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לפי שעה

ערב ראש השנה תשפ"א
נראה שאנחנו שוב עומדים לפני סגר. ייתכן שהגיליון הזה יגיע אליכם באיחור. 
קולות של בעד וקולות של נגד, ותחושה מטרידה של חוסר אונים. של קריסת 
מערכות. לא כאן רצינו למצוא את עצמנו בסוף הקיץ הקשה הזה. ובכל זאת, 
בכל הימים המבלבלים, בתוך השיח האלים, ההוראות הסותרות, גלי העוינות 

והציניות, אנחנו ממשיכים לקבל משוב מכם, אתם קוראים, אתם כותבים. 

הגיליון הזה מביא טקסטים שבחלקם מתייחסים למצב, וחלקם עוסקים בדברים 
שונים לחלוטין. 

רצוני עם זאת להצביע על דבר מה שמשך את עיני בשני מאמרים: זה של מדי 
טרינצ'ר על ספרי יעקב מאת זוכת פרס נובל אולגה טוקרצ'וק, וזה של שולמית 
שחר על נשים צועניות כפי שהן מתוארות בספרות. אצל שתי הכותבות עולה 
הרי  ולעתים  עצומים  נזקים  כגורמת  המסוגרת  הקבוצה  או  הכיתתיות  תופעת 
אסון. הפרנקיסטים, שכדי להגן על עצמם נטלו חלק בעלילת דם של הכנסייה 
היטמעות  שקידמו  מי  על  שהטילו  ובנידוי  בחרם   - והצוענים  היהודים,  כנגד 
בחברה המודרנית, באמנות, בחינוך, באורחות חיים. שני המקרים אינם דומים, 
אבל הם מדגישים עד כמה כיתתיות, שבטיות וחוסר סולידריות מעמידים בסכנה 
את החברה שאנחנו מבקשים לעצמנו. ובעתות משבר, כמו שאנחנו חווים כעת, 

על אחת כמה וכמה. 

לפחות  או  הישראלית  החברה  של  השבר  קווי  יתרככו  שבה  לשנה  נקווה  אז 
ישכילו לתמוך זה בזה.

                         שתהיה שנה טובה                         .  

ע.ג

רשימות מהתחתית... 
בגיליון  שעבר  הבעתי  את  תקוותי  שבגיליון  הזה  אעסוק  שוב  בתחנת  קרליבך 
 הנבנית  תחת  חלון  המערכת.  וכי  הקורונה  תהיה  מעין  מטרד  קל  וזמני.  ציינתי 
 שמשרד  הבריאות  מילא  את  מחסניו  במכונות  הנשמה  ומטושים  לרוב,  כך  שלא 
 יהיה  צורך  בסגר  נוסף ) למרות  מספר  מבהיל  של  500  נדבקים  ביום(.  כיום,  עם 
 למעלה  מ־ 4000  נדבקים  ביום,  סגר  בחגים ) ללא  תאריך  תפוגה  ברור או תוכנית 
יציאה כלשהי(,  מכונות  הנשמה ) שנקנו  במיליארדים(  מחלידות  במחסנים  מחוסר 
 בצוותים  רפואיים ) שלא  הוכשרו  ולא  גויסו  בחודשי  גל  המגפה  הראשון(  וחורף 
 הממשמש  ובא,  דומה  כי  תחנת  קרליבך  שלנו  היא  הצוק  האיתן  שעליו  מונחת 
 תקוותה  של  מדינת  ישראל:  תקרה  שנייה  נוצקה,  מתווה  של  קומה  נוספת  מסתמן, 

אמנם  בגובה  של  מטר  ועשרים -  כנראה לרכבות מיניאטוריות.  

כאן  קיימת  תוכנית,  כאן  עובדים  בצורה  מסודרת  ללא  לאות,  אמנם  בטח  תהיינה 
 שגיאות  בתכנון,  איחור  בפתיחה  ועוד  מרעין  בישין,  שלא  לדבר  על  חלק  מהעסקים 

 שנעלמו  זה  מכבר  והרעש  הנורא.  אבל  התחנה  קום  תקום  ובימינו.                                 

לעומת  זאת  מדינת  ישראל  החופשית,  היהודית־דמוקרטית,  חולה  בקורונה 
בתוספת מחלות רקע קשות,  עם  סיכוי  להגיע  למכונת  הנשמה ו בלי  צוות  טיפול 
 לוושינגטון, לפגוש את שר החוץ של האמירויות לצורך חתימת הסכם השלום.. מיומן ) בעצם  שלומיאלי  ובלתי  אמין  בעליל(  שכלל  לא  נמצא  כרגע  כאן.  הוא  נסע 

מ.ב

לי שיר

תהילות

א
ַּכָּמה ָקָראִתי 

ְוֹלא ָׁשַמְעָּת קֹוִלי
ַּבַּמֲעַמִּקים.

ָאז ֹלא ָזַכְרִּתי
ֵאיְך ֵהַטְחָּת ִלִּבי ָלִרְצָּפה

ְוָלַעְגָּת ַלָּדם
ְוִכִּביָת ִׂשְמָחה

ֵאיְך ָּכל ְוִריד ּפֹוֵעם 
ָהַפְכָּת ֶּפָחם

ְואֹוִתי
אֹות ְקלֹוְנָך.

ְּכָבר ָׁשַכְחִּתי ֵאיְך ַרָצְעָתּ ָאְזִני 
ֶאל ַהּכֶֹתל

ִלְכּבֹל ְּתׁשּוָקִתי
ְּבֶנֶזם ְּדמּוְתָך 

ָׁשַכְחִּתי ֵאיְך ָּכִריָת ִלי 
ּבֹור

ְּבָצְלִמי ּומֹוִתי
ְלרֹוֵמם ִנְצחֹוְנָך.

ב 
ְּכָבר ֵאיֶנִּני צֹוֶחֶקת ְמלֹוא ַהֶּגֶׁשם.
ְּכָבר ֵאיֶנִּני ָׁשָרה ְּבַרְגַלִים ְיֵחפֹות

ֶאל ַהָּים. 
ְּכָבר ֵאיֶנִּני 

ׁשֹוֶאֶגת ְלָכל רּוַח 
ִמְּמרֹוֵמי ָהִרים

ֱאֹלִהים
ֱאֹלִהים
ֱאֹלִהים

ַּפַעם ָיַדְעִּתי ֶאת ָחְכַמת ָהֲעָׂשִבים
ְוִאַּלְפִּתי ַנְדֵנדֹות ָלעּוף ֶלָחְפִׁשי

ַּפַעם ָקַלְעִּתי ֵמַחְרִצּיֹות ַסֵּלי ֶׁשֶמׁש 
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ּוְבִגְבעֹוֵלי ֻסָּכִרּיֹות 
ִהְמַּתְקִּתי ַנְפִׁשי.

ֲאִני זֹוֶכֶרת ֵאיְך ִהְנַׁשְמִּתי
אֹוִתּיֹות

ִמֶּפה ַלָּיד
ְוכֹוָכִבים ַעל ֶאְצָּבעֹות

ָעַנְדִּתי ְּכַטְּבעֹות ַׁשְּבַתאי.
זֹוֶכֶרת ֵאיְך ִעְרַסְלִּתי

ֵּבין ִׁשֵּני ָחָלב 
ָלׁשֹון ַּבְבִלית ְּדמּוָמה

ְוִזַּמְרִּתי
ְּבִׁשְבֵרי ָׂשפֹות

ִׁשיֵרי ֵראִׁשית ַחַּיי.

ג
ִטָּפה ִאֶּלֶמת
ְּבַים ֵּתִטיס

ִחִּכיִתי ִלְלׁשֹון
ַיָּבָׁשה

ְלִהָּנֵׁשם ַּבֶּלָהָבה
ְוָאַמְרִּתי ִמִּלים ֶׁשל חֹול

ְוָעַמְדִּתי ְּבִמָּלִתי 
ְוִדַּבְרִּתי ֱאֶמת

ְוַהַּגַחל ְּבֵאׁש ִּפי 
ָּכָבה

ָּכֵעת ֵמֶרֶמץ ִזְכרֹונֹות
ֲאִני ִנְלֶּבֶבת

זֹו ֲאִני ָהעֹוָלה
ִמַּמֲעַמִּקים

ֲארּוַגת ַמְלכּות
ֵאֶׁשת ֵאׁש

ֲאֻיָּמה ַּכִּמְגָּדלֹות
ְוִדְגִלי ַאֲהָבה.

ד
ֲאִני ֶאל ָׁשַדי 

ֵהיַנְקִּתי
ְׁשֵני ִּתינֹוקֹות

ִּכְזֵאַבת ַהַּבְרֶזל
ְוָנַהְמִּתי ִעיר ִמן ַהחֹול

ְלָבָנה ְּכֶקֶצף ַהַּגִּלים
ָנְבָטה ְספּוָנה ְּבַכף ָיִדי

ַּבִית ַאַחר ַּבִית
ַעד ִאָּׁשה ְוִעיר

ִעיר ְוִאָּׁשה 
ִנְכְרכּו ַיְחָּדו.

ָּכֵעת ֲאִני ִאָּׁשה ָוֵאם
ּוַבִית

ֲאִני ָנֵמל ָחתּום
ַעל ְּפֵני ְּתהֹום

ֲאִני חֹוָמה ְּבצּוָרה
ָסִביב ַּפְרְּדֵסי ָזָהב ְוַזִית

ְלרּוַח יֹום.

ה
ְוֵאיִני ֶאָּלא ַּבת ָחָּוה

ְזהּוַבת ָהַעִין
ָזַבת ֶהָחָלב 

ׁשֹוַׁשַּנת ְּכֵרָסּה ֵּבין ִׁשֶּניָה
ְוֻכָּלּה אֹוֶמֶרת ְּבָרָכה 

ְּבֹלא ָאדֹון
אֹו ָּדם 
אֹו ַיִין.

ָנַתִּתי ּכֹל ֶׁשֵּיׁש ִלי ָלֵתת 
ַוֲעַדִין 

ַּכף ָיִדי ְּפרּוָׂשה
ִלְרָוָחה 

ַּגם ֶאת ַהְּפִרי ַההּוא – 
ָהְרכּוׁש ָהִראׁשֹון ֲעֵלי ֲאָדמֹות –

ֹלא ְלַעְצִמי ָלַקְחִּתי
ָחַלְקִּתי ִמָּיד

ְלָיד. ָחַלְקִּתי 
ַּגם ִאם ִנָּתן ִּבְגֵנַבת ַהַּדַעת

ָחַלְקִּתי ָּבַאֲהָבה
)ִּכי ֹלא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם

ְּכַאַחד ָהֵאִלים(

ָחַלְקִּתי
ַּגם ִאם ִׁשַּלְמִּתי ְּבֶעֶצב

ָחַלְקִּתי ְּבִׂשְמַחת ְיָלִדים.

                            יולי 2020, תל־אביב 
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ללי ישנה

ְּכֶׁשַאְּת ְיֵׁשָנה, ֻמֶּתֶׁשת,
ֻמֶּתֶׁשת ִמִּמְלֲחמֹות ְימֹוַתִיְך,

ַאְּת ַמְצִּפיָנה ְׁשֵּתי ְצָדפֹות ְּבָפַנִיְך
ַהִאם ֶאְצַעד ַעל ְׂשָפַתי

ְלַצד ִמָּטֵתְך, ָלִלי?
ַהִאם ֶאְהֶיה ַּבֲחַדר ַהֵּׁשָנה ֶׁשָּלְך

ִּכְסִפיָנה ּבֹוֶדֶדת ֵּבין ַּגֵּלי ְנִׁשימֹוַתִיְך?
ַהִאם ִּכְרִסיֵסי ֲחלֹום, ֶאְהֶיה ֵּבין ֶאְצְּבעֹוַתִיְך

ְּכַטָּבעֹות ֲעׂשּויֹות ְרִסיִסים?
ֲאָבל ַהְּיִרּיֹות, ָלִלי...

ֲאָבל ַהִּמְלָחָמה...

טארק אל־כרמי  - משורר פלסטיני יליד 1975 מהעיר טולכרם. פרסם אחד־עשר קובצי שירה. 
במאי  לשירה.  ובינלאומיים  מקומיים  בפסטיבלים  משתתף  והוא  שונות  לשפות  תורגמו  שיריו 
האחרון, במסגרת אירועי תקופת הקורונה, נערכה פגישת זום פואטית בין אל־כרמי לבין המשוררת 
ללי ציפי מיכאלי, על ידי הוצאת Levant הצרפתית, שפרסמה את ספריהם של השניים. שבועיים 
קודם לכן החל ביניהם דיאלוג שירי שעניינו שלום ואהבה. השיר 'לבי פעמון אהבתְך הסודית' 
שחתם את הדיאלוג נכתב כתשובה לשיר 'אהובי הסודי אתה' של מיכאלי )התפרסם ב'ידיעות 
אחרונות', ביוני האחרון( שבפתח הדיאלוג. כתיבתו של אל־כרמי מתייחדת בחתירתו להעמדת 
שירים בלא סיום. הקיטוע המכוון מותיר מרחב דמיון לקורא ומאפשר לו להיות שותף ב'כתיבת' 
ייחודי וחריג בנוף השירה הפלסטינית, שהופך את אל־כרמי לאחד הקולות  זהו מעשה  השיר. 

הצעירים המעניינים בדור השירה הפלסטיני העכשווי.

רימיתי את המוות

ִאְכַזְבִּתי ֶאת ַהָּקִליַע ְוֶאת ַהַּצָּלף
ַּבְּזַמן ַהָּנכֹון,

ְּבַׁשְבִריר ְׁשִנָּיה,
ִאְכַזְבִּתי ֶאת ְלִפיָתתֹו ֶׁשל ַעְזִריֵאל, ַמְלַאְך ַהָּמֶות,

ָּבֶרַגע ֶׁשּבֹו ָלֲחָצה ֶאְצָּבעֹו ַעל ַהֶהֶדק
ַהָּקִליַע ֶהֱחִטיא אֹוִתי

ְּבָׁשָעה ֶׁשִהְתּכֹוַפְפִּתי ְלַנֵּׁשק ֶאת ַנֲעֵלי ַהֶּיֶלד
ְּבָׁשָעה ֶׁשֵעין ַהַּצָּלף ִמְצְמָצה,

ִהְתּכֹוַפְפִּתי
ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהּׁשֹוַׁשן ִמּתֹוְך ִּפי,

ִהְתּכֹוַפְפִּתי ְלָהִריַח ְוִלְקֹטף ֶאת ָהֵאל,
ְּבתֹוְך ַהּׁשֹוַׁשן.

לבי פעמון אהבתך הסודית

ִהֵּנה ַאְּת ַּתַחת עֹוִרי, ְיֵׁשָנה ִנְרֶעֶדת
חֹוֶלֶבת ֶאת ַהַּׁשַחר ְלַבְקּבּוק ַהֹּבֶׂשם ֶׁשָּלְך

ִהֵּנה ֲאִני, חֹוֵלב ֲעבּוֵרְך ֶאת ִלִּבי
ְּכֶׁשֶאְצְּבעֹוַתי ָהִעְּורֹות חֹוצֹות ָּגֵדר

ֲחלּוָדה ְּכֵדי ִלְקֹטף אֹוָתְך
ֶאת ֶאְצְּבעֹוַתִיְך ַאְּת ּתֹוֶחֶבת ְּבחֹוַמת ֶּבְרִלין ַהֲחָדָׁשה

ְּכֵדי ִלְקֹטף אֹוִתי ְּכֶפַרח ֶּפָחם
ַהִאם ִמְּלַבֵּדְך ַרק ֶהָחִליל ֵּבין ֶאְצְּבעֹוַתי ַהּבֹוֲערֹות

ֶאְצְּבעֹוַתִיְך ַמּקֹוֵרי ִצּפֹוִרים
ַּתְחָּתן ֲאִני ַהְּפַסְנֵּתר ֶהָעֵיף ָלַעד

ִמִּׁשּלּוב ֶאְצְּבעֹוֵתינּו ִנָּוֵלד
ַאְּת ַּפֲעמֹון ַוֲאִני ַּפֲעמֹון

ִנְנֹקׁש ֶזה ַעל ֶזה ִּבְׁשִתיָקה ָרָמה.

בעקבות הרכבת שלה

ַעְכָׁשו, ְּבֵחיִקי, ְמֻכְרֶּבֶלת ְּכֻעָּבר
ִהיא אֹוֶמֶרת ִלי: ִהַּגְעִּתי ֵאֶליָך ִמַּמָּסע ֶׁשל 3000 ָׁשָנה

ֶׁשְּבַמֲהָלכֹו ֵהִטיָלה אֹוִתי ַרֶּכֶבת ְמֻכֶּנֶפת ְלִמְׁשֲחטֹות ָּבֶבל
ְוָאז ְלֵגיִהֹּנם ַהֶּקַרח ֶׁשל אּוְקָרִאיָנה

ְּכֵדי ֶׁשַּיִּקיפּו אֹוִתי ֶׁשַבע ֲאָדמֹות
ְוַיִּפילּו אֹוִתי ְלתֹוְך ֵחיְקָך.

ֲאִני ֻמֶּתֶׁשת, ָחֵבר,
ַהַּנח אֹוִתי ְּבַמֲעַמֵּקי ֵחיְקָך

ַאָּתה ִמָּטִתי ָהֵאיְנסֹוִפית
ּוְסִדיַני – ְנִׁשימֹות ְמֻבָּׂשמֹות,

ָאָּנא, ַעְרֵסל אֹוִתי ַעְכָׁשו ִלְצִליֵלי ִׁשיר ָהַרֶּכֶבת
ָאָּנא, ַעְרֵסל אֹוִתי

ְּכֵדי ֶׁש...

...........

טארק אל־כרמי - طارق الكرمي

قارئ الشعرעידן בריר  |  קורא בשער  |
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רימיתי את המוות

ִאְכַזְבִּתי ֶאת ַהָּקִליַע ְוֶאת ַהַּצָּלף
ַּבְּזַמן ַהָּנכֹון,

ְּבַׁשְבִריר ְׁשִנָּיה,
ִאְכַזְבִּתי ֶאת ְלִפיָתתֹו ֶׁשל ַעְזִריֵאל, ַמְלַאְך ַהָּמֶות,

ָּבֶרַגע ֶׁשּבֹו ָלֲחָצה ֶאְצָּבעֹו ַעל ַהֶהֶדק
ַהָּקִליַע ֶהֱחִטיא אֹוִתי

ְּבָׁשָעה ֶׁשִהְתּכֹוַפְפִּתי ְלַנֵּׁשק ֶאת ַנֲעֵלי ַהֶּיֶלד
ְּבָׁשָעה ֶׁשֵעין ַהַּצָּלף ִמְצְמָצה,

ִהְתּכֹוַפְפִּתי
ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהּׁשֹוַׁשן ִמּתֹוְך ִּפי,

ִהְתּכֹוַפְפִּתי ְלָהִריַח ְוִלְקֹטף ֶאת ָהֵאל,
ְּבתֹוְך ַהּׁשֹוַׁשן.

לבי פעמון אהבתך הסודית

ִהֵּנה ַאְּת ַּתַחת עֹוִרי, ְיֵׁשָנה ִנְרֶעֶדת
חֹוֶלֶבת ֶאת ַהַּׁשַחר ְלַבְקּבּוק ַהֹּבֶׂשם ֶׁשָּלְך

ִהֵּנה ֲאִני, חֹוֵלב ֲעבּוֵרְך ֶאת ִלִּבי
ְּכֶׁשֶאְצְּבעֹוַתי ָהִעְּורֹות חֹוצֹות ָּגֵדר

ֲחלּוָדה ְּכֵדי ִלְקֹטף אֹוָתְך
ֶאת ֶאְצְּבעֹוַתִיְך ַאְּת ּתֹוֶחֶבת ְּבחֹוַמת ֶּבְרִלין ַהֲחָדָׁשה

ְּכֵדי ִלְקֹטף אֹוִתי ְּכֶפַרח ֶּפָחם
ַהִאם ִמְּלַבֵּדְך ַרק ֶהָחִליל ֵּבין ֶאְצְּבעֹוַתי ַהּבֹוֲערֹות

ֶאְצְּבעֹוַתִיְך ַמּקֹוֵרי ִצּפֹוִרים
ַּתְחָּתן ֲאִני ַהְּפַסְנֵּתר ֶהָעֵיף ָלַעד

ִמִּׁשּלּוב ֶאְצְּבעֹוֵתינּו ִנָּוֵלד
ַאְּת ַּפֲעמֹון ַוֲאִני ַּפֲעמֹון

ִנְנֹקׁש ֶזה ַעל ֶזה ִּבְׁשִתיָקה ָרָמה.

ערן צלגוב

מסימני התקופה

ָהָיה ָאִביב, ָאִביב 
חֹוֶלה, ְוַקִיץ ָּבא,

ְוַהּכֹל ֶׁשְּכָבר ִהְתִחיל
ִנְגַמר. ְוֶזהּו ַּדי - 

ּוֵמֵעֶבר ַלָּפִנים ַּבַּמֵּסכֹות
ָהָיה ַּגם ֶׁשֶקט, ֶׁשֶקט

ָּבְרחֹובֹות ָהָיה, ְוַהָּמֶות ָּבא 
ָעַבר, נֹוֵׂשא ַעל ַּכּפֹוָתיו

ֶאת ַהַּמְנִהיג ֶאל 
ֵהיַכל ַהִּנְבָחִרים, ַמִּניַח

ַעל רֹאׁשֹו ֵנֶזר ֶׁשל
ׁשֹוִטים ְוַעְקַרִּבים ְוֹלא
ִיְהֶיה עֹוד ֶׁשֶקט ְּכָבר,

ָהָיה ָאִביב, ָאִביב חֹוֶלה
ְוָכָכה ֵאין ְוֹלא ִיְהֶיה ָמָחר.

ָהָיה ָאִביב, ָאִביב
חֹוֶלה, ְוַקִיץ ָּבא,

ָהַאֲהָבה ֶׁשּכֹה ִחִּכינּו
ָלּה, ָהְלָכה ְלִמיֶׁשהּו
ַאֵחר. ֵאיֶנּנּו ֲאֵׁשִמים,
ַּגם ִהיא רֹוָצה ִלְחיֹות

ְּבֵלב ָחָדׁש, ָלְבָׁשה
ָּפִנים ָיפֹות ְוֶנֶעְלָמה

ֶאל ֲחלֹומֹות ֶׁשל ֲאֵחִרים.

ָהָיה ָאִביב, ָאִביב
חֹוֶלה, ְוַקִיץ ַּגם.

ְוַהַּקִיץ ַהחֹוֶלה
ִעְרֵּבב ֶאת ַהְּצָבִעים.

ַוֲאָנִׁשים ָיְצאּו ָלְרחֹובֹות
ִּכי ַּדי ָלֶהם.

ֲאָבל ַהַּמֲחָלה ִחְלֲחָלה ֵּבין
ַהחֹוְלִמים ְוַהְּׁשָקִרים
ָצְבאּו ַעל ֲחלֹומֹות.

ְוָהְרחֹוב ִקֵּבל ִמְׁשָקל
ַאֵחר, ְוַהַּמְנִהיג ָלַקח 

ִׁשעּור ִּכּנֹור. ַוֲעַדִין
ָהְיָתה עֹוד ֶאְפָׁשרּות
ֲאָבל ַהַּקִיץ ַהחֹוֶלה

ָׂשַרף ַהּכֹל.

ְוַהַּקִיץ ַהחֹוֶלה ֵהֵחל
ֶנֱחָלׁש ַאְך ַהַּמֲחָלה ֲעַדִין
ְּבֵלב ָהֲאָנִׁשים. ְוַהִּתְקָוה

ֻמְסְמָרה ְּבַהְבָטחֹות
ְוִאם ַּתְמִׁשיְך ָאז ֵאין

ָׁשַמִים ֲאֵחִרים. 

ְוזֹו ֶׁשַּפַעם עֹוד ָהְיָתה
ֶהֱחִליָפה ֶצַבע

ַּבַּפַעם ַהֵּמָאה. ְוָיַדְענּו
ֶׁשְּכָבר ֵאין ִסּכּוי

ְלַזהֹות ֶאת ַהִּזִּקית
ֶׁשֵּיׁש קֹוְרִאים ָלּה 

ַאֲהָבה.

ָהָיה ָאִביב, ָאִביב
חֹוֶלה. ְוַקִיץ ַּגם

ַעד ֶׁשְּסָתו ִיְבַקע.
ּוִמּתֹוכֹו ֵיְצאּו 

ֶלֱאכֹל ַהּתֹוָלִעים
ֶאת ָּכל ָמה ֶׁשֶהֱאַמּנּו ּבֹו

ְוֶאת ָּכל ָמה ֶׁשֶאְפָׁשר
ִאם ַרק ֶאְפָׁשר ָהָיה.

״מסימני התקופה״, ערן צלגוב
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ניקולא אורבך 

ממילא אף אחד לא ישן

 77 ולאכול בשר, ספרי עתון  לשוב  סגל:  עמיר עקיבא 
2020, 51 עמ'

בשנת 1866 חיבר המשורר הצרפתי פול ורלן 
את שירו 'המצוקה' )l'angoisse( שראה אור 
 Poèmes' יותר בספרו הראשון  שנה מאוחר 
saturnien. ורלן הצעיר בן העשרים ושתיים 
בלבי  מעורר  לא  בך  דבר  שום  "טבע,  כותב: 
האדום  ההד  לא  פוריים,  שדות  לא  מהומה./ 
הקל/ של שירת רועים בסיציליה, לא רצינות 
נוגה של שקיעה החמה.// אני צוחק מאמנות, 
מחריזה,  השירים,/  מן  מהאדם,  צוחק  אני 
יזכירו לי  יווניים... אשמח אם לא  ממקדשים 
יותר/ את האירוניה הבלה ששמה הוא אהבה. 
משחק  למות/  פוחד  לחיות,  מכדי  לאה   //

לנצנוצים של גאות ושפל/ נפשי דומה לחבורת פליטים מאונייה 
דקדנטית  פואטית  תפיסה  בר־יוסף(.  חמוטל  )תרגום:  טרופה" 
למאה  הייחודיים  מתבקשים  בשינויים  זה,  מסוג  ומייאשת 
עמיר  המשורר  של  הרביעי  בספרו  גם  מצאתי  ואחת,  העשרים 

עקיבא סגל לשוב ולאכול בשר.

לאדם  גם  ואולי  לפסיכולוגים  סגל  של  הנוכחי  ספרו  ניתן  לו 
מהשורה, היו מן הסתם סוברים כי מדובר בספר שעוסק במשבר 
גיל - או בסנסורים פואטיים רגישים במיוחד - של גבר בשנות 
השלושים המאוחרות לחייו, לקראת משבר גיל הארבעים העתיד 
ובהתאמה גם התמות  יותר מכך,  להתרחש. ברם, הספר מורכב 
מהצגה  יותר  מורכבים  ממנו  העולים  והרעיונות  המרכזיות 

רדוקטיבית של קובלנתו של בן הארבעים.

האקלים  את  במיוחד  תואמת  שלו  שהפואטיקה  בספר  המדובר 
ושיש  ואחת,  העשרים  המאה  בני  של  הסוציולוגי־פילוסופי 
להציגו  יבקשו  שבנקל  רווח,  חברתי  רוח  הלך  לשקף  כדי  בו 
כאינדיווידואלי ואקזיסטנציאליסטי, אף על פי שבפועל הוא הלך 

רוח אוניברסלי, חוצה מגדר, גיל, אידיאולוגיה ולאום; ולכן אין זה 
ספר לירי עם נטיות הגותיות, אלא ספר שירה אוניברסלי, חברתי 
וריאליסטי־דקדנטי. דוגמה לכך ניתן למצוא בשיר 'הילד נולד' 
על  לחשוב  הפסיק/  לא  אחרי  וחודשיים  נולד.  "הילד   :)9 )עמ' 
הלילות שאי אפשר לגעת באישה/ כי הילד יבכה ואף אחד לא 
יישן/ ממילא אף אחד לא ישן/ אפשר לנסות עוד פעם עם ילד 
בוכה/ הוא לא יזכור דבר/ אבל אנחנו נזכור הכל/ לא נדבר על 
הגוף המעיר/ באמצע הלילה לדיון ארוך על צרכים/ 
בלתי מסופקים יסופקו רחוק על הספה/ עם המחשב 
הנייד ביד השנייה/ מחליף תחתונים חוזר אל המיטה/ 
אחראי נערך אל זריחה". בשיר מתוארת שגרה מוכרת 
של זוגיות חילונית שנדחקת לטובת גידול ילד )ככל 
שנות  )שלהי  יחסית  מבוגר  בגיל  ראשון(  הנראה 

השלושים(. 

בספר מוצעת הסתכלות אמיצה, מפוכחת, ונטולת הוד 
ואינטראקציות בין־ יחסים  והתייפייפות על מערכות 
משפחתיות: בין בני זוג, בין הורים לילדיהם, בין בן 
מכלול  את  המנחה  הקו  כאשר  לבנו,  אב  ובין  לאביו 
קשרי הגומלין הוא קו ריאליסטי בלתי מתפשר, שמציע 
שלמות  מנוחות,  רחוקה  מנוונת,  כאוטית,  תמונה 
האידיליה  שבירת  למשפחתיות.  המיוחסים  השווא  ממצגי  או 
המשפחתית לטובת הצגת תמונה מורכבת ונאמנה יותר למציאות 
השיחה  זמן/  מזה  דיברו  "לא  ומבורכת:  מרעננת  בהחלט  היא 
מילים  התקצרו/  משפטים  הסוף/  את  הרגיש  להסתיים/  עמדה 
הפכו תכליתיות/ פתח נושא חדש/ אכזבה מהתנהלות בעבודה/ 
הוא הולך לשנות שם/ לא מעט דברים. טכני מאוד/ האב שיתף 
פעולה/ רבע שעה כמעט/ תוך כדי / הבן הזיז חפצים בסלון/
היתה  השבת  במכונה/  סובבו  בגדים  במטבח/  התייבשו  כוסות 
טוב  יותר  כמתוכנן/  מתקדם  שההריון  דיווח/  בסוף  בפתח/ 
משתוכנן/ לא נשאר הרבה מה לעשות/ הם סיימו" )מתוך: 'הבן' 

– ג', עמ' 14(. 

ביב  מתוך  כעולה  רבים,  שירים  מבינות  שצפה  נוספת  תמה 
שופכין חברתי־כלכלי שלא הותקן כהלכה, היא האבטלה. לדידו 
'סיבה  היא  אך  ועניין,  חן  נטולת  היא  סגל, העבודה עצמה  של 
לקום בבוקר'. היא מקילה על החרדות הקיומיות השוטפות ועל 
היא  כך  משום  מתבגר.  שהאדם  ככל  העצמי  בדימוי  הסדקים 

.....................מאות / רפי וייכרט...........

ּכֵנוּת 
 איש לפנייך לא גילה ּכֵנוּת כה גדולה. בלילה ַאת מלקה את עצמך ומתפתלת בין סורגים שאין מהם גאולה. 
וגם הלחי. אז לאן תלכי  גם הסטירה  והפגיון,  ַאת הפצע  וכמו שּכתב בודלר,  ֶאת עצמך לעולה  ַאת מעלה 
מכאן? ַאת מנסה להישמר מלהידרדר מדחי אל דחי. אף פעם לא הבנתי את הביטוי הזה מבחינה לשונית 
ומעולם גם לא טרחתי לחקור. הבנתי שהוא מוליך בסופו של דבר למין בור שממנו קשה ואולי אף בלתי 
אפשרי להיחלץ. על פנס הרחוב בגובה חלוני אני רואה צוצלת מסובבת את צווארה ומנקה את עצמה. טוב 

היה לפלות כך ֶאת טעויות העבר מבין נוצותינו. להיטהר בשמש בוקר נעימה.
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לג'ק קרואק יש המון אספלט מתחת למגפי הנדידה שלו. הספר שלו בדרכים היה הג'י.פי.אס של דור שלם שמתח 
את חייו בין מריחואנה לגלגל הרזרבי של ההארלי דיוידסון. ולכן כמה יפה לדמיין את המגרש הריק, את אדום 

החזה, את הספסל, ובעיקר את הקסם הזה שבו לפעמים חלום אמריקני יכול להסתפק בשלוש שורות.  
            

רוני סומק           

נה
פי

חצי

/ של  קריירה שלמים  ומהלכי  חדשים/  ספרים  במיוחד/  זולות 
זמרים ושחקנים ונבחרי ציבור/ עולים בשיחות איתנו/ יש לנו 
חוש ביקורת/ וגם הומור עצמי/ נאה ועליז/ כדאי לדבר איתנו" 

)עמ' 24(. 

 )35 )עמ'  החדש'  'הסדר  השיר  הוא  במיוחד  ומעניין  מפתיע 
גם  משמשות  בו  שמופיעות  בשר"  ולאכול  "לשוב  שהמילים 
כותרת לספר. כאן מצהיר המשורר, ספק כהתרסה, ספק כהודאה 
בדרך  מבחירתו  ולחדול  בשר  ולאכול  לשוב  שעליו  בכישלון, 
חיים הטבעונית/ צמחונית. האפשר כי בכך מבקש הכותב לערער 
על הישגי ההתעדנות האנושית וקורא לשוב להיותנו טורפים? 
האומנם התכוון לסגת אל שלב שכבר התקדמנו ממנו, רק בשל 
התקופה  מבני  ורבים  הוא  שבה  ודקדנס  קיפאון  תחושת  אותה 
בנו  ומנוונות  שמתרבתות  החדשות,  בחירותינו  בצל  שרויים 
'פראיים'  יסודות אבולוציוניים ודטרמיניסטיים שנחשבים כיום 
כוח  לשאוב  מבקש  הוא  אלו  ממקומות  האם  ו'פרימיטיביים'? 
בשר.  ולאכול  לשוב  "עלי  כה?  עד  מבחירותיו  מזור  בהעדר 
להתחזק בשביל הבית הזה ולשכוח את הרחוקים, גם בירושלים. 

עלי לקנן ולא להרחיק מכאן לזמן רב..." )שם(. 

עצם הידיעה איננה מנחמת את סגל, וניכר שמתקיים בו הפסוק 
את  תפיסתו  מכאוב".  יוסיף  דעת,  "יוסיף  קהלת  של  המפורסם 
תכלית  חסרות  פעולות  של  מראש  ידועה  ככרוניקה  המציאות 
)'דם על המסך'( או כאינוונטר של מעשים שבלוניים שמולידים 
למסקנה  אותו  מביאה  האשמה'(  )'על  אונים  וחוסר  תסכול 
הפואטית שהאדם המודרני הוא "איש מוזר נע בין רצונות/ של 
המחזורית  בריטואליות  ההכרה   .)40 )עמ'  חובות"  לבין  אחרים 
של הפעולות והמעשים הללו מכאיבה לו ומובילה אותו למסקנה 
אמור  הזה  "הקיץ  התקופה:  לרוח  מייחס  שהוא  הפרדוקסלית 
להיגמר, אני יודע/ הקיץ הזה לא יגמר לעולם" )עמ' 39(.      . 

בבית  שנותרת  לֵאם,  אותו  הופכת  שכמו  האבטלה,  על  עדיפה 
עם ילדיה. דוגמה מאלפת לכך בשיר 'דבר לא נשכח': "הבן פחד 
הילדים/  את  כשאסף  או  מובטל/  כשהיה  בעיקר  לאם/  להפוך 
עושה  נרדמים/  שהילדים  אחרי  ארוך...  צהריים  אחר  עוד  אל 
את  מזהה  המשורר   .)17 )עמ'  ונרדם"  שוב  שותה  עובד/  עצמו 
האבטלה כתופעה שנמשכת זמן רב "יותר משהוא מוכן להודות 
בדף קורות החיים ובראיונות העבודה", וזו כמו נוטלת ממנו את 
ההצדקה להמשך קיומו ומותירה בו טעם עז של החמצה: "מוציא 
כסף ללא פרנסה/ איזו עוד תקווה היתה לו להמשיך/ האב לא 
ידע ולא הצליח להבין/ הבן לא מוכן לסלוח/ על החיים שִנתנו/ 
על חיים שיסתיימו/ על הזמן שלא הובן / שנים עברו והבן כבר 

לא/ מה שחשב שיהיה..." )עמ' 18(. 

מעניינת לא פחות היא ההשלכה שמבצע המשורר בחלק משיריו, 
ואת העולם במודוס הנפשי שבו  כאשר הוא צובע את סביבתו 
מבחינת   :)21 )עמ'  'השבר'  בשיר  למשל  כך  שרוי.  עצמו  הוא 
גיאולוגית כל שבר נמצא בתנועה של התרחבות והתכווצות, אך 
לדידו של המחבר "השבר הסורי־אפריקני לא זז יותר". עוד הוא 
טוען שם כי אין קברים חדשים ששיש טעם למות עליהם, ולא 
דברים חדשים שנאמרים, ואפילו את הדברים שהוא אומר "כבר 
הסובייקטיבית  הסטגנציה  תחושת  כי  דומה  ושוב".  שוב  אמרו 
שמוצגת כאובייקטיבית ומיוחסת לעולם כולו, היא בעצם בבואה 
למצבו הנפשי של המחבר, שמבקש צידוקים לבחירתו להפסיק 
זז  לא  דבר  יותר./ שום  כאן  זזים  לא  גדולים  "דברים  להתרגש: 
יותר" )שם(. במידה מסוימת, גם בשיר 'איך עושים מה' מתבצעת 
שמוצגת  כולה,  לחברה  ביחס  אישיות  תחושות  של  השלכה 
)בארסיות צינית( כמי שעמלה להצדיק את קיומה בעזרת אוסף 
פעולות קטנות וחסרות משמעות: "עבדנו קשה מאוד/ כדי להיות 
אנשים/ שיודעים איך עושים דברים/ בעולם הזה/ מספרים על 
וחנויות  הורדות/  אתרי  על  רבתי/  בתל־אביב  חניה/  מקומות 

ג'ק קרואק
מאנגלית: גלעד מאירי

*

ִמְגַרׁש ֵּבייְסּבֹול ֵריק
– ֲאֹדם ָחֶזה

ְמַדֵּלג ְלֹאֶרְך ַהַּסְפָסל 
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צילה זן־בר צור

אקופואטיקה ובית המרקחת 
של השירה

חגית מנדרובסקי: ִעם ַׁשַחר ִהּוְָצרּות הָעֹור, צבעונים 
2020, 65 עמ'

בספרה של חגית מנדרובסקי ִעם ַׁשַחר ִהּוְָצרּות הָעֹור, אנו מוצאים 
ופותחת  לעצמה  בונה  שהמשוררת  מטריארכלי  מרקחת  בית 
הקדומות,  המלקטות  של  כדרכן  ריפוי.  המבקש  לכל  דלתותיו 
המשוררת אמונה על ליקוט ושימוש בעשבי מרפא, במינרלים 
היא  השורשים.  בתבונת  העצים,  של  במסרים  האדמה,  של 
רוקחת מטריארכלית המכינה פורמולות שונות לריפוי חלומות 
נשיים  פצעים  ופירוד,  ילדות  פצעי  נושכים,  געגועים  סדוקים, 
ראשון;  בגוף  רק  מדברת  אינה  המשוררת  בתוכה.  שנפערים 

היא מדברת בשמן של הנשים המחפשות ריפוי 
תרופות  להכנת  מרקחת  בית  בטבע  ומוצאות 
טבע  הוליסטית:  היא  תפיסתה  לגוף־נפש־רוח. 

האדם והאדמה – חד הם.

חוכמת  את  לומדת  היא  בטבע  במסעותיה 
המחזוריות: חיים, מוות ולידה מחדש.

"ַלְּמֵדִני, ֶּפַרח/ ְלָהִפיץ ְזָרִעים ֶׁשל ֱאֶמת/ ְנִתיָנה 
ְלֹלא ְּתַנאי/ ְוַחִּיים ֲחִסיֵני ַּפַחד ָמֶות." 

של  חייו  במחזוריות  בטבע,  ההתבוננות  דרך 
זרעים,  והפצת  ניצן־פריחה־קמילה   - פרח 
זו   – האמת  התגלות  את  מבקשת  המשוררת 

האמת הקיומית המשחררת את ארכיטיפ פחד המוות.

חייה של המשוררת משתקפים בטבע והטבע משתקף בה. היא 
מבקשת לשוב לאיחוד המוקדם של אתחול הזמן – כשהאדם 
אותו  את  מזהה  היא  מולקלורי.  חומר  מאותו  נבראו  והאדמה 
מן  דמות  ברחוב  באקראי  פוגשת  כשהיא  מולקולרי  מבנה 
ִלי  ִהְתַחֵּור  ָּפָניו,  ַעל  ֶׁשָחַלְפִּתי  ְלַאַחר  ְצָעִדים  "ְּכִׁשָּׁשה  העבר. 
משתרשות  המשוררת  של  רגליה  כפות   ;)58 )עמ'  ֶׁשִהַּכְרנּו" 
אופני התקשורת של שורשי העצים  יודעת את  היא  באדמה. 
הגדלים בהביטוס המוכר לה. את סגולותיו של השרף באיחוי. 
את יכולתו של גופה להצמיח ענפים. בזמנים לא צפויים בחייה 

גופה הופך להיות עץ.

ָעָנף.  נֹוַלד  ְּכֵתַפי/  ֵמִחּבּור  ָזַלג./  ָׂשָרף  ְלַחְּבקֹו.  ְמאֹוד  ״ָּכַאְבִּתי 
ְּבָׂשָפה  ְמַׁשְּוִעים  ָהִיינּו.  ָּכְך  ְצפּוָפה./  ְלַעְלָוה  ְוָהָיה/  ֶאָחד.  ְועֹוד 
ַּגְלמּוִדית/ ַעד ְּכסּות ַהֲחֵׁשָכה./ ִּבְנִדיבּוָתּה ָעְטָפה אֹוָתנּו ָהרּוַח./ 

ָחַפְצִּתי ְלַהְמִׁשיְך ְּבַדְרִּכי/ ַאְך ָׁשָרֵׁשינּו ִהְתַמְּזגּו ָּבֲאָדָמה.״ 

)עמ' 58(

כחלק אינטגרלי מהיותה של המשוררת רוקחת מטריארכלית, 
אנו מוצאים בשירתה יסודות של שירה אקו־פואטית, 'שירת 

טבע' הנשענת על יסודות אקולוגיים. 

בכדור הארץ ישנו מארג עדין המקיים תלות בין צורות החיים 
או  סביבתיים  שינויים  מפאת  מופר  כשהמאזן  בו.  השונות 
בהתערבותו חסרת האחריות של האדם – הטבע חולה. כריתת 
עצים, ציד ימי ויבשתי, ניצול משאבי הטבע, וזיהום סביבתי, 

הם חלק מגורמים מֵפרי איזון בסביבה.

בספרה זה מקיימת המשוררת מערכת יחסים שבין השירה לטבע:

ִהְרַהְרִּתי./  ַהּגּוף,  ִיְצַמח  ִאם  ַהּגּוף./  ִיְצַמח  ִאם  ָחַׁשְבִּתי  "ַּפַעם 
ִמְסַּתֲעִפים/  ְוָׁשְרֵׁשיֶהם  ְזקּוִפים  ַהְּגָזִעים/  ְּבָכל  ִמְתּבֹוֶנֶנת  ָהִייִתי 

ֶאל ִעְמֵקי ֲאָדָמה./ ִּלי ַאף ֹלא ָהיּו ָׁשְרֵׁשי ֲאִויר." )עמ' 33(

ערה  הארץ,  כדור  של  האקולוגי  למצב  החרדה  המשוררת 
לההתחממות הגלובלית, להיכחדותם של מיני יונקים שהאדם 

פלש לאדמת מחייתם, צד ופושט את עורם ובשרם.

"ּדֹב ַהּקֶֹטב/ ִאֵּבד ִמְּזַמן ֶאת ַהָּצפֹון./ ְמַלֵּקק ְצפּונֹוָתיו 
ְּכמֹו ָהיּו ְּפָצָעיו./ ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶאת אֹוְיָביו./ ִמְפָלצֹות 
ַמֶּתֶכת./ אֹותֹו ָאָדם ֶׁשָחַתר ַּתַחת ַאְדמֹוָתיו/ ׁשֹוֵלט 
ְּבָאָדם ַאֵחר ֶׁשָּבַצע ִּבְבָׂשרֹו. ַאְך ְוַרק ְלַמַען ִקּיּומֹו./ 
ַהָּדִגים  ְּכַזֲעַקת/  ִאֶּלֶמת  ַזֲעָקתֹו  ִמְתַמֵּסר.  ְוַהּדֹב 
ַּתַחת  ּוִמְתַמֲעִטים  הֹוְלִכים  ְּבִפיו./  ַהִּמְתַּפְּצִחים 
ֶטֶרם  ַּפְרָותֹו/  ִמְּלַבד  ּדֹב  יֹוֵדַע  ָמה  ַהֶּקַרח./  ַמֲעֵטה 
ֵאין  ּוְנַמִּסים/  ִמְתַחְּמִמים  ְּכֶׁשְּׁשָלִגים  ִהְתַהְּפָכה./ 

הּוא ַמְסִּפיק/ ְלַהִּביט ְּבֵעיֵני ַהָּמֶות/

ֵאיְנָך  ַהַּקְרחֹוִנים,/  ֱאֹלֵהי  ֵאל  ֵמיָמיו./  ְלֶנֶגד  ָׁשִטים 
ָיכֹול/ ִאיׁש ְּכָבר ֵאינֹו/ ָיכֹול/ ַלֲעצֹר ֶאת ַהַּמּפֶֹלת" 

)'שלגים חמים', עמ' 59(.

בעמוד האחורי של הספר מופיע שיר שהנו תמצית עבודתה 
עמוקה  התבוננות  אחרי  רק  המטריארכלית.  הרוקחת  של 
היא  שבו  מפלט  מקום  לה  היותו  על  מחזוריותו,  על  בטבע 
רושמת המשוררת   – חלקיו  כל  על  לומדת את תבונת הטבע 
הנכון,  במינון  בידיה  נרקחת  זאת  מרפא.  מעשבי  פורמולה 
לנשים הפצועות שהתרחקו מעצמן, שמנעו מעצמן לגדול כמו 
שהן ראויות לגדול בהביטוס שבו הן חיות. בזמנים שבהם אנו 
פצועות ושוכחות את השורשים שלנו, הטבע קורא לנו לשוב 
יודעות  לנו שאנו  מזכיר  הוא  בו.  עדינה, לשהות  להתבוננות 

את שפת העשבים, את שפת הריפוי, את מקור ההזנה.

ִמּקֹוִצים./  ִמְתַּפֶעֶלת  ֵעִצים,/  ְמַחֶּבֶקת  ַהְּדיּונֹות  ַיְלַּדת  "ָהִייִתי 
ְּכַאַחד ַהּזֹוֲחִלים./ ְלָיִמים ִהְתַרַחְקִּתי ֵמַעְצִמי/ ִנְמַנְעִּתי ִמִּסּכּוִנים. 
ָהַלְכִּתי ַעל ָּבטּוַח/ ֵּבין ֲחִריֵצי ַהִּמְרָצפֹות ּדֹוֶאֶגת ֹלא ִלְדרְֹך/ ַעל 
ָלעּוף./  ִהְׂשַּכְלִּתי  ָנַפְלִּתי./  זֹאת  ְּבָכל  ָהִייִתי,  ּכֹה  ְזִהיָרה  ַהַּקִּוים./ 
ָּכֵעת ֲעָׂשִבים קֹוְרִאים ֵאַלי ִּבְׂשָפָתם/ ַוֲאִני ִנּזֹוָנה."        .ּוְכֶׁשֲעָנִפים ַחִּדים ָּפֲערּו ֲחלֹומֹות ְוִרְטׁשּו, ִהְסַּתֵּויִתי./ ָּכְך ָׂשַרְדִּתי./ 
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עודד פלד

לקום בעשר, סתיו

ָלקּום ְּבֶעֶׂשר ּוְכָבר אֹור ַמֶּכה ַּבְּתִריִסים ]ְּדִחיָפה ַקָּלה
ְוֵהם ִנְפָּתִחים[ – ֵעץ ַהְּתֵאָנה ַמְמִריא ַעל ֶּכֶבל ַחְׁשָמל

ֻּבְלּבּול ַעִּליז ְמַנֵּקר ִּבְזָנבֹו ַמְקִּפיץ רֹאׁשֹו ַהָּׁשחֹר
ִמַּצד ְלַצד ְּבִפְתאֹוֵמי־ְּתָזִזית – ָאּה ּבֶֹקר, ְּתֵכֶלת ָׁשַמִים

ְמֻנֶּמֶרת ָלָבן/ְׁשָיֵרי ָאֹפר, נֹוצֹות ֲעָנִנים, ַחם ִיְהֶיה –

ַעְכָׁשו ֶנֱאֹרז ְּבַמֲחַׁשְבֵתנּו ַנֲעֵלי ַמָּסע – ִהֵּנה, ְּבִעּצּוָמם
ֶׁשל ָיִמים ֵאֶּלה, ַסְגִריר ּתֹוָדָעה ְוֶגֶׁשם ַאִין, ֵנֵׁשב
ַּבִּמְרֶּפֶסת ַנֲאִזין ָלרּוַח ַנֲאִזין ְלִצּפֹוִרים ְמַקְּננֹות 

ָּבֲאִמיֵרי ֵעִצים – ְּבַכְרּכֹב ִּפָּנִתי יֹוִנים ֲאֹפרֹות־ְלָבנֹות,
עֹוֵרב ָׁשֵמן ַׁשֲחרּור ִמְתַּפֵּנק ַעל ַּתִיל –

אֹו ִלְקַראת ָצֳהַרִים, ַּגְלַּגל ַחָּמה ִנְפֶנה ַמֲעָרָבה
ֵמַהְּגזּוְזְטָרה ]ֶׁשְּצפֹוִנית ִהיא[ – ַרַעד רּוַח עֹוֵבר

ָּבַעְלָוה, ַאַחר־ָּכְך, ְּבאֹור ָצֳהַרִים ַעז ֵעִצים
ִמְתַּכְרְּבִלים, ּפֹוְרִׁשים ִלְתנּוַמת חֹם – ָׁשָעה ְמֻעֶּלֶפת,

ִמַּמַעל ִסיַעת ֲעָנִנים ַרָּכה ְמצֶֹעֶפת ָורֹד –

ִלְפנֹות ֶעֶרב: ְּתזּוָזה ַקָּלה ְּבַעְנֵפי ַהְּתֵאָנה – ַמַּגע
ֲאִויר ָזִהיר, ְמֻדָּיק ֶּבָעִלים –

23.42: ְמהּוָמה ַּבֲעָנִפים ָעִלים ְמַרְׁשְרִׁשים
ְּבָחְזָקה, ִצּפֹור ְׁשחֹוַרת־ָּכָנף ַמְמִריָאה ְוָחָגה

ְטרּוָפה ְסִביב ֵעץ ַהּתּות –

ָּכאן, ְּבֶטֶרם ִנַּסע, ֵנֵׁשב ַּבִּמְרֶּפֶסת ֵעת ַקִיץ
ֵיָאֵסף ֶאל ַמְמגּורֹות ִזָּכרֹון, ִּכְמִניַפת ְזַמן ֵיָאֵסף 
ֶאל ֶאֶרץ ְּתנּומֹות, ִהֵּנה ַמַּׁשב רּוַח ִראׁשֹון ֵמֵצל

ַעְפַעָּפיו ַהְּכֵבִדים, ְסָתו -

צביקה שטרנפלד  

רובר דסנוס   

 
שם ֹּפעל

ָלמּות ֶלָהָבה ָיָפה ָלמּות
ִלְראֹות ֶאת ָהֲעָנִנים ְנֵמִסים ְּכמֹו ַהֶּׁשֶלג ְוַהֵהד

ֶעֶרׂש ַהֶּׁשֶמׁש ְוַהּּלֶֹבן ַּדְלפֹון ְּכִאּיֹוב
ֹלא ָלמּות ֲעַדִין ְוִלְראֹות ֶאת ַהֵּצל ִמְתַמֵּׁשְך

נֹוָלד ִעם ָהֵאׁש ְוֹלא ָלמּות
ַלֲחבֹוק ֶאל ֵחיְקָך ַאֲהָבה ֲחַמְקַמָּקה ֶאת ָהָרִקיַע ֶהָעמּום

ִלְכֹּבׁש ְּגָבִהים ִלְזנֹוַח ֶאת ַהּׁשּול
ּוִמי יֹוֵדַע ְלַגּלֹות ֶאת ֶׁשֲאִני אֹוֵהב

לַהְׁשִמיט ֶאּת ְמִסיַרת ְׁשִמי ַלָּׁשִנים
ִלְצֹחק ְּבָׁשעֹות סֹוֲערֹות ִליׁשֹון ְלַמְרְּגלֹות ֹאֶרן

הֹודֹות ַלּכֹוָכִבים ַהּדֹוִמים ְלמֹוָפע
ְוָלמּות ְּכִפי ֶׁשֲאִני אֹוֵהב ַעל ְׂשַפת ַהֶּלָהבֹות.

)1945-1900( Robert Desnos -  רובר דסנוס

אוטודידקט ופעיל בתנועה הסוריאליסטית, חובב מוסיקה ופעיל 
ברזיסטנס. באפריל 1944 נלכד על ידי הגרמנים, נכלא במחנות 

ריכוז ומת בטרזינשטדט בעקבות צעדת המוות.
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פרט  העטיפה,  כולל  שחור,  כולו   – לעין  בולט  הספר  עיצוב 
למילים שמודפסות בלבן, כלומר היפוך המקובל. אבל העיצוב 
ואנושיות  לבנות  מילים   – הספר  של  התימה  את  ממחיש  גם 
פזורות בחלל השחור החשוך, חיפוש של אנושיות במצב של 
הזאת  והתחנה  עתידני.  לשיא  שהגיע  אנושי  מדעי  שכלול 
הגיבור   – מכולן  הבודדה  אולי  היא  המשורר  של  במסעו 
ואהובתו ניצבים מול החלל הריק, היקום הענק המאיים לשאוב 

לתוכו ולאפס את הקיום, ומנסים למצוא נקודות אחיזה. 

