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לפי 

שעה

רשימות מהתחתית...  צוללים קדימה...

״האומנם התחלפו היוצרות?״
הגליון הקודם השמיע רעשים רבים, הדי מאבק וחריכות עשן. 
לא ניתן לומר שהשתררה דממה מאז, אבל עולות כמה שאלות 
שיש  מאמינים  ואנחנו  במציאות,  כך  שינוי.  של  תחושה  מול 
לא  אם  גם  כאן,  מפרסמים  שאנחנו  למה  המציאות  בין  קשר 

נכתב במיוחד עבור הרגע הזה.

רשימתה של קארין נויבורגר טויטו "האומנם התחלפו היוצרות" 
עצמנו;  את  רובנו שואלים  מהדהדת את השאלה שמן הסתם 
תרגום הסיפורון של היינריך פון קלייסט, הכותב "החברתי" או 
"הרומנטי", תלוי את מי שואלים ומתי, והדיון הקצרצר והמרתק 
בו, עונים על השאלה ומסתירים את התשובה בו בזמן. הגברת 
המתעמרת )או רבת החסד, שוב, תלוי את מי שואלים( – מה 
עלה בגורלה? המילים יכולות להתפרש לכאן ולכאן, כמו גם 
סידורן. אנחנו מנסים בקריאה, ובכלל במתן פרשנות, להשליט 

סדר באי־סדר.
השינוי  על  כותבת  עלון  קציעה  שאלה,  לאותה  ובהקשר 
שמתחולל במעמד התרגום לערבית ומערבית בספרות בישראל, 
ועידן בריר בתרגומים לשיריה של רזאן בנורה, מוכיח היטב 

את השינוי ואת עושר הטקסטים, כפי שמתגלה במדורו "קורא 
בשער" מדי גליון. 

שהוא   – סמילנסקי  זאב  של  ב"ג'נקייה"  בדיונו  לויתן  עמוס 
אולי ספר אופטימי על אפשרות של דו־קיום בעיר מעורבת, 
מציין כי כתב את רשימתו בטרם המהומות בערים המעורבות. 
למחזה משעשע של משה שמיר,  גם  נדרש  הוא  זה  בהקשר 
"מאגדות לוד", על זוג עולים )"השמן", "השמנה"( המארחים 
את מי שהבית שהם גרים בו היה שייך לו )"הערבי"(, והוא בא 
לתבוע אותו בחזרה. על מי מנוחות. ובאופן אירוני או תמים, 
ובשכונה.  בבית  הצנרת  לתיקוני  אותו  לרתום  מיד  מנסים 
והמעגל נפתח או נסגר בסיפור של יעל מדיני, "סתם אדם", 
 – מוסר  חיים,  ספרות,   - המתווה  המשולש  פעיל  שבלבו 

המאפשר רגע אופטימי. 

נקווה כי היוצרות, לפחות בחלקן, משתנות, ונרשה לעצמנו רגע 
וכל השאר לפניכם.             .אופטימי בקיץ המלוהט הזה,

עמית ישראלי־גלעד

עונת  החפירות,  עונת  את  סיכמנו  הקודם  שבגליון  לאחר 
הבחירות, וכמובן את הקורונה, נותרנו בחשש־מה למצוקת 
לשמוע  ודאי  ישמחו  הקוראים  הזה.  הטור  עבור  נושאים 
כחרב  תלויות  עודן  הבחירות  מדי.  מוקדם  היה  שהחשש 
ואף הקורונה חותרת בלי  להתייגע לעבר  דמוקלס מעלינו 
שהתפרסם  הסרטון  בא  עסקינן  בחתירה  ואם  הרביעי.  הגל 
לאחרונה והראה לנו שמן הסתם, גם החפירות ימשיכו לספק 

לנו נושאים למכביר.

במעבי  המשייטת  בסירה  לצפות  יכולנו  המדובר  בסרטון 
התחנה ברמת גן. התחנה כך מסתבר, מוצפת. כמטווחי טיסה 
בת שלוש או ארבע שעות מכאן - גרמניה, בלגיה וכנראה  גם 
אוסטריה, מתמודדות עם הצפות אימתניות שבמהלכן נהרגו 
עשרות ואולי מאות בני אדם. אולם את ההצפה ברמת גן לא 
גרמה ההתחממות הגלובלית, אלא כוח אדיר ממנה: העוצמה 
מקרוב,  במבט  או,  האנושית.  הטיפשות  של  לשערה  שאין 
התופעה הישראלית מאוד והייתי אומר ה״קישונית״ הידועה 
למחלק  המהנדס  בין  או  לנגר  האינסטלטור  בין  ויכוח   -
התה בעירייה או בין הפקיד הממונה לפקיד הלא ממונה - 
שבשורה התחתונה שלו, צינור הניקוז ההכרחי כל כך, פשוט 
לא מותקן. וכך בזכות הסטארט־אפ העתיק ביותר בארצנו - 
הפרטצ׳ - זכינו לחזות בתמונה מהעתיד: סירת משוטים שטה 
לאיטה לאורך מסילת הרכבת התת קרקעית, כשרק גונדולייר 
.הנושא קולו בזמר נפקד ממנה. חדשני, מצחיק וקצת מפחיד. 
                   מיכאל בסר
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מיתר הלל קורמן

בנמל תעופה

ודיילת אמרה לכבות כל חומרי העישון,
ולא פירטה, סיגריה, סיגר או מקטרת.

ועניתי לה בלבי: יש לך חומרי אהבה יפים,
וגם אני לא פירטתי 

)מתוך: ׳דיילת׳, יהודה עמיחי(.

ִהיא ׁשֹוֶאֶלת ְּבקֹול ִרְׁשִמי ּוְבַמָּבט ָעֵיף "ָאַרְזָּת ְלַבד?" 
ְוִהיא יֹוַדַעת ֶׁשֵּכן

ְלִפי ִׁשיטֹות הְּפרֹוַפְייִליְנג ַהִּמְתַקְּדמֹות
ְוִהיא יֹוַדַעת ֶׁשֵּכן ֲהֵרי ֲאִני ְלַבד

ּוְבִתיִקי ֵאין ָּדָבר ְּפָרט ְלִמִּלים
ְשִסַּדְרִּתי ִּבְקִפיָדה ְלַבד

ְּבֶעְזַרת ַּכָּמה ְמׁשֹוְרִרים ֵמִתים.

ְּבָכל ַּפַעם ֲאִני ִמְתַאֵּפק ִלְׁשאֹל:
"ְוַאְּת ְלַבד ַּגם ֵּכן?" ַוֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשֵּכן

ֲהֵרי ִחּיּוְך ַמְזִמין ֹלא ְמַׁשֵּקר
ַוֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשֵּכן - ֵעיֶניָה ְנׂשּואֹות ֵאַלי

ְוֹלא ֶאל ִּתיִקי.
ְוֶאְצַּבע־ַהַּטַּבַעת ֵעיֻרָּמה.

ַּפַעם ַאַחת ָאַזְרִּתי ֹאֶמץ
ְוָרַכְנִּתי ֵאֶליָה ִּכְמַבֵּׂשר ְּבׂשֹוָרה:

ָאַרְזִּתי ְלַבד ַוֲאִני ְלַבד, 
ַּגם ַאְּת ּבֹוְדָדה.

ֵיׁש ִלי ַּכָּמה ִמִּלים ְּבִתיִקי
ְוַכְרִטיס נֹוָסף ְלַיַעד ָעמּום.
ְּפָרט ְלָכְך, ֵאין ִּבי ַמֲעִׂשים

ַרק הֹוֶוה ַּדל
ְוֲהָזיֹות ַעל ֹאֶמץ ֶׁשֵאין ִלי.

סינדרום

ד' ָׁשבּועֹות ִּבירּוָׁשַלִים
ּוְכֶׁשּיֹוֵצא ִמד' ַאּמֹוַתי

ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ִלְקנֹות ָחָלה
ַמְתִחיל ַהַּמּבּול.

ָזֵקן ֶאָחד ֵמִציץ ְּכָצב ִמְּמִעילֹו 
ְמַחֵּיְך ְואֹוֵמר:

"ֵלְך ַמֵהר ָּבחּור ָצִעיר,
ֶרַבע ָׁשָעה ַאָּתה ָׁשם".

ָהֲעִלָּיה ָהַהר־ִסיַנִּיית ִסיִזיִפית
ֲאָבל ָהִעיר ׁשֹוֶרֶצת ַּתְכִלּיֹות.

 
"ְׁשמֹר ֶאת ֶזה ְלַעְצְמָך!"

ִאיׁש ָּגבֹוַּה ְמָסֵרב ְלַאְבֵרְך צֹוֵלַע
ֶׁשַּמְמִּתין ַּבֶּגֶׁשם

ְלַלֵּפף עְֹבֵרי ֶדֶרְך ִּבְּתִפִּלין.
)ַהָּגבֹוַּה ְמַלֵּפף ֶאת זּוָגתֹו ְוהֹוֵלְך(

ְּבִדידּות ְמִׁשיִחית.
ַהִּסיְנְדרֹום ֻּכּלֹו ַעל ֶרֶגל ַאַחת. 

ֲאִני ׁשֹוֵמר ֶאת ֶזה ְלַעְצִמי
ְוהֹוֵלְך ַמֵהר.

שופט

ֵאיֶנִּני ׁשֹוֵפט ָאָדם ְּבַצֲערֹו
ֵאיֶנִּני ׁשֹוֵפט ְּכָלל

ֵמֲאחֹוֶריָך ִנָּצִבים ֲאִביִבים ֶּפָחִמִּיים
ְּכָתִלים חּוִמים ּובּוָׁשה ְיֻרָּקה

ַּגם ִלי ַצָּלקֹות ּדֹומֹות
ִּבְצָבִעים ֲאֵחִרים ּוִבְׁשִתיָקה

ֵאיֶנִּני ׁשֹוֵפט אֹו ּתֹוֵפס ַרק ִנְכָמר
ִלְראֹות אֹוְתָך ָּכָכה־ָעקּוד ְּבֶלָהבֹות

ֵאיֶנִּני ׁשֹוֵפט ּוְבָכל זֹאת ֶאְרֶצה
ְלַאֵחל ְלָך ַּגם ַמְחָׁשבֹות טֹובֹות

סבא וסבתא ובני

ֶּגֶׁשם ָּכֵבד יֹוֵרד ַעל ֵּבית ַהְּקָברֹות
ָהֲעִציִצים ַהחּוִמים ִמְתַעְּנִגים

ְוַהֵּמִתים ׁשֹוְתִקים
ְׁשֵּתי ִמְטִרּיֹות ֶנֱאָנקֹות ְלָהֵגן ַעל ְׁשַנִים

ַהּיֹום ְמַצְּיִנים ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה
ֵמָאז ִהִּניחּו ַּבֲעִדינּות

ְּפִרי ֶּבֶטן ְּבעֶֹמק ָהֲאָדָמה

ֹלא ָצִריְך ְלַהְׁשקֹות ֶאת ָהֲעִציִצים
ּוְבָכל זֹאת ֵהם ַמְׁשִקים

ּכֹוחֹו ֶׁשל ֶהְרֵּגל
ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה

ֵמאֹות ֲעִציִצים
ַאְלֵפי ַאְלֵפי ִמִּלים ֶׁשָהָיה ָיכֹול לֹוַמר

ֲאָבל ַהֵּמִתים ׁשֹוְתִקים
ְוַהֶּגֶׁשם ָּכֵבד

מתוך המחזור "ירושלים"
מספר בכתובים
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قارئ الشعرעידן בריר  |  קורא בשער   |
רזאן בנורה    رزان بّنورة

רזאן בנורה היא משוררת פלסטינית ילידת העיר בית לחם; בעלת תואר 
ראשון במשפטים מאוניברסיטת אהליה בבית לחם ועובדת כעורכת דין. 
שירים וסיפורים רבים מפרי עטה פורסמו בעיתונות הערבית והפלסטינית 
במשך השנים. בשנת 2018 פרסמה קובץ שירים בשם נחירה בבית ההוצאה 
בקטגוריית  השני  בפרס  זכה  הקובץ  בעמאן.  אל־אהליה'  'א־דאר  לאור 
"המשוררים הצעירים" בתחרות של מוסד עבד אל־מוחסן קטאן ברמאללה. 
בשנת 2018 השתתפה בפסטיבל הבינלאומי לשירה שהתקיים ברמאללה. 

 
אמבטיה חמה

ֵעיֻרָּמה,
ֲאִני ׁשֹוֶכֶבת ְּבַאְמַּבְטָיה ֲעֻגָּלה

ְמֵלָאה ָּדם
 

ּוְבֶׁשֶקט
לֹוֶגֶמת ִמּכֹוס ַיִין
ָּכל ַּכָּמה ְרָגִעים,

ַמִּביָטה ְּבגּוָפְתָך ָהֵעיֻרָּמה ְלָפַני
ְוֶנֱהֵנית ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבָתֵוי ָּפֶניָך

ַההֹוְלִכים ְוגֹוְוִעים.
 

ְׁשֵּתי ְיִרּיֹות
ַעל ַהְּמקֹומֹות ֶׁשֵּמֶהם ָאַהְבָּת אֹוִתי.

  
ַהַּיִין טֹוב?

ֲאִני ׁשֹוֶאֶלת אֹוְתָך
ְועֹוָנה ִמָּיד ִּבְמקֹוְמָך: ַרק ַעְכָׁשו הּוא ִנְהָיה טֹוב.

ֲאִני מֹוִסיָפה ְלַהִּביט ְּבָך ְּכִאּלּו ֶזה ַהָּדָבר ָהַאֲחרֹון ֶׁשֲאִני רֹוָצה ִלְראֹות.
ַעְכָׁשו, ַרק ַעְכָׁשו,
ֲאִני ְיכֹוָלה ָלמּות
ְּבַׁשְלַות עֹוָלִמים.

  
ֶזה ָמה ֶׁשֲאִני מֹוִסיָפה ְלַדְמֵין

ָּכל ַלְיָלה
ְוֶזה ַמְפִחיד אֹוִתי

יֹוֵתר ִמֶּׁשֶּזה ַמְפִחיד אֹוְתָך.

ְּבֵרַכת ָּדם
ֶׁשָּיַׁשְנִּתי ְּבתֹוָכּה ַלְיָלה ָׁשֵלם,

ֲעצּוָבה ְוִנְכַנַעת,
ַמֲאִמיָנה ֶׁשֲאִני ׂשֹוָחה ְּבָדְמָך

ְוֶׁשַהְּיִרּיֹות ַהֲחִמימֹות
ָיְצאּו ְלַבּסֹוף ִמִּלִּבי ְוָהְרגּו אֹוְתָך.

ְוָאז, ְּכמֹו ֶׁשַּמְבִהיק ַרְעיֹון
ָּבֲהקּו ַּגם ֵעיַני:

ַהָּדם ֶׁשּבֹו ֲאִני ׂשֹוָחה,
הּוא ָּדם ַהַּמְחזֹור ֶׁשִּלי.

 
ַהַּמֲחָלה, ְיִדיִדי,

ֶׁשּמֹוִׁשיָבה אֹוִתי
ְּבִפַּנת ַהֶחֶדר,

ֵאיָנּה ְמַבֶּקֶׁשת ְרׁשּות ֵמֵאֶּלה ֶׁשָּבֶהם ִהיא ּפֹוַגַעת.
 

ַאְך לּו ָהְיָתה ׁשֹוֶאֶלת אֹוִתי
ָהִייִתי ְמַבֶּקֶׁשת ִמֶּמָּנה ֶׁשִּתַּקח אֹוִתי ַהְרֵחק ֵמַהִּפָּנה ַהּזֹו

ֶׁשִּמֶּמָּנה ֲאִני ּכֹוֶתֶבת, ֵאֶליָך.
 

ֲאִני יֹוֶׁשֶבת ָּבּה ַעְכָׁשו
ְּכמֹו ְּבתּוָלה ֲעצּוָבה,

ְמֻפֶחֶדת, ְמֻׁשֶּתֶקת ְוֵעיֻרָּמה,
ּוְמַדְמֶיֶנת ְלַעְצִמי

ֶׁשֲאִני ְּבֵסֶדר.
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כמיהה

ְּבֵהָעֶדְרָך, ֲאִני
ַּפח ַאְׁשָּפה ֵריק

ַהַּמְמִּתין
ַלִּלְכלּוְך ֶׁשְּלָך.

 
ָאז ּבֹוא,

ֲאִני אֹוֶהֶבת ֶאת ָהֵריַח ֶׁשְּלָך
ְּכֶׁשַאָּתה ִנְׂשָרף ְּבתֹוִכי.

קונסילר

ְּכָסָבִתי, ַהַּמְחִּביָאה ֶאת ַהֶּכֶסף
ְּבתֹוְך ָחָזּה

ְּכִאִּמי, ַהַּמְחִּביָאה ֶאת ָהאֹור ֵמֲאחֹוֵרי ִוילֹונֹות 
ֲאִני ַמְחִּביָאה ַּבּקֹוְנִסיֶלר

ֶאת ִסיָמֵני ַהְּנִׁשיכֹות ֶׁשְּלָך
ַעל ַצָּואִרי.

לא הייתי שם

ֲאִני ִאָּׁשה חֹוֶלֶפת
ְּבַחֵּייֶהם ֶׁשל ְּגָבִרים

 

ֵהם ְיכֹוִלים ַרק ִלְראֹות אֹוִתי
ִמַּבַעד ַלַחּלֹון

ְּכִאּלּו ָהִייִתי ִעיר
ּוְכִאּלּו ֵהם יֹוְׁשִבים ָּבַרֶּכֶבת.

 
ַהֶּגֶבר ַהָּיִחיד ֶׁשִּנְׁשַאר ִאִּתי

ָּבא ָּבֶרֶגל
ְוַכֲאֶׁשר ִהִּגיַע

ֲאִני ֹלא ָהִייִתי ָׁשם.
 

ִנְהֵייִתי ְּכמֹו ַהְּגָבִרים:
ֲאִני רֹוָאה אֹותֹו

ִמַּבַעד ַלַחּלֹון.

כלא

ָלַמְדִּתי ג'ּודֹו ְוָקָרֶטה
ְוִהְתַאַּמְנִּתי ְּבִאְגרּוף

ַאְך ַהַּפַחד ֲעַדִין
ּגֹוֵבר ָעַלי

ּוְבעֹוַלם ַהֵּתרּוִצים
ֵיׁש ִלי ָמנּוי

ְלָכל ַהַחִּיים.
ֲאִני ַחָּיה ְּבתֹוְך ַעְצִמי

ּוְמָתֶרֶצת ְלַעְצִמי ֶאת ִּפְׁשֵעיֶהם,
ְמִכיָלה ֶאת ִרְׁשעּוָתם ּוַמֲאִמיָנה ָלֶהם,

ֹלא ִּבְגַלל ֶׁשֵהם ֲאִמיִנים
ֶאָּלא ִּבְגַלל ֶׁשּנֹוַח ְלַהֲאִמין.

ִעם ַהַּפַחד אֹו ִּבְלָעָדיו
ֲאִני ְמַׁשְחֶרֶרת ַהּכֹל ְוכֹוֵלאת אֹותֹו ְּבתֹוִכי,

ַּבֶּכֶלא ַהֶּזה, ֶׁשַרק ּבֹו ֲאִני ֶנֱהֵנית
ִמְּמלֹוא ֵחרּוִתי.

נחירות

אֹוְמִרים ָעַלי ֶׁשֲאִני ּבֹוַרַחת
ַהְרֵּבה,

ֶׁשֲאִני ֹלא ִמְׁשַּתַּקַעת ָּבִעיר
אֹו ְּבֵחיקֹו ֶׁשל ִמיֶׁשהּו

ַוֲאִני אֹוֶמֶרת
ֶׁשֲאִני ִמְתַחֵּבאת ִמָּפַני.

 
ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ְלִהְתַאֵּבד

ְּכֶׁשֲאִני עֹוָׂשה ַמֲעִׂשים ְמכָֹעִרים
אֹו ְּכֶׁשֵאיִני עֹוָׂשה ּכֹל ַרע.

 
ֲאִני אֹוֶמֶרת: ֲאִני חֹוֶלֶמת ַהְרֵּבה

ְוֵהם אֹוְמִרים ֶׁשֵהם
ׁשֹוְמִעים

ַרק ֶאת ְנִחירֹוַתי.

תודה לשייח'ה חליוה על העזרה בהכנת המדור ובעריכת התרגומים.
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- פריצתה של פואטיקה  עינינו  לנגד  זוהי תופעה המתרחשת 
חבורה  מצטרפת  לפתע  השוקקת.  השירה  ספירת  אל  חדשה 
מרשימה למסורת הלא ארוכה של כתיבה פואטית בעברית של 
ערבים החיים בישראל. לראשונה מנכיחה השירה בעברית תמה 
חדשה: שאלת עצם הכתיבה בה. זוהי "עברית בלא נחת", כפי 
שכותב אגבאריה בשירו הקרוי 'לכתוב בעברית': "יש לי תפקיד 
יראו  בסרט./  הגיבור  של  החבר  לך./  מתאים  תפקיד  בשבילך, 
אותך מקרוב הולך אחריו/ ותזכה לשוחח ביחידות עם אהובתו./ 
'לפני  מה אתה אומר/ רוצה לכתוב בעברית?", וראו גם שירו 
שנתרגם את כל בדיחותינו לעברית', שעצם כותרתו מסגירה את 

דיאלקטיקת הזהויות והשפות שבה נטוע הכותב. 

עאידה  אם  שונים:  לדורות  משתייכים  הללו  המשוררים 
נסראללה נעזרת במתרגמים שונים, ששמותיהם נוכחים בספר 
בעברית, אצל איימן אגבאריה שמות המתרגמים נעלמו, עדות 
שייח'ה  בתרגומם.  עצמו  המשורר  שהכניס  הרבים  לשינויים 
של  בעזרתם  לעיתים  לעברית,  עצמה  את  מתרגמת  חליוה 
אחרים, ואלטייב ר'נאים, הצעיר בחבורה, כותב כבר במקור 

בעברית, ולא מתנצל על כך. 

כך נחתם ספרו של אלטייב ר'נאים: "זוהי כניסה, לא פלישה. 
המים  מיתרי  מיותר.  ההיתר  היתר.  בקשת  ללא  כניסה  זוהי 
שירצה,  מהיכן  ישאב  הוא  יצרמו.  לא  עליהם  ינגן  שהמשורר 
וידלה מכל באר ומכל משאב, ומכל בעלים. בלי שום נקיפות 
מצפון. המצפון מצפן". הכתיבה עצמה הופכת להיות המגדלור 
המאיר, המצפן, האור המוביל אל הטוב. כך כותבת גם עאידה 
נסראללה, מתוך השיר 'בגידה': "אוי לי אם תבגוד בי הפואמה/ 
תיקח אותי מעצמי/ תותיר אותי ערומה/ תמשוך אותי מטבורי/ 
תותירני בלא גוף/ לשכן בו את אצבעותיך/ אוי לנו את תבגוד 
עפרה  בתרגום  שתבין'  'כדי  השיר  מתוך  או,  הפואמה",  בנו 
בנג'ו: "עליך להגביה עוף לשמים/ ולהתהלך על כנפי רוח/ כדי 

שתבין/ שאנחנו לא כלום מלבד אותיותינו הנשכחות." 

השירה  מספרי  הזאת,  השירה  מן  בוקע  וחי  אמיתי  מה  דבר 
המילים,  של  ומתוחכמת  עדינה  ממברנה  מאותה  הללו, 
אגבאריה,  של  השירה  ונושם.  עדין  פואטי  קרום  מאותו 
אחר,  מסוג  לוגיקה  לנו  מציעה  נסראללה,  ר'נאים,  חליוה, 
את הלוגיקה של האתגר התמידי, של מה שטרם נמצא, את 
העתיד. השירה מפצירה בנו להשיל את עור הפיל שגידלנו, 

למרות  זאת,  ועם  נמחק;  שהעבר  דומה  אלה  טרופים  בימים 
הייאוש שמאיים לאחוז בנפשנו, השינוי לטובה כבר התחולל. 
מגמת  הפוליטיקה.  את  תמיד  השירה  מקדימה  כידוע, 
ההתקרבות וכתיבת השירה – הן בעברית על ידי ערבים והן 
ניצחונו  לפני  עוד  החלה  יהודים,  ידי  על  לערבית  בתרגומה 
האחרונים  האבק  אדי  וכאשר  בבחירות.  עבאס  מנסור  של 

יתפזרו, תמשיך מגמה זו ביתר שאת. 

למרבה ההפתעה, נושאי המהפך הם בני זוג־לשעבר, צעירים 
ומוכשרים להחריד, הורים לשתי בנות; שניהם דוברי עברית 
וערבית ברמה מושלמת, מתרגמים ויוצרים בעצמם. ד"ר רים 
ר'נאים, עורכת, משוררת ומתרגמת )לאחרונה: רודף העכוזים 
שספר  ומשורר  מתרגם  ר'נאים,  ואלטייב  ריאחי(  כמאל  של 
זכה בפרס ביכורים  לב פרוס גס   )!( שיריו הראשון בעברית 
בנו  הוא  ר'נאים  גמא(.  בבעלותי,  בהוצאה  יצא  נאות:  )גילוי 
סומק  רוני  ז"ל;  ר׳נאים  חמזה  מוחמד  המחונן  המתרגם  של 
'שקוף':  בשם  נשכח,  בלתי  שיר  בזמנו  לאלטייב  הקדיש 
"אלטייב לומד ספרות באוניברסיטת תל אביב/ יש לו תיק עם 
ספר דקדוק וחיבור / על מחמוד דרויש/ התיק שקוף כי בקיץ 
הזה עם תיק אחר / בעיני הרנטגן של כל שוטר, הוא מסומן/ 

כמחביא פצצה----"

לאחרונה פרצו אל מרחב הדעת הפואטי כמה קולות מרתקים: 
ד"ר עאידה נסראללה, שספר השירה שלה עתיד לראות אור 
ריתמוס,  בסדרת  המאוחד  הקיבוץ  בהוצאת  הקרובה  בשנה 
ד"ר איימן אגבאריה, שהוציא כבר בסדרה זו, שייח'ה חוסיין 
יצא,  כבר  לנביחות  אתנחתא  שלה  הפרוזה  שספר  חליוה, 
אולי נצטרך ליותר  עתידה להוציא בקרוב ספר שירים בשם 

מיער, שניהם בהוצאת אפיק, וכאמור רים ואלטייב ר'נאים. 

אגבאריה,  איימן  של  היפה  בספרו  החיתום  מילות  הן  אלו 
"השירים   :)2019 המאוחד,  הקיבוץ  )ריתמוס,  אבודים  חובות 
על  בעבודה  בעברית.  והתפתחו  בערבית  נולדו  זה  בקובץ 
ולא  אחרים,  ושל  שלי  בתרגומים  נעזרתי  העברי,  הנוסח 
העברי.  והן מהתרגום  הערבי  הן מהמקור  התרחקו  הם  אחת 
להרגשתי השירים האלה עומדים עתה בפני עצמם כטקסטים 
דומה   - בעברית  ולהתפתח  בערבית  להיוולד  עצמאיים." 
של  גם  אלא  הללו,  השירים  של  רק  לא  חלקם  מנת  זוהי  כי 

המשוררים עצמם. 

קציעה עלון

 "בסוף כל משפט בעברית"

 
הרהור על שירה עכשווית בועטת ב"ערברבית" 
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החיים  בחופת  אחרת  ברגישות  ולהתבונן 
האישית והקולקטיבית שלנו. דומה כי הושטת 
היד מתרחשת לא רק מן הכיוון הערבי, אלא 

גם מן העברי. 

לאחרונה,  שיצאו  נפלאים  שירה  ספרי  בשני 
של ישראל דדון )שירי עזובה לאהבה, הליקון( 
ושל אפרת בן יהודה לוין )הסירי חול מעינייך, 
בשניהם  לערבית,  השירים  מתורגמים  פרדס( 
המתרגמת היא רים ר'נאים. כך כתבתי באחרית 
כי  "ניכר  לוין:  יהודה  בן  של  לספרה  הדבר 
השקילות הסימבולית שבן יהודה מייצרת, בין 

למשפחה  המרוקאית  משפחתה 
כאב  מתוך  נובעת  הפלסטינית 
ולא מתוך רצון כלשהו ל׳השוואת 
זה  כספי  בפיצוי  רצון  או  הסבל׳ 
או אחר.״ זוהי שקילות סימבולית 
אשר  הישראלי,  במרחב  חדשה 
בין  ההשוואה  דווקא  שגורה  בו 
קרוי  למשל  כך  לנּכּבה.  השואה 
השואה,  אורון,  יאיר  של  ספרו 
התקומה והנכבה )רסלינג 2014(, 
וספרם של עמוס גולדברג ובשיר 
והנכבה  השואה  קרוי  בשיר 

)הקיבוץ המאוחד, 2015(. 

שתי  בין  הדמיון  קווי  את  להטעים  מבקשת  יהודה  בן 
המשפחות, והמצע המשותף לפלסטינים וליהודים המרוקאים 
נשען לא רק על מצב הפליטות הכפוי אלא גם על התרבות 
דו  ספר  הוא  הספר  המשותפת.  הערבית  השפה  המשותפת, 
יהודה  בן  ביקשה  בתחילה  לערבית.  כולו  המתורגם  לשוני, 
לנכבה הפלסטינית,  זה המתייחס  מן הספר,  רק חלק  לתרגם 
אולם הערבית תבעה את מקומה שלה גם בשירים האחרים, 
'אנה  בשיר  במלואו  נוכח  הדיאלוג  לשוני.  לדו  הפך  והספר 
אלך', המופיע כדיאלוג בין השפה הערבית לעברית. במאמרה 
"הבית הרעוע – של מי הערבית כשהיא כבר נוכחת בספרות?" 
מודרנית  ערבית  ספרות  על  לסכסוך:  כלשהו  פתרון  )בתוך: 
בעברית, עולם חדש, 2018( שהוא בעל שם רלוונטי במיוחד 
מי  "של  נוקבת:  בחריפות  מטלון  רונית  שואלת  לענייננו, 
הערבית כשהיא כבר נוכחת בספרות? מי מחזיק בה ולשם מה. 
כבר מתרחשת,  בספרות כשהיא  הערבית  מי מתרחשת  אצל 
יהודה,  ולמי היא קורית?" הערבית אכן "קרתה" לאפרת בן 
התרחשה בה ובתוכה. לפתע הכירה בכך שהערבית היא "גם 
שלה". אולם לשימוש בערבית ישנו פן צורבני, מדמם. מטלון 
כתבה זאת כך: "המופע של הערבית הזו – הוא כמעט מופע 
על  שנושא  המטען  על  מרחיבה  היא  ובהמשך  הכשה",  של 
גבו השימוש בערבית בתוך הכתיבה בעברית: "יש מצע סמיך 
ביותר שעשוי משכבות על גבי שכבות של אשמה ושל רצון, 
ושל  אפילו,  רליגיוזיים  ממדים  שמקבלים  ומחילה,  כפרה 
חרדה מפני נקמתם ורדיפתם של ההורים המזרחים ותרבותם 

בוקע  שממנו  מצע  לספסל,  מתחת  הנטושה, 
הדימוי הזה של פחד ההכשה, שממנו בוקעת 
להזכיר  שבא  הנטוש  הדבר  בתור  הערבית 
שלו".  את  ולתבוע  התוקף  במלוא  עצמו  את 
הערבית מצטרפת לרפרטואר הרב לאומי, רב 
הבאים  נטושים"  "דברים  אותם  של  מגדרי, 
ולתבוע  התוקף"  "במלוא  עצמם  את  להזכיר 
כולו הוא הנכחה  כי הספר  את שלהם. דומה 

של אותה תביעה, מילוי אחר דרישותיה. 

בשפתי  לדבר  רוצה  אני  "עכשיו  במאמרי 
 – אילמת'  שלי  הערבית  'אבל  ששכחתיה 
בשירה  הערבית  בשפה  השימוש 
טענתי   )135 )'זמנים'  המזרחית" 
את  כשבוחנים  כי  "דומה  כי 
הערבית  של  ההשתברות  אופן 
מתגלה  המזרחית,  בפואטיקה 
השירה  של  הפעולה  מודוס 
העצמי  של  הנכחה   – המזרחית 
למשמוע־ תשוקה  האין,  מתוך 
דווקא  הסובייקט  של  מחדש 
ואבד.  שהיה  דבר־מה  סמך  על 
ערך,  רב  כמסמן  מתגלה  ההיעדר 
והדיוקן העצמי כמו נשען באופן 
זהו  החסר.  על  דווקא  דיאלקטי 
עוד בערבית'." האם אך  מי שאינו משתמש  'דיוקן עצמי של 
מקרה הוא שספר השירה הראשון של אפרת בן יהודה הוא זה 
בוראת  אכן  יהודה  בן  רפאים פלסטינית?  דמות  אשר במרכזו 
עצמה כמשוררת כמי שרוצה להחזיר לשימוש את אותה ערבית 
דרך  שלה  קולה  את  מוצאת  היא  קבורה.  עלומה,  נשכחת, 
ההתנגדות  ערבית.  המדברת  הדחויה,  המגורשת,  הפלסטינית 
בחובה  נושאת  ישראל  שמשליטה  ההגמוני  הלשוני  למשטר 
זה מבקשים  תיווך  אוטופי, שוחר שלום. באמצעות  גם מטען 
המשוררים ליצור את המקום שממנו אפשר לקרוא קריאה דו 

לשונית את המרחב כולו." 

בבחינת הבגרות האחרונה בספרות עברית, הוצג שירה המרגש 
הנה  הנבחנים.  לניתוח  אנסין  כשיר  העונות'  'בין  חליוה  של 
שלנו.  הצריף  בפתח   / דלי  להניח  אמי  נהגה  בחורף  השיר: 
בבוקר היתה רוחצת את פני ואומרת:/ מי הגשם טובים לעור 
פנייך// בקיץ היתה מסתננת ואוספת את לבַני/ אשר תליתי על 
חבל הכביסה/ ואומרת:/ איזו בושה! / עוברים ושבים רואים 
עיוור.//  ורועה  צאן  רק עדר  ושבים  עוברים  אין  לבנייך!/  את 
באביב הייתי נושאת את קולי בשירה והיא היתה נוזפת בי: די 
עם השיגעון שלך./ ואני רודפת שיגעון וצדק./ מאז התאהבתי 
בשירה./ בסתיו לא היה דבר מעניין./ בין העונות נהגה לומר:/ 
צריך לכרות את הכנפיים שצומחות לילדה/ ואל תשברי את 
למדתי  לעונות  מחוץ  אותו(/  תביישי  אל  )כלומר:  אחיך  עין 
ונדע להכיל את הרנסנס הפואטי של השירה  ייתן  הזו, ולעוף.                                .לעוף". מי 

טייב ר'נאים
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מה הרוויחו מכך שהזקנה הורשעה בעולם של מעלה כאשר 
מעשיה בעולם הזה לא תוקנו? 

פסקת הסיום של האנקדוטה קוטעת הרהורים אלו באחת, אך 
בלי להשיב לשאלות שהועלו עד כה. אחרי ציטוט הכתובת 

שהופיעה על המצבה – "היא נשפטה!" – כתוב כך:

יסוד;  יש  אותו(  להסביר  מוזמנים  )שהמלומדים  למקרה 
המצבה עדיין קיימת, וישנם אנשים שחיים בעיר זו אשר ראו 

אותה ועליה חקוקה הכתובת שהוזכרה לעיל. 

הכלכלה  מתחומי  העניין  מוקד  את  מסיטים  אלו  דברים 
כלומר  והפסיכולוגיה,  האפיסטמולוגיה  לתחומי  והמוסר 
משאלת הצדק לשאלה הנוגעת להכרת המציאות ולשיקול 
הדעת האישי. היסט זה הוא עיקר עניינם של טקסטים רבים 
של קלייסט, ובהם האנקדוטה המצוטטת כאן, שנכתבו תחת 
הרושם של אירועי המהפכה הצרפתית ומלחמות נפוליאון. 
מנגנוני  את   – מקבעים  גם  אך  חושפים,   – מתעדים  הם 

השיח הציבורי והפוליטי החדש דאז. 

אם כן, מהם מאפייניו של שיח זה? ראשית, המספר מחייב 
להאמין  עלינו  ברצינות.  לדבריו  להתייחס  קוראיו  את 
של  מצבתה  על  מופיעות  אכן  נשפטה"  "היא  שהמילים 
אותה זקנה. "למקרה יש יסוד" ועדים. יתר על כן, הדגשת 
המספר שה"מקרה" אכן קרה, מעוררת בקוראיו את הצורך 
באמצעות  בכך  לו  מסייע  והטקסט   – הסבר  לו  למצוא 
הכתובת  של  להופעתה  אפשריים  מרומזים  הסברים  כמה 
 - "דתי"  להסבר  אותנו  מפנה  המנזר  אזכור  המצבה:  על 
הכתובת,  להופעת  מסתורי  באופן  שהוביל  הברק,  שלפיו 
זה זאוס בכבודו ובעצמו  ידי האל. ואולי היה  הוא מעשה 
שהתערב בענייני אנוש – או שדווקא מדובר ב"התערבות" 
של הטבע, כלומר הברק הוא תוצאה של תנאי מזג אוויר 
שהמדע יודע להסבירם. הסבר נוסף נעוץ במילה "מקרה", 
המעוררת את המחשבה שהתופעה כולה אינה אלא תוצאה 
ידי  במעשה  מדובר  כי  ייתכן  ואחרון,  מקרים.  צירוף  של 

אדם, שהחליטו לסדר את האותיות כרצונם.

מתעורר  כן  ועל  מבלבל,  אפשריים  הסברים  של  זה  ריבוי 
בקורא הצורך להכריע לטובת אחד מהם. עם זאת – והקורא 
השקול, שאינו הולך מיד אחרי לבו, ישים לב לכך – הטקסט 
המידע  את  מספק  אינו  הוא  הכרעה.  שום  מאפשר  אינו 
לפיכך,  הנדון.  בעניין  מושכלת  דעה  גיבוש  לשם  הדרוש 

ב־15 בדצמבר 1810 התפרסמה באחד היומונים הראשונים 
ערב  ]דפי   Berliner Abendblätter הגרמנית,  בשפה 
ברלינאים[, אנקדוטה פרי עטו של היינריך פון קלייסט. אף 

שעברו מאז מאתיים ועשר שנים, עדיין לא נס לחה: 

אצבע אלוהים
בפולין היתה רוזנת פון פ' אחת, גברת באה בימים. היא ניהלה 
חיים מרושעים מאוד וייסרה בקמצנותה ובאכזריותה במיוחד 
את הכפופים למרותה. גברת זו, כאשר נפטרה, הורישה את 
רכושה למנזר, ובתמורה זה זיכה אותה מכל חטאיה; המנזר 
דאג להעמיד בבית העלמין מצבה יקרה, יצוקה מארד, ועליה 
הוזכר עניין זה בהדר רב. למחרת היכה ברק במצבה, המיס 
את הארד ולא הותיר דבר מלבד כמה אותיות. כשאלה צורפו 

זו לזו, הן נקראו כך: היא נשפטה! – 

)תרגום מגרמנית: קארין נויבורגר טויטו(

הסיום  משפט  ללא  בינתיים  כאן  המוצגת  זו,  אנקדוטה 
שלה, מציבה בפני קוראיה סקנדלון – מקרה בלתי ייאמן, 
מעורר פלצות וצחוק כאחד. נקודת המוצא של ההתרחשות 
המסופרת בה היא בעוולות שגרמה אישה בעלת אמצעים 
במיוחד  ובאכזריותה  בקמצנותה  "ייסרה  כאשר  ושליטה, 
את הכפופים למרותה". מותה של אישה זו, כך ניתן לשער, 
מן  ציפו  הם  מהתנכלויותיה.  שסבלו  באלה  תקוות  עורר 
הסתם שכאשר תסתלק הזקנה מן העולם, הצדק ייעשה. אך 
תקוות אלה נכזבו, שכן עד מהרה התברר שגם אחרי מותה 
הוסיפה אותה זקנה מרושעת להכתיב את סדר הדברים. כמו 
וניקוי  כדי לחזור להשפילם ולדכאם קנתה לעצמה כפרה 
בשיתוף  נעשה  שהדבר  אלא  בלבד  זו  ולא  חטאיה,  מכל 
פעולה של הממסד הדתי, שבהיפוך ציני של צווי האל גרף 
אל כיסו את הכספים המוכתמים בייסוריהם של הכפופים 
לרוזנת פון פ'. אלא שאז הופיע "המשפט" – תרתי משמע 
– והשיב את הסדר על כנו. סוף כל סוף, השחיתות יצאה 

לאור והיא מוצגת לעיני כל. 

ואולם, אליה וקוץ בה! לא זו בלבד שלא נאמר לנו מהו גזר 
דינה של אותה זקנה, שלא בטוח כלל שבעיני עצמה היתה 
המנזר,  אנשי  ובהם  שאחרים,  מאוד  ייתכן  ואף  מרושעת, 
ראו בה אישה נדיבה וטובת לב - אלא שגם אם נניח שאכן 
עלי  כאן  מפשעיה  שסבלו  לאלה  בשמים,  שם  אי  נשפטה 
- שהרי  פורתא  נחמה  היותר משום  לכל  בכך  יש  אדמות 

קארין נויבורגר טויטו

האומנם התהפכו היוצרות?
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לא נותר לקורא אלא להישאר עם אותם הסברים להופעת 
הכתובת הנרמזים בטקסט – שלמעשה אינם הסברים כלל 
ועיקר כי אם ביטויים של תפיסות עולם שונות, הסותרות 
זו את זו במידה רבה. מכאן שההסבר שיבחר בו בסופו של 
ומה  יגלה לעין כל מי  ובכך  נטיית לבו,  פי  יהיה על  דבר 

הוא, כלומר בחירתו תשקף את "זהותו".

עינינו,  לנגד  כאן  המתהווה  הזהויות",  ל"פוליטיקת 
להתיק  הקורא  את  מחייבת  היא  לכת.  מרחיקות  השלכות 
את תשומת לבו מהמציאות הגשמית למציאות התודעתית. 
מעתה, הוא יהיה עסוק בלהסדיר את תפיסת עולמו, לבצר 
את  כביכול  המוכיחים  לוגיים  היקשים  באמצעות  אותה 
צדקתה, ולתרץ מדוע יש להאמין – והרי בסופו של דבר 
או  בחוקי הטבע  במקריות,  באל,   – באמונה  מדובר  תמיד 
ביכולתו של האדם להשפיע על גורלו. מכאן נובע המאפיין 
השני של השיח הפוליטי המסורטט באנקדוטה של קלייסט. 
בהתאם להיסט מהמציאות הגשמית למציאות התודעתית־
תיערך  הכלל  ענייני  אל  הפרט  של  התייחסותו  פנימית, 
דבר  של  פירושו  עולמו".  "תפיסת  או  "אמונתו"  פי  על 
שרוב הוויכוחים הציבוריים הם ויכוחי סרק לא רק משום 
ההבדלים העקרוניים בין תפיסות העולם השונות שממילא 
מגופו  הוויכוח  ניתוק  משום  גם  אלא  עליהם  לגשר  אין 
כיצד  והרי, ברגע שבו התחלנו לעסוק בשאלה  עניין.  של 
הופעת  את  העניין:  ולצורך   – המציאות  את  להבין  עלינו 
הכתובת "היא נשפטה" – נשבינו בסבך התודעה של עצמנו 
ונשכחה מלבנו סוגית הצדק, ועמה הצורך למצוא לה פתרון 
במציאות. במילים אחרות, הדיון הציבורי הפך לזירה שבה 
תפיסת־עולמו  על  בהגנה  עסוק  מהמשתתפים  אחד  כל 
"אינטרס"  המושג  כן,  כי  והנה  בעיות.  בפתרון  במקום 
"להיות  היינו   ,'inter–esse' הלטיני  בצירוף  שמקורו 
בין –", איבד זה מכבר את משמעותו כמושג המתאר את 
היחסים בין אזרחי המדינה )'inter homines esse', היינו 
עוד  רק  מובן  "אינטרס"  זה,  כנגד  אדם(.  בני  בין  להיות 
כמניע פנימי של הפרט, מניע שהופשט מהמחויבות הבין־
התשע־עשרה  המאה  שלפני  כמובן  אומר  זה  אין  אישית. 
בני אדם לא פעלו על פי "אינטרסים" אישיים, אלא שעתה 
פעילות מסוג זה הופכת לנורמה במרחב הציבורי הפוליטי. 

ידי  על  מגובה  והבין־אישית  הגשמית  מהמציאות  הנתק 
או   – לנו  ברור  בנו.  מותירה  "המשפט"  שהופעת  הרושם 
לפחות כך הטקסט מבקש לגרום לנו לחשוב – כי נפל דבר, 
התהפכו  למאורע,  שנעניק  לפרשנות  קשר  כל  ללא  וכי 
היוצרות אחת ולתמיד. ואולם, ההפך הוא הנכון. גם הפעם 
הזקנה יוצאת מהסיפור וידה על העליונה, שכן בעוד אנו 
מהרהרים בשאלה מה עלה בגורלה - אם נשפטה או לא, 
על  בְקָרב  זכתה  היא   - דינה  את  חרץ  מה  או  מי  כן,  ואם 
התודעה שלנו, ומבלי משים הוכרעה בכך הכף גם לטובת 

סדר הדברים שהיא נאבקה לקבוע אף לאחר מותה. 

לצידה  שנאבק  מי  לבדה.  עומדת  אינה  כמובן  הזקנה  אך 
הסופר־ הוא  לבנו,  תשומת  על   – באמצעותה  ובעצם:   –

את  מלכתחילה  שכיוון  קלייסט,  פון  היינריך  העיתונאי 
ומשעשע  מתעתע  ייאמן,  בלתי  מאורע  לאותו  מחשבתנו 
כאחד. זאת ועוד, קשה שלא להתפעל מיד האמן שסרטטה 
פנימה  אליו  אותנו  ומשכה  ומלואו  עולם  משפטים  בכמה 
– אף שהתפעלות זו אינה חסרה אירוניה לאור סיפור חייו 
של הסופר. קלייסט נולד למשפחת אצולה גרמנית שירדה 
מנכסיה וחיפש דרך להשיב לעצמו ולמשפחתו כבוד ומעמד 
ראוי גם במציאות החברתית המשתנה. ברם, ככל הנראה, 
שייסד  העת  כתבי  שני  זו.  במשימה  נכשל  הוא  מבחינתו 
לא האריכו ימים; יצירותיו משכו אמנם תשומת לב אך לא 
הביאו לו את התהילה שקיווה לה; מצבו הכלכלי היה בכי 
למעמדו.  מתאים  תעסוקתי  פתרון  באופק  נראה  ולא  רע 
הנ"ל,  האנקדוטה  פרסום  לאחר  חודשים  אחד־עשר  כך, 
עצמו  איבד   34 ובגיל  חייו  את  לסיים  אומר  גמר  קלייסט 
לחזות  זוכה  היה  לא  ימים  מאריך  היה  אם  גם  אך  לדעת. 
בהצלחתו המזהירה. זו באה לו בגלים – במחצית השנייה 
של המאה התשע־עשרה, אז ראו בו סופר שפילס את הדרך 
ללאומיות הגרמנית; בראשית המאה העשרים, כשהתגלה 
הסובייקטיביות;  לשון  את  שפיתח  מובהק  כמודרניסט 
פוסט־מודרני  כסופר  נחגג  שבהם  האחרונים,  ובעשורים 
תשומת  את  להחזיר  הזמן  הגיע  עתה,   .avant la lettre
וכפי  ולשאול את עצמנו –  הגשמית  המציאות  אל  לבנו 
הנראה, יחד עם המחבר המובלע של קלייסט, השומר על 
הפוליטי, שיצירות אלה מייצגות, ראוי בעינינו.            .עמדה אמביוולנטית ביחס למסופר ביצירותיו – האם השיח 

 
קלייסט  של  האנקדוטה  ללימוד  ולשותפים  לשותפות  מודה  המחברת 
בקורס שהעבירה באוניברסיטה העברית ובשיעורי ספרות בתיכון שליד 

האוניברסיטה על תרומתם להבנתה.

היינריך פון קלייסט
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יערה שחורי 

המבט שמוכרח להפוך לסיפור 

איריס רילוב: אל תשבי סתם ככה, פרדס, סדרת 
"פואנטה" 2020, 242 עמ'

"היה לנו אוצר סמוי של פנאי" כתבה זלדה באחד משיריה: 

ֶשל  ְּפַנאי  ַהֹּבֶקר/  ֲאִויר  ַכּ ָעִדין  ְּפַנאי/  ֶשל  ָסמּוי  אֹוָצר  ָלנּו  "ָהָיה 
ַסְבָּתא,  א,  ִאָמּ ֶשל  ְּפַנאי  ְוַחִּגים./  ְנִׁשיקֹות/  ָמעֹות,  ְדּ ִסּפּוִרים, 
ְוַהּדֹודֹות/ יֹוְׁשבֹות ְּבַנַחת ְּבִסיָרה/ ֶׁשל ִזיו,/ ָׁשטֹות ַאט־ַאט/ְּבדּוִגית 

ַהָּׁשלֹום/ ִעם ַהָיֵרַח ְוִעם ַהַּמָזלֹות".

אותו פנאי, אוצר של זמן לא מופרע, מתפקד לא 
הווה  של  תחושה  מעניק  אלא  עבר  כזיכרון  רק 
נוכח  האיטי,  הַׁשיט  בסירה,  הישיבה  מתמשך. 
חולין.  בו  שאין  חול  מעין  בפשטותו.  כמקודש 
נזכרתי בשיר היפה הזה של זלדה, המשוררת שרק 
הראשון,  ספרה  אור  ראה  ושלוש  חמישים  בגיל 
רילוב.  איריס  של  הסיפורים  את  כשקראתי 
שזיכרון  בהווה,  משתרג  העבר  שבהם  סיפורים 
מעצב  גיבוריהם,  בתוך  לשוט  ממשיך  הילדות 
עבר שמתפקד  איתם.  יחד  ובעצם משתנה  אותם 

ככיס חי בתוך ההווה, ילדות שבתוך הבגרות.

סבתא,  נשיים,  דורות  שלושה  של  משפחתית  תמונה  אותה 
אם ודודות ואני ההופכות למין 'אנחנו' רוגע ומתנועע, עלתה 
במחשבתי בעיקר מול הסיפור "אסור מותר". סיפור זה מתקיים 
ברגע  ומותר,  אסור  המילים  את  ומותח  מלחמה,  בימי  בעורף 
של יציאה מתקופת החביון. אבל האם מה שאסור הוא מותר, 
הכיצד? הילדים מגלים את ההיפוך שטמון בשפה )וחיבתה של 
רילוב למה שהשפה יכולה לעשות ניכרת לאורך הספר( ובעצם 
הדבר מתפקד כרמז למושבת הנשים שנוצרת בעורף, שהכל בה 
גלישה  וישנה  נשברים,  החוקים  התרסקו,  המוסרות  כי  מותר, 
גוף, במין הרמוניה שמושגת דווקא בצל  גוף לצד  איטית של 
הידועה  התמונה  באוב  מועלית  גם  כך  שבחזית.  וסכנה  איום 
גוזזת  לסופרת,  שתהיה  האחות  ג'ו,  שבה  קטנות  נשים  מתוך 
את שערה כדי למכרו, למען המאמץ המלחמתי ואולי מסיבות 
אחרות. אף אחת לא גוזזת את שערה בסיפור של רילוב. זה רק 
איום, או תשוקה, אך גם ראיה לאופן שבו הגיבורות בספר זה 
מביטות בעולם לא פעם מבעד לנקבים שיצרה להן הספרות. 
תמונת הנשים הקטנות ממלחמת האזרחים האמריקאית מומרת 
לתמונת הנשים בעורף הישראלי, כמו נותנת להן תוקף נוסף, 
והארוס.  הרפיון  מן  גם  בו  יש  אך  אידילי,  כמו  בחיזיון שהוא 

ואני מצטטת:

"מבעד לדלת הפתוחה היא רואה אותן, את שתי האחיות, כשהיא 
חולפת במסדרון בצעדים חרישיים, שרועות זו מול זו על המיטה 
לִצדן.  בעגלה  מכורבל  התינוק  המוחשך,  השינה  בחדר  הזוגית 
במשחק  כמו  הן  בבית  המיטות  כל  המלחמה,  שהתחילה  מאז 
ישן  מיטה  שתופס  מי  הדובים;  ושלושת  בזהבה  או  הכיסאות 
בה, בלילה או ביום. הכל מותר. שתיהן מקפלות רגליים לחזה, 
מפנות זו אל זו צדודיות שֵלֹוות, השפתיים פשוקות מעט. כמו 

ביניהן,  שמפרידות  השנים  ֵשש  למרות  נראות,  הן  תאומות 
משרטטות צורת לב בתנוחתן הסימטרית. כמו כנפיים פרושות 
את  לשחזר  כשתנסה  כך,  אחר  שנים  מיכל  תחשוב  פרפר,  של 
התמונה - בפחם, בעיפרון, בדיו - כשתנסה להחזיר לעצמה את 

הִאיָמהּות הרּכה, הכפולה, את הֶעדנה שהיתה שם ָברגע."

כבר ברגע ההוא העדנה אין בה די, וגם המבט אינו מספיק. הוא 
בפחם.  לציור  לאמנות.  לסיפור.  אחר.  למשהו  להפוך  מוכרח 

וכך היא חוזה את האישה שתגדל להיות.

עופרה  למשל  זוהי  קוראים.  גיבורים  הם  רילוב  של  הגיבורים 
העולם  את  שקוראת  שבור?"  לב  לתקן  ניתן  "האם  בסיפור 
מילדותה כדי לפענח אותו, והמילים ובעיקר השמות משחקים 
אצלה תפקיד ראשון במעלה: "את כל השלטים במרכז המסחרי 
שהתחברו  הרגע  מן  יום,  בכל  ושוב,  שוב  קראה 
שאפשר  משהו  היה  לא  זה  למילים.  האותיות  לה 
זה שליטה, היא קראה  להפסיק, לא היתה לה על 
חנויות,  שלטי  דרכה:  על  שנקרה  כתוב  דבר  כל 
מודעות  שחורה,  במסגרת  מודפסות  אבל  מודעות 
יד נעוצות על גזעי עצים, כתובות  אישיות בכתב 
ישנות  מכולת  רשימות  קרועות,  מעטפות  על 

שהתגוללו ברחוב. קראה בכפייתיות."

יוצא  שלכאורה  "אפריקה",  בסיפור  איַתי,  וגם 
למסע חסר שחר בגלל סרט תיעודי אינו אלא קורא. 
'אנציקלופדיה  הירחון  את  קרא  שבילדותו  אחרי 
של חיות הבר' ונתפס כילד פלא, אחרי כישלונות 
לצאת  אחד  ברגע  מחליט  הוא  זה,  מעל  זה  המתגבהים  ההווה 
לאפריקה, כאפשרות לשים את חייו מאחור. אפריקה היא מילת 
קסם. אך לא רק הגיליונות של הירחון המוזכר לעיל מרחפים 
דוקטור דוליטל שקרא בילדותו, עומדים  מעל ואף לא הספר 
אל  גוטמן  נחום  של  מסעו  בעיקר  זהו  הקוראים.  עיני  לנגד 
כמו  הזה  שהסיפור  זולו  מלך  לובנגלו  בארץ  בספרו  אפריקה 
נבנה והסתעף מתוכו. אך בסיפור "אפריקה" הדבר לא מתרחש 
מתוך שמחת המסע, אלא כחלק מניסיונותיו של הגיבור לרחוק 

מעצמו ומכישלונותיו. 

מילות הפתיחה של בארץ לובנגלו מלך זולו מוכרות מאוד:

"פעם חלמתי והנה אני באפריקה, עורך ציד על פילים פראים, 
אריות, קרנפים, תוכיים.

הקיצותי ולבי דפק בחוזקה: הלא יכול אני לנסוע לשם ממש!
מדוע לא אסע לשם באמת?

מאז לא הרפתה ממני המחשבה ותשוקתי להיות באפריקה גברה 
מיום ליום.

במכונית  וישבתי  חפצי  את  ארזתי  אחד  בהיר  קיץ  שביום  עד 
האדומה מספר חמש."

אך גם אם התשוקה נבנית כראי לתשוקתו של נחום גוטמן, מה 
שהיה קל בספרו של גוטמן - לתרגם תשוקה למעשה - נתקל 
)מרגע  הדרך  גוטמן  של  לגיבורו  שקפצה  היכן  כי  במעקשים. 
חולפות  חמש  מספר  האדומה  במכונית  לנסיעה  עד  ההחלטה 
שורות קצרות והוא כבר בדרכו אל אפריקה( הרי שאצל גיבורה 
שלו  שההחלטה  ואף  קץ.  אין  עד  מתארך  המסע  רילוב  של 
אצל  שיש  הילדית  החדווה  את  נעדרת  היא  היא,  גם  קפריזית 
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ובמקום  עצמי.  איון  כמעט  הכיליון,  אל  כמסע  ונבנית  גוטמן 
ודווקא שם  נקרא אל סבו שבקיבוץ.  איתי  לצאת אל אפריקה 
החצר הקיבוצית נבנית, ולו מבחינה נפשית, לבבואה מוקטנת 
בידו המנומרת של הסב.  פוגש  הוא  נמר,  היבשת. במקום  של 
השכנה מסורבלת האיברים מתוארת בצעירותה כאיילה. ותחת 
חיות טרף, מופיע יתוש זעיר הרודף את הגיבור. הספרות עושה 

זאת. הילדות עושה זאת.

