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לפי 
שעה

שנת 1647 היתה שנה מוזרה, בה נראו בשמים ובארץ אותות מאותות שונים, אשר ביׂשרו אסונות ומאורעות בלתי רגילים.
סופרי הקורות אשר בימים ההם מספרים, כי בימי האביב עלה ארבה כבד משדי־הפרא והשחית כל מזרע וכל עשב, והיה זה 
לאות כי הטטרים יעלו על הארץ. בקיץ קדרה החמה פתאום, וימים לא־רבים אחרי כן נראה כוכב־השביט בשמים. בַורשה 
ראו בעבים מעל לעיר קבר־אש וצלב־אש. ובכן קראו צום ונתנו צדקה לעניים, כי היו אנשים, אשר אמרו, כי מגפה תבוא 
על הארץ ותכרית כל בשר. אחרי כן בא חורף לא־קר, אשר כמוהו לא ראו גם זקני הדור ההוא. בגלילות הדרום לא קפאו 
מימי הנהרות, אשר מדי בוקר, כאשר נמס השלג, הלכו ורבו, עלו על גדותיהם ושטפו את חופיהם. מן השמים ירדו גשמים 
לרוב. הערבה נתרככה והיתה לאגם גדול. בצהרים ליהטה השמש, עד אשר – פלאי־פלאים! – בגליל ברצלב ובׂשדי־הפרא 
כיסה הדשא את ערבות השדה ואת אדמת המישור כבר בחצי חודש דצמבר. נחיֵלי דבורים המו והרחישו בכוורות. הבהמות 
געו באורוותיהן. ובכן כאשר נדמה, כי כל סדרי בראשית נשתנו, ידעו כל יושבי אוקראינה, כי יתחוללו בארץ מקרים אשר 

כמוהם לא קרו עוד, ונשאו את עיניהם ואת לבם אל שדי־הפרא, אשר משם נקל לה לרעה כי תיפתח.

מתוך: באש ובחרב, הנריק סנקביץ', פרק א, תרגם מפולנית: עזריאל נתן פרנק, באדיבות פרויקט בן יהודה

*

במהלך הסיקור האינטנסיבי של המלחמה באוקראינה נשמעים שוב ושוב שמות המהדהדים באוזנינו שמות משפחה מקומיים 
או לפחות חצרות חסידים ידועות. גם שמות כמו מריופול, קייב ולבוב מוכרים לנו מזמנים שלפני המלחמה הנוכחית.

אני עצמי נתקלתי לראשונה בנוף, ביישובים ובעם האוקראיני ברומן באש ובחרב מאת הנריק סנקביץ', שהיה הספר האהוב עלי 
בילדותי. מובן שלבי נטה אחרי גיבורי הספר הפולנים: זגלובה המצחיקן, סקשטוסקי האביר הרומנטיקן וכמובן וולודיובסקי 
הסייף המופלא. אך אפילו סנקביץ', גדול סופרי פולין, גילה מדי פעם חמלה ואף הבנה לאוקראינים, איכרים וקוזקים שנגזלו 

שוב ושוב בידי אדוניהם הפולנים )אולי כי כשהספר נכתב, פולין היתה משועבדת לצאר הרוסי(.

בספרי הלימוד שלנו התקופה נקראה "גזרות ת"ח ות"ט", ומטבע הדברים האסון שהמיטו המורדים האוקראינים בהנהגת 
חמלניצקי על היהודים תפס את מלוא תשומת הלב.

הספר מלא תיאורי מלחמה, הרואיּות וזוועות ביד רחבה. ילדי לא קראו אותו למרות המלצותי )ואולי טוב שכך(.

יהודי,  זוועה. בראש האוקראינים הנלחמים על עצמאותם עומד  ותיאורי  והארץ ההיא שוב מוכת מלחמה  374 שנה מאז 
אפילו סנקביץ' לא יכול היה להמציא דמות כזו.  .שבעברו היה בדרן, כובש לבבות )נבחר לגבר הסקסי ביותר בסקר שנערך בין נשי ארה"ב( וסייף מדיה מופלא.

                                    מיכאל בסר

רשימות מהתחתית...  ְׂשדי הפרא

הגליון הזה
*

בחרנו לפתוח את הגליון הזה בתרגומים של שתי משוררות ומשורר אוקראינים. השירים משקפים את טעם החירות )בשירה 
של לסיה אוקראינקה, המשוררת מתחילת המאה העשרים( שחשוב כל כך לאותה “ארץ האנקות והתפילות/ יצרנית חשובה 

של מוות״, כניסוחו של המשורר העכשווי יורי טרנבסקי )תרגם אלכס אוורבוך(. 

עוד בגליון על רוסיה כסוכנת כוח ועל מצב היהודים במארג המסובך ברשימתו של אלכס גורדון על ליון פויכטוונגר; 
חייל  שהיה  מי  בידי  יפן  רוסיה  מלחמת  כנגד  שנכתב  טולסטוי,  מאת  מוראט  חאג׳י  על  הנרחב  במאמרה  שולמית שחר 
לויתן כתבו על המלחמה  ועמוס  יובל גלעד, אולגה עגור  ולאלימות בכלל.  והתנגד באחריתו למלחמות  במלחמת קרים 
לויתן  חירום, עמוס  בקו  סיוע שהיא מקיימת כמתנדבת  עגור בשיחות  בצגי החדשות,  גלעד  באוקראינה ממבט מקומי: 

במבט־על, כמלחמת ה״פרה״ בפוסט״.
*

על משה - מהתגלות האל לקבלת לוחות הברית במדבר, ביציאת מצרים. חג שמח.                   .ומשפט קצר על ‘הסימפוניה הרביעית של יוהנס ברהמס׳ מאת צור ארליך; זאת בטורו של אילן ברקוביץ׳, ׳שירת ישראל׳, 

עמית ישראלי־גלעד

באש ובחרב
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לסיה אוקראינקה 
תרגם מרוסית: ניקולא יוזגוף אורבך

דמדומים 

ֲעָלָטה ִּכְּסָתה ֶאת ָּכל ָהֲאָנִׁשים ָהֲעֵיִפים
ַּתַחת ְּכָנֶפיָה ַהְּׁשֹחרֹות ְוָהְרָחבֹות. 

אֹורֹות ָהֶעֶרב ָּכבּו;
ַהּכֹל ָנמּו ַּבֲחלֹוָמם

ַהּכֹל ִהְכִניַע ַהַּלִיל ַהַּׁשִּליט. 

ֶזה ַהָּיֵׁשן, ְוֶזה ֶׁשֵאינֹו – ִהָּכְנעּו ִּבְפֵני ָהֲאֵפָלה. 
ַאְּׁשֵרי ַּבַעל ֲחלֹום טֹוב

ֲאֶׁשר ִמֶּמִּני ָנס!
ְסִביִבי ֲאֵפָלה ְּכֵבָדה,

ְסִביִבי ַהּכֹל ְיֵׁשִנים, ִּכְבֶקֶבר. 

ִסּיּוֵטי ֵאיָמה ִהְכִּבידּו ַעל ַנְפִׁשי
ַאְך ְלִהְתַנֵער ֵמֶהם ָהָיה ִמְּמַעל ְלכֹוִחי...

ְלֶפַתע, ַקְרַנִים ָצחֹות 
ֵמֲחלֹום אֹוִתי ֵהִעירּו

ּוְלָפַני ְּבאֹורֹות ִּדְמּדּוִמים ֵהִאירּו. 

ִּכְמַנְּצִחים ְמֻיָחִלים,
ִּפְּלחּו, ָחְתכּו ֶאת ָהֲעָלָטה

ְוַאף ֶׁשַּקְרֵני ַהֶּׁשֶמׁש עֹוָדם ָנִמים,
ַהִּדְמּדּוִמים ַּבָּׁשַמִים ְּכָבר ּדֹוְלִקים

ִּביֵדי ָהֲאָנִׁשים ָהֲעֵמִלים. 

קּום, ֶזה ֲאֶׁשר ַחי, ֶׁשַּמְחַׁשְבּתֹו ָטֲעָמה ֵחרּות,
ֵעת ְמָלאָכה ָּבָאה!

ַאל ִּתיָרא ִמְּפֵני ֹאֶפל ֶׁשִּלְפֵני ְזִריָחה –
ַהֵּצת ַּבָּׁשַמִים אֹורֹות ִּדְמּדּוִמים
ְּבֶטֶרם ְזִריָחה ָּתֵהל ַּבְּמרֹוִמים.

 17 בגיל  ביותר בספרות האוקראינית. כבר  קֹוַסאץ'־ְקִביְטַקה מהמשוררות והסופרות החשובות  אּוְקרִָאינְַקה )1913-1871( שם העט של לריסה פטריבנה  לְֶסיָה 
ארגנו אוקראינקה ואחיה קבוצה שפעלה לפיתוחה של הספרות האוקראינית ולתרגום קלאסיקות זרות לשפתה. בשנת 1893 התפרסם אוסף שיריה הראשון. 
מאחר שפרסומים בשפה האוקראינית הוצאו מחוץ לחוק בתחומי האימפריה הרוסית, פורסם ספרה רק בתחומי האימפריה האוסטרו־הונגרית )מערב אוקראינה(

והוברח לקייב. בדרמות ובשירים שכתבה התייחסה אוקראינקה לתרבות ולהיסטוריה של העם האוקראיני. היא התנגדה באופן פעיל לשלטון הצארי הרוסי, היתה 
חברה בארגון מרקסיסטי ואף תרגמה לאוקראינית את המניפסט הקומוניסטי. בשנת 1907 נאסרה ונותרה תחת מעקב המשטרה הצארית לאחר שחרורה. תרומתה 

לעם האוקראיני מודגשת ברחבי העולם, אך בעיקר באוקראינה, שם הוקמו פסלים בדמותה ורחובות נקראו על שמה. 
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יורי טרנבסקי 
תרגם מאוקראינית: אלכס אוורבוך* 

רוסיה

הֹו, ֶאֶרץ ַהּסֹוֶבֶלת ִמַּתְסִּביְך ִאָּמהּות
ּוְמַלֶּפֶפת ֻאּמֹות ֲאֵחרֹות ְּבחּוט ַהַּתִיל ֶׁשל ַאֲהָבֵתְך,

ֲהֹלא ִיָּמֵצא ֵּבין ָּבַנִיְך
ְלָפחֹות ֶאָחד ֶׁשַּיִּגיד: "ִעְזִבי אֹוָתם, ִאָּמא!"

הֹו, ֶאֶרץ ֲעָנק ַהּזֹוֶלֶלת ְסָפִרים ַחְסֵרי ֶיַׁשע
ְּכמֹו ִּתינֹוקֹות ִּבְמעֹוֵני ִסְפִרּיֹות –  

ָהִייִתי ַחי ַּגם ִמיְליֹון ָׁשָנה ְּכֵדי ַלֲחצֹות אֹוָתְך ִמָּקֶצה ְלָקֶצה
ִנְׁשָען ַעל ַסִּכין ְּכַעל ָּכֵתף ֶׁשל ָחֵבר.

ַעְצָמִאּיֹות, ִמַּתְּממֹות, ָנמֹות ְמִדינֹות ַּבֲעִריסֹות ַהַרּכֹות ֶׁשל ְּגבּולֹוֵתיֶהן,
ִעם ָעֵרי ִּביָרה ְּפתּוחֹות ְלֶמֱחָצה ְּכמֹו ִּפּיֹות,
ַּכֲאֶׁשר ִמַּבַעד ָלֹאֶפק ִנְרָּכן ְלֶעְבָרן ֵיׁשּו ּפֹוֵזל

ִעם ְּדַבׁש ַעֶּגֶבת ָמלּוַח ַעל ְׂשָפָתיו.

לפצע יש שם

ַלֶּפַצע ֵיׁש ֵׁשם, ְזכּות
ְלַהִּׂשיג ֹאֶשר.

הּוא נֹוֵחת ַעל ְּפֵני ֶׁשַטח
ַהּגּוף, ּתֹוֵפס

ָמקֹום, ּפֹוֵתַח ַׂשִּקים
ְּכֵבִדים, ִמְתַיֵּׁשב

ַלֲארּוַחת ָהֶעֶרב, ַּכֲאֶׁשר ַהָּמֶות
עֹוֵבר ְלָידֹו ַעל אֹוַפֵּני

ְּבִדיל, הּוא ְמנֹוֵפף ְּבִמְטַּפַחת
ֲאֻדָּמה ְּכֵדי ֶׁשֹּלא

ִיְׁשַּכח ִמֶּמּנּו.

ְּבִלי ֶקֶׁשר ִאם
זֹוַרַחת אֹו ֹלא זֹוַרַחת

ַהֶּׁשֶמׁש, נֹוֵפל ִמֶּמּנּו ֵצל ָארְֹך – 
ְולֹו ֶּפֶלג ּגּוף ֶעְליֹון, רֹאׁש, ַּגַּפִים

ּיֹוְגַרְפָיה. ּוִבּ

בבית

ֲאִני חֹוֵזר
ַהַּבְיָתה –

ַהּכֹל
ֻמָּנח ַּבָּמקֹום –

ָהֲארֹונֹות
ְסגּוִרים

ְּכמֹו ֵעיַנִים,
ֲאִויר ִאֵּלם,

ֵאין ְמקֹומֹות
ְוֻרִּדים

ֶׁשִּנְרִאים ְּכמֹו
ַמְרֵּפִקים,

ֶּפה,
ָׁשַדִים.

*

ִמיֶׁשהּו ֹלא רֹוֶצה
ָלמּות, ְּכִפי ֶׁשְּבתֹור ֶיֶלד 

ָרָצה 
ַצֲעצּוַע, ֹלא

ְמֻסָּגל ֶלֱאכֹל ִּבְגַלל 
ָהָרצֹון ַהֶּזה, חֹוֵטף חֹם

ְּבֶאְמַצע
ַהַּלְיָלה, ָצִריְך ְלַהְזִמין

לֹו רֹוֵפא ְּכֵדי
ֶׁשִּיֵּתן ַהְרָּגָעה.

ַהָמֶות קֹוֶרה
ְּבַׁשְלָוה, ְּכמֹו ֶׁשֻּׁשְלָחן

עֹוֵמד ְּבֶאְמַצע ַהֶחֶדר, ַהַחִּיים
ֵאיָנם ָנָהר, ֵהָעְלמּות 

ַהִּטָּפה ֹלא ַּתְׁשִאיר ָּבֶהם ָּכל ִסיָמן.
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מלך זקן

ַעל ֵּכס ַּמְלכּות
ֵמַעְצמֹוָתיו
ַהחֹוְרקֹות

ּוִמִּצּלֹו 
ָהָרעּוַע

הּוא יֹוֵׁשב
ִעם ֶּכֶתר
ְזבּוִבים

ַעל רֹאׁשֹו
ַהֵּקֵרַח

ּוְדָמעֹות
ִמִּסיד

ְוִמֶצַבע
ָּכחֹל

זֹוְרמֹות
ַעל 

ְלַחָּייו.
ִּבְּמקֹום ַּׁשְרִביט
הּוא ַמֲחִזיק ֶאת

ֶאְצָּבעֹו
ַהּמֹוָרה,

ִּבְמקֹום ְּגלֹוּבּוס ְקרּוֶסְיֶגר –
ִּפַּקת ַהֶּבֶרְך 

ַהָּקָרה
ֶׁשּלֹו.

הּוא ָלבּוׁש
ַרק ְּבִקירֹות

ֵעיֻרִּמים,
נֹוֵעל

ַרק
ְרָצפֹות 

ְמֻאָּבקֹות!
הּוא ׁשֹוֵלט

ַרק ַּבַחְיַּדִּקים
ֶׁשְּבִפיו,

ֵמִטיל
ֵאיָמה

ַרק ְּבתֹוְך 
ִלּבֹו!

ָמה ַמְפִחידֹות
ַהַּמֲחָׁשבֹות

ֶׁשהּוא חֹוֵׁשב!
ַּכָּמה ָרחֹוק
הּוא ִהִּגיַע
ִמְּתִחָּלתֹו
ּוֵמַאֲהָבה!

*

ֵאין ֱאֹלִהים ְּכמֹו
ֶׁשֵאין ִסָּבה ִלְבּכֹות

אֹו ִלְצחֹק, ַהּכֹל
קֹוֶרה ְּכמֹו

ֶׁשָיכֹל ֹלא ִלְקרֹות, ַהּכֹל
ַקָּים ְּכִפי ֶׁשָיכֹל ָהָיה ֹלא

ְלִהְתַקֵּים. ֶאְפָׁשר ְלַכּנֹות ֶאת ָהֵריָקנּות – 
ַאְנִטי־חֶֹמר, ֶאת ַהֲחָפִצים –

ַאְנִטי־ֹחִרים.
ֲאִריָגה נֹוָרִאית סֹוֶבֶבת

אֹוָתנּו, ְּבֶמֶׁשְך ָׁשעֹות
ִמְתַּכֶּוֶצת ְסִביב
ְּגרֹוֵננּו – ִקְׁשֵרי

חּוִטים ּוְסָדִקים, לּוָלאֹות
ִחּבּוִקים ּוְבִדידּות.

אוקראינה

ֹלא ֶּדֶרְך ָהֲעָרבֹות ְוֶהָהִרים
ְך, – ִהְׂשָּתְרָעה ַהֵּגאֹוְגַרְפָיה ֶׁשָלּ

ַעל ַהֵהִמיְסֵפרֹות ֶׁשל ִמיְליֹוֵני ְלָבבֹות
ְוֶדֶרְך ַהֶּמְרָחִבים ַהִּבְלִּתי ִנְרִאים ֶׁשל ַהִּׁשיִרים.

ֹלא ַהִהיְסטֹוְרָיה ָּיְצָרה אֹוָתְך,
ֶאָּלא ַהְּכִמיָהה ְלָיְפֵיְך.

נֹוַלְדְּת ַּבְּנָׁשמֹות ְּכִׁשיר,
ְוַהֻּמָּׂשג ֶׁשָּלְך ְּכֵמָטפֹוָרה.

– הֹו, ֶאֶרץ ָהֲאָנקֹות ְוַהְּתִפּלֹות,
ַיְצָרִנית ֲחׁשּוָבה ֶׁשל ָמֶות,

ֹלא ִּבְכִדי ְּבצּוָרֵתְך
ַאְּת ַמְזִּכיָרה ֵלב ָלעּוס.

ובלשן  )1934( – משורר, סופר, מתרגם  יורי טרנבסקי   *
 The אוקראיני. ממייסדי קבוצת המשוררים האוקראינים
שני  שירה,  ספרי  עשרה  פרסם   .New York Group

רומנים וארבעה קבצי מחזות. מתגורר בניו יורק. 

אלכס  העריכה.  על  מונסטר  לנועה  מודה  המתרגם   **
בישראל  מתגורר  באוקראינה,  ב־1985  נולד  אוורבוך, 
ורוסית(,  )אוקראינית  דו־לשוני  משורר   .2001 משנת 
במחלקה  הדוקטורט  את  קיבל  ספרות.  וחוקר  מתרגם 
טורונטו.  באוניברסיטת  סלאביות  ולספרויות  לשפות 
פרסם  קנדה.  אלברטה,  באוניברסיטת  פוסטדוקטורנט 
רוסית,  )בעברית,  ותרגומיו  שיריו  שירה.  ספרי  שלושה 
ובכתבי  באנתולוגיות  פורסמו  ואנגלית(  אוקראינית 
באתניות  עוסקת  אוורבוך  של  שירתו  ספרותיים.  עת 
כתיבה  קוויריות,  לשוניות,  ורב  זהויות  ריבוי  מקוטעת, 
וזיכרון. ארגן אירועי שירה ופסטיבלים רבים,  תיעודית 
לשירה  הבינלאומי  הפסטיבל  הוא  שבהם  האחרון 

אוקראינית בת ימינו, בקיץ 2020.

בבית

ֲאִני חֹוֵזר
ַהַּבְיָתה –

ַהּכֹל
ֻמָּנח ַּבָּמקֹום –

ָהֲארֹונֹות
ְסגּוִרים

ְּכמֹו ֵעיַנִים,
ֲאִויר ִאֵּלם,

ֵאין ְמקֹומֹות
ְוֻרִּדים

ֶׁשִּנְרִאים ְּכמֹו
ַמְרֵּפִקים,

ֶּפה,
ָׁשַדִים.

*

ִמיֶׁשהּו ֹלא רֹוֶצה
ָלמּות, ְּכִפי ֶׁשְּבתֹור ֶיֶלד 

ָרָצה 
ַצֲעצּוַע, ֹלא

ְמֻסָּגל ֶלֱאכֹל ִּבְגַלל 
ָהָרצֹון ַהֶּזה, חֹוֵטף חֹם

ְּבֶאְמַצע
ַהַּלְיָלה, ָצִריְך ְלַהְזִמין

לֹו רֹוֵפא ְּכֵדי
ֶׁשִּיֵּתן ַהְרָּגָעה.

ַהָמֶות קֹוֶרה
ְּבַׁשְלָוה, ְּכמֹו ֶׁשֻּׁשְלָחן

עֹוֵמד ְּבֶאְמַצע ַהֶחֶדר, ַהַחִּיים
ֵאיָנם ָנָהר, ֵהָעְלמּות 

ַהִּטָּפה ֹלא ַּתְׁשִאיר ָּבֶהם ָּכל ִסיָמן.
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מריאנה קיאנובסקה
תרגם מאוקראינית: אלכס אוורבוך

השנה הזאת היא מסדרון עם חדרים נעולים

*

ִמְדָּבר ִעם ָראֵׁשי חֹול ְרֵעִבים. 
ִעם ָראִׁשים ְרֵעִבים ִמְתַּגְלְּגִלים ַאֲחֵרי מֶֹשה

ְזַמן ּכֹה ַרב
ֶׁשּנֹוָלִדים ְיָלִדים

ַוֲאִפּלּו ַיְלֵדי ְיָלִדים
ַעד ֶׁשַהָּדִגים ֶׁשֻהְּנחּו ֵּבין ְלָחִמים ְיֵבִׁשים 

ִמְתַקִּׁשים.

ֲאִפּלּו ַיַער ֶנֱעָרם
ִמַּזְרֵדי ֲעָצמֹות 

ְמֻיָּבִׁשים ֶׁשָּנְפלּו 
ִמֶּנֶגד ָׁשַמִים ּוִמֶּנֶגד ֶׁשֶמׁש.

ִּכי ַהִּמְדָּבר ָהֱאֹלִהי ַההּוא

ֹלא מֹוֵחל
הּוא יֹוֵרד

ַעל ָראִׁשים ֲאָחִדים
ֶׁשִּמְתַּגְלְּגִלים ֵמֵעֶבר ְלַקו ָהֹאֶפק

ַעל ַהָּיֵבׁש,
ַהָּיֵבׁש ִמַּדי.

חֹול ָזהֹב
ָזרּוַע 

ַעל ַּגִּבי ַהַחי.

ִמְדָּבר ִעם ָראֵׁשי חֹול ְרֵעִבים
ַהֻּמְבָטח

ָלְרֵעִבים ְוָלֵעירִֹמים.

*

ַהָּׁשָנה ַהּזֹאת ִהיא ִמְסְּדרֹון ִעם ֲחָדִרים ְנעּוִלים

ִלְפָעִמים ַהֲחָדִרים ִנְפָּתִחים

ַּכָּמה ִסְדרֹות ִמְכׁשֹוִלים
ִראׁשֹוָנה ְׁשִנָּיה ַאֲחרֹוָנה

עֹוד ַצַעד עֹוד קֹוָמה עֹוד ַּכָּמה ִמְכָּתִבים

ֲאִני אֹוֶהֶבת אֹוְתָך ְּבַחְדֵרנּו ַהָּזר
ַעל ָסִדין ָלָבן

ִעם חֹור ַמְנעּול

*

ַאָּבא ֵמת
ְוָהַפְכִּתי 

ִלְמאֹוד ַיְלָּדה 

ּבֹוָכה ְּבַעְצִמי ִּבְמקֹום ַעְצִמי
צֹוֶחֶקת ְּבַעְצִמי ִּבְמקֹום ַעְצִמי
אֹוֶכֶלת ְּבַעְצִמי ִּבְמקֹום ַעְצִמי
ְיֵׁשָנה ְּבַעְצִמי ִּבְמקֹום ַעְצִמי

ְמַדֶּבֶרת ְּבַעְצִמי ְלַעְצִמי
ְמַׂשֶחֶקת ִנְסֵּפית ְמַדֶּבֶרת 

ַעְכָׁשו 
ָעַלי ִלְחיֹות ִעם ֶזה

.....................................
ְוהּוא אֹוֵמר ִלי ֶזה ָמה ֶׁשֵּיׁש

טֹוב ֶׁשַאְּת ְּכָבר יֹוַדַעת ִלְגּדֹל
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*

ַהִּׁשיר ֶׁשִּלי ַּבִּמְדָּבר ֶׁשִּלי ָהֱאֹלִהים ֶׁשִּלי
ַרק ַּגְרִּגיר ַהחֹול ֶׁשִּלי

ִהָּכְנעּות ָּכזֹאת ֹלא ָּבָאה ְּבֶרַגע

ְּתִחָּלה ֵיׁש ִלְלמֹד
ְלִהָּמַנע ֵמַהִּבְלִּתי ִנְמָנע

ְלִהַּפֵטר ֵמַהִּנְׁשָמע
ִמָּמה ֶׁשֵּיׁש

ְוִלְפָעִמים – ִמֶּזה

ְוַכֲאֶׁשר ַאֲחֵרי ָּכל ָמה ֶׁשֶּנֱאַמר
ִמיֶׁשהּו ַאֵחר ַמְתִחיל ְלַהֲאִמין

ְוַאְּת ַרק ְמִביָנה
ַּגְרִּגיר ַהחֹול ֶׁשל ִׁשיִרי

ִּפְתאֹום הֹוֵפְך
ְלַׂשֲעָרה ַּדִּקיָקה

*

ָאז 
ַּבַּלְיָלה

ֲחתּוִלים ְמַלְּקִקים
ָחָלב ִמְּפֵני ַהָּיֵרַח

ִסיָמֵני ְלׁשֹונֹות ְמֻחְסָּפסֹות
ַעל ַהִּטיט ַההּוא ִמַּבַעד ְלאֹותֹו ֶהָעָנן

ַׁשַער, ַאְפלּוִלית,
ִאָּׁשה

ְמִביִנים, ֹלא נֹוְבִחים
ִמְתַחְּכִכים ָּבַרְגַלִים

אֹותֹו ֶהָעָנן ְואֹוָתם ַהֲחתּוִלים

ְזַמן ּפֹוֶנה ְלָאחֹור
ְזַמן ְלַלֵּטף אֹוָתם

ְזַמן ְּבִעָּקרֹון
ָלֵכן ִאיׁש ֹלא קֹוֵרא ָלֶהם

ְוָלִאָּׁשה
ָאז

ַּבַּלְיָלה
ְּכָבר ֹלא ָּכל ָּכְך ַקר

ְּכמֹו ָּבֱאֶמת

*

ְלִראׁשֹוָנה ֶזה ָקָרה
ְּבַפֲאֵתי ָהֲעָיָרה ַהָּגִליִציַאִנית

ַהָּקֶפה ָהָיה 
ָמתֹוק ִמַּדי

ָׁשַאְלָּת 
ְּבֵאיזֹו ָׁשָעה

הּוא ָּפַרח

ֵעץ ַהַּתּפּוַח ַההּוא
ֹלא ָיַדְעִּתי

ְוַאֲחֵרי ֶזה ִלְפָעִמים
ׁשּוב ְוׁשּוב

ָׁשַאְלָּת אֹוִתי

ְּבֵאיזֹו ָׁשָעה

ְוִנְׁשַּבְעִּתי

ֶׁשֲאִני ֹלא יֹוַדַעת

ְּכלּום
ִמְּלַבד ַהָּקֶפה ֶׁשל אֹותֹו ָהֶעֶרב

 

מריאנה קיאנובסקה )1973( – משוררת, סופרת, מתרגמת וחוקרת ספרות אוקראינית. פרסמה שנים־עשר ספרי שירה, אוספי סיפורים, עשרות ספרי 

תרגומים )מתוכם בעיקר תרגומי שירה פולנית וליטאית(. זכתה בשורת פרסים בינלאומיים, בין השאר הפרס ע"ש טאראס שבצ'נקו לספרות יפה )פרס 

ספרותי מרכזי באוקראינה( לשנת 2020 והפרס ע"ש שלום עליכם על ספר שיריה קולות באבי יאר. מתגוררת בלביב.
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שבתאי מג'ר

בין הסדר הקיים לסדר המדומיין 
נופל הצל 

עמוס לויטן: שירים ושברים, עמדה 2022, 60 עמ'

והשיר  שאיננו".  נדב,  "לאחי  היא:  בספר  בפתיחת  ההקדשה 
הראשון בספר הוא 'אין, יש'. תנועת הקריאה בספר היא גלית, צצה 
ונעלמת, מגבעה לגבעה, מגבעה לגיא, הליכה מתונה, נוף שטוח 
למדי, ואז, לאט לאט, בקריאה נוספת, מתגלים תווים ותלוליות, 
מזהים פרטים, רואים גם בורות, אם לא נופלים אליהם, ולומדים 

ולהודות  הזה,  הטיול  את  להעריך 
למדריך שכתב אותו. המדריך הוא 
משורר וטייל ִספרות מתבונן. שיריו 
מגלים ניגודים, הפכים, משמעויות 
מתחלפות, רצינות והומור, מבטים 
וקריצות,  עמוקים  פילוסופיים 
חוכמה.  רבים,  מקורות  רחב,  ידע 
כתובים  המכריע  ברובם  השירים 
אך  רעיונות,  ומציגים  כהיגדים 
המקשיב בשקט ישמע ויחוש רטט 

רגש, ויראה בעדו עוד. 

למחשבה,  לקריאה,  מזמין  הספר 
לעיון ולתשומת לב, ובה בעת הוא 

נקרא ונחווה בקלילות, מדלג משורה לשורה, קולט, חולף, קולט, 
וחוזר לאחור למבט נוסף, בוחן יותר, מרגיש. 

לויטן מציע מנות קטנות. כדאי לקרוא כל שורה וכל צירוף שורות 
בקפידה, רצוי בנחת, בהרפיה, לתת למילים להביע את משמעותן, 

ואז לפגוש את המשמעויות האישיות שעולות אצל הקורא. 

שלל  את  לערוך  שיודע  ידע,  ְלמוד  חכם,  כותב  של  ספר  זהו 
רבים  במקרים  קצרות,  בשורות  ולהציבו  שברשותו  הנתונים 
ממהות  אלא  המילים,  מצליל  דווקא  לאו  קורן  ֶשכוחה  בחריזה 

הרעיון שמובע בשיר. 

תמציתיות.  הרצאות  הם  ובגופם  במידתם  הצנועים  השירים 
במקום פסקאות רבות ופרקים מתמשכים, מובעים כאן רעיונות 
להתבוננות ולמחשבה. חלק מהשירים מעורר חיוך נוכח אירועים 
ומצבים מוכרים מחיי היום יום במרחב הציבורי. חלק מהשירים 
מעורר עצב ותהייה על מצבו של האדם בתמונת עולמנו, על יחסי 
הכוח ועל גורלו של הפרט, ועוד שירים שמעוררים תרעומת וכעס 
מול עוולות ותחושת אוזלת יד של היחיד שאינו מוצא את ערכי 

השוויון, הצדק והאחווה הנחוצים לנפשו ולרווחתו. 

הביקורת בשירים מרומזת, עדינה. בקריאה ראשונה היא עשויה 
להעלות חיוך של הכרות והבנה, ונימה של הסכמה. קריאה נוספת 
ובמקומות  נוקבת הטמונה בשורות,  ותגבש ביקורת  כבר תאתר 
רבים גם זיהוי של הקורא את האפשרות שהוא עצמו נמצא בתוך 
תמונת הביקורת והוא חלק מאותה מציאות. 'הם' בשירים הללו 

נגלים ומתפרשים גם בבחינת 'אני', אם באורח פעיל או בשתיקה 
שמקיימת את עיבוי המציאות המקולקלת ומנציחה אותה. 

נראה שעמוס לויטן ביקש להצניע ולמתן את דבריו ולהקהות את 
חיצי הביקורת, אך השתהות בשירים מפזרת את העידון ונקל אז 

להבחין בעוצמת הרגש ובעוצמת ההבעה של הנפש הכותבת. 

ומובן  מוכר  'פשוט',  משפט  הצבת  היא  חוזרת  כתיבה  מתכונת 
לומר  מגוחך  כמעט  אפילו  דבר,  מחדש  שאינו  כמעט  מאליו, 
אותו, ואחריו עוד אחד, משלים או סותר, ואז עוד בית כזה, או 
שני בתים, או יותר, שיוצרים דינמיקה של מחשבה תבניתית, ואז 
מופיע משפט שכמו מניף את השיר, מפריד בין אבריו, מעורר את 
בבהלה  במחשבה,  או  ברגש  אליו  וסוחף  הקוגניטיבית  התפיסה 
או בהסכמה, ומעניק התבוננות מחודשת; וכשחוזרים לקרוא את 
השיר במלואו, כל שורה וכל בית אז נושאים מטען נוסף. דוגמה 

אחת, השיר 'סדר קיים' בעמ' 20:

 .1

מעלתו של הסדר הקיים
שהוא קיים. 

יש טובים ממנו
שאינם בני קיום. 

 .2
חסרונו של הסדר המדומיין

שהוא מדומיין.  
אין שלם ממנו

בדמיונות השווא. 

 .3
בין הסדר הקיים

לסדר המדומיין  
נופל הצל. 

את הכישרון לאחד חוכמה וניסיון חיים עם הומור סאטירי, 
ביקורת, וחמלה שמאפשרת שיפור, מוצאים לדוגמה מני 

רבות באחד הבתים של השיר 'פרדוקסים' )בעמ' 39(: 

_ _ _ _ _

ככל שמשתפרים חייו,
מרבה אדם להתלונן.
היכולת להתלונן – 
היא חלק מהשיפור.

ויש גם שירים אישיים. הם מציעים מבט ער, לעיתים נוגה, לעיתים 
נרגש, על פינות בהוויה האנושית ביקום ובחברה, וגם הרהורים 
בין אדם לעצמו, על התנסויות שונות, נפלאות השפה, התשוקה 

לשירה, מימוש צרכים ומאוויים, יופי ואהבה.

למחברו.  אחרון  כנראה  הוא  הספר שהספר  בגב  כותב  המשורר 
לספר הבא.            .אני מאחל לו ולקוראיו שהספר הזה יהווה עידוד והשראה לדרך 
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אורית קלופשטוק 

להיות לא היות 

אידו גרוסמן: כשהייתי אני לא הייתי, רימונים 2021, 
ערך דורי מנור, 158 עמ׳

גבר  היותו  מחיר  את  ביכוריו  בספר  מבכה   )45( גרוסמן  אידו 
ָחַלְמִּתי  ְיָלִדים,/  ָחַלְמִּתי  ִאָּׁשה,/  ָחַלְמִּתי  "ְּבַיְלדּוִתי  דתי.  הומו 
ֱאֹלִהים./ ]...[ ֹלא ָיַדְעִּתי:/ ְּכֶׁשֶאְגַּדל, ּגּוִפי/ ְיַבֵּקׁש לֹו/ ִאיׁש./" )עמ׳ 
12( הקריאה בשיריו חושפת ילדות והתבגרות בארון, לצד ארון 

אותו  שעשה  האל  של  בצלו  היהודי,  הספרים 
"ְמֻׁשֶּנה/ ֵּבין ַהְּבִרּיֹות" )עמ׳ 22(. שיריו מובילים 
אותנו בדרך הייסורים, מהשתיקה, מהאילמות 
ועד השירים על מלחמת קיומה של האהבה הזו, 
המחירים  על  אחרת.  הוויה  של  קיום  מלחמת 
של ההוויה הזאת. של להיות לא היות. של אי 

היכולת להיות. 

הדובר  של  בלידתו  הספר  את  פותח  גרוסמן 
שערי  דרך  שירי  ביומן  אותנו  ומוליך  השירי 

הספר. 

הייתי״  לא  אני  ״כשהייתי  בשער  נפתח  הספר 
שלו:  האישי  הבריאה  במיתוס  בבראשית, 

ֵמֵגן  ַהֵּׁשָנה/  ֶׁשַּמְלַאְך  ֶהֱאִמינּו  הֹוַרי  ִּבְצָעָקה./  ִנְבָנה  ֶׁשִּלי  "ַהַּבִית 
ָעַלי ֵמֲחלֹומֹות ִּבעּוִתים/ ּוִמּקֹולֹות ֶׁשָּיָפה ָלֶהם ְׁשִתיָקה.//" )עמ׳ 9( 
הגיבור השירי נולד בצעקה. הוריו ניסו להרדים אותו. להשתיקו. 
״להציל  הטבעי שלו.  הראשוני  הפנימי  הקול  מפני  עליו  לגונן 
אותו מעצמו״. אבל הילד סובל ״ֵמֲחלֹומֹות ַהְּמַׁשְּבִרים ֶאת ַהּגּוף״ 
כנגד  ערש״  ״שיר  סונטת  מהמיטה.  ַיְלדּות  שירי   .)25 )עמ׳ 
׳מפלצות׳  בשיר  אבא  לו  צוחק  ָּבָארֹון״  ִמְפָלצֹות  ״ֵאין  סיוטים, 
האירוני )עמ׳ 11(. הוא מבקש מאביו, אביו שבביתו או גם אביו 
ֹחֶרף רּוִסית/״ )עמ׳  ִּכְׂשִמיַכת  ַלֲעֹטף אֹוִתי/  ְלָיֶדיָך  ״ֵּתן  שבשמיו, 
20(. הילד מבקש  ְלֵהָחֵבא״ )עמ׳  ֵמִאְּתָך  ַהַּצַער  18( ״ְוַכָּמה ָעמֹק 
מתחלף,  מתחבא,  ומתעקש,  נכשל  שיר,  אחר  שיר  להתקבל, 
הכיפורים,  יום  בפתח  תשובה,  מנסה  מתפלל,  בגדיו,  מכבס 
בתפילת ׳כל נדרי׳ שבה ׳על דעת המקום אנו מתירים להתפלל 
עם העבריינים׳ הוא מתחנן ומכה דווקא על חטאי המתפללים 
ועל ניסיונו המר ״ַעל ֵאֶּלה ֲאִני ַמֶּכה ּובֹוֶכה/ ּומֹוֶדה ְועֹוֵזב./ ּוָמַתי 
ֲאֻרַחם?//״ )עמ׳ 29(. מילות ה׳כישלון׳, קללות ׳ארור׳, צפות שוב 
חסר  ורואה  מבית  והמקולל  הבודד  הנער  הולך  וכאשר  ושוב. 
ִּבְמֵאָרה,/ צֹוְלִבים אֹותֹו  ְמָבֵרְך אֹותֹו  בית שוכב בתחנה "ֶהָהמֹון 
ִיְהֶיה  הּוא  ַהָּיִמים/  ִמן  ֶׁשְּביֹום  יֹוְדִעים/  ֵאיָנם  ְוֵהם  הּוא  ִמִּלים.// 
ָלֶהם/ ֱאֹלִהים" )עמ׳ 14(, הנער מזדהה עם ה׳צלוב׳ המוטל ודרכו 
חווה הארה, חוויה מכוננת של זהות, חוויה מגוננת מפני הזהות 

המקוללת שלו. התנבאות. שירה. 

הם שערים  הדממה״  ו״מתוך  ריקות״  ״אהבות  הבאים  השערים 
השתיקה׳,  ׳פלך  )כמו  ריקות״  ״אהבות  בשירי  ארס־פואטיים. 
׳שברי מילים׳, ׳שפה נכריה׳( הדובר מחפש מילים ושפה ואינו 

בשירי  ורעילה.  ארוטית  בחוויה  המלווה  חיפוש  זהו  מוצא. 
״מתוך הדממה״ החיפוש מניב שירים, אולם מלאכת השירה היא 
מלחמה: "ַהִּׁשיר ֶׁשֶאְכֹּתב/ ִיְהֶיה ָלבּוׁש ְפָראק/ ְוָחגּור ַאְבֵנט.// )עמ׳ 
52( או ״ִּכְקֵנה ֶאְקָּדח/ ֶאל ָהַרָּקה.//״ )עמ׳ 53( או "ֶאת ִׁשיִרי ֲאִני 
ּכֹוֵתב ְּכמֹו ַחָּיל/ ֶהָחגּור ֵאפֹוד ִמְלָחָמה./״ )עמ׳ 54( או בשיר לזלדה 
ַחְדֵרְך/  ֶאת  ְמַמֵּלא  ֵטרּוף,/  ְּבֶלָהבֹות-/ ִמּתֹוְך אֹוִתּיֹות ֶׁשל  "ְועֹוֶלה 
ָעָׁשן.//״ )עמ׳ 55( והוא בכלל רק ״רֹוֶצה לֹוַמר זֹאת ָּפׁשּוט/ ְּכמֹו 
ַצַעד ִראׁשֹון ֶׁשל ֶיֶלד/ ֶאל ֵעֶבר ֻקִּבַּית ׁשֹוקֹוָלד.//״ )עמ׳ 51( הפער 
בין הדימויים, בין הפעוט המבקש מתוק לאלימות הלוחם הבוער 

בטירוף משקף את החוויה הבלתי נסבלת של תשוקה אסורה. 

רק בשער הבא ״כשתבוא אלי האהבה״ מתחיל הדובר השירי של 
גרוסמן להתמודד עם הדבר עצמו, לגלות אותו, ואיזו התגלות זו 
"ֶׁשְּבֵעיֶניָך/ ָזָהב ִמְסַּתְחֵרר/ ּוְוָרִדים/ ֶלָחֶייָך.// ּוְדָמָמה. 
ֶוֱאֹלַּה./ ָעַלי/ ְוָעֶליָך.//״ )עמ׳ 64( ״ְוִלי ִמְתַחֵּׁשק ִלְצֹרַח/ 
ֶאת ְצִריַחת ַהְּׁשָחִפים/ ַעל חֹוֶפיָך.//״ )עמ׳ 65( ״ֱאֹסף 
ֶאת ּגּוִפי ֶׁשָּכתּוב/ ֶׁשָּצרּוב,/ ֶׁשֻּכּלֹו ֶׁשְּלָך.//״ )עמ׳ 74( 
שער שכולו שירי אהבה ותשוקה שעוצמתם מביאה 
ובעצם  אליה,  בדרך  הכרוכים  הייסורים  להבנת 
הפועם  לבו  הספר.  של  שיאו  הוא  זה  שער  היותה. 
והיא  בו.  נמצאת  והחי של הספר. הצעקה הטבעית 

ערבה לאוזן. 

לאש  ״תן  הבא  ובשער  מחיר,  יש  שלו  לאהבה  אבל 
אל  לטירוף,  לאיבוד,  השירי  הדובר  הולך  ותשרוף״ 
ְּכָבר  ֲהֵריִני  ָמַחְקִּתי.  ֶׁשִהַּכְרִּתי  ָּפַני  ״ֶאת  הספיקות. 
שער  אל  גיבורנו  אותנו  מוביל  משם   .)123 )עמ׳  ַאֵחר/״  ִמיֶׁשהּו 
שירים  כמוות.  כמוה  הבדידות  בו  הבדידות״  את  ״מגדיר  שירי 
מורבידיים, כרואה חזיונות שר שירי סוף הדרך, שסוגרים חשבון, 
שסוגרים מעגל ומתכתבים באופן מכמיר לב עם שירי הילדּות ועד 
אותה צעקה ראשונה ״ַאְך ִמֵּדי ְזַמן ִהיא ָּבָאה/ ִלְראֹות ִאם ַעל ַהִּקיר 

ָהֵריק/ ְּתלּוָיה ַּבַּמְסֵמר/ ְצָעָקה.//״ )עמ׳ 139(.

ונדמה שכאן יומן שירי זה יכול להסתיים, אך בכל זאת מוצא 
שירים,  קומץ  ובו  ״עתידות״  שער  להוסיף  לנכון  גרוסמן 
האומרים, שעדיין רב הנסתר על הנגלה, ״ֵאין ָּכל ְּתִפיָסה ְּבַמִים/ 
ֵהם ֵאיָנם עֹוְצִרים ְלַרְגֵלינּו.//״ )עמ׳ 147( אי אפשר באמת לתפוס 
ַהְּׁשכּוחֹות  ְּבִסְמְטאֹוֶתיָה  ׁשֹוֶטה/  ״ֶאְתַהֵּלְך  הזורמים.  החיים  את 
ֶׁשל ָהִעיר/״ )עמ׳ 148(; ״ֹלא ִלְפֹּתַח ֶאת ֲהּבֹוְיֶּדעם?/ ]...[ ְלַנֵער ֶאת 
ָהָאָבק/ ֵמַעל ַהַּבִּדים?/״ )עמ׳ 150(; ״ָּדָבר ֹלא ִנָּתן ִלְראֹות/״ )עמ׳ 
152(. לאחר שירי הגות אלו על העתיד הלא ידוע, המתעתעים 
 ,)154 )עמ׳  נרות  בהדלקת  ל׳הנני׳  ׳אינני׳  בין  עיניים  כמצמוץ 
נאיביים  מתוקים,  שירים  בשלושה  ספרו  את  גרוסמן  חותם 
בתוכם  אך  שביקש,  שוקולד  קוביית  אותה  בבחינת  לכאורה, 
מצאתי משאלה: ״ִלְהיֹות ָקָטן,/ ְלַהִּטיל ֵצל ֲעָנִקי ֶׁשל ַיְלדּות/ ַעל 

ַהָּׂשדֹות//״ )עמ׳ 157(. 

עלינו לראותו.              .צל ענקי של ילדות מטיל גרוסמן בספר זה על שדותינו. שומה 

שירים  בתיק  זה  את  לרשום  יכולתי  לא  הספר  מחברת  קלופשטוק,  אורית 
היצירה  בפרס  זכה  הספר   .)2020 )פרדס,  סוציאלית  עובדת  של  מפנקסה 

לספר ביכורים ב־2022.          
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רן יגיל

החיים במלוא עוזם

ענבל אשל כהנסקי, ֵאאֹוס ורודת האצבעות, 
ספרי ׳עתון 77׳ 2021, 54 עמ׳

זה ספר שירה שמבקש, כמאמר הפזמון השגור והמוכר של נעמי 
שמר, להתחיל כל יום מבראשית. אלא מאי, עם 
כל הקלישאה שבדבר אין זה פשוט כלל ועיקר. 
צריך אומץ גדול כדי לחיות. הפלירט עם החיים 
מתחיל עם "ֵאאֹוס ורודות האצבעות", אלת השחר 
במיתולוגיה היוונית. בדש הספר כתוב כי ֵאאֹוס 
שולחת בכל בוקר את קצות אצבעותיה הוורודות 
לרוב  במזרח.  הרקיע  את  ומעלה  השחר  טל  אל 
צוְירה בגלימה בצבע הזעפרן, נישאת על מרכבה 
לומר,  רוצה  מכונפים.  לבנים  לסוסים  רתומה 
נקודת  הם  אלה  מעין  חזקים  נשיים  דימויים 
המוצא של שירת ענבל אשל כהנסקי בספר הזה 

בפרט ובשירתה בכלל.

מדימוי האישה לפרפר, החוזר בספריה, כמו בשיר 
היפה 'למצוץ חלב מתוק' המתחיל בשורה המצמררת "את אישה 
שפעם היו לה כנפיים של פרפר" אשר הלחין מקסים המשורר דוד 
ברבי, ועד לדימוי האישה כלביאה החוזר ונשנה בשירים גם בספר 
זה, אבל לא סתם אישה לביאה אלא, כפי שמוכנה הדוברת בשירים 
באמפליטודה  השיער.  רעמת  בשל  בנקבה  אריה  כלומר  'ַאְרָיה', 
המרשימה  והחיה  והעדין  היפה  הֶחֶרק  אלה,  שני  של  הנשית 
והאצילית, חיה השירה של אשל כהנסקי. חושנית וארוטית ביותר 
המשוררת הזאת ומוכיחה שוב ושוב עד כמה האהבה והתשוקה 

כרוכות במחלה, כפי שלימד אותנו רּבנו תומאס מאן.

ראו למשל את השיר היפה הזה בן שני החלקים 'שטיפת בוקר', 
בוקר  באמבט   .1" זוג:  בן  עם  שכזה  מקסים  דיאלוג־אהבה  שיר 
מאריחי  ניגר/  וסמיך  מרוכז  חלב  לתוכי,/  עמוק  נלחצָּת  זיווני/ 
החרסינה המצוירת.// בצניעות רגעית/ התעטפָּת במגבת ענקית.// 
2. פסענו על ַמרצפות חלקלקות כפיסות משי פראי/ צנחנו על 
'הייתי אבודה עד שבאָת'  המיטה בשאגות רועמות של צחוק.// 
זו משימה בלתי אפשרית' ִערסלָּת אותי".  לאטתי./ 'להיות שלְך 
החושניּות הזאת מלווה את הדוברת בשירים גם כשהקימה בבוקר 
היא לבד. אם בן הזוג אינו בנמצא אפשר לעשות אהבה פולחנית 
עלוות  דרך  "מסתננת  החמה':  'סגידת  השיר  הנה  השמש.  עם 
צמרת המכָנף הנאה/ חודרת דרך תריֵסי חדר השינה, את החמה// 
מגישה  אני  ִאכליהו./   – מבשרי  פיסה  בזהירות  לך  מגישה  אני 
לך בִיראה לגימה מחלבי – שתיהו.// את בולעת את כולי בפיְך 

ֶהעצום, את החמה".

האישה בשירים האלה, בין אם היא ַּפְרּפָרה בין אם ַאְרָיה היא אישה 
שיֵרי  המאיין.  למוות  השופעים  החיים  בין  בתווך  עומדת  חזקה, 
הקימה וההתעוררות לחיים כובשים אותך כי בקימה מן השינה יש, 
כפי שקבעו בגמרא, אחד חלקי שישים ממיתה. ואשל כהנסקי היא 
אכן משוררת שפתוחה אל העולם ומנהלת עמו דיאלוג. בשיריה היא 

פונה ועונה למשוררות ולמשוררים אחרים. אתה חש שהפמיניזם 
שלה טבוע בה עד הסוף. הוא נלמד ומתהווה כל הזמן, אבל הוא 
אינו משהו קר, מנוכר ואקדמי, אלא חי ובועט. היא נושמת אותו. 
זה בולט כל כך בשירי הקימה האלה כשהדלת נטרקת על תודעת 
החלום ואתה מנהל רב שיח עם העולם, למשל עם בן הזוג שלה 
יאיר; או עם המשורר והמתרגם ערן צלגוב; או המשוררת והסופרת 
ֶׁשז, שאף ערכה את הספר הזה; או המשוררת החושנית והארוטית 

לורן מיְלק; או המשורר המנוח והמורּבידי חזי לסקלי. 

הכל אצלה חושני ונשי ולא רק השירים לאבא ולאמא, לבת שלה 
או לבן הזוג, שזה מתבקש בגלל האינטימיות, אפילו 
במידה  וארוטי  חושני  הוא  אצלה  הפוליטי־חברתי 
'ארץ  החלקים  שני  בן  השיר  את  למשל  ראו  רבה. 
אבו  מייסר  עם  דיאלוג  ומנהל  המוקדש  מולדת' 
קאעוד שתרגמה משיריה של אשל כהנסקי ללשון 
הערבית. הנה: "1. אני צורבת בענפי עץ נשיקות־
שלום,/ אבל אלו לשונותינו/ שנחרכות.// כל הזמן 
לנו  ואין  דרך  לנו  ואין  בדברים/  הופכות  שתינו 
מוצא.// 2. שתינו מונחות/ בתבניות נוטפות/ שמן 
שתינו/  לוהט  בתנור  ודבש.//  חלב  ותאנים,/  זית 

מוברשות בֶחלמוני/ מולדתנו".

גם מבנה הספר הדק הזה הוא מעניין ומעיד עד כמה 
היא לא  וַמפרה עם העולם.  פורה  אשל כהנסקי פתוחה לדיאלוג 
פוחדת ממנו. היא מעיזה ומצליחה בחזקת הֵמֵעז מצליח. כנראה 
בעצה אחת עם המשוררת והסופרת המקורית והנועזת ֶׁשז, בפתיחה 
דומיננטיות  שפות  בשלוש  טקסט  מופיע  הזה  הספר  של  ובסיום 
בחיינו כאן: עברית, ערבית ואנגלית וזה אכן הסדר הנכון למרות 
חוק הלאום המיותר לטעמי. הטקסט בפתיחה בשלוש השפות קרוי 
"נאחזת בקרני החמה כבמעקה גואל" ואכן מהדהדת כבר כאן אאוס 
"בריאת  נקרא  בסיום בשלוש השפות  והטקסט  ורודת האצבעות, 

הכמיהה". צירוף כל כך א־לה אשל כהנסקי: כמיהה, אישה ואור.

הפמיניסטית  בדרכה  האישה  סיפור  את  מספר  הסיום  טקסט 
החושנית של אשל כהנסקי, אבל בשל אורכו ושורותיו הרחבות לא 
אצטט אותו. פעם ערכתי ערבים שנקראו "עמדת שיר". באתי לערב 
כדי להנחות אותו ולפני הערב בבית הסופר כשהאולם מלא, קמה 
לפתע אשל כהנסקי והוכיחה אותי קבל עם ועדה כי אין משוררת 
להיות.  יכול  לא  כזה  ודבר  כאן  מארח  שאני  שלי  בחמישייה 
הסתכלתי סביבי על חמשת המשוררים ואמרתי לעצמי, היא צודקת, 
הייתי  לא  היא  אלולא  ממני.  צדקה  בראשית:  בספר  שנאמר  כפי 
מבחין בדבר. כזו היא אשל כהנסקי, יש בה חושניות אינסופית של 
כוח מתפרץ הּכוֵרך אהבה ומחלה, היסוס ותעוזה, ֵלאות מתפנקת 
וזינוק למרחב. הנה השיר הסינגולרי והטיפוגרפי שאי אפשר שלא 

לצטטו מתוך הספר: 'חושקת'. אני חושב שהוא אומר הכל.

