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לפי
שעה

גליון מאוחר
רצו הנסיבות ,ובאופן לא מפתיע כלל ,מצאתי את עצמי בבית ,עם קורונה .עם תסמינים ,עם חום ,עם צמרמורות.
כמו שכתוב .וזה היה בתוך השבעה על מותו של אבי .אז היו הרבה הרהורים על חיים ועל מוות .ובאופן טבעי,
מצאתי אותם הפעם בטקסטים שנבחרו ,חלקם במודע ,חלקם שלא במודע ,לגליון הזה .ואולי אלו טקסטים
שהם פרי של תקופה ,והיא המולידה אותם ,ולכן כך הם חברו ליצירת הגליון .בצורה בולטת אני רואה את זה
ברשימה (מאת יעל עומר) על אביב משוגע ,ספרם של נרי אלומה וחנן אלומה ,אם ובנה ,שכתבו במשותף ספר
יפהפה  -הוא בין התקפים פסיכוטיים ואשפוזים (מצב שהחריף בין השאר בשל המגפה) ונפש צועקת לשחרור,
והיא ,בתחושה של מי שמגדלת “חיה פצועה״ ,מנסה לטוות ביניהם מחדש חבל מקשר .בספר כשהמוות נדלק
בעלים ,המשוררת הרומנייה אנה בלנדיאנה מביאה טקסט עז של מי שאהובה המת משתמר בה ,ועבורה,
כדבריה של כותבת הרשימה חגית גרוסמן“ ,המוות הוא רק הפרעה קלה״ .חמש דקות איתך ספרה של חנה
גרנות גם הוא סוג של שיח עם ועל בן שמת (רשימתה של יפה בנימיני) ,וכך גם עפרה קליגר בספרה על היש
והאין בעולם הזה ,מכתבים לגדעון ,על מוות פתאומי ושרירותי של בן (כתב צדוק עלון) .קרן קולטון ,יעל
בן־צבי מורד ,כרמל שיינר ,פבל מובשוביץ ועדן שפילמן  -בטקסטים חריפים וצורבים מאזורי פצעי הנפש.
הסיפורת נוגעת הפעם באזורי הסוריאליסטי ,ואולי גם זה מסימני התקופה.
עוד תמצאו בגליון הרהורים נרחבים על שני סיפורי העל הנאבקים על אופיו של העם היהודי בספרו המונומטלי
של פרופ׳ מנחם פיש (מדורו של עמוס לויתן) על המהפכה הציונית ועל הקמים עליה ,וגם על זהות ,על נדודים
והגירה.
			
ועוד .רשימות ,תרגומים ,שיחה .שתהיה השנה הבאה בסימן חדש .נקווה.

.

עמית ישראלי־גלעד

רשימות מהתחתית ..האומיקרון האחרון
.
מכת הקורונה לא פסחה עלינו .היה מעט מוזר להשתתף
בסטטיסטיקה העגומה של המשבר הזה :ההרגשה היא
שהמגפה מאחורינו תרתי משמע ,והמציאות המבצבצת
ועולה מתוך הכאוס המגפתי היא לא פחות כאוטית ,ועולה
הרגשה שאולי נתגעגע לעידן התמימות הקובידית ,לימים
שהזדעקנו על “איכוני השב״כ״“ ,מפגיני בלפור״“ ,מתנגדי
חיסונים״ ואפילו הסגרים הראשונים והתחמקות משוטרים
ופקחים בדרכנו לעבודה ,אכן היו זמנים.
אני חוויתי את המחלה באופן לא קל ואף מבהיל ותודה
לאל ,או לחיסונים ,לזמן קצר ביותר .הבהלה נבעה מהרגשת
החידלון שפשתה בי ,אובדן טוטלי של התיאבון (אפילו
המעטתי בשתיית מים) החלומות בשנתי הטרופה היו
תקצירים של סרטוני יוטיוב שצפיתי בהם בטרם נרדמתי,
כלומר חידלון גופני ומנטלי־מחשבתי ,ואז לאחר יומיים,
בעודי שב לאיתני ,המודעות למציאות היומיומית שהורגלנו
בה ,כולל הגילויים החדשים על הרוגלות הנכלוליות,
עושה חשק לחזור למיטה ולשקוע בהישרדות הפשוטה
מול הקורונה החביבה .וכדוגמת תקצירי היוטיוב הסתמיים
שחלמתי ,אולי אעסוק במחשבה על הקשר בין המילים
רוגלה ,ריגול ,מרגל ורגלי ,שח ,שח־מט.
				
מיכאל בסר
				

.
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תמר עיני להמן
בני מתגייס ליחידת שדה

מחרוזת שירי ערב ולילה

ֵּב ִיתי ֹלא ָהיָ ה ַׁשּיָ ְך לְ ִאיׁש,
ּגַ ם ֹלא לְ ַעם ַא ֵחר,
ָה ֲא ָד ָמה ָמה?
ֹלא ָרחֹוק יְ ִרּיֹות ֻּד ְב ְּד ָבן,
ּכַ ָּמה ֶמ ְט ִרים ְּב ַקו ֲאוִ ִירי
ל־עיזַ ִריָ ה,
ֲח ֻתּנָ ה ְּב ֶא ִ
לְ ָאן נֶ ֱעלַ ם ָהרְֹך.

*

אדי ֶקלְ ט ְמ ַפּכֶ ה
וָ ִ
ימיו ְמ ִׁש ִיבים נַ ְפ ֵׁשנּו
ֵמ ָ
רּוע ְמ ָח ָאה,
ְּב ַקיִ ץ ַחם ,זְ ַ
ָּב ֵע ֶבר ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשל ַהּגָ ָדה
מֹוביל ֶאת צֹאנֹו
ִאיׁש ִ
ֶׁש ַּמ ְפּגִ ין ְּבקֹולָ נִ ּיּותְ ,מ ָס ֵרב
לַ ֲעבֹר ַצד.
נְ ָע ִרים ּונְ ָערֹות ְ
יֹור ִדים
לְ ַׁשכְ ֵׁשְך ַּב ַּמ ְעיָ ן,
ַהּלֵ ב ְמ ַב ֵּקׁש לְ ִה ָּפ ַתח ,לְ ַא ֵּפק
ַא ְדנּות,
ְּד ִריכּות ַּבּגָ ב,
עֹותי ִמ ְת ַק ְּׁשחֹות
ֶא ְצ ְּב ַ

*
וְ ָת ִמיד ַהּיְ לָ ִדים
ִמ ְׁשקֹולֹות לָ ֲא ָד ָמה,
אֹותי
ַמ ִּסיגִ ים ִ
ֶאל ֶח ֶדר ָסמּוְך
לִ ְבּדֹק ּד ֶֹפק
לִ ְדאֹג לִ ְמנַ ת ֶחלְ ּבֹון וִ ָירקֹות
ימי
לְ ַה ֲע ִריְך ֶמזֶ ג ֲאוִ יר ְּפנִ ִ
לְ זַ הֹות לִ ְפנֵ ֶיהם ֶאת ַה ִּמכְ ׁשֹול
ּולְ ַה ֲח ִריׁש

וְ כָ ְך ֲאנִ י לַ ּמּוזָ ר ֶׁשּלִ י
וְ ַא ָּתה אּולַ י לִ ְפ ָח ֶדיָך
ּומ ֲע ִמיק
ַצ ַער הֹולֵ ְך ַ
*
ַה ֶח ֶסד נִ ְמ ָׁשְך
ֶרגַ ע לִ ְפנֵ י ָה ֲעלָ ָטה
וְ כָ ל ַהּיָ גֹון ֶׁש ַּב ְּפ ֵר ָדה ַהּזֹאת
*
ֵריחֹות ַה ַּת ְב ִׁשיל ַה ַּמ ְה ִּביל
קֹולֹות ַה ְּצ ָע ִדים ַּבחּוץ
לִ ְק ַראת ַה ַּביִ ת ַהּנֶ ֱא ָסף
*
ָה ֲע ָצמֹות ֶׁש ְּמ ַב ְּקׁשֹות לְ ָהנִ ַיח סֹוף סֹוף
ֶאת ַע ְצ ָמן לָ ַד ַעת
ימה
אֹותי לִ נְ ִׁש ָ
וְ ִ
*
לָ ָבן זֶ ה ָאפֹר
וְ יֵ ׁש לֹו ֵר ַיח ֶׁשל ְפלִ ְירט
ָמהּול ְּבלַ יְ לָ ה
ֵ
ׁשֹותק ְּתהֹומֹות
ּכְ ֶׁש ִאיׁש ֶ
רֹוצה ִא ָּׁשה ֲח ֵס ָרה
ִאיׁש ָח ֵסר לְ ָבנָ ה
ָאפֹר יָ כֹול לִ ְחיֹות
ּכְ ֶׁש ַהּלַ יְ לָ ה ָארְֹך וְ לָ ָבן
וְ ַה ְ ּז ַמן ִּפ ְתאֹם ֵ
רֹופף
וְ ֵ
יֹוצא ֵמ ֶה ְק ֵׁשרֹו.

*
ַעד ַהח ֶֹׁשְך ַה ָּס ִמיְך
אֹותי
ֻה ְב ַהלְ ָּת לְ ַחּלֵ ץ ִ
ְמ ֻׁש ֲע ַׁש ַעת ֶ
ׁשֹות ֶקת ֲחפּונָ ה
לְ תֹוְך ִּב ְרּכַ י
חֹורי
ִמי ֶׁשּנִ ְמ ָצא ִמ ְּצ ָד ַדי ֵמ ֲא ַ
אֹו ִמּלְ ָפנַ י הּוא ַה ֵ
ּגֹואל.
יׁשית ַא ֲח ֵרי ׁש ֶֹבל
ֲח ִר ִ
אֹותי,
ָה ַא ְפ ֶט ְר ֵׁשיב ֶׁש ְּמ ַח ֵּפׂש ִ
ַהּנְ ִׁשימֹות ַהּכְ ֵמהֹות ֶׁשּלְ ָך ָאז
נֶ ְח ְרתּו ֵ
יֹותר ִמּכֹל
ָמה ֶׁש ָה ַעיִ ן ָר ֲא ָתה ַא ֲח ֵרי
ֶׁש ַהח ֶֹׁשְך ִה ְתּפֹוגֵ ג
*
לַ יְ לָ ה ֶא ָחד ָאמּות
ֹאׁשי יִ ְבלָ ֵענִ י
לֹועֹו ָה ַא ְר ִסי ֶׁשל ר ִ
ח ֶֹסר ָה ֱאמּונָ ה ֶׁשּלִ י יַ ֲחגֹג
ּגּופ ִתי
ַעל ָ
*
ַהּלַ יְ לָ ה ׁשּוב ָהיִ ִיתי ַּב ֲעלַ ת נֵ ס
ֲחלֹום ֶׁש ָחלַ ְמ ִּתי ֶה ֱע ִב ַירנִ י
לַ ֲחלֹום ַא ֵחר ,וְ זֶ ה
לַ ֲחלֹום ַא ֵחר
ַעד ֶׁש ֵה ִק ַיאנִ י לַ ּב ֶֹקר
ֲחלֹום ֶׁשּיֵ ׁש לֹו סֹוף
*
ִט ְפ ֵ
טּופי אֹור
ֲעלֹות ַׁש ַחרֵ ,אלֶ יָך
יחֹוח ּגּוף ָׁשב
נִ ַ
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قارئ الشعر

עידן בריר | קורא בשער |
נורי אל־ג׳ראח نوري الجراح
נורי אל־ג׳ראח נולד בדמשק בשנת
 .1956עזב את סוריה בשנת  1981בשל
רדיפות מנגנוני ביטחון הפנים של
משטר הבעת׳ ,בהיותו מתנגד נחרץ
לשלטון .במשך שנים אחדות עבר בין
ניקוסיה לביירות ,שבה חווה מקרוב את
מלחמת לבנון השנייה והיה עד לטבח
בסּברא ושאתילא ,שבעקבותיו הפך
לתומך עקבי בסוגיה הפלסטינית ובעם
הפלסטיני .בשנת  1986השתקע בלונדון,
שהפכה למקום גלותו מרצון ושבה הוא
חי עד היום עם משפחתו.
ממושבו שם ,יסד אל־ג׳ראח כמה
כתבי עת ספרותיים שנודעה להם נורי אל־ג׳ראח
חשיבות גדולה בסצנת השירה והספרות
הערבית ,כבימות המאפשרות חיבור בין יוצרים ערבים
במקומות גלותם לבין יוצרים ערבים ברחבי העולם
הערבי .הבולטים מבין כתבי העת הללו היו ׳א־נאקד׳
(המבקר) ,שפעל בלונדון בין השנים 1988־ ;1992׳אל־
ּכאתּבה׳ (הסופרת) [לונדון 1993־ ;]1995׳אל־קסידה׳
(השיר) [קפריסין  ;]1999׳א־ריחלה׳ (המסע) [לונדון
 ;]2005׳דמשק׳ [לונדון 2012־ ;]2013ו׳אל־ג׳דיד׳ (החדש)
הפועל בלונדון משנת  2015ועד היום .בעקבות מלחמת
האזרחים האכזרית בסוריה ,שיחד עם משבר הפליטים
שנלווה לה היתה לנושא הכתיבה העיקרי של אל־ג׳ראח,
הוא המשיך גם ברתימת אנשי התרבות והיצירה למאבק
הפוליטי במולדת .לשם כך ייסד את אגודת הסופרים
הסורים המתנגדים למשטר בלונדון בשנת  2012ועמד
בראשה.
אל־ג׳ראח נחשב לקול החשוב ביותר של השירה הסורית
החדשה ושיריו פורסמו בכל במה אפשרית בעולם הערבי.
מאז ראשית שנות ה־ 80של המאה הקודמת פרסם קובצי
שירה רבים :הנער (ביירות ;)1982 ,להתחרות עם הקול
(לונדון ;)1988 ,המנון של קול (קלן ,)1990 ,ילדּות מוות
(קזבלנקה ;)1992 ,גביע שחור (לונדון ;)1993 ,השיר
והשיר שבמראה (ביירות ;)1995 ,העלייה של אפריל
(ביירות ;)1996 ,גינות המלט (ביירות ;)2003 ,דרך דמשק
והגן הפרסי (בכרך אחד בביירות ;)2004 ,יום קין (חיפה/
ביירות ;)2013 ,יאושו של נח (ביירות ;)2014 ,קינות הבל
(ביירות ;)2015 ,ארבע קינות (איסטנבול ;)2016 ,סירה
ללסבוס (מילאנו ;)2016 ,נהר על צלב (ביירות;)2018 ,
אין מלחמה בטרויה (מילאנו .)2019 ,בשנת  2008ראה
אור מכלול יצירתו מספריו שראו אור עד  2004בשני
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כרכים בהוצאת ״המוסד הערבי למחקרים והוצאה
לאור״ בביירות .בשנה הקרובה יראה אור הכרך
השלישי שיכלול שירים מספריו שראו אור מאז
 .2004בחודשים הקרובים יראה אור גם קובץ
שירים חדש שלו.
אל־ג׳ראח תורגם לשפות רבות ולצד שישה
קבצים שתורגמו לצרפתית וראו אור בהוצאות
שונות בצרפת ,שיריו תורגמו לאנגלית ,לספרדית,
לאיטלקית ,ליוונית ,להולנדית ,לפרסית ולטורקית.
בעשור האחרון פורסמו בעולם הערבי מהדורות
שונות של מבחר משיריו בצירוף מבואות שכתבו
משוררים אחרים ,עורכים ספרותיים ומבקרים וכן
פורסמו עבודות מחקר על שיריו.

מילותיו האחרונות של הומרוס
I

ֵאין ִמלְ ָח ָמה ִּב ְטרֹויָ ה,
ֵאין יָ םֵ ,אין ֳאנִ ּיֹות וְ ֹלא סֻ ּלָ מֹות ַעל ַהחֹומֹות,
ֵאין סּוס ָעׂשּוי ֵעץ ַאף ֹלא ַחּיָ לִ ים ֲחבּויִ ים ֵּבין קֹורֹות ַהּסּוס.
מּוטלֵ י ַהּגּופֹות:
ּבֹורי ָ
ֲא ַב ֵּקׁש ֶאת ְמ ִחילַ ְתכֶ םּ ,גִ ַ
ֲאכִ ילֵ ס ַּב ֲע ֵקבֹו ַה ְּמכֻ ּנָ ף,
ֶה ְקטֹור ְּב ָחזֵ הּו ַה ְּטרֹויָ אנִ י ָה ָר ָחב,
וְ ַא ָּתהֲ ,אגַ ּ ֶמ ְמנֹוןִּ ,בזְ ָקנְ ָך ַהּלָ ָבן
ְּוב ַח ְר ְּבָך ַה ֻּמּנַ ַחת ַעל ַצּוַ אר ַה ַּמּלָ ִחים ַהּנִ ְמלָ ִטים ִמן ַה ְּק ָרב.
II

ֵאין ִמלְ ָח ָמה ִּב ְטרֹויָ ה,
ֵאין ָּדם וְ ֵאין ְּד ָמעֹות,
ֹלא ְק ָׁשתֹות נִ ָּצחֹון וְ ֹלא זֵ ֵרי ַּד ְפנָ ה ַעל ַק ְר ָקפֹות.
ֵאין ְּפ ָצ ִעים ַעל ּגּופֹות ַהּגְ ָב ִרים
ֵאין ֲהרּוגִ ים וְ ֵאין ְק ָב ִרים
ֵאין ַענְ ֵפי ֲה ַדס ַעל ַה ֵּׁשמֹות וְ ֹלא ְמקֹונְ נֹות ַעל ִמ ְר ְּפסֹות ַה ִּקינָ ה.

III

ֵאין ִמלְ ָח ָמה ִּב ְטרֹויָ ה,
ּפּוח ֲעבּור ִא ָּׁשה ַעל ִמ ְר ֶּפ ֶסת
ַהּנַ ַער ֹלא ָק ַטף ַּת ַ
וְ ֹלא ָהיָ ה ָּב ִעיר ַּב ַעל ְּב ֵׁשם ֶמ ֶּנ ָּלאֹוס,
ַרק ֶהּלֶ ּנָ ה לְ ַב ָּדּהִ ,ה ְׁש ַּתּזְ ָפה ַּב ֲח ֵצרֹו ֶׁשל ֵ
הֹומרֹוס.
ּולְ ַמ ַען ְצ ִע ָיפּה ָה ַא ְרּגְ ָמנִ י ָּופנֶ ָיה ְ
קֹורנֹות ֶה ָה ָדר
רּוח ָמ ַסר
ֶאת ִּד ְמיֹונֹו לָ ַ
עֹותיו לִ כְ לִ י ֵמ ָיתר.
וְ ֶאת ֶא ְצ ְּב ָ
IV

ֵאין ִמלְ ָח ָמה ִּב ְטרֹויָ ה,
חֹופים וְ ֵאין ַחּיָ לִ ים ָּב ֳאנִ ּיֹות.
ֵאין ֳאנִ ּיֹות ַעל ַה ִ
ַהּיָ ֵר ַח ִמ ְׁש ַּת ֲע ֵׁש ַע ַּב ָּׂשדֹות
וְ ָה ֵעץ נֶ ֱהנֶ ה ֵמ ֶח ְב ַרת ַהּסּוס
ֵאין
ִמלְ ָח ָמה
ִּב ְטרֹויָ ה.
רּוח ָמ ַסר
ַה ַּפיְ ָטן ֶאת ַהּלִ ָירה לָ ַ
עֹותיו ָמ ַׁשְך ִמן ַה ֵּמ ָיתר.
וְ ֶא ְצ ְּב ָ
ׁשּובּו לְ ָב ֵּתיכֶ ם,
ַח ְּבקּו ֶאת נְ ֵ
ׁשֹותיכֶ ם ַה ְּצ ִעירֹותְׁ ,שקּו לַ ּיְ לָ ִדים
ְ
מֹוע ִדים.
ּוׁשתּו ַעד ְּבלִ י ַּדי ִמּיֵ ינֹות ֲ
ֵאין ִמלְ ָח ָמה ִּב ְטרֹויָ ה.

קול
ָמה ֶׁש ָא ַמ ְר ִּתי ֹלא ָהיָ ה קֹולִ י
וְ גַ ם ֹלא ָהיָ ה ְׁש ִת ָיקתֹו ֶׁשל ִאיׁש
ֹלא ָהיָ ה
לִ י קֹול
זּולַ ת זֶ ה ֶׁשֹּלא נִ ְׁש ַמע
ַאְך ּגַ ם הּוא ָא ַבד
ְּור ִס ָיסיו ִה ְתּפֹוגְ גּו

צלצול הגואל
ַה ְּס ִפינָ ה ֶׁש ִה ְמ ִּתינָ ה
ָׁשעֹות ֲא ֻרּכֹות
מּול חֹוף
ָׁש ָבה ֵר ָיקה.
ּבֹואּה
ּצֹופ ִרים ִה ְק ִּדים ֶאת ָ
קֹול ַה ָ
ּכְ ֵדי ֶׁשּתּוכַ ל לְ ֵה ָראֹות
ּכְ ֶׁש ִהיא נִ ְׁש ֶענֶ ת ַעל ֶּבטֹון ַהּנָ ֵמל
וְ ְ
בּועים ָצ ִפים
נֹוס ֶע ָיה ַה ְּט ִ
ַע ָּתה
ְּב ַמיִ ם ְ
ּדֹומ ִמים.

מזמור שוכן החדר הקטן
ַה ֶח ֶדר ַה ָּק ָטן הּוא ֶׁשּלִ י.
ַה ֶח ֶדר ַה ָּק ָטן ֶׁש ָהיָ ה ֶׁשל ָא ִבי ְּב ַד ֶּמ ֶׂשק
הּוא ַהּיֹום ֶׁשּלִ יַ ,חּלֹון ַה ֶ
ּצֹופה ֶאל ַהּיָ ם.
ָה ִראׁשֹון ָהיָ ה ָעׂשּוי ֵח ָמר,
ַה ֵּׁשנִ י ָעׂשּוי ֵעץ.
ָמ ָחר,
ּכְ ֶׁשּיַ ּגִ ַיע ַה ַּמּבּול,
יַ ְפלִ יג ָא ִבי ְּב ֵח ָמר
וַ ֲאנִ י וְ ַה ֲח ֵׁשכָ ה נָ צּוף ַעל קֹורֹות ָה ֵעץ.
ַה ֶח ֶדר ַה ָּק ָטן ְּב ֵ
יֹותר ַּב ַּביִ ת,
רּוח ַה ֶ
ּנֹוד ֶדת,
ָה ָאבַ ,ה ֵּבן וְ ָה ַ
לִ ְפנֵ י ַה ַּמּבּול,
ַא ֲח ֵרי ַה ַּמּבּול.

f

ּכְ ֶׁש ִה ְב ַחנְ ִּתי ְּבכָ ְךִ ,א ַיקרֹוס ּכְ ָבר ִה ְת ַר ֵּסק.
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f
סירה בנמל
ֲאנִ י יָ ֵׁשן ַעל ִאי
ּומ ְת ֵ
עֹורר ַעל ִאי.
ִ
ַה ִאם ִהּגַ ְע ִּתי ֶא ְתמֹול
עֹודּנִ י ְּב ַת ְע ֵ
אֹו ֶׁש ֶ
ּתּועי ַה ֶּד ֶרְך ֶאל ַע ְצ ִמי?
אֹוי לָ ִעּנּוי ַהּזֶ ה –
נֹוׁשי ְ
ֹלהי ְ
ּומטֻ ְמ ָטם.
ּומ ֻת ְחּכָ םֱ ,א ִ
ֱא ִ
ֲאנִ י ַמ ִּביט ְּב ִס ָיר ִתי
ִמ ֶּסלַ ע ַעל ִמ ְר ֶּפ ֶסת
וְ ֶ
רֹואה ֶאת ְׂש ִר ַידי
לֹואם.
ִּב ְמ ָ
ִהּנֵ ה הּוא ֲאנִ יָׁ ,שם,
רּוח ְר ָפ ִאיםּ ,כְ ֶחזְ יֹון,
ּכְ ַ
זֵ כֶ ר
לְ זַ ֲע ָקתֹו
ֶׁשל
ֵ
טֹוב ַע
בּוא ִתי ָּב ְר ִאי ֵמ ַעל ַהּכִ ּיֹור
ָּוב ָ
ָּב ַאכְ ַסנְ יָ ה
לְ יַ ד ַהּנָ ֵמל
ֵאינֶ ּנָ ה ֶאּלָ א ָּפנִ ים ֶׁשל ִמי ֶׁש ִה ְפלִ יג וְ ֹלא ָׁשב.
ַאְך ֲאנִ י ּכָ אןְּ ,בלֶ ְסּבֹוסְּ ,בנָ ֵמל ָק ָטן
ְמסֻ ְח ָרר ַעד ּכְ לֹות ֵמ ֵריחֹו ֶׁשל ַהּיָ ם
ְׂש ָע ִרי ִמ ְׁש ַּת ֵּפל ַעל ָּפנַ י
יטים אֹודֹות
ׁשֹואלֹות ַּתּיָ ִרים ְּופלִ ִ
וְ יָ ִדי ַה ְּמנֻ ָּקבֹות אֹור ֲ
ָּפנַ י ַהּנִ ְמלָ ִטים
וְ ֵעינַ י ַה ְּמנֻ ָּקרֹות.
לסבוס 2 ,באוגוסט 2016

ההרוג
I

ימה
ֵאין לִ י ַּביִ ת ּכְ ֵדי לַ ֲעמֹד ַעל ַה ֶּדלֶ ת ּולְ ַהזְ ִמינְ ָך ְּפנִ ָ
ֵאין לִ י ַחּלֹון ּכְ ֵדי לִ ְמצֹא ֶאת ֶּד ֶרְך ַהּיָ ָׁשר
לּו ָהיִ ִיתי חֹוזֵ ר ִמן ַה ֵּמ ִתים
ֹלא ָהיָ ה
אֹור
ַּב ַחּלֹון
וְ ֹלא יְ ֵר ַח לַ יְ לָ ה ָּב ֵע ִצים.
אֹותי ְּב ֵר ַיח ַה ָּׂשדֹות
ָה ֲאוִ יר ֶׁש ֵה ִציף ֶאת ֵר ַ
ּגּופי ּגַ ם ְּב ֵר ַיח ַה ָּמוֶ ת.
ִמּלֵ א ֶאת ִ
אֹוחזִ ים ַסּכִ ין וְ ְ
זֹומ ִמים לְ נַ ֵּקר ֶאת ֵעינַ י.
ַה ַּמ ְראֹות ֲ
ֹלא ַּביִ ת,
ֹלא וִ ילֹונֹות,
ֹלא ִמ ָּטה וְ ֹלא ּכָ ִרית ֶׁשל ַהּיָ ֵׁשן ָּבּה.
II

ֵאין לִ י ַּביִ ת ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לִ י ָׁשכֵ ן,
ֹלא ֵאםֹ ,לא ָאחֹות אֹו יְ לָ ִדים,
ּגַ ם ֵאין קֹולֹות
לּוׁשים ּכְ כָ ל ֶׁשּיִ ְהיּו -
 ֲח ְִּב ִק ְר ָב ִתי.
ּכָ ל ָמה ֶׁש ֲאנִ י ֵ
ׁשֹומ ַע ֵמ ָרחֹוק
ּפֹורים ַה ְּמ ַפּנִ ים ֶאת ָה ֻע ְבּדֹות
הּוא ֵהד ַּד ְח ִ
ֵמ ַעל יְ לָ ַדי ַה ֻּמ ָּטלִ יםֵ ,הם וְ ַה ָּמוֶ ת,
ַּת ַחת ַה ֲה ִריסֹות.
אביב לונדוני2016 ,
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קרן קולטון
שירים לאורית הפסיכיאטרית

אמי סורגת צעיפים

*

*

אֹורית
ֹלא ָּבכִ ִיתי ַהּיֹום מּול ִ
ַאְך ָא ַחזְ ִּתי ָחזָ ק ַּבּכָ ִרית
קּומה ְּב ַקּוִ ים ֲע ִדינִ ים.
ָה ְר ָ
ֹלא ָח ַר ְצנּו ַהּיֹום עֹוד ִּדינִ ים.

רֹובה
אֹורית ֶׁש ָהיְ ָתה ְק ָ
ִ
ַעד ּכְ ֵדי ִחּבּוק,
ִה ְת ַר ֲח ָקה לְ ִצּדֹו ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשל ַהּכַ ּדּור -
ֶמ ְר ָחק ִּבלְ ִּתי נִ ַּתן לַ ּגִ ּׁשּור.

ַה ְּׁש ִת ָיקה נִ ְר ְק ָמה לְ ִא ָּטּה,
ָה ָרצֹון לַ ֲחזֹר לַ ִּמ ָּטה,
אׁשי ַעל ּכָ ִרית
לְ ַהּנִ ַיח ָר ִ
אֹורית.
וְ לַ ֲחלֹום ֲחלֹומֹות ַעל ִ

*

*
אֹורית ֲחתּולָ ה ֶׁש ֶ
ּנֹוטלֶ ת ְּתרּופֹות.
לְ ִ
לִ י וְ לַ ֲחתּולָ ה ְּב ָעיֹות ְ
חֹופפֹות -
אֹותּה נְ ִטּיָ ה ּכְ ִפּיָ ִתית לִ ְפגִ ָיעה,
זֹו ָ
אֹותּה נְ ִטּיָ ה ּכְ ִפּיָ ִתית לִ ְפ ִצ ָיעה.
זֹו ָ
ּגַ ם ֲאנִ י וְ גַ ם ִהיא ִעם נֹוגְ ֵדי ִּדּכָ אֹון,
ּנּורת ַהּנֵ אֹון
ּפֹוחדֹות ַּפ ַחד ַעז ִמ ַ
ֲ
אֹורית.
ֶׁשּדֹולֶ ֶקת ָּת ִמיד ְּב ַח ְד ָרּה ֶׁשל ִ
ּגַ ם ֲאנִ י וְ גַ ם ִהיא ִמ ְת ַח ְּבאֹות ִעם ּכָ ִרית.
*
אֹורית ִסּכְ לָ ה ַרגְ לֶ ָיה וְ גַ ָּבּה זָ קּוף.
ִ
ִמ ַּת ַחת לַ ִּׂש ְמלָ ה יֵ ׁש ּגַ ְר ִּבּיֹון ָׁשקּוף.
ֵעינֶ ָיה ַהּכְ חֻ ּלֹות ָח ְדרּו ֶאל ּתֹוְך ָהעֹור.
הּובים ֶׁשל אֹור.
אֹורית יֵ ׁש ִה ְב ִ
ֵּבינִ י לְ ֵבין ִ
אֹורית ָצ ֲח ָקה ָעלַ י וְ ֹלא ִא ִּתי.
ַעכְ ָׁשו ִ
ִהּנַ ְח ִּתי לָ ּה לִ ְצחֹוקָׁ ,ש ַק ְע ִּתי לְ ִא ִּטי
אֹותי ִח ְּב ָקה.
אֹורית ִ
ֶאל ּתֹוְך ֲחלֹום ּובֹו ִ
אֹורית ָא ְמ ָרה ֶׁשּנִ ְׁש ֲא ָרה לָ נּו ַּד ָּקה.
ִ

אֹורית,
זֶ ה ַה ִּׁשיר ָה ַא ֲחרֹון ֶׁש ֶאכְ ּתֹב ַעל ִ
אֹותּה ְּפ ִסיכִ ַיא ְט ִרית יָ ָפה.
ָ
אֹורית,
זֶ ה ַה ִּׁשיר ָה ַא ֲחרֹון ֶׁשּיֻ ְק ַּדׁש לְ ִ
מּותּה ָה ֲא ִצילִ ית וְ ַהּנּוגָ ה.
לִ ְד ָ
רֹובה לְ לִ ִּבי
מּותּה ַה ְּק ָ
ְּד ָ
ָהלְ כָ ה ִוה ַּט ְׁש ְט ָׁשה,
ָהלְ כָ ה וְ נָ מֹוגָ ה.
טּוחה
ּוכְ ָבר ֵאינִ י ְּב ָ
אֹורית
ִאם ָהיְ ָתה זֹו ִ
אֹו ְּדמּות ֶׁש ָּב ִד ִיתי,
ְּדמּות ֶׁש ֵּמעֹולָ ם ֹלא ָהיְ ָתה.

ִא ִּמי ֶ
סֹורגֶ ת ְצ ִע ִיפים.
ֲאנִ י ְספּונָ ה ֵּבין ַה ְּׂש ִמיכֹות.
ַּבחּוץ עֹולָ ם ִעם נְ גִ ִיפים.
ְּבתֹוְך ַה ֶח ֶדר ֵאין ִׂשיחֹות.
ִא ִּמי ֶ
סֹורגֶ ת ְצ ִע ִיפים.
ַה ְּס ָתו ּכְ ָבר ּכָ אןַ ,הח ֶֹרף ָּבא
וְ ׁשּום ָּד ָבר ֹלא ִה ְׁש ַּת ֵּפר.
ָהאֹור נִ ְדלַ קָ ,האֹור ּכָ ָבה.
ֲאנִ י ַא ְמ ִׁשיְך לְ ִה ְת ַח ֵּפר.
ַה ְּס ָתו ּכְ ָבר ּכָ אןַ ,הח ֶֹרף ָּבא.
יׁשה לִ י ָצ ִעיף,
ִא ִּמי ִהּגִ ָ
ּכָ ְרכָ ה אֹותֹו ְס ִביב ַה ַּצּוָ אר.
ּכְ ֶׁש ִהיא נִ ְּס ָתה לְ ַה ְר ִעיף
ָעלּו ְּתמּונֹות ִמן ֶה ָע ָבר.
יׁשה לִ י ָצ ִעיף.
ִא ִּמי ִהּגִ ָ

*
ַה ֶּׁש ֶמׁש ַמּכָ ה ְּב ָחזְ ָקה.
ּפֹור ַעת ֵׂש ָער.
רּוח ַ
ָה ַ
ַהּיָ ם ְּב ֶמ ְר ַחק נְ גִ ָיעה -
לִ ְטּבֹל ּבֹו ֹלא ֻמ ָּתר.
ְּב ֶא ְמ ַצע ַהּלַ יְ לָ ה ֶא ְׂש ֶחה,
ֶא ְׂש ֶחה ֶאל לִ ּבֹו ֶׁשל ַהּיָ ם,
דּורת ַמ ָּט ָרה
ֶא ְׂש ֶחה ֲח ַ
לִ ְטּב ַֹע – ֹלא לָ ׁשּוב לְ עֹולָ ם.

דצמבר  - 2021ינואר 9 2022

יעל עומר

ובתחתית הבור תהום ואהבה
גדולה
חנן אלומה ונרי אלומה :אביב משוגע ,ספרית פועלים
הקיבוץ המאוחד  144 ,2021עמ׳
הספר המטלטל הזה לא עושה הנחות .הוא
נפתח בשורות שמיד מכניסות את הקורא
לתוך המרחב האפלולי :״אני מזדחל בנבכי
בית חולים העמק בעפולה ,מבקש מאמא שוב
ושוב שתחזיק לי את היד .היא נעתרת אך
פניה עצובות .יש בה משהו ממני .אולי היא
חלק מתוכי ,חלק עצוב ומפוחד״ (עמ׳ .)11
הכותב הוא בן שלושים ,מוזיקאי ,משורר
ואמן מיוחד ורגיש שחווה התקף פסיכוטי
בגיל שבע־עשרה ,ומתאר במילים פשוטות
וכנות לאורכו של הספר את הטלטלות
שפוקדות אותו ואת משפחתו לאורך שנות
העשרים של חייו .ושניהם יחד ,אמא ובן,
במסע משותף של כתיבה וחושך ,של בורות אפלים וחיבור
וחיבוק וידיים מצטלבות ברעדה גדולה.
חלקו הראשון של הספר הוא תיאור מצמרר שכותב חנן ,ודרך
מילותיו העירומות נחשפים הקוראים לעולמו הפנימי שבין
מציאות להזיה ,בין בית ומשפחה לבין העולם המפורק שבתוכו.
כותרות הפרקים מציירות תמונות שהולכות ומצטברות בבטן
ולא מאפשרות לנשום :״צריך לשלול״ ,״עכבישים״ ,״שלולית״,
״מיטה תלויה באוויר״ ,״בעתה״ ,״גורשתי״ ,״אכסנייה בשמים״.
והתחושה היא שהכותב באמת מרחף בשמים ,נטול אחיזה,
מוקף עכבישים שטווים סביבו רשת שהולכת ומסתבכת ,והוא
כלוא בתוכה ,ומחפש אוויר .והוא מתמרד וזועק אל העולם הלא
מתאים ,והוא הומה חמלה לעולם ,ולא מבין אותו ,והבדידות...
והבדידות ...מהריחוף הוא צונח לכלא המחלקה הסגורה,
הקשירה הולכת ומתהדקת ,ובתחתית הבור תהום ,והנפש שלו
צועקת לשחרור ,לאהבה ,ליד האחת שתאחז בידו ,ותעזור לו
לפסוע בחושך ההולך ומתעבה ובשלוליות החרדה שנקוות
תחתיו.
חלקו השני של הספר ששמו ״אני מגדלת בבית חיה פצועה״
נכתב על ידי נרי אלומה ,אמו של חנן ,סופרת ,משוררת ועורכת
ספרותית ,שעונה לו במילים חנוקות ,מילות תסכול ובעיקר מילות
אהבה על הבורות שנפערו בנפשה ועל השאלות שמהדהדות בה.
היא כותבת פרגמנטים ,פיסות שיח קרועות מדיאלוג שלם ,אולי
אי אפשר אחרת ,הנשימה כבדה ,והנפש מתייסרת עם הסיפור
הקשה והחשוף הזה .מרגע הלידה ,דרך הילדות וחבל הטבור
שהולך ונקשר מחדש בין הבן לאימו ,והאצבעות המתהדקות
ומשתלבות זו בזו ,שמשתחררות רק ברגעי הפריטה בגיטרה,
כאילו רק אז ניתן להן כוח משל עצמן .וכמה כוח יש בכתיבה
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של האם והבן שמדברים ביניהם ,לא על הכל ,לא תמיד ,לפעמים
השתיקה מכסה ,אבל הם שבים וכותבים ,ומולם הכתיבה הקהה
של ספרי ההדרכה להורים ,כפי שמתארת נרי :״אולי בגלגול הבא
מישהו יכתוב ספר הדרכה ,במיוחד בשבילנו ובשבילך ,ובמבוא
יהיה כתוב :נא לשכוח את כל מה שנכתב עד כה או ייכתב .הילד
הזה ,לא חלים עליו חוקי העולם ,שימו לב .שימו את הלב״ (עמ׳
 ,)127ונראה כי ספר זה הוא ספר המבטל את ההחלטיות של
ספרי ההדרכה ,ואולי מראה אפשרות למפגש הנכון.
הספר הצנוע והעוצמתי הזה לא נותן לי מנוחה .אני
שבה וקוראת בו שוב ושוב ,מראה אמיתית על הורות
ועל עולמן של נפשות שמחפשות מקום לנוח בעולם
הזה ,ולעיתים כל שנותר להן הוא לכתוב .הספר
מסתיים לאחר שהאם מראה לבנה את מה שכתבה
כתשובה לחלק שלו ,סיום שיש בו אמת והשלמה,
פיכחון ואהבה:
״אתה פוסע לקראתי (כושל או שזה רק נדמה לי?),
פורש זרועות חסידה ארוכות וממלמל :׳זה כל כך יפה,
אמא ,באמת.׳ אני טומנת את ראשי בשקע צווארך כאילו
הייתי גוזל .אחר כך אנחנו אוכלים בשקט וכל המילים
הכתובות נושמות נשימות רגועות וכורתות ברית שלום
עם המילים שלא ייאמרו לעולם״ (עמ׳ .)138

.

נילי כהן

העין החודרנית
מירון איזקסון :רחוק יותר ,כנרת זמורה דביר ,2021
 255עמ׳
ספרו החדש של מירון איזקסון מעורר שאלות משפחתיות,
חברתיות ,ואישיות מורכבות .זהו ספר על גבולות פרוצים
ומטושטשים בין עולם הילדים לעולם המבוגרים; בין הפרטי
לציבורי; בין החוק לאנרכיה.
לפנינו משפחה מבוססת ותרבותית .אבא  -צייר ובעל יקב ,אמא
 עוסקת במחשבים ,ושני ילדים  -דודי ,ילד מוכשר ,רגיש וטוב,תלמיד כיתה ט׳; ורות – ילדה בגן .במשפחה התקנית ,כביכול,
דברים נאמרים כמעט תמיד בשפה מתונה ונעימה ,והרבה דברים
לא נאמרים .וכרגיל ,כמו בספרים רבים העוסקים במשפחות -
המילים ,השפה ,ההתנהגות מכסות על פני תהום.
דודי הילד הסקרן ,התם והחכם חש בסוג של חום מזויף הזורם
מההורים לילדים ובין ההורים בינם לבין עצמם ,והוא מבקש
לקבל תחושת חום אמיתית המגיעה מבחוץ ,כמו גם לספק את
סקרנותו .הוא קושר קשר מוזר עם איתן ,מנופאי בסביבות גיל
חמישים ,שמעניין את הילד בסיפורי המנופים ,ומאפשר לו
לראות רחוק יותר.

הזר שמחלק סוכריות לילד משדר איום ,וקשה לדעת לאן
תוביל אותנו העלילה .התמונה של הילד החי בחיק המשפחה
הכביכול מתפקדת מזכירה במעט את ציוריו של האמן הפולני־
צרפתי בלתוס ,שחשף את החרדה והאיום הפנימי בחיי משפחות
בורגניות ,כמו גם את איומו של הזר.
יחד עם התנופה המוטורית שמעלה את הילד אל על ,נושא עמו
המנופאי איתן חזון חברתי לתיקון העולם ,חזון בעל שני יסודות
– צדק חלוקתי ותיקון אורבני יסודי .באמצעות תוכנה מתוחכמת
שהוא בונה ובעזרת המנופים המאפשרים לראות
מרחוק ,הוא שואף לבנות עולם חדש ,צודק יותר:
להגן מפני עוולות ,להעביר נכסים מאלה שיש
להם לאלה שאין להם ,להרוס את הקיים כדי
לבנות סביבה חדישה שתתאים לצורכי האדם
והטבע .ובמקביל ,מעניק איתן לתושבים שעשוע
– הוא מעלה אותם על כף המנוף ,מראה להם
מרחוק את יפי העולם ,ומנעים להם את החוויה
בזמירות ובסיפורים.
מובן שפלישה לביתם של אנשים והפקעת רכושם
באופן פרטי הן מעשים פליליים ,שתובעים מיידית
את תשומת לבן של המשטרה והפרקליטות ,ואכן
כך קורה .אלא שאיתן נתפס כלוחם צדק חברתי,
והופך להיות גיבור תקשורתי ,בתחילה בפתח תקוה ,ואחר כך
אפילו במישור הלאומי.
וכאן נחלצת משפחתו של דודי לסייע למנופאי בעל החזון.
מתוך שיתוף פעולה עם שלטונות החוק ,מכניסה המשפחה את
איתן לביתם ,ולאחר מכן גם את בנו אמנון ,שמתנחל בחדרו של
דודי .יחסיו של איתן עם בנו בעייתיים ,אבל מסתבר שגם הבן
נושא איתו חזון :בעוד החזון של האב מתרכז בחלוקת רכוש
ובשינוי פיזי של פני העיר ,דואג הבן לרווחתם הנפשית של
מקורביו ושל קבוצות פגועות באוכלוסייה.
הדמות המרכזית הנקשרת לאיתן (לצדו של הילד דודי) היא
האם ,תמר .יש בה תקיפות גדולה מזו של האב ,ונראה כי הכנסתו
של האורח לביתה מפיחה בה רוח חיים ,ומכניסה יסוד מרענן
לשגרת חייה .כמומחית מחשבים היא הופכת שותפה לתוכניות
הגדולות של איתן :היא מובילה אותו לשירות הקהילתי ,שנגזר
עליו לאחר שהורשע בהפרת הסדר הציבורי ,היא יוצאת איתו
למסע ללא בעלה ,והיא כמעט מוכנה אף בלא היסוס לפנות את
חדר השינה שלה ושל בעלה ,הכנוע למדי ,לאיתן ולבנו.
המשך הספר שמתאפיין בתנועה מתמדת לוקח את המשפחה
בהדרגה ממרום החלומות לנפילה לתהום פיזית ,גופנית
ונפשית :במהלך טיול משותף של המשפחה כולה יחד עם
הזרים ,שהפכו בני משפחה ,נופלת הבת רות לתהום ,ונחלצת
משם בידיו המיומנות של איתן.
בעקבותיה נופל הילד דודי לתהום מטפורית ופיזית ,הכוללת
הידרדרות בלימודים ,אובדן דרך במהלך טיול ,כשהוא מותקף
על ידי כלב מאיים ,המהדהד את בלק של עגנון ,ואובדן גופני,
שמנתק כמעט לחלוטין את הקשר עם הזר המתערב ,שמעשיו

הפליליים הולכים ומתעצמים .כאשר יעלה לכיתה י׳ ,דודי ילמד
מקצוע בחירה שיעסוק בשאלה של אחריות האדם למעשיו ,וזו
אולי השאלה המרכזית שמעורר הספר המרתק הזה.
*
בשנים האחרונות אני מתעניינת בתחום של ספרות ומשפט .אני
מוצאת שאין כמעט ספר שלא כרוך בקשר הזה .כך גם רחוק
יותר.
נתחיל בשאלת ההבחנה בין הפרטי לציבורי.
עולם המשפחה מגלם את מהות הפרטיות.
זהו עולם שמשפטית אמור להיות חסין ומוגן
בפני זרים .והנה הוא נפרץ באחת ובהסכמת
בני המשפחה .מסתבר שהזר זוכה במסגרת
המשפחתית להגנה גדולה יותר מבני המשפחה
שנזנחים ונפגעים.
אבל הפגיעה בפרטיות באמצעות העין החודרנית
של איתן ממרום המנוף ,החושפת בתים
ומשפחות ,מרחיקה לכת הרבה יותר ,כי היא
נעשית ללא הסכמה ,ובניגוד לחוק .איתן ,מעין
רובין הוד מודרני ,מבצע באופן פרטי העברות
רכוש בלתי מורשות כדי לקדם צדק חלוקתי; הוא
אוכף סדר ומשמעת ,והופך לגיבור .השאלה אם אדם יכול לעשות
דין עצמי היא שאלה שעולה על סדר היום המשפטי והציבורי
חדשות לבקרים .המשפט מאפשר רק בגזרה צרה מאוד עשיית דין
עצמי .באחרונה נדון המקרה של אריה שיף שירה למוות בפורץ
שניסה לגנוב את מכוניתו .התביעה ביקשה להטיל עליו עונשי
מאסר של כמה שנים .בית המשפט ציין שמה שעשה שיף קרוב
מאוד להגנה על ביתו (שלגביו מעניק החוק הגנה ,בדומה למקרה
של שי דרומי) ,והטיל עליו תשעה חודשי שירות .להבדיל ,מעשיו
של איתן חורגים מהמקרים הללו .הוא אינו פועל להגנה ישירה
של אינטרס עצמי .פעילותו היא בגדר הקטגוריה של מה שטכנית
מכונה ויגילנטיות ,כלומר התופעה האנרכית שבה אדם לוקח את
החוק לידיו כדי לתקן עוולות כלליות ,במיוחד כשהתחושה היא
שהשלטונות אינם מספקים להן תשובה הולמת.
לרבים מאיתנו רצון לראות רחוק יותר ,ושאיפה להגיע רחוק
יותר .כך גם הגיבורים בספר .אלא שהניסיון לתקן את העולם
חושף ומבליט את הקושי בבית פנימה .בהתלהבותה של האם
השאפתנית לבצע תיקון כללי חברתי ,היא שוכחת את משפחתה
ואת ילדיה ונוצר שבר שקשה לאחותו.
במהלך הדרך להגשמת המטרה אנו מגלים שתכליות ומנופים
מחייבים זהירות .נכון שההיסטוריה ,שאותה אוהבים איתן ודודי,
רצופה דמויות שראו רחוק יותר ,ויכלו לקדם תכליות .אבל
כפי שכולנו יודעים ,תכליות כאלה היו לא אחת הרסניות .כמו
בשיר הידוע של רוטבליט ,כשרואים רחוק ,רואים שקוף .כלומר,
לעיתים לא כל כך רואים ,במיוחד את הקרובים .יש אפוא לנקוט
משנה זהירות עם מנופים הרואים רחוק ,ואולי ,כפי שמציע הספר
העדין והיפה הזה ,כדאי להצטייד בצניעות ובחמלה כדי לראות
קרוב יותר גם קרובים ,וגם רחוקים.
(מתוך דברים לרגל השקת הספר 19 ,נובמבר )2021
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יערה בן־דוד

״תר /אחר דבר //שיענה לי״
ִעדו בּוקלמן :מהלך מלודי ,ספרי ׳עתון 77׳ ,2021
123עמ׳
המונח המוזיקלי שבחר עדו בוקלמן כשם לספר ביכוריו ״מהלך
מלודי״ מוליך את הקורא לאורך רצף סיפורי־לירי של פיסות
תמונות ודימויים האחוזים במצלול מילולי במשכי זמן שונים,
שיוצרים מעין קו מוזיקלי מאוזן ובעל משמעות עבור הכותב.
הספר שנכתב במשך שש־עשרה שנים בין
 2004ל־ ,2020חובק שירים ,רשימות פרוזה,
קטעי יומן ואף תווים .בוקלמן ,שהוא גם מלחין
ומבצע ,כפי שניתן ללמוד מהכתוב בעטיפה
האחורית ,בונה ברגישות לשונית מהלך מיוחד
הכולל מנעד של תדרים ,פאוזות ,חללי שתיקות
ומרחק״) ,מעברים עדינים ,דינמיקות
(״שוב ֶׁש ֶתק ֶ
מתחלפות .למעלה נמצא הקו המלודי ,ותחתיו,
רּוׂשים קולות רבים :מראות חוץ
כמו על מרבדְּ ,פ ִ
והמחברת וזמן חצר
ופנים ,הרהורים ,זמן החדר ַ
הבית ומה שמעבר לו ,בהם נמהלים ה״פעם״
ו״משק
וה״עכשיו״ ,״טבע של חיות קטנות״ ַ
זיכרון״ ִמדמּות נערה המשורטטת בקווים דקים ורישומה על
הדובר משתנה בזמן הזורם.
שמות השערים הבונים את הספר מסמנים את קו ההתפתחות:
״המקום״ ,״נסיעה״ ,״שעות החדר״ ,״שעות החריצים״ ,״שעות
החצר״ ,״יש איזה רעד וציפור״ .נוצר מעבר לסירוגין מחוויית
החדר והחצר לחוויית הנסיעות והמפגש עם המקום האחר
וצפונותיו .והספר נפתח ומסתיים ברעד הבוקר של צמיחה וגשם,
שמשמעו נביטת שיר והולדת אהבה ,אף ש״באמתחתה צלקת״.
כל שער נפתח במובאה שירית ,והבחירה במשוררים המצוטטים
מעידה גם על טעמו והעדפותיו השיריות של בוקלמן :ישראל
אלירז ,איתמר יעוז־קסט ,שחר ברם ,יאיר הורביץ.
הספר נפתח בקטע לירי מואנש ,מעין אקספוזיציה סיפורית
המנסה לשחזר או לשרטט ראשיתם של דברים :״ועוד היד
שלוחה ללקט את שמות התווים שאבדו .רוח ֶׁש ָּבא דלדל
בלוריתם זרק חול ועיוור את ֵעינם ונתקלו עקבי התווים
במיתר הגדר ,התנדנדו מעדו ונפלו צללו בחלודת השוקת
היישר במנעד החצר...״
המקום ,חיצוני או פנימי ,הוא עוגן מבטיח .בהליכה המהדקת
זיכרון ובנסיעה המשורר ״חוזר־חורז״ וקולט בכל חושיו את
״קריסת השורשים ,שטפי יער״ .מפריטי הנוף עולות שורות
קסומות בתמונה ,במצלול ובריתמוס :״אילן /נטוע לטובת
ההלך /וצומח בך ההלך הקשוב //הפורט את הצל ִל ְמ ִצ ָּלה״
(עמ׳  ,)16״ומבשיל מעגל ַּברְ ָח ֵׁשי /-בר ,רוחש זֶ רע ,ניצת /בעשן
ּוׁש ַר ְק ַרק /מהצד״ (עמ׳  .)117הדובר המתבונן מגדיר
ושריקותְ /
מחדש נופים ומראות טבע על ידי פירוק מילים הקשורות בהם
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והטמעתן בהאנשות ובהקשרים לשוניים חדשים .כך התמונה
הצבעונית בקטע בעמ׳  :25״בנסיעה אני מעביר יד על קימורי
הירוק בדרך...״ ועוד משלל הצירופים הלשוניים המקוריים
״ענַ ן ְּפרֻ ּדֹות״,
״טיט היין״ֲ ,
והרעננים במארג השירי הרבגוניִ :
״בערפלַ /ה ִּכ ָּמהֹון״ ,״מתגבעת כיפה״ ,״ענן תבואה עם ציר
עֹולל /על נדנדת עצים״.
רחוק ,ירוק ָ
לשירים אחדים בקובץ חוברו לחנים ,והתווים המלווים אותם
הׁש ַמע ,שהפעם אינו נובע
מכוונים את הקורא להפעיל את חוש ֶ
ַ
ממשחקי מילים וצירופיהם אלא מהמלודיה המיוחדת שחיבר
להם המשורר.
לא פעם מובעת משיכתו למוסיקה הווירטואוזית של פרנץ ליסט
ההונגרי שיצר את הפואמה הסימפונית  -שיאה
של תקופת הרומנטיקה עם ההתמקדות ברגשותיו
של היחיד .הדובר נזכר באמפתיה ובגעגוע בדברים
שמשורר נשכח כתב פעם :״לחזור הביתה ,אל
הפינה ,אל ליסט ,שם המוסיקה בודדה ואמיתית״.
בחדר בקצה הלילה נִ ְׁש ָּבה הכותב בקסם תקליטו
של ליסט .״השירה היא הכלי ,היא אגרוף״ ,הוא
אומר לעצמו עד ש״סוף סוף בא הסוף ונפלתי על
התו האחרון כמו על חרב״ ,ובבוקר הוא קם רענן
ומוכן לעיר הבאה במסעו.
הפואמה הסימפונית בנויה ממספר חטיבות
שנעות סביב נרטיב מסוים תוך שהיא שואבת את
השראתה ואת צורתה מדימויים שאינם מעולם המוסיקה .גם
פֹורדיים
בספר משולבים בין השירים קטעי פרוזה רגישים ְוס ָ
המתארים הבהובי מראות וסיטואציות המצטרפים לכעין מהלך
סיפורי שהוא פרויקציה של הרגש על הסובב ופרטיו .״בנוף
אני /תר /אחר דבר //שיענה לי״.
למרות תחושת הזרימה המתמשכת בין רשימות הפרוזה לשירים
ובין הפרקים עצמם ,פחות אהבתי את הבחירה להחריג את קטעי
הפרוזה הלירית מן השירים על ידי הדפסתם בגופן קטן יותר ,גם
אם הדבר נועד להמחיש פערי זמן בין החוויה לכתיבה עצמה ,או
אולי את השוני בין השירים לבין כתיבה שהיא לכאורה ברמה
של הערות יומניות ,יומן דרכים שהכותב רושם בינו לבין עצמו
כמו בנסיעה פנימית .לעיתים ברשימות הפרוזה עצמן משולבים
גם קטעים בצורת שיר שלטעמי ראוי היה להיות מנוקד.
השער השני הוא תיעוד של רשמי נסיעה ומצבי נפש רומנטיים.
בשוטטו בין היובלים חש הדובר ש״זה המקום וזה היום ,בו
אּוכל שוב ,כמו בילדות ,לעצור את הזמן״ .ישנו קטע של
שוטטות בלי לאן בלילה ,כשמולו חולפת נערה גבוהה על
אופניים ,והתמונה העכשווית מתחברת לתמונת נערה אחרת מן
העבר לפני כארבעים שנה .״היא מלכה של שקט ,כתר סרפדים
לראשה ,שרשראות אגמים בעיניה״ .ובשובו לחדר הוא מסתופף
שוב עם ליסט.
בין ההרהורים הרבים בקטעי הפרוזה ,הרהור ארספואטי מעניין
מאוד שגם אני התחככתי בו לא פעם בכתיבתי :״ידעתי בחלום
את השורות ולא רשמתי וכשאבדה בהקיץ המחברת לא שלחתי
יד לאחוז בזנב המילים המתחמקות״  -מכיוון שדבר אינו הולך

לאיבוד באמת ,הרי שגם המילים שחמקו עוד ישובו בדלת
האחורית ,יעברו מוטציה ויתחברו לשיר .וישנו גם הרהור שמלווה
בהתלבטות של יוצר רב תחומי לגבי הכתיבה ויחסי הכוחות בין
מוסיקה למילים :״האם לא מוטב לתת למוסיקה לדבר?״ הוא
שואל ,ואף־על־פי־כן ,תחושתו האמיתית של עדו בוקלמן היא
שזאת תהיה תמיד המוסיקה של המילים.
והספר נחתם במשאלה שהמנגינה תמשיך לבוא ,״לתת כתף/
בשעות החריצים״ בהיותו ,כהלך האלתרמני ,שליח של נופים
״ע ֶבד ַלמרחק״ שבו הוא עובר ״במכנסי נסיעה
ומקומותֶ ,
מרופטים״ ,עולה ב״סולמות הערב״ ,מצפה לגרגר נושר מפיה
של ציפור חורף על ענף שיעשיר את ״מנעד הממגורה״ .שירה
					
במיטבה.