הגיבור נשלח אל הסב שבקיבוץ כממלא מקום ההורים. ומילוי 
המקום הזה קיים גם בסיפורים אחרים בקובץ. כאילו ההורים 
זמן ארוך מדי, והנה  מושעים במאוחר, מתפקיד שחלשו עליו 
בא תור הילדים שכבר אינם ילדים, אבל הילדות עדיין מדריכה 

את צעדיהם.

כך גם כשגיבורת סיפור אחר בספר נמצאת באמריקה הצפונית, 
שיער  סיכת  דווקא  לה  מזכירה  רואה  שהיא  זעירה  צפרדע 
המלאכותי  החפץ  את  מחקה  הטבע  בילדותה.  לה  שהיתה 
שמופיע כשריד של ילדות שממשיכה לתסוס ולפעול. וכשהאם 
רק  לא  זאת  עושה  שהיא  דומה   - בנה  של  בילדותו  מתקנאת 
משום שילדותו מוגנת מאוד, מוגנת הרבה יותר משלה, שהיתה 
אפופת אלימות, אלא פשוט משום שהוא עודו ילד. "הבן שלי 
מוגן, ידעתי, וקינאתי בו." כי אולי לא על ההגנה קינאה אלא 
הראשונה  בפעם  משיגים  אנו  שבה  הילדות  הילדות.  עצם  על 
את הדברים ואחר כך אלה אולי רק העתקים חיוורים. הילדות 
שבה "האישונים מבקשים לבלוע את השמש" כמו שהיא כותבת 
באותו סיפור. תקופה שדי בה ברכיבה על אופניים כדי לחוש 
בחופש. בעוד מעשים של חופש בבגרות מגלים שהמותר אסור 
כבד של  קנס  עליך  וכלבה שמשתחררת תשית  מותר,  והאסור 

אי־שייכות וענישה. וכך, את הילדות מחליפים הסיפורים:

"סיפרתי לעצמי סיפורים קצרים שהשתנו במהירות כמו הנוף 
בחלון: אחד על אהבה אסורה, שני על הטיפה המרה, שלישי על 
אמונה שנשברה. לא שאלתי, כי לסיפורים יש נוכחות וכוח משל 

עצמם ולא רציתי לקלקל אותם בקולות של מציאות ישרה."

אבל המציאות לא ישרה, אומרת לנו רילוב. עבור היושר צריך 
להיזכר בסיפור או לרקום סיפור. לאחות את הקו שמחבר בין 
הילדה  לבין  שכותבת  מי  ובין  לאתה,  אני  בין  למסובב,  סיבה 

שהיתה. דרוש כאן תיקון אמנותי.

וכאן אני חוזרת אל עופרה, גיבורת "האם ניתן לתקן לב שבור" 
והופכת  הירחונים,  מדפי  מופקעת  כמו  שכותרתו  סיפור   -
לקרוא  החוזרת  עופרה  תשובה.  שמחייבת  ממש,  של  לשאלה 
ולפענח את העולם כמו צופן, המחליפה את הוריה בחגיגת בר 
מצווה, מוצאת עצמה כקוראת מחדש סימני עבר, כאילו שוב 
היתה ילדה, ויחד עם זאת נעליה, שגם עליהן מושם דגש, הן 
נעלי אישה. בהן היא מהלכת. ובאותו בוקר שבת היא לא רק 
בודדה להחריד, אלא מושמת באור הזרקורים. במופע הקסמים 
נקרע לשניים.  בבר המצווה, שמה הפרטי  אליו  נקלעת  שהיא 
אבל זאת לא הקריעה הראשונה, היא רק משחזרת בפומבי את 
הניחושים  במשחק  לעוף־רע.  מעופרה  הפכה  שבהם  נישואיה 
שבו מתגלה שמה נוצר אותו מדרש שמות אכזרי, ההופך אותה 
לעוף המנקר בבשר. זוהי חוויית חשיפה וביוש, כפי שמרגישה 
הגיבורה שרואים לה, רואים לה הכל. אך הנה כשהיא נדרשת 
לכתוב מילה ולהחזיקה בכף ידה היא כותבת את המילה 'גוזל' 

וטומנת אותה באגרופה. זה רגע מכונן, כי הסיפור מתרחש גם 
בִצלם של שני אריות, אריק שרון שבאמצע הסיפור מוכרז על 
מותו ואריק איינשטיין ששיריו מופיעים לאורכו. מי האריה החי 
ומי המת? פתאום אנו מצויים בעולם אלגורי מאוד, בין העופרה 
שהפכה לעוף ושני האריות. ובאגרוף - מילה אחת. גוזל. ואני 
מיד חשבתי על המעשייה החסידית אודות הרבי שידע לראות 
לתוכם של דברים. ושני תלמידיו שחשבו שיוכלו להתחכם לו. 
מת?  או  חי  ישאלו:   - פרפר  יאמר  ביד.  יש  מה  אותו  ישאלו 
אם יגיד חי - ימחצו את הפרפר. אם יגיד מת – ישחררו אותו 
לחופשי. והתלמידים הלכו אל הרבי שידע לראות שפרפר מצוי 
באגרוף. אך כשנשאל אם חי או מת, אמר: בידך הוא. וכך עושה 
שמצוי  הילד  הזה,  הגוזל  את  לנו  נותנת  היא   - איתנו  רילוב 
מממשיכה  הילדות  בסיפורים  כך  כי  נרצה,  אם  המבוגר  בתוך 
בנו של   - גוזל  זאת.  לקרוא  איך  בידכם  לנו:  ואומרת  לחיות, 
צירה  ניקוד  או שמא  איינשטיין,  אריק  וברקע שירו של  העוף 
ז׳. הגוָזל הבוקע מביצתו חסר ישע ועירום  מופיע תחת האות 
ראו לה ולקחו לה הכל.            .מנוצות גוֵזל מאמו ומאביו מזון. גוזל - הגוזל ממנה. כי כבר 

אפרת מישורי  |  נתקלתי בשיר רב יופי  

איה רוזנווסר רבין

Raw

ְּבַׂשר ִאָּׁשה ָנא
ִּפְרִאי

ֶנֶפׁש ְּתֵאַבת ַחִּיים
טֹוֶרֶפת

ְׁשִבי ִלי ַעל ַהָּפִנים
ַהְנִׁשיִמי אֹוִתי
ֲאִני ָזקּוק ָלְך

בשר אישה, מילים של גבר. שיר קצר וחזק, 
עולה  לרגע,  רק  אבל  לרגע,  לפרצוף.  ישר 
בראשי המחשבה שאי אפשר לעשות סקס 
היא  שאמנות  אמר  מי  צמחוני.  ולהיות 
סובלימציה? מה נעשה עם כל הבשר תאב 

החיים הזה?
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'טמפרטורת החדר' מופיע בספר שיריו הראשון של המשורר הצעיר  השיר 
כוס, מים )2020, הוצאת  וגדל בירושלים(,  נולד   ,1988 )יליד  עמית בן עמי 
ברחש, עריכה: ערן הדס, צאלה מיצד, עמ' 34-32, שירי הספר לא מנוקדים(, 
לו  ומאוחרים  "תמונות"  השער  לו  )קודם  "תודעה"  שנקרא  השני  בשער 
כמה  לו  להקדים  ראוי  בשיר  שאקרא  קודם  ו"שפה"(.  "חלומות"  השערים 
מפתחות שיסייעו בקריאה. אחד מהם הוא המלצתו של המשורר יהודה ויזן 
הדוגמאות  אחת  מעניין,  מאוד  "ספר  כעל  האחרון  הספר  בשבוע  הספר  על 
היחידות בעברית שיש לנו לשירת שפה בעברית" )בתוכנית 
תרבות,  כאן  אביבי,  ויובל  סלע  מיה  עם  שכרוך"  "מה 
של  המסאית  וכתיבתה  יצירתה  הוא  שני   .)13.6.2021
 ,)1946-1874( הסופרת היהודית־אמריקנית גרטרוד שטיין 
שנודעה בשל הטור השירי "ורד הוא ורד הוא ורד הוא ורד", 
ושבן עמי עצמו תרגם לאחרונה קובץ מסות שלה, שראה 
אור בהוצאת דחק )שירה ודקדוק, 2021(. לשיר אחר בספרו, 
'סלט', הוא גם הקדים מוטו משלה באנגלית: "אני אוהבת 
)תרגום  שלי"  האינדיבידואליות  את  מאבדת  אני  סלט. 
שלי, עמ' 28(. המפתח השלישי מתקשר ישירות אל השיר 
שלפנינו אולי אפילו יותר מלכל שיר אחר בספר והוא טמון 
בציטוט מתוך הרצאתה של סטיין על שירה ודקדוק והצגת 
תפיסתה נגד שם העצם, שהמשורר פרסם לא מכבר בדף הפייסבוק שלו. על 
פי סטיין, מסביר בן עמי, "שם העצם הוא רק שם... אין לו תפקוד והשפעה 
על הדינמיקה של המשפט. אפשר להחליף שם בכל שם אחר וזה כמעט לא 
ישנה את המכניקה של התחביר. לתת לדברים שם זה נחמד אבל אחרי שזה 
נגמר מתחיל השעמום". החלק השני של ההרצאה, ממשיך בן עמי, מבוסס 
זה דבר שיש לזכור  על "אבל" וכאן הוא מצטט מדבריה של שטיין: "אבל 
אותו, אתם יכולים לאהוב שם ואם אתם אוהבים שם אז לומר את השם, כל 
באלימות,  יותר  יותר,  אותו  לאהוב  לכם  גורם  רק  פעמים  של  שהוא  מספר 
יותר בהתמדה, יותר בייסורים. כל אחד יודע איך כל אחד קורא בקול בשמו 
זוהי שירה לאהוב באמת את שמו של כל  ובכן,  של כל אחד שהוא אוהב. 
דבר שהוא וזו אינה פרוזה. כן, כל אחד מכם יכול לדעת זאת". דברים אלו 
הובאו בהקשר לתוכנית רדיו על שירתו של המשורר והמתרגם אהרן שבתאי, 
שבן עמי השתתף בה וסיפר כי שירתו של שבתאי "עיצבה במודע או שלא 
במודע את איך שאני כותב וכן היוותה לי קרקע תומכת" )"מה שכרוך", כנ"ל, 

5.7.2021, ודף הפייסבוק של המשורר(. 

אכן, ניתן לקשור את שירתו של עמית בן עמי בשלשלת הדורות של השירה 
הישראלית לשירתו של אהרן שבתאי ובמיוחד לשירי הפואמה הביתית שלו, 
המחולקים כמו השיר 'טמפרטורת החדר', למקטעים קצרים )אהרן שבתאי, 
שבע פואמות, 2012, חרגול והוצאת עם עובד(. שירי הפואמה הביתית למשל, 
מחזיקים 336 מקטעים שמוגדרים יחד כפואמה; שירי חרא, מוות, ששירי כוס, 
מים מהדהדים אותם בכמה מובנים, מחזיקים 228 מקטעים כאלו וכן הלאה. בן 
עמי אמנם מושפע מסגנון הכתיבה הזה אך לא משועבד לו ובשירים ספורים 
מתוך ספרו שבהם הוא נוקט דרך כתיבה דומה, יש רק מקטעים אחדים ולא 
מאות. גם הטיפול הפואטי של בן עמי באיברי גוף כמו פין ופות, בשימושים 
מהעיסוק  מושפעים  היומיומיים,  ובעצמים  באיבריו  האדם  של  הפיזיים 
האינטנסיבי של שבתאי בהם אך לא משועבדים להם. עיסוק מוגבר בשפה 
ובשמות העצם שלה יש גם בשירתם של זלי גורביץ', ערן הדס, תומר ליכטש, 
דניאל עוז ואלה נובק, ונראה כי שירתו של בן עמי מתכתבת גם איתם. אך 
כדאי גם לשאול מה מייחד אותו לעומת כל אלה, ונדמה שהשיר 'טמפרטורת 

החדר' מאפשר התחלה של תשובה על השאלה הזו.

במרכז השיר, המחולק לשמונה מקטעים, עומד הצירוף "טמפרטורת החדר", 
אנושית  לסביבה  הנוחה  לטמפרטורה  המכוון  פיזיקלי־צרכני  מונח  שהוא 

טמפרטורת החדר / עמית בן עמי

1
החדר

בטמפרטורת החדר

ואני כמה מעלות
חם

יותר מהחדר.

2
אני תורם את חלקי
לטמפרטורת החדר.

3
כריות מסודרות על ספה.

מחשב כבוי על שולחן.

אם אקום ואצא
יימשך מתוכם

חלקי
בטמפרטורת החדר.

4
אם אקום ואצא

ואשאיר במקומי
נר

לא תשתנה,

מבחינת טמפרטורת החדר
אינני אחר

מנר.

5
מבחינת טמפרטורת החדר

נר ואני קרובים
יותר משאני

קרוב ללטאות ונחשים.

6
כשאני מתרגז

אני מרגיש 
כמו שני נרות.

7
אני נמשך אל הנר,
אני נמשך החוצה

מהכריות ומהמחשב.
הנר ואני

יותר מסך חלקינו.
כשאני עם הנר אני

יותר אני.

8

אילן ברקוביץ׳  | ישראל  שירת 
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לבין  בינה  המשורר  מפריד  תחילה  האדם.  של  צריכה  ולמוצרי 
החדר ואז מציב את עצמו בתוכו כמי שחם ממנה בכמה מעלות 
יותר. חפצים נוספים מצטרפים כעת לתיאור בשיר: כריות מסודרות 
על ספה ומחשב כבוי שמונח על השולחן. מצב הכריות והמחשב 
הוא סטטי כמו הספה והשולחן ולעומתם המשורר מתחיל להפעיל 
את הדינמיקה שטמונה באפשרות שייצא מן החדר. מכל החפצים 
שבעולם בוחר עמית בן עמי דווקא בנר להתדמות לו: "נר ואני 
קרובים יותר משאני קרוב ללטאות ונחשים" כך הוא כותב במקטע 
הלטאות  ואילו  אדם  ידי  מעשה  הוא  הנר  השיר.  של  החמישי 

והנחשים הם בעלי חיים המסמלים את הטבע שמחוץ לחדר. 

היה  החשמלית  הנורה  המצאת  קודם  הנר?  דווקא  נבחר  מדוע 
הנר מקור האור העיקרי עבור האדם. במחשבה היהודית, למשל, 
הנר מסמל את נשמת האדם: "נר ה' נשמת אדם חופש כל חדרי 
כסמלים  וזיכרון  נשמה  נרות  גם  ומוכרים  כז(  כ',  )משלי  בטן" 
ו'אבל'  'אשכוליות'  בשירים  מוזכר  השבעה  )מנהג  אבלות  של 
בספר, בעמ' 15 ו־38 בהתאמה(. לכתיבה וקריאה לאור הנר יש 
גם היבטים רומנטיים, המתקשרים אל המשורר כטיפוס סגפני 
בנוסח "המשוררת בעליית הגג". בשיר עצמו המשורר משתמש 
מימושו, במקטע  הנר, שהיא למעשה  הבעירה של  בתכונת  גם 
נרות".  שני  כמו  מרגיש  אני  מתרגז  "כשאני  הדרמטי:  השישי 
זוהי בערה בעצימות גבוהה והיא משמשת כנקודת מתח בשירים 
מדודה שמנסה  ישנה תחושה של שירה  הזמן  כל  בספר.  רבים 
לעטוף רגשות במגיני שפה אך אלו הראשונים מאיימים כל העת 
להיפרע מתוך השפה ולצאת החוצה. כאן בשיר המשורר נמשך 

 פאט פארקר
מאנגלית: גּוני ינקלביץ   

 
*

ַּבּקּוְרס ְלִסְפרּות ַאְנְּגִלית,
      ָאְמרּו ִלי

ַקְפָקא ָהָיה ְמֻעֶּלה
      ִּכי ָיַצר

ֶאת ַהִּסּיּוִטים ֲהִכי טֹוִבים ֶׁשֵּיׁש.
ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ֶׁשָעַלי

ָלֶלֶכת ִלְמצֹא ֶאת ַהְּפרֹוֵפסֹור ַהֶּזה
ְוִלְׁשֹאל ַמּדּוַע

ֹלא ָלַמְדנּו
ַעל ִמְׁשֶטֶרת ַסאן ְפַרְנִסיְסקֹו.                

פאט פארקר כפי שסיפרתי לבתי: 
"ִהיא ָהְיָתה ַּכִּפית ָקֶפה ְּבַמִים רֹוְתִחים:/ ְׁשֹחָרה/ לֹוֶהֶטת / ּוַבֲעַלת ָלׁשֹון ֶׁשִהְתחֹוְרָרה ִמְּכִוּיֹות ֹחם.// ֲאִני קֹוֵרא ָלְך ֶאת 
ִׁשיֶריָה/ ְּכֵדי ֶׁשָּתִביִני ָלָּמה ֲאִני,/ ִעם אֹור ּדֹוֵלק ְּבַקְסַּדת ַהּכֹוֶרה/ ֲעַדִין ְמַגֵּׁשׁש ִּבְמָערֹות ַהֶּפָחם ֶׁשָחְפָרה ְּבִלָּבּה./ ֵּכן,/ 

ִאם ֶאְפָׁשר ָהָיה ְלַדּמֹות ֶאת ַהִּׁשיָרה/ ְלִאָּׁשה, ֲהֵרי ִהיא ַהָּמֳעֶמֶדת ֶׁשִּלי/ ִלְהיֹות ַהָּכֵתף, ֶׁשְּבַיְלדּוָתּה /ָחְסָרה ִלּטּוף ָאב."

רוני סומק

חצי

נה
פי

החוצה אל מחוץ לשפה של החדר וטמפרטורת החדר, אל הנר. 
המקטע  בסוף  כותב  הוא  כך  אני"  יותר  אני  הנר  עם  "כשאני 
השביעי ולפניו הוא מהדהד את תורת הגשטלט הפסיכולוגית: 

"הנר ואני יותר מסך חלקינו".

השיר מסתיים במקטע ריק )8(, שהוא יוצא דופן בשירה הישראלית 
הפואמות  שבכל  לי  נדמה  במיוחד.  מרשים  פואטי  הישג  וגם 
אפשר  כזה.  אחד  שיר  אפילו  אין  שבתאי  אהרן  של  המקטעיות 
שכאן המשורר והנר מתלכדים לכדי ישות אחת ואפשר גם שהם 
מעורכיו,  אחד  יפה  זאת  מתאר  הספר  בגב  האין.  בפני  ניצבים 
האין:  את  שסובב  היש  את  ממפה  "הספר  הדס:  ערן  המשורר 
חללים פיזיים ורוחניים, מציאותיים ולשוניים, מסמנים ומסומנים. 
לעתים הם כרוכים במתח אלים, בדחיקת האחר, ובראיית המרכז 
כחור מאיים אך מסקרן. בתנועה מטה ופנימה, צולל בן עמי מתוך 
משיכה לעומקה של ההוויה". השיר 'מסגרת' יכול לשמש תמונת 
ראי לשיר שלפנינו וגם לחדד עוד יותר את משמעות תופעת האין 
בשירים כולם: "עננים נכנסים ויוצאים / במסגרת החלון. // החלון 
נשאר. // אני מסתובב לאחור, גם החלון לא נשאר. / מולי קוביות 
קרח נמסות על השיש, // בחוץ / השמים פתוחים בלי סוף" )עמ' 
אפשרות  היא  שהרוחניות  בעוד  סופי  דבר  היא  החומריות   .)24
מכבלי  חופש  הוא  סוף"  "בלי  האינסוף  אינסוף.  של  להתקיימות 
החומר. בשיר ׳טמפרטורת החדר׳ זה נגמר בשתיקה או אולי בכיליון 
כדברי אמרתו הנודעת של הפילוסוף האוסטרי לודויג ויטגינשטיין 
"על מה שעליו לא ניתן לדבר – על אודותיו יש לשתוק".           .)1951-1889( מתוך ה"מאמר הלוגי־פילוסופי" שלו )הטרקטטוס(: 
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צביקה ניר

בין משוגעות למכושפות 

שלומית ליר: לפרוש כנף, ספרי 'עתון 77' 2021, 53 עמ'

בדרך כלל אני מוצא בקריאה פער גדול בין דמות המשורר כפי 
שהכרתיה לבין שיקוף דמותו מבעד לשיריו. שלומית שאני מכיר, 
בעיסוקיה, בפעילותיה ובחייה – היא מכלול שיריה. אתה קורא 
"זו שלומית ליר". אין מסכות, אין  ואומר לעצמך  את השירים 

הסתתרויות, אין כיסויים במסווה פואטי. 

בפרק הסיכום בסופו של הספר הזה חוזרת פרופ' טובה 
כהן ומצטטת את סימון דה בובואר בספרה המין השני 
ואת הלן סיקסו במאמרה המכונן "צחוקה של המדוזה", 
את  המייצגת  הלבנה"  "הדיו  לדימוי  התייחסות  מתוך 
הכתיבה הנשית כפי שבאה לידי ביטוי בספר. כל זאת על 
מנת להצביע על כך ששיריה של ליר הם חוליה נוספת 
המבקשות  כותבות  של  ומתעצמת  ההולכת  בשרשרת 
להשמיע את קולן. להעביר את מה שמכונה "הספרות 
המינורית של ה'אחר'", ממצב של אחרות מינורית למצב 

מרכזיות מז'ורית.

 - המופיע  אחד  מוטיב  על  בקצרה  לדבר  מבקש  אני 
ליר.  של  בשירתה   - במובלע  ובחלקו  במפורש  בחלקו 

נקודת המוצא, המופיעה באופן גלוי, היא השיר 'להיות משוגעת 
זאת אפשרות':

"ִלְהיֹות ְמֻׁשַּגַעת/ זֹאת ֶאְפָׁשרּות/ ַמָּמׁש ְּכמֹו/ ִלְהיֹות ֲעֶקֶרת ַּבִית//
ַלֲעמֹד מּול ַהְרֵרי ַהֵּכִלים/ ֶׁשֶּנֱעָרִמים ַּבִּכּיֹור ִמֵּדי יֹום/ מּול ְּתלּוִלּיֹות 
ַהְּבָגִדים/ֶׁשֵּיׁש ְלַקֵּפל, ְלַהְכִניס ָלָארֹון/ ְלהֹוִציא ִמְּמכֹוַנת ַהְּכִביָסה/ 
ַהְּלָבָנה,/  ַהִּצּפֹור  ְּכַנף  ֶאת  ִלְראֹות/  ִמְּבִלי  ַהֶחֶבל//  ַעל  ִלְתלֹות 
ֶׁשָעָפה ְּבִפַּסת ַהָּׁשַמִים/ ֶׁשּנֹוְתָרה ִמַּבַעד/ ְלִבְנְיֵני ַהְּׁשכּוָנה,/ ַצְּמרֹות 
ֶאְפָׁשרּות/  זֹאת  ְמֻׁשַּגַעת/  ִלְהיֹות  ָהֲאִויר.//  ִזהּום  ְוַעְנֵני  ָהַאְנֶטנֹות/ 
ְלַצֵּלם  ַלּבֹוס,/  ֵּתה  ְלַהִּגיׁש  ִּתיִקים,  ְלַתֵּיק  ְּבִמְׂשָרד./  ַלֲעבֹד  ְּכמֹו 
ַאְּת/  ֶׁשָּבּה  ּבֶֹקר,/ִלְמִציאּות  ַאַחר  ּבֶֹקר,  ַאַחר  ּבֶֹקר  ָלקּום,  ִצּלּוִמים,/ 
הּוא/  ַּפַעם,  ִמֵּדי  ַהָּיִחיד,  ְוַהּבֹונּוס  יֹוֵתר/  ה  ְועֹוָשׂ ָּפחֹות  ְמַקֶּבֶלת 
ְטִפיָחה ֹלא ְרצּוָיה ַעל ַהַּיְׁשָבן.// ֶׁשֲהֵרי ְּבָכל זֹאת,/ ִלְהיֹות ְמֻׁשַּגַעת/ 
ְלָבָנה/  ִצּפֹור/  ְּכַנף  ַעל  ִנָּׂשא  ְמֻדְמָין/  ְלהֹוֶוה  ֶּפַתח/  ְלַהְבִקיַע  ֶזה 

ֶׁשָעָפה ֵמַעל ַּגֵּלי/ ָים ִמְתַנְּפִצים/ ָּבֲאִויר ַהָּפתּוַח" )עמ' 8(.

ה"שיגעון" הוא נושא נפוץ בספרות הנשית העולמית והישראלית 
כמטפורה,  וגם  ליצירה  מובהק  כנושא  גם  מופיע  הוא  כאחת. 
ליברכט  סביון  כהנא־כרמון,  עמליה  של  בסיפוריהן  לדוגמה 
ועוד. מדובר גם בתופעה קלינית רבת פנים, שבעולם הכתיבה 
מתוארת לעיתים ככזו שבלעדיה קשה ליוצרת לא רק להשמיע 
קול, אלא גם למצוא אוזן קשבת, כי הרי אין די בהשמעת הקול, 
אם אין שומעים; כפי שניתן לראות בכתביהן של יונה וולך, דליה 

רביקוביץ ומשוררות נוספות.

עבור  הדעת,  של  מוחלט  מאובדן  החל  רבות,  פנים  לשיגעון 
ועד  סכיזופרניה  פרנויה,  מלנכוליה,  זעם,  של  בהתקפים 
ל"מכשפּות" מדומיינת או מיוחסת. ובהקשר של מכשפות מעניין 

לקרוא היטב את מאמרה של קתרין קלמנט בספר זה עתה נולדה 
העוסק באופן שבו נשים "מכשפות" מבטאות למעשה את עצמן 

לנוכח הבקשה להשתיק אותן בתרבות הפטריארכלית.

המשוגעת  בספרן  ביותר.  רחב  הוא  כאמור,  השיגעון,  נושא 
במאמרה  גם  המאוזכרות  וגובאר,  גילברט  הציעו  הגג  בעליית 
של טובה כהן, להתייחס אל השיגעון באופן שונה. הן מציגות 
קריאה חדשה, מודרנית ומהפכנית ברומן ג'יין אייר מאת שרלוט 
על  תיגר  לקרוא  שביקשה  האישה  פיה  שעל  קריאה  ברונטה, 

המוסכמות נכלאה משום כך בעליית הגג וסומנה כ"משוגעת".

הייחוס של תופעת השיגעון והטירוף להישרדות הפמיניסטית 
 ,1972 בשנת  לכן,  קודם  עוד  הזה.  בספר  נולד  לא  הנשית 
התפרסם ספרה המרתק של פיליס צ'סלר נשים 
ושיגעון, הקורא תיגר על ההגדרה המקובלת 
של השיגעון. )הופיע גם בעברית בשנת 1987, 
בהוצאת זמורה ביתן(. ספר מעניין, שלדעתי 
מרילין  של  ספרה  הוא  לעברית  תורגם  טרם 
 Maternity, Mortality, and the :יאלום
יאלום   .)1992(  Literature of Madness
הנשית  בספרות  השיגעון  ייצוגי  את  סוקרת 
בטקסטים  כמובן,  לרבות,  העשרים,  במאה 
של כותבות כווירג'יניה וולף, סילביה פלאת, 

אן סקסטון ועוד.

כי  אפלטון  מציין  "פידרוס"  בחיבורו 
זאת  מתנה  אימצו  שנשים  אפשר  האלים.  מתנת  הוא  השיגעון 
כדי לנסות ולייחד עצמן במאבקן הפמיניסטי. אם נחזור לשיר 
להבין  ניתן  כאן  שגם  נראה  אפשרות',  זאת  משוגעת  'להיות 
לחלוטין  מערערת  ליר  משמעויות.  בכמה  ה"משוגעות"  את 
מה  או  ל"נורמליות"  "משוגעות"  בין  המקובלת  האבחנה  את 
ולמצוא  להשתחרר  כדי  "נורמלי".  להיחשב  יכול  או  שנחשב 
את קולך עלייך להיות "משוגעת" אומרת ליר, ולדבריה, לא רק 

"משוגעת"  אלא גם סוג של עושת קסמים, מין מכשפה.

היחידה  הדרך  היא  ו"המכשפות"  ה"משוגעות"  דרך  כלומר, 
אל  להגיע  הכלואה,  המודחקת,  התחושה  את  לממש  כמעט 
הנשגב, לממש את "היש" בניגוד ל"אין", כמו בשיר הפותח את 

הספר, 'גם אני'.

אני טוען כי ה"משוגעות" ו"המכשפות" - גם אם הן לא מפורטות 
נוספו היבטים מיסטיים, לרבות  ולכך  נרמזות בהם,   - בשירים 
הדימוי החוזר של "ציפור". ולא סתם "ציפור", אלא כמה וכמה 
וריאנטים, בהם ציפור פיזית, ציפור סמויה, ציפור אש, עוף החול 
ועוד. כל אלה מצביעים על מישור הבלתי טבעי הנדרש כדי לנוע 
בין "משוגעות" ל"נורמליות", בין הלכאורה אל השיגעון, שהוא 
כפי  הנפש",  "פרפרית  הגולם של  מתוך  לצאת  העזה  התשוקה 

שמוזכר באחד השירים, ולפרוח.

הסובייקט והאובייקט מתערבבים אחד בשני ומתפרקים זה בזה. 
אין הפרדה במוטיבים )topos( השונים, כפי שאין הפרדה – כמו 
שציינתי בתחילת דברי, בין הדוברת בשירים לבין שלומית ליר 
המשוררת, כישות חוץ שירית; ואין הפרדה בין הדוברת לנמענות 
השירים. רבים מהשירים כתובים בלשון פנייה לנשים, לאישה, 

לכלל הנשים, לכלל "המשוגעות", בחזקת אני ואתן חד הן.
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חרף העובדה שמבחינה מגדרית אני נמנה עם "ֵאל ַהָפלּוס ַהּׁשֹוֵלט" 
כפי שכותבת ליר )'מקדש עשן ומלט'(, אני רוצה להאמין שאין 
בדברים, ובעיקר בהקשר המגדרי של משוגעות ומכשפות, משום 

התנשאות מגדרית. 

ואחרונה אחרונה, נקודה למחשבה: שם הספר הוא "לפרוש כנף". 
אבל כותרת השיר שממנה נלקח היא "לפרוש כנף סמויה". על 
אך קצרה היריעה מלהכיל.            .השמטת המילה "סמויה" מהשם אפשר לומר עוד דברים רבים, 

עם  בשיתוף  ב־10.6.21  שהתקיים  הספר  השקת  באירוע  דברים  מתוך 
התוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל־אביב.

יובל גלעד

נופים נגד בדידות

מרגו פארן: המקום הזה הוא של הימים המאושרים )או 
הטובים(, ספרי גזוזטרה 2019, 102 עמ'

יש לפעמים מי שנפגעו כל כך מהמין האנושי, 
נופים  בבדידות,  הבדידות.  רק  להם  שנותרת 
כמו  וחיים,  נושמים  הם  חברים.  להיות  יכולים 
עליהם.  לסמוך  ואפשר  יציבים  והם  ְמדברים, 
של  בעיקר  שונים,  בנופים  השיטוט  חוויית 
שירתה  במרכז  עומדת  סביבה,  והאזורים  חיפה 
של מרגו פארן. השירים לא מבקשים להלל את 
המקומות המתוארים, למרות שמסופר על היופי 
בדידות  בין  יחסים  מערכת  לתאר  אלא  שבהם, 
)במידה רבה מתוך בחירה, גם אם כזאת הנובעת 

מפגיעה( לבין מקומות.

הצורך  לא  אבל  אדם,  בבני  האמון  כשאובד 
לאהוב, אפשר לאהוב נופים. כך למשל אצל משוררת כמו רחל, 
שפגיעּות גדולה הובילה אותה לכתוב שירי אהבה לכנרת, שהפכו 
)בטעות, במידה רבה( ללאומיים. וכך גם אצל עמיחי, שבדידותו 
הפכה אותו למכונת ירייה של דימויים, ועל אף ריבוי הדמויות 
בשיריו, הרי שירושלים שלו היא בסופו של דבר מקלט מהבדידות. 

בדידות הכרוכה ביפי הנוף מופיעה גם בציוריה של מרגו פארן, 
שמשובצים בין השירים והסיפורים, הכרוכים בעבודת יד, ויוצאים 
כספרים במהדורות מצומצמות ביותר, בעותקים ממוספרים )בידי 
עותק מספר 12, למשל(. כך למעשה מצהירה המשוררת בגאווה 
שכל אותם מופעי הראווה והיח"צ של הוצאת ספר שירה לאור 
חשיפה  כתבות  פסטיבלים,  מופעים,  שירה,  בערבי  ופרסומו 
בעיתונות וכו', אינם אלא רעש שמאחוריו אין כלום – לא קונים 
את ספרי השירה של אף אחד כמעט )פרט למי שמעמיד עצמו 
לחשיפה בהקשר סוציולוגי כלשהו, וגם זה כבר לא עוזר בדרך 

כלל(. כלומר – בדידות גאה בבדידותה. 

צריך  כך  לשם  מקומות.  לצייר  ליכולת  מטאפיזית  חשיבות  יש 
צניעות: "יש פינה אחת/ על הכרמל הירוק/ בין הבתים/ פינה כמו 
ָׁשם במדבר/ שנחל צין מבצבץ/ מבין פתחיה ועמודיה... והרוח 
נושבת כאן ושם/ לא בקו ישר/ ולבי יוצא לצאת אחריה". הכרמל 
נזירית:  מדיטטיבית,  להיות  יכולה  בנוף  התבוננות  נראה.  האי 
"בעמקי ההרים הגבוהים האלה/ דולקים שני אורות צהובים/ אור 

ואור שמש גדול/  צהוב של עששיות/ מציץ אלינו/ כן, אלינו/ 
מאיר להם/ את עמקי ההרים/ היפהפיים". 

עמדת הבדידות נובעת כאמור מפגיעה: "האנשים האלה חושבים/ 
החּום  ההוא  את  ציור/  גם  ורצוי  אותי/  לשדוד  יכולים  שהם 
היפהפה/ עם טחנת רוח שעוד נמצאת שם/ כמו ששודדים את 
מולדת:  מטאפיזית  עמדה  היא  הבדידות  ואולי  בזנות".  הנשים 
לשבת  מהבית/  אותי  הוציאו  חמש  בת  "כשהייתי 
המדרגות  שתי  על  ישבתי  הלילה/  מן  חלק  בחוץ 
התחתונות של המרפסת/ תנים בכו/ ואני הסתכלתי 
הייתי  הלילה...  כוכבי/  את  ואימצתי  השמים  אל 
... ככה התרגלתי כדי להמשיך  מופקעת מן העולם 

להיות/ בקרבת בני אדם מבלי להתקרב". 

על פי הפילוסוף הגרמני היידגר, שלמרות עליבותו 
הדברים  ולהוויה,  לשירה  רגיש  הוגה  היה  כאדם 
להיות,  יכולתו  את  האדם  דבריותם,  את  מאבדים 
ה"היות־ יכולת  את  לאדם  להחזיר  יכול  והמשורר 

ם". כיום יש מעט קשב לשירה שעוסקת בפשטות  ָשׁ
במקומות, מנכיחה אותם, וחבל. מי שיכול להתרגש 
יודע להיות; מתואר  משיר כמו השיר הבא, כנראה 
המשוררת:  אותו  שמכנה  כפי  סמרטוטים,  בית  בו 
נמצא/  משם  רחוק  לא  ומטהרים/  לבנים/  נחל  שהרדופי  "היכן 
בית הסמרטוטים )גם סמרטוטי ברזל(/ צפונה משם נחל קישון/ 
נשפך אל הים ]...[ עומד שם/ בית אבן נעים ומוסתר/ ואולי פעם/ 

זה היה בית של אישה מַחָּכה". 

אומץ  להיות  צריך  לשירה  כלום.  קורה  לא  למעשה  הימים  רוב 
להתבונן בקיום ההרגלי וליצור הזרה: "אפילו פרחי עולש כחול/ 
ההזרה מתרחשת  תוכי".  הרעידו את  קטן/  מלאכותיים/ בעציץ 
במקומות מוכרים לכאורה, למשל, טבריה, שהדוברת מבקרת בה 
כאילו היתה חוץ לארץ: "באתי אל טבריה והתפלאתי שמדברים 
 ... פה עברית/ ראיתי את בתיה שחלקם שחורים מאבני הבזלת 
רציתי  באות מבטן האדמה/  הן  האבנים השחורות האלה שהרי 

להיות חלק ממנה".

לצד ציורים ושירים, בספר גם כמה סיפורים. אלה אינם סיפורי 
של  ממיטבה  שאינם  אישיים,  ממוארים  מעין  אלא  נרטיב, 
המחברת. וזאת, שכן הם משלבים סיפורי אנשים המוכרים לה, 
אבל אינם עוברים טרנספורמציה אמנותית כפי שפארן מצליחה 
יפים של שיטוט  רגעים  יש בהם  זאת  ועם  ולאבן.  לעשות לעץ 
חיפאי בעיר התחתית, בנמל, במושבה הגרמנית. נותר רק לקוות 
ישראל  את  יהפכו  אלה  בימים  המתרחשים  השלטון  שחילופי 
האדוק  והאור  ירושלים  ופחות  יום־יום,  של  חיפה  יותר  והמסמא שלה.                .לקצת 
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ענת לבני

אזל כוחי לא להיות אני

טל איפרגן: צבעים בירוק, עמדה 2021, 77 עמ'

זהו ספר שירה קטן, צנוע בממדיו אך עשיר במידותיו הטובות, 
ברגישותו, בעוצמתו ובתבונה שבו. הספר עטוף בכריכה חלקה 
בירוק בגוון פיסטוק מבריק. אם ניתן לשפוט את הספר הזה גם 

לפי כריכתו, הרי שהוא יפה, מצמיח, טעים ומבריק, גם בתוכו.

בפני  עומד  כספר שירה שכל אחד משיריו  כתוב  בירוק  צבעים 
עצמו )עורך השירים: רון דהן(, ועם זאת כוחו גם בהיותו יצירה 
אחת קוהרנטית שמספרת סיפור )עריכה ספרותית: רן יגיל(, סיפור 
המופיע בשני שעריו של הספר, 'לפני' ו'אחרי' ואשר ביניהם הוא 
נחתך. סיפור של אהבה גדולה שחתכה את חייה של המשוררת 

לשניים ולא פחות ספר על "עזות החזה להיפתח 
ולתת".

וחושפת  באומץ  לבה  את  פותחת  המשוררת 
עזה,  אהבה  מאופרת  ולא  צלולה  בשפה 
מאוויים, כמיהה, תלות, פרידה, בדידות, כאבי 
יצאת  אלי  שנכנסת  "מהפתח  וגעגוע:  גמילה 

ממני", כותבת המשוררת לאהוב שעזב.

יהודה  של  חייו  את  חתכה  גדולה  "אהבה 
גדולה"  אהבה  חתכה  חיי  את  גם   / לשניים... 
מתכתבת איפרגן עם עמיחי בשירו 'פעם אהבה 
עומדת  אישה/  אני  "עכשיו  ומוסיפה:  גדולה', 

מול מדבר יהודה/ שלא רואה ים."

חכמה  כצידה  לקחתו  מאפשרות  הספר  של  הקטנות  מידותיו 
נוטע:  שהוא  התקווה  בזכות  ובעיקר,  גם  ואולי,  לדרך  ומנחמת 
מה שנשרף בלהט אהבה, אולי עזה מדי, עוד יש בכוחו להירפא 
ולהוריק, לצמוח מחדש, קודם כל לשיר – "ומחיה את מה שקמל 

וכבר מת".

אל  באתי/  שממנו  למקום  נסעתי/  אני/  להיות  לא  כוחי  "אזל 
היער הנפלא/ בנעורי/ קראתי בו שירה/ והבנתי את עמיחי/ ולא 

הבנתי/ דבר על אהבה."

בקריאת השירים אני מרגישה לפעמים איך עולה הלב על רכבת 
הרים: משהו בפנים מתחולל, אוהב, גם מפחד ומבקש לצעוק בקול 
רם: הצילו, כואב לי השיר! אך הקריאה מותירה טעם של עוד כאשר 
"שריטות,   – לא  אם  אהבה  ומהי  קתרזיס.  איזה  מגיע  שיר  בסוף 
איחוי מלח, חספוס הברזל"; ״מרוב אהבה נתתי לך לתת לי ללכת".

הלב מבקש איחוי, ואולי, אחד השיעורים שמנסה הכותבת ללמד 
את עצמה ואולי את קוראיה -

השירה,  לפני  אותי/  לאהוב  הים,  לפני  אותי./  לאהוב  "ראשית 
לאהוב אותי/ לפני אמא, לאהוב אותי/ לפני חברי, לאהוב אותי/ 

לפני שאוהב, /לאהוב אותי."

בעיני, מצטיין הספר הזה - לצד יופיו הלירי והדיוק הפואטי שבו 
- גם באיכות מרפאה. איפרגן לא נמנעת ממגע הדוק עם חומרי 

הנפש הכואבים ביותר והיא ממששת אותם מכל זווית אפשרית, 
"תפסיקי   - 'מספיק'  בשיר  מעצמה  מבקשת  שהיא  כך  כדי  עד 
לכתוב על אהבה"; ובשיר אחר היא שואלת: "הייתי בוחנת איזה 

כאב כואב יותר מהלב?" 

איפרגן, שהיא גם רקדנית פצועה, משווה את כאב פציעות הגוף 
לכאבי הנפש: הגעתי אליך קטנה/ עפתי ממך/ בכנף שבורה"; 
"מה עשיתי לך רגלי? .../ רקדתי עד שתזעקי/ יותר מלבי/ יותר 

מצער פרידתי".

החשוף  האותנטי,  האהבה  טבע  של  ירוק  הוא  שבספר  הירוק 
והראשוני, נוגע גבוה ב"ברושים" ו"בצמרות נפשי", דובר שפת 

אמת אוהבת וכואבת ובעיקר, נטולת איפור וחסרת הגנות.

ייחודו של הירוק שבשירים שהוא גם נגיס, חושני, ריחני, עסיסי 
ומלא טעם: כדברי המשוררת לאהובה "שבכל הדברים שלמדתי 

ממך היה טעם".

באבוקדו,  ירוק:  של  גוונים  רוויים  וריחות  טעמים  עשיר  הספר 
ובפיסטוק,  תרד  בעלי  עונה,  בפירות  כרוב,  בסלט 
'שווקים',  של  נוספים  ובריחות  בטעמים  גם  ונצבע 
'חלוה', 'ריח תותים', 'לימון כבוש', 'מיץ לימון טרי', 
'בלי  'כרובית', 'פת לחמך', 'פלאפל', 'טחינה בצד', 

פיתה' ועד טעם חריפותו של 'פלפל הבנרו''.

בספר נשזרות גם "אבני דרכו הירקרקות/ שאספתי 
תחת סנפיריו" של דג הזהב. אבני הדרך הירקרקות 
בספר  הצהובות  האבנים  דרך  את  אולי  מזכירות 
ה״קוסם מארץ עוץ״, שהובילה את דורותי האבודה 

אל הקוסם בתקווה שיחזיר אותה לביתה.

כדי  בית/  "עזבתי  איפרגן:  כותבת  'בית'  בשירה 
למצוא בית/ אמרו/ בך הוא נחבא".

ועוד היא כותבת: "אלפי תוכים חופשיים נוצצים בשמש וזרועות 
ירוקות בוקעות מן הגגות".

המשוררת נפרדת מנופי היער ו"מחתיכת ים" לטובת מעבר לבית 
הביטחון,  ותחושת  היציבות  לטובת  החדשה",  העיר  "אל  אחר, 
ללא  בו,/  ללכת  מישור  "רציתי  למישור:  העקוב  והיה  בבחינת 

עליות ללא ירידות."

ריפוי, צמיחה  ירוק, מה שמאפשר  ואפילו מבט שיש בו הומור 
וגם תקווה; כנסיכה בת זמננו כותבת המשוררת, ראשית, לעצמה; 
"שלא תחכי לגבר שבועות מרוב אהבה בלי לשמוע ממנו מילה, 

בלי הודעה, מדבקה של צפרדע, בלי נשיקה."

במלוא חן מקפצת לה צפרדע דביקה נטולת־נשיקה מבין שורות 
השיר של אישה הממתינה לאות חיים מגבר שנעלם ונאלם. ההומור 
עולה מבין שורות והכאב צץ דק, וחד, ומופיע לא רק בירוק צפרדע 
אלא גם בדמותו של דג זהב המייסר עד מוות את זוגתו לאקווריום 
בשתיקתו הדגית: "את מרקוס קניתי בזוג. אני מספיק בודדה./ אבל 
השידוך לא צלח, ומרקוס הרג את הדגה בשתיקה." ובשיר אחר: 

"שלא תהיי לבדך בחגים, תכיני דגים ותאכלי את כולם". 

הזהב  דג  ממרקוס  בספר,  לדגים  נכונו  ומפתיעים  שונים  מופעים 
באקווריום, דרך מיני דגים על הצלחת: אמנון, דניס, מוסר, לברק 
ועד לדג בקופסת שימורים הנושאת את השם פוסידון, אל הים. ומן 
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הסתם, אם יש דגים, יש גם ים: "הגלים בכו לי על כפות הרגליים"; 
עוגן שדייגים לא הצליחו להוציא";  חדר אלי/ חדר אליך/ אותו 

"הרי הותרת חבריך מאחור וחתיכת ים שהיתה לך."

"חלמתי שאתה קונה לי נעלי בובה/ מידה 38 נוחות ומערסלות.../ 
כותבת  סינדרלה  על  ובפראפרזה  אליך".  אותי  לקחו  והנעליים/ 

הדוברת לאהובה בשיר 'פעמונים': "בשמלתי הזולה יצאתי אליך/... 
/אהבתי אותך כשאינך בורח/ אהבתי בחצות כשהיה לנו ירח".

"אזל כוחי לא להיות אני" כותבת בכנות איפרגן, תוך שהיא רוקמת 
ירוק לברוח אליו, לשכוח "מרחק אשר ידענו".                    .במילותיה אינטימיות וחמימות עם קוראיה בספר שהוא גם מקלט 

לי שיר

חמדה

ְמַחָּכה ֶׁשַּיֲעבֹר ִלי ַהֵחֶׁשק
ִלְקנֹות ַמֶּׁשהּו

ְלַעְצִמי

ִּבְׁשִביל ָמה ָלְך
ַאְּת ֹלא ְצִריָכה ֶאת ֶזה

ֵאין ָלְך ֶּכֶסף 
ֵאין ָלְך ָמקֹום 

ּוִבְכָלל ֵאין ָלְך ַּבִית
ִמֶּׁשָּלְך

ֵיׁש ִלי ַאְלֶתְרַמן ָחָדׁש
ְׁשֵני ְטֶׁשְרִניחֹוְבְסִקי

ְוָרֵחל ְמֻקֶּפֶלת 
ְּבתֹוְך ָהַאְרָנק –

ִאם ֶאְקֶנה 
ַהִאם ִיְהֶיה ֶזה 

ֶצֶדק ּפֹוֶאִטי
או ַלַעג ָלָרׁש?

ַּתְחְּמִדי אֹוִתי
ְקִחי אֹוִתי ַהַּבְיָתה

ֲעִׂשי ִּבי ֶחֶפץ ְלִלֵּבְך
ִאִּתי ּתּוְכִלי ִלְהיֹות ִאָּׁשה

ּוְבָעִלים
ְקִני ָלְך

ְסָחַבת ַמְלכּות
ֶנָחָמה ְּפרּוָטה
ַּתְמרּוק ַאֲהָבה

ַעְצִמית

ֶנַצח ֲעלּוִמים
ִאִּתי ֵּתְדִעי ֶחְמָּדה

ֶׁשֹּלא ָהְיָתה ָּכמֹוָה ַּבֵּלילֹות
ּוַבָּיִמים

ַאְּת רֹוָצה ֶאת ֶזה
ַאְּת ְצִריָכה ֶאת ֶזה
ַאְּת ְקִלַּפת ַהּׁשּום
ַאְּת ָׁשָוה ֶאת ֶזה

ַאְּת אֹוֶהֶבת ֶאת ֶזה
ִּבְלָעַדי ֵאין ָלְך ְּכלּום

ְוִיְהֶיה ִלי
עֹור ְפלֹוֶרֶסְנט ָחָלק

ֶׁשָּיִאיר ְּבֶחְׁשַכת ַלִיל
ְליֹוְרֵדי ָים ּתֹוִעים
ֵׂשָער ַרְך ְּכֶמִׁשי 

ַּגִּלים ַּגִּלים
ַּכָּמה ֲחמּוָדה ֶאְהֶיה ָאז

ֻּבָּבה ֶאְקס ַמִּכיָנה
ֵמייַדֶלע ְמֻכֶּנֶפת 

ְּברֶֹטב ֶאֶלף ָהִאִּיים
קֹוֶרֶנת ָּפִנים
ְּכלּוַלת הֹוד

ְרכּוָבה ַעל ִמְגָּדִלים
ֹלא עֹוד ַּבת

ִּכְלַאִים ְּכעּוָרה
ִּכי ִאם ִצּפֹור ִׁשיר ַרַּבת יֹוִפי

ִאָּׁשה ְמכּוָרה

ַּבְּיִציָאה ִמַּׁשַער 4
מּול ִּדיֶזְנגֹוף ֶסְנֶטר

עֹוֶמֶדת ָּבַרְמזֹור
ְּבאֹוָתּה ַהִּׂשְמָלה ַהְּפׁשּוָטה ִמְּׂשָמלֹות

ְלַרְגַלי ַנֲעֵלי ִסיָרה ְוַקְּבָצן ָזֵקן
ִעם ֻקְפַסת ַקְרטֹון 

ֵריָקה ְלַמְטְּבעֹות

ְּכַאַחד ָהֵאִלים
ֶנֱעָמד ְלִצּדֹו

ׁשֹוֵטר ִּבְמרֹוָמיו 
ַעל אֹוַפּנֹוַע ָׁשֹחר

ְּבָפִנים ְנהֹורֹות
מֹוִׁשיט לֹו ַׂשִּקית
ַמְטְּבעֹות ְזהּוִבים

עֶֹׁשר ְּבֶעֶׂשר
ֲאגֹורֹות 

הּוא ַמְתִניַע.
ִלְפֵני ֶׁשֵּיָעֵלם ִּבְסָעַרת ֲעָנִנים

הּוא נֹוֵתן ִּבְׁשֵנינּו ַמָּבט ּבֹוֵחן:
"ֹלא ִלְקנֹות ְׁשֻטּיֹות"
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חגית מנדרובסקי

פשוט לחיות, לא רק לשרוד

סיגל זהבי: אפור ואבוד ומופלא, פרדס 2020,  78 עמ'

כוונות  לה  אין  כי  המשוררת  לנו  רומזת  הספר  בתחילת  כבר 
להתייפייף או ללכת סחור סחור בשיריה כשהיא מצטטת מתוך 

עד ארגיעה של רונית מטלון המנוחה:

"לכתוב ברצינות פירושו כנראה לרצות לפרסם, אבל חשוב מזה 
פירושו כנראה לרצות בכל מאודך לנצח את עצמך". 

לספר ארבעה שערים. הראשון שבהם "לדבר כמו בן אדם" נפתח 
בשיר 'ביקורת ספרותית', והוא קריאה להתבוננות פנימית עמוקה 

כדי לזקק ולדייק את שזועק להיכתב ולבוא לידי ביטוי.

דורשת  היא  כי  מצהירה  המשוררת  כאן  כבר 
בשפת  ולדבר  אמיתיים  להיות  ומשיריה  מעצמה 

בני האדם ולא בשפה מליצית:

לו, לשיר הזה המדושן, המרוקן./  "מוטב, תניחי 
בחיאת, תני לו לדבר כמו בן אדם."

ובשיר 'אפור' היא כותבת: "מפליא, שאני מצליחה 
משהו  זאת,/  בכל  אולי,  עלי./  להעיד  לכתוב,/ 

קורה. אולי/ משהו בי חי."

מתוך האפרוריות כביכול מנסה הכותבת לדלות 
שדווקא  ההבנה  אל  ומבשילה  חייה,  תמצית  את 
אותו אפור הוא הוא השער להכרת העצמי האמיתי 

שלה:

"כתבי את כל האמת,/ רק האמת האמת/ ושאלוהים יעזור לך" 
)'זה הזמן(.

נדמה כי ככל שהכותבת מתוודעת לחסר ולעגום שבה, שבחייה, 
כך היא מוצאת בעצם את בבואתה, מטרת חיפושיה. 

ובאחד השירים היפים בעיני בספר, השיר 'ילדה' היא כותבת:

אלי/  שבים  חשכה,  בעת  מהוואדיות/  העולים  הבר/  "כחזירי 
מכריתים  מנוחה,/  חסרי  מרחרחים  כילדה,/  שפחדתי  פחדים, 
גנות, מרעידים/ את חלונות הבתים./ ילדה זכוכית דקה - אני/ 

הולכת לקראתה,/ האומנם אהיה/ מי שאני היתה?"

ושוב, הרצון העמוק להתוודע אל הילדה שבנפש, ניסיון לרפא 
את פצעי העבר על מנת להתפייס ולהפוך אישה שלמה ומאמינה 

בעצמה כפי שהיא. כפשוטה. 

מתכתבת  המשוררת  כי  נראה  ו'הצלמת'  אותי'  'צלמי  בשירים 
נורית  האמנית  לצד  והגשימה  שיזמה  הפואטיקאמרה  עולם  עם 
בהונקר )שגם תצלום העטיפה הוא מעשה ידיה(. דימויי הצילום 
מתמזגים עם דימויי השירה ויוצרים שירים מיוחדים בפשטותם 

ובעוצמתם.

בשירה 'סדרת ראיונות' מתמודדת הכותבת גם עם שינויי הגוף 
הבלתי נמנעים. 

"פוחדת, בעיקר להזדקן./ לא נפרדת מהגוף./ הגוף נפרד ממני." 

ובשורות האחרונות של שיר זה: "ואיך את רוצה שיזכרו אותך?/ 
שמשהו, מכל זה, יזכרו". 

בשער "וכל בני הבית כחולמים" מעזה המשוררת באומץ ובכנות 
פשוטה וכובשת ובעיקר נוגעת ללב, להישיר מבט אל אביה המת 
ואל אמה הדמנטית; בדיעבד היא מבינה כי יש משמעות להיותה 
נצר לשני אנשים ששרדו את השואה וגם אם המעיטו לדבר על 
חייה  גם בשגרת  ולפיכך,  ביומיום שלהם  נוכחת תדיר  היא  כך 

שלה.

את הפחד מפני זעמו של אביה ואת החסך בחום האם היא מבטאת 
בדימויים מקוריים ומפלחים.

וגם הילדי  ההתעסקות עם אוכל מתערבבת עם הצורך האנושי 
ושאר  והתבשילים  המתכונים  דרך  ובאהבה.  בביטחון  המובן 
דיוקן  מצטייר  אותה  הזינו  שבו  הרומני  המטבח  של  מטעמים 
של אם מסויטת ורודפת אשר ניכר כי למרות המאמץ הרב של 

ההורים להסתיר אותה, היא נמצאת בכל ואין לה נחמה ומרפא.

בשיר 'המערוך' מפליאה האם ללהטט כאופה ובשלנית 
המערוך  את  מניחה  אמי  היתה  "בלילות  אך  מיומנת 
לצידה במיטה, מהדקת שפתיים, לא עוצמת עין מתחת 
וכל  היא בטוחה.  לשמיכה, שם החשכה סמיכה. שם 

בני הבית חולמים." 

היפרדותה של המשוררת מן הילדה שהיתה ובמקביל 
האישה שהיא  את  הזיכרונות שמעצבים  ומן  מהוריה 
כיום נשזרת כחוט השני עם התמודדותה מול השתנות 
יום  בתצלום,  'התבוננות  בשיר  והתבגרותו.  הגוף 

הולדת 53' היא כותבת:

"הִאם אף אני מתרחקת, כמו אמי בשקיעתה? / האם 
בכל דור ההורים הם טיוטה/ ואנחנו המקור?"

מן שער "הרחוק המופלא" עולה כי אכן גדלה הכותבת והפכה 
מבט  מישירים  חזקים,  שיריה  עצמה.  בזכות  עוצמתית  לאישה 
האישה  בגוף  מיניות,  בפגיעות  מורא  וחסר  מתפשר  בלתי 
האמיתית: גוף חי, נושם, מרגיש, אשר הולך ומדלדל ואף מתכלה 
הנראה  והכוזב  השקרי  הגוף  מן  דבר  בו  ואין  גוף  היותו  מעצם 

בפרסומות או במגזינים.

כאן יש צעד נוסף ועמוק יותר גם אל הדיאלוג המתקיים בינה 
לבין המשוררת שהיא. היא מתכתבת עם כותבים וכותבות שהיא 
מעריכה כמו אלי אליהו )עורך הספר(, נתן זך, אגי משעול, ויסלבה 
שציינתי,  כפי  מצוטטת,  שגם  מטלון  רונית  וכמובן  שימבורסקה 

בעמוד הראשון.

השער האחרון נקרא "סלפי" ומתוכו יובא כאן לסיום שיר אשר 
מתאר, לדעתי, באופן מינימליסטי ועם זאת מפואר את הזוועה 
הרודפת אותנו בחיינו, בעיקר כשאנו סוחבים על כתפינו ובלבנו 

פוסט טראומה אישית וקולקטיבית כאחת. 

"מי זה?/ קטסטרופה/ את מי את מחפשת?/ אותך./ מה עשיתי 
לך?/ כלום. סתם. כך" )'דפיקה בדלת', שם(.