"צעד ועוד צעד - - צעד עוד צעד - - לגרור את גופי אחרי - -/ 
צעד ועוד צעד - - נמאס לי להילחם בעצמי - - על כל פסיעה 
- -/ בכל פסיעה - - לכודה בכאב - - לכודה בתוכי - - צעד 
ועוד צעד// ובכל זאת/ ובכל זאת חושקת". יש משהו מאוד ארוטי 
וכובש בכתיבה של אשל כהנסקי ולא ֶאְלֶאה מלומר זאת. הרבה 
ובצד  חולי מצד אחד  בה  יש  והתפרקדות.  איסוף שיער  האחר תשוקה חושקת אדירה לחיים במלוא עוזם.          .עירום, 
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חגי הופר

סוער ומסעיר

המקוללים, ערך: דורי מנור, הו! סדרת ה־21, 2021, 
167 עמ'

הפוכה  מידה  לנהוג  אנסה  אז  ומסעיר,  סוער  כך  כל  הזה  הספר 
ולהיות קורקטי.

מה יש לנו כאן?

א. הספר

התשע־ המאה  סוף  של  המודרניסטים  המשוררים  משירי  אוסף 
עשרה, שארל בודלר, פול ורלן, ארתור רמבו וסטפאן מלארמה, 
שארל  נּובֹו,  ז'רמן   - פחות  מוכרים  משוררים  חמישה  ועוד 

ְקרֹוס, הרוזן דה לֹוְטֵרָאמֹון )איזידור 
וז'ול  קֹוְרִּבֶייר  טריסטאן  דּוקאס(, 
הם  'הגדולים'  המשוררים  לפורג. 
פחות  אכן  וה'קטנים'  גדולים,  אכן 
גדולים, וגם מובאים פחות משיריהם.

מנור,  דורי  של  מעולה!   - התרגום 
המרמן,  אילנה  מר,  בני  קוגן,  ריטה 
סיוון בסקין, רונן סוניס ומשה סקאל.

השירה,  גדולי  של  כזה  אוסף 
את  עטם  במו  יצרו  שבעצם  ומי 
מתנה  הוא   - בשירה  המודרניזם 

גדולה, וקריאה מהנה ביותר.

קנו את הספר! קראו!

ב. ההוצאה

שמסתמנת  ה־21,  סדרת  הו!   - החדשה  בהוצאה  יצא  הספר 
כהוצאה מצוינת.

מופתי,  מחזה  שהוא  צ'כוב,  של  השחף  במסגרתה  יצאו  כה  עד 
שאמנם לא קניתי הפעם, כי כבר קראתי אותו; זר שלגים - עם 
יידיש, שכאן לפי התרשמותי  הוצאת אפרסמון - אוסף משירת 
יש שירים טובים יותר וטובים פחות, אבל עצם הוצאת אוסף של 
שירת יידיש מתורגמת - ראויה לציון; והספר הזה. כמו כן כבר 
יצא ספר רביעי - ספר של סיוון בסקין, שאשתדל לקרוא גם אותו.

ספרים  שורת  עם  מעולה,  היא  ההוצאה  של  הפתיחה  כלומר, 
מצוינים. זה עושה חשק להמשיך לקרוא מה שיוצא במסגרתה, 

וכך אשתדל לעשות.

 - הספר  בסוף  המופיעה  המתוכננים  הספרים  רשימת  ואכן, 
מרשימה מאוד.

בנוסף, הוצאה זו אינה לוקחת כסף מהמחברים, ודבר זה גם הוא 
עומד לזכותה. והנה, אפשר לעשות זאת, להוציא ספרים מצוינים, 

ועדיין - כך אני מקווה - להרוויח.

ג. התופעה

בהקדמת הספר נאמר -

במישור  וראשונה  בראש  המרידה  התבטאה  אחרים  "במקרים 
מה  כל  את  נס  על  המעלה  שירה  כתיבת  באמצעות  התמאטי, 
כתועבה  ה'מהוגנים'  והקוראים  הספרותי  הממסד  בעיני  שנתפס 
נועזת,  ארוטיקה  ספרּות:  של  להיכלה  מחוץ  להותיר  שראוי 
תיאורים פלסטיים ובלתי מיופייפים של חולי, דלות, סבל ומוות, 
'סטיות'  ניהיליסטית,  עולם  תפיסת  ומיסטיות,  נרקוטיות  הזיות 
ושל  מיזנתרופיה  של  וביטויים  קיצונית,  דתית  דבקּות  מיניות, 

תשוקה משתלחת." 

ואני תמה - מה גרם לגל הזה של שירה 'בלתי מוסרית' בצרפת 
הכניסה  את  סימנה  זו  שירה  דווקא  ומדוע  הנוצרית?  ובאירופה 
מניח  ואני  חדשה,  שאלה  אינה  כמובן  זו  המודרניזם?  לתקופת 
 - ועדיין  בדיוק,  זמן  אותו  בת  החילון,  לתופעת  קשור  שהדבר 

הדבר די מפתיע ומעלה שאלות והרהורים.

דיונו  סוף  לקראת  לתבונה,  מעבר  בספרו  מאלי  יוסי  כותב  וכך 
בתנועת הרומנטיקה, הקודמת לזו שכאן -

"את רוח התקופה היטיב לבטא שארל ּבֹודֶלר בקובץ שיריו 'פרחי 
הרע' )Les fleurs du mal, 1857(, שבשורות הפתיחה שלו מטיח 
"שעמום"  אלא  הם  שאין  וקובע  חייהם  על  האמת  את  בקוראיו 
אחד גדול  )!C'est l'E ui(. בודלר הבין כי מה שהביא לִקצה 
של הרומנטיקה בארצו לא היה הריאקציה הפוליטית של לואי־
נפוליאון אלא מציאות החיים המשמימה והערכים החדשים של 
הבורגנות: רציונליזם, מטריאליזם, אמפיריציזם, ריאליזם וכיוצא 
 — מציאות  אותה  מתוך  כיצד  שראה  מי  גם  היה  בודלר  באלה. 
וכנגדה — עולה תנועה תרבותית חדשה, ואף נתן לה את שמה: 

מודרניזם. אך זהו כבר נושא חדש שחורג מתחום מחקרנו."

ד. היסטוריה

תורגמו  כבר  בודלר  מאת  פריז  של  הספלין  גם  כמו  הרע  פרחי 
לפני כעשרים שנה בידי דורי מנור, ונמצאים במקום מכובד על 
המדף בביתי, וגם רמבו תורגם, ונמצא אצלי )קניתי אותו בנעורי 
כספר יד שנייה במחיר מופקע, אבל הוא יצא שוב וניתן להשיגו(. 
וגם חלקים אחרים תורגמו. אבל טוב שהם יוצאים שוב מחדש, 

בתוספת של שירים חדשים ועוד כמה משוררים.

ה. דוגמה

קטע מתוך בודלר, 'המסע', בתרגום ריטה קוגן –

"ַהְּנֵקָבה — ִׁשְפָחה — ְׁשָפָלה, ֵּגָאה, נֹוֶאֶלת, 
סֹוֶגֶדת ְלַעְצָמּה, ְּבִלי ּגַֹעל, ְמלֹוא ִלּבּוב; 

ְוַהָּזָכר — ָעִריץ, ְּבִרָּיה ּדֹוָחה, זֹוֶלֶלת, 
עֹוד ֶעֶבד ְלִׁשְפָחה, עֹוד ֶזֶרם ְּבִבּיּוב; 

ַּתְלָין ֶׁשִּמְתַעֵּנג, ָקְרָּבן ֶׁשִּמְתַיֵּפַח;
ִמְׁשֶּתה ֶׁשָּכל ֻּכּלֹו ֻּתַּבל, ֻּבַּׂשם ְּבָדם; 

ָעִריץ, ְלׁשֹוט ִעּנּוג ָמכּור ֲהמֹון ָאָדם;"         .ֵמֶאֶרס ַהְּׂשָרָרה ִנְרָּגׁש ּוִמְתַלְחֵלַח 
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חגית זוהרה מנדרובסקי

חמצן של אהבה  

ענת לויט: קינה, עולם חדש 2021, 46 עמ'

המרגשת  האוטוביוגרפיה  מאוד,  רך  מוות  את  קראתי  מאז 
לקרוא טקסט  זכיתי  לא  בובואר,  דה  סימון  ומכמירת הלב מאת 
כה מרגש וכן על קשר עדין ומכמיר לב בין בת לאמה כמו הקובץ 

קינה מאת ענת לויט. 

הצורך העז של הכותבת להתפייס עם אמה השוהה 
בבית סיעודי, ממקום חומל ורך, ניכר בדרך שבה היא 
קילוף  או  כסריגה  הפשוטות  בפעולותיה  מתבוננת 
והפעם  ביניהן,  בננה. היא חשה בחילוף התפקידים 
כאילו הכניסה את האם ל'גן חדש', ואילו היא, הבת, 

הופכת להיות האם מלאת הדאגה והרחמים. 

היפוכי התפקידים והידיעה כי רגעים אלה מתעתדים 
להיות האחרונים במערכת היחסים של הבת עם האם, 
שאין אחרת מלבדה בעולם כולו, מאפשרים לקשר 
מחדש;  הנרקם  לאריג  להפוך  ומורכב  סבוך  שהיה 
זאת בצבעים שונים, אולי אף מפתיעים, המשחררים 

את השתיים מכבלים של כעס ואשמה. בין תכי הרקמה החדשים 
בין  מהדהד  עדיין  מותו  חרף  אשר  האב,  הקשה של  זכרו  נשזר 

השתיים.

מחזור השירים נפתח בשער "הבשורה" ובו מקבלת הדוברת את 
ההודעה על דבר התייתמותה:

ָאְזַני  ֶאל  ִנְּׂשָאה  ֹלא  ָּבֶהם  ַהֵּלילֹות/  ִּכְׁשַאר  ִיְהֶיה  ֹלא  ַהֶּזה  "ַהַּלְיָלה 
ַהְּבׂשֹוָרה,/ ֹלא ִנְּקָבה אֹוָתן ִׂשיַחת ֵטֵלפֹון/ ּוָבּה ְׁשֵּתי ִמִּלים ֶׁשָּצְלָפה 

ֲאחֹוִתי// ִאָּמא ֵמָתה//" )עמ' 12(.

לה  המסייע  פנימי  בשיח  לבינה  בינה  הכותבת  נעה  זו  מנקודה 
הקשה  בשאלה  ולהתחבט  נפש  חשבון  לערוך  האבל,  את  לעבד 
פרידה  של  הרהורים  דיה?  טובה  בת  היתה  האם  והטורדנית: 

שבסיום השער הופכים מרוח ענוגה לסערת אינותה של האם. 

יפהפיות  בסתירות  מדגיש  גוף"  על  מחפה  "זוהר  השני  השער 
ומקוריות את העימותים בין אם לבת, ובתוכם נשזרים שוב קרעי 
שבתוכו  אפשרי  הבלתי  את  המעצימה  האב,  של  דמותו  זיכרון 
גדלה המשוררת. ניתן להבין מן המילים כי הילדה שהיתה גדלה 
בצלם של אם מוכה ואב אלים. ובכל זאת, בבגרותה היא בוחרת, 

אולי דווקא לזכר שניהם, לדבוק בטוב.

"ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָהָיה ַאָּבא אֹוֵבד אֹוָתְך/ ְּבֵעֶמק ָהֲאָדָמה, ְמפֹוֵרר ֵחְטא 
ְּבָׂשרֹו/ ַהִּמְתַאֶּוה ֶׁשָּתׁשּוִבי ֵאָליו, ֶׁשִּתְמֲחִלי/ ַעל ְזרֹועֹו ַהָּקָׁשה ְּבגּוֵפְך,/ 

ְזרֹוַע ֶׁשֹּלא ָנְטָתה ָלְך ֶחֶסד/ ַּגם ְלַאַחר מֹותֹו.//" )עמ' 20(.

האם והאב פורשים למיתתם להיות זה לצד זה למנוחת עולמים, 
ולצמיחתה  לאבלה  והרהוריה,  נפשה  לחיבוטי  פורשת  והבת 

מחדש. 

בשער "עדות אחרונה" מתעדת לויט בפנינו, ולמען עצמה, את 
אמה ברגעיה האחרונים. רגעי טשטוש וצלילות של זקנה, רגעי 

פרידה מן העולם בעל כורחה.

ֶׁשִהְּכָתה  ְלׁשֹוֵנְך  ַעל  ֶׁשָּתַסס/  ָהֶאֶרס  ִמן  ִנְרֵּפאת  ֶׁשִּנְרֵּפית,  "ְּכָכל 
ִנְׁשֲחקּו,/  ַהחֹוִדים  חֹוְרָרה,  ִמּלֹוַתִיְך  ִחֵּצי  ַאְׁשַּפת  ְוַהחּוָצה./  ְּפִניָמה 
ֻהְׁשַלְכְּת  ּבֹו  ַהַּלְיָלה  ַעד  ֵמֶהן/  ַּגם  ֶׁשִהְרֵּפית  ַעד  ַהַּמָּטרֹות,  ֻטְׁשְטׁשּו 
ֶאל ּגֹב ַהְּנִגיף,/ ֶאל קֶֹצר ָיד ְמַטְּפַלִיְך ֶנְעְּדֵרי ַהֵּׁשם ְוַהָּפִנים,/ ֶׁשֻהְסְּתוּו 
ֵׁשד  ֶאת  ְוָזַעְקְּת  ֱאנֹוׁש.//  ֵמֶרֶגׁש  ֲחלּוִלים  ָחָלל,/  ַאְנֵׁשי  ְּבַתְחּפֹוׂשֹות 
רּוֵחְך/ ַעד ֶׁשָּנְפָלה ְׁשדּוָדה ַעל חֹד ִחַּצִיְך,/ ֶׁשִהְתַהְּפכּו ָעַלִיְך/ ְּבִרְפיֹוְנָך 

ַהָּגמּור" )עמ' 29(.

ליצור  מנסה  הבת  ואחרון"  ראשון  "חסד  בשער 
כשהיא  כעת  גם  לקיומה  חדש  יש  מתוכה 
מתהלכת בעולם יתומה מאם. מתוך אינותה של 
האם שואבת הבת איכויות חדשות לחבר ביניהן 
בעולם  ביניהן  ובשיח  הפנימיים  בעולמותיה 
האמת. "כי ממך באתי ואלייך אשוב" היא חותמת 
באחד השירים ומתרגלת לחיות כבת כששורשיה 

של נעדרים ממנה, ועליה לצמוח בלעדיהם. 

ֵהָעְדֵרְך-/ ָׁשם  ִמְּמצּולֹות/  ִנְמֵׁשית  ֲאִני  ּבֶֹקר  "ִמֵּדי 
ְּבֵאין  ָלֲאִויר,  ְּבָחֶזה ָּפעּור,/ ְמַׁשֵּוַע  ֲעַדִין ַאְּת ׂשֹוָחה 
ָּכל  ְּכֶבָעָבר.//  ִלְמׁשֹות אֹוָתְך  ְלֶעְבֵרְך/  ַיד מּוֶׁשֶטת 
ֲעָבֵרְך ָטַבע ִאָּתְך,/ ַמְמִּתין ִלי ִמֵּדי ּבֶֹקר ֶׁשַאְנִׁשים אֹותֹו-/ ִּבְלָעַדִיְך" 

)עמ' 32(. 

מחזור השירים נחתם בשער "ֵמֵחֶלב נשמתך יעלה אור":

ֶׁשַּיֲעֶלה  ִנְׁשָמֵתְך  ֵמֵחֶלב  ַרק  ִנּזֹוָנה/  ֶאְהֶיה  ּוֵמַעָּתה  ִׁשְּלֵדְך  "...ָׁשֵדְך 
ִּבי אֹור/ ָּתִמיד ִלְגּבֹר ָעל ַחְׁשַרת ָהֶרֶגׁש/ ֶׁשֵהִעיב ָּכל עֹוד ַחַיִיְך ָהיּו 

ְּכרּוִכים ְּבַחַּיי״ )עמ‹ 40(.

מתבוננת  כבת־של  בחייה  הדוברת  מתהלכת  המוות  לאחר  גם 
ברגעי השתקפויות שונים המשיבים לה זיכרונות ילדות; ומכאן, 

כבוגרת, יש בידיה לחולל את התיקון.

שיר חזק ומכמיר לב לקראת סיום המחזור מתאר את סמיכותם 
של המוות והחיים; את האופן שבו רגעי חיים מעוררים זיכרונות 
עבר שחלף, ועם זאת עדיין פועם בגופה של המשוררת ובין כתלי 

ביתה.

"ַּבַּלְיָלה ּבֹו ָנַטְׁשְּת ֶאת ּגּוֵפְך ְוהֹוַתְרְּת אֹותֹו/ ְּכִלי ֵריק, ִנְמְלאּו ָאְזַני 
ְּגִניחֹות עֶֹנג ּגּוָפּה/ ָהַרֲעָנן ֶׁשל ְׁשֶכְנִּתי.// ְוִגַחְכִּתי ֶאל מּול ְּפֵני ַהָּמֶות 
ְוַהַחִּיים/ ֶׁשּנֹוְׁשִקים ֶזה ָלֶזה, ַמִּׁשיִקים/ ִּבְמֻׁשָּלׁש ָׁשֵלם-// ְׁשֶכְנִּתי, ֲאִני 
ְוַאְּת ֶׁשָּגַנְחְּת ֵמֵעֶבר ְלִקיר ַחְדָרה ֶׁשל ַיְלָּדּה ַּתָּמה, ֶׁשֲעַדִין ֹלא ָיְדָעה 

ָּדָבר ַעל ַיְתמּוָתּה" )עמ' 43(.

כפי שנפתח בקטע הקצר 'ביקור', כך נחתם הספרון הקטן הזה, 
כי  בו  נכתב  חיי'.  כל  'אם  הקצר  בקטע  הרבה,  בחובו  האוצר 
וכעת,   .2020 שנת  בסוף  הקורונה  לעולמה ממחלת  הלכה  האם 
משהיא יתומה משני הוריה, הכותבת מודה על הזכות להתאבל 
תיקון אב שיצא לאור לאחר  דרך השירים. כמו בספרה המצוין 
מות אביה, עשרים שנים קודם לכן, כך בספר זה היא מעבדת את 
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אובדן האם. ממקום בוגר ובשל - של בחירה בלידה מחודשת ולא 
היצמדות הרסנית למוות. היא כותבת:

הם  ומכאן   - אותי  כיוונו  אמי  מות  בעקבות  שנכתבו  "שירי 
האנושית,  שהנפש  לכך   – בהם  שיקרא  מי  כל  לכוון  מבקשים 
בהיותה מחוברת לנפשותיהם של הורינו, לאמיתו של דבר לעולם 
אינה נפרדת מהן. מות הגוף והעדרו המוחלט אינם אלא הזדמנות 
רוחנית עליונה לכינון פרק חדש במערכת יחסים קמאית ראשונה 

במעלה, שמלווה כל אחד ואחת מרגע לידתו עד מותו."

לסיום, רצוני לציין שהספר קינה, מעבר להיותו ספר שירה מצוין 
בעיני, גם פוקח עיניים לראייה חדשה ומזוככת על תהליך האבל 

והאובדן של הורינו כשהם הולכים לעולמם.

דופן  יוצאת  ברגישות  עומק  תחושות  לתאר  מיטיבה  לויט  ענת 
ובעדינות מרבית, כך שלא נותר לנו אלא לפתוח ולמוסס את הלב 
לנו - מה שכינתה בסוף הקטע הפותח– חמצן של אהבה.     .ולאפשר למילים הרכות והחזקות האלה לחלחל פנימה ולהעניק 

יערה בן־דוד

שמחת היחד

פנינה אליאני שורוק: כורכת חיים לכיכר לחם, עמדה, 
2021,   עמ׳

האור  שוב  שורוק  אליאני  פנינה  של  הקודם  השירים  ספר  על 
נוגה בי כתבתי בזמנו שהוא מפגש מפויס ומרגש עם החיים ועם 
האהבה, בחוויה חזקה של התחדשות לאחר משבר. המגמה הזאת 
חיים  “כורכת  כפי שעולה מכותרתו  נמשכת בספר החדש שלה 
לכיכר לחם״. הוא מוקדש לבית ולמשפחה, ומקום בולט ניתן בו 
לקשר הבין־דורי המאחד, כאשר הפועל “לכרוך״ השזור בו לרוב 

מסמן את החיבור האמיץ הזה.

ְׁשָמֹּה/ ַלְחֹּתם  ִעְבִרּיֹות  אֹוִתּיֹות   / אֹוָתּה  ֶׁשֲאַלֵּמד  ִהְתַעְּקָׁשה  "ִאָּמא 
ַמֲהמֹורֹות  ַעל  ְלַדֵּלג  ַחִּיים/  ִלְקרֹא  ָלַמְדִּתי  ִמֶּמָּנה  ִלְמחֹק ּבּורּוָתּה// 
ַעל  טֹוָטפֹות/  ִלְקׁשֹֹר  ְלִלִּבי/  ִמִּלָּבּה/  אֹות  אֹות  ַלְחצֹב  ִעְבִרּיֹות/ 
רֹאִׁשי/ ִלְקֹלַע ַצּמֹות/ ְלִבִּתי/ ִלְתלֹות ַמֲחרֹזֶת ַעל ַצָּואִרי// ָּכל ּבֶֹקר 
ַמְׁשִּכיָמה ִלְתִפָּלה/ ְוֶאְצָּבָעּה ֶׁשל ִאָּמא ַעל ְלׁשֹוִני/ טֹוֶבֶלת ּוַמֲעִביָרה 

ַּדף/ ְליֹום ָחָדׁש״ )‘אצבעה של אמא על לשוני׳(
בשיר היפה המובא כאן האם מייצגת את החיבור לשורשים. האם 
לא ידעה קרוא וכתוב, ודווקא מקור חולשתה הפך למקור כוחה 
הודות לבתה. השיר מתאר יחסים הדוקים שעומדים בסימן של 
האם  השתיים.  בין  הדדית  היבנות  או  בנייה  ושל  וקבלה  נתינה 
מפצירה בבתה שתלמד אותה עברית, שפה שתעזור לה לתקשר, 

להיקלט ולהשתלב.

ללמוד  חיים״,  “לקרוא  אותה  שתלמד  לאם  זקוקה  מצידה  הבת 
מחוכמת החיים שצברה בשנותיה ולשמור על השרשרת הדורית. 
על  טוטפות  “לקשור  אמה,  של  לעולמה  להתחבר  לומדת  היא 

ראשי״. באופן כזה המורשת של האם תעבור באמצעות בתה גם 
לנכדה ותספק לבת את הכוח הנפשי לפלס את דרכה בחיים: “כל 
בוקר משכימה לתפילה / ואצבעה של אמא על לשוני / טובלת 

ומעבירה דף / ליום חדש״.

השראה  מקור  גם  הדוברת  עבור  האם  משמשת  בבד  בד  אבל 
לכתיבה עליה, תוך שהיא לומדת “לדלג על מהמורות עבריות״. 
ולבסוף האם היא גם הכוח המסייע לבת להפוך דף ולהביט קדימה 
במסע  הדוברת  נמצאת  שבו  בספר,  אחר  בשיר  באופטימיות. 
בעקבות אמה, נאמר שהשירים נובעים כמו מבאר מים שממנה 

השקתה אותה. “מבט עינייך בתוכי / וידייך סוגרות / ידי״.

ידועה  תופעה  היא  לבת  מאם  המטריארכלית  המורשת  העברת 
בתרבות היהודית. כך, להבדיל, אצל האנוסים בספרד ובפורטוגל, 
שמשך מאות שנים כל אם העבירה לבתה בסתר את סוד היהדות 

ומנהגיה שנשמרו בחדרי חדרים. 

מן  העברית  בספרות  האם  מוצגת  רחוקות  לעיתים  רק 
בינה  הקשר  ילדיה.  תודעת  של  מזו  ולא  שלה  הפרספקטיבה 
על  כך  גורדי.  כקשר  מוצג  לבינם 
אמא׳  ‘לתמונת  השיר  הניגוד  דרך 
השיר  לעומת  גולדברג  לאה  מאת 
כנגד  אלתרמן:  נתן  מאת  ‘האסופי׳ 
והמבינה  המחבקת  הרגישה,  האם 
לנפש בתה ב׳לתמונת אמא׳ מתגלה 
האם ב׳האסופי׳ כמרוחקת וכנוטשת.

הקשר  אליאני־שורוק  של  בשיר 
סימביוטי  כקשר  מוצג  האם  עם 
חזק, כזה שאין לנתקו ושאי אפשר 
להפסיק את הדיבור עליו. “אצבעה 
של אמא על לשוני״, אותה לשון או 
שפה שהבת הנחילה לאמה היא טביעת האצבע שלבסוף הותירה 
בה, הכוח שהנחילה למשוררת להפוך דף ליום חדש ולמבט קורן 
על החיים. ואני נזכרת במשפט היפה מתוך אחד משירי ספרה 
שוב האור נוגה בי שמחלחל באופן כזה או אחר גם בספר הזה: 
עושות  האם  אצבעות  מהחיים״.  שניתז  מה   / לחם  בפת  “לנגב 
זאת וטובלות בחגיגת החיים, גם בשיר אחר, שבו ניבטת דמותה 
מניחוח הלימונים שהבת קטפה מחוץ לגדר. הלימונים מתחברים 
לאור הקורן מעיני האם, והקופסה עם קוביות הסוכר שהורישה 

לה מנחמת ומספקת תעצומות נפש.

הֵאם היא אחד ממייצגי הקשר הבין דורי. מייצגיו האחרים בשירי 
הספר הם המסורת של לישת הלחם והאיקליפטוס ששתל האב. 
האב המרותק לרדיו נודד בין המוגרבית לעברית ומוריש לבתו 

את חדוות קולו ואת הד הפיוט.  

מאפשר  המשפחה  עם  האמיץ  והקשר  היקרים  העבר  זיכרונות 
לאליאני שורוק “לקרוא חיים״ בכל הנקרה בדרכה ו״לקבל יום 
חדש / מבראשית״. היא קשובה לרחשיו של הטבע ולרחשי לב 
מן  כוח  השואבת  וצלולה  עדינה  אמת  שירת  וכותבת  זולתה, 
ושמחת יחד.                                           .השורשים המשתרגים אל ההווה והעתיד ונוסכים תחושת ביטחון 
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יואב איתמר

חודו של הלב 

דפנה שחורי: עלילות לב, קתרזיס 2022, 64 עמ'

עלילות לב  לאחרונה הגיע לידי ספרה החדש של דפנה שחורי 
וחיי  יחסים  מערכות  עם  והבדיון  הקולנוע  עולם  בין  הקושר 
היומיום. כפי שלמדתי מסטיבן קינג – אני כותב רק על ספרים 

שאני אוהב, ולכן אני מקדיש לספר את הרשימה הזאת.

היא  בעיני,  חן  מצא  כך  כל  שהספר  לכך  הסיבות  אחת  אולי 
שגם אני בעברי התל אביבי נכנסתי מדוכא לאיזה סרט שהוקרן 
בקולנוע )אולי “אמלי״?( ויצאתי משם בתחושה שאני יכול לטרוף 
ביותר  הטובים  הסרטים  אביב  בתל  מגורי  ובתקופת  החיים,  את 

הוקרנו בקולנוע לב.

ספרות  ומבקרת  עורכת  משוררת,  היא  שחורי 
עת,  ובכתבי  רבים  בעיתונים  פרסמה  ישראלית. 
וזכתה פעמיים בפרס קרן רבינוביץ לאמנויות בתל 

אביב. את הספר ערכה המשוררת אפרת מישורי.

״ים״,  ״לב״,   – שערים  לארבעה  מחולק  הספר 
“דגל  שנקרא  בפרוזה  שירה  של  וחלק  ״סערה״ 
שירים.  כמחזור  להגדיר  ניתן  כזה  שער  כל  שחור״ 
חלק גדול מן השירים עוסק במערכת יחסים בין גבר 
בפני  שמוצגים  מהפלאשבקים  גדול  חלק  לאישה, 
הקורא מתרחשים בקולנוע לב. מה שמעניין בבחירה 
השירית של המחברת הוא העכשוויות של השירים: 

שורות ארוכות וקצרות, ללא משקל של ממש או חריזה, ומיעוט 
נפוץ  מאוד  שהוא  דבר  הפרוזאית,  בשירה  בעיקר  בדימויים, 
בשירה הנשית המודרנית, כמו למשל בשירתה של מיה טבת דיין 

או של המשוררת האמריקאית דוריאן לקס.

תפארת הפתיחה של הספר היא בעצם מוטו, הקושר בין הדוברת 
השרה – דפנה, לדפנה הנימפה מהמיתולוגיה היוונית - ומנכיחה 
את הקשר בין הלב הווירטואלי ללב הממשי של גיבורת הספר: 

ִנְׁשַּבר ִלִּבי ְּבִקְרִּבי/ ָעָנף ָקֶׁשה ִהְתַּפֵּקַע ּוָפַצע ֶאת ַהְּדָפנֹות./ ַהְּזָרִדים 
ֵּדֶפְנִסיָבה/  ַּדְפִניס/  ַּדְפִני/  ַּדְפָנה/  ִּפְצּפּוץ:/  קֹולֹות  ַמְׁשִמיִעים 
ֵּדֶפְנִסיִבי/ ֵּדֵפֶנְטִלי/ ּבֹוִאי/ ּבֹוִאי ֶאל ִלִּבי/ ֶׁשַּגם הּוא ִנְׁשַּבר ְּבִקְרּבֹו/
ֶרֶגל ָיְרָדה ָלעֹוָלם/ ְוָדְרָכה ַעל ֶמְרָּכזֹו )‘נשבר לבי בקרבי׳, עמ׳ 7(.

בשער הראשון “לב״ האהבה לקולנוע העלילתי נקשרת למערכת 
היחסים הרגשית. כך למשל בשיר ‘קולנוע לב׳ ובו, בזמן הקרנת 
לדכא  שמנסה  לאהובה  הגיבורה  בין  דיאלוג  יש  צהריים,  אחר 

אותה. השיר נחתם בשורות:

ּוָבאּוָלם ַקר ֶרַצח/ ּוְלקֹוְלנֹוַע ֵלב ֵאין ֵלב/ ַרק ַאְרָּבִעים ַמֲעלֹות ִמַּתַחת 
ָלֶאֶפס/ ְוִעם ֶאֶפס ִּתְקָוה ְלַיַחד ַעל ַהָּמָסְך )עמ׳ 11(.

בשיר ‘דוקאביב׳ שוב קשירה בין הפיזי לרוחני:

ָנַטְׁשנּו ֶאת ָהַרְעיֹון ְלִהָּכֵנס ַלֶּסֶרט ַּבְּתנּוָחה ַהִּמיְסיֹוֶנִרית:/ ּפֹוְּפקֹוְרן, 
ּגּוָמה ַלַּמְׁשֶקה, ְסַחְרָחָרה ֶׁשל ִּפְרסֹומֹות )עמ׳ 13(.

לאחר מכן נוקט האהוב צעד אלים ופוגעני בשם האהבה: ָחַתְכָּת 
ֶאת ִמְסַעד ַהִּכֵּסא ֶׁשָחַצץ ֵּביֵננּו/ ְוִהְפִריַע ְלַהְרִּגיׁש ֶאָחד.

סביב  לאישה  גבר  בין  יחסים  מערכת  מתאר  המחזור  המשך 
מעין   – קיטועים  קיטועים  לנו  מוגשת  כאמור  אשר  הקולנוע, 
הצבייה  או  הצבי  דימוי  עם  במיוחד  מודרני,  השירים״  “שיר 

המופיע לעיתים עד הסוף הבלתי נמנע, כמו בשיר הבא:

ֲאַנְחנּו  ַהחּוָצה,/  ג'ֹוְרג'  ִקיְנג  ֶׁשל  ַהַּׁשַער  ֶּדֶרְך  ֵמַהֶּסֶרט  ַּבְּיִציָאה 
ַמְחִליִטים ֶׁשַּמְסִּפיק ִעם ְסָרִטים ָּברֹאׁש/ ֵנֵלְך ִלְראֹות ַהּכֹל ְּבַלְיב, ְּבִלי 
ָעֶליָה/ ָעָלה  סֹוף־סֹוף  ֶׁשַההּוא  ַהְּמַרֵּגׁש  ָהֶרַגע  ֶאת  ְּבִעָּקר  ֶצְנזּוָרה,/ 
ְוֶאת ָהֶרַגע ָהָארְֹך ֶׁשהּוא ִהְתַנֵּׁשף ֻּכּלֹו ְּבתֹוָכּה/ ַעד ֶׁשָּפַלט )‘קופאי 

צבי׳ )עמ׳ 26(.

ַלּקֹוָמה  ָרץ  ׁשֹוֵלט,/  ֹלא  ְּכָבר  ַאָּתה  האהוב:  מסתלק  מכן,  לאחר 
ַהְּׁשִנָּיה/ ְוֶנֱעָלם )שם(.

השער השני “ים״ מעביר את מוקד ההתרחשות 
מן  הים,  לחוף  והאהוב  הדוברת  בין  יחסי  של 
הסתם “חוף הים התל אביבי״ כך בשיר ‘טביעה׳:

ַּפַעם  ְּבָכל  ֲאָבל  יֹוַדַעת,/  ֲאִני  ַמִּציל,  ֹלא  ַאָּתה 
ְלַבֵּים  ָּכֶזה,/  ֶׁשַאָּתה  ְלַהֲאִמין  ָרִציִתי  ֶׁשִהְפַלְגנּו/ 

ָמֶות/ ְטִביָעה ְּבַמִים ְמלּוִחים )עמ' 31(.

בחלק זה יש כמה שירים שיוצרים מרובע אהבים: 
אהוב, אהובה, קולנוע, ים, כמו למשל בשיר הבא:

ָצִפינּו ְּבֶסֶרט ֶׁשָּצָפה ַלָּים/ ְוָאַמְרִּתי ֶׁשָהִייִתי נֹוֶתֶנת 
ְׁשַלִּבים  ְׁשלֹוָׁשה  ָלֶרֶדת  ָׁשם,/  ִלְהיֹות  ְּכֵדי  ַהְרֵּבה/ 
ַהְּכֻחִּלים./  ַהַּמִים  ַמְרַבֵּדי  ּתֹוְך  ֶאל  ַהָּקָטן/  ַּבֻּסָּלם 
ָׁשם  קֹוֶרה  "ֹלא  ָאַמְרָּת,  ְמַׁשֲעֵמם",  ַהֶּסֶרט  "ֲאָבל 
ָּדָבר./  ִיְקֶרה  ֶׁשֹּלא  ַרק  ִּבַּקְׁשִּתי,/  ַהְּכלּום  ֶאת  ַּדְוָקא  ַוֲאִני,  ְּכלּום"./ 
ׁשֹוֶכֶבת ַעל ַסָּפה ְיֻרָּקה/ ּגֹוֶלֶׁשת ִּבְתמּוַנת נֹוף ְקפּוָאה –/ ֶּגֶבר ְוִאָּׁשה/ 

ְּבַיַחד ְּכָבר 14 ָׁשָנה/ ַוֲעַדִין ַאֲהָבה )'כלום׳, עמ' 33(.

בעובדה שהדוברת השרה מבקשת  עוסק  זה  מחזור  המשכו של 
לעצמה סוג של עצמאות מהגבר, אמנם הרכב כסמל של עצמאות 
הופיע גם במחזור הקודם, אולם הפעם העצמאות מסומלת בכך 
שהיא קונה לעצמה מכונית ומייחדת שורות רבות לאהבת הדרך 
ַהָּים/  ְּבֶמְרַּכז  ֲאִני  ָים/  ָקִניִתי  ‘אלטו׳:  בשיר  למשל  כמו  והמסע, 
ִצּיּוֵרי  ָורֹד/  ַּגל  ְלָפַני/  ָׁשחֹר  ַעּמּוד  אֹוטֹו./  ִעם  ְּבִלְׂשחֹות  ִמְתַאֶּמֶנת 

ַּתְמרּוִרים/ ַחָּיה ְמַזֶּנֶקת )עמ׳ 37(.

בשער השלישי, “סערה״, יש השתכללות של הפלאשבקים מסיפור 
תפארת  עם  קשירה  שיש  רק  לא  לדוברת.  הגבר  בין  האהבה 
או אפולו   )41 )‘צייד׳, עמ׳  הפתיחה שבה האהוב מדומה לצייד 
)‘אפולו׳, עמ׳ 42(, יש תמונות ממערכת יחסים שכללה גם נסיעה 
ברחבי העולם. האהוב מדומה לגמל )‘גמל׳, עמ׳ 45(, או בסיפור 
עלום על אי שהדוברת והאהוב הספיקו לשכב בכל פינותיו לפני 
ארוחת הערב )‘דרך רעה׳, עמ׳ 50(. המחזור מסתיים במה שאני 
ו׳לא   51 עמ׳  איילון׳  )‘עמק  על תרבות הצריכה  כביקורת  קורא 

לקנות כלום׳ עמ׳ 52(:

ְוֹלא  ּוְלִהְתַּפּתֹות/  ְלִהְתַּפּתֹות  ָּכָכה  ֶזה  ֶהֵּׂשג  ֵאיֶזה  חֹוֶׁשֶבת:  ַוֲאִני 
ְלַוֵּתר  ּוְבסֹוף  ִּבְפָתָחיו/  ְלִהָּכֵנס  ָׁשֵלם/  ְרחֹוב  ִלְרצֹות  ְּכלּום/  ִלְקנֹות 
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פרח התרגום הנהדר הזה נקטף מזר תרגומי אמילי דיקינסון, מעשה ידיה של זיוה שמיר. 
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לראות אותם כרוכים בספר.
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חצי

ָמקֹום ָיֶפה ֶׁשהּוא ָיֶפה/ ֲאָבל הּוא ִנְמָצא ְּבסּוְרָיה/ ָאז ָמה ִאם הּוא 
ָיֶפה? הּוא ְּבסּוְרָיה!" )עמ׳ 59(.

אחת המחשבות שליוו אותי בזמן קריאת הספר היא שהקריאה 
איתו  שהעברתי  ואחת,  העשרים  למאה  ומותאמת  קלילה  בו 
שעה של הנאה ונחת. ואז הגיעה תפארת הסיום – והיא בכלל 
טרפה בעיני את הקלפים באמירתה החדה, ולכן, לשם חתימת 
הביקורת, אני מביא כאן את סוף הספר בשלמותו והיופי הוא 

שהשיר לא נחתם בנקודה, אולי כסימן לדיאלוג שלא הסתיים:

ְּכֶׁשִהְתַּבֵּקׁש ְלַסֵּפר ַמֶּׁשהּו ָאֹרְך )ֶאת ִסּפּור ַחָּייו ְלָמָׁשל( הּוא ָּגַזר ַעל 
ַעְצמֹו ְלגֹוֵלל אֹותֹו ְּבֶעְׂשִרים ִמְׁשָּפִטים ִּבְלַבד. הּוא ָהָיה מֹוֶנה אֹוָתם 
ְּבֹראׁשֹו ַאְך ֵמעֹוָלם ֹלא ָחַרג ִמן ָהֶעְׂשִרים: ַעל ְׁשֵּתי ׁשּורֹות ַהְּפִתיָחה 
ָׁשַקד ּתֹוְך ְּכֵדי ְּתנּוָעה. ַהַּמְחָׁשָבה ְוַהָּלׁשֹון ִצְּיתּו לֹו. ַּבֵחֶלק ַהְּמֻדָּלל 
ִהְרִחיק  ַוֲאִפּלּו  ַהָּים,  ְּבֶמְרֲחֵבי  ְּכִמי ֶׁשָּצף  ְלָתֵאר  ְוִהְפִליג  ִהְׁשַּתְחֵרר 
ֵמֵעֶבר, ְלִאיַטְלָיה. ִלְפֵני ְׁשֵּתי ׁשּורֹות ַהִּסּיּום ֶנֱעַצר ְּכמֹו ִלְפֵני ָמצֹוק. 
ְּכַבֲהָכַנת  ְזִהירּות  ִמְׁשֶנה  ָנַקט  ְלׁשֹונֹו,  ֶאת  ִצְחַצח  זֹו  ְזַמן  ִּבְנֻקַּדת 
ָעְזָרה לֹו ְלַדֵּיק עֹוד, ְלִהְתַרֵחב  ְּתִמָּסה ְּבִמּנּון ֻמְקָּפד. מּוִזיַקת ֶרַקע 
ַעל  ְוִהְתַּפְּצלּו  ִהְתַלְּפפּו  ַהִּמְׁשָּפִטים  ְׁשֵני  ָּבא:  ֶׁשֶּזה  ַעד  ּוְלִהְתַּכֵּוץ, 
ֶאת ָהֶאֶבן ַעל ִקְבָרּה ְוָהַלְך )'שורת הסיום', עמ'61(.     .ְלׁשֹונֹו, ֵעיֻרִּמים ְּכָאָדם ְוַחָּוה, ַעד ֶׁשָּגַמר. ִהְתּכֹוֵפף, ַקד ִקָּדה, ִהִּניַח 

ַעל ַהּכֹל/ ְּכמֹו ַעל ַהַחִּיים.

השער האחרון הוא כאמור “דגל שחור״. הוא נפתח בשיר ‘האיש 
המלווים  מהמוטיבים  גדול  חלק  55( שמאגד  )עמ׳  חוף׳  שקנה 
את הקריאה בספר – הים, האהבה, הקפיטליזם המופרז והרכב. 
לאחר מכן במחזור השירים ‘דגל שחור׳ )עמ׳ 58-56( המחולק 
לשלושה שירים, שוב אנחנו חווים פלאשבקים של סיפור אהבה 
מתקתק. בהמשך השירים במחזור מתואר האהוב באור שאינני 
עם  במסעדה  סועד  הגיבור  “נכלולי״.  אלא  לו  לקרוא  יכול 
הדוברת השרה ואומר שהכי קל לרקוד עם עיוורת. וכאשר היא 

שואלת למה, הוא מסביר:

"ִּבְגַלל ֶׁשִהיא ְלַגְמֵרי סֹוֶמֶכת ָעֶליָך ְוַאָּתה ָיכֹול ְלַהִּפיל אֹוָתּה ָמַתי 
ֶׁשָּבא ְלָך ּוְלָהִרים אֹוָתּה ָמַתי ֶׁשָּבא ְלָך ְוָלבֹוא ֵמַהַּצד ּוְלַנֵּׁשק אֹוָתּה 
ַאָּתה  ַרק  ִּכי  ְלָך טֹוָטאל  ִמְתַמֶּסֶרת  ְוִהיא  ְלָך  ָּבא  ִּכי  ִּפְתאֹום  ָּכָכה 
ֶׁשַּגם  ְמַסֶּמֶנת  ִהיא  ַהְּלָבנֹות  ּוְבֵעיֶניָה  ְמֻסָּכן  ַמָּמׁש  ֶזה  ֵאיֹפה  יֹוֵדַע 

ִלְצֹלל ִאְּתָך ִהיא מּוָכָנה ְּבִלי ַמֵּסָכה" )עמ׳ 58(.

בשיר שלאחר מכן ‘ים בסוריה׳ יש ממד מאוד אקטואלי, במיוחד 
לאור הפלישה של רוסיה לאוקראינה: 

ָעִניָת ְּבִהְתַרְּגׁשּות ֶׁשַאָּתה ֹלא ֵמִבין/ ֵאיְך ֹלא הֹוִציאּו ֶאת ַהָּים ִמחּוץ 
ַלחֹק/ ְוֵאיְך ִּבְכָלל ֶאְפָׁשר ֶלֱאֹהב ָמקֹום ְמֻסָּכן./ ״ֶזה ְּכמֹו ֶׁשַּתִּגיִדי ַעל 

אמילי דיקינסון
מאנגלית: זיוה שמיר

סחופה! 

ְסִפיָנה ְקַטָּנה, ֻּכָלּה ְסחּוָפה,
ֵליָלּה ָקֵרב ּוָבא.

ִמי יֹוִביֶלָנּה ֶאל חֹוָפּה
ֶׁשל ִעיר ָנֵמל ְקרֹוָבה?

 
ּתֹוְפֵסי ָמׁשֹוט ָסִחים: ֶאְתמֹול

ְּבֵעת ְׁשִקיָעה ְּבגֹון ָאָבק.
ֵהֵחָלה ַהְּסִפיָנה ִלְצֹלֹל

ְּבֹתם ַהַּמֲאָבק.
 

ַאְך ַמְלָאִכים ָסִחים: ֶאְתמֹול
ְּבֵעת ְזִריַחת־ָׁשִני

ַהְּכִלי ְידּוַע ַהְּסָעָרה
ָמַתח ִמְפָרׂש, ָזַקף ְּתָרִנים

ִזֵּנק ָקִדיָמה ִּבְדָהָרה.
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חלי טל שלם

זה היה "עַל ְקצֵה הַּלָׁשֹון ֶׁשּלִי" ולא 
יכולתי לעשות כלום

ליאת נאה: הוואגינה, הרעב והדוב, טנג'יר 2021, 62 
עמ', עריכה: שי שניידר־אילת

נשמע  זה  ֶּפה־ַּתת־ֶּבֶטן,  כשאומרים מהר בבת־אחת כמה פעמים 
נהירה  היא ההגדרה הכי  ֶּפה־ַּתת־ֶּבֶטן  או פתאט.  פות  קצת כמו 
)ונדירה( שליאת נאה יצרה בעבור איבר המין הנשי. בחיפושיה 
הליריים אחר שם בעברית לוואגינה - "מֹוְדִדים ָעַלי ּכּוס, ּכּוִכית, 
ַנְרֶּתֶקת, ֶׁשֶנף, ִׂשְפתֹוִנּיֹות" )עמ' 15( - ולכל הוואגינות בכלל - "ָּכל 
ַהָּואִגינֹות ֶׁשִּלי ְמַׂשֲחקֹות ַּבְּׂשֵדָרה ]...[ ָרצֹות ַּבְּׁשִביל ְּבִצְוחֹות עֶֹנג/ 
ִּבְלָעַדי" )עמ' 14(. נאה מבהירה עד כמה פתטיים ניסיונות העברות 
של המילה הזו. והאחרים – כלומר אנחנו לא מבינים – "אֹוְמִרים 
ִלי: ָמה? ָמה ַאֵחר ָלְך ָּבֶזה?" )עמ' 15, 'לא זכיתי בפות מן ההפקר'(.

והחיפוש הזה הוא עקרוני. חיפוש לא רק אחר מילה אחת, אלא 
נוכח  רעב  רעב.  ויש  לחיים.  הפעלה  הוראות  המילים.  כל  אחר 

רעב  מספקות.  לא  אורז  שפריכיות  רעב  מאוד. 
אל המילים, אל החיים. והרעב נפער בה. והדוב.

סתוי( אוליאנה  מאת  )הדימוי  הספר  כריכת 
בוורוד בזוקה )עתידות: האם נגיע?(, על הוורוד־

ילדה,  של  קלמר  כמו  הבוהק  הזה,  הוורוד, 
אי  מעין  על  ובוגר  שחור  ברישום  משורטטים 
בודד - דוב לצד מערתו המעוטרת עשב. במבט 
שרטוט  היא  מערה  אותה  כי  מתברר,  מקרוב 
או שערות  נשי, מעוטר בפרחים  מין  איבר  של 
ערווה. פות. או שמא שם אחר? 40 שירים ועוד 
שירים  השערים.  ארבעת  את  המקדים  אחד, 
פול  עם  היד  לחיצת  כמו  רגש  ועתירי  אמיצים 
 .)7 )עמ'  לקראת'  'ליאת  הראשון  בשיר  סיימון 

בתרועת חצוצרות היא מסמנת לנו "הֹו, ָּדָבר ָּגדֹול ַמִּגיַע!" )שם(. 
הנה הנה היא מגיעה. 

אולי גם אנחנו נגיע בעזרתה? ליאת נאה מעבירה אותנו דרך מערה 
נטיפית ורדרדה שאסור לדבר בה, ובוודאי שלא להזמין לחתונה 
על  דווקא,  ודורכת, עם־משים  היא מדלגת   .)19 עמ'  )'חתונתי', 
ִאָּׁשה־ּדֹב". אבל  ַאְּת  ִּתְזְּכִרי,  "ַוֲהֹלא  פרוותו של הדוב הרובץ שם 
היא לא אישה - גורסת הכותבת ב'שיר נגד ילודה' - אלא ציפור 
דודו גדול )עמ' 21(. הספר מחולק לארבעה שערים שבהם שירים 
אנו  איתה  יחד  המערה.  מעומקי  מסותתים  חצובים,  מהוקצעים, 
עוד  מעט,  העוד  תחושת  לאן?  אותנו  המובילה  דרך,  מפלסים 
רגע קט ו... ומה? האם יפוענחו הדברים הגדולים ובעיקר הדבר 
הקטן הגדול ההוא כלומר - החיים? הוואגינה כמשל, לא! לא! 
ָהִראׁשֹון/  ָהֵאיָמה  "ְּבֶרַגע   - רבה המבוכה  הוואגינה כעצמה. מה 
ֶׁשּבֹו ָרִאיִתי ֶׁשֵאין ָּדָבר ִלְלֹּפת ּבֹו" )עמ' 32(. אין דבר ללפות. אז 
מלבד קנאת הפין, הנה שוב המילה ההיא, פות, נוכחת, והפעם 
במילה ״ללפות״, אבל אין לנו מה לעשות איתה, כמו לנאה בשיר 

זה היה אצלה בידיים  'באוחזי'. אין במה לאחוז,  המצוטט בשם 
והיא לא יכולה לעשות עם זה כלום. כי אין לזה שם הולם. המילה 
הנכונה איננה, ואנחנו גם לא יכולים למצוא או לגלות. שבויים 
בקריאה, מתחקים אחר ניסיון האחיזה - אם רק תניח את האצבע 

ותוכל להגדיר סוף סוף את המילה הנכונה - או אז! אז מה?

הכותבת מצביעה כמו ילדה על המלכה בבגדיה החדשים וקוראה 
תשובה  אין  למלכה־האם  אפילו  ביאליק,  מילא  עירומה!  היא   –
בעבורה - "ֹלא ִקַּבְלִּתי ִּביֻרָּׁשה ֶאת ַהִּמָּלה ֶׁשִּנְצָטַרְכִּתי ָלּה" )'לא זכיתי 
בפות מן ההפקר', עמ' 15(. התקווה של ליאת נאה מידבקת - אולי, 
אולי תגיע ותמצא את המילה הנכונה? והיא מצביעה ומצביעה. 
חוקרת  שרק  כמו  תוהה,  והיא  שכבות,  ומקלפת  מפשיטה  היא 
לתהות.  יכולה  הקדום  התיכון  המזרח  של  וארכיאולוגיה  אמנות 

לרגעים היא אפילו רוקדת את זה על שולחנות. מפזזת:

ַהָּצָגה  עֹוָׂשה  ַהָּואִגיָנה/   /– ָּבֵלִריָנה  ַּבֲחָצִאית  ׁשֹוָבָבה  "ַיְלָּדה   
ָלאֹוְרִחים" )מתוך 'אני צדה הזדמנויות לוואגינות', עמ' 13(.

והניקוז  נים־ולא־נים  "שירי  הארוך  בשם  הקרוי  השני,  בשער 
המערה:  אל  איתה  יחד  נאה  אותנו  מכניסה  הקטן",  החור  אל 
מתחת לשמיכה עם פנס קטן או נר היא מוליכה בחיפוש החושני 
ֶאת  חֹוֶסֶמת  ַהְּׁשִנָּיה  ּוְבָיִדי  ָהַאַחת/  ְּבָיִדי  ַמְּקלֹות  ְׁשֵני  "ְמַׁשְפֶׁשֶפת 

ֵעיַני" )'מתחת לשמיכה', עמ' 29(.

אך גם שם החיפוש עקר - "ֲאָבל ֵאיֵנְך רֹוָאה ֶאת ֶזה/ 
החושים?  ניתקו  )מדוע  ָּבֶזה"  ֶׁשִּמְתַנֵּגׁש  ּגּוֵפְך  ַרק  ֶזה 
אכזבה,  בתוכה  הלופתת  הכמיהה,  כלומר,   .)38 עמ' 
״המשוררת,   – השלישי  השער  אל  היישר  מוליכה 
יעל  למשוררת  שבדומה  נדמה  בו  והמבקר״.  העורך 
הספרות'  עולם  את  לזיין  רוצה  'אני  בשירה  סטטמן 
המשוררת  גם   .)16.11.21 וספרות,  תרבות  )הארץ, 
ליאת נאה רוצה לפחות להצביע על האוננות בִּבָּצה 
"ְמַנֵּׁשק ֶאת ֶאְגרֹוָפיו ַהְּקפּוִצים / ּוְמַלֵחׁש ֲאֵליֶהם ִּדְבֵרי 
ִּבָּצה  אותה  את  לפצח   -  )49 עמ'  )'העורך',  ַאֲהָבה" 
אשר אליה קופצת הצפרדע – "ַמְרִאים ִלי: ְצַפְרֵּדַע!/ 
ּוְסָתם ַמְׁשִאיִרים אֹוִתי ָׁשם,/ ְּתקּוָעה ִעם ַעְצִמי ְּבָקַרַחת 

ַהַּיַער" )'בגנות ההייקו', עמ' 43(. 

ליאת נאה מנסה לפענח, תוהה במעין עדות מפוכחת של חוויית 
ולא מגיעה.  כואבת  היא  שם  וגם  לכתיבה,  מורים  מול  תלמידה 
כלומר, היא מגיעה ומה שהיא רואה מאכזב כל כך כמו אותו איבר 

מתוח – וזהו, "ִּתְסַּתְּדִרי ְלַבד" )שם(.

שהיא  נדמה  שמו,  גדולה"  מלאכה  "לקראת   – האחרון  בשער 
איך  לכאורה  היודעת  האישה  במתכוני  בהוראות,  כבר  מצוידת 
לנהוג, וגם אז תסמונת המתחזה מצליפה בה כמו זנב הדרקון או 

צווחת הגריפון:

"ַאְּת, ִליַאת, ִיָּפְתחּו ְׁשָעַרִיְך ]...[ ִּתְבְרִרי ִמּלֹוַתִיְך ]...[ ַאְּת ֹלא ִּתְׁשְקִעי 
ָּכאן ַמָּטה./ ִקִּויִתי ֶׁשֵהן ַיְכִּתיבּו ִלי ִּבְמֻדָּיק ָמה ָעַלי ַלֲעׂשֹות" )'הוראות 

לשעת פרא', עמ' 58(.