.

עדי דקל

אנשים המשתקפים בחתולים
ענת לויט :מה זאת אהבה ,סדרת לוקוס וחיות אחרות,
לוקוס  109 ,2021עמ׳
מוקדש בהמון אהבה לשמשון ,כתם ולילי,
חתולי הנוכחים והאוהבים והנשמות שלי

וידוי :מאז ומעולם אני אוהבת חתולים .מילדותי אני מגדלת,
מטפחת ,מאכילה (גם כשהם לא שלי) ובכלל  -דואגת להם
בכל רמ״ח איברי ובמלוא נשמתי .כך שאת הספר הזה קראתי
עם דמעות בעיניים והזדהיתי עם כל סיפור בממואר על שבעת
חתוליה של המחברת.
ענת לויט קוראת ומפענחת ברגישות רבה,
בעדינות ובחמלה ,את הלך הרוח החתולי
המורכב והאצילי ,ובתוך כך היא מוסרת את
סיפורה האישי .מבחינתה זהו ספר על נשמות
תאומות :אדם וחתול .וחתולים הם בעלי חיים
מלאי תבונה ורגש ,אהבה ללא תנאים וחמודיות
בלתי נגמרת .הספר מביא מבט אחר על חמלה.
החתולים משקפים את המחברת ,והיא משקפת
אותם .האהבה והדאגה ללא תנאי הן המזינות
את הקשר הבלתי נגמר הזה ,את היופי באהבה
הזו ,השונה כל כך מאהבת בני האדם .היא
חושפת את עצמה באמצעותם ,כמעט משוררת
לנו את אורחות חייהם ,ולכן הטקסט כאן חזק
מאוד ונקרא בדמעות.
לויט מספרת בגוף ראשון ,בכתיבה מאופקת אך מלאה ,ומתארת
לנו בפתיחת הספר את אחת מחתולותיהֶׁ ,ש ִלי; חתולה נוחה
במיוחד ,תכולת עיניים וחכמת מבט ,שלימדה את עצמה לעשות
את צרכיה בארגז החול .שלי הגיעה אל לויט חודשים ספורים
לאחר גירושיה ,ובמקום כלבה בשם ליידי .עד אותה העת לא
היה לה שום יחס לחתולים ,והיא למדה שמדובר בבעל חיים

עצמאי ביותר ,בעל נפש עמוקה ותבונית .שלי העירה בה פרץ
עז של אהבת חתולים ,ובאותה שנה הובאו ארבעה נוספים:
אפרו ,ליידי ,מוקה וג׳סי.
החתולים שלה אהבו לצנוח מגובה רב ולנחות ללא פגע על
ארבע הרגליים .הם נהגו לצאת מחלון הסלון ולשאוף אוויר
ממעקה האבן הצמוד לדירה ,ואז לחזור אליה כאילו כלום .מדי
פעם היא היתה חולפת בין החדרים כדי לוודא שכל החתולים
שרויים בהם בנועם ,וכשאחד החתולים נפקד ,התחילה לחפש
אחריו בכל מקומות המסתור בבית .חתולים אוהבים לשחק
מחבואים עם בעליהם ,והם לא מודעים לכך שאנחנו לא נהנים
מזה .לא פעם הלב שלנו צונח בחרדה ואנו הרוסים מדאגה.
כמו כן ,לויט מודה (ואני מודה לה על כך) ,שאין מנוס מלכנות
את חתולינו ,״הילדים שלי״ .הם אינם נתונים לנזיפות ,הם
לא ניתנים לאילוף ,מרצים את עצמם (ואותנו) ,ואנו ,כבעלים,
עושים הכל על מנת להנעים ולהקל את חייהם.
חתולים שנקלעו לצרה לא גוררים איתם טראומה זמן רב
וממשיכים בחייהם .גם כשהם נפגעים פיזית ,מבינים החתולים
מילים מעודדות ,ואוהבים פינוק ותשומת לב .הקשר עם
החתולים הוא יחס ערב ,הדדי וכאמור ,מלא חמלה .היא דואגת
להם כפי שהם דואגים לה ,והיחסים האלה ממלאים את הטקסט
ומכניסים אותנו ,הקוראים ,לתוך נפשה של הכותבת ,שנעה בין
ייסורים לתקווה ולאהבה גדולה; החתולים ממלאים את חייה
בדברים חיוביים ושליליים ,ומצריכים התמודדות .אני יכולה
להגיד שכך זה גם מניסיוני שלי.
לויט מעולם לא עזבה את ביתה מבלי לוודא שכל חתוליה
שרויים בו בשלווה על המרצפות והמיטות .לא פעם היא נדרשה
להכריע בין אהבתה להולכים על שניים (בני זוג הבאים והולכים)
לבין אהבתה ודאגתה להולכים על ארבע (שתמיד נשארים).
מניסיוני ,אני יודעת עד כמה חשוב לי שכל השלושה שלי יהיו
בבית כשאני הולכת ,ואני תמיד סופרת את הדקות עד שאשוב
אליהם .ניתן להגיד שאצל לויט אהבת הולכי־
על־ארבע מכוננת את הנרטיב הספרותי המובהק
בספר זה ,שכן אהבה זו ,שאינה תלויה בדבר ,היא
ההופכת את הטקסט כמעט על פיו ומגלה כותבת
עמוקה הנתונה לקונפליקטים שרק קריאה נוספת
בו תשקף אותם.
היא כותבת עליהם בגובה העיניים .כאמור ,לא
מנסה לייפות מציאות ו/או לייצר מציאות חדשה.
היא מגלה את חוזקותיה וחולשותיה בזכותם ,היא
מתבוננת בהם תוך התבוננות עצמית ,פנימית־
חיצונית ,ומשחק התפקידים ביניהם נגלה לאורך
כל הספר.
לויט מביאה ממואר מרגש שנקרא בבת אחת ונוגע בנימים
הדקים ביותר .החתולים כאן יפהפיים בחיצוניותם ובעיקר
בנשמתם .הם נתפסים כיצורים אנושיים ,והטקסט מרגש וחומל
ומלמד אהבת חתולים מהי .אהבה מלאה וללא תנאי .הסיפורים
כאן הם על טוב ,אנושיות ,ועל האופן שבו בעלי החיים שלנו
מגלים לנו את עצמנו .ספר המלמד על תבונה ,רגש ואהבה .ועל
			
עצמנו .ובעיקר על חתולים.

.
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רפי וייכרט

דיבור בשבח החיבור
יאיר אלדן ושולמית אלמוג :משהו רוחני זורם כביכול,
כרמל  202 ,2021עמ׳
אישה וגבר ,גבר ואישה ,נפגשים בשלב כלשהו בחייהם
ומתחילים לדבר .לדבר בכתובים .כלומר ,לכתוב זה לזה
הרהורים קצרים על סוגיות שונות ולהיענות בכתב .לשאול
ולענות .לתהות ולקוות להגיע לתשובות או למסקנות שיוליכו
לעוד שאלות ותמיהות ,להסכמות ולהסתייגויות .גבר ואישה,
אישה וגבר משרטטים לעצמם סוגריים שבתוכם יתנהלו
לפי שעה ,חדר שבו יהדהד הדיבור ,בועה שאל חללה ייזרקו
הרעיונות .רעיונות שחלקם לוהטים ואחרים מקפיאי עורקים,
רעיונות מוגמרים ולטושים והריונות של רעיונות שטרם נולדו
על כל איבריהם .שהם בשלבים ראשונים של
התהוות .עוּברים שאנחנו עדים להתגבשותם
החיה ,הפועמת ,המפעימה.
וזה יפה .הטענות על אודות דברים והטענות
נגד דברים .המפגשים וההתנגשויות .הנכונּות
לחיפוש ולחישוף ולהיחשפות .הם מדברים
על הגבר ועל גופו ,על האישה ועל רוחה ,על
מיניות ,על גבריות ,על נשיות ,על משפחה ועל
אקדמיה ,על הצלחות בחיים ועל כישלונות
צפויים מראש .על תקוות ועל חלומות ,על אימת
הגיל והזקנה ,על המתחים בין יצירה לחיים ,על
המנגנון הסבוך של נפשות חושבות וכותבות,
שמנסות להבין את דרכן ותפקידן בעולם .גבר
ואישה ,אישה וגבר.
לפנינו עשרות ואולי אף מאות שעות של כתיבה פעילה
אבל מעבר להן מסתתרים יקומים .אלפי שעות של קריאה
ומחשבה ,רבבות שעות של ניסיון חיים שרק קצה קצהו מתנסח
לפנינו לרגע ,מזדהר ומיד נבלע בנהר הזורם והכובש של עוד
רעיונות ,של עוד הריונות .הורים של מחשבות ,הרים של הגות
שמתפרקים ונבנים לנגד עיני הקוראות והקוראים ,יהיו אלה מי
שיהיו ,אנשים כמו הכותבת והכותב .הכותב והכותבת .אנשים
חווים וחושבים.
לרגעים אני עם הגבר ועם חרדותיו בתקופת השירות בלבנון,
עם תיאורו את גילו שמתחיל להיות מה שאני מכנה בשעשוע
לשוני מצמית גיל־חסר־גיל ,את התחושה הּכנה שדברים רבים
מדי נותרים מאחור ,את הנכונות לנסח את ההתמרמרות על כך
שילדים גוזלים זמן ואנרגיה שיכולים להיות מתועלים לדברים
אחרים .ובמקביל אני עם האישה ועם מחשבותיה על שחרור
מחשיבה מגדרית ,עם אהבתה הגדולה לספרות (דבר שרישומו
ניכר בכל עמוד שחיברה כאן) ,עם נהייתה אחר המיתוסים
היווניים ובמיוחד עמידתה על מקומן של הנשים ועל תפקידן
המרכזי ביקומו של הומרוס .ולא רק פנלופה המצפה באיתקה
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לשובו של אודיסאוס.
גבר ואישה ,אישה וגבר ,שעולים מדי כמה עמודים לדיבור
מטא־פואטי .איך התחלנו את כל זה? לשם מה אנו ממשיכים?
מה זה נותן? מי הנמענים הפוטנציאליים? התשובות לכך
יכולות להיות כמובן שונות וייתכן שהן פטורות מתשובה
מגדרית .זכרים ונקבות ,נקבות וזכרים סקרניים ,חקרניים ,כאלה
ששואלים אותן שאלות ותוהים אותן תהיות ומוכנים לשמוע את
מה שיש לזולתן ולזולתם לומר לאחר שנות ניסיון רבות .ניסיון
משפחתי ואקדמי ,ניסיון באהבה ובתשוקה ובלימוד מתמיד,
ביקורתי ,דעתני ,כזה שמוכן להתייסר ולא ליפות ,להיכתב מבלי
להסתוות.
כמה טוב ,אם כן ,שאישה וגבר ,שגבר ואישה ,עוצרים לשעה קלה
להתבונן ,לתעד ,לדווח .כותבים טקסטים שאין להם שום תרומה
לקידומם האקדמי ,שבמקרה הטוב יקנו להם קרדיט בעולמן של
הפרוזה והשירה ההגותית .שהם מגייסים לתוך דבריהם את
פרויד ואת ויניקוט ,את אריסטו ואת גרטרוד שטיין ,את עמיחי,
אבידן ואת צ׳סלב מילוש .שהם דנים באספטקים
שונים של משנתם של ז׳אן פול סארטר וסימון
דה בובואר מול התנהגותם משולחת הרסן של
השניים .מעריצים ומבקרים ,מתארים מתוך זמנם
של האקזיסטנציאליסטים אך גם מתוך המחאה
של תקופת ״מי טו״.
גם למי שאיננו עוקב אחר זרם המחשבות המתחבר
ומתפרד ,אחר זרם המחמאות וההתנצחויות,
מזומנת בספר זה חגיגה של מכתמים בעלי תוקף
גם מחוץ להקשרם .הנה אחדים בלי לומר אם הם
שייכים לגבר או לאישה ,לאישה או לגבר .שהרי
נולדו ,עם כל הטרגיות וההומור שבהם ,מתוך מה
שביניהם ,מתוך כתיבתם זה לזו וזו לזה ,מהקשת
אבני צור מחשבתיות אחת אל השנייה:
 על רקע הידלדלות הגוף ,הרוח מתחילה למות בי (עמ׳ )49 קשר מעיק הוא מחויבות משעממת ומשמימה ,שדורשת יותרממה שאת מוכנה לתת ומתגמלת פחות ממה שאת מצפה לקבל
(עמ׳ )63
 העברית מעמידה לרשותנו את המילה ״קשר״ ,שמסמנת גםקרבה ונעימות – וגם כבילה ומועקה (עמ׳ )64
 אנחנו בוחרות לכתוב כשם שאחרים בוחרים להתאמן בחדרכושר (עמ׳ )117
 כתיבה היא העיסוק הפחות מסוכן והפחות תובעני בהשוואהלרבים מהעיסוקים שהקיום היומיומי תובע מאיתנו (עמ׳ )117
 פרשנות במיטבה מצליחה לפעמים לייצר מבט פורץ דרך,המנתק את כבלי התקופה (עמ׳ )144
 האנושי מתרחב על ידי הבנה טובה יותר של עצמו (עמ׳ )152ויש עוד עשרות כאלה ,פרגים בשדה ,רקפות בין סלעים.
אבל מעבר לרעיונות קיימת המסכת הזאת הלשונית שבה הם
נכלאים ,ניתנים ,נמסרים ,מתבייתים ,מתגעשים .שהרי למדנו

חצי
מצרפתית :אודי לוי

פינה

רנה נויו
גאווה
יָ ַדי לָ ְמדּו לִ ְקרֹא לָ ְך ִמּתֹוְך ֶה ָהמֹון
ימן ַה ִּׂש ְמ ָחה ַה ָּפׁשּוט
אֹותְך ַעל ִּפי ִס ַ
ִהּכַ ְר ִּתי ָ
יטים
וְ נַ ְחנּו זְ ַמן ַרב ַמ ִּב ִ
ק־הּנְ ח ֶֹׁשת ַה ֵ
ּסֹוער ֶׁשל ָה ַא ֲה ָבה.
נָׁשים ֶׁש ָחצּו ֶאת ְּב ַר ַ
ַּב ֲא ִ
ַא ַחר ּכָ ְך ִּב ַּק ְׁש ְּת לִ ְׁשּכ ַֹחּ ,כְ ִפי ֶׁש ְּמ ַב ְּק ִׁשים לִ ְׁשּתֹות...
הֹוׁש ְט ִּתי ֶאת ַהּגָ ִב ַיע ַה ָּמלֵ א ַעד ְׂש ָפתֹו ְׁש ִת ָיקה.
ַ
ּומ ָאזֵּ ,בינֵ ינּו ֵ
ֵ
ׂשֹורר ַמ ָּבט
ָּבאֹור ,וְ הּוא ּפֹולֵ ַח ּכְ מֹו ְצ ָע ָקה!
מתוךRené Noyau, Earth on Fire, Reading 2021 :

יש לי הצעה :אחרי שתקראו את השיר היפה הזה עצמו את העיניים ודמיינו ש״הנשיקה״ של גוסטב קלימט תלויה מולכם.
רנה נויו ( )1984-1911כותב על ״ברק־הנחושת״ וקלימט מצייר זהב .והנשיקה? הנשיקה היא תמיד בשר ודם ,וזו אולי
הסיבה שהשיר מסתיים בצעקה.

								

ממיטב ההוגים שלא רק הרעיונות חשובים אלא הדרך שבה הם
עושים את דרכם אלינו ,דרך הלשון ,לעין ,לאוזן ,למוח וללב.
הנה האישה מתוודה כאן :״אני אוהבת סגנון .באמנות ,בכתיבה,
באופנה ,בחיים בכלל .הסגנון מוסיף חן ומוליד תשוקה .ליטוש
סגנון ,איתור סגנון ושכלול שלו גורמים לי הנאה בהרבה
הקשרים ,ואני לא מוכנה לוותר עליה״ (עמ׳  .)156ובמקום
אחר הגבר מבכר את החיים על פני הסגנון ואומר :״עכשיו
השירה נדמית לי כמשחקי מילים ,משהו לא קיומי .לא רציני.
התבכיינות .אין משמעות לדבר חוץ מההיות .חוץ מלנשום״
(עמ׳  )50ולמרות שאני משורר ופרסמתי בחיי כמה וכמה שירים
אני חושב שיש בהחלט רגעים כאלה שבהם ההיות והנשימה
עדיפים .ולפעמים ההיות כולו ,ההכי־היות ,הוא ברגעי הכתיבה.
לא פחות מליטופיה של דה בובואר את הגב הנשי שליטפה
כשעוד היתה בה תשוקת הגוף.
על עטיפת הספר מופיעה יצירה מאת חן שיש ששמה ״פרחים״.
יש כאן בוודאי פריחה אבל בה במידה יש דימום (של מאבקים על
דיוק הניסוח והחוויה ,של הבקעות דרך ותמורות ,של מחזורי גוף
ונפש) .רעיונות מדממים על הדף ,חבלי טבור נחתכים ,היילודים
הרוחניים מושלכים אל חיק הקוראות והקוראים לערסלם.

רוני סומק

״משהו רוחני הזורם כביכול״ ,שמו של הספר ,מפורש בעמוד
 ,115באיזכור הגדרת מילון אבן שושן למושג ״פלואיד״ .מי
שתקרא או יקרא בעמודי הספר הזה יתפלא שכן יש בו רוחניות
וגופניות במידה שווה ,זרימה ועצירה ,המשכיות והשתהות.
קראתי ולא זיהיתי שום כביכול .כמו בכל פעולה חשיבתית,
רגשית ואף רגשנית יש כאן טענות וסתירות ,קביעות ופריעות,
סדרים ופראויות .זהו טקסט חי ודינמי ,שנע בין קפיצות בנג׳י
אל תהומות הנפש לנסיקות אל מה שעושה את החיה המכּונה
אדם ליצור שמסרב למגבלות הגוף והחלוף .עולות כאן על דעתי
השורות בנות האלמוות שבהן סיים ו .ה .אודן את קינתו לזכר
ויליאם באטלר ייטס:
In the deserts of the heart
Let the healing fountain start,
In the prison of his days
Teach the free man how to praise.
הספר נחתם ,הסוגריים שנפתחו נסגרו ,החדר נאטם בין שתי
כריכות .אפשר להציץ לתוכו ,אפשר להינגע או להיפגע אבל די
קשה להירגע .והרי זו מתכונותיה של כתיבה מעוררת מחשבה,
			
של חתירה למגע בין רוח לרוח.

.
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רן יגיל

נהר הדורות הנשי האינסופי
חנה טואג :שלוש מטפחות ,עורכת :תלמה פרויד ,כרמל
 264 ,2021עמ׳
חנה טואג עושה דרך מרשימה בספרות העברית ,רחוק מעיני
הסיקורת התקשורתית .היא התחילה את דרכה בסיפור קצר
שזכה בתחרות הסיפור הקצר של ׳הארץ׳ בשם ״עלים של
חסה״ ב־ ,2001שעל שמו נקרא גם קובץ הסיפורים הראשון
שלה שראה אור בהוצאת כרמל ב־ ,2004ומכאן ולהלן כתבה
שלושה רומנים מרשימים :לאורה (מודן ,)2009 ,רומן על צעירה
יהודייה המתרחש בלוב תחת השלטון האיטלקי .לאורה נכנסת
להיריון מחייל איטלקי והספר מלווה את חודשי היריונה בחברה
השמרנית והלוחצת שבה היא חיה .הרומן זיכה אותה בפרס
קוגל לספרות יפה .אחר בא הרומן המיסטי הרובע הקטן (אבן
חושן )2015 ,שבמרכזו צפת על כל נפלאותיה
בנוסח יהושע בר־יוסף ,אבל תוך זיקה לכתיבה של
דוד שחר וירושלים שלו ,מעין הוד קדומים בלב
המודרנה .לבסוף כתבה רומן בעל ניחוח פוליטי
על אהבה וחיים משותפים בין יהודייה לערבי תחת
השם אהבה מסותרת (כרמל.)2018 ,
כעת ,למקרא הרומן החדש שלה שלוש מטפחות,
העוסק באישה בשם איסבל ,שהיא צאצאית
ליהודים האנוסים בפורטוגל ,אפשר כבר להסיק
את הלוגוס ,את הטיעון המרכזי ,המושך אותה
באפה ביצירת הספרות שלה מעלים של חסה ועד
שלוש מטפחות .לא תמיד ,אבל בדרך כלל ,מדובר
בגיבורה ,אישה ,שעשתה את כל הדרך מהחיים המודרניים שיש
בהם מיסוד האבסורד והניכור שבין אדם לאלוהיו ולמסורת שלו,
אל האמונה הזכה והטהורה בבורא עולם .צריך להדגיש כאן,
הגיבורות של טואג לא חוזרות בתשובה מצוות אנשים מלומדה.
הן בעלות תשובה בדרך מקורית משלהן ,תוך הסתכלות מפוכחת
וביקורתית על הממסד הדתי .ולכן ,בדומה לסופרים חילונים
דווקא (טואג עצמה היא אישה דתייה) כדן צלקה ,מצליחה טואג
בפרוזה שלה לחשוף פינות אזוטריות חבויות בתולדות היהדות,
כאלה שהספרות העברית כמעט לא הגיעה אליהן.
איסבל היא בת לצאצאי האנוסים בעיירה בלמונטה (ההר היפה)
שמצפון לפורטוגל הנקרעת בין אהבתה ליאן הצ׳כי הקסום ,שהוא
גשר לעולם האירופי הגדול והכביכול מאוחד ,לבין ג׳קוב הרופא
היהודי הפורטוגלי הקושר אותה בעצם אל יהדותה .בלמונטה היא
עיירה שבמשך מאות שנים שמרה על יהדותה ומנהגיה בסתר עד
שנגלתה לעולם ב־ 1917על ידי מהנדס יהודי פולני בשם שמואל
שוורץ ונסדק הסוד .יפה כותבת טואג ריאליזם היסטורי אזוטרי
הנשען על תחקיר מבלי שזה יבצבץ מבעד לדפי הרומן ,וזה נשבר
לפתע לפסקאות פיוטיות ,סוראליסטיות־מיסטיות מרשימות,
הכרוכות בנוף העיירה ובפרטי מסורת בת חמש מאות שנה ,תוך
דמיון עשיר של סופרת.
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הרומן המרשים הזה הוא ללא ספק הישג בקורפוס המתהווה של
טואג .הוא גם רומן פמיניני עמוק של דורות נשים .הגברים הם
בעיקר יצורים ִצידיים ,חולמים ותועים ,כמו למשל הדוד הגדול
של איסבל ,אח סבתה האהובה גבריאלה ,הדוד רפאל ששמו כשם
המלאך והוא אכן רואה מלאכים בכל מקום .הוא בטלן והזוי,
שמסתובב עם חתולו בעיירה ומלמל לעצמו ואל הנוף הסובב,
מהאם של הסבתא רבתא אמיליה,
ואילו שרשרת הדורות הנשית ֵ
אל הסבתא רבתא פליסידאד ,דרך הסבתא גבריאלה ,עבור אל
האם המעשית מריה־מרים ועד איסבל עצמה ,היא זאת שאוחזת
במסורת ההולכת ומתפוגגת בתוך העולם הפתוח ,כפי שכתוב
בגמרא :הולכת האמת ונעשית עדרים־עדרים ,רק ארומה ממסורת
האנוסים הגדולה נותרה בידי איסבל וכעת עליה לשחזר את דרכה
בחזרה הביתה במובן העמוק ביותר ,כי היא רוצה להאמין באלוהי
ישראל בדרך אבותיה שהיא דרך האמת מבחינתה באופן טבעי,
כמו הזיכרון של נקבת הסלמון השוחה מהאוקיינוס הגדול כנגד
הזרם לראשי הנחלים ,בחזרה למקום שבו הושרצה כדי להטיל
שם את ביציה ,ממש כפי שעשתה הגיבורה ורדה לוי ברומן הקודם
של טואג אהבה מסותרת ,שם היהדות משיבה
אותה הביתה מהכפר הערבי ונישואי התערובת
שאינם כרוכים בהכרח בכפייה ובאלימות ,אלא
באהבה .נכון ,זה לא פוליטיקלי קורקט ,אבל זה
משהו אטביסטי וקדום שקיים באדם – הוא חוזר
לשורשיוַ ,לנקודה היהודית.
סבתא גבריאלה מותירה עם מותה לאיסבל ירושה
שהיא נכס רוחני – תיבה מסתורית .התיבה חתומה.
מה היא מכילה? איזה סוד בן דורות אצור בה?
לאחר קבלת אותה הירושה מלווה את איסבל חזון
לילי יפהפה הקשור בשלוש מטפחות :אדומה,
כחולה ולבנה שקופה .זה מתחיל בזיכרון של
איסבל מכך שלסבתא שלה היתה מטפחת שבה
התעטפה במיוחד בעת הדלקת נרות ובעת התפילות בבית הכנסת.
על המטפחות המופיעות בחלומותיה של איסבל רשומים צירופים
אניגמטיים .טואג בפירוש מבקשת להדגיש את הפן הדתי ,נשים
דתיות המכסות ראשן במטפחת ראש כסמל לצניעות ,כאשר
המספר שלוש מבטא את ההמשכיות ואת שרשרת הדורות,
שאותה אנו זוכים בדרך כלל לראות בחיינו :הסבתא גבריאלה־
שרה ,בתה מריה־מרים ,והנכדה איסבל .ד״ר צדוק עלון האיר
את עיני כי השימוש במספר שלוש מכוון גם לבטא רעיונות
אחדות ושלום :״יבוא השלישי ויכריע ביניהם״ (בהקשר של
שני כתובים המכחישים זה את זה); ״החוט המשולש במהרה
לא יינתק״; פעמיים ״כי טוב״ ביום השלישי לבריאת העולם; על
״שלושה דברים העולם עומד :תורה ,עבודה וגמילות חסדים״;
שלושת חלקי התנ״ך :תורה ,נביאים כתובים; אבותינו :אברהם,
יצחק ויעקב; האל ,העולם והאדם .אבל צבעי שלוש המטפחות
בחזיונות מסמלים גם את יסודות היקום המסורתיים :אש ,מים
ואוויר ,והאדם את האדמה ,וגם ,מסר אירופי וחילוני יותר כמו
חירות שוויון ואחווה ,כצבעי הדגל הצרפתי דווקא ,אבל בדרכה
שלה ,של איסבל .כל אחד והחופש שיבחר בו רק לבל יזיק לאחר.
נר המסורת הסתומה והשונה של אנוסי פורטוגל לא כבה,
אבל הוא מהבהב ,הולך ודועך ,גם בגלל כניסת הממסד הרבני

הישראלי לתמונה ואפילו ברגל גסה ,אך נר השם נשמת אדם
נאמר במקורותינו בספר משלי ,וכפי שאמר רבי ישראל מסלנט:
כל זמן שהנר דולק ,אפשר לתקן ,ואיסבל אכן מחפשת בנרות את
התיקון הזה .ככל שהיהודים מאוימים יותר על ידי הסביבה ,אם
תרצו על ידי השילוש הקדוש ,שוב חוזר המספר שלוש ,כך הם
הופכים אדוקים יותר במסורתם ובאמונתם ושומרים עליה בד׳
אמותיהם ,מתחתנים ביניהם .ברומן יש לזה מושג מעניין :יהודי
מארבע צלעות ,דהיינו הסבים והסבתות .כלומר ,״אין הברכה
מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין״ ,כפי שאמרו חז״ל .איסבל
מנסה באמצעות מחט של אור קבלית לתפור את הבלתי אפשרי,
את מסורת אבותיה אל ההוויה החופשית של האיחוד האירופי
העכשווי התיירותי ואל הישראליות האורתודוקסית הנוקשה.
על כתובת האבן בכניסה ל״בית אליהו״ ,בית הכנסת של
ּכבה הנר לעולם...״ יפה־
בלמונטה ,כתוב בין השאר :״כאן לא ֶ
יפה ,אבל על פי הרומן של טואג שהוא רומן מודרניסטי ,החיים
הרבה יותר מורכבים מזה ולא בטוח שקפיצת הדרך תועיל לנו
כאן כאנשים מאמינים .צריך יהיה אפוא לעמול במעשה האמונה
בתוך החיים עצמם ,ביומיום ,כל יום ,כדי להתחבר ִלנהר הדורות
				
הנשי האינסופי.

.

אורית קלופשטוק

לראות את השמש מסתננת לחדר
שולמית אורבך :שברי אור ,פרדס  87 ,2021עמ׳
על גב ספר ביכוריה של שולמית אורבך ,משוררת
חרדית מהעיר בני ברק ,מוצג השיר ֵ׳ׁשם׳ ַה ְּמ ַׂש ֵחק
בשמה  -שולמית ,ואני מפענחת את שם הספר ״שברי
אור״ כמתכתב עם שם משפחתה אורבך .שברי־אור־בך.
שברי אור שבתוכה הם שיריה .מתוך שברים בנפשה
יוצאת ובוקעת שירתה .מעין שבירת הכלים ,והניצוצות
הבוקעים משבירתם .משבר המצמיח יצירה.
השער הראשון בספר ״היי לפחות נקודה קטנה /הכל
מתחיל בך״ עוסק כולו ביצירה עצמה .בכתיבת השירה
ובחומרי השירה ,האותיות המילים ועוד כגון :אותיות
בתוכי ,אותיות שבויות ,אותיות שנפלו ,אותיות אנוסות,
ילדת נייר ,שמלת מילים ,אותיות לתנור ,מקלקלת שורות ,כותבת
אֹול ֶמת מילים ,שורות מרקדות ,מלבישה
חלב ודבש ,שביל מיליםֶ ,
מילים ,בטקסט שרקחה ,נולד שיר ,מבין עמודייך ,טיוטת נפשי,
שירה טרייה ,ועוד ועוד .שירה על עצם חוויית היצירה ,על חומרי
היצירה ,לפיכך אך טבעי שגם ילדיה של המשוררת ימצאו מקומם
בשער זה כשברי אור .בשיר החותם את השער אורבך מכנה את
בנה התינוק ׳אור׳ וכותבת:
אֹותְך ֵא ָליוָּ /ב ַקע ִמ ֵּמְך״ .פרי בטנה כפרי
ּמֹוׁשְך ָ
״וְ ָכל ָהאֹור ַהּזֶ הֶׁ /ש ֵ
עטה.

מרקו סרמונטה
דבש
ֲאנִ י ֵ
קֹובר
ַּת ַחת ֲע ֵרמֹות ֶׁשל זְ ַמן
אמינְ גְ ז ֵ
אֹומר)
ֶאת זִ כְ רֹונֵ ְך (וְ זִ ּכָ רֹון וְ ֶאת ַהּזִ ּכָ רֹוןָ ,היָ ה ָק ִ
ַאְך הּוא ָׁשב ְ
ּומ ַס ֵּדק ִׁשכְ בֹות ַׁשיִ ׁש וַ ֲא ָד ָמה
י־מ ְח ֶּב ֶרת ַמ ְצ ִה ִיבים
וְ ַד ֵּפ ַ
ּכִ לְ ֵבנָ ה ַה ֶ
חֹותכֶ ת ִּב ְּד ַבׁש
וַ ֲאנִ י ִּב ְׁשאֹול ַהּלַ יְ לָ ה
ֲע ַדיִ ן ֵעד
לְ לֶ כְ ֵּתְך
בגליון הקודם הודפס השיר בצורה משובשת ,זוהי הגרסה הנכונה.

לכל אורכו של הספר מצאתי שאני הולכת בשדה סמנטי של כיסוי
וגילוי .המכוסה ,החבוי ,הכלוא ,המבקש להתגלות .אספתי מבחר
משירים רביםְּ :כסּות ,שאסרתי עלי ,חיי סתר ,לתנור ,מטמינה,
תציצי ,סוד ,ניילון נצמד ,הקרקע שותקת ,בלי קול ,גן הדממה,
מתחת לשיש ,חונק את הרחש ,שירה שבויהִ ,מ ִּכ ְל ָאן ,שקט,
רפאים ,תכסי ,שכבה אחר שכבה ,הסוואה ,מצור ,עטיפות ,רכוסה
בשתיקה ,גדרות ,לבעבע ,לכרוך כרטיות,
המסכות ,שכבות של הגנה ,קיר ,מחילה ,בטון,
מוסרות הצער ,מיגון שאולה ,דלתות ,חומה,
ערפל ,לילה ,מרצפת ,הד ,צוללת ,סורגי ועוד.
החופש הוא צעקות התינוק ,בכיו הצלול.
הגאולה היא טיפות הגשם הראשון שימסו את
יובש הקיץ ,השמש המסתננת לחדר בעיר הבני־
ברקית ,האמת השותתת מתוך פצעי גדילה,
גילוי שברי האור.
השער השני בספר עוסק במקום ובזמן .שירים
שהם תחושות במקומות שונים ,ספציפיים יותר
או פחות (ביניהם העיר בני ברק) ותחושות של
שבת או של חג .בשרטוט לירי עדין ,עטוף במילים כמו  -הילה,
טל ,קסם ,רסיסי ,טהור ,ענוגה ,פעמונים ,משי ,שקופים ,מוזהב,
מנצנץ  -לוקחת אותנו אורבך להלך איתה בנופי הארץ ובלוח
השנה היהודי דרך עיניה של אישה חרדית והיא מסיימת שער זה
בפנייה לקורא ובהזמנה להצטרף אליה:
ּׁשֹות ֶקת /ואני
דֹולה ַה ֶ
״ּכל ֶא ָחד ְּכ ַדאי לֹוְ /ל ַב ֵּקר ִל ְפ ָע ִמיםָּ /ב ִעיר ַהּגְ ָ
ָ
שואלת את עצמי ,העיר הגדולה זו בני ברק החרדית המכוסה או
המשוררת עצמה המבקשת להתגלות? בכל מקרה אני מצטרפת
אליה ואומרת כדאי ללכת אל שברי האור.

.
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.....................מאות  /רפי וייכרט...........
אוזן
אל תעלבי אם אומר שלפעמים את נגלית לי כמין אוזן ענקית שקולטת אליה את כל הצלילים .את
הגבוהים על סף יללה ,שבאים מתודעת שעות אוזלות ,את הנמוכים שעולים מתוך ילדות שרחקה לעומק
באר .השקטים על סף יפחה שמרעידה בקצה סנטר והצורמים שיש בהם שאריות זעם לוהטות .אוזן היא
אפרכסת ,מערת תהודה לסבך קולות ואילו את מניחה להם להגיע למוח ,לשטוף את תאיו ,את פוערת
מניפה מרהיבה כמו צלחת של טלסקופ חלל .כל מה שעולה ממחשכי יקומי בדמות כוכבים מתפוצצים
וערפיליות גז צבעוניות נקלט ונשאר אצלך למשמרת .הלילה אני חושב על מה שמחובר לאוזן הזאת ובלב
החדר החשוך המחשבה עלייך זוהרת.

משה גרנות

״יורד אל השירה״
רון גרא :לתלות שבילי שמים ,צבעונים  86 ,2021עמ׳
שני כוחות מתמודדים תדיר במוחו של היוצר :האחד ,הכורח
לפרוק מהלב את המצוקה (בלשונו של אהרן אפלפלד –
״הפצע״) ,השני ,הנטייה לערפל את ההיגד ,כדי לא לחשוף
לחלוטין פרטים שעלולים להיות נלעגים ואולי אף מגונים
בעיני הקוראים .תפקידו של פרשן השירה הוא להתחקות אחרי
רמזי רמזים ולהסיט את הערפל .אך לעיתים מובל הפרשן,
שלא בטובתו ,אל מבוך של רמזים ,וללא עזרה
שמחוץ לספר הנדון ,הוא עלול לעמוד חסר
אונים אל מול החידה שבטקסט.
דוגמה למבוך כזה היא השיר הארוטי ׳זר עצוב׳
(עמ׳  :)17-16הדובר מביט אל האהובה ,שהמים
הופכים את לבושה לשקוף וחושף את שדיה.
הוא מתעלס איתה ,נושק לשפתיה המלוחות,
ושפתיו גם מהלכות ״בין גבעות חיקה״ .והנה –
״אביה ניצב  /מושך מעלי  /השמיכה  /ונסוג״,
והאהובה ״נלקחה בתחבולה /אל רופא ואחות״.
בסוף השיר נכתב :״זר עצוב קלעתי  /בדמעות /
לבת אוני  /שלא נולדה״ .האם נרמזת כאן הפלה?
המשורר מרמז ככל הנראה לחוויה טראומטית שקשורה באהבה.
אין לדעת אם זו אירעה לפני פרשת נישואיו שלו שהסתיימה
בגירושים כואבים (שעליהם כתב בספרו בנעלי גירושין1995 ,
ובמבחר של רוב שיריו – הבהוב אחד של חסד ,)2020 ,שכן
בקובץ שלפנינו המשורר ממעט לתאר פכים מהביוגרפיה שלו.
הגירושים מוזכרים כאן אך ברמז בשיר ׳בלילות אין שנת׳ (עמ׳
 .)50פגעי הגוף הנלווים אל הזקנה ,שהרבה לעסוק בהם בעבר,
מרומזים הפעם ,כגון בשירים ׳רואות חשוכות׳ (עמ׳ ,)13-12
׳אור איני׳ (עמ׳  ;)15שניהם מוקדשים לד״ר נירית בורלא ומן
הסתם קשורים בניתוח עיניים שעבר הכותב ,וזאת ככל הנראה
גם הסיבה שהמוטו לספר הוא פסוק מתוך על העיוורון של ז׳וזה
סאראמאגו.
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ואכן שיריו של רון גרא מרמזים על התרבות הרחבה המוטמעת
בו .בשיר ׳זורע וקוצר׳ (עמ׳  )65המשורר מתכתב עם השיר של
אברהם בן יצחק ׳אשרי הזורעים ולא יקצורו׳ (שירים ,ספרי
תרשיש ,תשכ״ח) .אברהם בן יצחק פרסם בחייו שירים בודדים,
ואלה זכו להערכה רבה ,ואפילו להערצה מצדה של המשוררת
הקאנונית לאה גולדברג ,והנה מתכתב רון גרא עם המשורר
הנידח ,הנדיר:
ישנו הזורע ואינו קוצר /כל הרהוריו /כבשעת עבירה /מעבר
למידה ולמשורה /.אבל ישנו /הקוצר /הגם שלא זרע״.
הקורא חש שהכורח לכתוב שירים אינו מביא שלווה לנפש
הכותב ,אדרבה ,יש בכתיבת שירה מעין יציאה
לקרב ,כמו בשיר ׳יורד אל השירה׳ (עמ׳ :)9
״חמוץ בגדים /יורד אל השירה בתחום /עצמי/
ואין תחתית״.
״חמוץ בגדים״ הוא ארמז ברור לפסוק מישעיהו
ס״ג  ,1ובו מתואר האל היוצא לקרב .ובהמשך השיר
נרמז כי יש בכורח הזה מן הקללה :״אולי אלך אל
הר /עיבל /לשרוף את הקללה״ .ובשיר ארס־פואטי
אחר מפורטים החסמים שעטים על היוצר :״שירי
הוא חשבון נפש /עם משפחה /סביבה /בני האדם
הסוחפים במרוצתם /עם בורא עולם /עם עצמי...״
(׳חשבון נפש׳ ,עמ׳  ;62וראו שירים ארס־פואטיים
נוספים :׳זוכר מילים׳ ,עמ׳  ;69׳איני נמנה׳ ,עמ׳ .)71
רון גרא הוא אמן של אימאז׳ים ,והרי אחדים :״עוטה חוטי
מרפא /בדפנות חדרי לבי״ ,׳חלום אביבי׳ (עמ׳  ;)20״ימים טריים
מתדפקים בפתח /.עלעלים /מתרוננים /על חזה האדמה״ ,׳אביב
בפתח׳ (עמ׳  ;)21״גוהר על מסילות הזמן״ (עמ׳  ;)29״טילי
מחשבותי /יוצאים מבסיס /חלומותי״ ,׳צער מחשבה׳ (עמ׳ ;)38
״מחשבות שווא החוזרות /לצבוט מבט״ ,׳חשבון נפש׳ (עמ׳ .)62
הקובץ מסתיים בתפילה המודעת לחוסר האפשרות הטמון בה,
ועם זאת היא מתנסחת בבקשה לחסד של המשורר:

.