מה שמייחד בעיני את השיר הזה הוא שיש בו קריצה הומוריסטית 
כי  להבין  מאפשר  והוא  הזוועה  גודל  ולמרות  הרצינות  למרות 
לקחת את הדברים בפרופורציות ופשוט לחיות. לא רק לשרוד..המשוררת, לצד רצינותה, כנותה והעמקתה בכתיבה, גם יודעת 
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חברים,  עם  נפגשים  ויונה  המספרת  מכן  לאחר  מטעמיה.  את 
משוחחים על עצמם, על הזוגיות "פרק ב" שלהם, על בוהמייניות, 
בסוף הסיפור הם מכירים בעצמם.  החיים עצמם.  ועל  בורגנות 
היא כמעט "מחנכת" אותו, מוצאת בו את מה שאינו קיים בה 
- מה שמרתיע אותה אך גם מעורר בה משיכה; הוא מדגיש את 

החסרונות שלה, את המטען הכבד שטבוע בה. 

הסיפור "ילד הקיץ" )עמ' 29( מסופר במבע משולב: מספר הנמצא 
מבחוץ, ועם זאת הוא מעורב בפעילות של דמויותיו. 
הנער  זמנו.  טרם  באופיו  נער שהזדקן  על  סיפור  זה 
אליס מגיע מבית עשיר להתארח בביתם הכפרי של 
אקסל והאנה – שמארחים מדי שנה "ילדים עירוניים 
הזקוקים לאוויר צח". הנער הזה התנהג בנימוס יתר, 
הביא זר פרחים אך היה גם מכעיס וגם מעורר פחד. 
תום, בנם הבכור של אקסל והאנה, זה שתמיד מחליט 
לא  מצפון,  נקיפות  עורר  שתמיד  זה  דברים,  ומסדר 
הבין מה רצונו של הנער הזר ומדוע הוא בא אליהם. 
אליס, שמצידו שנא כל רגע בחופשה - הוא השתקפות 
המשפחה הבורגנית המתפקדת - מהכיוון ההפוך. הוא 
בא ומבליט את כל מה שאינם רוצים לראות במציאות 
הסדורה שלהם, שקוראת תיגר על נפשו ומציאותו 
הוא. הוא מפחד מהם, שונא אותם, מוקיר אותם, 
החופשה חשובה לו, אך הוא כמה לחזור הביתה. 
כדי  מאחוריו  להציץ  שצריך  טקסט  כאן  יש 

לעמוד על המשמעויות הלא סדורות שבו.

היא  פרוזה.  בכתיבת  מפליאה  ינסון  טובה 
לוקחת סיטואציות קטנות והופכת אותן לרבות 
משמעות. כתיבתה המדויקת פשוטה, מאופקת 
מאוד ומדוקדקת. היא יוצרת דמויות המגלמות 
אישיות שברירית, היוצאות למסע בתוך עצמן 
להן  המעניקה  מרובדת  בתודעה  ומדוברות 
אינה  אחת  קריאה  שלעיתים  רבים,  היבטים 

מספיקה להקיף את כולם.

שבו  למקום  הוא  הדמויות  של  החיצוני  המסע 
להתמודד  ועליהן  להיות,  בהכרח  רוצות  אינן 
גנבות  ביקורתיות,  נסבלות,  בלתי  נרגנות,  עם 
ויחד עם  וחוסר התייחסות מצד הסביבה,  דעת 
זאת, לקבל את שמתרחש סביבן, תוך סרקסטיות 

וחמלה המשולבות זו בזו באופן כתיבה אמנותי ויחיד לינסון.

טובה ינסון יודעת להטעות, וזה יתרונה הגדול בסיפורים אלה, 
את  חושפת  אינה  היא  פרוזה.  בכתיבת  נהדר  שיעור  המהווים 
הפחות  האפלים,  אלה  את  אלא  בחיים,  האופטימיים  הרבדים 
נוחים, שאין אנו חפצים לתת עליהם את הדעת, ונוטים להתעלם 
וחיצוניים  פנימיים  הם  כאן  המתוארים  המסעות  כן,  ועל  מהם. 

כאחד, הדמויות הן לא שלמות, ומנושלות במידת מה מחייהן.

ינסון מעבירה כאן ביקורת חברתית אף על קוראיה. היא מציגה 
את דמויותיה כמו את המטען הקל ככבד שכל אחד מאיתנו סוחב, 
כחלק מהחיים. יש כאן סיפורים המלמדים מהי רוח חזקה ומהם 
למטענו.                   .החיים - תמיד בדרך למקום כלשהו - שכל אחד ישמח להוסיף 

   

עדי דקל

על קלותו של כובד המטען

טּוֶבה ינסון: לנסוע עם מטען קל, משוודית: דנה כספי, 
לחילופי  פינלנד  קרן  )בתמיכת  ליברוס  קרן,  הוצאת 
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כולל  הוא  הספר;  של  בשמו  הטעיה  משום  יש 
)לאו  שבי  ועל  חופש  על  סיפורים  שנים־עשר 
השברירי  אופיו  על  רוחני(,  לרוב  פיזי,  דווקא 
של מסע; על האי נחת וחוסר השקט שאנו חשים 
הסיפורים  המוכרת.  לסביבתנו  מחוץ  בהיותנו 
וכאלה  'מוזרים'  אנשים  כוללים  מורכבים,  כאן 
שאפשר להזדהות איתם, תימהוניים, שבריריים, 
בדרכם  כולם  עצמם.  את  מחפשים  כבויים, 
גם  הוא  החיצוני  המסע  האם  כלשהו.  למקום 
המסע הפנימי? האם דרך המסע שכל אחד מהם 
עובר הוא יצליח לגלות את עצמו? ומה המסעות 

בפרוזה  כותבת  ינסון  טּוֶבה  כאן?  מסמלים 
לריאליזם  ובנאמנות  בפשטות  לירית, 
ולמציאות, משרטטת מסע חיצוני שהוא גם 
ולדרכים  לכאב,  לחיים,  משל  פנימי,  מסע 

שלאו דווקא מאירות פנים.

הסיפורים  בשלושת  להתמקד  בחרתי 
מיטיבים  שלדעתי  בספר,  הראשונים 
לבטא את אישיותה ואת כתיבה של ינסון: 
בנוי   ,)9 )עמ'  מכתבים"  "חליפת  הראשון, 
ממכתבים שיריים ששלחה טמיקו אטסומי 
היפנית ל'ינסון סאן', ובכל אחד מהם, כתבה 
בכותרת "ינסון סאן היקרה" והיטיבה לתאר 
היחס  הולדתה,  יום  רגשותיה,  חדרה,  את 
שלה  והיחס  )הערצה(  הייקו  לשירת  שלה 
אליה.  ומתגעגעת  מוקירה  שהיא  לנמענת 
ורצון  הכתיבה לינסון סאן מבטאת כמיהה 
לקרבה. קריאת מכתבים אלה, כאמור, היא 
שירית, ממזגת את שתי הנפשות ומעידה על 

המחברת והמספרת. למעשה, מדובר במעריצה של ינסון, שעמה 
ניהלה תכתובת. יש בחילופי הדברים מוזרות, תימהונות ויחד עם 
זאת, משהו שהוא מאוד שלם עם היותו בלתי מוסבר: נפש הדמות 
יוצאת  גם  אך  אלה,  דרך התכתבויות  בעצמה  טובעת  המספרת 

מעצמה, מקבלת את עצמה וחיה את עצמה. 

17(; אנו מתוודעים לדמות  בסיפור "יום הולדת שמונים" )עמ' 
המספרת בגוף ראשון. זו אישה המספרת על אהובה, יונה, שאינו 
מסרב  הוא  לכן  לגמרי".  "רגיל  אלא  מדגיש,  הוא  כך  בוהמיין, 
ללבוש את מכנסי הקטיפה שלו ביום ההולדת שמונים של סבתה 
של המספרת. היא מתארת את סבתה כבעלת בקשות מעיקות, 
מי שנוטה להכביד על סביבתה בלי להתכוון, ויחד עם זאת היא 
מאוד אוהבת את משפחתה, נוטה לאדיבות יתר ולחמלה גם כלפי 
מי שלא תמיד מבינים אותה; היא גם מאוד אוהבת לבשל ולהציג 

טּוֶבה ינסון, 1957
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.....................מאות / רפי וייכרט...........
 על הבמה 

פתאום, באמצע הערב,  שמעתי את קולך אומר: אני לא רוצה שתדברו על שיַרי, אני מעדיף שתקראו 
אותם בקול. עד עכשיו לא התערבת  מעבר למותך, מה עקץ אותך, אני שואל. הגעתי למסקנה שכל 
ההסברים מיותרים. למי נכתב השיר ומה היה הרקע ההיסטורי. רק לומר את המילים בכוונה רבה, 
למלא את  חלל האולם ברטטים שיתיישבו על ראשיהם של השומעים, שיעטפו כתפיים וצוואר. הם 
ישאפו צרור אותיות שעל הדף נראות מתות אבל בעלותן מתוך גרונכם הן מתנשמות משל הייתי חי. 
הנה אני עומד על הבמה, קורא בהטעמה ושוב אהבתי זורמת בעורקים חמים. שום דיבור על השירים 

לא מתקרב לריקוד הזה של התאים הנפעמים.

רן יגיל

מפגש חד פעמי וצער החלוף

רונית מזוז: סרט בערבית, ספרי ׳עתון 77׳ 2018, 97 עמ'
 

רונית מזוז היא משוררת קסומה ביותר. אי אפשר להגדיר זאת 
בצורה כנה וישירה מזאת. האמת, זה אחד הפספוסים המובהקים 
שלי כמבקר עד כה. יש לה יכולת אלתור נדירה וסינגולרית והיא 
נעה בטבעיות מדהימה בין האני האתני לאני האקזיסטנציאליסטי 

האוניברסלי, חלומי הרטוב בשירה ובסיפורת. 

היא נולדה בנתניה בשנת 1962 ושיריה פורסמו בבמות ספרותיות 
שונות 'חדרים', 'הליקון' 'משיב הרוח', 'עתון 77' והאתר 'סלונט', 
לקבוצת  השתייכה  רבות,  שנים  לפני  לחייה,  העשרים  ובשנות 
ואף  שיינפלד  אילן  הטוב  המשורר  של  'שופרא'  המשוררים 
לי מתחת  עברה   – הקיצור  החבורה.  בביטאון  פרסמה משיריה 
לרדאר, אך מעוות יוכל לתקון ואני ממליץ לכל אוהב שירה בר 
דעת לקרוא את ספרה היחידי, אך המיוחד, עד כה: סרט בערבית 

)עורכת: עמית ישראלי־גלעד, עיצוב עטיפה: מיכאל בסר(.

משיֵרי  מכל,  בכל  הכל  כאן  שנמצא  היא  האמת  נתחיל?  היכן 
מכשפות מיסטיים ועד שירי אני קיומי א־לה נתן זך המקפלים 
בתוכם חרדת מוות וחלוף. יש כאן כל כך הרבה שירים שלמים 
ויפים על רוחות רפאים מחד גיסא או טרום לידה מאידך גיסא, 
בז'רנו  מאיה  וולך,  יונה  של  הספרותיות  המכשפות  אלה  ואין 
מגרמניה,  באות  לא  המזרח;  בנות  אחרות,  הן  חלפי,  רחל  או 
לא מערביות. הן לא באות מן הרומנסות ומאגדות הילדים. הן 
באות מהפרקטיקה של קבלה מעשית ומיסטיקה יהודית ומסורת 
גדולה של בעל פה. הנה בלא שם, שיר ערש )שינה( שהופך לשיר 
מוות )שינה(: "נומי נומי אימא זֵקנה/ נומי נומי ְׁשני/ אבא הלך 
וגם  לי  לא  מתנה/  הביא  לא  מעולם  הלך/  הלך  הלך  לעולמו/ 
לא לְך/ נומי נומי אימא זֵקנה/ נומי נומי ְׁשני/ בחדרים הריקים 
משוטטים/ צללים מוכרים/ מתחבאים גם בארונות מתפרקים/ 
ִּבשמיכות ישנות/ הם הולכים ומתרבים/ נומי נומי אימא זֵקנה/ 

נומי נומי ְׁשני/ תפוח ענבים ושיבולים/ ֶנַצח של סיפורים".

הסופר  מזוז את הפרוזה של  לי השירה של  הזכירה  יותר מכל 
הנהדר דוד שחר. מצד אחד איזה מפגש מיסטי חד־פעמי שמנסה 
להשתחזר כל הזמן עם האלוהות דרך כל דבר אפשרי מן היומיום 
חרדת  אינסופית,  ספקנות  האחר  הצד  ומן  הדתי,  הממסד  ועד 
כסוג  כאן  באים  אנחנו  שאולי  והידיעה  החלוף  על  צער  מוות, 
של ֶהְׁשֵלְך לשמונים, תשעים, מאה שנה במקרה הטוב ואחר כך 
הללו  הסותרות  התפיסות  שתי  היינו.  לא  כאילו  ונעלמים  גזים 
בפרוזה של  לעילא  ומצויות  מזוז  בבסיס השירה של  העומדות 
כי  וטובים,  מעניינים  כך  לכל  שלה  השירים  את  עושות  שחר, 
נושקות בנקודות מסוימות, אך לעולם לא  השתיים משתרגות, 

מתאחדות.

מתוך  שני  שיר  כל  כמעט  כאן  מצטט  שהייתי  היא  האמת 
ישראלית  כך  כל  היא  דברי.  את  לחזק  רצון  ומתוך  היקסמות 
ואינוונטר הילדּות שלה מדבר אַלי כל כך, ממש צובט את הלב. 
ֵׁשם: "אני מרפדת לך את החיים כמו צמר גפן/  הנה שיר בלא 
ֶאֶדן החלון של המטבח/ שהמוָרה עדינה לימדה אותנו  לח על 
להצמיח/ יום אחר יום ריקבון/ עד שפעם אחת בקע ֶנֶבט אחד 
שאחר כך/ טיפסתי עליו לשמים". או למשל, גם שיר בלא שם: 
"בשיעורי מלאכה בבית הספר היסודי/ הייתי שוזרת ְּבַתְך ַמְכִליב 
ועתידות  מסוכרות  תפוזים/  קליפות  ריחניים,  סתיו  של  עננים 
פרסה  לא  מעולם  שאימא  השּבת  מפת  אל  בזוקה/  מסטיק  של 
ועם מבט  בערבית  הסרט  עם  התנגש  הקידוש/  כי  השולחן  על 
לחדשות/ שצוירו עליה חלות מתוקות ואשכנזיות, בקבוק של יין 
ישן/ ונרות בוערים שרקמתי בצהוב חזק של החופש הגדול", או 
הִמכתם הקצרצר צובט הלב הבא, גם בלא שם: "טביעות האצבע 
חיים  בזיכרונותייְך/  עמידתְך/  באופן  בחיוכְך/  המת  אביְך  של 
ככה   – פשוט  כמה  בתור".  לחכות  לנו  תיתנו  אל  ּביומטריים, 

קסום.

מעבר לסנסואליות ואינוונטר ֶחְפִצי מקסים של ילדּות ישראלית 
אותנטית שכבר ציינתי, תמצאו כאן לעילא שימוש אינטואיטיבי 
כמו  ומקוריות  חיּות  כאן  שמקבל  מובהקים  שיריים  באמצעים 
"סימטריה" בשיר ללא שם המשתעשע עבורנו במשחק הילדים 
דוֵמם/ חלק ממנו צומח/ חלק  "ארץ־עיר": "הרצון שלי ברובו 
חי/ ומדּבר./ שולחן פלסטיק/ עליו עציץ פרחים/ דבורה יונקת 
לא  מהירות,  לב  פעימות  עם  עצובה  אישה  אפשרויות/  מתוכו 
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מוסברות/ מאבדת מילים/ אל הרוח". שירי דיוקנאות, קרובים, 
ידידים, שכנים, ומראות יומיומיים כמו מה אפשר לראות אחרת 
בדרך לחניה. שירה אינה מצויה במגדל שן. היא אינה שיח בין 
מזוז  שבשגרה.  עניין  יום־יום,  של  אמנות  מעשה  היא  חכמים. 
פשוט חיה אותה. והמיסטיקה תמיד חודרת, למשל בשיר מדהים 
של פגישה בין אישה חיה למת הקרוי 'לעת ערב': "המת מתנפח 
ממים שלא יכולים לחלחל,/ גועשים ובואשים את אחריתו,/ ְוַאְּת 

אהבְּת אותו./ לפעמים היית הולכת בחללים ריקים/ 
מותירה את רפרוף שערותייך בכל חדר/ מחפשת 
את הפתח לחדור לאי קיומו./ אחר כך הוא./ חפר 
וישבתם  כנו/  על  העץ  את  והעמיד  מהאדמה  לך 
בצלו, חיקך ַמנעמים כאבייך ְמגדים/ וידעת שהוא 
ַאְּת  בו./  לגעת  יכול  לא  האור  לצידו/  וישבת  מת 
המוות/  מלאות  לחייו  את  סקרת  הנצחי  באלכסון 
ְלַהֵּלל  מצֵעק  כשהוא  תינוק/  של  כלחייו  נפוחות 
מתנדף,  הוא  איך  ראית  לאט  בו./  נוגע  לא  והאור 
הופך לקטורת של רימה/ מותיר את הז'קט החּום 

לו ארוג שתי ָוערב ונפטלין/ על הכיסא בגינה".

מפעימה  טבעית  שליטה  מפגינה  הזמן  כל  היא 
בטכניקה של השיר, למשל במובן בלדי מודרני בשיר 'שלושה 
של  בדידות־אושר  שירי  או  הים',  ליד  כורכר  צוק  על  עורבים 
בהירה/  תכלת  קוצי  שזרתי  הכל/  "ככלות  אישית:  ִיקרת  פינת 
לקצוות המוצלים שִלְׂשערי./ נפחתי רוח יצריי בבגדיי שחורים./ 
ויצאתי אל החצר/ האחורית,/ אל המקום שבו אין לי/ מכרים/ 
והתגעגעתי  שם/  ישבתי  רוח./  בה  שמּכה  עתיקה  כביסה  רק 
הייתי  בלילה  "אתמול  למשל:  או  הכל'(.  )'ככלות  לאלוהים" 
הקטנים  מהחורים  הדואר/  בתיבת  בשבילי  משהו  שיש  בטוחה 
של המתכת החלודה בצבע תכלת/ ראיתי מונח שם משהו לבן,/ 
וכשפתחתי/ קרני ירח שנתפסו התפרצו החוצה, כאילו זה היה 
ויש  מהמזכירות  באים  כזו,/  התפרצות  פתאום  חופשי,/  שיעור 
לעולמים"  חולה  תהיה  המורה  אחת  לשעה  חופשית/  שעה  לך 

)'שיעור חופשי'(.

ישובו  שלא  לקרובים  אותנטית  מצוקה  קריאת  גם  הוא  והשיר 
עוד, לאהוב שהלך ואת שומטת אותו, שוב בשיר ללא שם: "אני 
בחוץ בחצר, אובדת./ האם אתה שומע אותי?/ עגיל דמוי ירח/ 
תקוע בתנוך אוזני/ כשאני מנענעת את הראש/ לשלילה/ הוא 
מצטלצל/ הו כמה יפה הוא מצטלצל./ האם אתה שומע אותי?/ 
אגדה  השירים  משלבים  ולעיתים  אובדת".  בחצר/  בחוץ  אני 
כמו  פמיניני  קיומי  בשיר  העילי  המודרניזם  במיטב  מודרנית 
השיר המעולה 'אישה קשה': "הרוחות נשבו חזק מכדי לחפות 
על האין והיש/ ועל האבק שמצטבר./ אישה קשה יושבת בשדה 
כהרגלה  נופלת  הגדולה  האבן  בְׂשערּה,/  תפוס  והירח  חיטים/ 
הרֵחק  מֻגָּדרים  עוד/  אינם  שם  ישבו  שפעם  המתים  לרגליה/ 
השבור  האור  קשה  אישה  ישותם./  חוסר  את  שייאבק  מי  ואין 
קשה./  אישה  מקום/  לשום  צופות  שאינן  עיניה  בגבות  נספג/ 
הרוחות נשבו חזק מכדי לחפות על האין/ ועל האין ועל האין 
זה באמת תסדרי את  ּדּוְנָיה  ְאל  'ְכְמִלי  או שיר כמו  שמצטבר". 
העולם', המצליח שוב לשלב שניים בלתי משתלבים כמו געגוע 
אחדות  כמין  גיסא  מאידך  ופמיניזם  גיסא  מחד  פטריארכלי 
הניגודים. לפתע צצים הִזקנה והזרּות בשיר דיכוטומי חזק הנקרא 
נמצא  שדה  פנחס  א־לה  נוצריים  מוטיבים  ואפילו  לבן'  'שחור 

כאן. איזו אמפליטודה רחבה, ִמְׂשַרַעת כזאת שמתנודדת לה על 
חומרי החיים והעולם שלנו.

מוטו  מעין  שהיא  נפלאה  נשית  בהצהרה  נפתח  כאן  שער  כל 
המתפתח לשיר המתחיל בשורות "אישה חכמה אומרת". מעין 
הטאו של הנשים  טקסטים שיריים שַּבָּמבוא שנכתבו בהשראת 
הזאת  הנשית  הגמישות  טובין.  ל.  וג'קלין  מץ  ק.  פמלה  מאת 
משנה  הכל  כי  בשירים  להתמוסס  לה  מאפשרת 
"תניחי  ללא שם:  ארוך  ציטוט משיר  הנה  צורה; 
כוכבים  של  בלק  אמשח  מכאן,  אצא  תניחי.  לי, 
את  אשפשף  אגוז  ובקליפת  אצבעוַתי,  ִּגְלֵדי  את 
שיַני, שתהיינה לבנות וישרות,/ והשפתיים שלי – 
אדומות./ אין שום דבר אמיתי במילים, בשתיקה, 
הכוכבים  מכאן,/  ויוצאת  קמה  אני  בכלל./  או 
כולם בשרידי ציפורני..." להפוך לדג בשיר הקרוי 
'אקווריום', לאיין את עצמך למשהו מופשט עוד 
הכל  על  ולחלוש  'קריז'  בשיר  כמו  ורוחני  יותר 
מקטן עד גדול, להיות גרגיר חול ועולם מלא בו־

זמנית כמו בפרוזה של יצחק אוורבוך־אורפז.

של  שירתה  את  מזוז  של  שיריה  לי  הזכירו  עוד 
חביבה פדיה ברגעיה היותר טובים מבחינת חומרי העולם, לפני 
שיצירתה של פדיה התעטפה בגלימת החכמה ָּבאׁשית היודעת כל 
ובזה לאחרים שאינם חושבים כמותה, לפני שחל הקלקול הגדול 
של האינטלקט בלב היצירה שהפכה אקלקטית ודחוסה יתר על 
המידה. מזוז נשארת מאוד מידתית ואותנטית. לא תצליח לתפוס 

אותה בשום פוזה או בבדל זיוף.

מעל לכל יש לה היכולת לכתוב לפתע שיר דקלרטיבי לא פלקטי, 
קונוס  רם,  כעמוד  לו  שיתייצב  וסינגולרי  חזק  חברתי־פוליטי, 
לי  "אוי  ללא שם:  הנה, שוב  ספר השירים שלה  אדיר, באמצע 
ששפת האויב היא שפת אמי/ ֶׁשֲעֵלי ַהַזְהר היו צומחים בכוסות 
הקפה/ בחצר האחורית והעטרה והפיְג'לה/ ושמן הזית שטיפל 
בכל המחלות/ והשקיט כאבי גדילה בעצמות/ אוי לי שלעולם 
לא אראה את המקום שבו נולדו סבתוַתי ואמי/ שאני מבקשת 
לשלילה  בראשה  מנידה  והיא  ומראות/  מקומות  לספר  ממנה 
וגם  הלבנון/  והרי  ופיירוז  אני  לצפון  בדרך  מצליחה/  כשאינה 
ֻאם ּכולתּום ועּבדול ַוַהאּב והמדבריות שמתרבים/ ורוחו המתה 
של אבי ועיניו הכחולות/ וריח של ערק שממלא את המחשבות/ 
יגלו/ כמו  כשאני עוצרת בתחנת הדלק אני מנמיכה מיד שלא 
חורשת  על/  ִזמרה  בשיעור  שירים/  אותי  שלימדו  הספר  בבית 
האיקליפטוסים ושאימא באה הנה יפה וצעירה וטריפוליטאית/ 
ִּבשכונה  צריף/  לה  קנה  ֶּבֶרט  כובע  עם  מג'רּבה  שהגיע  ואבא 
בגלל  אשכנזים/  של  לשכונה  ועברה  שמכרה  עד  עמידר/  של 
אוהבת  לא  שמה  הגננת  איך  לה  סיפרה  וכשאחותי  הילדים/ 
ילדים/ שאומרים ַמְנַחְּבׁש במקום לא רוצה/ אימא התחילה לדבר 
את  רק  מצחיקה/  בעברית  לנו  שרה  והיתה  עברית/  רק  איתנו 
שפת  היא  אמו  ששפת  למי  אוי  שקלטה/  שיר  כל  של  הפזמון 
האויב/ בלילה בדרך חזרה מהצפון/ אני מכוונת את ההגדרות 
של הווייז לערבית/ שַיראה לי את הדרך הביתה". אף כי במידת 
מה מזכיר שיר זה שיר נודע מינימליסטי ולירי של אלי אליהו 
המנוחה  בפינתי  שנים  לפני  שפרסמתי  האדמה',  לפני  'מתחת 
ב'מעריב' - ״שיר והערה״, וגם אם סֶביָך וסבתותיך הם מלודז' 

ומפרנקפורט, השיר הארוך הזה נותר מדמיע.  
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רוני סומק

כינורו של אספריו

סלבדור אספריו: הנגנים העיוורים, מקטאלנית: איתי 
רון, קשב לשירה 2020, 270 עמ׳

לפני שנים, כשראיינתי את זוזו מוסא, 
רשות  תזמורת  של  המיתולוגי  המנצח 
הנגנים  איך  אותו  שאלתי  השידור, 
העיוורים של אותה תזמורת "מבינים" 
"הם  מיד:  וענה  חייך  זוזו  ניצוחו.  את 
חותך  הניצוח  שרביט  איך  מרגישים 
ידענו שזו תשובה  האוויר". שנינו  את 
ידענו  שנינו  אבל  האמת  מן  הרחוקה 

שאין תשובה יפה ממנה. 

ברור שהתשובה הזאת היא גם מטפורה 
פעם  בכל  עיני  מול  המרחפת  מטפורה  אקזיסטנציאליסטית, 
שאני מנסה להבין את חדר הלידה של המילה "מלכוד". והנה, 
שיר  מופיע   ,131 בעמוד  אספריו,  סלבדור  של  הנהדר  בספר 
ידי  על  הנחתך  אוויר  לאותו  מהצדעה  פחות  לא  והוא  הנושא 

השרביט של המאסטרו הקטאלני.

הנגנים  אפור.  של  גוונים  בחמישים  השיר  את  מתחיל  אספריו 
הוא  הגשם  "יגעים".  מראה  האנרגיה  מחוג  כ"זקנים".  מוצגים 
חדגוני ואור השחר קפוא. השקט מתעורר בשריקות רכבות. זה 
הסאונד  ומולם  בערפל  מטושטשים  הגבולות  המז'ורי.  הסאונד 
כלבים  נביחת  מעוררים/  עיוורים  "מקלות  מינורי:  הכאילו 

עויינת".

האפור הופך לשחור כשהמשורר תוהה: "מי יודע באיזה נשף/ 
שעות  לעבוד  מתחילה  החמלה  לחם".  של  קשה/  פת  הרוויחו 
לא  )העיוורות  רגליהם  את  מבוסס  שאספריו  לפני  לא  נוספות 
והדרך? הדרך היא בלי היסוס "לעבר/  פחות מעיניהם( בבוץ. 
המנוחה הנכונה בקבר". הסוף מזכיר את פסקת הסיום הנהדרת 
מפואר  רקוויאם  ומהווה  רוטשילד"  של  ב"כינורו  צ'כוב  של 

בסיועם האדיב של "חצוצרות של יום הדין".

פרצתי  הזה  השיר  את  לקרוא  כשסיימתי  הראשונה  בפעם 
במחיאות כפיים. הרגשתי בזמן אמת שהנגנים האלה מתאבדים 
רעוע  כמה  לדמיין  יכולתי  החצוצרה,  או  הכינור  הבסון,  על 
סולם התווים שעליו הם מטפסים ובכל זאת זהו סולם העיניים 

הנעצמות, סולם החלומות.

והתחושה הזאת עוברת גם בשירים אחרים. כשסלבדור אספריו 
כותב על הטבע, המכחול שבו הוא מצייר מילים הופך להיות 
)בשיר  עפעף"  בלי  עין  צופה/  הליל/  באפלת  "שם  מטאפיזי. 
חבויים  טם־טם  "...תופי  אחר  במקום  אחד.  במקום  "הצופה"( 
ביער אדירים" ובמקום שלישי "הנה מכל עבר סוגר עלי היער!/ 

מסתיר אותי מאילנות/ הבעתה המקננת בי." 

אני אוהב מאוד את יכולת ההדמיה של אספריו. אלה דימויים 

.          

 

הנגנים העיוורים

ַנָּגִנים ְזֵקִנים ַהָּׁשִבים
ְיֵגִעים, ְּבַחְדּגֹוִנּיּות ַהֶּגֶׁשם

ָהִאִּטית, ְּבאֹור
ַהַּׁשַחר ַהָּקפּוא.

ַרָּכבֹות ׁשֹוְרקֹות ֵמֵעֶבר ִלְגבּולֹות
ֲעָרֶפל ְמֻטְׁשָטִׁשים.

ַמְּקלֹות ִעְּוִרים ְמעֹוְרִרים
ְנִביַחת ְּכָלִבים עֹוֶיֶנת.

ִמי יֹוֵדַע ְּבֵאיֶזה ֶנֶׁשף
ִהְרִויחּו ַּפת ָקָׁשה

ֶׁשל ֶלֶחם. ֵהם ָּבִאים ַעָּתה,
ְמַהְּסִסים ְמבֹוְסִסים ַּבֶּדֶרְך

ַהֻּבִּצית, ַּבַּמִים, ְלֵעֶבר
ַהְּמנּוָחה ַהְּנכֹוָנה ַּבֶּקֶבר.

ָּבסֹון, ִּכּנֹור
ָּפֶתִטי, ִּבְמחֹול

ַהַּפְרָוִרים ַלֲחֵבִרים ְׁשבּוֵרי ַהֵּלב
ֶׁשֵּמתּו. ְוָׁשם ָּבֶרַקע

ְּבֶמֶסר ִנְמָלץ
ֶׁשל ְּגמּול אֹו עֶֹנׁש,

ֲחצֹוְצרֹות ֶׁשל יֹום ַהִּדין.
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ַמַּׁשק ְּכָנַפִים, ַאְּת ְמִביָנה, ּכַֹח לֹו ֲאִפּלּו ְלָהִרים ָהִרים
ְוִלְׁשמֹט  

ַעד ֶׁשְּצִליל ֶהָהִרים ָׁשִביר, ִנְפָצע ְמאֹוד, 
ְמַסֵּפר ְּבָנּה ֶׁשל ָמִרָּיה, ֲאהּוִבי ֶׁשָחַלף.

ַּפְרָּפִרים ַעל ַעְפַעֶּפיָה, ַעל ִניֵמי ַהֶּוֶרד ֶׁשל ַעְפַעֶּפיָה, 
ַעל ִריִסים ָצִצים ְּבאֹור ַעְפַעֶּפיָה, הֹוִרידּו ָעֶליָה 

ַּתְרֵּדַמת עֹוָלִמים 
ַּתְרֵּדַמת עֹוָלִמים, 

ֲאִני ְמִביָנה? 
ַעל ָמִרָּיה ֶׁשְּבתּוִלּיֹות ֵעיֶניָה ַּגם ִּבְׁשָנָתּה, 

ַּגם ִּבְׁשָנָתּה ֵעִרים ְנעּוֶריָה, ְמַבֵּׂשר טֹוב ֶהָעלּום. 
ֶׁשְּמָמֲאִנים ֲחלֹומֹוֶתיָה ְלָאֵרַח ֹרַע ֵׁשִדּיּות, ְלַהְׁשִּכין ָזדֹון,  

ֶׁשהֹוֶלֶמת ֶחְמָלה ֶאת ּגּוָפּה, ִמּדֹוֶתיָה, ְּכמֹו ִׂשְמַלת ָסֶטן ְּתֻכָּלה, 
ֶקֶמט, ֻחְמָרה, ֹלא ָּבִאים ָּבּה.

ֶׁשֶאת ַמֲחָלָתּה, יֹוֶרֶדת ּבֹור, ָטְמָנה ָׁשִנים ְּבַאְדַמת ַהּיֹום יֹום, 
ֶאת ִעּנּוֶייָה, ֶׁשֹּלא ְלַיֵּגע, ָׂשְרָפה ְּבֵקד ַהָּקִמין. 

ֹלא ִהְלִׁשין ֶהָעָׁשן? 
ֶאל ֵראֹות ַאְטמֹוְסֶפָרה ִמְּלָטה ָּבֲאֻרָּבה.    

ִלְפֵני ֶׁשִּנְּׂשָאה ַלָּׁשַמִים, 
ִלְפֵני ֶׁשִּנְּׂשָאה ַלָּׁשַמִים, ַהִאם ְלֶרַגע ְלֶנֶגד ֵעיֶניָה, 

ְּבִבְטַנת ַעְפַעֶּפיָה ֶׁשל ָמִרָיה 
ִנְתַּפְסִּתי ְּכמֹו ְּכלּום 

ְּכִמי ֶׁשֵחֶרף ַאֲהָבה ָחְלָפה ִלְבִלי ׁשּוב?

 :187 והיפים שבהם לטעמי מודפסים, האחד בעמ׳  צפויים  לא 
הגשם  באצבעות  מהוה/  כפרח  בזיכרון,  אותו  מפיץ  "...והזמן 
"ואחר־  :210 בעמוד  והשני  שלי",  הקשה  בחורף  המסוקסות 

תוף, שהגשם  כעור של  קולטת,/  שאזני  דממה/ שברירית,  כך 

מתופף עליו...". 
האלה  השירים  נקראים  שבה  הדרך  אבל  קטלאנית  יודע  בעברית מעידה איזו עבודה מעולה עשה המתרגם איתי רון.  .איני 

אביחי קמחי 

בעקבות אבות ישורון

 ֹלא ָׁשַבְרִּתי ֶאת ִאִּמי ְוָאִבי
 ֹלא ָׁשַבְרִּתי ָלֶהם ֶאת ַהַחִּיים

 ֹלא ָׁשַבְרִּתי ָלֶהם ֶאת ְׂשָפָתם 
ְוֹלא ָׁשַבְרִּתי ָלֶהם ֶאת ַהְּמנּוָחה

 ֹלא ָׁשַבְרִּתי ִלי ֶאת ַאְרִצי
 ֹלא ָׁשַבְרִּתי ִלי ֶאת ִעיִרי

 ֹלא ָׁשַבְרִּתי ִלי ֶאת ִמְׁשַּפְחִּתי
ֹלא ִּכי ֹלא ָיַדְעִּתי  ֵאיְך ִלְׁשּבֹר

 ָׁשַבְרִּתי ְלַעְצִמי ֶאת ַהַחִּיים 
 ָׁשַבְרִּתי ְלַעְצִמי ֶאת ַנְפִׁשי

 ָׁשַבְרִּתי ְלַעְצִמי ֶאת ְׂשַפת ַהָּצָבא
ְוִאַּמְצִּתי ְלַעְצִמי ֶאת ְׂשַפת ַהִּׁשיָרה

*

 ֹלא ָהְיָתה ִלי ֵראִׁשית
 ְוֹלא ִּתְהֶיה ִלי ַאֲחִרית 

ֶאָּלא ֲהָוָיה ְּבתֹוְך ְסָעָרה
 ְוֹלא ֵאיִני רֹוֶצה ְלַדֵּבר ַעל 

ַהִּמְגָּבָלה ְוַהּקִֹׁשי
 ֶאָּלא ַעל ַהּיִֹפי ַהָּסמּוי

ֶׁשַּבְּדָבִרים
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זה הוא שקבע את רוב מהלך ההיסטוריה האנושית.

התיבה  מן  צאתו  כשלאחר  נח,  בפרשת  הוא  השלישי  והמקור 
ֶצֶלם ֱאֹלִהים  י ְבּ ֵפְך ִכּ מֹו ִיָשּׁ ָאָדם ָדּ ם ָהָאָדם ָבּ ֵפְך ַדּ נאמר לו - ״ֹשׁ
ה ֶאת ָהָאָדם.״ )בראשית ט, ו( כלומר, כאן רעיון 'צלם אלוהים'  ָעָשׂ

מקושר לאיסור רציחת אדם.

ואולי לשלושת המקורות האלה צריך להוסיף מקור נוסף - ַאְך 
אְֹסָפם.  ִמי  ֵיַדע  ְוֹלא  ר  ִיְצֹבּ ֶיֱהָמיּון  ֶהֶבל  ַאְך  ִאיׁש  ְך  ִיְתַהֶלּ ֶצֶלם  ְבּ
)תהילים לט, ז( אמנם, כאן 'בצלם' מפורש בדרך כלל 'בצלמות', 

כלומר בחושך, אך היו מפרשים שפירשוהו אחרת גם כאן.

הכוונה  בתנ"ך,  'צלם'  המילה  מוזכרת  המקומות שבהם  בשאר 
שאותה  הוא,  דבר  והרי  לפסל־אל.  כלומר  לצלם־אלילי,  היא 
מילה - 'צלם' - מתייחסת גם לדבר המקודש ביותר, וגם לדבר 

הנדחה ביותר!

במקורות  אף  מופיעה  בצלם  בריאה  כי  ואומר  מוסיף  פרסיקו 
או  למלך  מוגבלת  היא  ששם  אלא  הקדום,  מהמזרח  אחרים 
לנבחרים, וכאן היא משותפת לכל אדם. זה אכן חידוש רדיקלי 

הנמצא בתנ"ך.

שונים.  בריאה  סיפורי  מספרים  שונים  מיתוסים  לכך,  מעבר 
מכסף,  מזהב,  שנולדו  אנשים  על  מספר  אפלטון  למשל,  כך, 
מברזל ומנחושת, ובהתאם לכך הם מקבלים תפקידים במדינה 
ובהתאם  דומה,  סיפור  יש  ההודי  במיתוס  גם  שלו.  האוטופית 
לכך מבוצעת החלוקה לקסטות השונות. המיתוס התנ"כי, כך 
נראה, הוא שונה, אף כי צריך להודות כי גם בישראל קיימים 
מעמדות - כהונה, לוויים וישראל, והעם כולו מועמד מעל כל 

העמים האחרים, כידוע.

בראשית  ספר  בתחילת  כידוע,   - פתוחה  שהשארתי  ולשאלה 
קדומים  מיתוסים  הרבה עקבות של  ניתן למצוא  א-י(  )פרקים 
והתפלמסות איתם. ובכן, ייתכן שגם הנאמר על 'צלם אלוהים' 

אינו אלא התפלמסות עם נושא זה המופיע בתרבויות אחרות.

*

ובכן, זו ההופעה של 'צלם אלוהים' בתנ"ך, אולם מה משמעותו?

משמעות מתקבלת מפרשנות, וכאן ישנם שני נתיבים מרכזיים 
- של חז"ל ושל הנוצרים.

את גישת חז"ל לנושא כבר חקר יאיר לורברבוים, והוא הראה 
שהם הבינו אותו כגוף הפיזי של האדם. כך ציוו ״ברור לו מיתה 

הבריאה בצלם אלוהים היא רעיון מכריע בתרבות, אך בתנ"ך 
ספר  בפתיחת  כולם  בלבד,  מקומות  בשלושה  מופיעה  היא 
בראשית, הפסוק הראשון, המפורסם והבסיסי, מופיע כבר בפרק 

הראשון -

ָזָכר  ֹאתֹו  ָרא  ָבּ ֱאֹלִהים  ֶצֶלם  ְבּ ַצְלמֹו  ְבּ ָהָאָדם  ֶאת  ֱאֹלִהים  ְבָרא  ״ַוִיּ
ָרא ֹאָתם״. )בראשית א, כז( ּוְנֵקָבה ָבּ

הנאמר  את  )וכן  הקודם  הפסוק  את  גם  לו  לצרף  יש  ולמעשה 
בהמשך( -

ם  ַהָיּ ִבְדַגת  ְוִיְרּדּו  ְדמּוֵתנּו  ִכּ ַצְלֵמנּו  ְבּ ָאָדם  ה  ַנֲעֶשׂ ֱאֹלִהים  אֶמר  ״ַויֹּ
ַעל  ָהרֵֹמׂש  ָהֶרֶמׂש  ּוְבָכל  ָהָאֶרץ  ּוְבָכל  ֵהָמה  ּוַבְבּ ַמִים  ַהָשּׁ ּוְבעֹוף 

ָהָאֶרץ״. )בראשית א, כו(

זה שייך למקור  זאת, אך לפי המחקר פרק  פרסיקו לא מציין 
וכן גם המובאות הבאות. אני תמיד ראיתי בכך עניין  הכוהני, 
ביותר  מתרחק  הכוהני  שהמקור  לומר  מקובל  שהרי  מתמיה, 
יותר  גם  ואולי   ,*Jו־  E ממקורות  יותר  הרבה  האל,  מהגשמת 
מהמקור הדברימי. אם כך, כיצד מופיעה בו הגשמה כזו - לפחות 

במבט ראשון - כבר בהתחלה? אשאיר שאלה זו פתוחה.

רֹא ֱאֹלִהים ָאָדם  יֹום ְבּ המקור השני הוא - ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹת ָאָדם ְבּ
ה ֹאתֹו. )בראשית ה, א( ְדמּות ֱאֹלִהים ָעָשׂ ִבּ

כאן, אומר פרסיקו, אמנם לא מופיעה המילה צלם, אבל הרעיון 
זה  ההגשמה.  את  מדגישה  'דמות'  המילה  אפילו  ואולי  דומה, 

נכון, אך רצוי לקרוא גם את הפסוקים הבאים -

יֹום  ְבּ ָאָדם  ָמם  ְשׁ ֶאת  ְקָרא  ַוִיּ ֹאָתם  ַוְיָבֶרְך  ָרָאם  ְבּ ּוְנֵקָבה  )ב( ָזָכר 
ַצְלמֹו  ְדמּותֹו ְכּ ָנה ַוּיֹוֶלד ִבּ ים ּוְמַאת ָשׁ ֹלִשׁ ְרָאם;  )ג( ַוְיִחי ָאָדם ְשׁ ִהָבּ

ת. )בראשית ה( מֹו ֵשׁ ְקָרא ֶאת ְשׁ ַוִיּ

ובפסוק  ונקבה'.  'זכר  היא  שהבריאה  מודגש  כאן  גם  כלומר, 
השלישי אף חוזרת המילה 'צלם', אלא שהפעם זה צלמו ודמותו 
של אדם, שמועבר לבנו שת, כך שאולי יש לכנות זאת 'צלם 

אנוש', ולא 'צלם אלוהים'.

בין לבין נזכיר, כי לפי סיפור הבריאה השני, בבראשית ב-ג, אין 
שוויון בין המינים, אלא חווה היא 'עזר כנגדו', ונלקחה מצלעו 
של אדם. לא ראיתי שפרסיקו מתייחס לכך. והרי דווקא נרטיב 

חגי הופר

כיצד צמח האינדווידואל

תומר פרסיקו: אדם בצלם אלוהים, ידיעות ספרים 2021, 344 עמ'

___________________
* מהמקורות המשוערים לחמשת חומשי תורה:

Jehovist - 950 לפניה"ס
Elonist - 850 לפניה"ס
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יפה״ - שלא יתבזה הגוף, וכך, למשל, מסופר 
על הלל שכשהלך להתקלח אמר שהוא הולך 
לעשות מצווה, שהרי הוא ״איקונין של מלך״, 

כלומר נברא בצלם.

במאה  הביניים,  ימי  בסוף  יותר,  מאוחר  רק 
השתים־עשרה, כתב הרמב"ם את ספרו הגדול 
מורה הנבוכים, ובו הורה כי צלם אלוהים הוא 
תבונת האדם, ובדרך זו או דומה לה הלכו גם 
שפירשוהו  היהודים  מהפרשנים  יש  אחריו. 
כיכולת הבחירה, ויש ככוח היצירה, וכן הלאה 
לא  שפרסיקו  אלא  רוחניות.  איכויות  כולן   -

מתעכב על כך.

כאדם  זאת  הבינו  פאולוס,  ובעיקר  זאת,  לעומת  הנוצרים, 
בניגוד  המעשה,  ולא  האמונה  של  ההדגשה  גם  מכאן  הפנימי. 

ליהדות, המבוססת על קיום המצוות.

גם  החדשה  בברית  כי  מורכבים,  יותר  קצת  הדברים  למעשה, 
נאמר שישוע עצמו הוא צלם אלוהים, והוא בלבד, כך שהמרב 
מאיכות  להתבשם  ובכך  לו,  להידמות  הוא  לעשות  שאפשר 
זו - ואכן ״חיקוי האל״ היא דרך נוצרית מרכזית - או פשוט 
שיש לחיות בקהילה נוצרית, שבה שורה רוחו. אך איני בקי דיי 

בנושא זה, לכן אניח לו כרגע.

*

עד כאן סקרתי דברים המופיעים רק בחלק הראשון בספרו של 
ארבעה  עוד  באים  אלא שלאחריו  ״עצמיות״.  שנקרא  פרסיקו, 

פרקים, שכותרותיהם - חירות, מצפון, שוויון, משמעות.

המזכירה   - מאוד  רחבה  היסטורית  מניפה  פורש  פרסיקו  כאן 
בהיקפה את ספריו של פרופ' יובל נח הררי - שלא אוכל להציג 

את כולה, אך אנסה לתת דוגמה קצרה לכל חלק.

עבדות - אם כל בני האדם נולדו שווים, הרי שאין מקום לעבדות. 
אך זו התקיימה תקופה ארוכה. היא נמצאת הן ביהדות, אם כי 
בנצרות, למרות שלפי  והן  עברי,  יחסית לעבד  נוחים  בתנאים 
אין,  אולי  רוחנית  חורין״.  בן  ואין  ״אין עבד  פאולוס, באמונה 
אבל מעשית יש. וכך כמובן היתה נהוגה העבדות בארה"ב מאות 
בשנים, בקרב אנשים נוצרים. בכל אופן, האידיאל של החירות 

כבר גלום ברעיון הבריאה בצלם.

מצפון - אם האדם הפנימי הוא צלם אלוהים, בגישה הנוצרית, 
הרי שגם יש לו חוש מוסרי עצמאי, והוא יכול להכריע בעצמו 
מוסר  חוקי   - הטבעי'  ל'חוק  זאת  קישר  לוק  ורע.  טוב  בין 

טבעיים, שאינם משויכים לדת זו או אחרת. וזהו המצפון.

הכנסייה  שנתנה  שטרי־המחילה  את  תקף  לותר  למשל,  כך, 
הנכבדת  הכנסייה  סמכות  שזו  לו  נאמר  ונשפט.   - הקתולית 
והוותיקה, ומי הוא שימחה כנגדה? מנגד, התעקש לותר להישאר 

נאמן לאמת שלו, כלומר לצו מצפונו. זו מהפכה.

זו הדרך שבה גם צמח ה'אינדיווידואל' המודרני, בעוד האדם 
העתיק היה חלק אורגני ממשפחתו ומסביבתו.

הקדומה  שבעברית  לדעת  מעניין  ואולם, 
של  חידוש  היא  'מצפון'.  כזו  מילה  אין  כלל 
המתרגם בן המאה השתים־עשרה אבן תיבון, 
ונכנסה לשימוש תדיר רק לאחר חידושה על 

ידי אליעזר בן יהודה - כפי שמציין פרסיקו.

ביהדות  לה הרבה מקום  נראה שאין  ובאמת, 
אם  גם  לחוק,  ציות  על  הנסמכת  המסורתית, 
שקרא  ליבוביץ'  ישעיהו  עד  לכת  נרחיק  לא 

למצפון ״עבודה זרה״.

מתחדשת.  היא  האחרונים  בדורות  ואולם, 
פרסיקו מביא ציטוט מהרב קוק, ולי זכור דיון 
נרחב בפער שבין המצפון לבין ההלכה בספרו הראשון של 

מיכה גודמן סודותיו של מורה הנבוכים.

ביותר לסוגיה  רגע לתנ"ך, הרי שהדוגמה הטובה  נחזור  אם 
העקדה  בסיפור  אחד  אברהם, שמצד  של  התנהגותו  היא  זו 
היה נכון להקריב את בנו בלי פקפוק - וקירקגור עשה מכך 
מטעמים, ומצד שני בסיפור הפיכת סדום דווקא התווכח עם 
מביא  גודמן  גם  צו־מצפונו.  כמו  שנראה  מה  לפי  אלוהים, 
דוגמה זו בספרו, ולא אוכל ליישב כאן את העניין. פרסיקו 

מביא דוגמה זו בסיום דבריו בשם הרב פרופ' הרטמן.

שוויון - קו ישר וברור מוביל מרעיון הבריאה בצלם, של כל 
בני האדם, ועד רעיון השוויון, שהוא בסיס הדמוקרטיה, כפי 
שמובא במילים הידועות מתוך הכרזת העצמאות של ארה"ב -

"מקובלות עלינו אמיתות אלה כמוכחות מאליהן, שכל בני־
מסוימות  זכויות  להם  העניק  שהבורא  שווים,  נבראו  האדם 
לחירות  לחיים,  הזכות  וביניהן  מהם,  לשלול  שאי־אפשר 

ולרדיפת האושר". 

בדבר  עולם  באי  לכל  להכרזה  זו  מהכרזה  מוביל  ישר  וקו 
זכויות האדם, שחוקק האו"ם בשנת 1948.

ויש קשר בין רעיונות המצפון והשוויון ובין תהליך החילון, 
ועל כך להלן;

משמעות - פרסיקו מדגים את דבריו באמצעות שלושה הוגים -

ודרך  אלוהים,  לקיום  ראיה  היתה  עבורו התבונה   - דקארט 
המובילה להכרתו.

באל  ולא  רציונלי,  באל  האמין  כלומר  דאיסט,   - טינדל 
אלוהים  את  ייתרה  התבונה  עבורו  הלא־רציונלי.  ההתגלות 
הלא־רציונליים  הדברים  את  וסיננה  בעולם,  כפועל 

שבמסורות הדתיות.

ד'הולבך - אתאיסט, שאת ספרו החשוב מערכת הטבע פרסם 
ב־1770. עבורו התבונה מייתרת את אלוהים מעיקרו והאדם 
הוא מכונה משוכללת בלבד. )הוגה ישראלי שנראה שמחזיק 
החיים,   - ספרו  ראו  דוד,  בן  מישקה  הוא  דומות  בדעות 

האהבה, המוות(.

סובייקט  על  שדיבר  קאנט,  היא  כאן  חשובה  נקודה  עוד 
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אוטונומי רציונלי, שהוא זה שקובע את אופן התנהגותו, ואין 
יכול  הוא  כמובן,  אחרות.  או  כאלו  לחוקות־דת  כפוף  הוא 
לדעת";  "העז   – סיסמתו  בידו.  ההכרעה  אבל  אותן,  לקבל 

זוהי בעצם מהפכת ההשכלה.

פרסיקו מציג הוגים אלה כדי להראות את התפתחותו של תהליך 
החילון שעבר העולם המערבי, שהוא קודם כל תהליך חילון של 

המדינה ומוסדותיה, ורק אחר כך של האדם.

כי הנה, גם היום רוב העולם המערבי עדיין מאמין באלוהים ואף 
שייך לזרם דתי כזה או אחר, שלא לדבר על העולם הלא־מערבי, 
שרובו־ככולו נשאר בדתיותו. אבל המדינה ומוסדותיה מחולנים 

לגמרי, ומקום הדת בחיים הצטמצם מאוד.

הריבוני  האינדיווידואל  לעליית  החילוניות  את  קושר  פרסיקו 
ועליית התבונה, הרציונליות, כפי שתואר קודם.

*

לסוף  התייחסות  ללא  גדולה,  בהפשטה  הספר,  עיקרי  כאן  עד 
הדבר.

מדובר  התאכזבתי.  ולא  זה,  לספר  מאוד  חיכיתי   - לסיכום 
בנושא חשוב ביותר, הן בישראל כיום והן בכלל. ספרו הקודם 
של פרסיקו - מדיטציה יהודית, היה אמנם יסודי ומעניין, אך 
להרגשתי לא הביא לידי ביטוי את מלוא כישרונו של הכותב, 
שלפחות ברשתות החברתיות הוא דמות ציבורית בולטת. ואילו 
הספר הזה מביא לידי ביטוי עמוק ומרשים הן את גישתו הדתית 
של פרסיקו, והן את גישתו הפוליטית, השמאלית־הומניסטית. 
להודות  יש  זאת,  עם  כאמור.  ורב־חשיבות,  רב־עניין  ספר  זהו 

שלעיתים הוא ארכני מדי, ויד עורך היתה עוזרת. 

כמו כן, כמה נושאים להערכתי לא נידונים כאן מספיק. ראשית 
אינדיווידואליות,  רציונליות,  על  מדבר  פרסיקו  ההומניזם.   -
חילוניות ועוד, אך לא מקדיש די מקום לרעיון ה'הומניזם' עצמו, 
כלומר - שימת האדם במרכז. כך לפחות לתחושתי. אולי מנגד 
ייטען כנגדי שכל אלה הם־הם ההומניזם, אבל להערכתי הדבר 
מוזכרת תשע  'הומניזם'  המילה   - ולראיה  הודגש מספיק.  לא 

פעמים בלבד בכל הספר.

ושנית - הפמיניזם. גם לרעיון זה יש קשר הדוק לרעיון הבריאה 
בצלם, שהרי נאמר בו ״זכר ונקבה ברא אותם״ - כלומר יש כאן 
דגם של שוויון מוחלט בין המינים, בניגוד למסופר בבראשית 
ב-ג. ואכן, המהפכה הפמיניסטית היא אחת המהפכות החשובות 
לרעיונות־הגג  קשורה  שהיא  מובן  המודרני.  זמננו  של  ביותר 
שהציג פרסיקו, אך להערכתי היה כדאי להקדיש לה עוד מקום.

אבל כל זה לא גורע מחשיבותו ומעומקו של ספר זה, שמומלץ 
מאוד לקריאה לכל אחד, והלוואי ורעיונותיו יחלחלו ללבבות.

כמו כן, הייתי שמח לראות ויכוח מקומי בין פרסיקו ההומניסט 
בין  או  למשל,  )בעיני(,  האנטי־הומניסט  הררי  נח  יובל  ובין 
שהזכרתי  האתאיסט־מטריאליסט,  דוד  בן  למישקה  פרסיקו 

קודם. הלוואי ויהיה.

*

בספר;  פרקים  לכמה  הנוגעת  אחת,  שאלה  להוסיף  עלי  אבל 
כרעיון  ובנצרות,  ביהדות  אלוהים  צלם  לרעיון  ביחס  ראשית, 
צלם  בין  שקישרו  ההוגים  הרי   - אזרחיות  לזכויות  שהוביל 
רעיון  הופעת  לראשית  שהוביל  באופן  לתבונה,  אלוהים 
זכויות האדם, כפי שהתבטא במגנה כרטה, היו הוגים נוצרים, 
כאמור;אלא שבנצרות הקלאסית ובברית החדשה, צלם אלוהים 
הגישה  וכן  בדיוק(,  מהו  לדון  )שצריך  אחר  מובן  בעל  הוא 
יותר  נראה  לכן  שוללת.  גישה  היא  התבונה  כלפי  הכללית 
דווקא  הזה  הרעיון  את  שאבו  האלה  הנוצרים  שההוגים  לומר 
מהפילוסופיה, שהגיעה למערב באותו זמן, ורק תלו את ההגות 
החדשה בפסוקים מקראיים קיימים )שגם אינם מרכזיים מאוד, 
יש להודות(. ואם כך נשאר לנו עוד לחשוף מה המניע האמיתי 
להליך מחשבה זה, שהוביל לרעיון זכויות האדם, וכאמור רמזתי 

על כיוון אחד - הגעת הפילוסופיה למערב.

והן  היהדות  הן  על העבדות, שכן  גם  לומר  ניתן  הדבר  ואותו 
הנצרות לא ביטלו אותה, בעצם, אלא ביטולה בא, שוב, בהמשך 

לרעיונות הנאורות.

ועוד, ברור הדבר גם ביחס לאתאיזם ולחילון, שהם באו כתוצאה 
ישירה של עליית הנאורות. אולי כדאי, אם כן, למקד את המבט 
לכל התופעות האלה.           .דווקא אל עליית הנאורות הזו, שכן מסתבר שהיא הגורם העיקרי 

 

 

שְּברן

לעננים יש זיכרון קצר
     

ָהְיָתה ָלּה ִׂשְמַלת רּוַח ְּגדֹוָלה
ֵעיַנִים ִלְראֹות ּוְקִריאֹות ִצּפֹוִרים ְּבֵעיֶניָה

ּדֹוֶמה ֶׁשּנֹוֲעָדה ִלְפֹסַע ַעל ָהֲאָדָמה

ֹלא ָיֹכְלִּתי יֹוֵתר ְלַהְדִּביק ֶאת ְׁשָמּה ְלָפֶניָה
ֹלא ָיֹכְלִּתי יֹוֵתר ְלַזהֹות זּוַלת ָּבַאֲהָבה.

 Jean Francois Chabrun )1997-1920( ַׁשְּבָרן
ממשפחה מיוחסת מבחינה פוליטית וחברתית. 
)אמו הבריחה את נכדו של טרוצקי למקסיקו(.

סוריאליסט, דדאיסט, קומוניסט וסטליניסט – 
מכל אלה פרש עד סוף שנות הארבעים.

נגד  פעיל  היה  ועורך.  ספרות  מבקר  לימים 
הכיבוש הגרמני.

