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לפי שעה

 רצה   המזל   והגליון   נסגר   ממש   לפני   הכרזת   ממשלת   השינוי ,  ממש   לפני   הכרזה  
 רשמית   על   קץ   הקורונה,  ובשני   המקרים   ממש   לא   בטוח   ששני   הדברים   אכן   יקרו . 

גם   הרכבת   הקלה -   אוטוטו,   תוך   שנה   וחצי   שנתיים   תתחיל   לנוע   )היתה   נסיעת  
 נסיון   בפתח   תקוה   והרכבת   אכן   נעה   כמה   מטרים(. 

כאן,   בתחנת   קרליבך,   העניינים   גם 
 מגיעים   לכדי   סיום   ובעוד   חודש־חודשיים  
 ניפרד   מהרעש   וההמולה   והצומת  
שדה ,   קרליבך,   בגין,   יצחק   המפורסם  -  
"צומת   מעריב" ,   לינקו  ל  ן   או   בקיצור  -   
ישתתק   וישוטח.  כל   תחנת   קרליבך  
 תיעלם   תחת   האדמה   ורק   הכניסה   אליה  
הרגל  הולכי  לעין.  עבור  גלויה   תישאר 
והנוסעים   היא   תהיה   תחנה   מן   התחנות ,  
ואילו עבורי   ועבור   יתר   העדים   לבנייתה  

 היא   תהיה   גלעד   לייסורים   שעברנו . 

סיום   הבנייה  ו דחייתן   של   ועכשיו,   מול 
 הבחירות   החמישיות   )חמסה   חמסה  
 חמסה(   מה   נעשה   עם   הכותרת  "רשימות    

מהתחתית"?

כלום  -  תמיד   תהיה   תחתית    ומשם   ועליה   נכתוב.         .        והתשובה :  

                      מיכאל בסר

הגליון הזה
הטור האחרון "רשימות מהתחתית" בגליון שהוקדש לנתן זך מסתיים בתפילה האירונית - רגע אחד, שקט בבקשה! 
סגריה  על  קורונה  היתה  מסחרר.  בקצב  אירועים.  מוחקים  אירועים  אחרת.  מכתיבה  הישראלית  המציאות  אבל 
וחיסוניה, היו אירועים בהר הבית, ובעקבותיהם מהומות בתוך הבית, נורו טילים, נשלחו מטוסים, נשלחנו מהבידוד 
אל המרחבים המוגנים )לפעמים וירטואליים, ולא, הפעם לא 'זום'(, הרס נזרה מכל העברים, הבית הישראלי רועד, 
שקט לא יהיה. לתחושתנו, יש בגליון הנוכחי שיקוף מסוים של הרעש, של קולות גלויים וסמויים, של ריבוי קולות.

ראו למשל שיריו של שחר־מריו מרדכי הפותחים את הגליון, המשמיעים את קולם של השקופים )"כל אמא אתיופית 
ככה"( מול אימת המשטרה, או שיריו של יובל גלעד המשמיעים את הקול המושתק והמיוסר של נשים בזנות;  שיריהן 
של אריאלה בהלול דימנד ולאה ארנטל הנוגעות עדיין בשולי הבידוד מאימת מגפה, קולות האימה והייסורים בשירי 
פאול צלאן ובקולה הצלול של אתי הילסום, קול המחאה של יודית שחר, גדי טאוב או נועם חומסקי במדורו של עמוס 

לויתן; 100 שנים למותו של י"ח ברנר בפרעות ביפו ]![ 

גם  שני הסיפורים הפעם נוגעים בטריויאליות הישראלית: תחרות ידע על המסך ויחסי מרות בין מורה לתלמידה, 
ופיסת מציאות מעולמם של תלמידי ישיבה.

ובתוך הרעש בכל זאת נשמע גם קולו המנחם של א"ב יהושע בספרו החדש, נדונים מוסר ומוסר האהבה )יוסי ברנע, 
אביאל רובשוב(, ואפשרויות של יופי – לאה ענבל דור על יואל הופמן, ונסכם  במשפט משיר של ערן צלגוב – "אבל 

   קצרה היריעה מלפרט את כל הקולות, אבל הרי הם לפניכם.               .היופי, אבל היופי".

עמית ישראלי־גלעד          

רשימות מהתחתית...  הנה הגענו...

תחנת קרליבך, סוף מאי 2021
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שחר־מריו מרדכי

התמסרות

ָאָדם ָּכֵמַה ָּכל ַחָּייו ֶאל ֵחיק
)ִלְפָעִמים ַאְך ְּכֶפַסע – ֵחיק(

הּוא ִמְתַמֵּסר ְוָאז ִנְבָעת. ְּבֶטֶרם ְׁשַעת 
ְנִעיָלה, ָאָדם ֶנְחָלץ ּוְמַׂשֵחק 

ִּדיֶפְנס. ְוהּוא נֹוֵפל ְוָקם 
ַעד ֶׁשַהָּׁשַמִים 

ִיְקְלעּוהּו ְּבֵחיָקם.

9 בינואר 2021, תל אביב

פריפריה )קהילות סַפר(

ָּתִמיד ֵיׁש ָמקֹום ָעזּוב ְלגֹוָרלֹו 
ְּכִאּלּו ָּפְסחּו ָעָליו אֹו ֻהְזַנח ְלַאט 

ְּכִאּלּו ֵאי־ָׁשם ַקל ִלְחיֹות, ְוֶזה ֹלא 
ֶׁשְרֵעִבים ְלֶלֶחם, ֲאָבל ִּכְמַעט 

ֻּכָּלם ָלְקחּו ַהְלָואֹות ַעד ֶׁשַהַּבְנק ַיִּׁשיל 
ֶאת עֹוָרם, ֶאת ְׂשָכָרם אֹו ִיְזּכּו ַּבַּפִיס 

ְוִהֵּנה ָּכל ָׁשָנה ַקר ָלֶהם ִמן ָהָרִגיל 
             ַּבַּקִיץ -

ָיִקיצּו ְּבהּוֵלי ּבֶֹקר, ִיְׁשנּו ְּבעּוֵלי ֶמְמָׁשָלה;
ִלָּבּה ֶיֱהֶגה ׁשֹד, ַוֲעָמָלם - ְׁשָלָלּה. 

ִהיא - ְׂשָכָרּה ַמְרִהיב; ְוֵהם - ְׂשָכָרם ַמְרִעיב. 

ַּבחֶֹרף ִיְצָטְרדּו ָהְרחֹובֹות ְוֵיאּוׁש ָיִעיב. ּוָבָאִביב -
ְיַמְּגרּו ׁשֹוְטִרים ִּכיִסים ֶׁשל ַאִּלימּות;

ְוִיְתַּבֵהר: ֹלא ַקל ִלְחיֹות, ַאְך ַּכָּמה ַקל ָלמּות.

דוד ביאדגה, אח של יהודה

ָהִיינּו ִלְפֵני ּפּוִרים אֹוְמִרים ַלְּיָלִדים: 
ְלַמה ַאָּתה ִמְתַחֵּפׂש? 

ֶאָחד ָהָיה אֹוֵמר: ֲאִני ְסַּפְייֶדְרֶמן 
ֵׁשִני ָהָיה אֹוֵמר: ֲאִני ַּבְטֶמן 

ַּבַחִּיים ֹלא ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַעְצִמי אֹוֵמר ׁשֹוֵטר 
ַּבַחִּיים ֲאִני ֹלא ֶאְׁשַמע ֶאת ָאִחי ַהָּקָטן אֹוֵמר 

ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ׁשֹוֵטר 
ַאף ֶאָחד. ֹלא ִּתְׁשְמִעי ְיָלִדים 

ֶאְתיֹוִּפים אֹוְמִרים: ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ׁשֹוֵטר 

ֵיׁש ָלְך ְיָלִדים?
ֵּכן.

ֹלא ְּתַפֲחִדי ֶׁשִּיְהֶיה ַּתֵקל ִאָּתם, ִעם ׁשֹוְטִרים?
ְּכִאָּמא ֹלא עֹוֵבר ָלְך ָּברֹאׁש ַאף ַּפַעם? 

ָהֱאֶמת ֶׁשֹּלא. ֶאְצְלָך? 
ִאָּמא ֶׁשִּלי ֹלא ְיֵׁשָנה ִּכי ִהיא ְמַפֶחֶדת ֶׁשּׁשֹוֵטר ַיֲעצֹר אֹוִתי 

ָּכל ִאָּמא ֶאְתיֹוִּפית ָּכָכה 
ֶׁשּׁשֹוֵטר ַיֲעצֹר אֹוְתָך, ְיַחְׁשֵמל אֹוְתָך, ִייֶרה ְּבָך, ֶיֱאזֹק אֹוְתָך, ִיְדפֹוק ְלָך ִּתיִקים 

ֶזה ַהַּפַחד -

ׁשֹוֵטר

ְואֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ַּבֶּדֶרְך  
ְרָעֻנּיֹות ַהִּמְתַרְּגׁשֹות ָלבֹוא  ָּכל ִמיֵני ֻּפּ

ָּכל ִאָּמא ֶאְתיֹוִּפית ָּכָכה 
ְּבִחיל ָּכֵבד ְמֹאד נֹוֵׂשאת ְּתִפָּלה ַּבֶּדֶרְך
ְוָזָהב ַרב ְמֹאד ְוֶאֶבן ְיָקָרה - ְיָלֶדיָה 

ְלָאן ֵּתֶפן ְוֵתֵלְך? ִהיא ִויהּוֶדיָה

*שני הנדבכים הראשונים של השיר הינם תמלול של ראיון שערכה 
יפעת גליק עם דוד ביאדגה, אחיו של יהודה ביאדגה בן ה־24, שנורה 
למוות בידי שוטר ב־18 בינואר 2019. הראיון מתוך סדרת הכתבות 

"תיקי מח"ש נפתחים", חדשות כאן, 24 ביולי 2019. 



גליון 418 
6

סלאח פאיק  صالح فائق

ִּכְרּכּוּכ בצפון עיראק, שבה דרים בכפיפה אחת ובשכנות בני  1945 בעיר  סלאח פאיק הוא משורר עיראקי שנולד בשנת 
קבוצות אתניות, דתות, תרבויות ולשונות שונות. כבן לאב טורקמני ולאם כורדית, פאיק לא דיבר ערבית בילדותו ולמד 
אותה כשפה זרה רק בילדותו המאוחרת. בנעוריו הצטרף למפלגה הקומוניסטית העיראקית ונלחם מטעמה נגד המשטר 
העיראקי לצד כוחות התנועה הלאומית הכורדית. בתקופה זו, של ראשית שנות ה־60 של המאה העשרים, הכיר בעירו קבוצת 
משוררים, סופרים ומחזאים שהתגבשו יחד לחבורה ספרותית שנודעה לימים בשם "חבורת ִּכְרּכּוּכ". כמה מן המשוררים 
בחבורה – סרגון בולוס, פאדל אל־עזאווי, מואייד א־ראווי, ג'אן דמו, אנוור אל־גסאני, האב יוסף סעיד וגם פאיק עצמו – זכו 
לפרסום כמחדשים הבולטים של השירה החופשית בשפה הערבית. בדומה לשאר חבריו המשוררים מִּכְרּכּוּכ, פאיק כותב 
שירה ללא משקל או חריזה, מלהטט בשפה הערבית כפי שרק מי שרכש את השפה בגיל מאוחר והיה משוחרר מכבליהן של 
מסורות כתיבה ודקדוק יכול להרשות לעצמו. נוסף על השימוש הייחודי בערבית, כתיבתו הסוריאליסטית ומלאת ההומור 
של פאיק חריגה מאוד בנוף השירה הערבית והיא מלאה בבעלי חיים ובחפצים המואנשים ומתנהגים בשירים כדמויות לכל 
דבר ועניין, מחוץ למקומם ומחוץ להקשרם השגרתי. לצד זאת, פאיק מיטיב גם להביט במבט מפוכח וביקורתי שאינו נעדר 

רוך ואנושיות אל הצדדים המודחקים, הקשים והמדכדכים של החוויה האנושית.

מן  יצילני  לא  דבר  הקובץ  אלה.  שורות  כותב  של  לעברית  בתרגום  פאיק  של  ראשון  שירים  קובץ  אור  ראה  לאחרונה 
הבדידות, שיצא בהוצאת "קשב לשירה", כולל מבחר עשיר של שירים מחמישים שנות יצירה של פאיק, קולאז'ים אחדים 

שיצר במשך השנים וכן שיחה נרחבת שקיימתי איתו על חייו ויצירתו.  
 

قارئ الشعرעידן בריר  |  קורא בשער   |

*

ַלִּׁשיר ֵאין ַמָּטָרה.
הּוא ָמצּוי ַּבְּיקּום ַהֶּזה

עֹוד ִלְפֵני ֶׁשַאָּתה ּכֹוֵתב אֹותֹו, ְּכֶאְפָׁשרּות.
ִאם ֹלא ִּתְכֹּתב אֹותֹו, ִיְכֹּתב אֹותֹו ִמיֶׁשהּו ַאֵחר, ָמַתְיֶׁשהּו.

ֲאִני ֵּגֶאה ְלַפְרֵסם ֶאת ָמה ֶׁשֲאִני ּכֹוֵתב
ְוסֹוֵבל ְּבֶמֶׁשְך ַהּיֹום ִמְּנִחירֹות ַהְּׁשֵכִנים.

*

ַּגם ֲאִני, ְּכָכל ִצּפֹור,
ְמַצֶּפה ֶׁשַהַּקִיץ ַיִּגיַע ֶאל ֵּביִתי

ְוָיִביא ִלי ְּפָרִגים ֵמָהִרים ְרחֹוִקים
ְּכִפי ֶׁשִהְבִטיַח ִלי ַּבָּׁשָנה ֶׁשָעְבָרה.

אֹוֶדה לֹו מּול ָהאֹוְקָינֹוס ַהֶּזה ַוֲאַנֵּגן לֹו ַמְנִּגיָנה ָיָפה
ְּבָחִליל ָעׂשּוי ָקֶנה: ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵכב מּול ֵּביִתי
ָאִריַח ֶאת ַמְּתָנתֹו ַהְּנִדיָבה ְוָאז ֶאְפַצח ְּבִׁשיִרי
ַּכֲאֶׁשר ִסירֹות ַרּבֹות ִמַּטְלְטלֹות ָסמּוְך ַלחֹוף.

*

ָלַקְחָּת ָּכל ָמה ֶׁשָּיכְֹלָּת ְלַמָּסֲעָך ָהֵאיְנסֹוִפי:
ִמְסָמִכים ַעל ִּכְׁשלֹוְנָך ַּבִּבירֹות ַהּׁשֹונֹות

ּוְדָבִרים ַהּנֹוְגִעים ַלֲחֵברּות ּוְלַאֲהָבה.
ָּכל ְּכָפר ֵּבֵרְך אֹוְתָך ְּבבֹוֲאָך

ַאְך ַאָּתה ָהַלְכָּת ְּבִעְקבֹות ַהִּתְקָוה ַהְּגדֹוָלה
ְוַאַחר ָהְרצֹונֹות ַהְּגלּוִמים ְּבִמּלֹוֶתיָך

ּוְלַבּסֹוף ֹלא ִהַּׂשְגָּת ָּדָבר.

 *

ֲאִני ֹלא קֹוֵרא ְּבָכל יֹום
ַהֵּסֶפר ֵאינֹו ַהּטֹוב ַּבֲחֵבַרי.

ֵיׁש ִלי ִסּבֹות ְלָכְך: ֲאִני ָרב ִעם ֲחֶבְרִּתי
ְּכֶׁשֲאִני ַמְתִחיל ִלְקֹרא ֵסֶפר ָּכְלֶׁשהּו.

ִהיא ְמַקְּנָאה ַּבְּסָפִרים ּוַבֶּכֶלב ֶׁשִּלי
ּוַמְפִריַע ָלּה ֶׁשַּבֲעֵלי ַהחֹוב ֶׁשִּלי רֹוְדִפים ַאֲחַרי.
ֵהם ֹלא ּדֹוְפִקים ַעל ַּדְלִּתי. ֵהם הֹוְלִכים ִלְׁשֵכַני
ּוְמַסְּפִרים ָלֶהם ַהּכֹל אֹודֹוַתי, ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם.
ֲאִני ֻמָּקף ִּבְפָגִעים ְּכגֹון ֵאֶּלה, ֶּבָעִרים ּוַבֲעָירֹות
ְמנּוָחה ֲאֻרָּכה ֹלא עֹוֶזֶרת ִלי ְלִהָּמַנע ִמָּכל זֹאת

ְוַגם ֹלא ַאֲהָבִתי ְלִדְקֵלי ַהּקֹוקֹוס
ַהּדֹוִמים ַלְּדָקִלים ֵמַאְרִצי ַהְּיָׁשָנה.
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*

ִאם ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֵני ֱאֹלִהים
אֹו ֶאָחד ִמְּנִביָאיו ַהְּמֻזָּקִנים,

ֶאָּכֵנס ְלַגן ֵעֶדן ִנָּׂשא ַעל ִּכְתֵפי ַמְלָאִכים
ְוֶאְפּגֹׁש ְמׁשֹוֵרר ֶׁשּקֹוֵרַע ֶאת ִׁשיָריו ַעל ִּגְבָעה,

סֹוֲחֵרי ַּתְבִליִנים סֹוְפִרים ֶאת ַּכְסָּפם
ְוָנִׁשים רֹוְדפֹות ַאַחר ַסָּבִלים ֲחסֹוִנים

ָהרֹוְקִדים ֵעיֻרִּמים ְּבַנַחל.
ֹאַכל ָׁשם ָּדִגים, ָּכְך ִסְּפרּו ִלי,
ְּבַׂשר ֶּכֶבׂש, ִצּפֹוִרים ְּגדֹולֹות

ְוׁשּוָעִלים: ַאְך ֲאִני ִטְבעֹוִני ְואֹוֵכל ַרק ֵּפרֹות ִויָרקֹות.
ְּכָבר ֵמַעְכָׁשו ֶזה ַמְדִאיג אֹוִתי.

*

ַּבַּלְיָלה ֲאִני חֹוֵלם ֶׁשֲאִני ְּבִעיִרי.
ֲאִני ֹלא ֵמִגיף ֶאת ַחּלֹוִני. ִמיֶׁשהּו אּוַלי ַיִּגיַע ִמָּׁשם

ְוִיָּכֵנס ְּכֶׁשֲאִני ָיֵׁשן. ֵאיֶנִּני ּפֹוֵחד ִמֶּמֶזג ָהֲאִויר.
ַהֹּקר יֹוֵדַע ֶׁשֹּלא ֲאַקֵּבל אֹותֹו ִּבְבָרָכה.

ִּבִּליִתי ָּכאן ָׁשִנים ְּבַמֲאָמץ ְלַלֵּמד ֶאת ִמּלֹוַתי ָלִׁשיר
ְוָחַקְקִּתי ֶפְסִטיָבִלים ֶּבָעִרים ַעל לּוַח ִׁשְכָחִתי.

ְּכָפִרי ֵאינֹו ֵּגֶאה ְּבָדָבר
ְוזֹו ַהִּסָּבה ֶׁשֲאִני ֵּגֶאה ּבֹו, ְּבָנָׁשיו ַהְּיֵחפֹות
ּוְבִבְגֵדיֶהן ַהְּמֻרָּפִטים. ַּכָּמה ֵמֶהן ּבֹוְרחֹות

ַּפַעם ְּבסֹוף ַהָּׁשָנה, ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה,
ִעם ָנִזיר אֹו ׁשֹוֵדד־ָים.

*

ַאל ִּתְטַרח ְלָפֵרק ֶאת ַהִּׁשיר ֶׁשִּלי 
ַעל ִּפי ִּגיׁשֹות אֹו ֵּתאֹוְריֹות ִּבָּקְרִּתּיֹות 

ַרק ְּכֵדי ִלְמצֹא ֵּפרּוׁש ִלְתמּוָנה 
אֹו ְלׁשּוָרה. ָּכְך ַרק ִּתְרַצח ֶאת ַהִּׁשיר 
ְוִיְהֶיה ָעֶליָך ִלְקּבֹר אֹותֹו ְלַאַחר ִמֵּכן 

ִּבְמקֹום ְלַהְׁשִליכֹו ְּכֶחְלֵקי ּגּוָפה ְמֻפָּזִרים 
ַעל ַהחֹול ַּבחֹוף. ַהִּׁשיר הּוא ְּתגּוָבה ִכיִמית, 

ִּתְרּכֶֹבת ֶׁשֹּלא ִנָּתן ְלַהְפִריד ֶאת ְרִכיֶביָה ַהְּמקֹוִרִּיים. 
ִׁשיָרה ִהיא ִכיְמָיה. 

ֵהַבְנָּת ֶאת ֶזה? 
אֹו: ּדּוִגּיֹות ְמֻנָּפצֹות ֶׁשַּבֲעֵליֶהן ַהְּזֵקִנים זֹוְלִלים ֶאת ַּכְסֵּפי ַהַּמְלִוים ְּבִרִּבית. 

ַהִאם ִּתְרֶצה ְלַנֵּתַח ַּגם ֶאת ַהְּתמּוָנה ַהּזֹאת? 
ֲעזֹר ִלי – ֲאִני ַהְּמׁשֹוֵרר ֶׁשָּכַתב אֹוָתּה ְוֵאיֶנִּני ֵמִבין אֹוָתּה.

סלאח פאיק

*

)מתוך מחזור שירים המוקדש לנּוִרי אל־ַג'ָראח(

ְּכֶׁשַהַהְׁשָרָאה ֹלא ּפֹוֶקֶדת אֹוְתָך
ַאָּתה ַמֲאִׁשים ֶאת ֶמֶזג ָהֲאִויר, ֶאת ַהְּׁשֵכִנים, ֶאת ָהֵעט
ְּכֶׁשַאָּתה יֹוֵׁשב ְּבִדיָרה ְמֵלָאה ָעָׁשן, ִּכְסאֹות ּוְסָפִרים.

ַאָּתה ָצִריְך ְּתׁשּוָקה ְלַתֵעד ֶאת ַהִּתְקָוה:
ֶׁשּנֹוִסיף ֶלֱאהֹב ֶאת ַהַּתֲחנֹות ְוֹלא ֶאת ַהּנֹוְסִעים,

ֶׁשִּנְׁשַמע ֵהֵדי ִמְזמֹוִרים ְוִנְתּבֹוֵדד ִעם ָנִׁשים ַּכְפִרּיֹות
ִּבְזַמן ֶׁשֵּמַהְּגָבעֹות

ַיַעְקבּו ַאֲחֵרינּו ֲחֵבִרים ַקָּנִאים ְּבַמְּבֵטיֶהם.
 

ְמׁשֹוֵרר הּוא ָהַעִין ַהְּׁשִליִׁשית ֶׁשּלֹו.
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אתי הילסום: השמיים שבתוכי: יומנה של אתי הילסום 
1943-1941; מהולנדית: שולמית במברגר, מהדורה 

חדשה ומורחבת, כתר 2002, 191 עמ'

מתארת  ושלמה,  כואבת  וחשופה,  אינטואיטיבית  בכתיבה 
את  פרטים,  לפרטי  ומפורטים  אינטימיים  ביומנים  הילסום  אתי 
וחייה במחנה  ידי הנאצים  כיבוש אמסטרדם על  בזמן  חוויותיה 
יומן  כתיבת  זוהי  לאושוויץ.  שנשלחה  לפני  וסטרבורק  המעבר 
זיכרונות בלבד כי אם ממואר  לא במובן הפשוט שלה; אלו לא 

אישית  היסטוריה  על  היומיום,  מאורעות  על 
הנחווית במקביל למאורעות המלחמה. תעצומות 
התודעה  יצירת  הילסום,  של  שבכתיבתה  הנפש 
ומלאת  הכותבת  מאישיותה  הנובעת  המרובדת 
החיפוש אחר הדרך, והכוח שבמילים - כל אלה 
משתלבים למסמך שהקריאה בו אינה קלה כלל 

ומרתקת מאוד. 

קלה.  קריאה  לנו  מזמנת  אינה  הילסום  כאמור, 
נראית  לעיתים  ביותר,  הקטנים  בפרטים  מלאה 
כמתנצלת, לעיתים שלמה. לעיתים קשה לעקוב 
היום.  במהלך  עליה  העוברים  המאורעות  אחר 
לסביבתה,  יחסה  על  עצמה  את  שמלקה  אישה 
יחסה למי שהיא ויחסה למי שהיא רוצה להיות 

 - כן  אך  בה,  שיכירו  רוצה  היא  אם  יודעת  אינה  כותבת.   –
שלפחות יקראו את המסמך הזה.

אהרון אפלפלד כתב על יומניה, שנכתבו לא רחוק מקום המסתור 
של אנה פראנק ומשפחתה, כי מדובר באחת התעודות המפעימות 
שיצאו לאור. הפנקסים האישיים חילצו מן השואה את ההכללה 
ההיסטורית, את הכתיבה העובדתית היבשה, וחשפו את הכתיבה 
של הילסום, שהיא כתיבה נשית פועמת ופורצת מחסומים. כמעט 
קשה לחשוב על כך שדפים אלה נכתבו בעיצומם של חיפושים 
ואקציות, מאחר שבצילה של האימה מביאה הילסום את ראייתה 

הסובייקטיבית, בביטוי חשוף ומדויק.

שהכותבת  בסיפוק  לחוש  אפשר  היומנים,  סוף  לקראת  בעיקר 
פשוטים  הלא  יחסיה  ולמרות  הדיכאונות  למרות  בחייה.  חשה 
עם יוליוס ספיר, גבר כבן חמישים ותלמידו של קרל יונג, שהיא 
מנהלת עמו רומן המסב לה נחמה ומועקה בעת ובעונה אחת. 
הוא מאורס לאישה אחרת, ובאמצעות היחסים עמו היא עוברת 

מסע נפשי ורוחני, למרות המצב וגם בגללו. 

נתונה  והיא  בה  רוצה  באמת  לא  שהיא  יחסים  מערכת  זאת 
רגישה  נפש  נראה  אנחנו  ולכן,  לשרוד.  לנסות  כדי  אולי  בה, 
המיטלטלת בין מצבי רוח קיצוניים. מחד היא חשה כלפי ספיר 
לממש  מעוניינת  אינה  היא  ומאידך  עוצמתית,  רגשית  משיכה 
מקנאה  לא  גם  אך  שבחייו,  בנשים  מקנאה  היא  רגשותיה.  את 
בהן, והיא מהרהרת הרבה - בזמנים שלפני הכיבוש וגם בזמן 
השביר שלאחר מכן: "אתמול חשבתי שלא אוכל להמשיך עוד, 

שאני זקוקה לעזרה. לחיים ולסבל לא היתה עוד משמעות בעיני, 
הרגשתי שאני עומדת להתמוטט תחת איזה עומס אדיר" )עמ' 
22(. ולכן, כל עוד מתנהלים חייה ללא התערבות היסטורית, היא 
כותבת על נושאים המעסיקים את בנות גילה: מערכת היחסים 
עם אמה, יחסיה עם ספיר וכו'. היא לא מוצאת את עצמה. לאחר 

הכיבוש היא מצליחה למצוא את קולה. ברגש ובכאב.

והמיטלטלת  היומן, כאמור, מתמקדים בנפשה הפנימית  חומרי 
שנוכחותו   ,55 בן  לגבר  הנמשכת   27 בת  צעירה  הילסום;  של 
על  הרבה  מדברת  היא  כאחת.  אותה  ודוחה  מחשמלת  הפיזית 
ועל מה שזו עושה לה. כבר בתחילת הספר היא חשה  כתיבה 
הקול  את  חושפת  והיא  האיומה.  לתקופה  זיכרון  כמובילת 

הייחודי שלה בבת אחת.

ככל שמצב היהודים מחמיר, וככל שגזרות הנאצים משתקות את 
דרכי החופש, דווקא אז מצטללת רוחה הסוערת 
ויכולת  קיימת  שמחה  עצמה  בתוך  מוצאת  והיא 
 .)65 )עמ'  מגבלותיו  חרף  היום־יום  את  למצות 
שכתבה,  מה  כל  את  שמלווה  השמים,  אלמנט 

משקף אותה ואת מצבה בכל רגע נתון.

לפתח  הילסום  הצליחה  והגזרות  הכיבוש  בשנות 
חלש,  שגופה  אף  אופטימית,  עולם  השקפת 
בריאותה רופפת והיא צורכת כמויות גדולות של 
אותה  שמייסרים  הראש  כאבי  להרגעת  אספירין 

)עמ' 67(.

בתודעתנו  נקלטת  כי השואה  עוד  כתב  אפלפלד 
מעט  לא  ואכן  האלוהי.  האור  מן  כהתרוקנות 
את  בהם  המיתה  השואה  כי  העידו  ניצולים 
לערער  שאין  למוסכמה  והפכה  השתרשה  זו  עמדה  האמונה. 
עליה. יומנה של הילסום מציע משהו שונה. ככל שהזמן עובר 
למחנה  נשלחת  כשהיא  ואף  ומכבידות,  מחמירות  והסנקציות 
וסטרבורק, אמונתה של הכותבת באלוהים הופכת בהירה יותר 
ומשחררת יותר. היא נאחזת בה ושואבת ממנה ביטחון. היא גם 
מגלה דרך כך את מחשבותיה ומתפרצת מתוכה האישה שהיא 

רוצה להיות. 

לאחר  נתפס.  בלתי  אלטרואיזם  הילסום  גילתה  ימיה  בסוף 
הולנד,  שבגבול  ווסטרבורק  למחנה  ונשלחו  יהודים  שנתפסו 
לה  סודרה  שכן  חייבת,  היתה  לא  היא  איתם.  ללכת  התנדבה 

עבודה בוועד היהודי, וכאשר חבריה ניסו לשחררה - התנגדה.

ביומנים היא מספרת על האופן שבו היא מתארגנת למשלוח, 
ונייר  ומציינת כי הדברים החשובים שעליה לקחת הם עיפרון 
וההשקפות  הקרבתה  לצד  התנ"ך.  ספר  גם  כמו  ספרים,  וכמה 
ומבקשת  אנושית  הילסום  נותרת  ממהותה,  שהיו  הנעלות 
לישון  לה  שקשה  מכיוון  למחנה,  כרית  לה  שישלחו  מחבריה 
על דרגשי העץ. ובסוף ימיו של ספיר, הצליחה הילסום לצאת 
מהמחנה כדי להיפרד ממנו, ופרידה זו גורמת לה כאב אך גם 

תחושה של השלמה עם מי שהיא.

היומן   .1943 בנובמבר  ב־30  באושוויץ  נרצחה  הילסום  אתי 
שהשאירה אחריה, הניכר בכתיבה פנימה, מביא הגות של אישה 
אצילית  אישה  משתקפת  הכתוב  מן  דרך.  פורץ  שקולה  וצנועה, שמוראות השואה רק הבליטו והעצימו את יפי נפשה..אחת 
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קציעה עלון

הדרמה הפואטית של המשפחה 
הקטנה או הטרילוגיה של האהבה 

על שלושה ספרי שירה של ענת שרון בלייס

רבים מכירים את ענת שרון בלייס אשת הרדיו אוהבת השירה 
היא בעצמה  בלייס  כי  יודעים  אינם  רבים  אולם  מ'כאן תרבות', 
מרחק  היא  האדמה  שירה:  ספרי  שלושה  שמאחוריה  משוררת 
)קשב  המרחק  של  צידו  אק"ום(  פרס   ,2004 המאוחד  )הקיבוץ 

קרוב  כי  האחרון,  וספרה   ,)2013 לשירה 
)פרדס 2019, בעריכת אלי אליהו(. עמדתה 
המבקר  של  עמדתו  רק  אינה  השירה  על 
בה  שפועל  מי  של  אלא  מבחוץ,  שרואה 
"המרחק  ושאלת  תוכה.  מתוך  מבפנים, 
משוררת"  "להיות  של  ההוויה  בין  הנכון" 
שירה"  ומבקרת  עיתונאית  "להיות  לבין 
בעשרות  השני  כחוט  שעוברת  סוגיה  היא 
השנים האחרונות בחייה של שרון בלייס. 

מזדקרת  השירה  ספרי  מכותרות  כבר 
מילת המפתח בעולמה: מרחק. בדרך כלל 
מילים  על  לחזור  שלא  כותבים  מעדיפים 
ואילו  הקודמים,  השירה  ספרי  מכותרות 
על  בלייס  שרון  לנו  מצביעה  כמו  כאן 

הִקרבה הגדולה בין הספרים הללו, משל היו דיפטיך מילולי, כפי 
שהם באמת. הספרים הם תמונת ראי האחד של השני. בראשון 
בשירים  נפתח  הספר  והוריה.  היא,   - שלישייה  בלייס  מעמידה 
להלן  שנייה'.  ו'גלות  'גלות'  הקרויים  ולאב,  לאם  המוקדשים 
מול  עומדת  שלי  "אמא   - 'גלות'  משניהם:  הראשונים  הבתים 
עונה  היא  בהונגרית./  בטלפון סבתא שלי./  ומסתרקת./  המראה 
לה. אני לא מבינה.//  הן טוות לי אהבה בשפה אחרת./ העברית 
מתרחקת כשהן יושבות יחד". ו'גלות שנייה': "מה שאינך מקשיב, 
אחרונים,/  חלום  קטעי  שגירשת  עליהם שעה  שוויתרת  דברים/ 
הקומוניסטים.  כך  אחר  הגרמנים.  הו  קודם  ארצה./  כשעלית 
יהודי/ ככה סימנת את  זרקו אותך מן האוניברסיטה:  אחר כך/ 
היציאה". לאחר שירים עדינים אלו על ההורים, שכאמור הובא 
בגיל  עצמה  על  בלייס  שרון  כותבת  הראשון,  הבית  רק  מתוכם 
שלושים; מעין סיכום חיים. הרצון של שני העקורים להקים בית 

ומשפחה מתגשם בה, בבת. 

בספר השני, המשולש משתקף ומשתכפל: עתה אלה הם בעלה 
ובנה. הספר מוקדש לבן זוגה, דותן, ושירים נוספים מוקדשים 
'חול'  הבן:  על  השירים  מאחד  קטע  להלן  יונתן.  ולבנם,  לו, 
מילים  רק  חול./  של  ארמונות  הכל/  בסך  אנחנו  לך,  "תאר   –
סוככות מעלינו./ כיריעה של בד ביום לוהט./ הזמן נערם סביבנו 
את  מחזיקות  הקטנות  ידיו  כפות  ילד/  בעיניו של  כמו שמחה 
הים". דומה כי התחושה של הכותבת כלפי המילים היא כי הן 

אכן "סוככות מעלינו", בבחינת חופה ומגן. 

נראה כי המפתח הפואטי ליצירתה של ענת שרון בלייס טמון 

דווקא בעבודתה החוץ־פואטית, לאו דווקא העיתונאית. שרון 
והתוודעה  עברית,  בספרות  שני  תואר  לימודי  סיימה  בלייס 
לשני יוצרים שלדעתי השפיעו השפעה מכרעת על הפואטיקה 
שלה. הראשון הוא המשורר יהודה עמיחי, שדיאלוג פואטי עם 
שורותיו הקלאסיות מצוי בכל שלושת הספרים. שירו המפורסם 
'הגירת הורי' יכול לשמש מוטו לטריפטיך כולו. להלן השורות 
בי/  נרגעה  הֹוַרי לא  "והגירת  הראשונות מן השיר של עמיחי: 
הונח  שכבר  אחרי  גם  בדפנותי./  לשקשק  עדיין  ממשיך  דמי 

נרגעה  לא  הורי  והגירת  מקומו./  על  הכלי 
בי". ההשפעה השנייה היא, לדעתי, של רונית 
מטלון, שעליה בחרה שרון בלייס לכתוב את 
עבודת הגמר לתואר שני בחוג לספרות עברית 
 ,1998 בשנת  זאת  העברית;  באוניברסיטה 
רק  עדיין  היתה  מטלון  כאשר 
בבחינת קול צעיר ומבטיח. שרון 
מה  את  לראות  השכילה  בלייס 
שטמון בה, את האייקון התרבותי 
ועוד, מטלון  שהפכה להיות. זאת 
לקחת  כיצד  מפתח:  לה  העניקה 
פשוטים  הלא  ההגירה  חומרי  את 
המרים  למנוף  אותם  ולהפוך 
להפוך  כיצד  קדימה,  ומצעיד 
שישנה,  הקטנה  המשפחה  את 
אפשר  ההגירה  מן  למיתולוגיה. 
למתוח חוט אל העיסוק. הפיכתה 
לעיתונאית תרבות – הרצון להבין 
החדשה,  התרבות  את  תום  עד 
להיות בת בית בה, לגרום להורים 
נפלא!  השתלבתי  הנה,  להתגאות:  המהגרים 
מהו המרחק הנכון מול ההורים, בן הזוג, הבן.

מהו המרחק הנכון מול התרבות החדשה, מול 
התרבות של ההורים, המרחק הנכון שהשירה 
במרחק  גם  מוצרן  הנפשי  המרחק  צריכה? 
הפיזי: שרון בלייס בחרה לגור בעמק יזרעאל 
ולא במרכז תל אביב. השיר הפותח את ספר 
את  מסמן  המרחק,  של  צידו  השני,  השירים 
המעבר אל העמק, את ההתרחקות מן "העיר 
הגדולה" על שקריה וזיופיה. הקרבה לאדמה 
נתפסת כקרבה לאמת של הדברים, לממשותם: 
ולבסוף  החיטה/  כך  אחר  הכותנה/  "קודם 
החמניות.// זה סדר הדברים בעמק.// האדמה 

אינה רחוקה עוד./ עיני נחות מן השקרים".

הראשונים  השירה  ספרי  שני  של  לדיפטיך  לצרף  בוחרת  אני 
הספר  שלו.  השונה  התמטיקה  למרות  השלישי,  הספר  את  גם 
השלישי מנהל דיאלוג ברור עם התנ"ך, עם פרשת השבוע, עם 
מאוד,  אישיים  הם  השירים  כאן  גם  אולם  המקראיים.  המקורות 
ומוקדשים בחלקם לדותן וליונתן. כך משלים הספר "טרילוגיה 
של אהבה". להלן השיר החותם את הספר: "שמחת תורה/  הערב 
ומחר/ שוב יברא אלוהים את העולם/ הכותנה תיאסף מהשדות/ 
 - התורה  על  - השמחה  אחד"  יום  בוקר/   ויהי  ערב/   תורת המשפחה, תורת השיר, תורת החיים, תורת ההוויה.    .ויהיה 

ענת שרון בלייס



גליון 418 
10

חגית גרוסמן

לוחמת בחשכה

תהל פרוש: יחסי בעלות, אפיק 2020, 67 עמ'

'נמצאהו הילד':

ערש  לענות.  יודעת  שאיני  אלא/  בבית  ושואל  הקטן  הילד  "נמצאהו 
הבית  עזב/  ולמה  הראשון  היה  בהלסינקי  הבית  לופתות/  עיניים 
בעמנואל הרומי היה ולמה עזב/ הבית בעיר שנייה/ עכשיו בטיבר.// כל 

מי שעזבתו ושואלת מהו בית/ לך אני כותבת."

עזובות,  לנשים  פונה  הוא  שבר.  על  מבשר  הפותח  השיר 
הזה.  הספר  נכתב  להן  בית.  מהו  השואלות 
נביאה  וקול  שליחות  תחושת  פועמת  בשירים 
של  הגורלי  השיעור  אל  הבור,  אל  שנשלחה 
החיים, לדלות משם אמת ולהשמיע את בשורת 
הנשים הנטושות נטישה כפולה. נטישה ראשונה 
- מן האיש שהביא עמן ילד. נטישה שנייה - מן 
נשים  מגבה  שאינה  החברה,  המקום, המדינה, 

עזובות, אימהות לתינוקות וילדים.

אבד  הלידה  לאחר  לבדם.  נותרים  והילד  האם 
מקום,  חסר  הילד  מדינה.  ואין  עיר  אין  החדר, 

נשמה זהורה שנשלחה אליה לבוא, כי קראה.

ִנְגָלה  "אישה יולדת ילד, השמים מבקיעים לה, 
סודה.“

כל נשמתו של הילד בידיה ועליה לשמור עליו. 
השירים מתארים מעשה רוחני עוצמתי מאין כמוהו, התגשמות 
הילד כהתגשמות בקשתה הנבראת בבשר וממנו. ההליכה לחיים 
פנימה  ההנעה  זו  אי־ידיעה,  מתוך  מתרחשות  החיים  ויצירת 
נועד  יופיים  שכל  היפים  בגופים  המתרחשת  הביולוגיה  לתוך 
לפיתוי. זו הקנוניה של הטבע נגד הצעירים. גם היא לא ידעה 
דבר על החיים. כל שהיה בה היה שייך לעיר ולחיים שגרמו לה 
למחשבות אובדניות. החיים הם גם הדבר שהתבקשה להתגאות 
בו - ולמרות המחשבות האובדניות - להאמין בחיים וללדת. כי 
ולהראות את הפרחים.  היופי להאיר  היו רגעים שבהם הצליח 
את  להאכיל  הילד,  מפני  האפלה  את  להסתיר  תפקידה  כעת 
המפלצות ולשחדן לשתוק. היא לא היתה מוכנה לכובד משקלם 
על  וגוננה  כולה  האפלה  את  בזרועותיה  הניפה  אך  החיים  של 

הילד מפני הפחד ששקעה בו.

היא ניצחה את האובדנות ולא התרסקה. עכשיו היא רואה עין 
לוחמת  שלם,  עולם  מנהיגה  עצמה  היא  השולטים.  עם  בעין 
העוקץ  ענקית לשלוף את  פינצטה  לה  בחשכה. הצחוק מעניק 
ולראות את שקר הטוענים לבעלות כלשהי בעולם. העולם אינו 
שייך לאיש מלבד לעצמו. הבעלות היא רעיון של פחדנים; כל 
על  כאזיקים  הם  המפתחות  אובדן.  מצוקת  יוצר  המופרז  היש 
הידיים, העיניים נטרפות, מתעוררים יצרי הרג ושחיטה, עיוורון 
בובותיה:  ושכולנו  הצבא  את  שמנהלת  השתלטנות  הבעלות, 

"עם בתים עבודות תינוקות איברים פנימיים ורוח".

עד כמה המקום הוא אשליה? לו היה הממשל מעניק לאימהות 
יחידניות תמיכה בעת גירושים, לו היו עוזרים להן להיפרד בלי 
פחד, בלי להיעזב ולהינטש, אילו היו מסייעים בשחרור מוקדם 
מגברים אלימים. לו היתה הממשלה פועלת למען כל אזרחיה 

ולא נגדם. 

רעיל בחייהם.  והיא ערפל  בית שנואה,  יש בעלת  לזוג החדש 
בעלותה מחדירה ריבים ותחושת כלומיות, חוסר נוחות ומבוכה 

וחרדה. 

כל  כנגד  היא  תינוק  עם  לשרוד  עזובות  נשים  של  יכולתן 
בשל  רק  האדיר",  "הניצחון  קרנבל  הוא  והניצחון  הסיכויים 
האפשרות הבסיסית למצוא לו בית. והיא עמדה בניסיון. כעת 
רועד"  האדמה  "קול  לרגליה,  בוער  הסנה  לחיות.  יודעת  היא 

והיא כבר אינה רועדת.

על  בעלות  הבעלות.  מושג  את  מפרק  הספר 
על  איש  של  בעלות  כמנקה,  העובדת  אישה 
אישה ולהיפך. בעלות של אם על ילדה. האמירה 
של הספר חשובה והכתיבה היא יצירת אמנות. 
השותפה  ויסמן,  ענת  של  העריכה  גם  כמו 
לשרטוט הנרטיב של מהלך השליחות והשיעור, 
הנפילה והתקומה. השירים מוזיקליים ומתנשאים 
חומלת,  מנקודת מבט  החיים  את  להקיף  מעלה 
פוסק,  לא  הצחוק  מאהבה.  מתפוצץ  לב  מתוך 
כמו הצער. השירה מושרת. חסרת מעצורים. היא 
תוהה על החיים מתוך הצער המבקש להתרומם 
מן הבור. "כבר הייתי בצערבולת נדחקתי פנימה" 
הצער  את  להפוך  מצליחה  היא  הנה   .)73 )עמ' 
לכרבולת, לחלק מתרנגול. השפה היא תיקון הנפש. והכותבת 
היה  לפטמות/  לי  נדבק  "בוצפרדעות  במילים:  עצמה  מכשפת 
לי  נדבק  בוצפרדעות  וחנק/  סגול שחלף  ראיתי  קר/  והיה  חם 
לפטמות." הבוץ מתאחד עם צפרדע ועם פטמות, זה הקרנבל. 
הלשונית  המגיה  ראשו.  על  הצער  את  להפוך  מצליח  ההומור 
אפשרי  כבלתי  שנראה  מה  את  הכבדות,  האבנים  את  הופכת 

להפיכה.

'החדר נע סביבי': 

"החדר נע סביבי/ נשכבתי על הרצפה/ חשבתי שאמּות מכאב לב/ אחר 
כך הגוף שלי צחק לי/ לא היה בו תא אחד של מוות/ רק מחשבות זדון/ 
אותי בחלומות/  תיבה אבודה שָּצפה במים/ המים הטביעו  היה  החדר 
כל החדרים נרטבו ולפעמים/ חלמתי שאתה עדיין אוהב אותי/ הצמדָּת 
אמרתי  חלום,  זה  ורך/  חלק  בינינו  התפזר  חום  שלי/  לעורף  שפתיים 
לך בחלום/ זה לא חלום, אמרת לי בחלום/ והאמנתי לך/ הקלה שטפה 

אותי/ וכשהתעוררתי חיפשתי את האמת/ והייתי לבד."

בגלל  ארוטיקה,  מתוך  נכתבים  ביותר  המיוסרים  השירים  גם 
לבנק  הקריאה  לכן  להתעלס.  הרצון  לחיים,  האהבה  ובזכות 
ביולוגים,  מיניים,  יצורים  אנחנו  שיש.  מה  כל  זה  כי  לזיין, 
להתעלס  ולהמשיך  להאכיל  ומחויבים  לעולם  ילדים  מביאים 
עם ההרמוניה הפלאית שבוראת שירים. אבל הבנק הוא מחסום, 
הנטישה היא מחסום, כמו גם שברון הלב והפחד והצורך הקבוע 
ילד  להאכיל  היכולת  על  שמאיים  מה  כל  האפלה.  את  לסלק 

ולדאוג לו לגג.
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אווה ליפסקה
מפולנית: רפי וייכרט

 

כרישים
 

ַהְּמִדיָנה ִנְתְקָעה ִּבְגרֹוִני.
ֹלא ִלְבֹלַע

ְוֹלא ְלָהִקיא.

ֲאִני נֹוֶׁשֶמת
ֶּדֶרְך ָים ְמֵלא

ְּכִריִׁשים.

כמה שהשיר הזה יפה, ככה הוא כואב וככה הוא המוטו 
שלי לבחירות המי היודע כמה. לא רק בפולין, אלא פה, 

בארץ שבה הכרישים הם גם אמת וגם מטפורה.
              
     רוני סומק

נה
פי

חצי

'עקרת הבית': 

יודעת לחפור/ אבל היום אני חופרת חפור בבור/  "עקרת הבית אינה 
הבור הזה ייתן לי ביטחון/ אני אשתול בו ניצחון/ הכל יצמח פה חפרי 

בבור!/ הכל יצמח פה חפור חפור."

הבור הוא השיעור, הבור הוא ניסיון החיים, והם מלאים בורות. 
והיא  ניצחון.  בתוכו  לשתול  רצונה  על  עומדת  והמשוררת 

מצליחה כי לבה פתוח. כי בעצמות שלה זז שיר.

"אתה מבין, צריך להביט ביום החדש/ ֶּבָעֶלה נוצץ, לשלות אותו 
מחיתוך השמים."

כך כותבת משוררת ששליחות כתיבתה היא ריפוי. רצון אוהב 
אחריותה  זו  אור.  בה  שיש  הצעה  להציע  האפלה.  מן  לגאול 

לקוראות העזובות. שהן בעצם כולם וכולן.

"הבט, הבט/ יש סימנים לרוח,/ ציפור הטרף ָׁשברה היום ענף/ 
בעץ האורן ופרצה לשמים."

להיות  לציפור.  ולהפוך  לשמים  להביט  אפשר  לברוח,  אפשר 

הפרחים  מן  אחת  לנשום.  שיכול  מקום  להיות  עצמם,  השמים 
החיים.  של  העצום  בכוחם  גם  אך  בחלוף  להכיר  והציפורים. 
להיות חלק מן הניצוץ והרוח. לחפש אחר האמונה באהבה ולא 
להרפות חרף אי יציבות ומאבק. השירה של תהל פרוש נחצבת 
מן הלב הבוער, הלב שהוא שמש, שפעימותיו הן הזמן החולף 

ונדלק בו זמנית.

את  הׂשביעו  עוד/  לו  תנו  עליו/  מבקשת  אימותיו/  כל  "אני 
הרעב."

הספר סוגר באהבה אימהית לילד, בדיוק כפי שפתח באהבה. אך 
בפתיחה היו פחד גדול ושברון לב, ובסוף התאחה השבר, הפחד 
הותמר לכוח ולהבנת החיים, ההכרה בכוחם והכניעה ליופיים, 

מתוך התמסרות.

השירה של תהל פרוש חוצה את גבולות הנורמליות, היא יוצרת 
מתוך הלא צפוי, מרכיבה מחדש שפה משלה. שרה את הטירוף ואת 
ייחוד כתיבתה;  וזה  השיעורים הקיומיים בצחוק גדול. זה כוחה 

בעזרת ההומור היא מצליחה לשלוף את העוקץ ולזרוח.. 
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גלית כץ

עולמות מקבילים

אורית קלופשטוק: לא יכולתי לרשום את זה בתיק, 
פרדס 2020, 51 עמ'

לא יכולתי לרשום את זה בתיק הוא ספר הביכורים של אורית 
עובדת  היתה  שנה  מעשרים  למעלה  במשך  אשר  קלופשטוק, 
 - רשומות  פנקס  מעין  הוא  הספר  רווחה.  בלשכת  סוציאלית 
הרשומות שלא מן המניין של עובדת מן המניין. השירים נכתבו 
מתוך קערת התבשילים של העשייה המקצועית, אולם להבדיל 
מהרישום התיעודי, המבקש לצמצם את המבע האישי, הכתיבה 
השירית מבטאת את חוויית המפגש האנושי - הטיפולי, כאשר 
לזה  האובייקטיבי  מהמרחב  לחרוג  מורשות  המטפלות  העיניים 

הסובייקטיבי. 

הרשות  נוצרה  להירשם,  היה  יכול  לא  שכביכול  מה  ומתוך 
את  לחלק  ניתן  גסה  בחלוקה  לומר.  הפואטית 
זו  שונות  כביכול  רשימות,  בספר לשתי  השירים 
מזו. האחת מביאה רישומי דיוקן של המטופלים 
השונים: "לשושנה היו שני גברים בכלא/ הבעל 
הראשון והבעל השני/ הם ישבו על רקע רומנטי"; 
או "חנה היתה בת שלוש/ כשראתה את אמא על 
כמה  לחשב  ידעה  לא  היא  השכן/  מול  הברכיים 

פעמים כאלה נדרשו לחשבון שכר הדירה." 

ואילו הרשימה השנייה עוסקת בחווייתה של מי 
יד:  שמעיזה לפגוש את המצוקה ומנסה להושיט 
"בכל בוקר אני מחתימה כרטיס/ לתקן עולם. ראה 
עובדת  רק  ואני  חסרים/  ובנותיך  בניך  אלוהים,/ 
סוציאלית אחת/ ואין לי שיעור קומה/ לתקן את 

כל זה." 

או למשל – "היינו מעטים מול רבים./ לא כמו במלחמה,/ אלא 
היינו,  נמלים  רגליים הנושאת/ קליפת אגוז./  נמלה פרוקת  כמו 
פרוקות רגליים,/ פרוקות גב/ פרוקות כתף." אולם בספר, כמו גם 
בחיי המטפלת – הכותבת - אין הפרדה. השירים שזורים זה בזה, 
והמצלמה המתעדת עוברת לרגע מפניו של המטופל אל פניה של 
המטפלת. והערבוב הזה מניח לפתחו של הקורא את ההבנה כי 
מלחמת הקיום של המטופלים אינה מעשה אשר באופן פריווילגי 
ניתן לאסוף ולארגן כעדויות מתועדות, אלא זוהי חוויה קיומית, 

אשר ניתן )במקרה הטוב( למדוד ממנה מרחק.

ניתן לומר כי המטפלת חולקת עם מטופליה מצע נפשי משותף, 
העבודה  את  תיקחי  "אל  תדיר.  מיטשטשים  בו  הגבולות  אשר 
הרחוץ/  ילדי  את  כשעטפתי  אבל  לי,/  ואמרו  חזרו  הביתה, 
הילדים  כל  את  איתו/  עוטפת  הייתי  וחמה,  גדולה  במגבת 
הרבני  הדין  מבית  אלי./  באה  היא  הגט  "אחרי  או:  בעולם"; 
ללשכת הרווחה/ נמשך הרחוב אל הים./ אמרתי לה, למה עלית 
אלי,/ היית ממשיכה אל הים, לנשום/ נשימות ראשונות שהן רק 
שלך./ רק אצלך אני נושמת,/ היא אמרה./ הייתי הים שלה./ ים 

הדמעות שנקוו,/ שנקבו בי."

ואולם ככל שמתקדמת הקריאה בספר מצטמצם והולך המרחק 
שבין המטפלת למטופלים, בין המתעדת למתועדים. השותפות 
אל  הרוחנית  מן  הקיומית,  אל  מהנפשית  מתרחבת  הנפשית 
הארצית. "חיים פרש את התלוש שלו על השולחן./ אצבעותיו 
לגבר  מביך  זה  כמה  המקומט./  הדף  את  החליק  כשהוא  רעדו 
גם  סוציאלית./  לעובדת  שלו/  הקטן  התלוש  את/  להראות 
סוציאלית/  לעובדת  מביך  זה  כמה  בתיק./  מקומט  דף  היה  לי 

להראות את התלוש הקטן שלה/ לחיים."

קטן,  תלוש  קטן.  יש  הסוציאלית  ולעובדת  קטן  יש  לחיים 
המפרידים  המתאר  קווי  נמחקים  ולרגעים  מעטים,  משאבים 
המטופלים  לבין  המטפלת  בין  ההבדלים  מחיקת  השניים.  בין 
מעמידה בסכנה גם את המרחק האפשרי שבין הקורא למציאות 
קווי מתאר  המתוארת בשירים. כך שבמקום מפגש מיוחל עם 
וגבולות שבהם מתוארים חיים של אחרים, נלפת הקורא בחוויה 

של מרחק אפסי מהעולם שבו מתקיימים השירים בספר. 

ניתן  השירים,  שמזמנים  הפנימי  ההדהוד  אף  על  זאת,  ובכל 
קלופשטוק  של  שיריה  את  המכתיבה  המציאות  כי  להתרשם 
מתקיימת באיזה עולם מקביל אשר יש לו חוקיות 
מוצגת  'חנה',  השיר  בהמשך  למשל  כך  משלו. 
מתמטיקה ייחודית של יחסים בתוך המשפחה - 
כמה  לה  היו  לא./  עם אמא שלה  דיברה,  "איתי 
פיתגורס  ומשפט  אתה,/  פתורים  לא  חשבונות 
אחד שאומר,/ שאם אבא דופק לאמא את הראש 
בקיר )בריבוע(,/ ואחר כך עובר לאחותה הבכורה 
ידפוק גם את הראש  )בריבוע(, אז/ ברור שהוא 
של הקטנה )בריבוע(. והיה לה חשוב לדייק – את 
הראש שלי הוא דפק בדלת ולא בקיר,/ חשבון זה 

מדע מדייק." 

מייחדות  המתמטיות  הנוסחאות  רק  לא  אולם 
את הממשיות השירית. כך למשל בשיר 'תינוק' 
בשיר  אימהי.  לטיפול  כתחליף  השגחה  בצו  התינוק  נעטף 
ובשיר  העוני,  למיגור  יעיל  נשק  הן  תותבות  שיניים  'נחמה' 
לקו  מחוץ  שלם  עולם  שמשרטט  חכם,  ילד  מתואר  'דניאל' 
העוני. המשוררת משרטטת קווי הפרדה ומוחקת אותם. מאחדת 

ומערבבת, מערבלת זהויות ולאחר מכן מחדדת קלסתרונים. 

השיר 'שולה' מבטא רגע יוצא דופן של נפרדות, כאשר ארגזי 
את  למטפלת  מזכירים  למטופלת,  כארון  שמשמשים  הקרטון, 
מציאות  "מומה".  במוזיאון  שראתה  קמפבל  של  המרק  פחיות 
ידי יצירת אמנות אייקונית, שמוצגת  חיים עגומה מיוצגת על 
בהיכל שהוא מן הסתם מנת חלקה של המטפלת בלבד. כהרף 
עין מופיע המוזיאון הניו יורקי כתזכורת לקיומם של עולמות 

מקבילים וכהרף נעלם.

יציאה.  נקודת  מחפשים  והקוראים  המטפלת  המטופלים, 
מבקשים להצליח ולשנות את נקודת המבט.

נדמה כי המעבר מן הכתיבה המתעדת בתיק המטופל אל עבר 
המטופל  את  לרשום  למשוררת  מאפשר  הפואטית  הכתיבה 
כי  ברור  מזה  ויותר  בעיניה.  הצרוב  המטופל  הסובייקטיבי, 
- המודרת מתיקי  החוויה של המטפלת  עומדת  רבים  בשירים 

המטופלים - במרכז.
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השיר החותם את הספר מותיר את שאלת התיקון בעינה. הכתיבה 
הטיפול  מלאכת  התיעודית.  הכתיבה  את  החליפה  הפואטית 
התחלפה במלאכת השירה. ארגזי הקרטון הפכו לפחיות המרק 
וורהול. המעשה השירי חילץ במובן מסוים את המטפלת.  של 
"הייתי גיבורה./ הייתי חובשת./ אחר כך הייתי חדר מיון./ הייתי 
אפילו מנתחת בחירום./ אלוהים,/ פעם הייתי מטפלת ]בפצועים 
במלכות  עולם  מתקנת  שאני/  חשבתי  הקיום./  במלחמת  שלך[ 

שדי.// היום אני קמה/ לאט,/ לתקן את עצמי."