אדלהייט  ששירת  הרי  הספר,  בשם  ההפשטה  לרמת  בניגוד 
שואפת אל הקונקרטי שבקונקרטי, בספציפיות של תיאור נופי 
העת  לכתב  בזיקה  זאת  מקומיים;  בנופים  המשתלבים  החלל 
'עמדה' שהמשורר נמנה עם עורכיו, כתב עת בעל זיקה חזקה 
ראב,  אסתר  של  הארצישראלית  לשירה 
שמעונוביץ'  של  האידיליות  שטרן,  נח 
קבוע  משתתף  אני  נאות:  )גילוי  ועוד 
בכתב עת זה(. לעתים, החיכוך בין נופים 
לאלה  תל־אביביים  או  ארצישראליים 
פרטית  מפה  זוהי  אבל  צורם,  החלליים 
נוף חלום שמערבב  של תודעה אחת, מין 
הבאה:  בשורה  ומבוטא  וזמנים,  מקומות 
זה  בספר  מערב".  בקץ  ואני  במזרח  "לבי 
המדבר הארצישראלי מתגשם במעין כוכב 

שבו נותרו בודדים הדובר ואהובתו. 

באמירה  נפתח  הריק  החלל  על  מסה 
לדמות  נואשת  בקריאה  ישירה,  רומנטית 
אתפוגג  אחרת  חזק  אותי  "חבקי  הנשית: 
אל  פי  את  מהדק   ]...[ הריק  החלל  אל 
החלל הריק אחרת אתפוגג ]...[ כבר שעות 
צוננת/  פלדה  בועת  בתוך  הריק  בחלל 
גבר  בין  אינטרוספקטיבית  אינטימיּות 
לאישה/ במהירות התנפצותית". כאמור, 
תמונה כמעט אפוקליפטית של תאוצה 
בחלל  זוגית  באינטימיות  והיאחזות  כלשהי,  בחללית  אבודה 

מנוכר ואינסופי. 

חלל,  מתחנת  לאות  כמחכים  מתוארים  ואהובתו  הדובר 
בתקווה  הריק  החלל  אל  כמכתב  נשלחת  הבודדה  והקריאה 
על  מסה  זאת   ]...[ ֲעבֹר  הריק  החלל  על  מסה  "זאת  לתשובה: 
כאמור,  אבל  סופיות".  אטומיות  ביחידות  התייצבותנו  ֵריק/ 
התיאורים המופשטים תמיד מרותכים לקונקרטיות: "מהדקים 
את פינו אל הזגוגית הצוננת/ והבל פינו הלח מצידו האחר ]...[ 

מצידו האחר של החלון משתולל חורף אטומי". 

במידת מה מזכירה בדידותו של הדובר את זו של פילוסופים 
בהתאם  אנליטי.  באופן  הקיום  את  ולמפות  לנסח  המבקשים 
מופיעים מדי פעם מונחים מתחום הפילוסופיה, כמו בצירוף 
בין  זהות  )אימננטיות:  אימננטית"  מתגברים  "באניצים 
פסקל  לבלייז  שפינוזה(.  תפיסת  פי  על  ולטבע,  לעולם  האל 
 - האקזיסטנציאליזם  אבי  הנודע,  והמתמטיקאי  הפילוסוף   -
חיבור בשם הקדמה למחקר על החלל הריק. ובהגיגים הנודע 

שלו כתב פסקאות מופתיות על בדידות האדם בחלל. 

יובל גלעד

קואורדינטות של בדידות

עמוס אדלהייט: מסה על החלל הריק, כרמל/עמדה 
חדשה 2020, 42 עמ'

אקולוגית,  מבחינה  אם  בין  חיים,  אנו  שבו  האפוקליפטי  בעידן 
דיסטופיות  יצירות  על  מצביעים  רבים  פאשיסטית,  או  נגיפית 
שונות ככאלה שחזו את המצב, וסביר להניח שעוד רבות אחרות 
יכתבו בעקבותיו. המשורר עמוס אדלהייט מצוי בנתיב אפוקליפטי 
מדעי־בדיוני עוד משנת 2012, עת פרסם את ספרו עיר ההיטלים 

)פרט  והתשיעי  החדש  ספרו  הנוצצים. 
הריק,  החלל  על  מסה  מבחרים(,  לשני 
זוג  ממשיך לצעוד באותה דרך, ומתאר 
בודדה,  קוסמית  בנקודה  בחלל,  אבוד 
מעברו  ברוחות  הנאבק  הדובר  כאשר 
ובעתיד לא ידוע, נסחף בזרם תודעה רב 
יופי, בקיום מאוים על ידי חלקיקי פלדה 

נופלים במדבר חללי כלשהו. 

סוגת המדע הבדיוני באה לידי ביטוי 
ובסיפורים  ברומנים  בעיקר  בספרות 
יוצאי  מקרים  ישנם  זאת,  עם  קצרים. 
המשורר  הנו  שבהם  והמובהק  דופן, 
השבדי הנפלא, חתן פרס הנובל הארי 
תרגום  הופיע  )שבעברית  מרטינסון 
של ספרו אניארה )קשב, 2013, תרגמה 
דוד  נודע  בישראל  רוקם(.  חזן  גלית 

אבידן בניסיונותיו העתידניים.  

אדלהייט הוא גם חוקר של ההיסטוריה 
האינטלקטואלית של הרנסנס, כלומר 

איש מערב המציג בספרי שירתו מעין פלנטה עתידנית, אולי 
על  אהובתו.  עם  אחד  אדם  חי  שבה  המערבי,  השכלול  שיא 
גב העטיפה מוגדר הספר כ"מחקרים אסטרטגיים על החלל", 
וזהו החלק השני בדיפטיכון. ניתן לראות בהם תחזית עתידנית 
של  דופן  יוצאי  הישגים  אחד  מצד  המערבית:  הקידמה  לגבי 
במרחביו,  עצומה  בדידות  שני  ומצד  היקום,  לרחבי  הגעה 
במעין  מדובר  כלומר,  יחד.  גם  ואישית  אנושית  כלל  בדידות 
מפה של קואורדינטות בדידות כלל אנושית ואישית במרחבי 
החלל האינסופיים, במידה מסוימת כמו גיבור שירו של דייויד 

  ."Space Oddity" בואי

שם הספר הוא כשל ספר עיון, והוא פונה אל האינטלקט ואל 
הרגש גם יחד. הוא גם משחק מילים; מסה היא מצד אחד יחידת 
גופים, ומצד שני צורת כתיבה  גודל פיזיקלי של  מדידה של 
עיונית אישית. זוהי שירה קשה, שאיננה חוששת לאתגר את 
שאפתניים.  פואמתיים  ובמכלולים  ארוכות  בשורות  הקורא, 
בשירה  האחרונות  בשנים  הרווחת  למגמה  בניגוד  וזאת, 
מעניינים  ביוגרפיים  לנרטיבים  התמכרות  של  הישראלית, 
בחלקם, אך מתרחקים והולכים ממדיום השירה לעבר הפרוזה.

עמוס אדלהייט, צילמה סמדר צמח
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מה  בדיקה  קרטזיאני,  ניסיון  מעין  הוא  אדלהייט  של  ספרו  בכך 
באמת קיים ביקום וכיצד הקיום האנושי יכול למצוא עצמו בהעדר 
הענק של החלל – "זה החלל שאין בלתו/ זה החלל הריק/ שאין 
נחמה זולתו", כשמטרת הדובר והמפעל החללי האנושי היא "ניפוץ 
הבדידות הקוסמית". ולמרות האהבה השוררת בין הדובר לאהובתו 
מנוכר  סוליפסיזם  של  היא  הכללית  התמונה  הרי  הביאטריצ'ית, 
מבני אדם אחרים )בין שהושמדו בעולם המדעי בדיוני, או שהם 
קיימים במרחק(. וזאת, בניגוד למגמות סוציאליסטיות של אחווה 
אנושית בעולמנו אנו, שאפיינו את שירתו המוקדמת של אדלהייט. 

מביעה  גם  אבל  טכנולוגית,  מקידמה  המתפעלת  שירה  זוהי 
תוך  אל  הקוסמית  "השאגה  בה:  השלובה  מהבדידות  חשש 
החלל הריק/ לא היתה מעולם רק הישג טכנולוגי בתוך מארג 

אסטרטגי כולל/ היא היתה שאגה במדבר", והמדבר היקומי הוא 
זגוגיות  על  חורק  פלדה  "מטר  מפחיד:  לפחות  או  אפוקליפטי 

הצי חלל/ על אמפיתיאטראות גלקטיים". 

וצירוף אחרון זה, המתיך תרבות רומית )אמפיתיאטראות( עם 
גלקטיות, הוא דוגמה לרבים אחרים המופיעים בספר ומשלבים 
בין אלמנט קונקרטי למופשט, טבע והכללה, למשל "עורבים 
פרפרים  "צבא  האקלים",  של  "האוטומציה  מדיטטיביים", 
עם  הפשטה  צירופי  פשוט  או  למטרתו",  אסטרטגית  מתקדם 
קונקרטיות כמו "גוֵפי מחשבה גלקטיים אחזוני" או "החרדות 
נבנו עלינו כרהיטים". ככלל, זוהי תפיסה של שירה כסוג של 
שילוב עם מחשבה, לכדי קידמה לשונית.             .מדע לשוני, מעבדה ניסיונית, שחותרת אמנם לרגש אבל תוך 

 

גילי חיימוביץ'

ארץ מובטחת 

ַהֶּׁשֶקט ַמֲעִמיק
ְוֵאין ָלַדַעת

ִאם הּוא ָאַכל אֹוִתי
אֹו ֲאִני אֹותֹו.

ַהִּׁשֲעמּום סֹוִדי.
ִנְמָּתח ְּכמֹו ַצַער

ִמְתמֹוֵסס ְּכמֹו ֶׁשֶלג. 
ֲאִני חֹוֶתֶרת

ְלֶאֶרץ ּפֹוִרָיה ִמּזֹו
ֲאָבל ָקַטּנּו

ֶאל ֵעֶבר
ַהַּדף ַהָּלָבן,

ִמְפַרׂש ֳאִנָּיתֹו,  
ֵמֶהֶדף 

ְּבַכף 
ַהֶּקַלע

אֹו ַהָּיד
ֶׁשִרְפְרָפה ַּפַעם

ְוָהְפָכה ּגֶֹלם.

טוק טוק

ְואּוַלי ַהֵּלב ִיְנקֹׁש: "עּוץ, עּוץ, עּוץ"
ְותֹוִפיַע ּפֹה.

ָּכרּוְך ַאֲחַרי ְּכמֹו ׁשֶֹבל
ְּכמֹו ָזָנב אֹו ֵצל עֹוֵקב,

ֹלא ַמִּניַח ְלֵהָעֵצב
ְּכמֹו ֹלא ָהִייִתי ְּכפּוָתה ְלמֹוֶלֶדת.

ָנַקְׁשִּתי ַעל לּוַח ִלְּבָך: "עֹוד, עֹוד, עֹוד" 
ַעד ֶׁשֶּנֱעַלְמָּת.

ְקִלָּפה, ְּכִריָכה ֵריָקה,
ִהְתָּפַהְקִּתי, ָחַדְלִּתי.

ַאָּתה ָאַהְבָּת ְּדָמָמה
ָאז ֲאִני ִהְבַעְרִּתי אֹוָתּה.
קֹוַמְמִּתי עֹוַלם ְרָפִאים 

ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו ֵהיָכן.
ְוַהּגּוף ָמַלא ְוָחַסר, ָמֵלא ְוָחֵסר ְלִהְתַּפַּקע. 

בלי

ְוַכָּמה ֶׁשִהְתַאַּמְצִּתי
עֹוד ּפֹוֶעֶמת ַאֲהָבה
ַהְּוִריד ֶׁשֹּלא ְמַוֵּתר

ּדֹוֵלק ַאֵחר ַהֵהָחְלׁשּות
ָהִייִתי קֹוַרַעת אֹותֹו, ַּפַעם,

ָּכחֹל־ָּכסּוף, ָקֶׁשה ְּכמֹו ֵמיָתר
ִמְתמֹוֵסס טֹוב ֵמַהִהְזַּדְּקקּות

ְוָאז ֻּפְרָקן
ְּבִלי ִסּפּוק
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אילת אטינגר

"לא הבלים הוא הבל מבוע הרוח/ 
הבא בשפתי אוהבים" 

משה יצחקי: נקר הספק, אבן חושן  2018, 110 עמ'

המתרגם,  המשורר,  של  השמיני  שיריו  ספר  הוא  הספק  נקר 
המרצה לספרות ודיקן הפקולטה ללימודים מתקדמים במכללת 
רישום  ובמרכזה  האדומה  העטיפה  יצחקי.  משה  "אורנים", 
יפהפה שציירה נועה לוין־חריף, סקרנה ועניינה אותי, והשירים 

מתוך  סידור  שלם,  מהלך  טמון  בספר  כמתנות.  נפתחו 
מחשבה קפדנית כמו שזירת חרוזים צבעוניים ליצירת דגם 

רב נגוהות ומשמעויות.

הספר מחולק לשמונה חלקים שכותרתם מילה אחת: "הד", 
ו"קן".  "כנף"  "אדוה",  "אובך",  "מעוף",  "ערפל",  "הבל", 
כל השמות לקוחים מהטבע, ונושאים משמעות מטפורית. 
על  בנוסף  יצחקי  בשירת  מסמל  הראשון,  החלק  "הד", 
לדברים,  רגשית  תגובה  גם  צליל,  השתקפות  או  החזרה 
שימת  והתפעמות  בהווה  העבר  הדהוד  יום,  היום  רשמי 

הלב לבריאה. 

עצמו  חושף  האני־השר  ומרגשים:  אינטימיים  השירים 
שהיו  קריאה/  ש"סימני  למשל,  ומודה,  ובאומץ  בכנות 
לקראת/  נטוי/  וגופי  שאלה/  לסימני  מתעגלים/  עלומי/ 

הכלום/ והבלימה/ כציפור הזמן/ החולפת בשמי/ ופוערת פי/ 
מבלי להותיר סימן" )'אותות א'(. בשיר 'זקן ילד' נפער מרחק 
בינו לבין הילד שהיה, ההולך ונדמה לאביו. המשורר מודע לזמן 
החולף, לשנה ש"מתה" ושנה אחרת נולדת ו"גם היא תכלה תוך 
שנה ותוסיף עוד טבעת/ עצב, תמיהה ושאלה, קמט חיוך ושערת 
שיבה/ לשנותנו" )'בטרם, וכמעט כבר'(. הוא ירא מכך שקולו 
"אובד/ בתוהו הקמילה" )'פעמון חצות 2018'(. הוא "ניצב מול 
ההר התלול/ ושמו יום ותוהה איך אצלח את האור?", מודע לכך 
שזקן בעוד יום )'ההר'(, שהימים והלילות שחלפו "ארוכים יותר 

מאלה/ שנותרו" )'קוטב'(. 

אך המשורר משלים עם הדמיון לאביו ומפסיק לפחד מהאפסות, 
את  בהבינו  )'תעתועים'(,  גדול"  תעתוע  הכל/  אם  מה  "אז 
חשיבות הרגע – "אז בואי נאהב עכשיו/ .../ בטרם יבלו עלעלי 
כבר'(.  וכמעט  )'בטרם,  נכונה"  מנוחה  תמצא  בטרם  שמחה/ 
"הנפש מסרבת לאותות הגוף" )'פעמון חצות 2018'(. מציאותי 
בתרבות  באהבה,  הטבע,  ביפי  בחיים,  דבק  הוא  אופטימי  אך 
אלוה,/  ושממת  קרחונים/  בין  "מחפש...  ובשירה.  האנושית 
טובלת  אפרודיטה/  זכוכית,/  ברסיס  שמש/  קרן,  שם/  ומוצא 
ומושכת/ בי מכחול שלל צבעיה/ בשתי קשתות וממיסה/ את 
ים הקרח שהולך/ ומתבקע בתוכי...". יצחקי מראה לקוראיו את 

היופי כטעם לחיים וכמזור לעצב הזקנה.

ארוגים  הבל"  "שירי  ביניהם,  המתכתבים  הבאים  בשערים 
מערגה ותחנון תוך ניסיון אמיץ של המשורר להתעמת עם האל, 
קהלת, הפחד והמוות. בשירי "ערפל" נוכחים המים, מי תהום, 
נהר, ענן, גשם ודמעה. שירי "מעוף" מאפשרים יציאת מצרים, 

"בכתפיים  החש  המשורר  של  מעופו  וארצות,  לערים  מסעות 
את פנטום הכנפיים" )"נדידה"( וכנף דמיונו הנפרשת במרחבי 
הטבע והתרבות. שער "אובך" מרכז שירי הוויה בארץ. השירים 
מטלטלים, לאומיים וטעונים, אך גם בפיקחון, יצחקי אופטימי 
בשער  כולו.  התיכון  ולמזרח  השר  לאני  מרפא  בשירה  ורואה 
"אדווה" הוא כמו־משוחח עם יוצרים ומשוררים או עם השפעתם 
וב"קן" תוהה  עליו, ב"כנף" הוא ממריא למחוזות המיתולוגיה 

על פלא הכתיבה, על השירה ועל השפעתה עליו ועלינו.

יצחקי  את  מעסיקים  נושאים  אותם  לשערים,  התחימה  למרות 
רק  לא  כן  על  יתר  שונות.  מבט  מנקודות  אך  שונים  בשערים 
ויוצרים  אמן,  ביד  מכוירים  שכולם  אלא  דומים  שהנושאים 
פסיפס מרהיב של מראות. יצחקי צייר עז מבע הממלא את הספר 
נופי חוץ ופנים. מרחב  ברישומים של 
המרכיבים  ניגודים  מייצר  התמונות 
מציגים  המשורר,  של  הווייתו  את 
הצפון  אייל  הקוטב,  דב  את  לפנינו 
וחזירי בר, מול אדום החזה והדוכיפת; 
הירח והשמש, הגאות והשפל, אגל טל 
באבחנות  המתוארים  הלילה,  ושלכת 
מובל  הקורא  רחבה.  ובפריסה  דקות 
לנופים קרובים ורחוקים, מהאטליז של 
סמיר עד לניו אורלינס וחבל בוקובינה, 
הטבע,  מרחבי  אל  הארץ  מכבישי 
מפרחי הארץ בבושמם ובהדר גווניהם 
וכריזנטמות  מנוצות  ל"דליות  ועד 
פרחי גובלן/ שנשפו ניחוחות רחוקים, 
רקמת אמי" )'סלפי'(. המשורר נטמע בטבע והטבע הופך לחלק 
מנופי גופו ומתמזג עם נופי הנפש: "יכולתי להרגיש את הלבה/ 
)׳הר  הפנימי"  בים  מרחק/  שביטל  הקול/  ואת  רגלי/  בכפות 
געש וזוב 2016׳(. לעתים, הטבע המטאפיזי משתלט על הקיים 
והופך למאפיין יהודי או כלל אנושי )'משה למשל', 'קרחונים 

באוגוסט'(.

לבניית  גלם  כחומר  ומשמש  המופקע מהמציאות  הטבע  דימוי 
החל  ציפורים,  רובם  הכנף,  בעלי  במוטיב  בולט  השירה  נופי 
בכותר 'נקר הספק' המסמל לא רק את אי הוודאות אלא אף את 
מעשה היצירה: "איך קודח הנקר/ בגזע הספק למצוא/ את מה 
נמנות תשורות  )'תומס'(, עד שירו האחרון שבו  בו"  שמכרסם 
של "מתת כנפים" "הראיה הצלולה/ למרחק מעל ומתחת למים" 
"גזע  וכן  החיים"  מוות מצוף  עד  לרוות  לא  לינוק,/  "התשוקה 
בעלי  )'מתת'(.  אחרות  ומציפורים  מהנקר  קיבל  אותן  הספק" 
הכנף שזורים ברוב שירי הספר כחלק מהטבע ולרוב כסמלים, 
כדימויים וכמטפורות לתחושות שבנפש, כאמצעי לעוף הרחק 
מההווה ולהיות בה בעת חלק ממנו. "נשמותינו הכלות לעוף/ 
לעתים  ב"(  הזה,  המקום  )"כשיקהה  האור"  אל  הכתר  כעגורי 

הגוף ממש מצמיח כנפים )'נדידה'(.

ומשלבים  רבדיה  על  מהתרבות  שואבים  יצחקי  של  שיריו 
מאפיין  חז"ל.   ולספרות  לתנ"ך  לשירה,  למיתולוגיה,  ארמזים 
בסימן  מסתיימים  מהם  כשליש  שרק  בכך  הוא  לשירים  חשוב 
פיסוק כלשהו – בעיקר סימן שאלה, והשירים האחרים נעדרי 
סימן פיסוק, שמא כחלק מהספק המנקר, המונע את המוחלטות 

שבסיום, בבחינת "נקר הספק".
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נקר הספק הוא ספר רווי יופי וססגוני והוא כתוב ביד אמן מנוסה 
וקשוב. ברגישות ובמבט מפוקח מוביל יצחקי את קוראיו למעוף 
שמישיר מבט ממרומי גבהים אל האדמה מתחת, מתמודד בכנות 
יום  היום  ובקשיי  ידוע שבגיל המתבגר  והלא  ובאומץ עם הספק 

בארץ ובכלל, אך בד בבד מכיל בחובו נחמה גדולה, אופטימיות, 
כוחות גדולים ותחושה – אפילו ידיעה ודאית – ש"לא הבלים הוא 
)"קהלת(". בזכות היופי  שטבע, באהבה, באמנות ובשירה בפרט, הרי הכל כדאי.         .הבל מבוע הרוח/ הבא בשפתי אוהבים" 

מירון ח. איזקסון

על האבנים

ֹלא ָיכְֹלנּו ָלַדַעת
יל ָהֲאָבִנים ֶׁשַּתְחֵּתינּו, ֶאת גִּ

ָהיּו ָּבֶהן ֵאֶּלה ֶׁשַּפַעם ָּבנּו ַׁשַער
ְלָבִּתים ֶׁשִּקּוּו ִלְהיֹות ִעיר,

ְלֹלא ָסֵפק ָהיּו ַּגם ֲאֵחרֹות ְּפׁשּוטֹות
ִמְּמקֹוָרן ַהֲחָצִצי, ְוֵאֶּלה ַהְּצפּויֹות

ַלֲעבֹר ִלְֹשִביל ַאֵחר
ְּכֵדי ֶׁשִּיְדְרכּו ֲעֵליֶהן ֲאֵחִרים ֵמִעָּמנּו.

ְּבִעָּקר ָחַׁשְׁשנּו ְלַהֲחִליק
ִלְתהֹום ְקַטָּנה נֹוֶסֶפת,

ָאְמָנם ֵאין ָּבּה ַסָּכָנה ִקּיּוִמית ַלֶּנֶפׁש
ֲאָבל ָהַרְגַלִים ֲעלּולֹות ְלִהָּנֵגף

ְהיֹות ִיְׁשֵרי ֶּדֶרְך. ּוְלַהְכִׁשיֵלנּו ִמְלּ

ָאַחְזנּו ָיד ְּבַיד ִאיׁש,
ְּבָכל ִמי ֶׁשֵאינֹו רֹוֶצה ְלַהִּפיל ְוֵאינֹו רֹוֶצה

ְלַהְמִעיד ֶאת ִחּבּוֵרי ּגּופֹו.
ֲאָבל ִּפְתאֹם ִמיֶׁשהּו ָרץ ָּבנּו

ְוֵהִמיר ֶאת ֲהִליַכת ָהֲאָבִנים ְלֻחְלָֹשה ִנֶּכֶרת
ְּכֶׁשָחַטף ֵמִאָּתנּו ֶאת ּכֵֹחנּו.

ְּבָכל זֹאת ָהִיינּו ְקרֹוִבים. ִמְתַחְּבִטים ָּבֲאָבִנים,
ֹלא ְרגּוִעים ָּבֲאָדָמה, ּוִמֶּמָּנה ׁשֹוְמִעים

ְּדָבִרים ִנְׁשָּבִרים. ֹלא ָיַדְענּו ֶׁשְּבתֹוֵכנּו ָּגְדלּו
ַהְּׁשָבִרים ָהֵאֶּלה: ָמה עֹוד ָיכֹול ְלִהְתָּפֵרק

ַּבּגּוף ֶׁשְּכָלל ֹלא ָׁשַכן ָּבנּו.

פנים עוזבים 

עֹוד ִמָּיִמים ִראׁשֹוִנים
ֲעסּוִקים ַהָּפִנים

ַּבֲהָכַנת ֵּבית ִמְסּתֹור ֲעבּוָרם.

ֵחֶלק ִמִּקּמּוֵטי ַהִּתינֹוק, ְּכמֹו ַּגם
ִמְצמּוֵצי ָהַעְפַעף ֶׁשל ַהֶּיֶלד

ַמְכִׁשיִרים ָמקֹום ֵאָליו יּוְכלּו ַהָּפִנים
ְלִהָּכֵנס ְּכֶׁשָהאֹור ַיִּתיׁש ֶאת ּכָֹחם.

ַאַחר ָּכְך ְּכָבר ְמַעּטֹות ָהֶאְפָׁשֻרּיֹות ֶשל ַהָּפִנים
ְלַהִשֹיג ֶׁשַטח ַחְמָצִני נֹוַח

ַלָּיִמים ַהָּצִרים ֶׁשַּיִּגיעּו:
ַהָּפִנים ָאז ֶנֱאָחִזים ָּבֲעָצמֹות

ם ַּבֻּׁשָּמן. אֹו ׁשֹוְקִעים ְלַבדָּ

ֹלא נֹוִחים ְלַמְרֵאה ֵאֶּלה ֶׁשְּפֵניֶהם
ָעְברּו ְלֶפַתע ַלֲאָתִרים ֲאֵחִרים
ּוְכָבר ָקָׁשה ְלִאּתּור ְּכָתְבָּתם.
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מאיה בז'רנו 

ללכוד את המיית החיים בשפה או 
הכלום המבורך

לילך גליל: מינהיות, ספרי 'עתון 77' 2020, 83 עמ' 

מינהיות, טרוםהיות, אינמהות - היות מין, היות טרום היות אין 
או אימהות. הֵאם, העובר, התינוק, והאישה. גוף ראשון, גוף שני 
הווה ועבר. עתיד. אלו הם הגופים, הגיבורים והישויות המככבים 
בספרה של לילך גליל )משוררת וסופרת מנחה סדנאות לכתיבה 
שירה  שבין  מאוד  ייחודי  טקסט  זהו  בטבע(.  הפועלת  ייחודית 
לפרוזה. הוא לא מנוקד אבל צפוי ונדרש להיות מנוקד. השירה 

ודרך  החשיבה  בדרך  בו  פועמת 
בהתרחשות  עצמה  החוויה 
בשום  מתקיימת  אינה  שלמעשה 
מקום מזוהה ושום זמן מזוהה, אף 

שיש בהם זמן. על כך בהמשך. 

מתקיימים  הקטועים  הטקסטים 
היא  זו  בשפה,  לחלוטין  ונוכחים 
שפה עשירה, גמישה מאוד מלאה 
קיצונית  הפרדה  ניכרת  תנועה. 
מכוונת בין הפיזי לנפשי הרוחני. 
הריחוף הזה מלא קסם. איזו קלות 
זורמת של תודעה מתבוננת, הוגה, 
חופשית, מוקסמת ומקסימה בתוך 

ומבחוץ. ומה בעצם קורה לה לאותה ישות שנקראת: מינהיות - 
והמילה - אינמהות צופנת  זוהי מהות נשית שהיא גם אימהות 
שזהו  בתוכה  העובר  והיווצרות  האימהות  פלא  עליה;  ומרמזת 
'טרוםהיות'. השפה של לילך גליל כאמור גמישה ועשירה ועומדת 
היטב במשימה הזאת של השמעה ולכידה של המיית החיים מחד. 

סוד החיים. ומאידך מתנערת מהממשי, מהקונקרטי. 

ִמְּׁשברים.  המורכב  שלם  סיפור  מינהיות.  של  סיפורה  ״זהו 
כלומר, מלא בסדקים. אי אפשר להתעלם מהם, ברורים אף יותר 
מהשברים עצמם. אך אין זה מעיד בהכרח על סדקים בנפשה של 
מינהיות. נפשה זה מכבר חלקה ושמנונית, אפשר לשפוך עליה 
]...[ מכאן אפשר להסיק, שנפשה של מינהיות  חול ים וגרגרים 
שלמה היום, אלא שסיפורה סדוק ]...[ הסיפור יובא בפרגמנטים, 

ואלו יהיו עשויים מחול".

הפרגמנטריות היא עניין מאוד עקרוני וחשוב בספרה של לילך 
גליל. היות פרומה, כלשונה של גליל, ובלתי מחויבת לדבר מלבד 
לרגע הזה. אבל היא ודאי אינה חריגה או יוצאת דופן בבחירת 
צורת פרגמנטים לבטא את קיומה, את חייה )ידועים הפרגמנטים 
עידן  יפה שכתב  ועוד(. במאמר  בורחס  ניטשה,  של קפקא, של 
את  היתר  בין  מציין  הוא  הפרגמנט,  על  ב'אלכסון'  צבעוני 
מקורותיו ברומנטיקה הגרמנית, ונאמר עוד על התגלות ההיעדר 
שבו, שבר כלי, כדברי שלגל, ממייסדי הרומנטיקה. מקוטע, שנון, 
קסם החיים אחוז במסתורין. אבל לא כאן המקום להרחיב בעניין. 

אומר רק שהפרגמנט מאפשר דיבור פתוח, חופשי, אסוציאטיבי.

אחת התופעות הייחודיות לטקסט של גליל היא השחרור מזהות 
מינית מוגדרת בשפה, וזה הישג, כי העברית חושפת תמיד. העקיפה 
אמורפית  בעצם  מזוהה,  לא  ישות  להעלות  מצליחה  הלשונית 
מובהקת, למרות המהות הנשית כל כך שלה. למשל: "מינהיות 
יושבת לפנייך בשיער פרוע נוהמת בשקט. חיה גדולה שהתחבאה 
היטב בתוכך..."; "זה טבעה של מינהיות: לנהום ]...[ היא לא יודעת 
]...[ טרנסג'נדר שכמותה, שכמותו, שפה  גבר או אישה  אם היא 

שמקשה על מינהיות להגיד את עצמו ֶאת עצמה." 

ונפשית,  פיזית  והתרוצצות  חיפוש  ושוטטות,  תנועה  נחת,  אי 
עוברים בכל הספר הלא גדול הזה ומטלטלים את הקורא בתנועה 
רב כיוונית, והכל מתקיים דרך השפה הגמישה להפליא, בחילופי 
הגדול  והרעב  הצימאון  את  להרוות  כדי  וזמנים.  והטיות  גופים 
לחיות ולהבין ולתפוס את הסוד הקיומי. השוטטות - שהיא תנועה 
אקראית במרחב כלשהו - על פי המשוטט הנודע של ולטר בנימין, 
מתרחשת בעיר מסוימת מזוהה, בעוד שכאן אנחנו בטבע, בדרך 
אין  מקומות,  שמות  אין  באוויר.  מוגדר.  לא  פתוח,  במרחב  כלל 
שמות אנשים. אנחנו במעין לימבו אל־ביתי, ויש ריבוי של שמות 
פעולה כגון: "להמשיך. לפעול. להרים. להכות. לבקע. להגיש ]...[ 

המעשה פותר את החידה". מהו המעשה ומהי החידה? 

"מה את שומעת היום מתוך הדממה? נהמה. ומה עוד? רשרוש. 
תזוזה. דפיקה זרה. קולות גבוהים ]...[ גבר מתוק על לשונך, נמס 
לאטו, משתהה ]....[ נמהל בתוך תוכך, שוקע בלועך, יורד לגרונך, 

מתיישב בבטנך ומתחיל לצרוח: עוד ועוד ועוד ממך." 

מהקונקרטי  ומורחק  מופרד  אבל  ארוטי,  גופני  נפשי  מצב  זה 
המסוים כמו ייצוג, מעין נוסחה טהורה של מצב קיומי. שוליים 
ריקים, חפים משמות פרטיים, מכל שהוא קונקרטי מדי. התוצאה 

היא תחושת חופש. פתיחות ַללא צפוי. 

הלשון בסופו של דבר נשארת שלמה, המבנה התחבירי לא נשבר 
ולא נקטע. המשפטים הם פרוזה חרף ההיגיון השירי, אף שהפיתוי 
בהחלט.  קיים  מוטרפים  למחוזות  הדברים  את  ולהשלים  ללכת 

החופש הניתן לקורא לצבוע את הנאמר כאן הוא רב. 

וכך היא כותבת באפילוג: "מינהיות היא עונג חדש שבא לעולם. 
היא מגיחה מתוך תעלת הלידה של טרומהיות וסוכרת את פיה 
מיד. ]...[ מינהיות כולה חיים ותשוקה. מינהיות שתוקה, אך גופה 
רועד מול שמש המדבר. מינהיות פוקחת עיניים לאט ומיד מבינה 
יונקת,  היתה  אלמלא   ]...[ נכון.  הלא  בגוף  נולדה  היא  שטעתה: 

היתה מעדיפה להתחיל כביצה."

באותו  ספר  יצא  בדיוק  השנה  כי  לדעתי,  לציין  וראוי  מעניין 
מאת  שיריים־סיפוריים  פרגמנטים  כולו  הוא  גם   – הפורמט 
המשוררת שולמית אפפל - זיכרונות מבית החרושת לבגדי ים. 
קשה שלא להעמיד את ספרה לעומת ספרה של לילך גליל כשני 

הפכים ממש. 

ככל שהטקסטים של לילך גליל חפים ונמנעים משמות קונקרטיים 
של  ספרה  שתיארתי,  כפי  אחרים  דמיון  של  למחוזות  ונוסקים 
במקומות,  ומתאבקים  מתפלשים  שממש  טקסטים  שופע  אפפל 

באנשים, בזיכרונות, והם קולאז'ים קטועים, מקסימים בדרכם. 

שתי יוצרות בעברית, בפער גילים לא קטן, ובכל זאת יש משהו 
השירית העברית ונהניתי משניהם.                 .שקושר ביניהן כמו שני צדדים של מרָאה. ספריהן שייכים ליצירה 
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גרגורי גורדון

התמודדות

ַהֶּפה ַהֶּזה רֹוֶצה לֹוַמר ַהְרֵּבה ְּדָבִרים
ַהְרֵּבה ְּדָבִרים עֹוְבִרים ַּבּגּוף ַהֶּזה

ְּכמֹו צֶֹמת ֶמְרָּכִזי
ְוַגם ַּבַּלְיָלה ֶׁשֶקט ֵאין

ְוַגם ַּבַּלְיָלה ֵיׁש ִׁשַּנִים ֶׁשאֹוְכלֹות ָּברֹאׁש
ָהֵריָקנּות נֹוֶׁשֶכת ֶאת ַהֶּבֶטן

ֵהם אֹוְמִרים ֶׁשֵאין ַּכּדּור
ְלֶנֶפׁש ְׁשסּוָעה

ַרק חֶֹמר ְמַטְׁשֵטׁש
ְּכמֹו ְקלֹוֶנְקס
ֵהם אֹוְמִרים

עֹוד ִיְהֶיה ְלָך ַהְּזַמן
ֲאָבל ַהְּזַמן ֵּביְנַתִים ַרק הֹוֵלְך ְוֶנֱעָלם.

אני שוחה בתוך עצמי

ֲאִני ׂשֹוֶחה ְּבתֹוְך ַעְצִמי
ּוִמְתַעֵּמק ַלַּקְרָקִעית

ַּבַהְתָחָלה ַהַּמִים ֵהם ְּכֻחִּלים
ְוָאז ְּכֻחִּלים יֹוֵתר
ַאַחר ָּכְך ְיֻרִּקים

ּוְלַבּסֹוף ַהַּמִים ֵהם ְׁשחִֹרים
ֵאיִני רֹוֶאה ָמה ִמְּסִביִבי
ֲאִני ּבֹוֶהה ְּבתֹוְך ַהְּכלּום

ִנְדֶמה ִלי ֶׁשֲאִני ׂשֹוֶחה ָׁשִנים
ֵאיִני יֹוֵדַע ַּכָּמה ְזַמן ָעַבר ֵמָאז
ּוְכֶׁשֲאִני ַמִּגיַע ֶאל ַהַּקְרָקִעית

ּוְכֶׁשָּיַדי נֹוְגעֹות ָּבּה
ְכָבה ַאַחת ֶזה ַמְרִּגיׁש ְּכִאּלּו ִהיא ִשׁ

ין ֵאין סֹוף ְׁשָכבֹות ִמֵבּ
ִנְרֶאה ֶׁשֶאְצָטֵרְך עֹוד ְזַמן

עֹוד ְזַמן ַעד ֶׁשֵאיִני
ֲאִני ׂשֹוֶחה ְּבתֹוְך ַעְצִמי

ֲאָבל ֵאיִני טֹוֵבַע

אישקט

ֶזה ָּבא ַּבַּלְיָלה ְולֹוֵחׁש ְּבֶׁשֶקט 
קּום ְוַתֲעֶׂשה

ְּבֶׁשֶקט ַעד ֶׁשֶּזה ִנְׁשַמע
ְּכמֹו קֹול ְּבתֹוְך ָהרֹאׁש

קֹולֹות ְּבתֹוְך ָהרֹאׁש ֶזה ְסִכיזֹוְפֶרְנָיה
ֵאיְך ַאְסִּביר ָלֶהם
ִמְּבִלי ְלִהְתַאְׁשֵּפז

ִמְּבִלי ְלִהָּזֵרק ַעל ֲאֻלְנַקת ַהַּׁשִיׁש
ֶׁשל ֵּבית ַהחֹוִלים ַהְּפִסיִכיַאְטִרי

ַּבֲחַדר ְקִׁשירֹות ֶׁשַעל ְּכָתָליו
ְמֻצָּיִרים ָׁשַמִים ְוֵעִצים ִצְבעֹוִנִּיים

ַּכָּמה ֶנְחָמד
ֲאָבל ֶזה ָּבא ַּבַּלְיָלה 

ְולֹוֵחׁש ְּבֶׁשֶקט
ֶּבֱאֶמת נֹוַלְדִּתי ִעם ְזכּות ְּבִחיָרה?

סוקולנטים

ִאִּמי אֹוֶמֶרת ִלי ֶׁשֶּזה ִּבְזּבּוז
ִלְקנֹות עֹוד סּוקּוֶלְנִטים

ֵהם ּדֹוְרִׁשים ִטּפּול.
ֲאִני אֹוֵמר ָלּה ֶׁשַּגם ְיָלִדים.

ִאִּמי ָעְבָדה ְּבִנָּקיֹון
ְוֹלא ְּבתֹור זֹוָנה

יקֹו ְוִליָרן ָאְמרּו ְּכמֹו ֶׁשמֹוִשׁ
ְוֹלא ָהָיה ָלּה ְזַמן ִלְבּדֹק

ִעם ֵאילּו ֲאָנִׁשים ֲאִני הֹוֵלְך,
ְלֵאילּו ֲאָתִרים ֲאִני ִנְכַנס.

ִהיא ֹלא ָיְכָלה ָלַדַעת
ָמה קֹוֶרה ִאִּתי

ְוִאם ֲאִני
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רחלי אברהם־איתן

שברים נאספים לתרועה 

עצמון ד' יניב: סריקת מערכות, 
צבעונים 2020, 125 עמ' 

סורק  חזק(  אביב  )עורכת:  עצמון  יניב  של  החדש  שיריו  ספר 
כמוכרז בשמו מערכות פנים וחוץ. זאת הוא עושה באופן הרמוני, 
על ציוריו המילוליים, התוגה שבהם והתשוקה לחיים המפעמת 

בין השורות. 

שכונו  כפי  או  הניאו־קריטיסיזם  של  לגישה  בניגוד 
ממעגלים  היצירה  את  שניתקו  ה"פורמליסטים", 
ואחרים,  תרבותיים  פסיכולוגיים,  חברתיים,  ביוגרפיים, 
ניגשתי אל סריקת מערכות של יניב מתוך חוויית פענוח 
להבנתם.  והרלוונטיים  השירים  מן  העולים  הקשרים 
לקריאה  הפורמליסטית  ההמלצה  את  לבטל  מבלי  זאת 
"צמודה״ ועיון מדוקדק בכתוב, תוך שימת־לב לאירוניה, 
לרב־משמעות, למטפוריקה, למבנה, לדיון בשיר היחיד. 

כובש,  בפתח דברי אציין שהזדהיתי עם השירים באופן 
מאחר שהמפגש האישי עם המוות הוא גם מנת חלקי. כך 
התמודדותו  אחר  התחקיתי  הפואטית,  למערכת  שמעבר 
ביטוי  מקבלות  שהן  כפי   - חוויות  עם  הדובר־השר  של 
פואטי נוקב בסריקתו את המערכות - תמונה מתוך עולמו 

של מי שנזקק לאולטרסאונד, רנטגן, MRI וכו', שעניינם סריקת 
הספר:  את שם  הנושא  בשיר  למשל,  כך  ותקינותם.  הגוף  איברי 
ַאְבֵני  ֵאֶּלה  ֶׁשֵאין  חֹוֵלק  ְוֵאין  ַנַחל/  ַּבֲחלּוֵקי  ַהְּמֻנָּקב  ַּבֵּצל  "ַמִּביט 
ִּתְפרֶֹסת  ֶׁשָעִׂשיִתי/  ַהְּבִדיָקה  ֶׁשֵאֶּלה ּתֹוְצאֹות/  ְּבִלִּבי  ְמַּדֶּמה  ַהחֶֹׁשן/ 
ִנְגֵעי ֲאָבִנים/ ַאְבֵני ַהִּסיד ְוַהִּסיָדן/ .../ ְסִריַקת ַהַּמַעְרכֹות ְּבִעּצּוָמּה/ 
ְוַאֲחֶריָה ֵיׁש ְלַרֵּכז ָעְצָמה/ ִלְפֵני ָעׂשֹור/ ָיָצאִתי ִמן ַהּבֹור/ ִמַּפח ָיקּוׁש 
ִמְּׁשאֹול ַּתְחִּתית/ ֵאיִני יֹוֵדַע ָמה ַהַּתֲחִזית/ ּוָמה ָצפּון ֵמֵעֶבר ְלִעּקּול 
ַהְּזַמן/ ָצִריְך ְלַהֲאִמין/ ֵאיִני מּוָכן ְּבֶזה ַהְּזַמן/ לֹוַמר ֲאִני מּוָכן" )עמ' 

 .)21

הזיכרון  סף  על  מעלים  רפואיות  כבדיקות  היומיום  אירועי  כאן 
תמונות מן העבר - השיבה אל החיים בדרך נס. 

ציור הכריכה משלים את השיר ומשלב תמונות משיר נוסף: "ִצַּיְרִּתי 
ֶאת ָהֲאָדָמה/ ְוָהֲאָפִרים ַהְּמֻּטָלִאים חּום/ ... ִצְבעֹוִנים ּוְפָרִגים" )עמ' 
16(. הסבל האקזיסטנציאליסטי, בתהליך של סובלימציה, הופך 
לאמנות הן בשירה והן בציור. התפזורת של חלוקי הנחל המנקבים 
צל מתחברת בתודעת הֵסֶבל עם אבני הסיד והסידן בגוף. הפריחה 
האדומה דואלית הן בציוריו והן בשיריו של עצמון יניב, מבטאת 

גם את הפריחה, את האופטימיות וההיאחזות בחיים. 

השורה השנייה "ְוֵאין חֹוֵלק ֶׁשֵאין ֵאֶּלה ַאְבֵני ַהחֶֹׁשן" היא תמונה 
ניגודית לאבני הסיד והסידן בגופו שלו. אבני החושן הן שתים־

עשרה אבני חן, כמספר שבטי ישראל, ששובצו על פי המסורת 
התזכורת  סגולות.  להן  יוחסו  ואשר  הגדול,  הכהן  של  באפודו 
לנמען שאין מדובר באבני מזל סגוליות, מעצימה את הניגודיות 
כאן  נעדרות  ולא  הגדול,  הכהן  לאבני  הפיזי  הגוף  אבני  בין 

האירוניה ונקודת המבט המחויכת. 

ֵמֵעֶבר  ָצפּון  ּוָמה  ַהַּתֲחִזית/  "ָמה  העתיד  של  האי־ודאות  אף  על 
ְלִעּקּול ַהְּזַמן" ישנה אחיזה אופטימית בחיים. בלשון מתריסה - 

הוא אינו מוכן בזה הזמן להיות מוכן לסוף החיים. 

כוח החיים והגישה האופטימית מתבטאים בשירים רבים, בפרט 
ְּבַקְרנֹות  ֶנֱאָחז  "...ַוֲאִני  למשל:  כך  העוצמתיים.  האהבה  בשירי 
ַהִּמְזֵּבַח/ ּוֵביֵנינּו ְּתהֹום ְּפעּוָרה/ ּבֹארֹות/ ּבֹארֹות ִנְׁשָּבִרים/ ֹלא ָיִכילּו 

ַאֲהָבה". 

המילה ְּבֵארֹות נוקדה: ּבֹארֹות בסינתזה של ּבֹורֹות ּוְבֵארֹות גם יחד, 
בהצבעה על הדואליות שבסבל הקיומי. 

ושוב, למשל: בשיר 'הכל היה תום': "...זֹו ַאְּת ָּבאת ֵאַלי/ ֶאל ַנְפִׁשי 
ָהרֹוֶגֶׁשת/ ְוָאַמְרְּת ִהְנִני/ ַהָּבָאה ֵמָרצֹון/ ְוָאַחְזִּתי ָיֵדְך/ ּוָבַחְנִּתי ֵעיַנִיְך/ 

ְוָהָיה ָּבֶהן רְֹך/ ְועֹוָלם ּוְמלֹואֹו..."

ובשיר 'זרימה': 

ְנָחִלים/  ִּכְׁשֵני  ָהִיינּו  ַההּוא/  ַהָּיֵבׁש  "ַּבַּקִיץ 
ִנְפְרצּו  ְּבַאַחת/  ׁשֹוֵצף/  ְלָנָהר  ַהִּמְתַלְּכִדים 
ַהְּסָכִרים/ ְוָזַרְמנּו/ זֹו ְלתֹוְך ֶזה/ ְוֶזה ְלתֹוְך זֹו/ 
ְוִלֵּבנּו  ַהָּים/  ֶאל  ַההֹוֵלְך  ֶאָחד/  ְלֶזֶרם  ְוָהִיינּו 

ֵאיֶנּנּו ָמֵלא" )עמ' 67(.

וישנם שירים זועקים, שירים חברתיים, כך 
למשל שיר שעמו הזדהיתי 'צעקה': 

"ֹלא ֶאת ַהָּׁשַמִים ֲאִני ָיֵרא/ ֶאָּלא ֶאת ָהֲאָדָמה/ 
ֹלא ֶאת ָהֲאָדָמה ֲאִני ָיֵרא/ ֶאָּלא ֶאת ָהֲאָנִׁשים 
ָהֲאָנִׁשים  ֶאת  ֹלא  ַּגָּבּה/  ַעל  ַהְּמַהְּלִכים 
ַהְּמַהְּלִכים ַעל ַּגָּבה ֲאִני ָיֵרא/ ֶאָּלא ִמְקָצָתם/ ֹלא ִמְקָצָתם ֲאִני ָיֵרא/ 
ֶאָּלא ֶאת ַהְּקַטִּנים ֶׁשָּבֶהם/ ֶׁשְּבַקְטנּוָתם/ עֹוִׂשים ְנָזִקים ְּגדֹוִלים/ ַעד 

ְּכֵדי ָּכְך/ ֶׁשֹּלא נֹוַתר ֶאָּלא/ ְלָהִרים ְצָעָקה ְּגדֹוָלה".

קבוצת  אל  מהכללי  המיעוט,  אל  מהריבוי  ההדרגתית  ההליכה 
האנשים, מפנה אליהם את תשומת הלב, צעד אחר צעד, וממקדת 
היראה:  סיבת  להבהרת  עד  ומצטמצמת  הולכת  בקבוצה  אותו 

נזקים גדולים שהם גורמים לא רק לעצמם אלא גם לסביבתם. 

אישי  ביטוי  הלירי  הרגש  בצד  מעלים  בספר  נוספים  שירים 
מעצימה  אלו  בשירים  האירוניה  ולאומיים.  חברתיים  בנושאים 
'כשהדברים   ,)84 )עמ'  זרה'  'עיר  כך למשל השירים  המסר.  את 
יוצאים משליטה' )עמ' 83(, וגם 'גדר חיה' )עמ' 86(: "ַהָּגֵדר ַחָּיה/ 
ִּכי ָּכל ַהְּזַמן/ ֵיׁש ַהּדֹוֲאִגים/ ְלַהְׁשקֹות אֹוָתּה ְּבָּדם". בדמיון קופצות 
 :)85 )עמ'  'דע לראותו'  וכן השיר  התמונות מגדר הגבול בעזה. 
ַּבת קֹול/  ֲהָרִאיָת קֹול/ אֹו  ְוַאָּתה  ַהּקֹולֹות/  ֶאת  ָהָעם רֹוִאים  "ְוָכל 
ַמְרֶאה  ֵיׁש  ִּכי  ֲהָיַדְעָּת  ֲהָׁשַמְעָּת/  קֹולֹות/  רֹוִאים  ְוֵכיַצד  ֲהָרִאיָת/ 
ֵאֶליָך/  צֹוֵעק  ָאִחיְך/  קֹול  ְּכֶׁשִּתְׁשַמע  ּוַפְרצּוף/  ְוגּוף  ְוצּוָרה  ַלּקֹול/ 

ַּדע ִלְראֹותֹו".

בא כאן לביטוי אופן השימוש של יניב במקורות ובסינסתזה, ערבוב 
)מתערבבים  הקולות"  את  "רואים  המקראי  במקור  גם  חושים. 
המקור  את  לוקח  שהמחבר  אלא  השמיעה(,  וחוש  הראייה  חוש 
גילוי  של  הקדוש  המעמד  במקום  ְמַהֶּפֶכת:  בצורה  בו  ומשתמש 
השכינה בהר סיני ישנה אמירה המתבהרת גם מן האירוניה וגם 
מהשאלה הרטורית החוזרת ומהחיבור לסיפור המקראי של קין 
ֵמי ָאִחיָך צֲֹעִקים ֵאַלי ִמן ָהֲאָדָמה״  יָת, קֹול ְדּ אֶמר, ֶמה ָעִשׂ והבל: "ַויֹּ
)בראשית ד, י(. קשירת מעמד הר סיני וראיית הקולות אל הרצח 
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השכונתית,  מהמכולת  בוסקובייניק  שולם  לוי; 
דמויות,  עוד  ישנן  המטרוניתא.  גינזבורג  וגברת 
רחוב  זהו  ונאמן.  מהודק  באופן  מתוארות  וכולן 
צלע  ובצדו האחר  ְשְטרוק  גן  בצדו האחד  צדדי, 

הכרמל. 

את  לארוז  נעמי  מחליטה  התלבטות,  אחרי 
למעוז  ולנסוע  רכבת  על  לעלות  מיטלטליה, 
ילדותה. יהיה עליה עכשיו להתמודד עם זיכרונות 
גואה,  כעס  ועם  קונפליקטים,  עם  המכה,  העבר 
אולי אף על עצמה. כל מה שהשאירה ברחוב הזה 

בחיפה יצוף עכשיו ויעלה.

האם, מרינה, היא דמות שנויה במחלוקת שעברה 
 - הסיפור  אותן.  לספוג  נאלץ  נעמי  של  ואביה  רבות,  טלטלות 
שמסופר משתי נקודות מבט, של אנשי השכונה ושל נעמי - יוצר 

תמונה עגולה אך חדה של ימי הילדות הכואבים.

והתמודדות עם  גדילה עצמית, העצמה  סיפור על השלמה,  זהו 
עבר שמשליך על ההווה: התמודדות עם אהבות נכזבות, שאינן 
מהססים  שאינם  העתיד,  לגבי  לבטים  ועם  בלבד,  רומנטיות 
להפציע. קולה של נעמי הוא ישיר ומלא הזדהות וכאב. דמותה 
מתכתבת עם עולם הספרות והיצירה, והשאלות שלה מיטלטלות 
צנועה  מאוד  היא  חברתית.  למחויבות  אישית  עצמאות  בין 

באופייה, ומאוד גלויה לגבי עצמה. 

אדיבה גפן מיטיבה לקחת סיטואציה דרמטית, ובכתיבה פרוזאית 
להפוך אותה לכמעט בלתי פתורה בעיני הדמות הראשית. היא לא 
עושה הנחות לדמויות שלה, ומעמתת אותן עם עצמן לאורך כל 
הדרך.  בריאיון איטרנטי שנערך עמה בשנת 2012 מספרת גפן כי 
מאז גיל שתים־עשרה חלמה לכתוב. היא אוהבת לחשוף עלילות 
עדינות  ברמיזות  ביד,  יד  הקורא  את  להוביל  ובזהירות,  לאט 
ובסצנות מדויקות. בכתיבה מציאותית ומבוססת תחקיר מעמיק, 

היא נאמנה לעצמה ולניסיון חייה. 

תיאוריה של אדיבה גפן נאמנים לעבר לא פשוט של אישה אחת. 
שמלבד  כך  ושורשית.  ישראלית  נאמנה,  בעברית  כותבת  היא 
הסיפור,  בעלילת  המילים  בין  העובר  חיפה  העיר  של  הקסם 
בכתיבה  ממש.  של  לחיים  מתעוררות  כאן  המובאות  הדמויות 
סיפור  מביאה  גפן  מביאה  לאמת  ומחויבת  מתפשרת  בלתי 
כל קורא/ת.            .ישראלי מיוחד במינו, ועם זאת, זהו סיפור שיכול להתכתב עם 

 

 

לכותב  מניחים  שאינם  במראות  נכרכת  אחיו  בידי  הבל  של 
ומערבבים עבר והווה: מי רואה את קולותיהם? קורא הדובר תיגר 

על האמונה באל ועל מעמד הברית בהר סיני. 