צביקה שטרנפלד  
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פטריק בן־ישי

קבורה לילית

.1
ַהחֶֹׁשְך ַמֲחִריׁש ֶאת

ְּבִכי ַהּנֹוְכִחים.
ֲחִפיַרת ַהּבֹור

ֶטֶרם ֻהְׁשְלָמה.

.2
ְּפִגיַעת ַּבְרֶזל ַהַּמְעֵּדר

ַּבֲאָבִנים ְקבּורֹות ַּבחֹול
ֵאיָנּה ְמַרָּפה

ֶאת ְיֵדי ַהַּקְבָרן.

.3
ָּפָנס ַּבְיָׁשן

ַמְרִּכין רֹאׁשֹו
ל ַעל אֹור  ִמְתַנֵצּ

י. ֲחִגיִגי ִמַדּ

.4
ָאסּור ִלי ְלִהְסַּתֵּכל 

א  ַעל ִאָמּ
ִּבְׁשַעת ַההֹוָרָדה. 

ַאֶחֶרת – 

.5
קֹולֹות ִּכּסּוי ַהּבֹור

ֲעמּוִמים.
ף ַּבִּכּסּוי. ֵתּ ִמְצָוה ְלִהְׁשַתּ
ִּתְרצּו ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבִּכּסּוי?

י'( )'ַאל ֵּתָראּו ִנְלָהִבים ִמַדּ

.6
)ֵאיְך ֲאִני ִנְרֶאה ְלַעְצִמי?

ֵאיְך ֲאִני ִנְרֶאה ַלּנֹוְכִחים?(

ְהֶיה ַּבַּמְרֶאה ָרצּוי ֶׁשִתּ
ֲהִליָמה

ְלִמְכַות ַהְּכֵאב
ַהְּדמּוָמה.

ֲאִני נֹוֵחת ַעל ִּבְרַּכי
נֹוֵטל חֶֹפן ָעָפר

יֹוֵצק אֹותֹו ַעל רֹאִׁשי.
ֶנֶסְך ָיֵבׁש.

)ְלִמי ַאְקִריב ָקְרָּבנֹות ֲעְכָׁשו?(

.7
ִריכּות ְלַהְנָחיֹות ַהַּגַּבאי ַהְדּ

ַלֲאִמיַרת ַהַּקִּדיׁש ַהָּבא
מֹוַנַעת ִמֶּמִּני

ְלִהְתַיֵחד ִעם ַצֲעִרי.

)ֶזה ָהָיה ַהַּקִּדיׁש ָהַאֲחרֹון.
ֲאָנִׁשים עֹוְזִבים ְּבֶׁשֶקט.(

.8
ָהַאֲחרֹון ֶׁשִּנְׁשָאר

ּבֹוֶכה ָמרֹות.
'ִמי ֶזה?'  הּוא ֹלא עֹוֶנה.
'ִמי ֶזה?'  הּוא ֹלא עֹוֶנה.

ָהא ֲהֹלא ֶזה ֶהָחָתן 
ֶׁשָּבַגד ְּבַבת ַהֵּמת.

ַּבָּקַׁשת ְסִליָחה
ַלָחה

ִנְסֶּפֶגת ֶּבָעָפר.

מתוך במעמקים, ספר בכתובים 
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הספר כמה ביאליק יש? כולל 54 פרקים שהתפרסמו בבמות 
מחדש  חולקו  הפרקים  כל  שנים.  לאורך  שונות  ספרותיות 
לשבעה שערים, כשכל שער הוקדש לאחד התחומים בעשייתו 
רבת הפנים של ביאליק: מערכת יחסיו עם רעייתו מניה, עם 
אישים שונים, סופרים וחוקרים, יחסו לסוגיות שונות בתרבות 
ובחברה. וזה רק חלק מן השפע הרב של הספר. כאמור, הִמבנה 
של מרבית הפרקים הוא מן הפרט אל הכלל. שמואל אבנרי, 
בעקבות  הולך  שהוא  שלו,  דבר"  ב"פתח  עצמו  על  מעיד 
ילין, וש"י עגנון: "אין לכם כל מקצוע שבתורה  קודמיו דוד 
שביאליק לא עשה בו", ומוסיף הסתייגות משלו: "על מכלול 
מפעלו של ביאליק, שרק חלק ממאפייניו צוינו לעיל, לא ניתן 
לעמוד במסגרת של ספר אחד". מטרת הספר: "ניסיון להאיר 
עמדו  לא  אשר  מצדדים  ביאליק  של  רב־הפנים  דיוקנו  את 
על  שנכתבה  הענפה  המחקרית  הספרות  במוקד  כלל  בדרך 
המשורר הלאומי במרוצת הדורות" )עמ' 11(. אין ספק שהספר 
ממלא את המטרה שהציב לעצמו, והוא אכן מגלה לקורא את 
ביאליק בריבוי פניו. תמצית ריבוי הפנים מרוכזת ב"נספח א" 
ובו  תרבות"  מחולל  של  פנים  תריסר   – "החושן  שכותרתו: 
ביאליק: המשורר; המספר;  פניו של  לריבוי  דוגמאות  תריסר 
הפרשן  הְמַכֵנס;  והמו״ל;  העורך  המתרגם;  והנואם;  המסאי 
פן  מורה הדרך. לכל  ְמַחֵיה הלשון; פטרון התרבות;  והחוקר; 
מוקדש עמוד ובו כותרת; מובאה מדברי ביאליק שהיא תמצית 
דעתו בנושא; צילום של איורים שונים המחזקים את הדוגמה 

ומתחתיה הסברו של המחבר לפן שנבחר. 

וכל  ולעילא. כל פרט, כל עובדה  זהו ספר המתועד לעילא 
על  ומבוססים  ומתועדים  ממוסמכים  אבנרי  שמביא  דעה 
מראי מקומות מדויקים, אם מתוך כתביו של ביאליק לרבות 
ספרות  מתוך  ואם  הארכיון  מתוך  ואם  פה'  שבעל  'דברים 
אין כמותו  המחקר הענפה שנכתבה עליו במרוצת הדורות. 
ואין  הארכיון,  בנבכי  בקי  כמותו  אין  ביאליק;  בכתבי  בקי 
והמחקרים  הספרים  רק  לא  המחקר.  בספרות  בקי  כמותו 
הגדולים והידועים אלא גם הרשימות והזיכרונות, שפורסמו 
נעלם  לא  דבר  להשגה.  וקשים  נידחים  עת  בכתבי  פעם  לא 
להפרכת  או  דבריו  להוכחת  מרכז  הוא  אלה  כל  את  מעינו. 

דברי הכותב. 

נורית גוברין 

ספר שהוא מפעל חיים

ספרו של שמואל אבנרי כמה ביאליק יש? הוא ספר שהוא מפעל 
חיים. פשוטו כמשמעו; פרי עטו של מי שאמר בריאיון שקיים 
תשפ"א  בשבט  ד'  מיום  ראשון'  ב'מקור  הורוביץ  אריאל  עמו 
)17.1.2021(: "העבודה שלי על ביאליק נותנת לי הצדקה לקיום 
שלי". שמואל אבנרי כותב מתוך תחושת שליחות. הוא מביא 
בפני הקורא את ביאליק על ריבוי פניו, ולא רק ביאליק המשורר 
ודעות  עובדות  מתקן  דיוקם,  על  דברים  מעמיד  הוא  הלאומי. 
בדורו  ביאליק  של  המרכזית  השפעתו  את  ומתאר  קדומות, 
ולדורות. שמואל אבנרי הוא דוגמה, שמעטות כמותה, לחוקר 
המקדיש את חייו ליוצר אחד. לא רבים יודעים כי אבנרי הוא 
גם צלם מחונן. 8 מתצלומיו המרהיבים משולבים בספר, כשכל 
לו  ביאליק, המשֵמש  אחד מהם מלּוֶוה בציטטה מאחד משירי 
כהשראה. צילומים אלה מוסיפים על ההידור המיוחד של הספר. 
הרבים,  האמנותיים  מצילומיו  מקצת  רק  הם  אלה  תצלומים 
פעם  מדי  נוסע  הוא  המלח, שלשם  וים  המדבר  מאזור  בעיקר 
בשער  ביטויו  את  מוצא  כצלם  עיסוקו  של  רישומו  להתבודד. 
החמישי: "שפה, תרגום, ביטוי חזותי" )עמ' 347 -410( במיוחד 
בפרקים: 37: "לשון המראות – מילה, ציור, תצלום"; פרק 38: 
״'הרֹוג על קוץ ודגש' – ביאליק והעיצוב הטיפוגרפי" ובפרק 39: 
אבל  אמנותי".  כאתגר  המשורר  דיוקן  לצייר שאר־רוח?  "איך 
דומה שרק בפרק 37 הרשה לעצמו לומר כמה מילים אישיות 
על הקשר בינו לבין ביאליק ולתצלומיו שנכללו בספר: "אבקש 
"במדבר  תצלוַמי":  של  החווייתי  המקור  את  בקצרה  לתאר 
 - שנה  כארבעים  זה  לעת  מעת  מתבודד  אני  שבו   – יהודה 
רק  לא  "אך  ובהמשך:  ומשירתו".  מביאליק  לברוח  יכול  איני 
במדבר, אלא גם בפתח ביתי, על ִּבְתֵרי 'שטח 9' – פיסת הטבע 
הנכחדת של גבעתיים – נשמע הד קולו של ביאליק, קול של 
יליד כפר אשר לא כרע ברך בפני ִמְגְדֵלי ניו יורק )בביקורו שם 
של  האוויר  וזיהום  העצים  ביעור  על  קונן  אלא   ,)1926 בשנת 
העיר הגדולה וניבא ַלכרך העֵשן, שאותו ראה כ'מקור כל נגעי 
אנוש' התפוררות וכליה 'בבוא יום הדין'". לאחר פירוט הקשר 
עובר,  הוא  ביאליק,  שירי  לבין  בספר  שכונסו  התצלומים  בין 
כדרכו, מן הפרט אל הכלל, אל העיקרון: "השאלה בדבר מידת 
חירותו של האמן להתרחק בממד החזותי שהוא יוצר מן המקור 
הספרותי" ומתעד את "ההכוונות" שהעניק ביאליק "בכתב ובעל 

פה", לציירים שאיתם עבד. 

שמואל אבנרי: כמה ביאליק יש? – על ריבוי פניו של המשורר הלאומי 
ידיעות אחרונות 2021, 568 עמ' 
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הספר מוכיח פעם נוספת, למי שעדיין 
הגדולה  חשיבותו  את  להוכחה,  זקוק 
הספרות.  לחקר  ספרותי  ארכיון  של 
של  יצירתו  לחקר  ארכיון  של  רתימתו 
סופר מסוים מעידה על השינוי הגדול, 
ואפשר לומר אף המהפך, שעבר מחקר 
המאה  של  השישים  משנות  הספרות 
"לסלק  מהדרישה  ימינו.  ועד  העשרים 
ביצירה  ולהתרכז  מיצירתו"  היוצר  את 
ועד  הספרות",  "תורת  של  עצמה, 
חידוש ההכרה בכך שהכרת הביוגרפיה 
של היוצר אינה ערובה להבנת היצירה, 
חלקית  הבנתה  תהיה  בלעדיה  אבל 
בלבד. כמובן, בתנאי שהשימוש בפרטי 
הביוגרפיה ככלי מרכזי להעמקת הקשב 
ואוטומטי אלא  יהיה מכני  לא  ביצירה 
ייעשה בזהירות הראוָיה. אבל האין זה 
כיום  אין  כמעט  מחקרי?  ְּכלי  בכל  כך 

)אם  הארכיון  ואת  הביוגרפיה  את  יגייס  שלא  ספרות  חוקר 
הוא קיים( לצורכי מחקרו ביצירתו של סופר או משורר. ומי 
לנו גדול וחשוב מביאליק?! ארכיונו אמנם נשמר בידי משה 
אונגרפלד, מנהלו המיתולוגי הראשון של בית ביאליק במשך 
היה  לא  אבנרי,  שהעיד  כפי  אבל   ,)1983-1939( שנים   44
במצב טוב, בלשון המעטה, והיה צורך לשמור עליו ולארגן 

אותו מחדש. 

אין  זאת  ועם  ביאליק,  גדול של  הוא מעריץ  שמואל אבנרי 
דווקא  לדעתו,  ומכישלונותיו.  מחולשותיו  מתעלם  הוא 
אנושיותו.  ועל  האישית"  "מורכבותו  על  מעידה  חשיפתם 
שהעלים  אונגרפלד,  שנקט  ההפוכה  למדיניות  בניגוד  זאת, 
- בלשונו המאופקת של אבנרי "הצניע" - מסמכים שונים 
ביאליק"   של  בדמותו  לפגום  עלול  שפרסומם  "מחשש 
ביאליק.  באגרות  לחובר  פ.  גם  כך  נהג  מסוֶימת  ובמידה 
ביאליק  של  מנהגו  היא  אבנרי  שהביא  הדוגמאות  אחת 
ואשר   ,)163-162( ליטאי  אהרן  עליה  בשבת, שהעיד  לעשן 
שלם:  פרק  לכך  מוקדש  בספר  מלפרסמו.  נמנע  אונגרפלד 
"השבת של ביאליק – 'קומדיה' או נדבך בהתחדשות?" )עמ' 
161-157(. זוהי דוגמה ל"נפתוליו" של ביאליק, והפרדתו בין 
"רשות היחיד" ל"רשות הרבים", כחלק מה"שניּות" שהיתה 
בו ביחסו אל הדת. מכאן המסקנה העקרונית רבת־החשיבות, 
"יחס  ביאליק:  של  פעילותו  לכל  משותף  מכנה  המשמשת 
הרוח  אוצרות  לכינוס  תוכניתו   ]-  -  -[ למסורת,  כבוד  של 
של האומה ]- - -[ בסימן החילון, אך חתרה לבנות גשר אל 
מסורת הדורות ולא להפנות לה עורף". זוהי דוגמה טיפוסית 
לדרך הכתיבה של שמואל אבנרי היוצא מן הפרט אל הכלל, 

מן האישי אל הציבורי ואל העקרוני. 

ברוח דברי ההקדמה של המחבר ב"פתח דבר" אתנצל ואומר, 
הנושאים  מכלול  על  לעמוד  זו,  במסגרת  אפשרות  כל  שאין 
לבחור  נאלצתי  לכן,  זה.  בספר  המכונסים  והמגוונים  הרבים 

שני נושאים בלבד. למותר להוסיף שהבחירה היתה קשה עד 
בלתי אפשרית, מאחר שמרבית הנושאים שעוסק בהם הספר 

קרובים ללבי. ובכל זאת, צריך לבחור. 

בנושאים  קשור  העורך,  ביאליק  שבחרתי,  הראשון  הנושא 
האחרים ביניהם: ביאליק וסופרי דורו. הנושא השני: הוויכוח 
של שמואל אבנרי עם כמה מחוקרי ביאליק וחתירתו להעמדת 

דברים על דיוקם. 

של  דבר"  ב"פתח  כבר  נזכר  זה  נושא  העורך:  ביאליק  א. 
שמואל אבנרי, המגלה כיצד הגיע לראשונה "אל חקר ביאליק", 
בשעה ששימש כעורך בבית ההוצאה לאור הצבאי 'מערכות'. 
של  היסוד  דילמות  אותי  "העסיקו  שהעיד,  כפי  עת,  באותה 
ולשדרג את  "עד כמה רשאי עורך לשנות  ביניהן:  העריכה", 
כבתו  אותי.  גם  מעסיק  זה  נושא   )11 )עמ'  המחבר?"  נוסח 
ביטאונה  הצעיר'  'הפועל  עורך  כהן  ישראל  ותיק,  עורך  של 
השבועי של מפא"י ולימים "מפלגת העבודה", כעשרים וחמש 
כילדה  תחילה  אבי,  של  העריכה  לחיבוטי  עדה  הייתי  שנים. 
כחוקרת  ובהמשך  אביה,  של  בעבודתו  מאוד  שהתעניינה 
מלאכת  על  אבי  של  סיפוריו  עצמי.  בזכות  וכעורכת  ספרות 
העריכה, על תגובות הכותבים שאת דבריהם ערך, ביניהם דוד 
בן־גוריון, ראויים לסיפור מיוחד שלא כאן מקומו. בכל אופן, 
נושא זה קרוב ללבי, ולכן בחרתי בו. בשערי הספר מפוזרות 
לא מעט דוגמאות בנושא זה, אבל בעיקר הן מרוכזות בשער 
הרביעי: "ביאליק וסופרי־הדור – נפתולי עריכה ומו"לות" 
)עמ' 344-227(. דבריו של ביאליק כעורך, בתשובה לברנר 
 )529 )עמ'  "העורך"  הכותרת:  תחת  א"  ב"נספח  ששולבו 
מקובלים עלי מאוד: "הערתך 'שלא לתקן' היא מיותרת. יודע 
אני להוקיר גם 'שגעונות' כערכם. ואולם כשם שאין אני חושב 
חושבו  אני  אין  כך  העורך,  של  היחיד  לרשות  'השילוח'  את 
גם לרשות היחיד של הסופר – ודבר זה ַמטיל חובות גם על 

העורך וגם על כל סופר" )אגרות ביאליק, א, עמ' רסח(. 

משה אונגרפלד, מנהלו המיתולוגי הראשון של בית ביאליק, צילום: זרחי וילנצ׳יק
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הפרק מתוך השער הרביעי: "ביאליק וסופרי הדור – נפתולי 
עריכה ומו"לות" ממחיש "נפתולים" אלה, בדוגמאות מכתביהם 
של סופרים שנשלחו אל ביאליק בתקופת עריכתו של מדור 
הספרות היפה של 'השילוח' )1904-1909(. הוא התמודד עם 
בצד  שם  בעלי  יוצרים  של  והרמות,  הסוגים  מכל  יד  כתבי 
יוצרים מתחילים, ועם תגובותיהם, הנזעמות בדרך כלל, של 
נערכיו. כפי שמתאר שמואל אבנרי, בפרק מתועד היטב, ככל 
דרכו,  בתחילת  מחומרה  תהליך:  עבר  כעורך  ביאליק  פרקיו, 
תוך השלטת סגנונו על סגנונם של אחרים, לפתיחות ומיעוט 
התערבות בהמשך דרכו, מתוך הבנה שמן הראוי להשאיר גם 
"עקבות כישלונות" ו"פגימות מעטות" בכתביהם של צעירים 

ומתחילים, ואין "לנהוג דיקטטורה בנערַכי".

ביאליק:  מחוקרי  כמה  עם  אבנרי  של  הוויכוח  ב. 
במסגרת מדיניותו של שמואל אבנרי בספרו להעמדת דברים 
על דיוקם, אין הוא נרתע לצאת נגד חוקרי ביאליק לדורותיהם, 
חשובים ככל שיהיו, היכן שלדעתו טעו, ואף אין הוא מהסס 
לנזוף בהם )אניטה שפירא, זיוה שמיר(. בה בשעה הוא משבח 
את אלה שמסקנותיהם עולות בקנה אחד עם אלה שלו, ביניהם 
טעו,  הם  גם  שלדעתו  במקום  אבל  הולצמן.  ואבנר  מירון  דן 
אין הוא נרתע מלתקנם. כך, למשל, הוא יוצא כנגד דעתו של 
מירון על "סלידתו" של ביאליק מסגנונו של ברנר )עמ' 242 
+ הערה 23 עמ' 287: 'כיוון אורות'( וכך הוא דוחה את טענתו 
של מירון ואחרים כנגד 'בעיר ההרגה' )עמ' 417 + הערה 7 עמ' 
423. שם גם התנגדות לדבַרי באותו נושא.( לעומת זה כשהוא 
מוצא את עצמו מסכים לדבריה של זיוה שמיר, שלרובם הוא 
מתנגד ואף דוחה אותם בשצף קצף בלתי מוסתר, הוא מביא 
אותם ביושר, כדרכו. המדובר בין השאר בהתנגדותה יחד עם 
אחרים אל "הסירוס" של שירי הילדים של ביאליק: "מבורכת 

הביקורת הקטלנית" )עמ' 512 + הערה 10 עמ' 514(. 

המכנה המשותף למאבקו במרבית החוקרים נמצא בכך שהם, 
את  מציג  הוא  ואילו  מהמכלול,  אחד  פן  מבודדים  לדבריו, 

המכלול כולו ומוכיח את מורכבותו ואת הקשרו.

1. הדוגמה הראשונה היא מתוך פרק 27 )עמ' 255-274(: "למה 
נדחו סיפורי ברדיצ'בסקי – גילוי וכיסוי בעריכה". אבנרי יוצא 
כנגד "הראייה הסכמטית בעיקרה המעמידה את ביאליק ואת 
ברדיצ'בסקי משני עברי הגדר". במאבקו להעמדת דברים על 
דיוקם, הוא מביא את הציטטה שגרשון שקד ייחס לביאליק על 
וכלל  ומגלה "שאין דברי ביאליק אלה מתייחסים כלל  מי"ב 
סמילנסקי(.  )מאיר  סיקו״  הסופר  אל  אלא  ברדיצ'בסקי  אל 
בהמשך הפרק הוא מתאר בהרחבה את "המבוי הסתום שלא 
אפשר עוד שיתוף פעולה בין ביאליק לברדיצ'בסקי במסגרת 
וחורף"  "קיץ  מי"ב  של  סיפורו  לדחיית  הסברו  'השילוח'". 
ורות  לחובר  גולן,  ארנה  אונגרפלד,  של  להסבריהם  מתנגד 
נדחה  הסיפור  משלו:  עקרוני  הסבר  מספק  הוא  כאן  שנפלד. 
בשל "המסרים הדיוניסיים והאליליים שב'קיץ וחורף' ומגמתם 
האנטי־יהודית המובהקת – ולא המוטיבים הארוטיים והגויים 

שבסיפור כשלעצמם". 

ביאליק  של  תגובתו  את  לאחד  אחד  אבנרי  מתעד  בהמשך 
"מבחינות  שדווקא  ומסביר  ברדיצ׳בסקי,  מסיפורי  אחד  לכל 
בסיפור  כגון  נשמתו"  בשורש  אליו  קרוב  היה  אף  מסוימות 
זו  פרטית  מדוגמה  לפוסלו.  נאלץ  כך  משום  ודווקא  "הזר", 
העורך:  ביאליק  את  שליווה  "השניּות"  לעקרון  ש"א  מגיע 
תחת  הכותבים  לסופרים  להעניק  הנטייה  בין  נקרע  "ביאליק 
דגלו חירות פואטית גמורה, לבין הכורח לפסול יצירות שהיו 
ראויות לפרסום מצד ערכן הספרותי, אך לא התאימו לאופי 
הלאומית";  "הרוח  גברה  דבר  של  בסופו  ולרוחה."  הבמה 
"הסימפוניה הלאומית" ושירת הכלל גברה על שירת היחיד: 
ודעת  הציבור  דעת  לפני  עורך,  בתור  ידועים  חובות  לי  "יש 
שולחי. סוף־סוף שליח ציבור אני". בכך הוא מסכים עם דבריו 

של דן מירון ומאמץ אותם. 

)עמ' 275-289(.   28 מפרק  היא  זה  למאבק  השנייה  הדוגמה   .2
הפרק שייך לשלושה תחומים המשתלבים ביניהם: תחום העריכה; 
היחסים  בתיאורי מערכות  דיוקם  על  דברים  להעמדת  השאיפה 
וסופרי דורו. כותרתו: "האומנם 'התעלל' ביאליק  שבין ביאליק 
אניטה  של  דעתה  כנגד  יוצא  המחבר  מגנסין?"  ו'סלד'  בברנר 
שפירא וקודמיה )יצחק בקון, דן מירון, חיים באר ואחרים(, שטענו 
האחריות  תחושת  "את  העם  מאחד  "ספג"  ביאליק  לדעתו,  כך. 
הכבדה המוטלת על העורך" "וממנו גם למד שמימושה של סמכות 
זו מותנית בין היתר ביכולתו של העורך לעמוד בלחצים המופנים 
אליו מצד הסופרים הנערכים". לדבריו "ביאליק לא ידע משוא 
ובמה  פסל,  לידיו  שהגיע  מהחומר  ניכר  "חלק  בעריכה";  פנים 
שהכשיר – השקיע במידת הצורך עריכה כבדה". זו גררה אחריה 
"מצד אחד - רגשות תודה" "ומצד שני – תרעומת". יחסו של 
ביאליק לברנר, לדעתו של שמואל אבנרי היה כפול: "אותה לשון 
שכה הפליאה לשבח ידעה אף לקטרג על ברנר". ברנר, כסופרים 
רבים, היה רגיש לתיקוני העריכה של ביאליק, וכעס על חלקם, 
בא  לנערכו  העורך  שבין  זה  מורכב  יחס  אחרים.  ששיבח  כשם 
לידי ביטוי בחליפת המכתבים ביניהם. מסקנתו של אבנרי: חוקרי 
ביאליק טעו בבחירתם להבליט רק את דברי הביקורת של ביאליק 
והתעלמו מדברי השבח שלו, מדברי התודה של ברנר עצמו, ולא 
פחות מעצם העובדה שסיפורי ברנר פורסמו ב'השילוח' בהבלטה. 
בעזרת קריאת חליפת המכתבים כולה, מוכיח אבנרי שביאליק 
העריך את ברנר "כמי שפרץ את גדרי הסגנון ויצר מבע ספרותי 
ייחודי". וכן: "לא זו בלבד שברנר לא קופח על ידי ביאליק, אלא 
שבניגוד למידת החומרה שנהג עם כמה ממאורות הספרות של 
אותו דור – קיבל ביאליק כל אחת ואחת מהיצירות שהגיש לו 
ברנר לפרסום, ואף העניק לפרי עטו מקום מרכזי ובולט בגיליונות 
היד  כתבי  את  מלתקן  נמנע  לא  זאת  עם  שבעריכתו".  השילוח 
"דבריה  לדעתו  אלה.  בתיקונים  הכרח  שיש  שחש  במקום  שלו 
בכל  לביאליק"  וחוטאים  שחר  חסרי  הינם  שפירא  אניטה  של 
הקשור להאשמתה בהלנת שכר סופרים לברנר, ולא זו בלבד אלא 
ש"לברנר קצב ביאליק מראש את התעריף הגבוה ביותר שעמד 
שפירא,  באניטה  אבנרי  נוזף  אחרים,  ובמקומות  כאן  לרשותו". 
במילים בוטות: "חבל שגם בסוגיה זאת לא טרחה שפירא לערוך 

בחינה מעמיקה". 
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בפרק  הראשון  בשער  ומאניה:  ביאליק   .3
בין המשורר   – אותי  "מאניה, הצלת  ה־6: 
כנגד  אבנרי  נאבק   )75-69 )עמ'  לרעייתו" 
חסרת  "בפסקנות  שמיר  זיוה  של  קביעתה 
כביכול  התמצאה  לא  שמאניה  שחר, 
הבינה  'לא  ואף  ביאליק  של  בכתיבתו 
של  הפנים  רבת  מיצירתו  דבר  וחצי  דבר 
שהמשורר  בודדים  שירים  למעט  בעליה, 
כתבם ביידיש'. עוד מוסיפה שמיר וטוענת 
באותה נימת ביטחון, שבין בני הזוג ביאליק 
'קפאה על שמריה',  רבצה תהום, שמאניה 
לימודי  על  להתגבר  מעולם  הצליחה  ולא 
בין  ונפער  הלך  גדול  וש'פער  העברית, 
עולמו הרגשי והאינטלקטואלי של ביאליק 

גם  מובלטת  זו  שגויה  דעה  מאניה'".  של  הצר  עולמה  לבין 
על  שנכתבו  ובמחזות  פרוזה  בפרקי  עיתונאיות,  "ברשימות 
מזולזלת  כאישה  גם  מאניה  "מובלטת  בהם  ביאליק"  הזוג 
וענייני,  טון שקט  על  לשמור  יכול  אבנרי  אין  כאן  ונבגדת". 
והוא מגייס את האירוניה לצדו, כשהוא מזכיר את "אהובותיו" 
קשה  "אמנם  וטוען:  פיקהולץ  וחיה  יאן  אירה  ביאליק:  של 
ביותר לקבוע במסמרות מה היה טיב הקשרים שבין ביאליק 
לאלה המכונות 'אהובותיו', ובאיזו מידה בכלל לבשו אלה אופי 
אינטימי". כתנא דמסייע הוא מגייס את אבנר הולצמן שכתב 
ש"פרשת אירה יאן נופחה ֵמעבר לכל מידה בידי כמה וכמה 
סופרים וחוקרים". אבנרי מתאר את המעלות והמורדות ב־41 
ומדגיש   )1934 -  1893  ( וביאליק  מאניה  של  נישואיהם  שנות 
את "ברית הלבבות" שביניהם. אבל בעיקר הוא מעיד על כך 
שמאניה ידעה עברית, ושחליפת המכתבים ביניהם התקיימה 

בעברית, וכי ביאליק שיתף אותה "בכל המוצאות אותו". 

4. הפרק ה־10 בשער השני: "ביאליק ועדות המזרח - אנטומיה 
כותרתו  שכבר   ,)113-100 )עמ'  שווא"  ועלבון  עלילה  של 
בהזדמנויות  במיוחד.  אבנרי  את  הכעיס  תוכנו,  על  מעידה 
שונות חזר ונלחם מעל כל במה ב"עלילה" שראה בה "עלילת־

דם" לכל דבר. הפרק חזר והתפרסם בכל פעם "שהתלקח שוב 
פולמוס בנושא זה".

רחוק  כמה  "עד  מדגיש  מקורותיה,  אחר  מתחקה  אבנרי 
של  שמותיהם  את  ומזכיר  הספרדים",  משנאת  ביאליק  היה 
המעלילים והדבקים בעלילה זו וסיבותיהם. "האמירה הגזענית 
בחיים  עמוק  כה  שורש  והכתה  הלכה  לביאליק,  שיוחסה 
ובספרות ]- - -[ עד שנתפסה כמוסכמה שאין עליה עוררין". 
לו  מכאיבה  גזעני"  כ"משורר  ביאליק  של  שהאשמתו  ניכר 
אמר  ומתי  היכן  "אך  לפירוט:  מסקנה  מקדים  הוא  במיוחד. 
ביאליק דברים שכאלה? תשובה על כך לא מצאתי, לא בדברי 
ולבדוק".  לחפש  שטרחתי  אחר  מקור  בכל  ולא  המקטרגים, 
במעקב קפדני הוא מנסה "להבהיר עד כמה רחוק היה ביאליק 
משנאת הספרדים, וכיצד נפל קורבן לעלילה שגררה אחריה 
עלבון שווא של דורות, אשר נטפלו לדברים שביאליק מעולם 
לא הגה או העלה על דל שפתיו". במיוחד חורה לו על סופרים 

ומשוררים שקיבלו עלילה זו כאמת, ביניהם 
איתן נ' גלס, משה פינטו, יוסי סוכרי ומואיז 
סומק,  רוני  למשורר  בניגוד  הראש,  בן 
המחבר  השקיע  רב  מאמץ  אותו.  שאימץ 
עשייתו  להוכחת  הרבות  הדוגמאות  באיסוף 
ולקידום  המזרח  ליהדות  ביאליק  של  הרבה 
ספרותּה, ובהביאו שפע של מובאות מדבריו 

המעידות על כך. 

לשרש  "הניתן  המחבר:  שואל  ב"פרולוג" 
עלילה שהפכה למיתוס?״ – תשובתו כפולה. 
מצד אחד הוא מצטט את יונתן דוברוסרסקי, 
ש"גילה  ביאליק,  בית  של  הקודם  מנהלו 
פסימיות כלפי הסיכוי לשינוי עמדות ביחס 
מקום  לה  אין   – העובדתית  'האמת  לדבריו  שכן  לביאליק, 
לספירה  שייך  המיתוס  כי  תוקף,  חסרת  היא  המיתי.  בעולם 
דוד  ד"ר  בדברי  נחמה  מוצא  הוא  השני  הצד  מן  אחרת'". 
וממייסדי  בבריטניה,  הספרדית  הפדרציה  מראשי  סילורה, 
לאקדמאים  ש"הציע  ספרדית',  לתודעה  העולמי  'המכון 
עם  ולהתמודד  הכפפה  את  להרים  המזרחית  הקשת  ולחברי 
ממצאי מחקרי הסותרים את מה שהוא וחבריו להנהגה ידעו 

על ביאליק או שמעו עליו".

חוקרי  עם  אבנרי  של  לוויכוח  דוגמאות  שפע  עוד  בספר  יש 
ביאליק לדורותיהם, ולמאמצו המתועד היטב להעמיד דברים 
על דיוקם )עמ' 398-396( כגון הוויכוח עם אליק מישורי על 
ספרו לצייר בעברית, שבו דיון על העיצוב האמנותי של כתבי 
המשורר. לאחר דברי שבח על מעלותיו של הספר הוא מונה 
גם את "פגימותיו" "אשר עם החמורות שבהן נמנית ההערכה 
לאמנות  מזלזל  יחס  ביאליק  גילה  שלפיה  מבוססת,  הבלתי 
החזותית". בין השאר על יחסו של ביאליק אל מארק שאגאל 
אבנר  את  מגייס  הוא  דמסייע  כתנא  פסטרנק.  ליאוניד  ואל 

הולצמן בספרו מלאכת מחשבת - תחיית האומה. 

ההערה הראשונה לפרק 37 )עמ' 391( "לשון המראות - מילה, 
ציור, תצלום״ היא מראה מקום לזיכרונותיו של נחום גוטמן "איך 
עבדתי עם ביאליק על הציורים לספריו" )'מאזנים', ט, תשי"ט, 
כי בספרה של תמר  להזכיר  הראוי  מן  זה,  150(. בהקשר  עמ' 
רותם מעבר לים - רומן ביוגרפי על 'נחום גוטמן – אמן צעיר 
)2021( בהוצאת שוקן, "משוחזרות"  באירופה', שהופיע השנה 
גוטמן,  ונחום  ביאליק  בין  פה,  ובעל  בכתב  שיחות,  מעט  לא 
שנבחר כמאייר לאגדותיו, שמהן אפשר ללמוד על התלבטותו 
של גוטמן בקשר לדרך שבה יאייר אותן, ולא פחות על יחסו 
של ביאליק לאיור בכלל ולאיוריו של גוטמן בפרט. הספר הוא 
דוקו־רומן, המבוסס על הביוגרפיות של נחום גוטמן, על חליפת 
המכתבים הענפה שלו עם בני משפחתו ואחרים לרבות ביאליק, 
)לרבות מחקרי  בו  נוספים הקשורים  ועל מחקרים על סופרים 
על ש. בן ציון, דבורה בארון וגרשון שופמן(, אבל גם על מילוי 
דבריו  את  מחזקים  התיאורים  הכותבת.  של  מִדמיונּה  פערים 
בפרט ולאמנות בכלל.          .של שמואל אבנרי על יחסו החיובי של ביאליק לאיורי סיפוריו 
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צדוק עלון

הרי בכך שאנו מאבדים אנו זוכים

יורם בק: סוף מערב, שירים ואלגיות, ספרי 'עתון 77' 2020, 135 עמ'

בק:  יורם  כותב  פקוחות'  ובעיניים  עצומות  'בעיניים  בשיר 
ִלְמחֹק  ָיכֹול  ֵאינֹו  ִאיׁש  ֲעצּומֹות/  ְּבֵעיַנִים  רֹוֶאה  ֶׁשֲאִני  ָמה  "ֶאת 
ְּבֵעיַני  ֶׁשֶאְרֶאה  ָמה  ֲאָבל  ֶׁשִּלי,/  ְוַרק  ֶׁשִּלי  ְוַהַּמְרֶאה  ְלַבֵּטל/  אֹו 
ָּדָבר ַאֵחר ֲאֶׁשר  ֵיָעֵלם ִּבן־ֶרַגע/ ְּכמֹו ָּכל  ַהְּפקּוחֹות, ִמן ַהְּסָתם,/ 
רואה  שהוא  מה  בין  בק,  כאן  שעורך  הדיכוטומיה  ִמֶּנֶגד". 
פקוחות',  ב'עיניים  רואה  שהוא  מה  ובין  עצומות'  ב'עיניים 

מהותית להבנתי, בבואנו לבחון את יצירתו.

מבנה  לדעתי  לכולן  אבל  בדיכוטומיות,  משופע  הספר  בכלל, 
אין  כלומר  חמורות,  דיכוטומיות  באמת  אינן  הן  אלו   – אחיד 
במהותם;  קיצוניים  ניגודים  שני  לנו  המציבה  בחלוקה  מדובר 
ישנן  אחרות,  ובמילים  מוציאה,  ואינה  ממצה  אינה  החלוקה 
נקודות משותפות לשני הקצוות. לדוגמה, במקרה שלנו מובן 
שיש דברים שבק רואה בעיניים עצומות, אבל הוא רואה אותם 

גם בעיניים פקוחות, ולהפך. 

להבנתי, ההתבוננות של בק מ"קומה שנייה" על מצבו הקיומי 
האדם  שמציאות  לו  מגלה  הראשונה"  ב"קומה  האדם  של 
אקזיסטנציאליסטי  ביניים"  ומ"מצב  דיכוטומיות.  רוויה  בטבע 
זה, שחושפות בפניו הדיכוטומיות, בק מסיק – בשכל וברגש, 
על  מעצבת  השפעה  להן  שיש  מסקנות   – מהותית  נקודה  וזו 
וזו הראשונה. שירתו  זו העליונה   – התנהלותו בשתי הקומות 
הגּותית והיא מתארת לנו מצב קיומי, שאותו הוא חווה גם באופן 
רגשי )"בעיניים עצומות"( וגם באופן שכלי )"בעיניים פקוחות"(, 
תוך מודעות לכך שהדיכוטומיה בין עיניים עצומות לבין עיניים 
פקוחות אינה חמורה וממצה. ובשל העובדה שהפואטיקה של 
בק מערבבת שכל ורגש, כלומר היא גם הגותית וגם בעלת פנים 
עלינו  וכך  מישורים,  באותם  אלינו  פונה  היא  אמוציונליות, 

להפעיל הן את הצד השכלי והן את הצד הרגשי בקריאתה.

דוגמאות אחדות:
בשיר 'ספן': "ִאם ָּבַחְרִּתי ִלְהיֹות ֲאֶלְּכַסְנֶדר/ ֹלא ֶאְהֶיה ְּדיֹוֶגֶנס/ 
ְוָהָרחֹוק,/  ַהָּקרֹוב  ְוַהַּמִים,/  ָהֵאׁש  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֵאיִני  ְלֵהֶפְך./  ְוַגם 
ָּבַחְרִּתי  'ֲאָבל  ְוַהָּיָׁשן', אולם מיד בבית הבא הוא כותב  ֶהָחָדׁש 
ַהְּמֻכָּכִבים  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ִּכי  ֲאֶלְּכַסְנֶדר/  ְוֶאְהֶיה  ְּדיֹוֶגֶנס/  ִלְהיֹות 
ַהּיֹום".  ֶאת  ְוַגם  ַהָּים/  ְׂשַפת  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהחֹול  ֶאת  ְוַגם/  ֶאְכּבֹׁש 
כלומר, הנטילה וה"היות חלק" בכל אחד מהקצוות – דיוגנס־
אלכסנדר; אש־מים; קרוב־רחוק; חדש־ישן; יום־לילה; שמים־

לנו  ניתן  בשיר  והאחרון  השלישי  בבית  מהותית.  היא   – ים 
בשני  חלק  מהותית  הנוטלים  אחת,  יישות  אנו  כי  אישוש 

יסודות המצויים במציאותנו – "ַהָּיד ָהַאַחת אֹוֶחֶזת ָּבֵעט/ ְוַהָּיד 
ַהְּׁשִנָּיה מֹוֶחֶקת". 

בשיר 'יום היום', הנסוב על ההווה כתווך הנוכח בין 'יום האתמול' 
ל'יום המחר' בק כותב: ״ַּגע ּבֹו, ְצחֹוקֹו ּוִבְכיֹו ּבֹו ְׁשלּוִבים״. ובשיר 
׳הדממה׳ – ״ְּבָרָכה ּוְקָלָלה ָיְרדּו ְׁשלּובֹות ָלעֹוָלם/ ּוָבֵעֶמק ַהָּיֶפה 
ַהָּקרּוי ַחִּיים/ ֵהן ִנְמָהלֹות ְּבַדַעת ָהָאָדם ּוְבִיּסּוָריו״. דוק: האדם גם 

מקולל וגם מבורך – הוא גם צוחק וגם בוכה. 

גם בשיר 'אחת לכמה זמן' מובעת דיכוטומיה עוצמתית, והיא זו 
שבין הבורא ליציר בריאתו: "ַאַחת ְלַכָּמה ְּפָעִמים ְמַבֵּקר ֱאֹלִהים 

ָּבעֹוָלם/ הּוא יֹוֵרד ִמִּכְּסאֹו ִלְבּדֹק ֶאת ַמָּצב ַהְּבִריָאה". 

בשיר 'כשסוגרים מעגל' הדיכוטומיה היא מיוחדת – "ְּכֶׁשּסֹוְגִרים 
ַמְעָּגל, ָמה סֹוְגִרים ְּבתֹוכֹו/ ּוָמה סֹוְגִרים ִמחּוָצה לֹו?"; ב'המעָגל 
ְּכֵדי  ַלֶּמְרַחִּקים/  ַהּנֹוְסִעים  "ֵאֶּלה  בין  היא  הדיכוטומיה  המעֵגל' 
ַהֶחֶדר";  ְּבתֹוְך  ַעְצָמם  ֶאל  "ַהּבֹוְרִחים  ֵמַעְצָמם" לבין אלה  ִלְברַֹח 
הּוא  ַהָּיֵרַח  "חֹוֶלה  ואומר:  מקצין  אף  בק  הירח'  'חולה  ובשיר 

ַהָּׁשפּוי./ הּוא ׁשֹוֵמר ַעל ַהִּׁשָּגעֹון..."

נשאלת השאלה אם כך לאן מובילה את בק ההתבוננות הכפולה 
הזאת – מהקומה הראשונה ומהקומה השנייה; בעיניים עצומות 
בין  הכלוא  האדם  של  מצבו  על   – וכדומה  פקוחות;  ובעיניים 

שני קצוות? 

ובכן אין ספק שאם אנו מביטים על עצמנו אנו מוצאים כי בן 
ולא  אינו  הוא  אך  הכל,  אינו  הוא  ביניים":  "יצור  הוא  האנוש 
כלום; הוא נמצא )ולא לא־נמצא( אך מציאותו תחומה ומוגבלת; 
הוא אינו רק גוף ואינו רק נפש; הוא יודע אך יודע גם שאינו 
יודע הכל; יש בו צדדים רציונליים וצדדים אי רציונליים; פעם 

המציאות נראית לו מקרית ופעם המקריות נראית הכרחית. 

אלא – ומכאן היסוד הנוגה, הפסימי, העולה מן השירים שבספר 
עצום  נראה  כוחו  האין  הקצוות:  בין  שוויון  שאין  מתחוור   –
מכוחו של היש, החושך יכול להאפיל על האור, המוות כוחו רב 
יותר מהחיים. ובקצרה העובדה שיש קצה אחד כל כך דומיננטי 
אינה מאפשרת לנו למצוא נחמה בעובדה שאנו נוטלים חלק גם 

בקצה השני. 

העמידה על עובדה זו היא מטלטלת, ועל כן אין ֵתמה שבשיר 
הנושא את השם 'פסימיות' בק כותב: "ֲאִני קֹוֵבַע: ֵיׁש ַרק ַרע/ 
ָאִביב";  ֹלא  חֶֹרף,  ֵהם  ַהַחִּיים   /... ִּבְמׂשּוָרה/  ִנָּתן  ֶׁשִּנָּתן,  ְוַהּטֹוב 
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הוא  פוסט־מודרניזם'  'פרה־מודרניזם,  ובשיר 
מראה כיצד הכל טפל כנגד הנצח – "ֵאֶּלה ְוֵאֶּלה 
ַהְּזַמן/  ָעִריצּות  מּול   /... ַהִּדין/  ִמן  ִיָּמְלטּו  ֹלא 
המעורר  השם  את  הנושא  ובשיר  ְוַהִּמְקֶרה". 
מחשבה 'מלאכים' כותב בק על מלאך המוות, 

"ֶנֱאָמן הּוא רֹוֵבץ ַעל ַהַּסף, ְּכמֹו ֶּכֶלב ַּבִית". 

כאן  שנבחן  מורכבת,  דילמה  מהדברים  ועולה 
מתוך דיכוטומיה אחת: 'רוח' לעומת 'חומר' )או 
'גוף' לעומת 'נפש'( המזוגים שניהם בנו: אם ניתן 
עדיפות לצד הגוף החומרי, הרי שבמהלך לוגי 
נגיע לניהיליזם, שהרי בהיעדר משמעות רוחנית 
העולם נתפס כשרירותי ונטול משמעות – האין 

שולט בעולם ולא היש, והיש הוא שברירי, חסר אונים וחולף עד 
כדי כך שאף המונח "אני" )הקרוב ללבנו( נראה כבדיה ומונח 
ה"סובייקט" )היקר לנו כל כך( משתבר מול עינינו. ואולם אם 
קשות  תהיינה  המטרידות  השאלות   – הרוח  לצד  עדיפות  ניתן 
יותר, שכן לנוכח החלופיות והמוות הכל נראה טפל  אולי עוד 
מבחינת הנצח, ואם כך – איזה משמעות יש לקיומה של הרוח? 
בשיר 'חבל הכסף וגולת הזהב' נכתב במפורש "זֹו ָהַעְצבּות ַעל 
ָמה ֶׁשחֹוֵלף:/ ַהֶּפַרח, ַהַּפְרַּפר, ַהְּנָמָלה/ ְּבתֹוְך ִקּיּום ָקָצר ַאְך ְמַעֵּיף,/ 
.../ ַאֲחֵרי ַהּיִֹפי ִיָּוֵלד ַהַּפַחד/ ָּכאן, ַּבֲחצֹות ַהחֶֹׁשְך ַהחֹוֵׂשף/ ֶאת קֶֹטן 

ַהַחִּיים, ֶאת ְׁשִבירּוָתם".

של  הקיומי'  ה'פסימיזם  את  מאוד  מזכירה  זו  פואטית  אווירה 
על  מעיבה  המוות  מציאות  עובדת  לדידו  אשר  שופנהאואר, 
יכולה להיות למהותו של האדם אם  כל הישג. איזו משמעות 
מציאותו ארעית והכל מתקדם בכיוון אחד — אל המוות? כל 
עובדות החיים מלמדות אפוא כי האושר הארצי סופו להיגמר 

במפח נפש, או להיחשף כאשליה.

אך דוק: אצל בק, להבנתי, התחושה הפסימית והנוגה אינה נובעת 
כתוצאה מתחושה פנימית כי "עולמנו הוא הרע שבעולמות", גם 
לא מתחושה כי העולם הוא זר ומאיים, וגם לא מהתחושה כי 
דווקא  נובעת  היא  ומאיימת;  זרה  יישות  איזו  יש  שלו  בקרבו 
מתחושת ִקרבה ורצון להזדהות עם העולם, מתחושה כי העולם 
על  מעיבה  בו  חלוף  בני  שהיותנו  אלא  מציאותו,  מעצם  נצחי 
שמחת הנצח, ואולי אף מייתרת את החשיבות – הן זו של הנצח 

עצמו והן זו שלנו עצמנו. 

קל מאוד לשקוע בניהיליזם וברחמים עצמיים במצב כזה. אך 
דומה שבק חש תשוקה לגלות את האחיזה שתספק – לו ולנו 
שלנוכח  הניהיליזם  תחושת  אף  שעל  לכך  מטאפיזי  צידוק   –
החלוף, החד פעמיות והמוות, בכל זאת חייבת להיות עדיפות 

לעובדה שאנו נמצאים ולא־לא נמצאים.

של  היתרון  מובן  שבאיזה  תחושה  בק  את  פוקדת  בכדי  לא 
תחושת היש – עליו לגבור על החידלון שאותו מביאה תחושת 
ִּבְבִלי  ְוחֹוְלִמים  ְיָׁשִרים  "ָהִיינּו  'הנפילה':  בשיר  הנה  האין. 
ְוַׁשַער   /... ָלמּות/  ֶׁשָּצִריְך  יֹוְדִעים  ָאז  ִמִּני  ָאז,  "ִמִּני  אך  ַּדַעת", 
הכרה  בנפשנו  ישנה  כלומר  נֹוְדִדים".  ּוֵמָאז  ְלָתִמיד.  ָחסּום  ַהַּגן 
מהי שלמות קיומית, טעמנו ממנה והטעם מצוי בנשמתנו, כך 

שהחיסרון כואב וידיעת כורח המוות מרפה את 
הרוח. ובשיר 'הסגולה להתמצא בחשכה' נכתב 
ֶאת  ְלַהִּכיר  ֵּפרּוָׁשּה  ַּבֲחֵׁשָכה/  ְלִהְתַמֵּצא  "ַהְּסֻגָּלה 
ִּגּנּוֵני ָהֲאֵפָלה,/ .../ ְּכמֹו ֶׁשַּמִּכיִרים/ ֶאת ָהאֹור, ַהִּזיו, 
ַהּזַֹהר, ַהַּזּכּות". למעשה ללא ההיכרות עם האור 
והזוהר – שהיא אולי אפריורית – לא היינו בעלי 

סגולה להתמצא בחושך.

בק מבין אפוא – לא רק מבחינה הגותית אלא 
גם מבחינה אמוציונלית – שחייב להיות יתרון 
לעובדה שאנו נמצאים ולא לא־נמצאים, ובמילים 
אחרות, בק חש מפן הכרתי ומפן אמוציונלי שלא 

ייתכן שהכל לשווא הוא.

מאיים  ה"אין"  וצד  בתווך  שרויים  אנו  כזה:  הוא  המצב  ואכן, 
לבלוע כל יתרון מטאפיזי שיש ב"יש", אך יש בנו הכרה אולי 
מיסטית־משהו בדבר מציאות האור, אולי בשל שאנו בחושינו 
תופסים את המהות הגן־עדנית )ואולי אפילו זוכרים אותה כי 
הדבר טמוע בנו טרם לידתנו(. מצב זה מוביל את בק להתוות 
דיכוטומיה  מודגשת  שבו  עולם',  'תיקון  בשיר  ואכן  דרך. 
מהותית נוספת – 'בורא' לעומת 'נברא', הוא כותב "עֹוָלם ַקר 
ָמנֹוס  ֵאין  ִּכי  ְלַהֲאִמין/  חֹוָבה  זֹאת  ּוְבָכל   /... ְלַסֵּדר./  ֵיׁש  ְוָנְכִרי 
ְּכֶׁשעֹוָלמֹות  ַהֵּנס/  ַעל  ִלְסמְֹך  ֶאְפָׁשר  ְוִאי   /... ַהַּׁשַחר./  ִמִּדְמּדּוֵמי 
ָזִרים ִמְתּגֹוְׁשִׁשים/ ִּבְקַרב ָהֲעָנִקים – ּבֹוֵרא ְוִנְבָרא –/ ַּבַּמֲאָבק ֶׁשֵּבין 

ַהּטֹוב ָלַרע".

יציג  ומה  לעשות  מנסה  שבק  הסדר  את  לבחון  שננסה  לפני 
הגלום  נוסף  נדבך  לציין  יש  מטאפיזית",  נפש  כ"משאלת 
בפואטיקה שלו, והוא טמון באמירתו מרחיקת הלכת )בשיר בעל 
השם מעורר המחשבה – 'עצוב בגן עדן אחרי לכתנו'( שבשל 
גם אלוהים  המצב הקיומי הזה שנוצר אחר לכתנו מגן עדן – 
אמירה  ְמִחיָלה".  אֹו  ֶנָחָמה  לֹו  ְוֵאין  עֹוָלם/  ּבֹוֵרא  "ָעצּוב  עצוב: 
רק את מצבו הקיומי של האדם  זו מתארת לא  מלאת עוצמה 
אלא אף את מצבו הקיומי של האל. והאמירה שאין לאל מחילה 
נאמרת כאן לא כהתרסה ולא כהאשמה אלא כתיאור מצב קיומי; 
לא רק שהאל עצוב )כאדם(, ולא רק שאין לאל נחמה – אין לו 
מעמד  לה  לייחס  שניתן  יישות  בנמצא  אין  שהרי  מחילה,  אף 

עליון שיכולה לנחם או למחול לאל.

עתה מגיעים אנו למצוא את הסדר שבק מנסה לעשות, ובעצם 
לגלות מהי המשאלה המטאפיזית שבנפשו. 

הסתירני  'אלוהים,  הרליגיוזי  השם  את  הנושא  המיוחד  בשיר 
מופיעה  לצמיחה  הרס  בין  לדיכוטומיה  בנוסף  יה',  במרחב, 
משאלת   – משאלה  ומובעת  לרוח,  בשר  בין  דיכוטומיה 
ַהְּמעֹוֶפֶפת/  ָהרּוַח  ֶאְהֶיה  ְוָאז  ְיֻמַּגר/  ָּכאן  "...ֶׁשְּבָׂשִרי  ההתמזגות: 
ַהּנֹוְכִחים".  ָּכל  ָהאֹור,  ְוַהְּצָמִחים,  ַהְיצּוִרים/  ָּכל  ִעם  ְוֶאְתַמֵּזג   /...
ובשיר 'מדבר. נוכח. נסתר.' - חרף האווירה הנוגה שבו – 'ֵאין 
אומר  בק  ְמאֹוד"  ְלַבד  ְלַבּדֹו,  הּוא  ִאיׁש  ָּכל   /... ִמְתַחְּבִרים/  ָאנּו 
)שוב, כדבר שבעובדה( "ֶׁשִּנָּפֵגׁש ְּבֵקץ ַהָּיִמים". ובשיר 'פנים' הוא 
יהיה  הנהרה"  על  מראש  יוותר  "שלא  מי  כי  להבין  לנו  מניח 
מנוי עם אותם אשר "יבואו אל הקצה ופניהם מאירות". בשיר 
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'ביטחון', שבאמת נוסך ביטחון, מתוארת תחושת סיפוק לנוכח 
"שולי הענן המתגלים בהודם": "ְוָאַמְרִּתי 'ִּכי טֹוב' ְּכִאּלּו ִנְבָרא/ 
ַהַּמְרֶאה ְלֵעיַני ְלַבָּדן ְונֹוֵכַח/ ַוֲאִני ַהּבֹוֵרא ְוֵאיֶנִּני ׁשֹוֵכַח –/ ִאם ֹלא 

ֶאְהֶיה ְוִאם ֶאְׁשַּכח/ ֵאַדע ִּכי ֶזה ְׁשִמי ֶׁשָעָליו הּוא ִנְקָרא". 

אם כן חשים אנו בנימה מעין אופטימית, שוב בדומה לאמירתו 
של שופנהאואר "אבוא אל קיצי בשמחה, מודע... על שמילאתי 
בצורה  הכל,  אף  על  כי  המלמדים  דברים   – שליחותי"  את 

מסוימת של הגשמה עצמית, תיתכן נחמה.

ודברים אלו מובילים אותי למה שבעיני הוא שיאו של הלך 
הרוח השורה על שירי הספר, שניתן לאומרו בשורות אחדות 
מהשיר המעמיק Taedium Vitea – "ֲהֵרי ְּבָכְך ֶׁשָאנּו ְמַאְּבִדים 
ָּכְרֵחנּו./  ְּבַעל  ְמׁשֹוְרִרים  ְוַנֲעִׂשים  ּתּוָגה,  ֶׁשל  ְּבָיְפָיּה  זֹוִכים/  ָאנּו 

ָהּה, ִצּפֹור, ִנְׁשָמִתי ַהְּקַטָּנה,/ ֵאיֶזה עֹוָלם ִנַּתן ָלנּו ְּבַמָּתָנה!"

בק מגיע לתובנה שבכל זאת יש אולי תשועה וזו נמצאת ביצירה 
האישית ובשירה. השירה וההכרח לשורר מופיעים אפוא כנחמה 
של  ליחסו  בדומה  זאת  )גם  והמבוקשת  האפשרית  המטאפיזית 
שופנהאואר למוזיקה – שהיא לדבריו "התשובה לתעלומת החיים"(.

ָּכמֹוִני,  "ְוֵתְדִעי  בק:  של  היפה  משירו  שורות  כמה  עוד  והנה 
ֶׁשַהַּקִיץ ֶׁשִּנְרָאה ִנְצִחי/ ְּכָבר ֵאיֶנּנּו, ַמְׁשָמע, ָּכל ּכֹחֹו ְוִׁשְפָעתֹו/ ֹלא 
ָהיּו ֶאָּלא ַאְׁשָלָיה, ְּבֵני ֲחלֹוף./ ְרִאי, ָּכמֹוִני, ֶאת ַהֲחלֹוף ַהֶּזה,/ ַּכָּמה 
ָיֶפה ַהֲחלֹוף!" הרעיון המונח כאן הוא שבעצם ללא היותנו בני 
חלוף לא היינו זוכים לחוש את ההוויה הנצחית ולא היינו שרים 
את שירת ההוויה. כלומר יש משמעות לחיים רק בשל תופעת 
הוא  השלמות  את  שנחוש  לכך  הכרחי  תנאי  והמוות;  החלוף 

שאנו בעצמנו נהיה בני חלוף.

