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לפי שעה

הגליון הזה

יהיה אפשר לאפיין אותו בתמה מסוימת. משך את עיני מאוד הפעם המדור  ולא  ומגוון,  הגליון שלפניכם עשיר 
שירים  אלו  מהד׳ּב.  פתחי  התוניסאי  המשורר  של  לשירים  מערבית  תרגומים  ובו  בריר,  עידן  מאת  בשער'  'קורא 
יפהפיים וחידתיים, מתעתעים. לרגע נדמה שהבנת, ואז, התמונה מתערפלת שוב. בשירו 'הקוסם' הוא מפרט רשימת 
כדי  הסמליות/  מעמקי  אל  תרד  אם  "די   – האחרונה  והעצה  שירים?(:  )לכתיבת  קסמים  לעשיית  ועצות  פעולות 
שפרפרים שקופים יפרצו/ מתוך קפלי המשמעות". אז נחזור רגע לשיר הראשון, 'פסל גלגמש בגן חשוך' המערבב 
את המיתוס המסופוטמי העתיק עם סימני מציאות )מטוסים, טלפונים חכמים, טייס(. גלגמש היה לוחם, כך גם רעו 
האהוב אנכידו. לאחר מותו של אנכידו יצא גלגמש לחפש חיי נצח, והגיע אל אותנפישתים, מקבילו של נוח בסיפור 
הוא עקרוני. בשונה  הזה  וגם אמנים. הפרט  רכוש  גם  ספינתו  אותנפישתים אל  המקראי. באחת הגרסאות, העלה 
מהמקרא, כאן נעשה ניסיון להציל את התרבות האנושית. אלא שאם נחזור אל שיריו של מהד׳ּב, זה קשה מאוד.   

        

שנה אזרחית חדשה בפתחנו. אנחנו מקווים להמשיך ולעשות היטב את מה שאנחנו עושים. קריאה מהנה.

עמית ישראלי־גלעד          

   

רשימות מהתחתית ...   

השיר  וכמאמר  שנה  עוד  חולפת  הנה 
׳שום דבר לא השתנה׳: הקוביד עדיין 
״המכשיר״  איכוני  לתמיד,  אולי  כאן, 
של שב״כ חזרו, נתב״ג בסכנת סגירה, 
אירופה אדומה?! אפריקה מוכת קוביד 

)6% מחוסנים(.

נבחרי  מצד  וגידופים  חרפות  כן  כמו 
הציבור, משפטו של  ראש האופוזיציה 
נמשך, משבר הגרעין האיראני לקראת 
משברי  הדיור,  משבר  חדש,  שיא 
התחבורה - פקקים, תחבורה ציבורית, 
תחבורה  משברי  אפרופו   - חניה... 
שנראה  היחיד  הדבר  מספור(  )הרבים 

כי מתקרב אל קצו הוא בניית תחנת קרליבך שלנו, אמנם באיטיות מופלגת. כלומר ריצוף מדרכות וסלילת כביש - שזה 
בערך מה שנשאר לעשות על פני השטח, יתמשכו בקצב הנוכחי של העבודות, עד הווריאנט  הבא, להשמיש את התחנה 

ייקח קצת יותר זמן, אולי עוד שתי מערכות בחירות, או כמה סבבים של קורונה.

אבל יש גם התפתחויות נוספות: למשל הסרת המחיצות שהסתירו מהולכי הרגל את העבודות מאפשרת להם לראות את 
כל מרחבי המתחם, ואפילו לצפות את רגע הגעתם של אופנועים ואופניים חשמליים וכך להתחמק מהם, ומצדם שלהם, 
אותם רוכבים דו־גלגליים יכולים כעת להבחין מבעוד מועד במארבי המשטרה. הנה התפתחות אופטימית שמתאימה 

לסגירת הרשימה.

מיכאל בסר           

הערת המערכת
"עור עירוני", שמו של גליון 420 של 'עתון 77', מבוסס על תערוכה של האמן רונן רז שעשה שימוש בעור כמחאה, ורשימה עליה מאת 
)2015(, עורכת הגליון; הרשימה נכללת בו. לאחר צאת הגליון הביאה לידיעתנו המשוררת ללי ציפי מיכאלי כי הצירוף  אפרת מישורי 
הפואטי "העור העירוני" הופיע בשיר שלה 'סקס מתחיל בלאמפה צהובה', שפורסם ב־2011 ב־ynet בגרסת טוקבק ובגרסתו המקורית 

בספרה הסולנית )2013(. בעקבות השיר הופיע גם טור של מיכאלי באותו שם, באתר לעיתונות חופשית "מגאפון" ב־2012.
הדבר לא היה ידוע לנו, וחרף ההבדל הדק בין שני הביטויים, צר לנו על עוגמת הנפש שנגרמה למשוררת.   

תחנת קרליבך, חנוכה תשפ״ב
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דידו )ש. דידובסקי(

שירי סוף הדרך

.1
ִאִּיים ּבֹוְדִדים ְּבֶזֶרם ָקבּוַע
ְּפֵני ַהַּמִים ְנטּוֵלי ְקָמִטים
ְּכִאּלּו ֹלא ָהִיינּו ְּבתֹוָכם 

ְּבַאַחד ַהָּיִמים

.2
ֵעץ ְמֹפָאר
ֵמִטיל ִצּלֹו

ַעל נֹוף ִעירֹוִני ְמכָֹער

ְנִסיַעת ָהֲעָנִנים
מּוֶבֶנת ֵמֵאֶליָה.

ַּגם ָהֵעִצים ָהיּו רֹוִצים ִלְבֹרַח.

ַהָּבִתים ָחִׁשים
ְּבֹנַח ִּבְמקֹוָמם.

ֵיׁש ַחּלֹון, ֵיׁש ֶּדֶלת, ֵיׁש ַמְפֵּתַח.

ָּכל ֶאָחד רֹוֶאה ַעד ְקֵצה ַאּפֹו,
ְּכֶנְגדֹו ִנָּצב ַמְלָאְך, ַחְרּבֹו

ְׁשלּוָפה, ְוהּוא רֹוֶאה ִמָּׁשם ַעד ֹּפה
ִּכְמַעט ֶאת ָּכל ַמה ֶׁשָהָיה.

ָּתִמיד ֵיׁש
ֲהָצָגה אֹו ֶסֶרט,

הֹוָפַעת אֹוֵרַח אֹו ֲחתּוָלה ְמַדֶּבֶרת.

.3
ַלְיָלה ָּגׁשּום, קֹולֹות ֶׁשל צֹוָפִרים ְוֶׁשל ִטּפֹות.

ֵעיַנִים ׂשֹוחֹות ְּבֵמי ַאְפַסִים ֶׁשל ַהִּקּיּום. 

ַּכָּמה ָקֶׁשה ָעַבְדנּו ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ַעד ָּכאן.

ַעת ָהאֹור. ְלַיד ִאִּמי ֲאִני ַמְמִּתין ִלְשׁ

*
 ַּכֲאֶׁשר ֲעַנף ָהֵעץ מֹוִׁשיט ִלי ָיד

 ֲאִני ַנֲעֶנה ּומֹוִׁשיט ֶאת ָיִדי

 ַהִּצּפֹוִרים ׁשֹוְמרֹות ֶמְרָחק,
 רֹואֹות ֵאיְך ִאיׁש ְוֵעץ ִמְתַיְּדִדים:

 ֶאָחד ִמְתָקֵרב,
 ֶאָחד, ָנטּוַע ִּבְמקֹומֹו,

 ְמַלֵּטף

*
ָּכֵעת, ַּבֲחלֹוף ַהִּבעּוִתים

ֲאִני ִנּנֹוַח ְּבֵביִתי.
ִעם ׁשְֹך ַהְּסָעָרה

ָהֵעִצים ׁשּוב זֹוְקִפים קֹוָמה
ַהַּגן ִנְמָלא ֵריחֹות ְּפִריָחה ְקסּוָמה

ְוֹאֶפק ָחָדׁש ִנְפָרׂש ֵּבין ַהְּגָבעֹות
ֵמַעל ַהַּנַחל ַהּזֹוֵרם ְוַהֻחְרׁשֹות
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قارئ الشعرעידן בריר  |  קורא בשער   |

פתחי מהד'ּב فتحي مهذب 

ממשלת  בשירות  כפקיד  המועסק   1961 יליד  תוניסאי  משורר 
שירה,  ובהם  ספרים  תשעה  האחרונות  בשנים  פרסם  תוניס. 
דרך  מתפרסמים  משיריו  רבים  הייקו.  ושירי  קצרים  סיפורים 
עת  בכתבי  הערבית,  בשפה  הגדולים  הספרותיים  באתרים  קבע 
מודפסים ובעיתונים יומיים. במשך השנים תורגמו רבים משיריו 
לשפות שונות ובהן סינית, צרפתית, אנגלית, איטלקית, ספרדית, 
עתיד  שלו  חדש  שירה  ספר  של  כתב־יד  ואמאזיע'ית.  כורדית 
לראות אור בקרוב, מלווה בתרגום לשפה האנגלית, פרי שיתוף 
מהד'ּב  חנא.  יוסף  ד"ר  הפלסטיני  והרופא  המשורר  עם  פעולה 
זכה בפרס האיחוד הערבי לתרבות שנתיים ברציפות – ב־2020 

וב־2021.

פסל גלגמש בגן חשוך

ָּדמֹו ֶׁשל ֻחְמַּבָּבה
ַעל ֶאֶבן ַאּׁשּוִרית

ֵאִלים ְּבֶמְרָּכבֹות ְמֻׁשְרָינֹות,
ְמַחְּפִׂשים ִּביָערֹות ָהֲאָרִזים

ַאַחר ִּגְלָּגֶמׁש ְוֶאְנִּכידּו
ְוִלְפֵניֶהם ְמטֹוס ִסּיּור
ַהָּטס ִּבְׁשֵמי ַהִּדְמיֹון.

קֹוִפים ּוְמַרְּגִלים ְמֻחָּפִׂשים
ֲחמּוִׁשים ְּבֶטֶלפֹוִנים ֲחָכִמים
ּוְבַאּלֹות ֶׁשֵהִביאּו ִמְּמָערֹות.

ַטָּיס ּדֹוֵקר ֶאת ֶאְנִּכידּו
ְּבֹחד ֲחִנית

ְוָנִזיר ַּתְכִליִתי ּגֹוֵרר ֶאת ּגּוָפתֹו
ֵעת ַלֲהַקת ְנָׁשִרים

ּדֹוָאה ֵמַעל ֲארֹון ְקבּוָרתֹו.
ִּגְלָּגֶמׁש ִעם ַאְלָמנֹות ְּבַמַּסע ְלָוָיה

ְמַתֵּקן ֶאת ְּכָנָפיו ַהְּקצּוצֹות
ַּתַחת ֵעץ ַאּלֹון ְמֻבָּיׁש.

גנב המצבות

ִמֵּדי ַלְיָלה
ֲאִני ְמַמֵּלא ֶאת ֵּביִתי ְּבַמֵּצבֹות־ְקָבִרים

ֶׁשֲאִני ּגֹוֵנב ִמֵּבית ְקָברֹות ָסמּוְך
ּומֹוֵכר אֹוָתן ְלַפָּסל ְמֹטָרף

ֶׁשְּמַפֵּסל ְּפָסִלים ֹלא ְרִגיִלים
ֶׁשל ׁשֹוְכֵני־ָעָפר ֶנֱאָצִלים.

ַּבֶּכֶסף ֶׁשִּקַּבְלִּתי ְּתמּוָרָתן ֲאִני קֹוֶנה ִסיַגְריֹות
ְוֵיינֹות ְמֻׁשָּבִחים,

ְמַטֵּפס ַעל ִּגְבָעה ְקַטָּנה 
ְוׁשֹוֶתה ְּבֶחְבַרת סּוִסי

ַהְּמֻׁשָּסע ִמִּמְלָחמֹות ּוַמֵּגפֹות.
ֲאַנְחנּו צֹוֲחִקים ַעל ָהעֹוָלם ַהּצֹוֵלַע

ְוַעל ַהֵּמָטִפיִזיָקה ְוַעְרִפֶּליָה
ּוְבסֹוף ַהַּלְיָלה ִנְרָּדִמים ִּכְׁשֵני ֲחֵבִרים

ִמֵּנַצח ְנָצִחים.
ַּכָּמה ָּבִכינּו, ֲאִני ְוסּוִסי ֶהָעצּוב,

ְּכֶׁשִּגִּליִתי ֶׁשַּגם ַעל ֶקֶבר ִאִּמי
ֵאין ַמֵּצָבה.

פתחי מהד'ב   فتحي مهذب
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המכשפה

  לתנדיאר ג'אמוס הנפלאה שהציתה את זיכרוני

ִאָּמא ָהְיָתה ְמַכֵּׁשָפה ַמְדִהיָמה,
ִהיא הֹוִׁשיָבה אֹוָתנּו ַעל ְּכֵתֶפיָה ַּבַּלְיָלה 

ְוִהְמִריָאה ִאָּתנּו ְּכמֹו יֹוָנה טֹוָבה
ֶאל ְקצֹות ַהָּׁשַמִים.

ַהַּמְלָאִכים ִהְׁשִליכּו ָעֵלינּו ֵּפרֹות
ְוֻסָּכִרּיֹות ְמֻׁשָּבחֹות.

ָהֹעִני ָהָיה ְּכמֹו ִּדינֹוָזאּור ְמעֹוֵפף
ֶׁשָּדַלק ַאֲחֵרינּו ַלֲעֹרף ֶאת ָראֵׁשינּו

ְוִלְטֹרף ֶאת ַהּיֹוָנה ַהּטֹוָבה.
ּדֹוֵדנּו ִג'ְּבָרִאיל ָהָיה טֹוב־ֵלב

הּוא ִּפֵּזר ְקטֹורֹות ְנִדירֹות ִמְּקצֹות נֹוצֹוָתיו
ְוִהְבִטיַח ָלנּו ַּבִית ְמֹפָאר ְּבַגן־ֵעֶדן

ֶׁשָּיֵגן ָעֵלינּו ִמִּמְתְקפֹות ִּדינֹוָזאּוִרים
ּוִמֵּׁשִדים ַהּׁשֹוֲאִבים ִמֵּמיֵמי ַהְּסִתירֹות

ְּבַסִּלים ְמֹחָרִרים.
ְלַאַחר מֹות ַהּיֹוָנה ַהְּיֵפהִפָּיה

ֶנֱעַלם ַּגם ּדֹוֵדנּו ִג'ְּבָרִאיל ִלְבִלי ׁשּוב
ְונֹוַתְרנּו ְּכלּוִאים ִּבְכלּוב ָהֹעִני.

ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשּיֹוָנה ָחְלָפה ֵמַעל ָראֵׁשינּו
ָאַמְרנּו: ִהֵּנה ִאָּמא ָּבָאה ְלַחֵּלץ אֹוָתנּו ִמִּׁשְבֵינּו

ּוְלִהָּלֵחם ָּבֹעִני ִּבְצחֹוָקּה ַהָּגדֹול
ּוְבזּוג ְּכָנֶפיָה ֶׁשִּנְראּו ְּכַכְנֵפי ָהֵאִלים.

הער אותם, אלוהים

ִמי ֶׁשָּיְׁשנּו ְּבַגן ַהֶּנַצח ֶׁשְּלָך,
ּבֹוְדִדים ּוְׁשבּוִרים
ִּכְמנֹורֹות ֲעמּומֹות

ַּבֲחַדר ַהֵּמִתים,
הֹוִתירּו ֶאת ַּפֲעמֹוֵני ִנְׁשָמָתם
ְלַדְנֵּדן ַעל ָקֶתְדָרַלת ֹראִׁשי
ְוַלִּפיִדים ְמַרֲחִפים ְּבִדְמיֹוִני
ֶׁשָּׁשְקעּו ְּבַמְחַׁשֵּכי ַהָּגלּות.

ָהֵער אֹוָתם, ֱאֹלִהים,
ְוַהַּנח ָלֶהם ִלְׂשֹמַח ְּבַמְהֵּפָכה ְקרֹוָבה

ִמּכּוֵכי ֶאְביֹוִנים.

הקוסם

ַּדי ִאם ַּתְׁשִליְך ַחָּכה ַלַּמְרָאה
ְּכֵדי ֶׁשָּדג ְיׁשֹוֵטט ַּבִּדְמיֹון

ְוֶׁשַּגל נֹוֵדד ִיְנֹׁשְך ֶאת ַקְרֻסְּלָך.
ַּדי ִאם ִּתְטֶוה ְקָׁשִרים ִעם רּוחֹות ָרעֹות
ְּכֵדי ֶׁשֶאְצְּבעֹוֶתיָך ֵּתָעֶׂשיָנה ִלְטָפִרים.

ַּדי ִאם ְּתַסֵּפר ַעל ְׂשֵרפֹות ַּבַּיַער
ְּכֵדי ֶׁשִּציֵרי ַהֶּדֶלת ִיָּנְתקּו

ַּבֲחִריָקה ַמְצִמיָתה.
ַּדי ִאם ַּתְדִליק ֶאת ְמנֹוָרְתָך ָהַעִּתיָקה

ְּכֵדי ֶׁשֲעַטֵּלִפים ַצְוָחִנִּיים ִיְבְרחּו
ִמֵּבין ַּכְנֵפי ְמִעיְלָך ַהָחְרִּפי.

ַּדי ִאם ֵּתֵרד ֶאל ַמֲעַמֵּקי ַהִּסְמִלּיּות
ְּכֵדי ֶׁשַּפְרָּפִרים ְׁשקּוִפים ִיְפְרצּו

ִמּתֹוְך ִקְפֵלי ַהַּמְׁשָמעּות.
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וכמעט  מהותיים  דעות  חילוקי  ועלו  ויכוח  פרץ  השני  במפגש 
שקמתי והלכתי; חשתי שאחרי ככלות הכל אני כבר איש מבוגר 
אחרי קריירה צבאית ושורד סרטן ריאות עם גרורות למוח, שיש לו 

מה לומר. למזלי יישרנו את ההדורים ולמדנו לעבוד בכבוד הדדי.

גלדמן היה עורך סמכותי שמשרה ביטחון על מי שמפקיד בידיו 
את כתביו; הוא העניק תחושה נינוחה, שהוא יוביל אותך בדרך 

הנכונה והבטוחה.

עבודת  בעקבות  שנוצר  הספר  ואכן 
בחושך,  לבד  לנווט  המשותפת,  העריכה 
הפך לכרטיס הכניסה שלי לשירה, תחילת 
גלדמן  של  החותמת  שלי;  ההתקבלות 
מאז  מאוד.  חשובה  היתה  הספר  כעורך 
הוא  ולשירתי.  לי  לפרגן  הפסיק  לא  מוטי 
 ראה בי תלמידו ואני ראיתי בו מורה שלי.
הנה שיר שכתבתי בתקופה שבה ערך את 

שירתי לספר השני, ורוחו מרחפת בשיר:

ִמּלָה ַאַחת

ַּבֵּלילֹות ְׁשָנִתי ְטרּוָפה
ֵמִחּפּוִׂשים ַאֲחֵרי ִמָּלה
ֶׁשִּתְסּגֹר ׁשּוָרה ְּבִׁשיר

ַהִּנְכָּתב ָיִמים ַרִּבים
ַאְך ִהיא ִמְתַרֶחֶקת ּוִמְתַרֶחֶקת

ֲאִני ֲאִסיר ַהִּמִּלים

היתה  רעייתי  שגם  בינינו  חברית  קרבה  נוצרה  הדרך  במעלה 
באחד  בביתנו.  אותו  ואירחנו  אצלו  התארחנו  לה.  שותפה 
הביקורים שלי אצלו, כשכבר היה חולה אך עדיין צלול לחלוטין, 
הוא נתן חותמת הכשר לשם ספרי הבא – "לא הלכתי לטיפול", 

ספר שהוא כבר לא יקרא. מוטי קרא את כל ספרי. 

הביקור האחרון שלי אצל מוטי היה ביום שלפני יום לכתו מן 
ממנו  ונפרדתי  ועצמות  עור  שהיתה  ידו  את  ליטפתי  העולם. 

בדממה.

אין־ספור  שהכרתי  הקשה  במראה  להיזכר  מפסיק  איני  מאז 
פעמים בנסיבות חיי ואני עושה מאמצים רבים לעלות מזיכרוני 
תמונות אחרות של מוטי בשיאו – בסמכותיות וברכּות שקרנו 

ממנו בעת ובעונה אחת.

אני מוצף בזיכרונות על מוטי ומחפש תגובה שלו לשיר שאני 
מפרסם, מחפש תגובה לדברים שאני כותב ואומר עליו, אך מוטי 
כבר לא יגיב ורק אוכל לשער מה היה אומר; ותמיד היה לו מה 

לומר.

איתו  להתייעץ  גלדמן  ברמתו של  בר סמכא  לי  יהיה  לא  כבר 
על שירה.

לי את הדרך  והאיר  גדול  לשירה בזרקור עצום.           .אהבתי את האיש שעשה איתי חסד 

אביחי קמחי

זרקור לשירה

לזכרו של מוטי גלדמן )2021-1946(

*

 ַהּיְַרקֹון זֹוֵרם
ְבּתָ ַעל אֹותֹו ַסְפָסל ה יָׁשַ ְוַאּתָ

בּו ַלחֹול חֹוף ִהיְלטֹון ׁשָ ים ּבְ ּלִ ַהּגַ
ְבּתָ ַעל אֹותֹו ַסְפָסל ה יָׁשַ ְוַאּתָ

ָקְברּו ֶאת ּגּוָפְתָך
ב ַעל אֹותֹו ַסְפָסל ה יֹוׁשֵ ְוַאּתָ

בבואי לשירה לפני כעשור, בגיל 48, לא 
היה לי רקע תיאורטי ספרותי־פואטי, לא 
ספרי  ואת  שירה  בסדנאות  השתתפתי 
אישית  חוויה  מתוך  כתבתי  הראשון 
המבקש  וכאוטודידקט  טראומטית 

מרפא דרך כתיבה.

בספרי השני חיפשתי עורך שיהיה לי גם 
נילי דגן הציעה לי את מרדכי גלדמן.  מורה לשירה. המשוררת 
בשיחת היכרות בבית קפה, הוחלט שנעבוד יחד. ידענו שהדרך 

לא תהיה קצרה ולא תהיה קלה. 

למדתי  שירה  כתיבת  על  יודע  שאני  מה  שכל  אמרתי  פעם  לא 
ממוטי )כך קראתי לו( ולאחר מכן רק השתכללתי וצמחתי. וכעת 
תלמידו  אני  שירה;  לכתיבת  תלמידו  רק  לא  שאני  מוסיף  אני 
להתבוננות פואטית והגותית על החיים בכלל, על דברים שאנו 

רואים וחווים בדרכנו ועל מאורעות חיינו.

אצל גלדמן למדתי את תורת הוויתור על מילים שאינן תורמות 
לשיר, את תורת הדיוק וההידוק, את זיהוי מוקד השיר, את לבו של 
השיר וההתמקדות בו ואת חיפוש המילה הנכונה הסוגרת שורה.

של  הסיום  ומבנה  האופי  של  חשיבותו  את  למדתי  גלדמן  אצל 
לו  ותגרום  הקורא  את  שתרתק  הפואנטה  חשיבות  ואת  השיר, 

לחשוב באופן רחב על משמעות השיר.

זיהה שבזמן שהגעתי אליו הייתי בשלב של  כפסיכולוג, גלדמן 
שיא ההגשמה, שאני יודע מה הייעוד שלי, מה אני רוצה לעשות 
בחיי – להיות משורר. הוא קרא לזה אינדיווידואליזציה, תופעה 
הפוקדת אנשים בין גיל 40 ל־50. כאמור הייתי בן 48 כשנפגשנו.

שלומציון  ברחוב  לביתו  מירושלים  בא  הייתי  רבים  חודשים 
יוסף,  של  בחברתו  רבות  מדרגות  עולה  אביב,  בתל   73 המלכה 
החתול האהוב של מוטי, ויוסף היה מאזין לשיחות של מוטי ושלי.

ושני מחשבים  כורסאות מסתובבות  על שתי  זה  לצד  זה  ישבנו 
לבד  לנווט  שלי  השני  הספר  התהווה  וכך  ברכינו,  על  ניידים 

בחושך ואני למדתי לכתוב באווירה של חרדת קודש השירה.

מרדכי גלדמן, דיוקן מאת יאן ראוכוורגר
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מרדכי גלדמן

 הנביא

 ְּבִאי ְּתנּוָעה ְּבצֶֹמת ְמֻפָּיח
 ַּבֲהֻמַּלת ָהמֹון ִצְבעֹוִני

 ָּגאּו ַצֲעקֹוָתיו 
 ַנַער ְּבֻחְלָצה ְלָבָנה ּוִמְכָנַסִים ְׁשֹחִרים

 ֶׁשֵּסֶפר ָקדֹוׁש ְּבָיָדיו
 הֹוִכיַח ְּבִטיְגִריִנית ְּגרֹוִנית

 ֶאת ַהחֹוְטִאים ְוֶאת ָהְרָׁשִעים 
 ִהְבִטיַח ְלֻכָּלם ָאסֹון ְוֵגיִהּנֹום

 ְוָהָזה ֶאת ֵקץ ַהָּיִמים
 ְּדָרקֹון ַזַעם ָצַרח ִמִּפיו

 ְוָיֵראִתי ֶּפן ִיְתַלֵּקַח ְוַיֲעֶלה ָּבֵאׁש
 ֵאיִני ֵמִבין ִטיְגִריִנית

 ַאְך ֹלא ִנְזַקְקִּתי ִלְמַתְרֵּגם
 מּוִזיָקה נֹוָרָאה ָרְגָמה ֶאת ָאְזַני

 ְוִלִּבי ִנֵּתר
 ְנִביא ֶׁשֶקר אֹו ְנִביא ֱאֶמת 

 ַּבל ִנְהֶיה ַּבְרָרִנים
 ּוִבְלַבד ֶׁשִּיְהֶיה ָּכאן ָנִביא

 ֶׁשִּיְקַדח ִמַּזַעם ּוְכֵאב ַעל ָּכל ָהָעֶול
 ֶׁשְּיָחֵרף ֶאת ַהִּׁשְלטֹונֹות ַהָּמְׁשָחִתים

 ֶׁשִּיְפַקח ֶאת ֵעיֵני ָהִעְּוִרים 
ֶׁשָּיִקיא

צומת עלייה

 ְּבצֶֹמת ֲעִלָּיה ּבֹוֲאָך ְלִויְנְסִקי
 ָׁשם ִמְתַּפְּצִלים ְלַּפְרָוִרים ְמֻפָּיִחים  

 ַהְּמכֹוִנּיֹות ָזְרמּו ְמַסְנְורֹות ִּכְמַעט ִּפְרִאּיֹות 
 ְוִׁשּכֹור ְקרּוַע ְּבָגִדים אֹו ְמֻׁשָּגע 

 ָחָצה ֵּביֵניֶהן ְּבִריָצה ּוְקִפיָצה
 ַמֲאִמין ְּבָכל ּגּופֹו ָּבַאְלמֹוִתּיּותֹו 

 ַחִּיים, ָמֶות, ִׁשָּגעֹון ְוגֹוָרל
 ִהְבִליחּו ַּבּצֶֹמת ַהְמֻרְמָזר 

 ְּכֶׁשֲאִויר ָהֶעֶרב ָהָיה ַחִּמים ְוַלח
 ְוַהְּׁשִקיָעה ִּדְּמָמה ַּבָּׁשַמִים

ֹלא ָחִציִתי ְּבָירֹק 

מתוך: ״שירי צומת״, עתון 77 גליון 396

יערה בן־דוד

“תהום קורא אל תהום״

שלום רצבי: שמש טרופת עצמה, כרמל 2021, 79 עמ׳

חשמל  נורת  סמלית,  מטפורה  עם  תצלום  הספר  עטיפת  על 
מפיצה אור בחלל ממוסגר, והוא כמו מתכתב עם הכותרת. אור 
פוגש באור אחר, כשהדמיון ביניהם הוא בזמניותם, בסופיותם 
הצפויה - כרטיס ביקור מצוין לספר יוצא דופן בשירה העברית 

הנכתבת כיום, נדבך נוסף בשירתו הייחודית של שלום רצבי.

טרופת  “שמש  הנפלא  הדימוי 
הרוח  הלך  את  משקף  עצמה״ 
ה׳אני׳  של  הנטייה  עם  בשירים 
אינטראקציה  ממעגלי  להתרחק 
הסובב  האנושי  במרחב  שונים 
ולהתכנס בעצמיותו, לצמצם  אותו 
את הרדיוס הקיומי שבו הוא נתון: 
את  להשיב/  הגולל;  את  “לסתום 
המרֶאה/ אל הראיה. את המגע של 
ֵאם, של אישה, של בן ושל בת ֶאל/ 
היד התופסת שוב ושוב בלי חדל/ 

רק את חלל עצמה״.

השיר הפותח נושא בתוכו מרחבי זיכרון מקופלים. חשבון נפש 
מסכם במבט לאחור מנקודת מבט הֹוִוית המתחככת ב״פעמונים 
זהובים באפלה הולכת ומתעבה/ מצלצלים כאזהרה/ שלא אדע 
נותרת  לבדה  היא  המחשבה.  מרחפת  זה  כל  מעל  עוד״.  נפשי 
להתמודד עם האבסורד הקיומי ועם קצם של דברים, הכוללים 
אגרוף/  כמו  במותה  עטופה  אמי  של  “זיכרונה  את  גם  בתוכם 
בכפפה״. על דמות אמו שהלכה לעולמה כתב רצבי בשני ספריו 
הקודמים גם הים לא כמוני וחדש מפני ישן, ועכשיו הֵאם היא 
חלק חשוב מכל החולף והמתכלה בתהליך שהמשורר חֹוֶוה וחש 

על בשרו. 

העמידה  תחושת  של  האינטנסיביות  מן  נפעם  בשירים  הקורא 
על קו הקץ עם הגב אל הקיר ומן הביטוי העוצמתי שלה היונק 
משלל אסוציאציות מן המקורות תוך שבירת מבנים תחביריים 
זרימה  פרדוקסלית  בדרך  יחדיו  שיוצרים  בגלישות  ושימוש 
המתמרד  רגשי  לפרץ  ביטוי  מיוחד,  ריתמוס  עם  ורצף  דינמית 
בכל סדר שירי. רווחים גדולים בין המילים בטור השירי יוצרים 
היום/  לרוח  “ואלוהים?  מידע:  ופערי  קיטוע מהדהד  שתיקות, 
מהלך בתוכי״; ולאחר רווח מפריד מופיעות מילים כמו בדיבור 

פנימי: “עד בוא חליפתי״.

כוח  מול   - תוחלת  וחסר  קטן   - ה׳אני׳  ניצב  השירים  במוקד 
אינסופי שמכתיב את מהלכיו. והתוצאה היא התבצרות בעצמיות, 
הלילה.  תוך  אל  עמוק  “בלילה,  הדברים.  תמצית  אל  הליכה 
ְּפִניָמן״. והאיש “מחליף/ מצולה במצולה  מתהפכות פנים/ אל 
נחושה  דלתות  בתפילה,  מילה/  עגום,  במרֶאה  מרֶאה  ֲחֵרָבה, 
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‘מליצתי  בשירו  אם  ברזל״.  בבריחי 
עוד  “והיום  מקונן  רשב״ג  בדאגתי׳ 
ולא ָמְלָאה תקופה״, רצבי משלים עם 
הַאִין,  מן  תקופה״.  “ָמלאה  שכבר  כך 
התהום והִריק שאין לו ֵׁשם מתגלה יש 
לכוד  תפילה,  הנושא  ונוכח  מתייסר 
ומבקש  והמכזב  הטורף  הזמן  בסבך 

לפרוץ לעל־זמניות גואלת. 

הקודמים  לספריו  ביחס  ההמשכיות 
היתר  בין  כאן  ניכרת  רצבי  של 
שהיא  ה׳ַאְּת׳  דמות  של  בהופעתה 
בעלת פנים שונות: ֵאם, אישה אהובה, 
נשמה, ֵישות אלוהית. אבל אם קודם 
בין  החיבור־לא־חיבור  רבות  הופיע 
נראה  ול׳אתה׳,  ל׳ַאְּת׳  ל׳הוא׳,  ‘אני׳ 
להתמקד  היא  הנטייה  הזה  שבקובץ 
המתעצם  בכאבו  ה׳אני׳,  בנפש  יותר 
חוסר  עם  בהשלמה  נדלה,  והבלתי 
הוודאות והעמידה על בלימה ובהלך 

הרוח הקדורני, בהליכה אל הקצה. 

אלה שירים שבאים חשבון עם אדם 
במימד  ההתאיינות  חוויית  של  בעומק  נוגעים  אלוהים,  ועם 
עצביו  קצות  “עד  הגוף  האלוהי.  העל־אנושי,  ובמימד  האנושי 
בַאִין/  “אוחזת/  והיד  נמנע״,  הבלתי  של  מנוכחותו/  מגורה/ 
)“בטרם  הבטרם־כל  מן  מוליכים  השירים  עוד״.  יבקע/  לבל 
היה אדם, בטרם היה צל אלוהים״( אל האחרי־ככלות־הכל, אל 

ההתאפסות. מ״תוהו ובוהו של בטרם עולם״ אל סוף הקיום. 

היידגר טען שהאדם הוא יצור המודע לקצו הקֵרב, ואפיין את 
האנושיות כהוויה לקראת המוות. עמנואל לוינס הלך צעד אחד 
קדימה ואמר שהמוות אינו התאיינות והגבלת ַהֱהיֹות, אלא יחס 
ששתי  נראה  הזמן.  הכרת  את  שמאפשר  האינסופי  עם  הֱהיֹות 

התפיסות מונחות ביסוד שיריו של רצבי. 

לפנות  מבקשת  לוינס,  של  לתפיסתו  בדומה  רצבי,  של  השפה 
אל אינסופיותו של האֵחר באמצעות השיח, שאינו אלא מונולוג 
אינסופי תלוי־זולת. כך בפניות אל דמות ה׳את׳, האהובה הנוכחת, 
ש״מעכשיו רק ַאְּת בעירוֵמְך ופחד/ מתגדל ומתקדש״, או בתמונה 
העולה מהשיר בעמ׳ 69 שהחזרות בו, כבשירים אחרים, יוצרות 
כעין פּוָגה: “בין שתי הידיים/ פתאום, ְּבֶחְרַדת/ עוד היותי, מגֶלה/ 
את מסתורין/ ְּכֵאֵבְך; וכבר/ תעוקת היופי. השמים. מסתחררים/ 
בין הידיים...״; לשיר אהבה ולשיר הקינה של רצבי יש נקודות 
שבפניות  מאחר  עכשיו׳(.  שהיו  ‘נחלים  החזק  השיר  )כך  השקה 
“לב  אוזן,  קול,  מילה,  לשווא  הקינה  מחפשת  המתה  האם  אל 
להתכסות״ כדי להתממש; המוָצא היחיד להבעתה הוא בשברים, 
עפר  אמי,/  “באה  בתמונה  ושיאה  שופרות,  מלכויות,  תרועה, 
ואפר שדמותו כדמותה נערם בין החדרים״. גם בספר הזה האם 
בחשאי/  יודעת,  אמא  שרק  “בפשטות/  מאוד,  נוכחת  בהיעדרה 
שלא תשורנה/ עין חי. כולה דמעות, הי/ וקינה. אך קולה כנחש 

הולך מסוף העולם ועד סופו/ בל יישמע״. 

עצירת  רק  אינו  לוינס  לפי  המוות 
מתייחס  גם  אלא  ונבילה,  החיים 
שאין  לשאלה  האֵחר,  של  לקיומו 
תהומות  שמהדהדת  מענה  עליה 
וַאִין אינסופי. “ואני/ נאחז ְּבֵאיֵנְך/ 
שֵּביִני  עכשיו  ֵאיֵנְך/  מאוד  כי 
מה״.  לאיני,  ביני/  כמו  לֵאיֵנְך/ 
נראה שיש איזו השלמה עם הגורל 
להפגיש  שעלול  נמנע  הבלתי 
מאמי׳(  צעד  )‘רק  במוות  מוות 
המוות  שבו  מקום/  “אל  ומוביל 
בא אל סופו/ בלי מה/ בלי אימה,/ 
אחר  איבר  מחליף/  בדייקנות 
נרקעה  שבו  החיים/  בגוף  איבר 

ראשיתו״. 

מתערער  הכל  שבה  במציאות 
המרֶאה/  בכוח  “נאחז  והמשורר 
ודאות  גם  ומיטשטש״,  ההולך 
מוטלת  נעשית  ה׳אני׳  של  קיומו 
בספק: “ומה אם אף אני, המסתכל 
אל תוך הבית, חלום בתוך חלום/ 
הילדות  מן  הבית  גם  נכלל  הַאִין  בקטגוריית  ממנו״.  קלוש 
הרחוקה שנקבר עם הזיכרונות וחוסם את הגישה אליו. בראייה 
האקזיסטנציאליסטית גם קו הזמן של ההווה, שעליו נע הדובר, 
התאיין. מה שנותר הוא התבוננות מבחוץ על אינותו, על ישותו 
החמקנית. המטפיזי שמעבר למוחש מחליף את הקונקרטי והופך 
גבולות  פורצי  וצירופים  מילים  באמצעות  בו  להיאחז  מקור 

בעושרם הלשוני וברבדיהם. 

כל פנייה אל המילה מצויה כבר בתוך הְּפנים הקמאי של השפה: 
“צעד אחר צעד נופלות המילים/ כאבנים שלא הונף עליהן ברזל 
ובונות לי מעצמן בית ללא/ חלונות או דלתות״. השירים ארוגים 
משפע מכמנים, בעיקר מן המקורות. כך כותרת השיר ‘גנובתי 
אך  המקראי,  במקור  מושכל  שימוש  עושה  לילה׳  גנובתי  יום, 
בשיר עצמו ארוגות גם ַאלּוזיות מקראיות נוספות: “כבני רשף 
יגביהו עוף״, “לחי רואי״. ובשיר אחר, הפנייה ָלֵאל בלשון זכר 
העדן,  מגן  הגירוש  את  המהדהדת  ואירא״,  קולָך שמעתי  “את 
הופכת לפנייה בלשון נקבה המשנה גם את מראה הגן: “איך את 
קֹוֵלְך/ שמעתי? והגן/ שממה״. בהמשך המשורר שב ופונה ָלֵאל, 
אבל בידיעה ש״השמים לא לאדם״, ש״לא לאל חי תפילה״ וגם 

אין טעם ותכלה בצלם אלוהים באדם. 

טרופת  שמש  בספרו  רצבי  של  והייחודית  המורכבת  שירתו 
בספריו  מאשר  פחות  לא  אלוהים  על  תיגר  קוראת  עצמה 
האמונית  התפיסה  מן  ממערב  מזרח  כרחוק  ורחוקה  הקודמים 
החפה משאלות נוקבות. על אף שלשונה נסמכת על המקורות, 
היא מכפיפה אותם לראייה האירונית־כואבת. על הכל מנצחת 
המציאות שאיתה מתמודד המשורר.          .השפה המתפצחת בכפל פנים והופכת לחלק אינטגרלי מחומרי 

   

שלום רצבי, צילם ערן רותם
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חגי הופר

איך לכתוב כמו אבידן

דוד אבידן: טיפים למשורר מתחיל, דרש - כתבי־מופת 
בפואטיקה ואסתטיקה, דחק 2021, 65 עמ'

ספר חדש בסדרה של דחק על פואטיקה, והפעם עצות למשורר 
מתחיל, מאת דוד אבידן. מדובר בסדרה של שנים־עשר טורים 
של  טור  ועוד   ,1990 בשנת  'מעריב'  בעיתון  אבידן  שכתב 

תשובות לתגובות.

אני עצמי כתבתי ספר על אבידן - הפסימיזם הפואטי - מיפוי 
 ,)2010 )הופר,  אבידן  דוד  יצירת  של  ראשוני 

ולכן שמחתי על ספר צנום זה.

'אבידניות' במובהק. כך,  העצות של אבידן הן 
'קצת מגלומאניה',  על  הוא ממליץ  בטור אחד 

וכדבריו 

"...אבל נכון באותה מידה, שעצם כתיבת   -
שירים הוא העזה.

וההסתברות,  הסיכוי  באלפית  ולו  לחשוב, 
התחושות  ורפרטואר  האישיות  שחוויותיך 
שלך עשויים לעניין מישהו אחר מלבדך – או 
סגור  תיעוד  גם  ולו  לתיעוד,  ראויים  אפילו 

אלמוני־עד הודעה חדשה – זוהי כבר העזה.

מראש,  לחשוב  גם  מה  מה,  ויהי  שתפרסם,  מראש  להחליט 
שתפרוץ אל מבצר השירה כחדשן ומסיג גבולות – זוהי העזה 

מרחיקת לכת מאוד, למעשה חוצפה ובפועל מגלומאניה.

בלי קצת כושר מגלומאני, לגיוס מפעם לפעם, לא תעשה שום 
דבר בחיים, פחות מכול תכתוב שירה. חשוב על זה כעל ציוד 
התרגל  סוציו־פסיכולוגי,  או  פסיכולוגי  פגם  כעל  ולא  חירום 
)עמ'  גמורה..."  בשלילה  למשל,  כ'נימוס',  למושגים  להתייחס 

.)28

לזכור  צריך  אבל  בסיסית,  ואף  טובה,  עצה  לי  נראית  זאת 
ש'מגלומאניה' היא תכונה שאבידן עצמו ניחן בה במידה גדולה, 

ולא כל משורר צריך להיות עד כדי כך מגלומן.

ולמעשה, יש פה נדבך נוסף - והוא התאמת דברים אלה לתורת 
המוסר של ניטשה, שסלד מערכי הצניעות ה'יודו־נוצרים', והיה 
מאשר את המסר הזה של אבידן. ובאמת, נראה לי שעיקר כוחה 

של תורת ניטשה הוא בשטח היצירה. 

הפילוסופית  ולמסורת  לניטשה  אבידן  כתיבת  של  הקשרה  על 
הקשורה אליו עמדו רבים, וגם אני.

כמו כן, אפיין את אבידן החידוש הלשוני הרב, וגם זה מופיע כאן 
כהמלצה, אם לא כדרישה -

השירית/ בשמורה  ומתבצר  מהלשון  מושך  רק  אתה  "אם 
מיגננית  או  נייחת  אפיגונית,  כתיבה  כותב  כלומר  ספרותית, 

מפני גירויי הטריטוריה הלשונית המרחבית־פריפרית, אתה נכנס 
מבחינתי, למחלקת הטפילים: אתה טפיל לשוני, שמשך מהלשון 

ולא החזיר לה, וממילא נשאר זניח גם בתחום הספרות.

העניין מסובך ולא ניתן למיצוי על רגל אחת, אבל כאשר אתה 
פועל במדיום הספרותי, אתה פועל במדיום הלשוני, ואז מוטלת 
עליך אחריות ומתחייבת עליך מחויבות כלפי הלשון לא פחות 

מאשר כלפי הספרות" )עמ' 44(.

ובאמת, חידוש לשוני הוא דבר חשוב, אבל לא קל להשיגו. רוב 
הם  ובו  נחרש,  שכבר  מוכר,  לשוני  בשטח  עובדים  המשוררים 
זורעים את זרעיהם החדשים. גם לזה יש מקום, ובעצם כך עובדת 

כל תרבות.

אבל נראה לי שהדבר השנוי־במחלוקת ביותר שאומר אבידן הוא 
עדיף להתמקד  נשים  לכותבות  ל"שירת־נשים". לטענתו,  בנוגע 
ולא לנסות  נשיים,  ובסגנון  נשית, בנושאים  בכתיבה 

לחקות את הכתיבה הגברית.

ומתוך תפיסה זו הוא כתב -

"בדיקה טקסטואלית מדוקדקת של שירת גברים על ידי 
נשים מעלה הישגים של ליגה ב' ומטה. בדיקה כזאת חלה 
השפעות  שספגה  למשל,  וולך,  יונה  של  שיריה  על  גם 
שונות ולא ידעה איך ליישם אותן לכלל פואטיקה מודעת, 
תוכנית וצורנית. אלזה לסקר שילר, לעומתה, מיצתה את 
שירה  לכלל  הנשי  הרפרטואר  ואת  הנשי  הפוטנציאל 
עילית, שהתחרתה ומתחרה עם כל משורר גבר בתקופתה 
ובמתחם התרבותי־לשוני בו פעלה, דליה רביקוביץ, בלי 
להיכנס להשוואות עם שתי המשוררות הנ"ל, הכריעה גם 
רפרטואר  כגורל,  הנשים  שירת  בתחום  להישארות  בכיוון  היא 
הלשון  של  מה'רכות'  לחרוג  ניסיונותיה  למרות  לשון,  ואפילו 
הלשון  מן  'קשים'  מרכיבים  תפעול  על־ידי  הנשית  השירית 

המקראית" )עמ' 40(.

כמובן, זהו דבר שנוי במחלוקת. היום יאמרו שכגבר אין לאבידן 
שהיא  איך  תכתוב  אישה  ושכל  בנושא,  להתבטא  זכות  אפילו 
רוצה. אבל מה באשר לתוכן דבריו? הרי גם בפמיניזם עצמו יש 

זרמים שמושכים לכאן ויש זרמים שמושכים לכאן.

הנושא  זה  כי  מציין,  הוא  לתגובות  מהתשובות  בחלק  ובאמת, 
שהוא קיבל עליו הכי הרבה תגובות. יפה לראות שכבר ב־1990 

היתה מודעות ערה לנושא הפמיניסטי.

רק  - שציינתי  אבידן  על  בספרי  כי  לי.  לא חדש  הדבר  ובעצם 
אבידן,  של  העיתונאית  עבודתו  את  גם  סקרתי   - זה  לצורך 
כפוליטיקה  "השירה   – אחרת  מאמרים  בסדרת  והתרכזתי 
וגם שם  והפוליטיקה כשירה" - שפורסמה בשנים 1986-1985, 
אבידן 'הסתבך' בנושא הפמיניסטי. הוא כתב על "הערך הנקוב" 
של שירת יונה וולך )שוב וולך(, והואשם בשימוש במינוח פוגעני 

מבחינה מינית. הוא לעומת זאת טען שעשה בו שימוש תמים.

עצמו  אבידן, שדימה  האישי של  האופי  ניכר  הרי  כאן  גם  אבל 
לנמר, והואשם לא אחת בשוביניזם.

המייעץ.                         .אם כך, עצות טובות יש כאן בשפע, אך יש לזכור שהן בצלמו של 
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עדי דקל

כמו כיפה אדומה שרוצה 
עוד מהזאב

שירז אפיק: מתחת לעור, עברית 2021, 166 עמ'

כמו אחרי קריאת ספרה הקודם של שירז אפיק, בסיום ספר זה 
נקרעתי בין הרצון להעיף את הספר מהחלון לבין הרצון לחבק 
ניהלתי  בעיניים,  דמעות  עם  סיימתי  אותו.  ולנצור  חזק  אותו 
והשתגעתי  בו  הראשיות  הדמויות  עם  יחסים  מערכות  בראשי 

הקורע  מהאיפוק  מהאמת,  מהחשיפה,  ממנו. 
הרבה  בו  יש  כי  יותר.  עוד  לב  הקורע  ומהסיפור 

מעבר לטקסט.

שירז אפיק כותבת כאן מעין סיפור אוטוביוגרפי; 
היא עצמה עובדת סוציאלית בהכשרתה, ששהתה 
קשות.  אוכלוסיות  עם  ועבדה  הברית  בארצות 
יש בדמות הראשית של תמר משהו שמגלה לנו, 
הקוראים, את נפשה של הסופרת, כאמור, ברגשות 
אותי  ריתק  הספר  מדי.  יותר  לפעמים  מלאים, 

והתקשיתי להתמודד עמו בעת ובעונה אחת.

שלה,  הקריירה  בתחילת  סוציאלית  עובדת  תמר, 
פוגשת את אדם, אמריקאי שהגיע לביקור בארץ 

ומתמודד עם מחלת נפש והתמכרויות לסמים ולאלכוהול. היא 
לא נרתעת ממנו, אלא להפך: ככל שהממד ההרסני מתגלה בו, 
אותה  מקסים  אותה,  מסקרן  הוא  יותר.  אליו  נמשכת  היא  כך 
וסוחף אותה לרומן בלתי אפשרי. היא נוטשת את חייה בארץ 
גדולים  ונוסעת אחריו לארצות הברית, שם היא תגלה צללים 
יותר ממה שציפתה. הרעיון לקחת את היהלום הבלתי מלוטש 
הזה, ולהפוך אותו בעזרת האהבה וההכלה למישהו אחר, מתגלה 
כמשימה בלתי ניתנת להשגה. שירז אפיק לוקחת את הצד האפל 
בהתמכרויות ובמחלות נפש ומוציאה אותו החוצה ללא בושה, 
כאן חבלי הצלה  יש  ומטלטל.  סוער  ובטקסט  באיפוק, בהכלה 
להציל  אחת שמנסה  ובחורה  לפני שהתחברו  עוד  שמתפרקים 

בחור שהוא בעצם סוג של זאב.

תמר מספרת כאן את סיפור כיפה אדומה שלה. יום אחד בתל 
אביב זינקה עליה חולדה מאחת ממסעדות הטיילת, נמרחה על 
הכביש ומתה. לידה עמד בחור שזוף ובחן בעניין את הגווייה, 
והציע לארגן לה לוויה. הוא התעלם מהגועל של תמר וקבר את 
החולדה בארון קבורה מאולתר מכפולת נייר עיתון בתוך תעלה. 

כל זה הקסים אותה.

היא פגשה אותו במקרה בדרך לביקורה השבועי אצל סבתה 
בדיור המוגן, ובדרך למעדנייה לקנות לה את הבאגט והשרי 
שהיא אוהבת. היא הוקסמה ממנו מהרגע הראשון. בינה לבין 
לא  והיא  להשתנות,  עומד  בחייה  שמשהו  הבינה  היא  עצמה 
החלו  וכמו  אליו  אותה  משך  הזה  הבחור  בדיוק.  מה  ידעה 

עוד  רוצה  שרק  אדומה  כיפה  כמו  היער.  עצי  עליה  להיסגר 
מהזאב.

בהמשך הם יושבים על בר פתוח באזור התחנה המרכזית הישנה. 
מקום מצחין, אך מלא בקסם תל אביבי. היא שותה בירה והוא - 
קפה שחור. ואז הוא מספר לה שהוא אלכוהוליסט בגמילה. זה 
מושך אותה עוד יותר. היא חוששת במידת מה, אך לא באמת. 
הוא  יפה.  הוא  ויותר.  יותר  הזה  הבחור  את  להכיר  רוצה  היא 
אביו שהוא מנסה לשקם את מערכת  על  על עצמו,  לה  מספר 
היחסים איתו, על נתק ממנו שהתרחש בגיל חמש, על חיפוש 

עצמי ועל גמילה. היא מזמינה אותו לארוחת ערב.

ואז מתברר שהיא גרה בדירה של סבתה ושומרת על חפציה. 
עם  בקשר  אינה  וכי  משפחתית,  טרגדיה  על  לו  מספרת  היא 
בדיכאון,  מלא  משפחתי  עבר  על  מספרת  אביה, 
שהיא  מבין  הוא  שם.  היתה  באמת  שלא  ואימא 
היתה נערה צעירה שלאו דווקא עברה התבגרות 
בריאה. במהלך הערב הוא מספר גם על הגמילה 
מסמים ועל כך שהוא עושה הכל על מנת להישאר 
בפיכחון. קשה לה להאמין שהבחור הזה, השופע 
חמימות וניקיון, יכול להיות במצב כאוטי והרסני. 
ועל  משליטה  שיצאו  חיים  על  לה  מספר  הוא 
זה לא מה שקורה  ניסיון להחזירם למקום. אבל 

במציאות. אלה רק ניסיונות.

שירז אפיק בראה דמות שמגישה לנו את הסיפור 
רצה  חשופה,  כתיבה  כאן  יש  ראשון.  בגוף 
השטח.  פני  על  שאלות  הרבה  ומעלה  כתסריט 
ואליו הוא מכניס,  היא לוקחת את ההרס העצמי שאדם חווה, 
אחד,  הספר. מצד  ללב  אותו  והופכת  את תמר,  בכפייה,  כמעט 
כל  מתגלים  שני  ומצד  באיטיות,  נע  שהסיפור  הרגשה  ישנה 
בהירות  וחוסר  אופל  שיוצרים  מפתיעים,  נוספים,  רבדים  פעם 
לגבי דמותו של אדם. דמותה של תמר גם היא מלאה בסימני 
שאלה, אך היא עגולה, מפוכחת, נשברת ושוברת. אדם מגלה 

את שבריריותו לאט, ובקושי.

והבחור  הסוציאלית  העובדת  לכאורה,  המנוגדים  הקצוות  שני 
לאורך  בלתי אפשרית, המתקלפת  בסיטואציה  המכור, מכירים 
כל הספר, ומנסים לפתור אותה. הדמויות הן בעלות עומק ונפח 
עיצוב  עם  יחד  מסוים,  ריחוק  לצד  קרבה  ומאפשרות  וגורמות 
של פיסה אמריקאית מחוספסת, בשוליים החברתיים. כל אלה 

יוצרים עניין. 

הדינמיקה בין שניהם היא הרסנית ונפיצה, חולה, אך לא נעדרים 
וגדלות  הולכות  אדם  של  בחייו  הסתירות  יפים.  רגעים  ממנה 
קטנה  היא  שלו,  בהרסנות  גדל  שהוא  ובזמן  הסיפור,  לאורך 

בהתמודדותה. תמר נסחפת ונבלעת בתוך אדם. 

מאירה  היא  אבל  אזהרה,  מפעמוני  מתעלמת  תמר  אמנם, 
"ההתמכרות  כי  אומר  אדם  להסתיר.  מה שעדיף  את  לקוראים 
לא נעלמת, היא פשוט משנה צורה." לפעמים שפיות היא מצרך 
צריך  לפעמים  קטנים.  בחלקיקים  קיימת  היא  לפעמים  ללהטט בה כדי להבין אותה. זה הספר הזה.         .נדיר. 
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עמוס לויתן

מכאובי גוף ונפש

אנה אנקוויסט: המרדימנים, מהולנדית: רן הכהן, 
הספריה החדשה, הקיבוץ המאוחד 2021, 314 עמ' 

המחברת  מאת  והחמישי  מ־2011  רומן  הנו  המרדימנים 
ומשפחת  חולים  בית  על  רומן  זהו  לעברית.  המתורגם 
רופאים, כתוב בידי סופרת שהיא עצמה פסיכואנליטיקאית. 
לכן מפתיע עד כמה הרומן היפה הזה חותר תחת מקצועות 
הרפואה, כאשר יד "המרדימנים" )מילה שהמציאה המחברת 

לרופאים מרדימים(, אם בכלל, היא על העליונה. 

אחותו,  סוזן,  פסיכיאטר;  רופא  הוא  יונג  דה  דריק 
היא רופאה מרדימה; פטר בעלה הוא תרפיסט; רוס 
הרפואה;  לתולדות  סטודנטית  היא  הצעירה  בתם 
אצל  בפסיכאטריה  מתמחה  הוא  ְסכּוְרַמן  ַאְלרד 
אצל  בהרדמה  להתמחות  כך  אחר  שעובר  דריק, 

אחותו סוזן. 

על  קורס  שהוא  אף  נפלא,  וכתוב  מרתק  הרומן 
עצמו ומסתיים בלא פתרון. רופא הנפש דריק אינו 
בטוח בעצמו ובמשלח ידו. הוא אמור להנחות את 
ומסתיים  נכשל  הטיפול  אולם  בו  ולטפל  אלרד 
באופן טרגי. אלרד הצעיר מחולל תסבוכת בעלילה 

ופורע את קשרי המשפחה והמקצוע. 

בהרדמה,  להתמחות  ועובר  מהפסיכיאטריה  מתאכזב  הוא 
בה  מתאהב  הוא  סוזן.  של  הנחייתה  תחת  ברור,  הכל  שבה 
והיא נענית לו. הם מתנשקים באוהל המרדימים לרגלי מיטת 
ואחר כך שוכבים בהזדמנויות שונות  ניתוח  החולה במהלך 

בחדרי המנוחה של הרופאים. 

במהלך הטיפול אצל דריק מספר לו אלרד על הרומן שלו עם 
סוזן מבלי לדעת על הקשר המשפחתי ביניהם. דריק מנוע על 
מנוע  וגם  זו  עובדה  לו  הרפואית מלגלות  כללי האתיקה  פי 
מנגן  אלרד  במקביל  סוזן.  של  בעלה  לפטר  כך  על  מלספר 
בתזמורת חובבים שבה מנגנת גם רוס, בתם של סוזן ופטר. 

רוס מתאהבת בו והוא שוכב גם איתה. 

והבגידות של כולם  כאשר הרומן הכפול מתגלה, והשקרים 
אלרד.  עם  קשריה  את  מנתקת  סוזן  מתפוצץ:  הכל  נחשפים, 
רוס מנתקת את קשריה עם אמה. פטר, אביה של רוס ובעלה 
המקצוע  מן  פורש  דריק  לאפריקה.  ונוסע  עוזב  סוזן,  של 

ואלרד נוטל מנת יתר של סמי הרדמה. 

)הפרקים  זה  ברומן  נפלאות  עושה  הגוף  שרפואת  בשעה 
עבודת  כולל  שונים,  ניתוחים  המתארים  המפורטים 
המרדימים, הם נפלאים(, הרי רפואת הנפש מצטיירת כעלובה 
וחסרת ישע. כשם שסוזן מיומנת, מקצועית ויעילה בטיפול 
בטיפול  ונרפה  מבולבל  כושל,  אחיה,  דריק,  כן  במורדמים, 

הדוקטרינה הפסיכואנליטית, מה  פי  על  ובאלרד.  במטופליו 
של  בעברו  אירוע  לחשוף  זה  לעשות  כביכול  צריך  שהיה 
בכך.  נכשל  דריק  אולם  לרפאו.  כדי  אביו,  לבין  בינו  אלרד, 
אלרד  בין  הרומן  על  לו  כשנודע  דריק,  נהג  שבו  האופן  גם 
הוא  מועד,  מבעוד  הטרגדיה  את  למנוע  היה  שיכול  לסוזן, 
במקום  מיושנת,  באתיקה מקצועית  בדבקותו  ומגוחך  פתטי 

להציל את החולה. 

בסיום הקריאה אפשר לומר שהפסיכיאטריה לא יוצאת טוב 
מידיה של אנקוויסט, שהיא עצמה, כאמור, פסיכואנליסטית 
בחייה האמיתיים. נראה כי הפסיכואנליזה יותר מכל משמשת 
ואשם  ניכור  רגשות  של  ולכיסוי  להסתרה  בה  העוסקים  את 
כלפי מטופלים. כל פעם שדריק יכול לומר לעצמו, וזה קורה 
לי"  שייך  לא  "זה  או  ענייני",  לא  זה  "בעצם  פעמים,  כמה 
זאת.  עושה  הוא  מאחריות,  עצמו  ולפטור 
רוצה  "אתה  הפסיכולוגית  הקלישאה  גם 
לדבר על זה?" או העצה השבלונית "תמצא 
מישהו לדבר איתו!" נשמעות יותר כדחייה 
בקש של מטופלים במצוקה. כפי שנשמעים 
דריק ועמיתה שוודית שאליה פנה בבקשת 

עצה. 

"שמעתי לעצה הנבונה שלך. המטופל התאבד."

"שאנחנו  העמיתה,  אמרה  חבל,"  כך  "כל 
מצליח.  לא  כשטיפול  עצמנו  את  מאשימים 
לזכות  זאת  זוקפים  אנחנו  מצליחים  כשאנחנו 
לחובת  זוקפים  אנחנו  הכישלון  את  אבל  השיטה, 
תיכנע  אל  טהור.  מזוכיזם  כך.  על  תחשוב  עצמנו. 

לזה" )עמ' 301(.

ומות  הפרשה  התפוצצות  לאחר  הרומן  בסוף  דריק  ואמנם 
אביו, מוכר את ביתו בעיר וקונה לו חווה ביער, הרחק מחברת 
ההרדמה  עבירה.  בלתי  בגדר  מקיף  הוא  אותה  אדם,  בני 
בפסקה  מסתיים  הספר  טוב.  שכולו  עולם  היא  זאת  לעומת 

הבאה המתארת את מחשבותיה של סוזן. 