של  המהתלת  רוחו  את  משקף   )111 )עמ'  התקופה'  'רוח  השיר 
רּוַח  ֶׁשְּמַנֶּׁשֶבת/  "אֹוְמִרים  כגון:  שגורות,  לאמירות  ביחס  הדובר 
ַמָּזל  סּוָפה//  ְּתַקֵּצר  אֹו  ַהֶּנֶפׁש/  ָּתִׁשיב  ַהִאם  זֹו/  ְורּוַח  ַהְּתקּוָפה/ 
יֹוֵצאת  ָהְיָתה  ֹלא  ַאֶחֶרת/  ֵמַהּסֹוְקִרים/  יֹוֵתר  ְמַדְּיִקים  ֶׁשַהַחָּזִאים/ 
ָלנּו/ ַהֶּׁשֶמׁש// ְּתרּוָעה ְּגדֹוָלה/ ַלְמרֹות ַהַהְרָּגָׁשה/ ֶׁשָאנּו ִּבְתִקיָעה/ 

עדי דקל

ניחוח של בית

אדיבה גפן: הצגה יומית, 
כנרת, זמורה, דביר 2019, 415 עמ'

וחיה  בתל־אביב,  גרה   ,44 בת  רווקה  היא  נעמי 
הכואבת  מילדותה  מאוד  שונה  בהוויה  חייה,  את 
ראשון,  בגוף  המובא  סיפור  זהו  כאחד.  והשמחה 
ובמרירות.  בחמלה  לנו  ומוגש  נעמי,  של  בקולה 
בה  והשאיר  לה הרבה צער  גרם  גדלה  הבית שבו 

לפני  )של  תקופה  מאותה  להשתחרר  הרצון  פשוט.  לא  חותם 
כחמש־עשרה שנים( הוא גדול ביותר, אך בו בזמן, בלתי אפשרי 

ודורש התמודדות מחדש. 

עם  חיה  היא  נעמי.  הילדה  גדלה  בחיפה,  א'   41 השילוח  ברחוב 
אביה, והם בדרך כלל לבדם. האם נעלמת לתקופות ומופיעה שוב. 
האב הוא מסריט בקולנוע שעובד קשה, ונעמי מכונה בפי אנשי 
ילדות  לה.  שדואגים  אלה  והם  שלנו",  המסכנה  "נעמי  השכונה 
יותר  טוב  אותה  שהכירו  שונים,  מטיפוסים  המורכבת  חיפאית 
מאשר אמה. דמויות מלאות ההופכות את הסיפור הזה לדרמה חיה. 

בהווה של הרומן נעמי היא סופרת צללים, בעלת תואר בספרות, 
כאוטי.  עבר  לבין  מתיש  הווה  בין  עצמה  את  המחפשת  ואישה 
מצד אחד נראה שחייה מרתקים ומצד שני - היא מתנהלת כמעט 
כאוטומט. רווית אהבות נכזבות מכל הכיוונים. מתמודדת בעיקר 

עם עצמה מול העולם הלא נעים. 

בשיחת טלפון אחת היא מתבקשת לחזור לעיר ילדותה, לפגוש 
שאלות  כעס,  מלאת  היא  ימיה.  בסוף  נמצאת  שכנראה  באמה, 
אז  אמה,  למען  לא  אם  לחזור.  מבינה שעליה  זאת  ובכל  וטינה, 
ולסגור  פתורות  לא  שאלות  על  לעצמה  להשיב  עצמה;  למענה 
מעגל. איך היא אמורה להתייחס למצב? איך היא תצליח לחזור 

אחורה, לעבר שמכה בה עד היום?

הסיפור נע תמידית בין ההווה, המסופר בגוף ראשון, לבין העבר, 
יוצרת  הזאת  התנועה  השכונה.  אנשי   - מקהלה  ידי  על  המסופר 
בשפה  השימוש  בעלילה.  הקורא  של  ומעורבות  הרמונית  קריאה 
העברית הוא מרתק ויפהפה, מהודק ונאמן בתיאוריו לאנשים שהוא 
מתאר. למשל: שרגא, התופרת השמנה; אסתר לוי, אמו של רוביק 

ִאְספּו ֶאת ַהְּׁשָבִרים/ ְוָהִריעּו ְּתרּוָעה ְּגדֹוָלה. 

מרבית  את  מאפיין  בתרועה  והמרתם  השברים  איסוף  תהליך 
השירים ומשקף מבט אופטימי אל העתיד. הלכתי שבי אחר שירים 
ובדרכו  הדובר  של  באישיותו  בולט  פן  וחושפים  חיוך  המעלים 
הפואטית של המשורר להשתמש בהומור במצבים שיש בהם אי 
נחת. בחרתי לחתום את דברי על הספר בציטוט מהשיר 'אין שום 
ֶּתֶׁשר/  ְלַהְׁשִאיר  ָרצֹון/  ֶׁשְּמעֹוֵרר  ַהֶּזה/  ַּבָּמקֹום  ּבֹו  ֵיׁש  ָמה  ַלְמרֹות ֶׁשֵּבין ָמה ֶׁשַהְּזַמן/ ְלָמה ֶׁשֻהַּגש/ ֵאין ֶקֶׁשר".          .קשר': 
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עדינה מור חיים

משוררת בתנועה

מרגלית מתתיהו: עשבי חלום, 
עמדה 2020, 132 עמ'

ארבעה־ מתוך  שירים  מבחר  מכנס  חלום  עשבי 
בנוסף  כה,  עד  מתתיהו  מרגלית  של  ספריה  עשר 
לשירים חדשים שטרם ראו אור. זהו ספר רב־היקף, 
זוויות ראייה מרובות, מהן בחרתי להתמקד  שמזמן 
שדו־ כמשוררת  בייחודה  המיוחד;  קולה  בצליל 

קולות  מירב  ואת  מנעדה  את  מעצימה  לשוניותה 
מקרוב  להסתכל  בחרתי  כן  העכשוויים שלה.  השיר 
כיצד הלך קול זה והתפתח, ולהאיר נקודות עיקריות 

במלאכת כתיבתה. 

מרגלית מתתיהו - בת להורים יוצאי יוון שמשפחת 
התאחדות  כמזכ"ל  שימשה  בשואה,  נספתה  אביה 
ופרוזה  שירה  כותבת  בישראל,  הסופרים  אגודות 
בעברית ובלדינו ומרצה בתחומים הקשורים לספרות 

היהודית הספרדית. 

שהיא  העיקרי  הנושא  דרך  ליצירתה  מתייחסים  כלל  בדרך 
כותבת עליו: מורשתה המשפחתית והקהילתית; וכפי שנכתב 
"חיפוש  הספר:  של  האחורית  בעטיפה  יגיל  רן  העורך  בידי 
אל  רחוקים־קרובים,  מחוזות  אל  מסע  כדי  תוך  שורשים 
ַמראות 'השתייה' של הַילדּות ושל טרם ֱהיֹות הַילדּות: ֶהְבֵזִקים 
אל  ִאָּמַאָּבא,  בית  אל  הָלאדינֹו,  אל  מקורותיה:  אל  ושורשים. 
על  אבותיה."  אבות  מחוזות  ואל  והיוונית,  הספרדית  השפות 
כך כתב גם ד"ר משה גרנות בפתח הספר בנמקו את כפילות 
השורשים למבוכה של שנות השישים לנוכח קולות גלותיים 
"יהודי  ליצירת  ציוני,  נרטיב  להכתיב  השלטת  המגמה  מול 

חדש".

ועם זאת נשאלת השאלה מה מביא משוררת לנסוע הלוך וחזור 
הרחק מארץ מולדתה ולכתוב על כך חלק נכבד משנות חייה; 
דורות  הכולל  ליניארי  פואטי  פרופיל  לבניית  אותן  להקדיש 
קודמים של משפחתה, מקומות שבהם הם חיו, השפות שבהן 
ומקומות  דמויות  הצלת  שלה,  השירה  מנעד  הרחבת  דיברו? 
מן השכחה לשם הסמכתם במרחב הפיוטי של יצירתה בהווה 

- והפיכתו למרחב פיזי ארצישראלי, שבו היא חיה ונושמת.

מענה לכך נמצא בבית הראשון של השיר השני בקובץ 'אבי, 
ְּפרֹוְזדֹור  ַּבִית,  ַחְדֵרי  ָעלּו  "ְּבֵעיַני   :)14 )עמ'  והבית'  אני  אמי, 
ִמַּבַעד  ַחִּיים,/  נֹוְׁשִמים  ַּדִּפים  ְּתנּוָעה,  רֹוֲחִׁשים  ְסָפִרים  ַיְלדּות,/ 
ַלֲחַרֵּכי ֲחלֹום ַנְעִּתי ֵּבין ָאִבי ְוִאִּמי,/ ִּדְבֵרי ִחיָדה ָאְמרּו ִלי ְּבֵאֶלם." 
שהלכה  ילדותה,  בבית  לאם  האב  בין  תנועה  בו  מודגשת 
בחייה  ערים  מקומות,  לארצות,  מסעות  לכדי  והעצימה 
הבוגרים. הסיבה ל"התרוצצות" של הילדה נעוצה ברצון לחבר 
בתוכה את השוני שכל אחת מן הדמויות הסמכותיות הקרינה 
ָנטּוַע  ַּבִית  ְּפרֹוְזדֹור  ֶאל  "ָּבאִתי  בהמשך:  שנכתב  כפי  עליה, 
ְּבָיִמים ְרחֹוִקים,/ ָנַגְעִּתי קֹולֹות ֵּבין ַמְרָצפֹות,/ ָנַׁשְמִּתי ִקיר נֹוֵׂשא 

ְּתנּועֹות./ ְלֶפַתע ֵמַצח ָאִבי ְּבָפַני, ִּדְמעֹוֶתיָה ֶׁשל ִאִּמי ְּבֵעיַני." 

משהו  המרוחק  האב  מצח  דימוי  בין  הנעה  הכותבת  תיאור 
לדימוי האם הבוכה והמוצפת רגשות מסביר את קולה המיוחד 
שנועד לתמלל את חידת שתיקתם. זו הולידה תנועות שיצאו 
מן הקירות בפרוזדור הבית ובאות לידי ביטוי ורבלי בשיריה 
המופיעים  החדשים  שיריה  של  זה  הבט  מתוך  ממנו.  הרחק 
בחלק הראשון של הספר ניתן ללמוד על לקט שיריה מספרים 
קודמים, שניבטו עד כה מזווית חברתית גנאולוגית ופסחו בכך 

על חידושה הפואטי בשירה העכשווית. 

ישים לב הקורא לקול שירתה האינדיווידואלי 
המובע בדרך כלל בתמזוגות מעשה ידי אמן 
בסביבה  המתגלים  חיצוניים  אלמנטים  בין 
לאלמנטים  תנועה  כדי  תוך  הקרובה, 
היא  התמזוגת  לעתים  רגשיים־פואטיים. 
בין מבנה של בניין ישן על סף התמוטטות 
למבנה פנימי של גוף האדם, כבשיר המרגש 
הפותח את הספר: 'הבית' )עמ' 13( והנחתם 
ממנו  בתל־אביב(.  הילדות  )בית  בכיתובית 

ניתן להבין את איכות קולה של מתתיהו: 

ִנְכָלם ַעל ְׁשלֹוׁש  ְלַיד ְׁשֵני ֲעֵצי ַהֶּדֶקל/ עֹוֵמד 
ִלּבֹו  ֶנְחַׂשף.//  ֹראׁשֹו  ָנְׁשרּו,  ְרָעָפיו  קֹומֹוָתיו,/ 
ִּכְמַעט/  ָנַדם  ַעד  ַהּדֶֹפק,  הּוַאט  ַּבֲחָדִרים  ַהְּׁשִנָּיה,/  ַּבּקֹוָמה  נֹוַתר 
ֶאל  ַהּמֹוִליְך  ַּבְּפרֹוְזדֹור  ָהַאֲחרֹוָנה.//  ַהֶּנֶפׁש  ִמּתֹוכֹו  ֵצאת  ִעם 
ַיְלדּות  ְׁשאֹון  ִקירֹוָתיו./  ִסְדֵקי  ֵּבין  רּוַח  נֹוֶׁשֶבת  ַהֶּמְרָּכִזי/  ַהֶחֶדר 
ָחמּוץ  ְוֵריַח  ּדֹוֵמם  ָאָבק  ַהִּקיצֹוִני,/  ַּבֶחֶדר  ַמְרְצפֹוָתיו.//  נֹוְׂשאֹות 
ַהְּׁשִליִׁשי,/  ַהֶחֶדר  חּוִׁשים.//  ְּבֵקהּות  ָנִמים  ָרִהיט  ֶחְלֵקי  ָחִריף./ 
ִמן  ָעָלה  ֻׁשְלָחן  ִמְסּתֹור,/  ָמָצא  ְּתִריִסים  ְׁשֵני  ֵּבין  ַלִּמְזָרח,  ָּפָניו 
ָסֲעדּו  ִמִּלים  ְּתִפָּלה,/  ְוקֹול  ֶלֶחם  ַיִין,  ָעָליו ַמָּפה ְקסּוָמה,  ָהאֹוב,/ 
ְלאֹור ֵנרֹות.// ַהֶחֶדר ָהְרִביִעי – ְּבִלִּבי ִנַּטע,/ ִּכי ֹלא ָהָיה,/ ְּגִויֵלי 

ֲחלֹומֹוַתי נֹוְלדּו ֵּבין ִקירֹוָתיו."

נותר ריק, ולאחר האבל  והבית  לאחר שאת כולם נשא הרוח 
עתיקת  ומסורת  תרבות  בחיק  עשירים  ילדות  חיי  אובדן  על 
יומין, נותר אותו חדר רביעי אחרון וריק שיש למלאו בחלומות 
ולקדשו בשירה חדשה. בחדר החסר והריק רחשה יצירתה עוד 
מילדותה ומשהתרוקן הבית הפיזי, נכתבו בתי שירה רבים עד 
כדי הטמעת גופה בו. ככל שגוף הבית הולך ומתמוטט הולכים 

ונחשפים ראשו ולבו, אנלוגיים למצח האב וללבה של האם. 

בדרך כתיבה זו של תמזוגת מתאפשרת יצירת אחידות בין זמנים 
שונים  דורות  בני  ודמויות  מזה  זה  מרוחקים  מקומות  שונים, 
ומתקופות שונות בחיי המשוררת. דרכם מובעת רשת רחבה של 
רגשות אהבה וגעגוע. אין כאן תלונה, ביקורת, או התרסה, אלא 

השלמה, הרכנת ראש, כבוד לעבר, למתהווה ולקיים: 

"ַעְכָׁשו ְּכֶׁשֵאיֵנְך,/ ֵמִגיַח ֹראׁש ַהְּזַמן ִמַּמַּצע ֶהָעָבר" )'עירְך', עמ' 
15(; "ֶאת ֵעיַני ִּכּסּו ְּדָמעֹות,/ ֵצל ָעָנן ִמן ֶהָעָבר ִהְתַּפֵּׁשט ְּבָזדֹון,/ 
ָהאֹור"  ֶאת  ָּדְרסּו  ַקְלַּגִּסים  ַמְּגֵפי  ִמְדָרכֹות,/  ָהְלמּו  ֹרַע  ַצֲעֵדי 
ְמִציאּות"  ֶהְחִזיר  ַהִּטיָסה  ִזְמזּום   ";)17 עמ'  יוון',  )'דמוטיכון, 

)'טיסה', עמ' 20(;
ביטוי משובח של מלאכת כתיבה כזו נמצא בשיר האהבה בשם 
ֹחם  ְּבֶעֶצב,/  ַמְפִליגֹות  רּוַח  "ֳאִנּיֹות   :)23 )עמ'  רוח'  'באוניות 
ֶׁשל  ָּתִאים  ִּבי  ַאָּתה  ָׁשָרב./  ִלְזכּוִכּיֹות  ָהָיה  ּגּוִפי/  ַעל  ֶנֱעָרם  חֹול 
ַרּכּות,/ ַמִּניַח ַעל ֹמאְזֵני רּוַח/ ְּדָבִרים ְׁשקּוִפים." איכותו לדוגמה 
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בתמזוגות בין שמות עצם כלליים כ"ֳאִנּיֹות" ל"רּוַח", "ְזכּוִכּיֹות" 
פרטיות  של  תחושות  דרכן  נמזגות  כלליותן  שחרף  ל"ָׁשָרב" 
עצמים  על  מכתיבה   - זו  בהתפתחות  רואה  אני  ואינטימיות. 
עיניה  לנגד  שעמדו  בניינים,  רחובות,  כבתים,  קונקרטיים 

מטפוריים  לעצמים  דרכה,  בתחילת  מתתיהו  כתבה  ושעליהן 
בתמזוגות שונות - כעוד נדבך בקולה הפואטי של המשוררת.
תקווה ואהבה ולהיות שותף לניצחונם על הכאב והאובדן.      .הקורא מוזמן לקרוא את שיריה היפים של מתתיהו, המשרים 

משה גרנות

מה מצדיק את המוות?

רון גרא: הבהוב אחד של חסד, 
צבעונים 2020, 455 עמ'

בספר שלפנינו קובצו שירים חדשים של רון גרא, וכן מבחר של 
שירים מתוך 12 ספריו הקודמים. המוטו של הספר הוא: "עדיף 
ובהמשך  טניסון(,  )אלפרד  כלל"  לאהוב  מלא  ולאבד  לאהוב 

זה  ציטוט  של  למשמעותו  הקורא  יתוודע 
בחייו ובשירתו של המחבר. 

מאוד  אישיים  ליריים,  ברובם  השירים 
אל  מתוודע  הקורא  מאוד.  וחושפניים 
הכאבים והפצעים שהרו את השירים הנוגעים 
)'אוהב אותך'(, אך  ללב: היתה אהבה בחייו 
חיפוש'(.  )'מסע  "עשוקים"  היו  הנישואים 
ומסתבר  שהכזיבה,  אהובה  על  מקונן  הוא 
שמצא אותה במיטה עם אחר )'ריחות זרים', 
הנישואים  שלושים'(.  בת  'אהבה  ואני',  'את 
את  כתב  הזאת  הטראומה  ועל  התפרקו, 
ספרו בנעלי גירושין )1995(, לפרידה נלווים 
ואילך  שמכאן  בילדים,  הקשורים  הייסורים 

יהיו רחוקים מהאב, ויבקרו אותו במועדים מסוימים )'ילדתי', 
המשורר  'הילדים'(.  שנייה',  יד  "אבא  הבית',  לנעלי  'מחוץ 
מתאר את אובדן האושר עם אובדן הזוגיות, שמתעצם כאשר 
הקרוב  שם  את  ולציין  טופס  למלא  עליו  היה  במילואים 
והוא  גירושין(,  )בנעלי  אסון  של  במקרה  לו  לבשר  שאפשר 
תוהה אם באמת אפשר לקרוא למה שהתרחש בינו לבין אשתו 
שלא  שלמה  אהבה  אל  בלילותי/  בורח  שאני  "יש  אהבה: 
שממנה  האישה  את  כשיפגוש  לימים  ליל'(.  )'בריחת  היתה" 

נפרד, ייזכר בֵריחה ויחוש כמו "כלב עזוב".

כפי  אחרות,  נשים  בידי  נתונה  האובדת  האהבה  על  הנחמה 
שמרמזים שירי האהבה הרבים שנכתבו לאחר הגירושים, שכן 
הוא, לדעתו, החוויה  היחיד שיכול להצדיק את המוות  הדבר 
הארוטית )'רצון'(, ולו רק אהבה של שעה )'אהבה שונה'( ואף 

אהבות בתשלום )'פביאן', 'אהבה עוברת לסוחר'(.

ועוד פצעים הולכים ונחשפים: הורים שחלו ומתו צעירים מדי, 
אח אפילפטי שסובל מהתקפי זעם והופך לסיעודי, מחלת קרוהן 

שממנה הוא סובל, ונרמז אף אירוע לב.

הנחמה הגדולה המונחת על הפצעים הנחשפים טמונה במפגש 
עם הנכדים, כפי שבא לידי ביטוי בשירים 'כאשר אני מביט בך 

עיני מלאות', 'נכדותי בנות הארבע', 'מפגש מחודש׳.

סודות  עם  מתמודד  שאיננו  משורר  כמעט  אין 
השיר, עם הכורח לכתוב שירים, מה שנהוג לכנות 
'ארספואטיקה'. בעיניו של גרא השירה היא גלגל 
הצלה והוא מבטא זאת בשירים לא מעטים )'מילים 
כותב  'אני  אלמונים',  'משוררים  'משורר',  רעות', 
שירה', 'משורר נידח(. בהקשר הזה מופיע גם שיר 
סאטירי על אותם משוררים המתפארים במאמרים 
או  שקיבלו  הפרסים  ועל  יצירתם  על  שנכתבו 

שעמדו לקבל )'אדוני הגיגית'(.

את  גרא  רון  נוקט  פרוסודית  מבחינה  לכאורה, 
ויתור  המודרנית:  השירה  של  הסלולה  הדרך 
על  להצביע  ניתן  בהחלט  אבל  ומשקל.  חרוז  על 
מאפיינים המיוחדים לו, כמו האימאז' המופיע ברבים משיריו. 
הרי דוגמאות אחדות: "עפעפי הלחים/ נחים על מדף לילותי", 

"היא לעסה פקעיות חרטה", "שפתיים יחפות" ועוד.

חלק משיריו הם "רזים", כלומר שירים שבכל שורה יש רק מילה 
אחת: ׳עם גירושי׳, ׳לבי׳, ׳חוף לא מוכרז׳. לעומת זאת, נמצא 

בקובץ שיר הבנוי כמו סיפור בשורות ארוכות )'רווקה'(. 

אחד המפתחות לעומקה ולהיקפה של שירה הוא ההתחקות אחרי 
אישים שהיא מתכתבת עמם. הקובץ שלפנינו פורש קשת רחבה 
במדיניות,  בקולנוע,  במוסיקה,  בספרות,  באמנות,  יוצרים  של 
אבן  שלמה  אבידן,  דויד  אלפבית(:  )בסדר  חלקית  רשימה  הרי 
סובול;  יהושע  גולדברג,  י"ח ברנר, לאה  גבירול, שלמה ארצי, 
גודאר,  לוק  ז'אן  בודלר,  שארל  אראגון,  לואי  אפולינר,  גיום 
ג'וזפה ורדי,  ויטוריו דה סיקה, פיודור דוסטויבסקי, דמוסתנס, 
וולפגאנג אמדאוס  פרנסואה טריפו,  טניסון,  ורלן, אלפרד  פול 

מוצרט, פליקס מנדלסון, ז'אן פרה, ריימונד קארבר.

בתוכנם ובצורתם, ובעיקר, שירים נוגעים ללב ומרגשים.      .הקובץ מכיל את המיטב ביצירה של רון גרא. שירים מעניינים 
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ץ׳ לן ברקובי אי  | ישראל  שירת 

מה לך דמוקרטיה? / ראובן גבע

ָמה ָלְך ֶּדמֹוְקַרְטָיה, ְּבּתֹוֵרְך ַּתִליִני?
ֶזה ַהִּׁשיר ְּכֵאבֹו ַהחֹוֵרְך ֹלא ִיּדֹם.

זֹוֵעק: "ִמַּמַּגף ַהִּׁשְלטֹון, ַהִּציִליִני!"
ְוַאְּת ְמֻבָּזה, ָּכְך הּוַתְרְּת ַלַּגְרדֹום.

ֶּדמֹוְקַרְטָיה )ַמְּתַנת ָיּה(, ִנְרָעדֹות חֹומֹוַתִיְך,
ָלְך ָמֵגן ִמְתַנֵּגן, ּדֹוֵרס ַהֶּמְחָטף.

ִחְזִקי ַאְרִצי! ַּגֵּני ַׁשְדמֹוַתִיְך,
לֹוְבִׁשים ֲהִפיָכה ְוַהֵּלב ְּדָחק ִנְׁשָטף.

אֹוָתנּו ָּבָדד, ֶּפן נֹאַבד ַאל ּתֹוִתיִרי!
ַאל ּתֹאְמִרי: "ַעִּמי ֵהן ָאַבד ִּבי ַהּכַֹח!"

ִּדְמעֹות ִהָּגיֹון ְּבֵעיַנִיְך־ַהְסִּתיִרי!
ְלַמְראֹות ִּכָּליֹון, ַלְּׁשבּוָעה ֹלא ִלְׁשּכַֹח.

ְנַזֵּמר ַאֲהָבה ַלִּתְקָוה ַהִּנְבֶגֶדת,
ְנַזֵּמר ְלַהֲחיֹות ִרְגֵעְך ַהּנֹוָׁשן.

ּוִמִּלים ָּכְך ָחגֹות ְּברּוַח סֹוֶגֶדת,
ְמִנידֹות ִמַּׁשַער ְּבַצַער רֹאָׁשן.

השיר שלפנינו לקוח מתוך ספר שיריו החדש של המשורר ראובן 
גבע )יליד חיפה, 1950(, חשיבה בנאלית )2020, הוצאה עצמית, 
עמ' 63(. הוא מופיע לקראת סוף הספר, בשער החמישי והאחרון 
הראשונים  השערים  )ארבעת  קורקט"  "פוליטיקלי  הנקרא  בו 
של הספר נקראים כך: "והגדת לבנך", "בהילוך החוזר", "אהבה 
בעיתה" ו"הארץ הזו"(. הספר מוקדש לאחותו של המשורר, חני 
קסלר ז"ל. לפני שאקרא בשיר שבחרתי למדור, הנה כמה מילים 
על המשורר עצמו. בגב הספר החדש, השלישי שלו, שקדמו לו 
וצבע   )'77 'עתון  ספרי   ,2016( נושרים  כוכבים  בצל  הספרים 
לשלושה  אב  "נשוי,  הוא  כי  מצוין  עמדה(,   ,2018( השתיקה 
וסב לחמישה נכדים. מתגורר בישוב הקהילתי 'נופית' שבצפון. 
מהנדס בגמלאות, בוגר הטכניון בהצטיינות בפקולטה להנדסת 
חדשים,  חומרים  ופיתוח  במחקר  שנותיו  רוב  עסק  מחצבים. 
במתמטיקה  גאון  להיות  צריך  לא  מחקר".  ובמכוני  בתעשייה 
כדי להבין שראובן גבע התפנה לפרסם את שיריו בספרים בגיל 
מאוחר יחסית )ספרו הראשון יצא לאור כשהיה בן 66 )!(. זהו 
מהלך שצובר פופולריות בזמנינו, שכן בניגוד לעיסוקים אחרים, 
משוררים לא יוצאים לגמלאות, אולי הם יכולים אפילו להיכנס 
ויפה שראוי  קצר  מכתם  החדש  הספר  בגב  מופיע  עוד  אליהן. 
לצטטו כאן במלואו בשם 'ְׁשַטר חֹוב': "ֵאיֶנִּני ֵמת! ַּגם זֹו ְלטֹוָבה. / 
ַהָּמֶות סֹוֵבב ְּכנֹוֶׁשה ַּבְּסִביָבה / ַוֲאִני ִקְנָיִני ָּכאן עֹוֵמד ְלַאֵּבד, / ְיָעַדי 
ְּכֵדי ַאְׁשִלים, ְׁשַטר חֹוב לֹו ּפֹוֵקד" )השיר מופיע בספר בעמ' 16 

ועורך הנגדה בין שטר החוב הקנייני לבין החיים עצמם, אולי גם 
בהקשר של מגפת הקורונה והפרויקטור שלה, פרופ' רוני גמזו(.

בהקדשה שצירף אל העותק ששלח לי כתב גבע בין השאר כך: 
"איני המשורר פורץ הדרך, אך שוחר אִמיֵרי שפה" ויש בדברים 

'מה לך דמוקרטיה?'  יפה את שירתו. השיר  הללו כדי להגדיר 
שהוא מעין שיר קינה או תחינה לדמוקרטיה מאת האזרח גבע, 
שמרשה לעצמו לשורר גם בשמם של אזרחים נוספים )"אותנו 
בדד, פן נאבד אל תותירי!"(, אכן כתוב במשלב שפה גבוה יחסית 
שבא לידי ביטוי למשל בשימוש במילים ובתצורות לשון כגון 
"תליני", "הציליני", "גני שדמותיך" )ְׁשֵדָמה היא שדה מעובד(. 
מחורזים  בתים  בארבעה  לתלפיות  כמעט  בנוי  הוא  כן  כמו 
אמנם  )אבאב/גדגד/הוהו/זחזח(.  אורכו  לכל  מׂשורגת  בחריזה 
הטורים  אורך  וגם  מדויק  משקל  על  כאן  שומר  לא  המשורר 
שבמקרה  אלא  "מליצי",  בנקל  להתקרא  יכול  והסגנון  משתנה 
הזה ניתן לומר כי הוא בהחלט מפאר את המליצה )על משקל 

הצירוף "תפארת המליצה"(. 

'סלון  של  חדש  גיליון  אור  רואה  האלה  הימים  בעצם  ממש 
יונה,  אלי  המשורר  של  מיסודו  לשירה  עת  כתב  הדחויים', 
אלי  וחברי המערכת,  רומם,  יורם  הגיליון,  עורך  בחרו  והנה 
)גילוי  "דיקטטורה"  לנושא  להקדישו  לוריא,  ונתנאל  יונה 
נאות: הגיליון השביעי של כתב העת הזה הוקדש לפרס סנפיר 
הגיליון,  הדבר של  בפתח  נכתב  כך  א"ב(.  בעריכתי,  לשירה 
נוכל שלא להתייחס למחאה העממית  העשירי במספר: "לא 
לדיקטטורה  לא  שקוראת  אלו,  בימים  ישראל  את  הסוחפת 
ואת  הדעה  חופש  את  שמקדשת  מחאה  לדמוקרטיה,  וכן 
בשלל  תרבות,  של  בגל  ישראל  את  ושוטפת  האדם,  זכויות 
צבעים ולתפארת מדינת ישראל. לכן 'סלון הדחויים' העשירי 
כך  העם".  מחאת  עם  כהזדהות  דיקטטורה  לנושא  מוקדש 
בגיליון  השירים  ומול  ומולו  הזה  הגיליון  של  העורך  דבר 

בלפור, 2020, צילם מתי גלעד
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אפשר להציב את שירו של ראובן גבע, שכזכור מופיע בשער 
שנקרא "פוליטיקלי קורקט", כמי שכביכול בא להזהיר אותנו 
המשוררות והמשוררים גם מפני סכריניות של השיח והשירים 
מבלי  אחד  צד  לטובת  משמעית  חד  מהתגייסות  או  שלנו 
היכולת להכיל היבטים נוספים של המציאות או מורכבויות 
בנקודת המגוז שלו על מטפורה  נשען  גבע  שלה. שירו של 
 - דמוס  העם;  שלטון  )מיוונית:  הדמוקרטיה  אחת,  מרכזית 
נוכח  מתפייט.  הוא  ולמולה  ועליה  שלטון(,   - קרטיה  עם; 
השלטון,  "ממגף  שזועק:  השיר  ניצב  המבוזה  הדמוקרטיה 
הציליני!" השימוש במילה "מגף" כאן הוא פרובוקטיבי למדי 
ולא נפרט מדוע. הדובר בשיר קורא לדמוקרטיה להתעשת, 
לשמור על אזרחיה, כשבפועל הוא הרי יודע שהאזרחים הם 

אלו שצריכים לשמור עליה כדי שתתקיים.

והמאייר  לעטיפת לספר בחר ראובן גבע באיור של המשורר 
הנודע  הצרפתי  הפסל  של  החושב"  "האדם  את  צלגוב  ערן 
אוגוסט רודן )1917-1840(. מעניין שבמקור נקרא פסל הברונזה 
הפסל  על  בויקיפדיה  ערך  פי  )על  החושב"  "דנטה  רודן  של 
הזה( ברומזו ליצירתו של המשורר האיטלקי המפורסם דנטה 
אליגיירי )1321-1265( ויצירתו הגדולה, "הקומדיה האלוהית". 
מתוך  בפריז  לאמנויות  הצרפתי  המוזיאון  בידי  הוזמן  הפסל 
לעיל.  דנטה  היצירה של  גדולה של  בתצוגה  לשלבו  מחשבה 
הגיהנום,  שערי  מול  מוצב  להיות  היה  אמור  החושב  האדם 
בעודו חושב על יצירתו. אפשר כי המשורר ראובן גבע רומז 
באמצעות השימוש באיור הזה לעטיפת ספרו וגם נוכח הקריאה 
פי  עברי  על  עתה  ניצבים  לכך שאנו  הדמוקרטיה שלו  פחת ישראליים. ימים יגידו אם הצדק היה עמו.         .בשיר 

עמיר עקיבא סגל

מילותינו הן דממה

ַהְּכָעִסים  ֲאָבל  ַרִּבים,  ֶאל ְמקֹומֹות  ֶׁשָּלנּו  ָהֲאָהבֹות  ַאֶחֶרת.  ְּתקּוָפה  ַיְלֵדי  ְוָאנּו  ְנַתְנָיהּו  ְיֵמי  ִהיא  ַהְּתקּוָפה 

ְנַתְנָיהּו ַּבֲחֻתָּנה ְמֻאֶחֶרת. ָאנּו יֹוְׁשִבים  ְוִאיׁש דֹוֵבר ֶאל ְּתמּוַנת  ְנַתְנָיהּו. ָאנּו יֹוְׁשִבים ַּבֲחַדר ַהְמָּתָנה  ֻּכָּלם 

ְּבַחְדֵרי ַהְמָּתָנה ְוַעד ַעְכָׁשו ָּדָבר ֹלא ִהְׁשַּתָּנה. ָאסּור ָלנּו ִלְהיֹות ִמי ֶׁשֲאַנְחנּו, ִמי ֶׁשָרִצינּו ִלְהיֹות, ִמי ֶׁשאּוַלי 

ִנְרֶצה ִלְהיֹות ִאם ַהֲחָרָדה ִּתְדַעְך. ַהֲחָרָדה ְיכֹוָלה ִלְדעְֹך ֶאָּלא ֶׁשֵאּלּו ְיֵמי ְנַתְנָיהּו. ְוָלֵכן ַהֲחָרָדה. ַהַהְׁשָמָדה 

ִּבְמִדיַנת  ְמַבְּקִרים  ֲאַנְחנּו  ּפּוִטין.  ְּבִעַּדן  אֹוְרִחים  ֲאַנְחנּו  ְלעֹוָלם.  ִּתְסַּתֵּים  ְוֹלא  ַּתָּמה  ֹלא  ַהּׁשֹוָאה  ַּבֶּדֶרְך. 

ְנַתְנָיהּו, ֲאַנְחנּו ָקְרָּבנֹות ָהָאָדם ַהחֹוֶלה ַעל ַהּבֹוְספֹורֹוס. ָאנּו ִנָּצִבים מּול ֲעֶצֶרת ְטַראְמּפ ַעל ָמַסְך ַהֶּטֶלִויְזָיה. 

ֲאַנְחנּו  ַהַּמְׁשָמעּות.  ַחְסֵרי  ֲאַנְחנּו  ַהִּמְתַּפְרְנִסים.  ֲאַנְחנּו  ַהְּמעָֹרִבים.  ַההֹוִרים  ֲאַנְחנּו  ַּבַהְׁשָאָלה.  ַהֶּטֶלִויְזָיה 

ָמָמה. ַמְחִּתיִמים ַּכְרִטיֵסי נֹוְכחּות ִּבְמקֹומֹות ָהֲעבֹוָדה, ַּבָּבִּתים, ְּבִלְׁשַּכת ַהַּתֲעסּוָקה,  ֻמְבָטִלים. ִמּלֹוֵתינּו ֵהן ְדּ

ַּבִּׁשעּוִרים, ִּבְמִסּבֹות ְיֵמי ֻהֶּלֶדת ֶׁשל ְיָלִדים ֶׁשל ֲאֵחִרים. ְמַבְּקִׁשים ְרׁשּות ְלֵהָעֵדר. ִנָּצִבים ַּבַהְפָּגנֹות, אּוַלי. 

ֲאַנְחנּו ֹלא ְּגָבִרים. ִאם ָהִיינּו ְּגָבִרים ָהיּו זֹוְכִרים אֹוָתנּו. ָהיּו ׁשֹוֲאִלים אֹוָתנּו. ָהִיינּו יֹוְצִאים ֵמַהַּבִית יֹוֵתר. 

ֹלא ָהִיינּו ְמַבְּקִׁשים ְרׁשּות. ְנַתְנָיהּו ָהָיה ַמִּכיר אֹוָתנּו. ּפּוִטין ָהָיה יֹוֵדַע ָעֵלינּו. ֶאְרדֹוַאן ָהָיה חֹוֵׁשׁש ֵמִאָּתנּו. 

ִשׂיָחה  ֶרת  ִנְקֶשׁ ְוִאם  ָמָמה.  ְדּ ֵהן  ִמּלֹוֵתינּו  ים.  ַהַחיִּ ֵני  ְפּ ַעל  הֹונֹות  ַהְבּ ְקצֹות  ַעל  ִכים  ְמַהְלּ ַרק  ים,  ַחיִּ ֵאיֶנּנּו 

ִרים ָּבִאיׁש ִמן ֶהָהִרים, ָּבִאיׁש ֵמְרַחְבָיה, ָּבִאיׁש ַהחֹוֶלה ַעל ַהּבֹוְספֹורֹוס, ְּבִמְגַּדל ְטַראְמּפ,  ים. ֲאַנְחנּו ִנְזכָּ ְלִעתִּ

ָּבֶרֶׁשת ַהֶחְבָרִתית ַהְּגדֹוָלה. ֲאָבל ַהְּׁשִריר ָעִתיד ְלִהְׁשַּתְחֵרר. אּוַלי. ָהִריָצה ּתּוַאץ. ַהְּנִׁשיָמה ֵּתָעָׂשה ִלְנִׁשיָמה. 

ְלִהְתַחֵּזק ְוֹלא ֶלֱאכֹל ֻסָּכר. ְלִהְתַחֵּזק. ְלֵהָחֵלׁש ְוֶלֱאכֹל ֶאת ַהֻּסָּכר. ְלֵהָחֵלׁש. ְלִהְתַחֵּזק ׁשּוב. ְלֵהָחֵלׁש. ְלֵהָחֵלׁש 

ְוִלְדעְֹך ֶאל ַקֲעַרת ַהֻּסָּכר. ֹלא נֹוַעְדנּו. ַהּכֹל ָעלּול ְלֵהָאֵבד. ַהֻחְלָׁשה ֶׁשָּלנּו ְיכֹוָלה ִלְגּבֹר ַעל ַהּכֹחֹות ַהֻּמָּתִׁשים. 

ַאְחדּות ִהיא ַרַעל. ַהִּמִּלים ַהְּגדֹולֹות ֵהן ַאְׁשָלָיה. ָמה נֹוָתר ָלנּו, ֲאַנְחנּו ֹלא ְּגָבִרים.
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אורנה מונדשיין

שלוש נובלות, שלוש נשים

אסתי ג. חיים, סיד, אחוזת בית 2020, 280 עמ'

ספרה החדש של אסתי ג. חיים מותיר בקורא אי נחת. הנובלה 
והשתיקה,  ההדחקה  בנושא  דנה  סמוי"  "זיכרון  הראשונה 
בנובלה השנייה "חג לה שמח" מתואר הפחד המצמית מן הזקנה 
ומהבדידות והנובלה השלישית "סיד" בוחנת את החיים שאינם 
המנסות  נשים  הנובלות  של  במרכזן  שואה.  ניצולי  של  חיים 
לחיות את חייהן בחברה הישראלית לקראת סוף המאה העשרים 

ותחילת המאה העשרים ואחת.

המחברת כינסה את שלוש הנובלות תחת הכותרת 
"סיד" ויצרה מכנה משותף ביניהן על ידי שימוש 
מכוון או אקראי בסיד גם במובנו הקונקרטי וגם 
ציטוט  במוטו,  שציטטה  כפי  המטפורי  במובנו 
הלקוח מויקיפדיה: "אבקת הסיד מכונה גם 'סיד 
חי', מכיוון שהחמצן שבו נותן לו 'חיים'". דהיינו 
בסיד מתחוללת סינתזה בין חומר בעל תרכובת 
כימית לבין תהליך מלאכותי של שריפת אבן גיר 
כבוי.  או  חי  סיד:  סוגי  שני  מתקבלים  שבסופו 
פני  המים.  קליטת  באופן  הוא  ביניהם  ההבדל 
השטח של הסיד החי נקבוביים ואילו הסיד המת, 
גבישים  מכיל  מוות,  עד  סיד השרוף  גם  הנקרא 
רבים ללא חללים ביניהם. הסיד הוא חומר קדום 
המשמש הן למליטה, כלומר, חיפוי, כיסוי, עטיפה 

בשינויים  היום,  גם  קיימת  זו  פונקציה  וחוץ;  פנים  קירות  של 
קלים, בבנייה ובעיצוב הבית.

התהליך המתואר לעיל הוא המפתח להבנת העלילה והדמויות 
של  הנעולות  הדלתות  לפתיחת  המפתח  מושגי  בנובלות: 
אלו  מושגים  ומליטה.  מוות,  עד  שרוף  חי,  הם:  אלו  נובלות 
הקשורים לממשות פיזית מקבלים דרך הבדיה, דהיינו הבריאה 
האמנותי,  הכלי  שהיא  ממשי,  כמו  עולם  של  הסובייקטיבית 
שהיא מלאכת הכתיבה, את צביונם האמנותי. העולם הבדוי יונק 
את מהותו מן הממשות שבה אנו חיים ואותה אנו מכירים אך לא 
את הגוונים הנסתרים, או במילים אחרות את האנשים השקופים, 
שקופים מרצונם או מכורח הנסיבות החברתיות. הפועל ש.ק.פ. 
בנובלות  המשקיפות  הגבריות  בדמויות  גם  המבט  את  ממקד 
לנחם  להבין,  להתקרב,  המנסים  גברים  הנשיות,  הדמויות  על 

ולשקם.

לשקופה,  להיהפך  כדי  הכל  עושה  סמוי",  מ"זיכרון  אליה, 
לבלתי נראית, לאחר שבלכתה ברחוב קרוב לביתה תוקף אותה 
הקומה  מן  דייר  בזכות  רק  לחצר.  אותה  וגורר  גבר  באכזריות 
הראשונה שיוצא למרפסת ותוהה על פשר הרעש, היא ניצלת. 
מסוגלת  אינה  קטנה,  לילדה  ואם  נשואה  צעירה,  אישה  אליה, 
לתת ביטוי מילולי לתקיפה שעברה, והיא מתחפרת בשתיקתה, 
יודעת  אליה  מוות.  עד  השרוף  המת,  הסיד  היא  במוזרויותיה. 
ששתיקתה הרסנית, הן לעצמה והן לסביבתה, אבל אינה יכולה 

שקרית,  במציאות  חיה  עצמה,  של  באש  נשרפת  היא  אחרת. 
אך  להתלונן  למשטרה  ניגשת  היא  פעמים  שלוש  בהדחקה: 
אינה עושה זאת. מסתתרת גם בבגדיה: "כל לבושה היה רחב 
)עמ'  הבדים"  בתוך  להיעלם  לה  היה  נוח  לאחרונה.  ומרושל 
27(. נתעכב על אספקט אחד מעניין, ההוויה האורבנית, העיר 
המאיימת והמסוכנת הגורמת לטשטוש של גבולות ולטשטוש 
או  מתעתע,  הזיכרון  מתחלפים.  משתנים,  "הפרטים  התודעה. 
אי־הזיכרון מתעתע... )עמ' 35(. בבוקר, כאשר היא לוקחת את 
בתה לגן, הרחוב הסואן והדינמי מאיים שבעתיים עקב היותו חי 
ואילו היא מתה בתוכה, סיד השרוף עד מוות. המספרת יוצרת 
שילוב מעניין בין זמן ומקום הן במישור הלוקאלי־אישי, לבין 
הגלובלי־ארצי. פחדיה של אליה מהישנות התקיפה ומן ההליכה 
ברחוב בשעת החשכה מקבלים אישוש עם פרוץ מלחמת המפרץ 
והפחדים האוחזים בכלל לנוכח איומי הטילים. סמליות זו יוצרת 
אחדות בין הנפש לגוף, בין הפרט לבין הכלל, הרי כולם פוחדים 
ואלו שלא  והגבולות מיטשטשים. ההדהוד של הטילים שנורו 
"הפחד  אליה.  של  הפצועה  בנפשה  נשמע  נורו 
הצהוב־ המעטה  אבל  אמנם,  חלף  העולם  מסוף 
אפור החדש היה רמז לכך שההצלה זמנית" )עמ' 
שלטעמי  התרה,  במעין  מסתיימת  הנובלה   .)76
המספרת  של  גישתה  אולם  מלאכותית,  היא 
אליה  את  מיקמה  שבה  העגומה  המציאות  אל 
ומשפחתה אומרת כי כמעט הכל פתיר אם יודעים 

לנצל את הזמן והמקום המתאימים לפתרון.

הנובלה השנייה "חג לה שמח" מציגה בפני הקורא 
ותשעה   השישים  הולדתה  יום  שלרגל  חנה,  את 
ובהווה  בעבר  חייה  של  נפש  חשבון  עורכת 
שלדעתה  העתיד,  מן  להימלט  דרך  ומחפשת 
בנוגע  קלישאות  מעט  לא  זו  בנובלה  לה.  מצפה 
כואבות.  אמיתות  כמה  עם  הכרוכות  קלישאות  השלישי,  לגיל 
מרחמת:  שאינה  והבדידות  וחברות  חברים  של  היעלמותם 
נמאס  מוגן.  לדיור  רנה, שעברה  רק  נותרה  "משלוש חברותיה 
לה מקול צעדיה בדירה הריקה..." )עמ' 124(. עבור חנה העיר 
התוססת מציגה עולם אמביוולנטי. מחד גיסא היא אינה שייכת, 
העיר שוקקת צעירים פעלתנים ונהנתנים המציבים מולה מראה 
שמשקפת את זקנתה. מאידך גיסא עדיין לא הכל אבוד, וחברתו 
של אדם צעיר יכול ליצור אשליה מבוקשת. בעיצובה של דמות 
זו יש לא מעט הומור מהול בקורטוב של עצב, כאשר המספרת 
יוצרת סיטואציות המגחיכות את חנה במישור הגלוי ומעבירות 
ביקורת עליה וסביבתה במישור הסמוי. עבור חנה השרירותיות 
הספונטני  השינוי  אבל  לשינוי  ניתנת  ובלתי  טוטאלית  אינה 
חושף את קצות העצבים והכאב, קצוות שממלא היו חשופים. 
"מה מפחיד בנו? מלמלתי בבכי... אם תעליבו אותנו לא ניעלב? 
אם תתעלמו מאיתנו לא ניפגע? אם תפגעו בנו לא נכאב? אם 

תתגאו בנעוריכם הלא מודעים, לא יישבר לבנו?" )עמ' 138(.

עם  הקשר  את  החיים,  את  מחפשת  היא  החי.  הסיד  היא  חנה 
חשה  היא  ביתה  קירות  את  מסייד  צבע  וכאשר  הסביבה, 
מרגישה  אני  הקירות.  על  מצביעה  היא  "תודה,  התחדשות: 
ואעלה  וויסקי  או  קוניאק  קצת  לי  אקנה  באמת  אולי  חדשה. 
משגיאות,  חפה  אינה  היא   .)170 )עמ'  השולחן"  על  לרקוד 
והסליחה  החיוך  מן  יש  בעיצובה  אנושית.  כך  כל  היא  ולכן 
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והמספרת שמה דגש על העובדה הבלתי נמנעת: 
כולנו נגיע לשם.

דמויות  עם  הקורא  את  מפגישה  "סיד"  הנובלה 
אנשי פינות  מן העבר, מרומן קודם של המחברת, 
הקורא  כי  ביודעה   .)2013 ביתן,  זמורה  )כנרת 
ברומן נשאר בסיומו עם שאלות בלתי פתורות, היא 
"מחזירה" לנובלה את אסתר ולצי כדי לחשוף את 
הסוד שלא נחשף ברומן, אלא רק נרמז, ובכך לסגור 
שמחפה,  הסיד  המליטה,  סיד  היא  אסתר  מעגל. 
ומסתיר. אולם הסיד אינו סמלי בלבד אלא  מכסה 
קונקרטי, כלומר, הסיד שנשפך על לצי, על הספר 
הסודי של אסתר ועל הרצפה, הוא גם סיד שהורג. 
לצי, ניצול שואה שבנה חיים חדשים בארץ, פוגש 
אסתר  בה.  ומתאהב  אשתו  של  דודתה  אסתר,  את 
צעירה, יפה ומושכת המסתירה סוד איום מן העבר 
ונמלטת אל הכתיבה האין־סופית, שאיש אינה יודע 
את תוכנה. לצי מגיע אל דירתה ומוצא אותה ללא 
אנשי  שובתים  ערב  באותו  המזל  לרוע  חיים.  רוח 
לחכות  ועליו  אדום  דוד  מגן  וכן  קדישא  חברה 
ליום המחרת כדי שיפנו את הגופה. בשעות אין־

לא  קשה,  נפשית  טלטלה  עובר  לצי  אלו  סופיות 
הזיכרונות  בגלל  אלא  אסתר  של  מותה  בגלל  רק 
כוחות  בספרה  קריסטבה  ג'וליה  אותו.  המציפים 
האימה )רסלינג, 2005( דנה בכוחות הְּבזּות ואחת 
מהגדרותיה - בנוגע לתהליך הנפשי העובר על אדם 
הגופה המנגנון  היות  היא   - גופה  הנמצא בקרבת 
הגורם לקריסת העולם שבו נמצא ה'אני' ובמחיקת 
גבולות ה'אני'. לצי בסיטואציה זו עובר את גבול 
ה'אני' ועולמו קורס לאור זיכרונותיו ובעיקר אלה 
יוצר עידון־מה,  הקשורים לאסתר. תהליך הזכירה 
המתרחשת  וה'תאונה'  הספר  של  החשיפה  אולם 
את  ומטשטש  הספר  על  נשפך  הסיד  מכל  כאשר 
עם  יחד  ועמומים,  קצרים  פרגמנטים  לידי  הכתוב 
וכנראה שבר את  העובדה שלצי החליק על הסיד 
הפחד  הביזוי.  ואת  האימה  את  מעצימות  האגן, 
העובר לאורך שלוש הנובלות מקבל בנובלה זו את 
קריסטבה,  דנה  שבה  האולטימטיבית  המשמעות 
דהיינו הגילוי שהוא הסובייקט הנושא את הביזוי. 
חדר  לחלון  מבעד  הבחין  הרצפה  על  "ממקומו 
הרחצה, ממול, באור היום שהתפשט בחוץ, ככתם 
בהיר. תוגת היום הטרי שחייו כחיי פרפר - רק נולד 
)עמ'  אותו"  הציפה   - יכבה  מעטות  שעות  ובעוד 
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מראה  הקורא  בפני  מציבות  הנובלות  שלוש 
מציאותית על החיים ועל קריסתו של הפרט בתוך 
משולים  הפרט  חיי  רחמים,  חסר  העולם  הכאוס. 
למצוא  ניתן  הכיעור  בתוך  אבל  השום,  לקליפת 
הבלחות של אור ויופי אם ההרס לא יבוא מבפנים. 
את רוח התקופה שבה אנו חיים.        .המכנה המשותף, הסיד, הנו הכלי האמנותי המשקף 

מאיר גן אור

לא להעליב, לא להיעלב
 

ַרִּבים, ַמָּכִרים ַאף ָזִרים ּוְמֻׁשִּנים ְלִמיֵניֶהם, ְּכָבר ָנְטׁשּו.

ַהַּלְיָלה הּוא ַמְדִריְך ֶנֱאָמן ֶׁשּנֹוַתר ָלנּו. הּוא ִלָּוה אֹוָתנּו

ְלֹאֶרְך ָּכל ַחֵּיינּו. ִעם ִסּיּומֹו ַהּיֹום ֶׁשֻהְׁשַלְך ְּכמֹו ֶּבֶגד

ְמֻׁשָּמׁש, ַמָּמׁש ֶאל ּתֹוְך ֲעֵיפּוֵתנּו, ָנַהג ְלהֹוִפיַע ְּבֶפַתח ַהַּבִית

ֵמִביא ְּבַאְמַּתְחּתֹו ֲחלֹומֹות ּוֶפֶלא. ֹלא ָּתִמיד ָיַדְענּו

ְלַקֵּבל ֶאת ָּפָניו. ָהיּו ֵלילֹות ֲעבֹוָדה. ֵלילֹות מּוֵּכי ֵערּות.

ִסּיּוִטים ֶׁשָּצְלפּו ְּבָפֵנינּו. ֶחֶרף ָּכל ְׁשנֹות ַהֵּסרּוב ֶׁשָּלנּו

הּוא ִהְמִׁשיְך ְלִהְתַיֵּצב ַעל ִמְפַּתן ַהַּבִית, ְּכמֹו ֵאיֶזה ּדֹוד

ֵמָאֶמִריָקה, ְּבִצְקלֹונֹו ִרּגּוִׁשים, ְּתמּונֹות, ֲעִלילֹות,

ִסּפּוִרים. ָּכל ָמה ֶׁשֶהְחַמְצנּו ָקם ִלְתִחָּיה, ָּפַרח. ֶאת

ֶהָעִתיד, ֶׁשַּכִּנְרֶאה ְּכָבר ֹלא ִיְהֶיה ָלנּו, הּוא ָּפַרׂש ִּבְפֵני

ַהֶּיֶלד ֶׁשָּבנּו, ְּכמֹו ַצֲעצּוֵעי ִמְׂשָחק ֶנְחָׁשִקים.