האין  על  היש  ביתרון  העיונית  ההכרה  למרות  דוק:  אבל 
הרי  האור,  של  מציאותו  בדבר  האפריורית  התחושה  ולמרות 
שההתנודדות בין הפסימיות הקיומית לאופטימיות רליגיוזית־

זו  בק.  של  בשירתו  להבנתי,  עמוק,  מונחת  עדיין  משהו 
התנודדות בין התחושה שאין משמעות לכלום לתחושה שהכל 
בשיר  הנה  בדיה.  שהכל  או  נס  בגדר  שהכל  משמעות;  רווי 
שבנפשו,  והטריא  השקלא  את  מתאר  הוא  הלילה'  'מחשבות 
שכן מצד אחד הוא "רואה בהרים את דמות היופי" ו"השחר 
ו"נגלה אליו פתע אדוָני" – אמירה חזקה  הלבן דיבר אליו", 
של מי שזכה לחוות התגלות, אך בד בבד הוא אומר "ָהָיה ֶזה 
החזון  את  ]שהביאו  ַהַּלְיָלה  ַמְחְׁשבֹות  "ַאְך   – ואז  ִּכּׁשּוף"  ִמין 
וההתגלות, צ.ע.[ ְמָסְרבֹות ִלְגוַֹע". הפסיחה היא אפוא על שתי 
התגלות  בין  נעה  ה"מחזה"  תפיסת   – ושוב  הלוך  הסעיפים 

)ספק אלוהית ספק מיסטית( לבין סתם כישוף. 

כי  מבין  בק  האינטלקטואלי  הפן  מן  מובנת:  זו  התנודדות 
אפשר שייחוס משמעות להוויה הוא מהלך של תרמית עצמית 
ומן הפן האינטואיטיבי הוא חש שחייב להיות יתרון לעובדה 
שצריכה  שהתחושה  )דומה  לא־קיימים  ולא  קיימים  שאנו 
להיות סיבה למציאותם של הדברים טמונה עמוקות בנפשנו(.

אני סבור שההתפתות לנקוט עמדה של מתנדנד ומתייסר היא 
שאין  לעובדה  מודע  הוא  שם.  נמצא  איננו  בק  אבל  גדולה, 

להתמכר לעמדת האינטלקטואל המיוסר. הוא מודע לכך שאולי 
"עורמת  הקאנטיאני  במונח  לכנותו  שניתן  במהלך   – הטבע 
להתמיד  שנוכל  מנת  על  כביכול  עלינו  מערים   – הטבע" 
ביישותנו; הטבע מוביל אותנו שנאמץ לעצמנו מעין אמונות/

אמיתות שיסייעו בידינו, אף שאין ביכולותינו לאשרן.

הוא  'ויטגנשטיין'  שבשיר  רק  לא  כן  ועל  לכך  ער  כאמור  בק 
מצטט את הפילוסוף – "על מה שאי אפשר לדבר, צריך לשתוק" 
ָצִריְך  ִלְׁשּתֹק,  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ָמה  "ְוַעל  עליו  מוסיף  אף  הוא  אלא 
ִלְׁשּתֹק עֹוד..." הוא מודע אפוא לכך ש"ֶזה ִמְׂשָחק ֵּביַנִים: ֲהָברֹות 
ְוִעּצּוִרים/ ְמַנִּסים ָלֵצאת ִמֵּבית ָהֲאסּוִרים/ ֶאל ַהחֶֹפׁש ַהָּתכֹל ֶׁשל 
ַהְּצִליִלים/ ְוֵאיָנם ְיכֹוִלים". אבל חרף מודעותו זו בק בוחר בדרך 
השירה, והדבר מחזיר אותי לדיכוטומיה שבה פתחנו – 'בעיניים 
אצלנו  נתפסת  המציאות  עצומות':  'בעיניים  לעומת  פקוחות' 
גם בעיניים עצומות ואי אפשר לדבר על המושאים ועל חווית 
ההתבוננות בהם, אבל אולי – וכאן תרומתו של בק – אפשר 

לשורר אותם. 

לסיום, אני רוצה להשתמש בדיכוטומיה אחת נוספת, שלהבנתי 
תבהיר היטב את השיח הפואטי של בק: ה'נקודה' לעומת ה'קו'. 
אנו למעשה נקודות חסרות ממד, אבל אנו יודעים כי מבול של 
נקודות חסרות ממד מרכיב את הקו בעל הממד. כלומר, מבחינה 
מסוימת אין חשיבות כלל לנקודה חסרת הממד ואולם מן הצד 
אינסוף  ובלעדי   – בלעדיה  כי  עצומה  חשיבות  לה  יש  האחר 

שכמותה – הקו בעל הממד לא היה נוצר כלל ועיקר. 

הפואטיקה של בק בעיני מתארת אפוא את מצב הנקודה בעלת 
התודעה העומדת על שני אספקטים אלו – אפסותה בהיותה חסרת 
ממד ואינסופיותה מבחינת כוחה בהיותה תנאי להתהוות של ממד.

דומני שמכאן ניתן להבין מדוע שירתו של בק אינה מתיימרת 
ששקטה  כשם  שקטה  היא  גבולות.  ופורצת  חדשנית  להיות 
ַהְּדָבִרים  ִׁשיַרת  ֶאת  "ּוְכתֹב   – הקו  על  המונחת  הנקודה  היא 
ַהְּפׁשּוִטים", אומר בק בשירו 'טבע דומם'. שירה שקטה זו אינה 
מבקשת לייחס לעצמה יותר ממה שחשה הנקודה לעומת הקו 
– "מצבי הקיומי", כביכול אומרת הנקודה לקו, "מאופיין בכך 
שהנני חסרת ממד וכך גם כל אינסוף הנקודות, אבל אני יודעת 
– בשכל וברגש – שבלעַדי, ובלעדי שירתי, לא היית אתה הקו 

מקבל את הממד המעניק לך ולי משמעות".

במובן הזה שירתו של בק מקדשת את השגרתי ואת המשותף, 
כולנו  שהרי  השונה,  את  ולא  השווה  את  להבליט  מבקשת 
מתחבטים באותן תהיות קיומיות; כולנו אחוזים באותם שרעפים; 
המציאות של כולנו היא אותה מציאות, וכולנו – אין אנו אלא 
אינסוף נקודות חסרות ממד המונחות על הקו הישר. ודוק: בק 
בא להדגיש את המשותף לא מכיוון שאינו עומד על מיוחדותו 
אלא דווקא ברצותו להבליט את העובדה כי מיוחדותו – תהיה 
גדולה כאשר תהיה – מבחינת הנצח היא פוחתת לעומת הגורם 

המהותי המשותף לכל הברואים, שהוא המציאות בת החלוף.

מכאן, מתפיסה שמרנית־משהו כזו אנו יכולים אולי להבין גם את 
הסדר ביצירתו הפואטית של בק – ובכך הוא כמובן מגשים את 
דבריו ש"עֹוָלם ַקר ְוָנְכִרי ֵיׁש ְלַסֵּדר"; הוא אינו חושש שמא הסדר 
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סדר  להפך,  השירים;  של  בבראשיתיות  או  בספונטניות  יפגע 
יתרום וימנע את התבדרות הנפש, יסייע ויכנס את המחשבות 
שמטיבן הן נוטות למצוא מקלט במחוזות בהן התודעה העצמית 
מתכהה. ואכן במישור הצורני שיריו מהודקים, צנועים ונקיים 
שהרוב  גם  לראות  ומעניין  'מסודרים';  שהם  וניכר  בעיצובם, 
ששלושת  וגם  מילים  שתי  בן  הנו  ספריו  שמות  של  המוחלט 
שירים  שני  בין  כלואים   – מערב  סוף   – הנוכחי  הספר  שערי 
שכל אחד מהם הוא בן 7 שורות )שם השיר הראשון הוא ׳שבע 

שורות׳ והוא אף מופיע בעמוד 7...(. 

חושש  ואינו  ולצורה  לסדר  חשיבות  מייחס  בק  כי  חשים  אנו 
המשותף  את  להדגיש  רוצה  הוא  שכן  בנאליות,  בדבר  מטענה 
את  להדגיש  לו  מסייע  והסדר  המר,  הסופיות  גורל   – והמאחד 
מה שחשוב בעיניו, וללא ספק הדבר מעיד על עצמאות־שירית 

אינדיווידואלית. 

התחלנו בדיכוטומיה ואני מבקש לסיים ַּבדיכוטומיה שמופיעה 
בשמו של הספר – 'שירים' ו'אלגיות': דומני ששירי הספר מנסים 
למצוא את יתרון היישות על פני האינות בעוד האלגיות שבו הן 
מתנודד;  ובק  במוות.  המסתיים  המר  הגורל  על  קינה  בבחינת 
עיתים המיסטיקה המצויה בעמידה על עצם קיומה בכלל של 
רוח אנושית היא כה עוצמתית ונשגבת עד שהיא מאירה באור 

מנחם את סופיותנו. 

חווית הקיום שבה זכינו והיכולת לשורר אותה הן נחמה; וזה 
דורש  )כ'נאה  לבק   – האחת  נקודות:  שתי  לציין  גם  המקום 
ונאה מקיים'( תנובה ספרותית יפה – הוא הוציא לאור עד כה 
את  החותם  בשיר   – והשנייה  שירה,  ספרי  מעשרים  למעלה 
הספר, שהוא גם שמו של הספר, "סוף מערב", בק מזכיר מתוך 
– ְקֵצה ַהַּקו! ָּכאן ְמנּוָחֵתְך, סֹוף ַמֲעָרב".            .ראייה מפוכחת את הקו הנצחי המיוחל: "ַלָחְפִׁשי ָיָצאת, ַהֶּנֶפׁש 

נוגה עמית

פחים גדולים וירוקים

ָנַפְלִּתי ַלְּתהֹום ֶׁשֵּבין ַהֲחלֹומֹות
ְלֵבין ַהְּמִציאּות

ְוׁשּוב ֹלא ִנַּתן ְלַהְפִריד
ֵּבין ַהְּנִׁשָּיה ְוַהָּנִׁשּיּות.

ֵאיִני זֹוֶכֶרת ֵמֵאיֶזה ַצד ָנַפְלִּתי
ְוֵאיִני ַמְצִליָחה ְלַהְחִליט

ְלֵאיֶזה ַצד ֲאִני רֹוָצה ַלֲחזֹר

ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֲאִני ּפֹוֶגֶׁשת ָאָדם ָחָדׁש
ְּבָמקֹום ָּכְלֶׁשהּו ַּבִּמְדָּבר

ִמְתַהֵּפְך ְׁשעֹון חֹול
ַהַּמְׁשִּגיַח ַעל ַהְּזַמן ֶׁשַּיֲעבֹר

ַעד ֶׁשְּיַאְכֵזב אֹוִתי ָלִראׁשֹוָנה.
ָׁשָנה ְועֹוד ָׁשָנה

עֹוָנה ְועֹוד עֹוָנה
ַאְך ַּבּסֹוף ֶזה ַמִּגיַע 

ֶׁשֲהֵרי ַּגם ֵׁשם ֶעֶצם ִקּבּוִצי 
סֹופֹו ְלִהָּמנֹות

ּוְכֶׁשָהֶאֶבן ָׁשָרה ַלַּנַחל
ּוְכֶׁשֲאִני ַהְּמֻבָּגר ָהַאְחָרִאי

ֶאְׁשַאל
ִמי ַמְׁשִּגיַח ָעַלי

ֲאִני אֹוֶהֶבת ָצרֹות
ֲאִני ְמַחֶּפֶׂשת ָצרֹות

ַוֲעבּור ֲאָנִׁשים ַרִּבים ִמַּדי
ֲאִני ַהָּצרֹות.

ֵיֶצר ַהָּצָרה ִהּנֹו ַהַּצר ֶׁשל ֵיֶצר ָהַרע
הּוא ַמְרִעיב אֹותֹו

ְוָלרֹב ְמַנְּצחֹו ְּבהֹוָרַדת ָיַדִים.
ִציר ַהָּצרֹות
הּוא ַהָּדָבר
ֲהִכי ַיִּציב

ַּבַחִּיים ֶׁשִּלי

עֹוד ְמַעט יֹום ַהִּכּפּוִרים
ַהְּנִׁשיָקה ֶׁשַעל ַהַּסְפָסל

ָהְיָתה טֹוָבה ַּבַהְרֵּבה
ִמּזֹו ֶׁשַעל ַהִּמָּטה

אֹו ִמָּכל ַאַחת ַאֶחֶרת
הֹו, ַהּמּוָעָקה

הֹו, ֲאִני ְּכָלל ֹלא ִמְצַטֶעֶרת
ַעל ַאף ֶׁשִּבַּקְׁשִּתי ְסִליָחה
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בעת חגיגת צאתו לאור של חרסים מאת אבות ישורון בערב 
האווירה  היתה  הירוקה  ביאליק"  "בית  שבגינת  הספרותי 
שהקרינה  ייחודית  השראה  שרתה  האירוע  על  קסומה. 
ישורון.  אבות  של  בתו  ישורון,  הלית  והעורכת,  המתרגמת 
בהקדמה המרתקת לספר מספרת ישורון על העבודה הכאילו 
הספר  חרסיו:  שברי  פי  על  השלם  בשחזור  'ארכיאולוגית', 
בכל  חבויות  מהגהות  במגירה,  שנחבאו  נייר  מפיסות  עשוי 

"מחובלים  אשר  מקופלים  מניירות  פינה, 
בחבילות". וכל אלה היו סגורים ומסוגרים 
בארכיון "ונחזים לעיני עצמם בלבד". הספר 
האחרונה  מהטיוטה  למטה,  ערוך מלמעלה 
של האב עד לראשונה. בזו האחרונה, נעזבו 
מחוץ לשירו הראשון - ׳הבלדה של מרים 
המגדלית ובנה הלבן׳ - שתי שורות: "היה 
זה אז שמתה נשמתי עליך/ שמאז לבך עלי 
שמוט". הואיל ואלה לא נוקדו, כתבה הבת: 
"אין לדעת מי אומר על מי, האם על בנה או 
הבן על אימו. וזה הנכון. עד האחרונה אין 

לדעת מי ילד את מי".

ה"חרסים" נלקטו מתוך הארכיון של ישורון 
שמסר בשעתו למכון 'גנזים'. קטעי שירים, פתקים, מכתבים 
שנותרו  טיוטות  כולם   ,1991-1932 השנים  מן  ומחשבות 
מלאה  גינה  בתוך  זה  בערב  לספריו.  נכנסו  ולא  בניירותיו 
ומילים  אותן שורות  אודות  דברים על  נישאו  ירוקה  עלווה 
שישורון עזב או לא השלים. או אולי היו ונמצאו בשירים ולו 
רק נדמה היה שהם אינם שם. חרסים הוא אולי על אודות הלא 
גמור המצביע על הבלתי ניתן לתיאור שאליו מכוונת נואשות 

תשוקת הכתיבה.

וולקשטיין  עודד  והמתרגם  המרצה  הסופר,  שנשא  דברים 
דופן.  יוצאי  גם  אך  יפהפיים  היו  הם  לכת;  מרחיקי  נדמו 
האלה  הנסתרות  "החבילות"  על  אמר:  הוא  כזה  דבר  מעין 
היה להישאר למעשה סגורות וחתומות, ועל הספר המיוחד 
על  נסובו  כמו  וולקשטיין  של  דבריו  נעלם.  להיוותר  הזה 
קיומו אי־שם של ארכיון עיתים. בתוך האפלה שלו התוכן 
זה  בארכיון  ללא הפסק.  גדל  הכריכות,  בין  ממשיך לצמוח 

לאה ענבל דור

קילוף שכבות
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אשר  מי  הנה,  אך  אדיר.  להון  עצמו  ומשביע  מכפיל  הכל 
מוציא חומרים גנוזים בו לאוויר ולאור, פותח למעשה שדה 
פעולה חופשי לזמן המכלה. האפשרויות נובלות ומתפוררות 
לומר  התכוון  שוולקשטיין  אפשר  חורך.  בוהק,  רקיע  נוכח 
למצוא  מכדי  ומופלאים  עצומים  שהם  דברים  יש  כי  גם 
וכי דברים מאבדים משלמותם העצמית  מקום בהתרחשות, 
בניסיונותיהם ללבוש צורה, להשתייך. אולי גם כיוונו דבריו 
אדירה,  מהות  שילוו  הספרותיות  לפרשנויות 
נעלמה זו בצאתה אל האור – או־אז יינתק מובנה 
ויתנדף. כך או אחרת, השתמע מדבריו כי החדירה 
צור־המחצבת,  אל  הצללים,  מלכת  אל  החוץ  מן 
מי  היו  כליה.  של  מעשה  עצמה  היא  מהווה 
נסתרת  כי שירה  וולקשטיין  באומרם  על  שחלקו 
ממשיים;  באזורים  שורשים  ומכה  מקדימה  כן  זו 
החמקמקה,  הסמויה,  שלה,  הנסתרת  בדינמיקה 
נפש  את  בעוצמתה  להטעין  יודעת  היא  הפלאית, 
האדם. וכך גם משכילה להדגיש את חוסר הנצחיות 

של החומר לעומת נצחיותה של הרוח האנושית.

"המחסנים",   - אלה  נסתרים  תכנים  כמובן,  אך 
החיים  ללשד  בנקל  לדמותם  אפשר   – הגניזה  "המגירות", 
כביר.  הוא  נחזה,  הבלתי  הסגולי,  משקלם  שכן,  הממשי. 
הדבר מודגש במיוחד נוכח המציאות שמחוצה להם. מציאות 
לעיתים  היא  שכן  תפקידה,  את  למלא  מסוגלת  תמיד  שלא 
בגולמיותו   שנגנז,  מה  ודווקא  מאולתר.  מסכות  נשף  כמו 
הצרופה, הנסתרת – דווקא הוא עם הפרדוקס שבזה – נשמר 
במחשכים לאין־סוף. במתח שבין דבר לבין היפוכו של דבר 
נוגהו  זוהר  בחבילה"  ו"מחובל  מקופל  ב"מרתף",  דווקא   –
של חומר זה; וחיוניותו שם מתפרצת. במחבואים מתחוללת 
התגלות, מתגלה אותו חזון של יפי העולם, כמו גם זה של 
כן,  אם  מסתבר  ולתמיד.  אחת  היפים  הדברים  עצבות  רחש 
כי כל עוד "הנכתב נחזה לעיני עצמו בלבד" - אין שיעור 
לאפשרויות הקיום של העולם. יש פה שיטה וחוץ־לשיטה: 
העמדת  מתח  את  שמסיר  זה  הוא  דווקא   - נראה  לא  קיום 
הרועדים  המסכה,  של  המלאכותית  הרצינות  את  הפנים, 

בחוץ על פני המציאות. 
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בכתב העת 'במה' שגם בו גלומה מעין "עבודה ארכיאולוגית" 
מאמר  פורת  דינה  פרופ'  מייחדת  דברים מהשכחה,  המעלה 
בעיבודו  פרנק  אנה  של  יומנה  נהפך  שבו  לתהליך  מרתק 
לתיאטרון, לסוגה קיטשית ו"אמריקאית" זולה. היא מצטטת 
שדבריה  אוז'יק  סינתיה  האמריקנית  והמסאית  הסופרת  את 
קשים ומרים. לדבריה של אוז'יק "לו היה היומן נשרף או לא 
בהתעללות  שהתעללו".  כפי  בו  מתעללים  היו  לא  מתגלה, 
יש משום הכחשת קיומו של היומן ממש.  זו, טוענת פורת, 
זה  יומן  של  השבתו  כי  לרמוז  אולי  מבקשת  היא  מכאן 
לו  להשיב  יכולה  לבדה  היא  רק   - והעלמה  שכחה  לאזורי 
את החוויה של כיבוד הרוח. 'במה' הוא כתב עת שרואה אור 
אחת לשנה, בשיתוף עם תיאטרון הבימה. זהו ספר עב כרס, 
לנשים  מוקדש  הנוכחי  הגיליון  מאוד.  אסתטי  יפה,  מעוצב 

אחריה,  או  בשואה,  תיאטרון  שיצרו 
העניקו  בשואה  שחייהן  לנשים  או 
לציין  אם  אמנותית.  לעבודה  השראה 
מעוררי  שכולם  המאמרים  מן  אחדים 
על  פסיכולוגי  מבט  על  מאמר  עניין: 
גולדברג"  לאה  של  הארמון"  "בעלת 
כחיזיון  "החיים  ברגמן,  אורית  מאת 
תיאטרלי" מאת גדעון עפרת, "בתחנה. 
מאת  )לסקר־שילר(  לאלזה"  ממתין 
לדמות  מיתית  "מגיבורה  באר,  חיים 
היסטורית: מסע ההגירה של חנה סנש 

לפלשתינה" מאת רותי גליק.

היומן   - זה  לדיון  שלישי  ספר  צירפתי 
הגנוז ממחנה ג׳אדו. מדובר ביומן אשר 
נכתב בסתר, במחנה הריכוז ג'אדו, שפעל 
השנייה.  העולם  מלחמת  בתקופת  בלוב 
יוסף דעדוש, ממנהיגי הקהילה היהודית 
שבבנגזי, כתב אותו מדי לילה בעיפרון 
על גבי נייר סופג. הוא היה מוסתר תחת 
ותצלומים  מסמכים  ניירת,  של  ערמות 

בבית המשפחה במשך שנים ארוכות. נדרשו ארבע שנים נוספות 
כדי לגלות ולפענח באמצעים טכנולוגיים את כתב היד הכתוב 
נעלמו  ואף  דהו  הדפים,  אל  נספגו  באיטלקית, שחלקים ממנו 

מתחת לכתמי שומן ועובש.

שנסתרו  ומילים  שורות  על  מבוססים  הנ"ל  הספרים  שלושת 
ב"חבילות"  ניירות מקופלים  אותם  על  כל במשך שנים;  מעין 
הם  שונות.  סיבות  בגין  לנפשם  שנעזבו  ישורון,  של  כלשונו 
יפתח  ומי  יימסרו,  למי  ידעו  מבלי שהכותבים  למעשה  נכתבו 
ויקרא בהם. ישורון ייעד אותם כמדומה, לגניזה, אבל פרסומם 
מלמד כי טיוטות אלה שלו שנותרו בניירותיו - הן חלק בלתי 
המנגנון  את  בהיר  באור  מאירות  והן  עבודתו  מגוף  נפרד 
האדם  בין  חיץ  שום  היה  לא  כמה  עד  הנפשי שלו. ממחישות 
אותן  של  יצירותיהן  לגבי  גם  הדבר  כך  החי.  לאדם  הכותב 
יוצרות שכתבו בשואה או שכתביהן עובדו לתיאטרון איכותי 
- המעצים את חווייתן הייחודית. וכך גם לגבי דעדוש שכתב 

במסתרים יומן במחנה הריכוז בלוב. לכל הכותבים האלה היתה 
הכתיבה כמו נשימה ספונטנית. כתיבה שהיא פעולה שעומדת 
החיים,  ניצת  עם  והתמזגות  חיים  על קצה הלשון, פעולה של 
גם ואולי דווקא בגלל המוות הנוכח בהם כלחש מתנשם: הוא 
נושא משמעותי ביצירה של ישורון; הוא מציאות חיים ביצירות 
אחריות  חותם  כן  אם  אלו  ביצירות  טבוע  בשואה.  שנכתבו 
כבירה של מי ששומרים על אש הקודש שלא תכבה. ולא בכדי 
אין בהם שום צל של פוזה וזיוף. השאלה איך אפשר להיות בן 
אדם בעולם שאין בו אלוהים, גם היא עולה. או ליתר דיוק, איך 
לא להתבהם בעולם כזה, ואיך אפשר פחות או יותר להישאר 
בו שפוי. וכמיהה ותהייה יש – האם יהא אפשר ברבות הימים 

למצוא איזה שקט פנימי, איזה רוגע.

שלושת הספרים כמובן שונים מאוד זה מזה במהותם, וכמעט 
אפשר  זאת  בכל  אך  אפשרית.  ולשונית  ספרותית  תכונה  בכל 
דפים  להם  סובבו  שבו  ישן  רומן  למעין  שלושתם  את  לדמות 
נשכחים כחורבות אבודות, דהויות. והם הלכו והחווירו, הלכו 
ואיבדו מכוחם כאילו עמדו לגווע בריקנות עצומה. עוד רגע והיו 
אובדים מזיכרוננו ואף מאבדים לאט־לאט את קיומם הם. אלא 
שאז התגלו בידי מעין "ארכיאולוגים", מלקטי חרסים, שהעלו 
אותם על פני השטח ואל האור. או־אז מסתבר כי דפים סמויים 
אלה הם סימן דרך, מלאכת מחשבת אמנותית או תיעוד נדיר, 
חיים שלמים,  מסגירים  הם  כי  מסתבר  עוד  ורב.  נוקב  שערכו 
בלתי  מידה  בעלי  יוצרים  אנשים  של  נשמה  שורשי  מבטאים 
רגילה של עקשנות ואומץ. זאת כי הם מבטאים ייסורים וחמלה 
את  ומבטאים  מתרחשים  והם  פנימית.  לסליחה  ובקשה  עזה 
זמנם המיוחד. אצל ישורון מבליחים בניירות גנוזים אלה קצב 
חיים, אורחות מחשבה, תבניות לשון, הרגלי היחסים, זיכרונות 
פרטיים, משפחתיים וקולקטיביים. מהמכתבים שהתגלו, שכתבו 

אבות ישורון, מתוך הסרט: ״ישורון, שישה פרקי אבות״
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יוצרות התיאטרון בשואה עולה כי מקננת בהן כפירה מרה ועזה 
עמהם.  צוחקות  והן  להן  צוחקים  ורוחות  שדים  כאילו  בגורל. 
לעיתים קרובות נדמה כי הן מעצבות את גיבוריהן לא כאנשים 
בשר ודם אלא כבאי־כוחם עלי אדמות של איתני טבע. דעדוש 
בכתיבת המסתרים שלו מפגין כוחות עליונים במאמץ לשמור 
על צלם אדם במחנה הריכוז. הוא מבטא בסבלותיו איזה דבר 
שהוא לאחר ייאוש, כזה המקנה כוחות לעמידה כל רגע ורגע 

לפני ברירה ובפני בחירה קשה.

בין הדפים האלה שכמעט ירדו אל תהום השכחה, יש כאלה 
אשר מבקשים לספר על הכל אך הלשון שלהם כמוה כאבן 
החומר  עם  להיאבק  ויש  למחצה.  רק  מסותתת  מגושמת, 
בעת  הרגשתו  את  כך  מתאר  אברמוביץ'  סוגיות.  כבפיצוח 
שעבד על פענוח היומן הדהוי של דעדוש. באמצעותו הוא 
והתעלמותה  המדינה  של  אדישותה  את  להאיר  ביקש  גם 
משואת יהדות לוב. רותי גליק מספרת ב'במה' על המאמצים 
את  לתאר  כדי  סנש  חנה  של  נפשה  לנבכי  לרדת  שעשתה 
חוויית ההגירה שלה בפלשתינה ואת יגון בדידותה כפליטה. 
האדרה  של  עקבי  תהליך  לחצות   - דרך  לסלול  עליה  היה 
ישורון  הלית  לדורות.  וכמופת  כסמל  סנש  של  לאומית 
ב'גנזים'.  ביושבה  תמימות  שנים  שלוש  חרסים  על  עמלה 
היא עשתה כן מתוך קשיים לא מבוטלים, תוך התלבטויות 
מרובים  מיונים  תוך  מקריות,  גם  בהן  רבות,  בין אפשרויות 
וצורך להכריע בין ברירות רבות. הכל כדי לדלות את אותו 
מתק־סתרים שירי, גאוני, של אביה, שעולה גם  מתוך ניירות 
מקופלים וגנוזים. הקשיים אם כן, בעבודת הגילוי, הנבירה, 
שכל,  שום  לכך  דרושים  מרובים.  הם  הליקוט,  הבחירה, 
רגישות עליונה, אחריות וכוח יצירה גדול כדי להבקיע אל 
משהו מוסתר מתחת לקרומי הדפים החבויים. שכן, כוח זה 
אמור להביא חומר גלם לנצחיות מאוחרת ועצומה. רק בכוח 
כל אלה - העלילה תוקע ממסלולו של הזמן ותיעשה עמוקה 
לאין חקר, בלא תחתית, כזאת ששום חזרה עליה לא תמצה 

אותה, והדפים הנשכחים יגיעו אל מעבר לזמן ולמציאות. 

למרות שהספרים כאמור לעיל כה רחוקים זה מזה, יש בהם 
בין  קשורות,  הן  בחלקן  עזות.  ראשוניות,  לחוויות  ביטוי 
השאר, בהרגשת זניחה או התעלמות מבן המשפחה, בין אם 
בתוך חוויית השואה עצמה, ובין אם בגין ריחוק פיזי וחוסר 
אונים כפי שהדבר משתקף בכתבים של ישורון. מחירן של 
חוויות אלה כבד. אבל דווקא בהן יש רוח חיים ויצירה. והן 
דומה  הכנפיים.  חריכת  במחיר  ולו  האש  אל  הפרפר  כזיקת 
כי חריכת הכנפיים - היא זו שמגולמת בכותרת של גיליון 
העורך  ידי  על  נבחר  זה  שם  תיאטרון".  או  "חיים   - 'במה' 
מוטי סנדק לגיליון הנוכחי. זהו גם שם יצירתה של הציירת 
שרלוטה סלומון שמובאת בגב כתב העת. הבחירה הזאת - 
חיים או תיאטרון - היא כמובן איננה אפשרית. מפני שמפה 
היוצר?   יבחר  איך  וכי   – התמזגות  יש  ומפה  התמזגות  יש 
אם מפה יבחר - חייו ידמו למוות. וכך גם אם יבחר אחרת. 
אבל באמנות יש שהמוות עצמו ידמה להתגעשות חושנית, 
להתלכדות עם יסודות נצחיים. ואולי בכלל הכל נקבע מראש 

וגם הבחירה אינה אלא משחק, טקס, שתוצאותיו נקבעו מזמן.

עוד נקבעה מזמן התלכדותו של ישורון עם האיתנים. מחרסים 
יצר פרטי בגלל "חתיכת"  כל  הוא משורר הכובש  כי  עולה 
לקבל  מנת  על  שלא  גמורה  התמסרות  בו  יש  ועט.  נייר 
ויתור  פרס. העיניים שלו מופנות תמיד פנימה. הוא מוותר 
כמעט מלא על חברה ועל הופעה בחברה, הגם שבאנושיותו 
בשלום  ברגישות,  בעדינות,  לעת  מעת  דורש  הוא  רבה  כי 
בשביל  ביוגרפי"  "חומר  על  ויתור  פה  שיש  דומה  ידידים. 
ההיסטוריון שבעתיד. לישורון יש חיים של פואמה קלאסית, 
ובלתי  שלמה  בהתמכרות  אחת,  בנקודה  בריכוז  ביושר, 
מוגבלת לרעיון אחד ולמעשה אחד – לאמנות. הוא גם בוחר 
לחיות במקום אחד שאין בו חידוש רב או "פיזור נפש", כדי 
להיוותר שם פנים אל פנים עם האמנות התובעת מן האדם 
את נפשו ומאודו. אמנות זו הדורשת דאגה נצחית, הבוגדת, 
אהבה.  של  אחד  יום  על  אף  מוותרת  אינה  גם   – ומאכזבת 
תוקף  נותנת  שנלקטו  הנייר  מפיסות  המשתקפת  הדמות 
על  השומר  משורר   - בשיריו  אנושית  הכה  להשתקפותו 
האשמה־הייסורים־החרטה־הערגה.  צלם  שהוא  האדם  צלם 
לישורון בקשה לסליחה פנימית וכמיהה לבוא בדלת סתרים 
אל אמו שנספתה בשואה ואשר למכתביה ולמכתבי משפחתו 
הוא לא שעה. גם במחיר נורא של הכחדת כל היצירה – הוא 
נכון לכך ומתאווה לכך כל רגע ורגע מחייו. ערגה זו אל אמו 
זו הגנוזה,  גם אל  כולה;  יצירתו  עד אפס שריד, הולכת אל 
כפי שאמר וולקשטיין, שממנה עולה ביתר שאת כי ישורון 
לא כותב בשביל האנשים, אלא עובד בשביל האמנות. הדבר 
שנעשה כולו לשמו, נעשה ביסודו של דבר בשביל האמנות 
של  הזמן  את  חוצות  ואנושיות  אמנות  האנושיות.  ובשביל 

ישורון כפלגים עמוקים. 

וסגנון  נפש  של  תכונה  מין  גם  יש  שלו  אלה  גנוזים  בניירות 
ישר  "קליעה  למצב של  תדיר  כתיבתו  את  המביאים  מיוחדים 
כאשר  מאוד,  קצרים  המשפטים  בהיות  גם  זאת,  למטרה". 
בענייני  תגובות  לשלומות,  דרישה  כמו  "זוטות",  הם  לכאורה 
חולין, הערות אגב־אורחא, דברים כאלה שממש נכתבו למגירה. 
זהו כישרון עילאי לנסח בקיצור מבריק כל דבר מחשבה ורגש, 
רועד של  צרור  ויהא  פנימי  באור  שיידלק  כך  יהא,  יהא אשר 
לחן. אולי זהו מעין אמצעי לסמן את המרחב. ואולי זו עוד צורת 
שמעסיקים  הדברים  על  חיים,  סיפור  על  העבודה,  על  דיבור 
אותו - מתוך מאמץ לתפוס עוד משהו ששייך לחוויה. כי גם אם 
על פניהן אלה הן עובדות רגילות, שעד לחשיפתן עברו עליהן 
בשתיקה, ואשר איש לא פרש עליהן חסות – הן מתגלות בספר 
כפסגה מאירה. אולי הן היו כמו חולפות מאליהן, אך הנה - אף 

על פי כן הן מבטאות גדלות ושיעור קומה רב. 

ועוד דבר: חרסים אמנם מאפשר לגלות לקוראיו של המשורר 
אותו  מכניס  גם  הוא  בשעה  בה  אך  השירה,  מעמודי  רמז 
יש  חייו.  והיומיום של  עבודת האדם  עולם  תוך  אל  כאמור, 
בכך משהו מן המשחק המגלה ומסתיר כאחת. בין השאר, הוא 
להתבייש.  ולא  הקורא  פני  אל  להציץ  למשורר  מאפשר  גם 
הרוחני  גם  שלו  פרצופו  את  כחש  בלי  לגלות  לו  מאפשר 
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הרגעי,  באופיו  הוא  כמדומה  ערכו  הגופני.  וגם 
חש  שהוא  בזה  הדברים,  ברמזי  גמור,  הבלתי 
"הולכות  ואינן  הכל  את  ממצות  המילים  שאין 
המילים  ש"כאן  למרות  כי  אם  הסוף".  עד 
כך  דרכו".  את  ממשיך  התוכן  הרי   - נעצרות 
יוצא שטיוטות אלו לפי עצם מהותן הן הצילום 
המדויק של הנשמה, פרוטוקול של מצבי נפש. 
ָׁשֵלו,  בחלל  משוחזר  לזיכרון  לדמותן  ואפשר 
חמימות  כמעין  והולכת;  גדלה  מחווה  כמעין 
יש  הניירות  מן  באחדים  מחדש.  שנמצאה 
ביטוי לחיי האחריות הגמורה של ישורון לגבי 
האמנות. אחרים, מתוך עמדה פוליטית ומדינית 
הומניסטית ונאורה, מבטאים את חוסר ההיגיון 
עמים.  ולאחוות  לשלום  ומייחלים  שבמלחמה 
חיי  שחיים  אלה  כלפי  חמלה  ביטויי  בהם  יש 
להוות  אמורה  ישורון  לפי  זו  חמלה  פליטות. 
נדבך מרכזי וטבעי בהווייה החברתית והלאומית 
פליטים.  בעבר,  אנחנו  היותנו  מתוקף  שלנו, 
את  לחיות  נפשי  צורך  בישורון  שיש  כמדומה 
בהרבה  אם  כי  אחת,  בנשימה  לא  כך:  העולם 
שברים של נשימות. וכך, הוא משורר אשר בימי 
של  האמיתיים  הערכים  את  שוכח  לא  מלחמה 
משורר  ולאום.  חברה  עיוותי  המוקיע  החיים. 
אדם  עדיין  במלחמה  גם  כי  לאדם  המזכיר 
הוא, המזכיר לאדם כי בכל עת ובכל שעה לא 
הוחמץ עדיין המועד לשוב ולהיות אדם כי כל 
הזאת  בארץ  האדם  את  אוהבת  שהשירה  זמן 
ואת החיים על פניה, כדאי וראוי גם לו, לאדם, 

לאהבם, להעריכם, לשמור עליהם.

יומן הגנוז במחנה ג׳אדו  ונחזור לרגע שוב אל 
קדושים  אותם  על  תוכנו:  את  לתאר  כדי 
הכי  ההמצאות  מזבח  על  מעונים  מחרישים, 
אכזריות של האנושות. היומן נע מסבל אל סבל. 

בלתי  ניסויים  ניסיונות,  יומין,  עתיקי  רגשות 
אפשריים. במקום נורא זה מתערערים חוקי טבע 
מורכבותו  כל  על  אחר  אדם  בפני  נחשף  ואדם 
גבול  לקצה  עד  המובאת  הנואשת,  הנוראה, 
הכוח האנושי. אך גם במקום זה יש חסדים והם 
ענקיים. רגשות עתיקי יומין שאין להם חקר, אך 
שיש בהם תבונה – משותפים כמדומה, לחוויות 
המתוארות בשלושת הספרים. ועוד משותף להם 
ממד הזמן - אשר פורץ את גדרות  המאורעות 
כאילו היה נטול פיקוח. זמן זה גדל בלא מידה 
וחשבון על פני המרחב כולו ונעשה לממד עלום 
שם. וכמו על גבולו של הזמן מתעוררת בקשה 
לנדרים כלשהם. עם קצות מילים שמעברן מצוי 
העמוק  פירושו  הוא  שאולי   – מושג  לא  דבר 
ביותר של הרגש האנושי. בכניסה למבוכים של 

גלעד מאירי   

האם נועדנו 

ֲאַנְחנּו ְמַדְּבִרים ַּבַּנָּיִדים 
ַהִּׂשיָחה ִמְתַנֶּתֶקת 

ְּבִדּיּוק ְּכֶׁשֲאִני רֹוֶצה 
לֹוַמר ָלְך ֶׁשֲאִני

ַהְּיקּום אּוַלי רֹוֵמז 
ֶׁשֲאִני טֹוֶעה ַּדְוָקא ַעָּתה

ֵאין ְקִליָטה  
ֲאָבל ְּבָכל זֹאת

חֹוֵזר ֵאַלִיְך ִמְתַּפֵּלל
ֶׁשַאְּת ֹלא ְמַחֶּיֶגת 

ֵאַלי ּבֹו ְזַמִּנית
ִּכי ֶזה אֹוֵמר ֶׁש

ֲאָבל ֵאין ַמֲעֶנה 
אּוַלי ַאְּת ְמַנָּסה 

ָאז ָלָּמה 
ֵאין ְצִליל ָּתפּוס ֲאִני

ׁשּוב ְמַחֵּיג ֲאָבל
ִמְתַנֵּתק ִמָּיד 

ָלָּמה ֶׁשִּתְהֶיה ַּתָּקָלה 
ֲאָבל זֹו ֲהָקָלה

ֲאִני ֹלא ַעל ַמְמִּתיָנה
ְּכלֹוַמר ַאְּת ַּכִּנְרֶאה 

ֹלא עֹוָנה
ְלִׂשיָחה ַאֶחֶרת 

ָאז ָלָּמה ַאְּת 
ֹלא ִמְתַקֶּׁשֶרת
ֵיׁש עֹוד ִסּכּוי 
ְלִסְנְכרּון ָאָּנא

אנחנו מדברים על זה

ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשל ַהִּמין 
ַאְּת ַוֲאִני ּדֹוְרִׁשים:
ֲעָׂשָרה ַקִּבין ִמין 

ָיְרדּו ִעם ַהּגּוף,
ַּכָּמה ָנְטָלה ַהְּתׁשּוָקה,

ַּכָּמה ָהַאֲהָבה?

ַאְּת ְמַמֶּיֶנת ֶאת ַהֲחָוָיה 
ַהִּמיִנית ְלסּוֶגיָה, 

ֲאִני ְמַעְרֵּבב ִמין ְּבִמינֹו 
ּוִמין ְּבֶׁשֵאינֹו 

ִמינֹו, ְמַעְּיִנים ְּבִזיּוִנים,
ִּביִׁשיָבה ֶׁשל ַמֲעָלה 
ּוִבְׁשִכיָבה ֶׁשל ַמָּטה.

 
ָּדִנים ִּבִהְלכֹות ַהִּמְתַיְרִאין,

ִּבְתנּוחֹות ַהֶּנֱהִנין, 
ַמִּתיִרין ֶאת ַהִּדין 

ִמן ַהִּמין.
 

ָּכְך ָאנּו ְמׂשֹוֲחִחים.

ַמְצִמיִחים 
ֵּביֵנינּו 

ְרָקֵנּה,  ֻּפּ
ְמָקְרִבים 

ֵּביֵנינּו
יֵחּה. ְמִשׁ

לרדת  יש  רבדים  - שבעה  "המרתפים"  "המחסנים",  אל  בירידה  הפנים, 
זה, אולי  - אך עוד לא מגיעים - ביסודות הנשכחים, במקום־לא־מקום 
אחר  במקום  ולא  כאן  אולי  אי־פעם.  שנכתב  מה  כל  בעצם  נמצא  שם 
הסיפורים ויתחילו שוב.                                                           .ביתם ומולדתם של כל הסיפורים שנשמעו. ומשם גם יקומו ויתחדשו כל 



גליון 419 
42

בכל  אמם  חלב  עם  התינוקות  שינקו  שנים  מאות  בני  וחששות 
דור ודור". בעת כתיבת הרומן חיה נמירובסקי בכפר קטן איסי 
ֶל'אֶווק במחוז בורגון הדומה לכפר המתואר ברומן. היא מתארת 
ומשקפת  חיה,  היא  שבקרבם  התושבים  של  ה"רשעות"  את 
אותה  הסגירו  היסוס  ללא  אשר  האנשים  של  הפסיכולוגיה  את 
ולמעשה שלחו אותה לתא הגזים. מחברת ההקדמה לספר, מרים 
שום  היו  לא  נמירובסקי  "לאירן  כותבת:  )פרידמן(,  אניסימוב 
ה'נתעב',  האדיש,  הצרפתי  ההמון  של  ליחסו  בנוגע  אשליות 
לה  הצפוי  לגורל  בנוגע  ולא  הפעולה,  ושיתוף  התבוסה  כלפי 
צרפת  לעבר  מאשימה  אצבע  הפנתה  נמירובסקי  עצמה". 
האדישה, האנוכית, התבוסתנית, המתפרקת מוסרית והמאבדת 
את גדולתה וכבודה הלאומיים בעקבות הפלישה הנאצית. היא 
מתארת את צרפת המפוחדת, המתנדנדת בין שרידי הפטריוטיזם 
לבין ההשלמה עם הכובש והצייתנות לו. ב־30 ביוני 1941 היא 
אותה  מעבירה  ואף  הצרפתים,  על  דעתה  את  ביומנה  מביעה 
הסבל  על  אחת  מילה  הניגודים:  בכוח  להשתמש  לספרה: "כן! 
ועשר מילים על האנוכיות, הפחדנות, השותפות לדבר עבירה, 
במהלך  נמירובסקי  נרצחה  כעונש,  אירוני,  ובאופן  הפשע". 
אותה,  דחתה  אשר  צרפת,  על  האמת  על  שלה  הרומן  כתיבת 
הספרות  בהיסטוריית  לראשונה  ותרבותה.  למדינה  הנאמנה 

העולמית סופר הוצא להורג במהלך כתיבת ספרו. 

מרים  בידי  שנכתבה  צרפתית  סוויטה  לספר  בהקדמה  כמצוין 
בקייב,  בפברואר 1903  ב־24  נולדה  נמירובסקי  אניסימוב, אירן 
המשפחה  עשיר.  בנקאי  היה  אביה  אמידה.  יהודית  למשפחה 
 1917 אוקטובר  מהפכת  לאחר  פטרבורג.  לסנט  מקייב  עברה 
מילדותה  לצרפת.  הגיעו  ולשבדיה, ובשנת 1919  לפינלנד  ברחו 
ידעה אירן צרפתית. עד גיל ארבע־עשרה היא למדה אצל אומנת 
את  לכתוב  אירן  החלה  ב־1917  זו  של  מותה  ואחרי  צרפתייה, 
ראשון  תואר  קיבלה  בצרפתית. נמירובסקי  הראשונות  יצירותיה 
ואת  סורבון,  אוניברסיטת  של  לספרות  בפקולטה  בהצטיינות 
טרום  ביצירות  שמונה־עשרה.  בגיל  פרסמה  הראשונה  יצירתה 
המלחמה, היא יצרה דמויות שליליות רבות של יהודים, תיארה 
לעושר  האובססיביות  שאיפותיהם  ואת  כסף  לבצע  תאוותם  את 
ושררה. נמירובסקי תיארה את הבורגנות היהודית העשירה מקרוב 

כי לחוגים הללו השתייך אביה הבנקאי ברוסיה וגם בצרפת. 

אותה  שעשה  גולדר  דויד  הרומן  את  פרסמה   1929 בשנת 
החברתית  קרנם  עליית  את  תיארה  זה  ברומן  מפורסמת. 
טיפוסיים.   אנטישמיים  במונחים  היהודים  של  והתעשרותם 
ומתנהגות  נראות  נמירובסקי  של  ברומן  היהודיות  הדמויות 
בצרפת  האנטישמיות  של  האידיאולוגים  מטעם  נכתבו  כאילו 

את  "דנואל"  הצרפתית  לאור  ההוצאה  פרסמה   ,2004 בשנת 
סוויטה צרפתית, רומן על מלחמת העולם השנייה, אשר תורגם 
ל־38 שפות והיה לספר השנה. מחברת הספר קיבלה את הפרס 
הספרותי הצרפתי השני בחשיבותו, פרס רנאדו. כשלושה מיליון 
עותקים של הרומן נמכרו מאז פרסומו. על פי תקנון הפרס, רק 
נמירובסקי, מחברת הספר, מתה 62  זכאי לקבלו. אירן  סופר חי 
״הסימפוניה  ביותר.  הידועה  יצירתה  של  פרסומה  לפני  שנים 
הבלתי גמורה״ )8№( בוצעה ארבעים ושלוש שנים לאחר כתיבתה 
כאשר מחברה לא היה בין החיים זה שלושים ושבע שנים. הסיבה 
שבגינה פרנץ שוברט לא השלים את עבודתו עליה אינה ידועה. 
הסימפוניה הבלתי גמורה שעליה מסופר כאן לא הושלמה בשל 
אנשים.  ציד  עקב  הופסקה  כתיבתה  של המחברת.  הטרגי  מותה 
דבר הצלחתה הכבירה של היצירה לעולם לא נודע ליוצרת שלה.

שנות  בסוף  מפורסמת  צרפתייה  סופרת  היתה  נמירובסקי  אירן 
ה־20 ובתחילת שנות ה־30 של המאה העשרים. מבקרי הספרות 
השוו אותה לבלזק. בשנת 1930 המגזין האמריקני 'ניו יורקר' כינה 
אותה "היורשת של פיודור דוסטויבסקי״. הרומן סוויטה צרפתית* 
בלתי  יצירה  הוא   - צרפת  של  הנאצי  הכיבוש  את  המתאר   -
חמישה  בעלת  סימפוניה  בצורת  אותו  תכננה  המחברת  גמורה. 
אמנם  )שלה  בטהובן  של  החמישית  לסימפוניה  בדומה  פרקים, 
היו רק ארבעה פרקים(. נמירובסקי כתבה ביומנה: "בעצם הספר 
יהיה כמו יצירה מוזיקלית, שלעיתים שומעים בה את התזמורת 
סוויטה  של  הפרקים  שני  היחיד".  הכינור  את  ולעיתים  כולה 
צרפתית "הסערה ביוני" ו"דולצ'ה" כתובים בסולמות מוזיקליים 
הגמורה״  הבלתי  ה״סימפוניה  של  הפרקים  לשני  שונים, בדומה 
מאת שוברט: הראשון – תמונת מנוסתם של תושבי פריז מאימת 
הגרמנים המתקדמים, השני - רומן. המחברת נמירובסקי ובעלה 
מישל אפשטיין, שניהם ילידי רוסיה, גורשו למחנה השמדה נאצי 
בחסות התקנות שהנפיקה ממשלת וישי ב־2 ביוני 1941 ונרצחו 

בתאי הגזים של אושוויץ־בירקנאו בשנת 1942. 

צרפת  של  והשעבוד  הכיבוש  על  ספר  הוא  צרפתית  סוויטה 
הגדולה,  האומה  של  המוסרית  ההידרדרות  על  הנאצים,  תחת 
ועל תבוסתה של האנושיות שבה. על אנשים המסוגלים להסגיר 
אחרים לידי הנאצים: "אנשי החווה היו מכניסי אורחים ונוחים 
שובבות  היו  והבחורות  להתרועע,  אהבו  הגברים  לבריות; 
אופי  קווי  בהם  גילית  אותם,  להכיר  כשלמדת  ומתחנחנות. 
אפשר  שאולי  רשעות,  אפילו  קשיחות,  חספוס,  של  מפתיעים 
קדם, שנאות  מימי  בתורשה  שעברו  שרידים  בהם  לראות  היה 

אלכס גורדון

אירן נמירובסקי, סימפוניה בלתי גמורה*

________________________

*אירן נמירובסקי, סוויטה צרפתית, מצרפתית: ניר רצ׳קובסקי, כתר 2006
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שייחסה  הביטויים  את  אספה  אניסימוב  ובגרמניה. 
ואני  השונות,  ביצירותיה  היהודים  לגיבוריה  הסופרת 
מצטט מתוך האוסף של אניסימוב: "שיער מקורזל, אף 
מעוותות,  וציפורניים  אצבעות  רופסות,  ידיים  מעוקל, 
זו  קרובות  עיניים  זית,  בצבע  או  צהוב  שחום,  עור  גון 
סמיכים  תלתלים  שדוף,  גוף  ושמנוניות,  שחורות  לזו, 
ושחורים, לחיים שגונן עכור, שיניים לא סדורות, נחיריים 
רוטטים, ונוסף על כל זה תאווה לרווח, חרחור מריבות, 
גרוטאות׳,  ולקנות  ׳למכור  מולד  כישרון  היסטריה, 
לסחור במטבע זר, למכור מדלת לדלת, לספסר בתחרה 
את  נמירובסקי  מתארת  כך  מוברח".  בנשק  או  מזויפת 
הקטן  דויד גולדר: "היהודי  הרומן  מגיבורי  פישל, אחד 
והמצחיק, ג׳ינג'י, בעל לחיים ורודות, דוחה ואומלל בעת 
ובעונה אחת. עיניו בורקות מאחורי זכוכיות המשקפיים 
במסגרת זהב דקה. יש לו בטן עגולה, רגליים עקומות, 
קצרות וכחושות וידי רוצח". ברומן כלבים וזאבים היא 

כותבת: "כמו לכל יהודי, המגרעות הייחודיות ליהודים הסבו לו 
עוגמת נפש גדולה והכאיבו לו יותר משהיו מכאיבים אילו נולד 
נוצרי. האנרגיה העיקשת הזאת, הצורך הכמעט פראי להשיג את 
התקבצו  אלה  לחשוב, כל  שעשוי  למה  העיוור  מבוקשך, הבוז 
הם  אלה   ]...[ היהודית'.  'החוצפה  תווית:  אותה  תחת  בנפשו 

קרובי; זוהי משפחתי". 

ובתחושת  בילדותה  מקורה  מיהודים  נמירובסקי  של  סלידתה 
ולא  בתה  את  אהבה  לא  )פייגה(  פאני  אמה  מהוריה.  הניכור 
טיפלה בה. היא עסקה במראה החיצוני שלה עצמה ובפרשיות 
אהבים שניהלה. את הטיפול בילדה אירן העבירה לידיהם של 
המשרתים והמורים הפרטיים. נמירובסקי שנאה את אמה ואת 
חייה הריקניים והאנוכיים. את השנאה של בת לאמה המחישה 
גיבורת  על  כתבה  בדידות  של  יין  ברומן  מיצירותיה.  בכמה 
שנאה  אמה,  כלפי  מוזרה  שנאה  בלבה  טיפחה  "היא  היצירה: 
'אמא'."  אמרה  לא  מעולם  היא   ]..[ איתה  יחד  גדלה  שכאילו 
ארבעים  ב־1989,  בפריז   102 בגיל  נמירובסקי מתה  פאני 
ואליזבת,  דניז  את  פגשה  כאשר  בתה.  מות  לאחר  שנים  ושבע 
הנאצים, היא  של  המוות  במחנה  הוריהן  את  שאיבדו  נכדותיה 
ושילחה  הגדולה  הפריזאית  לדירתה  להיכנס  להן  הניחה  לא 
מאביה  גם  סלדה  נמירובסקי  יתומים.  בבית  להתגורר  אותן 
אשר  העשירים,  היהודים  העסקים  אנשי  אותו,  ומהסובבים 
בלתי  בתענוגות  חייהם  את  ובילו  בעסקאותיהם  שקועים  היו 
את  שנאה  היא  ובקזינו.  בנסיעות  רב  זמן  בילה  אביה  פוסקים. 
ההתמקדות האובססיבית של קרוביה וידידי משפחתה היהודים 
בצע  תאוות  ההון.  להגדלת  התשוקה  ואת  פיננסיים  בעניינים 
כסף הגעילה אותה. זלזולם של הוריה בה גרם לה לשנאה, בוז 
וסלידה מקרובי משפחתה, מהיהודים העשירים בכלל, ולבסוף 
שנאה  "איזו  כתבה:  אניסימוב  מרים  בכלל.  היהודי  העם  כלפי 
וייס  ג'ונתן  הסופרת  של  הביוגרף  בכתביה!"  מתגלה  עצמית 
טוען בספרו עליה )2006( כי נמירובסקי היתה "עצם ההגדרה 
של יהודי שונא עצמו". החוקרת האמריקנית רות פרנקלין מכנה 

את הרומן דויד גולדר "הלעג הגזעני לרומן". 

ב־1930  לראשונה  תוארה  היהודית  העצמית  השנאה  תופעת 
על ידי הפילוסוף והסופר הגרמני ממוצא יהודי תיאודור לסינג 
הפסיכולוג  היהודית.  העצמית  השנאה  בספרו   )1933-1872(
מהנאצים  שנמלט  ומי   ,)1947-1890( לוין  קורט  היהודי־גרמני 
ב־1933 לארצות הברית, כתב בשנת 1939: "אדם שאינו מזדהה 
עם היהדות, אך בעיני אחרים הוא יהודי, לא יאהב את כל מה 
ששייך ליהדות, אפילו עד כדי תיעוב עצמי, מכיוון שהתכונות 
המאושר.  הרוב  עם  להתמזג  ממנו  שמונעות  אלה  הן  היהודיות 
העובדה  בשל  הנחיתות,  מתחושת  נובעת  העצמית  השנאה 
עקב  יהודי,  הלא  הרוב  עניני  דרך  עצמו  על  מסתכל  שהיהודי 
האמריקני  החוקר  אחר".  להיות  מהרוב,  שונה  להיות  החשש 
על  כותב   )1986( יהודית  עצמית  שנאה  בספרו  גילמן  סנדר 
ודוחים  ביהדותם  מתביישים  עצמם",  את  "השונאים  היהודים 
אותה: "היהודים רואים כיצד האומה הדומיננטית תופסת אותם, 
יהודים  על  דאגותיהם  את  משליכים  הם  פיצול  ובאמצעות 
 )split( אחרים כדי להרגיע את עצמם". גילמן מתכוון לפיצול
קונפליקט  עם  להתמודד  לאדם  לסייע  שנועד  ההגנה  כמנגנון 
רגשי באמצעות חלוקת האובייקטים בחייו ל"טובים" ו"רעים". 
עצמם"  את  ה"שונאים  יהודים  לדיכוטומיה:  מובילה  ההשלכה 
הדופן,  יוצאי  ליהודים  ל"טובים",  עצמם  את  להפוך  שואפים 
אם  גדול  ספק  הסטריאוטיפיים.  ה"רעים"  מהיהודים  השונים 
את  קראה  נמירובסקי  אם  ספק  גולדר,  דויד  את  קרא  לסינג 
ספרו של לסינג. היא לא התעניינה בספרות המוקדשת לתיאור 
היא  יהדותם.  את  הדוחים  כמוה,  היהודים  של  הפסיכולוגיה 
ניסיונותיה  היהודים.  של  חסרונותיהם  בחשיפת  עסוקה  היתה 
לטהר את עצמה מהשתייכותה לגזע היהודי נמשכו עד לכיבוש 

צרפת על ידי הנאצים.

בראיון שפורסם ב־5 ביולי 1935, הסבירה נמירובסקי שברומן 
המתגוררים  הצרפתים  "היהודים  את  תיארה  לא  גולדר  דויד 
חשיבות  אין  באמת  הגזע  לשאלת  שאצלם  דורות,  זה  בארצם 
תפסה  שאצלם  יותר,  יהודים־קוסמופוליטים  אלא  גדולה, 
הסופרת  אחר".  רגש  כל  של  מקומו  את  כסף  בצע  תאוות 
המתאפיינים,  היהודים־הקוסמופוליטים  על  ביקורת  מותחת 

מיכאל אפשטיין ואירן נמירובסקי, 1930
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לטענתה, שאלת  עוד  ורדיפת בצע.  לדעתה, בריקנות רוחנית 
הלאום אינה משחקת תפקיד אצל היהודים בצרפת. בכך היא 
מתעלמת מהאנטישמיות ששררה בצרפת שלושים שנים לאחר 
בתולדותיה,  ביותר  והקשה  הגדולה  האנטישמית  הפרשה 
הפרו־נאצי  המשטר  הקמת  לפני  שנים  חמש  דרייפוס,  פרשת 

והאנטישמי בתחומה של המדינה. 