וככה היא משאירה אותנו. בלי הוראות הפעלה, בלי תשובות. כמו 
בחיים. "ָהֵאיָבר ִנְמָּתח, ְמֵלא ַהְבָטָחה". החיפוש המתמשך המתגרד, 
"ֶזה ַעל ְקֵצה ַהָּלׁשֹון ֶׁשִּלי" )'לא זכיתי בפות מן ההפקר', עמ' 15(..ובד־בבד יש טעם של עוד – לו רק... הרי זה היה ממש פה, לא? 
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מתוארת  ימינו  של  ירושלים  הישראלית  בשירה 
פתירים,  בלתי  קונפליקטים  של  מאכזב,  כמקום 
"בבוקר  מואר:  מקום  היא  ירושלים  המהגרת  בעיני 
זרּועות  פנים  מתגלות  אנכית/  בסמטה  בירושלים/ 
לי/  תיוודע  לא  לעולם  התגלות./  מוארות  אושר/ 
הסיבה הישירה לאושר/ בבוקר בירושלים"; או "בהרי 
ירושלים/ פורח עץ שקד./ טרסות עתיקות/ מצייתות 

לאושר".

וטרור  בפיגועים  העוסקים  פלבנובה  שירי  זאת,  עם 
לפחות  פחות,  משכנעים  בכלל  ובארץ  בירושלים 
כנראה  הנוצרת  ההזרה  את  בהם  אין  כי  בעברית. 
כשקוראים את השיר ברוסית, ואולי במיקום גיאוגרפי 

אחר. זה מוכר מדי.   

מחסור ומאבק קיום כלכלי חוזרים בכמה משיריה של פלבנובה. 
וכתבה  שחיה  נוספת  מפוכחת  רוסית  משוררת  לי  הזכירו  אלה 
בישראל, יוליה וינר )שהלכה לעולמה בפברואר 2022(. בעברית 
וכו׳, גם הוא בתרגום  זקנה, על מוות  על כסף, על  נדפס ספרה 
גם פלבנובה מתייחסת למחסור  וינר,  כמו  בר־יוסף.  של חמוטל 
כאל מטרד עיקש, המפריע לחיי הרוח או הבטלה המיוצגת על 
ידי חתול: "החתול מייצר בקול מפורש/ אנרגיה של הסכמה/ עם 
סדרי התבל ]...[ והאישה הטיפשה/ שמזכירה לבעל לפני השינה/ 
הֺשָב/  ראשה  את  ומחככת/  אליו  ניגשת  בעיות,/  ושאר  חובות 

בכתפיו הקשוחות שקרסו". 

אסיים בציטוט שיר קצר ויפה המשקף את אהבת האדם והפיכחון 
באשר לטבעו: 

היא בן אדם./ בן אדם זה אני היא."            ."בתוך המון פנים/ התגעגעתי לבדידות/ כמו לאדם./ אם כי גם 

יובל גלעד

בן אדם זה אני היא

זינאידה ָפלָבנוָבה: בקבוק בים, מרוסית: חמוטל בר־
יוסף, ספרי ׳עתון 77׳, 2021, 86 עמ'

צבאו  את  שילח  רוסי  דיקטטור  שבהם  בימים  נכתבת  זו  רשימה 
רעילה  שלום  דרישת  במעין  שכנה,  דמוקרטית  מדינה  לכבוש 
מהמאה הקודמת. אבל רוסיה היתה גם מעצמת שירה, ופנים אחרות, 
לוחמות למען הומניזם, ניתן למצוא בספרה של המשוררת הכותבת 
רוסית זינאידה פלבנובה, החיה בישראל מאז שנות התשעים. הספר 

הינו מבחר משירתה, בתרגומה של חמוטל בר־יוסף. 

לבדה  חמלה  וקשיחות.  חמלה  של  בשילוב  מצטיינת  שירתה 
עלולה לגלוש לקיטש, אבל כשהיא מאוזנת עם קשיחות מפוכחת, 
של מי שמכירה בסבל העולם ובהיותו מקום אכזר, מתקבלת שירה 
נוגעת ללב. שכן עולם אנושי אכזר, של מלחמות ואדישות לסבל, 

דורש פיכחון אכזר, עמיד. 

ילדותה של המשוררת עברה עליה בפאתי מוסקבה, עיר המצטיירת 
כבודדה בקשיחותה: "אם אסע למוסקבה לשבוע/ ואתה לא תמצא 

אמיתית/  חזרה  תהיה  זאת  שעה/  אף  בשבילי 
ניצחון  יהיה  /זה  געגוע.  ואותו  עיר  לאותה 
לא  אחזור,/  מוסקבה  של  לסתיו  לא  הזמן./  על 
של  לבדידות  אלא  מוסקבה,/  של  לאדריכלות 

מוסקבה". 

אכזריות אירופה של המאה העשרים רודפת את 
והחמסינים:  השרב  בארץ  גם  מרוסיה  העולה 
על  חמסין  ָנַשף  אירופה/  משרפת  להט  "כמו 
כיסה  מוזר/  אירופי  עשן  אותו  כמו  ישראל./ 
אובך יבש את אדמת הקודש." אבל הפיכחון של 
שירת פלבנובה מסרב לניצּול קורבני של זוועת 
הישראלית.  השירה  את  המאפיין  כזה  השואה, 

האסון הוא יהודי, אבל בעיקר אנושי: "אלוהים, כמה שנאה/ ספג 
אהובי! / תחת לבו פגז/ ירוי מרשעות אדם./ כל קרובי משפחתו 
עד אחד/ נורו בשנת ארבעים ואחת./ יער זיכרון של עצי מחט/ 

ישרים שקטים וחודרים/ גַדל ליד עיר הנצח."

בהתאם, גם ההזדקנות והחשש מהמוות לא מייצרים טון קורבני, 
אלא פיכחון ואף יראת כבוד מול המוות, ברוח המסורת הרוסית 
 /- המוות   /- מגיע  הוא  "אז  המציאות:  כיסוד  בטרגי  המכירה 
לבוש במחלצות בלואיו,/ בכל גדולתו הוא מופיע". המוות והחיים 
חד הם: "פעם אחת, כשחזרתי הביתה/ עם שקיעה, אחרי גשם/ 
עוצמה/  באיזו  ברור  לי  נעשה  אנוש,/  חולה  חבר  אצל  מביקור 
זה,  בהקשר  זאת  בכל  המופיעה  והבקשה  לחיים."  אני  מחוברת 
היא צנועה וכרוכה באהבה ליופי: "אל תיתן לי אלוהים,/ למות 

בתוך אי סדר/ ומהומה."

מיליונים,  מאות  דוברים  אותה  בשפה  הכותבת  משוררת  עמדת 
במדינה שבה שפת הרוב היא דווקא שפה נדירה, עברית, מייצרת 
אם  כך,  ההרגלית.  למציאות  הזרה  שּוליּות מבורכת, המאפשרת 

אביבית רוח

שיר מ־2016

ְׂשִמיַכת ֶצֶמר ָלאָמה,
ד. ַהְרִדיְנג

ָּפתּוַח ְלֶמֳחָצה
ַהַּיְלָּדה ְיֵׁשָנה,

ַהָּׁשֵכן ַמְלִחים מֹוטֹות
ְלֻסַּכת ַהֹחֶרף.

ַזַעם ַעל 
ֹלא ְּכלּום
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חגי הופר

לשאת בשוויון נפש את 
קריאות הבוז

מריו ליביו: תרגם: עמנואל לוטם, גלילאו ומכחישי 
המדע, אריה ניר ומודן 2021, 269 עמ'

עכשיו  רק  אך  חודשים,  כמה  כבר  אצלי  נמצא  הזה  הספר 
ובעניין. אותו ברציפות  וקראתי  אותו,  פניתי לקרוא   משום מה 

על  שכתב  ידוע,  פופולרי  מדע  סופר  הוא  ליביו  מריו 
ספרו  את  מקדיש  הוא  הפעם  שונים.  נושאים 
שלו. ומרתקת  מפורטת  ביוגרפיה  ומספק   לגלילאו, 
גלילאו,  דרכו,  בתחילת   - מפתח  נקודות  כמה  אזכיר 
גופים  בחן  והשבע־עשרה,  השש־עשרה  המאות  בן 
גופים  נפילתם של  והגיע למסקנה שמהירות  נופלים, 
מתחשבים  איננו  אם  זהה,  היא  קלים  וגופים  כבדים 
בחיכוך האוויר. בכך הוא סתר את דעת אריסטו שהיתה 
מקובלת בזמן ההוא כסמכות שאין לערער עליה. אבל 
את  סתירתו  של  בחשיבות  להמעיט  אין  צדק.  הוא 

המוסכמה האריסטוטלית. 

בנוגע לכך ידוע הסיפור על ניסוי שערך וזרק ממגדל 
אגדה. רק  כנראה  זו  אבל  קל,  וחפץ  כבד  חפץ   פיזה 

זמן  שהומצא  המיקרוסקופ,  את  פיתח  בהמשך 
הגיע  כך  שלו.  ההגדלה  יכולת  את  והעצים  לפניו,  קצר 
והתחיל  צדק,  של  הירחים  את  מצא  הוא  נוספות:  לתגליות 
בפני  חרוץ  תוואי  מצא  הוא  שבתאי,  של  הטבעות  את  לזהות 
מתגליותיו. חלק  רק  ואלה  בשמש.  כתמים  זיהה  וגם   הירח, 

על  דיאלוג  ספרו  פרסום  הוא  בחייו  ביותר  הידוע  הדבר  אך 
בתרגום  עכשיו  יצא  הוא  )גם  המרכזיות  העולם  מערכות  שתי 
דוברים,  שני  בין  דיאלוג  של  בצורה  עימת,  שבו  לעברית(, 
המקובלת  שהיתה  תלמי,  של  הקוסמולוגית  השיטה  בין 
של  זו  לבין  במרכז,  נמצא  הארץ  כדור  פיה  ועל  בזמנו, 
השמש  פיה  שעל  שנים,  עשרות  בכמה  לו  שקדם  קופרניקוס, 
שהכנסייה  דעה   - אותה  סובב  הארץ  וכדור  במרכז  נמצאת 
הקודש. לכתבי  בניגוד  לתפיסתה,  שעמדה,  משום   שללה, 

ולכן, לאחר פרסומו של ספר זה, נערך משפט הכנסייה המפורסם, 
ימיו. סוף  עד  בית  מאסר  עליו  ונגזר  גלילאו  הורשע   שבסופו 

לא אכנס כאן לכל הפרטים, וכדאי לקוראם בספר, אך רק אומר, 
שוב, כי גם המשפט הידוע המיוחס לו – "ואף על פי כן, נוע תנוע" 
- גם הוא כנראה לא יותר מאגדה )אולי אמר זאת אחר כך לחבריו(. 
 וכנראה זהו טבע האדם - לקשט סיפורים אמיתיים בנופך אגדי.

לאחר הספר הזה פרסם גלילאו, בקושי, עוד ספר חשוב, שנקרא 
בקיצור - שני מדעים, ובו בין היתר ניסח את מה שבהמשך יהיה 

המשפט הראשון של ניוטון.

עשה  הוא  וכך  השראה,  מעורר  גלילאו  של  שסיפורו  ספק  אין 
ותגליותיו  חייו  את  לתאר  מיטיב  ליביו  מריו  דורות.  לאורך 
בצורה מאירת עיניים, ולכן כדאי מאוד לקרוא את הספר. אני 

נהניתי ממנו מאוד.

ראוי  כאן  שבכותרת?  המדע  מכחישי  בעניין  ומה 
לו  מקדיש  וליביו  הספר,  מרכז  זה  שאין  לומר 
בסופו. בודדים  ועמודים  לאורכו,  ספורים   משפטים 
יכול  גלילאו  של  הסיפור  כי  זהירים.  להיות  צריכים  כאן  וגם 
מראה  כמובן  הוא  אחד  מצד  ולכאן.  לכאן  דוגמה  לשמש 
המחשבה  חופש  ובפרט  המחשבה,  חופש  חשוב  כמה  עד 
המדע  במסגרת  שגם  לזכור  צריך  שני  מצד  אך  במדע. 
הנובל  זוכה  כדוגמת  בודד,  אדם  מתגליות  התעלמו  לפעמים 
ענווה. על  לשמור  צריך  המדע  גם  כן  ועל  שכטמן,  דן   פרופ' 
הוא  זו.  לכפילות  מתייחס  ליביו  ואמנם, 
גלילאו"  "גמביט  הנגד  טענת  את  מכנה 
תקפה. עדיין  היא  לדעתי  אך  אותה,   ודוחה 
לשני  בדבריו  מתייחס  ליביו  מקרה,  בכל 
נושאים. הראשון הוא הבריאתנות, או תומכי 
דרווין.  בתורת  ומלחמתם  התבוני,  התכנון 
רוב  והשני הוא משבר האקלים, המקובל על 
מוחלט של המדענים, אך יש המתכחשים לו. 
ואולם,  איתו.  מסכים  אני  אלו  מקרים  בשני 
היום הדיון הזה הוסט אל החיסונים ויעילותם, 
לזה  אכנס  ולא  ולכאן,  לכאן  פנים  יש  וכאן 

במסגרת זו.

ולבסוף, ליביו משווה בין גלילאו ואיינשטיין 
המדעי,  בחופש  תמכו  שניהם  ודת.  מדע  כלפי  לגישתם  בנוגע 
אחרי  גלילאו,  הבדלים.  ביניהם  יש  אלוהים  כלפי  בגישה  אך 
הכל, היה נוצרי, ואילו איינשטיין - חילוני המאמין ב'אלוהים 
ידועים. והדברים  הקוסמי',  'אלוהים  או  שפינוזה',   של 
ואולי אפשר להוסיף השוואה נוספת שתעיד על דמיון בין השניים 
- גלילאו התחיל מבדיקות פיזיקליות על כדור הארץ, ואז פנה אל 
הכוכבים. גם איינשטיין התחיל בתורת היחסות הפרטית, שאותה 
הרחיב אחר כך לתורת היחסות הכללית, המיישמת את הפרטית 
הכוכבים. שיוצרים  הגרוויטציה  את  מחדש  ומנסחת   בחלל, 
וכך בהמשך לגלילאו בא ניוטון, שאיחד את שתי צורות הפיזיקה 
לחוק אחד. וגם בהמשך לאיינשטיין בא הוא עצמו, שניסה לאחד 
בין כל הכוחות הפיזיקליים הידועים, אך למרות מאמציו נכשל 
בכך, והאתגר הזה עדיין עומד בפני הפיזיקאים. אך כל אלה הם 

הרהורים שלי.

ואסיים בציטוט שמצא חן בעיני, מפיו  של קפלר - האסטרונום 
השני בחשיבותו בזמן ההוא - על גלילאו - "הואיל והוא אוהב 
המקובלת  לדעה  אפילו  להתנגד  מהסס  הוא  אין  האמת,  את 
ביותר, ונושא הוא בשוויון נפש את קריאות הבוז של ההמונים" 

מומלץ מאוד.             .)עמ' 91(.
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על  דיברה  לא  הוריה,  בית  על  דיברה  לא  ביידיש,  דיברה 
יותר מילדת  המלחמה ההיא. היא רוצה להוכיח שהיא הרבה 
הנערה  להיות  רוצה  היא  בקיבוץ.  עצמה  את  שמצאה  חוץ 
שעזב  לבה  אהוב  בנתן  נזכרת  גם  היא  הסוף.  עד  שנלחמת 

אותה, ואולי תנסה לחדש את הקשר עמו.

אפשר  אי  המדינה.  הקמת  שאחרי  הראשונים  השבועיים  אלו 
בינתיים לחגוג את הקמתה, מכיוון שמלחמת השחרור פרצה. 
כבת  באירופה  האונים  חוסר  בתקופת  ושוב  שוב  נזכרת  הדס 
למיעוט נרדף. גם עכשיו היא מרגישה כך, ואולי גם הפעם אף 

אחד אינו ממהר להצילה.

מיר־תיבון לוקחת מאורע היסטורי ומביאה לתוכו את סיפורה 
האישי של לוחמת הפלמ״ח הדסה למפל, מעיניה ומתעצומות 
מילה  כל  מאופקת,  אך  אינטנסיבית  כתיבה  זאת  נפשה. 
במקומה, והסיפור שנרקם עצוב. המחברת מביאה את סיפורה 
את  המתיישבים,  סיפורי  ואת  למפל  של 
סיפורם של הכפרים הערביים ששכנו ליד 
ביניהם,  היחסים  והמושבים,  הקיבוצים 
תוך תיאור המציאות כפי שהיא. היא לא 
ומזעזעים,  חדים  ותיאוריה  הנחות,  עושה 
שיפוטיות.  ללא  וקולות,  זוויות  מכמה 
פנימיותה  מתוך  וכתוב  אותנטי,  התיאור 
ביקורת  עולה  זאת  ובכל  המחברת.  של 

חברתית ומונחת על השולחן.

היא  אמיץ;  נשי  מבט  מישירה  מיר־תיבון 
שחווה  הטראומתי  האירוע  את  לוקחת 
היא  פיו.  על  כמעט  אותו  והופכת  הדסה, 
המתרחש  עם  המתמודדת  דמות  יוצרת 
ויוצרת  שהיא,  מי  באמצעות  חוזקותיה,  באמצעות  מסביבה 

לעצמה את המציאות שלה, בתוך כל הכאוס סביבה. 

מצאה חן בעיני גם העובדה שהמחברת אינה בוחרת צד, אלא 
מציגה את הצדדים במלחמה, ומדגישה את הרקע של מלחמת 
העצמאות כמלא ברבדים, לא אחיד. הקולות השונים המובאים 

בספר מדגישים זאת. 

על  מספרת  מיר־תיבון  הדסה.  של  סיפורה  רק  אינו  הסיפור 
לא  כדי  להדחיק,  מעדיפים  שכולנו  היסטוריים  אירועים 
ככותבת,  שהיא,  והכאב,  האשמה  תחושת  עם  להתמודד 
מצליחה להציג בחדות. כאמור, זהו ספר המזמן קריאה קשובה, 
זיכרון  הקודם,  לספרה  בדומה  סנטימנטלית.  ולא  מדויקת, 
וחלום נארגים להצגת המציאות כפי שהיא. הזוועות, האימים 
מרתקת  דמות  ליצירת  מתחברים  אלה  כל   - הוודאות  וחוסר 
שימוש  תוך  עצמה  על  הנלחמת  ומשלימה,  כואבת  ונחושה, 
ישיר  במבט  להעביר  מצליחה  שהמחברת  פנימיים  ואמיץ.                 .בכוחות 

עדי דקל

אפלה חמה

גלי מיר־תיבון: הדס בקצה הלילה, עם עובד 2021, 
244 עמ' 

זה  בספר  גם   ,)2017( האימהות  רשימת  הקודם,  בספרה  כמו 
קרב  אמיתי:  מאירוע  היסטורית  דרמה  מיר־תיבון  גלי  יוצרת 
צבא  כוחות  של  כושלים  ניסיונות  חמישה  של  סדרה  לטרון, 
כוחות  ידי  על  שהוחזק  לטרון,  מתחם  את  לכבוש  ישראליים 
צבא עבר הירדן בין ה־25 במאי ל־18 ביולי 1948. הימים הם 
ימי מלחמת העצמאות, והמדובר במערכה שנתפסה כמכרעת 
מאוד, היות שדובר בגישה לירושלים ועל הכף עמדו ביטחון 

תחבורתי, כלכלי, ביטחוני ומדינתי.

הדס,  הנערה  של  סיפורה  הוא  העיקרי  הסיפור  קו 
לצוות  חבריה  שכל  אחרי  פגוע,  בזחל"ם  המסתתרת 
נהרגו. כוחות האויב הולכים ומתקרבים, והיא, עם רימון 
מאימת  שנמלטה  הנערה,  בקשר.  לעזרה  זועקת  ביד, 
בחברה  להשתלב  מאודה  בכל  רוצה  בפולין,  השואה 

הצברית, הביקורתית כלפי ניצולי השואה.

בספר נשמעים כמה קולות; כל דמות מביאה את הזווית 
שלה, וכך מצליחה המחברת לפרק את התמונה ההרואית 
והמתבקשת של מלחמת השחרור. כקוראת, מצאתי את 
סיפור  ומגלה  אותן  נכנסת לתוך הדמויות, חשה  עצמי 
העלילה  בסנטימנטליות,  שימוש  כאן  אין  דופן.  יוצא 

אינה מובאת על מגש והספר מבקש קריאה קשובה.

מנסה  הדס   .1948 במאי   31 שני,  יום  בבוקר  הסיפור  תחילת 
מנתקת  היא  כשעתיים  במשך  הקשר.  במכשיר  לעזרה  לקרוא 
אנושי.  קול  נשמע  לא  ועדיין  ומחזירה,  מנתקת  ומחזירה, 
היחידה  היא  למעשה,  אותה.  ישמע  שמישהו  מקווה  רק  היא 
הנסיגה,  פקודת  למשמע  החוצה  זינק  הזחל"ם  נהג  שנשארה. 
הלוחמים ברחו, אחדים נהרגו מרימון ירדני שהושלך מבניין 
המשטרה, וההדף קרע את אוזניה של הדס. ספוגה בדם היא 

מנסה לקרוא לעזרה.

מפחד  מזיעה  היא  נחנקת.  שהיא  זוחל.  שהזמן  מרגישה  היא 
ומאמץ, אך יודעת שעליה להחלץ איכשהו מהזחל"ם. המראות 
הקשים לא מרפים. היא נזכרת במה שמפקדה, יאקי, נהג לומר 
לה: "רק אל תפלי בשבי, רק אל תיכנעי. אל תיפלי בחיים" )עמ' 

10(. היא נחושה, וגם מפוחדת, האם מישהו יבוא?

ברית  בת  בהדס  ראה  יקה(  היה  כי  כינויו  את  )שקיבל  יאקי 
לא  מעולם  הנוער".  מ"חברת  בקיבוץ,  חוץ"  "ילדת  חשאית, 
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רחלי אברהם־איתן

שירת הציפורים של המשורר 
המאזין

שמואל כהן שני: המאזינים לציפורים, 
ספרי 'עתון 77' 2021, 96 עמ'

כאשר הוזמנתי לדבר על ספרו של שמוליק 
כהן שני המאזינים לציפורים, חשבתי שאולי 
המשורר מכיר את שירת הציפורים המאכלסת 
שירת  בספרי  ובפרט  שלי,  השירה  את 
לפנייתו,  הסיבה  תהא  אשר  תהא  השחרור. 
בשירים  ובפרט  בשיריו,  התאהבתי  אני 
קולותיהן  על  בהן,  מזמרות  שהציפורים 
וגווניהן, או שהוא זימר להן בשיריו, הנוקבים, 
פשוטים  ואינם  חשבון,  באים  אירוניים, 
למשמע האוזן. לשירתו צריך להאזין באופן 
קצת אחר. חתימת השער הראשון, "המאזינים 

אינה מפתיעה, אף שהספר  לציפורים", בשיר העוסק בשואה 
נפתח בשיר הפסטורלי כביכול, 'המאזינים לציפורים': "ָקִמים 
המופיעה  השורה  ַהִּׁשיר";  ְלִצּפֹוֵרי  ּוַמֲאִזיִנים  ַּבֹּבֶקר/  ָאָדם  ְּבֵני 
כפזמון חוזר בתום הבית הראשון ובתום הבית השני והאחרון 
ֲאֵחִרים  ִלְצִליִלים  ְמִניִחים  ֵאיָנם  "ֵהם  מעיבה על הפסטורליות, 
ְלַהְטִריד ֶאת ַׁשְלָוָתם" ומשמשת גם רמז מטרים. השיר 'ציפורי 
יכול לעמוד כמטפורה לשירים שעסקו  מוות' בשער האחרון 
ונוקב במוות או באופן עקיף באמצעות אירוניה  באופן ישיר 
חדה. המוות מקנן בכל אחד ממדורי הספר, רק הלבוש הפואטי 

והאירועים או רסיסי האירועים משתנים. 

הנה בשיר השני, על שמו המבטיח Vogel – אתר מרהיב נוף 
ואגם יפהפה הנשקפים מהר ווגל שבסלובניה - פותח המשורר 
יֹוְדעֹות  "ֵּכיַצד  כביכול:  תמימה  ובשאלה  פסטורלי  בתיאור 
ַהִּצּפֹוִרים ֵהיָכן ְלַהְפִסיק ָלִׁשיר/ ִלְקֹטַע ֶאת ְמעֹוָפן ַּבָּׁשַמִים/ ֲהֵרי 

ֵאין ָּבֶהם ְּגֵדרֹות".

באמצעות  לשואה,  והרמזים  הסיבות  יעלו  כבאקראי  ואז 
מטונימיות עשן הארובות והרכבות: "ָאְמָנם ָקְרחֹות ַהַּיַער ַוֲעַׁשן 
ֶאת  ַהְּמַבְּׂשרֹות  ְסנּוִנּיֹות  אֹו  ִסיָמִנים/  ְלַהּוֹות  ְיכֹוִלים  ָהֲאֻרּבֹות/ 
ָהַרָּכבֹות". ואם היה איזשהו צל של ספק, "עבודת הפרך"  ּבֹוא 
המוזכרת בהמשך מבהירה את טיבן של התמונות עולות בלב 
אל  הפסטורלי  מן  בהדרגה  מתפתח  השיר  ווגל.  בנופי  הדובר 
ְּבַנַחת  לֹו  ָׁשט  "ַהְּסוַואן  האחרון:  שלפני  בבית  הקשה  התמונה 
ַּבִּבָּצה ִּבְקֵצה ָקַרַחת ַהַּיַער/ ְּבעֹוד ָהַעִיט ְוַהֶּפֶרס ֶהָחרּוִצים/ נֹוְבִרים 
ְלַצד ַהּבֹורֹות". בבית האחרון, אל מול תמונות השואה  ְּבגּופֹות 
הקשות שבתודעת הדובר, שותה הְנס "את קפה הבוקר/ 
ומאזין לזמרת הציפורים", בתמונה הסוגרת מעגל עם 
שאינו  באופן  לקורא  ברור  כבר  הפעם  השיר.  פתיחת 
הנוף   - עכשווי  חוץ  עולם  שיש  פנים  לשתי  משתמע 
שעולים  הזיכרונות  וישנם  ווגל  הר  למרגלות  הקסום 

ומציפים את הדובר המתבונן בהם. 

בשיר זה נזכרים ארבעה מינים של ציפורים: הציפורים 
הכחולות, אולי זן של עורבני המצוי באירופה ובקנדה, 
או ציפור שיר ממשפחת הקיכליים, העפרוני, הנכטיגל 
והסוואן. המדור לחיפוש קרובים עולה באופן אירוני 
 – ׳רשימות׳  והשיר  ציפורים׳  לחיפוש  ׳המדור  בשיר 
אחרות  ורשימות  שינדלר  רשימת  את  בזיכרון  מעלה 
של יהודים העתידים להישלח את מותם. תיאורן של הפקידות 
השעות  עד  במשרדים  ובמסירות  קשה  העובדות  התמימות 
 - מרה  באירוניה  ונחתם  הלאומי,  המאמץ  למען  המאוחרות, 
ַהִּמְׂשָרד/  ַלַחּלֹון  ִמַּבַעד  ַהְּפִקידֹות/  ָראּו  ָהִעּׁשּון/  "ְבַהְפָסקֹות 
ַּתָּיִרים"  ִמְזָודֹות/ ְּכמֹו  ֲאָנִׁשים מּוָזִרים/ הֹוְלִכים ִעם  ַׁשָּירֹות ֶׁשל 
בולט  פואטי  קו  שהם  החריפים  הניגודים  את  ממחיש   -
בשירתו של כהן שני ומופיעים כמעט בכל שיר. כך גם בשיר 
'מראות' )בשער "המאזינים לציפורים"(: "ְּבַמְחְראֹות ָהֲאִסיִרים 
ֵעיֵני ַהּסֹוֲהִרים//  ִּבְזגּוִגּיֹות  ִצֵּלי ָאָדם ִהְׁשַּתְּקפּו  ֹלא ָהיּו ַמְראֹות/ 
ֶׁשִהְזִליפּו ַאְפֶטר־ֵׁשְייב ֵריָחִני/ ַעל ְלָחֵייֶהם ְּבִתְגַלַחת ַהֹּבֶקר/ מּול 
תמונת  את  מעבירה  הפיגורטיבית  השפה   .)16 )עמ'  ַהַּמְרָאה" 
המציאות באופן קוטבי ומטלטל: צילי אדם השתקפו בזגוגיות 
עיני הסוהרים ובניגוד מוחלט לתמונת צילי אדם המשתקפת 
בזגוגית הקרה של עיני הסוהרים המטפחים עצמם מול המראה 

לקראת שגרת יומם. 

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

כשהבנתי שמאהבתנו יישאר רק זיכרון מיד מיניתי את עצמי למנהל הארכיון. תיעדתי כל פיסת מידע 
ממך, כל ווטסאפ, כל משלוח דוא״ל בעניינים שגורים או חשובים. גנזתי בתיקים אפרפרים לפי נושאים 
צורך לחזות  ועד לתל אביב. חייתי בארכיב הזה שנים  בלי שום  ואותיות הא״ב. מאהבה, דרך הורות 
עיר חלופית  לי  באור היום. שלוש קומות מתחת לשדרה ראשית שאנשיה חולפים מעל ראשי הקמתי 
שברחובותיה רק אני ואת הולכים ונפגשים ומתנשקים בכל רמזור. גם כשהאור כבר מזמן נהיה ירוק עודנו 
לגביעי המותניים. אלמותיים  נכרכות כמו נחשים מיוחמים מסביב  ובידיים  נתונים בריקוד הלשונות 

בקרן העולם צמודים עד כדי כך שמרחוק לא מבחינים שאנו שניים.
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בהיפוך  המשתמש  בנים'  ארבעה  'כנגד  הקצר  השיר  גם  כך 
יֹוֵדַע  ֶׁשֵאיֶנּנּו  ֶזה/  הּוא  "ָרָׁשע/  הפסח:  הגדת  של  משמעות 
ַמְחזֹוִרּיּות  ַעל  ַמִּביט  ָחָכם/  ָהַרָּכבֹות/  נֹוְסעֹות  ְלָאן  ִלְׁשֹאל/ 
 .)17 )עמ'  ַהְּטָפִסים"  ַעל  חֹוֵתם  ָּתם/  אֹוָתּה/  ְוחֹוֵקר  ְּתנּוָעָתן/ 
לשאול.  יודע  שאינו  וזה  הרשע  אחת  לדמות  אוחדו  בשיר 
הרשע הוא זה שאינו יודע לשאול לאן נוסעות הרכבות. החכם 
ואילו  אותה  וחוקר  הרכבות  של  תנועתן  במחזוריות  מתבונן 

התם חותם על הטפסים, מבלי לדעת על מה הוא חותם. 

השיר שבסוף שער זה, 'הקשר בין שואה לתקומה' )עמ' 18(, 
מסכם בשפה מפורשת ובאמירה ישירה את הנושא המרכזי של 
השער: "ַהֶּגֶׁשר ֶׁשָּבְנָתה ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל/ ֵּבין ַהּׁשֹוָאה ַלְּתקּוָמה/ 
ּוְמַהֶּסֶסת/  ֲחֵרָדה  ִּבְנָׁשָמה  ֹרַע/  ֶׁשל/  ְּתהֹום  ְּפֵני  ַעל  ִמְתַנְדֵנד 

ַנְמִׁשיְך ִלְצעֹד ָעָליו". 

הציפורים  שירת  את  מעורר  לשואה  ציפורים  בין  החיבור 
כמטאפורה לבני האדם שהם חסרי כנפיים, ונפלו זה אחר זה 
בתאי  או  בגופותיהם,  מנקרים  כשעורבים  מפרכים  במסעות 
וברומן  בשיריו  המנוח  יעוז־קסט  איתמר  כפי שתיאר  הגזים, 
צל הציפור, כמו גם בשני הרומנים הנוספים בטרילוגיה שלו.* 

כהן שני שואל: "איך מלמדים ילד להאזין לציפורים במקום 
שאין עצים"? )עמ' 23(, ואני שואלת: איך מלמדים מי שראה 
להם  עמד  לא  שכוחם  גופות,  מנקרים  עורבים  איך  בילדותו 
אל  ונפלו  רחם,  להמשיך במסע, כשקלגסים מכים בהם ללא 
מותם – איך מלמדים אותו לא לפחד מציפורים? או לחילופין 
לתמונות   reset ולעשות  לציפורים  להאזין  אדם  ללמד  איך 

הנוראות שנחקקו בילדותו ולאפשר לו קיום ככל האדם?

שערי  בכל  עובר  פואטי  כקו  הנוקבת  האירוניה  קו  כאמור, 
הספר. היא לובשת צורות שונות, לעיתים בבחירת המטונימיות 
ואופן השימוש בהן, לעיתים באופן השימוש במקורות, בדרך 
כלל במשמעות מהופכת, לעיתים בשאלות רטוריות תמימות 
בארץ  "מלאכים  בשער  בעיקר  )זאת  ילד  דובר  מפי  כביכול, 
הבמבה"(, וגם באופן השימוש בשפה הפיגורטיבית ובבחירת 
בארץ  "מלאכים   - האירונית  בכותרת  כמו  המטונימיות, 
הבמבה": ילדי דור הבמבה שלכאורה מוגנים, שהרי כל העולם 
נדרשים להגן על  והנה הם  היה אמור להיות פרוש לפניהם, 
בטחונה של מדינתם, במלחמות שאינן נגמרות. כך גם בשיר 
'איך עושה תינוק?': א...בבב...א.../ א....מממ....א.../ ְּבֵראִׁשית 
ָהָאֶרץ  ִסְדֵרי  ִׁשָּׁשה  ַּבְתָרא.../  ָּבָבא  ַקָּמא.../  ָּבָבא,  ָּבָרא.../ 
ְוִהְתַקֵּדׁש/ ֵאל  ַנְפִׁשי/ ָקִדיָמה ַאֲחַרי/ ִהְתַּגֵּדל  ַהְּקדֹוָׁשה// ָּתמּות 
ַּגם  ַטָּוס/  ְוַגם  ַּבְרּבּור  ָנם  ַהס/  ֶׁשֶקט  ְּבִני,  נּוָמה  ַרֲחִמים/  ְלֹלא 

ְיהֹוָנָתן ַהָּקָטן/ ָנַפל ִמְּזַמן".

השיר נפתח במלמוליו הראשונים של פעוט שאחר כך לומד 
ברא"  ב"בראשית  הפותח  לימוד  שבוע,  פרשת  את  לקרוא 
של מסכת  הראשון  החלק  א הוא  ַקָמּ ָבא  ָבּ המשניות.  ולימוד 
נזיקין שבין  בדיני  בעיקר  נזיקין, העוסק  נזיקין שבסדר 
“השער  בארמית הוא  קמא״  “בבא  השם  פירוש  לחברו.  אדם 
ראשון״, ומצטרפות אליה בבא מציעא )השער האמצעי( ובבא 
בתרא )השער האחרון(, כאשר כולן יחד מרכיבות את מסכת 

נזיקין.

המנוחה  אירונית, שהרי  בדרך  ערש  לשיר  מרפרר  השיר  סיום 
ְיהֹוָנָתן  "ַּגם  בקרב,  שמת  צעיר  של  עולמים  מנוחת  היא  כאן 
המסמל  הקטן',  'יונתן  השיר  תרתי משמע:  ִמְּזַמן",  ָנַפל  ַהָּקָטן/ 
את עולם הילדות, נמוג כיהונתן שנפל בקרב, להמחשת קוצר 
החיים של מי שזה עתה היה נתון בעולם הילדות וכל חייו לפניו, 
כלפי  גם  מתריסה  הנוקבת  האירוניה  להיות.  היה  שאמור  כפי 

המיתוסים היהודיים והאמונה באל, כמעט בכל שירי הספר.

ְיָלִדים  "ְׁשֵני   :)31 )עמ'  'אלגברה'  הקצר  בשיר  אדגים  ולסיום 
ָאז ַּכָּמה ְיָלִדים ֶנֶהְרגּו ְּבַסְך ַהּכֹל? - ְוַכָּמה ֱאֹלִהים ֵיׁש ַּבָּׁשַמִים?״.ָפַלְסִטיִנים נֹורּו ְּבֶחְברֹון/ ּוְׁשֵני ְיָלִדים ְיהּוִדים ֵמתּו ַּבֶּדֶרְך ֵאֶליָה/ - 

* פרק בעבודת הדוקטורט של המחברת עוסק בנושא זה.

צביקה שטרנפלד  

מקס־פול פּוֶׁשה 

כדי שיוותר הסוד 

ֵּתר ַהּסֹוד ְּכֵדי ֶׁשִּיַוּ
ִנְׁשֹּתק ַעד ְּדָמָמה

ַאף ִצּפֹור ֵאיָנּה ֲאֵׁשָמה
ַּבֲהמּוָלה ֶׁשְּמִקיִמים ִלְבבֹוֵתינּו

ַהַּלְיָלה ֵאינֹו ַאְחַראי
ְלָיֵמינּו ֶׁשַעל חּוט ַהָּמֶות

ֵיׁש ַרק ְּתִמימּות ְּגדֹוָלה
ְוַקְלָּגִסים ּפֹוְסִעים

ֲאָבל ַהִּמיׁשֹוִרים ַמְדִּגיִׁשים
ֶאת ְּבִדידּוָתּה ֶׁשל ִחָּטָתם.

 Max-Pol Fouchet פושה  מקס־פול 
בטלוויזיה  מפיק  משורר,   )1980-1913(
במלחמת  הצרפתית.  בשפה  ספרות  ומבקר 
העולם ערך באלג'יר כתב עת של המחתרת 
שהקדיש  ובכך  לבו  בחום  נודע  הצרפתית. 

מעצמו לזולת יותר מאשר לעצמו.
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יערה בן־דוד 

משחק אחרון 
                     לזכר הכדורגלן ַזִּכי ַאְנָוואר שנהרג בניסיון בריחה מקאבול

לּו ָהִייִתי ָּכָנף, ִהְבִזיק מֹחֹו 
ֶׁשל ָהַאְפָגִני ַהָּצִעיר, ֶׁשִזֵּנק ֶאל ַהֹּתהּו ְּכַמְבִקיַע ַׁשַער,  

י ָמטֹוס־ׁשֹוֵאג־ְלַהְמִריא  ֶנֱאָחז ְּבַגְלַּגֵלּ
ֵמַאְדַמת ַסִיף ְמֻפַּלַחת 

ִעם ַהּטּוִניָקה ַהְיֻרָּקה ֶׁשּלֹו ִלְפֵלָטה ֶׁשָעְרָקה ִמן ַהִּמְׂשָחק 
ַּבִּנְבֶחֶרת ַהְּלאּוִמית ֶׁשל ַאְרצֹו – 

ֵהן ָהיּו ְּכָבר ָטעּויֹות ִלְפֵני ַהְמָראֹות, ְוכֹוָכִבים ֹלא ָנְפלּו. 
ַרק ֲאָנִׁשים. ַּגם ַהַּפַעם, ַּבְּבִחיָרה ַהָחְפִׁשית 

ִאּלּו ִנַּצל, ַהִאם ָהָיה ׁשֹוֵמר ַעל ִאּזּון ָׁשִביר ָּבֵאֶלם, 
אֹו אּוַלי ָהָיה ּפֹוֵׁשט צּוָרה, הֹוֵפְך 

ְלִמין ַאְלַּבְטרֹוס נֹוֵדד, ַנָּׂשא ֶׁשל ַּגְעגּוַע,
ָזר נֹוֵחת ּוִמְתַרֵחק -

ַעְכָׁשו ָּבַרַעד ֵּבין ִּכְמַעט ִלְכָבר־ֹלא   
ַרק רּוחֹו אּוד ֻמָּצל ִמּגּופֹו ָנְסָקה 

   
ֶאְהֶיה ָלּה ּכֹוָכב ִמְּבִריָאה ֲחָדָׁשה 

לשומקום בטיסה ישירה

                "ַאל ָנא ֵּתֵלְך ְּבֶעְדָנה ֶאל ַהַּלְיָלה ַההּוא ַהּטֹוב"                           

                                                                 ד. תומאס

ְּכֶׁשֵאין ִטיסֹות יֹוְצאֹות, 
ֶפַרח ַלְיָלה  ַחִּיים ִמְתַּכְּנִסים ְכּ

עֹוָלם ִנְטָרף  ְּכֶשׁ
ִנְטָרק ָׂשָפה ַעל ָׂשָפה

הּוא ִנְפָּתח ֲחָׁשִאית ְּכמֹו
ַּתְחִּתית ְּכפּוָלה ֶׁשל ִמְזָוָדה ִמָּתא ַהִּמְטָען 

ְלַהְבָרחֹות ׁשֹונֹות, ַסֵּמי ַחִּיים ְנגּוִפים, 
ִּכיִסים ְמֵלִאים ֶׁשֶמׁש ְלֵעת ְמצֹוא. 

ְלַבּסֹוף ִמֶּדֶׁשן ַהְּתנּוָמה ִיְפַקח ָלׁשֹון ִמְכַות אֹור.

לֹות ְּכָנַפִים ֵהן ַּגם ִצּפֹוִרים נֹוְפלֹות ְמַקְבּ
ָקרֹוב ִלְקֵצה ַהֶּצַבע ָהַעז 

  
זמן בֶורטיגֹו

ַוָּדאּות ַרק ַעל ַסף ַהֵּמָאה ַהֲחָדָׁשה,  ְׂשִריֵדי ְמטֹוסֹו ֻזהּו ְבּ
ֹלא ַהְרֵחק ִמְּמחֹוזֹות ַיְלדּות ָּפִנים ֶנְעָלִמים.

ָּכל ָמה ֶׁשָהָיה ָיכֹול ִלְקרֹות ָקָרה ְּבֹאֶפן ֶהְכֵרִחי.
ַּבְּנִסיָקה ְלַמָּטה ָהיּו ִסיעֹות ֲעָנִנים חֹוְפזֹות ְלַדְרָּכן

ְוִצּפֹוִרים ְסַנִּפיִרּיֹות, ַׁשֲאַגת ָים ַמּפּוַח.

ַצֵּיר ִלי ִּכְבָׂשה ֶׁשאּוַכל ְלַהְחִליק ַּבֲחָזָרה ִמָּכאן
ֶאל ֵּבין ַּדֵּפי ִסְפִרי -

ָאַמר ְוֶנֱעַלם
אֹוֵחז ְּבֶמְרַחָּקיו ֶׁשל ֱאֹלִהים 

ַוֲעַדִין הּוא ָטס ַּתַחת ָהָרָדאר ֶׁשל ַהַּכּדּור 
מֹוְׁשבֹות ַהַּפַחד, ִמְתַחְלֵחל ְבּ

ה ַּבָּכָנף ְּבֶתֶדר ַאֵחר לא ֻמָּכר ִעם ָּכל ַמָכּ

ְּבִמְׂשָחק ֻקְנָּדִסי ֲאִני ְמַהְרֶהֶרת ֲעַדִין ֵאיְך
ְלַהְחִזיר אֹותֹו ֵאַלי ְּכמֹו אֹור ִמֶּׁשֶבר ַמְרָאה. 
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אם להשתמש בלשונו של ארליך במבוא לספרו, "סוד העיבור", 
לשירים של למעלה מארבעים משוררות ומשוררים בהם אציין 
את אלו של תומס נאש )'תפילה לעת מגפה'(, בן ג'ונסון )'המנון 

לכרס'( ופנינה מואיז )'מזמור לשבת'(.

השירים המקוריים מרוכזים בסוף הספר ובהקדמה להם מתאר 
יצירות מוזיקליות  אותם המשורר כ"נוסח עברי למערכות של 
)"על  דגולים"  מלחינים  שני  של  הסימפוניות  מכלולי  כליות: 
159(. ארליך מתכוון כאן לסימפוניות  שירי הסימפוניות", עמ' 
של לודויג ואן בטהובן )תשע במספר( ויוהנס ברהמס )ארבע(, 
המאות  של  עוקבות  חיים  בתקופות  שחיו  הגרמנים  המלחינים 
ה־18 וה־19. "העיבודים הטקסטואליים" של הסימפוניות, כפי 
"את  ללכוד  ניסיון  מעין  הם  הספר,  בגב  השירים  שמתוארים 
הגרעין הרגשי־רעיוני של כל פרק וכל סימפוניה – או לפחות 
משהו מן הגרעין הזה" )שם(. את תשע הסימפוניות של בטהובן 
מתאר ארליך כ"אנציקלופדיה של רגשות ומצבי־תודעה" )עמ' 
160( ואילו ארבע הסימפוניות של ברהמס "כמו דחפו את מחבר 
מחזור השירים הזה לשמוע במכלול הסימפוניות ]שלו[ את מסע 
האומה  והתרקמות  מצרים  יציאת  סיפור  ואת  משה  של  חייו 

העברית" )שם(.

לזמננו  אוונגרדי  ואפילו  מרתק  אמנותי  במהלך  מדובר  אמנם 
אבל ברור גם שמדובר כאן בשירים מקוריים לגמרי, שהיצירות 
של  המחזור  אורך  בשל  השראה.  להן  היוו  רק  המוזיקליות 
החלק  את  רק  לכאן  להביא  בחרתי  ברהמס  של  הסימפוניות 
הרביעית.  הסימפוניה  קרי  המחזור  של  והאחרון  הרביעי 
הנפשי  באופייה  כמדומני  ארליך  עוסק  הראשונה  בסימפוניה 
של האומה העברית, שרוח אלוהים מרחפת על פני מימיה והיא 
נעה בין יופי לבין פחד מחופש וחושך אפרופו יציאת מצרים. 

אילן ברקוביץ׳  | ישראל  שירת 

הסימפוניה הרביעית של יוהנס ברהמס / צור ארליך

ְּבַרם: ֶׂשה.
ָוֵאׁש.

ְּבַרם: ְסֶנה.
ָוֵנס.

ְּבַרם: ִׂשיַח סֹוד.
ְּבַרם: ָרם.

ָוהֹוד.

ְּבַרם: ַעם
ַּבִּמְדָּבר.

ְוַאָּתה ִנְׁשָּבר ָּבָהר.

ַעם ֶעֶבד ַהּוֹות.
ַעם ֶּכֶבד ָעוֹון.

ַעם ֶּכֶבׂש ָעבֹות.
ֵׁשֶבט ְטָלֵאי ְלַבְּדָך ּוְתָלָאה ִּבְלָבבֹו.

ֲעֵלה. ֲעֵלה.
ֵלְך ְיִחיִדי ְוַהְׁשֵקף ֵמָרחֹוק ַעד ַהּיֹום 

ָהַאֲחרֹון.
ׁשּור ְלָאחֹור.

ַהר ֲעָבֶריָך ִנְפָרס ְלֵעיֶניָך ָרחֹוק.
ְוֵלְך ְלָך
ֵלְך ְלָך

ְּכִהְצַטּוֹות ַאְבָרָהם ַסב ָסבֹו ֶׁשל ָסְבָך,
ֶּדֶרְך ֲעַנן ֲעָרֶפל ְוָׂשָרף ּוְׂשָבָכה,

ֵלְך ְלָך
ֶּדֶרְך ֵעינֹות ּוֵמיֵמי ָחָרָבה ְוַאּמֹות ְוִסִּפים,

ֶּדֶרְך ּגֹוָרל ְוַסְנֵור ְוֻסָּלם ַעד ִלְבַנת ַהַּסִּפיר.

נולד   ,1974 )יליד  ארליך  צור  הפעלים  רב  והמתרגם  המשורר 
בירושלים, גדל בעופרה ומתגורר עם משפחתו במעלה מכמש( 
ידוע בעיקר בשל שירי הטור השבועי האקטואליים שלו בעיתון 
'מקור ראשון', שמבחר מהם כונס לספרו המדינה הזאת )2019, 
למשל  האנגלית,  מהשפה  לשירים  תרגומיו  ובשל  מאיר(  סלע 
לשירים משל אלפרד טניסון, שכונסו לספרו אל דביר החשכה 
)2018, כתב, סדרת רף( ומשל רודיארד קיפלינג, שכונסו לספרו 
מבחר שירים )2019, דחק(. לכן מה רבה היתה הפתעתי לגלות 
יהודה  עורך:  דחק,   ,2021( עברי  נוסח  החדש,  תרגומיו  בספר 
ויזן(, גם שירים מקוריים משלו. הספר כולל תרגומים מעוברתים, 

f

דויד רוברטס, ״יציאת מצרים״, 1828
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איריס שני

שבחוהו בלב ובקול
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 Lobt ihn mit Herz und Munde 

"ְוִנְגָלה ְּכבֹוד ְיהָוה" )ישעיהו מ 5(

"ִמי ֵיַדע ְּפִליאֹוֶתיָך" )שלמה אבן גבירול, "כתר מלכות" יח(

ָאָדם ְרדּוף ֵאל
רֹוֵדף סֹוד ִויסֹוד

ּוַמהּוָתם ֶׁשל ְּדָבִרים
ִמַּמְעָּגל ְלַמְעָּגל,

ּוְבִדידּוָתן ֶׁשל ְׁשֵאלֹות
ַקְדמֹוִנּיֹות

ְּכִדּבּוק
ֲאֻחּזֹות ּבֹו

ּוַבֲאֵחִרים
ְּבֵלב ּוְבקֹול

ּוְבֵאין ִמְפָלט

ֵיָאְספּו ַמְנִּגינֹות ָהעֹוָלם 
ִמּמֹוְנֶטֶוְרִדי ְוַעד ִליֶגִטי

ָלֶצֶקת ְּפָלָאיו

ְּכִפְלֵאי ָהָאָדם 
ַּבָּמקֹום ַהֶּזה

ֶׁשֵּמֵעֶבר ְלָכל ַהְּזַמִּנים ָהֲאֵחִרים.

 

את  נכון,  הבנתי  אם  מתארת,  השנייה  הסימפוניה 
ראשית בריאת מסורת העם בידי משה ואת לידתו, 
בסימפוניה  העם.  לחיי  מקבילים  הסוערים  כשחייו 
השלישית העלילה נסובה על צירה ומשה, שכידוע 
לא הורשה להיכנס לארץ בידי ה' משום שהטיל ספק 
תחנות  אל  לאחור  חוזר  יב(,  כ,  )במדבר,  בכוחותיו 
במדבר שבהן עבר עם העם בשעת היציאה ממצרים 
ועוד.  ַהִּׁשִּטים  ָאֵבל  ָמָרה,  ַמְקֵהלֹות,  ָׁשֶפר,  הר  כגון 
קטע זה מכיל רמז למה שעתיד לקרות בסימפוניה 
ַלֲעלֹות"  ֶּדֶרְך  ֶאָּלא  ָׁשטּוַח  ֵאינֹו  "ַהִּסיבּוב  הרביעית: 
דברים  הנושא  שהמשורר  לומר  רוצה   ,)171 )עמ' 
לנחמו  מבקש  כמו  העם  של  הראשון  המנהיג  אל 
על שלא זכה להיכנס אל הארץ וגם מבקש להראות 
המחבר  כתב  עליהן  מעלותיו,  את  הקוראים  לקהל 
המקראי "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר 

ידעו ה' פנים אל פנים" )דברים, לד, י ואילך(.

כמו  ארליך  הרביעית,  שלפנינו,  הסימפוניה  בשיר 
התגלות  מרגע  החל  ועמו  משה  קורות  את  משחזר 
ועד  ג(  )שמות,  הבוער  הסנה  בפרשת  בפניו  האל 
עגל  על  כעסו  בשל  בידיו  הברית  לוחות  שבירת 
שהוציאם  לאל  כתחליף  העם  בידי  שנוצר  הזהב 
ממצרים )שמות, לב(. אם במקרא מתואר כיצד משה 
זעם ושבר את הלוחות )שם, יט(, הרי שבשיר הוא 
זה שנשבר נוכח מעללי העם. דווקא מכאן, כשהוא 
כוחו  את  להאדיר  חשיבות  המשורר  מוצא  לבדו, 
השיר  של  והאחרון  הרביעי  הבית  וכל  משה  של 
הסימפוני עוסק בזה. הוא נפתח ברמיזה לדברי הרב 
הפופולרי  לפזמון  קוק שהפכו  הכהן  יצחק  אברהם 
'כנפי רוח', המתחיל במילים: "בן אדם, עלה למעלה 
עלה. / כי כוח עז ְלָך, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים 
אבירים". בהקדמה לשירי הסימפוניות מציין ארליך 
המוטיב  שבין  בקשר  משתעשע  הוא  "לפעמים  כי 
ישראלי  שיר  לבין  המוזיקלית[  ביצירה  ]המרכזי, 
שלחנו דומה" )עמ' 159( ונדמה שכאן לפנינו מקרה 
עצמו  על  שנוטל  נוסף  אמנותי  אגב, שעשוע  כזה. 
ארליך בשירי הסימפוניות של ברהמס הוא השימוש 
בשמו, "בצלצולו בתוך מילים עבריות, ]ה[פותח כל 
שיר ושיר" )עמ' 160(. כאן: "ְּבַרם: ֶׂשה" וגם "ְּבַרם: 
מופיע  למשל  השנייה  הסימפוניה  בתחילת  סנה". 

הצירוף "ְּבָרא ָמסֶֹרת" )עמ' 172(. 

מכאן ואילך העלייה מעלה הולכת ומתגברת, הופכת 
לאמור  הספיר  לבנת  עד  משה  של  חייו  לשליחות 
עד לחזרה למעמד הר סיני ולקבלת לוחות הברית 
מה' ככתוב: "ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו 
לטוהר...  השמיים  וכעוצם  הספיר  לבנת  כמעשה 
ויאמר ה' אל משה: עלה אלי ההרה והיה שם ואתנה 
לך את לוחות האבן" )שמות, כד, י-יב(. לבנת הספיר 
אולי  נרצה  אם  לה'.  שמתחת  הרקיע  את  מסמלת 
רוחני לשאלת מקום  פתרון  גם הצעה של  כאן  קבורתו של משה )דברים, לד, ו(.         .יש 
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למה זה תתעצב, לבי?
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"ַאל ִּתְדֲאגּו ְליֹום ָמָחר, ִּכי ַהָּמָחר ִיְדַאג ְלַעְצמֹו" )הבשורה על פי מתי, ו 34(

ָלָּמה ֶזה ִּתְתַעֵּצב, ִלִּבי?
ֵלְך ְּבַדְרֵכי ַהָּים ְוַהַּיָּבָׁשה ְּכמֹו ָהיּו ַּדְרֵכי ָהָאב ְוַהֵּבן.
ַהֵּקף ַעְצְמָך ְּבַרֲחֵׁשי ֶהָעִלים ַעל ְּפֵני ָהרּוַח ְוָהאֹור.

ְקָרא ֶאת ַהְּבִרית ַהֲחָדָׁשה, ַהֲאֵזן ְלָּבאְך.
ֵׁשב ְּבֵבית ָקֶפה, ֱאכֹל עּוַגת ְּגִביָנה, ְׁשֵתה ָחָלב ִּבְדַבׁש.