נראים  היותם  לחמלה.  זקוקים  קלופשטוק,  לפי  המטופלים, 
או נכתבים, היותם נשמעים, היותם נישאים בלב הזולת - כל 
אלה הם תנאים הכרחיים ליצירת שינוי. המשאלה כי פגיעותם 
תתחלף במידה של חוסן תתבדה במקרים רבים. "אל תתני להם 
להם  תני  הרחוב./  חתולי  של  הזקנה  את   /)...( תלושים  הרבה 
החסונים,  בדייגים  הבטתי  לטבריה./  נסעתי  דגים./  לא  חכה, 
לא כולם יכולים להיות דייגים."            .צרובי השמש/ שאלתי, איך זה להיות דייג?/ הא, ענה לי אחד,/ 

 

ארד טומשין

סלףהלפ

ָאז ָחׁשּוב ְלַנּסֹות ָלֶלֶכת
ְצָעִדים ִראׁשֹוִנים ִלְקַראת
ְּגֻאָּלה ְּפָרִטית, ְּבִלי ַחת. 

ְמַעט ֻיֲהָרה – ֶזה ֹלא ֵחְטא.

ִלּפֹל ְּתִחָּלה, ִלְכֹאב ֶאת
ַהְּכֵאב ָהִראׁשֹון ֶׁשִּיְפַחת:

ֹלא ּתּוַמת – ְּתֻחַּׁשל, ִּכְקִליַׁשת
ַמְדִריֵכי ֲחַדר ּכֶׁשר. ֱאֶמת

ֶׁשָּדְמָך עֹוד ִנְקָרׁש ָּבַאָּמה,
הּוא ְמַצֵּלק ַּגְרֶּדרֹוּבֹות ַׁשָּבת

)"ַהָּצהֹב ְּכָבר ָאבּוד, ַהָּׁשֹחר ַּבְּכִביָסה"(

ֶוֱאֶמת ֶׁשָהִייָת ַרָּב"ט,
ִמין ַחָּיְלֶׁשהּו, ָׂשׂש ֱאֵלי ְּגָמר –

ְוִנְגַמר. ְויֹוְמָך ׁשּוב ִנְׁשַלח ַלְּגִריָסה

עיר הבציר

ַּבֲחלֹום ֵהַקְמִּתי ָּבּה ַּבִית
ַּבֲחלֹום ָּכַתְבִּתי ָּבּה ִׁשיר

ּוַבּיֹום ַהַּגְׁשִמי ַהַּצַער ִעִּמי
ֹלא ָמָצאִתי ֶאת ִעיר ַהָּבִציר

ְרחֹוָקה ִמָּכל ֶׁשֶלט ְוַעִין
ְרחֹוָקה ֵמַהר ֶׁשֶלג ַמְפִׁשיר

ּוָבֶניָה ּבֹוְצִרים ֵּפרֹות ֲאסּוִרים
ֵּבין ְּגָפֶניָה ֶׁשל ִעיר ַהָּבִציר

ְוִעיִרי ְּבצּוָרה ְוִנְבֶצֶרת
ִמִּלְבצֹר ְּפִרי ֶּכֶרם ַמְבִׁשיל

ִמְגָּדִלים חֹוְסִמים ֶאת ַהֶּדֶרְך
ֹלא נֹוְתָרה עֹוד ְזמֹוָרה ְלַהִּציל

ְוַהֶּמֶתק ַמְרִקיב ֵּבין ִׁשַּני
ִמְּׂשָפִתי נֹוֵטף ֶרֶּכז־ֵאין־ַמִים
ֲאִני ָׁשר ָלְך חֹוֵלם ֶאל ַהַּיִין

ֶאל ַהּסֹוד ֶׁשַהַּיִין יֹוִציא

ַּבֲחלֹום ֵהַקְמִּתי ָלְך ַּבִית
ַּבֲחלֹום ָּכַתְבִּתי ָלְך ִׁשיר

ְוַהּיֹום הּוא ַּגְׁשִמי ְוַהַּצַער ִעִּמי
ִּכי ָׁשַתְקְּת מּוִלי, ִעיר ַהָּבִציר

פגישה

ַעל
 ְּדַרְגנֹוַע

  ְּבקֹוְלנֹוַע־
   ְּבִלי־
    ֵלב

     ְׁשֵני
      ַחָּיִלים 
       ֲעֵיִפים

        ִמְתַנְּׁשִקים.
         ַהּתֹור

          ַלֵּׁשרּוִתים
           ָהָיה  
            ָאֹרְך

             ּוֻמְפָרְך  
              ּוְׁשֵניֶהם
               רֹוִצים
                ְלָבֵּתי

                 הֹוֵריֶהם,
                  ַאְך

                   ֵיׁש ְטָקִסים ֶׁשָּצִריְך ְלַסֵּים.
ְּדַבר ָמה ָרַעׁש ַּבְּלָבבֹות –
ֲאָנָקה ֶׁשל ֹּתם ַהְּקָרבֹות.
ּוְלַבּסֹוף ַּגם ַהֶּטֶקס ָּתם.

ָהָיה ָיֶפה.
ָּכל ַהָּכבֹוד.
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אלעד זרט 

חיים בצל מנוף 

מאיה ויינברג: מהיד אל הפה, פרדס 2021, 103 עמ'

מתחיל  זה  הרכה.  ובמיטה  ובילדים  באהבה  בבית.  מתחיל  זה 
במקום המוגן. אבל גם בשגרה ובחוסר התכלית, זה מתחיל. הבית 
הוא המקום שבו קיים ה"כרסום התמידי של הזמן" – זה שנגלה 

ופוצע, וזה שנסתר ומשחית. 

ואף על פי כן זה מתחיל דווקא בכאב שמבליח בסוף הקובץ; אותו 
כאב שהוא כמו "מאהב קנאי" המשכים לפני המשוררת בלחישת 

כזבים ושקרים. 

אחר כך באה השקיעה, תא אחר תא. "... 
כבד כל כך לחיות והפוך צריך רק להרפות/ 
לשחרר חבל ועוד חבל מתוך העגינה./ לא 
צער. לא ייאוש. רק צפיה עמומה./ קרקעית 
של דבר, ודאית, חשוכה./ כה עמוקה למול 
)'קיצור  שקטה"  כה  הערב./  של  ריקנותו 

תולדות הכאב', עמ' 102(.

המגונן  הבית   – הללו  הקצוות  שני  ובין 
דרים   – והקבוע  היציב  והכאב  והבטוח, 
ההצלחות והכישלונות והאהבות והפחדים, 
שכפופים לאותו לשון מטבע; דוגמת העצם 

של שפינוזה שכל אחד ואחד מתאריו מיטיב לשקפו במידה שווה. 
כזה הוא ספר השירים השלישי של מאיה ויינברג מהיד אל הפה 
)ערכה טל ניצן( – תארים שונים שנמתחים מאותו העצם ומשקפים 

אותו במידה שווה. 

קובץ השירים היפה הזה נע מתחילתו ועד סופו כמטוטלת, בין 
נכנעים  אינם  השירים  השליטה.  ואובדן  לחרדה  והמוגן  הבטוח 
למצבי היומיום, לקשיים ולתלאות, לאכזבה הנגלית מן האנושיות 
מיומן  כגולש  ועולה  המאבק  ניצב  פעם  אחר  פעם  השברירית. 
מעל הגלים; פעמים הראש צולל פנימה, פעמים גוף מטפס מעל 
המים, מרחף מעל משברים. כשברקע נסוכה הידיעה: "את קלה 
להיטרף./ היזהרי מתאוות האמת המוחלטת./ הישמרי מכל קצה" 

)׳מי שמעז׳, עמ' 16(.

המאפיין  הוא  הזמן  והאם  הגדול  במרחב  האמצע  דרך  מהי  אז 
שמאיים לטרוף את הכל?

הספר מחולק לארבע חטיבות. בעוד שבחטיבה הראשונה )״הכל 
שני  בין  המשוררת  של  המבט  נקודת  במרכזה  ניצבת  בסדר״(, 
צירים – המרחב והזמן – הרי שבחטיבה האחרונה )״תהליך תופס 
נפח״(, ציר המרחב מצטמצם ונותר הזמן שמפציע בדרכים שונות, 
שחלף־או־לא־חלף  הזמן  המוות.  וכאב  אם־ובת־אם־ואב  ביחסי 
מאז מות האם מהווה טריגר לשקיעה; או כפי שויינברג כותבת 
"לזמן הזה אין תקנה" )שם, עמ' 102(, "הימים אינם כלים" )׳סף׳, 
עמ' 103( וגם "ביום שבו הפסקת לחיות/ שעון אחד מת איתך/ 
ושעון שני מפגר, אך עדיין/ גורר את רגליו.// אני מתייעצת עם 

שניהם/ מדי יום" )'עציץ הלבנדר', עמ' 87(. 

"הכל בסדר" הוא גם ציר מרכזי לתודעה הכוזבת נוכח המציאות 

כאביו  את  קורא  אשר  נזיר  של  ניקוי  מנטרת  כמו  ותלאותיה. 
אפשר  בחיים.  אותו  שמחזיקים  קואנים  ומשנן  בסבלו  ומכיר 
– כמו  דו־משמעית  ויינברג כמין הכרה  הזו של  לראות בשירה 
תינוק שרוצה בחיים אך טרם מודע למחויבות שמונחת על כתפיו 
בהיוולדו. והכוחות הוויטליים האלה, הם שמחזיקים את הדוברת 
הפשוטים  הקטנים,  הדברים  מן  עונג  שואבת  היא  המים;  מעל 
לכאורה – מקרא שם רחוב "אמדאו מודיליאני" )'אקזוטיקה', עמ' 
18(, צלילתה התלולה של ציפור אל הים )׳סולה מצויה׳, עמ' 45(, 

שמחת החיים של יונים המלקטות פירורים )׳יום שני׳, עמ' 52(. 

כל אלה נדמים מעט בים של "חוסר משמעות". אך כמה ערגה וכוח 
אפשר למצוא בהם, בתוך עיר סואנת שאינה יודעת לעצור לנוכח 
גילויי הכאב. "גם כשהיום מרפה מאחיזתו/ העיר אינה משתתקת/: 
נשכח  חתולים  גור  למקום/  ממקום  אחרון  עלים  פיזור 
ברעב./ מכוניות חולפות, אפורות כולן מאבק/ עורבים מרים 
על חוטי חשמל./ צופים באדישות/ בכל מה שלא התגשם 

היום./ ספק אם יושג אי פעם" )'אלול', עמ' 23(.

שמתאימים  ויינברג  של  בשירים  שניצבים  ההפכים  ואלה 
השנים  עם  ששכללה  המיוחדת  לפואטיקה  גם  עצמם 
החלום  בין  למטה,  למעלה  בין  הזאת  התנועה  בספריה. 
מיופי  הנשקפים  והתענוגות  שבמציאות,  העייפות  ושברו, 

הבריאה – הם שטבועים היטב כל כך בפואטיקה שלה. 

 )12 )עמ'  'בית'  בשיר  האחת  לכך:  דוגמאות  שתי  אציין 
והשנייה בשיר ׳שנה חדשה׳ )עמ' 13(.

בשיר ׳בית׳ היא כותבת: "אומרים:/ כל מקום שאניח בו את 
ראשי/ כל מקום שאת נמצאת בו אהובתי/ כל מקום שכל ילדי בו 
יחד/ הוא בית." ומיד מוסיפה את ההיפוך הניגודי, שהוא תו התקן 
השירי שלה: "אבל מה אם ההפך הוא הנכון.// המקום שילדותי 
חלפה בו/ מיטה לצד חלון./ ראשי המונח במנוחה/ בשתיקה על 

סף ההזנחה/ כל היום."

ויש  הספר.  כל  לאורך  הזה  ההיפוך  מודל  את  ויינברג משכללת 
ההרואית  הדיאלקטיקה  את  שמרכיבים  והנסתר  הגלוי  מן  בו 
בשירתה. מצד אחד היא מתארת את הבית כמקום שבו נשקפות 
כל מגננותיה, ומצד שני היא חושפת בבת־אחת את השבריריות 

המשתמעת במילה כה פשוטה.

היגדי  היפוך  אותו  ניצב  חדשה',  'שנה  בשיר  השנייה,  בדוגמה 
המבליט את המאבק השירי. היא כותבת: "לא נדרשו לנו צרות 
גדולות./ די צער היה לנו/ בשגרה, בשעמום/ בחוסר המשמעות/ 
בכרסום התמידי של הזמן/ בגופנו, בחלומותינו/ בתשוקה שלנו", 
ומיד מגיע ההיפוך – "אבל// גם ההפך היה נכון./ לא נדרשו לנו 
לנו/ בשגרה, בשעמום/ בחוסר  היה  די אושר  גדולות./  שמחות 
על  עומדים  בעודנו  הזמן/  של  התמידי  בכרסום  המשמעות/ 

מקומנו..."

גומלין;  השתמעות  של  יחסים  אותם  ומוצאים  שבים  אנו 
או  נימת השאלה  כדמותה של  המילים שנבחרו מתפקד  מכלול 
ויינברג עולים בי חרוזים יפים  ונוכח שורותיה של  ההסתייגות, 
אלה של רמבו, שציין סארטר בשאלתו "ספרות מה היא?": "הו 

עתים! הו קריות עולם!/ היש נשמה שאין בה פגם?"

מהי אפוא הנשמה? ומהו אותו פגם? איש איננו נשאל, איש איננו 
שואל; המשורר נעדר מן השיר, והשאלה אין בה תשובה. או נכון 
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.....................מאות / רפי וייכרט...........
גזיר נייר 

פעם, בחנות ספרים יד שנייה, בעודי משוטט בעינַי על מדף ספרי השירה ניגשה אַלי אישה ושאלה אם 
אני אכן אני. ״מודה באשמה״ אמרתי ואז להפתעתי שלפה את הארנק וממנו הוציאה גזיר נייר שהתברר 
כשיר שפרסמתי לפני שנים לא מעטות בעיתון. כמה יפה המחווה. שיר שלי הולך איתה מאות ימים בכל 
אשר תפנה. שיר שלא משתנה בעוד שאני כבר מישהו לגמרי אחר. שיר שאומר לה משהו וממשיך ואומר. 
האין זו הסיבה האמיתית לכתיבה? היד המילולית שמושטת אל תוך העולם בחפשה אחר ִקרבה? האין 
זאת ביקורת ספרותית במיטבה? אצבעות שגוזרות נייר בהקפדה ומקפלות וטומנות בארנק? וכמה נעים 

לו וכמה מרחיב לב המחנק.

יותר – היא עצמה התשובה.

כך גם אצל ויינברג: אין המילים גלויות כמסר )message(, או 
כפי שאמר אנדרה ברטון "אילו רצה לומר זאת היה אומר זאת. 
אך הוא ייחס למילה היפה 'נשמה' קיום בסימן שאלה" )סארטר, 
״הספרות מה היא״( הצער, השגרה, השעמום, חוסר המשמעות, 
ויינברג  נעדרים אפוא את היחסות הישירה שלהם. אם לדייק, 
המשמעות  את  משלבת  אלא  פיוטית  מחויבות  תובעת  אינה 
ספקות  של  רשימה  שמציגה  ההיפוך  בטכניקת  האימננטית 

המתבטלים בחלקו השני של השיר.

גם  כמו   – האנושית  השבריריות  הכעס,  הלהט,  הרגש,  אכן, 
האשמה הפוליטית שהיא חשה באחדים משיריה – הם מאבני 
היסוד של השיר. אולם אלה אינם מתבטאים בו כמו בקונטרס או 
בווידוי. משעה שהיא יוצקת את תשוקותיה בשיר היא נחבטת 
ומתחבטת בהן, ונמנעת מלהכריע. למעשה, היא כמו מובלת על 
ידי השיר, כאשר בכל משפט, בכל חרוז, יש תמיד הרבה יותר 
מאותו רגש – כשם שבכתום השמש האחרון של היום, יש יותר 

מסתם חרדה או דמדומים.

והאיחוי  והסדקים  זוהי שפת השירה. עם העדינות  וזוהי שירה. 
וההשלמה. המילים הן מכשירים אליבא דויינברג, אך בכל שיר 
היא מציבה את האפשרות לשלול מהן את מכשיריותן. שירה דו־

קודם  פועלת  אינה  כלומר  תועלתית במהותה;  משמעית שאינה 
שרויה  היא  אובייקטים.  כל  קודם  אינן  והמילים  המבע,  על  כל 
מעבר לזה. די להיזכר בקביעתו של סארטר כי מדו־המשמעות 
של הסימן אפשר "לחדור בעדו כמו מבעד לשמשת חלון, ולהגיע 
דרכו אל הדבר המסומן, או – וזו האפשרות השנייה – להפנות 

מבט אל ממשותו ולראות בו אובייקט" )״הספרות מה היא?״(.

וככזו מתפקדת שירתה של ויינברג. היא מוסרת לנו סימן ומניחה 
בידנו את האפשרות לחדור אל השכבות העמוקות של הממשות. 
שירתה לכאורה פשוטה, אך מלאה תחכום. ישירה אך עשירה 
ומפותלת. אין בה קישוטים מיותרים. חומריה השיריים נשענים 
וזואולוגיה.  ובוטניקה  וביולוגיה  כימיה  על  החיים,  יסודות  על 
אלה עולמות שאינם זרים לויינברג, וטרינרית שחוקרת עטלפים 
באוניברסיטת תל אביב. ובין כל אלה, מפעם לפעם, מבליחות 
שיחה  "קול  למשוררת  ברורות  שאינן  תהיות  כקליידוסקופ 
השיר,  בהמשך  אלה,  ומול  מבינה."  שאינך  בשפה  ממרפסת/ 
עולה כפתע המובן "ציפור שיר על סף חלונך/ עוד רגע ואינה" 

)׳היסח׳, עמ' 35(. 

ויסלבה  של  הנצחיות  השורות  בי  עולות  כזה  מראה  לנוכח 
שימבורסקה, "שהדבר החשוב/ חשוב יותר מהלא־חשוב" )׳אפשר 
ולמשוררת היכולת לראות  וייכרט(,  ללא כותרת׳, מפולנית רפי 
"הלא־חשוב".  של  לממשותו  מבעד  לחדור  ביניהם,  ולהבדיל 

לראותו באור הנכון.

הטוב  בעיני  והוא  כולו,  הקובץ  את  שפותח  השיר  גם  הוא  כזה 
לשני  לחלקו  ראוי  אחת,  כמקשה  בנוי  שהוא  אף  על  שבספר. 
יתארו  "חיינו כמו פרחים./ חרציות  חלקים. באחד היא כותבת: 
זאת נכון./ במים שנתנו/ באדמה הקיימת/ תחת שלטון הרוחות./ 
פרחנו ככל יכולתנו הפתוחה/ מנסים להרחיק מעבר לשביל/ אבל 

נשארים במקום."

כל מרכיבי שירתה של ויינברג מונחים בשמונה שורות קצוצות 
אלה. הבית היציב ונטוע, החיים ויסודות העולם – מים ואדמה. 
וביניהם מבליחה החרצית – צמח בר המשמש גם כצמח נוי. דו־
משמעות זו, שחוזרת שוב בשירתה של ויינברג, היא גם המפתח 

להבנת השיר כולו, ולא בכדי ניצבת כשער לקובץ השירים.

הסוד הוא בפרח ובשמו. החרצית היא לא רק המין הנפוץ בארץ, 
"ְקנֹה  משלי  בספר  כפי שמופיע   – לזהב  נרדפת  מילה  גם  אלא 
ֶסף". ובאדמה הקיימת,  יָנה ִנְבָחר ִמכָּ ָחְכָמה ַמה ּטֹוב ֵמָחרּוץ ּוְקנֹות בִּ
במים שניתנו כנגד כל הרוחות, הדוברת מעבירה את חייה. לא 
רק היא, אלא הקרובים, אפשר להבין מכך שמשפחתה, שבן זוגה, 

המרחב הבטוח שאותו היא רואה כזהב. 

"באו  כותבת  היא  השיר  של  השני  בחלק  בה.  וקוץ  אליה  אך 
לפתחנו/ צרות־צרעות ופרפרי־נסים/ אבל רוב הימים נדמו כאותו 
יפים בזכות שעתנו הקצרה/ בזכות חד פעמיותנו/  היום./ היינו 

מתנחמים בהיותנו רוב./ חיינו כמו פרחים בצל מנוף."

הצרות מאיימות על הצומח, העיר והבנייה מאיימות על הטבע. 
מסתתר  גם  כאן  להכחיד.  קשה  הרוב  ואת  רוב  עדיין  הן  אבל 
שבתוכו  "זהב"  רעיל.  צמח  גם  שהיא  שבחרצית,  היפה  הדימוי 
גדלים חומרים הנקראים פירטרינים הרעילים לחרקים. כך הוא 

מתגונן מפני אוכלי צמחים.

אלא שהאיום הגדול לא מגיע מן הטבע ומ"אוכלי צמחים", כי אם 
"בצל  האיום  לצד  לחיות  הוא  שנותר  כל  ולכן  אדם.  יד  ממעשה 
אינטגרלי  כחלק  ובכאב  בסבל  להכיר  למעלה,  להביט  מנוף". 
היינו יפים בזכות שעתנו הקצרה"                 .בחיים, או כפי שויינברג כותבת: "רוב הימים נדמו כאותו היום... 
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משה גרנות

הפצע והגלד

רון גרא: ימים רעולים, צבעונים 2021, 90 עמ׳

מיוחדת:  פרוסודית  יצחק למדן השאיר אחריו מורשת  המשורר 
של  אגד  הקורא  אל  להעביר  הצליח  הוא  קולע  אחד  בציור 
והרי  בתמצותה.  הוא  השירה  של  גדולתה  הרי  כי  משמעויות, 
דוגמית לכישרונו של רון גרא לרכז משמעויות באמצעות אימאז׳ 
אם  יודע  אינני  האינמרגוע״.  ציר  על  גלגל תמורות  “רוחו  קצר: 
בימים  המעיין  אבל  למדן,  יצחק  של  בדרכו  גרא  הולך  במודע 
רעולים חש כי אפשר שהתלמיד עולה על רבו. אביא כאן טעימה 
לאימאז׳ים מהספר: “כאב תשוש עומד/ ללא מעקה/ ממתין בלי 
של  כזמר/  פולשים  הלילה  “קימורי   ;)14 )עמ׳  למרפא״  הרף/ 
)עמ׳  ִלִּבי״  בין השמשות/ ביער  “... הטיולים   ;)24 )עמ׳  פרידה״ 
27(; “כוכב/ נפרט מעוגב/ הלילה/ 
)עמ׳  לעולמו״  הלך  יפה/  רגע 
הזמן./  חוטי/  על  “עורבים/   ;)44
עת  בזהב/  מרפדים  סתיו/  עלי 
“קליפות/   ;)55 )עמ׳  החורף״  בוא 
קליפות של מילים נבובות/ הושלכו 
בין הבהובים/ אחרונים של תקוות״ 
הפחד/  חצוצרות  “מנגד   ;)79 )עמ׳ 
לקרב״  כתרנגול  ראש/  מרימות 

)עמ׳ 85(.

אפלפלד  אהרון  את  לצטט  נהוג 
אלה  שדברים  לי  נראה  פצע.  מתוך  יוצר  אמת  יוצר  כי  שאמר 
זועק משורותיהם  רון גרא. הכאב  מגדירים היטב את שירתו של 
מעורר  הרוב  שעל  נושא  ‘אביב׳,  בשיר  בקובץ.  רבים  שירים  של 
אופטימיות ותקווה, אנו קוראים “בבטנת הפחד/ חיים מתנהלים... 
משהו עמוק חובט/ בפנים״ )עמ׳ 15(. בשיר ‘העיר בוהקת׳ מרומז 
הסוף המחכה לכל באי עולם: “חוַׁשי מתייגעים/ רעד ידיים/ מבקש 
אולי  אני/  גם  מעט  עוד  אינכם./  אתם  מכתבים./  לכם/  לכתוב 
איני״ )עמ׳ 19(; בשיר ‘ימים רעולים׳, שעל שמו נקרא כל הקובץ, 
כתוב: “התודעה מגישה דמעה/ קימורי הלילה פולשים כזמר/ של 
פרידה./ כעץ בשלכת עמוס הרהורים/ נשען על ימים רעולים״ )עמ׳ 
כישלונות״  מחוטי  משפטים/  “הכנתי  כתוב:  ‘שירים׳  בשיר   ;)24
)עמ׳ 40(; בשיר ‘אור וצל׳ כתוב על “בגידת הגוף/ בגידת אישה/ 
)עמ׳  נצפו״  שלא  האפשרויות/  בתפריט  נמצאים/  אדמה  ורעידת 
56(. על בגידת האהובה, נושא שמופיע גם בספריו הקודמים, הוא 
כותב בשיר ‘קליפה מרה׳ )עמ׳ 52(; בשיר ‘יתמות מוקדמת חרצה 
את חייה׳ הוא כותב: “כי לבדו בכאבו יהיה אדם/ בכאב יתמותו 
המוקדמת./ כי לבדו יהיה אדם/ ולבדו יכלה עד מוות״ )עמ׳ 63(; 
ובשיר ‘אוזן להשכיר׳ )עמ׳ 88( מפורטות המחלות שנטפלות לאדם 

וממררות את חייו.

לתחושות הקשות שעוברות על האדם נוספה בשנה האחרונה מכת 
קורונה׳,  ‘במחוז  שירים:  בחמישה  גרא  כותב  שעליה  הקורונה, 

‘עטורי קורונה׳, ‘לקדש חיים׳, ‘פערי קורונה׳, ‘אוזן להשכיר׳.

המתקדם,  הגיל  עם  הגוף  בגידת  רבות:  הן  לפסימיות  הסיבות 

של  האפילפסיה  מחלת  המשפחתי,  התא  פירוק  האישה,  בגידת 
אפשר  האם   .)2012 כרמל  אח,  שלם,  ספר  לו  )שהוקדש  האח 
סיכוי  יש  כלום  אפלפלד,  שסבור  כפי  ליצירה,  המניע  שהפצע, 

שהפצע הזה יגליד? השיר ‘התחדשות׳ מציע תשובה:

להתרגש  עצמי/  להאיר  השמש/  כנגד  עצמי/  אעמיד  “אולי 
משורות/ שכתבתי/ לשכוח חומות/ שיצרתי/ להתענג על ספרי/ 

לברוא עצמי מחדש״ )עמ׳ 58(.

נראה לי שגם בשיר ‘קורי ערגה׳ )עמ׳ 20( יש כדי לרפא פצעים: 
“בבואתי קולטת שחוק ילדים/ חדווה מתחדשת/ בצמרת./ רוח 

ודהרת מכוניות/ מתיזה קורי ערגה״.

בשיר ‘סונטה לכינור׳ )עמ׳ 22( הקורא מתלבט אם מדובר בקינה 
שפגה.  מוצרט  של  למוסיקה  אהבה  על  או  שאיננה,  אהובה  על 
אני רחוק מלהיות מומחה למוצרט, אבל נראה לי שסונטה ק 296 
היא סונטה לפסנתר, ולא לכינור; ואולי אני טועה. ובעניין הזה, 
במקום אחר הוא כותב: “צריך אני לנזר עצמי תחילה/ מן היופי 

המטמטם/ של המוזיקה המתנגנת״ )‘פעוטות החיים׳, עמ׳ 27(.

רון גרא באמת מפליא לעשות באריגת המילים, והשירה האלגית 
החיים,  מעקשי  את  לכולנו  מזכירה  היא  כי  ללב  נוגעת  שלו 
ולסיום אביא שיר  ואת הייחולים הנצחיים לצאת מהם למרחב. 

שמרומזים בו גם הפצע וגם הגלד: 

“גוהר על מסילות הזמן/ כפילות חוצה צלמי/ בין בחרותי היפה/ 
ואומר/  מתפלש/  אחד?//  להיות/  ניתן  איך  בלותי/  לצחיחות 
אהבה/ לפלגי/ לבי״ )‘פלג גופי׳, עמ׳ 46(           . 

     

ענת קוריאל

שרף
 

ְּבֶׁשַבע ַּבֹּבֶקר ִנַּצב ַהְמֻׁשָּגע ַהְּׁשכּוָנִתי
ְונֹוֵפף מּוִלי ַּבֻחְלָצה ֶׁשָּנַתִּתי לֹו ֶזה ִמְּכָבר

ַמָּבטֹו ּתֹוֵבַע ָלַדַעת ֶׁשל ִמי ִהיא ָהְיָתה.
 

ָנְבעּו ֵמֵעיָניו ָחרֹון ְוֹכַח
ְּכִאּלּו ָעַמד ְלַבֵּקַע

ַהר ֶׁשל ִּגְזֵרי ֵעִצים.
 

ֶאת ַהֻחְלָצה ָּדַרׁש ֶׁשַאְחִזיר ַלֵּמת
הּוא ָרָאה ִּבי ְּפָרֵטי ְּפָרִטים –

ֵהם ֲעַדִין זֹוְלִגים ִּבי
ְּכמֹו ָׂשָרף.

 
ִהַּנְחִּתי ֶאת ַהֻחְלָצה ַהְמֻקֶּמֶטת ַעל ְּכֵתִפי

ּוַמֶּׁשהּו ִמְּבָעֶליָה ִהְתַּגְלֵּגל ְלתֹוִכי.
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ירון אביטוב

רומן הגירה בתוך רומן הגירה
מתי שמואלוף: הפרס, פרדס 2021, 234 עמ׳

לגן החיות בברלין מובאים זוג גמלים אקזוטיים עבור ילדי גרמניה, 
"שרצו לראות מה עומד מאחורי המילה גמל" )עמ' 148(. הסופר 
הישראלי, חזי מוראד, שחי בברלין, מביט עליהם בתהייה וסבור 
ש"אולי מאחורי המילה 'גמל' צריך לשים אותו. הרי הוא סוג של 

חיה יהודית שחזרה לעיר. למרות כל ניסיונות ההשמדה" )כנ"ל(.

וממשיך  בברלין  החי  הישראלי  והמשורר  הסופר  מתי שמואלוף, 
משם ליצור בעברית, הוא לא רק כפילו של הגמל אלא גם במידה 
הרחקת  כמובן  נוקט  שמואלוף  מוראד.  חזי  של  כפילו  מסוימת 
נולד  מוראד  הרומן  גיבור  ואילו  בחיפה,  נולד  עצמו  הוא  עדות; 
בת־זוג  עם  התחתנו  שניהם  לברלין,  היגרו  שניהם  אך  בדימונה, 
גרמנייה, שניהם נתקלו בקשיים, שניהם כותבים בעברית וחולמים 
בגדול, ומוראד מצליח, כמדומה, להגשים את חלומו הכמוס של 
שמואלוף עצמו: הוא זוכה בפרס הספרותי היוקרתי ביותר בשפה 
העברית, פרס מומצא במיוחד לצורך הרומן הזה – "פרס ברלין 
לספרות עברית יפה", המלווה במענק כספי שכל סופר יחלום עליו, 

750 אלף יורו. 

שהתפטר  לאחר  דווקא  בחייו,  הזה  השיא  לרגע  מגיע  מוראד 
הפרס  שבעקבות  מאמין  הוא  במסעדה.  כלים  כשוטף  מעבודתו 
ישתנו חייו לטובה, ושהפרס - המלווה גם בתרגומי ספרו "להישאר 
בבגדד" לשפות שונות ובחתימה על חוזה עם סוכנות ייצוג ידועה 
- יהפוך אותו לסופר העברי החשוב ביותר. אך אז מגיע האנטי־

קליימקס, והכל משתבש, כאילו הפרס נגוע בקללה עתיקה. בליל 
אותו  ומאשימה  עוברה  את  מוראד  של  אשתו  מפילה  הזכייה, 
'מפיל'  עצמו  מוראד  גם  התרסקות,  של  מהיר  בתהליך  בהזנחה. 
בצורה סימבולית את הפרס. הפלה מכאן והפלה משם, והכל מלווה 
בהתקפה ארסית ונבזית מאוד שסופג מוראד מכל החזיתות: בעיקר 
בעולם  גורמים  הישראלית,  בחזית  הגרמנית.  גם  אך  הישראלית 
נגדו  וטוענים  התרבות ושלוחותיו אינם סולחים לו על הצלחתו, 
שהוא "בוגד" ו"אנטי ציוני", וגם בחזית הברלינאית נשמעים קולות 
חוזה מוראד בהתרסקות  אופוזיציוניים. לבסוף, בתהליך מדכדך, 
חלומו ואינו מצליח להכיל עוד את כאביו. הוא מתמכר לאבקה 

הלבנה, בשאיפה להמריא מחדש שמסתיימת בהתרסקות.

)שנחשב  שמואלוף  של  הראשון  הרומן  מוגדר  העטיפה  בגב 
הישראלית  הקהילה  של  רשמי  בלתי  דובר  של  לסוג  בשעתו 
בברלין( כ"סאטירה פרועה, מושחזת ונוקבת על אודות התעשייה 
הספרותית", אך אם יש כאן אכן סאטירה, היא ממוקדת יותר בנושא 
הפרסים הספרותיים, או מדויק יותר לומר, בהחלטתה בשעתו של 
שרת התרבות לשעבר מירי רגב למנוע פרסים ספרותיים מיוצרים 
בעברית  לכתוב  ממשיכים  שהם  הגם  בחו"ל,  החיים  ישראלים 
ולתרום לתרבות העברית. רגב חוללה מהומה רבתי לאחר זכייתו 
בפרס ספיר של הסופר רובי נמדר, החי בניו יורק כבר לא מעט 
שנים )2014(, והסאטירה מכוונת לעניין זה. מוראד הרי זוכה בפרס 
ברלין שנתיים אחריו )2016(, כך שהזיקה בין המציאות לבדיון היא, 

אפוא, גדולה.  

אולם, דווקא מה שאמור לכאורה להיות שיאו של הרומן, הזכייה 
שבעקבותיה,  הפוליטית־תרבותית  והסערה  הבדיוני  ברלין  בפרס 
שהספר מאריך בה, לטעמי, יתר על המידה, אינו בהכרח מיטבו. 
אף  ולעיתים  מצחיקה,  בהכרח  לא  אך  פרועה,  אמנם  הסאטירה 
מוראד,  עם  עצמם  על  החוזרים  בראיונות  מדי  וגדושה  מוגזמת 
שבהם הוא מנסה להתגונן שוב ושוב נגד ההאשמות נגדו, שהוא 
מגדיר את עצמו כיהודי־ערבי או כאנטי ציוני, כן או לא, ועל כך 
שבחר להתעלם מהעבר ולעקור לעיר שהיתה בשעתו סמל למשטר 

הנאצי. 

גם הפרס עצמו, ובעיקר גובה הסכום המוענק בו, נשמעים יומרניים 
במקצת )אפשר היה להסתפק בפחות(, ובמיוחד האספירציות של 
מוראד להיחשב בעקבות הפרס כסופר הכי חשוב בשטח. הרומן 
בחו"ל  כזה  פרס  הענקת  שהרי  מה,  סמך  על  בדיוק  מסביר  אינו 
גובה  את  מעט  להנמיך  היה  מוטב  להכתירו.  כדי  מספקת  אינה 

שבהם  ברומן,  הללו  בפרקים  היומרה 
חשבון  לבוא  מנסה  כמדומה,  שמואלוף, 
אלא  השנים,  לאורך  מבקריו  עם  רק  לא 
ליוצרים  בדיונית  אלטרנטיבה  לייצר  גם 
יובהר,  )עם זאת  ישראלים החיים בחו"ל 
היתה  רגב  הפופוליסטית של  שההחלטה 
לגמרי מוטעית בעיני(. חלק זה של הרומן 
שמואלוף  לקצרו.  מקום  והיה  מדי  ארוך 
שלו,  האישית  האג'נדה  את  כאן  מוהל 
את  לברלין  להחזיר  שיש  בכך  הדוגלת 
מעמדה בין שתי מלחמות העולם כמרכז 
חשוב של תרבות עברית, שבו פעלו בעבר 
כמה מנפילי התרבות כמו עגנון, ביאליק, 

מרטין בובר, גרשום שולם ואחרים. מרכז כזה נבנה בהדרגה גם 
בימינו, וכמדומה ש"הפרס" מנסה להעניק לו גושפנקא.

שמואלוף כתב רומן הגירה בתוך רומן הגירה. ספרו של מוראד, 
"להישאר בבגדד", מנסה להפך את היוצרות ולעסוק בדמות של סב 
המחליט לא להגר לישראל לאחר הקמתה כמו יתר בני משפחתו, 
של  האחרים  חלקיו  דווקא  בעיראק.  ולהישאר  להתאסלם  אלא 
ומעמיק  הפואטיות  יכולותיו  את  שמואלוף  מגלה  שבהם  הרומן, 
בנפתולי נפשם של הזוג המעורב, חזי והלנה, פסנתרנית יפה ואנינה 
המתוסכלת מההפלה שלה ומחוסר הצלחתה המקצועית כמכוונת 
מצליחה  העלילה  ובהם  לטעמי,  יותר,  המוצלחים  הם  פסנתרים, 
להפיק צלילי פסנתר מכוונים יותר. בפרקים אלה, שמואלוף מציג 
בצורה אמינה את עולמם המורכב של גיבוריו, יחסיהם עם עצמם, 

עם הוריהם ומקורביהם. 

בנוסף, מצייר שמואלוף את ברלין מעיניו של מהגר, וממפה מיפוי 
כמעט קואורדינטי את החיים בעיר, הקולטת מהגרים אך גם מקיאה 
אותם מקרבה אם הם אינם מסוגלים לדבר גרמנית תקנית. תיאור 
וזהויות מתחלפות מלווה במעין  חיי הדקדנס, הכולל סמים, מין 
קסם אפל ואמין, והזכיר לי לרגע במקצת את ספרו של כריסטופר 
אישרווד פרידה מברלין, שבהשראתו הופק הסרט הידוע "קברט", 
וכן סצנות מהסרט "מלאכים בשמי ברלין" של וים ונדרס. ברומן 
אנטי־גיבורים,  אלא  מלאכים  אין  שמואלוף  של  ברובו  המעניין 
שהולכים אל הקצה. יצר ההרס העצמי שלהם הוא כה גדול, עד 
של הסופר האמריקני צ'רלס בוקובסקי.            .שהם מצליחים לאבד את הכל ולגמור בביוב, כמו כמה מגיבוריו 
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י ְּכֶנֶסת? ָמה ָלַמְדִּתי ִמָּבֵתּ
ָהִראׁשֹון, ְּבחֹולֹון, ָהָיה ֵּבין ֲחנּות ִצּלּום ְלֵבית ָקֶפה,

ּוְבֵעיֵני ֶיֶלד ִּדְמַיְנִּתי ֱאֹלִהים פֹוטֹוֶגִני ֶׁשָּנח ֵּבין ְּתִפּלֹות
ּוַמְרִטיב ְׂשָפַתִים ְּבכֹוס ֵּתה.

ַהֵּׁשִני, ְּבֵתל ָאִביב, ִּגָּלה ִלי ֶׁשֵּיׁש ַאְׁשְּכַנִּזים ּוְסָפַרִּדים.
ַהְּׁשִליִׁשי, ְּבָרַמת ַּגן, ִהְבִּדיל ֵּבין ִּכְּסאֹות ִמְתַקְּפִלים

ְלֻכְרְסאֹות ָהֲעִׁשיִרים.
ָּבְרִביִעי, ָהֲאָרִעי, ִנְׁשְמעּו ׁשֹוָפרֹות ְּבֶאְמַצע ִאּמּון ְצָבִאי

ִּכְׁשִריקֹות ְּבמֹוַפע רֹוֶק'ְנרֹול.
ַּבֲחִמיִׁשי, ְּבֶכֶלא ַרְמָלה, ִׁשְקְׁשקּו ֵּבין ֶאְצְּבעֹות ֱאֹלִהים

ִמיְליֹון ַמְפְּתחֹות ִלְקַראת ְׁשַעת ַהְּנִעיָלה,
ּוַבִּׁשִּׁשי, ֶׁשִּנְקָרא ַהָּגדֹול, ָמָצאִתי ַמְפֵּתַח ֶׁשָּנַעל ֶאת ָיִדי 

ְּבָיָדּה ֶׁשל זֹו ֶׁשִהְתַחְּתָנה ִאִּתי.
ַהְּׁשִביִעי, ְלַיד ֵּבית ְקָברֹות ְיהּוִדי ְּבלֹוְדז', ָהָיה ָסגּור ֲאִפּלּו

ְּבַׁשָּבת,
ּוְׂשִריֵדי ַהְּׁשִמיִני, ְּבמֹוְנדֹוִבי ֶׁשִּבְצפֹון ִאיַטְלָיה, ָהיּו ְקרֹוִבים

ַלִּמְסָעָדה
ָּבּה ִהְתַמְּלָאה ַצַּלַחת ַּפְסָטה ְּבַׂשֲערֹות ַמְלָאִכים.

ָׁשם ֵּבין ִקיַנת ַהִּקירֹות ִנְזַּכְרִּתי, ֵאיְך ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָאִבי
ִהְסִּתיר אֹוִתי ִמַּתַחת ַלַּטִּלית ְּבִבְרַּכת ּכֲֹהִנים ָׁשַאְלִּתי אֹותֹו,

ְּבֵאיֶזה ֵּבית ְּכֶנֶסת ֶּבֱאֶמת ִמְתַּפֵּלל ֱאֹלִהים.
ָידֹו ָמְתָחה ֶאת ָהֲעִניָבה

ִמַּצְּוארֹון ֻחְלַצת ַחג ְלָבָנה
ְוִהְצִּביָעה ֶאל ַהָּׂשדֹות ֶׁשִּמְּלאּו

ֶאת ַהַחּלֹון
ִּבְנִׁשיקֹות ּתּוִתים.

ָאז ִּבְׂשָפַתִים ֶׁשֶהֱאִדימּו ְמאֹוד
ָלַעְסִּתי ֲאדָֹני ֶאָחד.

רוני  המשורר  של  החדש  שיריו  לספר  העניק  שלפנינו  השיר 
זמורה־ביתן(.   ,2020( אלוהים  הרבה  כך  כל  שמו,  את  סומק 
אפשר כי צאתו של הספר לאור בתקופת מגפת הקורונה בארץ 
עמעמה במקצת את המשמעות הפוליטית המהפכנית של הספר 
הזה, משמעות שעולה מבעד לשורות של שיר הנושא המז'ורי, 
להבין  כדי  היקפו(.  טורים   28( הספר  שירי  בין  הארוך  שהוא 
את המשמעות הפוליטית המהפכנית של השיר או לפחות את 
לעיתים  היא  סומק  של  הפואטיקה  שכן  ממנו,  שמשתמעת  זו 
ְלַהְסִּתיר  ֶׁשְּכַדאי  כ"ֶאְגרֹוף  בלשונו  לתאר  שניתן  כזו  קרובות 
 ,2017-1997 וחדשים  מבחר  המגמגם,  הילד  )נקמת  ִּבְכָפָפה" 

אילן ברקוביץ׳  | ישראל  שירת 

11(, ראוי לבחון גם את הפעילות הציבורית  זמורה־ביתן, עמ' 
הפוליטית שלו. סומק, שנולד בבגדד שבעיראק ב־1951, ועלה 
לארץ עם הוריו ב־1953, מתגורר כיום עם משפחתו ברמת גן. 
ב־2012 הוא נמנה עם מייסדיה של מפלגת "יש עתיד" בראשות 
האחרון  ה־120  במקום  הוצב  סומק  לפיד.  יאיר  הכנסת  חבר 
והסמלי של המפלגה בכנסות ה־19 וה־20 ואף בכנסת הנוכחית, 
ה־24. בראיון שנערך עמו על אודות הספר, טען סומק בעד חברו, 
מנהיג המפלגה לפיד כי אם היה ממשיך בתפקידו כשר אוצר 
את  מעשיר  היה  לא  "הוא  החברתית,  המהפכה  נמשכת  היתה 
העשירים ומרושש את העניים", וכן שיבח את היושר הפוליטי 
והציבורי שלו לעומת שר הביטחון, בני גנץ, שהפר את הבטחתו 
לבוחרים שלא לכהן תחת ראש הממשלה בנימין נתניהו כנאשם 
בפלילים )"'משורר יכול להפגין עם שיריו': רוני סומק על הלך 
הרוח הפוליטי ועל ספרו החדש", 'מעריב', תרבות, 18.6.2020, 
מראיין: יעקב בר און(. כשנשאל סומק אם משורר מסוגל להנהיג 
מחאה חברתית הוא השיב: "משורר יכול לבוא להפגנה ולהניף 
על  לעבוד  יש  כלומר,  השירה.  תפקיד  זה  שלו.  שיר  עם  שלט 
מסלול הריצה של הרגש ולא על מסלול הריצה של הפוליטיקה. 
זו  אם יש משהו שיכול לשמש כתחבושת על פצעי היום־יום, 
אחד  בקצה  שבו  דק  חבל  על  הליכה  כאן  יש  )שם(.  האמנות" 
המסלול  נמצא  השני  ובקצה  מחאה  של  כאפשרות  השיר  ניצב 
הפוליטי שלו, שאליו המשורר סומק לא מייחל ואף נזהר מפניו. 
הוא מבכר להיות "המתופף של המהפכה", כשם אחד מספריו 

ושיריו המוכרים.

של  הנושא  לשיר  משלו  פרשנות  סומק  העניק  ראיון  באותו 
גדלתי  שבו  למקום  לחולון,  הגעתי  שנים  כמה  "לפני  ספרו: 
במעברה שהיתה ליד כיכר סטרומה. הצלמנייה בכיכר נעלמה, 
הכנסת  בית  רק  הספרים.  חנות  וגם  שם  שהיו  הקפה  בתי  כמו 
נשאר. אז הבנתי שהדבר הכי נצחי הם בתי כנסת. דרכם למדתי 
שיש אשכנזים וספרדים; עשירים ועניים ויש בתי כנסת גם בבתי 
כלא. אני אפילו התחתנתי עם ליאורה בבית כנסת. כשסיפרתי 
על כך לאמא שלי, היא חייכה וסיפרה שפעם שאלתי את אבא 
שלי באיזה בית כנסת מתפלל אלוהים. אז הוא הצביע אל שדות 
התות שמעבר לחלון ואמר את מה שאמר שפינוזה - בלי שאבא 
שלי קרא את שפינוזה - שאלוהים נמצא בכל מקום. כן, אפילו 
בשדות תות" )שם(. הפרשנות האוטוביוגרפית הזאת היא הוכחה 
לכך שלא תמיד המשורר הוא המבאר הטוב ביותר של שיריו, 
שכן היא לא ממצה את הפוטנציאל הפוליטי המהפכני של השיר. 
אמנם כן, היא קושרת בין סיום השיר לבין תפיסתו הפנתאיסטית 
 )1677-1632( שפינוזה  ברוך  היהודי־הולנדי  הפילוסוף  של 
ואין אלוהות טרנסצנדנטית שמעבר  שעל פיה האל מצוי בכל 
לעולם, כך שהאל והטבע אחד הם, אך יש ברשימה הקטלוגית 
לשאלה  מהם  ההיחלצות  בתפארת  וכן  בשיר  הכנסת  בתי  של 
התנגדות  גם  דאז(,  סומך  )או  סומק  הקטן  הילד  של  המרדנית 
קיומית כפולת פנים. מצד אחד משתמעת כאן התנגדות לממסד 
הדתי שייסד את בתי הכנסיות. לאחר תיאור שמונת בתי הכנסת 
החל מהראשון בחולון ועד האחרון בעיירת הנופש האיטלקית 
מונדובי, הבית השני של השיר נפתח בצלילים דקים של אירוניה 
הקירות"  "קינת  לצירוף המטפורי  ביקורת שנשמעת מבעד  או 
פי  )על  הכוהנים  וברכת  הטלית  היהודיים,  הדתיים  והיסודות 
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במדבר, ו, כב־כז(. מצד שני יש כאן גם קריאה חילונית לחופש. 
בבית  מתפלל  עצמו  שאלוהים  בכך  ספק  מטיל  בשיר  הדובר 
הכנסת כמו מאמיניו ותשובתו של האב מובילה אותו אל השדות 
מלאי התותים. הצירוף החותם את השיר, "לעסתי אדוני אחד", 
המזכיר את המנהג של לעיסת עלי הגת אצל התימנים, כמעט 
ישראל  "שמע  הבסיסית:  האמונית  הקריאה  קודש  את  מחלל 

אדוני אלוהינו, אדוני אחד" )דברים, ו, ד(.

'הארץ'  עיתון  של  וספרות  לתרבות  במוסף  פורסמה  ב־2017 
העברית  "השירה  הכותרת  תחת  בעריכתי  שירה  אנתולוגית 
כי  בין השאר,  יש אלוהים". במבוא שם טענתי,  כבר החליטה: 
אמונה  בשיריהם  הציגו  תמיד  היהודים  הישראלים  המשוררים 
ספרו  את  כשקיבלתי  שבהם.  החילוניים  גם  העברים,  באלוהי 
החדש של סומק לקריאה, שמעתי מכותרתו של הספר הן מיפוי 
של התרבות הישראלית היהודית של הזמן הנוכחי והן תחושת 
שובע מהאופן שבו היא מתנהלת עם "כל כך הרבה אלוהים". זו 
כמובן לא הפעם הראשונה שאלוהים מופיע כדמות בשירי סומק, 
הספר הנוכחי אף נפתח עם הצירוף המזוהה עם המשורר נתן זך, 
"ְּכֶׁשֱאֹלִהים", המוכר לנו מתוך שירו המפורסם, 'כשאלוהים אמר 
בפעם הראשונה' )פורסם בספרו שירים שונים מ־1960 בהוצאת 
היא  הנושא  בשיר  אלוהים  הופעת  כי  נדמה  זאת  עם  המחבר(, 
מכלא  שירים  ל"שני  רומז  גם  הנושא  שיר  ביותר.  הדרמטית 
'הפקדתי  קוראים:  הכלא  של  הכנסת  ו'לבית  'החופש'  רמלה", 
המהפכה  המתופף של  סומק,  של  בספרו  שהופיעו  שומרים''', 
מ־2001 בהוצאת זמורה־ביתן.  דווקא שיר אחר בספר, שכמעט 
אין בו אלוהים כלל, יכול לשמש כתמונת ראי לשיר שלפנינו 

ולבארו עוד יותר. 

השיר נקרא 'ֹלא ֲאִני' ועוסק בבחירתו של סומק למשורר הלאומי 
של ישראל במשאל שנערך בפסטיבל השירה במטולה בניהולו 
האמנותי של בני ציפר ב־2018. סומק דוחה בשיר העניו הזה את 
בו.  אותו  ביקש להכתיר  התפקיד שהציבור שהשתתף במשאל 
השיר נפתח בתיאור הצורב, "ֹלא ָרִאיִתי ַצָּלקֹות ַעל ַיְרֵכי ַהָּנִׁשים / 
ֶׁשֶּנֶאְנסּו ְּבִקיִׁשיֶנב", ובכך רומז לפואמה הלאומית המפורסמת של 
ַהֲהֵרָגה', שנכתבה בעקבות  'ְּבִעיר  המשורר חיים נחמן ביאליק, 
התנגדויות  של  בשורה  ממשיך  השיר   .)1903( קישינב  פרעות 
לקביעת  הסירוב  לעצם  הסבר  עם  ונחתם  הרמה  למׂשרה 
ָצִריְך  ְלֻאִּמי  "ְמׁשֹוֵרר  סומק:  של  בשירתו  הלאומיים  המסמרות 

בית הכנסת הגדול ברמת גן, צילום: יגאל זלמנסון, פיקיוויקי

גד קינר קיסינגר  

עצה ידידותית  

ַאל ִּתָּׁשֵאר ְלַבד ַּבֶחֶדר ַהַּקר ְוַהִּנְמָהר ַהֶּזה
ַהֶחֶדר ֶׁשִאי־ְּכָתָליו סֹוְגִרים ָעֶליָך,

ֶׁשִּׁשְמׁשֹוָתיו ִּכְפרּוָצה ָּבָלה ּוְמֻאֶּבֶקת
עֹוְגִבים ַעל ָהאֹור ַהֵּמִציץ ְוִנְמַלט ִמֶּמָּנה

ְּכמֹו ֵמַאְלֵפי ְׁשנֹות עֹור.
ַאל ַּתְׁשִאיר ֶאת ַעְצְמָך ְלַבד ַּבֶחֶדר ַהַּמר

ְוַהִּנְכָמר ַהֶּזה
ֶׁשּבֹו ָיקּום ְּבָך ַהֶּיֶלד ַהַּמְרָדן ְוַהּזֹוֵעם
ַההּוא ְוִיְרֹּגם אֹוְתָך ְּבַצֲעצּוֵעי ְּפָחָדיו

ַהִּצְבעֹוִנִּיים, ּוִמַּתּנּור ִזְכרֹונֹוֶתיָך ֲאֶׁשר
ָעָליו ַּתֲחֹרְך ֶאת ְׁשֵּתי ָיֶדיָך ַהְּקפּואֹות

ֵיֵצא ַהּפּוֵדל ַהָּׁשֹחר ֲאֶׁשר ָהַרְגָּת ְּבׁשֹוֵגג
ְוֵיָעֶׂשה ְׂשַטן ֲחַלְקַלּקֹות ֶׁשְּיַסְרֵסר

ְּבִנְׁשָמְתָך, ּוְקֵני ֻסָּכר ּוַמְרְׁשֵמלֹו ַחִּמים
ְוּבֹוְמּבֹות ֶׁשל עּוגֹות ֶטְכִניקֹולֹור ְוָכל ְׁשַאר

ָהֲאסּוִרים ָעֶליָך ֻיְמְטרּו ְּבָבָרד ֶׁשל
ְנָקָמה ִמן ַהִּתְקָרה ַוִּיְקְּברּו אֹוְתָך

ִּבְמִתיקּוָתם.

ַאל ִּתָּׁשֵאר ְלַבד ְּבַעְצְמָך ְּבִלי ַהְׁשָּגַחת
ָהַאֲהָבה.

ַּפִּטיׁש ַאֵחר ֶׁשְּיַמְסֵמר / ֶאת ַרְגָליו ַלַּקְרַקע / ׁשּוב / ָוׁשּוב. // ֲאִני 
ׁשֹוֵמר ַעל ְזכּות ָהִרחּוף" )עמ' 45(. והרי זו ממש תמונת ראי של 
ריבוי האלוהים במובן האורתודוקסי של המונח, שסומק מאבחן, 
לפחות בתת־מודע שלו, שהשתלט על החברה הישראלית באופן 
שעלול לאיים על חירויות הפרט של המרכיבים אותה. בהקשר 
כשירים  כה  עד  שיריו  שלל  את  גם  מחדש  לקרוא  ניתן  הזה 
עמים  מדינות,  בין  מטייל  המשורר  שבאמצעותם  תיירותיים, 
ובנות משפחתו  חבריו  לעצמו,  אלא  שיתחייב  מבלי  אדם  ובני 
בעמדה  בתו.  ושירלי  רעייתו,  ליאורה  ספריו,  מוקדשים  שלהן 
הזו יש משום חידוש ביחס לרוב השירה הנכתבת בישראל כיום 
וייתכן שהמשורר מיטיב לסמן כאן בסנסורים הרגישים שלו את 
תחושת ההצפה והמלאּות שיש לציבורים מסוימים בחברה שלנו 

בורים מסוימים בחברה שלנו נוכח ריבוי האלוהים שבתוכה.  .נוכח ריבוי הופעותיו של האלוהים בתוכה.
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אורנה מונדשיין

מילים ומראות

דיתי אבניאלי: שורש הדברים הפעוטים, הוצאה 
עצמית 2021, ללא עמודים ממוספרים

את  לוכד  אבניאלי  דיתי  של  הביכורים  ספר 
בכריכה  ראשית  המתבונן  הקורא  של  חושיו 
ובשירים  העין  שובי  בתצלומים  ולאחריו 
בין  זה  שילוב  לנוכח  קריאה.  המזמינים 
תצלומים, שגם הם פרי עבודתה של אבניאלי, 
ספר שירים  לפנינו  נשאל האם  לבין השירים, 
מלווים בתצלומים או אלבום תצלומים המלווים 
בשירים? את התשובה ימצא הקורא, המתבונן, 

במלאכת הפענוח של המראות והמילים.

את  מגדיר   )1980( הצילום  על  מחשבות  בספרו  בארת  רולאן 
ההתבוננות בתצלום כפעולה כפולה: מן הצופה אל התצלום ומן 
זה  ושלב  רציונלית  בדרך  מתבונן  הצופה  הצופה.  אל  התצלום 
הוא הסטוּדיוּם המפיק מן המתבונן התעניינות מתורבתת, דהיינו, 
התמקדות במכלול והבעת דעה כללית, מן הסתם אובייקטיבית/ 
מקצוענית. השלב המעניין שבו יפעלו הרגש והתשוקה הוא שלב 
הפוּנקטוּם, שפירושו נעיצה, ניקוב, דקירה וגם כתם זעיר, כלומר, 
המתבונן חש כי התצלום מפנה אל נפשו חץ ההופך את המראה 
רגשי  מטען  בעלת  למציאות  הסטוּדיוּם  בשלב  החזותי־אמנותי 

עמוק, וכך נוצר המבט האמיתי של החוויה המוצגת בתצלום.

ניקח לדוגמה את התצלום השלישי בספר )לצד השיר ‘מילים׳(: 
על רקע כחול של מדרכה או משטח בטון נראית קערה כחולה 
מינרליים.  מים  ובקבוקי  כתומים  תפוזים  ובתוכה  מים,  מלאה 
הקערה.  אל  הזורמים  המים  של  קילוח  נראה  לקערה  ומעל 
לכאורה, פרטים יומיומיים ואקראיים, אולם זאת  לכאורה בלבד. 
אלא  חפץ,  תיעוד של  רק  אינו  הצלמת  עיני  את  החיבור שלכד 
הניסיון לתפוס ולהנציח את הרגע המיוחד והחד־פעמי. במצב זה 
וגם לא  רצון להוסיף אובייקטים לתצלום  וגם לא  אין אפשרות 
היסוד השני,  יופיע  זו, כדברי בארת,  בנקודה  דבר.  לגרוע ממנו 
הדימויים,  את  ולפענח  להתעמק  הצופה  מן  הדורש  הפוּנקטוּם, 
להחיות אותם מחדש במכלול הפואטי, ובספר: להבין את הקשר 

שבין הויזואלי למילולי.