הסופרת הצרפתייה אירן נמירובסקי רצתה להיות צרפתייה אבל 
 1936-1935 השנים  בין  צרפתית.  אזרחות  לקבל  הצליחה  לא 
ניסתה ללא הצלחה לקבל אזרחות. היא סברה שאחת הדרכים 
להפוך לצרפתייה היא כתיבת יצירות ספרות המבטאות ביקורת 
השתמשה  היא  גרוטסקיים.  בתיאורים  שימוש  תוך  עמה  כלפי 
ברטוריקה האנטישמית, אשר נתפסה בעיניה כמרכיב של הרוח 
ליצירותיה  זרה  יהודית  סולידריות  חשקה.  שבה  הצרפתית, 
באנטישמיות  ההאשמות  את  דחתה  היא  אך  נמירובסקי,  של 
והתעקשה כי מעולם לא ניסתה להסתיר את מוצאה. היא חוזרת 
את  לתאר  יכולה  הייתי  "אם  אחדות:  פעמים  טענה  אותה  על 
בעצמי. משחר  יהודייה  שאני  משום  היהודית ]...[ זה  הנשמה 
ילדותי אני מכירה היטב את בעלי הממון, וזה נראה לי מרתק 
סיפור  למצוא  יכולה  אני  שבה  הסביבה  הם  הבנקאים  חוגי  כי 
שלה,  היהודים  תיאורי  את  למתן  מסרבת  הסופרת  משעשע". 
בשל אמונתה בחופש היצירה ובאמת האמנותית, שהיו חשובות 
האנטישמים. רק  בידי  ביצירותיה  השימוש  מסכנת  יותר  לה 
לאחר עלייתו של היטלר לשלטון בגרמניה הבינה נמירובסקי 
תגובתה  שלה.  היהודים  בתיאורי  לעמה  הטמון  האיום  את 
להאשמה באנטישמיות היתה אמביוולנטית: "כמובן, אילו היה 
היטלר כבר בשלטון, הייתי מרככת את התיאורים בדויד גולדר 
צודקת  הייתי  לא  זאת  ובכל  אחרת,  הספר  את  כותבת  והייתי 

והייתי מגלה חולשה שאינה ראויה לסופר אמיתי". 

מאופקת  היא  שבסוויטה צרפתית  הגרמנים  החיילים  בתיאורי 
ולא ביקורתית. יתכן שנמירובסקי הרגישה שהתקדמותם בשטח 
צרפת מאיימת על חייה והחליטה להיזהר. היא אף מתארת את 
אהבתו של הקצין הגרמני ברונו, מוזיקאי, לבחורה הצרפתייה 
לוסיל. אולם ביומנה ב־1942 היא כותבת על משתפי הפעולה, 
בכירי ממשל וישי: "האנשים השנואים ביותר בצרפת ב־1942: 
פיליפ אנריו ופייר לוואל. הראשון כמו נמר, השני כמו צבוע: 

מהראשון עולה ריח דם טרי, מהשני צחנה של נבלה".

נחלץ  אפשטיין  אשתו, מישל  של  מעצרה  מצער, לאחר  נסער 
גרמניה  לשגריר   1942 ביולי  מ־28  במכתב  להצילה.  לנסות 
הסביר  הוא  שמה.  את  לטהר  ניסה  הוא  האבץ,  אוטו  בצרפת, 
שהיא ברחה מרוסיה הסובייטית העוינת לנאצים, ומעולם לא 
ואף  מיצירותיה  בבירור  שעולה  כפי  ליהודים,  אהדה  הרגישה 
הוטבלה: "בצרפת, איש מבני משפחתנו לא עסק בפוליטיקה. 
הייתי מנהל בבנק ואשתי היתה לסופרת מוערכת. אף לא באחד 
לא  פרסומם(  על  אסרו  לא  הכיבוש  רשויות  )שאגב,  מספריה 
יהודי,  ממוצא  שאשתי  ואף  גרמניה,  נגד  אחת  מילה  תמצא 
אנחנו   ]...[ חיבה.  שום  בלי  היהודים  על  בספריה  מדברת  היא 
בפריז.  ונולדו  צרפתיות  שהן  בנותינו  גם  וכך  קתולים  עצמנו 
העיתון הצרפתי ]האנטישמי[ 'גרינגואר', שם עבדה כסופרת, לא 

פופולרי בקרב היהודים והקומוניסטים". אף אחד מ"היתרונות" 
של הסופרת הצרפתייה אירן נמירובסקי לא הרשים את הנאצים 

ולא עמד בתחרות עם "חסרונה" העיקרי - יהדותה.

בסוף שנות השלושים של המאה העשרים נוצרה בצרפת בעיה 
קצר  זמן  היהודית.  באוכלוסייתה  גידול  בשל  חריפה  יהודית 
דוברי  היהודים  בגרמניה,  לשלטון  היטלר  של  עלייתו  לאחר 
התגוררו  הנאצי,  הכיבוש  לפני  לצרפת.  להגר  החלו  הגרמנית 
אוסטריה  מגרמניה,  אליה  שהיגרו  יהודים  אלף  כמאה  בפריז 
היתה  הצרפתית  בבירה  היהודית  האוכלוסייה  כמות  וצ'כיה. 
למהגרים  המהגרים.  היהודים  אוכלוסיית  של  לזו  שווה  בערך 
לצרפת  נמשכו  והם  צרפתית,  אזרחות  היתה  לא  אלו  יהודים 
בשל הצלחתה באמנציפציה של יהודיה המבוססת על הדרישות 
ל"חירות, שוויון ואחווה" עוד מימי המהפכה הצרפתית. פרשת 
דרייפוס נתפסה בעיני היהודים כאנומליה. תופעת וישי ושיתוף 
הפעולה ההדוק של הממשל הצרפתי וחלקי אוכלוסיית המדינה 

עם הפולשים הנאצים היו עבור היהודים הלם אמיתי.

"לאנרי  כיתוב:  מופיע  פריז  של  הפנתיאון  מעמודיו  אחד  על 
לצרפת  כבוד  הביאו  ויצירתו  שחייו  הפילוסוף   – ברגסון 
הפילוסוף   ,)1941-1859( ברגסון  אנרי  האנושות".  ולמחשבת 
הצרפתית  האקדמיה  חבר  לספרות,  נובל  פרס  חתן  הנודע, 
ויהודי, הספיק לחיות בתקופה שבה פורסם הצו האנטי־יהודי 
שהוציא ממשל וישי ב־3 באוקטובר 1940. הצו המפלצתי לא 
והאחווה". האליטה  השוויון  "החירות,  בארץ  התנגדות  עורר 
ורדיפת  האפרטהייד  גילויי  נוכח  אדישה  נותרה  הצרפתית 
היהודים. שלושים וחמש שנים לאחר תבוסתם בפרשת המאה, 
את  החזיר  ברגסון  תומכיו.  את  דרייפוס  של  שונאיו  ניצחו 
עיטוריו ופרסיו לממשלת צרפת הפרו־נאצית ודחה את ההצעה 
שלא להכלילו ברשימת היהודים. ברגסון כתב על עצמו: "חבר 
אקדמיה. פילוסוף. חתן פרס נובל לספרות. יהודי״. בעת שילוח 
הוא  הנאציים  ההשמדה  למחנות  וגירושם  לגטאות  היהודים 
 ,1941 בינואר  מותו,  לפני  קצר  זמן  החיים.  בין  היה  לא  כבר 
התרחק  ממנו  אשר  היהודי  לעם  השתייכותו  את  ביטא  הוא 
להירשם  כוונתו  את  הסביר  בצוואתו  רבות.  שנים  במשך 
כיהודי: "הרהורים הובילו אותי אל הקתוליות שבה אני רואה 
את ההשלמה המלאה של היהדות. הייתי הופך לקתולי, לולא 
אנטישמיות  של  נוראי  גל  מתקרב  השנים  במשך  איך  ראיתי 
אשר עלול להציף את העולם. רציתי להישאר עם העם הנרדף". 

תומכי  היו  לא  נמירובסקי  ומישל  ברגסון, אירן  מאנרי  בשונה 
בבחינת  היתה  טבילתם  הקתולית.  האידיאולוגיה  של  אמת 
מלהיות  רחוקה  היתה  נמירובסקי  רווח".  למטרות  "נישואים 
קתולית, אבל פחדה מההתפרצות של הלאומנות הצרפתית ערב 
המלחמה ומשום כך הוטבלה. במשך זמן רב חיו הנמירובסקים 
הסכנה.  גודל  את  הרגישו  ולא  הצרפתיות  באשליותיהם 
נמירובסקי כתבה: "אנחנו מאושרים לחיות בצרפת שבה מימי 
לקבל,  כמהים  שהם  מה  כל  להשיג  מותר  ליהודים  המהפכה 
כולל להתבולל בקלות. בעלי מרגיש לא יותר יהודי ממני אף 
על פי שהתחתנו בבית הכנסת. ]...[ אנחנו חשים חובה להראות 
שאנחנו צרפתים קודם להיותנו יהודים. אנחנו משתייכים אל 
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בערפל  בקרוב  תיעלם  אשר  האפלולית  הקרבה  בשל  היהודות 
הזמן. אנחנו מופתעים מהדאגה שאחזה בחלק מחברינו מהרגע 
הנאצית  התנועה  על  הרף  ללא  לדבר  החלו  האנשים  שבו 
בגרמניה, אשר היא באמת אנטישמית; לנו כל זה נראה הגזמה 

פראית".

ערב פלישת כוחות הגרמנים לצרפת, גדל מספר שונאי דרייפוס. 
תנועה אנטישמית זו, שנמירובסקי סברה כי חלפה מן העולם, 
הרימה שוב את ראשה המאיים. הקוסמופוליטיות בצרפת של 
שנות העשרים של המאה הקודמת שבה השתבחה, פינתה את 
הבחינה  לא  זרים. נמירובסקי  ולשנאת  לאנטישמיות  מקומה 
בגילויי האנטישמיות שעלו לא רק בקרב חוגי הימין, אלא גם 
 )1944-1882( ז'ירודו  ז'אן  והדיפלומט  הסופר  השמאל;  בחוגי 
פרש ב־1940 משירות המדינה במחאה נגד עליית המרשל פטן 
לשלטון, אולם כך כתב: "]יהודים זרים[ מביאים לכל מקום שבו 
הם מופיעים פעילות חתרנית, תרבות שוחד ושחיתות ומהווים 
את  המאפיינת  ולשלמות  הכנות  הבהירות,  לרוח  קבוע  איום 
העדר  של  נורמלי  והלא  החלש  הפיזי  המבנה  הצרפתי.  העם 
הזה גורם לאשפוזם ההמוני בבתי החולים". נמירובסקי האמינה 
האהובה  הצרפתית  האומה  לה  שתספק  ובהגנה  בהתבוללות 
למשפחתה,  מקלט  שהעניקה  צרפת  על  סמכה  היא  עליה. 
שתגמלה אותה על כשרונה בכסף ובתהילה. היא ובעלה, נציגי 
אליהם  המתקרבת  לאנטישמיות  חשיבות  ייחסו  לא  "העדר", 

מכל הצדדים. 

לאון בלום, יהודי־צרפתי, ראש ממשלת צרפת במחצית השנייה 
של שנות השלושים של המאה העשרים, שנוא נפשו של גיבור 
בספרות.  פעם  מדי  עסק  מונמור,  דה  הברון  צרפתית,  סוויטה 
 ,)1947( לספרות  נובל  פרס  זוכה   ,)1951-1869( ז'יד  אנדרה 
הצרפתית  האינטלקטואלית  האליטה  על  ניכרת  השפעה  בעל 
ומקור השראה לאלבר קמי ולז'אן־פול סארטר, הכיר את בלום 
בתחום  לו  עזר  הפוליטיקאי,  של  בביתו  ביקר  הוא  מנעוריו. 
פרסם   1940 בתחילת  האישיות.  עבודותיו  ובעריכת  הספרותי 
ז'יד יומן שניהל במשך ארבעים שנים. התברר ש"הכהן הגדול" 
המהולל,  הסופר  נלהב.  אנטישמי  היה  הצרפתית  הספרות  של 
"העולים  כי  כתב  הצרפתית,  האליטה  של  ההשראה"  "מחולל 
החדשים" בצרפת ]הכוונה לסופרים מהגרים[ אינם יכולים לזכות 
להיקרא "סופרים צרפתים". גם את בלום הוא כלל ברשימה זו 
לא  שזה  פי  על  אף  הצרפתית,  בספרות  הזכויות"  "נטולי  של 
נמירובסקי  אירן  בצרפתית.  נכתבו  יצירותיו  וכל  מהגר  היה 
בעיני  המגונים  המהגרים,  הסופרים  של  לקטגוריה  השתייכה 
גרמניה  שלטונות  "אם  ביומן:  ז׳יד  כתב  ביולי 1940  ב־9  ז'יד. 
יכירו  עשרה  מתוך  צרפתים  רווחה כלכלית, תשעה  לנו  יספקו 
בהם, ושלושה צרפתים מתוך ארבעה יעשו זאת בחיוך". אנדרה 
לא  וישי,  ממשלת  של  האנטישמיים  הצווים  את  גינה  לא  ז'יד 

ביומנו ולא בפומבי.

האמת  ורגע  להתפוגג  החלו  נמירובסקי  אירן  של  אשליותיה 
כפולשים  היהודים  הצטיירו  הקרבה  המלחמה  באווירת  הגיע: 
בורגנים  מלחמה,  מחרחרי  כוח,  צמאי  בצע,  רודפי  מזיקים, 

אזרחות  מלהשיג  נואשו  נמירובסקי  הזוג  יחד.  גם  ומהפכנים 
 ,1939 בפברואר  הנאצי,  הכיבוש  שלפני  ובשנה  צרפתית, 
התנצרו, כאמור, יחד עם בנותיהם. אך ביוני 1941, אירן ומישל 
נרשמו  וקתוליות,  צרפתיות  בנות  לשתי  הורים  נמירובסקי, 
על  הצהוב.  הטלאי  את  וענדו  אזרחות,  נטולי  זרים,  כיהודים 
למחנה  לגירוש  מועמדים  היו  הם   ,1941 ביוני  מ־2  החוק  פי 
את  חיה  מילדותה,  צרפת  את  אהבה  נמירובסקי  אירן  ריכוז. 
תרבותה ואת ספרותה והיתה חלק מהן. היא אהבה את הארץ  
ה"מקלט"  אבל  מרוסיה,  ההימלטות  לאחר  מחסה  לה  שנתנה 
הפך למלכודת מוות. מיוני 1941, סירבו בתי הוצאות הספרים 
חוק  מכוח  יהודי  ממוצא  מחברים  של  יצירות  לפרסם  בצרפת 
ממשלת  כצו  ליהודים",  הרוחניים  המקצועות  על  "האיסור 
באיסי  נעצרה  נמירובסקי  אירן   .1940 באוקטובר  מ־3  וישי 
ֶל'אֶווק ב־13 ביולי 1942 ונשלחה לאושוויץ. היא נרצחה ב־17 
באושוויץ־ הגזים  בתא  מכן,  לאחר  חודשיים   .1942 באוגוסט 

בירקנאו נרצח גם בעלה.

היהודים  דמויות  את  נמירובסקי  תיארה  הנאצי  הכיבוש  לפני 
באופן משפיל, הציגה את הפגמים הקשים באופיים והתביישה 
בגורל המשותף לה ולהם. בשיא תהילתה, הסופרת, שהתיימרה 
להיכרות עמוקה עם הפסיכולוגיה של היהודים והציגה אותם 
היהודי.  מהנושא  להתנתק  יכלה  לא  דוחים,  בסטריאוטיפים 
לא  כבר  נמירובסקי  צרפתית,  סוויטה  האחרונה,  ביצירתה 
יותר  דואגת  היא  אולם  גורלם,  על  או  היהודים  על  כותבת 
מכל לחייהם, לחייה. על מחשבותיה ביחס לעמה ניתן ללמוד 
השלישי  בפרק  הרומן.  כתיבת  להמשך  תוכניותיה  מקריאת 
לסיים, כנראה  הצליחה  לא  כתיבתו  הספר "בשבי", שאת  של 
באפריל  ב־24  היהודית.  בבעיה  לגעת  נמירובסקי  התכוונה 

״סוויטה צרפתית", הסרט
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של  הכפירה  דברי  הריכוז,  למחנה  "ל'בשבי',  כתבה:   1942
היהודים שנטבלו לנצרות: 'אלוהינו, סלח לנו על חטאינו כשם 
אומרים  לא  המעונים  שהקדושים  ברור  לך'.  סולחים  שאנחנו 
זאת." היא חשבה על המציאות המאיימת הקרבה אל היהודים 
המומרים במחנות הריכוז, כלומר על עצמה, ולא ידעה שבעצמה 

תהפוך ל"קדושה מעונה".

נראה  הנאצים,  פלישת  לאחר  ימים  שישה   ,1941 ביוני  ב־28 
היהודי:  העם  כלפי  שנאתה  על  חרטה  חשה  נמירובסקי  כי 
ככל  מוצדקת  טינה,  אנטור  לא  שלעולם  כאן  נשבעת  "אני 
שתהיה, לקבוצה של אנשים, יהיו אשר יהיו הגזע שלה, הדת, 
על  מרחמת  היא  השגיאות".  הקדומות,  הדעות  האמונות, 
הגרמנים  עם  בקרבות  והנפצעים  הנהרגים  הצרפתים  החיילים 
מרחמת  "אני  ופוחדת:  מיואשת  היא  לצרפת.  סולחת  לא  אבל 
על הילדים המסכנים האלה. אבל אינני יכולה לסלוח ליחידים, 
לאלה שמסלקים אותי, שבקור רוח מניחים לנו ליפול, שמוכנים 
לתקוע סכין בגב. אלה ... הלוואי שאוכל להחזיר להם כגמולם 
כבר  לחייה  האחרונים  בשבועות  ייגמר?"  זה  מתי  אחד...  יום 
הריכוז. בסוף  במחנות  היהודים  של  כגורלם  שגורלה  הבינה 
1941 בעת ההמתנה המתוחה למשטרה, כתבה ביומנה: "אלוהים 
אדירים! מה הארץ הזאת מעוללת לי? היות שהיא מקיאה אותי 
מאבדת  כשהיא  עליה  נסתכל  רוח,  בקור  אותה  נבחן  מקרבה, 
האירוניה  נעדרות  צרפתית  חייה". בסוויטה  ואת  כבודה  את 
את  לתיאוריה  האופיינית  והגרוטסקיות  שלה  המפורסמת 
דמויות היהודים. נמירובסקי הופכת לאאוטסיידר, לאדם שנדחף 
החוצה, מחוץ לחברה. היא הדחיקה את יהדותה ונדחקה על ידי 
שנים  כעשרים  לה  שסיפקה  המקלט  את  ביטלה  אשר  המדינה 
קודם לכן. נמירובסקי השלימה עם המקום שהחברה הצרפתית 
עקבה  היא  זכויות.  נטולת  ויהודייה  במדינה  זרה   - לה  ייעדה 
היא  ותוצאותיה.  הצרפתי  העם  של  במלחמה  תבוסתו  אחרי 
בחנה את מבוכתה והידרדרותה המוסרית של החברה הצרפתית 
שלשורותיה השתוקקה כל כך להתקבל. נמירובסקי תפסה את 
נראים  הלא  בפרטים  מנותק, הבחינה  במבט  הצרפתית  החברה 
במשבר מוסרי  עם  של  התכונות  את  והבליטה  הצרפתית  לעין 
ורוחני עמוק בצורה מדויקת. היא הסתירה את מבטה המנוכר, 
ושליטה  מושלם  סגנון  הצגת  תוך  הנרטיב,  מאחורי  המרוחק, 
האופייניות  הטכניקות  את  בכתיבתה  ויישמה  בשפה,  מוחלטת 

לרומן הצרפתי הקלאסי.

העמוק  הפנימי  הסכסוך  את  משקפים  נמירובסקי  של  כתביה 
לתרבות  מוחלט  באופן  להשתייך  יכלה  לא  היא  באישיותה. 
היהודי  מוצאה  של  הכבד  הנטל  את  עמה  נשאה  כי  הצרפתית 
היתה  לא  היא  החולנית.  הרוחנית  הדואליות  את  וחוותה 
צרפתייה באופן מלא, לא יכלה ולא רצתה להיות יהודייה באופן 
מלא, ולא יכלה להיות רוסייה באופן מלא. נמירובסקי לא היתה 
צרפתייה  לסופרת  שהפכה  לאחר  גם  צרפתייה  להיות  מסוגלת 
נודעת. היא התנצרה על אף שלא היתה קתולית מאמינה. היא 
רצתה  לא  היא  כיהודייה.  מתה  אבל  יהודייה  להיות  רצתה  לא 
היהודי  העם  כגורל  היה  גורלה  אבל  היהודי,  לעם  להשתייך 

הנידון למוות במחנות ההשמדה הנאציים. 

אירן נמירובסקי ידעה שימיה ספורים. ב־11 ביולי 1942, יומיים 
לפני מעצרה, כתבה לעורך הספרותי של המו"ל 'אלבן מישל': 
"ידיד יקר! ]...[ חשוב עלי! כתבתי הרבה. אני מניחה שהיצירות 
האלה יתפרסמו אחרי מותי, אבל זה מעביר את הזמן". ב־13 
ולמחרת  פיטיווייה,  למחנה  נלקחה  נעצרה,  היא   1942 ביולי 
ברכבת מספר 6 הועברה לאושוויץ. ב־17 באוגוסט נרשם שמה 
ברשימת המתים של בירקנאו, והיא הובאה לתא הגזים. מימן 
ציאנידי התאדה באיטיות ועלה עד לתקרה. לפני שנחנקה מן 
של  ישראל!"  "שמע  התפילה  מילות  את  שמעה  היא  הסתם 
הנידונים. ברגעיה האחרונים היא שמעה את קולות הנרצחים 
יחד עמה. בדומה לגיבור הרומן שלה, דויד גולדר - שברגעיו 
האחרונים על סיפונה של ספינת משא בנוכחות מהגר יהודי - 
מלמל מילים ביידיש הנשכחת, היא שמעה את שפתו העתיקה 
של עמה שממנה התעלמה מיום חתונתה בבית הכנסת ב־1926. 

העם  מן  במנותק  חיה  נמירובסקי  אירן  הצרפתייה  הסופרת 
בין  כיהודייה  ומתה  לעברו,  מאשימה  אצבע  הפנתה  היהודי, 
צרפתית  סוויטה  ביותר  הנודע  ספרה  הגזים.  בתא  היהודים 
של  החמישית  לסימפוניה  בדומה  כרומן־סימפוניה  תוכנן 
עם  זוהה  זו  סימפוניה  של  ההתחלתי  המוטיב  בטהובן. 
של  מזכירו  בדלת.  הנוקש  הגורל  של  הסמלית  המשמעות 
המלחין אנטון שינדלר כתב  "המחבר הצביע על תחילת הפרק 
יצירתו:  של  הבסיסי  הרעיון  את  אלו  במילים  והביע  הראשון 
נמירובסקי  של  ה"סימפוניה"  גורל  בדלת!'"  הגורל  נוקש  'כך 
ששת המיליונים.               .ידוע: היא נותרה בלתי גמורה. גורלה של המחברת היה כגורל 
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אבישי דדון רווה

קפה אצל בתיה

ְׁשֵּתי ָנִׁשים ֵמתֹות 
ְמַעְּׁשנֹות ִּבְגֵנָבה ַעל ִמְרֶּפֶסת. 

ְׁשֵני ְיָלִדים ְמַׂשֲחִקים 
ַעל ָׁשִטיַח

ְּבֶחֶדר ָסמּוְך. 

ַהִּמְלָחָמה ִהיא ָּכל עֹוָלָמם. 
ֵהם ִנְבָלִעים ָּבּה ִּבְמִסירּות. 

ִׁשיר ָּבַרְדיֹו
ְוֵריַח ִסיַגְריֹות "ֵאירֹוָּפה" 

סֹוְבִבים ַּבֲחַלל ַהַּבִית
צֹוְרִרים אֹוָתם 

ְואֹוָתן, ׁשֹוְמרֹות ַנְפֵׁשנּו. 

מֹוֵצא ַמְטֵּבַע ַּבחֹול. 
קֹוֶנה ִּבְגֵנָבה 

ַאְרִטיק ְׁשֵּתי ַמְקלֹות 
ַלְחֹלק ִעם ָחֵבר.

להיות

ֲאִני חֹוֵׁשׁש ֶׁשּׁשּוב ֶהְחַמְצִּתי ֶאת ָהֶרַגע 
ְלַהְׁשִאיר חֹוָתם. ַהַּפַעם ָּבאִתי ַּבְּזַמן,
ֹלא ֻמְקָּדם ִמַּדי, ֶׁשֹּלא ַיִּגידּו ָלהּוט,

ִּבְלבּוׁש ּתֹוֵאם, אֹו הֹוֵלם, 
סֹוִליִדי, ֲאָבל ַּגם נֹוֵכַח,

ְמַמֵּלא ֶאת ַהְפֵרים
ֹלא ִמְתַחֵּכם ְוֹלא ְמַאֵּים. 

ּוְבָכל זֹאת ִהְצַלְחִּתי ְלַטְׁשֵטׁש ֶאת ָהֹרֶׁשם
ִלְפֹּתַח ֶאת ַהֶּפה, ְלַעֵּקם ֶאת ָהַאף

ְּבִקּצּור ִלְהיֹות. 

גרגורי גורדון

אני שומע את הזמן נופל

ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶאת ַהְּזַמן נֹוֵפל
ִמֵּבין ָיַדִיְך ָהַרּכֹות,
ְוֶזה ַמְפִחיד אֹוִתי.

ַהָּמֶות ֹלא נֹוֵתן ַהֲאָרכֹות.
ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶאת ַהְּזַמן ַהִּמְתַקֵּפל

ְּבֵסֶדר ֶׁשֵאיִני קֹוֵבַע,
ֵסֶדר ֶׁשַּמְפִחיד אֹוִתי.

ַהָּמֶות ֹלא עֹוֵמד
ְּכֶׁשְּמחֹוֵגי ָהאֹוְרלֹוִגין עֹוְמִדים ִמֶּלֶכת.

הּוא ּפֹוֵרץ ְלתֹוְך ַהַּבִית
ְּבִדּיּוק ַּבְּזַמן ַהֹּלא ַמְתִאים.

עמידר

עֹוֶדִּני ָּתר ָּבֶעֶרב ִּבְרחֹובֹות ַהְּׁשכּוָנה
ּוַמֲאִכיל ֶאת ֲחתּוֵלי ָהְרחֹוב ַהּגֹוְסִסים.

ְצִפירֹות ֶׁשל ַנָהִגים ֶׁשִּנְכָנִסים ְּבֵאין ְּכִניָסה
ְוַקְריֹוִקי ְּמֻׁשָּסע ַּבֲחֵצרֹות, ֵריַח ְכלֹור ַמֶּכה ִּבי

ּוַמְחִזיר אֹוִתי ְלַיְלדּוִתי
ַּבַּמִים ַהָּקִרים ֶׁשל ַהְּבֵרָכה.

ִניחֹוַח ִמְקְלחֹות ַהַּלְיָלה 
ִמְתַנֵּגׁש ְּבֵריַח ַעל־ָהֵאׁש,

ָהֲאָנִׁשים ֶׁשַּבָּבִּתים צֹוִפים ַּבֵּטֵלִויְזָיה ָהרֹוֶעֶׁשת,
ַוֲאִני ַמְמִׁשיְך ְּבֶקֶׁשת ִסּבּוִבי,

ְּבעֹוד ַהֹּקר חֹוֵבט ִּבי ְּכמֹו ָאִבי.
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עודד  של  שיריו  שספרי  שנים  וחמש  משלושים  יותר  זה 
ספריו  הצבאי.  שירותי  מימי  עוד  סקרנות.  בי  מעוררים  פלד 
והמאוחרים,  דורי  מבני  רבים  על  מאוד  השפיעו  המוקדמים 
יותר ויותר נדירים, מעוררים בנו געגועים. ספרו החדש, שראה 

אור בתקופה קשה בארצנו, הוא הזדמנות 
על  שאלות  כמה  אותו  לשאול  מצוינת 

התפתחות יצירתו במהלך השנים. 

לב  שם  בוודאי  שירתך  את  שמכיר  מי 
עזי  המוקדמים,  השירים  בין  למעבר 
לבין  הרחבות,  בריתמוס  שנכתבו  הביטוי 
העשורים  משני  יותר  השקטים  השירים 
לבחור  אותך  הביא  מה  אבל  האחרונים. 

דווקא במסכת של שירי הייקו?

כתיבתי,  של  הראשונים  העשורים  בשני 
האני היה במרכזו של עולם השיר. השירים 
היו ברובם וידויים  שנתנו מבע לאני סוער, 
מתפרץ, מוחה, מקונן. עם השנים הרוחות 
נכתבו  שירים  ויותר  יותר  בהדרגה.  שככו 
התבוננות  מתוך  ויותר  יותר  רוַגע,  מתוך 
בהחצנת  הצורך  והכפרי.  העירוני  בנוף 
מן  נעלמה  'אני'  המילה  נעלם.  הביוגרפי 
מאחורי  נמצא  השירי  והדובר  השירים 

הקלעים. את מקומו של המבט פנימה תפס 
עם הזמן המבט כלפי חוץ. זה דומה לעבודה 

עם מצלמה. כאן פיתחתי עם השנים כמיהה להגיע עם מצלמת 
הפשוט,  התמציתי,  הקצר,  השיר  אל  הנגדי.  לקצה  החושים 
מֵעין  לעין,  בנגלה  חטופה  הצצה  תובנה,  שבריר  שכל־כולו 
צילום־בזק שתכליתו ללכוד, לתעד ולהנציח את הרגע החולף. 
את הקצה הזה מצאתי בהייקו. ואת הרחבות לא נטשתי לגמרי, 

אלא שָׁשם המילה 'אני' מתחלפת ב'אנחנו'. 

כשגרת בחיפה ובתל אביב לא כתבת שירי הייקו. מה השפעת 
נופי הגליל על המעבר לדגם זה?

שירי  כתבתי  לא  אביב,  ובתל  בירושלים  בחיפה,  כשחייתי 
הייקו מפני שנמצאתי בשלבים אחרים של כתיבה. האפשרות 
של כתיבת הייקו לא עלתה כלל בדעתי. נכון שההייקו קשור 
שירי  לכתוב  אפשר  האורבני  במרחב  גם  אבל  בטבע,  בעיקר 

הייקו: עצים בשדרה, ציפורים בחצר הבית, כלבים מרחרחים 
לפני  לגליל  המעבר  השכנים.  של  החתול  הציבורית,  בגינה 
והיה בזה חיזוק  25 שנה קירב אותי מאוד אל הטבע,  כמעט 
קשר שנוצר עוד בתקופה שישבתי בעין כרם. ואדי ראש פינה 
ויער  ההררי  הירדן  הדרומי,  והיער 
היוו  כל אלה   – בגולן  אודם המושלג 
בחושים  נקלטות  תמונות  שרשרת 
בכפר  פה,  גם  בזיכרון.  ונרשמות 
שעיקרו  הטבע  בחיק  חי  אני  הנשיא, 
וריחות  צלילים  מראות,  הוא  בשירים 
שאני סופג בשיטוַטי בסביבה ובצפייה 
בשבתי  האחורית  בחצר  בנעשה 
שאני  הטבע  הוא  ומיעוטו  במרפסת, 
צבע  של  ניואנסים  רוחי.  בעיני  רואה 
וקצב, דקויות של תמונות נגלות בהרף 
מבט. אני פטריוט גלילי ואוהב אהבת 
נפש את ארץ הגליל על מגוון נופיה. 
ולכל אלה ניסיתי לתת ביטוי על דרך 

ההייקו. 

והאוזן  העין  הללו  הקצרים  בשירים 
יכול  אתה  נוספות.  שעות  עובדות 
שני  של  המרכזיות  את  להדגים 

החושים הללו?

סוסה  לוכד  המבט  למשל,  ז,  בהייקו 
ֲחלּוָדה/  ָּגֵדר  ֵאֶצל  ִמְרֶעה/  ַּכר  "ִּבְפַאת  הטבעית:  בסביבתה 
ַעְרמֹוִנית". שיר זה חובק את שדה הראייה ברגע נתון.  סּוָסה 
קצה אחו, גדר חלודה, סוסה ערמונית. אין בתמונה המצוירת 
נוכחים.  אינם  האחרים  החושים  לעין.  הנגלה  זולת  דבר  כאן 
מופעל  זאת,  לעומת  ל"ח,  בהייקו  כפרי.  נוף  של  תצלום  זהו 
ֲעמֹוֵני ָהרּוַח/ ְּבִדְנּדּון ָענֹג". שעת  חוש השמע: "ַּבֲערֹב ַהּיֹום/ פַּ
קשובות.  באוזניים  פעמונים  לדנדון  תפאורה  היא  ערביים 

תפילת מעריב בנוסח אחר. 

ההייקו נוצר במסורת מאוד רחוקה משלנו מבחינה תרבותית, 
הגותית וגאוגרפית. איך אתה רואה את ההייקו בעברית?

בהייקו של אנשי הזן יש קשב עמוק, ראייה מחודדת ופשטות 
אופן  שונה,  שלי  החשיבה  אורח  זן.  איש  לא  אני  צרופה. 
ורושם.  מתבונן  אני  בדרכי־שלי  אבל  אחר.  שלי  ההסתכלות 

לשיר הלל לחיים ב־17 הברות

רפי וייכרט משוחח עם המשורר והמתרגם עודד פלד

עם צאת ספרו כחלום יעוף: ק"ן שירי הייקו גליליים, הוצאת עמדה, 71 עמ׳

עודד פלד, צילום: אורה המר
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יפנית  תרבותית  מסורת  פרי  הוא  שההייקו  נכון 
הרחוקה שנות אור מאיתנו במערב, אבל שירי הייקו 
נכתבים היום בכל העולם, בשפות רבות. שיר הייקו 
יכול להיכתב בעברית כמו בכל שפה אחרת. מבחינה 
טכנית, ספירת ההברות זהה. זה אותו ניסיון ללכוד 
את קסם הרגע החולף. איש הזן החוצה את הנחל על 
יכול לעשות זאת בהליכה על אחד  גשר במבוק צר 

מגשרי הירדן. בעברית.
 

אשמח אם תבחר שלושה שירים שאתה רואה בהם 
הישג משמעותי ואם תאמר משהו על כל אחד מהם.

מ"א: 

ֵעיָניו ֻמְׁשָּפלֹות
ִאיׁש ָזֵקן ְּבַצֲערֹו
ן. גַּ ַעל ַסְפָסל בַּ

בו  גוך שמופיע  ון  ציור של  נכתב בעקבות  זה  שיר 
איש זקן ישוב על כיסא, תומך בראשו המושפל בשתי 
ידיו ופניו אומרות צער גדול. התמונה צצה והופיעה 
לנגד עיני שוב ושוב עד שהעליתי אותה על הכתב; 

ק"ה: 

ְּבבֶֹקר ָחְרִּפי
ְזבּוב ַעל ִׁשְמַׁשת ַחּלֹון

ַּכְנֵפי אֹור ְוֵצל. 

בבוקר חורף קלוש־אור כנפי הזבוב על שמשת החלון 
נדמו כמשחק אור וצל. ניואנס של תמונה מתעתעת; 

מ"ז: 

ְּבִדְמּדּוֵמי אֹור
ָיד ְּפׁשּוָטה ְוָנָאה
ֶׁשָהֵעץ מֹוִׁשיט. 

ענף  מושיט  וכמו  אנושי  הופך  העץ  דמדומים  נאה לברכת שלום. תמונה בעיני רוח.                .באור 

רפי וייכרט משוחח עם המשורר והמתרגם עודד פלד

עם צאת ספרו כחלום יעוף: ק"ן שירי הייקו גליליים, הוצאת עמדה, 71 עמ׳

אוסיפ מנדלשטם
מרוסית: עמיר עקיבא סגל

נשימה 

ִנַּתן ִלי ּגּוף ֶזה – ָמה ֶאֱעֶׂשה ְּבָכֶזה
ְמֻלָּכד ְוָאִחיד ְוֶׁשִּלי הּוא ֶזה?

ְלִׂשְמָחה ְׁשֵקָטה ִלְנׁשֹם ְוִלְחיֹות
ְלִמי, ַּתִּגיד ִלי, ֲאִני ָצִריְך ְלהֹודֹות?

ֲאִני ַּגָּנן, ֲאִני ֶּפַרח,
ְּבִצינֹוק ָהעֹוָלם ֲאִני אֹוֵרַח

ַהֶּנַצח ְּכָבר ִהִּניַח ַעל ְזכּוִכיִתי
ִסיָמן חֹם ְנִׁשיָמִתי

הּוא ַּתְבִניִתי ָעָליו ֶנֱחָרָתה
ֹלא ִנַּתן ְלִזהּוי ַעָּתה

ַנֵּקז ַהְּזַמן ַהְׁשֵלְך ִּכְפסֶֹלת 
ִלְמחֹק ְּדפּוס ַרע ְּכָבר ֵאין ְיכֶֹלת

לא צריך לדבר על דבר 

ֹלא ָצִריְך ְלַדֵּבר ַעל ָּדָבר, 
ֹלא ָצִריְך ְלַלֵּמד ְּכָבר, 

ּכֹה ֲעצּוָבה ִהיא ּוְתִמיָמה
ַחָּיה ְׁשֹחָרה ִהיא ַהְּנָׁשָמה:
ּבֹוֶחֶרת ֹלא ְלַלֵּמד ָּדָבר, 

ְּבִלי ְיכֶֹלת ְלַדֵּבר ְּכָבר
ְוׂשֹוָחה, ִהיא ּדֹוְלִפין ָצִעיר

ְּבעֶֹמק ָים ֵּתֵבל ַּכִּביר.
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שפרקה האחרון ׳איכה׳ שב אל האלמנטים של עולם הילדות 
׳מסע האש׳. האלמנטים נשארו אך  זאת לאחר  הקסום. אך 
ולא  נותר דבר.  מהעולם האידיאלי הקסום של הילדות לא 
רק שהנהר הפך ל״נהר כל חי/ נהר בזעפו״ והענן עתה אינו 
לפחד  מקומו  את  ופינה  בגן  שהתהלך  והאלוהים  צל  אלא 
האש׳  ב׳מסע  אפוא  אבד  הילדות  גן  כבשלו.  בגן  המשוטט 
ה׳אני׳.  של  הקונקרטי  עולמו  את  המלווה  לענן־צל  והפך 
אליזבט,  איתמר,  של  דודו  לבת  שהוקדש  ‘שתיקות׳  השיר 
בעשן׳  ‘מסע  חוויית  של  המצמית  כוחה  את  לתאר  מיטיב 

שעבר המשורר בעודו ילד: 

“כבר התפוררו הספרֹות על זרועה/ כמו כתובות־הקעקע שעל 
סיפור  על  אלם/  גזרה  שנה  וחמש  שלושים  מלחים;/  זרועות 
הספרות, המתחיל ב־A/ למען תוכל לחיות את הכאן־והעכשיו/ 
בצל הים, הבית והילדים,/ ואם הסגירה עצמה מדי פעם/ היה זה 
רק כעין הסט מקרי של השרוול;/ וכעת חמש ספרות נטושות 

מסרבות במוחי / לשוב אל שתיקת לוח הכפל.״

אם ׳נוף בעשן פרקי ברגן־בלזן׳ היא פואמה שבמרכזה עיצוב 
מיתי־לירי של העולם שלפני מוראותיה של השואה, ועולם 
הצל שלאחר השואה מנקודת ראותם של הילד ושל המבוגר 
׳מול  בעת ובעונה אחת, הרי שנקודת הראות של הפואמה 
גרמניה׳ שנכתבה, כאמור, כעשרים שנה אחר ׳נוף בעשן׳, היא 
של המבוגר שכעדות מחברו נכתב בעקבות מסע באירופה 
בין  לעבור  נאלצתי  שבהן  התחנות  את  שנית  “לראות  כדי 
שהליריות  הוא  טבעי  אך  ילד״.  בעודי   1945-1944 השנים 
יפה־ העוף  האם,  הגן,   - ילדותו  עולם  על  וההתרפקות 

הקול - יפנו את מקומם לאמירות כמו־פרוזיות המשלבות 
הרכה  הנימה  תחת  כך  קדחתניות.  זעם  התפרצויות  בתוכן 
גרמניה׳  ‘מול  ׳נוף בעשן׳, בפואמה  והמתחטאת משהו של 
את  ומכה  שואל  משיב/  ואין  “שואל  ה׳אני׳,  את  נמצא 
לילית מחמת פחד  היפוכונדריה  ברזל של  בכפפות  עצמו/ 
ההישרדות שאינו מרפה״. וכך אט אט הפואמה ׳מול גרמניה 
- שיר המסע סביב גופו של היטלר׳ מקבלת פנים המזכירות 
את נבואות הזעם והחורבן התנ״כיות. התהום בין פואמה זו 
לבין ׳נוף בעשן - פרקי ברגן־בלזן׳ מתגלה גם בתבנית. אם 
וקצבו  קצרות  השורות  בעשן׳  ׳נוף  את  המרכיבים  בשירים 
שורות  נמצא  גרמניה׳  שב׳מול  הרי  סטקטו  הוא  השיר  של 

ותרומתו  יצירתו  ואולי בלתי אפשרי הוא לסקור את  קשה 
הארץ־ ולתרבות  העברית  לספרות  יעוז־קסט  איתמר  של 

ועד  הקודמת  המאה  של  החמישים  שנות  מאז  ישראלית 
שנות העשרים של המאה העשרים ואחת. זאת בשל פעילותו 
הספרותית והתרבותית שלא ידעה לאות ולא הכירה גבולות. 
הוא היה עורך ומוציא לאור שקידם משוררים רבים בראשית 
דרכם; מתרגם משירת העולם בכלל ומשירת הונגריה בפרט; 
ובמידת מה אף תיאולוג שהתמודד עם שאלות  הגות  איש 
הקשורה באמונה בכלל וביהדות בפרט; סופר פורה אך מעל 
ונשם  חי  שכתב,  משורר  היה  הוא  וראשונה  ובראש  לכל 
שירה. אך טבעי הוא על כן שאין בכוחם של ספר או מאמר 
יצירתו  של  היקפה  כל  על  לעמוד  רשימה  של  וחומר  קל 
היבטים  בשני  אתמקד  שלהלן  בדברים  לפיכך  ותרומתה. 
ומורשתו  יצירתו  של  הבניין  עמודי  את  לדעתי  המהווים 
מכאן  השואה  הרוחנית־תרבותית(:  לומר  )שלא  הספרותית 
ומסעו של היהודי המודרני שחווה את מצולות האימה של 

עולם נטול־אלוהים בשואה אל שמי האמונה מכאן.

השואה ומוראותיה הטביעו את חותמן הן ביצירתו הספרותית 
והפואטית של יעוז־קסט והן ביצירתו ההגותית ובמיוחד בזו 
נוכחת  השואה  אם  אולם  יהודית.  ודתיות  אמונה  שעניינה 
איתמר  של  שיריו  בכל  כמעט  בלבד  נרמזת  או  מפורשות 
יעוז־קסט הרי שטיפולו בנושא כה עמוס מצא מבעו בשתי 
ברגן־בלזן׳  פרקי  בעשן  ‘נוף  שבהן  הראשונה  הפואמות, 
)1961( והשנייה, אחרי עשרים שנה, ׳מול גרמניה, שיר המסע 
סביב גופו של היטלר׳ )1982(. ב׳נוף בעשן פרקי ברגן־בלזן׳ 
׳הגן׳,  ילדותו בשלושה פרקים  יעוז־קסט את  מציב איתמר 
והקסום  האידיאלי  הילדות  בעולם  ו׳איכה׳.  האש׳  ׳מסע 
דומיננטים דמות האם ׳בכחול מעל הגן׳, הנהר, העוף יפה־

הקול והלילך שאף צבעם כחול. אך עד מהרה בחטף וכמו 
בדרך אגב ובלי־משים את מקומו של עולם ילדות אידיאלי 
שצבעו  הריכוז  מחנה  של  ועולמו  האש׳  ׳מסע  תופס  זה 
הצבע הצהוב הלהבה וצבעו הקודר של העשן. ואם לא די 
בכך הרי שעתה חריקת הקרון תופסת את מקומו של קול 
העוף יפה־הקול׳ ועלי עצי הגן המלווים את ה׳אני׳ הופכים 
לעלים בסתיו ומבשרים את המוות המתקרב בדממה ובאלם 
מקפיאים. אם כך בשני הפרקים הראשונים של הפואמה הרי 

שלום רצבי

 מדו־שורש לייחודים עלי־אדמות

לזכרו של איש האמונה המשורר איתמר־יעוז קסט 3 באוגוסט 1934 - 11 בפברואר 2021 

 חבל על דאבדין ולא משתכחין
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ארוכות, שפה פרוזאית ודקלרטיבית עזה ושוטפת. המשותף 
לשתי פואמות אלה הוא הפיכת חוויות ואירועים קונקרטיים 
הקונקרטיים  והן  המיתיים  הן  שרכיביה,  קוסמית,  לעלילה 
כ׳אני׳  גם  ה׳אני׳,  של  ובעכשיו  בכאן  נוכחים  נעדרי־האל, 

ייחודי, גם כבן לעם וגם כאדם. 

לצד ציר זה בשירתו של איתמר יעוז־קסט, חוקרי שירתו 
נחלתו  שהיתה  הדו־שורש  חוויית  את  לציין  מרבים 
יוסף,  בן  ראובן  בסר,  )יעקב  דורו  מבני  רבים  בני  ונחלת 
בשנותיה  ישראל  לארץ  שעלה  ואחרים(  בלס  שמעון 
שלו  האם  שפת  את  והמיר  ישראל  מדינת  של  הראשונות 
נלוותה  השפה  שלהמרת  מאליו  ברור  ישראלית.  בעברית 
רבים.  תרבות  ומנכסי  אבא  מבית  ממסורות  התפרקות  גם 
ואמנם בלא מעט מספריו - הן בקובצי שיריו, כמו ירושת 
עיניים ובעיקר דו־שורש והן בספרי ההגות והפרוזה שלו 
הביתה  והמהגר  לילית  מרכבה  הנוסע,  הבית  בחלון  כמו: 
הים  לחוף  אדם/  “חי/  שבה  זו  חוויה  מבע  לידי  באה   -
התיכון,/ ובצל הלילך הזר,// יושב זה שנים לחוף הים,/ אך 

יושב לו לחוף הנהר״ )דו־שורש(.  

על מנת לעמוד על עומקה ומקומה של חוויית הדו־שורש 
בשירת יעוז־קסט די להתבונן ולו רק במעוף ב׳שירי מכתב׳ 
בפרוזה(  ושירים  שירים   - הים  לשון  הנהר,  לשון  )בתוך 
ובאחד משירי האהבה הרבים של איתמר יעוז־קסט ׳הבטחה׳ 
לאשתו חנה. כך, ב׳שירי מכתב׳ מצייר יעוז־קסט את נוכחות 
הבית והנהר של מולדתו של אז כמאיימת “להטביע את ניר־

כשהוא  ומבקש  ממשיך  הוא  ומיד  //״   — לי  אשר  הכתיבה 
טעון אימה: 

מה שראית/ כי  הנהר,//  ואת  הזה/  הבית  את  תעירי/  אל  “לא, 
מעֵבר לִפרצה שבכותל/ איננו עוד/ מה שראיתי אני,// והאישה/ 
שבמרפסת הזכוכית איננה אמי,/ אם כי על שולחן־האבן שלחוף 
הנהר/ עוד משוחחות ביניהן טביעות־האצבעות/ על איזה פחד 
בן שלושים שנה,/ ועל ילד שאותו לא ראית - // לא, אל תעירי 
לעין/  נראים  בלתי  צלמי־אנוש  מוטלים  שם  הזה/  הבית  את 

ומגנט־השינה בהם -// ומתכת אי־השינה בי - -.״ 

אם כך בשיר כאוב וחשוף זה הרי שבשיר ׳הבטחה׳, מעבר 
הדו־שורש,  לחוויית  ברור  מבע  יש  אהבה,  שיר  להיותו 
להתמודד  הייחודית  ולדרכו  בתוכה  נושאת  שהיא  לכאב 
איתה בכוחה של האהבה לנערה ישראלית, שהיא בה־בעת 
׳שורש עץ׳ הנטוע בארץ שבה הוא חותר  וחצי  חצי אישה 
וכך הוא מתאר את  יותר להשתרש בה.  נכון  להתערות או 

פגישתו הראשונה, בשורות המדויקות והרגישות:

בתי  פנסי  שלחוף;/  הטיילת  מעקה  ליד  בך/  לגעת  “ביקשתי 
וזרי  ואדומות/ על פני אנשים עקורים  הקפה הרחישו צהובות 
ואף  שבידם,/  הספל  בתחתית  המשקע/  אל  בהו  אשר  לבוש/ 
האוניה האלמונית/ שהטילה קול הנימה לעבר המחשכים/ היתה 
כלא־היתה/ אך העירה בי את בטחוני,/ כאילו העירה את תנודות 
ידעתי  שטרם  הזה/  החמסיני  או  הגשום  בנוף  לרגלי;/  החול 
כיצד לגעת בגופו ואת רק עמדת לידי:/ הבטחת שורש בשמלה 

פרחונית, קצרת שרוולים״.

קריאה  על  גם  שמושתתת  לדעתי,  דבר,  של  לאמיתו  אך 
קשובה לשירתו של איתמר יעוז־קסט וגם על שיחות רבות 
המזינה,  זו  היא  הדו־שורש  חווית  לא  איתו,  ספור  לאין 
ויצירתו משנות  ייחודה של שירתו  היוצרת והמעמידה את 
של  התמודדותו  הפשוטה:  מהסיבה  זאת  ואילך.  השמונים 
במסעו  שלב  היא  הדו־שורש  חוויית  עם  יעוז־קסט  איתמר 

איתמר יעוז־קסט, 2021-1934 
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הרוחני של אדם המבקש את חשבון של עולם שאינו אלא 
חשבונו של אדם. וחוויה זו הופכת במרוצת השנים למעין 
כלי שבאמצעותו מגלה המשורר כי היא אינה אלא בבואה 
עכורה של מעמדו של האדם נוכח ההוויה והאלוהים. לא 
שני השורשים - המולדת של אז והמולדת של העכשיו 
של  הארצית,  המציאות  עתה  נפשו.  על  הנאבקים  הם   -
ההווה ושל העבר, על ככותה, והמציאות הרוחנית המגיחה 
“והחיות  וחושפת עצמה על מנת לשוב ולהיעלם בחינת 
הברור  הביטוי  נפשו.  על  הנאבקות  הן  ושוב״,  רצות 
ייחודים  השירים  קובץ  הוא  זו  לתמורה  ביותר  והמובהק 
המולדת  ארץ  ה״סידור״.  בשולי  שירים   - עלי־אדמות 
של אז אינה עוד הארץ הקונקרטית )הונגריה( על נופיה 
דו־שורש,  שיריו  בקובצי  ימצאם  שהקורא  הקונקרטיים 

ירושת עיניים, נוף בעשן, פרקי ברגן־בלזן ואחרים. 

אולם, וזה העיקר, חרף תמורה זו בין שיריו, שעיקרה ׳מסע 
בחוויית  הנוגעים  ושיריו  הדו־שורש  שירת  לבין  רוחני׳ 
גם  יש  האש׳,  ׳מסע  אגב  הילדות שנעלם  ועולם  השואה 
זיקה - בשפה, בתבניות הלשון ובמלאכת השיר - וגם של 
המשכיות המחוללת מטמורפוזה באבני היסוד של שירתו. 
שכן, חומרים אלה ישמשו אותו במסעו אל האמונה ואל 
עלי־ ייחודים  לספרו  בהקדמה  ואכן,  היהודית.  הדתיות 

אדמות יכתוב: 

׳]...[ השירים הכלולים בספר זה ושירים אשר נכתבו במרוצת 
ארבע השנים האחרונות - הם פרי הליכה לעבר יהדות אמונית 
]...[ ההליכה הבאה לידי ביטוי בין דפי הספר מקפת, למעשה, 
לפני  שראשיתם  חיפושים  הם  אלה  חיפושי.  שנות  כל  את 
המילים:  את  הכתב  על  העליתי  עת  שנה,  וחמש  כשלושים 

״עד קצה המעגל כי אלך/ אצבעך על שפתי״. 

מסע זה, כפי שכתבתי לפני כארבעים שנה, אינו אל הנעלם 
ויורדי  ידועה כמסעם של מיסטיקנים  או אל הוויה בלתי 
שונים  בשירים  נרמזים  אלה  מעין  מסעות  אמנם  מרכבה. 
זה  מסע  של  עיקרו  אדמות;  על  ייחודים  הייחודי  בקובץ 
יעוז־קסט  איתמר  של  חיפושיו  כביכול  מגיעים  שבו   -
דהיינו:  הפשוטה,  היהודית  האמונה  אל  הוא   - למיצויים 
אמונה שבלבה קבלת העולם ומלואו כנברא בידי אלוהים 
היהודי,  יתמוטט  אם  גם  שכך  כיוון  ידו.  על  וכמונהג 
לגרסת איתמר יעוז־קסט, מחמת ההתנגשות הבלתי נמנעת 
ולהקשות  להמשיך  עליו  איוב  כמו  לאמונה,  התבונה  בין 
ותיבנה  תשוב  האמונה  כך  רק  שכן  למה?  עורף:  בקשיות 
שכתב  כפי  תישמענה,  שוב  אבד  שקולן  והמילים  מתוכו 
בלשון של ודאי: “אך אתה המבדיל בין קודש לחול/ המלא 
בתוכי את האין,/ תן למילים שבעמקי עצמן -/ כי מחוץ 
יום  בשולי  זמר  שיר  )‘מעין  ִּתָּׁשַמְעָנה.//״  קיומי  לגבולות 

השביעי׳(.

אין לי ספק שבקשתו של איתמר יעוז־קסט מהמבדיל בין 
להישמע מחוץ לגבולות קיומו - אכן תענה גם תענה.   .קודש לחול הממלא את האין - תן למילים שבעמקי עצמן 

איתמר יעוז־קסט

בשער הכניסה

ְּכִאיׁש ַהֵּמִרים רֹאׁשֹו ִמּתֹוְך ֵׁשָנה
ִהְגִּביָהה ָהִעיר ֶאת רֹאׁש ִמְגָּדֶליָה

ְּבָׁשְכָבה ַעל ִצָּדּה, ְּבעֹוד ֶרֶטט עֹוֵבר ְּבִגְזֵעי ָהֵעִצים; -
ֵהן ּכֹה ֲחִריִׁשית ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות

ְוַעל ַמִים ַרִּבים קֹול ֹלא ִנְׁשַמע
ִמְּלַבד ַמַּׁשב ָהרּוַח ַהּסֹוֵבב ִּבְקֵני ַאְגמֹון ָוסּוף

ְוַגם ַאְילֹות ַהָּׂשֶדה ֹלא ָּבאּו ִלְׁשּבֹר ְצָמָאן
ַּבַּמִים ַהְּכַחְלַחִּלים ּוְמֻרְּקֵמי ָהַאּצֹות,
ָׁשָעה ֶׁשַהֶּדֶרְך ָּפְנָתה ֶאל ַׁשַער ָהִעיר

ִעם ַמַּגע ַּגְלַגֵּלי ְּכֵלי ָהֶרֶכב,
ַוֲאִני עֹוֵצר ַּבֶּנָהג ְויֹוֵרד

ֶאל ְׂשדֹות ִחָּטה, ְוַדְרָּדִרים,
ָלֵׂשאת ְּתִפָּלה ְּכִמי ֶׁשָּבא ֶאל ַּפֲאֵתי ָּבֵּתי ְקָברֹות;

ְואּוָלם, ְּבֶטֶרם ַּכּלֹוִתי ֶאת ְּדָבַרי
ִּדִּמיִתי ִלְׁשמַֹע רּוחֹות ְרָפִאים צֹוֲחקֹות ֵמֲאחֹוֵרי ַּגִּבי

ְּבעֹוִדי ִמְסַּתֵּבְך ְּבַטִּלית ּוִבְתִפִּלין,
ֶׁשֲהֵרי ְּבִעיר זֹו ָיְדעּו ָּכל ׁשֹוְכֵני ֶהָעָפר

ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאִּמי ֶׁשָהיּו ְמֻׁשְּלֵלי ֱאמּוָנה ּוִמְצוֹות
ְוַעל ֵּכן ָּתְמהּו ַעד ְמאֹוד ַעל ַמֲעַׂשי; -

ְוָאְמָנם, ָאְזַני ָקְלטּו
ֶאת ְנִהיקֹות ֲחִזיֵרי ַהֻּׁשָּמן ֶׁשָּגְדלּו ַּבֲחֵצֵרנּו

ּוְכמֹו ְלָבֵרְך ַעל ׁשּוִבי ֵהם ָּבאּו ָּכֵעת,
ַאף ֶׁשָהֶעֶרב ְּכָבר ֵהֵחל ֶאת ַחָּייו ַהֲחֵׁשִכים ְוַהָּקִרים ִמָּסִביב

ְּבָבְלעֹו ְׁשֵּתי ְצָלִלּיֹות:
ָאב ּוִבּתֹו

ַוֲאִני ַרק עֹוֵמד ּוַמֲחִריׁש
ְּבעֹוד ְנַהר ָהִעיר רֹוֵבץ ְלַרְגַלי:

ָׂשָטן ָהעֹוֶטה ְּתֵכֶלת - - -

׳עתון 77׳: גליון 145-144; 1992
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*
    לאהרן

ָהַאְיפֹון ֶׁשִּלי ֹלא ַמִּכיר אֹוִתי 
ְּכֶׁשֲאִני עֹוָטה ַמֵּסָכה

ַאָּתה ֵּכן
ְמַזֶהה
ָּתִמיד

ַּגם ַּבחֶֹׁשְך

*

ַאָּתה נֹוֵחר ַמֲעַדּנֹות 
ֲאִני ְמַחֶּיֶכת

ְלָיְדָך ִמַּתַחת ַלְּׂשִמיָכה
ַּבחּוץ ֶּגֶׁשם

ֹאֶׁשר

סטארט ַאּפ

וֵּוְיז ְּבקֹול ֶׁשל
ִמי ֶׁשֵאיֶנּנּו עֹוד

ֶׁשָחֵסר
ֶׁשִּמְתַּגְעְּגִעים 

ֶׁשּיֹאַמר
אֹו ֹּתאַמר

ְּבקֹולֹו
ְּבקֹוָלּה

ָיִמיָנה ְּבעֹוד 200 ֶמֶטר
ֲאָבל ַּגם

ַחְּׁשִבי ַמְסלּול ֵמָחָדׁש
ּוְבקֹולֹו
ְּבקֹוָלּה

ִּתְהֶיה ִמין ְלִטיָפה.