ַחֵּבק ֶאת ַהֶּגֶׁשם, ְרקֹד ְּכמֹו ִג'ין ֵקִלי ַּתַחת ִמְטִרָּיה ְמַנֶחֶמת.
ְּבֵנה ְלָך ֵּתָבה, ַהַּנח ָּבּה ַּכָּמה ַחּיֹות ְוֵראִׁשיתֹו ֶׁשל ָאִביב.

ַּבֵּקר ַּבֵּתַאְטרֹון, ֵהיָכן ֶׁשַחֵּיי ָאָדם ֵהם ֳאִנּיֹות ַעל ְּפֵני ַהַּמִים,
ִעִּתים ְּבכֶֹבד ִמְפָרִׂשים ִעִּתים ְּבַתֲהלּוַכת ִצֳּפִרים.

ַצֵּטט ֶאת ֶׁשְקְסִּפיר, ֱהֵיה ָּכל ָאָדם ְוׁשּום ָאָדם, 
ַהְזֵמן ְלדּו ְקָרב ֶאת ִצְּלָך.

ַהֲאֵמן ָּבָאָדם ֶׁשְּלָפִנים ָהָיה ָים ְוַיָּבָׁשה, ַהֲאֵמן ֶׁשַהּכֹל ֶאְפָׁשִרי.
ַרק ַאל ִּתְדַאג ְליֹום ַהָּמָחר, ֵּתן ְליֹום ַהָּמָחר ִלְדאֹג ְלַעְצמֹו.

Warum betrübst du dich, mein Herz )1723(

הרקולס על פרשת דרכים

על פי קנטטה של באך רי"ב 213
 Laßt uns sorgen, laßt uns wachen )1733(

ְלָאן ָּפֶניָך, ֶהְרקּוֶלס?

ִמן ַהֶּדֶרְך ָהַאַחת 
ָּדִמים ְּכַמִים זֹוְרִמים ְלִפְתֲחָך

ַעד ָלאֹור ָהֲאִביִבי ַהּבֹוֵהק.

ִמן ַהֶּדֶרְך ָהַאֶחֶרת
ְטָלִלים ַּבֻּבְסָּתן ַהּמֹוִריק

ֶׁשּיֹאְבדּו ִּבְתהֹומֹות ַהְּזַמן.

ֵּבין ֶּדֶרְך ְלֶדֶרְך
ְּפַקח ֵעיֶניָך, ֶהְרקּוֶלס,

ֶאל ּגֹוֵני ָהעֹוָלם
ַהָּנִעים ֵּבין ֱהיֹות ָלֲאַבּדֹון,

ְרֵאה ֵּכיַצד
ְּבִפְתחֹו ֶׁשל ָּכל ֵאׁש

אֹוֵרב ֶׁשֶלג.

ִמן ַהֶּמְרָחב ָהָרצּוף ַזְלַזָּליו
ְּכַנֲחֵׁשי ֶּפֶתן

ּגּור ְלָך.
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וקאלו  רמברנדט  דרך  על  פנטזיות  הלילה,  גאספר של  הספר 
בהקדמה  נפתח   )1841-1807( ברטראן  אלואיסיוס  מאת 
המקפלת בין שורותיה תפיסה ארספואטית המובאת כדיאלוג 
באופן תיאטרלי־משחקי ומרמזת בכך על אופיים של הטקסטים 
שלפנינו. גספאר, דמות זרה למחבר, מותירה בידו כתב יד ששויף 
וירטואוזית  שלמות  לידי  לדבריו,  שהגיע,  עד  רבות  ועובד 

ומצהיר כי הוא הולך לכתוב כעת את צוואתו 
;ואולם כשהמשורר מחפש אותו ביום המחרת 
מתברר לו שהיצור שהותיר בידו את הספר 
אינו אלא השטן בכבודו ובעצמו, שבינתיים 
דמות  זה,  גספאר  של  מפיו  לגיהינום.  שב 
אנו  המחבר,  של  דמותו  בת  ואולי  שדונית, 
שומעים על כך שהוא היד הנסתרת המושכת 
הצלליות  תיאטרון  של  הפעולה  ב"מנגנון 
]אך[ מסתיר מן ההמון הסקרן את החוט   ]...[
יוכלו להיווצר  ידו". שכן רק כך  המניע את 
ואימה.  יופי  אשליה,  קסם,  אותם  בנפשנו 
דימוי ארספואטי זה )ואפשר להיזכר כאן גם 
"על  קלייסט,  פון  היינריך  של  היפה  במסה 
תיאטרון המריונטות"( מספר את מורכבותה 
של יצירת האמנות )מן הנמוכה ועד לגבוהה 

שבהן( הנעה בין הסתרה לגילוי, בין המכני לרוחני, בין טבע 
לחיקוי, בין מודע ללא מודע.1 

גספאר המדבר בצבעים ובמכחול חושף בהקדמה את כפל 
ספקני,  רפלקטיבי  מבט  גם  המאפשרים  היצירה  של  פניה 
אלו הם פני ינוס שלה, המעידים על מתח דיאלקטי הקיים 
במהותה )מתח שעליו יצביע ניטשה כמאה וחמישים שנה 
בה  יש  הטרגדיה"(:  "הולדת  הידועה  במסתו  יותר  מאוחר 
ביצירת האמנות מהרוח הרמברנדטית, כפי שהיא משתקפת 
 Rembrandt, The( "בציורו "הפילוסוף השקוע במחשבות
Philosopher in Meditation( ובה בעת יש בה מרוחו של 
הדיוקן  בהפיכת  שהצטיין  מי  רמברנדט,  קאלו.2  ז'אק  הצייר 
בציוריו  ויוצר  הפעולה  ברגע  מתמקד  שהוא  תוך  לאירוע, 
תנועה חיה ודרמטית באמצעות הניגודיות העזה בין אור לצל, 
בקיטונו,  לו  המשתבלל  "זה  האפולונית,  כדמות  כאן  מוצג 
שקוע במחשבה... ]המקיים[ שיג ושיח עם רוחות היופי, המדע, 
החוכמה והאהבה והוא מכלה עצמו בניסיון להבין את סמליו 

המסתוריים של הטבע". בציור נראה האמן יושב סמוך לחלון 
קונכייה  למעין  החלל  את  הופך  לולייני  מדרגות  גרם  כאשר 
הזקוק  זהו אמן מתבודד  ומעוקלים.  רחמית שקוויה מעוגלים 
להתכנסות אל תוך עצמו בחשכת הלילה העוטפת ומאפשרת 
האחרת,  הדמות  הפורה.  דמיונו  הפעלת  ואת  התרכזותו  את 
דמותו של ז'אק קאלו )Jacques Callot( היא דמות דיוניסית, 
ברטראן,  של  בלשונו  מוחצנת;  בוהמיינית, 
המתהלך  המופקר,  השחצן,  השכיר  "החייל 
מהומות  מחולל  העיר,  בכיכר  כתרנגול  לו 
פנים  כפל  שנראה,  כפי  ואכן,  המרזח".  בבית 
ה־ ברוח  הכתובה  ברטראן  בשירת  בולט  זה 
הנעה  שירה  זוהי  האור־צל.   ,Chiaroscuro
בין  ולמסויט,  למאיים  המעודן  הלירי  בין 
קונסטרוקציה לדה־קונסטרוקציה, בין הנשגב 

לגרוטסקי. 

אלואיסיוס  ברטראן?  אלואיסיוס  מיהו  אבל 
לואי־ ז'אק  המקורי  בשמו  או  ברטראן, 
צ'ווה  בעיר  ב־1807  נולד  ברטראן3  נפוליאון 
באיטליה  ששירת  צרפתי  לאב  שבפיימונטה 
כמפקד זוטר בצבא נפוליאון, ולאם איטלקייה. 
עברה  והמשפחה  לגמלאות  האב  הוצא  נפוליאון  תבוסת  עם 
לדיז'ון שבצרפת, עיר מאת הפעמונים )ואלו ידנדנו, כפי שנראה 
הימי  בארכיטקטורה  הידועה  בשירים(,  ושוב  שוב  ונשמע, 
מעורב  והיה  לכתוב  החל  ברטראן  שלה.  המפוארת  ביניימית 
בחיי הספרות של עירו כבר בגיל חמש־עשרה. ב־1933, בהיותו 
בן עשרים ואחת עבר לפריז והתקבל באהדה בחוגים של אנשי 
עט חשובים בני התקופה וביניהם ויקטור הוגו )בשיר שכותרתו 
׳למר ויקטור הוגו׳ מהלל ברטראן ומשבח את יצירתו, ולא פעם 
מצטט מיצירותיו(. ואולם בשנה זו נפטר אביו ועול המשפחה 
גם  ושמא  השחפת  מחלת  המשפחתי,  העול  העוני,  עליו.  נפל 
פרסומו  שעל  היחיד  שיריו  קובץ  את  לפרסם  ההצלחה  אי 
והוא  ב־1841,  למותו,  והביאו  הכריעוהו  אחדות  שנים  שקד 
בן שלושים ושבע שנים בלבד. מי שפרסם את שיריו ב־1842 
שהיה   ,)1856-1788( ד'אנז'ה  דויד  הפסל  הקרוב,  ידידו  היה 

למראשותיו בימיו האחרונים. 

השירה  של  הקנוני  כממציא  קרובות  לעיתים  נזכר  ברטראן 
הפרוזאית )poème en prose( בתולדות הספרות הצרפתית 

מזל קאופמן

שדונים, נסיכות, אניצי קש וריחות חריכה

גספאר של הלילה, פנטזיות על דרך רמברנדט וקאלו מאת אלואיסיוס ברטראן

קשב לשירה 2021, מצרפתית: אירית עקרבי, 99 עמ׳
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כינה  לא  מעולם  שהוא  )למרות 
שירים(4  הללו  הטקסטים  את 
וכמי שהשפיע בסגנונו על בודלר 
בודלר,  דורם.  בני  ועל  ומלרמה 
בספרו הספלין של פריז,5 מכריז 
שירים  לכתיבת  השראתו  על 
בפרוזה, מהלל ומשבח סגנון זה: 
בחלומו,  הגה  לא  מאיתנו  "מי 
בימים של שאיפת־גדלות, נס של 
נטולת  מוזיקלית,  שירית,  פרוזה 
קצב ונטולת חרוז, שתהא גמישה 
צורכה להתאים  כל  ושרירה  דיה 
של  הליריות  לתנודותיה  עצמה 
לקרטועי  ההזיה,  לאדוות  הנפש, 
של  יצירתו  ואולם  התודעה?" 
לב  לתשומת  ראויה  ברטראן 
רק  לא  ועושרה  יופייה  בזכות 
לבאים  דרך  פורצת  היותה  בשל 

אחריה.6 

מבחר  כולל  שלפנינו  הקובץ 
אחד  שלכל  ספרים  שישה  מתוך 
נושאו  על  המרמזת  כותרת  מהם 
'הלילה  העתיקה',  'פריז  )למשל, 
הוצאת  עשתה  יפה  וכשפיו'(. 

קשב לשירה שליוותה את השירים 
בטקסטים,  המוזכרים  הציירים  משל  רלוונטיים  בדימויים 
קאלו,  ז'אק  של  תחריט  מתוך  פרט  הספר  לכריכת  ושבחרה 
)1623(.7 הפרק האחרון,  דיוקן לואי דה לורן נסיך פאלסבורג 
שנמצאו  שירים  כולל  המחבר"  מפנקס  נפרדים  "קטעים 
להתפרסם  ראשון  בשלב  נועדו  ולא  ברטראן  של  במחברותיו 
בתוך גספאר של הלילה, אך צורפו למהדורה הראשונה. כך, 
ובדומה למהדורות מודרניות, נהגה גם כאן ההוצאה בעברית 
הוסיפה  גם  אשר  עקרבי  אירית  של  לשבח  הראוי  בתרגומה 

מבוא והערות מאירות עיניים. 

בטרם ניגש לשיריו חשוב להעיר כי ברטראן ראה בשיר אובייקט 
חזותי והבין את חשיבותו של המרחב הלבן ואת חשיבותה של 
טיפוגרפיה אקספרסיבית עבור הקורא. שיריו מוצגים כאלבום 
שתיקות  אותן  הטקסט,  בתוך  המרווחים  כאשר  תמונות, 
נרטיביות, אותה ריקות טיפוגרפית הבנויה סביב תמונה אחת 
או יותר, יוצרים התנגדות חזותית הגורמת להפרעה ולהשהיה 
הרחבים  השוליים  בעת  ובה  הטקסט  של  השוטפת  בקריאה 
שבתוכה  מסגרת  מעין  יוצרים  הפרוזאי  השיר  את  המקיפים 

תוצג התמונה המיניאטורית המצוירת במילים.

משלבי  בה  לזהות  שניתן  נטורליסטית,  פרוזאית  בלשון 
בעת  ובה  ממש  רחוב  לשפת  עד  ונמוכים  גבוהים  לשון 
בלשון השומרת על ריתמוס פנימי, מחיה המשורר סצנות או 
הפלמי  הציור  מן  בעיקר  הלקוחים  חזותיים  ממקורות  דמויות 
מיניאטורות  מעין  סביבן  ובונה  הצפוניות,  ומהמיתולוגיות 

פנטסטיות. מרבית הטקסטים נפתחים במובאה המתכתבת עם 
השיר, פעמים היא מרמזת לכתוב בו, פעמים זוהי נקודת מבט 
אירונית או הומוריסטית על הנאמר אבל כך או כך היא מלמדת 
שירה,  בספרות,  המשורר  של  ידיעותיו  ורוחב  בקיאותו  על 
פילוסופיה, אמנות ומדעי הרוח בכלל. ואולם פעמים ברטראן 
נמצאו  שלא  פסוקים  שונים  למחברים  ומייחס  בקורא  מהתל 
בכתביהם. מעניין בהקשר זה לשים לב למשל לשיר 'מגדל נל'. 
וסופר מן המאה השש־ המובאה מיוחסת לברטנום, אב מנזר 
עשרה אולם המשפט המצוטט, "צריף המשמר היה על מגדל 
נל בו התגורר הזקיף בשעות לילה" לא נמצא בכתביו. אמנם 
השיר אינו מזכיר את ציורו המפורסם של ז'אק קאלו, "מגדל 
חלק  היה  נל  מגדל  אליו.  מתייחס  נראה שהמשורר  אבל  נל", 
הלובר  מול  השמאלית,  בגדה  פריז,  של  העתיקה  החומה  מן 
ברטראן  של  שירו  ואולם  הוצת( ב־1665.  )ולא  נהרס  והוא 
מתאר את ההתרחשות כפי שהיא נשקפת מהתחריט של קאלו 
שעולה  קש  עמוסה  "...סירה  בעשן:  עולה  המגדל  נראה  שבו 
באש על הסן!]...[// השרפה... הפכה עד מהרה לשטן משתולל 
היורה בתותחים ומטחי אש לאורך הזרם...// זה מול זה נצבעו 
כתפו,  על  תלוי  רובהו  הזקיף,  הגיח  שממנו  נל,  מגדל  ארגמן 
ומגדל ארמון הלובר, שמבעד לאחד מחלונותיו השקיפו המלך 
והמלכה על הכול, רואים ואינם נראים." הנה כי כן, בכמה שורות 
)ניתן לראות ברקע את ארמון  ובהשראת התחריט  תמציתיות 
הלובר(, מקופל כל סיפור יחסי הכוח בין שלטון לנתיניו, הנה 
מנגנון הפאנאופטיקון המשקיף, רואה ואינו נראה, לעבר החייל 

רמברנדט, "הפילוסוף"
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שהשיר  נדמה  אבל  הבוער.  במגדל  בדיל  כבובת  שם,  שהוצב 
נוספים של האמן. ההדפסים המפורסמים  מתייחס לתחריטים 
ביותר של קאלו הם שתי סדרות מראשית המאה השבע־עשרה 
 Les Grandes Misères de la[ המלחמה"  "עליבות  על 
guerre[ שבהן תיעד את הזוועות של מלחמת שלושים השנים. 
בוזזים  חיילים  הקרב,  בשדה  חיילים  נראים  אלה  בתמונות 
ושורפים כפרים וכן גם חיילים שהוצאו להורג בלינץ׳ או שרדו 
מקופלות  וזוועותיה  המלחמה'  'עליבות  ונכים.  כקבצנים  וחיו 
כפי שניתן לראות בבית הבא מתוך 'מגדל נל': "המון רב של 
לצים, פסחים על קביים וקבצני לילה נהרו אל גדת הנהר ויצאו 

במחולות מול נחשי האש וסלילי העשן".

שירה זו הנכתבת בעידן הנאורות כמו חותרת תחתיה שכן היא 
ספוגה כולה באווירה ימי־ביניימית. הזמן המיוצג בשירים נע 
בין פנטזיה לריאליזם נוקב, דמיון ומציאות פועלים כאן ללא 
הפרד, מוטיבים גותיים־רומנטיים טורדים ומפרים את שלוותו 
של העידן המבקש אחר הרציונליזם הטהור. כך למשל נפתח 
השיר ׳החדר הגותי׳: "הו, לחשתי אל הלילה העולם הוא גביע 
פרח בשום...// ובעפעפיים כבדים מעייפות הגפתי את החלון, 
הזגוגית  הילת  רקע  על  שחור  בו,  משובץ  גולגלתא  שצלב 
דמויות  ושדים";  דרקונים  "מעוטרת  זו  ליל  שעת  הזהובה". 
כסקרבו, גמד הערפדים, אונדין, נסיכת המים האגדתית )"זו אני, 
בת גלים המרפרפת בנטפי מים... הנוהרים בנוגה אור ירח...// 
ארמוני לתלפיות בנוי על מים, על קרקע האגם, בלב משולש 
האש, האדמה והאוויר"(, מצורעים, אלכימאים, קבצנים, אנשי 
גוויות  מכשפות,  שלדים,  צללים,  רפאים,  ורוחות  חרבות 
תלויות על גרדומים, לילות מסויטים, ליצנים ושדונים מגיחים 
ולופתים מן האפלולית. אך אלו אינם רק אלמנטים ספרותיים, 
הם מעידים על תפיסת עולמו של המשורר ועל חוויית הקיום 
 – האדם  "כלום  מוחלט:  לדטרמיניזם  נתון  האדם  ולפיה  שלו 
צעצוע שברירי ומכרכר זה התלוי על קור התשוקות, איננו אלא 
בובת תיאטרון הנשחקת אט אט בידי החיים, עד שיבוא המוות 
לנתצה?" הנה כי כן משחק המריונטות שסימן את יחסי יוצר־

מנקודת  שדווקא  אלא  והעגום.  הקודר  במובנו  מופיע  ויצירה 
מבט זו ואולי בשלה בולטים בשירה זו משחקי הלץ והצל ואנו 

נעים במהירות מסחררת בין מקבריות לקרנבליות. 

כך השיר 'הארלם' המופיע בספר הראשון שכותרתו "אסכולת 
פלנדריה" הפותח במובאה אניגמטית מיצירתו של האסטרולוג 
נוסטרדמוס )1566-1503(, המאות, אלא שציטטה זו לא נמצאה 
ישיר,  אמסטרדם  של  הזהב  "כשתרנגול  ה"ציטוט":  הנה  בו. 
תרנגולת הזהב של הארלם תטיל ביצה", ייתכן כי הפסוק מרמז 
בין  העין  מן  סמויים  )ארוטיים(  חוטים  ומשיכות  קשרים  על 

אירועים ומקומות. 

הבית הראשון מדמה את הארלם על פי ציוריהם של ציירים 
פלמים שאותם מזכיר המחבר: "הארלם, תמונת הילולה כפרית 
המקפלת בתוכה את כל האסכולה הפלמית, הארלם כפי שצוירה 
בידי יאן ברויגל, פיטר נאף, דויד טנירס ורמברנדט...".8 השיר 
מציאותית  עיר  של  מימטית  תמונה  להציג  אפוא  מבקש  אינו 
אלא הוא מצהיר בפירוש על היותו ייצוג של ייצוג, סימולקרה, 

אמת בדויה, של ציורים ושל תחריטים, שרשמיהם יהיו עזים 
ומרשימים יותר מאלה של העולם האמיתי. בהתאם לכך הבית 
זוויות  מכמה  המראה  את  בציור(  )כמו  לתפוס  מבקש  השני 
ראייה בו בעת: "והתעלה, שמימיה הכחולים רועדים, והכנסייה 
שהוויטראז'ים המוזהבים שלה בוערים, ומרפסת האבן שעליה 
הכשות  מרבדי  עם  והגגות,  בשמש,  הכבסים  מתייבשים 
מנצנץ;  אור  שפע  של  הוא  הנוצר  החזותי  הרושם  הירוקים". 
הבית  זוהרים.  אור אדמדמים־זהובים  בגוני  רוטט  כולו  החלל 
הבא ממשיך ופותח כקודמו באנפורה – ו' החיבור יוצרת תחושת 
סימולטניות פנורמית הנמשכת מעבר לגבולות התמונה, ריבוי 
ותנועה: "והחסידות המטפחות בכנפיהן סביב מגדל השעון של 
העיר, זוקרות צוואריהן אל על וקולטות במקוריהן את טיפות 
הגשם". כנגד התמונה הפסטורלית "החמה" הקודמת מתווסף 
כאן ממד דרמטי בקווי מתאר חדים הממקדים את מבטו של 
הצופה אל המתחולל בגובה רב, אדיש וקר. כעת, לאחר שנפרש 
המצליפה  ולשונו  המשורר  של  לבו  תשומת  כולו,  המרחב 
ודמויות  טיפוסים  לעבר  הקרקע,  אל  יופנו  המשועשעת 
בתמונה המיניאטורית ההולכת ומצטיירת לנגד עינינו: "וראש 
העיר חסר הדאגה, המלטף את סנטרו הכפול, ומוכר הפרחים 
המאוהב שכוחש והולך בעוד עיניו מרותקות אל צבעוני אחד// 
את  המנפח  והילד  המנדולינה.  על  בלהט  הפורטת  והצוענייה 
אופייניות  בתנוחות  מוצגות  הדמויות  החלילים".  חמת  שק 
המלמדות על כך שהן שקועות בענייניהן, הן אינן מתבוננות 
אל עבר הצופה, פעילותן מוסיפה ויטליות למראה כולו ההולך 
ונרקם לכדי bambochade, אם צבעי הכחול והירוק הוזכרו 
הצבע  של  נוכחותו  נרמזת  הבאים  בבתים  במפורש,  בתחילה 
ואולי  הפרחים  מצבעי  החסידות,  ממקור  המשתמע  האדום 
בעת  בה  מרמזת  שנוכחותו  אלא  הצוענייה,  של  מלבושה  גם 
על התמונה האחרונה המהווה מעין פואנטה לשיר כולו, שכן 
היא מכה בנו, ממסגרת את הציור כולו ומטילה בו צל מקפיא 
המדמים את התנועה המלבבת שרחשה בו עד כה: "והשתיינים 
המעשנים במסבאה האפלולית, והמלצרית בפונדק התולה על 
פלמי  ציור  לסגנון  מרמז  השיר  של  סיומו  מת".  פסיון  החלון 
 )Vanitas או ה־ "une nature morte"( "המכונה "טבע דומם
שבהם משולבים פרטים סמליים )גולגולות, שעוני חול, פרחים 

נבולים וכו'( המורים על ארעיותם של החיים הארציים. 

אברהם  הבנאי  מבטו של  לנקודת  נצמדים  אנו  ׳הבנאי׳  בשיר 
מקרוב.  הכיר  שהמחבר  אדם  בוודאי  הוא  הסתם  מן  קנופפר, 
של  במרומיה  לארץ,  שמים  בין  פיגום,  על  תלוי  הוא  הנה 
הארכיטקטורה  את  לראות  מסוגל  הוא  ממקומו  הכנסייה, 
הכנסייה  נמצאת  שבה  העיר  של  היפהפייה  הימי־ביניימית 
)סביר להניח כי ברטראן מתאר כאן את דיז'ון(. מבעד לעיניו 
נפרשת לפנינו תמונה פנורמית הנעה מן הקרוב אל רחוק ומן 
זה  אחר  בזה  נלכדים  משוטטת  כבמצלמה  הנמוך,  אל  הגבוה 
מראות העיר המרוחקים אבל גם הפסוקים הגותיים הכתובים 
על הפעמון הענק, "את שלושים קשתות התמך שלה...// את 
מפלצוני האבן... ]את[ אבני־]ה[ראשה, צריחים, ממגדלונים...// 
על  כתרנגול  צווארה  המנפחת  המצודה  את  הביצורים...  את 
ערמת שחת"; אלא שהבנאי אינו רק הדמות המתבוננת, מעמדו 
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האלוהי נרמז מקרבתו לפסוקים ולפסלים שבהם הוצגו נושאים 
כמו ההתגלות האלוהית ושיבתו של ישו לאחר מותו או מחזות 
ישועה וחטא ברצותו יכון עולם ובניד עפעף )או רגל( הוא עלול 
להורסו וכך נראה כי הבנאי אלגורי גם לדמותו של האמן ולפני 
ינוס שלו. הוא הדמות המאזנת, הנותנת מידות לדברים, בזכותו 
הכל עומד על כנו: "בקוראו את הפסוקים הגותיים על פעמון 
הענק, מאזנות כפות רגליו כפלס מים את הכנסייה ושלושים 

קשתות הֶתֶמך שלה, ואת העיר בעלת שלושים הכנסיות."

מזה  כמתקיים  הנדמה  זה,  יציב  מראה  של  ששלוותו  אלא 
עמו  ואנו  הבנאי  מבחין  הציפור  ממעוף  מתערערת.  דורות, 
ובעצמו?  בכבודו  נפוליאון  זהו  )האם  ובמפקדם  בחיילים 
ּפָרש  שם  הנה  העיר.  בעיבורי  מתאכסנים  הקיסר  "ֵחילות 
המתופף לו בטמבורית, אברהם קנופפר מבחין בכובעו משולש 
הפינות, בכותפותיו העשויות צמר אדום, בסמל כובעו, ֶשחוט 
של  הפרוזאיות  בסרט"(.9  הקשור  מעילו  ובכנף  מלפפו,  זהב 
המראה המתואר, המוחשיות הוויזואלית והקונקרטיות הנוצרת 
גם על ידי החזרה על שמו המלא של הבנאי מקרבות אותנו 
כמו  שאז,  אלא  בבית'.  'היות  תחושת  כדי  עד  המתרחש,  אל 
ב'הארלם', מסתיים גם כאן השיר הפרוזאי בפואנטה מהפכת 
הכנסייה  של  המידות  יפה  התווך  כשאולם  "ובערב,  קרביים: 
וזרועותיו פרושות כצלב, ראה ממרומי סולמו,  נם את שנתו 
בשמי  בוער  הציתוהו,  מלחמה  שאנשי  כפר  האופק,  בקצה 
התכלת ככוכב שביט." הניגוד בין יופייה של הכנסייה, הנמה 
את שנתה, לבין הכפר הבוער מעוצב גם באמצעות ניגוד בין 
שני הצבעים החוזרים שוב ושוב בשירתו של ברטראן, האדום 
והכחול: תכלת השמים ולמולה הכפר הבוער באדום, העומד 
לחלוף מן העולם ככוכב שביט. נקודת המבט מרוחקת, איננו 
שומעים את זעקות האנשים, איננו רואים את החורבן, נהפוך 
הוא, זהו מראה יפהפה, כמוהו ככוכב שביט בשמי הלילה, אבל 
ביודענו את פשרו הוא מותיר בנו תחושת אסון ואימה. כמה 
"ראה  טל,  וילהלם  שילר,  של  משירו  המובאה  כעת  אירונית 
הקרנות, את האומנות ראה!/ חוסן להם ותעצומות איתן! לעד 
לא ימוטו!" ומי כמונו בני המאה ה־21-20 אינם יודעים זאת, 

והנה שוב אנו נעים בין הגרוטסקי לקרנבלי. 

בקולן  פעמים  המדברות  דמויות  משורטטות  רבים  בשירים 
תוך שהן מגחכות את עצמן לדעת, כך מתקבל מופע קרנבלי 
מצחיקה:  מאיימת  ליצית  תהלוכה  וטיפוסים,  דמויות  של 
צחוקה המלגלג  ניצוצות, שאליה מתלווה  "המתיז  האלכימאי 
הגנדרן,  המיתולוגית;  האש  רוח  היא  הלוא  הסלמנדרה",  של 
הדנדי המהלך כטווס )ז'אק קאלו?(, "כסף לארוחת ערב לא היה 
לו; אך הוא קנה סיגליות", השוטה )ברטראן?( המודה שהתפתה 
גג  על  פיזר  ותופחים,  הולכים  שאוצרותיו  השדון  ל"ְסַקרּבֹו, 
ביתי, לקול שקשוק השבשבת, פלורינים ודּוָקטים שגלשו מטה 

בקצב קבוע, ומטבעות הכסף המזויפים נפוצו על פני הרחוב."

הרחקה  וביניהם  תחביריות  בתחבולות  מצטיינים  הטקסטים 
מכוונת של הקשר מדויק, פוליפוניות קולית )הקשיבו למשל 
"זהירות מהרפש!  הגנדרן שלנו:  להמולת העיר שבה מתהלך 
לי  תן  חביבי,  'אה,   – מנפולי!'  'מקרוני   – קרה!'  'לימונדה   –

לטעום באצבעי מן הטרוטה ברוטב! שובב! הוא תפל לגמרי, 
דג הרקק שלך!'"; פעמים יובאו דיאלוגים גם בין שדונים לבני 
אדם(, תמונות המסבות תשומת לב גם אל ההיבט המצלולי )וגם 
אזכור הפעמונים  ידנדן שוב ושוב(, כמו כן מערער המשורר על 
הנרטיב הנהיר על ידי שיבוש כללי הפיסוק וריבוי של שאלות 
ודיאלוגים  נקודות  שלוש  מקפים,  קריאה,  סימני  רטוריות, 
כך  ועוד.  כפולים  מרווחים  אניגמטיים,  לעיתים  מהירים, 
נוצרים פיצולים, פסיחות, פערים וחוסר תואם בין תוכן לצורה 
המוסיפים למתח הדרמטי ולאי הנחת המתעתעת כרוח שדונית 
הרצה ומדלגת בין השורות, יוצרת מקצב מואץ, עודפות ובה 
של  בלשונו  או  ואור  צל  ופיצול,  ריבוי  רציפות,  חוסר  בעת 

אלואיסיוס ברטראן, "פנטזיות על דרך רמברנדט וקאלו". 

לסיום אשוב ואדגיש את עבודתה המופתית של אירית עקרבי 
בהעמדת תרגום, מואר ומוער, עשיר, חיי, מרנין ותוסס למשורר 
שעד כה היה עלום בפנינו, וכן את יחודו של הספר המשלב 
כמוה.            .בין דימויים לטקסט ומגיש לקורא פנינה אסתטית ראויה מעין 
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"אף אם תלקה בייאוש, שכל המילים שחורות הן, ותיתקף 
בשאלה אם להפסיק לקרוא, זכור והעצם נפשך", כותב פסח 
לקֹול  בהקדמה  עם,  ברצח  למאבק  הוועד  יו"ר  האוספטר, 
ּדְֵמי ָאִחיָך, אסופת השירה המושקעת והמּוערת על רצח עם 
בהוצאת דרור לנפש. האוספטר מתכוון לדבריו של רבי יצחק 

מברדיצ'ב, המצוטטים גם הם בהקדמה: 
"אבל הרי לא האותיות השחורות בלבד 
אלא גם החללים הלבנים הם אותיות של 
לקרוא  יכולים  אנו  שאין  אלא  התורה, 
ישנן  "ראה,  במשפט:  ומסיים   – אותם" 
גם כמה מילים לבנות בהירות מאוד: יש 

להפסיק, ויהי מה, רצח עם". 

כי  וחטאתי,  בייאושי  כשלתי  אני  ברם 
לנפשי שלי לא עמד הכוח לקרוא עד כה 
את כל שירי האסופה, יותר ממאה שירים 
אחת־ בעקבות  שנכתבו  העולם,  מרחבי 

במאות  שהתחוללו  עמים  רציחות  עשרה 
דתות  בשם  ואחת,  והעשרים  העשרים 
בני  מיליון   150 שונות;  ואידאולוגיות 

במהלך  רק  המוניים  הרג  במעשי  נהרגו  חמושים  בלתי  אדם 
המאה העשרים. רוב השירים מתורגמים ומתפרסמים לראשונה 
בעברית, וחלק מהם נכתבו במיוחד עבור האסופה הזו. לשואה 
היהודית הוקדש כרך נפרד, ובו הוצאה מחודשת של הפואמה 
'השיר על העם היהודי שנהרג' מאת יצחק קצנלסון; ואף שלא 
עמד לי כוחי לסיים את קריאת כל השירים, בכל זאת הושחרו 
של  הפואמה  קריאת  בתום  כבר  עיני  לנגד  הלבנים  החללים 
קצנלסון, ולא זאת בלבד, אלא שעם המשך הצלילה לכרך השני 
)המקדים בקצרה פרטים על כל רצח עם לפני שירי קורבנותיו, 
מהמשוררים(  ואחד  אחד  כל  על  הספר  בסוף  בקצרה  ומספר 
גדלו החללים הללו ואף האפילו על האותיות השחורות, עד 
חללים־חללים  הם,  גם  שחורים  אלא  עוד,  לבנים  היו  לא  כי 

שחורים־שחורים – ועדיין לא 150 מיליון מהם.
הנה כי כן, לפנינו מקרה חריג שבו אי־יכולת לקרוא ספר 
שלם מלמדת דווקא על עוצמתו, קרי על ההשפעה שלו על 
הנפש ועל הגוף – במקרה שלי חולשה, צמרמורת, דכדוך. 
הפלישה  בזמן   – האסופה  בשירי  קראתי  שבהם  ביומיים 
מראות  הטלוויזיה  ששידרה  שעה  לאוקראינה,  הרוסית 

ורד זינגר

כתב אישום באותיות שחורות

קֹול ּדְֵמי ָאִחיָך  –  הוצאת דרור לנפש 2022, 289 עמ'* 

שחשבנו שלא יתרחשו עוד באירופה – התהלכתי כסהרורית. 
ועלו  צפו  האלה  המילים  עם,  רצח  מה,  ויהי  להפסיק,  יש 
בהחלט, והן לא היו לבנות ובהירות מאוד, אלא כהות מדם, 
שהאנתולוגיה  ממליצה  אני  לפיכך  ומהבהבות.  מבזיקות 
הזאת, כתב אישום מפורט ומנוקד כלפי המין האנושי כולו, 
תימצא בכל בית, אבל לא תיקרא בבת אחת. 
שיר־עדות  הצעתי,  זוהי  בשבוע,  אחד  שיר 
המזון  את  להעריך  לנו  שיזכיר  אחד,  שבועי 
במקרר ואת המים שבברזים, את המחסה ואת 
השמיכה, את האפשרות להלך חופשי, לנהוג, 
אחד  שיר  ומהו  לקרוא.  לצחוק,  לשחות, 
בשבוע לעומת מאה וחמישים מיליון בני אדם 

לא חמושים שנהרגו רק במאה העשרים? 

מחודש של  לפרסום  מוקדש  כאמור,  נפרד,  כרך 
פואמת הקינה בת חמישה־עשר הפרקים, 'השיר 
מנחם  מיידיש:  )תרגם  שנהרג'  היהודי  העם  על 
בין  קצנלסון  יצחק  שכתב  וולפובסקי(,  זלמן 
1944, בזמן שהיה עצור  1943 לינואר  אוקטובר 
עם בנו במחנה ויטל שבצרפת. הפואמה נקברה 
בבקבוק בשטח המחנה והוברחה לארץ בשנת 1944 בתוך ידית 
בשנת  וולפובסקי  של  בתרגומו  לראשונה  ופורסם  מזוודה,  של 
1949 בהוצאת הקיבוץ המאוחד. קצנלסון מקונן בה על לקיחתם 
של אשתו חנה ושני בניו הצעירים, בן ציון ובנימין, לטרבלינקה 
היהודי  ומתאר את תהליך ההשמדה של העם   ,1942 באוגוסט 
בשואה ואת המרד הרוחני והמזוין של תנועת דרור בגטו ורשה, 
שבו השתתף בעצמו. באפריל 1944 נשלח עם בנו הבכור צבי 
נרצחו  שם  לאושוויץ,  הובלו  וממנו  דראנסי,  המעבר  למחנה 
בתחילת מאי. בפואמה מתוארים ממדי הזוועה, הייאוש והחורבן, 
ִמַּבית,  גורשתם  חודשיים  מלאת  "ובטרם  העתיד.  ממנה  ונעדר 
ם/ ראשית  את עם הבנים/ ותימלטו אלי לוורשה, יחדיו ראינו ָשׁ
ואני/  ויֹוֶמק...  וֶּבְנִציְקל  את  עוד,  הייתם  לא  לסוף  קרוב  הסוף, 
נותרתי עם בכורי לבד... ֵעדים ְלֵקץ כולנו, העולים באש ובעשן".
את  לתפוס  יכולתי  לא  כאן,  עד  השחירו  כבר  שהחללים  אף 
קורבנות  שירי  מקבץ  קריאת  בתום  גם  מיליון   150 המספר 
רצח העם הארמני, שהתרחש בין השנים 1923-1915, קורבנות 
רצח העם הרומי )הצוענים(, שהתרחש בין השנים 1945-1941, 
קורבנות רצח העם בביאפרה, שהתרחש בין השנים 1970-1966, 
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ואף   .1971 בשנת  שהתרחש  הבנגלי,  העם  רצח  וקורבנות 
שהחולשה הורגשה באיברים עד כדי עצירה, בכל זאת עיינתי 
כעבור פסק זמן קצר גם בשירים שכתבו קורבנות רצח העם 
רצח  קורבנות   ,1979-1975 השנים  בין  בקמבודיה, שהתרחש 
העם בגואטמלה, שהתרחש בין השנים 1983-1981, קורבנות 
רצח העם בבוסניה, שהתרחש בין השנים 1995-1992, קורבנות 
רצח  קורבנות   ,1994 בשנת  שהתרחש  ברואנדה,  העם  רצח 
העם בדארפור, שמתחולל משנת 2003 עד ימינו אנו, קורבנות 
רצח העם הָיזידי, שהתרחש בשנת 2014, וקורבנות רצח העם 

הרוהינגי, שהתרחש בין השנים 2018-2015.

את השירים )שתורגמו בידי עידן אברבאיה, לירון אוחיון, 
רפי  בריר,  עידן  בנשלום,  יותם  צור,  ירדן־בן  אמיר,  רוני 
וייכרט, דורית ויסמן, מיה ולנטיין, יואב טבקמן, טל ניצן, 
דינה קטן בן־ציון, ליאור שטרנברג, צביקה שטרנפלד וראובן 
שרדו,  וחלקם  נספו  חלקם  קורבנות;  כאמור  כתבו  שניר( 
ולכן אלו אינם רק שירים, אלא גם עדויות שחושפות את 
תופעת ההשמדה העצמית של האנושות. השירים שנבחרו 
מייצגים מגוון עמים ותרבויות שנקטלו ברצח עם, ומשקפים 
את השלכות הפשע הזה על התרבות, על השפה ועל הזהות 
של העמים הללו. יש משהו מצמית בשירת קורבן; השורות 
העם  רצח  לקורבן  מעניקים  והמשקל  הדימויים  הקצוצות, 
המעשה.  למקום  אותנו  מקרבים  האחר  ומהצד  קדּושה, 
מרחיקים ומקרבים, כמו המילים יש להפסיק, ויהי מה, רצח 

עם, שהסתננו להן מעצמן גם לכאן.

מספרדית,  שתורגמו  השירים  בין  מהמשותף  מעט  לא  יש 
הבולט  הדבר  וקרואטית.  ערבית  צרפתית,  אנגלית,  פולנית, 
כמשו  "מדוע  שאלה.  בלשון  המרובה  השימוש  הוא  הראשון 
והתקמטו פנינו הרעננים?/ מדוע שקענו בתנומה בבור קבר?/ 
מדוע היינו כנשמות מתות?// מדוע הפכונו החמדנות/ והתקפי 
הזעם/ לעלי סּוף רקובים?" )מתוך 'אנחנו מלחשים' מאת פבלו 
גרסייה, תרגום מספרדית: טל ניצן, רצח העם בגואטמלה(. או: 
"היכן בני?/ היכן בתי? בדמיוני אני יכול לשמוע/ את קולם 
קורא מרחוק/ אך איני רואה את פניהם./ היכן אשתי? בדמיוני 
אני יכול לשמוע/ את צרחותיה מרחוק/ אבל איני אוחז בידיה" 
תרגום  הנקוק,  פ.  יאן.  מאת  רומה'  בני  של  'מחירם  )מתוך 
מאנגלית: ליאור שטרנברג, רצח העם הרומי – הצוענים( או: 
לי  הזכירה  השחורה  הראש  מטפחת  שערך?/  צבע  היה  "מה 
לחם.// מוטלת על גבך טיהרת את כל המעיינות/ אילו ידעתי 
איפה את קבורה הייתי גורמת לאדמה לבכות" )מתוך 'קינה' 
מאת דארה סקּוליץ, תרגום מאנגלית: מיה ולנטיין, רצח העם 

בבוסניה(.

חלל  של  אפקט  יוצרים  מהשירים  ברבים  הטבע  תיאורי  גם 
נגטיבי – הנה שוב החללים, מיליונים מהם – המים אדומים 
מדם, השמש שחורה, העצים חרוכים, גלי הים קפואים, השדות 
שרופים, רעב מטריף את הדעת – וכמוהו אשמת הניצולים. גם 
בציור הכריכה )"קין והבל", שמן על קנבס של אבנר מוריה, 
שקשור, כמובן, לשם האסופה( משחירה השמש על רקע שמים 
בהירים, כמו מחשיכה את העתיד, בזמן שידו האחת של קין 

את  לרוצץ  כדי  אבן  מניפה  השנייה  וידו  הבל,  את  חונקת 
גולגולתו של אחיו. 

רבים מהשירים מתארים גופות מבותרות, שפתיים מרקיבות, 
לסתות מנותצות, מעיים נשפכים, גולגולות מרוצצות – אבל 

יש, מתברר, אף נורא מזה:

ָשריעת דאעש/ מּוראד מאדּו )מערבית: עידן בריר(

ְקָׁשה ָאַמר ַהְמֻזָּקן ַּבָעל ַהָּפִנים ַהְזעּופֹות ְוַהַהָּבָעה ַהֻנּ
ת ְׁשֵנים־ָעָשׂר ָהֲאִביִבים י ְּבָפָניו ִּכי ַיִּניַח ְלִבִּתי בַּ ְּכֶׁשִהְתַחַּנְנתִּ

ְלַאַחר ֶׁשָטַבח ֶאת ַּבֲעִלי ְוָגַרר אֹוִתי ְּבַצּמֹוַתי ֶּבָעָפר
ְּכֶׁשִּפיו ַמְרִעים ּופֹוֵלט ֶקֶצף:

ַאְלָלה ַמְסִּכים ֶׁשֶאַּקח ַּבֶּׁשִבי ֶאת ִּבֵּתְך
ֶאָּנֵׂשא ָלּה אֹו ֶאְמּכֹר אֹוָתּה, ְּכֵׁשם ֶׁשֶאְחַּפץ.

ִנַּצְבִּתי ָאז ִּבְפֵני ְּכחֹול ַהָּׁשַמִים
ְוִהְרַהְרִּתי ֲאֻרּכֹות:
ִמיהּו ַאְלָלה ֶזה?!

עורכת מלווה, פרדס,   ,2018 )נעולה, כנרת־זמורה־דביר,  ורד זינגר, סופרת 
2021(, עורכת ספרות ולשון, בעלת הבלוג "תרבות הדיור", הארץ, המהדורה 

הדיגיטלית.

* קֹול ּדְֵמי ָאִחיָך - אסופת שירה על רצח עם )עורכת ראשית: מיה ולנטיין, 
עורכי משנה: אוריאל לוי ונדב רביב. כרך א – השיר על העם היהודי שנרצח 
מאת יצחק קצנלסון, בתוספת אחרית דבר מאת מיה ולנטיין, 82 עמ'. כרך 

ב - אסופת שירה על רצח עם. הוצאת דרור לנפש, 289 עמ'.

הספר ניתן לקנייה באתר הוצאת דרור לנפש.

נועם מאיר שדות

אבא וילד 

ַאָּבא ֵמת
ַאָּבא ֵמת

צֹוֵעק ַהֶּיֶלד.
ַאָּבא ֵמת.

ְוַהְּכֵאב ּפֹוֶׁשה ְּבֵאיָבָריו
ֹלא ָיכֹול ְלָהִכיל.

ַּגם ֶאת מֹותֹו ֶׁשל ָהָאב
ְוַגם ָאְבַדן ֵחֶלק ִמּגּופֹו.

ָאִבי, ָאִבי, זֹוֵעק,
ַהְּכֵאב ְמַחְלֵחל ְּבגּופֹו.

ָהֲעֵקָדה חֹוֶזֶרת ָאחֹוָרה,
ִיְצָחק קֹוֵבר ֶאת ַאְבָרָהם.
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אסיר,  חייל,  גם  היה  פויכטוונגר  ליון  המפורסם  הסופר 
יהודי  חינוך  קיבל  הוא  ספרותית.  לביקורת  ודוקטור  גולה 
אורתודוקסי וקרא את ספרי הקודש במקור. יכול היה להיות 
רב, אך זה לא עניין אותו. הוא קיבל השכלה מצוינת במדעי 
הרוח, היה בקי בפילולוגיה, פילוסופיה ומספר שפות זרות ‒ 
לטינית, יוונית, סנסקריט, עברית, ארמית ואנגלית. היה בעל 
תואר דוקטור, אך לא נהיה מדען. הוא נולד והתגורר במינכן, 
הכיר היטב את מנהיגי הרפובליקה הבווארית הסובייטית, אך 
לא היה למדינאי ומהפכן. הוא היה מתבונן מהצד, וזה אפשר 
שכתב.  ההיסטוריים  הרומנים  גיבורי  עבור  פעולה  חופש  לו 
פויכטוונגר ניצל את הפרוזה שלו להבעת דעותיו וחלומותיו 
ספר  רק  כתבתי  חיי  "כל  כתב:  שלו  באוטוביוגרפיה  בלבד. 
בין  מעש,  חוסר  לבין  פעולה  בין  המצוי  אדם  על   ‒ אחד 
רעיונות  אחר  שנסחפו  באנשים  התעניין  הסופר  לידע".  כוח 
לא  החשוב.  ההיסטורי  הדרכים  בצומת  ושעמדו  אופנתיים 
יכולתם  לגבי  ספקן  היה  והוא  מוצקה  אידיאולוגיה  לו  היתה 
של אנשים לנהל תהליכים היסטוריים: "אני לא פטליסט או 
מרקסיסט שמאמין שהעולם נשלט רק על ידי חוקים כלכליים 
שכל  שמשוכנע  אינדיווידואליסט,  לא  אני  אבל  וחומריים. 
התיאוריות  שלוש  זאת,  עם  לעתידו.  אדון  להיות  יכול  אדם 
גורל".  שמכונה  מה  את  אובייקטיבי  באופן  מסבירות  האלה 
המסורת  את  וידע  העברית,  בשפה  בקיא  היה  פויכטוונגר 
והתרבות היהודית טוב יותר מכל הסופרים החילונים ממוצא 
יהודי, אך לא היה לסופר יהודי לאומי. הוא כתב יותר ספרים 
בנושאים יהודיים מכל אחד מעמיתיו החילונים, בני עמו, אך 

התשובה היהודית לשאלת היהודית היתה זרה לו.

שני ספריו של פויכטוונגר ניצחון )1930( ]בגרמנית "הצלחה"[, 
בברית  שביקר  קומוניסט  הוא  שגיבורו  האנטי־נאצי  הרומן 
המועצות, והספר מוסקבה. 1937, עשו אותו לאחד הסופרים 
הזרים הפופולריים ביותר בברית המועצות, אף על פי שניצחון 
היה כישלון ספרותי, ואילו מוסקבה. 1937 היה ספר כוזב. ספריו 
רבות.  במהדורות  אור  וראו  לרוסית  תורגמו  פויכטוונגר  של 
מאחר שהנושא היהודי היה קרוב ללבו של הסופר הפופולרי 
בחוגי המשטר הסובייטי, הפך פויכטוונגר בעל כורחו ל"מורה 
נבוכים" ליהודי ברית המועצות. הצלחת ספריו בקרב היהודים 
שם נבעה משתי סיבות: האחת: היהודים, המנותקים מהמסורת 
הלאומית והדתית, למדו מספריו על העבר של עמם, שהוסתר 
מהם בידי השלטונות של רוסיה הסובייטית. השנייה: הגיבורים 

היהודים בספריו של פויכטוונגר היו אנשים נורמליים, חכמים, 
דמויות  היו  לא  הסובייטית  ובספרות  הומניים,  חיוביים, 
ברית  ליהודי  היו  פויכטוונגר  של  ספריו  חיוביות.  יהודיות 
המועצות אור בקצה המנהרה ומקור לגאווה. עד פויכטוונגר 
שמעו יהודי ברית המועצות רק ביקורת על בני עמם או נתקלו 

בחומת השתיקה סביב הלאום והדת שאליהם השתייכו.

שאב־ הקומוניסט,  פראקל  קספר  ניצחון,  הרומן  גיבור  כמו 
הטיפוס שלו היה ידידו של פויכטוונגר ברטולד ברכט, שאף 
פויכטוונגר לבקר בברית המועצות. וכמוהו, הצליח פויכטוונגר 
להגשים את חלומו. בינואר 1937 בילה סטאלין יותר משלוש 
שעות בריאיון עם הסופר הגרמני במוסקבה. הדיקטטור הצליח 
הסובייטית:  השיטה  של  בצדקתה  פויכטוונגר  את  לשכנע 
השקרית  הדמוקרטיה  של  המדכאת  האווירה  אחרי  "כאשר 
וההומניות הצבועה של המערב אתה מוצא את עצמך באוויר 
נחמד,  כמה   [...] לנשום.  יותר  קל  המועצות,  ברית  של  הנקי 
אחרי פגמי המערב, לראות את המפעל, שאפשר להצדיע לו 
בלב שלם: כן, כן, כן! ומכיוון שחשבתי שלא הוגן להחביא את 

כל זה בתוכי, כתבתי את הספר הזה.״

ד"ר ליון פויכטוונגר נולד ב־7 ביולי 1884 במינכן למשפחה 
)אהרון־ זיגמונד  אביו  תשעה.  מבין  הבכור  עשירה,  יהודית 
יצרן עשיר שירש מאביו שלו מפעל  היה  פויכטוונגר,  מאיר( 
לייצור מרגרינה. אמו, יוהנה בודנהיימר, טיפלה בבית וגידלה 
הוא  אורתודוקסים.  יהודים  היו  ליון  של  הוריו  הילדים.  את 
קיבל השכלה יהודית יסודית, למד תורה, עברית וארמית, אך 
לא שמר מצוות. לאחר שסיים את לימודיו בבית הספר, היה 
וספרות.  פילוסופיה  מינכן, שם למד  באוניברסיטת  לסטודנט 
לאחר מכן נסע לברלין ללמוד פילולוגיה גרמנית וסנסקריט. 
שלו,  הדוקטורט  עבודת  על  פויכטוונגר  הגן   1907 בשנת 
שעסקה ביצירתו הלא גמורה של היינריך היינה "הרב מבכרך". 
הוא עסק בעיתונות ובתיאטרון, גילה עניין באמנות של העת   
הראשונות.  הספרותיות  יצירותיו  את  לכתוב  והחל  העתיקה 
עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה התנדב לצבא. השתתפותו 
במלחמה, שבמהלכה נהיה למתנגד לה, קירבה אותו לחוגים 
היטלר  כשעלה  בגרמניה.  הסוציאליסטיים  השמאלניים 
לשלטון, היה פויכטוונגר בחו"ל וחבריו שכנעו אותו לדחות 
את חזרתו לגרמניה. פויכטוונגר היה בין אלה שספריהם נשרפו 
בידי הנאצים, וב־25 באוגוסט 1933 בוטלו אזרחותו הגרמנית 

והדוקטורט שלו מאוניברסיטת מינכן, ורכושו הוחרם. 

אלכס גורדון

הקוסמופוליט
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בעיר  פויכטוונגר  נזכר   ,1933 בשנת  שכתב  באוטוביוגרפיה, 
הולדתו, מינכן בירת בוואריה, ובמהפכה הבווארית: "מעולם 
גרתי  המהפכה,  כשהתחילה  פוליטית.  בעיתונות  עסקתי  לא 
טולר,  אייזנר,  הבווארית,  המהפכה  ממנהיגי  רבים  במינכן; 
גוסטב לנדאואר, וגם כמה ממנהיגי הריאקציה, היו מוכרים לי 
היטב )כל מנהיגי המהפכה הסוציאליסטית ההיא היו יהודים; 
א. ג(. כתבתי אז את 'רומן דרמטי', וביססתי אותו על גורלו 

את  תחילה  שמוביל  סופר  של 
חוזר  כך  אחר  אולם  המהפכה, 
לעבודתו בכתיבה, שכן המהפכה 
מפריעה לו. ספר זה, שמסקנותיו 
מכוח  הצער,  למרבה  הוצדקו, 
הקטנים,  הפרטים  עד  המציאות 
מציג  והוא  רבים,  חיקויים  הוליד 
הסופר  של  מאמין'  ה'אני  את 
ההנחה  מנקודת  היוצא  הפסיבי, 
שלמנהיג פעיל ונמרץ אין מצפון, 
ורק למתבונן יש מצפון". "מנהיג 
הוא  ו"המתבונן"  המהפכה" 
טולר  ארנסט  והמשורר  הסופר 
פויכטוונגר,  של  חברו  היהודי, 
מאות  ותשע  אלף  ברומן  שתואר 

המהפכה  מנהיג  ונדט,  תומאס  בשם   )1920( עשרה  ושמונה 
הבווארית. טולר, שהתנגד לאלימות, עמד במשך שישה ימים 
והתפטר.  הבווארית  הסובייטית  הרפובליקה  ממשלת  בראש 
"אני  הצהיר:  ואז  ימים  ראש ממשלה במשך שישה  היה  הוא 
בבוואריה.  העובדים  לאנשים  אסון  הנוכחית  בממשלה  רואה 
אינם  הם  המועצות.  לרעיון  סכנה  לדעתי,  מייצגים,  מנהיגיה 
חסרת  בצורה  הכל  הורסים  אלא  דבר,  שום  לבנות  מצליחים 
במהפכה  פגיעה  מבחינתי,  פירושה,  בהם  התמיכה  שכל. 
ואת  הפוליטיקה  את  עזב  טולר  הסובייטית".  וברפובליקה 
גרמניה והתאבד בארצות הברית בשנת 1939, משנואש לחכות 
לתבוסת הנאצים. יום לפני ששם קץ לחייו, התבשר טולר על 

כליאתם של אחיו ואחותו במחנה ריכוז נאצי.