״אדון כל העולמות /אין בנו מתום /רק תהום /.אנא /,עשה
		
עמנו /חסד״ ,׳עשה עמנו חסד׳ (עמ׳ .)84

עד החתונה זה לא עבר
ֵמ ֲא ֵ
חֹורי ָארֹון נָ עּול
ֲחתּולֵ י ַמּזָ ל ִּב ְׂש ִמיכַ ת ָא ָבק
ְׁש ִבילֵ י ַחּיִ ים נִ ְסלָ לִ ים ְּבזָ וִ ית ַה ֶּפה
הּודה ִמ ַּב ַעד לְ ְ
סֹורגֵ י ֵמ ָיתר
ֵּת ַבת ְּת ָ
ַהּלִ כְ לּוְך ֵ
מֹוצא ִמ ְקלָ ט ֵּבין ָהעֹור לַ ִּצּפ ֶֹרן
לֹוׁשים וְ ַא ְר ַּבע
ְׁש ִ

אדונית הבית
בּוע ָק ֵמל
ַה ָּׁש ַ
וְ ַה ַּׁש ַער נִ נְ ָעל לִ ְרוָ ָחה
ַא ֲח ַרי
טּורת ְס ָד ִקים
ימה ֲע ַ
נְ ִׁש ָ
ֻּדּבֹון ַּפ ְרוָ ה ֻמ ָּטל ְּב ַת ְר ֵּד ָמה ַעל ִר ְצ ָּפה ָק ָרה
ּפֹוע ִמים ְּב ֶח ֶדר ֶא ָחד
ַא ְר ָּב ָעה לְ ָבבֹות ֲ
ַמ ְר ֵּתף ַחּיַ י ֵ
ּבֹוער ּכִ ְקט ֶֹרת
ֶח ְמלָ ה ְּבנִ ְׁש ָמ ִתי

כאבי גדילה
ָּב ְר ִאי ֲאנִ י ַמ ְב ִחינָ ה
ָּבעֹור ַה ִּמ ְת ַה ֵּדק ְס ִביב ְּב ָׂש ִרי
ַהּכְ ָתלִ ים נִ ְמ ָּת ִחים ְס ִביב ַח ְד ֵרי לִ ִּבי
ּכְ נָ ָחׁש ַה ַּמ ִּׁשיל ֶאת עֹורֹו
נִ ְפ ָרד ִמּזֵ כֶ ר ּגּופֹו
ַעל ּגָ חֹון
לָ ַמ ְדנּו לְ ָה ִרים רֹאׁש

ז׳ק ברל
הארץ השטוחה
ִעם ַהּיָ ם ַה ְּצפֹונִ יִ ,מ ְׁש ָטח ְמ ֻע ְר ָּפל
וְ גַ לֵ י ְּדיּונֹות לַ ֲעצֹר ֶאת ַהּגַ ל
עֹוקף
וְ ִריף ָעמּום ֶׁש ַּמ ַּסע ּגֵ אּות ֵ
וְ ֶׁשּלִ ּבֹו ּכְ ָת ִמיד ֶׁש ֶפל ֶׁשל לֵ ב
ִעם ֵאינְ סֹוף ַע ְר ִפּלֵ י ָע ִתיד ֶׁש ָּׁשב
רּוח ִמזְ ָרח ַה ְק ִׁשיבּו לַ ַּמ ַּׁשב
וְ ַ
טּוחה ֶׁש ִהיא ֶׁשּלִ י.
ָה ָא ֶרץ ַה ְּׁש ָ
ִעם ָק ֶת ְד ָרלֹות ָה ִרים נְ טּולֵ י ִהּסּוס
ִמגְ ַּדל ַּפ ֲעמֹונִ ים ּכְ ת ֶֹרן ָעמּוס
ִעם ְׁש ֵּדי ֶא ֶבן ֶׁש ְ
ּקֹוט ִפים ָענָ ן
ְּבחּוט ַהּיַ ִּמים ַמ ָּסע ְמכֻ ּוָ ן
ְ
ּוׁש ִבילֵ י ּגֶ ֶׁשם ּכְ ִב ְרּכַ ת ֶע ֶרב־טֹוב
רּוח ִמזְ ָרח ַה ְק ִׁשיבּו ִּב ְרצֹותֹו.
לְ ַ
טּוחה ֶׁש ִהיא ֶׁשּלִ י.
ָה ָא ֶרץ ַה ְּׁש ָ
ִעם ָׁש ַמיִ ם ּכִ ְת ָעלָ ה ֶׁש ָא ְב ָדה,
קֹומה
ִעם ָׁש ַמיִ ם נְ מּוכִ ים ַעד נְ ִמיכּות ָ
ֲאפ ִֹרים ּכִ ְת ָעלָ ה ֶׁש ָּתלְ ָתה ֶאת ַע ְצ ָמּה
ִעם ָׁש ַמיִ ם ּכֹה ֲאפ ִֹרים ַעד ְסלִ ָיחה
נּוחה
רּוח ֶׁש ָּבא לִ ְפרֹׂש ְּת ָ
ִעם ַ
רּוח ַה ָּצפֹון ַה ְק ִׁשיבּו לְ ִה ְת ָּפ ְרקּות
ִעם ַ
טּוחה ֶׁש ִהיא ֶׁשּלִ י
ָה ָא ֶרץ ַה ְּׁש ָ
מֹורד ָה ֶא ְסקֹו
יטלְ יָ ה ּגֹולֶ ֶׁשת ְּב ַ
ִעם ִא ַ
ְּופ ִר ָידה ַה ְּבלֹונְ ִדינִ ית ֶׁש ֶ
הֹופכֶ ת לְ ַמ ְרּגֹו
ּכְ ֶׁש ְּבנֵ י ֶ
נֹוב ְמ ֶּבר ׁשּוב ָׁש ִבים ְּב ַמאי
ּכְ ֶׁש ַה ִּמיׁשֹור ְמ ַע ֵּׁשן וְ ֵ
רֹועד ַּת ַחת יּולִ י
רּוח לַ ִח ָּטה
רּוח לַ ְּצחֹוק ּכְ ֶׁש ָה ַ
ּכְ ֶׁש ָה ַ
רּוח לַ ָּדרֹום ַה ְק ִׁשיבּו לְ ִׁש ַירת
ּכְ ֶׁש ָה ַ
טּוחה ֶׁש ִהיא ֶׁשּלִ י
ָה ָא ֶרץ ַה ְּׁש ָ
ז׳ק ברל ()Jacques Brel 1973-1929
״מה חסר לך על מנת להפוך למשורר?״ נשאל הטרובדור הבלגי,
הפלמי ,שחי בצרפת מגיל עשרים וארבע .ותשובתו :״להאמין״.
כיום ,אחרי שבוב דילן זכה בפרס נובל לספרות ,אולי יש מקום
לשקול את תשובתו של ברל.
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הפינה הצרפתית

כרמל שיינר

צביקה שטרנפלד

חגית גרוסמן

אהבה היא חוק אוניברסלי
למחיקת גבולות
אנה בלנדיאנה :כשהמוות נדלק בעלים ,מרומנית:
משה ב .יצחקי ,קשב לשירה  110 ,2021עמ׳
המשוררת אוטיליה ולריה קומאן העניקה לעצמה את שם הכפר
שבו גרו הוריה ,בלנדיאנה ,אחד מחמישה כפרים במחוז אלבה
שבטרנסילבניה ,רומניה .בבחירת שם זה ,הפכה את שמה לשיר,
אנה בלנדיאנה :יש בו חרוז ,חזרה ומצלול ,משמעות שורשית
ואהבה להוריה .בשנת  2010הקשבתי לה קוראת שירים ברומנית,
בתיאטרון העברי־ערבי ביפו ,בפסטיבל ״שער״
לשירה .היא אחזה בספר וקראה בקול שנשמע
כבכי ,כקינה ,בניגון של צער וכמיהה .כשהמוות
נדלק בעלים הוא הספר השלישי של בלנדיאנה
בתרגום משה ב .יצחקי שמתפרסם בהוצאת קשב
לשירה .קדמו לו הספרים שפל החושים (,)2014
ותקווה מתחת לשמש אפורה (.)2017
אנה בלנדיאנה נולדה ב־ ,1942בעיר טימישוארה
בדרום מערב רומניה .היא כתבה עד כה שישה־
עשר קובצי שירה ,שישה כרכי מאמרים וביקורת
וארבעה ספרי סיפורת .ספריה תורגמו ללשונות
רבות .בספר זה תורגם מבחר משיריה .אחד
מהספרים המתורגמים בספר הוא האורלוגין ללא שעות (,)2016
ובו היא בוחנת את הטוב ואת הרע ,את בדידות האלוהים
שגרמה לו לברוא עולם ,שיוכל לשוחח עם האדם .״אנו יודעים
שאנו מומצאים /וקיימים /כדי שנוכל להשיב /,אך לא ידענו- /
וגם הוא הכל יודע /לא חזה /-שנדבר בשפות שונות״ (עמ׳ .)19
אי התקשורת בין אדם לאלוהים יצרה צעקה שמשמעותה חיים.
הסבל מאלף לצעוק ,כלומר לחיות .המוות הוא אמונה במופלא.
תוהו העולמות המקבילים מציף אותה .המוות הוא רק הפרעה
קלה ,אגם קרח קפוא שיש לחצות לגדה השנייה .״איני חוששת
מהחציה /אני חוששת מהרגע /שבו החוף הנטוש ייעלם במורד
הזרם /כאילו היה המוות נהר /בעל גדה אחת״ (עמ׳ .)34
העין מניעה כנפיים ולנצח יש דמעות .לאדם – ובמקרה זה,
לדוברת ,אין שליטה במציאות ,דבר לא תלוי בה .רק הרגש שייך
לה ,תחת שליטתה והוא בית מלאכתה .היא חוצבת מטאפורות
מן הסבל .כמי שפחדה להיוולד היא צועקת וחיה מעל פחד
הנטישה ,והחיים הם נדודי שינה שקשה לשאתם .״הצל אינו
אלא מתקפה /על בדידות האור״ (עמ׳  .)31במראה משתקפות
דמויות עצמה המשתנה .היא מחפשת אחריה מבלי למצוא .היא
לא קיימת ,רק מתבוננת.
שירי הפרק השני ״וריאציות על נושא נתון״ ( ,)2018עוסקים
בחייה לאחר מות אהובה .״כמו מים חיים /ששמרו את דמותי
ללא שינוי /כמו בסיפורים /אני מביטה במראה /ממתינה באימה
לשינוי /.אך הנה ,דבר לא קורה .האין זו הוכחה נפלאה /שאתה
לא מפסיק להביט בי?״ (עמ׳  .)56היא לא מאמינה בפרידה ,אלא
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בהתאחות ,בבלתי ניתן להפרדה .כשם שלא בחרה לאהוב ,כך
לא תדע להיפרד .הפרידה מאירה את הבלתי ניתן לפירוק ומבטו
הנצחי מייפה את פניה.
״מה זאת אהבה אם לא העדר האפשרות להיות /שתי ישויות
נפרדות שלא החליטו להיות ביחד? /בפשטות ,ברגע כלשהו
בהתחלה /חשתי שהכל כבר הוחלט עד המוות /.אבל המילה
האחרונה הזאת היא רק מוסכמה /,כמו כל גבול שניתן להזיזו
למעלה או למטה /או אולי לבטלו על פי חוק /.ומהי אהבה
אם לא חוק אוניברסלי /למחיקת גבולות״ (׳מה זאת אהבה׳,
עמ׳ .)64
אהבה היא פטאלית ,משנה גבולות חיים ומוות .אהבה היא גורל
בלתי ניתן לבחירה .הכל מוכתב עד מוות .היא משוחחת עם
אהובה ,כי עבורה המוות הוא בגדר מוסכמה ,משהו שאפשר
להזיז ולשנות .השיר עוסק במוות ובחיים בנשימה
אחת .אהבה יכולה לבטל חוקים ,להשאיר בחיים.
אבל איך אפשר לשבור את חוקי הטבע ולחיות את
מותו של האהוב? בפרק הזה יש שירים נהדרים,
שירים חכמים על הישרדות ויופי .שירי הגות
והבנה .כמו השיר בין הרוח לגוף :״ואנו מגלים/
שהרוח ,יותר מן הדם /,חברה בינינו תמיד״ (עמ׳
 .)53ובשיר ׳אנחנו נפגשים כמו בבועת סבון׳:
״אבל הכל נראה פלאי כל כך /מי יודע אולי שם/
שנייה אחת /אורכת /אלף שנים...״ (עמ׳ .)57
בשיר ׳תמיד׳ היא מבהירה בפשטות את המבנה
הנפשי והחברתי של זוגיות :״תמיד חלמתי להיות
לבד /לרוב /היו מסביבי /יותר מדי אנשים /רק אתה היית אני/.
רק אתה נכנעת ללשון רבים /למכשיל שלנו /,רק אתה יכולת
לבנות בדידות /שהתאימה לשנינו״ (עמ׳  .)71מהי זוגיות אם לא
התבודדות ביחד? בפשטות מצומצמת היא מתארת את עיקר
האהבה ובודקת גבולות .היא מדברת אליו ,השומע ,וכותבת
שירי אלמנות .אמנם השירים כתובים בכלליות ,ולכן ניתן
לקרוא אותם גם כשירי אהבה ללא סימן למוות ,אך האהוב
חוצה את נהר השכחה והיא ממשיכה לדבר אליו ובודקת את
המוות שהיא נותרה לחיות .לאחר נטישתו היא חשה בחיבוק
מתמשך של ישות דומה לה ,שחוצה את הקווים ושומרת על
חום גופה .מעין פתרון מדומיין שהוא מצא כדי לא לנטוש.
והיא סומכת עליו .איך יוכל לעזוב? הרי הוא היא .היא נעה בין
מציאות לדמיון .בחגים משוטט חיוכו בין החדרים ככתם שמש,
החתולה עוקבת אחריו וחשה בישותו .רוחו היא חבר דמיוני,
כמו שהיה לה בילדותה .עכשיו היא מדברת אל עצמה והשכנים
שומעים את קולה מעבר לקיר .״אין זאת אלא הוכחה נוספת
לכך /שאנחנו ישות אחת״ (עמ׳ .)82
הדיבור שלה ממשיך את חייו בדירה .כאשר הוא הלך נולדו
שאלות שלא ניתן לה להשיב עליהן .היכן הוא? היכן הוא נמצא
כאשר היא קוראת אליו ,ולאן הוא חוזר? מה פירוש להעלם?
לאן נעלם זמן היחד שלהם? תודעתה היא חייו ,היא יודעת שהם
לא ייפרדו לעולם ,גם לאחר שהיא תתחיל עידן חדש .בעזרת
הידיעה ,הדיבור והדמיון ,היא תשאיר אותו בחיים .האהבה
שלהם היא המשכיותו .לכן גם המוות הוא רק התרחבות ,כאן
ושם .והכל כאן ,בדירה שלהם ,בגוף שלה ,בקול שלה .במבט

פבל מובשוביץ׳
חלונות הם שקר עצוב
״וַ ּיַ ְׁש ֵקף [ְּ ]...ב ַעד ַה ַחּלֹון וַ ּיַ ְרא וְ ִהּנֵ ה יִ ְצ ָחק״

.1
חּוצה
צֹופים ַה ָ
ַּפ ַעם ֶה ֱא ַמּנּו ֶׁש ֵּמ ַה ַחּלֹון ִ
חּוצה
ָרחֹוקָ ,רחֹוק ַה ָ
ימה
ַא ַחר ּכָ ְך ֵה ַבּנּו ֶׁש ָּצ ִפינּו ְּפנִ ָ
ימה
ָרחֹוקָ ,רחֹוק ְּפנִ ָ
ַא ַחר ּכָ ְך ּגַ ם וְ גַ ם.

.2
ַה ַחּלֹון ֶ
חּוצה
צֹופה ַּד ְרּכֵ נּו ַה ָ
חּוצה
ָרחֹוקָ ,רחֹוק ַה ָ
ֶ
צֹופה ַּד ְרּכֵ נּו ָרחֹוק ָרחֹוק.

.3
וְ ֶאת ִמי ֶׁש ֶ
ּצֹופה ַּד ְרּכֵ נּו
ֲאנַ ְחנּו ְמכַ ּנִ ים ְּב ֵׁשם
ּכְ ֵדי לְ ִה ָּׁש ֵאר ָּבעֹולָ ם.

שלה ושל החתולה ,באוזני השכנים .הדירה היא העולם הזה
והעולם הבא .עכשיו היא מוכרחה לשנות את המילה אהבה.
זו מילה כללית מדי ,מבלבלת .לא מדויקת ,שהתאימה להם
מזמן ,כשהם היו ״שתי ישויות /שהתקרבו זו לזו בסערה /בלי
שיהיה להן מושג /מה עתיד לקרות ,חשות רק /שיקרה להן
ביחד //.אבל עכשיו ,מקץ עשרות שנים ,כשאין עוד הבדלים /גם
לא קווים מפרידים /,ולא הדקים ביותר /והמילה נשמה פגומה
בלשון רבים /,להגיד אני אוהבת אותך היא מגבלה /,הדגשת
הבידול /,שנפשית אינו קיים עוד /,מין העזה להסיג אותנו
לאחור /מהיותנו ישות אחת /,להפשיט אותנו מגופנו /,כאילו
התעקשנו לגלות ,מי משנינו מת״ (עמ׳ .)88
במותו היא יודעת שהם תמיד היו שניים ,אך אולי גם זו היתה
אשליה .כי המוות הבהיר במדויק שהם אחד .שהוא חי בגופה,

.4
ּוכְ ֶׁש ֵאין ִמי ֶׁש ֵ
ּתֹופס עֹולָ םִ ,מי ֶ
צֹופה?
ּכְ ֶׁש ֵאין ִמי ֶׁש ֵ
ּתֹופס עֹולָ םִ ,מי ִמ ְת ַר ֵחק
ָרחֹוקָ ,רחֹוק?

.5
ַּפ ַעם ֶה ֱא ַמּנּו ֶׁשּיֵ ׁש ַחּלֹון
תּוח ,וְ נִ ָּתן לִ ְפּת ַֹח אֹותֹו
וְ הּוא ָּפ ַ
וְ כָ ל ַהּזְ ַמן ַהּזֶ ה ִה ְס ַּת ְח ַר ְרנּו
וְ כָ ל ַהּזְ ַמן ַהּזֶ ה ִה ְס ַּת ְח ַר ְרנּו
וְ כָ ל ַהּזְ ַמן ַהּזֶ ה ִה ְס ַּת ְח ַר ְרנּו

.6
לְ ַה ְׁש ִקיף ִמ ַּב ַעד לַ (ָ ...מה?)
לְ ַה ְׁש ִקיף ֶּד ֶרְך(ָ ...מה?)
לְ ַה ְׁש ִקיף ִמּתֹוְך(ָ ...מה?)
לְ ַה ְׁש ִקיף ַעל(ָ ...מה?)
ֲאנִ י ִ(מי?) ֶ
רֹואה ָ(מה?)
ֵאין ָ(מה?) ֵאין ָ(מה?) ֵאין
צּובים
ַרק ְׁש ָק ִרים ֲע ִ

בדמיונה ,בקולה ,בדיבורה .מהשירים עולה לעתים תחושת אי
שפיות של אישה בודדה ,יושבת בלב העריריות ואוספת את
דמעותיה בדיו .שכניה ,אנשים מן היישוב ,יעידו שהיא לא בקו
הבריאות ,שייסורי הפרידה עלו על גדות הנפש .הם לא יבינו
ללב משוררת ולא ידעו שיש בכוחה לשבת מול האין ולהתבונן
בכאב כבבית מלאכתה ,ניתן לה מצפן לרדת לשאול ולחיות
בו ,להלך בדירה לבושה בחיי אהובה המת ,לקיים את נוכחותו
בגופה .לדבר ולגרום לו לשמוע.
התרגום של משה ב .יצחקי נפלא ומבורך .אני מודה לו על
מלאכתו החשובה ,שבזכותה גיליתי את לבה ומוחה של אנה
בלנדיאנה ,את מחשבתה המקורית ,חוכמתה .התרגום מצליח
להעביר את ייחודיותה ,את הדיוק המטאפורי ,הגותה ,חום
אהבתה ,נאמנותה לכתיבה וליצירה .יש בכך השראה רבה.

.
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יפה עמנואל בנימיני

בוחרת בחיים
חנה גרנות :חמש דקות איתך ,ספרא  212 ,2021עמ׳
אודה ,שלא יכולתי ,כדרכי ,לקרוא ברצף אחד את כל עשרים
ושתיים היצירות הכלולות בספר הביכורים של חנה גרנות .קראתי
יצירה ,התרגשתי ,הרהרתי ,ואז יכולתי להמשיך ליצירה הבאה.
זה המקום לשבח את מבחר היצירות בספר ואת סדר הבאתן.
בזכות העריכה הזו התבהר לי בהדרגה מה בספר זה ריגש אותי,
ונראה שהוא ירגש גם קוראים אחרים .מסתמנים בספר שני
חלקים ,וכל חלק מרגש לעצמו .בראשון כלולות שבע־עשרה
יצירות ,כשהראשונה והאחרונה הן שירים והשאר  -סיפורים.
החלק השני כולל חמישה סיפורים.
השיר הראשון היה מוכר לי .קראתי אותו עוד כשפורסם בחוברת
׳שיח שכולים׳ ,במאי  .2018הפעם יכולתי להבחין שהעמדתו
בפתח החלק הראשון מקנה לו משמעות נוספת
 כסמן דרך לקריאת היצירות שבעקבותיו .זאתגם בנושאו  -״התמודדות עם שכול״ ,וגם בדרך
העיצוב של הנושא ,המשלבת בין המציאות
המרה לבין הדמיון ,העוזר להמתיקה במקצת.
המציאותי בשיר זה הוא מקום האירוע המוצהר
כבר בשמו ,׳בתא הטלפון ביפן׳ ,המביא תיאור
ריאליסטי של התא הזה ושל העומדים בתור
ארוך מחוצה לו ומחכים בסבלנות.
הדמיוני מתחיל לפני השיר ,כאשר נאמר לנו
שהתא משמש לתקשורת עם אדם יקר ,אבל
מת .הדמיוני מתגבר ,כשהדוברת כותבת :״כתפי
הצמיחו נוצות לבנות ,ואני מרחפת לשם/
נוחתת רכות בתא הטלפון הקטן.״ הדמיוני ממשיך כשהאפרכסת
״אחזי בי ודברי אליו ,הוא שומע את
בתא מדברת אל האוחזת בהִ :
מר ֲח ֵמְך ,הלמות ִל ֵּבְך״ (עמ׳  .)7הדמיוני
קולך /,כפי שקלט ,עוד ַ
מגיע לשיאו כשהדוברת אכן מדברת אל בנה המת .שפתיה נעות
(כחנה המקראית) ומדבריה אפשר להבין כי הדוברת היא חנה
גרנות ,ששם בנה המת הוא דרור .המשפט המסיים את דבריה
מרגש ומצמרר :״חסרונך בי פעור ,מדמם וצורב /.חבק ,נשק ,לחש
לי ,שמצאת את אהבת חייך /.אוהבת ,חושבת ,ונוקב הגעגוע״ (עמ׳
.)8
במהלך הקריאה של היצירות בחלק הראשון מתוודע הקורא לא
רק לכאב העמוק והבלתי פוסק של אם שכולה ,אלא גם לשלבים
השונים בתהליך ההתמודדות שלה עם כאב השכול .הסיפור
הראשון ״פרחים ורובים״ (עמ׳  )15-9מביא את התמודדות עם
השלב הראשוני ,ועולה בו החידה המייסרת :מה היה מצבו של
הבן לפני מותו? איך הרגיש?
מהמעט שנודע לה ,ונראה שבעיקר מדמיונה ,מעצבת גרנות
לבן לפני מותו מצב דרמטי ,המקבל אמינות בהחלטה הספרותית
לתת לבן עצמו לספר על הקונפליקט בנפשו :מצד אחד הוא חייל
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בשירות סדיר ,שחייב לציית לפקודות הצבא ,ולהסכין עם מיעוט
החופשות .מצד שני הוא גבר מאוהב מאוד שרצונו עז להיות עם
האהובה ולבלות רק בחברתה .ממתנותיה ,מכתביה והתנהגותה
נראה לו שגם היא מאוהבת בו .בסיפור ״דורון ואיילה ,סיפור
אהבה״ (עמ׳  )25-16נקרא על שלבי התעצמותה של האהבה הזו.
סופו המר של סיפור האהבה מובא בסיפור המטלטל ״תעתועי
ונוס״ (עמ׳  .)37-26גם את הסיפור הזה כבר קראתי ,כשפורסם
בנוסח שונה בכתב העת ׳מאזניים׳ באוגוסט  .2012הדוברת
בסיפור היא ונוס ,אלת האהבה ,והיא מספרת בו בפירוט כיצד
הציתה וליבתה את אהבתם של דורון ואיילה ,איך גרמה לדורון
להשתולל מזעם כשחברו הטוב ואהובתו חברו יחד ובגדו בו ,ואיך
היא עמדה מנגד כאשר דורון נשבר לרסיסים ו״צעד בכבדות לחצר
הבית״ של החבר .היא מסיימת את סיפורה במשפט מצמרר :״ונטל
את נשקו״ (עמ׳  .)37משפט זה עומד באמצע העמוד ,והריקנות
סביבו רומזת בלי מילים על הריקנות שנותרה לאחר מעשה.
מה בדיוק עשה החייל בנשק לא נמסר בסיפור אך מעטיפת הספר
אנו למדים שהוא ירה בעצמו .נראה שההימנעות כאן מביטוי
מפורש של התאבדות הבן משקפת מצב רגשי או שלב שבו
שותקים או ממעטים לדבר על מוות בהתאבדות.
ההשתקה כלפי חוץ עומדת בניגוד לצעקה שבפנים,
המאשימה בעיקר את המתאבד .והנה בסיפור זה
מסתמן בסמוי מעבר מהאשמה לזיכוי .זאת בזכות
החלטתה המצוינת של גרנות ,לתת את הסמכות
הסיפורית לאלה ונוס ,ולשים בפיה הודאה שהיא זו
שבתעתועיה גזרה את גורל העלם .משמע ,הבן זכאי
וונוס היא האשמה.
בסיפור ״הצעקה של מזל״ (עמ׳  )107-99מרחיקה
האם לכת בזיכוי הבן ,ועולה ממנו כי מזלו הרע של
הבן נגזר ונצפה על ידי מגדת עתידות  -לא בעלומיו,
אלא כבר בילדותו .מתן השם ״דורון״ לדמות הבן
בסיפורים ,אף ששמו במציאות היה כאמור דרור ,הוא
החלטה ספרותית נהדרת .אלה שני שמות בעלי מצלול דומה,
אבל השם הספרותי מבטא את התובנה הבאה בשלב במתקדם
של האבל כי החיים עם הבן ,גם אם היו קצרים ,הם דורון ,מתנה.
תובנה זו ״מזיזה״ את ההתמודדות עם השכול מהתרכזות במוות
כגזרת גורל ,להתרכזות בחיים כבחירה חופשית .ואכן בכמה
סיפורים בחלק זה מושלים החיים.
בסיפורים ״כתב חרטומים״ (עמ׳  )54-38ו״ריקוד הבלרינים״ (עמ׳
 )66-55יש תיאור מפורט של החיים המשותפים שהיו לאם עם
בנה ,ושפע של זיכרונות טובים .בסיפור ״חיים חדשים״ (עמ׳
 )124-108מתוארת בחירת האם להיאחז בחייה החדשים .מה
שמפתיע במיוחד הוא ״מתן״ חיים גם לבן ,שאמנם מת בגופו,
אבל ממשיך לחיות ברוחו .הוא מעוצב כאינו נראה ,אבל כרואה
הכל ואף כמספר בגוף ראשון סיפורים כמו ״פגישה עם אנה
פרנק״ (עמ׳  )84-75ו״בין העולמות״ (עמ׳  .)142-132בסיפור
״חמש דקות איתך״ (עמ׳  ,)125שנתן את שמו לספר כולו ,נענית
רוח הבן לבקשת האם להיפגש עמה בגן הדינוזאור ,שהוקם ליד
הבית לזכרו (על הקמת הגן מספרת האם בסיפור ״גן הדינוזאור״,
עמ׳ .)74-67

רוני סומק
מונפלייה .פסל הסוס של לואי ה־14
ֵ
יֹותר ֵמ ֲא ֶׁשר ְּבסּוסֹו
לּואי ַה־ָ 14היָ ה ְמא ָֹהב ַּב ְ
ּמֹוׁשכֹות
ִ
ּכְ ִאּלּו ֶׁש ְּבגִ לְ ּגּול ֵ
קֹודם ָהיָ ה ַמלְ ּכַ ת ָסאדֹו
ֶׁש ִה ְת ַמּכְ ָרה לַ ּׁשֹוט.
ִאם ֹלא ָהיּו ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה ְצלִ יפֹות
זִ כְ רֹו ָהיָ ה ֹלא ֵ
יֹותר ִמ ְּס ָתם ַמ ְס ֵמר ָחלּוד
ֶׁשּנֶ ֱע ַקר ִמ ַּפ ְר ַסת ַהּסּוס.

אם בשיר הפותח רק האם דיברה אל הבן ,בפגישה הפעם מגיעה
האם לשלב המתקדם בהתמודדות עם השכול :בדמעות שמחה
היא שומעת את בנה מדבר אליה ואומר לה את מה שהיא מצפה
לשמוע :״את אינך צריכה לומר דבר ,אני קולט את מחשבותייך״
(עמ׳  .)129הוא גם כמו משגר אליה תובנה ,שחשוב מאוד לאם
ולנו שתישמע :״אין דבר ששווה למות למענו ...אני משוכנע,
שאפילו למען האהבה לא ראוי למות״ (עמ׳ .)130

השיר החותם את החלק הראשון נקרא ׳כוהנת הפרידה׳ (עמ׳
 .)158הצבתו כאן מקנה לו משמעות כמצהיר על סיום הכתיבה
על השכול וההתמודדות עמו .החלק השני כולל כאמור חמישה
סיפורים .בכל אחד מהם מעוצבת טראומה אחרת ,שאינה
קשורה לשכול (שניים מהם כבר פורסמו בבמות אחרות:
״גגות נעולים״ ב׳מאזניים׳ ,באוגוסט  ,2011ו״ענני״ ב׳קול
ההמון׳ ,בדצמבר  .)2020אין ספק שהיצירתיות הספרותית של
גרנות היא כמעיין המתגבר ואינה נובעת רק מטראומת השכול
הפרטי שלה.

הוא מדמה את אמו ל״שחיינית למופת ,שסיגלה לעצמה סגנון
משל עצמה וגם אימנה את גופה לצלול לעומק ,כאשר מגיע גל
גבוה של עצב וגעגוע״ (עמ׳  )131ולבסוף הוא מודה לה על כל
מה שעשתה בשבילו ,ומבקש את סליחתה על הכאב שגרם לה.
לאחר הדברים האלה חשה האם שהבן התבגר במשך השנים .אין
ספק שגם היא התבגרה במהלכן ,ובסיפור ״לחיות כדי לספר״
(עמ׳  )157-153נמסר מפיה סיכום מרגש של מסע ההתבגרות
שלה ,מסע אל ״ריפוי ,נחמה ותובנה לאובדן״ (עמ׳ .)153

כמה מילים על ציור העטיפה ,מאת הציירת אינה דוידוביץ ,שעל
ציור אחר שלה נקרא בסיפור ״געגועים־יצירה מאירה״ (עמ׳ 144-
 .)152הציור הזה מביע באחת את שני חלקי הספר :במרכזו מצויר
שעון חצוי לשניים ,והוא כמו החיים ,שטראומה חוצה אותם
ללפני ואחרי .מה שמונע את הנפילה הוא החיבור לחיים ,הן אלו
שהיו בעבר והן אלו שנמשכים בהווה.

בכתיבתה של חנה גרנות מתקיימת עצת החכם (משלי ,יב,
ֹיח ָּנה״ ,ישוחח
ב־א֣יׁש יַ ְׁש ֶחּ֑נָ ה״ .הקרי הוא ״יְ ִש ֶ
״ּד ָאגָ ֣ה ְב ֶל ִ
ְ :)25
על הדאגה ,אבל הכתיב הוא ״יַ ְׁש ֶחּ֑נָ ה״ ,ינמיך את עוצמתה.
ואכן גרנות שחה בגילוי לב ,באומץ ובכנות על הכאב הבלתי
פוסק שמסב לה השכול מהתאבדות בנה .אבל בו בזמן היא גם
מנמיכה את עוצמתו בהצבת שלבי ההתמודדות עמו עד הגעתה
אל המסר האופטימי  -שיש להיאחז בחיים.

שם הספר ״חמש דקות איתך״ הוא כאמור בקשת האם מרוח בנה.
אבל מן העטיפה עולה שזו יכולה להיות גם בקשת הכותבת מכל
אחד  -לתת חמש דקות מזמנו לכל יצירה קצרה בספר ,שהרי
זה בערך הזמן שלוקח לקריאתה .הנוזלים הניגרים מהעננים
שעליהם כתובה הבקשה נראים כדמעות ,אבל בשל צבעי הפסטל
הם יכולים להיות גם גשמי ברכה ,הנושאים את המסר האופטימי
				
של בחירה בחיים.

-
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ׁש ְ
׳לִבְנִי ,לְ ָ
עפרה קליגר :על היש ועל האין בעולם הזה  -מכתבים
לגדעון ,׳עמדה׳  175 ,2021עמ׳
בלבה צער עמוק על מותו הפתאומי
שיחת הנפש של אם ,הנושאת ִ
והשרירותי של בנה ,נוגעת בשורשי ההוויה; צער הפרידה והכאב
בליבת הספר ובתוך כך נחשפות בפנינו תובנות נפשיות ,שכך
הוא טיב הדברים הנוגעים בשורשי ההוויה.
עפרה קליגר היא משוררת שהוציאה לאור כמה ספרי שירה טרם
אסון מותו של גדעון בנה .היא מודעת לצורך הפנימי לשתף – או
מוטב לומר :לזכֹות – את הרבים בתובנות נפשיות אוניברסליות
הנובעות מאירועים פרטיקולריים .ואכן ספריה הקודמים מכילים
תובנות נפשיות יפות.
במובן מסוים השירה והספרות – והיצירה בכללה – הן בעצם
ניסיון אנושי ליתן היבטים אוניברסליים לאירועים אישיים.
המוות – והיחס אליו – עמוק בנשמתנו; ובצער האישי עם מות
מי מיקירינו טמונים גם יסודות אוניברסליים .אך אני חש כי
מספרה של קליגר ,שליבתו היא כאמור אבל על בנה ,אנו נצרכים
להביט הפעם הפוך – לא מהפרטיקולרי אל האוניברסלי ,אלא
מהאוניברסלי אל הפרטיקולרי :מתופעת המוות כנושא פילוסופי/
אוניברסלי אל המוות האישי של יקר וקרוב.
קליגר כביכול אומרת לנו שיש ערך רב לזכות את הרבים בתובנה
נפשית שיסודה באירוע נקודתי ,אבל עם מות הבן ,האירוע האישי
הוא האמת – הוא ולא אחר .היא יודעת כי לכתיבת מכתבים
אישיים יש ערך יומני ,שלעיתים הוא טוב רק לכותב עצמו,
וכאן היא ממחישה להבנתי את הרעיון שהמעבר מהפרטיקולרי
לאוניברסלי לוקה בחסר ,בהיותו מחייב את התערבות התודעה,
וזו איננה טובה כי היא מסלפת ומשבשת :״אינני מספרת סיפור
ואין כאן עלילת דברים ...כתיבתי אינה לפי סדר הדברים ,אשר
חוטא לדברים עצמם ,לאופן היותם בעולם״ (עמ׳ .)9
התופעה הכללית של היות מוות בעולם אפוא אינה בראש
המעיינות ,אלא המוות האישי של הבן :״אני יכולה לתפוס שבני
אדם מתים בסופו של דבר ...ובכל זאת אתה ,גדעון שלי ,אינך
יכול למות! לא ,איני יכולה להבין ,לקבל את מותך״ (עמ׳  .)35את
המוות כעובדה אוניברסלית עפרה מוכנה לקבל אך לא את המוות
האישי של בנה .הרהורים פילוסופיים על המוות האוניברסלי אפוא
אינם יכולים להוות נחמה על המוות הפרטיקולרי .״כל לימודי״,
כותבת היא ,״לימודי ההיסטוריה ,הספרות והפילוסופיה אין לאל
ידם לעזור לי לחרוג מעצמי ,לבצע טרנסצנדנציה ,ולראות את
המוות באור אחר ,שלא כהעדר מוחלט...״ ,ועוד; ״לאחר שטועמים
את מר המוות ...סר טעמם של החיים...״ (עמ׳ .)117
במובן הזה אין הספר בא בבחינת פואטיקה לשמה ,אף שהשירים
וקטעי הפרוזה הם פואטיים להפליא ,אלא הם באים מתוך כוונה
אחת מודעת המתפרשת להבנתי על שלושת המישורים הבאים,
ולפני שאציינם יש לומר כי מלאכת העריכה העדינה של ורדה
גינוסר ראויה לכל הערכה:

24
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(א) להיות יד וזיכרון לבנה גדעון;
(ב) לבטא אי יכולת למצוא את הצופן לפענוח המוות האבסורדי;
(ג) לבטא את הגעגוע ואת הייסורים הכרוכים שבו.
ברשימתי זו אני מבקש להצביע על נקודות אחדות מתוך מחשבה
שהכרחי לו לקורא על ״היש והאין״ בעולמה של אם שאיבדה
את בנה בנסיבות טרגיות להסיק משהו על ״על היש ועל האין״
בעולמו הפרטיקולרי:

תום ,אצילות והוד הוויה
אני קורא בספר וחש בכוח אימהי עצום שמקורו באהבת אין־
קץ לילד שמגלם תום ,אצילות והוד הוויה ,המעצימים את הכאב
האישי ומביאים את האם לכתיבה שמטרתה היא – זיכרון הבן .מי
שמתוודע לשלושה אלו שנגדעו שרירותית אינו יכול להתנחם.
אחד מן הפנים של התום מצוי בשיר ׳אזכור ולא אשכח׳ (עמ׳
 ,)142שבו רואה האם את חיוכו של הבן הבוקע ממקום טהור והיא
עומדת מקרוב על האופן שבו הבן לצמצם רווח מגלה לעצמו את
פלא קיומו:

ּפֹורץ/... /
ֶאזְ ּכֹר ֶאת ַה ִחּיּוְך ֶׁש ָּב ַקע ִמ ָּפנֶ יָךַ /... /ה ִחּיּוְך ֶׁש ְּלָך עֹוד ֵ
עֹודּנּוֻ /מ ְפ ָּתע ֵמ ַע ְצמֹו.
ִחּיּוְך ֶׁש ֶ
פן נוסף הוא הקשר בין האם לבנה ,שהוא אינטואיטיבי ולא
דיסקורסיבי ,היכול להתקיים רק בעולם בו יש מקום לתום,
לאצילות ולהוד .בשיר שבעמ׳  161האם כותבת:

יֹוד ִעים ְל ַה ְב ִחין/
תֹוכיֲ /... /,אנָ ִׁשים ֹלא ְ
ֵּבין ֱא ֶמת ְל ֵבין ֶׁש ֶקרְּ /בנִ י ְּב ִ
ֵּבין ֱא ֶמת ְל ֵבין ֶׁש ֶקרְ /.לָך וְ ִלי יֵ ׁש ָׂש ָפה ְמי ֶֻח ֶדתָׂ /ש ָפה ִמ ֶּׁש ָּלנּו,
ּיֹוד ַעת ְל ַד ֵּלג ֵּביןָ /ה ֲא ִמ ִּתי ַל ִּב ְדיֹונִ יֵּ /,בין ֲהזָ יָ ה ַל ַחּיִ ים ָה ֲא ִמ ִּתּיִ ים/
ֶׁש ַ
ְּול ַה ֲע ִלים ֶאת ַהּגְ בּולֹות...
שפת הסתרים מעידה שהאם והבן נוטלים חלק במהות אחת
משותפת – הכרה שעולמנו לא לחינם נברא .דוק :מובלעת כאן
אמירה שהקשר הוא כל כך מיוחד שהוא נותר גם עם מות הבן ,כי
הוא אינו מוגבל אלא להפך – הוא ׳מעלים גבולות׳.
למעשה כאשר הכותבת מתארת את האצילות ,את התום ואת
הוד ההוויה בהתגלמותם בבנה היא מביעה במובלע מעין תחושה
עילאית שבהיות שלושה אלו קיימים – העולם מצדיק את קיומו.

מ ״אולי שגה קוהלת״ ל״קוהלת שגה״
עצוב לחוש את השינוי שחל בקליגר בעקבות הטרגדיה .יצירתה
טרם האסון ,אף שהיתה נוגה לנוכח מצבו השברירי של האדם
ביקום ,הכילה יסודות אופטימיים ,הגם שבמשורה ובדוחק.
נציין כי שמו של הספר מזכיר לנו את שם ספרה להיות יש בעולם
(הקיבוץ המאוחד  ,2017בעריכת לאה שניר) ,אשר בו להבנתי
מבקשת הכותבת להבדיל ״יש״ שנמצא בעולם מ״יש״ שנמצא
בזמן .שם היא מעלה לדעתי השערה אופטימית שאפשר שתיאור
מציאותנו כ״יש״ בזמן איננו התמונה הנכונה; התיאור ההולם הוא
שאנחנו ״יש״ בעולם ,כאשר בראיית עצמנו רק כ״יש״ בזמן יש
צמצום וכניעה .אפשר שמציאותנו היא במקום טהור וזך ,אם נרצה
– בנצח ,היכן שאין משמעות ל״חידלון מוחלט״.

בשיר ׳כמו ציפור׳ הלקוח מלהיות יש בעולם עולה בממש
האפשרות להבין שמציאותנו אינה הבל שכן אינה רק בזמן:

ֹאׁשּה ַעל ִעּגּול ֶׁשל ַמיִ םְ /ל ַה ְחיֹות נַ ְפ ָׁשּהֲ /.../,אנִ י
ְּכ ִצּפֹור ַמרְ ִּכינָ ה ר ָ
טֹוב ֶלת ַל ְח ִמי ְּב ַפת ֶׁש ֶמׁשְּ /ומ ַמ ְל ֶמ ֶלתָׁ :שגָ ה ק ֶֹה ֶלת ׳יֵ ׁש ָח ָדׁש...׳/
ֶ
ּופֹור ֶׂשת נַ ְפ ִׁשי ֵמ ֵע ֶבר ְל ַקּוֵ י ֵאׁש״.
ֶ
קליגר אפוא סבורה כאן שאולי ״שגה קוהלת״.
גישה זו מתרסקת עם הטרגדיה:
״עד לאותו בוקר בו חגית בתי הגיעה עם שני
אחיי ,והבשורה המרה בפיה ...היו החיים בעיני
מאתגרים .גם כשלימדתי את ׳מקבת׳ ...ואת ׳בית
הבובות׳ ,תמיד הדגשתי בפני התלמידים את
האתגר שמציבים בפנינו החיים .אבל מותך רוקן
את הרעיון הזה ,מכל משמעות ,ועקר אותו מלבי.
באחת הפכו החיים ל׳הבל הבלים׳ כדברי קוהלת״
(עמ׳ .)32
וכך המחברת מובלת מ׳אולי שגה קוהלת׳ ל׳קוהלת
צדק׳ .וזה עצוב כל כך.

ניצבותו של החידלון המוחלט
בשיר שבעמ׳  169נכתב על אפשרותו של ״החידלון המוחלט״
שממנו מבקשת האם להגן על בנה:

חֹול ֶפת ֵּבין
חֹול ֶפת ַעל ְּפנֵ י ַהּיָ ִמיםֲ /.... /אנִ י ֶ
רֹוט ֶטתֲ /אנִ י ֶ
ְּב ִאוְ ָׁשה ֶ
ּכֹוכב ֶׁשּנָ ַתן ַמ ֲח ֶסהִ /ל ְבנִ יְ ,ל ָׁש ְמרֹו ִמ ְּפנֵ י
רְ גָ ִעיםָּ /ת ָרה ַא ַחר אֹותֹו ָ
ַה ִח ָּדלֹון ַה ֻּמ ְח ָלט...
דוק :קליגר אינה מדברת כאן על החידלון המוחלט כשלעצמו
חרדה היא על החידלון המוחלט של בנה.
אלא ֵ
זהו חידלון אשר לחשכתו אנו נעשים ניהיליסטים – ״בתוך דקות
אחדות נגוזו חייך והפכו לנקודה ממנה יבקע האין המוחלט ,אליו
אקלע ואפול...״; ״איך ניתן להמשיג את האין ,לנגוס בו מבלי
שהנפש תתרסק? מושג ׳האין׳ פלש לחיי ...הוא איננו עוד רעיון
פילוסופי מופשט ...הוא מכלול תחושות העצמי שאליו ובו עוד
מהדהד קולו של בני :׳אימא אני אוהב אותך ,אני מתגעגע אלייך׳״
(עמ׳  .)73זהו אפוא האין אשר הופך כל טעם לתפל ,ובמילה אחת
– לאבסורד.
כאן אפשר לומר ההפך ממה שאמרנו לעיל :אם החידלון המוחלט
של הבן קיים כי אז העולם אינו מצדיק את קיומו.

פסיחה בין שתי הסעיפים
למרות כל זאת ,אין לתמוה שגם בספר שלפנינו נמצאים יסודות
חיוביים השוללים את החידלון המוחלט והמדברים באפשרות
מציאות אותו עולם של ה׳דברים כשלעצמם׳ :״לך ,גדעון ,היו
כוחות־על ...החיוך הפורץ מבין שיניך ,לשונך ,שפתיך ,הוא חיוך
פלאי ...שנובע מתוך האוקסימורון של חיים־לא חיים ...זהו חיוך
אלוהי ,מן הטעם היחיד שגם על אלוהים נאמר שאין לו שיעור.
גם כששפתיך חתומות ,לא ניתן להדביר את החיוך ...הוא הדבר
כשלעצמו שפילוסופים כתבו אודותיו״ (עמ׳  .)33לפנינו אפוא

נקודת אור המאפשרת לחוש שהאין המוחלט והמאיים אינו קיים.
תחושה נוספת שקליגר מתארת היא שיש גורם המושיע מן האין:
אהבת הבן את אמו – ״אהבתך מצילה אותנו מן האין ,מהעדר
קיום .העדר הקיום הוא רק לכאורה...״ (עמ׳ .)41
האם מוצאת נחמה באהבת הבן אליה .אי אפשר שלא להזכיר
כאן כי טרם האסון כתבה קליגר על גדעון בנה שירים קורעי לב,
והנה בשיר מתוך בעין פנימית (׳עתון 77׳,2009 ,
בעריכת עמוס לויתן) היא מתארת את תחושתה
לנוכח אהבת בנה :״… מסדרונות וחדרים /כמו בכל
אבל באגף הסגור /מהלכים אנשים /...ובני
מקוםָ /.
יושב /אוחז בראשו הכבד /לבל יִ שמט /... /.אבל
באגף הסגור /עומד איש ליד חלון ומצעק /׳אני
בנו של אלוהים׳ /ובני מאמץ את גביניו /לראות
את ִאמו.״
למעשה ,האם בצערה מצויה בין שתי הסעיפים –
בין התחושה העילאית שהתום ,האצילות וההוד
של בנה מנביעים רגש חיובי שאכן טוב שקיימים
הדברים לבין הרגש השלילי החזק שאם החידלון
המוחלט של הבן קיים כי אז אין הצדקה לקיומם של הדברים.
עצם העלאת אפשרות הפסיחה על שתי הסעיפים היא נקודת
אור מסוימת ,אך כאמור קליגר מודעת לכך כי נקודת האור הזו
מגיעה לשולחן הדיונים על ידי התודעה ,על ידי השכל ,בעוד
הרגש עצמו כותש וכותש ומעמיד את האין המוחלט המחשיך
כל נקודת אור.

*
אני קורא בספר וקורא ונחמץ לבי .אני שומע את בכיה של
האם על תום הילד ,אצילותו והודו עד כי מתעצם בי בכי גם על
התמימות ,התום ,האצילות וההוד כשהם לעצמם;
אני קורא על חרדתה של האם מחמת אפשרות אינותו המוחלטת
של בנה וגם אני רוצה לשמור את גדעון מפני החידלון המוחלט,
ובתוך כך אני חש בהרסנותו של האין כשלעצמו המחשיך כל אור,
עד כי אני מבקש לסלק את האין המוחלט מהיות מושא בנפשנו;
אני קורא על תקוותה ורואה עד כמה היא נאחזת בגעגוע של בנה
אליה ובאהבתו אליה ְּכמה שיכול למנוע את אינותו המוחלטת,
ואני מבקש בלבי לומר לה את דברי שפינוזה  -שמתוך העובדה
שהיש ישנו נובעת העובדה שהאין איננו ,ושאנו נצחיים מעצם
היותנו ,ושבנה רשום בספר הטבע הנצחי ושהוא זכה להימצא
ולחוות את גילוי מציאותו כחוויה ניסית ואלוהית.
אני קורא וחש את עוצמת הדברים – החשש המטאפיזי מן המוות
כשלעצמו ,זה שאנו מתכוננים לו וחוששים ממנו ,נדחק לנוכח
הכאב עצום על מות הבן אשר מעמיד בקרן זווית את המוות
כשלעצמו;
ואני יכול להציע רק חיבוק מנחם ולחשוב לעצמי שהלוואי,
הלוואי שתמצא נחמה בכך שזכתה לחבק בשתי ידיים את ילדּה
ושבחיבוקה זה זכתה לחוש בתום ,באצילות בהוד ההוויה ,ובנצח
שבו מצוי הקשר המטאפיזי וחוצה הגבולות בין האם לבנה.

.
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מדי טרינצ׳ר

המקום
			
בסרטו של נדב לפיד ״הברך״

אין כאמירה הנרגנת של נדב לפיד ״סרט זה לא המנון״
המיטיבה לייצג את ריבוי המשמעויות בסרטו ״הברך״ ,זוכה
פרס חבר השופטים בפסטיבל קאן  .2021כל זה החזיר אותי
לסצנה השמורה בזיכרוני מסרטו משנת  2019״מילים נרדפות״.
באולפנא ללימוד השפה הצרפתית מהגרים בני מדינות
שונות מתבקשים לשיר את המנונם הלאומי במחוות הקשבה
להיסטוריה של עם אחר .יואב ,שנטש את הארץ בתיעוב ,לוחש
את ההמנון הלאומי באופן המשתמע כאירוני ,אולם ההמנון
יוצר אפקט אקורדי המחבר בין צלילים שונים עם זיקה ביניהם,
הנשמעים בו זמנית .כך למשל ,המילים הרכות של געגועי העם
היהודי הגולה אל ירושלים ,העיר המדומיינת ,הן צליל בסיסי
להשוואה עם ההתגשמות הארצית של ה״אגואיזמוס הלאומי
הקדוש״ ,או להבדיל ,כהלך רוח חלומי מעורר תקווה ,עם
התקיפות של ה״מרסייז״ ,ההמנון המאומץ.

התקווה
״ּכל עֹוד ַּב ֵּל ָבב ְּפנִ ָימה
ָ
הֹומ ָּיה ...
הּודי ִ
נֶ ֶפׁש יְ ִ
עֹוד ֹלא ָא ְב ָדה ִּת ְקוָ ֵתנּו
ִּת ְקוָ ה ַּבת ְׁשנֹות ַא ְל ַּפיִ ם
ִל ְהיֹות ַעם ח ְֹפ ִׁשי ְּב ַארְ ֵצנּו
רּוש ַליִ ם״.
ֶא ֶרץ ִצּיֹון יְ ׁ ָ

המרסייז
ּמֹול ֶדת
״קּומּו יַ ְל ֵדי ַה ֶ
ִהּגִ ַיע יֹום ַה ְּת ִה ָּלה
נֶ גְ ֵדנּו נִ ֶּצ ֶבת ָה ֲע ִריצּות
ֶּדגֶ ל ֻמ ְכ ָּתם ְּב ָדם הּונַ ף.
ֶ ...אל ַהּנֶ ֶׁשק ֶאזְ ָר ִחים!
דּודים,
ֵה ָערְ כּו ִּבגְ ִ
ְצ ַעד ְצ ַעד״.
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״הברך״ ,באדיבות סרטי יונייטד קינג

אולם שניּות אחרת ונואשת יותר ,מוטבעת במראותיה הפיזיים
של ישראל בסרט ״הברך״ ,כמקום בעל עוצמה של גורל.
״הגיאוגרפיה קובעת״ ,מצטט לפיד באחד הראיונות את דברי
אמו ושותפתו המקצועית ערה לפיד ,שנפטרה טרם הושלמה
עריכת הסרט .נראה שאמירה זו ,המכוונת לקשר הראשוני שיש
לאדם עם מולדתו ועם בית אמו ,לא סיפקה את לפיד שחי
בתחושה של דחיפות גדולה לא לשתק את קול הביקורת הצועק
מתוכו .ואמנם ,חללי הסרט אינם ייצוגים אותנטיים של הנוף
הפיזי בישראל ,אלא פירושים לרגשות המרמזים על מצב פנימי
גבולי.
הפתיחה היא מפגן מרהיב של יכולות המדיום הקולנועי ללכוד
את טבעם הראשוני הפרה־ורבלי של תמונות העולם ורעשיו,
ומעמידה בסימן שאלה כל ניסיון לקבוע עובדות :אופנוע שועט
בגשם זלעפות ,מגבי גשם גורפים בקצב מכני אגלי מים ,רעש
רועם ,בניינים בשולי הכביש מוטים באלכסון כעומדים להיעקר
מאדמה לא יציבה  -כל אלו מתבררים בדיעבד כביטויים של
מתח פנימי המאפיין את סביבת העבודה של הגיבור .עוד
מעט יוקרן אירוע אקטואלי של עהד תמימי ,האקטיביסטית
הפלסטינית הסוטרת על לחיו של חייל צה״ל ,הנכרך בסצנה
מבוימת שבה שחקן המגלם את בצלאל סמוטריץ׳ ,פוליטיקאי
איש התנחלויות ,תוהה בטון לאקוני מדוע תמימי קיבלה שמונה
חודשי מאסר ולא ירייה בפיקת הברך .ואף שהסרט גוזר את
שמו ״הברך״ מסצנה זו ,היא מהווה רק פתח דבר לדרמה
הפסיכולוגית שמטלטלת את הגיבור ,המזוהה בסרט בתור י׳,
במאי סרטים (בגילומו של אבשלום פולק).

מכאן ואילך ,העלילה נקבעת בשולי השוליים של הגיאוגרפיה
הישראלית ,בגבולות האוטופי במשמעות המילונית של לא־
מקום ,כדי להביא את הדמות לידי תבליט המרוחק מהרקע,
באמצעות הליכה נגד מקורותיה של השפה הקולנועית.
להזמנתה של יהלום בת המקום (נור פיבק) ,הנושאת בתואר
סגן הממונה על הספריות הציבוריות ,י׳ נוחת במתנ״ס המקומי
בפינה נידחת בערבה ,להקרנת סרט מוקדם שלו .הסטטיות
המדברית המשתרעת עד אופק שליו ,מחליפה את השטף

הכל הולך ומועצם ופונה אל הדיאלוג והמונולוג המצייתים
לכוח הדיבור של המחזה .במקביל להקרנת סרטו במתנ״ס ,י׳
ויהלום יוצאים להתאוורר בנוף המדבר .הוא משחזר באוזניה
תעלול שטני שבדה בשירותו הצבאי ,המעיד על אכזריות צלולת
דעת שהתליין  -בדומה לסטרבוגין  -מענה את עצמו ומשועבד
לה .לפקודיו ,חיילים תשושים ומרוקנים מתחושות אנושיות
המשרתים במוצב גבול ,המתמלאים באנרגיה פרוורטית לקראת
היציאה לחופשה ,י׳ בודה התרחשות שלפיה נכבש המוצב על

״הברך״ ,אבשלום פולק ,באדיבות סרטי יונייטד קינג

הדינמי של העיר ואת עריצות הדיבור הפוליטי .אך מדוע נחוש
הבמאי להגיע למקום שבו לא יבינו ככל הנראה בני הקהילה
המשפחתית הקטנה את רעיונותיו המפותלים?
האם דוגמאות של רוע מספרות העולם הן החיות ב־י׳ ,המחובר
לשורשי החיים באמצעות האם ,הנמצאת אף היא על סף המוות?
כמבקש אישור ממנה לתצרף החושפני של הסרט ,הוא משתף
אותה במראות מצילומי הנוף המקומי ,אך לא נשמע מענה מצדו
השני של הקו .במחשבתי עלתה דמותו של ניקולאי סטרבוגין,
גיבורו של דוסטויבסקי ברומן שדים ,שבנפשו שוכנת אכזריות
גדולה שנעה מרצינות לטרגיות ולנלעגות .בפרק המצמית ״אצל
האב תיכון״ ,סטרבוגין מוסר בידי איש הדת דפי וידוי מקפיאים,
המגלגלים בכתב את תולדות כשלונו האנושי ,שהביא לאובדנם
של חיים צעירים .הוא פיתה את מטריושה הקטנה והעלובה,
ומשהרס את עולמה הכפוף לטאבו של משטר הפטריארכיה,
נגזר דינה להתאבד.
האם תוארה המנופח של יהלום ,״סגן הממונה על הספריות
הציבוריות״ [המהדהד את נביבות המילים בכותרו של א״ב
יהושע שליחותו של הממונה על משאבי אנוש] ,עורר ב־י .איזו
חולשה הקיימת בו ,שמתחילה לרחוש עוינות ונקמנות? חיוכה
של יהלום מתמסר מדי ,כנוע ,לא במקומו .״אלכסנדר נייבסקי״,
היא מנסה להרשים אותו במחוות ידענות מגושמת .האם הם
מערימים אחד על השני? ככל שהסרט מתקדם לקראת סופו,

ידי הסורים וזו מביאה אותו לכפות על חייליו הנואשים לבלוע
כמוסות רעל .כמו במחזה דרמטי ,מתפתחת אלכימיה של רגשות
סותרים שנעה בין רגש האשמה לבין ריקות המשתלטת על י׳
ככל שעולה הכעס ותחושת האשמה נסוגה .זו חקירה במבוך
היצרים ,המטלטלת אותו בין אטימות ורשעות לבין נלעגות,
ולמרות שהמסך תובע ריסון ,הוא מתפרץ בפתוס הרומז
לסוגיות פסיכולוגיות שהאב תיכון מציג לסטרבוגין  -לשם
מה לך לקלקל?  -״תפגע בגורלך ,בקאריירה שלך ובכל שאר
התחומים .גובר עליך הרצון להיעשות קדוש מעונה ולהקריב
את עצמך?״
נשאלת השאלה ,מאיזה טעם בוחר י׳ להפוך את יהלום לקורבן
במעשה מכוער המאיים על מעמדה ועל מקור פרנסתה ,שבגינו
היא מבקשת להתאבד? מה דוחף אותו לנהוג בהתגרות עם
פוטנציאל להרס אנרכי שלו ושל אחרים? נגד מי הוא יוצא
לקרב? האם הוא מבקש להעניש את כניעות החלשים? האם
זו קריאת תיגר על שופטיו ,או זה הרצון המחריד הגובר עליו,
לשים ללעג את חסרי הדמיון? במתנ״ס ,בסיום הקרנת הסרט על
החיילים המתאבדים בפקודה ,צופה מפנה אליו שאלה :מדוע
התמונה האחרונה היא של פעוט צוהל?
ואולי את שם הסרט ״הברך״ אפשר לייחס גם לביטויי לשון
עבריים כגון פיק ברכיים או שפל ברך ,שהרי ככלות הכל ,הסרט
הוא חשבון שנדב לפיד עושה עם עצמו ,לפני שמטוסו ממריא
אלי פרידה מנופיה הגיאוגרפיים של הארץ.