הקערה  את  לכדו  הצלמת  עיני   - האקראי  בין  הקשר  בבחינת 
ובאופן ספונטני התבצע אקט הצילום - לבין המניעים הנסתרים 
והכמוסים, כלומר, המוטיבציה להנציח את האובייקטים, שדקרו 
את עיניה וננעצו בנשמתה, כמניע נשי, כקריאה נשית של טקסט 
אנו  אין  הנשי.  לעולמה  המראה  את  המכפיפה  בקריאה  ויזואלי, 
התפוזים.  עם  הקערה  תמונת  את  בכלל,  אם  “ביים״,  מי  יודעים 
המתבונן  של  הקריאה  וחשובה  הצלמת  של  הקריאה  חשובה 
בתמונה. אורלי לובין במאמרה “אישה קוראת אישה״ )‘תיאוריה 
וביקורת׳ 1993( דנה במהות הקריאה הנשית בשונה מן הקריאה 
היות  שבין  הקשר  את  הבוחנות  דעות  ומציגה  הפמיניסטית, 
כיסוד  והנפשית  הביולוגית  המורכבות  כלומר  אישה,  האישה 
המטבע,  של  השני  הצד  היא  שהקריאה  כיוון  בקריאה.  מכונן 

גבר  בידי  יוצא של התייחסות אל טקסט, שנכתב  כלומר, פועל 
או בידי אישה. 

מים  וקילוח  בקבוקים  תפוזים,  מים,  קערה,   - שלי  בקריאה 
ועובר/ים  נשי. הקערה כרחם שבו מי השפיר  מתחברים לדימוי 
המסמלים חיים. הטופוגרפיה של הצילום, הקערה המכילה יסודות 
של חיים המוזנים מן המים הקולחים והמים האצורים בבקבוקים 
)יסודות פאליים( הם תמצית החיים 
בין המראה  הניגוד  נעצרים.  שאינם 
זרמים  לבין  המצלמה  בעין  שקפא 
הסמוי  את  הופך  תת־טקסטואליים 
של  מהותה  את  ומאשש  לגלוי 
הקריאה הנשית של המראות במיקרו 
היחסים  מערכת  כך,  אם  ובמקרו. 
בתמונות,  המתבונן  עם  הנבנית 
שטרם הגיע לשלב הקריאה, מכוננת 
מערכת של סמלים הנעה בין הגלוי 
לסמוי, כאשר הסמוי שולח שורשים 

המזינים את המילים, את השירים. 

מפתח נוסף לקריאה בשירים טמון במשחקי אור וצל המדגימים 
את החוויה של היות העולם לפני הבריאה, לפני שנקבע הסדר 
האלוהי שבין יום ולילה. ההוויה הלימינלית שבה יסודות האור 
והחושך מונצחים בתצלום ברגע המנוחה, רגע שבו אחד מוותר 
ונסוג והשני אוזר כוחות כדי להשתלט על העולם, היא ההוויה 
הטהורה, ללא משוא פנים, ללא צורך בבחירה. כאשר עיניה של 
למה  הרגע  את  והופכות  המראה  את  לוכדות  המשוררת־צלמת 
שנקרא אצל בארת “שיא מתוחכם״, נוצרת הזדהות של המתבונן 

עם מה שלכאורה נראה לו מוכר. 

על  כותבת   )1975( המדוזה״  של  “צחוקה  במאמרה  סיקסו  הלן 
המחויבות של הכתיבה הנשית: “על האישה לכתוב את עצמה: 
על האישה לכתוב על האישה ולהביא את הנשים אל הכתיבה...״ 
יפרצו  אז  יישמע,  שגופך  צריך  עצמך:  את  “כתבי  וממשיכה: 
האישה  של  אמנותה  מודע״.  הלא  של  העצומים  המשאבים  כל 
ובמיוחד אמנות הכתיבה היא אמנות המעוף, אומנות שבה היא 
הכתיבה  של  הפטריארכלית  הגברית  להגמוניה  מעל  נוסקת 
ובוראת לשון משלה. עידית אלפנדרי )2017( כותבת על הגישות 
 )1991( סיקסו  של  מאמרה  את  ומציינת  נשית  לכתיבה  השונות 
על היסודות הנפשיים שהביאו אותה לכתיבה, ועל ההכרה כי על 
האישה הכותבת לשיים מחדש את עולמה כיוון שמתן שם הוא 
הענקת אהבה. הכתיבה היא סוג של הולדה, בריאת מילים בדרך 

של ההסתכלות הנשית בעולם.

בשיר  תשובות.  ומחפשת  בעולם  מתבוננת  אכן  אבניאלי 
‘תשובות׳: “ָמה ֵיׁש ְועֹוד ֲאַבֵּקׁש?/ ָמה ֵאין ְועֹוד ֲאַסֵּפר?״ כדי להגיע 
אל התשובות יש לשאול את השאלות הנכונות המכוונות הן את 
המשוררת והן את הקורא המקבל רשות כניסה לעולמה החבוי, 
שם מסתתר מקור השירה. עולם שיש לחוקרו, לחשוף את שפתו 
ולשמוע את קולו. ואכן מהשיר ‘ִלְחיֹות ֶאת ָהֱאֶמת׳ עולה כי החיפוש 
אינו לשווא: “ִּגִּליִתי ֶאת סֹוד ַהּיֹום,/ ֶאת ׁשֶֹרׁש ַהְּדָבִרים ַהְּפעּוִטים/ 
את  המתאר  לביאליק,  בדומה  ִמֶּמִּני״.  ִיַּקח  ֹלא  ְּכָבר  ָּדָבר  ֶׁשּׁשּום 
והן בצפרירי הבוקר,  הן בשירת הצרצר הערירי  מקורות שירתו 
באותם  המשוררת  מתבוננת  האורלוגין,  וקולות  העכביש  קורי 
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 פייר ֶרֶוְרִדי

*

ָהֵעיַנִים ֶזה ַעָּתה ִנְפֲערּו
         ַהָּיד ַעל ַהָּגָדה ָהַאֶחֶרת

ַהָּׁשַמִים
         ְוָכל ָמה ֶׁשּקֹוֶרה

ַהֶּדֶלת ָרְכָנה
        ֹראׁש חֹוֵרג

ַּבִּמְסֶּגֶרת
ּוִמַּבַעד ַלְּתִריִסים

ִנָּתן ִלְראֹות
ַהֶּׁשֶמׁש ִמְׂשָּתַרַעת ַעל ָּכל ַהָּמקֹום

ַאְך ָהֵעִצים עֹוָדם ְיֻרִּקים
         ָׁשָעה נֹוֶפֶלת

         ַחם
ְוַהָּבִּתים ְקַטִּנים יֹוֵתר

ֵאּלּו ֶׁשָחְלפּו ָהְלכּו ָּפחֹות ַמֵהר 
ְוִהְתּבֹוְננּו ָּתִמיד ֶאל ַעל

        ָּכֵעת ֵמִאיר אֹוָתנּו אֹור ַהְּמנֹוָרה
ְּבַמָּבט ַלֶּמְרָחק

ְוָיכְֹלנּו ִלְראֹות ֶאת ַהְּתאּוָרה
        ֶּׁשָּבָאה
ָׂשַמְחנּו ֻּכָּלנּו
       ָּבֶעֶרב

ִּבְפֵני ֵּבית ַהְּמגּוִרים ָהַאֵחר ֶׁשּבֹו ְמַצִּפים ָלנּו.

.1960-1889  )Pierre Reverdy( פייר ֶרֶוְרִדי

הסוריאליזם  על  רבות  השפיע  הצרפתים.  המשוררים  מגדולי 
מבלי שהיה סוריאליסט. בגיל העמידה פנה לדת עד סוף ימיו.

פרטים שאחרים פוסחים עליהם או מתעלמים מהם, לוכדת אותם, 
של  מחדש  עיצוב  חשוב:  תפקיד  עליהם  ומטילה  אותם  מנכסת 

העולם הפואטי שהוא האספקלריה של נפש האמן. 

המגולם  הרוחני  הממד  לבין  הגופני,  הפיזי,  בין  סינתזה  קיימת 
המשוררת.  של  הנשית  הווייתה  את  המאירים  הקטנים  בפרטים 
הנופים מוכרים, ים, שמים, פרחים, עצים, עננים, שקיעה וחולות. 
אינו  הטבע  הדדיים;  ושלווה  רוגע  משרה  השקטה  ההתבוננות 
הטריטוריה  אל  הכניסה  את  מאפשר  בו,  המתבונן  את  מרחיק 
הקדמונית ומכריז על נצחיותו למרות חילופי העונות ומסעם של 
הדינמיות  לבין  הסטטיות  שבין  המתח  השקיעה.  ורגעי  העננים 
מעורר סקרנות בהיותו בלתי מפוענח ופרדוקסלי: חד פעמי ונצחי 
בעת ובעונה אחת. בשיר ׳תכלת רחוקה׳ נראה שילוב זה: "טֹוב 
ִלי ִלְפָעִמים ָלֶׁשֶבת/ ַּתַחת ֵעץ ַהְּתֵאָנה/ ְלַהְקִׁשיב ָלֶרַגע ֶׁשַרק ַעְכָׁשו 
ִנְרַּגע," ובהמשך: "ִלְראֹות ֶאת ָהאֹור ּדֹוֶחה ַהחֶֹׁשְך, ְּתֵכֶלת ְרחֹוָקה,/ 
ְלַהְרִּגיׁש ִּכְמַעט ַּבת ֵמָאה ֶׁשַרק ָּכֵעת נֹוְלָדה." שפה זו, שבאמצעותה 
לבין  הסובייקט המתבונן,  בין המשוררת,  הדיאלוג הסמוי  נערך 
כדברי  מדברת/כותבת,  שבה  שפה  היא  הפעוטים,  האובייקטים 
סיקסו, אישה. יכולתה לראות את העולם מבעד לרגשות והשיוך 
מעל  להתעלות  היכולת  סיקסו,  כדברי  כך,  על  ויתרה  הביולוגי 
מן  ומתעלמת  במרכז  המתמקדת  הגברית  ההגמוניה  מערכת 
השוליים. האישה הכותבת אולי אינה עוד בשוליים, כפי שתיארה 
סיקסו, אך כשרונה המיוחד, הנשי, הוא ביכולת להתבונן בשולי 
ולהופכו לעיקר. דוגמה לכך נמצא בשיר 'כמו תפילה': "ֶאְתמֹול 
ִלְפנֹות ֶעֶרב ִּגִּליִתי/ ֶוֶרד ַאֲחרֹון ֶׁשָּגַמר ִלְפרַֹח.״ וממשיכה: "ָׁשַמְעִּתי 
ַאְרַּבע  ַּבת  ַיְלָּדה  ֶׁשל  ְוֻרָּדה/  ִׂשְמָלה  ַרַחׁש  ָׁשִרים,/  קֹולֹות  ֵמָרחֹוק 

ֶׁשָרָצה,/ ִהיא ֲעַדִין ֵאיָנּה יֹוַדַעת ְלָאן,/ ֵאילּו ֻּדִּבים ִּתְפּגֹׁש ַּבֶּדֶרְך".

חזותי  ביטוי  לידי  הבאה  לצל,  אור  שבין  הלימינלית,  ההוויה 
על  הפורטים  רגישים  תיאורים  באמצעות  נלכדה  בתצלומים, 
הנימים של דמיון הקורא ופורסים לפניו עולם קסום הדורש קשב 
׳צלילים מנגנים׳ השורה הפותחת:  ודריכות של החושים. בשיר 
“ְצִליִלים ְמַנְּגִנים ֶאת ַהֶּׁשֶקט", מציבה את הקורא בעמדת ציפייה 
ודריכות כפי שבהמשך: “ָהאֹור ַּבְּמֵגָרה ְמַחֶּכה," והעולם, כמו טרם 
הבריאה, כאשר האור והחושך וים ויבשה טרם הופרדו, מתנועע 
בין הפיזי לרוחני, בין הצלילים האופפים את מי שמסוגל לשמוע 
גם  הם  הצלילים  היומיומיים.  הפעוטים,  הדברים  לבין  אותם 
רגעיים וגם נצחיים - כמו האור, כמו הרוח, ומי שממתין על הסף 
יזכה לגאולה: “ְצִליִלים ְמִביִאים אֹוְתָך/  ֵּבין ְצָדִפים ְוָתִוים/ יֹוֵׁשב 

ְמַחֶּכה/ ְלֶרַגע ְזִריָחה.״

נשי, אלות האדמה הן נשים. צמיחה, לבלוב,  יסוד  האדמה היא 
בשיר  וביתיות.  מעשיות  ארציות,  יציבות,  עם  יחד  ויבול  פריון 
‘האדמה תנוח׳ תיאור צבעוני ודינמי של צמיחה בשילוב המוטיב 
המרכזי של הקיום האנושי: גילוי הזוגיות, האהבה וחיי המשפחה: 
ֵּבין  ִיְפַרח  ְולֹוֵהט/  ַעז  ָאדֹם  ְוָכתֹם,  ְּבָצהֹב  ַהְּגָבעֹות,/  יֹוִריקּו  “ֶּדֶׁשא 
ְּבִחיַרת  ֶאת  ְוָהִאיׁש  ַהְּפִרי/  ֶאת  ָהֵעץ  ְוִיַּקח   " ובהמשך:  ַהָּׂשדֹות." 
ֻסַּכת  ַּתַחת  ְוֵיְׁשבּו  ָׁשלֹום/  ְלֵרֵעהּו  ִאיׁש  ָהאֹוֲהִבים  ְויֹאְמרּו  ִלּבֹו,... 

ָעִלים ְמַלְבְלִבים/ ְוִיְרְקמּו ִרְקַמת ַחִּיים ְמֻׁשָּתִפים."

אבניאלי מודעת למלאכת הכתיבה הפואטית, לקשר בין התוכן 
ההוויה,  של  והנסתרים  העמוקים  הרבדים  לבין  וביניהם  לצורה 
שמחירה חשיפה. השיר ׳להיזכר׳ פותח בשורות: "ְלַגְמֵרי ְּבִמְקֶרה 
בספר  אולם,  ִמִּלים."  ְּבִלי  ִסּפּור  ֵאין  ְּבִׁשיר,/  ַעְצִמי/  ֶאת  ָּכַתְבִּתי 

וממנה  הנביטה  לרגע  חיכו  המילים  מקריות.  אין  זה  ביכורים 
ללבלוב ולצמיחה. זו אינה צמיחה פראית, זו צמיחה מבוקרת תוך 
הקפדה על כל פרט, על כל מילה, כל שורה, לצד זרימה עדינה, 
היופי  על  התענגות  ובמתבונן  בקורא  המותירה  ונינוחה  המגולם בשורשי הדברים הפעוטים.            .שקטה 
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יוסי ברנע

דבר דבור על אופניו 

ג׳יימס ק. וילסון: החוש המוסרי, האם בני האדם 
נולדים עם חוש מוסר טבעי? סלע מאיר, סדרת 

שיבולת 2021, 366 עמ׳

“כתבתי את הספר הזה״ מסביר וילסון בהקדמת ספרו “כדי 
להם  שהיה  הביטחון  את  לעצמם  להשיב  לאנשים  לעזור 
כתבתי  לא  מוסר.  ועל  טובות  מעלות  על  בעבר  כשדיברו 
אותו כדי לטעון בעד או נגד סוגיה מוסרית קיימת השנויה 
במחלוקת, אלא כדי לכונן מחדש את ההיתכנות והסבירות של 
עיסוק כן ומשכנע בבחירות מוסריות״ )עמ׳ 10-9(. בהמשך 
להבהיר  ניסיון  אלא  פילוסופי  ספר  זה  וילסון שאין  מסביר 
תחושותיהם  על  מדברים  כשהם  מתכוונים  אנשים  ְלמה 

מקור  את  להסביר  ולנסות  המוסריות, 
הוא  הזה  המאמץ  הללו.  התחושות 
הוגים  החלו  שבה  עבודה  של  המשכה 
אנגלים וסקוטים במאה השמונה־עשרה, 
במיוחד ג׳וזף בטלר, פרנסיס האצ׳סטון, 
יום ואדם סמית. אפשר להוסיף  דיוויד 
מאז  שצברו  הידע  את  זו  למסורת 
מדעי החיים והחברה על מה שהם היו 
הראשונים לכנות “החוש המוסרי״ )עמ׳ 
16(. המחבר מסתמך גם על הגותו של 
מקדים  הוא  ההקדמה  ובסוף  אריסטו, 
קובע  “הספר  כי  בציינו  המאוחר  את 
שההשקפה הישנה על טבע האדם נכונה 
יותר מההשקפה הנחשבת לנכונה כיום 

במדעי החברה ובפילוסופיה של המוסר״ )עמ׳ 19-18(.

השיפוטים  אל  דווקא  מבט  וילסון  ממקד  הראשון  בפרק 
החברתיים: “על אילו מעשים אנחנו מקבלים שבחים״ )עמ׳ 
קיים בשתי המשמעויות של המילה.  “ה׳חוש׳ המוסרי   .)51
ראשית, כמעט כולנו, מגיל צעיר מאוד שופטים את הזולת. 
ואף שהשיפוט שונה במורכבותו, בתחכומו ובחוכמתו, הוא 
רעים,  או  טובים  הם  אם  השאלה  לפי  מעשים  בין  מבחין 
וכולם כמעט מכירים בכך שכדי שההבחנות האלה ישכנעו 
או לפחות להיראות  פניות,  כולם עליהן להיות חסרות  את 
רוכשים מערכת  כולנו, מגיל צעיר מאוד,  כך. שנית, כמעט 
של הרגלים חברתיים שנעימים לנו כשאחרים נוהגים לפיהם 

ואנו מרוצים כשאנו נוהגים לפיהם״ )עמ׳ 52(.

מהי מהות החוש המוסרי? על פי המחבר כוונתו היא לאמונה 
“בשעה  להתנהג  לנו  ראוי  שבו  האופן  על  אינטואיטיבית 

שאנו חופשיים לנהוג כאוות נפשנו״ )עמ׳ 15(.

מתחילה  אינה  ההתנהגותית  התלבטות  וילסון  של  לדעתו 
בחוש  כלומר   – ברגשות  אלא  פילוסופיות  יסוד  בהנחות 
מוסרי: “הרגשות שאנשים נוהגים לפיהם הם לעיתים קרובות 
וילסון   .)31 )עמ׳  אותם״  המשמשים  הטיעונים  על  עליונים 

שמעבר   – בסיסי״  עצמיות  “גרעין  לנו  שיש  כך  כל  עומד 
את  לממש  התשוקה  את  כולל  הוא  תרבות,  מותנה  להיותו 
רצונותינו אך גם את היכולת לשפוט את האופן שבו ראוי 
על  גוברות  השאיפות  קרובות  “...לעיתים  זאת:  שנעשה 
למוסר,  השאיפות  בין  המתמיד  המאבק  חרף  אבל  המוסר.״ 
חסרי  וכשאנו  שלווה  “ברגעי  מסוגלים  אנחנו  תמיד  כמעט 
הללו  ברגעים  שבנו.  הטוב  אל  המשיכה  את  לחוש  פניות, 
)עמ׳  בין האנושי לבלתי אנושי״  יודעים מה ההבדל  אנחנו 
35(. לדעתי טענה זו מסבירה את ההתנהגות ואת התחושות 
וואפן אס־אס שביצעו את הרציחות בירי ברחבי  של אנשי 
ברה״מ במלחמת העולם השנייה. מחד היו הוראות ופקודות 
שתרגמו את האידיאולוגיה לרצחנות, מאידך החוש המוסרי, 
את  מסביר  זה  קשה.  למצוקה  נקלע  לגוף,  קישורו  בבחינת 
ביצוע  המשך  לצורך  מופרזת  אלכולהול  בשתיית  הצורך 
הירי, כמו גם את התמוטטויות הנפש, הדיכאונות והאשפוזים 
של רבים שנטלו חלק במסע הרצח, כולל הבכירים. בהקשר 
זה חשוב לציין את הערת המחבר: “האמירה שלאנשים יש 
טובים  שהם  לאמירה  שקולה  אינה  מוסרי  חוש 
בדחפים  להתחרות  חייב  המוסר  חוש  מטבעם. 
]...[ כיצד המאבק  טבעיים אחרים של בני האדם 
באופיינו,  תלוי  יהיה  זה   - פתרונו  אל  בא  הזה 
והפוליטיות  ובנטיות התרבותיות  חיינו  בנסיבות 
חוש  יש  שלאנשים  האמירה  אבל  התקופה.  של 
מוסרי כן שקולה לאמירה שבני האדם, מטבעם, 

טובים בכוח, כלומר בפוטנציה״ )עמ׳ 36(.

כלומר  ההזדהות,  מושג  על  דגש  ששם  כמי 
“היכולת האנושית להיות מושפעים מרגשותיהם 
שזו  המחבר  מסביר  אחרים״,  של  ומחוויותיהם 
זה  באשר  אלטרואיזם,  כלומר  מזולתנות,  שונה 
הכלל.  הוא  האנוכי  והאינטרס  הכלל,  מן  היוצא 
רגשות  בין  הבחנות  מתוך  נעשה  אינו  התהליך 
שאנחנו  לרגשות  שותפים  רק  לא  “אנחנו  שכן  לחשיבה. 
]ו[  אותם....  שופטים  גם  אנחנו  לאחרים.  שיש  מדמיינים 
עצמנו  את  אנחנו שופטים  לבגרות  מילדות  עוברים  כשאנו 

יותר ויותר כפי שאנחנו שופטים אחרים״ )עמ׳ 62-61(.

מתן  כלומר  ההדדית״  ה״זולתנות  מושג  את  מפתח  המחבר 
עזרה גם למי שאינו קרוב משפחה, טיפול בילדים מאומצים 
או בחיות מחמד – כדי להרשים את הזולת “כך שידע שאפשר 
לסמוך עלינו, בכך נגדיל את ההזדמנויות שלנו לקיים יחסי 
גומלין הדדיים עם האחר״ )עמ׳ 75(. יכולת ההזדהות חשובה 
לא רק כמעצבת השיפוט שלנו, אלא גם משום שהיא שולטת 

על המעשים שלנו. 

ערך מרכזי שבו מתמקד הספר הוא ההוגנות, הנושאת שלוש 
משמעויות: צדק, הדדיות )“אני עזרתי לך, אז עליך לעזור לי״, 
והיעדר משוא פנים. “בצדק״ הכוונה למה שאריסטו התכוון 
לתרומה,  בהתאם  כלומר   - חלוקתי  צדק  על  כשדיבר  לו 
לשווי או לערך. בתורת הצדק המודרנית, חלוקה של דבר מה 
בין אנשים נחשבת להוגנת אם היחס בין ערכו של הראשון 
)שכרו,  שקיבל  התמורה  לבין  ומעשיו(  כישרונו  )מאמציו, 
גמולו או הפרס שניתן לו( שווה ליחס בין ערכו של האדם 
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השני לתמורתו )עמ׳ 95(. בשורת מחקרים מוכיח המחבר את 
טענת ההוגנות כצדק חלוקתי ומעיר: “אין זה מפתיע שאנשים 
חושבים שמגיע  כשהם  פחות  מקבלים  כשהם  מצוקה  חשים 
לעיתים  מצוקה  חשים  שהם  הוא  שמפתיע  מה  יותר.  להם 
קרובות כשנדמה להם שהם מקבלים יותר ממה שמגיע להם״ 

)עמ׳ 99(.

 - מונחים  שלושה  בתוכה  מגלמת  ההוגנות  תחושת  כאמור, 
מקורם  המחבר  לטענת  פנים.  משוא  והעדר  הדדיות,  צדק, 
של העקרונות טמון בקשר בין ההורה לילד. “בשלב כלשהו 
בהתפתחות המין האנושי - ככל הנראה בשלב מוקדם למדי - 
שיתוף פעולה הפך להתנהגות מותאמת להישרדות... השכלול 
האנושי של כללי הצדק וההדדיות משקף פעולה משותפת של 
דחף חברתי ושל תבונה עילאית... דרווין הדגיש את תפקיד 
האבולוציה, השפה והחברתיות כמקור להוגנות אבל זו טעות 
התרבות... של  התרבות...ייחודה  של  מתפקידה  להתעלם 

שהיא מגדירה שתי תכונות של נטייתנו המשותפת להעריך 
נרחבים, מי  גבולות  הוגנות. ראשית, התרבות קובעת בתוך 
שווה למי... שנית, התרבות קובעת עד כמה העיסוק בהוגנות 
המודרניים  הפילוסופים  שרוב  מהסוג  מופשט  בכלל  מגולם 

חשבו עליו כשדיברו על צדק״ )עמ׳ 109-108(.

ניתן להמשיך ולצטט מספר מעניין ושיטתי זה ציטטות רבות 
על  דבור  בו  דבר  כל  שכן  אותו,  לקרוא  עדיף  אופניו.              .ומחכימות. 

אורן שטרן

*

ַּבְּתִחָּלה ָרַעְדִּתי 
ָּפַחְדִּתי ַלְחׁשֹב 
ָּפַחְדִּתי ִלְרצֹות 

ַעְכָׁשו ֲאִני ְמַפֵחד ֶׁשֹּלא 

להמיר  כלומר  הזה,  הקצר  השיר  על  לכתוב  יש  מה 
אותו במלל אחר, אם הוא אומר הכל בצורה מושלמת? 

שכן לחיות, זה לא רק לעשות חיים ולהתקיים מכיף 
לכיף, זה גם להתאכזב, להתעצב ולפעמים אף לאבד.

יישאר לנו?  ורצון מה  אם נחסיר מן החיים חשיבה 
של  וארוך,  חדגוני  אחד,  פס  חיים,  נטול  מת,  קיום 
הפחד  הוא  יותר  הגדול  שהפחד  ברור  אז  מוניטור. 

להרגיש. 

ערן צלגובאפרת מישורי  |  נתקלתי בשיר רב יופי  

מאמר קצר על היופי 

"ִאם ֹלא ֶאְרֶאה ׁשּוב ֶׁשֶלג יֹוֵרד", ָאַמר ַהְּצָרַצר, "ָאמּות"
"ֲאָבל ַאָּתה ְצָרַצר, ְוִצְרָצִרים סֹוְבִלים ַּבֹּקר" ָעְנָתה לֹו.

"ֲאָבל ַהּיִֹפי, ֲאָבל ַהּיִֹפי"

שני מאמרים נוספים על היופי

א.
ָהַאְנִטילֹוָּפה ָיָפה ְּכֶׁשְּלַעְצָמּה:

ִאיׁש ֹלא ָמַתח ְׁשִריֶריָה
אֹו ִהְבִריק ַקְרֶניָה.

ִהיא ָיָפה ְּכֶׁשְּלַעְצָמּה:
ָיָפה ְּכֶׁשִהיא אֹוֶכֶלת,

ִמְתַרָּבה,
ְמַחְרֶּבֶנת,

ִנְטֶרֶפת ּוֵמָתה - 
ָיָפה ְּכֶׁשְּלַעְצָמּה.

ִהיא ַהַּתְכִלית ֻּכָּלּה
ְוֵאין ִּבְּלָתה - ַאְנִטילֹוָּפה.

ב.
ָהַאְנִטילֹוָּפה ֵמָתה.

ֲאָבל ַהִּמָּלה ַאְנִטילֹוָּפה
ָיָפה ְּכֶׁשְּלַעְצָמּה.

ִהיא ְמַנֶּתֶרת ֵמַהֶּפה ֶׁשִּלי ְּבִלי ָּכל ַּכָּוָנה ַאֶחֶרת ֵמֲאֶׁשר
"ַאנ־ִטי־לֹו־ָּפה"

וַּגם ִאם ֹלא ְרִאיֶתם ֵמעֹוָלם ַאְנִטילֹוָּפה
ִהֵּנה ְׁשַמְעֶּתם אֹודֹות ַהּיִֹפי

ְואֹותֹו ַעְצמֹו ְׁשַמְעֶּתם ֶזה ַעָּתה:
"ַאְנִטילֹוָּפה".

עוד משהו קצר על היופי

ָׂשׂש ַהָּנֵמר ִלְצּפֹות ַּבַּפְרַּפר
רּו ֶאת ַמָּבטֹו ְוַהְּפָרִחים ִׁשְבּ
ָיַׁשב ַהָּנֵמר ְוָצָפה ַּבַּפְרַּפר

ְוָהַפְך ְלֹגֶלם ְּבַעְצמֹו.
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אשליה קדושה - ספר שיריה השלישי של יודית שחר - יצא 
רחוב משוגעת  לכל  לאור שמונה שנים לאחר ספרה הקודם, 
זו  2013(, וכעשור לאחר פרסום ספרה הראשון  משלו )קשב, 
אני מדברת )בבל, 2009(. שני ספרי השירה הראשונים של שחר 
נפתחים בדמות אישה המבקיעה לעולם ותוך תיאור קשיי חיים 
יודית', כותרתו של השיר  'אני  רבים מנכיחה את עצמה. כך 
הראשון בקובץ הראשון, וההפצעה לעולם מתממשת בישירות 
שבה מציגה המשוררת את עצמה בשמה ובריבוי פעלי קימה 
יּוָדה/]...[  ַרִּבי  ל  ֶשׁ ֶנְכָּדתֹו  יּוִדית  "ֲאִני  ראשון:  בגוף  והתגלות 
ֵּבין ְמִחצֹות ֹלא ְכלּום/ ִמְרָצפֹות ְּפרּוׂשֹות ַעל חֹול/ ִהְתרֹוַמְמִּתי 
ָיַדְעִּתי   /]...[ ָעַרְגִּתי   /]...[ ִּבַּקְׁשִּתי  ָהֲאָדָמה,/  ְנִׁשיַמת  ִעם  ָיַרְדִּתי 
]...[/ ָּגִאיִתי ]...[/ ְוֹלא ָיַדְעִּתי ְלָאן" )זו אני מדברת(. ספר השירים 
השני נפתח בפנייה לקהל הנמענים לראות את הדמות הנשית 
בכותרת  הניכר  פניה  כפל  והבנת  הכרה  תוך  בספר  המוצגת 
ֹלא  ִמְתַּכֶוֶצת  ִנְלֶחֶצת  אֹוָתּה  "ִּתְראּו  המהוהה':  הודיני  'מיס 
)לכל רחוב משוגעת משלו(.  ִסָּכה"  ְקֵצה  ַעל  ֲאִפלּו/  מְתָּפֶרֶׂשת 
הראשונים,  הקבצים  אלו שבשני  פִתיחה  לשירי  גמור  בניגוד 
מתקשה  שבתוכה  הזמן'  'רוח  בתיאור  נפתח  קדושה  אשליה 

המשוררת להשמיע את קולה.

השיר הפותח את הקובץ השלישי נקרא 'הזמיר' ורובו ככולו 
רבים  בלשון  התרבותי־חברתי־פוליטי.  האקלים  את  מתאר 
החוזרת, חורזת ומשכפלת עצמה, מתוארת יהירותם ועוצמתם 
המרחב  את  שמעצבים  והאנושיים  הפיזיים  האובייקטים  של 
להשמיע  ומנסה  המשוררת  חיה  שבכללו  והתרבותי  הציבורי 

את קולה:

"ֶזה ָהָיה ִעַּדן ַהְּנָכִסים ִסים ִסים/ ִעַּדן ַהִּמְגָּדִלים ִלים ִלים/ ֶׁשָּפְׁשטּו 
ֵני ָׁשַמִים/ ֶזה ָהָיה ִעַּדן ַהִּמְקָּדִׁשים ַהִּמְתַנְצְנִצים/ ָׁשם  ַאְרֶּבה ַעל ְפּ
ֶרְך// ֶזה ָהָיה ִעַּדן ַהְּנכֹוִנים ִנים ִנים/ ִעַּדן  ָּכְרעּו ַהֲהמֹוִנים ִנים ִנים ֶבּ
ַהַּתְדִמיָתִנים/ ִעַּדן ַהָּיִפים ִפים ִפים/ ִעַּדן ַהְּמַׁשְּוִקים' ַהְּמַעְּצִבים/ 
ַהּדֹוְבִרים/ ִעַּדן ַהַּמֲעִלים ִלים ִלים ַּבֶּסֶקר// ֶזה ָהָיה ִעַּדן ְמֻפְרָּכס/ 
ָהֲעִנִּיים  ִהְתַחְזרּו/  ַהֲחִזיִרים  ָׁשֲחטּו/  ַהַּמְׁשִחיִתים  ְמַפְרֵּכס/  ִעַּדן 

ִהְתַענּו/ ַהְּמצּוקֹות ִהְתַמְּצקּו קּו קּו" 

של  ורהבתנותם־ראוותנותם  התנשאותם,  גובהם,  מול 
לא  המשוררת  של  הלב  משאלת  עומדת  אלה  אובייקטים 
להפסיק להשמיע את קולה השירי, שהחלה להשמיעו כעשור 
קודם לכן. מול ארבעת הבתים ארוכי הטורים המרכיבים את 
ומילותיו  קצרות  ששורותיו  האחרון,  הבית  השיר,  של  רובו 

אסתי אדיבי שושן

ורק נפש הזמיר/ לא אבתה/ להפסיק לשיר

יודית שחר: אשליה קדושה, אפיק 2021, 97 עמ'

קולה של המשוררת  את  ובדייקנות  בצמצום  בודדות, מתאר 
קטן  שירים  ובספר  "הזמיר"  במטפורת  מתממש  שהוא  כפי 
ָלִׁשיר";  ְלַהְפִסיק/  ָאְבָתה/  ֹלא  ַהָּזִמיר/  ֶנֶפׁש  "ְוַרק  זה:  מידות 
בשיר פותח זה בולטים בהיעדרם אמצעי תיחום של פסיק או 
נקודה בסיום השיר ובמהלכו, אמצעי מבני ופואטי החוזר בחלק 
האובייקטים  זה מעצים את שטף  העדר  הקובץ.  ניכר משירי 
המרחב  את  המשוכפל  בריבויו  מציף  גדותיו,  על  העולה 
ומאיים גם על אפשרות השמעת קולה של המשוררת. אף על 
היות שהוא מבקש,  נחתם,  אינו  כן נשמע קולה שבמכוון  פי 
הקורא. שחר  בלב  ולהדהד  להמשיך  כולו,  הקובץ  שירי  כמו 
היא  ובמקומם  מוותרת כמעט לחלוטין על שימוש בדימויים 
מרבה להשתמש במילים דומות בצליל אך שונות במשמעות, 
תוך שהיא מבקשת למצות את מלוא הפוטנציאל המצוי במילה 
האחת על משמעותה ומצלולה. כך מתוארת 'רוח־הזמן' בסיום 
ומשמעותן  דומה  שצלילן  מילים  צמדי  באמצעות  זה  שיר 
ָהֲעִנִים ִהְתַענּו/  ַהֲחִזיִרים ִהְתַחְזרּו/  שונה: ״ַהַּמְׁשִחיִתים ָׁשֲחטּו/ 

ַהְּמצּוקֹות ִהְתַמְּצקּו קּו קּו".

כמאפיין  היא  אף  מופיעה  חובקת־כל,  החונקת,  הפוליטיקה 
בולט של אותה 'רוח־זמן' ומתממשת, בשיר השני בקובץ, 'זה 
הנשלטים  התקופה  רכיבי  של  קטלוגית  במנייה  פוליטיקה', 

מכוחה:

ַהַּגג,  ַעל  ִנָּיה  ְבּ ְוִרְׁשיֹונֹות  ּפֹוִליִטיָקה/  ְלִסְפרּות,  "ְּפָרִסים 
ּפֹוִליִטיָקה/ ְוֵאיכּות ָהֲאִויר, ּפֹוִליִטיָקה,/ ]...[// מֹוִרים ְלָמֶתָמִטיָקה, 
ּפֹוִליִטיָקה/ ּומֹורֹות ַלִהיְסטֹוְרָיה ִּבְמֻיָחד ּפֹוִליִטיָקה/ ּוְמַנֵהל ֵּבית 

ַהַּסֶפר ְוָהִעיִרָּיה/ ּוִמְׂשַרד ַהִחּנּוְך, ּפֹוִליִטיָקה/"

סיום שיר זה כקודמו, בדרך של פואנטה המנוגדת לשיר כולו, 
בהקשרו  שירתה של שחר  בכלל  ב"אביב" המשמש  מתממש 
"ְוָהָאִביב  ואותנטיות:  יופי  של  כמקלט  והמטפורי  הקונקרטי 
ֶׁשְּלֶפַתע ִהְפִּתיַע ִהְפִציַע -/ הּוא ֹלא! הּוא ֹלא." השיר השלישי 
'מה  בכותרתו  הן  התקופה  רוח  את  כקודמיו  מעצב  ברצף 
"ֻּכָּלּה",  הסלנג  מילת  על  האנאפורית  בחזרה  והן  קרה'  כבר 
המסיימת  באות  הדגש  האוקסימורונית.  המשמעות  בעלת 
המלרעית,  משמעותה  את  דוחים  הגייתה  ודרך  המילה  את 
משמעותה  את  פניה  על  ומממשים  והאופורית,  המעצימה 
המנמיכה והמצמצמת המעצבת את נושא השיר. כך בפתיחת 
כל טור שירי ב"ֻּכָּלּה" פורש השיר קטלוג של עוולות שונות 
המאפיינות את האקלים החברתי לאומי בישראל העכשווית. 
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הקורבן  של  האונים  חוסר  והדגשת  המעוול  זהות  העלמת 
מתממשות בשימוש חוזר ונשנה בהטיה סבילה של הפועל:

"ֻּכָּלּה ֶנֱעַקר ֵעץ ַזִית ֶּבן ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה/ ֻּכָּלּה ֻהְפַקע ֵמַאְדָמתֹו 
ָעָליו  ָּגַבר  ֻּכָּלּה   ]...[ ַּכִּדין/  ֶׁשַהּכֹל  ָּגַזר  ְוַהּׁשֹוֵפט  ֵּביתֹו  ָעָליו  ְוָחַרב 
ִיְצרֹו, ָּדַחף אֹוָתּה ַלִּקיר ְוָׁשַלף ֶאת ַהַּזִּין/ ]...[ ֻּכָּלּה ּפֹוֵעל ֹלא ְמֻמָּגן 
ַהֻּמָּפל ֶאל מֹותֹו/ ֻּכָּלּה ַּבת ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֶרה ָׁשָנה ֻהְּכָתה ַעד ְלמֹוָתה 

ִּביֵדי ָאִביָה/ ֻּכָּלּה,/ ֻּכָּלּה ֵעץ ֲאָדָמה ָאָדם."

ה ֶׁשִהְצִמיָחה ֵעיַנִים" – מרוכזת  בשער השני של הספר - "ָהִאָּשׁ
קבוצת שירים ארספואטית ונפתחת בשיר 'יש לה' המופיע גם 
על כריכת הספר בבחינת אמירתו העיקרית. שיר זה מבטא הן 
את התחושה־תשוקה־ידיעה של המשוררת ש"ֵיׁש ָלּה ֶאת ֶזה", 
כמו גם את ההכרה הציבורית שלה זכתה בעקבות פרסום ספרי 
שיריה הקודמים. תחושת המסוגלות של המשוררת מתממשת 
כגדולות,  קטנות  חיֹות,  של  מטפוריות  תמונות  בשלוש 
מפיקות  בעודן  לה  הטבעית  מהותה  את  אחת  כל  המממשות 
יָאה ֶׁשִּתְׁשַאג/  מתוכן את ייחודן: "ַּגְחִליִלית ֶׁשּפֹוַצַחת ְּבאֹור/ ְלבִִ
זו  מסוגלות  תחושת  ַזִּכים".  ַמִים  ַּגב  ַעל  ַצָּואָרּה/  ַהַּמָּטה  ַאָּיָלה 
תוך  שלישי  בגוף  החוזר  בשימוש  השיר  במהלך  מתערערת 
סילוק גמור של השימוש בגוף ראשון יחיד. תחושת מסוגלות כל 
יכולה זו חוזרת ונוכחת בסיום השיר, תוך שזהותה של הדוברת 
כמשוררת מיטלטלת־מתרסקת וחוזרת לנכוח ולהתממש "ִהיא 
ַהּכֹל/ ִהיא ֻּכָּלם/ ִהיא ְּכלּום/ ִאיׁש ֹלא ִיְרֶאה/ ֲאָבל ֵיׁש ָלּה ֶאת ֶזה".

של  דמותה  בת  אישה,  של  דיוקן  מתאר  'פשוטה'  השיר 
ליום  המוכן  הפשוט  הכריך  כמורה:  עיסוקה  דרך  המשוררת, 
והמצב  בבוקר  השכם  באוטובוס  הקבועה  הנסיעה  העבודה, 
המשפחתי שלה כגרושה. שיר זה מתכתב על דרך הניגוד עם 
בשירה  רחל  של  לדבריה  ובניגוד  אחרת.  "פשוטה"  משוררת 
המוכר הנפתח במילים: "רק על עצמי לספר ידעתי" - שיר שבו 
היא מצהירה על האנלוגיה בינה לבין הנמלה - "גם את דרכי 

כדרכה אל צמרת", כותבת שחר, בגוף ראשון יחיד: 

ֵמעֹוָלם  ְּבַפְׁשטּוִתי,/  ֶחְטִאי  ְוָכל  "ִיָּתֵכן 
ַרק  ל ֵעץ/  ֶשׁ ְרּתֹו  ַצמַּ ִלְכּבׁש/  ִטַּפְסִּתי  ֹלא 
ְּפשּוָטה  ְּפׁשּוָטה,   //  ]...[ ִצּלֹו,  ַעל  ֵּבַרְכִּתי 

ִמַּדי/ ָּכְך ֹלא ַמִּגיִעים ִלְגדֹולֹות". 

כמו  שחר,  של  מרכזי  פואטי  מאפיין 
הוא  נוספים,  מזרחים  משוררים  אצל 
המעמד המיוחד של השם הפרטי בשיר. 
מציינת  פדיה  חביבה  הספרות  חוקרת 
שאחד המאפיינים של פואטיקת ההגירה 
והגלות הוא השם שהוא בעל משמעות; 
אוריינטציה שלעיתים קרובות מעמתת, 
מצבה  תיאור  את  ומרחיבה  מעצימה 
למשל  כך  הדמות.  של  כפול־הפנים 

השם הפרטי "שירה", בשיר המתאר דיוקן תלמידה לשעבר של 
הדוברת, נענה למאפיינים אלה ומתאר דרך משמעותו המילולית 
את מצבה כפול הפנים של זו שנאמר עליה בעבר שהיא "לא 

סּוֶּפר  ַמֵדי  ְבּ "ֲחנּוָטה  היא  המתואר  בהווה  ללימודים".  פנויה 
ע־ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים,/ ָּפַנִיְך ְיֵרִחִּיים ֲחָלִבִּיים/ ּוְבֵעיֵני  יֹוָחָננֹוף/ ַּבת ְּתַשׁ
מתעוררת  התלמידה  למראה  ְּתבּוָסה";  ְמַקֶּנֶנת  ְוַהְּדַבׁש  ַהָּׁשֵקד 
כולה:  החינוך  מערכת  ושל  שלה  בכישלונה  ההכרה  בדוברת 
ְלֻאִּמּיּות,  'ַהַחְׁשמֹוָנִאים,  ָחׁשּוב,/  ְּבַמֶׁשהּו  אֹוָתְך  ֶׁשִּצַּיְדִּתי  "ַהְלַואי 
העיקרית  קינתה  ְגרּות".  ַלבַּ אֹוָתְך  ֵהַכְנִּתי  ֶּבֱאֶמת  ֹלא  ִצּיֹונּות',/ 
של הדוברת היא על ההחמצה העצומה של הפוטנציאל הטמון 
הניכר בשמה של הנערה, והיא מתממשת בסיום השיר בחזרה 
משולשת עליו ובהטענתו מחדש במשמעות הגלומה בו: "ַהְלַואי 
ֶׁשִּׁשְכַנְעִּתי אֹוָתְך, ִׁשיָרה,/ ֶׁשֶאת ַהִּׁשיר ֶׁשָּלְך ַרק ַאְּת ְראּוָיה ָלִׁשיר". 
שימוש דומה בשם פרטי נעשה בשיר 'קוראים לה תקווה', שבו 
נשיות,  דמויות  של  טיפוסים  שני  שחר  מעמידה 
אחת  כשכל  בשירתה,  בכלל  ומופיעות  החוזרות 
החברתי־ המעמד  של  האחר  בקצה  ממוקמת  מהן 
כלכלי ובציר התבוסה והכוח המתלווה אליו. מצד 
ְׁשלֹוִׁשים  ַּבת/  ַרָּוָקה  ּגּוָצה  ְׁשָמִתְקָוה  "ִּתְקָוה  אחד: 
ְוֻחְלַצת  ֵּכָהה  ְּבִמְסֶּגֶרת  ְּכֵבִדים/  ְּבִמְׁשָקַפִים  ְוַאְרַּבע 
ִנָּסיֹון,/  ַהְרֵּבה  ָלּה  ֵאין  ָנכֹון,  אֹוֶמֶרת  ְּדהּוָיה  ְטִריקֹו 
ָלּה  ֵיׁש  ֲאָבל  ַּבֲחנּות,/  ָמְכָרה  ּוַפַעם  ִמְלְצָרה  ְקָצת 
ְּבַיֲחֵסי ֱאנֹוׁש". מהצד  ַּבְּזַמן/ ְוטֹוָבה  ַמֲעלֹות: ַמִּגיָעה 
האחר הבוס ובעלת הבית כשהעבודה היחידה שהם 
"ַהּבֹוס/  ניקיון:  עבודת  זו  לאישה  להציע  יכולים 
ַהִּנְמָרץ ַהְמֻכְפָּתר ]...[ / ּוַבֲעַלת ַהַּבִית ַּבִּׂשְמָלה ַהְּצֻהָּבה 
ְּבַנֲעֵלי  ְתַחְּדדֹות  ַהמִּ ָהֲאֻרּכֹות־ֲאֻרּכֹות  ְוָהַרְגַלִים/ 
ְלָחנֹות ְוִכְסאֹות, ְלָהִרים  ְׁשִּפיץ,/ ]...[ / ָצִריְך ְלַנּקֹות ֻשׁ

ְנָירֹות/ ְלַטאֵטא ְוִלְׁשטֹף, ָחׁשּוב ִלְהיֹות ְנִקָּיה."

הצעירה,  לאישה  מדומיינת,  אמפתית,  בפנייה  מסתיים  השיר 
מנסה  בעודה  היטב,  למשוררת  מוכר  חייה  גורל  שמסלול 

יודית שחר, צילמה בר גורדון
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ְקָוה, ַהִאם  להעמידה על האשליה הכוזבת שבמשאלת לבה: "ּתִִ
ַיֲחֵסי ָהֱאנֹוׁש ֵהיִטיבּו/ ֵאי־ַּפַעם ִאָּתְך."

גם פתח תקוה - עיר מגוריה של המשוררת - חוזרת ונשנית, 
במשמעותם  החוזרת  והטענתם  שמה  מרכיבי  פירוק  תוך 
בשיר  כך  הקובץ.  משירי  ניכר  בחלק  המילונית־הראשונית, 
'פשוטה', מופיע שם המקום פעמיים: בבית א', כפשוטו, בנקודת 
"ַהּמֹוָרה  יומה:  היציאה והשיבה של המורה היוצאת לעבודת 
ַמֲעִלית";  ְּפלּוס  ְרִביִעית  קֹוָמה  ִּתְקָוה,/  ֶּפַתח  ַהּמֹוִרים,  ֵמְרחֹוב 
בבית השני חוזר ומופיעה פתח תקוה, אך הפעם בפירוקו של 
השם למרכיביו והטענתו במשמעויותיו המילוליות המילוניות: 
ְקָוה/ ֲאִני ֲאִסיַרת ּתֹוָדה/ ַעל  "ּוְבׁשּוִבי ֶאל ֵּביִתי/ ְּבִפְתָחּה ֶׁשל תִּ

ַהִּקירֹות ַעל ַהִּתְקָרה/ ַעל ָהאֹור ַהִּנְׁשָקף ַּבַחּלֹונֹות".

ב".  ִמִכירּוְרִגית  יּוִדית  "ֲאִני  נקרא  הספר  של  השלישי  השער 
לסימון  הפעם  שמשמש  נוסף,  מקום  ציון  הוא  ב'  כירורגית 
מעידה  והזהות  המקום  הצהרת  המשוררת.  החדש של  מצבה 
השיר  הדוברת־משוררת.  על  המשתלטת  המחלה  תחושת  על 
הפותח את השער מעיד בדרך המינימליזם הקיצוני שבו על 
ְמַתְחֶזֶקת  היא  הדוברת.  של  וההישרדות  ההידחסות  תחושת 
ואומרת רק את ההכרחי ביותר: "ַהַּבִית ָנִקי/ ֵיׁש אֶֹכל/ ַהְּיָלִדים 
הסרטן   מחלת  נוכחת  אחרים  בשירים  ַסְרָטן".  ִלי  ֵיׁש  ְּבֵסֶדר/ 
כקטלוג של ייצוגים מטונימיים הנמנים מפי הרופאה: "נשירה 
שמבקשת  החיים  תובנת  הקאות".  בחילות  שלשולים  פצעים 
ָּגִביׁש  ֵהם  "ַהַחִּיים  הדוברת להעביר מהפוזיציה החדשה היא: 
ַהַחִּיים  ֲאֻרִּכים,  ַהָּיִמים  ָּכאן  ָטהֹור/  ַקר  ָּגִביׁש  ַהַחִּיים   ]...[ ַמָּזל/ 

ְקָצִרים/ ְוֹלא נֹוָתר ַהְרֵּבה ִלְלמֹד."

בדמויות  לעסוק  חוזרת  הספר  את  הנועלת  השירים  קבוצת 
ההורים שבהם עסקה שחר החל בספרה הראשון, וזו מתגבשת 
כחלק מחטיבת שירים מרכזית בכלל יצירתה, חטיבה שבולטים 
בה היסודות הקבועים של מאפייני ההורים ובה בעת השינוי 
שחל ביחסה של הדוברת אליהם; חולשתה הקיומית של האם 
וזעמו הקבוע של האב, שהבת מנסה כל חייה להיחלץ מהם 
תוך הכרה בהעדר מורשת חיובית מצידם. העדר זה מתממש 
הכותרת  נטולי  הקצרים  הפרגמנטים  בשני  רבה  בעוצמה 
ָׁשָרה  ֹלא  "ָׂשָרה  ואמה:  המשוררת  של  בשמותיהן  הנוקבים 
ָרה יּוִדית// ַהּדַֹאר ָּבא ַהּיֹום/ ַּבַּזַעם  ִׁשיר ָׂשֵמַח/ ִׁשיר ָׂשֵמַח ֹלא ָשׁ
ָהָאדֹם/ ּוָמה ֵהִביא ִלי/ ָמה ֵהִביא ִלי/ ָמה". בשיר אחר במחזור 
מונולוגי  בשיר  לאביה  הדוברת  פונה  "אבאימא"  השירים 
קֹולֹו ֶׁשל ֱאֹלִהים, ]...[ ְּבֵבית  המשחזר את אבהותו: "ַאָּבא ִּדַּבְרָּת ְבּ
ַהְּכֶנֶסת ָּתַקְעָּת ַּבּׁשֹוָפר/ ִחַּזְנָּת ְּכמֹו ָזִמיר/ ַּבַּבִית ִקַּלְלָּת ְּכמֹו ֲחִזיר,/ 
/ ֶׁשֵאֶלה ַהֻחִּקים ְוֵיש ִלְׁשֹלט  ]...[ ּוְכמֹו ֱאֹלִהים ְוָאִביָך ָהַרב ָסַבְרתָּ
בין  ההשוואה  ַאף".  ּוַבֲחִרי  ַמּכֹות/  ְבּ ָעָׁשן  ְבּ ְּבֶקֶצף  ַלְחסְֹך/  ְוֹלא 
האב לאלוהים הופיעה כבר בשיר המוקדם 'אבא שלי ואלוהים' 
שפורסם בקובץ הראשון, זו אני מדברת. בשיר המוקדם 'אבא 
שלי' מופיע לא רק כָאב הפרטי הממשי של המשוררת, אלא 
החוק,  הפטריארכלית,  התרבות  כסמן  הסמלי,  בתפקידו  גם 
ֵליל  ְבּ י ֶוֱאֹלִהים/ ָהיּו ַמֲעִמיִדים אֹוָתנּו  לִּ הלשון והדת: "ַאָּבא ֶשׁ
ָּבת / ְּבִמְסַדר ְּתִפּלֹות/ ְואֹוי ְלַאַחת ָהֲאָחיֹות/ ִאם ִׁשְּנָתה ְּתנּוָחה,  ַשׁ

ֹלא ִנְזַּדְּקָפה ַּדָּיּה,/ ֱאֹלִהים ְוַאָּבא ֶׁשִּלי ָהיּו ְמִעיִפים ָעֶליָה ַּבְקּבּוק 
ֶׁשָהְיָתה  ַהְּכסּוָפה/  ַהִּקּדּוׁש  ּכֹוס  ְלַצד  ֶׁשָעַמד  ְקדֹוִׁשים/  ַמִים לא 
בשיר  הדוברת  ֶּגֶפן".  ַוֲעֵלה  ֶאְׁשּכֹול  ַהְּמִדיָנה,/  ְּבַמַּפת  ֲחרּוָתה 
שכמו  והאל,  האב  מידי  ומתמשך  אלים  גברי  דיכוי  מתארת 
חברו זה לזה ופועלים במשותף לדיכוי הבנות הצעירות. הבית 
והבית  המשפחה,  בבית  הפרטי  התחום  את  מתאר  הראשון 
התחומים  בשני  הכנסת.  בבית  הציבורי  התחום  את  השני 
בטקסים  מתממשת  שהיא  כפי  הגברית  האלימות  מתוארת 
דתיים. מרכזיותו של הטקס הדתי בבית המשפחה מעוצב על 
ידי ריבוי פרטים מטונימיים של קדושה, המועצמים במסמנים 
של הלאומיות החילונית בת הזמן: 'ֵליל ַׁשָּבת', 'ִמְסַּדר ְּתִפּלֹות', 
ְּבַמַּפת  ֲחרּוָתה   ]...[ ַהְּכסּוָפה  ַהִּקּדּוׁש  'ּכֹוס  ְקדֹוִׁשים',   ]...[ 'ַמִים 
האב  של  והתובענות  הרודנות  ֶּגֶפן".  ַוֲעֵלה  ֶאְׁשּכֹול  ַהְּמִדיָנה,/ 
ושל האלוהים כלפי בנות המשפחה ניכרות בפעולה הממשית 
של העמדת הבנות תוך ביטול גמור של רצונן ושל ריבונותן 
ותפקידן  סבילות לחלוטין  כולל הדוברת,  גופן. האחיות,  על 

היחיד הוא הנכחת השליטה הגברית בעמידה זקופה. 

כאשר  ומתעצמת  משוכפלת  הגברית  הרודנות  השני  בבית 
"ְׁשַאר  הבית  בתחילת  מתווספים  ואלוהים"  שלי  ל"אבא 
האחיות  של  תפקידן  ְוָהֱאֹלִהים".  ָכִרים  "ַהְזּ ובסופו:  ָהָאבֹות", 
הוא לשבת – ִלחיות – "ֵמָאחֹור" כפופות לרצונם של "ֱאֹלִהים 
של   – והמבוצעות   – המצופות  פעולותיהן  ָהָאבֹות".  ּוְׁשַאר 
בגוף  פעלים  רשימת  דרך  מתממשות  הכנסת  בבית  האחיות 
כל  חסרות  זעירות,  קטנות,  פעולות  המתארים  ראשון־רבות 
משמעות בעולם החיצוני, האופייניות לנשים בעולם המסורתי: 
 ]...[ ֵזָעה  ֲחנּוקֹות  ְמַמְלְמלֹות   /]...[ ַּתֲחָרה  ְמִניַפת  "ְמַנְפְנפֹות 
הֹוְפכֹות ַּדִּפים ]...[ / ְמַהְּדקֹות ִמְטַּפַחת". הדוברת בשיר בוראת 
הבית השלישי,  ויחידנית בפתיחת  ריבונית  כזהות  את עצמה 
אלוהי  ִּלי".  ֶשׁ ל"ֱאֹלִהים  וממורשתו  האב  מדמות  בהימלטה 
הדוברת מתגלם מחוץ לטקסי ליל שבת בבית המשפחה ובבית 
הכנסת - בעולם הטבע. סיומו של השיר מתאר את עצמיותה 
כפולת  האנפורה  דרך  הטבע  בעולם  המתממשת  החדשה 

הטורים המסמנת "ֲאִני ָּכאן/ ֲאִני ָּכאן". 

אלימותו  מתיאור  בה  חוזרת  אינה  הדוברת  המאוחר  בשיר 
הרודנית של האב, אך מתלווה לכך ההבנה של מי שהתבגרה: 
בשכר  לילה־יום  כפולות  משמרות/  על  המחיר  כנראה  "זה 
גם  חוזרת  זו  נימה  בנות".  ארבע  לגידול  הספיק  שלא  רעב/ 
אֹו  ַלֲחנֹק  ְלַהְמִׁשיְך   ]...[ ְיכֹוָלה  ֲאִני  הספר:  של  הסיום  בטורי 

ְלַהְחִניק,/ אּוַלי ִלְסֹלַח." 

הרחבת  את  משקף  שחר,  של  החדש  ספרה  קדושה,  אשליה 
הזמן'  ב׳רוח  הנוקבת  ההתבוננות  ואת  המשוררת  של  המבט 
גם  רבה.  בדייקנות  מתארת  היא  שאותם  החברתי  במרחב 
בספרה זה ממשיכה שחר להשמיע את קולה המספר בצלילות, 
וביופי רב את סיפורו של המקום, הזמן, את חיינו  בדייקנות 
ובתוך הרעש הגדול הזה, את חייה של אישה־ ועכשיו,  כאן 
ְלַהְפִסיק  ָאְבָתה  ַהָּזִמיר/ ֹלא  ֶנֶפׁש  "ְוַרק  ְלִׁשיר".             .משוררת אמיצה אחת: 
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מחוסנת

ֵמַהִּמִּלים ַהַּמִּגיחֹות ֶּפַתע ַּבֲחַלל ַהִּמְתַהֶּוה,
ִמָּזֳהָרם ַהָּׁשֵקט ֶׁשל ָצֳהַרִים ֲעֵצִלים,

ִמן ַהְּצָבִעים ַהִּמְתָּפְרִצים.
ֵמחֶֹסר ַהִּנימּוס ֶׁשַּבֵהָעְלמּות ֶאל ַהְּבִדידּות,

ִמַּמֵּסכֹות ַמְקהֹות ֶאת ְּדָרַמת ַהָּפִנים.
ִמַּמְדֵקרֹות ַּגְעּגּוִעים ְלִחּבּוִקים ַרִּכים, 

ִלְלַחִּיים ְׁשַמְנַמּנֹות,
ִלְקֵדרֹות ַאֲהָבה ּוְנִזיפֹות.

