות ,לבבות פתוחים ,אדם שיהיה מוכן להקיץ למבול רִ גשה טובה שתסחרר עליו את תודעתו ,שתטביע
את גופו ,שתשתלט למשך רגע על חייו ותהפוך אותו לנאהב .מניסיוני אין זה פשוט לרוב רובן של הבריות.
אני רואה כמה גברים מתכופפים מפני היריות ,כמה נשים נפנות ממני על עקבים או סוליות .״זו רק אהבתי״
אני קורא אל דמות גבם המתרחק .״אם לא אומר אותה עכשיו אני עלול להחנק״.

האנושי ,שהשיל מעצמו את תשוקות הכוח של האיד הגולמי,
ואת המשחק החברתי והפרסונה ,לטובת תשוקת האמת וההוויה.
תשוקת האמת היא תשוקת המודעות ותשוקה לחיות את עצמו
באמת .זו התשוקה של מימוש העצמי האמיתי.
הבת או האהובה הנעדרת ,גם היא מוטיב חוזר אצל שקספיר,
מסמלת להבנתי את האנימה הנעדרת (הישות הנשית בנפש)
שהנפש כמהה להתחבר אליה .בסופו של דבר הנישואים
שדרמות רבות שואפות אליהם ,הם החיבור של הגבר
והנשי בנפש ,ומסמלים את ההרמוניה בין כל ניגודי הנפש.
פרשנויות פסיכואנליטיות מציינות את ההומוסקסואליות או
ההומוסקסואליות החבויה או הביסקסואליות של שקספיר.
אציין שגלדמן שמתייחס לממד ההומוסקסואלי ביצירות של
שקספיר אינו מתאים עצמו לאמירות התקינות פוליטית של
ימינו ,שגורסות שהומוסקסואליות היא מּולדת ,והוא מצביע על
מוטיבים פסיכולוגיים שיכולים להיות בתשתיתה ,כמו בעייתיות
באישיות של האם והאב והיחסים עמם .גיבורי שקספיר רדופים
בידי סכנות טביעה בים וסערות שמסמלות את סערות הנפש
המאיימות להציפם( .למעשה גם סערות הים והנפש הן כוחה
של האם הגדולה ,שהיא אלת הטבע) .במקביל ,הייתי אומרת
שהפרשן מבקש להציל את עצמו מטביעה בחומרים הלא
מודעים הסוערים ביצירות ,והפרשנות שלו מצילה אותו עצמו
ומסייעת באישוש תחושת המלכות של האגו שלו (במקביל
למלכים הגיבורים של שקספיר ,שמלכותם מוטלת בספק
והם זקוקים לאישוש כזה) ואת העצמי האמיתי שלו ,שמבקש
להחלץ מטביעה בשלטון האם הגדולה ,שכולנו ,כאותם גיבורים
של שקספיר ,עורגים אליה ומאוימים מפניה .גלדמן מצביע
על כך שכל יוצר ,בעצם תהליך היצירה ,מונע מכוח חיפוש
האובייקט האבוד ,דהיינו האם ,ובו בזמן עליו להינצל מכוחה
שמאיים לפוגג את לכידות עצמיותו .התנועה הזאת כלפי האם
והפחד ממנה מאפיינת גם כמה מגיבוריו של שקספיר .התהליך
הדיאלקטי הזה בנפש בין התשוקה לבין האיום מפני אובייקט
התשוקה הקמאית מתקיים אפוא ,להבנתי ,בכמה רמות :בנפש
המחזאי  -שקספיר ,בנפש גיבוריו ,בנפש פרשניו ובנפש קוראיו.
גלדמן מציין את כוחן של האם הגדולה והאימהות ביצירות של
שקספיר .אוסיף לכך שאריך נוימן 5,שגלדמן מסתייע בספרו
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האם הגדולה ,טוען כי בנפש אדם היוצר יש פתיחות רצפטיבית
גדולה אל הלא מודע שמתוכו מבקיעה היצירה .היוצר הוא נשי
במובן זה שהוא רצפטיבי ליצירתיות – לשפע שנובע מהלא
מודע שמסומל על ידי הנשי־אימהי .האדם היוצר נשאר קשור
אל הלא מודע הארכיטיפי כמגלם העיקרון של האם הגדולה
והעיקרון האימהי־נשי שולט בחייו יותר מהרגיל .כאשר מדובר
באמן גבר ,התוצאה היא שהאמן הוא ביסקסואלי במידה רבה.
בגלל שליטת הכוחות האימהיים־נשיים־יצירתיים ,תלותו באם
הארכיטיפית המזינה היא כה גדולה ,עד שאינו מסוגל לשחרר
את היחס הרגשי מהאם ולהעביר אותו אל האישה הממשית.
זו הסיבה שלאמנים רבים יש יחסי אנימה חזקים עם אהובה
רחוקה .הסבר זה מבהיר את העיסוק הרב של שקספיר בכוח
האימהי ובדמות הנשית .בן עמי שרפשטיין 6גורס כי באמצעות
האמנות האמן משתלט על התוהו הספונטני והמסתורי המאיים
על ריבונותו .הוא בא בברית נישואים עם עצמו כדי לקדם את
ההתעלות העצמית ,שהיא לידת האמנות .הוא מנסה לאחד
את עצמו בלי להצמית את התאווה המפעמת בדחפים השונים
שבנפשו .האמן הוא איש שהגשמתו העצמית באמצעות האמנות
נוסכת בו ובנו פיוס פנימי .שרפשטיין מבטא תפיסת עולם
יונגיאנית בלי לציין זאת .אותם דברים שהוא אומר על האמן
ניתן לומר על פרשן האמנות .זה מה שגלדמן עושה כאן.
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שירת ישראל  /אילן ברקוביץ׳

אלחי סלומון
על גג בית הכנסת בכפר דרום
ֲע ֵׂשה ְלָך ֵּת ַבת ֲע ֵצי.
ָה ָא ָדם ֵעץ
ָלבֹא ִמ ָּפנֶ יָך.
ְסתּור ֵׂש ָער ַה ֶּד ֶקל
ׁשֹוב ִבים
ִּכנְ ָע ִרים ָ
ַעל חֹולֹות וְ ַעל ּגַ ּגֹות.
ְּת ִחּנַ ת ַהּיֹונִ ים ַּב ֵּת ָבה.
ַה ַּמּבּול ַהּזֶ ה.
ּגַ ג ַה ְּק ִפ ָיצה.
וַ ּיָ קּומּו וַ ּיַ ִדיחּו אֹותֹו.
ִעם ַה ָּמנֹוף ַה ִּמ ְׁש ָטרְ ִתי
הֻ נְ ַצ ְחנּו,
ְּכלּובֵּ ,ת ַבת ַמ ֶּת ֶכת
ֵּבין ָׁש ַמיִם ְל ָא ֶרץ.
ּכ ֶֹפר ֶחרְ ָּד ִתי
נִ ימּוס ִל ִּבי
ּפּולי
ׁש ֶֹלם ִק ִ
ָק ִט ָיפא
קּומי
ָק ִט ָיפא ִ

השיר שלפנינו לקוח מתוך הגיליון הראשון של כתב העת החדש
'יְ ִהי' ,כתב עת פואטי־פוליטי ,שהמשורר אלחי סלומון הוא עורכו,
ושחברי המערכת שלו הם טלילה ציפר ,יוסי סוויד ,צור ארליך
ורחל גץ־סלומון .כתב העת רואה אור בהוצאת בית אורי צבי
בירושלים (גיליון  ,1קיץ תשע"ט ,עמ'  ,37גילוי נאות :גם שלושה
שירים פרי עטי ראו אור במסגרת גיליון זה) .סלומון הוא יליד
 1979ומתגורר במעלות־תרשיחא .בקרוב עתיד להתפרסם ספר
שיריו הראשון בהוצאת הקיבוץ המאוחד .השיר 'על גג בית
הכנסת בכפר דרום' הוא אחד החשובים המתפרסמים בכתב העת
משום שהוא חושף את קוראיו לאזורים שכמעט לא נכתב עליהם
דבר בשירה העברית בת זמננו .למשל ,אזורי ההתנתקות של גוש

קטיף ברצועת עזה .כפר דרום היה יישוב במרכז הגוש .הוא הוקם
ב־ 1946ואז נכבש על ידי מצרים במלחמת העצמאות והוקם
מחדש ב־ ,1970עד שפונה במסגרת תוכנית ההתנתקות באוגוסט
 .2005כמוהו גם תל קטיפא ,יישוב קטן יותר בתחומי גוש קטיף,
שהוקם בערב יום העצמאות  1992בידי קבוצת צעירים מבני הדור
השני של המתיישבים באזור .גם יישוב זה פונה .בזמן שמשוררי
תל־אביב יושבים בבתי הקפה שלהם ומשוררים על הומלסים
שהם רואים בדרכם מהקפה הביתה ובחזרה ,סלומון חוזר אחורה
בזמן מרחק של ארבע־עשרה שנה ומתאר את עצם הפינוי מביתו.
התיאור הוא טראומטי.
המשורר עושה בשיר שימוש לפחות בשני מיתוסים גדולים של
הדתות המונותיאיסטיות ,היהדות והנצרות  -נוח וישו .השיר
נפתח בציטוט מתוך פרשת נוח .כזכור ,לאחר שאלוהים מבחין כי
"רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום"
(בראשית ,ו ,ה) הוא מחליט להוריד מבול על הארץ ולתקן את
דרכי האדם .הוא פונה לנוח הצדיק ומנחה אותו לבנות תיבה
מעץ שבאמצעותה יציל את משפחתו ומיני בעלי החיים מכליה:
"עשה לך תיבת עצי גופר קינים תעשה את התיבה וכפרת אותה
מבית ומחוץ בכופר" (שם ,יד) .בהמשך השיר משלב סלומון
בין הסיפור המקראי לבין מיתוס תרבותי משמעותי נוסף  -ישו,
מבשר הנצרות .את הר הקפיצה שבנצרת ,שעל פי המסורת נתפס
כהר שממנו קפץ ישו כשנמלט מפני המבקשים להורגו אל העמק
(הבשורה על פי לוקס ,ד )30-29 ,הוא הופך ל"גג הקפיצה" שממנו
נלקחו המפונים באמצעות מנוף משטרתי והדובר ביניהם ,ואת תל
קטיפא הוא הופך לילדה קטנה כמו מעשה "טליתא קומי" ,הסיפור
על הילדה המתה טליתא ,שישו הקים לתחייה בדרך נס (הבשורה
על פי מרקוס ,ה .)43-35 ,לבחירה בצירוף "קטיפא קומי" יש
שתי משמעויות אפשריות :ראשית יש כאן כמובן דמיון צלילי בין
המילים טליתא (בארמית :ילדה קטנה) לקטיפא ושנית יש כאן גם
התכתבות עם שירו המפורסם של נתן זך בשם זה ,׳טליתא קומי׳,
המופיע בספרו שירים שונים ( ,1960הוצאת הקיבוץ המאוחד,
עמ'  125במהדורת  .)1984בעוד שזך מדמה עצמו לישו מודרני
בשירו אך מנתק עצמו מכל מקום ,סלומון נוטע את השיר שלו
במקומות ספציפיים ואולי אף קושר בין המבול מפרשת נוח לאגם
המים הטבעי בגבולות היישוב תל קטיפא ,ששימש את התושבים
לחקלאות.
שירו של סלומון מורכב מכפי שנראה בקריאה ראשונה .המשורר
לא רק נושא קריאה לתקומתו מחדש של תל קטיפא אלא גם
נושא עמו רגש אשמה המתלווה אל הטראומה של חוויית הפינוי
בכוח מהיישוב .נשאלת השאלה מדוע הוא עושה שימוש במיתוס
של נוח דווקא? אל מי מכוונת הטענה שהארץ היתה רעה בזמן
הזה? אל המפנים או אל המפונים? כך או אחרת ,השיר מכוון
זרקור חשוב אל מקום לא מושר בשירתנו ,שהוא במידה רבה
עבור ישראלים רבים מקום מחוק.

.
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גבריאל צורן
הקליפה הדקה של כדור הארץ
דויד גרוסמן :אִתי החיים משחק הרבה
הספריה החדשה  273 ,2019עמ׳
כשהספר הזה הגיע לידי לראשונה וראיתי שמדובר בפרשה
שהיא על גבול הדוקומנטרי ,ושמוקד הדרמה הוא בארץ זרה,
בעולם שאיננו ישראלי וגם לא שייך במיוחד לעולם היהודי,
תהיתי לאן עומדת עכשיו כתיבתו של דויד גרוסמן להתפתח.
שלושת הרומנים הקודמים לזה נראו לי כמו טרילוגיה העוסקת
ב"בשורת איוב" ובפניה השונות .אולי הספר הזה פונה לעולם
תמטי חדש? שלושת הרומנים הקודמים ,בייחוד שני האחרונים
שבהם ,מאוד מסוגננים במבנה שלהם ,בין שזה העולם הפיוטי
והאגדי של נופל מחוץ לזמן או המבנה הווירטואוזי והמלוכד של
סוס אחד נכנס לבר .ואולי עכשיו מתקיים מעבר מחירותן של
התבניות הספרותיות לעריצותו וחספוסו של עולם העובדות?
אבל בקריאה שנייה ,ואפילו קודם לכן ,הבנתי שטעות בידי .יש
בספר הזה המשך ישיר ופיתוח נוסף של מה שעלה בשלושת
הספרים הקודמים .אפשר כמובן לקרוא אותו כסיפור נפרד לכל
דבר ,אבל אי־אפשר להבינו לעומק בלי לראות את הקשר שלו
עם קודמיו .נתבונן אפוא באיזה אופן ארבעת הספרים הללו
הופכים לחטיבה אחת של יחידות שמדברות זו עם זו.
כמו שאמרתי ,במרכז כל אחד משלושת הספרים הקודמים עמדו
בשורה על אובדן ואופן ההתמודדות איתה .כך בעצם גם פה:
נקודת המוקד שמניעה את ההתרחשויות בספר הזה היא האובדן
של מילוש ,האופן שבו מבשרים על האובדן הזה לוורה אשתו,
והאופן שבו היא מגיבה – הן על האובדן עצמו והן על הבשורה.
קודם כל אנחנו פוגשים פה וריאציה מיוחדת על אורה מאישה
בורחת מבשורה .כמו שאורה מסרבת לקבל כל בשורה על
אפשרות נפילה של בנה עופר ,כך בעצם גם ורה ,המסרבת לקבל
את הבשורה כשהיא נקראת למשרדי ה"אודבה"; שם מודיעים
לה שבעלה התאבד בכלא ומעמידים בפניה את הברירה :עליה
לחתום על הודעת הפללה שלו ולהציל בכך את עצמה ואת
בתה ,או להיאסר במחנה כפייה ולהפקיר את בתה ומשפחתה.
הבחירה שהיא בוחרת היא אבסורדית לא פחות מזו של אורה:
הנאמנות לבעל המת והנכונות לשלם על כך מחיר יקר כל כך,
היא מעין סירוב להכיר במותו ,או בעצם  -בבעלותה של המדינה
על מותו של בעלה .ככל שהמדינה מעורבת בכך ,המוות הזה כלל
אינו נחשב ,ואינו משנה דבר מבחינת הנאמנות של ורה לבעלה.
זה לא מאוד שונה מן המהלך של אורה ,ואולי זה אף מבהיר אותו.
אורה אינה אדם אידיאולוגי; היא פועלת מתוך אינטואיציות
ואימפולסים ,מה שמוביל אותה לא פעם למעשים לא עקביים
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וגם סותרים; ורה ,לעומתה ,היא חד־משמעית ואבסולוטית
מבחינה אידיאולוגית ,ולא לחינם ,כמדומה ,שמה הוא "ורה".
הדבקות חסרת הפשרות יכולה להוליך למעשים מופרכים
וסותרים ,קצת ברוחו של מיכאל קולהאז .אימפולסיביות
ונוקשות אידיאולוגית הן שונות מאוד בחזותן החיצונית ,אבל
בסופו של דבר הן נובעות מאותו עיוורון ומוליכות לסוג דומה
של אסונות.
ורה מסרבת להעניק למדינה את מותו של בעלה ,אבל באקט
הסירוב הזה כרוכות גם הפקרה ובגידה נוראה בבתה ,נינה; אורה
 שנעלמת מביתה בלי להשאיר סימן בזמן שעופר בנה יצאלפעילות מבצעית  -פוגעת בסופו של דבר גם בעופר עצמו
ומזניחה אותו ,שלא לדבר על כך שהיא נושאת באחריות לא
קטנה לעצם החלטתו להשתתף באותו מבצע .היא מטפחת
את הצבאיות של עופר וגם מוחה נגדה ,וכמותה ורה – מוחה
ומקריבה בעת ובעונה אחת.
אמנם מערכת היחסים שבין המחאה וההקרבה בשני הרומנים
שונה לחלוטין :אצל אורה במוקד שתי הפעולות עומד הבן;
אצל ורה יש הכרעה בין מחויבויות לשני אנשים קרובים :הבעל
והבת .בעולם של אורה יש סתירה פנימית חבויה ,בעוד שאצל
ורה הסתירה היא ממשית ,חיצונית ,וגלויה לעין .באישה בורחת
מבשורה לא רק הסתירה חבויה אלא גם האסון :אנחנו מצויים
על ִספה של טרגדיה ,כאן לעומת זאת ,ואף בשני הספרים
הנוספים ,הטרגדיה מתממשת.
האימפולסיביות של אורה וחוסר העקביות האידיאולוגי
שלה מטשטשים במידה רבה את מניעיה ומקשים להבין את
משמעותה המדויקת של ההכרעה שלה .ברור שהיא רוצה קודם
כל להשאיר את בנה בחיים ,ומבצעת לשם כך מין פעולת השהיה
מאגית .אבל זו לא רק מאגיה .בסירוב לקבל את הבשורה יש גם
סירוב להניח למדינה להלאים את המוות .הסירוב הזה אמנם
הרבה יותר ברור ומפורש בעמדת האיש ההולך בנופל מחוץ
לזמן ,אבל בהחלט אפשר לחוש בו גם אצל אורה .הריטואלים
של מסירת ההודעה וטקסי האבלות הממלכתיים יש בהם מידה
רבה של ניכוס וניצול .אמנם הניכוס מתוגמל בשלל פיתויים
וכיבודים ,מה שמקשה לפעמים לחוש בו ,לעומת הניכוס הציני
והמרושע של השלטונות היוגוסלביים ,שמבקשים לנצל את
המוות כדי לשכתב את ההיסטוריה לרעתו של המת ולהוקיעו
כבוגד .אבל גם הניכוס המתוגמל מרמז על הנצלנות והאלימות

שיש בכל ניכוס מעין זה .ומי שרמז זה אינו מספיק לו ,די שייזכר
בתגובות התוקפניות כלפי טקס יום הזיכרון האלטרנטיבי ,כפי
שנשמעו באחרונה.
בכל אופן ורה מכריעה את הכרעתה ,והדבר מביא אותה היישר
אל מחנה הכפייה שעל האי גולי אוטוק .גולי אוטוק הוא מקום
ריאלי ומתועד מבחינה היסטורית וגיאוגרפית ,אבל בספר הוא
מקבל ממדים מיתיים .הוא מזכיר את ארץ המתים .כמו להאדס
צריך להגיע לשם בסירה בסיועו של השייט חארון ,כמו בהאדס,
שוכני המקום מועסקים במיני עבודות סרק מפרכות :האסירות
מגלגלות סלעים במעלה הר ,כעונשו של סיזיפוס ,וכאשר ורה
מאבדת את ראייתה היא צריכה לסוכך בגופה על צמח קטן כדי
שלא יגווע בשמש וברוחות :כאן ,אולי יותר כמו בתופת של
דנטה ,מתקיים תואם מטאפורי בין החטא לעונש :ורה ,שהפקירה
את ילדתה הקטנה ,נענשת בהגנה מפרכת על צמח צעיר .גם
העיוורון הזמני שלה מעלה על הדעת תחושה של מוות.
נינה ,הילדה שהופקרה ושאיבדה את עולמה כתוצאה מכך
שאמה נלקחה לגולי אוטוק ,נתקעת כביכול בשנת חייה
השישית ,השנה שבה איבדה את אמה ,והיא מנסה לשווא ללכת
בעקבותיה אל הלא נודע ,ובכך היא הורסת בעקביות את חייה.
כשהיא קרובה לגיל שישים ,היא מגלה את עצמה לאי ארקטי,
שאמנם אינו מחנה כפייה ,אבל באופנים שונים הוא משחזר את
גולי אוטוק,
"ואולי תחליט שצריך לשלוח אותי לגלות ,לחינוך מחדש ,אולי לבית
סוהר על איזה איילנד ,דווקא איילנד הולך טוב במשפחה שלי ,בייחוד
נייקד־איילנד כמו גולי ,אבל תזכור ,רפי ,תזכור גם שאי אפשר להפחיד
אותי עם זה ,כי אני כבר מזמן שם באי ,מגיל שש וחצי אני שם" (.)150-1

שני האיים הם מקרים קיצוניים של הטרוטופיה ,של מרחב
מתוחם ,סגור ונבדל מן המרחב ה"נורמלי" שסביבו .שניהם
קשורים מאוד בחושך ,באחד זו חשכת הלילה הארקטי הארוך
ובשני החשכה היא תוצאה של מגפת העיניים והתקפי עיוורון
זמניים .בשניהם נערכים ריטואלים מוזרים סביב זריחת השמש,
מצד אחד החגיגות לראשית האביב הארקטי ומצד שני המחוות
הנראות כריטואלים שנדרשת ורה לבצע על ההר בשמש
הקופחת .ושוב  -נינה מגיעה לשם ,לפחות בתחילה ,לצורך
פרויקט של הגנה על צמחי מאכל נכחדים ,מה שמעלה על
הדעת את ה"פרויקט" האבסורדי שמוטל על ורה בגולי אוטוק,
להגן בגופה על צמח צעיר מפני כיליון .ולבסוף ,הדחף המרכזי
ליציאה אל מסע השורשים הזה הוא התחושה/ידיעה של נינה כי
היא בדרכה ללקות במחלת השכחה .זה שוב מציב אותה במקום
של המתים ,הנדרשים ללגום ממימי נהר ליתי ,נהר השכחה ,על
ספו של עולם הרפאים .כך אפוא זה הופך להיות סיפור על
ירידה לשאול ,כאשר ורה יורדת בעקבות מילוש ,ונינה יורדת
בעקבות ורה .ורק שנים מאוחר יותר ,בסיועם של גילי הנכדה
ורפאל אביה ,הם יוצאים למשלחת הצלה ,כדי לחלץ סוף סוף
את מה שניתן להציל.
התחושה המיתית הזאת אינה קיימת באישה בורחת מבשורה
ולא בסוס אחד נכנס לבר ,אבל היא מזכירה מאוד את נופל מחוץ
לזמן .גם כאן נערך מסע בניסיון להגיע קרוב ככל הניתן אל

עולם המתים ,והדימויים ה"אדמתיים" של חומה חוסמת וחפירת
הקברים הקבוצתית בהחלט מזכירים את הדימויים האדמתיים
של המחצבה בגולי אוטוק ,של גלגול הסלעים ,וגם של הקברים
הנפערים באי הארקטי.
אבל הקרבה הזאת לנופל מחוץ לזמן גם מבליטה את ההבדל
הקיצוני שבין הטקסטים .בנופל מחוץ לזמן המשאלה להתאחד
עם המת ממלאת עד תומו את העולם המתואר בספר ,ואופציה
אחרת כלל לא אפשרית :מה שהאיש
ההולך פוגש בדרכו איננו עולם
אובייקטיבי ואיננו "אחרים"; הוא פוגש
בעצם שורה של אנשים ,שכל אחד
מהם ,בלי יוצא מן הכלל ,סובל מפצע
דומה לשלו ,וכולם מצטרפים לסיפור
שלו והולכים איתו לאותו מקום.
במקום להיות מוקף בעולם חיצון הוא
מוקף בשורה של מראות המחזירות לו
את עצמו בצורות שונות .גם הדמויות
שאינן מצטרפות בפועל למסע  -מצד
אחד הקנטאור ומצד שני האישה
 גם הן פנים שונות של השכול,ובדרכן שלהן ,מן המגדל או משולחן
הכתיבה ,הן משתתפות בסיפורו של
האיש ההולך .העולם שאותו השאירו
ההולכים מאחוריהם הוא נטול מסה
לחלוטין .אין ספק שהספר הזה מצייר
את התמונה העזה ביותר של תחושת
הניתוק ואובדן הקשר עם העולם
בעקבות אבל חריף.
גם סוס אחד נכנס לבר ,שכאמור,
לחלוטין איננו מיתי ,מצייר אותה
תחושה של ניתוק .העולם החיצון,
שנעדר לחלוטין בנופל מחוץ לזמן,
קיים אמנם ברקע ,אבל הוא מופרך
ונמחק שוב ושוב באמצעות הבדיחות
של דֹבלה ,ומכיוון שהספר צמוד
לנקודת ראותו שלו ,מתווה אותה
מחיקה גם את גבולותיו של הספר
כולו .כך למשל אנחנו יודעים היטב
שיש לדבלה גם ילדים ובנות זוג לשעבר .אבל בניגוד להורים,
שקיומם מסביר את שורש בעיותיו של דֹבלה וניתן להם קול
מפורש ,לילדים שלו אין קול; אפילו שמות פרטיים אין להם .מן
הסתם ,הם חייבים לשלם מחיר לא קטן על היותם ילדים לאב
כזה ,אבל כמו שדֹבלה עצמו אינו עסוק בכך ,גם הספר בכללו
אינו עוסק בזה.
אִתי החיים משחק הרבה מציע התבוננות שונה :כאן אפשר
לומר שהחיים משחק תפקיד :הדרמה מוסבת מן האני אל
הזולת .בחירתה של ורה כשלעצמה אינה רחוקה מבחירתו של
האיש ההולך בנופל מחוץ לזמן ,אבל היא מקבלת משמעות
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שונה מכוח ההקשר השונה .נקודת הראות מתרחבת מעבר
למי שעושה את ההכרעה ,אל מי שמשלמים את המחיר.
נינה ,הנפגעת הישירה ,היא שמשלמת את הקרן; בתה גילי,
שטראומת הנטישה משתחזרת בחייה ,משלמת את הריבית.
מעניין הדבר שוורה מנמקת את הכרעתה ,כקו הגנה אחרון,
בניסיון ליישר קו עם דימוי כלשהו של נינה הבוגרת:
"נינוצ'קה חמודה שלי" ,היא לוחשת למצלמה ,לנינה של העתיד
שפתאום צצה שוב" ,איך אני יכולה לחתום להם? איך אני יכולה
להגיד לכולם שאבא שלך היה בוגד?" (עמ' )215-214

במילים האלו היא מציבה מולה את נינה כאישה אידיאולוגית
ונוקשה ממש כמותה ,כלומר ,היא כתמונת ראי שלה ,ממש כמו
שדמויות נופל מחוץ לזמן הן בבואות זו של זו .אבל מה שאפשרי
בנופל מחוץ לזמן אינו אפשרי כאן :נינה אינה בבואה של ורה:
היא אדם אחר עם צרכים אחרים ,וילדה בת שש עם צרכים של
ילדה בת שש .וכישלונה של ורה הוא בזיהוי ה"אחרות" הזאת.
אבל החיים נכנסים למשחק לא רק כדי לבוא חשבון ולתבוע את
זכויות הנפגעים .החיים נכנסים למשחק גם מפני שכאשר הם
נמצאים במלואם  -הם אינם יכולים אחרת .מעבר לכל חשבון
ולכל תביעה – יש בחיים שפע ,שכל עוד אינו נפגם  -הם
מרעיפים אותו בעין טובה וברוחב לב.
הצירוף הזה "מלאות החיים" מופיע באישה בורחת מבשורה.
על אף תכניו הקשים יש בספר הזה נוכחות עזה וחוגגת של
אותה מלאות ,הן בחוויות הטבע במסע על שביל ישראל ,והן
בחוויות היומיום המשפחתי ,שעליהן מספרת אורה לאברם לכל
אורך המסע .כל השפע הזה נועד להיות מוצב כנגד ההתרוקנות
העצמית ,הדיכאון והשברון של אברם ,אבל גם כנגד החרדה
ההולכת וגוברת של אורה מפני אובדן והינטשות .הרומן אינו
מסתיים בהכרעה חד משמעית ,אבל אורה מגיעה בו למסקנה
החשובה "כל כך דקה קליפת כדור הארץ" (עמ'  .)632אחרי
חוויה עזה כל כך של מלאות הטבע ומלאות המשפחה – השורה
התחתונה היא שכל אלה אינם אלא קליפה דקה על פני תהום
– תהום עברו של אברם ,ותהום העתיד המאיים הצפוי לאורה.
אם להמשיך בקו זה – נופל מחוץ לזמן הוא רומן שוויתר
לחלוטין על "מלאות החיים" .כאן קליפת כדור הארץ איננה
דקה ,היא כלל לא קיימת :מן ההתחלה ועד הסוף אנו מצויים
בתהום .פניית עורף זו למלאות החיים באה לידי ביטוי גם בכך
שזהו היחיד מספריו של דויד גרוסמן המתרחש בחלל־זמן אגדי
שהוא א־היסטורי וא־גיאוגרפי לחלוטין.
סוס אחד נכנס לבר אמנם מתרחש שוב במרחב־זמן ריאלי
וממשי .אבל זה כלל לא תורם לחוויה של "מלאות החיים" :הספר
מצטמצם לזווית ראייתו של הגיבור ,מבט צר של מי שהרגיל
את עצמו ללכת על הידיים ,וכל דבר שהוא רואה בדרכו הוא
רואה במהופך ושש להפריך ולדלל אותו באמצעות בדחנותו
האובססיבית .זהו ספר מצחיק עד דמעות אבל נטול שמחה
לחלוטין .אמרנו כי ילדיו ומשפחתו של דֹבלה אינם מציאות
נפרדת עבורו ,והם נטולי קול בעולמו .הדמויות היחידות
שמוענק להן קול נפרד משל עצמן הן אבישי המספר ,שדבלה
מצפה ממנו שיאמר לו איך הוא נראה מן החוץ ,ופיץ ,ה"ידעונית"
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הנכמרת .זוהי הפעם הראשונה שדבלה מתעניין לדעת אילו
השלכות חיצוניות יש לחייו ולמעשיו .אבל גם אבישי וגם פיץ
אינם יכולים באמת להציע לו "קליפה של כדור הארץ"; לכל
היותר קרום דק .אם בנופל מחוץ לזמן מלאות החיים נעדרת מן
העולם ,בסוס אחד נכנס לבר היא מחוץ לפריים.
את כל הדברים הארוכים האלה אני אומר כמובן רק כדי לאפיין
את אִתי החיים משחק הרבה .כאן מלאות החיים חוזרת .אכן,
בצעד קצת מהוסס ,אבל בהחלט חוזרת .אמנם טיול שורשים
למחנה כפייה בקרואטיה הוא בלי ספק פחות משובב מטיול
בשביל ישראל; אמנם ללוות את המסע בסיפורים על העבר
ביוגוסלביה הקומוניסטית ובמרתפי ה"אודבה" ,זה פחות משובב
מסיפורים על הווי משפחתי ועל התבגרות המלווים את המסע
בשביל ישראל ,ואף על פי כן יש כאן תנועה לקראת מלאות
ותיקון שאינה קיימת בספרים הקודמים.
שלוש הנשים שבסיפור פגועות כולן באותו חוט סמוי המאפשר
את הזיקה אל מלאות החיים .הנפגעת העיקרית ,הקשה ביותר
היא נינה .חייה באמת רוקנו מכל ,בריחותיה המבוהלות ממקום
למקום אין להן דבר עם מלאות .היא בגלות מתמדת .מסובך
יותר המקרה של ורה .היא לכאורה אדם כובש בחיוניות ובשמחת
חיים ,אדם שורשי ואותנטי – אולם הנוקשות האידיאולוגית
שלה ,לא פחות מן האבל על אהבתה שנגזלה ,כמוהם כהיצרות
מתמדת של העולם .הם יוצרים נקודה עיוורת וחיץ מתמיד בינה
למלאות ההוויה .ובקוטב שמנגד – גילי ,דור שלישי לנטישה,
ננטשת בילדותה על ידי האם ממש כמו נינה אמה; היא טוטאלית
ברגשותיה ,ויש בה סוג של חיוניות כמו סבתה ורה ,אולם הפצע
שלה פחות אקוטי מזה של אמה ,והיא אינה נקלעת לעולם כאוטי.
היא אינה ננטשת לרחוב ,אלא מוסיפה ליהנות מתמיכתם של אב
מסור ,ובעצם גם של סבתא .לכן היא גם זו שבכוחה להוביל את
התיקון ,וגם לשמש קול לסיפור כולו.
אבל התיקון לא היה אפשרי בלי מעורבותו של גורם נוסף,
רפאל .אילו שלוש הנשים היו יוצאות למסע בלעדיו הן היו
מכרסמות זו את זו עד מוות ,ויוצרות דרמה אפלולית בנוסח
אינגמר ברגמן .אבל מזלן משחק להן ו"קליפת כדור הארץ"
נפרשת לרגליהן בדמות רפאל .רפאל מציע אופציית קיום
אחרת ,המסוגלת לדובב ולהחיות את הצד הבריא בכל אחת
משלוש הנשים ולאפשר לחשבונות המרירים שביניהן להתגלגל
לעמדות של חמלה והכלה .הוא שהופך את ורה לאם ,הוא מי
שבייסורים לא מעטים מציע לנינה התלושה פיסת קרקע ,והוא
שמאזן את הינטשותה של גילי באבהות חמה ונטולת תסביכים.
בהיותו קולנוען ,כמו בתו גילי ,יש לו בלי ספק חלק במבט שלה,
המאפשר בסופו של דבר להעלות את כל הדברים האלה על
הכתב ובכך להביא לתיקון .הוא מציע "קליפת כדור הארץ"
מוצקה דיה לשאת משפחה שלמה על כל כאביה ,שקריה,
בגידותיה וטינותיה.
האם יש פה סגירת מעגל? השלמה של משהו? אולי .ברור לי
מכל מקום שלראות בשלושת הספרים הראשונים טרילוגיה
יהיה קצת נמהר .אבל אם כן ,האם זו טטרלוגיה? שוב לא
אתחייב לכלום ולא אסתבך .דויד גרוסמן יכול תמיד להפתיע.
מתוך דברים שנאמרו בערב השקה בבית עגנון ,ירושלים23.5.2019 ,

.