מתוך: אישה של 100 מטר

נועם ויסמן

שני קטעים

 ]...[

ַהִּפיל ָהַפְך ְלָכל ַהֶחֶדר ֵיָרֶאה ַרק ִמַּבחּוץ אֹו ִמַּמֲעַמִּקים
ַהֶהְבֵּדל ַהַּדק ֵּבין ֵאִליִטיְזם ּוְסנֹוִּביְזם

ַהִּנּגּוד ָהַעז ֵּבין ַאֲהַבת מֹוֶלֶדת ּוָפִׁשיָזם
ַהְּתהֹום ַהְּפעּוָרה ֵּבין רּוָחִנּיּות ְוָדִתּיּות

ְוַהֶּגֶׁשר
ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי

ְּכמֹו ְיָמִני ִעם ֶחְמָלה
ְּכמֹו ָפִׁשיְסט ִעם חּוׁש הּומֹור

ְּכמֹו ּבּוְרָּגִני ֶׁשהֹוֵלְך ַאַחר ִלּבֹו ְּבָכל ִלּבֹו
ְּכמֹו ַקִּפיָטִליְסט ֶׁשִּלּבֹו ִנְמָצא ַּבָּמקֹום ַהָּנכֹון

ְּכמֹו ְמׁשֹוֶרֶרת ִמְתַחֵּבאת ְּבִׁשיָרָתּה ֶׁשּכֹוֶתֶבת ַּדם ִלָּבּה
ְּכמֹו ְמׁשֹוֵרר ֶׁשל ִּכּבּוִדים ּוְקִליקֹות ִעם ִהְתַּפֲעמּות ָמעֹוף ְוַהְׁשָרָאה ]...[

 ]...[

ַאֲהָבה
ְּבַרד ַאֲהָבה ִּגְׁשֵמי ַאֲהָבה ַּדֲאגֹות ַאֲהָבה ִהּסּוֵסי ַאֲהָבה ַוַּדֻאּיֹות ַאֲהָבה
ִזְקַּפת ַאֲהָבה ֻחְלַׁשת ַאֲהָבה ַטֲעֵמי ַאֲהָבה ְיִצירֹות ַאֲהָבה ְּכֵאֵבי ַאֲהָבה

ֵלילֹות ַאֲהָבה ְמֵגרֹות ַאֲהָבה ַנֲהרֹות ַאֲהָבה ַסֲעַרת ַאֲהָבה ָעְצַמת ַאֲהָבה
ִּפּנּוֵקי ַאֲהָבה ָצרֹות ַאֲהָבה ְקִלּפֹות ַאֲהָבה ְרִעידֹות ַאֲהָבה ַׁשְלַות ַאֲהָבה

ִּתְקָוה
ֶאְסַּתֵּכן ִלְקרֹא ָלְך ׁשּוב ְלִהָּסֵחף ְלִהְסַּתְחֵרר ְלִהְסַּתֵּכן
ִלְרקֹד ֲאהּוָבִתי ִלְרקֹד ִעם ָהִרּקּוד ָיבֹוא ַהֵּתָאבֹון ֵּכן
ִאָּתְך ׁשֹוֵאג לֹוֵחׁש ֵּכן ַלַחִּיים ַלַחִּיים ֶׁשֵהם ִרּקּוד ֵּכן
אֹוָתְך ׁשֹוֵאל רֹוֵחׁש ָמַתי ַהִאם ַהִאם ֹּתאְמִרי ִלי ֵּכן
ִּכְכלֹות ָּכל ַהָּׁשִנים ָּכל ַּפַעם ֶׁשֲאִני רֹוֶאה אֹוָתְך ֵּכן
ֲאִפּלּו ַּבֲחָטף ֵּכן ְוַאַחר ָּכְך ְלעֹוד יֹוַמִים ְלָפחֹות ֵּכן

ִלִּבי ּדֹוֵפק ְּכמֹו ְמֹטָרף ְוֵּכן ַּתִּגיִדי ֵּכן ֲאִני רֹוָצה ֵּכן.

מתוך: כן

איתמר יעוז־קסט

בשער הכניסה

ְּכִאיׁש ַהֵּמִרים רֹאׁשֹו ִמּתֹוְך ֵׁשָנה
ִהְגִּביָהה ָהִעיר ֶאת רֹאׁש ִמְגָּדֶליָה

ְּבָׁשְכָבה ַעל ִצָּדּה, ְּבעֹוד ֶרֶטט עֹוֵבר ְּבִגְזֵעי ָהֵעִצים; -
ֵהן ּכֹה ֲחִריִׁשית ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות

ְוַעל ַמִים ַרִּבים קֹול ֹלא ִנְׁשַמע
ִמְּלַבד ַמַּׁשב ָהרּוַח ַהּסֹוֵבב ִּבְקֵני ַאְגמֹון ָוסּוף

ְוַגם ַאְילֹות ַהָּׂשֶדה ֹלא ָּבאּו ִלְׁשּבֹר ְצָמָאן
ַּבַּמִים ַהְּכַחְלַחִּלים ּוְמֻרְּקֵמי ָהַאּצֹות,
ָׁשָעה ֶׁשַהֶּדֶרְך ָּפְנָתה ֶאל ַׁשַער ָהִעיר

ִעם ַמַּגע ַּגְלַגֵּלי ְּכֵלי ָהֶרֶכב,
ַוֲאִני עֹוֵצר ַּבֶּנָהג ְויֹוֵרד

ֶאל ְׂשדֹות ִחָּטה, ְוַדְרָּדִרים,
ָלֵׂשאת ְּתִפָּלה ְּכִמי ֶׁשָּבא ֶאל ַּפֲאֵתי ָּבֵּתי ְקָברֹות;

ְואּוָלם, ְּבֶטֶרם ַּכּלֹוִתי ֶאת ְּדָבַרי
ִּדִּמיִתי ִלְׁשמַֹע רּוחֹות ְרָפִאים צֹוֲחקֹות ֵמֲאחֹוֵרי ַּגִּבי

ְּבעֹוִדי ִמְסַּתֵּבְך ְּבַטִּלית ּוִבְתִפִּלין,
ֶׁשֲהֵרי ְּבִעיר זֹו ָיְדעּו ָּכל ׁשֹוְכֵני ֶהָעָפר

ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאִּמי ֶׁשָהיּו ְמֻׁשְּלֵלי ֱאמּוָנה ּוִמְצוֹות
ְוַעל ֵּכן ָּתְמהּו ַעד ְמאֹוד ַעל ַמֲעַׂשי; -

ְוָאְמָנם, ָאְזַני ָקְלטּו
ֶאת ְנִהיקֹות ֲחִזיֵרי ַהֻּׁשָּמן ֶׁשָּגְדלּו ַּבֲחֵצֵרנּו

ּוְכמֹו ְלָבֵרְך ַעל ׁשּוִבי ֵהם ָּבאּו ָּכֵעת,
ַאף ֶׁשָהֶעֶרב ְּכָבר ֵהֵחל ֶאת ַחָּייו ַהֲחֵׁשִכים ְוַהָּקִרים ִמָּסִביב

ְּבָבְלעֹו ְׁשֵּתי ְצָלִלּיֹות:
ָאב ּוִבּתֹו

ַוֲאִני ַרק עֹוֵמד ּוַמֲחִריׁש
ְּבעֹוד ְנַהר ָהִעיר רֹוֵבץ ְלַרְגַלי:

ָׂשָטן ָהעֹוֶטה ְּתֵכֶלת - - -

׳עתון 77׳: גליון 145-144; 1992
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קסם הג'נקיה )ושברו?( 

את המאמר "קסם הג'נקיה" סיימתי לכתוב לפני אירועי המלחמה האחרונה 
בעזה ולפני המהומות בין יהודים לערבים בערים המעורבות בישראל. הספר 
משותפים  לחיים  הלל  שיר  רבה  במידה  הוא  סמילנסקי  זאב  מאת  בג׳נקיה 
של יהודים וערבים בעיר רמלה. כך חשתי בזמן הקריאה וכך כתבתי עליו. 
יכולה  ומטעה  שבירה  כמה  לנו  והראו  האחרונים  האירועים  באו  בינתיים 
ייקרע  המציאות להיות. עם זאת אני מקווה כי הקסם הארוג בספר זה לא 

כליל אלא, ישוב ויתאחה. 

א.
על  לפחות,  ראשיות  דמויות  ארבע־עשרה 
ועוד  הספר,  מפרקי  כארבעים  קרויים  שמן 
דפי  את  מאכלסות  רבות,  משנה  דמויות 
הרומן הרב קולי של זאב סמילנסקי )עריכה 
בפרס  זכה  הספר   ,2021 פרדס  הירש,  אלי 
של  סיפורם  תלפז(.  גדעון  ע"ש  ביכורים 
הגיבורים והגיבורות הצבעוניים אינו מסופר 
ברצף אחד, אלא בהמשכים )שניים־שלושה( 
מצטלבים זה בזה, נקטעים ונשזרים מחדש. 
וסביבותיה,  רמלה  בעיר  מתרחשים  כולם 
אחיעזר,  אחיסמך,  )ישרש,  האזור  מושבי 
וערי  ודומיהם(  פדיה  פתחיה,  גמזו,  יגל, 

הסביבה )לוד, נס ציונה, רחובות, ראשון לציון, בית דגן, באר־
הג'נקיה  דרך  עוברים  וכולם  ודומותיה(.  בת־ים  יהוד,  יעקב, 
)junkyard( של עקי, מגרש גרוטאות של כלי רכב, חלפים, 
רמלה,  מציאות.  ושאר  מתכות,  גלגלים,  מרכבים,  מנועים, 
כידוע )ורבים אינם יודעים(, היא בירת מחוז המרכז של ישראל 
והג'נקיה, כמטפורה, היא הלב וגם החצר האחורית שלה. חשוב 
חולות(  שפירושה  בערבית,  ַרְמל  )מלשון  רמלה  כי  לדעת  גם 
היא העיר היחידה בארץ ישראל שנוסדה בידי ערבים מוסלמים 
מחוז  בירת  לשמש  שנועדה  עיר  לספירה.  השמינית  במאה 
פלסטין אשר התפתחה במהירות, אם כי ידעה גם תקופות שפל 
עשירים,  מידות  בתי  בה  נבנו  השונים.  כובשיה  לפי  ושגשוג, 
)"בריכת  )"המגדל הלבן"(, מפעל מים משוכלל  מסגד מפואר 
הקשתות"( ושווקים פורחים בשל מיקומה האסטרטגי על אם 
הדרומית,  החוף  שפלת  איש  בעצמו  סמילנסקי,  זאב  דרכים. 
תושב כפר מישר ליד רחובות, בנו של הסופר ס. יזהר, מעלה 
האזורים  אחד  מעל  המסך  את  בפרוזה,  שלו  הביכורים  בספר 
הצפופים של ישראל, ומעל אחת הערים הקשורות בתודעתנו 
העשיר  האנושי  המרקם  את  לנו  ומגלה  ובעזובה,  בהזנחה 

והמגוון שלה.

מצד זה
עמוס לויתן

"

ב.
אל  מדברים  כאילו  ברומן  הדוברים  כל  סיפורית,  מבחינה 
שואלים  וגם  דבריהם  את  המקליטים  נראים  בלתי  מראיינים 
אותם שאלות. לעתים הם נשמעים יותר כמו חוקרים עלומים 
)שב"כ, משטרה, עיתונאים, אנתרופולוגים(, המבקשים לפענח 

את חיי הגיבורים. הנה כמה מגיבורי הספר וסיפוריהם. 

נוח סוננברג: יהודי דתי אמריקאי, שיחד עם אשתו 
סוזי ושש בנותיהם עלה מסילבר ספרינג, מרילנד. 
הוא עורך פטנטים המתעסק גם בהשקעות. תחילה 
התיישבו ברמת גן ואחר כך עברו ל"גבעת שורש", 
מזרח  מדרום  ובולגרים,  טוניסאים  של  מושב 
יקב.  גם  מקים  ולימים  כרם  נוטע  נוח  לרמלה. 
וגילה  עקי  של  לג'נקיה  נקלע  ברמלה  בשיטוטיו 
שם ציוד יקר ליקבים וגם עשרה ארגזי פלסטיק, 
שפורקו  אגזוזים  ובהם  "דֹולִּבים"  הקרויים 
מעשרות מכוניות. האגזוזים הללו עשויים ְמִמיִרים 
ֶקָרִמיים, המצופים מתכות יקרות כגון  ַקַטִליִטיים 
מה  מיד  הבין  נוח  ְוַּפַלְדיּום.  רֹוְדיּום  ְּפַלִטיניּום, 
לפניו. "הסתדר לי בראש שיש שם לפחות שלוש 
לעצמו.  אמר  יקרות,"  במתכות  דולר  אלף  מאות 
לאחר מותו הפתאומי של בעל המגרש )המכונה עקי(, מזדרז 
את  וגם  היקרים  הממירים  עם  הארגזים  את  משם  לסלק  נוח 
הציוד הנדיר ליקבים בעזרתו של "שלמה הובלות", שכן שלו 
תהילים  ממזמורי  מצטט  נוח  הסמוך.  מלכה"  "בית  ממושב 
ומודה לה' על מזלו הטוב. הוא אוהב את רמלה, עירו - "עיר 
מיוחדת. יש בה כל מה שצריך". לרוע המזל הוא נעצר כחשוד 

בגניבת ציוד יקר מהג'נקיה.

"גבעת  במושב  נוח  של  שכנים  קופפרשטיין:  ופזית  איצ׳ו 
שורש". איצ'ו היה חשמלאי בתעשייה האווירית ופוטר ופזית 
היא אחות חדר ניתוח בבית חולים בבאר יעקב. לאחר פיטוריו 
בשבתות  שימכור  ג'חנון"  "דוכן  להקים  רעיון  איצ'ו  הגה 
לך  "מה  בו:  סונטת  אשתו  באזור.  המבקרים  הרבים  לאורחים 
ולג'חנון? מי יבוא לאכול ג'חנון אצל קופפרשטיין?" לכן הם 
קוראים לו "הג'חנון של פזית" )ששמה מבית אביה הוא שמש(. 
הדוכן נוחל הצלחה ואחד המבקרים בו הוא שכנו של איצ'ו, נוח 
סוננברג. אחותה של פזית, שושי, שגם עליה מסופר בפרק זה, 
היא אם לתאומים שהיתה פקידה בכירה בבנק, עזבה את בעלה 
יורם ונישאה לערבי בשם ַחמּוד. "גבר ערבי יפה תואר, גבר שיש 
לו עמידה, מרשים מאוד. אם היית שם אותו ליד יורם, זה לא 
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היה לטובתו של יורם." יום אחד יוצא איצ'ו 
עד  עובד  בית  דרך  מערבה  והולך  מביתו 
רחובות,  של  הישן  האזור  כל  החוף.  כביש 
האהובים  בנופים  לציון,  ראשון  ציונה,  נס 
ישן.  באר  ֵּבית  היה  "משמאלו  יזהר.  ס.  על 
הוא נכנס אל מתחת לחופת העצים הירוקה 
האדמה.  על  נשכב  המוצל.  הרחב  והחלל 
הקרקע היתה לחה וקרירה, תענוג אמיתי." 
איצ'ו מתעניין בהיסטוריה של המקום. הוא 
"אלנבי  במפה:  ומביט  הטלפון  את  שולף 
משמעות  נודעת  לכפר  רמלה.  נפת  רּוִּבין, 
אתר  בו  שהיה  משום  הפלסטינים  בקרב 
שלכבודו  רּוִּבין,  )הנביא(  ַנִּבי  לאל  זיכרון 
נערכת מדי שנה עלייה לרגל. רובין מזוהה 

ולאה  יעקב  של  הבכור  בנם  ראובן,  עם  הפלסטינית  במסורת 
והמקום מושך אליו מבקרים מיפו, לוד, רמלה וכפרי האזור." 

אריק: מורה למתמטיקה בתיכון ברמלה. מלמד שלוש, ארבע 
מייחס  הוא  הצנועה  הצלחתו  את  לבגרות.  יחידות  וחמש 
לשימשונה אותה פגש עוד בהיותו חייל בצבא. "היא לא היתה 
כי  אם  כזו,  נמוכה  קצת  היתה  מרשימה,  היתה  לא  היא  יפה, 
ראו שיש לה משהו בפנים. אולי אש." את בתוליו איבד אצלה 
- כל הלילה הזדיינו. "היתה לו התגלות קוסמית, מטאפיזית, 
מין התפוצצות כזאת בתוך הראש." זה טען אותו אנרגיה לכל 
ללמוד  הלך  בזכותה  נשים.  עם  ביחסיו  ביטחון  בו  ונטע  חייו 
באוניברסיטה ונעשה מורה. לימים נודע לו ששימשונה התאבדה 
והוא מאשים את עצמו שבעצם לא היה פנוי אז אליה כלל. אחד 
התיאורים היפים בספר הוא של תחנת הרכבת הישנה, משנות 
השלושים ברמלה, שמתאר אריק על פי צילומים מאותם ימים: 
אבל  מאבן,  הכל  לא  אולי  מאבן.  יפה.  בהחלט  בניין  "היה 
המשקופים של החלונות בטח מאבן, מסותתת יפה, עם שלוש 
אבנים למעלה והאבן הראשה, רוכבת בין אחיותיה ... והגג היה 
לו מרזב, מרזב מקושט, קישוט מפח, חצאי ירח כאלה, מסורתי, 
כמו שהיה נהוג אז. איזו תרבות היתה כאן. יום אחד נשלם עליה 
ביוקר. ואז פוצצו הכל. לא, סליחה. פוצצנו, אנחנו. אני, אני, אני 
פוצצתי. ואחר כך כשבנו אחרי המלחמה, בנו שם משהו עלוב 

ומכוער. כמו שכל העיר הזאת עלובה ומכוערת." 

דַרְיּוש: כינויו של רוני ראשד, עיתונאי במקומון ׳רמלתון׳. רוני 
מופקד על ענייני פלילים, תחבורה, חינוך, בריאות, אוכל, החיים 
רוני,  וחברתו, שגם שמה  וכל דבר אחר בעיתון. הוא  הטובים 
לכתבות  נושאים  מחפשים  מרכלים,  מרחרחים,  לו,  המסייעת 
מרעישות. לא מכבר פרסם כתבה על דוכן פלאפל שמתופעל 
על ידי יפני, ומושך לקוחות מכל יישובי הסביבה. לפני כן היה 
זה סתם "פלאפל ציון", אבל מאז שהגיע היפני הכל השתנה. 
הכתבה פורסמה תחת הכותרת "קיסר הפלאפל הגיע לרמלה!" 
והכתה גלים. היפני, "סאגי," כפי שהוא נקרא בפיו של ציון, או 
סאגיהארא בשמו המלא, הגיע מאוניברסיטה ביפן לחקור את 
הרכבת העותומנית ואת התחנה הישנה. בינתיים התחיל לעבוד 

בדוכן הפלאפל ועשה בו מהפכה. 

פרשה עלומה שדריוש חוקר עוסקת במקרה 
לא  על  שנשפט  )אפרים(,  אפי  השוטר  של 
ברמלה.  הסוהר  בבית  למאסר  בכפו  עוול 
בבית סוהר זה משרת גם רב־סמל מתקדם 
גיבור  עוד  ברנשטיין,  איזידור  )רס"ם( 
לאפי  "תפרו  כי  הבטוח  הספר,  מגיבורי 
שהאחרים  בגלל  רק  אליו  נטפלו  תיק. 
האחיין  הוא  דריוש  להסתדר."  איך  ידעו 
עם  שמתגורר  להלן(,  )ראה  ערן  עו"ד  של 
שון  שלהם,  התאומים  ושני  אורנה  אשתו 
השתים־עשרה.  בקומה  בפנטהאוז  ודונה, 
מהמרפסת שלהם "אפשר להשקיף על כל 
באר  רמלה,  הזה,  המחפיר  האזור  מרחבי 
ובאופק  רחובות,  ציונה,  נס  ראשון,  יעקב, 
ושומע  בעיר,  קורה  מה  דריוש  את  שואל  ערן  הים."  מנצנץ 
מפיו על היפני מפלאפל ציון, אבל את זה הם כבר שמעו. והוא 
מוסיף: "ויש גם את כל הרציחות האלה." "הרציחות, לא מעניין 
)שאדידה,  נשים  של  שמות  מונה  בעודו  ערן  אומר  אחד,"  אף 
תבויינה, דיאנה, סנדורה, מארינן( שנרצחו בידי בני משפחתם. 
אבל כשדריוש רומז על התחקיר בעניין אפי השוטר, מזהיר אותו 
ערן: "אוי ואבוי. אם תכתוב על זה מילה, ישרפו לך את המערכת 
באותו יום." ובאמת, בפרק האחרון על דריוש, מסופר כי גופתו 
הדרוסה "כאילו מישהו נסע עליה שוב ושוב במשאית כבדה," 

נמצאה בוקר אחד ליד הגדר של מחלקת התברואה והטיאוט.

בבוקר  הראי  מול  רב  זמן  עומד  דריוש.  של  ודוד  עו"ד  ערן: 
ומטפח את עצמו. יש לו חולשה לנעליים. "אני חולה, חולה, 
חולה על נעליים." פעם כשהיה בסן פרנסיסקו קנה זוג נעליים 
מעור צבי שנעשו בליגוריה שבאיטליה במחיר של 1230 דולר 
ואף פעם לא נעל אותן. כי "הכל אצלי מושלם כזה. קודם כל 
אורנה אשתי שהיא כוסית ברמות על," הוא אומר. אורנה אמנם 
הסביר  הוא  אבל  ברמלה,  גרים  שהם  כך  על  להתלונן  נהגה 
לה. "מתוקה, תקשיבי. פה זה הפרנסה שלי. איפה תשיגי שתי 
קומות עם נוף מהמם עד הים. חשוב לי גם שהקליינטים שלי 
יידעו שאני מהעיר שלהם ולא איזה רמת־אביבי שהולך לעשות 
עליהם סיבוב. ככה הם מרגישים נוח להשאיר אצלי חמישים 
אותם  להוריד  בשביל  מאות  חמש  או  אלף,  מאה  או  אלף, 
מעשרים שנה לחמש־עשרה או שתים־עשרה, אחרי שרצחו את 

אחותם או את אמא שלהם." 

הגיע  פעם  רמלה.  של  גאה  ופטריוט  כבוד  עם  עו"ד  הוא  ערן 
ווז'ניסקי  יובב  ומהצפון,  אביב  מתל  אשכנזים  זוג  למשרדו 
ואחותו דליה, המסוכסכים עם אחיהם הצעיר זיו ממושב גבתון. 
אחרי שההורים נפטרו והרכוש חולק שווה בשווה, עדיין החזיק 
האח בכתביו של האב וסירב למוסרם. האבא היה מעין פילוסוף 
והיסטוריון של האמנות שכתב על ציור, פיסול, מוסיקה. במיוחד 
התמחה באמנות הרנסנס ובשני הציירים ג'ֹוטֹו וִצ'יַמּבּוֶאה במאה 
השתים־עשרה. מה שהשניים רצו זה לקבל את הכתבים מאחיהם 
ולפרסם אותם, אולם הם לא היו מסוגלים לדבר איתו או לפנות 
אליו בדברים. ערן לא הבין מה הם רוצים ממנו. ממילא הנושא 

זאב סמילנסקי, צילום: חיה סמילנסקי
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לא היה בתחום התמחותו. והם אומרים: "אנחנו רוצים שתפחיד 
אותו, שתאיים עליו, שייתן לנו את החומרים, בשביל זה באנו." 

עתה הבין, כעסו עלה והוא נושא בפניהם נאום תוכחה: 

עבורכם  אפעיל  שאני  בשביל  לרמלה  הנה  באתם  כך,  "אם 
אלימות נגד האח שלכם. אתם לא חושבים שיש את זה בתל 
יש  כאן  רק  לדעתכם,  ברמלה  רק  זה  לא,  בצפון?  או  אביב 
אלימות ומכות והפחדות ואיומים! אז תדעו לכם שלא הבנתם 
טוב. כאן ברמלה יש רוסים ויש קווקזים ויש יהודים חילונים 
ודתיים ויש נוצרים ויש מוסלמים ויש כמה עשירים אבל הרוב 
די עניים. יש ותיקים ויש חדשים וגם כמה אנשים עם השכלה... 
אבל ממני עזרה לא תקבלו, אפילו שאני מרמלה ואני גאה שאני 
מרמלה, ואם אתם רוצים מישהו שירביץ לאח שלכם או יפחיד 
אותו, אז תלכו לחפש בתל אביב או בצפון. אני בזה לא מתכוון 
לטפל, ובשביל העצה הטובה שנתתי לכם ובשביל השעה וחצי 
שישבתי אתכם, אני אגבה מכם אלפיים וחמש מאות שקלים." 

חזי: סוכן ביטוח. מטפל בתשע מאות שישים ושבעה לקוחות 
של  חתך  מעין  שהם  רכב,  ביטוחי  רובם  העיר.  מתושבי 
וחזי  בהם  מתעניינים  המראיינים  יותר.  האמידה  האוכלוסייה 
פותח בפניהם קלסרים ומספר. הנה שי צידון. זה לא סתם אחד. 
היה בצבא, היה גיבור, היה מפקד. היה במבצעים. מבצע שלהבת, 
מבצע מצית, מבצע דבשת, מבצע החיסול של עלי ַדְרדּור. גמר 
בתור אלוף פיקוד דרום. קומנדר אוף דה סאות. "היה לו ְּביּוִאיק 
ַלה ְקרֹוס, רגע, רגע, לא. היה לו ְּביּוִאיק לּוֶצרן, רכב נדיר יחסית 
בארץ. צבע דם, בורדו, יפה מאוד, ריפוד עור, צבע שמנת. עשיתי 
לו השתתפות עצמית נמוכה במיוחד. היה נהג זהיר מאוד." הבא 
בתור מארק פלמרקין. עובד בשיווק אצל יבואן סוכריות ְגִליְבֶטר. 
ומסטיקים  שחורות.  ֶלְקִריץ  סוכריות  וגם  סוגים.  מאות  יש 
וסוכריות גומי. הוא ואשתו אין להם ילדים. במקור הם מהעיר 
ספוקיין במדינת ושינגטון. לפני שעלו לישראל היה נגן קרן יער 
או קרן צרפתית. וניגן פעם אפילו עם הפילהרמונית של ברלין. 
הבא בתור תומר שטילשפילר מהתעשייה האווירית. בא לעשות 
ביטוח עם כל המסמכים ורשימת בקשות. גרירה, שבר זגוגיות, 
השבע  בת  ספורטאז'  הקיה  בשביל  זה  וכל  צמיגים,  מצברים, 
יש  כך  אחר  ארוך.  סיפור  תעזליץ,  )תיאדור(  תדי  ואחד  שלו. 
עלי באראטאש, יש לו משפחה גדולה באזור, והאני באראטאש 
אלקטרוניקה.  מהנדס  הוא  האני  ביניהם.  קשר  אין  מהגליל. 
את  מבטח  הראשונים.  הערבים  האלקטרוניקה  ממהנדסי  אחד 
ניתן  רבים שלא  ועוד  והסובארו של האישה.  הלנדקרוזר שלו 
להזכיר כאן. אבל צריך לומר כמה מילים על עפיפה בן שושן 
)שניתקל בה בהמשך(; היא התחתנה עם סטנלי בן שושן, מתנדב 
מארה"ב. אחרי שהם התגרשו היא נשארה בן שושן, אבל במקור 
דתית,  מוסלמית,  משפחה  טורשאני.  עפיפה  טורשאני.  היא 
מוכרת, מכובדת. כשהיתה בת שש־עשרה הגניב אותה סטנלי 
לקולורדו ושם התחתנו ונולדו להם שני ילדים. אחרי שהפסיד 
הרבה כסף ומצבו הידרדר, החל להכות אותה והיא ברחה ממנו 
עם הילדים וחזרה לרמלה. למרות הכל קיבלו אותה. היא חזרה 
לדת, לזרם הסופי. לבשה רק בגדים לבנים. התקרבה לחוג של 
גורדייף בפתח תקווה. היתה לה מכונית סיאט איביזה ירוקה. כך 

הכיר אותה חזי. "אז ראיתי לראשונה את פניה. היה בהם רוך 
עמוק ואינסופי," אמר. 

באמצע  מרכזי,  פרק  ב"ג'נקיה".  הדמויות  מקצת  אלה  כאמור, 
אלגורי  פרק  זהו  הקברות״.  בבית  לילית  ״מסיבה  קרוי  הספר, 
קרנבלי, שלדעתי הוא דווקא החלש בפרקי הספר. מככבים בו 
עטלפים, אקליפטוסים, מלכים, נסיכים, נסיכות, רוחו של משה 
דיין, רוחו של חסן סאלמה, נתן אלתרמן, נתן זך, תפוח אדמה, 

צמיג, עקי, איוב, אפלטון ועוד. 

ג. 
שלושה פרקים בשם ״טיטו״ )כינויו של הנער ששמו יפתח או 
טיטו  ובסיומו.  באמצעו  בפתחו  הרומן  את  מחשקים  יפתחאל( 
הוא הדמות שמאגדת את כל הסיפורים ולעיתים נדמה שהוא 
בן דמותו של המחבר. בפרק הראשון )עמ' 16-11(, נמאס לטיטו 
ללכת לבית ספר. הוא הולך לג'נקיה של עקי והופך להיות העוזר 
שלו. עקי מושיב אותו בשער הג'ניקיה ותפקידו לברר עם כל 
אחד שבא מה רצונו וגם להדריך אותו במבוכי הגרוטאות. עקי 
לעקי  היה  אותן.  ומפרק  דפוקות  מכוניות  מיני  כל  מקבל  היה 
לקוח אחד עשיר שתמיד היה לבוש בהידור, בא עם רכב מיוחד 
ונהג. טיטו שם לב שהוא עונד שעון בלתי רגיל, וחשב שהוא 
חייב שעון כזה. "כי זה מה שיביא אותי ככה לאיזה מקום." בוקר 
אחד מצא טיטו את עקי מת בתוך ארגז דֹוְלִּבי גדול שהיה מלא 
למחצה בברגים. ידו היתה חשופה ללא שעון. טיטו הלך למשרד 
סטיפות"  כמה  "רק  לא מצא שעון,  אך  המגירות,  בכל  וחיפש 
עד  רמלה  של  הראשי  לרחוב  והלך  אותן  לקח  הוא  כסף.  של 
לקנותו.  וביקש  אחד  על שעון  הצביע  לחנות שעונים.  שהגיע 
וחמישים  זה שש מאות  זה הרבה כסף.  "ילד,  לו המוכר:  אמר 
שקל". טיטו הסתובב, שלא יראה אותו, ספר את הכסף הגנוב 
וקנה את השעון. זמן מה החביא אותו בביתו. זה היה "סאיקו 
350", השעון הראשון שהיה לו. כך מסתיים פרק הפתיחה של 
הרומן כאשר "טיטו" יוצא לחיים ולעולם עם שעון המזל שלו. 

הפרק השני הקרוי "טיטו" )עמ' 179-169( מספר ב־40 סעיפים 
ממוספרים ומתומצתים את קורותיו בעולם הגדול. אחרי הצבא 
אלפרד  עם  לבולגריה  טיטו  נסע  תותחנים,  כקצין  שירת  שבו 
)שהיה מביא בנות ומוכר אותן בבלגיה ובגרמניה(; אחר כך נסע 
עם גיורא להודו )מומבאי, דלהי, בנגלור( קונה ומוכר זהב; הכיר 
את רננית, רינה, נינה, או ננה שלמדה אדריכלות וחי איתה איזה 
זמן בתל אביב; אחרי זה התגלגל לברזיל, עם עמנואל, לעסקי 
אבטחה ואינטרנט; שם הבין שה"סאיקו 350" שלו לא משהו. 
דולר; בברזיל היה  ב־5500  שלחו אותו למיאמי לקנות שעון 
שבע שנים באמאזונס ועשה הרבה כסף. שם התבגר והשתנה. 
המזרח  היסטוריה,  דברים,  וללמוד  ספרים  לקרוא  התחיל 
התיכון, מלחמות העולם באזורנו; משחזר לארץ חשב מה יעשה 
בחיים. "ואז עלה בדעתי הרעיון הזה של בתי אבות, שזה דבר 
שכדאי להיכנס אליו". נסע להולנד ללמוד את המקצוע; כששב 
החליט להקים את בית האבות הראשון שלו בבית דגן )בנפת 
רמלה( וקרא לו "צל פרדסים – דיור מוגן". בית האבות נחל 
מכירים  כולם  דיירים.  מאות  בכשלוש  התמלא  ומיד  הצלחה 



57
 יוני-יולי 2021  

אותו וקוראים לו "הי טיטו, בוקר טוב טיטו, מה נשמע טיטו." 
כאן אפקט  בברזיל מחולל  אותו  לב שהשעון שבנה  הוא שם 
שלילי. לכן הוריד אותו וׂשם במגירה ליד ה"סאיקו 350". מאז 
הוא בלי שעון. "הייתי מסתכל על היד ואומר לעצמי בלי שעון, 

לא צריך שעון, כזה אני. אחד שלא צריך שעון." 

הפרק השלישי הקרוי "טיטו" )עמ' 429-395( נועל את הספר. 
מפורט  ובו  הקודם  הפרק  של  והרחבה  חזרה  רבה  במידה  זו 
איך  מגרש,  רוכשים  איך  בישראל,  אבות  בית  מקימים  איך 
מקבלים רשיונות, איך משחדים ראש עיר, איך מגייסים צוות 
ממבוכי  ומשעשעים  מרתקים  פרטים  ועוד  ולקוחות,  עובדים 
פרשיות  כמה  בתוספת  גם  אבל  הישראלית,  הבירוקרטיה 
לקורא.  משהו  ואשאיר  אפרט  לא  הגיבור.  שחווה  אינטימיות 
אציין רק כי באחת מפרשיות האהבה שלו, עם נעמה, בתה של 
אישורי  ואת  המגרש  את  לו  שמשיגה  גאולה,  העסקים  אשת 
"אני אפשר לומר  חייו:  הבנייה, הוא כאילו מסכם בפניה את 
איש עסקים... אני יודע שזה לא נשמע כל כך טוב... אני אף 
הרבה  הסתובבתי  מסודרת...  בצורה  כלום  למדתי  לא  פעם 
זה  כי  למה?  דגן.  בבית  אבות  בית  מקים  אני  ועכשיו  בעולם 
מספיק  ואין  מזדקנת  האוכלוסייה  מעולה.  כסף  זה  טוב.  כסף 
פתרונות. אנשים נהיים יותר עשירים. המשפחה שהיתה פעם 
נוהג  כיום." טיטו  לו מענה מספיק  וזה צורך שאין  מתפוררת 
למעט בערך עצמו ומעמיד את כל מעשיו על המניע החומרי 
בלבד, אבל הקורא מתרשם אחרת. לא רק שהוא איש מעשה 

מרשים, אלא גם אדם מחפש משמעות. 

בצוות שמגייס טיטו לבית האבות יש אחות אחת הקרויה "מטפלת 
אישית" שתפקידה לסייע לחולים קשים. זוהי עפיפה מרמלה, אם 
לבת ובן. )לדעתי, אם כי זה לא נאמר במפורש, זו עפיפה טורשאני 
שעליה מספר חזי, סוכן הביטוח(. מכל הנשים הרבות שפגש טיטו 
רק  ממש  של  אהבה  מתאהב  הוא  שכב,  גם  חלקן  שעם  בחייו, 
בעפיפה. הם מתחתנים. וכעבור זמן נולד בנם המשותף. והספר 

מסתיים בשורות הבאות: 

"אנחנו ממהרים אל חדר היולדות. הנה אמא עפיפה שוכבת 
מאושרת ובידיה תינוקל'ה קטן, כל כך קטן קטנטן, והוא מתחיל 
את הכל מהתחלה, מתחיל לו מההתחלה שלו, המיוחדת רק לו. 
והעיניים שלי מתמלאות דמעות, ואני אומר לה עפיפה, איך 
נקרא לו? אולי נקרא לו שלום? והיא אומרת כן, שלום, ככה 

נקרא לו שלום, כן כן, שלום, ככה נקרא לו. כן." 

אגב, עפיפה בערבית זה עפיפון. אפשר לעוף עמה. 

ה.
אפשר לומר כי בג׳נקיה הוא ספר הרפתקאות על אחווה 
הגיבור  עושה  ארוכה  דרך  )יהודית־ערבית(.  אנושית 
טיטו מהיותו נער בג'נקיה של עקי ועד שהוא מקים, 
היא  שבחלקה  דרך  אבות.  בית  כמעט,  מקום  באותו 
עבריינית, מגניבת כספו של עקי, סחר בנשים באירופה, 
זהב בהודו ושאר עניינים לא כשרים באמאזונס. אבל 
טיטו הוא גיבור המתפתח עם הזמן. לא בכדי השעון הוא סמל 
ידו של  רב משמעות ברומן. השעון שהוא רואה בתחילה על 
כזה  שעון  חייב  הוא  להצלחה.  סמל  הוא  בג'נקיה  עשיר  איש 
בצאתו לעולם. ובאמת הוא מצליח ומחליף שעון בשעון יקר 
פי אלף. אבל מרגע שהצליח ושב ארצה הוא כאילו שינה את 
לא  אך  כדבריו,  טוב,"  "כסף  עסק,  הוא  אבות  בית  גם  יעדו. 
רק. יש בו גם משהו הומניטרי. נישואיו לעפיפה גם הם סמל 
רב עוצמה. לעפיפה יש יכולת לרדת לעומק נפשו של האדם 
הסובל ולפיכך היא "מטפלת אישית". זה גם מה שטיטו זקוק 
אלא  מצליחות,  נשים  אצל  החיצוני שפגש  וברק  יופי  לא  לו. 

"רוך ועומק אינסופי."

והדר  יופי  ארכיטקטוני,  ערך  בעל  דבר  כל  כי  רואים  אנו 
הלבן",  )"המגדל  העיר  של  הערבית  לתקופה  שייך  ברמלה, 
את  ואילו  הטורקית"(.  הרכבת  "תחנת  הקשתות",  "בריכת 
בכל  אולם  היהודים.  הוסיפו  והכיעור  ההזנחה  העליבות,  כל 
זאת, ערך שנוסף לה בתקופה הישראלית הוא המגוון האנושי 
המיוחד. רמלה היא עיר של אנשים. ערב רב של עדות, דתות, 

מקצועות, מעמדות, מוצאות. 

עיר שהיא מודל לחיים משותפים )כך רצינו לקוות(. עיר שאינה 
צומחת מהכרזות מפוצצות אלא ממגרש הגרוטאות של החיים. 
שאפשר  מפורקים  מדברים  הג'נקיה.  של  והעושר  מהמגוון 

להתחיל להרכיב מחדש. אפילו בית אבות. 

לוד מהאגדות
ובעיקר  בישראל  המעורבות  בערים  האירועים  כשהתרחשו 
בלוד, נזכרתי כי בשנות החמישים פרסם משה שמיר ספר בשם 
הצעיר,  השומר  הארצי  הקיבוץ  פועלים  )ספריית  לוד  מאגדות 
מרחביה 1958(. הסתקרנתי לדעת מה כתב אז שמיר, בתקופתו 
פרק  ידעה  השחרור  במלחמת  שכבר  הזו  העיר  על  המפ"מית, 
עגום ביחסי יהודים ערבים. השגתי את הספר וקראתיו בהנאה 
אשר  שמיר,  של  והשנון  החכם  הריאליזם  את  אוהב  אני  רבה. 
שנכתב  ומחזה",  "סיפור  כולל  הספר  לחלוטין.  כמעט  נשכח 

בעקבותיו, והועלה בזמנו על במת הקאמרי. 

שוק רמלה, צילום: אבישי טייכר, אתר פיקיויקי
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על כתיבת הסיפור מספר שמיר כי באחד מימי הקיץ של שנת 
כדי  מירושלים  אותו  שהביאה  הרכבת  מן  בלוד  ירד   1952
להתייצב לשירות מילואים בבסיס ברמלה. כיוון שעמד "במקום 
הלא נכון, בכיוון הלא נכון ובשעה הלא נכונה" המתין כשעתיים 
לבוא האוטובוס. בשעתיים אלה שבהן לא אירע דבר, בתחנה 
נידחת בעיר קטנה בשפלת יהודה, נולד הסיפור. הסיפור עשוי 

תמונות תמונות המתארות את שהתרחש ברצועת שמש 
וברצועת כביש בהמתנה לאוטובוס. מופיעים בו זקנה, 
מזוקן,  יהודי  ספרדיות,  נשים  שתי  נער,  נערה,  חייל, 

חנווני, ספר ונהג קטר. 

דמויות.  כמה  עוד  נוספות  מערכות  בשלוש  במחזה 
וכן  מיפו  אורח  "הערבי",  דמות  היא  שבהן  החשובה 
"השמנה" ו"השמן", זוג עולים מבוגרים מעיראק. מקום 
השניים  דירת  הוא  השנייה(  )במערכה  ההתרחשות 
היושבים במרפסת ביתם ומבחינים בזר המסתובב למטה 

בחצר כמחפש דבר מה. לבסוף הוא מעז ונכנס.

הערבי: שלום!
השמן: שלום.

הערבי )שואל בערבית(: ֶתְחּכֹו ַעַרִּבי? )מדברים ערבית?(
השמן: ַמַעלּום! )כמובן(

הערבי: ֶאל ַחְמדֹו־ִליַלאה! כבר הייתי מפחד שלא אמצא כאן איש. 

ובערבית משובחת שדוברים  יפות  הערבי מתקבל בסבר פנים 
ביקר  לא  מעולם  כי  איתו,  שמחים  השניים  מעיראק.  העולים 
הערבית שלהם.  ידיעת  ועם  איתם  והוא שמח  בדירתם,  אורח 
מיד לאחר שנכנס, מבחין האורח בנזילת מים מצינור בקיר. הוא 
שואל על כך את האישה וזו אומרת לו כי ככה זה מיום שנכנסו 
לדירה. הערבי אומר שזה לא ייתכן, ובטח הברז מקולקל. השמן 
אומר כי אין שום ברז. הערבי אומר, יש ברז. אני אראה לכם. הוא 
ניגש למטבח ומצביע על פתח )בוידם( מעל הכיור. הוא ניגש אל 
הפתח, סוגר את הברז והנזילה נפסקת. הם משתאים מניין הוא 
יודע מה שאף אחד לפניו לא ידע, וחוששים שמא הוא פקיד 

מהעירייה שבא לקנוס אותם על הנזילה. 

הערבי: אני לא מהעירייה. אני לא משום מקום. אני מפה. מהבית הזה. 
השמנה: מה זאת אומרת אתה מפה, מהבית הזה – אף אחד לא מכיר 

אותך, אף אחד לא ראה אותך.
השמן: זה הבית שלך? מה אתה, עושה עלי צחוק?

הערבי: זה הבית שלי – מה יש פה צחוק? זה הבית שלי אולי מעשרים 
שנה, עוד מהאבא שלי, עוד מלפני המלחמה, מלפני הכל...

הערבי מספר להם שבזמן המלחמה ב־48 לא ברח, אלא עזב 
בתים  מחזירה  הממשלה  ועכשיו  השלטונות  בפקודת  ליפו 
למי שלא ברחו. הוא צריך למלא רק כמה טפסים שהביא עמו 
במקרה, להחתים אותם, לתת לממשלה, ויחזירו לו את הבית. 
נדמה שהדיירים אינם קולטים את מטרת ביקורו והם שמחים, 
לערוך  השמנה  את  שולח  השמן  שלהם.  באורח  הכל,  למרות 
שולחן לכבודו, להביא תה, לחם ואיזה דברים מתוקים, ומזמין 

אותו לשבת. "תפאדל, יא אפנדי" )בבקשה אדוני(. 

הסיטואציות הללו הן קומיות וטרגיות כאחת. )אגב, רבים בהן 

יודע  שאינו  וכקורא  מתורגמים,  שאינם  בערבית,  משפטים 
ומודה  מתרגש  האורח  המירב(.  את  מהן  הפקתי  לא  ערבית, 

להם. "ְּכִתיר ִחְרּכּום", אבל אינו מסוגל לאכול. 

ככה  אצלי,  הלב  ראשי!  ובחיי  בחיי  לאכול.  יכול  לא  אני  הערבי: 
מתרגש... מהחצר שראיתי, מהעצים איך שהם גדלו... פה השארתם 
עושה  זה  שלי  ללב  שמח.  אני   – הקישוטים  גם  שהיה,  איך  הצבע 

שמחה לראות הכל כמו שהיה.

אותו.  ומשבחים  הבית  על  משוחחים  הם 
הערבית  הבנייה  את  מעריכים  הם  כי  ניכר 

המסורתית. 

השמן: זה בית טוב מאוד. אני אוהב אותו.
הערבי: איך היה בחורף – קר?

השמנה: חם. כל קיר – חצי מטר. חם היה בבית. 
הערבי: ואיך עכשיו בקיץ?

השמן: כל היום רוח.
ביפו  אצלנו  היא מתחילה  מהים.  רוח  זה  הערבי: 
בדיוק  ללוד  מגיעה  בבוקר,  תשע  ככה  בשעה 

בצהריים, כמו ברכה משמיים.

ולבוא  )לפנותם  בואו  מטרת  לבסוף  להם  מתבררת  כאשר 
)שלא  פשוט  לא  ויכוח  מתפתח  משתנה.  האווירה  במקומם( 
מגיע  הוויכוח  ומכבד.  סבלני  באורח  הכל  אבל  כאן(,  אתארו 
תיקונים  הרבה  יש  כי  אומרת  האישה  כאשר  אירוני  לשיא 
לעשות בבית. והערבי אומר: "אין דבר. עכשיו יש בעל בית. 
ישים עינו בכל ועם עינו לבו." האמירה הזו מתגלגלת לאוזני 
מדרגות,  להתקין  שונות  בתביעות  אליו  באות  והן  השכנות 
להוסיף פחי אשפה, לסייד, לסדר את הביוב. עד שהוא מתפרץ: 
"אבל אני עוד לא בעל הבית! עוד לא החזירו לי את הבית! אני 

באתי רק ככה לראות!"

לבין הערבי המבקש  היהודי  בין  דיאלוג מעניין  כאן מתפתח 
לנוס מהמקום על נפשו בגלל מהומת השכנות.

השמן: בשביל זה אתה רוצה לברוח? תוציא לך מהלב מה ששמעת 
ולא  מדרגות,  בלי  אפשר  ממני.  ששמעת  מה  ללב  לך  ותכניס  מהן 
צריך חלונות, והברזים נותנים מים כמו שהם ופחי האשפה עוד ילכו 

ככה שנה שנתיים...

אולם דווקא הוא אינו מוותר.

הערבי: לא, זה לא נכון. לוד עכשיו זה לא מה שהיתה פעם. זה היום 
למדתי. כמו ראיתי בעיניים. בלוד עכשיו זה לא הולך בלי מדרגות, 
והברזים צריכים להיות ברזים, ופחי אשפה כמו פחי אשפה. ומיסים 
לעירייה – מיסים לעירייה... לוד עכשיו כולה חדשה, לא מה שהיתה 

פעם. 

משה שמיר של פעם שם בפי הערבי, בצורה קצת מלאכותית, 
אופן  בכל  הפיוס.  דברי  את  היהודי  ובפי  הקדמה  בשורת  את 
נראה כי בזמנו הדברים, אם כעובדה ואם כמשאלת לב, נראו 
פשוטים יותר לפתרון והיתה יותר אופטימיות ממה שיש כיום. 
ואולי כמו שמיר עצמו, ששינה את דעתו אחרי 1967 )ונעשה 
אפל, וקשה יותר.             .איש ארץ ישראל השלמה(, גם הסכסוך נשתנה, נעשה מסובך, 
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דקלה סיון חיון

השמש שלך

ְוֵאין ָּכל ָחָדׁש ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש
ּוָמה ֶׁשַּנֲעָׂשה הּוא ֶׁשֵּיָעֶׂשה

ָמה ֶׁשָהָיה הּוא ֶׁשִּיְהֶיה.
ַעל אֹותֹו ַהַּדף ְּבאֹוָתּה ַהּׁשּוָרה 

ֵסֶפר ְנבּוָאה ָּפתּוַח
ִּתְׁשִעים ָאחּוז ְּדיֹו ּוְקָצת ָּדם

ַהֶּׁשֶמׁש -
ַּכָּמה ָיֶפה ּבֹוֶהֶקת -

ְמֻקְעַקַעת ִּבְמרֹוֵמי ְזרֹוֲעָך. 

סתיו בת״א 

עֹוד ֶאְתיֹוִּפי ִמְתַרֵּסק ַעל ָהִרְצָּפה ְוֵריַח ֶהָחרּוב ִמְתַּגֵּבר
ָהַרֶּכֶבת ַהֹּלא ְמֻאֶּיֶׁשת ִמַּבְנק ַהֶּזַרע ֲעמּוָסה ִּבְמֻיָחד ַּבְּסָתו.
72 ְקרֹונֹות ְלֹלא ַחּלֹונֹות ְוִכְּסאֹות ּוְבִלי צֶֹרְך ְּבַכְרִטיִסים

ֶׁשל ָמרֹוָקִאים, סּוָדִנים, ְמַתְּקֵני ּדּוֵדי ֶׁשֶמׁש, 
ְמֻקְרָזִלים ּוְסָתם ָּכל ֵאֶּלה ְּבִלי ָהֵעיַנִים ַהְּכֻחּלֹות  

ָּתִמיד יֹוֶרֶדת ֵמַהַּפִסים ַּבְּסָתו 
ְּבִדּיּוק ַּבִּסיבּוב ַהַחד 

ֶׁשל ַּתֲחַנת ָסִבידֹור־ֶמְרָּכז.

ַוֲאִני ֻחְלָּדה ֶׁשִּנְקְלָעה ְלֶכֶתם ֵנְפט
ְּבֶפַתח ַהִּנּקּוז ֶׁשל ַאָּילֹון.

ִלְפֵני ָהֲעִלָּיה ַלָּׁשלֹום ֲאִני ְמַנָּסה 
ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ַעְצִמי

ֶׁשָּלמּות ְלָבָנה, ּוְבִלי ְקָמִטים 
ָעִדיף ִמְּלִהָּׁשֵאר ֲאֹפָרה ֲאָבל 

ַּבַחִּיים.

מתוך: 90% דיו וקצת דם

מירלה משה־אלבו

מחזור עטלפים

אמהוּת

ֶאל ַהִּנְקָּבה
ֶאל ַהְּקִריָאה, ֶאל ַהּיֹוֵנק

ַהְיֵׁשר ֵאָליו
ֵּבין ִמיְליֹוֵני ּגּוֵרי ֲעַטֵּלִפים

ְּבָנּה ְיִחיָדּה

*
ָיֵרַח ָאדֹם

ִצְוחֹות ֲעַטֵּלף
ְסִביב ֵעץ ַהְּתֵאָנה

*
קֹוֵפא ֲעַטֵּלף 

ְּבאֹור ַזְרקֹור ָמִהיר ִמֶּמּנּו, חֹוֵלף ַּדְרּכֹו
ִמַּבַעד ַלְּכָנַפִים ַהַּדִּקיקֹות

ַּגְרֵמי ָיָדיו, ִׁשְלּדֹו
ַהְּמַפְרֵּפר

ַמְמִריא ֶאל ַצְּמרֹות ַהַּבֶּזֶלת
ַמְרֶּפה ִמְּיצּוֵרי ַהַּלְיָלה –

ַׁשְבִריִרִּיים
ְמֻסְנָוִרים ַּבחֶׁשְך ַהְּמֻעֶּבה.

*
ַהס ֶּפן ָּתִאירּו

ַּכּבּו ָּפָנִסים
ָּכאן ָנִמים 

ְּבֵׁשָנה ֲהפּוָכה
ֲעַטֵּלִפים 

מתוך: ארמון הטרמיטים
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יעל מדיני

סתם אדם
לזכר צעירה טריפון־אבן -

מורה בישראל

שהוצאה  לומר  נכון  יותר  האחרונה.  הלימודים  שנת  בסוף  לגמלאות  יצאה  כרמלה  המורה 
לגמלאות. לו ניתן לה, היתה מתמידה בהוראה עד... עד אין סוף. מאז ימיה כמורה צעירה היתה 

ההוראה ארוגה בחייה שתי וערב לבלי הפרד.

למראית עין התפוגגה מהלומת הגמלאות הכפויה במרוצת חודשי הקיץ. אז נוח היה לה להשלות 
את עצמה שזו תקופת “החופש הגדול״, שכתמיד מילאה אותה במה שלא יכלה להיפנות אליו 
למוסיקה,  בהאזנה  בקריאה,  בהשתקעות  מתארכת,  בוקר  בשנת   - העמוסה  הלימודים  בשנת 
בצפייה בסרטי וידיאו, בטיפול בניירת, בתחזוקת הבית. אבל כל אותה עת מי כמוה ידעה שאין 

מנוס מהאורב לה ביום פתיחת שנת הלימודים.

כמי שמאז עמדה על דעתה לא נזקקה לשירותיו של שעון מעורר התעוררה באותו בוקר כהרגלה 
בשעה מוקדמת. כל שגרת הבוקר שלה לוותה במתח נפשי. בסופו של דבר יצאה החוצה כבובה 
ממוכנת. כבר קרבה לרכבה, כבר כמעט לחצה על מפתח הרכב לפתיחת הדלת, כאשר הפגיעה 
בעצמה: האומנם מתכוננת היא לנסוע לבית הספר? אין ספק שלחיבה האמיתית שבה יקדמוה 
נימת היתול: המורה כרמלה שכחה שנעשתה גמלאית? היא רק תעמוד פה רגע  שם תתלווה 

ארוך, אמרה לעצמה, תנשום את אוויר הבוקר הרענן, ואז תשוב הביתה. 

כרגיל בשעת בוקר מוקדמת זו רק אנשים בודדים וכלי רכב מעטים נראו ברחוב. והנה נשמע 
ממורד הרחוב גרגורה של משאית האשפה שכעבור פחות מדקה אחת גם הופיעה במלוא ממדיה. 
מחוסר דבר אחר לעשותו ניטעה כרמלה במקומה ועקבה אחרי התנהלותה המסורבלת במעלה 
הרחוב. מדי בית אחד או שניים היתה המשאית נעצרת ופועל לבוש סרבל ירוק ניתר מדופנה, 

גורר מכל אשפה ממקומו, מרוקן אותו באחוריה הפעורים של המשאית ומחזירו למקומו. 

תלמיד  היה  הדרוזי שתקופת־מה  הנער  זה  סוהיל!  זה  כן,  הפועל.  את  לזהות  דימתה  פתאום 
בכיתה י״א שאותה גם חינכה וגם לימדה ספרות עברית וכללית. היה זה לפני כמה שנים? חמש? 
שש? שלא כמו בפגישות מזדמנות ספוגות חום עם מי שהיו תלמידיה, פגישת פנים־אל־פנים עם 
סוהיל עוררה בה משקע מריר. לכן ביקשה למהר לחזור לביתה. אך בגלל תנועת ראש אקראית 
הבחין בה סוהיל ומיד התפרש על פניו חיוכו הנעים הזכור לה היטב - והיא החמיצה את הרגע. 
סוהיל גם ליווה את חיוכו בנפנוף ידו האחת הפנויה. היא החזירה לו מחוות ראש קצרה. לו רק 
לא התמהמהה רגע ארוך מדי כאשר שקלה בדעתה אם במסגרת הנימוס המקובל עדיין שרוי 
לה לפנות חזרה לביתה! כי הנה קרבה המשאית ונעצרה ממש ליד שפת המדרכה בחזית ביתה 
וסוהיל ניתר ממנה כדי לטפל במכל האשפה שלה־עצמה. “בוקר טוב, המורה כרמלה!״ בירך 
אותה תוך שגרר אותו אל אחורי המשאית. היא נענתה לו ב״בוקר טוב, סוהיל -״ ושוב החמיצה 
את רגע השיבה לביתה מפני שסוהיל מיהר להוסיף: “אני עובד ‘בזבל׳ מהתחלת הקיץ, אבל זאת 

פעם ראשונה שאנחנו נפגשים! ידעתי שאת גרה על הכרמל אבל לא ידעתי שממש פה!״

“זה מפני שבחופש הגדול אני לא צריכה לרוץ מוקדם בבוקר לבית הספר -״ מצאה כרמלה את 
עצמה משיבה לו בנימת שיחה, “אבל היום יצאתי מהבית מוקדם בטעות כי נעשיתי גמלאית -״
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“המורה כרמלה גמלאית?!״ העווה סוהיל את פניו בארשת מתריסה תוך שרוקן את מכל האשפה 
שלה באחורי המשאית. “בדיוק מתאים להגיד פה ‘תרתי דסתרי׳ כמו שלימדת אותנו - נכון? 
אוה, הפתגמים הנהדרים שלימדת אותנו... ‘אם אין אני לי - מי לי?׳ ו׳אם לא עכשיו - אימתי?׳ 

ו׳במקום שאין אנשים השתדל להיות איש -׳ ועוד ועוד!״

“אפשר לסמוך על הזיכרון המצוין שלך, סוהיל, “ החמיאה לו כרמלה, “אבל יש חוקים במדינה 
-״ היא הרימה ידיים במחוות כניעה.