.
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יעל בן־צבי מורד

עדן שפילמן

קירות הלילה

צלקת

ְּב ָׁש ְר ֵׁשי ַרגְ לַ י ָס ַח ְב ִּתי ֶאת ִע ְׂש ֵבי ָה ַר ַעל
ִּבלְ ׁשֹונִ י לִ ַחכְ ִּתי ֶאת ִקירֹות ַהּלַ יְ לָ ה
ֶאת יָ ַדי ִּב ַּת ְר ִּתי
רּוח
ּפֹור ְר ִּתיִּ ,פּזַ ְר ִּתי ,זָ ִר ִיתי לָ ַ
ַ
וְ ֹלא ִחּלַ לְ ִּתי ֶאת ַה ַּמיִ ם ַּב ֶּסלַ ע

ֶאת ּכָ ל ַה ְּפ ָע ִמים ֶׁשּנִ ִּס ִיתי לָ מּות
ֹלא אּוכַ ל לִ ְׁשּכ ַֹח,
ַרק ַּצּלֶ ֶקת ַה ְּמׁשּוכָ ה
ַעל וְ ִריד
לָ נֶ ַצח ַּתזְ ּכִ יר לִ י ֶאת ַה ַּפ ַעם
ֶׁש ָּב ַח ְר ִּתי לִ ְחיֹות.

ַאְך אֹותֹו ָהאֹות
ּגָ זַ ר ָעלַ י לִ ְחיֹות
ּולְ ִה ָּׁש ֵמר ֵמ ַהּלַ יְ לָ ה
עֹורי
ּומ ַּט ַעם ָהאֹור ְּב ִ
ִ

אויר

מאובן

ֹלא ִּב ַּק ְׁש ְּת ֶׁש ֶא ְׁשּבֹר ְׁש ִת ָיק ִתי
ֹלא ִה ְפ ַר ְע ְּת לַ ח ֶֹׁשְך ֶׁשּלִ י
ֹלא ּגֵ ַר ְׁש ְּת ֵׁש ִדים

אֹותי נְ ַהר ָּמוֶ ת.
ָּבלַ ע ִ
לְ עֹולָ ם ֹלא ָאחּוׁש ֶאת ַמּגַ ע ַה ַּמיִ ם,
ֲא ָבל
ֶאת ֵר ַיח ַהּב ֶֹׂשם
ֶׁש ִּסיגַ ְריָ ה ָצ ְר ָבה ַּב ְּבגָ ִדים
ְמ ֻת ָּבל ְּב ִּב ָירה ָק ָרה
ַעל חֹוף ַהּיָ ם
ֲאנִ י זֹוכֶ ֶרת.
ָה ֶרגַ ע ַה ַחי
ּלִ ְפנֵ י ַה ִה ְת ַא ְּבנּות
נֶ ְח ַרט ִּבי.
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ִה ְצ ָט ַר ְפ ְּת לְ ִד ְמ ַמת ַה ָּמוֶ ת
וְ ִהכְ נַ ְס ְּת ֲאוִ יר ּכְ ֵדי
ֶׁש ֶאנְ ׁשֹם

שיר
ַּב ִּׁש ִירים
ַה ֵּׁש ִדים ֶׁשּלָ ְך
ְ
הֹופכִ ים לְ י ִֹפי,
וְ ַא ְּת ּכָ ל ּכָ ְך יָ ָפה
ּכְ ֶׁש ַא ְּת ֶ
ּכֹות ֶבת
ִׁשיר.

שירת ישראל | אילן ברק וביץ׳
הסדר החדש  /עמיר עקיבא סגל
ָעלַ י לָ ׁשּוב וְ לֶ ֱאכֹל ָּב ָׂשר .לְ ִה ְת ַחּזֵ ק ִּב ְׁש ִביל ַה ַּביִ ת ַהּזֶ ה וְ לִ ְׁשּכ ַֹח
ירּוׁשלַ יִ םָ .עלַ י לְ ַקּנֵ ן וְ ֹלא לְ ַה ְר ִחיק
חֹוקיםּ ,גַ ם ִּב ָ
ֶאת ָה ְר ִ
ִמּכָ אן לִ זְ ַמן ַרב .לְ ָה ִקים ַמ ְּד ֵפי ְס ָפ ִרים ֲח ָד ִׁשים ּולְ ַהּנִ ַיח לָ ֶהם
לְ ִה ְת ַמּלֵ א ֵמ ֲאלֵ ֶיהם .לְ ַה ְמ ִּתין לְ ִׂשיחֹות וְ ֹלא לִ ְפנֹות לִ ְמקֹומֹות
בֹודה ֲח ָד ִׁשים .לִ ְהיֹות מּונָ ח ַעל ִא ָּׁשה .לִ ְדעְֹך ַעד יֹום
ֲע ָ
ַה ַּמ ֲחלָ ה ַה ָּבא .לִ ְפנֹות ֶאל ַה ַחּלֹון ַּב ַּמ ֲע ָרב וְ ֹלא לִ ְתלֹות ֶׁשלֶ ט
לִ ְק ַראת ַה ְּב ִחירֹות ַה ִּמ ְת ָק ְרבֹותָ .עלַ י לָ ׁשּוב וְ לֶ ֱאכֹל ָּב ָׂשר.
לְ ַהּנִ ַיח לַ ּגּוף לְ ִה ְת ַר ֵחב וְ לָ ָרצֹון לְ ִה ְת ַרּכֵ ְך .לִ ְׁשּכ ַֹח ֶאת ַהּיְ לָ ִדים
ִמ ֵּבית ַה ֵּס ֶפר ּולְ ִה ְת ַמ ֵּקד ְּבגַ ן ַהּיְ לָ ִדים ּכְ הֹוֶ ה ִמ ְת ַמ ֵּׁשְך .לְ ֵה ָע ֵדר
ִמ ְּת ִחּלַ ת ָה ֶע ֶרב ּולְ ִה ְת ֵ
עֹורר ְּבלֵ ב ַהּלַ יְ לָ הֹ .לא לָ ׁשּוב לְ ֵה ָר ֵדם.
ָעלַ י לָ ׁשּוב וְ לֶ ֱאכֹל ָּב ָׂשר ּולְ נַ ּסֹות ַמ ְתּכֹונִ ים ׁשֹונִ ים .לִ ְקצֹץ
הֹוסיף לְ ַע ְר ֵּבבֵ .אין ָמקֹום לְ ֵה ָעלֵ ב,
יְ ָרקֹות ִעם ַה ָּב ָׂשר ּולְ ִ
ֲא ָבל ָעלַ י לִ נְ טֹׁש ֶאת ַה ַּמ ֲחנֶ ה וְ לִ ְקנֹות ְּד ָב ִרים לַ ַּביִ ת.
השיר ׳הסדר החדש׳ מאת המשורר עמיר עקיבא סגל (יליד ,1981
ירושלים) מופיע בתוך ספר שיריו החדש ,לשוב ולאכול בשר,
שראה אור בתחילת  2020כמדומני בהוצאת ספרי ׳עתון 77׳
בעריכת יובל גלעד (עמ׳  .)35מדובר בספר קטן מידות יחסית,
יש בו  32שירים המתפרשים על פני  51עמודים והוא כמעט לא
זכה להתייחסות ביקורתית ,דבר שהוא שגוי מבחינה תרבותית
וזאת משום שמדובר בספר חשוב ביותר ,פורץ דרך אפילו.
שיר הנושא של הספר ,שמתוכו נלקח שמו ,מדבר על הסדר החדש
וכשמו כן הוא .השיר הזה בפרט ושירי הספר בכללותם יוצאים
למעשה נגד תופעת הפוליטיקלי־קורקט שפשתה בשירתנו
בעקבות תנועות חברתיות משמעותיות כגון התנועה הטבעונית
ולכן כותרתו המתריסה ,״לשוב ולאכול בשר״ .הפוליטיקלי־
קורקט הוא לא דבר שמיטיב בהכרח עם שירה כז׳אנר אמנותי
של כתיבה שיש לו איכויות מהפכניות או מרדניות .משורר
מוסרני מדי עלול להקהות את החושים ולהלך קסם על קוראיו
אך להסתיר את האמת מבעד לקסם של מילותיו.
הזכיר לי שירו זה של עמיר עקיבא סגל ,שלספרו החדש קדמו
שני ספרי שירה ,בשובי מן המילואים ( ,2008הוצאת גוונים)
וארץ אחרת מאוד ( ,2014הוצאת ספרי ׳עתון 77׳) וכן הרומן
שיר על אמריקה ( ,2017כנ״ל) ,שיר של הסופר והמשורר אלי
שמואלי ,גם הוא תושב ירושלים מתוך ספר שיריו האל שהכזיב
הוא אתה ( ,2017הוצאת פרדס ,עריכה :רון דהן) .אני מתכוון
לשיר ׳אף־אחד לא מושלם׳ המופיע לקראת סוף הספר ואפשר
לקוראו כשיר שיוצא נגד תנועת המי־טו ,שחרתה על דגלה
הוקעה של גברים שהטרידו מינית נשים .בשירו של שמואלי יש
״לגַ ַעת
מקרה הפוך שבו נערה בגיל תיכון מכיתתו מבקשת ממנו ָ
ָלּה ֶּב ָחזֶ ה״ והוא קופא על שמריו ולא נוגע .הנה כך הוא מתאר
״ּב ֶמ ֶׁשְך ֳח ָד ִׁשים ִה ְמ ַׁש ְכ ִּתי ַל ְחׁשֹב ַעל זֶ ה/.
את שאירע לאחר מכןְ :
יתי ִאם זֶ ה ָהיָ ה ִמ ְב ָחןָּ ,פ ַח ְד ִּתי ֶׁש ְּת ָר ֵכל ָע ַליֶׁ /,ש ַּתּגִ יד ֶׁש ֲאנִ י הֹומֹו
ָּת ִה ִ

ּפֹוטנְ טִּ /כי ֹלא נָ גַ ְע ִּתי ָלּהֶּ /ב ָחזֶ ה //.זֶ ה ֹלא ָק ָרהַ ,עד ַּכ ָּמה ֶׁש ֲאנִ י
אֹו ִא ְימ ֶ
יֹותרָׁ ,ש ַמ ְע ִּתיֶׁ /ש ִהיא ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר
יֹוד ַעֲ /.א ָבל ַּכ ָּמה ָׁשנִ ים ְמאֻ ָחר ֵ
ֵ
ּיֹוע ֶצת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטית ֶׁשלִ /ארְ ּגּון ַהּגַ גֶׁ /שלֶ /מרְ ְּכזֵ י/
ָה ְפ ָכה ִל ְהיֹותַ /ה ֶ
אֹותי/,
ּיּועְ /לנִ ְפּגְ עֹותְּ /ת ִק ָיפהִ /מינִ יתְּ /ביִ ְׂש ָר ֵאל /.וְ זֶ ה ִה ְט ִריד ִ
ַה ִּס ַ
ר־ּכְך זֶ ה ָע ַבר״ (עמ׳  .)89-88כותרת השיר והמתואר בו
ְק ָצתַ /.א ַח ָ
יוצאים אפוא נגד התבניות הקבועות מראש של דברים ונורמות
חברתיות ומבקשים לדעתי גם להזהיר מפני ספרות מוסרנית יתר
על המידה.

כך עושה גם עמיר עקיבא סגל בשירו המופיע כאן ובכלל ספרו
החדש ,אמנם בסגנון פואטי שונה מזה של שמואלי אך ישנן
נקודות דמיון תמטיות רבות .סגל כותב על האנושיות לא מתוך
מקום מושלם וטפלוני שלה
אלא מתוך הקשיים ,החסרונות,
הלבטים ,האבטלה ,המצוקות
החברתיות והתופעות הנפשיות
הפוקדות אותו כגבר מתבגר
אל תוך המאה העשרים ואחת.
שלוש פעמים מופיע בשיר
הצירוף ״עלי לשוב ולאכול
בשר״ ,יש בו מצוות עשה
ואל תעשה ,עשייה וחידלון
אך גם קריאה גורפת לקראת
סופו ,שאפשר לקרוא אותה גם
בהקשר רחב יותר מההקשר
האישי :״עלי לנטוש את המחנה
ולקנות דברים לבית״ פירושו
לא רק לדאוג לעצמך אלא גם לא להיות חלק משלם חברתי
כלשהו שלעיתים מכסה על דברים אחרים ,כשלצד מעשים
טובים שהשלם החברתי יכול לקדם ,הוא יכול גם להסתיר עוולות
שנעשות בחסותו .אפשר לחשוב בהקשר הזה למשל על מה
שאירע עם תנועת זק״א ויהודה משי זהב שעמד בראשה או על
תופעת ההטרדות המיניות שנחשפו לאחרונה אצל כמה ממובילי
התנועה הלהט״בית .סגל קורא כאן לעצמאות מחשבתית מצד
המשורר ומזכיר בכך את שירּה הנון־קונפורמיסטי המפורסם של
המשוררת יונה וולך ,׳לא להתנהג כמו ֵחלק׳ ,שפורסם בספרּה
צורות ( ,1985הוצאת הקיבוץ המאוחד) ,המתאר מצב של שייכות
ורצון להיפרע ממנו :״ֹלא ְל ִה ְתנַ ֵהג ְּכמֹו ֵח ֶלקְ /ל ִה ְתנַ ֵהג ְּכמֹו ָׁש ֵלם/
ֹלא ְל ִה ְתנַ ֵהג ְּכמֹו ֲא ָד ָמהְּ /כמֹו ִּכ ְב ָׂשה /אֹו ֶא ָחד ִמ ִּד ְב ֵרי ַה ֶּט ַבעָּ /...ת ִמיד
יתי
יתי ַׁשּיֶ ֶכת /רְ כּוׁש ָק ָטןָּ /ת ִמיד ָהיִ ִ
יתי ַמה ֶּׁש ָרצּו ִמ ֶּמּנִ יָּ /ת ִמיד ָהיִ ִ
ָע ִׂש ִ
נֹותן ִמ ִּפרְ יֹוַּ /די״ (הציטוט מתוך ספר
חֹוסה ְּב ִצּלֹוֵ /
יׁשהּו ֶ
ֵעץֶׁ /ש ִּמ ֶ
מבחר השירים יונה וולך :תת הכרה נפתחת כמו מניפה,1992 ,
הוצאת הקיבוץ המאוחד ,עורכת :הלית ישורון ,עמ׳ .)209
בהקשר רחב יותר ,מעניין לקרוא את הספר כולו גם ככזה שיצא
טרם פרוץ מגפת הקורונה לחיינו ,למשל נוכח השיר ׳צריך לשתף
פעולה עם הסינים׳ הכמעט־נבואי (עמ׳  )49-48ושירים נוספים.
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ציפי לוין בירון
מחשבות על תלישות הגירה וגלות
בעקבות ספרו של וו .ג .זבאלד ,המהגרים

שמות ספרו זה של זבאלד בשפתו המקורית ובשפת התרגום
פותחים מניפות שונות של מחשבות .במקור ,בגרמנית ,הוא
נקרא  Die Ausgewanderten״הנודדים״ .נדידה יכולה
להיות זמנית ועונתית .כנדידת ציפורים ,כנדידתם של רועים
ההולכים אחר כרי המרעה של בהמתם .בנדידה אין שיפוטיות.
היא קשורה לצורכי הישרדות ,לאורח חיים להשקפת עולם
מלקטת שאינה מתערבת בסדרי הטבע ,ולתרבות עשירה
הנולדת ממנה.
בתרגום העברי הוא נקרא המהגרים .להגירה יש התייחסות
שונה :מצד התבוננותו של הנותר מאחורי המהגר ,במולדתו
שממנה עמיתו היגר ,החש לעיתים נבגד על שנשאר בה
מוחלש לשאת בעולו הכבד יותר של משבר מקומו הנעזב.
ומצד התבוננותו של האזרח הוותיק המקבל בחשדנות מה
את הזר המבקש להיכנס לביתו ולחלוק עמו את משאבי ארצו
שנצברו בעמל בטרם בואו.
ארבעה סיפורים על נדידה/הגירה מחזיק הספר .המשותף לכולם
הוא יחסו האישי של הסופר לדמויות שפגש בתחנות חולפות
מקריות או חשובות בחייו .הראשון היה בעלים של דירה ששכר.
השני היה מורהו בבית הספר היסודי .השלישי היה דוד של אמו,
שהכותב פגש פעם בימי ילדותו בבוא הדוד מאמריקה ,והאחרון
היה חבר שעמו בילה ימים ארוכים ,ועמו חלק את בדידותו
כשהיה בעצמו מהגר טרי .שלושה מהם יהודים או בעלי שורשים
יהודיים רחוקים .אנשים חילונים שזהותם היהודית דחוקה או
מוסתרת בכוונת מכוון .על חלקם נכפתה ההגירה בעקבות צונמי
היסטורי ,חלקם בוחרים להגר כדי להיטיב את חייהם.
אין ספק שהגירה היא מאפיין מרכזי בהיסטוריה היהודית.
היא חלק מהקיום היהודי הגולה .על היהודי נגזר  -למרות
תרומתו למקום שבו הוא חי ולמרות ניסיונות התערותו
ומסירותו לחברה הכללית  -להיות זר ,שונה ובלתי מעורה.
לחיות בחוויה של ארעיות וחוסר ביטחון קיומי ,להיות קורבן
ראשון לכל תאונה היסטורית .כתוצאה מתנאים אלה פיתח
היהודי טכניקת הסתגלות מהירה באמצעות לימוד השפה
ורגישות לחוקי החברה שאליה היגר .הוא מצד אחד המהגר
האולטימטיבי ומצד שני האחר האולטימטיבי שלעולם לא
יחוש בבית .במובן זה הגורל היהודי ארוך השנים ועתיר
ניסיונות תלישה והתערות מחדש ,מעניק ליהודי בעידן הפוסט
מודרני המאופיין בארעיות ,בדידות וניכור – יתרון שהוא
תוצאה של ותק ,התנסות ותרגול.
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כל גיבורי ארבעת הסיפורים מואסים בחייהם מתוך חוויה של
תלישות ,ריקנות ודיכאון שאין להם תקנה ,המותירה אותם
חלולים ומתים בעודם בחיים .ולכן כל אחת מהדמויות בוחרת
לשים קץ לחייה .מי באחת ובאלימות ,ומי בתהליך ממושך
של התרחקות והינתקות מהחיים והצטמצמות עד כדי חידלון.
שתי מגמות הפוכות כביכול מרחפות מעל הספר .האחת
קשורה בביוגרפיה של זבאלד – הילדות בבית קתולי פרו־
נאצי ,המבליע בשתיקה את עברו ואת שיתוף הפעולה של בני
המשפחה עם הנאציזם ,ואולי גם את חוסר החרטה על פשעי
החברה הגרמנית ועל חלקם בהם ,לצד נעוריו של זבאלד
שבמהלכם מתגלים לו אסונו של העם היהודי ומעשי מחולליו.
השנייה קשורה בכתיבתו – הצורך לבטא את האימה כחרטה
פרטית ,וכניסיון לטלטל את החברה הגרמנית שלא לקחה
אחריות אמיתית על פשעה ,לעומת הידיעה שהשפה אינה
יכולה להכיל את מלוא עומקה והיקפה של הטרגדיה.
כתיבתו המהססת והזהירה כמו נרתעת ממקום קדוש או
מלועו הפעיל של הר געש .הוא כאילו הולך סביב סביב ומליט
את פניו על מנת שיוכל לסנן את האור המסמא ואת הבערה
המאיימת לשרוף את היוזמה לכתוב.
זבאלד בוחר בדרך של תיעוד שהוא כביכול אקדמי־היסטורי.
הוא מחטט במסמכים רשמיים רלוונטיים ,המתעדים את עלילת
חייהם של גיבוריו ואף את הרהוריהם היומניים .מסע הסופר
בזמן ובמקום של הגיבור מקרב אותו אליו ומסייע לו לחוש את
מעקשי חייו של הגיבור ולמוסרם באופן אינטימי כמעט בשמו.
שני הסיפורים הראשונים קצרים והשניים האחרונים ארוכים.
נראה שאורך הסיפור רומז למידת הקרבה שחש זבאלד לגיבוריו.
ד״ר סלווין הוא סיפור הצלחה של ילד שכשרונו וחריצותו סייעו
לו לרכוש במהירות את שפת הארץ החדשה ,להתערות ולהגיע
להישגים אקדמיים וכלכליים .הוא מקפיד להסתיר את מוצאו
היהודי על ידי החלפת שמו ושם משפחתו ואף לא מספר לבת
זוגו שהוא יהודי .סוד מוצאו שהתגלה נראה לו כגורם שהמית
את הזוגיות שלו .רק באחרית ימיו מתגנבים געגועיו לנופי
ילדותו ,והם הדלת האחורית של המפגש עם הזהות היהודית
ועם חוויית האותנטיות .אך זהו מפגש שלא מתמלא .נראה
שתחושת הנתק הפנימי ,יחד עם נתק מהאינטימיות של חיי
נישואיו ,הם רכיבים דכאניים המובילים להתאבדותו בירייה.

הסיפור השני עוסק בחייו של פאול ברייטר ,מורהו של זבלד
בבית הספר היסודי .גב׳ לנדאו ,שהכירה את פאול בשנותיו
האחרונות ,מוסיפה נקודות לתמונת חייו המאוחרת של
המורה .אהבתו הלא ממומשת והמתייסרת להלן הולנדר,
ששולחה עם יהודי וינה לטרזנשטאט ומשם לאושוויץ ,נותרה
שתוקה .גם כאן בולט הפער בין האיש המשעשע והערני לבין
האיש החי בתחושת בדידות ,בין החיים כלפי חוץ לבין החוויה
הפנימית ,פער המביא עליו את כליונו .כמו ד״ר סלווין גם הוא
מתאבד באופן אכזרי על פסי רכבת ,אולי מתוך הזדהות עם
דרכה המיוסרת והאחרונה של הלן ,אהבת חייו.
הסיפור השלישי עוסק בסיפור חייו של דוד־אמו של זבאלד,
אמברוז אדלוורת ,שהיגר לאמריקה לפני מלחמת העולם
הראשונה .בסוף שנות העשרים היגרו כמה מאחייניו בשל
קשיים כלכליים בגרמניה ,בתקווה להיטיב את חייהם.
המשפחה המשיכה לשמור על קשרים חמים באמצעות חליפת
מכתבים וביקורי קיץ של האמריקאים בגרמניה .בביקורים
אלה עומדות שתי חוויות סותרות :הגעגועים העזים של הדודה
תרז שעקרה מגרמניה לאמריקה ,געגועים שמכלים את נפשה
ואת גופה ,וכמו בניגוד לה ,החלטתו המתגבשת של זבאלד
המתבגר להגר מגרמניה המחניקה והשמרנית לאמריקה  -ארץ
החופש והאפשרויות.
כל חייו באמריקה עבד אמברוז כאב־בית בביתו של יהודי
עשיר ,ואף התלווה אל בנו (המעורער בנפשו) של מעסיקו
במסעותיו .זבאלד מעיר על דוד אמו שהוא ״כלל לא התקיים
בתור אדם פרטי אלא אך ורק למען הסדר הטוב״ .כאשר פרש
לגמלאות והחל לספר סיפורים על קורות חייו ומסעותיו ,הוא
נעשה מיואש יותר ויותר .הוא נראה כעץ חלול שנותרה ממנו
רק קליפה דקה היוצרת אשליית שלמות ,בעוד שלמעשה
הוא חסר חיים .במהלך התחקותו של זבאלד אחר שנותיו
האחרונות של דוד זה ,הוא נסע במרחבי אמריקה בדרכו
לאיתקה  -המוסד שבו אשפז הדוד את עצמו מרצונו .הוא
התרשם מהשמות הסתמיים המלאכותיים וחסרי המשמעות של
העיירות והכפרים בדרכו .שמות המסמנים בעיניו של זבאלד
את הפער בין מושבות המהגרים החדשות לבין המקומות
שהיגרו מהם ,ששמותיהם שורשיים ,בעלי עתיקות ומשמעות
היסטורית ייחודית לבני המקום .אמריקה של הדוד הנה
תחליף שטחי ומלאכותי לחיים שמהם נעקר .ד״ר אברמסקי,
הפסיכיאטר שהיה עד לטיפול הניסיוני במכות חשמל שקיבל
הדוד על מנת לשחררו מדיכאון ,מעיד שהדוד מסר עצמו
להשגחה פסיכיאטרית מרצונו .האבחון היה ״מלנכוליה קשה
מלווה בקטטוניה קהת חושים״ .הוא נראה כ״אדם מלא צער
חסר ניחומים״ ,וקיבל על עצמו טיפול בהלם ש״גבל בעינוי
ובמרטיריות״ .צייתנותו לטיפול ,העיד הרופא ,שלא ראה
כמוה ,נתפרשה לו בדיעבד כ״כמיהה למחוק ביסודיות ככל
האפשר וללא דרך חזרה ,את יכולת החשיבה וההיזכרות שלו״.
זבאלד מתאר לפנינו סוג נוסף של התאבדות ,שגם בה יש
אלמנט אלים של איון.

וו .ג .זבאלד

הסיפור הרביעי עוסק במקס פרבר ,צייר שזבאלד הכיר בימי
בדידותו הראשונים במנצ׳סטר שבאנגליה ,שאליה הגיע לצורך
לימודים .מנצ׳סטר מתוארת כעיר נטושה וגוועת .עיר רפאים
שנעה בקיצוניות אכזרית מראשית מפוארת מלאה תקוות
גדולות אל אחרית מדכאת וממיתה .זבאלד מספר ש״הבדידות
במנצ׳סטר ותחושת חוסר השייכות הקשה מנשוא״ ו״תחושה
מוחצת של חוסר תכלית ומטרה״ הביאו אותו לא אחת קרוב
מאוד להתאבדות .הניסיון להסיח את הדעת בשוטטות מביא
אותו אל האטליה של פרבר.
מקס פרבר נשלח על ידי הוריו בהיותו נער ב־ 1939אל דודו
באנגליה ,בהבטחה שבקרוב יצטרפו אליו ,אך ההורים לא
הצליחו לצאת ונשלחו למחנה השמדה .הדוד עבר לאמריקה
ופרבר החליט להישאר במקום שכבר הכה בו שורש .מנצ׳סטר
המלנכולית האפורה והמפויחת נראתה לו ״מרגיעה ...המקום
שמיועד לו״ ,שצופן אפשרות לשכוח את עברו .אך דווקא היא
זו שמזכירה לו את מוצאו ,בשל היותה עיר מהגרים שרבים
מהם יהודים וגרמנים; ו״השירות תחת הארובה״ במנצ׳סטר
אולי מחבר אותו לארובה המסמלת יותר מכל את כיליונם של
הוריו .פחד המסע שולט בו וכל יציאה מן העיר מערערת את
שלוותו .פרבר לא מתחזק את ביתו והאבק המצטבר הוא גורם
מתמיד ונאמן הממחיש את השתרשותו במקום .הוא ממעט
לדבר על חייו .זיכרונותיו של פרבר על גרמניה נכפים עליו
ומפילים עליו אימה ,שכן גרמניה מייצגת עבורו את התגלמות
הטירוף שמאיים להתגלות כאמת .זיכרונות ילדותו מלאים
בעצרות שבהן ההמון מתגבש לקול אחד ,בעל ״פליאה זעם
וגועל זהים״ ,מה שמותיר בפרבר תחושת בושה על חוסר
הזדהותו ושייכותו.
הסדין במלון האוחז בו ואינו מניח לו להיחלץ ,בית הספר
האנגלי הנראה לו כבית סוהר או כבית משוגעים ,אלו הן
החוויות הראשונות של הנער בהגיעו לאנגליה ,שכמו מוחקות
את מה שקדם להן .ואולם בשנים הבוגרות מתגבשת ההכרה
שאסון היעלמות ההורים והעיכוב בהגעת הבשורה על מותם
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הכו בו שורש עמוק ,שהצליח אמנם להוציא חוטר מאוחר ,אך
״עליו באושים ופורשים מעליו סכך מורעל המאפיל על שנותיו
האחרונות״ .והוא אכן מרעיל עצמו בשהייה יום־יומית בתוך
אבק פחם החונק את ריאותיו עד מותו .הריפוי החלקי והמאוחר
מדי בא עם מסירת כתב היד של זיכרונות הילדות שכתבה
אמו ,לידיו של זבאלד .את הזיכרונות כתבה
האם באחרית ימיה ,משהתחוור לה ששוב לא
תזכה לפגוש את בנה ולספר לו את קורותיה
פנים אל פנים .וכך נעשים הזיכרון ,הכתיבה
והקריאה  -סוגים שונים של התוודעות עמוקה
והתקרבות אל האני האותנטי .מהלך שמסייע
לאם הכותבת בשעותיה הקשות ,לבן הקורא,
במפגש עם כל מה שהוא בורח מפניו או מכחיש
את קיומו ,ולזבאלד החוקר את מוראות השואה
ואת השפעתן העמוקה על מי שניצל ,ועל
צאצאי הרוצחים.
בכל מקום ,במסעו במנצ׳סטר כמו גם
בקיסינגן ,זבאלד מתאר ומתעד  -כמו בדרך
אגב ומתוך קשר רופף לעלילת גיבוריו  -את
שרידי הרובע היהודי ,את בתי הכנסת ובתי
הקברות שהיו ואינם או שקעו בהזנחה .אין ספק שהגיבורים
כמו גם המקומות הם סמלים לקהילות ולתפוצה שלמה
שהם מייצגים ,וכי פקידת הקברים של משפחתו של מקס
פרבר והנחת אבן על הקבר ,סמל יהודי מסורתי ,הן הבעת
צער והזדהות עמוקה עם הקורבנות של החברה והתרבות
הגרמנית שבתוכן גדל זבאלד.
במובן זה זבאלד עצמו הוא מהגר תלוש .זאת לא רק מפני
שעזב את גרמניה וחי באנגליה ,אלא בעיקר מפני ש״דלדול
הרוח והעדר הזיכרון של הגרמנים והקלילות שבה החליקו
הכל התחילו להתיש את מוחו ואת עצביו.״ במילים אחרות
– הוא התנתק בשל הוקעת המקום שממנו בא ולא התערה
במקום שאליו עקר.
בתום הקריאה ומתוך הסבל המורכב המתואר כרישום עדין
ובקול מהסס ,עולות מחשבות נוגות .החברה האנושית עדיין
מעוגנת ותלויה מאוד בחוויה המקומית; בטבע המסוים
של המקום שבו אדם נולד וגדל; בשפה שהיא שפת הנפש
הראשונית; האדם לא הצליח עדיין לוותר על הבעלות הרגשית
על האדמה המקומית ולהתעלות משורשים פשיסטיים לתחושה
שהעולם כולו הוא ביתו  -כניסוח דודו האמריקאי של זבאלד -
״שדה מרעיתו הוא העולם״ .לצד החוויה הלאומית והמקומית
נמצאת החוויה הקיומית ,הכאילו מתוחכמת יותר של המהגר,
שהיא למעשה ניתוק ,חוסר שייכות יסודית עמוקה וחסרת
פתרון; שהיא סוג של כישלון הניסיון להאבק בהשתייכות אל
המקום הראשוני .המהגר נותר חסר ,גם אם אין ביכולתו לומר
לאן הוא שייך או לאן הוא מתגעגע.
בתוך סיפורי החיים שהוא מגולל ,בלתי נמנעת השאלה
מה קדם למה .האם חוויית התלישות היא תולדה של מבנה
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נפשי מולד או מעוצב בילדות הקדומה ,שמאופיין בחוסר
שביעות רצון תמידי ,בחוסר יכולת לקבל מציאות בלתי
שלמה ,בפרפקציוניזם בלתי מתפשר ,בחוסר שקט המקשה
על אדם להישאר בלא מעשה מבלי לפעול במציאות ,ובחוסר
יכולת לפתח אינטימיות? אלה חסכים המכתיבים את גורל
המהגר ומוציאים אותו לנדודים ממקומו
הראשוני ,ובסופו של מסע מביאים אותו
להכרה הנוקבת שאין שום מקום בעולם
שהוא חש בו שייך ומשולב .או שמא
אלה נסיבות חיים של מלחמות ומשברים
עולמיים ,המייצרים מצבי הגירה ותלישה
כפויה וטראומתית מבית הגידול הטבעי
והראשוני ,והם שמעצבים את אופיו המועד
לדיכאון של המהגר וגוזרים עליו חיים
של זרות ,מחסור רגשי וחוסר הזדהות עם
הקהילה הסובבת אותו .האם המהגר הוא
קורבן של אופיו ומבנהו הנפשי המולד ,או
קורבן של נסיבות חייו שאין לו שליטה
עליהן?
האם המהגר יכול באמת לחיות במקום
אחר גם אם הוא בוחר בו ,או שמא אקט התלישה דן אותו לחיי
בדידות וניכור שקשה להסכין עמם והבחירה בהתאבדות היא
בלתי נמנעת? האם ניתן לאזן את חוויית התלישות ולמנוע מן
המהגר להחליק במדרון אל המעשה הנואש?
מותו של זבאלד לאחר כתיבת הספר נכנס כסיפור חמישי
שאינו מסופר ומשאיר את הקורא מהורהר .זבאלד התנגש
במשאית בצומת ,וכך מצא את מותו .האומנם היתה זו תאונה
בלתי נמנעת? ואולי בעומק לבו ,מתוך מודעות או חוסר
מודעות ,זבאלד ,שסיפר על שיטוטיו במחוזות הדיכאון עם
מחשבות אובדניות ,זימן מפגש עם המוות כארבעת גיבוריו?
כך או כך ,בין אם אדם הוא קורבן של תצורת נפשו ,ובין אם
הוא קורבן של צונמי היסטורי שאין לו שליטה עליו ,תחושת
חוסר האונים גוברת על תחושת היכולת לצוף ולהביא את
עצמו ואת מסע חייו לחוף מבטחים.
לצד המחשבות הפסימיות הללו היתה גם חוויה של רוממות
רוח ,בזכות שני סיפורים צדדיים שהופכים לציר הגותי מעניין
ומפתיע .הראשון קשור לביקור של זבאלד בבית הקברות
היהודי בקיסינגן שבו טמונים הסבים של פרבר מצד אמו .לידם
הוא מוצא את קברה של לילי שהתאבדה בשנת  .1929היא לא
זכתה לחוות את תקופת האימים שבה חיו אחרי מותה הטרגי
״הנורמליים״ .היא לא זכתה להיות מובלת עם אחיה וגיסתה
לאושוויץ .פרבר שטען שנוכח גרמניה שלאחר מלחמת העולם
השנייה הוא אינו בטוח מה שפוי ומה מטורף ,מה אמת ומה
לא ,כמו מעביר את התחושה הזו גם לסיכום מסכת חייהם של
קרוביו .מי היה שפוי ומי לא ,מי היה בר מזל ומי לא .משמעות
החיים לעולם אינה מסתיימת להתנסח .גם אחרי מותו של אדם
יכולים חייו להתפרש באופן אחר לחלוטין מאשר בסמיכות

למותו .טרגדיה יכולה ממעוף ציפור של השנים החולפות להפוך
לאירוע פחות טרגי ובעיקר בעל משמעות אחרת ומפתיעה.
הסיפור הצדדי השני מופיע בפרק הראשון המתאר את חייו של
ד״ר סלווין .ב־ ,1913בהיותו בתחילת שנות העשרים שלו ,נסע
סלווין לצורך התמחות לשוויץ והתאהב בטיפוס הרים .הוא
נקשר למורה דרך בשם יוהנס נייג׳לי וטיפס עמו אל פסגות
רבות .מעולם לא חש לפני כן או לאחר מכן כה טוב כמו
באותם ימים בחברתו של מורה הדרך ,שהיה בשנות השישים
של חייו .כשפורצת המלחמה והוא נקרא חזרה לאנגליה ,יותר
מכל קשה עליו הפרידה מנייג׳לי .כשהיה חייל הגיעה אליו
הידיעה שקרתה תאונה ונייג׳לי נעלם בסדק של אחד ההרים.
הידיעה גרמה לו לדיכאון קשה והוא חש ״כאילו הוא עצמו
קבור תחת השלג והקרח״ ,דיכאון שהביא לשחרורו מהצבא.
בשנות השישים שם ד״ר סלווין קץ לחייו בירייה .ב־,1986
בעת ביקורו של זבאלד בשוויץ ,הוא נזכר בסיפוריו של ד״ר
סלווין על שווייץ .ומיד אחר כך זבאלד קורא במקרה בעיתון
המקומי בעמוד אחורי שהתגלו שרידי גופתו של נייג׳לי
שנעדר מקיץ  1914מתחת לקרחון אובראר .וכך אומר זבאלד:
״שבים אלינו המתים לאחר שבעה עשורים בשולי הקרחון ,גל
עצמות מחוקות וזוג נעליים מסומרות״.
כל פנורמת הסיפור ,אחריתו ותוצאותיו ידועות רק לזבאלד
ולקורא (כמו בפרשת העקדה שבה הכותב והקורא יודעים
שלפנינו ניסיון ולא ציווי אמיתי ,בעוד שמידע זה אינו ידוע
לגיבורים).
זבאלד מטעין את העובדות העיתונאיות הפשוטות והשוליות
לסמל בעל משמעות מיסטית או מטאפיזית .הוא מסדר מחדש
את הרצף העובדתי של המציאות ,מוסיף לה אירועים חדשים
ומכתיר לה משמעות .לא במקרה מתוודע הסופר לידיעה
הצדדית .כאילו יד נעלמה מארגנת לו תפקיד להיות נוכח,
כנציגו של סלווין המת בארצות החיים ,בפתרון תעלומת
מותו של חברו האחד והאהוב .להפוך את נוכחות העצמות
השחוקות והנעליים המסומרות לניצחון הרוח של נייג׳לי
שמצא את מותו במה שאהב ביותר :הליכה בהרים המושלגים,
התגברות על סכנות איתני הטבע והשתלבות מפויסת בהם;
כמו נס ועדות על ניצחונה של האהבה שאינה תלויה בדבר
המרחפת מעל חייהם ומותם של גיבוריה ונותרת כתובה
וכעדות בספר בעולם .ההיעדרות הארוכה תמה בפתרון
התעלומה .גם אם ד״ר סלווין לא זכה לדעת  -שרידיו של
נייג׳לי נמצאו ויובאו למנוחה אחרונה .לכתר המשמעות
שמעניק הסופר ממבט־על על האירועים יש יכולת לרומם
ולנחם לא את הדמויות המשחקות בדרמת חייהם ,שכן הם
כבר מתים ,אלא את מי שכותב אותה או את מי שקורא בה.
הספרות  -שמוטת הכרוניקה שלה גדולה מזו של חיי אדם
 יכולה אפוא לשמש מזור לכותב ולקורא מפני מה שנראהכמקריות אסונית ,כאוטית וחסרת פשר של החיים האנושיים.
הקריאה בספר טלטלה אותי .נולדתי בארץ ב־ 1955ומימי
לא הייתי גולה או מהגרת .גדלתי בשכונה ,בתנועת הנוער,

גד קינר קיסינגר
חפירות .אפוריזמים
לפרנץ קפקא

חֹופר ְּב ַע ְצמֹו
נֹובר וְ ֵ
ּומרֹב ֶׁש ָהיָ ה ֵ
ֵ
נֶ ְח ַּתְך ְּב ִׁש ְב ֵרי ֲח ָר ִסים ְמ ֻׁשּנָ נִ ים
ּומ ְּכ ֵאבֹו
ֶׁש ֵּמ ֶהם ִה ִּקיׁש ֶאת ַע ְצמֹו ִ
ֶאת ֱהיֹותֹו.
ּומ ַא ַחר ֶׁשֹּלא ִהּנִ ַיח ַל ְּׁש ָב ִרים
ֵ
ְל ִה ְצ ָט ֵרף ְל ָׁש ֵלם ִה ִּטיל ַעל ַע ְצמֹו
ֶאת ֶּפ ֶרְך ַה ַה ְׁש ָל ָמה ַאף ֶׁשֹּלא
אכה ְל ַה ְׁש ִל ָימּה
ָע ָליו ַה ְּמ ָל ָ
וְ ַל ְמרֹות ֶׁשֹּלא ָּת ִמיד זִ ָהה
ּומה ִמּזֶ ה הּוא ֶׁש ֶבר
ֶאת ְּכ ַתב יָ דֹו ָ
ֶׁשּלֹו .וְ ֹלא עֹוד ֶא ָּלא ֶׁש ְּל ִע ִּתים
ָע ַצר וְ ִה ְׁש ָּת ָאה ַעל ַע ְצמֹו.
ַּכ ָּמה ֻמ ְׁש ָלם זִ ּיּופֹו.

בבית הספר שאהבתי .דיברתי ,קראתי וכתבתי בקלות את שפת
המקום על ניביה ,חגגתי את חגיה והתרגשתי והזדהיתי עם
טקסיה ,מה לי ולטלטלת ההגירה? בעשר השנים האחרונות
מאז הנחתי את מלאכתי ועיתותי בידי ,אני חשה כיצד
המציאות החיצונית הולכת ומשתנה ללא הכר אם במהלכים
שקטים ,איטיים ובלתי מורגשים ואם באבחה מהפכת.
יותר ויותר אני מבינה שלא כמו הילד ההולנדי – לא אוכל
באמצעות אצבעי למנוע מן הים להתפרץ ולשטוף את השפלה
הפורייה .לא אוכל לעצור תהליכים דמוגרפיים ואף לא סחף
משיחי של שוליים סהרוריים הנעשים למרכז .לאט זוחל הנתק
אל חיבורי הקירות .כמו בלי משים מתחילה ההתרחקות ,עד
לתחושת אי הניתק מיבשת ומרחיק יותר ויותר ללב ים .אינני
מחפשת מקום להגר אליו .אני נשארת כאן ,אבל אני יודעת
שאפשר להיות מהגר ולחוש זר בתוך מה שהיה פעם אינטימי,
טבעי ,אמיתי ונגיש .אפשר להגר אל פנים הבית .כאשר מנהיגי
הארץ אינם מייצגים שום ערך שאני מאמינה בו או שהצבעתי
למענו ,כשרבים מהטקסים הממלכתיים מדברים בשפה זרה לי.
בינתיים אני מתאמנת במוסרי השכל בודהיסטיים :שום דבר
אינו נצחי .הכל נע לעבר ההשתנות .אני מתרגלת לא להיאחז.
רק משתדלת ״לשמור על העצמות שלי״ כמו שאבי היה אומר
לי לפני שיצאתי לשחק אחר הצהריים עם הילדים הגדולים
		
		
בחצר.
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רבקה איילון

על מִנעד רגשות בסיפורי צבא מאת ישעיהו קורן
״נפלט לי״ ,אמר פיני .שפתיו היבשות והסדוקות התכווצו.
״דריכה של רובה לא פולטים״ ,אמר שכטר .הסיגריה שהיתה בין אצבעותיו רעדה.
מתוך ״כובע פקק״ ,מוסף ״תרבות וספרות״ ,׳הארץ׳15.9.21 ,
פתיחה
ישעיהו קורן צובע באור וצל את המצבים האנושיים המגוונים
במכלול סיפוריו .גם באלו שבמרכזם עומדים חיילים אפשר
לזהות קווים אופייניים אחדים מעין אלו .סיפוריו ה׳צבאיים׳
של קורן ,להוציא אחד העוסק במלחמת לבנון ,מתרחשים
לפני מלחמת ששת הימים (החל מסוף שנות החמישים של
המאה העשרים) ולאחריה ,וקורן אפילו מציין עובדה זאת
בראשית חלק מהסיפורים או בסופם .ההתרחשות היא בדרך
כלל באזורים מדבריים קשים ,שסלעים ,גבעות ,חול וסערות
מאפיינים אותם ,והנוכחות המתמשכת של החיילים במקומות
אלו מחדדת את התנהגותם ומקצינה אותה.
חייליו של קורן כמעט שאינם
׳נתפסים׳ במחשבותיהם ואין הם
חשים בכורח להתחבט בשאלות
קיומיות .לעומת זאת יש בדמויות
הצבאיות הללו ניצוצות של תגובות
על ההתרחשויות ,המתגלים
בהחלפת משפטים ביניהם ,קצרים
בדרך כלל ,ובהתנהגויות של
יחידים או קבוצות .ועוד משהו
סבוך ומעורפל ,ובכל זאת מאיר,
המאפיין את אמנות הסיפור של
קורן :המספר שולח אל המקומות
שבהם מצויות הדמויות – חדרים סגורים או נופים פתוחים –
׳מצלמה׳ הקולטת גם הגיגים פנים תודעתיים ,הנצבעים בגוני
המקומות בהם הם נמצאים.
על הבדידות (״יחד איתם״ ,״במדבר״)
להרגשתי ,בדידות היא מצב יסודי בסיפורי קורן ,ובמיוחד
בשטח ובבסיסי החיילים ,שעל חייהם מחוץ לצבא הוא אינו
נוטה לדבר .קורן ,שממעיט גם להשתמש במושגים מופשטים,
מזכיר את המושג ״בדידות״ ,למשל ,פעמיים בלבד (אם אינני
טועה) ,ועל הפעמיים הללו אני רוצה לכתוב .פעם אחת בסיפור
״יחד איתם״ (בתוך :העומדים בלילות ,)1967 ,ופעם אחרת
בסיפור ״במדבר״ (בתוך :יונים לא עפות בלילה .)1989 ,בשני
הסיפורים מוטלות משימות על מחלקה של חיילים (בראשון
ההתרחשות בסיפור היא בשנת  ,1967ובשני בשנת .)1965
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בסיפור ״יחד איתם״ ,המתרחש יום אחד לאחר תום מלחמת
ששת הימים ,החיילים סורקים את סביבות הכפר הערבי
זעתרה ,ובמהלך הפעולה – לאחר שגולגלו לעבר כוח אחד
של המחלקה שני רימונים ,שלא פגעו באיש מהם – פגע
הכוח בשני הערבים שעשו זאת וניסו להימלט .האחד נהרג,
והשני נפצע .חלק מהחיילים המשיכו ,בהתאם לתוכנית ,אל ים
המלח .חולייה אחת ,שעימה נמנה המספר ,יצאה לכביש לחכות
לאמבולנס שיביא את הפצוע הערבי לבית חולים .בנקודת זמן
זו אומר המספר משפט שהוא יוצא דופן בסיפוריו :״בין שלדי
המכוניות ובין העקבות שמילאו את הדרך הרגשנו את עצמנו
בודדים״ .המספר מתאר כאן הרגשה שלו ,ששותפים לה גם
חבריו לג׳יפ.
ממה נובעת הבדידות של החיילים? הרי הם הצליחו במשימתם,
ואולי אפילו חשים רווחה כלשהי לאחר גילוי ההומניות כלפי
הערבי הפצוע ואף כלפי החמור הפצוע .התחושה שלי היא
שהבדידות מתעוררת בעקבות ההיפרדות של הכוח הקטן
שאליו השתייך המספר משאר חבריהם .חיילי המחלקה
בהרכבה המלא חולקים מן הסתם רגשות משותפים :מתח,
שכרוך גם בפחד ,שמחה על ההצלחה; אך חלקה הגדול היה כבר
בדרכו אל ים המלח ,אל נקודת מפגש ,בעוד הג׳יפ של המספר
נסע עם הערבי הפצוע .ואמנם הסיפור מסתיים כשהוכמן,
הסמל שהחליף את הנהג ,״לחץ חזק על הגאז ונסע במהירות
מטורפת .הוא ידע שעוד מעט ,מהמצוקים ,יראו חבריו את ים
המלח והוא רצה להיות יחד איתם״.
האם השהייה עם חבריו למחלקה במצוקי ים המלח ִתמחק
את הרגשת הבדידות? במקרה זה ה״יחד״ מפיג חרדות ודוחק
הצידה שאלות .הפגת הבדידות אינה נמדדת כאן בשמחת היחד
שהיא מביאה איתה ,אלא אולי באפשרות שהיא נותנת לכל
אחד מהם להסיח דעתו מהידיעה שמה שנראה כסיום המלחמה
הוא התחלה של מצב חדש ,הדורש גם הוא את השתתפותם
בפעילות הצבאית.
והנה הסיפור ״במדבר״ פותח במשפט הזה :״להיות בודד
במדבר זה מצב שאולי אין ממנו חזרה ,והבדידות ,כשתש
כוחה ,הופכת אותך מאחד לאפס״ .אולי גם כאן ,ה׳יחד׳
ה׳לבד׳,
ַ
החיילי הוא רק הסחת דעת מהבדידות ,אך תחושת
ובמיוחד במדבר ,היא מצב המשול למוות (״הופכת אותך
מאחד לאפס״).