לא  שהוא  כך  כל  עמוק   – אדם  תרדים  מעט  "עוד 
יידע שהנוירוכירורג מנסר את הגולגולת שלו. היא 
של  השיא  ברגעי  אבל  כאב,  יחוש  לא  שהוא  תדאג 
הניתוח היא תפסיק את הזרמת חומר ההרדמה ותניח 
לאיש לחזור אט־אט להכרה. הוא יצוף ויעלה לאטו 
מתוך ההרדמה ויגיע לעולם אכזרי, בלתי מובן" )עמ' 

.)312

ההרדמה אמנם מעבירה את החולה לעולם שכולו טוב, אבל 
לכן  המציאות.  איננה  שזו  יודעת  כסוזן  מרדימה  רופאה  גם 
לחולה  ותאפשר  הניתוח  בשיא  ההרדמה  את  תצמצם  היא 
לשוב להכרה ולחוש בכאב, המציין את המציאות האכזרית. 
כדי להתמודד עם מציאות זו אנו זקוקים לרפואת הנפש. כך 
בספר  בריאים.  לחיים  נדרשות  ונפש  גוף  הרפואות,  ששתי 
לו, ואילו רפואת הגוף מרדימה אותו לנצח.         .שלפנינו שתיהן נכשלות. רפואת הנפש אינה מצליחה לעזור 
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רמי קמחי
 

אותלו כמטפורה 

החיים  הגורו של  להיות   - גורו  כן  עד( כהן:  )גיל  גילי 
שלך,  ספרי ניב 2021, 280 עמ’ 

ללא  הנאה  בנו  שמעורר  מה  הוא  היפה  כי  טען  קנט  הפילוסוף 
תכליתיות  של  צורה  לו  שיש  מה  הוא  והאסתטי  אינטרס, 
אינטרס  או  צורך  מכל  נקיים  שאנו  העובדה  וכי  תכלית,  ללא 
באינטראקציה שאנחנו מקיימים עם מעשה האמנות, מבטלת את 
התלות של שיפוטנו האסתטי בסובייקט שהננו. אבל לפני שהיפה 
היה יפה, ללא כל תכלית שמחוצה לו מלבד ההנאה האסתטית, 
הפולחן  את  שירתה  בראשיתה  המוסיקה  פונקציונלי:  היה  הוא 
ביוון  האלים  מפולחן  נולד  התיאטרון  התפילה,  בבתי  הדתי 
והשירה העברית מתפילה לאל, ראשיתה של הפרוזה בהיסטוריה 
ההיסטוריה,  התקדשה  שם  ההיסטוריות,  בדתות  ובפילוסופיה. 

היא הפכה במהירות לצורה האסתטית הקרובה ביותר לקדושה. 

הקשר הזה בין הספרות היפה כאובייקט אסתטי, 
לבין המרחב הפולחני, כמו גם הקרבה המשתמעת 
ביהדות  הצריך  האל,  לבין  הפרוזה  מחבר  בין 
צריכה  היהודית  הפרוזה  בה.  לעיסוק  הצדקה 
היתה להצדיק את עצמה כטקסט בעל פונקציה 
של  הרחקה  לייצר  לפחות  או  כלשהי,  דתית 
המחבר האמיתי, האנושי, מהאובייקט האסתטי, 
יצירתו. לעיתים, אם כך, העמידה פרוזה יהודית 
פנים שהיצירה אינה של המחבר - שהרי אסור 
להתחרות באל - אלא נמצאה על ידו בשלמותה, 

והוא רק המהדיר שלה, או מביאה לדפוס. 

עם מורכבות זאת צריכים היו להתמודד ראשוני 
זה מקרי למשל  הספרות העברית החדשה. אין 

בסיפור  הראשונות  יצירותיו  את  מעגן  ספרים  מוכר  שמנדלי 
מסגרת, המוציא מכלל אפשרות היותו של שלום יעקב אברמוביץ׳ 
מתחיל  למשל  כך  מחברן.  מוכ"ס(  מנדלי  של  האמיתי  )שמו 
מצא  כיצד  המתארת  ארוכה  בהקדמה  השלישי  בנימין  מסעות 
מטויודבקה  בנימין  של  זיכרונותיו  ספר  )מנדלי( את  ה"מהדיר" 
)בנימין השלישי( וכיצד התעורר "להדפיס מהם, לפי שעה, קיצור 

המסעות" )כל כתבי מנדלי מוכ״ס, נ"ז(. 

לוויה  בת  לפחות,  הרמב"ם  מאז  ביהדות,  הפילוסופיה משמשת 
פילוסופיה  גם  כלומר  המסורתית.  הפרשנית  הדתית  לכתיבה 
יכולה להוות הצדקה לכתיבה, וסוג של הרחקה מעמדת המחבר 
הספרותי המאיימת. בספרו השני נראה גילי כהן כמי שמתחבט 
במורכבות הנזכרת. יש לו סיפורים קצרים שיש להם ערך אסתטי 
את  לעטוף  מעדיף  נראה,  כך  שהוא,  אלא  לספר,  יפה,  כספרות 
הטבעית,  האסתטית  הצדקתו  על  הסיפורים,  העברת  מעמד 
בהצדקה דתית־פילוסופית. המחבר מעיד על ספרו שהוא מבוסס 
על "פרקי אבות וחוכמת חז"ל" )עמ' 21( ו"תורת הסוד היהודית" 
מוכ"ס,  מנדלי  של  מחברו  של  לזה  בדומה  כמחבר,  ושתפקידו 

מסתכם רק ב"לחבר יריעה אל אחותה, לשזור לכדי כפתור ופרח 
וליצור אוהל אחד" )עמ' 22(. מאמר זה יעסוק בעיקר בסיפורים 
בעלות  הפילוסופיות  במסות  ולא  בספר,  המופיעים  הקצרים 
כאלה  כחמישה  יש  המכריע.  רובו  שהן  הדידקטית,  הפונקציה 

בפרק הנקרא "פרולוג". 

שגדל  תימני  שהוא  עצמו  על  המחבר  מעיד  הסיפורים  באחד 
אצל  חדש  אינו  יפה  וספרות  פילוסופיה  בין  עירוב  ברחובות. 
החדשה"  הספרותית  "הרפובליקה  במאמרי  מזרחים.  מספרים 
יוצרים  מאה  שנים  מאה  האנתולוגיה  סיפורי  1999( על  )קמחי 
)1999 עורך: סמי שלום שטרית( המוקדשת ליצירות של סופרים 
אחד  שהיא  כך  על  הצבעתי  האחרונות,  השנים  במאה  מזרחים 
ביטוי  לידי  באה  והיא  זאת,  מזרחית  ספרות  של  ממאפייניה 
בסיפורי האנתולוגיה בין השאר בהצגתו של חלל קלוש, מופשט 
כמעט, כשל טקסט פילוסופי. כך למשל אצל אמנון שמוש בסיפור 
בין  עירוב  של  זאת  תכונה  באנתולוגיה.  המופיע  עולם"  "גלגלי 
כהן,  של  הקובץ  כל  את  כמובן  מאפיינת  לספרות  פילוסופיה 
אבל  פילוסופיות,  וממסות  מסיפורים  וערב  שתי  כאמור  שארוג 
מופיעה גם כמוטיב בתוך הסיפורים עצמם. כך בסיפור "שכונת 
הפחונים השקופים" מגיע הגיבור לשכונה שמיקומה בחלל מרחבי 
מוטל בספק. היא למשל אינה קיימת בוויז, שנתקע 
כשהגיבור מגיע לשם על המנטרה "מחשב מסלול 
מחדש" )עמ' 29(. כמו אצל שמוש ב"גלגלי עולם" 
גם הסיפור הזה מעלה סימן שאלה לגבי הרציפות 
והעקביות של החלל והזמן, אבל אינו מטיל ספק 
שתנועתה  הזקנה  האישה  ביניהם.  הגורדי  בקשר 
על  בעצלתיים  תמנון  "התקדמות  לגיבור  מזכירה 
קרקעית הים" )עמ' 30( ושיש לה על הקיר "עשרות 
שעונים מכל מיני סוגים" שכל אחד מהם "מראה 
לרוני,  אומרת   )31 )עמ'  לחלוטין"  אחרת  שעה 
הגיבור: "לכל מקום יש שעה משלו, אז אם תדע את 
המקום שלך תדע מה השעה שלך". כמו בסיפורים 
מהאנתולוגיה המזרחית הנזכרת, שם לאובייקטים 
בחלל המעורפל שיוצרים המחברים אין משמעות 
נוכחותו של האל עלי אדמות  מטונימית, אלא הם מייצגים את 
המקראיים, שם  בסיפורים  קורה  זה  שבו  לאופן  בדומה  וזאת   -
משה  בסיפור  הבוער  הסנה  כמו  אובייקטים  האל  את  מייצגים 
והסבך שבו תפוס האיל מסיפור עקדת יצחק - גם כאן לאובייקטים 
יש ערך מאגי. במקרה של הסיפור המדובר, האובייקט המאגי הוא 
המשקפיים שנותנת הזקנה לרוני, שאמורים לעזור לו לראות את 

מי שהוא באמת. לראות דרך הלב. 

הסיפור "אותלו", היפה שבסיפורי הקובץ, מזכיר את סיפורו של 
אהרון אלמוג יליד כרם התימנים - "הימים בהם נחשבתי לנער 
מופרע", המופיע גם הוא באנתולוגיה הנזכרת. כמו בסיפור ההוא, 
מאתגר הטקסט את הדעות הקדומות שיש לישראלים על תימנים 
ילדות באווירה של נחיתות  ועל כהי עור בכלל. המספר מתאר 
הסולם  בתחתית  אותו  הציב  שעוניה  למשפחה  כבן  כלכלית, 
החברתי בכיתתו, שתלמידיה העשירים ביותר היו קונים תחפושות 
מוכנות לפורים והבינוניים שבהם היו תופרים תחפושות לפורים 
בבוקר  עדותו,  פי  על  זאת,  לעומת  המספר  אצל  תופרת.  אצל 
פורים, אמו, "שהיתה אלופת העולם באופטימיות"... "שלפה סדין 
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לבן מהארון, קשרה אותו בצד אחד על הכתף, שמה לי 
זר שעשוי מגבעול של בוגנוויליה, שהיתה לנו בעציץ 
)עמ' 41(, איפרה אותי וצבעה את פני בשחור". למרות 
תלונתו של הילד - "גם ככה הצבע שלי חום, אני לא 
)עמ'  יותר"  עוד  אותי  לצבוע  צריכה  את  למה  מבין 
ובנחישות ל"אותלו  45( חיפשה אותו האם ביעילות 
"גיבורו של שקספיר", שהוא בפיה: "יווני כהה עור" 
יכולה  אינה  אמנם  החכמה  האם  כלומר,   .)43 )עמ' 
להציל את בנה מעוני, אך היא דואגת לרפד, להכיל 
ולהאיר מקום כואב הרבה יותר, כשהיא שולפת מדפי 
והגזענית  האירופוצנטרית  התרבותית  ההיסטוריה 
לדמות  היחידות  הדוגמאות  אחת  את  הישראלית 
כהת עור, שגם נמצאת במוקד העלילה, והיא גם א־

של  בצבא  "מנהיג   - תכונותיה  מצד  סטריאוטיפית 
ונציה" )עמ' 46(, מגדיר אותו בגאווה בלתי מסותרת 
הילד בפני מורתו - ומציידת את בנה בה כבנשק יעיל 
בדרכו לבית הספר. "זאת תחפושת של ילדים חכמים" 
היא לוחשת לו ו"אם המורה שלך חכמה היא תבחר 
בך". הילד – המספר אכן נבחר לבעל התחפושת היפה 
ביותר בכיתה, בחירה שמספקת לו ביטחון רב וממזגת 
"מנשה  על  מ"חסמבה"  שנודפת  הגזענות  את  מעט 
שהוא  הישראלית  הסדרה   - שלה  השולי  התימני" 

מעדיף לקרוא.

בספרי  שנתתי  הסימנים  אחד  עסקינן,  בנשים  ואם 
)ראה:  לספרות  קדם  הוצאת  של  הראשונה  הסדרה 
נטייתם  הוא   )2020 קמחי,  מזרחית,  ספרות  לקראת 
סופרים מזרחים  כולם משל   - של הרומנים בסדרה 
- לבקר את פטריארכליות היתר בעיניהם של החברה 
היהודית המזרחית, ואת מעמדה הנחות של האישה 
תיקון. אלא שהרומנים הללו עסקו  ולתבוע  בתוכה, 
כפי  הגלותית,  המזרחית  היהודית  בחברה  בעיקר 
שהיתה מוכרת בארצות המוצא של המזרחים. ספרו 
של גילי כהן, שעוסק במציאות המזרחית הישראלית, 
רק  לא  שכן  נעשה,  כבר  שהתיקון  כך  על  מעיד 
מתוך  שלושה  של  האמיתיות  הגיבורות  הן  שנשים 
שבמסה  אלא  בספר,  המופיעים  הסיפורים  חמשת 
מרגשת המוקדשת לאמו, מעלה אותה המחבר על נס 
כ"אישה מברזל יצוק שבמבחן החיים ניצחה גם את 
אלה שהיתה להם נקודת פתיחה הרבה יותר טובה". 
ושהסוד שלה הוא "האמונה, והעובדה שאף פעם לא 

ויתרה" )עמ' 49(. 

תרבות  ספוגי  חינניים,  כהן  של  גורו  בכן  הסיפורים 
הספרותי  הקנון  עם  להימנות  ראויים  וחוכמה, 
נוסף  התפתחותי  שלב  מהווים  ואף  הישראלי, 
בנרטיב הרצוץ למדי של הספרות המזרחית הנכתבת 
שעדיין  שנראה  מחברם,  את  לעודד  יש  בישראל. 
מתלבט בלגיטימיות של העיסוק בכתיבת ספרות יפה 
וגדלה של מספרים מזרחים.         .לשמה, להמשיך ולפרסם ולהצטרף לקבוצה הולכת 

יובל גלעד

*

ַּבִּמְטָּבח
ַּתַחת ַהִּכּיֹור

ֻחְלָּדה ְמַפְרֶּפֶרת
ֻמַּנַחת ַעל ִצָּדּה
ְּבַמְלּכֶֹדת ֶּדֶבק,
אּוַלי ֻמְרֶעֶלת, 

ַאֲחֵרי ִּבּקּור ַמְדִּביר
ֶׁשִהְזַמנּו ַלִּדיָרה. 

ַּבֲחצֹות, ְּבַגן ָסמּוְך
ָׁשַפְכנּו ָעֶליָה ֶׁשֶמן
ְוִהְפַרְדנּו ִּבְזִהירּות

ּגּוף ַרְך ּופֹוֵעם. 
ִהיא ִהְׁשַּתְחְרָרה

ְוִדְּדָתה ְלֵעץ,
ְמֻׁשֶּמֶנת ְלַגְמֵרי,

ַחָּיה ֲחָכָמה
ְּכלּוָאה ְּבגּוף ָזִעיר,

ְמִביָנה ַעד ַּדק
ֶאת ִטְבעֹו ַהָּסִדיְסִטי

ֶׁשל ָהעֹוָלם.  

*

ַּבַּקִיץ 
ַעְצבּות ָּבאֹור 

ְּכמֹו ַעְכַּבר
ַמְעָּבָדה

*

ִמְּנֻקַּדת ַהַּתְצִּפית
ֶׁשל ַהר

ָּכל ִציִויִליַזְצָיה
ֶנֱעֶלֶמת ַמֵהר
ִּכְבַׂשר ָּגָמל

ִנְטָרף ַעל ְיֵדי ָּבז
ְּבֵלב ִמְדָּבר

*

ִטית ְּבִעיר ַנָבּ
ְצֻהָּבה ְוַעָּזה
ַעל ָחְרבֹות

ִמְקָּדׁש ַלֶּׁשֶמׁש
ָקמּו ְּכֵנִסּיֹות

ְּבִלי ֲהָבָנה
ֶׁשַּדת ַהִּמְדָּבר
ִהיא ְּדָמָמה. 
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כמעט  עמוקים,  בינאישיים  ליחסים  ביטוי  בספר  יש  עוד 
סימביוטיים – המשורטטים בהומור־מה ובפתיחות נסערת כשל 
נערה - בינה לבין בעלה, ליאור שהוא לה אח־לנפש. על אלה 
נכתב  'בית', שיר שכמו  כתבה את השיר הקדחתני, הבלגניסטי, 
בלשונו של ליאור, לשון שנונה של זכר הקובל־משהו: "כל הזמן 
ארונות נפתחים. כל הזמן דלתות נסגרים..." עוד מתארים השירים 
בתך  "הייתי  ז"ל.  מטלון  רונית  הסופרת  ידידתה  עם  נדיר  קשר 
והייתי אחותך והיית אמי/ היית בתי בת השלוש והייתי אמך". יש 
בשיריה של נאור פרלמן ראשוניות, ואתה כמו ממולל אותם לרגע, 
בקצות האצבעות, כדי לחוש את "התופעה" התרבותית החדשה 
שנולדה. אבל מיד אתה נתקף סקרנות גדולה, בכבוד ובהשתאות. 
ומהותית  עמוקה  שמחה  יש  כי  הטעם  מן  השאר,  בין  זאת,  כל 
בספר. נאור פרלמן על אף ביקורתה החברתית, המדינית, הנוקבת, 
למרות כאבי לבה ואובדניה, היא אישה ומשוררת המונחית על ידי 
שמחה. ושמחה זאת מקורה בירידה לעומקה של אחריות אנושית.

הוא  כולו.  לספר  השער  הוא  אנא'  מחלוטה  'אנא  הפותח  השיר 
גם כנראה דלת הסתרים לשאלת הזהות של המשוררת ולדחף 
הערבית.  בשפה  תערובת  משמע  "מחלוטה"  עצמו.  הכתיבה 
נאור פרלמן היא בת לאב ממוצא סורי ולאם ממוצא פולני. 
בשיר זה, שנכתב בערבית מהולה ביידיש, היא מבטאת חוויה 
ראשונית עזה מילדותה או מנעוריה. שכניה, אנשים משכונת 
עליהן,  הלעיגו  אמה,  את  ביזו  ברחוב,  אותה  ביזו  ילדותה, 
תערובת  "אני  "המעורב":  האישי  מעמדן  בגלל  אותן,  קיללו 
כותבת.  היא  בערך",  מבסוטה,  בערך  תערובת,  אני  אני/ 
זהות,  של  בשאלה  לאחיזה  ביטוי  יש  אלה  נסערות  במילים 
יצירתית. כזו המקשה עליה להכריע  ויש גם אחיזה בקדחת 
שמקורה  זו  נפש  סערת  הפואטיות.  גם  האפשרויות,  כל  בין 
בכתיבת שירה - מייחדת את המשוררת־ילדה משאר הרחוב. 
אולי אפילו מקנה לה תחושת בידול משאר בני המין האנושי. 

שכנים אשכנזים חשוכים אלה הנטפלים לזהותה המעורבת ושאינם 
מכירים באמת הפנימית שלה, לא פוגשים נוכח פניהם ילדה־קורבן, 
שיש לחמול עליה. שכן חרף עלבונה הצורב, ברדתה לרחוב היא 
מסתערת ותוקפת בחזרה, בלהט, בפיכחון. ואפילו נקודת העולם 
כל  "ואומרת לשכן:  דק־דק:  הספרותית שלה מתעצמת, מפלחת 
פשפש בעיני אמו הוא צבי". פתע, מתוך כאבה - עולה משל יפה, 
שיש בו דוק של נאיביות קומית. ומכאן כבר המשוררת לא תשוב 

לאחור - לשקם איזו תחושת גאווה שנפגעה.

כאילו  במקום־הפצע.  דווקא  משתהה.  היא  המכאוב,  בתוך  פה, 
מצוקת  כעומק  המספר.  תנופת   – הפצע  מובן שכעומק  לה  היה 
הנפש – כך הכוח הפיוטי. מתוך הכמעט תבוסה – יתחולל הנס. 
"אני מקרית אליעזר, חיפה אדומה, תערובת. תעזבו אותי" – היא 
זו מהעולם  אומרת במילים האחרונות של השיר, אך הישמטות 
היא רק למראית עין. שכן עתה למעשה היא מצויה בעולם שבו 
הרשות נתונה. מפה, היא תוכל לכתוב כראות עיניה. את משמעת 
הכתיבה הנכונה היא מקבלת מרצונה שלה עצמה. מעומק ישותה. 
מתוך כינון ממשי של אפשרות חשיבה. כתיבתה של נאור פרלמן, 
אם כן, לא מתרחשת מתוך מצב כפייתי - מצב שבו המשוררת 
– ילדת "תערובת" שידעה נידוי - פועלת מכוח נקמה או מתוך 
פגיעותה  בגין  נלכדה  לא  גם  היא  התבדלות.  או  העצמי  איון 
ברשת של תחושה של חוסר משמעות. אדרבה, וכך אמנם נחשף 

לאה ענבל דור

חוט זהב קשוח

סיגל נאור פרלמן: מחלוטה, פרדס 2020, 67 עמ'

מחלוטה מבקש לתפוס את הזמן, המקום, חיי בני  ספר השירים 
אלה  מהויות  נקלטו  כמו  כפי שהם.  המשוררת, ממש  חיי  אדם, 
נתפסו כמעט בחריכת  אור,  במצלמה אישית אשר קולטת המון 
הפילם. מילים שהיא בוחרת – יש בהן ברירה דקה דקה, ברירה 
נבראים  חצויים  רגשות  והרבה  עמוק  מכאוב  ומתוך  בודדת. 
כדי  זאת  אך  במבט,  מסוים  ריחוק  יש  אמנם  לעיתים  צירופיהן. 
בעליל  מכלילה  בלתי  להתבוננות  פרספקטיבה  למרחב  לפרוש 
השפה  הן:  פרלמן  נאור  של  הגדולות  האהבות  מאוד.  ואנושית 
העברית, הספרות, והנחלה של אלה לבני נוער. היא ובעלה ליאור 

בית־ באמצעות  הארץ  ברחבי  פועלים 
חינוך "דרך הרוח" לקדם, לטפח ולבסס 
להקנות  בישראל.  הרוח  מדעי  את 
לצעירים סיכוי לבטא מורכבות ולבטא 
השפה  את  להעשיר  ובכך  דקויות, 
המדוברת, להעשיר את חייהם ולהעניק 
דק  ריתמוס  פי  על  לחיות  סיכוי  להם 
ומורכב. שכן, צמצום הדיבר הוא כידוע 
אחד המקורות הראשיים של גסות רוח 

וגסות לבבות כללית.

מחלוטה הוא ספר השירים הראשון של 
חוקרת הספרות, העורכת והמרצה סיגל 

שירתם  על  ומחקר  עיון  ספרי  שני  אחרי  בא  הוא  פרלמן.  נאור 
על  ביקורת  תהיות,  שאלות,  מציג  הוא  זך.  ונתן  שטרן  נח  של 
 - תוכחה  ומעלה  בארץ,  ספר  בבתי  לתלמידים  המוקנה  החינוך 
אך לא כ"תעמולה" אלא כאמנות צרופה - על חישוקי ועיוותי 
הפוליטיקה והמדיניות ועל כוחנות לא נסבלת, מביע כאב נוכח 
כשלי החברה המנדה ומבזה את האחר, את השונה. יש בספר גם 
שירה אישית ומלאה אמת – הפותחת פרספקטיבה רחבה ליחסי 
ניצן,  וערגה לבתה,  עזים  געגועים  לניצן' משקף  'שיר  ובת.  אם 
שעקרה לפריז; ולא בכדי - "כי הברחתי אותך אל מעבר לגבול" 

כלשון השיר.

'שיר לניצן' - לא די שהוא מרגש מאוד הוא גם מבטא חיבוטים 
רבים אל מול המורכבות בלא מידה של המצב והצורך בהכרעות. 
צל  עם  ההדדי.  לריחוק  האם  של  גדולה  אחריות  תחושת  בו  יש 
אולי של תחושת אשמה עמומה או בדל של חרטה, שכן, פה פעלה 
פעימה אידיאולוגית ורוחנית כמו "גנטית" שעברה מאם לבת. מכוח 
כל אלה, דווקא מכוחם, הכיסופים של האם, העזים, הם קמאיים 
מנשוא,  קשה  היתה  שתיהן  בפני  עמדה  אשר  הברירה  אך  ממש. 
והיא הובילה לבחירה – כזו אשר אין זה קל לחיות לא בתוכה ולא 
בלעדיה. ועל כן יש לחיות מולה ולעומתה. לצד תקווה מסותרת, 
טבעית, לשיבתה של הבת הביתה, יש לאם בכל זאת תחושת הקלה 
ושחרור; שכן, הבת, היא מבחינתה שלה בחרה בחיים, בכורח חיים; 

בחרה פשוט ביכולת סוף־סוף לנשום. 
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לאורך השירים האחרים - דווקא מתוך הפציעה והקרע שבנפש 
מתעוררת בה מחשבה שלכל יש משמעות. משמעות אוניברסלית; 
והרוח  בכלל,  הרוח  לכיבוד  מגיעה  היא  ההתייסרות  מתוך 
המוסרית בפרט ומושגת שאיפה למימוש עצמי בצורתו המהותית 
ביותר. וזה מתרחש אולי גם בזכות היותה בעלת חוש נפלא לצליל 
ואירוניה  ועיקוף  התחפשות,  כוחות  בשיריה  יש  אמנם  ולאיזון. 
והומור ולעיתים גם התחכמות – אך יש שם גם זעקה חנוקה, יש 

פצע פתוח ועל כן יש יוצרת אמיתית. 

אפשר לחוש כי הכתיבה עבורה היא מעין חמצן. מקום שבו אפשר 
להיות חופשי באמת. זורמת בשירה שלה איזו מוזיקה אצילית, 
זו גם מגלה לעיתים קרובות אופי  נדיבה, פיוטית, חושנית. אך 
אסרטיבי, "חצוף", קדחתני כמוזיקת טראנס. זו גם מוזיקה שיש 
בה הרבה אפקטים קומיים ומשחקי קצב מפתיעים, עד כי הקורא 
לעיתים ממש חש בהלם הרמוני, הלם רתמי. כך או אחרת, המאזין 
עשיית  לרגע.  משתעמם  אינו  זאת  מוזיקה  של  פעולתה  לרחש 
שירה כזאת, כה "עכשווית" וכה "מהממת" מוזיקלית - מבטאת 
מיד:  עכשיו,  לב  בתשומת  לזכות  פרלמן  נאור  של  בקשה  אולי 
כבהתנגדות אחרונה לאימוץ תרבות זרה ולמסחור. היא גם אומרת 
המזרח  בעיות  את  כנראה  תפתור  לא  זו  שירה  כך:  לקוראיה 
התיכון. אך בכוחה אולי להיות "בית ספר" לא רע לחיים, וכמובן, 

גם דרך טובה להימלט מהם. 

השתוקקות  ולב,  גוף  יצרי  עזה,  תשוקה  על  שירים  בספר  יש 
וכך  היה  "כך  סינקופטיים.  ממש  ומקצביהם  ונכמרת  עצומה 
יהיה. רק בתמונות עורך יפה/ ובכל זאת, באהבה ובכאב, באהבה 
הרואי  גורם  בין  גדולה  סמיכות  אלה  בשירים  בולטת  ובכאב". 
כמו  היא  זאת,  סמיכות  נשי.  עדין,  שני  נושא  לבין  יותר,  וגברי 
חלק  להיות  עליה  וגם  היומיום  בחיי  אדם  נדרשת מכל  אומרת, 
מהמערכת הפוליטית. אם אין לך ניגוד, אינך יכול להגשים את 
באנטיתזות,  הרבה  עוסקת  שלה  השירה  כמדומני,  לכן  עצמך. 
"אבל  גלוי':  'מכתב  מתוך  עצמה.  בתוך  גם  כמובן,  בסתירות. 
בינתיים, במרחק בטוח, אני כותבת לך מכתב פליט, מכתב בשטח 
לפחות עכשיו,  מוגן,/  נואש, מכתב  ביניים, מכתב  הפקר, מכתב 

טרם נצוד, תכף נילכד/ פתח לי דלת. זה החופש". 

מפיח  מרגש,  הוא  ארוכות.  לכתוב  אפשר  בשירתה  הטמפו  על 
רוח, מלהיב אינטלקטואלית – לא תלוי רק במידע אלא בסוג של 
רוח שעוברת בין המילים. התנודתיות המוחשית הזאת גם רוקעת 
לפרקים את המבנה הצורני ממש. יש לעיתים אחדות של מילים 
דרך צלצול  ניתנת להפרדה. בדרך לא  וצלילים בשלמות בלתי 
ההברה מתחבר לצליל מסוים במוזיקה והוא כבר חלק בלתי נפרד 
של הביטוי. כך בשיר הפוליטי, החברתי והאנטי־מלחמתי הנוקב 
נכתב  כמו  שהוא  סיזיפוס(',  על  )וריאציות   999999 מס'  'טופס 
בקצב המארש הצבאי הכפייתי המשליט את עצמו על כל הנקרה 
בדרכו )אך כאילו המשוררת עושה זאת בעל כורחה(. בסוף כל 
שורה נכתב "הכתף שק" ובהמשכה היא מזמינה, ממש מותירה 
ריק בפועל, למילוי שם פרטי ושם משפחה. החלל הריק  מקום 
רק משל הוא לשקט שבסיום כל צלילי החיים. בשירה החברתית 
והפוליטית שלה המאבק הוא חלק מהותי ובלתי נפרד מהביטוי 
הלירי. המילים כבר אינן קלילות גם כשהמשוררת עצמה עדיין 
הקובלים  בין  כך  ואחר  התוהים,  בין  בעומדה  איטית.  או  רכה, 
והמבקרים – מרכיב המאבק בשיריה עוצמתי במיוחד. צריך פה 

קרשנדו  איזה  עם  הולכת  היא  כאילו  מיוחדים.  ואנרגיה  אומץ 
ברגע  ונעצרת  תהום  לסף  מגיעה  היא  כאילו  הסוף.  עד  כמעט 
האחרון. "סרק. סרק. סרק. לנצח" היא כותבת בסוף השיר המוזכר 
לעיל. ההשתוקקות להתמדה ולמאבק כנגד הזילות של החיים היא 
גם האומץ להימנע מפשרות, כמשתמע בשיריה. אומץ זה מגלם 
חשיפה של הבעיות ההומניטריות העמוקות ביותר. אבל פרלמן 
נאור לא מבקשת שהקורא יחוש בנוח. היא מעוניינת בין השאר 
ולהרמוניה.  לפיוס  ניתן  ובמה שלא  ניתן לפתרון  גם במה שלא 

כאומרת: האדם הוא לבדו זה שיוצר את ההיסטוריה שלו.

"יועצת", לדמות אותה  פיתוי עצום לראות במשוררת מעין  יש 
לוחשת לקורא - אם אי אפשר עוד להסתמך על העולם, לך אתה 
וברא לך עולם משלך, גם אמנותי, ובית משלך, ויחסים בינאישיים, 
עצמך,  את  "מצא"  אמות,  בדלת  טוב  עשה  אמיתיים,  מהותיים, 
 - הזהות של המשוררת שבה פתחתי  אני שבה לשאלת  זהותך. 
עולות  לאומי,  בית  וגם  ו"בית"  זהות  של  מרכזיות  שאלות  כי 
לאורך שיריה: עד כמה האדם חופשי? כיצד האדם מתמודד עם 
בעיות  עם  שלו?  הקיום  בעיות  עם  מתמודד  הוא  כיצד  עצמו? 
מקומו בחברה? כיצד הוא תופס את עצמו? כיצד הוא מתמודד 
זהו תהליך,  עם חרדותיו? עם האכזריות שסביבו? עם השמחה? 
אומרים שיריה, של אומץ וכורח בלתי נמנע. בתהליך זה האדם 
משיג תחילה את האישור למה שהוא, ואחר כך יש לו די עוז רוח 

להרפות מן הזהות הזאת ואז למצוא את הדרך חזרה. 

אך מציאת הזהות, "הבית", הדרך חזרה, היא נפתלת ואינה חד־
משמעית: "אתלה על חוט זהב קשוח ברזלי/ את כביסת הבית:/ 
אחת/  כרית  וציפת  תחתונים,...  חולצות,  שמלות,  מכנסיים, 
מנוקבת עליה מוטל חלומי המרוסס..." הנה, המשוררת חוזרת אל 
הבית, אך זה כבר כמדומה מקום שונה. מקום שיש בו התערבות. 
אולי הוא עשיר יותר, ואולי יש בו גם איום. ברור שזה משהו יותר 
ואינה כזו  מורכב. החזרה הביתה אם כן אינה בטוחה ומבוססת 
שבה הכל מסתיים בכי טוב. אך אולי זו שיבה שבה ניתן לחוש 
סיכוי למשהו חדש, סיכוי לחוויה מלאת עוצמה. בשורות השיר 
יש איזה דיסוננס, העדר טונליות כסוג של עקירה, של חוסר בית, 
סוג של גלות נצחית, משום שאינך אמור לחזור הביתה. יש בהם 
מין הימצאות בשטח הפקר. המוזיקה הפנימית בשיר כמו מקוננת 
על מצב של גלות. לא רק מן העולם החברתי, אלא גם מן העולם 
הטונלי, המסמל עולם מוסכם ומקובל, עולם הרגלים ומנהגים וסוג 
של יציבות. יש תחושה חולפת על היות המשוררת עקורה – אך 
.לא כך הוא הדבר, שכן - היא מוצאת בכל זאת את דרכה הביתה.  

סיגל נאור פרלמן, צילם אריק סולטן
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יפה עמנואל בנימיני

לברוח כדי לחיות

רוני שקדי: נוודים, ספרי ניב 2020, 180 עמ'

תואם  "נוודים"  הספר  ששם  להיווכח  הקורא  יכול  בדיעבד 
לעיצוב הדמויות הראשיות ולעיצוב מהלך העלילה בספר. כידוע, 
נוודים הם אלו שמסיבות שונות אין להם מנוח במקום מגורים 

לצרכי  בהתאם  למקום  ממקום  עוברים  והם  קבוע, 
זה  ביכורים  בספר  שקדי  רוני  שלהם.  ההישרדות 
נתנה את תפקיד המספר לקול "כל יודע", שבמשך 
כחמש שנים "נודד" לסירוגין בין שתי זוויות ראייה: 
אחת של צעיר בשם אדם והשנייה של צעירה בשם 
נעה. שניהם ילידי הארץ ושניהם מעוצבים כנודדים 
פיזית בארץ ומהארץ למקומות שונים בעולם. אבל 
ממצב  נפשית  כנודדים  ובעיקר  גם  מעוצבים  הם 
אלכוהול,  כמו  שונות,  להתמכרויות  להם  מסוכן 

סמים, סוכר, וגם כתיבה. 

פעם  לא  בספר  מכונה  להם  האופיינית  ה"נדידה" 
בשם "בריחה". כניסוח המסקנה הפילוסופית שנעה 
אנחנו  החיים  "כל  רבים:  בלשון  במשפט  מכלילה 

מתמכרים לבריחות, אז אולי כל הלברוח הזה, זה בכלל בעצם 
לחיות" )עמ' 113(.

סגנונו של המספר ריאליסטי, ובאופן כללי העברית שלו "רזה" 
בלי  ספרותיים,  למקורות  אסוציאציות  או  קונוטציות  ונטולת 
ועם מעט מאוד דימויים. גם לשון השיחות  לשון פיגורטיבית, 
בין הדמויות היא "רזה", קצרה, ולעיתים סלנגית - תואמת לדרך 

הדיבור במציאות של הדמויות. 

בעת  לראשונה  נפגשים  ונעה  אדם  היא כאשר  העלילה  תחילת 
שירותם הצבאי. במקרה הם נוסעים יחד באותו אוטובוס. הנסיעה 
המשותפת הזו היא קצרה, ולאחריה הם נפרדים, וכל אחד "נודד" 
ממנה למקומו ולענייניו. אבל כבר בנסיעה זו נוצר ביניהם קשר 
של משיכה הדדית, והיא לבקשתו כותבת לו בפלאפון שלו את 

והם קובעים  מספר הפלאפון שלה. הוא לא מאחר ליצור קשר 
פגישה נוספת. 

למהלך  דגם  למעשה  מציירים  הזו  הראשונה  הסצנה  מרכיבי 
הזמן  וציוני  הממשיים  )התאריכים  הזמן  במרוצת  העלילה. 
נכתבים בספר במדויק(, מתקיימות בין השניים פגישות קצרות, 
פנים מול פנים ובשיחות ווטסאפ. הקשר ביניהם מתפתח מקשר 
הולכת  פתיחות  כדי  תוך  ולמפגשים  לשיחות  אפלטוני  נפשי 
מתמסדים  אינם  השניים  אבל  מהנה.  גופני  קשר  כולל  וגוברת 

לחיים של זוגיות קבועה. 

והוא  נישואים,  לאדם  מציעה  נעה  פעם  אמנם 
על  אותה  ועונד  מאצבעו  טבעת  מסיר  מסכים, 
עליה.  גדולה  טבעתו  אבל   )156 )עמ'  אצבעה 
ייתכן שהטבעת הגדולה היא מטונימיה לעובדה 
הנפשיות  הבעיות  עם  נעה  של  שההתמודדות 
52 מתואר אדם  של אדם "גדולה עליה" )בעמ' 
לעשות  מה  יודעת  ונעה שאינה  חרדה,  בהתקף 
מדאגה  מתכווץ  לבה   159 בעמ'  גם  בוכה. 
האלכוהוליזם  מול  שלה  האונים  חוסר  נוכח 
ונפרדים  נפגשים  הם  אדם.(  של  והנרקומניות 
מהם  אחד  כל  פרידה  כל  ואחרי  ושוב,  שוב 

"נודד" מהיות יחד לבדידות מציקה. 

אף שמהלך של פגישות ופרידות הוא מהלך רווח 
בספרות ואף בקולנוע, נראה לי, שייחודו של המהלך העלילתי 
בספר הוא בטיב הסיבות, שאינן מאפשרות לכל אחד מבני הזוג 
לחברה  קשורות  אלו  וסיבות  ולתמיד,  אחד  במקום  יחד  לעגון 

ולהיסטוריה שלנו בישראל. 

של  ההתחלה  תאריך  בציון  כבר  נמצאת  הראשונה  הסיבה 
העלילה, 10.8.2014 שהוא תאריך משמעותי מבחינה היסטורית־
ישראלית: באותה שנה התאריך העברי ביום ההוא היה ט"ו באב, 
יום האהבה, והוא נראה כמתאים ליום יצירת הקשר ההדדי בין 
הצעירים. אבל יום זה באותה שנה היה גם היום ה־33 מתוך 50 

יום למבצע "צוק איתן".

כבר בסצנת הפתיחה של הספר מסתבר כי אדם, ששירת כחייל 
סדיר והשתתף במלחמה זו, הוא הלום קרב ממנה. עוד נשים לב 

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

 

אולי מדי פעם בפעם אני עוד מהבהב בפרוזדורי מוחךְ, כמו צל שחפים חולף על פני אגם שקטים. או 
כמו עקבות צמיגים שעוד נותרו על חספוסי אספלט, פסי שחור בהיר על פני שחור אחר. ואם לרגע 
תתרכזי אולי אהיה צעיר יותר כמו אז כשהתיישבנו בחדר לא גדול במרחק של נגיעה מבלי לגעת. 
כשהמדפים סביבנו היו עדים למהומת העור וקלסרים שקטים הביטו בנו כנוזפים על הפראות שלא 
ַמִים, חצו את תחום  ּשָׁ ּבַ מדעת והשנים חלפו והימים דהרו מכאן כמו טיסנים שיד נעלמה הרתיחה 
עינינו ונעלמו מעבר לרכס הררי שלא הבחנו בו תחילה. אולי מכאן הצורך לברר את הדברים עכשיו, 

אחרי הזמן, בלב ַהתבהלה.
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ששמו של הבחור הישראלי הוא "אדם" - רמז בכך לדרך עיצובו 
של הצעיר, שכמו אדם הראשון גם עליו נכפו חיים קשים לכל 

ימיו בעולם. 

גר  לאנגליה,  ונודד  מהצבא  משתחרר  אדם  העלילה  במהלך 
בהוסטל  שם  גר  לאוסטרליה,  נודד  הוא  משם  אמו,  בבית  שם 
בעיר, עובד בחווה, נודד במדבר, ומשם ממשיך למגורים בדירה 
נודד  שוב  אבל  אחותו,  נישואי  לרגל  לארץ  חוזר  הוא  שכורה. 
ממנה לחו"ל. כל הזמן הזה הוא בורח גם להתמכרות לאלכוהול 
ולסמים. לרוע מזלו הוא חווה הלם נוסף, כשהוא הולך לאיבוד 
ניצל  ונתקף שם חרדת מוות. למזלו, הוא  במדבר באוסטרליה, 

פיזית, אבל לא ניצל נפשית )עמ' 100(. 

בספר זה נמצא רק תיאורים קצרים ומועטים של אדם בזמן התקף 
ההלם )למשל עמ' 27(. כמו כן מיוחסת לו "חרדת נטישה" כבר 
בהיותו נער בגיל שש־עשרה, שאז הוא ננטש לעצמו משני הוריו 
ועזב את הבית )עמ' 73(. עם זאת, מיעוט התיאורים של הלם הקרב 
וייחוס חרדת נטישה־מנוער לאדם, נוטלים ממנו אפשרות לשמש 

פה לכל הדרגות השונות של הלומי הקרב בחברה הישראלית. 

אפשר לראות בכך פגם בספר, שעלול גם לעורר מרירות ואפילו 
מטרימה,  נפשית  הפרעה  ללא  קרב  הלומי  שהם  מי  בקרב  זעם 
אבל אפשר שזה לטובת העיצוב הספרותי של העלילה כאן, שכך 
גם  שפוגעת  מלחמה,  כנגד  רק  לא  סמויה  התרסה  מכילה  היא 
בגוף וגם בנפש הלוחמים, אלא גם ובפרט על דרך גיוס החיילים 
לצבא. מצבו הנפשי הרגיש של אדם בשל הפגיעה מנעוריו הוא 
גורם סיכון, שבהחלט ייתכן שהוא זה שזירז את תגובת ההלם, 
ואילו היה מאותר בזמן, ייתכן שלא היה נשלח לקרב, והיה נמנע 

ממנו סבל רב. 

הוא הדין גם בחיילות. כבר בפתיחה מסתבר שגם נעה סובלת 
מהפרעה נפשית שהחלה קודם לשירותה הצבאי. היא נתקפת לא 
פעם מחשבות טורדניות, החוזרות ללא שליטה, מה שמתבטא גם 
בהתקפי בכי. הפרעה זו מצוינת כאן באותיות העבריות או סי די 
 obsessive compulsive ראשי תיבות של O.C.D :כלומר(

.)disorder

כ"משקית  נתניה  העיר  קצין  של  במשרד  נעה  משרתת  בצבא 
ביצוע  ושל  במשרד  החיים  של  האמין  מהתיאור  נפגעים". 
בפרטי  היטב  מתמצאת  שהכותבת  ניכר  הזה,  הקשה  התפקיד 
אונים,  חסרת  נעה  עומדת  שבה  סצנה  בתיאור  למשל  התפקיד. 
וסחוטה, אחרי שהיא אינה מצליחה להיענות לבקשת  אומללה 
נראה   .)36 )עמ'  מצבו  על  ותדווח  בנו  את  אומלל שתאתר  אב 
שגם כאן עולה מחאה סמויה על כך שהצבא לא ִאבחן מראש את 
הפרעת ה"או סי די" ואת רגישותה הרבה של נעה, והטיל עליה 

את התפקיד הקשה של משקית נפגעים. 

בתנ"ך,  נכתב  שהוא  כמו  ו',  בלי  ״נעה״,  נכתב  בספר  שמה 
כשמה של אחת מבנות צלפחד )במדבר, כו, ל"ג(. הקורא נרמז 
לשים לב שנעה בר און, שלא כמו נעה בת צלפחד, אינה זוכה 
לעגון ב"אחוזת נחלה". כמו אדם, גם אופק, אהוב נעוריה, חזר 
מהמלחמה פגוע אנושות בהלם קרב, והם נפרדו לתמיד. מאז היא 
נעה מגבר לגבר ואינה מוצאת לה מנוח ונחלה באף אחד מהם, 

גם לא באדם.

נעה, כשמה, נעה כל הזמן. גם היא כאדם נודדת ממקום למקום, 
בעקבות  זאת  לארץ.  לחוץ  בורחת  היא  ובהמשך  בארץ  תחילה 
 .)83 )עמ'  אמון  בו  שנתנה  גבר  מצד  ואונס  תקיפה  של  מקרה 
שהגעגועים  עד  ולנפאל,  להודו  ארוכה  לתקופה  נוסעת  היא 
היא  לארץ  חוזר  אדם  כשגם  ולבדידות.  ארצה,  אותה  מחזירים 
נמלאת תקווה, אבל הוא מאכזב אותה והיא שוב נודדת, הפעם 
לאמסטרדם שבהולנד. היא מודעת לכך שהיא מכורה לבריחות 

ולנחמת הסוכר, אבל גם לכתיבה. 

בחייו של אדם וגם בחייה של נעה מופיעות דמויות רבות של 
דיין  מפותחות  אינן  בספר  אלה  דמויות  אך  גברים,  ושל  נשים 
אבל  ספרותי,  פגם  שזה  אפשר  ביותר.  כשוליות  בו  ומוגשות 
אפשר שזה לטובת העיצוב הספרותי של אדם ושל נעה. ריבוי 
להעצים את  כל אחד מהם עשוי  בחייו של  הדמויות השוליות 

רושם בדידותו בעולם ואת הסתגרותו מהרבים בתוך עצמו. 

תרגום שם הספר לאנגלית, No Mads, עשוי לרמוז מראש ששני 
הנוודים, אדם ונעה, אינם משוגעים, אלא הם הלומים ופגועים 
נפשית מנסיבות חייהם בישראל, לפני השירות הצבאי, במהלכו 

ואחריו. 

הסיפור "נוודים" הוא הסיפור של השניים, אדם ונעה, ולא של 
.כולנו. גם לא של כל הדור הצעיר של בני העשרים. אבל הוא  בהחלט סיפור קריא שצריך שישמע.  
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צביקה שטרנפלד  

אז'ן גיביק

זווית חדה

ַאף ֶׁשֵאיְנָך ָיכֹול ִלְהיֹות ִעּגּול
ּתּוַכל ַלֲעׂשֹות ֵמַעְצְמָך ָזִוית.

ְוִאם ֹלא ִלְחיֹות ְּבַׁשְלָוה
ִלְתֹקף ֶאת ַהְּסִביָבה.

ָלנּוַח ַּבֶהְמֵׁשְך
ַלֲחלֹום ַעל ִהָּסְגרּות

ַהַּצד ָהַאֵחר ָּתִמיד ָּפתּוַח
ֶאל ֵעֶבר ָזרּות

אז'ן גיביק )Eugene Guillevic 1907-1997( בנו של דייג 
שהיה  קתולי  כפקיד.  עבד  מתמטיקה,  למד  לשוטר.  שהיה 
נאצית.  האנטי  המחתרת  בפרסומי  והשתתף  לקומוניסט 
סבור  היה  המטפורה.  בדחיית  ומאופיינת  ישירה  שירתו 

שהדימוי פחות מטעה ממנה.
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אילן ברקוביץ׳  | ישראל  שירת 

יש עיזים שבוכות מי סוכר / דקלה סיון חיון

מּול ַהחֹומֹות ִאָּׁשה
ִעם ְּפִתיָחה ֶׁשל ָׁשלֹוׁש ֶאְצָּבעֹות

ְמַסֶּנֶנת ְסֶאֶמק
ְּבָיד ַאַחת ִהיא ַמְדִליָקה ִסיַגְרָיה, ֶאת ַהְּׁשִנָּיה

ּדֹוֶחֶפת ַלַּתְחּתֹוִנים ּוְמִריָחה.
ַג'ַמאל ַהָּסִניָטר ְמַגְלֵּגל ְזֵקָנה ַלַּמֲעִלית, ִמְתַעֵּנג

ַעל ַׂשִּקית ֲאפּוִנים ְמֻטָּגִנים, ְמַנֵּגב
ֶאת ַהָּיד ַּבָּכִרית, ְוֶאת ַהְּקַטִּנים ַמְׁשִליְך ַלֲחִריץ ַהִּפיר ֵּבין

ַהַּמֲעִלּיֹות ֶעְׂשרֹות ִסיָמֵני ְקִריָאה ִמַּכְסִּפית ֶנְחָּבִטים ֶאל ַהִּקירֹות
ְוַג'ַמאל ָרץ ֵאַלי ִעם ַקֲעַרת ֲהָקָאה

ּוְבתֹוָכּה ַּבְקָלוֹות. ְקִחי ֶזה, ָּבאָרֶּכה ֶזה
ֵמַהֶחֶדר ֶׁשל ָהַרב ַהָּגדֹול, ֶזה ֶׁשַעְכָׁשו ָהָיה ַּבֲחָדׁשֹות.

נעמט! אֹוֵמר ִלי ֶמְנֵּדל ַהָּקָטן
ּוְמָקֵרב ֵאַלי ַלְחָמִנָּיה ְטבּוָלה ְּבֵאֶׁשל

ֵיׁש ִעִּזים ֶׁשּבֹוכֹות ֵמי צּוקער, ַאְּת יֹוַדַעת?
ֶזה ָּכתּוב ֹּפה ַּבֵּסֶפר ֶׁשל ַהַחּיֹות

ְּכמֹו ֶׁשֲחתּוִלים ְמַסְּמִנים ֶאת ַהֶּׁשַטח ֶׁשָּלֶהם
ַמְצִמידֹות ֶאת ָהֵעיַנִים ְלָכל ִמיֵני ְוהֹוְלכֹות.

ְסֶווָטה אֹוֶמֶרת ְוּבּוְׁשרָה ְמַפֶהֶקת, ַמְמִׁשיָכה
ק ַּכּדּוִרים ְלכֹוִסּיֹות, ְוֵאיְך ֵהן ִמְתַּפְקעֹות ְלַחֵלּ

ִנְזָּכרֹות ַּבּכּוִׁשי ַהָּגָמד ֶׁשָרַקד ִאָּתן ַּבּמֹוֲעדֹון ַההּוא
ְּבַתְלִּפיֹות ִעם ָהאּוְלְטָרה־ָסגֹל, ְוֵאיְך ָראּו ַרק ׁשּוַרת ִׁשַּנִים ּבֹוֲהקֹות

ּוֶבַטח ֵיׁש לֹו ְּכִּביר ְּכִּביר ְּבַלאט, ָאה, ַיה ּבּוְׁשָרה? ִּתְרִאי
ָסְבָתא ִּתְרִאי

ֵאיְך ַהִּפְלֵּפל־ֶמַלח ֶׁשָּלְך ַעְכָׁשו ֶׁשִּלי, ַוֲאִני ַּכְסִּפית ֲאִני
ְּגִביַע ֵאֶׁשל ְמֻקָּמט, ָאפּון, ַרֶּכֶבת

ְּבַגְרִּביֹון ֶׁשל ּדֹוס, ָנָעה ְּבַמְעָּגִלים ְלֹלא
ֵעז ֶׁשאֹוָפה ַּבְקָלוֹות ֵּבין ַעְפַעֶּפיָה

מֹוַרַחת ַמְׁשקֹוִפים ְּבֵמי ְוָרִדים
ְוַאָּתה ָחתּול ֻסַּכְרִּתי ַאָּתה ַרק

עֹוד ַׁשָּבת יֹוֶרֶדת ַעל ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק
ְוֵיׁש ָּכאן יֹוֵתר ֱאֹלִהיֵמרֹוְפִאים ַוֲעָרִביֵמַחְיַּדִקים ְוֵאיְך

ֶאְפָׁשר ְלַהְפִריד
ְיָלִדים ְקַטִּנים ְּבִציִצּיֹות

ִמְּמכֹוַנת ֲחִטיִפים ׁשֹוֶמֶרת ִמְצוֹות.

ַוֲאִני ְמַפְנֶטֶזת ַעל ִׂשיַח ֲאפּוִנים
ֶׁשָּגֵדל ִמַּתַחת ְלַׁשֲעֵרי ֶצֶדק

ָּלנּו ֵמַעל ַהחֹומֹות ְוָיִרים ֶאת ֻכּ
ֶאל ַהִּטיז ֶאל

ָנִּבי.

'יש עיזים שבוכות מי סוכר' מופיע בתוך ספר  השיר 
חיון  סיון  דקלה  המשוררת  של  הראשון  השירים 
כיום  מתגוררת  תקווה,  בפתח  גדלה   ,1975 )ילידת 
עם משפחתה בתל אביב(, תשעים אחוז דיו וקצת דם 
77, עורך דורי מנור, עמ' 67-66(,  )2021, ספרי עתון 
שהוא אחד מספרי השירה המסעירים והמקוריים ביותר 
הספר  בישראל.  האחרונה  השנה  במהלך  שהתפרסמו 
בחריזה  כתובים  כלל,  בדרך  ארוכים  שירים   38 מכיל 
חופשית ועשירים ביותר במבעם, בדימויים ובמטפורות 
הזה  הספר  על  הרוחני המשתקף מהם.  ובעולם  שלהם 
כתבתי רשימה במדורי "משורר בשטח" )'הארץ', תרבות 
 )MeToo# וספרות, 23.8.2021, "תרנגולות מקרקרות
בדרום  עומרי  'אינתה  מתוכו,  לשיר  התייחסתי  וכן 
דקוטה' )עמ' 21-20(, במסגרת מדורי "השיר השבועי" 
)'יקום תרבות', 9.9.2021(. אפיינתי את הפואטיקה של 
סיון חיון כפואטיקה קוונטית, רוצה לומר שיש בשיריה 
פירוט של המציאות השירית לחלקיקיה הקטנים ביותר 
עם צירופים מצירופים שונים, לרוב מפתיעים, שבדרך 
או  קיומית  אחדות  לאיזושהי  לבסוף  מתלכדים  כלל 
שמתפזרים לכל עבר. על פניו נראה כי השיר שלפנינו 
חלק  גם  זה  אבל  עבר  לכל  שמתפזר  מהסוג  הוא 

מהאידיאולוגיה שלו.

בתים  חמישה  פני  על  המשתרע  הארוך,  בשיר  אסביר: 
בלתי סימטריים באורך כולל של 40 טורים, יש תיאור 
של התרחשות בתוך בית החולים שערי צדק בירושלים. 
מעניין שרק לקראת סוף השיר הוא מוזכר בשמו ולא 
באופן מלא )שמו הרשמי של בית החולים הוא "המרכז 
הרפואי שערי צדק"( אך כבר בבית הראשון אנו יכולים 
להבין שהסיטואציות המתוארות הן בתוך בית חולים. 
התיאור הוא קרנבלי או אולי פשוט אנושי. הוא כולל 
מספר דמויות. נמנה אותן לפי סדר הופעתן בשיר: אישה 
בהריון "עם פתיחה של שלוש אצבעות"; ג'מאל הסניטר; 
זקנה שהוא "מגלגל למעלית"; המשוררת עצמה, שהוא 
"זה  גדול,  רב  הקאה;  קערת  בתוך  בקלוות  לה  מגיש 
שעכשיו היה בחדשות"; מנדל הקטן, כנראה צעיר חרדי, 
שהקנה לשיר את שמו: "יש עיזים שבוכות מי צוקער, 
את יודעת?"; סווטה ובושרה, כנראה אחיות שעובדות 
במחלקה, ש"נזכרות בכושי הגמד שרקד איתן במועדון 
)"אתה  זוגּה  בן  כנראה  המשוררת;  של  סבתּה  ההוא"; 
דמויות  קבוצות של  מכן  ולאחר  סוכרתי אתה"(  חתול 
פוליטיקלי־קורקטיות:  לא  הן  כשההכללות  מוכללות, 

"יש כאן יותר אלוהימרופאים וערבימחיידקים" וגו'. 

התיאור הקרנבלי של הדמויות משתקף גם בשפת השיר, 
שכוללת נוסף על העברית גם ערבית )"קחי זה, בארכה 
זה"; "ובטח יש לו כביר כביר בלאט, אה יא בושרה?"( 
לדברים  מתחת  צוקער"(.  "מי  )"נעמט!";  ויידיש 
יציאת  של  האחד  מוכרים,  סיפורים  שני  מבעבעים 
ורדים",  במי  משקופים  "מורחת  בטור  הנרמז  מצרים, 
שמקביל גם לדבריו של מנדל הקטן על "מי הצוקער" 
של העיזים ומזכיר את זבח הפסח אשר הורה משה את 
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"וטבלתם  לעשות  עמו  בני 
אל  והגעתם  בסף  אשר  בדם 
המזוזות  שתי  ואל  המשקוף 
)שמות,  בסף"  אשר  הדם  מן 
יב, כב(. הסיפור השני הוא של 
ואפון  ג'ק  או  והאפונים  ג'ק 
הפלא, אותו סיפור עם אנגלי 
שעל  התשע־עשרה,  מהמאה 
המשוררת  מפנטזת  מימושו 
לקראת סוף השיר בהקשר של 
הרמת בית החולים על יושביו 
)"כולנו"( מעל החומות. השיר 
נבי",  אל  "טיז  בצירוף  נחתם 
שכוח־אל,  מקום  של  במובן 
שפירושו המילולי הוא ישבנו 
והוא  )מוחמד(,  הנביא  של 
עבור  פוגעני  לביטוי  נחשב 
שהמשמעות  אלא  המוסלמים, 

קרובה  אולי  שונה,  היא  שלפנינו  בשיר  מחדש  נטען  הוא  שבה 
יותר למובן של "טיז" בערבית־מרוקאית כמעבר הרים. בעצם יש 
כאן רצון להפר את הסדר הקיים שבגבול החומות ואולי ליצור 
עולם חסר גבולות כפי שהגבולות מופרים בתוך מערכות היחסים 
בין הנוכחים בבית החולים, חרדים וערבים, נשים וגברים, אנשי 
של  בשיר  עוצר־נשימה  תיאור  ישנו  הזה  בהקשר  וחולים.  סגל 

רוני סומק

אביגיל בלוז

ענת לב־אדלר: אישה בעונת מעבר, ידיעות ספרים 
2021, 287 עמ'

לפעמים כמה שורות שיר יכולות לסמן בדייקנות 
השורות  את  הקריאה.  ריצת  את  זינוק  קו  של 
האלה לכבוד אישה בעונת מעבר אני מצטט מתוך 
הספר קנאת הפין מאת אריקה ג'ונג: "אני  מקנאת 
לגוף  אינסופית/  ריקנות  מתוך  עורגים/  בגברים 
אישה/...לנשים אין אשליות בעניין./ הן/ גם בתים, 
גם מנהרות,/ מכירות ריקנות רק כמצב חולף/ בין 
שתי מלאויות,/ ולא מוצאות בזה שום רומנטיקה..." 

)תרגם אריה זקס(.

מלהקת  יותר  לא  שהם  מהגברים  לרגע  תשכחו 
החימום של ג'ונג בדרך לקונצרט הנשי שבו כל עונת מעבר היא 

לא בהכרח דף זהב בדברי ימי הרומנטיקה. 

הרשימה  את  בעצמה  לעצמה  מכירה  הספר  גיבורת  אביגיל 
השחורה. היא מתחילה באותם הורמונים נשיים שלפתע מפסיקים 
לעבוד שעות נוספות והיא מסיימת בילדים שעוד מעט יטרקו את 

הדלת. היא חייבת להמציא את עצמה מחדש למרות שהיא יודעת 
סמוי.  במרץ  עצמה  את  המסווה  שנייה  יד  מסחורה  יותר  שהיא 
היא יודעת שהחיים הנוחים הם לא יותר מטפט המודבק על  קיר 
מתפורר. היא מחליטה ללכת עם הראש נגד הקיר, והספר האמיץ 

הזה עוסק בעיקר בשאלה מה יישבר קודם: הראש או הקיר?

לכאורה הרעיון היה יכול להידפס על כריכה אחורית 
של כל ספר זול על פסיכולוגיה, אבל ענת לב־אדלר 
יודעת להתפוצץ יפה יפה על המוקשים האלה. היא 
בוחרת ל"הסריט" את חיי הגיבורה מול עיני הקורא. 
העברית שלה מתעתעת משפה של מספרת השומרת 
על כבוד הא"ב לעברית חיה מאוד שהיא שמה בפי 
הגיבורה  של  בלבה  חדר  מרהטת  היא  הגיבורה. 
באותו  האדמה  רעידות  מצב  מה  לדווח  ומצליחה 

חדר. לכן הסיפור סוחף, לכן הסיפור נוגע ללב.