עדנה שמש
אין מועד ב' באימהות או האסונות של נינה
על אִתי החיים משחק הרבה מאת דוד גרוסמן

רפאל היה בן חמש־עשרה כשמתה אמא שלו וגאלה אותו
מייסוריה .המזל המפוקפק הזה ,להיגאל מייסוריך או
שחק לאף אחת מהגיבורות
מייסוריהם של אחרים ,אינו ְמ ֵ
הראשיות של אִתי החיים משחק הרבה ,הרומן החדש המופלא
של דויד גרוסמןְּ .בנות שלושה דורות ,וֶ רה ,נינה וגילי ,נידונות
לשלם את המחיר שהחיים גבו וממשיכים לגבות מהן ,מאז
החליטה ורה נובאק להישאר נאמנה לאמת שלה ,להיזרק
בשלּה לגולאג יוגוסלבי באי מרוחק ,ובכך לנטוש את בתה
הקטנה ,להשאיר אותה לבדה בעולם.
סיפורה של ורה נפתח בחגיגה הנערכת
לה בקיבוץ לכבוד יום הולדתה התשעים,
בהשתתפות "לדורותיה" ,כלומר בני משפחתה
הקרובה ,רובם מצד בעלה השני ,טוביה
המנוח .על אף אווירת יום ההולדת ,השמחה
והמחמאות שמרעיפים על ורה גדולים וקטנים
– ואשר ִמ ְד ִביקותן היא מנסה להתחמק ככל
שורה בחדר;
ֶ
יכולתה – מטען כבד מאוד
מטען שהופעל כבר מזמן והוא שב ומתפוצץ
בעוצמות שונות בלבן של ורה ,נינה וגילי.
והן אינן הנפגעות היחידות .את האירועים
הדרמטיים בחיי השלוש אפשר לתאר כאבני
דומינו שהראשונה שבהן נשארת באופן
פרדוקסלי לעמוד זקופה בעת המפולת,
וזקיפותה־דווקא היא שמפילה את האבנים
האחרות בזו אחר זו .בכובד ראשו וברגישותו הנודעת ,דויד
גרוסמן מנסה לעמוד גם על טיב עמידתה הנוקשה של ורה וגם
על טיב החבלות שנחבלו נינה וגילי ,וגם רפאל ,בצל זקיפותה
של ורה – אמה של האחת ,סבתה של האחרת.
דמותה ומאורעות חייה של ורה נובאק מבוססים על קורות חייה
ועל אישיותה של אווה פאניץ' נהיר שאף ביקשה מגרוסמן
ידידּה ,שיכתוב אותם בספר .מנגד ,גרוסמן ביקש לעצמו את
החופש האמנותי והרעיוני לאייר את סיפור חייה של אווה
כרצונו ולבדוק מהי "האמת" העולה ממנו כהבנתו .על כן
הוא ִהשהה את סיפורה בראשו ובלבו יותר מעשרים שנה,
ורק כשהסיפור בער בעצמותיו ישב וכתב אותו .ומפני שזווית
הראייה של ורה היא לדידה האמת היחידה שהיתה אפשרית

לה בנסיבות חייה והיא מתעקשת לעמוד מאחוריה גם ככלות
כל השנים ,ומפני שנקודת הראות הזאת מתנגשת ב"אמת" של
בתה נינה ,גרוסמן בחר לבנות את מעשה התצרף של הסיפור
מתוך כמה תודעות ,שרק יחד הן ַמבנות איזו תמונה שלמה.
זוהי בחירה חכמה והוגנת ,משום שהריקושטים החדים שעפים
מבחירותיה של ורה פוגעים ,כאמור ,בכל הנפשות הפועלות,
מי בפציעות שאפשר אולי להחלים מהן ומי בפציעות אנושות.
אילו בחר הסופר לעצב סיפור כזה דרך תודעה אחת ,הוא
היה נתקל במעקשיה של "האמת" ,שנקל להיווכח שאין
כמוה להיות סובייקטיבית וחלקית כשהיא
מובאת מנקודת ראות אחת ,ואין כמוה
להיות מורכבת ומעוררת תהייה וספק,
חרטה וגאווה ,עצב ואבדון ,כשהתמונה
רב שכבתית .שלוש התודעות האלה
מתלכדות לכדי רשומון במובנו הפילוסופי
האפיסטמולוגי העמוק ביותר ,המבקש
לשאול לא רק מהי האמת אלא אם בכלל יש
"אמת" או רק "נרטיב" .שלוש ולא שתיים;
כי גילי הנכדה ,שכבר עשתה סרט קצר על
קורות משפחתה כשהיתה בת חמש־עשרה,
מלווה עכשיו את סיפורה של ורה בסרט
דוקומנטרי שהיא עושה בעידודו של רפאל
אביה; והאובייקטביות כביכול שלה ,שלה
ושל עין המצלמה ,תהיה המעטפת של
הסיפור כולו .ורה סומכת את ידיה על הסרט באומרּה" ,אני
יודעת ,גילי ,שאת אף פעם לא תיתני לאף אחד ּפֹה לעקם את
הסיפור שלי נגדי" ,אנחנו ,הקוראים ,עומדים על המשמר.
אין חולק על העובדות .בחורף  1962מציע טוביה טוב־הלב,
אלמן בן הקיבוץ ואביו של רפאל ,לוורה שהגיעה לקיבוץ
אקט" כלשונו :את תתחתני
"ּפ ֶ
עם בתה נינה עסקת חבילהָ ,
איתי ותעזרי לי לגדל את בני ואני אתן לך ולבתך בית .אווה
מסכימה ,בתנאי אחד – שיהיה ברור לטוביה שרק אהבה
אחת היתה לה כל חייה ,לבעלה המת ,מילוש .תמונתו תהיה
תלויה על קיר חדר השינה שלהם תמיד וכל לילה היא תספר
לטוביה על אהבתה הגדולה למילוש .רפאל ,שהיחס שלו לאמו
היה נגוע בתמהיל ההרסני של אהבה ודחייה בגלל מחלתה
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הסופנית ,מתאהב נואשות בנינה,
בתה של אמו החורגת .באהבתו
אליה ובנישואיו לה מאוחר יותר,
רפאל דן עצמו לשכפול כואב של
אותם יחסי אהבה־דחייה שהוא
חש בצעירותו כלפי אמו ,אולם
בהיפוך :נינה ,הילדה הנטושה
שגדלה ופצעי נפשה עמוקים,
גוררת אותו לתוך הרסנותה
העצמית וכשהיא כבר אמא לגילי
היא ַמגלה את עצמה מחיי שניהם,
נכנסת ויוצאת מחייהם; נעלמת
לפרקי זמן של שנים שבהן אין
היא יוצרת קשר עם רפאל או
עם גילי .רפאל ,מלאך של ממש,
מושיט אליה את ידו פעם אחר
פעם" ,וככה הוא גם נשאר ,עם
היד השלוחה ,ארבעים וחמש
שנה" .נינה היא הדמות הטרגית
דויד גרוסמן
ביותר בספר ,מתה מהלכת ,אישה
"בלי הבעות" הקפואה בתוכה כמלכת קרח שדבר לא יפשיר
את לבה; היא הגלעין הקשה בסיפור הזה ,דור הביניים רווי
הסבל ,ונטישותיה הרפטטיביות את בן זוגה ואת בתה הקטנה
כמו מוכתבות לה מעומק בל ישוער .לנינה כמו אין בחירה אלא
לשוב ולשחזר את הנטישה של אמה שהיא חדר אחד בלבו
של הסיפור ,סיפור שמעמיד למבחן את המושגים "אהבה",
"נאמנות" ו"בגידה".
הכל מתחיל כשוורה ,בת למשפחה יהודית בורגנית יוגוסלבית,
התאהבה במילוש נובאק ,קצין פרשים סרבי עני וגוי
ונישאה לו למרות התנגדות הוריה ,ונמשך בטריפת הקלפים
ההיסטורית ביוגוסלביה של אמצע המאה שעברה ,עת מילוש
והיא נשטפים בזרם התהפוכות הפוליטיות והאידיאולוגיות
של תקופתם .אבל דומה שהשפעת האירועים ההיסטוריים לא
היתה כה מכרעת אילולא החל השלטון הקומוניסטי הרוסי
להדק את אחיזתו במדינות הלוויין .השליט היוגוסלבי פתח
ברדיפות אחר הקומוניסטים־מבית ,מילוש הפטריוט נאסר,
הואשם בבגידה ובאין לו מוצא התאבד בכלא .מיד אחר כך
ורה נעצרה ,דבר מותו של מילוש הוטח בה והיא התבקשה
לחתום על מסמך המעיד על בגידתו בארצו .או שתחתמי,
אמר לה החוקר ,או שלא תראי את הבת שלך יותר .ורה סירבה
לבגוד במילוש והושלכה אל גולי אוטוק ,אי עונשין מסולע
וצחיח לנשים בים האדריאטי .נינה הקטנה נותרה לבדה
בעולם ,יתומה מאב ויתומה דה־פקטו מאמה ,ועברה לחסותה
המתאכזרת של דודתה ,אחות אמה .אלה רגעים קריטיים בחיי
האם והבת ,שיאפילו על הכל :ורה עשתה בחירה מהגיהנום
בין נאמנותה של אם לבתה לבין נאמנותה של אישה לעצמה
ולאהובה המת .ורה מעולם לא התחרטה על כך ,לא כשנינה
עימתה אותה שוב ושוב עם מכאוביה־שלה ,עם נפשה
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החבולה וגם לא כשבתה חידדה
את שאלת הבחירה – בין נאמנות
לגבר מת לבין נאמנות לבתה,
החיה ,העומדת להינטש לגורלה.
לכאורה ,נקל לראות לאן ִּתטה
הכף אבל ורה היא קיר אטום,
היא יעד מבוצר מדי ,נימוקיה
וטיעוניה פסקניים וגורלה של
נינה נחרץ.
גרוסמן מצמיח שתי מטאפורות
מעודנות מאוד באדמה החרבה,
הקשה ,של גולי אוטוק ,שוורה
התעקשה להלך עליה במקום לגונן
על בתה :במציאות האכזרית באי
העונשין ,ורה מועבדת בעבודות
פרך סיזיפיות עד שיום אחד
היא לוקה בעיוורון זמני בשמש
הקופחת .עיוורונה הוא רמז
דק כמובן לכך שאולי התפיסה
האידיאולוגית והעקרונית החדה
שלה והמוסריּות שלה נעלות (היא מסרבת להכות אסירות
אחרות בגולאג כדרישת הסוהרות לשם "חינוכן־מחדש" גם
כשהיא נענשת על כך קשות) אבל "הכתם העיוור" מונע ממנה
לראות את מה שעמד על כף המאזניים :בתה הקטנה.
באחת הסצנות מכמירות הלב בספר ,בעת שוורה לוקה
בעיוורונה הזמני ואינה כשירה לעבודת גלגול הסלעים
הקשה ,אחת הסוהרות מכריחה אותה לעמוד שעות ,יום אחר
יום ,לתכלית מסוימת ,שלא תפורט כאן ,שלא לחבל בהנאת
הקריאה; אבל מה שוורה עושה בלי דעת מחמת ִסמאונה,
מהדהד את חייה של נינה בצל אישיותה של אמה ובצל
אמיתותיה .אם ורה היא דמות גאה כמו מטרגדיה יוונית ,הרי
שנינה היא הגילום של הטרגדיה .נינה אומרת בפיכחון" ,אין
מועד ב' באימהּות ",והדבר משתמע לכמה פנים – התרסה
כלפי ורה אמה שלא הניחה לה לחסות בצלה הטוב ,מקום
מגונן לילד קטן ,ואחר כך ,בקרקע המציאות נינה נאלצה
לגדול בצלה של האישיות האידיאליסטית ,החזקה והפסקנית
של אמה .אבל באורח אירוני" ,אין מועד ב' באהבה" הוא
בומרנג  -שחובט באימהותה־שלה לגילי ,אימהות פגומה,
מזניחה ומשחזרת עוולות ,ממש כמו אמה בשעתה .על רקע
זה גילי מחליטה לנתק את השרשרת של האימהות הפגומה.
היא כבר בת שלושים ותשע ,ואין לה ולמאיר אהובּה ילדים,
כי היא לא רוצה ללדת ילדים .בכאוס הזה שהוא חייה של
נינה ,רפאל הוא מלאך ,והדמות הכי יציבה בסיפור .כמעט חצי
מאה הוא נאמן לנינה שלו בכל גחמותיה ,בכל היעלמויותיה.
רפאל הוא התגלמותה של האהבה בלא תנאי .הוא תמיד שם,
מחכה לה ,הוא עוגן וצוק גיברלטר ,האדם היחיד בכל העולם
הזה שאף פעם לא יפגע בה ,ולא משנה מה ,ואליו היא חוזרת
מכל גלויותיה.

ההרסנות הרב דורית הזאת מקבלת אמפליפיקציה קודם כל
ביחס של נינה לגוף שלה ולמיניות שלה ,בעיקר בתקופות
שבהן היא נעלמת לבתה מחוסר אונֶ ָיה ,ולרפאל מפני
"ההתמסרות שלו שעוררה בה אימה" .לעתים היא בורחת
ממש עד לקצה העולם ,חיה חיים עלומים ,על חלקם איננו
יודעים דבר ואילו על חלקם אנו יודעים שהם חיים כפויים
שיש בהם הפקרות מתריסה ,והזרה קשה.
בהקשר זה עלתה בי במהלך הקריאה תהייה שלא קיבלה
בכתוב מענה שיניח את הדעת :נינה היא אישה חלשה־
חזקה באופן סותר ,אך בל ינותק .בעיני רוחי ראיתי את
גרוסמן גוחן אל דפיו ,תר אחר מניפסטציה הולמת
להרסנות הפנימית של הגיבורה שלו ,עד שלבסוף הוא
הּבזה והבזויה ,להמיר
מעצב עבורה את המוכנות שלהָ ,
את מכאובי לבה וגופּה ביחסי מין קרי־רוח ונעדרי אהבה
והנאה ,עם גברים זרים מזדמנים .לאחד מהם ,גבר קוריאני
בתקופת שהותה בירושלים ,היא ממש מאפשרת לסרסר
בה .הוא שולח אותה "לשכב עם גברים זרים ולחזור ולספר
לו איך זה היה" ,וכשרפאל (שכל חייו מתעד במצלמה
פרגמנטים מחייה) שואל אותה "איך זה מרגיש" ,נינה
עונה" ,כמו לשתות מים מכוס פלסטיק ולזרוק" .הבחירה
הסיפורית הזאת עוררה בי תהייה משום שגרוסמן יכול היה
לתעל את ההרס העצמי של נינה אל הגוף באשר־הוא־גוף,
למשל היא יכולה היתה לחתוך את זרועה עד זוב דם ,פעולה
נוראה וקיצונית כשלעצמה ,אבל הוא בחר בגרסה הרווחת של
שמפנה את הבוז ואת הכאב אל המיניות ,אל
הרסנות נשית ַ
הפח היקוש הזה ,המשוואה החבוטה שהרס עצמי של אישה
שווה זנות או הזניה .אמהר לחדד ,נינה אינה זונה ממש ,אבל
די במה שהיא עושה לגרום לגילי לומר" ,אני אשכרה שואלת
את נפשי למות כשהיא מדברת על חיי המין שלה" .נינה מזנה
את גופה ואת נשמתה באדישות ,בקור ובבוז עצמי לא רק כי
היא זקוקה למעשים קיצוניים כדי "להרגיש" ,אלא מפני שהיא
מושאּה של התפיסה שההרסנות העצמית האולטימטיבית של
אישה מושגת באופן האפקטיבי ביותר באמצעות הגוף שלה
ובאופן ספציפי יותר ,באמצעות המיניות שלה.
לטובת הסרט התיעודי של גילי ,ורה הקשישה מסכימה לעשות
מעשה אמיץ ,לחזור ולבקר באי העונשין ולתת תשובות
לשאלות הקשות שנשארו תלויות באוויר כל השנים .המסע
לאי הוא שיאו של הספר .ואולם במהלכו מתבררת האמת
המרה :ורה אינה חוזרת בה מדבר .שוב ושוב היא חורצת כי
אינה מתחרטת ,שאילו אולצה לחזור על הכל ,היא היתה עושה
בדיוק אותו הדבר .בגולי אוטוק גם מתברר גודל החטא וגודל
עונשו :לנינה ,שחזרו הבעותיה עד שרפאל מתפתה לקוות
שהיא "חזרה" ,במובן העמוק ביותר ,ממתינה גלות חדשה,
מתודעתה ,בשל מחלת השיטיון המתחילה לתעתע בזיכרונה.
הידיעה שאולי רק בשכחה המתרגשת עליה היא תמצא שלווה
היא אכזרית וטרגית .באחד משיאי הספר ,נינה פונה למצלמה
ומדברת אל עצמה ,מזכירה לעצמה־העתידית שלא תזכור
דבר – איך היתה ,כמה אהבה את רפאל ,את הסוודר שקנתה

אווה פאניץ׳ נהיר ,צילום מסך

בפרובנס .גילי – המתבוננת בכל בדרך עדשת המצלמה ,זו
"ׂשמחי!" ,תהיי נורמלית,
ששמה הוא כמעט ציווי ,כלומר ִ
החיים קצרים ,תהיי ַאת בת הדור שמאחה את הפצעים ומגליד
ומבריא אותם – שוקלת כאמור להשיג את המטרה הזאת על
ידי חיתוך חד ,הוויתור על לידת ילדים .מפני שאי־אפשר
להחלים מטרגדיות כמו של ורה ושל נינה בתה ,אפשר רק
לעצור את השושלת .ומה יישאר? יישאר רק התיעוד של מה
שהיה ,אוסף קטעים מצולמים ,שמנסים לספר סיפור .סיפור ,לא
פריים לשים את האמת בפרספקטיבה,
את האמת .כי אין כמו ֵ
לרּבע
ַ
לפעמים צרה או לא מודעת ,בוודאי נבחרת; לעגל או
אותה כאוות הנפש או כצרכיה ,להשתמש בחומרים מסוימים
ולחתוך אחרים .מהו תיעוד? שואל גרוסמן ,המבקש לעצמו
את הרווח שבין ורה נובאק לאווה פאניץ' נהיר ,לנשום שם
את נשימותיו־שלו .ברווח הזה גם נינה וגילי "נושמות".
נינה אולי תמצא שלווה כפויה בשכחה ,ובינתיים ,בקיומו
של הסרט שייתן לה את ההרגשה שהיא מישהי ,וסוף־סוף
"יהיה לה סיפור"; גילי הסכימה לצלם את סרט בתנאי שהוא
יהיה "סרט שלה" ,בדיוק כמו גרוסמן כתב את הספר בתנאי
שהסיפור יהיה "שלו" ,והוא שלה והוא שלו ,והוא מרומם את
הרוח ומעצים את הכאב ואת השאלות שאין להן תשובה אחת
נכונה ,והוא נקרא בנשימה עצורה .ברגע שגמרתי לקרוא את
הספר העברתי את האייפד לעמוד הראשון והתחלתי לקרוא
			
אותו שוב ,מההתחלה.

.
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אסתר אדיבי שושן
תבוסת המורה לספרות
פחות קוצים מאת מתן יאיר
בשבח המלחמה מאת עילי ראונר

בשני ספרים שראו אור לאחרונה ,פחות קוצים (ידיעות ספרים,
 112 ,2219עמ') מאת מתן יאיר ובשבח המלחמה (כנרת זמורה
דביר 224 ,2019 ,עמ') מאת עילי ראונר ,מתוארת הוראת מקצוע
הספרות בבית הספר התיכון ,כפי שהיא נתפסת בעיני יוצר
שהוא עצמו מורה לספרות .תיאור הכיתה בתיכון ,התנהלותם
משולחת הרסן ואדישותם הטוטלית של התלמידים כלפי החומר
הנלמד ,ומולם המורה לספרות ,האוהב את תלמידיו בכל לבו
ומצויד בטקסט ספרותי ,שהוא מביא לכיתה ודרכו הוא מבקש
לגעת בלב תלמידיו ,עומדים במרכז בשני הספרים .שני הספרים
מסתיימים ,כפי שמובן כבר בתחילתם ,בתבוסה מוחצת של
המורה לספרות .למרות נקודות דמיון אלו הספרים שונים זה
מזה בתכלית השינוי.
משפט הפתיחה של פחות קוצים עוצמתי ביותר ומשלב את
סדר יומם ודיבורם של תלמידי בית הספר עם האסון הקשור
במורה" :יום לאחר שנבחנו בבגרות ובהיסטוריה שמענו
שהמורה שלימד אותנו ספרות והיסטוריה שלח יד בנפשו" (עמ'
 .)7משפט זה לוכד את דמויותיו ואירועיו של הספר ומעיב על
כל המתרחש .הספר הכתוב כראשומון משמיע שלושה קולות
גבריים השזורים ומתחלפים זה בזהֶ :
המורה להיסטוריה וספרות
ושניים מתלמידיו :האחד ,שקט ומופנם המכונה בהתאם לתכונתו
המרכזית "המתבונן" וגם "רובוטריק" ,והשני ,יקי ,סוער ,משולח
בגופו ובהתנהלותו ,ועילג בדיבורו.
התלמיד "המתבונן" ו"המורה" דומים מאוד זה לזה ,למרות,
שלכאורה ,הם נמצאים משני צדי המתרס של שולחן הכיתה.
שניהם גברים צעירים ממשפחות פגועות ,ואישיותם בלומה
ופאסיבית" .המתבונן" מספר בגוף ראשון על אחיו יוני,
היושב בבית כלא באשמת דריסה למוות והפקרה של אם
צעירה שהותירה אחריה ילדה קטנה ,וזאת אף שמאוחר יותר
מתברר שלא הוא הנהג הדורס .האשמת האח ,כליאתו והידיעה
הפומבית שהוא הנהג הדורס משפיעות אנושות על כל בני ביתו
כפי שמעיד על כך בשפתו הנזירית והמסוגפת האח הצעיר:
"מאז בכל דבר כופפנו את הראש ,את המבט" (עמ'  .)14רמי,
"המורה" ,הוא צעיר רגיש ,מהוסס וחסר ביטחון .בעיני תלמידו,
יקי ,הוא נראה" :כזה נקבה" (עמ'  ,)48ו"המתבונן" מציין שהוא
"נראה כמו נער ,מורה־תלמיד קראו לו" .שיעורים רבים יוצאים
משליטתו ,וכשהוא נוכח בכאוס המוחלט השורר בכיתה הוא
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מתיישב בכיסא של אחד התלמידים ,פניו ללוח ,ומייחל ,בכל
לב ,שאביו יבוא לכיתה ויחליף אותו .משאלת לב המעידה על
מרכזיותו של האב ,נוכח־נעדר בחיי בנו המורה.
דמות הנגד ל"מתבונן" ול"מורה" ,שניהם בני דמותו של הסופר
מתן יאיר ,הוא התלמיד יקי המתואר בכפל פנים מתעתע.
במסגרת הבית־ספרית ,הוא פורק כל עול והתנהגותו משולחת
רסן ומורדת בכל גבול ,חוק וסמכות .ישיבתו האדנותית בכיתה
בין חבריוַ ,ה ְש ָתנַ תו הפומבית ,בחצר ,בהפסקה ,מעידות על
תחושת הבעלות שיש לו על המרחב הבית ספרי .כך למשל נוהג
יקי לפתוח את דלת הכיתה ,מבלי לדפוק ,לנשק את המזוזה,
לחבר שתי אצבעות ולהצמידן לרקה של אחד המורים .בה בעת,
בניגוד גמור לכך ,מול אביו ,יקי הוא בן צייתן ומקבל באופן
מוחלט את חוק האב ,מרותו וסמכותו כמו גם את תפקידו כיורש
ממלכת הפיגומים שלו .מאז ילדותו המוקדמת ,ובמהלך כל
שנות התבגרותו ,אביו" :מפוצץ אותו במכות" ,כפי שמספר על
כך יקי ,בהכנעה ובהבנה ,בהגיעו לבית הספר מוכה וחבול" :אבא
שלי דפק לי ברּכִ יָ ה [ ]...כשהוא מכה אותי אני מבין שהוא עושה
אותי קשוח יותר ושזה להכין אותי לעסק" (עמ'  .)80המורה
ויָ קי דומים זה לזה בהשפעה המכרעת והמצמיתה של דמות
האב עליהם .כך ,נטישת האב את משפחתו בעוד בנו ,המורה
לעתיד ,קטן בגילו ואחוז בחבלי אהבתו לאב הנוטש .כך גם
המכות הגחמניות שמכה האב את בנו יקי האחוז בחבלי אהבה,
עבודה ומסירות לאביו ,התלמיד־"המתבונן" והמורה דומים זה
לזה במשיכה העזה שהם חשים לגבריות הפורצת כל חוק ועול
של יקי .כך אקט מיני שהתרחש כמו מעצמו בין המתבונן ליקי
משפיע באופן מכריע על תהליך התבגרותו של "המתבונן".
פתיחת הספר בהתאבדותו של המורה מחלקת את מורשתו
לתלמידיו ,לזו שניתנה בחייו ,ולזו שמתפרשת לאחר מותו.
הטקסט הספרותי העיקרי שמלמד המורה הוא התפסן בשדה
השיפון מאת סלינג׳ר ,ובאחד השיעורים הוא מצטט את בקשתו
של הולדן קולפילד ,הדמות המרכזית בספר ,נער מרדן ואובד
דרך" :אמא ,אמא ,תני לי יד .למה את לא רוצה לתת לי יד?" (עמ'
 .)57בהמשך ,דרך דמותו של הולדן ,מדבר המורה על חלומות
נפילה ועל תחושת משבר מתמשכת ,תוך שהוא יוצר זיקה בין
הטקסט הספרותי לעולמם של התלמידים .כך שואל המורה
את תלמידיו אם גם הם מרגישים ,כמו הולדן ,שלפעמים ,לא

רואים אותם .יקיר ,אחד התלמידים ,מדבר על דחיקתם לשוליים
בטקסי בית הספר" :שתמיד שמים אותנו למעלה בפינה וכוס
אמא של בית הספר הזה" (שם); אחרי מותו של המורה ,יקי,
שמסייע לאביו בבניית פיגומים ובפירוקם מרבה לחשוב על
גובה ועל ההכרח להיזהר מנפילה" :לאבא כבר נפלו ערבים,
טורקים ,רומנים [ ]...כל מי שנפל מת ]...[ .אבא נותן לי לעבוד
רק בקומה ראשונה או שנייה" .תוך כדי כך מהרהר יקי בהעזה
שבדרך התאבדותו של המורה" :איך היה לו אומץ לקפוץ מכזה
גובה? [ ]...זה שלא פחד ,זה אני לא
מבין" (עמ' .)48

תל־אביב .הספר מחולק לארבעה פרקים ,ששלושת הראשונים
מציבים במרכזם את מרכיביה ההכרחיים של מערכת החינוך:
"המורה לספרות"" ,הנערים" ו"המנהלת" .הפרק הרביעי" ,בשבח
המלחמה" מציג את המשתמע מההתנגשות שבין גופים אלה
ונבחר ככותרת האירונית של הספר .רחובותיה ואתריה המוכרים
של תל־אביב :כיכר המדינה ,שדרות רוטשילד ,רחוב קינג ג'ורג',
כיכר הבימה ,מרמורק ,אבן־גבירול ,רחבת הסינמטק ,יהודה הלוי,
קפה נוח ועוד ועוד חוזרים ונשנים שוב ושוב ומשמשים כזירה
מוכרת וריאלית להתגוששות
האלימה בין הכוחות השונים.

"תמונת המחזור" מכילה במרוכז את
הדינמיקה הבית־ספרית .ההכנות
לצילום הכיתתי בחולצה הלבנה
גורמות לתלמידי הכיתה לשתף
פעולה ,בניהולו של יקי ,הקובע
את סדר המצטלמים ומשאיל את
חולצתו הלבנה לחבריו; בעודו
מסתובב חצי עירום במרחב הבית
ספרי "המתבונן" רואה ,במה שעתיד
להשתקף ב"תמונת המחזור" ,את
המסמנים הייחודיים של כיתתו:
"ככיתה הבעייתית עם חמישה־עשר
ילדים לעומת שלושים וארבעה בכיתות האחרות ,כמעט בלי
בנות ,חלק מאיתנו כבר נראים בני עשרים־עשרים ואחת ,לא
יותר משני אשכנזים ופרצופים שמיד אתה מזהה ורואה שהסיכוי
שישבו וילמדו שואף לאפס״ (עמ'  ;)62לאחר התאבדות המורה
דורש יקי שתמונתו תיכלל בתמונת המחזור של בית הספר,
ולאחר שמתברר לו שההבטחה לא קוימה ,כל תמונות המחזור
נמצאו מרוסקות על רצפת המסדרון ,בעוד הוא יושב בחוץ על
ספסל בשמש" :לוחץ ידיים ומקבל כבוד מכל הבנים בשכבה"
(עמ' .)73

תלמידי בית הספר ,נערים
בתחילת לימודיהם בחטיבה
העליונה ,מוצגים כגורי אריות
בגירים ,רצים בלהקות ,תזזיתיים,
פראיים ומשתוקקים להרע.
במהלך שנת הלימודים ,בתוך
הכיתות ומחוץ להן ,הם נחושים
לחבל בשיעור .הם מגיעים ללא
מחברות וללא ספרים ,מכשירי
הטלפון שלהם גלויים על
שולחנם והם מדברים ביניהם
ללא הרף .מול ניסיונות ההשקטה
הם חושפים טפרים :נועצים עיניים במורה הנבוכה ומלהגים
בהתרסה .בשיחת בירור עם המנהלת ,הופכים התלמידים את
היוצרות ולוכדים ,בתחכומם ,את המורים תוך שהם מאשימים
אותם בהפרת זכויות הילד ,בעודם גורמים למוריהם להתנצל
מול גיחוכם ולעגם של תלמידיהם .לאחר שהתלמידים צוברים
ביטחון ביכולת החבלה שלהם במרחב הכיתתי ,הם מפעילים
אותו ברחבי בית הספר .כך ,הם משליכים עצמם בבריונות על
דלתות הכיתות ,מנפצים את פסלי האמנות ,ומפיצים סרחון
כבד ברחבת משרדי המנהלה .פראותם של הנערים ,החיוניות
שאינה מוצאת פורקן או גבול בתחומי בית הספר גולשת אל
עבר רחובות העיר הסמוכים ומכה בהם ללא רחם .כאשר אחד
הנערים מתחיל לנהוג הם מצטרפים אליו ,שכורי כוח ,ומשלחים
אש ,קונקרטית ומטאפורית ,ברחבי המדינה.