ואמנם ,המספר מצוי במצב קיצוני :הוא נרדם וננטש על ידי
המחלקה ,ונותר במדבר לא רק ללא מים ,אלא גם ללא יכולת
ניווט ואפילו בפחד שמא ייענש .הוא מעיד על עצמו :״זו היתה
הפעם הראשונה שהרגשתי ,שבשביל לאתר את כוכב־הצפון
אני זקוק לכוכב־הצפון״ .התפנית מתרחשת ,לכאורה ,כשהוא
רואה זיקוקים ,מה שמעיד על כך שחבריו מחפשים אותו ,וכבר
הוא אומר :״לא הייתי לבדי עוד״ .אלא שכאן ,כפי שמתרחש
לעיתים בסיפוריו של קורן ,כשנראה כאילו מגיע הפתרון,
צצה חידה המערפלת את המצב ,והזיקוקים מסיבים את רוחו
לזיכרון התרחשות תזזיתית ברחוב אלנבי (שגם הוא מול הים,
כחיילים הממהרים אל ים המלח) ,זיכרון של היטמעות בתוך
התרחשות מסחררת .כל כוחות החיים (כמו ביריד בשירו של
אלתרמן ׳קניית היריד׳ ,׳שלושה שירי גוזמאות׳ ,מתוך עיר
היונה) צווחים את עצמם ,אף כי חסרי זהות ,ולא צוהלים כאצל
אלתרמן :״זיקוקים ואורות ,צפירות ,רוכלים ותיירים ,סרסורים,
קבצנים ,ילדים ,חתיכות ,בירה על המדרכות...״; כשקורן כותב:
״וגבר מזיע ,מחפש מה שלא איבד ,חוזר אל מקומות שמהם
לא יצא״ ,הוא יוצר אנלוגיה בין הבדידות שלו כחייל לבין
תחושתו באלנבי .להיות לבד ,כמו להיות בין ההמון או בקרב
החיילים – אלו מצבים המאופיינים כולם
בבדידות .סיפוריו של קורן רומזים תמיד אל
האוניברסלי .כאן האלגוריה מפורשת ,ויוצרת
תחושה שרק הסיפור עצמו ,כאמנות ,מחלץ
את האדם ,ברגע של חסד ,מבדידותו.
על האימה (״צלף״)
גם המושג ״אימה״ כשלעצמו לא קיים
בסיפוריו הצבאיים של קורן ,אך לפעמים
משפט אחד או מצב אחד ,או העמדה של שני
מצבים זה מול זה גורמים לנו לחוש אימה.
כך בסיפור ״צַלף״ ,דווקא משפט אבסורדי,
שאינו קשור בחיילים ,מעורר רתיעה מסוג זה .״על חזהו זחלו
זבובים״ ,נאמר על מילר ,ואחר כך :״הם זמזמו בתוך שערו
המקורזל ,אבל הוא לא שם לב אליהם״ .הדמות שמדובר בה
היא אביו של מתי מילר ,שבחלק השלישי של הסיפור הופך
מילד למבוגר ,ומתואר כצלף שבידו מפקידים את הירי בערבי
המסתתר במערה .לומר על אדם ,שמצחצח את נעלי כל בני
הבית לכבוד שבת ,שזבובים זחלו על חזהו ,הרי זה כאילו
להציג אדם במרום חייו כגווייה .הזבובים הללו ,השחורים
והנצמדים ללכלוך או לדם ,מעוררים בנו תחושה של מוות,
אבל באופן מוזר ,האב של הצלף לעתיד מתואר מתרחץ,
כשהרחצה היא סוג של היטהרות ,אולי גרוטסקית ,מלכלוך
(היא מתרחשת במחסן) :״הוא ראה את אביו .עומד עירום מתחת
לזרם המים ,גבו שרוט ,בועות של קצף לבן מכסות את עורו״.
אלא שמיד אחר כך נאמר :״ענן של ברחשים התרומם מעל
תעלת הביוב ומתי סילק את מבטו מהמחסן ,השפיל עיניו״.
לאימה מתמונת הזבובים הזוחלים על החזה נוסף ממד חדש:
התעלה הפתוחה של מי הביוב בחצר .יתר על כן ,מיד עולים

בעינינו (גם באוזנינו) מראות נוספים מעוררי אימה של זבובים
מסיפורים צבאיים (ולא רק) אצל קורן .בני אדם ובעלי חיים
כאחד נרדפים על ידי זבובים .החמור ,שכולו פצע ,ש״הזבובים
אוכלים אותו״ (מתוך ״יחד איתם״) ,הסוסה שהחיילים הרגו
אותה – ״ענן של זבובים התעופף מגופתה של הסוסה״ (מתוך
״בורות מורעלים״) .על ֶמנו ,אחד משלושת החיילים בסיפור,
אכן נאמר :״אבל הזבובים רדפו אחריו ,נחתו על שרווליו ,וזחלו
באריניות ,אלות הנקם,
על צווארו״ .אי אפשר שלא להיזכר ֶ
הרודפות אחרי אורסטס לאחר רצח אימו קליטמנסטרה ובעלה
אגיסתוס (״בנות החסד״ ,אייסכילוס) .אלות הנקם הללו הפכו
לזבובים הרודפים אחרי אורסטס במחזה ״הזבובים״ של ז׳אן־
פול סארטרֶ ,שמחה במחזהו על הנאציזם (הזבובים) המרעיל
את העולם .קורן מעמיד אפוא את הדמויות ,ולא רק אותן,
במצבים המבחילים ביותר ,ללא רחמים.
אבל לעיתים האימה הזאת מלווה לא רק את המוות ,אלא
גם את מצבי הלידה .על המלטה של גְ די כותב קורן :״ומול
מתי שוב נקרעה העז לשניים ,קילוח של דם פרץ
עיניו של ִ
מתוכה....״; מתי נופל מחוסר הכרה עם המלטתה של העז
הנקרעת לשניים ,ועל האב נאמר ״שכתמי זיעה,
בוץ ,דם וחבלים שקופים ,כמו מעיים ריקים ,היו
מסובכים על רגליו״ .התיאורים האלה מאחדים
את אימת החיים הנוגעת באימת המוות ומעוררים
תחושות בראשיתיות .קריעת העז לשניים מעוררת
בזיכרוננו את סיפור בריאת השמים והארץ במיתוס
האכדי ״אנומה אליש״ באקט של אלימות .מרדוך,
אבי האלים ,הורג את תיאמת וחוצה את גופתה
לשניים :מהחצי האחד נוצרו השמים ,ומהחצי השני
נוצרה הארץ .על הילד מתי כתב קורן :״דם הציף
את עיניו״; ההתעלפות והצפת הדם ,כמו גם עירומו
העז המכסה את רגליו ,הופכים את מתי
של האב ודם ֵ
ואביו לחלק מתהליך ההמלטה הגולמי בעצמו.
מתי ,שבילדותו לא היה יכול לראות דם ,ירה בבגרותו בערבי.
נראה שהצליפה ,הנעשית ממרחקֶ ,המשכה של ההתבוננות
ממרחק במשקפת בהיותו ילד – נעשתה בקור רוח ,שכן לאחר
הירי הוא מנקה את הרובה וכן את הטלסקופ ,שאותו הוא אורז
בשיטתיות כמי שרגיל בכך .היסוד המאיים נעלם אפוא ,ובכל
זאת נותרו רמזים לקושי להתמודד עם אירועים קיצוניים :״הוא
התעטש ,עצר ,עצם את עיניו .מרחוק שמע את הקומנדקאר.
הוא לא ראה דבר״ .עצימת העיניים בבגרותו מרמזת אולי על
התעלמות מהמשמעות של מעשה הצליפה .הברושים הגבוהים,
השמים הכחולים ,גל הפרפרים ואחר כך הפרפר הלבן הנוחת
על השיח ,הם מראות ,שככל הנראה היו קרובים ללבו תמיד,
ועכשיו מסייעים להסחת דעתו מהריגת הערבי.
סיפור זה הוא היחיד ,אם אינני טועה ,בין הסיפורים של
קורן שבו הוא כורך את תקופת השירות הצבאי בילדות .ילד
(המלטת הגדי) הופך בבגרותו לצלף
ָ
שמתרגש מהיווצרות חיים
הנוטל חיים בגלל נסיבות לאומיות־פוליטיות.
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על היאוש (״שעונו של חיים״)

על הצער (״בין הגדרות״)

לסיפור הצבאי ״שעונו של חיים״ יש ,כמו לאחדים
מסיפורי קורן ,שני ״שעונים״ ,כלומר ,שני זמנים .שניהם
מציינים התרחשויות בראשית שנות השישים ,אלא שזמנו
של הראשון ,שבו פותח הסיפור וגם נסגר ,הוא המאוחר
מביניהם .בשניהם התחושה המועברת אל הקורא היא של
חיים מחוץ לזמן .המספר ,שגם מתואר בסיפור המסגרת
כמי שנפצע בעצמו ,חי כאילו ברגעיו האחרונים ,וזרמים
תת־תודעתיים עוברים בו :״סוף־סוף אין קשר .סוף־סוף
לא נחזור .לשום מקום .לשום אדם״ .בשעת מארב לערבי,
שהמספר קורא לו ״נידון למוות״ ,החייל חש את דופק
המוות .המשפט החוזר בהמשך ,״אין קשר״ ,מבטא ייאוש
שרובץ לפעמים גם על חיילים בסיפורים אחרים של קורן,
הניתקים מיחידותיהם .באופן פרדוקסלי ,כשהתקווה לקשר
עם היחידה – בעוד גוף המפקד הפצוע חותך את כתפיהם
של שלושת החיילים המעבירים אותו מאחד לשני בדרך
המסולעת הקשה – כמעט שנגוזה ,המספר מבטא שמחה
שהולדתה בייאוש לקראת אפשרות המוות (״סוף סוף לא
נחזור״).

הכותרת לסיפורו של צ׳כוב על יונה העגלון שבנו מת ,ואיש
בעיר הגדולה אינו רוצה להקשיב לו ,תורגמה לעברית כמה
פעמים (עם הסיפור כולו ,כמובן) :כאב לב ,יגון ,מועקה.
שלושת השמות טובים בעיני ,והניסיונות הללו רק מוכיחים
כמה מצבי הנפש גולשים זה לעבר זה .בסיפור ״בין הגדרות״
ניתן לחוש בנימה נוספת ,צער שחש המספר על מות הבדואי
שטבע בשעה שניסה לעזור לנהג הטנדר לעבור ב״גשר האירי״
שהוצף בשיטפון; הבדואי ירד מהטנדר ,ועם החייל ,שפסע
בעקבותיו ,השחיל קורות עץ מתחת לגלגלים הקדמיים של
הטנדר ,וניסה גם להגביה אותו בעזרת מוט ברזל ,עד שנסחף
בזרם וגופתו נתקלה בגדר ונפלטה לגדה.

אבל לא רק המפקד הנישא על גבם מצוי על סף מוות.
בזיכרון המספר צרוב מותו של חברו (שלא כבסיפורים
אחרים ,שבהם מציין קורן רק את חבריו ליחידה ,כאן הוא
כותב שחיים היה חברו) :״המלחמה האחרונה היתה קצרה
״אבל״ מפנה את
מאוד ,אבל חברי ,חיים ,מת בה״ .המילה ֲ
תשומת הלב לפער בין הזיכרון הלאומי של אירועים צבאיים
לבין הזיכרון האישי של חייל שספג מוות של חבר .ככל
שאני מבינה ,הייאוש בסיפור החיצוני ,שהתרחשותו מאוחרת
יותר ,קשור באבל על מות חברו חיים ימים אחדים קודם לכן,
במהלך המלחמה – ֵא ֶבל שאין לו מוצא.
כשאריאלה ,ידידתו של חיים מן המחנה ,רואה שהוא
מנסה לסגור את הברז הדולף במאמץ רב מדי ,כותב קורן:
״הברז המשיך להזיל טיפות גדולות של מים .הטיפות פגעו
בכיור ,העלו רעש מוזר ,והתרסקו לשברירים דקים על פני
החרסינה״ .כך גם נורת החשמל בחדר המשותף לו ולחיים,
שהיתה תלויה בחוט שחור ארוך ,התנודדה וצילה נפל על
השולחן ועל הקירות ,וכך גם הסופה המשתוללת ,שהאבק
מתפזר ממנה על ראשי החיילים .ההתנגשות בין רעש המים
ושבריריהם ,בין אור המנורה והצל ,וכן בין הסופה לאבק
העולה ממנה – מייאשת ,משום שהחיים הנראים מועצמים
אינם מותירים אחריהם אלא שרידים עלובים שלהם .וכך גם
אומר המספר לעצמו כשהוא וחבריו ליחידה מחפשים שרידי
גוף וחפצים של חיים :״לא נשאר ממנו שום דבר״ .והנה איך
מתוארות דמעות במקום שבו האי־הבנה מסתירה ייאוש
דומם :״טיפות מים נטפו מהמטפחת אל זוויות עיני ,ומשם
ניגרו לאיטן לאורך אפי ,הגיעו לשפתי הפעורות ,השתהו
רגע בין זיפי הזקן הלא מגולח ,ונפלו ארצה״ .הדמעות,
המאפיינות כאב ,מתוארות כאן כחלולות מרגש.
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הקונפליקט בין החיילים לבין הבדואים בסביבה (סיני) הוא
כמעט מובנה בזמן זה – במציאות ובסיפור כאחד – כנראה לאחר
מלחמת ששת הימים .אך טבעי הוא שהשומר בשער מסלק את
הבדואי מהמחנה ,שאליו נכנס הנהג כדי לתקן את הטנדר; ואפילו
כמעט טבעי שהנהג מכנה אותו ״ממזר״ ,האוסף טרמפיסטים,
כשהוא רואה שיחד איתו עולים לטנדר גם אישה וילד .אך דווקא
הבדואי הוא זה שעזר לנהג לאלתר חלופה לרצועת הפרופלור
שנקרעה (על כך שוב אמר הנהג :״יודעים להסתדר ,הממזרים
האלה״) ,וכאמור ,ירד מהטנדר לסייע במעשה הנכון בעת הצפת
הגשר למרות הסיכון שבכך ,ורק הטבע המדברי החזק מהאדם,
שאת גילוייו הכיר יותר מאשר החיילים ,יכול לו.
הבדואי הזה אינו דומה לבדואים האחרים בסיפוריו של קורן,
שבדרך כלל מתגלים מבעד לעיני החיילים .נכון הוא שבמרבית
הסיפורים הם מתוארים כמי שחייהם מותאמים לסביבה שבה
הם חיים (הנגב ,המדבר) ,שלא כחיילים הנמצאים שם במשימה
לא טבעית ,כשרגשות מעורבים של חשש ממי שמוגדר כאויב
והצורך להיות חזק ממנו מכבידים עליהם .אך הבדואי המתואר
כאן ,אדם מבוגר ששערו לבן ,מתרגם את גישתו המעשית למעשי
עזרה והצלה .המספר ,שאינו מרבה בדרך כלל בתיאורים פנימיים,
מתאר את עיניו השחורות כגלויות ,תיאור הפוך לסודיות שבה
אפופים הערבים בעיני החיילים בסיפורים האחרים .בעת שניסה
להגיע אל שפת המים ראשו מתואר כגולגולת שור חורש – רמז
לעקביותו וגם לקשר עם הטבע .פעמיים הוא גם מתואר כנזיר
מתפלל ,וכמה פעמים נזכרת הכפייה הלבנה שלו ,סימן אולי
לטוהר .הגלימה השחורה ,שנזכרת גם היא קודם ,והיתה פרושה
על המים כשטבע ,חורטת אותו בעינינו כדמות רמת מעלה .גם
החמור בעל הפס הלבן על גבו רומז אולי לחמורו של המשיח,
והשארת החמור עם הנערים בנווה הדקלים מעלה על דעתנו
את אברהם האב המשאיר את החמור ואת הנערים מאחור בטרם
יעלה עם יצחק אל הר המוריה.
האישה ,כנראה אשתו של הבדואי ,נותרת עם בנה ,שלא קיבל
טיפול לעיניו ,כמו הגר וישמעאל המגורשים מביתם .הצער על
מותו של הבדואי והכבוד הנרחש כלפיו לובשים פנים נוספים
בטיפול שהוא מקבל מהאישה :״האישה משכה בכתפיו ,הפכה
אותו על גבו .הסירה את הגלימה מעל פניו ,כיסתה את גופו.

ניקתה באצבעותיה את הבוץ שדבק לעיניו״ .הפשטות המכבדת
שבה נוהגת האישה בגופתו מחזירה את הכבוד לבדואי גם
לאחר מותו .נאמר גם שהיא ״השכיבה את הבדווי על צידו,
שמה את המקל בין ידיו .מתוך הצרור שלפה כסות לבנה ופרשה
אותה על גופו ...גזמה ענף של דקל והניחה אותו למראשותיו״.
ענף הדקל מקורו בחורשת הדקלים שבה נהגו הבדואים
להתאסף ,כנראה בימים הלוהטים
במדבר ,השונים באופיים מיום הסערה
הזה שתבע את מותו ,והוא מוליך אותנו
גם אל גזע האשל שבו ניסה הבדואי
להיאחז .האשל ,אף הוא עץ מדברי,
נסחף בנהר ,ולאחר שגם שורשו נתלש
בזרם המים ,רפתה גם אחיזתו של
הבדואי ,וכך מצא את מותו.
פרט למספר ,שבדרך הכתיבה שלו מבטא
את צערו על מות הבדואי ,יש דמות
אחת בסיפור שמצרה עליו ,וזאת למרות
שלא ידעה על טביעתו ,וקל וחומר על
עזרתו וסיכון חייו :שאול ,מפקד המחנה,
שפוגש אותם בעת נהיגה בקומנדקאר
על הגשר ,הוא זה שפונה אל האישה
ואומר לה בנימת צער ״לא ראיתי אותו״.
לא נראה שמישהו מבין הנוכחים האחרים ,שלהם דווקא עזר
הבדואי ,מצטער על מותו .על אישיותו של שאול אומר החייל
(חנוך) :״מה אתה חושב ,הוא דואג ,לכל דבר הוא דואג .לא נותן
מנוחה מאנשים״ .מסתבר שהדאגה לזולת בדרגתה הגבוהה היא
חלק מתפיסה כללית של אנשים ,ואינה יכולה להיות מופנית,
לפי תפיסת המספר ,רק כלפי אדם זה או אחר.
מוות זה ,המתואר במהלך היקלעותם לצרה של נהג הטנדר
ויושביו ,והצלתם על ידי מפקד המחנה ,שאול ,משיק למוות
נוסף .זהו מותו של החייל הישראלי מינץ ,שמלווה כצל את
הסיפור .אבל הצער הגדול בסיפור הוא על מותו של הבדואי.
איש אינו אשם בכך ,ובכל זאת אנו נושאים איתנו את קריאתו:
״סיל ,סיל״ (שיטפון).
על הריקבון (״עוד מת אחד״)
בסיפוריו של קורן ,שבהם הוא אינו כותב בגוף ראשון (בסיפוריו
ה׳צבאיים׳ יש אחדים כאלו) ,הוא תופס בעין המספר שלו סביבה
רחבה או זמנים רחבים (כך ב״צלף״ ,ב״בין הגדרות״ ואחרים) .אין
סיפור שחלק מדמויותיו מעוררות בי תחושת קבס כה עזה כמו
״עוד מת אחד״ .מוראד ,הנהג של המחנה ,אוסף מהמזבלה מחטי
מזרקים התקועות בתוך תחבושות משומשות ,ואף קונדומים
משומשים ,שהקצינים השתמשו בהם ,והוא רוחץ ושומר אותם.
מקס ,החייל העבריין ,מטייל (עם חייל נוסף ,אורי) בגבעות
הסמוכות לערמות הזבל של המחנה הצבאי ,והירי בבדואי היושב
לתומו ואוכל הוא מעשה של מה בכך מבחינתו .המשיכה אל
הירי הנִ קלה (הוא יורה גם בעורבים) היא סוג יצר שאולי אף נחות

מיצר הנקם האלים והשקרנות המאפיינים את הדמות( .לאחר
שרצח את הבדואי ,הוא מכניס לתיקו של זה מסמכים שאסף
במזבלה ,גונב ממנו קופסת טבק להרחה ופגיון ,משליך אותו אל
בור מים ,ומנסה לשכנע את חברו שנכח עמו באירוע לא לדווח
על הרצח ,ונורא מזה :מנסה לפתות אותו להאמין ששניהם ביצעו
את הרצח – ״שנינו אשמים באותו דבר״).

ישעיהו קורן ,צילום מסך

מודרניזם מסוג זה מעלה על דעתנו שורות משירתו המורבידית,
ה׳חולנית׳ ,של שארל בודליר בספרו פרחי הרע :״הריהם קיא/
מפיה של פריס״ (׳יין הסמרטוטרים׳) או :״הו ,תולעים! ֵרעים
שחורים ,עיווְ רים־חרשים /,הנה מגיע מת שמח וחופשי!״ (׳המת
השמח׳) .האשפה שהצבא משליך במקום לא מוסדר היא עצמה
עדות לריקבון המוסרי שפשה בשורותיו .וכשכבר שורפים אותה
לבסוף ,אין זה בגלל הדאגה לניקיון של הטבע ,אלא בגלל גילוי
מסמכים בידי מסתנן ערבי ,והחשש מגילוי סודות צבאיים.
המספר מתאר את הבקעה ״הארוכה ,הלבנה ,זו שמקס ואורי
מטיילים בה בין הרתמים ,בין האשלים והאבנים החדות״ .אורי
אכן אוהב לטייל ,אך מקס ואחרים יורים בציפורים ,ונהנים
מן המעשה הנלוז .פרחים ירוקים ולבנים צומחים על סוללת
המסילה התורכית ,שסמוך לה נמצא המחנה ,אך חוץ מאורי,
שנפגע בפעילות המתוארת בסוף הסיפור ,אין כנראה מי
שמבחין בהם.
בחדרה של מירה המרכזנית תלויה תמונה ,כנראה רפרודוקציה
המשמשת תחליף דל לטבע הנשחת ולטבע האנושי המשחית
את עצמו תוך השחתת הטבע :״מירה ישבה על המיטה .מולה,
על הקיר ,היתה תלויה תמונה כחולה של גמלים וציפורים״.
ההסתכלות בתמונה הזו ,הנזכרת כמה פעמים בסיפור,
והמשקפת את הנוף המדברי הרחוק מלבם ,מעוררת בה את
התשוקה לחיים ,והיא נוסעת עם מקס לביתו – ירידה נוספת
אל הרף המשפיל .הקונפליקט בין הרתמים הירוקים והחלוקים
בבקעה הלבנה לבין הסרחון מהגוף הרקוב של הערבי ומערמות
האשפה מגיע לשיא גרוטסקי כשמקס ,ההולך לעבר הבור
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אמוץ דפני
השם הסודי
אצל כת המנדענים בדרום עירק כשמגיע נער למצוות,
נותן לו הכהן הגדול שם סודי.

ֵׁשם זֶ ה ֶׁש ֲאנִ י
ֵ
צֹורב ַהּיֹום ְּב ָאזְ נְ ָך -
ֵ
צֹופן ַחּיִ ים
ֹלא ְּתגַ ּלֶ ה אֹותֹו
ֲא ִפּלּו לְ ֵא ֶׁשת ֵחיק.
זֶ ה יִ ְהיֶ ה ִׁש ְמָך
לִ ְפנֵ י ָה ֵאל
בֹואָך לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל
ְּב ֲ
אֹוצרֹות
לְ ַה ְפ ִקיד ָ
ּולְ ִה ְת ַר ֵחק.

ציפי אלי גולדשמיד
מחווה
מוקדש לישראל בר כוכב

הּוא ָהיָ ה ּכֹוכָ ב ֵ
נֹופל ַעל
נֶ ֶפׁש
ׁשֹומ ַעת אֹותֹו ְמ ֵ
י־ׁשם
ׁשֹורר ֵא ָ
ֲאנִ י ַ
ִּב ְמ ִחילַ ת ָע ָפר ֶ
מּוצ ֶפת אֹור
רּוחנִ י -
גּועה ְּבחֹלִ י ָ
ַּבחּוץָ ,ה ָא ֶרץ נְ ָ
הּוא ֵמת.
ָעזַ ב ֶאת ַהּיָ ֵר ַח ּכְ מֹו ֶעלֶ ם ְמא ָֹהב
ֹלא ְּב ִדּיּוק ּכֹוכָ ב ֹלא ְּב ִדּיּוק יִ ְׂש ָר ֵאל
ַרק אֹור ּגָ נּוז ְּב ֵאינְ סֹוף ֵע ֶדן,
נְ טּול ָּב ָׂשר ,נְ טּול ִּדּבּור.
רּוח,
ֲא ָבל ָה ַ
רּוח
ָה ַ
ְמ ַד ֶּב ֶרת אֹותֹו ַעכְ ָׁשו

ּכַ ֲא ֶׁשר יִ ְק ָרא לְ ָך
זֶ ה ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח
לְ כַ ֶּס ֶפת ֱה ְ
יֹותָך ַעל ָה ֲא ָד ָמה
ֶט ֶרם ִּת ָּמ ֵחק.

ומתכופף אליו ,שומע צחוק מוזר ,שאיננו יודע מה מקורו .גם
הצחוק החנוק שנשמע בהמשך מאחד האוהלים וזיכרון הצחוק
של מוראד באחת השבתות בין ערמות הזבל ,מגבירים בקורא
את תחושת הסיאוב.
ולהיכן נשאבת האהבה? תיאורו של מקס המלטף את קת
הרובה ומבריק את הקנה מבלי לתת את דעתו לכך שהשמן
נספג במכנסיו ופוגע בעור רגלו – מוביל אותנו אל סיומו של
הסיפור :״את העשן (עשן השרפה של הזבל) כבר לא רואים.
כבר לא רואים דבר .למחרת ,בבוקר השכם ,פרצה המלחמה״.
סיום הסיפור ,המעמיד כתב חידה בפני עצמו ,מוביל אותנו,
להרגשתי ,גם אל העתיד חסר הפתרון שלאחר מלחמת ששת
הימים ,השואב את המשכיותו מחוסר התכלית של העבר.
סיום
בסיפור מאוחר של קורן ,״שעה ביום״ (התפרסם בשנת ,)2013
מתוארים אלמנטים הקשורים לחיי הצבא כחלק מפריטים
המצויים במחסן באי סדר מוחלט :נעליים צבאיות ,כילות
צבאיות מחוררות ,שמיכות ומדים מקומטים ,מחסניות ומימיות
מעורבבות בין מחברות ישנות ,תנורים סתומים ושאר חפצים
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ישנים ,בעוד שהוא אינו מוצא בהם את ידיו ואת רגליו .ממרחק
השנים נתפסים אפוא חיי הצבא כחלק מאירועים שיש לתת
בהם סדר ולהבין את מקומם בחיי המספר.
את הסדר הזה עושה קורן באמצעות הכתיבה .הסיפורים על
אודות החיילים ומנעד הרגשות שהחיילים נקלעים אליו,
ובעקבותיו גם אנחנו ,דומה אולי בעוצמותיו רק לזה שילדים
חווים בחייהם .לאחרונה התפרסם במוסף ״תרבות וספרות״ של
עיתון ׳הארץ׳ סיפורו ״כובע פקק״ ,החושף גם הוא עד כמה
מצבים מגוונים בחייהם של חיילים בצבא יכולים להוות קנה
מידה לבדיקת המצבים האנושיים בכלל.
לשאלה שנשאל פעם קורן על העדפה שיש לו אולי לסיפור זה
או אחר שלו ,השיב שכולם טובים בעיניו באותה מידה .ואמנם,
סיפוריו כולם מעוררים אותנו לשאול שאלות ערכיות ,בעודם
נמנעים מלספק תשובות .קורן מסתפק בתיאור של מצבים
אנושיים; עם זאת באמצעות רמזים פה ושם וקטעי שיחות
אנחנו נחשפים בסיפורי הצבא שלו גם לחיילים שיש להם זיקה
לטבע ,שחסים על בעלי חיים ולכאלה שאין בהם שאיפות נקם
				
כלפי הצד שכנגד.

.

חנן קוביצקי

אצל ישראל בסדנה
לזכרו של ישראל בר כוכב
בסדנאות לכתיבה יוצרת שקיים ישראל בר כוכב הוא תמיד
החל בדיבור מרחיב דעת על אמנות .היה פותח לדוגמה
ׁשֹוררַּ ,ב ַּליִ לֵ /אינְ ָך ַמּנִ ַיח
(״מה ְלָך ָׁשרְ ,מ ֵ
בשיר של שלמה זמיר ַ
ַל ְּי ָל ִדים ִליׁשֹן״) או בשיר של דוד פוגל; בהרפתקאות התרנגולת
הממלטת את נפשה לפני ארוחת הצהריים בסיפורה של קלריס
ליספקטור; או בתצלום קפלי גלימת השיש שאזמל הפלא של
ברניני גילף באקסטזה של סנטה תרזה .את הפגישה הראשונה
בבית אריאלה פתח בציטוט :״אז תשיר הזמרת אודרי מספריים/
ואזני הקהל שותתות דם /הסדרן משה והסדרן אפרים /לא
יפתחו הדלתות לעולם״ ,ומדגים בכך כיצד תולה חנוך לוין את
השורות ההיתוליות שלו בגדולתה של שירת משה.
ואז יפליג ויציג חומר שהכין ,כשהאסוציאציות מובילות אותו
במידה רבה .בדרך הוא נזכר בחבריו הוותיקים הפילוסוף הבוכה
הרקליטוס ,הקיסר מרקוס אאורליוס ,ישעיהו הנביא ,והמשוררת
סאפפו .ובנות המאה העשרים פלורה אלחנדרה פיסארניק
הארגנטינית ופורוע׳ פרוח׳זאד האיראנית .וגם הורציו קירוגה
מאורוגוואי המורה של כותבי דרום אמריקה ,וגיאורג טראקל
המשורר האוסטרי חברה של אלזה לסקר שילר .ומסין של המאה
הרביעית הופיעה צו־יה ( ,)Tzŭ-Yehהגיישה המשוררת.
ואני ,פליט שיעורי הספרות במגמה הריאלית בתיכון ,צובר
בשקידה רשימה של משפיענים ,החברים של ישראל ,שאליהם
אשתדל לחזור אחר כך בבית .כך שמעתי חמישים ביצועים
לקינה של דידו באופרה של הנרי פרסל .עם כל ביצוע ההאזנה
מתעדנת והדמעות מתגנבות והגרון נשנק.
בסדנה שהתקיימה בכל שבועיים בימי שישי בביתו בגבעתיים,
נשלפים תרגילי כתיבה מן השרוול :כתבו על סוס כחול הרועה
באחו ירוק ,על דלת מסתורית הנפתחת ומה רואים בעדה ,מה
למדתם מהוריכם לפני שהגעתם לכיתה ב׳ .אלה היו גירויים
שבבית הפכו לשיר ,לסיפור קצר או לפרק ברומן .אני מצאתי
סיפוק ושמחה בתרגומי שירה מאנגלית (עד שפגשתי את ישראל
חשבתי שעולם השירה שנאטם בפנַ י בתיכון יישאר כך תמיד).
המשימה האחרונה שקיבלנו היתה לקראת הפסח – לכתוב על
ליל סדר אחד בילדות ,לשנות בו פרט ולכתוב עליו שוב .יצא
לי לקרוא לישראל את הסיפור הכפול שלי כמה חודשים אחר
כך ,בביקור בביתו בזמן מחלתו.
תרגילי הכתיבה מחזירים אותנו לילדות ,זמן המאגיה והחשיבה
הפלאית ,ומקור ההשראה והיצירתיות .כפי שכתבה לואיז גליק
ּדּותנּו/.
עֹולם ַּפ ַעם ַא ַחתְּ ,ביַ ְל ֵ
״אנּו ִמ ְתּבֹונְ נִ ים ָּב ָ
בשירה ׳נוסטוס׳ֲ :
ַה ְׁש ַאר ֵהם זִ ְכרֹונֹות״ .פעם ישראל הפטיר ,בואו נשמע ממי
שילדותו עברה עליו בנעימים ,וכשהבחין במבטי הפסיק את

דבריו במבוכה .כי את זאת יש לדעת ,הורים מבינים וסביבת
גדילה נוחה לא נחשבו בעיניו ברכה לכותב( .עוד אויב ליצירה
הוא הפסיכולוגיה ,כך אמר מי שהשקיע בלימודה כמה שנים
טובות) .ולמרות זאת ,הרושם הוא שישראל התאמץ שלא
להמשיך הלאה את שרשרת הסבל הפרטי שהרבה לתאר בשיריו.
אחרי הפסקה של תה ועוגיות מתיישבים שוב מול קיר הספרים
וחוזרים לסדנה .מישהי מביאה שיר מהבית ,ועם סיום הקריאה,
לישראל יש כמה הצעות קטנות .אולי כדאי למחוק את השורות
הזאת והזאת – אמנם השיר לא היה נוצר כך בלעדיהן ,אך עם
השלמת הכתיבה הן נותרו כפיגום שאין בו צורך .ואולי כדאי
לשנות את סדר השורות כאן וכאן .וכך ,תוך עריכה של כמה

ישראל בר כוכב ,צילום :יוסי אלוני

רגעים ,השיר מקבל משמעות ועומק חדשים – או ,לחילופין,
המשוררת חוזרת הביתה עם נר דולק בידה שיאיר פינות שקודם
נסתרו ממנה.
ישראל נזהר מאוד משיפוטיות ,כדי לאפשר לכל אחד ואחת
לפתח סגנון עצמאי .הוא לא הציג עבודות שלו עצמו ,ולא
את של יהודה עמיחי או של אתגר קרת ,למשל ,שבכתיבתם
הייחודית נוטים לעורר חקיינות .הוא מעולם לא נכנס לקרביה
של הכתיבה ,לא בניתוח טכני ולא בקריאה קרובה .בצורה
משונה בנקודה זו היה קרוב למורה שלי לקבלה בבני ברק :אם
היה אחד הלומדים מנסה לפרש את הכתוב  -היה עוצר אותו
באחת באומרו הרי זו הגשמה שהיא אסורה! והרי ישראל כל כך
הסתייג מתורת הקבלה כיציר דמיון הוזה מימי הביניים.
אם ייקרה על דרככם מאן דהוא עם ברק בעיניים ,הבוחן זרים
במבט מעט נוגה ובחיוך מבויש – אולי יימצא לו או לה אדם
בעל שיעור קומה והומור דק אם גם עוקצני ,הנושא מטען
תרבותי בלתי נדלה ויכולת קסומה להשרות ממנו – עצרו לרגע
ושאלו :יתכן והם תלמידיו של ישראל בר כוכב ,התרים אחרי
שותף לדרך הכתיבה			.

.

דצמבר  2021טבת תשפ״ב

דצמבר  - 2021ינואר 39 2022

יון לזרביץ׳ דגן

מרינה צווטייבה

מרוסית :חגית בת־אליעזר

מרוסית :עמיר עקיבא סגל

דו־שיח של המלט עם המצפון

חברי

כּובה,
– ַעל ַק ְר ָק ִעית ְׁש ָ
לִ יׁשֹן ֹלא ְמסֻ ּגֶ לֶ ת
ַאּצֹות ְצ ִמיגֹות ּכְ ֶמלֶ ט!
ָהיְ ָתה זֹאת ַא ֲה ָבה,
זֹו ֶׁשל ַא ִחים ֶ
נֹופלֶ ת
ֵמ ָע ְצ ָמ ָתּה!
– ַּדיַ ,ה ְמלֶ ט!

ֲח ֵב ִריִּ ,ביגֹון יִ ֵ
ּסּורי ָמוֶ ת
ַאל ִּת ְק ָרא לַ ָּׁשוְ א לַ ֲח ֵב ִרים.
מּוטב ֶׁש ֲא ַח ֵּמם ּכַ ּפֹות יָ ַדי
ָ
ֵמ ַעל ָּד ְמָך ַה ַּמ ְה ִּביל.
ַאל ִּת ְבּכֶ הַ ,אל ֵּת ָאנַ חַ ,א ָּתה ֹלא יֶ לֶ ד
ַא ָּתה ֹלא נִ ְפ ָצעַ ,א ָּתה ַרק נֶ ֱה ָרג.
הֹוריד ֶאת ַמּגָ ֶפיָך לְ ַמזְ ּכֶ ֶרת.
ֵּתן לִ י לְ ִ
ֲאנַ ְחנּו ֲע ַדיִ ן ְצ ִריכִ ים לְ ִה ְת ַק ֵּדם.

כּובה:
ַעל ַק ְר ָק ִעית ְׁש ָ
רֹון־ּת ְפ ֶא ֶרת
זֵ ר ַא ֲח ִ
ָעלָ ה ֵמרֹאׁש ָהעֹגֶ ן...
– ָהיְ ָתה זֹאת ַא ֲה ָבה,
זֹו ֶׁשל...
– ֶׁשּלְ ָך ֶ
נֹופלֶ ת
ִמ ֶּׁשל ֵ
אֹוהב ּכַ הֹגֶ ן
כּובה.
ַעל ַק ְר ָק ִעית ְׁש ָ
– ָהיְ ָתה זֹאת –
ַא ֲה ָבה??

*
יֵ ׁש ִמי ֶׁש ֵּמ ֶא ֶבןֵ ,מח ֶֹמרְ ,ראּונִ י:
ֶ
זֹוה ֶרת ֲאנִ י וְ חֹוגֶ גֶ ת!
ּתּועָ ,מ ִרינָ ה ָק ְראּונִ י,
ּכֻ ּלִ י ַּת ְע ַ
ּכְ ֶק ֶצף יַ ִּמי ִמ ְתּפֹוגֶ גֶ ת
וְ זֶ ה ֶׁש ֵּמח ֶֹמרִ ,ר ְק ַמת־ּגּוף ְ
נִׁש ֶח ֶקת –
סֹופֹו ַמ ֵּצ ָבה ֲעלֵ י ֶק ֶבר...
*
נִ ְט ַּבלְ ִּתי ְּב ֶט ֶקס יַ ִּמי – ִמ ְׁש ַּת ֶח ֶקת
ְׁש ָב ַרי נִ ָּתזִ ים לְ כָ ל ֵע ֶבר!
ִמּכָ ל לֵ ב ֱאנֹוש וְ גַ ם ֶּד ֶרְך ּכָ ל ֶר ֶׁשת
רּוח ֶׁשּלִ י ִמ ְת ַּפ ֵּק ַע.
עֹז ַ
ְר ֵאה – ַּתלְ ַּתלַ י ִמ ְת ַּפ ְר ִעים ְּבֹלא ֶק ֶׁשת –
אֹותי ֹלא ּתּוכַ ל לְ ַק ְר ֵק ַע.
ִ

מרינה צווטייבה

ִאם ּכִ י ִמ ְת ַר ֶּס ֶקת ַעל ֶסלַ ע ְּב ֶר ֶסס,
ּומֹוׁש ַיע!
ִ
ּכָ ל ּגַ ל ְמ ַחּיֶ ה
יְ ִחי ֶק ֶצ ֶ
ף־ׁש ֶצף – ָׂש ֵמ ַח ְּב ֶת ֶסס –
יַ ם ֶק ֶצף ַעד ּג ַֹבה ָר ִק ַיע!
*עולה לשחקים
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 3תרגומים מרוסית :ניקולא יוזגוף־אורבך

לסה אוקראינקה

סרגיי ייסנין

אלכסנדר בלוק

דמדומים

אשכבה [פרק ]3

כאן אנו חיים

נָׁשים ָה ֲעיֵ ִפים
ֲעלָ ָטה ּכִ ְּס ָתה ֶאת ּכָ ל ָה ֲא ִ
ַּת ַחת ּכְ נָ ֶפ ָיה ַה ְּׁשחֹרֹות וְ ָה ְר ָחבֹות.
אֹורֹות ָה ֶע ֶרב ּכָ בּו;
לֹומם
ַהּכֹל נָ מּו ַּב ֲח ָ
ַהּכֹל ִהכְ נִ ַיע ַהּלַ יִ ל ַה ַּׁשּלִ יט.

ָה ְר ִא ֶיתם
ֵאיְך ָּב ֲע ָרבֹות
נֶ ְח ֵּבאת ֵּבינֹות ַע ְר ִפּלֵ י ֲאגַ ִּמים
ַרּכֶ ֶבת ַה ֶ
ּדֹוה ֶרת ְּב ַרגְ לֵ י ַּב ְרזֶ ל
ִּובנְ ִח ֶיר ָיה ֶ
נֹוה ֶמת?

ּכָ אן ָאנּו ַחּיִ ים ְּב ָת ֵאי נְ זִ ִירים ַע ִּת ִיקים
ָסמּוְך לְ ַמ ְּפלֵ י ַמיִ ם.
ּכָ אן ָּב ָא ִביב ִׂש ְמ ָחה ִמ ְׁשּתֹולֶ לֶ ת
וְ נָ ָהר ְמזַ ֵּמר.

זֶ ה ַהּיָ ֵׁשן ,וְ זֶ ה ֶׁש ֵאינֹו – ִהּכָ נְ עּו ִּב ְפנֵ י ָה ֲא ֵפלָ ה.
ַא ְּׁש ֵרי ַּב ַעל ֲחלֹום טֹוב
ֲא ֶׁשר ִמ ֶּמּנִ י נָ ס!
ְס ִב ִיבי ֲא ֵפלָ ה ּכְ ֵב ָדה,
ְס ִב ִיבי ַהּכֹל יְ ֵׁשנִ יםּ ,כִ ְב ֶק ֶבר.

ַא ֲח ֶר ָיה
רֹוצים
ּכְ מֹו ְּב ַׁשּיֶ ֶרת ֵמ ִ
ַעל ָה ָאחּו ַהּנִ ְפ ָרׂש לַ ֶּמ ְר ַח ִּקים
ֵ
ּדֹוהר לֹו ְסיָ ח ַּב ַעל ַר ֲע ָמה ַא ְדמֹונִ ית
ַמגְ ִּב ַיּה ַרגְ לָ יו ַה ַּד ִּקיקֹות ַעד רֹאׁש.

ִס ֵ
ימה ִהכְ ִּבידּו ַעל נַ ְפ ִׁשי
ּיּוטי ֵא ָ
כֹוחי...
ַאְך לְ ִה ְתנַ ֵער ֵמ ֶהם ָהיָ ה ִמ ְּמ ַעל לְ ִ
לְ ֶפ ַתעַ ,ק ְרנַ יִ ם ָצחֹות
אֹותי ֵה ִעירּו
ֵמ ֲחלֹום ִ
ּדּומים ֵה ִאירּו.
ּולְ ָפנַ י ְּבאֹורֹות ִּד ְמ ִ

ֱאוִ ילַ ,מ ְצ ִחיק וְ ָחמּוד
ָאנָ ה ּכֹה לְ ַאט ָּתרּוץ?
ּסּוסים ַה ַחּיִ ים
ֵהן ֹלא יָ ַד ְע ָּת ֶׁש ַה ִ
ְ
הּובסּו ַעל יְ ֵדי ֵחיל ָּפ ָר ֵׁשי ַה ַּב ְרזֶ ל?

ּכִ ְמנַ ְּצ ִחים ְמיֻ ָחלִ ים,
ִּפּלְ חּוָ ,ח ְתכּו ֶאת ָה ֲעלָ ָטה
עֹודם נָ ִמים,
וְ ַאף ֶׁש ַּק ְרנֵ י ַה ֶּׁש ֶמׁש ָ
ּדּומים ַּב ָּׁש ַמיִ ם ּכְ ָבר ּדֹולְ ִקים
ַה ִּד ְמ ִ
נָׁשים ָה ֲע ֵמלִ ים.
ִּב ֵידי ָה ֲא ִ
קּום ,זֶ ה ֲא ֶׁשר ַחיֶׁ ,ש ַּמ ְח ַׁש ְבּתֹו ָט ֲע ָמה ֵחרּות,
ֵעת ְמלָ אכָ ה ָּב ָאה!
יחה –
ַאל ִּת ָירא ִמ ְּפנֵ י א ֶֹפל ֶׁשּלִ ְפנֵ י זְ ִר ָ
ּדּומים
ַה ֵּצת ַּב ָּׁש ַמיִ ם אֹורֹות ִּד ְמ ִ
רֹומים.
יחה ָּת ֵהל ַּב ְּמ ִ
ְּב ֶט ֶרם זְ ִר ָ

ִצ ִּפּיָ ה לִ ְׂש ָמחֹות ֲע ִת ִידּיֹות
ְּת ֵהא ְּביֹום ַס ֲערֹות ָא ִביב.
ְּתכֵ לֶ ת ָׁש ַמיִ ם ֶ
ּבֹוע ֶרת ִּת ָּׁש ֵפְך
ַעל ַּדלְ תֹות ָּת ֵאי ַהּנְ זִ ִירים.
ִּוב ְצ ַמ ְרמֹורֹות ְק ֻד ָּׁשה נִ ָּמלֵ א
לִ ְק ַראת ֶה ָע ִתיד לָ בֹוא.
נִ ְד ַהר ִּב ְד ָרכִ ים ֲעלּומֹות
ֶאל ֵע ֶבר אֹור יְ ָקרֹות.

ֵה ַיאְך ֵאינֹו ֵ
יֹוד ַע ַהּסּוסֹון ֶׁש ְּב ָד ְהרֹו ַּב ָּׂשדֹות
ֹלא יָ ִׁשיב ֶאת ָה ֵעת ַה ִהיא
רּוסּיֹות נָ אֹות ֵמ ָה ֲע ָרבֹות
ָּבּה ֶצ ֶמד ִ
מּורת סּוס ִּב ְמ ִחי.
נִ ְּתנּו ְּת ַ
קּופ ֵתנּו ַה ֶ
חֹור ֶקת
ּגֹורל ֶאת ַה ְּׁשוָ ִקים ִּב ְת ָ
ִׁשּנָ ה ַה ָ
סּוסים
ְּוב ַאלְ ֵפי ִקילֹוגְ ָר ִמים ֶׁשל ָּב ָׂשר וְ עֹור ִ
קֹונִ ים ַעכְ ָׁשו ַרּכֶ ֶבת.
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שולמית שחר

בעקבות ד׳יזראלי לארץ הקודש
על ספר שחובר בידי מומר וזכה לתרגום עברי

מאחר שתחום עיסוקי הוא ההיסטוריה של ימי הביניים,
האסוציאציה שמעלה בי המילה ״מומר״ קשורה בקבוצה קטנה
של מומרים מימי הביניים .לנגד עיני מופיע יהודי מלומד,
בגלימה לבנה וחבל חגור למותניו ,שהצטרף למסדר האחים
הדומיניקנים .משהצטרף למסדר ,לימד את חבריו הנוצרים
מלידה את הלשון העברית והלשון הארמית וחלקים מהמקרא
ובעיקר מהתלמוד .ובמה שלמדו עשו שימוש גם בפולמוס בכתב
עם היהודים וגם בוויכוחים הפומביים שניהלו עמם ,ושברור היה
מראש מי מהמתווכחים יוכרז כמנצח.
אולם ענייננו במומר שונה לחלוטין ,בן
תקופה שונה ונסיבות שונות :כשהיה
בן שתים־עשרה החליט אביו שכל
המשפחה תתנצר וכך היה.
המדובר בבנימין ד׳יזראלי ,לורד
ביקונספילד ( .)1881-1804הוא שימש
פעמיים כראש ממשלה; היה היוזם
של רפורמות חברתיות ופוליטיות,
ביניהן התמיכה באיגודים המקצועיים בנימין ד׳יזראלי
אף שהשתייך למפלגת ״השמרנים״
(״טורים״) .הוא הביא לרפורמה בזכויות אזורי הבחירה ופעל
לקניית המניות של תעלת סואץ על ידי ממשלת אנגליה,
מה שהבטיח את שליטתה בה ,ועוד .לא אפרט על פעילותו
כמדינאי ,שכן ד׳יזראלי היה גם סופר וענייננו ברשימה זו הוא
באחד מספריו שזכה גם לתרגום לעברית.
בשנים  1847-1844חיבר ד׳יזראלי שלושה רומנים שיצאו בכרך
אחד ,וזה שתורגם הוא השלישי  -טנקרד או מסע הצלב החדש.
טנקרד  -גיבור הרומן  -נקרא על שם אחד מאבותיו הרחוקים
מסוף המאה האחת־עשרה ,ממוצא נורמני ,שמשפחתו התיישבה
בדרום איטליה .הוא השתתף במסע הצלב הראשון ,ייסד את
נסיכות הגליל ,ולאחר מכן היה לנסיך אנטיוכיה .טנקרד של
הרומן העריץ אותו הגם שהיה אוהב שלום ולא שש להילחם
במוסלמים .על כן קרא לספר ״מסע הצלב החדש״ ,שהוא מסע
לארץ הקודש כדי להכיר ולהבין ,לא כדי להילחם.
1

העלילה
טנקרד נסיך מונטקיוט ( ,)Montecuteבנו של דוכס בלמונט
( )Bellmontמגיע לבגרות והוא צעיר יפה תואר ,חכם ומלומד.
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הוא מתרחק מחברת בני גילו ומעמדו ומעיסוקיהם .שקוע
במחשבות הוא מבקש להבין את העולם ויושביו ומבקש אות
משמים שינחהו מה עליו לעשות כדי להרבות אמונה ומוסר
בקרב האנשים .כשם שהוא ממאן להשתתף בנשפים של בני
גילו ,הוא מסרב להיות מועמד לחברּות בפרלמנט .בהדרגה
הוא מגיע להחלטה לנסוע לארץ הקודש ולעלות לקברו של
המושיע בתקווה ששם תתגלה לו האמת .הוריו האוהבים
מזועזעים ומנסים באמצעים שונים לבטל את החלטתו ,אך
ללא הועיל .הוא יוצא לדרך בספינה
שרכש ,מלּווה באנשים שהוריו בחרו
לעזור לו ולהגן עליו בדרכו .בתיאור
ארץ הקודש המחבר מתאר נופים רבים
ושונים ,מהמיושבים והירוקים שבהם
גדל כל פרי מתוק ,ועד המדבר הסורי
ומדבר סיני .הוא מתפעל במיוחד
מכל מקום שבו שרידי יישוב המוזכר
במקרא שבו הוא בקי .הוא פוגש
משתייכים לכנסיות שונות ולקבוצות
אתניות שונות :משתייכים לכנסייה
הלטינית (הקתולית) ,הארמנית,
האתיופית ,הקופטית ,היוונית והמרוניטית .הוא מתפעל
מתושבי המדבר הבדואים ,על אומץ לבם ועל מושגי
הכבוד שלהם .ד׳יזראלי ביקר בארץ ישראל בשנים 1831-
 1830יחד עם אחותו ובעלה .אולם בתיאור המקומות השונים
ברומן אין אזכור של הזנחה ,זוהמה ,כיעור ועוני ,שאף אותם
לבטח ראה (מוזכרים רק הנדיבים השונים התורמים לעניים).
2
זאת בניגוד לרומן השני בקובץ ״סיביל או שתי האומות״,
שעצם שמו :״שתי האומות״ מלמד על הדיון והתיאור של שתי
״האומות״ באנגליה :זו של העשירים וזו של העניים .בתארו
את אורח חייהם של העשירים בארץ הקודש הוא מציג אותם
כבעלי עבדים ללא כל הערת ביקורת .זאת הגם שבשנות
הארבעים של המאה התשע־עשרה ,השנים שבהן חובר הרומן,
כבר דּובר בחוגים שונים על הפסקת הסחר בעבדים במושבות.
טנקרד מתיידד במיוחד עם צעיר מוסלמי בשם פקראדין,
שמעמדו החברתי אינו ברור .הוריו המוסלמים מתו בינקותו,
ואשתו של יהודי אמיד ונדיב בשם ֶּבסה היניקה אותו לצד
בתה .ומשגדל ,בפרק זמן מסוים פרש עליו בסה את חסותו.
אך בהדרגה צמצם את קשריו עם פקראדין בשל התנהגותו

המפוקפקת .פקראדין היה צעיר חביב ובעל קסם אישי .הוא
חיבב והעריך בכנות את טנקרד ,אך לא היסס לגרום לנפילתו
בשבי ולפציעתו כשהאמין שיפיק מכך רווח .כשהוא מבין
מה עולל הוא מתחרט ,מתוודה על מעלליו ,פועל לשחרורו
של טנקרד משביו ,ומטפל בו במסירות .טנקרד שואף לתיקון
עולם שראשיתו באיחוד הקבוצות האתניות
השונות ומאמיני הכנסיות השונות שבמזרח .ואילו
פקראדין שואף לשלטון יחיד בהר הלבנון ולאחר
מכן בדמשק .הוא מסכסך בין השבטים והקבוצות
השונות באזור ,משקר ,לווה כספים ושוקע בחובות
שאין בכוחו לפורעם .טנקרד התמים אינו מבחין
בהבדל שבין תוכניותיו שלו ,שבמרכזן שיתוף
פעולה נדיב בין הדתות והקבוצות האתניות
השונות ,ושלום ואמונה בריבון עליון אלוהי של
כל בני האדם ,לבין אלה של פקראדין .האדם
היחיד שבפניו מתוודה פקראדין על מעשיו
ושאיפותיו היא חוה ,בתו של מיטיבו ֶּבסה.
הוא מאוהב בה ,אך יודע שאין כל סיכוי שיוכל
לשאתה לאישה בהיותה יהודייה גאה ביהדותה
ואף מאורסת לבן דודה .גם טנקרד מאוהב בה
ובסוף הרומן מגלה לה את הדבר ,ואומר לה שאם
תיאות לקבלו יישאר לידה לתמיד .היא מאוהבת בו אך משיבה
את פניו וזאת מאחר שהם שייכים לדתות שונות ולמקומות
שונים .עוד הם מדברים ונשמעים קולות אנשים רבים הבאים
להודיע להם שהוריו של טנקרד הגיעו לירושלים .כאן מסתיים
הרומן ועל הקורא להחליט אם הצליחו הוריו לשכנעו לחזור
עמם לאנגליה ,או שמא עמד על דעתו ונשאר לידה של חוה.
ואם אכן נשאר לידה ,האם התגייר? האם התנצרה? שתי
האפשרויות אינן מתקבלות על הדעת לאור מה שהקורא יודע
על הדמויות שבמרכז העלילה .ומן העלילה אל הרעיונות.
אחד הרעיונות המודגשים ברומן הוא הסובלנות הדתית.
טנקרד הוא נוצרי המעריץ את הגזע היהודי אך נוהג בסובלנות
ובכבוד גם כלפי מאמיני הדתות האחרות :המוסלמים ואפילו
עובדי האלילים .המחבר מתאר עובדים לאלי האולימפוס
המכונים בשם ״אנזארים״ ,השוכנים במקום נסתר בהרים,
ומלכתם מראה לטנקרד את פסיליהם היפים .בעוד שפקראדין
מביע בוז ותיעוב כלפיהם ,טנקרד מציין את אומץ לבם ,את
הסתפקותם במועט ואת יפי פסיליהם; ומוסיף שאלוהים התגלה
לראשונה אל היהודים ,אך הוא עצמו צאצא לעובדי אלילים:
״הנני יוצא חלצי שודדי הים הבלטים״ .חוה אמנם מסתבכת
בצרה בהגיעה אל האנזארים ,אך זאת באשמת פקראדין שגם
מחלצה ממנה .טנקרד מביע תקווה שבבוא היום יקבלו את דת
האמת .הסובלנות מציינת לא רק את טנקרד אלא גם דמויות
חיוביות נוספות ,סידוניא היהודי ,שעמו נועץ טנקרד בטרם
צאתו לדרך ,מקבל מידו מכתב עבור ידידו (נזיר נוצרי החי
בירושלים ושהתנצר ערב גירוש היהודים מספרד) ״כאח לו״.
ואותו סידוניא מתגאה ביותר במוצאו היהודי ואומר :משה וישו,
שניהם על פי בשרם ודמם היו בני ישראל .הנביאים היו רק מבני
ישראל ,השליחים היו רק מבני ישראל; כל הכנסיות העתיקות

באסיה שנעלמו נוסדו על ידי יהודים מבטן ומלידה .בהמשך
לדבריו אלה של סידוניא מגיע הקורא אל שלושה מהרעיונות
המרכזיים שברומן :עליונות המזרח על המערב; הקירבה שבין
היהדות לנצרות ,ועליונות הגזע היהודי.
לאורך הרומן כולו נאמר שהמזרח עולה על המערב .במזרח
היתה תרבות כשעוד היה המערב ברברי
לכל דבר .בהווה אמנם הגיע המערב
להישגים טכנולוגיים מעוררי גאווה
(בעיקר מוזכרות הרכבות) ,אך האמת
לאל .הגזע הראשון שזכה
והאמונה היו ַ
להתגלות אלוהית הוא גזע העברים
( ,)Hebrewsוהוא התגלה אליהם
במזרח .ד׳יזראלי כתב דברים אלה לפני
שפורסמו דבריו של דוברו הבלתי רשמי
של האימפריאליזם הבריטי ,רודירד
קיפלינג ,על ״משא האדם הלבן״
במושבות ,אך האימפריאליזם כבר
היה קיים וד׳יזראלי היה אחד הפעילים
בהתפשטותו .מסתבר שדבריהם של
המדינאי ומחבר הרומן היו בסימן שוני.
באשר לנצרות מחבר הרומן חוזר ומביע את הרעיון בניסוחים
שונים .הנצרות ,לא באה לעולם למען בני ישראל .הם כבר זכו
בהתגלות אלוהית .הנצרות על כן הגיעה למען אלה שהיו עדיין
עובדי אלילים .ניתן לומר שהנצרות עומדת על כתפי העבריות,
או לכנות את העברים בשם ״פרוטו נוצרים״ 3.ההתגלות האלוהית
לעברים ,יושבי המזרח ,תורמת לאופיו של האזור ,העולה לאין
ערוך על זה של אירופה ושעל הגיבור טנקרד להכירו ולהבינו.
המחבר מציג את גזע העברים כזה שהביא טובות רבות לעולם,
דוגמת יום המנוחה השבועי ,ואילו העולם רודף אותו ופוגע בו.
העברים עתידים להיות ראש החץ באיחוד בני האדם תחת ריבונות
אחת – של האלוהים האחד והיחיד .אחדות האמונה תביא לדאגת
כל יחיד לטובת הכלל במקום האנוכיות שמעודד האתאיזם
הפוליטי שמקורו ב״נאורות״ ובמהפכה הצרפתית .לא מעטים גינו
ומגנים את העברים ,אולם בכנסיותיהם מוצאים האנגלים נוחם
לא בשירי משורריהם (ומובאת רשימה שלהם) כולל שקספיר ,כי
אם במנגינות ״כינור דוד״ .ההתחדשות המוסרית תבוא מן המזרח
אשר בו נוצרו מנגינות אלה .ובאשר לרצף בין היהדות לנצרות
 אופיינית תשובתו של טנקרד לבסה היהודי על העניין שהוא(טנקרד) מגלה בעבריות :״איני יכול להעלות בדעתי כיצד יכול
נוצרי שלא להתעניין באומה שהעניקה לו אמיתות נצחיות״.
הנצרות על פי המחבר היא המשכה של היהדות .אולם הגזע
היהודי הוא העליון .הוא מכיר גם בגזעים אחרים :האנגלים,
הבדואים .הוא מתייחס אליהם בכבוד אולם גזע היהודים עולה על
כולנה .למותר לציין שהדברים על הגזעים מרתיעים את הקורא בן
המאה העשרים ואחת .בשנות הארבעים של המאה התשע־עשרה
כשחיבר ד׳יזראלי את ספרו לא יכול היה איש להעלות בדעתו
לאן תגיע תורת הגזע ולאילו זוועות תרמה במאה העשרים וטרם
נעלמה .רוב הביוגרפים של ד׳יזראלי סבורים שידע שמאחורי
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גבו קראו לו עמיתיו ״היהודי״ אף על פי שהתנצר בהוראת אביו.
ומאחר שכך ראוהו ,חזר והציג עצמו כיוצא דופן מכובד שמקורו
בעם הנבחר .כך נמצא חוזר על מה שאמרו אנטישמים שהאשימו
את היהודים ביהירות ,והעלאת גזע אחד עמדה אף בסתירה לחזון
האמונה והאהבה בין העמים השונים של גיבור הרומן.