ֵמִהְסַּתְּפקּות ְּבֵתה ְוַתּפּוִזים,
ִרּקּוד ִלְצִליֵלי ָהַרְדיֹו,

ִׂשיָחה ֵּכָנה ֵּבין ָּכְתֵלי ַהַּבִית.
ִמִּמעּוט ַהֲחֵפִצים,
ִמעּוט ַהֲחָׁשִקים,
ֵמִאי ִקְנָין ִנְמָרץ,

ֵמִאי ַהַּמֲאָמץ.

ירושלים בגל שלישי

ָהִעיר ִמַּטְרֶטֶרת ְּבִקּדּוַח ִּבְלִּתי ּפֹוֵסק
ֶנְהֶּפֶכת ַעל ִּבְטָנּה, ִנְׁשֶּפֶכת ִמן ֶהָעָפר ֶאל ָהַאְסַפְלט

ֲאַבק ָׁשִנים ִנְצָּבר ַעל ָהִריִסים ְוַהַּגּגֹות.
ַהְּזַמן ֹלא ְמַחֶּכה ָלְך,

ַאְּת יֹוַדַעת, ִעם ִהיְסטֹוְרָיה ְוִכְתֵרי ַמְלכּות 
ֹלא הֹוְלִכים ַלַּמּכֶֹלת.

ַחֶּיֶבת ְלַהְמִציא ַעְצֵמְך ֵמָחָדׁש -
ְלִהְתַנֵער ִּבְבָקִרים ְקפּוִאים ִויֵבִׁשים,

ְלַטֵּפס ֶאל מֹוַׁשב ָהאֹוטֹוּבּוס
ְמִעיָדה ַאַחת ְּתַׁשֵּטַח אֹוָתְך ַאְרָצה ְלֵעיֵני ּכֹל.

ֵיׁש ְׁשֵקִדּיֹות ַּבחּוץ ֵיׁש ְׁשֵקִדּיֹות ַּבחּוץ ֵיׁש ְׁשֵקִדּיֹות
ַּבחּוץ

ַהֲחִזיִקי ֶאת ַהַּמְחָׁשָבה 
ְואּוַלי ּתּוְכִלי ַּגם ִלְראֹות.

ְלָכל ַהָּפחֹות
חֹוְפִרים סֹוְלִלים קֹוְדִחים יֹוְצִקים ַמְפִּגיִנים

ְלָכל ַהָּפחֹות 
ְּכֶׁשַּיְחְזרּו ַהַחִּיים,

נּוַכל לֹוַמר ֶׁשָּכל ֶזה ֹלא ָהָיה ַלָּׁשְוא,
נּוַכל לֹוַמר ֶׁשַּמֶּׁשהּו ַנֲעָׂשה

נּוַכל לֹוַמר ֶׁשָּקָמה עֹוד קֹוָמה.

חנה קב רוט
לאיוב    

א. חרס

ִאּיֹוב ֶׁשְּכמֹוְתָך, ִאיׁש ְמֻיָּסר
ַצַעְרָך ִהְצִמיַח ִּפְצֵעי ָּבָׂשר

ְוֶאְפָׁשר
ֶׁשַהֶחֶרס ְּבָיְדָך

ֵהֵקל ְמַעט ַעל ַהּגּוף ַהּכֹוֵאב
ֲאָבל ֵאין ְּבִנְמָצא ֶחֶרס

ֶׁשָּיֵקל ֶאת ַמְכאֹוַבי ַהֵּלב.

ב. ֵרעים

ָרִעים ָהיּו ֵרֶעיָך, ִאּיֹוב
ֹלא ְלֵאֶּלה ִיַחְלָּת ִּבְׁשַעת ַמְכאֹוב

כמכאובך
לּו ַרק ָעְטפּו אֹוְתָך ַעְכָׁשו
ִּבְׁשִתיָקה אֹוֶהֶבת ַוֲחָזָקה

יֹוֵתר ִמָּכל 
ִּדְבֵרי ַהָּׁשְוא        

ג. אחרית

ְוַעָּתה ָמה?
ֶנָחָמה?

ַהִאם ַחִּיים ֲחָדִׁשים
ִהְׁשִּכיחּו ִמִּלְּבָך ֶאת ַהֵּמִתים?

ַהִאם ִנָּתן ְלָהִמיר
ֶנֶפׁש ְּבֶנֶפׁש?
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א.ב. יהושע ואיחוי הקרע הקמאי
 

א.ב. יהושע: הבת היחידה, הקיבוץ המאוחד, ספרי סימן קריאה 2021, 165 עמ׳

לפני למעלה מעשור, תוך כדי קריאת ספרו של א.ב. יהושע, הכלה 
 - זה  חשוב  ברומן  כי  התובנה  פתאום  בי  הבליחה  המשחררת, 
חשוב לא רק כיצירת ספרות אלא כמצפן רוחני ומוסרי לחיינו כאן 
ועכשיו - רוקם המספר אחדות קמאית, ארכיטיפית ממש, שבה 
ידי  על  מיוצג  המודע  ואילו  הערבים  ידי  על  מיוצג  הלא־מודע 
היהודים. כשם שבנפש האנושית קיימת אחדות בין שני חלקיה 
אלה והשפעת גומלין קיימת ביניהם, כך גם הפלסטינים והיהודים 
צריכים לקיים אחדות חברתית ומדינית אחת. כל דמויות הערבים 
ואילו  המוארת,  מהעין  בנסתר  בלילי,  בחלום,  קשורות  ברומן 
הפעילות היהודית גלויה לעין, בוטה, מוצפת באור התודעה של 

אותה ישות נפשית אחת.1

זה  רעיון  מתגלם  המנהרה,  יותר,  המאוחרים  מספריו  באחד 
מדינית  ישות  מקיימים  הפלסטינים   – נפלאה  סמלית  בצורה 
מעליה.  שלהם  זו  את  בונים  שהיהודים  בעוד  תת־קרקעית, 
את  תיארו  אחרים  ופסיכואנליטיקאים  שפרויד  כדרך  ממש 
גם  הוא  כך  ביסוד.  המונח  והלא־מודע  התת־מודע  המודע, 
הדקה  בקליפתו  מתבצעת  התודעה   – האנושי  המוח  מבנה 

העליונה, ואילו כל שמתחתיה איננו מודע.

כידוע, המשפחה תופסת מקום מרכזי ביותר כמעט בכל יצירה 
מופת  )יצירת  מאוחרים  וגירושים  המאהב  כך  יהושע.  של 
הוא ממוקד  והזעם שגם  הקול  ישראלית, בהשפעת  פוקנרית 
 – שלו  ויצירה  יצירה  בכל  כך  למעשה  אך  אחת(,  במשפחה 
נישואים, אלמנות, גירושים, ילדים, אבהות, אימהות, סבאות, 
גם  יהושע,  של  הדרמה  נושאי  הם   – נשים  ריבוי  מאהבים, 
כשמדובר בחברה ובמדינה. המשפחתיות והשבטיות שוכנות 
סכסוך  בעצם  זהו  לפלסטינים.  ישראל  בין  הקשרים  בלב 
משפחתי בין בניו של אב משותף, אברהם )אב לרבים שהוא 

גם שמו הפרטי הראשון של יהושע(.

הקמאיות הארכיטיפלית של יהושע עומדת על רעיון פשוט אך 
גדול: אמנם יש לנתק את חבל הטבור כדי שתינוק ינשום בכוחות 
עצמו בלא שיהיה מחובר לזרם הדם של אמו, אבל פסיכולוגית 
אסור לנתק אותו ממנה, כשם שאסור לנתק את היחיד ממשפחתו 
הרחבה )בסופו של דבר זוהי משפחה אחת, משפחת האדם: "כולם 
]הבת היחידה, עמ' 49[(.  נשארים בסופו של דבר רק בני אדם" 
באחדות  להמירם  אלא  לנתק  אין  ההיסטוריים  הכבלים  את  גם 
מסוג אחר, גבוהה יותר, ראשונית פחות. כיוון שהנצרות והאסלאם 
מקורן הדתי משותף – היהדות וספר התנ"ך – וכל אבות ישראל 

הקדומים מקודשים גם לאסלאם ולנצרות, כשם שעקדת יצחק 
ולא רק  יהודי )שיש בו לא מעט מהקללה  היא לא רק מוטיב 
בן  )הקרבת  ונוצרי  הקורבן(  )חג  מוסלמי  גם  אלא  מהברכה( 
האלוהים ותחייתו(, כך אין לנתק את הדתות והלאומים שצמחו 
ובוגרת  עבורם אחדות חדשה, מתקדמת  ויש לחפש  מהיהדות 
יותר. גם הלב של דה אמיצ'יס )1888( שיש לו מקום חשוב בספר 
כשם שמילא מקום בספרות ילדותנו, מגלם את מוטיב העקדה־

הקרבה בנוסח פטריוטי־משפחתי. 

אני תוהה אם יהושע חשב בהקשר זה על המשפט הארמי, הכה 
יהודי – רחמנא ליבא בעיי – האלוהים רוצה את הלב. והנה לפנינו, 
מתקיימת  שתים־עשרה,  כבת  איטלקייה  יהודייה  של  בדמותה 
מזיגה מרומזת ומפתיעה בין הלב האיטלקי־פטריוטי לבין הלב 

היהודי. זה וזה תובעים לפעמים את הקרבתו של היקר מכל. 

ועוד יש להזכיר בהקשר זה של הזיקה שבין היהדות לבין הנצרות 
הקתולית כי ידוע שבתקופת השואה התפצל העם האיטלקי בין 
הרוב הפשיסטי לבין המיעוט ההומני שבקרבו רבו אוהבי ישראל. 
בראשיתה,  הפשיסטית  למפלגה  כלאומנים,  הצטרפו,  היהודים 
יהודים  ונזירים קתולים היה לקבור  נדיר של כמרים  ומנהג לא 
שנפטרו בקבר כפול ומיוחד כדי שבבוא היום יוכלו להביאם לקבר 
ישראל. יש קרבה לא מבוטלת בין הדת היהודית לבין הקתוליות 
האיטלקי  הכנסת  בית  של  בעיצובו  האירית.  זו  וגם  האיטלקית 
)כפי  מאיטליה  נוצרי  ומעצב  אמן  מעורב  היה  ירושלים  שבלב 
בארה"ב(.  שחיה  צעירה  איטלקייה  פילוסופית  מבתו,  ששמעתי 
יהושע מדגיש דווקא את הרומאיות החבויה בכל איטלקי, ורומא 
וירושלים מסמלות ניגודים גדולים. יחד עם זאת, אף שהרומאים 
הרי  השני,  המקדש  מחריבי  מכל  ויותר  ומהרסים  כובשים  היו 
מקורב  היה  הדורות,  שבכל  היהודים  הבנאים  גדול  הורדוס, 
ביחסי  בזה  זה  כרוכים  ובנייה  חורבן  הרומים.  לקיסרים  מאוד 
היהודים והרומאים, אבותיהם של האיטלקים בני ימינו, אבל הים, 
שהרומאים ניכסו לעצמם )mare nostrum – הים שלנו(, הוא 

הים התיכון, שלחופיו שוכנת ישראל. 

בידוע שישוע היה יהודי ומעולם לא התנצר, ועל כן אני מכנה 
אותו בשמו העברי המקורי. הוא טען מפורשות בדרשה מן ההר 
אפילו  )או  אחת  קטנה  אות  ולו  לגרוע  בא  לא  כי  המפורסמת, 
פסיק( מהיהדות אלא רק להוסיף עליה משלו, וכך נהגו אמוראים 
רבים לפניו )שהרי ישו היה אחד מהם שהקים לו אסכולה משלו(. 
פאולוס – שאול התרסי, הבוגד בשליחות עמו היהודי, הוא שהפיק 
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ששיאה  הנצרות,   – הכבירה  הקדם־הוליוודית  ההפקה  את 
ברומא,  הוקם  הראשון  הגדול  שמקדשה  הקתולית,  בנצרות 
היחידה.  בהבת  לשווא,  ולא  המככבת,  איטליה  של  רומא  זו 
הגדול  הבוגד  היה  לחשוב,  למקובל  בניגוד  פאולוס,  למעשה, 
הנצרות הקמאית, שהיתה אסכולה  האותנטית,  בנצרות  ביותר 
שאותה  הנצרות  לא  פנים  ובשום  למהדרין,  יהודית  אמוראית, 

עיצב המפיק הגדול והבוגדני פאולוס.

ספוג  היה  )שלא  הזה  הנפלא  הספר  עלילת  את  כאן  אסקור  לא 
רוך מנחם ומפייס ממנו בכל יצירותיו הקודמות של יהושע(, אלא 

אתעכב על מה שיש בו כדי לבסס את טענתי בדבר 
האחדות הקמאית על פי יצירתו של יהושע.

רקלה, היא הבת היחידה, יהודייה שאמה נוצרייה, 
שוקעת בשנת חלום,2 והמספר מוסיף:

יהודייה  שלילדה  הכאב  צורב  בחלום  וגם 
שתעבור בסוף לישראל, מותר לשיר בכנסייה, 
ואפילו להיות קצת אמו של אלוהים ..... )עמ' 

)45

במסגד  להתפלל  ליהודי  מתירה  ההלכה  כידוע, 
יותר  קרוב  שבו  והמסכה  הצלם  )שהעדר 
למונותאיזם היהודי( אך לא בכנסייה, אבל הטקסט 
סתירה  כל  ללא  ומבין  יהושע מתיר בהחלט  של 
כיצד זה משמשת נערה יהודייה בטקס נוצרי, שרה 
בו ומזדהה עם רעיון אם האלוהים, היא המדונה. 

ויש  הדתי  הפאטריארכט  על  תיגר  קריאת  יש  במדונה  באמונה 
משום הגבלה שלו במקומה של האם הקדושה, אם האלוהים. יש 
לשים לב שלא זו בלבד שהפער בין אדם לאדם מאוחה ביצירתו 
של יהושע, אלא גם הפער שבין אדם לבין אלוהים. וכן יש להזכיר 
כי הקבלה עסקה לא רק בפן הזכרי־אבהי של אלוהים, אלא גם 
שתמיד  הנוצרי  בטקס  וכאן,  ובאחדותם.  שלו  הנשי־אימהי  בפן 
יש בו זכר לשיתוף שבין אל לאדם, נוטלת חלק נערה יהודייה 

שעתידה לעלות לישראל.

הרעיון של יהושע לאחד יהדות ונצרות במשפחה אחת מוצא את 
ביטויו המדויק גם בקטעים הללו:

מעט  ]רקלה[  בה  מעוררים  החדר  של  הזעירים  שמימדיו  מאחר 
מסיר  הגדולה,  הזוגית  במיטה  מקומו  את  הסבא  מפנה  חרדה, 
את הצלב מהקיר ותולה אותו מעל למיטה בחדרון, ואילו רקלה 
הסבתא  את  אוהבת  היא  הסבתא.  ליד  הענקית,  במיטה  רוקדת 
לערער  לא  נזהרת  כן  פי  על  שאף  אדוקה,  אתאיסטית  הזאת, 
אכפת  היה  לא  איך  היחידה.  נכדתה  של  היהודית  אמונתה  את 
לך, סבתא, חוזרת רקלה ומקשה, שהבת שלך תתהפך מנוצרייה 
ליהודייה? כי במלחמה הגדולה, מסבירה הסבתא, איבדו היהודים 
להם  להעביר  אותם,  לפצות  צורך  שהיה  אנשים,  הרבה  כך  כל 

במתנה קצת איטלקים )עמ' 48(.

דת,  בהמרת  כרוכה  כזו  שהעברה  סבתה,  על  מקשה  וכשרקלה 
בהמרת האל, הסבתא האתאיסטית פוטרת אותה בטענה שממילא 
אין אלוהים, ולכן אין צורך להמיר אל באל. יכולת הפיוס וההכלה 

של יהושע כמחבר ושל מספר הספר הזה איננה רק של אחדות 
משפחתית של נוצרים ויהודים אלא גם של מאמינים ואתאיסטים. 
איטליה.   – שלו  הנאור  להומניזם  נאה  מקום  לו  מצא  ויהושע 
נפלאה  דרך  מצא  המפואר  האיטלקי  הרנסאנס  הכל,  ככלות 
לשלב אמנות ודת, מדע ואמנות, מדע ודת בפיוס שהקדים את 
יהודי  )"היה  והיהודית  הצרפתית  הגרמנית,  ההשכלה  תקופת 
והכלה אלה, שמהם ישראל של  ואדם בצאתך"(. פיוס  באוהלך 
הרבע הראשון של המאה העשרים ואחת כה רחוקה, הם לא רק 
משאת נפשו של הישראלי יהושע אלא גם של מסורת יהודי ספרד 
שמשפחתו הירושלמית יצאה ממנה. בספרו מסע אל תום האלף 
בן עטר מגלם סובלנות יהודית אוניברסלית, 
מסורות  רק  לא  לחבק  ואף  לסבול  המוכנה 
יהודיות אחרות ולהידבר עמן )ולא רק במשא 
ומתן מסחרי( אלא גם מּומרּות, שאיננה גורעת 
זה(.  במקרה  )הרופא  המומר  של  מאנושיותו 
השאיפה לאיחוי משפחתי מתבטאת ברומן זה 
בהשלמה ובאהבה בין שתי הנשים הנשואות 
זו לזו כלל. תפיסת  לגבר אחד ושאינן צרות 
יהושע מוכנה להשלים אף עם  הספרות של 

ביגמיה בשם ערך זה של פיוס ואיחוי.

מתבטאת  ויהדות  נצרות  של  אחרת  סוגיה 
של  נוכחותם   – מעניינת  בדרך  בספר 
של  היהודייה  סבתה  בבית  האתיופים. 
רקלה, מתארחת משפחה אתיופית המסייעת 
לעבודות הבית הגדול. היא סחה לנכדתה היחידה )היחידה אף 

שיש לה נכדות גם ממאהביה המרובים(: 

כדי שלא אשאר לבד, שלחו לי מבית־החולים משפחה אתיופית 
אבל  אותם,  ספרתי  לא  הם?  כמה  לי, משפחה שלמה?  שתעזור 
הבית מספיק גדול, והם ולא מפונקים. אבל למה הם באו לפה 
בחג־המולד? אבא אומר שגם האתיופים נוצרים. נכון, יש אתיופים 
נוצרים, ויש אתיופים מוסלמים, ולא תאמיני יש אתיופים יהודים, 
לישראל  אותם  ומביאים  בהם  נזכרו  פתאום  שעכשיו  ששמעתי 

במקום היהודים מאירופה שלא רוצים לעבור לשם )עמ' 87(

באתיופיה נשתמרו שרידים נוצריים קדומים ביותר וגם הנצרות 
המצויה שם שונה וקדומה מצורותיה המאוחרות יותר. המבקרים 
הנוצרית  לפי המסורת  פוקדים את לאליבלה שבה,  באתיופיה 
טקסים  לנוכח  ומשתאים  הברית  ארון  מצוי  שלהם,  הקדומה 
ומזבחות שיש בהם כדי להזכיר את תיאורי המקרא. באתיופיה 
יהדות ונצרות מתבוללות לעיתים זו בזו, וסיפור שלמה ומלכת 
עובדה  בגדר  היה  כאילו  האלה  האנשים  בקרב  החי  שבא, 
היסטורית קרובה אליהם, הוא דוגמה חיה לקירוב רחוקים עד 
עלייתם  וסיפור  האתיופים  של  זה  אזכורם  אחת.3  מזיגה  כדי 
שכה  זו  אנושית־משפחתית  למזיגה  חיה  דוגמה  הוא  לישראל 
א.ב.  של  "הארכיטיפ  בשם  לכנותו  שאפשר  לארכיטיפ  יקרה 

יהושע" ושעליו דיברתי בפתח דברי. 

יתרה מזו, הסובלנות ההומנית של יהושע, שלא תמיד משקפת 
את שנעשה בפועל, במציאות האקטואלית, אף שהיא אפשרית גם 
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אפשרית, נובעת גם מיכולתה של אמנות להכיל את שהמציאות 
האקטואלית מתקשה להכיל ויש שאיננה מכילה בפועל. הנחמה 
רב־אמן  הוא  ויהושע  כזו,  הכלה  מאפשרת  שביופי  האמנותית 
בעניין זה, בעיקר כשהדברים אמורים בקונפליקט היהודי־ערבי. 
כתנא דמסייע נפלא משתמש יהושע במתת הנבונים – ההומור. 
יכולה להכיל,  ההומור מכיל את שהמציאות מתקשה או איננה 
מציאות  המתארת  האמנותית,  לפרספקטיבה  גם  מסייע  והוא 
כואבת ומייסרת באור אחר שניתן להכילו. יש לזה אפקט קתרטי 
ברור ויהושע השתמש בו לאורך כל דרכו כסופר עברי חשוב 

ומושך בקסמו.

לדמויותיו  המספר  שרוחש  האהבה  הוא  זו  להכלה  נוסף  סיוע 
ובעיקר לזו של רקלה. מבטו של יהושע הוא לא רק מבט של 
רב־אמן, הער לכל פרט בעל משמעות ומשקל בחייה של נערה 
צעירה וחכמה זו, אלא גם מבט חומל, ספוג רוך ואהבה בעיקר 
הוא  המספר.  מעיני  שנעלם  בה  שקשור  פרט  שאין  לדמותה, 
עוקב אחריה במסירות ובאהבה, ללא סייג ותנאי, לאורך הספר 
כולו. לאהבה זו יש יכולת הכלה מופלאה ויש לה, כמובן, גם כוח 
מרפא. בספרים רבים שלו מקדיש יהושע תשומת לב לרופאים 
ולמחלות, אבל דומה שאין הוא מכיר בשום מרפא חזק ומבטיח 
יותר מאהבה. יונג כתב לפרויד באחד ממכתביו שהם מרפאים 
להבין  ניתן  כזו  אהבה  בזכות  האהבה.  בכוח  מטופליהם  את 
ולהכיל את שבחיי היומיום, מחוץ לגבולות האמנות ואף מחוץ 
למרפאה, קשה מאוד ולעיתים לא ניתן להכיל. לא רק בריפוי 
מדובר אלא גם באיחוי – איחויים של קרעים ושסעים המקימים 

אדם נגד רעהו והחוצצים בין אדם לחברו. 

נשוב לאיחוי הקרע בין חילוניות לדתיות הן ביהדות והן בנצרות. 
בחג  לנכדתה  מתנה  לתת  סבתא  חייבת  עדיין  אמונה  בלי  "גם 
לידתו" )עמ' 54( של ישוע. זהו רעיון שחוזר ונשנה בדרך אחרת 
תיאטרון.  הצגת  למעין  הופכים  וטקסיה  הדת  שכן  זה,  ברומן 
ביודעין או שלא ביודעין, משתמש כאן יהושע בארכיטיפ אחר, 
שמקורו בפולחן דיוניסוס והאורגיה המיסטית הכרוכה בו, פולחן 
כוהן  זה מציג  שהתקיים באלואזיס לא הרחק מאתונה. בפולחן 
דיוניסוס – אל היין, השיכרון, השינה והאדמה – צלמים קדושים 
שגורמים לקהל לחוות אקסטזה, ששיאה בהתמזגות שבין הקהל 
לאחדות  והאדמה  האדם  בני  ובין  לדיוניסוס,  הכוהן  בין  לכוהן, 
מיסטית אחת )שהיא שיאה של האורגיה הדיוניסית(. בחגיו של 
המילה  חשוב.  מקום  התיאטרון  תפס  ביוון  דיוניסוס שהתקיימו 
אבל  העיניים  שרואות  במה  כרוכה  תיאטרון,  הקדומה,  היוונית 
יותר: תיאוריה. כך הפך פולחן דתי־מיסטי  גם במושג המאוחר 
דמות  שמגלמת  במסכה  לשימוש  אמנות,  למעשה  לתיאטרון, 
תיאטרונית – פרסונה )המופיעה בספר בתיאור קרנבל המסכות 
סבתא  כמו  האיטלקים־קתולים,  האתיאיסטים  כלומר,  בוונציה(. 
אמונה  מתוך  לא  הדתית  המסורת  את  ממשיכים  רקלה,  של 
לו ערך אמנותי בעל  אלא כמי שמקיימים טקס תיאטרלי שיש 
המקיים  אתאיסט  יהודי  בין  הבדל  אין  בכלל  עבורם.  משמעות 
את חגי ישראל לבין איטלקי המקיים את מסורת החגים, ובראש 
ובראשונה חג המולד, בלי להאמין בלידת הבתולים של המושיע 
– ישוע, שכזכור היה יהודי. וממש כך מקיימים ישראלים רבים את 

חגי ישראל, גם אם אינם מאמצים את האמונה שביסודם. יהושע 
ער מאוד לתופעה חברתית־תרבותית זו הן באיטליה הקרנבלית 
)ובכך היא מרחיקה לכת אף מישראל( והן בחגי ישראל בחברה 
החגים  של  במשקלם  הדברים  אמורים  ובעיקר  לגמרי.  חילונית 
בעיני ילדים, והרי רקלה היא נערה צעירה ואף ילדה שמתרשמת 
מאוד מטקסי שתי הדתות, הנצרות והיהדות, ואיננה רוצה להגביה 

שום חומה וחיץ ביניהן. 

יהושע משתמש בגשר המשפחתי כמגשר לא רק בין בני דתות 
הוא מעתיק את  כך  לאומים שונים. לשם  כבני  גם  שונות אלא 
העלילה לצפון איטליה. בידוע שכבר לפני איחוד איטליה ועד 
בימי  שכן  הדרומית,  טירול  בשם  נקראת  איטליה  צפון  לימינו 
הקיסרות האוסטרו־הונגרית היה זה חלקה הדרומי של אוסטריה, 
כשהרי הדולומיטים המפליאים ביופיים הם הגוש היבשתי המקשר 
גרמניים   – כפולים  שמות  יש  בדולומיטים  לעיירות  ביניהם. 
ואיטלקיים בדיאלקט מיוחד. כך, למשל, בולצאנו היא בוזן, בית 
משכנה של משפחת מנגלה, שממנה יצא הרופא השטני. בכפר 
אחר בהרי הדולומיטים נולד אביה של רקלה, ריקרדו, ולשם הם 
מי שנתגלה  לידתו של  מקום  את  בעיניהם  לראות  כדי  נוסעים 
המיילד  הרופא  של  בנו  ספורים.  שימיו  ואפשר  במוחו  גידול 
)שהיה למעשה נאצי( ושהוא עצמו מורה בבית הספר, שאמו של 

ריקרדו תורמת לו עד היום, מספר לריקרדו על ילדותו כך:

הייתי פעוט, ובהתחלה כנראה חשבתי שאתה תינוק משפחתי ולא 
תינוק זר. אבל אמא שלי הורידה את אמא שלך ואותך למרתף, 
שלא יישמעו בחוץ את הבכיות והצרחות שלך – אפילו שקשה 
להבחין בין בכי של תינוק יהודי לבכי של תינוק סתם – ואז כבר 
ידעתי, אפילו בתור ילד בן ארבע, שאתה לא שייך לנו, ומוטב 

שיחזירו אותך למקום שאליו אתה שייך )עמ' 76–77(.

אכן, תינוקות של משפחה אחת – משפחת האדם – בכיים דומה 
כמיילד  ששימש  הנאצי  הרופא  דומים.  ואושרם  שסבלם  כשם 
של  במפלתם  תסתיים  שהמלחמה  כבר  ידע  ריקרדו,  של  לאמו 
יהודי  תינוק  בהבאת  לסייע  לו  שמוטב  חשב  כן  ועל  הנאצים, 
לעולם, כדי שהדבר ייחשב לו ולמשפחתו לזכות, בשעה שהעולם 
ייפרע מן הנאצים. מנקודת מבטו של ילד בן ארבע התינוק היהודי 
נחשב כבן משפחה – עד שנודע לו שזהו יהודי ששייך למקום 
אחר. במעמד היוודעות זה נוכחת רקלה שגם היא עתידה לעזוב 
את מולדתה ולחזור למקום אחר – למולדתו הרחוקה של העם 
היהודי. אלא שאיטליה תיוותר תמיד ארץ לידתה, כשם שהלשון 
כיהודייה  הכפולה  זהותה  אמה.  לשון  תמיד  תהיה  האיטלקית 
וכאיטלקייה, כדוברת שתי לשונות, איננה מובילה לידי סתירה 
פנימית. הקשר המשפחתי המצומצם – משפחה מעורבת מנוצרים 
ומיהודים – הוא חלק מקשר משפחתי עולמי של משפחת האדם, 
תינוק  של  בכיו  בין  אי־אפשר  אף  ולעיתים  להבחין  קשה  שבו 

יהודי לבין זה של "תינוק סתם". 

מורתה  הלשונות.  בעיית  היא  בספר  הנידונה  חשובה  בעיה 
ונכדּה  של רקלה שבביתה היא מתארחת, מספרת לה על בתה 
נוסעת אליהם, משום שאיננה  שנמצאים באנגליה, אך אין היא 
מדברת בלשונו של הילד – אנגלית. רקלה תמהה מדוע לא תלמד 
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המורה אנגלית, ותשובתה של זו היא שהדבר לא צלח בידה, כיוון 
בתוכי,  כך  כל  וחזקים  עמוקים  שורשים  שלחה  ש"האיטלקית 
רקלה  של  תגובתה   .)111 )עמ'  אחרת"  שפה  כל  מגרשת  שהיא 
חמודה כמוה עצמה: "למה? הנה אני לומדת עברית, והאיטלקית 

שלי רק אוהבת אותה" )שם(. 

כל מי שביקר באיטליה עד לשנים האחרונות יכול היה להתרשם 
זרות  בלשונות  לא  ספרים,  לקרוא  האיטלקים  מרבים  כמה  עד 
שלא  מסוים  בתחום  חשוב  ספר  אין  כן  ועל  באיטלקית,  אלא 
תורגם לאיטלקית )למשל, בתחום פעילותי המחקרית וההגותית, 
פילוסופיה, ניתן למצוא בכל חנות ספרים אקדמית שפע תרגומים 
שחשיבותו  ובן־ימינו  קלאסי  פילוסופי  ספר  כל  של  באיטלקית 
נוהים  אינם  רבים  איטלקים משכילים  כי  דומה  בעולם(.  הוכרה 

אחר לשונות זרות ומעדיפים לקרוא בלשונם. 

והנה, רקלה יוצאת דופן: האיטלקית שלה מחבבת את העברית 
ועל כן לימוד העברית איננו בגידה חלילה באיטלקית או בלאום 
האיטלקי. הלב הוא ספר שמדבר ללבה כשם שהוא מדבר ללבה 
של מורתה, וכשם שהפעים את ילדותם של קוראים עברים רבים. 

יש אמנם קשר הדוק בין צורת חיים של דוברי לשון מסוימת 
)אם ננקוט מונח פורה של הפילוסוף ויטגנשטיין(, אבל דוברי 
יכולים לתרגם מלשונם  לשונות שונות שצורות חייהם שונות 
לכל לשון אחרת ולהיפך. אמנם בכל תרגום, משובח ככל שיהא, 
ניבים  אין לתרגם  )למשל,  אובד משהו מייחודה של כל לשון 
ניתנת לתרגום, כיוון שכל  ]idioms[(, אבל אין לשון שאיננה 
 – אחת  אוניברסלית  משפחה  לאותה  שייך  לשון  דובר  אדם 
)היכולת לדבר  ולכולם אותה כשירות לשונית  משפחת האדם 
בלשון כלשהי(. כך מדגים יהושע שוב את הרעיון החביב עליו 

ושהוא דבק בו כמעט בכל ספר מספריו.

אחר.  עניין  היא  והגשמתם  אחד,  עניין  הם  ואפשרויותיו  רעיון 
כתיבתו של יהושע היא ריאליסטית, כשם שכתיבתו של פוקנר 
היא כזאת, ועל כן יש לה זיקה של אמת למציאות. האם פירושו 
של דבר שהיא מחקה את המציאות ושעל כן נוצר תואם כזה? 
לא ולא. יהושע הוא סופר חכם ובניגוד לחוקרי ספרות שמרבים 
לעסוק בין השאר גם ביצירותיו, הוא יודע שהספרות איננה לומדת 
מהפסיכולוגיה ואיננה מחקה את המציאות. יש לה תובנות משלה, 
ולא  כפרויד למשל,  פסיכואנליטיקאים,  מדריכות  אלה  ותובנות 
להיפך. פרויד חשב שמוטב שבריפוי פסיכואנליטי יעסקו לא רק 
רופאים, כפי שנהוג בארה"ב עד היום ובאוסטריה של ימיו, אלא 
גם אמנים, סופרים ומשוררים, שיש להם תובנות עמוקות ופוריות 
ביותר על נפש האדם, ושפסיכולוגים בכלל ופסיכואנליטיקאים 
בפרט יכולים לשאוב מהם מלוא חופניים כדי להבין וכדי לרפא 

את מטופליהם. 

כך ספרות גדולה מסייעת בידינו להבין את המציאות, לא משום 
ויוצרת  חושפת  משום שהספרות  אלא  אותה,  מחקה  שהספרות 
ואוזנינו  רואות  שעינינו  את  להבין  לנו  המאפשרות  תובנות 
לריפוי  לתרום  יכולה  כזו  ספרות   – בלבד  זו  ולא  שומעות. 
תום,  הדוד  שאוהל  בידוע,  קשים.  ומדיניים  חברתיים  חוליים 
למשל, היה לאורים ולתומים בקרב משחררי העבדים במלחמת 

שהיתה  המציאות  את  שחיקה  משום  לא  בארה"ב,  האזרחים 
למדנו  להיפך.  אלא  זו,  יצירה  של  לאידיאלים  לגמרי  מנוגדת 
ועל  כי הספרות מצביעה לא על המקרי  מהפואטיקה לאריסטו 
ומן ההכרח המוסרי  בפועל אלא על מה שהוא אפשרי  שאירע 
והאסתטי שיתקיים בפועל. גם ״ארץ ישנה־חדשה״, חזונו הגדול 
את  על אפשרות שנגדה  הצביע  הרצל,  והמחזאי  העיתונאי  של 
המציאות, ובכל זאת, כשמאמינים לה, היא הופכת למדינה בפועל 
)"אם תרצו אין זו אגדה"(. הקמת מדינת ישראל, שיהושע הוא 
מגדולי סופריה, היתה בראשיתה מהפכה לשונית, שבה העברית 
הפכה מלשון עתיקה ששימשה בגולה לתפילות בלבד ולקריאת 
טקסטים )"לשון הקודש"(, ללשון חולין יומיומית שאפשר לדבר 

בה על כל נושא שבעולם במולדתם של היהודים.

דמויות  של  ללבן  להבין  יכולים  ספרות  שקוראי  היא  עובדה 
שחיות ופועלות בתרבות אחרת לגמרי מזו של הקוראים. חייל 
לי(,  שאירע  )כשם  אנגלית  ספרות  בקריאת  שמתחיל  ישראלי 
עשוי להתרשם ממרת דאלוויי של וירג'יניה וולף ולחוש שהיום 
המתואר בחייה נוגע בו באופן אישי ואינטימי ביותר. התקבלותם 
באיטליה של ספרי יהושע וגרוסמן בתרגומיהם האיטלקיים איננה 
צריכה אפוא להפתיענו. ויש לכך דוגמאות רבות עד כמה ספרות 
לבבות  להפעים  יכולה  שתהא,  ככל  ואזורית  מקומית  גדולה, 

בארצות רחוקות וזרות ובלבד שהתרגום ייעשה כהלכה.

ניגודים היסטוריים גדולים מאלה?  וירושלים – היש שני  רומא 
כל  לאחות  מאפשרות  האנושיות  היכולות  כיצד  מראה  יהושע 
ישראל עצמה.              .קרע וניגוד שבעולם ובוודאי כשהדברים אמורים בתוככי מדינת 

הערות

לפילוסופיה,  החוג  אמריטוס,  פרופ'  הוא  גלעד  ]עמיהוד 
באוניברסיטת חיפה.[

בהכלה . 1 כמודע  והיהודים  כלא־מודע  "הערבים  גלעד,  עמיהוד 
שמיר  וזיוה  בן־דב  ניצה  בנבג'י,  אמיר  בתוך:  המשחררת." 
)תל־ יהושע  א״ב  ביצירת  עיונים  מצטלבים:  מבטים  )עורכים(, 

אביב: הקיבוץ המאוחד, 2010(, פרק 17, עמ' 295–304.

יהושע . 2 של  ביצירותיו  ונשנה  חוזר  מוטיב  הם  והחלום  השינה 
מקפקא  שהושפעו  ביצירותיו  רק  לא  בו  לעשות  הפליא  והוא 
אלא  מחלומותיו(  שאובות  יצירותיו  שכל  טען  לשווא  )שלא 
קצר  סיפור  למשל,  ראו,  שבהן.  המובהקת  בישראליות  דווקא 
חיבר בראשית מגוריו בחיפה.  היום״, שיהושע  נפלא "תרדמת 
לא  משקפות  לחיפה  ועקירתו  לידתו,  עיר  ירושלים,  עזיבת 
מעט את השתדלותו לחמוק מהחלום )"החזון"( שביסוד הקמת 
תוך  המשיחית,  ההזיה  ונטולת  החילונית  השפיות  אל  המדינה 
ניתוק חבל הטבור של העבר המעיק בכובדו של ירושלים. מכל 
הבת  של  הגבולות"  חסרת  ה"תרדמה  מוטיב  בסיפורנו  מקום, 

היחידה ממלא מקום מרכזי )למשל, עמ' 47(.

לא ראיתי זאת במו עיני, אך נאמנים עליה סיפוריה של רעייתי . 3
לדמעות,  עד  המרגשים  שרשמיה,  בנדל־גלעד,  רות  המנוחה, 
מזיכרוני.  יימחו  לא  ובלאליבלה הקמאיות  באתיופיה  מביקורה 

היא תיארה את ביקורה באתיופיה כביקור בישראל המקראית.
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לאה ענבל דור

אי־אפשר לנענע פרח בלי להטריד כוכב 

טל פרנקל אלרואי: הספר על יואל הופמן, רסלינג 2020, 250 עמ'

אגי משעול: קפל, הקיבוץ המאוחד 2020, 83 עמ' 

מפתח  מציע  אלרואי  פרנקל  טל  מאת  הופמן  יואל  על  הספר 
חוקרת  היא  אלרואי  ד"ר  הופמן.  של  יצירתו  להבנת  ייחודי 
מולטי־דיסציפלינרית של פואטיקה בתחומי האמנות והעיצוב, 
הספרות והשירה ומרצה ב״בצלאל״. האתגר שבפניו עמדה היה 
קשה ומורכב במיוחד; רק חוקרים מעטים לפניה ביקשו לסווג, 
להגדיר, "לתפוס" את יצירתו של הופמן, שכן מלאכה זו מסובכת 
באופן מיוחד: לא רק שקשה לרדת לסוף דעתו, גם אי־אפשר 
להתייחס ליצירתו במונחים רגילים ומקובלים. הופמן הוא סופר 
זו  מסתורי מאוד, המזמין אותנו להשתתף ביצירה אבסורדית. 
כמדומה,  ולכן  מקום,  לשום  מובילה  אינה  פניה  שעל  יצירה 
היא מובילה אותנו אל עצמנו. אמנם בתוך היצירה עצמה יש 
אחידות סגנונית וחוקים פנימיים משותפים ואלה קושרים את 
כל היצירות לחטיבה סגנונית, שיטתית אחת. אך חטיבה זו כולה 
היא חידתית מאוד; וזוהי חידה "מרובת איברים" כלשון אלרואי.

ריבוי  על  הזה  המילים  גוף  את  יצירתו,  את  מדמה  המחברת 
איבריו, "לגוף אדם" אך שאינו ריבוני. שכן הוא "נשמע ומונע" 
מכוח הטפות והוראות של ישות ספרותית פנימית "קפריזית" 
את  ל"רשת"  והמבקשת  הופמן"  "אדון  הקרויה  ואקסצנטרית 
הסיפור ואף לפרוץ את גבולות הספרות והלשון. "אדון הופמן" 
זה המלווה את היצירה לכל אורכה הוא מין מחבר פנימי עריץ 
משתנה  )שבעצמו  לסופר  רק  לא  לועג  נוזף,  המטיף,  למדי, 
מיצירה ליצירה( אלא גם לדמויות אחרות ביצירה, ואפילו רודה 
בקורא עצמו )אם כי לעיתים הוא מבקש לשתף אותו בכתיבה 
ארוטי(.  למפגש  בשחוק  אותו  להזמין  או  איתו  להתמזג  או 
התנהגותו של "אדון הופמן" זה בתוך היצירה היא כה הפכפכה 
כי  שנדמה  עד  עצמו(  מטעם  לא  )אפילו  לחיזוי  ניתנת  ובלתי 

החומר קם על יוצרו. 

לא בכדי, אם כן, הבשיל מחקר זה על השפה הפואטית הפלאית 
שיטתי,  מחקר  זהו  שנים.  ולאורך  לאט  הופמן  של  והמוזרה 
לו טעם מעט לא צפוי. מודל כזה להבנת  ויש  ראשוני, מרתק 
יצירתו נדרש להיות בלתי פורמלי, גמיש ופתוח כדי שיתאים 
מודל  על  מציג.  שהמחבר  נדלה  הבלתי  האפשרויות  למגוון 
כזה לשקף את כוונת המחבר לתעתע בקורא – קורא המתקשה 
האי־ממשות  או  הממשות  המציאות,  לגבולות  בנוגע  להכריע 
שביצירה, אך לפני הכל עליו להתאים עצמו למהות הפואטיקה 
מהות  בספרה  "לצוד"  כמדומני  מצליחה  ואלרואי  הסופר.  של 
פואטית זאת הגלומה במתח שבין ההנחה שהעולם על היש שבו 

אינו מוטל בספק לבין הפליאה התדירה, הראשונית, שאין דרך 
להשביעה - על כך שיש משהו בכלל.

ואירוניה,  פרודיה  הומור,  כמרובדי  נחווים  הופמן  של  כתביו 
דברים.  של  טבעי  וסדר  נורמות  פורעי  וגרוטסקה,  מוזרות 
האמנות שלו גדושה וכמו שרויה במצב של התהוות - חופשית 
וחסרת גבולות. יש בה נזילות של כל הקטגוריות והמושגים. לא 
בכדי קוראים ומבקרים עמדו נוכח יצירתו של הופמן ושאלו את 
השאלות הבאות: לשם מה להתייחס למשפט שעל פניו אין בו 
אלא תעתוע? שהעיקר והטפל בו שווים? שמא נפתח בדיון על 
מנת להוכיח את האבסורד שבו? האם המשפט הוא "מטאפורי" 
וננסה להעמיק בו עד שנמצא את כוונתו הנסתרת? אולי הוא 
ניגודים  של  "קיומם  ואת  הקיום"  "אבסורד  את  במשל  מתאר 
ביחד"? האם הוא אירוני כלפי תפיסת המציאות שלנו? האם הוא 
מציע שינוי מנטלי? אולי אושר? האם הוא מוכיח שהקיום הוא 
דילמה, עמימות וחוסר ודאות? האם הוא "סמל" או שטות? אולי 
אינו מציע דבר אלא מעין "פריצה" לשמה. מה הטעם להתייחס 

אליו בכלל, שמא נפנה מהסופר ונלך לדרכנו.

ומפה,  מפה  חי  זר,  נטע   - כתביו  על  נכתב  לא  מה  ואמנם, 
הספרות,  לביקורת  לאקדמיה,  בז  האנרכיה,  במשבצת  מצוי 
לפילוסופים; סופר מנותק מהקונקרטי וטובל בענני זן־בודהיזם 
לחידושים  רעב  מספק  אקסצנטרי,  כלים,  שובר  רחוקים; 
שירה  בין  המתנודד  ענקי  קרנבל  המעלה  סופר  ולהפתעות; 
לפרוזה. היו כאלה שהדגישו דווקא את פיקחונו, דאגתו לחופש 
הדמיון ולחירות הפלא והפליאה. אלה גם הדגישו את האתיקה 
שלו באשר להטלת ספק מתמדת, שיבחו את סגנון זרם התודעה 
שלו. אוהביו שהם מרובים מאוד כתבו על המחשבה הערה שלו, 
שאלות  ששואלת  זו  הגרוטסקית.  החושנית,  חוכמה,  האוהבת 
על זיקת המילים והדברים ובעיקר על דבר האמת, וצוחקת על 
עצמה תוך כדי כך. על האופן שבו - לצד הפשטה והכללה - 
מצוי בו גם דחף להביט מקרוב. לגעת. אוהביו ביקשו להסביר 
את אהבתם בכך שהוא אינו מלמד אותך דבר ומלמד הכל. לא 
אומר דבר ואומר הכל, בהרמוניה נדירה ומעוררת נחמה; האדם 
ביצירתו צוחק ובוכה בעת ובעונה אחת. ידידו הקרוב ואוהבו, 
הסופר אייל מגד, סובר כי רוח האדם היא הגיבורה של ספריו, 
יכולה להמריא מכל  זו  "רוח  כי  לך  אומר  הופמן למעשה  וכי 
ביותר".  התקווה  ונטול  העלוב  גני  הרמת  מהשיכון  גם  מקום, 
אלרואי עצמה מעידה כי שנים במחיצת ספריו של הופמן שינו 
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מדל"ת  יצאה  היא  בעקבותיהם  חיים.  דרך  לה  וגיבשו  אותה 
אמותיה של הספרות העברית ופנתה אל מחקר פנומנולוגי של 
תרבות חזותית וחומרית. הודות להופמן היא עברה מלימודיה 
באוניברסיטת בן גוריון אל האקדמיה לאמנות ולעיצוב "בצלאל" 
בירושלים, עברה "מהמילים אל הדברים ומהדברים אל החומר".

המידות  גדרי  כל  הפורצים  האלה  הכתבים  תוך  אל  ואמנם, 
המקובלות והכללים, אלרואי פותחת פרספקטיבה קורנת, רחבה 
מרמזת  היא  אחד  מצד  בדברים.  "סדר"  בעשותה  וראשונית, 
על  אינסופיותם, על המשמעויות הפתוחות ומצד שני מביאה 
חידושים לגבי מגוון מקורותיהם. טיעונה המרכזי, אשר יש בו 
כמדומה חידוש, הוא כי לא רק רעיונות של הפילוסופיה והתרבות 
המזרחית משפיעים על יצירתו של הופמן )ועל כך נכתב ארוכות(

אלא שהופמן מושפע גם מרעיונות של הפילוסופיה והתרבות 
המערבית. לטענתה באלה ובאלה יש פילוסופים החולקים זהות 
למזג  קיום משותפים, שהופמן משכיל  ואופני  זיקות  רעיונית, 

פרויד  מכתבי  שרעיונות  יוצא  וכך  ביצירתו. 
נקשרים ביצירתו לאלה מתורת סוטרות־היוגה, 
תפיסות של אריסטו נקשרות להשקפת העולם 
וזו  והזן־בודהיסטית  הטאואיסטית  המזרחית 
של מורה הזן צ'ואנג טסה; רעיונות של ניטשה 
היצירה  ההייקו.  שירת  של  לאלה  נקשרים 
במחשבות  כולה  ספוגה  כן  אם  ההופמנית 
מזרמים בתקופות שונות - קלאסיקה, בארוק, 
בין  זיקה  יוצרת  ומודרניזם.  החדשה  העת 
יפן,  הודו,  סין,   – שונות  מתרבויות  רעיונות 
ומציגה  מוסיפה  אלרואי  ופלשתינה.  אירופה 
השואבים  הופמן  של  המגוונים  המקורות  את 
פילוסופיה,  ספרות,   – שונות  מדיסציפלינות 

כל  זאת: כמעט  רק  ולא  ומדע.  תיאולוגיה  אדריכלות,  אמנות, 
עם  שירה  כאמור,  מתיכה,  וזו  ביצירתו,  מתאחדים  הז'אנרים 

פרוזה ומשתמשת בשפע של צורות וסגנונות.

השפע הזה מעיד על אדרת ידע והשכלה רחבה מאוד ועמוקה, 
מקורות  אותם  רק  כאמור,  ומעלה,  מברר  הופמן  שממנה 
עם  זהות  לבטא  גם  עליהם  אך  תואם.  רעיוני  קו  שמבטאים 
השקפתו הפנימית בדבר מהות האמנות ומהות החיים. לכן, לצד 
ואמנותיים  פילוסופיים  במקורות  רק  בוחר  הוא  הזן־בודהיזם 
חוויה  מממשים  או  הווים  בעצמם  שהם  או  כוונה  המבטאים 
הוא  שכלי.  ניתוח  באמצעות  להשגה  ניתנת  שאינה  צרופה, 
החותרים  הרעיונות  את  רק  ביצירתו  למזג  או  לצטט  בוחר 
להשיג תחושה של ממשות שבפנים. בלתי מושגת אך קיימת. 
אלרואי  מאוד.  אותו  מעסיקה  לכן,  המודרניסטית  האדריכלות 
שקיפות,  על  פרק  זהו  מיוחד.  פרק  עליו  זו  להשפעה  מייחדת 
השתקפות ושבירות ועל רעיון החלל כאירוע שיש בו תנועה, 
נוכח  שקוף  חומר  משקל,  וחוסר  מסה  היעדר  מתמדת,  זרימה 
וחסר המעניק חוויה ישירה ובלתי אמצעית. גם מוזיקה מקרינה 
חוויה כזאת, ולכן קיימת ביצירתו מוזיקליות רבה, וכדרכו, גם 
היא מערבבת מערב עם מזרח. וזו, לפי אלרואי, מאופיינת בחזרה 
לקולות  הרמונית  בסימפוניה  פוגה  מעין  מוזיקלית,  צלילית 
שונים. בתוך הריתמוס הקולח שלה יש מצלולים עם עיצורים 

בולטים, יש חזרה על התנועות ויש צלילים המדגישים קולות 
המשמשים אונומטופאה אפשרית לשפה הסינית.

הוא מגולם  ושמחה.  הומור  בקורא  ביצירתו מצית  אפיון אחר 
ענפים.  ספרותיים  ממקורות  וציטוטים  פסוקים  של  בשלייתם 
אך הופמן עושה כן בדרך מקורית, מצחיקה. חלקם הוא מביא 
בכך,  ומשבש.  מעוות  או  פרודי  באופן  עולים  וחלקם  כלשונם 
טוענת אלרואי, הוא מפרק מיתוסים מקובעים ומפר היררכיות 
האינטר־ לה.  ומחוצה  הספרות  בתוך  מקובלות  תרבותיות 
סדר  של  ייצוג  מציעות  כותבת,  היא  והפרודיה,  טקסטואליות 
עולם חדש. עולם שהכל בו ארעי וחד־פעמי, והתרחשותו היא 
גילוי מובהק של הטבע בן החלוף. הפן השני של הארעיות מגולם 
אצלו על ידי הרצון דווקא לסתור אותה, להעמיד לה ניגוד: וזה 
בא לידי ביטוי בהשתוקקותו של הופמן דווקא להיאחז בעולם. 
דבקותו  אלרואי,  לפי  עולה,  בדברים,  להיאחז  זה  רצון  מתוך 
בפרטי הממשות, בארצי, באקטואלי ובמתפורר. 
גדולה  התעקשות  כותבת,  היא  בהופמן,  יש 
לערוך בהתמדה מעין "רשימת מלאי". לטענתה, 
ה"אני" השירי שלו – כמו זה של יהודה עמיחי 
קולות,  המתמלא  ריק  קיבול  ככלי  מתגלה   -
מראות ורשמים שהוא אוסף סביבו ובאמצעותם 
לכותלי  מחוץ  עולמי".  ל"אפסנאי  הופך  הוא 
כאמור,  הכל  כי  קורה,  הכל  "האפסנאות", 
אפשרי: לא רק שבני אדם ובעלי חיים מתחלפים 
שולטת  אשר  היא  הלשון  אפילו  בתכונותיהם, 
את  מפר  הופמן  השפה.  בעל  הוא  ולא  באדם 
ומבנים  ותוצאה  סיבה  מבני  של  החוקים:  כל 
לשוניים אחרים, ערבוב שפה זרה עם מומצאת, 
עירוב עיקר וטפל, גבוה ונמוך, חשוב ושולי, תוך 
בלבול וחוסר ודאות. עודנו מפר את כל סדר הדברים, השימוש 
שהוא עושה בדימויים ובמטפורות הוא מירבי: "כשהביאו את 
הטלפון הדודה מגדה הפכה לפרפר". החיבורים, האבסורדיים־
גרוטסקיים בהגיעם לשיא מעניקים למסופר ממד פתטי ודרמטי, 
אירוני אבל גם מעורר חמלה, כותבת אלרואי. ומיד אחר כך בא 
גם היפוכם: לפתע – הוא כן מעלה גישה עניינית, בלשון פשוטה 
ובסגנון ריאליסטי לעילא. פתאום, הנה - המציאות כהווייתה 
בין  ודילוג  לקטגוריה  מקטגוריה  זו  נסיקה  בתוך  מופיעה.  כן 
האירוני ללירי, נוצרת - במקום שלמעשה לא התרחש בו דבר 
- אשליה של תנועה: המעברים האינטנסיביים מייצרים תנועה 
של סתירות ומתחים, במרחב אנושי מורחב, מופרע, אלכסוני, 
מתקדם  לא  הופמן  אך  אינסופית.  כתנועה  הקיום  את  המחקה 
בתוך כך בזמן ובעלילה, טוענת אלרואי, אלא נוצרת ביצירתו 
מין "תפיחה מבפנים". או־אז הוא יתאר כיצד האוויר הנו דק, 
היאך הנוף משמיע קול, והעצים? - הם יצורים פסיכו־ביולוגיים 
בו  שאין  במקום  הפלגה  תנועת  תהא  גם  אז  בנשף.  המאחרים 
תנועה כלל, תהא שם פעילות רבה אבל הלוא אין שם פעילות 
כלל. יש לומר כי בתוך השדה האנרגטי המתואר לעיל, אפשר 
אל  למעשה  עורג  הופמן  ורגשנות.  געגועים  של  רעד  לזהות 
מה שמעבר לכל המילים, מבקש להיות "בתוך העולם שמעבר 
למילים", מבקש לעצמו מגע עם אותה "ממשות שאין לציירה 
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במילים" )אף זו השתוקקות המתבטאת בטאואיזם וגם במשנה 
של ניטשה והיידגר(.

בכל המסכת הענקית הסתורה הזאת המתוארת לעיל, בכל זאת 
מגולמת לדעת אלרואי שיטה ספרותית. היא מכנה אותה "שירה 
וחופש,  אין־סופיות  המבטאת  כזו  פרוגרסיבית".  אוניברסלית 
היא  זאת  ספרותית  שיטה  היות.  של  ולא  התהוות  של  מעמד 
מציאות(  של  מייצוג  )להבדיל  המציאות"  של  אמנותי  "ייצוג 
השקפת  לפי  החיים  של  הדינמיקה  את  לחקות  מבקשת  אשר 
העולם של הסופר. זוהי דינמיקה עם חוסר המוגבלות של החיים, 
השתנותם כל העת )כך שכל דבר יהיה גם עצמו וגם לא־עצמו(, 
שבה כל סופיות תהיה אין־סופית תחומה ברגע: "צריך לזכור 
מובן  אינו  דבר  כן  ועל  ורגע  רגע  בכל  מחדש  נברא  שהעולם 

מאליו" )מתוך הספר אפרים(. 

להורים  ב־1937  בטרנסילבניה  ברשוב  בעיר  נולד  הופמן 
שמוצאם אוסטרו־הונגרי. בינקותו התייתם מאמו, ובהיותו כבן 
שנה עלה ארצה עם אביו ועם הורי האב. כילד נשלח הופמן אל 
סבו וסבתו ואחר כך לבית יתומים ברמת גן. הוא למד ספרות 
בירושלים  העברית  באוניברסיטה  עברית  וספרות  אנגלית 
פילוסופיה  לימודי  שכללו  פילוסופיה,  ללימודי  פנה  ובהמשך 
הוא  דוקטורט  לימודי  מלגת  במסגרת  מזרחית.  בודהיסטית 
והתגורר  בקיוטו  דתות  ללימודי  במחלקה  ללמוד  ליפן  נסע 
במנזר בודהיסטי. שהייה זו הולידה קבצים של סיפורי זן, שירי 
הייקו ואמרות טאו ותרגום לעברית ולאנגלית של אנתולוגיות 

מספרות המזרח הרחוק.

פוסטמודרניסטי  לסגנון  ביטוי  בספריו  יש  המבקרים,  לטענת 
מובהק ומודע לעצמו אך יש בהם גם ממד לירי, מעודן, מאופק; 
הפנים־ז'אנריות  החלוקות  את  המבטל  "סגנון  לדבריהם  זהו, 
על הכרת  מיוסד  הוא  כי  בין התחומים השונים  הגבולות  ואת 
את  לחקות  ומכוון  ההוויה  של  והפרדוקסלי  הרב־גוני  אופייה 
סימני  נצחית".  התהוות  של  אינסופית  כתנועה  הקיום  מהות 
ההיכר שלו, אומרת אלרואי, הם הקפדה על סגנון עקיב ואחיד. 
חלוקה לפרגמנטים ממוספרים. הדפסה בצדו האחד של העמוד. 
רצוף  עלילה  ממבנה  הימנעות  תחביריות.  מוסכמות  שבירת 
"לדלות"  אפשר  למשל,  ברנהרנט  שבספרו  )הגם  וקוהרנטי 
ורטוריקה  בטקסט  איורים  או  צילומים  של  שילובם  עלילה(. 
לירית־אירונית של המספר. כל זה בשינויים מסוימים. המילים 
ביצירתו - אפילו הן עצמן יוצאות מגדרן – משמשות "דבר" –  
דמות חומרית, צורנית. כדי לבטא אבסטרקט זה אלרואי נזקקת 
למהות של שירה נוספת והיא מצטטת את ביאליק - "המילים 
מתרוקנות  וזורחות,  שוקעות  ונדלקות,  כבות  מפרפרות... 
רואות  המילים  נשמה".  ולובשות  נשמה  פושטות  ומתמלאות, 
דימויים  ומהדהדת  מכפילה  וזו   – במראה  צורות  כמו  עצמן 
לשוניים וחזותיים שלהם. מאז 2010 הופמן לא פרסם דבר. הוא 
מתגורר בצפת עם רעייתו השנייה ולדבריו הוא נמנע מכתיבה.