הצורך להתגבר על המצוקות הנגרמות במשפחת המוצא משותף
לשלושת הגברים הצעירים המוצגים בספר :המורה ושני תלמידיו.
אמירתו האופטימית של הספר היא שהמורה בכיתה ,למרות
גבריותו המהוססת ,באותנטיות שלו ובעזרת טקסטים ספרותיים
משמעותיים ,הצליח להשמיע באוזני הנערים הצעירים המוכים
בגופם ובנפשם ,קול בוגר ומשמעותי נוסף לקולו המתעתע/
אלים של האב .האירוניה ,המבליטה דווקא את יכולת השפעתו
המכרעת של המורה על תלמידיו ,היא בכך שהוא עצמו לא זכה
שישכך את נטישתו המצמיתה של אביו שלו
לקול אלטרנטיבי ַ
בילדותו.
ההבדל הגדול בין פחות קוצים של יאיר לבשבח המלחמה של
ראונר הוא בריתמוס המעצב את נושא הספר ובעיקר את השפעתו
על הקורא .בעוד שספרו של יאיר כתוב בנימה אטית ,מושהית,
מהורהרת ,הרי שספרו של ראונר כתוב בתזזיתיות ובריצה
טרופה ,וזאת בהלימה מלאה ל"רוח הזמן" הנפרשת בספר .הספר
עוסק ב"מצב הישראלי" תוך התמקדות בקיץ  2014עם פרוץ
מבצע "צוק איתן" ופתיחת שנת הלימודים בבית ספר במרכז

פריצת המבצע הצבאי במהלך חופשת הקיץ ,מעצימה את
הפראות ומאפשרת לנערים להיות חלק לגיטימי מהכאוס
הכללי ,תוך ביטויו והעצמתו" :למזלם הטוב פרצה המלחמה
בעזה בתחילת הקיץ ורקטות נורו על ערי החוף .לראשונה נדמה
להם שעולמם נקשר בגורל המשותף של המדינה שבה גדלו.
עכשיו לא היו אבודים עוד ".כך בזמן אזעקת 'צבע אדום' הם
שועטים ,עם אזרחים מבוהלים אחרים ,לחניון גן העיר ,בעוד
אחד מהם עולה על גג אחת המכוניות ,משמיע את קול הסירנה
בקולו כשמהר מאוד מצטרפים אליו כל חבריו :״האזעקה דבקה
בהם ,צווחה מתוך גרונם" (עמ' .)77
מול הסער והפרץ של התלמידים הצעירים ,מוצבות ,משני צדי
"המורה לספרות" ו"מנהלת
ָ
המתרס ,כפי שניכר במבנה הספר,
המורה לספרות ,שבתיאור דמותה נפתח הספר,
ָ
בית הספר".
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מוצגת כחוליה חלשה ורופפת במיוחד ,הן כאשה מבוגרת בפני
עצמה ,ובמיוחד ,בתפקידה כ"המורה לספרות" .שמה של המורה,
רונית ו' ,מדגיש בעיצובו החסר את רווקותה הנתפסת אצל
התלמידים כפרצה קוראת לגנב והם משחרים לטרף בסביבתה
ולקראתה .כך עוקבים התלמידים אחרי המורה הצועדת יחידה
ברחובות העיר וגורמים לה לחוש כחיה העומדת להילכד.
המלחמה המתנהלת במרחב הישראלי מטלטלת את עולמה של
המורה .היא אינה מסוגלת להסתגל לתוצאותיה ההרסניות ,הן
על הצד הישראלי והן על הצד הערבי .את טלטלתה הנפשית
והתנגדותה למצב היא מבטאת בתחילת שנת הלימודים בהוראת
שירי מלחמה בכיתות .היא מחלקת לתלמידיה דף מצולם ובו
שיר על שתיקה ועל כתם דם ,ובסמוך לו 'גשם בשדה קרב' מאת
יהודה עמיחי .בהמשך היא מקריאה את 'הנה מוטלות גופותינו'
מאת חיים גורי; אחד התלמידים מוחה" :טקס יום הזיכרון
עשית לנו ,בחייאת המורה ,מה זה?" (עמ'  .)91תלמידים נוספים
עוצרים אותה מקריאתה ותוהים" :אבל למה להתבכיין ככה?
[ ]...פעם השמידו אותנו ,אחר כך היו מלחמות ,עכשיו סוף סוף
אנחנו על הרגליים ]...[ .אבל למה לכתוב שיר גרוע ,בשביל מה
זה טוב?" (עמ'  .)92המורה משיבה לתלמידים באהבה ובדאגה,
כפי שהדבר ניכר בטקסט ספרותי אחר ,מאת דוד אבידן ,שנכתב
אחרי מלחמת יום כיפור .בתחושה של הכרחיות בלתי ניתנת
לעצירה היא משתפת בו את תלמידי לתלמידי י"ב שבכיתתּה:
ּגֹומר
הֹולְך ְל ִה ָיּפגַ עִ ]....[ /איש ָצ ִעיר ֵ
גֹומר ַּבגְ רּות ֵ
"איש ָצ ִעיר ֵ
ִ
ַּבגְ רּות ֻמ ְחזָ ר ַב ֲא ִריזָ ה" (עמ' .)121
"יומן המורה" ,הנמצא דרך קבע בתיקה של המורה ,משמש כחפץ
מרכזי בספר לעדויות כתובות בכתב ידה ,להרהוריה ,לעבודתה,
לנושאים המעסיקים את עולמה ובה בעת ל"מצב" הפוליטי־
תרבותי .כך מופיעים ביומן־המורה רשימות התלמידים בכיתות
י' ,6י' ,2ט' 4וי"ב  3שהיא מלמדת .בה בעת ,ב  14ביולי ,נתקלת
המורה במסך המחשב שלה בתמונתם של ארבעה ילדים ערבים
שירדו לשחק כדורגל על חוף הים ליד בית החולים אל־שיפא
ונהרגו מפגזים של אוניית סטי"ל ישראלית ,ורושמת ,ככתב
עדות ,את שמותיהם ונסיבות מותם ביומן המורה" :עאהד אטף
באּכר ,זכר ,בן עשר ,מעזה ,מותו נקבע בעיר עזה ב־ 16ביולי ;2014
זהריה עאהד באּכר [ ]...מוחמד ראמיז באּכר ,איסמעיל מוחמד
באּכר" (עמ'  .)23כתיבת שמותיהם של ילדים ערבים ,קורבנות
הירי הישראלי במבצע צוק איתן ,לצידם של שמות תלמידים
ישראלים ביומנה של המורה ובכתב ידה ,יוצרים אנלוגיה ניגודית
המדגישה מצד אחד את גילם הצעיר של הילדים ,את קרבתם
הפיזית אלו לאלו ובה בעת את השוני העצום במצבם.
מנהלת בית הספר ,בת גילה של "המורה לספרות" ,מוצגת
לראשונה בחלק השלישי של הספר ,במיטה הזוגית ,בחדר
השינה המשפחתי .היותה אישה נשואה ,גופה שהתעבה והתעגל
עם השנים ,הקמטים סביב שפתיה וכתמי העור על פניה הופכים
אותה למוגנת לחלוטין מתשוקת הטרף של תלמידיה .היא
מנהלת את בית הספר ואת חיי השגרה שלה בביטחון גמור תוך
שימוש רב במנעמי החיים שמאפשרת תל־אביב לתושביה ותוך
התעלמות מוחלטת מ"המצב" .כך ,למרות "הקרבות בדרום,
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הזוועות מסביב" מארחת המנהלת בביתה את צוות ההנהלה של
בית הספר ,מגישה להם מטעמים מעשי ידיה ,ואין לה ספק כי:
"מגיע לנו ,מגיע לנו קצת ליהנות" (עמ'  .)132כמענה לאירועי
אלימות בבית הספר ובמרחב הישראלי היא חוזרת ופונה
הכתבות בכיתה,
"חזְ רּו לשיטות הלימוד המסורתיותְ :
למוריםִ :
בדיקת שיעורי בית ומבחנים תכופים .הכללים עצמם מעניקים
ביטחון" (עמ' ;)139
מרדפם של התלמידים אחרי "המורה לספרות" מתקיים במרחב
העמום הנוצר מתשוקתם של תלמידיה ללכוד אותה ולהרע
לה ,מפחדיה הסהרוריים שלה וייצוגים מעורערים של מציאות
מסויטת שאינה ניתנת לתפיסה ברורה של הקורא .הספר כולו
נע על קו הגבול בין תיאורים ריאליים מדויקים לבין תיאורים
דיסטופיים מאיימים ,שתקפותם הריאליסטית מוטלת בספק.
אחת הדרכים למסמר את המתואר לקרקע המציאות היא השימוש
בצילום .בספרו הידוע מחשבות על הצילום מציין רולאן בארת'
שהצילום הוא האובייקט האחד והיחיד המענק למתבונן בו ,לפני
ושם" .ואכן ,בתצלום
כל חוויה אחרת ,את ההכרה "שזה היה ָאז ָ
על קלף קרטון שחוזר ומוזכר בספר ,נראית רונית ו' שרועה על
הארץ בכיכר מסריק" :עיניים שבורות ומזוגגות בין הנדנדות
ובין המגלשות [ ]...שרועה על מדרכת הרחוב [ ]...פניה חשופות"
(עמ'  .)61התצלום ,הממחיש מעבר לכל ספק את ההתעללות של
התלמידים במורה ,עובר מיד ליד וממבט למבט ובכך חוזרים
ונפלשים גופה וחייה של "המורה לספרות".
מאפיין מרכזי של הספר הוא התנועה הטרופה של הדמויות
במרחב התל־אביבי המוכר כביטוי לכאוס המאפיין את האקלים
החברתי־פוליטי של ישראל בשנות האלפיים .כך רצים תושבי
העיר המבוהלים לחניונים ולמקלטים הציבוריים כאשר נשמעת
אזעקה ,כך מתרוצצים התלמידים בפרוזדורי בית הספר ,ברחבי
העיר ולאורכה של המדינה כולה ,כך המורה הנמלטת מתלמידיה
לאורך הרחובות ,וכך "בצעדי ברזל" מתנהלת המנהלת במבוך
בית ספרּה .אחת הדרכים שבהן מבקשת "המורה לספרות"
לעצור את המרוץ הקדחתני היא דרך שחזור ,בקולה שלה ,של
טקסטים ישראליים קאנוניים המתארים מצבי מצוקה אישיים
ולאומיים .היא משתמשת במילות שירה של רחל כדי לבטא
"ּבן ֹלא ָהיָ ה ִלי! יֶ ֶלד ָק ָטן/,
את מצבה כאישה שאין לה ילדיםֵ :
ׁ ְשחֹור ַּת ְל ַּת ִלים וְ נָ בֹוןֹ /לא עֹוד ֲא ַח ֶּכהֹ /לא" (עמ' ' ;)131שיר ערש'
שכתבה דליה רביקוביץ ,משמש לה כדרך לבטא את עמדתה
הפוליטית" :את צער ג'יבליה לא תשכח /ואת עוני שאטי לא
תשכח .ואת כפר ביתא וכפר חווארה .ואת בלאטה וג'לזון ,כי
עלתה שוועתם לילות רבים" (שם.)181 ,
שני ספרים אלה ,פחות קוצים של מתן יאיר ובשבח המלחמה של
עילי ראונר ,משמשים ,כל אחד בדרכו ,כיומן־מורה חשוב ביותר,
שבו נמסרת עדות על "טבע ההתפתחות של ההרס" ,כאותו
ציטוט של זבאלד ,המופיע כמוטו לספרו של ראונר .בספרו של
יאיר מקור ההרס הוא בכוחו המצמית של האב ,ובספרו של
ראונר מקור ההרס הוא ב"מצב הישראלי" המטריף את דעתם
של נערי בית הספר ,ולא מאפשר למורות־נשים לעמוד מולם
ולשלוט בסער ובפרץ			.

.

מדי טרינצ'ר
עין האמן החרדה לבאות
בעקבות המלצה ספרותית
הרחוב לישראל ראבון
אל הרחוב (ישראל ראבון ,הקיבוץ המאוחד  )1986הלכתי
בעקבות המלצתה של ָּפזית ,דמותה החידתית של יעל נאמן
בספר היה היתה (אחוזת בית  ,)2018שהתמסרותה לעולמות
ספרותיים הוליכה אותי אליו .את הרומן ,שיצא לאור בפולין
בשנת  ,1928כתב הסופר היידי ישראל ראבון .מצאתיו במרתף
הספרייה העירונית בכפר סבא ,בין ספרים מופתיים אחרים
שביקושם ,לדאבון לב ,קטן היום .די גאס ,בשמו היידי ,תורגם
לעברית רק בשנת  1986על ידי ק.א .ברתיני.
כמתואר ברומן היה היתה ,עלתה פזית לארץ עם הוריה ב״עליית
גומולקה״ בשנת  ,1956בפרק הזמן הסוער של רפורמות הדה־
סטאליניזציה שהונהגו בפולין .שנתיים אחר כך ,עלו ארצה גם
בני משפחתי מהרפובליקה העממית רומניה ,שכפולין ,היתה
חלק מגוש המדינות הסובייטי .אני זוכרת את המראה העגום של
זאטוטים יהודים בבית הספר היסודי של החינוך הכללי ,שנהגו
באופן קונדסי להסתלק משיעורי היידיש שהוסדרו לבני המיעוט
היהודי ,מטעם המשטר הקומוניסטי ,כמחווה פוליטית מחושבת
היטב .את שיעורי ההעשרה הללו ,שהאריכו את יום הלימודים
הרגיל אישרו ,אמנם ,הורינו כדי להבטיח את פרנסתה הדחוקה
של מורתנו ליידיש ,אך אנו הילדים קלטנו מיד שמאוויָ ם החבוי
היה לזנוח את לשון אמם ,שיותר מכל הזכירה להם את דימוי
היהדות כ״שטעטל״ .הורינו ,בנים למשפחות זעיר בורגניות
שנולדו לתוך עשוריה הראשונים של המאה העשרים ,התרפקו
עדיין על ה״מאמע לושן״  -״לשון הסודות״  -אך באנחת רווחה,
ואפילו בקורטוב של התנשאות על דוברי השפה ״הפרימיטיבית״
אימצו בזריזות את שפת המקום ,כדי להתנייד בנוחות בשבילי
הסטטוס החברתי .מנחם מנדל של שלום עליכם (שמו הספרותי
ביידיש) ,סוחר קטן שאינו מפסיק להמציא תוכניות ותחבולות
המסתברות כעורבא פרח ,טיוויע החלבן הגיבור הטרגי מ״תחום
המושב״ הרוסי ,והשלאגר הקומי של גולדפאדן ״שני קונילמל״,
היו עבורם יותר מטאפורות עממיות מאשר דמויות המוכרות
מקריאה עצמית או מביקור בתיאטרון היידי שנחת מדי פעם
בבירת המחוז הקומוניסטית .לבטח הם לא היו מודעים לכך
ששפת היידיש על אוצרה הלשוני העשיר  -רומניה היתה
רק מרכז צדדי למודרניזם היידי  -נהפכה גם לשפת אמנות
אוונגרדית בין שתי המלחמות ,במזרח אירופה ובארה״ב.
אנו ,בני הדור הצעיר ,למדנו ברפובליקה הקומוניסטית ,ברוח

ה'ריאליזם הסוציאליסטי' ,ש"קינדרלעך פון אפריקע ,קינדרלעך
פון יאפאן "...כמשפט השיר ששרד בזיכרוני  -יצאו לחירות.
כעבור שנים ,בשיח מעניין על היידיש כשפת הגות ואמנות
שהתנהל בגלריה "קיימא" ביפו ,מצאתי את עצמי קוראת אות
אחר אות בפליאה בכותר ספרותי שנחרט בפאנל מעץ ,שהעיד
על קיומה בעבר של הגות פילוסופית מתורגמת .סימני החריטה
היו בקליגרפיה פשוטה ,אך לי נדמו כציור סוריאליסטי ,שמטבעו
מוחק את הזהות בין השפה החזותית לבין משמעותה "אזוי האט
זאראטוסטרא גערעדט"  -ניטשע ("כה אמר זאראטוסטרא"
מאת ניטשה).
בין שתי המלחמות ,סופרים ומשוררים יהודים ילידי שנות
התשעים של המאה התשע־עשרה ,חוו את מוראותיה של
מלחמת העולם הראשונה באופן בלתי אמצעי ,כמגויסים או
כפליטים חסרי בית ,ומצאו בפולין העצמאית מוקד יציב  -קצר
ימים ,אמנם  -ליצירה פורצת דרך .המשוררים רחבי האופקים
שהתוודעו לזרמים המודרניסטיים בספרות אירופה עוד לפני
המלחמה ,הקימו אגודות ספרותיות שחופש היצירה היה
המכנה המשותף להן .הסגנון החדש ,שנולד בתוך עולם של אי
ודאות ,שאב השראה מהסיפורת של שלום עליכם ,של מנדלי
מוכר ספרים ושל י.ל .פרץ ,שלא תיארו את העיירה היהודית
באופן נטורליסטי ,אלא הפכוה למקום מיתי ,באמצעות תחבולת
ההגזמה והפנטזיה ,בדומה לסיפורת הקדם־ריאליסטית של
סרוונטס ושל גוגול.
הבחירה בלשון יידיש רבת־המבע ,המשלבת שיח לא רציונלי
עם תפניות אסוציאטיביות ,יצרה סגנון מקורי שהעביר את
הטקסטים הללו ישירות אל סגנונות המאה העשרים .כדי לגעת
באנושי ובהיסטורי ,גם משוררים אקספרסיוניסטים בולטים
כפרץ מארקיש וכאורי צבי גרינברג בחרו לכתוב שירה ביידיש,
עם דימויים אפוקליפטיים וללא מוסיקליות רכה" :מידתנו
לא יופי  -כי אם זוועה" 1ובכרזה לכתב העת 'אלבאטרוס'
"ל ֵכן
שהתפרסם באותה שנה [ ,]1919כתב אורי צבי גרינברגָ :
2
ּבּתמּונָ הָ /ל ֵכן ַהּזְ ָע ָקה ֶׁש ַּב ָּדם"./
אֹוטי ֶׁש ְ
ָה ַא ְכזָ ִרי ׁ ָש ַּב ִּׁשירָ / ,ל ֵכן ַה ָּכ ִ
הרחוב ,הנחשב לפסגת יצירתו של ישראל ראבון בפרוזה
סיפורית ,מהווה נקודת מפגש נוספת בין שירת האוונגרד לבין
הסיפורת הקאנונית באופן שבו השפה מעוררת את החושים
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ומעצבת תודעה .ישראל ראבון -
בכינויו הספרותי העיקרי  -נולד בשנת
 1900בפולין ,בעיירה גורוואצ'וב במחוז
ראדום .את ילדותו ואת שנות בחרותו
עשה בבאלוט ,הפרוור העני של עיר
תעשיית האריגים לודז' ,שנודע בדלותם
המרודה של תושביו היהודים .ב"חדר"
קיבל השכלה תורנית ,ובכוחות עצמו
רכש גם השכלה כללית ולשונות זרות.
הרחוב הוא רומן הבנוי בתבנית דמוית
ציור קוביסטי (ברוח מארק שאגאל
בתקופת הקוביזם שלו) ,המחזיק גרעין
ריאליסטי קפוא שממנו נשלחים קווים
של הזיה ,של היזכרות ושל מפגשים
סוריאליסטיים ,שמרחיבים את ממדי החלל והזמן בהווה.
עם זאת ,הסטיות מן העלילה הליניארית הדחוסה ,כפופות
למציאותו הנפשית של הגיבור ויוצרות תמונה אחדותית .חייל
יהודי המשוחרר מצבא פולין לאחר ארבע שנות שירות ,שכללו
גם לחימה בחזית הפולנית־הבולשביקית ,מספר בגוף ראשון את
קורות שיטוטיו ברחובותיה המנוכרים של לודז' במשך ארבעה
חודשים .בתקופה קצרה זו ,הוא פוגש ביאזון האתלט השרירי
יפה התואר ,בפוגלנסט המשורר הבודלריאני ,בדולי הליצן
המקצועי והחולה ובצייר דיוקנאות ,מלני בית קבצנים .כל אלה
חיים בעולם האשליות של הקרקס ,של הראינוע ,של הציור
ושל השירה ,ולכודים בהוויה יהודית לא מוכרת של 'הטירוף
היפה' .בפרק האחרון ,המספר נוסע בחברת יהודי מזדמן לעיר
קאטוביץ ,ומשאיר לכאורה סוף פתוח.

ישוע מנצרת מלך היהודים
Iesus Nazerenus Rex Judaeorum - I n r i
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"אבא שלי הזהיר אותי שלא אהלך ליד מקום שבו
יש כנסיה ,צלב ועורב .בדמי נספגה שנאה לכנסיות,
לצלבים ולעורבים .כשהייתי רואה בקטנותי נער
החורת במקל צלב בחול ,חדלתי מדבר אליו במשך
שנים ,התרחקתי ממנו ולא רציתי להתעסק איתו"....

אך בהמשך:
"הייתי מוקפא לתוך הקרקע .מכף רגל ועד ראש
עטוף בשריון אדום של דם קפוא בגון אדום־
בורדו .את הידיים לא הייתי מסוגל להוריד .הן היו
פרושות .רגלי נדבקו לקרקע ,חזותי היתה כשל
צלב ...כמצבה קפואה בעלת־צלב של עצמי עמדתי
בשדה הריק והשומם ...פתאום נתמלאו עיניו
המזוגגות של הסוס ההרוג חיים והתחילו לועגים
4
לי - :אדם!...אדם!"...

קטע סיפורי זה ,מעלה זיקה גלויה לשירו של אורי צבי גרינברג
– ׳  inriלפני הצלב'  -שהתפרסם בשנת  1922במבנה גרפי של
צלב ,בכתב העת בעריכתו' ,אלבאטרוס' .נראה שבין היצירות
מחברים דימויים אקספרסיוניסטיים המבטאים תחושות של סבל,
פחד ולבדות ואפילו הכרה בזהותו של ישו כיהודי נושא סבל.
"ש ַּל ָּמה ֲאנִ י ֶא ָחד ִמׁ ַּשּיֶ ֶרתֶׁ /ש ֵאינֶ ּנּו ָּתלּויְ /ל ִצ ְּדָך ַעל ַעמּוד
ֶׁ
ב־ּד ָר ִכיםֶׁ ,ש ֶמׁש ַ /ה ַּליְ ָלה יִגְ ַהר ָע ַלי? ָא ִחיָך /,רְ ֵאה,
ַּכ ְפ ִריִּ /ב ְצ ַל ְ
עֹולם־
אֹור־ה ָ
ָ
ּגּופיֶׁ ,ש ֶמׁש ְּתיַ ְּב ֵׁשנִ י חּוט ַה ִּׁש ְד ָרה ֶׁש ִּליְּ :ב
ַע ְצמֹות ִ
5
ּסּורים ֻמזְ ָה ִרים".
ם־ש ַחר ֲאנִ י ָׁשקּוף ,יִ ִ
ִע ׁ ַ
אולם מה שנראה מחובר לא מחובר באמת .אצ"ג כתב את
השיר שנה לפני עלותו לארץ ישראל וסימן בו את קץ הכתיבה
ביידיש ואת המעבר לכתיבה בעברית .גוף ,כאב וסבל בשירו,
אינם דימויי הסבל של האדם המודרני כברומן של ראבון ,אלא
הזעקה היהודית 'במלכות הצלב' [כשמו של שיר אחר] .בין
השורות מבשרות האסון ,אצ"ג רוקם את בריתו האידיאולוגית
עם הציונות ,כחזון של גאולה לאומית.
"ויש לי אחים צעירים מהם ,השותלים אקליפטוסים בביצות
חדרה .קדחת אוכלת אותם .נְ הי תנים .אבל ים יש להם .הרים יש
6
להם והכנרת – הרי כנרת .לא ויסלה"...

בפולין העצמאית שקמה בתום המלחמה ,היהודים היוו מיעוט
לאומי מוכר ובעל זהות פוליטית מנומרת .את זהותו הפוליטית
המוצהרת של ישראל ראבון איננו יודעים ,אך הקורא יכול
להרגיש בנקל ,שלבו היה קשוב למצבו הנואש של היהודי ושל
האדם בכלל.

מאיפה בא האור?

בלשון חזותית מצמררת ,הרומן מעלה תמונה גרוטסקית של
ייסורי הגוף שמזמנת המלחמה לאדם ,המהדהדים את הגופניות
המזעזעת של ישו על הצלב .הדגש על ההוויה הפיזית של
הדם ,מחליש את נוכחות הצלב כסימול נוצרי מיתי של רוע
יהודי ,ומעצים את נוכחותה המתמדת של הצליבה כרוע אנושי
אוניברסלי .במהלך היזכרות טראומטית בשרירותיות המלחמה
שמקפיאה את זרימת הזמן ,הקורא נשאב לתוך חוויה של פחד
חי ,שאינה דומה כלל לדין וחשבון סוריאליסטי על פחד .לבדו
במרחבי האימה של שדה קרב זרוע מוות ,המספר מבתר סוס
פצוע ותולש את קרביו המדממים כדי לפנות לעצמו מקום
לשהות מוגנת מפני הקור והרוח המקפיאים .עם שחר ,באורה
המזדהר של שמש שקרנית ,הוא ניצב קפוא וצורתו צורה של
צלב מדם קרוש.

בפרק אחר ,ישראל ראבון מתרגם את הפחד החי ואת הייאוש
המתעורר לשפה המציבה שאלות של ראייה ,כמו אלו שמעלה
הצייר :מאיפה בא האור ,מי המואר וכיצד ממד ההארה משקף
את הבנתו הפוליטית־התרבותית של המספר? וכן ,כיצד המתח
הדרמטי הנפער בין המואר לבין הנתון בצל ,מוליך את הקורא
אל הנושא האמיתי של הסצנה? על פני סדין לבן שמוצמד
בפטיש ובמסמרים לקיר ,סנדלר טרוף דעת וחבורת ילדים
הפועלת בפקודתו ,מתכוונים לתלות  -בשם פולין ההיסטורית
הגדולה  -זאטוט גרמני דל ועלוב המזוהה בהזיותיו החולניות
של הזקן עם וילהלם השני ,קיסרה ה'שבוי' של גרמניה .הקורא
מוזמן לקרוא בטקסט כאילו היה מתבונן בציור :מקור האור
היחיד ,העששית הקטנה התלויה" ,לוכד באור אדום עמום -
כמו בהילה" את פני הסנדלר הזקן המחזירים אור רב ואילו
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הגופים האחרים בחלל  -למרות תפקידם הדרמטי כמבשרי
רע  -מקבלים פחות אור ובהכרח מחזירים פחות אור :החבל
התלוי על הצינור של מערכת המים ,שתי הלולאות המלופפות
בקצהו ,הילדים המחזיקים בילד .אפשר להרחיק ולדמיין את
הצלליות השחורות על הסדין הלבן ,הנוצרות בשל מקור האור
הנקודתי של העששית ,והן גדולות ממקורן .ואם נתעכב על
בחירתו המודעת של המספר לגנוב את אלומת האור מן הסובל
(הילד) ,שלא כבסגנון הרומנטי ,ולהטילה דווקא על פניו של
הסנדלר המטורף ,אזי נראה את עין האמן החרדה לבאות .עם
הרחבת ה"פריים" ,מתגלות תמונותיהם של קושצ'ושקו ושל
פילסודסקי ,גיבוריה הלאומיים של פולין ,שתלויות על קירות
מזוהמים בצבע ירוק כהה ,וחושפות את פני ההווה וההיסטוריה.

האף
האם הנובלה הפנטסטית של גוגול "האף" ,עוררה את דמיונו
המאפייה?
ִ
של ראבון כשתיאר באחד מפרקי הרומן את סיוט
ואמנם ,שני הטקסטים נפתחים בתאור ריאליסטי ,אך זה מתחלף
מיד באירועים פלאיים ומפחידים שאינם מתקבלים על הדעת:
"בחודש מארס ,ב־ 25בו ,התחולל בפטרבורג מאורע יוצא דופן
ומשונה עד מאוד ,הספר איוואן יאקובלביץ המתגורר בשדירת
ווסנזנסקי ...התעורר משנתו בשעה מוקדמת למדי ,ריח לחם חם
הגיע לאפו .כשהזדקף קצת על משכבו ראה את זוגתו ,גברת כבודה
למדי שהיתה להוטה אחר שתיית קפה ,והנה היא מוציאה מן התנור
כיכרות  -לחם שנאפו זה עתה .....מתוך דרך ארץ עטה איוואן
יאקובלביץ פראק על כותנתו ,ישב אל השולחן ,בזק לו מעט מלח,
קילף שני בצלים ,לקח סכין בידו ,לבש ארשת של חשיבות והתחיל
בוצע את הלחם  -משחתך את הכיכר לשניים ,הציץ אל התווך
וראה שם לתמהונו איזה דבר מלבין .....הוא תחב את אצבעותיו
ושלף החוצה  -אף ]...[ .היה זה אף מוכר לאיוואן יאקובלביץ ממגע
אינטימי עם פני האססור־הקולגי קובאליוב שגולחו על ידו יום
7
לפני ,ומשהקיץ זה משנתו ,גילה שמרכז פניו חסר אף.״

הפרק הפנטסטי ברומן הרחוב ,נפתח גם הוא בדיווח קונקרטי
על ההווה הסיפורי ,אך מיד ,מתחילה לרחף הזיה סוריאליסטית.
תחושות הרעב והחשש של המספר הבדוי ,מושלכות על
אובייקטים המצויים בנוף העירוני ,הנראים מעוותים באי דיוקים
ארכיטקטוניים ,מזווית הראייה הסובייקטיבית שלו .האם צפה
ראבון בראינוע הגרמני האקספרסיוניסטי?
״פעם אחת ,בעוברי ברחוב צר מאוד ,תקף אותי רעב עז .כסף
לא היה לי .אני בא לאמצע הרחוב ורואה חנות מאפייה .בפתח,
שהיה רחב יותר מהרחוב עצמו ,עמדה אשה שמנה שלא כרגיל.
מסתכל אני באשה מרחוק וצוחק .צוחק וחושב ,שהאשה היא
בעלת המאפייה ,ואם אני אגנוב ממנה כמה לחמניות ואברח ,לא
תוכל לרדוף אחריי ,משום שהיא רחבה יותר מרוחבו של הרחוב.
8
אם תעשה זאת ,תאלץ להפיל בשני צדדיה כמה בתים".

אולם האף הפיזי עצמו ,תו ההכר הבולט בשפת הפנים שיזכה
להתייחסות בשתי היצירות ,מעורר מחשבה .הרי הספרות עסקה
לא מעט בתו פנים זה ,כשסיפרה לילדים ,שלפינוקיו מתארך
האף כשהוא משקר ,ואת המבוגרים שיתפה בייסורי הנפש של

סירנו דה־ברז'ראק ,המשורר המאוהב שבוש בחוטמו ומעולם
לא גילה את צפונות לבו .נאבֹוקוב שהעריץ את גוגול והקדיש לו
מסה גדולה ,תיאר באופן די דוחה את אפו הארוך ,שמצא לדעתו
ביטוי בנובלה "האף" ולא רק כתעלול ספרותי .בשליש האחרון
של המאה התשע־עשרה ,החלה לרווח באירופה האויגניקה,
הפילוסופיה החברתית הביולוגית שעסקה בהשבחת הגזע
ויושמה לימים ,במנגנון הרצח הנאצי .האף היהודי הפך מושא
למחקר גנטי ואובייקט מפולש לעינה השיפוטית של החברה
הנוצרית מבחינה אסתטית ומוסרית .המסקנות הלא מחמיאות
חלחלו גם לתודעתו של היהודי המערב־אירופי ,שלצד מאבקו
האופטימי להשגת אמנציפציה דה־פקטו ,לא הסתיר את גאוותו,
אם חננו הטבע באף שמיתן את אפיונו כיהודי.
"תופסת אותי האשה השמנה בעורפי ומשליכה לתוך הסינר
ונושאת אותי אל החדר השני .ושם תנור אפיה כה גדול שמימי לא
ראיתי כמותו ,וכן כמה שוליות בעלי חוטמים מחודדים ועיניים
קטנות במצחים צרים ....נשאר אני שוכב כהרוג ומבין שהאופה
מכשפה היא - .קצר החוטם (כך אני מכונה) רצה לגנוב אצלנו,
9
בעלי  -אומרת היא".

למרות שלודז' היתה עיר "יהודית"  -שליש מתושביה היו
יהודים  -ישראל ראבון מתאר בעיקר את היהודים העקורים
והתלושים ,שנטשו את הסביבה המסורתית של מוצא האם,
וחיו בקו התפר שבין העולמות .אולי בשל כך ,אפשר לפרש את
תיאורי האף הרבים ברומן ,כפליטות קולמוס ,שדרכן מציץ ְּפנים
לא מודע ומיוסר.

שּונד
כבשביס זינגר ,גם ישראל ראבון כתב לפרנסתו רומנים
עממיים בהמשכים ,שהתפרסמו בעיתונות היידית היומית,
כמו 'הינט' ,העיתון הוורשאי בעל התפוצה הגדולה .ספרות זו
כונתה "שונד" (מעין 'טראש') ,כי זוהתה עם סוגת הרומן בעל
הסממנים הסנסציוניים ,שצמח באירופה המזרחית בשליש
האחרון של המאה התשע־עשרה .בשביס זינגר כינה ספרות זו
"שמאנצעס" ,למרות שמעמדתו האנטי־מודרניסטית העקרונית,
הוא ייחס למרכיב המתח חשיבות רבה .במאמר שפרסם בכתב
העת בעריכתו מלודז'' ,אויס' (אות) ,ראבון טען ששונד הוא
מרכיב קבוע ונורמלי במערכת ספרותית שלמה .ואמנם הסצנה
בעלת הגוון הפארודי המתרחשת באולם הראינוע "ונוס",
מגלה נקודות מגע של הרומן הקאנוני עם הרומן הסנסציוני,
המצטלבות ומאירות את הדינמיקה הפנימית במערכת הספרות
ביידיש:
"הראינוע היה בבניין עץ נמוך ,נכון יותר  -בצריף שהוקם
בחופזה ....עם התחלת ההצגה התחלתי 'מדבר' ....רציתי לשכוח
היכן אני נמצא ,להשתכר מדבריי היפים ,ודיברתי על ארצות
רחוקת ,נהרות ,ימים והרים שחלפו בסרט... .פתאום נזכרתי בגיבור
הראשי של הסרט באדי פולו .שכחתי אותו ,את הגיבור הראשי]...[ .
ועל ההרים נפלאים הללו הופיע הבלש הנודע בעולם אדי פולו ,כדי
לתפוס בידי הצדק את מצית ארמונו של המיליארדר רוזן ואת רוצח
10
בתו המאומצת של סגן ראש העיר"...
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ִּב ְר ִמּיָ ה ְּוב ֶח ֶסד
ְּבנִ ְקיֹון ִׁשּנַ יִ ם ְּובנִ ְקיֹון חֹובֹות
ְּבהֹולֵ ְך ָה ֶרגֶ ל
טּוע ַהּיָ ד ִ -צ ְבעֹונִ י וְ ָׁשקּוף,
ִּוב ְק ַ
זָ קּוף וְ כָ רּות.
רֹות ַחת
יֹורה ַ
ִּב ְקצֹות ָה ֵאׁש ַה ְּמ ַדגְ ְּדגִ ים ָ
ּגֶ ֶדם ֶּפ ָחם נִ ְר ָּדה לְ ָא ָבק:
ֹלּה.
ֱא ַ
ּומּכָ ְך ֵאין לָ ְך ְמאּום.
ִ

*

א ֶֹׁשר ָצרּוף ַעל ַמיִ ם
קּוע ְּב ַת ְח ִּתית ַה ְּב ֵאר
ָר ַ
תּומה.
ַה ְּב ֵאר ְס ָ
ּכֶ ֶתם ָׁשקּוף ַעל ַמיִ ם
ּבּועת ֲאוִ יר ֵמ ֶר ֶחם ֵמ ַעיִ ן
ַ
אֹור ָסרּוג לְ תֹוכָ ּה
ּבּועה ָר ָפה.
ָ
נְ ִהי ָרתּוק לַ ַּמיִ ם
ֵ
ּגֹועׁש ְּב ִק ְצ ָּפּה
ּכָ בּוי ֵמ ֵאׁש ֹלא ְמ ַאּכֶ לֶ ת.
ֵאין ִאיׁש ַּב ַּביִ ת.