התרגום לעברית
המתרגם שינה משהו את שם הספר בעברית
וקרא לו :״נס לגויים או טנקרעד״ 4.הוא היה
משורר עברי בשם יהודה ליב לוין ושמו
הספרותי היה יהל״ל ( .)1925-1844בעקבות
יוסף קלאוזנר נוהגים לחלק את יצירתו
לשלוש תקופות :תקופת ההשכלה ,תקופת
הסוציאליזם ותקופת הלאומיות וההצטרפות
לחובבי ציון (אחרי פרעות ״הסופות בנגב״
 .)1881בחלוקה זו יש מידה של סכמתיות,
אולם היא נכונה בעיקרה .ראוי רק להוסיף
שבטרם היה המתרגם ל״משכיל״ ,זכה לחינוך
יהודי ,היה בקי במקורות העבריים והארמיים,
וציטט מתוכם לחיזוק טיעונו של המחבר
בהערותיו לטקסט המתורגם.

כביכול כדי לנַ צר את כלל היהודים .לצד הדברים שנאמרו
כבר באשר לירידת המוסר באירופה ואנוכיות תושביה ,הוא
דן בקשיים שעל אנגליה להתמודד עמם (הגם שהוא מביע
הערצה לאנגליה) .הוא דן בקשייה באירלנד; בירידה בביקוש
לאריג האנגלי ,ובנזק שנגרם לאנגליה שציה היה עדיין
בנוי מעץ בעוד שבגרמניה התחזק הצי עם
המעבר לספינות ברזל .וטנקרד ,יצירו של
ד׳יזראלי ,מבין שרק האלוהים יוכל להושיע
את בני האדם שכל ״מוסדות החיים״ שלהם
התמוטטו ,והמקום שבו יושיעם יהיה ארץ
הקודש ,ועל פי אמונתו  -שמקורה בעם
ישראל  -יהיה זה על קבר משיחו .המתרגם
כסוציאליסט לא ויתר על העלאת הצורך
לעזור להמוני העובדים ,ובמנותו את רעות
עולמנו הוא מוקיע את קבלת קיומם של
״המרוששים שביורדם מטה הופכים לפריצי
חיות״.

כפי שצוין כבר ,ד׳יזראלי כתב על הגזע
בעת שתורת הגזע טרם היתה לנושא בשיח
הפוליטי והחברתי .ואילו יהל״ל תרגם את
ספרו כשהנושא כבר תפס את מקומו בדיונים
פוליטיים וחברתיים ,אך אין הוא מביע
בהקדמה לחלק הראשון מוסר המתרגם
הסתייגות מקביעותיו של ד׳יזראלי .לא ניתן
בקווים כלליים את תוכן הטקסט של ד׳יזראלי
לדעת אם היה זה משום שהזדהה עם דבריו
בתוספת פרשנות משלו .כמו כן הוא מתאר
טנקרד ,צילמה תמר ירדני
ואולי אף העריך שהצגת היהודים כגזע
את אישיותו של ד׳יזראלי שהוא מכנה בדרך
נבחר תהיה לטובתם ,או משום שבהערצתו
כלל בשם ״לורד ביקאונספיעלד״ .הדברים כתובים בפתוס
ובמליצה משכילית ,ודברי השבח שהוא מרעיף על המחבר אותו לא היה מסוגל להעלות דבר ביקורת על דבריו.
ועל ספרו מביכים משהו .דוגמת :״הספר הנפלא הזה יחיד המתרגם מציג בהקדמותיו את ד׳יזראלי כאחד ממבשרי
הוא במינו על פי רעיונותיו ודעותיו ...והיה לספר למוד לכל הציונות ומייחס לו תמיכה בשיבת בני ישראל למולדתם
אירופא כולה״ .או כפי שהוא כותב במכתב למיטיבו :״זה ספר העתיקה :״עלה נעלה מעט מעט לשנה הבאה חמישה בתים,
כתב גאון כל צבי היהדות וחמדת כל ישראל...״; ובהזכירו לשנה אחרת עשרה בתים עד שיהיו כולם עולים ...כי כשם
את העובדה שד׳יזראלי כבר אינו בין החיים הוא כותב :שהחמה מטפטפת בראשי ההרים כך גאולתן של ישראל קמעה
״מי יגלה עפר מעיניך בחיר מין האנושי וסגולת ישרון...״ קמעה...״; או :״והיתה זאת ראשית פעולת אנשי המעשה לכונן
בהמשך המתרגם רומז לכך שד׳יזראלי נימול ושאביו הוא מושבות ובאו האבדים [כך] ועבדו וארצנו תיתן יבולה...״ צדק
שהביא לניצורו .מעט ההומור שבמקור כשמתאר המחבר המתרגם ביחסו למחבר תמיכה ברעיון הציוני ,אך רעיון זה
אחדים מעמיתיו נעלם מהתרגום .הוא מרחיב את ביקורתו על הן אצל גיבור הרומן ,והן אצל מחברו ,היה רק מרכיב אחד
היהודים שהתנצרו והנעלבים כשמכנים אותם בשם ״יהודים״ ,בחזונם .טנקרד חלם על איחוד המין האנושי ,שראשית
בעוד שד׳יזראלי היה אומר :״יהודי הנני ככל אבותי – כן מימושו במזרח ,כשהעברים הם חיל חלוץ .מימוש רעיון
הדבר ,חוטר מגזע העם העתיק והאומלל ...הנני לובש גאות האיחוד שיבוא עם השיבה לאמונה באלוהים האחד ,יביא גם
הרע באלוהים .גאולת עם ישראל בארצו אינה עניין
בזכרי כי בעורקי נוזל דם המכבים ,והנני בן הגוי אשר לפני לאהבת ֵ
אלפים בשנה היה לאור עמים בעוד אשר אבות בני בריטניה מרכזי גם בפעולתו של ד׳יזראלי המדינאי ,אף על פי שהרצל
נדמו לחיות השדה ופראי ציה״ .המתרגם חוזר על דברים אלה הכניס אותו לרשימת אנשי הרוח שתמכו ברעיון הציוני.
בניסוחים שונים ,כמו על הקביעה שצוינה כבר על אודות ד׳יזראלי הרבה להעלות את הצורך ב״עיקרון״ אך סתם ולא
עליונות המזרח ,אשר ממנו יגיע תיקון העולם.
פירש מה הוא ה״עיקרון״ שבו צידד .הרומן טנקרד הוא מעין
בהקדמה לחלק השני והשלישי פותח המתרגם בדברי ביקורת
על מצבה של הספרות העברית בימיו ובהמשך מביע צער
והתמרמרות על הביקורת הארסית על החלק הראשון שהופיע
כבר ועל ההשמצות על ד׳יזראלי ,כולל השמצה שהתנצר
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חזון אחרית הימים ולא מצע פוליטי כפי שראה בו המתרגם.
האם בחלומו הרומנטי של המחבר תתאחדנה כל הדתות? או
שהנצרות הקדומה ,המשכה והשלמתה של היהדות ,תקום
לתחייה? לשווא יחפש הקורא תשובה לשאלות אלה.

כפי שצוין ,כבר המתרגם עומד על כך שבניגוד לרבים אחרים,
ד׳יזראלי מעולם לא התכחש למוצאו היהודי .כך עולה גם
משפע המחקרים שנכתבו על הביוגרפיה שלו ופועלו .הוא ידע
שמאחורי גבו כינוהו מתנגדיו בשם ״היהודי״ .והיו ביניהם
אף מי שהסבירו מדיניות מסוימת שלו בעובדת היותו יהודי.
כך ,למשל ,הסבירו את תמיכתו בטורקיה והסתייגותו מרוסיה
בשל המדיניות הפוגענית ביהודים של האחרונה .לדעת
רבים מההיסטוריונים בחר ד׳יזראלי לא רק שלא להכחיש
את מוצאו היהודי ,כי אם להופכו למקור גאווה .ואם לדייק,
הוא לא התייחס לכל היהודים ,כי אם לאלה שעמם נמנה,
כלומר היהודים הספרדים שהיוו בעיניו את האריסטוקרטיה
היהודית .כמו שלאנגלים יש אריסטוקרטיה ,כך גם ליהודים.
והאריסטוקרטיה היהודית אינה דומה ליהודים העניים מוכרי
הבגדים המשומשים שבגרמניה .בזרותו של ד׳יזראלי היה דבר
מה אקזוטי והופעתו החיצונית סייעה ככל הנראה להתקבלותו
כמיוחד .והיתה גם דעה שהזר משהו ,האדם מבחוץ שמוצאו
שונה ושלא התחנך באותם מוסדות שבהם התחנכו עמיתיו,
ייטיב לראות דברים שהם לא ראו .מה חש ד׳יזראלי במעמקי
לבו על החלטת אביו לנצר את המשפחה ,לא ניתן לנו לדעת.
ניתן רק לדעת איך העריכוהו אחרים .ואם לשפוט על פי הידוע
על יחסה של המלכה ויקטוריה כלפיו ועל דברי אחד מעמיתיו
סיר איאן גילמור ( ,)Sir Ian Gilmoreנראה שהיו אנשים
שלא רק העריכו אותו כי אם גם חיבבוהו .המלכה ויקטוריה
אהדה אותו יותר מאשר את הפוליטיקאים האחרים .וזאת עוד
בטרם הצליח לזכותה בתואר ״קיסרית הודו״ .וכך כתב על
אודותיו סיר איאן :״ד׳יזראלי היה אחד המנהיגים הטובים
הבודדים שהיה מסוגל להביא חמימות לקונסרבטיביות
ולהוסיף לשכל הישר הבסיסי המקובל מידה של רומנטיות,
נדיבות והתרגשות״ 5.אפשר לערער ולטעון שלא כל עמיתיו
של ד׳יזראלי היו שותפים להערכתו של גילמור .אכן .אך יש
לציין שפוליטיקאים מעטים בלבד זכו וזוכים לדברי הערכה
דוגמת אלה שזכה להם ד׳יזראלי .כידוע ,תחרות ,קנאה
והתנשאות אינן חסרות אצל פוליטיקאים ,גם כלפי בני דתם,
			
קל וחומר כלפי אחרים.

גּוני ינקלביץ
אין לזה תוחלת
ּכָ כָ ה נָ ְפלָ ה ָה ִא ְ
רֹומית
ימ ֶּפ ְריָ ה ָה ִ
ּכְ מֹו נַ ַעל ִמּכַ ף ַרגְ לֵ ְך
וַ ֲאנִ י ִה ְת ַּב ַּק ְׁש ִּתי לְ ָה ִרים
וְ ֹלא יָ כֹלְ ִּתי לְ ַה ֲחזִ יר ֶאת ּכָ ל ַה ֵּק ָיס ִרים לְ ֵבין
עֹותיִ ְך
ֶא ְצ ְּב ַ
מֹוצא ֵמ ַה ַּמ ָּצב
ּכְ ָבר יָ ַד ְענּו ָׁשנִ ים ֶׁשֹּלא נִ ְמ ַצא ָ
קּועים ְּב ַת ֲחנָ ה ְּב ֶא ְמ ַצע ׁשּום ָמקֹום
ְּת ִ
ָע ִדיף ֶׁש ִּת ְּק ִחי ֶאת ָהאֹוטֹוּבּוס לְ ָּפ ִריז
אֹותי -
ַׁש ְח ְר ִרי ִ
ּכַ ֲא ָרּיֹות ֶאל ּתֹוְך לַ יְ לָ ה
זְ ֵא ִבים ִּב ְׁש ַעת ְׁש ִמ ָירה
רּוח ֶׁש ְּמ ַט ֵ
אטאת ֶאת ֵע ֶׂשב ַה ָּסוָ אנָ ה
ָּב ַ
ּכְ מֹו זְ ֵקנָ ה ַּב ֲח ַדר ַמ ְד ֵרגֹות
לִ ְפנֵ י ַה ַחג
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 .4בציטוטים מדברי המתרגם הובאו הדברים בכתיב שלו .כשהמחבר
כותב על המזרח הוא רואה לנגד עיניו את יוון והמזרח התיכון בלבד.
התרגום :ד׳יזראלי בנימין ,נס לגויים או טאנקרעד ,תרגם יהל״ל ,קיוב
תרמ״ג ( ,)1883חלק ראשון ושני .חלק שלישי ,וארשא תרמ״ד (.)1884
ביוגרפיה קצרה על המתרגם :ישראל ברכיהו ,יהל״ל 20 ,למותו ו־100
להולדתו ,תל־אביב .1946
 .5מובא אצל John K. Walton, Disraeli, London 1990, p. 67
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יש לי את הים שלי
יונתן ברג משוחח עם רפי וייכרט על ספרי שיריו
החיים שנתנו לנו וזיכרונות מחנות תקליטים

המוטו לספר ״החיים שנתנו לנו לחיותם  -חיינו אותם״
הלקוח משירו של המשורר היווני ֶספֶרִ יס לוכד התפתחות
רבת תנופה בכתיבה שלך .כוונתי להתקרבות הולכת
ונמשכת לקונקרטי ביחס להתחלה שהיתה בעלת אופי
מודרניסטי ומרוחק מעט יותר .האם תוכל לעמוד על
הסיבות לאותו מהלך?
כדי שהשירים יכניסו את הקורא לעולם
שאליו אני מזמין אותו הוא צריך לחוש
שהוא בא בשעריו של עולם קונקרטי
שתיאורו אמין .שזה מעין סיור מודרך ,דרך
עיני כמובן ,בעירי תל אביב ,ברמת אביב
שהיא השכונה ״שלי״ זה יותר מיובל שנים,
בתוך חיי על שלל חוויותיהם .אני חווה את
שמלאה בגילויי חיים
העולם כישות נושמת ֵ
רואה נכנס אל השירים ,לפעמים
ומה שהעין ָ
כרקע ,כתפאורה ,לפעמים כאביזר שמייצר
אווירה ולפעמים כמוטיב בעל תפקיד מרכזי.
והקרבה אני סבור
באשר לסוגיית הריחוק ִ
שזה משתנה משיר לשיר .מטבע הדברים יש הבדל בתחושותיו
של אדם כלפי הסובב אותו ,בוודאי בחלוף העשורים .אני
אוהב באופן שונה את ִּבתי ואת העצים שבשכונה ,את הספרות
העברית או את סיזיפוס .מודרניזם זה דבר כל כך גדול שבצל
קורתו חוסים הרבה מאוד סגנונות ,דגמים וחוויות .אם אתה
חש שבספר הזה אני מתקרב לעולם יותר מאשר בחלק מספרי
האחרים אני רואה בכך מחמאה .הניסיון שאלתרמן ניסח כרצון
לגעת בלבם של הדברים מנחה אותי כתפיסת עולם .פעמים
רבות אני נכשל .לפעמים זה עולה בידי.
העיר תל אביב משמשת כרקע לרבים מן השירים ,ובמובן
זה כרקע נפשי של הדובר בשירים .אולי תוכל לומר
כמה מילים על הילדוּת ,הנעורים והבגרות בעיר הזאת
ביחס לשירה .כיצד היא הִ פגישה אותך עם השירה? כיצד
מראות העיר תורמים להיווצרות השיר? מהן המטפורות
הגדולות מבחינתך של תל אביב ביחס למקומות,
מאורעות ,מצבים?
כל חיי עד כה עברו עלי בעיר הזאת .נולדתי בבית חולים
דג׳אני ביפו ,גדלתי ברמת אביב ,עברתי לתריסר שנים ליד
אליהו ,חזרתי למרכז העיר ,לרחוב בארי הסמוך לאיכילוב,
ושוב לרמת אביב ,לדירת השיכון הקטנה שאליה עברנו אמי
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ואני בילדותי המוקדמת ,כשהורי התגרשו .את תארי עשיתי
באוניברסיטת תל אביב ,שנים שירתי במילואים ביחידת
מרצים וערכתי לחיילים סיורים בבית התפוצות שבקמפוס
האוניברסיטה .אני גר במרחק מאתיים מטר בקו אווירי מהבית
שאליו הובאתי כתינוק בן יומו מבית החולים ומתגורר בדירה
שאליה נכנסתי לראשונה לפני חמישים שנה.
בשירי אני מהלך ברחובותיה של תל אביב,
אוהב בדירותיה ,נפגש בבתי הקפה שלה.
החוויות האנושיות – לידה ,אהבה ,הורּות,
מוות – מתרחשות ,רובן ככולן ,בתוך המרחב
התל אביבי שהוא בעצם המונֵ י חללים נפרדים
ונמזגים .את הצירוף שנקטת – ׳רקע׳ או ׳רקע
נפשי׳ – הייתי מחליף ב״מהות נפשית״ .לתל
אביב היה קיום לפני ויהיה לה אחרי .היא
אינה מּודעת לקיומי אבל היא הוויה שאין לי
קיום משמעותי בלעדיה .ברבים מרחובותיה
עבדתי ,חיזרתי ,יצרתי ,איבדתי .בכל הערים
האחרות שבהן הייתי – לונדון ,אדינבורו,
פריז ,פראג ,אמסטרדם ,פרנקפורט ורבות אחרות – רק
ביקרתי ,כלומר חלק ממני שהה בהן לתקופה קצרה .רק בתל
אביב אני קיים ממש ,מוקף בעברית ,טובל בנגינתה.
הזמן הוא הגיבור הגדול של הספר הזה ,וגיבור מרכזי
במכלול היצירה שלך .חיים ומוות ,נעוּרים והזדקנות,
האהבה על זינוקהּ ועל מותה .האם תוכל לאפיין כיצד
מפעיל אותך הזמן בכתיבה? האם הכתיבה היא התגברות
על הזמן ,הַ שהייה שלו?
הכתיבה היא השארת עדות לקיומנו בזמן .הייתי מאוד רוצה
לומר שהזמן הוא אנטי גיבור או גיבור טרגי אבל המנוול עתיד
לנַ צח .האמנות היא הודעה מוקדמת ונחרצת בוודאות נִ צחונו.
ועם זאת ,עד שיניח את רגלו הגאה על חזנו או על גרוננו אנחנו
נותנים לו כמה סיבובים נכבדים בזירת הגלדיאטורים הזאת.
כל שיר שנשאר הוא שרטת בגופו הכביר .שיזכרו שהיינו .שלא
הלכנו ברּכּות או בעדנה אל תוך הלילה טוב הזה ,אם להשתמש
בשורתו הנפלאה של דילן תומאס .איני יודע מה יעלה בגורל
קהל הקוראים ,בגורל השירה העברית ובתוכה בגורל מה שאני
כותב ,מתרגם ועורך .אני רואה את העולם שהכרתי משתנה
במהירות לנגד עיני .אפשר רק לקוות שבעולם עתידי יהיה מקום
לרגשות אנוש שאצורים בשורות קצרות וקצובות.

אישית אני מקווה שבעוד עשרות שנים מישהו
ייתקל בשירים אחדים מכל מה שכתבתי וימצא
בכך הד לחיי שלי ולחייו שלו.
הפנים־
כוח אחר שנוכח בשיריך הוא השיחה ְּ
ספרותית ,המקומית ,עם ידידים חיים ומתים,
עם גדולי הספרות מן העבר ומן ההווה .האם
תוכל לדבר מעט על שרשרת המסירה שלך
– מי המשוררים והמשוררות שהשפיעו
עליך ,שאתה מצוי בשיחה ערה עמם? כיצד
השתנתה הקריאה במשך השנים ובמי אתה
עסוק כרגע?
של
שלם
עולם
עם
משוחח
אני
לזמנים
מעבר
רפי וייכרט ,צילום :״צוות צילומיישן״
רפאים .חלקם ידידותיים ,רבים מהם היו חברים
לתקופה ארוכה או קצרה ובהיעלמם הותירו אותי עם זיכרונות זכו בפרס ביאליק או בפרס ישראל מררה את חייהם על בסיס
אישיים וספרותיים למכביר .מובן שמהם יש כאלה שחסרים יומי .החדווה הגדולה טמונה ברגעי היצירה עצמם .אז אדם
לי על בסיס יומי שּכן התראיתי איתם או שוחחתי איתם מדי חש את החיים במלוא תעצומותיהם זורמים פנימה דרך עיניו
כמורה לספרות
ֶ
יום בשלל נושאים אישיים וספרותיים .הרשימה הזאת ארוכה ונחיריו ומהם דרך ידיו אל הדף .כל מה שעשיתי
מאוד ומונה ,בין השאר ,את גיורא לשם
במשך רבע מאה וכל שאני עושה כמרצה בשלל
ומשה דור ,שאיתם הקמתי את הוצאת ״קשב
מקומות הוא לנסות לשמר את הקהלים וללמד
לשירה״ ,את ישראל הר שהצטרף אלינו ,את
חדשים איך אפשר לקרוא ולהתענג על כך .יש
פיצ׳י יהורם בן מאיר שאני מתגעגע לדמותו
לזכור שרוב האנושות קמה בבוקר לעוד יום
ולחיוכו ,את אריה סיון ,את טוביה ריבנר
מייסר של צורכי פרנסה וניסיונות שרידה בעולם
ואת אֹורי ברנשטיין שחסרים לי הביקורים
שבו מתנהלות מלחמות ומתרחשים מעשי זוועה
בבתיהם וערבי השירה המשותפים איתם.
וכולנו מוקפים במגפה .השיחה והיצירה בתחומי
לכולם הקדשתי שירים בחייהם או במותם.
האמנות השונים היא פריווילגיה שתמיד תישאר
אבל השיחה היתה גם עם דוד אבידן ובן־
נחלתו של מיעוט אבל כל עוד יש לאהבה,
ציון תומר ומשה בן־שאול ועוד רבים רבים
לבדידות ולמוות ממשלה בחיינו (הנה שוב דילן
אחרים .מבחינת המשוררים שהשפיעו על
תומאס) אין סיכוי שהיא תיפסק גם אם מערכות
כתיבתי בשושלת התל אביבית הגברית
רבות פועלות נגדה ,בזדון או בלעדיו.
הייתי מונה ,בין השאר ,את דוד אבידן ,את
יוסף
ואת
סומק
אֹורי ברנשטיין ,את מאיר ויזלטיר ,את רוני
האהבה חוגגת בשירים רבים בספר ,אהבה מלאת
שרון .על השאלה במי אני עסוק כרגע קשה לענות בקצרה התפעמות ,גילויים גדולים ורגעים קטנים .הכתיבה על
כי בכל רגע נתון אני עוסק בעשרות משוררות ומשוררים .אהבה היא מהבורות הכרויים לכותב וגם נקודת זינוק
אחדים אני עורך ,אחרים אני מתרגם ,על אחרים אני מרצה או מלאת תנופה .כיצד אתה ניגש לשיר אהבה? מה מצית
כותב רשימות .ה״צרה״ היא שבכל שבוע אני מגלה משוררים ,אותו? מה עוזר להימנע מהגזמה בתוכו?
סופרים או מחזאים שלא ידעתי על קיומם ושקריאה ביצירתם אהבה היא תמיד תחושה מוגזמת ,שהרי לאהוב בעוצמה
הופכת אותם ליקרים .המלאכה מרובה והזמן כה קצר.
פירושו לחרוג מאפרוריות היומיום .דברים רבים עשויים
להצית אותה .דמויות ספציפיות ,זיכרונות מן העבר ,מיתוסים.
בהמשך לשאלה הקודמת – אותה מערכת מורכבת של השאלה הקשה היא איך לעצב בשורות ספורות את מה שניצת
יחסי ידידות ,קריאה וכתיבה הדדיים של אנשי ונשות או מבליח לרגע ואיך להעביר את התלהבותי למישהי או
ספרות הולכת ונעלמת .מדוע השיחה בספרות מאבדת למישהו שאינם יודעים דבר על מושא ההתלהבות או על
את כוחה והאם לך ,כמי שמוסיף לקיים אותה בכוח רב ,המתלהב .תוך כמה שורות אני צריך לשתף אותם בחוויה
יש עצה לכותבי וכותבות הזמן הזה כיצד לעורר שיחה שאולי אין בהם כרגע את העֹוררּות הנחוצה לה .כאן באים
זו לחיים?
לעזרתי מקצבים ,דימויים ,השוואות וגם האוניברסליּות
לחיים ספרותיים יש מחיר כבד .למי שאינו נזקק להם כאוויר של ההתפעמות .אם באנשים יש פוטנציאל התפעמות אז
לנשימה הייתי מציע לבחור בנתיב אחר .אם אנשים מצפים יש היתכנות שהשיר ילטף או יעורר בהם את המקום הזה.
שהספרות תתגמל אותם בהכרה ,בפרסים ,בתחושת שייכות ,מפחידים אותי אנשים ,והם רבים מדי לצערי ,שגם מכת חשמל
לרובם נכונה אכזבה מרה .הכרתי משוררים שהעובדה שלא של פרמדיקים לא תעורר אותם לחיים.
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יש בספר הזה ,״החיים שנתנו לנו״ ,נוכחות ים־תיכונית,
החל מהמוטו ,דרך תמונות יוון ואיטליה ואיזו אווירה
כללית שבּ ה יש לים נוכחות משמעותית .האם יש לכך
קשר לקריאה בשירה קטלאנית ,אולי בקִ רבה לז׳ואן
מרגריט?
עד למותו בחודש פברואר  2021מרגריט היה ,במשך
כמעט עשרים שנה ,אחד המשוררים הקרובים ללבי .בתיווך
מתרגמו ,חברי המשורר שלמה ֲא ַבּיּו ,זכיתי להכירו ואף
לבקר אצלו בספרד ולרחוץ איתו בים הסמוך לבית הקיט
שלו .במקביל להיותו אדריכל מוכר מאוד ומשורר שזכה
לתהילה ,חייו היו מרובי טרגדיות .הוא התבגר תחת שלטון
העריצּות של פרנקו ולימים איבד שתיים מבנותיו .שירתו,
שזכיתי לפרסם בחמישה ספרים ,כל כך מיוחדת שאין לי
שום יומרה לומר שהשפיעה עלי .היא גרמה לי להיות אסיר
תודה שזכיתי בקרבתו של אדם ומשורר ברמתו .כידוע ,יש
משוררים שאי אפשר לחקות אותם .הים בשיריו של מרגריט
הוא ימה של ספרד .לי יש את הים שלי ,התל אביבי .ביוון
ובאיטליה ביקרתי כילד ואת חופי קפריסין פקדתי כשנשאתי
לאישה את דפי באיה נאּפה .אפשר לומר ש״שירת הים״
שלי היא שילוב של חופי תל אביב ,מחוף הצוק ותל ברוך
בצפון ועד לחופים של גורדון ,פרישמן ,גן צ׳רלס קלור ויפו.
אבל כמובן שקריאה בשירת ֶס ֶפ ִריס ,למשל ,שממנו לקחתי
את המוטו לספר ,לא יכולה שלא להשפיע על מי שקורא
אותה .וגם הים בשירת אריה סיון ,מאיר ויזלטיר ,ישראל
פנקס ואחרים.
נימת הסיום בספר מגלה עייפות מן הספרות ,אך השורות
והשירים הקודמים לסיום זה מלאים בחיוב הספרות,
חיוב היוצרים והיוצרות ואותו להט בלתי מובן אך
חזק וממושך לקרוא ולכתוב .האם זהו המאבק הנוכחי
בתוכך ,או שמא אלו רגעים שונים ,המטוטלת בין חדוות
השירה לייאוש מחוסר ה ֶק ׁשֶ ב אליה?
אני לא יודע אם עייפות מהספרות כמו עייפות מהחיים
ואז בתוכם מהספרות שהיא חלק מהותי מחיי .איני יכול
להגיד לך שאין לי רגעי ייאוש ,ואפילו מאוד קיצוניים.
כל ברייה חיה ורגישה נתקפת לא פעם אכזבות ,חרדות
ואפילו מחשבות אובדניות .הידיעה שמקץ השעות האפלות
הלהט ישּוב ,האהבה תרים את ראשה והשירה תחזור לזרום
בעורקים תמיד מחזיקה אותי מעל למים.
בספרך החדש ״זיכרונות מחנות תקליטים״ נפרש מגוון
רחב של סוגי מוזיקה – קלאסי ,רוק ,פופ ,פולק ועוד.
כיצד כל אחד מסוגים אלה מפעיל אותך מבחינה נפשית
ומפעיל בך תגובה שירית? האם התגובה השירית דומה?
אני מקשיב לסוגים רבים של מוזיקה ולכל מצב רוח ,והם
רּבים ,קיימת המוזיקה המתאימה לו .מעולם לא עזבתי
את הרוק המתקדם והרוק הכבד של תקופת נעורי ואליהם
נוספו אחרי כן הפולק והג׳ז .את המוזיקה הקלאסית למדתי
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על בשרי ,כמו שאומרים ,כי במשך שנים אחדות בילדותי
ניסיתי לנגן בפסנתר ,ניסיון שכידוע לא יצא ממנו דבר .אבל
השמיעה האבסולוטית נשארה ואני משער שחלק ממנה מצא
את דרכו אל שירי .יש מוזיקאים כמו לאונרד כהן או רוי
ַהרְ ֶּפר שאני מקדיש להם בספר שיר אבל גם רבים מאוד
שנזכרים בו יכלו להיות מושא לשיר כי הם יוצרים אדירים
עם יקומים של לחנים וטקסטים מופתיים .בוב דילן ,לּו ריד
ובעיקר האחד והיחיד מבחינתי  -פיטר האמיל .אני מקשיב
לו יותר מארבעים שנה .יש לי את כל אלבומיו ,גם כאלה
שהוא לא יודע שיצאו כי אלה בוטלגים של הופעות חיות,
מחתרתיות .אני חי את האנשים האלה מדי יום ומשוחח עמם
בהתמדה .הם בשירי גם כשהשירים לא עליהם.
הספר הוא בעצם ביוגרפיה הבנויה דרך נושא המפלח
את חייך – המוזיקה – האם תוכל לשרטט ביוגרפיה
דומה מן הבחינה השירית? אילו ספרים עיצבו את
עולמך ומה היה סדר המפגש?
אתה מבקש ממני עכשיו להקים כאן ספרייה .בגיל  16אמי
קנתה לי את פרחי הרע של בודלר בתרגום מייטוס ,והשירים
הללו ,שהיום אני מאוד רחוק מהם ,שינו את חיי .כבר ציינתי
לעיל את מי שעיצבו את עולמי השירי .אני חושב שבלי
שירתם של דוד אבידן ,מאיר ויזלטיר ,אורי ברנשטיין ויוסף
שרון לא הייתי כותב רבים משירי .אבל אם לשוב אל העבר
אזכיר את נהמה ,האנתולוגיה של שירת ״דור הביט״ שתרגם
דן עומר ואת שיריהם המוקדמים של עודד פלד ויותם
ראובני ,שלאחרונה נפרדנו ממנו .בנעורי קראתי קילומטרים
של פרוזה :רומן רולן וז׳ורז׳ דיהמל ,לואיג׳י פיראנדלו וסירו
אלגריה ,היינריך בל וליאוניד אנדרייב .כולם העשירו את
עולמי ובעיקר עזרו לי להבין שלא רק אני בודד בעולם
וסובל בו .זאת היתה מודעות חשובה בגיל קריטי.
גם בספר זה ,כמו בספרים אחרים שלך ,ישנם שירים
רבים המוקדשים לדמויות ,שלא לדבר על החלק
האחרון שכולו דיאלוג בין־אישי .האם אתה תופס
את עצמך ,במידה מסוימת ,כשומר חותם הזיכרון של
השירה העברית והתרבות העברית?
מה שציינת כאן גדול עלי כמובן .אני אדם זוכר ומשורר
זוכר .אני מסרב לשכוח משוררים שקדמו לי וששירתם יקרה
ללבי ובוודאי את אלה שהכרתי אישית ושלכאורה נעלמו
מן הזיכרון מיד אחרי מותם .זה לא מספיק לעשות מוסף
ַּבשבוע שבו היוצר הולך לעולמו או ליום השלושים לציון
פטירתו או ליום שנה כלשהו .הם איתי תמיד ,על בסיס יומי,
ואני מנסה להביא את יצירתם המשובחת בפני תלמידי בתי
ספר ופוקדי סדנאות לשירה ,בפני סטודנטים באוניברסיטה
וקהלים רבים ברחבי הארץ .אני מקווה שבסוף דרכי אזָ כר
כמי שתרם משהו לנהר העצום של התרבות העברית
לדורותיה .לפעמים אני חושב לעצמי איזו הבחנה נהדרת
היתה ליהודה עמיחי כשכתב ״מי יזכור את הזוכרים״.

.

*

המורה לפסנתר

*

ֲאנִ י ִמ ְת ֶ
עֹור ֶרת
לָ ִריק
ַא ֶּתם ֵאינְ כֶ ם,
ַאְך ַׁש ֲחרּור
ָׁשר ּב ֶֹקר
ֹלא ֶ
ׁשֹועה
לָ ַאיִ ן

רֹואה
ֹלא ָ
ֶאת ַה ָּתוִ ים
ִּב ְׁש ֵּתי ֵעינַ י
ִּב ְׁש ֵּתי יָ ַדי
עֹותי
ְּב ֶע ֶׂשר ֶא ְצ ְּב ַ
ּכִ י ֶע ֶׂשר ָׁשנִ ים ֶׁשּנִ ּגַ נְ ִּתי
ֵמתּו וְ נֶ ֶאלְ מּו

ְקלִ ַּפת ַּתּפּוזִ ,צּפ ֶֹרן
ק ֶֹרט ִקּנָ מֹוןַ ,מ ֵּקל וָ נִ יל
וְ ִט ַּפת לָ ֶבנְ ֶּדר
ִמ ְת ַּב ְּׁשלִ ים ַעל ַצּוָ ֵ
ארְך ַּב ֶּׁש ֶמׁש.
ימה ֲאנִ י ָחׁש
ִמ ֶּמ ְר ַחק ְּפ ִע ָ
ּגַ ם ְּב ַתו ַהּלִ ימֹון.

עֹורב ֵ
ֵ
קֹורא
״יֵ ׁש ,יֵ ׁש״
(ֹלא ַ״רעַ ,רע״)
ְׂשדֹות ָק ָמה
ֲעטּויֵ י ַטּלִ ית ַטל
ָק ִמים
ֵמ ֲאלֵ ֶיהם.

ִעם ַה ֶ
ּמֹורה לִ נְ גִ ינָ ה
ֶׁשּנִ ְצ ַמד ֶאל ּגַ ִּבי
וְ ִה ְפ ִר ָידה
ֵּבינִ י לְ ֵבינֹו
ַרק
ַצ ָּמ ִתי
ַהּיְ ִח ָידה ֶׁשּלִ ְּט ָפה
ֶאת ָע ְר ִּפי.

*

אי

להקה צבאית

ּכֻ ּלָ נּו נִ ְהיֶ ה
ַּפס
ַּב ִה ְיס ְ
טֹוריָ ה
ּכְ ׁש ֶֹבל ְס ִפינַ ת ַהּמֹוטֹור
ֶׁש ָּצ ַבע ַקו ֶק ֶצף
וְ נִ ְבלַ ע
ַּבּיָ ם
ָה ֵאגֵ ִאי...

ַּפ ַעם יָ ַד ְע ִּתי לָ ִׁשיר
ְ
סֹוּפ ָרן.
ׁשּובה ִּת ָּׁשלַ ח ֵאלַ יִ ְך ַּבּד ַֹאר,
ַה ְּת ָ
ּבֹוחנִ ים
ָא ְמרּו ַה ֲ
לְ לַ ֲה ָקה ְצ ָב ִאית.
מֹוד ִיעין
וַ ֲאנִ י נִ ְׁשלַ ְח ִּתי לְ ִ
לְ ַה ֲאזִ ין.

בשר ֵחמה
לְ ַה ֲע ִביר ּכְ ֵאב
לַ ח ֶֹמר,
לַ ְחּתְֹך ִּב ְב ַׂשר
ֵח ָמר
ַעד ֶׁשּיִ ְתּכַ ּיֵ ר
לְ ֶׁש ֶקט.
מתוך :בת ממשיכה

שקט
ּכְ ֶׁש ֲאנִ י
צֹוח ֶקת ֵ
ֶ
יֹותר ִמ ַּדי
ֲאנִ י ֶ
אֹומ ֶרת לְ ַע ְצ ִמי
ָאסּור.
אֹותְך.
ֶׁשֹּלא יִ ְׁש ְמעּו ָ
מתוך( :אל) תעשי גלים

ַהּגִ ִּצים ֵּבינֵ ינּו
יְ כֹולִ ים לִ ְׂשרֹף
יַ ַער ָׁשלֵ ם.
ַעכְ ָׁשו ֲאנִ י ֵמ ִבין
ֶאת ַה ַה ְׁש ָּפ ָעה ָה ֶאקֹולֹוגִ ית
ֶׁשל ָה ָא ָדם
ַעל ַהיְ קּום.

*
ָח ַת ְמ ְּת
ֶאת ֵר ַיח
ַצּוָ ֵ
ארְך
ַעל ְׂש ָפ ַתי
ֶׁש ָּמ ֲעדּו
לִ נְ ִׁש ָיקה
ּכַ ָּדג
ָהעֹולֶ ה
ִמן ַהּיָ ם
לָ ַק ַחת
ֲאוִ יר
מתוך :מנח אנושי
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רואים אור ב־

נעמה יונג

לאה פוקס־הרץ

נדב נדלר

מצד זה
עמוס לויתן

רשימה וספר
לעיתים רשימת ביקורת על יצירת
ספרות יכולה להיות מרגשת לא פחות
מן היצירה עצמה .כזאת היא רשימתה
של יערה בן־דוד (״תהום קורא אל
תהום״) על ספרו החדש של שלום רצבי
שמש טרופת עצמה בגיליון הקודם של
׳עתון 77׳ .הרשימה מותירה רושם של
שותפות נפשית בין המבקר למבוקר,
כאילו היו ״נשמות תאומות״ .וצריך
לומר כי שירתו של רצבי אינה שירה
קלה להבנה מיידית .השפה ,התחביר,
המקורות .אבל יערה בן־דוד מצליחה
להאיר אותה מבפנים .הקשה נעשה קל,
הסתום נעשה נהיר .אני מודה לה על כך,
ומביא ,בשמחה ,מחדש כמה מדבריה.
הקורא בשירים נפעם מן האינטנסיביות
של תחושת העמידה על קו הקץ עם הגב
אל הקיר ומן הביטוי העוצמתי היונק
משלל אסוציאציות מן המקורות תוך
שבירת מבנים תחביריים היוצרים בדרך
פרדוקסלית זרימה דינמית עם ריתמוס
מיוחד ,ביטוי לפרץ רגשי המתמרד בכל
סדר שירי .רווחים גדולים בין המילים
יוצרים שתיקות ,קיטוע מהדהד ופערי
מידע :״ואלוהים? לרוח היום /מהלך
בתוכי״; ולאחר רווח מפריד מופיעות
מילים כמו בדיבור פנימי :״עד בוא
חליפתי״.
אני אוהב את מה שכתבה ,אבל מבקש
להשלים; הציטוט שהיא מביאה
בדבריה הוא מן השיר ׳עד בוא חליפתי
עד בוא תמורתי׳  -שיר החותם את
הספר כולו ,ולכן יש בו עניין מיוחד.
הנה השיר במלואו.
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״
עד בוא חליפתי עד בוא תמורתי | שלום רצבי
ֲאנִ י
ְּבתֹוְך
ַה ֶח ֶדרַ ,ה ֶח ֶדר
ְּבתֹוְך
ַה ַּביִ תַ ,ה ַּביִ ת
ְּבתֹוְך
ָה ְרחֹובָ ,ה ְרחֹוב
ְּבתֹוְך ָה ִעירָ ,ה ִעיר
ְּבתֹוְך ָה ָא ֶרץָ ,ה ָא ֶרץ
ְּבתֹוְך ָהעֹולָ ם
רּוח ַהּיֹום
לֹוהים? לְ ַ
וֶ ֱא ִ
ְמ ַהּלֵ ְך ְּבתֹוכִ י; ַעד ּבֹוא ֲחלִ ָיפ ִתי
ְּב ֵדי ָע ָמל ָעלַ י לְ ַה ְחזִ יקֹו
מּור ִתי
ְּבתֹוכִ י ֶׁשֹּלא יֵ בֹוׁשַ ,עד ּבֹוא ְּת ָ
ְּביָ ַדיִ ם ְּפרּוׂשֹות
לְ ַה ְחזִ יק ִָּב ִריק ֶׁש ְּבתֹוכִ י
לִ ְבנֹות לֹו ַּביִ ת ִמ ּ ַמ ָּסד ַעד ְט ָפחֹות;
ֹלא לַ ֲעמֹוד ַעל ַּדם ַא ֲה ָב ִתי
ֶׁש ָמא ִּת ְפגַ ע ּבֹו וְ ֹלא לָ ֵתת לְ ִׂשנְ ָא ִתי
ֶׁשּכְ מֹו ֵח ֶפץ
ֵאין ּבֹו ְמתֹום
דֹותי
ַּת ֲעבֹור ַעל גְ ַ
לְ ָחנְ קֹו וְ הּוא
עֹודֹו ְּב ִאּבֹו
הֹולֵ ְך ֶׁש ִפי ְּבתֹוכִ י
וְ ַהּיֹום עֹוד ּגָ דֹול
(עמ׳ )79

כותרת השיר נסמכת על פסוק מאיוב (יד יד) :״אם ימות גבר
היחיה כל ימי צבאי איחל עד בוא חליפתי״ .בפשטות (למרות
ריבוי פירושים) אומר איוב :אם ימות גבר ,שוב לא יחיה; לכן
כל חיי אייחל לחיים טובים מאת השם עד בוא זמני לחלוף מן
העולם.

המעניין הוא ההיפוך ביחסי אדם־אלוהים שעושה כאן רצבי.
לא אלוהים שומר את האדם תחת השגחתו ,אלא האדם שומר
את האלוהים אשר הוא נושא בתוכו .וזה לא ההיפוך היחיד.
היפוך משמעותי יותר הוא ביחסי המשורר והאלוהים :בכל
ספרו מתקומם רצבי נגד אלוהים ובא חשבון עמו ,אבל לא
מתנתק ממנו כליל .גם בשיר זה הוא ״שונא״ אותו ,מוכן
״לחנוק״ אותו ,אבל בולם את עצמו ,מתאפק ונושא אותו
בתוכו .נותן לו עוד סיכוי .״הולך שפי בתוכי  /והיום עוד
גדול.״ הדובר בשיר מעדיף עולם שאלוהים נעדר ממנו ,על פני
עולם שאלוהים כלל לא (היה) קיים בו.

מבחינות רבות ,במודע או שלא ,מזכירה השקפתו זו על
האלוהות גם את יחסו של המשורר אברהם שלונסקי אל
האלוהים .בספר חדש אברהם המאמין העברי (״סדרת פרשנות
ותרבות״ ,עורך אבי שגיא ,כרמל  ,)2021כותב המחבר רני יגר
כי ״שלונסקי מעמיד כאידיאל את עמידתו הבלתי נכנעת של
איוב מול האלוהים״ .כפי שכתב על כך שלונסקי במאמר משנות
ה־ :60״אני אוהב אתכם ,אדם מול אלוהים!״ כי העמידה הזו
״מול״ ,בעיניו ,היא גם סודה של האמנות.

השקפה אופקית על היסטוריה אנכית
שני סיפורי־על מקראיים נאבקים מעל דפי התנ״ך ,טוען
פרופ׳ מנחם פיש .הסיפור ״האומתי״ (״האופקי״) והסיפור
״האמוני״ (״האנכי״) .הסיפור ״האומתי״ הגיע לשיאו
ההיסטורי וגם לסיומו הטרגי עם חורבן הממלכה המאוחדת
בימי שלמה ,אשר נקרעה ממנו בידי ה׳ ,בשל חריגתו כביכול
מהדגם האמוני .בימי שיבת ציון של עזרא ונחמיה ,התחזק
עוד יותר הסיפור ״האמוני״ ,כאשר כל הייחולים והכמיהות
לשיבת ציון שובצו במחזור ובסידור התפילות ,והשתגרו,
ככאלה ,בפי הציבור המסורתי .עובדה אשר מקשה עד היום
על ציבור זה לשאוף לדמוקרטיה־ישראלית־פלורליסטית־
שיוויונית .כיהודי מאמין ,כדמוקרט וכליברל ,סבור פרופ׳
פיש שיש להשיב לציונות המקורית את חזונה המקראי
האמיתי .החוליה המקשרת של מהלך זה ,הוא שלמה המלך,
המגשר בין מופת העבר לאידיאל העתיד .גם בהיותו שליט
נאור וגם פרשן חכם של התורה .מהלך אמיץ שבו יוצא
המחבר נגד מחנהו שלו.

כציוני ,דמוקרט ,ליברל ושומר מצוות (בדומה לפרופסור
ישעיהו לייבוביץ בשעתו) ,כך גם פרופסור מנחם פיש נושא
את מלוא משא היהדות על כתפיו .כמי שאין דעתו נוחה מן
הכיוון אליו פנתה ישראל בעשורים האחרונים ,הוא מבקש
להראות שאין יהדות אמיתית ,אלא זו הדמוקרטית־שוויונית,
כשהקמים עליה מבית מתנגדים למגמה זו .משימה כבירה,
פרשנית ופולמוסית ,שנטל על עצמו בספרו המהפכה הציונית
והקמים עליה מבית (אוניברסיטת ת״א ,ההוצאה לאור ע״ש
חיים רובין .)2021 ,אילולא הידע העצום שלו בתנ״ך ,במשנה,
בתלמוד ,בסידור ,בתפילה ובשאר תחומי הדעת הפילוסופית
הכללית ,ספק אם היה יכול לעמוד בה.
א
במבוא לספר כותב פיש כי הציונות המדינית השלימה את
משימתה עם הקמת המדינה ב־ ,1948אולם המשימה שנטלה
על עצמה לא היתה רק הקמת מדינה ,אלא ״מדינה מערבית,

פרופסור מנחם פיש

דמוקרטית וליברלית ,ברוח מגילת העצמאות״ .חזון זה
טרם הושלם ויש ממנו אף נסיגה .פיש הולך אפוא בעקבות
הפילוסוף הפוליטי האמריקאי מייקל וולצר (בספרו פרדוקס
השחרור ,)2015 ,השואל מדוע תנועות שחרור ליברליות (בהודו,
באלג׳יריה ,בישראל ועוד) ,מתנערות לאחר השחרור מהחזון
הליברלי שלהן .הסיבה לכך ,בישראל לפחות ,נרמזת בחלקה
השני של הכותרת ,דהיינו ,בשל ״הקמים עליה מבית״ .ומי שקם
מבית על הציונות הליברלית היא הציונית הדתית לאומית,
שהיתה תנועה קטנה עם קום המדינה וגדלה מאוד מאז.
וולצר טוען כי הצלחתן של תנועות שחרור ליברליות מעוררת
מרבצן תנועות פונדמנטליסטיות שתפיסתן הפוליטית מנוגדת
לחזון המשחררים .פיש מוסיף על כך שהאתגר המרכזי שתרבות
דמוקרטית מציבה ליהודי שומר מצוות נוגע למושג הריבונות
בהגדרתו הדמוקרטית ,כלומר לאחריות המדינה לביטחונן
ולשגשוגן של כל קהילות אומתה ,ובכלל זה קהילות שאורחות
חייהן מנוגדות לאמונתה (כמו חילונים ,להט״בים ,זרים
ואחרים) .המשימה שנטל על עצמו היא להוכיח לציונות הדתית
טֹועה ,וכי אין היא מבטאת את
לאומית ,בשפתה שלה ,כי היא ָ
חזון היהדות המקראית האמיתית .לשם כך הוא פונה אל חקר
המקרא מיציאת מצרים ועד חורבן הממלכה המאוחדת בימי
שלמה ושיבת ציון הראשונה בימי עזרא ונחמיה.
בהכללה רבתי ,טוען פיש כי כבר מראשיתו נאבקים בעם ישראל
שני סיפורי־על שונים .עבור הסיפור האחד העיקר ביציאת
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מצרים הוא בקבלת התורה בהר סיני; ואילו עבור הסיפור
האחר העיקר הוא שחרור מדיני ,והתנחלות בארץ ישראל.
לשני המחנות אפיונים שונים :הראשון פועל לאורך ״ציר
אנכי״ ,בין ארץ לשמים ,בין העם לאלוהיו .בעקבות וולצר,
מכנה פיש מחנה זה ״אנטי־פוליטי״ (כי התחום הפוליטי־
ארצי לא נחשב בעיניו); המחנה השני (הרואה ביציאת מצרים
רק שלב בדרך להקמת ממלכה) פועל לאורך ״ציר אופקי״,
המתייחס לסביבתו הגיאו־פוליטית הקרובה .פיש מכנה אותו
״פוליטי״ ,כיוון שהתחום המדיני־אומתי־חברתי הוא העיקר
עבורו.

גרסה אנטי־פוליטית וקסנופובית המגוללת את כישלון
מפעל הריבונות הישראלית .השנייה ,״גרסת דברי הימים,״
המציבה כמופת וללא הסתייגות את מלכות שלמה הפוליטית
והמדינתית כדוגמה לחזון הריבונות של התורה .מכאן
מסקנתו :״העובדה שסידור התפילה בחר להנציח דווקא את
הגרסה האנטי־פוליטית ,לא צריכה למנוע מנאמני הציונות
הפוליטית בימינו לאמץ אל ליבם את גרסת דברי הימים,
כמופת לא אסכטולוגי לחידושה של הריבונות הישראלית
בזמן הזה״ (עמ׳ .)48
ב.
עד כאן המבוא .בפרקי הספר עצמם
מרחיב פיש בההוכחות ובירידה לפרטים.
אתעכב על כמה מקוויו הכלליים.