אלרואי,  כותבת  ומשנתו,  כתביו  היקף  בכלל  לדון  כשבאים 
חשוב מאוד לציין כי כן יש בתוכה "התעקשות" על הנושאים 
המרכזיים המעסיקים את האמנות משחר קיומה -  טבע האדם, 

הקיום האנושי בכלל, מקומו של האדם בסדר הגדול של היקום, 
בנושאים  התבטאותו  כדי  תוך  עשוי.  העולם  איך  והשאלה 
 - ההוויה  תהום  שאלת  מאוד  אותו  מעסיקה  כי  עולה  אלה, 
האלה,  הנושאים  את  תפיסתו  למיתה.  נידון  האדם  היות  או 
לטענת המחברת, יונקת בחלקה מבית מדרשם של הפילוסופים 
המערביים, אדמונד הוסרל, היידגר, סארטר ופרדריך שלגל. לכן 
היא מציעה להגדיר את יצירתו של הופמן  כספרות "פנומנולוגית 
כמי  האדם  את  המבכה  הופמן,  אך  אקזיסטנציאליסטית". 
בזמן,  מאובן  כמעין  גם  אותו  מתאר  ולמוות,  לשקיעה  שנידון 
השקוע בתוך השתנות וזרימה אינסופית של תהליכים; הטבוע 
וחוזר  חג  זורם,  משתנה,  נע,  הכל  שבה  נצחית  התהוות  בתוך 
חלילה. זהו מין מאובן בזמן הנמצא במרחב שהוא מסה זורמת, 
מתנועעת, עצמאית, נטולת חוקי כבידה. מסה שבה עוגות גבינה 
עומדים  ו"המתים  לעננים,  פורחים  ומזלגות  ברוח  מתעופפות 
עם   - זו  כמו־סוריאליסטית  ומציאות  בבודפשט".  כמו  באוויר 
ריבוי של החד־פעמיות ואחדותה עם הנצחיות - לקוחה מהזן־ 
עם  פואטית  חגיגה  "לערבב"  כן,  אם  פה,  מתאפשר  בודהיזם. 

כאב אנושי על שקיעה ומוות. 

סיפורים  של  אוסף  היה  יוסף  ספר  הופמן  של  הראשון  ספרו 
קצרים. אחריו זנח הופמן את המבנה הסטנדרטי של סיפור בעל 
כתיבה חדש, שהוא  ז'אנר  וביסס לעצמו  וסוף  התחלה, אמצע 
כאמור, ספק־פרוזה ספק־שירה. ז'אנר שבו כל "יש" זכאי לרשת 
כל תכונה שהיא: תכונת המוחשות, תכונת ההתפצלות, תכונת 
התעופה, התכונה ללדת מין שאינו במינו והתכונה להניע את 
גרמי השמים. דינמיקה חופשית ואינסופית זו היא במעמד של 
הדינמיות  את  ולממש  לחשוף  להמחיש,  כדרך  זאת  התהוות. 
של הקיום עצמו, כאמור לעיל. בספריו האחרונים חלה עלייה 
המובלע,  המחבר  של  הופעותיו  בכמות  ומרשימה  מפורשת 
"יואל  מזומנות  לעיתים  עצמו  המכנה  מאמרי,  בפתח  כמצוין 
היה  משל  רוחניים  וערכים  סמכויות  המובלע  לסופר  הופמן". 
אלוהים בעצמו הבורא את הדמויות בצלמו, אך בה בשעה זהו 
אלוהים המגלה גם אוזלת יד. בהדרגה, הדגש עובר מכל אלה 
לכתיבה על אדם הנידון לשקיעה ולמוות. ספרו אפרים הוא כבר 
ספר על פרידה. אלרואי כותבת כי מושג המוות ביצירת הופמן 
– רק הוא לבדו חורג מההישענות על המזרח והמערב. הוא אינו 
בגדר סוף פסוק כמקובל בעולם המערבי, אך הוא גם איננו בגדר 
התחלה, גלגול או שינוי צורה כמקובל במזרח. המוות ביצירתו 
הוא  בעולם,  מותיר  שהמת  החור   - בפשטות  הוא  הופמן  של 
תמיד רק החלל הענק שנותר. "אדם מת כמו פיל, בבת אחת. 

הגוף הגדול מתמוטט והאדמה רועדת". 

ובסיום לדברים אלה, רצוני לציין כאן את ספרה האחרון של 
קפל. "היה לו מוות רגיל" היא כותבת  המשוררת אגי משעול 
המת  שאביה  ענק  חלל  והמבטא  זה  שם  הנושא  שיר  בפתח 
כעולם  היה   – אחר  בשיר  כמרומז  אשר  אדם  אחריו.  הותיר 
גבול  לקצה  המגיע  והכאב  הרועדת"  "האדמה  מתוך  ומלואו. 
יכולתו, הבת המשוררת מגבשת הכרה בדבר שכיחות של כליה 
ומוות; אך ברור שחרף שכיחותם, ולמרות גבורה של בדידות 
וענווה המשתקפות בשיר על אביה – אלה ישאירו תמיד חלל 
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זיקה אחרת של  להעלות  ברצוני  אך  לכל חשבון.  ויהיו מחוץ 
בבריאה,  דווקא  גלומה  והיא  הופמן.  של  ליצירותיו  משעול 
ביצירה, במחשבות על "האני". סגולותיו של הספר קפל, שהן 
מירון  דן  בידי  בהרחבה  כבר  נפרשו  אמנם  ומגוונות,  רבות 
ומבקרים נוספים. אך כמדומני שאיש מהם לא כתב על קו, אולי 
מרומז, ואולי אף כזה שלא בא במתכוון – הנענה לאיזו מהות 
זו אצל שני האמנים היא החידה המחפשת  "הופמנית". מהות 
את קיומה הצלול, המובהק, מתוך קריסת מבנים אלגנטיים של 
תורות. בתוך הוויה זו כמו נמשך הולך ונלמד העצמי האמיתי, 
האותנטי הזה - מה אני? איך הם חיי? איך אהיה? "אני קוראת 
בשירה  משעול  כותבת   – אני"  מי  לי/  שיגלו  כדי  שירי/  את 
'כרמים'; זאת בנסותה אולי להרחיב ולהעמיק אל ההוויה שלפני 
כל הגדרת העצמי, אל המקום שממנו אפשר לאמץ כל הגדרה 
ולא לדבוק באף אחת. זוהי למידה שהיא חקירת עצמה, שהיא 
הזה  ובתהליך  מהחקירה.  ההעלמות  שהיא  בשלמות,  היותה 
חוויות  אינם  השירים  לשיריה;  זהה  כישות  מתגלה  המשוררת 
בתוך היותה, אלא שיריה הם עצמם כל היותה. אך אפשר שהיא 
גם עצמה וגם, בנפרד, היא שיריה; ופשוט היא ושיריה נבלעים 
זה בזה ושוב אי־אפשר להפריד ביניהם. ואין גם צורך להפריד 
ביניהם. בשיר 'כרמים' היא מדמה עצמה ל"פרפר השמח הזה/ 
מחלומו המתעתע של/ צ'ואנג טסה". צ'ואנג טסה, לפי ״מעשי 
זן״, היה מורה זן אשר התעורר מחלום שבו דימה שהוא פרפר. 
וכך, בהקיצו מהשינה שוב לא ידע אם הוא פרפר בחלומו של 

פרפר.  של  בחלומו  טסה  או  טסה, 
הדברים  ואפילו  לדעת,  אין  לפיכך, 
האם  מתבלבלים:  ביותר  הפשוטים 
שהם  או  שיריה  את  כותבת  משעול 

כותבים אותה?

יש ב'כרמים' בקשה לסגת אל שורשי 
הקיום, עד למעמקי הגרעין המטאפיזי, 
כאילו לחזור אל איזו חוויה ראשונית 
כדי להתנכר לה כבר שם ולנטות אל 
מזכירה  היא  בכך  רב־משמעי.  אזור 
ביצירותיו  כמו  הופמן.  את  מעט 
תנועה,  מוזיקליות,  יש  בשיריה  גם 
פרובוקציה  וגם  אירוניה  הומור, 

סביבה  כאילו  צבעים.  והרבה  ורגשה  עדנה  בהם  יש  ואבסורד. 
מונחים על הרצפה עפרונות צבעוניים וספלוני הצבעים, צבעי 
אלוה, שבאמצעותם היא בונה אצל הקורא תחושת חוויה ישירה 
ומעורטלת – שבה יש הבאת דברים במשיכת מכחול, הנחתם 
כפי שהם ותפיסת רגעים בהתהוותם. כמו אצל הופמן גם מתוך 
שיריה עולה תחושה של אחדות האדם, הטבע, היקום והעדר 
חפצים,  להנפיש  כוח  בידה  יש  אלה,  של  בהעדרם  גבולות. 
להאניש חיות, להחפיץ בני אדם - ב'כרמים' המשוררת מדומה 
חיות,  של  תכונות  להם  להעניק  או   - לאנשהו  שנורה  לכדור 
ואפילו שפה של חיות; וגם להוות גרם שמים ולערער חוקי טבע. 
רבים משיריה בספר זה מעלים תחושה ברורה של ה"כוליות" 
המשולה למצב שבו אי־אפשר לו לאדם לנענע פרח בלי להטריד 

כוכב; מצב התודעה שבהם משוחרר, הדינמיקה חופשית ומעלה 
טרומית.  כמעט  גולמית,  הרגשות  ורקמת  אינסופיות,  תחושת 
אך כל אלה, להבדיל כמדומה מהופמן, אינם חוגגים במהומה 
את העולם ואת כוח המשיכה של מקסם זה, אלא נוקטים צליל 
רחבים,  לאופקים  ביטוי  ושיכרון,  עצב  בו  יש  נשי.  יותר,  עדין 
בתזמור עדין. בשיר האחרון משעול מתמזגת עם ניצת החיים, 
זו שמשחה אותה לשירה. הרשות נתונה בידה ולמלוא הרקיע 
היא מטפסת, משיגה פסגות וגבולות כלשהם, שמעברם מצויה 
אולי אחרית אבל שם גם נמצא סימן האש, הברק החולף בעמודי 
שירתה. תענוג נעלם, לא ישוער, גם הוא נמצא שם: "עם שחר 
בזהב  דאיתי/  ג'ויסטיק  בלי  יער...  קרחת  מעל  כעגור/  דאיתי 
'אני עפה'(.                       .הבוקר/ רק ממחשבה/ המכוונת/ למקלעת השמש" )סוף השיר 

יעל עומר

והמוזות 

ב ַמֶּׁשהּו. ָׁשַתְקִּתי. ָׁשַאְלְּת ִאם ֶאְכֹתּ
מּוִלי ַרק

ַקִּוים ָאנֹוִכִּיים ְמַכִּלים ֶאת ַהֶּמְרָחב ִּבְׁשִתי ָוֵעֶרב ֶׁשל 
ְנָיִנים  ִבּ

ֶאְגרֹוִפים
קֹוְרִסים

ּבֹוֲעִטים  
ַחְדֵרי ַמְדֵרגֹות
ׁשֹוֲעִטים  
ֵאׁש טֹוַפַחת

ְּבָעַתת ַהִּמְרָקם ֶׁשֶּנְחָלם
ְּתמּוַנת ֲאִריָגה

ְמֶלאֶכת 
ְׁשִליֵחי ַהְׁשָחָתה

ְוַהּמּוזֹות,
ִמי ִּבְכָלל זֹוֵכר ִׁשיָרה ּוָמחֹול 

ְוַיד ְמַאֶּיֶרת ָּכָנף ִּבְתנּוָעה רֹוֶחֶפת הֹוֶפֶכת ֶאְגרֹוף ְלָעָנן
ה ֲאֶחֶרת. ִים ְוַלַהב, אֹוֶצֶרת ִמְפֶסֶלת חֹוֶצֶבת ְּבִנָיּ ַמְקָהה ִׁשַנּ

ָהִיינּו ְּכחֹוְלִמים
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 ספר חדש מאת האינטלקטואל יואב אשכנזי -  שלוש מחשבות 
מודרניות: אהבה חירות וחריגה )כרמל, 2020(, מציג בפנינו את 
האהבה בין גבר לאישה כמכוננת בעיקרה על דאגה ועל ערכיות 
ועל מוסריות ועל חריגה מעצמיות ומאנוכיות, תוך שהוא מספק 

לשניהם צידוקים לבגוד זה בזה מינית.

על מנת להבין כיצד מתאפשר עיוות שכזה יש להקדים ולעמוד 
אשכנזי,  של  לדידו  האנוכיות.  את  האשכנזיאנית  התפיסה  על 
הא  וקנאות.  וכעסים  חרדות  של  מצבור  אלא  אינה  אנוכיות 
מוצמדים  והקנאה  והכעס  החרדה  בספר  ושוב  שוב  לא.  ותו 
הם־ כאילו  משמע(,  )תרתי  נרדף  סינונימי,  באופן  לאנוכיות 

ואין  זהותה,  הם המגדירים הבלעדיים אותה וממצים את כלל 
לא  וכי  ברם,  וקנאות.  כעסים  חרדות  מלבד  דבר  באנוכיותנו 
ולפתח  עצמנו  עם  להיטיב  מגמה  בהיותה  באנוכיותנו,  תיתכן 
את אושרנו, גם התבשמות מהטבע, למשל, או מספר טוב )אם 
ליטול דוגמה ניגודית להקשר דנן(? ואפילו בהקשר החברתי: וכי 
לא תיתכן חברותיות שמתוך אנוכיות? דאגה שמתוך אנוכיות? 
והנה צעד למיטיבי לכת  אנוכיות?  ציבורית שמתוך  מעורבות 
נועזים במיוחד - אהבת אמת שמתוך אנוכיות? הרי נדבך עיקרי 
בסגולה של אהבת אדם אחר הוא שהטבה עם האהוב היא מניה 
ובין  בין אהבה  הניגוד הגדול  זהו  גם הטבה עם האוהב.  וביה 
גדל  האוהב  של  אושרו  אמת,  באהבת  עין:  וצרות  קנאה  סתם 
מלוא  על  מילים  להכביר  ומיותר  לאהוב,  אושר  מסב  כשהוא 

הקשב והאכפתיות והדאגה והכבוד כלפי האהוב הנגזרים מכך.

יתירה מכך, מי שאינו יודע ללבלב ביחידות לא ידע ללבלב גם 
בצוותא, ובתפיסת האנוכיות הדיאטתית ואף האנורקטית שמציג 
בפנינו אשכנזי הלבלוב ביחידות אינו מוכר ואינו מתאפשר כלל. 

השגיאה הפילוסופית הבסיסית המדרדרת את אשכנזי לתפיסה 
צרה ואפלה ומרשיעה זו של האנוכיות נעוצה בבלבול נמהר בין 
מושא תשוקה לבין מקורה. אשכנזי מדמה לחשוב שהתפעלות 
סקרנית מבז על ענף עץ בחלון, למשל, איננה אנוכית כמו כעס 
על קולגה בעבודה, שכן הראשונה ממוקדת לדידו "במה שאינו 
אתה". אבל גם אותו קולגה בעבודה הוא "מה שאינו אני", ומדוע 
הכעס עליו ייחשב אנוכי יותר לעניין זה מהתפעלות מבז? עצם 
אינה  למשתוקק  ביחס  כלשהו  מושא־תשוקה  של  חיצוניותו 
התשוקה  של  מקורה  מאנוכיותו.  עצמה  התשוקה  את  עוקרת 
עדיין יכול להיות טבוע היטב באנוכיות המשתוקק, והתשוקות 
להיות  יכולות  למשתוקק  שחיצוני  במה  הממוקדות  האנוכיות 
ומיטיבות  וטובות,  רכות  ומענגות,  מעודנות  ומגוונות,  רבות 

עם מושאן לאין שיעור יותר ממיני צווים חיצוניים המנותקים 
משורשי האני. ודאי שהן עשירות בהרבה ונאות בהרבה מסתם 

חרדות, כעסים וקנאות.

היא  באנוכיות  אשכנזי  מתבונן  שדרכה  והאופק  העין  צרות 
שמובילה אותו בהמשך הספר גם להקל ראש בבגידות מיניות 
של  כפרי  להן  ההתנגדות  את  ולהחשיב  האהבה,  חיי  במהלך 
איזו קנאה אנוכית רכושנית בזויה. העיוורון הבסיסי כאן גלוי 
האיחוד  אידיאל  חשיבות  את  כלל  רואה  אינו  אשכנזי  לעין: 
שבאהבת גבר ואישה. אם תופסים אהבה במונחים כלליים מאוד 
וראשוניים מאוד של רצון להיקשר אל הדבר כשלעצמו, ואם 
האהבה בין שני המינים היא איזושהי העצמה של הרצון הזה, 
עד כדי רצון להתאחד עם מושא האהבה, החיבור המיני ביניהם 
הזה.  ביותר לאיחוד  כביטוי הסמלי המוחשי העז  כאן  מתגלה 
ומפח הנפש שחווה אחד מבני הזוג כאשר בן הזוג השני בעיצומו 
של הקשר ביניהם מתחבר מינית לאדם אחר איננו נובע בהכרח 
מתפיסה רכושנית של אותו בן זוג מתפרפר, כאילו חוללה כאן 
איזושהי בעלות עליו, אלא חולל האיחוד ביניהם המיוחל על ידי 
אהבתם ככל שהיא אהבת אמת. ושורשי אידיאל האיחוד הזה 

טבועים כבר באנוכיות ואף בגופניות עצמה. 

בדיונו באהבה, הגופני מופיע אצל אשכנזי בעיקר, שלא במפתיע, 
על דרך הצמצום והשלילה: הגופני כאן הוא מה שבפירוש יש 
"הגבולות  את  המסמן  הוא  אהבה.  לממש  כדי  ממנו  לחרוג 
 )!( ביטולם  ואף  חצייתם  48( שרק  )עמ'  זהותנו"  הפיסיים של 
זה  בספר  המסמל  והוא  אהבה,  מימוש  אשכנזי  לפי  תאפשר 
אותה הוויה אגוטיסטית צרה שפלה ועלובה אשר כנגדה יוצא 
הנאורה  האלטרואיסטית  חתירתו  עם  שלפנינו  האינטלקטואל 
לעצב את האני האוהב לכדי "אישיות מוסרית ייחודית בעלת 
גופו", כלשונו האידיאליסטית  עומק שמעבר לפני השטח של 
בעמ' 95. ובכן, אם יציץ לרגע אשכנזי לפני השטח של גופו יגלה 
שמצוי שם איבר גופני קטן אחד, המגלם תשוקה גופנית גדולה 
אחת להתאחד עם גוף אחר. הווה אומר – שורשיה של החריגה 
האוהבת המיוחלת על ידי אשכנזי מאותה גופניות אנוכית שהוא 
בגבולותיה הצרים  כבר  היטב  נטועים  כל ספרו  לה לאורך  בז 
תשוקת  באדם  מצית  לבדו  הגופני  כבר  עצמה.  הגופניות  של 
התאחדות  מתשוקת  כאשר  אחר,  אדם  עם  לוהטת  התאחדות 
הכרה  של  שמץ  מגלה  אינו  אשכנזי  כבר  ולכך  זו,  אלמנטרית 
והבנה בספרו, עשויה לנבוע "מוסריות ייחודית" נעלה ומחמירה 
לאין שיעור מזו שאשכנזי מציג בפנינו. "דבר אחד ארצי, שפעם 

אביאל רובשוב

מוסר האהבה
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דואינו השביעית,  רילקה באלגיית  כותב  נתפס, שקול כמאה" 
ואת הדבר האחד הארצי שצוין לעיל – דחף ההתאחדות שבגוף 

האדם כשורש אהבתו ומוסריותו – אשכנזי לא תפס. 

הנה  האהבה  “אם  כי  קובע  כשהוא  לחלוטין  שוגה  אשכנזי 
‘מצב׳ מכני ונייטראלי של הגוף, אין היא גוררת כל חובה כלפי 
אישי־מוסרי״  מאמץ  דורשת  אינה  ובהתאמה  שלי,  העצמיות 
)עמ׳ 36(: דווקא קשב רציני לדחפיו הארוטיים הבסיסיים ביותר 
של הגוף והבנת משמעותם העמוקה, המתגלית כבר במישורים 
ה״מכניים״ ממש, כלשונו של אשכנזי, של איחוד הגופים )לדידי 
הארוס איננו  עניין מכני כלל, אך זה כבר עניין לדיון נפרד(, הוא 
שמוליד חובות מוסריות חמורות ותובעניות למכביר במהלך חיי 

האהבה, שאשכנזי מזלזל בהן: לא להתחבר מינית 
גופו של האהוב, לא להתפרפר,  זולת  לגוף אחר 
לא לפלרטט, לא לבגוד ולא להתמזמז. באחת: לא 

לחלל את אחדות האוהבים באהבתם.

מוסר  על  גמור לאשכנזי, המעמיד אהבה  בניגוד 
)מבלי שיבאר בכלל לקורא מהו מוסר( אני מעמיד 
במובהק  לדידי  מומחשת  וזו  אהבה,  על  מוסר 
אצל  שמשקלה  היולית  גופנית  מיניות  באותה 
אשכנזי בטל במלל ריק ונפוח ומייגע על "עומק" 
ו"תרבות" כשאף אחד מהם  ו"מוסר"  ו"ערכיות" 
דלה  גם  לכן  יסודי.  לביאור  אצלו  זוכה  אינו 
אשכנזי:  אצל  העצמיות  תפיסת  כל  היא  וחלולה 
באימוצו  האנוכי־סתם  מן  לדידו  נבדל  העצמי 
"ערכי עומק שלנו ושל התרבות שיצרה אותנו" 

)עמ' 72(; ואשכנזי סותם ואינו מפרש מהם בדיוק אותם "ערכי 
– מיהם אחרי הכל  ובכלל  "תרבות שלנו"  ומהי אותה  עומק" 

אותם "שלנו" שבשמם הוא מתיימר לדבר כאן שוב ושוב? 

כמעט בכל פסקה בספר הזה מופיע דיבור סתמי בגוף ראשון 
ואינם  מוגדרים  ואינם  מזוהים  אינם  עצמם  כשהרבים  רבים, 
אשכנזי  ברי,  צ'אק  של  ידוע  שיר  על  בפרפראזה  נבדלים. 
״The We-We Philosophers״:  לכנות  שניתן  למה  שייך 
"אנחנו" לא משה מפיהם, באופן לאקוני  פילוסופים שהמילה 
כאילו  שני,  מצד  ודיקטטורי  אחד  מצד  קונפורמי  ומונוליתי, 
ערכים,  לאותם  מחויבים  וכולנו  אחת,  מקשה  עשויים  כולנו 
של  מגרונו  דוברת  כולנו  ורוח  תרבות,  לאותה  בנים  וכולנו 
שטחיות  רק  איננה  זו  שלפנינו.  האולטרה־ייצוגי  הפילוסוף 
מבעיתה, וזו איננה רק יוהרה שתלטנית, וזו איננה רק פולשנות 
פטרנליסטית דוחה לנפש הקורא, זו גם, לענייננו כאן, סתירה 
סמך  על  מוגדר  הממשי  כשהעצמי  העצמיות:  בהבנת  בסיסית 
הקולקטיבי הערטילאי, לא נותר ממנו למעשה דבר. הוא הופך 

לחסר פשר, חסר תוכן וחסר צורה.

ותיפוף ה"אנחנו" הבלתי פוסק הזה המומטר כאן לעייפה על אוזן 
הקורא הוא גם בסופו של דבר שקרי: אין שום קהילה אנושית 
ממשית )להבדיל מפרוורטים כגון אייריס מרדוק, גיבורתו של 
את  המבטלת  בעלה(  לעיני  אחרים  עם  לשכב  שנהגה  אשכנזי 
אהבה  תרבות  שום  גם  ואין  בגידות,  של  הפוגענית  משמעותן 

יחסי"  ניכור  של  "חוויה  הופעת  יפה  בעין  הרואה  ממשית 
ותחושת "מה אני עושה כאן" )מילותיו של אשכנזי בהדגמתו 
בשבחה(  מדבר  שהוא  מהעצמי  החריגה  את  האחרון  בפרק 
כחלק חיוני במארג חיי האהבה. תחושות שליליות נוסח "מה 
אני עושה כאן" הן כידוע לרוב עילה לפירוק חיי האהבה, לא 

להמשכם החיוני.

אשכנזי אינו נותן דעתו בספר למימד השוללני המובהק שהוא 
אותו  שלו,  האהבה  מושג  של  העיקרים  כעיקר  בפנינו  מציג 
הלוא  דאגה   .)38 )עמ'  דאגה"  מתוך  חיצוני  במושא  "מיקוד 
בעוד  כלשהי,  רעה  לסילוק  שאיפה  ובראשונה  בראש  היא 
הדאגה  טוב.  להוספת  שאיפה  ובראשונה  בראש  היא  שאהבה 
באה  שהאהבה  בעוד  משהו,  למנוע  באה 
אותו,  לפתח  איתו,  להתאחד  משהו,  לקיים 
להעשיר אותו, להרבות בו, ולשמוח בו. ולקו 
לאהבה  דאגה  שבין  הזה  הקרדינלי  החוצה 
שאין  כמובן  כלל.  ער  אינו  שאשכנזי  נראה 
אהבה ללא דאגה )אשכנזי כאמור אף מרדד 
כדגל  הדאגה  שימת  אך  עצמה(,  הדאגה  את 
האהבה, כמישור שבו היא מתגלית במיטבה, 
באופן אידיאלי, הרי היא רדוקציה של האהבה 
ועל  הומניטרי;  סיוע  סוציאלית,  עזרה  לכדי 
צפודה  רוח  שורה  אכן  שלפנינו  הספר  כל 

ומחניקה של מרפאת קופת חולים.

שלילה  על  האהבה  העמדת   - מזה  יסודי 
האהבה  )"מושג  בפרט  האני  ושלילת  בכלל 
יחסים  במסגרת  אותו  נבין  אם  רק  ברור  מובן  לקבל  יוכל 
הלאה"  שלנו  העצמיות  מן  לבנו  תשומת  של  חריגה  הכוללים 
הוא מכריז בעמ' 22( מרוקנת למעשה את האהבה מתוכן. שהרי 
אל  באה  האהבה  בהוויית  הפועלות  מהנפשות  אחת  כל  אם 
הוויה זו מתוך איון עצמיותה וחריגה מגופניותה ומתשוקותיה 
הפנימיות הייחודיות לה )אשכנזי מטשטש לאורך הספר באופן 
ולדידו  לאידיוסינקרטי,  הפנימי  בין  ההבחנה  את  ושטחי  גס 
מזה, הם  זה  שניים אלה, שהם לאמיתו של דבר שונים מאוד 
אחד( - איזה תוכן פוזיטיבי משותף נותר לאוהבים לחגוג בו 
את אהבתם ולקיים אותה באופן פעיל ודינמי לאורך זמן? אם 
עצמה  זוגיותם  שגם  הרי  מחוק,  הזוג  מבני  אחד  כל  של  האני 
ולכל  אפס,  שסכומו  מורבידי  משחק  למעין  נעשית  מחוקה, 
הפחות מושטחת לכדי אמות מידה חיצוניות להם עצמם, קרי 
- קולקטיביות והמוניות, וולגריות באחת, משל היתה האהבה 
מצבור של "צרכים אובייקטיביים" שונים שככאלה מן הסתם 
גם יבואו על סיפוקם ב"כלים אובייקטיביים" שונים ככסף, כוח 
וכבוד, והם שיניעו אותה וִיצקו לתוכה תוכן. לשון אחר: אשכנזי 
מפקיע מהאוהבים את קסמה הפרטי של אהבתם )כל מאמציו 
המוסרניים להחדיר מימד של "חירות" באהבה, למשל, חוטאים 
לאמת הפשוטה והמאלפת שבעיצומה של אהבה עמוקה וכובשת 
לא אכפת כלל לאוהב אם היא מבטאת את חירותו או שמא אף 
את שעבודו, ויאזין נא אשכנזי בהקשר זה לשיר ׳אני שבוי׳ של 
הרסני של  עוברת אצל אשכנזי תהליך  סנדרסון(. האהבה  דני 
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איננה  היא  פרוסטיטוציה.  של  ואף  וולגריזציה,  מורבידיזציה, 
אהבת אמת בה שניים נקשרים זה אל זה מתוך אישור הדדי של 
אישיותם ועצמיותם, אלא אהבת סעד, מוכפפת ומשועבדת לכל 
משאביו הידועים של הסעד, בה שניים נקשרים זה אל זו מתוך 
מצוקותיהם הבלתי אישיות ובלתי עצמיות )מחלותיהם, במילה 
אחרת(, ואין זה מקרה שעצם הביטוי "אהבת אמת"  איננו מופיע 

לאורך כל ספרו של אשכנזי ולו פעם אחת.

אשכנזי,  של  זה  בספרו  למכביר  נוספים  רעיוניים  כשלים  יש 
לפעולה  מספיק  כתנאי  הכרה  של  סוקרטס  נוסח  ראייה  כגון 
)אשכנזי  פעולה  כמניעי  והתשוקה  הרצייה  מימד  הזנחת  תוך 
מרבה להתפעל, למשל, מיכולתו של האוהב הממוקד בחיצוני 
לו לזהות מצוקה בתווי פניה של האהובה, ובתוך כך הוא מזניח 
לחלוטין את השאלה המכרעת כאן – מה יניע את האוהב לפעול 
לשם הסרת אותה מצוקה? מה אם לא אש אהבתו, היא ולא איזה 
"דימוי מושגי" או "אופן מודעות" הכרתיים, הבוערת בתוככי 
עצמיותו הגופנית?(, ראייה נוסח הגל של העצמיות כ"משתרעת 
לעין  שנראה  מה  רק  איננה  )גופניות  הגוף"  לגבולות  מעבר 
החיצונית לגוף, אלא גם, למשל, מיליארדי הנוירונים והסינפסות 
במוח שהרכבם השונה בכל אדם ואדם הוא גם ככל הנראה מוקד 
השונות שבין עצמיותם של בני אדם, והוא אף, יחד עם שלל 
נתוניו העצומים של כל גוף בכללותו, זה שתוחם את עצמיותם. 
חד  והעשיר,  המלא  במובנו  נתפס  כשהאחרון  והגופני,  העצמי 
סמך  על  רק  כמוגדר  האושר  של  בנת'ם  נוסח  ראייה  המה(, 
והחטאת  האושר  וכיווץ  רידוד  של  זו  )לטעות  עונג  תחושת 
המימד הפעלתני החוץ־נפשי המהותי לו נופל גם שמעון אזולאי 
בספרו קץ האושר( אך כל אלה מתגמדים נוכח הכשל העמוק 
מכולם של אשכנזי בספר שלפנינו - ראייה נוסח סרט ערבי את 

האהבה כמושתתת בעיקרה על דאגה.

"הספר הזה בא ממך!" קרא לעברי בקול גדול אשכנזי לאחר 
שמסר לי עותק מספרו זה. ואמנם, קריאה בספר חושפת אותו 
כמעין הרחבה של הרצאה רחבה בפני עצמה שנתן אשכנזי לפני 
כשנתיים בערב ההשקה של ספרי המטאפיסיקה של הארוס, שם 
יצא כנגד המעמד היסודי שאני מעניק לאהבה העצמית בהוויית 
היחסים האנושיים, בכלל זה אהבת גבר ואישה, תוך שהוא מפרש 
בטעות אהבה עצמית זו כניחנת באיזה גוון אגואיסטי ניטשיאני, 
ואף טוען שמושַגי המרכזיים בדיון באהבה הם מושגיה של מה 
שהוא מכנה "המסורת של ניטשה ושופנהאואר" באהבה. ובכן, 
לא זו בלבד שאין שמץ של אגואיזם במושג האהבה העצמית 
אצלי, ולא זו בלבד שאין שום "מסורת של ניטשה ושופנהאואר" 
אהבה  היא  שופנהאואר  של  האהבה  תפיסת  שהרי  באהבה, 
כחמלה, וניטשה הוא שולל קטלני של החמלה, וגם לא זו בלבד 
שאני עצמי דוחה במפורש את האידיאלים הנגטיביים של שני 
הגרמנים הללו ובמפורש מבדיל אהבה הן מחמלה מצד אחד, והן 
מעוצמה מצד אחר, אלא שאשכנזי עצמו, מבלי שהוא מודע לכך, 
מתגלה בתפיסתו את האהבה־כדאגה כאפיגון נאמן של ארתור 

שופנהאואר. איזו אירוניה ואיזה פרדוקס!

פרדוקס אחרון לסיום: כותרתו הראשית של הספר היא "שלוש 
מחשבות מודרניות" שעה שרוחו היא לאמיתו של דבר פוסט־

שונים  באופנים  לראות  האפשרות  עצם  במובהק.  מודרנית 
משען  כנקודת  בספר  אשכנזי  ידי  על  מוחזקת  ההוויה  את 
שהוא  מבלי  זו,  הוויה  במסגרת  ולאהבה  ולחירות  לאנושיות 
מן  כל אחד  הִקרבה של  מידת  ולברר את  לטרוח  לנכון  מוצא 
האופנים הללו לאמת, לאמת האחת בהא הידיעה, משאת נפשה 
של הפילוסופיה משחר קיומה. ספרו תולש במופגן כל מחקר 
מטאפיסי מדיון בטיב האהבה, ובתוך כך הוא גם תלוש מהבנת 
שלמה  מהבנה  תלוש   - קרי  האהבה,  של  המטאפיסי  ומלאה של שורשי האהבה עצמה.            .ההקשר 

_________________
ספרו של אביאל רובשוב, המטאפיסיקה של הארוס, ראה אור בהוצאת 

אדם עובד

איריס שני

שלושה שירים בהשראת 
קנטטות של באך 

קנטטה רי״ב 1 – 
ָמה ָיֶפה הּוא אֹורֹו ֶׁשל ּכֹוַכב ַהַּׁשַחר 

)1725( ]Wie schön leuchtet der Morgenstern[

״ְוִהָּנְך ָהָרה ְויַֹלְדְּת ֵּבן ְוָקָראְת ֶאת־ְׁשמֹו ֵיׁשּוַע״
)הבשורה על פי לוקס, א 31(

ִהְתַּפְּלִלי ֶלֱאֹלַּה
ּוְזִכי ְּבֶצֱאָצאֹו.

ִטְמִני ְּבֻחֵּבְך
ֶאת ְּפִרי ָהֵעץ ְּכָׁשְרׁשֹו.

ּבֹוִאי ִּבְבִרית ַהִּנּׂשּוִאין
ִעם אֹור ָהֱאֶמת.

ַּבֲחִרי ְּבֶדֶרְך ַהְּסִליחֹות,
ַהִּיּסּוִרים, ַהַּמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים.

ַהְׁשִקיִפי ְּבַעד ַהַחּלֹון
ַהּצֹוֶפה ֶאל ּכֹוַכב ַהַּׁשַחר,

ִּכי ָׁשם ֵחרּוֵתְך
ְּכִהְרהּוַרִיְך.
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קנטטה רי״ב 4 – 
ֵיׁשּו ָׁשַכב ְּבַכְבֵלי ָמֶות

)1724( ]Christ lag in Todes Banden[

״ֵיׁשּוַע ָצַעק ְּבקֹול ָּגדֹול ְוָנַפח ֶאת רּוחֹו״
)הבשורה על פי מרקוס, טו 37(

״ַהָּמִׁשיַח ֵמת ְּבַעד ֲחָטֵאינּו, ]...[; ִנְקַּבר ְוָקם 
ִלְתִחָּיה״

)הראשונה אל הקורינתים, טו 4-3(

ּוְבָׁשָעה ָׁשלֹוׁש ָצַעק ְּבקֹול ָּגדֹול
ֵאִלי, ֵאִלי, ָלָמה ֲעַזְבָּתִני?

ֹלא ָרַגז, ַאְך ָּתַמּה
ֵּכיַצד ֶזה ָקָרה ַהָּדָבר.

ִהֵּנה
ָּכלּו ְׁשנֹוָתיו

ּוְלַאִין מֹוָצאֹו
ּוְפָצָעיו ֲאנּוִׁשים ַאְך ַנְפׁשֹו ְמֹטָהָרה
ְוַאַחר – ָהִעָּלפֹון ְוֵאיֵמי ַהְּסִליָחה.

לּו ַרק ָיַדע ֶׁשַהֹּכל ַיֲעֹבר
ְוָאנּו ִנָּוַׁשע ְּבמֹותֹו

ְוָכל ַחָּטאת –
ִמֵּיׁש ְלַאִין.

ָּכֵעת רּוחֹו ְּבָיֵדינּו,
ֶזַבח ַהַּפְסָחא –

ַהְללּוָיּה.

יובל גלעד    

*
ַהַחִּיים ֵהם אֹור 

ֲחַסר ֵּפֶׁשר
ֵמִפיץ ְּבׂשֹוַרת ְּבִדידּות.

ַּבֶּדֶרְך ְלַדֶמֶׁשק 
ָׁשאּול ֻהָּכה אֹור,
ְונֹוַלד ָּפאּולּוס:

ַמִּטיף ָאדּוק ָּבז ַלַחִּיים, 
ֵמִפיץ ַאֲהָבה 
ְלסֹוף ָהעֹוָלם

ּוַמְלכּות ָׁשַמִים.

*
ֵאין ְצָלב

ַרק ִמַּטת ֵעץ
חֹוֶרֶקת ְקִפיִצים
ֵאֶליָה ְמֻמְסֶמֶרת

ִאָּׁשה ַאַחת
יֹום ְוַלְיָלה,

ֶּדֶרְך ַהִּיּסּוִרים
ֹלא ִּבירּוָׁשַלִים
ֶאָּלא ְּבַרְמָלה
ְלַיד ַהִּמְגָּדל
ְּבִדיַרת ָמכֹון
ִמְסְּדרֹון ָאֹרְך
מֹוִביל ְלֶחֶדר
ִעם ֵריַח ּבֶֹׂשם

ּוְׁשִּפיְך ָטִרי

*
ִאָּׁשה חֹוֵטאת
ָמְׁשָחה ַרְגָליו

ֶׁשל ֵיׁשּוַע
ִּבְׂשָעָרּה ּוְבבֶֹׂשם

ְּכֵדי ְלַכֵּפר 
ּוְלַקֵּבל ְמִחיָלה

ְּכִאּלּו ֵאֶּלה
ֶׁשָּפֲערּו ְיֵרֶכיָה
ַעד ַסף ְקִריָעה

ְּתמּוַרת ַּתְׁשלּום
ָהיּו ְטהֹוִרים

ְּכִמְׁשֵלי ַהָּצלּוב

*
ְּביֹום ֹחֶרף ָּבִהיר

ְּתֵכֶלת ָקָרה
ְּפרּוָצה ְלָכל רּוַח
ְּכִאָּׁשה ְלָכל ֶּגֶבר

ִּבְמכֹון ִלּוּוי

*
ְּתֵכֶלת

ִהיא ְּבִדידּות 
ַצַער ָּכחֹל

ִנְמָהל ְּבָלָבן 
ֶׁשל ָסִדין

ְמַכֶּסה ִמיֶׁשִהי
ֶׁשָעְבָדה ָּכל 

ַלְיָלה מּול ַהָּים
ְּבֶבֶגד ּגּוף

ָצמּוד ָאדֹם

קנטטה רי״ב 5 – 
ָאָנה ֶאְבַרח?

 )1724( ]Wo soll ich fliehen hin[

״ָמה יֹוֵתר ַקל: לֹוַמר ׳ִנְסְלחּו ְלָך ֲחָטֶאיָך׳, 
אֹו לֹוַמר ׳קּום ְוִהְתַהֵּלְך׳?״ 

)הבשורה על פי מתי, ט 5( 

ּוְלַבּסֹוף ָקם ְוָהַלְך ְלֵביתֹו.
נֹוִפים ְּבגֹוֵני ָאָדם ָחְלפּו ַעל ָּפָניו,

יֹום ָהֶאְתמֹול ָחַלף ַאף הּוא,
ֲחָטָאיו ִנְסְלחּו לֹו.

ִהֵּנה ָאָדם ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא ְּתנּוָעה
ֶׁשֶּטֶרם ִהְׁשַּתְּפָלה. ִּביֵמי ַהִּׁשּתּוק

עֹוד ָעָלה ִמן ָהאֹוב, ִנְמַלט ְּבעֹור ִׁשָּניו 
ִמְּפֵני ָמה ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָמה ֶׁשָּבָאֶרץ
ְוָכֵעת ַהְּפֵרָדה ִמָּכל ָמה ֶׁשִּנְצַּבר.
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צלמוות

ִהְננּו ְקרֹוִבים ָהָאדֹון,
ְקרֹוִבים ּוֻמָּׂשִגים.

ְּכָבר ֻמָּׂשִגים ָהָאדֹון,
ָאחּוִזים ֶזה ְּבֶזה ַּבִּצָּפְרַנִים, ְּכמֹו 

ָהָיה ּגּופֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ּגּוְפָך ָהָאדֹון.

ִהְתַּפֵּלל ָהָאדֹון,
ִהְתַּפֵּלל ֵאֵלינּו,
ְקרֹוִבים ִהְננּו.

ֲעֻקִּמים1 ָהַלְכנּו ְלָׁשם,
ִלְכרַֹע ַעל ּבֹור ּוְתהֹום

ָהַלְכנּו ְלָׁשם.

ַלּׁשֶֹקת ָהַלְכנּו, ָהָאדֹון.

ֶזה ָהָיה ָּדם, ֶזה ָהָיה,
ָמה ֶׁשָּׁשַפְכָּת, ָהָאדֹון.

ֶזה ָּבַהק.

ֶזה ֵהִטיל ֶאת ָּבבּוָאְתָך ְּבֵעיֵנינּו, ָהָאדֹון.
ֵעיַנִים ּוֶפה ּכֹה ְּפעּוִרים ְוֵריִקים, ָהָאדֹון

ְוָאנּו ָׁשִתינּו, ָהָאדֹון
ֶאת ַהָּדם ְוֶאת ַהָּבבּוָאה ֶׁשָהְיָתה ַּבָּדם, ָהָאדֹון.

ִהְתַּפֵּלל ָהָאדֹון
ְקרֹוִבים ִהְננּו.

'טנבראה' - שירו הידוע של צלאן משנת 1957 - מביא את קולה 
של קבוצת אנשים המובלת אל מקום ההוצאה להורג. הצעדה, 
הבורות הפתוחים והשוקת המלאה בדם נזכרים בעדויות ובספרי 
זיכרון של ניצולי שואה, ומהם אנו למדים על הרקע ההיסטורי 
מעבר  הספר  הוא  בעברית  הזמינים  המקורות  אחד  השיר.  של 

לנהר2 של חנה מלר־פאוסט, ניצולת שואה מבוקובינה, שתיארה 
"מצעדי  במהלך  משפחתה  ושל  שלה  הקשות  החוויות  את 
המוות", שהיו בעיקר מנת חלקם של יהודי בוקובינה ובסרביה, 
שלא  הבורות  אל  צלאן.  של  בשירו  הצעידה  מרמזת  שעליהם 
מתואר  זה  כך  הנרצחים.  גופות  ירויים  נפלו  או  הושלכו  כוסו 
בספרה של מלר־פאוסט: "פתאום נפערו עינינו לרווחה, וכאילו 
היכנו הרעם: בקרבת מקום... נגלה לנגד עינינו בור ענק ופתוח. 
זה  מונחים  היוולדם,  כביום  ערומים  אדם  בני  גוויות  בתוכו 
)עמ'  ביניהם"  רכים  ילדים  וגופות  וגברים  נשים  זה:  גבי  על 
של  העקומה  ההליכה  מתוארת  הזה  הקטע  של  בהמשכו   .)84
המגורשים: "כשעזבנו את המקום הנורא הזה, בליווי החיילים, 
כושלות  ורגליים  גב  כפופי  כזקנים:  בשיירה  הצעירים  נראו 
מרמזת  השוקת   .)85-84 )עמ'  בכבדות"  מטענים  את  ונושאים 
על האורוות, "קוניושנה" באוקראינית, שבהן שוכנו המגורשים 
למשך פרקי זמן קצרים או ארוכים: "...מתוך השוקת התרוממו 
פתאום כמה צללי אדם, ובקול כאוב שאלו: 'פין ואנען האט מען 
יהודים?( וכשאמרנו  )מאין הביאו אתכם  יידן'?  איך געבראכט 
להם שאנו מבוקובינה נאנח אחד מהם: 'אנו מבסרביה'. 'ולמקום 
הנורא הזה קוראים אורוות־המוות' נאנח השני" )עמ' 97(. הדם 
ליליים  טבח  מעשי  על  מרמזים  'טנבראה',  והחשכה,  בשוקת 
שנערך  האלה,  הטבח  ממעשי  אחד  האורוות.  בשוכני  שנעשו 
שבו  שומילובה,  בשם  אוקראיני  בכפר  באורווה  אחד  בלילה 
שהתה מלר־פאוסט יחד עם משפחתה, מתועד בספרה: כאשר 
החלו היריות "האנשים החלו להידחק אל מתחת לשוקת" )עמ' 
"מתחת  מותם:  את  מצאו  ושם  מחסה,  לתפוס  כדי   )102-101
הוציאו  ואותם  מהיריות  נפגעו  הם  הרוגים.  כמה  היו  לשוקת 

הקברנים בו בלילה" )עמ' 102(.

הדוברים  את  לזהות  מאפשרות  השואה  לספרות  ההקבלות 
בשירו של צלאן כיהודים. לפיכך היינו מצפים שברגעי חייהם 
האחרונים ינהגו כמו סבה של מלר־פאוסט ודורות של יהודים 
וכשהוא  פרקי תהלים,  סבא  קרא  ההוא  "בלילה  מותם:  לנוכח 
מתעטף בטליתו אמר וידוי, וכשעייף מכל זה שכב ומלמל בלי 
למרבה  אולם   .)93 )עמ'  ישראל'"  שמע  ישראל,  'שמע  הרף: 
הפליאה מותם של הקורבנות בשירו של צלאן מתואר בדימויים 
וסמלים הלקוחים מהתיאולוגיה הנוצרית, ואף ידוע מפי צלאן 
מוסיקלית  יצירה  בהשראת  נכתב  שהשיר  ומקורביו  עצמו 

ליטורגית של המלחין הצרפתי קופרין;3

הנרצחים אינם קוראים לאלוהי ישראל, אלא לישוע, האל של 

לאה מור )מטש(

מוטיבים נוצריים בשירת השואה של פאול צלאן 

'טנבראה' )Tenebrae( - תרגום ופירוש
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רודפיהם, והוא אף נענה ומתגלה אליהם. 

מה  אליו,  קרבתם  את  ומדגישים  חוזרים  הם  לישוע  בפנייתם 
שיכול להתפרש כהבעת הזדהות רגשית עם ישוע המתענה על 

הצלב. 

הקריאה של הנרצחים לישוע שיתפלל אליהם מהדהדת על דרך 
ההיפוך את הקריאה orate fratres, התפללו אחי, המקדימה 

את התפילה לאל שיקבל את הקורבן בטקס הרומי־קתולי.

התפיסה בציפורניים בגופו של הזולת שנדמה כגופו של ישוע 
מלמדת על הכמיהה, הרעב הגדול לנוכחות הפיזית של ישוע, 
שמתאימה לדוגמת ה"אינקרנציה" ולאמונה ב"טרנססובסטנציה", 

.)Eucharistia( שינוי מהות, שביסוד סקרמנט האויכריסטיה

המילה "מושגים" והתפיסה בציפורניים של הזולת כצלמו של 
ישוע מזכירה את לכידתו של ישוע בגת־שמנים.

ה"ויה  את  מזכירה  רציחתם  למקום  הקורבנות  של  הצעידה 
דולורוסה", ההליכה של ישוע לאתר הצליבה בגולגלתא.

תנוחת הגוף הלא־ישרה של הקורבנות מזכירה את ישוע שכרע 
ואף התמוטט שלוש פעמים תחת כובד הצלב.

"טנבראה" היא החשכה הכבדה שירדה על הארץ כאשר ישוע 
נפח את נשמתו על הצלב.

הבור והתהום מזכירים את קברו של ישוע, שנמצא ריק. 

הכריעה על הבור והתהום מזכירה השתחוות.

לשוקת, מתקן מי שתייה לבהמות, יש יותר מקונוטציה אחת: 
בדם  המגואלים  המים  חדירת  כלומר  השתייה  טבילה:  אגן  א. 
לפיהם הפעור של הנרצחים מעלה על הדעת סצנת טביעה, ולזה 
יש גם משמעות של טבילה. ב. הגביע שבו נמזג היין במהלך 
האויכריסטיה, שלפי האמונה משתנה לדמו של ישוע. בהתאם 
לכך בליעת מי השוקת המגואלים בדם עם בבואתו של ישוע 
המשתקפת בהם מזכירה את האויכריסטיה. ג. הכינוי של ישוע 
חטאי  את  עצמו  על  שלקח  "שה־האלוהים"   ,Agnus Deiכ־
 ,)29 )יוחנן א,  יוחנן המטביל  העולם וכפרתם. כך מכנה אותו 
וזו גם אחת התפילות במיסה הנוצרית. ד. השוקת גם מזכירה 
את האבוס בבית־לחם, מתקן להנחת מזון לבהמות, שבו הניחה 

מרים את ישוע מיד לאחר לידתו.

ההתגלות של ישוע, שהנרצחים זוכים לה בתום המסע וברגעי 
חייהם האחרונים, מזכירה את שני הבתים האחרונים בשירו של 
רילקה:                   Ernste Stunde )שעה כבדת־משמעות(:

Wer jetzt geht irgendwo in der Welt,
Ohne Grund geht in der Welt,
Geht zu mir.

Wer jetzt stirbt irgendwo in der Welt,
Ohne Grund stirbt in der Welt,
Sieht mich an.

תרגום:

ִמי ֶׁשהֹוֵלְך ַעְכָׁשו ְלַאְנֶׁשהּו ָּבעֹוָלם,
ְלֹלא ִסָּבה הֹוֵלְך ָּבעֹוָלם,

ֵאַלי הּוא הֹוֵלְך.

ִמי ֶׁשֵּמת ַעְכָׁשו ֵאיְפֶׁשהּו ָּבעֹוָלם,
ְלֹלא ִסָּבה ֵמת ָּבעֹוָלם,

הּוא רֹוֶאה אֹוִתי.

נפרדת  אישיות  או  כישות  הנרצחים  לפני  מופיע  איננו  ישוע 
תואם  זה  ובבבואתם.  בדמם  בגופם,  מתגלם  אלא  וחיצונית 
לתיאור בטקסט של צלאן שנכתב שנים רבות לפני השיר הזה: 
מטּור    1938 בדצמבר  ב־7  כתב  בקטע ממכתב שצלאן  מדובר 
שבצרפת לידידו גוסטב חומד )Chomed( בצ'רנוביץ, שמפאת 

אורכו אביא כאן רק את תרגומו:

נהגתי  ומודאג,  עצוב  קרובות,  לעתים  עצוב  הייתי  בה  "בפריז, שגם 
ללכת לכנסייה. לרוב לנוטר־דאם. ומה שקורה שאמנם לא משתחררים 
מן המועקה האישית, לא להיפך, אלא מה שקורה שמרגישים מועקה 
נושא.  מאיתנו  גדול  שמישהו  מזוקקת,  אימה  גדולה,  יותר  עוד 
ומרגישים אז כמו שמוכרחים להוריד עול מכתפיו או מידיו, או נתח 
של עצב ממבטו או את הכובד ממעוף נשימתו. והרי ההוא הנו אנחנו 
ממניע  כמו  כמעט  פועלים  אנו  לו  עוזרים  אנו  שכאשר  כך  כולנו... 

אנוכי.

פאול צלאן, 1959
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לנו  בעצם מדאגתנו  או  לאחר  גדלים מדאגה  תמיד  אנו  וראה 
עצמנו?..."

האלוהית  ההתגלות   - בשיר  והן  הזה  המוקדם  במכתב  הן 
כל  של  בקרבו  הנמצא  ישוע  של  למודעות  בהגעה  מתבטאת 
אדם. בזאת ניכרת השפעת תורת הלוגוס של מייסטר אקהארט 

)Meister Eckhart(, שידוע שצלאן הכיר את כתביו.

כפרסונה   .1 היבטים:  משלושה  הלוגוס  בתורת  דן  אקהארט 
השנייה בשילוש הקדוש. 2. כמקור וסיבת היש, כלומר מאמר־

הבריאה. 3. מבחינת היחס לנפש האדם.

באשר ליחס בין הלוגוס ונפש האדם, אקהארט מאמץ פחות או 
יותר את הפסיכולוגיה האריסטוטלית, אולם אצלו היסוד הנפשי 
הנעלה ביותר, העולה אפילו על התבונה או החשיבה המופשטת 
שונים  בשמות  בפיו  המכונה  הטהורות,  הצורות  את  המכירה 
 Grund, Fünklein, Flämchen, כגון  ולטינית  בגרמנית 
ביכולת  מחונן  האדם  שבאמצעותו  זה  הוא  וכו',   Scintilla
הכוליות  של  נפרד  בלתי  כחלק  עצמו  להכרת  להגיע  מיוחדת 
זהו,  בתוכו.  ונמצאת  האמיתית  הווייתו  מקור  שהיא  האלוהית 
אפוא, השער לשמים, שרק בזכותו האדם נחשב לצלם האל. כאן 
האנושית,  הנפש  של  ביותר  והמוסתר  העמוק  הפנימי,  ברובד 
היכן שהיא פתוחה או מחוברת למקור האלוהי, מהדהד ללא הרף 
הלוגוס או מאמר־הבריאה האלוהי, כלומר מורגשת לידת הבן 
המהווה  האלוהי  במכלול  ב"דיאיטס",  הפסק  ללא  המתרחשת 
היקום,  ועמה ההתהוות הפרמננטית של  את השילוש הקדוש, 
ובכלל זה גם של כל פרט אינדיווידואלי. אפשר לדמות את זה 
לרעידת אדמה חזקה במיוחד המורגשת גם בחלקים מרוחקים 
הזה  הרגיש  האזור  את  הארץ.  כדור  פני  על  רגישים  אך  יותר 
שבנפש האנושית אקהארט מתאר משום כך כלא פחות מאשר 
הרחם האלוהי שבאדם, המתעבר, נושא ויולד עצמו כבן )דרשות 
13 ו־2(, ומייחס לו את כל התכונות האלוהיות המובהקות כגון 

אלמוות, אחדות, פשטות, זהות מוחלטים )דרשות 4,24(.

האדם  של  האחדות  כהכרת  האלוהית  שההתגלות  נובע  מכאן 
האלוהי  בין  והגבול  ההבחנה  את  מבטלת  למעשה  האל  עם 
אחרים  נוצרים  תיאולוגים  גם  החזיקו  הזו  בתפיסה  והאנושי. 
אתנזיוס  איגנטיוס,  אבות הכנסייה  כגון:  אקהארט  מלבד 
שראו   )Irenaeus( ואירינאיוס  מאלכסנדריה   )Athanasius(
חסד  של  אקט  בבשר(  הלוגוס  של  )ההתגלמות  באינקרנציה 
וגם  אלוהית,  למדרגה  האדם  עליית  את  גם  שמאפשר  אלוהי 
במקומות רבים בברית החדשה מפוזרים פסוקים שניתן לפרשם 
ברוח זו. רק בהקשר הזה ניתן להבין את קריאת הנרצחים לישוע 
להתפלל אליהם, ואמירתם שהם קרובים אליו. מכאן ברור שלא 
מדובר פה בתפילה של האל לאדם, שהרי כל משמעותה של 
גם  זה  וכך  )תיאוזיס(,  האדם  האלהת  היא  האלוהית  ההתגלות 

מתואר בשירו של צלאן. 

 1938 משנת  צלאן  של  במכתבו  המתוארת  המיסטית  החוויה 
התעוררה כתוצאה מהתקף של דיכאון שבו לקה, ושעליו הוא 
כותב לידידו. גם החוויה המיסטית שהדוברים בשירו של צלאן 
עוברים קורית בעת הירצחם. ומכאן שייסורים ומוות מעוררים 

חופף  זה  וגם  האלוהית,  ההתגלות  את  מאפשרים  לפחות  או 
 ,in occisione gladii mortui בדרשה אקהארט:  לכתבי 
המרטירים שמתו במכת חרב, המתייחסת לאל העברים )11,37( 
- אקהארט קושר במפורש את ההתגלות עם המרטיריות, שבה 
ההתגלות,  של  העמוקה  המשמעות  כל  במלואה  מתממשת 
מכיוון שמותו של המרטיר מבטא מוכנות אין קץ לוויתור סופי 
ומוחלט, שאין ממנו חזרה, על הקיום הארצי ועולם "התמונות", 
הנעדר כל ממשות אמיתית, בתמורה להתאחדות עם האל שהוא 
באל"  "מוות  הוא  המרטיר  של  מותו  ולכן  האמיתית.  היישות 
המזכה בממשות אמיתית ובחיי נצח. זו גם עמדתו של איגנטיוס 
הטוען שבייסורים ומוות האדם משחזר את סבלותיו של ישוע 

ומשיג את עלייתו למדרגה אלוהית )אל הרומיים יא, 3(.
 ** 

הפילוסוף  הביא את  האומללים  בעליל של  יהודי  הלא  המוות 
צלאן,  עם  מיודד  שהיה  גדאמר,  הנס־גיאורג  הידוע,  הגרמני 
לחשוב שהשיר אינו מתייחס באופן ספציפי לשואת היהודים, 
המבוטאת  הצלב,  על  ישוע  של  הנוראית  לבדידות  יותר  אלא 
את  ומייצגת  למה שבקתני...",  אלי  "אלי  המפורסמת  בצעקתו 
וקורבנות השואה בכללם, על  בני התמותה,  כל  הבדידות של 
סף מותם;4 הבדידות שסיבתה בעצם היותה של המיתה הניסיון 
כל  לא  הזולת,  עם  לחלוק  ניתן  שלא  ביותר,  והפרטי  האישי 
שכן עם האל שהמוות לא חל עליו. זהו פירוש היידגרי לנושא 
הנדוש כל כך של אדישות האל לגורלו של האדם. בהתאם לכך 
מזהה גדאמר את הדוברים בשירו של צלאן כתלמידיו וחסידיו 
הנאמנים ביותר של ישוע, ששמותיהם מצוינים בברית החדשה. 
לפטרוס(  )בניגוד  לו  התכחשו  ולא  למחתרת  ירדו  שלא  אלה 
לאחר שנעצר ונשפט, אלא ליוו אותו ושהו לצדו עד שגווע. וכך 
ונעדר  הוא קהה, אטום  בן־אלמוות  היותו  כנגד האל, שמשום 
כל יכולת הזדהות עם סבל אנושי, מעמיד שירו של צלאן, לפי 
גדאמר, את רחמי האדם, אותה אחווה אנושית מול זוועת המוות 

.Jemeinigkeit שהיידגר כינה

התזה בדבר האשמת האל מקובלת גם על חוקר הספרות וינולד,5 
היהודים  להפקרת  אותה  מייחס  לגדאמר,  בניגוד  שהלה,  אלא 
בזמן השואה. במאמרו הוא מנסה להראות שכל שורה בשירו 
של צלאן באה להפריך פסוקים מתהילים והברית החדשה, כמו 
 Patmos הלדרלין  פרידריך  של  בשיריו  מקבילות  שורות  גם 
ו־Brot und Wein המשבחים את ההנהגה האלוהית בעולם 
ואת חסדו של ישוע לבני האדם. בהקשר הזה מצטיירת השואה 
היהודית כהוכחה המוחשית והמזוקקת ביותר לפער האינסופי, 
נברא, מה  יצור  וכל  הסובסטנציאלי, שבין האל הטרנסצנדנטי 
שהמסורות  אלוהית  השגחה  בדבר  לאמונה  בסתירה  שעומד 

הדתיות, היהודית והנוצרית כאחת, מטפחות.