בשנת  ,1941בהיותו בן ארבעים ושתיים ,זמן מה
לאחר כיבושה של וילנה ,נלכד ראבון על ידי
הנאצים והובל לגיא ההריגה של פונאר .בעט של
סופר ,א .קאצ'רגינסקי  -שהיה ,ייתכן ,עד ראייה -
מתאר את דרכו האחרונה של ראבון:
"אן אויסגעמידטער פון ביז אחעריקע וואנדערונגען
אונטערן דאגל קוילן (וואס ער האט באשריכן אין
זאמלבוך אונטער־וואגנעס) האט ער שוין מער מער
וואנדערן נישט געוואלט ,געווען שטארק אפאטיש
און צעבראכן ,פון שטוב נישט ארויס ,פון בעט
נישט ארויס ,ביז ...מען איז געקומען נאך אים.
געפירט האט מען דעם ידישן שרייבער ישראל
ראבאן (פון זיין שטוב אויף דער שלאס־גאט) דורך
דער בריטער הויפטגאס א"נ פון פוילישן פאעט
אדאם מיצקעוויטש .א זומערדיקער טאג איז דאן
געווען .די זון האט זיך צעלייגעט אין קלאווישן
אויפן אספאלטענעם ברוק .ווי זיי וואלאטן א.
טרויערמארש געשפילט נאך דעם לעבעדיקן
ראבאן ,וועלכער איז געגאנגען פארן פאליציאנט
א צעשויבערטער ,א פינצטערער ,ווי נאך זיין איי
גענער לוויה		 11 "...
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ֹלא ֶׁשּלִ י
ֹלא ֶׁשּלְ ָך
ֹלא נַ ְחֹלק ָּבּה,
ֹלא נְ ַׁש ֵּתף.
ֹלא ֲאנִ י
ֹלא ַא ָּתה.
ֹלא נֹאכַ ל,
ֹלא נִ ְבלַ ע,
ֹלא נִ ְׂש ַּבע.
ָר ָעב ְמכַ ּלֶ ה ִאּלְ מּות
ְּב ֵעינַ יִ ם ְמכֻ ּסֹות
ְמכַ ְר ֵסם ּגּוף
חֹובה וְ ַה ַּצ ַער;
רּוח ִּת ְפלּותַ ,ה ָ
ּומ ֲא ִדיר ַ
ַ
זְ ִע ָירה ְ
ּומ ַע ְק ֶצ ֶצת
ִּת ְׁשּכֹן ִב ְׂשמֹאלֵ נּו
ְמ ָמ ֶאנֶ ת לְ ִהּכָ נַ ע -
ִסּפּור ָּפׁשּוט.
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הרוח

מכתב

החורבן

נִ כְ נָ ִסים ֵע ֻיר ִּמים
וְ ְ
יֹוצ ִאים ֵע ֻיר ִּמים
ִּב ְׁש ַעת ֻהּלַ ְד ֵּתנּו
רּוח
ָהיָ ה ַרק ָה ַ
ִּב ְׁש ַעת ֵ
מֹותנּו
רּוח
יִ ְהיֶ ה ַרק ָה ַ

הֹו יַ ִּק ָיר ִתי
ָאּנָ א ִסלְ ִחי לִ י
ַעל ֶׁשֹּלא ּכָ ַת ְב ִּתי זְ ַמן ּכֹה ַרב
לַ ֲהבֹות ִמלְ ָח ָמה ִה ְתלַ ְּקחּו ָׁשנִ ים
וְ ָהיִ ִיתי ְמכֻ ֶּסה ְּב ָע ָפר וְ ַעלְ וָ ה
ֹלא ָהיּו ְּב ִצ ְקלֹונִ י נְ יָ ר וְ ֵעט
ַאְך לְ ַמ ֲענֵ ְך ִה ְת ַּפ ַּׁש ְט ִּתי ְמחֻ לְ ָצ ִתי

ַהחֻ ְר ָּבן
ּכְ יָ ם ֶׁש ָה ַפְך ָח ָר ָבה

לֹומֹותי
ַ
ַּב ֲח
לִ ַּט ְפ ָּת ֶאת ְׂש ָע ִרי ַהּיָ ֵבׁש
וְ ָחלַ ְפ ָּת ַעל ִצּיּונֵ י ֶא ֶבן ְמי ָֹא ִׁשים
ַּבּגְ בּולֹות ֶׁש ֵּבין ַע ִּמים
נֶ ְע ָּדרַ ,א ָּתה חֹולֵ ף ַעל ְּפנֵ י ָה ֶא ֶרץ
ְמנַ ֵּׁשק ֶאת ַה ָּׁש ַמיִ ם ַה ְּׁש ֵק ִטים
וְ ֵ
ׁשֹואג ֶאת ַהּבּוז

הֹו יַ ִּק ָיר ִתי
ָה ֵע ֶׂשב ַהּיָ רֹק ִה ְצ ִהיב
רּוח ָק ָרה ֶ
נֹוׁש ֶבת
ַ
וְ אֹור ַהּיָ ֵר ַח ַעל ָה ֻאּכָ ף
ַאל ִּת ְצ ַט ֲע ִרי לְ ִמ ְק ָרא ַה ִּמכְ ָּתב
ֶא ְחּתֹם אֹותֹו
עֹותי ַה ְּמ ַד ְּממֹות
ְּב ֶא ְצ ְּב ַ

רּוח?
יחֹוח ָה ַ
לַ ֵהיכָ ן יִ ּנָ ֵׂשא נִ ַ
ֵמ ֵהיכָ ן יַּגִ ַיע ַמ ַּׁשב נִ ְק ָמתֹו?
ֵאינֶ ּנּו ְ
יֹוד ִעים ָּד ָבר
רּוח ַהּבֹוכֶ ה
ַעל ָה ַ
רּוח ַה ֵ
ּנֹודד
ַעל ָה ַ
רּוח ַה ָּׁשר
ַעל ָה ַ

ליל הערבה
ַהּלְ ָבנָ ה
נִ ְר ֶּד ֶמת ִּב ְמ ִתיקּות
ְּב ִב ְר ּ ָכ ָתּה ֶׁשל ָה ֵאם
וְ כָ ל ָה ֲע ָר ָבה
רּוׂשה ִּב ְדלִ י ֶה ָחלָ ב
ְּפ ָ
ּכַ ֲחלֹומֹו ֶׁשל יֶ לֶ ד ֶּבן נַ ּוָ ִדים

ֲענְ ּנֵ י ַהּנ ֶֹפְך ָה ֲא ֻד ִּמים ּכֵ ִהים
ֵהם ֶׁשל ְ
קֹוּבלָ איי ַחאן
וְעִם זֹאת
ֵ
ּגּופי
ּגּופְך ֶׁשהּוא ּגַ ם ִ
ַהּכָ חֹל־יָ רֹק ֶׁשל ָא ִר ִיחים
רּוח ֲחלָ ִבי
ַמ ַׁשב ַ
ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ָע ָׁשן ּכָ חֹל
יָ ִעירּו נֹוף ֶׁשהּוא ֲאנַ ְחנּו

בזמננו
ביערות
לְ ַבּסֹוף
ֵאין לִ י צ ֶֹרְך ְּבזָ ָהב
ּומינֵ י ֶמ ִׁשיִ .אם ֶא ְפ ָׁשר
ִ
ָאּנָ א ַה ְׁש ֵאר ְמ ַעט ִמ ְסּפֹוא
סּוסי.
לַ ּלַ יְ לָ ה ,לְ ַה ֲאכִ יל ֶאת ִ
ּגַ ם הּוא ָעיֵ ף
ַּב ְּד ָמ ָמהֵּ ,תן לִ י ַח ָּמנִ ית זָ ָהב
וְ ֶא ְת ַהּלֵ ְך ֵּבין ִצ ָיקדֹות
קּוקּיֹות ְמזַ ְּמרֹות.
וְ ִ
ֵאינִ י ִמ ְת ָח ֵרט ַעל ּג ֶֹדל ַא ֲה ָב ִתי
ַאְך ִמ ְצ ַט ֵער ֲאנִ י
ֶׁש ִהּגַ ְע ִּתי ֻמ ְק ָּדם ִמ ַּדי אֹו ְמ ֻא ָחר ִמ ַּדי

ֵ
עֹוצם ֵעינַ יִ ם
ַאְך ֵאינִ י ַמ ְצלִ ַיח לְ ֵה ָר ֵדם
ּפֹוק ַח ֵעינַ יִ ם
ֵ
וְ ֶ
רֹוצה ַׁשלְ וָ הֲ ,א ָבל ָאבּוד

האדה סנדו ( ,)Hadaa Sendooיליד ,1961
חי באולן־באטור בירת מונגוליה .הוא פרסם
 19ספרי שירה וזכה על שירתו בפרסים רבים
במונגוליה וברחבי העולם .ב־ 2006יסד את
אלמנך השירה הבינלאומי World Poetry
 Almanacאותו הוא ממשיך לערוך ולפרסם.
השפעתו של האדה סנדו פורצת גבולות
לאומיים ואתניים והוא נחשב לאחד המשוררים
הגדולים של המאה ה־.21
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לאה גולדברג
משירי ארץ אהבתי
א
כֹורה ֶׁשּלִ יֶ ,א ֶרץ־נֹוי ֶא ְביֹונָ ה –
ְמ ָ
לַ ַּמלְ ּכָ ה ֵאין ַּביִ ת ,לַ ֶּמלֶ ְך ֵאין ּכֶ ֶתר.
וְ ִׁש ְב ָעה יָ ִמים ָא ִביב ַּב ָֹּשנָ ה
וְ ַסגְ ִריר ּוגְ ָׁש ִמים ּכָ ל ַהּיֶ ֶתר.
ַאְך ִׁש ְב ָעה יָ ִמים ַהּוְ ָר ִדים ְ
ּפֹור ִחים,
וְ ִׁש ְב ָעה יָ ִמים ַה ְּטלָ לִ ים ְ
זֹור ִחים,
תּוחים,
וְ ִׁש ְב ָעה יָ ִמים ַחּלֹונֹות ְּפ ִ
וְ כָ ל ַק ְּב ָצנַ יִ ְך ְ
עֹומ ִדים ָּב ְרחֹוב
וְ ְ
נֹוׂש ִאים ִחוְ רֹונָ ם ֶאל ָהאֹור ַהּטֹוב,
וְ כָ ל ַק ְּב ָצנַ יִ ְך ְׂש ֵמ ִחים.
כֹורה ֶׁשּלִ יֶ ,א ֶרץ־נֹוי ֶא ְביֹונָ ה,
ְמ ָ
לַ ַּמלְ ּכָ ה ֵאין ַּביִ ת לַ ֶּמלֶ ְך ֵאין ּכֶ ֶתר.
ַרק ִׁש ְב ָעה יָ ִמים ַחּגִ ים ַּב ָֹשנָ ה
וְ ָע ָמל וְ ָר ָעב ּכָ ל ַהּיֶ ֶתר.
ַאְך ִׁש ְב ָעה יָ ִמים ַהּנֵ רֹות ְּברּוכִ ים
וְ ִׁש ְב ָעה יָ ִמים ֻׁשלְ ָחנֹות ֲערּוכִ ים,
תּוחים,
וְ ִׁש ְב ָעה יָ ִמים ַהּלְ ָבבֹות ְּפ ִ
וְ כָ ל ַק ְּב ָצנַ יִ ְך ְ
עֹומ ִדים ִּב ְת ִפּלָ ה,
ָּובנַ יִ ְ
נֹותיִ ְך ָח ָתן־ּכַ ּלָ ה,
ך־ּב ַ
וְ כָ ל ַק ְּב ָצנַ יִ ְך ַא ִחים.
ּומ ָרה,
לּובה ֶׁשּלִ יֶ ,א ְביֹונָ ה ָ
ֲע ָ
לַ ֶּמלֶ ְך ֵאין ַּביִ ת ,לַ ַּמלְ ּכָ ה ֵאין ּכֶ ֶתר –
ַרק ַא ַחת ָּבעֹולָ ם ֶאת ִׁש ְב ֵחְך ָא ְמ ָרה
ּוגְ ֵ
נּות ֶ
ְך־ח ְר ָּפ ֵתְך ּכָ ל ַהּיֶ ֶתר.
ּופּנָ ה,
וְ ַעל־ּכֵ ן ֵאלֵ ְך לְ כָ ל ְרחֹוב ִ
לְ כָ ל ׁשּוק וְ ָח ֵצר וְ ִס ְמ ָטה וְ גִ ּנָ ה,
חֹומֹותיִ ְך ּכָ ל ֶא ֶבן ְק ַטּנָ ה
ַ
ֵמחֻ ְר ָּבן
ֲאלַ ֵ ּקט וְ ֶא ְׁשמֹר לְ ַמזְ ּכֶ ֶרת.
ֵ
ּומ ִעיר לְ ִעירִ ,מ ְּמ ִדינָ ה לִ ְמ ִדינָ ה
נּודה ִעם ִׁשיר וְ ֵת ַבת־נְ גִ ינָ ה
ָא ָ
לְ ַתּנֹות ַּד ֵ
ּלּותְך ַה ֶ
ּזֹוה ֶרת.
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ב
ְּב ֶא ֶרץ ַא ֲה ָב ִתי ַה ָּׁש ֵקד ֵ
ּפֹור ַח,
ְּב ֶא ֶרץ ַא ֲה ָב ִתי ְמ ַחּכִ ים לְ ֵ
אֹור ַח,
ֶֹש ַבע ֲעלָ מֹות,
ֶֹש ַבע ִא ָּמהֹות,
ֶֹש ַבע ּכַ ּלֹות ַּב ַֹּש ַער.
יח ֶּדגֶ ל,
ְּב ֶא ֶרץ ַא ֲה ָב ִתי ַעל ַה ְּצ ִר ַ
ץ־א ֲה ָב ִתי יָ בֹוא עֹולֵ ֶ
ה־רגֶ ל
ֶאל ֶא ֶר ַ
טֹובה,
ְּב ָׁש ָעה ָ
ְּב ָׁש ָעה ְּברּוכָ ה,
יחה ּכָ ל ַצ ַער.
ְּב ָׁש ָעה ַמ ְׁשּכִ ָ
ַאְך ִמי ֵעינֵ ֶ
י־נֶׁשר לֹו וְ יִ ְר ֶאּנּו,
ב־חכָ ם לֹו וְ יַ ּכִ ֶירּנּו,
ִמי לֵ ָ
ִמי ֹלא יִ ְט ֶעה,
ִמי ֹלא יִ ְׁשּגֶ ה,
ִמי וָ ִמי יִ ְפ ַּתח לֹו ַה ֶּדלֶ ת?
ֲאנִ י יְ ֵֹשנָ ה וְ לִ ִּבי ֵער,
אֹור ַח ֵ
ַעל ְּפנֵ י ֵּב ִיתי ָה ֵ
עֹובר.
ַהּב ֶֹקר אֹור
ֶּוב ָח ֵצר
ֶא ֶבן ְ
ּבֹוד ָדה ִמ ְתּגֹולֶ לֶ ת.

ג
ְּב ֶא ֶרץ ַא ֲה ָב ִתי ָה ֶא ְביֹונָ ה
ֲא ִפּלּו ַהּיָ ֵר ַח ַּב ָּׁש ַמיִ ם
ֵ
עֹומד ּכֶ ָענִ י ַּב ֶּפ ַתח
ּכָ פּוף וְ ָרהּוי וְ ִחּוֵ ר.
וְ ָע ִבים ְקרּועֹות ְּובלּויֹות
ָּבאֹות ִמּכְ נַ ף ַה ָֹּש ַמיִ ם,
ְ
חֹופזֹות ֲחסּודֹות ְּוצנּועֹות
לְ כַ ּסֹות ֶח ְר ָּפתֹו ַה ַּדּלָ ה.
ַּבּב ֶֹקר עֹולָ ה ַה ַח ָּמה
ְצ ֻה ָּבה ּכְ ֵעין ַה ַּׁשּלֶ כֶ ת
ְּוברֹאׁש ַה ִּס ְמ ָטה ֻמ ָּטל
ֹל־הּזָ ָהב ָׁשחּוט.
ַּת ְרנְ ג ַ
המחזור "משירי ארץ אהבתי"
התפרסם לראשונה בשנת 1951
בכתב העת הספרותי 'אורלוגין',
ובהמשך נדפס בספר שיריה ברק
בבוקר ,ספרית פועלים ,תשט"ו
.1955

שרה שוב
מי היא ״ארץ אהבתי״
טעויות והטעיות בפירוש למחזור
1
השירים ״משירי ארץ אהבתי״

הפרשנות הנפוצה למחזור השירים "משירי ארץ אהבתי" של לאה
גולדברג ,המזהה את "ארץ אהבתי" עם ארץ מסוימת  -ישראל
או ליטא – אינה נכונה ,אך היא חוזרת ועולה בכל הזדמנות
שמזכירים את השירים :בהרצאות ,במופעי זמר ,באזכורים
טקסטואליים ,בטיולים לליטא ,בטקס הדלקת המשואות ביום
העצמאות ,ועוד .בקלות רבה מדי היא מתגלגלת ברשת וכך
הולכת ונעשית מושרשת בציבור.
פרשנות זו מתעלמת מרוב מרכיבי השירים ,שאין להם שום
קשר עם הארץ הכביכול "מזוהה" ,וכך נשארים השירים
בלתי מובנים .ואף זאת :השירים נכתבו זמן קצר אחרי
השואה ,כשנודעו מעשי הזוועה הרבים שעשו אזרחים ליטאים
ביהודים .גם למשוררת עצמה ,בילדותה ,נגרמה טרגדיה קשה
מידי חיילים ליטאים ,שהתעללו באביה עד אובדן שפיותו .לכן
לא מתקבל על הדעת שדווקא לארץ זו העניקה לאה גולדברג
את התואר הרומנטי "ארץ אהבתי" 2.לצד כל זאת ה"פוליטיקלי
קורקט" נותן לגיטמציה לכל פירוש שניתן לשיר ,כאילו הכל
מותר והכל נכון.
סיבת הכשל בהבנת "משירי ארץ אהבתי" היא ,שפרשנים
שונים מחפשים בצירוף המילים "ארץ אהבתי" ארץ קונקרטית
כלשהי ,ארץ שהמשוררת חיתה בה ,ואינם מביאים בחשבון
אפשרות של עיצוב סמלי לדבר מה מופשט ,כמקובל בשירה.
ואף זאת ,אילו היה שמו של מחזור השירים "משירי ארצי
האהובה" ,היה השם מצביע על ארץ קונקרטית .אבל צירוף
המילים "ארץ אהבתי" מעמיד במרכז את האהבה.
ואמנם ,הארץ במחזור שירים זה איננה ארץ קונקרטית ,כי
אם מטאפורית ,המתארת את עולמה הפנימי של המשוררת
 את האהבות בחייה ,שהיו נפלאות אך קצרות ומקופחותואבודות 3.אם בלשון מטאפורית האדם הוא "עולם ומלואו",
אז כל מרכיבי אישיותו ,רגשותיו וכשרונותיו הם ארצות
בעולם הזה .ומי מתוכן תהיה ארץ המולדת ,ה"מכורה",
אם לא האהבה? הארץ המטאפורית הזאת היא ,בעצם ,מה
4
שלאה גולדברג כינתה ביומנה "גיאוגרפיה של הנפש".

די לקרוא שורות אחדות מתוך השירים כדי להבין ש"ארץ
אהבתי" אינה יכולה להיות לא ארץ ישראל ולא ליטא;
"ׁש ְב ָעה יָ ִמים
האקלים המתואר בשיר הראשון ,שבו רק ִ
"סגְ ִריר ּוגְ ָׁש ִמים"
ָא ִביב ַּב ָֹּשנָ ה" וכל יתר הימים ( )358הם ַ
אינו קיים בשום ארץ בעולם .ודאי שלא בארץ ישראל,
אך גם לא בליטא .אבל הפרשנים ,המזהים את ארץ
אהבתה עם ליטא ,מביאים לכך "הוכחה" בלתי משכנעת
ממשפט אחד ביומנה של לאה גולדברג מנובמבר :1929
"ואני? החיים ריקים עד אין סוף .מאה ושישים יום בשנה יורד
גשם בליטא .וסערות גדולות אין כאן 5".את המתח הרומנטי
העצוב מתרצים הפרשנים האלה באמצעות המוטיב של "כאב
שתי המולדות" ,המופיע בשיר 'אורן' .זהו תירוץ מאולץ
ופתטי ,מפני שכל התיאורים בשלושת "שירי ארץ אהבתי"
מתמקדים באהבת אישה לגבר ולא באהבה לנופה של הארץ
וליערותיה ,כמו בשיר 'אורן'.
"לַ ַּמלְ ּכָ ה ֵאין ַּביִ ת ,לַ ֶּמלֶ ְך ֵאין ּכֶ ֶתר"  -מה למלכה ול"בית"? אם
גורלם של מלכי ליטא לשעבר היה מעסיק את לאה גולדברג,
או אם היא השתוקקה לתקומת מלכות ישראל בארץ ישראל,
קרוב יותר לוודאי שהיתה כותבת" :למלכה אין ארמון".
גם שאר התמונות אינן מתייחסות לליטא או לארץ ישראל; מה
לשבע העלמות ,האמהות ,הכלות ,האורח ,עולה הרגל (שאינו
עולה לירושלים) ,וכו' ולארצות אלה?!
ַ"רק ַא ַחת ָּבעֹולָ ם ֶאת ִׁש ְב ֵחְך ָא ְמ ָרהּ /וגְ ֵ
נּות ֶ
ְך־ח ְר ָּפ ֵתְך ּכָ ל ַהּיֶ ֶתר"
 זוהי הכרזה משונה :כל העולם מגנה ומחרף את ליטא,או את ארץ ישראל (וזה ,כשלעצמו ,אינו נכון) ,ורק היא,
לאה גולדברג ,האישה האמיצה ,מעיזה לדבר בשבחה .איזו
התנשאות מייחסים כאן למשוררת ,שהיתה אישה צנועה.
מצדדי ליטא ,בדרכם המאולצת ,כופים על השיר פירושים
רחוקים מרוחו ומתכניו .את אזכור "המלך והמלכה" נעדרי
הבית והכתר ,מסבירים כצער על אובדן עצמאותה של ליטא
ואת "חורבן חומותיך" קושרים עם גורלו של העם היהודי.
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לצורך הדגמה יובאו שני קטעי פרשנות
6
אבסורדיים כאלה ,מן המצויים ברשת:
א" .את המילים 'למלכה אין בית ,למלך אין
כתר" יש ,לדעתי ,לפרש כרמז לכך שליטא
איבדה את עצמאותה ושמהטירה העתיקה של
הנסיך הגדול גדימין בווילנה נשאר רק מגדל
אחד( .הכוונה כאן למשפט" :על הצריח דגל").
המשוררת לא קוראת למגדל ,שהוא הסמל
של ליטא ,בשמו ,אך בשיר הבא היא מקבילה
אותו למגדל המלך דוד בירושלים שמעליו
מתנשא בימי חג דגל המדינה כמו שעל המגדל
7
בווילנה".
ב .קטע זה מתייחס למילים ֵ
חֹומֹותיִ ְך":
ַ
"מחֻ ְר ָּבן
"אין להבין את המחרוזת משירי ארץ אהבתי
אלא כמצבה סמלית נהדרת לגולה שהיתה
'ביתנו הישן' והיא איננה עוד" ,מסכם חוקר
הספרות דוד ארן כבר בשנת  .1955אכן
לא נותרו מארץ אהובה זאת אלא 'חומות
8
חריבות'.

גם ההלחנה הנפלאה של השירים,
שעשתה אותם פופולריים כל כך ,תרמה
לאה גולדברג ,ציור :נורית ספיבק קוברסקי
לבלבול" :משירי ארץ אהבתי" הוא מחזור
הולחנו,
של שלושה שירים ששניים מהם
"לַ ֶּמלֶ ְך ֵאין ּכֶ ֶתר"  -שום גבר לא "הוכתר" בעולמה לבן זוג,
אבל השיר השני אינו מושר בשלמותו .בעת הלחנתו קוצץ לבעל .היא היתה רווקה ,לא הקימה משפחה ולא ילדה ילדים.
ממנו הבית האחרון ,המגלה ש"האורח"  -זה ,שחיכו לו
האם ובתה ,שהיא ה"כלה" בפועל ,בעוצמת ציפייה מוכפלת היו לה לגולדברג ,אמנם ,כמה אהבות גדולות ונפלאות ,אבל
פי שבעה  -חלף עבר על פני ביתן ולא נשאר .במקום הבית קצרות מאוד ,והן מתוארות כשבעה ימי אביב וכשבעה ימי
"סגְ ִריר ּוגְ ָׁש ִמים"ְָ " ,ע ָמל וְ ָר ָעב".
שהושמט מסתיים השיר המולחן בחזרה על הבית הראשון ,חגים ,וכל היתר הם ַ
האופטימי ,שיש בו פריחת השקד והתקווה להתגשמות "לַ ַּמלְ ּכָ ה ֵאין ַּביִ ת"" ,לַ ֶּמלֶ ְך ֵאין ַּביִ ת" – בית ולא ארמון .משום
האהבה .וכך הורחק השיר מתיאור ההחמצה הכואבת של שבית מסמל משפחה ,חום ,אינטימיות (בלשון חז"ל" :ביתו,
האהבה .השיר השלישי ,האחרון ,הפותח במילים "בארץ זו אשתו"; יומא א' ,א).
אהבתי האביונה" ,והוא רווי יאוש נורא – לא הולחן ואינו
עֹומ ִדים ָּב ְרחֹוב /וְ ְ
מוכר לרוב האנשים .אבל אפילו הקיצוצים הללו לא נטלו מן "וְ כָ ל ַק ְּב ָצנַ יִ ְך ְ
נֹוׂש ִאים ִחוְ רֹונָ ם ֶאל ָהאֹור
"ּובנַ יִ ְ
נֹותיִ ְך ָח ָתן־ּכַ ּלָ ה" – תושבי הארץ המטאפורית
ך־ּב ַ
השירים את משמעותם הברורה והמיידית .וכאשר קוראים ַהּטֹובָ ;".
את "משירי ארץ אהבתי" כתיאור של ארץ מטאפורית כל הזאת הם קבצני אהבה ,וחתנים וכלות לשבעה ימים מאושרים
בלבד .ואחר כך שוב נפילה אל ימים קרים ואפורים ,אל "עמל
התמונות מקבלות משמעות הגיונית.
ורעב".

השיר הראשון " -מכורה שלי"
השיר הפותח את מחזור השירים כתוב בסגנון בלדה על ארץ
אגדית נפלאה ועצובה ֶ -
"א ֶרץ־נֹוי ֶא ְביֹונָ ה" .זוהי ארצה של
משוררת עממית נודדת "מעיר לעיר ממדינה למדינה" עם
תיבת נגינה ,כדי לתנות ,בתיאורים מורכבים ובצירופי לשון
אוקסימורוניים ,את "דלותה הזוהרת" של מכורתה .המכורה
הזאת ,שהיא ,כאמור לעיל ,המחשה מטאפורית של אהבותיה
ּומ ָרה" .ואמנם,
לּובהֶ ,א ְביֹונָ ה ָ
"ע ָ
המקופחות של גולדברג ,היא ֲ
שום אהבה בחייה של המשוררת לא זכתה למימוש מלא.
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החומות החרבות של העיר מעידות על ימים טובים יותר בעבר.
אולי ימים של תקווה לאהבה ,אך המשוררת אינה מתעכבת על
העבר ,אלא מדווחת על ההוויה העכשווית ,כארכיאולוג החופר
בהווה ,על מנת לדווח עליו בשירתהֵ :
חֹומֹותיִ ְך ּכָ ל
ַ
"מחֻ ְר ָּבן
ֶא ֶבן ְק ַטּנָ הֲ /אלַ ֵ ּקט וְ ֶא ְׁשמֹר לְ ַמזְ ּכֶ ֶרת" – אלו הן אבני היסוד
לשירי האהבה הנפלאים והכואבים של לאה גולדברג.
חוויית האהבה בחייה היתה בעת ובעונה אחת גם דלה וגם
זוהרת .אך היא לא התביישה בה ולא הסתירה אותה ,כי אם
כתבה אותה בשיריה ושיתפה בה את קוראיה.

השיר השני " -בארץ אהבתי השקד פורח"
הפתיחה של השיר היא אופטימית :השקד פורח כמו
ו"מ ַחּכִ ים לְ ֵ
שמלת הכלהְ .
אֹורח" והציפיה מועצמת פי שבע:
ֶ
"ׁש ַבע ֲעלָ מֹותֶ /,ש ַבע ִא ָּמהֹותֶׁ /,ש ַבע ּכַ ּלֹות ַּב ַֹּש ַער" .היא
כבר מוכנה לקראת מימוש האהבה ,עומדת בשער ומחכה.
"על ַה ְּצ ִר ַיח ֶּדגֶ ל" – כך מפרסמים הבדואים בנגב שיש באוהל
ַ
נערה שהגיעה לפרקה .אך גם קורא שאינו מודע למנהג הזה,
חש התרוממות רוח ביחד עם התנשאות הצריח והתנופפות
הדגל.
ץ־א ֲה ָב ִתי יָ בֹוא עֹולֵ ֶ
ֶ
ה־רגֶ ל" – ביחד עם "עולה הרגל"
"אל ֶא ֶר ַ
נכנס לשיר מימד הקדושה שבאהבה .וכשיגיע ה"אורח"
המיוחלְ ,
טֹובהְּ /,ב ָׁש ָעה ְּברּוכָ הְּ /,ב ָׁש ָעה ַמ ְׁשּכִ ָיחה ּכָ ל
"ּב ָׁש ָעה ָ
ַצ ַער"  -כל התסכול והכאב שקדמו לבואו ישכחו.
אך כאן מתעוררת בעיה מוכרת :איך לזהות ,איך לבחור נכון,
"מי וָ ִמי יִ ְפ ַּתח לֹו ַה ֶּדלֶ ת?"
איך לא להיכשל בטעותִ .
לא מספיק להתאהב ,צריך לדעת איך לפתוח את הדלת לאהוב.
אבל הציפייה העזה מסתיימת בהחמצה ,בכישלון מוחלט -
האורח פוסח על פני ביתה :הבית שקוצץ מן השיר המולחן
אֹור ַח ֵ
פותח במיליםֲ " :אנ ִי י ְׁשֵ נ ָה ו ְ ִלּבִי עֵרַ /,על ְּפנֵ י ֵּב ִיתי ָה ֵ
עֹובר".
עובר ולא נשאר .המשוררת שתלה בשיר משפט מתוך "שיר
השירים"  -מגילת האהבה .וגם ב"שיר השירים" ,בהקשר של
ּדֹודי
פסוק זה ,ישנה החמצה כואבתֲ " :אנ ִי י ְׁשֵ נ ָה ,ו ְ ִלּבִי עֵר; קֹול ִ
ֵ
א־טל,
ֹאׁשי נִ ְמלָ ָ
דֹופקִּ ,פ ְת ִחי־לִ י ֲאח ִֹתי ַר ְעיָ ִתי יֹונָ ִתי ַת ָּמ ִתי ֶׁ --שּר ִ
ן־החֹרֵ ,
ּומ ַעיָ ,המּו
ּדֹודיָׁ ,שלַ ח יָ דֹו ִמ ַ
ּצֹותי ְר ִס ֵיסי לָ יְ לָ ה ִ - - -
ְקוֻ ַ
דֹודי ָח ַמק ָע ָבר; נַ ְפ ִׁשי ,יָ ְצ ָאה
דֹודי ,וְ ִ
ָעלָ יו ָּ - - -פ ַת ְח ִּתי ֲאנִ י לְ ִ
אתיו וְ ֹלא ָענָ נִ י( ".שיר
אתיהּוְ ,ק ָר ִ
רֹוּ--ב ַּק ְׁש ִּתיהּו וְ ֹלא ְמ ָצ ִ
ִ
ְב ַד ְּב
השירים ,ה ,ב-ו) ותחושת היאוש והבדידות מתגלמת בתמונה
"ּוב ָח ֵצרֶ /א ֶבן ְ
האחרונה של השירֶ :
ּבֹוד ָדה ִמ ְתּגֹולֶ לֶ ת".

השיר השלישי – ְ
"ּב ֶא ֶרץ ַא ֲה ָב ִתי ָה ֶא ְביֹונָ ה"
השיר השלישי ,האחרון ,כל כולו אכזבה וייאוש מן הסיכוי
"א ִפּלּו ַהּיָ ֵר ַח ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֵ
עֹומד ּכֶ ָענִ י ַּב ֶּפ ַתח ּכָ פּוף
לזכות באהבהֲ :
וְ ָרהּוי וְ ִחּוֵ ר" .הירח ,שהוא סמל הרומנטיקה ,משמש עכשיו
כתפאורה לאכזבה ,לחוסר אונים .כפיפותו משדרת מעין
תחושת אשמה על שכוחו הרומנטי לא הועיל .והעבים הבלויות
ְ
"חֹופזֹות ֲחסּודֹות ְּוצנּועֹות לְ כַ ּסֹות ֶח ְר ָּפתֹו ַה ַּדּלָ ה".
בשמים
המצוקה הפנימית מושלכת על פני השמים וגלויה לעין כל.
כתוספת מרה לייסורי הנפש הכרוכים בגעגוע לאהבה שאינה
מתממשת ,יש בשיר רמזים למעמד החברתי המבויש והמושפל
של אישה שנשארת רווקה ,שאינה זוכה בבן זוג ,בבעל .יחס
שהיה מוכר מאוד בשנות החמישים של המאה הקודמת כאשר
נכתב השיר:
בשיר הראשון"ַ :רק ַא ַחת ָּבעֹולָ ם ֶאת ִׁש ְב ֵחְך ָא ְמ ָרהּ /וגְ ֵ
נּותְך־
ֶח ְר ָּפ ֵתְך ּכָ ל ַהּיֶ ֶתר".