ַּגם ַעְכָׁשו, ְּבַאֲחִרית ָיֵמינּו, הּוא ַמְמִׁשיְך ָלבֹוא, ֲעַדִין

נֹוֵכַח ְלִצֵּדנּו ְוִאָּתנּו, ֶאָּלא ֶׁשַהַּפַעם הּוא ִמְתַּגֶּלה ָלנּו

ְּכדֹוד ֶׁשָּפַׁשט ֶרֶגל, ָּפִליט ְמרֹוָׁשׁש, ֻמֶּכה ָאגֹוָרפֹוְּבָיה,

ַּגם ְּכֶׁשַּבחּוץ ֵמֵנץ ַהּיֹום, ִעם ַרַחׁש ַחִּיים ִראׁשֹון ֶׁשעֹוֶלה

ֵאֵלינּו ִמן ַהַחּלֹון, הּוא ֶנֱאָחז ָּבנּו, ְּכמֹו ְּבַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח,

ְמַסְרֵּבל ֶאת ְּתנּוָעֵתנּו. ָקֶׁשה, ְמאֹוד ָקֶׁשה ָלֵׂשאת ַלְיָלה

ָּכֶזה ְלאֹורֹו ֶׁשל יֹום. ָמה ֶּפֶלא ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשִּנְתָקל ִּבְׁשֵנינּו

ֵאינֹו ָיכֹול ְלַזּכֹות אֹוָתנּו ִּבְמאֹור ָּפִנים. ְלָכל ַהּיֹוֵתר הּוא

ִנְתָקף ִמין ֶחְמָלה ֶׁשָּלרֹב ַמְרִּתיָעה אֹותֹו ְוהּוא ְמַמֵהר

ְלַהְפנֹות ָלנּו ַּגב. ַרק ֹלא ְלַהֲעִליב. ַרק ֹלא ְלֵהָעֵלב –

זֹו ַּתְמִצית ְּתגּוַבת ָזר אֹו ַמָּכר ֶׁשרֹוֶאה ֵאיְך ַלְיָלה

ֶסַרח ֹעֶדף, ִמְתַעֵּלק ַעל ָאָדם, הֹוֵפְך

ֶאת ֵערּותֹו ְלַתְמרּור ַאְזָהָרה.
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של רסיסי זיכרון באה על חשבון מציאות שהחיים כאילו נשאבו 
מתוכה?" 

"חידת שני העולמות" – המציאות והאמנות ודרך השתקפותם זה 
בזה )"הבֵרכה"( – נותרת אפוא גם כאן בלתי פתורה.

מגד הבן נמנע משימוש בלשון של דימויים פסיכולוגיים בתארו 
מושגים  על  למשל,  נשען,  אינו  הוא  ובנו.  הורה  בין  הקשר  את 
קשר  חווים  אנו  הדחקה.  או  אדיפלי  כתסביך  פרוידיאניים 
תחושה  הנותנים  ביולוגיים,  כמעט  במושגים  המתואר  נפשי 
"ההקדמה  אל  אותנו  מחזירים  אלו  מושגים  ואמת.  דחיפות  של 
לקומדיה האנושית", שבה מתאר הסופר הצרפתי בלזק את בני 
בה,  חיים  הסביבה שהם  פי  על  המתפתחים  חיים  כבעלי  האדם 
חייו  התחלת  על  אותם.  המפעילים  אינסטינקטים  עם  וכנולדים 
עם אביו בקיבוץ כותב הבן "עוד הייתי בעל חיים מותנה ורוטט 
כשהחלפתי ידיים ועברתי לרשותו של אבי בקיבוץ". בהמשך הוא 
מסובכים:  לא  הרוח  מצבי  בשפע.  זמן  יש  גור.  עוד  "אני  כותב: 
כשאבא קרוב אני שמח, כשהוא רחוק זה מפחיד". אך 
לא רק תיאור הילדות טבוע בחותם לשוני ביולוגי. גם 
בהסתכלות על בגרותו הוא מסתמך על האינסטינקטים, 
על התחושות הראשוניות: "אני חי עכשיו את אבי כמו 
שחיים חלום... התחושות, כמו המשקע בקרקעית הכוס, 

הן השולטות". 

בדמות  הנגיעה  סיומו,  לקראת  מתקדם  שהספר  ככל 
האב הופכת לאמיצה יותר, כאילו מתוך חשש שיישמט 
משהו מאמיתות חייו. גם כאן, כמקודם, הלשון ייחודית 
נקבוביות  אל  חודרים  אבי  "כאֵבי  הפיזי:  אל  ושואפת 
נפשו של הילד, כמו עירוי של דם רע". יתר על כן, ככל 
שהספר מתקרב אל סיומו מגיחה מן הצל דמות נוספת, 
בנו של הסופר. איל מגד הבן הוא גם האב השואב מאביו 
בלשון  מנסח  הוא  זאת  גם  אבהותו.  כוח  את  הסופר 
השואפת אל הטבעי: "העלים קמלים, אבל הגזע מתחת לקליפה 

עוד ירוק". 

לבין  בינו  הקושרות  הן  המילים  הכל  שאחרי  יודע  מגד  איל 
בחלק  אמנם,  כותבים.  בהיותם  רק  לחיות  יכולים  שניהם  אביו. 
כתחליף  שכתב  אביו  על  מתרעם  הוא  המתועדות  ממחשבותיו 
חייו  על  מעידה  חלשות  בדמויות  ושבחירתו  דינמיים,  לחיים 
האופטי,  הסיב  הוא  "הספר  הידיעה:  בו  קיימת  אך   – הנרפים 
האופטימי הקושר את אבי ואותי". יותר מזה, גם הוא חי כזר חלֵקי 
חיים שלמים, זרות הנעוצה בצורך המשותף לשניהם להתבונן כדי 

לכתוב.

ביניהם? מפעם  ביחסים הבוגרים  גם  ניכרת  לא  הזרות  אך האם 
אביו,  לבין  בינו  העומדת  הבצורה  בחומה  מגד  איל  נוגע  לפעם 
ה'חומה'  על  דווקא  משותפים.  טיולים  במקצת  אותה  שהבקיעו 
הזאת הוא כותב מפורשות, אך בקצרה: "שנים על שנים הייתי 
או  לדבר,  שכח  כאילו  טעם.  שאין  ומרגיש  איתו  שיחה  מתחיל 
בין אב לבנו  וכן: "התוועדות  רודנית".  ידי משטרה  הושתק על 
כן מטרת  אם  אלא  כאב,  לא  וגם  כבן  לא  לו,  טבעית  היתה  לא 
השיחה היתה הטפת מוסר או גערה". האם זו הסיבה שאיל מגד, 
המתאר את עצמו כאדם הזקוק לשיחה, חצה בחייו כל כך הרבה 
מעגלי אש שהותירו בו כוויות? ונקודה כואבת נוספת, המוכיחה 
שמגע אנושי לא יכול להיווצר רק מתוך פחד המוות, והוא מצריך 

רבקה איילון

איך מעבדים מוות

איל מגד, חיים שנעזבו, ידיעות ספרים 2020, 213 עמ'

לאחר פטירתו של אביו, הסופר אהרון מגד, כתב איל מגד ספר 
יפהפה. בספרו זה הוא מזכיר לפחות פעמיים את הסיפור שנכתב 
בידי האב, "בכי", על אב ובנו שאינם מרגישים חלק מהקבוצה 
שבה הם חיים. הזרות של האב משפיעה על התנהגותו המתבודדת 
של הילד, שסופג מכות מידיו של ילד גדול ממנו ללא סיבה. האב 
מכה בחוזקה את הילד המכה, וכתגובה הוא ובנו נידונים להיות 
מגורשים מן הקבוצה. הסיפור מסתיים כך: הילד מתיישב בבכי 
על הרצפה, שכן אינו רוצה לעזוב את הקבוצה, והאב יושב לידו 

חסר ישע.

יעזבו  אכן  אם  ברור  לא  הסיפור  מסיום 
מעשה  הוא  העיקר  הקבוצה.  את  השניים 
ההפקרה שלהם מצד הקבוצה, ועזיבתה של 

האם. 

רומז  שנעזבו",  "חיים  הספר,  ֵשם  כבר 
להישענותו על הסיפור "בכי". הספר רוקם 
אביו,  לבין  הילד  בין  היחסים  את  מחדש 
כשהרגע המכריע, ההופך את חיי שניהם – 
להבנת המספר הבוגר – הוא עזיבת קיבוץ 

שדות־ים בהיותו ילד והמעבר לתל־אביב. 

בהסתכלות  גם  הסופר־הבן,  של  הכאב 
מאוחרת, כמעט שאינו ניתן לריפוי. 

המושג "זוג" שהוא נוקט בתארו את הקשר המחייב בין אב ובן, 
וכן המושג "בגידה", שבאמצעותו הוא מתאר את הפרת המחויבות 
בין 'בני הזוג' – שני אלו מזעזעים גם את הקורא. השלמּות שיצרו 
התלות של הילד באב והתלות של שניהם בים ובצמחייה יצרה 
ברית שאותה הוא מכנה "שילוש קדוש": האב, הבן ורוח הקודש 
)הטבע לגווניו(. אלא שהברית הומרה בבגידה – עזיבת שדות־ים, 
שנקראת בפיו "הגמילה מגן עדן". כמו בסיפור "בכי", איל מגד 
מציג בספרו את ריבוי הפנים של הבגידה: הבן נבגד מצד האב 
אשר נבגד בידי האם, שבגללה עזב את הקיבוץ; "נבגדנו יחד", 

הוא כותב. 

הקיבוצי  בטבע  הילדות   – החיים  מקור  אל  המאוחרת  השיבה 
הקטן – אפשרית, כמו אצל ביאליק, באמצעות האמנות. ביאליק 
כתב בפואמה 'הבֵרכה': "שפת אלים חרישית יש, לשון חשאים,/ 
הגיג  בה  יגֹלם  אמן  ויוצר  רוחו,/...  לבחירי  אל  יתַודע  זו  בלשון 
תכלת  רקיע  בפס  שמתגלה  המראות,  לשון  היא  ...הלא  לבבו/ 

ובמרחביו... ברפרוף כנף צחורה של היונה..." 

בביוגרפיה הפואטית חיים שנעזבו הסופר יוצר מיתוס של שיבה 
אל הילדות האבודה גם בנוסח הקטעים של "ספיח". הוא ער לכך 
שהנבירה במילים )כמו המלט הוא קורא למילים בספר "מילים 
באמת,  כי  מתיקון,  לחמוק  שלי  "הפטנט  היא  מילים"...(  מילים 
בִתמלולם  התלות  אם  לעלילה,  נדבכים  ועוד  בעוד  הטעם  מה 
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להעניק  יכול  היה  שלא  כך  על  מתוודה  הסופר  המשכיות: 
לאב את הקרבה האנושית שהיה זקוק לה בעת מחלתו: "ביני 
הנוראים  בימים  אפילו  ולכן  ליטוף,  יחסי  היו  לא  אבי  לבין 
האחרונים שמרתי מרחק. סבלו לא העביר אותי על מידותי". 

הספרות שולחת רשת אל הים, מנסה לדוג ממנו אמיתות, ולא 
נרתעת גם אם הן מעלות ריקנות גדולה בחכתן. אלא שבתוך 
הוא  כזה  לכל אחד מאיתנו,  הנוגעים  נפש  ישנם מצבי  הריק 
רגע ההתנצלות של מגד הבן על עצם הכתיבה על האב המת, 
המגלה חלקים מיומניו ומהתנהגותו לפני מותו, שאותם אולי 
בגלל  לא  להיחקר,  אותו  מזמין  "אני  לחשוף:  רוצה  היה  לא 
הדחיפות להסיר את הלוט מעל ההורה – המקבלת משנה תוקף 
אחרי מותו – אלא משום שלא יכולתי לשאת את המראה שלו 
מוטל בקבר... כבר למחרת התחלתי לתכנן איך לחלץ אותו, 
איך להפוך אותו לרוח, לתנודה החופשית הבלתי צמודה שהיא 

מהות האלוהות".

תמונת הבן המנסה להתגבר על מראה הגוף המוטל בקברו, 
באופן שיוכל לעמוד במראה, מתנפצת גם אל לב הקוראים. 

לסייע  היכולות  חדשות,  תחושות  בנו  הזורע  באופן  כך, 
בעיבוד מות היקרים ללבנו, איל מגד כותב: "אומרים שצריך 
לו  שהיתה  או  אליך  קרוב  שהיה  מי  של  מותו  את  ׳לַעבד' 
יד בגורלך, כדי לאפשר השלמה עם היותו מת. שאלתי את 
עצמי איך מעבדים מוות. אולי כמו שמעבדים אדמה, כי הרי 
בחובו  הטומן  הנודע  היא  המת;  את  שקולט  האלמנט  היא 
כדי לעבוד את האדמה אם לא  נחוץ  נודע. מה  את הבלתי 
עקשנות, חרון, חריקת שן, בכוונה המסתירה את ההשתוקקות 
להתאחד איתה מתישהו. אם אנחנו לא יותר מפקעת קולטנים 
של קינות וזיכרונות, קורים קרועים בפתחו של מרתף מוגף 
שלא ייפתח אף פעם, אין ברירה אלא להיאבק ולא להרפות 
כדי להישאר ערים, חיים, ולא להיכנע לכוח המשיכה המפתה 
שיש לאדמה הזאת. מכאן שהמטרה אינה 'לַעבד' את מותו 
של האחר – ויהי הקרוב אליך ביותר – אלא לעבד את מותך 
לחלק  במותו  הפך  מחייך,  חלק  במותו  שהיה  המת,  שלך. 

ממותך". 

אוסיף משהו המחבר בין אהרון מגד ובין בנו הסופר. בספרו 
"הגיעה  כותב:  הוא  ודבשת הזהב,  הגמל המעופף  של האב 
השעה שאומר משהו על הספר שאינני כותבו... ובכן הרעיון 
הספרים.  אחרון  את  לכתוב  זה:  הוא  בחובי...  חובק  שאני 
המפורטת,  העלילה  אמן  פלובר,  האולטימטיבי...  הספר  את 
המורכבת והקולחת, כתב לאהובתו... כי חלומו הוא לכתוב 
ספר על שום דבר. ספר שלא יהיה בו כמעט שום נושא, או 
שהנושא בו יהיה כמעט בלתי נראה! היצירות היפות ביותר 

הן אלה המכילות את החומר המועט ביותר". 

היא  הכתיבה  של  הייחודית  הפואטית  הלשון  אמנם  אם 
המשענת העיקרית של הסופר )נראה לי שכך יש לפרש את 
לומר שכל אחד  אולי  דבר"(, אפשר  על שום  "ספר  המילה 
מהסופרים הוא גם יִציר התקופה. אהרון מגד התנגד למונח 
"חיקוי המציאות" בספרות, ותבע מעצמו חידוש ביצירותיו. 
הספר של מגד הבן מלא ניצוצות של חתירה לאמת תוך היותו 
ובכך  שלמותו,  על  מראש  המוותר  פרגמנטרי־שבור  מתקרב יותר אל המושג "ספר על שום דבר".                 .ספר 

בעז ברזילי

*

ַאַחר ָּכְך,
ְלָמה ֶׁשֵּיֵצא,

ַּגם ִאם זֹו ַרק ֲאִמיָרה ְקַטָּנה
ַעל ַמַּצב ָהרּוַח ָהִרְגִעי

הּוא קֹוֵרא "ִׁשיר"

ְוִנְדֶמה לֹו
ַרק לֹו,

ֶׁשַהּׁשּורֹות ַהְּקמּוצֹות ָהֵאֶּלה
ְמַדּמֹות ְּבאֶֹפן ֻמְבָהק ּוָברּור

ֶאת ִּגּלּוָיּה
ֶׁשל עֹוד ָאֶמִריָקה

פעם, באחד מספַרי, כתבתי: "שיר הוא מכשיר עם 
רגע  שבאותו  לומר  התכוונתי  לשנייה".  אחריות 
שיוצר  ביותר  המדויק  מכשיר־המילים  הוא  השיר 
את "מצב הרוח הרגעי". השיר של בעז ברזילי הוא 
חינניות  והיותר  ההומור  רוויות  הווריאציות  מן 
התחושה  למהי  ובעיקר:  שיר?"  ל"מהו  שפגשתי 
השיר  כותב  ובו  שלו;  הכתיבה  למעשה  שמתלווה 
והוא  יכולּות  כל  מגודל שמרגיש  תינוק  כמין  הוא 

בעצם מין קולומבוס־סנצ'ו־פנסה מעורר חיבה.

אפרת מישורי  |  נתקלתי בשיר רב יופי  
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זה עשרים שנה שרוני פרצ'ק - מרצה ללימודי הודו המודרנית 
באוניברסיטת תל־אביב - יוצאת ובאה מניו דלהי, העיר שלה; 
עיר שיש בה תרבות מעורבת, אינדו־מוסלמית, ואשר הקרעים 
והניגודים מאפילים בה על השותפות. דלהי הפכה להיות בית 
שני לסופרת, ואף הביאה לחייה שינוי והעשרה. ספריה דלהי 
של מטה )הקיבוץ המאוחד, קו אדום 2020, 116 עמ'( וקודמו 
ההינדי  בקולנוע  חזותית  ושפה  פילוסופיה  בומבי:  אורות 
מיקרוקוסמוס  להציב  משכילים   )2018 עובד  )עם  הפופולרי 
להודו כולה, הקלאסית והמודרנית. הספר שלפנינו אינו ספר 
רחוקה,  ליבשת  אהבה  שיר  בה  שפועם  מסה  אלא  מסעות, 
התבוססות  קינותיה,  קרבותיה,   – בה  מבעבע  שהכל  זרה, 
כדברים  לקורא  מוגשים  אלה  כל  הנפש.  וגאולות  בטומאה 
עם  מחודשת  פגישה  כל  פרצ'ק,  עבור  ואינטימיים.  מוכרים 
העיר האהובה מגדילה את כוח ההתלהבות, כוח הגילוי, והכוח 
לכתוב על אותו מקום מחדש ובעיניים חדשות. כוח זה מקנה 

לספר את ייחודו.

דלהי, עיר הבירה של הודו המודרנית, מצטיירת כחידה שאי־
ואי־סדר, המשכיות ותהפוכות; עיר  אפשר לפענחה: עם סדר 
יש  וחמקמקות.  נפתלות  גועש,  ריבוי  של  ממדים  בה  שיש 
להכיר בכך, כותבת פרצ'ק, שאי־אפשר להתחקות אחר העיר 
דלהי  של  המציאות  ליניארי.  חד־משמעי,  פשר  לה  ולהעניק 
תמיד תתעלה מעל לכל תיאוריה. סגנון כתיבתה מדמה זאת: 
מעט פתלתל בקפליו, מבטא רחשי־נפש, אסוציאטיבי לפרקים. 
כדי להקל על הקורא־המטייל, היא מתרכזת בחמישה נושאים 
מרכזיים, כשנקודת המוצא שלה היא אסתטית וחברתית; אך 
המורפולוגיה  בתוך  ביותר  היעיל  ההתמצאות  קו  כי  מציינת 
הרב־שכבתית של דלהי – הוא זה המבדיל בין דלהי העתיקה 
גם  להחיל  גם  אפשר  הזה  הגבול  קו  את  החדשה.  לדלהי 
הודו  של  והפוליטית  החברתית  התרבותית,  המציאות  על 

המודרנית בכלל. 

ניו דלהי מונה למעלה מעשרים מיליון נפש, ומהווה מארג רב־
שכבתי של ערים שונות שהוקמו זו לצד זו וזו על גבי זו לאורך 
והותכו בעת המודרנית למרחב העירוני של עיר  אלפי שנים 
הבירה ההודית. בעקבות חלוקת הודו הבריטית בשנת 1947 
לשתי מדינות, הודו ופקיסטן, וחילופי אוכלוסיות, היגרו אליה 
מיליוני פליטים. זרמי הגירה מתמידים להגיע אליה גם בהווה, 
מאפריקה, מאזורי דמדומים של האומה, מהכפרים. הם מטילים 

לצד  מגפות.  רעב,  אבטלה,  של  כבד  חותם  היומיום  חיי  על 
הנוולות הזאת, פרצ'ק מעלה מהות אחרת, מנוגדת, השזורה 
האינדו־ התרבות   - המרכזי  החיים  בעורק  עמוק  היא  גם 
איסלאמית המעודנת, שיש בה הגות מופשטת של מיסטיקה 
סּופית מימי הביניים ועד היום; היופי הוויזואלי הערבסקי שלה 
סופיים, העוטים צעיפים  ופרוע. קברי קדושים  מופרז  גדוש, 
צבעוניים של הולכי הרגל, הם המרחבים החיים של האיסלאם 
הפופולרי; בינות לקברים מהלכים משוררים ומוזיקאים, שרים 
ומנגנים שירה רפטטיבית, מהפנטת, שמקורה עוד בימי שלטון 
וקטורת.  ורדים  של  בושם  נישא  באוויר  וקיסרים.  סולטנים 
לוחשים  וסגפנים,  פקירים  עצמם,  מטעם  וקדושים  רוכלים 
למרחב  נמשך  שלבה  פרצ'ק,  ומלאכים.  שדים  אל  סוד  דברי 
זה, אף קנתה לה שם ידיד, והפרק האחרון הוא על "שוטטות 

עם פקיר".

בשני פרקי זמן ארוכים היתה דלהי תחת שלטון מוסלמי )מאות 
על  והתבססה  עשירה  היתה  התרבות   ,)18-16 ומאות   16-13
קיום משותף של שכבות חיים רבות. עליית הלאומיות ההודית 
בהינדואיזציה  נכרכה   )20-18 )מאות  הקולוניאלית  בתקופה 
ובתהליך של לאומיות דתית שבה אמא־הודו בעצמה היא אלה 
המעניקה חיים ומזינה את האזרח כאם את ילדיה. המוסלמים, 
לא  האוכלוסייה,  מן   13.5% והמהווים  באללה,  המאמינים 
מוגדרים  הם  כן,  על  יתר  הזה.  האזרחות  לוקחים חלק בשיח 
המתח  האלה־האם.  של  הנשי  גופה  את  שחיללו  כפולשים 
הקטנות  למחוות  ומחלחל  עצום,  הקהילות  שתי  בין  והשסע 
שאיפה  ניכרת  היום,  היומיומית.  ובהתנהגות  בשפה  ביותר 

לשוות לעיר נראות והיסטוריה חדשה, הינדואית.

ובחזרה לקו ההתמצאות המבדיל בין דלהי העתיקה לבין דלהי 
החדשה. זו הראשונה נמצאת בצפון והיא מוסלמית ברובה. שם 
הצפיפות היא כורח, כוח פעיל, היא אסתטיקה. צורכי השעה 
יוצרים גיבוב. לאחר נישואים בשידוך מצטרפות הכלות לבית 
בעליהן, ונבנה בדחיסות עוד חדר על הגג; נמתחת עוד יריעת 
פיגומים  בגדים;  עמוסי  כביסה  חבלי  עוד  נמתחים  פלסטיק, 
מגזעי עץ ואנטנות סלולריות לרוב, עד כי בקושי נגלית פיסת 
צפופים,  הרחובות  למטה.  נפרשים  עצומים  שווקים  שמים. 
צ'אי,  ריחות  גומחות.  לכוכים,  משתרגות  צרות  סמטאות 
עומלים  קטנים  ובעלי מלאכה  סוחרים  המוני  קטורת.  מנתה, 
לא  רשום,  לא  הזה  הלא־פורמלי  הסקטור  וליל.  יום  בתכונה 

לאה ענבל דור

דלהי, חידה בלתי מתפענחת
על דלהי של מטה, מאת רוני פרצ'ק
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הפקר  שטח  זהו  הודו.  בכלכלת  מוחץ  רוב  ומהווה  ממוסה, 
בלי פיתוח, בלי היגיינה, בלי ביטחון; ההווה ההודי הרשמי, 

שם  נחבאים  לגסוס.  אותו  מותיר  ההינדואי, 
העתיקה,  דלהי  של  ויפהפיים  ישנים  מבנים 
המעוטרים כבתחרה עתיקה והם גוועים יחד 

איתה.

המרווחת,  המוארת,  דלהי  נמצאת  בדרום 
הקוסמופוליטית.  המודרנית,  הפורמלית, 
ניאו־ אירופיים,  פה  ההשפעה  מקורות 

נטועות  רחבות,  השדרות  קלאסיים. 
מבנים  עומדים  פה  וצאלון;  פיקוס  עצי 
מוקפים  המדינה,  מוסדות  מונומנטליים של 
מבוססות,  שכונות  נפרשות  אנגליים,  גנים 
של  ארוכים  שיכונים  קלאבים;  קאנטרי 
במדינה  נחשק  סטטוס   – המדינה  עובדי 
פריווילגיה  היא  מסודרת  משכורת  שבה 
הקלאסית  לתשתית  מעט;  למתי  השמורה 

עתיקים  בודהיסטים  ממבנים  ארכיטקטוניים  אלמנטים  נוספו 
או אינדו־מוסלמים. במרחב זה מתגורר מעמד הביניים הוותיק, 
האליטות הישנות. בפאתיו, מגדלי מגורים יוקרתיים ומתחמי 
הייטק מודרניים. הדרום הוא עולם הינדואי בעיקרו, והאלים 
נוכחים במלוא חיותם בפסלים לאין־ספור. הבולט שבהם הוא 
אל־הקוף הנומן, גיבור מיתי וסמל של דבקות ומוסר, שפסלו 
מתנשא למאה ושמונה רגל. בתוככי לבו הנאמן שוכנים ראם 
חברה  הברהמני:  במובן  הטוב  הסדר  את  מסמל  ראם  וסיטא. 
כל אחד מסור לתפקידו  נרחבת, שבה  היררכיות  עם מערכת 
הכפופה  היפהפייה  הרעייה  היא  סיטא  סייג.  ללא  ולמעמדו 
לכניעות,  שאיפה  ונערות  ילדות  של  בתודעתן  המקבעת  לו, 
הכנועה,  בסיטא  חזקה  אמונה  יש  אמנם  וחרישיות.  מתיקות 
קולנוע  דלהי תעשיית  בדרום  בצדה מלבלבת  אך  החרישית, 
זאת  עם  יחד  במיניותה.  מאוד  נועזת  והיא  מבומביי,  הבאה 
הדגל הלאומי יונף לפני ההקרנה, ויושר ההמנון. ועוד פרדוקס 
אופייני לדרום: הָּפרה היא סמל האם הגדולה, היא־היא האומה 
ויש איסור על הריגת האם; אלא שהגלובליזציה הביאה איתה 
פתיחה של סניפי ווימפי והמבורגר במרכזי הקניות של מעמד 
הביניים הצרכני ולהנאת האליטות )בשמאל הפוליטי(. כך יצא 
עולם  תפיסת  עם  למזוהה  נעשתה  בשר  מאכילת  שהימנעות 
הזולה,  השחורה,  הבקר  תעשיית  את  רודפים  ובעליה  ימנית, 

מפלטם של העניים.

גלובלי,  בורגני,  חדש,  ביניים  מעמד  מתגורר  גם  בדרום 
פרק.  לו  מייחדת  פרצ'ק  אמריקאי".  "חלום  להגשים  החושק 
כלכליות,  רפורמות  של  סדרה  בעקבות  בהודו  נולד  הוא 
בועה  במעין  חי  הוא  תקדים.  חסרות  ותרבותיות  טכנולוגיות 
– במעין מובלעות ו"קולוניות" התחומות בגדרות, במחסומים 
הסגורות  הקהיליות  מהגרים.  מפני  להגנה  ובשומרים, 
מתגוררות במקבצי מגדלים אולטרה־מודרניים, עם מדשאות 
בגילי  אנשים   – דייריהם  העיר.  של  בפרווריה  או  ובריכות, 

אמנים,  אקדמיה,  אנשי  היי־טק,  עובדי  ארבעים־חמישים, 
בעלי מקצועות חופשיים, אקטיביסטים חברתיים, שמשפחתם 
שניים,  או  אחד  ילד  רק  למדי;  גרעינית 
יש  ההורים.  ממוקדים  ובעתידם  שבחינוכם 
נהנתנות במידה; הנשים שותות  שגרת פנאי, 
מנות  אירופי־קליפורני.  המטבח  אלכוהול, 
הודיות אמנם מוגשות לצד המנות המערביות, 
עמם  מתגוררים  צמחונות.  אידיאל  בלי  אך 
וכוח  מרובדת  חברה  של  תוצאה  משרתים, 
עבודה זול בהמוניו. ברשותם כרטיסי אשראי, 
בבחירות;  ומצביעים  מיסים  משלמים  והם 
רחב.  שלהם  והגיאוגרפי  התרבותי  האופק 
עתיד מדינתם מדאיג אותם, וגם עתיד העולם.

לבדן  הן  הבינוני־גבוה  מהמעמד  הודו  נשות 
נהנות מדרגת חופש יחסי, אישי וכלכלי. נשים 
נתפסות בהודו ככוח מעניק חיים, טמיר. הוא 
מעורר השתאות כה גדולה עד שצריך לדכא 
אותו, שלא יתפרץ. חג הקארווה צ'אוט הפופולרי מסמל זאת 
- נשים נשואות מחויבות לצום למען רווחת בעליהן. הימין, 
ולכפות את החג הזה  המבקש להדגיש את המימד ההינדואי 
על התודעה הנשית, משווק אותו בנוסח "ולנטיינס דיי", עם 
ממיליוני  יופי.  וטיפולי  בשמים  קרמים,  לשיווק  קמפיינים 
נשים הינדואיות, מוסלמיות וסיקהיות בנות המעמד הבינוני־
נמוך, מצופה להישאר בבית לאחר נישואיהן, אפילו אם רכשו 
בעבודות  עוסקות  ביותר  הנמוכים  המעמדות  בנות  השכלה. 
שיעורן  אבנים.  מסקלות  הן  בכפרים,  בבנייה.  ואפילו  דחק 
האולטרה־פטריארכלית  ההודית  בחברה  מתכווץ  הנשים  של 
הנושאות  נשים  מיליון  כחצי  שנה,  ומדי  גברים,  המעדיפה 
חתונתה,  מיום  הפלה.  עוברות  רצוי  הלא  מהמין  עוברים 
הביתי  המרחב  בתוך  ושם,  אחרת,  למשפחה  האישה  שייכת 
הגדול, היא זרה לתמיד. כך נוצרים מרחבי הפקר של מצוקה, 
משבר  של  בעטיו  זו,  מחרידה.  מינית  ואלימות  התעמרות 
המודרנה, גולשת גם למרחב הציבורי: בני המעמדות הנמוכים 
חסרי האופק "נוקמים" בנשות מעמד הביניים, שלכאורה גזלו 
מהם את הפריווילגיות לחיי הפנאי, ו"גנבו" מהם את העתיד. 
ראשון  קרון  כל  יועד  הנשים  של  תנועתן  חופש  לאבטחת 
ממנו  מעבר  ואין  בלבד  מינן  בנות  ואת  אותן  לשרת  במטרו 

לקרונות אחרים. 

אינה  מטרתו  אך  בספר,  אצור  רב  והיסטורי  גיאוגרפי  ידע 
הדרכה. הספר הוא יותר מזה; בסגנון פיוטי רגיש, הוא מנחיל 
ההודית  הרוח  מהות  על  מצומצם,  אך  ולו  מושג,  לקורא 
המורכבת, הכמוסה. מבעד לעולם רשמי, סמכותי, שגור, הוא 
סוחפת  הכתיבה  חושני.  חיים  עולם  לוהטת של  לליבה  חודר 
לידי  לבוא  ואף  הודו,  רזי  למעמקי  מעט  לצלול  ומאפשרת 
שיכרון קל, וכל זאת – מהכורסה. הערה אחת קטנה: פרצ'ק 
הביניים החדש, המקדם שינוי חברתי ותרבותי.           .היתה מיטיבה לעשות אם היתה יורדת יותר לחקרו של מעמד 
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בספר שיריו החדש של רוני סומק, כל כך הרבה אלוהים )כנרת 
זמורה, דביר, 2020, 70 עמ'(, ניכרת התחזקות המגמה שאפשר 
המשורר  נזכר  ושוב  שוב  האבוד".  הזמן  "בעקבות  לה  לקרוא 
בשלל אירועים ודמויות מעברו הרחוק, מלפני עשרות בשנים. זו 
איננה מגמה חדשה אצל מי שכתב במשך השנים את זיכרונותיו 
מהמעברה, מימי בית הספר היסודי, מהצבא, מימי האוניברסיטה 
או מתקופת הרווקות התל־אביבית של שנות השבעים והשמונים. 
עם זאת, היא מונחת בבסיסם של רבים משירי הספר שלפנינו 

ומשלימה את עיוניו השיריים של סומק בהווה שבו הוא מצוי.

אפשר לומר שסומק נותן לקורא שלו עוגנים ביוגרפיים מובהקים 
שיר  למשל,  הנה,  מדויקת.  בכרונולוגיה  השיר  את  שממקמים 

שמעלה זיכרון מגיל שבע:

לילי או לילה

"ַאָּתה יֹוֵדַע", ָאְמָרה ַהְּׁשֵכָנה ָהרּוִסָּיה ְלָאִבי,
"ָהאּום ּכּוְלת'ּום ַהּזֹאת, ֶׁשַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּבקֹוֵלי קֹולֹות,

ָאְמָרה ֶׁשָּתבֹוא ָלִׁשיר ְּבֵתל ָאִביב ַאֲחֵרי ֶׁשַעְּבדּול ַנאֶצר
ִיְכּבֹש אֹוָתּה".

ָעַמְדִּתי ְלָידֹו ּוְבמֹוִחי ֶּבן ַהֶּׁשַבע
ִהְתרֹוְצָצה ִּדיֶלָמה:

ַהִאם ֲאִני ְּבַעד ַהְּבלֹוְנד ְוֵעיֵני ַהּטּוְרִקיז ֶׁשל ָהִאָּׁשה
ֶׁשָהְיָתה ַּגם ִאָּמא ֶׁשל ִליִלי, ֶׁשאֹוָתּה ִהְכַּתְרִּתי ְּבִלִּבי

ְלַמְלַּכת ַהּיִֹפי ֶׁשל ְׁשכּוַנת ְמֻפֵּני ַהַּמְעָּברֹות,
אֹו ְּבַעד ַהַּזֶּמֶרת ֶׁשָרְצָתה ִלְחיֹות ְּבֵעיֵני ַהַּלְיָלה

ְוִלְקרֹא ַלֶּׁשֶמׁש "ּבֹוִאי, ּבֹוִאי".
"ֲאַנְחנּו", ָיְצאּו ַהִּמִּלים ִמִּׂשְפֵתי ָאִבי, "אֹוֲהִבים אֹוָתּה",

ּוְבֵעיָניו ָרִאיִתי ֶׁשָחַלם לֹוַמר: "ִאם ֶזה ָנכֹון ָאז
ַיאְלָלה, ַנאֶצר,

ּבֹוא, ֲאִפּלּו ְלַדָּקה.
ְׁשמֹר ִלי ָמקֹום ַּבּׁשּוָרה ָהִראׁשֹוָנה,

ְוַאל ִּתֵּתן ִלי ְלַהְפִסיד ֶאת ַהְּׁשִנָּיה ָּבּה ָיִעיף קֹוָלּה
ֲאִפּלּו ֶאת ֲעִניבֹות ַהַּפְרַּפר

ִמַּצַּואר ַהַּכָּנִרים".

)עמ' 12(

אנו מזהים כאן את התמהיל האהוב על סומק. ראשית, זיכרון 
של האב ושל אהבתו לזמרת הגדולה של העולם הערבי, חלק 
כמו  בדיוק  מבגדד,  המהגרים  בן  של  התרבותית  ממורשתו 
שבספר כוח סוס )זמורה־ביתן, 2013( הדוד סלים, בשיר הנושא 
כובעו במחוות כבוד בפני שירי עבד אל  הוריד את  את שמו, 

וואהאב.

שנית, המפגש הטעון בין התפוצות השונות בישראל של השנים 
ההן ושל העשורים שיבואו כלל מתחים ואי הבנות. במקרה זה 
המוזיקה  גדולת  את  להבין  הרוסייה  השכנה  של  הקושי  מובן 
על  פוליטית  בטענה  להסוות  מנסה  שהיא  גזענות  הערבית, 
שירת  של  הנאמנים  קוראיה  הזמרת.  של  הרצחנית  הלאומנות 
ֶׁשל  ַהּיִֹפי  ל"ַמְלַּכת  הילדית  האהבה  ניצני  את  גם  יזהו  סומק 
ְׁשכּוַנת ְמֻפֵּני ַהַּמְעָּברֹות", הד לאהבה לבת כיתתו שמעוצבת יפה 
כל כך בשיר 'נקמת הילד המגמגם' מתוך המתופף של המהפכה 

)זמורה־ביתן, 2001(.

אני מנסה לדמיין בראשי את הנימה שבה הגה האב את וידוי 
אהבתו לאום כולת'ום באוזניה של השכנה הנרגנת. האם היה 
בתיאור  מסתפק  איננו  סומק  כדרכו  מלמד?  מתנצל?  תקיף? 
נכנס  הוא  בדמיונו.  אותה  משלים  אלא  העבר  מן  אנקדוטה 
לכאורה לתודעת האב, כניסה שאיננה נעדרת הומור, ומשלים 
פנייה אבסורדית לשליט המצרי, שכולם פחדו מפניו פחד מוות, 
לבוא ולכבוש את תל־אביב רק כדי שהזמרת תוכל לרגש את 
לבבות מעריציה. אי האפשרות להגשים את משאלת לבו של 
של  אכזריותה  את  חושפת  היהודי־ערבי  הסכסוך  בשל  האב 
המציאות. מה שהילד בן השבע אולי עוד לא הבין, יבין הנער בן 

השש־עשרה עם פרוץ מלחמת ששת הימים.

לחמתה  מושא  היתה  כולת'ום  אום  שרק  לחשוב  טעינו  אם 
של שכנה הנה בשיר 'קנאה. צד א', צד ב'' גם על מוצרט לא 
שפר גורלו. הפעם המתלוננת היא מורה לפסנתר שתלמידותיה 

לא עמדו בציפיות שתלתה בהן:

ִקֵּנאִתי ָּבֶהן, ַּבְּיָלדֹות ֶׁשָּבאּו ִמְּׁשכּוַנת ָהֲעִׁשיִרים
ִעם ִּתיֵקי ְנִגיָנה ֲאֻדִּמים ָּכל ָּכְך ְוֶאְצָּבעֹות ֶׁשֻהְפְקרּו
ִלְקִליֵדי ְּפַסְנֵּתָרּה ֶׁשל ְּגֶבֶרת ָפאִני, ַהְּׁשֵכָנה ֶׁשָּלנּו.

ִמֶּמְרָחק ַּכָּמה ִקירֹות ֶאְפָׁשר ָהָיה ִלְׁשמַֹע ֵאיְך ִהְתַחְּנָנה ֶׁשֹּלא
ִיְתַעְּללּו ְּבמֹוַצְרט.

 
)עמ' 14(

בעקבות הזמן האבוד עם סרט מדידה
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 שיר זה מנגיד את בנות הטובים, 
בעולם  שלהן  החניכה  שמסלול 
בעיקר  מוזיקה,  לימודי  ִחייב 
של  בנו  המשורר,  עם  פסנתר, 
היה  לא  רכוש, שלאביו  מס  פקיד 
ועל  כאלה  שיעורים  לממן  כסף 
"ֶׁשַהִּמָּלה  המשורר  את  לימד  כן 
ַהִּמָּלה  ִלְפֵני  ַּבִּמּלֹון  מֹוִפיָעה  'ֶלֶחם' 
יכולים  אנו  השיר  לפי  'מֹוַצְרט'". 
להבין שהמוטיבציה העיקרית של 
מושאי  אל  התקרבות  היתה  הילד 
מאשר  יותר  המוקדמים  תשוקתו 

כיוּון הקנאה  כך  ובין  כך  בין  הנגינה.  רזי  התאווה ללמוד את 
ְקִציֵני  ְּבנֹות  מתהפך בסוף השיר בדרך הומוריסטית שּכן: "ֵהן, 
ֻהְׁשַלְך/  ֶׁשֹּלא  ְרכּוׁש  ַמס  ְּפִקיד  ֶׁשל  ִּבְבנֹו  ִּפְתאֹום/  ִקְּנאּו  ָצָבא, 

ִלְקָרבֹות ַהּדֹו ֶרה ִמי".

תחלופנה עוד עשר שנים והאוטובוס הביוגרפי של סומק יעצור 
הארוטיים  הגילויים  הדברים  מטבע  תיכון.  ששמה  בתחנה 
בתקופה זו פחות ילדיים והשותפֹות מצד המין היפה כבר אינן 
ילדות בנות טובים בלתי מושגות משיכון דן או מצהלה אלא 
בנות השכבה מן התיכון האקסטרני. ברוחו של מורו ורבו יהודה 
עמיחי, סומק משלב כאן גם התייחסות לסיפור מן המקרא וגם 
לאיברי  הגוף  איברי  בין  מהדמיון  שנובע  הומוריסטי  ִמשחק 

התרגילים המתמטיים:

דף אקסטרני ונשכח מימי תיכון "מישלב"

ּוַבּׁשּוָרה ָהַאֲחרֹוָנה ָיְׁשָבה ִליָלְך
ֶׁשְּבַאַחת ַהַהְפָסקֹות ִּכְמַעט ָאְמָרה: "ּבֹוא ִנְבַרח

ַוֲאִני אֹוִריד ֻחְלָצה ַוֲאַלֵּמד אֹוְתָך, ֵאיְך ִנְרִאים ָהִרים
ַּבֵּגאֹוְגַרְפָיה ֶׁשל ַהּגּוף,

ְוֵאיְך ָיֵעל ִמִּׁשעּוֵרי ָּתָנ"ְך ֶּבֱאֶמת ָרְצָחה ֶאת ִסיְסָרא,
ְוַאָּתה, ֶׁשּׂשֹוֵנא ֶחְׁשּבֹון, ָּתִבין ִּפְתאֹום ֶׁשְּבִמְׁשָוָאה

ָצִריְך ִלְפֹּתַח סֹוְגַרִים, ְלַהֲעִביר ֵמֲאַגף ַלֲאַגף
ְוִלְפָעִמים ַּגם ְלַכֵּנס ֵאיָבִרים."

 
ֲאָבל ְלִליָלְך ֹלא ָהָיה ֶּפה ְמֻלְכָלְך,

ְוָלָּמה ָלּה ְלַבְזֵּבז ִמִּלים, ִאם ְּבַהְׁשָרַאת ְקֵליר, ַהּמֹוָרה ְלָצְרָפִתית,
ֶאְפָׁשר ָהָיה ְלָקֵרב ְׂשָפַתִים ּוְלַדְמֵין ֵאיְך ְּבִׁשעּוֵרי ָלׁשֹון

ְמַלְּמִדים, ֶׁשְּכמֹו ַּבִּמְלָחָמה, נ.ש.ק הּוא ׁשֶֹרׁש ַהִּמָּלה
"ְנִׁשיָקה".

 
)ְוִאם ֶזה ֹלא ָהָיה ְמֻיָּתר, ָהִייִתי ּכֹוֵתב ֶׁשְּבאֹוָתּה ָׁשָנה

ַּבֲחַצר ֵּביָתּה, ִמַּתַחת ֵעץ ּתּות, ִנְסַחט ָהרֹק
ִמִּפי ָקְרְּבנֹות מֹוֵעד ַהחֶֹרף ֶׁשל ְּבִחינֹות ַהַּבְגרּות(.

)עמ' 27(

ניכר שהבאר של אהבות ראשונות עודנה שומרת למשורר מים 
חיים ומתוקים של שירה רעננה. רק יגלול את האבן מפיה וכבר 
החושני  התות  עץ  שתייה.  מראות  עבר  מכל  עליו  מסתערים 
שכאן, מטונימיה של תשוקת נעורים, מזכיר לנו את עץ הלימון 

מהשיר 'נשיקה' מתוך הספר המתופף של המהפכה:

 ]...[ ֲאִני זֹוֵכר ֶאת ַהְּנִׁשיָקה ָהִראׁשֹוָנה ְלַיד ֵעץ ִלימֹון ֵריק ֵמָעִלים. 
ֵריַח  ִיָּמֵחק  ֶּבָעֶלה  ַהִּׁשַּנִים  ֶאת  ְנַׁשְפֵׁשף  ֶׁשִאם  ָלנּו,  ָאַמר  ִמיֶׁשהּו 
ַהִּסיָגְריֹות. ָלֲעָרֶפל ָהיּו ָאז ֶאְצָּבעֹות ַּדּקֹות. ַצַּואר ָהִעיר ָהָיה ָרָחב, 
ֵּבין  ָיְדָעה ֶׁשֵריַח ַהִּלימֹון  ְוַהַּבחּוָרה ֶׁשָרִציִתי ֹלא  ֲחִניָקה,  ְמסַֹרב 

ַהִּׁשַּנִים ַלָּלׁשֹון ִנְמַרח ַּבִּדְמיֹון ַעל ְׂשַפת ַהָּפִנים ֶׁשָּלּה.

)עמ׳ 12(

ומיד אחרי ימי התיכון העליזים עולה במשורר זיכרון מתקופת 
שירותו הצבאי. עוד מראשית דרכו בשירה נתאכלסו שיריו של 
בדמותם של שחקני  הפופולרית  התרבות  של  בגיבוריה  סומק 
קולנוע ומוזיקאים, בעיקר מתחום הרוק והפולק. מרילין מונרו 
וג'וני וייסמילר, ג'ון ויין וגרי קופר ולצידם אלביס פרסלי, ג'וני 
סומק  ממשיך  שלפנינו  בספר  ואחרים.  קלפטון  אריק  קאש, 
לדיוויד  שיר  מקדיש  הוא  הזאת.  המפוארת  הדיסקוגרפיה  את 
בואי, ולאחד מרגעי הגדּולה של יצירתו, לא זו המקורית אלא 
בידי  שנכתב  הרוח'  היא  'פראית  לשיר  הכיסוי  בגרסת  דווקא 
נינה  בידי  השאר,  בין  והושר,  וושינגטון  ונד  טיומקין  דימיטרי 
סימון )1966(. דומה שאין מה שישווה לביצועו של בואי )1976( 
ובשירו של סומק הוא תופס את מלוא הקשב של החייל הצעיר:

דיוויד בואי שר "פראית היא הרוח"

ִמְּגרֹון ְטַרְנִזיְסטֹור,
ֶׁשַעל ַּגּבֹו ִלֵּפף ִאיזֹוִליְרַּבְנד ְׁשחֹר ָּבֶטִרָּיה

ֶׁשִּנְגְנָבה ִמַּמְחְסֵני ַהֵחרּום,
ָנַהם קֹולֹו ֶׁשל ֶזה ֶׁשִּנָּסה ְלַכּסֹות ִּבְׂשִמיָכה

ֶאת ִּפְראּות ָהרּוַח.
ְּבאֹותֹו ַלְיָלה ֻּכְּסָתה ְּכֵתִפי ִּבְרצּוַעת רֹוֶבה.

ִיְללֹות ַּתִּנים ִנְׁשְּברּו ַעל ָּגֵדר ֶׁשִהִּקיָפה ִּבְמלֹוא ֲהָדָרּה
ַמֲחֶנה ְצָבִאי.

לּו ָהִייִתי ְקִצין ְּבִריאּות ַהֶּנֶפׁש ֶׁשל ַעְצִמי ָהִייִתי ּכֹוֵתב:
"ְּבֶרַגע

ֶזה
ַהחֹוֶלה
ִהְפִׁשיט

ֵמָהַאֲהָבה
ֶאת

ִּבְגֵדי
ַהַּׁשָּבת
ֶׁשָּלּה".

 
)עמ' 28(
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אם כל מי שחי בעולם זוכר, כפי שנהוג לומר, היכן היה ברגע 
)או אצלנו ביצחק  ג'ון קנדי  שהודיעו על ההתנקשות בנשיא 
רבין(, כל מי ששמע את שירו הנדון של בואי בנעוריו יזכור 
אחד  ועודנו  היה  בואי  נשמתו.  לעמקי  צלל  הזה  היופי  היכן 
של  השנייה  המחצית  של  הגדולים  הנפש  בריאות  מקציני 

המאה העשרים וסומק קד לו כאן, לאחר מותו, קידת תודה.

חותם  כמובן  אני  שעליה  לבואי,  סומק  של  הערצתו  לעומת 
בלב שלם, איני יכול לחלוק עמו את ההתלהבות מביצועּה של 
השחקנית סקרלט ג'והנסון לשיריו של טום וייטס. וייטס חרוך 
השחקנית  שבורה.  פיוטית־סיוטית  הוויה  ממעמקי  שר  הקול 
מדי  גדול  תפקיד  עצמה  על  לקחה  הקול,  רכת  היפהפייה, 
אחד,  להוציא  שיריו,  שכל  באלבום  מיצירותיו  לשיר  בבואה 
למה   .)anywhere I lay my head( וייטס בידי  חוברו 
ווייטס על  הדבר דומה? אולי לכך שג'והנסון תגלם את טום 
המסך. יש דברים שלא ייתכנו וזה אחד מהם. הבית הראשון, 
יפה  תיאור  הוא  וייטס,  של  משירו  בציטוטים  שלא משתמש 
מאוד של השחקנית המוכשרת, מושא הערצתם וחלומותיהם 
ּוְבִליַעת  ֵמֱאֹלִהים,/  ִהְרִויָחה  ֵעיֶניָה  "ֶאת  רבים:  של  הארוטיים 
ְּכֶׁשֵהן  ְּבָירֹק./  אֹוָתן  ָצְבָעה  ַהְכלֹורֹוִפיל/  מֹוֶלקּולֹות  ֶׁשל  אֹור 
ֶנֱעָצמֹות ַּבֲחלֹומֹות, ִהיא ְמַטֶּפֶסת/ ְּבַנֲעֵלי ָּבֶלט/ ַעל/ ָהֶאֶוֶרְסט" 
)עמ' 30(. הקישור בינה לבין נעלי בלט מכניס אותה לפנתאון 
של  לריקודים  יוחדה  כה  שעד  לרחבה  סומק,  של  אישי  הכי 
בתו שירלי )ראו בספריו המאוחרים את חטיבת השירים מלאת 

האהבה 'עצות לילדה רוקדת'(.

בשיר  נחתום  עשורים  שמלפני  האבודים  בזמנים  הסיור  את 
במשך  תל־אביבי  בתיכון  ספרות  שלימד  מי  בתור  'ירח'. 
את  מיד  ישוו  שהקוראים  לכך  מודע  סומק  שנה  כארבעים 
מלאת  הרומנטית  לתנופתו  בפניהם  מציג  שהוא  הירח 
בחוץ מתאר  שמחבר כוכבים  בעוד  אלתרמן.  של  הגעגועים 
ליל  את מרחבי הטבע האורבני, שבהם עושה האדם באישון 
צעצועיו  בחיק  קטן  הוא  כמה  עד  ומגלה  חייו  חשבון  את 
דירות  בבית  אותנו  ממקם  סומק  הֵאל,  של  והנוגים  הגדולים 
המלך  ושלמה  פרישמן  הרחובות  מצומת  רחוק  לא  מפוקפק, 
שם התגורר אי־אז בשנות השבעים. בשנים ההן היה זה מקום 
מגורים ומפגשים למשוררים, לסופרים, למוזיקאים ולציירים 
משכנע  דיוקן  משרטט  הוא  שלפנינו  אמצעים. בשיר  מעוטי 
של דמויות אחדות שקוראים יודעי ח"ן יכולים לזהות בנקל. 
טירוף, ארוטיקה, בדידות וחלומות של יוצרים צעירים נמהלים 
אלא באלה בשיר מלא געגועים כשהירח מורד ממרומי כידון 
החשיבה  ואל  הדמויות  מן  חלק  של  סהרוריותן  אל  הברוש 
הארוטית של אחרות. אורו החיוור מתערבב בחיוורון הפרחים 
שוב  ומאיר  הקירות  מן  שמתקלף  הסיד  ובפתיתי  שבעציץ 
דרך  לעצמם  סללו  שחלקם  צעירים  אנשים  של  דיוקנאות 

בפרוזה ובשירה הישראלית וחלקם כבר אינם בין החיים.

'הדוד סלים'  ועוד: אם בספר כוח סוס בלט שיר הדיוקן  זאת 
הרי שבספר הנוכחי מופיע דוד נוסף מן הגלריה המשפחתית 
נוגע  קינה  שיר  זהו  רבות.  שנים  במשך  משרטט  שסומק 
קטנים  בפרטים  מלאה  משפחתית,  גנאלוגיה  שמפרט  ללב 

והומוריסטיים. נזיפתו של הדוד במשורר מתוך קברו היא שיא 
של אהבת חיים ואסירּות תודה על כל פרט ופרט. שום דבר 
איננו טריוויאלי. הכל ראוי להלל. אם פבלו נרודה כתב אֹוָדה 
לנעליים  אֹוָדה  סומק  לשיר של  לקרוא  אולי אפשר  לגרביים 

או למגפיים.

דודי אלברט

ּדֹוִדי ַאְלֵּבְרט ָהָיה ֶמֶלְך ְרחֹוב ָנֶוה ַׁשֲאָנן.
הּוא ִהִּכיר ֶאת ָּכל ַחּלֹונֹות ָהַרֲאָוה ֶׁשִּנְׁשֲחקּו

ֵמַהּסּוְליֹות ֶׁשָּדְרכּו ָּבם,
ֶאת ַהּמֹוְכרֹות ֶׁשָעלּו ְּבִמיִני ְקַצְרַצר ַעל ֻסָּלם

ְּכֵדי ְלהֹוִריד ֵמַהַּמָדף זּוג ַנֲעֵלי ְׁשִּפיץ
ּוְלַהְׁשִויץ ֶאת ַרְגֵליֶהן ֶׁשִּנְגְזרּו ִמּז'ּוְרָנל.

ַּבֲחֻנּיֹות ָהֵאֶּלה ָּתִמיד ָהָיה ָּתלּוי לּוַח ָׁשָנה
ֶׁשל ַאְמנֹון ָאִחיו, סֹוֵכן ַהִּבּטּוַח, ִעם ְּפֵני ָהֹאֶשר

ֶׁשל ְיָלָדיו ַיִּקיר ְוֵעיַנת.
ְמכֹוַנת ַהִחּׁשּוב "אֹוִליֶבִטי", ֶׁשָּמַכר ָאִחיו ֵמִאיר, ָּפְלָטה

ַעל ָּכל ַהֻּׁשְלָחנֹות ְסִליֵלי ְנָיר ְמֻגְלָּגל.
ֵּכן, ֲאַנְחנּו ִמְׁשָּפָחה ִסיִציְלָיאִנית, ִאם ְלָהִביא ְּבֶחְׁשּבֹון
ֶׁשֶאת ּדּוַח ַמס ַהַהְכָנָסה ִמְּלאּו ָּכל ָׁשָנה ְּבִמְׂשָרדֹו ֶׁשל

ַיֲעקֹב, ָאִחיו ַהְּבכֹור.
 