“ומי אם לא המורה כרמלה לימדה אותנו שצריך לבדוק את החוקים כל פעם מחדש?!״ אמר 
גם לערער  “ואולי  דיבור,  והוסיף בשטף  תוך שהחזיר את מכל האשפה שלה למקומו  סוהיל 
עליהם?! זה יום העבודה האחרון שלי ‘בזבל׳, זאת אומרת שממחר גם אני בסוג של גמלאות -״

כרמלה לא יכלה לבלום צחוק קצר.

המשאית החלה לנוע אז הלאה במעלה הרחוב. היות שסוהיל פסע לידה בהליכה אחורנית, חשה 
כרמלה שהוא מבקש להמשיך בשיחתו איתה. לא היה לה נוח שלא לשתף איתו פעולה והיא 
פסעה בעקבותיו. “רק רגע,״ ביקש כאשר נעצרה המשאית בבית הבא. תוך שעסק שם בארבעה 

מכלי אשפה בזה אחרי זה הוסיף, “את רוצה לדעת איפה הייתי ומה עשיתי במשך הזמן?״

“ודאי שאני רוצה לדעת -״ לא יכלה כרמלה שלא להשיב. 

“בראשי פרקים,״ פתח בהרצאה שוטפת בד בבד עם עיסוקו במכלי האשפה, “אחרי שעזבתי את 
הכיתה הנהדרת שלך, ולא חשוב ברגע זה למה ומדוע, למדתי בערב באקסטרני וביום עזרתי 
לאבא בנגרייה שלו, ובסוף ניגשתי לבגרויות, ובשעה טובה ומוצלחת קיבלתי תעודת בגרות, 

ואחר כך התגייסתי... את זוכרת מה קרה לאחי הבכור בצבא?״

“ודאי שאני זוכרת,״ אמרה כרמלה ונשכה את שפתיה.

“לא קרה לי מה שקרה לו,״ לרגע עמד סוהיל ממלאכתו והיישיר עיניו בעיני כרמלה, “אבל, 
כמובן, זה היה בראש שלי. על־כל־פנים, השירות שלי עבר בסדר גמור. עד כדי כך בסדר גמור 
שבסוף, תוך כדי, הסתדר לי לקחת שני קורסים באוניברסיטה פה על ההר. ‘קרוב לבית׳ כמו 
שאומרים. ואחרי שהשתחררתי אפשרו לי מסלול מלא, וקיבלתי מלגה ואחרי שעשיתי בי־איי 
בצ׳יק,״ הוא עצר בדיבור לרגע כאשר נאבק בריקון מכל אשפה מלא על גדותיו, “עשיתי אם־איי 

בצ׳אק -״

“יא־סוהיל!״ נשמעה קריאה רמה מפי הנהג ששרבב ראשו מחלון המשאית שנעצרה באותו רגע 
במרחק־מה במעלה הרחוב, “יא־סוהיל! יא־חביבי! איזה חגיגה הולכת פה?!״

“לא חגיגה ולא בטיח!״ נענה לו סוהיל, “אני כבר בא! כבר־כבר!״

וסוהיל מיהר לעסוק  בכבדות חזרה המשאית למסעה במעלה הרחוב, נעצרה ליד הבית הבא 
במכלי האשפה שם. כרמלה פסעה אחריו במדרכה. “אני מלאה התפעלות והתרגשות,״ אמרה לו 

וכאשר קרבה אליו שאלה - “מה היה נושא התזה שלך?״

“מה המורה כרמלה לא מנחשת?״ שאל סוהיל שנתלה על דופנה של המשאית שחזרה לנוע. 

כרמלה הוסיפה לפסוע במדרכה במעלה הרחוב ופשטה את ידיה במחוות סקרנות.

“׳שלושה קודקודים למשולש׳ של המורה כרמלה!״ קרא אליה סוהיל, “איך יכולתי אחרת?״

המשאית פסחה על הבית הבא שהיה נטול מכלי אשפה מפני שעמד בתהליך בנייה מחודשת 
והוסיפה לנסוע לבא אחריו. נשימתה של כרמלה קצרה מהטיפוס הממושך במעלה הרחוב והיא 

עמדה מלכת.

“ספרות! חיים! מוסר!״ קרא אליה סוהיל כאשר נעצרה שם המשאית. הוא ניתר למדרכה ולפני 
שנפנה לטפל במכלי האשפה שתורם הגיע, הרים שתי זרועות לעומת כרמלה והוסיף, “שלושה 
קודקודים למשולש! כמו שלימדת! והמורה כרמלה, יש לי עוד הפתעות בשבילך! זמנן יגיע! 
המורה כרמלה, אני מודה לך על הכל! על הכל!״ בשתי ידיים נפנף לה לפרידה לפני שהמשאית 



גליון 419 
62

פנתה ימינה בפינה הבאה ונעלמה מעיניה.

‘המורה כרמלה, אני מודה לך על הכל! על הכל!׳ מילותיו האחרונות של סוהיל הרעישו באוזניה. 
למה כיוון? האומנם למכתב ההוא? האם למרות אותיות הדפוס של מכונת הכתיבה שלה ניחש 
מי כתב אותו? האם ברצונו לרמוז לה שלמרות הכל היה המעשה שעשתה אז אך לטובה? ואולי 

אינו מכוון כלל לאותו מכתב אלא לחודשים הספורים שעשה בכיתתה? 

עם  לשוחח  בבקשה  המנהל  אליה  פנה  אחד  יום  כאשר  הלימודים  שנת  סוף  לקראת  זה  היה 
נער דרוזי המתעניין בכניסה לבית הספר לכיתה י״א שאותה עמדה לחנך בשנה הבאה בנוסף 
להוראת ספרות עברית וספרות כללית. מפניית המנהל הסיקה שהוא עצמו רואה זאת בחיוב 
נענתה  היא  דעה.  רחב  כמנהל  למגבעתו  נוצה  יוסיף  שהדבר  משום  וגם  עניין  של  לגופו  גם 
באחד  ַזָּכִרָיה  סוהיל  ובין  בינה  פגישה  הספר  בית  מזכירת  תיאמה  טלפונית  בשיחה  לבקשתו. 

הימים הקרובים בחדר המורים לאחר תום הלימודים.

בהיכנסה לשם כבר חיכה לה בירכתי החדר. מיד הרשים אותה בעברית השוטפת שבפיו שניכר 
קומתו  נעימים,  פניו  תווי  ירקרקות,  ועיניו  במקצת  כהה  היה  עורו  גון  ערבי.  מבטא  רמז  בה 
התעודות שהביא  את  לעברית  לה  תרגם  הוא  מתוחה.  לא  אך  זקופה  יציבתו  לגילו,  ממוצעת 
משנות לימודים קודמות. ציוניו היו גבוהים וההערות הנלוות של המורים מרבות שבחים. בנקל 
דובבה אותו על כפר מולדתו שבמרומי הכרמל ועל היכרותו עם העיר חיפה. היות שהמקצוע 
הספרים  ממספר  התפעלה  היא  קריאה.  בספרי  בטעמו  התעניינה  ספרות  היה  התמקדה  שבו 
העבריים שקרא ומתגובותיו המקוריות עליהם. הוא התגלה כבן שיחה נבון, עירני, פתוח. ואז, 
אחרי התלבטות פנימית, בנימה חפה מחטטנות והתנשאות, התעניינה לדעת מדוע אינו מעדיף 
להמשיך את לימודיו בבית הספר התיכון הסמוך לכפרו, בשפת אמו, בין בני עדתו, אלא לעבור 

לבית ספר עברי - מעבר שמטבע הדברים כרוך בקשיים שונים.

“פשוט מאוד,״ השיב סוהיל בישירות, “מפה ומשם הבנתי שעם תעודת בגרות מתיכון עברי יהיה 
לי יותר קל להמשיך באוניברסיטה. וזה די הגיוני אם לא הגיוני מאוד. ולכן אני רוצה להיכנס 
כבר לכיתה י״א בתיכון. ובעצם, אני מצטער שלא נפלתי על השכל קודם - כמו שאומרים - ולא 

חשבתי על זה כבר בהתחלה של חטיבת הביניים.״

“ויש עוד דבר,״ אמרה כרמלה לאט ועצרה בעצמה כי לא ידעה איך להמשיך.

עיני סוהיל פגשו את עיניה. “העניין החברתי,״ ניחש.

היא הנהנה. “אתה מבין,״ אמרה בנימת קרבה, “החבר׳ה בכיתה הזאת כבר לומדים יחד הרבה 
שנים... יש כאלה שאפילו מכיתה אל״ף -״

“והם מגובשים מבחינה חברתית,״ המשיך סוהיל את דבריה בחיוך, “ואני לא רק אהיה ‘החדש׳. 
הרי אני גם דרוזי, בן מיעוטים. הגברת המורה, אני יודע את כל זה.״

“ראשית, קרא לי ‘המורה כרמלה׳,״ גיחכה כרמלה, “ושנית, נדמה לי שבזמן השירות הצבאי 
מאפשרים להשלים לימודים כדי להיבחן בחינות בגרות - “

“המורה כרמלה,״ הדגיש סוהיל את הפנייה החדשה אליה שכבר סיגל לעצמו, “אני יודע את זה. 
אבל זה לחוד ולחוד הרצון שלי, השאיפה שלי, שתהיה לי - עד כמה שאפשר - חוויה מלאה 

של לימודים בתיכון עברי.״ את המילים האחרונות הדגיש.

“אני מבינה,״ נענתה.

“ובכלל,״ הוסיף כמו בדיבור אישי, “השירות הצבאי - “ 

אמצעי  לשמש  עשויה  הצבאי  השירות  בנושא  ששיחה  מחשבה  בכרמלה  עוררה  זו  תוספת 
להעמקת ההיכרות בין שניהם. “אפשר לדעת למה אתה מתכוון?״ שאלה בנימה זהירה.

“אפשר,״ נענה וכרמלה התברכה בלבה על רכישת אמונו.

את  וצלח  ההתלהבות  במלוא  גילו  בני  עם  לצבא  התגייס  הבכור  שאחיו  אז  לה  סיפר  סוהיל 
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ואז, זמן־מה אחרי שהוצב במקום שהוצב,  האימונים המפרכים ברמת הישגים גבוהה ביותר. 
זה:  לילה אחד נרדם בשמירה. כתוצאה מכך התנסה אז בכל השלבים הרגילים בעברה מסוג 
מעצר, משפט, עונש. את הכל קיבל בהבנה. מה שמוטט אותו היה היחס שזכה לו לאחר מעשה 
מצד ראשי העדה הדרוזית שלא חסכו ממנּו דברי תוכחה חריפים: על חייל דרוזי להקפיד על כל 
תג בשירותו פי שבעים ושבעה יותר מאשר חייל יהודי משום שכל כישלון או מחדל שלו מכתים 
את העדה כולה. כמעט הוקע על ידם. האח שקע אז במרה שחורה. בסופו של דבר השתחרר 
לפני תום השירות בכפוף לסעיף רפואי כלשהו, חזר הביתה נטול טעם חיים. מאז הוא עובד 

בנגרייה של אביהם כממלא חובה.

לאחר שסיים סוהיל את סיפורו ירדה בינו ובין כרמלה שתיקה. 

“החיים מעוררים קשיים, בעיות,״ הפרה אותה כרמלה, “יש להם טבע כזה.״ ואז שוב שתקו 
זה, מותר לשאול  ואז שוב הפרה כרמלה את השתיקה ושאלה את סוהיל: “אחרי כל  שניהם. 

אותך מה חלום חייך?״

“את רוצה לדעת באמת?״ שאל בארשת פנים רצינית.

“באמת־הכי־אמיתית,״ השיבה גם היא בארשת פנים רצינית.

“אני רוצה להיות סתם אדם,״ אמר, “אני רוצה לחיות במקום שקודם כל אני אהיה שם סתם אדם. 
ורק אחר כך גבוה או נמוך, כהה או בהיר, דרוזי או לא דרוזי. זה החלום שלי. להיות סתם אדם.״ 

“זה חלום רציני,״ הגיבה כרמלה בשקט בהפרדת המילים זו מזו. ואז חייכה ואמרה: “סוהיל, היה 
כל כך נעים ומעניין להכיר אותך. אני בהחלט אמליץ לקבל אותך לכיתה י״א שלי, ואני כמעט 

בטוחה שהמלצתי תקבל אישור.״

ואני אהיה מאושר,״ צחק סוהיל צחוק משוחרר.

“נוסף להיות המחנכת של הכיתה הזאת,״ חשה כרמלה צורך להוסיף, ״אני גם אלמד בה ספרות 
- ספרות עברית וספרות כללית. ושמתי לב שאתה אוהב לקרוא.״

“מאוד,״ התוודה סוהיל והוריד את עיניו.

“חשוב לי למצוא בכל יצירה ספרותית - סיפור קצר או נובלה או ממש רומן,״ נמשכה להפליג 
שוב בשיחה עם הנער, “שלוש נקודות - ספרות וחיים ומוסר. אני קוראת לזה ‘שלושה קודקודים 

למשולש.׳״

“המורה כרמלה,״ הרים אליה סוהיל את עיניו הירקרקות והניח יד על חזהו, “לא תאמיני, אבל 
אולי כן... אני חשבתי על הנקודות האלה, בצורה כללית... לא היה לי שכל להגדיר אותן כמו 

שאת הגדרת אותן... שלושה קודקודים למשולש -״

“להתראות בשנה הבאה,״ איחלה לו כרמלה, “ושיהיה בהצלחה לכולנו -״

סוהיל לא איחר להתבלט בכיתה בכישרונותיו ובידע שלו. מבחינה חברתית הכל התייחסו אליו 
באורח נאות, אך שום יחסים אישיים מיוחדים לא התפתחו בינו ובין מי מהכיתה. בהפסקות נהג 
לצאת לחצר וספר בידו. אם נתקל בחבורה שקיימה שיחה כלשהי, היה מצטרף אליה בשוליה. 
אם נתקל בנערים משחקים במשחק כלשהו – כדורעף, למשל - היה מניח את ספרו על ספסל 

ומצטרף אליהם.

ובין ימימה - שעל  ואז, לקראת סוף השליש הראשון, השגיחה כרמלה בקשר שמסתמן בינו 
קשייה בלימודים פיצתה בנועם הליכות. קשר זה לא היה לרוחה. לדעתה לא היה סוהיל מעז 
לקרוב לאחת הנערות שמעמד נכבד להן בכיתה. אשר לימימה - לבה יצא אליה. בטוחה היתה 
נער דרוזי אינו קשר מקובל, שהוא חסר תכלית. בד בבד,  שהיא מודעת לעובדה שקשר עם 

הבינה כרמלה, כי ימימה אינה יכולה לעצור בעצמה - אכן היה סוהיל נער רב קסם. 

או  סוהיל  הורי  קיוותה כרמלה לפגוש את  הורים שנערכה במחצית שנת הלימודים  בפגישת 
לפחות אחד מהם. תמיד ראתה בהיכרות בינה ובין הורי תלמידיה תועלת לכל הצדדים - קל 
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וחומר עכשיו כאשר מדובר בינה ובין משפחה דרוזית. במיוחד ביקשה להעניק להורי סוהיל 
נחת מבנם. וגם עלה בדעתה שבפגישה אתם תמצא דרך עקיפה לגעת בקשר הבעייתי בין סוהיל 

ובין ימימה.

תקוותה נכזבה. את היעדרותם של הורי סוהיל מהפגישה ייחסה לרצונם להימנע ממבוכה בשל 
שונותם. זמן־מה שקלה בדעתה אם לטלפן לביתו של סוהיל בשעת בוקר כדי לדבר עם אמו - 
שקרוב לוודאי שאז נמצא האב בנגריה שלו - ולהציע לה להיפגש איתה. לשם כך גם העתיקה 
לפנקסה את מספר הטלפון של ביתו מכרטיס התלמיד שלו. אך בסופו של דבר אמרה לעצמה 
להניח לזאת - שאם יתעורר מצד ההורים או מצדה צורך מיוחד להיפגש, חזקה על הנפשות 

הפועלות שתימצא להן דרך.

כך נמשכו הימים כשהיא מלאת תחושה טובה לגבי סוהיל. בהצלחתו בשיעוריה עמדה היא 
עצמה ולאוזניה הגיעו שבחיו מפי מורים שלימדוהו מקצועות אחרים. 

כך נמשכו הימים עד שיום אחד עסקו בכיתה בשיעור ספרות בסיפור קצר שאזכר באורח ברור 
את פרשת אליהו הנביא ואחאב בכרם נבות היזרעאלי. בשיחה שנעורה בין התלמידים הודגשו 
הקבלות בין השניים. לפתע השתוממה כרמלה למראה אצבעה המורמת של ימימה - שברגיל 
רק השיבה כאשר נשאלה ישירות וגם אז מתוך מצוקה גלויה. מיד נתנה לה כרמלה את רשות 

הדיבור ומבלי משים דאו עיניה אל סוהיל. מתוח היה מבטו השלוח לנערה.

ימימה פתחה בקול נמוך. כרמלה עודדה אותה להגביר את קולה. ימימה נזקקה למאמץ כדי 
לעשות זאת. “באמת נכון,״ אמרה, “אליהו היה לוחם צדק גדול כאשר אמר לאחאב, ‘הרצחת 

וגם ירשת׳, אבל הוא היה רוצח בעצמו...״ ואז השפילה את עיניה.

“רוצח?״ תהתה כרמלה.

“כאשר הוא רצח את ארבע מאות כוהני הבעל -״

“אבל זאת היתה מלחמת דת!״ קרא מישהו בכיתה.

מפי ימימה נשמע מלמול. שוב ביקשה ממנה כרמלה להגביר את קולה. שוב אזרה ימימה עוז 
והגבירה את קולה: “אז מה אם זאת היתה מלחמת דת? מלחמת דת היא מלחמה מוצדקת?״

מישהו בכיתה אמר: “אבל זה היה בימים ההם! אז מלחמות דת היו מקובלות!״

שוב מלמלה ימימה משהו ושוב ביקשה ממנה כרמלה להרים את קולה. “גם מה שעשתה איזבל 
לנבות היה מקובל בימים ההם -״ אמרה ימימה.

“למה את מתכוונת?״ עודדה אותה כרמלה.

“אני מתכוונת שאנחנו חושבים על המעשים שנעשו אז לפי מה שעכשיו אנחנו חושבים היום 
צדק  לוחם  היה  שהוא  מפני  לטובה  אותו  וזוכרים  אליהו  על  אומרים  אנחנו  אם  אז  שנכון. 
במקרה של נבות ואחאב, אנחנו צריכים להאשים אותו גם כן במקרה של הרצח של ארבע 

מאות כוהני הבעל.״ 

שלא כהרגלה לא נכרכה כרמלה בשיחה הערה שהתעוררה אז בכיתה. דרוכה היתה למבט הרהוי 
שהיה בפני ימימה כאשר הסבה את ראשה לאחור אל סוהיל שנענה לה במבט קורן. רבים בכיתה 
ביקשו רשות דיבור. בכל פעם שנתנה כרמלה רשות דיבור לתלמיד זה או אחר, נחתו עיניה על 

סוהיל. בניגוד גמור למנהגו הרגיל הוא לא הצביע לבקש רשות דיבור ולו גם פעם אחת.

ברור היה לכרמלה שהוא שנטע בימימה את הרעיונות שביטאה, שכדרוזי היחיד בכיתה לא 
היה לו נוח לומר אותם במו פיו. כמורה לא יכלה שלא לשמוח בהרחבת הדעת שימימה רוכשת 

ממנּו, אבל כאדם חשה מורת רוח. 

לפני  רגע  בזו.  זו  אחזו  ידיהם  המעבדות.  לביתן  הרחיקו  הם  השניים.  אחרי  עקבה  בהפסקה 
שנעלמו מעבר לפינת הביתן הניחה ימימה את ראשה על חזהו של סוהיל והוא ליטף את שערה.

באותו ערב תקתקה מכתב במכונת הכתיבה שלה:
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“סוהיל חברנו היקר,

אנחנו כותבים לך בעברית, מפני שלפי הערבית שלנו היית מזהה אותנו. ואת זה אנחנו בהחלט 
לא רוצים. 

תשמע, אנחנו רוצים בטובתך, רק בטובתך.

אנחנו רוצים להגיד לך שכדאי לך לחתוך את הקשר עם הבת היהודייה.

זה גם לטובתך וגם לטובתה.

חברים שאוהבים אותך, שדואגים לך.״

בלילה נדדה שנתה. 

למחרת ביקשו כמה מהתלמידים לחזור לפרשת אליהו. מובן שלא מנעה זאת מהם, אך הצליחה 
לקצר בדברים ולהפנות את הכיתה לסיפור אחר באסופת הסיפורים שלפניהם - לסיפור שבנקל 
לא  כמנהגה  מוסר.  חיים,  ספרות,   - המשולש  של  הקודקודים  שלושת  את  בו  למצוא  ניתן 

השתתפה ימימה בשיחה. כמנהגו השתתף סוהיל בשיחה גם השתתף.

לפנות ערב עלתה על אוטובוס שירד במורד הכרמל. בתחנה השלישית בהדר ירדה מהאוטובוס. 
בתיבת הדואר הראשונה שנקרתה לה שלשלה את המכתב.

יומיים לאחר מכן נעדר סוהיל מבית הספר. למחרת היעדרותו אמרה לה המזכירה שאמו של 
בבית  בלימודיו  להמשיך  סוהיל  יוכל  לא  משפחתיות  סיבות  שבגלל  ואמרה  טלפנה  סוהיל 
הספר, שהמנהל מיודע בזאת ושהוא מבקש מכל המורים שהכירו את סוהיל להתכנס בלשכתו 
בהפסקה הגדולה. פה אחד הובעה הוקרה לסוהיל על אישיותו והכרה בכישרונותיו בשיחה 
שהתנהלה שם בין המתכנסים. גם דובר בדרך שהתגבר על שונותו החברתית. לא אחת ולא 
שתיים נאמר שמי יודע מה מסתתר אחרי אותן “סיבות משפחתיות״ שבגללן נטש את בית 
המנהל  בשם  תביע  שבו  מכתב  אליו  לנסח  כרמלה  התבקשה  השיחה  של  בסיכומה  הספר. 
וקבוצת המורים שהכירוהו צער על הפסקת לימודיו בבית הספר, הערכה עמוקה לאישיותו 

וליכולותיו ואיחולים לדרכו בעתיד.

בפסקה החותמת את המכתב כתבה כרמלה: “סוהיל תלמידי היקר, אני חותמת אישית על כל מה 
שנאמר לעיל ־ על הצער, על ההערכה, על האיחולים. מורתך כרמלה ניב.״

כעבור כמה ימים טלפן סוהיל לביתה בשעת ערב. למשמע קולו ברגע הראשון נשכחה ממנה 
המועקה. “סוהיל “ צהלה, “כמה טוב לשמוע את קולך!״

“המון תודות על המכתב שכתבת לי!״

לבה החמיץ פעימה: הוא נוקט לשון סגי נהור! הוא זיהה אותה ככותבת מכתב החברים!

“כל השיבוחים!״ המשיך, “אחד לא חסר!״

היא נרגעה. הוא מדבר במכתב החתום בשמה. “סוהיל, ספר לי מה שלומך -״ ביקשה.

“המורה כרמלה, אני בסדר גמור,״ אמר בקול רציני, “ואני יודע שאת תביני אם אני לא רוצה 
לדבר על העזיבה שלי. הרי אחד הקודקודים של המשולש שלך הוא החיים, נכון?״

“נכון מאוד,״ אמרה כרמלה.

“אני רוצה להגיד לך עוד פעם שאני בסדר גמור. והעיקר שאני מודה לך על הכל. על איך שקיבלת 
אותי לכיתה שלך, על היחס שלך, ובעיקר־בעיקר־בעיקר על שלושת הקודקודים שלך -״

“סוהיל,״ גרונה מלא דמעות, “אני זוכרת שאתה אמרת לי שאתה רוצה להיות סתם אדם -״

“את חושבת שאני אהיה?״

“אני בטוחה שאתה תהיה סתם אדם גדול -״ הדגישה.
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“המורה כרמלה הגדולה -״ הדגיש סוהיל, “שלום -״ הפטיר בקול נמוך והניח את השפופרת 
שלו במקומה. רגע ארוך החזיקה כרמלה בשפופרת שלה עד שהחזירה אותה למקומה.

עמדה  ביתה  לפתח  בהגיעה  הרחוב.  במורד  לאיטה  כרמלה  חזרה  מסוהיל  הפרידה  אחרי 
במקומה. בעיני רוחה הוסיפה לרדת במדרון עד הפנייה שמאלה לרחוב שמעולם לא פסעה 
בו. לפני חמישה עשורים היה אותו רחוב שביל שחצה שדה בור עד שנחסם במדרגת סלע. יום 
אחד כאשר ביקר אותה שלומי בביתה ירדו אליו שניהם, עמדו עליו והשקיפו על הנוף הנפרש 
הקריות  ובתי  הזיקוק  בתי  צמד  במערב,  במפרץ  האוניות  בחזית,  הכרמל  מדרון   - לפניהם 
הלבנים במזרח. ביניהם מיקם שלומי את סביבת ביתו. ויום אחד כאשר ביקרה בביתו, השקיפו 
שניהם בעד חלון הפונה למורדות הכרמל ושלומי הרים את ידו ושיער את מיקומה של מדרגת 
הסלע. נסתרת תחת מעבה שיחים ועצים מובן שלא היה אפשר להבחין בה עין בעין. מאז הפך 
השביל לרחוב ושדה הבור לחצרות בתים. ובהמשך הימים הפך הרחוב לדו־מסלולי והבתים 
משני צדיו הוסיפו קומות על קומות. רק מרחוק למדה על כך. מעולם לא נתנה לבה לראות 

מה בא במקום מדרגת הסלע.

היא ושלומי נפגשו במסיבה משותפת של שכבות בוגרות של תנועות נוער. בהגיע שעת ריקודי 
הזוגות קרב אליה בידיים פשוטות והיא נענתה לו. אחרי סבב הריקוד הרחיקו קצת מההמולה 
בתיכון  לומדת  שהיא  בקריות,  גר  והוא  ההר  על  גרה  שהיא  לשניהם  התברר  בשיחה.  ופתחו 
עיוני והוא בתיכון מקצועי, שאביה רופא אף־אוזן־גרון ואמה חברה בסגל הפקולטה ללימודים 
קלאסיים באוניברסיטה ושאביו צבע וסייד ואמו עקרת בית ועושה תיקונים קלים לשכנותיה 
במכונת תפירה שעומדת בפינת המטבח, שהיא בת יחידה והוא בן בכור לאח ואחות. הקשר 
ולאירועים שונים. הוריו  זה, בהליכות משותפות לקולנוע  זה אצל  ביניהם נמשך בביקוריהם 

קיבלוה במאור פנים. הוריה קיבלוהו במגבלות הנימוס הראוי. 

זמן־מה בתחילת שירותם הצבאי נבצר מהם להתראות. והנה יום אחד באותה תקופה בעת נסיעה 
באוטובוס במעלה ההר זיהתה אותו באחת התחנות. נתון היה בשיחה ערה עם נערה שעמדה 
לידו - שניהם במדים. הם התקדמו בתור בלא לחדול מדיבור ועלו בזה אחרי זו לאוטובוס. היא 
ישבה בספסל האחרון והרכינה את ראשה. מדוע? מדי פעם בפעם הרימה את ראשה והציצה 
בהם. הם התיישבו בספסל בקדמת האוטובוס והמשיכו בשיחה קולחת. ברגע מסוים נגעה ידו 

במעלה זרועה של בת שיחו. 

כאשר נעצר האוטובוס בתחנה ליד ביתה חמקה החוצה בדלת האחורית. 

באותו ערב קיימו איתה הוריה שיחה שזה מכבר - ידעה - עמדה על הפרק. שניהם רצו מאוד 
ביקש  משניהם  אחד  כל  לימודיה.  המשך  את  ברצינות  תתכנן  הצבאי  שירותה  בזמן  שכבר 
שתשקול ללכת בעקבותיו - אביה ברפואה ואמה בלימודים קלאסיים. לא רק שלא לזה ולא 
לזה אינה מוכשרת, אמרה, אלא גם אינה נמשכת, והוסיפה שהיא רוצה להיות מורה לספרות, 
שרצונה זה שריר וקיים מאז למדה קרוא וכתוב בכיתה אל״ף ונעשתה תולעת ספרים בכיתה 

בי״ת. הוריה כיבדו את רצונה ותמכו בה.

ואז השפילה אמה את עיניה, כחכחה כמה כחכוחים, ואמרה, “מה עם...״

כרמלה גם היא השפילה את עיניה, גם היא כחכחה כמה כחכוחים, אבל לא הוציאה מפיה הגה.

“אני אגיד לך משהו, כרמלה,״ אמר אביה בקולו השקט, השקול. “אמא שלך ואני חושבים שככה 
יותר טוב. אין מה לדבר ששלומי בחור טוב. אבל הרקע שלכם כל כך שונה. בהתחלה זה לא 

נחשב. אבל אחר כך זה נחשב. ורוב החיים זה מה שקורה אחר כך.״

זמן־מה אחר כך קיבלה משלומי מכתב ולא השיבה עליו. גם משני המכתבים הנוספים התעלמה. 
היו  עשויים  נערה  אותה  עם  יחד  אותו  ראתה  לולא  הרי  פעם.  מדי  עצמה  את  מדוע? שאלה 
הדברים להתנהל אחרת. אבל תמונת הקרבה בינו ובין אותה חיילת ארבה לה, הגיחה לעיניה 
מאליה לעתים תכופות, ובכל פעם שעמדה על סף קשר עם גבר כלשהו. מעולם לא העמידה את 

הוריה על כך שלא דבריהם הם ששכנעוה לנהוג כפי שנהגה.



67
 יוני-יולי 2021  

והחיים התנהלו להם, גם בדרכם וגם בתוספת שינויים. 

היא נותרה כשהיתה בבית הוריה. בלימודיה האקדמיים עשתה חיל ובהגיע השעה זכתה בתואר 
בעל  תיכון  ספר  בבית  להוראה  התקבלה  מכן  לאחר  מיד  יתרה.  בהצטיינות  הנכסף  ההוראה 
מוניטין במעלה הכרמל. תוך שנים ספורות התבסס בו מעמדה כמורה מעולה. את הוריה סעדה 
במסירות בשנות זקנתם. רק שינוי אחד עשתה בבית אחרי מותם - בברכתם, כביכול, הפכה את 

חדר השינה שלהם לחדר עבודה שלה. 

כך עמדה בפתח ביתה ולא ידעה מדוע דווקא עכשיו עלו בה כל אותם זיכרונות. פתאום עלה 
בדעתה שאולי ראויה פרשת הקשר בינה ובין שלומי לתיאור ספרותי - לא בידיה, כמובן, כי היא 
רק יודעת לנתח יצירה ספרותית אבל לא לכתוב אותה. לו מחבר היצירה היה נועץ בה לגבי שם 

היצירה, היתה מציעה לו שתי מילים: “מדרגת סלע״.

בינתיים נרגעה. היא שלפה מתיבת המכתבים המותקנת בשער החצר את העיתון ונכנסה למטבח 
כדי להכין לעצמה ארוחת בוקר. בין לגימה ללגימה מספל הקפה ובין נגיסה לנגיסה בפרוסת 
הלחם הקלוי הרהרה ב״מדרגת סלע״. אילו לימדה את הסיפור בכיתה - אילו שלושה קודקודים 

היתה מנהירה בו? אילו חיים, ספרות, מוסר?

משהו  נעצרו,  לביתה,  קרבו  ריצה,  צעדי  טפפו  ובחוץ  עצמה  לבין  בינה  כך  מתהרהרת  עודה 
שולשל לתיבת המכתבים, ואז שבו והתרחקו הצעדים בריצה טפופה. לא היתה זו שעת חלוקת 
הדואר. ודאי היה זה מישהו המחלק עלוני פרסומת. אך מה פשר צעדי הריצה? סקרנית יצאה 
החוצה ופתחה את התיבה. מעטפה אחת ויחידה היתה שם. “למורה כרמלה״ נכתב בכתב יד על 
צדה העליון. על צדה התחתון נרשם ביד חופשית שרטוט של צורת לב ובתוכו משלבת אותיות 
של יו״ד וסמ״ך. היא פתחה את המעטפה. מבין קפלי שני גליונות נייר נשרה תמונה של סוהיל 
וימימה - פניהם מחייכות, ידיהם שלובות יחד נחות על בטנה הבולטת של ימימה. היא יישרה 

את הגליונות. שניהם היו פלט מדפסת, אחד בערבית ואחד בעברית. כך קראה בעברית:

“לכל משפחותינו היקרות ולכל חברינו היקרים,

בעוד כמה ימים נטוס לקפריסין כדי להינשא ולבלות שם “שבוע דבש״. אחר כך נטוס לגרמניה. 
להשלים  במלגה  זכיתי   - סוהיל   - אני  בדיסלדורף  היינה  היינריך  שם  שעל  באוניברסיטה 
דוקטורט בנושא ‘ספרות, חיים, מוסר׳. את ההתעניינות בנושא זה חייב אני למורתי הטובה 

כרמלה ניב. 

אני - ימימה - אעמוד לימינו של סוהיל.

שנינו נעמוד זה לימינו של זה. 

לאחר קבלת הדוקטורט נקים את ביתנו באחת מערי אירופה. במשך הזמן נחליט באיזו מהן. 

הבה נשמור על קשר חי וחם.״

חתימתם של ימימה וסוהיל היתה בכתב יד.
תחת חתימתו בגליון העברי הוסיף סוהיל בכתב יד:

“המורה כרמלה,
ובמיוחד על שלושת הקודקודים של המשולש -  שוב המון תודות לך - על הכל, על הכל! 

זוכרת?

בתקווה שאצליח להיות ׳סתם אדם׳ - זוכרת?

סוהיל״.
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אפרים

אני מכירה מקרוב את האמירה שמֹוכרים בחנויות ספרים היום זה כבר לא מה שהיה פעם. יש 
כאלה שחושבים שהמוכרים היום בורים, לא באמת אנשי ספר, ושלעבוד בחנות ספרים זה כמו 

לעבוד בארומה. אבל לפחות במקרה שלי, זה לא מדויק. 

באותו יום הודיעו לי שהתקבלתי גם ל"נסטרה" וגם ל"ספרים", והיה לי ברור שאני אומרת כן 
ל"ספרים", ולא ל"נסטרה". אפילו שגם בגדים אני אוהבת, ואני רואה בסטייל אמנות לכל דבר, 
אבל בגלל שקשה לי למצוא בגדים במידה שלי, פחדתי שבתור מוכרת, לקוחות יסתכלו עלי 

בצורה מוזרה. 

בכל מקרה העבודה ב"ספרים" דווקא עזרה לי להפסיק עם כל הלחץ סביב זה שאני לא רזה. 
וגם, כילדה ממש אהבתי לקרוא, וזה היה פתאום סוג של הגשמת חלום לחזור אל האהבה הזאת 
כוונה  מתוך  צחקו  אבל  ספרים,  תולעת  במשפחה שאני  עלי  צחקו  ילדה  כשהייתי  מהילדות. 

טובה, עודדו את זה.

פעם בשבוע־שבועיים הייתי נוסעת עם אמא שלי לחנות ספרים במרכז המסחרי בשכונה. היא 
היתה קונה לי שלושה או ארבעה ספרים, תלוי במבצע, ותמיד היתה אומרת לי, או למוכרת, 
נזק. למה אנחנו לא הולכים לספרייה." אבל בדרך חזרה באוטו,  "איזה  בזמן שהיינו בקופה 
כשהיינו עוצרים ברמזור, היא היתה מכניסה את האף לשקית של הספרים ואומרת בהנאה "איזה 
ריח טוב יש לספרים חדשים." זה תמיד נראה לי קצת מוזר, וקיוויתי שאף אחד במכוניות ליד 

לא רואה. 

– "את אוהבת ריח של נייר טרי", אבא שלי היה צוחק עליה כשהיה מצטרף אלינו לנסיעות. 
"אני ושובל מעדיפים ריח של לחמניות טריות", הוא היה מסתכל עלי במראה מאחורה וקורץ. 

אבל אני הרגשתי מועקה בנסיעות האלה בדרך חזרה. רציתי כבר לחזור הביתה לקרוא. 

האמת היא שההרגל הזה של הקריאה הלך ונעלם בגיל ההתבגרות. איכשהו כבר לא מצאתי 
ספרים שעניינו אותי. מדי פעם שאלתי משהו בספריית בית הספר, אבל אני זוכרת שהקריאה 
נתקעה, שונה כל כך מהקריאה הסוחפת של הילדות, והייתי מחזירה את הספרים בלי לקרוא 
אותם. באותה תקופה גם הציונים בבית ספר התדרדרו, ובכלל התחברתי לאנשים הלא נכונים. 

עם תחילת העבודה ב"ספרים" קיבלתי שרשרת עם תג שם, ועל התג היה רשום "אשת ספר". 
ידעתי שזה סתם קטע שיווקי, אבל בכל זאת רציתי להתעדכן, להיות יותר חלק מהעולם הזה, 
וכבר בשבוע הראשון שלי בעבודה בחנות קניתי בהנחת עובד כמה ספרי מופת כמו "יוליסס", 
אבל  ספרים.  כמה  ועוד   ,"1984" בדידות",  של  שנים  "מאה  ונער",  "יונה  ושלום",  "מלחמה 
כשניסיתי לקרוא את הספרים האלה, הקריאה נתקעה. בדיוק כמו שקרה לי עם הספרים ששאלתי 

פעם, בתיכון. 

הצלחתי לקרוא ולסיים רק את 1984, שהיה מעניין אבל הרגשתי שהסופר מנסה להביא את הכל 
למצב הכי גרוע וחסר תקווה, כאילו הוא עושה דווקא כדי להעביר מסר ולא בשביל העלילה. 
שאלתי את הגר, המנהלת של החנות, אם היא קראה אותו. היא אמרה שכן ושזה ספר מטלטל, 
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אבל שבאופן כללי מבאס אותה שאין לה כמעט זמן לקרוא. "עם כל הניירות האלה", היא אמרה 
והצביעה על קלסר ענק שהיו בו רישומים של הרשת. 

בימי שלישי נפגשתי לפעמים לקפה עם ענת, חברת ילדות שגם היא עברה לגור בתל אביב. 
היא הלכה בקביעות לקוסמטיקאית שקיבלה לקוחות קרוב לחנות. גם אותה שאלתי אם היא 

קראה את 1984. 

- "של מרוול?" שאלה.
- "אורוול", תיקנתי אותה. "מרוול זה הסרטים."

היא  מוזר",  בקטע  ספרים  חשוב  לך  נהיה  אותך, שפתאום  שינתה  העבודה  כאילו  "מרגיש   -
ביקרה אותי.

- "לא נכון", אמרתי, "למה זה לא לגיטימי שאני אבין במה שאני מוכרת?"
- "הכי לגיטימי", היא אמרה. "אבל 1984 זה ספר שצריך לקרוא לבגרות. למה שאני אקרא את 

זה מרצוני החופשי? תודה לאל יצאתי מבית הכלא." שתינו צחקנו. 
– "האמת שגם בספר הוא מתאר סוג של בית כלא", אמרתי. 

"זה כמו שאני התחלתי ממש להתעניין עכשיו בסוגים  - "סתם, אני מבינה אותך", הוסיפה, 
שונים של קפה." היא התקבלה לא מזמן להיות בריסטה. 

- "כן, בדיוק", הנהנתי בהתלהבות. בלב חשבתי שיש הבדל בין ספרים לבין קפה, אבל לא רציתי 
שתחשוב שאני מתנשאת עליה. חוץ מזה שהיא לא טיפשה, וגם אני עד לא מזמן לא קראתי 

בכלל.

את  לקרוא  לסיים  הצלחתי  שלא  אפילו  בעיה,  בלי  הסתדרתי  מקרה,  בכל  בחנות,  בעבודה 
הספרים שקניתי. וכשלקוחות היו מבקשים המלצות לספרי ילדים, הייתי שמחה להודיע שזה 

התחום שלי. 

נכון שאת רוב הסדרות של גלילה רון פדר שקראתי כילדה כבר לא היה אפשר להשיג בחנות, 
כי עברו יותר מעשר שנים מאז, אבל יכולתי להמליץ בשמחה על הסדרות החדשות שלה, שגם 
הן היו מאוד פופולריות. ומדי פעם, כשראיתי שהלקוחות מחפשים משהו מיוחד יותר, המלצתי 
על ספרים של רואלד דאל או ז'ול ורן, או "הרוח בערבי הנחל". גם על ספרים למבוגרים הייתי 
די קל. הבנתי שרוב הלקוחות לא התעניינו  נהיה  זה  וההרגל  צריכה להמליץ, אבל עם הזמן 
בספרי מופת, ולא באמת היה אכפת להם אם קראתי או לא קראתי, זה היה קצת מבאס אבל היה 

לעבודה את הקצב שלה, שהתרגלתי אליו. 

מהר מאוד השתלטתי על החנות כי בורכתי בזיכרון טוב ויכולת התמצאות, וכשלקוחות ביקשו 
על אפרים, בערך אחרי  ככה שמעתי בפעם הראשונה  בזריזות.  אותם  ספרים הצלחתי לאתר 

שלושה חודשים שעבדתי שם.

לקוח ביקש את "הם יורים גם בסוסים", וזכרתי שראיתי את הספר על המדפים באות מ'. תוך 
רגע אחד הושטתי לו את הספר. הלקוח הסתכל עלי בסקרנות. 

"קראת את הספר?" הוא שאל אותי כשהיינו בקופה. הודיתי שלא.
- "אני שואל כי עבד פה פעם מישהו, אפרים, הוא היה קורא המון והיה ממליץ, היה כיף לדבר 

איתו."
- "אהה", חייכתי, אבל הרגשתי תחושה חמוצה. 
- "חשבתי שאולי גם את קראת", הוסיף הלקוח.

- "לא", אמרתי במבוכה, "התחום שלי זה יותר ספרי ילדים." 
- "אוקיי", אמר הלקוח, הרים את ידו בסימן של שלום, או התנצלות, ויצא מהחנות. 

זה המשיך ככה בקביעות, ובערך פעם בחודש חודשיים שמעתי על אפרים שעבד בחנות.  "איזה 
נשמה הוא היה"; "וידע כל כך הרבה על ספרים. ידע להמליץ בול." אמרה אישה מבוגרת עם 

שיער בלונדיני מחומצן, והקול שלה ניסר לי באוזניים.
- "כן, שמעתי עליו", אמרתי בחיוך. 

- "הוא עבר לעבוד עכשיו ב'תרזה'", אמרה. 
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כשחזרתי הביתה חיפשתי בגוגל את השם. הסתבר לי שזאת חנות ספרים קטנה, פרטית. הגדירו 
אותה כ"מיתולוגית". בכתבה על חנויות ספרים מומלצות בתל אביב נכתב: "פנינה של קסם 
ישן־נושן בפינת קרליבך החשמונאים. החנות הוקמה בשנות העשרים על ידי תרזה וייס, שהיתה 
שותפה להקמת העיתון הספרותי הראשון בארץ, 'המחוג'. החנות, שעדיין בבעלות משפחתית, 

היא אוצר אינטלקטואלי אמיתי לחובבי ספרות". 

כבר הזכרתי את החיבה שלי לסטייל ולבגדים, ועם הזמן והמגורים בעיר, הסטייל שלי השתנה. 
הפסקתי ללכת עם עדשות, כי כבר לא חשבתי שזה מכוער להיות עם משקפיים. וגם אמא שלי 
אמרה שהמסגרת האדומה העבה של המשקפיים תורמת לי לנוכחות. גם את הבגדים הצמודים, 
שבעבר חשבתי שמחמיאים לי לגזרה ולקימורים, החלפתי בבגדים משוחררים מבדי פשתן או 
לא  נטו לחשוב שאני בת שלושים, למרות שעוד  אנשים  אוברסייז.  ואווריריים,  רכים  כותנה 

מלאו לי עשרים וחמש. שידרתי משהו בוגר. 

בעיקר אהבתי את העליונית בצבע ירוק חזק שקניתי ב"נסטרה". כשענת ראתה אותי איתה היא 
אמרה "הכי תרבותי שלך, ממש שייקספיר", וצחקה. "סתם, אבל זה יפה לך." 

- "מה הקשר לשייקספיר?" אמרתי. ההשוואה נראתה לי טיפשית. 
- "הלכתי עם אמא שלי לראות את 'מקבת', נשבעת לך שהמכשפות לבשו עליונית בול כמו 

שלך", היא עשתה עם הידיים תנועה של תעופה, "וזה התעופף כזה מסביב."
- "אה." אמרתי. "איפה זה? בהבימה?" שאלתי. 

- "קאמרי", ענת אמרה ולגמה את השלוק האחרון מהשייק.
המשכתי לעבוד בחנות. הזמן עבר, וחלפו שנתיים, שבמהלכן גם השלמתי תואר ראשון במדעי 

ההתנהגות, כשנכנסה לחנות הלקוחה עם השיער הבלונדיני המחומצן. 

- "שמעת מה קרה לאפרים?" שאלה אותי, ואז היא הוסיפה בלחישה, "הוא מת מסרטן. כל כך 
צעיר. בן ארבעים."

הופתעתי באמת. בגלל השם הייתי בטוחה שהוא מבוגר יותר. 
"ספרים".  של  מהחנות  בלבד  הליכה  דקות  עשר  של  במרחק  שזה  התברר  ל"תרזה".  הלכתי 
החנות היתה קטנה ועמוסה, אבל בטעם טוב. מאחורי הקופה ישבה אישה בת חמישים בערך, 

היה לה שיער חום נפוח והיא הרכיבה משקפיים בעלי מסגרת זהב עדינה.  

- "יכול להיות שאתם צריכים עובדים?" שאלתי. 
- "מאיפה את?" שאלה אותי.

- "עובדת פה ב'ספרים', ליד." 
- "למה באת לכאן?" שאלה. 

- "רציתי מקום עם יותר נשמה", הצהרתי. 
- "אבל כאן לא בוהים בקיר כמו ב'ספרים', יש עבודה."

- "ברור לגמרי." אמרתי. 
- "למשל החוסר סדר כאן בספריות הוא פשוט נורא", היא אמרה, והחוותה על ארוניות הספרים 

הגדושות. 
- "זה נורא מבלבל שהסדר האלפביתי של הספרים הוא מהספרייה הימנית לספרייה השמאלית", 

אמרתי, "ולא מלמעלה למטה באותה ספרייה." 
למלאכה.  נרתמתי  ומיד  אותי,  שאלה  לך?"  "מתחשק  אמרה.  היא  זה,"  את  לסדר  "אפשר   -

הופתעתי מכמה מהר הכל קורה. 

- "אני אשמח לצאת להביא לי קפה", אמרתי כשסיימתי לסדר. 
- "יפה", אמרה, "אני אשמח שתביאי לי גם. הפוך. הקפה ב'ממה' ממול מצוין."

- "אני אביא לנו", אמרתי. הרגשתי שהצלחתי להיכנס לאיזשהו מעגל שלפני כן לא הצלחתי 
להיות חלק ממנו. וזה לא היה קשה כמו שחשבתי.

האמת שהצעתי את הקפה כדי שאוכל לאכול בדרך את התפוחים שהבאתי. לא היה לי נעים 
היתה  וזו  רעלים,  ניקוי  של  בתוכנית  הייתי  השני.  אחרי  אחד  מולה,  תפוחים  שלושה  לאכול 
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ארוחת הצהריים. אבל לקח לי די הרבה זמן לאכול את התפוחים, וכשחזרתי לחנות עם הקפה, 
היא שאלה אותי "היה תור?"

כשישבנו ושתינו קפה, התפלאתי שהיא לא שואלת אותי שום דבר על עצמי. כמה משמרות אני 
יכולה בשבוע, או משהו בכיוון. היא המשיכה להסתכל בניירות שלה, שלא ידעתי מה כתוב 

בהם, והשתיקה הלחיצה אותי. 

– "אפרים עבד כאן פעם?" מצאתי את עצמי שואלת. 
"אחח, אפרים אפרים", היא אמרה - "כן, הוא עבד כאן תקופה."

- "הוא נפטר." הוסיפה בבוטות. 
- "הניירות האלה יחסלו אותי", היא אמרה, מותשת.

- "מה העניין?" שאלתי.
- "חשבונות בלי סוף. העירייה צריכה לתת לנו צ'ק, עושים בעיות."

השארתי לה את מספר הטלפון שלי, אבל היא לא חזרה אלי, וכשהתקשרתי לחנות, הקו היה 
מנותק. התביישתי לחזור לשם. הבנתי את הרמז. 

המשכתי לעבוד ב"ספרים". התחלתי לנהל את הסניף. לקוחות עדיין הזכירו את אפרים, אבל 
פחות ופחות. 

מדי פעם היה נכנס לקוח תועה לחנות, ועם מבט נוסטלגי בעיניים היה מזכיר את אפרים.
לדבר  נעים  שלא  אירועים  האלה.  לאירועים  במיוחד  לעצמי  שסיגלתי  בלחישה  אמרתי,  ואז 

עליהם.
- "הוא מת, מסרטן. כן, כל כך צעיר. בן 40." 

 

ספרייה, אתר פיקסבי



גליון 419 
72

צופיה פן: שעתו המוארת של הצל, כרמל 
2021, 81 עמ'

ַעד  ִמּבֶֹקר  ָׁשַמִים/  ֵיׁש  ֶׁשֶמׁש/  ְּדמּוי  "ְלֶיֶלד/ 
ָצֳהַרִים/ ֵאין לֹו ִּדְמּדּוֵמי ְׁשִקיָעה/ ֵאין לֹו ֵצל/ 
)'דמוי  ָחֵדל"  ּוְבַלְיָלה  ְלַמְרְּגלֹוָתיו/  ַההֹוֵלְך 

שמש', עמ' 35(.

 ,2021 אפיק  הזאב,  בטן  רוז:  עדינה  נדיה 
ִעְלֲעלּו  ְמכֹוִנּיֹות  ַהַּיַער/  ְּכִריכֹות  "ֵּבין   84
אֹותֹו/  ִהְטִמינּו  ַהּׁשּוָעל/  ּוְכֶׁשהֹוִפיַע  ַּבְּכִביׁש/ 
ָנִדיר  ֶּפַרח  ֶׁשַּמְכִניִסים/  ְּכמֹו  ַהַּגְלַּגִלים/  ֵּבין 
 .)10 עמ'  )'משל',  ַהֵּסֶפר"  ַּדֵּפי  ֵּבין  ְלִיּבּוׁש/ 

כולל עבודות מאת המחברת.

ענת רוסמן: מחק פרח לב הזהב, פרדס 2021, 
142 עמ'

ספר ביכורים. שירים בפרוזה שהם גם ממואר. 
"אני בת שש. כמעט שאין גלים. אמא אומרת 
הישבנים  שני  על  הים  בגד  את  לסדר  לי 
על  לי  הארטיק מטפטף  הקרח של  ובינתיים 
אם   – לבחור  מה  יודעת  לא  אני  האצבעות. 
קודם לסדר את בגד הים או קודם ללקק את 

האצבעות" )'צהריים', עמ' 9(.

אראלה תלמי: לראותה בלבד, עולם חדש 
2021, 283 עמ'

בקרב  המתהווה  הקשר  היסטורי.  רומן 
קבוצת מעפילים שגורשו בידי הבריטים לאי 
מאוריציוס. החיים שם על רקע ההתרחשויות 
בין שני צעירים  וסיפור אהבה  ההיסטוריות 

שהכירו על אוניית הגירוש.

חנה טואג: שלוש מטפחות, כרמל 2021, 
265 עמ'

העיירה  מן  האנוסים  לצאצאי  בת  איסבל, 
לליסבון  עוברת  שבפורטוגל,  בלמונטה 
אחר  מתחקה  היא  שם  לימודים.  לצורך 

שורשיה ההיסטוריים והרוחניים.

יהודה שנהב־שהרבני: סיפור שמתחיל 
בגבות של ערבי, תרגום בדיאלוג עם אליאס 
ח'ורי, בר אילן סדרת 'משא' 2020, 144 עמ'

המסה "סיפור שמתחיל בגבות של ערבי..." 
ח'ורי  אליאס  ראשונה של  ביוגרפיה  כוללת 
וקריאה ראשונה בעברית של מכלול יצירתו 
של הסופר הלבנוני יליד 1948. מבחינתו של 
שנהב התרגום הוא דיאלוג ספרותי ופוליטי, 
טקסט הנוסף על המקור, מתפתח מתוכו אך 

לא בא במקומו.

דרור משעני: אמונה, אחוזת בית 2021, 263 
עמ'

הספר הרביעי בסדרת הבלש אברהם אברהם. 
לבית  מחוץ  בתיק  נטושה  נמצאה  תינוקת 
המלון.  מבית  נעלם  שוויצרי  ותייר  החולים 
והחוקר  לפריז,  מובילות  החקירות  שתי 

יצטרך להחליט מה עליו לעשות. 

מאיה ערד: קנאת סופרות, חרגול פלוס 
2021, 412 עמ'

ספיר,  לפרס  מועמדת  שלו  אביגיל  הסופרת 
בסדנאות  מלמדת  להרצאות,  מוזמנת 
ילדים.  שני  ומגדלת  יציבה  זוגיות  ומנהלת 
עולמה נראה מבטיח ומסודר, אלא שהדברים 
עם  יחד  נחשפים  השטח  ופני  מסתבכים 
שבעולם  והגלויים  הסמויים  המנגנונים 

הכתיבה והספרות.

איאד ברגותי: סיפור עּכאא'י, מערבית: 
ברוריה הורביץ ויהודה שנהב־שהרבני, פרדס, 

סדרת מכתוב 2021, 129 עמ'
הפלסטינית  החברה  על  היסטורי  רומן 
בשנות הארבעים של המאה העשרים. קפטן 
נבחרת  בונה  ע'נדור תושב העיר עכא  פאיז 
שהוא  פלסטינים  כדורגל  שחקני  של  גאה 
מהתאחדות  ספר,  מבתי  מהסמטאות,  מלקט 

הסטודנטים ועוד.

מאיה בז'רנו: עיבוד נתונים 0-1, כרמל 
2021, 208 עמ'

"עיבוד  שירי  של  כולל  קובץ  לראשונה 
נתונים", בתוספת מסה מאת דורין מרגלית.

ִצְנֶצֶנת  ֵּגו  רַֹחב/  בָּ ִמְתַמֵּתן  ָעצּוב  "ִׁשּלּוׁש 
ה ִמְתַנֶּפֶצת ָלּה/ ֶאֶדן ֶעֶרב נֹוֵפל ּוְמַכֶּסה./  ֻדלָּ ַהְגּ
ָּׁשַמִים"  בַּ ֲאָדָמה  בָּ ָהאֹורֹות  עֹוִלים  ְמתּוִקים 

)'עיבוד נתונים' 4, עמ' 10(.

דני וולך: הכחול, הירוק והרוח, זמנים לשירה 
2021, 92 עמ'

״ְלֹלא קֹול,/ ַהִּבְלִּתי ָאמּור/ עֹוֶטה ְקַלְסֵּתר ֶׁשל 
ֶיֶלד,/ ָיַדִים ֶׁשל ִאָּׁשה/ ָעֶלה ָּברּוַח,/ ָעמֹק, ַחד,/ 

ְלֹלא קֹול" )'התבוננות', עמ' 82(.

רותי ויטל גלעד: קריאת מונה, אבן חושן 
2021, 67 עמ'

ַעל  ֶלְחִיי  ָּטה./  ַּבמִּ ּכֹוֶתֶבת  ְיָלה,/  ַּבלַּ ם  ָשׁ "ֵאי 
י"  לִּ ַהַּכר./ ׁשּוב ֵיֵצא ֶׁשִסַּפְרִּתי/ ַרק ֶאת ַהַּצד ֶשׁ

)'הלחי השנייה', עמ' 10(. 

יעל מנור: כל מעיני, עמדה 2021, 80 עמ'
ּתֹוְך  ֶאל  ִמִּלים/  ִמְּבָׂשִרי  ֶׁשּקֹוֵרַע/  ַהַּפַחד  "ֶזה 
ְּפֵני  ְוָיֵרַח  ִמיְליֹון/  ְּבֵני  ּכֹוָכִבים  ַהַּלְיָלה./ 
)׳זה  ִמְּלַמְעָלה"  ִלְצָעַדי/  ֲאִדיִׁשים  ִּתינֹוק/ 

הפחד שקורע', עמ' 21(.

חגית בת אליעזר, כוח משיכה, עמדה 2021, 
119 עמ'

ַהְּפָעִרים  ֲהָיַדְעְּת?/  ַלּזּוַלת,  ְמַחֵּבר  ְמֻרָּסק  "ַקו 
– ֶעְלּבֹונֹות ְּכעּוִרים/ ְצַפְרֵּדִעים ִנְבָלעֹות ַאַחת 
ַאַחת/ ַהֲחלּוָפה – ָּבָדד ֻמְחָלט/ ִאם ֵּכן, ַאֲעִמיד 

#ָּפִנים ְמִאיִרים" )'סוד גלוי', עמ' 18(.

המלצות