ואם הזכרתי קודם קולנוע, הרי שכוחה הגדול של 
המספרת הוא להפוך את הגיבורה שלה פעם לבת 
של השכן, פעם לגיבורה ופעם לאנטי גיבורה וכמו 
היא  הנכונה  יש שאלות שהתשובה  טוב  פסיכומטרי  מבחן  בכל 
שכל התשובות נכונות. ענת לב־אדלר יודעת היטב היכן לצלם 
אבסורדים  ממצבים  נבהלת  לא  גם  היא  בעלילה,  התפניות  את 
קיץ, אביב ובעיקר של נשירת העלים בסתיו.                     .ובעיקר לא פוחדת להגיד שעונת מעבר היא קוקטייל של חורף, 

בית חולים ״שערי צדק״ בבנייתו, סביבות 1901, ויקיפדיה

הכלאה בין הבקלאוות של ג'מאל הסניטר לבין העיזים הבוכיות 
של מנדל הקטן: "אני כספית אני... / רכבת / בגרביון של דוס, 
נעה במעגלים ללא / עז שאופה בקלאוות בין עפעפיה". פרשנות 
יותר:  ואנושית  פחות  אידיאולוגית  כמובן  היא  נוספת  אפשרית 
עולם  לעבר  הבין־אישית  או  הרפואית  מהמצוקה  להיחלץ  חופשי יותר, חף מדאגות וחרדה.                             . רצון 
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להיוולד מחדש או להישבר 
לרסיסים

ענת צור מהלאל: אנליזה מן העבר האחר: מטופלי 
פרויד כותבים, רסלינג 2021, 300 עמ׳

ממוארים  שישה  ניצבים  מהלאל  צור  ענת  של  ספרה  במרכז 
שנכתבו בידי מטופליו של פרויד על אודות האנליזה שעברו 
של  השבעים  לשנות  החמישים  שנות  בין  אור  וראו  אצלו, 
המאה הקודמת. ששת הספרים ראו אור אחרי מותו של פרויד 

זמן משתנים מזמן התרחשותו  והם נכתבו בפרקי 
בידי  נכתבו  ארבעה  האנליטי.  התהליך  של 
פסיכיאטרים אמריקאים, אחד נכתב בידי משוררת 
רוסי שהפך לגולה  ואחד בידי בן אצולה  וסופרת 
בווינה. בעוד שתיאורי מקרה שנכתבו בידי המטפל 
הפסיכואנליטית,  הספרות  של  בלבה  עומדים 
"אילמותו הספרותית של המטופל" - כפי שמכנה 
בשיח,  נדונה  לא  כמעט   - מהלאל  צור  אותה 
הגלויה  מטרתה  תחת  בחתירה  שהמדובר  למרות 
קולו  את  "לחלץ  הפסיכואנליזה  של  והמוצהרת 
חלקי  המודחקים,  רשמיו  המטופל,  של  המושתק 
העצמי שלו שטרם קיבלו את ביטויים" )עמ' 15(. 
בהתאמה, גם מעט הטקסטים הספרותיים הקיימים 
לא זכו להתייחסות מחקרית מעמיקה וההתייחסות 

ערך  בעלי  שאינם  אישיים  רשמים  כמשקפים  היתה  אליהם 
רב. צור מהלאל פועלת כנגד מגמה זו, והיא ניגשת אל ששת 
דלז  של  הגדרתם  פי  על  מינורית  ספרות  כאל  הממוארים 
וגואטרי - ספרות העוסקת בהנכחת השולי המושתק והמוחלש 
- במקרה זה, על ידי הקול המאז'ורי בפסיכואנליזה, קולם של 
)שרבים  למטופליו  המליץ  פרויד  והתיאורטיקנים.  המטפלים 
מהם היו אנשי טיפול בדרכם להכשרה כאנליטיקאים( להעלות 
הפסיכואנליזה,  על  התיאורטיים  רעיונותיהם  את  הכתב  על 
רשמיהם  ובו  אנליטי  יומן  מכתיבת  להימנע  להם  המליץ  אך 
בששת  לראות  ניתן  לפיכך,  התרחשותה.  בעת  האנליזה  מן 
ביטוי  גם  כמו  אילם  קול  המנכיח  למאבק  ביטוי  הממוארים 
לנפרדות מדמותו הנערצת של פרויד כדמות אב, מטפל וכותב 
הממוארים  מן  אחד  בכל  לקרוא  מעמיקה  מהלאל  צור  נערץ. 
שעבר  המרכזיים  והתהליכים  התכנים  את  בוחנת  שהיא  ועם 
על  עמוקה  הבנה  יחד  גם  מששתם  מחלצת  היא  המטופל, 
מהות הכתיבה הממוארית, אותה היא מנסחת בשלושה רבדים 
התרגום:  למעשה  האנליטי  התהליך  שבין  בזיקה  הכרוכים 
)עבודת  העבר  הבניית  של  במובן  האנליטית  החוויה  תרגום 
מעובדים  לא  והיבטים  האנליזה  מן  הפרידה  תרגום  זיכרון(; 
של יחסי ההעברה )עבודת אבל(; תרגום המסרים האניגמטיים 
שהתעוררו במהלך האנליזה, הודחקו, התעוררו מחדש ובדיעבד 

והם מבקשים פענוח.

ברשימה זו אתמקד בפרק השביעי בספר - הוקרה לפרויד מאת 
ה"ד: )H.D.( ממרחב אנליטי למרחב פואטי" - העוסק בספרה של 
המשוררת והסופרת הילדה דוליטל )1886 - 1961(. החלק הראשון 
המכונה "כתיבה על הקיר" נכתב בזמן מלחמת העולם השנייה 
אושפזה לתקופה  ואף  נפשי  ה"ד משבר  חוותה  – תקופה שבה 
ארוכה, והחלק השני המכונה "התגלות" מבוסס על יומן האנליזה 
שלה שנערך מחדש אחרי המלחמה. ה"ד פנתה לפרויד בתחילת 
שנות השלושים, בעקבות משבר כתיבה. האנליזה החלה בשנת 
1933 בוינה, ונקטעה אחרי שלושה חודשים בעקבות התערערות 
המצב הביטחוני באוסטריה אחרי כיבושה בידי הנאצים. לאחר 
כשנה שבה ה"ד לאנליזה של כמה שבועות אצל פרויד. בדומה 
לטקסטים האישיים המאוחרים של ה"ד, מאופיין הספר בסגנון 
בסימבוליזם  גדוש  תודעה  כזרם  מהלאל  צור  בפי  שמכונה 
טלאים  כמעין  בנוי  והוא  אינטר־טקסטואליים  ובהקשרים 
לקריאות  זכה  הספר  חלום.  הבזקי  של  תיעוד  או  טקסטואליים 
הפסיכואנליטיות  שהקריאות  ובעוד  רבות, 
מטופלת  של  נוספת  עדות  כאל  אליו  התייחסו 
לאופן  באשר  ממנו  שעלה  במידע  והתמקדו 
הענף  הפמיניסטי  המחקר  פרויד,  של  הטיפול 
בכתביה של ה"ד מדגיש את העמדה העצמאית 
הסמכותית  עמדתו  מול  אל  הכותבת  שמבססת 
אלו  גם  אלו  כי  טוענת  צור מהלאל  פרויד.  של 
נצמדו יתר על המידה לרשמי האנליזה שבספר, 
והתייחסו אליו כאל תיעוד מציאות היסטורית, 
נגד  לצאת  רצונה  את  הכותבת  הדגשת  חרף 
ולהבנות בטקסט רצף משלה.  הרצף ההיסטורי 
הבנה זו את רצונה של ה"ד, מובילה את הקריאה 
מהלאל  צור  בספר.  מהלאל  צור  שמציעה 
מתייחסת אל כתיבתה של ה"ד כאל כינונו של 
הקשר  של  סיומו  אחרי  שנים   - פרויד  עם  חדש  פואטי  מרחב 
לתפיסתה,  עבורה.  טרנספורמטיבי  מרחב  – שהנו  עמו  הממשי 
מדובר בכתיבה המשלבת בין זיכרונות מימי האנליזה בזיכרונות 
כוחה  את  ומדגימה  הכתיבה,  בשעת  המתעוררות  ואסוציאציות 
של הספרות והקשרים בינה לבין הפסיכואנליזה. זאת ועוד, בעוד 
פרשנויות קודמות של הספר הדגישו את רצונה של ה"ד באנליזה 
עצמית באמצעות אסוציאציות חופשיות כהמשכה של האנליזה 
ה"ד  של  רצונה  את  מהלאל  צור  מדגישה  פרויד,  אצל  שעברה 
"הפסיכואנליזה  עצמאי:  פעולה  כוח  ולרשמים  לזיכרונות  לתת 
ודמותו של פרויד הם מקורות השראה מרכזיים עבורה, אך היא 
אינה מעוניינת ליצור עימם יחסי סמכות המבוססים על הכנעה 
וציות; היא שואפת במקום זאת לכתוב דבר־מה חדש" )עמ' 222(. 
אדגים מהלך נפשי־ספרותי זה באמצעות כמה מקריאותיה של 

צור מהלאל בספרה של ה"ד.

הזיכרון הראשון שאליו אתייחס סובב את זר הגרדניות ששלחה 
אל  האנליזה.  תום  אחרי  שחל  הולדתו  יום  לרגל  לפרויד  ה"ד 
בברכה  "לקדם  כתבה  שבו  חידתי  ברכה  כרטיס  צירפה  הזר 
לאהבתם  היתה  כוונתה  חתימה.  ללא  האלים",  של  שובם  את 
של  בהיקשרותה  היה  מביטוייה  שאחד  קדם,  לימי  המשותפת 
האלים  ופסלוני  המקדשים  תמונות  על  פרויד  של  לחדרו  ה"ד 
המרובים שבו. לאהבתם זו נלוותה אהבתם המשותפת למסעות 
למקומות רחוקים. במהלך האנליזה הם נסעו יחד באופן מטפורי 
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למקומות שונים וכאשר "נסעו" לרומא, כלשונה של ה"ד, אמר 
פרויד "ברומא אפילו אני יכולתי להרשות לעצמי לענוד גרדניה" 
232(. תגובתו של פרויד למתנת  ).H.D אצל צור מהלאל, עמ' 

יום־ההולדת מובאת בממואר כלשונה:

   ה"ד היקרה,

קיבלתי היום פרחים. במקרה או בכוונה אלה הפרחים המועדפים 
עליי, היקרים ביותר לליבי. המילים, 'לקדם בברכה את חזרתם 
אני  ללא שם.  טובין(.  אותם:  יכנו  אחרים  )אנשים  האלים'  של 
חושד בך כאחראית למתנה. אם ניחשתי נכון אל תעני, רק קבלי 

את תודתי מקרב לב עבור מחווה כה מקסימה. בכל מקרה,

   שלך בחיבה,

זיגמ. פרויד )H.D. אצל צור מהלאל, עמ' 233(

ייחודי,  משותף  מרחב  של  קיומו  את  לה"ד  מאשר  המכתב 
מלאכת  מהלאל,  צור  מדגישה  אולם,  והדדי.  אינטואיטיבי 
ממעשה  חורגת  היחסים  מערכת  של  מחדש  והתרגום  העיבוד 
ההיזכרות לבדו, ועיסוקה של ה"ד במתנת זר הגרדניות חושפת 
שבין  לקרבה  רומז  בתשובתו,  פרויד,  ביניהם.  הפערים  את  אף 
מקדמת  שהיא  האובייקטים  כי  ורומז   Goods לבין   Gods
בברכה אינם אלים כי אם פסלונים בלבד – ייצוגים אמנותיים 
נוכחותם של האלים והמקדשים  של רעיון מופשט. עבור ה"ד 
העתיקים היא אמיתית ומוחשית באופן שאינו ניתן להסבר מכוח 
היא מאמינה בטרנסנדנציה, בחיים אחרי   – חוקי המדע בלבד 
המוות ובאפשרות לקשר עם כוחות עליונים – ואילו פרויד הציג 
בפניה השקפת עולם מורכבת, שכללה זיקה לעולם העתיק, לצד 
הזדהות עם המודרנה והמדע. הדבר בלבל את ה"ד, וכאשר היא 
שבה ועוסקת בו במקומות שונים בממואר, תוך שהיא שואלת 
לפסלוני  פרויד  של  ויחסו  יחסה  מהות  על  מורכבות  שאלות 
האלים ולנשגב שהם מייצגים, ניתן לראות בדבר כינון מחודש 
של תקפות השקפותיה. בכתיבתה מקיימת ה"ד דיאלוג שוויוני 
היווה  בעת  ובה  אלו  השקפות  ערער  שלעיתים  מי  עם  ואוהב 
חלק  אותו.  מכנה  שהיא  כפי  יציבה"  אדמה   –  terra firma"
האופן  אל  והתייחסות  פרויד  על  ביקורת  כולל  הדיאלוג  מן 
המוגבל, לתחושתה, שבו יכול היה להתייחס אל עומק חוויותיה 
המיסטיות. הממואר, כותבת צור מהלאל, "מבטא רצון להמשיך 
את רעיונותיו של פרויד על הלא מודע באפיקים חדשים המעזים 
 .)240 )עמ'  והרוחניות"  הדמיון  מרחבי  של  לעומקם  לרדת 
זיכרונות  מעבדת  היא  פרויד  עם  המתמשך  הדיאלוג  במסגרת 
נוספים הכרוכים ביחסי ההעברה שלה עם פרויד, הכרוכים בין 
האב;  של  הסמכותית  דמותו  מול  מאילמות  בשחרורה  השאר 
שחזור של דינמיקות נפשיות הקשורות לאחיה שנהרג במלחמת 
העולם הראשונה אל מול מטופל אחר של פרויד, ששניהם כינו 
מבטחים  ולחוף  לבית  האנליזה  הפיכת  המעופף";  "ההולנדי 
למציאות  הפנימי  עולמה  בין  המתקיימת  התמידית  בסערה 
העולם ועוד. כך, כותבת צור מהלאל: "הכתיבה מאפשרת לה"ד 
לשוב לסיטואציות שבהן היא לא הצליחה לנסח את תחושותיה 
ובדיעבד להחליף את האלם במילים, לכונן לעצמה קול. בעזרת 
הקול החדש, היא גם יכולה להציע תרגום חדש למערכת היחסים 
דוגמה   .)241 )עמ'  זהו היבט מרכזי בממואר"  פרויד.  שלה עם 

הכתיבה  באמצעות  ה"ד  של  הייחודי  קולה  למציאת  נוספת 
נמצא בתיאור מפגשה הראשון עם פרויד, כאשר היא נכנסת אל 
חדרו, מוצפת בחרדה משתקת, ומוצאת נחמה בהתבוננות בחדר 

ובהמשך בהתבוננות ביופי – כלבתו של פרויד:

"אתה אדם גדול מאוד, אני מוצפת מרוב מבוכה, אני מבוישת 
הקשב.  אך  מגודלת.  ספר  בית  כתלמידת  וגמלונית  ומפוחדת 
והאישה  הזאת  הכלבה  אם  אישה.  אני  כלבה.  יופי  גבר.  אתה 
הזאת יחברו זו לזו, זה יוכיח שמעבר לביקורת הצורבת שלך – 
אם אכן מדובר בביקורת – קיים אזור נוסף של סיבה ומסובב, 
)H.D. אצל צור מהלאל,  מרחב נוסף של שאלה ותשובה'" 

עמ' 247(. 

על כך כותבת צור מהלאל: "שלוש הישויות, פרויד, יופי וה"ד, 
סמכותו  נוכח  היררכיים,  כוח  ביחסי  בזו  זו  כקשורות  מוצגות 
האולטימטיבית של פרויד. אולי בקשר משולש ייחודי זה, תוהה 
של  אחר  מרחב  ולבסס  הכוח  יחסי  את  לשנות  יהיה  ניתן  ה"ד, 

סיבתיות ושל משמעות" )עמ' 247-8(.

ל'לידה  מהלאל  צור  בידי  מושווה  הכתיבה  של  המכונן  כוחה 
מחדש' ואביא הדגמה נוספת שלו. אחרי הלידה הקשה של בתה, 
ונפשי. באחד  גופני  ריפוי  למצוא  כדי  ליוון  לנסוע  ה"ד  ביקשה 
מימי הטיול היא ראתה רצף של תמונות מוקרנות או נכתבות על 
קיר החדר במלון שבו שהתה – התגלות שאף נתנה לחלקו הראשון 
של הממואר את שמו – 'כתיבה על הקיר'. בעוד שה"ד התייחסה 
כאחד,  וטרנסצנדנטי  ארכאי  יוצר  כוח  כמייצגת  ההתגלות  אל 
שבאמצעותו "הכתיבה ממשיכה לכתוב את עצמה או להיכתב" 
סימפטום"  או  מסוכנת  כ"נטייה  החוויה  את  פירש  פרויד  ואילו 
)H.D. אצל צור מהלאל, עמ' 253(, הלוסינציה הקשורה ברצונה 
על  ה"ד  מתעקשת  הממואר  כתיבת  בשעת  אמה.  עם  להתאחד 
משמעותה הנשגבת של החוויה, המלמדת על משמעותה העמוקה 

של הכתיבה בכלל וכתיבת הממואר בפרט:

"אני חשה שכל חיי, כל ישותי, ייהרסו לנצח אם אחמיץ את 
האפשרות הזו. אל לי לאבד אחיזה, אל לי לאבד את סופה של 
התמונה, שכן אז תאבד המשמעות של המכלול, שהושג עד כה 
בכאב. אני חייבת להחזיק כאן מעמד או שהתמונה תיטשטש 
והרצף יאבד. במובן כלשהו, נראה שאני טובעת ]...[ אני חייבת 
להיוולד  חייבת  אני   ]...[ השני  מהצד  ולצאת  לגמרי  לטבוע 

מחדש או להישבר לרסיסים" )שם(. 

ופענוח  התמונות  לרצף  התרגום  "עבודת  מהלאל:  צור  מוסיפה 
משמעותן הסמלית מוצגים כאתגר שיכריע את גורלה בין לידה 
מחדש לניפוץ לרסיסים. המדיום לעבודת תרגום זו הוא הכתיבה, 
נוכח  שכן הכתיבה והשפה הם המרחבים המעניקים לה כנפיים 

החומות הנסגרות של השיגעון" )עמ' 254(.

דוגמה אחרונה להפיכת הכתיבה למרחב מרפא ומכונן־קול אביא 
להרמזים  מהלאל  צור  שמציעה  והנרחב  המורכב  הניתוח  מן 
 Kennst( 'הרבים שכוללת ה"ד בספרה לשיר 'הידעָת את הארץ
du das Land( – שירה של מיניון מתוך הרומן הקלאסי וילהלם 
מייסטר, שנות החניכות של גתה. גיבור הרומן, וילהלם מייסטר, 
קונה את מיניון ממנהל להקת הנוודים שהיא חלק ממנה ונוטל 
אותה תחת חסותו. בדומה לתפקידו בספרו של גתה, לשירה של 
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שיר ריאליסטי הוא שיר מוחשי היוצר אשליה של מציאות; 
ניתן תוך כדי קריאתו לחוש ביתר שאת באירועים, במראות 
מערכת  אל  הרגיל  מן  רב  באופן  פנייתו  בשל  ובדמויות 
משקפת  כבבואה  מופיע  השיר  ברזל,  הלל  לפי  החושים. 
מדובר  בלעדיו.  גם  לראות  היה  ניתן  שאותה  מציאות,  של 
התבונן  שבהם  חיקוי,  דגמי  של  שונות  בדרגות  בהשתקפות 
השיר  של  המילים  באמצעות  לקבוע  בא  ושאותם  המשורר, 
 .)1981 עקד  מבוא,  צעירה,  שירה  )ברזל,  הקורא  בתודעת 
הנוטה  אבסטרקטי,  שיר  הוא  המטא־ריאליסטי  השיר  ואילו 
אל התיאורים המופשטים ומעניק לנו רק רמזי מציאות. אין 
של  ברורים  ובפרטים  בזמן  במקום,  מעוגן  המופשט  השיר 
בהוויה, שהיא  “אנו חשים  הסיטואציה, שהולידה את השיר. 
פיוטית ולא ממשית. לקרוא שיר מופשט, הרי זה כאילו לדעת, 
שניתקנו מן החוץ והובאנו לאווירה שונה, לצורת ביטוי של 

דבר, ולא לדבר עצמו״ )ברזל, שם(.

לכדה אותי  דוהר מעל לשברים  קריאה צמודה בשירי הספר 
בשתי סוגות: סוגת שירי האהבה וסוגת שירי הארס־פואטיקה. 
והמטא־ריאליזם  הריאליזם  נושא  את  להדגים  בחרתי  מהם 

בשירתה של גאולה חמילבסקי. 

חטוף׳  אחד  ‘מבט  בריאליה,  מעוגן  שכולו  אהבה  שיר  הנה 
)עמ׳ 30(, המספר על רגע של מפגש בינו ובינה, ‘דייט׳ בלשון 
המוסיפים  בחרוזים  המפגש  על  מספר  השיר  היומיומית. 
כאן  אין  המטא־תודעה.  של  ואירוניה  שעשוע  של  ממד 
משפטים  אלא  ודימויים,  מטפורות  כבדת  פיגורטיבית  שפה 
הדוברת  האותנטיות.  לתחושת  התורמים  פשוטים  פרוזאיים 

בוחנת בדיעבד את הסיטואציה ומאירה אותה במבט חד.

השיר מצוטט כאן במלואו:

“ַמָּבט ֶאָחד ָחטּוף/ ָׁשַלח הּוא ְלֶעְבִרי/ ַמָּבט ַחד ְוָחצּוף/ ִהְפָנה 
ָּדַלְקִּתי,//  ַאֲחָריו  ָהִאיׁש/  ֶזה  ִאם  ָיַדְעִּתי/  ְּבֶטֶרם  ְלֶצַבע עֹוִרי.// 
ָעַמד ְלָפַני ַּבְרָנׁש ֲחמּור־ֵסֶבר/ ְוַהָּבַעת ְּתִמיָהה ַעל ְּפֵני ַהֶּגֶבר:/ 
אֹוָתּה ַהְּגִביָרה ֶׁשָרָאה ַעל ַהָּצג/ ֵאיָנּה ּדֹוָמה ְּכָלל ַלֻּמָּצג./ ָעַמד 
הּוא ְלֶרַגע ָמתּוַח/ ָחַׁשב ַעל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח,/ ַעל יִֹפי ֶׁשָעַבר 
ָּפָניו  ֵהֵסב  ֶרַגע/  ֹלא  ַאף  ְלִצִּדי  ִלְׁשהֹות  ִנּתּוַח.//ִמְּבִלי  ָעָליו 

ְלָאחֹור,/ ֲאָבל ֲאִני נֹוַתְרִּתי ְלֹלא ֶּפַגע.״

ההתבוננות המטא־תודעתית היא שמנתבת את בחירת המילים 
היוצרות אירוניה. הקורא נסחף עם הדוברת ונוקט אותה עמדה 

ביקורתית הזהה לעמדתה. 

מיניון תפקיד מורכב ורב רבדים גם בממואר. באמצעות המרחב 
מביאה   – וככותבת  כקוראת   – עבורה  מהווה  שהוא  הפואטי 
לפרויד,  אהבתה  את  הייחודי  הפואטי  בקולה  ביטוי  לידי  ה"ד 
 - ביניהם  ההדדית  הזיקות  מערכת  אליו,  המרומזת  תשוקתה 

המודעות והבלתי מודעת:

"המפגש המחודש עם שירה של מיניון מאפשר לה"ד גם מפגש 
יחסי  מסוימים של  היבטים  לעבד  מנת  על  פרויד  עם  מחודש 
עובדת  ואת  מהאנליזה  הפרידה  עובדת  את  ולקבל  ההעברה 
מותו. ברומאן החניכה, וילהלם מייסטר משמש כאביה המאמץ 
הנכזבת.  אהבתה  הסודי,  כאהובה  גם  כאמור  אך  מיניון  של 
ומהם  ופרויד  גתה  של  בדמותם  נשזרת  מייסטר  של  דמותו 
יוצרת ה"ד משולש של אבות מאמצים ומאהבים. ה"ד מזדהה 
הנשכחת,  בילדותה  נזכרת  ובעזרתה  מיניון  של  דמותה  עם 
הזיכרון  החייאת  אבדו.  ששורשיה  אבודה  ילדה  שהיתה  בכך 
באמצעות הפואטיקה מוצגת כמענה לדרישה בדבר השלמה עם 
בשיר  שימוש  העושה  מיניון,  בהשראת  חיים.  כעובדת  המוות 
את  לפרויד  מעניקה  ה"ד  מייסטר,  את  אליה  להשיב  מנת  על 

הממואר" )עמ' 263-4(.

בדומה למיניון, שכניסוחו של גתה ברומן "היא היטיבה לשיר, 
וכמו מעצמה למדה לנגן בקתרוס. רק בלימוד הדיבור התקשתה, 
ונראה שקשייה היו נעוצים יותר בדרך מחשבתה מאשר באופן 
ה"ד  עבור  גם   ,)256 עמ'  מהלאל,  צור  אצל  )גתה,  היגויה" 
שבו  ומפותח  שמור  ייחודי,  מרחב  הפואטית  הכתיבה  מהווה 
היא מכוננת את קולה, והופכת את זיכרון הדיאלוג עם פרויד 

לדיאלוג טרנספורמטיבי מתמשך המתקיים בתוכה. 

של  לשדה  אל  התבוננות  מזמין  מהלאל  צור  של  ספרה 
מיועד  שהוא  כשם  בה  לבקיאים  מיועד  והוא  הפסיכואנליזה, 
לעושים בה את צעדיהם הראשונים. הדבר מתאפשר הן בזכות 
הישענותה על הממוארים המרתקים והן בזכות הקריאה מאירת 
העיניים המוצעת בהם. לצד עיסוקו בשאלות על מהות הכתיבה 
בשאלות  עוסק  הספר  בפרט,  הממוארית  והכתיבה  בכלל 
יסודיות כמו מהי האנליזה, כיצד היא פועלת על נפש האדם 
ומה משמעות הקשר בין המטפל למטופל בתוכה. לשאלות אלה 
מציעה צור מהלאל תשובות מורכבות ובהירות כאחד, דווקא 
בהקשרו  הטיפולי  המעשה  תיאור  מתוך  עולות  שהן  משום 
המטופלת,  או  המטופל  ידי  על  שנחווה  כפי  ביותר,  האישי 
אינה  מהלאל  צור  הטהורה.  התיאורטית  הכתיבה  מתוך  ולא 
שבו  באופן  אם  כי  הפסיכואנליטית,  בתיאוריה  מתמקדת 
דמותו  מטופליו.  עם  אביה־מייסדה  שיצר  בקשרים  התממשה 
חכם,  מטפל  של  דמותו  הנה  הספר  מן  העולה  פרויד  של 
סקרן ואנושי, אנושי מאוד, היוצר קשרים שונים בתכלית עם 
אנשים שונים בתכלית זה מזה, בניסיון משותף והדדי להבין 
יסודות  בבהירות  לזהות  מרתק  בהם.  הפועלים  הכוחות  את 
ובלב  בלבה  עומדים  אלו של הפסיכואנליזה, שעודם  איתנים 
של  בספריהם  היום,  ועד  מראשיתה  המרובות  הסתעפויותיה 
מטופלים שבאמצעות הכתיבה המשיכו את התהליך הטיפולי 
מהישגיה המרכזיים של צור מהלאל בספר שלפנינו.        .וחילצו את קולם שהמחברת משמשת לו להד. דומה שזהו אחד 
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ְּכָלל  ּדֹוָמה  ֵאיָנּה  ַהָּצג/  ַעל  ֶׁשָרָאה  “...ַהְּגִביָרה 
את  ממחישה  “גבירה״  במילה  הבחירה  ַלֻּמָּצג״; 
המתבוננת  לאישה  ביחס  הגבר  שחש  הריחוק 
זהה  דמות  מחפש  הוא  כאשר  התבוננותו,  באופן 
לזו שראה על צג המחשב, “והיא אינה דומה כלל 
צג  עם  המתחרזת  “ֻמָּצג״  המילה  בחירת  למצג״. 
ממחישה את המעוות בעולמו של הגבר ובשטחיות 
שלפניו  האישה  דמות  את  הבוחנת  מבטו  נקודת 
כאילו הוא בוחן סחורה. לכן לא פלא שלא שהה 
היופי הפנימי, את אופיה  אפילו לרגע להכיר את 
האישה  לאחור.  פניו  הסב  אלא  הגבירה,  של 

בחוכמתה לא נפגעה; היא מבינה שלא הפסידה דבר וחצי דבר. 
גם הוא בשטחיותו והתנהגותו גסת הרוח לא ראוי לה. ה״אבל״ 
מביע את הניגודיות של ציפיות הקורא לשמוע ממנה על תחושת 

העלבון, כביכול. 

שיר זה מדגים את הריאליה האותנטית שדובר בה. אמנם נמסרים 
הקורא  מצליח  הפזל  את  אך  בלבד,  נבחרים  אירוע  רסיסי  לנו 

לצייר בדמיונו בהתאם לאותם רסיסים שנבחרו להופיע בשיר.

ומהם האלמנטים הבונים שיר אהבה אחד כשיר ריאליסטי ואילו 
ראינו שהשפה  לעיל  בשיר  כמטא־ריאליסטי?  אחר  אהבה  שיר 
וצורת המסירה הסיפורית מעוגנות בעולם הריאליה בלבד, זאת 
בהתאמה לארציות הדמות הגברית המתוארת בשיר. לעומת זאת 
מעולם  מוטיבים  המשוררת  גייסה   )32 )עמ׳  חייזר׳  ‘כמו  בשיר 
האירוע  שברי  את  ומפקיעים  שמתיקים  והאגדות,  המיתוסים 
אל  המטא־ריאליה,  אל  הריאליה  מן  בשיר  הנמסרים  המועטים 
האבסטרקט. ניתן להבחין בכמה מיתוסים המוצגים יחדיו בשיר 
אחד: כבר הכותרת מתיקה את הגבר מעולם הריאליה אל עולם 

החוצנים – “כמו חייזר״. 

“ְּכמֹו ַחְיָזר ַאָּתה הֹוֵלְך ּוָבא/ ָיֶדיָך טֹוְפפּו ֶחְמָדה ַעל ָעְרִּפי,/ ְּבֶטֶרם 
ַנֲהַמת ִלְּבָך ִנְרְקָמה ְּבִלִּבי,/ ַאָּתה הֹוֵלְך?// ְּגָרֶמיָך ְּפָלָדה, ֲערּוִכים 
ִמֵּליל  ֻּתְכַנת  ָּתִמיר,  ּגּוְפָך  ְלַבָּדּה./  ַחָּוה  ֶאת  ְלַהְקִסים  ֵמֶאְתמֹול/ 
ֶאֶמׁש/ ִלְׁשּבֹות ֶאת ַהֵפָיה ֶׁשָּצָצה ִמן ָהַאָּגָדה./ ֵעיֶניָך ְּתכֹל ַהָּׁשַמִים, 
אֹוְמרֹות/ ָלצּוד ֶאת ֶונּוס ָהעֹוָלה ִמן ַהַּמִים.// קֹוְלָך ַרְך ְוָעֹנג, ְמַׁשֵחר 
ַּבֶּנֶׁשף/ ְלַהְרִעיד ֵלב ִאָּׁשה, ְלַהֵּמם ֶאת ְמבּוָׁשּה.// ְּכמֹו ַחְיָזר ַאָּתה 
ָּבא ְוהֹוֵלְך,/ ַאֲהָבְתָך ְּבַמְתּכֶֹנת ֲערּוָכה/ ִמְׁשּתֹוֶקֶקת ְלַפֵּלס ָנִתיב ֶאל 

ֶרַגע ַמְטִריף,/ ַאְך ִמָּיד חֹוֶלֶפת ְּכמֹו ָהְיָתה ַזְרִזיף״.

באמצעות  בערבוביה  משמשים  זה  בשיר  והאבסטרקט  המוחש 
תמונה  לכאורה  לטפטף(,  )מלשון  מטופפות״  “ידיים  הצירופים 

מוחשית. אך מה הן מטופפות? חמדה, שם מופשט.

שאלת הדוברת אל הנמען מעצימה את המתח השירי ביחסים 
הֹוֵלְך?״  ַאָּתה  ְּבִלִּבי,/  ִנְרְקָמה  ִלְּבָך  ַנֲהַמת  “ְּבֶטֶרם  לבינה:  שבינו 
כמו בשיר הקודם גם כאן עדיין לא ָּבְׁשלה אהבתה של האהובה; 
בטרם נרקמה נהמתו בלבה, הוא כבר הולך. בשיר נזכר המיתוס 
ֵמֶאְתמֹול/  ֲערּוִכים  ְּפָלָדה,  “ְּגָרֶמיָך  וחוה:  אדם  של  המקראי 
ְלַהְקִסים ֶאת ַחָּוה ְלַבָּדּה.״ ברגע שהדוברת מגייסת לשיר את חוה, 
אם כל חי, היא למעשה מובילה את השיר בשבילי האבסטרקט. 

היכולה  זו  אלא  ספציפית,  באישה  מדובר  לא 
מעניינת  נקודה  היא.  באשר  אישה  כל  להיות 
חייתית,  לנהמה  מחוברת  הגבר  שאהבת  היא 
היא  המקראי  במיתוס  חוה  של  שהדמות  בעוד 
המתוארת כמלאת חיות וחייתיות, היא המפתה. 

השורש ח.ו.ה אנלוגי לשורש ח.י.ה. 

ֶאֶמׁש/  ִמֵּליל  ֻּתְכַנת  ָּתִמיר,  “ּגּוְפָך  הבא  הבית  גם 
נוקט  ָהַאָּגָדה״,  ִמן  ֶׁשָּצָצה  ַהֵפָיה  ֶאת  ִלְׁשּבֹות 
אותה דרך ומביע בלבוש אחר את הנאמר בבית 
הראשון על אופן החיזור של הגבר הארצי־פיזי 
בגישתו. האישה לעומתו אגדית: היא “ַהֵפָיה ֶׁשָּצָצה ִמן ָהַאָּגָדה״. 
בבית הרביעי הגבר זוכה להתעלות מסוימת בזכות צבע עיניו 
השמימי הלוכד את האישה, המתוארת שוב באמצעות מיתוס, 
הפעם של ונוס העולה מן המים. אך בבית שלפני האחרון שב 
התיאור אל הארציות המאפיינת אותו: בניגוד לשרירי הפלדה 
קודם, קולו בהמשך “רך וענוג״. אך זה אינו טבעו, אלא משחק 
חיזור שנועד “ְלַהְרִעיד ֵלב ִאָּׁשה, ְלַהֵּמם ֶאת ְמבּוָׁשּה״. המבע שבו 
בחרה הכותבת לתאר את כוונותיו של הגבר, בהשתמשו ב״קול 
בכותרת,  כמו  האחרון,  בבית  עצמו.  בפני  ונועז  מהמם  רך״, 
ומתוכנתת  ערוכה  במתכונת  והולך  הבא  כחייזר  מופיע  הגבר 
לאהבה רגעית, בת חלוף. בחרתי בשיר זה להדגים כיצד בעזרת 
המיתוסים נחשף הקו הפואטי של הכותבת להתיק את התיאורים 
הריאליסטיים מעולם המוחש ולעגן אותם באבסטרקט ובמטא־

ריאליזם. 

אבסטרקטיים  להיות  נוטים  בקובץ  הארס־פואטיים  השירים 
ומטא־ריאליסטיים מטבע ההתבוננות המטא־תודעתית במעשה 
היצירה של רקמת המילים. אולם באופן מפתיע מתרחש תהליך 
לתאר  כדי  המחברת  משתמשת  שבו  הדימויים  עולם  הפוך: 
באמצעות  הרוחנית  מהווייתן  מתרחק  המילים  של  נפשן  את 
כך  החושניים.  התיאורים  ואל  המוחשי  אל  הנוטה  פואטיקה 
למשל השיר ‘יפעת המילה׳ )עמ׳ 61(. הצירוף “יפעת המילים״ 
מותיר את המילה במישור הרוחני והאבסטרקטי, אך כבר בבית 
ותיאורים  לבוש  מקבלת  המילה  כולו,  בשיר  כמו  הראשון, 

ארציים מוחשיים: מצעים לבנים, מלמלה, מעטפת אריג.

את  ואילו  נשית  לדמות  המילה  את  הופכות  הפרסוניפיקציות 
לדמות   - “אתה״  בלשון  הדוברת   פונה  שאליו  הנמען  היוצר 
הגבר, כך שלאורך כל השיר יחסי היוצר עם המילה הם כיחסי 
איש ואישה. “ַאָּתה ַמִּביט ָּבּה/ ִמַּבַעד ִלְצִעיִפים ְמֻרָּפִטים/ חֹוֵתר 
ְּבֹנַעם  ְּבַרּכּות  ָּבּה/  נֹוֵגַע  ְמֻעָּוִתים./  ְלִמְׁשָּפִטים  ִמַּבַעד  ַּתְחֶּתיָה/ 
ְּבֶהֵּנף  ָּבּה  ּוַמְצִליף  ִּביָנְתָך/  ַּבֲאַסם  אֹוָתּה  לֹוֵכד  ְּבַחְמָסנּות,/  ְוַגם 
ִּבְריֹונּות.״ ואכן אנו מוצאים בריונות גם בעולם השירה, בעיקר 
את  תואמת  ואינה  טהורה  אינה  כשהגישה  השירה,  בביקורת 

המתואר ביצירה, אלא מתוך כוונה הזרה לאמנות. 

את השיר חותמת המחברת  בחתימה ארס־פואטית - “ַאָּתה טֹוֵרף 
ֶאת  אֹוָתּה  ְוהֹוֵפְך  ִלְּבָך,/  לּוַח  ַעל  אֹוָתּה  ָׁשם  ָיְדָך/  ְּבחֶֹפן  אֹוָתּה/ 
ִהָּלה ְלרֹאְׁשָך״ - המהללת ומכתירה את מעשה היצירה  ַהִּמָּלה/ 

             ואיתה ראוי לחתום את הדיון.          . 
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כובעים וכפפות – אסופת משוררים אסטונים צעירים, 
מאסטונית: רמי סערי, כרמל 2021, 

167 עמ׳

לחלוטין  עלומה  כמעט  מארץ  שירים  להציב  יכולים  מראה  איזו 
ממנה  לעוד  שמחה  כשלעצמי  שאני  ארץ  העברית?  לקוראי 
והקו  מטורה,  האסטוני  המשורר  של  ספרו  את  שתרגמתי  לאחר 
ולתור  לתרגם  וממשיכה   )2018  ,77 עתון  )ספרי  לצל  הופך 
תחת  שהיתה  הזאת,  הנורדית  מהארץ  שהשירים  נדמה  אותה. 
השלטון הקומוניסטי עד התפרקותה של ברית המועצות, מביאים 
שירה שונה מאוד משלנו: מאופקת, מהולה לא רק בנופי ארצה 
המעתירים אלא גם במזג האוויר הקיצוני שלה, ועם זאת, שירה 

התרה באופן מובהק אחר זהותה.

יש לברך את הוצאת כרמל על הספר ואת המתרגם, 
המקור.  משפת  השירים  את  שמביא  סערי,  רמי 
איש  ממיליון  יותר  הרבה  שלא  שפה  היא  אסטונית 
מדברים אותה בעולם. ופה, סערי מתמקד בשירה בת 
זמננו, של הדור הצעיר, בתוספת מבוא מקיף ומאיר 

עיניים שצורף לפתח האסופה.

ובאשר לתרגום עצמו: קצת כמו העברית, מתאפיינת 
נושא  להתיך  לה  המאפשרות  בתבניות  האסטונית 
שונים  דקדוקיים  לזמנים  פעלים  להטות  או  ונשוא 
לפעמים  שקורה  למה  )בניגוד  מילים  להוסיף  בלי 
באנגלית, למשל(, ובכך לצמצם מילים במשפט תוך 

שימוש מרובה בתנועות ובתחביר גמיש. המילים באסטונית נוטות 
ובאורכים  ברצף  שלוש,  ואף  שתיים  רבות,  בתנועות  להתאפיין 
זו מפחיתה את העיצורים במשפט ביחס לעברית  שונים. תכונה 

ותורמת למצלול ייחודי וזורם מאוד.

אך נראה ששפתו הגבוהה של סערי, הנוטה למליציות, מכבידה על 
שירי האסופה. המלודיות שלהם נבלעת מעט בין ההברות שאוצר 
המילים הגבוה והמיושן תובע; וזה מעורר תמיהה מסוימת באסופה 
שנות  אמצע  ילידי  הם  שמשורריה  יחסית,  "צעירה"  שירה  של 
השבעים ואילך. נראה שסגנון הכתיבה האישי של סערי, שאפשר 
לזהותו בנקל בהקדמה ובהערות שכתב, כופה עצמו על השירים 
זאת  הבדל.  ללא  השירים  בכל  כזה  ונשאר  גבוה  שלו  המנעד   -
בנוסף לנטייה הטבעית של העברית, על התנ"כיות שלה, להגביה 
מנעדים ולהקשות במיוחד על תרגום שירה. יחד עם זאת התרגום 
עושר  המילים.  בבחירת  לדיוק  בהתכווננות  מתאפיין  סערי  של 
בפעלים שהוא בוחר, אחד המאפיינים היפים של השפה העברית, 
ניכר היטב בשירי האסופה, ומוצעת לקורא הזדמנות נדירה לקרוא 

מכמן שיתרונותיו עולים על חסרונותיו.

פיהלגס  קרולינה  בעיקר  באסופה:  המשוררות  לטובה  בולטות 
וקריסטה אויסאר, אך גם מאריה פרטנה, ואף אדה אהי, שהאיכות 
של שיריה אחידה פחות. שירה 'המתרגם', למשל, רלוונטי מאוד 

לקובץ אך מליציות כבדה פוגמת בו )אם כי קשה לדעת כמה ממנה 
זאת, שירה על עיר הבירה  וכמה בתרגום(. לעומת  טמון במקור 

'טאלין' הוא שיר מוצלח ובעל ערך, עמוד תווך באסופה. 

טווה  היא  שבה  בעדינות  נפלאים  פיהלגס  קרולינה  של  שיריה 
חרדתיים,  חיים  ומתארת  מילותיה,  של  המרפרפת  התחרה  את 
מלאים בכמיהה ועשירים בתשוקה. "את מבקשת להצמיח בתוכך 
האצבעות  כיצד.  ודאות,  שום  לך  שאין  אף  ליופי,/  הכמיהה  את 
מפושקות/ את חותרת באוויר כמו גוזל של חסידה,/ המתלבט על 
דופן הקן ועדיין אינו מעז/ להמריא – אולי האוויר לא יישא אותי/ 

עדיין, אולי אני כבדה מדי" )ללא כותרת, עמ' 118(.

הנוף  בתוואי  להשתמש  ביכולת  ניחנות  באנתולוגיה  המשוררות 
יוצאי הדופן כשלעצמם, ובהשוואה לאלו הישראליים,  והאקלים 
אישית, שבה  סימנים  היו מפת  כמו  ומאופק,  יפה  ייחודי,  באופן 
טפחיים,  וצופנות  טפח  מגלות  ואז  צפונותיהן  את  קוראות  הן 

ומתרגמות אותם לשירה, כל אחת בדרכה שלה. 

בשונה מהן, שיריהם של רבים מן הכותבים כאן נוטים לפשטנות. 
ייתכן שזה גם נובע מנטייתם של הכותבים לעסוק 
הלאומית,  ובזהות  בחברה  המשורר  של  במקומו 
או  האישי  דרך  זאת  עושים  הם  לפעמים  אם  גם 
המשפחתי. רבים מהשירים נקראים יותר כהצהרות 

הומניות למיניהן מאשר כשירה של ממש. 

המיוצג  האסטונית  השירה  של  נוסף  מוטיב 
היטב באסופה הוא השקט; שקט כתמה פואטית 
בפחות  וההבעה,  המילים  בצמצום  המתבטאת 
ויותר באופן מטפורי  ישירות לרגש  התייחסויות 
המבטא את ההתייחסות לשקט כערך. כך למשל 
לבית  היום  "הלכתי  אויסר:  של  היפה  בשירו 
היה  האוויר  אבל  אחרייך/  בהתחקות  הקפה/ 
זכר לעקבותייך/ לא הד צעדים  חשוך/ בסביבה המאובקת שום 
לא טביעת נעליים/ רשרוש בגדים חרישי/ לחות מטריה חרישית/ 
מאומה לא נמצא/ כאילו הפכת לאוויר/ המתפוגג חרישי מהחדר/ 

תמיד חרישית תמיד חרישית" )ללא כותרת, עמ' 39(. 

שהיא  לאיפוק  פיפיות.  חרב  היא  האסטונית  בשירה  החרישיות 
מביאה יש ערכים אסתטיים והיא מציגה את היכולת להיות חלק 
לכפות  בלי  סביבתה  את  המכבדת  נוכחות  של  סוג  או  מהטבע, 
במובן  הן  ולאובדן.  לחוסר  מתייחסת  היא  השני  מצידה  עצמה. 
האישי, כמו בשיר שלפנינו, והן במובן הלאומי־תרבותי. כמדינה 
שונות  בתקופות  זר  ומשלטון  ארוכות  קומוניזם  משנות  שסבלה 
ההשתקה  את  הפנימה  כמו  שהשירה  נראה  שלה,  בהיסטוריה 
והצנזורה שנכפו עליה והדור "הצעיר" של המשוררים, שהתבגרו 
בדרכי  פנימית  צנזורה  מעין  עצמו  על  מפעיל  הקומוניזם,  תחת 
מהדהדים  והם  לשירים  נופך  מוסיפה  הזאת  ההבנה  ההבעה. 
יורגן  יותר עבור הקורא המודע. כך למשל בשירו של  ומרגשים 
רוסטה 'דבר שהתחלתי לחשוב עליו יום אחרי מות דודתי' )עמ' 
הוא  זאת  ועם  כמשעשע,  להיקרא  יכול  פניו  ששעל  שיר   ,)86
מתייחס לפן נוגע ללב באופני ההתקשרות המאופקים והחרישיים 
של האסטונים: "האם אתם רוצים לדעת/ מדוע האסטונים שונים/ 
אתם רוצים ובכן אגיד/ שהם חיים את כל חייהם/ ממש קרובים 
אלה לאלה/ ובכל זאת אינם מסוגלים/ לומר לזולת שהם/ אוהבים 
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מישל אקרד־אליאל
מצרפתית: רותם עטר

מטפורה

ִאּלּו ַהֵּמָטפֹוָרה 
ָהְיָתה ַעִין אֹו ֶּפַרח 

ְּדַבר ָמה ֶׁשְּיַׁשְחֵרר אֹוָתנּו 
ִמן ַהִּׁשיָרה 

ְּגִביׁש ַהְּבֹדַלח ֶׁשל ַהֲהָוָיה
ְסִפיָנה ֶׁשְּבכֹוָחּה ְלַהְׁשִליְך

ֶחֶבל ְּכֵדי 
ֶלֱאֹחז ְּבִזְכרֹונֹות 

ַהָּים 
ְּבֶמַלח ַהַּׂשְרַעִּפים

ְוִלְׁשֹּכַח ֶאת ֵעץ ַהָּׂשֶדה 
ְּכֵדי ְלֵהָהֵפְך ְלִמָּלה

ֶׁשֵאיָנּה ְקֵמָלה
ַּתַחת ַהֹּכֶבד

מק
סו

ני 
רו

ר 
איו

נה
פי

חצי

השיר הכל כך יפה הזה הוא בעיני תיאור המחט שבה נתפרת מטפורה לכנפי השיר. מישל 
הים  לזיכרונות  בפרח, ממשיך  הוא מתחיל  חייט.  וירטואוזיות של  מפגין  אקרד־אליאל 

       ומסיים במילה. והמטפורה? היא הקטר שאליו מחוברים כל קרונות האסוציאציה.  
             רוני סומק

אותו/ וכשאחד מהם מת/ הם מתקשרים לקרוב שלהם/ ובוכים לו 
בטלפון/ בבכיים החרישי/ ורוצים לומר/ שהם אוהבים/ אבל אינם 
מסוגלים/ הם חיים חמישים שנה/ או יותר/ תחת שלטון זר/ ועודם 
כותבים שירים/ בלשונם המוזרה/ משום כך הם אסטוניים/ לכן/ 

אני אוהב אותם/ גם אם לפעמים/ שונא אותם מאוד".

גם בשירו של וימברג, שם העט של המשורר יאק אורמט, 'סיפורי 
לזהות  משועשעת,  אגבית,  כמו  התייחסות  עולה  עברו',  זמנים 
האסטונית תוך כדי חשיפת צוהר משמעותי אליה: השיר מתאר 
מהו  לבנו  להסביר  המחבר  מנסה  שבה  שיחה  ספורות  בשורות 
קומוניזם וכיצד הוא בא לידי ביטוי באסטוניה. אני לא בטוחה שזה 
שיר של ממש, אולי יותר מכתם שנון, אך הוא מצליח להמחיש את 
כוונתו באופן שגם אנחנו כקוראים זרים יכולים להבין ולהזדהות. 

השירה האסטונית בכללה שונה מאוד מהשירה העברית, אם כי 
גם בשירה העברית בת זמננו רווח הגל האקופואטי שגודש את 
עולם השירה בכללו. בשונה מכאן, הקשר של השירה האסטונית 
זה  מעצור.  בו  שיש  להתבטא  ובצורך  במורכבות  טמון  לטבע 
אחוז  כחמישים  מהווים  )יערות  גדוש  בטבע  שנטוע  עמוק  קשר 
מאדמת אסטוניה ומאגרי המים הטבעיים רבים ושונים מהמוכרים 
אור  ללא  ימים  בחורף   – קיצוני  אוויר  מזג  ותנאי  בארץ(,  לנו 

ימים לבנים,  ובקיץ  וטמפרטורות שצוללות הרבה מתחת לאפס, 
שבהם השמש שוקעת באמצע הלילה וזורחת לאחר שעות ספורות. 

המשוררות בספר מיטיבות להשתמש ברקע זה לכתיבתן. 

גם בשירה האסטונית וגם בזו הישראלית יש חיפוש אחר זהות. 
אצל המשוררים באנתולוגיה ניכר החיפוש בהתייחסות לשפתם, 
לשורשיהם ולכיבוש. אלו כרוכים עם הניסיונות היפים לתאר את 
הזהויות  אולי לשירת  בדומה  זאת  ואינטימי.  אישי  באופן  הטבע 
מובן  אצלנו.  לדעתי(  פחות,  מוצלחת  להיות  )הנוטה  והעדות 
שבשתי התרבויות השימוש בשפה הוא מאפיין ייחודי מאוד, אם 
כי נדמה שכאן העברית מכבידה מדי פעם על התרגום מאסטונית, 
וכמו שמה לו רגל. אם נתייחס לדימוי הידוע של מעשה התרגום 
כנשיקה דרך צעיף שקוף – נדמה כאילו הייחודיות של העברית 
באסטונית  היטב  לחוש  ולאפשר  לשקופה  להפוך  לה  הפריעה 

מבעדה. 

אך העיקר, ומעבר לכל, יש משהו מרחיב לב ודעת לקרוא שירים 
את  ולנשום  אוניברסליים,  לנושאים  כל  קודם  המתייחסים  אלו 
והבהירות  השקט  עם  יחד  מביאים  שהם  הצפוני  הפסגות  אוויר 
נפתח לנו צוהר לחיי הנפש בעולם אחר.              .שלהם, ולהרגיש שלו לרגע, למרות סגרים וקורונה וקשיים אחרים, 
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ואינטרס׳״ )עמ׳ 19(. בדונו במלחמה הפלופונזית, נדרש המחבר 
לא רק למקבלי ההחלטות, אלא גם למשטר ואף לחוקת המדינה 
כפי שהוא עושה זאת ביחס לחוקת ספרטה שהיתה חוקה מעורבת 

שכללה יסודות מונרכיים, אוליגרכיים ודמוקרטיים )עמ׳ 31(.

בכל מלחמה ומלחמה עומד המחבר בפירוט על שורשי היריבות 
והקונפליקטים תוך התייחסות לשלום שקדם למלחמה ולמנגנון 
בענייניות  סוקר  הוא  בו.  שכרסמה  למשבריות  גם  כמו  שימורו, 
של  וביכולות  במעמד  דינמיקה  חלה  שבהן  תקופות  ובפרטנות 
מדינות, כמו למשל זו של גרמניה, כפי שניתן ללמוד מהכותרת 
ביחס למלחמה העולם הראשונה - “עלייתה של גרמניה וקריאת 
התיגר על הסדר הישן״ )עמ׳ 91(, וכמו גם - “השלום במבחן - 
‘הנתיב החדש׳ של גרמניה״ )עמ׳ 129(. בהקשר זה הוא גם מחבר 
בין רובד המדינה לאישיות השליט: “אי אפשר אפוא להבין את 
התנהגותה של גרמניה בין 1888 ל-1914 בלי להביא בחשבון את 
הרעיונות ואת האישיות של וילהלם השני״ )שם(.

ההידרדרות  את  שהחלה  לתקרית  ביחס  אגב, 
רצח   – הראשונה  העולם  מלחמת  אל  שהובילה 
הארכידוכס פרנץ פרדיננד ואשתו בסרייבו נכתב 
ש״המתנקשים, בוסנים צעירים, נאסרו במהירות. 
פעלו  שהם  לוודאי  מאוד  שקרוב  היתה  ההנחה 
בשליחותן של קבוצות לאומניות בעלות קשרים 
כל  את  לזהות  הצליחה  המשטרה  לסרביה... 
הקושרים ולהוכיח את קיומו של קשר בין כמה 
מהם לבין אנשי ממשל סרביים. ראיות מאוחרות 
על  נרקמה  שהמזימה  כך  על  מצביעות  יותר 
הסרבי  הצבאי  המודיעין  ראש  כולל  השחורה׳...  ‘היד  חברי  ידי 

ולפחות עוד חבר אחד בו״ )עמ׳ 201(.

קגן מפרט את התהליכים שהביאו למלחמות, וגם משווה ביניהן, 
המלחמה  כמו  השנייה,  העולם  “מלחמת  כי  בציינו  למשל  כמו 
הפונית השנייה, היתה תולדה של כישלון מצד המנצחים, שלא 
שהיא  אחרי  לשלום  מוצק  בסיס  לבנות  ההזדמנות  את  ניצלו 
נגמרה ולעבוד בעקביות על המשימה הקשה של שימור השלום, 

שלום שמלכתחילה לא היה נטול פגמים״ )עמ׳ 410(.

בפרק המסקנות הוא כותב את תובנותיו בעלות המשקל לאמור: 
“כל מי שמנתח את מקורותיהן של מלחמות ספציפיות, בהכרח 
בימינו,  )גם(  מיותרות...  היו  מהן  שרבות  התחושה  את  חווה 
מדינית  או  דתית  לחירות  מלחמות  או  לאומי  שחרור  מלחמות 
בתנאים  שלום  על  וכעדיפות  כמוצדקות  רוב  פי  על  נחשבות 
זו טעות לומר נואש מן האפשרות  הקודמים... ובכל זאת תהיה 

לצמצם את סכנת המלחמות ואת תדירותן״ )עמ׳ 530(.

על  קגן  עומד  שנסקרו,  והחברות  המדינות  בין  השוני  למרות 
אחת  “טעות  המלחמות:  של  בבסיסן  העומדות  טעויות  מספר 
ששמירת  ההבנה  חוסר  היתה  הדורות  לאורך  ועיקשת  חוזרת 
השלום דורשת מאמץ פעיל, תכנון, השקעת משאבים, הקרבה - 
ממש כמו המלחמה״ )עמ׳ 531(. כמו כן הוא עומד על השפעת 
הלאומיות )מאז המאה ה־19, י.ב.( לאמור - “כוחה המאכל של 
הלאומיות המבוססת על קשרים לשוניים ואתניים, שיהיה לו חלק 
כה חשוב בהרס השלום, עדיין לא הובן כהלכה״ )אחרי קונגרס 

וינה ב־1815 - י.ב. עמ׳ 532(.

יוסי ברנע

ארבע מלחמות ומשבר אחד

דונלד קגן: שורשי המלחמה והדרכים לשמירה על 
השלום, סדרת שיבולת, הוצאת סלע מאיר, 2021 

שהיגר  ליטא,  )יליד  קגן  דונלד  אמריקאי  היהודי  ההיסטוריון 
ונודע  קלאסיים  בלימודים  התמחה  הברית(  לארצות  בינקותו 
המלחמות  על  הכרכים  ארבעת  בת  ליצירתו  הודות  במיוחד 
הפלופונזיות. עשרות שנים הוא לימד באוניברסיטת ייל, ובשנת 
2002 קיבל את המדליה הלאומית למדעי הרוח. בספטמבר 2000 
פרסם יחד עם בנו פרדריק את הספר בזמן שאמריקה ישנה ובו 

שלום  את  ולהבטיח  לחזור  לארה״ב  השניים  קראו 
העולם באמצעות התעצמות צבאית.

ההחלטות  מקבלי  ניתוח של  הנוכחי משלב  הספר 
ארבע  וכולל  וצבאיים  מדיניים  מהלכים  עם 
הראשון  הפרק  אחד.  ומשבר  מערכות  או  מלחמות 
בשנים  שהתחוללה  הפלופונזית  במלחמה  עוסק 
לעת  קופץ  השני  הפרק  הספירה.  לפני   431-404
הראשונה,  העולם  במלחמה  ועוסק  המודרנית 
כמו  ומדינה  מדינה  לכל  פרטנית  התייחסות  תוך 
ביסמרק  עידן  כמו  למלחמה  שקדמו  לתקופות  גם 
ואחריו. הפרק השלישי )ולמרבה הפלא( חוזר לעת 

השנייה  הפונית  במלחמה  חניבעל  במלחמת  ועוסק  העתיקה 
בשנים 201-218 לפנה״ס. הפרק הרביעי עוסק במלחמת העולם 
השנייה תוך התייחסות לתקופה שקדמה לה מאז תום מלחמת 
העולם הראשונה. הפרק החמישי מטפל במשבר הטילים בקובה 
ואחריו כותב המחבר סיכום ענייני וקצר שאצטט מתוכו בהמשך.

בהקדמת ספרו מתייחס קגן לאלו שניבאו את סוף עידן המלחמות. 
כך למשל איוון בלוך, איש עסקים פולני )שארגן אספקה לצבא 
“הטווח,  גרס:   ,)1878-1877 בשנים  בטורקים  במלחמה  הרוסי 
קרבות  את  ימנעו  המודרניים  הירי  כלי  של  והדיוק  המהירות 
האינטלקטואלית  “המהפכה  ועוד:  זאת   .)14 )עמ׳  ההכרעה״ 
שהתחוללה במאה ה־18 בעקבות המהפכה המדעית עודדה את 
הרעיון שאפשר לתמרן את החברה האנושית ואת התנהגותם של 
הפרטים בה כדי ליצור קדמה, שלום ושגשוג״ )עמ׳ 15-14(. מנגד 
כי  ב־1968  ומצאו  חישבו  דורנט  ואריאל  ויל  ההיסטוריונים  זוג 
לאורך 3,421 השנים הקודמות היו רק 268 שנים ללא מלחמות. 
ה״ריאליסטים״  לאסכולת  קגן  נדרש  לכך  תיאורטי  כהסבר 
שהן  הכוח  למירב  שואפות  והאומות  המדינות  שכל  המאמינים 
מסוגלות להשיג, וגם לאסכולת ה״ניאו ריאליסטים״ הרואים את 

שאיפת הכוח כמבויתת יותר ומגונה פחות )עמ׳ 18(.