ַעְכָׁשו ֶּגֶׁשם ְמַקֵּפל ֶאת ָּכל ַהִּמְטִרּיֹות ֶׁשִּנְׁשְלפּו
ְּבַהְלָוָיתֹו,

ַהְּׂשרֹוִכים ְנַמִּסים
ְוַנֲעֵלינּו ִמְתַמְּלאֹות ְּבַמִים ֲחצּוֵפי חֶֹרף.

 
"ַּבַּפַעם ַהָּבָאה ֶׁשָאמּות", ָׁשַמְעִּתי אֹותֹו צֹוֵעק ָעַלי 

ִמּתֹוְך ִקְברֹו, "ָּתבֹוא ַּבַּמָּגַפִים ֶׁשל ַהָּקאּוּבֹוִיים
ֶׁשָּקִניִתי ְלָך ִּבְרחֹוב 36 ֶׁשְּבַמְנֶהְטן, ֹלא ִלְפֵני ֶׁשְּתַצְחֵצַח

ֲהרּו ְלָך ָּברֹאׁש". ָדּ ֵמֶהם ֶאת ָּכל ַהּסּוִסים ֶשׁ

)עמ' 32(

יוון  והרי  לערי  ולפריז,  דיברנו על האהבה למרסיי  לא  ועוד 
לקוראים  נשאיר  אבל   .1968 בשנת  מעזה  הזיכרונות  על  או 
לערוך את מסעם בין שיריו ורישומיו של סומק הגודשים את 
הספר. על העבודה מעשה ידיו שבחזית העטיפה, פרי עיצובו 
בהם  מופיעים  בולים.  ארבעה  סומק  הדביק  זרטל,  אמרי  של 
אישה  דמות  לבולים  מתחת  ויעל.  קוף  פילים,  שני  ג'ירף, 
בלונדינית בחולצה אדומה מנגנת בנבל. העבודה היא ציור על 
בסיס תצלום של אשתו, ליאורה, שכנערה זכתה בתחרות נגינה 
בנבל והנה לפנינו שלושת היסודות המשלימים: החייתי, הנשי 
והמוזיקלי־מּוזי בספר שמתרפק, ולפעמים גם מתאבל, על מה 
אליהם, ככותרתו של אחד השירים, ב־Take it Ouzo.  .שחלף אבל חוגג בכל כוחו את שפע החיים בניסיון להתייחס 
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יותם גרינברג 

ֵּבית משוגע אחד 

"ָּגאֹון ְוִׁשָּגעֹון ָּדִרים ִּבְכִפיָפה ַאַחת",
ִלְפָעִמים ְּבָאָדם ֶאָחד, ִלְפָעִמים ְּבַבִית ֶאָחד.

ְלַצ'ְּפִלין ָהְיָתה ִאָּמא ְּבֵבית ְמֻׁשָּגִעים. ְלִגיְנְזֶּבְרג. 
ְלַּבְסְקָיה. ֲאִני ָּגַדְלִּתי ְּבַבִית ֶׁשל ְמֻׁשָּגע ֶאָחד.

ֶאָּלא ֶׁשָּכל ֶאָחד ָחַׁשב ַעל ַהֵּׁשִני ֶׁשהּוא־הּוא ַהְּמֻׁשָּגע.
ִאִּמי ָחְׁשָבה ֶאת ָאִבי ִלְמֻׁשָּגע, 

ָאִבי ָחַׁשב אֹוָתּה, ֲאִני ָחַׁשְבִּתי אֹותֹו.
ְּבֲחֵמׁש ְׁשנֹוַתי ָהִראׁשֹונֹות ָהִייִתי ָּבטּוַח

ֶׁשהּוא ְמַאֵּלף ֲאָריֹות ְוִאִּמי ֵליָצִנית ְּבִקְרָקס
ִּכי הּוא ִהְתַהֵּלְך ַהְרֵּבה ִעם ֲחגֹוָרה ַּבָּיד 

ּוְלִאִּמי ָהיּו ִעּגּוִלים ֵּכִהים ָּבֵעיַנִים. 
ַעד ֶׁשהּוא ָצַבע ַּגם אֹוִתי ְּבָכחֹל ָסגֹל 
ְוָהַפְכִּתי ִליֶטָרִלית ַל־sidekick ֶׁשּלֹו,

ָאז ֵהַבְנִּתי ַמהּו ֶּבֱאֶמת.
ְּבָכל ַהְּתמּונֹות ַהִּמְׁשַּפְחִּתיֹות ֶׁשָּלנּו ָאנּו ֲעצּוִבים 

ְּכמֹו ַּבְּדיֹוָקִנים ַהֻּמְקָּדִמים ֶׁשל ִּפיַקסֹו, 
ַרק ֶׁשִאָּתנּו הּוא ֹלא ָהָיה ָצִריְך ְלַדְמֵין ְּכָלל
ֶאת ַהָּכחֹל, ֹלא ֶׁשל ַהּגּוף ְוֹלא ֶׁשל ַהֶּנֶפׁש.

ִאִּמי ָחְׁשָבה ֶאת ָאִבי ִלְמֻׁשָּגע, 
ָאִבי ָחַׁשב אֹוָתּה ַוֲאִני ָחַׁשְבִּתי אֹותֹו.

ָמה ַאֶּתם חֹוְׁשִבים? ָלֶבַטח ֹלא ָהִייִתי "ַהָּגאֹון".
ַהָּגאֹון ָהָיה ֲאִחי ַהָּקָטן, ֶׁשָּבַרח ְּבִגיל ֶעֶׂשר

ּוֵמָאז ֶנֶעְלמּו ִעְקבֹוָתיו. ָאז ּתֶֹמר, ִאם ַאָּתה קֹוֵרא אֹוִתי, 
ָאָּנא ֲחזֹר ְלָאִחיָך ָהאֹוֵהב, ַהְּמֻׁשָּגע־ְמֻׁשָּגע ָעֶליָך. 

ְוַאל ִּתְדַאג, ַאָּבא ְּכָבר... ֹלא ִיְהֶיה. 

אבישי דדון־רווה

דוברי האמת

ה ֶׁשִגְּלָתה עֹוד ֵאָבר ְּבגּוָפּה ְּכמֹו ַיְלדָּ
ְּכמֹו חֹוֵקר ֶׁשּגֹוֵלל ֶסֶרט ָסִביב ְלגּוָפה

ַהָּלׁשֹון ַמְתִחיָלה ְלַגְלֵּגל ֲהָברֹות
ְּבמּוָעַקת ַהָּגרֹון
ַּבָׂשֶדה ַהּמּוָאר

ֶׁשל ּדֹוְבֵרי ָהֱאֶמת. 

ְּכמֹו ָחׁשּוד ֶׁשֻמְחָזר ַלִּזיָרה ְלִׁשְחזּור
ְּכמֹו ַאַחת ֶׁשְּצִריָכה ַרק עֹוד ֶּכֶתם ִאּׁשּור

ְּכמֹו ַּגב ְמֻלָּטף ִּבְמבּוָכה 
ְּבַאְרַּבע ָיַדִים

ְּבַחְדָרם ָהָאֵפל
ֶׁשל ּדֹוְבֵרי ָהֱאֶמת. 

קצת באיחור

ְקָצת ְּבִאחּור ֻהַּתר ָלְך ָלֵצאת,
ְקָצת ְּבִאחּור. ִהֵּנה ַאְּת ִנְמֵצאת

ְראּוָיה ְלֵעיֵני ַהִּצּבּור. 
ֲהֵרי ַאְּת ֻמֶּכֶרת ְלָכל ָאָדם, ְידּוָעה

ְּבִדּבּור. נֹוֵׂשאת ְלִׂשיָחה,
ִנֵּׂשאת ִלְרָוָחה. 
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הילה תומר

רעפים
 

ֹלא נֹוְתרּו
ֵמָעַלי

ְרָעִפים
ְּכמֹו ַּדָּיֵרי
ָהַאל־ַּגג

ֶׁשל ֶׁשְנִקין

ְּגזֹר ּוְׁשמֹר
ֶאת ָּכל ַהָּיֶפה ֶׁשָּבִעּתֹוִנים

ַּכֵּסה אֹוִתי ּבֹו
ַּבַּלְיָלה.

 

גם כן מאבק 

ָיכְֹלִּתי ִלְהיֹות ְלִביָאה
ִּבְמקֹום ֶזה

"ְמׁשֹוֶרֶרת"
ָנִׁשים ִנְרָצחֹות ָּבעֹוָלם

ֲאִני ְמַבָּכה ַעל ִלִּבי ַהָּׁשבּור

ְוָאז ּכֹוֶעֶסת ַעל ַהּפֹוִליִטיָקִאים
ֶׁשֹּלא ָׁשְמרּו

ַעל ִלִּבי ֶׁשֻּנַּתץ

ֵיׁש ַהּיֹוְׁשבֹות
מּול ַהּמֹוִציא ַלהֹוֵרג

ֲאִני מּול ַהּמֹוִציא ָלאֹור

ָּכל ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת
ַּגם ֵּכן ַמֲאָבק.

כאבי גדילה 
 

ִמַּיְלדּוִתי ִהְבַטְחִּתי ְלַעְצִמי
ִליׁשֹן ַהְרֵּבה

ֶׁשֶאְתַנֵּׂשא
ְלגַֹבּה ִאִּמי

ִהיא, ְּכָלל ֹלא
ִנֵּׂשאת ֶאל ָעל

ָחְסָכה ִלְׁשֵּתינּו
ְּכֵאֵבי ְּגִדיָלה.

 
 

אל תדאג 

ֶאְצָּבעֹות ֶׁשל
ֶיֶלד הֹומֹו

ְמַחְּפׂשֹות ְּבתֹוִכי ִאּׁשּור
ְמָפְרקֹות אֹוִתי ִּכְׁשעֹון ָיד

ַוֲאִני ְיֵׁשָנה.

ְנָקַבי ַהְּמַדְּמִמים
ְנָיר ָחתּום
ַאְסַמְכָּתא

ַאל ִּתְדַאג
ֶיֶלד

ַאל ִּתְדַאג
ַמְלָאְך

ֵלְך
ַׂשֵחק ַּכּדּוֶרֶגל

ֶּנה ָלְך ַרע ְּכָבר ֹלא ְיֻאּ
ֵּבין ַהָּבִנים.

מיתה מחוברת 
 

ֹלא נֹוַתר ִלי
ָמקֹום ַּבַחִיץ

ֵּבין ִמּטֹות ִזָּמה
ְלִמּטֹות ְּכלּולֹות

ִאָּמא ְוַאָּבא
ִנּסּו ַלֲחבֹק ֶזה ֶאת ֶזה
ְוֹלא ִהְׁשִאירּו ֵּביֵניֶהם

ָמקֹום
ּגּוִפי ְּכָבר ֹלא

ָקָטן
ּוִמַּטת ָיִחיד

ֹלא לֹו
ְוַרק ֶׁשֹּלא

ָאמּות ְּבִמיָתה
ְמֻחֶּבֶרת.

 

 *

ְּבִרְגֵעי 
ַהּגּוף ֶאל ּגּוף 

ִאִּמי ָיְׁשָבה,
ָאְזָנּה ַלֶּדֶלת.

ַעל ַאף ַהַחִיץ 
ֶׁשָּדַרְׁשִּתי

ְּכמֹו ְמקֹוֶנֶנת 
ִנְצְמָדה.

ְוָעַרְגנּו ֶזה ָלֶזה
ְוִהיא ֶאל ַהִּמְפָּתן

ֻּכָּלנּו ָּפַחְדנּו
ָּכל ָּכְך 

ֵמַהְּבִדידּות.
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מיתה מחוברת 
 

ֹלא נֹוַתר ִלי
ָמקֹום ַּבַחִיץ

ֵּבין ִמּטֹות ִזָּמה
ְלִמּטֹות ְּכלּולֹות

ִאָּמא ְוַאָּבא
ִנּסּו ַלֲחבֹק ֶזה ֶאת ֶזה
ְוֹלא ִהְׁשִאירּו ֵּביֵניֶהם

ָמקֹום
ּגּוִפי ְּכָבר ֹלא

ָקָטן
ּוִמַּטת ָיִחיד

ֹלא לֹו
ְוַרק ֶׁשֹּלא

ָאמּות ְּבִמיָתה
ְמֻחֶּבֶרת.

 

 *

ְּבִרְגֵעי 
ַהּגּוף ֶאל ּגּוף 

ִאִּמי ָיְׁשָבה,
ָאְזָנּה ַלֶּדֶלת.

ַעל ַאף ַהַחִיץ 
ֶׁשָּדַרְׁשִּתי

ְּכמֹו ְמקֹוֶנֶנת 
ִנְצְמָדה.

ְוָעַרְגנּו ֶזה ָלֶזה
ְוִהיא ֶאל ַהִּמְפָּתן

ֻּכָּלנּו ָּפַחְדנּו
ָּכל ָּכְך 

ֵמַהְּבִדידּות.

 

אהוד אלכסנדר אבנר

פֶסלת

ְפָראּו ד"ר ש'  

"ֶׁשֲאַׁשֵּיף עֹוד?" ָׁשֲאָלה.
ִהְנַהְנִּתי.  

ְּבֵחיק ַמְלְּתעֹוַתי ָחְרקּו
ַהְּכָפפֹות.  
ִמיֵרַח ַהַּמְרָאה ִנַּבט

ַּגן ְּפָסִלים.  
ִרּׁשּום ֶׁשל ָיַדִים ִנַּכר
ָּבֶהם. ֶׁשל  

ִמי ֵהן? ֶׁשל ִמי ֵהם? ֶׁשִּלי־ֹלא־
ֶׁשָּלּה־ֹלא.  

ֲאָבל ַּגם: ֶׁשָּלּה־ֵּכן־ֶׁשִּלי־
ֵּכן. ְּפָסַלי  
ֵהם. ָיֶדיָה ֵהן. ִקְנָיִני.
ְמַלאְכָּתּה.  

ִהיא ִטְלְטָלה ַמְסִטיק ִמְּלִחי
ֶאל ֶלִחי.  

"ְּפָסֶליָך־ְּפָסַלי ְּפָסַלי־ֹלא־
ְּפָסֶליָך,"  

ָצֲחָקה. ִלְצחֹק ֹלא ָיכְֹלִּתי
ִמֵּמיָלא.  

ַּבַּבִית

ֶאת ִמָּטֵתנּו ֲאַנְחנּו
ַמִּניִחים  

ַּבְּבָקִרים ְּפרּוָעה. ַהָּכִרים
ִהִּׁשילּו  

ִצִּפית. ַהְּׂשִמיכֹות ִהְתַּגְּבהּו
ְוֵהן ַהר.  

ַעל ִּכיָרה ֻקְמקּום ַהָּקֶפה
ִמְצַטֵּנן.  

ָנם ַהֵּמִדיַח. ַהֵּכִלים
ֶנֶעְרמּו  

ַּבִּכּיֹור. ֵאין ָּבֶהם ִמי ְּבִלי
ַצֶּלֶקת.  

ְּדִגיֵגי ַהֶּכֶסף ְמִציִצים
ִמִּסְדָקם.  

ָחׁשּוְך. ֵאין ִאיׁש. ֵהם ַמְרִקיִדים
ָמחֹוׁש אֹו  

ְׁשַנִים ְויֹוְצִאים ָלׂשּוַח
ַּבְּתָלִמים.  

ָיָצאנּו. קֶֹדם ַאְּת. ַאַחר
ָּכְך ֲאִני.  

ֶאת ַהַּפְרּגֹוד ֹלא ִׁשְלַׁשְלנּו.
ַהְּדָרָמה  

נֹוֶדֶדת. ַהִּבְנָין ִּביֵדי
ִנָּצִבים.  

דוד בובטס

*

ִמּתֹוְך ַהַּלְיָלה ַהָּׁשחֹר ּבֹוְקִעים
עֹוְבֵדי ַהִּנָּקיֹון ֶאל ּתֹוְך ַהּבֶֹקר

ַהֶּׁשֶמׁש עֹוָלה ְּבִהיָרה
ִּכְפֵני ַהָּקִמים ֶאל ָהאֹור. 

*

ָאָדם הֹוֵרג ָאָדם ּומֹוִתירֹו 
זֹוֵעק ִמן ָהֲאָדָמה

ּוָמה עֹוֵרב ַהְּמַנֵּקר ַטְרּפֹו, 
ַטְרּפֹו ַהַחם, 

ַמְמִריא ִעּמֹו, 
נֹוְׂשאֹו ֶאל ָעל 

הֹוֶמה ְּבִפיתּוֵלי ֵמָעיו.

*

ִזְקָנה ְּבִצְבֵעי ֲאָדָמה
ַמְבִקיָעה ֶאת ָהעֹור ַהַּדק 

ִּבְפִריָחה ֻּדְמְּדָמִנית
ִהֵּנה ַמְרָבד ִהֵּנה

ְּכָתִמים
ַחֵּיי ָׁשָעה ֶנֱעָלִמים.



גליון 414 
36

ארוכה,  נשימה  ליטול  מהקורא  התובעת  חליפית  כותרת 
ליצירתה  טוקרצ'וק  אולגה  הפולנייה  הסופרת  הוסיפה 
בכך   .)2020 כרמל,  בורנשטיין,  מרים  )תרגמה  יעקב  ספרי 
על  השומרת  ספרותית  לפרוזה  מחויבותה  על  מבשרת  היא 

אותנטיות כמו היסטורית שהופרתה בנפלאות הדמיון. 

שבע שנים היא עמלה על כתיבת הספר, המגולל את הסיפור 
 )1792-1726( פרנק  לייבוביץ׳  יעקב  חיי  על  התהפוכות  רב 

ו"המאמינים האמיתיים" שלו, בני המשפחה 
לדורותיהם וחבר חסידיו.

מהפרספקטיבה של המסורת היהודית, יעקב 
פרנק היה מייסדה של תנועה אנטי־הלכתית 
אנרכיסטית. לפי גרשם שלום היה פרנק נצר 
הפרנקיסטים  ולגרסת  השבתאית,  לתנועה 
את  לשחרר  שנועדה  תנועה  ייסד  הוא 
היהדות מההתפלפלות הרבנית המשפטית. 

מסוים"  יד  כתב  "על  הקצר  בפרק  והנה, 
הספר,  של  האחרונים  דפיו  בין  המתחבא 
מריה  והמוכשרת  היפה  הפסנתרנית  תוהה 
הידע  כל  לנו  "מה   - וולובסקי  שימנובסקי 

תמיהה   -  )691 עמ'  יעקב,  ספרי  )טוקרצ'וק,  עכשיו"  הזה 
שעלתה גם בי בתוך הקריאה. האם זו התנצלות מוסתרת של 

הסופרת על בחירתה בנושא רווי רגישויות היסטוריות? 

פולין־ליטא  יהודי  בקרב  התבלטה  השמונה־עשרה  במאה 
פי הקבלה,  ומיסטיות על  נטייה לעסוק בבעיות תיאולוגיות 
מביטוייה  אחד  עממית.  מיסטיקה  גם  לצדה  הצמיחה  וזו 

הרדיקליים היה התנועה הפרנקיסטית. 

נולד  פרנק,  כיעקב  נודע  שלימים  לייב,  בן  יעקב  מנהיגה, 
בברצ'ניה )Berczanie(, כפר קטן בפודוליה. בצעירותו נסע 

של  כת   ,)donmeh( ה"דונמה"  למנהיג  היה  שם  לסלוניקי, 
יהודים שהתאסלמו בעקבות שבתאי צבי. מששב לפולין בשנת 
1755 טען שהוא גלגולו של המשיח בן המאה השבע־עשרה, 
ובנדודיו מעיר לעיר באזורים הדרום־מזרחיים של הממלכה, 
בהשפעתו  שהפכו  מחתרתיות,  שבתאיות  בקבוצות  פגש 
לקבוצות ה"מאמינים החדשים". כינוָים "אנטי־תלמודיסטים" 
השתרש בשל המסר האנטי־הלכתי שהפיצו. המלחמה נגדם - 
עניין פנים יהודי לכאורה, שכן היהדות היתה "דת מותרת" 
בפולין ונהנתה מאוטונומיה קהילתית - הביאה 

למעורבות יוצאת דופן של הממסד הקתולי.

היהודית,  הקהילה  בקרב  ומוחרמים  מנודים 
הפרנקיסטים הביעו נכונות לאמץ את האמונה 
מהפכה  רק  לא  בעבורם  שהיתה  הנוצרית, 
ואמנם,  הגנה.  לבקשת  דרך  גם  אלא  אמונית, 
יעקב  לנצרות  הוטבלו   1759 בשנת  בוורשה 
פרנק וכמה מאות מחסידיו ובכך השלימו את 

ניתוקם מן הקהילה היהודית. 

בהערה ביבליוגרפית, מביעה אולגה טוקרצ'וק 
מצ'ייקו  פאבל  של  למחקרו  הערכתה  את 
רב  ערב  )מצ'ייקו:  העברית  מהאוניברסיטה 
זלמן  מרכז  ירושלים,  הפרנקיסטי,  בוויכוח  וחוץ  פנים   -
הפרנקיסטי  בסיפור  להעמיק  לה  שעזר  מחקר   ,)2016 שזר 
הפטירות,  מרשם  ואילו  והפוליטי.  ההיסטורי  בהקשרו  גם 
שעל  אופנבאך  של  העירוני  בארכיון  והלידות  הנישואים 
הגנאלוגי  האילן  בבניית  ערך  רב  למקור  היה  המיין  נהר 
וולובסקי,  לבית  שימנובסקי  מריה  הפרנקיסטים.  צאצאי  של 
מרוהאטין,  שור  אלישע  של  נכדתו  היתה  לעיל,  שהזכרתי 
ראש המשפחה השבתאית החשובה ביותר בחבל פודוליה של 
הנהוגה  הגלויה  מהשבתאות  שהושפע  פולין־ליטא,  ממלכת 
בשוליה הדרומיים של אירופה העות'מנית. בשמם הפרנקיסטי 

מדי טרינצ'ר

"בשביל מה לנו עכשיו ידע כזה?"

על הרומן של אולגה טוקרצ'וק: ספרי יעקב 
 או

להוציא  מרכזיות,  דתות  ושלוש  שפות  חמש  גבולות,  שבעה  דרך  הגדול  המסע 
את השוליות, כפי שסופר על ידי המתים וכפי שהשלימה המחברת על סמך עיון 

בספרים שונים ובעזרת הדמיון שהוא המתת הגדולה של הטבע שזכה בו האדם
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משפחת  בני  היו   - וולובסקי   - לעתיד 
שור מנאמניו ומלוויו הקרובים ביותר של 
יעקב פרנק. לימים נדד המרכז הפרנקיסטי 
מוורשה לברין ]ברנו[ שבמורביה ואחר כך 
הם  בגרמניה.  המיין  נהר  לאופנבאך שעל 
נפוצו במרחב האירופי, מן המזרח מערבה, 
ורישומם של תהליכי המודרניזציה והאופן 
חייהם  את  הפרנקיסטים  צאצאי  חוו  שבו 
 - בזמן  נתפס  בלתי  דילוג  על  מעידים 

כמעט כמו תעתוע ספרותי. 

טוקרצ'וק  מנוחה,  טורדת  בסצנה  ואמנם, 
שהיה  הפרנקיסטי  העבר  את  משלבת 
שור  אלישע  של  נכדיו  על  מאיים  כצל 
לבית  שימנובסקי  מריה  מרוהאטין: 
עורכת  שור,  אלישע  נכדתו של  וולובסקי, 
כמנהגה רסיטל לפסנתר בחדר ההסבה של 

ברינקן  ביוליאן  פוגשת  היא  זו  בהזדמנות  בגרמניה.  דירתה 
הזקן, סופר לעת מצוא, בעבר קצין בצבא פרוסיה, אחר כך 
בשיחה  הפולנית.  הממלכה  בצבא  ולבסוף  נפוליון  בצבא 
טעונה המתארכת כמעט עד אור הבוקר, מנסה מריה נואשות 
- המסע בזמן,  לשכנע את בן שיחה לוותר על פרסום ספרו 
שמבחין  כפי  הארוכה,  שכותרתו   - וגבולות  שפות  מקום, 
טוקרצ'וק.  לספרה של  כותרת  גם  למעשה  הקורא, משמשת 
עורך  של  הפרנקיסטית  משפחתו  תולדות  על  היד  כתב  את 
זה,  של  לבקשתו  ברינקן  חיבר  וולובסקי,  קאנטי  יאן  הדין 
כשכר טרחה על ניהול מוצלח של משפט רכוש, שכן, בניגוד 
לבת דודתו מריה, הוא תמיד הדגיש את מוצאו הפרנקיסטי. 
זו הערת סוגריים המעגלת מבחינה ספרותית את דמותו של 
לקשרי  רומזת  בעת  בה  אך  וישר,  חסוד  כאיש  הדין  עורך 
היסטורי  אויב  היו  הרוסים  הרוסית.  החצר  עם  הפרנקיסטים 
של פולין מאז חלוקתה הטראומטית ב־1795, שָמחקה אותה 
כישות ממלכתית עצמאית. יאן קאנטי וולובסקי מוזכר ברומן 
כדיקאן האוניברסיטה, ראש התביעה הכללית לשעבר ומקורב 

לצאר שהציע לו משרת שר, אך הוא סירב. 

מדויקות"  לא  צורות  של  שלמּות  ספרותית,  אמת  זו   ]...["
למריה  ברינקן  משיב   )691 עמ'  יעקב,  ספרי  )טוקרצ'וק, 
וולובסקי, שדעתה נתונה לסכנה שפרסום הספר יציף שמועות 

מרושעות על נאמנותם המפוקפקת של הפרנקיסטים. 

ואמנם, כתב יד על תולדות התנועה הפרנקיסטית של סופר 
בשם יוליאן ברינקן הופץ ברוסיה הריאקציונית של אלכסנדר 
השלישי, לצד ספר הקהל ליעקב ברפמן, שכלל את פרוטוקול 
בדם  שימוש  היהודים  עושים  האם   - בשאלה  לבוב  ויכוח 

נוצרי לצורך פולחניהם?

לקראת הוויכוח, כדי להדוף את האשמה, בחר הצד היהודי 
משכיל  איש  היותו  בשל  כנראה  קייב,  בישוף  את  כמייצגם 
היה  השמרני,  הקתולי  לאגף  שהשתייך  הבישוף,  שם.  בעל 
איש רב־סתירות שהקים את הספרייה הגדולה ביותר בפולין 

שנפתחה לקהל הרחב. התחום האתנוגרפי היה קרוב ללבו, אך 
עלילת הדם הפרנקיסטית עניינה אותו כקוריוז פולקלוריסטי 

לעבודה מדעית אתנוגרפית "מוסמכת" על הרצח הפולחני.

לקראת הוויכוח, הפרנקיסטים הם אלה שניסחו את התוכנית 
לִמנהל  שהופנה  סעיפים,  שבעה  בן  במניפסט  המדויקת 
הבישופות בלבוב. סעיף 7, המבעית, מאשר את ההאשמה - 
נוצרים  לדם  נזקקים  - שהיהודים  כביכול  ניסיונם  בסיס  על 
בפולחניהם. בין החותמים היה גם שלמה שור מרוהאטין, סבה 
של מריה שימנובסקה לבית וולובסקי. הוויכוח בלבוב נפתח 

בסעיף 7. 

וכך מתארת אולגה טוקרצ'וק ברומן את המעמד הטעון של 
ניסוח המניפסט:

 ]...[ החדשה  הסוגיה  צצה  מנין  יודע  אינו  איש  בעצם 
נאמרת,  לא  הזמן,  כל  שם  תקועה  היתה  אולי  או 
אחרונה בתור. מעניין שעכשיו קשה אפילו לשחזר מי 
היה הראשון שניסח הרעיון של סגירת חשבון סופית 
מתכוונים  הם  "אויב"  אומרים  כשהם  האויבים.  עם 
לרפופורט, מנדל, שמולביץ' וכל הרבנים... האויב הזה 
עוד  גדול  אויב  הוא  ולכן  קרוב,  אפילו  היטב,  מוכר 
יותר. כשאתה מכיר היטב את האויב, אתה יודע איפה 
לכאוב...  עלול  זה  לך  שגם  אף  להכות,  במה  לפצוע, 

)טוקרצ'וק, ספרי יעקב, עמ' 339(

ואחר כך: 

]...[ בשעה שתיים פותח הכומר האמרכל מיקולזסקי 
את האסיפה וקורא למתנגדי התלמוד להביא הוכחות 
לפניו  הניירות  את  פושט  עצבני,  הוא  השביעי.  לסעיף 
לטקסט  מבטים  מעיף  הוא  רועדות.  שידיו  ורואים 
הכתוב ומתחיל את נאומו: תחילה לא הולך לו כל כך 
טוב, הוא מגמגם וחוזר על עצמו, אבל אחר כך תופס 
- גלוי וידוע לכל בפולין ומחוצה לה שהמוני  תאוצה: 

אולגה טוקרצ'וק, צילם כריסטוף דובייל, באדיבות מכון הספרים הפולני
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מגיני התלמוד נזקקים לדם נוצרי... )טוקרצ'וק, ספרי 
יעקב, עמ' 377(.

היא  הפרנקיסטית  הדם  שעלילת  קובע  מצ'ייקו  במחקרו, 
ייחודית בכך שלא התייחסה למקרה קונקרטי כפי שהיה נהוג 
בעבר, אלא ביקשה ליצור בסיס אנטי־יהודי למדיניות אנטי־

יהודית מעשית, ולא רק לצורכי פולמוס. ואמנם, "הראיות" 
בפרוטוקול  ותועדו  הפרנקיסטיות,  הדם  בעלילות  שהוצגו 
 1913 מומחים" מטעם התביעה בשנת  "כעדות  הוצגו  לבוב, 

במשפט בייליס. 

היהודים  בתולדות  פעם  לא  כּונה  לבוב  שוויכוח  לא מפתיע 
"הוויכוח הידוע ביותר לשמצה". גם הנאצים דאגו להפיץ את 
טענות הפרנקיסטים על עלילות הדם בגרסה האנגלית. לאחר 
כיבוש פולין, הם הציעו לפרופ' מאייר באלאבאן )כך ביידיש( 
למֵסד בשירותם את מחקרו ההיסטורי על היהודים. באלאבאן 
סירב. מאוחר יותר נפטר משבץ. באחרית דבר לתרגומו העברי 
של הרומן, לצד הבעת הערכתו ליצירה, ממליץ יונתן מאיר 
לקרוא את מחקרו של בלבן לתולדות התנועה הפרנקיסטית, 

שהקדיש לוויכוח לבוב את הכרך השני כולו. 

טוקרצ'וק  אמרה  נובל,  בפרס  זכייתה  לרגל  הראיונות  באחד 
שהגעגועים לפולין הרב־גונית של פעם שלחוה למסע הארוך 
הזה. את הגעגועים היא מביעה במשפט סיום מנחם: "אפילו 
כתוב שאדם העוסק בענייני משיחים, אפילו אלה שלא צלחו - 
אפילו רק יספר את סיפורם - כמוהו כמי שחוקר את הסודות 

הטמירים של האור" )טוקרצ'וק, דברי יעקב, עמ' 694(.

ספרה.  דפי  בין  המנשבת  הדברים  רוח  שזו  סבורה  איני 
על  העכשווי  האמוציונלי  בדיון  משתלבת  יצירתה  לדעתי, 
נרטיב היחסים ההיסטוריים בין הפולנים לבין היהודים. היא 
טובה, לשאלת  ספרות  כדרכה של  מורכבת,  מנסחת תשובה 
בעם  היום  המוטחת  היהודים,  לגורל  ההיסטורית  האחריות 
הפולני. לדוגמה, תיאורו הספרותי של ויכוח לבוב, משיאיה 
המטלטלים של היצירה, מוצג כעימות בין אויבים בני משפחה 
אחת שבחרו לתת פומבי לכריתה, באמצעות הממסד הקתולי. 
מפתח  מגישה  היא  כביכול,  אקראית  קולמוס  במשיכת  או, 
נאלבקי  ידי שיזור שמותיהם של הרחובות  רמוז, על  פענוח 
ולשנו ודלוגה בעלילת המרחב של "ורשה החדשה", רחובות 
שור  דלוגה פתח שלמה  ברחוב  ורשה.  בגטו  נכללו  שלימים 
וולובסקי - עם  וולובסקי, אביה של מריה  - הוא פרנצ'ישק 
 .)449 ספרי יעקב, עמ'  )טוקרצ'וק,  אחיו, חנות קטנה לטבק 
יהודים  הגרמנים  ידי  על  לשם  גורשו  שנה  מאתיים  כעבור 

ומומרים - משומדים - בלשון האורתודוקסיה היהודית. 

יצירתה  את  לחתום  טוקרצ'וק  בוחרת  במקרה,  שלא  ועוד: 
בתיאורו של אירוע אמיתי שהתרחש במהלך מלחמת העולם 
השנייה, שאת פרטיו מצאה באתר אינטרנטי. איכרים פולנים 
נהגו להניח דברי מזון בפתח מערה בקרבת הכפר קורולובקה, 
הקלגסים  מפני  מקלט  שמצאו  היהודים  את  להציל  כדי 
לראשונה  מתוודע  פראנק  יעקב  הנער  ]ברומן,  הגרמנים. 
הפרושות  שזרועותיה  מערה,  באותה  הקבלי  הסוד  למסתורי 
לצדדין כמעין קרסים, יצרו את האות א'[. השבעת שדים או 
הצילו  פולנים  שאיכרים  שוכח  אינו  הקורא  טבעית,  נדיבות 

יהודים שהיו, אולי, צאצאי הפרנקיסטים. 

משפחות  חמש  עזבו   1942 באוקטובר  בשנים־עשר 
מקורולובקה, שלושים ושמונה איש, הצעיר בן חמישה 
בכפר  בתיהם  את  ותשע,  שבעים  בן  והמבוגר  חודשים 
ממש לפנות עלות השחר ונכנסו אל המערה מצד היער, 
האות  של  העליונה  הימנית  הזרוע  נמצאת  בו  מקום 
יוצאים  ]...[ המבוגרים  אלף התת קרקעית, הענקית. 
מתרחקים  אינם  לעולם  אבל  מזון,  להביא  פעם  מדי 
מכפרי הסביבה. האיכרים מתייחסים אליהם כמו אל 
שדים, וכמו במקרה משאירים להם מאחורי האסמים 

שקיות עם קמח או עם כרוב. 

באפריל 1944 מישהו זורק לתוך הבור המוביל למערה 
מיומן:  לא  יד  בכתב  כתוב  שבו  פתק  עם  בקבוק 
מסתירים  מסונוורים,  יוצאים  הם  הלכו".  "הגרמנים 
את עיניהם מפני האור. כולם שרדו ובמהומה שאחרי 
סיפרו  הם  שם  לקנדה,  להגר  הצליחו  רובם  המלחמה 
מעטים  שרק  סביר,  בלתי  כך  כל  שהיה  סיפורם,  את 

)טוקרצ'וק, ספרי יעקב, עמ' 693-694(.         .האמינו להם 

 

יעקב פרנק, 1895, ויקיפדיה 
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יואב גלבוע  

*

ַאְּת ְמַלֶּטֶפת אֹוִתי ְּבַסִּכיִנים
ַאְך עֹוִרי ְּכָבר ָחרּוְך ִמַּמְּסעֹות ַהַּצִיד

ֵעיַני, ֵהן ֵאֶּלה ֶׁשְּמַבְּקׁשֹות ַמְרּגֹוַע
ִלְטֹּבַע ְּבִסיָמֵני ֱאֹלִהים

ְלַהֲעִמיק ְּבִחּפּוֵׂשי ַּתִּמים
ִלְפֹקד ָּכְתֵלי ְּתחּוָׁשה.

ִחְתִכי ָעֹמק ֵּבין ִניֵמי ָהַעְוָלה
ַעד ִּתַּגע ַסִּכין־ָיֵדְך ִּבְבַׂשר ָהֱאֶמת

ַעד ָּתקּום ִחיָׁשִתי ֶאל ֹחְמָׁשּה.

*

ַּכָּמה ִטְּפִׁשי ָהָיה ִלְראֹות אֹוָתְך ָׁשם ּכֹוֶתֶבת
ִמִּלים ְּבנֹות ַקִיץ ִּבְתנּועֹות ֲאִוירֹון

ָהְיָתה ַחָּכה ִּבְקֵצה ָהֵעט ָׁשם ְוַדְגְּת ְּפִתיֵתי ָעָנן

ּוְבָכל ַּפַעם ֶׁשָעְלָתה ִּפָּסה ַרָּכה ַעל ַהַחָּכה
ִּגְדרֹות ִׁשַּנִים ֶנֶעְמדּו ְזקּופֹות ְּכַמְקֵהָלה

ִהַּבְטִּתי ָקָהל.

ַּכָּמה ִטְּפִׁשי ָהָיה ִלְראֹות 
אֹוָתְך ָּדָגה ִּביִׁשיָבה

ְוַכָּמה ִטְּפִׁשי ָהָיה ְלַנּסֹות
ָלדּוג אֹוָתְך ַּבֲחָזָרה.

אברהם אילון

נכתב על תווית 
תחפושת סופרמן

ִעם ָּכל ַהַּצַער ֶׁשַּבָּדָבר.
ֲחִליָפה זֹו

ֵאיָנּה ַמְקָנה ּכֹחֹות־ָעל, ַלּלֹוֵבׁש אֹוָתּה.
ְּבִיחּוד ֵיׁש ְלִהָּמַנע

ִמְּקִפיָצה ִמִּבְנָיִנים ְּגבֹוֵהי קֹומֹות.

ִאם ִּתְתַאֵהב
אֹו ִּתְרֶצה ְּבָכל ְלָבְבָך

ַהּכֹל ִיְקֶרה אֹוְתָך
ְּכַאַחד ָהָאָדם.

ְסֶנה ֹלא ִיְבַער ְלַרְגֶליָך
ּוַמֵּקל ָׁשֵקד ֹלא ִיְצַמח ָלְך.

ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשָּפֶניָך
ְּכׁשּוֵלי ְקֵדָרה

ְיֻפְּיחּו.                                
ְוַאַחר ָּכְך ַיֲאִּדימּו ְוֻיְלְּבנּו.

ְּכֶׁשִּתְתאֹוֵׁשׁש.

ֶאֶבן ַאַחר ֶאֶבן.
ַּתְגִליד ַהֶּדֶרְך ִמְּצָעֶדיָך.
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עדי וולפסון

זה

ֶזה
ְלֵהָאֵבק יֹום־יֹום ֵמָחָדׁש, 

ַוֲאִני ֹלא ְמַדֵּבר ַרק ַעל ַהַּמֲאָבק
ָלקּום ֵמַהִּמָּטה. 

ֶזה
ְלֵהָעֵתר ַלֶּנֱעָלם. ְלֵהָאֵחז
ְּבָמה ֶׁשֶּיְׁשנֹו ְוֵאינֹו ְּבֵעת 

ּוְבעֹוָנה ַאַחת. 

ֶזה
ִלְהיֹות ָּתִמיד ָּדרּוְך. ַלְחׁשֹב ָּתִמיד

ַעל ַההֹוֶוה ּובֹו ַּבְּזַמן ַעל ֶהָעִתיד – 
ַעל ָמה ֶׁשָּיקּום ְוִיְהֶיה ַאֲחַרי. 

ֶזה
נֹוֵכַח ְּבָכל ְזַמן ּוְבָכל ָמקֹום:

ַהַּגְעּגּוַע, ַהַּתְעּתּוַע, 
ַהֹּלא ָידּוַע.

ֹלא, ֹלא ְמֻדָּבר ְּבִיּסּוֵרי ַמְצּפּון 
ַּגם ֹלא ַּבְּׁשֵאָלה "ָלָּמה?"

ֶאָּלא ַּבַהָּכָרה
ֶׁשָּכְך ָּתִמיד ָהָיה 
ְוָכְך ָּתִמיד ִיְהֶיה. 

ֶׁשֶּזה ֶזה.

*

ֶזה ָּכל ַהְּזַמן ּכֹוֵאב ֲאָבל
ְּכֶׁשֶּזה ּכֹוֵאב־ּכֹוֵאב ִאי

ֶאְפָׁשר ְלַהְתִחיל ֶאת
ַהּיֹום, ִאי ֶאְפָׁשר ָלֵצאת

ֵמַהִּמָּטה, ִאי ֶאְפָׁשר
ֶלֱאכֹל, ְלַחֵּבק, ְלַקּוֹות,
ִאי ֶאְפָׁשר ְלהֹוִׁשיט ְלָך

ָיד, ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעמֹד 
ִמֶּנֶגד.

שם

ַלְּכֵאב ַהֶּזה ֵיׁש ֵׁשם:
ִּדָּכאֹון.

ַלַּפַחד ַהֶּזה ֵיׁש ֵׁשם:
ִּדָּכאֹון.

ַלַּתְעּתּוַע, ְלחֶֹסר ָהאֹוִנים, ַלִּׁשָּגעֹון:
ִּדָּכאֹון.

כאב

ַלְּכֵאב ַהֶּזה ֵיׁש ָּפִנים: ַאָּתה
ׁשֹוֵכב ְּבִמָּטה ְּבתֹוְך ֶחֶדר ָסגּור

ְּבתֹוְך ַּבִית ָּגדֹול ְּבעֹוָלם ָזר.

ֲאִני ֹּפה ְלַהְחִזיק ְלָך
ֶאת ַהָּיד, ִלְבּכֹות, ִלְצחֹק,

ְלַלֵּטף, ְלִהְתַאְגֵרף
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אירן דן

הבז 

ְמַאֵּלף ַהַּבז
ָּפַרם ַׁשְרֶׁשֶרת ַּפֲעמֹוִנים

ֵמַרְגלֹו,
ֵהִסיר ַהַּבְרָּדס

ֵמֵעיֵני ַהַּבז

ְחֵרר ֵהִרים ָיָדיו ִשׁ
ֶאת ַהַּבז

ֶאל מֹותֹו,
ֲחרּוִזים
ְקַטִּנים

ָנְפלּו
י. ִנּ ִמֶמּ

ואם אני 

ְוִאם ַהֶּגֶׁשם
ִנְקָרע ְוִנְׁשָּבר

ֶּגֶׁשם הּוא
ְוִאם ָהרּוַח

ְמָמֶרֶרת ְּבֶבִכי
רּוַח ִהיא

ְוִאם ַאָּתה
הֹוֵלְך ִמֶּמִּני

ַעד ֲאֶׁשר ֹלא ָּבא

סֹוף ָּדָבר

ְוִאם ֲאִני
ִנְׁשַּכַחת
ִמי ֲאִני.

מתוך שירת הנדודים

ב־
ר 

או
ם 

אי
רו

  
 

מרדכי הרטל

אור

ְּכֶׁשָּפַקְחנּו   ֶאת   ֵעיֵנינּו
ַהֶחֶדר   ָהָיה   ְמֵלא   אֹור

ְוֹלא   ָהָיה   ָמקֹום   ְלַהְכִניס   
ְולּו   ִסָּכה . 

הלילה   אני   בודד

ַהַּלְיָלה   ֲאִני   ּבֹוֵדד
ַוֲאִני   רֹוֶצה   ְלַהְדִּביק   ֶאת   ְּתמּוַנת   ָאִבי

ַעל   ַהָּיֵרחַ   ַהָּמֵלא   ֶׁשְּכמֹו   ָּפַנס   ֶקֶסם   
ַיְקִרין   אֹוָתּה   ָעַלי . 

ַהַּלְיָלה   ֲאִני   ּבֹוֵדד   
ּוְכֵדי   ַלֲעצֹר   ֶאת   ַהִּמִּלים   ֶׁשּבֹוְרחֹות   ִמֶּמִּני
ְּכמֹו   ַעְכָּבִרים   ֵמֳאִנָּיה   טֹוַבַעת   ֲאִני   ּגֹוֵזר   

ִמִּלים   ִמֵּסֶפר   ּוַמְדִּביק   אֹוָתן   ַעל   ַּדף   ָלָבן . 

ַהַּלְיָלה   ֲאִני   ּבֹוֵדד   
ּוְכֵדי   ִלְבּדֹק   ִאם   עֹוֶדִּני   ַחי

ֲאִני   ְמָקֵרב   ֶאת   ִּפי   ַלַּמְרָאה ,  נֹוֵׁשף ,  ִמְתַרֵחק
ּובֹוֵדק   ִאם   ֻּכְּסָתה   ְּבֵאִדים . 

ַהַּלְיָלה   ֲאִני   ּבֹוֵדד
ּוְכֵדי   ְלַהְרִּגיַע   ֶאת   הֶֹלם   ִלִּבי

ֲאִני   ְמָקֵרב   ֶאת   ֹלַע   ָהֶאְקָּדח   ְלִפי
ְונֹוֵׁשף   ְלתֹוכֹו . 

ַהַּלְיָלה   ֲאִני   ּבֹוֵדד   
ַוֲאִני   עֹוֶׂשה   ְּפֻעּלֹות   ַמְכִּפילֹות :  ֶאת   ַהֵּנר   ַהּדֹוֵלק   

ְמָקֵרב   ַלַּמְרָאה ,  ֶאת   ֶהָחתּול   ַהְּמַיֵּלל   
ַמְקִליט   ְוׁשֹוֵלחַ   ְּכִמְסרֹון   ְלַעְצִמי . 

ַהַּלְיָלה   ֲאִני   ּבֹוֵדד
ַוֲאִני   חֹוֵׁשׁש   ֶׁשּקֹוִלי   ִיְבּגֹד   ִּבי , 

ֶׁשָּיַדי   ְוַרְגַלי   ִיְבְּגדּו   ִּבי ,  ּוְכָבר   ֵאיֶנִּני   ַמֲאִמין   
ֹלא   ְלִמְׁשַמע   ָאְזַני   ְוֹלא   ְלַמְרֵאה   ֵעיַני . 

מתוך ארץ שני האגמים
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יש שמעמדן ותדמיתן של קבוצות שוליים משתנים במהלך הזמן, 
אך לא תמיד ובוודאי לא תמיד באופן מוחלט. הצוענים הגיעו 
לאירופה לפני כשש מאות שנה ותולדותיהם בה ידועות. הם 
הוגבלו בחוק וסבלו עלבונות ורדיפות קשות מידי הלא־צוענים 
ילדים,  חוטפי  רמאים,  כגנבים,  הוצגו  הם  בלשונם(.  )גאדז'ה, 
אלימים, מזוהמים ומפיצי מחלות. במקביל, אך בהשפעה קטנה 
היו  שלהם.  רומנטיזציה  גם  היתה  חייהם  מציאות  על  ביותר 
אמנים, בעיקר משוררים, שתיארו צוענים כחופשיים, קרובים 
טמירים.  געגועים  ונושאי  יפים  אלימים,  חושניים,  לטבע, 
פרדריקו  של  צועני"  "רומנסרו  ספק  ללא  הוא  מכולן  היפה 
אלה  הצוענים,  של  ולמוסיקה  למחול  באשר  לורקה.2  גרסיה 
היו מקובלים גם על רבים שלא פיתחו גישה רומנטית כלפיהם 
ניסו לעזור להם. אחרי שואת הצוענים במלחמת העולם  ולא 
השנייה חל ביחס אליהם שינוי מסוים לטובה )בדגש על המילה 
"מסוים"(. ההגבלות בחוק בוטלו. הופיעו מחקרים חדשים על 
וגם מיעוט של צוענים, מחקרים  הצוענים שערכו לא־צוענים 
מאז  במחקר  קדומות שהתבססו  ודעות  מאבסורדים  חופשיים 
המאה החמש־עשרה.3 ונעשו ניסיונות להשיג עבורם פיצויים 
בשל מה שעברו בימי המלחמה. הוקם "מרכז אירופי לזכויות 
השואה",  לזיכרון  לאומית  הבין  הברית  ו"באיירא,  הרומה". 
זיכרון  נערך מחקר גם על הצוענים. בברלין הוקמה אנדרטת 
קרוון.  דני  הישראלי  האמן  ידי  על  בשואה  שנרצחו  לצוענים 
אירופה  במדינות  נערכות  צוענית  ומוסיקה  מחול  הופעות 
השונות, אולם בכך אין חידוש גדול, שכן אלה היו מקובלות 
גם בעבר. בנוסף, יש חידוש בהכרה ובהתעניינות בציור הצועני. 
כך לדוגמה במוזיאון ריינה סופיה במדריד נערכה תערוכה של 
הצוענייה צ'יה סטויקה, שנשלחה בילדותה לאושוויץ, וציוריה 
הם מנקודת מבט של ילדה. מצער רק שהתערוכה נערכה לאחר 
גם  לראות  ניתן  הצוענית  לאמנות  ביחס  לשינוי  סמל  מותה. 
בהצגת ציור של הצייר הצועני אישטוואן סנטאדראסי בבניין 
תרבות  "מרכז  נפתח  בברלין  בבודפשט.  ההונגרי  הפרלמנט 
מאפשרת  שהקמתו  מדגישים  ופעיליו  המרכז  יוזם  רומה"; 

לא  ידי  על  מוצגים  להיות  ולא  עצמם  את  להציג  לצוענים 
צוענים. נפנה עתה אל הספרות היפה.

הצוענים נזכרים ברומנים, בנובלות ובמחזות האירופיים בעיקר 
סטריאוטיפית  בדרך  מוצגים  הם  השמונה־עשרה.  המאה  מאז 
- עליונותם של הצעירים והצעירות הלא צוענים על הצעירים 
העלילה.  סבך  להתרת  משמשים  וגם   – הצוענים  והצעירות 
במחצית הראשונה של המאה העשרים היתה הנובלה של ד.ה. 
לורנס, "הבתולה והצועני", היצירה היחידה שבה מוצגת דמות 
לא סטריאוטיפית של צועני, כי אם דמות חזקה, נאמנה לעצמה 
צועני  בידי  שחוברה  צוענים  על  ראשונה  יצירה  ומרשימה. 
פורסמה רק ב־1947, שכן פרט ליוצאים מהכלל, היו הצוענים 
אנאלפביתים. מחברה היה מי שנחשב לסופר הצועני הראשון 
במערב אירופה, מתיאו מקסימוף )Mateo Maximof(. הספר 
של  סבו   של  ביוגרפיה  והוא   "The Ursitory״ בשם  נקרא 
מקסימוף, שהיה עבד ברומניה והצליח לברוח לצרפת. לאחר 
מכן פרסם מקסימוף בלדות וסיפורים צועניים בעיבודו. בשנת 
2000 הופיעה אוטוביוגרפיה ראשונה של צוענייה, ושש שנים 
גאדז'ה  ידי  על  שנכתב  רומן  הופיע  ב־2006,  יותר,  מאוחר 
שדמותו המרכזית היא צוענייה. האוטוביוגרפיה נרשמה בלשון 
לסקובה.  אילונה  בשם  צוענייה  של  מפיה  הרומני,  הצוענים 
היא עברה על כתב היד של המראיינת; אישרה אותו לפרסום 
והוא יצא לאור כספר בשם זריחה כוזבת. חיי כאישה צוענייה 

בסלובקיה.4 

בידי  באנגלית  שנכתב  נכתב  צוענייה  שבמרכזו  נוסף  רומן 
הגיבורה  שם  על  נקרא  והוא  מק'קאן  קולום  האירי  הסופר 
הזמרת  של  חייה  על  חלקית  הרומן  מבוסס  הנראה  ככל  זולי. 
הצוענייה מפולין פפוסזה )Papusza(.5 הדמות הבדיונית )זולי( 
)אילונה(  בידי גבר לא צועני; הדמות האמיתית  עוצבה אפוא 
- בידי צוענייה. עד שלב מסוים בחייה חיה הדמות הבדיונית 
זולי בסלובקיה, באותו אזור שבו חיה הדמות האמיתית כל ימי 
חייה. שני הספרים מהווים גם מקור למסע אנתרופולוגי בקרב 

שולמית שחר

הצוענים באירופה - האם נשתנה דבר?

על שתי נשים צועניות בספרות

"לא הם אינם עוד הצוענים שלי אשר  
טיהרו בשלג את לבי  
ורחצו את עיַני בשלג  

שאראה רק את היפה"   
            )יותם ראובני, 'הצוענים'(1
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הצוענים של ימינו, אולם אין זו מטרת הרשימה. מטרתה היא 
לעמוד על הדמיון והשוני בהצגת מעמדן והתייחסותן של שתי 
הנשים לעולם המיוחד, העולם הצועני, שהנמנים עמו, ברובם 
לפחות, הגנו כמיטב יכולתם על אחרּותם, אך מרצון, או מאונס, 
קיימו קשרים עם העולם הלא־צועני על הנורמות והמנטליות 
תחת  חיו  הנשים  שתי  בידיו.  היה  הכוח  ואשר  שלו,  השונות 
העולם  מלחמת  שלפני  בתקופה  החל  מתחלפים,  משטרים 
הפאשיסטי,  והמשטר  המלחמה  תקופת  דרך  עבור  השנייה, 

תקופת המשטר הקומוניסטי, ותקופת התפרקותו.