בשיר השלישי מסתתרות נשים רכלניות וקטנוניות בתוך דימוי
של עבים" :וְ ָע ִבים ְקרּועֹות ְּובלּויֹותָ /באֹות ִמּכְ נַ ף ַה ָֹּש ַמיִ ם/,
ְ
חֹופזֹות ֲחסּודֹות ְּוצנּועֹות /לְ כַ ּסֹות ֶח ְר ָּפתֹו ַה ַּדּלָ ה" של הירח.
השיר השלישי ,שחותם את מחזור השירים כולו ,מסתיים
בתמונה אלימה ואכזריתְ :
ֹל־הּזָ ָהב
"ּוברֹאׁש ַה ִּס ְמ ָטה ֻמ ָּטלַּ /ת ְרנְ ג ַ
ָׁשחּוט ".התרנגול ה"גבר" ,שהוא סמל הגבריות ,שחוט סופית.
המשוררת ,במו ידיה ,מאבדת את אהבתה לדעת.
הדרך שבה בחרה לאה גולדברג לדובב את חיי האהבה שלה,
תקוותיה ואכזבותיה בדמות סמלית של ארץ ,היא כתיבה
ספרותית מודרניסטית במיטבה ,והמשוררת הפליאה לעשות
בה .אך קרוב לוודאי שזו אינה המצאה מקורית משלה.
עשרים ותשע שנים לפני הופעת מחזור השירים "משירי ארץ
אהבתי" של לאה גולדברג ראתה אור הפואמה המפורסמת
"( The Waste Landארץ השממה" או "ארץ הישימון")
מאת ת"ס אליוט .הפואמה נכתבה לאחר מלחמת העולם
הראשונה וזוועותיה ,ונושאיה הם שקיעת הציוויליזציה
המערבית ,הייאוש ואובדן משמעות החיים עבור הפרט .כל
זה התגלם בדמות של ארץ ,ששמה מעיד על גורלה .פואמה
זו נחשבה לשיר המפורסם והמשפיע ביותר במאה העשרים.
לאה גולדברג היתה מומחית בספרות העולם .היא הקימה את
החוג לספרות השוואתית באוניברסיטה העברית בירושלים,
ואף תרגמה לעברית כמה שירים משל ת"ס אליוט .סביר
להניח שהיא הכירה היטב את הפואמה ואף שאבה ממנה
השראה ,השפעה זו ניכרת לא רק בבחירת הצורה של הצגת
אהבתה בדמות ארץ ,אלא גם באווירת הכאב והיאוש שהארץ
				
הזאת ספוגה בה.

.

הערות
.

 1ניתוח של השיר ברוח מאמרי זה ,פרסמתי לראשונה בירחון ׳נעמת׳ ,ינואר
.1978

.2

2ראו גם הווידוי מתוך יומנה :״קובנה זו עיר אשר אני התחלתי לשנוא
אותה מאוד ,יותר ממוות ,ושכל הרע אשר קרה איתי קרה דווקא פה״,
יומני לאה גולדברג  - 23.04.24ספרית פועלים.

.3

3ראו :שרה בן ראובן ,כעץ באפלת היער ,על אהבותיה של לאה גולדברג,
שוקן.2013 ,

..44

4יומני לאה גולדברג 15.11.29 ,עמ'  - 206ספרית פועלים .2005

.5

5שם.

.6

6מפאת קוצר המצע לא יוצגו כאן ציטוטים מתוך מאמרים על "משירי
ארץ אהבתי" של חוקרי ספרות חשובים ,כמו אריאל הירשפלד
("המעמיק לקרוא בו מבין כי מדובר על נפש ולא על מקום בעולם"
– 'הארץ'  )21.01.2010ושל אחרים ,שפירשו את "ארץ אהבתי" כארץ
מטאפורית ,ותגובות של קוראים ברשת שהבינו נכון את השירים.

.7

7הערות למחזור השירים של לאה גולדברג "משירי ארץ אהבתי" -
 ,Adolf.Gomanסימניה (המלצות ספרים).

.8

8״על ארץ אהבתה של לאה גולדברג״ ,הדר בן יהודה ,באתר "הספרנים"
.16.04.18
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ג'ויס קרול אוטס

מרי ּפונסוט

מאנגלית :רוני אמיר

מאנגלית :איתמר זהר

אלון שרוף ,נובמבר

בין לבין

ֶא ְתמֹולַ ,ה ָּׁש ַמיִ ם ֲאלֻ ּמֹות ִאּלְ מֹות
ָּבא ֶֹפקֲ ,אוִ יר ָס ִמיְך ּכָ ל ּכָ ְך
ּכִ ְמ ַעט ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לִ נְ ׁשֹם.
קֹומת־
ָמ ָצאנּו ּגֶ ֶדם ֶׁשל ַאּלֹון ַע ִּתיק ְּב ַ

זֹור ַחת ִמ ְּצחֹוק,
מֹונִ יק נִ כְ נֶ ֶסתַ ,
ִעם ַׂש ִּקּיֹות ֵמ ַה ַּמּכֹלֶ ת.
ּומֹות ַחת ֶאת ּגַ ָּבּה.
אֹותןִ ,מ ְתיַ ֶּׁש ֶרת ַ
ִהיא ַמּנִ ָיחה ָ
ַהּיַ לְ ָּדה נֶ ְה ְּפכָ ה לְ נַ ֲע ָרהַ ,הּנַ ֲע ָרה ִהיא ִא ָּׁשה; ַה ַּמ ֲע ָבר
ּומ ְחלָ טָׁ ,שחּוק ּכְ מֹו ַמ ָּתנָ ה.
הּוא ָע ִדין ֻ

ָא ָדםָׂ ,שרּוף ַאְך ֹלא ֵ
ּבֹוער
ִּב ְק ֵצה ָק ַר ַחת יַ ַער – ֵעץ ְמבֻ ָּקע,
ׂשּופים –
קּורים וַ ֲח ִ
צּועָׁ ,ש ָר ָׁשיו ֲע ִ
ָּפ ַ
ֲא ִפּלּו ַהּנְ ָמלִ ים ַה ְּׁשחֹרֹות נִ ְמלְ טּו

ָה ִא ָּׁשהֶׁ ,ש ָהיְ ָתה נַ ֲע ָרה וְ לִ ְפנֵ י כֵ ן יַ לְ ָּדהְ ,מיֻ ֶּמנֶ ת ּכָ ֵעת ָּברֹגַ ע
ֶׁשּלָ ּה,
ִהיא ֶּדלֶ ת לִ ְמקֹום ִמ ְפּגָ ׁשִ ,היא ַמכְ ִׁשיר ִחּתּוְך לְ ַמ ְפ ְּתחֹות.

נֹוׁשנָ ה
ֵמ ַה ַּצ ֲחנָ ה ֶׁשל ַע ְצבּות ָ
סֹופיתֶ ,
חֹוׂש ֶפת ִּת ְקוֹות ֶׁש ָהיּו–
ֶׁש ָהיְ ָתה לְ פֻ ְמ ִּבית וְ ִ
ּוזְ ַמּנָ ן ָע ַבר! – ַעכְ ָׁשו נְ טּול ַצ ֶּמ ֶרת וְ ַעלְ וָ ה ַהּגֶ ֶדם
חּוצה ֵמ ָה ֲא ָד ָמה
ּכְ ָבר נִ ְד ָחק ַה ָ
וְ ַהּנֶ ֶפׁש ַרק ָע ָׁשן ּכָ חֹל ָעמּום
ּומ ַּת ֵּמר לְ ִאּטֹו לְ ֹלא ֶח ֶסד
ַה ִּמ ְת ַּפ ֵּׁשט ִ
יׁשים ֶׁש ִאיׁש ֹלא יְ ַצּיֵ ר,
ֶאל ָׁש ַמיִ ם ֲא ִד ִ
יְ ַצּלֵ ם ,אֹו יִ ְר ֶאה –
ִמּלְ ַב ֵּדנּוֶ :א ְתמֹול.

ֶּב ָחלָ ל ֶׁשּבֹו ִה ְת ַּפ ְּתלָ ה וְ ִה ְת ְ
רֹומ ָמהִּ ,ד ְמיְ נָ ה וְ יָ ְצ ָאה לֶ ָח ְפ ִׁשי
ֵּבין ִא ָּמּה לְ ֵבין ִּב ָּתּה ָה ִא ָּׁשה ֶ
עֹומ ֶדת
יָ ֶד ָיה ְמ ֻר ָּקנֹות.

מרי פונסוט ניו יורק  ;2019 -1921התחנכה על ברכי הקתוליות ונשארה
אדוקה בדתה כל חייה .חלק גדול משיריה נכתבו כשבמקביל גידלה בכוחות
עצמה שבעה ילדים .פונסוט הרבתה להשתמש במבנים שיריים משוכללים,
שלטענתה לא היו מגבילים אלא מאתגרים.

החדר הראשון
ֶאל ּתֹוְך ּכָ ל ֲחלֹום ַעל ֶח ֶדר
ִמ ְת ָּפ ֵרץ ַה ֶח ֶדר ָה ִראׁשֹון.
ֵח ֶרף ַה ָּׁשנִ יםַ ,ה ְּד ָמעֹות ֶׁשּיָ ְבׁשּו
וְ נִ ְׁש ַּתּכְ חּוִ ,מ ְת ָארֹו ֶׁשל
ָה ִראׁשֹון הּוא ֶׁשּנִ ְׁש ַאר ַא ֲחרֹון.
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ג'ויס קרול אוטס (נ ,)1938 .כלת פרס ירושלים  .2019היא מהבולטות בקרב הסופרות האמריקניות.נודעת
בשל מעיין היצירה השופע שלה שהניב 58 :רומנים ,קובצי סיפורים קצרים ,מחזות ,כתיבה ביקורתית,
וגם לא מעט קובצי שירה .ספריה עוסקים בהשפעת מתחים חברתיים ובין־גזעיים על היחיד והמשפחה,
באלימות מינית כלפי נשים ,ובתחומי הפנטזיה והעל־טבעי .יצירותיה זכו בפרסים רבים בארה"ב ,ובאירופה,
בין היתר :פרס או .הנרי ,פרס סקוט פיצג'רלד ,פרס הספר הלאומי ,במרביתם זכתה יותר מפעם אחת ,ופרס
מפעל חיים על הישגיה הספרותיים יוצאי הדופן.

בילי קולינס

ֵסמיר אבדיק

מאנגלית :ערן צלגוב

נוסח עברי :גילי חיימוביץ'

שאלה בנוגע לציפורים

יוטיוב

ֵאלֵ ְך וְ ֵא ֵׁשב לִ י ַעל ֶסלַ ע לְ יַ ד ַה ַּמיִ ם
אֹו ַעל ִמ ְדרֹון ֶּד ֶׁשא
בֹוהים ֶׁשל ֲענָ נִ ים לְ ָבנִ ים,
ַּת ַחת ָׁש ַמיִ ם ּגְ ִ
וְ ַא ְפ ִסיק לְ ַד ֵּבר
ּכְ ֵדי ֶׁשאּוכַ ל לִ ְתהֹות
ּכְ ִפי ֶׁשּוַ ַּדאי ָּת ָהה ּג'וֹ ן גֵ ְ
אֹודֹובן
ָּ
'ימס
ְּביַ ַער ֶׁשל אֹור ֶׁש ֶמׁש ְמנֻ ָּמר
נֶ ֱע ָצר ִמ ֵּדי ַּפ ַעם לְ ִה ָׁש ֵען
ּבּוק ָיצה ,לְ נַ ּגֵ ב ִמ ְצחֹו
ַעל ִ
ּפֹורים.
ּולְ ַה ֲאזִ ין לְ ִׁש ַירת ַה ִּצ ִ
ַה ִאם ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות ָּת ָהה ּכָ מֹונִ י,
ֵאיְך ֵהן ִמ ְתיַ ֲחסֹות לְ ִׁש ַירת ִמינִ ים ֲא ֵח ִרים?
ּסֹוח ִרים
ַה ִאם זֶ ה ּכְ מֹו לְ ַה ֲאזִ ין לַ ֲ
תּוח?
ַה ִּסינִ ים ַּבּׁשּוק ַה ָּפ ַ
צּורה ֻמ ְׁשלֶ ֶמת?
ּפֹורים ְמ ִבינֹות זֹו ֶאת זֹו ְּב ָ
אֹו ֶׁשּכָ ל ַה ִּצ ִ
אֹו אּולַ י אֹותֹו ִצּיּוץ ַע ְצ ָּבנִ י
ֶׁש ֲאנִ י ֵ
ׁשֹומ ַע לִ ְפ ָע ִמים ֵמ ָה ֲענָ ִפים ָה ֶעלְ יֹונִ ים
הּוא קֹולֹו ֶׁשל ְמ ַת ְרּגֵ ם ָק ָטן ִּובלְ ִּתי נִ לְ ֶאה?

יטלִ ית
ֻמ ְצ ָהר ִּדיגִ ָ
ּכָ ל ֶא ָחד יַ ְצ ָרן
ּתֹכֶ ן 24/7
ֲאנַ ְחנּו ְמגֹולְ לִ ים ַמ ָּטה
ּכְ מֹו וִ ילֹונֹות
ְ
אֹוס ִפים ֶאת ַה ֵּסנְ ַס ְציֹות
לֹוּבלִ ּיֹות
ֶׁשל ַה ַה ְׁש ָּפעֹות ַהּגְ ָ
יׁשה
ַעכְ ָׁשו ְּבוִ ֵידאֹו ַעל ִּפי ְּד ִר ָ
לּוקה
יֵ ׁש ְּב ִח ָירה ִאם ֵאין ֲח ָ
ֶׁשל אֹותֹו ֵאזֹור זְ ַמן
יׁשן
ֲאנַ ְחנּו נִ ַ
ּכְ ֵדי ֶׁש ֲא ֵח ִרים יּוכְ לּו לִ ְצּפֹות ּגַ ם
ַא ַחר ֶׁשּיַ ֲעׂשּו ּכְ ִב ָיסה
אֹו יָ ִביאּו יְ לָ ִדים לַ ּגַ ן
יֵ ָרגְ עּו ְק ָצת
וְ יַ ֲעׂשּו ַּבּיָ ד

ֵסמיר אבדיק  -משורר ואמן בוסני

בילי קולינס  -משורר אמריקני
ג'ון ג'יימס אודובן  -צפר וצייר אמריקני שפעל במאה התשע־עשרה
צייר ערן צלגוב
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זיגפריד ששון
מאנגלית :מרים יחיל־וקס

אחרי ככלות הכל
ַה ִאם ָׁשכַ ְח ָּת ּכְ ָבר?...
תּוקים,
ִענְ יָ נָ יו ֶׁשל ָהעֹולָ ם ִמ ְתּגַ לְ ּגְ לִ ים ּכְ ִמנְ ָהגָ ם ֵמ ָאז ָ
אֹותם יָ ִמים ְׁש ִ
יׁשים ֶׁשּנֶ ֶע ְצ ָרה לְ ֶרגַ ע ַעל ָּפ ָר ַׁשת ְּד ָרכִ ים:
נּועה ַּבּכְ ִב ִ
ּכְ מֹו ְּת ָ
ּובֹור ַה ִּסּיּוט ְבר ְ
הּורים ֶׁשחֹולְ ִפים
ֹאׁשָך ִה ְת ַמּלֵ א ִה ְר ִ
ּכְ מֹו ָע ִבים ִּב ְר ִק ִיעים ְּב ִה ִירים; ֲה ֵרי ַא ָּתה נִ ְב ַּדלְ ָּת לְ ַחּיִ ים,
וְ יֵ ׁש לְ ָך ֶאת ּכָ ל ַהּזְ ַמן ֶׁש ָּבעֹולָ ם ,וְ גַ ם ְמנַ ת ִׂש ְמ ָחה.
ּומלְ ָח ָמה ִהיא ִמ ְׂש ָחק ְמכ ָֹער...
ַאְך ֶה ָע ָבר ּכְ מֹו ֶׁש ָהיָ ה נִ ְׁש ָאר – ִ
ַה ִאם ָׁשכַ ְח ָּת ּכְ ָבר?...
ַה ְׁש ֵּפל ַמ ָּבט וְ ִה ָּׁש ַבע ְּב ֵאּלֶ ה ֶׁש ַה ִּמלְ ָח ָמה ָט ְב ָחה ֶׁשֹּלא ִּת ְׁשּכַ ח ָּד ָבר.
זֹוכֵ ר ֶאת ַהּיְ ֵר ִחים ָה ֲא ֵפלִ ים ּכְ ֶׁש ִה ְת ַּב ַּצ ְר ָּת ַּבּגִ זְ ָרה ָׁשם ְּב ָמ ֶמץ
ֶאת ַהּלֵ ילֹות ָּב ֶהם ָׁש ַמ ְר ָּת וְ גִ ַּד ְר ָּת וְ ָע ַר ְמ ָּת ַׂש ֵּקי־חֹול ַעל ִמ ְת ְר ֵסי ָה ֵעץ
זֹוכֵ ר ֶאת ַהחֻ לְ דֹות; וְ ֶאת ַה ֵּס ָרחֹון
ִמן ַהּגְ וִ ּיֹות ָה ֵהן ֶׁשּנִ ְר ְקבּו ְּב ַקו ַה ֲח ִפירֹות ָה ַא ֲחרֹון -
וְ ֶאת ַה ַּׁש ַחר ֵ
זֹור ַח ,לָ ָב ְ
ן־מלֻ כְ לָ ְך ,וְ צֹונֵ ן ִעם ּגֶ ֶׁשם ְמיָ ֵאׁש?
ַא ָּתה ֹלא נֶ ֱע ָצר לִ ְפ ָע ִמים וְ ֵ
ׁשֹואלּ' ,כָ ל זֶ ה ׁשּוב יִ ְת ַר ֵחׁש?'
ַא ָּתה זֹוכֵ ר ֶאת ָה ַאנְ ְּד ָרלָ ְ
מּוסיָ ה לִ ְפנֵ י ַה ַה ְת ָק ָפה -
אֹותָך ְ
לֹופ ֶתת ְ
וְ ֶאת ַהּזַ ַעם ,וְ ַה ֶח ְמלָ ה ָה ִעּוֶ ֶרת ֶׁש ָהיְ ָתה ֶ
ּומ ַטלְ ֶטלֶ ת ַמר
ּגֹורלָ ם נִ גְ זַ ר?
צּוצים ֶׁש ָ
ּכְ ֶׁש ִה ַּב ְט ָּת ִּב ְפנֵ י ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּלְ ָך ָה ְר ִ
ַא ָּתה זֹוכֵ ר ֵאיְך ֲה ֵ
לּומי ַה ְּק ָרב ִה ְתּכַ ּוְ צּו ְמב ָֹהלִ ים
אׁשים ִמ ַּטלְ ְטלִ ים ַ -ה ַּמ ֵּסכֹות ָה ֵהן ּכְ ֵעין ָה ֶר ֶמץ
ִעם ֵעינַ יִ ם ֵמתֹות וְ ָר ִ
חּורים נִ לְ ָה ִבים ,נְ ִד ִיביםְ ,
ׁשֹופ ֵעי ֶמ ֶרץ?
ֶׁש ַּפ ַעם ָהיּו ַּב ִ
ַה ִאם ָׁשכַ ְח ָּת ּכְ ָבר?...
ָׂשא ַמ ָּבט ,וְ ִה ָּׁש ַבע ְּב ַעלְ וַ ת ָה ָא ִביב ַהּיְ ֻר ָּקה ֶׁשֹּלא ִּת ְׁשּכַ ח ָּד ָבר.
זיגפריד ששון – משורר וסופר אנגלי ממוצא יהודי .פרסומו הראשוני היה בזכות שיריו
מהחזית ובזכות פעולותיו ההפגנתיות כנגד מלחמת העולם הראשונה.
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ריינר מריה רילקה
מגרמנית :לאה מור

הבשורה

(דבר המלאך)
רֹובה ֶאל ָה ֵאל ֵ
יֹותר ֵמ ִא ָּתנּו;
ֵאינֵ ְך ְק ָ
חֹוקים ִמ ֶּמּנּו.
ּכֻ ּלָ נּו ְר ִ
ַאְך יָ ַדיִ ְך ְמב ָֹרכֹות לְ ַהּלֵ ל
ּכֹה ְּב ֵׁשלֹות ֶׁש ֵאין לְ ַאף ִא ָּׁשה ַא ֶח ֶרת,
ֵהן ְמ ִאירֹות ֵמ ֶח ְפ ֵתי ַׁש ְרוּולַ יִ ְך.
ֲאנִ י ַהּיֹוםֲ ,אנִ י ַה ַּטל
ֲא ָבל ַא ְּת ִהּנָ ְך ָה ִאילָ ן.
אתי,
חֹוקה ָּב ִ
ּכָ ֵעת ָעיַ ְפ ִּתיִ .מ ֶּד ֶרְך ְר ָ
ִסלְ ִחי לִ יָׁ ,שכַ ְח ִּתי
ָמה ֶׁשהּואִ ,הכְ ִּביר ַּב ִּׂש ְמלָ ה ַהּזְ ֻה ָּבה
ּכַ ַח ָּמה ֵמ ִאיר
קּועה ְּב ַׂש ְר ַע ַּפיִ ְך,
הֹוד ֵיעְךַ ,א ְּת ַה ְּׁש ָ
ִצּוָ נִ י לְ ִ
רּוחי).
ַ(ח ְד ֵרְך ִּבלְ ֵּבל ֶאת ִ
אׁשית
ְר ִאיֲ :אנִ י ָה ֵר ִ
ֲא ָבל ַא ְּת ִהּנָ ְך ָה ִאילָ ן.
ָּפ ַר ְׂש ִּתי ּכְ נָ ַפי לִ ְרוָ ָחה
וְ נִ ְמ ַּת ְח ִּתי ְּבא ַֹרח ְמ ֻׁשּנֶ ה;
מּוצף
ִקיטֹונֵ ְך ַה ָּק ָטן ָ
ְּב ִׂש ְמלָ ִתי ַהּגְ דֹולָ ה.
ל־ּפי־כֵ ן ִהּנָ ְך לְ ַב ֵּדְך
ף־ע ִ
וְ ַא ַ
ּכְ ִפי ֶׁשֹּלא ָהיִ ית ֵמ ֵ
עֹודְך

אֹותי;
רֹואה ִ
ְּובק ִֹׁשי ָ
ּכִ י ֲאנִ י ֵאד ַּבּיַ ַער
ֲא ָבל ַא ְּת ִהּנָ ְך ָה ִאילָ ן.
ּדֹואגִ ים,
ַה ַּמלְ ָאכִ ים ּכֻ ּלָ ם ּכֹה ֲ
ַמ ְר ִּפים ֲא ִחיזָ ָתם ֵאּלֶ ה ֵמ ֵאּלֶ ה:
ֵמעֹולָ ם עֹוד ֹלא ָהיְ ָתה ַהּכְ ִמ ָיהה ּכָ ל־ּכָ ְך,
ּכֹה ֹלא וַ ָּד ִאית ּוגְ דֹולָ ה.
ֶׁשאּולַ י עֹוד ְמ ַעט ָּד ָבר יֶ ֱא ַרע,
ר־מה ֶׁש ַא ְּת ַמ ִּׂשיגָ ה ַּב ֲחלֹום.
ְּד ַב ָ
רֹואה:
ֲהיִ י ָׁשלֹום ,נַ ְפ ִׁשי ָ
ִהּנָ ְך מּוכָ נָ ה ְ
ּומ ְב ִׁשילָ ה,
ּומזֻ ָּמנָ ה ַ
נִּׂשא
ִהּנֵ ה ַא ְּת ַׁש ַער ּגָ דֹול ָרם וְ ָ
וְ עֹוד ְמ ַעט ָקט ִּת ָּפ ְת ִחי.
הּובה ְּב ֵ
ת־ׁש ִירי,
יֹותר ֶׁשל ַּב ִ
ַא ְּתֶׁ ,ש ִהּנָ ְך ָהאֹזֶ ן ָה ֲא ָ
ּכָ ֵעת ֲאנִ י ַמ ְרּגִ יׁשִ :מּלָ ִתי
ָהלְ כָ ה לְ ִאּבּוד ְּב ִק ְר ֵּבְך ּכְ מֹו ַּבּיַ ַער.
אתי לְ ַה ְׁשלִ ים
וְ כָ ְך ָּב ִ
לָ ְך ֶאת ַה ֲחלֹום ָה ֶאלֶ ף וְ ֶא ָחד.
ֹלהים ִה ְתּבֹונֵ ן ִּבי :הּוא ִסנְ וֵ ר...
ֱא ִ
ֲא ָבל ַא ְּת ִהּנָ ְך ָה ִאילָ ן.

ריינר מריה רילקה – משורר וסופר גרמני יליד פראג .מגדולי
המשוררים של המחצית הראשונה של המאה העשרים.
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מצד זה
עמוס לויתן

"

"מצעד האיוולת" של נביאי ישראל?
לאחר שגלו מן ההיסטוריה בגלל מחדלי הנביאים ,שבו אליה
היהודים רכובים על פצצת אטום  -זהו בתמצית הלקח של
המחבר שבז לנביאים ולחכמים הזורעים אנרכיה ,ומעריץ מלכים
שידעו למשול כמו אחאב והורדוס

א.
מצעד האיוולת היהודי מאת אמוץ עשהאל (ידיעות אחרונות,
ספרי חמד 392 ,עמ' )2019 ,מעורר סקרנות .בפסקה שעל גב
הספר נכתב" :מצעד האיוולת הוא פירוש חדשני של ההיסטוריה
הפוליטית היהודית .המפנה אצבע מאשימה כלפי מנהיגות
שהובילה לאסונות לאומיים כבירים .החל באובדן עשרת
השבטים ,עבור בכיבוש הרומי וכלה בשואה" .הרי אם נדע
"איך הפקירו אבות היהודים את עתיד עמם" ,ככותרת המשנה
של הספר ,אולי נדע גם איך להימנע בעתיד מאותם אסונות
שהיו מנת חלקו של העם הזה בעבר .אלא שזהו גם ספר מביך
ואף מבהיל .מביך בסגנונו העתונאי הפסבדו־מחקרי (הוא הולך
בעקבות מצעד האיוולת של ברברה טוכמן )1986 ,ובשל ריבוי
סתירותיו הפנימיות .ומבהיל ,אם להקדים את המאוחר ,מפני
שהוא מתאר את שיבת היהודים להיסטוריה כשהם רכובים על
פצצת אטום ,הכוח האולטימטיבי בהתגלמותו .אף על פי כן
השאלות שהוא מעלה הן כבדות משקל וראויות לבדיקה.
"ההפקרה" שהוא מדבר עליה היא כפולה :מצד אחד היא
נובעת מפילוג העם לשבטיו ולמלחמות האחים שנגרמו עקב
כך .מצד שני היא נובעת מן הבוז שרחשו נביאי ישראל ,אנשי
הדת ,חכמי התורה ואנשי הרוח לשררה ,למלוכה ,למלך (בשר
ודם) ולשלטון בכלל .הפקרה אשר ערערה את יציבות השלטון
("משילות" בלשון ימינו) ,שהיא כמעט חזות הכל בעיני המחבר.
הוא כורך יחד את שתי ההפקרות ,מבלי לחוש בשוני שביניהן:
את מלחמות השבטים (החיצוניות) עם מלחמות הנביאים
(הפנימיות) .לדעתי ,התזה כולה תלויה על בלימה משום שאין
המחבר מצליח להוכיח באמת שאילּו היה העם מלוכד ומאוחד,
היה גורלו אחר.
"ההפקרה" ,שבה הוא דן ,משתרעת על פני שלוש תקופות:
הפילוג בישראל הקדום מן הכניסה לארץ ועד חורבן בית שני.
פיזור העם היהודי בארצות הגולה ("היקום היהודי" בפיו)
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מחורבן ירושלים בידי טיטוס ועד החורבן בשואה .והתקופה
הנוכחית במדינת ישראל המתחדשת ,שיכולה היתה להביא
אולי את "קץ ההיסטוריה היהודית" (קרי ,סיום מלחמות האחים),
אך גם היא נידונה ,כנראה ,להמשיך את מצעד האיוולת כמוכח
מרצח ראש הממשלה יצחק רבין .את הסיבות הוא תולה,
כאמור ,בשלוש תכונות הטבועות בעם הזה" :פלגנות ,אנרכיזם,
משיחיות" (עמ'  .)364נושא דגלן בישראל של היום ,לדבריו,
הוא הציבור הדתי־חרדי־מתנחלי .גם מי שמסכים לתלות
בציבור זה את האשם כיום (כמו מחבר רשימה זו) ,זוכר כי אלה
בדיוק אותן ההאשמות שהוא מטיח בנביאי ישראל בהיותם
אנשי ריב לשררה ולמלכות( .כאמור ,מתוך אי הבחנה בין שני
סוגי ההפקרות כמוסבר למעלה).
סתירה מרכזית נוספת מאפיינת את יחסו למושא כתיבתו :העם
היהודי .מצד אחד ניכר שהוא אוהב את העם הזה וחרד לגורלו.
מצד שני הוא מבקר בוטה של תולדותיו ושל אמונותיו .בעיקר
של האמונה "בבחירת ישראל" ובהיותו "עם סגולה" .המחבר
אינו מאמין בכגון דא וסבור כי בתור "קולקטיב העם היהודי
הוא עם טיפש ,שהפקיר את גורלו בידי זרים ,או בידי האלוהים"
(עמ' .)307
ב.
תמצית חידושיו של עשהאל בחקר ההיסטוריה מצויה במבוא
"במקום הקדמה" .שם הוא כותב" :את האסונות הגדולים של
ההיסטוריה היהודית המיטו אמנם אויבים חיצוניים .אשורים,
בבלים ,יוונים ,רומאים .כך הרי לימדו אותנו בבית הספר .אולם
מה שלא לימדו אותנו הוא איך ההפקרות הפוליטית של אבותינו
חשפה את העם היהודי למתקפות קשות ביותר" (עמ'  .)12וכאן
הוא מגיע ללב הטיעון (ולדעתי ,גם ללב הטעות) של ספרו:
"כך צעד המצעד ,ניזון מרוח אנרכיסטית שהעדיפה את השבט
על פני הלאום ,ואת הנביא על פני המדינאי ,שהולידה הפניית
עורף גורפת לפוליטיקה ,למדינאות ולאדמת המולדת .ובסופו
של דבר הובילה לבריחה כוללת של אבותינו מאחריותם לעתיד
עמם ,על כל יסודותיו :החירות החיים הכבוד" (שם) .עיקר
ההפקרה (או ההפקרּות) ,אם כן ,הוא אותה "רוח אנרכיסטית"
של הנביאים אשר פעלו נגד שלטון המלך והשלטון בכלל כדי
לערער סדרי ממשל וסולידריות .אלולא הם אולי היינו עומדים
בגבורה נגד האשורים ,הבבלים היוונים והרומאים!? לדבריו,
מלחמות האזרחים הישראליות נשכחו או לא הובלטו דיין( .כי

לא היה לנו היסטוריון כמו תוקידידס; כי הציונות לא ששה
להבליט אותן; וכי עורכי התנ"ך קימצו בפרטים) .ליקויים אלה,
כאמור ,הוא בא לתקן בספרו.
ג.
לא אשחזר כאן את כל חמשת חלקי הספר הבאים לאשש בחומר
היסטורי רב את דבריו .אסתפק בשרטוט קצר של החלק הראשון
("שואת ישראל הקדום") כדוגמה ואבן פינה לשאר החלקים.
טענתו העיקרית בחלק זה כי כבר בכניסה לארץ טמן משה את
"זרעי הבדלנות ,הפלגנות ומלחמות האחים" (עמ'  ,)23כאשר
הסכים לפרישתם של שלושה שבטים – גד ,ראובן ,מנשה –
שביקשו להתנחל בעבר הירדן המזרחי (לאחר שיסייעו לאחיהם
בכיבוש הארץ) .ספרי יהושע ,שופטים ,שמואל א ,ב ,מלכים א ,ב,
מתארים אינספור מלחמות וסכסוכים .גם הכתרת שאול בן קיש
משבט בנימין למלך על ישראל לא שמה לכך קץ .שבט יהודה
הבכיר לא השלים עם מלכותו והמאבקים ביניהם היו רבים .גם
בימי מלכות דוד לא שקטה הארץ .רבים ראו במלכותו השתלטות
עוינת של יהודה על ישראל( .עשהאל קובע כי "הגנרל הנועז דוד,
היה פוליטיקאי כושל שלא ידע ללכד את העם"; עמ'  .)57תקופת
שלמה זכורה כאידיליה ,אך אין לכך סימוכין בתנ"ך .אחרי מותו
נקרעה הממלכה לשניים :יהודה וישראל ,בידי רחבעם וירבעם.
לישראל הקדום לא היה ,לדבריו" ,אברהם לינקולן שיידע לאחד
ולהציל" (עמ'  .)67המאבקים בין יהודה לישראל היו הכלל,
להוציא מקרה אחד (וזו הדוגמה הנגדית היחידה שלו) ,מקרה
שהוא משבח כמופת של מדינאות נבונה .בימי אחאב מלך ישראל
ויהושפט מלך יהודה עלתה באופק מעצמה חדשה ,אשור ,ולצדה
פעלה גם ארם מצפון" .אחאב הוביל מאמץ גיאו־פוליטי לבלום
את אשור ,תוך שהוא מפגין גאונות מדינית ותעוזה צבאית" (עמ'
 .)75כשהציע אחאב ליהושפט לחבור אליו (למלחמה בארם) לא
היסס יהושפט כמלכי יהודה לפניו ,אלא נענה מיד "כמוני כמוך
 ...כסוסי כסוסיך" (מלכים ב ,ג ,ז) .יהושפט ואחאב חיתנו גם את
ילדיהם ,יהורם ועתליה .היה זה בוודאי אירוע דרמטי ,שעורכי
התנ"ך דיווחו עליו "בחמש מילים מובלעות" .הצבא המאוחד של
שני המלכים יצא למלחמה בארם .לרוע המזל במלחמה זו נהרג
"מ ֳע ָמד במרכבה נוכח ארם" (מלכים א,
אחאב מחץ ארמי בעודו ָ
כב ,לה) .אחרי מותו התפרקה הברית היהודית־ישראלית" .היא
לא שרדה את הבוז הישראלי לסולידריות של שני בעלי החזון
מהצפון ומהדרום" (עמ'  .)80זהו ,אם כן ,מקרה חריג של איחוד
כוחות לאומי ,שעשהאל מרבה להזכירו גם בהמשך (עם רמזים
לימינו) ,אולם יעילותו לא הוכחה למעשה .אחאב נהרג מוקדם
מדי ואיחוד הכוחות עם יהושפט לא ממש הועיל .מכאן ואילך
נמשך "מצעד האיוולת" .מנקודת מבטו של עשהאל התמוטטות
הברית בין יהודה וישראל היתה קטסטרופלית" .אילּו צעד (צבא
אשור) בימיהם של אחאב ויהושפט ,הם היו מלכדים את הצבאות
שלהם כדי לפגוש את הפולש מאוחדים" (עמ'  .)90בכל אופן
בשנת  732לפנה"ס כובש אשור את ממלכת ישראל ,מחריב אותה
ומגלה את עשרת השבטים .כל אותו זמן ,כותב המחבר ,עמדה
יהודה מנגד (בניגוד לצו "לא תעמוד על דם רעך ".ויקרא יט).