במאי 1940, לאחר פלישת הנאצים לצרפת, פויכטוונגר, ששהה 
בה, הושם במחנה ריכוז בעיירה לה מיל, מחנה מעצר לנתינים 
גרמנים שחיו בצרפת. לאחר מכן הועבר למחנה ליד העיר נים, 
שממנו הצליח להימלט. כעבור חודשיים חצו הסופר ואשתו 
הפירנאים.  להרי  מעבר  אל  לספרד  הגבול  את  ברגל  מרתה 
משם, באמצעות דרכונים מזויפים, עברו לפורטוגל, בליסבון 
הגיעו  ובאוקטובר  יוונית,  קיטור  ספינת  על  לעלות  הצליחו 
השנייה,  העולם  מלחמת  בסוף  הברית,  בארצות  יורק.  לניו 
עם  בהזדהות  אנג'לס,  בלוס  אז  שהתגורר  פויכטוונגר,  נחשד 
סורבה.  אמריקנית  לאזרחות  בקשתו  הקומוניסטי.  המשטר 
לאחר המלחמה החזירה אוניברסיטת מינכן לפויכטוונגר את 
הדוקטורט ששללו הנאצים. על הישגיו הבולטים כאמן וכ"מגן 
בתחום  המדינה  בפרס  זכה  והקדמה"  השלום  רעיונות  על 
"הדמוקרטית"  הרפובליקה  של   )1953( והספרות  האמנות 

הגרמנית, מזרח גרמניה, שהיתה תחת שלטון קומוניסטי. 

מלחמת  היהודי:  בנושא  רומנים  מעט  לא  כתב  פויכטוונגר 
היהודים, הבנים, בוא יבוא היום, ניצחון, בני אופרמן, הגלות, 
יפתח  הספרדית,  הבלדה  או  מטולדו  היהודייה  זיס,  היהודי 
של  אזרחות  ללא  מת  הוא  וכקוסמופוליט,  ובתו.  הגלעדי 
)1929( הוא מציין  היהודי זיס  מדינה כלשהי. בנוגע לפרסום 
את הקוסמופוליטיות שלו ואת עמדתו האמביוולנטית: "אציין 
ולב  רגשות  עם  קוסמופוליטי,  מוח  הוא  שלי  המוח  בבוטות: 
לגיבור  שמצא  במילים  אותו  לאפיין  ניתן  יהודי".  של 
יוסף  היהודי  וההיסטוריון  הסופר  היהודים,  מלחמת 
"אני   ‒ פלביוס  ליוספוס  שמו  את  ששינה  מתתיהו  בן 
שייחס  הדואליות  בלבי".  ויהודי  בראשי  קוסמופוליט 
"אני  עצמו.  לו  אופיינית  היתה  לפלביוס,  פויכטוונגר 
יהודי  פי עקרונותי,  בינלאומי על  פי השפה,  גרמני על 
ומוסיף: "לפעמים קשה  פי הרגשתי", מציין הסופר  על 
מאוד להביא אמונות ורגשות להרמוניה אלה עם אלה". 
בין  והעימות  לבינלאומיות,  היהדות  בין  היטלטל  הוא 

שתי הגישות האלה העסיקו כל חייו.

“מזמן  כתב:  והאבסורד"  "המשמעות  על  במאמרו 
מדאיג אותי מאוד נושא אחד ‒ הסכסוך בין הלאומיות 
את  לבטא  מנסה  אני  אם  האדם.  בנפש  לבינלאומיות 
חושש  אני  העכשווי,  בנושא  ברומן  הזה  הקונפליקט 
שחוויותי האישיות יערפלו את התמונה. לכן בחרתי להעביר 
את הקונפליקט לנשמתו של אדם אחר, שכפי שנראה לי, חווה 
אותו באותה צורה שבה אנשים רבים חווים  כיום ‒ אף על פי 
שאדם זה חי לפני 1860 שנה – אל תוך נשמתו של ההיסטוריון 
שחיו  היהודים  של  מבטם  מנקודת  פלביוס".  יוספוס  היהודי 
בגד  חייליו,  את  שנטש  עריק  פלביוס  היה  תקופה,  באותה 
נושא  והמשעבדים.  הכובשים  שושלת  שם  את  ואימץ  בעמו, 
עזיבת היהדות במקרה של פלביוס הופך לנושא המאבק למען 
התרבות  בין  ההרמוני  השילוב  יושג  שבו  הקוסמופוליטיות, 
היוונית־רומאית לבין התרבות היהודית. הטרגדיה של יוספוס 
פלביוס היא בכך שהוא מגן לבדו על תפיסתו כ"אזרח העולם", 
פלביוס  היה  פויכטוונגר,  לפי  אפשרית.  בלתי  משימתו  ולכן 

הקוסמופוליט היהודי הראשון.

גדוש  היה  "אזרח עולם", אך עולמו הרוחני  היה  פויכטוונגר 
שהתנגד  פי  על  אף  יהודיים.  ומנהגים  מקראיים  דימויים 
השלושים  בשנות  נחלשה  הקוסמופוליטית  עמדתו  לציונות, 
של המאה העשרים והחלה לקבל צורה לאומית. היסוסים אלו 
באים לידי ביטוי במאמריו "התהליך ההיסטורי של היהודים" 
)1930( ו"הלאומנות והיהדות" )1933(. פויכטוונגר חש מוקדם 
מרבים אחרים את סכנת האנטישמיות והמחיש אותה במאמר 
"השיחה עם היהודי הנצחי" )1920(. היהודי זיס )1929( צמח 
של  האנטישמי  סיפורו  עם  פויכטוונגר  של  פולמוסו  מתוך 
סופר הילדים הגרמני וילהלם האוף. פויכטוונגר נבהל לנוכח 

הלאומנות הגרמנית המתחזקת.

פויכטוונגר חיפש פתרון לשאלת היהודים ולמד בעניין את חיי 
היהודים בברית המועצות בשנת 1937. בספר מוסקבה. 1937 
מקדיש הסופר מאמצים רבים לניתוח הבעיה היהודית בברית 
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המנצח",  "הסוציאליזם  של  מדינתו  את  הבנתו  המועצות. 
הסוציאליזם שניצח את כבוד האדם והפיץ שקרים לגבי פתרון 
הבא:  מהסוג  בטענות  ביטוי  לידי  באה  היהודית,  השאלה 
המועצות  ברית  של  הלאומית  שהמדיניות  משוכנע  ״הייתי 
הלכאורה  הקשה,  היהודית  השאלה  לפתרון  ויעילה  בריאה 
מרביתם  את  הטמיעה   ]...[ המועצות  ברית   [...] פתירה.  בלתי 
ובכך  היהודית שלה,  האוכלוסייה  המיליונים של  של חמשת 
סיפקה לחלקם האחר שטח אוטונומי עצום ואמצעים ליישובו 
ברית  של  הרחוק  במזרח  האוטונומי  היהודי  למחוז  )כוונתו 
הכשירה  היא  א.ג.(;  ב־1928;  שהוקם  בבירוביג'ן  המועצות, 
למשטר.  בקנאות  ונאמנים  פעילים  חרוצים,  אזרחים  מיליוני 
מצד  המועצות,  ברית  של  הכלכלית  ההתפתחות  אם  לפיכך, 
היא  הרי, שמצד שני,  היהודים,  אחד, תמכה בהתבוללות של 
חיסלה לבסוף את התזה בדבר 'האשליה המזיקה של האומה 

היהודית', ואפשרה ליהודיה לשמור על לאומיותם".

בשנת  במוסקבה  לבקר  סיבות  כמה  לפויכטוונגר  היו 
והפרו־ השמאלנית  השקפותו  היתה  ביותר  הידועה   .1937

בשאלה  התעניינותו  היתה  נוספת  סיבה  סוציאליסטית. 
היהודית ובטקטיקות שנקטו מנהיגי ברית המועצות היהודים 
סוג  איזה  היהודים:  המנהיגים  יצירותיו,  לגיבורי  והשוואתן 
יהודי  שלו?  האומה  לשירות  יותר  נאמן  יהודי  מנהיג  של 
של  חסותו  בן  עזרא,  בן  יהודה  אופנהיימר;  זיס  יוסף  החצר 
יוספוס  ואולי  הספרדית,  הבלדה  מן  השמיני  אלפונסו  המלך 
הכובשים־ עם  הפעולה  וההיסטוריון, משתף  הסופר  פלביוס, 

הרומאים, או שמא יפתח בספרו יפתח הגלעדי ובתו, המנהיג 
דווקא  ואולי  עמו,  של  הלאומיים  האינטרסים  למען  הלוחם 
מנהיג המהפכה תומאס ונדט )ארנסט טולר( ברומן אלף תשע 
? פויכטוונגר חוקר ומחפש למעשה את  מאות שמונה עשרה 
על  להגן  כדי  היהודי המנהיג  ינהג  הדרך האופטימלית שבה 
האינטרסים של עמו באינטרקציה עם הלא־יהודים. הוא מתאר 
שלא  טולר,  ארנסט  כדוגמת  האצילי  הצדק  לוחם  את  למשל 
ואולי  השלטון;  על  וויתר  הברוטליזציה  את  למנוע  הצליח 
נהגו  ולב קמנייב  זינובייב  גריגורי  היהודים־רוסים  המנהיגים 
הרוסית  האומה  בחיי  עמוקות  כשהתערבו  הולמת  בצורה 
סוף  עד  המשטר  עם  וצעדו  שלה,  והמהפכה  הדומיננטית 

חייהם, שהסתיימו בהוצאתם להורג?

פויכטוונגר נכח במשפט שבו נאשם, בהוראת סטאלין, המנהיג 
הנאצים  רדיפת  כי  נראה  ראדק.  קרל  היהודי  הסוציאליסטי 
בו חשד בדבר הפצת המחלה המידבקת  היהודים עוררה  את 
של האנטישמיות הגרמנית בברית המועצות. במהלך שמונת 
בית  באולם  בשקט  פויכטוונגר  ישב  ראדק,  של  המשפט  ימי 
הדין והניע בעצבנות את אצבעותיו. ואולי גורלם של זינובייב, 
זיס.  גיבורו  של  הטרגי  סופו  את  לו  הזכיר  וראדק  קמנייב 
ייתכן שבמהלך המשפט חשב על הנושא האהוב עליו: "לפני 
שנים רבות היה לי חשוב ביותר להראות את דרכו של אדם 
שעובר מפעולה לחוסר מעש, מפעילות להתבוננות, מתפיסת 
ביותר  הקלה  הדרך  ההודים.  של  לזו  האירופאית  העולם 
לפנות  היא  האישיות  התפתחות  של  הזה  הרעיון  את  לגלם 

לזמנים המודרניים ולסיפורו של וולטר רתנאו. זה בדיוק מה 
שניסיתי לעשות אך נכשלתי. ואז דחיתי את משימתי למאתיים 
 - אופנהיימר  זיס  היהודי  של  דרכו  את  לתאר  וניסיתי  שנה, 
והתקרבתי למטרה". פויכטוונגר היה מודאג מגורלו המר של 
ציון",  מ"זקני  כיהודי  שנרצח  רתנאו,  וולטר  היהודי  המנהיג 
שאינו ראוי, לדעת ההמונים האנטישמיים, להיות מנהיג של 
האומה הגרמנית. גורלו של רתנאו היה חזרה על גורלו של זיס 
אופנהיימר. האם גורלם של היהודים זינובייב, קמנייב וראדק 

זהה לגורלו של זיס?

של  עיוורונם  את  פויכטוונגר  תיאר   1937 מוסקבה.  בספר 
ממנהיגי  ולכמה  "לטרוצקי  בגרמניה:  היהודים  המנהיגים 
העיקשת  הדבקות  משותפות.  רבות  תכונות  היו  המהפכה 
והיעדר  שהשתנו,  לתנאים  להסתגל  היכולת  חוסר  בדֹוגמה, 
התיאורטיקנים  את  הפכו  מעשית,  פוליטית  פסיכולוגיה 
לזמן  פוליטית  לפעולה  לכשירים  הללו  והדוקטרינרים 
ולא  טובים,  סופרים  היו  הם  חייהם  רוב  במשך  מאוד.  קצר 
פוליטיקאי  היה  הוא  סופר;  היה  לא  טרוצקי  פוליטיקאים". 
זמן  במשך  המועצות  ובברית  ברוסיה  מוביל  תפקיד  שמילא 
בהישגיהם  לא  הבווארים,  למהפכנים  להשוותו  ניתן  לא  רב. 
התיאורטיים ולא בהישגיהם המעשיים. טרוצקי הובס על ידי 
סטאלין במאבק קשה וממושך, בעזרתם של זינובייב וקמנייב. 
סגנונו  פי  על  רודני  מיליטנטי,  נחרץ,  קשוח,  איש  היה  הוא 
ואידיאליסטים.  פציפיסטים  היו  ולנדאואר  אייזנר  ורוחו. 
פויכטוונגר  ההיסטורית.  לאמת  חוטאת  לטרוצקי  השוואתם 
לדמיון  טענתו  שטחי.  באופן  טרוצקי  של  דמותו  את  תיאר 
היתה  טרוצקי  לבין  בוואריה  של  המפסידים  המנהיגים  בין 
רפש  שהטיל  בכך  סטאלין  את  לרצות  שאף  הסופר  כוזבת. 
לגבי  סטאלין  של  האשמותיו  את  להוכיח  ובניסיון  ביריביו, 
הנאצים.  עם  וקמנייב  זינובייב  טרוצקי,  של  הפעולה  שיתוף 
המועצות,  בברית  גדולה  להצלחה  זכה  מוסקבה. 1937  הספר 
וסטאלין גמל לאורחו בנדיבות בכך שהורה לפרסם את ספריו 
במהדורות רבות; כך שפויכטוונגר הרוויח הרבה כסף, כלומר, 

השקרים הגדולים אפשרו לו להרוויח כסף גדול.

מעל משפטי מוסקבה  ריחפה רוחו של המנהיג המוביל של 
הסוציאליזם, היהודי ליון טרוצקי, ששהה בחו"ל. כל הנאשמים 
הודו באשמתם כסוכנים של "הבוגד" טרוצקי. האם יכול היה 
שנאמרה  סטאלין,  של  להערה  להאמין  באמת  פויכטוונגר 
כי  מאמינים  שלא  אנשים  "יש   :1937 בינואר  ב־8  בשיחתם 
טרוצקי וזינובייב שיתפו פעולה עם סוכני גסטאפו. תומכיהם 
נעצרים יחד עם סוכני הגסטאפו. זו עובדה. תשמע כי טרוצקי 
כרת ברית עם הס )רודולף הס ‒ אחד מסגניו של היטלר; א.ג.( 
במלחמה  יפתח  היטלר  כאשר  וכו',  ורכבות  גשרים  לפוצץ 
יכול לחזור לברית המועצות  כי טרוצקי אינו  נכון  זה  נגדנו. 
על  אופרמן  בני  הרומן  את  שכתב  מי  האם  תבוסתנו?״  ללא 
יכול היה להאמין לשיתוף  המדיניות הנאצית כלפי היהודים 
טרוצקי  הקומוניסטים־היהודים  עם  הגסטאפו  של  הפעולה 
וזינובייב? המסר הזה של סטאלין היה מזעזע. הנאצים סומכים 
על טרוצקי וזינובייב ומשתפים פעולה עם היהודים ה"בזויים" 
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במאבק נגד המשטר ה"יהודי" הבולשביקי?! הנאצים כורתים 
מנהיגי  עם   - שלהם  האידיאולוגיה  מבחינת  מגונה   - ברית 

התנועה הקומוניסטית היהודים, לעיני כל?!

בספר משנת 1937 מתאר פויכטוונגר את ברית המועצות כארץ 
המובטחת ליהודים. מקריאת תמליל השיחה של סטאלין עם 
לפניו  כי  הסופר  הבחין  לא  כיצד  להבין  קשה  פויכטוונגר, 
דיקטטור דמגוג   ושקרן. האם היה הספר מוסקבה. 1937 טעות 
ואשליה של אחד הסופרים החכמים ביותר במחצית הראשונה 
של המאה העשרים? ואולי היה זה כזב שכפה עליו נציג הכוח 
היחיד שהתנגד אז לנאציזם? גיבורת הבלדה הספרדית, המלכה 
דונה לאונור, אומרת לבעלה, המלך דון אלפונסו: "מדוע פילגשך 
עם  יחד  הג'ודרייה  של  חומותיה  מאחורי  התחבאו  לא  ואביה 
היהודים האחרים? אלוהים היכה אותם בעיוורון". הקטע ה"יהודי" 
חלום מאשר  כמו  יותר  נראה  מוסקבה. 1937  המצוטט מתוך 
כמציאות. לפויכטוונגר לא היו מספיק עובדות כדי להסיק את 
מסקנותיו. למעשה לא היו אלה מסקנות, אלא פנטזיה שמקורה 
בהשקפותיו הכלליות על הקיום היהודי. הסופר הגרמני תיאר 
כביכול את גורלם של יהודי ברית המועצות, אך התיאור שלו 
לא היה ממשי. דומה היה יותר לחלום אוטופי על נורמליזציה 
של חיי הקהילה היהודית בגרמניה מאשר לפתרון הבעיה של 

יהודי ברית המועצות. 

כשתיאר ב־1937 בספרו בני אופרמן את הטרגדיה של יהודי 
גרמניה, כבר הבין הסופר שהקהילה היהודית בארצו גוססת. 
רכושו  נשללה,  הגרמנית  שאזרחותו  ה,  ל גו פוליטי  כמהגר 
הוחרם, ספרייתו נשרפה, ושעל ראשו הובטח פרס בסך עשרת 
התקווה  גרמניה.  יהודי  של  לגורלם  חשש  מארק,  אלפים 
לישועה היתה קלושה, ונשאר רק חלום. החלום נולד בברית 

המועצות. 

 1937 שנת  של  הנקי"  ל"אוויר  פויכטוונגר  של  ה"כן"  האם 
תקוותו  את  תלה  שהוא  או  נאיביות  ביטא  המועצות  בברית 
אשתו  של  בזיכרונותיה  לנאציזם?  אז  שהתנגד  היחיד  בכוח 
השנייה של יצחק באבל, אנטונינה פירוז'קובה, השנים שעברו 
ליד, 1939-1932, מופיע הקטע הבא: "ליון פויכטוונגר הגיע 
אדום־שיער  גבר  היה  הוא  באבל.  אצל  לבקר  ובא  למוסקבה 
ובהיר, נמוך קומה, מסודר מאוד, בחליפה שנראתה קצת קטנה 
למידותיו. השיחה התנהלה בגרמנית, שבה באבל שלט בצורה 
שוטפת. [...[ לאחר עזיבתו של פויכטוונגר, שאלתי את באבל, 
מה היה מעניין במיוחד בסיפורו של האורח שלנו? - הוא דיבר 
על רשמיו מברית המועצות ומסטאלין. הוא חלק עמי הרבה 
אמיתות מרירות", השיב באבל. לפי פירוז'קובה, באבל לא שמע 
מפויכטוונגר שקרים מתוקים על ברית המועצות ועל סטאלין, 
כפי שמקובל לחשוב, אלא את "האמת המרה". הסופר היהודי 
במוסקבה,  פויכטוונגר  עם  שנפגש  ארנבורג,  איליה  במוצאו 
במדיניות  דבר  הבין  לא  שפויכטוונגר  מבאבל,  בשונה  חשב, 
הגדול  הידען  פויכטוונגר,  אולם  הסטאליניסטית המפלצתית. 
של ההיסטוריה היהודית, הבין בגורלות היהודים הרבה יותר 
ההשמדה  את  צפה  לא  פויכטוונגר  ומארנבורג.  מבאבל  טוב 
הטוטלית של היהודים בידי הנאצים, אולם הוא ידע היטב מה 

קורה ליהודים בגרמניה. ייתכן שהוא הניח שברית המועצות, 
היהודים  את  תקלוט  וחרוצים,  מוכשרים  לאנשים  הזקוקה 
פויכטוונגר  הסוציאליזם.  בניית  לצורכי  מהנאציזם  שנמלטו 
כבר  ארנבורג.  שסבר  כפי  למציאות  ועיוור  טיפש  היה  לא 

מהו  ידע  הוא  ניצחון,  הרומן  התפרסם  שבה  השנה  ב־1930, 
הנאציזם. הסופרים היהודים דוברי הגרמנית קורט טוכולסקי, 
ולכן  ניצח  הנאציזם  כי  סברו  טולר  וארנסט  צווייג  סטפן 
ראוי  יריב  חיפש  הוא  פתרון:  ראה  פויכטוונגר  התאבדו. 
להיטלר, וקיווה שהמשטר הנאצי ייחלש או ייפול בהתנגשות 
עם ברית המועצות. פויכטוונגר מעולם לא שכח שהוא יהודי. 
ב־1936 ביקר בברית המועצות הסופר הצרפתי מחוגי השמאל 
ז'יד,  אנדרה  בעתיד,  לספרות  נובל  פרס  חתן  הסוציאליסטי, 
ופרסם בעקבות כך ספר ביקורתי על משטרו של סטאלין. הוא 
נתפסו  לא  הרוסי  הסוציאליזם  על  התקפותיו  יהודי.  היה  לא 
כמזימת יהודים. אך פויכטוונגר לא יכול היה להצטרף לעמיתו 
שבברית  הבעיות  את  מז'יד,  פחות  לא  שראה,  הגם  הצרפתי, 
להצטייר  עלולות  היו  שהאשמותיו  משום  וזאת  המועצות; 
הראשונה".  הסוציאליסטית  "המדינה  נגד  יהודית  כקנוניה 
נגד  שנייה  חזית  בפתיחת  להסתכן  יכול  היה  לא  פויכטוונגר 
לחזית  בנוסף  האינטרנציונל־סוציאליסטית  החזית  היהודים, 

הנציונל־סוציאליסטית. 

עשוי  רדאק,  במשפט  נוכח  בהיותו  שכתב  ההערות  מקריאת 
האירועים  את  היטב  הבין  שפויכטוונגר  רושם  להיווצר 
המתרחשים במשפט מוסקבה השני. וכך הוא מתאר את מושב 
ביותר  והקשה  "הנורא   :1937 בינואר  האחרון  המשפט  בית 

ליון פויכטוונגר
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של  סליחתם  את  ביקש  הוא  התנצלות.  בנימת  חייך  ראדק 
הוא  אליהם,  שבניגוד  העובדה  על  השמיץ,  שאותם  חבריו, 
הציל בערמומיות את חייו. האם פויכטוונגר לא הצליח להבין 
את האשמות השווא שנשמעו במשפט, לאחר שהאזין למילה 
השוטה  ליצן,  ישב  לפניו  ראדק?  קרל  הנאשם  של  האחרונה 
מול  אל  האמת  את  משמיע  פעם  שמדי  שייקספיר,  ממחזות 
כאן  היושבים  שהאנשים  "כששמעתי  בבוז:  ומאשים  המלך, 
על ספסל הנאשמים הם פשוט שודדים ומרגלים, מחיתי נגד 

זה! יש עדויות משני האנשים - הווידוי שלי על כך שקיבלתי 
הוראות ומכתבים מטרוצקי )שלצערי, שרפתי אותם( והווידוי 
שאר  של  הווידויים  כל  טרוצקי.  עם  ששוחח  פיאטקוב  של 
הנאשמים מבוססים על הווידויים שלנו. אם יש לכם עסק עם 
שודדים ומרגלים, מאין האמונה שלכם שאנחנו דוברי אמת?" 
הנאשם  כי  פויכטוונגר  את  לשכנע  היתה  אמורה  זו  אמירה 
העיקרי קרל ראדק הפליל את עצמו והכפיש את חבריו, וכי 
מילותיו האחרונות של השוטה המלכותי חושפות את האמת 
והסופר  האינטלקטואל  האם  המאשימים.  על  המביישת 
הסובייטי"  ה"צדק  שמכונת  הבין  לא  פויכטוונגר  המפורסם 

מרמה אותו?

של  האמיתית  המשמעות  את  הבין  פויכטוונגר  ליון  אך 
באופן  וכלפיו  היהודים  כלפי  הסטאליניסטית  המדיניות 
 ,1949 בשנת  ה"קוסמופוליטים"  נגד  הקמפיין  במהלך  אישי. 
המועצות  ברית  וידיד  המתקדם  הסופר  מדרגת  הועבר  הוא 
ו"המוכרים  והקוסמופוליטים  הבזויים  הלאומנים  לקטגוריית 
האידיאל  כי  נודע  לפויכטוונגר  הספרות".  בתחום  המבישים 
הקוסמופוליטי שלו הפך לסטיגמה שהוטלה בברית המועצות 
מידיו  שזכה  ומי  במוסקבה,  שיחו  בן  ידי  על  שבטו  בני  על 

לשבחים מוגזמים.

פויכטוונגר,  של  העולם  תפיסת  שהיתה  הקוסמופוליטיות, 
בצורה  הסופר  ששיבח  במדינה  מבישה  כתופעה  הוכרה 
חסרת רסן ב־1937. ההאשמות בקוסמופוליטיות, שהופנו עם 
מכונת  מטעם  פויכטוונגר  נגד  השנייה  העולם  מלחמת  תום 

להסבר היתה המחווה שבה עזב ראדק את אולם המשפט לאחר 
 - וכולם  זה בבוקר, בשעה ארבע,  היה  תום המושב האחרון. 
השופטים, הנאשמים, הקהל - היו עייפים מאוד. מתוך שבעה־

של  הקרובים  חבריו  וביניהם  שלושה־עשר,  הנאשמים,  עשר 
ראדק, נידונו למוות; ראדק ושלושת האחרים - לגלות בלבד. 
והנוכחים  - הנאשמים  וכולנו  הדין,  השופט הקריא את פסק 
לזוז, בשתיקה  באולם בית המשפט - הקשבנו בעמידה, בלי 
את  השופטים  עזבו  הדין  פסק  קריאת  לאחר  מיד  מוחלטת. 

ניגשו  הם  תחילה  החיילים;  נכנסו  האולם. 
לארבעה שלא נידונו למוות. אחד החיילים שם 
את ידו על כתפו של ראדק, וככל הנראה הזמין 
הסתובב,  הוא  הלך.  וראדק  אחריו.  ללכת  אותו 
הנהן  בכתפיו,  משך  בברכה,  ידו  את  הרים 
חייך.״  הוא  כן,  וחייך.  חבריו,  למוות,  לנידונים 

פויכטוונגר הזדעזע מהחיוך הזה.

במיוחד  נמשכה  פויכטוונגר  של  לבו  תשומת 
יליד   ,)1939-1885( ראדק  קרל  הראשי  לנאשם 
חבר  היה  ראדק  האוסטרו־הונגריה.  האימפריה 
בסיעה  הרוסית,  הסוציאל־דמוקרטית  המפלגה 
ללנין,  קרוב  היה  מ־1904.  הבולשביקית, 
ב"רכבת  אוקטובר  מהפכת  מחולל  את  וליווה 
לרוסיה  המנהיג  את  שהחזירה  האטומה", 
המרכזי  בוועד  חבר  היה  הוא   .1917 באפריל 

 1924-1919 בשנים  הבולשיביקית  המפלגה  של 
ותמך בהתלהבות בטרוצקי, אבל בגד בו כשזה נכשל במאבק 
מחבר  מבריק,  וסופר  פובליציסט  היה  ראדק  השלטון.  על 
חלקן  טיפוסי,  יהודי  בהומור  גם  שאופיינו  בדיחות  ומספר 
שלט  אשר  ומצחיקן,  נלאה  בלתי  בדחן  אנטי־סובייטיות. 
היתה שפת  רוסית, שלא  כולל  רבות,  בווירטואוזיות בשפות 
פויכטוונגר,  של  בזיכרונו  נחרתה  ראדק  של  אישיותו  אימו. 
שכתב: "לעולם לא אשכח את הסופר קרל ראדק. לא אשכח 
איך הוא ישב שם בחליפתו החומה, וגם לא את פניו הצרים, 
שאת  בציבור,  הסתכל  כיצד  לא  וגם  ומיושן,  חום  זקן  עטורי 
הוא  קרובות  לעיתים  ואיך  האחרים,  בנאשמים  הכיר,  רובו 
גיחך באירוניה עצמית. לא כיצד הניח את ידו על כתפו של 
נאשם זה או אחר בתנועה קלה ועדינה, ולא כיצד עשה פוזות 
את  והפגין  האחרים,  הנאשמים  על  מעט  צחק  דיבורו,  בעת 
משכיל  מחשבה,  מהיר  ספקן,  מתנשא,   - כשחקן  עליונותו 
)גאורגי  פיאטקוב  את  דחף  הוא  לפתע   ]...[ מרשימה.  בצורה 
פיאטקוב, ראש ממשלת אוקראינה הסובייטית לשעבר; א.ג.( 
בעיתון  הכה  הוא  פעם  מדי  מקומו.  את  ותפס  מהמיקרופון 
בין הנאשמים לבין שאר הנוכחים באולם,  במחסום שהפריד 
התה  את  ערבב  לימון,  חתיכת  לתוכה  הטיל  תה,  כוס  לקח 
את  ושתה  שעשה,  המפלצתיים  המעשים  על  סיפר  בכפית, 
התה בלגימות קטנות. בטבעיות הוא אמר את דבריו האחרונים 
נוסחה  קלותה,  אף  על  זו,  אמירה  התוודה.  מדוע  והסביר 
בשלמות מופלאה, ונשמעה נוגעת ללב, כמו הודאתו של אדם 

הנמצא במצוקה גדולה". 

ליון פויכטוונגר )משמאל( עם סטאלין )1937(
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יהודי ברית המועצות.  נגד  התעמולה הסטאליניסטית, הופנו 
את  ובאמפתיה  בהתרגשות  קיבלו  המועצות  בברית  היהודים 
שהספרים  חשש  המשטר  עמם.  על  פויכטוונגר  של  ספריו 
לאומית,  לחירות  המסוכנת  בדרך  היהודים  את  יובילו  הללו 
הדומיננטית.  הסוציאליסטית  מהאידיאולוגיה  ולהשתחררות 
על התרוממות הרוח לאחר הניצחון על הנאצים, על התקוות 
בעלות האופי הלאומי, שנתנו להם השראה ספריו של הסופר 
הגרמני ליון פויכטוונגר, שילמו היהודים הסובייטים בהפסקה 
בפרסום כתביו. יצירותיו הוצאו מהספריות בברית המועצות 
וחזרו למדפים רק בשנת 1955, לאחר מותו של סטאלין וגינויו 

על ידי חבריו ועמיתיו.

ביטא  השורשים"  חסרי  ה"קוסמופוליטים,  רדיפת  רעיון 
התקפה על שילוב החשיבה ה"לא נכונה" עם הדם ה"לא נכון". 
הקשר בין זרימת הרעיונות לזרימת הדם היה פשוט וחדר מיד 
לתודעה האנטישמית עתיקת הימים והמושרשת ברוסיה. אותו 
הוכר  לא  אך  הנאצית,  בגרמניה  בחופשיות  הסתובב  רעיון 
הוסווה  תוכנו המיזנתרופי  הסובייטים.  יוזמיו  ידי  על  כגזעני 
מאחורי נוסחאות הסוציאליזם והבינלאומיות. לאחר "פתיחת 
המועצות  ברית  הסתגרה  המלחמה,  בתום  הכפויה  הגבולות" 
והתבצרה באידיאולוגיה של העליונות על המערב, שהיהודים 

הוכרזו כסוכניו. 

נטולת  היתה  לא  המועצות  בברית  "הקוסמופוליטיות" 
שורשים. יהודי ברית המועצות לא הגיעו אליה משום מקום. 

אך בזמן הקמפיין הם הוצגו כנטולי שורשים וחסרי מולדת, 
למרות העובדה שבמשך דורות רבים חיו אבותיהם על אדמת 
רוסיה. כאנשים משום מקום, היהודים היו מועמדים להישלח 
לשום מקום. בין ה"שולחים" היו גרמנים רבים מהרפובליקה 
להוטים  שהיו  המזרחית,  גרמניה  הגרמנית,  "הדמוקרטית" 
לשכנע את הסופר לעבור לחיות בארצם. פויכטוונגר הרגיש 
הוא  אפשרית, שכן  אינה  הסוציאליסטית  לגרמניה  חזרתו  כי 
לא היה גרמני, לא סוציאליסט ולא קומוניסט. הוא סירב ללכת 
צווייג.  ארנולד  הגרמני  הסופר  עמו,  ובן  עמיתו  של  בדרכו 
צוויג, הציוני לשעבר, תושב חיפה לשעבר, הקומוניסט שספריו 
נשרפו באותה אש שבה נשרפו ספריו של פויכטוונגר, הוזמן על 
ידי שלטונות מזרח גרמניה ונהפך רשמית לסופר גרמני, זוכה 
פרסים. פויכטוונגר כמעט לא הופתע מהתפתחות האירועים 
ברפובליקה  להתגורר  עבר  לא  הוא  הסוציאליסטי.  במחנה 
ה"דמוקרטית" הגרמנית, שם היה לאחד הסופרים המפורסמים 
והמוערכים, ואשר בה הוענקו לו פרסי כבוד לאומיים ושבחים 
רבים. למרות השבחים ל"דמוקרטיה הסוציאליסטית" בספרו 
מוסקבה. 1937, חי פויכטוונגר בארצות הברית משנת 1940 עד 
מותו, בדצמבר 1958 בפרבר של לוס אנג'לס מסרטן הקיבה. 
כך שבסופו של דבר הוא העדיף את "פגמי המערב" ו"האווירה 
הכוזבת"  והאנושיות  המשקרת  הדמוקרטיה  של  המדכאת 
גרמניה  ומזרח  המועצות"  ברית  של  הנקי  "האוויר  פני  על 
הסוציאליסטית )הציטוטים מובאים מספרו של פויכטוונגר על 

מוסקבה. 1937(.            . 

מתי שמואלוף

מי מסתתר מאחורי המסכה

ִמי ִמְסַּתֵּתר ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּמֵּסָכה?
ֹלא ִאְכַּפת ָלנּו ֵמַהֶּדֶגל, ֶאָּלא ִאם הּוא ְמַחֵּיְך ֵאֵלינּו ְּכמֹו ֵליָצן,

ִמי ִמְסַּתֵּתר ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּמֵּסָכה?
ַקח ֵמִאָּתנּו ֶאת ַהַּמִּדים ֶׁשל ַהַחָּיל, ֶאת ַהַּמּפֹות ְוַהְּזַמן ֶׁשל ַהְּמִדיָנה,

ִמי ִמְסַּתֵּתר ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּמֵּסָכה?
ֵאין ָלנּו ַמְסִּפיק ִמִּלים ְלָתֵאר ִׂשְמַחת ְיָלִדים ַהֻּמָּקִפים ְּבחֹוָמה,

ִמי ִמְסַּתֵּתר ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּמֵּסָכה?
ַמּדּוַע ַהַּמְלָאְך ָרָצה ַלֲהרֹג ֶאת מֶֹׁשה ּוִמי ִהִּציל אֹותֹו? ּוָמה ְלרּות ּוְלֶזַרע ַמְלכּות ִּביהּוָדה?

ִמי ִמְסַּתֵּתר ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּמֵּסָכה?
ַהָּזִרים ֵהם ַהֲחֵבִרים, ַהֲחֵבִרים ָזִרים,

ִמי ִמְסַּתֵּתר ְּבתֹוְך ַהּגּוף
ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּפְרצּוף

ְּבתֹוְך ַהֻּגְלּגֶֹלת
ֶרַגע ִלְפֵני ֶׁשֶּנֱהֵגית

ָׂשָפה?
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נתח מבשרו, שפכו את מעיו ארצה, קרעו את ידו, ניקרו את עינו, 
ואף על פי כן הוא עומד ואינו נכנע לאדם זה שהביא כליה על 
כל אחיו. איזה מרץ חשבתי". קריאת הסיפור, או אפילו קריאת 

רשימה זו בלבד, תבהיר לקורא את סמליותה של פתיחה זו.1

בעיקר  מקומיים  של  שונות  קבוצות  פשוטה:  הסיפור  עלילת 
עמדו  הקבוצות  בראשי  ברוסים.  נלחמים  ומדגסטן  מצ'צ'ניה 
מנהיגים כריזמטיים: ַשמיל, שהיה החזק ביותר באותה עת ובעל 
פרצה  שמריבה  מוראט  וחאג'י  וכללית,  דתית  צבאית,  סמכות 
בינו לבין שמיל. ידו של שמיל היתה על העליונה והמריבה היתה 
לקרע מוחלט. משפחתו של חאג'י מוראט, אמו, נשותיו, בנותיו 
ובנו הבכור האהוב עליו, נופלים בשביו של שמיל וחאג'י מוראט 
לו אמנם שם של לוחם אגדי,  רוצה לשחררם בכל מחיר. היה 
הוא  נאמנים.  ביותר של  נותר עמו מספר קטן  אך באותה עת 
יודע שאיתם בלבד לא יצליח לשחרר את משפחתו והוא עובר 
למחנה הרוסים. הוא מבטיח להם נאמנות לצאר ולעם הרוסי אם 
יעזרו לו לשחרר את משפחתו. הוא נכנס למחנה הרוסי ומגיע 
לו לצאת  יום מותר  ובכל  בו בכבוד  נוהגים  עמם להסכם. הם 
ממחנם ברכיבה למרחק מסוים כשהוא מלווה בשומרים. אך הוא 
חלקם  את  למלא  מתכוננים  ואינם  מתמהמהים  שהרוסים  ראה 
ויוצא עם ארבעה  בהסכם. חאג'י מוראט חדל לצפות שיפעלו 
להרים  להגיע  במטרה  ממלוויו־שומריו,  בורח  כלומר  נאמנים, 
ולגייס לוחמים שעמם יצא לשחרר את משפחתו. הוא אינו מגיע 
להרים. הרוסים יחד עם מקומיים ששיתפו עמם פעולה מקיפים 
נלחמים  הם  נענית.  אינה  הקריאה: "היכנעו"  בהמון.  אותם 
ראוי  היצירה,  כולם. לפני שאנסה לתאר את  ונהרגים  בגבורה 
לציין שזו יצירה על אודות גברים בלבד. הנשים הנזכרות אינן 
זוכות לפיתוח אישיותן. והמספר רחוק מלהתפעל מהן, כמעט 
של  נשותיהם  מחשופי  ממראה  המסתייג  מוראט  חאג'י  כמו 
מוראט  חאג'י  הרוסים.  הגבוהים  התפקידים  וממלאי  הקצינים 
כמקובל  נשים  הן  באשר  לנשים  בוז  מלהביע  גם  נמנע  אינו 
במשטר  פטריארכלי מובהק, כפי שהוא מתאר אלמנה מסוימת: 
הנשים  תהיינה  כאשר  וחצופה  טיפשה  רפה,  אישה  זו  "היתה 

תמיד כשאין איש מניען מלכת בשרירות לבן".

טולסטוי מתאר את הנוף והטבע במקום התרחשות העלילה: את 
הבקעה על בתי האיכרים שבה, המוקפת הרים גבוהים וגובלת 
צהלת  המואזין,  קולות  נשמעים  וריחותיו.  קולותיו  על  ביער 
התרנגולות.  וקרקור  הכבשים,  פעיית  הפרות,  געיית  הסוסים, 
באוויר נישא ריח עשן המדורות. ובלילות מתחלפים קולות היום 
כלי  את  מציג  הזמירים. המספר  ושירות  התנים  יללת  בקולות 

חאג'י מוראט, גיבור הסיפור הקרוא על שמו, חי ומת בצ'צ'ניה 
 1847-1844 בשנים  להכירו.  היטיב  שטולסטוי  אזור  שבקווקז, 
ובסיפור  קַזן  באוניברסיטת  קווקזיות  לשונות  טולסטוי  למד 
מופיעות מילים בלשונות האזור. ב־1851 התנדב לצבא יחד עם 
בחלק  תותחנים.  לקצין  מכן  ולאחר  לקֶדט  היה  ב־1854  אחיו. 
ניכר מזמן שירותו שירת בקווקז. הוא עזב את הצבא רק ב־1855. 
מותו  לאחר  רק  פורסם  והוא  ב־1904,  כתב  מוראט  חאג׳י  את 
הקווקז  שבטי  נאלצו  התשע־עשרה  המאה  מראשית  ב־1910. 
לעמוד בפני לחץ גובר והולך של הרוסים שרצו להשתלט על 
האזור. השבטים השונים נלחמו ברוסים, אך לא אחת גם זה בזה. 
)שבחלקן  השונות,  הלוחמים  קבוצות  בין  והמאבקים  המתח 
ביכולתם  פגעו  הצאר(,  צבא  את  שנטשו  קוזקים  גם  השתלבו 
האמונה  היתה  לכולן  המשותף  המכנה  הרוסים.  בפני  לעמוד 
בעיקרה  היתה  בראשיתה  הסוני. המלחמה  בנוסחה  המוסלמית 
ללחץ  במקביל  פוליטית.  למלחמה  הפכה  בהדרגה  אך  דתית 
הקווקז  תושבי  על  רוסים  סופרים  כתבו  הרוסי  הצבאי־פוליטי 
סיפורו של טולסטוי ללא  ורומנטי. אולם  כעל "אחר" אקזוטי 

ספק שונה מיצירותיהם.

הסיפור אינו נפתח בהצגת גיבורו, חאג'י מוראט, כי אם בתיאור 
היה  הפרחים שביניהם צועד המספר בדרכו מן השדה לביתו. 
את  מציין  המספר  גדול.  היה  הפרחים  ומגוון  הקיץ  אמצע  זה 
את  לפרטיו  מתאר  אך  וריחם.  צבעם  את  ומתאר  שמותיהם 
"טטאר".  בשם  כונה  שברוסית  אחד,  גדול  פרח  של  מראהו 
הפרח היה מרהיב בצבעו האדום ודוקרני ביותר. וגם "היה חזק 
מדי  רגעים  בו במשך חמישה  להילחם  כזו שהוכרחתי  במידה 
נתקי את חוטיו אחד אחד". אך הפרח הקטוף אבד את כל יופיו: 
כבר נעשה הגבעול כולו פרום ומדולדל וגם לפרח לא היו עוד 
ויופיו הקודמים. הוא הצטער לרגע על שהביא כליה  רעננותו 
ותוך  ארצה.  השליכו  והוא  במקומו"  נאה  "שהיה  הפרח  על 
כדי כך הרהר: "בכל זאת כמה מרץ וכוח החיים... בכמה אומץ 
הגן על חייו ובאיזה מחיר יקר מכרם". המספר ממשיך בדרכו 
צמח  כל  ממנו  נעלמו  החריש  שבשל  שחור  שטח  דרך  ועובר 
ועשב. אך לפתע ראה "בין שחור הרגבים פרח הטטאר דוגמת 
זה שקטפתי חנם וזריתי הלאה". והוא ממשיך בתיאור הטטאר 
השני: "...שריד הענף בלט כיד קצוצה. על שני הענפים האחרים 
היו פרחים שהיו אדומים... אולם כבר השחירו. גבעול אחד היה 
שבור, ומחציתו עם פרח מרופש בקצה, השתוחח מטה. השני, 
אף כי היה אמנם מלוכלך ברפש עוד הזדקף למעלה... עמידתו 
היתה אלכסונית קצת, אף על פי כן עמד... דומה כאלו תלשו 

שולמית שחר

על רוסים וצ'צ'נים וזיכרונו של סופר
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נשקם ולבושם הן של הרוסים והן של התושבים המתקוממים, 
כשנשקיהם של האחרונים, או של חלקם, זוהרים בחלקי הזהב 
החיילים  בין  ובסכינים.  בחרבות  המשובצים  היקרות  והאבנים 
הרוסים כמו בין הצ'צ'נים ובני המקום האחרים דרכי ההתנהגות 
דומות: חברות ועזרה הדדית, אך גם חשדנות, קנאה ורמאות. 
זאת בעיקר בקרב הקצינים ונושאי המשרות המדיניות הגבוהות. 
יותר לצ'צ'נים  מעבר ממחנה אחד למחנה האויב היה אופייני 
שעברו לצד הרוסים. הלוחמים משני הצדדים מחכים בתקופת 
לבתיהם  והגעגועים  הפעילות  לחידוש  סבלנות  בחוסר  רגיעה 

הרוסים  החיילים  מתחזקים.  ולמשפחותיהם 
מפקדיהם  ומשתעממים.  מקטרת  מעשנים 
מוזמנים מדי פעם למפקד הגבוה לסעודה. מהם 
בערגה  מסתכלים  ומהם  בקלפים  משחקים  היו 
המצודה,  מפקד  כלומר  הבית,  בעל  באשת 
הרוסים  בקרב  הן  למארח.  ומחניפים  מרכלים 
והן בקרב הצ'צ'נים ישנם מנגנים וזמרים, ובכל 
האויב.  שירי  את  האוהבים  כאלה  נמצאים  צד 
יש פחות דמויות של רוסים מאשר של צ'צ'נים. 
אישיותו  מסוים  בפירוט  מתוארת  הרוסים  בין 
של וורונצ'ב, נציב הקווקז. הוא חונך בלונדון, 
כלומר היה בעל השכלה מערבית; עשיר מאוד 
לו;  לכפופים  בנדיבות  מתייחס  אשתו;  וכמוהו 

נחשב למצביא מוכשר אך אינו מסוגל להודות בכשלון ונהנה 
מדברי החנופה שמשמיעים באוזניו. במקביל מתואר חיל חביב 
המעורב  משפחתו  של  אבלה  מתואר  ובעיקר  שנהרג,  ואמיץ 
בחישובי תועלת. נקרא לצבא אחיו הבכור הנשוי ואב לילדים, 
 - ואמם מצטערים  אביהם  במקומו.  ללכת  נאות  הצעיר  ואחיו 
העובד  את  לצבא  ששלחו   - מותו  על  להם  נודע  בטרם  עוד 
החרוץ ונשארו עם האח הבכור, הבטלן והשתיין. אשתו הצעירה 
של ההרוג מפגינה רגשות צער, אך בסתר לבה היא מרוצה, שכן 
הרתה במקום עבודתה למעסיקה. מבין הקווקזים, פרט לפיתוח 
אויבו,  דמות  של  קצר  תיאור  יש  מוראט,  חאג'י  של  אישיותו 
שמיל. שמיל אמיץ אך בסופו של דבר נוצח על ידי הרוסים. הוא 
היה מצביא מוכשר, אדוק בדתו, נוקשה ביחס לנתונים למרותו, 
חוק  פי  על  ביותר  קשים  עונשים  גזר  ביניהם  החוטאים  שעל 
ורכבו  לבגדיו  הוצמדו  לא  האסלאם, השריעה; שום תכשיטים 
להיענות  במקום  הצעירה,  אשתו  אמינה  עם  להתייחד  ורצונו 

לכל הדורשים לפתחו, הוא הנקודה האנושית ביותר בהצגתו.

טולסטוי המספר מתאר את מנהגי הקווקזים: אומץ הלב הנחשב 
לערך עליון, והכבוד העצמי והכבוד לזולת הראוי לכך, דוגמת: 
בפני מי יש לקום; או מי אמור להחזיק ברסן סוסו של מי כדי 
להקל עליו לעלות עליו, או לרדת ממנו, ואת הכנסת האורחים 
המחייבת גם להגן על האורח. ובאשר למנהיגים הן שמיל והן 
וגם  הדת  צווי  את  בנאמנות  מקיימים  שניהם  מוראט,  חאג'י 
כשהם עייפים מאוד הם מתפללים את מספר הפעמים הנדרש 
הוא  אין  טולסטוי  של  שבתיאורו  לומר  ניתן  כללית  ביממה. 
מעדיף ישירות את אחד הצדדים הניצים ומציג צדדים חיוביים 
שתי  של  תיאורו  דרך  להוציא  זאת  המחנות.  בשני  ושליליים 
ושל   )1855-1825( הראשון  ניקולאי  הצאר  בלבד: של  דמויות 

גיבור הסיפור חאג'י מוראט.

ביותר,  יהיר  כאדם  ומוצג  בחינה  דוחה מכל  אדם  הוא  הצאר 
ממלא מקומו של האל עלי אדמות. רק בסתר לבו הוא יודע 
שאין הוא האסטרטג הגדול שהוא מתיימר להיות. הוא נוהג 
בעריצות כלפי שריו כמו כלפי משרתיו: מעודד חנופה שהיא 
הן  בידיו,  משחק  ככלי  הם  האדם  בני  עבורו.  חיים  כמים 
צורכיהם והן רגשותיהם. הוא מבקר בכנסייה כנדרש ממושל 
מצווה  הוא  אולם  בעיניו.  ערך  כל  אין  לתפילה  אך  נוצרי 
לרדוף את האיכרים שכונו בשם אוניאטים, שסטייתם היחידה 
מהכנסייה הפרובוסלבית היתה הכרתם באפיפיור 
הוא  גבולות.  חסרת  היתה  אכזריותו  שברומא. 
ברוסיה,  קיים  אינו  המוות  בכך שעונש  התגאה 
כהלקאה  ביותר  קשים  עונשים  גוזר  היה  אך 
הוא  קשים.  בייסורים  למוות  שגרמה  אכזרית 
ציווה להעביר איכרים מהקרקעות הממלכתיות 
אותם  הפך  וכך  הצאר,  משפחת  לאחוזות 
להכניע  כדי  למשועבדים.  חופשיים  מאיכרים 
את הצ'צ'נים, ציווה לחסל את כל אמצעי הקיום 
באחד  הוראתו  קיום  את  מתאר  המספר  שלהם. 
התבואה,  את  שרפו  הרוסים  החיילים  הכפרים: 
הדבורים.  כוורות  ואת  מהמבנים,  חלק  החציר, 
ועצי  נגנבו  מיטלטלים  נשחטו,  ועופות  בהמות 
הצאר  טומא. מראהו של  והמסגד  נסתמו  בארות  נכרתו.  פרי 
וכרסו  מבע  חסרות  העכורות  עיניו  כאישיותו.  מכוער  היה 
בולטת מעל חגורתו כמו מתחתיה, אך על תאוות המין טרם 
התגבר. אין ספק שמדיניות השמדת אמצעי הקיום הגבירה את 
שנאת הצ'צ'נים לרוסים. בשנאתם רבים מהם לא ראו עוד את 
כחולדות,  אם  כי  האנושי,  למין  כשייכים  הרוסים"  "הכלבים 

עכבישים או זאבים.

אישיותו.  את  תאם  מוראט  חאג'י  מראהו של  גם  הפוך  בכיוון 
הוא היה גבוה, רזה וצבע עורו שחמחם. היה קל תנועה על אף 
שנפצע באחת מרגליו ומאז היה צולע. קלות התנועה אפשרה 
לו להמשיך ולהיות רוכב מעולה וזריז בהליכתו. הוא שנא את 
הרוסים כרוב הצ'צ'נים ולא בקלות החליט להצטרף אליהם. אולם 
לא נותרה לו ברירה. נותרו עמו לוחמים מעטים. משפחתו היתה 
בידיו של שמיל והוא חשש לגורלה. הוא הרהר גם באפשרות 
לחזור אל שמיל, להתפייס ולשתף פעולה. אך נזכר בסיפור על 
הנץ שבמשך תקופה מסוימת היה בידי בני האדם, וכשחזר אל 
הנצים סירבו אלה לקבלו וניקרו בו למוות. הוא לא היה בטוח 
גם  מה  לנסות.  חייב  היה  אולם  משפחתו  את  להציל  שיצליח 
ששמיל שלח לו הודעה שאם לא ייכנע עד מועד מסוים ינקר 
את עיני בנו האהוב. לולא היה אמיץ ביותר לא היה מעז לנסות. 
כששהה  התיידד  שעמם  הרוסים  הקצינים  לאחד  סיפר  הוא 
ביניהם בציפייה לפעולה לשחרור משפחתו, על אירוע מנעוריו. 
הוא השתתף בקרב שבו ניגפו הצ'צ'נים, נתקף פחד וברח. מאז, 
כך אמר, לא חש עוד פחד בשום מצב. בארוחות במצודת נציב 
הקווקז, הקצינים שבהזדמנות זו או אחרת השתתפו בקרב נגדו, 

היללו את גבורתו ובכך התפארו גם ביכולתם הצבאית.
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במיתוסים שונים ובתולדות חיי קדושים מסופר לעיתים קרובות 
על מעשי נסים או לפחות על אירוע מיוחד לטובת הרך הנולד 
)בניגוד לסיפור על אדיפוס(. באשר לחאג'י מוראט כותב המחבר 
שאת כל התינוקות שילדה אמו לפניו, נאלצה לעזוב כדי להיניק 
את ילדיה של אשת השליט המקומי, וכמעט כל ילדיה שלה מתו. 
ואילו כשנולד חאג'י סירבה לעזוב אותו ולהיניק ילד זר. אביו 
דרש ממנה לעשות זאת ואף הכה אותה, אך היא עמדה בסירובה 
והוא הניח לה. בזמן שהותו אצל הרוסים שמר על כבודו, היה 
מאופק, ולא הביע כל התפעלות מאורח חייהם. הוא הבין מעט 
מהשיחות סביבו שהתנהלו ברוסית, אבל ברוב המקרים הבין על 
מה נסבה שיחתם. ויותר מזה הבין את יחסי הכוחות האמיתיים 

והדרגה.  התואר  לעומת  בקרבם, 
הוא לא היה תמים כשם שוורונצוב, 
נציב הקווקז, גם הוא לא היה תמים. 
יחליטו  שאם  ידע  מוראט  חאג'י 
להיפטר  יהיה  שלתועלתם  הרוסים 
ידע  וורונצוב  לסיביר.  יגלוהו  ממנו 
הרוסים  את  שנא  מוראט  שחאג'י 
ושהגיע להסכם עמם מחוסר ברירה. 
גם  היה  מוראט  חאג'י  של  בשנאתו 
מהבוז שחש הצעיר כלפי הזקן בעל 
ואמר  והמקומטים".  "הלבנים  הפנים 
לעצמו שהזקן העומד לפניו ראוי לו 
מלחמה.  על  ולא  המוות  על  לחשוב 
על אומץ לבו של חאג'י מוראט ידעו 
כעל  כמעט  בו  ודובר  הצדדים  שני 
היה  לשמיל  בניגוד  זאת,  עם  אגדה. 
בו גם משהו רך. הרוך בא לידי ביטוי 
במחשבתו על בנו האהוב, וגם ביחסו 
בסוסו  שאחז  בנער  כשנגע  לאחרים. 