לאבחנתו  נדרש  שהמחבר  פלא  זה  אין  תקופתי  רב  כחיבור 
את  “הבין  אשר  הספירה,  לפני  החמישית  במאה  תוקידידס  של 
ש״אנשים  גם  כמו  כוח״,  להשגת  מזוינת  כתחרות  המלחמה 
היוצאים למאבק הכוח, בין אם להשבעת צורך רציונלי ובין אם 
פחד,  ‘כבוד,  זאת מתוך  עושים  יודע שובעה,  דחף שאינו  מתוך 
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ֶאת ָּכל ַהְּזַמן ַהֶּזה. ֵאיֹפה ֲאִני ָּבעֹוָלם ֵאיֹפה/ ָמה ֶאֱעֶׂשה ִעם ָּכל 
ְׁשֵאִרּיֹות ַהּגּוף ַהְּמָסֵרב ְלִהְתַנֵחם ִּכי ְּגבּולֹוָתיו/ ֹלא ֻמָּכִרים ְוֵאין 
ְוָהעֹור  ִמי/ ֶׁשְּיַנֵחם  ְוֵאין  ַּבָּבָׂשר  ַהּפֹוָׂשה  ֵמַהְּבִדידּות  ֶׁשָּיֵגן  עֹור 
ִמְתַּבֶּלה ּוִמי ֶׁשֵּיַדע אֹוִתי ֹלא ֵיַדע ַעד ַּכָּמה ָיָפה ָהִייִתי/ ּוָמה ִעם 
ַלִּמְדָּבר,/ ְלאּוָמן  ְלֹהּדּו,  ַהְּבִריָחה  ָהַרָּוקּות,  ַהַחִּגים ֶׁשל  ְׁשֵאִרּיֹות 
ְיֵמי ַהַחג הּוְמרּו  ְוֵאיְך/ ָּכל  ַרק ֹלא ִלְהיֹות זֹאת ֶׁשֹּלא ִהְתַחְּתָנה 
ְלִעָּסה ֶׁשל ָּבֵצק ְמֻטָּגן ָמתֹוק ְוַלח ִמַּדי/ ּוָמה ֶאֱעֶׂשה ִעם ְׁשֵאִרּיֹות 
ָעַלי ָמה ִהיא עֹוָׂשה/ ְלַבד ֵאיְך ִהיא ֹלא  ַהַּמָּבִטים ֶׁשִּמְסַּתְּכִלים 
ָמְצָאה ָמה ֹלא ְּבֵסֶדר ֶאְצָלּה/ ַאף ֶאָחד ֹלא רֹוֶצה אֹוָתּה ִעם ֵאיְך 
ֶׁשִהיא ִנְרֵאית./ ֵאין ָמקֹום ְלִמי ֶׁשֲאִני רֹוָצה ִלְהיֹות/ ָמה ֶאֱעֶׂשה 
ְירּוַׁשְלִמי  ַאְרִטיׁשֹוק/  ִּבְמַרק  חֹול  ְּכמֹו  ַהְּמִרירּות  ִמְׁשְקֵעי  ִעם 
ֶׁשֵאיֶזה ַרָּוק ֵהִכין ְוֵהִביא ִלְסעּוַדת ַׁשָּבת/ ָמה ֶאֱעֶׂשה ּוְבָכל ַּפַעם 

ֶׁשֲאִני ּבֹוֵדָדה ָהַרָּוקּות ַהּזֹאת ְמָמֶרֶרת אֹוִתי ְוחֹוֶזֶרת"

מאיה: שבת בעולם הדתי. מדוע  השבת כל כך כבדה? יותר ממה 
לקראת  ובדרישות  בהכנות  מכבידה  היא  להנעים,  באה  שהיא 
מי שאינו ממדורת השבט.  כל  את  אבדון  עד  מחריגה  ובתוכה 
השיר החד הזה מעורר בחילה פיזית. "ָּבֵצק ְמֻטָּגן ָמתֹוק ְוַלח ִמַּדי", 
התפקוד  הכבדים  והבישולים  הצלחות  עומס  עם  שבת  ארוחת 
ההכרחי בכל המובנים, לסדר, לנקות. הלחץ הנפשי שעולה מתוך 
הצורך להרים את השבת. והשבת של הכותבת לא עולה יפה, 
אלוהים לא רוצה את מנחת השבת שלה. משקעי מרירות במרק 
שהביא הרווק. מרק ארטישוק ירושלמי שהוא גם מין ירק מוזר, 
לא שגרתי. גם הרווק פגום והמנה שהוא מבשל פגומה. עד שאינך 
בזוגיות ובהורות מקומך כאישה סביב שולחן השבת הוא פגום. 
ִלְהיֹות". זה כתב ההאשמה החמור  ֶׁשֲאִני רֹוָצה  ְלִמי  ָמקֹום  "ֵאין 

ביותר שאפשר לצאת איתו כלפי החברה הדתית.

יעל: אל תגידי שזה לא קיים בחברה החילונית. 

לאבדון.  מוביל  בשיר  שמתואר  מה  כך.  כדי  עד  לא  מאיה: 
ְמַרִצים איזה מולך שהוא החברה, מרצים קהל אנונימי שיושב 
לנו על הכתף כל הזמן. הגועל והמיאוס יוצאים כאן החוצה. 

ספרה החדש של שלומית נעים נאור )בעריכת בכל סרלואי ולי 
עליהם.  לא מדברות  הדברים שאנחנו  על  ממן( מבקש לשורר 
בדידות, אימהות, משא השגרה, גזרת מחלה. לא פשוט לפרוש 
לעיני כל את כובד המשא של כל אלו. מדובר בשירה אישית 
מאוד אבל בה במידה גלויה, כנה, נוקבת וחסרת רחמים עצמיים. 
כמבוגר  אלוהים  אל  ומתעמתת  ברורה  פנייה  יש  השני  כחוט 
האחראי שאינו ממלא את תפקידו כמו שצריך בעולם, קול לא 
ומעניין  דומננטי  נפקד  נוכח  דתייה.  כותבת  עבור  מובן מאליו 
שבתוכה  הדתית  החברה  אל  המשוררת  של  יחסה  הוא  בספר 
ביחס  פעיל מתמיד  קיים מתח  כותבת.  היא  ומתוכה  חיה  היא 
שבין המשוררת לסביבתה. מחד תלונה ומחאה, מאידך השלמה 
או קבלה, מעצם היותה לוקחת בה חלק. יותר מאשר המשוררת 
יוצאת כנגד הנורמות שהחברה הזו מקיימת - נדמה שהיא באה 
הזו  השירה  חילונית,  כקוראת  בה.  כחריגה  לעצמה,  בטענות 
כתפי המשוררת  על  כובד המשקל  וזועקת.  מטרידה, מעציבה 
נדמה לעיתים רב משאת. כקוראת דתייה או דתייה לשעבר, יש 
הכרות מוקדמת ומתוכה אולי קבלה, הבנה או סלחנות מסוימת 
כלפי הדרישות הללו. כיון שלטעמנו זהו רובד משמעותי אולם 
לא מבואר דיו בספר, אנחנו מבקשות לברר אותו בקול, בשיחה 
שונים,  מרקעים  וקוראות,  בעצמן  כותבות  נשים,  שתי  בין 
השונים  הפנים  עם  היטב  להזדהות  הצלחנו  משותפת.  בשיחה 
של "הדברים שאנחנו לא מדברות עליהם" אבל הנושא האמוני 
השקפות  לשתי  בנו  וקרעו  אותנו  קראו  הדתית  והפרקטיקה 
כיון שהוא  שונות. אפשר לדרוש בספר היפה הזה פנים רבים 
בעל גוף רוחני ואינטימי רב שכבות אולם מצאנו לנכון לדרוש 
דווקא בשאלה הזו ואנו מבקשות לעשות זאת דרך עיון בשלושה 

שירים מייצגים הופיעים בתחילת הספר, באמצעו ובסופו. 

שאריות  כל  עם  אעשה  'ומה  הספר  את  הפותח  בשיר  הנה, 
השבת של הרווקות':

"ֲארּוחֹות ַׁשָּבת ֶׁשל ְיִחיָדה ִּכי ְלִמי ֵיׁש ּכֹוַח ְלׁשּוק / ַהָּבָׂשר ַהֶּזה 
ְּכָבר ָעִדיף ַלֲעמֹד ְלַבד ְלִקּדּוׁש ַעל ַיִין ְמלּוַח ִּדְמָעה. אֹו ִליֹׁשן/ 

מאיה ויינברג ויעל סטטמן בשיחה על ספרה של שלומית נעים נאור 

הדברים שאנחנו לא מדברות עליהם, פרדס 2020, 59 עמ'

תחרות  ריבוניות,  מדינות  של  שבעולם  המחבר  גורס  כן  כמו 
ביניהן על חלוקת הכוח היא המצב הרגיל, ושתחרויות כאלה לא 
לחיפוש  שהסיבות  היא  נוספת  הבחנה  למלחמה.  מובילות  פעם 
אחר כוח לא פעם אינן הרצון בביטחון או ביתרון חומרי. נמנות 
יותר, להתייחסות מכבדת, למתן  רבה  ליוקרה  גם הדרישה  עמן 
מקום ראוי - בקיצור, לכבוד. ״מאחר שהדרישות כאלה כרוכות 
חומרי,  ליתרון  הדרישות  מאשר  יותר  עוד  סובייקטיבי  בשיפוט 

קשה עוד יותר להשביע אותן״ )עמ׳ 533(. סיבות אחרות “נובעות 
מתוך פחד, לא פעם עמום ולא מוחשי, לאו דווקא מפני איומים 
יותר, פחד שלא תמיד  איומים מרוחקים  גם מפני  מיידיים אלא 
רחב  במגוון  כזו  חשיבה  של  המתמדת  נוכחותה  להרגיעו.  ניתן 
של מדינות ומערכות, לאורך אלפי שנים, מכוונת אותנו למסקנה 
לוודאי שתמשיך להיות איתנו עוד זמן רב״ )עמ׳ 534-533(.    .הלא נעימה שהמלחמה היא כנראה חלק מן המצב האנושי, וקרוב 

 

הרווקות היא החלק בקיר שנשאר לא צבוע
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"מה לא בסדר אצלה". תהיי בסדר. שבת והחג הן שעות השיא 
של החריגות והבדידות של הרווקות. אות קלון לאנשים על לא 

עוול בכפם. נקודת השבירה במלחציים הללו.

יעל: שבת דתית היא באמת שיא השיאים, ואני עד היום לא 
מצאתי לזה תחליף בעולם החילוני. היא כמו קרוב יקר שאת 
שבת"  "אווירת  שנקרא  מה  השבוע.  כל  לפגוש  מחכה  מאוד 
הוא עונג שאין במקום אחר, לא בטיולים בשמש בשבתות חורף 
משמעותי  וחלק  בערב.  בשישי  משפחתי  סרט  ולא  חילוניות 
מהשבתות הדתיות הוא בילוי זמן עם היקרים לך, עם המשפחה, 
עם החברים, בלי מסכים, בלי היסחים - ובשיאו הבילוי הוא 
ארוחות השבת, בשישי בערב ובצהרי שבת. מה עושים כשאין 
עם מי לשבת לסעוד את הארוחות האלה? לצורך זה מתקיימת 

רשת של רווקים ורווקות שתומכים זה בזה. 

מאיה: בין תומכים לבין משקפים האחד לשני את העליבות. 
לגאולה,  הממתינים  המצורעים,  שולחן  החוסר.  האומללות. 
להחלמה, לתיקון. כיוון שאינם טובים דיים כל עוד לא התחתנו 

ופרו ורבו.

השיר  את  חותם  שהמשפט  מעניין  יעל: 
ללא נקודה ולא במקרה, הוא ממשיך כחוט 
היא  הרווקות  הבאים.  השירים  בכל  השני 
סמל לכל מה ששבור ולא מצליח להיתקן. 
בשיר  וגם  הספר  בכל  לב:  לשים  חשוב 
הזה, השירים נכתבים מעמדה של בדיעבד, 
להיות כבר אחרי - אחרי הרווקות, אחרי 
הלידות. אבל מה שדוברת לא ניצלה ממנו 
ואפילו  הווה  בזמן  להשאיר  בוחרת  היא 
עתיד בתוך השירים. כמו במשפט החותם 
ֶׁשֲאִני  ַּפַעם  ּוְבָכל  ֶאֱעֶׂשה  ָמה  השיר:  את 
ּבֹוֵדָדה ָהַרָּוקּות ַהּזֹאת ְמָמֶרֶרת אֹוִתי ְוחֹוֶזֶרת 

- הרווקות היא החלק בקיר שנשאר לא צבוע "זכר לחורבן", 
כשלכאורה  גם  שלנו,  ביומיום  אותנו  הלא־שלם שמלווה  היא 
הכל תוקן. אני חושבת שהשיר הזה לא היה מעניין אם הוא רק 
היה "מסמך ביקורת" על החברה הדתית, הביצה הירושלמית. 
מרכז הכובד שלו הוא השורה האחרונה, שבה הדוברת מגלה לנו 
למה היא חשפה את הכביסה המלוכלכת בשיר עד כה: לא כדי 
להלעיז על בית גידולה אלא, וכאן החידוש, כדי לבשר לנו מה 
שאנחנו באמת לא מדברים עליו: ש"הרווקות" כמושג של חסר 
מלווה אותנו גם כשאנחנו משיגות כל מה שחשקנו בו או היינו 
צריכות לחשוק בו. לכן אני קוראת את השיר הזה באופן שבו 
הביקורת כלפי החברה הוא השולי, והדיון שהוא מבקש לעורר 

הוא חוצה מגדרים: מה ממשיך להיות חסר, גם כשהכל מלא? 

מאיה: השיר הבא אחריו 'תשובה לשאלה' הוא כבר הגאולה. 
השיר  בכותרת  יש  הכל..."  החתן ש"הפך  את  הדוברת מצאה 
לשאלות  תשובות  מביא  השיר  כאשר  מתבקש  מילים  משחק 
גם  בקונוטציה  מרמז  אבל  הרף,  ללא  ונשאלת  נשאלה  שהיא 
לתשובה עמוקה יותר. מרגע הנישואים, הספר עוסק בניסיונות 
להרות. אישה דתייה נחשבת אישה מלאה כאשר היא פורייה 

ויולדת. גם בעולם החילוני בחברה הישראלית יש לחץ גדול 
להרות אבל יש סבלנות לגילים מאוחרים יותר, מה שמאפשר 
לקיים יחסי מין ללא נישואים למשל, ויחסי מין ללא ילדים. 
השער הראשון בספר )"שארית שמו"( מסיים במעין וידוי שאין 
לדוברת אבא. 'ח"י שנים למותו של אבא'. הגדרתה כ"שארית" 
והיתמות שלה  ללא הצלחה  להרות  הניסיונות  הרווקות,  היא 
השער  את  הפותח  השיר  כשם  ששמו  השלישי  בשער  מאב. 
ומחזיק  שמגדיר  מה  על  מדובר  בשמים",   מרחפת  "אישה 

בעלות על אישה בחברה הדתית. 

ִמַּדי/  ָעֶבה  ְמִעיל  ִטיְמֶּבְרֵלְנד/  ְּבַנֲעֵלי  ְמטֹוִסים/  ֵּבין  "ְמַהֶּלֶכת 
ִלְכִריְך  ָּכמֹוִני  ֶׁשְּמָסֵרב  ֶּגֶבר  ָמטֹוס./  ּוְמַחֶּפֶׂשת  ַּגב/  ַעל  ַּתְרִמיל 
ַהֲחִזיר/ ׁשֹוֵאל ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם/ ֵיׁש ָלְך ַאָּבא/ ֵיׁש ָלְך ַּבַעל/  ֵיׁש ָלְך 
ַאָּבא/  ֵיׁש ָלְך ַּבַעל// ֵאינֹו ַמֲאִמין/ ֵיׁש ִאָּׁשה ֶׁשְּמַרֶחֶפת ַּבָּׁשַמִים/ 
ְוֵאין ִמי ֶׁשִּיְקׁשֹר אֹוָתּה ָלָאֶרץ/ ֵאין ִמי ֶׁשִּיְבֶנה ָלּה ַּבִית/ ַיְטִמין ָּבּה 

ֶיֶלד/ ִיְבּדֹק ֶׁשָּנֲעָלה ֶאת ַהֶּדֶלת" )'אישה מרחפת בשמים'(.   

מרחפת  'אישה  אירוני  באופן  היא  שכותרתו  הזה  יעל: השיר 
בשמים' הוא ללא אוויר כלל. מתעוררת תחושת מחנק 
אחת  אחר  ממלא  שאינו  למשהו  תוקף  שאין  מכך 

ההגדרות: אישה של, בת של. 

ניתקת  מאיה: הגבר בשיר אינו מאמין. אמונתו כמעט 
ביהדות  אבא.  בלי  בעל,  בלי  אישה  למראה  ממנו 
בעלה,  של  רכושו  היא  אוטונומי.  סטטוס  אין  לאישה 
נמסרת בחתונתה על ידי אביה. כשהדובר בשיר מזוהה 
המבט  נקודת  לנו  ניתנת  לחזיר(  )מסרב  דתי  כאיש 

האורתודוקסית לקרוא דרכה את השיר. 

יעל: אבל מה שמדהים זה שהיא כותבת את הביקורת 
האיש  כמו  מקום  באותו  היא  הקהילה.  מתוך  הזאת 
ששואל אותה, מסרבת לכריך החזיר. יש לה אפשרות 
בלי  עולם  שגם  לשכוח  לנו  אל  נשארת.  והיא  לעזוב 

הגדרות הוא עולם מפחיד וחונק. 

בהבנת  משמעותי  הוא  בשמים'  מרחפת  'אישה  מאיה: השיר 
העמדה של המשוררת לאורך הספר כולו. היא נמצאת כאן בין 
להיות  בין  מעלה,  של  לעולם  מטה  של  עולם  העולמות: בין 
עצמאית לבין להיות תלויה, ובין להישאר בתבנית שהיא נולדה 
עוכר  זה שיר  ואחר.  זר, חדש  או לצאת מתוכה למקום  אליה 
שלווה, הדוברת אבודה. היא בחיפוש. היא עוטפת את עצמה 
ויוצאת  מקרקע,  מגן,  מסיבי,  לבוש  טימברלנד,  ונעלי  במעיל 
לחפש מטוס. בעל כורחה היא נאלצת להמתמודד באומץ עם 
החיפוש. הספר הזה כולו הוא אקט של אומץ לחיות בתוך אי 

הקבלה ואי ההשלמה ובכל זאת לקיים.

יעל: אין ספק שהיא מייצגת קול שקיים בחברה הדתית. התחושה 
נישואים  שהמשמעות העמוקה ביותר היא בניית בית, משמע, 
ולידה. ולא רק לנשים, אם כי עבור נשים במשנה תוקף. אבל 
בעיני היא לא היתה גורמת לנו למידה כזאת של עוררות ועניין 
אילו היתה כותבת את זה אחרי שכבר עזבה את החברה הזאת. 

זה היה נשאר "צהוב" ולא מעניין מבחינת השירה. 
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ָהעֹוֵבר  ַהּגּוף/  ְּבִגיַדת  ֲעֵליֶהם:/  ְמַדְּברֹות  ֶׁשֲאַנְחנּו ֹלא  "ַהְּדָבִרים 
ְּדִחיסּות  ַהֵּׁשָנה/  חֶֹסר  ַהָּדם/  ְּבִדיקֹות  ָהַאָּגן/  ִהְתַעּבּות  ָוָׁשב/ 
לא  )'הדברים שאנחנו  ַהְּטִביָלה"  ֵליל  ַהֶּנֶפׁש/  ְסִמיכּות  ַהָּבָׂשר/ 

מדברות עליהם'(

בשיר־רשימה זה מונה המשוררת מה לא מדובר בין הבריות 
רוב  למעשה  וביניהם.  שבספר  בשירים  מדובר  בהחלט  אבל 
ליל  האחרון,  הסעיף  דווקא  במלואם.  כמעט  דוברו  הסעיפים 
הטבילה, שמקומו הכרונולוגי ביוגרפי היה בחלקו הראשון של 

הספר, לא דובר בו כלל.

מאיה: ליל הטבילה הוא ליל הטבילה במקווה קרוב לוודאי 
השיר,  סיום  בעלה.  לקראת  האישה  התקדשות  על  ומספר 
קורא  הזה  הלילה  תיאור  של  העבה  בשתיקה  כולו,  והספר 
לרוב  דתיות,  נשים  דתיים,  אנשים  יודעים  מה  לדרישה. 
על  ללמוד  הספיקו  מה  הטבילה.  ליל  על  מאוד,  צעירות 
האדירה  האינטימיות  על  אותו,  לענג  הדרכים  על  גופן, 
על  או  עצמו  על  הגבר  יודע  מה  גבר.  עם  גופן  של  במפגש 
יחסי מין  זוגתו בעניין. בחברה שמרנית כשלא מדברים על 
בגלוי, קל וחומר לא מתנסים בהם, לא יודעים פשוטו במה 
מדובר. מעבר להדרכת הרבנית כמובן. מה מסביר את הזכויות 

הראשוניות ביותר שיש לאישה על גופה: שמירה על גופה, 
הקשבה לגופה, לבוא על סיפוקה וגם על הזכות לומר למשל 
לא. השתיקה הזו מהדהדת את סופו של השיר והספר. מספרת 

באופן חכם כמה רבות עוד לא דובר. 

של  הסתמכות  יש  הזה,  בשיר  וגם  מהשירים,  בחלק  יעל: 
כגון  ביהדות  במושגים  בקיא  שהקורא  כך  על  המשוררת 
"טבילה". קורא מן החוץ יכול לחשוב אולי על אסוציאציות 
אחרות, מעבר לטבילה החודשית למטרת אינטימיות בין איש 
לאשתו. כאן בשיר המילה הזאת מקפלת בתוכה כל כך הרבה, 
ויש כאן רפרור גם לשיר הראשון, אולי איזושהי סגירת מעגל; 
אם פתחנו בכך שהמשוררת כותבת על תקופת הרווקות כאשר 
היא כבר אינה רווקה, אזי ניתן לשער כמה תעוזה ויצירתיות 
הדתי  בעולם  זוג,  בני  בין  האינטימיות  על  הכתיבה  דורשת 
הנחת  חיים.  הם  שבו  ההווה  היא  כאשר  החילוני,  כבעולם 
גם  "לדבר"  היא למעשה  הסיום  הזאת בשיר  המילה הטעונה 
על זה. היא כבר מתסיסה את גוף הקורא בסקרנות, כבר מביאה 
"ליל  הצירוף  הנחת  מעצם  עצמית  להתבוננות  הקורא  את 
הטבילה" בתוך השיר. בחוכמה רבה מעבירה כך המשוררת את 
אינטימיות בין בני זוג בכלל, ובחברה הדתית בפרט.        .מרכז הדיון – אולי של הספר הבא – אל העולם ומלואו של 

אסתר יוסופוב

רפאל

ְוֵיׁש ֵלילֹות ֶׁשָּבֶהם ַאָּתה
מֹוִפיַע ַּבֲחלֹוִמי, ָׂשָרף

עֹוֵמד ְּבֶפַתח ָאֳהִלי
ְוסּופֹות ָּכל ַהִּמְדָּבִרּיֹות
ֶנֱעָצרֹות ְּבִקירֹות ְּכָנֶפיָך

ֵּבין ִקירֹות ְמֻנִּצים ֵאֶּלה
רֹאְׁשָך ָׁשמּוט ֵמָעַלי

ּוִמּלֹות ָּכל ַהִּׁשיִרים ִמְסַּתְחְררֹות
ֵמֶהֶבל ִּפיָך

ָּכל ֶׁשֵּיׁש ִּביָכְלִּתי הּוא ָלרּוץ
ָלַקַחת ְׁשלֹוָׁשה ְסִאים ֶקַמח

ְוִלְצחֹק, 
ַאֲחֵרי ְּבלֹוִתי ִּתְהֶיה ִלי ֶעְדָנה?

*

 ַהּכֹל נֹוֵזל
רֹוָצה לֹוַמר

ַהּכֹל נֹוֵזל
ָּכל ַהּמּוָצק

הּוא נֹוֵזל
ִמיֶׁשהּו הֹוֵלְך ְוצֹוֵעק: 

ֵיׁש מּוָצק
הּוא ְמַׁשֵּקר

ַּגם הּוא נֹוֵזל

*
יָקאסֹו ָיכֹל  ַרק ִּפּ

 ְלַצֵּיר אֹוִתי
 ְּבֵעיָניו ָהְרִגיׁשֹות
 ָהָיה ַוַּדאי מֹוֵצא
 ֵאיזֹו ִהָּלה ֶׁשעֹוד

ִנְסֶּתֶרת ִמָּפַני

רונית ליברמנש ורדי

שתילה

ִׁשְלׁשֹום ָׁשַתְלִּתי ֶאת ֵסֶפר ַהִּׁשיִרים ֶׁשל 
ָמה־ְׁשָמּה 

ִּבְׂשֵדה ַהּקֹוִצים ֶעְׂשִרים ֶמְטִרים
ֵמַהִּמְזָּבָלה 

ַהְּמֻאְלֶּתֶרת ְּבַמְסלּול 
ַהֲהִליָכה ַהְּמֻׁשָּתף 

ֶׁשָּלנּו. ִלְפנֹות ִּדְמּדּוִמים ָיָצאִתי
ְּבַגִּפי ַלֲהִליָכה ְמזֶֹרֶזת ְוֹלֶבן ַהְּכִריָכה

ֶׁשֹּלא הּוַעם ִקֵּדם ֶאת ָּפַני 
ְּבִדּיּוק 
ְּבאֹוָתּה
ַהְּנֻקָּדה.
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משה גרנות

מגן עדן לסוף הדרך

ג׳ורג׳ה לבוביץ׳: SEMPER IDEM )תמיד אותו דבר(, 
סיפורה של ילדות, כרוניקה שלא נשלמה, מסרבית: 

דינה קטן בן־ציון, כרמל 2019, 339 עמ׳

דינה קטן בן־ציון זיכתה אותנו בתרגום רומן הזיכרונות המרתק 
שכתב יוצר יהודי־סרבי נפלא – ג׳ורג׳ה לבוביץ׳. עיצוב הדמויות 
מלחמת  מלפני  המאורעות  סקירת  זאת,  קטועה  באוטוביוגרפיה 
העולם השנייה ובעת התרחשותה ותיאור הזירות לאירועים אלה 
מעוררים  שבהונגריה,  ובודפשט  שבקרואטיה,  סומבור  בזגרב, 

השתאות אל מול הכישרון הספרותי שנגלה כאן.

ג׳ורג׳ה עצמו מהגיל הרך  הדובר בגוף ראשון הוא 
עם שאר  יחד  נשלח,  כאשר  חמש־עשרה,  גיל  ועד 
אושוויץ.  ההשמדה  מחנה  אל  בסומבור,  היהודים 
המוני  של  מגורלם  ניצל  שהוא  ואספר  אקדים 
שבהחלטה  לאחר  מותם,  את  שם  שמצאו  היהודים 
של רגע התגנב ממדור הילדים שנועדו לתאי הגזים 
אל מדורם של בעלי המלאכה שנועדו לעבודת פרך.

גן  של  כסוג  מתוארת  ג'ורג'ה  של  הרכה  הילדות 
עדן, כשהוא אהוב ונערץ בקרב משפחתו וחי חיי 
רווחה. גן העדן של הילדות הולך ומתפוגג כאשר 
ברגע של חוסר תשומת לב של האומנת, נופל הילד 

לבור בגן ציבורי. איש זר בשם אנדרייה מביא אותו למרפאה, 
ולימים הופך להיות בעלה השני של אמו. האיש אינו מפרנס, 
אבל עושה את כל עבודות הבית בזמן שאשתו מנהלת פנסיון. 
הספרים  את  לסקור  טורח  והמחבר  כמשכילה,  מתוארת  האם 
שהיא  הקלאסיות  המוסיקליות  היצירות  ואת  קוראת  שהיא 
מנגנת. אנדרייה לעומתה לא סיים בית ספר, אבל האישיות שלו 

מהלכת קסם על הילד. 

 400 לו  מוריש  מאמריקה  דוד  הבטלן:  לבעל  אירע  ביש  מעשה 
שונות  עסקיות  בהצעות  פתחו  על  הצובאים  ורבים  דולר,  מיליון 
ומשונות. אך משמסתבר כי אותו דוד חייב למס הכנסה סכום עתק, 
ומהירושה לא נותר דבר, עולה ומתגברת שנאת היהודים לממדים 
מפלצתיים. מאשימים את אנדרייה בנוכלות "יהודית" ומתנכלים 
נקרא  הוא  היהודים,  נגד  גידופים  הבית  קירות  על  כותבים  לו, 
למשטרה לחקירה, בעל הבית דורש שהמשפחה תעזוב, ומסתבר 
שאין לאן לברוח: בכל מקום האב החורג נחשב ליהודי נוכל שדינו 
חרם. בסופו של דבר נמצאת להם עבודה אצל רוזן איטלקי בעל 
טירה ליד אגם קומו, אבל אביו של ג'ורג'ה אינו מסכים שבנו יעזוב 
עמם. בסופו של דבר הנער נודד מבית לבית: אצל הסבא האלמן 
ובעלה  יוהאנה  הדודה  אצל  קתולית,  לגרמנייה  שנשוי  אדולף, 

האדוק בלה ואגנר, כמו גם תקופות קצרות בבית אביו. 

אחיו  במקום  שיעורים  מכין  הוא  מצטיין,  תלמיד  הוא  ג'ורג'ה 
הוא שולט מילדותו  היו בראש מעייניו,  הבכור שהלימודים לא 
הרכה בסרבית, הונגרית וגרמנית )שלמד מלאורה, סבתו החורגת(, 

ולימים הוא לומד גם צרפתית ולטינית.

עולם:  הרות  שאלות  עם  מתמודד  הוא  בנערותו  וכן  בילדותו 
)אנדרייה, אביו החורג,  מהו המוות? האם יש הישארות הנפש 
סבור שאין: באנו מן החידלון ואליו נשוב(? האם יש אלוהים? 
האם הוא אדיש? או רשע? האם ייתכן שהיטלר הוא מטה זעמו 
יורים  גרמנים  כיצד  עיניו  במו  מפולין שראה  פליט  האל?  של 
בכל היהודים בכפרו, כולל פעוטות, מגיע למסקנה שהאל עיוור, 

חירש ואילם. 

ועוד שאלות נשאלות במחברת: מדוע האנושות חוזרת על אותה 
איוולת ועל אותו רוע דור אחר דור? לכן כנראה, הסופר העניק 
לחיבור שלו את השם SEMPER IDEM – שפירושו - תמיד אותו 
בסומבור;  כנסייה  קיר  על  שהיתה  לטינית  כתובת  כמאמר  דבר, 
התלבט  )שבה  אחרת  שאלה  שיאים.  שבר  הרוע  שהפעם  אלא 
בזמנו הרמב״ם(: אם האל יודע מראש מה יקרה לאדם, מה טעם 
להעניש את החוטאים, הרי הם כפויים לחטוא? 

דודתו יוהאנה מעניקה לנער מחברת, שבה הוא 
כותב את הגיגיו, וגם אמרות כנף שונות, ביניהן 
חוכמה  דברי  וגם  וסבו.  החורג  אביו  אביו,  של 
של חבריו, ביניהם דבריו של חברו קאפי, התמה 
על כי בשונה מבעלי חיים שהורגים בעלי חיים 
כדי לאכול, בני אדם אינם אוכלים את בני מינם 
– אז מדוע אם כן הם הורגים אותם? במחברת 

זאת הכותב מגיע למסקנה שהאל איננו קיים.

סופם של גיבורי הספר הזה, המשפחה המורחבת, 
מיליוני  של  כסופם  היה  והקרובים,  הידידים 
נהרגו  החורג  ואביו  אביו  באירופה:  היהודים 
לסיוע  כפייה  לעבודות  )נשלחו  המלחמה  של  המזרחית  בגזרה 
לצבא ההונגרי הפולש לברית המועצות(, סבא אדולף נרצח, אימא 
תרזה התאבדה באושוויץ, אליזבת כנראה נחנקה בגז באושוויץ. 
שרדו מעטים: ביניהם אחיו הבכור, ג׳ורג׳ה עצמו, כאמור, שברגע 
נדיר של הכרעה התגנב למדור בעלי המלאכה במחנה ההשמדה. 
הוא שרד את צעדת המוות, וכשחזר לעירו מצא את בתי היהודים 

תפוסים על ידי מקומיים. 

מסתבר שהאנטישמיות הנאצית מצאה בקרואטיה ובהונגריה מצע 
מפורטים,  לתיאורים  זוכות  התעללויות  יהודים.  להשמדת  מוכן 

כולל אכזריות בבית הספר מצד המורים ובין הילדים.

הז׳נדרמריה  הצבא,  של  מקומיות  יחידות  ערכו   1942 בינואר 
והמשטרה מסע רצח וביזה ששיאם בטבח המוני ביהודי נובי סאד. 
נרצחו 1300 נפש, מהם 900 יהודים. אירוע הדמים הזה קיבל את 
השם “ראציה״ )המצוד הגדול(, והוא בוצע לאור דרישות מפקדי 
צבא וראשי מנהל באזור שביקשו “לטהר״ את האזור מ״יסודות 
זרים ובלתי מהימנים״, דהיינו סרבים ויהודים. גופות הנרצחים, 
כך מסופר כאן, נזרקו אל מתחת למעטה הקרח בדנובה. הטבח 

נפסק בלחצם של גורמים מתונים.

פאולינה,  דודה  של  המפוארת  הדירה  את  מחרימים  בזגרב 
שוחטים  הבוסני,  המשטרה  קצין  מול  פנים  מעיזה  וכשהיא 
אותה. בסומבור אוסרים את ראשי הקהילה, ומוכנים לשחררם 
רק תמורת פדיון של מיליונים. זולטן, שוליית סָּפרים, אינו מוכן 
תינוקות  של  דם  שותים  הם  כי  יהודים  של  במגדנייה  לקנות 



33
 אוקטובר-נובמבר 2021  

למסקנה  מגיע  ג׳ורג׳ה  נחשים.  בארס  ומשתמשים  נוצרים 
שבאנטישמיות אין הבדל גדול בין שוליית ספרים )זולטן( ובין 
גנרל. הגנרל, אביה של ביאטריקס, נערה שמאוהבת בג׳ורג׳ה, 
בתו.  עם  להיפגש  שיחדל  כדי  משפחתו,  ועל  עליו  מאיים 
כשג׳ורג׳ה שואל איך יסביר זאת לביאטריקס, עונה לו הגנרל: 

תשקר, הרי היהודים יודעים לשקר.

לימים הנערים היהודים מגויסים לעבודות כפייה, וממונה עליהם 
מפקד סדיסט שכל תכלית תפקידו למרר את חייהם.

הרומן  את  לסיים  זכה  לא   2004 בשנת  לעולמו  לבוביץ׳ שהלך 
כן  על  אותו,  לערוך  הספיק  לא  ובוודאי  שכתב,  האוטוביוגרפי 
נשארו בו שאלות פתוחות שהקורא אינו יכול למצוא להן תשובה, 
מגויס  שהוא  אף  לבודפשט,  נוסע  שג׳ורג׳ה  העובדה  למשל 

לעבודות כפייה. 

למיסטיקה:  גולש  הוא  פעם  מדי  אבל  ברובו,  ריאליסטי  הספר 
בהזיות  מופיע  מבודפשט(  מריה  של  הראשון  )בעלה  יוסף  סבא 
של ג׳ורג׳ה, למרות שלא זכה להכיר אותו. הסבא הזה לא הקפיד 
לנבא עתידות.  יודע  לומר שהוא  ידעו  בחובות הדת, אבל הכל 
בעקבות הופעותיו של הסב בחלומותיו של הנער, ניתן לו לחזות 

את מאורעות העתיד הקשים.

אני רוצה לקוות שאילו לבוביץ׳ הסופר הנפלא היה זוכה לסיים 
את הספר ולערוך אותו, היה מוחק את “הנבואות״ האלו, כי למדנו 

כבר מכתבי הקודש כי הנבואות המתקיימות הן אלו שבדיעבד.

עניין נוסף שהיה ראוי לטיפולו של המחבר, אילו זכה בכך, הוא עניין 
השמות: מופיעים כאן אינספור גיבורים: בני המשפחה המורחבת, 
בני הזוג, שכנים, אנשי ממשל, מורים, תלמידים, חברים של ג׳ורג׳ה 
וכו׳. הם מתאפיינים בשם “נוצרי״, שם “יהודי״, שם חיבה וגם קיצור 
וכינוי הקשור באופי, כגון דמיון לשחקנים, לבעלי חיים וכדומה. 

וזה מקשה על התמצאות בעלילה ומכביד על הקורא. 

דודה  לב הקורא העוצמה הנשית המתוארת בספר:  מושכת את 
פאולינה מגרשת את בעלה הראשון וקובעת שגברים הם מחרחרי 
בנהג  מתאהבת  היא  הפליאה  למרבה  מועילים.  ואינם  מלחמות 
חשמלית, שרחוק מלהתחרות בדרגת העושר והאינטלקט שלה. 
במשק  מטפל  והוא  בעלה,  את  המפרנסת  היא  ג׳ורג׳ה  של  אמו 
אחיותיה  רמה.  ביד  עסק  מנהלת  אליזבת,  אחותה,  גם  הבית, 
של מריה, סבתא מצד אבא, לבית הרצוג, המכונות בספר בשם 
לבוסניה(,  הצמוד  ארץ  חבל  היא  )הרצגובינה  “ההרצגובינות״ 
שבמחצית  לדעת  מרתק  במשפחה.  שונים  מהלכים  קובעות 
למעמד  ביוגוסלביה  נשים  זכו  העשרים,  המאה  של  שבמזרח התיכון נשים יכולות רק לחלום עליו.         .הראשונה 

יורם בק

סוֶנטות תאומות    

פעמון בירושלים

עֹוד ֵיׁש ַּתֲעלּומֹות ָּבִעיר ַהּזֹאת:
עֹוְרִבים ְׁשחֹוִרים ּפֹוְקִדים אֹוָתּה ָּכל ֶעֶרב,

ָּבֶרַקע ְנִעיָמה ְׁשֵקָטה ְוַאְפרּוִרית,
מּוָנה ְלֹלא ּכֹוֶתֶרת ְוָכל ֶזה הּוא ְתּ

ֶׁשֵאין ָלּה ָּכל ֶהְסֵּבר זּוַלת ָהֶרֶגׁש
ַהִּמְתַּפֵעם ְּבתֹוְך ָחֶזה ָזֵקן,

ְוהּוא ָחָזק ִמָּכל ְּתחּוָׁשה ּבֹוֶגֶדת,
ִמָּכל ִסיַמן ְּתבּוָסה ִּבְקָרב ֶׁשִהְתרֹוֵקן,

ּוְבִדְנּדּון ָיֶפה ֵואֹלִהי
ִנְפָער ִּפְתֹאם ַהֶּפַתח ַלְּגדּוָלה

ְוָלֱאֶמת. ַהּיִֹפי ַּבְּגָבִהים

ְּכָבר ִמְׁשַּתֵּלט, ִנְפַּתַחת ְמִסָּלה
ֶאל ֶרַגע ְמֻקָּדׁש ֶׁשהּוא ֵלָדה

ֶׁשל ֶאֶרץ ֶׁשָהְיָתה ְוֹלא ָאְבָדה.

קינה על הירח שאבד

ּדֹוֶמה ֶׁשַהָּיֵרַח ֶׁשָהָיה, ָאַבד.
ָמָסְך ָאדֹום ָסַגר ַעל ָּכל ָהֲעָבִרים:

מֹוָפע ָחָדׁש הֹוִפיַע ְמֻפָחד
ּוַבְּׁשִקיָעה ַהּזֹאת ָׁשַמִים ּבֹוֲעִרים.

ָמַתי הּוא ִיָּוֵלד ֵמַעל ָראֵׁשינּו
ַהֲחׂשּוִפים ַלֶּגֶׁשם ַהַּמְכִאיב?

ָמַתי ַנְרִּגיׁש אֹותֹו ֵׁשִנית ְּבַלֲחֵׁשנּו,
ִּבְתִפּלֹוֵתינּו, ְּבֶחְדַות ָהִריב?

ֹלא, ֵאין ָראּוי יֹוֵתר ְלַׁשי ַהּיִֹפי,
ַלֶחֶסד ֶׁשָּׁשַפע ִמֶּמּנּו ְוָיַרד

ִטִּפין ִטִּפין, ָהָיה ָּכאן, ְוָאַבד.

ִאם ִנְתַאֵּמץ ּוְנַחֵּפׂש ָּבֹאֶפק
ֶאת ִעְקבֹוָתיו, ִנְמָצא, אּוַלי ַנְחִּכים...

ַאְך הּוא ֵאינֹו, ְוָאנּו ְמַחִּכים.
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עזריאל קאופמן )2004-1929( היה משורר וצייר יקר. הוא שימש 
כמבקר אמנות בעיתון 'הארץ' וגם עורך 'מאזנים', ביטאון אגודת 
הסופרים הוותיק. שם גם הכרתי אותו כי פרסם דברים משלי: 
ואמן  ספרות  איש  היה  קאופמן  וסיפורים.  ביקורת  רשימות, 
הקשיב  הזמן  כל  ולאדם.  לעולם  המובנים:  בכל  קשוב  פלסטי 
בשיחות עמו, תמיד היה דרוך לקלוט מה אתה אומר, וזה ניכר 

בשירה וביצירה שלו, הדיאלוג הזה עם תבל ומלואה.

המורכב  השם  בעל  הזה  הספר  את  ליצור  חברו  וטובים  רבים 
ובשירתו  באמנותו  עיונים  ַּבֵּלב:  ָּברֹאׁש  ַצְלמֹו  "ִמַּלת  והמעניין 
של עזריאל קאופמן", הן מתחום הספרות והן מתחום האמנות, 
ובראש הֵאם והאב של המיזם המבורך הזה: ד"ר מזל קאופמן, 
אשתו של עזריאל ומרצה לספרות, וכן חיים דעואל לוסקי, ד"ר 
לפילוסופיה ואמן חזותי ישראלי מוכר, ששמו נקשר לאחרונה 
בהקשר של הטרדות מיניות, אבל חלילה לנו לקלקל את שמחת 
הספר הזה שאין לו קשר וזיקה לאותו עניין. אל השניים חבר 
ויפהפה,  הדור  ספר  כאן  שהעמיד  גורדון  מיכאל  מעצב־העל 
המבליט את עבודות קאופמן, אבל בשום אופן אינו מקפח את 
מילותיו. אני עקבתי שנים אחר שירתו של קאופמן מספרו הפיְך 
היומן  לאורך  לא טיח: שירים  בוז,  ועד   )1994 )כרמל,  ומרתק 
והלירי,  המחאתי  הרב  ערכה  את  אני  ויודע   ,)2003 )נתן־נטע, 

האישי והציבורי.

על  פה  לכתוב  נתגייסה  שונים  כותבים  של  מרשימה  גלריה 
בו־זמנית,  ומשורר,  צייר  וצייר,  משורר  כאמור  שהיה  קאופמן 
ולעיתים  בניגוד  אצלו  עומדות  לעיתים  הללו  האמנויות  ושתי 
הפלסטית  האמנות  בתחום  מרתקים.  אכן  והמאמרים  בסירוג. 
כותבים עליו: ד"ר מזל קאופמן במאמר הנושא את שם הספר 
ועוסק במושג הגוף על כל חלקיו אצלו: ראש, לב, בשר ודם, 
קידר  דורית  ד"ר  קאופמן;  של  והמילולית  החזותית  באמנות 
שהיתה האוצרת של כמה מתערוכותיו, כותבת כאן מאמר בשם 
מהמוקדם  התנועה  את  הסוקר  בעפיפון",  משחק  גוזלי  "ילד 
למאוחר בעבודתיו; גלעד מלצר  במאמרו "המודרניזם המינורי 
קאופמן  של  האמנות  מעשה  את  ממקם  קאופמן"  עזריאל  של 
יונתן הירשפלד ברשימה הנושאת  ומקום;  זמן  בקונטקסט של 
מבצע  הדגים",  של  מבטם  מנקודת  "הַדִיג,  המקורי:  השם  את 
לוסקי  דעואל  חיים  וד"ר  האחרונות,  בעבודתיו  כיוון  קריאת 
ב"עזריאל קאופמן לא פנה אל הציור מתוך ֶחֶסר", מנסה לנתח 

את מניעיו של האמן ואת הדחפים הפסיכולוגיים שהובילו אותו 
לעסוק בציור ובשירה.

ובתחום הכתיבה - ד"ר עילי ראונר מוצא אצל קאופמן חזרה 
הסוסי  לדימוי  לחזור  ומרבה  לשוני  וטרום  טרום־ריבוני  לעבר 
הזה שמתקשר  במוטיב  "סוסי האדמה".  אצלו במאמר שנקרא 
ספרים  מוכר  מנדלי  של  מ"סוסתי"  ממשי  וכדבר  כסמל  לסוס 
ועד "רופא כפרי" של פרנץ קפקא, עוד אחזור לעסוק במאמר 
זה. יוסי מרק במאמר יפה בשם "מילה חובקת מבט חובק מילה" 
בוחן דרכי ראייה בשירת קאופמן במין מעגל סגור של ציור, שיר, 
ציור; מילה, תמונה, מילה. פרופ' רחל פרנקל־מדן מעניקה לנו 
כאן את מידות רוחב המגרש של מעשה האמנות אצל קאופמן. 
אלא  טענה,  להוכיח  כדי  בנגזרת  לא  שהמשתמש  מאמר  זהו 
בפנורמה רחבה על מכלול שירתו של המשורר, או אם תרצו כפי 
שאבחן זאת יפה פרופ' אורציון ברתנא, זהו מאמר שהוא טקסט 

בעל תמטיקה מפזרת ולא ממקדת, והוא יחידאי והכרחי כאן.

של  האחד,  יתרה.  חיבה  גיליתי  הרצף  פני  על  מאמרים  לשני 
למהלך  טוען  בינה  מאלף  שבמאמר  סוויסה  אלברט  הסופר 
רדיקלי המשוחרר מ"שפת הציור" וחוקיו ואף מוצא זיקה בין 
אותו מהלך ובין כתיבתו השירית באותן ארבע שנים של תחילת 
המילניום השני. המאמר נקרא "על ה'קבוצה הלבנה'" והוא בנוי 
כביקור סיפורי בסדנת האמן של קאופמן להבדיל מביקורת על 
שבעצם  בצבע  ציור  בשבח  מדבר  סוויסה  בתערוכה.  תמונות 
סדרת  הלבנה",  "הקבוצה  על  כותב  הוא  לרישום.  מתחפש 
העבודות של קאופמן כך: "בציור, הבד הוא מקומו של העולם 
כמו  הללו  הצבע  "רישומי  מוסיף:  ועוד  מקומו".  העולם  ואין 

מרחפים באוויר, תלויים על בלימה".

אבל למה שאתמצת לכם את כוונתו. הנה היא לפניכם במילותיו 
הלבנה',  ב'הקבוצה  לפנינו  "כאן  נפש:  לכל  שוות  סוויסה  של 
לא  נרגשת,  קלה,  נחפזת,  עומק,  ונטולת  רָזה  מכחול  תנועת 
עומק  ללא  יסוד,  שכבות  ללא  רקע,  כל  ללא  נסערת,  פעם 
קולוריסטי, ללא גוני גוונים, ללא ערבוב צבעים, בלי קווי ִמתאר 
אינו  שהוא  רבות  מחיקות  ועם  בכתם  או  בַקו  חוזר  טיפול  או 
טורח לתקנן ולהסתירן; אלה מצטרפות ל'מחיקות' ככתבן ולצל 
הציור הנראה בנקל בשולי התמונה, וכל זה תמיד תמיד על פני 
מרחבים עצומים של בוהק ולובן של בדים עירומים לחלוטין, 

רן יגיל

ממלכה תמורת סוס

ִמּלַת צַלְמֹו ּבָרֹאׁש ּבַּלֵב: עיונים באמנותו ובשירתו של עזריאל קאופמן 

עורכים: ד"ר מזל קאופמן וד"ר חיים דעואל לוסקי, כרמל 2021, 271 עמ'
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הקונקרטי  לבד  מֵעֶבר  אל  בעליל  החורג  לובן 
רוחות  הציור, אל ארבע  ולמישור המוגדר של 

השמיים שלו".

וייכרט נקרא: "המזָרח  מאמרו של פרופ' רפי 
שיֵרי  כמה  על  טווסים:  של  נוצות  עוֶטה 
את  מתאר  וייכרט  קאופמן.  אצל  כמובן  ים", 
וכאיש  בכלל  מהלך  כאיש  ובצדק,  קאופמן, 
הולך ַלים בפרט. וייכרט הוציא בשעתו מבחר 
שמש,  של  אחת  )שעה  קאופמן  משיֵרי  מקיף 
קשב לשירה, 2007(. השם אומר הכל בִקרבה 
אל הים הגדול. הוא מתחיל את המסע בעקבות 
כבר  קאופמן  של  השלישי  בספרו  הים  שיֵרי 
ומסיים   )1989 פועלים,  )ספרית  לזוז  אפשר 

אותו בספרו השמיני תולעת בת מאה שנה )נתן-נטע, 2002(. 
על  המבוססת  מטפורה  הסינסתזיות,  על  יפה  עומד  וייכרט 
שילוב בין רשמי חושים שונים, אצל קאופמן, כמו ריח החיים, 
ועל דיוק התיאור עד לחוט השערה ְּבראות הדובר ַּבשיר את 
הים, הנה: "ציפור איטית על קו החוף/ יש לה דרך/ כנף ַּבחוף, 
)"קו  כריח החיים"  עוֵבר באמצע הציפור/  ַּבמים,/ החוף  כנף 

מים"  "רישומי  המחזור:  מתוך  החוף" 
בספר כבר אפשר לזוז(.

וייכרט  מאמרים,  לשני  באשר  פירטתי 
בכל  כי  לציין  הראוי  מן  אבל  וסוויסה, 
המאמרים נשמרת מידה רבה של ִקרבה 
מיותרת  בריחה  ואין  עצמו  למושא 
כתובים  והם  ולמונחלוגיה,  לתיאוריות 
מעניין ובגובה העיניים. עם זאת, לדעתי, 
גולת הכותרת של הספר הזה באה דווקא 
בסופו, לא בשירים ולא בציורים, שהרי 
אותם כבר הכרתי, וגם לא במאמרים על 
אף שאלה הוסיפו גם הוסיפו לי על מה 
אלא  והמשורר,  האמן  על  ידעתי  שכבר 
המרגש  המצמרר,  האישי  היומן  בפרקי 
תחת  הספר  בסוף  שמופיעים  והחכם 
הנה  ורשימות".  יומן  "פרקי  הכותרת: 

קטע מתוכו:

בכפר  איך  משום־מה,  עכשיו,  נזכר  "אני 
מבוגרים  גברים  בהעדר  וב־1944,  ב־1943  הוולגה  על  הרוסי 
בכפר בגלל גיוסי צבא וקרנות קרבות כנגד הגייסות של היטלר, 
הייתי בקבוצת נערים בני 14 בערך – הגברים הצעירים היחידים 
בכפר – ועלינו כל חובת שירות הציבור, עבודות ציבור ותפקידי 
החסד האחרון למתים. קברנו אנשים שמתו, קברנים צעירים על 
גבעה – בית קברות כפרי. אישה בכפות ידינו הקפואות מּורדת 
ֱאֵלי קבר, ומתחתה גופת אישה שמתה שבועיים לפניה. פתחתי 
את כסות גופה כדי לראות עקבות של זמן, ותולע וריקבון כחול 
פושה ועור אכול נקלף ומשהו תוסס זוחל בה למכביר. את הפער 
הזה בין עובדת המוות לבין נכסי גופו של הנברא, שמתבזבזים 
ולא עתה, למרות  אז  להיאכל אחר כך, לא הצלחתי להבין לא 

שכבר היה ברור מעל כל ספק שכבר התפנתה 
מכאן הנפש...".

אבל לא איש כקאופמן יישאר מדוכדך, גם 
פנים  מול  פנים  המוות  את  פוגש  הוא  אם 
בצעירותו, וגם לא אנו הקוראים, הנה הוא 

מוציא מכאן מסקנה יפה ולומד שיעור:

ההתפנות.  הזה,  המושג  על  חושב  "אני 
אין הוא חד־ִסטרי, שהרי יש בו כבר יסוד 
אֵחר,  חדש,  במשהו  להיאחזות  ראשון 
ולפעמים דווקא באין־ברירה יש בכך יסוד 
בך,  לאמונה  חדש  דם  להזרים  אופטימי, 
מעשה  אל  דמיון  לקשור  שמסוגל  משהו 
משתנה,  בצבע  רק  כוח  אותו   – הנכון  ברגע  שמתבקש  ממש 
וכיוון החץ נשלח לתור לו מטרה. ביום שבו החלטתי לזוז מעכו, 
עומד שעות ארוכות על חומת העיר העתיקה, ומתחת לרגליי 
ראיתי איך הים מכה באבני החומה – הוא היה בלי גיל. היו שם 
גושי מים עתיקים מאוד, סוללות אֵפלות של בטן אדמה, בטן 
את  שחרכו  ניצוצות  ראיתי  תחתית.  ללא  פעורה  ובטן  אוניות 
גופי ואת ימיי ומשהו ִצמרר את איבריי והיה בי קול שאמר – 
אתה יכול ללכת! כי כך שמע סבי יצחק, 
שהובל על ידי משמר של גרמנים במשך 
שעות בידיים מורמות ברחוב העיר ממש 
של  חנויות  להם  להראות  הכיבוש,  עם 
והוא  יכול־תוכל;  קול:  בו  היה  שוקולד. 
חזר מהם בלי פגע. וזה אותו קול שאמר 
לאבי ביום עוזבנו את הבית ב־1939: אתה 

יכול ללכת!"

ציוריו של קאופמן נוגעים בי ומרשימים 
מודרניסטית  רוח  בהם  מוצא  אני  אותי, 
גדולה מקוּביזם ועד מונדריאן; אבל אני 
איש ספרות ולשון במהותי. אתמקד בזה 
ואכתוב מילים משלי על שירת קאופמן 
בספר  כאן  מופיע  ממנה  יפה  שמבחר 

הכולי הזה בלוויית שירים מן העיזבון.

שקאופמן  שנים  כמה  לפני  עד  חשבתי 
הוא משורר לירי היודע לצייר קונטורים 
השירה  ספרי  באו  והנה  חשבתי.  כך  במילים,  ויפים  עדינים 
כי  סברתי  בתחילה  באחת.  פני  על  וטפחו  שלו  האחרונים 
קאופמן כותב ברצף מתוך מחאה, לחץ, המצב האישי־חברתי־
צפונה;  רבין  מרצח  המדינה השתנתה  לבו,  על  מעיק  פוליטי 
אלא שמתברר כי לקאופמן היה המון בבטן כמשורר ובשנותיו 
האחרונות הדבר התפרץ. כוחו הוא דווקא ברצפים הארוכים 
האלה שמטרתם היא לא בחירה של צירוף יפה, שורה נאה; אלא 
עבודה עם רעיון, מוטיב, על פני רצף משתפך, אסוציאטיבי, 

הצובר כוח, רצף קומולטיבי.

שנה  מאה  בת  תולעת  בספר  התולעת  מוטיב  עם  התחיל  זה 
)2002(, המשיך ברצף המחאתי עם מוטיב סימן הדפוס הנמלתי 

עזריאל קאופמן )ארכיון המערכת(
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)לשון נמלה(, בספרו בוז לא טיח: שירים לאורך היומן )2003(, 
והסתיים בספר זמן בולע את עצמו )2004(. כל הספרים יצאו 
בהוצאת נתן־נטע על שם אביו של קאופמן שזה היה שמו היפה, 
והוא מוזכר ביומן לא אחת, אפילו בציטוט שהבאתי. תחושה 
של חנק ומרדף עוָלה מתוך השירים בספר זמן בולע את עצמו. 
תחושה שלפעמים נשברת בפריצה גדולה אל האחו, או באוויר 
וממלא אותן. מובן מאליו לכל הקורא  הנכנס לפתע לריאות 
בדומה  הסוסים.  הוא  הארוך  הזה  ברצף  המרכזי  שהמוטיב 
כותב  זמן",  לי  "אין  ואומר  בשעון  שמציץ  טלוויזיה  למנחה 
ושהרצף  קרב  שהמוות  יודע  הוא  כאילו  שיריו;  את  קאופמן 
עומד להיקטע. באמת אין לו זמן, שיר רודף שיר ועליו להספיק 

לרוץ אחר השורות החזקות הבאות בראשו בזו אחר זו.

אבל אצל קאופמן כמו אצל קאופמן אי אפשר בלי היסטוריה, 
מדע  פואטיקה;  על  דיבור  הגות;  פילוסופיה, 
החזק  האישי  הרצף  תוך  אל  וכך  יהדות.  וגם 
את  כמסמלים  בסוסים  שימוש  העושה  הזה, 
דהרת החיים ואת הדם ההולם ברקות, נשזרים: 
ג'נגס חאן,  סוקרטס, אלכסנדר מוקדון,  טרויה, 
מוכר  מנדלי  של  הסוסה  פושקין,  נפוליאון, 
ספרים, רבי נחמן מברסלב והטלית, ואבא ואמא 
וסבא וסבתא והילדים והחיים. הכל נכנס לבליל 
ובעצמו  בכבודו  המוות  גדול שרק  אחד  שועט 
יכול לעצור אותו, ואולי, אולי גם הוא לא. מי 
שעומד יפה בספר־היוצר הכולי הנוכחי הנסקר 
מילת צלמו בראש בלב, על מוטיב הסוס  כאן, 
והמרצה  הסופר  כאמור  הוא  קאופמן  בשירת 

לספרות עילי ראונר, במאמרו "סוסי האדמה". 

אוהב  הזה  הסוס  העדר/  מן  שברח  סוס  "זה 
לילה/ אוהב הוא מערות/ אוהב סגריר/ זהו סוס 
חונק  הירוק/  לו  צורם  יפים/  בימים  לו/  שרע 

אותו האור/ הוא מבקש לו נקיקים/ בסלע/ הוא חולם כנפיים/ 
סיים כתיבת  להינתק מארץ/ בשקט העדרי/ בטרם בריחתו/ 
בחושך  לנשום  שורה/  לומר  יכול/  כבר  הוא  היום  טלפיים/ 
לחשוב/ בחושך/ להתאפס גרגר בחושך/ עבור גלקסיה אחרת/ 
אלוהית/  זורמת  אחרת/  מוסיקה  עם  רקיע/  צלילי  מסלול 
צורות  ראות/  צורות  יולדת/  בריאה  צורות  אלוהית/  צונחת 
בחשכה/ צורות בעיגולים/ בנחתכים/ צורות ניצן חסום/ קורא 
לבוא/ תחת אפיריון אחר/ צורות שמים אחרים/ רבים רבים".

רק הסוס יוכל להוציא אותנו מהמקום התקוע בהוויה הקרתנית 
שבה אנחנו נמצאים, חיים. רק הוא יוכל למשות אותנו מטמטום 
השגרה והימים האפורים: לא מכוניות חדישות, לא אופנועים 
מבהיקים, לא מטוסי סילון החוצים אוקיינוסים, לא צוללות או 
סירות מרוץ. רק הסוס, בהמת משא אצילית ומיוזנת משחר ימי 
ההיסטוריה. קאופמן זועק: ממלכה תמורת סוס, ממלכת החיים 

כולה - תמורת סוס.

שאגר,  דברים  בבטן.  הרבה  היה  לקאופמן  כי  אפוא  מתברר 
שיש  תראה  אחורה  בשירתו  תדקדק  ואם  משסעת,  ביקורת 

רגליים לדברים עוד לפני שלושת הספרים המאוחרים. כאמור, 
יעידו  מאוד.  ואישי  לירי  משורר  היה  קאופמן  כלל,  בדרך 
מזה,  מעט   ;1983 נתן־נטע,  נודד,  עוף  )סונטת  ספריו  שמות 
הקיבוץ המאוחד, 1985; שם המעשה, הקיבוץ המאוחד 1999(. 
אך קרה שמשהו זעזע את אמות הסיפים הליריות שלו והוא 
יצא מחיק האני המשפחתי והתפוצץ על הדף, פעם ב... או אז 
יצא לו מעין רצף שירים חברתי־פוליטי, ביקורתי ובעטני, בעל 
מעלות. כזה היה ספרו מפני היום הזה - שירי זעם וכאב על 

רצח רבין )תג, 1996(.

בעיקר בספר בוז, לא טיח - שירים לאורך היומן, קאופמן לא 
ריחם על הממסדים שהקיפו אותו, שנגעו בו באשר היה: הדתי, 
הפוליטי, התקשורתי ואפילו הספרותי. הכאב שלו היה אותנטי. 
מצב  כדי  תוך  ברצף  נכתבו  השירים  מילה.  לכל  מאמין  אני 

של מתיחות בלתי נסבלת באזורנו, ימי מלחמת עיראק ומפלת 
סדאם חוסיין. המשורר חי את חיי השגרה שלו וחיפש תכלית 
אביב,  תל  רחובות  הים,  הירקון,  המקומי:  בנוף  קיומו  לעצם 
השרב, לפעמים הרי הגולן, או הכנרת. הוא הסיט מבט ונתקל 
המסוים  מהיופי  נהנה  פורתא,  נחמה  מצא  שבהם  בספרים 
בחוויית הקריאה; שוב הסיט מבט ונתקע מול מסך הטלוויזיה, 
שם סיפרו לו מה קורה בעולם. אבל הוא סקפטיקן נצחי, ידע 
שמספרים לו דברים סלקטיביים־מגמתיים. תחושה של מרמור 

עולה מן השירים וחיפוש אחר תשובה.