לדבריו" ,עם אובדן ישראל הצפונית ,אבדו לא רק הממלכה ,אלא
עצם המונח ישראל ,וכל מי ששרד נקראו מעתה יהודים .מלחמות
האזרחים שהחלו עם פרישת שלושת השבטים בימי משה ,הגיעו
לקצן כאשר יהודה נותר לבדו .הניצחון הזה מותר לציין היה
ניצחון פירוס" (עמ' .)94
ד.
הפרקים הבאים עוסקים בחורבן בית ראשון בידי נבוכדנצר
מלך בבל; במלחמות החשמונאים ובמאבק הסנהדרין במלכי
בית חשמונאי; בשלטון הורדוס ובמאבק הפרושים בו; בטעות
הנוראה של המתונים בהזמנת רומא לשלוט ביהודה; בחורבן
בית שני בידי טיטוס שקדם לו שלטון דמים של הקנאים
בירושלים; ביציאה לגולה ,ובהפיכת היהודים לעם עולם ב"יקום
יהודי" גלובלי .שוב ,לא אפרט ואציין רק כמה אירועי יסוד
וכמה מושגים יסוד המשמשים את המחבר בשיטתו.
״שואת ישראל הקדום״ (עמ'  :)95כך מכנה המחבר את נפילת
ממלכת ישראל ואובדן עשרת השבטים" .לו השכילו להתרומם
מעל השבטיות ,לא היה ישראל הקדום נעלם .יורשו היהודי לא
היה נולד ,וארצם המשותפת לא היתה נרמסת .אלמלא חרבה
שומרון אולי לא היתה נחרבת יהודה".
"מניפסט אנרכיסטי" (עמ'  :)105כך הוא מגדיר את הנאום
שנשא שמואל הנביא נגד המלכת מלך (שמואל א ,ח ,ד) .לדברי
המחבר ,זו גישה שראשיתה באידיאליזם פוליטי וסופה באסון
לאומי.
"נביאים נגד מלכים" (עמ' " :)108נביאים שהעזו פנים מול
מלכים תקיפים ,התסיסו מתנגדי משטר ,התערבו ללא הרף
בענייני מדינה ואף שלחו ידיהם אל ההגה עצמו( ".רמיזה לימינו:
רטוריקת "המשילות" נגד "שומרי הסף").
"נאיביות פוליטית" (עמ'  :)110חוקת משה שביקש להגביל את
מעמד המלך" .מלך קצוץ כנפיים ,לא עלה על הדעת במצרים,
אשור ,בבל ,פרס" .אף כי משה הקדים בכך את הובס ומונטסקיה,
סבור עשהאל כי "חוקת משה גימדה המלך את והפרידה
הרשויות ,היא טיפחה מגזריות ,הנציחה את השבטיות ושברה
את המדינה למחוזות בדלניים" (עמ'  .)113את כל אלה חרט
משה בדי־אן־אי של ישראל הקדום (עמ' .)116
"הטרגדיה הישראלית" (עמ'  :)122הטרגדיה הישראלית המוצגת
במקרא היא "ההשקפה כי הכוח והצדק הם הפכים גמורים,
יריבים מלידה ,אויבים מושבעים שנגזר עליהם להילחם
זה בזה" (עמ'  .)123בטרגדיה הישראלית שלושה גיבורים
פוליטיים :אחאב ,דוד ,שאול .אחאב רצח וירש את כרם נבות
היזרעאלי ואליהו הנביא התייצב נגדו בתוכחת "הרצחת וגם
ירשת" .דוד שילח למוות את אוריה החיתי ולקח את בת שבע
אשתו לאישה ונתן הנביא ייסר אותו במשל "כבשת הרש" .גם
שאול היה גיבור טרגי בעצם מגעו עם הכוח .שמואל הכתירו
למלך ושמואל נטל את המלוכה ממנו .סופו שהוא נופל על חרבו
ומתאבד" .בטרגדיה הישראלית אין ולו מלוכה אחת שמסתיימת
בטוב" (עמ' .)127
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הסנהדרין נגד אלכסנדר ינאי (עמ'  :)141כשם שהתנ"ך גימד
את דמותו של אחאב ,כך גימדו חז"ל את דמותו של אלכסנדר
ינאי (76 -127־לפנה"ס) המלך החשמונאי הגדול שגם עליו נגזר
להתמודד עם אופוזיציה דתית בדמות הסנהדרין ונשיאו שמעון
בן שטח .המדינה החשמונאית שרדה רק  80שנה והיא אבדה
בימי שני בניה של המלכה שלומציון ,אלמנת המלך ינאי ,יוחנן
הורקנוס ויהודה אריסטובולוס .המלכה "כרתה ברית עם חכמי
הדת הפרושים ולא השכילה להמשיך את מורשת בעלה ולהכין
את יהודה לעימות עם רומא" (עמ' .)149
הורדוס הבין את רזי הכוח (עמ'  :)155הורדוס ,שהוציא להורג
את יוחנן הורקנוס ושלט תחתיו ,חקוק בזיכרון היהודי בתור
"הכלאה של קליגולה ,סטלין והנרי השמיני".
אבל ,סבור עשהאל" ,הורדוס ניחן בהבנה
יוצאת דופן של רזי הפוליטיקה ,המדינאות
והאסטרטגיה .הנוסחה שלו היתה פשוטה:
נאמנות לרומא ,רווחה ליהודה .התוצאה 33
שנות שלום ושגשוג" (עמ' .)156
"היפוכו של הסכם מינכן" (עמ'  :)161עוד
בימי הורדוס ,יצאה משלחת של חמישים
נכבדים יהודים לרומא לפגישה עם הקיסר .הם
ביקשו שיהודה ויושביה ייעשו ארץ נספחת
לסוריה ויושמו תחת המושלים הרומאים.
"לא הורדוס ולא בנו ימשלו בנו – ה' ימשול
בנו" .עשהאל מכנה מצב דברים זה "היפוכו
של הסכם מינכן״ :עם שמתנדב לוותר על
ריבונותו ,מבלי שנתבקש לכך כלל .זו היתה
תחילת הקטסטרופה שתגיע מקץ  60שנה עם חורבן המקדש
בידי טיטוס.
הקטסטרופה (עמ'  :)180חורבן ירושלים והמקדש בידי טיטוס.
בפרק זה משתנה מעט טעמו של המחבר .לא הנביאים,
החכמים ,ותופסי הדת אשמים בעיניו ,אלא הקנאים" .היהודים
המיליטנטים שתקפו את היהודים המתונים  ...בדומה לפשיסטים
המודרניים ,המיליציות היהודיות פתחו את המתקפה שלהן על
האליטה בסדרה של רציחות .המתונים עמדו חסרי אונים מול
הקיצונים" (עמ' .)189
המפץ הגדול של ההיסטוריה היהודית (עמ'  :)207הרגע
המכונן אליו הגיעו הישראלים בתור עם מעוגן בארצו ויצאו
ממנו כיהודים בתור עם עולם .הפרידה מן הריבונות שמרכזה
המקדש ,והפיכת העם לקהילת מאמינים שמרכזה בית הכנסת.
"היקום היהודי הגלובלי בלע את עם ישראל והוליד את העם
היהודי".
ה.
ספרו של עשהאל לא מסתיים גם בנקודה זו (שבעים לספירה).
הוא כולל עוד שלושה חלקים ("מקום"" ,זמן"" ,נפש") שבהם
הוא עוסק בשאלות היסטוריוסופיות שונות (כגון "מרדכי
והגלקסיה היהודית" או "עזרא מצית השמש של הקיום היהודי")
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שהן רלוונטיות פחות לענייננו .אני מדלג עליהם היישר לפרקי
הסיום שבהם הוא עוסק בשיבת היהודים להיסטוריה ערב
הקמת מדינת ישראל.
בפרק משנה הקרוי "אירוניה בניו־מקסיקו ( ")1מספר עשהאל
"המ ָּפ ִצים") על פגישת שני מדעני אטום יהודים ,פליטים
(חובב ַ
מגרמניה הנאצית ,לאו סילרד ( )1964-1898ויוג'ין ויגנר
(1902־ )1995עם אלברט איינשטיין ב־ 1934בווילה בלונג
איילנד שבניו יורק; פגישה אשר "תוליד את ַה ַּמ ָּפץ הגרעיני"
של העם היהודי ושל האנושות כולה ,ואשר בה דנו השלושה
בהתפתחויות הפיתוח הגרעיני בגרמניה ואשר ממנה יצא
בהמשך מכתבם לנשיא ארה"ב פרנקלין רוזוולט שהוליד
את "פרויקט מנהטן" ואת פיתוח פצצת
האטום האמריקנית שהוטלה על הירושימה
ב־ .1945לשונו הפרחונית־סמלית של
עשהאל שווה ציטוט" :שלושת המדענים
שסימלו את היחסים המיוחדים בין יהודים
לחלל; שלושת מגלי החלל והגרעין שנועדו
אותו יום בלונג איילנד לאחר שהם עצמם
נשאבו לחלל היקום היהודי; שלושת חוקרי
החלל הפיזי ,מן הנייטרונים ,האלקטרונים
ותת החלקיקים האטומיים ועד מרחבי
האינסוף של איינשטיין על מבנה היקום
– ובכן ,תוצרים אלה של המפץ הגדול
של ההיסטוריה היהודית ,חוללו כעת את
המפץ הגרעיני הגדול" (עמ'  .)300החיבורים
שעושה כאן עשהאל בין העם היהודי לפצצת
האטום הם פנטסטיים ("עם חסר ישע שאת
הדבק הלאומי המיר ב'אלקטרודינימיקה של גופים בתנועה',
כשם מאמר מדעי של איינשטיין" ,עמ'  )301וגם מבהילים.
את מדעני האטום היהודים שיזמו ונטלו חלק בפרויקט מנהטן
(ורבים נוספים על השלושה שהזכרנו) הוא רואה כמסמלים את
שיבתם של היהודים להיסטוריה ,רכובים על פצצת אטום.
הלקח שלו (מ"מצעד האיוולת") הוא מדהים:
"אפשר לומר שפצצת האטום היתה אחריתו הנוראה של המפץ
הגדול של היהדות הקדומה (היציאה לגלות של העם היהודי ,ר'
למעלה – ע"ל) .הודאה מונומנטלית שהניסוי היהודי בפסיביות
פוליטית ובפציפיזם לאומי נחל כישלון לאומי מהדהד .ורמז
בלתי מתוכנן אבל בוהק ,לכך שהיהודים חוזרים להשתתף
בעיצוב ההיסטוריה שממנה דחקו אותם אבותיהם" (עמ' .)302

עשהאל אינו נבוך לומר שהיהודים חוזרים להיסטוריה לאורו
הבוהק של הפיצוץ הגרעיני .לדבריו" ,פסיביות פוליטית
ופציפיזם לאומי" של הנביאים ,אנשי הרוח והחזון "נחלו
כישלון לאומי מהדהד" .הוא מוותר כליל על תרומת אנשי
הרוח הישראלים והיהודים (להוציא מדעני האטום) ,הוא תולה
את כל יהבו בעוצמה הגרעינית ,והורדוס לבדו משמש לו
דוגמה ומופת.
לסיכום ניתן לומר כי במצעד האיוולת כתב עשהאל אנטי־

היסטוריה ישראלית־יהודית ,תוך הפניית עורף לכל המטען
הערכי־רוחני של העם הזה :התורה ,הנבואה ,הכתובים
(תנ"ך) ,המשנה ,התלמוד ,הפרשנות ,הספרים החיצוניים,
הפילוסופיה ,ההגות והספרות של ראשונים ואחרונים .מן
המהפך ממקדש למדרש (אחרי החורבן השני) ,מן ההתחדשות
הבלתי פוסקת דרך הקבלה ,החסידות ,ההשכלה ,הציונות
וכדומה ,שהן אולי סוד שרידותו .כל מה שמעניין את עשהאל
הוא סוגיית השלטון והכוח לבדה" :מה שהחל עם חתירה
תחת כוחן של מלכויות ישראל הקדום ,והמשיך לעימותים
עם מלכות החשמונאי ,קודם שהוליד פנייה למעצמה זרה
לבוא ולשלוט ביהודה ,הוביל כעת לאנרכיה ,להפקרות
ולהתמוטטות מוחלטת של הכוח המדיני היהודי" (עמ' .)196
הכל מצוי בעיניו על אותו רצף :משה ,שמואל ,נתן ,אליהו,
ירמיהו ,ישעיהו ,הקנאים (שמעון בר גיורא ,יוחנן מגוש חלב)
בירושלים ,שהטביעו את העיר בדם אחיהם .אין הבחנה בין
נביאים שנלחמו בעריצות מבית לבין קנאים שניהלו מלחמה
חסרת סיכוי נגד כוח זר ועדיף מבחוץ .במפגשה של יהודה
עם רומא הוא רואה בהם את שני צדדיה של אותה מטבע:
"כניעה מתרפסת מזה ומרד מטורף מזה .שני צדי המנטליות
האנרכית שהולידו מאות שנות חיפוש נאיבי אחר שלטון של
מקסימום מוסר ומינימום כוח .דרך האמצע ,הדרך שהורדוס
סלל ואגריפס כבש – אבדה .כזה היה גזר דינו של העם
שהפקיר את גורלו לגיבורי מצעד האיוולת ,בו נפגשו אנשי
מעלה שסירבו למשול ,עם אנשי זרוע שסירבו להימשל" (עמ'
.)201
זהו סיכומו של "מצעד האיוולת היהודי" בעיניו" :מקסימום
מוסר ומינימום כוח" .זהו שורש האסון לדידו .שלטון נרפה
של אנשי מוסר ורוח ,שאינם יודעים למשול .לעומתם,
הדרך המועדפת עליו היא "דרך האמצע שהורדוס סלל".
דרך שעיקרה היה ,כזכור" ,נאמנות לרומא ,רווחה ליהודה",
שעליה הוא מבקש להמליץ גם כיום .בלי נביאים ,בלי חוזים,
בלי משוררים ובלי סופרים .אין לו צורך בתוכחת המוסר
("מקסימום מוסר") של ישעיהו "הו גוי חוטא ,עם כבד עוון,
זרע מרעים בנים משחיתים  ...גם כי תרבו תפילה אינני שומע,
ידיכם דמים מלאו; רחצו הזכו הסירו רוע מעלילכם  ...שרייך
סוררים וחברי גנבים כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים ,יתום
לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם" (פרק א) .וגם לא
בחזון אחרית הימים שלו ("מינימום כוח")" :והיה באחרית
הימים נכון יהיה הר בית יהוה בראש ההרים ונישא מגבעות
ונהרו אליו כל הגויים  ...כי מציון תצא תורה ודבר יהוה
מירושלים ...לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה"
(פרק ב).
מה שהפך לנכסי צאן ברזל של תרבות העולם ,מיותר בעיניו.
ברור שעשהאל לא פיצח את סוד קיומו של עם ישראל והעם
היהודי וספק אם גילה סוד כלשהו .אם אתה מטהר מתולדותיו
את הנביאים ,החוזים ,אנשי הדת ,החכמים וההוגים ,עם מה
אתה נותר? עם בלי חזון שאין טעם לקיומו?! עם שליט כמו
הורדוס אשר "ידע את רזי הכוח" רחמנא ליצלן?

אימהות מהאגדות ,נשים מהמדרשים
מפגש מרתק של חוקרות פמינסטיות עם טקסטים עתיקים מייצר
"דה־צנטרליזציה" של מעמדם ההגמוני .אחדים מהפירושים הנועזים
של חז"ל עלולים לגרום לרבנים אורתודוקסים בני זמננו להחוויר

שם ספרן של ענת ישראלי וענבר רווה (מן הפקולטה לחינוך
באורנים) יבשת אבודה ייצוגי אימהות בספרות התלמודית
(ספריית הילל בן חיים ,הקיבוץ המאוחד ,מכללת אורנים)2018 ,
איננו לקוח דווקא מהמקורות אף שהוא נושא מחקרן ,אלא מן
החוקרת הפמיניסטית בת זמננו ,ז'וליה קריסטבה ,כמצוות החקר
המודרני בנושא( .קריסטבה טוענת כי העיסוק באימהות עבור
גברים ונשים כאחת הוא "פנטזמה על יבשת אבודה" המייצגת
את הרצון לשוב אל המגע עם הגוף האימהי הקדום) .ואמנם
המבוא בספר וגם הסיכום שלו רצופים תיאוריות פמיניסטיות
עכשוויות שאי־אפשר בלעדיהן .אבל ,לטעמי ,לא הן החלק שובה
הלב והדעת שבו.
כאמור בכותרת המשנה הספר עוסק בייצוגי אימהות בספרות
האגדה היהודית הקלאסית :עולמם של חכמי המשנה והתלמוד
המיוצג בחיבורים שנוצרו במאות הראשונות לספירה בארץ
ישראל ובבל .לדברי המחברות "טרם נכתב חיבור מקיף הממפה
את ייצוגי האימהות כפי שהם מיוצגים בתודעתם ובדמיונם
של חז"ל .חיבור זה מבקש להניח תשתית לדיון עומק באחד
הנושאים האנושיים הגדולים בחיים ובספרות" (עמ' .)11-10
למרות שספרות חז"ל נוצרה בידי גברים ועוסקת בעיקר בסדר
הפטריארכלי ,בכל זאת דמויות הנשים ,ובעיקר האימהות,
תופסות בה מקום חשוב ביותר .מחקרן בא לתת תשובה לשאלות
כגון :מה חשבו חז"ל על אימהֹות? כיצד עיצבו את דמותן? אילו
יחסים נרקמים בין אימהּות לזהות נשית ,תרבותית ולאומית?
כיצד מתמודדים חכמינו עם המיתוסים והסטריאוטיפים הכרוכים
באימהות כמושג ,כמוסד ,כהתנסות וכמטאפורה?
על הרלוונטיות של מחקרן הן כותבות כי להשקפת חז"ל חשיבות
רבה בעיצוב התודעה החברתית מגדרית עד היום" .לכן אנחנו
מבקשות לחשוף את המובן מאליו העולה מהם ,ובה בעת גם
לחפש עקבות של תודעה אחרת מזו הפטריארכלית ,העשויה
להתגלות במפגש של קוראות פמיניסטיות בנות זמננו עם
טקסטים עתיקים .קריאתנו מבצעת אפוא דה־צנטרליזציה של
הטקסטים ההגמוניים ".בפעולה זו עשויים להיחשף חומרים
"מ ִציץ ִמן ַה ֲח ַר ִּכים" -
ושכבות עומק שהטקסט מחפה עליהםֵ .
אמרו חז"ל "זו זכות אימהות" (שיר השירים רבה ,ב ד) .כאשר
בדברים אלה רמזו לנו על העבודה הנדרשת לחשיפת דמותן
וזכותן של האימהות המסתתרות בכתביהם (עמ' .)14
החומר המשמש אותן הוא ברובו מדרשי־אגדה המצויים
בתלמודים ,מדרשי רבא (מדרשים גדולים על חמשת חומשי
תורה וחמש המגילות) וכן בקבצים כגון תנחומא ,ספרי ,אבות
דרבי נתן ואחרים .המדרש בנוי בדרך כלל מגרעין של פסוק
מקראי וממדרש פרשני ,ההופך אותו לעתים על פניו .מה שמאיר
עיניים בספר יבשת אבודה ,הוא האופן שבו מצליחות המחברות
להראות כיצד במקום שהמקרא מקצר ,מחסר ,או אפילו שותק,
המדרש מרחיב ,משלים ואף מבצע מהפך גמור .כך אנו רואים
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כיצד מפצים חכמים (בעלי גישה אמפתית בדרך כלל לאישה)
על החומרה הפטריארכלית של המקרא .כך נחשפות גם נקודות
מבט (ביחס לאישה) שהיו עלומות קודם לכן .בדרך כלל לחיוב,
לעתים גם לשלילה ,אבל תמיד באופן מפתיע ומרתק .מעבר
לעניין הרעיוני־תוכני של המדרש (שהוא עיקר העניין של
המחברות) ,מגלים חז"ל גם רגישות לשונית־ספרותית נפלאה
המסבה הנאה אמנותית גדולה .בחמשת פרקי הספר ,המוקדשים
להיבטים השונים של האימהות ,מביאות המחברות עשרות
רבות של מדרשים כאלה .לא אוכל ,כמובן ,להקיף את הספר
כולו ואתמקד בכמה דוגמאות מן הפרק הראשון.
פרק ראשון "ארבע מי יודע? אימהות האומה במדרש" מוקדש,
כאמור ,לארבע האימהות :שרה ,רבקה ,לאה ,רחל ,שכולן חוו
תקופת עקרות .חז"ל רואים באימהות חלק עקרוני מתוכנית
בריאת העולם והמחברות כותבות כי "ההתייחסות אל אימהות
האומה באגדה היא חיובית ומאדירה" .לדעת החוקר אלוון
קאונפר ,שהן מביאות מדבריו" ,מוטיב העקרות של האימהות
הוא מוטיב מפתח העשוי לבאר את השינוי ביחס לאימהות
האומה במעבר מן המקרא אל עולם המדרש" (עמ'  .)26כידוע,
עקרּות מיוחסת גם ללאה ולרבקה .לכאורה תפקידה של האישה
בחברה הקדומה היה לידת ילדים וגידלום" .פרו ורבו ומלאו
את הארץ" (בראשית א כח) היא המצווה הראשונה שצווה המין
האנושי לאחר שנברא .לפיכך ,העקרות נתפסה כקללה והעקרה
כמקוללת .אישה עקרה נחשבה למי שמותה טוב מחייה .כפי
שאומרת רחל ליעקב" :הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי"
(בראשית ל א) .לכן לא יכלו חז"ל שלא לתמוה מדוע ייחס
המקרא לכל הנשים החשובות שבו תופעת עקרות (קצרה או
ארוכה) .המקרא עצמו איננו מפרש את הסיבות .חוקרת המקרא
יאירה עמית (המצוטטת ב"מבוא") ,אומרת כי אחת הסיבות
לכך היתה "רצונו של המספר המקראי להדגיש את מעורבותו
הישירה של האל בעיצוב ראשיתו של העם .הצגת האימהות
כעקרות משמעה שאלוהי ישראל שולט בפוריות שלהן ומעורב
ישירות בהורתו ובלידתו של עם ישראל" (עמ'  .)28דברים אלה
לא נאמרו במקרא עצמו וחז"ל ביקשו לתת במדרשים תשובה
או הסבר משלהם לתופעה .הסברם הוא לעתים נועז ומהפכני
מכל מה שאדם מודרני ,שאיננו חוקר בתחום ,עשוי לשער ,כפי
שנראה להלן .הבה נתבונן במדרש אחד כזה על נושא העקרות.
המדרש בבראשית רבא מדגים את הדרך הפרשנית של חז"ל.
הוא מבוסס על פסוק משיר השירים ופרשנות חכמים עליו
וסביבו (עמ' 28־ 29בספר) :למה נתעקרו אימהות?
רבי לוי בשם רבי שילה דכפר תמרתא ,רבי חלבו משום רבי יוחנן:
שהקב"ה מתאווה לשמוע תפילתן שלצדיקין .מתאווה לשיחתן.
שנאמר "יֹונָ ִתי ְּב ַחגְ וֵ י ַה ֶּס ַלע" (שיר השירים ב יד) .למה עיקרתי
קֹולְך" (שם).
"הרְ ִאינִ י ֶאת ַמרְ ַאיִ ְך ַה ְש ִמ ִיעינִ י ֶאת ֵ
אתכם? בשביל ַ
רבי עזריה משום חנינא בר פפא :כדי שיהיו מתרפקות על בעליהן
בנוייהן.
רבי הונה רבי ירמיה בשם רבי חייב בר ווה :כדי שייצאו רוב שנים
בלא שעבוד.
רבי הונא ,רבי אידי רבי אבין בשם רבי מאיר :כדי שייהנו בעליהן
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מהן .שכל זמן שהאישה מקבלת עוברים מתכערת .שכל תשעים
שנה שלא ילדה שרה ,היתה ככלה בחופתה.
(בראשית רבא מה ד)

הפסוק התנ"כי המשמש כאן נקודת מוצא הוא "יונתי בחגוי
הסלע בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמיעיני את קולך"
(שיר השירים ב יד)" .חגוי הסלע" וכן "סתר המדרגה" הם נקיק
וסדק צר הנתפסים גם כמקומות סכנה ,או כפח יקוש ליונה
(בדומה לעקרות לאישה) .דרשנינו ודאי הכירו את מדרש שיר
השירים רבא ב יד הנמסר מפי "תני דבי ר' ישמעאל' :בשעה
שיצאו ישראל ממצרים למה היו דומים? ליונה שברחה מפני
הנץ ונכנסה לנקיק הסלע ומצאה שם נחש .מה עשתה? התחילה
מצווחת ומטפחת באגפיה כדי שישמע בעל השובך ויבוא
ויצילה' .כך עשו בני ישראל על הים (כשנלכדו בינו לבין
המצרים) "ויצעקו אל השם  ...ויושיע אותם" (שמות יד י).
הפירוש הראשון (רבי לוי ורבי חלבו) מושפע ממדרשו של
ישמעאל כשהם אומרים כי "הקב"ה מתאווה לשמוע תפילתן
שלצדיקין ,מתאווה לשיחתן" .לשם כך ִע ֵיקר את האימהות,
כדי שיתפללו אליו מעומק מצוקתן ("ממעמקים קראתיך יה"
תהילים קל) .ישמיעו משם את קולן (וגם יַ רְ אּו את מראן).
המחברות אומרות כי במדרש הציעו חכמים ארבע תשובות
לשאלת העקרות .הראשונה ,כאמור ,נוגעת ליחסיהן עם בוראן
וללהט הדתי (וגם הארוטי) שלהן ,ואילו שלוש האחרות נוגעות
ליחסיהן עם בעליהן ולפוטנציאל המיני שלהן" .שלוש התשובות
האחרונות (רבי עזריה ,רבי הונה ,רבי הונא) מציינות את זמינותה
המינית של האישה בזמן עקרותה ,את יופיה ומצבה הגופני
הטוב ואת רצונה הפעיל ביחסים אינטימיים עם בעלה" (עמ׳
 .)29לדעתי ,לא רק הנשים נחשפות כאן בתשוקתן וביצריותן,
אלא גם החכמים הפרשנים בנועזותם המינית ,העשויה להביך
רבנים בימינו .דבריו של רבי הונא (הרביעי) ,האומר "שכל זמן
שהאישה מקבלת עוברים מתכערת" (בשל ריבוי הלידות שלה)
בוודאי היו נדחים בימינו אפילו על ידי נשים משוחררות בשל
אי־תקינותם הפוליטית .ומן המבוא הכללי לכמה דוגמאות
הדנות באימהות עצמן.
כידוע ,שרה נעדרת לגמרי מסיפור העקדה (בראשית כב) .אברהם
אינו מגלה לה דבר ואינו מספר לה מאומה ממה שהוא הולך לעשות
ליצחק .עם זאת ,הפרק הבא (בראשית כג) ,נפתח במותה של שרה
ּכֹותּה" (כג
ובאבלו של אברהם" :וַ יָבֹוא ַא ְב ָר ָהם ִל ְסּפֹוד ְל ָש ָרה וְ ִל ְב ָ
ג) .חז"ל אינם יכולים לעבור בשתיקה על "השתיקה" של המקרא.
הם מרגישים צורך למלא את החלל הדרמטי הזה בהסברים על
אשר אירע שם בין העקדה למות שרה .על כך מספר המדרש
בויקרא רבה ,כ ,ב המובא בספר( .הנוסח המתורגם לעברית):
"כיוון שחזר יצחק אצל אמו ואמרה לו :היכן היית בני? ואמר לה:
נטלני אבא והעלני הרים והורידני גבעות ,ואמרה :ווי על בנה של
השיכורה ,אילולא מלאך מן השמים כבר היית שחוט .אמר לה:
כן .באותה שעה צווחה שישה קולות ווי כנגד שש תקיעות .אמרו:
לא הספיקה לגמור את הדבר עד שמתה .הדא הוא דכתיב' :ויבוא
אברהם לספוד לשרה ולבכותה' (בראשית כג ב) .ומהיכן בא? ר'
יהודה בר סימון אמר :מהר המוריה בא".

אין ספק כי זהו מדרש נועז (יש יאמרו חתרני)
המותח ביקורת נוקבת על אברהם ,הן בשל
מעשה העקדה עצמו והן בשל הדרתה של
שרה (מתוך דעה קדומה כי "נשים דעתן
קלה" ולא תעמוד במבחן) .המחברות
מבארות כי לפי המסופר כאן המחשבה
שאברהם ישחט את יצחק מעוררת בשרה
סערה כה קשה עד שנשמתה פורחת .היא
צווחת צווחה של חרדה קיומית "ווי" בקול
רם כשופר ,כ"שיכורה" ,עד שהחיים אוזלים
ממנה( .בשל אותו דמיון לקול שופר ,אנו
שומעים תקיעת שופר בראש השנה).
לדבריהן חז"ל במדרש זה מעלים על נס
את עמדתה הרגשית והמוסרית של שרה כאם וכאישה (עמ' .)36
המחברות מביאות בהרחבה פרשנויות מודרניות נוספות ,כגון
של החוקרת הפמיניסטית שרה רודיק" :אפשר לשמוע את קולה
של שרה במדרש כקול זועק :די בעקדות ,בהקרבה ובשפיכות
דמים! זהו קולה המוסרי של האם המחויבת לחיי בנה על פני
היענות לצו האלוהי" (עמ' .)37
ומשרה לרבקה .על דמותה נעיר בקיצור (מחמת מורכבות הנושא
דווקא) כי היא אמם של התאומים (יעקב ועשו) הנתונים בקונפליקט
קיצוני כל חייהם .לדברי המחברות "דמותה נקשרת באחד הסודות
הגדולים של האימהות – סוד ההכלה של קונפליקטים" (עמ׳ .)39
המדרש (בראשית רבה סג ו) מתאר אותה כך (תוך השמטות):
רֹוצצּו ַה ָּבנִ ים ְּב ִקרְ ָּבה (בראשית כה כב) .עוברת על בתי עבודה
"ויִ ְת ְ
זרה ,ועשו מפרכס לצאת ...עוברת על בתי כנסיות (בתי כנסת) ובתי
נֹוכי (למה
ֹאמר ִאם ֵּכן ָל ָמה זֶ ה ָא ִ
מדרשות ויעקב מפרכס לצאת ...וַ ּת ֶ
ּושנֵ י
ֹאמר ָלה ְשנֵ י גֹויִ ים ְּב ִב ְטנֵ ך ְ
לי בנים) וַ ֵּת ֶלְך ִל ְדרֹוש ֶאת יְ הֹוָ ה :וַ י ֶ
אּומים ִמ ֵמ ַעיִ ְך ָיִּפ ֵרדּו ְּולאֹום ִמ ְלאֹום יֶ ֱא ַמץ וְ ַרב יַ ֲעבֹוד ָצ ִעיר" (שם
ְל ִ
כד).