גבהרד פוגל ,״רות המואבייה בשדה״

פיש עצמו מזדהה עם המחנה ״הפוליטי״ ומתנגד למחנה
״האנטי־פוליטי״ .לדבריו ,המחנה ״הפוליטי״ הוא בעל החזון
המקראי האמיתי (בהיותו דמוקרטי־ליברלי במושגי ימינו),
לעומת המחנה ״האנטי־פוליטי״ המתבדל ומסתגר בגטו דתי.
כך שאפשר לומר שספרו של פיש כתוב כביקורת מנקודת
ההשקפה ״האופקית״ על ההיסטוריה ״האנכית״ .את קו השבר
מאתר פיש בהיסטוריה הישראלית הקדומה ,בחורבן הממלכה
המאוחדת בימי שלמה ,ותקופת שיבת ציון הראשונה בימי
עזרא ונחמיה ,שאז התקבעה לדורות ,בתפילות ובסידור ,הגישה
הדתית המתבדלת ,שנאת הזרים ,גירוש הנשים הנוכריות
והקמת גטו יהודי בירושלים.
״טענתו המרכזית של הספר היא שהחזון והשפה התיאופוליטיים
(דתיים־מדיניים) ,המניעים את הריאקציה מבית לחזון
האומתי־מדינתי של הציונות הפוליטית ,חבים הרבה לפן
מסוים של סיפר־העל המקראי ולהשגרתם בלבבות של ייחול
הכמיהה לציון באמצעות התפילות שבסידור ובמחזור .תכליתו
להבין את המשבר אליו נקלעה הציונות כשלב הכרחי בדרך
להיחלץ ממנו״ (עמ׳ .)43
באופן קונקרטי יותר המקרא מעלה שתי גרסאות של הסיפור
המקראי :האחת ,״גרסת מלכים וספרי עזרא ונחמיה״,
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בפרק הראשון ״חזון הריבונות של התורה״
(עמ׳  )55מברר פיש מהו החזון האמיתי
של הריבונות הישראלית .הוא כותב כי
למעשה יש ״שתי תמונות פוליטיות של
ישיבת יהודים בארץ ישראל״ :האחת,
שהטביעה חותמה יותר מן האחרת,
היא ״תמונת הריאקציה האנטי־אומתית
והאנטי־מדינתית המתגברת בעשורים
האחרונים גם בישראל.״ זו התמונה לה
הוא מתנגד .השנייה ,התמונה הפוליטית,
אשר אמנם ״חדלה עם הזמן להשפיע
על הדמיון הפוליטי היהודי ועל
עיצוב הייחולים לציון״ ,אבל לה הוא
מתכוון להעניק ממשות קונקרטית היסטורית .תמונה זאת
נותנת ביטוי מיוחד ל״קולקטיב האומתי של ישראל הריבונית
ולדמות מלכה.״
הטיעון המרכזי :במצרים נעשינו מ״יוצאי ירך יעקב״ לעם.
זה קרה עם הופעת מלך חדש אשר לא ידע את יוסף ,ואשר
ראה בבני ישראל ״גיס חמישי״ .זרותם של בני ישראל הצדיקה
בעיניו את דיכויים .מכאן מסקנת היסוד של פיש בספרו:
״עם בני ישראל התהווה ּכְ זָ ר ָדחּוי .חוויית הגֵ רּות של ישראל
במצרים (במשמעות של זרים ולא כמי שנתגיירו) היא חווייתו
הראשונית המכוננת .זהותו העצמית כעם (עמ׳  .)58מכאן
הזיקה האוהדת של התורה לזרים ולגרים .״ואהבתם את הגר,
כי גרים הייתם בארץ מצרים״ (דברים ,י ,יט) .זו היתה גם חלק
מהבטחת ה׳ לאברהם :״ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא
להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה״ (בראשית טו) .לכן
״תכליתה הסופית של הברית הכרותה עם אברהם ועם זרעו
היא כינון ישות ריבונית בארץ המובטחת״ (עמ׳  .)59זהו הנדבך
״הפוליטי״ של חזון התורה האמיתי; כינון ישות המושתתת על
ניסיון עם ישראל כגרים במצרים .לכך יש ביטויים מובהקים
רבים ,כמו הקשר שבין חג הפסח לחג הביכורים ,ספירת העומר
וחג השבועות ,עליהם הוא עומד בהרחבה.

אולם ,ליציאת מצרים יש גם היבט ״אנטי־פוליטי״ .מה
שמודגש בו זו לא הריבונות העתידה ,אלא העבר הנִ ִסי
״אנוכי ה׳ אלוהיך אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים,
לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני״ (שמות כ ,ב-ג) .היבט
המדגיש את חובת הציות כלפי האל מתוקף זכותו הקניינית
על עם ישראל כמי שפדה אותם ממצרים .על פי המדרש
יציאת מצרים לא נועדה להוציא את ישראל לחופשי ,אלא
על מנת שייעשה עבד ה׳ (עמ׳  .)67מאירוע זה נולדו שתי
בריתות :״ברית הדת״ ו״ברית העם״ ,הכרוכות זו בזו ,אך
מנוגדות (״אנטי־פוליטית״ ו״פוליטית״) .ובלשונו של פיש:
״כשם שזכרון יציאת מצרים מהווה יסוד מכונן לציר האנכי
של ברית הדת ,כך זכרון הגֵ רּות והשעבוד משמש יסוד
מכונן לציר האופקי של ברית האומה הישראלית״ (עמ׳ .)69
מכאן ועד סיום הפרק מתעכב פיש על שני ״הצירים״ הללו,
וביתר שאת על ״הציר האופקי״ של ״הקולקטיב האומתי״,
כולל רשת הביטחון שפורשת הממלכה לרגלי החלשים
בחברה :הגר ,היתום ,האלמנה ,העבדים ,העניים ,הנוכרים
והאחרים .בציר זה ,סבור פיש בעקבות וולצר ,מטרימה
התורה את הרעיון המודרני־פלורליסטי־דמוקרטי.
ג.
הפרק השני ״בניית אומה ומיצוב מדינתי :שני אידיאלים
מקראיים״ הוא פרק דרמטי שבו מתנגשים שני סיפורי־
העל־המקראיים (״קהילת דת״ מול ״קהילת אומה״) בימי
שלמה ואחריו .לכאורה ארבעים שנות מלכות שלמה ,שלא
היתה כמוה לגודל ולפאר בתולדות ישראל הקדום ,הן
שיא ומופת של מדיניות אומתית ,לפחות בעיני ההשקפה
״האופקית״ (מלכים א פרקים ג־י); אולם מיד לאחריה מתברר
כי היתה גם תקופת שפל נוראה מבחינת ההשקפה ״האנכית״
המנוגדת לה (מלכים א פרק יא) הגוברת עליה (עמ׳ .)95
ואמנם ,לאחר מות שלמה נקרעת הממלכה מידי רחבעם בנו,
כעונש על חטאי אביו .עשרה חלקים נמסרו לירבעם ולעשרת
השבטים ושניים נותרו בידי רחבעם ושבטי יהודה ובנימין.
כך מוקמות שתי ממלכות ,דרומית וצפונית ,יהודה וישראל,
שלא יזכו עוד להתאחד שנית( .ישראל חרבה לעד בשנת 738
לפנה״ס ויהודה חרבה פעמיים ,בשנת  586לפנה״ס ובשנת
 70לאחריה).
המהפך והמשבר הזה דורשים מאמץ פרשני מיוחד .שורות
ספורות לפני כן עדיין דן פיש בנושא הקרוב ללבו :קבלת
נוכרים לישראל כחלק מן ההבניה האומתית של שלמה .סיפורי
הגֵ רֹות ָר ָחב ורּות ,שהוא מביאם בהרחבה ,חושפים לדעתו
״תפיסה אומתית מפעמת ,תמונה מרהיבה של מדיניות מופתית
של קבלת נוכריות ונוכרים לעם ישראל״ (עמ׳ .)98
לכן פיש מנסה להסביר את המשבר בהצגת שתי גרסאות
מקראיות :״גרסת מלכים״ ו״גרסת דברי הימים״ .רק זו
האחרונה ,שבה הוא תומך ,נכונה בעיניו :״האידיאל המדינתי
של הריבונות הישראלית המקראית ,התיאור המרהיב של
ממלכת שלמה רושם בפרקים אלה את שיאה של התפיסה

גוסטב דורה ,״שלמה״

הפוליטית המקראית – שיא אשר בגרסת מלכים מגדיש את
הסאה בכיוון ההפוך .כלומר ,גרסת מלכים מגזימה בכוונה
תחילה את תיאורי העושר ,הפאר ,הסוסים ,והנשים של שלמה,
כדי ״לעורר נגדו ריאקציה אנטי־פוליטית חריפה שתהפוך
את קערת הריבנות כולה על פיה – כולל היבטיה האומתיים.
לריבונות הישראלית ברוח התורה לא תהיה עוד תקומה
בגרסת מלכים ובשני המשכיה (עזרא ונחמיה ,ע״ל) .מה שאין
כן בגרסת דברי הימים שבה מלכות שלמה נותרת לעד דוגמה
ומופת של ריבונות מדינתית ...״ (עמ׳ .)128
פיש מתייצב מאחורי ״גרסת דברי הימים״ המטהרת את שלמה
מן ההשחתה שמייחסת לו ״גרסת מלכים״ .הוא מצייר תמונה
מרהיבה של ימי שלטון שלמה ,כאילו היתה מדינת רווחה
מודרנית .למשל ,יחסים דיפלומטיים :שלמה התחתן עם בת
פרעה ,מלך מצרים ,והביאה לירושלים .מפעלי בנייה מפוארים,
גדודי רכב ופרשים ,צי סוחר גדול ,רווחה כלכלית ,כסף וזהב
באוצר המלך .שלמה לא התעשר על חשבון העם .נהפוך הוא.
״יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים .אוכלים ושותים
ושמחים״ (מלכים א ,ד :כ) .שלמה הקים מערך גדול של עובדי
מדינה .לימים יסופר כי העם התמרד נגד רחבעם בשל ידו
הקשה של אביו .פיש טוען :אין לכך זכר בימי שלמה עצמם.
הוא משבח את שלמה שמצא דרך להעסיק עובדים מכל שכבות
האוכלוסייה ,כולל פליטי חרם מימי יהושע ומן הגרים בישראל
(עמ׳  .)136״מאה וחמישים אלף ושלושת אלפים ושש מאות״
(דברי הימים ב ב :טו ,טז) .קריאה קשובה (מלכים א פרקים ג-י)
מעלה תמונה של ״שגשוג מרהיב ,מנוהל בחוכמה ,שממנו נהנו
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הכל״ (עמ׳  .)139״וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו
ותחת תאנתו ,מדן ועד באר שבע כל ימי שלמה״ (מלכים א ה:י).
לכאורה ,אם כן ,היתה מלכות שלמה תור זהב .מדוע נקרעה
הממלכה מידיו ונתהפכה הקערה על פיה?
ד.
הפרק השלישי  -״ההירתעות הגדולה :סופה הטרגי של
הפוליטיקה הממלכתית״  -עולה מדרגה בפולמוס .פרק יא
(במלכים א) מהווה ,כזכור ,מהפך דרמטי ביחס לשלמה .הוא
נפתח במילים :״והמלך שלמה אהב נשים נכריות רבות ואת
בת פרעה .מואביות ,עמוניות ,אדומיות ,צידוניות ,חיתיות ,מן
הגויים אשר אמר יהוה לא תבואו בהם .ויהי לו נשים שרות
שבע מאות ,ופלגשים שלוש מאות ,ויטו נשיו את לבו לעת
זקנתו אחרי אלוהים אחרים .ויעש שלמה הרע בעיני יהוה ולא
מילא אחרי יהוה כדוד אביו.״ פיש כותב כי ״כל הפרשנים
הידועים מניחים כמובן מאליו ששלמה לא השכיל לעמוד
בפרץ התמכרותו למנעמי השלטון ,שכרון הכוח ,ומשיכתו
לפולחני עבודה זרה של נשותיו הנוכריות״ (עמ׳  .)143אולם
הוא דוחה זאת בתוקף .לדעתו ,״המהפך ביחס לשלמה אינו
נעוץ בשינוי דרמטי כלשהו בהתנהלותו הפוליטית ,או
במידת נאמנותו לאלוהיו ,אלא בשינוי יחס המספר המקראי
אליו״ (עמ׳  .)144ההסבר לדעתו מצוי בהבדל שבין ״גרסת
מלכים״ ל״גרסת דברי הימים״ המשקפות שני סיפורי על
שונים .לטענת ״גרסת מלכים״ ,שלמה ביקש יותר מסתם
הפרדת רשויות .הוא רצה לשלוט לא רק על ״הציר האופקי״
שלטוני ,אלא גם על ״הציר האנכי״ .מקדש שלמה בירושלים
לא דמה כלל למשכן שביקש לו אלוהי ישראל (״אהיה מתהלך
באהל ובמשכן״ ,שמואל ב ,ז) .״משכן״ מול ״מקדש״ מגלמים
את הפער המהותי שבין ״אנטי־פוליטיקה״ ו״פוליטיקה״
מקראיים .בניית המשכן ,כמו התיבה ,נעשתה על פי תוכנית
אלוהית ,ואילו מקדש שלמה הוא מפעל אנושי .״מקדש שלמה
אינו מקום שבו בני אנוש עובדים את האל ,אלא מקום שבו
האל עובד אותם״ .על פי ״הגרסה במלכים א״ ,שלמה לא
הסתפק בפרויקט ארצי רב אנפין ,אלא ביקש ְלהשתרר גם על
השמים .״להפוך את האל לבעל פונקציה פוליטית ,ולכבוש
את האנטי־פוליטיקה עצמה״ (עמ׳  .)150בגרסת ״דברי הימים״
לעומת זאת ,אין שום ביקורת ,או הסתייגות ממלכות שלמה.
״וימלוך שלמה בירושלים ארבעים שנה .וישכב עם אבותיו
ויקברוהו בעיר דוד וימלוך רחבעם בנו תחתיו״ (דברי הימים
ב ט) .גרסת ״דברי הימים״ אינה מתארת את בניין המקדש
כפרויקט מלכותי של שלמה ,אלא ״כפרי הכתבה והנחייה מעם
ה׳ .בניגוד גמור לגרסת מלכים המתעקשת לתאר את מקדש
שלמה כמיזם פוליטי ,גרסת דברי הימים משכילה להותירו
כמיזם אלוהי המצוי מחוץ לתחום הפוליטיקה״ (עמ׳ .)152
גרסת ״דברי הימים״ מציירת את האלמנטים המדינתיים של
מלכות שלמה כמפעל פוליטי ,ונמנעת מעימות מיותר עם
האלוהי .וגם :ב״גרסת מלכים״ אין אופציית תשובה וסליחה.
שלא כב״גרסת דברי הימים״ שם מובטח לבני ישראל שאם
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ישובו מדרכיהם הרעים האל ישמע מן השמים ויסלח להם (עמ׳
 .)158״חטאו של שלמה ,לפי ׳גרסת מלכים׳ ,הוא מגלומניה
פוליטית .בכך הגדיש שלמה את הסאה ,עורר את חמת האל,
וגזר כליה על הפוליטיקה המקראית לבלי שוב״ .לדעת פיש
זהו קץ הפוליטיקה ,מכיוון שמרגע זה חוזר האל לבחוש
ולנהל את ישראל במתכונת אנטי־פוליטית .״האל חזר למשול
בירושלים וכל מה שנותר למלך הוא לציית״ (עמ׳ .)163
ה.
קריעת הממלכה מידי שלמה היא רגע מכונן המבשר תפנית.
מכאן ואילך ״עניינו של הסיפור במלכים הוא מידת הנאמנות
הדתית של המלכים שקמו ביהודה ובישראל :מי הם ְמ ֵתי
המעט שעשו הטוב בעיני ה׳ ומי הם הרבים שעשו הרע״ (עמ׳
 .)170אין מדובר בהתנהלותם המוסרית ,ביוזמות מדיניות או
צבאיות ,אלא בתחום הצר של עבודת ה׳ .ספרי מלכים מלאים
במי שנטלו את המלוכה לידיהם תוך מעשי רצח מתועבים
מבלי שנביא כלשהו יניד עפעף .״שיוויון הנפש של נביאי
ישראל כלפי מעשי עושק ורצח של המלכים זועק השמימה
ושם ללעג כל מושג של שלטון ראוי והגון,״ כותב פיש .בין
שעשו הטוב ובין שעשו הרע בעיני ה׳ ,גורל המלכים והממלכות
כבר נחרץ .אפילו מלך חסיד כמו יאשיהו ,על הרפורמה הדתית
שהנהיג ,לא נחלץ מידו הקשה של זעם ה׳ .עליו נאמר :״ולא
היה מלך לפניו אשר שב אל ה׳ בכל לבבו ובכל נפשו ובכל
מאודו ,ככל תורת משה ואחריו לא קם כמוהו :אך לא שב
אלוהים מחרון אפו הגדול אשר חרה ביהודה על כל הכעסים
שהכעיסו מנשה .ויאמר ה׳ גם את יהודה אסיר מעל פני כאשר
הסירותי את ישראל ,ומאסתי את העיר הזאת אשר בחרתי את
ירושלים״ (מלכים ב כג ,כה-כז) .בצדק תוהה המחבר במקום
זה על מדיניות התגמול של האל.
ובכל זאת יש הבדל בין סיומן של שתי הגרסאות .״גרסת
מלכים״ מסתיימת אמנם בהוצאת המלך יהויכין מכלאו
והושבתו לכל חייו לצד מלך בבל אויל מרודך (מלכים ב
כה) ,אך ללא תקווה מדינית ממשית .״אין בפסוקים אלה כדי
להמתיק את הכישלון המוחלט והטרגי שבו נחתמת גרסת
מלכים ,הסיפור המקראי הגדול על אודות בחירת ישראל,
התהוותו לעם במצרים ,כריתת ברית הדת בסיני ,וייסוד
הריבונות הישראלית בארץ״ (עמ׳  .)202לעומתה ״גרסת דברי
הימים״ מסתיימת בהצהרה האופטימית של כורש מלך פרס,
המתירה לגולי בבל לשוב לירושלים ולבנות מחדש את בית
המקדש .״כה אמר כורש מלך פרס ,כל ממלכות הארץ נתן
לי ה׳ אלוהי השמים ,והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלים
אשר ביהודה .מי בכם מכל עמו ה׳ אלוהיו עמו ,ויעל״ (דברי
הימים ב כג).
ו.
כותרת הפרק הרביעי ״בלא אומה ובלא מדינה :שיבת ציון
כגלות״ היא סטירה בפני המצפים לשינוי .בניגוד לתקוות
דברי הימים ,ממשיכים שבי ציון את הקו האנטי־פוליטי של

של ספרי מלכים (מפרק יא) .הם אמנם מציגים עצמם כתיקון,
אולם זה אינו התיקון הממלכתי של שלמה .נהפוך הוא .״שבי
ציון ומנהיגיהם הפנימו את תמונת העולם האנטי פוליטית
באופן מושלם״ (עמ׳ .)207
כבר בהתחלה ,כשפונה אליהם שארית הפליטה שנותרה בארץ
(הקרויה ״צרי יהודה ובנימין״ :שומרונים ,גרים ,נוכרים ועד)
ומבקשת להשתתף עמם בבניית המקדש (״כי ככם נדרוש
לאלוהיכם״ עזרא ד ,א-ב) ,דוחים אותם השבים בבוז :״לא לכם
ולנו לבנות בית לאלוהינו״ (עזרא ד ,ג) .פיש משווה בין יציאת
מצרים ליציאת בבל ומציין כי בעוד שיוצאי מצרים הפנימו
את חוויית הגֵ רּות שלהם וקיבלו גרים וזרים באהבה ,הרי ״גולי
בבל שבו ארצה תוך הפנמה של הגדרת זֶ ַרע הקודש האתנית
שדבקה בהם כמגדיר זהות יחיד״ בניגוד לחזון התורה האמיתי
(עמ׳ .)211
לדעת פיש היתה זו הזדמנות פז לכרות ברית עם יושבי הארץ,
ששבי ציון החמיצו .לא קשה לראות כאן רמז לימינו אלה
ביחסינו לפלסטינים .נחמיה רואה בכך הישג ״ויבדלו בני ישראל
מכל בני נכר״ (פרק ט) ,ומסכם ברוח זו את כל ההיסטוריה
העברית מאברהם עד ימיו .בהתרחשויות שאירעו לישראל הוא
רואה את יד ה׳ ,ולא את פרי מעשי ידי ישראל .אולם חרף כל
הטובות שעשה עמם אלוהים המרו בני ישראל את פיו ומרדו
בו .לכן מסקנתו ומסקנת עזרא היתה שעתה עליהם לקיים
ככתבן וכלשונן את מצוות התורה .״הנה אנחנו היום עבדים
והארץ אשר נתת לאבותינו לאכול את פריה ואת טובה ,אנחנו
עבדים עליה״ (נחמיה ט ,כו-לז) .שיאו של המהלך המתבדל של
שבי ציון הוא פירוק המשפחות המעורבות והגירוש הברוטלי
של הנשים הנוכריות על ילדיהן ,שעליו הכריז עזרא :״ועתה
תנו תודה לה׳ ועשו רצונו והיבדלו מעמי הארץ ומן הנשים
הנכריות״ (עזרא י ,ז-כב).
לדעת פיש ,שיבת ציון של עזרא ונחמיה היא אבן נגף בדרכו
של הניסיון הציוני לשוב אל החיים המדיניים ,בוויתור שהיא
עושה על קהילת אומה ישראלית לטובת קהילה קסנופובית
של זרע הקודש .״ירושלים של עזרא ונחמיה מגלמת גלותיות
צרופה :היא נעדרת חזון מדיני פוליטי .היא נעדרת ראייה
אומתית ישראלית רחבה .היא דבקה בטהרנות אתנית״ (עמ׳
.)226
ז.
מבחינת הזמן ההיסטורי מסתיים הספר כאן ,בכישלון ממלכתי־
אומתי של שבי ציון ,ובכישלון הגדול מיהושע ועד חורבן בית
שני (כולל ממלכת החשמונאים) .אולם פיש מוסיף עוד שלושה
פרקים העוסקים בעיצוב התודעה שהיא העיקר של ספרו.
הפרק החמישי ״זיכרון ,ייחול והשכחה״ עוסק באופן שבו
התעצבה תקופת שיבת ציון ב״טהרנותה הקסנופובית״ ,בניגוד
לחזון האמיתי של התורה .״סירובם של עזרא ונחמיה להכיר
בישראלים שאינם יהודים הוא סטייה מכל מצוות התורה ביחס
לגר״ ,כותב פיש (עמ׳  .)244לדוגמה הוא מראה כיצד בימיהם

השתנה היחס לחג השבועות מחג מרכזי (אחד משבעת מועדי
השם) ,חגה של הריבונות הישראלית ,כאשר עובדי האדמה
מעלים את ביכוריהם למקדש בירושלים ,לחג מתן תורה בלבד
(עמ׳  .)248משנתקבע שתכלית יציאת מצרים היא כינון דת
יהודית ,נתבלט קו התיחום בין ישראל למי שאינם ישראל.
חמור מכך :מאז נעשה חג השבועות לחג מתן תורה ,הונצחה
הרפורמה הבעייתית של עזרא ונחמיה ,שזיהתה את גבולות
האומה עם גבולות הדת .התוצאה היא שאיננו נדרשים על
ידי המסורת להפיק לקח פוליטי־מעשי כלשהו ,אלא להיות
אסירי תודה כלפי שמיא .זהו גם הלקח לגבי חורבן שני הבתים
בתשעה באב :ענישה אלוהית .ברוח זו מצאו אירועים אלה את
דרכם אל הליטורגיקה והריטואלים של ימי הזיכרון בספרי
התפילה .אם בתורה נועד זכר שעבוד מצרים לעיגון ״הציר
האופקי״ של ישראל כריבון ,מעתה הוא נעשה כולו לשם
העמקת מחויבויותינו כלפי שמים ב״ציר האנכי״ של הסידור.
הסידור ,התפילה והמחזור הפכו ללחם חוקו של המאמין,
כאשר ״סיפקו לדמיון היהודי את אוצר המילים הבסיסי״
(עמ׳  .)256למשל ,ברכה מרכזית ״ברכת המזון״ ,היא הבעת
תודה למלך העולם ,הזן את הכל .וכן הברכות האחרות .ארבע
לחרותנו״,
ברכות בתפילת שמונה־עשרה – ״תקע בשופר גדול ֵ
״השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה״ ,״ולירושלים
עירך ברחמים תשוב״ ,״את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח״ – הן
תיאופוליטיות צרופות.
תפילות אלה ממשיכות להיאמר מדי יום עד היום על ידי שלומי
אמוני ישראל ,אולם בניגוד לחזון התורה ,שראתה בכינון
הריבונות הישראלית תכלית סופית וריאלית ,נדחקו ברכות
אלה אל ״קץ הימים״ ואל העידן המשיחי .וכך ,שבעים ושתיים
שנים אחרי תקומתה ,נתפסת מדינת ישראל הריבונית בעיני
המתפללים .השנים הקשות הראשונות (מלחמת העצמאות,
קליטת העלייה ,התגברות על מצב כלכלי מעורער) לא הותירו
עליהם כל רושם .במיוחד מאז מלחמת ששת הימים ,חותרים
דפוסי הייחול המשיחיים (״אתחלתא דגאולה״) תחת אושיות
הציונות הפוליטית .״מילון המושגים״ השגור בפי המסורתיים
חזק יותר מן המציאות שהם חווים על בשרם.
הנחת המוצא התרפויטית של ספר זה היא שהדרך היחידה
לערער את אחיזת ״מילון המושגים המשיחי״ בציבור המסורתי
היא להציב נגדו ״מילון מושגים ערכי״ ,השונה ממנו בתכלית,
אבל מגולם לא פחות ממנו ברבדים אותנטיים של המסורת
היהודית (עמ׳  .)270חלק מרכזי בתוכנית השינוי הוא הקניית
״דיבור ישראלי חדש״ במקום ״לשון הקודש היהודית״ .חגי
ישראל החדשים ,כמו חג העצמאות ,יום ירושלים ואחרים
מצביעים ״על פער מכמיר לב בין שפתה של מדינת ישראל
לשפת בבואתה היהודית״ .במיוחד הדבר בולט ב״תפילה ליום
העצמאות״ (תהילים מזמור קז) שהתקינה הרבנות הראשית ,אשר
״נעדרים ממנה כל תוכן מדיני ,חברתי ,פוליטי ,אומתי ,שלטוני״
(עמ׳  .)277לכן עם השנים הוסט הדגש בציונות הדתית מיום
העצמאות ליום ירושלים ,שנחקק ב־ 1998בכנסת כחג לאומי
אחרי מלחמת ששת הימים ביוזמת ח״כ חנן פורת מהמפד״ל.

דצמבר  - 2021ינואר 55 2022

בהצעת חוק זו נעדרת המילה ״מדינה״ ולא במקרה .״זהו פער
שאינו ניתן לגישור בין שפתו הישראלית־הפוליטית של המפעל
הציוני ,לבין השפה היהודית האנטי־פוליטית השגורה אלפיים
שנות בפיו של הציבור המסורתי .ובמקום שפער זה יילך ויסגר
במדינת ישראל ,הוא הולך ומעמיק״ (עמ׳ .)284
ח.
הפרק השישי ״בחזרה אל העתיד :משאבים לציונות פוליטית
יהודית״ ,מטרתו מעשית .לערער על הלשון האנטי־פוליטית
ולהמירה בלשון יהודית אחרת .להצביע על הפער שבין ערכי
אּומ ִתיִ ים־מדינתיים של מדינת ישראל והציונות לבין
יסוד ָ
הייחולים והתפילות שבסידור התפילות (עמ׳  .)288פיש
בודק כמה דרכים שניתן ללכת בהן :אחת מהן היא דרכם
של חז״ל (במשנה ,בתלמוד ובמדרשים) ,דרך שהיא במהותה
פלורליסטית ודמוקרטית (עמ׳  .)291דרך אחרת היא להשיב
לחג השבועות את משמעותו הריבונית־חקלאית (בנוסף להיותו
חג מתן תורה) .כמו כן יש לשרש את ההשקפה כאילו הקמת
המדינה היא ״ראשית צמיחת גאולתנו״ .יש לתקוע טריז בין
מגילת העצמאות מחד לייחולים שבסידור מאידך .כי ״לא את
אחרית הימים מבקשת התורה לייסד בחוקותיה ,אלא את דפוסי
החיים הריבוניים של ישראל בארצו המובטחת״ (עמ׳ .)296
זאת ועוד .חרף סופה המר ,מלכות שלמה מהווה את רגע השיא
של הפוליטיקה המקראית .אף שהתאנף בהם ה׳ ,נותרו שלמה
ודוד דמויות חיובית בזיכרון הקולקטיבי היהודי לעולמי עד.
שלמה משמש גם חוליה מקשרת בין העבר השלטוני לתרבות
התורנית העתידית .פיש מתעקש על המופת של שלמה ,שאליו
צריכה לחתור גם ישראל המודרנית .את דרך ההמשך הוא
מאתר במסורת חז״ל ,שבה הוא רואה את המשך מפעלו של
שלמה (״חוכמת שלמה ויסוד מפעל התורה שבעל פה – עיון
בשיר השירים רבה״; עמ׳ .)311
לשם כך הוא חורג ממסגרת הטקסט המקראי ועובר לדון
במדרשי חז״ל המייחסים לחוכמת שלמה את ייסוד מפעל
התורה שבעל פה .מתברר כי ״המלך החוטא״ זכה להיחשב
למחברם של שלושה מספרי הכתובים שבתנ״ך ,משלי ,קוהלת
ושיר השירים ,וכי ״חוכמת שלמה״ היא זו שסיפקה לנו כלים
פרשניים להבנת התורה כולה .״שלמה הוא הממשיג הגדול
של דברי תורה״ ,אשר ״איזן וחיקר ותיקן משלים הרבה״
(קהלת יב ,ט) .מכאן ממשיך פיש לשיטות לימוד שונות
שהנהיג שלמה ומגיע עד לסוגיות ״אלו ואלו״ ,״בית הלל
ובית שמאי״ בתלמוד .לדבריו ,״הבבלי מציג מארג עצום של
התדיינויות ,שאין הוא מכריע בהן .כל זה משום שעורכיו לא
ביקשו להנחיל ללומדיו גוף פסיקה מחייב ,אלא כיצד על דור
לומדים אחד לקבל התורה מקודמו :לא כהכתבה ,אלא כמצע
לדיון״ (עמ׳ .)320
מכל זה ,ומהרבה יותר מזה ,חותר פיש להסיק לקח פוליטי
אקטואלי :״מוטת כנפי הציר ׳האופקי׳ של השיח והשיג
התלמודי מייצגת תרבות דתית פתוחה לעולם שמעבר
לגבולותיה״ ,ומי שמייצג את השיח הזה במיטבו הוא בית הלל:
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״ההחלה ההללית ׳האופקית׳ של קטגוריות ׳אלו ואלו דברי
אלוהים חיים׳ על עמדות היריב מבית שמאי ,היא אך בבואה
מצומצמת של מניפת הקשת הדיאלוגית המצויה בין דפי
התלמוד״ (עמ׳ .)329
הּפ ִתיחתות המדרשיות לשיר
שלמה הוא כאמור זה אשר ְ
השירים מאתרות בו את לידת התורה שבעל פה .הוא שלימד כי
הדרך היחידה לברר דברי תורה לאשורם היא לדובבם במילים
העומדות לרשותנו .בכך נעשה אב רוחני לבית הלל .״העמדה
ההללית ,בדומה לפתיחתות של שיר השירים גורסת שכל דור
חייב לבחון את ההלכה על פי נקודת ראותו״ (עמ׳  .)331ויותר
מזה :״העמדה ההללית מייחסת ערך רב לגיוון תרבותי דתי .יש
בה מרכיב חשוב נוסף ,והוא ויתור עקרוני ,מבחינה דתית ,על
הסמכות לפסוק לאחרים .השילוב התלמודי הזה מזמן ליהודים
שומרי מצוות משאב חשוב מאין כמותו לאימוץ ערכי חירות
דמוקרטיים״ (עמ׳ .)332
ומה שנכון כלפי פנים ,נכון גם כלפי חוץ .ישראל צריכה
להציג פנים מסבירות לעולם ,להיות נכונה לשמוע קולות
ביקורתיים ,ולא להסתגר בגטו יהודי .לדעת פיש ,יהודים
שומרי מצוות בימינו צריכים לאמץ את עמדת בית הלל
המאפשרת לקונסרבטיבים ,רפורמים ,ביתא ישראל ,חילונים
גמורים וכל מה שביניהם ,לנהל את חייהם כראות עיניהם,
להתחתן ,להתגרש ,להיוולד ולהיקבר ,לגייר ולהתגייר על פי
אמונתם (עמ׳ .)334
לסיכום הוא כותב כי מטרתו הפרוגרמטית והפרגמטית היא
לפרוץ את המבוי הסתום שאליו הביא אותנו השיח המסורתי.
להאיר בזרקור בהיר וממוקד את גרסת ״דברי הימים״ על
ההבדלים התהומיים בינה לבין ״גרסת מלכים״ ,ולתת פרשנות
מלומדת לאוריינטציה הפלורליסטית של הדיאלוג התלמודי.
בעיקרו מיועד הספר ,לדבריו ,לשכנע את נאמני הציונות
הפוליטית ,חילונים ושאינם חילונים כאחד ,בקיומה של
מסורת יהודית ציונית פוליטית עשירה ,מגוונת ועתיקת יומין;
כזאת המושרשת ברובדי היסוד של הקאנון היהודי ואשר
מעניקה לציונות הזאת עיגון תרבותי עמוק לאין שיעור אף
יותר מהתרבות המערבית שהיתה נר לרגלי מחולליה .כאן יש
לחבור כוחות – בינ״ה ,עלמ״א ,אלו״ל ,מכון שלום הרטמן
ועוד – במטרה לעבד את החזון הזה לתוכנית מעשית שתוכל
להפיח חיים חדשים בחזון הפוליטי המפעים של הציונות
ההגונה (עמ׳ .)339
איני יודע מה באמת הסיכוי לחולל שינוי כזה בקרב ציבור
המאמינים המסורתי בישראל .נראה כי דרושים אירועים
גדולים יותר לשם כך .אבל אי אפשר שלא להעריך את המאמץ
האינטלקטואלי האדיר שעשה כאן פרופ׳ פיש – בבירור החזון
המדיני של התורה מיציאת מצרים ,ההתנחלות בימי יהושע,
היחס לנוכרים ולגרים בימי שלמה ,קריעת הממלכה וחורבנה,
שיבת ציון בימי עזרא ונחמיה ,ועיצוב דוגמות החשיבה,
האופקית ,האנכית והפלורליסטית בימי חז״ל – לביסוס השקפה
			
אלטרנטיבית.
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ֲאנִ י ְמ ַע ֶּצ ֶבת ְּד ֻמּיֹות ַּבח ֶֹׁשְך
אֹותן ְ
לֹובׁשֹות
רֹואה ָ
ָ
צּורה
ִמ ְר ָקם וְ ָ
ְ
יׁשי
קֹורמֹות ּגִ ִידים ִמּתֹוְך לַ ַחן ֲח ִר ִ
ְמלַ ְּטפֹות ֶאת ַה ֲח ֵׁשכָ ה ְּבאֹור.
זֹו ַה ֶּׁש ֶמׁש ֶׁשּלִ י
ֶׁש ַּמ ְפ ִצ ָיעה ַּבּלַ יְ לָ ה.

ֶׁש ֶמׁש ֶע ֶרב ֲא ֻד ָּמה,
ּגּופי ָעׂשּוי לִ ְבנֵ י ַמיִ ם.
ִ
ָׁשכַ ְב ִּתי ּכָ ְך לְ ֵעינַ יִ ְך זְ ַמן ָמה,
ּכֹוחי
חּוצהֻ .מ ְפלָ א ִמ ִ
ְר ָ
ַקו ָהאֹור
ְּב ַמ ְחׂשֹוף ִׂש ְמלָ ִתי
ׁשּוטה
ַה ְּפ ָ

*
ֲאנָ פֹות ְצחֹרֹות
ּפֹורׂשֹותְ ,
ְ
מֹותחֹות ּכָ נָ ף
עּותּה,
ְּור ָ
ּגּופן
ְמ ִטילֹותַ ,מ ְׁשלִ יכֹות ֶאת ָ
ֶאל ַהּכַ ְחלִ יל ַהּלַ ְבנּונִ י ֶׁשל ַה ָּׁש ַמיִ ם
לְ ֵעת ּב ֶֹקר.
נֹותר ָּתלּוי ָּב ֲאוִ יר ַה ֵ
ּדֹומם.
ָעגְ נָ ן ָ
ֵעינֵ ֶיהן ְּפקּוחֹות ְּבעֹז ֶאל ַה ֶּׁש ֶמׁש,
וְ ַקר לְ ַמ ְעלָ ה ,מּול ָהאֹור.
ִּוב ְׁש ַעת ֵּבין ָה ַע ְר ַּביִ ם,
ְ
נֹוט ִפים ָׁש ַמיִ ם ָּדם.
ֲא ָד ָמה ְׁשח ָֹרה ֶ
אֹוצ ֶרת חֹם ַהּיֹום,
וְ ָהא ֶֹדם ֵ
זֹועק ִמ ֶּמ ְר ַח ִּקים.
ֲאנָ פֹות ְצחֹרֹות ְקרּועֹות לְ ַמ ְעלָ ה,
נֹותר ָּתלּוי ָּב ֲאוִ יר ַה ֵ
ּדֹומם.
ָעגְ נָ ן ָ
*
עֹורי,
ַהּוָ רֹד נִ ַּתז ַעל ִ
ָּבא ֶּפ ַתע ּכְ ב ֶֹקר ָּב ִהיר
ִּופ ֵהק לְ ֻע ּ ָמ ִתיֵ ,מ ִקיץ לְ ֶמ ֱח ָצה
תּוקה ַח ְס ַרת ַה ַהּכָ ָרה.
ִמן ַה ֵּׁשנָ ה ַה ְּמ ָ
ַהּנֹוצֹות ְּבכָ ִרי ׁשּוב רֹוצֹות,
ׁשּוב ְ
עֹורגֹות ֵהן לָ עּוף.
ַהב לָ ֶהן ַחּיִ ים ,אֹור ֶׁש ֶמׁש,
ְּפרֹץ ִּבי נָ ִתיב ְּב ַק ְרנֶ יָך.
מתוך :מעוף הלילית

רואים אור ב־

איילת שמעוני

רחל קרון

ֵצל ִצּיֵ ר ֶאת ָּפנַ יָ .עלֶ ה
אֹו
ּפּוח
ֶּפ ַרח ַּת ַ
ּגָ ׁשּום
*
ֶ
קֹורה ֶׁש ֵאינִ י זֹוכֶ ֶרת ֶׁש ֵאינֶ ּנִ י
יַ לְ ָּדה.
קֹומת ָה ֵע ִצים
ֲאנִ י ָׁש ָטה ְּב ַ
ִּבזְ ַמן ֶׁש ַהּיֹום ָע ֵרב לַ ַּליְ לָ הַ .הּלַ יְ לָ ה
ֵמ ִקיץ ּכְ מֹו ֶּפ ַרח ָקעּור
ְּב ָע ְרּפֹו ֶׁשל
ַהּיֹום
ֵאיפֹה קֹולְ ִחים ַעכְ ָׁשו
ֶׁש ֶפְך נָ ָהר
י ִֹפי ַרב
וְ יָ גֹון?
מתוך :חיים אחד
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מיכל יורק

חלי טל שלם

חורף סכינים

בפעם הראשונה

ָהיִ ינּו ַעכְ ָּב ִרים ְּב ֶב ֶטן ָה ֳאנִ ּיָ ה.
ֹלא יָ ַד ְענּו ַעל יָ םּ ,גַ ּלִ ים ְּוס ָערֹות,
ַרק ֶאת ַה ַּפ ַחד
ֶׁש ָּמא ֹלא ִּת ָּפ ֵסק ַה ַּטלְ ֵטלָ ה ַהּזֹאת.
ַה ַּס ְק ָרנִ ים ֵּבינֵ ינּו ָעלּו לַ ִּסּפּון.
ָהיָ ה ָק ֶׁשה לְ ַה ֲא ִמין
לְ ָמה ֶׁש ִּס ְּפרּו ֵאּלֶ ה ֶׁשּיָ ְרדּו ַּב ֲחזָ ָרה.
ֶׁש ֶמׁש ֹלא ָהיָ ה ֶא ְפ ָׁשר לְ ַד ְמיֵ ן.
ָהיּו ּגַ ם ַאּגָ דֹות ֶׁש ָע ְברּו ִמ ֶּפה לָ אֹזֶ ן,
ַעל ֲא ָד ָמה.

אֹותי
ֲאנִ י זֹוכֶ ֶרת ֶׁשּלִ ַּמ ְד ְּת ִ
לִ ְקׁשֹר ֶאת ַה ְּׂשרֹוכִ ים ַּב ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה –
ָהיִ ינּו ַּב ֲח ַדר ַה ֵּׁשנָ ה ַּובחּוץ נָ ְס ָעה ְמכֹונִ ית
וְ ָהיְ ָתה ְמ ִתיקּות ָּב ֲאוִ יר,
ֲא ֻד ָּמה
ּכְ מֹו ַה ִּקירּ ,כְ ֶׁש ָא ַמ ְר ְּת:
״זֶ ה ֶק ֶׁשר ַּפ ְר ַּפר״.

משתנים נעלמים
ֵאּלּו ָהיּו ַהּיָ ִמים ָּב ֶהם ֶה ָענָ ן ַהּגַ ֲע ִׁשי
טֹוסים
נּועת ַה ְּמ ִ
ִה ְׁש ִּבית ֶאת ְּת ַ
ִקירֹות ֶּת ֶמְך ֻה ְּצבּו לַ ֲעמֹד ִּב ְפנֵ י ָה ְר ָע ִׁשים
בֹורים נֶ ֶעלְ מּו וְ ֹלא ִס ְּפרּו לְ ָאן
ְּד ִ
ַהּלְ ָבבֹות ָּפ ֲעמּו ְּביֶ ֶתר ְׂש ֵאת
ֶׁש ֶמׁש ִהּכְ ָתה ַּבח ֶֹרף
ָח ַׁש ְבנּו ֶׁשּיָ ַד ְענּו לִ ְקרֹא ֵּבין ַהּׁשּורֹות.
ּפֹור ַח וְ ֵ
ֶׁש ַהּכֹל ֵ
רֹוטט -
ֶרגַ ע לִ ְפנֵ י ַה ָּמוֶ ת.

נהר
ָח ַת ְרנּו לְ ָאחֹור ְּב ִס ָירה ָצ ָרה
ַהּנִ ְסיֹונֹות לְ ַה ִּביט לְ ֶע ְב ִרי ִה ְקׁשּו ֶאת ָע ְר ְּפָך
ֹלא ָר ִא ִיתי לְ ָאן
ַרק ֶאת ּגַ ְּבָך
וְ ַה ַּמיִ ם ַה ִּמ ְת ַר ֲח ִקים
ָּבנִ ינּו ְׁש ִר ִירים.
מתוך :אם לא ישיגו אותנו הציפורים

סומק
ֶ
יה,
לֹומֹות ָ
לֹופ ִחים ִמזְ ַּד ֲח ִלים ֶאל ּתֹוְך ֲח
ְצ ָ
לֹוח ִׁשיםְ ,מיָ ֲא ִׁשים.
נִ כְ ָרכִ יםֲ ,
ּומי ֵ
אֹותן.
לֹופת ָ
ַהּיָ ַדיִ ם לְ פּותֹות ִ
יח ָתן
ֹאׁשּהַּ ,ת ְב ִחין ְּבא ֶֹדם ְּפ ִר ָ
ִאם ַרק ַּת ֶּטה ר ָ
נּורּיֹות ַה ַּבר.
ֶׁשל ִ

חלב אימהות
ִטּפֹות ִטּפֹות נִ ְס ָחטֹות,
נֶ ֱא ָספֹות ִּב ְב ִהילּות
ִּב ְׁש ִביל יַ לְ ָּדה ְק ַטּנָ ה ֶׁש ְּמ ַמלְ ֶמלֶ ת:
״מאָ ,מא!״
ָ
ימה.
וְ ָה ֵא ָ
יׁשי -
ִטּפֹות ְמ ַט ְפ ְטפֹות ֶמ ֶסר ֲח ִר ִ
לִ י זֶ ה ֹלא יִ ְק ֶרה
לִ י זֶ ה ֹלא יִ ְק ֶרה
לִ י זֶ ה ֹלא יִ ְק ֶרה
לָ ְך זֶ ה ֹלא יִ ְק ֶרה

ֶׁש ֵאין לִ י
מתוך :את לא לבד
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גיוס

ִאם ֶא ַּסע לְ ְ
בּוע
מֹוס ְק ָבה לְ ָׁש ַ
וְ ַא ָּתה ֹלא ִּת ְמ ָצא ִּב ְׁש ִבילִ י ַאף ָׁש ָעה,
זֹאת ִּת ְהיֶ ה ֲחזָ ָרה ֲא ִמ ִּתית
ּגּוע.
אֹותּה ִעיר ּולְ אֹותֹו ּגַ ְע ַ
לְ ָ

ַהּכֹל ּכָ ָרגִ יל ֲאנִ י עֹונָ ה ַּב ֶּטלֶ פֹון,
ַהּכֹל ּכָ ָרגִ יל ֵמ ָאז ֶׁש ָהלַ כְ ָּת,
ִמּלְ ַבד ָה ֻע ְב ָּדה ֶׁש ַה ְּפ ַסנְ ֵּתר יָ תֹום,
וְ ַהּכֶ לֶ ב ּגַ לְ מּוד,
וְ ַה ֵּב ִיצים נֶ ֶע ְרמּו ְּבלּול ַה ַּת ְרנְ גֹולֹות,
ּומ ִּס ָּבה ֶׁש ֵאינָ ּה נִ ְר ֵאית לָ ַעיִ ן
ִ
רֹורים.
ׁשֹומ ַעת ֶאת ִצּיּוץ ַה ְּד ִ
ֵאינִ י ַ

ְּב ִׁש ְמָך ַהּיָ ָׁשן ֶא ְק ָרא לְ ָך –
ּמּובןִּ ,ב ְׁש ִת ָיקה –
ֵּבינִ י לְ ֵבין ַע ְצ ִמיּ ,כַ ָ
ְּובא ֶֹפן ִּבלְ ִּתי נִ ְמנָ עִּ ,בכְ נִ ָיעה,
ּכּוחים,
ְּבלִ י ְקלָ לֹותְּ ,בלִ י וִ ִ
עּורי.
ֶא ְתנַ ֵער ֵמ ֶא ְבלִ י וְ ָאׁשּוב לִ נְ ַ

המגדלור

זֶ ה יִ ְהיֶ ה נִ ָּצחֹון ַעל ַהּזְ ַמן.
ֹלא לַ ְּס ָתו ֶׁשל ְ
מֹוס ְק ָבה ֶא ֱחזֹר,
ֹלא לָ ַא ְד ִריכָ לּות ֶׁשל ְ
מֹוס ְק ָבה,
ֶאּלָ א לַ ְּב ִדידּות ֶׁשל ְ
מֹוס ְק ָבה.

הבׂשורה

רואים אור ב־

נֹובה
לב ָ
זינאידה ַּפ ָ

אביטל הררי

ַה ִּׁשיר ֶׁשּלִ י
ֹלא ִהּגִ ַיע ֶאל ַה ִּמגְ ַּדּלֹור.
הּוא ָספּון ְּב ַמ ְר ְּת ִפים ֲחׁשּוכִ ים,
ֵ
רֹות ַח ּכְ מֹו לַ ָּבה
ַה ְּמכַ ּלָ ה ֶאת ַע ְצ ָמּה,
ָע ֵבׁש ּכְ מֹו לֶ ֶחם יָ ָׁשן.

ירּוׁשלַ יִ ם
ַּב ּבֹ ֶקר ִּב ָ
ְּב ִס ְמ ָטה ֲאנָ כִ ית
ִמ ְתּגַ ּלֹות ָּפנִ ים זְ רּועֹות ֶ
אׁשר
מּוארֹות ִה ְתּגַ ּלּות.
ָ

ַּובּיֹום ֶׁשּבֹו יִ ָּפ ַתח ָה ֶא ְׁשנָ ב
לִ ְראֹות ֶאת ּכָ ל ְׁש ִקיעֹות ָהעֹולָ ם
ְמ ֻׁש ְח ָרר ִמ ֵידי ֶה ָע ָבר,
יְ נַ ְצנֵ ץ לֹו ַה ִּׁשיר
ִמ ְּמרֹום ַה ִּמגְ ָּדל.