אילונה
לרוסיה כשבוי  הגיע  לסקובה  אילונה  אביה של 
מלחמה, ואמה כילדה עזובה מפולין. הם נישאו 
ברוסיה, ואחרי המהפכה ברוסיה חזרו לסלובקיה 
בסלובקיה  הצוענים   .)Presov( פרסוב  לעיירה 
כבר לא נדדו כי אם חיו ביישובים קטנים נפרדים 
גורשו,  לא  אם  הגאדז'ה.  של  מושבם  ממקומות 
נולדה  אילונה  ישוב.  באותו  להתגורר  המשיכו 
בפרסוב ב־1933. היא תיארה את ילדותה כילדות 
מאושרת במשפחה מורחבת: סבא, סבתא, הורים 
סבה  את  במיוחד  אהבה  היא  רבים.  וילדים 
המקומי  הרוזן  של  בטירתו  שירת  שבצעירותו 
יותר משאר  והליכותיו  הגדול  העולם  על  ולמד 
והוא היטיב לספר סיפורים.  הצוענים ביישובם. 
בכל  לנגן  שהפליא  מוכשר  מוסיקאי  היה  אביה 
כלי הקשת ללא קריאת תווים. הוא הקים להקה 
שהוזמנה לעתים קרובות לנגן באירועים חגיגיים 
של צוענים ולא־צוענים. על כן סבלה משפחתה 
המשפחות  משאר  פחות  מחסור  אילונה  של 

חלקם  משלו.  אדמה  היתה  לא  מהצוענים  לאיש  ביישובם. 
עבדו באדמות האיכרים שבאזור, או בעבודות מזדמנות בעיר 
הקרובה. והיו גם שגנבו, בעיקר מזון, כדי לספק ארוחה לבני 
המשפחה: תפוחי אדמה, תבואה, מלפפונים. הם גנבו רק מלא־

היו  רבים  מקומות  שלילית;  מתדמית  סבלו  הצוענים  צוענים. 
היו  החיים  אולם  מרודים.  עניים  היו  ורובם  בפניהם  סגורים 
נסבלים, ובכל הזדמנות אפשרית הם שמחו בהווה, שרו, רקדו 
אילונה תמכה בה  יתר על המידה(. אמה של  )לא פעם  ושתו 
כשרצתה ללכת לבית הספר המקומי, והיא אכן סיימה את בית 
הספר העממי. היא אהבה לקרוא, והיתה האדם היחיד ביישובה 
שקרא ספרים. כשמלאו לה ארבע־עשרה השיאה אביה לגבר 
בעלה  של  ביישובו  לפרקים  חיה  היא  ומאז  עבורה,  שבחר 

ולפרקים בפרסוב.

היתה  כשסלובקיה  ב־1939,  חל  הצוענים  בחיי  לרעה  שינוי 
כפופה  דבר  של  לאמיתו  אולם  ריבונית,  למדינה  כביכול 
לחלוטין לגרמניה. הצוענים סבלו מהתעללות שלטון ההלינקה 
עליהם  שהוטל  ומהאיסור  פיזית,  מהתנכלות   ,)Halinka(
להיכנס לעיר פרט לשעתיים ביממה. אם נתפסו בשעות אחרות 
גולחו  הנשים  של  וראשיהן  כפייה  לעבודת  הגברים  נשלחו 

לעבור  נאלצו  והם  נהרסו,  הצוענים  מיישובי  חלק  למחצה. 
למגורים גרועים יותר ומרוחקים יותר ממקומות שיכלו למצוא 

בהם עבודה.

השלטון הקומוניסטי שהתבסס בסלובקיה לאחר מלחמת העולם 
עורר בצוענים תקוות. אביה של אילונה ציפה לשוויון כמובטח 
שיפור  חל  אולם  הושג,  לא  שוויון  הקומוניסטית.  ברטוריקה 
מסוים במצבם. נאסר להתנכל לצוענים פיזית, לכנותם בשמות 
נדרשו  הם  במקביל  למסבאות.  להיכנס  מהם  ולמנוע  גנאי 
לעבוד ללא תמורה בעבודות מסוימות "למען המולדת" )כפי 
שהתקבלו  צוענים  אף  היו  בהדרגה  האזרחים(.  שאר  שנדרשו 
הקומוניסטי  במשטר  ניתנה  מקום  מכל  לאילונה  למפלגה. 
להיות  להתפתח,  ללמוד,  ההזדמנות 
לפעילה חברתית, ואף לבטא במשהו 
את כישרונותיה האמנותיים. את אלה 
ביימה,  שגם  מחזה  בחיבור  ביטאה 
שעסק בסבלם של הצוענים בתקופת 
ארגנה  היא  הפאשיסטי.  השלטון 
להקת חובבים ולימדה אותם בעל פה 
את שורותיהם, שכן היו אנאלפביתים. 
הופעותיהם  להופיע.  החלו  והם 
ובקרב  השלטון  על  מקובלות  היו 
כאחד  והלא־צועני  הצועני  הקהל 
ברוב  אולם  ארוכה.  תקופה  במשך 
פעילה  אילונה  היתה  עבודתה  שנות 

חברתית.

קורסים  לשורת  נשלחו  ובעלה  היא 
ולאחר  מרקסיסטית  באידיאולוגיה 
למילוי  אותם  שיכינו  לקורסים  מכן 
תפקידים ציבוריים. בעלה של אילונה - בתחום ההיגיינה, והיא 
כמיטב  עשתה  מדינה  כעובדת  בפעילותה  התרבות.  בתחומי 
דאגה  היא  אותם.  "לתרבת"  רק  ולא  לצוענים  לעזור  יכולתה 
להעביר קבוצה של גברים צוענים ממקום שבו היו מובטלים 
הורים  שכנעה  היא  עובדות.  לידיים  ביקוש  היה  שבו  למקום 
לשלוח את ילדיהם לבית הספר. לא כל ההורים ששו לעשות 
היתה  לא, שכן שפת ההוראה בבתי הספר  הילדים  ואף  זאת, 
צועני  ביישוב  לתושבים  מזון  כרטיסי  השיגה  היא  סלובקית. 
שבשל ֶּכשל ביורוקרטי לא קיבלו אותם קודם לכן. היא ניסתה 
להשפיע, גם אם ללא הצלחה, על הרשויות לחפור בורות מים 
בכל היישובים הצועניים, שבחלקם נאלצו התושבים הצוענים 
קורסים  ארגנה  כן  כמו  מזוהמים.  אכזב  נחל  במי  להסתפק 
התקבלה  ארוכה  תקופה  במשך  אנאלפביתים.  למבוגרים 
פעילותה של אילונה ברצון אצל נציגי השלטון. אולם בשלב 
כדי שלא תחזק  מסוים, כשגבר הלחץ על הצוענים להיטמע, 
את זהותם הצוענית, הועברה אילונה לעבודה עם לא־צוענים. 
אחת מדרישות ההטמעה, שהכבידה עליהם במיוחד והגבירה 
את מרירותם, היתה הדרישה לנטוש את בקתותיהם העלובות, 
או הקרוונים שלהם, ולעבור לגור בבנייני דירות. היו שבלית 
ברירה, לאחר שנהרסו בקתותיהם או הקרוונים, עברו לבניינים, 

עטיפת ספרה של אילונה
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אולם כעבור זמן קצר פירקו את חלקי העץ שבדירות שיכלו 
לשמש אותם וברחו.6

לימודיה  היה  אילונה  של  ביותר  הגדול  האישי  הישגה 
בפראג.  קארל  באוניברסיטת  ולאמנות"  לתרבות  ב"פקולטה 
היא היתה בת ארבעים ושלוש כשהתקבלה ללימודים. בשלב 
מסוים נאלצה להפסיקם בשל מחלתו של בעלה והצורך לעזור 
לבתה הגרושה לטפל בילדיה הקטנים. אולם ברגע שהתאפשר 
לה, היא חזרה ללימודים וסיימה אותם בהצלחה. למותר לציין 
וזכתה  באוניברסיטה  שלמדה  הראשונה  הצוענייה  שהיתה 
לתעודת גמר )שנתלתה על קיר חדרה(. כשפרשה מעבודתה לא 
התנגדה לעבור לגור בקומה השישית של בניין דירות. מחלונה 
נשקפו שמים ומורד גבעה ירוק, והיא אהבה את דירתה. אמנם 
כדי  נוספת  הכנסה  במעט  רצתה  היא  אך  גמלה,  לה  היתה 
לקנות מתנות לנכדים )ולנינים(. לשם כך היתה עוברת בכפרים 
הגדלתם  לצורך  משפחתיים,  מאירועים  תצלומים  ואוספת 
וצביעתם בקואופרטיב שזה היה עיסוקו. היא היתה מודעת לכך 
שהיה זה הקיטש בהתגלמותו, אך התנחמה בעובדה שזה היה 

באופנה באותם ימים ושימח את האנשים.

זולי 

דוגמת רומנים רבים של המאה העשרים ואחת, אין האירועים 
ברומן זולי שכתב הסופר האירי קולום מק'קאן,7 מסופרים בסדר 
כרונולוגי, והם נמסרים מפי שלושה מספרים: זולי מספרת על 
עצמה או כותבת על עצמה במכתב לבתה; מספר אנונימי מקשר 
לאם  בן  קומוניסט,  סוון,  סטיבן   – ושלישי  הסיפור,  חלקי  בין 
סלובקית ולאב אירי, מתעניין בצוענים ובמוסיקה שלהם, ומאוהב 
בזולי. הוא גם יקליט את שיריה ויתרגם אותם לסלובקית. זולי 
בתקופה  מתחיל  וסיפורה  אילונה  של  גילה  בת  בערך  היתה 
המורחבת  משפחתה  בני  את  הכריחו  ההלינקה  הפאשיסטית. 
יחד עם כל כבודתם. מכובד המשא  לחצות את האגם הקפוא 
לא  שבמקרה  וסבה  היא  רק  ניצלו  טבעו.  וכולם  הקרח  נשבר 
היו במקום. על אף המצב הכללי הקשה היא זכרה את ילדותה 
ולימד  מרתקים  סיפורים  לה  סיפר  הוא  כמאושרת.  סבה  לצד 
אותה לקרוא. הוא עצמו חזר וקרא בסתר בכרך של קרל מרקס. 
הוא אמנם לא הבין מאומה מתורתו, אולם העיון בספר ביטא 
היו  הקהילה  תושבי  שאר  הקומוניסטי.  ברעיון  תמיכתו  את 
אנאלפבתים. כישרון השירה של זולי התגלה כבר בילדותה. היא 
החלה לשיר יחד עם כמה מחברי הקהילה המבוגרים ושירתה 
התקבלה בהתלהבות. היא החלה גם לחבר שירים וכתבה אותם 
על כל פיסת ניר ריקה )כולה או רק בצד אחד( שמצאה. בדומה 
לסבה, גם היא קיבלה את המשטר הקומוניסטי בהתלהבות, מה 
גם שהיטיב עמה אישית. שיריה הולחנו והודפסו והיא הוזמנה 
להצלחתה  הקץ  באזור.  המפלגה  שקיימה  החשובים  לאירועים 
המפלגה  של  ביחסה  שינוי  בשל  התרחשו  לא  בחייה  והמהפך 
כלפיה, כי אם בעקבות משפט אחיה הצוענים. הצוענים פירשו 
נציגי  בהוראת  )שנקראו  בזמר  הופעתה  לפני  קריאותיה  את 
המפלגה( דוגמת "אזרחים ממוצא צועני בואו הצטרפו אלינו!" 

הבינו  שכן  בהם,  כבגידה  הגאדז'ה  בפני  הופעתה  עצם  ואת 
בבקתות  מגוריהם  על  שפתם,  על  לוותר  כקריאה  דבריה  את 
ובקרוונים ועל אורח חייהם בכלל. היא הועמדה למשפט זקני 
העדה )ְקִריס בלשון הרומני( ובו נקבע שהגאדז'ה ניצלו אותה, 
אך בהסכמתה המלאה, ומכאן שבמזיד בגדה באחיה הצוענים. 
גירושה  חרם, שפירושו  עליה  והוטל  בדין  חייבת  נמצאה  היא 
מהקהילה. נאסר על כל מגע עמה: איש לא ידבר עמה, איש לא 
ויאכל עמה, איש לא יהלך לצדה; אם תיגע בחפץ  ישב לידה 
כלשהו היא תטמא אותו וצריך יהיה להשליכו. איש לא יקבור 

אותה ואף כרוח לא תוכל לשוב אל הצוענים.

מכאן ואילך מתוארים נדודיה של זולי. יחפה ורעבה היא עוברת 
היא  לעזרה.  זוכה  נדירות  לעתים  ורק  ברגל  גדולים  מרחקים 
היא  צוענייה.  ופוגשת שם  באוסטריה  פליטים  למחנה  מגיעה 
ועוזרת לה, אולם זאת בהרגשת אשמה שהרי  מתיידדת עמה 
למשפחה  בן  גאדז'ה:  מגיע  להצלתה  ומנודה.  מוחרמת  היא 
משפחתו  את  שעזב  ומשכילה,  עשירה  מיוחסת,  איטלקית 
סחורות.  מהברחת  ומתפרנס  בהרים  בבדידות  מתהלך  והיה 
נוצר ביניהם קשר יפה ועדין. הוא אינו שואל אותה על עברה 
ועל הסיבות לנדודיה, אך לאט לאט היא מספרת לו מרצונה. 
מחדש  הוא  נוחים  לידה  תנאי  לה  לאפשר  כדי  לו,  משהרתה 
זמנית את הקשר עם משפחתו, ואף משיג לה דרכון איטלקי. 
היא יולדת בשלום בת. לאחר מותו של בן זוגה היא חיה לבדה 
ביישוב קטן בעמק בין ההרים. משבגרה בתה, עזבה את המקום 
מסוים  ובשלב  בתה  עם  מתכתבת  היא  בפריז.  לחיות  ועברה 
אף באה לבקרה ולהשתתף בוועידה שהתכנסה לדיון בשאלת 
ורמז ברור לכישלונן  יש אירוניה  )בתיאור הוועידה  הצוענים. 
של רבות מהוועידות שדנו ב"שאלת הצוענים".( בתה של זולי 
אינה מתכחשת למוצאה אך אינה חיה כצוענייה. היא נשואה 
ללא־צועני והיא עובדת סוציאלית במקצועה. במסגרת עבודתה 
ולשיר  לנאום  מתבקשת  זולי  צוענים.  בקרב  גם  פועלת  היא 
התפזרות  לאחר  רק  מסרבת.  היא  אולם  הוועידה  קהל  בפני 
ידידיה  התכנסו  שם  בתה  בבית  לשיר  נאותה  הוועידה  באי 
הקרובים. זו היתה הפעם הראשונה ששרה מאז שהוטל עליה 
לעצמה  סלחה  היא  פיוס.  משום  היה  לשיר  ובנכונותה  החרם 
ואף התפייסה עם סוואן, שבשעתו ניתקה את קשריה עמו, הגם 
על  בעיר  להישאר  מסרבת  היא  אולם  בה.  פגע  לא  שמעולם 
אף הפצרותיה של בתה. העיר הגדולה על מראותיה וקולותיה 
מרתיעה אותה. החיים בבדידות ביתה הקטן מתאימים לה יותר, 
כפי שהיא אומרת לבתה: "הייתי רוצה מאוד להתעורר בשקט 

בחשיכה. אני מאושרת שם". 

נעבור עתה ליחסן של שתי הנשים יוצאות הדופן לקבוצה שבה 
נולדו.

בדבריה  אין  שקיימה.  בראיונות  יחסה  את  מביעה  אילונה 
אידיאליזציה של בני עמה, ואף לא התפארות בשינויים מפליגים 
שהצליחה לחולל בקרבם. היא מודעת לכך שהשיפור במעמדם 
ובחייהם של הצוענים לא היה גדול. אמנם התפתחה שכבה צרה 
של משכילים והנמנים עמה זכו במשרות טובות, אולם לא כל 
הילדים הלכו לבית הספר, ורבים נותרו אנאלפביתים, ולא זכו 



45
אוגוסט-ספטמבר  2020  

הבורות  וכמו  כלשהי.  מקצועית  להכשרה 
השלטון  נעלם.  לא  המחפיר  העוני  אף 
והאכזבה  לאכזבה,  הביא  הקומוניסטי 
מסוים  בהקשר  וייאוש.  ידיים  לרפיון 
"בני  עצוב:  בהומור  הדברים  את  הציגה 
דורי קיבלו את הקומוניסטים כרובין הודים 
שייקחו מהעשירים המקוללים, מהבורגנים 
את  המושחתים  ומהספסרים  השפלים 
בני  ואילו  העניים.  בינינו  ויחלקוהו  הונם 
על  כבר  מלגלגים  ילדי,  כולל  השני,  הדור 
הרטוריקה הקומוניסטית". בתיאור מקומות 
על  אילונה  עומדת  הצועניים  היישוב 
שמחוץ  הקשה  והעזובה  ההזנחה  הלכלוך, 
הְּפנים  נקיון  )על  לקרוונים.  או  לבקתות 
שבתקופה  סיפרה  היא  הקפידו.(  דווקא 

להם,  שעזר  לא־צוענים  של  מיעוט  שהיה  כשם  הפאשיסטית 
מתארת  שהיא  וכשם  עמם.  בני  על  שהלשינו  צוענים  גם  היו 
את העזרה ההדדית גם בין צוענים שלא הכירו אלה את אלה, 
היה  עורו  שצבע  לצועני  שבלעג  האכזריות  את  מתארת  היא 
שחור במיוחד, ובעיקר לאישה עקרה. ללא הרחבה בנדון, יש 
גנבי  רק  )לא  גנבים  של  לקיומם  למודעותה  ביטוי  בדבריה 
מזון(, ושל סוחרי סמים בקרב הצוענים. במקביל היא עומדת 
הצוענים.  של  בהתנהגותם  הגאדז'ה  של  אי־הבנתם  על  גם 
לדבריה לא־צועני השומע את הגידופים הקשים ואת הקללות 
הנוראות שמחליפים ביניהם צוענים או צועניות יחרד ויחשוב 
שאיבת עולם תשרור בין הצדדים. והוא הדין באשר לחילופי 
המהלומות בין צעירים )ואף צעירות( צוענים. אולם האמת היא, 
אומרת אילונה, שהיה זה טקס בלבד. זמן קצר אחרי הגידופים 
או המהלומות התיישבו הצדדים לשתות כוסית יחד ולמריבה 

הגדולה לא היה עוד זכר. 

מחבר הרומן זולי מייחס תגובות והתייחסויות דומות לגיבורתו 
כשהיא רואה באיזו בהלה מתבונן סוואן בחילופי המהלומות 
בין "צעירים צוענים" היא אומרת: "הם רק שומרים על כושר, 
סוואן, זה הכל". גם כאן אין אידיאליזציה של הצוענים. הרומן 
נפתח בתיאור חיפושו של סוואן אחר זולי. הוא מגיע לבית שבו 
מכונסים כמה גברים צוענים. הם שותים ומעשנים, מביטים בו 
מתיימר  עמו,  יוצא  מהם  אחד  בגסות.  אליו  ומדברים  באיבה 
היתה  שזולי  העובדה  ארנקו.  את  לגנוב  ומצליח  לו,  לעזור 
מוחרמת ולכן לא היו מוכנים לדבר עליה לא חייבה את קבלת 
הפנים שבה זכה ובוודאי לא את הגניבה. אולם בעיקרו של דבר 
אין ברומן התייחסות רבה למצבם של הצוענים. המחבר מייחס 
לזולי דיאלוגים דמיוניים ומונולוגים בזרם התודעה אולם הכל 
סובב סביב הטרגדיה האישית שלה. ייתכן גם שמק׳קאן הלא־

ל"תיקון  הצעות  להציע  בנוח  חש  לא  הצוענים  ואוהד  צועני 
היתה  חברתית  ועובדת  כצוענייה  שאילונה  מה  הצוענים", 

חופשייה לעשות.

הן אילונה, הדמות האמיתית, והן זולי הבדיונית, אוהבות את 
המחולות  את  הצועניים,  והאגדות  השירים  את  הרומני,  שפת 

לידות.  ואחרי  בחתונות  השמחות  ואת 
הצועני  החוק  דין  את  מקבלות  ושתיהן 
הלא־כתוב. את שתיהן משיאים בגיל ארבע־
עשרה; את אילונה – אביה ואת זולי – סבה. 
ושתיהן אינן מעלות בדעתן להתנגד. בעלה 
קרובות  לעתים  לשוכרה  שותה  אילונה  של 
למדי, וכשהוא שיכור, או רק נדמה לו שלא 
כּובד כראוי, הוא מכה אותה ללא רחם. אף 
לברוח  בדעתה  מעלה  היא  אין  כן  פי  על 
ממנו. לזולי אין כל אפשרות להתנגד לחרם 
שהוטל עליה. אמנם היא היתה יכולה לנסות 
להמשיך  להצלחה,  סביר  סיכוי  עם  לפחות, 
של  בהתכנסויות  ולשיר  שירים  לכתוב 
לא  אף  שהמחשבה  מסתבר  אולם  גאדז'ה, 
כמקיימת  מתוארת  גם  היא  בראשה.  חלפה 
באדיקות את כל מנהגי הצוענים. היא השתדלה להתרחץ רק 
היא  עומדים.  במים  רחצה  ברירה  בלית  ורק  זורמים,  במים 
סירבה ללון בקומה עליונה של בניין אם בקומה נמוכה יותר 
היה הדבר  הצוענים עשוי  פי אמונת  על  צוענים, שכן  נמצאו 
ממנה שלאחר  ביקש  הוא  זוגה,  בן  כשגסס  רעה.  להם  לגרום 
ולעוף  לחיות  מאכל  בשדה,  חשופה  גופתו  את  תשאיר  מותו 
למלא  מסוגלת  היתה  לא  אותו  אהבתה  למרות  אך  השמים. 
יחד עם חפציו המעטים,  גווייתו  היא שרפה את  את בקשתו. 
כמנהג הצוענים. המחבר מייחס לה התנהגות שאכן תאמה את 
המסורת הצוענית, אך ב־2006 כשפורסם ספרו, שכתוב כמתאר 
את ההווה, רבים מהצוענים כבר לא קיימו את כל המנהגים. 
ובתיאורו של המחבר את נדודיה של זולי וקרבתה לטבע יש 
לא  זו  אילונה.  של  מסיפורה  לחלוטין  הנעדרת  רומנטיזציה 
חששה שתגרום נזק לאחד הצוענים אם תגור בקומה השישית, 
ואף לא היססה להפציר בהורים לדבר עם ילדיהם סלובקית כדי 
שיוכלו להשתלב בלימודים בבית הספר. עם זאת, היא אהבה 
סיפורי  כתבה  היא  להפצתה.  ופעלה  הצוענית  התרבות  את 
לסלובקית,  תרגום  כשלצדם  שפורסמו  ברומני  צועניים  אגדה 

וילדים צוענים באו לבקש את חתימתה.

ולסיום, נראה שהדברים המצערים ביותר על אודות הצוענים 
אלה  הדין.  וקבלת  הפטליזם  הפסיביות,  הם  הספרים  בשני 
יהיה.  שיהיה  "מה  חוזרות:  אמרות  בשורת  ביטוי  לידי  באים 
יכול לשנות את  אינו  הוא שיהיה. איש  מה שירצה האלוהים 
אשר נגזר עליו". או: "מה שאין היום נותן, תיתן השנה, ומה 
שאין השנה נותנת יתן האלוהים". והפנמת דברי הגאדז'ה על 
יותר מנרמזת בסיפורים, שבהבדלים קלים התפשטו  עצלותם 
בקרב הצוענים בסלובקיה מפיהם של החוזרים מעבודה זמנית 
רק  הם  דבר.  לעשות  צריכים  אינם  בצ'כיה  "הרומה  בצ'כיה. 
יושבים במסבאה ושותים ושותים ושוברים את הכוסות". להצגה 
שביימה אילונה באו צוענים וגאדז'ה כאחד כפי שהוזכר כבר. 
הצוענים שהקדימו לבוא מצאו מקומות ישיבה. אולם כשהגיעו 
גאדז'ה פינו להם את מקומם בלא שהתבקשו. עובדה אחרונה 
בפגיעות  מקורה  הצוענים,  של  "באשמתם"  משהיא  יותר  זו, 

ובהשפלה שחוו מידי הגאדז'ה.
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כותר  אולם  שרה.  זולי  בפיוס.  מסתיים  מק'קאן  של  ספרו 
אף  על  כוזבת".  "זריחה  הוא:  אילונה  של  האוטוביוגרפיה 
הישגיה האישיים היא הכירה בכך שמצבם של הצוענים עדיין 
הגאדז'ה  של  בעולמם  המשטרים  חילופי  חרף  זאת  רע.  בכי 
שגם  פחות,  לא  חמור  בעולמם.  שהתחוללו  השינויים  וכלל 
כלפי  שנוהגים  כפי  החוק  פי  על  בצוענים  שנוהגים  הטוענים 
מתעלמים  החוק,  פי  על  בהם  נוהגים  ואכן  האזרחים,  שאר 
שונה,  כה  חייהם  שאורח  עליהם,  המופעל  שהחוק  מהעובדה 
אינו מקובל עליהם, ולא פעם אף אינו ידוע להם, כפי שאמר 
הן  בפקודה  "העוולות  לבדואים:  ביחס  ברק  אהרן  השופט 
רשתות רשתות המוטלות זו על גבי זו"...8 היחס על פי החוק 
מתרבותם  חלק  לאובדן  הביא  אבל  אמיתי,  לשוויון  הביא  לא 
הייחודית על המוסיקה, המחול והאגדה משלהם, כנאמר בשירו 
השונה.              .היפה של יותם ראובני, ביטוי מצער נוסף לאי רצון לקבל את 
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חיה לוי

דודי ישן
 

ָּכל ָּכְך ַּגְעּגּוִעים
ּוָמה ּדֹוִדי ָיֵׁשן 

ֵאין לֹו ֵלב ְלַהִּגיד ִלי
הּוא ָעֹמק ָעֹמק ַּבֲחלֹום 

ּוָמה ֲאִני ָעֹמק ָעֹמק ַּבֲחלֹום 
ְוהּוא ֵמִרים ֶאת ׁשּוֵלי ִׂשְמָלִתי

ֶׁשֶקט, ֲאִני ְיֵׁשָנה ְוִלִּבי חֹוֵלם 
ָּכל ָמה ֶׁשָאַכְלִּתי הֹוֵפְך ִלְקָלָלה ְלֶעֶצב 

ּדֹוִדי ָיֵׁשן ַוֲאִני
ׁשֹוַלַחת לֹו הֹוָדעֹות ַעל ָהַאֲהָבה ֶׁשִּלי

ֶׁשֶקט, ּדֹוִדי ָיֵׁשן
ּוַבֲחלֹוִמי הּוא אֹוֵהב אֹוִתי ְּבׁשּוֵלי ִׂשְמָלִתי

געגוע, סירת נייר

ָקָראִתי ִׁשיר ָיֶפה
ְוָהָיה ִלי ֵחֶׁשק ָּגדֹול

ֶׁשַּגם ַאָּתה ַּתְרִּגיׁש ֶאת 
ָמה ֶׁשִהְרַּגְׁשִּתי ְּבִמִּלים ְּפׁשּוטֹות 

ֻּדַּבת ֹקֶטב ַמְפִליָגה ְּבִסיַרת ְנָיר
ְלַסֵּפר ַעל ַאֲהָבה

ֶּבַטח ָהִייָת חֹוֵׁשב ֶׁשִהְתַּגְעַּגְעִּתי 
ְוֶׁשָרִציִתי ָלׁשּוט ֵאֶליָך

ַרק ִהְתַּכַּוְנִּתי ֶׁשַּגם ַאָּתה ֶּבַטח יֹוֵדַע ָמה ֶזה
ַּגְעּגּוַע, ִסיַרת ְנָיר 

ָמה ֶזה ָלׁשּוט
ָמה ֵּפרּוׁש

ְלַהְפִליג ְּבִסיַרת ְנָיר
ֶׁשַאָּתה ֻּדַּבת ֹקֶטב ְכּ

מתוך מאושרת ועצובה
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נועם ויסמן

מן   העיתונות ,  מן   ההתכוונות

“ָחִזינּו   ֶאת   ַהֶּגֶׁשם " 
ִהְתּגֹוֵנן   ַהֵּמֵטאֹורֹולֹוג

“ַרק   ֹלא   ֵהיָכן   ּוָמַתי - - -   " 

ַוֲאִני   ִנְזַּכְרִּתי   ּבְ " ַאָּתה   ָיָקר   ִלי " 
ֵאי   ָׁשם
ֵאי   ָאז . 

סוֶנטת   הנודד

ָאתּוָנִאי   ִּבְסַּפְרָטה   ִאיׁש   ּבֹוֵדד
ָפִׁשיְסִטים   ׁשּוב   אֹוְרִבים   ְּבָכל   ִּפָּנה

עֹוְבִרים   ִמְּמִדיָנה   ִלְמִדיָנה  -  
ִהְׁשַאְרְּת   ִלי   ֶאת   ִׁשירֹו   ֶׁשל   ַהּנֹוֵדד

חֹוֵמק   ֵמֵחיק   ַהַּלַהג   ַהָּגדֹול : 
מֹוִנים   ְּבֵׁשם   ֶהְבֵלי   ִמְסּתֹור   ָּדָתם

מֹוִדים   ְלֵׁשם   ּתֹוָדה   ַעל   ּתֹוָדָתם  -  
ְוַגם   ַהֶּגֶׁשם   ֹלא   ׁשֹוֵטף   ַהֹּכל . 

ֵאיְך   ְלַנּקֹות   ִמְּבִלי   ְלִהְתַלְכֵלְך ? 
ַהַּפַער   ֵּבין   ֹלא ־ְכלּום   ְוָכל ־ ָיכֹול

ְלַמֲעֶׂשה   ֵאיֶנּנּו   ֹּכה   ָּגדֹול  -  
ַעל   ְּפֵני   ְּתהֹום   ַעל   ֶחֶבל   ֲאַהֵּלְך

ְלִהָּנֵׂשא   ֵמַעל   ַהְּקִליָׁשאֹות
ִלְראֹות   ַּגם   ִּבְלָעַדִיְך   ֶאת   ָהאֹות . 

שי בוזגלו

פרחי כמיהה

*
ָאנּו ְׂשדֹות ּתֹוָדָעה 

ְמַהְבֲהִבים ַאֲהָבה

*
ִלִּבי יֹוֵצא ֵאֶליָך

ְּכמֹו ַּכּדּור ִמָּקֶנה

*
זֹו ֹלא ַאֲהָבה

ֲאִני ִמְתַּפֵּלל ְּבגּוְפָך

*
מֹוִתי ְוַחַּיי ֵהם

ֲהִליָכה ַעל ֶחֶבל ַּדק 
ְּבֵעיַנִים ָזרֹות

*
ִּפְרֵחי ְּכִמיָהה ִּבי

נֹוְׂשִאים ְונֹוְתִנים 
ַאְבָקִנים ְּבָך

*
ְּפֵני ָׁשֶמיָך 

ִחְּוִרים

*
ִאם ְּתַקֵּלף ֶאת ַהֶּצַבע

ְּתַגֶּלה אֹוִתי
ִמַּתַחת
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ְלַסֵּפר ַעל ַאֲהָבה

ֶּבַטח ָהִייָת חֹוֵׁשב ֶׁשִהְתַּגְעַּגְעִּתי 
ְוֶׁשָרִציִתי ָלׁשּוט ֵאֶליָך

ַרק ִהְתַּכַּוְנִּתי ֶׁשַּגם ַאָּתה ֶּבַטח יֹוֵדַע ָמה ֶזה
ַּגְעּגּוַע, ִסיַרת ְנָיר 

ָמה ֶזה ָלׁשּוט
ָמה ֵּפרּוׁש

ְלַהְפִליג ְּבִסיַרת ְנָיר
ֶׁשַאָּתה ֻּדַּבת ֹקֶטב ְכּ

*
ִמָּטִתי 

ִהיא ִמְגַּדּלֹור
ּובֹור ַּתְחִּתּיֹות

*
ֵאיְך ְקָצת ֲחָרָטה
צֹוַמַחת ִלְגֻאָּלה

מעיין הנעורים

ַּבַּבִית ַהֶּזה 
ָּתִמיד ִּתָּׁשֵאר 

ֶיֶלד

ַּבַּבִית ַהֶּזה
ַאָּבא ָּתִמיד ְיָבֵרְך

ַּבֻּׁשְלָחן
ְוִיְקָרא ְלָך

ַלֲחזֹר ְּבִׁשִּׁשי
ִמָּכל ֵלילֹוֶתיָך

ִלְפֵני ָהאֹור

ַּבַּבִית ַהֶּזה
ִאָּמא ָּתִמיד ִּתָּׁשֵאר 

ַּבַחּלֹון
ְוִתְקָרא ְלָך 

ַלֲחזֹר ַהַּבְיָתה
ִמָּכל ָיֶמיָך

ִלְפֵני ַהֲחֵׁשָכה

ַּבַּבִית ַהֶּזה 
ָּתִמיד ִּתָּׁשֵאר 

ֶיֶלד

ב־
ר 

או
ם 

אי
רו

  
 

מתוך לבדדו מתוך פיוט
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אליעז סגל

פעם שקקתי חיים

ָהִייִתי ַיַער ַעִּתיק
ָמֵלא רּוחֹות ְוֵׁשִדים

ַעְכָׁשו ֲאִני ֵעִצים ָיִפים 
ְמֻאָּבִנים - ְּגִביֵׁשי ְקַוְרץ

נֹוְצִצים - ְׂשרּוִעים ַעל ַהַּקְרַקע
ֶׁשֶמׁש קֹוַפַחת ְמַסְנֶוֶרת ֶאת 

ַהַּתָּיִרים. ֵהם ֹלא רֹוִאים 
אֹוִתי רּוַח ָּבֲאָבִנים

*

ֻמְקָּדם ַּבּבֶֹקר
ִּכְמַעט ִעֵּור

ָּבֲאֵפָלה ֶׁשל
ַּבִית ַאֵחר

ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ִזְכרֹוִני
ֹלא עֹוֵמד ְּבַדְרִּכי

ַלֲעבֹר ְּבַעד ַהִּקירֹות
ְלֹלא ְּפִגיָמה

*

ִאם ַּתִּביט ַּבַּמְרָאה 
ְוִתְרֶאה ֶאת ֵעיַני

ַמִּביטֹות ְּבָך
ֶאל ִּתָּבֵהל

ֶזה ַרק ֲאִני 
ְקָצת ֵׁשד 

ְקָצת ַמְלָאְך 
ְקָצת ַאָּתה 

ְּבָקרֹוב ֶאְסַּתֵּלק 
ָהְלָאה ִמְּמָך

מיכל גונן

*

ְּכָבר ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ַהֵּלב ְמַפְרֵּפר
ְּכמֹו ָּדג ַעל ַהחֹול

ְוֵאין ִאיׁש ֶׁשַּיְחִזירֹו ַלַּמִים 
לּוֵלא ָיַדְעִּתי

ַוַּדאי ְּכָבר ָהִייִתי ַּבֶּדֶרְך ְלִאיִכילֹוב
ִמְתלֹוֶנֶנת ַעל ֶהְתֵקף 

ִּבְׁשִביל ִלְׁשמַֹע ֶׁשַהּכֹל ְּבֵסֶדר
ַאף ֶׁשֹּלא

*

ֲאִני ׁשֹוַמַעת ֶאת ָהֲאִטימּות
ָּבֹאֶזן

ֶזה ְׁשמֹוָנה ֳחָדִׁשים
'ֵיׁש ָׁשם ַמֶּׁשהּו ֶׁשֲאִני ֹלא ְמַזָהה'

אֹוֶמֶרת ָהרֹוְפָאה

ָּכְך ַּגם ַּבֵּלב

*

ָמה עֹוד ִנָּתן לֹוַמר ַעל ַהֵּלב
ֶׁשֹּלא ֶנֱאַמר ְּכָבר?

הּוא ָּפׁשּוט ָׁשם

ַעד ֶׁשֹּלא

מתוך ואליום ועמיחי

מתוך מצמוץ
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ניסים ברכה

פעמונים ישנים

                 לגבי שושן

פעמונים יָׁשנים
תלויים על קיר 

נשקפים דרך חלון זכוכית
אומרים שהענבלים שלהם 

נטשו אותם
נגזרה עליהם השתיקה

ראיתי אותם
ונזכרתי בפעמון ישן

שגר בדירת חדר וחצי בחולון
ולא ִׁשְחֵזר את צלילי הענבלים

של בראשית ַמלאה הארץ
ושש עשרה מלאו לנער

וחי חיי סבל
ובחר לא עוד. 

אינני בוכה אף פעם

                  לקרין רון

הניחי לדני גיבור ֶׁשִיבכה, 
אמא,

אל תבלמי לו
ֶאת הצורך הזה

ואם ישאל 
למה יורדות

הדמעות מעצמן
ספרי לו

ֶאת האמת,
אמא,

ספרי לו שכולם בוכים.
כולם.

מתוך לאן כל זה הולךמתוך לכבוד מערכת שעות נוספות

זהבה כלפה

אישה

.1
ה ָרִציִתי ִלְהיֹות ִאָׁשּ

ְּכמֹו ֶׁשָּבָראָת
ַמְבִחיָנה ֵּבין טֹוב ְלַרע

ָרִציִתי ִלְהיֹות
ה ִאָׁשּ

ַּדְעָּתִנית ֲחָזָקה
ָיֵרַח ָמֵלא ְּביֹום ָּגׁשּום 

ֶנְחֶצֶבת ִמֵּבין ֲעָנִנים
ַּבֶּדֶרְך ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת

מּול ַּגן ִמְׂשָחִקים
ָיֵרַח ָמֵלא

ְלָבָנה ַעל ְּבַדל
ְיִדיָעה

ַהְרָּגָׁשה ֶׁשל
ַהְתָחַלת ָׁשָנה

ֶׁשל ְּפִריכּות ְמֻסָּיָמה. 

ברוך אתה
 

ְּברּוָכה ַאְּת 
ֲאדֹוִניִתי ַמְלַּכת ָהעֹוָלם

ֶׁשָּפַקַחְּת ֶאת ֵעיַני ְוֵהַסְרְּת ֶאת ְּכָבַלי
ְוָזַקְפְּת ֶאת ַּגִּבי

ְּברּוָכה ַאְּת 
ֶׁשִהְלַּבְׁשְּת אֹוִתי ְוֵסַרְקְּת ַׂשֲערֹוַתי 

ְוָנַתְּת ִּבי ְנָׁשָמה
ְוַאְּת ֲאדֹוִניִתי ַמְלָּכה, ַמְלַּכת ָּכל ָהעֹוָלם

ֵיׁש ָלְך ָיד ַאַחת ִעם ָלק ְוָיד ַאַחת ְּבִלי
ַאְּת ַמְלָּכה ְּבַאִּפי ְוַאְּת ַמָּכה ְּבַאִּפי

ֶאת ִנְׁשָמִתי.
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מצד זה
עמוס לויתן

"

מנצחת, מובסת, מאתגרת
ְּבִהְתָּפֵרׂש ַהַמֲחֶנה ֲאֶׁשר ִּדינֹו

ִלְהיֹות ׁשֹוֵפְך ָּדם ָהָאָדם ּוַמִּגנֹו. 
נתן אלתרמן, 'ליל חניה'

וכוונתו  מלכודת,  לנו  טומן  המחבר  כי  חששתי  אלמלא 
הנסתרת בספרו הפוכה מזו הגלויה, הייתי אומר כי מנצחת 
אחת  היא   )2020 לעם,  ספריה  עובד,  )עם  שריד  ישי  מאת 
היצירות החשובות והמעולות שראו אור. אמנם היא כזאת 
זה, אלא שאז היא מחייבת התייחסות רעיונית  גם במקרה 
שונה. האמת היא שהספר נמנע בדרך כלל מעיסוק עקרוני 
בשאלות השלום והמלחמה, אלא מניח את המלחמה כדבר 
איך לפעול במסגרתה. בכל מקרה  רק  היא  והשאלה  נתון, 
מנצחת היא יצירה סוחפת שתרעיד לב כל אדם מישראל, 
בוודאי אם הוא הורה לחייל או חיילת צעירים המשרתים 
בצבא. יצירה נועזת אשר מפירה טאבו מפורש שאין מדברים 
עליו, והוא הצורך להרוג כדי לחיות. בדרך של הכללה שירית 
כבר נאמרו הדברים לפניו, למשל אלתרמן בשירו 'ליל חניה' 
שבו מתוארת היערכות כוח צבאי לקראת קרב: "ְּבִהְתָפֵרׂש 
)'עיר  ּוַמִּגנֹו"  ָהָאָדם  ָּדם  ׁשֹוֵפְך  ִלְהיֹות  ִּדינֹו/  ֲאֶׁשר  ַהַמֲחֶנה 
הטרגדיה  זו  ומגינו  האדם  דם  שופך  להיות   .)1957 היונה' 
של הצורך להרוג כדי להגן על החיים. אבל הכללה שירית 
היא דבר אחד, ופרוזה משוכללת, המקדישה לכך ספר שלם, 
המתארת בפירוט רב איך נעשה הדבר בפועל, היא דבר אחר. 
השאלה אם הגיבורה, אביגיל, סגן אלוף במילואים, קב"נית 
לשעבר, חוקרת התנהגות חיילים במצבי מלחמה ו"מומחית 
לפסיכולוגיה של ההרג", היא מנצחת, מובסת, או גם וגם, 

נותרת פתוחה לפירושו של הקורא. 

א

ההווה של הסיפור מתרחש כאשר אביגיל היא כבר אזרחית, 
רוזוליו  את  לרמטכ"ל.  רוזוליו  של  מינויו  לאחר  קצר  זמן 
פגשה לראשונה כקצינה צעירה לפני כשני עשורים בהיותו 
מג"ד בתרגיל גדודי ברמת הגולן וסייעה לו ברגעי משבר. 
מהכרות זו נולד בהמשך בנה שאולי, העומד להתגייס עתה 
בנות,  לשתי  ואב  נשוי  האב,  שזהות  אף  כאביו,  לצנחנים, 
והחרדה  המתח  לאחרים(.  ידועה  )אך  מפניו  בסוד  נשמרת 

נשתלים כבר כאן ומלווים אותנו לאורך הספר.

זמן קצר לאחר מינויו לרמטכ"ל מזמן אותה רוזוליו ללשכתו. 
לפעמים  מברזל.  עשוי  לא  אבל  חזק  שהוא  יודעת  אביגיל 
הוא נתקע בהיסוסים וצריך לחלץ אותו משם. רוזוליו אומר 
כי הזמין אותה משום שלדעתו היא יכולה לעזור לו לרוץ 

עם הצבא קדימה: 

מנוצחים.  בלתי  יעילים,  מהירים  נהדרים.  אנחנו  ובים  "באוויר 
איפה שאנחנו נתקעים זה על הקרקע, בקרבות היבשה, פנים אל 
פנים. שמה הורגים וחוטפים אותנו, שם אנחנו תקועים בבוץ. יש 
לנו ילדים עדינים. לא לימדנו אותם להרוג. - - עכשיו יכולתי 
למסגר את הפגישה: לשם כך הזמין אותי, כמומחית לפסיכולוגיה 

של ההרג" )עמ' 10(.

על  אצבעו  את  באומץ  כאן  מניח  שריד  כי  להגיד  אפשר 
מצרי  גנרל  שאמר  למה  בדומה  אמיתית.  תורפה  נקודת 
לחיים גורי לאחר מלחמת יום הכיפורים: "לּו קראתם בשירי 
הספרות  אחרות,  במילים  מופתעים".  הייתם  לא  משוררינו 
מיטיבה לקרוא את המציאות ולומר דברים שאינם נאמרים 
בפומבי בשום מסגרת אחרת. ושריד, מפי הרמטכ"ל אומר 
זאת במפורש: הוא חושש לחיילינו בשדה הקרב. לכן, אין זו 
בדיה ספרותית לצורך עלילה מדומיינת הכתובה כאן. אני 
)הארץ  ל"גלריה"  בראיון  אומר  כשהוא  לשריד  מאמין  גם 
09.07.20( כי "אביגיל אינה מפלצת בעיניו והוא ניצב לגמרי 
את  להכין  שלה  במשימה  מאמין  הוא  כלומר,  מאחוריה". 

החיילים לקרב ולהרג. 

ב

על  להצביע  זאת  בכל  אפשר  כי  אעיר  מוסגר  במאמר 
אביגיל  מדמותה של  נובע  מהם  אחד  בנידון.  ספקות  כמה 
ויפת  שכל  טובת  "אישה  הכרמלי,  ָנָבל  אשת  המקראית, 
תואר" )שמואל א כ"ה( הניצבת ברקע. אביגיל מונעת מדוד 
להרוג את נבל אישּה והוא מודה לה על אשר מנעה ממנו 
"מבוא בדמים" למען "לא תהיה זאת לך לפוקה ולמכשול 
לב לשפוך דם חינם" )פסוקים כו, לא(; זאת, בניגוד, כביכול, 
אביה,  התנגדות  הוא  אחר  ספק  סיפורנו.  גיבורת  לאביגיל 
"את  בצבא:  לעבודתה  פרוידיאני,  פסיכואנליטיקן  בעצמו 
בעצמך חלק מהמכונה הזאת. מייצרת עוד ועוד אומללות." 
)עמ'  לעבודתה  אצבעותיה  בעור  הנגע  את  גם  מייחס  הוא 
64(. טיפולה במנדי, אמן הלום קרב, שכל האנשים שהרג 
מספר  הוא  נוסף.  ספק  מעורר  בלילות,  בו  להתנקם  באים 
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לה על העונג  ועל ההתעלות הפנטסטית שהרגיש כשהרג 
אדם. לעצמה היא אומרת אז "האזנתי לו והרגשתי תחושה 
משונה של קנאה" )עמ' 138(. אגב, בעונג זה שנמנע ממנו, 
של  הטובה  חברתה  עם  כך  אחר  שכב  מדוע  מסביר  הוא 
עוד  עמו.  מאז את קשריה  בת השבע־עשרה שניתקה  בתו 
ספק עולה כאשר אביגיל יורה עם קצין הצלפים, יונה, ליד 

הגדר ברצועת עזה. "בלי לשאול רשות 
ולחצה,  שלי  על  רכבה  שלו  האצבע 
שנייה  כעבור  לדרכו,  ויצא  טס  הכדור 
ראיתי את לבוש השחורים אוחז בבטנו, 
התפשטה  דם  שלולית  נשכב,  מתקפל, 
סביבו - - - חייכתי אל עצמי. הרגשתי 
עם  בוויכוח  וכן   .)150 )עמ'  שלמה" 
עמיתה, החולקת עליה, אביגיל אומרת 
ולעזור  בהם  היא לטפל  "החובה שלנו 
שמזכיר  מה   ;)168 )עמ'  לנצח"  להם 
לנצח".  לצה"ל  "תנו  הימין  ססמת  את 
אפשר, כמובן, לאסוף את כל הציטוטים 
שריד  כי  ולטעון  נוספים,  ואולי  הללו, 
כ"מפלצת".  אותה  מציג  זאת  בכל 
היבטים  הוא.  נהפוך  כך.  חושב  אינני 
שליליים אלה, כביכול, דווקא מוסיפים 

למהימנותה האנושית. 

ג

ומתחילה  הרמטכ"ל  להצעת  שלם  בלב  נענית  אביגיל 
פסיכולוגיה  על  מרצה  היא  מג"דים.  קורסי  בפני  להופיע 
נעשתה  שבה  תורתה  את  גיבשה  כיצד  ומספרת  צבאית 
כשהיתה  בפסיכולוגיה,  תארים  שני  אחרי  בתחום.  חלוצה 
בבסיס  בישיבה  הסתפקה  לא  הצנחנים,  בחטיבת  קב"נית 
וביקשה לצאת לשטח. היא השתתפה בתרגילים ובאימונים. 
התמוטטות.  של  במצב  אליה  יבואו  שהחיילים  חיכתה  לא 
"הפחד נמצא בכל שיחה איתם, גם כשלא קראו לו בשם. 
יכולתי  לא  בעצמי.  אותו  להרגיש  צריכה  שאני  ידעתי 
להשאיר אותו רק בתיאוריה" )עמ' 26(. היא יצאה איתם גם 
ללבנון. באחת הפעמים נתקל סיור במטען צד בזמן פתיחת 
ציר. "אף פעם לא אשכח את התמונה שראינו: חייל יושב על 
הכביש. חסרה לו רגל - - - היתה זו פעם ראשונה שנדרשתי 
לטפל בטראומה בזמן אמיתי. וכל מה שעשיתי אחר כך החל 
שם" )עמ' 27(. כשמונה רוזוליו למח"ט הצנחנים זימן אותה 
ללוחמים  החיילים  את  להפוך  לו  לעזור  תוכל  איך  ושאל 
טובים יותר; "שאלתי: אתה מתכוון שיהיו מסוגלים להרוג 
זמן  ביקשה  היא  כן".  בפשטות:  לי  ענה  הוא  קלות?  ביתר 
לימים  האוניברסיטה,  בספריית  ישבה  הנושא.  את  ללמוד 
השתלמה גם באקדמיה של המרינס בטקסס וכתבה מאמר 
חלוצי בנושא. "כך התחיל הרומן שלי עם הפסיכולוגיה של 

ההרג. עולם חדש נפתח לפני" )עמ' 28(. 

את אחת ההרצאות בקורס מג"דים פתחה כך: "בני אדם הם 

הצבא  של  מטרתו  מהרג.  נרתעים  רובם  לבב.  רכי  יצורים 
הקצינים   .)47 )עמ'  להרוג"  הרכרוכי  הרוב  את  לאמן  היא 
עמה.  ומתווכחים  דבריה  את  מאליו  כמובן  מקבלים  לא 
כי  התברר  אמריקאיים  ממחקרים  כי  להם  מספרת  היא 
במלחמת העולם השנייה רק עשרים אחוז מחיל הרגלים ירו 
ובמלחמת  הלקח  את  למדו  הם  להרוג.  במטרה  האויב  על 
כן.  עשו  אחוז  משמונים  יותר  כבר  וייטנאם 
קצין תותחנים ממושקף מאתגר אותה: "אבל 
ולעומת  בווייטנאם,  לנצח  להם  עזר  לא  זה 
בדיון  בגדול".  ניצחו  העולם  במלחמת  זאת 
פעולת  לכל  כי  טוענת  אביגיל  שהתעורר 
קטל יש מחיר נפשי. במלחמת יום כיפור היו 
אלפים רבים של נפגעי הלם קרב המטופלים 
עד היום. ממחקרים שעשו בצה"ל התברר כי 
חיילים שהרגו מטווח קרוב, שראו את האויב 
מזיכרון  ימיהם  סוף  עד  סובלים  בעיניים, 
"אז  לעברה:  קורא  הקצינים  אחד  טראומטי. 
מה את רוצה שנעשה, שלא נהרוג? שיהרגו 
עם  בחיים  להישאר  מעדיף  אני  אותנו? 
הרגע  זה   .)50 )עמ'  למות"  מאשר  טראומה, 
שציפתה לו: "כנראה שלא הבנתם. אני כאן 
להטיף  כדי  לא  אתכם,  להחליש  כדי  לא 
לכם מוסר. אני כאן כדי לעזור לכם ולחיילים שלכם לנצח 
את האויב, להרוג אותו ולהישאר בחיים" )עמ' 51(. דומני 
ישראלי.  רומן  בשום  קראתי  לא  כאלה  מפורשים  שדברים 
והם לא הקשים ביותר, יש קשים מהם. אלמלא היו כתובים 

בספר קשה היה להאמין למראה עיניים.

ד

יש לאביגיל הצלחות בטיפול וגם כישלונות. אחת ההצלחות 
היא נוגה, טייסת מסוק קרב. בכלל הנשים הם בחוד החנית 
של הרומן. נוגה, "שהיה בה שילוב מושלם של אינטליגנציה 
וקסם אישי שקט" התמוטטה בסדרת שבי, שאותה  גבוהה 
תכננה ועליה פיקחה אביגיל. אביגיל הפסיקה את החקירה. 
נוגה השבורה רצתה לחתום מיד על ויתור, לעזוב את הקורס 
וללכת הביתה. אביגיל, שחשה כי הרחיקה לכת, נלחמה נגד 
הדחתה. היא בונה מחדש את אמונה ואת ביטחונה העצמי 
של נוגה ומצליחה להשאירה בקורס וגם להביאה לידי סיום 
מוצלח. לאחר מכן הן נעשות חברות קרובות מחוץ לצבא 

והיא מוסיפה לסייע לה גם בעתיד )עמ' 47(. 

כישלון  היה  קרב,  הלום  חייל  ניבי,  של  המקרה  לעומתה 
היה  גר אצל אמו,  בהווה, שעדיין  בן ארבעים  ניבי,  חרוץ. 
ההיתקלות  סיפור  את  שלה.  המסובכים  המטופלים  אחד 
שלו כבר הכירה בעל פה. "הם התקרבו אלינו עם סכינים. 
לפני  שהלך  החבר  את  ראיתי  פתאום  אותי.  לחתוך  רצו 
נופל. זרקו עליו בלוק מלמעלה והוא התרסק. מת. פתחנו 
באש, אבל אני לא יריתי. רעדו לי הידיים" )עמ' 65(. לאחר 
באחד  בו.  לטפל  אמו,  לבקשת  אביגיל,  הוסיפה  שחרורו 
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הימים הוזעקה אליו לבית החולים, שם התאשפז בעקבות 
קטטה. שם מאשים אותה ניבי כי הכל קרה בגללה. לדבריו, 
לפני הפעולה ההיא בעת היותו חייל בצבא, הרגיש כי הוא 
לשלוח  לא  בפנייך  "התחננתי  להשתחרר.  וביקש  מתפרק 
אותי, ואת לא עשית עם זה כלום." היא משיבה "הקשבתי 
לך. אמרת שאתה מפחד. פחד זה דבר טבעי לחייל. אי אפשר 
להשאיר מאחור כל חייל שמפחד" )עמ' 143(. בלי ידיעתו 
לה  אמר  המפקד  להתייעץ.  הפלוגה  למפקד  התקשרה  אף 
כי ניבי הוא חייל ותיק, ושאין לפטור אותו מהפעולה. בכל 
את  לי  הרסת  "את  במצבו:  כעת  אותה  מאשים  ניבי  אופן 

החיים" הוא טוען. 

והיא עונה: "תקשיב, ניבי, לא יצא כלום מזה שתאשים אותי 
במה שקרה לך. לא אני אשמה, המלחמה אשמה, ואני לא 

אחראית למלחמות" )עמ' 145(. 

השאלה  אל  מוסב  בספר שהמבט  היחידה  הפעם  כמעט  זו 
התייחסות  בספר  אין  כאמור,  בכלל.  המלחמה  של  הרחבה 
עם  נתון.  כמצב  המלחמה  את  ומניחים  העקרונית  לשאלה 
הטיפול  גבולות  את  גם  ניבי  עם  התקרית  משקפת  זאת 

ומגבלותיו. 