החיפוש אחר הסדר הוביל את קאופמן אל מקורותיו היהודיים: 
קבלה,  "טוטפות",  המוזרה  במילה  עיון  תפילה,  הפסח,  חג 
ברצף  ציטוטים.  שברי  רש"י,  הנביא,  דברי  בראשית,  סיפורי 
קצרים  שירים  שני  יש  היומן"  לאורך  שירים  טיח:  לא  "בוז 
וראוי לציטוט: "במדבר עירוני של  יפה  על רש"י, אחד מהם 
לו  ראה פטמורגנות/ צמח  הורתו/  בעודו ברחם  הביניים/  ימי 
שפתחה  האבן  הפוך/  דברים  ראה  יונגיאני/  זיכרון  בחשאי/ 
 .)'2 רש"י   – ורמייזה  )'קיר  יבוא"  ליום  גאון  החביאה  רחמה/ 
אבל גם במקורות הדתיים אין מבחינת המשורר נחמה. כאילו 

עזריאל קאופמן, ״סוסאדם״ 1984-85, טכניקה על נייר מודבק ללוח עץ, 110X145 ס״מ 
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ענת קוריאל

לוכד הנחשים

 
ְּכֶׁשָּפְתָחה ֶאת ַׁשַער ַהַּבִית

ִהְרִּגיָׁשה ֶׁשַּמֶּׁשהּו ָזר ִמְסַּתֵּכל ָּבּה.
 

לֹוֵכד ַהְּנָחִׁשים ֶׁשִהְזִמיָנה ִּבְבִהילּות ִהְתַלֵהב,
ֹלא ְּבָכל יֹום רֹוִאים 

ָנָחׁש ְּתלּום ַקְׂשַקִּׂשים ָמצּוי ַּתת־ַאְרִסי.
 

ְּבֹתם ָהֲעבֹוָדה הּוא ִנַּצב מּוָלּה
ְׂשַבע ָרצֹון ִמיָכְלּתֹו

ְלָהֵגן ַעל ֵּביָתּה.
״ֵיׁש ֹּפה ִצְמִחָּיה ְלַדֵּלל,

ּוִפּנֹות ֲחׁשּוכֹות ְלָהִאיר״, ָרְמָזה לֹו ְלִהָּׁשֵאר.
ְוהּוא ֵהֵחל ְלַפּנֹות ְּפסֶֹלת ְוֶגֶזם, עֹוד ָועֹוד,

ִּגּדּוִלים ֶׁשִהְׂשַּתְרּגּו ַעל ְצָמִחים ֲאֵחִרים ָּבְראּו ְסַבְך ְמַסְקֵרן,
ִנְמַׁשְך ְלַגּלֹות ָמה עֹוד ִמְתַחֵּבא ֶּבָחֵצר ַהְּסבּוָכה

 
ַאְך ֵמעֹוָלם ֹלא ִהְצִליַח ְלָחְׂשָפּה. 

ליאור זקס שמואלי

*

ֵאיְך ַאְּת יֹוַדַעת?
ָׁשלֹוׁש ִמִּלים ֶׁשל ְּתהֹום 

ֵאיְך ַאְּת יֹוַדַעת
ֵאיְך ַאְּת יֹוַדַעת ְלָאן ַהִּמִּלים ֶׁשָּלְך ָׁשטֹות 

ּוָמה ֵהן עֹוׂשֹות ֶאְצִלי ַּבֵּלילֹות
ַּגם ְּכֶׁשַאְּת ְיֵׁשָנה 

ֲאִני ֵער 
ַהִּמִּלים ֵמַהֶּׁשֶמׁש ֶׁשָּלְך 

ַּגְחִליִלּיֹות ַעל ִמָּטִתי 
ֵאיְך ַאְּת יֹוַדַעת ֶׁשְּכֶׁשַאְּת ְמַכָּבּה ֶאת ַהָּפָנס 

הּוא ֹלא ָּדלּוק ֶאְצִלי 
ֶׁשָהֵאׁש ֶׁשל ַהִּמְׂשָחק ֶׁשָּלנּו ֹלא ִּתָּתֵפס ַּבִּוילֹון

ֵאיְך ַאְּת יֹוַדַעת ִאם ֵיׁש סֹוף 
ִאם ֵיׁש ִמְפָּתן 

אֹו ֶׁשַהֶּדֶלת ֶׁשָּׁשַכְחְּת ִלְנעֹל ִלְפֵני ֶׁשִּנְרַּדְמְּת 
ְּפתּוָחה ָלרּוַח 

ֵאיְך ַאְּת יֹוַדַעת 
ַלֲעׂשֹות ִלי ֶאת ָּכל ֶזה 

ָׁשִנים ֶׁשל חֹומֹות  
ַּבִּמִּלים ַהְּקָצרֹות ֶׁשָּלְך ַאְבַקת ְׂשֵרָפה. 

הנפש אומרת: דבר אלי בפסוקים, אהובי; אבל אינה מתמסרת 
ויודעת שאלה מבנים קבועים וידועים מראש.

נותרה אפוא, אולי, ההתחפרות בספרים ובכתיבה. מוטיב מעניין 
וחידתי, העובר לאורך שירי היומן כחוט השני, הוא סימן הדפוס 
מתים,  שטחים  מסמנות  הלבנות  שהשורות  בעוד  חי,  כדבר 
ואקום, קסם המוות ורוגע האינסוף. סימן הדפוס מתחפר, נכתב 
בקדחתנות על פני הדף הלבן ומדומה למשהו רוחש, שהמשורר 
קורא לו "זבוב חיי". כן, הוא חי, אבל אלה חיים זבוביים ולא 

חיים גדולים, ואין בהם סיפוק.

היכן ימצא המשורר מזור בכל הסבך הרגשי הזה, כשגם בכתיבה 
אין נחמה? קשה לחיות ככה. אולי בציור ובאמנות, המאגדים 
רגע של חסד בתל אביב הקטנה שאבדה לה. קאופמן, כאמור, 

'הארץ'  בעיתון  הספרות  מוסף  של  האמנות  כמבקר  שימש 
חמורים  וגם  המנוח,  תמוז  בנימין  הסופר  של  שרביטו  תחת 
מדברים אליו מאוד, לא רק סוסים: "היום הלכתי לנווה צדק/ 
ֶאל החמורים של גוטמן/ אל ביבר הנפש/ של אמן־צייר־סופר/ 
ליופי/  חמוריו  את  רוֵתם/  סיפור  איך  ראיתי  בחמוריו/  מוקף 
לתוָלדות/  סיפור  ועוד  סיפור/  הופך  אמן/  יד  חמור של  ואיך 
ַעִיר/  או  אתון  בחמור  צומחת/  כיצד  אנוש  דמות  וזיכרונות/ 
ואיך דבּוקים אדם ובהמה/ בגלגול של זה בזה/ וזו ָּבזו בנעירות 
וזנב  שּבלול/  חמור  פתאום  ויש  הזנבות/  מן  פורחות  מילים/ 
בלי  עובד  והוויה/  זמנים  מחזור  ֵמֶאֶרץ/  עצמו  שמנתק  חלום 
ֶהֶרף/ ֵמֵעֶבר סף המעֶטֶפת/ ַוֲהגיג שקיעה". קאופמן הספיק ללכת 
בו מגדלים וראשם בשמים.            .לנווה צדק, לפני שכרישי הנדל"ן יפערו שם חור שחור ויציבו 
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אקטואליות  להשלכות  הרומזת  כתודעה  אלא  בנעורים, 
במישורים אחדים: בקמילה החרישית של הנפש, המתרחשת 
רגישות  ללא  פדגוגיה  של  כובדה  תחת  הגימנסיה  בכיתת 
הגדנ"עי  לצביון  שהוכפף  העבודה  ערך  בעיוות  פסיכולוגית, 
הצבאי וברטוריקת ה'שותפנות' של תנועות הנוער שהבשילה 

רק לכדי מהוגנות של נימוסים טובים. 

הלא  ה'משהו'  נעדר  הללו  הצעירים  בחיי 
את  כך  אחר  שיזעזע  והפרוע  מתוכנן 
אפשרות  לידי  ויביאם  הכבויה,  תודעתם 
החברתיות  הסתירות  נוכח  תמיהה  של 
באמצע  המתגלות  במדינה,  והפוליטיות 
הלץ־הפילוסוף,  כך  בתוך  החמישים.  שנות 
חייו  תובנות  את  הרף  ללא  הממלל  אריק, 
במבטו המרוכז, יחד עם הקול המושהה של 
הְמספר, מייצגים אפשרות ליחסים מורכבים 
'ְפנים' ו'חוץ'. בשיאה מתנפצת מערכת  בין 
זו אל דמותה של נעמי, אף שתמרורי הנחיה 
מזהירים  וגלויים,  מובלעים  חברתיים, 
אותה. "הייתי מנסה לנחש את מחשבותיהם 
בין  ההבדל  את  לאתר  ביותר,  הכמוסות 
המתרחש בתוכם באמת ובין ההצגה שהם מציגים לזולתם... 
יש בה אמת לא  כי ההצגה החברתית  אך עדיין לא הבינותי 
פחותה מן המחשבה הכמוסה, ושתיהן מבטאות בשתי שפות 

אותו דבר עצמו" )עמ' 505(. 

של  גוף  ותנועת  מבט  מחוֹות  של  פלסטי  בתיאור  מתחיל  זה 
העמדת פנים: 

נו,  "אלי ישב ופניו שלוות, רציניות, ולידו רחל מביטה לסירוגין בָּ
באלי ובאבלים היושבים מולנו. נעמי הסתכלה בזקנֹות הבוכיות, 
לא גרעה עין מהן, ולרגע היה נדמה לי כי עוד מעט תקום ותצטרף 

אליהן ותבכה עמן, כל כך היו פניה מביעים צער וכאב". 

אך באמת, נעמי איננה איפה שהיא, מה שמתברר אחר כך.

בצאתם מבית האבלים, עלו על הגבעה מותשים מפרצי הצחוק 
שסחט מהם אריק בבדיחותיו האכזריות. אפופים באור דמדומים 
רך שאינו מבליט אף אחד ומפיג טינות ישנות, מעבר לזמן, הם 
 – קנז  של  במילותיו   – "חסד"  תיווך.  ללא  קיום  של  רגע  חוו 
ללא  שמסגירה  נעמי  של  המשונה  בהערתה  באחת,  שמתנפץ 

רחמים את חייה הסודיים:  

מדי טרינצ'ר

היא איפה שאיננה - העמדת הפנים של נעמי

בנובלה "בין לילה ובין שחר" ליהושע קנז במלאת שנה למותו

כמה גימנסיסטים, חברי ועד הכיתה, פוקדים לביקור תנחומים 
משפחתו  לידי  שעבר  הבית,  האם.  במות  פסח  בן־כיתתם  את 
הענייה בנסיבות אקראיות, נבנה על ידי "המיליונרים", כינויים 
הקרתני של המורישים, שעקרו לאמריקה בפרוץ מלחמת העולם 
ומדובלל  זקן  פרדס  של  בקרחתו  ניצב  הוא  עתה  הראשונה. 

בשוליה הנשכחים של מושבה בשרון ומעורר 
עם  מפגש  של  מבוכה  הצעירים  במבקרים 
רוח  מתעוררת  ובקורא  רגיל,  ולא  זר  משהו 
השער  הגלוי.  על  החבוי  בה  שרב  אגדה  של 
מה  אל  הגבוהים המובילה  הדקלים  ושדרת 
רחבות  מדרגות  עם  מידות  בית  פעם  שהיה 
עבר  תפארת  על  רומזים  אדומים,  ורעפים 
שהתמוססה בעליבות חייהם של המתגוררים 
החדשים, ולרגע מתעורר הקורא לשאול, האם 
נגזרות ההתנסויות המכוננות שלנו ממשקעים 

דמיוניים־מיתולוגיים? 

זו השאלה שעלתה במחשבתי בקריאה נוספת 
שאול  ששמה  שחר,  ובין  לילה  בין  בנובלה 
ואשר  אלתרמן,  נתן  של  'איגרת'  מהשיר 
הוקדש למתרגמת נילי מירסקי בנובמבר 1978 

בשהותו בפריז, טרם שילב אותה בקובץ מומנט מוסיקלי כפרק־
מירסקי  לנילי  ההקדשה  יותר.  מאוחר  שנתיים  אחרון  סיפור 
היתה, להרגשתי, לא רק מחוות ידידות, אלא קשורה גם בהגיגים 
ספרותיים על מרכז ושוליים שהחליפו השניים ביניהם במהלך 

הכתיבה. 

ברשימתה ״ענן של אבק ואגדה – על אספקט אחד ב'התגנבות 
ב־1987  לראשונה  שהתפרסמה  קנז",  יהושע  של  יחידים׳ 
ב"תרבות וספרות" של 'הארץ' )יופיים של המנוצחים, ביקורת 
וקרן  שטרס  חן  עורכות:  קנז,  יהושע  של  יצירתו  על  ומחקר 
דותן(, עומדת מירסקי על חשיבות הניואנסים הפנימיים הלא 
השטח  לפני  "המעניקים   – המטפיזי  המימד  זה   – מוחשיים 
הריאליסטיים של היצירה את עומקם". ואמנם, נוגעים מסתרי 
נפשם של גיבורי קנז ביסודות מופשטים כמו רוע, יופי, שנאה 
וחסד, הנודדים אל גבולם המיתולוגי; אולם כרגעים מתהווים, 
הספרותי  הריאליזם  של  המוצקה  הקרקע  על  נוחתים  הם 
המערבב אותם באבק של ניסיון חיים. הנובלה בין לילה ובין 
התגנבות  לרומן  הקדמה  כפרק  גם  להיקרא  העשויה  שחר, 
יחידים – מעלה את ה'כאן' וה'מֵעבר' לא כהיזכרות רומנטית 
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ז'ואן גדול'. 'עלי  ״ראיתם את האח שלו? עושה רושם של דון   
הוא עושה רושם של חולה מין', אמרה רחל והבעת סלידה היתה 
על פניה. 'בטח' אמר אריק, ׳הלוא כל הזמן הוא הסתכל עלייך. 

מצאת חן בעיניו'."

רחל  ושל  שפירא  אלי  של  וההרמוני  הסימטרי  יופיים  ואמנם, 
)נילי  'נבחרים'  של  מתענגת  באדישות  נזֶרה  זוגו,  בת  היימן, 
קנז(,  ביצירת  נוצרי  כמוטיב  ה"נבחרּות"  על  עמדה  מירסקי 
ודכדך את נעמי, שאהבה את אלי אהבה דחויה וכבושה, ו"עורר 
פני  מעל  להעלם  רצון  עד  מיאוס  תחושת  המסורבל  בגופה 

האדמה עם השניים". 

תודעתו  את  גם  לקרוא  אפשר  נעמי  של  הפנים  בהעמדת 
זו  בכתיבה.  והכזב  בעניין שאלת האמת  קנז  הביקורתית של 
הסיבה שבגללה הוא פורׂש את דעתו על סוגיית היופי באופנים 

כה רבים. הוא נותן באלי סימני יופי 
התובעים  חיצוניים,  שטח  פני  של 
הכלליות  את  לתפוס  כדי  ריחוק 
בפסל  צפייה  כמו   – שלו  הסטטית 
קלאסי – ובהתאם, גם הגיגיו נעדרים 
ומעידים  מוחשי  סבל  של  רגשות 
הדחקה.  של  נפשית  היסטוריה  על 
אלי  לרצפה,  אותו  מטיל  כשפסח 
מושיט את ידו במחווה מבויתת של 
פיוס, ומסלק את העודפות הייצרית 
שזרמו  סמויים  הגיגים  באמצעות 
ובקשר מקרי לחוויית  בו בזמן אחר 

ההווה: 

בידידות  הניח  פסח,  אל  קרב  "אלי 
את ידו על כתפו וניסה למושכו. אל 
ממקומו.  וזינק  פסח  אמר  בי!  תיגע 
אלי נדהם. ובטרם מצא דבר לאומרו, 

הסיר פסח במהירות את חולצתו, עט עליו, אחז בכתפו והתאמץ 
למושכו ארצה... 

אם  ולזכור  מחשבתו  את  לאמץ  משתדל  עיניו,  את  עצם  "אלי 
חזקה  כה  מדוע  מתי?  לכן.  קודם  הזה  הדבר  לו  אירע  כבר  אכן 
זה כבר אירע פעם, שהוא עצמו כבר התנסה  בו התחושה שכל 
בזה, פרט לפרט; אולי בימי הילדות הרחוקים ביותר, אולי בחלום 

שנשכח, אולי במימד אחר של זמן?" 

 )290-283 עמ'  המנוצחים,  של  )יופיים  אומרת  מטלון  רונית 
שקנז "לא כתב בכל הכוח לא מסיבה אתית או אסתטית, אלא 
האמת  את  והבנתו  וחוץ  פנים  בין  היחסים  את  הבנתו  בשל 
האינדיבידואלית והאוניברסלית הקשורה באמת הזמן והמקום״. 
כך,  משתהה.  קריאה  כופים  בסגנון  הרבים  הִמפנים  זאת,  ועם 
בקו  פסח  של  דמותו  את  המשרטטת  תמונת־מילה  למשל, 
רישומי של ְדמויי־תארי־שם המגרים את המחשבה, הבאים בזה 

אחר זה ונדחסים לתוך המָׂשגה פואטית.

להפצרותיה  אליה.  ונמשך  לנעמי  עמוקה  הערכה  רוחש  פסח 
העיקשות ליטול חלק בתוכנית האמנותית לסיום סדרת הגדנ"ע, 

הוא נענה באי רצון, שכן ידע שמיומנותו צנועה וכי לא יׂשכיל 
להפיק צלילים בחלילו: 

"בחלל, הדהדו רעמי צחוק מתגלגלים ונמשכים. נעמי התיישבה 
בפינתה והליטה את עיניה בידיה. ... הסומק העז שהיה על פני 
פסח נעלם ופניו נעשו חיוורות וקפואות. עיני החתול הירוקות 
בהו זרֹות וריקות מהבעה כאילו לא ראו אותנו, כאילו הוא יושב 
בחלל אחר, רחוק ובלתי מוגדר... נחשף והלך גרעינו של אותו 
ובדרגות  שונים  באופנים  אותה שנה  לנו במשך  יופי שהתגלה 
דימיתי  עיני  לנגד  כרגע  שהיתה  האחרונה  בהתגלותו  שונות. 
להרף  רק  המתקיימים  דברים  כאותם  לצורות,  מעבר  לראותו 
עין, בזיק של מחשבה: זה היה יופי מנושל מכל צורה, ריק מכל 
זיקה חיצונית, נקי  הבעה, מעורטל מכל חושניות, מנוער מכל 
המנוצחים  של  יופיים  את  תמיד  שאהבתי  ואני   ... תלות  מכל 
לא גרעתי עין מפסח ולא ראיתי עוד יופי כיופיו 

באותם רגעים".

האם קנז מחשיד בקלות דעת אסתטית את 
חוט היופי המוחש, הזורם בין שתי התמונות 
דלעיל? האם בשל כך הוא יוצר אחר כך את 
דרמת הגוף כמטאפורה לכאב ולסבל, ודרך 
כך ַמפנה את תשומת הלב לחיים עצמם ולא 
מחייה  מובאה  שזו  רושם  ויוצר  לאמנות, 
האינטימיים של נעמי ולא מנטיית הלב של 

המחבר? 

נעמי  במסיבה,  להמשיך  נחושה  בהחלטה 
הישירה  הספר,  את  רועדות  בידיים  פתחה 
מבט ו'אמרה' את השיר כתמצית עצמותה. 
שם השיר – 'איגרת' מתוך המחזור "כוכבים 
בטקסט  מצוין  לא   – אלתרמן  של  בחוץ" 

במכוון.

ר  ן ֲאֶשׁ ִּביָת ַהְּמנֹוָרה ְוַהַּמְראֹות ַּתְדֶהה. / ִּכי ֵמת ִּבי ְיִחיְדָך, ַהֵבּ ״כִּ
ָאַהְבָּת,/ ֲאֶׁשר ָיִדי ָהְיָתה ּבֹו ַּבָּׂשֶדה." 

כל שנדחס בנפשה, מתפרץ במילות השיר באירוניה מתענגת 
של דיבור מדבר: היכיתי, גררתיו, פשטתי, כבלתי. לא בשפל 
להיפך.  אם  כי  מחילה,  לקבלת  קתולי  וידוי  של  כבטקס  רוח 
הקורא שומע מילים – פעולות המכות ַבסדיזם שלהן, העובד  
במיתוס  כמו  החושים.  כל  על  קולנועי   slow motion כמו 
של קין והבל, נעמי רוצחת בתוכה את טּוב הלב הלא אותנטי, 

תאום הרוע, שהוא דחף ההיראות הכוזב, הקובר. 

ֶמׁש ַעל ַהַּמִים/ נֹוַלְדִּתי ְלָפֶניָך ְּתאֹוִמים.../  "ֲאִני זֹוֵכר, ִּבְרעֹות ַהֶּשׁ
ִמַּבִית  ַהִּמְמָּכר  ֶאל  ַרְרִתיו  ְגּ ִהִּכיִתי./  ְלַאט  ְלַאט  ֵאִלי,  ָּתִמים  ֲאִני 
ְזרֹועֹוָתיו  י  ָּכַבְלתִּ ִחִּכיִתי./  ְלִדְמעֹוָתיו  ְנּתֹו.  תָּ ֻכּ ְטִּתי  ָּפַשׁ ּוֵמֵאם./ 
ְוהּוא ִחֵּיְך ִאֵּלם.../ ַעל ֶעֶרׂש ַמְכאֹוָביו ָּגַהְרִּתי ְּכאֹוֶמֶנת/ ִהְנַעְמִּתי 

לֹו ִׁשיִרים ַעל ַמּפּוִחית". 

חלק  לה  היה  כאילו  המשורר  במילות  עוצמה  מפיחה  נעמי 
ואצבעותיה  ולהטעמה,  לצלילן  נענה  והקורא  בכתיבתן, 
המלבינות על כריכת הספר הן כמו מעידות על חיים ממשיים. 

יהושע קנז, צילם מוטי קיקיון
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קנז מוביל את הפרוזה שלו אל הקצה הפואטי של המטפורה, 
מועך אותה בשם האנושי, וממשיך להעמיד בסימן שאלה אפילו 

את מעשה הכתיבה עצמו ביצירתו הגדולה התגנבות יחידים.

שני הטירונים ביצירה זו, אבנר, גיבורו המזרחי, והמספר, יוצאים 
מבה"ד 4 לחופשת חג ונקלעים לתוך אירוע משפחתי אינטימי, 
המפתה את המספר לקחת חלק בו בהתבוננות מבחוץ. רחמים 
בן חמו, בן מחלקתם שרותק לבסיס בשל התנהגות לא נאותה, 
עמוסות  לבקרו  שבאו  ובאחותו  באמו  המחנה  בשער  פוגש 

בתבשילי הבית: 

לו מה הביאה בסלה.  והראתה  רב  רגליה בקושי  "אמו קמה על 
רחמים עמד רגע דומם והביט בסל, אחר כך בעט בסל בכל כוחו, 
וכמה מן הכלים שהיו בו התגלגלו על הכביש.... אמו של רחמים 
עמדה במקומה והביטה בבנה בעיניים לא מבינות. היא לא נראתה 
מזועזעת או מבוהלת, לא היה על פניה שום כעס או תוכחה. הוא 

קרב אליה והשפיל את עיניו....

בוא נלך, ביקש אבנר. 

לראות,  רוצה  אני  משהו...  לראות  רוצה  אני  ביקשתי,  רגע  עוד 
אמרתי, חכה עוד רגע. 

גלעד מאירי

בגרות

יֹוֵׁשב ְלֶמִדיַטְצָיה.
עֹוֵצם ֵעיַנִים. ִמְתַמֵּקד
ְּבִדְמַמת ַהַּׁשָּבת. ֵהד 

ְיִרי אֹוטֹוָמִטי ַּבֶּמְרַחְבָיה. 
ְׁשמֹוֶנה ַּבּבֶֹקר,

ֹלא יֹוִרים ֵמֹאֶׁשר ָועֶֹׁשר
ַּגם ֵאין ִאּמּוִנים.  

אֹוֵמד ִּכּוּוִנים:
ִסיְלָוואן, ֵּבית ֲחִניָנא. 
ְמַצֶּפה ְלַהְפָסַקת ֵאׁש

ַאְך ַהַּמָּטח ִמְתַּגֵּבר.
ְלִפי ָהָעְצָמה אּוַלי

ֵיׁש ְּבֵני ֲעֻרָּבה. ִמְתַעֵּקׁש 
ִלְמדֹוט ְּכמֹו ַאְרּג'ּוָנה, 

ִלְהיֹות ָּׁשֵלו ִּבְׂשֵדה ְּקָרב.  

ֶזה עֹוד ִיְתָּבֵרר, ָּכָרִגיל 
ְּכַהְתָרַאת ָׁשְוא. 

ְמַקֵּנא ַּבָּדִתִיים ֶׁשְרִגיִלים 
ָלִאי ַוָּדאּות ֶׁשל ַׁשָּבת, ְמִכיִלים 

ְיָמָמה ְלֹלא ֲחָדׁשֹות, 
ְמֻמְׁשָמִעים, ִמְתַּפְּלִלים. 

ֹלא ִמְתַאֵּפק
ּפֹוֵקַח ֵעיַנִים, ּבֹוֵדק 

ְּברֹוֶטר. קֹוד 
ְמַדֵּוַח ִראׁשֹון: 

ִחּלּוֵפי ֵאׁש ְּכֵבִדים 
ְּבֵאזֹור ְמבֹוא ּדֹוָתן.

ֵאיְך ׁשֹוְמִעים ַעד ָּכאן?
ֵאיֹפה ַהָּצָבא? ָאָּנא ּכּוְרִּדי 

 ּכֹחֹוֵתינּו ּפֹוְׁשִטים 

יש דברים   ... רוצה לראות? הכל כבר מותר?  אז מה אם אתה   
שאסור לראות. 

 מי קובע את זה? 

... יש דברים שאסור לראות, אתה לא מבין, בן אדם? יש רגעים 
שצריך לדעת להפנות את הראש הצידה ולא להסתכל. 

 אני לא הסתכלתי בזה מתוך שמחה לאיד או מתוך לעג, אמרתי, 
הסתכלתי בזה מפני שחשבתי שיש בזה יופי". 

והצורה,  התוכן  מצד  ספרותיות  על  קנז  של  המתנצל  הווידוי 
חיבוטי  את  ב'איגרת', מהדהדים  אלתרמן  הווידוי של  גם  כמו 
הנפש המוכרים של גוסטב פלובר, שחש שפיפּות אתית מתמדת 
בשאלת האמת והכזב בכתיבה. וכך הוא ביטא אותה במאדאם 
בהחלט  היא  אותי.  מטרידה  המטפורה  אל  "נטייתי  בובארי: 
ואני מעביר  כינים,  מוגזמת. כולי אכול השוואות כאדם אכול 
את הזמן בדבר אחד בלבד, במעיכתן... שפת אנוש היא כקדירה 
דובים,  היאות להרקדת  סדוקה שאנו מתופפים עליה מנגינות 
בעוד שהיינו רוצים לרגש את הכוכבים" )מצוטט על ידי ז'וליאן 
בארנס בספרו התוכי של פלובר(.           . 

ַעל ׁשֹוַעַפאט. 
ְמַטֵּיט: ִסּיּום ִמְבְחֵני ַהַּתאּוִג'יִהי,

ַהַּבְגרּות ַּבַּמְדָרסֹות
ֶׁשל ָהְרׁשּות. ִהיַלת ָאָבק ְׂשֵרָפה 

ְלָראֵׁשי ַּתְלִמיִדים ְוַתְלִמידֹות,
ֶנֶׁשף ֶרֶׁשף ַּבִּסְמָטאֹות. 

ּתֹוֶהה ִמי ִהְׁשִאיל 
ְּבֶׁשֶקט ֶנֶׁשק, 

ִמי ִחֵּלק ַּכּדּוִרים 
ְּכמֹו ֻסָּכִרּיֹות, ַהִאם 
ַּבּיֹוִרים ַּגם מֹוִרים. 
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אהוד הוכרמן

נורמן 

נֹוְרָמן ִמְתַנֵּדב ָּבֶרֶפת.
ָּפרֹות ִנְדָחקֹות ְּבכַֹח ָהֵעֶדר 

ִלְמכֹון ַהֲחִליָבה.

ַלֲהַקת יֹוִנים מֹוֶׁשֶכת ְׂשִמיַכת ֶעֶרב 
ַלַּלְיָלה ָּבָאָסם.

ְּכסּות ְמַנֶחֶמת ֶׁשל ְקבּוָצה

ֲאִני זֹוֵכר ֵעיֵני ַּגְחִליִלּיֹות:
"ַמְלָאִכים ְמֻהִּסים, ְקֵני־ַקׁש זֹוְרִחים

ְוַהּכֹל ֲחָלִבי, ֲחָׁשִאי, ִנְקִּבי."

קֹולֹו ַהָּטִרי ֶׁשל נֹוְרָמן ֶמֵקייג
נֹוֵסְך ַּבּנֹוצֹות, ַּבֲעִטיִנים 

ִּבְכִמיַהת ַהְּיָלִדים.

הציטוט מהשיר 'רפת' מאת נורמן מקייג 
 ]Norman Maccaig ;1996-1910[

אנתולוגיה סקוטית בתרגום יאיר הורביץ

*

ַעל ִציָרּה ַהֶּדֶלת ִּתּסֹב
ְּבִאְבָחה ְּכַמָּגל.
ַּבָּׂשֶדה ָהָרחֹוק

רֹוְקִדים ַחְרֵקי ַהַּקִיץ
ְּבַכְנֵפי יֹום ֶאָחד
ְּבֵעיַנִיים ָּכלֹות.

ָׁשם ְּבֶחְלַקת ַהִּמְסּפֹוא
ָאִבי ְוִאִּמי ֶנֱעָלִסים

קֹוְרִאים ִלי ִּבְׁשִמי ֶׁשָאבֹוא.

ֲאדֹון ַהֶחֶדר ַהָּסגּור ֵאין ִלי צֶֹרְך
ְלַחּלֹות ָּפֶניָך עֹוד.

*

ַּבְּבָקִרים נֹוְקִפים ַּגְעּגּוִעים
ַלִּניְמפֹות, ַלֵּמִתים, ַלַּגִּלים.

ַהַּמָּטע ַמְפִׁשיל ָעָליו
ַוֲעָנָפיו נֹוְקִבים ַּכֲעָצמֹות

ֵריַח ּגּוָיאבֹות ְצֻהּבֹות
ַוֲחַלב ְּתֵאִנים.

ָּכל ַהַּקִיץ ָקָראִתי ַּבֵּסֶפר
ְוָהִאיׁש ָהָיה עֹוֶלה ֵמַהְּתָלאֹות

ַעְכָׁשו ִהְתַיֵּׁשב ְלִצִּדי:
"ּוְבֵכן הּוא ָּכאן, ֶזה ֲאִני."

הציטוט מתוך אודיסאה, שיר 21 'מבחן הקשת', 
הומרוס, בתרגום אהרן שבתאי

המדונה של הילדים האבודים

ְּבַאַחת ּוְׁשלֹוִׁשים מֹוִפיָעה ַהָּמדֹוָנה
ֶׁשל ַהְּיָלִדים ָהֲאבּוִדים ְּבַׁשַער ֵּבית ַהֵּסֶפר

ְמִחיָׁשה ֶאת ִלִּבי.
ָּפֶניָה ִּכְפֵני ִאִּמי ִּבְצִעירּוָתּה.

ַהֶּיֶלד ִעם ֵעיֵני ַהַּבְמִּבי
ִנָּתק ֵמֲחֵבָריו ְוָרץ ֵאֶליָה.
ִחּיּוְך ַעִּתיק ְּכמֹו ֶחְמָלה 

ְוָטִרי ְּכמֹו ָעְרָמה ַעל ְׂשָפֶתיָה.
ִהיא אֹוֶסֶפת אֹותֹו.

ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ֻמָּנח ַעל ַהַּכף.

ַעל ׁשֹוַעַפאט. 
ְמַטֵּיט: ִסּיּום ִמְבְחֵני ַהַּתאּוִג'יִהי,

ַהַּבְגרּות ַּבַּמְדָרסֹות
ֶׁשל ָהְרׁשּות. ִהיַלת ָאָבק ְׂשֵרָפה 

ְלָראֵׁשי ַּתְלִמיִדים ְוַתְלִמידֹות,
ֶנֶׁשף ֶרֶׁשף ַּבִּסְמָטאֹות. 

ּתֹוֶהה ִמי ִהְׁשִאיל 
ְּבֶׁשֶקט ֶנֶׁשק, 

ִמי ִחֵּלק ַּכּדּוִרים 
ְּכמֹו ֻסָּכִרּיֹות, ַהִאם 
ַּבּיֹוִרים ַּגם מֹוִרים. 
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בהקדמה לספרו אין טבע: שירים חדשים ונבחרים )1992(, כותב 
המשורר ופעיל הסביבה האמריקאי גארי סניידר: "איננו יכולים 
להגדיר בקלות את הטבע מבלי שהוא ימלא את התפיסות או 
התיאורטיים  ומהמודלים  מהציפיות  ויחמוק  שלנו  ההנחות 
שלנו". באמצעות משפט זה מגדיר סניידר את מערכת היחסים 
תפיסה  של  במונחים  הטבעית  הסביבה  לבין  המשורר  שבין 
הטבע  על  כותבים  לא  משוררים  סניידר  לפי  כלומר  וייצוג, 

אלא על מה שהם תופסים כטבע, או על מה שהם 
חושבים שהם תופסים כטבע, ולכן כל מה שנכתב 

עד היום על "הטבע" הוא מוטה מראש. 

השירה  מאבות  לאחד  נחשב   ,1930 יליד  סניידר, 
יחסית  חדש  זרם  שהיא  המערבית,  האקופואטית 
בשירה, אשר התגבש בסוף שנות השישים ותחילת 
שנות השבעים של המאה העשרים. שירה זו צמחה 
במקביל לספקנות שהוביל הזרם הפוסט מודרניסטי 
ילדי  דור  של  החברתית  ולמחאה  בפילוסופיה 

הפרחים האמריקאי. 

שנוכח  שירה  היא  אקופואטית  שירה  כשמה, 
יסוד  מובהק.  אקולוגי  יסוד  דומיננטי  באופן  בה 

הטבע,  של  העגום  למצבו  כלל  בדרך  מתייחס  זה  אקולוגי 
הובילו  אשר  לסביבה,  האדם  שבין  המורכבים  ליחסים  או 
להתדרדרות במצבו. לצד אלה יש בה גם יסוד של סביבתנות 
או  לשיפור  לשימור,  דאגה  כלומר   ,)Environmentalism(

מחאה  של  והיבטים  הטבעית  הסביבה  לשיקום 
סביבתית. עם זאת, ההגדרה של שירה אקופואטית 
שלה  והגבולות  ואמורפית,  רחבה  עדיין  היא 
כיצד  מובחן  או  ברור  לא  כאשר  מטושטשים, 
באופן  ביטוי,  לידי  בה  באים  השונים  היסודות 

כמותי או איכותי.

בניגוד לשירת הטבע הקלאסית - החל מיצירות 
ִמיר  ַהזָּ ֵעת  ָבָאֶרץ,  ִנְראּו  ִנים  צָּ "ַהנִּ העתיקה:  העת 
ַאְרֵצנּו )שיר השירים, ב,  ַמע ְבּ יַע, ְוקֹול ַהּתֹור ִנְשׁ ִהגִּ
ְדיֹו  ַתב ְסָתו בִּ י"ב(, המשך בספרות ימי הביניים: "כָּ
והרנסנס:  גבירול(  ּוִבְרִביָביו" )שלמה אבן  ְמָטָריו 
ְותֹור  ַקִיץ/  ֶׁשל  ַרִּבים  ְּפָרִחים  חֹוְטפֹות  "רּוחֹות 
ַהַּקִיץ ְּכָבר ָּבא ְוֵאיֶנּנּו" )ויליאם שקספיר בתרגום 
שמעון זנדבנק( דרך השירה הרומנטית של המאה 

אֶֹרן  ֶּגַבע/  ַעל  ָצפֹון  "ְּבַיְרְּכֵתי  והתשע־עשרה:  השמונה־עשרה 
ָׁשם ּבֹוֵדד ַּבּקֹר" )היינריך היינה בתרגום ש. בן ציון( ועד לשירה 

המודרנית: "ָמה ִיְרּבּו ְּפָרִחים ַּבחֶֹרף ַעל ַהֶּכָרְך" )רחל בלובשטיין( 
במרכז  עמד  והדוממים  החיים  מרכיביו  כל  על  הטבע  שבה   -
התמונה השירית כמטונימיה לנפש האדם ולפעולותיו, בשירה 
המודרנית של סוף המאה התשע־עשרה וראשית המאה העשרים 
ניתן לזהות בבירור, במקביל לפריצה הרדיקלית של הנושאים, 
הצורות, המושגים והסגנונות הספרותיים, גם התרחקות מייצוג 
מזה,  יתרה  הטבע.  עולם  של  והיופי  האסתטיקה  של  אידילי 
לבטא  השירה  החלה  העשרים  המאה  במהלך 
הטבעית  סביבתו  אל  האדם  של  הניכור  את 
והאנושית, נוכח השינויים החברתיים־כלכליים 
מאז  במהירות  האנושות  על  שעברו  הגדולים 
המחאה  ואת  המדעית־תעשייתית,  המהפכה 
ַהּנֹוֶעֶצת  ַאְרִצי,  "הֹו  הטבע:  אובדן  כנגד  שלו 
ִׁשַּנִים ָקִניָּבִלּיֹות ְּבַצָּואָרּה ַהְּבתּוִלי ֶׁשל ַהְּׁשִקיָעה" 

)רוני סומק(.

במהלך  אפוא  משתלבת  האקופואטית  השירה 
הגדול הזה, כשהיא מחזירה מחדש את תשומת 
הלב אל הטבע, אך הפעם מן הפרספקטיבה של 
גיפורד  טרי  טען  זה  בכיוון  פוגע־נפגע.  יחסי 
)1995( שאקופואטיקה היא לא רק שירת טבע 
הסביבה  כלפי  חברתית  בדאגה  חלק  נוטלת  היא  אלא  חדשה, 
הטבעית, ולכן היא מעלה דרישה לבחון מחדש את יחסי האדם 
השירה  מן   )1996( רוקרט  ויליאם  תבע  אליו  במקביל  והטבע. 
פוליטית  מודעות  לקדם  כדי  שלה  המילים  בכוח  להשתמש 

וחברתית ספציפית בנושאים סביבתיים.

הופך  מה  להגדיר  כדי  עדיין  אין  אלה  בכל 
בין  ההבדל  ומהו  אקופואטי  לשיר  טבע  שיר 
הקדמה  אקופואטיקה:  בספרו  הסוגים.  שני 
ביקורתית )2002( מציע סקוט ברייסון שלושה 
 )1( אקופואטית:  שירה  לאפיון  קריטריונים 
המבט  נקודת  את  מדגישה  אקופואטית  שירה 
האקוצנטרית, כלומר את התלות בין המרכיבים 
אקופואטית  שירה   )2( הטבע  של  השונים 
לאפיין  צריכה  אשר  הענווה  את  מדגישה 
שירה   )3( לטבע  האדם  בין  הגומלין  יחסי  את 
הישגי  כלפי  ספקנות  מעודדת  אקופואטית 
הטכנולוגיה והקדמה. הבעיה בהגדרה זו שהיא 
איננה מדידה: כיצד בדיוק מדגישים תלות בין 
מרכיבי הטבע? מהי ענווה? כיצד מעודדים ספקנות? ולכן היא 
לחלוטין תלויית קורא ופרשנות. עם זאת, גישתו של ברייסון 

ורד טוהר ועדי וולפסון

כיצד ניתן להגדיר שירה אקופואטית?
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מעמידה מצד אחד מסד משמעותי לדיון, ומצד שני היא עדיין 
לא מציבה סייגים אופרטיביים לסטנדרטיזציה של אקופואטיקה 

כסוגה ספרותית מובחנת.

בדברים שלהלן ננסה להגיש תפיסה מעט שונה להגדרת שירה 
אקופואטית, בכיוון שהוא מדיד יותר, עד כמה שיצירת אמנות 
אפוא  מציעים  אנו  מדידות.  מסגרות  לתוך  להיכנס  יכולה 
להגדיר שירה אקופואטית באמצעות "מודל משולש" המתייחס 
ממדים  שלושה  ופעולה,  לשון  נושא,  בשיר:  ממדים  לשלושה 

הניתנים לזיהוי באמצעות לשון השיר. 

הרעיון  הסיפורית,  התמה  ייבחנו  הנושא  בממד 
המתקשרים  העלילתיים  היסודות  או  המרכזי, 
של  תפיסתו  ואל  הטבע  של  הקשה  מצבו  אל 
עד   – ביניהם  הגומלין  ויחסי  הטבע  את  האדם 
כמה שיסודות כאלה מופיעים באופן מפורש או 

מרומז בשיר.

סמנטיים,  שדות  ביטויים,  ייבחנו  הלשון  בממד 
הלשון הפיגורטיבית ועמדת הדובר המתקשרים 
אל הבעת רגש וחיוויי חיוביים או שליליים כלפי 
מצבו הקשה של הטבע והשפעתו של האדם על 

הסביבה הטבעית – כפי שהם מעוצבים בלשון השיר.

לנוכח  הדובר  של  מפורשות  פעולות  ייבחנו  הפעולה  בממד 
ועד  בביקורת  עבור  בתיעוד,  החל  הטבע,  של  הקשה  מצבו 
לביטויי מחאה ואף קריאה לאקטיביזם והנעה לשינוי – כפי שהן 

מעוצבות בשפה השירית.

המודל המשולש שאנחנו מציעים, בניגוד למודל של ברייסון, 
ההיענות של שירים  מידת  את  לבחון  מאפשר 
בודדים לשיח האקופואטי ולאמנות הסביבתית, 
של  קבוצות  השוואתי  באופן  לבחון  גם  אך 
לשיח  נענים  הם  כמה  עד  ולבדוק  שירים, 
האקופואטי אחד ביחס לשני. קריאה השוואתית 
בניואנסים  ולהבחין  לדייק  תאפשר  שכזו 
לקריטריונים  בהקשר  השירים  בין  הקיימים 
מובהקות  בעלי  שהם  שירים  ולסמן  השונים 
זה,  מהלך  כאשר  יותר.  גבוהה  אקופואטית 
האקופואטיים  ההיבטים  מובהקות  בחינת  של 
של שירה עכשווית, הוא בגדר הצעה להמשך 

חשיבה ופרשנות בעתיד.

משעול  אגי  מאת  'אחריות'  בשיר  למשל,  כך 
את  מתארת  היא   )1999 המאוחד,  הקיבוץ  שם,  ראה  )בתוך: 
האחורית",  "בחצר  שקורה  מה  כלפי  שלה  האחריות  תחושת 
NIMBY- ,מושג מוכר בשיח על סוגיות איכות סביבה )נימבי
של  נדירה  בפריחה  ומתמקדת   ,)Not In My Back Yard
ה  ַהֶזּ ְקטּוס  ַהקַּ )ְליֹום(/  ַהּיֹום/  ּפֹוֵרַח  ָהֲאחֹוִרית/  ָחֵצר  "ֶבּ קקטוס: 

מֹו/ לא ָידּוַע ִלי/ וִאם ֲאִני לא ֶאְרֶאה אֹותֹו/ ִמי ִיְרֶאה?" ְשּׁ ֶשׁ

השיח האקופואטי המעוצב בשיר של משעול מפנה את תשומת 

האדם  של  והניתוק  הריחוק  בין  הפער  אל  הקוראים  של  לבם 
מהטבע וההזנחה הפושעת שלו לבין הקשב של הדוברת בשיר 
את  מבטאים  אלה  כל  ליום".  היום/  "פורח  הטבע:  מכמני  אל 
יוצרים  גם  בעקיפין  אך  הטבע,  כלפי  הדוברת  של  עמדתה 
מתריסים  ואפילו  עצמה,  סוגיה  לאותה  מודעות  הקורא  אצל 
מולו ומבקרים את אלה שלא רואים ולא טורחים לראות. כבר 
השימוש בשם 'אחריות' הופך את השיר ליותר אקטיבי, משום 
שלא מדובר רק בצורך להסתכל, ואפילו להתאמץ כדי לראות 
השאלה  ועוד,  זאת  זאת.  לעשות  בהכרח  גם  אלא  הטבע,  את 
הרטורית של הדוברת בסוף השיר היא גם פנייה 
לקחת  לב,  לשים  לראות,  הקורא  מן  דרישה  או 
אחריות: "מי יראה?" לפיכך עומד השיר 'אחריות' 

בכל שלושת הקריטריונים של המודל המשולש.

בשיר 'הצבעונים' מאת מאיה ויינברג )בתוך: עיר 
מעמידה   )2018 המאוחד,  הקיבוץ  ההר,  ותנוחת 
במרחב  מתורבתים  צבעונים  זר  במרכז  ויינברג 
עירוני ובמרכז חנות, ומדגישה את העוול הכפול 
בשינועם  והן  הצבעונים  של  ובקטיף  בגידול  הן 
כאשר  מזהם,  בפלסטיק  עטופים  לסופרמרקט 
ייזרק  בקרוב  הזר  אותם  רכש  לא  שאיש  מאחר 
לאשפה ושם ימשיך לזהם: "ָׁשבּוַע ָעְמדּו ַּבּסּוֶּפר. 
יִֹפי/  ֶׁשל  ַּתְדֵהָמה  ַעְצָמם.  ְלתֹוְך  ְּפקּוִעים  ָרִאיִתי אֹוָתם./  יֹום  ָּכל 
ָאָדם./  ַאף  ְוֹלא  ַאֵחר/  ְוֹלא  ֲאִני/  ֹלא  ֲאָבל  ֵצלֹוָפן./  ִּבְנָיר  ֲארּוָזה 

ַּבּסֹוף ָּפְרחּו ַּבְּדִלי/ ָיִפים ְּכִפי ֶׁשִהְבִטיחּו/ ְלַעְצָמם."

בממד הנושא, התמה המרכזית של השיר היא הריחוק והניתוק 
של האדם מהסביבה הטבעית, על אחת כמה וכמה בחיים בסביבה 
האנושית והעירונית ובהקשר לתרבות הצריכה ההרסנית, כאשר 
הצבעונים המתורבתים בסופרמרקט הם מטפורה 
נזנחים.  הם  וגם  מכיר,  שהאדם  היחיד  לטבע 
גם מסמלים את השליטה של האדם  הצבעונים 
בטבע, מהִתרבות של צמחים במהפכה החקלאית 
הצמחים  את  שמשביחה  הגנטית  להנדסה  ועד 
ומאריכה את ימיהם. אך יותר מכל הם מסמנים 
את ההבטחה הלא ממומשת ביחסי הגומלין בין 
השניים  בין  הברית  את  כלומר  לסביבה,  האדם 
הוא  השיא  נושא  ושוב.  שוב  מפר  שהאדם 
התרחקות האדם מן הטבע והנדוס הטבע לצרכים 
אסתטיים ריקים, שבסופו של דבר גם מחמיצים 
את היופי וגם מזהמים את הסביבה ומזיקים לה 
מדגישה  בשיר  הדוברת  מועילים.  משהם  יותר 
שהיא אמנם רואה, עוקבת ומתעדת את הפרחים, 
אבל מעלה ביקורת שגם היא, כמו כל האחרים, לא קונה את הזר, 

ובסופו של דבר מדובר בהבטחה שאינה ממומשת.

השיר 'אני המרגלת שלך' מאת סבינה מסג, שפורסם לראשונה 
)הוצאת  בניאס  בקובץ   2020 בשנת  אור  וראה   2009 בשנת 
כליל(, עוסק במצב המתדרדר של הכנרת, ובעיקר במפלס היורד 
של האגם: ֲאִני ַהְּמַרֶּגֶלת ֶׁשָּלְך, ִּכֶּנֶרת./ ָזִכיִתי ַּבִּמְכָרז/ ְלִהְתַיֵּצב ּפֹה 
ִמֵּדי ּבֶֹקר/ ְלַהְקִׁשיב ֵהיֵטב/ ּוְלַהִּקיׁש ּוְלַהְקִליד .../ ִּפיְך ָמֵלא ַמִים/ 



גליון 421 
44

ַמְדִליף  ְוהּוא  ֹלא/  ַאָּגֵנְך  ַאְך 
ַמְדִליף!"  ֶׁשהּוא  ֵאיְך  ִלי/ 
השיר בוחן את יחסי הגומלין 
ומביע  לסביבה,  האדם  בין 
עמדה שיפוטית כלפי האדם 
הוביל למצב העגום  – אשר 
של האגם, נוכח שאיבת יתר 
שינויי  על  עקיפה  והשפעה 
ממשיך  הוא  אך  האקלים, 
ושותק וכן גם הטבע, הנפגע 
בעל  שותק  המעשים,  מן 

כורחו. 

כותרת השיר 'אני המרגלת שלך' מצביעה 
עצמה,  על  נטלה  שהדוברת  משימה  על 
כי  האילמת,  הכינרת  של  בשמה  לדבר 
מפגעי  עליה  ולשמור  מים",  מלא  "פיך 
זה,  בהקשר  לא".  אגנך  "אך  האדם: 
פיו  "מילא  המוכר  הביטוי  של  השיבוש 
מים", שמשמעו שתיקה, ולא סתם שתיקה 
אלא במובן של הסתרה ואי נכונות לענות 
לשאלות ולשתף פעולה, יכול להיות רמז 
לביקורת של המשוררת על השתיקה של 
הציבור הרחב נוכח המצב, ואף ההשתקה 
שתיקה  הרשויות.  ידי  על  האנשים  של 
לפעולת  גם  מתחברות  אלו  והשתקה 
ובשתיקה,  במחשכים  שנעשית  הריגול, 
ויש לה היבט שלילי של הסתרה. הדוברת 
כלומר  מרגלת,  להיות  מתנדבת  אף 
לצפות בסתר על כל מי שפוגע בכינרת, 

המנצלים  ואלה  הרעה  חורשי  מכל  הכנרת  על  לשמור  ובכך 
הפעולה מתאר  בממד  מהם.  להתחמק  אולי,  גם,  אבל  אותה, 
לידיעת  להביא  כדי  הדוברת  של  התגייסות  של  מצב  השיר 
מצד  ככלל.  ובטבע  בפרט  בכנרת  ההתעללות  את  העולם 
לפעולה,  התגייסות  של  אישית  דוגמה  הדוברת  מציגה  אחד 
פעולת  היא  הפעולה  שני,  מצד  ורושמת.  מודדת  צופה,  היא 
כתיבה, כלומר חשיפה ופרסום ברבים של עוולות האדם על 
ידי כתיבת שירה. יחד עם זאת, השימוש בתפקיד של מרגלת, 
אלא  ופרסום  חשיפה  של  רק  לא  יותר,  אקטיבי  ממד  מסמל 
אפילו של מאבק. עם זאת, אין פה קריאה לפעולה של הקורא, 
אדם אחר או הרשויות כדי לתקן את המצב, ואף אין פה עדות 
לכל פעולה אחרת אשר עשויה להציל את הטבע מלבד אזכור 

העוולות בשיר.

)בתוך:  משה־אלבו  מירלה  מאת  הפלסטיק'  'עידן  השיר  אף 
ארמון הטרמיטים, עתון 77, 2021( עוסק בהשפעה ההרסנית של 
האדם על הסביבה הטבעית. בשיר, הנתון בתוך שער המכונה 
בהתאם "הגורם האנושי", מתוארת תנועתה של שקית פלסטיק 
לחי  גורמת  הנזק שהיא  על  מים,  וזרמי  אוויר  זרמי  באמצעות 
ית ַהּזֹו ֶׁשָהרּוַח  ולצומח, ואלה עומדים במרכז ממד הנושא: "ַהַּׂשקִּ

ה  מֹו ִצּפֹור ְקַטנָּ ּה צּורֹות/ ְכּ עֹוֶׂשה בָּ
ינֹוִקי/  תִּ ְמֻקָּמט,  ַחד־ָּתִאי/  ְיצּור  אֹו 
יר/ ְבִּבְטנו  ַהָּפׁשּוט ָׁשקּוף ֶׁשֵאינֹו ַמְסתִּ
יק  קִּ ַהדַּ ַהְזָּרִמים/  ִעם  ִנָּׂשא  ָּדָבר/ 
ֵגי  ְדּ ַצִּבים/  ים  ַאְלֻמגִּ ַאּצֹות  ְוַהֵּמִמית 
ְוַהחֹוֵנק/  ָהָאטּום  ִריִׁשים/  ְכּ טּוָנה 

ַהּסֹוֵגר ַעל רֹאָׁשן ֶׁשל ִצּפֹוִרים." 

מקרית  איננה  בפלסטיק  הבחירה 
חומר  הוא  הפלסטיק  שכן  כמובן, 
לאחד  היום  שנחשב  סינתטי, 
והמאיימים  ההרסניים  החומרים 
של  הביולוגי  המגוון  על  ביותר 
הפך  הכותרת,  שמרמזת  הארץ, וכפי  כדור 

לסמל של זיהום סביבתי. 

הנגדה  משה־אלבו  יוצרת  הלשון  בממד 
השקופה  השקית  של  למראה  עדינותה  בין 
והדקיקה לבין העובדה שהיא בעלת פוטנציאל 
הוא  בשיר  המעוצב  המרכזי  הניגוד  רצחני. 
הניגוד בין תום לרשע: תמימותה של השקית 
כך  שלה.  החנק  פעולת  למול  תינוקית  הכמו 
בראשית  הציפור  דמויית  התמימה  השקית 
השיר הופכת בסוף הקטע המצוטט למוציאה 
להורג של ציפור ממשית. באמצעות הניגוד בין 
המלאכותי לטבעי, על אף מראית העין הדומה, 
מובלט הפער בין מה ששייך לסביבה הטבעית 
ממש  האנושית,  לסביבה  ששייך  מה  לבין 
כשם שהפלסטיק עצמו נולד כתחליף זול ונוח 
לחומרים יקרים יותר כגון זכוכית, אלומיניום 
ועץ. הבעיה שהשיר עומד עליה היא שבסופו של דבר הפלסטיק 
גבר על יוצרו והוא מתרבה בעולם כאילו היה בעל חיים בעצמו: 
"חד תאי" וכן גם: "תינוקי" - ובעצם התרבותו הוא מאיים על 
מוצג  שהוא  כפי  הפלסטיק,  של  יופיו  ישע.  חסרי  של  חייהם 
בממד  הנוראית.  השפעתו  בשל  לכיעור  הופך  השיר,  בתחילת 
הפעולה אין בשיר קריאה ישירה לפעולה אלא הפניית תשומת 

לבם של הקוראים לאחריותם על העולם.

ארבעת השירים שהוצגו לעיל מדגישים, כל אחד בדרכו, את 
ההבדל בין הסביבה הטבעית לסביבה האנושית. הם מתאפיינים 
מתעדים  הם  בזמן  בו  אך  הטבע,  נפלאות  על  פליאה  בחוויית 
את נזקי האדם ומצביעים עליהם. לפיכך שירה אקופואטית היא 
שירת מחאה או שירה פוליטית המבקשת להציב במרכז היצירה 
כנושא את המשבר האקולוגי. היא מדגישה את אחריותה של 
האנושות ליצירת המשבר ובו בזמן היא מכוונת לתיקון הנדרש. 
יוצאת  היא  לכן  שינוי.  להוביל  במודע  המבקשת  שירה  זוהי 
מגבולות הספרות והתרבות אל הרחוב ואל דעת הקהל, מציפה 
קונפליקטים ומבקרת תהליכים. דומה שמשוררים ישראלים בני 
להיות נחושים ותקיפים אפילו עוד יותר.          .זמננו מתחילים להגיב ביצירתם למשבר זה. אפשר שהם צריכים 

גארי סניידר

מאיה ויינברג, צילמה דורית נחמיאס
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אהוד אלכסנדר אבנר

ַבבוקר

ָיַדִים טֹוְרחֹות ַעל ַהִּסיר. ִׁשּבֶֹלת
ׁשּוָעל ְמַׁשְּקעֹות ֶּבָחָלב. ְקָערֹות ַמֲעִמיִדים

ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְוַכּפֹות. )״ַמֲעִמידֹות.״( ֵּבין ֶאְצְּבעֹות ַהְמֻסִּבים
ַהַּכּפֹות ְמַרְּקדֹות. ִמֵּדי ַּפַעם

ּגּוׁש  

נֹוֵׁשר ִמַּכף אֹו ִמֶּפה ַעל ַהַּמָּפה.
ְמַסְּלִקים ֶאת ַהְּקָערֹות. )״ְמַסְּלקֹות.״( ִּכְתֵמי ָקֶפה

ִמְתַחְּדִׁשים ָּכל ּבֶֹקר. ״עֹוד ְמַעט ְוֶעֶרב.״ )״עֹוד ְמַעט ּובֶֹקר.״(
ֵאּלּו ַהָּיִמים ְּכִתְקָנם. עֹוד ֹלא ֵׁשׁש.

קרציות

ִאָּמא ַמְפִקיָדה ַסל ִּביֵדי ִּבָּתּה. ִהיא אֹוֶמֶרת ָלּה: ״ִמַּקְרִצּיֹות
      ִהָּׁשְמִרי. ׁשּוִבי ַרק ְּכֶׁשִּפְטִרּיֹות ָלְך ְמֹלא ַהַּסל.״

ַהַּבת יֹוֵצאת ַלֶּדֶרְך. ִהיא ַּבַּיַער. ַעל ָּכל ְּפָרט ְוָכל ִּדְקּדּוק ֶׁשל
      ֶטֶקס ֶזה ִהיא ֲאמּוָנה. ִהיא ַמִּכיָרה ֶאת ׁשֹוְכֵני

ַהַּיַער. ְּבִקיָאה ְּבִהְלכֹות ִמּלּוי ַסל. ַּגם ָּבֲעָנִנים ְטעּוֵני
      ַהֶּגֶׁשם ֶׁשָּׁשִטים ָסמּוְך ַלַּיַער ְרִגיָלה.

ֶאת ְסגֹור ֵקָבָתם ָּבֶעֶרב ִיְפָּתחּו ְוַאְרָצה ָיִריקּו ֶאת ְמֹלא
      ִקּבּוָלם. ַעל ְּבִריַח ַהֶּדֶלת הּוְגָפה. ְּבֶקֶרן

ָזִוית ָהַאְרֶנֶבת. ַחָּיה ֶׁשֻּקְּפלּו ֵאיָבֶריָה. ֶׁשּיּוַסר ָלּה
      רֹאׁש. ַמְרֵזב ֶׁשָּזב ָּדם. ְצִריֵחי ְצִריִחים ֶׁשל ַמְטְּבעֹות

ַההֹוִרים עֹוְרִמים. ָּכל ִנְדָּבְך ֶׁשֻּמָּנח ְמַמֵּתַח ֶאת ַהִחּיּוְך.
      ְוָכָכה ָׁשעֹות. ְוָכָכה ָׁשעֹות. ָנח ָּדם. ֻמָּנח

ִנְדָּבְך. ִּפְטִרָּיה ֶאל ַסל. ָּדם ָנח. ִנְדָּבְך ֻמָּנח. סֹוְגִרים ֲעָנִנים ַעל
ְרִעיד ָׁשם       ַהַּיַער. ַהַּסל ָּבא ֶאל ִמּלּואֹו. ַמה ַמּ

ֶאת ַהָּדם? ִטַּפת ֶּגֶׁשם? ׁשּוב ַהִּתְקָרה? ְנִקיָׁשה ַּבֶּדֶלת. ִטיף. עֹוד
      ְנִקיָׁשה. ַהַּדַעת ִנּסֹוָטה ֵמַעל ִנְדְּבֵכי

ַהַּמְטְּבעֹות. ״זֹאת ִהיא.״ ִטיף. ״זֹאת ִהיא.״ ִלְפֵני ֶׁשַּיֲעלּו ָיָדם ַעל ַּכף
      ַהַּמְנעּול ּגֹוְרִפים ֶאת ָּכל ַהְּצִריִחים ֶאל ַהַּמְחּבֹוא.