לְ עֹולָ ם ֹלא ִּתּוָ ַדע לִ י
ַה ִּס ָּבה ַהּיְ ִׁש ָירה לָ ֶ
אׁשר
ירּוׁשלַ יִ ם.
ַּבּב ֶֹקר ִּב ָ
וְ זֶ ה ֹלא ָחׁשּובֹ ,לא ָחׁשּוב.
ׂשֹורה.
הּוא יֶ ְׁשנֹו .זֹאת ַה ְּב ָ

מיטת החלום

*
יַ לְ ִּדי ִה ְת ֵ
עֹורר.
ַעל ַרגְ לָ יו ַה ְּׁשחּומֹות הּוא ָקם.
ִּב ְׁש ִת ָיקה ֵהזַ זְ ִּתי ְּת ִר ִיסים.
זֶ ה ָהיָ ה ּכְ מֹו ּב ֶֹקר יָ רֹק
ֶׁש ִהּנַ ְח ִּתי לִ ְמ ַר ֲאׁשֹות ִמ ָּטתֹו
ְּבעֹודֹו נָ ם.
מתוך :בקבוק בים

ִמיכָ ֵאל יָ ֵׁשן ְׁשנַ ת יְ ָׁש ִרים,
רּוח ֶ
ׁשֹור ֶקת ִׁשיר ֶׁשל ח ֶֹרף,
ַ
ַּב ְּׂש ֵד ָרה ְמנִ ִיעים ַה ִּׁש ְק ִמים ֶאת ְמ ִעילָ ם ַהּיָ רֹק.
לָ ָּמה לְ ַה ְפ ִר ַיע לִ ְמ ִתיקּות ָה ֵא ָיב ִרים,
לָ ִר ִיסים ַהּנָ ִחים ַעל ּכִ ְת ֵפי ֲחלֹומֹות?
ֵמ ָרחֹוק נִ ְׁש ָמע ִצלְ צּול ַּפ ֲעמֹון
וְ כָ אןְּ ,ב ִמ ַּטת ַה ֲחלֹום,
ָרחֹוק ַה ְּצלִ יל,
חֹוקים ַהּקֹולֹות.
ְר ִ
מתוך :מראת ההפתעות
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אילנה וייזר־סנש

הבית שלה
ענן נח על הרחוב .הבתים  -שכל אחד מהם כמו סימון על גבי מפה ישנה ומוכרת  -נראו כאילו העביר
מישהו על קירותיהם הלוך ושוב מזלג ברזל ,ואחר כך מרח אי פה אי שם כתמי צבע ,ירוק ושחור ,בעיקר
בפינות .הרחוב שיופיו ידוע והיא מהלכת בו מאז שהיא זוכרת את עצמה ,נראה כמו סטר משב כלשהו באבחה
אכזרית לבתיו ונעלם.
היא צעדה כברת דרך בפליאה ,עיניה המכווצות סוקרות בית אחר בית במורד הגבעה .בחלפה על פני המבנים
הראשונים נחפזה מעט ,מסרבת לחרוץ .אבל מול הבית הכחול קפאו רגליה .זה היה ביתם של עשירי הרחוב,
שבחזיתו חומה ושני זקיפי ברושים שכילדה השתוקקה לטפס עליהם כדי לראות את יושבי הבית בעיסוקיהם
המסתוריים ,הנעימים .היתה מתעכבת לרגלי העצים הנישאים בגאווה ,ראשיהם מלטפים את לחיי העננים
המשייטים בדיוק מעל ,כמו תפאורה ראויה לבית יפה כל כך .ועכשיו שכב אותו ענן אפור על ראשו של הבית,
וקירותיו הכחולים נדמו דהויים .זקיפי הברושים עמדו כפופי גזע ,ענפיהם שמוטי המחטים איימו לנשור .כמה
מהם שכבו באיזון פלאי על החומה ,פרושי איברים כגופות צהבהבות .זלזל בודד התנודד לרגע מול עיניה
הפעורות וצנח ארצה באוושה חרישית .היא סילקה אותו ברגל נרעדת והמשיכה הלאה .הלכה עוד מעט,
לקראת סוף הרחוב היו הבתים בעלי שתי קומות וגג רעפים אדום ,גינה זערורית אך מטופחת בחזיתות ,ומדרגות
בטון ממורקות הוליכו אל הפתח .עכשיו נראו הבתים האלה  -ארבעה במספר  -כאילו נמלטו מהם יושביהם
בחטף .בגדים ,כלי בית ,ספרים וחלקי רהיטים היו פזורים בחזית על הדשא הקמל ,שולחן זכוכית שבור ניצב
הפוך ,רגלי המתכת שלו שלוחות לאוויר כמו בהמה מתה ,פיסת הזכוכית החסרה נשענה אל קיר הבית הקלוף
כמו לוחם מובס ,ולידה כוס מנופצת שרק רגלה הדקיקה נותרה בשלמותה .כתמים אדומים היו מרוחים על
הכוס וספוגים בעשב.
עיניה נמשכו אל אחד החלונות ,משם ניבטו אליה פניו של ישיש ,חיוכו קמוט ושבע רצון ,כמעט עליז .הוא
נופף קלושות בידו ,מתעלם מקורת העץ האימתנית של מסגרת החלון ,שחלקה העליון קרוע ומתנודד מעליו
ותכף יישמט על ראשו .ידה נשלחה לכוונו להזהיר מפני האסון ,אולם הישיש נסוג לפתע ונבלע באפלת החדר.
היא הסבה את מבטה ,פליאתה הופכת באחת לאימה ,והחישה צעדיה כנמלטת .במורד הרחוב ילד קרב מולה,
הליכתו אטית ומהססת וגוו כפוף כשל זקן מגומד ,פניו מורכנות ועיניו תקועות במדרכה כמו תרות אחר דבר
מה .היא נעצרה והמתינה ,תוהה מה תגיד לו ,משהו היא חייבת לשאול ,אולי ,מה אתה מחפש ילד? או ,אתה
מוכן רגע להסתכל ...אבל הילד חלף על פניה נחוש ומרוכז ,והמשיך והלך לו ,והיא נותרה תקועה במקומה,
חוככת עדיין בדעתה מה כדאי היה לשאול אותו .היא הגיעה לפינת הרחוב ופנתה והביטה לאחור .הילד לא
נראה בשום מקום .מבעד לענן שהלך והנמיך וכיסה כבר את הרחוב הבחינה שוב ,במעומעם ,בבתים .אולם זה
שלה ,שממנו יצאה זה לא מכבר  -כמו נעלם .התרוממה מעט על בהונותיה אבל לשווא .במעלה הגבעה דומה
שהחלו הקירות לרחוש ,קולות עמומים של תזוזה חורקנית נשמעו באוויר ,הולכים ומתחזקים כמו נמלטים
מתוך הענן הכבד וקרבים לכיוונה .חלונות נוספים איבדו את אדני העץ שלהם שנשרו בזה אחר זה באנחה
קלושה אל הגינות השוממות .אחד או שניים היטלטלו נאבקים ברוח הצוננת שירדה מההר שממול .הסתובבה
בחזרה והחלה לרוץ .בעיקול הרחוב התחילה שכונה אחרת .חצתה את הרחוב וניצבה חסרת נשימה סמוך לבית
הראשון ,מגדל זכוכית שהשמש השתקפה בחלונותיו הענקיים .בחזית עבד גנן חבוש באוזניות ענקיות ,גופו
נע בחדווה כמו נשפכת מתוכן מוזיקה קצבית שמנעימה את עבודתו .המכסחה שכיוון בידיו נעה הלוך חזור
בדממה כאילו הותקן בה משתיק קול ,וחלקת הדשא הדשנה הלכה ונקצרה ,מתמסרת בחפץ לב לתספורתה
הרעננה .הי! קראה לגנן ,קולה חנוק וצווחני וזיעה מכסה את פניה .הלו! אבל הוא לא שמע .גנן! צעקה שוב,
נואשת ,מניפה את זרועה לעומתו ,אפשר רגע? ...והגנן הבחין בה והפסיק לכסח ,עצר את המכונה וקרב אליה.
תגיד ,פנתה אליו ,לבה הולם ,והחוותה בידה לכיוון הרחוב שלה ,מה קרה שם? אתה אולי יודע? הוא שלח את
מבטו במעלה הגבעה ושניהם הביטו לשם .נדמה היה לה פתאום שהרחוב תלול משזכרה וטבוע בענן ,בקושי
אפשר לראות את החורבן .הוא שאל ,זה רחוב ישן ,לא? והיא ענתה בכעס ,מה זה קשור? אתה לא רואה מה
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ערן צלגוב
התחלות
א.
ִהּנֵ ה ַה ְת ָח ָלה -
יׁשהּו נִ ּגָ ׁש
ִמ ֶ
אֹומר
אֹומר ָמה ֶׁש ֵ
ֵ
עֹולם
זֶ ה ֲה ִכי ָּפׁשּוט ָּב ָ
לֹומרֶ ,ל ֱאהֹב.
ַא ֲה ָבהְּ ,כ ַ
ׁשּוטה.
עֹולם ֵאינֶ ּנָ ה ְּפ ָ
ַא ֲה ָבה ְל ָ
ׁשֹואל ַא ֶח ֶרת:
ֲא ָבל ֲאנִ י ֵ
ֵאיְך ַמ ְת ִח ִילים ִמ ְל ָח ָמה -
יׁשהּו נִ ּגָ ׁש
ִמ ֶ
אֹומר
אֹומר ָמה ֶׁש ֵ
ֵ
נֹורא.
זֶ ה ֲה ִכי ָ
יׁשהּו יִ ְכ ַאב
יׁשהּו יַ ֲהרֹגִ ,מ ֶ
ִמ ֶ
יׁשהּו יָ מּות ַה ַּליְ ָלה.
ִמ ֶ
עֹולם.
נֹורא ָּב ָ
זֶ ה ֲה ִכי ָ
וַ ֲאנַ ְחנּו ְמ ַפ ֲח ִדים ָּכל ָּכְך
ְמ ַפ ֲח ִדים וְ ַעד ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ִמ ְת ַע ְּׁש ִתים
ִהּנֵ ה ְּכ ָבר סֹוף.
ב.
יׁשהּו ַמ ֶּׁשהּו
יׁשהּו יְ ַס ֵּפר ְל ִמ ֶ
ַּב ַה ְת ָח ָלה ִמ ֶ
עֹולם יַ ֲעטֹף אֹותֹו ַעד
וְ ָאז סֹוף ָה ָ
ָק ֵצהּוְ .לעֻ ַּמת זֹאת ַא ֲה ָבה
ְּכמֹו ְׂש ִמ ָיכה ְק ָצ ָרה ִמ ַּדי
מּודים
ָּת ִמיד ַמ ְס ִּפ ָיקה ְּב ִדּיּוק ַרק ְּכ ֶׁש ְּצ ִ

צּורה ַא ֶח ֶרתַ ,הּגּוף נֶ ֱח ָׂשף
ַמ ָּמׁשְּ .ב ָכל ָ
אּולי זֹו ַהּנְ ָׁש ָמה ,וְ ַהּקֹר ַהּזֶ ה –
אֹו ַ
נִ ְק ָרא לֹו ְּב ִדידּות – ַמ ְצ ִמית.
ג.
עּועית .זֹו ַה ְת ָח ָלה יָ ָפה.
ֲאנִ י ַמנְ ִּביט ְׁש ִ
ְּבתֹוְך קֻ ְפ ַסת ּגְ ִבינָ ה ֵר ָיקה ַעל ֶצ ֶמר ּגֶ ֶפן ַלח:
ֲאנִ י ְּכמֹו יֶ ֶלד ָק ָטן ַמנְ ִּביט.
יֹוד ַע ֶׁש ִהיא ַּת ֲחזִ יק ַמ ֲע ָמד
ֲאנִ י ֵ
בּוע ַעד ֲע ָׂש ָרה יָ ִמים .וְ ָאז ּגַ ל ַהחֹם
ָׁש ַ
יַ ְׁש ִּבית ַהּכֹל .וַ ֲע ַדיִ ןַ .א ַחר ָּכְך
מּוד ַעת
ְמ ַט ֶּפ ֶסת ָע ַלי נְ ַמ ָּלהִ .היא ֹלא ַ
כֹוחי ָל ִׂשים
ֹלהים ְּב ִ
ּיּומי ֲא ָבל ֲאנִ י ְּכמֹו ֱא ִ
ְל ִק ִ
גּודל ָל ֶא ְצ ַּבע וְ ַדי.
ֵקץ ְל ַחּיֶ ָיהָּ .פׁשּוט ֵּבין ָה ֲא ָ
ִהיא ְמ ַט ֶּפ ֶסת ְלא ֶֹרְך ָה ֶרגֶ ל וַ ֲאנִ י ְמ ַחּיֵ ְךְּ .כ ֶׁש ִהיא
יעה ַל ֶּב ֶרְך ֲאנִ י ָחׁש ִּב ְצ ִר ָיבהַ .הּכֹל נִ גְ ָמר
ַמּגִ ָ
ּגַ ם ַה ִחּיּוְך.
ד.
ּגּופְך.
צּורת ֵ
עֹור ְר ִּתי ַל ָּס ִדין ָהיָ ה ֶאת ַ
ַהּב ֶֹקר ְּכ ֶׁש ִה ְת ַ
ימהֻ .ח ֵּמְך ֲע ַדיִ ן ָהיָ ה ָׁשםֲ .אנִ י
נִ ְכנַ ְס ִּתי ְּפנִ ָ
חֹוׁשב ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר ִל ְקרֹא ְלזֶ ה ַה ְת ָח ָלה.
ֵ

קורה שם? והוא הסיר את האוזניות ,הגיש לה אותן ,ואמר ,תשימי .היא הניחה אותן בחוסר חשק על אוזניה,
ניגבה את הזיעה הניגרת והמתינה שיתפענח משהו מתוך השקט .אבל לשווא .שום צליל לא בקע מהאוזניות.
מה זה? שאלה ואחזה בהן מבקשת להסיר אותן ,רק שקט אני שו ...והוא קטע אותה ואמר ,תקשיבי ,מניח את
כפות ידיו ברכות על אצבעותיה .הוא קירב את פניו לפניה ,עיניו האפורות נעוצות בה ,קמטי חיוך עמוקים,
שלא תאמו את מראהו הצעיר ,עיטרו את צידי העיניים ,נשם עמוקות והוסיף בשקט ,במתינות ,מה את יודעת?
אולי החליטו לשפץ את רחוב הגבעה ,אה? וחזר ואמר ,תקשיבי .והיא הקשיבה .שתקו מעט יחד ,כפות ידיו
חמימות על שלה ,הקשיבו לרחש הרך ההולך ומתעורר ,הולך ומתעורר ועוטף אותם				.
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לני בלה כהן

שבת הבאה
את ימי שבת אני שונא במיוחד ,אבל באמירי הגליל צריך להגיש משמרת לפחות כל שבת שנייה .כשרק
התחלתי לעבוד כאן ,כבר אז אמרו לי ,יש התחייבות לסופי שבוע .אני זוכר את הקול המעצבן של ליבי ,ואת
הפנים השמנות שלה זזות כשהיא הסבירה לי בחיוך ״אתה בטח יודע ,מסעדנות ומלונאות אלו שני ענפים
שלעולם לא נחים״ .היום זאת השבת שלי .אני קם מהמיטה .נעלי קרוקס ,שרוואל לבן ,חולצת טישרט לבנה.
גרירה של הגוף למטבח ,קפה שחור ,סיגריה ,עוד אחת .כוס מים .צחצוח שיניים .אסור שהלקוח יריח סיגריות.
חם בחוץ .ממש חם .אני נכנס לרכב ,מעיר את המנוע ,פותח חלונות ,מדליק מזגן .אוויר חם ומסריח .טיפות
של זיעה .שמש אכזרית .רק כשאני מגיע לחנייה של המלון נהיה נעים ברכב .אף משוגע לא יושב היום בחוץ,
רק אישה מבוגרת ,שמנה ,יושבת במרפסת של החדר שלה וקוראת עיתון .הרגליים שלה מונחות על כיסא נוסף
שיושב מולה .כובע מצחייה לראשה .היא בטח קוראת ומטפטפת .היא בטח לא מכאן.
אני נכנס פנימה ,עובר דרך הקבלה .אומר שלום לדנה .זוג בחלוקים לבנים מחזיק ידיים .משפחה עומדת מחוץ
לחדר אוכל .אני שומע תלונות כשאני עובר לידם ,אני לא מתאמץ להקשיב .בתוך מתחם הטיפולים שתי
נשים יושבות בג׳קוזי ומרכלות .לידן צלחת ועלייה שתי חתיכות אבטיח .הן מבחינות בי ומחייכות ,אני מחייך
בחזרה .מדפדף בקלסר ,עשרה טיפולים .שש נשים ,ארבעה גברים .השעון שמעל הג׳קוזי מכוסה באדים ,אבל
אני מצליח לראות שיש לי כמעט רבע שעה עד הטיפול הראשון.
אני שולף כוס פלסטיק ומוזג לתוכה מים קרים .מוריד אותה בשלוק ,וממלא עוד אחת שתהיה לסיגריה .בחוץ
מרגיש אפילו חם יותר ממקודם .אני מעשן ומטפטף זיעה .אני זורק קצת לפני הסוף ,ונכנס פנימה .החולצה
שלי רטובה לגמרי .אסור שהלקוח יראה איך הזעתי כמו חזיר ,אז אני מחליף לטישרט לבנה חדשה .אני שומע
את הקול של דנה מחפש אותי .אני יוצא מחדר ההלבשה ודנה עומדת לצד אישה שמנה .״אתם תהיו ב־11״ היא
מחייכת את החיוך דנה שלה .עולה בי בחילה ,ואני מוביל את האישה השמנה לחדר.
אחרי תשעה טיפולים הידיים שלי קצת רועדות ,ואני מחליט להכין לי כוס תה ירוק .אני פותח את המקרר הקטן
שבמטבח ורואה שם חצי לימון עטוף בנייר ניילון .עליו מודבק פתק קטן ״גליה״ .אני קורע את הניילון וחותך
חתיכה של הלימון וזורק לכוס .אני מחליט לוותר על הסיגריה ובודק שוב את הקלסר .רק עוד טיפול אחד.
אישה .זה מצליח לעודד אותי ולדכא אותי בדיוק באותה מידה.
אני עובר במסדרון .מרינה משקה את העציצים במדים לבנים .זה נראה טוב לאורחים .מוסיקת רקע של ענפים
מתנפצים ,עלים זזים ברוח ,מים מטפטפים ,ואיזה משולש משמיע צלילים עמומים .זוגות עוברים במסדרון עם
שיער רטוב וארשת רגועה .כפכפים חד פעמיים .הם מחייכים לעברי ,היפי בלבן ,מחזיק תה עם לימון אורגני
ביד .אני מחייך בחזרה .לקוחות אוהבים חיוך .חבורה של דפקטים אני חושב .משלמים בשביל לקבל הפסקה
מחורבנת מחיים מחורבנים .כשהם יצאו מכאן ,לחום האכזרי שבחוץ ,תטפטף עם הזיעה גם כל שארית של
רוגע זמני שהצליח לעבוד עליהם.
שוב דנה .עכשיו היא מובילה לעברי בחורה צעירה ,גבוהה ,עטופה בחלוק לבן ואומרת בבקשה ,אלכס כולו
שלך .הבחילה התחלפה בצרבת .אני פותח את החדר טיפולים ונותן לה להיכנס .קודם כל הלקוח .אני מציע
לה כוס מים והיא מסרבת .הידיים שלי כבר כואבות ,ואני מרגיש את הדופק .שאריות הזיעה מהיום מתחילות
להחמיץ לי על העור ,אבל ריח השמן והקטורת שבחדר מצליחים לטשטש את זה .אני מבקש לשכב על הבטן.
היא מחייכת ומהנהנת עם הראש .אני בוחן את הגוף שלה .היא רזה .מאוד רזה .אולי חמישים קילו .בקושי צריך
להפעיל כוח .אחת כזאת צריכה כמעט ליטוף.
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בזמן האחרון הענפים המתנפצים והמים הנוזלים עושים לי מיגרנה ,אז החלפתי למוסיקה קלאסית ,ואת השמן
וניל פצ׳ולי החלפתי בלוונדר .הגופות אותן גופות ,הדיבורים אותם דיבורים .אני מקפיד בדרך כלל לא לפתוח
בשיחה ,במיוחד לא עם נשים .אני מעדיף להזיז את הידיים באופן אוטומטי וללכת לאיבוד בתוך הראש שלי.
אחרי כמה דקות ,כשהידיים שלי כבר ספוגות שמן ,זזות על הגוף הזר במסלול הקבוע ,אני מגלה ששמה
סאשה .שזה משעשע כי זה בעצם אלכס ,ברוסית .היא מספרת שהיא מנתניה ,וזו הפעם השנייה שלה כאן .היא
התאהבה במקום ,ובכל יום הולדת היא מבקשת מבעלה להגיע לכאן .היא מצליחה להירגע כאן .השקט ,האוכל
האורגני ,האנשים בלבן .ציוץ הציפורים .הכל כאן כמו בגלויה ,היא אומרת.
אני מהנהן עם הראש ,אבל נזכר שהיא לא רואה אותי ,אז אני פולט איזה קול מוזר ,לאות הסכמה .אחרי זה,
היא מספרת על הכלב שלה שזה נורא חבל שאוסרים כניסה של בעלי חיים כי אז היא נאלצת למצוא סידור
חדש בכל פעם .לפעמים אחותה עושה לה טובה ,אבל אמא שלה אלרגית לכלבים ,אז כשאין ברירה ,היא שמה
אותו בפנסיון לכלבים בחדרה.
אני עונה שלי יש חתול .בעצם חצי חתול ,כי חסרה לו רגל .אני צוחק לראשונה היום .היא לא אומרת כלום
בחזרה ומאותו רגע אני והיא שותקים ככה .אני מרים מבט לשעון .התקתוקים מרגיעים אותי .רק עוד עשר
דקות .עשר דקות ,ואני מחייך לה את החיוך מטפל שלי ,בורח לתוך הרכב ,מדליק מזגן ועף הביתה.
הידיים שלי כמעט מפסיקות לשתף איתי פעולה בדקות האחרונות ,אז אני לוקח מהמתקן שלוש אבנים חמות
וחושב שאולי זה יפעיל אותי .סאשה מקפיצה את גבה ופולטת צרחה כשהאבן נוגעת בה .אני מיד מעיף מבט
למד טמפרטורה ומבין שלא הורדתי את החום לפני הטיפול.
רצף קללות ברוסית נזרק לאוויר וסשה קמה מהמיטה .אני מנסה לחשוב מה לעשות ,אבל כל מה שאני שומע
זה את באך ואת התקתוקים של השעון .היא עוטפת את עצמה בחלוק ויוצאת מהחדר .הרגליים שלי מצליחות
להוציא אותי מהחדר רק כמה רגעים אחרי ואני רואה את דנה מדברת עם סאשה ,או ההפך ,ויש הרבה תנועות
ידיים ,הבעה לחוצה של דנה ,הבעה כועסת של סאשה.
כשאני כבר מצליח להתקדם לכיוון שלהן ,דנה מניחה את היד על הגב של סאשה ,במחווה של ״בואי איתי״ והן
מתקדמות לעבר הקבלה .אני שוב מזיע כמו חזיר ,אבל הטיפולים להיום נגמרו וגם חולצות ההחלפה שלי .אני
חוזר בחזרה פנימה .הג׳קוזי ריק ,והצלחת עם שתי חתיכות האבטיח עוד עומדת בסמוך למים .אני מכניס לפה
חתיכת אבטיח אחת ומגלה שהלסתות שלי נוקשות.
אני יודע שאני צריך לחכות כאן ,שדנה תכף תגיע ,תבקש הסברים ,ותגיד ככה וככה .אני יודע שאסור לקחת
מהפירות של האורחים .אני יודע שאני בצרות .אחרי כמה רגעים דנה מופיעה ונעמדת מולי וכל מה שאני
מצליח להגיד זה שנשארה חתיכה אחרונה של אבטיח .היא נותנת לי מבט ושואלת מה בדיוק קרה בחדר
טיפולים .הלסתות שלי מתהדקות ואני לא מצליח.
אני עומד ושותק ומרגיש את טיפות הזיעה זולגות לי בגב ונעלמות בנקודה כלשהי שאני לא יודע להצביע
עליה .״נאלצתי לתת לה שובר זוגי כדי לסתום לה את הפה ,למאשה הזאת״ .סאשה ,אני מנסה לתקן ,אבל דנה
מנגבת את המצח שלה עם גב כף היד ומציעה שנצא החוצה ,לאוויר.
אני שואל אם זה ירד לי מהתלוש בזמן שדנה מוזגת לעצמה כוס מים והגב שלה עונה לי ואומר אלכס ,אתה
יודע שכן .והבחילה ,והצרבת ,והטיפות זיעה הכל מתערבב אצלי לעיסה אחת ואני מבין שזה הרגע שלי .זה
עכשיו.
אתה בא או מה ,דנה מושיטה לי כוס מים קרים ובוהה בי באישונים אדישים .הזיעה שניגבה קודם חזרה למצח
שלה ,ומשהו בי מקבל סיפוק מסוים לראות אותה ככה .אני אומר לא .אני לא בא ,ויוצא מהדלת האחורית,
ואפילו לא מסתובב לראות איזו הבעה יש לה עכשיו ,והיא גם לא אומרת דבר .בחוץ חם אפילו יותר ,ורוח חמה
מקשה עלי לנשום .ברכב אני מדליק את המזגן ,שעונה לי אוויר סיגריות חם ,שם רוורס וחושב ,מזל שהשבת
						
			
הבאה לא שלי.

.
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אבישי דדון־רווה

יעל רן

לביים חתול

*

ּכָ ְךִּ ,בזְ ִהירּות ,לְ ַבּיֵ ם ָחתּול:
לְ ִהּכָ נֵ ס ְּב ִק ְפלֵ י ַּפ ְרוָ תֹו ָה ֶ
רֹוע ֶדת
לַ ְחׁשֹב ַמ ְח ֶׁש ֶבת קֹר
לִ ְפחֹד ִמ ְּמכֹונִית חֹולֶ ֶפת.

ּגַ ם ְּב ִמ ְׁש ָק ַפיִ ם ַעל ַׁשיִ ׁש
יֵ ׁש ִמן
יׁשה וְ ַה ֶה ְפ ֵסד,
רּוח ַהּנְ ִט ָ
ַ
ִמן
ַה ֲח ָר ָדה ֶׁשֹּלא ִּת ְת ֵ
עֹורר,
וְ גַ ם ַמ ְראֹות זִ ּכָ רֹון
ֶׁשל ֲע ֵרמֹות ְּב ַחלְ לֵ י
ַהנְ ָצ ָחה ְּב ִּב ְיר ְקנָ אּו.
ימנַיִ ְך ַעל ָה ַאף
ִס ָ
ֵאינָ ם ַרק ּכ ֶֹבד ַה ִּמ ְׁש ָקל,
ֶאּלָ א ָה ַא ְח ָריּות לָ ֵׂשאת
ֶאת ַה ַּד ַעת
ִמן ַה ְּמקֹומֹות ָה ֵהם
לַ ּכָ אן וְ ַקּיָ ם.

נולדתי אשם
נֹולַ ְד ִּתי ָא ֵׁשם וְ ַעכְ ָׁשו
אתי לְ ַׁשּלֵ ם
ָּב ִ
ַעל ּכָ ל ַמה ֶּׁשּנִ ְפּגַ ם
ֵמרֹאׁש.
אתי לְ ַת ֵּקןַ .א ֶח ֶרת
ָּב ִ
ֲה ֵרי ֹלא ָהיְ ָתה ִס ָּבה
אֹופ ַיע.
ֶׁש ִ

*
ֲאנִי ַה ּ ַכ ָּפ ָרה
ֲאנִי ַה ָּנְק ָמה
ֲאנִי ַה ֶח ְׁשּבֹון
ֲאנִי ָה ִר ִּבית ְ ּד ִר ִּבית.
ֲאנִי ַע ְצ ִמי ְמיֻ ָּתר
ַׁשּיָ ְך לֶ ָע ָבר.
ׁשּורה ַּת ְחּתֹונָ ה:
ָ
נֹולַ ְד ִּתי ָא ֵׁשם.
ֵאין לִ י ֵׁשם.
ֲאנִי ַרק ָׁשלִ ַיח.
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ִמ ְׁש ָק ֶפיָך ַעל ַה ַּׁשיִ ׁש
ְמלַ ְחלְ חֹות ֶאת ַע ְדׁשֹות ִמ ְׁש ְק ַפי,
ְּב ַטל ַרְך ֶׁשל ַּפ ַחד ָח ֵרד.
ְּב ֵאלֵ גַ נְ ִטּיּות ַמ ַּתכְ ִתית
נִ ְת ַעּוֵ ר,
נִ ְת ֵ
עֹורר,
וְ יִ ָּס ֵדק ַהּכֹל
ְּב ֶט ֶרם.

לאה מור

הצפר
פעם בחמישים שנה עוברת בשכונה הזו ציפור אחת נדירה .זה קורה כאשר היא עוזבת את מקום
משכנה הקבוע ,שאיש אינו יודע היכן הוא ,ויוצאת לנדודיה .כך היא מגיעה גם לכאן .מקור המידע ברשימות
ובתמונות ישנות שגילה סוחר עתיקות שקנה את תכולת הבתים של הדיירים הוותיקים שנפטרו או עזבו לבתי
אבות .כולם העידו על קיומה של הציפור .מסרו תיאורים מפורטים עם תאריכים וזמנים מדויקים בשפות־אם
שונות ,ואף שרטטו אותה .תמונותיה הצבעוניות קישטו את קירות בתיהם .אף אחד מהם לא היה חבר באגודת
הצפרים או אורניתולוג.
הסוחר הראה את המסמכים והתמונות לחברי אגודת הצפרים ,ואחדים מהם רכשו אותם ממנו תמורת ממון
רב .את הכסף השקיע בבנייה בשכונה .הסוחר הזה קנה גם את הרהיטים
הישנים שלנו ,וכך נודע הדבר לבעלי .מזה כחודש אנו מתגוררים
בשכונה זו בבניין חדש שהקומות העליונות שלו אינן מאוכלסות,
מכיוון שעדיין לא נבנתה בו מעלית .איש לא יודע מתי בדיוק הציפור
תגיע לשכונה .אף לא יודעים אם זה יקרה ביום או בלילה .אולם בעלי
שמע שהשנה היא תגיע מצד מזרח ,תעוף לכיוון דרום ,ותעזוב את
השכונה במערב .לרוע המזל הקיר המזרחי של הדירה ,שהוא הקיר
של הסלון שלנו ,גובל בפיר שנחפר עבור המעלית ,והקיר הדרומי של
הסלון גובל בדירה שהושכרה לזוג סטודנטים צעירים .זהו חיסרון ,אבל
לפחות בסלון יש לנו חלון פנורמי שפונה לצד מערב .שם בעלי יושב
כל היום עם משקפתו ,וגם לן שם.
לפעמים עולים בי ספקות .אולי הסוחר הממולח מתח את בעלי .ואולי
בעלי עוקב במשקפתו אחר שכנתנו הסטודנטית .אך יש גם אפשרות
שהתאהב באישה אחרת מהשכונה.
כאשר אני שואלת אותו איזו מין ציפור זו ,הוא מסביר שמדובר במין לא
מוכר .משהו שבין כל המינים הידועים ,אך לא דומה לאף אחד מהם.
פאול קלהFlower Myth, 1918 ,
מאז שעברנו לשכונה הזו ,בעלי לומד להבדיל בין מיני הציפורים ואת
שמותיהן .שרטוט שהראה לי על הצג של המחשב הזכיר לי סוסון־עץ לבן שראיתי בפאתי החנות של ידידו
הסוחר .עורו כבר לא בהק מלובן .עין אחת אבדה לו ,ורגל אחת היתה תלויה על בלימה .גם כנפיים לא היו
לו .באותו הלילה חלמתי שאני מעניקה אותו במתנה לילד קטן .שמעתי אותו צורח ״דיו־דיו״ ,ומכה באגרופים
קפוצים של פעוט בפניו של הסוסון .לאן אתה ממהר ילדי? וסוס העץ הקטן נאנק תחת מטר המכות ,וכרע ומת
מתשישות.
לפנות בוקר ריחף דרור בסלון .הוא היה דק ושקוף כמו קרן שמש ,וכל כך דומם עד שלא הייתי בטוחה אם
אני לא חולמת אותו .הוא חדר דרך החלון הפתוח ,שבעלי לא הספיק לסגור לפני שנרדם מאוחר בלילה על
משמרתו .יצאתי על קצות אצבעותי כדי לא להעיר אותו .החתול המנומר של שכנינו הסטודנטים היה שרוע
ליד דלת הפלדה של הפיר הריק .לשמע קול צעדי המתקרבים קפץ ממקומו ,קימר את גבו ונהם לעברי.
ירדתי לקומת הקרקע ,שבה נמצאות תיבות הדואר .בדקתי את השטח ,ולאחר שלא ראיתי איש בסביבה ניגשתי
לדלת הפלדה של הפיר .הצמדתי את אוזני ,ולרגע שמעתי אנחות ומישהו מתהלך בפנים .הבלונדינית ההריונית
מוועד הבית ציננה את התלהבותי :״זוהי הדלת של הפיר של המעלית ,שאבי עוד לא התקין בגלל קשיי תקציב.
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אבל זה בתכנון,״ היא מחייכת .היא בירכה אותי ב׳בוקר טוב׳ בחביבות וענתה בסבלנות על כל שאלותי .תיבת
הדואר שלה נפתחה בקול חריקה ,שנשמעה כמחאה .הצצתי לעברה ,תמהה מה תמצא בתוכה .תיבות הדואר
סמוכות לדלת הפיר ונראות כמו פתחים סמויים שלו .היא מנופפת בשוברי חשבונות הארנונה והמים ,ומצביעה
על הסכום לתשלום .״כל הזמן רק לשלם ...העיקר שנהיה בריאים.״ ליוויתי במבטי את ישבנה המתנדנד
בכבדות במעלה המדרגות.
שוב נשארתי לבדי ליד דלת הפלדה ,אבל לא לזמן רב .הגיע דייר קשיש .הוא צעד בצעדים בטוחים ומהירים
היישר לתיבת הדואר שלו ,כשידו המושטת לפנים אוחזת במפתח כמו בכידון מוכן להטלה בדרקון השוכן
בפיר .עקבתי אחריו בדריכות ,מחפשת בעיניו את המבט של גיבורי המיתוסים הקדומים מסרטים הוליוודיים
ישנים .״את צריכה משהו?״ שאל בדאגה .הוא בירך אותי לשלום בחביבות ,ונעץ את המפתח בתיבת הדואר
שלו .״סיסם היפתח״ אמרתי בלבי ,ומיד נפתח עוד צוהר קטן ,והקשיש נפנף לנגד עיני בחשבונות העירייה .״רק
לשלם ,לשלם ...העיקר שנהיה בריאים .רק שנהיה בריאים ,רק...״ מלמל תוך שהוא מתרחק במעלה המדרגות.
פתחתי את התא שנפל בחלקי ,וגם אני מצאתי בו רק חשבונות מהעירייה ואת הקבלות של הסוחר .כשפניתי
ללכת ראיתי את שכנתי הסטודנטית יורדת במדרגות .עגילים ארוכים השתלשלו כמעט עד לכתפיה הנאות
החשופות .היא נראתה כמו משהו בין צוענייה למלכה מצרייה .היא הביטה בי ולא אמרה דבר .ידעתי שבשעה
זו בן־זוגה כבר יצא מביתו לאוניברסיטה .כשחזרתי שוב החתול המנומר שלה קפץ ,קימר את גבו ונהם
כשעברתי ליד דלת הפיר.
בינתיים בעלי קם משנתו ודיבר אל עורב צעיר שעמד על עץ האיזדרכת והיטה ראשו לפנים דירתנו החדשה.
הוא הזמין אותו לבוא לאכול מכף ידו .העורבים הבוגרים כבר התרגלו לנקר מכף ידו של בעלי ,ולפעמים
בלהיטותם הם נוגסים גם בבשרה .כשאני אומרת לו שהם משקיטים את רעבונם בדמו ,הוא צוחק .אני חושבת
שהתמכר להקזת הדם היומית של העורבים.
הלובן של הקירות מודגש ומסנוור אותי .רק שבוע לפני שנכנסנו לדירה הפועלים של הסוחר סיימו לסייד,
והצבע עדיין חדש ובוהק כמו שמש .ורק אנחנו יושבים בסלון כמו שני כתמים כהים .אחרי ארוחת הבוקר
התלבשתי ויצאתי לסייר בשכונה.
בחנות בגדים פגשתי להפתעתי את אילנה שהיתה חברתי הטובה בימי בית הספר התיכון הרחוקים .מי אומר
שהיופי בר־חלוף .כבר שנים רבות לא ראיתי אותה ,ובכל זאת היא נראתה צעירה ויפה .היא הזמינה אותי
לשבת עמה במקדונלדס הסמוך .נעניתי בשמחה כי מזמן לא הזמינו אותי לבית קפה .אילנה היפה לא הפסיקה
להתפעל מעצמה ומחייה ,ומדי פעם נשמע צלצולו של הטלפון הנייד שבער בידה הלבנה כמו אש תמיד .ואני
הקשבתי והסתכלתי בהתפעלות על שיניה הנוצצות מבעד לאודם העז ,עד שלפתע ,באמצע המשפט ,עצרה את
שטף דיבורה וקמה ממקומה .קמתי והלכתי אחריה לשירותים .אבל למגינת לבי היא לא קבעה פגישה נוספת
להתפעלות עצמית .נשארתי לבדי בחדר השירותים של מקדונלדס ,אך לא לזמן רב .איך שניגשתי לכיור לשטוף
את הפנים ,הצטרפה אלי במראה האישה עם העיניים העייפות והלחיים השקועות המוכרת לי מהמראה החדשה
בביתנו .למעשה מדובר במראה עתיקה שבעלי קנה מידידו הסוחר .המראה היתה שייכת לדייר ותיק מהשכונה
שנפטר ,ובין כליו נמצאו רישומים מפורטים במיוחד וגם השרטוט במחשב של בעלי .בגלל זה בעלי רכש גם
את המראה שלו .הפועלים של הסוחר תלו אותה בחדר האמבטיה המשופץ כשמנורה מכוונת הישר אליה .גם
המנורה היתה שייכת לאותו דייר ,וגם אצלו היא האירה היטב את חדר האמבטיה וכוונה היישר אל המראה.
היום בבוקר ראיתי שהצווארון של כתונת הלילה שלי מזוהם מזיעה .אחרי הצהריים כשחזרתי מהקניות שוב
פגשתי את שכנתנו הסטודנטית .היא נכנסה לחדר המדרגות עם סלים עמוסים מהסופר וחייכה אלי .חייכתי
בחזרה וגמרתי בלבי שלהבא ,בצאתי ובבואי ,אשתדל לשמור מרחק מדלת הפיר ,כדי לא להרגיז את החתול
שלה.
בעלי כדרכו היה שקוע במעוף העורבים המסתחררים סביב עץ האיזדרכת ,ולא הרגיש שהגעתי הביתה .נכנסתי
בשקט לחדר האמבטיה ,הדלקתי את המנורה למרות שעדיין היה מספיק אור יום ,ועמדתי מול המראה של הצפר
המנוח .אור המנורה היה חזק מדי והכאיב לעיני ,ולמרות זאת לא כיביתי אותה .חשתי על לחיי לטיפה קלה
כמו כנף שעברה לידי .״מה שלומך?״ הקול הלא מוכר מעורר אותי כמו משינה רגעית ,ואני מוצאת את עצמי
מביטה לתוך פנים מהעבר הרחוק ,מתקופת הילדות והבחרות ,אלא שהפנים המוכרות הזקינו מאוד ונשענו על
מקל הליכה עבה .הפרצוף המוכר חייך בחצי פה שמתוכו בלטו שיניים תותבות .משכתי בכתפי ״אני לא מכירה
אותך,״ לחשתי ,״אני לא...״ נזכרתי שאילנה סיפרה שהוציאו לה מהרחם פוליפ ענק מבעוד מועד ,ושמאז
היא מרבה לבקר אצל רופאים כי ״לא יאמן איזה שטויות הגוף עושה״ .פתחתי לאט את דלת חדר האמבטיה,

66

גליון 422

נכנסתי לסלון והתיישבתי על הספה החדשה עם הריפוד הלבן כאילו לא אירע דבר .בעלי דבוק לחלון ,ולא
מרגיש שנכנסתי הביתה .ברקע הרדיו מתנגן בווליום נמוך .ספל הקפה מהבוקר על השולחן הקטן לידו כמעט
מלא .שום אד לא עולה ממנו .מהבוקר הוא לא זז מהחלון .וגם העורבים לא הפסיקו לרקוד לפניו .כמו בובות
אוטומטיות שכוונו לחולל במשך שעות .השתרעתי על השזלונג ,שלחתי יד לרדיו העתיק שעל המדף שלצידו,
והסטתי את המחוג מהתחנה .בכוונה
אני לא מכוונת לתחנה מסוימת ,כי
אני לא רוצה לשמוע מילים ומשפטים,
רק קולות .בלילה אני מצמידה את
אוזני לקיר המפריד בין חדר השינה
לסלון ושומעת את נשימותיו הכבדות
של בעלי .כך אני שוכבת לצידו .מדי
פעם בעלי משמיע נחרה רמה כמו צזור
המפריד בין הצלילים .מבעד לחלון
הפתוח ערפל סתווי יורד מהגבעות
ועוטף את השכונה .והשמש בוערת
בו כמו פצע מודלק או כווייה .כך היא
נראית תמיד מהחלון הזה .לפני שהיא
נעלמת מאחורי הגבעה ,היא משאירה
לנו כמה שרידים מאורה ,שמדליקים
את קווצות השיער הבודדות שלצידי
הקרחת של בעלי כמו גחלים ,עד
שגם הם כבים סופית .מהבניינים
הסמוכים מגיחות נשים צעירות
שדוחפות עגלות עם קשישים .האמהות
הצעירות של התינוקשישים מנפנפות
זו לזו ומשמיעות צלילים שאיני יודעת
פאול קלהThe Inventress of the Nest, 1925 ,
לפענח ,למילים ולמשפטים .בגן
הקטן שבו נדברו להיפגש ראיתי לפני
הצהריים אמהות עם תינוקות רגילים .כך הן מחלקות ביניהן את זמן השימוש בגן .הדשא מתייבש .השנה עוד
לא ירד גשם .על הספסל הקטן יושבת הבלונדינית ההריונית מוועד הבית עם חברה לחיים הכהה והמחוטט.
שערה נפרע .מהסלון הם נראים מתווכחים ,אולם אני שומעת רק את אוושת העורבים בין עלי האיזדרכת .היא
פוכרת את אצבעותיה .הגבר משפיל את פניו המחוטטות .נראה שהיא מתלוננת בפניו על עוולות שונות .הוא
מרותק לחזה העולה ויורד כמו תינוק סורר שמסרב להתנתק משדי אמו .מה היא כבר יכולה להגיד לו .הרי הוא
לא שם לב לדיבורים היוצאים מפיה .רק לריקוד השדיים הוא קשוב ,ורק להם הוא נענה בנענוע ראש תואם
לקצבם .רק בשבילם ולמענם הוא נשאר לשבת עמה על הספסל וסובל את מטר המילים הנרגנות ,שכל התועלת
שבהן היא רק זו שהן מרקידות את השדיים .מנגד הפועלים של הסוחר עסוקים בבניית גדר סביב הבניין .החלון
החשוף ללא וילון הולך ומתקדר .השעה חמש אחר הצהריים .התחלת הסתיו .הימים הולכים ומתקצרים .אני
נכנסת למטבח ,ממלאת את הקומקום החשמלי במים ומדליקה .כעבור כמה דקות אני מכינה לעצמי תה חזק
עם שתי קוביות סוכר ולימון ,מתיישבת על הספה הלבנה ,ולוגמת לגימות קטנות ,מדודות ,מהכהות הסתווית
המשתררת בחלון .הרדיו מנגן בין התחנות ,והמנגינות מתחברות יחד למנגינה אחת שבאה והולכת בזמנים
לא קצובים ,ואני שוקעת אט אט לתרדמה כמו לצלילי שיר ערש של רוח רפאים .כשהתעוררתי הייתי עטופה
בשמיכה של בעלי כמו גולם בפקעת קורים .הכל שקט סביבי .הכל .הקירות המסוידים בצבע חדש שקטים כמו
מים עמוקים .ואני מתקשה לנשום ,כמו טובעת .מסביבי הכל לבן וחלול .בעלי יוצא מהמטבח הקטן ונע בסלון
הלבן כמו ספינה שנסחפת ומטולטלת על ידי הגלים ,ונעצר ליד החלון הפתוח לרווחה .בוצע פרוסה מהבגט
הטרי שהבאתי ומפורר לתוך הצלוחית המונחת דרך קבע על אדן החלון החיצוני .מספל הקפה שמזג לעצמו
יוצא אד קטן המצטרף לענן כהה גדול ההולך ומתקרב לחלון .אני מביטה בגבו הרחב .מאז שעברנו לכאן כבר
איני רואה את פניו ,ואפילו את צבע עיניו כבר הספקתי לשכוח .אני קמה חרש ממקומי וניגשת אליו על קצות
האצבעות .כורכת ידי סביב מותניו ומניחה את ראשי על כתפו .הוא נרעד כמו התעורר לפתע משינה עמוקה.
״איפה הסתובבת כל היום?״ שאל בלי להפנות אלי את מבטו .״כבר עברה הציפור?״ אני שואלת.
1
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דוד מרקיש :בין התחומים ,מרוסית :דינה
מרקון ,הקיבוץ המאוחד  253 ,2021עמ׳
מדוע נשארו רבים מסופרי וממשוררי
היידיש להישאר בברית המועצות? איך
נקשר בה גורלם הפרטי? מה היו התוכניות
של סטאלין ביחס אליהם? מרקיש מנסה
להשיב על כך ונע על הגבול שבין תעודה
לספק בדיון ,תוך שימוש בהומור.
עמנואל מוזס :אפל כזמן ,שירים ופרוזה,
תרגמו מצרפתית :מיכל גוברין (שירה),
יואל טייב (פרוזה) ,כרמל  58 ,2021עמ׳
״הַ ּיַעַר ּגָדו ֹל אַ ךְ הָ עוֹלָם הוּא קְ טַ נְטַ ןּ /גַם הַ ּלֵב
הוּא ּגָדו ֹל וְהַ ּגוּף כּ ֹה קָטָ ן /ו ׁ ְּשמַ ע ,הַ חַ ּיִים
כּ ֹה ּגְדו ֹלִ ים /וְעַ ד ּכ ּ ַָמה הַ ּ ָמוֶת קָטָ ן!ֶ ּ /באֱמֶ ת
כּ ֹה קָטָ ןֶ ׁ /שאֶ פְ ׁ ָשר ָל ִש ׂים או ֹתו ֹ ְּבקֻ פְ סָ ה״
(׳תיאטרון שרלוט׳ ,עמ׳ .)12
חוה פנחס־כהן :גשם בשפה זרה ,הקיבוץ
המאוחד  67 ,2022עמ׳
״מֵ חַ לּ וֹנִי נִרְ אֶ ה הַ ּ ָמקו ֹם מִ ּ ֶמ ּנ ּו נ ׁ ְִש ּ ָתת הָ עוֹלָם/.
אֶ בֶן הַ ׁ ְּשתִ ּיָה ֲע ַדיִן סו ֹ ֶגרֶת אֶ ת ִּפי הַ ְּתהו ֹם/
הַ ְּמגַרְ ּ ֶגרֶת וְהו ֹמָ ה ְּכמו ֹ חַ ּיָה ְּכלוּאָ ה /,וּבְ כָל יו ֹם
רו ֹאָ ה אֶ ת ֶסדֶק הָ או ֹר /הַ ּבָא מִ ְּלמַ עְ לָה וְהִ יא
רו ֹתַ חַ ת /מִ ְּלמַ ּ ָטה....״ (מתוך ׳אבן ,דם ומים׳,
עמ׳ .)41
עמוס לויטן :שירים ושברים ,עמדה ,2022
 60עמ׳
שירים ,פרגמנטים ואפוריזמים .״אִ י אֶ פְ ׁ ָשר
לְ הַ אֲרִ יךְ יָמִ ים מִ ְּבלִ י לְ הִ ז ּ ְַד ּקֵן /.אִ י אֶ פְ ׁ ָשר
לְ הו ֹסִ יף ּ ַדעַת מִ ְּבלִ י לְ הו ֹסִ יף מַ כְ או ֹב /.אִ י
אֶ פְ ׁ ָשר לְ הַ רְ בּ ו ֹת ְנכָסִ ים מִ ְּבלִ י לְ הַ רְ בּ ו ֹת
ְּדאָ גָה /.אִ י אֶ פְ ׁ ָשר לְ הַ ג ׁ ְִשים חֲלו ֹם מִ ְּבלִ י לְ אַ ּבֵד
חֲלו ֹם״ (׳פרדוקסים׳ ,עמ׳ .)39

זוזנה גינצ׳נקה :קנטאורים ,מהדורה דו־
לשונית ,מפולנית :צביקה שטרנפלד ,אבן
חושן  71 ,2021עמ׳
ספר שיריה היחיד של המשוררת שנרצחה
אשית הָ י ּו ׁ ָשמַ יִם וָאָ ֶר ץ/
״ב ֵר ׁ ִ
בשואה בגיל ְּ .27
וָעֳפָרִ ים /וּצְ בָאִ ים ְּדה ּויִים /וּבַ הֶ מְ ׁ ֵשךְ הָ רִ יצָה
מִ ׁ ְש ּ ַת ּנָה /:וְהַ ּגוּף /הָ יָה /לְ מִ ּלָה״ (מתוך
׳קנטאורים׳ ,עמ׳ .)15
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המלצות
שושי שמיר :עננים מוכי זוהר ,כרמל
 80 ,2021עמ׳
״הֵ דִ ים וּצְ לָלִ ים ל ֹא יְכו ֹלִ ים ָלגַעַת ּבָעו ֹר/.
מִ ּ ַבעַ ד לְ גוּף הֵ ם חו ֹלְ פִ ים מו ֹתִ ירִ ים ק ֹר /.ל ֹא
הֵ ם יוּכְ ל ּו לְ כַ בּ ו ֹת אֶ ת ּגַעְ ּגוּעַ הָ או ֹר״ (׳הרים
וצללים׳ ,עמ׳ .)13

דנה חפץ :במדבר דברים ,הוצאה עצמית
 117 ,2022עמ׳
קובץ פרגמנטים פיוטי :רגעים קטנים ופרטים
קטנים בימי מגפה .״הדברים האלה נכתבים
בעת שבה מתחילות הדרכים להיחסם.
מרחבים /מצטמצמים (אם כי אחרים,
במפתיע ,נפתחים) .אנשים נושרים זה מזה,
לעיתים מעצמם /.ועוד אין לדעת מי ימות ומי
יחיה ,מי בקיצו ומי באיבו ,אם תהיה נחמה
ואיזו /נחמה בכלל באפשר /.הדברים האלה
נכתבים באהבה״ (פרגמנט ראשון).

שמעון רוזנברג :שירים מקצה המערב,
עמדה  107 ,2021עמ׳
ֶשת רְ חו ֹקָה//
״זַחַ ל הַ ּ ַפרְ ּ ַפר /אֵ ינו ֹ מַ סְ עִ יר /י ַּב ׁ ֶ
ְּפקַ עַת הַ ּ ַפרְ ּ ַפר /מְ אַ ּ ֶבדֶת /אֶ ת סַ בְ לָנוּתָ הּ //
ְּכנַף הַ ּ ַפרְ ּ ַפר /נִדְ ֶרכֶת :מַ ז ּ ְֶכרֶת מִ ּגִלְ ּגוּל״ (עמ׳
.)51

דניאל עוז :אוסף צדפים ,ידיעות ספרים
 120 ,2022עמ׳
עוז מספר על ילדותו בצל אביו מנקודת
מבטו .הוא מפרט את זיכרונותיו שלו ,השונים
בתכלית מאלו המפורטים בספרה של אחותו
שבו האשימה את אביה ביחס מתעלל.

רוני גרוס :מי מחבקת את עצמה? פרדס
 73 ,2021עמ׳
״ ֲאנַחְ נ ּו לו ֹכְ דו ֹת חֲלו ֹמו ֹת ,מְ ַד ְּלגו ֹתֵ ּ /בין
ח ֹרִ ים ׁ ְשח ֹרִ יםְּ /כאִ לּ ּו הָ י ּו ׁ ְשלוּלִ יו ֹתַ /ו ֲאנַחְ נ ּו
יַלְ דוּת ׁ ֶשצּ וֹחֲקו ֹת אַ ֲח ֵר י הַ ּג ׁ ֶֶשם //יַלְ דוּת
ׁ ֶש ּיו ׁ ְֹשבו ֹת ִּבצְ רִ יפִ יםֶ ׁ /ש ּ ַד לְ ּ ָתם ְּפתוּחָ ה
לְ ִג ּנו ֹת קְ טַ ּנו ֹת /וּמְ נַסּ ו ֹת לְ הָ בִ ין ָל ּ ָמה הֵ ן ל ֹא/
תּ ו ֹפְ סו ֹתְּ /ג ָברִ ים״ (מתוך ׳הלילה חלמתי
אותך׳ ,עמ׳ .)45

יוהני אהו :מסילת הברזל ,מפינית :רמי
סערי ,כרמל  ,2021ספרי מופת  150עמ׳
הרומן ראה אור לראשונה בשנת ,1884
ותורגם לשפות רבות .זוג איכרים ,החיים
כאריסים קשי יום באזור נידח ,מבינים כי
רכבת עתידה להגיע בקרוב אל אזור מגוריהם.

סמדר פייל :ממלאת מקום ,עמדה ,2021
 97עמ׳
״ ֲאנִי מֵ אֲחו ֹ ֵרי הַ הֶ גֶה /מֵ אֲחו ֹרַ י – ׁ ָשלו ֹׁש/
מֵ אֲחו ֹ ֵריהֶ ן ׁ ָשמַ יִם ּדֻבְ ְּד ָבנִים /מֵ אֲחו ֹ ֵרינ ּו –
הָ עוֹלָם /אַ חַ תְ ׁ ,ש ּ ַתיִםָ ׁ ,שלו ֹׁש״ (מתוך ׳ובזאת
אני באה אל הקודש׳ ,עמ׳ .)42
שרון אס :המגרפה ,אפיק  117 ,2021עמ׳
״אִ ׁ ּ ָשה בּ ו ֹהָ ה ּ ֵבין מְ ָלאכָה לִ מְ ָלאכָה :מְ הִ ירָה
לְ עַ צְ מָ הּ ְּכחָ תוּל ׁשֶ ּנו ֹתַ ר מִ ּ ֶמ ּנ ּו זָנָבַ ּ /:ב ֻגּמְ חָ ה
הַ ִּמסְ תּ ו ֹרִ ית ְּבתוֹכָהּ ְּכלֵי מְ ָלאכָה מְ ַנ ְּגנִים:
רַ עַ ׁש נו ֹ ָרא עוֹלֶה מֵ הַ חוּץ :מַ זְמֵ רָה חַ ׁ ְשמַ ִּלי״
(מתוך ׳כלי מלאכה׳).

גילה ג .שחר :פנגיאה ,כרמל 198 ,2021
עמ׳
תהליכי בנייתה והתפרקותה של משפחה
(משפחתו של מרקוס ובניו) משלהי המאה
התשע־עשרה עד אמצע המאה העשרים.
מבוסס על תחקיר משפחתי וחומרי ארכיון,
כולל עדותו של אביה של הכותבת במשפטו
של הקצין הנאצי ויסמן ,רוצח משפחתה.

ג׳לאל אל־י אחמד :מנהל בית הספר,
מפרסית :אורלי נוי ,פרדס ,סדרת מכתוב,
 124 ,2021עמ׳
חוויותיו בגוף ראשון של מורה במהלך שנה
שבה שימש מנהל בית ספר חדש בשולי
טהראן .הנובלה שפורסמה ב־ 1958מותחת
ביקורת חריפה על מערכת החינוך האיראנית
והחברה והשלטון באיראן.