שמעון זנדבנק6 לעומתם קורא את שירו של צלאן ככתב־אשמה 
חמור נגד האל הנוצרי, שמאמיניו שפכו דם יהודי, ולכן מחויב 

בבקשת מחילה מאת הקורבנות.

לשלושת  המשותפת  אל,  האשמת  של  התזה  כנגד  אבל 
הפירושים הללו, מצביעה רות לֹוְרֶּבה7 על העובדה שהאל 
חסר  או  המת  האל  ואכן  מת.  אל  הוא  צלאן  של  בשירו 
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של  במכתבו  גם  אלא  ב'טנבראה'  רק  לא  מופיע  האונים 
צלאן,   מוקדמים של  ואף בשני שירים   1938 צלאן משנת 
Ballade von der  erloschenen  Welt )הבלדה על העולם 
שאורו כבה( ו־Ein Lied in der Wüste )שיר זמר במדבר(, 
  Anrufung בכמן  אינגבורג  ידידתו  של  בשיר  גם  כן  וכמו 
 des grossen Bären )הקריאה לדוב הגדול(. ביקום הפואטי 
של  ובשירה  צלאן  של  השירים  בשני  הנפרש  הדואליסטי 
מידי  לגורלו  ניטש  בהיותו  אינה  האדם  של  הטרגדיה  בכמן 
מעצמות  שתי  בין  ניצב  בהיותו  אלא  ומרוחק  אינדיפרנטי  אל 
על מטאפיסיות, האל ומתנגדיו, על כורחו נגרר לתוך מלחמה 
קוסמית ומשלם את מלוא המחיר כבעל בריתו של האל שכוחות 

אנטי אלוהיים גוברים עליו. 

שסובלים  ואלות  אלים  אך  נכונה,  בוודאי  לורבה  של  ההערה 
ואף נהרגים ידועים גם מהמיתולוגיות הפאגאניות, בעוד שהאל 
היהודים  השואה  קורבנות  שאליו  צלאן,  של  בשירו  הגווע 

מיוחדת,  קרבה  מרגישים 
ישוע,  עם  בפירוש  מזוהה 
בהם.  טובחים  שמאמיניו 
נוספת,  אפשרות  עולה  כאן 
בשירו  שהדוברים   - והיא 
של צלאן הם יהודים שהמירו 
דתם לנצרות. לאינטרפרטציה 
הוכחות  שתי  להביא  ניתן  זו 
שמשלימות אחת את השנייה: 
של  בשירו  התיאורים  האחת: 
קונוטציות  מעוררים  צלאן 
הדימוי  עם  מתיישבות  שאינן 
אבל  "תקין",  נוצרי  מוות  של 
למיתה  להתאים  עשויים  הם 
של יהודים מומרים שהכנסייה 
או  אותם  הפקירה  הנוצרית 
רודפים  ומאמיניה  שהיא 

אותם עד חורמה. השנייה: בהסתמך על הידוע בנוגע להמרות 
דת של יהודים בבוקובינה בתקופת השואה, אכן לא מן הנמנע 

שהדוברים בשירו של צלאן הם יהודים מומרים.

הוכחה ראשונה:

הביטוי ineinander verkrallt - אחוזים זה בזה בציפורניים, 
ציפורניים  נעיצת  המתארת   5-4 בשורות  בתמונה  המשולב 
בזולת שנדמה כבשרו של ישוע, מופיע בעוד שני שירים של 
 An denכתר שחור( שורות 5-3 ו־( Schwarze Krone צלאן
Wassern Babel )על נהרות בבל(, בית שני, ולא במובן של 
בקשת תמיכה אלא דווקא במשמעות שלילית, אגרסיבית. כך 
של  הטרף  ציפורני  את  המתאר  בכמן  אינגבורג  של  בשיר  גם 
הדוב האסטרלי שהוא מעין אנטי־כריסט. בנוסף על כך מזכיר 
הביטוי גם את התיאור של הקריעה לגזרים של שה האלוהים, 
כלומר ישוע, השוכן באדם, בציפורני עיט או פנתר בשיר של 
רק  שוטה,  )רק    Nur Narr, nur Dichter ניטשה  פרידריך 

משורר( ]בית שישי שורות 5-3[:8

Den Gott zerreissen im Menschen
Wie das Schaf im Menschen
Und zerreissend lachen

תרגום:

"לקרוע לגזרים את האל שבאדם/ כמו את השה שבאדם/ לקרוע 
ולצחוק".

ולפיכך סביר להניח שהביטוי הזה ב'טנבראה' הוא דו־משמעי: 
מחד גיסא הוא אמנם מורה על בקשת התמיכה מן האל הנוצרי, 
מאידך גיסא הוא גם מזכיר את האשמת היהודים ברצח האל על 

ידי הכנסייה הנוצרית ומאמיניה.

בדמם,  המגואלים  השוקת  מי  את  הבולעים  הנרצחים  תמונת 
בסימבולים  שזורה  הטבעה,  או  טביעה  של  לסצנה  המתאימה 
ורמזים דחוסים המתייחסים הן לאויכריסטיה והן לטבילה. כך 
נוצרת בשירו של צלאן משוואה מצמררת בין טביעה או הטבעה 
וטבילה, המזכירה את מה שלותר כתב בספרו 

Von den Juden )על היהודים(:9

Wenn ich einen Juden taufe, will ich 
ihn an die Elbrücke führen, einen Stein 
an den Hals hängen und ihn hinab 
stossen und sagen: ich taufe dich im 
Namen Abrahams.

תרגום:

״כאשר אני מטביל יהודי, אני רוצה להביא אותו 
אל גשר האלבה, לתלות אבן על צווארו ולדחוף 
אותו למטה ולומר: אני מטביל אותך בשמו של 

אברהם.״

היעדרה של בשורת הגאולה, שהיא מהותית 
לנצרות כדת־גאולה, בולט בתיאור ההתגלות 
בדם.  המגואלים  השוקת  במי  ישוע  של 
התיאופניה  את  אמנם  מזכיר  הזה  התיאור 
במים ודם ביוחנן 6,1,1 אולם בעוד שבחזון היוחנני היא נקשרת 
בחיי הנצח של ישוע ובהבטחה לחיי נצח למאמיניו, הנרצחים 
בשירו של צלאן רואים עצמם כאינקרנציה, התגלמות של ישוע 
המת, מה שמנוגד הן לדימוי "המוות באלוהים", שלפי אקהרט, 
מזכה את המרטיר בחיי נצח וישות אמיתית באל, והן למטרה 
של  לתחייתו  הוכחה  לספק  הנוצרית  ההתגלות  של  המוצהרת 
ישוע ועלייתו השמיימה. דימויו של ישוע, כפי שהוא מעוצב 
סינתזה  הוא  חומד,  לגוסטב  המוקדם  במכתב  ואף  ב'טנבראה' 
באוונגליונים  ישוע  מדמות  הלקוחים  מאלמנטים  המורכבת 
הנוצריים שהותכו עם אלמנטים שמקורם בדמותו של דיוניסוס 
ברוח  הטרגדיה  "הולדת  ניטשה  של  השופנהאוארית  במסה 
הנמשכת  היקום  החשכת  ה'טנבראה';  גם  ומכאן  המוסיקה", 
לעד בגין העדר האלוהים המוחלט, הפסחא ללא ודאות התחייה 
המאפיינת את האופן שבו יהודי מומר הנרדף על ידי הכנסייה 
ומאמיניה, שאותם חשב לאחיו לאמונה, עלול לחוות את מותו 

הנוצרי במירכאות.

אינגבורג בכמן, 1953
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רבקה איילון

מהיהדות הרבנית עד העבריּות 
הארץ־ישראלית 

סיור ברומנים של י.ח. ברנר )1921-1881(

100 שנים למותו

י.ד.  של  בסיפורו  שמקורו  שם  העברית,  בספרות  "התלוש"  דמות 
ברקוביץ' הנקרא "התלוש", מעידה על קרע בין אורחות חיים ואמונה 
באירופה  שצמחו  ורעיונות  אידיאולוגיות  לבין  יהודיים־דתיים 
 – ברנר  י.ח.  זו  מבחינה  והתשע־עשרה.  השמונה־עשרה  במאות 
מתאר   – נוספים  עברים  וסופרים  שופמן  פיארברג,  כברדיצ'בסקי, 
אל  שנפתח  יהודי  בעולם  דרכן  את  המחפשות  "תלושות"  דמויות 
ההשכלה העברית והאירופית; אלא שהייחוד בכתיבתו הוא בהטלת 
במקביל  וזאת  העיקריות,  הדמויות  של  התודעה  מעמקי  אל  עוגן 

לזרם התודעה המודרניסטי של ראשית המאה העשרים באירופה. 

דמויותיו, כדדאלוס ובלום ברומן יוליסס של ג'יימס ג'ויס, למשל, 
מגיעות בפנימיותן לפיצוליות כמעט עד התפוררות ומוות, ובכך 
מייצגות בדרך כלל את המחבר. כמו ברנר עצמו, ש'נתלש' מָסֵפק 
אחד אל משנהו, המועקה שהן חשות מעוררת אותן ל'משא ומתן' 
מתמיד עם עצמן, הקרוי בפיו לא פעם "חשבון" )"חשבוני התמידי, 
חשבון עולמי"(. תהיותיהן חוצות את השכבות הרבות של ה'אני', 
שאינו פוסק לתקוף את עצמו, גם אם הן "טיח תפל", ובלבד שלא 

ללכת שולל אחר ההבחנות המקובלות בין טוב ורע. 

יצירותיו, שני הרומנים הראשונים של  בספר הגדול, כרך א' של 
ברנר לפי סדר הצגתם הם: בחורף )1903(, מסביב לנקודה )1904(, 
והרחק מהם, לקראת סוף הספר, מכאן ומכאן )1911( ושכול וכשלון 
עלייתו  בטרם  נכתבו  הראשונים  הרומנים  שני  ואמנם,   .)1920(
ארצה, בעוד שני האחרונים נכתבו בארץ ישראל )ברנר עלה לארץ 
בשנת 1909(. גם אם העלייה מסמנת שינוי במצבו של ה"תלוש" 
והיאחזות באדמה, עלינו לזכור שהסופר הגיע לכאן בשעת משבר, 
ושבימיו עלה מספר העוזבים אותה על מספר הבאים אליה. הארץ 
לא היתה אז לעולים מקלט בטוח בגלל העבודה הקשה שלא היתה 
תמורה ַמספקת עבורה ובגלל העדר הביטחון. גורלו של ברנר – 

רציחתו בידי ערבים בשנת 1921, הוא העדות הנוראה לכך. 

ואכן ברומנים הללו בוחר הסופר להשתקף בדמויות "זקנות" בנות 
מתהפכת  מוחו  )"קערת  בנפש  או  בגוף  חולות  ושלושים,  עשרים 
רוחני.  ובשיממון  קשה  בבדידות  חיות  רעב,  עד  עניות  פיה"(,  על 
אפילו את שנות ילדותו המתוארות ברומן בחורף לא מציל המספר 
)המובלע בדמותו של ירמיה פייארמן( מהלקאה. עליהן הוא אומר: 
"מלבד שאינן מתקרמות עור ומעלות בשר כדי להיות לגִויה אחת, 

הוכחה שנייה:

יהודים  של  דת  המרות  בדבר  היסטורי  סימוכין  להלן 
בבוקובינה בתקופת השואה, שמפאת אורכו אני מביאה 

כאן רק את תרגומו: 10

"בעת ההיא קמה בצ'רנוביץ תנועה שהטיפה להמרה לנצרות 
יהודים,  מאות  כמה  האחרון.  ההצלה  וניסיון  היחיד  כמוצא 
מאראנים מודרניים, שחשבו שהפניית עורף לקהילה היהודית 
מהרה  עד  אולם  להם.  תועיל  בכלל  ועד  חדשה  להודעה  עד 
מהם  אחדים  יתרונות:  מעט  להם  הביאה  שהטבילה  התברר 
כבדי  חסרונות  היו  זאת  לעומת  הצהוב.  הכוכב  את  ענדו  לא 
.משקל, היות שהשופטים מונטאאנו ואלאצ'י ממש התחרו זה  בזה ברדיפת המוטבלים. לא היה גבול לסדיזם שלהם". 

מראי־מקום

פה  שיש  חושבת  שאני  מכיון  "עקום"  לתרגם  העדפתי 
קונוטציה למשפט של ניטשה המופיע ב"כה אמר זרתוסטרא", 

חלק רביעי, סעיף 17:
Krumm kommen alle guten Dinge ihrem Ziele 
nahe. Gleich Katzen machen sie Buckel...

הטובים  הדברים  כל  קרבים  עקומים  כשהם  תרגום: 
לתכליתם. כמו חתולים הם מתגבנים...

זכרונות  פרקי   - לנהר  מעבר  חנה,  מלר־פאוסט 
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פייארמן  מאד".  עד  וכבדות  שחורות  הן 
המשכילי,  העולם  אל  הגמרא  מעולם  נע 
זה  ובתוך  הציוני,  לעולם  גם  הקשור 
הבורגנות"  "רעל  על  בדעות  גם  נתקל 
לנקודה  במסביב  אברמזון  הסוציאליסטי. 
)גם הוא משקף באופן עקרוני את ברנר(, 
נע בין הספרייה העברית לבין זו הרוסית־

הפושקינית. הוא מחזיק בידיו את הכוזרי 
ספרי  את  ברדיצ'בסקי,  ספרי  חמשת  עם 
מעלה  אבסורדי  ובאופן  מאפו,  אברהם 
בנושא  שלו  כתביו  חבילת  את  באש 
בתקופתנו";  העברית  היצירה  "תחיית 
החטא  את  גם  קורא  הוא  זאת  מלבד 
בידי  )שתורגם  דוסטויבסקי  של  ועונשו 
ברנר, עדות להשפעת הרומן עליו כאדם 
לקרוע  משתוקק  גם  בזמן  ובו  וכסופר(, 

ציוניות, אך  נאם באגודות  את ספר הדקדוק הרוסי. מדי פעם 
את  דוחה  אברמזון  ציוני,  ודאי  שהוא  לו  מעיר  שיחו  כשבן 
המינוח ומשיב: "עברי". גם לחוה, אהובתו המחזיקה ברעיונות 
ספריו  את  שיכתוב  הצעתה  על  משיב  הוא  סוציאליסטיים, 

ברוסית: "עברי אני ואני כותב עברית לעברים". 

מתאר  הוא  בה  החיים  שאת  ישראל,  לארץ  מגיע  כשברנר  גם 
ברומן מכאן ומכאן, הוא מכנה את גיבורו "אובד עצות" ומעיד 
רב  לאיש  בדומה  המרתף",  מן  היהודי  "האדם  שהוא  עליו 
עצות"  "אובד  ככלל  דוסטויבסקי.  של  המרתף  מן  המחשבות 
משתף את ידידו במחשבתו שלארץ ישראל עלו רק "ִשבולים 
בודדות", ו"רק אחדים מעשרותיהם אינם מסתפקים בדיבורים 
בלבד", ושואל באירוניה: "בלול של תרנגולים אתם מבקשים 
להודות  מסרב  עצות"  "אובד  הפצוע?"  לאנקור  בטוח  מקלט 
אל  הפזורה  בין  כיחס  היא  ישראל  לארץ  הגולה  בין  שהיחס 
א.ד.  של  אישיותו  את  המנציחה   - ברומן  אחת  דמות  המרכז. 
גורדון - אהובה עליו: אריה לפידות. על לפידות, שאיבד בארץ 
את נכדו ואת בנו )שנרצח בידי ערבי( וחי בעוני נורא, הוא כותב: 
"יש לו הגיון האינסטינקט, הוא גיבור בתכונתו מפני שאינו יכול 
אחרת". זו אולי הדמות היחידה ש"אובד עצות" כואב את כאבה 
וחי עמה את הידרדרותה. ואף על פי כן בזמן שהוא חולה נַהר 
רוצה לספח לרשימתו את המוטו  והוא  "ְׂששון ההוויה",  עליו 
מכתב יד גנוז: "וזוהי צוואתי האישית: "החיים רעים אבל תמיד 
סודיים.../ המוות רע/ העולם מסוכסך, אבל גם מגּוון ולפעמים 
יפה/ האדם אומלל, אבל יש והוא גם נהדר./ לעם ישראל מצד 
חוקי ההגיון אין עתיד/ צריך, בכל זאת, לעבֹד. כל זמן שנשמתך 
העבודה  תחי  מרוממים/  רגעים  יש  נשגבים/  מעשים  יש  בך, 

העברית האנושית". 

ההתמודדות  בהם  שניכרת   - אלו  שיריים  משפטים 
מעיד  ושעליהם  האבסורד,  עם  האקזיסטנציאליסטית 
את  מבטאים   – לפרסום  ראויים  אינם  שאולי  עצות"  "אובד 
הפרדוקסליות הבלתי פתורה בדמויותיו של ברנר, ואולי יותר 
מכך: את הכפילות ביחסן אליו עצמו כסופר. הוא מבין שעיקר 

לתת  יכול  שהוא  אלא  בעבודה,  החיים 
ביטוי לידיעתו זו רק בכתביו הספרותיים. 

סופר  בברנר  לראות  אפוא  אפשר  האם 
פסימיסטי? "אובד עצות" מעיד על עצמו 
פסימיסט,  הנני  "ואני  ומכאן:  במכאן 
פסימיסט, עד השורש, בלי כל ויתורים". 
עצות"  "אובד  של  שהכרזתו  לי  נראה 
את  תואמת  אינה  כפסימיסט  עצמו  על 
ברנר  של  הספרותיות  הדמויות  מאפייני 
)ואף לא את אישיותו כפובליציסט(. ברנר 
דוסטויבסקי.  של  הספרותי  במזג  ניחן 
מחשבה  לשום  מניחות  אינן  דמויותיו 
לחלוף בראשו בלי ניתוח נוקב עד התהום. 
דוסטויבסקי  ששרטט  הדמות  כמו  אך 
"כתבים  )או  המרתף  מן  כתבים  ברומן 
מן המחתרת"(, גם הן רוצות לחצות את 
כבר  "נפשי  )אברמזון:  החיים  לבין  ביניהן  המפרידה  החומה 
היתה מדוכאה באופן אחר: היא דמתה לחומה בצורה, המטה 
לנפול"(. הן אינן מבקשות "אי־יסורים" אלא "תוכן". דמיטרי 
)האחים קרמזוב( אומר שהאדם הוא שדה הקרב בין אלוהים 
הוא שדה  "גופו  כי  אברמזון  אומר  כך  על  כפרפרזה  והשטן. 
מלחמה בין כאב ראשו וכאב שיניו". ברנר מבטא בפרשנות זו 
לדוסטויבסקי את הסבל נטול הפתרון שחוות דמויותיו: מחלה, 
התפוררות, שיגעון, יצר התאבדות. ובכל זאת, כפי שדמויותיו 
דמויותיו  ברוסית(,  )'טוסקה'  "ערגון"  חוות  דוסטויבסקי  של 
שאומר  כפי  אצלו(,  החוזר  )מושג  "כיסוף"  חשות  ברנר  של 
ירמיה פייארמן: "אך בכל זאת אי־אפשר להכחיש, שיש פה גם 

חוטי משי נסתרים, שמקשרים אותי אל החיים". 

לאחר  הרוסית  בספרייה  שחווה  אקסטטי־נבואי  נפשי  במצב 
שנודע לו על פרעות שהתחוללו ביהודים, אברמזון קם ושרטט 
את חזונו על השולחן: "האבן הראשה. כלו כל החוטמים... ראה 
נתתי את חרטומך חזק מצור שלא נתמלאה אלא מחורבנה..."; 
על חזון היגונים והתקומה מתלחשים חבריו שהוא טינף את 
כניסיון  תופס  שהוא  מה  לאחר  הנבואי  שגיונו  אך  השולחן, 
האבן  האחרון,  אני  נואש!  תאמר  "אל  חדל:  אינו  להשמידו, 
על  וטיפסת  לך  ה':  אלי  ויאמר  אחרון...  ויישאר  הראשה... 
הכותל, למעלה מחוט הסיקרא תמצא הגאולה השלמה". האבל 
עם  שלו  הקשר  את  גודע  בפרעות  הנרצחים  על  חש  שהוא 
"האילנות של צֹור הצומחים באירופה", ונוטע אותו בעבריּות 
לי  ונראה  היהודים",  "צרת  את  ראה  ברנר  ישראלית.  הארץ 
שאליה התכוון כשכתב בשם אברמזון: "הנקודה מסתלקת במי 
שממית עצמו עליה". מצוקת הרעב, הרדיפה וחוסר התוחלת 
ממנו  הרחיקו  שחווה,  המושב'  ב'תחום  היהודיים  החיים  של 
במקצת את תודעת החיפוש אחר הנקודה. בחלומו ראה עצמו 
אברמזון כהולך בדרך ארוכה וקשה, כשהוא אוזר את שארית 
כוחותיו בניסיון לעבור מֵעבר לנקודה שחורה ואיומה הגוזרת 
בדמות  שם  היתה  פשוט  היא  מֲעבר.  מוצא  ואינו  לבו,  העבריּות – הגם שגם היא פגומה – בארץ ישראל.         .את 

י״ח ברנר, 1910
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'לילדַי', יש שיר שבו אתה מזכיר את  לך קטע פרוזה שנקרא 
בנך, אתה מספר על אהבות ומסעות. מחוזות ילדותך מוצאים 
הד בשירים וגם תחנות משמעותיות אחרות. יש לך שיר בשם 

'כרכור־תל־אביב', הובל אותנו בציר זה.

את  מובילה  בשירים  שקריאה  ספק  אין 
כמו  הזה,  הסיפור  חיי. את  בסיפור  הקורא 
את סיפורו של כל אחד מאיתנו, ניתן לספר 
בתחתית  שונות.  ומזוויות  שונות  בדרכים 
כל שיר מצוינת השנה שבה נכתב, וכך יכול 
שכותב   14 בן  נער  לעצמו  לדמיין  הקורא 
נשוי   ,)47 )עמ'  מצולות'  מנבכי  'צדף  את 
טרי שכותב את 'עוד מעט תבואי' )עמ' 52( 
או גרוש בן 48 שכותב את 'ברחוב המלך 

ג'ורג'׳ )עמ' 8(.

נולדתי וגדלתי בכרכור. טיפסתי על עצים, 
ערכתי  הקיץ  בחופשות  בשדות,  שוטטתי 
ילדותי  סברס.  שיחי  לחיפוש  מסעות 
ונערותי עברו עלי באינסוף יצירה וקריאה 
ולרוב בבדידות. כשהייתי בן 21 איבדתי את 
אבא שלי שעמו היה לי קשר מאוד חזק והוא ללא ספק הדמות 
שהכי השפיעה עַלי. בחייו ובמותו. אהבתי אותו מאוד והגעגוע 

אליו שובר את לבי עד היום.

את שנות העשרים שלי העברתי בהמון עשייה מוזיקלית ורק 
לאחר גיל עשרים וחמש התחלתי גם ליהנות מקשרים רומנטיים 
שבה  בתקופה  כתבתי  'כרכור־תל־אביב׳  השיר  את  ומיניים. 
הסטודנטים  במעונות  גרתי  באוניברסיטה.  פילוסופיה  למדתי 

ברמת אביב ונסעתי הרבה על הקו הזה, כרכור־תל־אביב.

קרוב לגיל שלושים התחתנתי ונולדו לי שני ילדים. הייתי איש 
ה'מחשבה' שסוגרת את הספר  ארוכה.  משפחה במשך תקופה 
נקראת 'במסיבת בר המצווה של בני, מאי 2017' )עמ' 149(. לפני 
החיים  באורח  הדרמטי  והשינוי  הפרידה  התגרשתי.  שנתיים 
ה'מחשבות'  קטעי  רוב  ואת  בספר  מהטקסטים  חלק  הולידו 

שבחלקו השני.

אחדים משיריך מתארים אהבות נעורים אבל באחרים יש לך 
עניין עם הגיל. בשיר 'חיתוכים', למשל, אתה כותב "אני מרגיש 
אדם זקן" )עמ' 39( והשיר הבא בספר נקרא 'כשאדם הופך זקן' 
)עמ' 41(. אתה בן 50. איך אתה מסכם את הקריירה המוזיקלית 

שלך עד כה? מה התוכניות לשנים הבאות?

באוקטובר 2020 ראה אור האלבום "חזרתי אל היער – המיטב, 
2020-2002" המכנס 17 שירים של המלחין והזמר עודד גדיר. 
ב־7  כה  עד  שנכללה  יצירתו  תקופות  מכל  נאספו  השירים 
והאחרון   )2002( "הכי חזק בעולם"  אלבומים. הראשון שבהם 
קדם  האוסף  אלבום  לפרסום   .)2019( "ז'ורנל"  האוסף  שלפני 

שודדים  אוניות  הספר  של  פרסומו 
מחשבות,  ותשע  שירים   – אדומות 
הכולל יצירות כתובות פרי עטו של 

גדיר ומייצג 35 שנות יצירה. 

***

במשך שנים אתה מנהל את השיחה 
שלך עם הקהל באמצעות אלבומים 
חיות.  והופעות  מוציא  שאתה 
האלבומים  של  קרנם  באחרונה 
היה  לא  חיות  הופעות  ועל  בירידה 
והנה  הקורונה.  בימי  לדבר  מה 
הפתעת עם ספר שירים שכולל גם 
להם  שקראת  פרוזה  קטעי  תשעה 

׳מחשבות׳. מה הביא אותך לכינוס זה?

שכותב,  מי  סינגר־סונגרייטר.  שנקרא  מה  אני  בערך   15 מגיל 
מלחין ומבצע את שיריו, ובמקרה שלי אף מפיק וממקסס אותם. 
לפני שהלחנתי שיר אחד כבר כתבתי  היא שעוד  אבל האמת 
- שירה, מחשבות,  המון  וכתבתי  המון  קראתי  חיי  כל  שירה. 
המוזיקלית.  לעשייה  במקביל  זה  כל  קצרים.  וסיפורים  יומנים 
כתבתי  השנים  כל  ולאורך   ,12 בגיל  לכתוב  התחלתי  שירה 
טקסטים שהיה לי ברור שאינם מתאימים להלחנה. כבר בשורה 
להלחנה  מתאים  הטקסט  אם  יודע  אני  השנייה  או  הראשונה 
או לקריאה בלבד. בכל אופן, במהלך כל השנים הללו חלמתי 

להוציא ספר - לאסוף את המיטב, להדפיס ולהגיש לעולם. 

מן  לי  מוכרים  חלקם  ללחנים?  זכו  שבספר  השירים  כל  האם 
האלבומים השונים.

ראויים  היו  באלבומים  והקלטתי  שהלחנתי  מהטקסטים  חלק 
בעיַני להופיע גם בפורמט של ספר לקריאה. אבל הספר מסכם 
יותר ממחצית השירים שבו  כאמור עשרות שנים של כתיבה. 

נכתבו דווקא ללא כוונה להיות מולחנים ולא הולחנו.

רבות מיצירותיך מעוגנות בתחנות ביוגרפיות שונות. בשיר אחד 
יש  ומותו,  חייו  אביך,  את  אחר  בשיר  הוריך,  את  מזכיר  אתה 

רפי וייכרט משוחח עם עודד גדיר 
בעקבות צאת מבחר משיריו הכתובים ואלבום אוסף משיריו המושרים

עודד גדיר, צילמה רויטל דקל

בחזרה אל היער
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אהבת נצח  
 

ַהַּקִיץ ָהִאיְנְּדָיאִני ֶׁשל ז'ֹו ָּדַסאן ִלָּוה ֶאת ַיְלדּוִתי
טּוט ָלּה ִוי, אֹו־ִני־ָרה, ָהַאֲהָבה ַהִּנְצִחית.

ַהֲחצֹוְצָרה ָהַאִּמיָצה ִהְכִריָזה ִמְלָחָמה ַעל ַהָּמֶות
ְוָזֲעָקה ְּבקֹול ָּברּור - ַרק ָהַאֲהָבה ְּתַנֵּצַח

ִּפֶטר ֶּפן ָאַהב ֶאת ֶווְנִּדי
ְוג'ּוִדי ָאֲהָבה ֶאת ַאָּבא ֶאֶרְך ַרְגַלִים

ַטְרָזן ִחָּכה ַרק ְלֵג'ְין
ְוַאָּבא ָאַהב ַרק ֶאת ִאָּמא.

ָהָיה ָּברּור ֶׁשָּכָכה
ָצִריְך ִלְחיֹות

ְוַחָּיִבים ְלַהֲאִמין
ְּבֵאֶּלה ֶׁשָּׁשִרים ִׁשיִרים

ֶׁשִּנְבָרִאים ְּבַעּמּוֵדי ַהְּסָפִרים
ְּבֵאֶּלה ֶׁשָּתִמיד אֹוֲהִבים, ֶׁשָּתִמיד אֹוֲהִבים, ֶׁשָּתִמיד אֹוֲהִבים.

 
ַהַּקִיץ ָהִאיְנְּדָיאִני ֶׁשל ז'ֹו ָּדַסאן ָּדַסאן ִלָּוה ֶאת ַיְלדּוִתי

ַהֵּמַלְנּכֹוְלָיה ִחְּבָקה ָחָזק ֶאת ָהַאֲהָבה ַהִּנְצִחית.
ַהֲחצֹוְצָרה ָהַאִּמיָצה ִהְכִריָזה ִמְלָחָמה ַעל ַהָּמֶות

ְוָזֲעָקה ְּבקֹול ָּברּור - ַרק ָהַאֲהָבה ְּתַנֵּצַח.
ִקיְנג קֹוְנג ִהְקִריב ֶאת ַעְצמֹו ְוָנַפל ֵמַהִּמְגָּדל ַהָּגבֹוַּה

ֶפִלין ָאֲהָבה ֶאת ַּבְמִּבי ָאז ַּבְמִּבי ָאַהב ֶאת ֶפִלין

ָהָיה ָּברּור ֶׁשָּכָכה
ִיְהיּו ַהַחִּיים

ְוַחָּיִבים ְלַהֲאִמין
ְּבֵאֶּלה ֶׁשָּׁשִרים ִׁשיִרים

ֶׁשִּנְבָרִאים ַעל ַהָּמָסְך ַהָּגדֹול
ְּבֵאֶּלה ֶׁשָּתִמיד אֹוֲהִבים, ֶׁשָּתִמיד אֹוֲהִבים, ֶׁשָּתִמיד אֹוֲהִבים.

2016

כן... האמת שככל שהולכים אחורה בזמן תחושת חוסר ההלימה 
וגדלה. כלומר  בין הגיל הכרונולגי לגיל הפנימי הולכת  אצלי 
גילי,  בני  בחברת  לפחות  הרגשתי,  יסודי  ספר  בבית  כשהייתי 
הסתנכרנתי.  עברו  שהשנים  ככל  דווקא  ילד.  לא  בכלל  שאני 
סיפוק  חי בתחושת  אני   – ולשאלתך על הקריירה המוזיקלית 
אוסף  ואלבום  אלבומים  שבעה  כה  עד  הוצאתי  רבה.  והישג 
שאני גאה בהם מאוד. אני מרגיש שהם עומדים מול שיני הזמן. 
שהיצירה בהם מדויקת ומבטאת אותי ואת העולם שעיני רואות. 
שלך,  )מילים  יחד  שיצרנו  אלבומים  הם  השבעה  מתוך  שניים 
לחנים שלי(. בימים אלה יצא, כאמור, אלבום האוסף שהוא מעין 

סיכום לדרך הארוכה שעשיתי. 

במשך השנים שיתפתי פעולה עם אמנים שאני מאוד מעריך - 
אהוד בנאי, ערן צור, דן תורן ואחרים. למדתי, התפתחתי, ריגשתי 
והתרגשתי, ועדיין אני מלא בסקרנות לגבי עשייה חדשה. אני 
מפיק מוזיקלית באולפן ובלייבל שלי שירים ואלבומים לאמנים 
חומרים  על  עובד  שאני  ומובן  פרויקט.  מכל  ומתרגש  אחרים 

חדשים משלי. 

פרוזה  וספרי  לחוד  שירה  ספרי  מפרסמים  כלל  בדרך  יוצרים 
הפרוזה  לקטעי  השירים  את  להקדים  החלטת  אתה  לחוד. 
שבחטיבה השנייה בספר. מה יש בקטעים הללו ומדוע היה לך 

חשוב לכלול אותם כאן?

השאלה הזו מאתגרת אותי. תהיתי עליה גם בזמן עריכת הספר. 
נקודת המוצא של הספר היא תיעוד של מהלך חיים. אם תרצה 
רוב  זה'.  למועד  נכון  מורשתי  וזוהי  פה  'הייתי  הצהרה  מין  זו 
הפרידה  סביב  האחרונות,  השנים  בשלוש  נכתבו  ה'מחשבות' 
והגירושים ויש בהן תובנות ותהיות על נושאים מרכזיים בחיים 
וא־מונוגמיה,  מונוגמיה  ונשים,  גברים  ושקר,  אמת  אהבה,   -
הורות ועוד. כנראה שהרגשתי שאם אני אוסף את המיטב מכל 
אמירה  איזו  לנסח  רצון  מתוך  היום,  עד  שיצרתי  הטקסטים 
שהן  משום  בספר  להיכלל  צריכות  האלה  המחשבות  כוללת, 
מסבירות ומגדירות אותי ואת ההסתכלות שלי על העולם באופן 

שבו השירים לא יכולים.

אתה  שבה  תל־אביב,  של  רקעה  על  נכתבו  מהשירים  רבים 
תיק  הולכים עם  "בתל־אביב אנשים  דונג' כתבת:  חי. ב'דינג 
על  הבאס  עם  הולכים  אנשים  בתל־אביב   / הגב  על  מצילות 

הכתף" )עמ' 16(. מה היחס שלך לעיר?

יחס מורכב. אני מרגיש שכרכור של שנות השבעים עיצבה אותי 
בוגר  כאדם  גר  אני  השנים שבהן  יותר מאשר שלושים  הרבה 
בתל־אביב. אני תמיד כמה לטבע, למרחב. שהייה בטבע גורמת 
והנוכחות של כל כך  אני מרגיש שהקצב של העיר  לי אושר. 
הרבה אנשים סביבי יוצרים בי מתח תמידי שאני לא אוהב. לצד 
זה, תל־אביב היא מקום שיש בו חופש לבטא ייחודיות, שיש בו 
פעילות תרבותית מגוונת ואינטנסיבית, גרים בה אנשים שנפשי 
והיא,  אליה,  התרגלתי  פשוט  שגם  וכמובן  בנפשם.  קשורה 

לפחות נכון להיום, המקום שבו אני מרגיש בבית.

לסיום השיחה בינינו הייתי מבקש שתבחר שני שירים שקרובים 
במיוחד ללבך ותאמר משהו על הבחירה בהם.

בחרתי בשירים 'מחפש עקבות' )עמ' 32( ו'אהבת נצח' )עמ' 28(. 
'מחפש עקבות' - לעתים אתה מתפתה לספר את סיפור חייך. אם 
יש בנמצא אוזניים הנכונות להקשיב לו מה טוב. אם אין - אתה 
כותב אותו ומקווה שמישהו יקרא וכך ידע - מי אתה, מה היית, 

מה רצית להיות.
'אהבת נצח' - השנים שעוברות מעמתות אותי שוב ושוב עם 
רעיון האהבה כפי שחשבתי והרגשתי אותו בילדותי. עבור אדם 
חילוני, אין כמעט במה להאמין מלבדה. ובכל זאת אנחנו מבלים 
ידה וסביבה. חוזרים אליה בתשובה,  יוצאים ממנה בשאלה ולא מוצאים מנוחה.          .את חיינו מטולטלים על 
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מחפש עקבות 
 

ְּבחֶֹרף 1995
ְּכֶׁשִּיְצָחק ַרִּבין ִנְרַצח

ָהִייִתי ַּבִּמָּטה ִעם ֲחֵבָרה ֶׁשִּלי
ַחּלֹון ֶאל ַהֹּתהּו ָובֹהּו ִנְפַּתח

ִהיא ָהְיָתה ְקָצת ְמֻעְרֶעֶרת, ֶזה ָעָׂשה ָלּה ֹלא טֹוב
ָאְמָרה ֶׁשָהרַֹע ִהְׁשַּתֵּלט ַעל ָהְרחֹוב

ָּפֲחָדה ֵמָהִאיׁש ֶׁשֶּבָחֵצר ְוָרְצָתה ְלִהְסַּתֵּתר
ַעד ֶׁשֹּלא ָיכְֹלִּתי יֹוֵתר ְוֹלא ִנְׁשַאְרִּתי.

 
ִּבְסָתו 1979

ְּכֶׁשָעׂשּו ָׁשלֹום ִעם ִמְצַרִים
ָהִייִתי ְּבִכָתה ד' ְוָעִׂשיִתי ְלַיְלָּדה ָיָפה ַאַחת ֵעיַנִים

ָנַסְענּו ְלִבּקּור ִּבְכָפר ַעְרִבי
ָהָיה ָׁשם ֵריַח מּוָזר ַוֲאָנִׁשים ֶנְחָמִדים

ֵהם ֹלא ִנְראּו ִלי אֹוְיִבים
ֲאִני ְוַהַּיְלָּדה ַהּזֹאת ָנַתּנּו ָיַדִים ְוִהְתַחְלִּתי ָלִׁשיר ִׁשיִרים.

 
ְּבַקִיץ 1991

ְּכֶׁשַאָּבא ֶׁשִּלי ֶנֱעַלם
ָחַזְרִּתי ִמִּקּבּוץ ַמֲעִנית

ְוִאָּמא ִסְּפָרה ִלי ֶׁשהּוא ֹלא ָׁשם.
ָׁשָנה ַאַחר ָּכְך ֵמת ַּגם ַסָּבא ֶׁשִּלי

ַהּיֹום ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשָאז ִאַּבְדִּתי אֹוִתי
ּוֵמָאז ֲאִני ַּבְּׁשִביל ְמַחֵּפׂש ֲעֵקבֹות

ְלִמי ֶׁשאּוַלי ָיכְֹלִּתי ִלְהיֹות.
 

ָּבָאִביב 2004
ְּכֶׁשַהֵּבן ֶׁשִּלי נֹוַלד

ָהִייִתי ְמֻבְלָּבל ְקָצת ֲאָבל ָהָיה ִלי ֶנְחָמד
ׁשּוב ָהִייִתי ַאָּבא ְוַסָּבא ְוׁשּוב

ָהַלְכִּתי ַּבְּׁשִביל ּבֹו ָהִייִתי ָרִגיל
ַהֵּבן ֶׁשִּלי ִהִּביט ִּבי ְּבַמָּבט ְמֻרָּכז

ְוָיַדְעִּתי ָאז
ֶׁשָחִציִתי ֶאת ַהַּקו ֵּבין ַהְּזַמן ֶׁשִּנְמַחק

ַלְּזַמן ֶׁשִּנְכָּתב.

2010

גיא מדרר

מה שהאופה אמר

ֲאַבק ְּדָרִכים. ֵׂשֶכל ָיָׁשר
ֲאַדֵּבר ַעל: 

ָהרּוַח ַהֶּנְחֶסֶמת
ְּבַגב ַהָּכָנף.

ְּכלֹוַמר
ָהַנח ְלָכְך. ְּכלֹוַמר ְצַעד

ָהאֹוֶפה ָאַמר
ַהְּקׁשּות ֲאַבק ְּדָרִכים 

ִהיא - 
ַהַּתּנּור ֵׂשֶכל ָיָׁשר.

ְּבַבִית ַאֵחר:
ַהַּדף ִחֵּיְך ָלִאיׁש
ַהֵּנרֹות ָׁשרּו ִׁשיר

ֵאיֶזה ֶרַגע
ָיֶפה ָחְלקּו

ְּדחּוֵיי ָהִעיר
--

עֹוד ָּדָבר ֶאְתַוֶּדה ָּכאן
ֶׁשהּוא, ְּבֶעֶצם

ַהֹּכל לֹוַמר:
ַאְׁשֵרי ַהֵהֶלְך 
ְּבִצֵּדי ַהֶּדֶרְך

ַהִּמְתרֹוֵנן ְּבַעְצמֹו ְוָׁשר.

על הגב אין

ִצְלצּול ַּבְּכֵנִסָּיה 
ַּבַּפֲעמֹון. ֲעִנַּיִיְך עֹוִלים.

ֵּביֵניֶהם ֶאָחד לֹוֵבׁש
ַאֶּדֶרת. ַעל ַהַּגב ֵאין. 

ַּפַעם ָרִאיִתי ֹּפה ִּתְנֶׁשֶמת.

ָהֶעֶרב ָאִחיד, יֹוֵרד
ְּתִחָּלה ַעל ַּגּגֹות 

ַהַּפח. ָמה ִנְזֹּכר ָמה ִנְׁשָּכח. 
ְּבַחַּיי ֶׁשָּלרֹב ֵאיֶנִּני ָּכְך.

ִצְלצּול ַּבַּפֲעמֹון.
ַהָּים הּוא ַאִּדיר.

ַעל ַהַּגב ֵאין.
ַאְך ֶאת ָאִבי ֹלא ַיֲחִזיר.
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גלעד חי

מחלה  

****

ֹאֶרן, נֹוף נֹוֵפל, ְממֹוָטט ֲעָנִפים, ְמָחָטיו ָנְׁשרּו, ִאְצְטֻרָּבָליו ְמֻפָּזִרים, ְצִחיִחים.
ָנכֹון ִלְבֵעָרה. 

 ***

ַהִּפּצּול ַּבֶּגַזע ִהְתִחיל ְמַעט ֵמַעל ַלַּקְרַקע 
ַאַחר ָּכְך ִהְתרֹוֵמם, ְוִנְרָאה ְּכֶאָחד 

ַצֶּמֶרת ֶׁשֹּלא ִנָּתן ְלַהְפִסיק ְלִהְסַּתֵּכל ָּבּה 
ָנָדה ְּבָכל רּוַח. 

**

ֶאְצַּבע ְּברֹוׁש ֻמְפָנה ַלָּׁשַמִים – ַאֶּתם. 

*

זֹו אֹוָתּה ַמֲחָלה.
ִּבְדָאָגה ַאָּתה ַמִּביט ַעל ַהָּׁשַמִים 

ּבֹוֵעט ּוְמַגְלֵּגל ֶאֶבן ְקַטָּנה 
ָאִריִחים ַמְסִּתיִרים ַּתְחָּתם ֶאת ָהֲאָדָמה 
זֹוֵכר ֶאת ִצְבָעּה ַהָּׁשֹחר, ַהְּמַעט ַמְלִּבין  

הֹוֵפְך ָּבּה ְּבִדְמיֹוְנָך 
הֹוֵפְך ְּבֵעיֶניָך 

ּגּוָפה ְּכרּוָכה ְמגֹוֶלֶלת ְלבֹור 
ִהיא ְּכָבר ָקְנָתה ֶחְלָקה 

ֵיׁש ָלּה ָמקֹום 
ַזִית ָהִייָת ׁשֹוֵתל ָׁשם, חֹוֵׂשף ְּבָׁשָרָׁשיו ֶאת ַהְּקָבִרים 

ִּבְזַמָּנם ָיבֹואּו, רּוַח ְוֶגֶׁשם.

רז סופר

יהודה

ִלְפֵני ְיהּוָדה, ָהִיינּו ְיָלִדים
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ֲאבּוִדים, ְרדּוִפים
ִחַּפְׂשנּו ַאָּבא, ָּכָכה ָחַׁשְבנּו. 

ְיהּוָדה ָהָיה ּבֹוֵגד, ַרק ָאָדם ָקרֹוב 
יֹוֵדַע ְלָנעּוץ ַסִּכין ָעמֹק.

עופות

ָיָצאנּו ַלְּקָרב ְוָחַזְרנּו ִעם ַהִּׁשּקּוץ
ְמכֹוַנת ַּבְרֶזל, קֹוֵצב ֵלב 

ּגּוף ָזר ְּבתֹוֵכנּו
הֹוֵלְך ּוְמַכֵּוץ אֹוָתנּו

ַוֲאַנְחנּו
ְּפָתִיים, צֹוֲעִקים ִמְתַרֲחִבים

ְועֹוד עֹוֵרק ָּבנּו ֶנְחָסם.

ַאְרַּבע ַּכְנֵפי ָׁשַמִים ָחַלְמנּו
ְונֹוַתְרנּו ְּכִצּפֹור ְמֻנֶּוֶנת 

קֹוֶפֶצת ּוְמַנֶּתֶרת ַּבֲעִליבּוָתּה
ָּכאן ַּגְרִּגיר ֶׁשל ִּתְקָוה

ָׁשם ְׂשעֹוָרה ְוִחָּטה
ִנַּקְרנּו, ָּבַלְענּו, ִהְתַּפַּטְמנּו

ְּבֶזֶבל, ִּבְׁשֵאִרּיֹות
ְוָׂשַמְחנּו ִּכי ִהְרַּגְׁשנּו ַּבֲעֵלי נֹוצֹות.

ְּגָבִרים, ְּגָבִרים, ָחֶזה ָנפּוַח
צֹוְוִחים, ְמנֹוְפִפים ַּבַּכְרּבֶֹלת

ְׁשָטִחים, ְּגֵדרֹות, ּפֹוְלִׁשים
ׁשּוָעִלים ּוְׁשַאר טֹוְרִפים.

ְמִטילֹות, ְמִטילֹות, ִּבְכֵאב
זֹוֲעקֹות, ֵּביִצים ַרּכֹות

ְוַהּכֹל ְלַבּסֹוף
הֹוֵלְך ְלַכָּפרֹות
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מצד זה
עמוס לויתן

"

מחוות אהבה 
מספר המשוררים הבכירים החיים בקרבנו 
של  מותם  עם  מדי.  רב  היה  לא  פעם  אף 
איתמר  זך,  נתן  ריבנר,  טוביה  גורי,  חיים 
יעוז קסט, וכן נוספים, הוא הולך ומתמעט. 
והמבקר  המשורר  שעשה  המחווה  לפיכך 
לו  במלאות  ויזלטיר  למאיר  וייכרט  רפי 
שמונים, בספרו השנים המופלאות רשימות 
על שירת מאיר ויזלטיר )ספרי 'עתון 77', 
נאה  הוא מעשה   ,)2021 המאוחד,  הקיבוץ 
של הוקרה ואהבה. גם במחוות כאלה איננו 
ללבי  היה  יקר  כמה  זוכר  אני  משופעים. 
שכתבה  משורר  עם  פגישה  הספר  בנעורי 

לאה גולדברג על אברהם בן יצחק )סונה(. וכמה ספרים כאלה 
יש לנו בכלל? 

אף  לויזלטיר,  אינטימית  קרבה  מתוך  כתוב  וייכרט  של  ספרו 
שהוא עשוי מרשימות נפרדות שנכתבו בתקופות שונות. ב"מעין 
הקדמה" הוא כותב, כי הוא זוכר בנקל את תאריך יום הולדתו 
של ויזלטיר )8 במרס 1948( מכיוון שזה גם תאריך יום הולדתו 
שלו בהפרש של 23 שנים. "העובדה ששנינו נולדנו באותו יום 
נודעה לי שנים רבות אחרי שנשביתי בקסם שירתו." קרבה זו 
השניים.  של  המשותף  מעגלם  אל  הקורא  את  לקרב  מועילה 
ויזלטיר איננו תמיד משורר קל או נגיש והוא יכול גם לעורר 
התנגדות בקרב שומעיו. כפי שוייכרט מספר, למשל, כאשר דיבר 
בפני קהל על השיר 'נשות אוקטובר', שנכתב בימי מלחמת יום 
כיפור, נתקל בתחושת עלבון מצד השומעים שראו בשיר ביזוי 
והשפלה של הנופלים באותה מלחמה. לפיכך וייכרט מאריך שם 

בהסברים כדי להמתיק את השיר הקשה לבליעה. 

פרקים יפים בספר הם אלה שבהם משלב וייכרט ניתוח שירי 
עם זיכרון אישי, כמו למשל הפרק "מול המרפסות הפעורות", 
בשולי כמה שירים תל־אביביים. לדבריו, בין שיריו המוקדמים 
משום  אולי  ל'אלנבי',  מיוחדת  חיבה  רוחש  הוא  ויזלטיר  של 
שבשנות נעוריו בילה רבות ברחוב זה. הוא היה נמלט מהתיכון 
סמוך  השואבה,  בית  שבסימטת  "אלגרו"  התקליטים  לחנות 
לקולנוע "מתמיד", שבו הוקרנו באותן שנים סרטים מפוקפקים 
לרוב. אחרי הצבא עבד וייכרט שנים אחדות בסניף המרכזי של 
"אלגרו" ברחוב שינקין, מול הגינה. על רקע זה משתלבת יפה 
'סונטה, שדי הקוקסינל', מן הסונטות התל־אביביות האהובות 
ומרשימה  חזקה  סונטה  אכן,  במלואה.  מביא  שהוא  עליו, 

מקדיש  ולה  זו(  בסוגה  אמן  רב  הוא  )ויזלטיר 
לעיתים  זאת  עם  מפורט.  ניתוח  גם  וייכרט 
מדי.  רופפים  והשירים  הניתוחים עמוסים מדי 
מתוך  שורות  ארבע  בן  שיר  הוא  למשל,  כזה, 
גבירול  אבן  )"רחוב  תל־אביביים'  'שרטוטים 
מקביל לרחוב דיזנגוף, / ורחוב דיזנגוף מקביל 
בחלקו לרחוב בן יהודה. / כמו שלושה מיתרים 
/ עזובים ששרדו בנבל דוד"( הזוכה לפרשנות 

חובקת עולם. 

ההערות  הן  לדעתי,  בספר,  מאוד  חשובות 
בעיני  ויזלטיר  של  מעמדו  על  וייכרט  שמעיר 
מזך,  פחות  לא  ויזלטיר  קוראיו.  ובעיני  עצמו 
ואולי אפילו יותר ממנו, מודע למעמדו כמשורר 
מאז'ורי בעל כריזמה וביטחון שירי. בדומה לגדולי המשוררים 
האירופים במאה העשרים – אליוט, אודן, ברכט, מאיאקובסקי 
הוויות  על  חשש  וללא  רם  בקול  ויזלטיר  מדבר   – ונוספים 
העולם. זו תכונה מיוחדת שלא כל משורר, ויהיה רחב דעת ככל 
שיהיה, נחן בה. וייכרט כותב כי "ויזלטיר מנסה להגיע )בספרו 
אמיתות  המשמיעים  יריעה  רחבי  שירים  של  לגיבוש  מחסן( 
תפקיד  יש  זה  לדבר  המודרני.  בעידן  גורלנו  על  אוניברסליות 
חשוב בהווה הישראלי, המאפשר לנו להתחבר לתרבות המערב 
בתקופה  צופה  כמו  הדובר   -  -  - עמה  דיאלוג  איזה  ולשמר 
חלופיותה.  את  לתעד  עליה,  להגיב  לסכמה,  ומנסה  ארוכה 
ג'סטת הדיבור המקיפה והמסכמת, בנוסח אליוט ובעיקר אודן, 
המופיעה בלשון הכללה או בלשון רבים, מתבטאת במשפטים 
שרופות,  לערים   / אותנו  מסיעה  הגדולה  האדם  ׳חוכמת  כמו 
בשמש.׳״  מבאישות  וגוויות  חרוך  ברזל  של   / עשנים  לתילים 
ולשקספיר, שאת  להומרוס  ויזלטיר  חיבתו של  את  לכך  הוסף 
מחזותיו הרבה לתרגם, ותצטייר לפניך תמונה מגוונת ועשירה 
של בן בית בתרבות העולם )ואולי קצת פחות בתרבות העברית(. 
עם זאת, שירתו איננה חפה כמובן מביקורת, שאיננה מוצאת, 
שהגיע  אף  על  כי  נראה  זה.  בספר  מקומה  את  בצדק,  ואולי 

לגבורות, שומר ויזלטיר על צעירות העשויה עוד להפתיע. 
 

לאן נסחפים ה״ניידים״?! 
גדי טאוב הוא תפוח אדמה לוהט בימים אלה, לאחר הופעת ספרו 
החדש ניידים ונייחים; מאבקן של האליטות נגד הדמוקרטיה 
צור  עורך אחראי:  / שיבולת.  מאיר  סלע  )הוצאת  הישראלית 
ארליך, 2020(. אנשים דנים אותו לחסד או לשבט )בעיקר לזה(, 
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מבלי שקראו מילה בספרו )להוציא, אולי, כותרת המשנה(. אבל 
רעיונותיו חשובים וכתיבתו מרתקת מכדי שנימנע מלהתייחס 
אליהם רק בגלל הרעש הציבורי. בדבריו לרוית הכט ב׳גלריה׳ 
)‘הארץ׳, 12.02.21( הוא אומר כי “מה שעורר את הזעם נגדו 
זו האצבע ששם על הנקודה לפיה מאחורי המתקפה הליברלית 
על הלאומיות, מסתתרת בעצם מתקפה על הדמוקרטיה.״ מה 
שכבר ידוע הוא כי ההשקפה הבולטת של האליטה הליברלית 
היא אנטי־לאומית, “אבל מה שפחות בולט הוא עד כמה היא 
והערב,  השכם  לנו  לומר  טורחת  זו  אליטה  אנטי־דמוקרטית. 
שהציבור גזעני ופשיסטי וכי היא באה להציל את הדמוקרטיה 

מידי עריצות הרוב.״      

גדי טאוב כותב בלי כחל וסרק כי קו השבר 
שמאל  פחות  הוא  זמננו  של  האידיאולוגי 
שיש  כפי  או  ללאומיות.  היחס  ויותר  וימין 
המכנים זאת כיום מחלוקת בין “גלובליסטים״ 
מאמינים  הפטריוטים  ל״פטריוטים״. 
העולמי  הסדר  את  ורואים  לאום  במדינת 
הגלובליסטים  כאלה.  מדינות  על  מבוסס 
רואים בלאומיות סכנת לאומנות ומחשיבים 
מוסדותיו.  ואת  הבינלאומי  החוק  את  יותר 
מצויות  הגלובליסטית  ההשקפה  במוקד 
במוקד  ואילו  אוניברסליות  אדם  זכויות 
אזרח  זכויות  מצויות  הפטריוטית  ההשקפה 
מובהקת,  מבחן  סוגיית  פרטיקולריות. 

המבדילה בין שני המחנות, היא, למשל, סוגיית ההגירה. דומה 
זה.  מול  זה  ניצבים  המחנות  ששני  הראשונה  הפעם  זו  שאין 
זו,  ברוח  מחודשת  התארגנות  היתה  עולם  מלחמת  כל  אחרי 
אולם הפעם, עם משבר האקלים, ולאחרונה גם מגפת הקורונה, 
היא מקיפה את העולם כולו. יש המדגישים את חשיבותה של 

המדינה במלחמה זו ויש את שיתוף הפעולה הבינלאומי. 

מכיוון שאין זו חלוקה מובהקת לימין ולשמאל )אם כי יש כמה 
קווי דמיון ביניהם( בחר טאוב להעניק להם שמות חדשים ברוח 
הנייחים  )גלובליסטים(.  ו״ניידים״  )פטריוטים(  “נייחים״  הזמן: 
אחוזים בשורשיהם במדינת הלאום וכל החלשה שלה מאיימת 
על הגדרתם העצמית ועל יכולתם לעצב את גורלם; את כוחם 
“פופוליסטים״.  גם  ומכונים  העממיות  מהשכבות  שואבים  הם 
הניידים לעומתם אינם תלויים כל כך במקום גיאוגרפי מבחינה 
כלכלית, חברתית ותרבותית וכל העולם הוא זירת פעילותם. את 
כוחם הם שואבים מהמעמדות הגבוהים ומכונים גם “אליטות״.

כי   - בספרו  החידוש  עיקר  וזה   - מדגיש  טאוב  כאמור, 
האידיאולוגיה האופיינית לאליטות היא לא רק פוסט־לאומית, 
אלא גם אנטי־דמוקרטית בכך שהיא מבקשת להעביר את הכוח 
של  והחלשה  עקיפה  ידי  על  לידיה,  ההמונים  מידי  הפוליטי 
מנגנוני הייצוג הדמוקרטיים. השקפה שהוא מכנה “ליברליזם 
מתפיסת  הפרט  זכויות  את  המנתקת  תפיסה  אנטי־דמוקרטי״. 
ריבונות האזרחים. אחד המאפיינים שלה הוא ניסיון האליטה 
להכתיב ערכים מלמעלה באמצעות קביעת מה אסור ומה מותר 
לומר על פי כללי “התקינות הפוליטית״. השקפה זו מכונה גם 

הרב־ “רב־תרבותיות״.  לחילופין  או  זהויות״  של  “פוליטיקה 
תרבותיות חותרת לפצל את הזהות הלאומית לתת־זהויות ובכך 
הלאומיות  הדמוקרטיות  על  המתקפה  את  מלמטה  משלימה 
מלמעלה. הרקע הפילוסופי של כל זה הוא הפרדיגמה הפוסט־
ן יולדתן של התקינות הפוליטית, הפוליטיקה של  מודרנית, ִאמָּ

הזהויות וההתקפה על מושג האמת. 

בעולם הממשי החלו כבר בני אדם להבין שהגלובליזציה שוחקת 
הדמוקרטיים  במוסדות  נאחזים  הם  ובתגובה  האזרחות,  את 
הברקזיט  )למשל,  ריבונותם  את  להבטיח  שנועדו  הנבחרים 
בבריטניה(. האליטות מצדן פועלות לעקוף את 
המנגנונים הדמוקרטיים בטענה המוכרת כי יש 
הרוב״.  “עריצות  מפני  הדמוקרטיה  על  להגן 
מגינים אלה, כידוע, הם “שומרי הסף״ בדמות 
בג״צ, בית המשפט, היועץ המשפטי, פרקליטות 
המדינה ועמותות למיניהן. כך מתגלגלת הדה־
לגיטימציה של הלאומיות לדה־לגיטימציה של 

הדמוקרטיה.  