כדי שיזיז אותו הצידה נגע בו בעדינות 
קלה ביותר. הוא התחבב על בנו של וורונצוב, שיחק עמו ונתן 
הנשים  משתי  )אחת  וורונצוב  של  אשתו  יקר.  סיף  במתנה  לו 
הבודדות בסיפור שניתן לה להביע דעה(, אמרה לבעלה לתת 
לחאג'י מוראט במתנה את שעונו היפה, שממנו התפעל, שכן 
על פי מנהגי המקום חפץ שחבר מיוחד הקרוב קרבת דם לבעליו 
לידי  בא  מהרוך  ומשהו  במתנה.  לו  לתיתו  יש  ממנו,  מתפעל 
ביטוי גם בחיוכו של חאג'י, כעולה מתיאורו של אחד הקצינים 
שידע את שפתו ושוחח עמו: ציפיתי לראות תווי פנים נוקשים, 
לזה  בדומה  נדיבות  חיוך  ראיתי  זה  ובמקום  קודרת,  והבעה 
של ילד. ותיאור החיוך המפתיע את הרואה את חאג'י מוראט 

לראשונה, חוזר ומופיע כמה פעמים בסיפור.

דוגמה  והוא  לפרטיו  מתואר  מוראט  חאג'י  של  האחרון  הקרב 
קיצונית לצ'צ'נים המתעלמים מהעובדה שהם עלולים להיהרג 
בכל רגע. הם המשיכו לירות מתוך התעלה שבה התרכזו וחאג'י 
מוראט הפצוע עוד הגיח מתוכה והמשיך לירות כשהוא חשוף 
הסתערו.  ואויביו  נענו,  לא  "היכנעו"  הקריאות  אויביו.  בפני 
הקוצני  לשיח  "בדומה  לנוע  חדלה  ואז  רגע  עוד  נעה  גופתו 
שנקצר, נפל ארצה ולא זז עוד". המונים נדחקו להביט בגווייתו 

עוד  אולם  מוצלח.  בציד  שהרגו  בחיה  מביטים  שציידים  כפי 
לא  עוד  בו  היו  לא  גופו.  מעל  נפרד  נשמתו  את  שנפח  לפני 
שנאה, לא כעס ולא רחמים עצמיים. והוא רק הספיק עוד לראות 
ואף דמויות  ונעוריו  ילדותו  יקיריו, תמונות מימי  בדמיונו את 
בלתי אהובות, דוגמת צ'ברונצ'ב, שפגש בתקופת חייו האחרונה. 
ביצירות שונות  גוסס  בדמיונו של  באופי התמונות  דמיון  ויש 
של טולסטוי, בין היתר בספרים מלחמה ושלום ומותו של איוון 
הוא  תיאורו, שכל שהיה  פי  על  ידעו  כאילו  הגוססים  איליץ'. 
חסר משמעות ושהם עומדים בפני משהו חדש, אחר לחלוטין 
וגדול. אחד הצופים כרת את ראשו של חאג'י מוראט. הראש 
הוכנס לשק ואחד הקצינים גלגל את השק ברגלו. האחרים לא 
הקוזקים  אחד  נטל  מכן  לאחר  מחו. 
את השק ועבר עמו ממצודה למצודה 
וגם  לכל.  תכולתו  את  להראות  כדי 
מחתה  קצין.  אף  מחה  לא  זה  במקרה 
לומר  לה  שניתן  השנייה  האישה  רק 
דבר. היתה זו מריה דמיטרייבנה שלא 
בראשותו  האריסטוקרטיה  עם  נמנתה 
נשואה  היתה  ולא  וורונצ'ב  של 
אשר  את  לומר  אומץ  ממנה  ושנדרש 
אמרה: "כולכם הנכם רוצחים. שאתכם 
וכשאמר  רצחנים".  באמת  אוכל,  לא 
יוכל  הזה  כמקרה  "הן  הקצינים  אחד 
לקרות את כולנו... כהנה וכהנה תאכל 
איזו  השיבה: "מלחמה?  המלחמה", 
רצחנים.  שכולכם  העיקר  מלחמה? 
להביאו  צריך  מת  שאדם  מכיוון 
המשפט  בו".  מתעללים  והם  לקבורה 
האחרון בסיפור - "את המיתה הזאת 
הזכיר לי הקוץ הדרוס בשדה החרוש". 
כך אמר המספר, והזמירים המשיכו לשיר.

היסטוריונים עמדו זה מכבר על המהפך שחל בדעותיו ובמעשיו 
ב־1877  כבר  דכדוך  חש  הוא  השנים.  במהלך  טולסטוי  של 
שבה  השנה  וב־1904,  וטורקיה.  רוסיה  בין  המלחמה  בעקבות 
כתב את חאג׳י מוראט הוציא פמפלט כנגד מלחמת רוסיה־יפן. 
ב־1901 הוחרם בשל קריאתו לשלום בין כל המדינות, קריאה 
שלא נשאה חן בעיני השלטונות. הוא התנגד להוצאות להורג 
אחד  של  צבאי  למשפט  העמדה  למנוע  וניסה  המדינה,  בידי 
החיילים, ואף פנה לצאר בבקשת חנינה להורגי אביו - הצאר 
כלא  נעלם  הצבאי  שירותו  מימי  הפטריוטיזם  השני.  אלכסנדר 
היה והוא חזר והוקיע את השירות הצבאי באשר הוא. אסתפק 

בכמה דוגמאות. 

בזקנתו התרועע טולסטוי עם מקסים גורקי, וגורקי היה לאחד 
ממעריציו הגדולים. אולם הוא התנגד לפסיביות של טולסטוי 
שפירושה היה התנגדות לכל מאבק. ואלה היו בין היתר דבריו: 
"יש בה בהטפה זו לאורך רוח, לאי־התנגדות לרע, משהו מכוער 
עד כדי דכדוך הנפש, מבייש, משהו בדומה ללעג זדון... וזאת 
המדהימים  לממדים  שם  הגיעה  באנשים  שההתעללות  בארץ 

לב טולסטוי הצעיר
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כמה  עוד  נזכר  ביניהם  הוויכוח  התאוותנית".2  בציניותם 
פעמים. ברומן התחייה שראה אור ב־1899, אומר המחבר: 
"השירות הצבאי באשר הוא משחית אנשים שכן המגויסים 
כלל  מחובות  אותם  פוטר  השירות  גמורה.  בבטלה  חיים 
גם  חוברת  שבו  והרצח,  האלימות  להתרת  אנושיות. 
עם  קרובה  ובהתרועעות  שבעושר  המידות  השחתת 
משפחת הצאר, כפי שזה קורה בגדודי הגוורדיה הנבחרים 
שמשרתים בהם רק קצינים עשירים ומיוחסים. בציניותם 
התאוותנית". ובפי נכליודוב, הדמות המרכזית והחיובית 
שברומן, שם המחבר את הדברים הבאים על גנרל שזכה 
הנהגתו  בקווקז: "שתחת  שירותו  על  הצטיינות  באותות 
שהגנו  איש  מאלף  יותר  הרוסים...  המוזיקים  אז  רצחו 
והוסיף: "אחר  ומשפחותיהם".  בתיהם  ועל  חירותם  על 
כך שירת בפולין, וגם שם כפה על איכרים רוסים לבצע 
פשעים מסוגים שונים".3 נכליודוב המבקש תיקון חברתי 
ומוסרי אומר את הדברים בצער ובמרירות. במהלך השינוי 
הוא  חייו.  אורח  גם  שחל בדעותיו של טולסטוי השתנה 
ואף  מעמדו,  בני  בקרב  מקובל  עיסוק  לציד,  לצאת  חדל 

היה לצמחוני.

והנה לאחר כל השינויים שחלו באורח חייו ובהשקפותיו 
שלו  מהביוגרפים  חלק  ידי  על  )שכונו  טולסטוי  של 
על  "שקוד  שהצהיר:  ולאחר  בתשובה"(,  "חזרתו  בשם 
השתלמותך ואל תתנגד לרע בכוח זרועך!" כתב את הסיפור 
מצדד  המחבר  אין  מוראט.  חאג׳י  וההרג,  האלימות  רווי 
באחד מן המחנות. אין הוא מביע התנגדות להתפשטות 
הרוסים הכובשים בקווקז, ואף לא לתגובתם האלימה של 
הצ'צ'נים. אין רומנטיזציה ואין ביקורת. אך בלי שהדבר 
נאמר ישירות אהדתו של המחבר נתונה לחאג'י מוראט, 
שגם העניק לו את החיוך שובה הלב. הוא נזכר בו כשראה 
את הצמח הקוצני "שהיה יפה במקומו" והושחת ביד אדם. 
לא בכדי הוא מופיע בפתיחת הסיפור, ובמשפט האחרון 
מוראט:  חאג'י  של  נפילתו  בתיאור  ביניהם,  ואף  בו, 
של  דבריו  למרות  ארצה".  ונפל  שנקצר  לקוץ  "בדומה 
טולסטוי על אחווה ושוויון כל בני האדם שנבראו בצלם, 
והיה מודע למוצאו האריסטוקרטי,4  לא שכח את מקורו 
ונראה שעל אף השינוי בדעותיו לא איבד את המשיכה 
לקסם האפל של הכוח ושל מה שמכונה "גבורה". גורקי 
היטיב לתאר זאת בסיפור על מקרה תמים כביכול. הוא 
סיפר על עיט שהתכוון לטרוף את אחת מתרנגולותיו של 
הסופר. טולסטוי קרא לרכב להרים את קולו כדי להבריח 
התעופף  אכן  והעיט  רעש  בא, השמיע  הרכב  העיט.  את 
מהמקום. ואז נאנח טולסטוי ואמר: "אלה הם התרנגולים 
שלו. לא הייתי צריך לקרוא בקול. ממילא היה בורח..."; 
וגורקי הוסיף: "עם זאת כל הסימפתיה של נביא הפציפיזם 
הקשיש נתונה היתה לעיט.5 גורקי הבין; כמוהו כעיט היה 
כרוב  כמוהם  אליהם  לוודאי שהתגעגע  )שקרוב  בנעוריו 
.האנשים הזקנים(, נועז, נחוש, חופשי ואריסטוקרט בקרב  בני מינו. מה לו לתרנגולת הְפלֵבאית?6    

מקורות ומראי מקום
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העברי. בתרגום  מילה  שיניתי  ושם  פה  יותר, 
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הוויכוח בשאלת ההתנגדות מופיע גם בעמ׳ 146-103, 
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עמ׳   ,2020 ירושלים  הורוביץ,  ערן  תרגם  סופרים,  על 

.55-53

5. שם, עמ׳ 58.

על  השתלטו  והרוסים  ב־1859  כבר  הוַבס  שמיל   .6
צ׳צ׳ניה. בשנים הראשונות לשלטון הסובייטי קיבלוהו 
לחץ  בשל  נרתעו  בהדרגה  אולם  ברצון.  הצ׳צ׳נים 
במלחמת  נפט.  שם  שהתגלה  אחרי  בעיקר  השלטון, 
לנאצים  בסיוע  הצ׳צ׳נים  הואשמו  השנייה  העולם 
ורבים מהם הוגלו. בימי שלטונו של חרושצ׳וב הורשו 
המוגלים לחזור. עם התפרקות “ברית המועצות״ הכריזו 
זאת.  קיבלו  לא  הרוסים  אולם  עצמאות,  על  הצ׳צ׳נים 
פרצה מלחמת אזרחים  עקובה מדם בין תומכי השלטון 
כל  ואובדן  חורבן  הרס,  נותרו  מתנגדיו.  לבין  הרוסי 
ביטחון. ידם של תומכי הרוסים, שגם נעזרו בהם, היתה 

על העליונה.

לב טולסטוי
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אולגה עגור

מצב נתון

ַמַּצב ָנתּון: ֲאִני ְּבִׂשיחֹות 
ִעם ֲאָנִׁשים ְּבתֹוְך ַהְפָּגזֹות.

ֵמָהֵאזֹור ַההּוא.

ְּבֵאיֶזה ְזכּות, ְּבֵאיֶזה ִעְנָין?
ִּבְרצֹוִני ֶהָחְפִׁשי,

ְּבִאְכַּפִּתּיּות ֶׁשל זּוַלת,
ִּבְתחּוַׁשת ַאְחדּות ְוִקְרָבה,

ֶּבֱהיֹוִתי ֵאֶׁשת ִטּפּול,
ִעם ִנָּסיֹון ּוְבִלי ִנָּסיֹון,

ַּבְּסַקְייְּפ, ְּבָווְטְסַאּפ, ְּבַווְיֶּבר,
ָּכל ָמה ֶׁשָּלַמְדִּתי ִּבְמִהירּות,

ּוְבִעָּקר ִמְּפֵני ֶׁשֻּכָּלם,
ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו
ְּבַצְלמֹו ִּכְדמּותֹו,

ְוֵאין ִלְׁשֹּכַח ֶאת ֶזה.
 

ַמַּצב ָנתּון. ַעל ָמה ְמַדְּבִרים?
אֹותֹו ָּדָבר. ֹלא אֹותֹו ָּדָבר.
ַּפַחד, ְזָועֹות, ֵטרּוף, ִּבְלּבּול

ֹחֶסר אֹוִנים ְוִקָּפאֹון,
ֲחָרָדה, ְוׁשּוב ֲחָרָדה, ְוׁשּוב,

ֵאין ַּפַחד, ַרק ֹלא ְמֻסָּגל ִליֹׁשן,
עֹוד ְמַעט ַהְּתרּופֹות ִיָּגְמרּו,

ָאַסְפנּו ָמזֹון ַיַחד ִעם ַהְּׁשֵכִנים,
ֲאִני ִמְתַנֵּדב, ִאָּמא ּכֹוֶעֶסת,

ִּגְּיסּו ֶאת ָאִחי ַוֲאִני ְלַבד,
ֵּביְנַתִים ֵיׁש ִאיְנֶטְרֶנט,

ֵּביְנַתִים ֵיׁש ַמִים, ַּגז ְוַחְׁשַמל,
ֲאַנְחנּו יֹוְׁשִבים ַּבַּמְרֵּתף ָּכל יֹום,
ִהְצַלְחנּו ִלְבֹרַח, ֲאַנְחנּו ְּבחּו"ל,

ִּבִּתי ַּבת ָחֵמׁש צֹוַרַחת ְּבִלי סֹוף,
ָהֶאְקס ֶׁשִּלי ֵמִביא ֹאֶכל ַלִּדיָרה

ּוָמה ִיְקֶרה ְּכֶׁשַּיִּגיד – ִנְמָאס?
ֲאִני ָׁשִנים ְּבִכֵּסא ַּגְלַּגִלים,

ְוֵאיְך ִלְבֹרַח? ֵאיְך ְלִהָּׁשֵאר?
ְוִאם ַיְתִחילּו ִלירֹות ַּבְּכִביׁש? 

ֲאִני ֹלא יֹוֵצאת ֵמַהַּבִית. ִּבְכָלל.
ֻּכָּלנּו יֹוְׁשִבים ַּבִּמְסְּדרֹון,

ֵׁשם ָּבטּוַח, ֵאין ִקיר ִחיצֹוִני,
ֲאִני ּדֹוֶאֶגת ַלֲאחֹוִתי,

ֲאַנְחנּו ְּבַיַחד, ִהיא ָׁשם ְלַבד,
ַיְׁשִּתיקּו אֹוָתּה, ִאם ֹלא ַיַהְרגּו,

ֲאִני ּבֹוָכה ָּכל יֹום, ָּכל ַהּיֹום,
אּוַלי ִלְבֹרַח? ָמה יֹוֵתר טֹוב?

ִאָּמא ֹלא מּוָכָנה ָלזּוז,
ְוֵאין ִלי ֲאִויר, ֵאין ִלי ֲאִויר...

ַמָּצב ָנתּון. ָמה ֲאִני ְיכֹוָלה?
ׁשֹוֶתֶקת. ׁשֹוֶאֶלת. ׁשֹוֶתֶקת ׁשּוב.

ׁשּוב ְמַנָּסה ְלַחֵּפׂש ֶעְזָרה,
ּוְמׂשֹוַחַחת, ְוׁשּוב ְׁשִתיָקה,

ּוַמְקִׁשיָבה, ַמְקִׁשיָבה, ַמְקִׁשיָבה
ְוׁשּוב ְמַבֶּקֶׁשת ִלְנֹׁשם, ִלְנֹׁשם,

ְונֹוֶׁשֶמת ִאָּתם ְּבַיַחד.
ַאַחר ָּכְך ְמַסֶּיֶמת ִׂשיָחה,
ּוִמְתַקָּׁשה ְלָהִבין ְוִלְזֹּכר

ִמי ֲאִני ּוָמה ְׁשִמי
ּוַמְתִחיָלה ֵמָחָדׁש.

ֶזה ָמה ֶׁשַּקָּים, ֶזה ָמה ֶׁשִּנְׁשַאר:
ִלְנֹׁשף ְוִלְׁשֹאף.

אולגה עגור היא משוררת ופסיכותרפיסטית. בימים אלה מתנדבת בקו 
חירום לתושבי אוקראינה ולפליטים.
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יובל גלעד

*

ּתֹוְך ְׁשִנּיֹות
ָאָדם 

הֹוֵפְך ְלָפִליט
ִעם ַּדְרּכֹון

ְמַנֶּסה ְלָהִעיד
ַעל ַׁשָּיכּות

ְלַמֶּׁשהּו 
ָּפֵרט ְלָרִקיַע ַקר

*

ְּבִדיַרת ִׁשּכּון
ְּבִקֶּייב

ַמָּפה ְלָבָנה
ַעל ֻׁשְלָחן ֹאֶכל

ְּבָסלֹון ּבֹו
ְׁשֵני ִצּיּוֵרי ֶׁשֶמן

ְלַיד ִוילֹון 
ָקרּוַע ּוְרִסיִסים

*

ַאֲחֵרי ְקָרב ֵליִלי
ֵעץ ָׂשרּוף

ְמַחֶּכה ַלֹּבֶקר
ְּכֵדי ֶׁשְּלָפחֹות 

יּוַכל ְלַסֵּפר
ַעל ַהֶּלָהבֹות

*

ַּבְקּבּוק מֹולֹוטֹוב 
ִמְתּפֹוֵצץ ָּבְרחֹוב

ְלַיד מֹונּוֵמְנט
ְלִמְלָחָמה ַאֶחֶרת

*

ִּבְנָיִנים ַעִּתיִקים
ְמֵלֵאי ִּבָּטחֹון

ִּפְתאֹום ֲחׂשּוִפים
ְּכֵעִצים ַּבֹחֶרף

*

מֹוטֹות ֶרֶׁשת ְּפָלָדה
ְּכמֹו ָיַדִים

ְמַבְצְּבצֹות 
ֵמֲהִריסֹות ִּבְנָין
ְּבצּוָרה ְמֻׁשָּנה

ֶׁשל ֶהֶרס ַאְקָרִאי
ְּכגֹוָרל ָאָדם

*

ַחְרקֹוב
ֲהרּוָסה ֶחְלִקית

ֲאָבל ַּבַּלְיָלה
ְּכָתִמיד

ֵאם ְצִעיָרה
ּפֹוֶעֶרת ֹּפת

מּול ַמְצֵלַמת ֶרֶׁשת
ְּבֶחֶדר ַצר

ַּפְסקֹול ְּגִניחֹות
ְוֵהֵּדי ְקָרב

ְמַנִּסים ְלַסֵּפק
ְּתׁשּוַקת ַמֲעָרב

*

ַרק ְּכֶׁשִּנְמָלִטים
ְמִביִנים ַעד ַּכָּמה

ִׁשְגַרת ִקירֹות
ְמֵגָנה ַעל ּגּוף

ִמְּפֵני ֵטרּוף
ֲחַסר ַהָּבָעה

ִּבְפֵני ִּדיְקָטטֹור
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אינגבורג בכמן
תרגמו מגרמנית: מינה ועוזי פריידקין

טיסת לילה   

ַמִים,   ָלנּו הּוא ַהָּשׁ ַהָּׂשֶדה ֶשׁ
ָחרּוׁש ְּבֵזַעת ְמנֹוִעים,
ֶאל מּול ְּפֵני ַהַּלְיָלה,

ל ֲחלֹום – ְּבִצּלֹו ַהְּמַאֵּים ֶשׁ

ְחָלם ֵמַעל ִּתֵּלי ֻּגְלָּגלֹות ַוֲעֵרמֹות ֵאֶפר, ַהֶנּ
ֶאת ְרָעָפיו  ַּתַחת ַּגג ָהעֹוָלם, ֶשׁ

ם ם, ֶּגֶשׁ ם, ֶּגֶשׁ ָנְׂשָאה ָהרּוַח – ְוָכֵעת ֶּגֶשׁ
ְּבתֹוְך ֵּביֵתנּו, ּוְבַטֲחנֹות ַהֶּקַמח
ִפים. ל ָהֲעַטֵלּ ְמעֹוָפם ָהִעֵּור ֶשׁ

ם? ְיֵדי ִמי ָהיּו ְנִקּיֹות? ִמי ָהָיה ָּגר ָשׁ
ִמי ֵהִאיר ַּבַּלְיָלה -

רּוַח ְרָפִאים ְלרּוחֹות ְרָפִאים ֲאֵחרֹות?

מּוַגִּנים ְּבנֹוצֹות ְּפָלָדה, חֹוְקִרים  
עֹוֵני ַּבָּקָרה ְוֻסְלמֹות ְמִדיָדה יִרים ֶאת ַהֶּמְרָחב, ְשׁ ַהַּמְכִשׁ

ֶאת ְסַבך ָהֲעָנִנים, ְוָהַאֲהָבה נֹוַגַעת
ל ִלֵּבנּו: ַּכַחת ֶשׁ ִּבְׂשָפתֹו ַהִּנְשׁ

ָעה ְך ָשׁ ָקָצר ְוָארְֹך ָארְֹך... ְּבֶמֶשׁ
ף,  ַמֶּכה ָּבָרד ְּבעֹור ַהֹתּ

יב, ַלְמרֹות ְסִליָדֵתנּו, ְועֹוֵמד ְּבָכְך. ַהַּמְקִשׁ

ְקעּו, ֶמׁש ְוָהֲאָדָמה ֹלא ָשׁ ַהֶּשׁ
ַרק נֹוְדדֹות ֵהן ְּככֹוָכִבים ְוֵאין ְלַהִּכיָרן עֹוד.

ַקְמנּו ְוָעִלינּו ִמָּנָמל,
ֶבת ּבֹו ַהֲחָזָרה ֵאיָנה ֶנְחֶשׁ ֶשׁ

ַלל ַהָּדָגה. ַּגם ֹלא ַהִּמְטָען ּוְשׁ
י ִמַּיָּפן ַּתְבִליִנים ֵמהֹּדּו ּוִמיֵני ֶמִשׁ

ָּיִכים ַלּסֹוֲחִרים ַשׁ
תֹות. ְּכמֹו ַהָּדִגים ָלְרָשׁ

ְּבָכל זֹאת ֻמְרָּגׁש ֵריַח,
ִביט, ַהַּמְקִּדים ֶאת ּכֹוְכֵבי ַהָּשׁ

ְוֶאת ַמֲאַרג ָהֲאִויר,
ַהִּנְקָרע ְּבֵעת ְנִפיָלָתם.

ל ַהּבֹוֵדד, ְקָרא ַלֶּזה ַמָּצבֹו ֶשׁ
ּבֹו ַהְּפִליָאה ִמְתעֹוֶרֶרת. ֶשׁ

ֹלא יֹוֵתר ִמָּכְך.

ַקְמנּו ְוָעִלינּו, ְוַהִּמְנָזִרים עֹוְמִדים ֵריִקים,
ַלְמנּו ִעם ִמְסָּדר, ֶׁשֵאינֹו ְמַרֵּפא ְוֵאינֹו ְמַלֵּמד. ִהְשׁ ֵמָאז ֶשׁ

בֹוֵתיֶהם ֵאין ֶזה ֵמִעְנָיָנם ֶׁשל ַהַּטָּיִסים ִלְנקֹט ְּפֻעָּלה. ַמְחְשׁ
ָלֶהם ְוַעל ִּבְרֵּכיֶהם ְּפרּוָׂשה ְנתּונֹות ַלְּבִסיִסים ֶשׁ

ַמַּפת ָהעֹוָלם, ֶׁשֹלא ִנָּתן ְלהֹוִסיף ָלה ָּדָבר.

ִמי ַחי ָׁשם ְלַמָּטה? ִמי ּבֹוֶכה...
ִמי ִאֵּבד ֶאת ַהַּמְפֵּתַח ְלֵביתֹו?

ן ִמי ֵאינֹו מֹוֵצא ֶאת ִמָּטתֹו, ִמי ָיֵשׁ
ַעל ַהִּמְפָּתן? ִמי ָיֵעז, ְּבַהִּגיַע ַהּבֶֹקר,

ְלָפֵרׁש ֶאת ַמְׁשָמעּות ַּפס ָהאֹור ָּבֹאֶפק: ַהֵּבט ֵמָעַלי...
ְּכֶׁשַהַּמִים ְיסֹוְבבּו ׁשּוב ֶאת ַּגְלַּגל ַהַטֲחָנה,

ִמי ָיֵעז ִלְזּכֹר ֶאת ַהַּלְיָלה?

Die gestundete Zeit, 1953 מתוך קובץ השירים Nachtflug
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ג'נט פריים 
תרגמה מאנגלית: חגית זוהרה מנדרובסקי

השמש זורחת כל היום בגסות 

ַהֶּׁשֶמׁש זֹוַרַחת ָּכל ַהּיֹום ְּבַגּסּות 
ַמְנִחיָתה ָעֵלינּו ּגּוֵׁשי ָזָהב ְקַטִּנים,

ׂשֹוֶרֶפת ֶאת ְמבּוֵׁשי עֹוֵרנּו
חֹוַמת ַהְּגבּול ָהַאֲחרֹוָנה ָהֻאְמָלָלה.

ִאם ַאְּת אֹוֶהֶבת ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ַהְּפׁשּוָטה, ֵהם אֹוְמִרים,
ָהַאְׁשָמה ַּתֶּכה ָּבְך ַלָּמֶות.

ֹּתאֲהִבי ֶאת ְּפִריַחת ֵעץ ַהֻּדְבְּדָבן 
ֶׁשְּנִׁשיָמָתּה ֵאיָנּה ֶנְעֶּתֶקת ִמֶּבַצע אֹו ֶּפַׁשע

ֶזה הּוא אֹור ָטהֹור ְּבֶחֶדר ָלָבן
ָּכְך ְלעֹוָלם ֹלא ִּתָּפְגִעי.

ֵהם ִּדְּברּו ְּכִאּלּו ֶנַצח 
ָנַגע ְּבֵעץ ַהֻּדְבְּדָבן.

ִאיׁש ֹלא ָאַמר ִלי ִּכי ַהֶּׁשֶמׁש ִּתָּׁשֵאר,
ְּבעֹוד ְּפִריַחת ַהֻּדְבְּדָבן ִּתֹּבל ְוִתְקֹמל,

ּוְכֶׁשַּיִּׁשיל ֵמָעָליו ָהֵעץ ֶאת ִלְבלּובֹו, יּוַסר 
ַּגם ַמְסֶוה ַהֹּטַהר,

ַיֲחֹבק אֹור ְּבַמַּצב רּוחֹו ַהֲהמֹוִני
- ָעטּוי ִׂשְמַלת ָּדם קֹוֶדֶרת.

המשורר

ַעל ַאף ֶׁשַהִחָּטה ָּתְפָחה ֹּכה ָיֶפה
ָהֹאֶרז ָּגדּוׁש ּוְמֻנָּפח

ְוָהעֹוָלם ִנְדֶמה ְּכָגדֹול ַהְרֵּבה יֹוֵתר
ַעל ְיֵדי ְמַעִּטים מּול ֲהמֹון ַמְרִהיב ֶׁשל ֻמְצָלִחים

ַההֹוְדִפים ִויִהיִרים ִּביִהירּוָתם ַההֹוֶדֶפת 
ְוַהִהְתַחְּסדּות ּגֹוָאה ְּבִהְתַחְּסדּוָתּה. 

ַהְּמׁשֹוֵרר ֲעַדִין נֹוֵׁשם ֶּדֶרְך ֵרָאה ַאַחת 
ְמַטֵּפס ַעל ֻסָּלם ַּבַעל ְׁשַלב ֶאָחד

יֹוֶרה ַעל ּכֹוָכִבים ְּכֶׁשָּידֹו ֵאיָנּה ֻמַּנַחת ַעל ַהֶהֶדק.

אבטלה 

ְּבָכל יֹום ְׁשִליִׁשי ְּבֶעֶׂשר ַּבּבֶֹקר ֲאִני הֹוֵלְך ְלִלְׁשַּכת ָהַאְבָטָלה, 
ְמַמֵּלא ֶאת ַהְּטָפִסים ֶׁשֵהם נֹוְתִנים ִלי, ְמַסֵּפר ַּכָּמה ִהְרַוְחִּתי

ֲעבּור ְּכִריַתת ָהֵעץ ֶׁשל ַהָּׁשֵכן, ַהֲאָכַלת ַהּסּוס ֶׁשּלֹו,
ִחּלּוץ ִּכְבָׂשה ִטְּפִׁשית ֵמַהִּבָּצה.  ִלְפָעִמים, ַּבֲעבֹודֹות ִמְזַּדְּמנֹות, 

ֲאִני ַמְרִויַח ְּכָּפאּוְנד ְלָׁשבּוַע, ֲאָבל ַאף ֶאָחד ֹלא ַמִּציַע ׁשּום ָּדָבר ָקבּוַע.
ַהָּפִקיד ָהִרְׁשִמי )ֲאֶׁשר ִהַּכְרִּתי ְּבֵבית ַהֵּסֶפר, ּדֹב ַּבַּסְפָסל ָהֲאחֹוִרי(

ּפֹוֵער ִּבי זּוג ֵעיַנִים: 
ֲאִני ִמְצַטֵער, ֵאין ָלנּו ְמקֹום ֲעבֹוָדה ִּבְׁשִביְלָך 

ְוָלֵכן ֵאין ִלי ָמקֹום, ֹלא ָּכאן ְוֹלא ָׁשם. 
ֵיׁש ִלי ַאְרַּגז ֵּכִלים ְמֻצָּין, ָעָליו ֲאִני ׁשֹוֵמר ְמֻׁשָּמן ֵהיֵטב. 

ֵיׁש ִלי ִנָּסיֹון ְוֵיַדע ְקׁשּוִרים ִּבְצרֹור ְּבִפַּנת מִֹחי ָקרֹוב ַלֶּדֶלת 
ַאְך ִאיׁש ֵאינֹו ּדֹוֵפק ְוַהֶּדֶלת ְלעֹוָלם ֵאיָנּה ִנְפַּתַחת. 

ֲאִני אֹוֵסף ֶאת ִקְצָּבִתי ַהְּׁשבּוִעית. הֹוֵלְך ַהַּבְיָתה,
ֲאִני ְמַחֵּבק ֶאת ִאְׁשִּתי, ַמֲאִכיל ֶאת ֶהָחתּול,

ְוָכְך, ְלֹלא ַמָּטָרה ְּבׁשּום ָמקֹום, ֲאִני ַמְׁשִמין.

אלים 

ִמי ָאַמר ֶׁשָּלֵאִלים ֵאין צֶֹרְך ַלֲחלֹום?
ֵהם חֹוְלִמים ֶאת  ֶהָחׁשּוְך ְוָהַרב ְּביֹוֵתר, 

ֵעיֵני ַהַּלְיָלה ֶׁשָּלֶהם ְמִציתֹות ַמְמָלָכה
ִּביָבבֹות ִהְתעֹוְררּות ֲאבּודֹות. 

ִמְתַחְּכִכים ְּבִעּנּוי ַהְּׁשִליָטה
ִּבְבִקיאּות ּבֹוֶעֶרת, ֵהם ְמָׁשְרִתים;

ְיֵׁשִנים ְּבִנְבֵכי ְנָׁשָמה ַקְטָלִנית
חֹוְבִקים ַאֲהָבה ֱאנֹוִׁשית. 

ְּכָכל ֶׁשּבֹוְדדֹות יֹוֵתר ְּפָסגֹות ַעְנֵניֶהם
ָּכְך ְקרֹוִבים יֹוֵתר ֲחלֹומֹוֵתיֶהם 

ַלִּמיׁשֹור ַהַחם ּוְלַצְלֵעי ַהְּגָבעֹות ַהְּמֻאְכָלסֹות
- ָלֵאִלים ֵיׁש צֶֹרְך ַעז ַלֲחֹלם. * ג׳נט פטרסון פריים - 28 באוגוסט 1924 - 29 בינואר 2004

היתה סופרת ומשוררת מגדולות הספרות הניו זילנדית.

Four poems by Janet Frame, taken from  THE POCKET MIRROR.
Copyright ©  Janet Frame, 1992 ,1967, used by permission of the 
Wylie Agency )UK( Limited.
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ג'ויס קרול אוטס 
תרגמה מאנגלית: רוני אמיר 

דוקטור תעזור לי 

כי אסור שמישהו ֵידע.
כי הם ישנאו אותי כל החיים.

כי הם בחיים לא יסלחו לי על הבושה שעשיתי להם.
כי הם יהרגו אותי.

כי זאת הפעם הראשונה שלי, מה שהוא שעשיתי בגללו.
כי זאת היתה הפעם היחידה. כי זה לא מגיע לי!
כי אני פוחדת שהלידה תכאב לי, נורא פוחדת.

כי הם ֵידעו בבית הספר. הם ישלחו אותי הביתה.
כי סבתא שלי חולה מאוד, והיא תחטוף שוק נוראי.

כי אני מבוגרת מדי. כבר ילדתי את הילדים שלי, חמישה נשארו בחיים. 
אם יהיה עוד אחד עכשיו אני פוחדת שאמות.

כי אמרתי לבעלי שזה סיכון. כי הוא לא הקשיב.
כי אני שונאת אותו. כי אני כל כך עייפה.

כי אני לא מרגישה טוב...
כי יש לי קוצר נשימה וכואב לי בחזה, 

לפעמים אני מרגישה שאני הולכת להתעלף.
על המדרגות בעבודה אני אתמוטט, וכולם ֵידעו.

כי אם יעזרו לי לקום החולצה שלי תתרומם, והם 
יראו את הבטן ואיך הג'ינס כבר לא נסגר עליי.

כי בעלי ֵידע שזה לא הוא.
כי זה יהיה הסוף של המשפחה שלנו.

כי אצטרך להתאבד קודם.

כי יש סוכרת במשפחה שלנו, אני פוחדת מבדיקת דם.
כי אף פעם לא הייתי בשום בית חולים. גם אף אחד במשפחה שלי לא.

כי אנחנו לא מאמינים בהשתלת דם )ככה אתם קוראים לזה?( – זה אסור בכתבי הקודש.

כי האבא נעלם. כי הוא לא יחזור.
כי האבא יהרוג אותי אם הוא ֵידע.

כי האבא נשוי.
כי לאבא יש כבר יותר מדי ילדים!

כי האבא יכחיש את זה, הוא יגיד שאני משקרת.
כי האבא יגיד שאני אשמה, שלא עצרתי אותו.

כי הוא קרא לי כלבה, מופקרת, כשהוא כעס, בלי שום סיבה. 
כי הוא אף פעם לא יאהב אותי יותר.
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כי אני צעירה מדי, דוקטור! כי אני רוצה לגמור בית ספר.
כי אני לא יודעת איך זה קרה. לא רציתי שזה יקרה.

כי זה אותו האיש כמו עם אחותי.
כי הוא מאורס לאחותי. כי אסור שאחותי תדע!

כי זה סוד והוא אמר שהוא יחנוק אותי אם אספר.

כי לא תהיה לי עבודה. כי לא אוכל להרים שקים כבדים, 
ואם הם יגלו הם יפטרו אותי.

כי לא אוכל לנסוע כל יום לעבודה שעה וחצי.
כי אני לא יכולה להרשות לעצמי לאבד את העבודה שלי, יפנו אותי מהדירה.

כי יש לי כבר שלושה ילדים, וזה יבייש אותם.

כי הוא כל כך זקן!
כי הוא צעיר מדי, הוא ילדותי ובטלן.

כי הוא הלך לצבא. כי הוא לא יוכל לחזור הביתה בגלל הבושה.
כי הוא אבא של החברה הכי טובה שלי.

כי הוא גר לידנו. כי נראה אותו כל הזמן והמשפחה שלו תראה את התינוק.
כי הם לא יאמינו לי אם אגלה מי זה.

כי הוא "איש מאמין" ויאמינו לכל מילה שהוא אומר.
כי הוא אילץ אותי להבטיח לו שאף אחד לא ֵידע.

כי זה לא אשמתי!
כי לא רציתי להיות אתו ככה אבל הוא הכריח אותי כדי להוכיח שאני אוהבת אותו. 

כי אם יהיה תינוק הוא כבר אף פעם לא יאהב אותי.
כי נוכל להתארס אם זה ייעלם.

כי אף אחד כבר לא יאהב אותי ואני לא מאשימה אותם.
כי כל מי שֵידע ידבר עלי בזלזול וגועל.  

כי יגידו ששברתי להורים שלי את הלב.
שאני זונה.

כי ניסיתי לעשות את זה בעצמי עם דוקרן קרח. אבל פחדתי מדי, אז לא יכולתי.
כי נתתי לעצמי מכות בבטן עם האגרופים. כי הרגשתי זוועה, הקאתי ולא יכולתי לנשום, אבל זה לא עזר.

כי אין לי שום תקווה, דוקטור. אם לא תעזור לי.
כי אלוהים יבין. רק הפעם האחת הזאתי.

פואמה סיפורית, או סיפור פואטי, זו ראתה אור בספר מלנכוליה אמריקנית )2021(, קובץ שיריה האחרון של ג'ויס קרול אוטס, סופרת־משוררת ותיקה 
ועטורת פרסים לרבות פרס ירושלים )2019(. הספר עוסק בהיבטים מורכבים בתרבות ובהיסטוריה האמריקניות. היצירה, בדומה לרבות בספר, מיטיבה 
להמחיש את טיב הזיקה ההדדית בין פרוזה לשירה ביצירתה. הלשון רזה, hahrv ונטולת דימויים אך בעלת מאפייני שירה צורניים. 'סיפושיר' זה 
אקטואלי מתמיד בשל העובדה שבבית המשפט העליון בארה"ב, השמרני במובהק לאחר מינויי טראמפ, תלויה ועומדת העתירה נגד פסק הדין המכונן 
רו נגד וייד 1973, שקבע כי איסור על הפלות נוגד את החוקה. האיסור הגורף שהוטל באחרונה בטקסס על הפלות לאחר השבוע השישי להיריון מחמיר 

את המחלוקת ומעורר חשש כבד בקרב הליברלים שבית המשפט העליון יחזיר את הפסיקה שנות דור לאחור.
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וולף  לפני חודשים אחדים פרסמה הפסנתרנית ד"ר אורית 
׳צבעונים׳  בהוצאת  מינור  בסי  אהבה   – ראשון  שירים  ספר 
של ד"ר לאה צבעוני. בספר שירי אהבה, שירי הורות, שירים 
כמטפורה  או  כנושא  במוזיקה  עוסקים  הדברים  שמטבע 
רומנטית,  שירה  זאת  ולכישלונותיה.  האהבה  להצלחות 
צדדים  שחושפת  צלילים  בשלל  מתנגנת  ליריקה  חושנית, 
חדשים בדמותה של מי שידועה כפסנתרנית מבצעת וכמרצה 

מבוקשת.

שלך  המוזיקלית  בקריירה  מוּכרת  את  רבות  שנים  במשך 
שלך  המשיכה  רב.  קהל  שמושכות  המצוינות  ובסדרות 
לשירה והעובדה שאת כותבת שירה נחבאו עד כה בצל. מתי 

התחלת לכתוב שירה ואיזו דרך עברת עד לספר הנוכחי?

אני כותבת שירה מאז 2002. למעשה 20 שנה. למגירה, ליומן. 
לרוב ברגעים עצובים של משבר. הכתיבה היא לגמרי תרפיה 
היא מוציאה  זה בטוח.  יותר מטיפול פסיכולוגי  עבורי. טובה 
באופן מרומז ואמנותי את רחשי הלב החבויים, את אלו שלא 
תמיד אפשר לאומרם בגלוי. זה כמו לנגן בטהובן – האמת ישר 
בפרצוף. אין "כאילו" ואין "כמעט". יש נוכחות ורגש מדויק, 
גם אם איננו "נעים לבריות". איכשהו אנחנו נוטלים לעצמנו 
את הדרור לחבר מוזיקה ולשמוע מוזיקה עצובה וכועסת, אבל 
אהבות  על  כותבת  אני  כאלו.  טקסטים  כלפי  סובלניים  פחות 
הבמה  עולם  שבין  הפער  על  בדידות,  של  רגעים  על  נכזבות, 
המפתה, שבו לעיתים אני חיה, לבין הפשטות של החיים שלפני 
לו. אלו  מודעים  לא  ורבים  הזה עצום  הפודיום. הפער  ואחרי 
חיים של קצוות וניגודים ואני מביאה אותם בשירה. בתקופת 
למיין,  השירים,  את  לאסוף  הזמן  שהגיע  החלטתי  הקורונה 
לארגן, בעיקר לסנן, לשכתב, לערוך ולהוציא. זה היה תהליך 

סיזיפי ממושך, אבל שווה כל רגע. 

על  דרמטי  אהבה  סיפור  נחשף  הספר  משירי  ברבים 
המשטחים  מן  ישירים  וידויים  אלו  ומכאוביו.  תשוקותיו 

שמתחת לעור. איך את מרגישה עם זה?

האמת - מתביישת. אני מרגישה שמציצים לי לחדר המיטות. 
או יותר נכון - שפתחתי חלון והפשלתי וילון, שפתחתי כפתור. 
חשפתי, אולי יותר מדי. גם כשעולים לבמה ומנגנים יש חשיפה 
אדירה, אבל הכל גם בשליטה וריסון. אחרי הכל אנחנו מנגנים 
לרוב יצירות של מלחינים מפורסמים, יצירות מוּכרות שבדרך 
הגוף  שפת  אמנם  מראש.  בידיעה  להן  מצפים  אנשים  כלל 
עדיין  אבל  ואינטימית,  מטבעה  אישית  היא  והאינטרפרטציה 

בין מוזיקה כאהבה ואהבה כמוזיקה

רפי וייכרט משוחח עם ד"ר אורית וולף

אם  גם  כפסנתרנית,  להם  מצייתת  שאני  וכללים  חוקים  יש 
אינני טיפוס צייתן מטבעי. בשירה יש שחרור מלא, אין באמת 
תיווך. המבצע המוזיקלי הוא תמיד מתווך - בין המלחין לקהל. 
בשירה הדף עצמו, האותיות המודפסות הן המתווך היחיד. אין 
לי שליטה כמה זמן הקורא יתעכב על מילה או שורה, בשונה 
מתחילתה  ליצירה  להקשיב  מחויב  המאזין  שבו  חי  מקונצרט 

ועד לסופה.

בנגינה יש יכולת אדירה לבטא רגש, כאב, כעס, תשוקה, אבל 
בפני  לגיטימי  הכי  באופן  שעומדים  אוניברסליים  רגשות  אלו 
עצמם, ללא סיפור פרטי ידוע מראש. איש לא יודע מה הסיפור 
שלי מאחורי התשוקה או הכאב. בשירה יש גילוי עמוק יותר 
הרבה  סודקת  לבטח  אני  לי.  וחדש  זר  וזה  הפרטי  העולם  של 
זה  עלי. האם  רבים  או רשמים של אנשים  מחשבות, אמיתֹות 

יעשה לי טוב או לא, רק הזמן יגיד. 

המשיכה למוזיקה באה כאן לידי ביטוי בנושאים ובתבניות 
של הספר. נראה שמבחינתך גם אהבה היא סוג של מוזיקה. 

איך את רואה את האנלוגיה הזאת?

נכון. הפרק הראשון של הספר, "הפרטיטורה של החיים", עוסק 
אני  שאותו  המוזיקה  מעולם  דימויים  תוך  אהבה  בשירי  כולו 
חיה יום יום. מוזיקה ואהבה אלו שני דברים רוחניים שאדם ככל 
הנראה אינו יכול לחיות בלעדיהם. אולי באופן פונקציונלי הוא 

יכול, אבל חייו יהיו ריקים מצבע וממשמעות. 

כולנו עושים אהבה וכולנו עושים מוזיקה, גם אם איננו מודים 
בכך. גם אם אינך יודע תווים, גם אם אינך מנגן על שום כלי 
נגינה, גם אם אינך מחובר לעולם המוזיקלי - אתה מוזיקאי. 
אנחנו נולדים עם מנגנון מוזיקלי עוד ברחם, כשהעוּבר שומע 
ביטחונו  את  שמארגנות  אמו  של  הקצביות  הלב  דפיקות  את 
בוכים,  אנחנו  ובחוץ  העולם.  לאוויר  היציאה  עד  העצמי 
צועקים, מתלטפים בקול, מפתים, מעצימים, שרים את החיים 
באמצעות מנעד צלילים גופני. בעיניים עצומות תרתי משמע: 

הכל טמון בקול. 

שאתם  ולרגעים  ולבנך  לבתך  שייכת  מקסימה  חטיבה 
קראת  האם  חייך?  של  בסימפוניה  תפקידם  מה  חולקים. 

להם את השירים עליהם?

כדי לרכוש מילה טובה ומחמאה קראתי להם רק את השירים 
בפרק האחרון שמוקדשים להם. הבן שלי, שנהב, בן השלוש־
עשרה אמר: "אמא, את טובה! השירים ממש יפים וזה עלינו". 
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זה עשה לי את השנה. בדרך כלל הילדים שלי לא מצטרפים 
אלי לקונצרטים )אלא אם הם, כדבריהם, קצרים וקרובים לבית(. 
הפרק האחרון הקרוי "שי" הוא מתנת חיי והוא עומד גם כראשי 
תיבות לשמות שני ילדי: שנהב ויסמין. השירים הללו כתובים 
בשפה אחרת לגמרי, קלילה, ארצית, אימהית, לא מבכה ולא 
כואבת. זהו פרק של הודיה גדולה שבו אני רוצה להיות יותר 
מכל. הספר הבא לא יהיה על אהבות נכזבות אלא על הודיות 

משמעותיות. 

האם בפעם הבאה שתופיעי על במה תרגישי שעכשיו הקהל 
רואה עוד ממד של אורית? רואה אותך אחרת?

ברור. וזה מפחיד אותי הרבה יותר מאשר לעלות על במה מול 
2000 איש. זה המקום שבו ִאפשרתי פריקת עול, חוסר שליטה, 
הצצה פרטית לחיי במלוא המובן. לפעמים אני אומרת לעצמי: 

"אם היית משאירה אותם במגירה היה יותר טוב". 

מה  הקרובה?  לשנה  שלך  המוזיקליות  התוכניות  מה 
התוכניות השיריות?

תרבותית,  הסתערות  של  אפקט  יצרה  הפוסט־קורונה  תקופת 
סדרות  אני מעבירה אחת־עשרה  ארוכה.  והפסקה  יובש  אחרי 
של מופעים ברחבי הארץ - מבאר שבע ועד נהריה. הסדרות 
המרכזיות מתקיימות במוזיאון תל אביב לאמנות )סדרת בוקר 
וערב( ובתיאטרון ירושלים. אלו מופעים רב תחומיים שבהם אני 
מארחת את גדולי האמנים מהארץ ומהעולם, תוך שיתוף פעולה 
מוזיקלי רב ממדי ושיחה בלתי אמצעית עם הקהל. קלאסי פוגש 
המוזיקה  את  מציירים  פלסטיים  ואמנים  ציירים  ג'ז,  עיבודי 
לצד  ומאלתרים  מציגים  שחקנים  הבמה,  על  המבוצעת  החיה 
מבצעים, רקדנים ומתופפי גוף. כל אלה במסגרת הגשמת החזון 
שלי להביא את המוזיקה הקלאסית קצת אחרת. להנגיש אותה 
לקהל הרחב ועדיין להיות רלוונטית גם לקהל שוחרי המוזיקה 
המחמיר ביותר. זאת משימת חיי. אני מאושרת כל יום כי אני 
ובמוזיקה.  באהבה  "משחקת"  אני  עובדת.  שאני  מרגישה  לא 

באנגלית הפועל לנגן to play הוא מקסים 
ואחר לגמרי מן העברית – "לשחק". אני 
מנסה ללמד גם את הסטודנטים שלי בארץ 
הבמה  על  החיים  עם  "לשחק"  ובחו״ל 
ולעשות אהבה עם הצלילים ועם האנשים 

שהגיעו לשמוע אותם. 

מבחינת שירה, אני כותבת על דפי האייפון 
שלי. לא ב"מחברת משוררים", אלא בכל 
מקום, בכל פינה, על הדבר שהכי זמין לנו 
היום, הסלולרי שלנו. לא רומנטי במיוחד, 
אבל דיגיטלי. אני ממשיכה לכתוב ולצבור 
יותר  הרבה  שיהיה  הבא,  לספר  שירים 

אופטימי. אולי "החיים בדו מז'ור".

בספר  מהשירים  שניים  לבחור  תוכלי 
שהם הכי קרובים לליבך?

ואוו. זו משימה ממש לא פיירית. כל כך קשה לי לבחור. אפילו 
את השיר שמופיע על גב הספר לא אני בחרתי, אחרת הספר לא 
אלו שמדברים  לבחור את  אנסה  מרוב התלבטויות.  יוצא  היה 
אלי נכון להיום בבוקר. )כך אני עונה כששואלים אותי גם על 

יצירה מוזיקלית שאני הולכת איתה לאורך חיי(.

שופן

ִקְּפָלה ְּתׁשּוָקָתּה 
ֶּפַרח ַׁשֲחִרית ְּבָיָדּה

ְוִנְּגָנה ְלַעְצָמּה 
ֶאת ַהֶּבְרֵסז ֶׁשל ׁשֹוֶּפן.

לּו ָׁשַמע ׁשֹוֶּפן 
ִיָּתֵכן 

ֶׁשָהָיה ּדֹוֵמַע ִאָּתּה 
ְוָלֶבַטח ְמַבֵּקׁש 

ִּכי ֵּתאֹות ְלַנֵּגן לֹו ׁשּוב 
ֶאת ִׁשיר ָהֶעֶרׂש ַהְמַזֵּכְך

ַהֶּבְרֵסז. 

1. ריקוד מתקופת הבארוק שהיה פופולרי בחצרות האצולה באירופה.

2. ריקוד צרפתי. 

3. מבנה רב־קולי שבו הנושא הראשי עובר בין הקולות כמו בקנון.

ד"ר אורית וולף, צילם: חיים קמחי

אהבה מוזיקלית

ְּכמֹו ָסַרַּבְנד1 ִנְּגָנה לֹו ַאֲהָבָתּה
ִאִּטית ַוֲאִציִלית.

ְּכמֹו ִמינּוֵאט2 ִהְרִקיָדה ָיֶדיָה ְּבגּופֹו 
ַעִּליָזה ַוֲחִגיִגית. 

ְּכמֹו פּוָגה3 ִהִּביָטה ְּבֵעיָניו 
נֹוֶצֶרת סֹודֹוָתיו ַהִּנְפָּתִלים.

ְוהּוא ִּבְדָמָמה 
ָעָׂשה ִאָּתּה ַהְרֵּבה מּוִזיָקה 

ּוְמַעט ַאֲהָבה.
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מצד זה
עמוס לויתן

״

מלחמת ה״פרה״ ב״פוסט״

 casus( הפלישה שלא תיאמן, בלא הצדקה ובלא עילת מלחמה
כמלחמה  אלא  להסבירה  אין  לאוקראינה,  רוסיה  של   ,)belli
הקצה:  אל  הקצה  מן  שונות  היסטוריות  תקופות  שתי  בין 
התשע־ המאה  מן  הפרה־מודרנית  התקופה  והפוסט.  הפרה 

הפוסט־מודרנית  והתקופה  רוסיה,  שמייצגת  עשרה־עשרים 
התרבות  המערב.  שמייצג  עשרים־ואחת,  העשרים  המאה  מן 
אימפריאליסטית,  צאריסטית  תרבות,  היא  פרה־מודרנית 
קולוניאליסטית של כוח עירום ושל כל דאלים גבר. התרבות 
הפוסט־מודרנית היא תרבות דמוקרטית של תקינות פוליטית, 
להט״בים  נשים  לא מדכאים  כובשים,  לא  פולשים,  לא  שבה 

וכדומה. 

שהתרבות  לתומם  היו  סבורים  הנדהמים  המערב  תושבי 
הפוסט־מודרנית היא לא רק הצודקת אלא גם השלטת בעולם 
והתקשורת  שהעתונות  משום  בעיקר  דבר.  יישק  פיה  ועל 
דיברו בשפתה ותקשורת אחרת אינם מכירים. והנה, מתברר, 
שהמערב איננו כל העולם ואולי הוא רק חלק קטן ממנו. לא 
אפריקה, לא אסיה, לא הודו, לא סין, לא אמריקה הדרומית, 
לא חושבים כמוהו. ספק אם פוטין שמע אי פעם את המושג 
)“פוסט־מודרני״( ויודע מהו. אבל אין ספק שהוא יודע היטב 
כפי   )might makes right( זכות״  מעניקה  ש״עוצמה 
כל  בלב  חלחלה  שמעורר  ומה  הישן.  בעולם  מקובל  שהיה 
ומיסטיקנים  הוגים  מפי  לתמיכה  זוכה  נאור,  מערבי  פילוסוף 

לכתפי  מעבר  נשכח,  ואל  מושפע.  הוא  פרבוסלאווים שמהם 
המעגל הראשון, משקיפים אל הזירה ענקים דוגמת סין, איראן, 

צפון קוריאה, וסקרנים אחרים, לראות איך יפול דבר.

איני יודע בשלב זה איך תסתיים המערכה, אבל ברור שבכל 
מקרה היא תהיה טרגית ומכרעת לעתיד העולם בשנים הבאות. 
הכף.  על  מונחת  ינצחו  והצדק  כי האמת  אמונתנו 
רק יצאנו מן המגפה ונפלנו אל המלחמה. מי שיער 

שזה מה שיקרה?! 