״ְׁשִנָּיה.״ ָהַרְדיֹו ְמַנֵהם ִׁשיר ֶלֶכת. ״ְׁשִנָּיה.״ ֶּגֶׁשם ֶׁשִהְתַּגֵּבר
      ִמְתַּגֵּבר. ְנִקיָׁשה. ״ְׁשִנָּיה.״ ִטיף. ״ְׁשִנָּיה.״ ְנִקיָׁשה.

ענת לויט

*

ָּבַגְדִּתי ָּבְך ְּכֶׁשָרַחְקִּתי ִמִּכְׁשֵלי ַהֵּלב
ֶׁשֶהֱעִמיס אֹוָתְך ַעל ַּגִּבי, ִהְמִאיס אֹוִתי

ְּבֵעיַני, ָּגַדׁש ָאָׁשם ְּבָכל ַּפַעם
ֶׁשָּטַבְעִּתי ַּבְּכֵאב ַהָּצף ְּבֵעיַנִיְך,

ְּכֶׁשָּפַרְׂשִּתי ָּכָנף,
                     ְּכֶׁשָּפַרְׁשִּתי ִמִּקֵּנְך

                     ֶׁשָהַפְך ַצר ַעד ַמְחָנק.

*

ַהָּמֶות ְּכָבר ֵהֵחל ִלְלעֹג ְלָפַנִיְך ֲעטּוֵיי ַהַּתְכִריְך.
ֲעֶטֶרת רֹאֵׁשְך ַהְּׁשֹחָרה ַּתְלִּבין ְּבֶטֶרם ֵּתָעֵלם,

ֹלא ּתּוַכל ִלְהיֹות ָלְך עֹוד עֶֹגן ּוַמֲעָגן 
ָלֶסֶגת ֵאָליו, ְלַחֵּבל ְּבכֵֹחְך ְלִהְסַּתֵּגל ַלִּזְקָנה,

ְלִהְתַּפֵּיס ִעָּמּה.

ָמה ָעַלִיְך, ַעד ֶׁשִּנְכַנְעְּת, ַעד ֶׁשָקּ
ִנְטַרְפְּת ְּבַמְלְּתעֹוֶתיָה ְּבֶרַגע ֶאָחד

ֶׁשל ֲאִפיַסת ּכֹחֹות ִמְלָחָמה.

ָהִיית ָקְרָּבן ְלֹלַע ְנִגיף ֲחַסר ָּפִנים,
ּוְבָפַנִיְך ֹלא ֲאַזֶהה עֹוד ֵאם.

*

ֵעיַנִיְך ִנְתְּפרּו ְּבַמַחט ַהָּמֶות, ֶׁשָחַסְך ֵמֶהן ַמְראֹות
ָמִרים ְלרּוֵחְך ַהִּנְדֵּכאת ִמֵּמיָלא, 

עֹוד ְּבֶטֶרם ֶסֶגר ַאַחר ֶסֶגר ֶׁשּנֹוַעד ְלָהֵגן
ִמְּפֵני ַהְּנִגיף ָהָיה ּכֹוֵלא אֹוָתְך 

ְּבֶחֶדר ַצר
ֵמָהִכיל, ִעם ִאָּׁשה ָזָרה 

ֶׁשֹּלא ָהָיה ְּבכֵֹחְך ְלַהּטֹות ִאָּתּה
ֶׁשֶכם ֶׁשל ַאֲחָוה, ֶׁשְּתפֹוֵגג מֹוְראֹות ִזְקָנה

ַּבּמֹוָסד ֶׁשָהָיה ָלֶכן ַסַעד ְוֵנָכר.

מתוך: קינה שיראה אור בקרוב בהוצאת עולם חדש
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לימים  שהפך  התשע־עשרה,  בן  הסופר 
לסופר מפורסם בעולם:

"עורך הפיליטונים של ה'נויה פרייה פרסה' 
היה תיאודור הרצל, והוא הדמות ההיסטורית 
הראשונה ששפגשתי בחיי, כמובן, בלי לדעת 
לחולל  אישיותו  נקראה  אדיר  מפנה  איזה 
ימינו",  ובתולדותיו  היהודי  העם  בגורל 
כתב צוויג בזיכרונותיו. ואילו צוויג, כיהודי, 
מגן  פציפיסט,  הומניסט,  קוסמופוליט, 
שלטון  תחת  המאוחדת  אירופה  רעיון  על 
ממשלה אחת, הסתייג מן הלאומיות היהודית 
לעבר  מיהדותו  התרחק  הוא  הרצל.  של 
האוניברסליות האירופאית, ולכן גם דחה את בקשתו של הרצל 
לסייע לו בארגון התנועה הציונית. מבחינתו, הנושא היהודי היה 
חסר חשיבות בהשוואה לבעיות אירופה, ורעיונותיו של הרצל היו 
זרים לתודעתו הקוסמופוליטית של צוויג. הרצל היה זר ליהודים 
המשגשגים והמתבוללים של וינה בתחילת המאה העשרים, אך 
לא רק להם. בזיכרונותיו כתב צוויג: "דחה אותי, קודם כל, היעדר 
הנימוס - שהיום אין להעלותו על הדעת - של חברי המפלגה 
ביחסם להרצל. יהודי מזרח אירופה טענו כלפיו שאינו מבין דבר 
ביהדות, אפילו במנהגיה אין הוא בקי. הכלכלנים הלאומיים ראו 
בו פיליטוניסט. לכל אחד היו טענות, ולא כולן מכובדות. ידעתי 
באיזו מידה זקוק עתה הרצל לאנשים מסורים, בעיקר צעירים, 
ועד כמה היו מיטיבים עמו, אבל רוחה הקנטרנית והקנאית של 
ההתנגדות המתמדת, היעדר הציות הישר והלבבי בחוג זה, דחה 
אותי מהתנועה, שהתקרבתי אליה בסקרנות רק בשל רצונו של 
רוחי  מורת  את  הבעתי  זה,  נושא  על  כששוחחנו  פעם  הרצל. 
כלפי היעדר המשמעת בשורותיו. הוא הצטחק במרירות ואמר: 
'אל תשכח כי מאות שנים התרגלנו לשחק בבעיות, להיאבק על 
רעיונות. זה אלפיים שנה אין לנו, ליהודים, כל ניסיון היסטורי 

ליצור משהו ריאלי בעולם'."

סטפן צוויג נולד ב־28 בנובמבר 1881 במשפחה מתבוללת של 
יהודים וינאים. אביו מוריס היה יצרן טקסטיל עשיר, ואמו אידה 
היו  ואבי  "אמי  איטלקים.  בנקאים  ממשפחת  באה  ברטאואר 
יהודים במקרה", כתב צוויג. בזיכרונותיו מתאר הסופר את החיים 
המאושרים בווינה התרבותית, הסובלנית והקוסמופוליטית של 
צעירותו: "איש לא האמין במלחמות, במהפכות ובהפיכות. כל 
התבונה.  בדור  מעיקרו  מופרך  נראה  אלים  או  קיצוני  מעשה 
ידי  על  ביותר  המבוקש  הרכוש  היתה  זאת  ביטחון  תחושת 

מיליונים, אידיאל החיים המשותף לכל." 

בשנות השלושים של המאה העשרים היה סטפן 
ביותר  המפורסמים  הסופרים  מן  אחד  צוויג 
שכתבו בשפה הגרמנית. צוויג היה מייסד ז'אנר 
הביוגרפיות הספרותיות ואמן הרומן הפסיכולוגי. 
ויצירות  והדרמטיים  המבריקים  הרומנים 
לכחמישים  תורגמו  שכתב  הביוגרפיות  המופת 
כל  עותקים.  מיליוני  בעשרות  ונמכרו  שפות, 
הן  היסטוריות  דמויות  על  שכתב  הביוגרפיות 
אך  גיבוריהן.  של  וטרגדיות  הצלחות  תיאורי 
של  מרהיבות  ביוגרפיות  שחיבר  צוויג,  סטפן 
גדול,  ופסיכולוג  אמן  והיה  גדולים,  אנשים 
ברמת  שלו  הביוגרפיה  את  לכתוב  הצליח  לא 
גיבוריו  של  והעמוקות  המבריקות  הביוגרפיות 

הרבים, וזאת כי לא הוא הבין  לאשורו את העולם שבו חי. 

החדשות  בווינה.  הלוויה  התקיימה   1904 ביולי  ב־7 
לכן:  קודם  ימים  שלושה  הגיעו  והעצובות  המדהימות 
העולם  בספרו  וארבע.  ארבעים  בגיל  נפטר  הרצל  תיאודור 
של אתמול )זיכרונות של בן אירופה( כתב צוויג: "יום מיוחד 
יימחה מנפשם של  ביולי שלא  יום  ההוא,  היום  היה  במינו 
תחנות  לכל  לווינה,  הגיעו  פתאום  אותו.  שחוו  האנשים 
הרכבת, בכל הרכבות, ביום ובלילה, יהודים מכל הארצות, 
פני  ועל  השדה,  ערי  מכל  מטורקיה,  והמזרח,  המערב  מן 
יותר  ברור  הורגש  לא  מעולם  הרעה.  הבשורה  אימת  כולם 
מה שלא הורגש קודם לכן, בגלל המאבקים והדיבורים, כי 
כאן מלווים למנוחת עולם מנהיג של תנועה גדולה. לא היה 
קץ למסע ההלוויה. פתאום הבחינה וינה כי מת לא רק סופר 
בארץ  ועולה  הקם  רעיונות  מעצב  אלא  בינוני,  משורר  או 
אחת, בעם אחד, במרווחי זמן ארוכים מאוד. בבית העלמין 
השתררה מהומה. רבים מדי פרצו פתאום אל ארונו, בוכים, 
צועקים, מקוננים, מתוך ייאוש פראי, והקולות הפכו לזעקות, 
לשאגות. הסדר הופר על ידי יגון קמאי, אקסטטי, שלא ראיתי 
כמותו מעולם בשעת קבורה, ולא שבתי לראותו מאז. על פי 
הכאב האדיר הזה, שפרץ בזינוקים סוערים ממעמקי נפשם 
של עם המיליונים, ניתן להעריך לראשונה כמה להט ותקווה 

הטיל לעולם אדם יחיד ובודד זה בכוח מחשבתו." 

והעיתונאי  הפורה  המחזאי  למשפטים,  הדוקטור   ,1901 בשנת 
אחד  של  הספרותי  המוסף  עורך  היה  הרצל  תיאודור  המבריק 
פרסה'  פרייה  ה'נויה  והנפוצים:  החשובים  הווינאיים  העיתונים 
יצירותיו  את  שפרסם  הראשון  והיה  החדש(  החופשי  )העיתון 
של סטפן צוויג: הרצל קיבל לפרסום חיבור ואוסף שירים מאת 

אלכס גורדון

טרגדיה של בן אירופה
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החירות האישית הגיעה לשיאה. אנשים חשו שביכולתם לתכנן 
את העתיד מכיוון שהכסף ישמור תמיד על ערכו וההתקדמות 
כי  טען  צוויג  החומרי.  השגשוג  כמו  טבעית  נראתה  המוסרית 
יהודי וינה היו "חופשיים" ממגבלות ולא חשו בדעות קדומות 

כלפיהם. כך כתב: 

"היהודים, היושבים בעיר הקיסר יותר ממאתיים שנה, מצאו 
מאז   ]...[ דעים.  ותמימות  שלום  אוהב  לבריות,  נוח  עם  כאן 
 ]...[ ומאודם.  נפשם  בכל  הזאת  העיר  את  אהבו  הם  ומעולם 
הסתגלו  להיטמע,  רצונם  מתוך  העיר,  את  הלוהטת  באהבתם 
של  תהילתה  את  לשרת  מאושרים  והיו  המילה  מובן  במלוא 
אוסטריה. באוסטריותם ראו שליחות בעולם. ]...[ בשום מקום 
להחזיק  שעלי  אני  ויודע  אירופאי,  להיות  יותר  קל  היה  לא 
טובה מרובה לעיר הזאת, שכבר בימי מרקוס אורליוס הגנה על 
הרוח הרומית האוניברסלית, על שלימדה אותי לראות ברעיון 
גם   ]...[ ללבי.  ביותר  הקרוב  הרעיון  את  השותפות,  העדה, 
כשנבחר לראש העיר לואגר, מנהיג המפלגה האנטישמית, לא 
השתנה דבר במגע האישי, ועלי להודות שמעולם לא נתקלתי 
באוניברסיטה  הספר,  בבית  ביותר  הקלים  בזלזול  או  בלחץ 
ארץ  שנאת  מהעיתון  יום־יום  הסתערו  לא  עדיין  ובספרות. 
לארץ, עם לעם, שולחן אל שולחן, עדיין לא הפרידה השנאה 

אדם מאדם, לאום מלאום."

תיאורו של צוויג את גן העדן הווינאי נבע מתפיסתו המוטעית 
מלחמת  כשפרצה  האימפריה.  בירת  של  הרוחני  האקלים  את 
והסובלנות,  השגשוג  החופש,  "התפוצצו"  הראשונה  העולם 
ובירת אוסטריה הפכה למרכז של לאומנות, לסמל של ההבלים 
האימפריאליים, לקשר שנמתח על ידי הכוחות הצנטריפוגליים 
האימפריה  את  המאכלסים  והשבטים  הלאומים  המוני  של 
האוסטרו־הונגרית. המאמץ המלחמתי חשף את המשבר העמוק 
המלכותית  השושלת  של  השלטונית  האליטה  משילות  של 
והמנוונת של משפחת הבסבורג, שהתקרבה לקץ שלטונה לאחר 

כחמש מאות שנות שליטה במדינה. 

מלחמת העולם הראשונה העמידה במבחן את השקפת עולמו 
בתחילת  שטען  הנלהב,  הפציפיסט  אירופה.  כבן  צוויג  של 
צעצוע,  לא אקדח  גם  באקדח,  יאחז  לא  לעולם  כי  המלחמה 
כמו רוב הסופרים הגרמנים והאוסטרים, היה נגוע בלאומנות 
והיה רחוק מהאידיאולוגיה של בן אירופה המאוחדת. כך כתב 
למו"ל שלו, אנטון קיפנברג: "אני מקנא בך כי מותר לך לשרת 
כקצין בצבא המפואר הזה ובתור שכזה אתה יכול להביס את 
אליה."  אהבתנו  למרות  להענישה,  שעלינו  צרפת   - צרפת 
לעמדותיו  חזר  במלחמה,  ההמוני  הרצח  השפעת  תחת  אולם 
האנטי־ הדרמה  את  צוויג  פרסם   1917 בשנת  הפציפיסטיות. 

נפילת  את  מנבא  ירמיהו  צוויג,  פי  על  "ירמיהו".  מלחמתית 
ירושלים וקורא להיכנע לנבוכדנצר, שכן "אין דבר חשוב יותר 
משלום". ירמיהו מנסה לעצור את ההכנות הצבאיות, אך הוא 
נחשב לבוגד. לטענתו של צוויג, ירמיהו הוא היחיד שאוהב את 
עירו ואת ארצו באמת. הוא מגנה את החברה האחוזה בטירוף 
הדמים של המלחמה שבסופה אסון. ברוח המחזה, מוצא צוויג 
פתרון להפסקת סבל האנושות במלחמת העולם הראשונה - 

בכוח  אמונתו  בשל  פסיבי  הוא  ולפולש.  לעריץ  כניעה  והוא 
אותו  שתוביל  עמדה  האלימות,  על  המוסר  וניצחון  השכנוע 

בהמשך לחורבן מוחלט בחייו. 

הספר  את  צוויג  פרסם  לאנגליה,  בריחתו  שנת   ,1936 בשנת 
קסטליו,  הנשכח  הצרפתי  ההומניסט  על  קלווין  נגד  קסטליו 
שהתנגד לטוטליטריות של קלווין. ברור שהוא ראה בהיטלר 
מבטא  קסטליו,  את  בתיאורו  מסוים,  במובן  מודרני.  קלווין 
צוויג את עמדתו: "כהומניסט אמיתי, הוא לא נולד לוחם. ]...
ידע עד כמה כל האמת הארצית  [ כמו קודמו ארסמוס, הוא 
והאלוהית מגוונת ונתונה לפרשנות. ]...[ אבל הודות לתבונתו, 
הוא היה סובלני לכל הדעות, והעדיף לשתוק מאשר להסתבך 
לאנגליה,  הגירתו  לאחר  שנתיים  לו."  נגעו  שלא  במריבות 
הזדעזע צוויג לנוכח בגידתה של המדינה הזאת בצ'כוסלובקיה 
ב־1938.  במינכן  הנאצית  גרמניה  לטובת  עליה  וויתורה 
הפציפיזם שלו ספג מכה קשה. עד מהרה התברר לו כי הסכם 
השלום במינכן הוא תחילתה של מלחמה ותרומה להתעצמותה 

של גרמניה הנאצית. השלום בכל מחיר הוביל למלחמה.

ונקלע  בווינה  ביקר  רבות,  שנים  בזלצבורג  שהתגורר  צוויג, 
לבית הקפה שבו פגש לפני שנים רבות מוכר ספרים בשם מנדל. 
מספר הסיפור מגלה לקורא כי מדובר באירוע אמיתי. הוא מגלה 
שהגיע לפגישה במטרה לקבל חומר לספר על הרופא והמהפנט 
פרנץ אנטון מסמר )צוויג פרסם ספר על מסמר ב־1932(. מפגש 
זה הוליד את הסיפור הקצר "מנדל של הספרים" )1929(, אחת 
גיבורו:  את  כך  מאפיין  הסופר  צוויג.  שכתב  המופת  מיצירות 
העטוף  הזה,  השפוף  הקטן,  הגליציאני  היהודי  מנדל,  "יעקב 
כולו בתוך זקנו, ונוסף לכך גם גיבן, היה טיטאן של הזיכרון. 
]...[ בכל תחום ידע יותר מן המומחים, הוא שלט בספריות טוב 
טוב  החברות  רוב  של  המחסנים  את  הכיר  הספרנים,  מן  יותר 
בעוד  שלהם,  והכרטסות  הפתקאות  למרות  מבעליהן,  יותר 
זיכרון  הזיכרון,  של  הכישוף  מלבד  דבר  עמד  לא  שלרשותנו 
ללא מתחרים, שאת כוחו ניתן להמחיש באמת רק בעזרת מאה 
דוגמאות. אכן, זיכרון כזה כשל שד, חף מכל טעות, היה יכול 
להתגבש ולהכשיר את עצמו כך רק באמצעות הסוד הנצחי של 

כל שלמות: באמצעות ריכוז."

צוויג משבח את כישרונו המיוחד של מנדל: "זו היתה תופעה 
שלא נפלה מיכולת הזיכרון של נפוליאון לפרצופים, של ג'וזפה 
קסטר מצופרנטי לשפות, של עמנואל לסקר לפתיחות שחמט, 
של פרוצ'ו בוזוני למוזיקה. אילו קיבל משרה ציבורית במכון 
אלפים,  ומדהים  הזה מעשיר  המוח  היה  כלשהו,  אוניברסיטאי 
מאות אלפים של סטודנטים ומלומדים, והיה מפרה את המדעים, 
היה בגדר רווח שאין שני לו לאותם אוספי אוצרות ציבוריים 

שאנו מכנים ספריות." 

הסופר מונה את יכולותיו המדהימות של מנדל בתחום הספרים 
אף על פי "שלא השלים הרבה יותר מלימודיו ב'חדר'." צוויג 
ואת  לאוסטרו־הונגריה  מרוסיה  גיבורו  של  הגירתו  את  מציין 
קורא  היה  כאן,  ורק  הזה  "כאן בשולחן  ברוסיה:  היהודי  עברו 
בתלמוד  לקרוא  אותו  שלימדו  כפי  שלו  ובספרים  בקטלוגים 
תורה ]...[ לפני שלושים ושלוש שנה, כשזקנו עוד היה פלומה 
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לווינה  אירופה  ממזרח  בא  תלתלים,  מצחו  ועל  ורכה  שחורה 
נער קטן ועקום למראה, כדי ללמוד לרבנות; אבל במהרה נטש 
לעבודת האלילים  כדי להתמסר  היהודים  את האל האחד של 

הנוצצת ורבת הפנים של הספרים."

מנדל נלהב מעבודתו כל כך עד שאינו מתעניין במה שקורה 
מחוץ לקפה הווינאי גלוק, שבו עומד שולחנו. הוא לא קורא 
עיתונים, לא מתעניין באנשים, הוא שקוע לחלוטין בספרים: 
"מחוץ לספרים לא ידע האיש המיוחד הזה דבר על העולם". 
מנדל  מלחמה,  שמתחוללת  ולעובדה  סביבו  למתרחש  עיוור 
כותב גלויות למו"לים בפריז ובלונדון ומבקש לדעת מדוע לא 
מגיעים לידיו הספרים שרכש. למרבה הצער, הוא היה אזרח 
רוסי, אזרח מדינה עוינת, שהתכתב עם אנשים זרים שהתגוררו 
עורר את חשדם של  ובכך  וצרפת,  אנגליה  עוינות,  במדינות 
ריכוז למשך כשנתיים,  ונכלא במחנה  נעצר  השלטונות. הוא 
ויצא משם אדם שבור וחולה. היהודי יעקב מנדל נכלא במחנה 
פטריקוב  מהעיירה  היהודי  מרגל!   - מנדל  ריגול.  באשמת 
הרחוק  אדם  שנים,  משלושים  למעלה  וינה  תושב  בבלארוס, 
מההמולה היומיומית, מפוזר, נאיבי, מנותק מאנשים ואירועים, 
תמהוני שחי בעולם הספרים, הוגדר כאיום על ביטחונה של 
האימפריה האוסטרו־הונגרית בזמן מלחמה. מנדל הוא קורבן 
היהודים  על  שהועללו  אלו  כגון  טיפוסית  דם  עלילת  של 

בעתות מלחמה ומשבר. 

מנדל  של  הסבל  ועל  הזאת  השווא  האשמת  על  כותב  צוויג 
בצמרמורת ובכאב. הוא מתאר את מנדל באהבה, אך היחסים 
בין המחבר לגיבורו מורכבים ודואליים. צוויג מזדהה עם מוכר 
הספרים, מעריץ את כישרונו הנדיר, אולם האמפתיה העמוקה 
אינה מוציאה מנשמתו הרגישה של המספר שמץ של רגש יהודי, 
של סולידריות עם העם היהודי. צוויג נמשך אל מנדל, אך נמנע 
לו להסתיר  ניתן  ועדיין, לא  הזדהות לאומית.  ביטוי של  מכל 
לחלוטין את יהדותו על תסבוכיה. בדומה למנדל, המחבר מנסה 
להכחיש את קיומן של תכונות האופי השליליות המאפיינות את 
היהודים. צוויג מתאר יהודי מנותק מהעולם החומרי. בדמותו 
של מנדל הוא מפריך את מיתוס תאוות בצע הכסף היהודית: 
בלבוש  נצפה  לא  מעולם  שכן  בעולמו;  מקום  היה  לא  "לכסף 
אחר מאותו מעיל בלוי; בבוקר, אחד הצהריים ובערב התקיים 
קטנה  מנה  איזו  אכל  בצהריים  לחם;  פרוסות  ושתי  חלב  על 
שהובאה לו מן הפנסיון." צוויג מטהר את היהודים באופן לא 
מודע, ובתיאור דמותו של מנדל של הספרים הוא מתגונן מפני 

האשמות היהודים בערמומיות וחמדנות. 

אך צוויג אוהד את מנדל וגם מתבייש בו. הוא מעמיד מחיצה 
בינו לבין גיבורו בעדינות החלטית. המחיצה בלתי עבירה, שכן 
הוא רואה במנדל אדם זר ומוזר, אקזוטי, מי ששייך לעבר: "הוא 
יושב, מבקש בעקשנות וברוגע דרך משקפיו, מבטו, כמכושף, 
אל הספר, יושב וקורא, ממלמל ומדלל משהו מתחת לנשימה, 
קירח  בכתם  מעוטר  וראש  בגופו.  ואחורה  קדימה  מתנדנד 
עמום ומנומר, הרגל שנרכש ב'חדר', בבית הספר יסודי היהודי 
במזרח". הסופר מתייחס למוכר הספרים כאל חייזר שלא יכול 
להיות לו שום דבר משותף איתו. במשך שנים לא זכר צוויג את 

העם היהודי ואת השתייכותו אליו. כשהוא מתחרט על שכחתו 
את מנדל ועל אדישותו כלפי מוכר הספרים היהודי, הוא בעצם 
המסורתית.  היהדות  כלפי  עצמו  שלו  המנוכר  יחסו  את  מגנה 
במקרה או שלא במקרה, שמו של גיבור הסיפור זהה לשמו של 
ר ְסֿפֹוִרים", היהודי המסורתי, שגם  הסופר היהודי, "ֶמְנֶדֶלה מֹוְיֶכֿ
יליד בלארוס. דמותו של מנדל  הוא, כמו מנדל של הספרים, 
פרי עטו של צוויג נראית בעיני מחברו כדימוי כללי של היהודי 
שהוא חלק מן העבר הנעלם, לטובת האירופאי המודרני, שבידיו 
עתיד היבשת הצועדת לקדמה. בסיפורו מתרחק צוויג בזהירות 
יחסו  את  זה  בגיבור  מבטא  צוויג  אתמול".  "של  היהודי  מן 
ליהודים; מנדל של הספרים הוא אדם נעדר עומק מספיק כדי 
להבין את משמעותם הרוחנית של הספרים שאותם הוא מפיץ. 
הטיפוסיים, שאינם  היהודים  יחסם של  כמו  עיסוקיו שטחיים, 
מתבוללים בתוך התרבות האירופאית המתקדמת. בדמותו של 
היא  ה"טהורה"  היהדות  צוויג,  בידי  מוצגת  שהיא  כפי  מנדל 
הגדולים.  ההיסטוריים  מהתהליכים  מנותק  מנדל  אנכרוניזם. 
הוא אינו יודע דבר על המתרחש מחוץ לבית הקפה שלו, כמוהו 
כאותם היהודים המסורתיים שאינם יודעים דבר על האירועים 
הגדולים המתרחשים באירופה ובהיסטוריה. גישה זו עולה בקנה 
אחד עם טענתו של צוויג באוזניו של הרצל: הבעיה היהודית 
תיאורו  לאחור,  בראייה  אירופה.  לבעיות  בהשוואה  מדי  קטנה 
בתור  האופיינית שמאחוריו  היהדות  ואת  מנדל  את  צוויג  של 
"העולם של אתמול", מציג את הסופר עצמו כמי שעומד מחוץ 
להיסטוריה ומופרד באופן מלאכותי ממהות החיים האמיתיים. 
בניצחון  ומאמין  בנחישות מהיהודים  הסופר מפריד את עצמו 
היסטורית,  חוץ  כאישיות  בעצמו  נראה  הקוסמופוליטיות, 

בודדת ומנוכרת מהמציאות.

האנטישמיות  גל  של  ומשמעותו  היקפו  את  הבין  לא  צוויג 
במדינות דוברות הגרמנית בשליש הראשון של המאה העשרים. 
זה נמצא בתגובתו לרצח של שר החוץ היהודי־ דוגמה ליחס 
גרמני, ולטר רתנאו, בידי אנטישמים בברלין בקיץ שנת 1922. 
צוויג הכיר את רתנאו היטב, פגש אותו פעמים רבות ואף כינה 
אותו "ידידי הוותיק". כמה ימים לפני הרצח הוא נסע עם רתנאו 
במכונית שבה נרצח השר. מיד לאחר הרצח כתב צוויג חיבור 
שבח רב־עמודים על השר המנוח, אך לא הזכיר כי רתנאו נרצח 

בשל מוצאו היהודי. 

העולם  שרידי  את  לחלוטין  הרסה  הראשונה  העולם  מלחמת 
הישן שצוויג העריך והעריץ, אך הוא חזר במהירות לרעיונותיו 
עליית  לאחר  האישי.  החופש  ערך  את  והעלה  ושב  הישנים, 
הנאצים לשלטון, דיבר צוויג רק על "האפיזודות האנטישמיות 
הבודדות" במדיניות הממשלה הגרמנית החדשה, אך עד מהרה 
החל להבין כי האנטישמיות הנאצית נוגעת לו. עובדה זו כנראה 
הובהרה לו סופית בזמן שיתוף הפעולה שלו עם המלחין הגרמני 

הנודע ריכרד שטראוס.

ב־17 בינואר 1933, שבועיים לפני עלייתו של היטלר לשלטון, 
שתקנית",  "אישה  האופרה  של  הליברית  את  צוויג  השלים 
שחיבר עם שטראוס, על בסיס מחזהו של המחזאי האנגלי בן 
ארבע   .1935 ביוני  התקיימה  האופרה  בכורת   .)1610( ג'ונסון 
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נאסרה  ביולי  וב־13  האופרה,  עלתה  פעמים 
מחבר  של  היהודי  מוצאו  בשל  לביצוע 
הליברית. הצגת האופרה נגדה את חוקי הרייך 
לאחד  נחשב  שטראוס  ריכרד  אבל  השלישי 
עם  יחסיו  על  בגרמניה.  המוזיקאים  מגדולי 
צוויג אפשר ללמוד מרשימותיו האישיות של 
המלחין: "אני כמעט מקנא בחברי סטפן צוויג, 
לעצמו  להרשות  שיכול  מוצאו,  בגין  הנרדף 
כמו  בסמוי.  או  בגלוי   - איתי  לעבוד  לסרב 
שאמר, הוא לא רוצה שום פריווילגיות מהרייך 
עקשנותו  את  לגלות  ויכול   ]...[ השלישי, 
היהודית ותחושת הסולידריות )המובנת למדי( 
התייחס  שטראוס  הנרדפים."  שבטו  בני  עם 
רק  לי  "יש  כך:  לצוויג  הידידותי  במכתבו 
ליבריתן אחד - צוויג ]...[ האם עלי להתכחש 

דווח  תוכנו  הגסטאפו.  ידי  על  נקרא  סיכוי!" המכתב  אין  לך? 
שטראוס  את  גבלס  התעמולה  שר  פיטר  ובעקבותיו  להיטלר, 
מתפקידו כנשיא לשכת המוזיקה הקיסרית. הסופר מתאר את 
השנייה,  ההצגה  לאחר  "ופתאום,  כך:  העניינים  השתלשלות 
הכה ברק משמיים. הכל בוטל, בן־לילה נאסרה האופרה להצגה 
ריכרד  כי  בתדהמה  קראנו  ועוד,  זאת  גרמניה,  ובכל  בדרזדן 
הכל  הרייך.  של  המוזיקה  לשכת  מראשות  התפטר  שטראוס 
לי  שנודעה  עד  זמן  חלף  אבל  מיוחד.  דבר־מה  קרה  כי  הבינו 
האמת. שוב כתב לי שטראוס מכתב ובו התבדח וכתב שאתחיל 
מדי  רב  לב  בגילוי  ביטא  וכן  חדשה,  לאופרה  ליברית  לכתוב 
את יחסו האישי לעניין. המכתב נפל לידי הגסטאפו. הוא הוצג 
לפני שטראוס, שנאלץ מיד להתפטר, והאופרה נאסרה." אהדתו 
הסופר  של  הרב  כשרונו  את  והוקרתו  לליבריתן  של שטראוס 
דובר  שבעולם  הבין  צוויג  האנטישמי.  הטייפון  את  עצרו  לא 

הגרמנית הוא יהודי ולא אירופאי שווה זכויות.

כעבור שנה עקר הסופר מאוסטריה לאנגליה. הגולים הגרמנים 
הנאצים  אל  הפסיבי  יחסו  בשל  ביקורת  עליו  מתחו  האחרים 
והעובדה שקולו נגדם לא נשמע. היו שהאשימו אותו בניסיון 
מפרסום  הכנסותיו  על  לשמור  כדי  ומתן  משא  איתם  לנהל 
ספריו בגרמניה. האשמה זו היתה חסרת בסיס, שכן ספריו היו 
מהראשונים שנשרפו בידי הנאצים. צוויג לא ראה צורך להילחם 
בנאצים כי, לדעתו, השקפותיהם היו מגוחכות, מטופשות ובלתי 
טעם  ואין  ומוסרית,  רציונלית  מבחינה  אבסורד  עד  הגיוניות 
ההיגיון  התברר שחוסר  אולם  הפרכתן.  על  ומאמץ  זמן  לבזבז 

שבנאציזם גובר על ההיגיון של מתנגדיו. 

ב־22 בפברואר 1942, במהלך הקרנבל בריו דה ז'ניירו, בעיירת 
הנופש ההררית השכנה פטרופוליס, התאבדו סטפן צוויג ואשתו 
השנייה שרלוט )לוטה( אלטמן. לאחר שעבר מאנגליה לארצות 
הברית, ואחר כך לברזיל, לאחר שאיבד את אירופה, את העולם 
ומהסביבה  התרבותית  מהאווירה  פרידתו  לאחר  לו,  היקר 
ונחרד  לו  יקר  המוכרת של שפת אמו, מבודד מכל מה שהיה 
ביתו  אובדן  נגמר.  שהכל  צוויג  הרגיש  הנאצים,  מניצחונות 
לדיכאון  לו  גרמו  באירופה  האינטלקטואלי  וביתו  באוסטריה 

עמוק והוא לא רצה לחיות עוד. אך הוא 
הפריז בכוחו של הנאציזם וזלזל בעוצמת 
ההתנגדות העולמית להיטלר, וזאת מאחר 
שצוויג היה מנותק מהמציאות, כמו אותו 
לא  הוא  עטו.  פרי  הספרים  של  מנדל 
יכול היה לחיות בעולם של אידיאולוגיה 
אידיאולוגיית  זו  תהא  אפילו  כלשהי, 
המאבק נגד הנאצים. הוא לא רצה לחיות 
מאבק  הוא  החירות  מחיר  שבה  בחברה 
העצום  הספרותי  כישרונו  פשרות.  חסר 
שלו  האנציקלופדי  והידע  צוויג  של 
לנפש  עמוקה  לחדירה  כלים  לו  שימשו 
המבריק  הפסיכולוגי  מהניתוח  האדם. 
הביוגרפיים  וברומנים  הקצרים  בסיפוריו 
על  רבות  ידע  צוויג  כי  עולה  שכתב 
הפסיכולוגיה של בני האדם, והבין היטב את הכוחות המניעים 
את מעשיהם. עם זאת, כאשר יישם את תפיסתו בנוגע לטבע 
וזמני  עיוות מרחבי  חווה  הוא  דובר הגרמנית,  האנושי בעולם 
הידען   - הוא  שבמציאות.  והאירועים  האנשים  את  בהבנתו 
זמן  - שמר במשך  האנושיים  הנפשיים  הגדול של התהליכים 
רב על אידיאל החברה שבה התבונה גוברת על הרגשות. הוא - 
שידע הרבה כל כך על הנטיות והשאיפות האמיתיות של אנשים, 
על תפקידם הדומיננטי של הכוחות האפלים בתפקוד של התת 
הקוסמופוליטיים  הרעיונות  של  בניצחונם  האמין   - המודע 
הטהורים על הגזענות, הלאומנות והקנאות. לאחר עלייתם של 
הנאצים לשלטון, במשך תשע שנים עדיין קיווה צוויג לתפנית 
אולם  החושך.  כוחות  על  האור  כוחות  של  לניצחונם  חיובית, 
בספרו העולם של אתמול כתב: "איני שייך עוד לשום מקום, 
זר אני בכל מקום, ולכל המוטב אורח. גם המכורה שבחר לבי, 
הוא  צוויג  סטפן  של  אתמול  של  העולם  לי."  אבדה  אירופה, 
העולם האבוד של חלומותיו ותקוותיו האירופאיים על הומניות 
ואידיאלים של צדק ומוסר. בשאלת היהודים, עד סוף ימיו, הוא 
ידי  על  המסונוור  האמנציפציה,  ימי  של  החולם  הסופר  נשאר 
האשליות המזוקקות אך נחרד לנוכח קריסת החלום על אירופה 
האידיאלית. צוויג סיים את כתיבת זיכרונותיו יום לפני ששם קץ 
לחייו, ב־22 בפברואר 1942. במכתב הפרידה שלו כתב: "לאחר 
שעולם לשוני שקע לגבי, ומולדתי הרוחנית, אירופה, משמידה 
סיפור חייו שעות אחדות לפני שהחליט לסיימם.             .את עצמה, לא נותר לי למען מה להיות." צוויג סיים לכתוב את 
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סם ש. רקובר

״דקאמרון״: קריאה עכשווית

 

הספרים  אחד  של  תרגום  כרמל  בהוצאת  יצא   2002 בשנת 
)יוונית:  הדקאמרון  מופת,  יצירת  הספרות,  בעולם  החשובים 
התרגום  בוקאצ'ו.  ג'ואבני  האיטלקי  הסופר  של  ימים(  עשרה 
מאיטלקית נעשה בידי גאיו שילוני. זהו קובץ של מאה סיפורים 
שלפי בוקאצ'ו סיפרו עשרה מספרים שהתכנסו בווילה רחוקה 
מפירנצה מוכת הדבר והעבירו את זמנם בנעימים כולל סיפור 
סיפור  אחד  כל  סיפרו  גברים  ושלושה  נשים  שבע  סיפורים. 
ַלְּמַסְּפִרים שמות  נתן  בוקאצ'ו  ימים.  ביום במשך עשרה  אחד 
נשים:  מיוחדת.  משמעות  הנושאים  שמות   - היוונית  בשפה 
פילומנה  קטנה;  להבה   – פיאמטה  משגשגת;   – פאמפיניאה 
של  הקטנה   – לאורטה  מעודדת;   – אמיליה  שירה;  אוהבת   –
השם לאורה; נייפילה – אוהבת חדשה; אליסה – אהבה טרגית; 
גברים: פאנפילו – כולו אהבה; פילוסטראטו – אוהב מלחמה; 
זה(.  בשם  בנעוריו  התכנה  עצמו  )בוקאצ'ו  החושק   – דיוניאו 
מאה  את  ארגן  תו,  ועד  הספר מאלף  כל  את  בוקאצ'ו, שכתב 
הסיפורים האלו בסיפור מסגרת שלפיו כל אחד מעשר דמויות 
המספרים, הנמלטים מהֶדֶבר, מספר בכל יום סיפור אחד. בערב 
בחרו עשרת המספרים מביניהם מנהל)ת( את יום המחרת שקבע 
גם את נושא הסיפורים ליום הבא. בוקאצ'ו, שנולד ב־1313 ומת 

ב־1375, סיים את כתיבת הספר הזה ב־1353. 

ומיד  אותו  קניתי  בעברית  הדקאמרון  פרסום  על  לי  כשנודע 
התחלתי לקרוא. אבל החיים עשו את שלהם וכעבור זמן קצר 
הוסחה דעתי לעניינים אחרים והנחתי אותו על המדף למשך 
שנים רבות. לאחרונה מצאתי את עצמי מתאכזב מרמת הרומנים 
ולאחר  יום(  יום  לקרוא  נוהג  )אני  הסיפורים שקראתי  וקובצי 
שהשלכתי בזעם מידי רומן מסוים, שלא אציין את שמו, משום 
שפקעה סבלנותי מרמתו הירודה, נעמדתי מול ארון הספרים 
וחיפשתי משהו טוב לקרוא. מבטי גישש על גב הספרים, לא זה 
וגם לא זה, עד שנתקלתי בדקאמרון ואמרתי אז לעצמי, אולי 
זה, אולי סוף סוף אסיים לקרוא אותו, הרי זו יצירת מופת. וכך 
מצאתי את עצמי פותח מחדש את הדקאמרון וקורא. תוך כדי 
קריאת הספר מהתחלה )הרי מהקריאה הראשונה עברו שנים(, 
בי המחשבה הבאה: בהתחשב במצב שלפיו במשך  התעוררה 
עשרה ימים כל אחד מעשרת הנמלטים ממגפת הדבר שפרצה 
את  להעלות  אפשר  שונים,  סיפורים  עשרה  סיפר  בפירנצה 
השערת היסוד הבאה: בוקאצ'ו אפיין כל אחד מהמספרים ברמה 
באותה  הסיפורים  כל  את  כתב  ולא  משלו  מסוימת  ספרותית 
רמה. השערת יסוד זו עוררה את סקרנותי ועתה ידעתי ששום 
דבר לא יסיח את דעתי מקריאת הדקאמרון מתחילתו ועד סופו 

)ואכן במשך כחודשיים סיימתי לקרוא את הספר, כשאני קורא 
מדי יום בין סיפור אחד לשלושה(. המחשבה השנייה שעלתה 
בדעתי לאחר מכן היתה כיצד אחקור את השערת היסוד? וזו 

התשובה שהתוויתי בראשי.

החלטתי לדרג כל סיפור וסיפור על סקלה של 'רמה ספרותית', 
שזה  מהסיפור  ביותר,  גרועה  נמוכה,  התרשמות  המציין  מ־1 
גבוהה,  התרשמות  המציין  ל־10  ועד  לקרוא  סיימתי  עתה 
קריאה  סיום  עם  טבעית  תגובה  שזו  לי  נראה  ביותר.  מעולה 
ההתרשמות  את  המסכמת  תגובה  רומן:  או  קצר  סיפור  של 
הספרותית מהיצירה: האם אתה ממליץ עליה או לא; האם אתה 
שהקריאה  או  טפל  דבר  של  בקריאה  הזמן  את  שבזבזת  חש 
יופי  הכבוד,  כל  בלבך,  אומר  ואתה  חיובי  רושם  בך  השאירה 
של יצירה. בעזרת דירוג זה, חשבתי לעצמי, אוכל לבדוק את 
)א(  שמספר  אמצא  למשל,  אם  הבאה.  היסוד בצורה  השערת 
סיפוריו  בעשרת  גבוה  אצלי  דורג  בדקאמרון  העשרה  מתוך 
שבוקאצ'ו  להציע  יהיה  אפשר  נמוך,  דורג  )ב(  שמספר  בעוד 
אפיין את המספרים בדקאמרון ברמות כתיבה שונות. הרעיון 

שימח אותי מאוד ויצאתי מיד לדרך.

אולם, כפי שנראה, מסקנה זו העולה מרעיון הדירוג מעוררת 
ההשערה  את  להעלות  אפשר  כי  מדוע?  פשוטה.  לא  בעיה 
החלופית הבאה: גם אם בוקאצ'ו כתב את כל הסיפורים באותו 
למספרים  לייחס  מבלי  פרוזה,  כתיבת  של  רוח  באותה  עט, 
יהיו  הסיפורים  שכל  בהכרח  עולה  לא  שונות,  כתיבה  רמות 
בעלי אותה רמה ספרותית גבוהה. )בוקאצ'ו מאפיין את סגנון 
כתבתו בצורה הבאה: "והדבר הזה יתברר בבהירות יתרה למי 
שיבחן היטב את הסיפורים הקצרים הללו, אשר כתבתי בלשון 
העם של פירנצה, ובפרוזה ובלא כותרת – ולא זו בלבד, אלא 
אף חיברתי אותם בסגנון נמוך ביותר ודל ככל האפשר", עמ' 
סביר להניח שחלק מהסיפורים יהיו טובים מאוד, חלק   .)227
בינוניים ואף גרועים. הרי ידוע שגם מאורות הכתיבה, האמנים 

הכי גדולים - נכשלים מדי פעם בפעם.  

כנגד השערה חלופית זו ניתן להעלות את הטיעון הבא: נכון, 
גבוה  ברמה  יהיו  בוקאצ'ו  של  הסיפורים  כל  שלא  האפשרות 
ביותר היא סבירה. אולם, קשה יהיה להסביר בהנחת השערה 
חלופית זו את הממצא האפשרי שכל הסיפורים של מספר )א( 
הם מצוינים ואילו של מספר )ב( גרועים! ממצא כזה יהיה קשה 
מאוד להסביר, משום שבהנחת ההשערה החלופית היינו מצפים 
הסיפורים  כמספר  יהיה  )א(  של  המצוינים  הסיפורים  שמספר 
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המצוינים של )ב(! מדוע? משום שאם בוקאצ'ו כתב את הכל 
)א( הנם מדגם מקרי  באותה עט, הרי שעשרת הסיפורים של 
הסיפורים  עשרת  כמו  בדיוק  בוקאצ'ו,  שכתב  המאה  מתוך 
של המספר )ב(. לדוגמה, אם נניח ש 70 סיפורים של בוקאצ'ו 
יהיו  )א(  7 מתוך עשרת סיפורי  הנם מצוינים, הרי שנצפה ש 
מצוינים וגם 7 מסיפורי )ב( יהיו מצוינים. לכן, קשה מאוד יהיה 
להסביר את הממצא )האפשרי( ש 9 סיפורי )א( הם מצוינים ורק 

1 מסיפורי )ב( הוא מצוין! 

תמיכה נוספת בהשערת היסוד תתקבל בעזרת גורם נוסף: אורך 
נניח  וסיפור.  סיפור  כל  של  העמודים  מספר  כלומר,  הסיפור, 
שנמצא ש )א( ְמספר סיפורים קצרים )הוא אינו מאריך בדיבור, 
)הוא  ארוכים  סיפורים  מספר  )ב(  ש  בעוד  במילים(  מקמץ 
פטפטן, מאריך בדיבור שלא לצורך, מרבה בתיאור מיותר של 
גיבורים, הטבע, פיתולי העלילה וכו'( או ההפך, ל )א( סיפורים 
ארוכים ול )ב( סיפורים קצרים. במקרים מסוג זה, סביר להניח 
שרמת הסיפור מושפעת מחוסר או מעודף של מילים ומשפטים 
או  להעלות  כדי  זו  בטכניקה  להשתמש  היה  עשוי  ובוקאצ'ו 
להוריד את הרמה הספרותית בהתאם לאופיו של מספר הסיפור. 
ההיגיון העומד מאחורי בחינת אורך הסיפור, כמעיד בעקיפין 
על טיב ואיכות מספרי הסיפורים, דומה להיגיון העומד מאחורי 

דירוג הרמה הספרותית. 

כאן חובה עלי להעיר את ההערה הבאה. בעוד שהגורם 'אורך 
הסיפור' הוא אובייקטיבי )כלומר, מספר עמודים בכל סיפור(, הרי 
שגורם 'הרמה הספרותית' הוא סובייקטיבי ותלוי בהתרשמותי 
מה  סמך  על  יכולתי  ככל  להבהיר  עלי  חובה  לכן  האישית. 
ראשית  וסיפור.  סיפור  כל  קריאת  תום  עם  דירוַגי  את  ביססתי 
עלי להבהיר שמאז הדקאמרון חלפו 668 שנים ובצורה הפשוטה 
ביותר ניתן לסכם את ההבדלים בין אז לבין היום במשפט אחד: 
אני בן תרבות ומנטליות השונות מאוד מאלו שאליהן היה שייך 

בוקאצ'ו. הנה כמה דוגמאות להבחנה ברורה זו. 

מבחינה ספרותית נסתכל על ההבדל הבא בהומור. רוב הדמויות 
ומטומטמים  עשירים  הם  בסיפוריו  בוקאצ'ו  מלעיג  שעליהן 
זה  הומור  התשיעי(.  ביום  השלישי  הסיפור  את  ראו  )למשל, 
ומתחמן  מסדר  העני  האיש  לאיד:  שמחה  על  מבוסס  לדעתי 
קומיות  אופרות  שגם  להעיר  )כדאי  המטומטם.  העשיר  את 
"האיטלקייה  האופרה  למשל,  דומה.  רעיון  על  מבוססות 
של  המושל  שהסולטן  כך  על  מבוססת  רוסיני  של  באלג'יר״ 
האיטלקייה  ואכן  בקלמר.  מחודד  הכי  העיפרון  אינו  אלג'יר 
וחבריה מטמטמים את הסולטן במוסיקה הנפלאה של רוסיני.( 
ההבדל  על  מבוסס  אינו  ובעיקרו  מאוד  מורכב  ההומור  היום 
ברמת העושר והטמטום. למשל, החייל האמיץ שוויק הוא דמות 
מורכבת: הוא אינו עשיר, ובוודאי שאינו מטומטם, אלא ערמומי 
ומעמיד פנים. הצחוק הוא על חשבונו של שוויק רק לכאורה, 
משום שכל אחד תופס מיד שכאן מופנית חרב הסאטירה לא 
והאזרחית.  הצבאית  הבירוקרטיה  נגד  אלא  עצמו  שוויק  נגד 
הבדל זה בין היום לאז הופך כמה וכמה סיפורים המבוססים על 
אפיזודות שנחשבו מצחיקות בימי בוקאצ'ו למעוררות תגובה 
אדישה בימינו אנו )נו, אז מה אם הוא עשיר וטיפש? הרי ברור 

שיסדרו אותו, אז מה כל כך מצחיק פה?(.  

אז  הספרות  בתפיסת  להבדל  חשובה  אחת  נקודה  עוד  והנה 
ביום  האחרון  הסיפור  קריאת  לאחר  בי  שהתעוררה  והיום, 
העשירי, הסיפור המאה שסופר על ידי דיוניאו. הסיפור מתאר 
של  ההקדמה  דברי  )לפי  ואווילי  אכזרי  מעשה  מרקיז שעשה 
הסתדרו.  הדברים  דבר  של  בסופו  אך  לסיפור(  עצמו  דיוניאו 
וכך אומר דיוניאו: "ולא הייתי מייעץ לאיש ללכת בעקבותיו, 
כי חבל מאוד שאותו אדם רווה נחת מהעניין הזה" )עמ' 585(. 
המרקיז החליט לבחון את מידת נאמנותה וצייתנותה של אשתו 
עינויים  רבות  שנים  במשך  אותה  והעביר  נמוך(  למעמד  )בת 
נתן לה להבין שרצח את  )הוא העליב אותה קשות,  אכזריים 
צעירה  אישה  לשאת  ועמד  מארמונו  אותה  גירש  ילדיה,  שני 
הנוראה  הייסורים  מסכת  בכל  שעמדה  לאחר  ורק  פניה(  על 
רצונו  את  המרקיז  סיפק  שנה!  כשתים־עשרה  שנמשכה  הזו 
– ללמד את אשתו כיצד צריכה להתנהג אשת־חיק - והחזיר 
לה את מעמדה וכבודה. עם תום קריאת הסיפור חשבתי מיד 
ובצדק.  הסוהר  בבית  רבות  שנים  מבלה  המרקיז  היה  שהיום 
לאשתו  ביחס  עליון(  )ממעמד  הבעל  שמעמד  עולה  מהסיפור 
)כאמור ממעמד נמוך( היה כשל שליט על אבסולוטי. איני טוען 
וצייתנות  נאמנות  את  לבחון  המעוניינים  בעלים  היום  שאין 
הבעל  בין  הכוחות  ביחסי  הפער  אולם  ויש.  יש  נשותיהם, 
ולכן  אינו כה דרמטי  בימינו  לבין האישה בתרבות המערבית 
בוודאי  היום  דיוניאו  של  לסיפור  האמוציונלית  ההתייחסות 

שונה מההתייחסות אז. 

מעורר  הוא  וככזה  כמעשה שקרה  מוצג  זה  סיפור  אחד,  מצד 
בקורא, במספר עצמו וגם בנשים ובגברים המאזינים לדיוניאו 
אמיתי,  כמעשה  זו,  מבחינה  חריפות.  אמוציונליות  תגובות 
ההבדל התרבותי בין אז להיום הוא גדול. מהצד האחר, ייתכן כי 
הסיפור מוצג בטכניקה מיוחדת המעמידה אותו כמעשה שקרה 
נגד  אמוציונליות  תגובות  ובקוראים  בשומעות  שיעורר  כדי 
אכזריותו ואנוכיותו של המרקיז בימים של אז, כדי ללמד שכך 
אסור לבעל להתייחס לאשתו. למשל, דיוניאו עצמו מגנה את 
התנהגותו של המרקיז. מבחינה זו אפשר להציע שרוח הדברים 

שמייצג דיוניאו מתקרבת לרוח התרבות המערבית היום.  

פירוש אחרון זה עולה עם רוח הדברים של הספר כולו. מתברר 
כל  ולהקל על  לעודד  לסייע,  כדי  שבוקאצ'ו כתב את הספר 
אלה המתענים בייסורי האהבה ובמיוחד הנשים שחייהן קשים 
ויהיה   – הזה  הסיוע  שאת  שיכחיש  מי  יהיה  "והאם  מאוד: 
פעוט כאשר יהיה – ראוי להעניק לנשים הנחמדות הרבה יותר 
"מודה  שבוקאצ'ו...  לציין  חשוב  ]כאן   .)24 )עמ'  מלגברים?" 
בפה מלא שאני מחבב אתכן ומשתדל לגרום לכן לחבבני" )עמ' 
29(. ויתר על כן, בהקדמה לספר, הוא מספר סיפור מצוין, "נער 
הפרא" אקרא לו, הסיפור ה־101 לאמיתו של דבר, המראה שגם 
נער פרא שגדל על הר פראי בבדידות ברגע שראה נשים בפעם 
הראשונה בחייו חפץ רק בהן ורק אליהן יוצאת נפשו.[ ואמנם 
נפתח בפנייה לנשים הנחמדות,  וסיפור בדקאמרון  כל סיפור 
החכמות, היפות, היקרות, ולא עולה אפילו רמז קל לכך שבין 
למרות  זה  וכל  גברים;  שלושה  היו  המספרים־מאזינים  עשרת 
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שבוקאצ'ו רומז כי שלוש מתוך שבע הנשים היו אהובות של 
שלושה גברים אלה! )חוץ מרמז אחד ברור שֶנייפיֶלה היתה אחת 
מהאהובות )עמ' 38(. הקשר הרומנטי הזה נשאר בחזקת תעלומה 
לאורך כל הספר ולא הצלחתי למצוא שום רמז לפתרון השאלה, 

מי היו זוגות הנאהבים.( 

כך או כך, הייתי סבור שסיפור זה של דיוניאו 
הנידון  בנושא  מחשבות  ומעורר  מאוד  מעניין 
של  ההשלכות  גבוה(.  ציון  לו  נתתי  )ולכן 
האחרונה  להבחנה  אותי  מובילות  זה  סיפור 
הספרות  בתפיסת  עליה  לעמוד  מעוניין  שאני 
של  שתפקידו  חשבו  בוקאצ'ו  בימי  והיום.  אז 
וגם ללמד  )והשירה( הוא לגרום הנאה  הסיפור 
כלל  )בדרך  חשוב  משהו  הקורא/שומע  את 
נתפס הסיפור כדוגמה מהחיים הממחישה כלל 
חברתי או מוסרי מסוים(. וכך כותב בוקאצ'ו על 
)אגדות, משלים או מעשים  השפעת הסיפורים 
שהיו( על הנשים, "כאשר הנשים אשר שחתי בן 
למצוא  תוכלנה  האלה,  הסיפורים  את  תקראנה 
הנאה  הן  בהם  המוצגים  המשעשעים  בדברים 
והן עצה מועילה, כי בדרך זו יוכלו ללמוד ממה 

24, ההדגשות  יש להתרחק ומה צריך לשמש נר לרגלן" )עמ' 
שלי(. ואמנם, התפקיד הדידקטי של כל סיפור מודגש בתחילת 
בסיפור  זה  מסוג  דידקטית  שזירה  היום  בסופו.  וגם  סיפור  כל 
למחוק  למספר  יאמר  ספרותי  עורך  וכל  גרוע  לאפיון  נחשבת 
את הטפת המוסר, כי סיפור אינו שיעור בבית ספר יסודי ולא 

באוניברסיטה! 

רמתו  את  הערכתי  בסיס  איזה  על  לענייננו,  נחזור  ובכן, 
וכמה  כמה  היו  לצפות  שניתן  כפי  סיפור?  כל  של  הספרותית 
אפשרי  בלתי  אלא שכמעט  לפרטם,  רק שקשה  גורמים, שלא 
לתאר כיצד הם פעלו יחד כדי ליצור בסופו של דבר את הדירוג 
עצמו. מהם גורמים אלה? אמנה אותם להלן: העניין שמעוררות 
הדמויות  שמעוררות  השעשוע  הבידור,  והעלילה;  הדמויות 
ולא  כטבעיים  נתפסו  הסיפור  מרכיבי  שבה  המידה  והעלילה; 
המעשים;  של  והפלפול  התחכום  מידת  ומעושים;  מלאכותיים 
לציין  יכול  אני  אנו.  לימינו  גם  רלוונטי  הסיפור  שבה  המידה 
עוד כמה גורמים שעלו בדעתי, אולם הם נראים לי משניים. כך 
שכל  לומר  אפשר  דבר,  של  )לאמיתו  אלה  בגורמים  שאסתפק 

גורם הוא עניין מסובך בפני עצמו(.  
* * *                                  

על דירוגי הסיפורים ואורכם נערכו ניתוחים סטטיסטיים במטרה 
הדמויות  בין  הבדלים  יש  האם  יסוד:  שאלות  שתי  על  לענות 
סופרו  בין עשרת הימים שבהם  יש הבדלים  והאם  המספרות? 

הסיפורים? 

הבדלים בין דמויות המספרים: נתבונן תחילה על ההבדלים בין 
המספרים לפי אורך סיפוריהם. כללית ניתן לומר שאורך הסיפור 
אינו קובע את רמתו הספרותית. אולם ניתוח דירוגי הסיפורים 
הראה שיש הבדלים משמעותיים בין הרמה הספרותית של מספרי 

הסיפורים. הממצא העיקרי מראה שדיוניאו )ולא פאנפילו בעל 
הכי  הסיפורים  בעל  פילוסטראטו  ולא  ארוכים  הכי  הסיפורים 
קצרים( הוא מספר הסיפורים ברמה הספרותית הגבוהה ביותר, 
פיאמטה היא השנייה ברמת סיפוריה, ואילו אמיליה היא בעלת 
הרמה הנמוכה ביותר. כיצד ניתן לפרש ממצא זה? אפשר להציע 

שני פירושים. 

להעדפותי  קשור  ראשון  אפשרי  פירוש 
האישיות: אני העדפתי את דיוניאו ובחלתי 
מודע  שאיני  היות  אולם,  באמיליה. 
את  העדפתי  שבגללה  סיבה  לאיזושהי 
האחד ודחיתי את השנייה, והיות שדירוגי 
)כשסיימתי  בשני  אחד  תלויים  בלתי  היו 
לקרוא סיפור עשיתי מיד ככל שביכולתי 
לרמתו  בהתאם  כשלעצמו  רק  לדרגו 

הספרותית בלבד(, אני דוחה פירוש זה. 

הפירוש האפשרי השני קשור להעדפותיו 
של בוקאצ'ו עצמו. בהערת שוליים 7, עמ' 
'החושק'  נאמר: "דיוניאו:  600 בדקאמרון 
של  בתה  היא  אפרודיטה  האהבה  )אלת 
דיוניאו  התכנה  עצמו  בוקאצ'ו  היוונית;  במיתולוגיה  דיונה 
באיגרת לטינית מימי נעוריו(." סביר אפוא להניח שבוקאצ'ו שם 
בפי דיוניאו את מיטב סיפוריו, כי הוא ראה בדמות זו את עצמו. 
ייתכן שגם מסיבה זו אפשר בוקאצ'ו רק לדיונאו את הפריווילגיה 
הבאה: כאמור, כל יום קבע המנהל הנבחר מבין עשרת המספרים 
את נושא הסיפורים. אולם, היחידי ששוחרר מקביעה זו וסיים 
כל יום בסיפור הדן בנושא לפי בחירתו הבלעדית היה דיוניאו. 
)ייתכן אם כן, שבגלל שדירוגי הצביעו על דיוניאו כמספר הטוב 
ביותר, אפשר להציע שדירוגי התקרבו לרמת הסיפורים בעיניו 

של בוקאצ'ו.( 

ש"השמות   ,599 עמ'   ,5 בהערה  נכתב  המספרים  ליתר  באשר 
אופיין  את  מדגישים  לדמויותיו  בוקאצ'ו  שנתן  הסמליים 
קטנה'  'להבה   – "פיאמטה  נאמר:  גם  שם  הבדיוני־ספרותי." 
)בוקאצ'ו הרבה להשתמש בשם זה ביצירותיו המוקדמות בתור 
כינוי לאהובתו, ראה לעיל הערה 2 להקדמה(." בהערה זו נאמר 
שבא  יחס  'פיאמטה',  המכונה  באישה  מאוהב  היה  שבוקאצ'ו 
לידי ביטוי בכמה מיצירותיו המוקדמות. ואכן הדירוג הספרותי 
הממוצע שלה ביחס לדירוגי יתר הנשים הוא הכי גבוה. לגבי 
את  להבהיר  בעזרתם  שניתן  רמזים  לא מצאתי  יתר המספרים 
הפירוש הנוכחי. )כאן חשוב להעיר שאת הערות השוליים האלו 

קראתי לאחר שדירגתי כל סיפור וסיפור כשלעצמו.(

תוצאות אלו, הקשורות בהבדלי הרמה הספרותית בין המספרים, 
אינן עולות בקנה אחד עם ההשערה החלופית שלפיה גם אם נניח 
שבוקאצ'ו כתב את כל הסיפורים באותה רוח של כתיבת פרוזה 
בהכרח  מכך  עולה  לא  השני,  פני  על  אחד  מספר  העדיף  ולא 
שכל הסיפורים יהיו בעלי אותה רמה ספרותית גבוהה. ראשית, 
קשה להסביר בעזרת הנחה זו את רמת הסיפורים הגבוהה של 
דיוניאו ופיאמטה בהשוואה ליתר המספרים. שנית, בעוד שאחוז 
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)טובים,   10 ועד   8 הסיפורים בעלי דירוג מ 
טובים מאוד, מעולים( אצל כל המספרים חוץ 
מדיוניאו, הוא 13.3%, הרי שאחוז הסיפורים 
בעלי דירוג זה אצל דיוניאו הנו 70%! כלומר, 
רק 13.3% מכלל הסיפורים שבוקאצ'ו  אם  
כתב הנם סיפורים טובים עד מעולים, קשה 
מאוד להסביר כיצד 70% מסיפורי דיוניאנו 
היעילה  הדרך  זו.  ספרותית  ברמה  נמצאו 
השערת  בעזרת  היא  אלה  ממצאים  להסביר 
מהמספרים  אחד  כל  אפיין  בוקאצ'ו  היסוד: 
ברמה ספרותית מסוימת, ודיוניאו הפך בידי 
ופיאמטה  מכולם,  הטוב  למספר  בוקאצ'ו 

לטובה מכולן.