טאוב מסביר כי עליית כוחן של האליטות נסמכת 
הפוליטי״,  של  “המשפטיזציה  על  רבה  במידה 
כאשר תחומים שבהם נדרשות הכרעות ערכיות 
בישראל  משפטיים.  מומחים  לידי  נמסרים 
חוקתיות״  “מהפכות  בשתי  המפנה  התרחש 
התשעים  שנות  בתחילת  ברק  אהרון  שהוביל 
מופשטים  ערכים  בשם  שעברה,  המאה  של 
מעולם  נידונו  )שלא  השיטה״  של  היסוד  “עקרונות  הקרויים 
“הכל  שבה  זו  מגמה  להסוות  כדי  מקום(.  בשום  אושרו  ולא 
שפיט״, והפוליטי נבלע על ידי המשפטי, נוקטת האליטה לשון 
מהותית״  “דמוקרטיה  של  במושג  ומשתמשת  אורווליאנית 
של  הגרעין  כביכול  שהיא  הרוב״(  “עריצות  של  )קרובתה 
מהותית  “דמוקרטיה  טאוב:  כותב  הפורמלית״.  “הדמוקרטיה 
היא שיטת משטר שבה הריבונות מופקדת למשמרת נצח בידי 
אנשים שלא נבחרו, אלא מונו בידי חבריהם לכל החיים״ )עמ׳ 
126(. בישראל, שאין בה כלל מערכת של “איזונים ובלמים״ בין 

הרשויות, המצב חמור פי כמה.

לכל הסוגיות האלה מקדיש טאוב פרקים שלמים בנפרד ולא 
אוכל להידרש להם כאן. במיוחד אני ממליץ על הפרק השלישי 
)“לא יהודית ולא דמוקרטית: המשפטיזציה של הפוליטיקה״(, 
שבו תיאור מפורט ומדהים של המהפכה החוקתית של אהרון 
אולם  “מחטף״.  אותה  המגדירים  יש  אשר  והשלכותיה,  ברק 
הפרק שאני רוצה להתעכב עליו מעט יותר, הוא הפרק האחרון 
“ההתקפה הפוסטמודרנית על האמנות״. זהו פרק פחות פוליטי 
הרחוב,  אל  האקדמיה  מן  המחלחלת  השפעתו,  אבל  ומשפטי, 

עצומה ומעמיקה. 

במרכזו עומדת תורת “השיח״ של פוקו. לפי תורה זו השיח בכל 
תקופה נוצר על ידי מקורות הכוח והסמכות בחברה )השופט, 
ארגון  הרחקה,  הדרה,  פיקוח,  תהליכי  עובר  הגננת(,  הרופא, 
והפצה וַמְבֶנה את המציאות. אין מציאות אובייקטיבית מחוץ 
נשיות,  גבריות,  שליטה:  למטרות  “ַהְבָנָיה״  הנו  והכל  לשיח 
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מיניות, תודעה וכדומה, כולן הבניה. הפוסטמודרניזם, שאימץ 
האמת?״  “מהי  לא  לשאול  אותנו  לימד  חיקו,  אל  השיח  את 
“הפוליטיקה  זוהי  צורך?״  ולאיזה  האמת  את  קובע  “מי  אלא 
מאחורי  ולחפש  חשדנים,  להיות  לנו  הגורמת  האמת״  של 
יחסי הכוח. כך למדנו גם לחשוד שמאחורי כל  כל אמת את 
יצירת אמנות, ספרות או קולנוע, המתיימרות לעסוק בחוויות 
ֲהָדָרה,  של  מתוחכמות  צורות  מסתתרות  אותנטיות,  אנושיות 

ַהְחָּפָצה, ֶהֶגמֹוְנָיה, היררכיה וכדומה.  

אבל, טוען טאוב: אם השיח “ַמבנה״ מציאות, אזי נסגר המרווח 
שבין “שיח״ ל״מציאות״ והם נעשים רצף אחד. אין שיח שיכול 
שיח  כל  “מדומיין״.  או  מכונן״  “בלתי  אמיתי״,  “לא  להיות 
עכשיו הוא “מציאות״ ואין מפלט מן “הממשי״ )אל הפנטסטי(. 
כל מה שאנחנו כותבים, אומרים, חולמים – כל דיבור, סיפור, 
של  תהומית  רצינות  מתמלא   – ניגון  או  פיסול  ציור,  דימוי, 

“שכפול יחסי הכוח״. 

)הנה דוגמה שאיני בודה דברים מלבי: מאמר מאת קרן סבוראי 
שהתפרסם ב׳תרבות וספרות׳ של ‘הארץ׳ )1.1.21( בשם “ואולי 
צריך להוריד גם את ‘סונטת קרויצר׳ של טולסטוי מן המדפים״. 
ב־1890,  טולסטוי  שפרסם  המופת  יצירת  אם  תוהה  הכותבת 
על בעל הרוצח את אשתו בשל חשד שהיא בוגדת בו עם כנר 
שניגנה איתו בקונצרט ביתי את ‘סונטת קרויצר׳ מאת בטהובן, 
במיוחד  וחברתי,  ציבורי  למשפט  היום  לעמוד  צריכה  אינה 

כאשר רציחות של בנות זוג הפכו בימינו לבעיה אקוטית.( 

הדמיון  מעוף  על  מעמיסה  זו  “השקפה  טאוב:  של  ובמילותיו 
המשחקי,  הפנטסטי,  העולם  החקיקה.״  של  משקלה  את 
האירוני, הפרודי, ההומוריסטי והבדיוני, כבר אינו יכול לשמש 
אלטרנטיבה למציאות. “האמנות, כפי שהבנו אותה עד היום, 
ביותר  הנחותות  בצורותיה  למעט  אפשרית,  בלתי  נעשתה 
הסוציאליסטי  הריאליזם  שהיה  כפי  דידקטית,  כמוסרנות 

במשטר הסובייטי״ )עמ׳ 209(.   

אולם האמנות איננה מותרות, אלא צורך אנושי בסיסי. אנחנו 
זקוקים למרחב אלטרנטיבי למציאות שבו נוכל להתמודד עם 
החשכה שבתוכנו. בדומה למה שעושה החלום, אנו מאפשרים 
לעצמנו באמצעות האמנות להתנסות בשלל חוויות אנושיות. 
אמנם  הן  ממשאלותינו  חלק  פרויד:  של  המרכזית  התובנה  זו 
מפחידות ומסוכנות. האמנות, כמו החלום, היא דרך הפתוחה 
לפנינו להתמודד ולעבד אותן לאפיקים של יצירה. אם נאבד 
את המעבדה של הבדיון, שבה אנו יכולים לשזור ולפרום את 
הקשרים בין אהבה, אגרסיה, געגוע ופחד, כי אז נדון את עצמנו 
הממשיים  יחסינו  לתוך  הקדומה  הסתירות  פקעת  את  להביא 
לראיות  הופכים  שלנו  הבלהה  חלומות  אם  אולם  אחרים.  עם 
שנדחיק  סופנו  הפוליטית,  התקינות  של  הדין  בבית  קבילות 
במקום לפרק. “אם פנטזיות של חדירה והיחדרות, של הכפפה 
של  ונפלשות,  פלישה  של  והיטמעות,  הטמעה  של  וכפיפות, 
כוח׳,  יחסי  של  ‘הפנמה  רק  נחשבות  והתמזגות,  עצמאות 
הנובעים מתבניות חברתיות ומשעתקות - כי אז אנו חוסמים 
כל  של  ייחודיותו  את  ומכחישים  עצמנו  לידיעת  הדרך  את 

יחיד״ )עמ׳ 212(.    

יחסי  של  “שכפול״  או  “הבניה״  הם  והבדיון  הפנטזיה  כאשר 
את  לזמן  יש  כך  לשם  פיקוח.  בלי  אותם  לשחרר  אסור  כוח, 
הקדומות  הדעות  של  הצנזורים  ואת  החברתי״  הצדק  “לוחמי 
לא  לעולם  אחרת,  שדים.  גירוש  טקסי  ולבצע  הלא־מודעות, 
נדע אם לא דבק בנו עדיין שמץ לכלוך של גזענות סמויה או 

הומופוביה לא מודעת. 

וכך, במעבר מהשראה אמנותית חופשית למסגרת החמורה של 
התקינות הפוליטית, עובר גם המיוחד והשונה אקסטרפולציה 
ַלְּכָלִלי ולמאפיין של הקבוצה. היחיד נעשה לדוגמה מייצגת של 
גזע, לאום, מגדר ונטייה מינית. האמנות מוחלפת בסוציולוגיה 
שהמטבע שלה היא ַהְפָשטֹות, חוקים והכללות. )למשל, כאשר 
סופר יהודי־ישראלי יוצר דמות של ערבי־פלסטיני הוא מחויב 
הסכסוך,  של  משקלו  כובד  את  כתפיו  על  להעמיס  מראש 
של  אביזר  שישמש  כדי  טוב־בהכרח,  אדם  ממנו  לעשות  או 

“איתות מוסרי״.(   

המגבלות המוסרניות אוסרות את ידיה של היצירה. מעט מאוד 
יישאר מן האמנות אם נטיל עליה את המשימה של תיקון עולם 
ונאסור עליה לגעת בכאב ובהרס. ודברים אלה נכונים גם ביחס 
לביקורת הספרות והאמנות אשר יותר מתמיד נדמה עכשיו כי 

היא נכתבת בידי קומיסרים של התקינות הפוליטית.

בפרק הראשון בספרו כותב טאוב כי עם נפילת חומת ברלין 
הלבבות  את  גלובלי״  “כפר  של  ליברלי  חלום  כבש  ב־1989 
במערב. חלום על כפר כלל עולמי, ללא מחיצות וללא גבולות, 
שבו ינועו בחופשיות סחורות, אנשים ורעיונות. במבט מלמעלה 
זה נראה שוויוני, צודק וצבעוני. במבט מלמטה זה נראה לגמרי 
אחרת: במקום שבו יימחקו כל ההבדלים והגבולות, מה שיחסר 
לאנשים תהיה אזרחות. לתושביו יהיו אולי זכויות אדם, אך לא 
יהיו להם זכויות אזרח )בהעדרן של מדינות לאום(, והם יאבדו 
את כוחם הפוליטי לשלוט בגורלם. את הקביעות שבאזרחות 
יחליפו הגירה ונדודים. הגירה חופשית לא תעלה אותם לדרגת 
אזרחים, אבל היא תוריד את האזרחים לדרגת מהגרי עבודה. 
הם יחיו בגטאות של מהגרים כפי שכבר קיימים היום בשולי 

הערים הגדולות במערב )עמ׳ 31(. 

האם לשם נסחפים וסוחפים אותנו הניידים?!  

ַאַנאְרִכיְסט ְוַאַנאְכרֹוִניְסט 
יצורים  מין  איזה  חומסקי  נועם  של  ספרו  מתרגם  לנדו,  עידן 
במבוא  כותב   )2020 חמד,  ספרי  אחרונות,  )ידיעות  אנחנו? 
למהדורה העברית, כי מעטים הם ההוגים בני זמננו הראויים 
מהם.  אחד  הוא  חומסקי  וכי  "מדען־פילוסוף"  הכפול  לתואר 
כמדען חומסקי הוא בלשן, אבי תורת "הבלשנות הגנרטיבית" 
)"הדקדוק היוצר"( שחוללה מהפכה בתחום זה בשנות השישים 
הרדיקלי,  השמאל  איש  הוא  כפילוסוף  שעברה.  המאה  של 
המשייך עצמו למסורת האנרכיזם הפוליטי. הנושאים המדעיים 
אבל  לסופם,  לרדת  מתיימר  ואיני  ונכבדים,  כבדים  בספרו 
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המקף־המחבר ביניהם אינו מסתדר 
לגמרי  לא  לנדו  שגם  וכמדומני  לי 

שלם עמו. 

בנושאי  הצרוף,  המדעי  בתחום  גם 
של  עבודתו  וההכרה,  השפה 
הפתעות  כמה  מכילה  חומסקי 
המדעי  ההיבט  על  צפויות.  בלתי 
של עבודתו כותב לנדו כי חומסקי 
"המהפכה  של  החץ  בראש  עמד 
האדם.  במדעי  הקוגניטיבית" 
בפסיכולוגיה  השלטת  הפרדיגמה 
"ביהיביוריסטית",  היתה  אז  עד 
כלומר התנהגותית, שהסתמכה על 
ותגובה,  גירוי  של  למידה  דפוסי 
של  הגנרטיבית  הבלשנות  ואילו 
הנגדי.  בקוטב  ניצבה  חומסקי 
לא  מנטליים,  מבנים  חקרה  היא 
שהאדם,  הניחה  היא  התנהגויות. 

ניחן בכישורים מּוָלִדים, ובהם גם כשירות  כמו כל אורגניזם, 
בהתנגדות  תחילה  שנתקלה  חומסקי  של  תורתו  לשונית. 
ורווחת.  משפיעה  לפרדיגמה  והפכה  להצלחה  כך  אחר  זכתה 
כל ההתנגדויות, הקיימות עד היום, לא הצליחו לחתור תחת 

קביעתו כי "הידע הלשוני אינו נרכש וגם אינו תלוי תרבות." 

המטריאליזם  ברכי  על  שהתחנך  מי  כי  לי  נדמה  כאן,  כבר 
אלה.  דברים  למקרא  מופתע  עצמו(  חומסקי  )כמו  ההיסטורי 
תלויית  ו"אינה  "מּוֶלֶדת"  היא  הלשונית  הכשירות  כי  לטעון 
תרבות" אינה טענה הדרה בשלום עם חומסקי הפוליטי. אולי 
כדי לתרץ זאת, גם לעצמו, טבע חומסקי כבר בראשית דרכו 
זה  בחיבור  המגיעה  ל״תעלומות״,  ״בעיות״  בין  האבחנה  את 
)ראה אור באנגלית ב־2013( כדברי לנדו לכדי "אמירה ספקנית 

נוקבת בדבר גבולות הידיעה האנושית." 

בתחום השפה  הללו.  ו"התעלומות"  "הבעיות"  כן,  אם  הן  מה 
הוא  ובתשובתו  תכונותיה?  ומה  מקורה  מה   - חומסקי  שואל 
הלשון  של  בפילוסופיה  רווחת  שהיתה  ההנחה  על  מערער 
עד ימיו, לפיה קיים יחס של הוראה )reference( בין מילים 
ורק  דברים  על  מורות  אינן  שמילים  היא  מסקנתו  לדברים. 
הפסיכולוגיה  מילים.  באמצעות  דברים  על  מורים  אנשים 
מציינת  "תפוח"  שהמילה  למשל,  לחשוב,  אותנו  משיאה 
איזשהו עצם יציב במרחב ובזמן. אבל כל מה שיש הוא אוסף 
של נקודות מבט על המציאות החיצונית. לפיכך מילים אף פעם 
אדם  בני  אלא  בעולם,  דברים  על  ניטרלי  באופן  מורות  אינן 
הם שעושים זאת באמצעות מילים שאת משמעותן הם משנים 
תדיר. חומסקי מציין כי דווקא בתקשורת בין בעלי חיים בולטת 
תכונת הרפרנציונליות יותר מאשר בתקשורת האנושית. מכאן 
מסקנתו מרחיקת הלכת כי "בין השפה האנושית לבין מערכות 
תקשורת של בעלי חיים, אין רצף אבולוציוני, אלא קיים פער 
מסקנה  עוד   .)17 )עמ'  ביולוגית"  חידה  הוא  שקיומו  עצום, 
שבוודאי תפתיע כל מי שחושבים שאיש שמאל הוא מניה וביה 

גם אבולוציוניסט דרוויניסטי.

בעמדת  ניצב  חומסקי  לנדו,  לדברי 
המחקרים  את  בוחן  כשהוא  גם  הספקן 
הפער  את  לבטל  המבקשים  האחרונים 
הזה )בין תקשורת בעלי חיים לתקשורת 
השפה  חומסקי,  לדברי  אנושית(. 
האנושית הופיעה לפני כמאה אלף שנים 
כ"מפץ גדול פתאומי", ולא כתוצר של 
תהליך אבולציוני ארוך. מכאן שגישות 
כהסתגלות  אותה  להסביר  החותרות 
העיקר:  את  מחמיצות  אבולוציונית 
)סתגלני(  אדפטיבי  אינו  השפה  מבנה 
וגם לא בא לעולם בתהליך של ברירה 
זו  18(. על יסוד הנחה  אדפטיבית )עמ' 
)ומבלי להיכנס לכל ההיבטים הטכניים 
מסתייג  הסוגיה(  של  המסובכים 
חומסקי מן הרדוקציה של מושג השפה 
הפונקציה  לדעתו  תקשורת".  ל"אמצעי 
הבסיסית של השפה – לארגן ולשקף לעצמנו מחשבות – היתה 
קיימת הרבה לפני תפקידה ככלי תקשורת )עמ' 19(. עוד מסקנה 

מפתיעה.

עד כאן בקצרה ״הבעיות״; ואילו בין ״התעלומות״ מונה חומסקי 
את ההיבט היצירתי של השימוש בשפה, ואת היצירתיות בכלל. 
החידה הבסיסית היא: מדוע אדם אומר דבר מה או נוקט פעולה 
מסוימת ברגע מסוים? על שאלה זו לדעתו, הקשורה בשאלת 
הרבה  התקדמנו  ולא  ברורה  תשובה  לנו  אין  הרצון",  "חופש 
שאינם  תהליכים  להבין  מהותי  קושי  זהו  העתיקה.  יוון  מאז 
דטרמיניסטיים אך גם אינם אקראיים. "מה שמתרחש בתווך בין 
שתי האפשרויות האלה הוא בגדר תעלומה," כותב לנדו. אחת 
התעלומות המעסיקות את חומסקי בספר זה )לא נעסוק בה כאן, 
אלא רק אציין אותה כדוגמה( היא תעלומה שלא נפתרה לדעתו 
עצמים  על  ניוטון(  )של  הכבידה  כוח  פועל  כיצד  היום:  עד 
"תעלומת הפעולה מרחוק,  זו  ביניהם?  כל מגע  מרחוק מבלי 
שוב  אליה  חוזר  שחומסקי  במדע,  תקדים  חסר  ֶבר  ֶשׁ שסימנה 
בפיזיקה  תעלומות  של  שורה  מונה  חומסקי   .)21 )עמ'  ושוב" 
המודרנית שקיבלנו אותן מבלי באמת להבינן, וזאת רק משום 
וגם גל  הצלחתן האמפירית. למשל, אנרגיה שהיא גם חלקיק 
)בתורת הקוונטים(, או הקביעה שככל שאתה נע מהר יותר אתה 
שבקבלתן  טוען  חומסקי  היחסות(.  )בתורת  יותר  לאט  מזדקן 
של תיאוריות כאלה "התכווצה" היומרה המדעית לספק הסבר 
)של  ִמיְסֶטְרַיאִנית  "עמדה  היא  מכך  שנובע  מה  לעולם.  מלא 
מסתורין(: ישנן תעלומות והן ניצבות בלב התיאוריות המדעיות 

המוצלחות ביותר" )23(. 

מדעיות  בסוגיות  חומסקי  אפוא  דן  בספרו,   ,4  ,2  ,1 בחלקים 
וכדומה.  מחשבה  חומר  נפש,  גוף  ההכרה,  השפה,  מורכבות: 
הפוליטית  בסוגיה  אלא  לעסוק,  ביכולתי  או  ברצוני  בהן  לא 
בחלק 3 הקרוי "מהו הטוב המשותף?" ובמקף־המחבר הטורד. 
"הטוב המשותף" נובע מהיותו של האדם יצור חברתי ולפיכך 

נועם חומסקי
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כל המערכים החברתיים המובילים אל רווחתם ואל זכויותיהם 
של בני אדם קרויים "טוב משותף". לדעתי, דווקא פרק זה מציג 
"תעלומה" גדולה ולו בשל העובדה שאין בה, לדעת חומסקי, שום 
תעלומה כלל. לפתע, כבמטה קסם, נעלמו הבעיות, התעלומות 
הכל  המשותף"  "הטוב  בעניין  הקודמים.  שבפרקים  והספקות 
פשוט וברור. לנדו כותב כי בפרק זה מגלה הקורא חומסקי רגוע 
"הרעיונות  האידיאלית.  החברה  אודות  על  טקסט  זהו  יותר. 
על  שומה  מאליהם.  ומובנים  פשוטים  ונותרו  היו  העיקריים 
החברה להבטיח את חירותם המרבית של כל האנשים, ולהבטיח 
כישוריהם"  יכולתם לפתח באופן חופשי את  ואת  את אושרם 
)עמ' 28(. האומנם, כה פשוט?! זה כמאתיים שנה, מאז מרקס 
ושלטון הקפיטליזם המפותח במערב, מתעקשים הוגי השמאל, 
וחומסקי עמם, לומר כי הכל "פשוט וברור": יש למגר את שלטון 
הקפיטל ולהציב במקומו שלטון אחר )סוציאליסטי(, והכל יבוא 
והיכן  זה, משום מה, עדיין לא קרה.  על מקומו בשלום. אבל 
שזה קרה )במציאות(, זה נכשל. אם כן, האומנם כה פשוט כפי 

שחומסקי סבור? 

דומה שלנדו עצמו חש בכך כאשר הוא כותב: "האם יש קשר 
בין הרעיונות של חומסקי על אודות השפה והידיעה האנושית 
לבין רעיונותיו הפוליטיים? ברמה הגלויה הקשר רופף. )ברמה 
הסמויה( ניצבת תפיסה אחדותית של האדם: יצירתיות לשונית 
ושאיפה לחירות מעוגנות שתיהן באותו טבע מולד" )עמ' 30(. 
אבל שתי אלה, הן, כאמור, גם "תעלומות". ואילו בשאלת "הטוב 
המשותף" מסרב חומסקי להכיר בו בתור "תעלומה". הבה נבחן 

שאלה זו מקרוב.

"הטוב המשותף", כאמור, נובע מהיותו של האדם יצור חברתי. 
המערכים החברתיים המובילים אל רווחתם ואל זכויותיהם של 
בני אדם קרויים "טוב משותף". חומסקי מסתמך כאן על ההוגים 
מיל,  סטיוארט  כגון  והנאורות,  הליברליזם  של  הקלאסיים 
וילהלם הומבולדט ואדם סמית, אבל נוהג להדגיש בהגותם את 
החלקים המוכרים פחות, ועליהם הוא מבסס את ביקורתו. מאדם 
מצטט  הוא  החופשי,  השוק  תורת  לאבי  הנחשב  למשל,  סמית 
ביקורת על חלוקת העבודה הקפיטליסטית: "מי שחייו עוברים 
להפעיל  לו  מזדמן  לא  פשוטות,  פעולות  מספר  בביצוע  עליו 
חשיבה עצמאית ועל פי רוב ייעשה בור וטיפש גמור. זהו המצב 
אליו שוקעים הפועלים העניים, כלומר רוב האוכלוסייה" )עמ' 
99(. כמאתיים שנה לאחר הופעת ספרו של סמית עושר העמים, 
כאילו  אותם  ומצטט  חומסקי  שב  אלה,  דברים  הופיעו  שם 
העבודה"  "חלוקת  נזקי  ואת  הנוכחי  המצב  את  מאשררים  הם 
הקפיטליסטית דהיום. ולראיה הוא כותב: "הליברליזם הקלאסי 
ההומניסטית  המחויבות  אבל  הקפיטליזם,  שרטון  על  התנפץ 
"התעלמות"  וגם  "תעלומה"  גם  העולם."  מן  פסה  לא  שלו 
התמוטטות  )כגון  האחרות  ההיסטוריות  ההתפתחויות  מכל 
כאן.  יש  ועוד(  בקובה  התמורות  ברלין,  חומת  נפילת  ברה"מ, 
אבל חומסקי לא רואה אותן. כדרכו, הוא מלקט ראיות משולי 
אלטרנטיבית.  היסטוריה  של  מיתולוגיות  עליהם  ובונה  הדרך 
אחד מהם הוא רודולף רֹוֶקר, פעיל והוגה אנרכיסטי מרכזי אשר 
שרטט בספרו )משנת 1938( מסורת אנרכיסטית של "סוציאליזם 

לקראת  האנושות  התפתחות  חזון של  ראה  ליברטריאני" שבו 
על  רוקר  נשען  מצדו   .)100 )עמ'  הנאורות  של  האידיאלים 
באקונין.  מיכאל  התשע־עשרה  המאה  מן  הרוסי  האנרכיסט 
עצמו  את  הגשים  לא  ב"אנרכיזם", שמעולם  דווקא  כי  מעניין 
מענה  חומסקי  מוצא  בו(,  שנוח  מה  זה  )ואולי  יוכל  אם  וספק 
רעיונות  של  היורש  הוא  "האנרכיזם  הפוליטיים:  לחזונותיו 
על  נמצא  הוא  הנאורות.  עם  שהופיעו  הקלאסי  הליברליזם 
המרקסיזם  מן  הליברטריאנית־סוציאליסטית  החשיבה  רצף 
של השמאל ועד למפעלים בבעלות העובדים בחגורת החלודה 
מצרים  במכסיקו,  גם  היום  ומתפשטים  שהולכים  ארה"ב  של 
העולם"  בכל  קואופרטיבים  שמקיפה  תנועה  הבאסקים.  וחבל 
101(. מ"חגורת החלודה" בארה"ב )אזורי ההצבעה עבור  )עמ' 
לדעתו,  תבוא,  הבאסקים,  וחבל  מצרים  מכסיקו,  טראמפ(, 

הישועה. 

פשוט.  משפטי  כמהלך  חומסקי  רואה  הקפיטליזם  הבסת  את 
האנושית  בהתפתחות  ע"ל(  )הקואופרטיבית,  הזאת  "המגמה 
מבקשת לאתר מבנים של היררכיה )קפיטליסטית, ע"ל(, סמכות 
ושליטה המגבילים את ההתפתחות האנושית, ואז לאתגר אותם 
ואם  בתביעה: הצדיקו את עצמכם, הוכיחו שאתם לגיטימיים, 
לפרק  יש  הזה,  באתגר  לעמוד  מסוגלים  אינם  האלה  המבנים 

אותם" )עמ' 101(. 

כך! פשוט! חומסקי תובע מהמבנים ההיררכיים )הקפיטליסטיים( 
"להצדיק" את עצמם, ואם לאו, שיתפרקו. הוא אינו רואה כלל 
הם  כאשר  שעה,  ושעה  יום  יום  עצמם  את  מצדיקים  הם  כי 
זנים ומפרנסים מיליארדי בני אדם ברחבי הגלובוס,  מקיימים, 
כל  חומסקי  לעשות.  ביכולתו  כי  הוכיח  טרם  שהאנרכיזם  מה 
זה איננו קורה.  עיוור לעיוורונו עד שאינו מבין מדוע כל  כך 
על  יגן  שמישהו  למה  טריוויאלית:  אמת  נשמע  זה  "לכאורה 
מבנים ומוסדות לא לגיטימיים? התפיסה הזאת נכונה. העיקרון 
בכוחו  שיש  ונראה  טריוויאלית.  כאמת  להיחשב  צריך  אכן 

להנחות אותנו אל הטוב המשותף" )עמ' 102(. 

היכן הוא חומסקי הספקן כשצריך אותו? זה היודע, כדברי לנדו, 
לספק "אמירה ספקנית נוקבת בדבר גבולות הידיעה האנושית". 
צר לקבוע שחומסקי שבוי בפרק זה בנוסטלגיה מהפכנית. רוב 
מקורות ההשראה שלו הם מן המאה התשע־עשרה. ממרקס עד 
)חוקר מעמד הפועלים האמריקאי  וייר  נורמן  ועד  דיואי  ג'ון 
מ־1924(. חזונו הוא "תפיסה של ריבונות קהילתית במסגרת 
של  וסוציאליזם  פדרלי  ארגון  חופשיות,  התאגדויות  של 
בתים  שני  מצטט  הוא  המורל  להעלאת   .)110 )עמ'  גילדות" 
כמאתיים  מלפני   )Masque of Anarchy( שלי  משירו של 
שנה בגנות שכר העבדים של העובדים ובשבח המרידה שלהם 
מ־1819 במנצ'סטר. כרגיל, אצל חומסקי, אין מחסור בהסברים 
מדוע מהלך זה הוכשל על ידי הנשיאים האמריקאים מג'פרסון 
ועד קרטר ויועציהם, מג'יימס מדיסון ועד ג'ון פוסטר דאלס 
)עמ' 116(. אבל מעבר ל"הכשלה" הקולוסאלית הנמשכת עד 
יכול אנרכיזם קהילתי לבוא  ימינו, נשאלת השאלה: האומנם 
צרכי  כל  את  ולספק  המפותח  הקפיטליסטי  המשק  במקום 
הכלכלה האמריקאית האדירה?! כרגיל הגות השמאל מצטיינת 
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בביקורת ההווה, אבל נכשלת בהעלאת אלטרנטיבה כלכלית 
לקפיטליזם. האנרכיזם השלטוני שמציע חומסקי הוא בהחלט 

אנאכרוניסטי! 

מילה אחרונה 

על  גרץ  נורית  של  ספרה  על  הקודם  במדורי  שכתבתי  לאחר 
עמוס עוז ביוגרפיה של ידידות חשתי חובה לקרוא גם את ספרה 
על   )2021 זמורה  )כנרת  דבר המתחפש לאהבה  עוז  גליה  של 
אביה, אם כי לא ששתי לכך. למקרא שניהם נראה לי כי האב 
עיקשים,  כישרוניים,  שניהם  דומים.  מחומרים  עשויים  והבת 
ונוטרי טינה. לכן פיוס לא יהיה בקרוב בין המחנות. היא כותבת 
אומר,  והוא  והשפיל".  קילל  אותי,  היכה  שלי  אבא  "בילדותי 
בדברים המצוטטים בספרה, כי "היתה קשה, מרירה ונקמנית". 
נאמנים עלי דברי שניהם, אם כי, כמובן, על ההורה הבוגר חלה 
אחריות רבה יותר. עם זאת הבת, כאישה בוגרת כבר וכאשר הוא 

היה על ערש דווי, סירבה להתפייס עמו. 

לאחר שיצאו לאור שני הספרים, מתברר כי מספרה של נורית גרץ 
הושמט, לבקשתה של גליה עוז, פרק שלם העוסק בה )דבר שלא 
יכולתי לדעת כשכתבתי על הספר.( בפרק זה שפורסם לא מכבר 
ב'ידיעות אחרונות', בתגובה לפרסום ספרה של גליה עוז, מספר 
עמוס עוז לנורית גרץ כיצד הפרשה עם בתו אינה מרפה ממנו. 
"מה אני אעשה והיא לא עוזבת אותי. היא באה אלי בחלומות. 
אולי גם היא חולמת עלי. אולי בתור אייכמן. אבל זה כל הזמן 

אריאלה בהלול־דימנד 

סגר

ְלַאט ְלַאט ֲאִני הֹוֶפֶכת 
ְלֵאֶׁשת ְמִחּלֹות, ְמַבֶּטֶלת ֶאת ְּפִעילּות ַהַּגַּפִים

נֹוֶׁשֶמת ָּפחֹות
ֲעַדִין זֹוֶכֶרת. ְימֹות ּבֶֹקר

ֶׁשַּטל ָהָיה, ָצֳהֵרי ַהּיֹום ֶׁשֶמׁש ְמַלֶהֶטת
ְוֶאת ַהַּלְיָלה.

ַעְכָׁשו,
ִּבְרָגִעים ֵאֶּלה ְּבַמָּבט ְמצָֹעף ֲאִני

ְמִציָצה ִמּתֹוְך ַהֶּסֶדק
ֶאל ֵעֶבר ַהֶּפַתח

צֹוָפה
ְּבׁשּוֵלי ָהאֹור

השעה

ְּבאֹותֹו ַהְּזַמן ִחַּפְׂשִּתי ְּתׁשּוָבה 
ִנְלַּכְדִּתי ַּבֲעָרֶפל ֲעָנִנים.
ָהֲאָדָמה ָסְדָקה, ְוָהֲאִויר

ֶהֱחִליׁש ְּפִסיעֹוָתיו.
ּוְכָבר ָהִייִתי ְּבִמְׁשעֹול ַהִּוּתּור
ְּכֶׁשַהָּׁשָעה, ִהיא ַהּמֹוֶדֶדת ְזַמן

חֹוְלָלה ֶאל ַחְדִרי
ְזִריָמה ֲעִדיָנה ְוֶקֶסם ִמּדֹוֶתיָה...

הֹו ֶקֶסם ִמּדֹוֶתיָה
ֶׁשִהְבִריא ִלי
ֶאת ַהַּמָּבט

הסכין  מסתובב  הוא  תקוע,  רק שהוא  סכין שלא  זה  פצע.  כמו 
הזה. פעמיים בימי חיי הרמתי עליה יד. הרמת יד זה לא מכות, 
עם חגורה כמו שאני קיבלתי, וכולם קיבלו סטירת לחי, פעם או 
פעמיים. אני מבקש ממך שתכתבי עם הפנים לגליה. תספרי לה 
עלי ותגידי שבגלל שבגיל שתים־עשרה טרקו לי דלת בפנים 
והבנתי שאני לא שווה כלום. ותגידי לה שבגלל זה לא רציתי 

לאמלל אף אישה בעולם ולא הצלחתי. כן אמללתי אותה."

בתגובה לפרסום הפרק הגנוז מסרה גליה לפרסום: "רבות נכתב 
על ניסיונותיו של אבי לבקש סליחה. אבל בקשת סליחה איננה 
בפגיעה.  הודאה  איננה  חרטה.  הבעת  איננה  אחריות.  קבלת 
אבא שלי כמו מתעללים אחרים לא מתחרט ולא הודה עד יומו 
'כשאני  הללו:  המילים  גרץ את  לנורית  הוא הכתיב  האחרון. 
הייתי צעיר הייתי מלא עלבונות והיה לי דחף להכאיב ונורא 
נשמרתי לא לממש את הדחף הזה והאמת שלא מימשתי אותו 
אף פעם.' זה שקר. ולא השקר היחיד. על רקע זה דרשתי מגרץ 

להשאיר אותי מחוץ לספר שכתבה על עמוס עוז."

אינני מתכוון  ואני  מוכנה לסלוח,  איננה  עדיין  במילים אחרות, 
להשאיר  לנו  מוטב  הזאת.  בפרשה  שופט  להיות  יכול  ואינני 
דברים אלו כמות שהם, והזמן יעשה את שלו. בכל מקרה, בתוקף 
הנסיבות, המילה האחרונה )הרעה( שמורה לה. אבל צריך לומר 
)וזאת אומרת, כמעט, אך לא לגמרי, גם גליה עוז(, כי דבריה אינם 
יעמדו ספרי שניהם, זה בצד זה, לגורלם לקץ הימים.          .מטילים דופי ביצירתו של אביה ואין היא קוראת להחרימם. אלא 

לפרוט צליליה

ַהַּדַעת ְמַבֶּקֶׁשת ֶׁשַאְמִעיט ִּבְכִתיָבה
ִהֵּנה ַנַחל ְּפרּוק ֲערּוִצים

ּוְגדֹוָתיו ֲחֵרבֹות
ְוסּופֹות ִמִּלים ׁשֹוְטפֹות 

ֶאת ָהָאֶרץ.
ְולֹוֵחׁש ַנַחל ְּדיֹו

ֶאת ְצִליָלן ָהָאבּוד,
ּוְבעֶֹמק ַהַּקְרָקִעית

ִיְפָעה ַמְמִּתיָנה
ְּכַמָּפל ִהיא ַּתְבִקיַע

ֶאת ֶהָחָרָבה
ִלְפרֹט ְצִליֶליָה
ְלתֹוְך ַהִּמִּלים
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קרן להמן 

 שחמט 

המנחה קורא למתחרה הבאה להיכנס לאולפן. את נכנסת בג'ינס וחולצת כפתורים משובצת, שערך 
אסוף ברישול לפקעת, צידי פנייך ממוסגרים בשתי קבוצות שיער אדמוניות שברחו מתוך הפקעת. את 
חובבת  במידענות,  "עובדת  בחיים?"  עושה  את  מה  אשכנזי,  "לימור  ששואל:  המנחה  עבר  אל  מחייכת 
שאינך  כמעט  בקפידה,  המידע  את  שארגנת  ניכר  המצלמות.  מול  וטבעית  מחויכת  את  היגיון",  תשבצי 
חושפת פרטים על עצמך. לא שינית את שם משפחתך. האם לא התחתנת? אני מתחיל לאסוף מידע, אסור 

שידך תהיה על העליונה לאורך זמן.

בסיבוב הראשון יש לך דקה לענות על כמה שיותר שאלות, כל תשובה נכונה מזכה אותך בכסף. בלבי אני 
מייחל שתגיעי לסכום נאה ולא תעשי מעצמך צחוק. על השאלות הראשונות את עונה בקלות, לא פלא, 
הן קלות. רמת הקושי מתחילה לעלות ואת עדיין עונה על כולן. המנחה לא יכול להסתיר את התלהבותו, 
ובין קריאת "וואו" אחת לאחרת הוא פונה אלי ואומר: "היא לא הולכת לעשות לך חיים קלים." אני מהנהן 
בהסכמה ומצליח לחלץ מעצמי חיוך. שלוש שניות נותרו. "מי הוא ג'ון קרוסמן?" שואל המנחה, דממה 
 120,000" ברקע,  נדלקים  אדומים  ירוקים  אורות  מלבני  יד.  כלאחר  עונה  את  ואנונו"  "מרדכי  באולפן. 

שקלים!" שואג המנחה. עוד רגע תתחרי בי, את מוכנה.

המנחה מוביל אותך לעמוד מולי. אני ישוב על כיסא מנהלים מוגבה, את ניצבת תחתי, אלה כללי הפורמט. 
אם נענה שנינו נכונה על כל השאלות את תמשיכי לשלב הבא. אם תטעי ואני לא, תעופי מהמשחק. את 
מביטה בי, מבטך חתום. השתנית, פעם לא היה בך מסתורין, כמו חלב על סף גלישה, לא יכולת לעצור 
ייחלתי למפגש הזה. לא פעם  ואני הייתי חומר הבערה שלך. לאורך השנים  מלחשוף את עצמך, בערת 
ולא חלילה דרך כתבה  קיוויתי לפגוש אותך פנים אל פנים  חיפשתי אותך בפייסבוק, אבל לא מצאתי. 
נקמנית בעיתון. בשנים האחרונות, כשנשים החלו לפרסם דברי שטנה אודות גברים, בעיקר מפורסמים, 
פחדתי שאמצא את שמי מרוח בכותרות העיתונים. את לא תפיצי עלי שקרים, הרגעתי את עצמי, רצית בזה 

בדיוק כמוני, אפילו יותר. 

יודעים עלינו. אני שותק,  "אומרים לי באוזנייה שאתם מכירים" אומר המנחה. לבי הולם בעוצמה, הם 
יודע  אני  שלי."  המורה  היה  "עמוס  בשלווה,  למנחה  עונה  את  "נכון",  הבא.  הצעד  את  שתעשי  מחכה 
שהמצלמה מתמקדת כעת בפני, עלי לחשב מהר את המהלכים שלי. "לימור אשכנזי, עכשיו אני מבין למה 
את מוכרת לי, היית תלמידה מצטיינת." אני מקווה שאני משדר אמינות. המנחה מתמוגג ופונה אלייך "אז 
מה יש לך לספר לנו על עמוס כמורה?" אני מנסה להסדיר את פעימות לבי, מה את עומדת לחשוף עלי 
לימור, עלינו? "עמוס היה מורה לחיים" את עונה, "ידענו שאפשר לפנות אליו בכל שאלה, אתם בטח לא 
מופתעים מכך שהוא ידע הכל." פנייך לשלום, אני נושם לרווחה. "מורה למה הוא היה?" המנחה לא מרפה. 

"הוא היה מורה לספרות" את עונה, "וגם העביר בהתנדבות חוג שחמט." גופי נדרך.

שח.

לחוג השחמט הגיעו מעט תלמידים, תוך שני מפגשים נשארת רק את. זו היתה שנת בגרויות והתלמידים 
רצו להתרכז בעיקר, אבל לא את, היה לך צמא לידע. התחלת לערב בתוך החוג גם את כל השאר. במבטים 
שלך, בפעימות לבך שניתן היה לראות גם מבעד לבגדים, בשאלות האישיות ששאלת. השתמשת בי כדי 
ללמוד על כל נושא שבער בך. ואני נעניתי. אני נתתי את הבסיס, אבל כמו תלמידה טובה את התעלית 
על המורה שלך. מאיפה היה לך ידע שכזה על הגוף ומה שביכולתו לעשות בחיבור לגוף אחר? איך ידעת 
בגיל כה צעיר לענג ככה גבר? הייתי מפוחד, מה יהיה אם יגלו? אבל את היית נחושה. היית משתמשת 
ביצירות הספרות שלמדת ממני כדי להוכיח שאהבה יותר חזקה מכל חוק, אך התעלמת בילדותיות מסופן 
הטרגי של הדמויות. "אתה האדם הכי חכם שאני מכירה" היית עונה כששאלתי אותך למה את אוהבת אותי 
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"ואתה גם היחיד בעולם שמבין אותי." האמת היא שהיית פשוטה להבנה, ילדה שמתאהבת במורה שלה 
היא לא דבר מסובך.

"אתם מוכנים להתחיל?" שואל המנחה. שאלה אחר שאלה, את עונה על כולן נכונה, גם אני. המנחה יוצא 
מגדרו, את המתחרה הטובה ביותר שהגיעה אי פעם לשעשועון הזה. האם זה מה שעשית כל השנים? אגרת 
ידע כדי להגיע לכאן ולהביס אותי? ואת גם יפה, עדיין כל כך יפה, בטלוויזיה יש לכך חשיבות. המורות 
היו מדברות על כך בחדר המורים, על היופי הטבעי ונטול המאמץ שלך. העובדה שאת לא מודעת אליו 
הפכה אותך ליפה עוד יותר. הן היו מהמרות מי מתלמידי בית הספר יצליח להשיג אותך וייחלו שיהיה זה 
מישהו שראוי לך, ולא איזה נער כוחני שמובל על ידי הרצון לכבוש. הייתי מקשיב לשיחות האלה מהצד 
ומתמוגג מכך שאני זה שכבש אותך, ובכך גם הצלתי אותך מכל בני התשחורת האלה, שלא ידעו כיצד 

לנהוג בילדה העדינה והתמימה שהיית.

בעולם  אומרים שגם בהשוואה לסמארטים אחרים  אותו.  צולחים  לסיבוב השני, מעטים  שאלה אחרונה 
המתמודדים  את  להביס  הוא  שלי  התפקיד  סמארט,  בפורמט,  לי  קוראים  כך  הטובים.  לאחד  נחשב  אני 
המתחלפים ולא לאפשר להם להרוויח כסף על חשבון התוכנית. בכל שש השנים שאני בתפקיד הפסדתי רק 

לכל  הוזמנתי  מדינה,  לתופעת  חמש פעמים. הפכתי 
היתה  הכל,  שיודע  זה  תקן  על  טוק־שואו  או  פאנל 
פי  "על  בפורים.  אלי  התחפשו  אפילו  שילדים  שנה 
המיתולוגיה היוונית, על ידי מי נחטפה הלנה?" שואל 
התשובה  ביחד,  הזמזם  על  לוחצים  אנחנו  המנחה. 
נכונה. המנחה מכריז בהתרגשות  של שנינו, פאריס, 

ששיאנית התוכנית עד היום עוברת לשלב הבא.

פט.

בסיבוב האחרון יעמדו לרשות כל אחד מאיתנו שתי 
דקות, שבהן נצטרך לענות על כמה שיותר שאלות. 
יותר שאלות ממני תהיי האדם השישי  אם תעני על 
איתך  ותיקחי  אותי  שניצח  התוכנית  בהיסטוריה של 
כמוהו  נראה  שלא  סכום  שקלים,   120,000 הביתה 

בתוכנית. "מה תעשי בכסף אם תזכי היום?" שואל המנחה. "אני אקנה קרוון ואצא למסע", את עונה. אני 
כמובן מבין את הרמז. כמה דיברת על הקרוון הזה. תכננת שאחרי שתשתחררי מהצבא תעבדי שנה ותחסכי 
כסף, כדי שנוכל לקנות קרוון ולצאת לדרך. ניסע עד שנמצא את המקום שנבנה בו בית, אמרת. רצית 

שנבנה אותו במו ידינו, האופציה של קנייה לא עברה במוחך, היית תמימה.

האם אני חייב לתת לך לנצח? אני עוד זוכר את הפעם היחידה והאחרונה שניצחת אותי בשחמט. מבטך היה 
המום, נעדר כל שמץ של שמחת ניצחון. סגרת את הלוח במהירות והאשמת אותי בכך שנתתי לך לנצח. 
אמרתי לך שזה נכון, שמורה טוב צריך גם להפסיד בכוונה לפעמים. כעסת עלי. אבל האמת היא שלא 
באמת נתתי לך לנצח, את ניצחת אותי בזכות עצמך באותו יום. מתגובתך הבנתי ששנינו לא מעוניינים 
בכך, שהקשר שלנו מתבסס על כך שתמיד אהיה ראשון. אחר כך רבנו ריב גדול, על נושא לא קשור והלכנו 
חיבקת  הכל,  על  מצטערת  אמרת שאת  התחננת,  בכית,  עוזב.  שאני  לך  אמרתי  למחרת  רחוקים.  לישון 
את ברכי בכוח כדי לעצור אותי. הבטחתי לך שאת עוד תתבגרי ותתאהבי במישהו שמתאים לך באמת. 
ואחר כך הכעוסים  כרגיל, התעלמתי מהמבטים המתחננים תחילה  לנהוג  ניסיתי  בית הספר  במסדרונות 
שהיית תולה בי בשיעורים. כבר לא היית אותה תלמידה, לראשונה בחייך נכשלת במבחן בספרות. לאחר 
מכן הפסקת להגיע. המורות לא הבינו מה קרה לך, תלו את זה בגירושים של הורייך שהתרחשו באותה 

תקופה. סיפרו שעברת למסגרת אקסטרנית, "איזה בזבוז" אמרו המורות.

בשלב האחרון והמכריע את עונה נכון על 28 שאלות, מעולם לא היתה מתמודדת כמוך בתוכנית. כעת 
תורי לעבור אותך ולענות נכונה על יותר שאלות ממך. למה את מצפה ממני? להפסד או לניצחון? ארבע 
שניות נותרו, עניתי על 28 שאלות, אם אענה על השאלה הבאה אנצח ותצאי מהתוכנית חסרת כל. אם 
אתן לך לנצח תוכלי לקנות את הקרוון ולממש את החלום שלנו. "למי היתה נשואה מארי לואיז?" שואל 

המנחה. "נפוליאון!" אני זועק את התשובה ומכה באגרוף על מסעד הכיסא. ניצחתי.
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נענית  את  לקראתך.  ידי  ופורש  בשמך  קורא  אני  "לימור"  לעברך.  ממהר  אני  המצלמות  כשכבות  מיד 
"וואו, את היית מעולה. מה שלומך?" "תודה, טוב", תשובותייך קצרות ואני מרגיש שאני מאבד  לחיבוק. 
אחיזה, עלי למהר. "כל כך התרגשתי לראות אותך, גם קצת חששתי אני מודה, אבל אני בעיקר שמח שאת 
כאן." את מחייכת ונוסכת בי ביטחון להמשיך. "אני חושב שאני יודע למה את כאן. אמנם לא הרווחת כסף, 
אבל התוכנית עוד מעט יוצאת לפגרה ויש לי מספיק כסף כדי לקנות את הקרוון הזה. אני יודע שזה נשמע 
מטורף לימור, אבל זו הסיבה שהגעת, נכון? מה את אומרת לימור?" אני חוזר על שמך כמו לוודא שאת 
אכן כאן, בתוך הסיטואציה הכמעט דמיונית הזו, שבה אני מציע לה להמשיך מאיפה שהפסקנו, כמו נער 
פרוע וחסר דאגות. נדמה לי שאני מזהה עננה שלרגע מצלה על עינייך ומיד נעלמת. "אתה יודע עמוס, פעם 

האמנתי שאין דבר שאתה לא מבין בו." את מפנה את גבך והולכת. 

הרייטינג של  צילומי העונה הבאה,  נקרא לחדרו של המפיק. הם עשו חושבים לקראת  אני  כעבור שבוע 
התוכנית בירידה, הגיע הזמן לרענן שורות. בעולם גם התחילו ללהק יותר ויותר סמארטיות, נשים, יש בכך 
אמירה חברתית חשובה. המתחרה הזו, לימור אשכנזי, היא בדיוק מה שהפורמט צריך עכשיו. אתה מבין 
עמוס, זה היה מעין אודישן והיא מתאימה. כמובן שנדאג לך לכספי פיצויים עמוס, אתה לא תצא בידיים 

.ריקות אחרי כל השנים האלה.  מט.            

קרן להמן, משוררת, סופרת ואשת חינוך. ספר השירים שלה טורסו יצא בהוצאת טנג'יר.

רוני סומק

שלושה בולים הולנדיים

אּוַלי ִהיא ֲעַדִין עֹוֶמֶדת ְּבַיַער ֶׁשֶלג הֹוַלְנִּדי,
ְצִעיף ָהרּוַח ַמְמִׁשיְך ְלַלֵּפף ֶאת ַצָּואָרּה

ּוִמי יֹוֵדַע ִאם ְּכָבר ָלְמָדה ִלְקֹּבַע ַאֲהָבה 
ְּכמֹו ֶׁשּקֹוְבִעים ַּפְרָסה.

ָמה ֶׁשִּנְׁשַאר ִלי ִמֶּמָּנה ֶזה ְׁשלֹוָׁשה ּבּוִלים
ֶׁשִּנְתְלׁשּו ִמִּמְכְּתֵבי ָהִריב

ְוַעל ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ְמֻצָּיר קֹוֶקר ְסַּפְנֶיל.

ַּכָּמה ְּתִמימּות ֵיׁש ִּפְתאֹום ַּבְּכָלִבים ָהֵאֶּלה,
ַּכָּמה ַּפְרָוה ָצְמָחה ִּבְׁשִביל ִלְמֹחק ִמּגּוָפם

ֶאת ַהַּמְחָׁשָבה ֶׁשֵהם, ָּכמֹוָה, נֹוְלדּו ַּכְלֵבי ַצִיד.
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עירית בן מרדכי יוסף

גלויה
 S …Stones on my table, carried by hand  

From scenes I trusted
Souvenirs of what I once described
 As happiness ...
Diving into the wreck, Adrienne Rich, When we dead awake

בדרך לשדה התעופה עצרנו בווניס, ליד חנות ספרים. "סוני", היכטה, התערסלה באדוות הבוקר, קשורה 
 TO .בחרטום וירכתיים למבדוק הצף. לא השארתי בה דבר. ביל יצא עם ספר שירים ביד וגלויה בחום דהוי
IRIT, LOVE, BILL שלושה גברים צופים בי מהגלויה בין שיחי אגבות, אבנים גדולות, אקדח. שני גברים 

לבנים עומדים ואינדיאני יושב. רווחים פורמליים ביניהם והקשר לא מובן. 

 * 
בצד האחורי של הגלויה יש הסבר: "צופים גששים, שני אינדיאנים ואיש שחור, עבד נמלט, בצבאו של ג'יימס 
קראופורד, גנרל משורר". דברים אינם כפי שהם נראים. אני האינדיאנים והוא העבד שנמלט? משם ההקדשה 

היבשושית: לעירית, אהבה, ביל. שלוש מילים לסיכום שנה וספר שירים, כתב חידה. 
 * 

אדריאן ריץ' מנסה "לדבר עם גבר. הם יוצאים למדבר לבדוק פצצות, כי זה מה שעושים במדבר, כשנהר תת 
קרקעי מפלס דרכו בין צוקים מעוותים, וזווית חדה של הבנה נעה כמו זנב שמש לוהט בנוף שגורלו נחרץ". 

* 
האפלה ב"סוני" התעבתה. ערמתי צדפים על הגשר הצף, תיבלתי סלט באירועי יום יום, זחלנו לפינת השינה 
כל לילה באמונה שהתשוקה תציל, ולא יכולנו לפקעת הקשה בינינו. היה בה הכל. מוות שלא בעתו, גירושים 
מאישה ופרידה מגבר, ילד במדינה רחוקה, ציונות נבגדת, אשם. התעלמנו, סיממנו, שמנו הכל על המדף 
המתקפל ששימש שולחן, יצאנו לשיט, חזרנו במפרשים פתוחים כשגם הספיניקר* פרוש בשלל צבעים והמים 
טופחים חרישית על גוף הסירה, קשרנו את הסוני בקשר ספנים בטוח, גלגלנו אותה מצד אל צד ולא מצאנו 

את אותה זווית חדה שתתיר את הפלונטר. 
* 

מזרון  את  למדבר: משכנו  הראשון שלנו  בטיול  נקבע  לארץ  אחזור  ממנו  התעופה  לשדה  הנוכחי  המסלול 
הפלסטיק מהמושב האחורי, עצי יהושע הטילו צל זעום, בחום יוקד עשינו אהבה והמפוחית השורטת של בוב 

דילן נשפה גלי עזובה בינינו. 

 * 
על פקעת  וילידים.  בין מתיישבים חדשים  על מאבק  הקופה.  ליד  הראשונה  גלויה.  רק  היא  הגלויה  שמוסרים במשחק מקדים. על דברים שתמיד הנם בדיוק מה שרואים במבט הראשון.         .ואולי 

* ספיניקר - מפרש ללא מנור שמעלים כדי לאצור רוח גבית.                              
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"סונטה מספר שמונה של מוצרט בלה מינור היא הסונטה המינורית היחידה שהוא כתב אי פעם. זה די 
מעניין, למען האמת. היא נכתבה בקיץ של 1778, בדירה קטנה בפריז. הוא כתב אותה ממש אחרי שאמא שלו 

נפטרה. בחיי, זה סיפור ממש יפה."

מאוד  הוא מתרשם  בתחפושת השפן.  בבחור  חתומות  בפנים  והשרביט מסתכל  עם השמלה  המזוקן  הגבר 
מהבקיאות שהפגין השפן, ולא בפעם הראשונה. שתי ערגליות מונחות על צלחת הפלסטיק שלפניהם. טיפות 
ושניהם  של קולה מהסוג הזול אסופות בטבעת בתחתית כוס הפלסטיק שלצד מלכת אסתר. לשניהם חם 
עייפים ושניהם לא רוצים לדבר אחד עם השני. בשולחן לידם חמישה בחורים מאופרים יושבים וצוחקים 

בקול. שניים מהם מביטים בטלפון מדי כמה שניות. ארבעה הדריכו בבני עקיבא. 

"הקטע עצמו לא כל כך מרשים. אבל" הבחור בתחפושת השפן המשיך לדבר, "היית מצפה שאחרי הקדמה 
כל כך רומנטית נקבל קטע נוגה וסוחף שלא היה כדוגמתו. לא קיבלנו."     

)זה היה שקר. אני לא רוצה להרוס את השיחה אבל כל מה שהבחור בתחפושת השפן אמר עכשיו היה שקר 
אחד גדול. זו לא הסונטה המינורית היחידה של מוצרט. היו לו שתיים. הוא כתב את זה בזלצבורג ואמא שלו 
נפטרה כשהיה נער. קראתי את זה בויקיפדיה. אני לא מבין במוזיקה קלאסית יותר מדי וגם השפן לא. הוא לא 
שמע אותה במלואה מעולם. המורה שלו לפסנתר ניסה ללמד אותו את היצירה כשהיה בכיתה ח. הוא ביקש 
מנגינה אחרת אחרי שני שיעורים. הוא עזב את המורה בסוף השנה. מה שכן, שמעתי את הקטע, ובחיי שזה 

הקטע הכי טוב ששמעתי בחיים שלי.(

זו השנה הרביעית של הגבר המזוקן בישיבה. בשלוש הפעמים הקודמות שישב כאן בפורים, הוא היה לבוש 
באותה השמלה והחזיק את אותו השרביט. זו הפעם הכי משעממת שהוא זוכר. בית המדרש מואר באור לבן 
של מרפאת שיניים. גמרות מבוארות עטופות בכריכה כחולה מפוזרות על שולחנות העץ הכהים. כבר עשר 
דקות בערך שהשניים משוחחים. השפן הגיע מוכן לערב הזה. הוא אכל כמה קוביות שוקולד למרות הצום. 
הוא ישן כל הצהריים והתקלח פעמיים. הוא ניקה את שערות הזקן מהצוואר ושתה שלושה בקבוקים גדולים 

של מי עדן.      

"אתה מוכן? קנית כיבוד?" שאל הגבר המזוקן.

"קניתי היום בבוקר כמה חבילות של עוגיות במכולת" הנהן בקצרנות השפן.

"יפה."

"יפה."

שניהם שתקו. השפן ישב זקוף בכיסא. הגבר המזוקן נשען על השולחן והסתכל על הערגליות שמולו.

"מסכת נפלאה, בבא קמא. למדתי חלקים ממנה כשהייתי בשיעור א'. הגעתי לתחילת הפרק השני אבל אז 
החברותא שלי התגייס. בכל אופן, זה קצב ממש מרשים, לסיים את זה עכשיו." אמר הגבר המזוקן.  

"תראה, זה לא היה קל בכלל." מלמל השפן. הוא אוהב לעשות את זה כשמחמיאים לו. לדבר בשקט ולא 
הלכתי  "גם  ישראלי.  ופחות  מסתורי  וקצת  יותר  חכם  להישמע  לו  גורם  זה  גרוניות.  אותיות  בקול  לבטא 

לשוטנשטיין יותר ממה שנעים לי להודות."

"אין לך שום סיבה להתבייש."

ניר בנימיני

בחור בתחפושת שפן אומר קדיש
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"אין לי שום סיבה להתבייש, אני יודע. רק אומר שזה ממש לא היה פשוט. למען האמת קרעתי את עצמי כל 
הצהריים כדי להספיק לסיים את זה." אמר השפן.      

באנשים  להתאהב  מעט,  לא  לו  קורה  זה  המזוקן.  הגבר  הגיב  מבאס"  ממש  בטח  זה  הצום  עם  "אמאל'ה. 
מרשימים. השפן קנה אותו כבר בשליפת השנה הלועזית המדויקת. אי אפשר להאשים אותו.      

"עם הצום זה היה ממש מבאס, אין ספק, אבל הבאסה האמיתית היא שלא הספקתי אפילו להתקלח."