שאלת טריליון הדולר

מחוץ  לחשיבה  משל  היא  קולומבוס״  “ביצת 
לקופסה. )כאשר נשאל קולמבוס אם יוכל להעמיד 
והעמידה(.  בשולחן  אותה  הטיח  ראשה,  על  ביצה 
סוטו  דה  ארננדו  של  ספרו  לדעתי,  הוא,  כזה 
במערב  מצליח  הוא  מדוע  הקפיטליזם,  תעלומת 
צבי  בן  אור  )מאנגלית:  אחר?  מקום  בכל  ונכשל 
רייף, עורך אחראי: צור ארליך, הוצאת סלע מאיר 
יליד  סוטו,  דה  ב־2000(.  במקור  אור  ראה   .2022
עומד  ארצו,  לנשיאות  מועמד  שהיה   ,1941 פרו 
כיום בראש “המכון לחירות ולדמוקרטיה״ בלימה, 

המקדיש את מחקריו לקידום הכלכלה בארצות מתפתחות. 

פעמים  אינספור  הסתם  מן  נשאלה  ספרו  שבכותרת  השאלה 
בעבר, אולם מעולם לא נתקלתי בתשובה מקורית ומהפכנית 
ההסבר  את  פוסל  סוטו  דה  בספרו.  סוטו  דה  שמספק  כפי 
כי  כותב  הוא  הסיבה.  הם  תרבותיים  הבדלים  כי  התרבותי, 
לשעבר  קומוניסטיות  ומדינות  השלישי  העולם  מדינות 
מבלי  עריהן  ברחובות  לפסוע  יכול  אינך  ביזמים.  גדושות 
כישרוניים,  תושביהן  עסקים.  איתך  לעשות  ירצה  שמישהו 
הם  מכלום.  רווחים  לעשות  מדהימה  יכולת  ובעלי  נלהבים 
לכן,  דווקא  בה.  ומשתמשים  מודרנית  טכנולוגיה  מבינים 
השאלה, “מדוע הקפיטליזם משגשג רק במערב, כמו היה לכוד 
בפעמון זכוכית?״ מסקרנת פי כמה. בכוונת דה סוטו להראות 
שהמכשול הגדול ביותר הוא חוסר יכולת לייצר הון. הון הוא 
הוא לשד החיים של השיטה  עושרן של מדינות,  הבונה את 

הקפיטליסטית, הוא תנאי בסיסי לקדמה )עמ׳ 13(. 

דה סוטו מדגיש כי יש הבדל מהותי בין כסף להון. כסף איננו 
אלא  כסף.  חסרים  דווקא  לאו  השלישי  העולם  ותושבי  הון 

בניין האוניברסיטה בחרקוב, רויטרס



53
 פברואר-מרץ 2022  

שכסף איננו בעל ערך כלכלי. אבות הכלכלה הקלאסית, אדם 
 .)money( לא בכסף )capital( סמית וקרל מרקס, עסקו בהון
לייצר ערך מוסף. הם הגדירו את ההון  הון הוא בעל סגולה 
כאותו חלק מנכסיה של מדינה המחולל ייצור עודף המגביר 
את הפריון. הון איננו סתם מאגר של נכסים, אלא הפוטנציאל 
הטמון בהם להנעת ייצור חדש. הדוגמה שדה סוטו מביא: אגם 
מים בראש הרים. כשלעצמו אין לו ערך כלכלי רב, מלבד אולי 
לתחנת  פוטנציאל  כעל  עליו  נחשוב  אם  אבל  תיירותי.  ערך 
ערכו  הסביבה,  לכל  אנרגיה  לייצר  שביכולתה  חשמלית  כוח 
יעלה עשרות מונים. השקעה בתחנת כוח כזאת היא השקעה 
לחשמל,  מים  מפל  להפוך  איך  יודעים  אנו  טכנית,  כלכלית. 
את  שימיר  תהליך  לחולל  איך  פחות  הרבה  יודעים  אבל 

הפוטנציאל הכלכלי של נכס כלשהו להון )עמ׳ 51(.

מדינות  ברוב  כיום  המצב  לדבריו,  זה, 
הגוש  ובמדינות  השלישי  העולם 
הקומוניסטי לשעבר. יש בהן נכסים, אבל 
הם כאבן שאין לה הופכין. במכון שהקים 
חקר דה סוטו את המצב במדינות באסיה, 
והמזרח  הלטינית  אמריקה  אפריקה, 
שם  מחזיקים  “העניים״  לדבריו,  התיכון. 
להם  מאפשרים  שהיו  נכסים  על  בבעלות 
אלה  אבל  הקפיטליזם,  מפירות  ליהנות 
נכסים “מתים״. הנה לדוגמה כמה מספרים: 
אצל  שנצבר  הכסף  למשל,  במצרים, 
ההשקעות  כל  מסך   55 פי  גדול  העניים 
סואץ  תעלת  כולל  שם,  שנרשמו  הזרות 
הענייה  המדינה  בהאיטי,  אסואן.  וסכר 

שבבעלות  הנכסים  כל  שווים  הלטינית,  באמריקה  ביותר 
העניים יותר מפי 150 מסך כל ההשקעות הזרות במדינה, מאז 
זכתה לעצמאות מצרפת ב־1804. דה סוטו כותב: “לו העלתה 
ארה״ב את סיוע החוץ שלה ל־0.7% מהתל״ג שלה, כמומלץ 
להעביר  שנה  מ־150  יותר  לה  נדרשות  היו  האו״ם,  ידי  על 

לעניי העולם משאבים שהם כבר ברשותם״ )עמ׳ 14(. 

מהו, אפוא, הכשל בנכסים שמחזיקים תושבי העולם השלישי? 
מדוע הם נכסים מתים שאינם מייצרים דבר? תשובתו לשאלה 
זו היא לב ספרו. לא אסקור כאן את הספר כולו, אלא אביא 

כמה ציטוטים מרכזיים, כמתאבנים למתעניינים בסוגיה:

בנכסים  מחזיקים  השלישי  העולם  שתושבי  היא  “הבעיה 
בדרכים לקויות: בתים הבנויים על אדמות שזכויות הבעלות 
משפטית  אחריות  ללא  קטנים  עסקים  רשומות;  אינן  עליהן 
כיוון  החוק.  למסגרת  מחוץ  הפועלים  מפעלים  מוגדרת; 
ניתן  שהזכויות על הנכסים הללו אינן מתועדות כהלכה, לא 
ניתן  לא  בהן;  לסחור  ניתן  לא  להון;  בקלות  אותן  להפוך 
ניתן  לא  ולמשכנתאות;  להלוואות  כבטוחה  בהן  להשתמש 

להשתמש בהן כמניה הניתנת בתמורה להשקעה.״

במערב, המצב הפוך:

“כל יחידת אדמה במערב, כל בניין, כל נכס, כל פריט ציוד 

וכל מחסן מלאי מיוצג בתעודת בעלות שהיא עדות לתהליך 
סמוי ורחב המקשר בין כל הנכסים הללו ליתר חלקי השוק. 
ניתן  סמויים.  חיים  מקבלים  נכסים  הזה  לתהליך  הודות 
חדשים,  עסקים  למימון  לאשראי,  כערבון  בהם  להשתמש 
למשכון לשם משכנתא. הם גם הקישור להיסטוריה הפיננסית 
ומיסים,  חובות  לגביית  מהימנה  כתובת  בתור  הבעלים,  של 
כבסיס לתשתיות ציבוריות וליצירת ביטחונות בדמות ניירות 
בנכסים  חיים  מפיח  המערב  הזה  התהליך  באמצעות  ערך. 

וגורם להם לייצר הון.״ 

ומנגד, שוב, בעולם השלישי:

תהליך  לשעבר,  הקומוניסטיות  ובמדינות  השלישי  “בעולם 
מתת־ סובלות  רובן  מכך  כתוצאה  קיים.  אינו  הנכס  ייצוגי 
לתאגידים  דומים  העניים  בבעלות  עסקים  מימון. 
חוב.  איגרות  או  מניות,  להפיק  יכולים  שאינם 
מת.  הון  בבחינת  הם  שלהם  הנכסים  ייצוג,  ללא 
חמש  שהם  הללו,  במדינות  העניים  התושבים 
בבעלותם  מחזיקים  האנושות,  מכלל  שישיות 
ייצוג  תהליך  את  חסרים  אך  מעטים,  לא  נכסים 
הקניין ויצירת ההון. יש להם בתים, אך לא הוכחת 
יש  מכר;  שטרי  לא  אך  סחורות  להם  יש  בעלות; 
מדוע אנשים  להם עסקים אך לא רישומי חברות. 
אלה, שאימצו כל המצאה מערבית אחרת, ממהדק 
נייר ועד כור גרעיני, לא הצליחו לייצר די הון כדי 

לגרום לקפיטליזם להצליח במדינה שלהם?״

זוהי “תעלומת הקפיטליזם״ שהספר מפענח.

אל יהיה הדבר קל בעיניכם, כאילו “ייצוג הקניין״ 
הוא עניין רישומי גרידא. דה סוטו כותב כי “אחד האתגרים 
הגדולים של המוח האנושי הוא להבין כיצד ניתן להשיג גישה 
יכולים  איננו  אך  לקיומם  מודעים  שאנו  מופשטים  לדברים 
לראותם. לדוגמה, הזמן. הוא אמיתי אך ניתן לנהל אותו רק 
כאשר הוא מיוצג באמצעות שעון או לוח שנה. באותה דרך 
ההון  את  לגלות  הצליחו  הקפיטליזם  של  הגדולים  היוצרים 
ולהפיקו במקומות שאחרים ראו רק זבל. זאת באמצעות דרכים 
בנכסים שאנו  הסמוי שטמון  הפוטנציאל  לייצוג של  חדשות 

צוברים״ )עמ׳ 15(.

לא אאריך, אבל הספר מפרט תשתית מסועפת של ייצוגי קניין 
בעלות,  זכויות,  אכיפה,  משפט,  חקיקה,  מערכת  הכוללת: 
מאגרי נתונים )ארצית ובינלאומית( וכדומה, ובעיקר תקשורת 
ענפה לסוגיה, שבה קשורים כולם עם כולם בזמן אמת. כל מה 

שקיים בעולם העסקים במערב, ולא קיים מחוצה לו. 

לעניות דעתי, תגליתו של דה סוטו אמיתית. ולראיה מצרים 
נחשלת,  שראינו,  כפי  מצרים,  והאמירויות.  סעודיה  לעומת 
מתקשה  והיא  מתים״  “נכסים  הם  תושביה  שבידי  הנכסים 
תשתית  שבבסיסן  והאמירויות  סעודיה  כן  לא  להמריא. 

מודרנית של ייצוגי קניין המאפשרת להן ליצור הון ולפרוח. 

אני תוהה כיצד דילג הנובל בכלכלה על תגלית חשובה שכזו?!
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ביקורתיות או ציניות

 Critical משקל  )על   Cynical Theories הספר 
 Helen Pluckrose & James מאת   )Theories
 Pitchstone, North Carolina, הוצאת( Lindsay
ספר  סוף  סוף  מתבקש.  הוא ספר   ,)USA 2020
“התיאוריות  בשלל  וסדר  חשבון  לעשות  הבא 
והפוסט־ הדה־קונסטרוקטיביזם  שהניבו  הביקורתיות״ 

הקודמת  המאה  של  השישים  משנות  מודרניזם 
מיניות;  זהות,  מגדר,  שפה;  כוח,  ידע,  ימינו:  ועד 
)להט״בים+קווירים+אחרים(; הדרה, החפצה, הכפפה; 
אוריינטליזם, פוסט־קולוניאליזם, Racism   )גזענות(; 
)למשל,  יום.  מדי  לרשימה  הנוספים  איזמים  ושאר 
ableism, ביקורת על העדפת כשירים לעומת הפליית 
ומוצגים  מנותחים  מוסברים,  אלה  כל   .)disablesה־
בחדות בספר. כבר משמו “תיאוריות ציניות״ )ומכותרת 
המשנה שלו: “כיצד אקטיביזם אקדמי הופך כל דבר 
לכולנו״(,  מזיק  זה  כל  ומדוע   – וזהות  מגדר,  לגזע, 
כלפי  הספר  של  הביקורתית  עמדתו  על  ללמוד  ניתן 
כיום  הדומיננטיות  שהן  הביקורתיות״,  “התיאוריות 

באקדמיה ובשיח הציבורי. 

התיאוריה  של  המרכזיים  וההוגות  ההוגים  את  מקיף  הספר 
ועד  )הצרפתים(  פוקו  ומישל  דרידה  מז׳אק  הביקורתית 
וכן את שלבי  וקימברלי קראנשו )האמריקניות(.  ג׳ודית בטלר 
ההתפתחות השונים מן הפוסט־מודרניזם המוקדם ועד “הצדק 
“ההתעוררות״  שלב  כולל  המאוחר.  האוטריטארי  החברתי״ 
Wokeness )נגזר מ־awaken( הרווח בימינו באמריקה בעיקר 
תיאוריות  בקרב שחורים. לאחרונה תורגם הספר גם לעברית: 
)2021(, אולם  ציניות בידי אלחנן שפייזר בהוצאת סלע מאיר 
אסתפק,  האנגלית.  המהדורה  בעקבות  כן,  לפני  נכתבו  דברי 

לפיכך, בהדגמות מתוכו. 

את פרק המבוא פותחים המחברים באמירה כי במאתיים השנים 
האחרונות נהנה המערב מהסכמה רחבה לפילוסופיה הפוליטית 
הגבלות  ליברלית,  דמוקרטיה  הם  עיקריה  “הליברליזם״.  של 
על כוחה של הממשלה, זכויות אדם אוניברסליות, שוויון בפני 
החוק, חופש דיבור, הכרה במגוון דעות, הכרה בכוחן של ראיות 
תבוניות, הכרה בוויכוח הוגן, בהפרדת המדינה מהדת ובחופש 
האמונה. ערכים ליברליים שהיו בהתאמה עם מה שבאמריקה 
“סוציאל־דמוקרטית״  באירופה  “ליברלית״,  השקפה  מכנים 
ובשאר מדינות לעיתים “שמרנות מתונה״. אולם מראשית המאה 
ה־21, אנו נתונים במפנה שבו הליברליזם והמודרניות, המצויים 
השמאל  מצד  למתקפה  נתונים  המערבית,  הציוויליזציה  בלב 
מצד  במתקפה  בעיקר  מתמקדים  המחברים  הקיצוניים.  והימין 
שמאל, הן משום שהוא מושרש יותר באקדמיה, הן משום שהוא 
משופע  שהוא  משום  הן  והחברה,  התרבות  על  יותר  משפיע 

בספרות תיאורטית עצומה שלא מצויה בצד האחר.

נגד  “מניפסט  השניים  שניסחו   )22.08,2017( מוקדם  בפרסום 
אויבי המודרניות״ הם כתבו: 

עם  התיישר  לא  הפרוגרסיבי  “השמאל 
הפוסט־מודרניות,  עם  אלא  המודרניות, 
רואה  אובייקטיביות,  אמיתות  דֹוָחה  אשר 
בהן פנטזיות של קנאי הנאורות, ומזלזלת 

בתוצאות הקדמה של המודרניות.״ 

להבנת  מהותיים  אלה  קצרים  דברים 
רציונלית,  היא  המודרניות  בעוד  ספרם. 
אובייקטיבית, ומחויבת לאמת מדעית, כופר 
בהמשך  יטען  הוא  הפוסט־מודרניזם.  בהם 
בלבד;  למערב  אופייני  הרציונליזם  כי 
פחות  לא  חשובה  סובייקטיבית  חוויה  כי 
במדע  גם  להכיר  יש  וכי  מאובייקטיבית; 

עממי, פולקלורי ומאגי. 

הפוסט־מודרניזם  בעיית  המחברים  לדברי 
הספקנית־ הראשונה,  בהופעתו  לא  היא 
המאה  של  ה־60  בשנות  אקזיסטנציאלית, 
להיות  שנהפך  במה  אלא  בצרפת,  העשרים 
בהתפתחותו עם השנים, כאשר נעשה לאחת 
והיותר  הפחות־סובלניות  האידיאולוגיות 
אוטוריטאריות מאז נפילת הקומוניזם. משנות 
הפוסט־מודרניזם  לעצמו  נטל  האלפיים 
שנה  כמאתיים  בן  מושג  חברתי״.  “צדק  של  הכולל  השם  את 
ששימש בפי הוגים שונים ככותרת־על לתיקון חברתי. השפעה 
חשובה בכיוון זה היתה ל״תיאוריה הביקורתית״ של “אסכולת 
פרנקפורט״ משנות ה־20 של המאה העשרים. הפוסט־מודרניזם 
מגמות  מחדש  נטל  העשרים  המאה  של  ה־90־80  בשנות 
 Social Justice Movement בתור  עצמו  את  ועיצב  אלה 
צדק  על  בדברם  )המחברים  חברתי.  צדק  גדולות,  באותיות   -
קטנות(.  באותיות   social justice מעדיפים  כללי  חברתי 
בהמשך  מולידתן  הורתן  גם  היא  החברתי״  הצדק  “תנועת 
מהן  אשר  הפוליטית״,  ו״התקינות  הזהויות״  “פוליטיקת  של 
ברשתות  כיום  הרווחת  והביוש״  הביטול  “תרבות  נשתלשלה 
את  ומשתיקים  אנשים  מביישים  אירועים,  )מבטלים  חברתיות 

קולם של מי שחשודים באמירה שאינה תקינה פוליטית(. 

הביקורתיות״  “התיאוריות  כי  כותבים  ולינדסיי  פלוקרוז 
אובססיביות בכל הקשור ליחסי “ידע, כוח, שפה״. הן מפרשות 
של  “דינמיקות  אחר  התרות  מגדילות  עדשות  דרך  העולם  את 
קיימות  שאינן  במקומות  גם  אנושית,  אינטארקציה  בכל  כוח״ 
כלל. זוהי השקפת עולם הממוקדת לכאורה “בעוולות״ ורואה בכל 
דבר “משחק סכום אפס״ )יש רק “מדכאים ומדוכאים״ ואין מצב 
שבו שני הצדדים מרוויחים(. להשקפה זאת שפה ומונחים משלה 
הנחבאים מאחורי הצירוף הנעים לאוזן “צדק חברתי״. בספרם זה 
שמו להם המחברים כמטרה לחשוף את השפה הביקורתית ואת 
טענותיה כי “ידע הוא הַבְנָיָה חברתית״; כי “מדע ותבונה הם כלים 
זירה של משחקי כוח״;  של דיכוי״; כי “המגעים האנושיים הם 
וכי “השפה היא מכבסת מילים להסוות את הניצול והשליטה״. 
הם מזהירים כי תפוצה נרחבת של השקפות אלה מהווה איום על 

המודרניות והדמוקרטיה הליברלית.
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בקמפוסים  העצומה  השפעתן  ניכרת  היום  כבר  לדבריהם, 
“מִגְוָון״,  חובת  של  מדיניות  קיימת  באוניברסיטאות  בארה״ב. 
“קציני  הלומדים.  באוכלוסיית  והן  הלימודים  בתוכניות  הן 
ומקומית  ממשלתית  לאדמינסטרציה  משם  זלגו  כבר  מגוון״ 
ולתאגידים גדולים. באוניברסיטאות הוקמו מאות צוותי תגובה 
“bias response teams״ המגיבים על התבטאויות מּוטֹות של 
מרצים וסטודנטים. תלונה, ואפילו קלה, יכולה לגרום לסנקציות 
“צנזורה״  היא  מקרה,  בכל  התוצאה,  ולפיטורים.  חמורות 
גם  בקמפוסים  מתבצעת  השתקה  מדיניות  הדיבור.  חופש  של 
באמצעות מה שמכונה “No-platform״ )“אין לתת במה״ למי 

שמתנגדים לדבריו(.

הצדק  “תנועת  בהשפעת  בתרבות,  אחרת  בולטת  תופעה 
נופלים  החברתי״, היא שאלת הייצוג. בדרך כלל מקרים אלה 
בין שתי מגמות סותרות: או ייצוג “חסר״ של מיעוטים, או ייצוג 
“יתר״ שלהם. ובשניהם זה רע. אקטיביסטים חברתיים מחשבים 
את אחוזי הייצוג בכל סרט, הצגה, או מופע: כמה נשים יש, כמה 
צבעונים, כמה טרנסים, כמה הומואים או לסביות. אם הייצוג 
“חסר״, הרי שיש כאן “מחיקה״ של תרבות המיעוט. אם הייצוג 
“יתר״ הרי יש כאן “ניכוס״ תרבותי )מציגים את נכסי התרבות 
מי  היא  נוספת  שאלה  ה״רוב״(.  בתרבות  שנטמעו  כמי  שלהם 
רשאי לייצג את מי? שחקן רשאי לשחק רק דמויות מקבוצות 
ההשתייכות שלו. אישה סטרייטית לא יכולה לשחק לסבית או 
טרנסית, לבן לא יכול לשחק שחור, וכדומה. מאחורי הקלעים יש 
גם דרישה להעסיק יועצים מקבוצות מיעוט שייעצו לתסריטאים 

ולמחזאים, כי לא ייתכן שהם “ידברו בשם המדוכאים״. 

וחורבן  השנייה  העולם  מלחמת  לאחר   - כיצד  מתאר  הספר 
המודרניזם - התהוותה האסכולה הפוסט־מודרנית אשר דחתה 
הגדולות(  )האידיאולוגיות  הגדולים  “המטא־נרטיבים״  את 
ואת  המדע  את  המרקסיזם,  ואת  הנצרות  את  לה.  שקדמו 
התבונה, את עמודי הנאורות של הדמוקרטיה המערבית, וכיצד 
הציבה במקומן את האמונה חדשה הקרויה בפיה “צדק חברתי״. 
האידיאות הללו עיצבו את מה שנודע מאז בשם “התיאוריה״ 
)the Theory( באות גדולה. הספר cynical theory מבקש 
להסביר כיצד התפתחה ה־Theory לכדי כוח מרכזי במיוחד 
פרוגרסיבית  ליברלית  פילוסופית  דרך  ומציע   2010 מאז 

אלטרנטיבית. 

הם מסכמים ואומרים כי הליברליזם חרף חסרונותיו, נמצא טוב 
יותר לחברה האנושית. העובדות מצביעות על כך כי במדינות 
ליברליות החינוך מתקדם, הערים משגשגות, העוני מצטמצם, 
השחיתות מרוסנת, הפשע נמוך, ושלום הציבור נשמר. לדבריהם, 
בעשרים השנים בין 1980-1960 שבהן הושגו הישגים גדולים – 
נשים זכו בשכר שווה עבור עבודה שווה, הפליה גזעית ומגדרית 
בעבודה נאסרה, הומוסקסואליות חדלה להיות עברה פלילית, 
ועוד – הופיע הפוסט־מודרניזם והכריז כי “הגיע הזמן להפסיק 
הפרוגרס״.  ובאשליית  בתבונה  במדע,  בליברליזם,  להאמין 
בניהיליזם  נעוץ  טוענים,  הם  אלה,  לדברים  היחיד  ההסבר 
ובייאוש הפוסט־מודרני, שאיננו מבין מהו פרוגרס וכיצד הוא 

מתרחש. הם קוראים להוסיף ולדבוק בליברליזם בהיותו הדרך 
היחידה לקדמה אמיתית. 

פעימות של ביט גלובלי 

בספרו אור וזמן )מקום לשירה, 2021( יונתן ברג מתאבק בעפר 
כדור הארץ. משורר את שירת האנושות הדווה העולה מיבשות 
רחוקות בדרום אמריקה, אפריקה, המזרח התיכון, ותת היבשת 
וברטוריקה  קולות  צורות,  צבעים,  בשלל  האדירה.  ההודית 

כמו  טהור  אפר/  נושא  מאובק  מטונף  “גנגס  שר.  הוא  סוחפת 
מדבר תחנה מרכזית רבעי עונג עירום פיסת נייר ברוח חורף/ 
כך  נשמות.״  משחררים  גזעים  נושאים  בסחבות  הטמאים  כמו 
בשיר ‘שיווא׳ )עמ׳ 8( בעיר הקדושה ואראנסי לחוף הגנגס, שעל 
גדותיו נשרפות גופות המתים כנאמר בשיר )״טמאים בסחבות 

נושאים גזעים משחררים נשמות״(.

אבל אין זו גלויה של נוף אקזוטי, אלא סערת צונאמי ומונסון 
הזו  לעיר  “שבתי  תבל:  מקצווי  נופים  בדרכו  ומערבל  הסוחף 
עולה רגל/ נע לאורך גתות אחוז נופי ילדות שומרון זית ותאנה/ 
ברג,  לירושלים.״  הדרך  אם  על  חריף  באור  שיער  פרוע  נביא 
עמיחי  פרס  )חתן  אל־בירה  ליד   1981 פסגות  התנחלות  יליד 
לשירה 2012(, זורק אל תוך המערבולת השירית גם את “נופי 
ילדות שומרון״ שלו וגם את דמות עצמו כ״נביא פרוע שיער״ 
על הדרך לירושלים כיוגי עולה רגל או “אטמן משוגע״. אבל 
כפי שהוא אומר “ירושלים אינה מקום, אינה גבעות מטיילות 
לעבר מלח״ )ים המלח(, אלא “ירושלים בשעת ערב – טאבלה, 
סיטאר, הרמוניום מזמור לאטמן הכבוי שלי.״ גם ירושלים אינה 
תמונת נוף מבודדת לעצמה, אלא ישות רוחנית שמימית מנוגנת 

“בטאבלה, סיטאר והרמוניום״, מוסיקת יקום אוניברסלית. 

גם את הפולחנים הדתיים המסורתיים מערבל ברג עם פולחנים 
מודרניים: “עכשיו על גחלים רוקד בשיוארטרי - - - בהאנג 
שירי  היא  איסורים  מנזר  מערה  אינה  מסירות  בוליווד/  ושירי 
פופ.״ “שירי בוליווד״ )תעשיית הקולנוע ההודית( ו״שירי פופ״ 
עכשוויים הם חלק מהתרבות הזאת שאיננה בהכרח חיפוש אחר 
שמכה  גלובלי  רוח  להלך  ביטוי  אלא  אישית,  “הארה״  חווית 

בעולם.
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משענת קש

ֲאִני חֹוֵׁשׁש ָלֵצאת ַלַּמָּסע    
 

ָחֵרד ֵמַהַּפַחד ִלְהיֹות ְלַבד
ְּכמֹו ֶּכֶלב ֶׁשְּבָעָליו ָנַטׁש 

ַהַּמֲהֻלּמֹות ֶׁשָחַטְפִּתי
ָּגְזלּו ִּפּסֹות ִמּגּוִפי

ְוהּוא ָעלּול ְלִהְתַּגּלֹות
ְּכִמְׁשֶעֶנת ַקׁש

הדובר:  של  )מערבית(  אשמה  תחושת  מבצבצת  השורות  מבין 
“כיצד להירדם כשהמענים הם אנחנו, ארנק עור/ מאווררי ענק, 
דחוס?  כהה  ענן  מתרומם/  להם  מבעד  סגורים  חלונות  כלות, 
תפילה לא תעשה דבר״. )באיזה עינוי מדובר? ומי הם המענים? 
האם מדובר באיום אקולוגי כללי, או שמא זהו רמז לאסון שאירע 
במפעל כימי בבופאל בשנת 1984, כאשר כעשרת אלפים הודים 

נספו מפליטת גז רעיל, “ענן כהה דחוס״, ממפעל מודרני?(. 

אבל לא זה העיקר. העיקר, הוא “רוח הזמן״ הכורכת הכל יחד, 
רמברנדט״,  של  המאוחרים  “פניו   :)11 )עמ׳  ‘זמן׳  בשיר  כמו 
“לקרוא  אנרכיסטי״,  בזקן  מטורפת  “גולגולת  הקנביס״,  “ריח 
את גינסברג״, “לבהות דקות ארוכות אחרי פסוק של רילקה או 
מילוש,/ בישופ או צלאן״ וגם “מצבת הברזל של ולטר בנימין 
- - - בד של פולוק בד של קיפר - - -/ תפילת נעילה בן 
זוהי  ולירושלים.״  לאברהם  אחרונה/  בפעם  נאמן  עשרה  שש 
רוח תרבות ה״ביט״ שאלן גינסברג )1997-1926( הוא מחוללה 
ואשר לדברי ברג הוא המודל שלו בשירה. אולם בעוד שדור 
כלל  גלובלי,  הוא  כיום  אמריקני,  בעיקר  היה  המקורי  הביט 

עולמי. 

אולי שיאו הוא השיר הגדול, רחב השורות והריתמוס, הקרוי 
‘אימפאריום )התבוננות באימפריה(׳ שבו משקיף ברג על זירת 
ההיסטוריה העולמית ברוח תרבות ה־wokeness העכשווית, 

אביחי קמחי

התאיידות

ֶיֶלד ִנְרַצח
ִמָּפָגז ֶׁשִּפֵּזר ֶאת ּגּופֹו

ִלְרִסיִסים
ָהֵאם ֻּבְּתָרה ִלְׁשַנִים

ְוָלָדּה ָהַפְך ְסִחי ֶׁשל ָּדם
ַהַּבִית ִהְתַאֵּיד

)ַאֵּיה ָהָאב(

ִמְׁשָּפחֹות ֻמְרָעבֹות
ָנעֹות ַלְּגבּול

ַרְגֵליֶהם ָּבֲאָדָמה ַהֻּבִּצית
ָראֵׁשיֶהם ְׁשפּוִפים

ָלמּות אֹו ֻאְמָללּות 

חורף בירושלים

ְצָבֶעיָה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ַּבֹחֶרף 
ַעִּזים ְוקֹוְדִרים ְוָנִעים ֵּבין 

ְּתֵכֶלת ָלָבן ִלְתֵכֶלת ָׁשֹחר    
ֵּבין ֵאיַמת ַהֹּקֶדׁש 

ְלֵאיַמת ַהֹחֶׁשְך
ֵּבין ִסְמְטאֹות ֶׁשֶמׁש   

ְלִסְמָטאֹות ַאְפלּוִלּיֹות 
ָּבֶהן ֲאִני הֹוֵלְך סּוָמא

ִלְפָעִמים ַהֹחֶרף ִּבירּוָׁשַלִים
ּדֹוֶמה ְלֶגֶׁשם ְּבַיַער ָעֹבת

ֶׁשְּבִלּבֹו ִּבְקָּתה ְוַאָּתה ָספּון 
ָּבּה ְלאֹורֹו ֶׁשל ֵנר ֻמָּנח ַּבֲעָׁשִׁשית

בשיער  אמריקאי  אפרו  גבר  ]שמכה[  חצוצרה  ב״מכת  הנפתח 
שרות  בהרלם  בכנסייה  נשים  אגן״,  מחפש  לטיני  “ג׳ז  לבן״, 
וגם:  אקס״.  מלקולם  של  “בניו  עם  יחד  אפריקאי״,  “גוספל 
עולם׳/  ‘תיקון  מיקרופון  אדם/  זכויות  כנסת  בתי  “יהדות 
ריקוד סופי ותשליך בוושינגטון סקוור.״ שיר הנחתם בהכרזה 
כי “אימפריה היא חסד הרס לעמים נדחים,/ מסילות סחורות 
בחולצה  הבחור  סוהר/  בתי  מקמרת  אבן  צדק  היכלי  קדמה, 
של דילן שר על גשם בסן פרנסיסקו/ שנת שישים ותשע, קם 

ונעלם/ נבלע מתחת לאדמה״ )עמ׳ 62(. 

בריאיון למשה גלעד ב׳גלריה׳ “הנסיעה לרמאללה היתה עבורי 
“הספר מסכם  כי  ברג  אומר   )09.01.22( בחו״ל״  פעם ראשונה 
בדרום  שנה  צבא,  אחרי  בשירים.  מסעות  של  שנה  עשרים 
אמריקה, שנתיים במזרח. ברגע שאין מסעות הכל נעשה מסוגר, 
לאומני, שבטי, חשדני. המסעות משמרים את המפגש עם האחר 
והזר.״ ואמנם ברג נשמר מכל משמר מן ההסתגרות וההתבדלות 
שהן אבות כל חטאת. בכל שיר כמעט שבו נזכר מנזר נזכר בית 
כנסת, שבו נזכר גורו נזכר רבי, שבו נזכר שיווא נזכר אלוהים, 
שבו נזכרת ירושלים נזכרת ואראנסי. ולא רק יהדות ואלילות, 
כמובן, אלא כל צורות הניגודים שבאפשר בעולם הזה. שירתו 
פתוחים לכל! אל תסתגרו בפני שום דבר.                                       .היא כמו פעימה של ביט גלובלי שאינה פוסקת מלהזהיר: היו 
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דמיאן חזן 

עכשיו הענפים שקטים

ַעְכָׁשו ָהֲעָנִפים ְׁשֵקִטים
ְורֹוֲחֶלה ְקַטְנטֹוֶנת ְּתַׂשֵחק ַעל ֲחַצץ־ָּדִמים,
ְוִתְתַקֵּלַח ְּבכּוֵכי ָאפֹור ְקַטִּנים ֶׁשל ַהִּקּבּוץ.

"ֶעֶלם ֲחמּודֹות" ָקָרא ָהִאיׁש.

ָקָרה.

"ֶעֶלם ֲחמּודֹות" ִהִּביָטה
רֹוֲחֶלה ְקַטְנטֹוֶנת 

ִוילֹונֹות ְׁשקּוִפים ְּבֶּבז' הּוְלטּו ִאיׁשֹון ֵמִאיר
ּתּוַגת ַהַּלְיָלה ִטְפְטָפה ַּתָּניו ִמּלֹוֵבן ֶעְרָיָתּה.

ְלרֹוֲחֶלה ֵעיֵני ָׁשֵקד ָלָבן ָּבִהיר                              
ְוִסַּכת ְּפִניָנה ֶׁשל ַסְבָּתא

ַעל ַהַּדׁש.

פרידה

ָּבֲאֵפָלה - 
ָהֶעֶצב ְמַנֵּגן ִטּפֹות ְּכֵבדֹות

ַּבֲחִליֵלי רֹוִעים ּדֹוֵמַע ַהָּמָטר. 
אֹור צֹוֵחק ְוֶנֱעָלם. 

ֵּבין ֳעָפִאים ְּפרּוִמים זֹוְלגֹות ַרְגֵלי ָעָנן
ּוַבָּׁשַמִים  -  ְנִהי יֹוִנים ָנֵמס ְלַמִים

                           אֹור ִנְגָזר ֵּבין ַּכר ְלַכר.

קיץ 

ְּכֶׁשַהּיֹוֶרה ּגֹוֵהר ְוֵצל ּגּופֹו ְּפָרִחים   
ְּבִעיר ְׁשכּוָחה ּדֹוֵמַע ַקִיץ ְצהֹוב ִׁשַּנִים

ְּדֵגי ָזָהב ְקַטִּנים ֶׁשֹּלא ִיְמַעד ַּבֶּנֶׁשְך ַהָּׁשֹחר.

לילה קר. השמש
                              

           לזאב

ַלְיָלה ַקר. ַהֶּׁשֶמׁש ִנְכְנָסה ֶאל ֵּביִתי.
ָיֵרַח ִנָּבט ִּבְלָעַדי ֶאל ְוָרִדים ְמַרְּקִדים ִּבְׁשָנָתם

ִּתְנָׁשמֹות נֹוְׁשפֹות רּוחֹות ְּבֵריַח ַמִים
ְצָלִלים ַלִחים. רּוַח ְמַדָּדה ֵּבין ַהְּׁשִתיָקה.

ִמֶּׁשָּתִלינּו ֲעָנִפים ַעל ָהֵעִצים 
ַהַּלְיָלה ַעז. אֹוָיה!        הֹו  ֵליל ְּבָרָכה...

מרגלית

ַמְרָּגִליָתה ׁשֹוַמַעת ִּפְמּפּום ֶּבָהִרים
ֵהם אֹוְמִרים ָלּה ְּפִניָנה ֶׁשָּכזֹאת  ַמְרָּגִליָתה 

ִלְבֹרא ָלְך ִמִּלים ֵמָאָבק ָוֵאׁש
ְּכֶׁשָּיַׁשְבנּו ָעֶליָה ָחָזק  ַמְרָּגִליָתה ֵהִביָנה 

סֹוָדּה ַהָּכֶבה ְוָּדֵלק
ָּבֵאׁש־ִהיא

ָּבְלָעה  ְּפִניָנה.

          *

ֲאִני קֹוֵרַע ֶאת ְצרֹור ַהִּׁשֳּבִלים ַהֵּמתֹות ַּבֲאַגְרָטל:
ִּפְצֵעי ַהֶּׁשֶמׁש ַהְּכבּוִים ָּבֲאָדָמה.  

ַהֶּׁשֶלג ָאז ִנְרֶאה ִלי ֵמַהִּדיר ְּכמֹו ּבֹוץ
ָנֵמס ְלַאט ְסִביב ּכּור ַהֵּלב ֶׁשל ַהֲחִזיר.    

ָחַׁשְבִּתי: ִמיֶׁשהּו ָּכֶבה ִּבְנִׁשיָקה. 
ְּבַקו ָּדמֹו ְּדיֹו ַהַּלְיָלה ִמְתַּפֵּׁשט ְּבדּוִמָּיה ַרָּכה:

ֲאִני עֹוֵמד      ּוִמְתַקֶּׁשה      ְוִנְׁשָּבר      ְוָקם. 
ִטּפֹות ָהֵעץ - ָנַטף ְׂשָרף ָרֹטב 

ֶׁשל ָּדם ְּתׁשּוָקה ָלָבן. ָהִיינּו ַמִים. ְואֹור.     
ְוֵאׁש ָּכל ָהעֹוָלם.

חורף בירושלים

ְצָבֶעיָה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ַּבֹחֶרף 
ַעִּזים ְוקֹוְדִרים ְוָנִעים ֵּבין 

ְּתֵכֶלת ָלָבן ִלְתֵכֶלת ָׁשֹחר    
ֵּבין ֵאיַמת ַהֹּקֶדׁש 

ְלֵאיַמת ַהֹחֶׁשְך
ֵּבין ִסְמְטאֹות ֶׁשֶמׁש   

ְלִסְמָטאֹות ַאְפלּוִלּיֹות 
ָּבֶהן ֲאִני הֹוֵלְך סּוָמא

ִלְפָעִמים ַהֹחֶרף ִּבירּוָׁשַלִים
ּדֹוֶמה ְלֶגֶׁשם ְּבַיַער ָעֹבת

ֶׁשְּבִלּבֹו ִּבְקָּתה ְוַאָּתה ָספּון 
ָּבּה ְלאֹורֹו ֶׁשל ֵנר ֻמָּנח ַּבֲעָׁשִׁשית
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הימלטות

ַּבּסֹוף ָחַתְכִּתי ֶאת ַהֶחֶבל.
ִנְזַּכְרִּתי. ָהֵעט ְּבָיִדי.

ַרְצִּתי, ָנַפְלִּתי ְוַקְמִּתי.
 ַעד ֶׁשִהַּגְעִּתי

ִלְׂשֵדה ְּפָרִחים ַמְרִהיב. 
ְּבִצּלֹו ֶׁשל ֵעץ ָּגבֹוַּה 

ִהַּתְרִּתי ִמּלֹוַתי
ְלַדֵּלג

ְלִהְתַּגְלֵּגל
ִלְקֹּפץ

ְוַגם ָלֶׁשֶבת.

התפכחות

ִמֵּמְך, ִמֵּמְך ֲאִני ָּכל ָּכְך ִנְזֶהֶרת. 
ֵמַהִּמִּלים ֶׁשָּלְך ַהְּמַסְּמאֹות

ַהִּמְתַנְּגנֹות ָעַלי ְּכמֹו ִׁשיר ֶעֶרׂש,
ְּבִדְמּדּוֵמי ֲחלֹום ֵהן ִנְטָמעֹות.

ֵמַהִחּבּוק ֶׁשָּלְך ַהְּמַאֵּמץ
אֹוִתי ֵאָליו. ּפֹוֵער ִּבי ְּתהֹום־ִּתְקוֹות.

ְּכמֹו ֶׁשְּיַחֶּיה הּוא ֶאת ִלִּבי ַהֵּמת
ִּבְכֵאב ַהְּנִטיָׁשה ִיְקֹּבר ִרְגֵעי

ִּדּיּוק ַחִּדים, ְמֻכְּוֵני ַמָּבט
ֶׁשל ֵאם ָנֵמס ִּבְפֵני ַהַּבת ַהְּמַרֶּקֶדת

ָלּה ְּבֶבֶגד ּגּוף, ְוָאז

ְּכמֹו ְּבַמֹּפֶלת ֲאָבִנים ַרְגלֹו
ֶׁשל ַמר ֱאֶמת ַּבּסֹוף ִּתְבַעט ָעָנן

ֵמחֹול ְלתֹוְך ֵעיַני ָיעּוף, ָיעּוף.

מתוך: אבל אני רציתי חרב 

רותם שובל

מעתה פעולות פשוטות

ְלַהְׂשִּביַע ֶאת ָהָרָעב.
ְלַהְצִניַח ַמָּטה ֶאת ַהְּׁשָכמֹות. 

ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבֲחתּוָלה. 
ִלְרֹקד ָּבֶעֶרב ַּבָּסלֹון. 

ֶזה ִּבְׁשִביל ַהֵּלב ְוֶזה ִּבְׁשִביל 
ַהֶּׁשֶקט.

ֵמַעָּתה ְּתִפּלֹות ְקַטּנֹות.
ֶׁשַהְּנִׁשיָמה ִּתְתַּפֵּׁשט ֵמַהְבָטחֹות. 

ֶׁשַהֵּׁשָנה ָּתבֹוא, ְרָחָבה
ַּכֲאָדמֹות ָּבֶהן רֹוֶעה ַהַּגְעּגּוַע, 

ַהְּנִגיָעה ֵּביֵנינּו

ֶׁשִּתָּׁשֵאר.

אי־אפשרויות רבות

ַאָּתה ַוֲאִני ְמַרֲחִפים 
ֶאָחד ְסִביב ַהְּׁשִנָּיה ְּבָמחֹול ַּפְרָּפִרי.  

ֹלא נּוַכל ָלַגַעת, ֹלא ַעָּתה, 
ֹלא ְלעֹוָלם. ַהּגּוף הֹוֶמה

ְּבַרַחׁש ַהְּדָרִכים ָּבֶהן ֹלא ִנְדֹרְך,
ֶנֱאַלם ְּבִדְמַמת ִאי־ֶאְפָׁשֻרּיֹות ַרּבֹות.               

ַרק ִּדְגּדּוג ַקל ְּבָעְמקֹו ֶׁשל ֶעֶרב,
ַעל ָיֵרְך אֹו ַעל ַצָּואר 

ַמְזִּכיר ִלי; ִמי ֶׁשַּמְפִריָדה ֵּביֵנינּו
ִהיא ַהְּבִחיָרה ַּבֵּיׁש ַעל ְּפֵני ָמה

ֶׁשאּוַלי ִאי ֶאְפָׁשר.

מתוך: אי־אפשרויות רבות
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מיכל בת־אדם

]6[

ְּבַׁשָּבת
ַהֶּׁשֶקט יֹוֵתר 

ָׁשֵקט
ֲאִני ׁשֹוַמַעת ִמיֶׁשהּו

ַּבַּבִית
ֹלא ַהְּצָעִדים ֶׁשל ַּפַעם

ֹלא ַהְּנִׁשימֹות ֶׁשל ַהָּיִמים
ָהַאֲחרֹוִנים

ִמיֶׁשהּו 
ִנְמָצא ָּכאן

ְוׁשֹוֵתק
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֶאָּבֵהל

]9[

ׁשּוב ַהַּפַחד 
ֶׁשָּמא ְּתַבֵּקׁש ַמֶּׁשהּו ֹלא ֶאְפָׁשִרי

ְוֹלא ִּתְהֶיה ִלי ְּתׁשּוָבה
ְוָהַאְכָזָבה ַעל ָּפֶניָך

ַאֲחֵרי ֶׁשִּתְׁשַאל
ָלָּמה ַהְּיָלִדים ֹלא ְיכֹוִלים ָלבֹוא

ַוֲאִני אֹוֶמֶרת
ִּכי ֵהם ְּבָּפִריז
ְוַאָּתה אֹוֵמר 

ׁשּוב ַאְּת אֹוֶמֶרת ִלי 

ָּפִריז

מתוך: אני שומעת מישהו

צבי עצמון

צילום במסרטה ישנה

ְּבֶצֶלם ֱאֹלִהים ָּבָרא ֹאתֹו
ְוָאז

ְּבִׁשְבֵרי ְׁשִנַּית קֹוְסמֹוס 
ָעְרמּו ֶאת ּגּופֹוָתיו

ּבּוְלּדֹוֶזִרים
ֳחָמִרים ֳחָמִרים

ֶׁשֹּלא ִהְסִּפיקּו ְלַהֲעִביר
ָּבֵאׁש 
ְלֵאֶפר

ַהְּקדֹוִׁשים.

ויהי ערב, חוג הקוטב

ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר, יֹום ְּתִׁשיִעי.
ׁשּוב ֶעֶרב. ֶּפַתע ָחג ַהִּציר, ִׁשּכֹור,  

ָיִמים ַהְרֵּבה
ֵני ְתהֹום.  ְך ַעל ְפּ ֹחֶשׁ

ְּכָבֵראִׁשית.
ַרק ַנֲהַרת ִּפְתאֹום ֶׁשל אֹור ְׁשֵמיִמי ַרְך

ַמְבִליַח ְׁשַלל ְצָבִעים
ַּבֲעָלָטה ֻמְחֶלֶטת ּוֹבֶקר 

ֹלא ָּבא. ִסְדֵרי ֵּתֵבל קֹוְרִסים

ֵמֵעֶבר חּוג ַהֹּקֶטב.

מתוך: מבראשית
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אלחנן מילר

ביתי

ְמנֹוָרה ְּכפּוַפת ַצָּואר.
ְּפַסְנֵּתר ַיְלדּות.
ַמְּדֵפי ְזכּוִכית.

ִקירֹות ַּדִּקים ִמַּדק.
ִמָּטה.

ְוַהַּבִית ֵריק,
ַוֲאָנִׁשים ּבֹו ֵאין. 

ְוקֹול ְצָוחֹות ֶׁשל ְיָלִדים
נֹוֲעִצים, נֹוֲעִצים ּבֹו ְמָחִטים.

אתרוג

ָהֶאְתרֹוג ֶׁשְּבָיִדי ָיֵבׁש ּוְמֹחָרץ.
ֵריחֹו ַהְּכַתְמַּתם ַמְזִּכיר ִלי

ׁשּוק הֹוֶמה ָאָדם.

ַּפַעם ָרִאיִתי ָסִריס
ֶׁשָרָצה ַּגם הּוא ִלְהיֹות

ֶחְפָצא ֶׁשל ִמְצָוה,
ַמְׁשִליְך ְּפִתיֵתי ֶלֶחם

ַלַּבְרָוִזים ֶׁשָּבֲאַגם.

ָהֶאְתרֹוג ֶׁשְּבָיִדי ִמְתַּגְעֵּגַע ְלֵעצֹו.
ָיִמים ַרִּבים ָעְברּו ָעָליו
ְוֹלא ָׁשַמְעִּתי ֶאת ִּבְכיֹו.

מתוך: רק פצע, ודי

אילן יוסף ברקוביץ׳

ַהְנָּגָדה של פסח

ַהֶּבִכי הּוא סֹוִדי
ְּכלֹוַמר ַהּסֹוד ֶׁשִּלי

ָּבִכיִתי ַּבְּבִריָחה ִמן ַהֻּׁשְלָחן
ְּבתֹוְך ַהֶחֶדר ֹלא ַחְדִרי

ָעִׂשיִתי ַמֲעִׂשים
ַלֲאסּוִרים ֶנְחָׁשבּו.

אֹוָרה ְוַרק ֻהְׁשַלְכִּתי ַהְיּ
ְּבִהְתַּבְּגִרי ֵהַבְנִּתי ִּכי

ָסִטיִתי ְּבַדְרִּכי.
ֶאת ַהְּדָמעֹות ֲאִפיקֹוָמן ִהְטַמְנִּתי ְּבָכל ִּכיס

ֶׁשל ְיָלִדים
ְּכֶׁשְּיָלִדים ָהִייִתי ְּבַעְצִמי.

ֵמָאז, ִמֵּדי ָּכל ַחג
ֲאִני ָחג ַרק ִמָּסִביב.

זבח הציפור

ֶזַבח ַהִּצּפֹור ַּדם ִּתְקָרה
ֶזַבח ָהָאָדם ַּדם ִצּפֹור

ֶזַבח ַהִּתְקָרה ַּדם ִיְרָאה
ֶזַבח ַהְּמׁשֹוֵרר ָּדם ִלְראֹות.

ֶזַבח ָהְרִאָּיה ִעָּורֹון.
ֶזַבח ַהְּבָרָכה – ֵהָעְדָרּה.
ֶזַבח ַהִּצּפֹור ַּדם ִּתְקָרה.
ֶזַבח ָהָאָדם ַּדם ִצּפֹור.

מתוך: הכל שירה
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יורם בק

אהבה בימי קורונה

ַעְכָׁשו ֻמָּתר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶאְמָצִעים ַהְיָׁשִנים:
ְּתמּונֹות ִמן ָהַאְלּבֹום, ִּפּסֹות ְנָיר ְצבּועֹות

ֲארּו ַוֲחָפִצים ֶׁשֵאין ָּבֶהם ִׁשּמּוׁש ַאְך ֵהם ִיָׁשּ
ַהְרֵּבה ָׁשִנים ַאֲחֵרי ֶלְכֵּתנּו, ָהִעָּקר

ֶׁשֹּלא ִנְקַרע ֶאת חּוט ַהִּזָּכרֹון, 
ְוֵנָאֵחז, ַּגם ְּבָיַדִים ֲעֵיפֹות, 

ְּבַמה ֶּׁשעֹוד נֹוַתר ִמן ָהעֹוָלם.
ָׁשלֹום ַלֲעָפְרָך, עֹוָלם ָיָׁשן!

ּבֹוא עֹוָלם ָחָדׁש, ַהְזֵהר, ַהְפֵלא!   
ַהֵּלב ֶׁשִהְתרֹוֵקן ִיְהֶיה ֵׁשִנית ָמֵלא.

העיזבון

ֵאין ָּכל הֹוָכָחה אֹו ַהְבָטָחה
ֶׁשָּכְך ִיְהֶיה אֹו ֶׁשִּיְהֶיה ֹלא ָּכְך,

ֹלא ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ִּכי ֶהָעָבר
ָיָצא ְּכָבר ְוֵאיֶנּנּו, ְוִנְׁשַּכח.

ָהִעָּזבֹון ִנְרֶאה ּכֹה ַּדל ָוֵריק:
ְמַעט ִׁשיִרים ֶׁשִּנְקְּבצּו ֶנֱאָחִזים 

ֶזה ְּבגּופֹו ֶׁשל ֶזה ִמְּפֵני ַהֹּקר, ָרִזים
ַוֲעֵיִפים, ְוָהעֹוָלם צֹוֵחק.

ַאְרסֹו ֶׁשל ַהָּנָחׁש ֵאיֶנּנּו ִמְתַעֵּיף,
הּוא ְמַצֶּפה ְּבַסְבָלנּות, ִּכי הּוא יֹוֵדַע:

ָיבֹוא ַהַּלְיָלה ַהּכֹוֵזב, ַהְמַלֵּטף,

ּובֹו ַהֲחֵׁשָכה ַּתְפִּגין ֶאת ַמְחַמֶּדיָה
ְּכֵדי ִלְלּכֹד ּגּוף ֶזה, ַלֲהִביסֹו 
ַּבּסֹוף, ְּכֶׁשהּוא ֻנַּׁשל ִמַּכֲעסֹו.

מתוך: לקש

מיתר הלל קורמן

שריקת ציפור

ְׁשִריַקת ִצּפֹור ִנְׁשַמַעת ְּכמֹו ְׁשִריַקת ָקִליַע
ֶׁשּנֹוָרה ִמֹּלַע ַהָּקֶנה

ַּבְרָוִזים ָרִצים ְּכמֹו ַחָּיִלים ְּבִמְטָוח
ְלָאן ֻּכָּלם ָעִפים ְּכֶׁשָהֲאַגם קֹוֵפא?

עֹוד ַּכָּמה ְנִׁשימֹות ְּכֵבדֹות ְוַגם רֹוֵפא ַיִּגיַע
ְועֹוד ַּכָּמה ָׁשעֹות ַּבּסֹוף ַנְרֶּפה

ְוַכָּמה ֶזה נֹוָרא ִלְקּפֹץ ְלתֹוְך ַהֹּלַע
ְׁשִריַקת ִצּפֹור ִנְׁשַמַעת ְּכמֹו ִסּיּום ָיֶפה.

המשורר העלוב

ַהְּמׁשֹוֵרר ֶהָעלּוב ַהֻּמְקָּפד
ַחָּיב ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ְוִלְגרֹף ַהֲעָרָצה

ִלְׁשטֹף ֶאת ָהרֹאׁש ַהְּמַעֵּׁשן ְוִלְגרֹף ַהֲעָרָצה
ְלַהְרִׁשים ֶאת ַלָּקטֹות ַהִּמִּלים ְוָלצּוד ַהֲעָרָצה

ַהְּמׁשֹוֵרר ֶהָעלּוב ַהֻּמְקָּפד ַּבֲחַדר ָהַרֲחָצה.

לוקח לאור זמן להגיע

לגּורי, בדיעבד   

ִהֵּנה ֲאִני ַמִּביט ַּבּכֹוָכִבים
ְוֵהם ְּכָבר ֵאיָנם

ַּגם ִּבְתמּוָנֵתְך ֲאִני ַמִּביט
ַהְרֵּבה ְמאֹוד ְזַמן

לֹוֵקַח ָלאֹור.

מתוך: עזה / פריז / ירושלים
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ליאורה סומק 

שרשרת המזון של שנטי

ענן של אבקה זהובה התפזר כשפרסה ידה כמניפה. עקבתי כמהופנטת אחרי ריקוד הטנגו של האצבעות 
השחומות עם גרגירי הכורכום. עמדנו במטבח הקטן. פניה הביעו ריכוז שלא ראיתי כמותו וחיוך ורוד מליפסטיק 

מייבלין, שפעם קניתי לה, נמתח על פניה העגולות.

"כמה לשים, סבתא?" שאלה, מעכבת את פיזור המלח הקריסטלי בתוך אגרופה הקטן.

וסבתא, שישבה לידי במטבח לא הרפתה מההליכון שלידה, הביטה וביקשה לטעום בניד ראש בלי להוציא 
מילה. לאחר גלגול לשון על השפתיים החרבות ענתה: "עוד ְקַסת", חוזרת לשבש את הצד"י הצברית שסיגלה 

וחוזרת לעיראקית. 