ה 
ככל שהסיפור מתקדם לקראת סופו, קרבה שעת המבחן של 
אביגיל. שלא כמו לגבי דמויות אחרות ברומן, היא נמנעת 
מתגייס  הוא  הצבאי.  לשירותו  שאולי  בנה  את  מלהכין 
ומבלי  לצנחנים כדבר המובן מאליו מבלי שדיברו על כך 
לא  אביגיל  של  לבה  כי  לומר  אין  זאת.  למנוע  שניסתה 
מפרפר. בתום אחת מחופשות השבת שלו, כאשר הופיע עם 
להקת נגנים חברי כיתתו, היא מהרהרת, "לו הייתי שאולי 
לברוח  דרך  מוצאת  אלא  לצבא,  בבוקר  חוזרת  הייתי  לא 
מכאן" )עמ' 136(. רגע מכמיר לב מתרחש גם בטקס קבלת 
הכומתה וההשבעה בגבעת התחמושת, כאשר היא מהרהרת 
בתעלות  להסתער  החיילים שנאלצו  הנורא של  הגורל  על 
דומה  במצב  עושה  היה  שאולי  מה  ותוהה  תופת  אש  מול 

)עמ' 160(.

ידידה מנדי בצפון,  נוסעת לכפר של  לאחר ההשבעה היא 
בחקלאות.  קשה  אותה  שיעביד  ומבקשת  מהכל  מתנתקת 
אלא שאז החל המבצע הצבאי. טלפון מהרל"שית של רוזוליו 
קורא לה לבוא. כשנכנסה ללשכתו אמר לה: "מחר תתחיל 
המערכה. הפעם הולכים עד הסוף. לא רק מהאוויר, לא רק 
לי משקולות  יש  כבד,  - הלב שלי   -  - ביבשה  גם  מהים. 
על החזה, יש לי סיוטים" )עמ' 179(. היה צריך לעצור את 
לו  לתת  המשקולות,  את  להסיר  בו,  שאחז  הפחד  מנגנון 
תחושת ביטחון. "אתה צריך לצאת מכאן. אי אפשר לנהל 
קח  ומדאגה.  מקור  כאן  מתכווץ  אתה  מהבור.  רק  מלחמה 
מסוק וצא אל החיילים. תעבור ביניהם שיראו אותך. עכשיו 

לך לנצח", אמרה לו )עמ' 180(. 

ו

יומיים לאחר שהחלה המערכה קיבלה טלפון מהגדוד של 
כאן  נמצאת  "אני  לבוא:  ממנה  מבקשת  הדוברת  שאולי. 
יצאו  הם  שתבואי.  שכדאי  חושבת  ואני  הכינוס  בשטח 
לא  הוא  בחיים.  הוא  הערב.  עד  שעות  כמה  של  למנוחה 
הדבר  זה  אמא,  את  רוצה  הוא  בסדר.  לא  הוא  אבל  נפצע, 
היחיד שהוא אומר" )עמ' 184(. אביגיל נוסעת. זה רגע של 
משבר שהיתה מוכנה לו מאז שהתגייס, והיא צריכה לטפל 
בו. הגדוד התמקם בחורשת אקליפטוסים ליד הגבול. היא 
מצאה את שאולי שעון אל גזע עץ. הם לחמו שלושה ימים 
ללא שינה ועכשיו הוציאו אותם למנוחה קצרה. היא ניגשה 

אליו. מבטו היה מעורפל ומרוחק. 

מהגן.  אותו  לאסוף  איחרה  שאמו  ילד  כמו  רגליו  על  קם  "הוא 
'הביתה, ללכת מפה', הוא אמר. ראיתי שהוא מוטל עמוק, בתור 

בור חשוך, ועכשיו איך אוציא אותו משם?" )עמ' 185( 

זהו אחד הפרקים הקשים בספר. מפקד הפלוגה דוחק באביגיל 
לעזוב את המקום ולאפשר לצבא לטפל במצב. אביגיל רוצה 
לקחת את שאולי למקום שקט ומבטיחה להחזירו עד הלילה. 
המפקד אומר כי אינו יכול לאפשר "מצעד של עריקים ואינו 
יכול לאפשר פרוטקציה." היא חושבת על המקרה של ניבי, 
שלה.  הבן  זה  הפעם  אבל  פנימה,  בחזרה  אותו  כששלחה 
המפקד מתרצה: "אבל בחמש הוא כאן בחזרה, לא רגע אחד 
יאמר שהוא בטיפול של קב"נית"  ישאלו  יותר. אם  מאוחר 

)עמ' 187(. 

אביגיל לוקחת את שאולי לביתו של מנדי, בקרבת מקום. 
לרחוץ  חייבים  היו  הם  הכל.  והבין  בחוץ  חיכה  כבר  מנדי 
אותו ולכבס את בגדיו הצואים. היא שאלה את עצמה: אילו 
היה סתם חייל מה היתה עושה? לפי הנוהל המקובל היתה 
משאירה אותו בין החברים שלו. שהם ידובבו ויחזקו אותו. 
תשושה  חשה  היא  להתבלבל.  התחילו  שלה  המחשבות 
ואובדת עצות. "מה הערך של כל מה שלמדת, שאלתי את 
עצמי, ומה שוות שנותייך הרבות בצבא, אם את לא יודעת 

להציל את הבן שלך?" )עמ' 190( 

בינתיים מתקשרת הרל"שית של הרמטכ"ל. רוזוליו על הקו. 
מבקש לדעת "מה קורה עם הילד?" אביגיל מעדכנת והוא 
תובע כי תחזיר אותו מיד. "מה יקרה אם כל האימהות ייקחו 
את הילדים שלהן הביתה. עם מי ננצח את המלחמה?" היא 
מסבירה שלא לקחה את שאולי הביתה, אלא לביתו של חבר 
בקרבת מקום. רוזוליו לוחש לה בטלפון: "תשמעי אביגיל, 
לא  זה  עצומה.  שערוריה  מזה  תפרוץ  חייל.  סתם  לא  הוא 
עניין פרטי שלנו. כולם בחטיבה יודעים מי האבא שלו, ועוד 
מעט כל המדינה תדע" )עמ' 191(. רוזוליו אומר שהוא לא 
כל הפמליה, לאסוף את שאולי.  בלי  יגיע,  וכי  רחוק מהם 
העובדה כי אביו יבוא לאסוף אותו מרגיעה את שאולי והוא 

מצטרף אליו בלא התנגדות. 
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אחרי  שבועות  כמה  תמה.  המערכה 
נפגש  כרמטכ"ל  תפקידו  את  שסיים 
הים.  ליד  בקפה  אביגיל  עם  רוזוליו 
נשכחה  כבר  שלו  הקטנה  המלחמה 
רגע  אותו  עצרו  הפוליטיקאים  מאז. 
כבר  שאולי  המוחץ.  הניצחון  לפני 
מאז  משנה  יותר  בעולם  מסתובב 
להתייעץ  רצה  רוזוליו  השתחרר. 
עמה לגבי השלב הבא בחייו. "תדעי 
לך, אחרי שהחזרתי אותו הוא תפקד 
בסדר גמור. נלחם כמו כולם." אביגיל 
רצתה להוציא ממנו הבטחה שייפגש 
מעת לעת עם בנו, אבל הוא התחמק. 
והוא  לו,  יכתוב  שאולי  הציעה  היא 
וזה  אמר שיש לו אישה ושתי בנות 

בלתי אפשרי. היא קמה. ניגשה לדלפק. שילמה את החשבון 
מבלי להיפרד מרוזוליו ויצאה.

ז

אם לסכם, אביגיל היא גם מנצחת, גם מובסת, וגם מאתגרת. 
נורא וגם  לאושרו של הקורא, הספר איננו מסתיים באסון 
לא בניצחון גדול, וטוב שכך. יש לאביגיל, חלוצה בתחומה, 
מערכת  בראש  עומדת  היא  כאישה  מבוטלים.  לא  הישגים 
צבאית, מסמלת את הנחישות והנחיצות שבניצחון. עם זאת 
ברור גם לה שאי אפשר רק לנצח במלחמה. כל מלחמה, גם 
היא  בה  ההשתתפות  עצם  נוראה.  היא  בה,  שמנצחים  כזו 
הפסד. ברור שגם שאולי, שיצא ממנה שלם בגופו, יצא מצולק 
בנפשו, גם אם ישתקם. גם אביגיל יצאה פגועה, כאשר ברגע 
המבחן לא היתה יכולה לסייע לבנה, כפי שאמרה לעצמה 
"מה שוות שנותייך הרבות בצבא, אם את לא יודעת להציל 
אשר  רוזוליו,  של  מיחסו  גם  נפגעה  היא  שלך?"  הבן  את 
עם  המשותף.  בבנם  להכיר  מוכן  היה  לא  דבר  של  בסופו 
זאת הספר בכללו עושה דבר חשוב. בדומה למה שאביגיל 
עושה לחיילים, מכינה אותם למצבי מלחמה קשים, עושה 
הספר לציבור הקוראים, חושף אותם למצבי חיים מורכבים 
וקשים. אפשר לטיעון כי אין זה ספר שוחר שלום במידה 
מספקת. איני בטוח. אולי. ייתכן שאין הוא עושה זאת בדרך 
מה  אלא  העיקרי.  נושאו  זה  לא  אבל  עקיפה.  אלא  ישירה 
הנועזת,  הגישה  כלומר  אביגיל,  של  מדמותה  שמשתקף 
הנחושה והאגרסיביות לחיים. אמת, אין זה ספר פציפיסטי 
במשמעותו הפסיבית, אלא ספר אקטיבי, ויטאלי, תאב חיים. 
"רציתי לסעור כמו שלחצנו יחד על ההדק" נאמר בסיומו 
כשהיא שוכבת עם קצין הצלפים יונה. ההרג יכול להיות גם 
מטפורה לניצחונו של ארוס על תנאטוס. מנקודת מבט זו יש 

לה גם ביקורת ארסית על קציני המטכ"ל. 

"רשמתי בפנקסי רשימות קטנות על הנוכחים, הגנרלים של רוזוליו 
שהיו צריכים להביא את הניצחון: חלש. הססן. פטפטן. די מרשים. 
החלטי. נבון. לא עמוק. בוסר, דורש עוד עבודה. נפוח. כל קשת 

התכונות האנושיות נפרשה אצלי ברשימות. - 
- - הם פטפטו יותר מדי בשביל חיילים ועם 
רוזוליו שבר  לנצח.  קשה  מלל  כזה של  עודף 
את הראש איך מנערים את האנשים האלה, איך 
הופכים אותם לסוסי פרא דוהרים. רובם נראו 
כמו סמנכ"לים של חברות בינוניות, שהסתדרו 
מחוץ  נאה  ואישה  וג'יפ  קרקע  צמוד  בית  עם 
לעיר וזה מספיק להם. למה לקלקל את כל זה 

בגיהינום של מלחמה" )עמ' 76(.

נחישות  קצינה.  אישה  של  מפיה  זה  וכל 
ספק  בלי  זה  גברית.  נרפות  לעומת  נשית 
משהו חדש, מאתגר, שטרם קראנו כמותו. 

הרהור לסיום: מאז ראה הספר אור חלפו 
מאמר  קראתי  וטרם  כחודשיים  כבר 
ביקורת עליו, להוציא כמה ראיונות ברדיו 
ובעיתונות. בדרך כלל ספר חשוב כמוהו זוכה להתייחסות 
מיידית של הביקורת עם הופעתו. ואני תוהה: האם המבקרים 
חוששים לומר את דברם? האם הוא תפוח אדמה לוהט מדי? 

נמתין ונראה.

החבל הבוער

)הוצאת  תהיה  תמים  הספר  מחבר  זינדר  אריאל  המשורר 
מקום לשירה/עמדה, 2020( הוא ד״ר לספרות ימי הביניים 
שני  האחרון,  שספרו  אף  תל־אביב.  באוניברסיטת  המלמד 
על  להניח  מותר  לקורא,  בקלות  נגיש  אינו  ספריו,  במניין 
סמך הרקע של מחברו, כי איננו גיבוב מילים בעלמא, אלא 
מלאכת מחשבת שירית התובעת פענוח. הנה, תחילה, השיר 

הניצב בפתח הספר.

ניצוצות

ֲאִני ְמַדֵּבר ּובֹו ַּבְּזַמן ֲאִני ְמַדֵּבר
ֶאל ַהֶחֶבל ַהּבֹוֵער ֶזה ַהֶחֶבל ַהּבֹוֵער 

ֶׁשֲאִני ַמֲחִזיק ִּביִמיִני ּוַמֵהר ְמַעֵּגל ּבֹו ִעּגּוֵלי ִניצֹוצֹות.
ַהִאם ְמִביִנים אֹוִתי? ָסֵפק ַרב ִאם ְמִביִנים

ָלרֹב ׁשֹוֲאִלים ּוַמְקִׁשים ּובֹו ַּבְּזַמן ְמַבְּקִׁשים
ה ְוַתְפִסיק ָלזּוז. אּוַלי ָּתִניַח ַלֶחֶבל ַהֶזּ

ַמה ִּפְתאֹום. ֹלא ָּכֵעת, ְּבָׁשָעה ֶׁשָּכזֹו,
ְּכֶׁשַהּטֹוב ַהָּצפּון ָנֵמק ִּבְצפּונֹו

ִביעֹו ְוֵיין ַהֵּיׁש ָנסֹוג ְוֹלא ַיֲעֶלה ַעל ְּגַדת ְגּ
ּוִבְכָלל, יֹוֵתר ִמַּדי נֹוֵהג עֹוָלם ְּכִמְנָהגֹו.

ַּבַעל ָּכְרִחי ֲאִני ֵמִעיר ּוְמעֹוֵרר ֶאת ַהֶחֶבל ַהּבֹוֵער
ֶזה ַהֶחֶבל ַהּבֹוֵער ֶׁשֲאִני ְמַדֵּבר.

כותב:  הוא  לבעיית ההבנה של שירו.  מודע  המשורר עצמו 
שֹוֲאִלים  ָלרֹב  ְמִביִנים/  ִאם  ַרב  ָסֵפק  אֹוִתי?  ְמִביִנים  “ַהִאם 
ְוַתְפִסיק  ה  ַהֶזּ ַלֶחֶבל  ָּתִניַח  ְמַבְּקִׁשים/ אּוַלי  ַּבְּזַמן  ּובֹו  ּוַמְקִשים 
ָלזּוז.״ לא רק שאין מבינים, אלא הוא מעצבן בתזוזתו. ובכן, 

ישי שריד, ויקימדיה, 2019



גליון 414 
54

ניסיון  )זה  הכתוב  את  לפענח  בנסותי 
“החבל  לצירוף  פונה  אני  בלבד(  אחד 
בשיר.  מפתח  כצירוף  שנראה  הבוער״ 
כדאי  בוער,  חבל  הָאחּוד,  הצירוף  לפני 
הוא  “ֶחֶבל״  במרכיביו.  תחילה  להתבונן 
חבל  קלוע,  חוט  משמעויות:  רבת  מילה 
)ייסורי(  חבלי  לידה,  )כאבי(  חבלי  ארץ, 
משיח ועוד. “ּבֹוֵער״ הוא דבר מה העולה 
ג  )שמות  באש״  בוער  “הסנה  כמו  באש, 
ב(. אולם בדרך כלל זו אש פנימית. “והיה 
בלבי כאש בוערת, עצור בעצמותי ונלאתי 
כלכל״ )ירמיהו כ ט(. “ואנוכי בחלבי ובדמי 

את הבערה אשלם״ )ביאליק ‘לא זכיתי באור מן ההפקר׳. גם 
לשיר.  שייכות  הללו  המשמעויות  כל  שם(.  נזכר  “הניצוץ״ 
הצירוף “החבל הבוער״ מזכיר גם את “הבגד הבוער באש״ 
בשירה של דליה רביקוביץ ‘הבגד׳. יש קרבה )של סכנה( בין 
שני השירים, אבל לפני כן אני מעוניין באזכור ספציפי יותר. 
כיום עומדים לרשותנו כלי חיפוש דיגטליים רבים המסוגלים 
לסרוק בהרף עין אינספור צירופים. ובאמת, הסריקה מעלה 
כמה צירופים של “חבל בוער״, שהמשותף לכולם הוא מצבי 
סכנה. אחד מהם הוא שירו האמור של זינדר עצמו. שיר אחר 
הוא Burning Rope של להקת ג׳נסיס מ־1978. אזכור נוסף 
הוא של איש הפעלולים חזי דין אשר תכנן לתלות עצמו על 
“חבל בוער״ בין מגדלי עזריאלי, ולהשתחרר מהקשירה לפני 

שהחבל יישרף. 

של  לזו  ביותר  קרובה  בשיר  שהסיטואציה  מוצא  אני 
הפעלולן המלהטט עם חבל בוער. הדובר בשיר “מדבר״ מצד 
אחד אל קהל שומעיו )למטה( שאינו מבין אותו, כאשר מצד 
שני הוא מדבר אל החבל הבוער אותו הוא מחזיק בימינו 

“ּוַמֵהר ְמַעֵּגל ּבֹו ִעּגּוֵלי ִניצֹוצֹות". הוא דומה בכך 
את  האש  מעגל  דרך  המעביר  בקרקס,  למאלף 
האריה. כאן הוא מסובב את המעגל סביב עצמו 
אם  )הקבליים(  “הניצוצות״  דרכו.  העובר  והוא 
תרצו, הם התפוקה השירית המילולית שמופקת 
מהפעולה כולה. יש לו זמן קצוב בלבד לשם כך. 
)בדומה  נשרף.  איננו  אך  בוער,  החבל  עוד  כל 
אפשר  דולק  שהנר  זמן  “כל  החסידי  למאמר 
דיבורו  את  רק  השומע  שומעיו,  קהל  לתקן״(. 
החיצוני המופנה אליו, אינו מבין אותו ומבקש 

ה ְוַתְפִסיק ָלזּוז.״  “אּוַלי ָּתִניַח ַלֶחֶבל ַהֶזּ

הוא  לכן  יישרף.  אחרת  לזוז,  מוכרח  הוא  אבל 
)“כשהטוב  ֶשָּכזֹו״  ְּבָשָעה  ָּכֵעת,  ֹלא  ִּפתאֹום.  “ַמה  מסרב: 

הצפון נמק בצפונו״(. 

דווקא  לכך  אבל  האדם.  כאחד  ינהג  שהמשורר  רוצים  הם 
פניו  מגמת  ְּכִמְנָהגֹו.״  עֹוָלם  נֹוֵהג  ִמַּדי  “יֹוֵתר  מתנגד:  הוא 
הפוכה. “ַּבַעל ָּכְרִחי ֲאִני ֵמִעיר ּוְמעֹוֵרר ֶאת ַהֶחֶבל ַהּבֹוֵער/ ֶזה 
ַהֶחֶבל ַהּבֹוֵער ֶשֲאִני ְמַדֵּבר.״ “החבל הבוער״ שהוא מדבר בו 
ומתוכו, הוא הדיבור הפנימי השירי, הבוער בו. כפי שאומרת 
רביקוביץ בשירה: “מה את אומרת צעקתי, מה את אומרת?/ 
אין עלי בגד בכלל, הרי זה אני הבוערת״. בכך לא מתמצה 

הפירוש, אבל זה עיקרו. 

זהו, אם כן שיר ארס פואטי, על משורר הבוער באש היצירה 
מקוריים  ולשונו,  השיר  מבנה  אבל  בה.  להישרף  ועלול 
ומורכבים ואינם מובנים מאליהם. לכן, אולי, הוא מוצב בפתח 
בקריאתו  ללכת  יש  שבו  הפענוח  כיוון  על  כמצביע  הספר, 
תמיד מה לחפור.              .)וגם בשירים אחרים(. וכאשר המשורר הוא בעל מטען, יש 

בית ספר חדש לכתיבה מזמין אתכן ואתכם ל"מועדון הספר" -

מפגשים אינטימיים בזום עם יוצרים על ספריהם

שמונה מפגשים של שעה וחצי, אחת לחודש, בימי שני בשעה 19-20:30
שמונת הספרים יישלחו לבתיכם

bayit.sefer@gmail.com :הרשמה תתאפשר עד לתאריך 12.11.20, למייל

 * מספר המקומות מוגבל *

* ניתן לרכוש מנוי במתנה למועדון הספר, בהנחה של 10%*

30.11.20 : עם שירה חפר  על נגד הטבע מאת תומס אספדל )לוקוס, 2020(, אותו תרגמה
28.12.20 : עם שמעון אדף על ספרו כפור )כנרת זמורה-דביר, 2010(

25.1.21 : עם גילי חיימוביץ' על ספר שירה והקו הופך לצל מאת מטורה  
               )ספרי עיתון 77, 2018(, אותו ערכה ותרגמה

15.2.21 :  עם אסתר אורנר על ספרה סוף, והמשך )רסלינג, 2012( 
22.3.21 :  עם ננה אריאל על ספרה הספר הכי משעמם בעולם )אסיה, 2020(

26.4.21 :  עם ערן צלגוב על ספר שיריו פרו]ט[זה )פרדס, 2019(
31.5.21 :  עם טל ניצן על ספרה הנוסעת האחרונה )עם עובד, 2020(

21.6.21 :  עם דנה חפץ על קובץ סיפוריה השתדלות נוספת )פרדס, 2019(

ֵסֶפר ַּבִית
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טליה סוצקובר־שטדלר

כשילד נם

ַהֶּיֶלד ָנם
ם ַעְכָׁשיו ִנְרָדּ

ֲאִני אֹוֶכֶלת, רֹוֶחֶצת, לֹוֶבֶשת
ּכֹוֶבֶסת, ּתֹוָלה, ְמַקֶּפֶלת

קֹוֵראת, ּכֹוֶתֶבת
ִהֵּנה  

ַהֶּיֶלד ָקם
ְזַמֵּננּו ַּתם

כחשת

חּוׁש ִמַּדי ָהִייָת ָכּ
ָרֶזה ִמְּכֵדי ְלַׁשֵּמׁש 
ִלי ִקּבּול ָלַאֲהָבה ְכּ

ַאֲהָבְתָך ָאְזָלה ַמֵהר 
ְׁשנּו  ְפַגּ ָּבְרָחה ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִנּ

חּוׁש ָהִייָת ֵמָהִכיָלּה ָכּ
י ַוֲאִני ֹלא ָׂשַבְעִתּ

פרשנות   

ַּבַעל ַהַּגן ְמַפֵּזר ִמִּלים
ֶׁשִּגֵּדל ְוִטֵּפַח

ִנים הּוא ׁשֹוֶעה ֶאל ַהִּנָצּ
ְוׁשֹוֲאָלם ְּברְֹך ְרִביָביו. 

ֲאִני צֹוָפה ְולֹוֶמֶדת  
ְמַבֶּתֶרת ִלְבָתִרים     

ֲעֵלי ּכֹוֶתֶרת
ַעּמּוד ֱעִלי. 

ַמְׁשִחיָלה ְּפָרִחים 
ַלֲעֶטֶרת רֹאׁשֹו  

מתוך סימנים

דב זהר

מעברים

ַּבִית ֵמֵעֶבר ַלְּׁשִביל.
       ֵמֵעֶבר ַלַּבִית, ַׁשַער.

ָחֵצר ֵמֵעֶבר ַלַּׁשַער.
       ֵמֵעֶבר ֶלָחֵצר, ָּגֵדר.

ֹחֶפׁש ֵמֵעֶבר ַלָּגֵדר.
         ֵמֵעֶבר ַלֹחֶפׁש, ֹחֶׁשְך.

אֹור ֵמֵעֶבר ַלֹחֶׁשְך,
        ְּכמֹו ַהַּבִית ּוֵבית ַהּבֹור.

תקראו לזה קסם

ְוָאנּו ִּכְסָתו, 
ִמְתַּפְּׁשִטים ִמַּמְחְלפֹות ַהַּקִיץ 

ְלַמָּצִעים ִּפְרחֹוִנִּיים,
ְמִגיִפים ְּתִריִסים

ִלְׁשִתיַקת ַהַּתּפּוַח,    
ֲחבּוִקים ְלֹלא ַמֵּסכֹות 

ֶאל ַהֹּבֶׂשם 
ּוְׁשִטיֵחי ָהֲאָדָמה ַהִּמְתַאֶּפֶרת.

סֹוֵבב ְּבֵראִׁשית,
ַרק ְׁשֵנינּו ְמִביִנים.

מתוך בית התה של הזבובים

יעל שריר

הייתי ילדה נבונה מאוד

ֵהַבְנִּתי ֶאת ָּכל ְּכָלֵלי ַהִּמְׂשָחִקים.

ְּבֵבית ָאִבי
ָהָיה ַרק חֹק ֶאָחד:

ָאסּור לֹוַמר ״ִאָּמא״
אֹו ״ִקּבּוץ״

אֹו ״ַּגְעּגּוַע״.
ַמְפִחיד ָהָיה ְלִהָּפֵסל.

ְּבֵבית ִאִּמי
ָהיּו ִלי ֻחִּקים ֲחַמְקַמִּקים:

ָאסּור ְלַהְכִאיב
ָאסּור ְלַהֲעִמיס

)ֹלא ְלַהְמִליַח עֹוד
ֶאת ְלָחֶייָה ָהְרֻטּבֹות(.

ָהִייִתי ַיְלָּדה ְנבֹוָנה ְמאֹוד.
ִהְצַטַּיְנִּתי ְּבָכל ַהִּמְׂשָחִקים.  

צלופן

ָהִייִתי 
ֲעִטיַפת ֵצלֹוָפן ְיֵפהִפָּיה,

ְּדרּוָכה ְּתִמיִדית.
ַרק ֶׁשֹּלא ְיַגּלּו ֶאת ַהַּתְרִמית -

ִּבְפִנים ֵאין ְּכלּום.

מתוך לב האוקיינוס שלי

ב־
ר 

או
ם 

אי
רו
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קוראים לי מינה. יצאנו לדרך לפני חודשיים מהעיר חמה, בסוריה. אמא שלי חיבקה אותי חזק חזק. 
או במשאיות  נורא צפופים  נסענו באוטובוסים  לא עזבה אותי כל הדרך. לפעמים הלכנו, לפעמים 
מאובקות. בדרכים היו המון בורות. היטלטלנו והיטלטלנו אבל אמא שלי אף פעם לא עזבה אותי. 
אנשים דיברו כל מיני דברים בדרך. כמה אנשים בכו נורא באוטובוס. האמת, גם אני בכיתי. הרגו את 

אבא שלי בחמה. למה הרגו אותו אני לא יודעת, באותו זמן אמא שלי בכתה נורא, גם אני בכיתי. 

הנסיעה שלנו היתה ארוכה מאוד. פעם אחת שני ילדים ודוד זקן אחד מתו בדרך. אנשים חפרו להם 
קברים בצד הדרך. הקברים של הילדים היו קטנים. האמהות שלהם חיבקו את הקברים חזק חזק, בכו 

נורא, לא רצו ללכת. אבל אנשים משכו אותם אמרו שחייבים ללכת. 

כשהגענו למקום אחד כולם נעשו יותר שמחים. כמה אנשים אמרו שבחושך בלילה נגיע לחוף הים 
כך  אחר  בפניהם.  מאוד  התחננה  תעלי. אמא שלי  לא  את  אמרו  לאמא שלי  סירה.  על  נעלה  ושם 

הוציאה מהחזה שלה שלושה צמידים, נתנה לאנשים. בסדר אמרו לה, תבואי גם את. 

בכפר שלנו לא היה ים. אני בחיים שלי לא ראיתי ים. גם אמא שלי לא ראתה. כשהגענו לחוף הים 
עוד פעם לא יכולנו לראות את הים. אנשים העלו אותנו לסירה. היה נורא צפוף. אמא שלי חיבקה 
אותי, לא עזבה אותי בכלל. אנשים אמרו שנחזיק חזק חזק, אמא שלי החזיקה אותי עוד יותר חזק. 
התנדנדנו מאוד על הים. בגלל שהיה חושך כל כך גדול לא ראיתי את הים. מים מלוחים השפריצו 
על פני. בגלל המלח הקאתי. נשים זקנות אמרו תפילות, גם אמא שלי אמרה. אמא שלי אמרה לי אל 
תפחדי. נשאר רק מעט, עוד מעט נגיע. אני בכלל לא פחדתי. בגלל המלח היו לי דמעות בעיניים 
אבל גם קצת בכיתי. יש הרבה גלים, אמרו האנשים. כולם צעקו, תחזיקו חזק, אמרו. אחר כך הסירה 

שלנו התהפכה. 

בכפר שלנו לא היה ים, היה לנו נחל קטן. דגים שחו בתוכו מהר מהר. האמת שהנחל שלנו לא היה כל 
כך קטן, היה קצת גדול. על החוף היו לנו עצים. אבא שלי עשה לי פעם נדנדה על העץ. הבית שלנו 
היה על חוף הנחל. אמא שלי גם עשתה לי בובה מגרביים ישנים. אבל אני שכחתי אותה באוטובוס. 

הבית שלנו היה מאוד יפה. 

אנחנו נפלנו לתוך הים. אמא שלי חיבקה אותי חזק חזק. בגלל שבכפר שלנו לא היה ים אנחנו לא 
למדנו לשחות. גם אמא שלי לא למדה. ירדנו ישר למים העמוקים אני ואמא שלי. אחר כך עלינו קצת 
למעלה. אבל הרבה אנשים דרכו עלינו ברגליים שלהם ואז עוד פעם ירדנו ישר למטה. אמא שלי לא 
עזבה אותי בכלל, חיבקה אותי חזק חזק. מים מלוחים מילאו את הפה שלי. אמא שלי חיבקה אותי 
ואני אמרתי לעצמי אל תפחדי אמא, סתם רציתי לבכות קצת. גם אמא שלי לא פחדה רק הסתכלה 

לתוך העיניים שלי. לא יצאנו אף פעם מתחתית הים. 

קוראים לי מינה. אני בת חמש. יצאנו מחמה לפני חודשיים. אנחנו לא ראינו בחיים שלנו ים בחוץ. 
שלי חיבקה אותי חזק ולא עזבה אותי בכלל. הרי כל האמהות אוהבות מאוד את הבנות שלהן.   .אנחנו כבר שבוע בתחתית הים. אני ילדת־ים, ילדת־הים התיכון, עכשיו הים הוא האמא שלי. אמא 

סלאהתין דמירטאש 
תרגמה מטורקית והעירה: עפרה בנג'ו

 ילדת־ים
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סירת פליטים )באתר פיקסביי(

 

סלאהתין דמירטאש )Selahattin Demirtas( הוא מנהיג כורדי טורקי שכיהן כראש המפלגה הפרו־הכורדית 
"מפלגת העמים הדמוקרטיים" )PYD( בין השנים 2018-2014. בשנת 2014 התמודד על תפקיד נשיא טורקיה וזכה 
בכ־10% מהקולות, הצלחה לא מבוטלת בהתחשב בכך שהמועמד המרכזי היה טייפ ארדואן. ההצלחה האירה פנים 
גם למפלגתו כאשר בפעם הראשונה בתולדות טורקיה היא עברה את מחסום 10% בבחירות הכלליות של 2015 
והשיגה 13.2% מהקולות. אולם הצלחה זו היתה בעוכריו בסופו של דבר. הוא סירב לתמוך בנשיאותו של ארדואן 
ובכך הוא ומפלגתו הפכו לאויבי העם ואויבי הנשיא ארדואן. אחרי הפיכת הנפל בטורקיה ביולי 2016 דמירטאש 
וחברים אחרים במפלגתו, שלא היו מעורבים בה כלל, הואשמו בסיוע לטרור בגלל קשריהם כביכול עם הארגון 
הכורדי ה־PKK המוגדר כארגון טרור בטורקיה. בנובמבר 2016 נעצר דמירטאש והתובע ביקש לפסוק לו 142 
שנות מאסר. בספטמבר 2018 בית משפט טורקי פסק לו ארבע שנים ושמונה חודשים עונש מאסר על נאום שנשא 

בחג נורוז ב־2013. התערבות בית הדין האירופאי לזכויות האזרח בניסיון לשחררו עלו בתוהו. 

בבית הסוהר דמירטאש כתב את סהר )seher( קובץ של שנים־עשר סיפורים שהסיפור ״ילדת־ים״ נכלל בו. הספר 
שיצא לאור בשנת 2017 זכה להצלחה מסחררת והודפס כבר ב־9 מהדורות בטורקיה עצמה. הוא תורגם לעשר 
לשונות ובכללן סינית ויפנית. האירוני בדבר הוא שדמירטאש כתב את הספר בטורקית ולא בשפת אמו הכורדית, 

אם משום הטורקיפיקציה שעבר ואם משום שחשש מהצנזורה. מכל מקום הספר תורגם לאחרונה גם לכורדית.

ע״ב
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עופר שור

דורסים

התחנה  של  הצר  הכביש  על  באטיות  מתמרנות  מנועים,  בגרגור  הדלק  מתחנת  ויצאו  נכנסו  מכוניות 
במערבולת של בנזין ואבק. דורי ויונתן ישבו בבית הקפה שהשקיף על התחנה ועל מגרש העפר רחב 
הידיים שלידה, ומעבר להם אל השדות החרושים שהתמשכו עד האופק. התיק של דורי נשען על רגלו 
והוא ניסה לדחוף אותו אל מתחת לכיסא, אבל התיק היה גדול מדי ושב ונתקע. דורי קילל ובעט בו בעקבו 
עד שהצליח לדחוס אותו אל בין הרגליים השחורות הדקות. הרצפה שמסביבם היתה זרועה גרגרי אבק 
וכמה נוצות עורב שחורות גדולות שנחו פזורות סביב, מצביעות לכיוונים שונים כאילו יד נעלמה פיזרה 
אותן שם בכוונה תחילה. בשולחן לידם ישבו שלושה גברים. לשלושתם היו קרחות בצבע ביצה חומה והם 
הרכיבו משקפי שמש צרים ועישנו שלושה סוגי סיגריות שונים שדורי לא הצליח לזהות אבל הוא ידע זאת 

לפי הצבעים השונים של הקופסאות שלהם, שהיו מונחות על השולחן. 

ולבן. עשן הסיגריה התאבך מבין  זה עם הקופסה באדום  יוכל. בחיים לא." אמר אחד מהם,  "הוא לא 
אצבעותיו. חבריו נדו בראשם באטיות. 

"אבל למה?" שאל השני. הוא היה רזה ושזוף וענד שעון עגול גדול, כמו של הטריאתלטים שדורי היה 
רואה רצים בטיילת כשהוא ואשתו היו הולכים לשתות קפה בשבת בבוקר. הקופסה שלו היתה מוזהבת 

כולה. 

"אין לו את זה." אמר הראשון. שוב השתררה שתיקה.
"אין לו את זה? בטוח?" אמר השלישי, שהקופסה שלו היתה לבנה לגמרי.

הראשון נד ראשו באטיות. הוא שאף מהסיגריה. 
"אין לו את זה ובחיים לו יהיה לו," אמר. 

"לפחות הוא ניסה," אמר השני. 
"אעלק ניסה. כאילו ניסה," אמר השלישי, ופרץ בשיעול ממושך.

דורי ניסה להבין על מה הם מדברים אבל הם שקעו שוב בשתיקה, משקיפים גם הם על ההמולה בתחנה: 
אוטובוס תיירים אדום תמרן אל תוך מגרש החניה, חוסם נתיב שלם וגורר אחריו שיירה של צפירות. 
למרות שהם היו בתחילת מרץ החום כבר היה מורגש, שרידי צינת הבוקר מתפוררים אל רצפת העץ של 
בית הקפה. כמה ציפורים ריחפו מעל מגרש החניה, צללים דקים חסרי תווים חגים במסלולים ארוכים 
ואיטיים בשמים. דורי חשב להתבונן בהן מבעד למשקפת אבל אז נזכר שהיא בתיק שזה עתה דחס אל 

מתחת לכיסא וויתר. 

"דודי!" קרא הכרוז מבפנים. "דודי!"
"זה אנחנו?" שאל דורי.

"לא. הוא אמר דודי, לא דורי," אמר יונתן. הוא היה כבן שלוש־עשרה, פניו העגולות והוורדרדות בוערות 
רחבי ממדים  טרנינג  ומכנסי  סווטשירט  לבש  הוא  מתולתל.  שיער  לפרץ  זעף מתמדת מתחת  בארשת 
שנזלו על גופו במפל של בד. מבטו היה מושפל אל מסך הטלפון ואצבעותיו התנועעו בזריזות על המסך. 

צפצופים וצרצורים חדגוניים עלו משם, משתלבים בהמולה הרגילה של בית הקפה. 

דורי הצביע על הציפורים שריחפו מעליהם. "תסתכל רגע, יונתן, מה אתה חושב? מה אלה?" שאל.

הנער לכסן את צווארו ואת עיניו בכמה מילימטרים אל השמים. "למי אכפת?" אמר. "תסתכל אתה." הוא 
חזר לטלפון.
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דורי הרגיש את הכעס מתחיל לבעבע בו. "בשביל מה לי להסתכל עליהן? אתה אמרת בעצמך שזה לא 
מעניין," הפטיר.

יונתן משך בכתפיו מבלי לזוז ממקומו. "אתה שאלת. אל תסתכל מצדי." הוא הרים שוב את הטלפון.

"דורי! דורי!" קרא הקול מבפנים.

דורי הניח את המגש האדום על השולחן והלך לשירותים. כשחזר יונתן כבר גמר את הסנדוויץ' שלו, ודורי 
התבונן בו כשתחב את החתיכה האחרונה, ממלא את פיו עד שלחייו כמעט התפקעו. המגש היה זרוע 

שרידי מזון שניצלו מפיו.

איזה חזיר, חשב. 

"טעים?" שאל.

שהשיב.  לפני  ביסודיות  ללעוס  סיים  יונתן 
"רגיל," ענה. הוא ניגב את אצבעותיו במפית. 
שפתיו  בזווית  נקוותה  קטנה  קטשופ  טיפת 
עקב  דורי  שדיבר.  בשעה  מטה  מעלה  ונעה 

אחריה במבטו.

"היית יכול לחכות לי," אמר בכעס. "חשבתי 
שנאכל ביחד." 

"נעלמת למלא זמן. הייתי רעב," אמר יונתן. 
עיניו הכחולות בהירות אמדו את דורי ללא 
בחיקו,  הטלפון  את  הניח  הוא  מיוחד.  עניין 
בתקרה,  הביטו  שעיניו  עד  לאחור  התרווח 

פלט שאיפה ממושכת.

בזבוז  "איזה  בכעס.  אמר  כבר?"  נצא  "מתי 
זמן."

אתו  דיברה  היא  הרעיון של אשתו.  היה  זה 
על זה ערב אחד, אחרי שחזר מהעבודה והם ישבו במטבח הלבן, הגדול, המבהיק  שלהם. היא מזגה להם 
משהו לשתות: לה יין לבן, לו אדום. הוא היה עייף מאוד ורק רצה ללכת לישון אבל הקשיב, בחצי אוזן, 

סנטרו שעון על ידו ועיניו בוהות בחלל.

"זה טוב לו, שיהיה לו תחום עניין," היא אמרה, מרימה את הכוס אל שפתיה.

"אבל למה דווקא ציפורים? אני לא אוהב ציפורים," אמר דורי. "הן מפחידות אותי. יש בהן משהו לא 
אנושי."

אשתו לגמה לגימה ממושכת. מאחורי הכוס, גבותיה הזדקרו. "טוב ברור. הן ציפורים, לא בני אדם," אמרה 
אחרי שהניחה את הכוס על השיש. מופת של הגיון.

"לא, כלומר, יש בהן משהו שהוא אפילו לא חייתי," ניסה דורי להסביר. "הן כמו מכונה, כמו רובוט. קרות, 
קפואות, כמו רובוט מכוכב אחר. אני לא יודע מה הוא מוצא בהן."

"תשאל אותו", אמרה אשתו. "הוא גר פה, ממש קרוב."

"חה חה," אמר דורי. הוא תיעב את חוש ההומור החמצמץ שלה. "אנחנו לא ממש מדברים, אם לא שמת 
לב." 

אשתו הניחה את הכוס שלה בכיור. "כן, שמתי לב," אמרה. "אז הנה, עכשיו תהיה לכם הזדמנות. רשמתי 
את שניכם לסיור צפרות בשבת בבוקר. שיצא קצת החוצה במקום לשבת כל היום בבית מול המחשב." 

"שבת הזאת?" שאל דורי בהפתעה. "חשבתי לצאת לרכיבה בבוקר. איפה זה בכלל?"
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היא הביטה בו ממושכות לפני שענתה. "אז פעם אחת תוותר על הרכיבה האהובה שלך," אמרה. "זה 
בדרום איפשהו. שלחתי לך קישור עם כל הפרטים. אני הולכת למיטה. יש לי יום ארוך מחר. לילה טוב." 
צעדיה נמוגו במעלה המדרגות. דורי בהה בחלל מטבח, גדול ובוהק וחסר זוויות כמו המעבדות האלה 
בסרטי המדע הבדיוני שתמיד קורות בהן תאונות מזוויעות, איזה חייזר מתפרע או וירוס משתולל וזורע 
הרג וחורבן. כמה טיפות יין אדום הצטופפו על השיש, עגולות עגולות, ואור מנורות התקרה השתקף בהן. 

הוא ניגב אותן בסמרטוט. הטלפון שלו צרצר: ליאת שאלה אם הוא יכול לדבר. 

"לא עכשיו," הוא תקתק. "היא עדיין ערה. מחר?"

אגודל מורם וסימן לב ריצדו מולו על המסך. "לא אוכל להגיע בשבת," הוא הקליד. סמיילי עצוב. "היא 
רשמה אותי לאיזה טיול עם הבן שלי." 

"טוב. נדבר."

"אני מתגעגע," כתב, אבל שום חלון לא צץ בתגובה.

דורי ראה קבוצה קטנה שהתאספה בקצה המגרש שמולם. "זה בטח הם," אמר, "אני רואה לפי המשקפות. 
בוא נלך." הוא לגם לגימה אחרונה מהקולה וקם. יונתן נשרך אחריו.

וכובעי פטרייה.  הקבוצה מנתה כעשרים איש, לבושים במכנסי דגמ"ח קצרים, נעלי הליכה מגושמות 
לרובם היו משקפות ענק שחורות שהשתלשלו מצווארם והמקצוענים באמת נשאו גם מצלמות גדולות 
עם עדשות שהזדקרו מהן, מוצבות על כנות תלת־רגליות דקות. פזורים ביניהם היו החובבנים, כמוהו, 
שנראו כאילו נקלעו בטעות למסיבה לא להם, שחיפשו מה לעשות עם עצמם בשבת ונרשמו בלי לחשוב 
יותר מדי. הם הסתובבו חסרי מנוחה, מצלמה או משקפת, דשדשו אנה ואנה במעגלים קטנים במגרש 
החניה, הסתודדו במבוכה, מתביישים לפנות לבכירים מהם.  דורי חיפש עוד משפחות עם ילדים – אולי 
יוכל לחבר את יונתן עם ילד בגילו ושיעזוב אותו במנוחה – אבל הילד היחיד שראה היה תינוק קטן 
מאוד שהיה מוצמד לחזהו של אביו הלא מגולח במנשא משוכלל. האמא עמדה לידם, אוחזת ברצועה 
סגולה שבקצה כלב שחור קטן שהתרוצץ קדימה ואחורה, לשונו משורבבת בהתרגשות. שני ההורים נראו 
עייפים מאוד. הם עמדו ובהו סביבם כאילו הרגע התעוררו משינה במקום זר ואינם מבינים איפה הם, או 
להיפך – שהם באמצע חלום שאינם יודעים איך להתעורר ממנו. דורי העביר את מבטו הלאה מהם. אם 

לא ליונתן, אולי מישהי בשבילו? 

עיניו התעכבו על אישה שעמדה במרחק מה ממנו: נמוכה, שיער חום קצר, עור בהיר, שפתיים דקות. עיניה 
היו מוסתרות מאחורי משקפי שמש עגולים גדולים. היא עמדה ליד זוג מבוגר יותר שנשא איתו את כל 
הציוד הדרוש. היא לא החזיקה דבר בעצמה. בת נאמנה, החליט דורי, אהובה ואוהבת, מגלה עניין מתוך 
נימוס ותומכת מתוך מסירות בתחביב הפנסיה של ההורים. הוא התבונן באצבעות הלבנות, הארוכות: היו 
עליהן כמה טבעות, אבל לא טבעת נישואין. הוא אהב טבעות. והלבוש היה פשוט: ג'ינס, סוודר תכלת, 

אול סטאר שחורות. שרשרת צנועה ועגילים צמודים. איזה יופי, חייך בינו לבינו. 

יונתן התקרב ונעמד לצדו. "בוא, המדריך הגיע," אמר. לחייו היו סמוקות. הוא הושיט לדורי את המשקפת.

המדריך היה עטוי כולו חאקי קצר, משקפי שמש על עיניו ודף מקומט בידו. דורי הביט בקנאה בכדורים 
המושלמים של שוקיו בשעה שהקריא במהירות את רשימת המשתתפים וסימן את שמותיהם בעט. 

"בואו תתקרבו," אמר. דורי הקפיד לעמוד מאחורי הבת חומת השיער. 

יש לנו סיור מיוחד.  וחד. "היום  "שלום לכולם, שמי דותן, ברוכים הבאים," אמר המדריך בקול נמרץ 
ננסה לעקוב אחרי אחד הדורסים הנדירים ביותר בישראל בתקופה הזו, בז הציידים." הוא השתתק, מחכה 
או  שניים,  או  עיט  איזה  גם  נראה  אולי  מזל,  לנו  יהיה  "אם  לבוא.  איחרו  שלא  ההתפעלות  לקריאות 
שלושה... בטוח נראה הרבה דיות, אבל לא בשביל זה אתם פה, כמובן. כמו שאתם יודעים בזי ציידים 
הופכים לנדירים יותר מפעם, אני עצמי לא ראיתי הרבה, אבל נקווה לטוב. בכל אופן, אנחנו יודעים שיש 
כמה באזור. יוסי לוי ראה זוג בחודש שעבר, ולפני שבוע בערך גם נצפה אחד – אולי אחד מהשניים – 

באזור כיסופים, אז אולי גם לנו יהיה מזל."

"מי ראה אותו?" שאל קול מהקבוצה במבטא אנגלוסקסי כבד.
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"אני לא בטוח," אמר דותן. "אני חושב שיבגני...?"

החבורה צחקקה, כאילו שעצם אזכור השם העלה מהאוב איזה סיפור משעשע במיוחד. המדריך המשיך. 
"לגבי הבזים, הם מגיעים לכאן מאירופה במהלך החורף, כמו שאתם יודעים. זו ציפור נודדת שמגיעה 

בפרטים בודדים ממזרח אירופה..."

דורי הפסיק להקשיב. עיניו דאו במורד גבה של הבת. העור היה חלק וחיוור, ושורה של שערות דקות 
התמשכה לאורכו, נעות כפלומה ברוח הקלה. קרן ירקרקה הגיחה מצד שמאל של שכמתה באלכסון אל 

בסיס צווארה, קצה של קעקוע שנותר חבוי מתחת 
לחולצתה. הוא התיק את מבטו. זה מספיק לעכשיו. 
כשהסבה פתאום את מבטה לאחור בעקבות איזו 

הפניה של המדריך, מיהר להתרחק. 

קולו של דותן חזר וצף אליו באוויר הבוקר: "...
אהיה  אני  לדרך.  ונצא  למכוניות  ניכנס  בואו  אז 
תהיה  אתה  רון?  מתנדב...  צריך  ואני  ראשון 
מאסף? מעולה. בעיקרון אנחנו רוצים לנסוע אל 
קטנה  חורשה  שם  יש  לרכס.  מעבר  השדות,  בין 

ונעצור שם. אולי נצליח לראות אותו. קדימה." 

הדבוקה התפזרה ועשתה את דרכה אל המכוניות. 
בשעה שהלך אל המכונית, דורי עקב אחרי הבת 
כסופה.   i20 ליונדאי  שנכנסו  עד  במבטו  והוריה 
שלה,  הרכב  הסתם  מן  בטוח.  צבע  בטוח,  אוטו 
התנדבה להסיע אותם כדי שלא יתעייפו בנהיגה 
כדי שיתפנו לצפייה. בת למופת, חשב  הארוכה, 
התבונן  הוא  אותו.  גירתה  שלה  המסירות  שוב. 

בדלת הנטרקת וסובב את הסוויץ'.

בשיירה  לנסוע  והתחילו  הכביש  אל  יצאו  הם 
איטית וארוכה אל הגבעות הארוכות והצהובות שהשתפלו הלאה והלאה כמו גלים קפואים נמוכים. שורות 
עצים מרוחקות הזדקרו מעליהם באופק, זקופים כריסים. יונתן התיישב לצדו, מניח בזהירות את המשקפת 

בחיקו.

"הכל בסדר?" שאל דורי.
"כן, סבבה," ענה יונתן.

"נראה מעניין, לא?" שאל דורי.
"אני יודע?" ענה יונתן. אצבעותיו התעסקו במשקפת. "אני מקווה שנראה משהו מעניין ממש."

"הבזים זה טוב, לא?" שאל דורי. "הם דורסים, לא?" הוא ניסה לדמיין בראשו בז, אבל ראה רק דורס גנרי, 
עם מקור מעוקל וטפרים ומבט נוקב. לא היה לו מושג איזו ציפור זו.

"כן, אבל הם קטנים, בקושי אפשר לראות משהו," ענה יונתן. "וכשהם צדים, זה מקסימום עכבר או לטאה. 
אז לא רואים ממש דם, את הטרף עצמו. זה רחוק מדי וקטן מדי."

"אז מה היית רוצה לראות?" שאל דורי. 

"לא יודע," השיב בנו. "אולי חיוויאי, או הכי טוב את הבז שהוא דיבר עליו. הוא יותר גדולים ויכול לצוד 
שפנים או נחשים. אז זה מגניב."

"מה מגניב?" שאל דורי. הוא תהה מתי בנו הספיק לצבור את כל הידע הזה, ואיפה הוא היה בזמן שזה 
קרה? במשרד? ברכיבה? עם ליאת?

"לראות איך הם צדים אותם. איך הם הורגים אותם," ענה יונתן. "ראיתי ביוטיוב. זה לוקח שנייה. הם 
פשוט נופלים על הטרף, תופסים אותו בציפורניים והורגים אותו. קורעים לו את הצוואר." קולו התרומם 



גליון 414 
62

בהתרגשות כששיחזר את המראה. "פעם ראיתי סרטון של עיט צד שועל בשלג. זה היה מדהים. הוא רדף 
אחריו איזה חמש דקות, ובסוף כל הפרווה של השועל והשלג היו מלאים דם..."

"אז אתה רוצה לראות דם?" שאל דורי.

בנו הפנה אליו מבט נלהב. "כן!" קרא ברצינות. "זה כמו בסרט אבל אמיתי. תראה", הסביר, מצטדק, "הן 
לא רעות, הציפורים. הן צריכות לאכול.  אבל הן הורגות...  כאילו בלי רגש. כמו מכונה. יש בזה משהו 

יפה." הוא נשען לאחור, שוקע חזרה אל תוך בגדיו הרחבים.

השיירה פנתה עכשיו ימינה באטיות אל שביל עפר רחב. המכונית שלפניהם, ג'יפ מיצובישי לבן גדול, 
העלתה ענני אבק סמיכים ודורי קילל והאט, מנסה כמה שיותר להתחמק מהם.

"אבא, סע מהר, אתה מאבד אותם!" אמר בנו בבהלה.

"הכל בסדר, אל תדאג. לאן הם יכולים להיעלם?" שאל דורי. השביל הפך משובש יותר, והוא לפת את ההגה 
בחוזקה בשעה שהמכונית דילגה מעל האבנים הגדולות. הוא הביט במראה האחורית וראה שכל סימן 
לכביש, לתחנת הדלק, למסעדות הקטנות שלידה, נעלם. מסביבם היו רק גבעות בור שטוחות צהבהבות, 
מנוקדות באבנים אפורות מתחת לשמי מתכת. עמודי חשמל עצומים התנשאו אל על במרווחים קבועים, 

נפילים פשוקי רגליים מחוברים אלה לאלה בחוטי חשמל עבים.

מבטיהם  סביבו,  והתגודדו  מהן  הגיחו  האנשים  הענק.  מעמודי  אחד  ליד  זו  אחר  בזו  נעצרו  המכוניות 
מופנים מעלה. גם דורי ויונתן יצאו מהרכב ויונתן הסתכל מיד למעלה, לכיוון הכללי שהאנשים הביטו 
אליו. דורי חיפש את חברתו החדשה. הוא הבחין בה במרחק מה משם, ליד ההורים שלה, שמבטיהם גם 
הם היו מורמים. הגבר הצמיד את המשקפת אל עיניו בריכוז, האישה עשתה אותו דבר עם המצלמה. אחרי 

דקה הם התחלפו, והגבר רכן והתחיל לכוון את כנת המצלמה, מסובב בזהירות ברגים פה ושם. 

בתם השקיפה עליהם, מבטה מרוכז ושלו. היא עמדה בפיסוק קל, ידיה שלובות על חזה. חצי חיוך ריחף 
על פניה והרוח הסיטה קלות את השיער שעל מצחה. היא החזיקה עכשיו במשקפת נוספת. דורי התקרב 
אליה, הביט בה עד שעיניה רפרפו לעברו ואז נד בראשו ועמד במרחק מה. הוא הרים את מבטו אל ראש 

העמוד.

בתחילה לא ראה דבר, רק את המוטות המשולבים של עמוד החשמל העצום במרחק, שקצותיו בצבע 
השמים. הוא אימץ את מבטו והבחין בכתם שחור סגלגל בקצה חוט החשמל, במקום שבו התחבר עם גוף 

העמוד. 

"אפשר?" שאל את הבחורה. זה אפילו לא היה חלק מהתוכנית, אבל פתאום היה לו חשוב מאוד לראות 
את הכתם השחור המרוחק, לפרוט אותו לפרטים. היא הושיטה לו את המשקפת בחיוך קטן. המכשיר היה 

מוצק וקריר בידיו. הוא הרים אותו אל עיניו. 