המחברות מסבירות כי מדרש זה מתרכז בהיבט קונפליקטואלי:
הקשר של האם עם בית אביה (לבן) מצד אחד ,והקשר שלה עם
ילדיה ,מצד שני .נראה כי התאומים הם מימוש פיזי של הפיצול
הנפשי שקיים בה מלכתחילה .רבקה מתוארת במדרש זה כמי
שנושאת בעקיפין באחריות לקרע בין הבנים ובין העמים (עמ'
 .)41מהמקרה של רבקה נגזרת האמביוולנטיות של האימהות,
שהיא נושא נכבד בפסיכולוגיה של ימינו.
האם השלישית ,לאה ,היא לא רק הוולדנית שבארבע ,אלא גם
היחידה שהיא אם לבת ,דינה ,מה שמספק הזדמנות להתבונן
ביחסם של חכמים לאימהות לבנות .מבחינה זו לא שפר גורלה
והיא נפלה קורבן ל"מדרש מיזוגני" (שונא נשים) כפי שמגדירות
המחברות .חכמים שמו לב לדמיון בין שני פסוקים" :ותצא דינה
בת לאה אשר ילדה ליעקב" (בראשית לד א) ,כאשר נאנסה על
ידי שכם בן חמור; עם הפסוק "ותצא לאה לקראתו" (בראשית ל
טז) כאשר יצאה לקראת יעקב וביקשה "אלי תבוא הלילה כי שכר
שכרתיך בדודאי בני" (שם) .המדרש (בראשית רבא פ א) קושר
את הפועל "ותצא" שנאמר על לאה כאשר יצאה לקראת יעקב עם
"ותצא" שנאמר על דינה .ההקשר המיני של יציאת לאה מתכתב

עם ההקשר המיני של "מעשה דינה" ושתי היציאות
משמשות בעיני חז"ל עדות לעיסוקן של האם והבת:
יצאניות .כנאמר ביחזקאל "כל המושל ,עלייך ימשול
לאמור כאמה בתה" (יחזקאל טז מד)( ,עמ'  .)47מצדי
אוסיף כי מדרשים אלה מעידים גם על בקיאותם
הלשונית העצומה של חז״ל בתנ"ך .מתוך אותה
תשומת לב לשונית ספרותית יודע המדרש גם לשבח
את לאה ,על אשר קראה לבנה הרביעי יהודה.
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי :מיום שברא
הקב"ה את עולמו לא היה אדם שהודה להקב"ה עד שבאה
אֹודה ֶאת ה' ַעל ֵּכן ָקרְ ָאה
"ה ַּפ ַעם ֶ
לאה והודתה לו ,שנאמר ַ
הּודה" (בראשית כט לה).
ְׁשמֹו יְ ָ

המחברות כותבות כי הכרת הטוב נחשבת למידה
טובה .ייתכן שלא מקרה הוא שדווקא יהודה יהיה אבי השבט
שיצמח ממנו בית דוד ואשר ישלוט ביהודה (עמ' .)45
האם הרביעית רחל ,היא האם הראשונה במעלה מבחינת האהבה
ותשומת הלב שמעניקה לה המסורת לדורותיה .אף שלא זכתה
להיות אם אלא לשני בנים (יוסף ובנימין) היא נקראת "אם
הבנים" וגם "אם האומה" .כנראה "מכיוון שהיא ממלאת גם
את התפקיד האישה האהובה וגם את תפקיד האישה העקרה
והסובלת.״ המדרש (איכה רבא ,פתיחתא) ,הקושר בין נבואת
ירמיהו לרחל הוא מסובך למדי (ולא אביאו כאן) ,וגם הוא מעיד
על כשרונם היצירתי של חז"ל .הוא מבוסס על פסוקים בירמיהו
לא" :קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה
מאנה להנחם"; "כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה,
כי יש שכר לפעולתך נאום ה' ושבו מארץ אויב"; "ויש תקווה
לאחריתך נאום ה' ושבו בנים לגבולם".
המחברות אומרות כי בעיני חז״ל "רחל במדרש זה היא הסנגורית
הגדולה של העם.״ היא מצליחה יותר מדמויות אבהיות שקדמו
לה .אין בעוצמת דבריהם של אברהם ,יצחק ,יעקב ומשה ,הנזכרים
לפניה ,כדי לשנות את הגזירה האלוהית בסיפור המקראי .ואילו
רחל במדרש הופכת לדמות דומיננטית ,המשיגה ומנצחת את כל
הגברים ,״הנכשלים במשימה של הבטחת הגאולה" (עמ' .)52
ועוד הן כותבות" :נקודת המבט המדרשית ,היא נקודת מבט
נשית אלטרנטיבית ולא אנדרוצנטרית והיא מעוררת מחשבה על
ההבדל בין יעקב לרחל בבוא כל אחד מהם לקבוע את זהותו :זה
על ידי פירוד (יעקב ועשו) וזאת על ידי איחוד (רחל ולאה); זה
בעימות וזאת בהזדהות" (עמ' .)53
בדברן על דמעותיה של רחל ,הן כותבות" :דמעותיה של רחל
יוצרות אצל האל היפעלות רגשית חזקה הנושאת הבטחה
לגאולה .כוחה של רחל הוא 'כוחם של החלשים' .רחל העקרה
שבקושי הספיקה לממש את אימהותה ,מוצגת כאם האומה
האולטימטיבית ,וכדמות יחידה המסוגלת לפעול לטובת
בניה כדי להבטיח את המשך קיומם .במובן זה לפנינו מדרש
חתרני לעילא המערער על ההגמוניה האבהית ומעצב ייצוג
שונה ,אלטרנטיבי־אימהי של המציאות התרבותית" (עמ' ;54
ההדגשה שלי – ע"ל)			.
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אנדד אלדן

*

*
לבני להמן

נּופה ָה ַפכְ ִּתי לְ דֹב
ִה ְת ַק ַּד ְמ ִּתי ֵאלֶ יָךִּ ,ב ְת ָ
ִצ ָּפ ְרנַ י ָצ ֲהבּו וְ ִה ְת ָא ְרכּו
ָה ֵע ִצים נִ ְמ ְרחּו ְּבזָ וִ ית ָה ַעיִ ן
נּועה ַמ ַחט ֶׁשל א ֶֹרן ָׁש ָטה
ּתֹוְך ּכְ ֵדי ְּת ָ
וְ נִ נְ ֶע ֶצת ָּב ַר ָּק ִתי ַה ְּׂש ָמאלִ ית.
ּגַ ֶ
מּורמֹות
ּבֹותיָך ָעבֹותָ ,
ִה ַּׂשגְ ִּתי ְ
אֹותָךֶ .ה ְחזַ ְק ִּתי לְ ָך ֶאת ַהּיָ ד
ַה ַּפ ְרוָ ה ְּבכַ ף ַהּיָ ד ֶׁשּלִ י לַ ָחה ִמ ָּד ְמָך
ָה ְר ָע ִמים ָּד ְפקּו ַעל ַה ַּק ְר ַקע
ָׁש ַמ ְע ָּת ֶׁש ָּצ ַע ְק ִּתי לְ ָךֶּ ,בנִ י?
ַר ְצנּו
ּומ ֲח ֵטי ָה ֳא ָרנִ ים ָּד ְקרּו לָ נּו ַּב ְּׂש ָפ ַתיִ ם.
ַר ְצנּו ַ

קפה סיציליה

ָהלַ ְך לַ ִּמלְ ָח ָמה ַעל לֶ ֶחם ַמיִ ם וַ ֲחלֹום
לֶ ַקח ֶחלְ קֹו ָחלָ ק לְ ַה ְחלִ יק לְ ַה ְקלִ יד
ַחּגָ ּה ַחגִ י ָהגָ ה הֹוגֶ ה ֲהגִ יגַ י ּגָ ָחה לִ ְבֹלם
לְ יֹום ִמלְ יֹון ּכִ לְ יֹון לְ יֹון לָ ָבן לְ ָאן לְ גָ וֶ ן לְ ַד ְר ֵּבן
ַּב ִּדיר ַהּנָ ִדיר נָ זִ יר ַמ ְחזִ יר לַ ֵ
חֹורז ְמזָ ֵרז
ַּב ִּמזְ ָרח רֹוזֵ ן ִמּזֶ ֶרם ַהּזֵ ן ַמ ֲאזִ ין אֹזֶ ן ִס ֵּבן
ְּבזִ יל ַהּזֹול זִ לְ זֵ ל אֹוזֵ ל ַהּפֹוזֵ ל ַּב ִּפּנָ ה ֵ
אֹורז
ָחזָ ה ְּב ָחזִ ּיָ ה ֲהזּויָ ה ָרזָ ה ּגִ זְ ָר ָתּה ִמזְ ַּד ֶּק ֶרת
ַעל ַה ֶּק ַרח ַה ֵ
ּקֹוד ַח ַק ַּד ַחת ֶ
קֹוד ֶרת ָק ָדה
ְּובכַ ָּדּה ִּתירֹוׁש ֵ
יֹורׁש ָהרֹאׁש ֵאׁש ֶ
ּבֹוע ֶרת
וְ ַע ֵּׁשן ְּב ִמ ְק ֶט ֶרת ַה ְּמ ַס ֶּפ ֶרת ּכְ ִפ ָירה ֶא ְפ ָרּה
הּותּה ִמי ִּב ָּתּה
ּומֹותּה זֶ ָ
ַע ָּתה ַא ָּתה ִא ָּתּה ָ
חּוג חֹוגֵ ג ּגָ ח נָ גַ ח ַהּׁשֹור ַה ֵ
חֹורׁש ֶח ֶרׁש ֵח ְרׁשּותֹו
ֶ
ׁשֹותה ֶׁש ֶקט ַּב ְּׁש ִת ָיקה ְמלַ ֶּק ֶקת לְ ִחי לַ ח לָ ְך נָ ָטה
ֵעטֹו ִּבכְ ִת ָיבתֹו ָּתו לְ טֹוב ֵ
ׂשֹובע ַרב ׁשּורֹות
טֹוב ַע ְּב ַ

צּור ִתי ַה ְּק ַטּנָ ה ְּב ֵ
יֹותר ֶא ְהיֶ ה ַעל ּגָ חֹון וְ ֶא ְׁש ַמע ֶאת ַהּלְ ִחיׁשֹות,
ְּב ָ
טּוחה ְ
יטה ְׁש ֵק ִדים.
ּוׁש ִר ִירית לֶ ֱאכֹל ּגְ ָרנִ ָ
ִעם ֶּב ֶטן ְׁש ָ
מֹוׁשיט לִ י ִסיגַ ְריָ ה.
ְפ ַרנְ ֶצ ְ'סקֹו ָא ֶסנְ זָ ה וַ ֲאנִ י ְּב ִמ ָּטה ֻמ ַּצ ַעת לָ ָבן ְמכֻ ָּסה ָס ִדין ַּדק ,הּוא ִ
נֹוע ְד ִּתיְׂ ,ש ָפ ָתיו ְמלּוחֹות.
ְמלַ ֵּטף ֶאת ְׂש ָע ִרי ,זֹו ַהּגְ ֻדּלָ ה ֶׁשּלָ ּה ַ
רֹואה ֶאת ּגְ ֻדּלָ ִתי ּגַ ם הּוא ֶ
הּוא ֶ
רֹובה ֶאל ַהּתֹהּו.
רֹואה ּכַ ָּמה ָהעֹולָ ם ּגָ מּורּ ,כַ ָּמה ֲאנִ י ְק ָ
יָ דֹו ֶ
עֹוב ֶרת ִמ ְּׂש ָע ִרי ָארְֹך וְ ָצהֹב ִמן ַה ֶּׁש ֶמׁש ֶאל ָּפנַ יֶ ,אל ְׂש ָפ ַתי.
הּוא ֹלא ּגָ דֹול ּכָ מֹונִ י ֲא ָבל הּוא ָּפרּוׂש ּומּוכָ ן.
ִמי ּכָ אן ָּב ָא ֶרץ ַה ְּק ַטּנָ ה ַהּזֹו יִ ְהיֶ ה ְפ ַרנְ ֶצ ְ'סקֹו ָא ֶסנְ זָ ה לְ ַמ ֲענִ י,
נִ ַּסע לְ ִס ִיצילְ יָ ה וְ ֵאלֵ ְך וְ ֶאגְ ַּדל ָׁשםֲ ,א ַצּלֵ ם יָ ֶפה ְמאֹד ֶאת ַהּיָ ם.
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יערה בן־דוד

בגיל  33אני למד להיות משורר

דלת מסתובבת

ְּבגִ יל ֲ 33אנִ י לָ ֵמד לִ ְהיֹות ְמ ֵ
ׁשֹורר
ְּב ָׂש ִרי ַמכְ ִחיל
ִמ ִּד ְמ ַעת ַהּיָ ם
וְ ַרגְ לֵ י ַה ַּב ְרּבּור ַה ְּׁשחֹרֹות
ְ
הֹודפֹות ֶאת
ִׁשּוּוי ַה ִּמ ְׁש ָקל.

בחצי הליל
ְּב ִמ ְׁש ַענְ יָ ה ֶא ְתיַּגַ ע
נֹוחה
יפ ִתי ָ
ֶׁש ָּמא ְק ִט ָ
ְּבאֹור ַהּיְ ָקרֹות.
אתי
לְ ַהנְ ִחילְ ָך ָּב ָר ִ
ּכֶ ֶתם ָּפז ּגּופֹו ַמ ְצ ִמית
ָצרּור לַ ְּתהֹומֹות.
ַּב ֲח ִצי ַהּלַ יִ ל,
ּבּוע
ַּב ַּמ ַ
ֶ
עֹודּנִ י ְמלַ ֵחׁש.
ֶח ֶרׁש,
ִּב ְׂשדֹות זָ ִרים --
נָׁשים
עֹוד ַמ ֲעלֹות ִ
ֶח ְר ֵמׁש.

"ורוקדים עכברים ַּבצלצול עכשיו"

א

יטת ָחתּול ִה ְפ ִר ָידה ֵּבין ֶאלְ זֶ ה לְ ֵבין
ְׂש ִר ַ
ַה ִחּיּוְך ַהּנֶ ֱעלָ ם ַעל ָהעֹולָ ם,
נִ ָּבט ֵמ ֵעינֵ י *Mein Blaues Klavier
ַה ִאם ּכָ ְך נִ ְר ָק ִמים ַח ִ ּיים ִמּיֵ ין ָה ַאיִ ן?
ֵאין ַט ַעם לִ ְׁשאֹל.
ִמ ֵּמילָ א ַהּכֹל ִמ ְת ַא ֶּדה ִעם ַה ִּמּלָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה.
ב
ֱא ֶמת ַא ַחת ֶ
נֹוׁשכֶ ת נֶ ֶׁשְך נָ ְט ָפה ִמן ַה ַּסּכִ ין.
ֶאלְ זֶ ה ֹלא נֻ ְּצ ָחה ַעל ַה ִּקיר.
ַעל ַס ְפ ָסל נָ טּוׁשַּ ,ביִ ת לְ לַ יְ לָ ה ֶא ָחד,
ִהיא ָחלְ ָמה לְ ִאּבּוד ִצּפֹור ְּב ֶא ֶבן ִמ ְק ָּדׁש
ִּב ְׂש ַפת ַקלְ ּגַ ִסים.
"לְ ַה ְת ִחיל ֵמ ָח ָדׁש"ִ ,צּיֵ ץ ֶּב ְרטֹולְ ט ִמ ָּׁשם,
ימתֹו ָה ַא ֲחרֹונָ ה".
"יָ כֹול ָא ָדם ִּבנְ ִׁש ָ

* פסנתרי הכחול ,ספר שיריה של אלזה לסקר שילר

מתוך ספר שירים חדש שיראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד

אוגוסט-ספטמבר 61 2019

יעל איזנברג
איש־זאב

הכוח הבלתי יתואר של האורות הכחולים בחדרי

ִמ ֶ
יׁשהּו נִ כְ נַ ס לַ ִּמ ָּטה ַא ֲח ַרי
זֶ ה הּוא ִאיׁש־זְ ֵאב
ֶׁשּכָ ל ּכַ לְ ּכָ לָ תֹו ִּבי
וְ כָ ל אֹונֹוָ ,ר ְחּבֹו וְ גַ ּבֹו
מּוטלִ ים ַעכְ ָׁשו.
חֹורי ָ
ֵמ ֲא ַ
ַעכְ ָׁשו ּכְ ֶׁש ֲאנִ י ִעּוֶ ֶרת לְ ַמ ֲע ֶׂשה
ּוכְ מֹו נִ ְׁש ֶּב ֶרתֵ .מ ֲא ֵ
חֹורי ּגַ ִּבי
ַּב ִּמ ָּטה ֵ
עֹוטף ִאיׁש־זְ ֵאב
וְ רֹווֶ ה ְמנֹות ְׁש ִת ָיק ִתי ַה ְּקצּובֹות
וְ רֹווֶ ה ֶאת יָ ְפיִ י וְ ֶעזְ ִרי
וְ כָ ל ָחלְ יִ י
ימ ִתי ִאּתֹו
ּונְ ִׁש ָ
ֶ
מּוׁש ֶרת וְ כ ֶֹהנֶ ת
ִעם ִאיׁש זְ ֵאב
ק־א ֲה ָבה זָ ר.
ִאיׁש ֶמ ֶת ַ

ּומ ְר ָאה
מּודה לַ ַּמ ְר ָאה ֶׁש ַּב ֶח ֶדר ַ
ְצ ָ
ֶאת ַע ְצ ִמי לַ ּזָ וִ ּיֹות ָה ֲע ֻקּמֹות
ּכִ ִּס ִיתי ֶאת ַה ֵּׂש ָער יָ ָׁשר ַא ֲח ֵרי ִמ ְקלַ ַחת
ֶא ֱע ֶׂשה ַהּכֹל ִּב ְׁש ִביל לֶ ֱאהֹב ֶאת ַהּגּוף
וְ ַהּכ ַֹח ַה ִּבלְ ִּתי יְ ת ַֹאר ֶׁשל ָהאֹורֹות ַהּכְ חֻ ּלִ ים ְּב ַח ְד ִרי
אֹותי ֵע ָרה וְ ַע ְצ ָמ ִאית ָׁש ָעה ֲא ֻרּכָ ה
לְ ַה ְחזִ יק ִ
הֹורי ֶׁשּנָ ְטעּו ִּבי ֶאת ּכָ ל האֹותֹות ַה ְּמנֻ ּגָ ִדים
ַעל ַאף ַ
ֶׁשל ַה ִה ְיס ְ
טֹוריָ ה וְ ֶאת ֶה ָע ִתיד – ֵהם ָׂש ִמים ְּב ֵברּור
וְ ַה ִּׁשכְ ָחה נִ ְמ ֵצאת ַּב ַּד ָּקה ֶׁש ֲאנִ י ַמ ְר ָאה
ֶאת ַהּנְ ֻק ָּדה ֲהכִ י ֲע ֻמ ָּקה ַּב ֶּב ֶטן
ֵאלֶ ָיה נִ ְׁשלָ חֹות ּכָ ל ַה ְּתחּוׁשֹות
רֹוצה לָ ַד ַעת ַהּכֹל
ֲא ָבל ִא ָּמא ֶׁשּלִ י ֶׁש ָ
ִאם ָאכַ לְ ִּתיָׁ ,ש ִת ִיתיָ ,א ַה ְב ִּתי
ֶ
נֹוצ ֶרת ְּב ֶׁש ֶקט ֶאת ּכָ ל ַה ְּתׁשּובֹות
ְמכַ ָּסה ֶאת ָּפנַ י מּול ַה ֶּׁש ֶמׁש וְ עֹונָ ה
ִּת ְר ִאי ּכַ ָּמה ַא ְּת יָ ָפה ַּב ִה ְׁש ַּת ְּקפּות
יׁשים ִּופ ֵ
ּגּומי ְּפ ִר ָידה
ְּוצלָ לִ ים ּוכְ ִב ִ
זֶ ה ֹלא ַהּסֹוף ֲאנִ י ֶ
אֹומ ֶרת ֲא ָבל ַמ ֶּׁשהּו נִ גְ ַמר

*
גּופיְ ,צ ִע ִירי
ֶׁש ָהיָ ה ְּב ִ
וְ ִט ֵּפ ַח ּבֹו ּכֵ נּות
וְ ִה ְצ ִמ ַיח לֹו ֶּפ ַרח ּומֹוְך
וְ ִהגְ ִּב ַיּה ּבֹו נָ מּוְך וְ ִׁש ֵּט ַח ּבֹו ָרם
וְ ָע ָפרָ ,ע ָפרָ ,ע ַרם.
ּגּופי ְצ ִע ִיריַ ,ה ַּדק ִמן ַה ַּמ ַחט
ִ
ּגּופי ְצ ִע ִיריֶ ,ה ָע ֶבה ִמן ַה ִּקיר.
ִ
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פלומה והים
עֹוׂשה לִ י ַא ֲה ָבה
ְּבאֹותֹו לַ יְ לָ ה ָע ִׂשינּו ַה ְר ֵּבה ַא ֲה ָבהּ ,כָ כָ ה ְּבתֹורֹותַּ ,פ ַעם ִהיא ָ
לּומה – ְּב ִמּלְ ֵעיל – ָא ֲה ָבה ֶׁש ֲאנִ י נֹוגֶ ֶסת ִעם ַה ִּׁשּנַ יִ ם
עֹוׂשה לָ ּהְּ .פ ָ
ַּופ ַעם ֲאנִ י ָ
ֶׁשּלִ י ֶאת ָהעֹור ֶׁשּלָ ּהּ ,כָ כָ ה ַּב ֲח ִריקֹותְּ ,בלִ י לִ ְדפֹוק ֶח ְׁשּבֹוןִ ,היא ָהיְ ָתה ַמ ָּמׁש
ּתֹופ ֶסת לִ י ֶאת ַה ְּׂש ָערֹות וְ ֶ
ִמ ְׁש ַּתּגַ ַעת ִמּזֶ הֶ ,
אֹומ ֶרת ּכֵ ןּ ,כֵ ן ,עֹוד ,עֹודּ .גַ ם ְּב ֵעינַ י
זֶ ה ָמ ָצא ֵחן ְּוב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל ּכְ ֶׁש ָע ִׂש ִיתי ֶאת זֶ ה ִה ְב ַר ְק ִּתי ְּבעֹור ַה ָּפנִ ים ,וְ גַ ם ִאם ֹלא,
לּומה ֶ
אֹוה ֶבת עֹוד וְ עֹודַ .עד ֶׁשּיִ ּזַ ל ִמ ֶּמּנִ י
ֹלא ָהיָ ה לִ י ִאכְ ַּפת לַ ֲעׂשֹות ּכָ ל ָּד ָבר ֶׁש ְּפ ָ
אֹותי ַעד ֶׁשּנִ ְר ֶּד ֶמת .וַ ֲאנִ י ִה ַּב ְט ִּתי ָּבּה
לּומה ְמנַ ֶּׁש ֶקת ִ
ּכֹוחַ .א ֲח ַרי זֶ ה ָהיְ ָתה ְּפ ָ
ַה ַ
ימנֵ י ָהעֹור ַהּכְ חֻ ּלִ ים וְ ָה ֲא ֻד ִּמיםֵ .הם נִ ְראּו לִ י ּכְ מֹו ּכֹוכְ ֵבי־
ַּדּקֹות ֲא ֻרּכֹותַ .על ִס ָ
יָ ם ,מּוזָ ִריםַ ,רּכִ ים וַ ֲחגִ יגִ ּיִ ים.

ידין לוי

לי שיר
מגדלי בבל
א.
זֶ הּו ָא ָדם.
ֵ
ּכֹור ַע ִבּ ְפנֵ י ֲהמוֹן עֹולָ ם
הּוא ְמ ָב ֵרְך
יֹום טֹוב
יֹום טֹוב
רּוטה
רּוטה וְ עֹוד ְּפ ָ
ְּפ ָ
צֹולְ פֹות ֵּבין ַק ְרנֹות
ַא ְרּגַ ז ַה ַּק ְרטֹון
ֶׁשּבֹו נֶ ֱא ַחז ַה ֵ
ּטֹוב ַע
ִמּק ֶֹדם ָמלֵ א ְ
מּוצ ֵרי ָחלָ ב
ַעכְ ָׁשו ֵריק
ַאְך עֹוד ְמ ֻע ָּטר ָס ִביב
ְּבכָ חֹל יָ ם
ָט ָרה מ
ָט ָרה מ
זֹוהי ִמ ָּטה.
ִ
ַק ְרטֹון ָּפרּוׂש לִ ְרוָ ָחה
ַעל ְּפנֵ י ַה ַּמיִ ם
ְ
ּוׂש ִמיכָ ה ְמ ֻר ֶּפ ֶטת
לְ ַה ְר ִּביץ ַעל ּכַ ר ַה ִּמ ְד ָרכָ ה
ל־איׁש ַּת ַחת ֵעינֹו
ְּב ַד ִ
קּוחה ֶׁשל ַה ְּמ ַא ְב ֵט ַח ַהּזָ ֵקן
ַה ְּפ ָ
ֶׁשעֹוד ֵ
עֹומד לְ ֵעת ֶע ֶרב
ְּב ֶפ ַתח ַה ַּקנְ יֹון
כְּ ֶע ֶבד נִ ְר ָצע
רֹאׁשֹו ָעטּור אֹורֹות
נֵ אֹון וְ ֶח ֶסד
ֶא ָחד ְּפלּוס ֶא ָחד
ְּב ִמ ְב ָצע.

חיי הדוממים
ב.
זֹוהי ִא ָּׁשה.
ִ
צֹופה ַּב ָּב ִאים וְ הֹולְ כִ ים
ָ
אֹוטֹוּבּוסים
ִ
ִמ ַּב ַעד לְ גַ ּלֵ י
ְמכֻ ְרּכֶ ֶמת ,נִ ְס ֶּת ֶרת ֵמ ַעיִ ן
אֹוחזֶ ת ְּבת ֶֹרן ָה ֵעט ִהיא ֶ
ֶ
נֹות ֶבת
ְּבלֵ ב ָק ֶפה ֶ
הֹומה ָא ָדם.
ֶרגֶ ל יָ ִמין ֶ
חֹוב ֶקת לִ ְׂשמֹאל,
ַח ְרטֹום ַהּנַ ַעל ִמ ְת ֵ
נֹודד
ּכְ ִׁשּכֹור ַעל ִסּפּון
נֹוגֵ ַע ֹלא נֹוגֵ ַע
ַּבּכִ ֵּסא מּולָ ּה.
ִּב ְק ֵצה ַה ֻּׁשלְ ָחן
ָהפּוְך ָק ָטן
ַׂש ִּקיק נְ יָ ר
ְּבלִ י סֻ ּכָ ר
וְ כַ ִּפית ְמסֻ ְח ֶר ֶרת
ְמ ַחּכִ ים לַ ֶּמלְ ַצר
ֶׁשּיָ בֹוא.

ַא ְב ָקה ִעם ֵר ַיח טֹוב
וְ ָחתּול ְּב ַמּגָ ַפיִ ם –
נַ ְפּגִ יׁש לְ ִעּתֹו ֶׁשל יֹום
ין־ה ַע ְר ַּביִ ם.
ִּב ְׁשעֹות ֵּב ָ
ֶּפ ֶתק ָק ָטן ְּופלַ ְס ִטיק,
ִׁשכְ ַבת ֶּד ֶבק ַּד ִּק ָיקה.
ִאּלּוץ ֶׁשל ָּבא ְּב ֶרגַ ע.
ימה.
רֹומה ַמ ְד ִה ָ
ָא ָ
צּורֹות ׁשֹונֹות ַּב ַּביִ ת –
ַאלְ ֵפי ְּד ָב ִרים ׁשֹונִ ים –
ִה ְת ַמּזְ גּות ֶׁשל ַקל וָ ח ֶֹמר.
ְרגָ ַעי ָה ַא ֲחרֹונִ ים.
ַמלְ ָאְך ָק ָטן לָ ַחׁש לִ י,
נָ ַתן ִּבי ִמ ְׁש ָאלָ ה.
ְּבזִ יק ֶׁשל ִה ְתלַ ְּבטּות –
ִמ ְסּגֶ ֶרת לַ ְּתמּונָ ה.

זֹוהי ַמ ִּפית.
ִ
ַמלְ ֵבּן ְמ ֻק ָּפל ְּברְֹך
ַעל ַמלְ ֵבּן לָ ָבן
ְמ ֻר ָּבב כִּ ְת ֵמי ָק ֶפה
וְ ֵעט ֵ
נֹוב ַע
ָמה ֶׁש ָר ֲא ָתה ָה ַעיִ ן
ְבּזֹו ָה ֵעדּות נֶ ְח ָּתם
ָט ָרם
ָט ָרם
ִמּלִ ים ְ
אֹוספֹות ְר ָאיֹות
ִמ ְתּגַ ְּׁשמֹות ּכְ ִמגְ ָּדל
וְ רֹאׁשֹו ָּב ֲאוִ יר
לְ ַרגְ לָ יו עֹולֹות ָּובאֹות
ׁשּורֹות ַה ָּב ִּתים –
זֶ הּו ִׁשיר.
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נועם ויסמן
הבית
ַה ַּביִ ת ֶׁש ִּפ ְׁשרֹו לִ זְ ּכֹות וְ לֶ ֱאהֹב עֹוד ַּפ ַעם לְ ָפחֹות
יׁשה (אֹו ְׁש ַּתיִ ם)
הּוב ִתי ,לְ עֹוד ְּפגִ ָ
אֹותי לְ ַהזְ ִמינֵ ְךֲ ,א ָ
ַמזְ ִמין ִ
ַאל ִּתכְ ְּת ִבי ִׁש ָירה ּכְ ֵדי לְ ִה ְת ַח ֵּבא ָּבּה ,נְ ָׁש ָמה ָאחֹות,
ׁשֹותיִ ְך.
ָּפנִ ים ֶאל מּול ָּפנִ ים ַא ְצ ִּדיקָ ,א ִפיג אֹו ֲא ַׁשּלֵ ׁש ֲח ָׁש ַ
ּכִ כְ לֹות ָה ַאכְ זָ בֹותָ ,ה ֶעלְ ּבֹונֹותָּ ,ת ִמיד ָהיִ ִיתי לָ ְך ָח ֵבר
וְ ֵאין ּכַ ֲח ֵברּות ָה ַא ֲה ָבה ֶׁש ַא ְּת ִמ ֶּמּנָ ּה ִמ ְצ ַטּנֶ ֶפת
ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם ֶׁש ְּמ ַפ ְרּגֵ ן לְ זּולָ תֹו ּגַ ם ָמה ֶׁשהּוא ָח ֵסר
ּגַ ם ַא ֲה ָבה  -זֹאת ַא ֲה ָבה  -וְ ֵאין ָּב ַא ֲה ָבה ּכַ ֲח ֵברּות ַהּנֶ ֶפׁש.
ּכְ ֶׁש ִאיׁש ַהּלַ יְ לָ ה ָה ָר ֵעב ִּפ ְתאֹם ֶ
רֹואה ִהּגִ ַיע אֹור ִראׁשֹון
וְ ֵאׁש ַהּלַ יְ לָ ה ִמ ְׁש ַּת ֶּפכֶ ת ֶאל נְ ַהר ַהּיֹום ֶׁשל ַה ְּפלָ נֵ ָטה
ׁשּורֹותיו ֵ -אין זְ ַמןֹ ,לא לֶ ֱאכֹל וְ ֹלא לִ יׁשֹון
ָ
הּוא ְמ ַק ֵּבץ ֶאת
ּכְ ָבר ְּב ַמ ֲהלָ כָ ּה ַה ֶּד ֶרְך ְמ ַׁשּנָ ה ָּפנֶ ָיה ֵהם ָּפנֶ יָך.
יֵ ׁש ְּופ ַתלְ ּתֹלֶ ת ֲא ֻד ָּמה ֶׁשּנִ ְד ְמ ָתה לְ ָך ְׁש ַעת ֵּבין ַע ְר ַּביִ ם
ִהיא ַׁש ַחר ַּדק ֵּבין ְמ ִציאּות ֵּובין ֲחלֹוםֲ .חלֹום ִּפ ְׁשרֹו ַה ַּביִ ת.

דינה אדלשטיין
*
ָּוב ֶע ֶרב
ֵעת ַׁש ְב ִּתי ֶאל ֵּב ֵיתְך ַהּנָ עּול,
ָּפ ַת ְח ִּתי ַה ַּׁש ַער,
"צּפֹור ּגַ ן ָה ֵע ֶדן"
ִׁש ַּב ְר ִּתי ּגִ ְבעֹולֹו ֶׁשל ִ
וְ ִה ְׁשלַ כְ ִּתיו,
ּכִ י ָּפנָ ה ַהּיֹום

(מתוך ״שירים שלא הקראתי לאחותי״,
ערב יום הכיפורים תשע"ז אוקטובר )2016
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מילי שמידט
שבת בצהריים
ַׁש ָּבת ַּב ָּצ ֳה ַריִ ם
ָהעֹולָ ם ֵ
ׁשֹותק
ַה ַּמיִ ם נִ ְמזָ גִ ים לְ כֹוסֹות
ִמ ְת ַע ְר ְּב ִבים ַּב ָּק ֶפה
נֹוקׁשֹות
ַהּכַ ִּפּיֹות ְ
ַחם ְמאֹד
בּועים ְּב ֶׁש ֶמׁש
וְ ַה ִּקירֹות ְצ ִ
ַּבחּוץ ַמ ְד ֵרגֹות
זּורים
ִּב ְפנִ ים ְּבגָ ִדים ְּפ ִ
ַה ְּמ ָק ֵרר נִ ְפ ָּתח וְ נִ ְסּגָ ר
וְ ַה ָּק ֶפה ֲע ַדיִ ן ַמר
ְצ ִפ ַירת ְרכָ ִבים
ָמ ָחר
הדים
אתי ֵמ ַה ַּביִ ת
ּכַ ָּמה זְ ַמן ָע ַבר ֵמ ָאז יָ ָצ ִ
ִאי ֶא ְפ ָׁשר לָ ַד ַעת
ּכִ י ֵאין לָ נּו ָׁשעֹון
ֵאין קֹול ָׁשעֹון ְּב ִמ ְס ְּדרֹונֹות ַה ַּביִ ת
ּגַ ם ַהּזְ ַמן ָהלַ ְך לִ יׁשֹן
ֶק ֶׁשר ֵ
רֹופף אּולַ י ֶ
עֹודּנּו ַקּיָ ם
ֵּבין ַה ַּביִ ת ַהּזֶ ה
לְ ֵבין ּכַ ּדּור ָהעֹולָ ם
ְר ִס ִיסים ֶׁשל עֹולָ ם ְּב ַר ֲח ֵבי ַה ַּביִ ת
קֹומם
נֹודע ְמ ָ
ֹלא ַ
ַה ִאם ַקּיָ ם עֹוד ַמ ֶּׁשהּו ַּבחּוץ
עֹוד ִמ ֶ
יׁשהּו ֹלא נִ ְר ָּדם
ַה ִאם יֵ ׁש עֹוד ָא ָדם
ֵה ֵדי ְּבנֵ י ָא ָדם ְּב ַח ְד ֵרי ַה ַּביִ ת
וְ ִאיׁש ֹלא ֵ
יֹוד ַע ֶאת ְׁש ָמם

גרגורי גורדון
טורנדו מתהווה מעל הבית

*

טיפול

ֲאנִ י ֵ
ּכֹותב ֶאת זֶ ה ַּב ֶח ֶדר ֶׁשּלִ י,
ֲא ָבל זֶ ה ֶרלֶ וַ נְ ִטי ּגַ ם לַ ֶח ֶדר ֶׁשּלָ כֶ ם.
ַה ֶח ֶדר ֹלא ְמ ַׁשּנֶ ה,
ַה ֶח ֶדר הּוא ֹלא ַה ִּסּפּור.

ָּב ֳח ָר ִפים ֲאנִ י נִ זְ ּכַ ר:
אׁשי ָהיָ ה ַעל ּכַ ר ֶא ָחד,
ָר ִ
ר ְ
ֹאׁשָך ָהיָ ה ַעל ּכַ ר ַא ֵחר.
ֲאנִ י נִ זְ ּכַ ר ָּב ֳח ָר ִפים,
נּוארּ ,כְ ֶׁש ַּקר,
לָ רֹב ְּביָ ָ
וְ ֵאיְך ֶׁש ַהּזְ ַמּנִ ים ָע ִפים,
ֲא ָבל ַהּזִ ּכָ רֹון נִ ְׁש ַאר
יָ ֵׁשן ,יָ ָקר .יָ ָקר?
ָהיִ ינּו ֲעיֵ ִפים.
ַא ָּתה ָרחֹוק ַעכְ ָׁשו,
ַהּזִ ּכָ רֹון ָקרֹוב וְ גַ ם ֻמ ּ ָכר,
ָהיִ ינּו ְצ ִע ִירים ,יָ ִפים
ַּב ַה ְת ָחלָ ה ָׁש ִתינּו ֵּתה,
ּולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ֵׁשכָ ר,
ִּד ַּב ְרנּו ַעל ַה ְר ֵּבה ְּד ָב ִרים,
ְּוב ִע ָּקר ַעל ָמה ֶׁש ֵאין,
ַעל ּכָ ל ָמה ֶׁשּיָ ָקר
ּומה ֶׁש ֵּבין לְ ֵבין
ָ
ּומהּו ָה ִע ָּקר
ַ
נּואר ַה ַּקר.
ְּביָ ָ

ּבֹואי נְ ַ ׂש ֵחק ִּב ְמטֻ ָּפל
ָאז ִ
לֶ
ְ
ּומ ַט ֶּפ ת
אֹותי
ּתּותים וְ ַא ְּת ִ
ֲאנִ י עּוגַ ִ
אֹוכֶ לֶ ת
ֲאנִ י ְּתאֹו וְ ַא ְּת
ּכֹוח
ַה ַ
ּתּוכְ
ֶ
ְ
ֲאנִ י ַהּמטֻ ָּפל ׁשֹּלא לִ י
לִ ְׁשּכ ַֹח.