הכל התחיל כשהיא נפלה בפעם הראשונה. הזמנו שח"ל. היא כל הזמן מלמלה. "התפוחי אדמה. קחי את 
התפוחי אדמה." לא היתה ברירה אלא לשלוח אותה למיון, כך קבעו הפרמדיקים שנראו כמו שני קוסמים 
עתיקים שיצאו מסרט מצויר של דיסני. הם הגיעו בזריזות אחרי שלחצנו על כפתור המצוקה שהיא סירבה 
חייבים  בדעתה.  לא  היא  וקבעו:  עצמם  לבין  בינם  המהמו  ובעיקר  הריחו  הקשיבו,  הפעילו,  חיברו,  לענוד. 
לעשות סי־טי מוח. ואנחנו, מרגישים שהפעם זה על באמת, פוחדים שהסוף קרב, ליווינו את האמבולנס כמו 

עשינו חזרה על שיירת הלוויות.

כמה שעות אחר כך, כשהשתחררה מבית החולים, ומאיתנו השתחררה אנחת רווחה, הגיעה הביתה וסירבה 
לאכול. 

בתה ניסתה לשדל אותה בכמה כפות דייסה מומתקת. אפילו פיזרה עליה אבקת קקאו שתיראה קצת יותר 
לישנטי,  הקילוגרמים.  נשירת  אחרי  עקבנו  רבה  בדאגה  נפתח.  לא  הפה  ְּבשלה.  סבתא  אבל  אטרקטיבית, 
המטפלת ההודית שגייסנו במהירות, בישלה את מרק העוף המכובס. )כנראה מלמדים אותן בקורס בהודו מה 
זקנים יהודים אוכלים, כי כשראַיינו את המטפלות ושאלנו מה הן יודעות לבשל, כולן כאחת סיפרו בהתלהבות 

איך הן מוציאות לעוף את המיץ.( 

ביום השלישי הגיעה הבת עם חברה מהעדה. היא הבטיחה תמיכה מורלית ו"על הדרך" להכין לבת קצת קובה 
במיה לשמח אותה בטעמי ילדות. באותו הזמן ישבה לישנטי ליד סבתא המתנמנמת בסלון בכיסא הגלגלים 
ושאפה את אדי השום והנענע היבשה. משהו התרונן בה, נפתח, והכדורים שריקדו בסיר הזכירו לה את ה'פטיס' 
שאמה היתה מכינה לה בבומביי. היא שלפה את האוזניות של הטלפון מאוזניה אל מול פני המשתאות, שכן 
האוזניות נראו כחלק בלתי נפרד מהאפרכסת שלה ודילגה למטבח. אני לא יודעת מה נאמר שם, אבל עידן 

קולינרי חדש הפציע בדירה הקטנה בקצה שכונת העיראקים.

באותו יום הגיע אלון הבן לבקר את אמו. כמו תמיד סחב במעלית לקומה הראשונה שני סלים מלאים מצרכים, 
לפי ההזמנות שאמו היתה מבקשת טרם הנפילה. אולי תראה מה שקנה ויחזור לה החשק או הכוח לבשל, חשב. 
ליתר ביטחון החליט להביא קצת אוכל מוכן לפחות ליומיים הקרובים עד שתתאושש. הוא שמע שבמרכז 
המסחרי פתחו מתחם אוכל חדש שפעל בימי שישי בבוקר. השניצלונים והאורז הסיני כיכבו, אבל סיר החמין 

נגמר הכי מהר. זה לא היה בדיוק כוס העראק שלו, אבל מה לו ולפינוקים כרגע. יאכלו מה שיש.
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את סיר תפוחי האדמה המבושלים מצאתי במקרר מעלה עובש שבועיים אחר כך. רק אז הבנתי. היא ניסתה 
להצילו טרם שנשלחה למיון, אך אנחנו לא הבנו, ואת קובה תפוחי האדמה שתכננה לעשות איתם, כבר לא 

בישלה יותר.

**

לישנטי חייכה את חיוך מספר תשע, זה שגרם למשפחה להתאהב בה. שנטי - קיצרנו את שמה בחיבה, נופפה 
לסבתא ולאלון לשלום כשיצאו לקפה בשכונה. מה היא עושה כשהם הולכים, הם לא ידעו וגם לא היה אכפת 
להם. אלון גם לא עלה לדירה להחזיר את סבתא. שנטי היתה מגיעה מתנשפת, מחייכת ומשתלטת על כיסא 
הגלגלים. וכך היו מלווים במבטם את סבתא עד שנעלמה עם ההודית החייכנית בכניסה ללובי מגדל המגורים, 
מעריכים אותה מאוד, שהיא קשובה לצורכיהם ואינה מחכה בבית כמו שאר המטפלות, אלא באה בעצמה 

וחוסכת להם את הטרחה. 

חודש אחר כך ביקשה שנטי ללמוד להכין קובה בורגול. קצת החמיא להם שהיא מתחילה להעריך את האוכל 
שלהם, ואם זה יעזור לסבתא והיא תתחיל לאכול ולהתחזק, מה טוב מזה?

מצרכים נקנו, תבלינים התפזרו והשמן קיפץ במחבת. כמה שעות של עבודה יחד עם אחת הבנות הניבו ערימה 
של קובות שלא היתה מביישת את ויולט, את מרסל, ואפילו לא את דודה סביחה, אלופת הקובות. סבתא הובלה 
אחר כבוד למטבח, וניעורה משרעפיה. שנטי ביקשה שתטעם ולא הפסיקה לסוב סביבה ולשדלה לטעום עוד 
ועוד עד שסבתא הנידה בראשה ואישרה את סיום התיבול. רק אז התרצתה ההודית קטנת הקומה שהחלה 
להעלות בשר וטיגנה את שאר הקובות. ליתר ביטחון היא רשמה הערות ואף צילמה בווידיאו את כל התהליך. 

לא היו מאושרים מאיתנו. הרי תכננו להפתיע את סבתא בספר מתכונים, והנה יהיו לנו גם סרטונים מן המוכן. 
האפיזודה חזרה על עצמה והפעם - קובה שוונדר )סלק(, ואחר כך סמבוסק גבינה. היא אמרה שככה סבתא 
חוזרת לאכול. טעמי הילדות שלה עוררו את בלוטות הטעם, והשמחה התפיחה והסמיקה את לחייה השקועות 
של סבתא. אלון רץ וקנה גבינה עיראקית, כי אמו לא אישרה את הטעם של הצפתית הרגילה. את הסמבוסק 
עם החומוס ליוו יומיים עבודה. סבתא אמרה לשנטי, שהחומוס צריך לקבל את הטעמים של הבצל המטוגן 

והכורכום. החיפזון מן השטן, הוסיפה.

השעות שבילו עם אמם, 'הסבתא' כפי שכונתה בפי שנטי התארכו. הם רצו לגמול לשנטי על טוב לבה ולהשאיר 
לה שעות חופשיות למנוחה, כדי שתטפל באמם ביתר רצון ובשמחה. 

כשרשימת הקניות תפחה אלון היה מאושר. אמא אוכלת, חשב לעצמו. ואכן סבתא נראתה מצוין. הוא אהב את 
תפקיד הקניין, נדיבות היה שמו השני בפי חבריו וכמויות אף פעם לא היו הצד החזק שלו. כמה ק"ג אורז צריך 

להקפיץ ליד סיר במיה? כמה זה 'ְקסת' כורכום? 

שישי אחד כשאלון הוזעק לאסוף את התרופות בסופר־פארם במרכז, הריח ריחות שכבר חשב ששכח. הבהרט 
דגדג לו באף, והשום עם הבמיה קרץ לו מהמגש. החליט לקנות קצת לאמא ולחסוך עבודה לשנטי. שתנוח 
קצת. מגיע לה. היא כל כך משקיעה באמא, חשב. נכון, זה בטח לא יהיה הטעם המדויק של הבית, אבל הכי 

קרוב שאפשר...

מאז סיגל לו מנהג קבוע. בכל שישי לפני שעלה לאמו עם המצרכים, עבר במרכז, קנה קצת לשנטי ולסבתא, 
ובעיקר קנה אוכל לכל השבוע למשפחתו עם המטעמים שכל כך התגעגע אליהם. עם הזמן היה נדמה לו אפילו 

)והיה אף מוכן להישבע על כך( שהטעמים ממש כמו של אמא. 

הוא שלח את כל המשפחה לקנות וליהנות. פעם אף חגגו בת מצווה לקטנה ועשו הזמנה מיוחדת - הכל על 
טהרת האוכל במרכז. 

את היינות האדומים לאירוע בא לקחת מאוסף הבקבוקים המיוחדים והיקרים במיוחד שאחסן אצל אמו וחזר 
כשפניו לבנות. "היין נעלם" שמעתי אותו לוחש לאשתו, והיא היסתה אותו. "לא נורא," אמרה, "אז היא שתתה 
קצת. העיקר אמא מטופלת ושמחה." אבל כל כך הרבה בקבוקים? היו שם 53. כל אחד יחיד במינו. אבל אשתו 

חזרה וביקשה שירגיע. חבל לקלקל שמחות. כפרה על הכסף. 
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עברו שנים ושנטי סיפרה בהתרגשות שקנתה בית ובעזרת השם, כמו שאמרה בעברית שרכשה מפי הזקנים 
ברחבה, נבוא עוד כמה שנים לבקרה בבומביי, והיא תארח אותנו. מדי פעם הראתה תמונות של התקדמות 
הבנייה, ולנגד עינינו המשתאות נגלתה וילה מפוארת בהתהוות. לפעמים אף שאלה לדעתנו, ואלון עזר לה 
לרכוש מוצרים לבית ושלח אותם על חשבונו להודו. קצת לעזור לשנטי. שתתקדם בחיים. לפעמים גם ביקשה 

קופסאות ומדבקות כדי שתוכל לשלוח חבילות מסודרות למשפחה שהשאירה בבומביי. 

בני  של  לצערם  הארץ,  את  ועזבה  הסלולרי,  לאוזניות  מחוברת  שלה  בחדר  שנטי  הסתגרה  מתה  כשסבתא 
המשפחה, עם תום השבעה.

את סעודת המצווה תכננו לעשות על טהרת האוכל העיראקי מהמרכז אבל שם נעצבו ואמרו שהאספקה נעצרה. 

קשה היה להיכנס לבית ללא חיוכה של סבתא וריחות הטיגון של שנטי אבל הימים נקפו ולא היתה ברירה אלא 
לפנות את הבית. התחלנו בחדר השינה, נצמדים לזיכרונות טובים ולריחות ביתיים שנספגו בקירות. כשהגענו 
למרפסת השירות התגלו כמה שקי אורז, קופסות ענק של בהארט, קינמון, כורכום וכמון. חומוסים יבשים 
התגלגלו מאחורי המזווה וגילו את המקור בדמות סיר ענק מלא בגרגירים היבשים. את הדיפ פריזר בחדר 
המטפלת גילו רק בסוף – נותרו בו שקיות של קובות קפואות, סמבוסקים ולצידם קופסאות שקופות ודפי 
מדבקות מוכנים עם שמות השכנים, הלקוחות הקבועים, והרבה מדבקות ורודות שכתוב עליהן בכתב ילדותי 

.MERKAZ :אך בטוח

את התמונה הראשונה שהעלתה בפייסבוק אחרי שנסעה ראיתי כשמאחוריה בית עצום טובל בירק ומעליו 
Home sweet home. כמה ימים אחר כך העלתה תמונה נוספת מתוך הבית הטובל בקריסטלים,  מחייכת ומצביעה על אוסף היינות המשובחים שגנבה מהדירה הקטנה ברמת גן בקצה שכונת העיראקים.  .כיתוב 
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את שארית פכחותה סחטה מסיבת קבלת הפנים בפקולטה, ערב מייגע של חיוכים ולחיצות ידיים ופנים 
חדשות עם שמות שלא קלטה, והתבקשות לדקלם חזור ושוב את מכסת חוויותיה בקליפורניה, משימה שבה 
עמדה בנס היות שעייפותה היתרה - זה חודשים שאינה ישנה יותר מארבע שעות בלילה - הפכה לערנות 

מתוחה. ברגע שהנימוס אפשר, ברחה. עוד עליה לנהוג הלילה חזרה לתל אביב. 

הים האפור התנוצץ כיריעת ניילון. פתחה את החלון ונשמה את ריחו הלח. קבלות פנים כמוהן כמסיבות פרידה. 
גם בקליפורניה חייכה ודיברה, דיברה וחייכה, חבוקה ומלוטפת במעגל עמיתיה המתקשים להיפרד, סיפרה 
פעם ועוד פעמים על התקוות והציפיות מן השיבה למולדת, מסווה את רוגזה על תמהונם המתנשא: מה לה 
נוסעת אל ארץ ישימון מסוכנת על גבול העולם התרבותי? "חבית אבק שרפה שאנחנו מממנים," סיכם פיטר 
באחת משיחותיהם. מדוע אינה נשארת, הן ראש החוג מעדיף אותה על פניהם, שטיח אדום פרש לה. בחיבה, 
בצער ובהקלה מסוימת נפרדו ממנה. היא, האורחת המצטיינת, היתה לעיתים מושא קנאה אך יותר חברה, אם 
ואחות. כמיהתם לקרבתה נעמה לה עד כדי צביטת חרטה קלה. התקוות והציפיות שפטפטה באוזניהם הצטברו 

באוזניה עד שהאמינה בהן בעצמה. היכן הן עתה? חודש עבר מאז שובה לארצה.  

לחצה על דוושת הדלק, מפלחת את הכביש הריק. פיטר לא בא למסיבה. המחשבה עליו פעלה עליה כסם 
מעורר. פתחה את החלון עד הסוף והדליקה אורות גבוהים. היאך התערפל מבטה כאשר נתקל בו לראשונה 
בישיבת הסגל והוא קם מיד והחליף מקום. יופיו היה ידוע. טוב עשה שלא בא. חופשת הקיץ כבר החלה, 
יותר מפעם אחת. פגישותיהם היו כולן  הקמפוס הלך והתרוקן. ודאי חמק הביתה. היא בלבה נפרדה ממנו 

פרידות. 

פרופסור נורטון הרפה סוף סוף מידה שנישק באבירות לקול תשואות הנוכחים, והיא - ביציאה של כוכבת, 
בשיא החיבוקים והדמעות - ירדה לאט במדרגות אל רחבת הכניסה, עייפה אך מרוצה. פניו העטורים שיער 
שחור־כחול של פיטר, כה יפים בזעפם, פגשו אותה בחניה, פחית הבירה בידו, בשלבי מעיכה. בשנייה נופף 
לפרופסור ואורחיו, לא הסתתר. ניטעה כבול עץ מול חזהו, עיניה בגובה ההדפס הילדותי של טוויטי צהוב על 

  What happened to the puddy tat? .חולצתו

רמזור - ? – אדום?! היא עברה באדום! מחוג מד המהירות קיפץ בין 120 ל 140. - ?! הרפתה מדוושת הדלק. 
הרמזור הזה כונה "נר התמיד" מפני שהמשיך לפעול במלחמה, כשכל הארץ היתה בהאפלה. מחוג המהירות 
ירד ל 100, היא נעשתה מודעת לרוח הקרה הנושבת בה, סגרה את החלון, ושבה בדמיונה אל פיטר. צעדיו 
החרישיים בנעלי ספורט ישנות לצד נעלי העקב הנוקשות שלה, ההדפס המגוחך על חולצתו ליד חליפתה 

הרשמית - בשתיקה ליווה אותה אל רכבה, יודע כמוה שזה היחד האחרון שלהם.

ניתצה את חמדת  מן השולים אל הכביש. בבהלה לחצה על הבלמים. חריקתם הצורמת  נע בחשכה  משהו 
זיכרונותיה, הטיחה אותם אל שמשת המכונית במטר זיקוקים שהתפוצץ בראשה. לתוך אלומת אור פנסי הרכב 
מעדו שלוש דמויות במדים בהילוך איטי כמו בסרט קולנוע משובש. מחבלים – חשבה לפתע, את בארץ עכשיו 
לא בקליפורניה. אחד מהם כשל וחבריו המתנודדים תמכו בו. חלונות מכוניתה היו סגורים, קולם לא נשמע. 

סרט אילם.

שלוש דמויות בשלולית אור, לכודות בכף ידה הוורודה של העלטה, אפילו מבט לא נשאו אל המכונית שכמעט 
קיפדה את חייהם, ספק אם הבחינו בה. לצד הכביש חנה ג'יפ צבאי עם מכסה מנוע פתוח. לולא קלטה אותם 
בתוך  ברצפה.  עמוק  הבלמים שנתקעה  דוושת  על  קפאה  רגלה   – הופכות  הדמויות  היו שלוש  מועד  בעוד 
הכפפות ננעלו פרקי אצבעותיה על ההגה. נשמה עמוקות, בכוונה, הניעה את לסתותיה שאף הן היו קפוצות. 

בזהירות הורידה את הרגל מן הדוושה, הניחה לידיה לצנוח לחיקה, את המנוע לא כיבתה. 

מרים יחיל־וקס

חילוץ
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מחבלים? מחופשים במדים גנובים? אין להם נשק והם נראים שתויים, או צוחקים. אחד נשכב על הכביש. 
שני האחרים כרעו על האספלט לידו. התאונה שלא קרתה הצטיירה בדמיונה בפירוט מזוויע, מעיים שפוכים, 
עצמות מרוסקות, אברים ניתזים לתעלה. בשרה סמר. פתחה את הדלת ויצאה להטיח בהם דברים בוטים על 
ועוינת.  ומה להם כאן באישון לילה. את הדלת טרקה בבעיטה. הרוח נשבה מן הים, עזה  והשטות  הסכנה 
הגביהה את צווארון מעילה וטמנה את ידיה בכיסים. הרוח פרעה בה בלכתה. גם בהם פרעה. בלוריתו הארוכה 
של אחד הכורעים התעופפה לכל העברים. השני, בגבו אליה, התכנס במעילו. עיני השוכב היו עצומות. לבד 
מן הרוח ששרקה בתוך ראשה, שררה דממה. כמטחווי זרוע מהם, המוחשיים, בשר ודם, נבהלה ונסוגה לאחור 
- שטות עשתה שיצאה מן הרכב - לשמע נקישת עקביה פנה אליה בעל הבלורית נדהם, כמו צצה יש מאין, 

דמות מאוב, כאילו לא חרקו זה עתה בלמי מכוניתה בצרימה מחרידת אוזניים. 

- רק רגע, אנחנו כבר זזים לך מהכביש. 

חזהו של השוכב החל לרקד בצחוק משונה. שיער שחור־כחול ארוך מן המותר כיסה את  עורפו של השלישי. 
פניהם הזכירו לה את ארשת פני ילדתה כאשר הופתעה בעודה שקועה באיזה משחק סודי. עמדה מולם כגננת 

מול ילדים שסרחו ומצפים לנזיפה.

- מה קרה לכם? אתם צריכים טרמפ? דיברה דברים של טעם.

- אם רק נצליח להקים אותו... בעל הבלורית הוא שדיבר שוב. השוכב התרומם ועבר לישיבה, רגליו פשוטות 
לפנים.

בובות סמרטוטים, עטופים מעילי צבא עבים, שוליות קוסם סביב לא כלום, לכודים בעיגול אור. עלטה, ליל 
זוועות, בפינה הקלחת, ושמות כל השדים ויורה רותחת... התקנאה בטשטוש החושים שלהם שבזכותו יכלו 
להתעלם ממנה, ממצבם. השתוקקה לצחוק אף היא עמם על לא דבר, להיות שוב נערה. הם ודאי שבים מנשף 
מנגינות ומגעים של בוסר, לא ממסיבה אקדמית משמימה. בני גילו של פיטר האבוד. לא, היא האבודה, היא 
שלא היתה שייכת שם וגם לכאן איננה שייכת עדיין, עומדת לבדה אי שם בארצה, בלילה קר, מול שלושה 
חיילים המומים, מגוחכים וחינניים, משתוקקת להיות כמותם, מעורפלת חושים, חופשייה, מרגישה בטוחה 
לגמרי... בקליפורניה לא היתה עוצרת. פעם, בפונדק דרכים שבו חנתה עם עמיתים בדרכם לכנס, הזמין אותה 

חייל אמריקאי לרקוד ועמיתיה ריתקוה לכיסא. אין דין חייל אמריקאי שיכור כדין חייל עברי... 

- שתיתם או מה?

בעל השיער השחור־כחול נעמד ברגליים מפושקות. לאחר שווידא את יציבותו, הקים במשיכה את חברו. הלה 
מיהר להזדקף ומיד נאחז בסומכו. עתה ניצבו שלושתם בשורה מולה, כתף אל כתף, מסדר בובות. הרוח נשבה 
מגבם ונשברה אל כותלם. פניהם אמרו בלבול, כאילו העיר אותם מפקד אכזר משינה מתוקה. בעמידה התנשאו 

מעליה וכבר התגעגעה אל תחושת עליונות הגננת מקודם. 

- אתם רוצים לנסוע איתי לתל אביב? 

- כן, השיב החייל עם הבלורית.

- אז בבקשה. 

פנתה לעבר מכוניתה והם צעדו אחריה, צעד לכל שניים שלה. רגלי אישה בעקבים נוקשים ומאחוריהן שלושה 
זוגות רגלי חיילים בסך, מלודרמה. בעל הבלורית, הדובר, העז וישב לצידה, האחרים התמקמו מאחור. קווצת 
שיער שחורה־כחולה צנחה על העיניים שנעצמו ברגע שנגע ֵגו בעליהן במושב. הו, נעורי האבודים. התניעה 
את המכונית. אלומת האור התרוממה על רגליה האחוריות ובזינוק דהרה קדימה, כובשת את הדרך. מאין באו? 

מה קרה להם? כבדה השתיקה.

שעונה הורה חצות. שעת המלאכים והשדים. מסיבת קבלת הפנים ודאי כבר הסתיימה. הבלורית שלצידה 
הנמה  צעירותם  בשלוות  השתויה,  נשימתם  בכובד  התמלא  הרכב  כולם.  נרדמו  חייליה  כתפה.  על  צנחה 
חסרת דאגה. עליה העיק משא שנותיה. כאשר יתעוררו ויפוג האלכוהול, הם יהיו מפוכחים ונבוכים והיא, 
באור החשמל, תעטה את גינוני גילה ומעמדה ותיפרד מהם. בצער. חשה קרבה אל הזרים הללו שאספה 
בכביש כמותה לא חשה אל עמיתיה האמריקאים. לו רק יכלה להישאר איתם, להשתייך שוב. בקליפורניה 
לא חשה שייכת, לא באמת, חרף מראית העין. בטיסה ארצה כתבה ביומנה: אני בת שלושים ושלוש והחיים 
שלי נגמרו. ידעה שמחכה לה אכזבה, שהפתעות לא מצפות לה בארץ וגם לא כל טוב, מה שהיה שם הוא 
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שיהיה כאן, השיגרה האקדמית המוכרת בלי השטיח האדום, בלי האדיבות, בלי ההערכה המבוטאת בגלוי 
היות אורחת בארץ לא לה שבה הכותרת הראשית היא מותו של חתול  ובתגמול, בלי שלוות הנפש של 

שכיכב בפרסומת. 

אורות העיר עטו על הכביש ובוהק פנסי מכוניתה הועם. הילה ורודה אפורה עלתה מן הכרך כמין מוך, ככיפת 
ענן. עד מהרה עטפה אותם המטרופולין בכריכות רחובותיה. שלטי ניאון הכריזו על מרכולתם באוזני החשכה 
הריקה של אבן גבירול. עליה להעיר את נוסעיה ולשאול לאן הם רוצים להגיע. מצד שני, חבל להפריע את 
תנומתם השאננה. הרפתה מעט מדוושת הדלק. נגעה קלות ביושב לצידה. אין תגובה. לא התאפקה וליטפה 
את מצחו, מהדקת את כף ידה אל שורשי בלוריתו. איזו גברת הם רואים בה, רחוקה מהם שנות אור. המצח זע. 

מיהרה למשוך את ידה.

- הגענו.

- מה?

- הגענו לתל אביב. לאן אתם צריכים?

- תל אביב... תל אביב?! מה אנחנו עושים בתל אביב?! הושיט יד לאחור ומשך בתלתל שחור־כחול. קום, רוני! 
דן, לקום! חבט בכתפו של האחרון. באי רצון בולט התעוררו רוני ודן. יקיצתם הסרבנית נשקפה אליה בראי, 

פניהם הוארו בשלל צבעי הניאון. 

- מה קרה, שאל דן.

- הגענו, היתה התשובה. 

- הגענו לאן, יגאל, המשיך דן. רוני הביט החוצה ושתק. כחול־שחור.

- לתל אביב, חביבי, לתל אביב, חזר והדגיש יגאל שנהיה בעל שם ולא רק בעל בלורית, ופרץ בצחוק. באחת 
היו שלושתם ערים. 

- תסלחי לי, זה לא שהשתגענו או משהו אבל מה פתאום תל אביב, ומה השעה בכלל? התפכחו, חבל...

- צריך לישון איפה שהוא, למצוא איזה בית חייל, פסק דן. 

- לקחת אתכם לבית החייל?

- כן. תודה, וסליחה - יגאל חכך בדעתו ולבסוף פתח ודיבר. מגיע לך הסבר, נוסף לתודה.

- אפשר לוותר, אמר דן מאחוריה בקול בלתי צפוי. עיניו פגשו בעיניה בראי. רוני המשיך להשקיף החוצה.

- אני דווקא רוצה לשמוע.

- חייל שלי נפצע באימונים. אני מ"מ שריון, דן הסמך שלי ורוני, הוא מט"ק, אמר יגאל. קרתה תאונה במטווח, 
ירו בטנק אמיתי במקום ב'דמה' שהוא גרר. בגלל האבק לא ראו. דיבר במקוטע, מיידה את המילים ממנו 

והלאה. סיפורי ארץ ישראל. ארבע שנים באמריקה לא ראתה מדים אלא פעם אחת ועל צבא לא שמעה. 

- מה זה 'דמה', שאלה כדי שהשיחה לא תגווע.

- טנק מדומה מדיקט, מטרה נוסעת. דן. קצר רוח.

- הוא גמור, נכה לכל החיים, המשיך יגאל. העיר התקבצה סביבם בעוד הם נסוגים מפניה. נסענו אל ההורים 
שלו במושב שבחיים לא שמעתי עליו, להסביר להם, אני יודע – לדבר איתם, זה מה שחברים עושים... והם 
כבר קיבלו הודעה לבוא אליו לבית חולים רק שהם לא הבינו מה כתוב. לא יודעים עברית. המכתב, היה מונח 

אצלם על השולחן. לא חשבו לשאול מישהו, איזה שכן, כלום. דן ניסה ביידיש –

- אני לא כזה שד ביידיש, אבל מה שהבנתי זה שהם לא שאלו אף אחד כי הם חשבו שהמכתב בשבילו, בשביל 
הבן, בגלל סמל צה"ל – את זה הם זיהו. תיכף תפסתי שאנחנו בצרות. לא היה להם מושג מה קרה לו, לא ראו 

אותו, כבר עברו יומיים מהפציעה, ההוא תקוע בבית חולים וההורים שלו – דן העביר יד עצבנית בשערו. 

- הם חשבו שבאנו לבקר אותו, המשיך יגאל. והסבירו לנו שהוא בצבא, ויבוא בשבת. התחילו לשלוף עוגה 
וקוניאק, להאכיל ולהשקות אותנו. ודן - סתם.

- אני לא יודע להגיד דברים כאלה ביידיש, התגונן הנאשם. אם אתה כזה נמר יכולת להגיד בעצמך, אתה 
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המפקד שלו, ׳אינווליד׳ הם היו מבינים!

- שתינו ואכלנו, סירב יגאל להיענות לקריאת הקרב. בעיקר שתינו. האמא התנצלה כל הזמן אני לא עברית 
והאבא טפח לנו על הכתף וקשקש ביידיש ומילא לנו את הכוסות ולא נתן ללכת. איכשהו יצאנו בסוף, שתויים 

כמו שראית. לא הצלחנו להתרחק משם כי נדפק לנו המנוע.

- מה צחקנו כמו מטומטמים, אני לא יודע, שהשארנו אותם מבסוטים מהחברים הנהדרים של הבן שלהם? 
התרעם דן. לוטננט הם קראו ליגאל בגאווה כזאת. צריך לשלוח מקצין העיר מישהו שיודע יידיש. 

רוני שתק. כחול־שחור. רצתה לאמץ אותם אל לבה, לנחם ולהבטיח שלמרות הביזיון הם ילדים טובים ואימא 
אוהבת אותם. אם ואחות, זה התפקיד... בצער בלמה את מכוניתה ואת אהבתה מול בית החייל. הם מיהרו 
להיחלץ מהרכב ומרגשי האשמה, עטים על עניין לינתם לענות בו. הבניין היה חשוך. ניגשו לכניסה, דפקו 

בדלת, ניסו את ידית. נעול. התייעצו ביניהם, מגניבים אליה הצצות נבוכות. 

- תודה בכל אופן, אמר יגאל ושלושתם הניפו יד לשלום.

- בואו תיכנסו, פתחה להם שוב את דלת המכונית ואת דלתות לבה, לא אשאיר אתכם לישון ברחוב. זה בסדר, 
יש לנו דירה גדולה והיא עדיין ריקה, לא מזמן חזרתי מחו"ל. ותחסכו ממני את ההתנצלויות. 

רק בארץ אפשר לאסוף חיילים בכביש ולהביא אותם הביתה בלי חשש, הרהרה בשמחה משונה. 
החפצים שנשלחו מקליפורניה טרם הגיעו. מדפי הספרים נראו עירומים במיוחד. החיילים נכנסו אחריה ופסעו 
נבוכים כילדים החוששים שישברו משהו. באור החשמל העז השתתקו,  בזהירות בחדר המגורים המבולגן, 
העיקה עליהם חשיפת סודם לפניה. האכילה והשקתה אותם. פטפטה בפעם השנייה באותו ערב את סיפור 

קליפורניה עד שהשובע והעייפות עשו את שלהם. 

- תצטרכו להסתדר עם אלה, הצביעה על הכרים והשמיכות שהשאירו השוכרים שפינו את הדירה. 

- רוצים שעון מעורר? פיג'מות אין.

- פיג'מות? צחק דן, את האחרונה לבשתי בגיל עשר. גבר בגברים.

- גם שעון לא צריך, הוסיף יגאל, יש לי בבטן. רוני שתק. כחול־שחור.

- ואל תעירו אותי בבוקר, הזהירה. אני הרוסה מעייפות. קחו לכם משהו לאכול וסעו לשלום. פנתה לחדר 
העבודה וסגרה את הדלת מאחוריה. 

גם חדר העבודה היה ערום למחצה, לא־מקום, ראי נפשה שטרם התנחלה כאן וכבר לא גרה שם. כמה חלולה 
נראתה הדירה באוניברסיטה בקליפורניה לאחר שהופשטה מן החפצים, התמונות, הספרים שנארזו למשלוח. 
חדר הילדים קולף משטיחו ומכרזות וולט דיסני שהסתירו את קירותיו במשך ארבע שנים. באחד הערבים סמוך 
לנסיעתה, כאשר השכיבה את בתה לישון, הצביעה הקטנה על חור שהשאיר מובייל שנעקר מן התקרה ואמרה: 
poor little room... מסכן הוא גם חדר העבודה שלה כאן וחדר השינה דחה אותה ממש, אליו תיכנס רק 
אחרי שהמכולה תגיע עם המזרן החדש והמצעים. הבגדים שהביאה איתה נערמו על שני כיסאות. ספת הישיבה 

הצרה שימשה לה מיטה. 

השינה היתה ממנה והלאה. הדליקה תנור חימום קטן שהשאילה שכנה. מה השעה בקליפורניה? אולי ארנון 
התקשר בהיעדרה. חייגה את המספר. ענתה אליס, השמרטף. ארנון יצא, הקטנה בסדר, יורד גשם. באמת? כאן 
עדיין לא. ראתה בדמיונה את ילדתה הנמה את שנתה תחת החור בתקרה, את אליס קוראת במיטה הכפולה 
בחדר השינה. חשה בודדה וזנוחה בביתה חרף נוכחותם של החיילים בחדר הסמוך. התחממה במחשבה על 
פיטר. היאך נבטה ביניהם הרעות, תחילה בנחת, אחר כך ללא מעצורים, בסמינרים המשותפים, ולבסוף בשיא 
למרות  והיא,  הפקולטה  כוכב  לצד  הכספים  גיוס  בהצגת  להשתתף  בה  הפציר  נורטון  פרופ'  מתוכנן.  הלא 
החלטתה לא לעלות שוב לבמה, נכנעה למחמאה. עוד "פעם אחרונה", עוד תשואות אחרונות, למה לא. ואז 

התערב מי? הגורל? השטן? ההשגחה? הכוכב חלה, ופיטר הציע את עצמו. 

 You can‘t hurt the :הכניסה את הקלטת שנתן לה במתנה למכשיר ההקלטה הנייד, מביימת את זיכרונותיה
woman in  me, but you can hurt the child… קולה הצלול של קריסטל גייל מילא את החדר. לא תוכל 

לפגוע באישה שבי... האומנם קיווה? איחל לעצמו? לה?
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החזרות היו סוערות. נורטון, בחושי הבמאי הדקים שלו, ניווט. בחסותו הצליחו לתעל את מהומת רגשותיהם 
לתפקידים ששיחקו, היא את רנבסקיה, הוא את טרופימוב. "אינך מעל לאהבה!" נזפה בו מפי דמותה בהצגה, 
"אתה סתם ילד טיפשון מבוהל!" ואחזה בזרועו. לפי הבימוי היה עליו להשתחרר מיד מאחיזתה ולברוח, אך 
הוא התקרב עד כי חשה את הבל פיו על פניה ורק כעבור שהות ארוכה, שחרר ברוך את אצבעותיה שהחזיקו 
בזרועו, בזו אחר זו, ויצא. מה איבדה כאשר הבינה? את צעירותה שלא היתה. את אשליית הצעירות שהעיר 

בה. התנועה האפלה שהתחוללה בשכבות הנעלמות של משחקם הדליקה את ההצגה.

רשרוש נשמע מאחורי הדלת. תיכנסו, זה בסדר, אני ערה. רוני, לבדו, רגליים יחפות, זלזל שיער שחור־כחול 
דבוק לרקה. המוזיקה העירה אותך, סליחה. שלחה יד אל המכשיר אך הוא נד בראשו, עיניו נמשכו אל סליל 
הלהט האדום של התנור. קר לכם, התנצלה, קח אותו אליכם, לי יש פוך – כרע מול מקור החום, צנום וילדותי, 

עורו כעין הזית. 

הטעות היתה שלו. בגללו הבחור נכה. הוא, רוני, שיבץ עולה חדש שבקושי מבין עברית במשימה רק בשביל 
לא לבטל, לא להודות שהדיבור הזה על צה״ל ככור היתוך לא תמיד עובד. נמנע מלהישיר מבט אליה. מתייסר. 
הז׳רגון צבאי. הקשיחות מעושה. מחפש עונש ואולי סליחה. ירדה מן הספה וכרעה מול התנור, לצידו. בראשה 
התנגן ״ילדי הוא גיבור ונבון, ילדי לא בוכה אף פעם, כפתי קטון...״ בוא אלי, פתי קטון... אם ואחות... פיה 
הגה דברי בגרות, שלא יהיה פזיז, שיתייעץ עם מפקדיו, האמת היא לא ערך עליון, לא תמיד, לא בכל מצב. יש 

ששקרי חיים צודקים מן האמת. את החייל הנכה שכחה.

בחלון העירום מווילון הופיע אור ראשון והחוויר את התנור החשמלי. רוני הרים ראשו מעל כתפה וקם. גם היא 
קמה. עיניו שנראו קודם שחורות, היו למעשה חומות ולחות, נחישות ניבטה מהן. רכסה את כפתורי חולצתו, 
תיקנה את זלזל השיער, הוא לא מיחה בידה. ליוותה אותו לחדר המגורים. חבריו ישנו שינה עמוקה. אילת 
השחר הוורידה את המדים שסידרו יפה ואת נעליהם הערוכות בסך. בלוריתו של יגאל התפזרה על הכרית, 
דן התכרבל כתינוק ושמיכתו נשמטה. בני עשרים. רכב ישראל ופרשיו. רוני פסע על בהונותיו היחפות אל 
נעליו. לבוש מדיו, תרמיל על שכם, נראה מחופש. שלום, ותודה, לחש הפתי הקטון והלך. בבקשה, אמרה 
בלבה. כמעט ניגשה לתקן את שמיכות חבריו הישנים. אם ואחות, אם ואחות. לפתע הביכה אותה צחות הפנים 

הצעירות, נבהלה שיתעוררו ויעידו בה ונמלטה אל חדרה. 

דחפה את הגבבה מעל ספת המושב ושכבה. השינה היתה ממנה והלאה. קמה, החזירה את הקלטת לראשיתה. 
הטלפון צלצל. קולו של ארנון מתנצל. היא לא תשאל לאן הלך, למה לה. הצלצול העיר את החיילים. 

- רוני - איפה הוא? 

להיות  המתאמצות  תנועותיהם  ולרחש  לקולותיהם  האזינה  באיבריה.  מתיקות פשטה  דפוק...  זה.  טיפוס,   -
חרישיות. מגחכים. עליה? הווידוי של רוני הזכיר לה את האמריקאי שברכבל סקי סיפר לה את סיפור חייו. 

הזרות היא הזדמנות. 

- בוא נדפוק לה בדלת ונשאל... 

- השתגעת?! הבגדים שלו אינם, והתרמיל. הסתלק וזהו... 

- שומעים מוזיקה, היא ערה... 

- עזוב! ישנו כמו אבנים... 

- מוזרה... 

- היה לנו מזל גדול איתה... 

- נעשה קפה? 

- עזוב קפה, נסדר, נכתוב לה פתק ונעוף מפה. דן. דחוק לפתע בשל איזו אי נוחות ספקנית. 

- בסדר. אתה דואג לשלוח אליהם מישהו מקצין העיר? 

השתוקקה ללטף אותם, להרגיע, אבל זכר רוני עמד בה והיא לא משה ממקומה. 

- מה כתבת?

חודשים  מזה  ולראשונה  על משכבה  התהפכה  היא  ונסגרה.  נפתחה  הכניסה  דלת  בלחש.  יגאל  רגז  נרדמה מיד.            .עזוב, 
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ארז מירנץ

הסיבה החמישית

"בשביל מה שילמת כל כך הרבה על חדר חזרות אם את לא משתמשת בו?" שאלתי את אנסטסיה. 
"ממילא מאוחר ללכת לשם עכשיו," היא השיבה כהרגלה, ברוגע שגורם לי להיזכר למה דווקא לה קניתי טבעת. 
אף אחד לא מאמין לי שלא רציתי אותה בהתחלה. "פדופיל" קראו לי, כאילו חיפשתי מישהו צעירה ממני ביותר 
מעשר שנים. כשפגשתי אותה באירוע של גרינפיס, לא חשבתי עליה בתור בת זוג, וכשערב אחד שאלתי משהו 
בקבוצת הווטסאפ של הארגון היא התקשרה לשאול מה דעתי על המצב הפוליטי בגרמניה; נהניתי לדבר איתה 
גם אם לא הבנתי למה מכל האנשים היא התקשרה דווקא אלי. מהר מאוד גלשה השיחה למצב בעולם כולו ומשם 
לאלוהים, למהות החיים, הקיום והדבר שמאחורי הכל. לא הבנתי למה היא לא התקשרה שוב, אבל כשנפגשנו 

אחרי חודש, במסיבת יום הולדת של אחת הפעילות, היא נישקה אותי ולא יכולתי להתנגד.

"היית שם בחושך?" היא שאלה.

הייתי כל היום בבית וכאב לי הלב שבגלל עניינים כאלו היא תוותר על החלום שלה כמו שאני ויתרתי על שלי 
ונהייתי סוכן ספורטאים שמייצג אותם מבלי שום התלהבות, רק על סמך הישגיהם והרווחים שהם יכולים להביא 

לעצמם, ובכך גם לי. 

בגיל שבע־עשרה אנסטסיה היתה אלופת המחוז שלה בחליל ועכשיו העבודה בחברת תוכנה נותנת לה ביטחון, 
אחרי עשר שנים של חוסר ודאות ודוחק כלכלי, אבל היא גם מרחיקה אותה מהיעד שלה, להיות חלק מתזמורת 
בארוק גדולה. אולי אני כבר לא אהיה שחקן כדורסל מקצועי כמו שרציתי − כבר בגיל שבע־עשרה התגריתי 
בכוח המשיכה ואמרו לי "להפסיק לרקוד באוויר" − ואפילו לא מאמן, חשבתי, אבל בשבילה זה עוד לא מאוחר.

הצעתי שאבוא איתה ואשמור עליה מכל זאב שעלול להופיע במרֵצן, השכונה המזרח־מזרח ברלינאית שבה עוד 
לא ביקרתי, שמישהו פעם השווה אותה להארלם.

נסענו בחשמלית, וככל שהנוף התחלף הרגשתי שאני חוזר שנים אחורה, לאזור שהיה חמישים ושש שנה תחת 
משטרים דיקטטוריים אפלים. לא יכול להיות שיקרה משהו נורא שם דווקא הערב, חזרתי ואמרתי לעצמי.

נכנסנו למבנה מוזנח שמשמש להקות רוק מקומיות. אנסטסיה שותפה בחדר עם להקת פאנק שבקושי מתאמנת, 
וכנראה המוזיקאית הקלאסית היחידה שדרכה אי־פעם בבניין המלוכלך. 

כשאמרה "תראה מה אני צריכה לעבור", ציטטתי לה את רוסו שאמר "שימו אותי בבסטיליה ואצייר את החירות", 
והיא שאלה אם בגלל זה אנשים הסיקו שצריך לפרוץ לבסטיליה. שוב הבנתי למה בחרתי בה, למרות שכשנולדה 

הייתי כבר בכיתה ט', ושבזמן שהיתה בגן טרום־חובה הספקתי כבר להשתחרר מהכלא הצבאי.

בזמן שאנסטסיה התחילה לנגן, הוצאתי את הטאבלט והתחלתי לקרוא ספר על משבר הגבריות ועל איך זה 
שאנחנו קורבנות לפחות כמו הנשים. הפרק שקראתי, שהסביר שגבר הפך להיות מישהו שנלחם על השעבוד 
של עצמו, מסמר אותי כל כך, עד שחלפו ארבעים וחמש דקות עד ששמתי לב שהיא מנגנת את אותה פתיחה 
של קונצרטו לפלאוטינו בסי מז'ור, RV 443 מאת ויואלדי שוב ושוב ושוב, הפרטיטורות שנעו כמו גלים כנראה 

נעמו לי ברקע. נזכרתי איך כשהייתי ילד הקטע הזה שודר ברדיו בישראל בכל יום שישי בערב.  

סימנתי לה שאני יוצא ושוטטתי בבניין החזרות. המסדרונות היו אפלים כמו במועדונים שהייתי יוצא אליהם 
בתור סטודנט, והדיסטורשנים והתופים שעלו מכמה חדרים משכו אותי אליהם. עליתי קומה אחת. אחד החדרים 
נראה כמו תא בבית כלא, מטר־על־מטר עם סורגים על הדלת. דימיתי את הבניין כמתקן איומים של הגסטאפו 

ואחרי זה של השטאזי לטיפול במתנגדי המשטר.
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כשחזרתי היא כבר צללה לתוך היצירה וניגנה אותה ברצף, כך שיכולתי לחזור לספר האלקטרוני, שהסביר לי 
איך בלי לשאול שאלות לקחתי את עצמי את תפקיד המאבטח של חלילניתי האהובה, משכנע את עצמי, כמו 

בחשמלית, שלא יכול להיות שיקרה משהו נורא דווקא הלילה.

השעה כבר היתה אחת־עשרה, ואנסטסיה כנראה מיצתה את התרגול שלה ושאלה אם אפשר ללכת הביתה. לא 
הבנתי את השאלה, הרי באתי רק בשבילה ולא כדי לקרוא לצליל פתיחות חוזרות ונשנות וניסורי פאנק. 

שבעוד  בישרה  שלה  האפליקציה  ויצאנו.  בתיק  הטאבלט  את  הנחתי  אני  חפציה,  את  אספה  היא  התחבקנו, 
שש דקות אמורה להגיע חשמלית. זכרתי שההליכה מהתחנה עד לבניין ארכה כחמש דקות, והצעתי שנמהר. 
כשיצאנו לחצר שמתי לב לכמויות אדירות של פלאיירים של מסיבות, הופעות ופסטיבלים, שהיו זרוקים על 
הרצפה. בחצר הסמוכה הבחנתי באוהל שעוטר בסיסמאות פוליטיות של מפלגת השמאל הקיצוני. ריח שתן 
ובירה עמד באוויר, אנשים שתו וצעקו − לא ברור על מי וכנגד מי. הזכרתי לעצמי שאני חייב לשפר את הגרמנית 
שלי, אבל לא עכשיו, עוד חמש דקות בדיוק תגיע החשמלית, וזאת שאחריה רק כעבור עוד חצי שעה, ומרצן היא 

לא שכונה שכדאי לחכות בה זמן ארוך מדי בתחנה שוממת.

ונעליים  מרוט  מראה  בעל  חמישים  כבן  באיש  הבחנתי  לפתע  מרצן.  אס־באן  גשר  ליד  עברנו  לתחנה  בדרך 
מרופטות, שעמד שם ונראה כמסתכל על הנוף. המשכנו ללכת, אבל חשבתי לעצמי, למה דווקא כאן ולמה לבד 
בשעה כזאת? הבטתי לאחור וראיתי שכל רגל שלו נמצאת בצד אחר של מעקה הגשר. הסתובבתי והתחלתי 
הדורות  בכל  כי  לכן, שהסביר  קודם  דקות  כמה  רק  מהספר שקראתי  ציטוט  הבהב  ובראשי  לקראתו,  ללכת 
והתקופות גברים נדרשו להגן על הסביבה שלהם, והרי עכשיו זאת גם הסביבה שלי. חשבתי גם שאולי הוא מכה 

על איזה חטא גרמני קדום, וגם הרגשתי שאם יקרה לו משהו, זאת תהיה אחריותי.

"נסטיה," קראתי לה, וכשהבחינה בקושי באיש לבוש השחורים על המעקה בחושך, היא באה אחרי בלי להתלונן 
על החשמלית שנפספס, ואני ידעתי שזאת עוד סיבה לכך שבחרתי בה.

"לכו מכאן!" נבח עלינו האיש. לא ידעתי מה להגיד לאיש שרוצה לקפוץ מגשר. אני בעצמי סבלתי מדיכאון, אז 
מה כבר אוכל להגיד לו? חששתי שאני עלול לגרום לנזק שעליו אצטרך גם לתת דין וחשבון. 

"אם אתה רוצה להתאבד, תתאבד," צעקה לעברו, "אל תאיים!"

הוא החזיר את רגלו שהיתה מעבר למעקה ועמד כולו על הגשר, הסתכל בנו וברח.

"איך ידעת מה לעשות?" שאלתי אותה בחשמלית, שהגיעה אחרי עשרים  דקות.

."אני לא יודעת אם עשיתי את הדבר הנכון," ענתה וחייכה את החיוך המתוק שלה, "בגרינפיס למדתי שמה שהכי  מזהם את העולם הוא שיש בו יותר מדי אנשים."      

Pixabay :תמונה
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המלצות
אלישבע זהר רייך: ארץ כל־מקום, עמדה 

2022, 95 עמ׳
דרכי  ראשם/  משקוף  הייתי/  דעת  ״בלי 
שירי  את/  זימר  וגרוני  ביתם/  פתח  עברו/ 

השושן הלבן״ )׳הוריי׳, עמ׳ 38(.

גיל אליאס: שאריות, פרדס 2022, 61 עמ׳
צהוב־שחור./  כרך  על  אפור/  מרבד  ״ענן 
מבטים סואנים ואסונות./ אוטובוסים נוסעים 
ומוניות./ לילה המולה/ ולא מילה״ )׳מרכזית 

החדשה׳, עמ׳ 49(.

ענבר תבור: עוברת אַֹרח, עמדה 2022, 
80 עמ׳

״עלה/ אוחז בענף/ האוחז בו/ ברגע 
המדויק/ שניהם יודעים/ לשחרר״ )׳אחיזה׳, 

עמ׳ 24(.

אידה צורית: סובבת תועה, עולם חדש 
2022, 141 עמ׳

נטישה,  אסונות,  לארה  את  שפקדו  אחרי 
באשמה,  מתבוססת  היא  חיים,  ותהפוכות 
ומתקשה  וכאם  זוג  כבת  כישלון  בתחושת 
המקצועיים  בחייה  לנפשה  מזור  למצוא 
ובידידיה, מתגלה אליה חסד הנחמה ממקום 

בלתי צפוי ובאיחור טרגי. 

יובל יבנה: פרידה מהצד המערבי העליון, 
הוצאת כֹהל 2022, 245 עמ׳

הנע  וימים  יבשות  חוצה  סיפורים  קובץ 
רוב  בין אמריקה לישראל.   - ושוב  -  הלוך 
חופי  על  חיות  הן  אם  בין   ]...[ הדמויות 
הים  חופי  על  או  האטלנטי  האוקיינוס 
התיכון, הולכות נגד הזרם. הן מחפשות אחר 
חוזרות  אבל  הדברים  שמאחורי  המהויות 

שוב ושוב אל הקיום העירום. )גב הספר(

חנוך לוין: תיאטרון הנפש העירומה במבט 
פסיכואנליטי, עורך חיים קפלן, פרדס, 

פסיכולוגיה 2021, 350 עמ׳
בישראל  הבולטים  מהפסיכולוגים  כמה 
הצופים  שעוברים  תהליכים  על  מצביעים 
האופן  מן  ״בשונה  לוין.  של  מחזותיו  מול 
שבו היא ]יצירת לוין[ נתפסת לא פעם, יש 
של  המרפא  בכוחו  ואמון  חמלה  גילויי  בה 
מאירה  המוות  של  הרבה  נוכחותו  הדמיון. 
את ערכם של החיים הפגיעים ובני החלוף״.

שלמה אביו: המלאות שנועדה לנו, עמדה 
2021, 79 עמ׳

עלינו,/  מן האויר  והילדה./ קלים  ואני  ״את 
נמחקנו,  מלוח  במעלות.//  הרוח  דרך  כי 
סיפור  רשם/  עשן  פיח  אנשים.  מזיכרון/ 

אהבתנו הקטוע״ )׳משפחה׳, עמ׳ 61(.

אגי משעול: אהבות, מבחר שירים, הקיבוץ 
המאוחד 2022, 139 עמ׳

כמו  ַהגוף/  כל  נוהה/  נוגע  שאתה  ״למקום 
לפירורים  פונה/  אחת  שבַבת  דגים/  להקת 

על קו המים״ )מתוך ׳מומנט שני׳, עמ׳ 26(.

דבורה פוגל: הנשמה שיש לחומרים, 
מהדורה דו לשונית, מיידיש: יעל לוי, 

עירובין 2022, 209 עמ׳
שלושת  מתוך  אסופה  דו־לשונית,  מהדורה 
 )1900-1942( פוגל  שפרסמה  הקבצים 
חומרי  את  החוקרת  מסה  ולצדם  ביידיש, 
השמש  היתה  ״אתמול  שירתה.  של  הגלם 
השמש/  היתה  גדול  דובדבן  אדום־דובדבן./ 
והיה לה ריח של מתכת צהובה מחום,/ ריח 
מתכתי צורב״ )מתוך ׳שמש באדום־דובדבן׳ 

)קארשן רויטע זון; עמ׳ 36(.

אילן שיינפלד: עמלק, שופרא 2022, 87 
עמ׳

״זה שלא יהיה בעלי עומד/ בחורש, מחייך, 
מביט באשתו/ המיניקה את בנם, למול זה/ 
שאולי עוד יהיה בעלי, אך/ מסתפק בשאלה 
גווי,/  ׳מה העניינים׳/ שהוא מפטיר מאחורי 
בעודי ממהר אל הגן, לאסוף/ ממנו את תיקי 
)׳היקום  הילדים״  ואת  עצמי  את  הספורט,/ 

החד־הורי׳, עמ׳ 85(. 

בלה אלכסנדרוב: חיוך מספר 8, פרדס 
2022, 66 עמ׳

״אמרת ׳חיוך מספר 8׳,/ כלומר בואי, נתלבש 
אני  בינתיים  רוח.//   המצב  יבוא  ואז  יפה, 

בפיג׳מה״  )עמ׳ 51, מתוך ׳גרייס ופרנקי׳(.

ניר אילון: כאבי ילדים, פרדס 2022, 
55 עמ׳

״מלבם חזרו אבותינו הריון בדמיון./ מלבם.// 
כמה דמיון נדרש להריון?/ כמה דמיון נדרש 
להריון של גבר?/ כמה דמיון נדרש להריון 
מה  ׳דבר  )מתוך  כמה?״  הומו?//  גבר  של 

שבי׳, עמ׳ 23(.

סבינה מסג: כליל, מיינדפולנס, כליל מקום 
2022, 150 עמ׳

״לוקחת כרית/ ויוצאת אל הכר/ אל העיקר,/ 
בשמחה׳/  ׳כן  עונה:  אני  היום  היפה//  אל 
להזמנת הנרקיס/ לקפה״ )׳קפה עם נרקיס׳, 

עמ' 64(.

לואיז גליק: ויטה נובה, מאנגלית: מכבית 
מלכין ויואב ורדי, כרמל 2022, 62 עמ׳ 

ויטה נובה )חיים חדשים(, מוביל את הקורא 
למסע בחייה של המשוררת )זוכת פרס נובל 

לספרות 2020( ובמשברים שחוותה. 
לא  הפעם/  לי,  הושב  האביב  ספק  ״ללא 
בכל  אך  המוות,  של  כשליח  אלא  כמאהב 
זאת/ עדיין זה אביב, עדיין זה אמור להיות 

ַרּכּות״ )׳ויטה נובה׳, עמ׳ 13(. ּבְ

ניגון קוליקובסקי: מכתב אחרון לאדם, 
הקיבוץ המאוחד )פרס כליל לאקופאטיקה 

2021(, 79 עמ׳
לצד  ברפיון  מוטלות  מדי  בשלות  ״תאנים 
צריך  בזמן,/  תלויים  עכביש  קורי  הדרך,/ 
לרקוד אין שאלה/ צריך לרקוד אין תשובה// 
׳די,  ומשפטו האהוב של איקיו צץ במוחי:// 
את  לומר  צריך  פעמים  כמה  תדאג,  אל  נו, 
והיכן׳״  זה? אין סיכוי לא להיות מי שאתה 

)מתוך ׳הדרך לפיניסֵטרה, קיץ׳, עמ׳ 60(.