הבדלים בין הימים: הממצא החשוב והעיקרי 
ייתכן  ביותר.  הקצרים  הסיפורים  התקבלו  השישי  שביום  הוא 
שממצא זה קשור לנושא הסיפורים: הצלה על ידי מענה לשון 
ל־6   4 )בין  בינוני  היה  סיפורו  שאורך  מדיוניאו  חוץ  חריף. 
 1 )בין  קצרים  בסיפורים  הסתפקו  המספרים  יתר  כל  עמודים( 
ל־3 עמודים(. ]ביום השישי "דנים בהנהגת אליסה באנשים אשר 
השיבו מנה אפיים כאשר פנו אליהם בדברים שנונים, או חמקו 
במענה לשון זריז או בהמצאה נאה מאובדן, מסכנה או מחרפה." 
)עמ' 339(.[ סביר להניח כי נושא זה השפיע על אורך הסיפורים 
)ואף אני נטיתי במידת מה לדרג את סיפורי היום השישי ברמה 

נמוכה(. 

* * *                                

מהניתוח הנוכחי אפשר להעלות כמה מסקנות והשלכות: 

ראשית, בוקאצ'ו כתב את הסיפורים כשקהל הקוראים/שומעים 
החשוב שלו הנו נשים. על אף השינוי הדרמטי במעמדן החברתי־

פוליטי של הנשים, גם היום הן, לאמיתו של דבר, הקהל העיקרי 
שצורך ספרות.

שנית, הניתוח הנוכחי הראה שבוקאצ'ו ייחס למספרים שונים 
רמה ספרותית שונה של סיפורים, כאשר הרמה הגבוהה ביותר 
עצמו,  בוקאצ'ו  של  דמותו  בן  דיוניאו,  של  בסיפוריו  נמצאה 

ופיאמטה, בת דמותה של אהובת נעוריו.

על  גדולה  השפעה  יש  הסיפורים  שלנושא  מתברר  שלישית, 
שביום  מתברר  רמתם.  על  מסוימת  ובמידה  הסיפורים  אורך 
סיפורית  רמה  כבעלי  שדורגו  קצרים  סיפורים  נשמעו  השישי 
נמוכה. סביר להניח שנושא הסיפורים המתארים גיבור הניצל 
על ידי מענה לשון מתוחכם וחריף, מגביל את הדמיון או שהופך 
את הסיפור הקצר למעין קטע סטנדאפ המסתיים בשורת מחץ 
לא תמיד מוצלחת )אבל זה כמובן עשוי להיות פירוש עכשווי 

ואישי(. 

הנוכחית  הדקאמרון  סיפורי  ניתוח  טכניקת  האם  רביעית, 
מוגבלת  הנה  סטטיסטי(  ובניתוח  הסיפורים  בדירוגי  )השימוש 
יותר?  יישום רחב  או שיש לה  למבנה המיוחד של הדקאמרון 
כדי לענות על שאלה זו אפצל אותה לשתיים: האם ניתן להרחיב 

באופן פנימי את טכניקת הניתוח הנוכחית? והאם ניתן להרחיב 
השונות  ספרותיות  צורות  על  ליישמה  כלומר,  חיצוני,  באופן 

ממבנה הדקאמרון?

הקשורה  בעיה  זו  פנימי:  באופן  הנוכחית  הטכניקה  הרחבת 
למציאת אינדקסים אובייקטיביים למושג 'רמה ספרותית'. אין 
מאשר  יותר  הרבה  מהימן  הוא  הסיפור  אורך  שמדד  ספק  כל 
הנו  זה  אחרון  שמדד  רק  לא  הספרותית.  הרמה  דירוג  מדד 
סובייקטיבי אלא שהוא נשען על מושג ספרותי בעייתי מאוד: 
רמה ספרותית. קשה להציג מתווה מקובל ל'רמה ספרותית' ואין 
לי ספק שהגדרה מסוג זה היא תלוית זמן, מקום, תרבות ואף 
בסיס  על  החלטותי  את  לבסס  ניסיתי  אני  המעריך.  של  טבעו 
הגורמים הבאים: העניין, הבידור, שמעוררות הדמויות והעלילה; 
המידה שבה מרכיבי הסיפור נתפסו כטבעיים ולא מלאכותיים 
ומעושים; מידת התחכום והפלפול של המעשים; והמידה שבה 
הסיפור רלוונטי גם לימינו אנו. אבל ברור מיד, למשל, שמידת 
מידת  להיות  עלולה  )א(  בקורא  מעורר  מסוים  שתוכן  העניין 
במלוא  אומר  אלו,  מסיבות  )ב(.  ב  מעורר  זה  שתוכן  השעמום 
הכנות, שאין בידי כל נוסחת פלא אובייקטיבית להערכת רמתו 

הספרותית של סיפור.

ברור שניתן ליישם  הרחבת הטכניקה הנוכחית באופן חיצוני: 
גם על אוסף סיפורים דומים שהופיעו  את הטכניקה הנוכחית 
במשך הזמן, למשל, ֶהּפטֶמרון הכולל 72 סיפורים שנכתבו על 
ידי מרגריט דה נוואר, מלכת נוואר, אחותו של פרנסואה הראשון 
מלך צרפת )כרמל 2005(. זהו קובץ סיפורים שנכתב בהשראת 

הדקאמרון ובמבנה דומה לספרו של בוקאצ'ו. 

הסופר  שבו  למקרה  מוגבל  הנוכחי  מכך שהניתוח  עולה  האם 
לספר  האפשרות  את  שניים(  )לפחות  מספרים  כמה  בידי  נותן 
שניתן  ייתכן  כך,  אם  בדקאמרון?  כמו  שונים,  סיפורים  כמה 
אותן  מופיעות  שבהם  רומנים  אותם  על  גם  זו  הגדרה  להחיל 
דמויות כמה פעמים והן מספרות סיפורים שונים )או שיש ברומן 
קטעים סיפוריים שונים המיוחסים לאותן דמויות( כמו למשל, 
הסופר עצמו, ווטסון, ושרלוק הולמס.                  .הרומנים הבלשיים של קונן דויל שבהם נכתבים קטעים על ידי 

ליאם ווטרהאוז, ״דקמרון״ 1916
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בארצות  בקנדה,  והספרות  התיאטרון  בתחום  בינלאומיים 
הברית, ברומניה, באיטליה ועוד. 

שכתבתי  מחזה  להפקת  "אלאופק"  בתיאטרון  נערכים  היום 
לאחרונה בשם "אנטיגונה מתפרצת מחדש". 

לצד היותך איש תיאטרון פעיל, הקדשת לתחום גם מחקר 
חשוב ופורץ דרך שראה אור בספר ״שורשים: תולדות 

התיאטרון הפלסטיני בגליל״ )2018(.

הרגשתי שאם לא אתעד את הפעילות התיאטרונית הפלסטינית 
העבודה,  במהלך  לאיבוד.  ילך  הקיים  המידע  כל  בארץ, 
לכן.  קודם  פורסם  שלא  מידע  גיליתי  רבות,  שנים  שנמשכה 
אז, אספתי תמונות  נעזרתי באנשים שהיו פעילים בתיאטרון 
באזור  במיוחד  תיאטרונית,  פעילות  על  שמעידים  ומסמכים 

הגליל, לפני מאה שנים בערך. 

הספר יצא במהדורה ראשונה בערבית בשנת 2000, במהדורה 
שנייה ב־2018 ובאותה שנה ראה אור גם בעברית. הספר זכה 
מקור  משמש  והוא  הערבי  בעולם  בחום  והתקבל  גדול  להד 

מידע חשוב לחוקרי התיאטרון הפלסטינים. 

בכובע אחר שלך אתה מנהל את עמותת ״אלאופק לתרבות 
ולאמנות״ ועורך את השבועון ״חיפה״. מה תחומי הפעילות 

של העמותה והשבועון? מה הקשיים שניצבים בפניהם?

בכוחות  הצגות  העלינו  מאפס:  התחילה  "אלאופק"  עמותת 
היום  בהתנדבות.  בעיקר  היתה  האמנים  ופעילות  עצמנו, 
העמותה נכללת בין עמותות "עוגן" בחברה הערבית ונתמכת 
הוא  העמותה  של  המרכזי  הפרויקט  התרבות.  משרד  מטעם 
תיאטרון "אלאופק". בנוסף העמותה מפיקה תוכניות טלוויזיה, 
בערבית,  ספרים  מוציאה  ואמנות,  ספרות  ערבי  מפיקה 

ולאחרונה גם החלה להוציא גם ספרים מתורגמים לעברית. 

ובכפרי  בשפרעם  בחיפה,  חינם  מחולק  "חיפה"  השבועון 
הסביבה ומופץ גם דיגיטלית. העיתון מקדיש חלק משמעותי 
מוסף  גם  להוציא  הוחלט  ובאחרונה  ואמנות,  ספרות  לענייני 

לספרות ולאמנות. 

יש  עצמיות,  הן  העמותה  מהכנסות  משמעותי  שחלק  מאחר 
לנו רשת ביטחון. הפעילות תימשך גם אם חס וחלילה תופסק 
"אלמידאן"  תיאטרון  עם  שקרה  כמו  הממשלתית,  התמיכה 

אשר נאלץ להפסיק את הפעילות שלו והתפרק. 

"חיפה היתה בשבילי בירת התרבות הערבית"

רפי וייכרט משוחח עם הסופר והמחזאי עפיף שליוט

עפיף  והשחקן  הבימאי  המחזאי,  הסופר,  עם  שיחתי 
שנערך  בערב  פגישתנו  בעקבות  מתקיימת  שליוט 
ב"מקום לשירה" בחיפה לכבוד קובץ סיפוריו הקצרים 
הקריסה )תרגם מערבית ד"ר נביל טנוס, ערך עידן בריר(.
עברית  לספרות  בחוג  שנים  לפני  היכרתי  עפיף  את 
קשר.  על  שמרנו  ומאז  חיפה  באוניברסיטת  והשוואתית 
בעקבות ההסלמה בסכסוך היהודי־ערבי בזירות השונות 
אינטלקטואל  של  קולו  את  לשמוע  יהיה  שטוב  חשבתי 
מתון והומניסטי שמשוקע כולו בעשייה תרבותית מתמדת 

ורב־גונית הן בערבית הן בעברית. 

ספר בבקשה על הקריירה הענפה ורבת השנים שלך כאיש 
תיאטרון, כמחזאי, כבימאי וכשחקן. 

תלמיד  שהייתי  מאז  לתיאטרון,  קשור  הייתי  חיי  כל 
קבוצות  עם  הבמה  על  הופעתי  ובתיכון  יסודי,  ספר  בית 
תיאטרון חובבים בשפרעם. בשנת 1977 יסדתי את תיאטרון 
ללא  בכוחות עצמו,  "אלגורבאל" בשפרעם. התיאטרון פעל 
הצגות,  כעשר  והפיק  שנים  עשר  במשך  ציבורית  תמיכה 
"אלאופק"  תיאטרון  ייסדתי את  ב־1996  רובן כתבתי.  שאת 
בשפרעם. הוא פעיל עד היום והפך לעמותה רשומה שנתמכת 
על ידי משרד התרבות, ויש לו שני מרכזים, האחד בשפרעם 

והשני בחיפה. 

בהתחלה, במשך שלוש שנים, עבדתי כשחקן־הבית בתיאטרון 
ילדים ונוער. אחר כך עברתי לתיאטרון "בית הגפן" ועבדתי 
דבר  של  שבסופו  עד  שנים,  חמש  במשך  כשחקן־הבית  שם 
אני  שבו  "אלאופק",  תיאטרון  את  ולייסד  לעזוב  החלטתי 
עובד כמנהל אמנותי, ובמסגרת פעילותי בו, שיחקתי, כתבתי 

מחזות וביימתי הצגות. 

שהועלה  פוליטי",  זונה  של  "וידויו  שכתבתי:  המחזות  בין 
בעכו  "מסרחיד"  תיאטרון  פסטיבל  במסגרת  לראשונה 
בשנת 2002. ההצגה )שגם שיחקתי בה( זכתה בפרס ראשון 
בפסטיבל. מחזה נוסף שכתבתי: "אני אמות אם אני אמות". 
בסדנת   2000 ובשנת  "אלאופק",  בתיאטרון  עלה  המחזה 
מחזאים בינלאומית בלונדון שהשתתפתי בה. המחזה תורגם 
לאנגלית והציגו קטע ממנו בתיאטרון Royal Court. בשנת 
2018 זכה המחזה בפרס קרן ארדיטי ותורגם לשלוש שפות: 
עברית, אנגלית וצרפתית. בין השאר השתתפתי בפסטיבלים 
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ֿבקובץ סיפוריך הקצרים "הקריסה" אתה מותח 
במרכז  עומד  מי  שונים.  גורמים  על  ביקורת 
כלפי  עמדותיך  ומה  הסיפורים  של  הביקורת 

מושאי הביקורת?

החברתי  הכיוונים:  לכל  ביקורת  מותח  אני 
גורמים  אותם  בכל  נלחם  אני  הממסדי.  או 
שמעכבים את התפתחות החברה, אם זה גורם 

פוליטי, דתי או חברתי. 

סיפורים רבים שלך ממוקמים בחיפה. 
באחדים אתה מזכיר את עיר הולדתך 

שפרעם. תוכל לתאר את הקשר הביוגרפי 
והרגשי שלך לשני המקומות האלה?

הערבית.  התרבות  בירת  בשבילי  היתה  חיפה 
איתם  שהפגישה  אנשים  עם  בה  התחברתי 
עבדתי  בנעורי  חלום.  הגשמת  בשבילי  היתה 

 - הקומוניסטית  המפלגה  ביטאון   - ב'אל־איתיחאד'  כעורך 
לצדו של הסופר אמיל חביבי, שהיה העורך הראשי. הכרתי גם 

את המשוררים סמיח אל־קאסם )שהיה עורך מדור הספרות(
ומוחמד עלי טאהא, ואת הסופר סלמאן נאטור.

הייתי  ומתמיד  עיר שמאז  נכתבו בחיפה,  רוב הסיפורים שלי 
מאוד קשור אליה. למדתי בה, עבדתי בה, ועברתי לגור בה. 
אחד הסיפורים מתרחש באוניברסיטת חיפה, ועוסק  בסטודנט 
ערבי שרוצה לממש את חלומו להיות מנהיג פוליטי. הוא בוחר 
בהתחלה שלא להתערב בפעילות הפוליטית של הסטודנטים 
הערבים כדי לא להרגיז את הנהלת האוניברסיטה, אבל כשהוא 
מתחיל  הוא  התנהגותו.  את  משנה  הוא  הולדתו,  לכפר  חוזר 
דבר  שוויון,  באי  אותו  ומאשים  השלטון  על  ביקורת  למתוח 
שעוזר לו לקבל את תמיכת התושבים. הוא נבחר לראש מועצה 
מקומית, אחר כך לחבר כנסת, אבל בסוף מחליט להתפטר מכל 
התפקידים כדי שיוכל להיות כן עם עצמו, לבטא רק את מה 

שהוא מאמין בו ולא את מה שְמרצה את האנשים.

אני מבקש שתתייחס לשני סיפורים בקובץ שעניינם המפורש 
הוא הסכסוך היהודי־ערבי. כוונתי לסיפור "חדש זה מקרוב 
הגיע", שמתאר מערכת יחסים קצרצרה שמתרחשת בלונדון 
בין אישה שאביה יהודי לגבר פלסטיני שמגיע לביקור בעיר. 

בסיפור האחר "מה יש לך, סבתא?" נרקם קשר קרוב בין 
אישה קשישה שמשפחתה גורשה בנכבה והיא נשארה לשמור 
על הבית לבין המספר, שמקשיב לסיפור הטרגי של חייה. זה 
אחד הסיפורים הכי חזקים בספר. ניכר שהרגשת הזדהות הן 

עם דמות המספר והן עם הקשישה.

פלסטיני  בין  מפגש  מתאר  הגיע"  מקרוב  זה  "חדש  הסיפור 
ויהודייה בלונדון, רחוק ממקום הסכסוך, מהמתח, דבר שעזר 
של  שמוצאה  היה  למפגש  נוסף  מסייע  גורם  המפגש.  לקיום 

האישה מספרד. 

בסיפור השני "מה יש לך, סבתא?" אין מפגש פיזי בין הדמות 
)החייל שלא  היהודית  הדמות  אך  היהודית.  זו  לבין  הערבית 
רואים אותו, אבל הוא נוכח ופועל( היא השולטת, היא שמקבלת 
החלטות ומבצעת, והדמות הערבית )הקשישה( חסרת אונים. 
ומסרבת  ממנו,  להתנתק  מצליחה  אינה  העבר,  את  חיה  היא 

להכיר במציאות.

אתה מרבה להשתמש בסיפוריך באבסורד, בסוריאליזם 
ובמיתוסים. למה הם משמשים אותך? אילו פונקציות הם 

ממלאים?

גם  לפעמים  רחוק,  למקום  לברוח  אוהב  אני  כותב  כשאני 
בזמנים. אני עובר לזמנים שונים במטרה להתרחק מהאירועים 
המרחק מאפשר זאת.           .שאני כותב עליהם, כדי לראות אותם בצורה אחרת, כוללת. 

 

עפיף שליוט

״שורשים: תולדות התיאטרון הפלסטיני בגליל״
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מצד זה
עמוס לויתן

"

מיוונית ומיידיש

א.

אני אוהב את תרגומיו מן הקלאסיקה של עמינדב דיקמן. בזמנו 
כתבתי על ספרו הצלב והוורד שירה לטינית בימי הביניים )קשב 
לשירה 2016( וגם על תרגומו מן הרוסית של שירי מיאקובסקי 
 .)2017 לשירה  )קשב  אחרים  ושירים  קולומבוס  כריסטופר 
באשר לראשון אף ציינתי את הוויכוח שהתעורר על תרגומו בין 
כי אני מצדד בעמדה  וכתבתי  בוזגלו,  זנדבנק לשמעון  שמעון 
של זנדבנק, הנקוטה בידי דיקמן, כי תרגום צריך להיות נאמן 
יותר  ללטינית  )קרי:  היעד  לשפת  מאשר  המקור  לשפת  יותר 

מאשר לעברית במקרה זה(. זו היתה 
גם עמדתו של ולטר בנימין בשאלת 
מסוימת  "זרות"  כי  שסבר  התרגום 
בתרגום נאמן למקור מוסיפה דווקא 
העניין.  מן  חלק  והיא  טעמו  על 
הנאמנים  תרגומים  זאת  לעומת 
לשפת היעד, מאבדים כל הוד והדר 
שבקלאסיקה. על כך ברצוני להוסיף 
ָעַייף  כבר  הלב  כי  כאן,  ולומר 
מחלקים גדולים מהשירה הפרוזאית 
המתפרסמת היום בישראל, הנעדרת 
לשירת  צמא  והוא  וצורה,  סגנון 
מופת של דורות קודמים. תרגומים 

כגון אלה מרווים מעט צימאון זה. 

)מבחר, תרגום, מבואות והערות:  יוָניים  רסיסים  בספרו החדש 
עמינדב דיקמן, קשב לשירה, עורך רפי וייכרט, בסיוע ספרות 
מופת, 2020( מביא דיקמן בתרגומו רסיסי רסיסים משירת יוון. 
זו הגיעה אלינו משברי ציטוטים,  הוא מציין במבוא כי שירה 
מפפירוסים קרועים וכתבי יד משובשים. לכן רובם הם קטעים 
האדירה  הומרוס  משירת  בלבד  בתים  שני  כולל  למדי,  קצרים 
)אשר להבנתי השתמרה כמעט במלואה(. בנוסף לכך הוא מביא 
בספר גלגולים ועיבודים משירת יוון בשירת אירופה: אנגלית, 
כולן  אירופה  "שירות  כי  כותב  הוא  רוסית.  גרמנית,  צרפתית 
נסמכות על אבני הגזית של המורשת הקלאסית", וכדי לשקף 

זאת כלל גם רסיסים של תרגומי שירים ממורשת זו. 

מאה   – )מהומרוס  יוונים  משוררים  ושניים  כעשרים  בספר 
שביעית לפנה"ס; ועד טריפיודורוס – מאה שלישית לספירה(. 
ועיבדו  שתרגמו  אירופים  משוררים  הם  זה  ממספר  כמחצית 

קטע  המתרגם  מקדים  משורר  כל  לפני  הקדומה.  יוון  משירת 
קצר אך חיוני על זמנו ושירתו. מלבד זאת כולל המבוא הכללי 
גם דיון מרוכז בתרגום השירה היוונית הקלאסית לעברית בעת 
יורם  ועד  טשרניחובסקי,  ושאול  קמינקא  )מאהרון  החדשה 
אומר  בתרגום  שלו  דרכו  על  גם  שבתאי(.  ואהרון  ברונובסקי 

דיקמן דברים אחדים:

שהשירה  בטוח  איני  לסגנון.  שנוגע  במה  רק  "אומר 
היבטיה  בכל  לשון מתאימה  זמננו, מספקת  בת  הישראלית 
לתרגום שירה עתיקה. המנעד הלשוני העכשווי צר מדי. אין 
)משוררי  ויל"ג  הכהן  אד"ם  של  ללשונם  שאחזור  פירושו 
אבוד.  עברי  זהב  תור  לאיזה  נפשי  נושא  ושאני  ההשכלה( 
ישראלית  עברית  היא  בתרגומי  היסוד  שמצע  לי  נראה 
מורחבת. במה שנוגע לשימור משקלי המקור בתרגום, אני 
המתורגם  בשיר  שתהיה  ובלבד  בגמישות  לנהוג  מעדיף 
סדירות מובחנת. בחלק מהתרגומים הוספתי גם חרוזים, אף 

שבמקור אין להם זכר" )עמ' 11(. 

ערוכים  ממושקלים,  בלתי  בתרגומים  לי  שמפריע  "מה 
בריתמוס חופשי, וכתובים בעברית קטומת המשלב העליון, 
היא נטייתם החזקה לפרוזה מנוקדת קצוצת שורות. פרוזה 
בתור  ידה  על  המסומנים  עבריים  רכיבים  דחתה  כבר  זו 
'גבוה' או 'ארכאי'. אין בה, למשל, עוד מקום לכינויי המושא 
)'שמעתיו', 'אבקשנו'( אלא רק לכינוי הפרוד )'שמעתי אותו,' 
'אבקש אותו'(. מבחינתי הצורה 'יקחנהו' היא אולי ארכאיזם, 

אבל לא הצורה 'יקחהו'. ובה אשתמש" )עמ' 12(. 

בלבד  בתים  שני  )כאמור  קצרים  השירים  שמרבית  מכיוון 
מה'איליאדה' של הומרוס ושיר אחד של ספפו(, קשה להדגים 
באמצעותם את סגולות התרגום של דיקמן. לכן בחרתי בקטעים 
אחדים מתוך השיר הארוך ׳מזמור אשכבה לאדוניס׳ מאת ִּביֹון 
)עמ' 122(. זאת גם כדי להדגים את יפי שירתו וגם כדי לציין כמה 
מאפיינים לשוניים של דיקמן. ביון )לצד תיאוקריטוס ומוסכוס(, 
הרועים".  "המשוררים  משלישיית  השלישי  הוא  דיקמן,  מציין 
לפנה"ס.  איזמיר, במחצית המאה השנייה  בסמירנה,  נולד  הוא 
מותו  פולחן  על  נשען  לאדוניס׳,  אשכבה  ׳מזמור  הידוע  שירו 
אדון,  )שמו שאול מהשמית־הכנענית,  אדוניס  אל האהבה  של 
ידוע גם בתור תמוז, דומוזי(. הקינה מושרת מפיה של  אדוַני. 
ִקיְּפִריס ילידת קפריסין, הקרויה  אלת האהבה אפרודיטה )היא 
גם ִקיַתְיָרה, או ונוס הרומית(. מלווים אותה בקינה ה"ֵארֹוִטים" 
בני פמלייתה המכונפים. כידוע, מטיפות דמו של אדוניס צמחו 

הכלניות או מדויק יותר ה"דמומיות". 
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מתוך מזמור האשכבה לאדוניס )שני קטעים( 

ַעל ָאדֹוִניס ָאִהים, ְועֹוִנים ִלי ְּבַוי ָהֵארֹוִטים. 
ִפי ָאדֹוִניס ָׂשרּוַע ָּבָהר, ִּכי ָּפַגע ּבֹו, ְּכִליל ַהיֹּ

נִיב ָצחֹר ִמִּני ְצחֹור ִּביֵרכֹו. ְוִקיְּפִריס סֹוֶפֶדת
ַעל ַנְפׁשֹו ַהיֹוֵצאת ִּכי ָדמֹו ָהָאדֹם ְמַקֵּלַח

ַעל ְּבָׂשרֹו ַהַּׁשְלִגי, ְוֵעינֹו ִמְתַּכָהה ְועֹוֶמֶמת, 
גֹון ַהֶוֶרד אֹוֵזל ִמְׂשָפָתיו, ֲעֵליֶהן ַּגם גֹוַוַעת 

יָקה ֲאֶׁשר ׁשּוב ְלעֹוָלם ֹלא ִּתְהֶיה עֹוד ְלִקיִּפִריס. ַהְּנִשׁ
ה ִקיְּפִריס,  ַּגם ִלְנִׁשיָקה ִמִּפי ֵמת ֵהָעֵתר ֵּתָעֵתר ַעָתּ

ַאְך ֹלא ָיחּוׁש עֹוד ָאדֹוִניס ִּכי ַּגם ְּבמֹותֹו נְָׁשַקּתּו.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

"אֹוי ָלּה ְלִקיַתְיָרה" עֹוִנים ְּבִקיָנה ָהֵארֹוִטים.
ַסף ִאיָׁשּה ַהּיֶָפה, ְוִעּמֹו ַּגם ָיְפָיּה, ִחין־ְּבנֵי־ַׁשַחק,
יִֹפי ָהָיה ָלּה ְלִקיְּפִריס ְּכֶׁשַחי עֹוד ָאדֹוִניס ָּבָאֶרץ.
ַסף יְָפיָּה ִעם ָאדֹוִניס ּוֵמת. "ֲאבֹוי ָלּה ְלִקיְּפִריס".

המילים המודגשות )על ידי( הן אלה שבחרתי להדגמת סגנונו 
של דיקמן:

ה.מ.ה, במשמעות  לשורש  דומה  ה.ו.ם.  מן השורש   – ״ָאִהים״ 
של נרעש, נרגש, הומה. בדרך כלל מקובלת צורת ֱאֶהֶמה בבניין 
קל, אולם דיקמן בחר כאן, כדרכו, את הצורה הנדירה יותר של 
הדוגמה  ְלָהִהים.  הוא  הפועל  שם  הפעיל.  בבניין  הום  השורש 
היחידה במילון אבן שושן איננה מן המקרא ולא מלשון חז"ל 
אלא מס. יזהר מתוך ימי צקלג: "בא בתרועה והעיר את כולם. 

ֵהִהים מהומה שלמה והסתלק." 

במיתולוגיה  בקי  שאינו  הקורא   – צחור(  מני  )צחור  ״נִיב״ 
המילה  והמיתו.  אדוניס  של  בירכו  פגע  מה  תוהה  היוונית 
במילון  "ניב"  ַלֵשם  מיד.  לכך  רומזת  אינה  כשלעצמה  "ניב" 
כמה פירושים בסדר זה: ביטוי, דיבור, צירוף מילים, מבטא. רק 
"כל  לענייננו:  מתאים  הביניים(  ימי  )מספרות  הנוסף  הפירוש 
אחת מארבע השיניים הארוכות והבולטות בצדי הפה אצל חיות 
הטרף״. בסיפורו של אדוניס הוא נפגע בירכו מניב של חזיר הבר. 

הפעול,  בכינויי  להשתמש  מרבה  דיקמן  כאמור,   – ״נְָׁשַקּתֹו״ 
ישראלית,  בשירה  בהם  השימוש  מיעוט  על  )בצדק(  וקובל 
הפרוד  הכינוי  את  ומעדיפה  ארכאי,  שימוש  שזהו  הסבורה 
)נשקה אותו(. אולי גם משום שהכותבים היום אינם בטוחים 
כיצד יש לנקד את ״נְָשַקּתּו״ וכיצד יש להגותו. )שים לב לדגש 

כפלן באות תו(. 

״ַסף ִאיָׁשּה ַהיֶָפה״ – כאן אין מדובר בסף כשם עצם )סף ביתה 
של "אישה יפה", כשמו של סרט הוליוודי ידוע( אלא בפועל 
מן השורש ס.ו.ף, שמשמעותו תם, אבד, כלה, נגמר. זאת מגלה 
גם הניקוד ״ִאיָשּה״, שהוא האיש היֶפה שלה, שחייו תמו. "ַסף 
איָׁשּה היֶפה", כמו "ַסף יופיּה" בהמשך, משמעותם, אפוא, באו 

אל סופם, הן חייו של אדוניס והן יופייה של אפרודיטה. 

קובע  ֵחן,  השם  של  משנה  צורת  היא  ִחין   – ״ִחין־ְּבנֵי־ַׁשַחק״ 
בספרות  הרבה  מופיע  יפה"  אישה  של  ערכה  "חין  המילון. 
יותר מֵחן. כפי  זו צורה נדירה  )מאפו, ברקוביץ, עגנון( אם כי 
שראינו דיקמן מעדיף, במקום שהדבר אפשרי, את הנדיר על פני 
השכיח. "חין־בני־שחק" הוא החן של בני מרום, שהוא חן יופיה 

של אפרודיטה, שאבד לה עם מותו של אדוניס. 

אמת, תרגומו של דיקמן מצריך פה ושם עיון במילון. אבל זה 
לזכותו של השיר, ולא רק של השיר המתורגם. 

ב.

מלכת  הספר המתורגם השני, גם הוא בהוצאת קשב לשירה, 
טל,  ואביבה  גל  אשר  )מיידיש:  מרגולין  אנה  מאת  המילים 
פתח דבר: אביבה טל( רחוק לכאורה מרסיסים יווניים כרחוק 
יידיש מיוונית, או ניו יורק מאתונה. אבל מסתבר כי המרחק 
קלאסית,  חומרה  מפתיע,  באורח  בו,  יש  גדול.  כך  כל  לא 
שגב טרגי, ברק ושנינה. אנה מרגולין )1952-1887( הוא שם 
העט של רוזה לבנסבאום, ממשוררות יידיש המעולות במאה 
לספר  שכדאי  עצמו  בפני  מטלטל  סיפור  הם  חייה  העשרים. 
יחידה  ליטא, כבת  נולדה בברסט־ליטובסק,  היא  מעט ממנו. 
פרטיים  מורים  אביה  לה  שכר  שבע  בת  כשהיתה  להוריה. 
גדול  ככישרון  התגלתה  והיא  וגרמנית  רוסית  שלימדוה 
לשפות. כאשר בבגרותה רצתה לקרוא את בודלר, רמבו וורלן, 
למדה בעצמה צרפתית בזמן קצר. לאחר גירושי ההורים עברה 
עם אביה לוורשה. כדי להפריד בינה לבין צעיר סוציאליסטי 
שבו התאהבה, שלח אותה אביה לדודתה העשירה בארה"ב. 
היא הגיעה לניו יורק ב־1906 בגיל תשע־עשרה ומיד נמשכה 
חיים  בד"ר  פגשה  שם  היהודים.  האינטלקטואלים  חוגי  אל 
יידיש בארה"ב ועברה לגור עמו.  ז'יטלובסקי מראשי תרבות 
סיפוריה התקבלו לפרסום בעיתון 'פרייער ארבעטער שטימע' 
מז'יטלובסקי  פרידה  לאחר  במערכת.  לעבוד  הוזמנה  והיא 
עקרה ללונדון שם התרועעה עם מנהיג התנועה האנרכיסטית 
אביה  לבית  שבה  ומשם  לפריז  עברה  מלונדון  קרופוטקין. 
בוורשה, שנשא בינתיים אישה חדשה. בחוגי הציונים בוורשה 
יחד  עלו  נישאו,  הם  )סתוי(.  סטאבסקי  משה  בסופר  פגשה 
נולד בנם   1911 לארץ ישראל והתיישבו בנווה שלום. בשנת 
יחידם נעמן. בארץ ישראל חשה חנוקה ובשנת 1914 עזבה את 
הארץ ואת בנה, שלא שבה לראותו לעולם, וחזרה לצמיתות 
נוסד העיתון היומי ביידיש  זמן קצר לאחר שובה  יורק.  לניו 
לנשים.  הראשון  המדור  את  בו  לערוך  הוזמנה  והיא  'טאג' 
הירש־לייב  והעיתונאי  הסופר  את  הכירה  העיתון  במערכת 
גורדון. השניים התאהבו ונישאו. אהבתם היתה עזה וסוערת. 
 1917 בשנת  התגייס  ממנה  צעיר  שהיה  גורדון  הירש־לייב 
ישראל  לארץ  התיכון  למזרח  נשלח  הוא  העבריים.  לגדודים 
נעוריו  ולמצרים. בהיותו בארץ חידש את קשריו עם אהובת 
שעלתה ארצה לפניו. משנודע הדבר לרוזה, הגיבה בפראות. 
המשורר  עם  אינטימית  יחסים  מערכת  לנהל  התחילה  היא 
כשחזר  לילדים.  ואב  נשוי  שהיה  אייזלאנד  ראובן  והסופר 
עברה  והיא  מרוזה  התגרש  ישראל  מארץ  גורדון  הירש־לייב 

לגור עם אייזלאנד עד יומה האחרון.
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שירים  לפרסם  החלה   1922 בשנת 
מרגולין.  אנה  השם  תחת  ביידיש 
ב"פתח דבר" כותבת אביבה טל כי השם 
מציין  טובה(  אבן  )מרגלית,  מרגולין 
בדרך האסוציאציה "עושר וייחוד, רצון 
שיריה  עוסקים  בהתאמה  להתבלטות. 
עתיקות,  אימפריות  מיתיות,  בהוויות 
גם  וכמובן,  פלא".  ויצורי  ענק  מבני 
העשרים  במאה  המודרניזם  בהוויות 
אנה  חיה.  יורק,  ניו  הפועם,  שבלבו 
מרגולין פרסמה בימי חייה ספר שירים 
שהופיע  שירים,  לידער,  בלבד  אחד 
ב־1929. מלבד זאת הופיעה בעריכתה 
יידיש  לשירת  אנתולוגיה  ובבחירתה 

באמריקה, שבה נתנה ביטוי לשני הזרמים האוונגרדיים בספרות 
יידיש. "די יונגע" )הצעירים( ו"אינזיך" )בתוך העצמי(. ב־1932 
עד  בביתה  והסתגרה  הציבוריים  לכתוב פרשה מהחיים  חדלה 

שנת מותה ב־1952. 

בספרה לידער חמישה פרקים. )תיאור מומלץ של יצירתה ניתן 
לקרוא ב"פתח דבר" מאת ד"ר א. טל(. הוכחת זיקתה לקלאסיקה 
"ווארצלען"  הקרוי  הראשון,  בפרק  כבר  ניצבת  היוונית 
)שורשים(. בפרק זה שבו מציגה מרגולין את מקורות שירתה, 
נער׳ המתאר,  ׳היה הייתי פעם  היא ממקמת בפתחו את השיר 
כדברי טל, את התרבות הקלאסית והניאו־קלאסית. "השיר הוא 
המשוררת  שמבקשת  החופש  אודות  על  פואטי  מניפסט  מעין 
לעצמה, לבחור את העולם אותו תתאר ואת אופן תיאורו. העולם 
הקלאסי והניאו־קלאסי המתאפיין באסתטיקה, הן בדיבור והן 
בעוד  סדורות.  ובצורות  והדר  בהוד  בארכיטקטורה,  במעשה, 
סיפורי מעשיות"  ורבלית של  היהודים מאפיינת תרבות  שאת 

)עמ' 22(. 

היה הייתי פעם נער

ָהיֹה ָהִייִתי ַּפַעם ַנַער,
ַּבּפֹוְרִטיקֹוס ִנְׁשַמע סֹוְקָרֶטס ְמַדֵּבר,
ִליִדיד ֵחיִקי ֲאהּוב ִלִּבי ְיֵפה ַהֹּתַאר,
ְּבַאּתּוָנה ָהָיה ַהטֹוְרסֹו ַהָּיֶפה ְּביֹוֵתר.

ָהִייִתי ֵקיָסר ְועֹוָלם ָמֵלא ְּבאֹור
ָּבִניִתי ִלי ִמַּׁשִיש, ֲאִני ָהַאֲחרֹון,

י ִלְבחֹר ְלִאָּׁשה ֶהְחַלְטִתּ
ַּבֲאחֹוִתי ְמֵלַאת ַהָּגאֹון.

ִּנים ְוַיִין ַעד ַאֲחרֹוַנת ַאְׁשמֶֹרת ֵזר ׁשֹוַשׁ
ָׁשַמְעִּתי ְּבַׁשְלַות ְמרֹוִמים

ַעל ִאיׁש ָחלּוׁש ָּבִעיר ָנֶצֶרת
ּוַמֲעִׂשיֹות ְּפרּועֹות ַעל ְיהּוִדים. 

)עמ' 33(

היווני־רומי:  מהעולם  רבים  מאפיינים  כולל  השיר 
העמודים  שדרת  "בפורטיקוס",  הפוסע  סוקרטס 
ואהובה;  לבה  ידיד  של  היפה,  ה"טורסו"  באתונה; 
הקיסר האחרון הבונה "באור ובשיש" ולוקח לו את 
אחותו לאישה )מעשה שהוא בחזקת פריצות מינית(; 
שרויה  בהם  מרומים",  בשלוות  ויין  שושנים  "זר 
על  פרועות  "מעשיות  מלמטה  השומעת  הדוברת, 

יהודים".

מתארת  חרבך"  ואני  שלוותך  "אני  השני  בפרק 
הדוברת, כפי שכותבת טל, "את הקונפליקטים ביחסי 
היא  בהם  שראינו(,  כפי  בחייה,  חסרו  )שלא  אהבה" 
מביעה "בוז ואירוניה כלפי התפקיד הנשי המקובל" 
וגם כלפי התפקיד שממלאים בו הגברים. למשל בשיר 

הבא.

נישקת את ידי

ִנַּׁשְקָּת ָיִדי ְוֵהַעְפָּת ַמָּבט,
ִאם ִאיׁש ֹלא ָרָאה.

ֵמַאֲהָבה ְּגדֹוָלה קֹוְלָך ֻעַּות,
ְּבָכל זֹאת ָהִייָת ָזִהיר

הּו ָעַבר ַּבְסִביָבה. ִמיֶשׁ ְּכֶשׁ
- - - - - - - - -

ִאֵּלם ֵמִהְתַרְּגׁשּות, ִנְפַרְדָּת
ַחְלָּת  ְּבנַֹעם ַוֲאִדיקּות, ִמֶּמִני ִהְזַדּ

ְלֵביְתָך ָהָארּור.
ֵּכר ַעד ְּכלֹות, ָהִייִתי רֹוָצה ְׁשִתְׁשַתּ

ֶׁשִּתְתַגְלֵּגל ָּבְרחֹוב ִעם ְּפרּוצֹות זֹולֹות. 

)עמ' 62(

אני מפנה את תשומת לב הקורא לשורות הסיום של השירים: 
"מעשיות פרועות על יהודים" )הראשון( ו"שתתגלגל ברחוב עם 
האופייניות  עזות,  כצליפות שוט  )השני(, שהן  זולות"  פרוצות 

לרבים מסיומי שיריה וגם לשיר הבא שיצוטט.

לפני כן ברצוני לאזכר שוב אל הנושא היווני בו פתחנו. בשיר 
׳אלים נשכחים׳ )עמ׳ 147( בפרק האחרון 'דמויות', היא כותבת 
על "ֵזאּוס ּוֶפּבּוס ּוָּפאן / וִקיְּפִריס, אדונית כסופת רגליים", על 
"אלים נשכחים" שאמנם "ירדו מהאולימפוס" אך הם מוסיפים 
להאיר לדורות רבים, למקדשים, ללב בודדים ההולכים לאורם. 

"רוחות נצח עתיקות מאוושות בעלים הפורחים". 

לאחר הופעת ספר שיריה, כתבה עוד שבעה שירים, שפורסמו 
בפרק  המופיעים  לדעתי,  שבקובץ,  היפים  מן  שונות,  בבמות 
"הוספה". בשנת 1932 פרסמה את השיר שביקשה שייחרת על 
בהשמטת  נעשה  אמנם  הדבר  בשלמותו.  כאן  המובא  מצבתה, 

שתי השורות הראשונות.
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זאת עם שדי השיש הקר

זֹאת ִעם ְׁשֵדי ַהַׁשִיׁש ַהַּקר
ִעם ַהָּיַדִים ַהַּדּקֹות ַהְמִאירֹות,

ֶאת ָיְפָיה ָזְרָקה ָלְרחֹובֹות
ָבר. ָלַאְׁשָּפה, ֶאל ׁשּום ָדּ

אּוַלי ְּבזֹאת ָחְפָצה, ְּבָאסֹון,
ל ִׁשְבָעה ַסִּכיִנים ִּבְכֵאב ֶשׁ

ים ל ַהַחִיּ ְוֵיין ַהּקֹוֶדׁש ֶשׁ
ָּפה, ֶאל ׁשּום ָּדָבר. ָׁשְפָכה ְלַאְשׁ

ַעְכָׁשו ׁשֹוֶכֶבת ְּבַפְרצּוף ָׁשבּור, 
ַהֶּנֶפׁש ַהְּפגּוָעה ַּתֲעזֹוב ֶאת ַהְּכלּוב.

ִּגיד ְּכלּום –  עֹוֵבר אֹוַרח, ַרֵחם, ַאל ַתּ
ַאל ֹּתאַמר ָּדָבר. 

)עמ' 160(

כל האלמנטים של שירתה מצויים בו: הטורסו היווני של השיש 
אסון  לאשפה.  הנזרק  העולם  ושל  שלה  הנשגב  היופי  הקר. 
החיים וקדושתם וסופם שמוטב שלא לומר עליו דבר. משוררת 
חזקה ואמיצה שהתרגום המצוין לעברית מחזיר אותה במקצת 

הביתה, לקהלּה. 

'אור כפוי' ו'אורות נגד' 
יליד בוקובינה, רומניה  שלושה מבחרים משירת פאול צלאן, 
תרגם  ב־1970,  בפריז  בסינה  בטביעה  לחייו  קץ  ששם   ,1920
מגרמנית שמעון זנדבנק, חתן פרס ישראל לתרגום: סורג שפה 
)1994(, תפנית נשימה )2013(, אור כפוי )2018(. כולם הופיעו 
במסגרת הספריה החדשה לשירה, בעריכת מנחם פרי, בהוצאת 

הקיבוץ המאוחד. 

צלאן היה משורר יהודי־גרמני, אשר מעולם לא חי על אדמת 
גרמניה, אבל כתב גרמנית )שפת אמו ברומניה( ונחשב לאחד 
העולם  מלחמת  שלאחר  הגרמנית  בשירה  החשובים  הקולות 
זנדבנק  שכתב  כפי  ומורכבת.  קשה  נחשבת  שירתו  השנייה. 
נעשית השלילה  על הכרך הראשון: "צלאן כותב שירה שבה 
לכוח חיובי, כביכול, לרוויה של ההעדר, שירה המבקשת אחר 
הגאולה, הזוהר, היופי, החיים – שבמוות. שירה העוסקת באופן 
לרזון  לשונית  וירטואוזיות  בין  ומיטלטלת  בלשון  אובססיבי 

סגפני". 

את  שכללו  הראשונים,  המבחרים  שני  לגבי  הדבר  כך  אם 
)כמו  צלאן  של  להבנה  קלים  והיותר  ידועים  היותר  השירים 
ערב/ עם  שותים  אנו  ַשַחר  של  ָשחֹור  "חלב  המוות':  'פוגת 

/ שותים ושותים..."(,  ובוקר שותים עם לילה  שותים צהריים 
הרי על אחת כמה וכמה כך הוא לגבי המבחר האחרון אור כפוי 

המאוחרת,  משירתו  חלקים  הכולל 
שעליה כותב המתרגם: "מבחר שלישי 
זה הציב בפני קשיים גדולים מקודמיו. 
נכתבו  הזה  המבחר  משירי  רבים 
בעת  ואף  קשה  נפשי  משבר  בשעת 
אשפוז פסיכיאטרי של צלאן. נתקלתי 
של  המופלגת  בסתימותם  ושוב  שוב 
מוחלטת  התמסרות  שרק  השירים, 
מצד הקורא עשויה לאפשר לו לחלוק 
עם צלאן משהו מחוויותיו הקטועות. 
במילים אחרות לחלוק עם אדם חולה 
נפש את המעמקים הנפערים בו בגלל 
– והודות – לקריסה המוחלטת של כל 
בסיס רציונלי" )ההדגשה שלי – ע"ל(.

עובדה זו הביאה את זנדבנק להחלטה 
ולא בסוף הספר,  חשובה, לצרף את הערותיו בצמוד לשירים 
השירים.  את  להבין  הקורא  יתקשה  כזאת,  צמידות  ללא  שכן 
של  זו  בעיקר  לו,  שקדמה  בפרשנות  נעזר  עצמו  )זנדבנק 
השלישי  המבחר  שירי  וידמן(.  ברברה  לאנגלית  המתרגמת 
ברובם קצרים מאוד, דמויי פרגמנטים. הנה לדוגמה שיר אחד 
מתוך הספר אור כפוי. צלאן הספיק להתקינו לדפוס, אך הספר 

ראה אור לאחר מותו ב־1970.

]שרידי שמע[

ְׂשִריֵדי־ֵׁשַמע, ְׂשִריֵדי־רִֹאי,
ְּבאּוַלם־ִמּטֹות ִמְסָּפר ֶאֶלף־ַלְיָלה־ְוַלְיָלה,

יֹוָמם ָוַלְיָלה
ּפֹוְלַקת ַהֻּדִּבים:

ֵהם ׁשֹוְטִפים ֶאת מֹוֲחָך
ַאָּתה ִנְהָיה ׁשּוב

הּוא. 

)עמ' 118(

בהערה לשיר כותב זנדבנק:

פסיכיאטרי  חולים  בית  של  'באולם־מיטות'  ממוקמם  "השיר 
את  מפוררת  הפסיכיאטרית  המוח  שטיפת  צלאן.  אושפז  שבו 
התודעה לפירורי שמיעה וראייה. מפרקת את זהותו של אדם 
מורקד  כשהוא  הדובית  זהותו  את  המאבד  לדוב  שקורה  כפי 
בקרקס. כאשר ה'אתה' הסובייקטיבי האינטימי, מדרדר ל'הוא', 

אובייקט מנוכר" )עמ' 119(.

בהיר  ניצב  והוא  השיר  את  כבזרקור  מבהירה  זו  קצרה  הערה 
בכל עוצמתו לפני הקורא: המשורר המאושפז נותר עם שרידי 
שמיעתו וראייתו, באולם שבו מאות מיטות. יום ולילה שוטפים 
"אתה"  הסובייקט  כאשר  בקרקס.  כדב  מורקד  והוא  מוחו  את 
נהפך לאובייקט "הוא". גם עתה זהו שיר מורכב, אפילו קשה, 

אנה מרגולין
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לכך  והדוגמאות  סתום.  לא  אבל 
רבות, כמעט בכל שיר. 

בנפרד משירתו של צלאן ראו אור 
ואפוריזמים,  "פרוזה  באחרונה 
רשימות מן העיזבון" מאת פאול 
בתרגום  נגד  אורות  בספרו  צלאן 
)עריכה:  קונס  טלי  של  מגרמנית 
גתה,  מכון  בסיוע  שחר,  גלילי 
תל  אוניברסיטת  מינרבה  מכון 
 .)2020 המאוחד  הקיבוץ  אביב, 
מסתייע  קונס  של  תרגומה  גם 
ברברה  שערכו  בגרמנית  בספר 
 ,)2005( בדיו  וברטרן  וידמן 
המגדיר את הקטעים בפרוזה של 
צלאן "מיקרוליתים, שברי אבנים, 
נתזים זעירים מן הקיום הדחוס". 
אלה  קטעים  כי  מעירה,  קונס 
 ,1970-1948 השנים  בין  נכתבו 
של  בחייו  עוד  פורסמו  חלקם 

צלאן וחלקם מן העיזבון לאחר מותו. אורת נגד, שלא כמו אור 
כפוי, אינו דימוי שירי דווקא, אלא כפי שמעירה קונס, "אורות 
נגד כנופיית הנבלים", בראשות אלמנתו של המשורר הצרפתי 
משיריו  ספרותית  בהעתקה  צלאן  את  שהאשימה  גול,  איוון 
של בעלה. פרשה שהעכירה מאד את רוחו של צלאן בעשור 

האחרון לחייו. 

בשיריו  הקריאה  מן  פחות  לא  קשה  נגד  באורות  הקריאה 
תחילה  לקרוא  ממליץ  הייתי  לכן  כפוי.  אור  בספר  צלאן  של 
מאותם  אחדים  המפרש  שחר  גלילי  של  דבר"  "אחרית  את 
זנדבנק המפרשות את  פרגמנטים בדומה להערות של שמעון 
השירים. הנה דוגמה, כיצד עושה זאת גלילי שחר. על פרגמנט 
קצר, בן משפט אחד – "יראת כבוד מפני סודו של הייצור עקום 

האף – זוהי דרך אל השיר" )עמ' 149( כותב שחר:

חיי  על  לדבר  שבה  דיבור,  לה  שואלת  כשהיא  "השירה 
היהודי  לאמור,   – עקום  ואפו  כפוף  שגבו  הייצור  הנבראים. 
היהודי.  בזיכרון  צלאן  אל שירתו קשר  הדרך  את  ואכן  מדי. 
הדרך השירית  לזרא.  עד  ביהודיות  מדובר  'יהודי'?  מהו  אך 
נקשרת ב'אחרותו' של היהודי, בזרותו. שירתו של צלאן אינה 
הולכת אל עבר 'זהות יהודית' ואינה מתכנסת ב'היסטוריה' או 
ב'מסורת יהודית' בלבד. 'היהודי' בשירת צלאן – אין לו זהות 
עדיין, גם ממשותו אבדה; ה'יהודי' בכתביו הוא ָהִריק )הפנוי, 
השואף להתמלא(. שירתו של צלאן לא תחשב לכן כ'יהודית' 
זר  צלאן,  אצל  ה'יהודי'  כי  המילה.  של  הפוזיטיבי  במובן 
לעצמו. ומחשבה על 'ֲאֵחרּות' איננה מחשבה על זהות אחרת, 

אלא מחשבה על ההבדל שעל סף תהום." )עמ' 170(.

צלאן קשר את שירתו, אומר שחר, בזיכרון היהודי, אבל אין זו 
היהדות ההיסטורית או המסורתית שעליהן הוא שר. אלה הן רק 

קליפה חיצונית, וסוד מהותו הוא "אחרות וזרות".

אחרי קריאה בשירי אור כפוי ובאפוריזמים 
ושחר(  זנדבנק  )בהדרכת  נגד  שבאורות 
אפשר לחזור ולעיין בשירים ובאפוריזמים 
זאת  אדגים  יותר.  טוב  להבינם  ולנסות 
למעלה  שמע'  'שרידי  השיר  באמצעות 
פרגמנטים  ובאמצעות  קראנו(  )שכבר 

מכתביו של צלאן.

בתשובה משנת 1961 לשאלון של עיתון 
משיב  הדו־לשוניות"  "בעיית  על  צרפתי 

צלאן:

"שירה – זוהי החד־פעמיות הרת הגורל 
הדו־פעמיות  "ולא  ומוסיף  השפה."  של 

]הנדושה[ של השפה" )עמ' 33(.

הרת־ "חד־פעמיות  אותה  כן,  אם  מהי, 
זאת  מבינים  כולנו  השפה"?  של  גורל 
תהיה  לא  שהשפה  חשוב  כללי:  באופן 
יהיה  במילים  שהשימוש  נדושה, 
עושים  איך  אבל  ומקורי.  ראשוני 
בעלת  שפה  שזו  יודע  )אני  גרמנית  יודע  איני  ובכן,  זאת? 
אפשרויות גדולות ליצור בה צירופים ומילים( אך ניתן לגלות 
זאת בתרגומים של זנדבנק. למשל, בשיר שלמעלה, השורה 
ִריֵדי־ֵׁשַמע, ְׂשִריֵדי־רִֹאי", השימוש בשמות העצם  הפותחת "ְשׂ
שימוש  איננו  ו"ראייה"(  "שמיעה"  )לציון  ו"רִֹאי"  "ֵשַמע" 

נדוש, אלא ארכאי, מקראי, מקורי, כפי שדורש צלאן. 

הנה עוד שני אפוריזמים שנדון בהם יחד )מתוך אורות נגד(:

האפוריזם הראשון:

"a toi de passer, Vie :שירים הם מעברים"

"עליכם  מצרפתית:  המשפט  את  מתרגמת  )בהערה(  קונס  טלי 
כתב  המרידיאן״  ל״נאום  בטיוטה  כי  ומוסיפה  חיים"  לעבור, 
חיים,  מנוקב.  פרוץ,  אלא  מהודק,  איננו  כמבנה  "השיר  צלאן: 

עליכם לעבור" )עמ' 92(.

האפוריזם השני:

ודולפים  אליהם  זורמים  החיים  נקבוביים:  מבנים  הם  "שירים 
מהם פנימה והחוצה, בדמות זרה ומוזרה" )עמ' 111(.

שירים משולים למעברים במלכודות או במבוכים שיש לעבור 
מתוך  בשורות  שוב  נתבונן  עצמם!(  החיים  )כמו  חיים!  בהם 

השיר 'שרידי שמע׳: 

יֹוָמם ָוַלְיָלה
ּפֹוְלַקת ַהֻּדִּבים:

ֵהם ׁשֹוְטִפים ֶאת מֹוֲחָך

שייצא חי ממלכודת האשפוז.         .הדוב רוקד על חייו. שטוף מוח נלחם על שפיותו. ויש סיכוי 

פאול צלאן
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אדוה מגל כהן

הגירה

ַעל ַמָּפה ָּבַאְטָלס ִׂשְרַטְטִּתי ַקִּוים ֲאֻרִּכים 
ַעל ִמְׁשָטִחים ְּכֻחִּלים ְּבָים ָׁשֹחר. ַעד ַהחּום 

ֶׁשל ַהַּיָּבָׁשה, ַעד ַהחּום ְמאֹוד ֶׁשל ֶהָהִרים
ַעד ַהֶּׁשֶמׁש ַהּקֹוַפַחת ְּבָצהֹב, ַעד ַהְּתִריִסים 

ַהַּמְצִליִלים ֶאת ַהֶחֶדר ַּבִּׁשּכּון ְּבָדֶלת ִּבְבֵאר ֶׁשַבע, 
ָׁשם ְּבַתּמּוז ּוַבִּמְדָּבר, ִנַּתן ִלי ֵׁשם ִמן ַהָּים. 
ּוִמן ַהָּים ִהְפַלְגִּתי, ִמְּבִלי ֶׁשָּיַדְעִּתי ִהְפַלְגִּתי

ַמַעת ֻמֶּכֶרת,  ָפה ָזָרה, ֶׁשְּלֶרַגע ִנְשׁ ִּבְצִליל ָשׂ
יר ֵהד הּו ֶׁשַמְזִכּ הּו ֶׁשדֹוֶמה ְלַמֶׁשּ ֶׁשדֹוָמה ְלַמֶׁשּ

י. ֵסַבְסטֹוּפֹול, קּוְׁשָטא, קֹוְנְסַטְנָצה. ֶׁשאּוַלי ַּפַעם ָׁשַמְעִתּ
 

ַהֶחְנָוִני ַּבַּמּכֶֹלת ּפֹוֶנה ְלִאָּמא ְּבהּוְנָּגִרית, 
ִהיא ֹלא אֹוֶהֶבת ֶאת ֶזה ּוַמְחִליָפה ֶאת ֵׁשם ַהִּמְׁשָּפָחה. 

ִלְפָעִמים ַּבֹחֶרף ְּכֶׁשֲאִני נֹוַסַעת ִּבְכִביׁש 40 ָּדרֹוָמה, 
ְלַיד ַהַּמְמּגּורֹות ַהְּגדֹולֹות ֶׁשֵהן ַהַּׁשַער ַלֶּנֶגב

ְּכֶׁשְּירֹק ַהִחָּטה ִנְדֶמה ְּכֹאֶפק ֵאיְנסֹוִפי, ְלֶרַגע, 
ְלַׁשְבִרירֹו, ִלְפֵני ֶׁשַהּכֹל ׁשּוב ַמְצִהיב, ַהֵּלב ּגֹוֶאה 

רֹק, ִמְתַּגְעֵּגַע ְלָמקֹום ּבֹו ֹלא ָהִייִתי.  ַלָיּ

גלדיוס

ֹלא נֹוְתָרה ְּתמּוָנה ֵמֲחֻתַּנת הֹוַרי, ִאָּמא אֹוֶמֶרת, 
ֹלא ָהָיה ָלֶהם ְּגרּוׁש ַעל ַהְּנָׁשָמה, ּוִמי ִּבְכָלל

ִצֵּלם ָאז ְּתמּונֹות?

ַאַחר ָּכְך ֵמִגיַח ַהִּזָּכרֹון. ְּבֶעֶצם ָהְיָתה ְּתמּוָנה,
ַאַחת: ַאָּבא ְוִאָּמא ָּבאֹוטֹו, ַאֲחֵרי ַהֲחֻתָּנה, אֹו אּוַלי 

ְלָפֶניָה ַוֲהמֹון ַסְּיָפִנים, אֹוטֹו ָּגדּוׁש ַסְּיָפִנים, ִּגְבעֹוִלים 
ְּתִמיִרים ּפֹוְרִצים ֵמַחּלֹונֹות ַהִהְּלָמן ַהְּכֻחָּלה.

ַּבַּלְיָלה ָחַׁשְבִּתי ַעל ַהַּסְיָפִנים ֶׁשִּמְּלאּו ֶאת ַהְּמכֹוִנית, 
ַּבְּתמּוָנה ָהֲאבּוָדה, ֶׁשּנֹוְתָרה ַּבִּזָּכרֹון, ֶׁשֵהִגיַח ְלֶרַגע. 

ַעל ַהְּגַלְדיֹולֹות ֶׁשִּיְּׂשאּו ִּבְמכֹוִניָתם ַלַּבִית ַהִּנְבֶנה. 
ָּבַאְלּבֹום נֹוַתר ַמְלֵּבן ֵריק.

ַּבִּסְמָטה ֵמנֹוְרָּדאּו, ְלַיד ֵּביָתם, ִמחּוץ ַלֲחנּות ַהְּפָרִחים 
ַהִּפָּנִתית, ְּגַלְדיֹולֹות ְמֻיָּתמֹות ַּבְּדָלִיים ְׁשֹחִרים. 