)אני חושב שזה הזמן לספר לכם מה עומד לקרות עוד כמה דקות. השפן עומד לקום מהכיסא בערך עוד שתי 
דקות, להיכנס לחדר שנמצא מצד שמאל של בית המדרש ולעשות סיום מסכת על בבא קמא בפני כל תלמידי 
הישיבה. אחת המסכתות הקשות והמאתגרות בתלמוד הבבלי, בתקופה מוקדמת באופן מבהיל בשנה, במיוחד 
בשביל תלמיד בשנה הראשונה שלו. ודאי בישיבה הזאת. בכל אופן, הבחור בתחפושת השפן לא למד אפילו 
דף אחד בכל המסכת הזאת. הוא עבר ברפרוף על כמה מהדפים הראשונים ואז הוא התייאש ואם מישהו ישאל 

אותו שאלה על הגמרא יברח לו במכנסיים.(

"מה היה הפרק האהוב עליך?" 

"מה?" הבחור בתחפושת השפן הסיט את מבטו מחמשת המאופרים שהצטופפו לידו אל מלכת אסתר.

"במסכת שלמדת, מה היה הפרק האהוב עליך. לכולם יש אחד כזה."

"מה, כן. הפרק הראשון, כמובן. מה השאלה בכלל."

"ארבעה אבות?" חוזר המזוקן.

"ארבעה אבות. כן. ארבעה אבות נזיקין."

"כן. אצלי זה שלושה אמהות."

"שלוש."

"שלוש."

הבחור המזוקן הסתכל על החמישה שבצד. הפאה שירדה מפניו חשפה שיער מזיע ומבולגן. הוא ליטף את 
שפמו וניסה להסתיר חיוך קטן שעלה על פניו. יש לו מנהג שכזה, להתאהב בבדיחות של עצמו.

)ארבעה אבות נזיקין. השור, והבור, והמבעה. זהו. אלו המילים היחידות שהוא זוכר מהמסכת. הרביעי זה 
ההבער, אגב. הוא לא זוכר את הרביעי. אין לי מושג מה זה מבעה. גם לשפן אין. בפעמים המעטות שהוא ישב 
עם הגמרא פתוחה מולו בבית המדרש הוא שמע מוזיקה באוזניות ועשה פרצוף מתעמק. הוא הקשית מעט את 
הגבות וליטף את הסנטר כל כמה שניות. הוא אהב לפתוח לפעמים את הצנצנת השקופה של הקפה ולהריח 
אותו. פעם בכמה זמן הוא היה מוציא אוזנייה אחת ומקשיב להמולה מסביבו. הוא שנא את זה אבל העיניים 
שלו סקרו באופן תמידי את פניהם של יושבי בית המדרש. הוא קיווה להיתקל בזוג עיניים נוספות. המבטים 

יצטלבו ויראו אותו יושב עם הספר פתוח, היד על הסנטר והאצבע בפנים. זהו. אפשר להמשיך(

"נראה לך שאפשר כבר להתחיל?"

השפן הרים את ראשו. הוא לא ראה את המלכה מולו. בפינת בית המדרש עמדו כמה גברים צעירים ושרו 
קולה  כוס  בידו  מחזיק  אליהם.  קרוב  שפוף  עמד  המלכה  ארור.  ושהוא  אגגי  שהוא  צעקו  המן.  על  בקול 
שהספיקה להתמלא. השפן יושב זקוף בכיסא. שערו לח מזיעה ורגל ימין דופקת בעצבנות על הרצפה. הוא 
מת להוריד את המסכה עם השיניים והשפם, והכובע עם האוזניים הגדולות מציק לו כבר כמה שעות. עיניו 
סוקרות במהירות את החדר. כמה עשרות אנשים מפוזרים בקבוצות קטנות. כמה אנשים בודדים יושבים עם 
ספר פתוח מולם. כמעט כולם שתו לפחות כוס אחת של משקה אלכוהולי. בחדר הסמוך מונחות על שולחן 
העץ הגדול כמה צלחות פלסטיק דקות ושטוחות. שלוש או ארבע עוגיות עם ריבה מונחות על כל צלחת כבר 
כמה שעות. על סטנדר בחזית מונח ספר הפתוח בעמוד האחרון שלו. לידו נמצא דף שהודפס בבוקר אותו 

היום מאתר שמציע דרשות קצרות לסיומי מסכתות.

והשפן קם ברגע מהכיסא. רעש התחככות הכיסא ברצפה גורם לאחד מהחמישה להסתכל לכיוונו והשפן 
מהנהן, לא מחייך ואגלי זיעה דקים מופיעים על מצחו. חם בחדר. כמה צעדים למרכז האולם, ובימה גדולה 
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מכוסה בבד עבה עומדת מול השפן. שלוש דפיקות חזקות על הבימה וכחכוח בגרון. כולם מוזמנים לחדר 
ליד. סיום מסכת בבא קמא. השפן לבדו והוא בשיעור א'. אנשים מתפעלים מסביב והבחור המזוקן מסובב 
את ראשו, החמישה קמים כדי להיכנס. המולה מתחדשת בבית המדרש ועוברת בשטף לחדר הצדדי. כולם 
עייפים ורוצים לדבר בחוץ ולא להקשיב אבל עוד מעט יהיו להם עוגיות ביד אז זה בסדר. השפן נעמד 
מאחורי הסטנדר. זוגות עיניים בוחנות אותו ואת צלחות הפלסטיק. השפן מכחכח בגרונו וההמולה נפסקת 

ברגע.

***

הדרן עלך מסכת בבא קמא והדרך עלן. דעתן עלך מסכת בבא קמא ודעתך עלן. לא נתנשי מינך מסכת 
בבא קמא ולא נתנשי מינן. לא בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי. לא נתנשי. לא ני־תנא־שי. חשוב לזכור לא 
לפשל במילה הזאת. השפן ראה לא מעט תלמידים נופלים במילה הזאת. מול כולם, בחדר הצדדי בבית 

המדרש מאחורי הסטנדר. זה נראה לא מקצועי. נראה שהם לא שייכים לשם. חשוב לזכור את הנתנשי.

שלא  לאוזניות  מחובר  טלפון  השנייה  בידו  ריקה.  ניילון  שקית  האחת  בידו  שפוף.  בגב  עומד  השפן 
משמיעות כלום. מולו קיר העוגיות שבמכולת שליד הישיבה. חמישה מדפים. עשרות סוגים של עוגיות 
שני  לזוז.  בלי  שם  עומד  שהוא  דקות  שתי  כבר  ואחרים.  כאלו  ריבה  במילויי  שונים  במרקמים  שונות 
אנשים בלבד נמצאים במכולת. מרצפות שיש מצהיבות מכסות את הרצפה. ליד הקופה יושבת גברת מלאה 
ומדברת בטלפון. כפכף אחד על רגלה, כפכף שני על הרצפה. "חלב, שלושה אחוזים, חמש בננות וחמישה 
היא  הקופה",  ליד  ארוז  לך  יחכה  לי. השאר  נגמר  "חלב  היא שומעת מהשפופרת.  בבקשה",  מלפפונים 

משיבה. היא בוהה בשפן שבוהה בעוגיות. 

)שישים תלמידים יש בשיעור א' השנה. מספר מכובד לכל הדעות. חמישים ושמונה סיימו מסכת כזו או 
אחרת, ארוכה יותר או פחות, בעזרת תלמיד ותיק או בכוחות עצמם. רובם עשו סיום מסכת בחדר הצדדי. 
ושר ביחד עם כולם שירים שמהללים את מי שמימן את הכיבוד  ומחא כפיים  נכח השפן, חייך  בכולם 
בסיום. אשרי מי שגדול בתורה. או שגדל, הוא לא בטוח עד הסוף וכל פעם הוא שר משהו אחר ואף אחד 
לא שם לב. שני בחורים בכל השיעור לא סיימו מסכת. אחד לא נמצא אף פעם בבית המדרש. אחד עומד 

מול קיר של עוגיות במכולת.( 

השפן מנסה להיזכר למי כבר סיפר על הסיום המתוכנן להערב. אין זמן יותר טוב לסיים מסכת מאשר ליל 
פורים. עשרות בוגרים מתכנסים חזרה לישיבה. כל הרבנים נמצאים. כל מי שצריך לדעת שסיימת מסכת 
נמצא ובמצב רוח טוב. בדרך כלל אפשר למצוא כמה זוגות שיסיימו את מסכת מגילה, אחת המסכתות 
הקצרות בתלמוד הבבלי. זה לא הרשים את השפן אף פעם. אם יסיים הערב, הוא יהיה האירוע המרכזי. 
בכל אופן, שלושה אנשים יודעים על הסיום הערב. אף אחד מהם לא משמעותי מספיק. עם שניים דיבר 
לפני כמה ימים. השלישי ראה אותו בדרך למכולת. עוד אפשר לוותר על כל העניין. להיכנס לסיומים של 
העלובים שמסיימים מגילה, לקבל כמה פרוסות עוגה בתמורה לזה שנשיר להם שהם גדולים בתורה. זה 

תמיד היה מוזר לו, החוזה הבלתי כתוב הזה של הסיומים. זה לא הפריע לו, אבל. 

)השפן צודק. הוא יכול לוותר על הסיום. הוא יכול ללכת הביתה לחופשת פורים ולראות טלוויזיה בסלון 
ואז לחזור לישיבה וללמוד מסכת מגילה. בכל אופן, על הסיום יודעים רק מעטים, אבל את העובדה שהשפן 
בעיצומה של עבודה קדחנית על פיצוח המסכת, כל יושבי בית המדרש יודעים. השפן דאג להזכיר להם 

באופן בלתי מתאמץ בחודשים האחרונים. הערות אגביות ותלונות על הקושי בשיחות אקראיות.(      

צלצול של טלפון נשמע במכולת. השפן מסובב את ראשו לעבר הקופה. הצלצול לא פוסק. הגברת כבר לא 
יושבת ליד הקופה והכפכף השני כבר לא שוכב על הרצפה. השפן מחזיר את ראשו לעבר הקיר. מסביבו 
מדפים נמוכים פרושים בשורה לאורך כל החדר. מנורות פלסטיק צהובות מטילות אור על קירות הבטון 
המתקלפים. השפן ניסה. הוא ניסה ללמוד בעצמו. השעות ישנן. הרצון ישנו. הוא לא רצה את הסיום כמו 
שהוא רצה את חוויית העמל. הוא לא יודע למה זה ככה. הוא לא יכול לעמול. הוא לא מצליח. השכל 
הבהיר ישנו. השעון ישנו. בעשר הפעמים הראשונות שבהן פתח את הספר החום הוא ניסה בכל כוחו. 
ארבעה אבות נזיקין. עיניו נדדו בחיפוש אחר עיניים של תלמידים אחרים. הוא לא ידע למה. בפעם האחת־

עשרה הספר נשאר סגור. בפעם השתים־עשרה הוא החל ללטף את הזקן. 

***
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בית המדרש הומה אדם. האוויר סמיך מזיעה. חם בחוץ. קרני שמש נכנסות דרך החלונות ושוטפות את בית 
המדרש באור מרענן. אדם מבוגר בחולצה מכופתרת כחולה מחזיק בכתף של בנו שיושב לפניו. שני בחורים 
צעירים מתחבקים ומעבירים חוויות בהתלהבות. בפינת בית המדרש עומדים שני בחורים עם חולצות קצרות. 

לגבוה יש שיער קצוץ. הנמוך מגולח. שניהם מביטים כבר כמה דקות על הבחור בתחפושת השפן. 

)אנחנו לא במכולת. אנחנו גם לא בערב פורים, התאריך היום הוא א' באלול. היום נפתחה שנת הלימודים 
בישיבה. עשרות בחורים מכל הארץ מגיעים לראשונה לבית המדרש ופוגשים עשרות בחורים מכל הארץ 

שמגיעים לראשונה לבית המדרש.(

נערים  שלושה  הוא.  גם  הגיע  השפן  בתחפושת  הבחור 
לישיבה  נרשמו  למד  שבו  התיכון  הספר  מבית  נוספים 
שגם  כשגילה  מהם.  מרחק  לשמור  מתכנן  השפן  השנה. 
הם יגיעו לאותה הישיבה הוא תכנן לשוחח איתם ולקבוע 

שישמרו מרחק זה מזה. לא כי הוא לא אוהב אותם. 

)הוא לא אוהב אותם(

הוא תכנן לספר להם שהוא רוצה לשמור מרחק מהם כדי 
לא  כדי  אחרים.  לבחורים  להיקשר  לשני  אחד  לאפשר 
לכלוא זה את זה בכלוב של נוחות. הוא לא שוחח איתם 
על כך מעולם. כשדמיין את השיחה בראשו היא נראתה 
לגרום  יכול  הוא  מדי  מסוכנת  בקלות  מאוד.  מביכה  לו 

להם להיעלב ממנו. הקיץ נגמר והיום הראשון באלול. 

פוץ  בתיכון.  אותו  זוכר  אני  השפן,  בתחפושת  "הבחור 
נפוח מטומטם", אמר הבחור הנמוך.

השיב  נורא",  כך  כל  היה  לא  הוא  רע.  כזה  תהיה  "אל 
הגבוה.

הבחור הגבוה הוא אחד מארבעת הבחורים שהגיעו השנה 
השלישי  השפן.  הוא  השני  השפן.  למד  שבו  מהתיכון 
ירושלים. הנמוך גם הוא  והרביעי תקועים בפקקים ליד 
למד באותו תיכון. הוא פותח היום את השנה השנייה שלו 

בישיבה. הוא היה עם השפן במועצת התלמידים.

"תראה אותו. עומד זקוף. שיער מסורק לצד אחד. כוס מים 
ביד. הוא לא שותה קולה מהסוג הזול. זה לא בשבילו."

"תשמע לי", הגיב בלחש הגבוה. "קודם כל תדבר חלש 
יותר. שומעים אותך. דבר שני, הוא פתטי. הוא עובד רק על עצמו. זו התחלה חדשה בשבילו. גם בשבילי. 

תן לו את זה."

הנמוך גירד באפו. 

"תמיד הכל הולך אצלו. תמיד הכל מושלם. הוא אף פעם לא למד. הוא אף פעם לא נכשל. שמעתי מה 
מספרים אצלכם. אנשים שהצליחו לראות את התעודות שלו סיפרו דברים אחרים."

"לא צריך לראות מספרים כדי לספר עליו דברים אחרים. אל תתרכז בזה. תהיה נחמד אליו. תן לו הזדמנות 
לפתוח כאן דף חדש. דף כן."

שני הבחורים שתקו. לידם עבר אדם מבוגר עם זקן שחור וחולצה לבנה. שלום הרב, מה שלומך. כן. ודאי 
שאנחנו מתרגשים להתחיל את השנה. תודה רבה. נתראה מאוחר יותר. האדם הלך. 

הגבוה המשיך. "תשמור על זה בסוד, כן? אל תפיץ עליו סיפורים. זה מקום שונה. הוא יציג את עצמו כמו 
שהוא. הוא לא ייתן לעצמו להיראות מעורר רחמים כל כך. אני מקווה, בכל אופן. תן לו לרכוש את אמונם."
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"אין בעיה. זה לא יוצא ממני."

"על מי אני עובד", אמר הגבוה. "אתה לא שומר על כלום. אתה יודע לשמור כמו יורם רובין."

"מי זה יורם רובין?"

"המאבטח של רבין."

"אה."

***

פותח את דלת  וחולצה לבנה  זקן שחור  ריקה מאדם. אדם מבוגר עם  הטלפון מפסיק לצלצל. המכולת 
החנות. רעש של צירים חלודים. רעש של פסיעות על רצפת שיש. השפן לא זז. הוא יוותר, כך הוא החליט. 
הוא יקנה קופסה אחת של עוגיות עם ריבה ויאכל אותן לבד עכשיו. אחר כך הוא ילך כמה מאות מטרים 

אל בית המדרש וינסה לפתוח את בבא קמא ולהיזכר מה הוא אב הנזיקין הרביעי. 

יד חמה תופסת ברכות בכתפו של השפן. שלום, בחור בתחפושת שפן, מה שלומך. שלום הרב, שלומי 
בסדר. לכבוד מה אני נמצא כאן? כדי לקנות עוגיות. האם זה בשביל סיום המסכת של בבא קמא? סיימת 

כבר? אם כן זה מרשים מאוד, במיוחד בשביל בחור צעיר כמוך.

לסיים מסכת? לא. לא. יש עוד זמן. העוגיות הן בשביל אחרי הצום. שיהיה לי תיאבון בקריאת המגילה. 
השפן שתק. המילים האלו לא יצאו לו מהפה. הוא רצה להוציא אותן מהפה. כמו שהוא רצה לעמול.

"כן. אני מסיים את המסכת. הערב, קצת אחרי קריאת המגילה."

"מדהים. מדהים."

"תודה רבה."

חיוך מאולץ מרוח על פניו של השפן. הוא לוקח שתי חבילות של עוגיות. לא מסתכל מה בחר. דוחף לתוך 
השקית. אלו כנראה עוגיות עם ריבה. הרב ממשיך לדרכו. השפן נשאר לעמוד מול הקיר. שקית הניילון 

שוב שמוטה בידו. הפעם מלאה.

שקט צורם במכולת. המוכרת עוד לא חזרה. הרב גם הוא איננו. רעש של מזגן מפר בקביעות את הדממה. 
צעקה נשמעת מאזור הקופה.

"דיברת אלי שם, בחורצ'יק? כי אם אתה מחפש עוגיות אז מה שיש על הקיר זה כל מה שיש. אין עוד 
עוגיות שמסתתרות."

 ***

"מודים אנחנו לך ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. שאנו משכימים והם 
משכימים, אנו משכימים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים 
ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא, והם 

רצים לבאר שחת."

הבחור בתחפושת השפן שותק. ידיו שעונות על הסטנדר. עשרות זוגות עיניים מסתכלות עליו. המבטים 
שניסה לצוד לאורך כל השנה כעת נתונים לו. משהו אחד תמיד עניין אותו, את השפן. אף פעם הוא לא 
הצליח להבין מדוע אף אחד, לא המוכרת בחנות ולא הרב במכולת ולא אף אחד מהבחורים בבית המדרש 
בא' אלול, אף אחד לא שאל אותו אף פעם מדוע למרות שעכשיו בכלל לא פורים, הוא לבוש בתחפושת 
של שפן.                 . 

ניר בנימיני, 20, חייל, תלמיד ישיבת מעלה גלבוע.
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רוני גרוס

*

רֹב ַהְּזַמן ֹלא ָהִיית ַּבַּבִית
ָּתִמיד הּוא ִנְׁשַאר ַהַּבִית ֶׁשִּלי

ְוַאְּת ְּכמֹו ִהְתָאַרְחְּת ּבֹו ְלֶמֶׁשְך ָׁשָנה 

ּוַבָּׁשָנה ַהִהיא
ָסְבָתא ֶׁשָּלְך ֵמָתה

ְוַסָּבא ֶׁשָּלְך ֵמת
ַוֲאִני ָהַלְכִּתי ְלֵבית ַהחֹוִלים

ָּכל יֹוַמִים
ְוַהֲחתּוָלה ֶׁשָּלְך ֵמָתה

ַוֲאִני ִהְזַרְקִּתי ַלֶּבֶטן ֶׁשִּלי הֹוְרמֹוִנים 
ְוַאְּת ָעַבְדְּת ָּבִעּתֹון 

ְוִנִּסית ְלַסֵּים ֹּתַאר
ַוֲאִני ִנִּסיִתי ְלַסֵּים ֹּתַאר 

ְוָׁשַכְבִּתי ִעם ָאִחיָה ַהָּקָטן 
ֶׁשל ֲחֵבָרה ְמֻׁשֶּתֶפת ֶׁשָּלנּו

ְוַאְּת ָיַדְעְּת ֲאָבל ֹלא ִסַּפְרְּת ָלּה
ַוֲאִני ֻּפַּטְרִּתי ְוִנְכַנְסִּתי ְלִדָּכאֹון

ּוָבִכיִתי ָּכל ַהְּזַמן
ְוַאְּת ֹלא ָּבִכית ִּכְמַעט ִּבְכָלל

ְוָהִיית חֹוֶזֶרת ְּבֶאְמַצע ַהַּלְיָלה
ְוִנְרַּדְמְּת ִעם ַהְּבָגִדים ַהְמֻלְכָלִכים ְוִעם ָהאֹור ּדֹוֵלק

ּוַבּבֶֹקר אֹוֶמֶרת ִלי: ׁשּוב ִנְרַּדְמִּתי ִעם ַהְּבָגִדים
ְוָיָצאנּו ַלֲחַדר ַהַּמְדֵרגֹות ְּכֶׁשַהִּטיִלים ָנְפלּו

ְוַהֶּבֶטן ֶׁשִּלי ִהְתַנְּפָחה ְוָאַמְרְּת ִלי: 
ְּכַדאי ֶׁשֵּתְלִכי ְלֵבית חֹוִלים

ְוָהַלְכִּתי

ֲאִני ָהִייִתי ָׁשם ָּכל ַהְּזַמן
ַאְּת ַאף ַּפַעם ֹלא

ּוַבּסֹוף ְּכֶׁשָאַרְזנּו ֲהמֹון ַאְרַּגִּזים
ְוָעַזְבנּו ָּכל ַאַחת ִלְמקֹוָמּה 

ֲאִפּלּו ָאז ֹלא ִהְצַלְחְּת
ִלְכעֹס ָעַלי ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך  

*

ָחַזְרנּו ְלִהְתַחֵּבק.
ַּפַעם ָהִיינּו רֹואֹות זֹו ֶאת זֹו

ָּכל יֹום, ָּכל ַהְּזַמן.
ּבֹוִאי ַלָּים, ּבֹוִאי ֵאַלי

ֶלֱאכֹל – ָהִיית ְמִכיָנה עּוַגת ָקֶפה
ִעם ֵּפרּוִרים ְוַתְבִׁשיֵלי ְיָרקֹות ְּפׁשּוִטים

ַוֲאִני ָהִייִתי יֹוֶׁשֶבת ַעל ִּכֵּסא ָקָטן ִּבְקֵצה
ַהִּמְטָּבח, ְׁשֵני ִּבְנָיִנים ְּבמֹוַרד ָהְרחֹוב, ְׁשֵני 
ִּבְנָיִנים ְּבַמֲעֶלה – ֲאִפּלּו ֹלא ָהִיינּו ְצִריכֹות

לֹוַמר ּבֹוִאי, ָּפׁשּוט ָהִיינּו מֹוִפיעֹות זֹו ְּבַדְלָּתּה ֶׁשל זֹו
ַעד ֶׁשַחַּיי ָהיּו ְלַחַּיִיְך

ְוַחַּיִיְך ָהיּו ְלַחַּיי –
ַצְפנּו ַיַחד ַעל ַהַּגִּלים ַּבחֹוִפים ַהְּדרֹוִמִּיים ֶׁשל ָהִעיר ְּבסֹוף ָּכל ַקִיץ

ְּכֶׁשַהֵּמדּוזֹות ְּכָבר ֶנֶעְלמּו ְוַהַּתָּיִרים ֶנֶעְלמּו
ְוַגם ַהְּנָערֹות ְוַהְּנָעִרים 
ְוַרק ֲאַנְחנּו ִנְׁשַאְרנּו –

ִהְתַחֵּבק  ְוָאז ִהְפַסְקנּו לְִ
ִּכי ִמי ְמַחֶּבֶקת ֶאת ַעְצָמּה?
ֲאָבל ַעְכָׁשו ֶזה ׁשּוב קֹוֶרה

ְוַהַּמָּגע ַקל ּוְמַרְפֵרף, ִּכְמַעט ֹלא ֻמְרָּגׁש
ַוֲאִני ּתֹוָהה, ַהִאם ַאְּת ְמַחֶּבֶקת אֹוִתי ְּכִפי ֶׁשָהִיית ְמַחֶּבֶקת ֶאת ַעְצֵמְך

ִאּלּו ָהִייִתי ַאְּת?

מתוך מי מחבקת את עצמה? שיראה אור בקיץ 2021 בהוצאת פרדס
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*

ֵיׁש ַמֶּׁשהּו ַּבָּׁשעֹות ַהְּקַטּנֹות ֶׁשל ַהַּלְיָלה
ְּכֶׁשַהְּיָלִדים ְיֵׁשִנים ַּבִּמּטֹוֵתיֶהם 

ָהעֹוָלם ִמְתַקֵּטן ְוָכל ַהָּזִרים ּדֹוִמים ְוָכל ֶהָעִרים ְלַבד
ֵיׁש ַמֶּׁשהּו סֹוֵתר ַּבָּׁשעֹות ַהְּקַטּנֹות ֶׁשל ַהַּלְיָלה

ֵריַח ֶׁשל ַהְתָחָלה ֲחָדָׁשה ֶׁשֲעַדִין ְמֻחֶּבֶרת ַלָּיָׁשן ֶׁשל ֶאְתמֹול
ְלָנִתיְך ְמֻׁשָּמׁש ֶׁשל ְמנֹוָרה.

ֶּבֱאֶמת ִהִּגיַע ַהְּזַמן ֶׁשַאֲחִליף ֶאת ַהּנּוָרה ַּבֲחַדר ַהֵּׁשָנה 
ֶׁשִּבְׁשעֹות ַהַּלְיָלה הּוא ִמְתָקֵרב ְלָכל ַחְדֵרי ַהֵּׁשָנה ָּבעֹוָלם

ַמֶּׁשהּו ִמְתַקֵּטן ַּבָּׁשעֹות ַהְּקַטּנֹות
ָּכל ָהֲאָנִׁשים ְלַבד ְוָכל ֶהָעִרים ּדֹומֹות ַאַחת ַאַחת

*

ִהְקַרְבִּתי ֶאת ְׁשעֹות ַהֵּׁשָנה ַעל ִמְזַּבח ַהֲחלֹומֹות
ְוָכל ַלְיָלה ֲאִני נֹוַטַעת אֹוָתם ַּבֲערּוגֹות ְסדּורֹות

ּוַמְׁשָקה ִּבְדָמעֹות ֶׁשל ִּתְקָוה
ַאל ְּתַרֲחמּו ָעַלי

ְוַהָּיִמים ֶׁשִּלי ְצֵמִאים ִלְׂשִמיָכה ַחָּמה
ְוַהַּכַעס ּגֹוֶאה ִּבי ְּכמֹו ֲאָדָמה ֲחֵרָבה

ְמֻבַּקַעת ִּבְסָדִקים ְרָחִבים ֶׁשל ִצָּמאֹון
ְלֵׁשָנה ְקָצָרה

ַאל ְּתַרֲחמּו ָעַלי

ֲעֵצי ַהַּלְיָלה נֹוְׂשִאים ַצָּמרֹות ִּבְלִּתי ִנְראֹות
ָנעֹות ְּברּוַח ַקָּלה

ֲאִני הֹוָגה ָּבֶהם ִמִּלים ֶׁשל ֱאֹלִהים
ְוזֹוֶרֶקת ָּבֶהם ַחִּיים ְיֻרִּקים

פֹוטֹוִסיְנֶטָזה ּוְכלֹורֹוִפיִלים
ַעד ֶׁשַּיֲחִזיקּו ֶאת ַׂשק ֶהְריֹוָנם

ְוֹלא ִיְּפלּו ְּכֵנֶפל
ֶׁשֹּלא ַיְרִקיב ָׁשְרָׁשם

ַאל ְּתַרֲחמּו ָעַלי 

*

ָלֶׁשֶבת ְּפטּוָרה ִמְּכלּום 
ְוָעַלי ָלקּום

ּוְלַנּסֹות ְוִלְראֹות 
ִּכי אּוַלי ְּבָכל זֹאת 
ִנְׁשַּכְחִּתי ְּכֵמת ִמֵּלב

אֹו ֶׁשאּוַלי
ִנְנַטְׁשִּתי ְּבעֹוִדי ַּבַחִּיים

ְּבבֹור ָמֵלא ַעְקַרִּבים ּוְנָחִׁשים
ֶׁשֵאינֹו ֵריק ִמַּמִים

ָלֶׁשֶבת ְּפטּוָרה ִמְּכלּום ֹלא אּוַכל
ָעַמְדִּתי מּול ַהָּים, 

ְוָהרּוַח ָסֲעָרה ָּכל ַהַּלְיָלה
מֶׁשה הֹוִׁשיט ָידֹו
ַנְחׁשֹון ִמְּזַמן ָקַפץ

ְוֵהיָכן הּוא
ְוִהֵּנה ֲאִני ַמִּביָטה ֶאל ַהַּגִּלים

רּוַח סֹוֶעֶרת ָּכל ַהָּיִמים
חֹול 

ָאָדם ָּפטּור ִמְּכלּום 
ַאִין

ִמְרָים ִעם ַהֹּתף ְמַחָּכה 
ַהָּיד ַּבֲאִויר ְמַצָּפה

נּו
עֹוד ֶרַגע ְוִיָּבַקע ַהָּים ִלְׁשַנִים

ֵנֵלְך ַּבָחָרָבה 
ִמְּׁשֵני ִצֵּדינּו חֹוָמה

ְוַאִין

ְלחֹול 
ָהַפְכנּו ֵּביְנַתִים
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ָלֶׁשֶבת ְּפטּוָרה ִמְּכלּום 
ְוָעַלי ָלקּום

ּוְלַנּסֹות ְוִלְראֹות 
ִּכי אּוַלי ְּבָכל זֹאת 
ִנְׁשַּכְחִּתי ְּכֵמת ִמֵּלב

אֹו ֶׁשאּוַלי
ִנְנַטְׁשִּתי ְּבעֹוִדי ַּבַחִּיים

ְּבבֹור ָמֵלא ַעְקַרִּבים ּוְנָחִׁשים
ֶׁשֵאינֹו ֵריק ִמַּמִים

ָלֶׁשֶבת ְּפטּוָרה ִמְּכלּום ֹלא אּוַכל
ָעַמְדִּתי מּול ַהָּים, 

ְוָהרּוַח ָסֲעָרה ָּכל ַהַּלְיָלה
מֶׁשה הֹוִׁשיט ָידֹו
ַנְחׁשֹון ִמְּזַמן ָקַפץ

ְוֵהיָכן הּוא
ְוִהֵּנה ֲאִני ַמִּביָטה ֶאל ַהַּגִּלים

רּוַח סֹוֶעֶרת ָּכל ַהָּיִמים
חֹול 

ָאָדם ָּפטּור ִמְּכלּום 
ַאִין

ִמְרָים ִעם ַהֹּתף ְמַחָּכה 
ַהָּיד ַּבֲאִויר ְמַצָּפה

נּו
עֹוד ֶרַגע ְוִיָּבַקע ַהָּים ִלְׁשַנִים

ֵנֵלְך ַּבָחָרָבה 
ִמְּׁשֵני ִצֵּדינּו חֹוָמה

ְוַאִין

ְלחֹול 
ָהַפְכנּו ֵּביְנַתִים

 10

ְמַלֶּטֶׁשת ַמְחָׁשבֹות ַעל חּוֵטי 
ַהְּזַמן

ְּבִמְׁשָקִלים ְּגִמיִׁשים ְלַבל 
ִיָּקְרעּו ְׁשִביֵבי ַהֶּמַתח
ַמְגִּביָרה ְמִהירּות ַעד 

ִאיֵדַאת 
ַהּטֹוב

ֶׁשָּתִעיר ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְּבָגְבָהּה
ַּתֲעִצים ֶאת קֹוְנִכּיֹות ָהאֹור

ִנְׁשַמת ָהעֹוָלם ְּכבּוָלה
ַּבְּמָעָרה

 

יקיר שושני  |  החוצה אל האור  

שיר 10

האם קיימת מציאות מחוצה לי? אם כן – ְּבֵאילּו אמצעים אוכל להכירה 
מהאסכולה  לפנה"ס(   5-4 )מאות  גורגיאס  אחרים?  לפני  ולתארה 
וגם  ביוון הקדומה טען שלא קיים עולם מֵעבר להכרתו,  הסופיסטית 
אילו היה קיים, לא יכול היה לתארו ולהסבירו לאחרים. אפלטון לא היה 
קיצוני עד כדי כך. הוא האמין בקיומה של המציאות האובייקטיבית, 
הוא  "המדינה"  בדיאלוג  כראוי.  להכירה  יכול  אינו  שהאדם  סבר  אך 
המשיל אותו לאסיר הכבול בשלשלאות למושב במערה חשוכה כשפניו 
אל הקיר והוא מתבונן בצללים שמולו ושומע קולות המגיעים מחוץ 
בונה  הוא  אלו  בעזרת  ַּבְּמָעָרה//".  ְּכבּוָלה//  ָהעֹוָלם  "ִנְׁשַמת  למערה: 
רק בצאתו לאור  ומאמין שזהו העולם האמיתי.  עולם  לעצמו תמונת 
מחוץ למערה הוא נוכח לדעת שידיעתו הקודמת הייתה מוגבלת מאוד 
ורק בחוץ הוא יכול להכיר את האידאה העליונה של הטוב - אגתון 

העומדת ביסודו של העולם. 

ותצפיות  ניסויים  דרך  מתבצעת  העולם  הכרת  האמפיריים  במדעים 
וניתוחם המתמטי. תיאור זה מוגבל במידה מסוימת מכיוון  מבוקרים 
שאינו כולל ידיעות הקשורות ל־qualia של האנשים האחרים. השירה, 
המוזיקה ואמנויות אחרות מאפשרות הצצה מסוימת לחוויות פנימיות 
של היוצרים כפי שהן מתבטאות ביצירותיהם. זו אולי הסיבה שהרבה 

אנשים מרגישים עונג עילאי כשהם נחשפים ליצירות הללו. 

ממגבלות  האדם  של  יציאתו  את  גם  לסמל  יכולה  מהמערה  היציאה 
ולהתעלות לאיֵדאת הטוב המוסרי.                    .האגו, לחוש אמפתיה כלפי הזולת ובעקבות זאת לשפר את מידותיו 

מתוך: מילים פרומות פילו־פואטיקה
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לימור אזולאיאירית שטייף־שושני

לברוח

ָהֵעִצים ְוָהאֹור ָקְראּו ִלי ִלְבֹרַח.
ָיָצאִתי ַהחּוָצה.

ְּבַסֲעַרת ַהָּיֹרק ָעַמְדִּתי ְּבֵלב
ָהֵאין ִלי ְלָאן.

חתולה

ַעל ְקצֹות ֶאְצָּבעֹות
ֲאִני סֹוֶמֶרת ַׂשֲערֹוַתי.

ְנָׁשָמה ִמְסָּפר ֶׁשַבע
ְמִריָמה ִמְכֵסי ַאְׁשַּפּתֹות,

אֹוֶמֶרת: ַנְּתִרי, ְּפִלי,
ִרְקִדי.

אל תבנה עלי

ִאם ְּתַנֶּסה ִלְתֹּפס רּוַח ִּבְׁשֵּתי ָיַדִים,
ְּתַגֶּלה ֶׁשֹּלא ָּתַפְסָּת ְּכלּום.

ִאם ִּתְׁשֹמר ַמִים ִּבְכִלי עֹוֵמד,
ַּבּסֹוף ֵהם ִיְתַאּדּו.

ַאל ִּתְבֶנה ָעַלי,
ַאל ִּתְדֹרְך ָעַלי,

ֲאִני ֹלא ָהֲאָדָמה ֶׁשְּלָך,
ֹלא ֻׁשְלַחן ָהֲארּוָחה ֶׁשְּלָך.

ֲאִני ַמִים, ֲאִני רּוַח,
ַּגע ִּבי.

מתוך: סימני חיים
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דנה איזנברג

מענה

ַעד ַּכָּמה ֶׁשִהְׁשַּתַּדְלִּתי
ֹלא ָרִאיִתי ֶאת ְּגֻדָּלִתי.

ַטָּוֵסי ֲחלֹומֹוַתי
ָּפְתחּו ְוָסְגרּו ַזְנבֹוֵתיֶהם

ָלַגַעת ַּבּכֹוָכִבים.
ַוֲאִני ַעד ַּכָּמה ֶׁשִהְׁשַּתַּדְלִּתי

ָהִייִתי ְקַטָּנה ְלֻעָּמָתם,
ִעם ַּכּפֹות ַרְגַלִים ֹלא ִלְמִדיָדה

ְיִחיַדת ְסֻגָּלה 
ְיֵחָפה.

עקב אכילס

ּבֹוא ֲאַסֵּפר ְלָך 
ֵהיָכן ָאֲחָזה ִּבי ַיד ִאִּמי

ְלַחֵּׁשל אֹוִתי
ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע                             

ִמּתֹוְך ַהָּמקֹום ּבֹו ָאֲחָזה ְּבָך 
ַיד ִאְּמָך 

ְלַחֵּׁשל אֹוְתָך

ַעְכָׁשו 
ֲאִני ְוַאָּתה

ְקרֹוִבים ַמְסִּפיק
ֶלֱאֹחז ֶזה ָּבֶזה

מתוך: עקביות הצבע וחוקי הפרספקטיבה

נעה טל

פחות ופחות, יותר ויותר 

ֵיׁש ְרָגִעים ֶׁשל ָּפחֹות ּוָפחֹות ִּתְקוֹות 
יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְנִׁשימֹות 

ֲאִני קֹוֵראת ַּבָּגלּוי, ְמַנֶחֶׁשת ֶאת ַהִּנְסָּתר

ָלָּמה ַהֶּׁשֶמׁש ֹלא ָזְרָחה 
ַמּדּוַע ָּפַגע ַהַּטְיפּון ּבֹו ְוֹלא ִּבי 

ַמּדּוַע ַהַּׁשְרֶׁשֶרת ֶׁשִּקַּבְלִּתי ֵמִאִּמי ָאְבָדה 
ְלָאן ֶנֱעַלם ַהֶּיֶלד

ַהִאם ֶאְזֹּכר ֶאת ָּכל ָהַאֲהָבה ֶׁשְּמַלָּוה אֹוִתי
ְּכֶׁשֶאְהֶיה ָּפחֹות ּוָפחֹות

ַהִאם ֵאַדע ְוָאִבין יֹוֵתר ְויֹוֵתר

ערב 

ַהָּׁשָעה ָחֵמׁש ַאַחר ַהָּצֳהַרִים 
ַמְזִּכיָרה ִלי ֶאת ָהֶעֶרב ַהִּמְתָקֵרב.

זֹו ַהָּׁשָעה ֶׁשָּבּה ַהּיֹום ְמאֹוֵתת ַלַּלְיָלה 
ַהִּמְתּכֹוֵנן ִלְנִחיָתה ְּבִצְבעֹוִנּיֹות ַרָּכה.

ִהְרהּוֵרי ַהּיֹום ְוַהַּלְיָלה ִנְפָּגִׁשים.
ֲאִני אֹוֶהֶבת ָׁשָעה זֹו ֶׁשל ַהְחָלַפת ִמְׁשָמרֹות

ְׁשַעת ִסּיּום ְוַהְתָחָלה
זֹו ָׁשָעה ֶׁשל ְיִהי ָרצֹון.

מתוך: בית עליית הגג
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 שלומית ליר

בין השתיקות 

ֶאת ְׁשִתיָקִתי ָהִראׁשֹוָנה,
ְׁשִתיָקָתן ֶׁשל ָנִׁשים, 

ָלַמְדִּתי עֹוד ְּבִגיל ַיְנקּות.
ַּדְרָּכּה, ָּכְך ֶנֱאַמר,

ָיֹכל ַהּיִֹפי ַהָּנִׁשי ִלְזֹהר ְּבֹרְך.
ִאם ֹלא ֵנַחְנְּת ּבֹו,

מּום ָּכֵבד הּוא ַהָּדָבר,
ֲאָבל ְלַתְּקנֹו ּתּוְכִלי

ְּבַאְּמֵצְך ִמּדֹות ֶׁשל ֲעָנָוה 
ְוֵחן. 

ֶאת ְׁשִתיָקִתי ַהְּׁשִנָּיה,
ְׁשִתיַקת ַהּבּוז 

מּול ָעֶול ִמְתַמֵּׁשְך ְוִאי־ַהֶּצֶדק,
ִלְּמָדה אֹוִתי ַהֶּדֶרְך

ַּבֶּמְרָחִבים ָּבֶהם
ַּגם ִאם ָּתִריִמי קֹול –

הּוא ְלִאּטֹו ִיְגַוע. 
מּול ֹחֶסר ֶקֶׁשב

ַוֲאִטימּות ִמְמָׁשל.

ֶאת ְׁשִתיָקִתי ַהְּׁשִליִׁשית,
ְׁשִתיַקת ִהְתּבֹוְננּות נֹוַכַחת, 

ִּגִּליִתי ְלַאַחר ֶׁשָּמָצאִתי 
ֶאת קֹוִלי.

ֵּבינֹות ִלְׁשלֹוָׁשה סּוֵגי ְׁשִתיָקה       
ׁשֹוֵכן ַעְכָׁשו ְּכֶאְפָׁשרּות ַקֶּיֶמת

ַהּקֹול ֶׁשְּבַמֲאָמץ ִנְקָנה

מתוך: לפרוש כנף
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נועה לוין חריף

*

ָּבֶרַוח ֶׁשֵּביֵנינּו
עֹוָלמֹות ְשֵלִּמים

ְיכֹוִלים ְלִהְתַמֵּמׁש
ַּבִּדְמיֹון ֶׁשִּלי

ַעל ַהַּדף
ֲאִני ְמַסֶּמֶנת אֹוָתנּו

ְקרֹוִבים
ִמְׁשּתֹוְקִקים

ָלֶנַצח
ִנָּצֵרב

*

ֶאְתמֹול
ַּבִּגְלּגּול ַהּקֹוֵדם

ָהִייִתי ֶסַלע.
ּוַבְּׁשִליִׁשי

ַהְּזַמן ַהְּמַתְקֵּתק ָלׁש ֶאת רּוִחי ַהְּבֵצִקית
ְוָקַרץ ִמֶּמָּנה עּוִגּיֹות ַרּכֹות

ְלַהְמִּתיק ָּבֶהן ְרָגִעים ְקצּוִבים ֶׁשל 
קִֹׁשי

ָּבִראׁשֹון
ֵהַעְזִּתי ַלֲחֹלם

*

ַּבּבֶֹקר
ֲאַנְחנּו רֹוְדִפים ַאַחר

ְּדַבר ָמה
ּוָבֶעֶרב ִמְׁשַּתִהים

ְּכֵדי ִלְהיֹות
ְדַבר ָמה

ַעד ּבֹוא ָהאֹור

מתוך: מותחת את הלילה
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תמיד, לעיתים זו מלחמה. פגיעה. הטחת מכות עד זוב דם. ישנו 
הכרח לשרוד, להיות חזק במקום שאין בו הגנה, גם לא באהבה. 
אפילו פני הילדים אינם שלמים, גם הם פצועים ומעוותים. פני 
על  התמהות  הדמויות  את  בפחד  מקיפים  מפלצתיים,  האדם 
גורלן, מלאות תדהמה וחייתיות, במקום שבו ראש החיה מורכן 

ומטושטש, חסר נוכחות אלא אם כן נחשפות שיניו לטרוף.

אין שקר בציורים האלה, אין ניסיון לייפות או להראות מציאות 
אחרת. הצבעים הם נחמה מפני כאב. רק באהבה יש אפשרות 
המרוץ  את  להפסיק  הקבועה,  הנפשית  הסערה  את  לרפא 
השוחק. באהבה היצירה היא כוח מחיה, שמאפשר לצעוק את 
את האמת ולחיות.              .הצעקה שמציירת הכל בצבעים חיים שבכוחם להראות, לומר 

חגית גרוסמן

חיוך שבור של אושר
 

רועדות  בידיים  נוצרים  הורקני  ענבר  של  הציורים 
שחודרות לתוך נפש דמויות לכודות במרדף עכברים תל־

אביבי, עיניה מביטות לתוך נשמתן ורואות את המתרחש 
בחדרי חדרים. היא רושמת דמויות שבויות בציד קיומי, 
שמוטות שפתיים, סוקרות עצמן בעצב בראי, מתבוננות 
על עצמן באינטימיות נטולת מחיצות, מוטלות על כיסא 
מול  להיחשף  חושקים  רעבים,  פניהן  רגליים,  משוכלות 
אך  יופי,  רבי  בהירים  צבעים  מוצף  חדר  בתוך  עיניה, 

בעיניהן שוכנת עצבות.

חסרות  הן  זמנית  ובו  וצימאון  חשק  מלאי  מערומיהן 
כתומים  וורודים,  לבנים  בצבעים  רוויות  רצון,  שביעות 
וצהובים, גדושות אושר צבעוני קורן מארוטיקה ומשיכה 
המציירת  מול  הדמויות  של  קיומן  ולעצם  עצמו  לציור 
מכאב  עקום  בקו  מטה  נוטות  כחולות,  שפתיהן  אותן. 
אלא  נאמרת  שאינה  האמת  את  מציירת  היא  ומחרדה. 
את  רואה  היא  לשטח,  מתחת  בדממה,  חדרים,  בחדרי 
המרדף והרצון לשרוד, את התזזית וחוסר היכולת להיות 
מהולים  החרדה  כאבי  העולם.  מהן  שתובע  כפי  חזקות 
גסות,  פנדה  ומשיכות  חדים  קוים  קבועה,  בחושניות 
לחיות  והרצון  החיים  שמחת  שבין  המתח  מדויקות. 
מפני  החיים,  הרסניות  מפני  להישמר  היכולת  אי  לבין 
מזהה  היא  שוחק.  אורבני  במבוך  לרוץ  והתביעה  הציד 
בקווים  אותן  ומבטאת  הרגשתם  ואת  מחשבותיהם  את 

פראיים.

בהטחת  מודגשת  המיוסרות  הנפשות  לתוך  החדירה 
מה  דבר  וחסרות  אובדות  תמיד  הדמויות  עזים.  צבעים 
עודפות  הן  אישור.  בו  שיש  מבט  או  שיער,  כמו  גופני, 
לכך  ובניגוד  וחסר  פגום  שגופן  למרות  ותאווה,  מיניות 
מצויר במשיכות מכחול עבות שמחפות על אי האפשרות 
לחיות בהתאמה עם עצמן, רק כאשר דמות אחרת עומדת 
לידן, כאשר מופרת הבדידות. או כאשר הן עומדות על 
איזה  מופיע  שירה,  קוראות  במיקרופון,  ואוחזות  במה 
כוח אחר, כמו הדיוקן של יונה וולך שאין בו דבר מלבד 
עוצמה יציבה ששרדה את הטירוף ועלתה מן האש לזרוח 

ולהתנגש בחומות המבוך ולנפצן.

מה  דבר  ומגלים  הדמויות  פני  את  מעוותים  הרישומים 
סמוי, שלא ידוע אפילו להן, את הכוחניות שנדרשת מהן 
הגורלית כדמויות עדינות  כורחן, על אף החולשה  בעל 
מתוכו  ניבט  אך  שבור  אמנם  החיוך  יכולת.  בהן  שאין 
אושר כאשר נוצר מגע ונמחקת הבדידות. אך גם זה לא 

חגית גרוסמן   |   פניו האמיתיים של אדם  

ָּפָניו ָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשל ָאָדם
ֵיׁש ָּבֶהן ִמְפֶלֶצת ֶזה ָּברּור

ֵיׁש ָנָחׁש ְצֵמא ָּדם
רֹוֶצה ִלְנׁשְֹך ֻמְקָּדם

ִלְרקֹד ַעל ַהָּדם
ָּכל ֲאֶׁשר הּוא אֹוֵהב ֻמְרָּדם

ַעד ֲאֶׁשר ִנְׂשָרף ְּכַגְפרּור.

ַאְך ָלָּמה ִנְבַהְלִּתי ִמן ָהֵאׁש?
ֲהֵרי ַרק אֹוָתּה ִּבַּקְׁשִּתי

ָסִבי הֹוִריׁש ִלי ֵאׁש
ִּבְדיֹו ָסגֹל ִנֶּגֶרת ֵאׁש

ַעל ֶאְצְּבעֹוַתי, ְּכמֹו ֶׁשָּׁשִתיִתי
ָּדם ִמּתֹוְך ָהֵאׁש

ְוַׁשְבִּתי ֵאֶליָך ְוָרִציִתי

ַעד ֶׁשַהִּמין ָנַטף ָעגֹל
ְוָיַנְקִּתי ְלתֹוְך ָהֵעט ָּדם ָסגֹל

ְוָהִייָת ִלי ַאְרִסי ּוָמתֹוק
ַעד ֶׁשֹּלא ָיכְֹלִּתי ִלְׁשּתֹק.
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התמונות מתוך התערוכה "ִקיֶמה" )בקראטה: מצב של ריכוז 
מוחלט בדמות שעומדת מול( בגלריה מאיה, 2019.
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אלואיסיוס ברטראן: גספאר של הלילה, 
פנטזיות על דרך רמברנדט וקאלו, מצרפתית: 

אירית עקרבי, קשב לשירה 2021, 98 עמ'
ברטראן )1841-1807( נחשב לממציא הז'אנר 

של שירה בפרוזה. גספאר של הלילה הוא 
ספרו היחיד, והמתרגמת בחרה מתוכו את 
השירים לתרגום והוסיפה הערות ואחרית 

דבר.

פאול צלאן: אורות נגד, פרוזה ואפוריזמים, 
רשימות מן העיזבון, מגרמנית: טלי קונס, 

הקיבוץ המאוחד 2021, 170 עמ'
פרוזה  רשימות  צלאן,  פאול  של  טקסטים 
דיאלוגים,  מותו:  אחרי  פורסמו  שמקצתן 
רשימות  פרוזה,  קטעי  אפוריזמים, 
כולל  ועוד.  שירה  על   - "פואטולוגיות" 

הקדמה מאת המתרגמת. 

מאיה ויינברג: מהיד אל הפה, פרדס 2021, 
103 עמ'

ִנְסַּפג  ָנַפל/  ֲחִריִׁשי  ַהַּלְיָלה/  ָנַפל  "ַרֲחָפן 
ַּבֲחֵׁשָכה/ ֹלא ִּתְנֶׁשֶמת אֹו ֲעַטֵּלף/ ִנְׁשַמט ִמּגַֹבּה 
ַרב, ִּביִרָּיה/ ַּבִּמְלָחָמה ֶׁשֵאין לֹו/ ַצד ָּבּה/ ִנְׁשַּבר 

ָּבֲאָדָמה" )'שולי החדשות', עמ' 33(.

אפרת בין־יהודה לוין: הסירי חול מעינייך 
)עברית וערבית(, פרדס 2020, 144 עמ'

ּפֹוַתַחת  ַהַהָּכָרה/  ֲאָבל  ָּכאן/  ִיְהֶיה  ֹלא  "ֶצֶדק 
ִמֵּביֵתְך,  ְּבִריָחֵתְך/  ֶאת  ְמַבָּכה  ְּכֶׁשֲאִני  ֶּדֶלת./ 
ְּבָיד  ִּבְמַעט,  סֹוף,  סֹוף  ֵּביִתי/  הּוא  ֶׁשַהּיֹום 
רֹוֶעֶדת/ ֲאִני ּבֹוָנה ִלי/ ַּבִית" )'הכרה', עמ' 122(.

עדי וולפסון: בגוף ולא רק בו, פרדס 2021, 
77 עמ'

ַהּגּוף./  ֶאת  ָּכָכה/  ְלַדֵּיק  ֲהַעְזֶּתם  ֹלא  "ֵמעֹוָלם 
מּול  אֹוֲהִבים  ָּכָכה  ֲעַמְדֶּתם/  ֹלא  ֵמעֹוָלם 
ַעְצְמֶכם, ְּבִלי/ ַלֲחׁשֹוב ִמי ִנָּצב ִמּמּול. ֵמעֹוָלם/ 
זֹאת  ּוְבָכל  ַהּבֶֹהן.//  ַעל  ְלַעְצְמֶכם  ְּדַרְכֶּתם  ֹלא 

ַהּכֹל ּפֹה" )'מעולם', עמ' 67(.

הלינה פושטביטובסקה: האינסוף זורם דרכי, 

מפולנית: רפי וייכרט, קשב 2021, 78 עמ'
ַמֵּלא  יֹוִמי/  ְּבִדידּות  ֶלֶחם  ֶאת  ִעִּמי/  "ֲחֹלק 
ֶאת  ַהְזֵהב/  ַהֶּנְעָּדִרים/  ַהִּקירֹות  ֶאת  ְּבֵיׁשּוְתָך/ 
ִמָּכל  יֹוֵתר  ֶּדֶלת/  ֱהֵיה  ַקָּים/  ֶׁשֵאיֶנּנּו  ַהַחּלֹון 

ֶּדֶלת/ ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְפּתַֹח/ ִלְרָוָחה" )עמ' 38(.

אלפרד כהן: עמוד נוח, קתרזיס 2021, 78 עמ'
"חּוץ, ְרחֹוב, יֹום/ ַעְכָׁשו ֲאַנְחנּו ָּכאן/ ִּדְמּדּוֵמי 
ֶׁשֲאִני  ִמָּלה  ָּכל  אֹוֶמֶרת/  ֶׁשַאְּת  ִמָּלה  ָּכל  יֹום/ 
ַהָּיד  ִּבְתנּוַעת  ִמְתַמְזֵמר/  ַהְּצִליִלים  ַהר  אֹוֵמר/ 

ְּבָיד/ ֵיׁש ֶּפֶלא" )'בעולם', עמ' 41(.

שמואל מוניץ: לוחות הרפאים, פרדס 2021, 

58 עמ'
ַהֲחֵׁשָכה  ֶאת  ָּתִציִפי  ָאֵפל./  ְּבִמְסְּדרֹון  "ָּתִאיִרי 
ְּבאֹור ָלָבן, ּבֹוֵהק/ ְּכֶׁשָּכל ְׁשָאר ָהאֹורֹות ָּכִבים./ 
ִּתְהִיי ִלי ְמנֹוַרת ֵחרּום ַּבַּלְיָלה ַהחֹוֵרק/ ְּבָכל ִׁשֵּני 
)'תאורת  נֹוֵפל"  ְּכֶׁשַהַחְׁשַמל  ָּתִאיִרי  ַהְּזֵאִבים./ 

חירום', עמ' 52(.

רינה בשן־פייגנבלום, צמיחה, עולת רגל 
לפוסטיניה, כתב 2020, 138 עמ'

"ַחּלֹונֹות  מסע.  יומן  ופרקי  תצלומים  שירים 
ִאיׁש  ֶנֶפׁש  ִׁשיר/  ֶנֶפׁש  ִעיר/  ֶנֶפׁש  ֵעיַנִים/  ְּכמֹו 
כמו  )'חלונות  ּוִמְׁשּתֹוֵחַח"  ָלֶרֶגל/  עֹוֶלה 

עיניים', עמ' 15(.

עפרה קליגר: על היש ועל האין בעולם הזה, 
מכתבים לגדעון, עמדה 2021, 175 עמ'

את  שמצא  גדעון,  לֵּבן,  ושירים  מכתבים 
ֲאִני  "ַּבֲחַׁשאי  שרירותי.  גורל  בנסיבות  מותו 
ִמְתּבֹוֶנֶנת ַּבַּצד ָהַאֵחר ֶׁשל זֹו ֶׁשֵאיֶנִּני./ ׁשֹוַלַחת 
ֵאֶליָה ָיד ְלָקְרָבּה ְוִהיא ִנְׁשֶמֶטת./ ׁשּוב ָוׁשּוב ֲאִני 
ָהֶעְרָּגה/  ַׁשֲחַלת  ִמּתֹוְך  ְלַהֲעלֹוָתּה/  ִמְתַאֶּמֶצת 
)'טנטלוס'  ֵאַלי"  ִמּתֹוִכי  ִלְבקַֹע  ִמְתַקָּׁשה  ְוִהיא 

א, עמ' 152(.

אירית קדם: מבריאה כרונית, עמדה 2021, 
104 עמ'

ְנֻקָּדה  ְמֻקָּפל/  ַעָּכִביׁש  ַעְכָׁשו  ַעְכָׁשו?/  "ּוָמה 
נֹוְתרּו  ַהִּטְבִעִּיים/  ִמְּמַמֶּדיָה/  ְקַטָּנה  ְׁשחָֹרה/ 
ַרק קּוֶריָה/ ַּדִּקים/ ַמְרִעיִדים/ ְמַׁשְּוִעים" )'ומה 

עכשיו', עמ' 38(.

שמעון אדף: הלשון נושלה, פרדס, מכון 
הקשרים  2021, 595 עמ'

בעיירה מבוא ים ישנו גן ובו תחנה לבריאות 
הנפש או תחנת מעבר בין עולמות. אמיר, שרלי 
ולוסינדה מפרים את החיץ שבין העולמות ויש 
קיומם.  על  המאיים  שנוצר  הסדק  את  לסגור 
בין  המתפקדים  מורכבים,  יקומים  בורא  אדף 

הריאלי למיתי, בין הזר למוכר.

חואן רמון חימנס: פלטרו ואני, מספרדית: 
שמואל רגולנט, שמואל בנג'ו, גמא 2021, 204 

עמ' 
זוכה  המשורר  של  המפורסמים  מספריו 
קצרות  רשימות  הם  הספר  פרקי  הנובל.  פרס 
והן  הכפרי,  החמור   – פלטרו  אל  המופנות 
פורשות את מערכת היחסים בין החמור לבין 
המשורר האוהב אותו אהבת נפש. זה התרגום 

השלישי הרואה אור בעברית.

תמיר גרינברג: בחסד, כל השירים עד כה, 
הקיבוץ המאוחד 2020, 282 עמ'

ֵמַאִין   – ּוְכֶׁשַּתִּביט  ַּתִּביט?/  ְלָאן  ֵּבן,  ִלי,  "ֱאמֹר 
ַּתִּביט?/ ַּבַּמֲעָרב זֹוֵהר ָׁשִביט,/ ּוִמַּתְחַּתי – מֹוַׁשב 
ֲעִביט.// ָאִביָך - ֶזַרע ַרע ַיְנִּביט./ ְּדַבר ָמה ִיְקַדח 
ַּבַּמֲעָרב  ַיְׁשִּבית,/  ָיִמים  ְּכמֹו  ֵלילֹות  ַּבֲעִוית/  ּבֹו 

זֹוֵהר ָׁשִביט" )'בן', עמ' 154(.

בנדיקט ולס: כמעט גאוני, מגרמנית: ארז וולק, 
ספרית פועלים 2021, 265 עמ'

נושא  שהוא  ייתכן  כי  דין  לפרנסיס  כשנודע 
אביו.  את  לחפש  מחליט  הוא  גאוניים,  גנים 
עם חבר קרוב ונערה אהובה הוא יוצא למסע 

הרפתקאות ממערב למזרח ארצות הברית.

המלצות
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