הציפור ישבה על קצה העמוד, מוצקה כפסל עתיק על מזבח קדמוני. בטנה היתה מנומרת בנוצות חומות 
ולבנות וכנפיה היו משוכות לאחור לאורך גבה הצר. הראש המעוגל התמשך מגופה בקו רצוף אחד,  סב 
הלוך ושוב על צירו בתנועות פתאומיות וחדות, כאילו בסרט שרץ אחורה וקדימה בלופ שוב ושוב. דורי 
לא היה יכל להסיט את המשקפת מהפנים: המקור הקצר, שחור ומעוקל כפגיון, ובעיקר העיניים הענקיות, 
עם האישון עצום הממדים, ומעליהן הגבות המודגשות, שהקנו לפנים ארשת של ריכוז חמור סבר, כאילו 
הציפור סיימה להשקיף עליהם, שפטה והרשיעה אותם ועכשיו היא מנסה להחליט מהו העונש המתאים. 
הרגליים הלבנות התעקלו סביב צמרת העמוד, הטפרים השחורים מקיפים אותו כמעט לכל קוטרו. דורי 

הרגיש את לבו הולם. צווארו כאב. "מדהים," פלט. "דורי." הוא הושיט יד.

"אנה." כף ידה היתה לחה במקצת אבל הלחיצה היתה חזקה ובטוחה. היא הביטה בו קצרות ואז הסבה את 
עיניה חזרה אל הזוג המבוגר. 

"זה משהו, לא?" הוא החווה בראשו כלפי מעלה.

היא משכה בכתפיה. "לא הסתכלתי." 

"כדאי לך," הוא אמר. הוא הושיט לה את המשקפת והיא לקחה אותה מידו אבל לא הרימה אותה אל עיניה. 
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"זה לא ממש מעניין אותי," אמרה. "הם מעניינים אותי יותר." היא החוותה בראשה אל שני המבוגרים 
שלפניה. האישה צילמה בקדחתנות. הגבר הביט מרוכז למעלה, עיניו נעוצות במשקפת. הוא דיבר מדי 

פעם אל האישה, אבל דורי לא הצליח לשמוע מה אמר. 

"מלווה את אבא ואמא?" שאל.

"אבא שלי וחברה שלו." היא הניחה את המשקפת לצידה. "כן, אני עוזרת להם." 

"אז ציפורים זה לא הקטע שלך?" שאל דורי.

היא חייכה. היה לה חיוך רחב, יפה, שהפציע מתוך החזות המעט קודרת שלה. "לא, ממש לא."

"גם לא שלי," אמר דורי. "אני פה בגללו." 
שעמד  יונתן,  כלפי  בראשו  החווה  הוא 
במרחק מה מהם, המשקפת צמודה לעיניו 
ומופנית מעלה, ואז שב והביט בציפור. היא 
עדיין עמדה שם, מאובנת. הוא הבין שאינו 
יודע בכלל איזו ציפור זאת. הוא צעד צעד 
קדימה לקראתה. "אז מה את עושה בחיים, 

אנה?" שאל בקול ענייני.

באדישות  ענתה  בבית־ספר,"  יועצת  "אני 
ציפתה  כאילו  בו,  להביט  בלי  ובמהירות 

לשאלה.
"אה כן? איפה?" שאל דורי.

"בראשון."
"מעולה. אז אולי תייעצי לבן שלי? הוא כאן 
בחיים."  לו  קשה  זה.  את  צריך  הוא  איתי. 
החיוך  אבל  בתקווה,  בה  והביט  גיחך  הוא 

שלה לא הפציע הפעם. 

היא הסירה את משקפי השמש שלה ונעצה בו מבט ארוך. עיניה היו חומות וקרות, בצבע בוץ קרוש. "אני 
עובדת בבית ספר־יסודי," אמרה. "אבל הנה טיפ בחינם: אולי כדאי שתלך אליו עכשיו במקום להיות 
איתי." היא פנתה ממנו והלכה אל הזוג המבוגר, נעליה העלו עננת עפר קטנה שהתרוממה ונחתה על נעליו 

של דורי. הוא נאנח והסתובב אל שיירת המכוניות. לא חשוב, היום עוד ארוך. 

היו ממוקדות עדיין בציפור,  בנו עומד בחצי הגורן שהתקבץ מול המדריך. כל העיניים  הוא מצא את 
שמצדה המשיכה בעמידתה הקפואה על העמוד. גם הכלב הקטן הפנה את חרטומו מעלה, נובח בעצבנות 
ופונה אנה ואנה. האישה ניסתה להשתיק אותו, וכשזה לא עזר אספה אותו בידיה ועשתה את דרכה חזרה 

לכיוון המכונית. 

"...בתקופה הזו. הם בדרך כלל בדרך בדרכם חזרה לאירופה,"  אמר דותן. "אולי היא נשרכה מאחור מסיבה 
כלשהי. אי אפשר להבין מה הולך בראש שלה. בכל מקרה זה רווח שלנו," אמר המדריך.

דורי התקרב אל יונתן. "אז זה בז?" שאל.

"כן, ברור," הוא השיב מבלי להסיט את מבטו, באגביות המזלזלת שמביני עניין שומרים לבורים. "בז 
ציידים. נקבה בוגרת," הוא נידב מידע מרצונו, שלא כהרגלו. "רואים לפי צבע הנוצות – הן חומות ולא 

אפורות – ולפי זה שהיא יותר גדולה." 

"אז למה היא לא עושה משהו?" שאל דורי. "צדה, עפה?"

"עכשיו היא משקיפה. מחפשת טרף. שפן, נחש, איזה עכבר שדה או עכברוש," אמר יונתן. "למרות שזו 
לא השעה המתאימה. זה מה שדותן אמר. בזים צדים בדרך כלל מוקדם יותר. אבל אולי היא לא הצליחה 

הבוקר או משהו. אי אפשר להבין מה הולך בראש שלה," חזר על מילותיו של המדריך.

שניהם עמדו והשקיפו מעלה בדממה.



גליון 414 
64

"איפה היית?" פנה אליו יונתן פתאום. הוא היה סמוק מהחום. שכבה מבריקה של זיעה כיסתה את מצחו.

"שם, מאחורה," אמר דורי, נרתע מהשאלה הפתאומית.

הילד הנהן. "כן, ראיתי אותך. דיברת עם האישה הזאת."

"כן, דיברנו על ציפורים."

יונתן מחה את מצחו בחולצתו. הוא הביט באביו ופיו ועיניו הצטמצמו לכדי פסים צרים. "סבבה," אמר 
והתחיל לחזור למכונית. 

דורי מיהר אחריו. "יונתן, אני נשבע לך, דיברנו על הציפורים. היא הסבירה לי כל מיני דברים."

"מה שתגיד," אמר יונתן בלי להסתובב לאחור, פולט את המלים ביריקה אחת.

דורי הבין שהפסיד משהו – את ההזדמנות להתקרב אל בנו, או אל אנה... הוא לא ידע מה חשוב לו יותר. 
"היא יועצת בבית־ספר," פלט משום מה, כאילו שבכך יצדיק איכשהו את ההתנהגות שלו. "דיברנו עליך." 
אבל יונתן כבר ישב בתוך המכונית, ודורי לא ידע אם שמע אותו בכלל. הוא עמד מחוץ לחלון, מביט 
בדמותו של בנו הכפופה מעל לטלפון, דמותו מתמזגת עם ההשתקפות המעוותת של עמוד החשמל הענק.

דורי לא ידע מה בנו יודע ומה לא. מן הסתם הוא לא ידע על ליאת. לא ממש, למרות שהסימנים כבר היו 
רבים מכדי להתעלם מהם. רק הוא עוד התעקש לשכנע את עצמו שהכל בסדר, שהטלפונים המאוחרים 
הם טעות במספר, שהוא באמת נשאר לעבוד במשרד, שהנסיעות הבהולות לירושלים הן כורח מקצועי. 
איש מהם לא דיבר על זה. כולם ריחפו במין חלל אפור שבו מהות המציאות שמסביבם הלכה והתפוררה 
אבל הם נאחזו בסממניה החיצוניים – בחוגים, בעבודה, בתוכניות הטלוויזיה, בשקשוקה בשישי בבוקר 
ובעוזרת פעם בשבוע – לא במטרה לתקן, בזה אף אחד כבר לא האמין, אלא כי אלה היו הדברים היחידים 

שהם עדיין יכלו להניח עליהם את היד בביטחון.  

הוא שמע מאחוריו את קולו המתקרב של המדריך:

"עכשיו נגיד שלום לבז שלנו ונמשיך לחורשה קטנה בערך שני קילומטר מכאן. יש שם קצת צל ונוכל 
לעשות הפסקת אוכל. בדרך כלל יש שם חיוויאים ואולי אם יהיה לנו מזל נראה נץ מצוי או שניים שנצפו 

שם לפני כמה ימים. למרות שאפשר להגיד שהמזל כבר שיחק לנו. בואו נזוז."

הם המשיכו לנסוע בשביל, שמעטה דק של צמחייה ירוקה דהויה עיטר אותו משני צדדיו. הנוף נראה 
שומם, ועזוב עוד יותר. אפילו עמודי החשמל העצומים נעלמו. הסימן היחיד לכך שלא נסוגו אל איזה 
עידן קדם־אנושי כלשהו היה שלדי גרוטאות חלודים שצצו מפעם לפעם ורבצו בשטח: חזית מכונית, שתי 
חביות ערומות זו על זו, פחיות שימורים ריקות שרופות למחצה, גבובות בערימה בתוך מעגל אבנים. הוא 
ניסה לחשוב איפה המכונית של אנה: כשהתחילו לנסוע ניסה להיצמד אליה, אבל כמה מכוניות הקדימו 
אותו. עכשיו נסע מאחורי ג'יפ אחר, כחול, ששם של חברה כלשהי היה כתוב על צדו ואחת מהמדבקות 
האלו של משפחות כיסתה חצי משמשתו האחורית: האב והאם, שני בנים ובת וחתול, כולם מחייכים חיוך 

אווילי. יונתן ישב מצונף במושב, האוזניות נעוצות באוזניו, בוהה בשתיקה אל החלל האביך. 

הטלפון צלצל. דורי העיף מבט במסך ואז לכסן את עיניו אל יונתן, הכניס את האוזנייה לאוזן ולחץ על 
הכפתור הירוק.

קולו עלה מיד בחדות. "כן, לא. לא! אבל... אבל את לא... ליאת, אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי!!! 
את לא מקשיבה לי. את אף פעם... טוב, בסדר, בסדר. כן אבל... אז מה את רוצה שאני אעשה? אני כאן 
במדבר עם הבן שלי. כן, מה ששמעת. ציפורים או משהו, לא יודע..." קולו דעך לרגע בשעה שהאזין, ואז 
המשיך: "אבל ליאת... ליאת... תקשיבי לי שנייה, מתוקה. אני לא... כן, נכון אבל... אבל... טוב אני לא... 
עכשיו? את רוצה שאני אתקשר אליה עכשיו??? מהאוטו? מהמדבר המזוין? אולי נשים את יונתן על הקו 
גם, אה? הבן שלי, אמרתי לך אלף פעם. טוב... מחר. כן מחר אני... כן, מחר. אני מבטיח. כן... כן... אני לא 

יכול... כן... בסדר... טוב... נשיקות. גם אני. כן, מבטיח. ביי."

הוא ניתק, נשם עמוקות, לכסן מבט. יונתן היה עדיין שקוע במסך ובאוזניות. דורי העביר יד על עורפו, 
גירד שם. אולי עכשיו הזמן לדבר? להסביר משהו? הוא כבר ילד גדול. אבל קודם הוא צריך להחליט מה 
הוא עצמו יעשה. מה אשתו היתה אומרת לו תמיד? "תחליט מה אתה רוצה! מה שלא יהיה, תחליט כבר!" 

הם הגיעו לחורשה הקטנה, לא יותר מכמה עצי אקליפטוס נמוכים ודלי ענפים שהצטופפו זה לצד זה, 
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שפלים ומובסים, מנסים נואשות להגן זה על זה מפני השמש והרוח. הוא החנה והם יצאו מהמכונית 
והלכו לכיוון המדריך, שעמד על תלולית קטנה בפינת החורשה. הצפרים כבר עמדו נכונים עם המשקפות 
והמצלמות. כולם הביטו למעלה, אל בין הצמרות. הזוג עם הכלב והתינוק עמדו לידם. את מקום המנשא 

תפסה עגלה כחולה גדולה.  הכלב התרוצץ לכל עבר, מושך את הרצועה שלו ומסתבך ברגלי האנשים. 

"בוא, לולו," אמרה הצעירה, כרעה ושחררה אותו והחיה נעלמה בנביחות אל בין העצים. בן זוגה של 
הצעירה התקרב אל דורי, דוחף את העגלה. הוא רכן בעדינות אל התינוק ושרבב את שפתיו בנשיקה 

מוגזמת. 

דורי חייך אליו. "בן כמה הוא?" שאל.

"חודשיים," אמר הגבר. עיניו היו אדומות ומכווצות ולעורו היה צבע של חול. "הוא משגע אותנו," אמר. 
"בוכה בלי סוף ומשגע גם את הכלב."

"אתם אוהבים צפרות?" שאל דורי.

הצעיר הרים את גבותיו. "איזה אוהבים? אני נראה לך צפר?״ שאל. "פשוט כבר לא יכולנו להיות בבית. 
אשתי מצאה את הטיול הזה, אז אמרנו נצא קצת, ננשום קצת אוויר. אולי זה ירגיע אותו." הוא שפשף את 

עיניו בידו.

"נראה שזה עובד," אמר דורי בחיוך.
"ששש, אל תעשה עין הרע," אמר הצעיר והשפיל את מבטו בדאגה אל התינוק הישן. 

רוח הצהריים נשאה אליהם את קולו של המדריך: "טוב, אז כמו שאמרתי, ננסה לראות חיוויאי או שניים, 
או אולי אפילו נץ. את הדיות אתם רואים למעלה שם, כבר מהבוקר. יש שם מזבלה קטנה אז מן הסתם 
זו הסיבה שהן שם. אני מנסה לראות עוד משהו..." הוא הרים את המשקפת אל עיניו. "לא, כרגע אני לא 

רואה שום דבר, אבל עדיין מוקדם. אולי הם ישנים עד מאוחר, בכל זאת שבת..."

כולם גיחכו.

"אני מציע שנעשה כאן הפסקת אוכל קטנה לאיזה חצי שעה, פה בצל," אמר דותן. "ואם לא נראה כלום 
עד אז, נמשיך לאזור מאגר המים. אולי שם נמצא איזה זרון סוף משחר לטרף".

הם התיישבו על גזע עץ שנח על צדו בעפר, ודורי הוציא מהתיק שני סנדוויצ'ים ובקבוק מיץ, שהושיט 
ליונתן.

"נקניק או גבינה צהובה?" שאל.

"נקניק", אמר יונתן. שניהם לעסו בלי חשק. השמש נכחה רק ככתם עמום מאחורי העננים, זוהר שבצבץ 
מבעד לעלים הארוכים והצרים של האקליפטוסים. דורי חיפש עופות דורסים בהיסח הדעת, אבל לא ראה 

דבר מלבד חרקים שהתעופפו במהירות בין הענפים וציפורים קטנות, חומות, שדילגו בין הגזע לקרקע.

"אתה נהנה בינתיים?" הוא שאל את יונתן.
בנו משך בכתפיו. "ככה, אני יודע. לא ממש ראינו משהו."

"מה עם הבז הזה?" שאל דורי. 
יונתן דיבר תוך לעיסה. "בסדר, אבל הוא לא עשה כלום. סתם ישב שם." 

דורי השתתק. לא היה לו עוד מה לשאול או מה להגיד. הוא חשב על השיחה עם ליאת. היא לא השאירה 
לו הרבה אפשרויות, השיחה הזאת. הוא יאלץ לעשות מעשה בקרוב.

"אני הולך להשתין," אמר. אבל לא הלך הצידה אלא אחורה, לעבר הקבוצה הראשית. הם ישבו מתחת 
לעצים, שם היה מעט יותר צל. אנה ישבה מעט בצד, שעונה בגבה על אחד הגזעים, מעשנת בשקט סיגריה 
מגולגלת. הוא התקרב אליה, מתרשם מהדרך שבה פלטה את העשן, לא בסילון אלא בענן מרוכז, מבעד 

לשפתיה הדקות, שהתחייכו לעברו כשהגיע. היא זזה מעט הצידה ונתנה לו לשבת.

"מה שלומך? נהנה?" שאלה. היא הציעה לו את חפיסת הטבק.
"לא תודה."

"באמת?" שאלה בפליאה. "הייתי בטוחה שאתה מעשן."
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"עישנתי," הודה דורי. "הפסקתי לפני כמה שנים. למה, איך נראה מעשן?" שאל.
"לא יודעת," היא אמרה והנידה מעט את ראשה. "אתה נראית לי כמו מישהו שמעשן. עצבני כזה. לא 

יודעת," הוסיפה.

"אולי אני אחזור לזה. לפעמים זה חסר לי," אמר דורי, מקווה שתגיד משהו להניא אותו, אבל היא לא 
אמרה דבר, רק איפרה בזהירות בצד. ציפורניה היו בהירות ומעוגלות, גזוזות בזהירות ומשוחות בלכה 

עדינה ושקופה.

"איפה ההורים שלך?" שאל.

"אבא, זה רק אבא, אמרתי לך," אמרה בתוכחה, כאילו ציפתה שיזכור. "הם שם, בצד השני." היא הצביעה 
אל צדה השני של החורשה. "אבא רצה לחכות לאיזה ציפור. הוא אמר שאולי תהיה שם. הם גם לא 

אוהבים שאני מעשנת. בייחוד זה מפריע לשלומית."

"איך את מסתדרת איתה?" שאל דורי. הוא הופתע מהשאלות של עצמו. בדרך כלל לא היה ישיר כל כך. 
אבל משהו בה דחק בו להעיז יותר.

היא שאפה שוב מהסיגריה. "בסדר. כל עוד היא טובה לאבא שלי, לא משנה לי."

"מה עם אמא שלך?" שאל. 

"היא לא חיה בארץ," ענתה אנה במקום תשובה. הם השתתקו. קריאת ציפור נשמעה במרחק, נואשת, 
קורעת את הדממה הלוהטת. 

"אבא שלי," היא אמרה פתאום, "היה בוגד בה בלי סוף. "היו לו עסקים והוא היה נוסע כל הזמן, כל 
כמה ימים ממש, ואז הוא היה נפגש עם בחורות. הבית שלנו הסריח מהן, מהריח שלהן, כל פעם הייתי 
מוצאת איזה מזכרת אחרת, כפתור, סיכה, שיער. זה לא היה אכפת לו שמצאתי. הוא היה צוחק ממני 
וממשיך. ואמא שלי סבלה הכל. רק לא להיות לבד, כן? סיפור מוכר, כן?" היא לכסנה מבט אל דורי, 
ואז המשיכה. "היא אכלה את כל החרא, בהתחלה  כאילו שבכוחו לאשר את האמת הידועה הזאת, 
בשתיקה, אחר כך בריבים כל הזמן. כל הזמן היו ריבים, היא מצאה את האומץ לצעוק, אבל כאן זה 
נגמר. אומץ לעזוב כבר לא היה לה. אני התחננתי לזה. בלילה הייתי מתפללת לזה מתחת לשמיכה, רק 
שתיקח אותנו משם, אבל היא לא עשתה כלום, וגם אני לא עשיתי כלום. והוא השתולל בבית, עשה 
מה שהוא רוצה, היו פעמים שהוא לא היה בא הביתה ימים שלמים. פעם התעוררתי באמצע הלילה 
ושמעתי מישהו מנסה לפתוח את הדלת. הצצתי בחור של הדלת וראיתי אותו עם איזה מישהי. הבנתי 
שהוא שיכור ולא מבין שאשתו והבת שלו בפנים. רצתי מהר ותקעתי את המפתח שלי בתוך החור של 
המנעול מבפנים. הוא ניסה לפתוח ואני ישבתי ליד הדלת ושמעתי את החריקה של המפתח במנעול, 
זה  ובסוף  תתעורר  לא  שלי  שאמא  והתפללתי  חורק.  חורק  חורק  בקירות,  לנו  שהיו  העכברים  כמו 

הפסיק, הם נעלמו."

היא השתתקה, ונאנחה בקול. דורי חשב שסיימה ועמד לשאול משהו כשפתאום התחילה שוב לדבר. 
"בסוף הוא זה שעזב את אמא שלי, כמובן. בוקר אחד אמר שנמאס לו, שאנחנו מגבילות אותו ולא 
נותנות לו לחיות. קם והלך. השאיר לאמא שלי את הדירה והכל. הם נפגשו רק ברבנות, להתגרש, וזהו. 
אני כבר הייתי בצבא, לא הייתי באה שבועות שלמים. היה לי חבר אז הייתי אצלו או שהייתי אצל 
חברות או בבסיס. הייתי מדברת עם אמא שלי בטלפון פעם בשבוע־שבועיים, באה הביתה אולי פעם 
בחודש. וזהו. ואז היא נסעה לדוד שלה שחי בליטא. אני מבינה למה היא היתה צריכה לנסוע, אחרי כל 
מה שהיא עברה. אני המשכתי לרדוף אחרי אבא שלי. לכל מקום שהוא הלך, אני הלכתי. הוא המשיך 
עם השטויות שלו כמה זמן, אבל אני חושבת שבלי הנישואין למרוד נגדם, זה כבר לא היה לו כיף. 
והוא גם הזדקן. הוא היה לבד הרבה זמן ובסוף הכיר את שלומית, וזהו. היא אלמנה, הם לא גרים ביחד, 

מתעסקים בציפורים, מתראים פעם בכמה ימים, וזהו."

"ואת גרה איתו?" שאל דורי.

"כן. הוא לא בריא", היא השיבה. "היה לו שבץ לפני כמה שנים. אני מטפלת בו."

"זה יפה מאוד," אמר דורי. "אבל למה, אחרי כל מה שהוא עשה לכן, אם מותר לי לשאול."
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"לא יודעת," אמרה. כתפיה היו שמוטות עכשיו, גבה כפוף וראשה מורכן עד שהביטה ישירות אל העפר 
היבש, כאילו ששטף הדיבור רוקן אותה לחלוטין. היא רק חזרה ואמרה, "הוא אבא שלי, הוא חולה. 

הוא צריך אותי."

"למה סיפרת לי את כל זה?" שאל דורי. "אנחנו בקושי מכירים."

היא שלפה מתיקה שקית טבק ונייר גלגול. "לא יודעת. חשבתי שאתה צריך לשמוע את זה ושאני צריכה 
להגיד את זה." אצבעותיה מוללו את הטבק והשטיחו אותו על המלבן הלבן.

הוא רצה לדעת עוד, להמשיך לדבר, להמשיך לשבת לידה. פתח את פיו לשאול עוד משהו, כשלפתע 
הבזיק כתם כהה מעליהם, כמו ענן שניתז מהשמים וצלל ארצה. דורי הביט למעלה אבל הכתם כבר 
נעלם מאחורי העצים, נשמע קול קרקוש, חפצים נפלו, התנגשו זה בזה. ואז דממה קצרה, לא טבעית, 

כאילו העולם ממלא את ריאותיו באימה, ואז ומתחיל לצרוח. 

הצרחות מילאו את החלל שבין עלי האקליפטוס ונסקו השמיימה, מתמרנות ימינה ושמאלה באוויר. דורי 
זנבן: בטישת צעדים, רעשים מתכתיים, קולות לא ברורים  התחיל להבחין בקולות אחרים שחברו אל 

שחדרו זה אל תוך זה לכדי יציקה לא ברורה. 

החורשה.  במרכז  שנמתחה  והארוכה  הנמוכה  העפר  לסוללת  מעבר  הקולות,  מקור  אל  ורץ  קם  הוא 
הבחור הצעיר, האב, ישב על הקרקע וגנח, ברכיו מרובבות עפר וחזית חולצתו קרועה ומוכתמת בכתם 
כהה. שערו היה סתור ומפניו נשקף כאב סהרורי, כאילו אינו מבין מה הוא מרגיש. עגלת הילדים היתה 
מוטלת על צדה לידו. אשתו עמדה במרחק מה. היא זו שצרחה, שהמשיכה לצרוח, מוכנית, בעיניים 
יבשות, כמו הקלטה. אישה אחרת, מבוגרת יותר, חיבקה אותה מאחור, ידיה על כתפי האישה הצעירה. 
עיניה, כמו עיני שאר חברי הקבוצה, היו נשואות למעלה. איש לא צילם אבל כולם דיברו או צעקו 
וגבר שעמד  וייבבה,  והרימו את המשקפות אל עיניהם, חוץ מאישה אחת שעמדה בצד  או הצביעו, 
כפוף בין העצים. לקח לדורי כמה שניות להבין שהוא מקיא. דותן עמד במרחק מה ודיבר בטלפון 
בקדחתנות, מנופף בידיו ומפנה את מבטו גם הוא אל צמרות העצים. "עוד לא ראיתי דבר כזה!" דורי 

שמע אותו אומר. קולו היה קרוע, צווחני. "עוד לא ראיתי דבר כזה!"

דורי חיפש את יונתן. הוא עמד על ראש הסוללה, מביט בריכוז למעלה. 

"יונתן!" קרא.

הילד הפנה אליו את מבטו. עיניו זהרו. נהרה היתה שפוכה על פניו. חיוך עצום כמעט וחצה את פניו 
לשניים. 

"מה קרה?" שאל דורי.

"זה היה מדהים!" קרא הילד. הוא התנשף מרוב התרגשות וקולו בקע בפרצים קצרים, קטועים. "זה 
היה הבז שראינו מקודם. הוא כנראה עקב אחרינו. הוא עף ממש גבוה. ופתאום הוא התנפל! וווש! ככה 
הם עושים! ראיתי את הכל! הוא קיפל את הכנפיים וצלל – בום! ופשוט לקח אותו וטס חזרה למעלה. 

בשניות. ראיתי הכל. הוא פשוט צלל ולקח אותו. ואף אחד לא הספיק לעשות כלום!" 

דורי ראה שהוא הוריד את הסווטשרט  יונתן לא ענה.  דורי באימה. אבל  "את מי הוא לקח?" שאל 
שלו ועמד עכשיו בחולצה קצרה כחולה, עור זרועותיו בוהק מזיעה. הוא נראה משוח בשמן. עיניו היו 
נעוצות באופק, מחפשות את הציפור. אצבעות ידיו התעקלו והתוו סימנים מעוגלים באוויר כמו עובד 

אלילים המשתחווה לאל קדמון. 

קול נפץ מאחוריו החריד אותו והוא הסתובב. אחד הצפרים שלף אקדח וירה כמה יריות לעבר צמרות 
העצים. רעש הקליעים הדהד בין הגבעות, ואחרי שנמוג השתררה דממה מוזרה, חלולה. 

דורי הפנה את גבו אל בנו. יותר מכל היה חשוב לו עכשיו למצוא את אנה. היא תוכל להסביר לו, 
לעשות סדר בהכל. הוא חזר למקום שבו דיברו אבל לא ראה אותה, הלך אל שורת הרכבים אבל במקום 
שבו עמדה מכוניתה היה עכשיו רק רווח, כמו שן חסרה. הוא התיישב שם, בין המכוניות, ואז נשכב 
על הארץ. נדמה היה לו שהצרחות דועכות. הוא הביט בעלוות העצים הסמוכים שנעה באטיות, בעננים 
ושלווה איומה באה עליו.                      .הכמושים שניצבו מאחוריהם ובשמש, שהגיחה סוף־סוף מאחוריהם והאירה את השמים ואת האדמה, 
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חגית גרוסמן 

בין כיסוי לכיסוי 

ביקור ראשון בסטודיו של צוקי גרביאן

הוא פתח דלת חומה וכבדה ונכנסנו לחלל פנימי ועלינו לקומה 
ראיתי  הקיר  על  פנימה.  אותנו  הזמין  הצבעים  ריח  ראשונה. 
צללים.  על  וצללים  דמויות  של  שכבות  גדול,  פחם  רישום 
תה.  לי  הכין  הוא  אותי.  מצייר  מולו כשהוא  הסכמתי לשבת 
ישבתי על כיסא לבן, על בימה קטנה, מתחת לשתי מנורות. 
הוא הביט בי במבט מקיף. הגבות שלו ירדו מטה והצלו על 

מבט בעל חדות. התבוננתי בציורים שלו.

"הציורים שלך רבי ממדים, כל הזמן מגלים בהם עוד משהו, 
הנה פרצוף והנה עוד אחד והנה פה פעור ויד. זה נראה שהם 

עולים בעשן. כמה זמן עבדת על זה?"

"אני עובד על זה חמש שנים."

"על הציור הזה?"

חצי  כבר  עובד  אני  זה  על  ׳פנטימנטי׳.  הסדרה  כל  על  "לא, 
שנה. אני בא לפה בלילה. זה זמן המוזות."

ואז במשך כמה חודשים  הזה פה  "אז אתה תולה את הציור 
מסתכל עליו? אתה גם מוחק?"

"זה טריפטיך."

"חצי שנה?"

"כמה שצריך, רישומים ראשונים היו על נייר אחר, יותר נסבל, 
זה נייר שהוא כמו בד אז זה נספג יותר טוב."

"זה נראה כמו רמברנדט."

"במאה השבע־עשרה מי שראה את הציורים היו רק הבעלים 
הציירים  מה  ורואים  ומסתובבים  הולכים  היו  ציירים  שלהם. 
חדש.  זה  מוזיאון  מוזיאון,  היה  לא  אבל  עושים.  האחרים 
המוזיאונים נוצרו אחרי המהפכה הצרפתית, אז היצירות היו 
נהיה  וזה  למוזיאונים  הארמונות  את  המירו  הם  ההמון.  של 
של העם ופתאום אנשים כמוני יכולים לראות את זה, יהודים 

רואים אמנות, זה לא שלנו, אנחנו עם הספר."

"איזה יופי ריתק אותך?"

"נשי."

"ואיזה ספרים?"

על  מזה  חלק  תיאוריה.  הרבה  קורא  אני  קלאסיקות.  "לא 
אמנות."

"בתור ילד קראת הרבה אגדות?"

"כן, הציור של דיסני היה מדהים בעיני."

"שריטה עמוקה בתרבות המערב, היופי הנשי הלא אנושי."

על  אז  דיבר  מי  נפש.  אין  שלנשים  האמינו  ארוכה  "תקופה 

נפש? מתי התחילו לדבר על נפש?"

"אני חושבת שבני אדם הם פירות, יצורי טבע, כמו שבקיץ יש 
סוג של  בני אדם, אנחנו  ובחורף תפוזים, ככה הם  אבטיחים 

פרי עונתי נפשי."

צוקי גרביאן רוקן שפופרות צבעים על הפלטה. הוא יצר צבע 
וצייר את פני בוורוד. אודם אדום לשפתי,  ולבן  ורוד מאדום 
צייר  הוא  מפחם.  שחורה  הסטודיו  של  הרצפה  שחור.  שערי 
הקיר  על  תלויים  מהם  שניים  ענקיים.  פחם  רישומי  שבעה 

וחמישה מקופלים בפינות הסטודיו. 

חלצתי את הנעליים ונחלצתי גם מהגרביים. פתאום הופתעתי 
לגלות שכפות הרגליים שלי כוסו צבע שחור דחוס. התבוננתי 
בקווים שבצדי עיניו עד שהם נראו לי כמו קרני שמש. ישבתי 
מולו והתבוננתי בו מביט בי. לעיניו היה מבט של נמר אורב 
נעים לשבת מולו. מבטו החד נשלח  זה  לטרף. חייכתי אליו. 

אלי והתנפץ לכל רוחבי. 

מסוגלים  אדם  שבני  יפה  הכי  הדבר  זה  פולחן,  זה  "אהבה 
לעשות." אמר כאשר הוציא את הצבעים מהשפופרות וערבב 
את הלבן עם האדום וצבע את המצח שלי בוורוד. אבל הוא לא 
היה מרוצה. הוא אמר שאני זזה כל הזמן, שיש בי אי שקט. 

שעדיף שיצלם אותי וירשום את דיוקני מן הצילום. 

הכיסים  באזור  ומוכתם  מכופתר  אפור  חלוק  לבש  כך  אחר 
ועמד מול כן ציור גבוה מעץ בהיר, הוא נעל נעליים לבנות 
ועמד על רצפת העץ החורקת, בחר דיקט עץ עבה והניח אותו 

על כן הציור. מתחת לחלוק האפור לבש חולצה כחולה. 

"תזהרי מהצבעים," הוא אמר בנוגע לכיסא המוכתם שעליו ישבתי.

אחד  סרג'נט,  בשם  אמריקאי  צייר  של  דיוקנאות  לי  הראה  הוא 
מהאימפרסיוניסטים שהגיעו לצרפת מאמריקה. הוא התלהב 
מיופיו של הציור. ראיתי עד כמה הוא סוגד ליופי, אוהב לזהות 

פנטימנטו 5
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אותו ולהתהפנט ממנו, לתת לו להוביל את משיכות העיפרון על הדיקט. העמידה 
שלו רפויה וקנאית לציור. הוא החזיק את המכחולים, מכחול אחד ביד ימין וביד 
שמאל שניים. הוא קרב אל הציור ורחק ממנו, צייר בשמן ואז עצר ורשם בעיפרון. 
שוב  ואז  מקרוב  והסתכל  ראשו  את  והטה  והתרחק  העין  עיגול  את  הקיף  הוא 

התרחק. 

הוא אמר לי שהוא מאושר לחזור לצייר בצבעים ובאמת נראה לי מאושר. הוא 
חייך וצחק והיה קליל ונינוח. עד שזלגה דמעה ארוכה מעינו ושאלתי אם זה בגלל 
הציור או מרוב עייפות. הוא השיב שהוא עייף. ביקשתי שנמשיך עוד קצת ורציתי 
לשתוק. השתוקקתי לתת לו לצייר אותי באופן שיניח את דעתו. הוא אמר לי שאני 

לא מפסיקה לזוז. 

צוקי מלמד בבית ספר לאמנות ביפו. בסטודיו הוא יושב על כיסא נדנדה ומתבונן 
בציור ממרחק. זה דורש ממנו מאמץ, הריכוז בעבודה, ההתבוננות מעייפת יותר 

מהציור עצמו. זה לוקח הרבה זמן.

"אני כל הזמן צריך לחזור לזה ולהתרכז." צוקי לחש.

בציור שמצד ימין )פנטימנטו 5( עמדה אישה עירומה בגבה לצופה. מתחתיה ילד 
שדון מחבק דבר לא ידוע, מעליו אדם אלוהי פורש ידיים ואין ידיים, יש אשליה 
של ידיים. נער עירום שולח יד אל פניו ורוח אישה מעל ראש האיש עוצמת עיניים 
פעורת־סגורת שפתיים. הדמות העירומה עומדת מול פני האיש, למרגלותיה מחבק 

הילד דמות יושבת פצועת ראש. 

צוקי יושב על ארגז ירוק ומצייר, בחלל הסטודיו מרחפים צלילי בלוז.

 I got a woman but her family don‘t want me now

הוא קם מהארגז הירוק ומתרחק 
מהציור. הוא מתבונן במשך שתי 
כך  אחר  לציור.  חוזר  ואז  דקות 
כיסא  על  מולו  ומתיישב  קם 

נדנדה, מתבונן במשך זמן רב.

ה"פנטימנטי"  את  רושם  הוא 
אהובתו.  מאשתו.  שנפרד  מאז 
אם בנותיו היפהפייה. העצמאית. 
אותו  שפגשה  החזקה.  הלבבית. 
שבע־ וכעבור  צעיר  כה  בגיל 

להמשיך  החליטה  שנים  עשרה 
בדרכה.

לפני  המלך,  יושב  כיסא  על 
נבל  ראשו  מעל  כלב,  שולחנו 
ויועץ, ליצן ומרגל. )פנטימנטו 6(

את  השליך  המיואש  המלך 
לו  נותרה  הרצפה,  על  השריון 
הכלב,  למרגלותיו  הקסדה,  רק 
שחורים  פחם  כתמי  מתוך  הכל 

ולבנים.

הציור  למרגלות  יורד  צוקי 
וממשיך לצייר במדויק. 

פנטימנטו 6

פנטימנטו 7

האור בחדר צהוב. מבעד לדלת צדדית 
מכוסה בבד שחור, מציף את החלל אור 

לבן של צהריים.

מאחורי  יושבים  והליצן  המרגל 
באוזניו  דברים  לוחשים  המלך,  שולחן 
גוף,  כתם  השולחן  על  המיואשות. 

חתיכה של בשר, עצם, נתח.

אני מסתכל על הפנים. מה  הזמן  "רוב 
יהיה  שלא  אקלקל,  שלא  זה  שחשוב 
עשוי מדי, בלי כל העודף הזה. מה את 
התחתון  בחלק  הזה,  הכתם  על  אומרת 
של הכלב, שיישאר לא עשוי? זה יחסית 

מאוזן נכון?

וגם  פרונטלי  גם  שהוא  דיוקן  יש 
בפרופיל אבל מחקתי את זה."

"מה שאתה מוחק נשאר?"

"אני משאיר את זה, אני לא מקבע, זה 
בדבק  משתמש  לא  אני  פיקסציה.  לא 
אני  פה.  הפחם  את  להשאיר  בשביל 
לא אוהב את זה, אבל זה עדיין מאבד 
כל  ציירתי  פעם  זז.  כשזה  חומר  הרבה 
לחבר  יכולתי  ולא  ארוכות  שעות  יום 

משפט, לוקח זמן לחזור לדיבור."

לכיסוי."                     ."נצנוצי התוהו זה מה שקורה בין כיסוי 
)צילומים: שחף הבר(
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    יש רגע של אור וצבעים

חגית גרוסמן על התערוכה "אמריקה"

 

שמן  ציורי  של  תערוכה  באמצע 
וגדול,  יחיד  רישום  מוצג  קטנים 
האחרון בסדרת "פנטימנטו". מספר 
זהו רישום עצום, מוצף אנרגיה   .7
ומחשבה ועבודה סיזיפית, ויצירתו 
בהתבוננות  שנה.  חצי  ארכה 
יכול  שהכל  להבין  ניתן  ברישום 
רק  נותר  הפחם.  מתוך  לקרות 
דקים  בקווים  בתעלומה.  להתבונן 

של סודיות. 

צייר  עדיין  התערוכה  לפני  שבוע 
זו  פנטימנטו   .7 פנטימנטו  את 
האמן  שבו  המקום  ציורית.  חרטה 
רוצה  שהוא  המקום  את  מטשטש 
הרמוני  שיהיה  ולהסתיר,  לכסות 
הקו  להיות  יכול  זה  הציור,  עם 
סנטימטרים,  כמה  שזז  הגוף  של 
שלם.  קטע  של  כיסוי  זה  לפעמים 
זה יכול להיות חודשים של עבודה, 

לפעמים  ציור.  על  ציור  זה  לפעמים 
ההשראה  מרוצה.  היה  לא  הצייר  אם  עליו  שציירו  ציור  זה 
לעבודות לסדרה הזאת היתה הגילוי של משהו שהיה מתחת, 
הדבר שהוסתר, תנועה שמשנה את הקומפוזיציה, לפעמים טעות 
נגלים כאשר  ברישום שמבינים ממבט מרוחק. הדברים האלה 

הציורים מגיעים לרסטורציה, לאחר שהציור נפגם. 

מה אתה עושה ברישום הזה? אתה מחפש דמויות?" שאלתי.
הוא השיב. "לא."

"אז למה אתה ממשיך לצייר אותו?"
"כי עוד צריך לצייר אותו."

"למה?"
"ככה. כי זה צריך להצטייר."

"אבל לי נראה שזה גמור."
"נכון אבל את לא עושה אותו."

"אז בעצם אתה חי בממד של חופש אינסופי."
"אני רוצה שזה יעבוד גם מקרוב."

לאחר שעזבתי את הבית מצאתי ספר 
צילום דוקומנטרי -

    A day in the life of 
America

בתחנה  בסטודיו  לגור  אז  עברתי 
המרכזית הישנה. גרתי ברחוב הגליל 
גרו  וההורים של אשתי  6 בתל־אביב 
היה  לציון.  בראשון   6 הגליל  ברחוב 
משהו בספר הזה שסימל משפחתיות. 
את הספר מצאתי בפח הזבל המשותף 
של שוכרי הסטודיו בבניין. את ציורי 
השמן התחלתי לצייר בבית, במרפסת. 
רישומי  על  לעבוד  התחלתי  במקביל 

"פנטימנטי" בסטודיו.

יש  לצייר  שבחרתי  הדימויים  מתוך 
המון אינטראקציות בין שניים: משרת 
ושוליה;  קוסם  מופע  ואדונית, 
זה   - טיגריסים לבנים  לוליינים עם 
בווגאס  מוצלח  הכי  המופע  היה 

ובהופעה האחרונה הטיגריס טרף לאיש את הראש. 

יש שם מורכבות, הציור נשען על ציור אמריקאי ובגלל שזה 
צילום דוקומנטרי, הוא מצליח לאפיין דמויות בחיי היום־יום. 
 - k.k.k יש בציורים רגעים פשוטים, למשל ציור של סבתא
היא מנשקת את הנכד והולכת לטקס. יש מהגרים שנושאים 
אחד את השני בתעלה במחוֹות של חמלה, מישהו מקריב את 
אשתו,  את  מרים  מישהו  השני.  של  ההישרדות  למען  עצמו 
חוקיים  בלתי  מהגרים  המכנסיים.  את  תלכלך  לא  שהיא  כדי 
ממקסיקו. קרה משהו מעניין, כי באיזה שלב החלטתי שזו לא 
תהיה תערוכה. שזה יהיה כמו משהו שעושים בשולי העבודה.

יש המון דימויים שהיו צריכים להפוך לציור. זה קשור אולי 
לגעגוע ולכאב. במקום שאשקע רק ברישומי הפחם השחורים 
- זה שימח אותי - הדימויים והצבעים. גם במקום של שנאת 
חינם סתמית, גם שם יש רגע של אור וישנם הצבעים האלה. 
משהו  קטנים,  הציורים  רותקו.  ולא  פולוק  לא  הוא  הגודל 

שעשיתי כדי להישאר חד ועם הצבעים."

דיוקן של צוקי גרביאן, על פי שחף הבר
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סבתא K.K.K ונכדה

״אנרכיסטים״

ואיך אתה מרגיש עכשיו, אחרי שהצגת את הציורים?
תחושה של הקלה, שנעשה עמם חסד, הם לא הוצגו עד עכשיו 
ופתאום זה התאפשר. הציורים קיבלו את המקום שלהם ולא 
להתפזר  התחילו  כבר  הם  כי  התפזרו.  או  התפוררו  או  נגנזו 

לבתים של חברים. 

לפעמים יש מקום לעבודות קטנות, גם בעשייה אצלי, זה לצד 
רישומים מונומנטליים עם עוצמות אחרות.

היה לי חשוב לעשות דברים שימשכו אותי וכך נוצרה הסדרה. 
קטנים.  פורמטים  על  בבית החדש, במרפסת,  אותה  התחלתי 
עוד  עם  אחת,  במכה  זריזות.  עבודות  לעשות  חשוב  לי  היה 

נגיעה יום אחרי, בדרך כלל לגמור את זה בפעם אחת. 

״מהגרים״

יש סוג כזה של עבודה, מכה אחת, מכה ראשונה -
     Alla prima .

תוך כמה זמן נוצר ציור כזה?

"בין שעה לארבע."

חשבתי שמדובר בציור זריז, של עשר דקות.

"אין ציור בעשר דקות, אין כזה דבר. לא כל מריחת צבע היא 
ציור."

מה זה ציור?

גם. אבל אני לא מאמין שבעשר דקות."          ."הוא יכול להיעשות בשעה וחצי, שעתיים. הוא יכול בפחות 

22.8-31.7 גלריה מאיה, שביל המרץ 2, אוצר: ארז אהרון

צילם שחף הבר
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משה לביא: עודי בין שיניך, פרדס 2020, 72 עמ'
ָמקֹום  ֵיׁש  נֹוֵׁשם.//  ָאָדם  ֵׁשם  ֶׁשֵאין./  ָמקֹום  "ֵיׁש 
ֶׁשֵאין. ֵׁשם ָאָדם רֹוֵׁשם/ ֵׁשם.// ֵיׁש ָמקֹום ֶׁשֵאין. / 
ָׁשם ָאָדם מֹוֵחק.// ֵחיק" )'יש מקום שאין', עמ' 72(.

שרון מולדאבי: להלל את החול, ספרית פועלים 
2020, 162 עמ'

באזורי  הפעיל  מוסיקאי  של  מאוחרת  הורות 
השוליים, מביאה אותו לפסק זמן ולתהייה על 
של  ברומן  קריאה  האמנותית.  יצירתו  המשך 
קנאוסגורד שולחת אותו אל כתיבת הרומן – 
הגומלין  יחסי  לבחינת  הביוגרפי  בין  המשלב 

בין חיי הנפש לחיי היצירה.

יוסי וקסמן: מרוב תשוקה, פרדס/ מלח מים 
2020, 264 עמ'

מפגש בין שני גברים, דויד ושלומי, המבקשים 
מציגים  הם  המנוחה.  חסרי  לחייהם  מניע 
"גבריות ישראלית מתעתעת, עקורה משורשים, 

בין כוח ובין חולשה".

רירי סילביה מנור: להתראות פליני, פרדס 
2020, 362 עמ'

רומן אוטוביוגרפי. בעקבות סצנה בסרט "רומא" 
של פליני, נוסעת המחברת לעיר הולדתה, כדי 

לעורר לחיים את הזיכרונות שנמחקו. 

אדוארד סנט אובין: אין דבר, מאנגלית: דבי 
אילון, ספרית פועלים 2020, 148 עמ' 

ספרי  של  אוטוביוגרפית  הסמי  בסדרה  הראשון 
בבית  בצרפת,  מתרחש  הרומן  מלרוז.  פטריק 
החברה  איש  אנגלי,  ואלינור,  דיויד  של  הקיץ 
הגבוהה ויורשת אמריקאית. דיויד רודה בתסכול 
ובאכזריות בעובדי משק הבית, באורחים, ובעיקר 
באשתו ובבנו בן החמש פטריק. סצנות מחרידות 
שחור  בהומור  ולעתים  רוח  בקור  מתוארות 

ומייצרות סאטירה מעמדית מחודדת.

אדוארד סנט אובין: חדשות רעות, מאנגלית: 
דבי אילון, ספרית פועלים 2020, 174 עמ'

פטריק,  מלרוז.  פטריק  ספרי  בסדרת  השני 
צעיר מכור לסמים, מגיע לניו יורק לזהות את 
מתרוצץ  הוא  יומיים שבהם  המת.  אביו  גופת 
בין סוחרי סמים למלונות פאר, מועדונים ובתי 
לוויות, רדוף זיכרונות ילדות מסויטים. עדיין, 

דיכאון, אימה והומור שחור.

המלצותהמלצות וולט ויטמן: אל פנים היבשת, מאנגלית: עודד 
פלד, קשב 2020, 125 עמ'

ְויֹוֵצא  ּפֹוֵסַע  ַּבּבֶֹקר,/  ַהְׁשֵּכם  ָהִראׁשֹון  "ְּכָאָדם 
ֶאֱעבֹר,/  ַּבֲאֶׁשר  ְרֵאִני  ִמֵּׁשָנה,/  ַרֲעָנן  ַהֻּסָּכה  ִמן 
ְׁשַמע קֹוִלי, ְקַרב,/ ַּגע ִּבי ַּגע ִּבי ְּבַכף ָיְדָך ְּבגּוִפי 
הראשון  )'כאדם  ּגּוִפי  ֶאת  ִּתיָרא  ַאל  ְּבָעְבִרי,/ 

השכם בבוקר', עמ' 78(.

חמוטל בר־יוסף: השגיאה המופלאה, הקיבוץ 
המאוחד 2020, 93 עמ'

ַעל  רֹוֵבץ  ָהעֹוָלם  ְוָרטֹב,/  ָחִמים  ְוַרְך,  "ֵקֵרַח 
ְּתִפָּלה/  ֶׁשל  ִּבְתנּוָחה  ְמֻקָּפל/  ְמֻחָּתל,  ִּבְטִני/ 
ַיְׁשָבנֹו"  ַעל  ֻמָּנחֹות,/  ָיַדי  ַּכּפֹות  ֻמְסְלִמית, 

)'חלום בהקיץ', עמ' 17(.

יערה בן־דוד: לובשת בגד הפוך, מבחר 
וחדשים, הקיבוץ המאוחד 2020, 211 עמ'

"יֹוֶׁשֶבת ְּבאֹור ָמֵלא ֵמִאיר ַקְרָקִעית./ ְצִעיף ָעָנן 
ְקָרִעים ְקָרִעים./ ֶזה ַהְּזַמן ִלְצרֹב ֲחַלל ִמָּלה ִּבְזַהב 
ְּפעּוַרת  ְליֹוָנה  רֹאׁש/  ְמסֹוֶבֶבת  ְלַחָּמִנית  ַהָּדָגן/ 
ַמּקֹור// ֶזה ָהֶרַגע ּבֹו יֹוִנים ָעפֹות ִמֵּבית ֶהָחֶזה -/ 

/ ְּכלּוב ֵריק ְּבאֹור ָרֶוה" )'רגע', עמ' 63(.

זאב סמילנסקי: בארות הגפרית הישנות, 
פרדס 2020, 101 עמ'

"אֹור ּבֶֹקר ְמֻקָּמט, ָאדֹם ֵמרֹב ִוילֹון./ ַּבת ַלְיָלה 
ָמרֹום  ְּככֹוְכֵבי  ָנגֹוָזה.//  ִהְתַנְּדָפה,  ַאֲחרֹוָנה 
ַהְּמַאְוֵרר./  ַּכְנֵפי  ַּתַחת  ָהָאָבק  ְרִסיֵסי  זֹוֲהִרים/ 
ְּבחּוץ ְמַחֶּכה ָהעֹוָלם,/ מּוָכן ְלַזֵּנק" )'אור בוקר 

מקומט', עמ' 9(.

אביחי קמחי: מן המעט, עמדה 2020, 78 עמ'
ְמאֹוד  ְוֶזה  ָאַמְרִּתי  ְּכָבר/  ֶזה  ֶאת  ְוַגם  ֶזה  "ֶאת 
ֲהֹלא  ַעְצִמי/  ַעל  חֹוֵזר  ֲאִני  ַמּדּוַע  ְמֻׁשֶּנה/ 
ִמַּפַעם  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ֶנֶאְמרּו/  ְּכָבר  ַהְּדָבִרים 
ְנִזירֹות  ְוָׁשלֹוׁש/  ָנִזיר  ָרִאיִתי  ְלָמֳחָרת  ַאַחת// 
הֹוְלִכים ְּבִסְמָטה ַעד ֶׁשִּנְבְלעּו/ ְּבַאַחד ַהְּפָתִחים" 

)'וחוזר חלילה', עמ' 62(.

עדינה בן חנן: גיבורה או אנטי, עמדה 2020, 
83 עמ'

ַהִּמָּלה ֲהִכי ַמְכִאיָבה ִהיא ִמְׁשָּפָחה,/ ַהִּניב ֲהִכי 
ִלְתלֹות/  ַמְבִהיל  ֲהִכי  ְּתהֹום־ְנִׁשָּיה,/  הּוא  זֹוֵכר 
ְוֹלא  ְמַנֶחֶמת/  ִמָּלה  ְמַחֶּפֶׂשת  ֲאִני  ִּבָּטחֹון.// 

מֹוֵצאת/ ֶנָחָמה/ ַּבִּמָּלה" )'הכי', עמ' 40(.

ארלט מינצר: איך אגיד איננו, עמדה 2020,  
94 עמ'

"ִנְׁשַלם ַהַּקֲעקּוַע ְלִצּיּור ָנֶאה;/ ִלְצּפֹות ִּביִפי ֵּגָוּה 
ְּכָבר  ְּבִנְׁשָמָתּה  ִאיׁש  ַאְך  נֹוֶהה./  ְמַחְּזִרים  ְקַהל 
ֹלא ִיְזֶּכה:/ לֹוֵפת ֶאת ִׁשְדָרָתּה ּוִמְתַּפֵּתל ֶאְפֶעה" 

)'קעקוע', עמ' 66(.

דני נגר: וו חיבור, אבן חושן 2020, 89 עמ'
"ֵּבין ְלִהָּתלֹות ַעל ִאיָלן ָּגבֹוַּה/ אֹו ִלְקּפֹץ ִמֶּגֶׁשר 
)'למה  ִׁשיִרים"  ְּבָׁשְרֵׁשי/  ָלָאחּוז  ָעִדיף  ְלָנָהר,/ 

לכתוב שירה', עמ' 52(.

דודו פלמה: כשהגענו מן הים, עמדה 2020, 
76 עמ'

ֲעבֹוַדת  ּוָבְטָלה  ַהִּמְקָּדׁש/  ֵּבית  "ִמֶּׁשָחַרב 
ְלַהְקִריב  ַהָּנִׁשים/  ַרק  ָקְרָּבנֹות/ נֹוְתרּו  ַהְקָרַבת 

ַלַּבַעל" )'משחרב בית המקדש', עמ' 63(.

עדנה מיטווך־מלר, ערב של פריז, מבחר שירי 
אהבה, צבעונים 2020, 193 עמ'

ֶזה  אּוַלי  ֲהָזָיה/  אּוַלי  עֹוד/  ָּתבֹוא  ֹלא  "אּוַלי 
ִאָּוֵתר/  ָאז  ַּגם  ַהַּלְיָלה/  ֶאת  ֶׁשִּבְלֵּבל  ַהֵּנר/ 
ֲחלּוָמה, ֲעדּוָיה/ ְּבַמֲחרֶֹזת ְּפִניִנים/ ֶׁשָּׁשְזָרה ִלי 

ָיְדָך ַהְּנִדיָבה/ ְוַדי ָלּה" )'הזיה', עמ' 17(.