ְּבסֹוף ַהּיֹום ַמִים ֻמְׁשָלִכים ֵמַהְּדִלי ֶאל ֻּגַּמת ָהֵעץ 
ַעל ַהִּמְדָרָכה, ִנְסָּפִגים ִמָּיד ָּבֲאָדָמה.

מרקו סרמונטה

דבש

ֲאִני קֹוֵבר
ַּתַחת ֲעֵרמֹות ֶׁשל ְזַמן

ֶאת ִזְכרֹוֵנְך )ְוִזָּכרֹון ְוֶאת ַהִּזָּכרֹון, ָהָיה ָקאִמיְנְגז אֹוֵמר(
ַאְך הּוא ָׁשב ּוְמַסֵּדק ִׁשְכבֹות ַׁשִיׁש ַוֲאָדָמה

ְוַדֵּפי־ַמְחֶּבֶרת ַמְצִהיִבים
ִּכְלֵבָנה ַהחֹוֶתֶכת ִּבְּדַבׁש

ַוֲאִני ִּבְׁשאֹול ַהַּלְיָלה
ֲעַדִין ֵעד
ְלֶלְכֵּתְך

וידוי

ֹלא ָזִכיִתי
ִּכי ֹלא ָּבא ִלי

אֹותֹו אֹור.
ַסְלִעי ְוצּוִרי ֹלא ֻנְּקרּו

ּוְלָבִבי ֹלא ֶנְחַצב

ְוִאם ָאְמָנם ִמְסַּתֵּתר ִּבי ִניצֹוץ
ֹלא ַּפִּטיׁש ָצרֹוַתי ַהְּזִניחֹות

)ְלַטֲעָנָתם ָהִעֶּקֶׁשת ֶׁשל ַהּצֹוִפים ֵמַהַּצד(
ְוֹלא קֹולֹות ֶנֶפץ אֹו ַאְזָעקֹות ֱאֶמת

ְסִביב ִלִּבי ְיִעיפּוהּו

ִּכי ֵאיֶנִּני רֹוֶצה ֶׁשִּיִתַמֵּלט ְלִלּבֹו ֶׁשל ִאיׁש
ְוֵאיִני ְמַבֵּקׁש ֶׁשֻּיַּצת ְּבֵאׁש ִאיׁש

ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתַעֵּלם
ְּכֵדי ֶׁשְּלעֹוָלם ֹלא ֲאַׁשֵּלם



גליון 421 
62

מכי חכם נאמן

מלכה

ְּכֶׁשַּמְלָּכה ָהְיָתה ְלַמְלֹּכֶדת
ִמַּתַחת ִלְׂשִמיַכת ִּדְמעֹוַתי

ָרִציִתי ִלְדמֹות ְלכֹוָכב.

ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשּׁשֹוֲאִלים ִלְׁשִמי
ִהיא עֹוָלה ְלָפַני

ְּבֻתִּפים ּוִבְמחֹולֹות,
ְׁשָמּה ִמְתנֹוֵסס ִלְקָראִתי

ַמְכִּתיר אֹוִתי ְּבֶכֶתר ְּפָצַעי

ְּכֶׁשִהיא ְמַנָּסה ִלְדֹּבק ִּבי 
ֵּבין ְׂשדֹות ֶּפַתח ִּתְקָוה ּוַפְרֵּדֶסיָה

ֲאִני ֶנֱחֶלֶצת ְּבָעְרָמה
ׁשּוב ּבֹוַרַחת ִמְּׁשִמי, ִמְּׁשָמּה.

עוד פעם אחת 

ִלְהיֹות ְּפׁשּוַטת ֵאיָבִרים
ַעל ַהחֹול ַהַחם

ְלַבִּדי ִעם ַהֶּׁשֶמׁש 
ָהֲעָנִקית ַּבָּׁשַמִים 

ִלְצּפֹות ָׁשעֹות 
ְּבַקן ַהְּנָמִלים

ִלְהיֹות ְּכֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה
ַרק ָלחּוׁש

ֶאת ֲעֵרַמת ַהַּתְלַּתִלים 
ֶאת ִלֵּבְך ַהָּפרּוַע, 

ֶאת ַמָּבֵטְך ַאַחר ַׁשֶּיֶרת ַהְּנָמִלים.

מתוך: אנחנו סוסי הפרא של נהריה

 

רקפת שחר־קריס

דומינו ראלי

ְּכַׁשֶּיֶרת ַאְבֵני ּדֹוִמינֹו ָראִלי
ִמְצטֹוְפפֹות ַהִּמִּלים

ֶׁשֹּלא ָאַמְרִּתי –
ׁשֹוְמרֹות
ְנִגיָעה.

תוכי
 

ֻּתִּכי ַהַּגְעּגּוִעים ְּכֹחל ַהּנֹוָצה
עֹוָתיו ֲאֻרֵּכי ַהְּזַמן     ָׁשב ִמַּמְסּ

ִטֵּפס ְוָעָלה ֶאל ְּכֵתִפי ַהְּׂשָמאִלית 
ְוִהְתַיֵּׁשב לֹו ְׁשלּוב ַרְגַלִים.

ָאַמְרִּתי לֹו: ֵהי, ֻּתִּכי,
ְזֹכר ִלי ֶחֶסד ְנעּוַרי,

ֶלְכִּתי ַאֲחֶריָך –
ְוהּוא  ְּבֶׁשּלֹו, ֶהֱעִמיק ֶאת ְטָפָריו.

ִמרכבת זהב

ַעְכָׁשו, ְּכֶׁשַהִּצּיּור ֶׁשְּלָך 
ָּתלּוי ֵמַעל ַמְדֵרגֹות ֵעץ ַאּלֹון ְּבֵביִתי

ַהֲעֵבר ִלי ֶאת ַהִּמְכחֹול
ֶׁשָהַפְך ְמׂשּוַכת ַצָּבר ְלַׁשַער.

ֲעבֹור ַּתֲעֹבר ּבֹו ִמְרֶּכֶבת ָזָהב.

מתוך: לחוה לא היתה אם שתערסל אותה

יצחק אנגל 

ארון בגדים 

ַּבֲארֹוִני ְּבָגִדים ַּדִּלים,
ְּבָגִדים ֶׁשִהְתַיְּׁשנּו

ּוְכָבר ֹלא לֹוְבִׁשים.

ְּבָגִדים ֶׁשָּׁשַאְלִּתי 
ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִלְלּבׁש

ְוַגם ָּכֵאֶּלה ֶׁשָּבְגדּו ִּבי.

ללא זמן

ְמַהֵּלְך ְּבלּוָלאֹות ְּכחֹוִני, ׁשֹוֵאף
ְלֶגֶׁשם ֶׁשל ְּפתֹוֵתי ִׁשיר,

ַאְך ַרק ָאָבק ָיֵבׁש נֹוֵחת ָעַלי.
ְּבִפַּנת ַהֶחֶדר, ִמְזַּדֵּקף ׁשֹוֵאב, 
ְּבַמָּבטֹו ַהְּיַרְקַרק לֹוֵכד ְצָעַדי,

״ֶאְׁשַאב ְלַמַעְנָך ִמִּפּנֹות מֹוֲחָך״,   
״ִּתְמָצא ָׁשם ַרק ִריק״.

ַעל ַהֻּׁשְלָחן ַּתּפּוַח ָׁשֹחר ָנגּוס:
״ֶאֵּתן ְלָך ֶרֶׁשת, ֵצא ָלדּוג״,

״ַאְך ַהָּים סֹוֵער ְוַהָּדִגים סֹוְרִרים״.

ִמַּבַעד ַלַחּלֹון קֹולֹות ַיְלֵדי ַהַּגן
ְמַׂשֲחִקים ְּבעֹוָלם ְלֹלא ְזַמן,

ֵאיְך ַאִּגיַע ְלָׁשם?
        

מתוך: עולם ללא זמן
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ענבל אשל כהנסקי

בורכתי

ֶאֶמׁש ִהְׁשּתֹוְללּו ַהְּבָרִקים ְּבֹמִחי
ָזְרמּו ָׁשְטפּו ָקְרעּו

ַעד ְקצֹות ּגּוִפי.

נֹוַתְרִּתי ֵעָדה ְׁשתּוָקה

צֹוַנַחת

חֹוֶלֶפת ְּפִעיָמה ַאַחת ְוִהֵּנה –
ֲאִני ִמְתעֹוֶרֶרת

ְמִתיקּות
ָחָלב ַרְך

ַעל ְלׁשֹוִני.

ְלֵעת ַעָּתה ׁשֹוְקִטים ַהְּבָרִקים.

יציאה לציד

ְלִביָאה ָנָעה, ְלַאט
צֹוֶבֶרת ִטּפֹות

ֹרק ָסִמיְך
 

ַעל ָלׁשֹון ְמֻחְסֶּפֶסת
נֹוְטפֹות ִטּפֹות
ִמִּניַבי ַהַחִּדים

 
ְוָהַאָּיָלה, הֹו.. ָהַאָּיָלה!!

מתוך: אאוס ורודת האצבעות

מרב זקס־פורטל

ילדי

ְּגָבעֹות ְּכרּוכֹות ַאֲחָריו
ְנָהרֹות ָׁשִרים ְּתִהָּלתֹו

ָּדִגים ַעל ִקֹּבֶרת ְזרֹועֹו
ִמְׁשַּתְכְׁשִכים ַּבַּמִים

ֶׁשֲאִני ׁשֹוֶפֶכת ַאֲחָריו
ַּבַּמְדֵרגֹות.

צהריים

ְּכֶׁשֶּׁשֶמׁש ַּבֶּזִנית נֹוֶסֶכת
ְּדָמָמה ֶׁשל ָצֳהַרִים 

ַעל ַהֹּכל

ִאָּׁשה ֶאת ַהַחּלֹון 
ְלֻעָּמָתּה ּפֹוַקַחת 

ּבֹוֶצֶרת ָלּה 
ֲחלֹום

אביב

ַהַּפַחד, ְּכמֹו ַהֵּלב, 
ִנְמָׁשְך 

ִלְנִפיָלה ְּבַעד ַחּלֹון ָּפתּוַח
ְלִפְרֵחי ֲאפּוָנה ִנְכָמִׁשים

ְלָאִביב ֶׁשִּקּצֹו ָעֵרב        

מתוך: אין השלם

שמואל כהן־שני

מקס ברנר

ַּתְפִריט ׁשֹוקֹוָלד
ְּבַׁשָּבת ַּבֹּבֶקר ָה־11 ְּביּוִני 2016

ׁשֹוקֹוָלד ָמִריר ִמּפֹוֵלי ָקָקאֹו ֵוֵנצּוֵאָלה
ָעׂשּוי ִמּפֹוֵלי ְקִריאֹולֹו ַּבֲעֵלי ַטַעם ׁשֹוקֹוָלד ָעֹמק

ְוָארֹוָמה ֻמְדֶּגֶׁשת ִּבְׁשִריַקת ַּכּדּוִרים

ׁשֹוקֹוָלד ָלָבן ִמּפֹוֵלי ָקָקאֹו ְטִריִניַדד
ָארֹוָמה ֲעִדיָנה ֶׁשל ְּפָרִחים 

ּוִמְרַקם ָקָרֵמל ַרְך
ֶׁשל ֵזָעה ָקָרה

ׁשֹוקֹוָלד ָמִריר ָחָלב אֹו ָלָבן
ִעם ַקֶּצֶפת ַאְוִריִרית ֵמַעל

ְוִטַּפת ָּדם

ׁשֹוקֹוָלד ַמְרְׁשֶמלֹו ָאֶמִריָקִאי
ֻמְקָצף ִעם ִמיֵני ַמְרְׁשֶמלֹו ָנֵמס

ֻמָּגׁש ִּבְׁשלֹוָׁשה ְטָעִמים
ָחָלב 
ָלָבן

ַרק ֹלא ָמִריר

היזהרו מהמשורר

ִהָּזֲהרּו ֵמַהְּמׁשֹוֵרר
ַאְלִכיַמאי ִּבְלִּתי ִנְדֶלה
ְמַהֵּלְך ֵּביֵניֶכם ְּבֶׁשֶקט

ַעל ְּבהֹונֹות ִּפּיּוטֹו
ּדֹוֶלה ְנָׁשמֹות

ָצד רּוחֹות

יֹוֵצר ִמִּלים
ּוַמְׁשִליְך ֶאְתֶכם ְלִצֵּדי ַהֶּדֶרְך.

מתוך: המאזינים לציפורים
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רולי אריאלי צור

סיפור בשני קולות

שני הבחורים הצנומים הגבוהים האלה שנטפלים אלי כל הזמן היו מבוהלים. זה שלבש חולצת 
טריקו לבנה רפויה ושפתיו אדומות ותפוחות כמו תות דחף לידי ארבע שקיות ניילון קטנות שבתוכן אבקה 
זה עד  על  לי  צועק: "תשמור  בריצה כשהוא  מיהר להסתלק  הוא  קורה  לפני שהספקתי להבין מה  לבנה. 
שאחזור לקחת את זה ממך..."; מה זה הדבר הזה שזה כל כך חשוב? מה שברור זה שזה מצרך. איפה אני 
שם את זה? אני עולה הביתה. אימא שלי שהיא כמו ילדה מרחפת מפה לשם ומשם לפה, מפטפטת בלי סוף 
באוזני העוזרת הכושית שלה. אימא שלי תמימה ובודדה ובקושי מסוגלת לחשוב. גם אני לא מסוגל לחשוב 
עכשיו. "אימא, תשמרי לי את זה במקרר עד שאבקש את זה בחזרה" אני אומר ומושיט לה את השקיות 
הקטנות. "מה זה? אתם משחקים באבקת אפייה? בסוכר?" שואלת אימא ובוהה בשקיות שבידיה. אני נמלט 

מהבית לרחוב, המקום הטבעי שלי, כל עוד נפשי בי.

"כמו מה זה נראה לך?" אני שואלת את העוזרת שלי. "זה בטח איזה חומר אפייה". זהרורי האבק מרצדים 
מהשטיחים  האבק  את  שואבת  העוזרת  בעוד  המבריקות  הניילון  שקיות  סביב  הזהבהבות  השמש  בקרני 
הגדולים שציפורי גן־עדן ארוגים בהם. "רגע...רגע... ואולי זה איזשהו סם? לא... זה לא יכול להיות... אולי 
זה סם? שאפתח שקית? שאריח? לא. אולי זה מסוכן. מה אני עושה עם זה? טוב, זה בטח כלום. בינתיים אני 
שמה את זה במקרר." הילד שלי שועט לפתע לתוך הדירה סמוק פנים ונחפז. "אימא, תני לי עכשיו שתי 
שקיות, מהר, את השאר תשמרי אצלך עד שאחזור." אני מוסרת לו שתי שקיות והוא מתפרץ החוצה. אני 
פונה לעוזרת. "מה אני עושה עם השקיות האלה? אולי זה באמת סם? אני זורקת את זה לזבל ומורידה למטה, 
לכל מקרה..."; "הילד הזה, יש לי הרגשה לא טובה בקשר אליו, יש לי הרגשה שהוא עוד יסתבך... ועוד איך 
שהוא יסתבך..." אומרת העוזרת. "מה פתאום שיסתבך... למה?" אני משיבה ברפיון ופונה להוריד את הדלי 
של האשפה. בגיחה הבאה של הילד אני אומרת לו שהחומר בזבל. הבית מבהיק בניקיונו. המקום ריק במשך 
שעות ארוכות ומכיל את החרדה העצומה שלי. אני לבד בבית. אני צריכה לנוח אחרי התמוטטות עצבים, כך 
אומרים, והילדים שלי מסתובבים ברחובות. אני מדחיקה את המחשבה על הילדים ומתמקדת בריפוי בעיסוק 
שלי. פרח אדום עגול וקטנטן שמשכפל את עצמו ושופע על מרבד ירוק של דמיוני כרקע לציור צריבה על 
עץ שעדיין לא התחלתי לצבוע. הלוליינית שבציור פושקת רגליה ומקפצת מעל משוכת השדרה של איל 
שרוצה להיות העריסה שמערסלת את חלומי. חלום של היפתחות ופריון. זה מה שעשיתי, ומשעשיתי זאת 

המשכתי את אותו חלום וילַדי נותרו עזובים לנפשם וחשופים לסכנה של העדר גבולות.

אימא שלי כמו ילדה קטנה. לפעמים אני כמעט חושב שהיא הילדה שלי. כשאני מצליח לברוח מכל מיני 
שכאלה הביתה אני תמיד מוצא אותה מציירת כמו תלמידה טובה ושקטה. היא כמעט שלא מדברת, וכשאני 
רואה אותה מציירת ככה גם אני נרגע והפחד שלי נעלם. שני הדחלילים האלה לא הרפו ממני היום. לא עזר 
לי שאמרתי להם שוב ושוב שאימא שלי זרקה הכל לזבל. הם חושדים בי שאני עובד עליהם. עכשיו הם 

יחפשו אותי. הם יחפשו אותי אפילו בבית ספר.

הבית הזה כל כך גדול וריק ואני לבד. אורן כל הזמן בעבודה ויש שם בעיות קשות, אני יודעת, למרות שאני 
לא מבינה בזה, והילדים כל הזמן בחוץ. תמיד אומרים להם שאימא צריכה לנוח ועכשיו הם לא יכולים 
להיות לידי אפילו רגע. אני לא יודעת מה זה לדבר אליהם, לדבר איתם. אני כבר לא רגילה להיות איתם. 
כמה אני חרדה להם. אני לא מצליחה לנשום. אני כמעט נחנקת. אני מתהלכת בחדר הלוך ושוב במהירות 
בניסיון להסדיר את הנשימה. החלונות פתוחים לרווחה והאור האכזרי חודר לכל פינה ומצמית אותי. אני 
מנסה להרפות את השרירים. אני לא צריכה לדאוג ככה. העולם הגדול עשוי להיות ידידותי לפעמים ואפשר 
להשאיר את הילדים גם להשגחתו של הקב"ה. שני צלצולים קצרים ותקיפים בדלת מאיצים את הלמות לבי. 
בעודי פוסעת אל הדלת במתינות שאני כופה על עצמי אני לובשת ארשת מנומנמת ואדישה. שני הבחורים 
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שחוסמים את דלתי מיתמרים לגובה, ראשיהם כמעט נוגעים במשקוף. הם צנומים מאוד וחיוורים מאוד. 
לובשים חולצות טריקו לבנות רפויות ומכנסי חאקי של מדים. "איפה רועי?" המילים בוקעות מתוך שפתיים 
תפוחות ומודלקות שכאילו נכוו זה עתה ממשקה לוהט. המראה הזה משדר שילוב של עדינות ואכזריות. 
"אני לא יודעת." "אבל אנחנו צריכים אותו." "מה לעשות, אני לא יודעת איפה הוא," אני אומרת וסוגרת 
להם את הדלת בפרצוף, לא שוכחת לנעול אותה מבפנים. צלצול נוסף בפעמון, המתנה ואחר כך צעדים 
יש פה אי־התאמה צורמת. בעיני  גדולים כאלה?  ומלמולים. מה עושה הילד שלי עם בחורים  מתרחקים 
רוחי מתעוררת סצנה שאירעה לא מכבר אצל המטפל שלי. ישבנו מולו על הספה, אורן ואני ואורן התפאר 
והתגלגל מצחוק כשסיפר איזה ילד נבון יש לנו. כמעט כל החברים שלו גדולים. הוא מסתדר עם גדולים, 
יש לו חשיבה כל כך מפותחת ו...שיוויתי בנפשי שהגדולים האלה מספקים לו הגנה. כעת אני חווה אותם 

כסכנה מוחשית.

הבלונדה הזאת שהם שלחו אחרי ממש שווה. אפשר לראות שיש לה יופי של תחת. היא מתקדמת לכיוון 
שלי במסדרון. היא שאלה עלי אצל המורה שהורתה עלי באצבע. היא לא מאמינה לי. "אתה רוצה שאני 
יעשה לך את זה?" היא מסננת בקול נמוך וחד. אני מרגיש שהכל סוגר עלי. אני גם לא ממש מאמין לה. לא 
מאמין שזה יקרה. "יאללה, תעשי את זה, תעשי את זה כבר," אני אומר ומחייך אליה. אני מחייך תמיד, זה 
יוצא לבד, החיוך הזה, זכר לגן העדן האבוד עם אימא בילדות המוקדמת. אני מרגיש אצבעות קשות וצוננות 
מתהדקות במהירות ולוחצות על העורק שבצווארי. כשאני מתעורר אני מוטל על הרצפה, ראשי שותת דם. 

הילדים שהתקהלו סביבי צורחים, המורות צווחות ואני מחייך את החיוך הזה שלי, מחייך כמו תמיד.

אני דרוכה. הצלצולים הבלתי פוסקים של הטלפון ממלאים את חלל הדירה ומפוגגים לסירוגין את הבידוד 
שלי. זה אורן ששואל שוב ושוב אם לקחתי את הכדורים. אני לא מוכנה יותר ליטול את הכדורים האלה 
שמורידים מסך אפל על עיני ואוטמים אותי לכל. אני ואורן מתכתשים ממש סביב הסוגיה הזו. אני מרימה 
את השפופרת. אורן מתפוצץ מכעס. "תתכונני לבוא איתי. זה שוב הילד הזה. אני לא יכול לסבול ממנו יותר. 
רק צרות הוא עושה לי. במקום להיות בעבודה כל הזמן אני צריך להתעסק איתו. עכשיו הזעיקו אותי מבית 
ספר. צריך לקחת אותו למיון. הוא התעלף, איבד את ההכרה ונחבל בראשו, יורד לו דם." "איך זה קרה?" 
אני זועקת מתוך האטימות הכימית שלי. "הם אומרים שאיזו אישה עשתה לו את זה. שזה היה מן משחק כזה 
שהוא הסכים לו. גם אני לא מבין. היא כבר הלכה משם." "איך זה יכול להיות? איך נותנים לאנשים כאלה 
להיכנס לשטח בית ספר? איזו מן השגחה זו?" "לא יודע. הם אומרים שהיא טענה שהוא מכיר אותה... מה 

זה חשוב עכשיו... עכשיו צריך לטפל בילד."

אימא ואבא רבים כל הזמן. איזה צעקות. והקול הציף־ציף החד הזה של אימא. אני מתחיל לחשוב שהיא 
גם  בבית  לא  אני  פעמים  הרבה  עכשיו  קטן.  כזה  ממנו  עושה  היא  גבר־גבר  כמה שאבא  עד  רעה.  אישה 
בלילות. מוצא איזו פינה אצל מישהו, לוקח איזה חומר ומתנתק. כל מה שאני רוצה זה לישון, שינה מתוקה 

מתוקה שכזו...

העסק עומד בפני קריסה. עכשיו המטפל הפרטי שלי מקבל אותי במוסד ציבורי, ללא תשלום. "אף אחד לא 
יכריח אותי להתחיל להתעסק גם בענייני סמים," אני צועקת. "אבל זה הילד שלך, אני לא מבין, הילד שלך, 
את צריכה לעזור לו," אומר ד"ר כהן. "אני לא יודעת איך," אני לוחשת ודמעות נקוות בעיני. נכון לעכשיו 
אני במסגרת טיפולית והילד במסגרת טיפולית גם הוא. אני לא יודעת אם אני יכולה לתלות תקוות במסגרות 
הללו. הן מצטיירות לי כמקומות אפלים שמקבצים אליהם את כל השבורים והכפופים. ומי שעדיין לא עושה 

רושם כזה ייראה כאחד המסכנים אחרי שהות ארוכה במקום.

אני מגלה שגרעין האישיות שלי לא התפורר. אני נאחזת באמנות שלי, בציור ובכתיבה.

אני חזק. אני מתפלל ומתחזק. אני מתבודד עם האלוהים שלי ומדבר אליו. אני מבקש כל יום על יום נקי. 
רק להיום יום נקי, יום יום מחדש...

האמנות שלי שומרת עלי, גם עכשיו, אחרי האסון. אני מציירת דיוקן של הילד שלי על פי תצלום יפהפה. 
אני עובדת בטכניקה של קו וכתם ומדברת אליו... כשאני חושבת על כל מה שעשיתי לך ועל כל מה שלא 
עשיתי לך אני לא יודעת מה בא לי לעשות. לא יודעת מה בא לי... ואני רוצה לראות אותך שוב, לשמוע 
.אותך שוב, רוצה אותך בחזרה. איך נתלשת ממני ככה? אני מושכת קו במכחול, טובלת אותו במים, מניחה  על הדף והנה נקווית לה שלולית ואני מדברת אליו... כל הזמן מדברת אליו.   
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קרן בן יצחק

אלקטרה  

ֲאִני סֹוֶבֶלת ִמִּקְנַאת ִּפין!

ַלֲעֹמד, ְלַרֵּסס ֵטִריטֹוְרָיה,
זֹו ִמְׁשֶאֶלת ַיְלדּות ֹלא ִּדיְּפלֹוָמִטית,

ְוֹלא ְנתּוָנה ְלַמָּׂשא ּוַמָּתן.

ָהִבינּו – 
ִלְסֹּפג ֲחִדיָרה

ֶזה ֹלא ִעְנָין ֶׁשל ָמה ְּבָכְך,
״ֲחָצִאית ָּכאן ָקְדקֹוד״

ֲעֹבר.

בוא, נשחק באדם וחָוה 

ַאָּתה ֶּגֶבר,
ֲאִני ִאָּׁשה,

ֲאַנְחנּו ֹּפה, ְּבִמְׂשַחק ַּתְפִקיִדים ָקדֹוׁש,
ֶׁשֱאֹלִהים ִהְמִציא.

ָמה ִיְקֶרה
ִאם ֲאַאֵּבד ֶאת ָהֶרֶחם? 

הּוא ַיֲחזֹר ֵאֶליָך?

ֲהֵרי ִנְבֵראִתי ְּבַצְלְמָך. 
ֶאת ִמי ֶאְרֶאה ָּבְרִאי?

ֵאין ְּדמּות ְלִהְזַּדהֹות ִעָּמּה,
ֹּתהּו ָוֹבהּו

ְואֹור ַעל ְּפֵני ְּתהֹום.

מתוך: עד שאמצא את הדרך הביתה

טובה נווה

וביום הראשון

ּוַבּיֹום ָהִראׁשֹון 
ִהְבַּדְלָּת ֵּבין ֹחֶׁשְך ְלאֹור
ַההֹוֵלְך ִאִּתי ָּכל ַהָּׁשבּוַע

ּוְבָכל ָׁשבּוַע
ַּגם ִאם ִלְפָעִמים

הּוא ְמַׂשֵחק ִאִּתי ַמֲחבֹוִאים
ׁשֹוֵלַח ִלְקָראִתי 
ֶקֶרן ֶנֱעֶלֶמת -

ְמַחֶּכה ֶׁשֲאַׁשְחֵרר אֹוָתּה ִמִּכְלָאּה.

הכל הולך אל השכחה 

ַהֹּכל הֹוֵלְך ֶאל ַהִּׁשְכָחה,
ַּכַּמִים ַהִּנָּגִרים ֶאל ַהְּתהֹום

ּוְמַצִּפים ְלִהָּגֵאל 
ְּבֶזַרע ָהֵעץ ֶׁשָּטַמן ָהרּוַח.

ָּכְך ֶנֱעָלמֹות ִמֶּמִּני ַמְחְׁשבֹוַתי. 

אי ודאות 

ָּכל ַּפַעם, ְּבִגְלּגּול חֹוֵזר 
ֲאִני ַהֶּפַרח, ַהַּפְרַּפר,

ַהִּסָּכה ַהִּנְנֶעֶצת ִּבְכָנַפי

ְּבִאי ַהַּוָּדאּות
ֵּבין ִסָּכה ְלַפְרַּפר
ֵּבין ַּפְרַּפר ְלֶפַרח

ֲאִני נֹוֶׁשֶמת.

מתוך: מעבר לקו הגמר

אלי כהן

*

ַּבֹחֶרף ֶׁשל
רֹוָמא 1978 
ָהִיינּו ְיָלִדים.

ָאַהְבנּו ִעם ְסֶוֶדר ְוַגְרַּבִים
ְוֻגְלּגֶֹלת ֶׁשל ִאָּׁשה ֹהִּדית 

ֶהֱחִזיָקה ֶאת ַהֵּנר. 
ֵּתל ָאִביב, ֹחֶרף 2015.

ַקר.
ְיֵׁשִנים ִעם ְׁשֵּתי ְׂשִמיכֹות. 

ְוַהֵּנר ֲעַדִין ּדֹוֵלק.

כפירה

ֲאִני ֹלא ַמֲאִמין ּבֹו
ְוהּוא ֹלא 

ִּבי
יֹום יֹום 

ָׁשָעה ָׁשָעה.

*

ַּבּצֶֹמת
ְּבִׁשִּׁשי ֵּבין־ַעְרַּבִים

ֶּפַתח ִּתְקָוה
ְמַחּכֹות ָּבַרְמזֹור

ֵעיַני
ְמֻמָּקדֹות

ְוַרְגַלִים
ַרְגֵלי ִאָּׁשה
ִעם אֹוַפַּנִים
ְמַחְׁשְמלֹות.

מתוך: עכירות נסבלת
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נירה גת 

ַהחלום של אירנה

בתחילת קיץ 1998, חודשים אחדים לאחר שהעברתי את הסטודיו אל ביתי, טלפנה אלי אישה  ושאלה 
בקול  עדין ומהוסס, הגעתי לתלמה וולמן?

כן, אמרתי.

את תלמה וולמן שמציירת עטיפות של ספרים? 

נכון, במה אוכל לעזור? 

שמי אירנה לוי, אני גרה בקיבוץ, ויש לי חלום, החלה ללא הקדמות. כבר שנים שאני חולמת על תמונה גדולה 
בצבעים מיוחדים, אני רואה אותה בדמיון, היא תהייה תלויה בחדר מעל הספה, את מבינה, אסתטיקה זה דבר 

שמאוד חשוב לי, חוץ מזה אין לי כלום. 

איך הגעת אלי? שאלתי מופתעת. 

זה פשוט, ראיתי אצל אחת החברות בקיבוץ ספר שעל העטיפה היה ציור עם צבעים בדיוק כמו שאני אוהבת, 
האחורית,  הכריכה  על  הופיע  שלי, השם שלך  התמונה  את  לצייר  יכול  הזה  הציור  את  חשבתי שמי שצייר 

חיפשתי במדריך ומצאתי את מספר הטלפון.          

גברת לוי, אני באמת מצטערת, אמרתי. אני מאיירת, אני לא ציירת, אני לא עושה עבודות מהסוג שאת מבקשת. 

תלמה, אפשר לקרוא לך תלמה? אסביר לך בדיוק מה אני רוצה, זה לא מסובך, כבר הכנתי שרטוט  בעיפרון ואת 
רק תעשי את הציור בגדול ובצבעים, יש לי חיסכון קטן, אשלם לך כמה שתבקשי, בבקשה.  

אירנה, אמרתי, זה לא עניין של כסף, אני פשוט לא עושה את זה. 

היא השתהתה לרגע, אני מאוד מבקשת, זה חשוב לי, תחשבי על זה, אטלפן אליך בעוד שבוע. 

אירנה טלפנה לאחר שבוע, טלפנה שוב אחרי עוד עשרה ימים, לבסוף אמרתי, בסדר, בואי אליי ביום שני הבא 
באחת עשרה בבוקר ונראה במה מדובר. 

אבל תלמה, התנצלה, את מבינה, אני יכולה להגיע רק בערב, הבן שלי יסיע אותי מהקיבוץ, הוא יבוא במיוחד 
מתל אביב, כל כך יפה מצדו שהוא בכלל מוכן לעשות את זה בשבילי. 

בסדר, שיהיה בשמונה בערב. 

אני מאוד מודה לך, את מאוד נחמדה. 

היא חזרה על הכתובת פעמים אחדות, רחוב אמסטרדם, עשרים ושבע, שמונה בערב, להתראות ושוב תודה 
רבה. 

תחושה מעיקה ירדה עלי כשהנחתי את השפופרת, למה הסכמתי? הייתי צריכה לסרב מיד ובאופן נחרץ, להגיד 
שתנסה אצל מישהו אחר. איך היא הצליחה לשכנע אותי? הקול העדין שלה, הריש המתגלגלת. ההשתדלות 

הזאת לשאת חן. לא יכולתי לסרב לה.         

ביום שני בשעה שמונה בערב בדיוק, אירנה התייצבה בפתח הדלת. אישה קטנת קומה, צנומה, פנים מחורצות, 
גון עור חום־אדמדם, צרוב שמש, עיניים קטנות מתרוצצות  כעיני חיה סקרנית. מאחוריה איש צעיר, בג'ינס 
ונעלי זמש כבדות. היא הושיטה את ידה וחייכה חיוך קטן. אני אירנה וזה בני גדעון, צלם עיתונות. הבן הניד 
את ראשו במבוכה ופלט, אני פה רק הנהג. הזמנתי אותם להיכנס והורתי בידי בכיוון חדר העבודה. אבל אירנה 

עצרה בפתח הסלון והסתכלה. אפשר? שאלה, ופסעה פסיעה אחת אל תוך הסלון. 
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עמדה  עדיין  היא  עוגיות.  וצלוחית  לימונדה  קנקן  עם  וחזרתי  המטבח  אל  פניתי  לשתות.  קר  משהו  אביא 
והתבוננה. הבן הניח את כף ידו על כתפה, היא נרעדה קלות, פסעה לאחור וצעדה אחרי. 

מאוד נעים אצלך, הכול מסודר בטעם, אמרה כשהתיישבנו סביב שולחן העבודה.  היא הוציאה מתוך התיק 
שלה חוברת נשיונל ג'יאוגרפיק ישנה, פתחה במקום מסומן והניחה את אצבעה על תצלום נוף מושלג. הנה 
אלה הצבעים, אמרה, לבן־אפרפר כמו כאן בהרים המכוסים בשלג, וכחול כמו השמים מעל ההרים, והצורה, 
זה מאוד פשוט. היא שלפה מכיס מכנסיה פיסת נייר צהובה מקופלת ופרשה אותה לפני. במרכז, מלבן מחולק 
למשבצות, וסביבו כמה שרבוטים זוויתיים, ספק פסגות הרים ספק גגות משופעים. המשבצות יהיו בכחלחלים, 
והרקע בגוונים של לבן־אפור, אמרה והפנתה את מבטה אלי, חשוב לי שזה לא יהיה כל כך מדויק, לא בסרגל, 

חופשי, שיראו את משיכות המכחול,  שיהיה ממש ציור. 

התבוננתי שוב בתצלום. אירנה, שאלתי, למה את רוצה תמונה כזאת?   

תראי, השיבה, ועיניה נצצו, זה הזיכרון הכי מוקדם שיש לי. נולדתי ביוגוסלביה, בצפון, היום זה סלובניה. הייתי 
קטנה, בת ארבע, אולי בת חמש, בוקר אחד בחורף הסתכלתי דרך החלון שהיה מחולק לריבועים קטנים, בחוץ 
הכול היה מכוסה בשלג רך, השמים התבהרו פתאום, וזה היה הכחול הכי יפה שיש. היא העיפה מבט בבנה, זאת 

תהיה תמונה יפה, נכון גדעון? הבן משך בכתפיו, את יודעת בדיוק מה את רוצה, חייך, והשתתק. 

את  קבענו  עליך.  סומכת  אני  צורך,  אין  לא,  בראשה.  נדה  אירנה  אך  ראשונית,  סקיצה  לה  שאשלח  הצעתי 
גודל הקנבס, צבעי אקריליק,  מועד משוער לסיום העבודה, ענייני תשלום. נפרדנו כשאירנה לוחצת את ידי 
בחמימות, מביטה בי בחיבה גלויה, שבה ואומרת עד כמה היא שמחה שמצאה אותי, ואין לה ספק שאצייר לה 

תמונה יפהפיה.  

הוויתור של אירנה לא חסך ממני ציורי הכנה. בצבעי מים על ניירות אקוורל הכנתי סקיצה אחר סקיצה. איך 
מציירים רכות של שלג? איך מגיעים אל הכחול הכי יפה? השכמתי קום והסתכלתי בשמים בטרם התמלא האוויר 
בחלקיקי אבק ופיח, התבוננתי בנופי חורף בספר אומנות של ציירים הולנדים, בהרים מושלגים בהדפסים יפנים. 
מתי ראיתי בעיניי שלג? בירושלים, בשנת הלימודים הראשונה? אולי בשנייה, אולי הייתה פעם נוספת? בשעת 
בוקר מוקדמת דפיקות בדלת ואלכסנדר שם, עטוף בשמיכת צמר. תלמה, לא ישנים בבוקר כזה, שימי עליך 
משהו וצאי החוצה, בואי תראי עוד מעט זה נגמר. מעטה לבן מכסה את החצר, את עץ הלימון, את גגות הבתים 
את הכביש המתעקל, את העיר כולה, קור מקפיא ודממה. זאת תמונה חלומית רחוקה, לרגע עלה בי חשש שהיא 
בכלל מדומינת, ובכל זאת הייתה בה איזו נקודה  ממשית מוארת, תנועת כף ידו של אלכסנדר, ִאמרה אדומה 

נגלית ונעלמת בשולי השמיכה.   

הציור מוכן, הודעתי לאירנה לאחר שלושה שבועות.                                                         

 איך זה יצא? היא שאלה  בנשימה עצורה.                                                                         

אני חושבת שהוא טוב, מקווה שימצא חן בעינייך.

את יודעת, היא אמרה, כבר שבוע  אני נלחמת  יום־יום בעצמי שלא לצלצל אליך, אני כל כך במתח, ואני עוד 
צריכה לחכות עד יום חמישי כי רק אז אחד החברים  נוסע לתל ־אביב, הוא יעבור אצלך וייקח את התמונה.  

את לא רוצה לראות אותה בעצמך לפני כן? אולי תרצי שאשנה משהו?                          

לא, אין צורך, אני סומכת עליך. איך אני אסביר לך, אני לא מפסיקה לחשוב כמה יפה קיבלת אותנו, זה היה 
משהו מיוחד בשבילי. 

בנייר חום, עבה במיוחד, ארזתי היטב את הציור, וביום חמישי  מסרתי אותו לאיש מהקיבוץ. בערב מצאתי את 
עצמי מחכה לטלפון שלה ומשלא בא, התגנב ללבי חשש. למחרת היא טלפנה. תלמה, זה נהדר, אין לי מילים, 
משעות הבוקר המוקדמות אני מסתכלת בתמונה, לא יכולה להוריד ממנה את העיניים, בדיוק  כמו שרציתי. את 
יודעת, כל החדר השתנה, לא טלפנתי אתמול כי לא רציתי להפריע בשעות הערב, בטח את עם בעלך והילדים.  

אני שמחה שאת מרוצה. 

אני לא רק מרוצה, אני  ממש מאושרת, באמת, את לא יכולה להבין מה זה בשבילי, אישה כמוני שחיה לבד  
ואין לה כלום, בלי חברים ובלי אף אחד שיכול להבין את החלומות שלה, הקיבוץ  בשבילי הוא  רק עבודה 

וחדר לגור בו.  קולה דעך.
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במה את עובדת?                                                                                                           

כל השנים עבדתי בנוי, אני עדיין עובדת, אני אוהבת 
פרחים ועצים, עם החברים אני לא מסתדרת. כבר 
הרבה שנים אני גרושה ולא מתחברת פה עם אף 
אחד, אבל מה אני מעכבת אותך עם הסיפורים שלי, 

את עסוקה עכשיו.   

זה בסדר,  היה לי נעים להכיר אותך, העבודה על 
לך  מאחלת  אני  מעניינת.  באמת  הייתה  התמונה 
שתיהני ממנה.                                                                                

חשבתי  ובזה  והודתה,  וחזרה  לי  הודתה  אירנה 
שתמה הפרשה. טוב שהכול עבר בשלום. הצמדתי 
הקיר,  על  השעם  ללוח  האחרונה  הסקיצה  את 
המגירות,   אחת  אל  האקריליק  צבעי  את  אספתי 

ופניתי לעיסוקי האחרים. 

כעבור שבועיים אירנה צלצלה. תלמה חביבה, זאת 
אני מהקיבוץ, מה שלומך? אני לא מפריעה? 

מה קרה? שאלתי. 

לא, כלום, סתם ככה טלפנתי לדבר אתך, לא אכפת 
לך אם נשוחח קצת?  אני כל הזמן חושבת עליך, 
וכבר  סיפרתי לך כמה קשה לי לחיות בקיבוץ, יש 
הרגשה שאת סגורה לגמרי, אין לאן ללכת, וכלום 

חושבת  אני  בתמונה  מתבוננת  וכשאני  משתנה.  לא 
כמה נעים היה לבוא אליך, את הבנת אותי וגם בשבילך אסתטיקה זה דבר חשוב, ובכלל, איך אני אסביר לך, אני 

מרגישה שיש דמיון בינינו, אולי זה משהו רוחני משותף. 

כאן עצרה וציפתה שאומר משהו. מה יכולתי להשיב לה? שתעזוב אותי במנוחה, שלא תדבר איתי על דברים 
משותפים? אבל שתקתי, צר היה לי עליה, אישה מבוגרת ובודדה. לבסוף אמרתי, אירנה אני מאוד עסוקה, 
אנשים עומדים להגיע. אלא שאירנה לא הבינה את ניסיון ההתחמקות שלי. אני באמת מבקשת סליחה, אמרה, 

את עובדת בשעות האלו, הייתי צריכה לדעת את זה, מתי את פנויה? מתי אפשר לדבר אתך? 

בזמן הקרוב  אני עסוקה  מעל הראש, אמרתי.

בסדר, אטלפן אליך בעוד שבועיים, לפנות ערב ככה, להשתמע, תלמה, ובאמת סליחה. 

לא  אני  תלמה  הזהירה,  בשאלתה  תמיד  אלי  פונה  לשבוע,  אחת  מתקשרת  אירנה  הייתה  ואילך  זמן  מאותו 
מפריעה, נכון? אחר כך מדברת על התמונה ששינתה את חדרה, על כך שמלבד בנה שהגיע לביקור, אף אחד 
עוד לא ראה אותה. כי כמו שהיא כבר סיפרה, אין לה כמעט קשרים עם החברים ועם חלק מהם היא כלל לא 
מדברת. באחת מהשיחות הטלפוניות האלה אמרה, אני בטח מעייפת אותך עם הסיפורים שלי על חברי הקיבוץ 
שלא נכנסים אלי לחדר, את אולי חושבת שתמיד הייתי מתבודדת, אבל לא, פעם זה היה אחרת.                                                                                                  

זאת הייתה הזמנה לסיפור ארוך, שלא ממש רציתי בו, מה גם שהשעה הייתה מאוחרת. ובכל זאת אמרתי כן? 
מתי זה קרה?                                                    

כן, נאנחה אירנה, אני מדברת על השנים שלפני המלחמה, בלובליאנה. היא השתהתה  לרגע, נשמה נשימה 
עמוקה והחלה לספר. היא הייתה בת יחידה להוריה. אביה היה סוחר טקסטיל אמיד שייבא בדי משי וצמר 
מכול רחבי אירופה. היה להם בית נאה במרכז העיר, מוקף  עצי ערמון, וערוגות ורדים וציפורנים. בשבתות 
ובימי חג  כולם היו מתכנסים בביתם, הדודים, בני הדודים, חברותיה הטובות, אמה הייתה מגישה את עוגות 
הגיבניצה הנהדרות שלה, אביה היה שר והדוד היה מלווה אותו בפסנתר. היא עצרה, ואחרי השתהות ארוכה  
אמרה, באפריל ארבעים ואחת הגרמנים נכנסו לעיר. הוריי וכל בני המשפחה נעצרו ונשלחו למחנות. יותר לא 

ראיתי אותם. 

נוף אירופי, תמונה מעובדת
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בשיחות הבאות סיפרה לי אירנה איך היא עצמה ניצלה, איך הגיעה לקיבוץ בעזרת הסוכנות היהודית, על חייה 
שם, על נישואיה שהכזיבו. במשך שנים ציפו היא ובעלה לילד וכשגדעון נולד, לא הייתה מאושרת ממנה. אלא 
שהבעל עזב, הבן גדל ועזב גם הוא, וכבר הרבה שנים שהיא לבדה וכל מה שנשאר לה, אמרה, זה לחלום. וכשהיא 

חולמת היא חוזרת אל העיר שלה, אל האנשים שאהבה, אל השפה, אף ששנים לא דיברה ולא כתבה בה.

אני כל כך מתגעגעת לימים ההם, כמה נחמדים היו האנשים בסביבה שלנו, כמה אדיבים ומקסימים היו הבחורים. 
תלמה, אני מתארת לעצמי שאף פעם לא פגשת גבר יוגוסלבי.

מבלי דעת  טמנה לי אירנה מלכודת ואני הנחתי לעצמי להיתפס בה. את טועה, אמרתי, יש לי ידיד טוב יליד 
יוגוסלביה והוא אכן גבר מקסים, אביו, איש מבוגר, עדיין חי שם. 

איך לא סיפרת לי על זה עד עכשיו, נזפה בי, צמרמורת עוברת לי בכל הגוף.  אני מוכרחה לדבר עם הידיד שלך. 
מה שמו? מאיפה הוא? 

אלכסנדר. 

זה היום הראשון ללמודים, אני בחצר הבניין בשמואל הנגיד, אולי  כבר עולה במדרגות אל אולם הכניסה, 
כשהוא מתקרב ופותח את הדלת. איזה פרופיל,  הוא מחייך וממשיך להביט בי, תסכימי שארשום את הפנים 
שלך? כן, בתנאי שתסכים  שארשום את שלך, אני  מרימה את עיניי, שיער שחור־פחם  מבהיק, גומת חן, ומה 
זאת הצלקת במעלה המצח? הא, זה לא כלום,  ליקוק של אריה, כשהייתי ילד.  אריה?  מאין אתה מגיע אלינו? 

מהיערות של יוגוסלביה. ואיך קוראים לילד מהיער? אני אלכסנדר. 

אלכסנדר דנילביץ'.  

אפשר לקבל את מספר הטלפון שלו?  תלמה? 

בשביל מה לך, שאלתי. על מה תדברי איתו? אני אפילו לא יודעת מאיפה הוא ביוגוסלביה.                                                                                                     

אני אברר, אני אשאל אותו. תארי לעצמך, הוסיפה ורעד עבר בקולה, אולי הוא מכיר שם מישהו שאני יכולה 
להתכתב איתו, ואחר כך, מי יודע, אולי עוד ניפגש, אף פעם לא הפסקתי לקוות, אילו היה לי אל מי לנסוע, 

הייתי עוזבת הכול ונוסעת.    

משהו מאותה תקווה תמימה, בלתי מתפשרת, נגע  בי. טוב, אמרתי, אם את רוצה, אדבר עם אלכסנדר, רק 
תבטיחי שלא תפתחי ציפיות. 

את צודקת תלמה,  אבל בן אדם שאין לו כלום מוכן אפילו, איך אומרים, להחזיק בקש. אז מתי תדברי איתו?  
היום? מחר?  

אלכסנדר ואני נפגשים מפעם לפעם כשהוא מגיע מירושלים, אמרתי. כשתהיה לי הזדמנות, אשאל אותו.        

אחרי שהשיחה הסתיימה שאלתי את עצמי למה עשיתי את זה, למה עוררתי באשה הזקנה הזו תקוות שוא. 
הרי ידעתי שלא אטריד את אלכסנדר. ואם בכל זאת אשאל? הוא מן הסתם ילכסן את עיניו ויפלוט איזה משפט 

אירוני.

אירנה החלה לטלפן כל יומיים שלושה ולא הרפתה, פגשת אותו? דיברת איתו? תביני, אני מחכה. היא דחקה בי 
ללא מנוח ואני לא יכולתי לגנות אותה. כל האשם היה בי. 

בתחילת ספטמבר טלפנתי לאלכסנדר.  

תלמה, כמה טוב שאת מטלפנת, בדיוק חשבתי עליך, אני בתל אביב בשבוע הבא, נצא לאכול משהו? תבדקי 
אם את פנויה בשלישי בצהריים.

המתנתי רגע ואמרתי, כן, נראה שאני פנויה.   

אז תרשמי שלישי בשתיים עשרה. נתראה.     

אלכסנדר הגיע בזמן וחיכה לי מחוץ למכונית. הוא כרך את זרועותיו סביב כתפיי והחלפנו נשיקות. יפה לך 
בשיער ארוך, אמר. כן, התארך קצת, הרבה זמן לא נפגשנו. נתתי בו מבט, אתה לא משתנה. הוא  חייך, משתנה, 

משתנה,  מיד אספר לך. 

נסענו למסעדה על החוף, שולחן מול הים, סירות מפרש באופק, מלצר זריז מזג יין צונן. לחיי אלת האהבה, 
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הצטחק אלכסנדר, ואדמומית קלה  כיסתה את  פניו כשסיפר בהנמכת קול על אהובתו החדשה, סטודנטית בחוג 
לפילוסופיה, צעירה ממנו בשבע עשרה  שנה .                                                                                                                           

ומה  עם תמי והבנים?                                                                                                                  

הם בסדר, הם יהיו בסדר. 

הוא הוציא מתיק יד מחברת בכריכה קשה. יומן ציורים מהטיול האחרון שלו בקורסיקה,  תעלעלי קצת עד 
שיגישו.  

טיילת לבד?   

עם הסטודנטית.          

רישומי עיפרון זריזים וכתמי צבע לוכדים בתי אבן, פסגת הר מושלגת, סלעים מכוסים צמחיה ירוקה צונחים 
בתלילות אל החוף, רוחצים  אחדים, שתי נערות מעורטלות מפקירות את גופן לשמש.  

אולי סוף סוף בעירום? הוא שואל, ואני מנידה בראשי, מתעקשת. זו חופשת הסמסטר, אור בהיר בעד החלון 
הצפוני,  אלכסנדר מחליף גיליון נייר על לוח הציור, אני על כורסת הקש מולו בשמלת הכותנה הצהבהבה. אבל 

למה לא, הוא שואל,  אנחנו הרי  אוהבים, לא?    

יפים מאוד הרישומים.        

למנות  מקום  ופינה  היומן  את  אסף  אלכסנדר 
שהוגשו לנו. 

בזמן שאכלנו  סיפרתי לו על אירנה ועל חלומה 
להתכתב עם גבר יוגוסלבי,  אולי אתה מכיר שם 
מישהו, אתה הרי נוסע לעתים קרובות לבקר את 
אביך. הוא הצית סיגריה ובהה  בים, הסתכלתי 

גם אני על הספינות המרוחקות והמתנתי.  

תגידי, בת כמה היא, החברה שלך?   

אני לא יודעת, היא אישה מבוגרת.

במאפרה   הסיגריה  שארית  את  מעך  אלכסנדר 
והפנה את מבטו אלי.  אני אגיד לך את האמת, 
תלמה, האנשים שאני מכיר, בבלגרד או בסביבה, 
עוד לא התאוששו מהמלחמות האחרונות. אני 
לא יודע, לא נראה לי שלמישהו יש עכשיו ראש 

להתכתבות. 

המלצר חזר. הכול מצוין, אמר לו ידידי. נשתה 
קפה לקינוח.  

ומכונסת  שקטה  הייתי  חזרה  בדרך  במכונית, 
בעצמי. מה אתך, תלמה, אלכסנדר שאל. למה 

השתתקת פתאום, קרה משהו?

לראות  מאוד  שמחתי  לענות,  נחפזתי  לא־לא, 
אותך, באמת.

לציור  הסקיצה  את  הורדתי  הביתה  כשחזרתי 
של אירנה מלוח השעם, הכנסתי אותו למגרה 
שלה  ההתפכחות  כאב  אליה.  והתקשרתי 
אחרי  גם  אתי  נשארו  שלי  החרטה  ותחושת 
ניתן להשיג במערכת פסיפסובימים הבאים.     .שהשיחה הסתיימה, כל אותו ערב וגם למחרת 

מרים החשמונאית 25 ת״א
טל 036058581
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לילדה  יד/  מחזיקה  קטנה  ילדה  המדרכה:/ 

קטנה יותר״ )׳צל׳, עמ׳ 81(.

דנה חפץ: במדבר דברים, הוצאה עצמית 
2021, 113 פרגמנטים

בשמן  לסוך  שיער./  לחפוף  לרחוץ./  ״לקום./ 
את הבשר./ ללבוש לבן./ להיות נכונים לצאת./ 
ככה  ייגמר.  מעט  עוד  זה  העולם/  אל  לחזור 

אומרים כולם״ )פרגמנט 110(.

בלה שגיא: שבר ענף ירוק, שתיים 2021, 
220 עמ׳

הנפש.  של  בשברים  העוסקים  סיפורים 
אנושי  ״בחסד  קשורים  אך  נפרדים,  הסיפורים 
המתכנס לכדי שלם סדוק... יפה על כל שבריו״.

טלי לטוביצקי: אור נפש נפרדת, פרדס עיון 
2021, 363 עמ׳

יעקב  ביצירת  המלנכוליה  של  הפואטיקה 
שטיינברג,  של  הפואטי  דיוקנו  שטיינברג. 
עבודת  על  מבוסס  המלנכולית.  מהפריזמה 
הדוקטורט של טלי לטוביצקי, שהלכה לעולמה 

בטרם עת.

יוסי ברנע, עוז)י( לשינוי, אייפבליש 2021, 
170 עמ׳

האזרחות,   בחוק  דיון  ובהם:  מאמרים  מבחר 
אמיר,  ואהרן  ז׳בוטינסקי  ערי  של  ביוגרפיות 
למניעת  הליגה  של  פוליטי  פילוסופי  ניתוח 
ביקורות  הספר:  של  השני  חלקו  דתית.  כפייה 
על ספרים: על ספריו של חיים גנז  על ספרו של 

גדי טאוב ועוד.

דומם קושר בינינו פעמון הלב, מבחר 
מהשירה הסרבית בת זמננו, מסרבית: 
דינה קטן בן־ציון, קשב לשירה 2021, 

227 עמ׳
ומשוררים  אנתולוגיה; מעל עשרים משוררות 
ְוָגֵדל  הוֵֹלְך  י  ״קֹׁשִ שונים.  וסגנונות  דורות  בני 
ּפֹה  ִלּפֹל//  ּלֹא  ׁשֶ ִנְזֶהֶרת  ְדֵרגוֹת/  ּמַ ּבַ ַלֲעלוֹת 
ים ֵמַעל//  זַּכִ ַמִים  ׁשָ  / ִמּגָבוֹּהַ ט  ר ִלי ַמּבָ ִהְתַאְפׁשֵ
בוֹא  ּבְ ֶרת//  ְמַוּתֶ ַמֲחִליָפה, לֹא מוֶֹכֶרת/ לֹא  לֹא 
ִמיָקה  ִמילוַֹסוָה  גג׳,  )׳דירת  יוֶֹרֶדת״  לֹא  ָהֵעת/ 

ְבלוִֹביץ׳, עמ׳ 100(. ּפַ

עודד פלד: כחלום יעוף, ק״ן שירי הייקו 
גליליים, עמדה 2021, 71 עמ׳

ֶלב  ּכֶ ָהָהר/  ֶאל  א  נוֹשֵׂ ֵעיָניו  ִקיָעה/  ׁשְ ״ְלֵעת 
ר״ )עמ׳ 9(. ְמנּוּמָ

גד קינר קיסינגר: בסיכון גבוה, ספרא 
2020, 127 עמ׳

ֶהָעַרת  ּבְ מּוָבָאה  ּכְ צּו אוִֹתי הוַֹרי/  ּבְ ׁשִ ֵלב  תֹם  ״ּבְ
מּוָבאוֹת  ין/  ּבֵ ָמקוֹם  ִלי  ק  ְמַמְרּפֵ ַוֲאִני  ׁשּוַלִים./ 
ְך  ּכָ ַעל  ס/  ֻבּסָ ַהּמְ ֶרְך  ּדֶ ּפוֵֹרץ  ִחּבּור/  ּבְ ֲאֵחרוֹת 
ּיְַפִריְך אוִֹתי/ ְויְֻפַרְך ַאֲחַרי״ )׳פרסום אקדמי׳,  ׁשֶ

עמ׳ 37(.

אילן שיינפלד: סיור כתובות, שופרא 
2021, 103 עמ׳

זָָהב  ים  ּתִ ַהּבָ זָָהב/  ְוָהֵעִצים  זָָהב  ״ָהְרחוֹבוֹת 
ב  ְקָעה זָָהב/ ְוַהּלֵ צּוק זָָהב ְוַהּבִ ָלִעים זָָהב/ ַהּמָ ְוַהּסְ

ּגוֶֹעה ֵמרֹב יִֹפי״ )׳דמדומים׳, עמ׳ 5(.

חבצלת שפירא: שפתיים סדוקות מלח, 
פרדס 2021, 68 עמ׳

ּלֹא קוְֹרִאים, ַוֲאִני  ֶלת, אוֹ ׁשֶ ״קוְֹרִאים ִלי ֲחַבּצֶ
ֵאיָנן  ָרִחים ַצְיָתִנּיוֹת/ ׁשֶ ל ּפְ ן ׁשֶ ַדְרּכָ ָאה/ ּכְ ּבָ

רוֹת ָלֲאָדָמה״ )מתוך ׳לקוראיי׳, עמ׳ 8(. ְמֻחּבָ

מזי כהן מלמד: אל תחשבי שאיבדת את 
זה, עמדה 2021, 106 עמ׳

ִאּלּו  ִנים/ ּכְ ְהיֶה חּוץ/ ְוָתִבין עֶֹמק ּפְ ״ִלְפָעִמים ּתִ
ַהּיָם ָאחּוז ֵטרּוף/  ׁשֶ ֵלב יָם/ ּכְ ָהִייָת ֳאִנּיָה ְספּוָנה ּבְ

ְוָהאֶֹפק זוֵֹלג ֵמֵעיֶניָה״ )׳מבט׳, עמ׳ 23(.

סבינה מסג: בית באבו תור, הוצאת כליל 
מקום 2021, 105 עמ׳

ְו׳ָחָלב׳/  ַבׁש׳  ׳ּדְ ׳ֶלֶחם׳  ת/  ׁשֶ ְמַבּקֶ ּכֶֹלת/  ּמַ ״ּבַ
מוֹ  ֶקל׳/ ּכְ ְך ְוָכְך ׳ׁשֶ ֶמת ּכָ ּלֶ ָנ״ךְ.// ְמׁשַ ים ֵמַהּתָ ִמּלִ ּבְ
ת    ּפַ את ֵעיַני  ֶאל   ּכִ ֶסף// ְונוֹשֵׂ ׁש/ אוֹתוֹ ּכֶ ְקּדָ ּמִ ּבַ

ַהּזָָהב״ )מכולת׳, עמ׳ 23(.

ציפי הראל: קווים ונקודות, עמדה 2021, 
59 עמ׳

ים/  ֲעַמּקִ ִמּמַ ַאֲחרוָֹנה;/  מֶֹרת  ַאׁשְ ּבְ ֵאַלי/  אָת  ״ּבָ
ְלעוָֹלם״  ּגֵָמר  ּתִ ַאל  ַלְיָלה/  ַלְיָלה,  ְקָראִתיָך; 

)׳קול קורא׳, עמ׳ 1(.

ניר ברעם: העולם הוא שמועה, ידיעות 
ספרים 2021, 264 עמ׳

עם  יוצא  הטוב  חברו  ממות  השבור  יונתן 
להעלים  במטרה  בו,  ׁשְ להר  למסע  הקטן  בנו 
שהם  או  נעלמים  הזיכרונות  האם  זיכרונות. 

פולשים אל ההווה?

סלין אסייג: ימים למחיקה, פרדס/ גומחה 
2021, 188 עמ׳

שזיכרונו  למות  נוטה  מאב  פרידה  רקע  על 
מונולוגים,  המחברת  מעלה  מעורער, 
מתחברים  אלה  זיכרון.  ותמונות  דיאלוגים 
דור  מתפרקת,  משפחה  של  ביוגרפי  לסיפור 
קרב  להלם  רמיזות  עם  לארץ,  להגירה  שני 

ואלימות כבושה. 

נטעלי   גבירץ: המתנדבת, כתר 2021, 
304 עמ׳

מירה  יוצאת  בשוודיה,  אמה  מות  לאחר 
האם  היתה  שבו  שדות  לקיבוץ  אורברג 
עוברת  היא  עשורים.  ארבעה  לפני  מתנדבת 
למגורי המתנדבים המשמשים למגורי פועלים 
אמה  לה  שציירה  במפה  מצוידת  תאילנדים. 
החשובות  הציון  נקודות  את  מחברת  היא 

להשלמת הסיפור. 