ַה ֶּׁש ֶקט ְמ ַא ְפ ֵׁשר לִ ְראֹות,
לְ ִה ְת ַח ְׁש ֵּבן ִעם ַהּנֶ ֶפׁש
ּולְ ֵה ָח ֵׂשף לַ ַּמ ְח ָׁשבֹות
בֹוהה ֵ
ְּב ֶר ְ
יֹותר.
זֹולּוציָ ה ּגְ ָ
ַה ְּבגָ ִדים ַה ְּמ ֻמ ָּתגִ ים ָה ֵאּלֶ ה
ימי,
ֹלא ְמכַ ִּסים ַעל ָה ֵעירֹום ַה ְּפנִ ִ
ַעל ַהּלִ כְ לּוְך ֶׁש ִּב ְפנִ ים,
רֹואים.
ֶׁש ֵאינְ כֶ ם ִ
ֲאנִ י ֵ
ּכֹותב ֶאת זֶ ה לְ ַע ְצ ִמי,
ֲא ָבל ֲאנִ י ֵ
ּכֹותב זֹאת ּגַ ם לָ כֶ ם.
ַהּזְ ַמן ַה ַּדק הֹולֵ ְך וְ ֵ
חֹומק
ֵּבין ִרוְ ֵחי ָה ֶא ְצ ָּבעֹות,
ֵּבין ֲח ִר ֵיצי ָה ִר ְצ ָּפה ֶה ָע ִבים.

התאדות
ָהיִ ִיתי ַחם ּכָ ל ּכָ ְך ַּבּלַ יְ לָ ה,
ֹאשי ַעל ּכַ ר.
ֹלא יָ כֹלְ ִּתי לְ ַהּנִ ַיח ֶאת ר ִׁ
ָהיִ ִיתי ַחם ּכָ ל ּכָ ְךְּ ,וב ִע ָּקר ָאבּוד ְ
ּומנֻ ּכָ ר.

ּבֹואי נְ ַ ׂש ֵחק ִּב ְמטֻ ָּפל
ָאז ִ
לֶ
ְ
ּומ ַט ֶּפ ת
ֲאנִ י ְ ּּפ ָר ִח ֵ
אֹותי
ימ ִתים וְ ַא ְּת ִ
ֶ
ׁשֹותלֶ ת
אֹותי
ֲאנִ י ַחּלֹונָ עּול וְ ַא ְּת ִ
ּפֹות ַחת
ַ
ֵ
יֵ
ְ
ּומה
רֹואה ָמה ׁש מ ַעל ָ
וְ ַא ּת ָ
ִמ ַּת ַחת.
מּודע ֶׁשּלִ י
ְּת ַח ְּט ִטי ַּבֹּלא ָ
ּכְ מֹו ְמנַ ֵּת ַח ַּב ָּב ָׂשר
אֹותי ָמה ַרע ָמה טֹוב
ְּותלַ ְּמ ִדי ִ
מּוסר.
ּדֹוקטֹור לְ ָ
ַא ְּת ְ
ֲאנִ י ָאבֹוא לְ כָ ְ
יׁשה וְ ֶא ְהיֶ ה
לּפגִ ָ
ָמסּור
ַאְך ֹלא ֵא ַדע ָעלַ יִ ְך ּכְ לּום
לה ָּׁשנִ ים
ּכָ ַ
ּכִ י זֶ ה ָאסּור.

ַה ַּמיִ ם ִּבי ָר ְתחּו ַהּלַ יְ לָ ה,
וְ כֹוכְ ֵבי ַהּלֶ כֶ ת ָּב ֲהקּו ְּבאֹור ּכָ חֹל.
ָהיִ ִיתי ִסיר ֵ
רֹות ַח ,וְ ַהּזְ ַמן ָהיָ ה ָק ָטן ּכְ מֹו חֹול.
ַהּלַ יְ לָ ה ֹלא יָ כֹלְ ִּתי לְ ַהּגִ יד
ְּב ִב ָּטחֹון ָמלֵ א ִאם ֶא ְת ֵ
עֹורר ָמ ָחר.
ַהּלַ יְ לָ ה ֹלא נִ ְר ַּד ְמ ִּתי ַעד לְ בֹוא ָהאֹור ַה ְּמ ֻא ָחר.
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אחו כהן

תחיה דב

מעבר להרים

וילונות תחרה לבנים 3

ֵמ ֵע ֶבר לֶ ָה ִרים יֵ ׁש ָה ִרים
ֵמ ֵע ֶבר לַ ּיָ ם יָ ם
ֵמ ֵע ֶבר לַ ִּמ ְד ָּבר ִמ ְד ָּבר
ֵ
ּומ ֵע ֶבר לָ ָא ָדם ַא ְד ָמתֹו
ִמ ֶּמּנָ ה ָּבא
וְ הֹולֵ ְך
וְ ָׁשב ֶאל ַא ְד ָמתֹו
ֶׁש ֵאין לָ ּה ֵמ ֵע ֶבר
ֶׁש ִהיא ָה ִרים
יָ ם
ּומ ְד ָּבר
ִ
וְ ֶע ֶצם ַה ַחּיִ ים

ַה ִאם ֵהם ֲע ִמ ִידים?
ַה ִאם יֵ ׁש ָּב ֶהם ַמ ֶּׁשהּו ֶׁשּמֹונֵ ַע ִמּקֹולֹות ַמ ְט ִר ִידים ִמּלַ ְחּדֹר?
ַה ִאם נִ ָּתן לִ ְראֹות ָּב ֶהם ַרק ְּפ ִר ָיחה? אֹו זְ ִר ָיחה? אֹו ְׁש ִק ָיעה?
ּסּורים
ּוכְ ֶׁשחֹולֶ ֶפת ַעל ְּפנֵ ֶיהם ַרּכֶ ֶבת ְמלֵ ָאה ַה ְׁש ָּפלָ ה וְ יִ ִ
ֵהם נֶ ֱא ָט ִמים?

הרי את
ֲה ֵרי ַא ְּת ִמ ְׁש ַּת ֶּמ ֶׁשת ִּבי
ָּב ָאה ּכִ ְרצֹונֵ ְך וְ הֹולֶ כֶ ת
ׁשֹולָ ל ַא ַחר ַה ְּתמּונָ ה ָה ֲע ֻק ָּבה
ִמן ָה ֱא ֶמת ַה ְּמ ֻקּוָ ה

בשוודית זה נשמע יותר טוב
.1
ּבּוטיק ִּב ְּפ ָראג
ּלֹוּבי ֶׁשל ְמלֹון ִ
ַּב ִ
ָע ְמ ָדה ַס ַּפת ְ KNOPPARPצ ֻה ָּבה
מּול ֻׁשלְ ָחנֹו ֶׁשל ְּפ ִקיד ַה ַּק ָּבלָ ה
ַההּוא ִעם ַה ִּפ ְיר ִסינְ ג ְּבכָ ל ָמקֹום
ֲ(אנִ י ֶ
חֹוׁש ֶבתֹ .לא ָּב ַד ְק ִּתי)
ָּת ִה ִיתי
ִאם ּכְ ֶׁש ִאיׁש ֵאינֹו ֶ
רֹואה
הּוא ֵ
ינֹוקּיִ ים
רֹובץ ַעל ַה ַּס ָּפה וְ ָׁשר לְ ַע ְצמֹו ִׁש ִירים ִּת ִ
ִּתינֹוקֹות ֶׁשּגָ ְדלּו ְּב ִמ ַּטת
ֹלא יֵ לְ כּו לַ ָּצ ָבא
ּגּוע ְּד ִר ָיסה
צּוע ֹלא יִ ָּד ְרסּו ְּב ִפ ַ
ֹלא יִ ירּו ִּב ְמ ַח ֵּבל ָּפ ַ
HENSVIK

ֲה ֵרי ַא ְּת ְמטֻ ְׁש ֶט ֶׁשת
ֵמ ֲחלֹום ֲא ֶׁשר ֵאינֹו עֹוזֵ ב ַּבּלַ יְ לָ ה
ַּובּיֹום ַא ְּת ֵצל חֹולֵ ף ָרדּוף
ַמ ָּבט ָר ֶפה
ֲה ֵרי ַא ְּת ֲעיֵ ָפה ְ
ּומכֻ ֶּׁש ֶפת
וְ לִ ֵּבְך ַה ַּמר ֵ
נֹוׁשף ֶאת
ּכָ ל ָמה ֶׁשּיָ ֶפה
מתוך המקומות הקדושים
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ְּב ִׁש ַּדת ַהּלַ יְ לָ ה
ֶא ְפ ָׁשר ּגַ ם לְ ַה ְט ִעין ֶאת ָה ַאיְ פֹון
וְ גַ ם לְ ַא ְח ֵסן ִמכְ ְּת ֵבי ַא ֲה ָבה יְ ָׁשנִ ים
אתי
ְּתמּונַ ת ִּב ִּתי ּכְ ֶׁש ָהיְ ָתה ִּתינ ֶֹקת וַ ֲע ֵר ַמת ְס ָפ ִרים ֶׁש ֶּט ֶרם ָק ָר ִ
יִ ְּתנּו לִ י ִס ָּבה לָ קּום ַּבּב ֶֹקר
NORDLI

מתוך מצב זמני מתמשך

*

*

צּוע
יַ לְ ָּדה ַצ ֲע ַ

ִא ָּתּה וְ ֵאלֶ ָיה
ּכָ כָ ה ֵ
יֹוד ַע
רּוח
ּולְ כָ אן ָה ַ
ּפֹה ִהגְ זַ ְמ ָּת
ִא ָּתּהַ ,רק ִא ָּתּה
ֶׁשּלִ י ִהיא
ָׁש ַמ ְע ִּתי יַ ַער
ְמ ַר ְׁש ֵרׁש
ּומ ֶּמּנָ ה
ֶׁשּלָ ּה ִ
ִק ַּבלְ ִּתי ִמכְ ָּתב
ָּבלָ גָ ן
ּבֹוכָ ה ַּב ְּס ָתו
ּגֶ ֶׁשם
ְמפֻ ּזָ ר ְּב ֶׁש ֶבר
ַעכְ ָׁשו
ִׁשיר.
ָעלֶ ָיה.
ּגּוע.
ּגַ ְע ַ

ְמ ֻע ְמלֶ נֶ ת
ְמסֻ גְ נֶ נֶ ת
בּוע.
ְּב ִבגְ ֵדי ַחג ּכָ ל ַה ָּׁש ַ
ִמ ֶ
ּלֹות ָיה
ִמ ְת ְ
רֹוצצֹות
ִמ ְתּגַ לְ ּגְ לֹות
רּוע.
ִּד ְמיֹונָ ּה ָּפ ַ

*
ֹלא ּכְ מֹו יַ ֲהלֹוםּ .כְ מֹו ְּפנִ ינָ ה.
ֹלא ּכְ מֹו יַ ֲהלֹום
ְמלֻ ָּטׁשְ .מ ַסנְ וֵ ר.
ַקר.
ּכְ מֹו ְּפנִ ינָ ה
חּודּה.
ְּב ַמ ֲע ַמ ִּקים ְמגַ ֶּב ֶׁשת יִ ָ
ֹלא ּכְ מֹו יַ ֲהלֹום לִ ְׂשרֹט.
לָ גַ ַעת
ּכְ מֹו ְּפנִ ינָ ה.
*

רואים אור ב–

שרה ספטי מאיר

דניאל סנד

אוי ,אלוהים ,עולם
ֶמלֶ ל
לְ ַמכְ ִּביר ַה ְּמלִ ָיצה
לְ ִת ְפ ֶא ֶרת
ַהּכִ ּסּוי
ְמיֻ ָּתר
יָ ֶפה ַהּנִ ְס ָּתר ִמן ַהּגָ לּוי
ַּבּלַ יְ לָ ה
רֹואים
ִ
ֶאת ָּב ֵּתי ַה ִּׁשיר
ַ׳ק ָּד ִרים ָּב ִאים׳
טּומים
ָּפנָ ס ֵמ ִאיר ֶּד ֶרְךֶּ ,ד ֶרְך ַה ִּקירֹות ָה ֲא ִ

ּכְ ֶׁשּיָ ַׁש ְב ִּתי ַעל ּגְ דֹות ָה ַאּגָ ָדה וְ ַה ִּסּפּור
רֹואה ֵאיְך ַּת ְרנְ גֹלֶ ת ְמ ִטילָ ה ֵּב ַיצת זָ ָהב
ָ
וְ ֵאיְך ָחתּול ֵ
ינֹוקיֹו ּגָ ֵדל ָה ַאף
נֹועל ַמּגָ ָפיו ּולְ ִּפ ְ
ֵה ַבנְ ִּתי ֶׁשּגַ ם ֲאנִ י ֶא ֱהיֶ ה ַּפ ַעם ַּב ְרּבּור.

יׁשית
וְ ַא ְּת ֲח ִר ִ
יֹוד ַעת
ּכְ ָבר ַ
עֹוׂשים ֶאת זֶ ה.
ֹלהים ִ
ֵאיְך עֹולָ ם וֶ ֱא ִ

מתוך עירום ללא מילים

מתוך אמא אסלח אותך
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*

ֶּפתח

ַעל ּגְ דֹות ַהּנַ ַחל
ִמ ְס ַּתלְ ֶסלֶ ת ִצּפ ֶֹרן ָחתּול.

ַה ֶּדלֶ ת ֶׁש ָהיְ ָתה ַּדלְ ֵּתְך ׁשּוב ֵאינֶ ּנָ ה
נִ ֶּצ ֶבת ִּב ְמ ֻאּנָ ְך ּכְ ָמגֵ ן ִמ ְּפנֵ י ִר ַּמת ָה ֵעץ
גאוִ יר
וְ ַענְ ֵפי ַה ֶּמזֶ ֲ

עֹוד ְמ ַעט
ֹלא ָחתּול וְ ֹלא
ִצּפ ֶֹרן.

**
ַה ִאם ָּתׁשּוב ָה ַעלְ וָ ה ָה ַרּכָ ה
ְּותלַ ֵּטף ֶאת ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה
ַעד ֵּתעֹור?

נְ כָ ַסיִ ְך ַהּיְ ִח ִידים – ַמ ְט ֲא ֵטא וְ ָא ָבק
ָס ִמיְך ְ
ּומ ֻרּכָ ז ּכְ מֹו ַה ָּׁש ָרב
ַה ְּמכַ ֶּסה ֶאת ָה ָא ֶרץ ַּבּיֹום ֲהכִ י ָׁש ֵקט ַּב ָּׁשנָ ה
ּבֹוק ַע ֵמ ַהּנֶ ֶקב
ּכְ ֶׁשּזַ ְרנּוק ָהאֹור ֵ
ְּב ֵמ ַצח ַּדלְ ֵּתְך וְ ֵ
ׁשֹוטף ֶאת ַה ֵּמ ָית ִרים
לְ ַה ְׁש ִחיז ֶאת ַה ְּצ ִרידּות
ִמ ְת ַּב ֲה ִרים ַּת ְפ ִק ַידיִ ְך  -לְ ַדּיֵ ק ֶאת ַה ְּׁש ִת ָיקה
כּודה ִּבגְ רֹונֵ ְך ּכְ מֹו ְר ִסיס,
עֹודּה לְ ָ
ֶׁש ָ
לְ ַפּיֵ ס ֶאת ָה ַא ֲה ָבה.

בערוץ דיסקברי
פֹור ְ
אסט ְ
ׁשֹוׁשּנָ ה ֲא ֻד ָּמה נִ ְפ ַּת ַחת ְּב ַפ ְ
וֹורד.
ַ
ַעל ֲעלֵ י ַה ֶ
זֹוה ִרים ֶאגְ לֵ י ַטל.
ּכֹות ֶרת ֲ

אבן הפינה של האני
ֲע ִדינּות ָה ֵ
אֹוחז ַּב ִּמכְ חֹול ְמ ַחּלֶ ֶקת ֶאת ַה ַּקנְ ַבס
לִ ְׁשנֵ י ֲא ֵ
זֹורי ָרצֹון

ֶּפלֶ ט 3

חּוקים ֵּבין זָ וִ ּיֹות ַה ִּקיר
ְּד ִ
לְ ִר ְצ ַּפת ַהּלֵ ב ַה ֲחלַ ְקלַ ָּקה ּכְ ֶק ַרח.

ַא ְּת יְ ֵׁשנָ ה,
נֹורא
יָ ָפה ָ
נֹורא
יָ ָפה ָ

רֹוקן ֶאת ִּתיקֹו ַעל ַה ֻּׁשלְ ָחן -
ַה ֶח ֶסר ְמ ֵ
ּומ ְח ָסנִ ית -
עּודת זֶ הּותֵ ,עט ,לִ ְיּפ ְס ִטיק ַ
ְּת ַ

ַרק לְ ַה ִּביט ָּבְך,
לָ גַ ַעת ָאסּור
לָ גַ ַעת ָאסּור
ִמי ֶׁשּנֹוגֵ ַע –
נִ ְצ ָרב.

ּכָ ל ַהּגּוף נִ לְ ָחץ ֶאל ְׁשנֵ י ֲח ָד ִרים
ְק ִׁש ִיחים ּכְ ֵדי לְ זַ ֵּקק ֶאת ַהּוִ ְיס ִקי לְ ָחלָ ב.
ֹאמר
יִ ְפ ֶצה ַה ָּדם ֶאת ִּפיו וְ י ַ
ֵאינֶ ּנִ י
לּוח ַה ַחּלֹון
ָּפנַ י נִ ְבלָ מֹות ְּב ַ
וְ ָהאֹור ּכָ ֶבה ּכְ מֹו ְצלִ ַיפת ׁשֹוט.

מתוך מה את רואה
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רואים אור ב–

זיוית קורנבלאו

מיכל מוגרבי

יעל מדיני

תום הדני נוה
*

סלע גיר

פּותים ְּב ֶאגְ רֹוף.
ַה ָּׁש ַמיִ ם ְל ִ

כאשר היתה הילדה ההיא בת חמש־שש היא לא אהבה אגדות וסיפורי מעשיות .כיפה
אדומה ,עמי ותמי ,שלגיה ושבעת הגמדים ,היפהפייה הנרדמת  -אלה ודומיהם  -לא
דיברו אל לבה .היא אהבה סיפורים מציאותיים ,אמיתיים .היא אהבה עלילות שהיו
עשויות לקרות לה ,ממש לה.
היא גרה אז בירושלים בפאתי שכונת רחביה .בימים ההם היתה זו שכונה שקטה ,רוב
בתיה בני קומה אחת ורק כמה מהם הגביהו לקומתיים ואולי גם לקומה שלישית שעל־
מחצית־גג .מעטים היו אז כלי הרכב שהתנהלו ברחובותיה .ורק פה ושם קרטע בהם
אוטובוס שקישר בין תושביה ובין מרכז העיר.
ועיקר העיקרים :עוד היו בה מגרשים רבים ריקים .כמה מהם היו ממש שדות בור.
שדה בור כזה נגלה לילדה ההיא שהיתה אז בת חמש־שש בקצה הרחוב שבו גרה .הצלע
שלו הנושקת למדרכה היה סלע גיר .כך נאמר לה :סלע גיר .כלל וכלל לא דמה הוא
לסלעים הרבים שניקדו את מדרונות הגבעות שבעיבורי השכונה .גונם של אלה נע בין
אפור בהיר ואפור כהה כמעט שחור .היתה בהם נחישות .נשבה מהם רוח קרה .גונו של
סלע הגיר  -לעומת זאת  -היה צהבהב־ורדרד .והיה בו רוך .ונשבה ממנו רוח חמימה.
סלע הגיר סיקרן את הילדה ההיא שהיתה אז בת חמש־שש .נדמה לה שמשהו חבוי בקרבו.
יום אחד אמרה בבית שהיא יוצאת לשחק עם חברה שגרה ממול .שקר זה הכביד על צו
האמת שהחל להתגבש במודעותה של הילדה ההיא שהיתה אז בת חמש־שש ,אבל היא לא
יכלה לנהוג אחרת .מוכרחה היתה לעמוד מול סלע הגיר לבדה ,לגמרי לבדה.

ַה ַּביִ ת ָׁש ֵקט ְל ֶרגַ ע
חֹול ֶפת
ִּכ ְבתֹוְך ְמכֹונִ ית ֶ
ַּת ַחת ּגֶ ֶׁשר ִּבזְ ַמן ְס ָע ָרה.
עֹובר ֵּבין ַה ֲח ָד ִרים
ֲאנִ י ֵ
רֹועֹותי
ַ
ִּתינֹוק ָרדּום ִּבזְ
ּסֹומְך ַעל ַהּנָ ָהג
נֹוס ַע ַה ֵ
ְּכ ֵ
ֶׁשֹלא יַ ֲע ֶׂשה ְּתאּונָ ה
ּגּופי
ּגּופֹו ָצמּוד ֶאל ִ
ִּכ ְפ ָצ ָצה ִל ְס ִפינָ ה.

*
ָע ַברְ נּו ַלּגּור ְּב ָצמּוד ַל ִּתיכֹון
ֶׁשּיָ ַׁש ְב ִּתי ּבֹו יָ ֵחף ַּב ַּבגְ רֻ ּיֹות,
סּוליֹות ַה ַּסנְ ָּד ִלים ֻמ ְפנֹות
ְ
ְּכ ַל ֵּפי ַמ ְע ָלה.

ברגליה הקטנות מיהרה אליו .בהגיעה אליו האטה את צעדיה עד שעמדה מולו .היתה לה
זו פעם ראשונה שבה יכלה לעמוד ככה נטועה במקומה זמן ארוך בלא לזוז .היא השיטה
את עיניה הקטנות מקצהו האחד לקצהו האחר שוב ושוב .קצת נמוך היה ממנה .גונו
הצהבהב־ורדרד דמה בעיניה לפני אדם .נדמה לה שחמימותו ורכותו נוגעות בה ,עוטפות
אותה .היא הסבה את עיניה לאחור .איש לא נראה ברחוב .היא המתינה רגע ארוך .עדיין
לא נראה איש ברחוב .אז חזרה והסבה את עיניה לסלע הגיר .בקורבה אליו נשמה את
ריחו הנקי .אז הרימה את ידה הקטנה ונקשה עליו כמה נקישות כמו שנוקשים על דלת
וממתינים לשאלה" ,מי שם?"

ַמ ְמ ִׁשיְך ְל ַצ ְל ֵצל ְּבחֻ ְפ ַׁשת ַה ַּקיִ ץ
ּמֹופ ַיע ְלֹלא ִס ָּבה.
ַּכ ַּפ ַחד ַה ִ

מתוך סלע הגיר דימתה לשמוע המהומים עמומים .כן ,ודאי  -המהומים עמומים .משהו
חי היה בתוך סלע הגיר ,משהו חי שביקש לומר לה דבר־מה.

עֹורר ֵמ ַה ִּצ ְלצּול.
ַה ִּתינֹוק ִמ ְת ֵ

בלב הומה שבה הביתה .היא לא שיתפה איש בגילוי שגילתה .שלה בלבד היה הוא :הנה
יכול מגע ידה לדובב את סלע הגיר!

.

עלילת הגילוי הזה היתה מציאותית ,אמיתית .היא ממש קרתה לילדה ההיא שהיתה אז בת
חמש־שש						.

פעמון התיכון

ֲאנִ י ְמנַ ְענֵ ַע אֹותֹו ַּב ֲחזָ ָרה ֶאל ַה ֵּׁשנָ ה-
עֹוזֵ ר לֹו ַל ְחּבֹץ
ֶאת ֲח ַלב ִאּמֹו ַל ֶח ְמ ָאה.
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צדוק עלון

ואין בלבו רמייה
"בוא אספר לך משהו מעניין ",אהרון אחז בזרועי כשפגשתיו
דרך מקרה בשוק.
היה יום קיץ .הבטתי באנשים הסובבים בינות לדוכני השוק
המלאים בשפעת הארץ ,ותוהה הייתי כיצד מיום היוולדו של
אדם דואגים מלאכי השרת שהעולם יהיה מלא בכל אותם
דברים הנחוצים לו למחייתו .הבנת ההתאמה הזאת בין צורכי
האדם לבין השפע שמרעיף הטבע הסבה לי עונג ושטפה
אותי בשרעפים .בדיוק אז אחזני אהרון בזרועי.
"בוא אספר לך משהו מעניין ",אמר ,ואני ,אף שלא הייתי
הרהורי ,לא סירבתי לו.
ַ
בטוח אם רוצה אני כי יופרעו
עלי מגיל צעיר .עם
(הסירוב – גם כשהצדקתו מלאה – קשה ַ
השנים הבנתי כי לאי־הסירוב מעלה גדולה – דברים רבים
היו נותרים נסתרים ממני אילו סירבתי" ).ספר ,כולי אוזן",
אמרתי ,ועיניו של אהרון אורו" ,כמה יפה לשמוע זאתִ .אמי
תמיד נהגה לומר כך ",אמר ,ומיד לפת את זרועי והובילני
לאחת הסמטאות" .אתה רואה אותו?" הצביע על איש לא
צעיר ,גדול ומרשים מאוד" .כן ",עניתי" .כשאתה מכיר אותו
אתה הופך להיות בית הלל ,ומבין שנוח לו לאדם שנברא
משלא נברא ",ודבריו לא רק שהזכירו לי את התקופה שבה
פקדנו יחדיו את שיעורי הפילוסופיה באוניברסיטה העברית,
הם אף עוררו בי את תחושת העונג שנגרמה לי עת הבנתי
את ההתאמה בין צרכיו של האדם לבין הטבע המשופע בכל
אותם מטעמים המשביעים את צרכיו .שהנה נולד תינוק ,ומיד
הכל סובבים לדאוג לו ,וחש הוא כי טוב היות מאי־היות.
"לפני שנים רבות ",פתח אהרון" ,שינו את חוק הדגל .החוק
החדש ִחייב להניף את הדגל שעל הגג של משכן הכנסת בדרך
מסוימת ,והמלאכה הוטלה על האיש הזה ",הוא הצביע על
האיש שנשא עתה סלים מלאים" .הוא מסגר ,שמו אליהו,
ושידי זהב לו.
ֵ
וכל מי שמכיר אותו יודע שאין ברוחו רמייה
הוא הזדקן ,אבל כוחו עדיין במותניו ".הבטתי באיש שבחר
הורי היו מיודדים
תפוחים ברוב חיוניות" .הוא היה שכן שלנוַ .
איתו ועם רעייתו ,וכנער אני זוכר שהם היו פוקדים איש את
בית רעהו לעתים תכופות וללא צורך בהזמנות מוקדמות".
אהרון שתק .המתנתי בסבלנות; שיערתי כי יש לו דבר נוסף
לספר לי.
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ואמנם ,כעבור דקה ארוכה הוא אמר" ,אתה זוכר את שיעורי
הפילוסופיה שלנו? אתה זוכר את ההתכתשויות בסוגיה 'אם
אתה לא פילוסוף ,מדוע ללמוד פילוסופיה הרי לא תהיה
פילוסוף; ואם אתה פילוסוף ,מדוע ללמוד פילוסופיה הרי
אתה כבר פילוסוף'?" מובן שזכרתי" .מכל מקום ",המשיך,
"אני רוצה לספר לך משהו על האיש הזה.״ הוא השתהה
אלי
מעט" .באחד הימים ,כשהייתי נער ",סיפר" ,הוא פנה ַ
וביקש שאסייע לו להתקין את דגל ישראל על גג הכנסת.
המשימה הוטלה עליו ,ולעובדים ִעמו לא ניתן אישור ביטחוני
להיכנס לכנסת ,כך אמר .ודע כי גם היום לא נותנים לבני
המיעוטים להיכנס לעבודה במקומות ציבוריים .מי יודע מתי
הממשלה והפלסטינאים ימצאו דרך לשולחן הדיונים ויפתרו
את הבעיה אחת ולתמיד".
הוא נאנח ,ואני חשבתי על הוויכוח הנצחי – יש אלה הסבורים
בכל לבם שמדינה לפלסטינאים תגדיל את ביטחונה של
ישראל ,ויש אלה הסבורים בכל לבם שמדינה כזו תסכן את
ביטחון ישראל .כל אחד בטוח בדרכו ,ואילו השכל קובע כי
אין לדעת מי צודק ,אולי משום שמכוונו הרגש .נזכרתי בימי
האוניברסיטה שבהם הרבינו להתווכח גם בסוגיה אם השכל
הפילוסופי יכול לנצח את האמוציה האנושית .אז סבור הייתי
כי פילוסופיה לא נועדה רק לתאר אלא אף לשנות ,והיום
אני מבין שלעתים גם טענה ככל שתהיה הגיונית אינה יכולה
לשנות הרגשה" .השכל משועבד לרגש ,וקשה מאוד לשכנע
אנשים בטיעונים שכליים ",אמרתי עתה בקול ,ואהרון הנהן.
הוא שב לאחוז בזרועי ,ויחד פסענו לכיוון המסגר.
"אני מספר לחבר שלי את הסיפור על הדגל בכנסת ואיך
הצבנו אותו ",שיתף אותו אהרון לאחר שנשקו זה לזה
לשלום .אליהו חייך חיוך רחב ,ונראה בעינַ י טוב לב ועדין
נפש .הוא חיבק את אהרון ,ולאחר שנפרדו בחר בכפות ידיים
גדולות עוד שני תפוחים והכניסם לשקית ,ואהרון ואני חזרנו
לסמטאות השוק.
"האיש הזה ",המשיך אהרון בסיפורו" ,הראה לי שרטוטים
שלא הבנתי מהם כלום .היו בהם גלגלת וחבלים שיעלו את
התורן אל הגג ,ולי הוא הסביר כך' :אני אמשוך את העמוד
ֶ
מלמעלה ואתה תהיה למטה ,וכל מה שתצטרך לעשות זה

רק להזיז את העמוד שמאלה או ימינה .אני אגיד
לך מה לעשות .אבל אל תתבלבל – תזכור שאם אני
אומר לך להזיז ימינה – פירושו ימין שלך ,לא הימין
שלי '.הבטחתי לו שאני מבין היטב את תפקידי ושלא
אתבלבל".

חשבתי כי דגל ישראל זקוף ואצילי כאותו מסגר .בדמיוני שבתי
לאחד מן השיעורים ההם על האדון והעבד ,ושמעתי את אהרון
אומר לי" ,לא תמיד אדם מעריך מה חושב זולתו על מנת לשלוט
בו; אפשר שהוא מבקש לדעת מה זולתו חושב כדי שצורכיהם
המשותפים יעלו בקנה אחד"			 .

.

אהרון עצר את שטף דיבורו לרגע ,ואחר המשיך" ,ביום
המיועד אליהו הגיע עם תורן ועם חבלים וגלגלת
(שהיתה בעיני פלא הנדסי) .הוא וידא שאני מבין מה
לעשות ,ולאחר כמה דקות שבהן נעלם ,שב והתגלה
גבוה על גג הכנסת .אני זוכר כמה חששתי שמא ימעד.
הוא קרא לי וחזר על הסבריו' :כשאני אומר ימין –
פירושו ימין שלך ולא הימין שלי .אל תתבלבל '.באורח
פלא ובלא שיכולתי לשער בדעתי כיצד תתבצע
המשימה ,התרומם התורן עם החבלים המלופפים על
הגלגלת ,ואני ,בהתאם להנחיות המדויקות ,רק מסיט
אותו ימינה או שמאלה".
אהרון הפסיק את סיפורו ובחן את תגובתי ,ואילו אני,
בעודי מהרהר מה סיבה מצא לספר לי כל זאת ,נזכרתי
בסוגיה שגם עליה שברנו קולמוסים רבים בתקופת
לימודינו – הדיאלקטיקה ההגליאנית של האדון
והעבד:
״דומה כי באישיותו של כל בן אנוש מתהלכים שניים
– אדון ועבד ,וככל שחלקו של האדון באישיות עולה
– חלקו של העבד בו קטן .האדון אינו חושש מהמוות,
ומתוך כך נוטל סיכונים ואינו חושש מעימותים
וממאבקים .אף אין לו רתיעה מהשלטת מרותו
ומשימוש בדרכים פסולות להשגת מטרותיו .הוא אינו
מאמין כי יש צדק בעולם וכי יבוא יום ובו ייענש על
מעשיו ,אך הוא יודע כי העבד מאמין בדיוק בדברים
האלה ,ומנצל את תודעת העבד לשם שיעבוד ומימוש
תענוגות .העבד לעומתו חושש לסכן את חייו ונמנע
ממצבים שבהם יצטרך להגן על עצמו במחיר איבוד
הגינותו ומצפונו.״
אהרון הביט בי" .לעתים דווקא המחשבה מה חושב
הרהורי.
ַ
זולתך עלולה למלכד אותך ",אמר כמנחש את
"לעתים דווקא הרצון להשליט את רצונך הופך אותך
משועבד כי אתה משתעבד לניחוש המחשבות של
זולתך ,וזה יוצר בך תלות .האדון משתעבד לעבד".
נפרדנו לשלום.

ניתן להשיג במערכת פסיפס -
מרים החשמונאית  25ת"א
טל 03 6058581

בדרכי חזרה לביתי (אני אוהב ללכת ברגל ,שהנה כפות
רגלי מתאימות לגרביים הלוטפים ולנעליים החובקות,
ַ
והאדמה שמתחת סופגת את מלוא קומתי) נקלעו עינַ י
למראה הדגל המתנוסס על גגו של משכן הכנסת.
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